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 النص األصلي: اإلنجليزية

 مشروع تقرير 

 االجتماع السابع والثالثون للجنة  

 املتابعة التابعة للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري  

 ملنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( 

 ( 2021يونيو   9-8)االجتماع االفتراض ي فقط، 

ملنظمة التعاون اإلسالمي  انعقد االجتماع السابع والثالثون للجنة املتابعة للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري   .1

 في شكل افتراض ي فقط. 2021يونيو  9-8)الكومسيك( في 

 حضر االجتماع ممثلو الدول التالية األعضاء في اللجنة:  .2

 : )رئيس االجتماع، دائم(    الجمهورية التركية   •

 : )نائب الرئيس، عضو دائم(  اململكة العربية السعودية •

 الرئيس، عضو دائم(: )نائب     دولة فلسطين •

 : )نائب الرئيس، عن املنطقة العربية(     دولة الكويت  •

 : )نائب الرئيس، عن املنطقة األفريقية(   الجمهورية النيجيرية  •

 : )نائب الرئيس، عن منطقة آسيا(   جمهورية إندونيسيا  •

(  جمهورية باكستان اإلسالمية  •
ً
 : )مقررا

 : )عضو املكتب السابق(      دولة قطر •

 : )عضو املكتب السابق(       ماليزيا  •

 : )عضو املكتب السابق(.     ابون غجمهورية ال •

كما حضر االجتماع ممثلو األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي، مكتب تنسيق الكومسيك، مركز البحوث اإلحصائية   .3

للدول اإلسالمية   للتجارة والصناعة والزراعة  الغرفة اإلسالمي  ،SESRICواالقتصادية واالجتماعية والتدريب    ، ICCIAة 

،  ITFC، املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  IDB، البنك اإلسالمي للتنمية  ICDTاملركز اإلسالمي لتنمية التجارة  

، ومعهد  ICD  ، واملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاصICIECاملؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  

البواخر  SMIICاملعايير واملقاييس للدول اإلسالمية   ، واملنظمة اإلسالمية لألمن  OISA، منظمة االتحاد اإلسالمي ملالكي 

   .IOFSالغذائي 

 )مرفق نسخة من قائمة املشاركين في املرفق األول(. 
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 من جدول األعمال: الجلسة االفتتاحية  1املادة الـ 

الكريم،   .4 القرآن  امليزانية االستراتيجية  عقب تالوة  السيد عبد هللا رضوان آغا أوغلو، نائب رئيس  افتتح االجتماع معالي 

 برئاسة الجمهورية التركية.

في مستهل كلمته عبر معالي آغا أوغلو وعبر عن تعازيه للفلسطينيين الذين سقطوا ضحايا الهجمات األخيرة الظاملة لقوات   .5

 الشفا
ً
ء العاجل للمصابين. وشدد معالي آغا أوغلو على التزام الجمهورية التركية بالوقوف إلى  االحتالل اإلسرائيلي، متمنيا

 جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في قضيته العادلة.

وأشار آغا أوغلو إلى أن الجائحة العاملية الحالية قد جلبت أزمات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم. وإلى جانب آثاره   .6

في اضطراب كبير في االقتصاد العاملي والتجارة    19-من جوانب الحياة البشرية، تسبب فيروس كوفيداملدمرة في كل جانب  

في عام   الدنيا  2020الدولية.  في حدوده  العاملي  في االقتصاد  االنكماش  ُيقدر  في   3.2،  املائة، واالنكماش االقتصادي  في 

في املائة.   5د العاملي، حيث يقدر االنكماش بأكثر من  االقتصا  أعمق من االنكماش فيمنطقة منظمة التعاون اإلسالمي  

فإن   اإلسالمي،  العالم  في  بالفعل  القائمة  واالجتماعية  االقتصادية  الصعوبات  إلى  باإلضافة  أنه  على  املشاكل  وشدد 

هة  مستوى أعلى بكثير من التعاون داخل أسرة منظمة التعاون اإلسالمي من أجل مواج  تتطلبهذا الوباء  الناجمة عن  

 تحدياتها. 

-TPSوفي هذا الصدد، أعرب معالي آغا أوغلو أن نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي   .7

OIC    فرصة ذهبية للبلدان اإلسالمية الشقيقة لتوسيع التعاون التجاري القائم والتضامن بين دولنا على أساس القوة

و  التاريخية  قيمنا  من  التجاري  النابعة  التفاوض  للجنة  تقديره  عن  أعرب  كما  املشتركة.  بنظام    TNCالثقافية  الخاص 

 يتعلق بتنفيذ النظام. وفي إشارة إلى قرار اجتماع    التخاذها األفضلية التجارية في منظمة التعاون اإلسالمي؛  
ً
 تاريخيا

ً
قرارا

بشكل كامل، ودعا الدول األعضاء    TPS-OIC  سيتم تفعيل  2022يوليو    1؛ أكد أنه بحلول  TNCلجنة التفاوض التجاري  

 املعنية إلى اإلسراع في استكمال إجراءاتها الداخلية حتى ذلك التاريخ.

كما تطرق معالي آغا أوغلو إلى مشروع مهم آخر للكومسيك، وهو مركز التحكيم ملنظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول.    .8

ع ملنظمة التعاون اإلسالمي باعتباره أحد أهم مشاريع الكومسيك، شدد  وفي معرض تعبيره عن إنشاء مركز التحكيم التاب

 على ضرورة تسريع الجهود لتفعيل املركز في أقرب وقت ممكن. 

أوغلو .9 آغا  املالي، شدد معالي  التعاون  في مجال  األخرى  الهامة  باملبادرات  يتعلق  وفيما  بورصة    عالوة على ذلك،  أن  على 

، والكومسيك لألوراق املالية العقارية  S&P OIC / COMCEC 50مي، ومؤشر الشريعة  الذهب في منظمة التعاون اإلسال 

 ذات أهمية كبيرة بسبب قدرتها على تعزيز حجم التجارة بشكل كبير وتوثيق العالقات التجارية بين الدول األعضاء.

افتراض ي فقط أثناء الوباء، أشار معالي آغا  وتأكيًدا على التنظيم الناجح الجتماعات مجموعة عمل الكومسيك في شكل   .10

( هي أداة مفيدة لتنفيذ توصيات السياسات التي صاغتها مجموعات  CPFأوغلو إلى أن آلية تمويل مشروع الكومسيك )
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 العمل. 

الكومسيك   .11 الكومسيك، واستجابة  في إطار تمويل مشروع  تنفيذها  التي سيتم  املشاريع  إلى  آغا أوغلو  كما تطرق معالي 

مشروًعا في املجموع هذا    40، وبرنامج الكومسيك حول القدس. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ أكثر من  CCRواجهة كوفيد  مل

العام، من قبل الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، بمساهمات نشطة من شركاء املشروع  

 اآلخرين.

12.  
ً
في   املتابعةتساهم جميع املداوالت خالل االجتماع السابع والثالثين للجنة    أن   واختتم معالي آغا أوغلو مالحظاته متمنيا

 تحقيق السالم واالزدهار والرفاهية لألمة اإلسالمية. 

 )مرفق نص بيان معالي السيد رضوان آغا أوغلو في املرفق الثاني(.

قرأها الدكتور أحمد سنغيندو، األمين العام    والتيرسالة معالي د. يوسف العثيمين األمين العام ملنظمة التعاون اإلسالمي،   .13

ملنظمة التعاون اإلسالمي. وقد أعرب معالي د. العثيمين في رسالته عن تقديره العميق لحكومة الجمهورية التركية    املساعد

 لهذا االجتماع االفتراض ي.  ترتيباتهم ومكتب تنسيق الكومسيك على وشعبها الصديق 

التع  العثيمين .  د  معالي  ذكر .14 التعاون اإلسالمي  أن  في منظمة  البيني  انتشار جائحة    يصبحاون  أهمية ليس إلبطاء  أكثر 

 لتأسيس سياسات وتدابير فعالة للتخفيف من آثارها الالحقة.    19-كوفيد
ً
  شدد   وقدوالقضاء عليها فحسب، بل أيضا

ي منظمة التعاون اإلسالمي في  على أن تنظيم مختلف االجتماعات القطاعية على املستوى الوزاري ف  العثيمين .  د  معالي

 من الزخم لتبني وتوسيع مشاريع وبرامج  
ً
 هذا العام سيعطي مزيدا

ً
مجال األمن الزراعي والغذائي والسياحة والعمل الحقا

 جديدة في هذه القطاعات. 

لعمل عن كثب  األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتها املعنية ا  مواصلة  على معالي د. العثيمين    شدد  كما .15

  العثيمين .  د  معالي  وأشاد.  األعضاء  البلداناألعضاء لتعزيز استجابة تعاونية لتيسير التعافي االقتصادي في    الدول مع  

 
ً
منظمة التعاون اإلسالمي التي استمرت في التعاون مع األمانة العامة لتنفيذ مختلف املشاريع    في  املعنية  باملؤسسات  أخيرا

 االقتصادي ملنظمة التعاون اإلسالمي. -املندرجة تحت جدول األعمال االجتماعي

 

 )مرفق نسخة من نص رسالة معالي د. يوسف العثيمين في املرفق الثالث(.

لة فلسطين، السيد رأفت ريان، رئيس دائرة املنظمات الدولية في وزارة االقتصاد  دو كما تحدث في االجتماع رئيس وفد  .16

الوطني نيابة عن جميع أعضاء اللجنة. وقد عبر عن شكره وتقديره لحكومة الجمهورية التركية الستضافتها لالجتماع  



OIC/COMCEC-FC/36-20/REP                 

 

8 

. وشدد 19-ئحة كوفيدوملكتب تنسيق الكومسيك لتنظيمه، وأعرب عن تعازيه بكل الضحايا الذين توفوا بسبب جا

 عن شكره الخاص    19-السيد ريان على أهمية برنامج استجابة كوفيد
ً
الذي انطلق تحت مظلة الكومسيك. وعبر أخيرا

 وتقديره لكل الدول األعضاء لدعمهم املستمر لفلسطين ومدينة القدس الشريف. 

 الحدث الجانبي  

 . 2021يونيو  3الكومسيك في ُعقد االجتماع الثامن والثالثون للجنة الدورة   .17

 )مرفق تقرير االجتماع الثامن والثالثين للجنة دورة الكومسيك في املرفق الرابع(.

 جلسات العمل 

ر، املمثل الدائم للجمهورية التركية في منظمة التعاون اإلسالمي.  سعادة السفير ترأس جلسات العمل  .18
َ
ك
َ
 محمد متين أ

 االجتماع. وقد أقرت اللجنة جدول أعمال  •

 )مرفق نسخة من جدول األعمال في املرفق الخامس(. 

 من جدول األعمال: استراتيجية الكومسيك وتنفيذها  2املادة الـ 

اللجنة بتقرير تنفيذ استراتيجية الكومسيك املقدم من مكتب تنسيق الكومسيك، والذي سلط الضوء على التقدم    رحبت .19

االستراتيجية،   تنفيذ  في  في  عل  وأثنتاملحرز  القيمة  اإلسالمي ملساهماتها  التعاون  منظمة  األعضاء ومؤسسات  الدول  ى 

اللجنة من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي مواصلة دعمها الكامل    طلبتتنفيذ االستراتيجية. كما  

 لتنفيذ االستراتيجية. 

تعاون وفًقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن  اللجنة باالنعقاد الناجح ملجموعات عمل الكومسيك في مجاالت ال  رحبت .20

إلثراء   الكومسيك  تنسيق  مكتب  أجراها  التي  البحثية  بالتقارير  أيًضا  ورحبت  والثالثين.  السادسة  الكومسيك  دورة 

 املناقشات في كل اجتماع ملجموعة عمل الكومسيك. 

 ن الدول األعضاء في مجاالت اختصاصها. اللجنة على جهود مجموعات العمل من أجل التقريب بين السياسات بي  وأشادت .21

على مجاالت تعاون الكومسيك في مختلف   19-اللجنة بمساعي مجموعات العمل لتوضيح اآلثار السلبية لكوفيد ورحبت .22

 الجوانب.

كوفيد  أشادتكما   .23 لوباء  السلبية  اآلثار  تعويض  في  اإلسالمي  التعاون  منظمة  مؤسسات  بجهود  من خالل    19-اللجنة 

وركزت اللجنة على أهمية تعزيز هذه البرامج  ملشاريع والبرامج وأنواع أخرى من آليات الدعم للبلدان األعضاء.   األنشطة وا

 واألنشطة في رفع التوعية إضافة إلى استثمارها على نطاق أوسع. 
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ه مكتب  الذي أطلق  CCRاللجنة باهتمام الدول األعضاء ببرنامج الكومسيك الجديد لالستجابة لفيروس كوفيد    رحبت .24

  ورحبتعلى اقتصادات الدول األعضاء،    19-تنسيق الكومسيك بهدف معالجة التداعيات الحالية واملحتملة لوباء لكوفيد

 .CCRمشاريع ليتم تنفيذها في إطار  9أيًضا ببدء 

ية،  بجهود البلدان األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي نحو تحقيق توصيات سياسات الكومسيك الوزار   إشادة .25

مؤسسات منظمة التعاون    وحثتدعت اللجنة جميع الدول األعضاء إلى بذل كل جهد ممكن لتنفيذ توصيات السياسات،  

 اإلسالمي ذات الصلة على دعم الدول األعضاء في هذا الصدد.

التي أجرتها مؤسسات منظمة املؤتمر اإلسالمي في تحقيق استراتيجية    العالية في عدد األنشطة    بالزيادةاللجنة    رحبت .26

الرقمية   املرئية  االجتماعات  أدوات  باستخدام  خاصة  اإلسالمي    وطلبتالكومسيك  املؤتمر  منظمة  مؤسسات  من 

 للبلدان األعضاء. 
ً
 االستمرار بتنظيم برامج التدريب االفتراضية حيثما كان ذلك ممكنا

بالن  وأشادت .27 عام  اللجنة  منذ  السابق  في  الكومسيك  مولها  التي  للمشروعات  القيمة  ببدء سبعة    ورحبت،  2014تائج 

الدول األعضاء إلى تكثيف جهودها لالستفادة من فوائد تمويل    ودعت ،  2021وعشرين مشروًعا سيتم تنفيذها في عام  

 مشروعات الكومسيك خاصة بهدف تجسيد توصيات السياسات الوزارية. 

نق  دعت .28 للعمل بشكل وثيق مع مكتب تنسيق  اللجنة  العمل؛  الوطنية ونقاط اتصال مجموعة  الكومسيك  اتصال  اط 

 الكومسيك من أجل التنسيق والتواصل الفعال. 

اللجنة نقاط اتصال مجموعة العمل إلى املشاركة بنشاط في جهود إنتاج املعرفة للكومسيك من خالل املساعدة    دعتكما   .29

 بلد والتحقق منها وتقديم التغذية الراجعة للدراسات البحثية، من بين أمور أخرى. في جمع البيانات الخاصة بكل 

عمل    دعت .30 مجموعة  اتصال  ونقاط  الوطنية  الكومسيك  اتصال  نقاط  مشاركة  ضمان  إلى  األعضاء  الدول  اللجنة 

 الكومسيك في اجتماعات لجنة متابعة الكومسيك وجلسات الكومسيك. 

بالدول األعضاء إلرسال تقاريرها عن تقدمها نحو تنفيذ توصيات سياسة الكومسيك إلى نظام متابعة  إشادة اللجنة    مع .31

البلدان األعضاء الذين لم يقوموا بهذا بعد إلى أن يستخدموا منصة  املتابعة    دعت اللجنة  سياسات الكومسيك، فقد  

 .2021سبتمبر/أيلول  30سة الكومسيك، وذلك بحلول تاريخ الرقمية إلرسال تقارير التقدم في تنفيذ توصيات سيا 

اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعات عمل الكومسيك على املشاركة بنشاط في االجتماعات القادمة    وشجعت .32

 ملجموعات العمل ذات الصلة.

33.  
ً
تي تؤكد على دور الكومسيك في ضمان  مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسيك الثالث األخيرة، وال  وتماشيا

وفقا   األعضاء  الدول  بين  والتجاري  االقتصادي  بالتعاون  املتعلقة  اإلسالمي  التعاون  الشامل ألنشطة منظمة  التنسيق 

اللجنة على دور مكتب تنسيق الكومسيك في القيام بأنشطة مع الدول األعضاء ومؤسسات منظمة    شددتالختصاصاتها؛  



OIC/COMCEC-FC/36-20/REP                 

 

10 

 واملنظمات الدولية األخرى من أجل تحقيق أهداف الكومسيك على النحو املبين في نظامها األساس ي. التعاون اإلسالمي 

اللجنة عن تقديرها ملكتب تنسيق الكومسيك، ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب    وأعربت .34

اإلسالمية   التجارة  SESRICللدول  لتنمية  اإلسالمي  واملركز   ،ICDT و للتنمية  ،  اإلسالمي  البنك  والغرفة IDBمجموعة   ،

ملا بذلوه من جهود    SMIIC، ومعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  ICCIA  والزراعة  اإلسالمية للتجارة والصناعة

 من أجل تنفيذ استراتيجية الكومسيك. 

اللجنة من الدول األعضاء املعنية املشاركة بنشاط في األنشطة التي سينظمها مكتب تنسيق الكومسيك، ومركز    طلبت .35

اإلسالمية   للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  التجارة  SESRICاألبحاث  لتنمية  اإلسالمي  واملركز   ،

ICDT  ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،IDBة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  املؤسس  ، وITFC  واملؤسسة اإلسالمية ،

والغرفة اإلسالمية للتجارة  ،  ICD  واملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص،  ICIECلتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  

اإلسالمية  ICCIA  والزراعة   والصناعة للدول  واملقاييس  املواصفات  ومعهد   ،SMIIC  ال مجاالت  استراتيجية  في  في  تعاون 

 هذه املؤسسات إلى إرسال دعوات للدول األعضاء قبل االجتماعات بوقت كاف لضمان مشاركتها.  ودعت الكومسيك. 

  الكومسيك  عمل  مجموعات  تواصل  لجهات  الثامناللجنة بتولي مكتب تنسيق الكومسيك تنظيم االجتماع السنوي    رحبت .36

 فقط    2021/آب   أغسطس  اريخبت
ً
  الوطنية  التواصل  جهاتجهات تواصل مجموعات عمل الكومسيك و   ودعتافتراضيا

 .االجتماع في الفعالة  املشاركة إلى

الـ   اإلسالمي    3املادة  التعاون  منظمة  برنامج  تنفيذ  األعمال:  جدول  سنوات  2025  –من  عشر  ملدة  عمل  برنامج   :

(TYPOA ) 

 اللجنة    أخذت .37
 
الذي  علما االقتصادي    بالتقرير  املكون  تنفيذ  حول  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  العامة  األمانة  قدمته 

 : برنامج العمل. 2025-والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي

تشدد   .38 اإلسالمي  وإذ  التعاون  ملنظمة  والتجاري  االقتصادي  للقسم  النشطة  املتابعة  أهمية  عمل  2025على  برنامج   :

انة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي االستمرار في تقديم تقارير مرحلية شاملة عن تنفيذ  الكومسيك؛ طلبت اللجنة من األم

 البرنامج إلى دورات الكومسيك واجتماعات املتابعة بما يتماش ى مع قرارات الكومسيك ذات الصلة.

التي لم تفعل ذلك بعد  وإذ تذكر بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسيك؛ طلبت اللجنة من الدول األعضاء   .39

الدول   بين  والتجاري  االقتصادي  التعاون  تعزيز  أجل  من  االقتصادي  املجال  في  االتفاقيات  على  والتصديق  التوقيع 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 من جدول األعمال: توسيع التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي  4املادة الـ 

 مع التقديرأحاطت اللجنة علم .40
 
في    2021مايو    20في    التجاريةالكومسيك  عمل  بعقد االجتماع السادس عشر ملجموعة    ا
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في الدول األعضاء    19-شكل افتراض ي فقط، بموضوع "التدابير املضادة الستدامة تيسير التجارة أثناء وبعد جائحة كوفيد

 في منظمة التعاون اإلسالمي".

سابع  إلى املشاركة بنشاط في اجتماعها ال التجاريةالكومسيك عمل اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة  دعت .41

 . 2021سبتمبر  30عشر املقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع السادس عشر في 

 .التجاريةالكومسيك   عمل  اللجنة الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد، إلى التسجيل في مجموعة   دعتكما   .42

واالقتصاد  رحبت .43 اإلحصائية  األبحاث  ومركز  الكومسيك،  تنسيق  مكتب  نظمها  التي  باألنشطة  واالجتماعية  اللجنة  ية 

  و  ،IDB، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  ICDT، واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة  SESRICوالتدريب للدول اإلسالمية  

التجارة   لتمويل  اإلسالمية  الدولية  الصادرات  ITFCاملؤسسة  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  واملؤسسة   ،ICIEC  ،

لتنمية اإلسالمية  الخاص  واملؤسسة  والصناعة ،  ICD  القطاع  للتجارة  اإلسالمية  والغرفة  ومعهد  ICCIA  والزراعة  ،   ،

اإلسالمية   للدول  واملقاييس  الدورة    SMIICاملواصفات  منذ  الكومسيك  استراتيجية  مع  املتوافقة  التجارة  مجال  في 

 السادسة والثالثين للكومسيك. 

تقديرها .44 عن  اللجنة  ا  أعربت  لتنمية  اإلسالمي  اإلسالمية  ICDTلتجارة  للمركز  للدول  واملقاييس  املواصفات  ومعهد   ،

SMIIC  لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات الندوات عبر اإلنترنت  ICIEC، واملؤسسة اإلسالمية  العديد من  لتنظيمها   ،

اإلسالمي واملؤسسات الدولية  على التجارة البينية وتدفقات االستثمار بالتعاون مع منظمة التعاون  19-حول تأثير كوفيد

 ذات الصلة.

والزراعة   .45 والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  والغرفة  وتركيا  والسودان  املالديف  جزر  بجهود  اللجنة  ومعهد    ICCIAتشيد 

في إطار تمويل مشروع    2021للمشاريع التالية التي سيتم تنفيذها في عام    SMIICاملواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  

 يك: الكومس 

املشروع بعنوان "التحول الرقمي لتعزيز تيسير التجارة" الذي تنفذه الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة بالشراكة   -

 .دولة عضو 25مع 

املشروع بعنوان "تحسين نظام مراقبة استيراد وتصدير األغذية" الذي ستنفذه جزر املالديف بالشراكة مع تركيا   -

 .وماليزيا

" تنفذه السودان بالشراكة مع  OSBPاملشروع بعنوان "اإلدارة الفعالة للحدود من خالل نقطة حدودية واحدة   -

 . تشاد ومصر وتونس

املشروع بعنوان "تدريب مؤسسة الحالل ملنظمة التعاون اإلسالمي / معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية   -

OIC/SMIIC   دولة    14هد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية بالشراكة مع  ملنطقة إفريقيا" الذي سينفذه مع

 .عضو

املشروع بعنوان "تنمية رأس املال البشري في دول منظمة التعاون اإلسالمي للتدقيق التقني الحالل على أساس   -
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وكازاخستان    بالشراكة مع نيجيريا  ستنفذه تركيا والبنية التحتية للجودة الحالل" الذي    SMIICنظام شهادة الحالل  

 وقيرغيزستان وباكستان.

-  

أشادت .46 عام    كما  في  تنفيذها  سيتم  التي  التالية  املشاريع  في  وفلسطين  لبنان  بجهود  استجابة    2021اللجنة  نطاق  في 

 الكومسيك لوباء كوفيد:

 . املشروع بعنوان "التحول الرقمي في وزارة االقتصاد والتجارة" تنفذه لبنان بالشراكة مع تركيا -

 املشروع بعنوان "تحديث البنية التحتية االلكترونية لوزارة االقتصاد الوطني" تنفذه فلسطين.  -

تقديرها .47 عن  اللجنة  التجارة    وأعربت  لتنمية  اإلسالمي  مجال    ICDTللمركز  في  التالية  واألنشطة  الدراسات  لتنظيمه 

 التجارة:

التجارة ح - لتنمية  للمركز اإلسالمي  التعاون  البيانات املحدثة األخيرة  في منظمة  الدول األعضاء  بين  ول "التجارة 

فإن التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي ستنخفض    19-، والتي تشير أنه وبسبب جائحة كوفيداإلسالمي"

، 2020مليار دوالر أمريكي في عام    295.4إلى    2019مليار دوالر أمريكي في عام    350.4% من  15.7بمعدل يقارب  

 2019% في عام  18.95% من  5.53هبوط في الحصة التجارية البينية في منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة    وتشير إلى

 . 2020% في عام 17.91إلى 

من    TISCاجتماع افتراض ي لقادة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في إطار اللجنة الفرعية للتجارة واالستثمار  -

 . 2021يناير  28ثالث سنوات في مجال التجارة واالستثمار في أجل اعتماد برنامج خطة عمل مشتركة مدتها 

ورشة عمل تدريبية افتراضية على جمع وتحليل البيانات املتعلقة بتجارة الخدمات بين الدول األعضاء في منظمة   -

من   الفترة  في  اإلسالمي  واالقتصادية    2021مارس    25إلى    23التعاون  اإلحصائية  األبحاث  مركز  مع  بالتعاون 

 . IsDBي للتنمية والبنك اإلسالم  SESRICواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

في البلدان الناطقة بالفرنسية من أجل اعتماد خطة عمل لتعزيز    TPOsندوة عبر اإلنترنت ملنظمات ترويج التجارة   -

 . 2021أبريل   6ترويج التجارة البينية في 

بالعرض  .48 اللجنة  التجارة    رحبت  لتنمية  اإلسالمي  املركز  قدمه  ال  ICDTالذي  بين  افتراض ي  أعمال  منتدى  دول  لتنظيم 

إفريقيا   في  االقتصادية  للتنمية  العربي  املصرف  مع  بالتعاون  الزراعية  التجارية  األعمال  ملنتجات  واألفريقية  العربية 

BADEA    الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واملؤسسات على املشاركة بنشاط في  وشجعت،  2021يوليو    8-6في

لتنظيم ندوات عبر اإلنترنت    ICDTدمه املركز اإلسالمي لتنمية التجارة  الذي ق  كما رحبت اللجنة بالعرض  هذا الحدث.

 ملمارسة األعمال التجارية من أجل تعزيز التجارة البينية واالستثمار من قبل دول منظمة املؤتمر اإلسالمي.

بالبيانات    طلبت  .49 التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  تزويد  في  االستمرار  األعضاء  الدول  من  بإحصاءات  اللجنة  املتعلقة 

التجارة واالستثمار،   للتنمية    وعهدتوأنظمة  اإلسالمي  البنك  التجارة    IDBإلى  لتنمية  اإلسالمي  بمتابعة   ICDTواملركز 
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منظمة   ومحافل  الكومسيك  إلى  تقرير  وتقديم  اإلسالمي،  املؤتمر  منظمة  بلدان  بين  واالستثمار  التجارة  توسيع  قضية 

 التعاون اإلسالمي األخرى. 

 ( TPS-OICنظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ) ( أ 

للجمهورية التركية الستضافتها، ومكتب تنسيق الكومسيك واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة   أعربت اللجنة عن تقديرها .50

ICDT    التجاري التفاوض  لجنة  اجتماع  في    TNCلتنظيم  افتراض ي فقط  بمشاركة  2021نيو  يو   2-1في شكل  دولة    11، 

، وقدمت قوائم االمتيازات الخاصة بها، ودول مجلس التعاون الخليجي  TPS-OICمشاركة، والتي صادقت على اتفاقيات  

 نيابة عن دوله الست األعضاء وهي؛ البحرين واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والكويت وقطر وعمان.

افقة رحبت اللجنة بم  .51   وطلبت كموعد نهائي لتفعيل النظام،    2022لجنة التفاوض التجاري على اعتبار األول من يوليو    و

 من الدول األعضاء املعنية اإلسراع في استكمال إجراءاتها الداخلية واالستعدادات األخرى حتى ذلك التاريخ.

بقرار    أحاطت .52  
ً
الت  اللجنة علما أمانة مجلس  بأن  التجارة  في لجنة مفاوضات  الستة  الخليجي ونيابة عن األعضاء  عاون 

 املجلس ستنقل مالحظاتهم في أقرب وقت ممكن إن كان هناك أي مالحظات حول تاريخ تفعيل النظام.

لقيامه بدراسة عن األثر االقتصادي املحتمل لنظام    ICDTللمركز اإلسالمي لتنمية التجارة    وأعربت اللجنة عن تقديرها  .53

بي التجارية  التعاون اإلسالمي على  األفضلية  التفاوض    13ن دول منظمة  اجتماع لجنة  إلى  دمت 
ُ
ق دولة مشاركة، والتي 

 . TNCالتجاري  

التجارة    أحاطت  .54 مفاوضات  لجنة  بقرار  التقدير  مع   
ً
علما   دراسة  سيجري   التجارة   لتنمية   اإلسالمي   املركز   بأن اللجنة 

( وأثرها على  19-)أزمة كوفيد  الدولي  الصحي  الوضع   ضوء  في  خاصة   النظام،  هذا  وتحديث  تنفيذ   سيناريوهات   عن  مراجعة

 التجارة البينية. 

  12لتنمية التجارة على تنظيم اجتماع تدريبي افتراض ي بتاريخ  اإلسالمي  واملركز الكومسيك تنسيق  بمكتب اللجنة أشادت .55

  نظام   اتفاقياتاملتعلقة بتنفيذ  املواضيع    حول األعضاء املشاركة في لجنة مفاوضات التجارة    ول للد  2021أبريل /نيسان  

 .اإلسالمي التعاون   منظمة في األعضاء  الدول   بين التجاري   التفضيل

اللجنة من مكتب تنسيق   .56 التجارة، فقد طلبت  اتخذته لجنة مفاوضات  الذي  القرار ذي الصلة  إلى  وفي معرض إشارتها 

املشارك في لجنة مفاوضات التجارة مواصلة جهودهما  الكومسيك ومن املركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بصفته األمين  

نحو توسيع عضوية نظام التفضيل التجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتنظيم أنشطة بناء قدرات  

 حول املواضيع الفنية املتصلة بتنفيذ نظام التفضيل التجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

 فق تقرير اجتماع لجنة التفاوض التجاري في املرفق ....(.)مر 

، وبالتحديد اتفاقية اإلطار، بروتوكول  TPS-OICاللجنة الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقيات    دعت .57
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 وقواعد املنشأ، أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.  PRETASنظام التعرفة التفضيلية 

لالنتهاء من استكمال عملية قوائم االمتياز املحدثة،    TNCد التي تبذلها سكرتارية لجنة التفاوض اللجنة بالجهو  وأشادت .58

في أقرب    TPS-OICودعت الدول األعضاء املعنية إلى تسريع جهودها لتقديم قوائم االمتياز بنفس الشكل لتفعيل نظام  

 وقت ممكن. 

بإجراءاتها الداخلية ذات    TNCاللجنة من الدول األعضاء املشاركة التي لم تفعل ذلك بعد؛ إخطار أمانة التفاوض    طلبت .59

 في أقرب وقت يناسبها. TPS-OICالصلة التي يتعين اتخاذها لتنفيذ قواعد املنشأ في نظام األفضلية 

واملركز   وأثنت .60 الكومسيك  تنسيق  مكتب  يلعبه  الذي  الدور  على  لجنة    اللجنة  أمانة  التجارة بصفتهما  لتنمية  اإلسالمي 

التفاوض التجاري في اإلشراف على املفاوضات التجارية وتوفير أنشطة بناء القدرات ذات الصلة بنظام األفضلية التجارية  

TPSOIC . 

مية نظام  ]رحبت اللجنة بالعرض الذي قدمته جمهورية باكستان اإلسالمية الستضافة ورشة عمل حول زيادة الوعي بأه .61

TPS OIC .]وتأثيره على القطاع الخاص 

 املعارض التجارية اإلسالمية  (ب

املركز    رحبت .62 مع  بالتعاون  اإلسالمية  التجارية  املعارض  الستضافة  التالية  األعضاء  الدول  من  املقدم  بالعرض  اللجنة 

 من الدول األعضاء املشاركة بنشاط في هذه األحداث:  وطلبت،  ICDTاإلسالمي لتنمية التجارة 

ة التعاون اإلسالمي في داكار  تستضيف جمهورية السنغال املعرض التجاري السابع عشر للدول األعضاء في منظم -

 .2021( ديسمبر 9 - 6في الفترة )

الفترة ) - التعاون اإلسالمي" في اسطنبول في  ( 28  -  25تستضيف جمهورية تركيا "معرض الحالل الثامن ملنظمة 

التجارة    2021نوفمبر   لتنمية  الدولي  املركز  مع  اإلسالمية    ICDTبالتعاون  للدول  واملقاييس  املواصفات  ومعهد 

SMIIC. 

تستضيف اململكة العربية السعودية معرض منظمة التعاون اإلسالمي الرابع عشر للصناعات الزراعية في جدة   -

 .2021( أكتوبر 4 - 1في الفترة )

( 31  -  26تستضيف الجمهورية التونسية املعرض العضوي الثاني ملنظمة التعاون اإلسالمي في تونس في الفترة ) -

 .2021أكتوبر 

(  6  -   2ملكة املغربية معرض البالستيك األول ملنظمة التعاون اإلسالمي في الدار البيضاء في الفترة )تستضيف امل -

 . 2022يونيو 

مع   - بالتعاون  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  الثامن عشر  التجاري  املعرض  باكستان اإلسالمية  تستضيف جمهورية 

 . 2022املركز الدولي لتنمية التجارة في عام 
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 أحاطت اللجنة   .63
 
)  2020بأن "معرض إكسبو    علما العربية املتحدة في دبي في الفترة    1دبي" ستستضيفه دولة اإلمارات 

الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي إلى املشاركة بنشاط في هذا    ودعت(،  2022مارس    31-  2021أكتوبر  

 . الحدث

 ص على املشاركة الفعالة في املعارض التجارية اإلسالمية. كررت اللجنة طلبها إلى الدول األعضاء لتشجيع القطاع الخا .64

اللجنة طلبهاكما   .65 إقامة معارض قطاعية محددة بالتعاون مع    كررت  التجارة باالستمرار في  إلى املركز اإلسالمي لتنمية 

 الدول األعضاء وتقديم تقارير مرحلية منتظمة عن املعارض إلى دورات الكومسيك. 

اإلسالمي لتنمية التجارة أن يقدم بشكل منتظم، تقارير مرحلية عن املعارض التجارية للدول    اللجنة من املركز  طلبت .66

اإلسالمي   التعاون  منظمة  ومنتديات  الكومسيك  دورات  إلى  املعارض  وكذلك  األخرى  املتخصصة  واملعارض  اإلسالمية 

 األخرى ذات الصلة.

أنشطة ترويج االستثمار مثل املنتديات رفيعة املستوى وبرامج  اللجنة من املركز اإلسالمي لتنمية التجارة تنظيم    طلبت] .67

 بناء القدرات على املستويين الوطني واإلقليمي من أجل تعزيز االستثمار داخل منظمة املؤتمر اإلسالمي[.

 املساعدة الفنية ذات الصلة بمنظمة التجارة العاملية  (ت

ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة على تنظيم دورات    أعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها .68

على الحاجة إلى نشر املعلومات حول    وأكدتتدريبية وندوات متعلقة بمنظمة التجارة العاملية لصالح الدول األعضاء،  

 الدورات التدريبية بشكل أكثر فعالية بين جميع الدول األعضاء. 

إلى مواصلة تقديم املساعدة التقنية    ICDTواملركز اإلسالمي لتنمية التجارة    IDBالبنك اإلسالمي للتنمية    دعت اللجنة .69

للبلدان األعضاء بشأن القضايا املتعلقة بمنظمة التجارة العاملية، وتعزيز جهودها في توعية البلدان األعضاء بشأن أهمية  

واملركز    IDBمن البنك اإلسالمي للتنمية   وطلبتوأثرها على اقتصاداتها،  املفاوضات التجارية مع منظمة التجارة العاملية  

اإلسالمي لتنمية التجارة أن يقوموا بالتعاون وتنسيق جهودهم لتعزيز الُقدرات البشرية واملؤسسية للدول األعضاء في 

 ى أساس منصف وعادل. منظمة التعاون اإلسالمي، لتسهيل اندماجهم الكامل في النظام التجاري متعدد األطراف عل

  التعاون منظمة    أعضاءمنظمة التجارة العاملية إلى مساعدة    منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في  اللجنة أعضاء   دعت .70

 في عملية انضمامهم إلى منظمة التجارة العاملية.  غير األعضاء في منظمة التجارة العاملية اإلسالمي

 كما   .71
 
أيضا اللجنة  ومؤس  دعت  األعضاء  للبلدان  الدول  الدعم  تقديم  إلى  الصلة  ذات  اإلسالمي  التعاون  منظمة  سات 

العاملية   التجارة  اتفاقية منظمة  تنفيذ  أجل  التجارة من  تيسير  إلى مساعدة فنية بشأن ممارسات  التي تحتاج  األعضاء 

 بشأن تيسير التجارة. 

إلى مراقبة األمور املتعلقة    ICDTالتجارة    واملركز اإلسالمي لتنمية   IDBاللجنة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية    ودعت .72
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 بأنشطة منظمة التجارة العاملية، وتقديم تقرير عنها إلى دورات الكومسيك السنوية واملحافل املعنية األخرى. 

البنك اإلسالمي    الستضافتها،  للمملكة املغربيةأعربت اللجنة عن تقديرها   .73 ولدائرة االستراتيجية القطرية والتعاون في 

التجارة     IsDBية  للتنم لتنمية  اإلسالمي  تجارة    لتنظيمهما  ICDTوللمركز  مفاوضات  تقنيات  تدريبية حول  ورشة عمل 

 في الدار البيضاء. 2020( فبراير 13 - 12الخدمات في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في الفترة )

74.  
 
اللجنة علما التجارة    أحاطت  لتنمية  املركز اإلسالمي  املفاوضات    ICDTبأن  افتراضية حول حالة  سينظم ورشة عمل 

 . 2021( يونيو  23 - 21لتجارة العاملية في الفترة )التجارية داخل منظمة ا

 أنشطة تمويل التجارة  (ث

التي تقوم بها املؤسسة اإلسالمية  وبناء القدرات  للتمويل التجاري وأنشطة الترويج والتطوير  أعربت اللجنة عن تقديرها .75

التجارة   لتمويل  لتمو ITFCالدولية  التنمية  وشركاء  الدولية  السوق  من  األموال  وحشد  الدول  ،  في  التجارة  عمليات  يل 

 %.25األعضاء، بما يساهم في تحقيق هدف التجارة البينية في منظمة املؤتمر اإلسالمي بنسبة 

بأن املوافقات والنفقات التراكمية للمؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة منذ إنشائها في   أحاطت اللجنة علما مع التقدير .76

موافقات    تمليار دوالر أمريكي على التوالي، وبلغ  44.9مليار دوالر أمريكي و  54.8  قد بلغ  2020عام  حتى نهاية    2008عام  

مليار دوالر أمريكي    1.7مليار دوالر أمريكي و    2.2  2021منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو/أيار  تمويل التجارة وصرفها  

   على التوالي.

اإلسالمية   أشادت  .77 املؤسسة  تبذلها  التي  بالجهود  التجارة    اللجنة  لتمويل  الصغيرة    ITFCالدولية  الشركات  تمويل  في 

و اإلسالمي،  املؤتمر  منظمة  داخل  والتجارة  نموا  األقل  األعضاء  والبلدان  علماواملتوسطة  لتنويع    أحاطت  بجهودها 

رص العمل،  محفظتها وتقديم املزيد من التمويل لقطاع الزراعة الذي له تأثير مباشر وبارز على تحسين اإلنتاجية وخلق ف

 وزيادة عائدات التصدير والتخفيف من حدة الفقر. 

التجارة    ترحب .78 لتمويل  الدولية  اإلسالمية  املؤسسة  تبذلها  التي  بالجهود  خاصة    ITFCاللجنة  برامج  تنفيذ  أجل  من 

  تطوير األعمالفي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على التجارة و   19-للتخفيف من اآلثار السلبية لوباء كوفيد

مليون دوالر أمريكي كمبلغ    604.7على مبلغ    ITFCواشادت اللجنة بموافقة املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة  

مليون دوالر أمريكي أخرى لدعم    227( للدول األعضاء لتخفيف آثار الجائحة واملوافقة على مبلغ  R1استجابة سريعة )

 .(R2و إلنعاش املشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ) 19-لقاحات كوفيدالدول األعضاء في شراء 

الدول األعضاء إلى استكمال متطلبات عضويتها ملؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )املؤسسة    كما دعت اللجنة  .79

الدولية   التجارة  لتمويل  الصادرات    ITFCالدولية  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  تقوم  ICIECواملؤسسة  حتى   )

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بتنفيذ تفويضها بنجاح. 
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80.   
 
بمبادرات تعزيز التجارة وتنمية القدرات التي تنفذها املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  أحاطت اللجنة علما

ITFC    رة للدول العربية  مبادرة املساعدة من أجل التجافي إطار برامجها الرئيسية املختلفة بما في ذلكAFTIAS      والبرنامج ،

، وصندوق تنمية التجارة، وبرنامج غرب  AATBالتجارة العربية اإلفريقية    جسور ، وبرنامج  SPCAالخاص آلسيا الوسطى  

 أفريقيا للشركات الصغيرة واملتوسطة.

علما  .81 اللجنة  التجارة    أحاطت  لتمويل  الدولية  اإلسالمية  املؤسسة  تبذلها  التي  الحلول    ITFCبالجهود  برامج  تنفيذ  في 

القطن،   وبرنامج جسر  العكس ي،  للربط  غينيا  وبرنامج  اإلندونيس ي،  البن  تنمية  برنامج  ذلك  في  بما  املتكاملة،  التجارية 

التجارة اإللكترونية السريعة للعراق،   التمور في منطقة املدينة املنورة، وتقييم جاهزية  والحلول  وبرنامج تطوير قطاع 

وبرامج مختلفة لتونس وبنغالديش وباكستان وبلدان رابطة الدول املستقلة وأفغانستان  كاملية في السنغال،  التجارية الت 

 وبوركينا فاسو وجزر القمر وجيبوتي.

82.  
 
لتنويع األدوات املالية اإلسالمية، ودعم    ITFCبجهود املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة    كما أخذت اللجنة علما

 ب على التمويل اإلسالمي وتعزيز حلول التمويل اإلسالمي في املنتديات الدولية. برامج التدري

83.  
 
باعتبارها املؤسسة متعددة    ICIECبجهود املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات    وأخذت اللجنة علما

املتوافقة مع   التأمين  التأمين وإعادة  التي توفر حلول  العالم الئتمان الصادرات وتأمين االستثمار  في  الوحيدة  األطراف 

 أحكام الشريعة اإلسالمية. 

    أحاطتو  .84
ً
التقديراللجنة علما لتأمين االستثمار وائتما   مع  للمؤسسة اإلسالمية  التجارية  األعمال  الصادرات  بحجم  ن 

ICIEC    مليار دوالر أمريكي لتصل القيمة التراكمية لألعمال التجارية املؤمنة منذ    9.86، والتي بلغت  2020املؤمنة في عام

 مليار دوالر أمريكي.  73.86تأسيسها إلى 

 مع التقدير .85
 
 4.468في دعم    ICIECبدور املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات    وأحاطت اللجنة علما

 في عام    46مليار دوالر أمريكي من األعمال التجارية املؤمنة داخل منظمة التعاون اإلسالمي تشمل  
ً
، مقارنة  2020بلدا

اإلسالمي تشمل    4.385بقيمة   التعاون  منظمة  املؤمنة داخل  التجارية  األعمال  من  أمريكي  عام    45مليار دوالر  في   
ً
بلدا

مليار دوالر أمريكي   28.519اكمية لألعمال التجارية املؤمنة داخل منظمة التعاون اإلسالمي ، مما يجعل القيمة التر 2019

 . 2020منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 

86.  
 
للمؤسسة اإلسالمية لتأمين    (ADERبإطالق النسخة الجديدة من تقرير فاعلية التنمية السنوي )  أحاطت اللجنة علما

    27الذي يشمل أداء املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات طوال    ICIECاالستثمار وائتمان الصادرات  

 SDGسنة املاضية، وتنهئ املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات في تحقيق ستة أهداف مستدامة؛ وهي  

 .SDG 17و SDG9و SDG 8و SDG7و SDG3و 2

87.   
 
بتقرير التقدم الذي قدمته املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات حول برنامج  كما أخذت اللجنة علما
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املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات بالتعاون مع    وطلبتذكاء األعمال في منظمة املؤتمر اإلسالمي،  

ا  األبحاث  اإلسالمية  مركز  للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  االستعدادات    SESRICإلحصائية  استكمال  على 

 الفنية إلطالق البرنامج في أقرب وقت ممكن. 

في االعتبار  .88 لتأمين االستثمار وائتمان    مع األخذ  املؤسسة اإلسالمية  الذي أجرته  املحدودة على االستبيان  االستجابات 

حول برنامج    SESRICمع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية    ICIECالصادرات  

اإلسالمي؛   التعاون  ملنظمة  األعمال  الصادرات    طلبتذكاء  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  املؤسسة  من  اللجنة 

وكذلك تقديم تقييماتهم حول مخرجات استبيان دورة  ، ومواصلة الجهود لزيادة عدد االستجابات  SESRICبالتعاون مع  

 الكومسيك السابعة والثالثين. 

اللجنة   .89 الصادرات  ورحبت  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  املؤسسة  اإلحصائية    ICIECبعرض  األبحاث  ومركز 

اإلسالمية   للدول  والتدريب  واالجتماعية  القدرات    SESRICواالقتصادية  بناء  أنشطة  املحتملين  لتنظيم  للمستفيدين 

  ICDTللبرنامج في املجاالت التي تشملها املجاالت التجارية املركزية للبرنامج، وبالتعاون مع املركز اإلسالمي لتنمية التجارة  

 وهيئات أخرى تابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي. 

 ( املرتبطة بالتجارة SMIICأنشطة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )  (ج

اللجنة .90 )  ورحبت  للدول اإلسالمية  املواصفات واملقاييس  القياس ي واملقاييس  SMIICبأنشطة معهد  التوحيد  في مجال   )

 واالعتماد وتأثيرها على تيسير التجارة وبناء القدرات. 

   أعضاء  واليمن   وتشاد  بنغالدش   من  كل   بانضمام  ة اللجن  ورحبت   .91
ً
  اإلسالمية   للدول   واملقاييس  املواصفات   معهد  في  جددا

(SMIIC  كما ،)الدول األعضاء املعنية التي لم تفعل ذلك بعد إلى االنضمام إلى عضوية معهد املواصفات    اللجنة  دعت

 ( ومجالس املقاييس واالعتماد.TCs( واملشاركة بنشاط في لجانها الفنية )SMIICواملقاييس للدول اإلسالمية )

( على تنظيم أنشطة بناء القدرات  SMIICملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) كما أعربت اللجنة عن تقديرها  .92

ال سيما من خالل   الدولية،  املنتديات  في  لزيادة حضوره  الدعم  تقديم  إلى  األعضاء  الدول  اختصاصه، ودعا  في مجال 

 ( التابعة ملنظمة التجارة العاملية.TBTانضمامها بصفة مراقب إلى لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة ) 

إلى اعتماد واستخدام معايير منظمة التعاون اإلسالمي / معهد املواصفات واملقاييس للدول    الدول األعضاء  دعت اللجنة .93

( كمعايير وطنية من أجل املساعدة في تنسيق املعايير وإزالة الحواجز الفنية أمام التجارة بين الدول  SMIICاإلسالمية )

؛ إلى اعتماد املعايير  SMIICاون اإلسالمي / معايير  األعضاء، ودعت الدول األعضاء ذات الصلة، التي تستخدم منظمة التع

 .SMIICرسمًيا وفق إرشادات اعتماد 

والبنية التحتية العاملية لجودة    ،2030-2021للفترة    SMIICستراتيجية  االلجنة علما مع التقدير بوضع خطة    أحاطت .94

 الحالل ملنظمة التعاون اإلسالمي.
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( إلجراء برامج تدريبية حول معايير الحالل  SMIICكما أشادت اللجنة بجهود معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) .95

( اإلسالمية  للدول  واملقاييس  املواصفات  معهد   / اإلسالمي  التعاون  من OIC/SMIICملنظمة  االستخدام    (  تسهيل  أجل 

 املشترك للمعايير داخل منظمة التعاون اإلسالمي. 

الغرفة اإلسالمية للتجارة    ( وSMIICرحبت اللجنة بتوقيع اتفاقية تعاون بين معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) .96

في صناعة الحالل، باعتباره خطوة  بهدف تعميق التعاون القائم وتبادل املعلومات والخبرات    ICCIAوالصناعة والزراعة  

 مهمة إلعطاء زخم ودافع جديدين للتعاون في منظمة التعاون اإلسالمي في القضايا املتعلقة بالحالل.

 مع التقدير بأن معرض الحالل ) .97
ً
( ملنظمة التعاون اإلسالمي والقمة اإلسالمية السابعة Halal Expoأحاطت اللجنة علما

  28-25بين  SMIICومعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  ICDTسالمي لتنمية التجارة للحالل سينظمها املركز اإل 

 في إسطنبول  ودعت جميع الدول األعضاء إلى املشاركة بنشاط في هذه الفعاليات املهمة.  2021نوفمبر/تشرين الثاني 

 قتصادي من جدول األعمال: تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون اال 5املادة الـ 

 اجتماعات القطاع الخاص 

98.   
 
في تنظيم املنتديات، وبرنامج    ICCIAبالجهود التي تبذلها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  أخذت اللجنة علما

التدريب، واالجتماعات بين الشركات، والندوات وورشات العمل؛ من أجل تحفيز دور القطاع الخاص في توسيع شبكته  

 ه التجارية واالستثمارية.وزيادة فرص

اللجنة الغرف التجارية للدول األعضاء على املشاركة بنشاط في أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة    وشجعت .99

 والزراعة. 

لتنظيمها املؤتمر االفتراض ي املعنون    ICCIAللغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة    تقديرهااللجنة عن    وأعربت .100

كوفيد لجائحة  خريجي  19-"التصدي  رابطة  مع  بالتعاون  واالجتماعية"  والدبلوماسية  واالقتصادية  الصحية  اآلفاق   :

( بادجادجاران  )IKA UNPADجامعة  بادجادجاران  وجامعة   )UNPAD  والصناعة للتجارة  األندونيسية  والغرفة   )

(KADIN .) 

 ابع ملنظمة التعاون اإلسالمي مركز التحكيم الت

باإلشارة إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك ومجلس وزراء الخارجية والقرار الصادر عن االجتماع الخامس   .101

والثالثين للجمعية العامة لغرفة التجارة الدولية؛ رحب االجتماع السادس والثالثون للجنة املتابعة التابعة للكومسيك  

مركز األعضاء    بإنشاء  الدول  من  تفعيلها، وطلب  في  املبذولة  والجهود  إسطنبول  في  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  التحكيم 

 تشجيع غرفها على املشاركة بنشاط في أنشطة مركز التحكيم. 

اإلسالمية  من  اللجنة    طلبت .102 والصناعةالغرفة  إتمام    ICCIA  والزراعة  للتجارة  تركيا  في  السلع  وبورصة  الغرف  واتحاد 
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للكومسيك. وبمناسبة إطالق    37قبل الدورة    بالكامل  التحضيرات لبدء تشغيل مركز التحكيم ملنظمة التعاون اإلسالمي

 بعرض الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة
ً
واتحاد الغرف وبورصة السلع في تركيا    والزراعة  املركز رحبت اللجنة أيضا

 للكومسيك.  37على هامش الدورة كبير نظيم حفل افتتاحي ت

 اللجنة من الدول األعضاء أن تشجع كل واحدة غرفها للمشاركة الفعالة في أنشطة مركز التحكيم.  طلبت .103

 تمويل تنمية القطاع الخاص 

 مع التقدير بجهود املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص   .104
ً
بفعالية على تمويل  التي تعمل    ICDأحاطت اللجنة علما

 مشاريع القطاع الخاص في الدول األعضاء. 

( أن تقدم بانتظام تقارير شاملة بشأن جهودها في  ICDكما تطلب اللجنة من املؤسسة االسالمية لتنمية القطاع الخاص ) .105

منفصل بعنوان "تمويل  تمويل القطاع الخاص إلى دورات الكومسيك الوزارية واجتماعات لجنة املتابعة في إطار بند فرعي  

 تنمية القطاع الخاص". 

 من جدول األعمال: تحسين النقل واالتصاالت  6املادة الـ 

 مع التقدير .106
 
مايو    31بعقد االجتماع السادس عشر ملجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت في    أحاطت اللجنة علما

في    19-في شكل افتراض ي فقط، بموضوع "استراتيجيات التخفيف ملقدمي خدمات النقل أثناء وبعد جائحة كوفيد  2021

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". 

في  دعت  .107 سجلت  التي  األعضاء  الدول  في    اللجنة  بنشاط  املشاركة  إلى  واالتصاالت  للنقل  الكومسيك  عمل  مجموعة 

اللجنة    دعت. كما  2021سبتمبر    14اجتماعها السابع عشر املقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع السادس عشر في  

 الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد، إلى التسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت.

للجنة بالجهود التي تبذلها الكاميرون وجزر املالديف ونيجيريا وتركيا للمشاريع التالية التي سيتم تنفيذها في عام  ا  وأشادت .108

 في إطار تمويل مشروع الكومسيك:  2021

 أبيدجان" الذي ستنفذه نيجيريا بالشراكة مع بنين وتوغو وغامبيا.  - املشروع بعنوان "مراقبة ممر النقل الغوس  -

وان "إنشاء أرشيفات النقل البحري" الذي ستنفذه الكاميرون بالشراكة مع كوت ديفوار وتشاد في املشروع بعن -

 . 2021عام 

في عام   - الجزائر وتونس  بالشراكة مع  الذي ستنفذه تركيا  الدولية"  البحرية  االتفاقيات  "تنفيذ  بعنوان  املشروع 

2021 . 

تصاالت: تمكين الشباب" تنفذه جزر املالديف بالشراكة  املشروع بعنوان "تعزيز مهارات تكنولوجيا املعلومات واال -

 مع غامبيا وتركيا. 
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109. [ 
 
بجهود األمانة العامة ملنظمة املؤتمر اإلسالمي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لتفعيل ممر سكة حديد    إذ تحيط علما

ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية    اللجنة من األمانة العامة   وطلبتمنظمة املؤتمر اإلسالمي بين داكار وبورت سودان،  

 إبالغ الدول األعضاء املعنية بانتظام بالتقدم املحرز في تحقيق مشروع في منتديات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة[.

 من جدول األعمال: تطوير قطاع السياحة املستدامة والتنافسية  7املادة الـ 

 مع التقدير .110
 
 2021مايو    25ع السادس عشر ملجموعة عمل الكومسيك للسياحة في  بعقد االجتما  أحاطت اللجنة علما

 ". 19-في شكل افتراض ي فقط، بموضوع "استراتيجيات التخفيف للسياحة أثناء وبعد جائحة كوفيد 

اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للسياحة إلى املشاركة بنشاط في اجتماعها السابع    دعت  .111

اللجنة الدول األعضاء التي    دعت. كما  2021سبتمبر    23ر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع السادس عشر في  عشر املقر 

 لم تفعل ذلك بعد، إلى التسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للسياحة. 

في   2021اللجنة بجهود بوركينا فاسو والكاميرون وأوغندا وتركيا للمشاريع التالية التي سيتم تنفيذها في عام    أشادت .112

 إطار تمويل مشروع الكومسيك: 

-  ( السياحية  الوجهات  إدارة  الذي ستنفذه  DMOاملشروع بعنوان "بناء قدرات أصحاب املصلحة في منظمات   ")

 الكاميرون بالشراكة مع أذربيجان وبوركينا فاسو ونيجيريا والسنغال،

التراث" الذي تنفذه أوغندا بالشراكة مع غامبيا  املشروع بعنوان "السياحة املجتمعية من خالل الترويج ملواقع   -

 وماليزيا وموزمبيق ونيجيريا،

 املشروع بعنوان "تنشيط طريق سفر موالنا" الذي ستنفذه تركيا بالشراكة مع أفغانستان وإيران، -

راكة مع  املشروع بعنوان "بناء القدرات على طريقة تقييم أثر األزمة الستعادة الوجهة" تنفذه بوركينا فاسو بالش -

 مالي والكاميرون وكوت ديفوار وتونس. 

اللجنة بجهود أذربيجان وبنغالديش وبوركينا فاسو وسورينام للمشاريع التالية التي سيتم تنفيذها في عام  كما أشادت   .113

 كوفيد:وباء في إطار استجابة الكومسيك ل 2021

 . النظافة" تنفذه أذربيجاناملشروع بعنوان "دعم أعمال اإلسكان في تنفيذ معايير   -

كوفيد   - فيروس  من  املتضررة  الصغيرة  األعمال  "تجديد  بعنوان  تنفذه   :19-املشروع  الرحالت"  منظمي  في حالة 

 . بنغالديش

 ." تنفذه بوركينا فاسو19-املشروع بعنوان "تطوير البروتوكوالت الصحية للصناعات السياحية ملكافحة كوفيد   -

 .، ومرونة شركات السياحة والضيافة" تنفذه لبنان19-رض كوفيد املشروع بعنوان "التوعية بم  -

اللجنة الدول األعضاء إلى تشجيع املؤسسات ذات الصلة وشركات السياحة ومنظمي الرحالت السياحية وما إلى    دعت .114

لدعم  ذلك إلى تعزيز جهودهم من خالل، تنظيم حمالت ترويجية وجوالت إضافية إلى القدس الشريف، بين أمور أخرى، 
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 الفلسطينيين املقيمين في القدس وإظهار التضامن معهم. 

بهدف تحسين البنية التحتية السياحية    2020في عام    الكومسيكرحبت اللجنة ببرنامج القدس الذي أطلقه مكتب تنسيق   .115

من املشروعين  بهدف نهائي يتمثل في تحسين صورة القدس والحفاظ على الهوية الفلسطينية العربية في املدينة واالنتهاء 

عام   في 2020في  الوطني  االقتصاد  وزارة  مع  بالتعاون  الكومسيك  تنسيق  مكتب  ينفذه  الذي  القدس  برنامج  إطار  في   .

 فلسطين.

 املشروع بعنوان "تحليل البنية التحتية للسياحة ووضع خراطة طريق للوجهة السياحية إلى القدس"، -

 ملجلس القدس للسياحة والتراث". املشروع بعنوان "دعم القدرات املؤسسية   -

اللجنة ببدء ستة مشاريع سياحية جديدة مترابطة سيتم تنفيذها من قبل وزارة االقتصاد الوطني في فلسطين    رحبتكما   .116

 في إطار برنامج الكومسيك القدس تحت عناوين املشاريع التالية:

 "مسار هوية الفنانين: اقتفاء أثر التراث في القدس"  -

 نا املكان والزمان" "مقدسيون: ألن -

 "تمتعوا بجواهر القدس املخفية" -

 "مخابز املدينة القديمة: السياحة الغذائية والتراث"   -

 "القدس: أسرار وروايات تنكشف" -

 "تعزيز التراث الفلسطيني"  -

 مع التقدير .117
 
يب للدول  بالجهود التي يبذلها مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدر   أخذت اللجنة علما

اإلسالمية لتنظيم دورات تدريبية وندوات في قطاع السياحة، وال سيما حول السياحة الحالل وإحصاءات السياحة في 

 (.OIC-CaBإطار برنامج بناء القدرات ملنظمة التعاون اإلسالمي )

على السياحة الطبية    19-اللجنة من املركز اإلسالمي لتنمية التجارة إعداد دراسة حول التأثير السلبي لوباء كوفيد  طلبت .118

الحالل في منظمة التعاون اإلسالمي، وتنظيم دورات تدريبية وفعاليات ترويجية مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  

 وشركائها لدعم االنتعاش السريع لكال القطاعين. 

 زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على استمرارية األمن الغذائي من جدول األعمال:  8املادة الـ 

 مع التقدير .119
 
 2021مايو    27بعقد االجتماع السادس عشر ملجموعة الكومسيك للعمل الزراعي في    أحاطت اللجنة علما

-في شكل افتراض ي فقط، بموضوع "كيفية ضمان استدامة سالسل اإلمداد الغذائي في األوقات املضطربة: حالة كوفيد

19 ." 

ركة بنشاط في اجتماعها السابع  اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة الكومسيك للعمل الزراعي إلى املشا   دعت .120
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اللجنة الدول األعضاء التي    دعت. كما  2021سبتمبر    16عشر املقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع السادس عشر في  

 لم تفعل ذلك بعد، إلى التسجيل في مجموعة الكومسيك للعمل الزراعي. 

الوزار  .121 واللجنة  وسورينام  والنيجر  وإيران  بنين  بجهود  اللجنة  ملنظمة  أشادت  والتكنولوجي  العلمي  للتعاون  الدائمة  ية 

  SESRICومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية    COMSTECHالتعاون اإلسالمي  

 في إطار تمويل مشروع الكومسيك:  2021للمشاريع التالية التي سيتم تنفيذها في عام 

على التخزين وتخزين الحبوب واللوبيا" الذي ستنفذه بنين بالشراكة مع النيجر    املشروع بعنوان "تعزيز القدرة -

 وتوغو وكوت ديفوار.

املشروع بعنوان "بناء القدرات في مجال تخزين الحبوب واللوبياء"، تنفذه النيجر بالشراكة مع بنين وكوت ديفوار   -

 ونيجيريا.

يل الخضروات"، تنفذه سورينام بالشراكة مع إندونيسيا  املشروع بعنوان "بناء القدرات في أنظمة الري في محاص -

 وتركيا،

بالشراكة مع ست دول    COMSTECH" تنفذه  ي املشروع بعنوان "تقنيات التربية الجديدة لألمن الغذائي والتغذو  -

 أعضاء،

اإل  - األبحاث  ينفذه مركز  الوطنية"  الغذائية  امليزانيات  الغذائي من خالل  األمن  "تعزيز  بعنوان  حصائية  املشروع 

 بالشراكة مع اثنتي عشرة دولة عضو. SESRICواالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

املشروع بعنوان "الزراعة التعاقدية لربط صغار املزارعين باألسواق داخل البلدان األعضاء في منظمة التعاون   -

 اإلسالمي" ستنفذه إيران بالشراكة مع تركيا وعمان وماليزيا. 

في إطار استجابة    2021اللجنة بجهود إندونيسيا وإيران وتركيا للمشاريع التالية التي سيتم تنفيذها في عام    أشادت ما  ك .122

 الكومسيك لفيروس كوفيد: 

املشروع بعنوان "تسهيل وصول الفئات الفقيرة والضعيفة واملهمشة إلى الغذاء في مقاطعة جاوة الغربية" ستنفذه   -

 . إندونيسيا

 ."تسريع التحول الرقمي في قطاع الزراعة لضمان األمن الغذائي املستدام" ستنفذه تركيا املشروع بعنوان -

 والسياسات ذات الصلة على القطاع الزراعي اإليراني" تنفذه إيران. 19-املشروع بعنوان "التحقق من آثار كوفيد -

واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية في الزراعة    بأنشطة مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية  أخذت اللجنة علما .123

 بما في ذلك الدورات التدريبية التي عقدت فعليا حول تعزيز إنتاجية القطن وتحليل سالمة األغذية وتحليل توفير املياه. 

اللجنة علما   .124 أحاطت  في ذكما  بما  الزراعة  في قطاع  للتنمية  اإلسالمي  البنك  تبذلها مجموعة  التي  إطالق  بالجهود  لك 

الرز لصالح   اإلقليمي لتطوير سلسلة قيمة  )بنين، بوركينا فاسو، كوت    10البرنامج  املؤتمر اإلسالمي  دول من منظمة 

ديفوار، غامبيا، غينيا، مالي، النيجر، السنغال، سيراليون، السودان( في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ودعم املشروع  
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في غرب أفريقيا الذي يشمل ست دول من منظمة التعاون اإلسالمي )كوت ديفوار    اإلقليمي لرسم خرائط خصوبة التربة

املناطق   في  وإنتاجيتها  املحاصيل  إنتاج  تحسين  بهدف  إفريقيا  غرب  في  وسيراليون(  والسنغال  ومالي  وغينيا  وغامبيا 

 املستهدفة. 

125.  
 
علما اللجنة  والزراعة    وأحاطت  والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  الغرفة  األخضر    ICCIAبجهود  الوقف  مبادرة  إطالق  في 

 لتحقيق االستراتيجية الوقفية  لالقتصاد الزراعي واالجتماعي للغرفة اإلسالمية. 

 و  .126
 
سواق تبادل ا  في املشروع املعنون "أ  ICCIAبجهود الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة    أحاطت اللجنة علما

 لسلع الزراعية" لتعزيز وتحسين نوعية الزراعة ومنتجاتها وتنافسيتها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

127.  
 
في املشروع املعنون " الزراعة املختلطة    ICCIAبجهود الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة    وأحاطت اللجنة علما

 املمارسات الزراعية املستدامة من خالل استثمار التقنية والدعوة إلى األنشطة الريادية.الرائدة" لتشجيع تطوير  

 من جدول األعمال: التخفيف من حدة الفقر  9املادة الـ 

 مع التقدير .128
 
بعقد االجتماع السادس عشر ملجموعة عمل الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر في    أحاطت اللجنة علما

وآثاره السلبية على عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية    19-في شكل افتراض ي فقط، مع موضوع "كوفيد  2021مايو    24

 في منظمة التعاون اإلسالمي الدول األعضاء. 

مجموعة عمل الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر إلى املشاركة بنشاط في   اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في  دعت .129

اللجنة الدول    دعت . كما  2021أكتوبر    7اجتماعها السابع عشر املقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع السادس عشر في  

 األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد، إلى التسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر. 

عام    شادت أ .130 في  تنفيذها  التي سيتم  التالية  للمشاريع  وتركيا  بنين وغامبيا  بجهود  تمويل مشروع    2021اللجنة  إطار  في 

 الكومسيك: 

املشروع بعنوان "تجريب التعليم والتدريب التقني واملنهي في بلدان منظمة املؤتمر اإلسالمي املختارة" تنفذه بنين   -

 . بالشراكة مع غامبيا والنيجر وتركيا

 .املشروع بعنوان "غرس تعليم ريادة األعمال في املناهج املدرسية" تنفذه غامبيا بالشراكة مع سيراليون ونيجيريا -

املشروع بعنوان "تعزيز القدرات البشرية الصحية وإنشاء فريق عمل التدخل" تنفذه تركيا بالشراكة مع السودان   -

 والصومال والنيجر. 

 بجهود الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة   .131
ً
في تأسيس مؤسسات التمويل متناهي    ICCIAأحاطت اللجنة علما

الصغر في إقليم الساحل الغربي للدول الخمسة اإلفريقية وهي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، والتي  

 واملشاريع الناشئة املتناهية الصغر   تهدف إلى تحسين االندماج املالي وبناء القدرات
ً
للشباب والنساء الفاعلين اقتصاديا
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 والصغيرة ومتوسطة الحجم في إقليم الساحل. 

 ( SPDA( والبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا )ISFDصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ) ( أ 

  وطلبت بالوفاء بالتزاماتها،    ISFDلتنمية  من الدول األعضاء التي تعهدت لصندوق التضامن اإلسالمي لكررت اللجنة طلبها   .132

زيادة جهوده في حشد املوارد واملناصرة من مصادر مختلفة بما فيها املصادر      ISFDصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  من  

 الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في الدول األعضاء.

تذكيًرا بالقرارات ذات الصلة الصادرة من اجتماعات الكومسيك األخيرة حول مالحظات الدول األعضاء من أجل تحسين   .133

، في خدمة هدف التخفيف من حدة الفقر من خالل التركيز على عدد أكبر  ISFDأداء صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  

ال واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  وخاصة  املشاريع،  املنح؛  من  على  القائمة  التضامن    طلبتحجم  صندوق  من  اللجنة 

 اإلسالمي للتنمية أن يأخذ هذه املالحظات في االعتبار أثناء التخطيط لبرامجه وأنشطته املستقبلية.

والبرنامج الخاص   ISFDبتقارير البنك اإلسالمي للتنمية بشأن صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية أحاطت اللجنة علما   .134

، وأقرت بالتقدم املحرز في برنامج املساعدة اإلنمائية الخاصة، وطلبت من البنك اإلسالمي  SPDAة القطاع الخاص لتنمي

والشركاء   األهداف  عن  تفاصيل  تقديم  مع  مشاريعه،  من  االنتهاء  عند  البرنامج  عن  تقييمية  تقارير  إعداد  للتنمية 

. وتقديمها إلى منتديات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة بما  واملستفيدين والنتائج والدروس املستفادة، وما إلى ذلك

 في ذلك اجتماعات الكومسيك القادمة.

لتعبئة املوارد من مختلف مؤسسات التمويل من أجل    IDBاللجنة بالجهود التي يبذلها البنك اإلسالمي للتنمية    ورحبت .135

 .SPDAالتنفيذ األكثر فعالية لبرنامج 

 ريب املنهي بمنظمة التعاون اإلسالمي برنامج التعليم والتد  (ب

ا مع التقدير .136 من أجل تنفيذ خارطة الطريق االستراتيجية للتعليم والتدريب التقني    SESRICبجهود مركز    مع اإلحاطة علم 

تقديم تقارير مرحلية عن حالة تنفيذ    SESRICاللجنة من مركز    طلبت،  2025-2020واملنهي ملنظمة التعاون اإلسالمي  

 خارطة الطريق إلى دورات الكومسيك واجتماعات لجنة املتابعة.

بهدف تعزيز قدرات ونوعية املوارد البشرية    SESRICاللجنة كذلك عن تقديرها للجهود املستمرة التي يبذلها مركز    وأعربت .137

 وارد املالية من أجل البرنامج. لتعبئة املزيد من امل SESRICمركز   ودعتفي الدول األعضاء، 

ودعمها في إطار برنامج التعليم    SESRICاللجنة الدول األعضاء إلى املشاركة في برامج بناء القدرات املختلفة ملركز    ودعت .138

 املنهي والتدريب ملنظمة التعاون اإلسالمي.

 



OIC/COMCEC-FC/36-20/REP                 

 

26 

على ريادة األعمال بما في ذلك ريادة األعمال    إجراء املزيد من البرامج التدريبية التي تركز  SESRICطلبت اللجنة من مركز   .139

 . OIC-VETالنسائية في إطار برنامج التعليم املنهي والتدريب ملنظمة التعاون اإلسالمي 

 تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  (ت

األخيرتين،    باإلشارة .140 الكومسيك  دورتي  عن  الصادر  الصلة  ذي  القرار  اإلحصائية    طلبتإلى  األبحاث  مركز  من  اللجنة 

إعداد تقارير سنوية عن التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف    SESRICواالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  

 منظمة التعاون اإلسالمي وتقديمها إلى دورات الكومسيك الوزارية.التنمية املستدامة ذات األولوية في البلدان األعضاء في  

االستمرار في    SESRICطلبت اللجنة من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية   .141

ا لصالح  األولوية  ذات  املستدامة  التنمية  أهداف  على  التركيز  مع  اإلحصائي  التدريب  أنشطة  اإلحصائية  تنفيذ  ملكاتب 

 . StatCaBالوطنية للدول األعضاء في إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية  

142.  
 
من مكتب تنسيق    طلبتبالقرار ذي الصلة الصادر عن الدورة السادسة والثالثين للكومسيك،    وإذ تذكر اللجنة أيضا

املتوا الصلة  ذات  اإلسالمي  التعاون  منظمة  مؤسسات  أنشطة  تجميع  التنمية  الكومسيك  أهداف  مجاالت  مع  فقة 

 املستدامة ذات األولوية وتقديم القائمة إلى دورة الكومسيك السابعة والثالثين. 

 من جدول األعمال: تعميق التعاون املالي  10املادة الـ 

التقدير .143 في    وإذ تحيط علما مع  املالي  التعاون  االجتماع الخامس عشر ملجموعة عمل  في شكل    2021أبريل    6بانعقاد 

افتراض ي فقط، تحت عنوان "دور التمويل اإلسالمي في دعم املشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة واملتوسطة  

 ". 19-ضد كوفيد 

للتعاون املالي إلى املشاركة بنشاط في اجتماعها  اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك    دعت  .144

اللجنة الدول األعضاء    دعت. كما  2021سبتمبر    9السابع عشر املقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع الخامس عشر في  

 التي لم تفعل ذلك بعد، إلى التسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون املالي.

ني دار السالم وماليزيا ونيجيريا وسيراليون للمشاريع التالية التي سيتم تنفيذها في  اللجنة بجهود أفغانستان وبرو   وأشادت .145

 في إطار تمويل مشروع الكومسيك:  2021عام 

والحوكمة   - واالجتماعية  البيئة  وصكوك  الصكوك  مجال  في  القدرات  بناء  "برنامج  بعنوان    ESGاملشروع 

 .اي دار السالم بالشراكة مع إندونيسيا وماليزياوالتكنولوجيا املالية اإلسالمية" الذي ستنفذه برون

املشروع بعنوان "النهوض بسوق رأس املال اإلسالمي من خالل التكنولوجيا املالية" الذي ستنفذه ماليزيا بالشراكة   -

 .مع تركيا وبروناي دار السالم

ذي تنفذه نيجيريا بالشراكة مع  املشروع بعنوان "تحسين التكافل في الدول األعضاء في منظمة املؤتمر اإلسالمي" ال -
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 . السودان وموزمبيق

مع   - بالشراكة  سيراليون  ستنفذه  الذي  اإلسالمي"  التمويل  إلى  األعمال  رائدات  وصول  "تسهيل  بعنوان  املشروع 

 .ماليزيا ونيجيريا

 املشروع بعنوان "تطوير سوق التكافل" تنفذه أفغانستان بالشراكة بين ماليزيا وتركيا.  -

 البورصات التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي منتدى  ( أ 

التي يبذلها منتدى    أشادت .146 التابعة له،    البورصاتاللجنة بالجهود  العمل  املؤتمر اإلسالمي وفرق    ودعت التابع ملنظمة 

 الدول األعضاء إلى املشاركة بنشاط في األنشطة التي يتم تنظيمها في إطار هذا املنتدى. 

قد  رحبت .147 الذي  بالعرض  اإلسالمي،  اللجنة  التعاون  منظمة  بورصات  منتدى  أمانة  بصفتها  إسطنبول،  بورصة  مته 

الدول األعضاء إلى املشاركة بنشاط في هذه األحداث    ودعت،  201الستضافة االجتماع الخامس عشر للمنتدى في عام  

 الهامة. 

من أجل الترويج الفعال ملؤشر    اللجنة من الدول األعضاء أن تدعم بنشاط فريق عمل املنتدى املعني باملؤشرات   طلبت  .148

وصندوق املستثمرين واملجتمع املالي في بلدانهم من خالل إبالغهم مباشرة أو   S&P OIC/COMCEC Shariah 50الشريعة 

اللجنة الدول    دعتمن خالل األحداث العامة والبيانات الصحفية ونشر املؤشر على املواقع الرسمية لبورصاتهم. كما  

 وق الخاضعة لإلدارة. األعضاء إلى دعم فرقة عمل املنتدى في إيجاد مستثمرين في الصندوق وزيادة أصول الصند

من قبل األمانة العامة ملنتدى منظمة التعاون اإلسالمي للتبادالت حول الجهود املبذولة إلنشاء  أحيطت اللجنة علما   .149

املتطوعة،   األعضاء  الدول  بين  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  الذهب  تسريع    وطلبتبورصة  املنتدى  أمانة  من  اللجنة 

ورصة الذهب التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي، وتقديم تقرير إلى دورة الكومسيك السابعة  استعداداتها الفنية إلنشاء ب

 والثالثين. 

اللجنة الدول األعضاء املهتمة إلى تقديم الدعم الفعال ملجموعة عمل املنتدى املعني باملعادن الثمينة من خالل    دعت .150

 اإلسالمي لتبادل الذهب.   تعيين نقاط اتصال في بلدانهم لقيادة مشروع منظمة التعاون 

كما دعت اللجنة جميع البورصات والبنوك املركزية ومنتدى البنوك املركزية ملنظمة التعاون اإلسالمي واألطراف األخرى   .151

املؤتمر   ذات الصلة من الدول األعضاء املهتمة من أجل املساهمة في صياغة نموذج األعمال لسوق الذهب في منظمة 

 كل جيد.اإلسالمي بحيث يعمل بش 

من قبل األمانة العامة ملنتدى التبادل ملنظمة التعاون اإلسالمي حول الجهود املبذولة لدفع جدول    بعد اإلحاطة علما .152

اللجنة من أمانة املنتدى العمل على االستعدادات الفنية للمشاريع    طلبتأعمال االستدامة في تبادالت الدول األعضاء،  

 من اإلجراءات في مجال االستدامة، بما في ذلك التي قد تساعد في دعم بورصات منظ
ً
مة التعاون اإلسالمي التخاذها مزيدا

 لتقييم جدوى مؤشر االستدامة ملنتدى التبادل ملنظمة التعاون اإلسالمي.  S&Pالعمل مع 
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 منتدى مراقبي األسواق املالية التابع للكومسيك  (ب

( في الجمهورية التركية، بصفته أمانة املنتدى،  CMBل )اللجنة بالعرض املقدم من مجلس أسواق رأس املا   رحبتكما   .153

شهري سبتمبر وأكتوبر /أيلول وتشرين  الستضافة االجتماع العاشر ملنتدى منظمي أسواق رأس املال التابع للكومسيك في  

 الدول األعضاء إلى املشاركة بنشاط في هذا الحدث الهام.  ودعت، 2021 األول من عام

التي تبذلها فرق العمل املنبثقة عن منتدى الكومسيك ملنظمي سوق رأس املال في بناء القدرات  اللجنة بالجهود    رحبت  .154

الدول األعضاء إلى دعم جهود املنتدى من خالل املشاركة في    ودعتوتنمية األسواق والتمويل اإلسالمي والتثقيف املالي،  

 اجتماعاته واملساهمة في إنجاز مهام فرق العمل. 

ال .155 أحاطت اللجنة  قرار ذي الصلة الصادر عن دورتي الكومسيك الخامسة والثالثين والسادسة والثالثين،  باإلشارة إلى 

باملعلومات التي قدمتها األمانة العامة ملنتدى منظمي سوق رأس املال في الكومسيك حول إنشاء منصة الكومسيك    علما

من    وطلبت عضاء املهتمة في منظمة التعاون اإلسالمي.  العقارية اإللكترونية / الكومسيك للتبادل العقاري بين الدول األ 

االستعدادات القانونية واإلدارية والتكنولوجية الالزمة إلنشاء منصة الكومسيك العقارية  تسريع  املنتدى    أمانةاملنتدى /  

 ك للعقارات، وتقديم تقرير إلى الدورة السابعة والثالثين للكومسيك.ي كومسالاإللكترونية / بورصة 

نة الدول األعضاء املهتمة  باإلشارة إلى القرار ذي الصلة الصادر عن الدورة السادسة والثالثين للكومسيك، دعت اللج .156

للمشاركة بنشاط في إنشاء منصة الكومسيك اإللكترونية للعقارات/ بورصة الكومسيك العقارية، وتدعوها إلى تحديد  

 الهيئات املخولة من قبلها، وإبالغ أمانة املنتدى لتعزيز سبل التنسيق. 

 منتدى البنوك املركزية ملنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك  (ت

اللجنة بالجهود التي تبذلها األمانة العامة ملنتدى البنوك املركزية ملنظمة املؤتمر اإلسالمي والكومسيك لتحديث    أشادت .157

 وتحسين مؤشر الضعف املالي لدول منظمة املؤتمر اإلسالمي. 

ملنظمة  رحبتكما   .158 املركزية  البنوك  منتدى  أمانة  بصفته  التركي،  املركزي  البنك  من  املقدم  بالعرض  التعاون    اللجنة 

سبتمبر   في  للمنتدى  الثالث  االجتماع  الستضافة  والكومسيك،  املشاركة  2021اإلسالمي  األعضاء  الدول  من  وطلبت   ،

 بنشاط في هذا االجتماع. 

تجاه البنوك املركزية والسلطات النقدية في الدول    SESRICاللجنة ببرامج التدريب وبناء القدرات التي ينظمها    أشادت   .159

 مواصلة تنظيم مثل هذه األنشطة للمؤسسات ذات الصلة في الدول األعضاء. SESRICاللجنة من   طلبتاألعضاء، و

االستعدادات لتبادل اآلراء حول "دور التمويل اإلسالمي في دعم املشروعات   من جدول األعمال:  11املادة الـ 

 " 19-صغر واملنشآت الصغيرة واملتوسطة في مواجهة كوفيد  متناهية ال

بالجهود املبذولة في إطار االستعدادات لدورة التبادل الوزاري لوجهات النظر في اجتماع الكومسيك  أخذت اللجنة علما   .160
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ون املالي  من الدول األعضاء املشاركة بنشاط في االجتماع السادس عشر ملجموعة عمل التعا  وطلبت  ، السابع والثالثين

، والذي سيناقش أيًضا االستعدادات لجلسة تبادل اآلراء وتضع مجموعة من توصيات  2021سبتمبر    9الذي سيعقد في  

 السياسة لتقديمها إلى دورة الكومسيك الوزارية السابعة والثالثين.

ال  دعت  .161 دورة  في  للمشاركة  واالقتصاد  املالية  عن  املسؤولين  األعضاء  الدول  وزراء  السابعة  اللجنة  الوزارية  كومسيك 

 والثالثين إلى جانب الوزراء املسؤولين عن الكومسيك. 

اللجنة الدول األعضاء على إعداد تقاريرها القطرية حول املوضوع املذكور وإرسالها إلكترونًيا إلى مكتب تنسيق    شجعت .162

 على أبعد تقدير. 2021 أكتوبر/تشرين األول  20الكومسيك بحلول 

 املوضوعات املحتملة لجلسة تبادل وجهات النظر لدورة الكومسيك الثامنة والثالثين  (ث

163.  
 
 باملواضيع املحتملة التالية لجلسة التبادل الوزاري لآلراء في دورة الكومسيك الثامنة والثالثين:  أخذت اللجنة علما

تسهيل التجارة: املبادئ التوجيهية لتحسين إدارة الحدود الداخلية للدول األعضاء في منظمة التعاون   :1املوضوع 

 اإلسالمي 

 جهود التقييس في التمويل اإلسالمي  :2املوضوع 

 تطوير اإلنتاج الحيواني وتربية الحيوانات لتعزيز األمن الغذائي  :3 املوضوع

اآلثار االقتصادية واالجتماعية للبنية التحتية للنقل: ملحة عامة عن الدول األعضاء في منظمة التعاون    :4املوضوع 

 اإلسالمي 

السياحة الصحية: تطوير السياحة الحرارية واملنتجع الصحي في الدول األعضاء في منظمة التعاون    :5املوضوع 

 اإلسالمي 

 السكن الالئق بالفقراء في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :  6املوضوع 

وجها .164 الستكشاف  األعضاء  الدول  بين  استبيان  توزيع  الكومسيك  تنسيق  مكتب  من  اللجنة  حول  طلبت  نظرهم  ت 

 املوضوعات املذكورة أعاله وتقديم تقرير بالنتائج إلى دورة الكومسيك السابعة والثالثين. 

 مشروع جدول أعمال دورة الكومسيك السابعة والثالثين  من جدول األعمال: 12املادة الـ 

 والثالثين. أعدت اللجنة مشروع جدول األعمال وقررت تقديمه إلى دورة الكومسيك السابعة  .165

 )مرفق نسخة من مشروع جدول أعمال دورة الكومسيك السابعة والثالثين في الرفق الثاني عشر(.

 أي أعمال أخرى   من جدول األعمال: 13املادة الـ 

اإلخالءات القسرية في حي   ومنه  فلسطين  في  األخير  التصعيد  على  كاملة  مسؤولية  مسؤولة  إسرائيل  أن  اللجنة  أوضحت .166

وتدمير البيوت الفلسطينية، وتقييد حرية العبادة في املسجد األقص ى    الشرعية،  غير  املستوطنات  وتوسيعالشيخ جراح،  

اللجنة   وشجبت  املبارك.  رمضان  شهر  املتكافئ    إسرائيل  استخدامخالل  وغير  املدنيين    للقوة  والعشوائياملفرط  ضد 
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 .دنيةامل واألهدافالفلسطينيين 

 

 

طلبت اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك نقل رسالة تعبر عن دعم لجنة املتابعة التام للشعب الفلسطيني وأن العالم   .167

 إلى جانبهم في قضيتهم العادلة.
ً
 اإلسالمي سيقف دوما
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وقت التسليم، يرجى محظور إلى       األصل: باللغة اإلنكليزية 

 التحقق من التسليم 

 

 

 الكلمة االفتتاحية لصاحب السعادة عبد هللا رضوان آغا أوغلو،

 نائب رئيس رئاسة االستراتيجية والموازنة في رئاسة الجمهورة التركية 

 

 االجتماع السابع والثالثون للجنة المتابعة للكومسيك 

 ( 2021يونيو/حزيران  8)أنقرة، 

 

 السالم عليكم، 

 بسم هللا الرحمن الرحيم.  

 أعضاء لجنة المتابعة الموقرون، 

 الضيوف الكرام، 

إنه لمن دواعي سروري أن ألتقيكم بمناسبة االجتماع السابع والثالثين للجنة المتابعة للكومسيك. وأود أن  

 أرحب بكم بخالص تحياتي القلبية. 

بداية أن نسجل تضامننا مع مواطني فلسطين الذين كانوا ضحايا الهجمات الشرسة األخيرة    نود  الشرفاء 

للقوات اإلسرائيلية المحتلة. سنبقى واقفين إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعمه في قضيته العادلة، ونسأل  

 هللا تعالى أن ينزل رحماته تترى على الذين توفوا وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

 أيها المشاركون الكرام،

مل لجنة المتابعة عمل دائم األهمية بالنسبة لنا ألنه يراجع ويرصد تنفيذ قرارات الكومسيك وبرامجها  إن ع

 ومشاريعها ويضع جدول األعمال للدورة الوزارية للكومسيك.

المعاناة   خضم  في  االجتماعات  هذه  نعقد  لألسف  فإننا  السابقة،  المتابعة  للجنة  بالنسبة  الحال  كان  وكما 

 .   19- ي جاءت بها جائحة كوفيد والصعوبات الت

  3.7مليون حالة، وقارب مجموع عدد الوفيات    170منذ بداية الجائحة    19-لقد تخطى عدد المصابين بكوفيد 

 مليون حياة عزيزة. 
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االقتصاد العالمي والتجارة الدولية   19-وإلى جانب آثارها المدمرة على الصحة، فقد عطلت جائحة كوفيد 

بالمئة حسب صندوق   3.2نسبة    2020لغت نسبة االنكماش في االقتصاد العالمي في عام  تعطيالً كبيراً، فقد ب

 النقد الدولي، والوضع لألسف ليس أفضل بكثير بالنسبة لمنطقة منظمة التعاون اإلسالمي.  

وحين يضاف هذا إلى الصعوبات االقتصادية واالجتماعية الحالية في العالم اإلسالمي كالبطالة، فإن هذا  

االنكماش يزيد الطين بلة بالنسبة لنا. وليس هناك من حل لمشاكلنا الحالية وتداعيات هذه الجائحة أنجع من  

 المستويات العالية للتعاون ضمن عائلة منظمة التعاون اإلسالمي. 

في  ومن هذا المنطلق فإن الحفاظ على حيوية روابطنا التجارية أمر في غاية األهمية لدعم أنشطتنا التعاونية  

األهداف   أحد  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  البينية  والتجارة  التجارة  تعزيز  كان  فلطالما  كافة،  المجاالت 

األساسية للكومسيك. وقد تحققت مبادرات وجيهة تحت هذه المنصة كخطة التمويل طويلة األجل، ومؤسسة  

(، ومعهد  ICIECانات التصدير )االستثمار وضمان التجارة، والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتم

 (، لتشجيع التجارة وتعزيزها وتيسيرها.SMIICالمعايير والمقاييس للدول اإلسالمية )

-TPSلذا وفي هذا اإلطار فإن نظام التفضيل التجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ) 

OICف لهو  التجارة  مجال  في  للكومسيك  الرائد  المشروع  بوصفه  لتوسيع  (  اإلسالمية  للدول  ذهبية  رصة 

والثقافية   التاريخية  قيمنا  على  بناء  أممنا  بين  للتضامن  رمزاً  هذا  سيعد  كما  الحالية.  التجارية  روابطها 

 المشتركة.

إنه لمما يثلج الصدر أن نرى إحراز تقدم ملموس في األسبوع الفائت في اجتماع لجنة مفاوضات التجارة  

  2- 1بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والذي عقد افتراضياً في  لنظام التفضيل التجاري  

يونيو/حزيران. وقد اتخذت لجنة مفاوضات التجارة قراراً حاسماً في هذا االجتماع حيث قررت أن يكون  

في هو التاريخ القطعي لبدء سريان نظام التفضيل التجاري بين الدول األعضاء    2022يوليو/تموز    1تاريخ  

 منظمة التعاون اإلسالمي. 

بمشيئة هللا تعالى. وأود أن أغتنم هذه    2022يوليو/تموز    1لذا سيكون هذا النظام سارياً اعتباراً من تاريخ   

الفرصة ألعبر عن عميق شكري وامتناني لكافة الدول األعضاء في لجنة مفاوضات التجارة على تعاونهم  

التجار  التفضيل  نظام  إلى هذه وجهودهم في إيصال  التعاون اإلسالمي  الدول األعضاء في منظمة  بين  ي 

 المرحلة.
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ونأمل أن يكون تفعيله معلماً لبداية حقبة جديدة لعالقاتنا االقتصادية ولتوسيع تعاوننا القائم حالياً. وأود أن   

التجار التفضيل  نظام  إلى  لالنضمام  التعاون اإلسالمي مجدداً  اآلخرين في منظمة  بين  أدعو األعضاء  ي 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لكي نجني ثماره معاً.

 أيها الضيوف الكرام،  

أود أيضاً أن أتطرق بإيجاز إلى بعض المبادرات المهمة القائمة تحت مظلة الكومسيك. إن تأسيس مركز  

لذا نحتاج إلى تسريع  التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي هو أحد أهم مشاريع الكومسيك في الوقت الراهن.  

 جهودنا لوضع المركز قيد العمل في أقرب وقت ممكن. 

كما أن إحدى المسؤوليات المهمة والجماعية للعالم اإلسالمي هي تعزيز تعاوننا في مجال الغذاء الحالل.   

للدول  وفي هذا الصدد أود أن أرحب أخلص الترحيب باتفاقات التعاون الموقعة بين معهد المعايير والمقاييس  

( بهدف تعميق العالقات  ICCIA( و الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )SMIICاإلسالمية )

وتبادل المعلومات والخبرات تماشياً مع التطورات والمستجدات الحديثة في قطاع الحالل، وإننا بحق جميعاً  

  وحافزاً لتعاوننا في مجال الحالل. نتلقى هذا التطور بأعلى درجات الترحيب حيث إنه يعطي زخماً جديداً 

كما أرحب بالعمل الذي تم من أجل تحقيق مبادراتنا في مجال التعاون المالي مثل بورصة الذهب لمنظمة  

، واألوراق المالية العقارية للكومسيك. S&P OIC/COmCEC 50 Shariahالتعاون اإلسالمي، ومؤشر  

أهمية عظي المشاريع هي مشاريع ذات  التجارة  جميع هذه  مة ألن من شأن كل واحد منها أن يعزز حجم 

 ويوثق الصالت التجارية بين الدول األعضاء بصورة هائلة. 

 أعضاء لجنة المتابعة الموقرون،  

بنجاح وبمشاركة   2021لقد عقدت مجموعات عمل الكومسيك الدورة األولى الجتماعاتها لعام   افتراضياً 

منظ ومؤسسات  األعضاء  الدول  من  العمل فعالة  مجموعات  كرست  وقد  المعنية.  اإلسالمي  التعاون  مة 

كوفيد  بجائحة  المتعلقة  المواضيع  العام على  هذا  لهذه 19-جهودها  النهائية  النتيجة  أن  ثقة من  وأنا على   .

الجهود وتوصيات السياسة سوف تكون عوناً كبيراً للدول األعضاء في كفاحها للتخفيف من اآلثار السلبية 

 المجاالت المعنية.  في 19-لكوفيد 

بإيجاز إلى الجهود المبذولة في إطار تمويل مشاريع الكومسيك. هناك     27كما إنني أود أن أتطرق أيضاً 

مشروعاً ستنفيذ هذا العام، بعضها أعيد تحديد موعده بسبب الجائحة. وباإلضافة إلى هذه المشاريع، سوف 
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برامجنا   مظلة  تحت  مختلفة  مشاريع  كوفيد ننفذ  لجائحة  الكومسيك  استجابة  وهي  ( CCR)  19-الجديدة 

 مشروعاً هذا العام بمساهماتكم الفاعلة إن شاء هللا. 40وبرنامج القدس. وسننفذ ما يزيد مجموعه على  

إننا نولي قيمة وأهمية عاليتين لبرنامج القدس الذي صممه مكتب تنسيق الكومسيك مع نظرائه في فلسطين.   

البرنام  الشريف  وسيساهم  القدس  مدينة  تعزيز  خالل  من  لفلسطين  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  ج 

 وبخاصة من ناحية هويتها العربية واإلسالمية. 

بهذه الكلمات أود أن أشكركم جميعاً على حضوركم وأتمنى لكم كل النجاح في مداوالتكم خالل االجتماع   

 السابع والثالثين للجنة المتابعة.

 ليكم ورحمة هللا وبركاته. والسالم ع

  

-------------------------- 

----------- 
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 معالي   ةكلم

 دكتور يوسف بن أحمد العثيمينال

 مين العام ملنظمة التعاون اإلسالمي األ 

أمام االجتماع السادس والثالثين للجنة املتابعة املنبثقة عن اللجنة الدائمة  

 االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي )كومسيك( للتعاون 

 اجتماع افتراض ي

  2021يونيو   9  ــ   8
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 دكتور يوسف بن أحمد العثيمينمعالي ال ةكلم

 مين العام ملنظمة التعاون اإلسالمي األ 
 

أمام االجتماع السادس والثالثين للجنة املتابعة املنبثقة عن اللجنة الدائمة  

 االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي )كومسيك( للتعاون 
 

 اجتماع افتراض ي 
 

 2021يونيو  9ــــــ  8

 
 سعادة السيد …………………

 جمهورية التركية،بالاالستراتيجية والميزانية  الشؤون  رئاسة
 

 ، أصحاب السعادة رؤساء الوفود
 

 حضرات السيدات والسادة المحترمين،
 

 هللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة 
 

دواعي سروري   لمن  للجنة    أخاطبأن    البالغإنه  المتابعة  للجنة  والثالثين  السابع  االجتماع 
بادئ  اسمحوا لي،  و الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري في منظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(.  

ما  ومكتب تنسيق الكومسيك على    ةتركيالجمهورية  ال، أن أعرب عن تقديري العميق لحكومة  ذي بدء
 االجتماع االفتراضي.  هذانجاح عقد ترتيبات إل اُتِخذ من 
نحو  ،يسرنيو  إلى    ،خاص  على  أشير  األعضاء  أن  دولنا  اتخذته  التعاون  ما  منظمة  في 

نواجه  ال نزال    نحنجميًعا،  ال يخفى عليكم    كماف .  هاتدابير للتخفيف من آثار الوباء فيمن    اإلسالمي
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وباء كورونا  ناجمة عن  للتغلب على األزمات االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية ال  جسيمةتحديات  
على اقتصادات دولنا األعضاء، بما في    جداً ، آثار خطيرة  ال تزاللوباء، و هذا ا ل  تقد كانل.  المستجد

المشاريع و  التكنولوجيا وتمويل  ونقل  والخدمات  السلع  المعامالت في  الفنية    اتالمساعدتقديم  ذلك 
.  وأسعار الصرفدمات المصرفية الدولية  االستثمار األجنبي المباشر والختدفقات  و   تمويل المشاريع و 

تدابير صارمة  جملة  للوباء، اتخذت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي    ففي سبيل التصدي 
الوباء،  ًا المنع الصحية، وكذلك دعمل  اً ضمانو نتشار  الرعاية  نظام  متناهية  ل  اً حسن سير  لشركات 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص    كان عقدالصغر والصغيرة والمتوسطة. عالوة على ذلك،  
في    بها  بيئة أعمال موثوق   تهيئة لتعزيز القطاع الخاص المحلي و   أيضاً   اً ضروريأمرًا  هذه الفترة    خالل
 منظمة.الدول 

الكاملة للمنظمة ومؤسساتها لدعم    في هذا الصدد، حشدت منظمة التعاون اإلسالمي القدراتو 
وتعبئة استجابة    وباء كورونا المستجدوضع وتنفيذ خطط وبرامج وطنية لمواجهة    سبيل  بلداننا في 

شيد  على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي. وفي هذا السياق، أود أن أ  ُتجاه الوباء  منسقة ومتماسكة
بقيمة    ستجابة للجائحة واالللتأهب  ج االستراتيجي  برنامالمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إلطالقها  ب

الدول األعضاء  التي تبذلها  جهود  الدعم  في    البرنامجهدف  تمثل    ، حيثمليار دوالر أمريكي  2.3
كما ُصمِ م    تداعياتها.والتخفيف والتعافي من  من الجائحة والعمل على احتوائها    لوقايةعلى مستوى ا

"ال اتعافيبرنامج  البنك  لمجموعة  المالية  "  المعامالت  مجال  للتنمية في  البلدان  ة  ساعدلمإلسالمي 
  مة الناج  ثاراقتصاداتها والتعافي من ال إعادة تنشيط  على    األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

المرحلة الثانية من مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول العربية أيًضا    شكلتو .  كوروناعن جائحة  
 وباء. لبرنامًجا مهًما آخر في التخفيف من الثار السلبية ل

اإلسالمية   قاملقد   للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصاديـة  اإلحصائية  البحوث  مركز 
التجارة  "سيسريك"، لتنمية  اإلسالمي  اإلسالمي،صندوق  و   ، والمركز  تنسيق    التضامن  ومكتب 
الغذائي،  و   ،الكومسيك لألمن  اإلسالمية  المواصفاتو المنظمة  للدول معهد  ،  اإلسالمية والمقاييس 

بتنفيذ العديد من المشاريع وبرامج التدريب وبناء القدرات  والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة،  
أصدر    سيسريكأن مركز  أن أحيطكم علمًا ب  أود    وهنا، اننا.  بلد  فائدةف الجوانب االقتصادية لفي مختلِ 

البحثية، بما في ذلك نسخة المعنون    2020  عام   العديد من األوراق  التقرير  "الزراعة واألمن  من 
الحالة الراهنة  يعرض هذا اإلصدار  و .  الغذائي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"
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في الدول األعضاء في  هذا القطاع  إضافة إلى آثار الوباء على    ائي،في مجال الزراعة واألمن الغذ
 المتاحة.  حصاءاتمنظمة التعاون اإلسالمي من خالل تحليل مجموعة واسعة من أحدث اإل

تلبية احتياجات  بغية  الموارد    حشدإضافة إلى ذلك، أعطت منظمة التعاون اإلسالمي األولوية ل
،  طاراالقتصادي. وفي هذا اإل  التعافيمن أجل تمكينها من مواجهة الوباء وتسهيل    نمواً األقل  البلدان  

تتمتع بفائض  منظمة التي  التحث باستمرار دول    ما فتئت   منظمة لأود أن أشير إلى أن األمانة العامة ل
من    البلدان األقل نمواً   ال سيمامنظمة األخرى، و الدول  ى تقديم مساعداتها لل ع  في المصادر المالية

،  نفسه  كورونا. وعلى المنوال جائحة  أجل تعزيز قدراتها للتخفيف من الثار االجتماعية واالقتصادية ل
فإن المساعدة اإلنمائية التي تقدمها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تتمتع بقدرات  

مكوًنا مهًما للتعاون  جيدة للدول األعضاء المحتاجة تسهم في نموها االقتصادي، وبالتالي تصبح  
حقبة ما بعد الوباء. وفي هذا الصدد، فإن عقد  في  جائحة و المنظمة خالل  ال  في إطاروالتضامن  

منتدى منظمة التعاون اإلسالمي لالستثمار في أفريقيا في وقت الحق من هذا العام سوف يسلط  
البلدان األفريقية األعضاء  جذب االستثمارات إلى  بهدف الضوء على اإلمكانات االستثمارية ألفريقيا 

لدول ل  نبغيكثير من فرص االستثمار التي نعتقد أنه ي  بهاأفريقيا  أن  يكفي أن نضيف  و منظمة.  الفي  
البيني    روح التعاون انطالقًا من  منظمة والقطاع الخاص االستفادة منها  الاألعضاء في   اإلسالمي 

 . ميعمربح للجوعلى نحو 
مطلوًبا  غدا أمرًا  منظمة التعاون اإلسالمي  في إطار  لتعاون  أن ااإلشارة إلى    مع ذلك، أود  و 

ولكن    أو القضاء عليها فحسب،  جائحة الانتشار    وتيرةإبطاء  من أجل  ليس    ،أكثر من أي وقت مضى
ف االجتماعات  الالحقة. إن تنظيم مختلِ   ا تدابير فعالة للتخفيف من آثارهاتخاذ  لوضع سياسات و   كذلك

الوزارية القطاعية لمنظمة التعاون اإلسالمي حول الزراعة واألمن الغذائي والسياحة والعمل في وقت 
مشاريع وبرامج جديدة في هذه القطاعات.  وبلورة  الحق من هذا العام، سيعطي دفعة أخرى العتماد  

في منظمة التعاون اإلسالمي  د منتدى القطاع الخاص  اعقانل  ، نأمُ كذلكفي وقت الحق من هذا العام  و 
 على هامش الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية. 

، ستواصل األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتها ذات الصلة العمل  تبعًا لذلكو 
االقتصادي    تعافيال  يسير عملية بشكل وثيق مع الدول األعضاء فيها لتعزيز االستجابة التعاونية لت

منظمة ذات الصلة، التي واصلت  الأن أعرب عن خالص تقديري لمؤسسات    أود    بالتالي،و ا.  في بلدانن
ف المشاريع في إطار جدول األعمال االجتماعي واالقتصادي  التعاون مع األمانة العامة لتنفيذ مختلِ 

 اإلسالمي.  تعاون لمنظمة ال 
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أعرب لكم عن تطلعي إلى ما  أن تتكلل أعمال اجتماعكم هذا بالنجاح الباهر، فإني    رجو أوإذ  
 . من نتائج ومخرجات داوالتكمستسفر عنه م

 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

------------------------ 

--------- 
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 األصل: باللغة اإلنكليزية 

 مسودة تقرير 

 االجتماع الثامن والثالثين للجنة الدورة 

 ، اجتماع افتراضي( 2021يونيو/حزيران  3)

 

انعقدت الجلسة الثامنة والثالثون للجنة الدورة للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة    •

، بصورة افتراضية فقط، وذلك على 2021يونيو/حزيران    3التعاون اإلسالمي )الكومسيك( في  

 ك. هامش اجتماع المتابعة السابع والثالثين للكومسي

وقد ترأس الجلسة السيد فاتح أونلو، المدير العام لمكتب تنسيق الكومسيك. عالوة على األمانة العامة   •

( اإلسالمي  التعاون  )OICلمنظمة  الكومسيك  تنسيق  ومكتب   )CCO الجلسة حضرت  فقد   ،)

 المؤسسات التالية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي: 

 ( OICالمي ) األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلس  •

)سيسرك  • اإلسالمية  للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  مركز 

SESRIC ) 

 ( ICDTالمركز اإلسالمي لتطوير التجارة )  •

 ( IsDBمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )  -( ITFCالمؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة )  •

لتأمين   • اإلسالمية  )المؤسسة  التصدير  وائتمانات  اإلسالمي    -(  ICIECاالستثمار  البنك  مجموعة 

 ( IsDBللتنمية )

 ( IsDBمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ) -( ICDالمؤسسة اإلسالمية لتطوير القطاع الخاص )  •

 ( SMIICمعهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية )  •

 (ICCIAوالزراعة )الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة  •

 اتفق المجتمعون على بنود جدول األعمال التالية:  •

 تنفيذ استراتيجية الكومسيك: مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في استراتيجية الكومسيك    •

وتوصيات   • الكومسيك  استراتيجية  مع  المتوافقة  اإلسالمي  التعاون  منظمة  مؤسسات  أنشطة  قائمة 

 لكومسيكالسياسات الوزارية ل

 استغالل تمويل مشاريع الكومسيك لتنفيذ توصيات السياسات الوزارية للكومسيك  •

 19-جهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في مكافحة وباء كوفيد  •

المساهمات الممكنة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول   •

 سالمي األعضاء في منظمة التعاون اإل

التحضيرات للتقرير السنوي عن التقدم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية على مستوى   •

 منظمة التعاون اإلسالمي 

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  •

 مقترح "برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال" •
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ساهمات الممكنة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لصالح الشعب الفلسطيني / القدس الشريف الم •

 إضافة إلى الدول األعضاء البعيدة جغرافياً في منظمة التعاون اإلسالمي والدول المراقبة

 أي أعمال أخرى  •

 استراتيجية الكومسيك تنفيذ استراتيجية الكومسيك: مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في 

الكومسيك   • استراتيجية  تحقيق  في  اإلسالمي  التعاون  منظمة  مؤسسات  بمساهمات  اللجنة  تشيد 

لمؤسسات  لها  والمخطط  المنجزة  األنشطة  اللجنة  راجعت  وقد  الوزارية،  السياسات  وتوصيات 

سياسات الوزارية  منظمة التعاون اإلسالمي المعنية والتي تسهم إسهاماً مباشراً في تنفيذ توصيات ال

للكومسيك )أنشطة المجموعة "أ"( واألنشطة التي تسهم في أهداف استراتيجية الكومسيك )أنشطة  

، عالوة على  2021إلى يونيو/حزيران    2020المجموعة "ب"( للمدة من ديسمبر/كانون األول  

لتعاون،  بناء على مجاالت ا  2021إلى ديسمبر/كانون األول    2021المدة من من يونيو/حزيران  

 وهي التجارة والنقل واالتصاالت والسياحة والزراعة والحد من الفقر والتعاون المالي.

 .( 1)أنشطة المجموعة "أ" والمجموعة "ب" مرفقة في الملحق   

تنفيذ   • تم  فقد  "أ"  المجموعة  يخص  فيما  أنه  الكومسيك  تنسيق  مكتب  من  اللجنة    71علمت 

المدة   تحته  نشاطاً/برنامجاً خالل  اندرج  الذي  الفقر  وكان  المعنية.  هو مجال    23الزمنية  نشاطاً 

أنه فيما  اللجنة أيضاً  أُعلمت  التعاون األول الذي انطوى تحته عدد كبير جداً من األنشطة. كما 

% تتبعه الورشات بنسبة  43يخص أنواع األنشطة فإن أنشطة التدريب كانت النوع المفضل بنسبة  

الفنية،30 والمساعدة  بنسبة    %  األخرى  واألنشطة  والمنتديات  يخص  27والندوات  وفيما   .%

اللجنة بوجود   له    46األنشطة المخطط لها في إطار المجموعة "أ" فقد أحيطت  نشاطاً مخططاً 

تسهم مباشرة في تنفيذ توصيات السياسات. وفي هذا الصدد كان الفقر هو مجال التعاون األكثر 

ة.  ومن جملة النشاطات الستة واألربعين المخطط لها من أنشطة  تفضيالً، تتبعه السياحة والزراع

 المجموعة "أ" كان التدريب أكثر أنواع األنشطة تفضيالً. 

نشاطاً من أنشطة المجموعة    130ومن جهة أخرى، علمت اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك أن   •

لتي تنفذت كانت في مجال  "ب" قد أنجزت منذ قمة الكومسيك السادسة والثالثين. ومعظم األنشطة ا

بين شهر   تنفيذها  يجب  التي  األنشطة  فيما يخص  أما  التجاري.   التعاون  الفقر ومجال  الحد من 

الثاني    2020ديسمبر/كانون األول    اللجنة أن هناك  2021ونوفمبر/تشرين  أُعلمت  فقد   ،116  

ه األنشطة المخططة ستركز  نشاطاً ستُنفذ حتى انعقاد دورة الكومسك السابعة والثالثين. ومن بين هذ 

بنسبة   الفنية  والمساعدة  التدريب  برامج  المعنية بصورة رئيسية على  تليها  42.3المؤسسات   %

 %. 18.2مجموعات األبحاث والدراسات بنسبة 

في  • وذلك  بالخصوص،  لها  المخصصة  لنشاطاتها  المعنية  المؤسسات  بجهود  اللجنة  أشادت  وقد 

إلى تنفيذ توصيات السياسة الوزارية للكومسيك وتحقيق أهداف  مجاالت التعاون الستة التي تهدف  

استراتيجية الكومسيك. ]طلبت اللجنة من المؤسسات المعنية تكثيف جهودها ودراسة إمكانية تنظيم  

 أنشطة مشتركة تحقيقاً لهذه الغاية.[ 

ع التي  كما اطلعت اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك عن التطورات الحالية فيما يخص المشاري  •

تنسيق   مكتب  أعلم  كما  الكومسيك،  مشاريع  تمويل  بموجب  الكومسيك  تنسيق  مكتب  يدعمها 

الكومسيك المشاركين أنه وبناء على طلب أصحاب المشاريع، فإن تنفيذ معظم المشاريع قد تأجل 
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. وقدرت اللجنة جهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تقديم المشاريع من 2021إلى عام  

المشاريع في شهر سبتمبر/أيلول  خالل   لتقديم  الثامنة  للدعوة  الكومسيك استجابة  تمويل مشاريع 

اآللية 2020 هذه  استغالل  إلى  المعنية  اإلسالمي  التعاون  منظمة  مؤسسات  اللجنة  دعت  كما   .

 استغالالً أكثر كفاءة لتحقيق توصيات السياسة الوزارية للكومسيك. 

(  http://activities.comcec.orgالمتابعة اإللكتروني )  وفي معرض التأكيد على أهمية نظام •

اإلسالمي   التعاون  منظمة  بمؤسسات  اللجنة  أشادت  فقد  التقارير،  تقديم  عملية  وتوحيد  لتبسيط 

من مؤسسات منظمة  وطلبت اللجنة    الستخدامها النظام في تقديم التقارير عن أنشطتها ذات الصلة.

 التعاون اإلسالمي مواصلة تقديم التقارير حول أنشطتها باستخدام المنصة المذكورة.

افتراضية    • الكومسيك سينظم جلسة استشارية  تنسيق  بأن مكتب  التقدير  مع  اللجنة علماً  أحاطت 

ز دور  خاصة بمشاركة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنية لمناقشة السبل والوسائل لتعزي

مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في التنفيذ الفعال لتوصيات السياسة للكومسيك. وسيحدد مكتب 

 تنسيق الكومسيك مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنية تواريخ هذه الفعاليات المذكورة. 

 

 19-جهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في مكافحة وباء كوفيد 

مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنية اللجنة بأنشطتها / برامجها الرامية إلى مساعدة أعلمت   •

 . 19- الدول األعضاء في جهودها للتخفيف من اآلثار السلبية لجائحة كوفيد 

المعنية    • اإلسالمي  التعاون  منظمة  مؤسسات  بمرافق  التعريف  بضرورة  علماً  اللجنة  أحاطت 

وأنشطتها المتعلقة بتدابير الدعم )كاللقاحات وغيرها( المقدمة إلى الدول األعضاء لمواجهة اآلثار  

كوفيد  لجائحة  تنسيق  19- السلبية  مكتب  من  اللجنة  طلبت  فقد  االحتياجات  هذه  مع  وتماشياً   .

كومسيك التشاور مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي حول إمكانية إعداد ونشر تقرير  ال

والتي قامت بها المؤسسات المعنية   19-عن األنشطة والمشاريع والبرامج المتعلقة بجائحة كوفيد 

زراعة  لصالح الدول األعضاء. كما رحبت اللجنة باستعداد الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة وال

(ICCIA.ألن تكون نقطة التواصل لتقارير المستجدات من جهة القطاع الخاص ) 

 

المساهمات المحتملة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول   

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

واالقتصادية واال • األبحاث اإلحصائية  اللجنة من مركز  اإلسالمية  علمت  للدول  والتدريب  جتماعية 

( بالتحضيرات للتقرير السنوي على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي إلنجاز  SESRIC)سيسرك  

الدورة   إلى  سيقدم  والذي  األعضاء،  الدول  قررته  حسبما  األولوية  ذات  المستدامة  التنمية  أهداف 

 الوزارية السادسة والثالثين للكومسيك. 

تب تنسيق الكومسيك أنه وتماشياً مع القرار ذي الصلة لدورات الكومسيك، سيقوم  علمت اللجنة من مك •

مكتب تنسيق الكومسيك بإعداد "قائمة أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المتعلقة بأهداف 

 " وتقديمها إلى الدورة السابعة والثالثين للكومسيك. 2021و   2020التنمية المستدامة لعامي 

http://activities.comcec.org/
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قر  • على  اإلحصائية  بناء  األبحاث  مركز  من  اللجنة  طلبت  فقط  السابق  الدورة  لجنة  اجتماع  ار 

( ومكتب تنسيق الكومسيك SESRICواالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك  

التعاون  منظمة  مؤسسات  ألنشطة  أفضل  لمتابعة  إلكترونية  منصة  لتأسيس  مشاوراتهم  مواصلة 

 هداف التنمية المستدامة. اإلسالمي المتعلقة بأ

التعاون    • لمنظمة  العامة  األمانة  مع  يتشاور  الكومسيك سوف  تنسيق  مكتب  بأن  علماً  اللجنة  أخذت 

منظمة   لمؤسسات  المستدامة  التنمية  بأهداف  المتعلقة  باألنشطة  التعريف  إمكانية  حول  اإلسالمي 

 التعاون اإلسالمي المعنية وذلك في تقرير واحد موجز.

 المي لذكاء األعمال" مقترح "برنامج منظمة التعاون اإلس 

• ( التصدير  وائتمانات  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  البنك    -(  ICIECأعلمت  مجموعة 

اللجنة بالتقدم نحو إطالق مبادرة "برنامج منظمة التعاون اإلسالمي    - (  IsDBاإلسالمي للتنمية )

بت من المؤسسة اإلسالمية  للذكاء التجاري". وأخذت اللجنة علماً بالتطورات والجهود األخيرة وطل

 -(  IsDBمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )  -(  ICIECلتأمين االستثمار وائتمانات التصدير )

اإلسالمية   للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  مركز  مع  التعاون 

اللجنة علماً بالخطة   ( إلتمام التحضيرات الفنية لتفعيل البرنامج. وقد أحاطت SESRIC)سيسرك 

التصدير  وائتمانات  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  لخطة عمل  األجل  ومتوسطة  قصيرة 

(ICIEC .الهادفة إلى إتمام هذا البرنامج ) 

مع إحاطتها بمحدودية االستجابات على االستبيان الذي أجرته المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار   •

( التصدير  والتدريب  ECICIوائتمانات  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  ومركز   )

(، فقد طلبت اللجنة من المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار  SESRICللدول اإلسالمية )سيسرك  

( التصدير  والتدريب  ICIECوائتمانات  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  ومركز   )

( مواصلة جهودهما لزيادة عدد االستجابات وتقديم تقييماتهما  RICSESللدول اإلسالمية )سيسرك  

 حول مخرجات االستبيان إلى الدورة السابعة والثالثين للكومسيك. 

 

الشريف    القدس   / الفلسطيني  الشعب  التعاون اإلسالمي لصالح  منظمة  لمؤسسات  الممكنة  المساهمات 

 إضافة إلى الدول األعضاء البعيدة جغرافياً في منظمة التعاون اإلسالمي والدول المراقبة 

ة  أعلمت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي اللجنة بأنشطتها ومشاريعها وبرامجها الحالية والجديد  •

لصالح الشعب الفلسطيني والقدس الشريف والدول األعضاء البعيدة جغرافياً في منظمة التعاون  

اإلسالمي مثل غويانا وسورينام، والدول المراقبة. قدرت اللجنة جهود مؤسسات منظمة التعاون  

يع  اإلسالمي وطلبت منهم مزيداً من تعزيز مساهماتهم الممكنة مثل ما يمكن من األنشطة والمشار 

 والبرامج المشتركة.

اللجنة على أن مساهمات المؤسسات المعنية لصالح فلسطين ينبغي عرضها في محافل   • ركزت 

 منظمة التعاون اإلسالمي المالئمة.  

( الهادف ICCIAرحبت اللجنة بفكرة مشروع الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ) •

 عرض اإلرث اإلسالمي للقدس الشريف في فلسطين. إلى تنظيم بعض األنشطة الهادفة إلى 
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 أي أعمال أخرى  

 اختتم اجتماع اللجنة بكلمات شكر. •

 

  -------------------- 

 -------- 
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 الملحق الخامس
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 األصـل: باإلنجليزية 

 

 مشروع جدول االجتماع  السابع والثالثين للجنة متابعة 

 الكومسيك 

 

 ، لقاء افتراضي عبر اإلنترنت*(  2021يونيو   9- 8)

 افتتاح الجلسة واعتماد جدول األعمال   .1

 تقرير عن استراتيجية الكومسيك وتنفيذها  .2

 : البرنامج التنفيذي 2025  –تنفيذ برنامج منظمة التعاون اإلسالمي  .3

 التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي  .4

 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون اإلقتصادي  .5

 تحسين النقل واالتصاالت  .6

 تطوير قطاع السياحة بصورة مستدامة وقابلة للتنافس   .7

 زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على استمرارية األمن الغذائي   .8

 التخفيف من حدة الفقر  .9

 لتعاون المالي  تعميق ا .10

الصغر  .11 متناهية  المشروعات  دعم  في  اإلسالمي  التمويل  "دور  حول  اآلراء  لتبادل  استعدادات 

 " 19-والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة كوفيد 

 مشروع جدول أعمال الدورة السابعة والثالثين للكومسيك  .12

 أية مسائل أخرى  .13

 اعتماد التقرير   .14

 -------------- 

 ------ 

 سيتم توفير ارتباط االتصال قبل االجتماع.* 
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 السادس الملحق
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 ليزيةجاإلنالنص األصلي ب

 تقرير

 ( TNC)اجتماع لجنة التفاوض التجاري 

 (TPS-OICفي نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )  

 ( 2021يونيو  2-1)افتراض ي،  

 (. 2021يونيو  2 - 1تم انعقاد اجتماع لجنة التفاوض التجاري في ) -1

 التركية.  وترأس االجتماع السيدة أيلين َبَبك أوغلو، نائبة املدير العام لوزارة التجارة في الجمهورية -2

 وحضر االجتماع وفود الدول األعضاء التالية في لجنة التفاوض التجاري:  -3

 مملكة البحرين  -

 جمهورية بنغالديش الشعبية  -

 جمهورية إيران اإلسالمية  -

 اململكة األردنية الهاشمية  -

 ماليزيا -

 اململكة املغربية  -

 اململكة العربية السعودية -

 سلطنة عمان   -

 اإلسالمية جمهورية باكستان  -

 الجمهورية التركية  -

 دولة اإلمارات العربية املتحدة  -

 كما حضر االجتماع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التالية:  -4

 ( OICمنظمة التعاون اإلسالمي ) -

 مكتب التنسيق التابع للجنة التنسيق )بوصفه األمانة املشتركة للجنة التفاوض التجاري(  -

 التجارة )بصفته األمانة املشتركة للجنة التفاوض التجاري( املركز اإلسالمي لتنمية   -

 مجلس التعاون الخليجي  -

 )مرفق نسخة من قائمة املشاركين في املرفق األول(. 

 

 

 

 الجلسة االفتتاحية
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 سزائي أوجارماك، نائب وزير التجارة في الجمهورية التركية، الكلمة االفتتاحية. السيد  سعادة   -5

سعادة -6 منظمة    /  وأكد  في  األعضاء  الدول  بين  التجارية  األفضلية  نظام  تطبيق  أن  بيانه  في    التعاون أوجارماك 

 اإلسالمي في أقرب وقت ممكن له أهمية قصوى على الصعيدين االقتصادي والسياس ي. 

كوفيد -7 جائحة  أن  أوجارماك  السيد  سعادة  أعرب  بيانه،  والتجارة    19-وفي  العاملي  باالقتصاد  أضرت  العاملية 

الخارجية بما في ذلك البلدان اإلسالمية. ولفت معالي السيد / أوجارماك االنتباه إلى أن حجم التجارة في الدول  

اإلسالمي قد انخفض إلى ما دون املتوسط العاملي من حيث الصادرات والواردات على    التعاون األعضاء في منظمة 

 حد سواء. 

إلى أنه -8 بعد تنفيذ االتفاق وإنعاش التجارة العاملية التي أصابتها جائحة    وأشار سعادة السيد أوجارماك في بيانه 

   ، ينبغي توسيع نطاق االتفاق.19-كوفيد

 )مرفق نسخة من البيان االفتتاحي لسعادة السيد سزائي أوجارماك في املرفق الثاني(. 

راتيجية وامليزانية التركية،  وفي كلمته االفتتاحية، استرعى سعادة السيد رضوان أغا أوغلو، نائب رئيس رئاسة االست -9

بدأ   التعاون اإلسالمي، وقد  التجارة داخل منظمة  للكومسيك هو تعزيز  الرئيسية  األهداف  أحد  أن  إلى  االنتباه 

التعاون   منظمة  في  األعضاء  البلدان  بين  والتجاري  االقتصادي  التعاون  لتعزيز  وبرامج  مشاريع  عدة  املجلس 

عادة أغا أوغلو إلى أن إنشاء نظام تفضيلي تجاري بين الدول األعضاء كان على  اإلسالمي. وفي هذا السياق، أشار س

جدول أعمال اللجنة منذ إنشائها، وسلط الضوء على أهمية تنفيذ نظام األفضلية التجارية بين البلدان األعضاء  

على    2025بحلول عام    في املائة  25للوصول إلى هدف التجارة البينية بنسبة    TPS-OICفي منظمة التعاون اإلسالمي  

   النحو املتوخى في برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي خالل عشر سنوات.

 )مرفق نسخة من البيان االفتتاحي لسعادة السيد رضوان آغا أوغلو في املرفق الثالث(. 

ملنظمة   -10 العام  االمين  العثيمين  يوسف  د.  سعادة  عن  لطيفة    التعاون نيابة  السيدة  ببيانها  أدلت  االسالمي، 

نظام   أن  بيانها  في  البوعبدالوي  السيدة  وذكرت  التجارة.  لتنمية  اإلسالمي  للمركز  العام  املدير  البوعبدالوي، 

هو مشروع هام لتعزيز التجارة داخل منظمة    التفضيل التجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

اإلسالمي، وسيكون أكثر فائدة ويعمل بفعالية إذا انضم اآلخرون إلى النظام. كما أشارت إلى أن األمانة    التعاون 

)  التعاون العامة ملنظمة   التجارة   لتسريع تنفيذ االتفاقية  ICDTاإلسالمي واملركز اإلسالمي لتنمية 
ً
( بذلوا جهودا

 .كوالتها من خالل تنظيم برامج بناء القدرات ودراسات تأثيرهاوبروتو 

ثم ألقى رؤساء وفود البلدان املشاركة كلماتهم في االجتماع. وذكر رؤساء الوفود أن نظام األفضلية التجارية في   -11

ما أظهروا  اإلسالمي. ك  التعاون أداة مهمة في تعزيز التجارة البينية في منظمة    TPS-OICمنظمة التعاون اإلسالمي  

 . TPS-OICاستعدادهم لتنفيذ  

   اعتماد جدول األعمال

 واعتمدت لجنة التفاوض التجاري جدول أعمال االجتماع وبرنامج عمله.   -12
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 (.رابعرفق في امل)مرفق نسخة من جدول األعمال 

 العروض التي قدمتها أمانة لجنة التفاوض التجاري 

قدم مكتب تنسيق الكومسيك، باعتباره األمانة املشتركة للجنة التفاوض التجاري، عرًضا حول الخلفية التاريخية   -13

، ذكر مكتب تنسيق  TPS-OICعاًما من تاريخ    35. بعد التأكيد على  TPS-OICوالتطورات األخيرة فيما يتعلق بنظام  

سالمي وبناء إطار قوي للتعاون التجاري بين البلدان األعضاء  التجارة أن زيادة التجارة البينية في منظمة التعاون اإل 

لنظام   الرئيسية  األهداف  اكتمل  TPS-OICهي  للنظام قد  القانوني  أن األساس  الكومسيك  . أكد مكتب تنسيق 

أغسطس   ديسمبر  2011بحلول  من  واعتباًرا  أوفت  2014،  التي  البلدان  من  املطلوب  العدد  إلى  الوصول  تم   ،

 لنظام. باحتياجات ا

إلدماج   -14 الالزمة  الداخلية  اإلجراءات  استكمال  أن  الكومسيك  تنسيق  مكتب  أوضح  قدًما،  باملض ي  يتعلق  فيما 

، وتزويد أمانة  TPS-OICاالمتيازات في نظام األفضلية التجارية، وتعيين السلطة املختصة إلصدار شهادة املنشأ  

لك عينة من أختام السلطة املختصة، ونشر املبادئ  الشركات عبر الوطنية بعينة من شهادة املنشأ أيًضا، وكذ

 التوجيهية وتنظيم الحلقات التدريبية ألصحاب املصلحة املعنيين كلها أمور حاسمة لجعل النظام يعمل.

، بصفته األمانة املشتركة للجنة  ICDTفي إطار هذا البند من جدول األعمال، قدم املركز اإلسالمي لتنمية التجارة   -15

، عرًضا عن اآلثار االقتصادية املحتملة لنظام التجارة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  اري التفاوض التج 

الدراسة هو تعزيز   الدولي لتنمية التجارة أن الهدف من هذه  املعنية. ذكر املركز  الدول املشاركة  اإلسالمي على 

ب  الثنائية  املفاوضات  ومساعدة  التفضيلية،  االمتيازات  خالل  من  تأثير  التجارة  ودراسة  املشاركة،  الدول  ين 

الجمركية على خطة   التعريفة  الحرة    PRETASتخفيض  التجارة  اإلقليمية    FTAsواتفاقيات  التجارة  واتفاقيات 

RTAs    واالستثمار اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  البينية  التجارة  على  البينية  اإلسالمي  التعاون  منظمة  على 

وبروتوكوالتها    TPSOICأظهرت نتائج الدراسة األولية أن اتفاقية  وقد    حلي اإلجمالي.واالستهالك واألسعار والناتج امل 

دولة   13لها تأثير إيجابي على الناتج املحلي اإلجمالي واملخرجات واالستهالك والصادرات والواردات واالستثمارات في  

 مشاركة. 

جارة اإلقليمية لثالث عشرة دولة مشاركة، أكد  وفي معرض اإلشارة إلى حالة اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقات الت  -16

املركز اإلسالمي لتنمية التجارة على أن العديد من هذه البلدان تطبق تعريفة منخفضة أو صفرية مع اتفاقيات  

التجارة الحرة واتفاقيات التجارة اإلقليمية الخاصة بها ولها تأثيرات على تدفقات التجارة البينية ملنظمة التعاون  

وتكييفه مع   TPS-OICمي. كما لفت املركز الدولي لتنمية التجارة االنتباه إلى حقيقة أنه يجب مراجعة نظام  اإلسال 

الجيل الجديد من االتفاقيات، وسيكون التأثير أكثر أهمية عندما تشارك الدول األعضاء في النظام. كما أكد املركز  

ال  التجارة  اتفاقيات  التجارة على أن  التي تم  اإلسالمي لتنمية  التجارة اإلقليمية للدول األعضاء،  حرة واتفاقيات 

من   تقدًما  أكثر  هي  الثالثة،  األطراف  بعض  مع  عليها  واالستثمار    TPS-OICالتصديق  البينية  التجارة  وتعيق 

   واالستهالك واملخرجات في منظمة التعاون اإلسالمي.

 (. خامساملرفق الفي )مرفق نص العروض 

  TPS-OICخارطة الطريق لتنفيذ  



OIC/COMCEC-FC/36-20/REP                 

 

63 

 الحالة الراهنة لقوائم االمتيازات املحدثة  -أ 

التفعيل السلس   -17 ا وتوحيًدا للدول املشاركة من أجل 
ً
اللجنة على أهمية قوائم االمتيازات األكثر تحديث وشددت 

االمتيازات  OIC-TPSلنظام   قوائم  أحدث  نقل  إلى  الخليجي  التعاون  مجلس  اللجنة  تدعو  الصدد،  هذا  وفي   .

إلى أمانة لجنة التفاوض التجاري   يابة عن الدول األعضاء الستة، وهي:  في أقرب وقت ممكن، ن  TNCوتوحيدها 

البحرين واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والكويت وقطر وعمان. وفيما يتعلق بهذه املسألة،  

أبلغ مجلس التعاون الخليجي أن عملية تحديث قوائم االمتياز نيابة عن أعضائها جارية، وبعد ذلك سيتم نقلها إلى  

وصرح ممثل وفد سلطنة عمان أنه تم تزويد األمانة العامة لدول    لتفاوض التجاري في الوقت املناسب. أمانة لجنة ا

 %.10مجلس التعاون الخليجي ما يثبت أن السلطنة ليس لديها قائمة بضائع تزيد رسومها الجمركية عن 

  OIC-TPS، أكد مكتب تنسيق الكومسيك على أنه يمكن تحديث قوائم TNCبوصفه األمانة املشتركة للجنة   -18

  العاملية. ولن يشكل ذلك عائقا أمام التنفيذ.الجمارك  لتتوافق مع ترميز نظام التعرفة الجمركية ملنظمة 

فيما يتعلق بشكل قوائم االمتياز، سيقدم مكتب تنسيق الكومسيك واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بصفتهما   -19

 ، التدريب الالزم عند االقتضاء. TNCاألمانات املشتركة للشركات للجنة 

دراسة تأملية    رحبت لجنة املفاوضات التجارية باقتراح املغرب بأن املركز اإلسالمي لتنمية التجارة يمكنه إجراء -20

 في ضوء الوضع الصحي الدولي الحالي )أزمة كوفيد
ً
(،  19-حول سيناريوهات تنفيذ وتحديث هذا النظام، خصوصا

 وتأثيره على التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي. 

اإلسالمي   -21 الكومسيك واملركز  تنسيق  مكتب  بأن  املغرب  مقترحات  التقدير  مع  التجارية  التفاوض  لجنة  الحظت 

لتنمية التجارة، بصفتهما أمانة مشتركة للشركات عبر الوطنية، سيواصالن تعزيز الجهود املتعلقة بانضمام الدول  

ن األنشطة في مجال بناء القدرات من أجل توضيح  األعضاء األخرى إلى هذا النظام في املستقبل، وتنظيم العديد م

 . OIC-TPSالقضايا الفنية املتعلقة بتحديث وتنفيذ نظام  

 مناقشة اإلجراءات الداخلية لتنفيذ االتفاق -ب

قام مكتب تنسيق كومسيك بتحديث لجنة التفاوض التجارية ألن بنغالديش واملغرب واألردن وتركيا وباكستان   -22

وقطر وعمان  الصلة    والسعودية  ذات  الداخلية  للتدابير  الدولية  املركزية  اللجنة  بالفعل  أخطرت  قد  والكويت 

قواعد   اإلمارات  OIC-TPSلتنفيذ  من  الواردة  اإلخطارات  تلقي  املتوقع  من  أنه  الكومسيك  تنسيق  مكتب  وأبلغ   .

 العربية املتحدة والبحرين وماليزيا.

 .TPSOICسيقدم املعلومات الالزمة فيما يتعلق باإلجراءات الداخلية لتنفيذ   وأكدت وفد ماليزيا أنه  -23

أنها نقلت بالفعل عينة شهادة املنشأ وكذلك عينة من أختام  يوبعد أن ذكر وفد الجمهورية اإلسالمية اإليران -24 ة 

امل شهادة  نقل  كان  إذا  عما  سأل  سنوات،  ثماني  قبل  الكومسيك  تنسيق  مكتب  إلى  املختصة  نشأ  السلطة 

اإللكترونية ممكنا أم ال. وطلبت املنظمة من وفد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية إعادة إرسال الوثائق ذات الصلة 

 
ً
من خالل القنوات الرسمية إلى مكتب الكومسيك. عالوة على ذلك، تم التأكيد على أنه على الرغم    األكثر تحديثا

اإللكترونية ليست عملية ف املنشأ  أن شهادة  أنه يمكن  من  إال  بنية تحتية مالئمة،  الحالي ألنها تتطلب  الوقت  ي 

 .  تقييمها كبند منفصل في جدول األعمال في املستقبل كجزء من املبادرات املتعلقة بتيسير التجارة
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فيما يتعلق بمسألة وفد اإلمارات العربية املتحدة، أبرز مكتب تنسيق الكومسيك أن اإلخطار بالتدابير الداخلية   -25

( نقل نماذج األختام إلى أمانة لجنة التفاوض  2( نقل شهادة املنشأ، و)1ذات الصلة يتألف من الخطوات التالية )

و)TNCالتجاري   ي3،  فيما  الكومسيك  تنسيق  مكتب  إبالغ  هذه  (  تشمل  )قد  املطلوبة  التشريعية  التدابير  تعلق 

 على املستوى الوطني في كل دولة مشاركة. OIC-TPSالتدابير إصدار تشريعات وأنظمة ثانوية( لتنفيذ  

 لتنفيذ االتفاق نهائيتحديد موعد  -ج

 

موعًدا    2022يوليو    1، وافقت اللجنة على  OIC-TPSإشادة بجهود جميع الدول املشاركة للتشغيل الكامل لنظام   -26

من   وغيرها  الداخلية  إجراءاتها  استكمال  في  اإلسراع  املعنية  األعضاء  الدول  من  وطلبت  النظام،  لتفعيل  نهائًيا 

 االستعدادات حتى ذلك التاريخ. 

أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي في لجنة التفاوض التجاري سينقلون مالحظاتهم إلى  ووافقت اللجنة أيًضا على   -27

 لجنة التفاوض التجاري، إن وجدت، حتى تاريخ نفاذ النظام املذكور أعاله. 

 

  -د
 
 OIC-TPSفي االتفاق اإلطاري في اتفاقية إطار عمل  توضيح مسألة حالة البلدان األقل نموا

وفي إطار هذا البند، تم التأكيد على أن دورات الكومسيك الوزارية هي السلطة الوحيدة ملراجعة القرارات واتخاذ   -28

  TPSOICالقرارات التي تدخل في اختصاصها. لذلك، تشير عبارة "ما لم تقرر الكومسيك خالف ذلك" في اتفاقيات  

مسيك الوزارية ملراجعة تعريف البلدان األقل نمًوا  بشكل مباشر إلى سلطة الكومسيك، وتوفر مرونة لدورات الكو 

  في االتفاقيات ذات الصلة في حالة الحاجة إليها.

بناًء على التفويض املمنوح من اجتماع الكومسيك الوزاري السادس والثالثين إلى لجنة التفاوض التجاري لتقديم   -29

لم تقرر الكومسيك خالف ذلك" قبل تفعيل    وخاصة عبارة "ما  OIC-TPSمن االتفاق اإلطاري    1.6تفسير للمادة  

OIC-TPS 
ً
  .، قررت لجنة التفاوض التجاري اعتماد تعريف األمم املتحدة للبلدان األقل نموا

 أي أعمال أخرى 

   في إطار هذا البند. قضية أية  طرحولم ت -30

 الجلسة الختامية 

 التجارية.اعتمدت اللجنة تقرير ومرفقات اجتماع لجنة املفاوضات  -31

لتعزيز    TPS-OICاإلسالمي في    التعاون أكدت اللجنة على أهمية تشجيع مشاركة الدول األعضاء األخرى في منظمة   -32

 النظام مع مراعاة تأثيره التجاري اإليجابي. 

  ستحدده األمانات املشاركة للجنة  TNCوافقت اللجنة على أن موعد االجتماع القادم للجنة التفاوض التجاري   -33

TNC .بالتشاور مع الدول املشاركة 

لجنة   -34 املشاركة  واألمانات  االجتماع  رئيسة  بصفتها  التركية  الجمهورية  حكومة  بحرارة  املشاركة  الوفود  شكرت 

 التفاوض التجاري للترتيبات املمتازة التي تم إجراؤها لهذا االجتماع االفتراض ي الهام. 

 ------------------- 
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 األصـل: باإلنجليزية

 

 مسودة جدول أعمال  

 دورة الكومسيك السابعة والثالثين  

 ( 2021نوفمبر  22-25)

 

 افتتاح الجلسة واعتماد جدول األعمال   .1

 تقرير عن استراتيجية الكومسيك وتنفيذها  .2

 : البرنامج التنفيذي 2025 –تنفيذ برنامج منظمة التعاون اإلسالمي  .3

على    19-االقتصادية العالمية مع تنويه خاص إلى اآلثار االجتماعية واالقتصادية لوباء كوفيدالتطورات   .4

 الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي

 التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي .5

 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون اإلقتصادي  .6

 تحسين النقل واالتصاالت  .7

 تطوير قطاع السياحة بصورة مستدامة وقابلة للتنافس   .8

 زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على استمرارية األمن الغذائي   .9

 التخفيف من حدة الفقر  .10

 تعميق التعاون المالي   .11

الصغيرة   .12 والمنشآت  الصغر  متناهية  المشروعات  دعم  في  اإلسالمي  التمويل  "دور  بشأن  اآلراء  تبادل 

 "” 19-ضد كوفيد والمتوسطة  

 موعد انعقاد الدورة الثامنة والثالثين للكومسيك   .13

 أية مسائل أخرى  .14

 اعتماد القرارات   .15

 -------------------- 

 ------  
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ر  لسعادة الكلمة الختامية 
َ
ك
َ
 السفير م. متين أ

 املمثل الدائم لجمهورية التركية في منظمة التعاون اإلسالمي 

 الجتماع السابع والثالثون للجنة املتابعة التابعة للكومسيك ا

 (2021أوكتوبر  9)االجتماع االفتراض ي فقط،  

 

 ، السادة أعضاء لجنة املتابعة السادة املندوبون الكرام

وعلى الرغم من تنظيمها في بيئة   .بعد مداوالت مكثفة، أكملنا بنجاح االجتماع السابع والثالثين للجنة متابعة الكومسيك

افتراضية، فإن املداوالت املثمرة التي أجريناها جعلت اجتماعنا مثمًرا للغاية. أود أن أعرب عن خالص شكري لكم جميًعا  

 على مشاركتكم النشطة وإسهاماتكم القيمة. 

 الزمالء الكرام، 

حوالي  لقد   بسب   3.7فقد  العالم  أنحاء  جميع  في  حياتهم  كوفيدمليون شخص  جائحة  من  19-ب  اآلالف  مئات  زال  وما   ،

األشخاص اآلخرين يعانون من الفيروس. أسأل هللا عز وجل الرحمة السرمدية على إخواننا وأخواتنا الذين فقدوا أرواحهم  

 بسبب الوباء، والشفاء العاجل للمرض ى. 

  
ً
برامج الدعم للتخفيف من اآلثار    ة، وأطلقتدابير مختلف  ؛وفي هذا الصدد، اتخذ املجتمع الدولي والدول األعضاء ضمنا

السلبية للوباء على اقتصاداتها. وفي الوقت نفسه، شرعت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي أيًضا في العديد من البرامج  

بهدف املساهمة في جهود الدول األعضاء في مكافحة اآلثار السلبية للوباء. أود أن أشكر جميع مؤسسات منظمة التعاون  

 إلسالمي على جهودها املخلصة في مساعدة الدول األعضاء في هذه األوقات الصعبة.ا

 السادة املندوبون الكرام،  

تناولنا في اجتماعنا العديد من القضايا الحاسمة. وهنا أود أن أبرز بإيجاز بعض هذه النقاط: لقد رحبنا باالتفاق الحاسم  

ت التجارية بشأن تحديد موعد نهائي لتفعيل نظام األفضلية التجارية بين  الذي تم التوصل إليه في اجتماع لجنة املفاوضا

. وندعو جميع األطراف املعنية الستكمال  2022يوليو    1اعتباًرا من    TPS-OICالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  

 االستعدادات الالزمة لتحقيق هذه الغاية.   

ملنظم التابع  التحكيم  بمركز  يتعلق  املركز  وفيما  وأن  النهائية،  مراحلها  في  االستعدادات  أن  علمنا  اإلسالمي،  التعاون  ة 

كما أنه دليل على أن    ،سيعمل بكامل طاقته قبل دورة الكومسيك السابعة والثالثين. وهذا التطور في موضع ترحيب كبير

 ك للقطاع الخاص. منظمة املؤتمر اإلسالمي والكومسيك يمكنهما أن يحققا نتائج ملموسة للحكومات وكذل

 السادة املندوبون الكرام،  

  ؛يسعدنا أن نالحظ أن جهود التعاون تحت رعاية الكومسيك، وال سيما مجموعات العمل وتمويل مشروعات الكومسيك

مستمرة بال انقطاع رغم الظروف الشديدة والقيود الناجمة عن الوباء. أود أن أعرب عن شكري الخاص وتقديري للدول  

 مكتب تنسيق الكومسيك، واملؤسسات الشريكة األخرى ذات الصلة على مساعيهم لتحقيق هذه الغاية.األعضاء، و 

،  CCRوأرحب بالبرامج الجديدة التي أطلقها مكتب تنسيق الكومسيك، وهي برنامج استجابة الكومسيك لفيروس كوفيد  

 ملكتب تنس
ً
 عاما

ً
 وبصفتي ميرا

ً
يق الكومسيك، في تطوير أحد هذه البرامج  وبرنامج كومسيك القدس. وقد شاركت شخصيا

 وهو برنامج القدس. لذلك، أنتظر بفارغ الصبر النتائج اإليجابية. أتمنى كل التوفيق لجميع الشركاء في تنفيذ هذه البرامج. 



OIC/COMCEC-FC/36-20/REP                 

 

69 

في  وفي ختام حديثي أود أن أكرر شكري وتقديري لجميع أعضاء لجنة املتابعة على مشاركتهم النشطة ومساهماتهم القيمة  

عملنا. كما أود أن أعرب عن شكري ملمثلي األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي، ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية  

اإلسالمية   للدول  والتدريب  التجارة  SESRICواالجتماعية  لتنمية  اإلسالمي  واملركز   ،ICDT  للتجارة اإلسالمية  والغرفة   ،

 IDB، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  SMIICاملواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية    ، ومعهدICCIAوالصناعة والزراعة  

Group  التجارة لتمويل  اإلسالمية  الدولية  املؤسسة  في ذلك  بما   ،ITFC  لتأمين االستثمار وائتمان اإلسالمية  واملؤسسة   ،

، ملشاركتهم  ISFDلتضامن اإلسالمي للتنمية  ، وصندوق اICD، واملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  ICIECالصادرات  

 ومساهماتهم القيمة في االجتماع. 

الفوريين    واملترجمين  املنظمة،  هذه  في  املناوبين  واملوظفين  الكومسيك،  تنسيق  مكتب  في  زمالئنا  أشكر  أن  أيًضا  أود 

ودهم الدؤوبة، التي ساعدتنا حًقا في  واملراجعين واملترجمين وجميع الزمالء اآلخرين املشاركين في تنظيم االجتماع على جه

 تقديم هذا االجتماع االفتراض ي الناجح. 

. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
ً
 أشكركم جميعا
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 صل: اإلنجليزية األ 

قائمة الوثائق األساسية التي تم بحثها و / أو تقديمها في االجتماع 

 املتابعة التابعة للكومسيك للجنة  السابع والثالثين

 ( 2021يونيو  9-8)افتراض ي، 

 

1 
عن   الكومسيك  تقرير  استراتيجية  مرحلي  يتقر   - تنفيذ  ر 

 .................................... 
OIC/COMCEC-FC/37-21/D(1)-CCO 

2 
تقرير األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي حول تنفيذ منظمة التعاون  

 : برنامج العمل .............................. 2025اإلسالمي 
OIC/COMCEC-FC/37-21/D(2)-OIC 

 OIC/COMCEC-FC/37-21/D(3)-CCO نبذة عن التجارة ……………………………………  3

4 
تقارير املركز الدولي لتنمية التجارة عن عروض ومعارض منظمة التعاون 

 …………………………………….... اإلسالمي 
OIC/COMCEC-FC/37-21/D(4)-ICDT 

5 
في  األعضاء  الدول  بين  التجارة  عن  السنوي  التقرير  تنفيذي:  ملخص 

 منظمة التعاون اإلسالمي ........................... 
OIC/COMCEC-FC/37-21/D(5)-ICDT 

6 
القضايا   حول  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  بأنشطة تقرير  املتعلقة 

 منظمة التجارة العاملية ........................................... 
OIC/COMCEC-FC/37-21/D(6)- ICDT 

7 
م املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة بشأن تعزيز   تقرير حول تقدُّ

 . التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي

 .................................................. 

OIC/COMCEC-FC/37-21/D(7)- ITFC 

 OIC/COMCEC-FC/37-21/D(8)-SMIIC تقرير عن أنشطة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية .................. 8

 OIC/COMCEC-FC/37-21/D(9)-ICCIA والزراعة .................. تقرير عن أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة   9

 OIC/COMCEC-FC/37-21/D(10)-CCO نبذة عن النقل واملواصالت ……… 10

 OIC/COMCEC-FC/37-21/D(11)-CCO نبذة عن السياحة …………………..………  11

 OIC/COMCEC-FC/37-21/D(12)-CCO نبذة عن التعاون الزراعي ….…………  12

 OIC/COMCEC-FC/37-21/D(13)-CCO نبذة عن التخفيف من حدة الفقر …………………….  13

 OIC/COMCEC-FC/37-21/D(14)-CCO نبذة عن التعاون املالي ………………………….  14

15 
واالجتماعية   واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  مركز  نشاط  تقرير 

 اإلسالمية نحو تنفيذ استراتيجية الكومسيك .........والتدريب للدول 
OIC/COMCEC-FC/37-21/D(15)- SESRIC 

16 
التعاون   ملنظمة  االستراتيجية  الطريق  خارطة  تنفيذ  نحو  مرحلي  تقرير 

 ......  2025-2020اإلسالمي للتعليم والتدريب التقني واملنهي 
OIC/COMCEC-FC/37-21/D(16)-SESRIC 

 (www.comcec.org)التقارير متاحة على موقع الكومسيك. 

--------------------- 
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