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موجز تنفيذي
تواصل اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي (الكومسيك) جهودها من أجل تعزيز التعاون االقتصادي
والتجاري بين الدول األعضاء في المنظمة البالغ عددها  57دولة منذ عام  .1984ويركز الهدف الرئيس للكومسيك على مواجهة
التحديات االقتصادية لألمة اإلسالمية والمساهمة في جهودها التنموية وتعزيز التجارة بين الدول األعضاء .وفي هذا اإلطار تعمل
الكومسيك كمنتدى للحوار السياسي إلنتاج المعرفة ونشرها وتبادل الخبرات ووضع أفضل األساليب وتطوير فهم مشترك وتقريب
السياسات بين الدول األعضاء.
ومنذ تفعيل استراتيجية الكومسيك ،اكتسبت الجهود المبذولة في إطار الكومسيك وضوحا وحيوية جديدة .وتقدَّم تقارير التقدم السنوية
إلى الجلسات الوزارية للكومسيك لعرض التقدم في تنفيذ استراتيجية الكومسيك .يقدم تقرير التقدم  2021هذا لمحة عامة عن
اإلنجازات الرئيسة في تنفيذ استراتيجية الكومسيك منذ دورتها السادسة والثالثين .وبناء عليه ،يقدم كل تقرير نتائج آخر اجتماعات
مجموعة من مجموعات عمل الكومسيك المعنية .وعالوة على ذلك ،ورد التقدم المحرز خالل تنفيذ توصيات السياسات الوزارية
للكومسيك في هذا التقرير ،وسُلط الضوء على أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مهمة االستراتيجية.
واعتبارا من دورة الكومسيك السادسة والثالثين التي عقدت في وسط افتراضي في إسطنبول في الفترة ما بين  26-25نوفمبر ،2020
انعقدت  6اجتماعات لمجموعات العمل بنجاح .وقام مكتب تنسيق الكومسيك بنشر  6تقارير بحثية و 6وثائق خاصة بتوقعات القطاعات
المستقبلية .جميع المنشورات المتعلقة باجتماعات مجموعة العمل متاحة على موقع الكومسيك على
اإلنترنت.)http://www.comcec.org(:

تابعت مجموعات العمل عقد جلسات نقاش حول السياسات في مداوالتها؛ إذ يناقش خبراء الدول األعضاء توصيات السياسات الخاصة
بموضوع االجتماع بناء على األبحاث المكثفة ،ومن ثم تحال توصيات السياسات هذه إلى الجلسة الوزارية للنظر فيها واعتمادها .بنا ًء
عليه ،سيتم تقديم توصيات اجتماعات مجموعات العمل لهذا العام إلى دورة الكومسيك السابعة والثالثين للنظر فيها واتخاذ اإلجراءات
الالزمة.
يوفر تمويل مشروع الكومسيك ،وهو أداة التنفيذ الثانية الستراتيجية الكومسيك ،فرصة للبلدان األعضاء وكذلك مؤسسات منظمة
التعاون اإلسالمي لتنفيذ المشاريع متعددة األطراف بما يتماشى مع األهداف والغايات التي حددتها استراتيجية الكومسيك .عالوة على
ذلك ،يتم تحويل توصيات السياسات ،التي تنتجها مجموعات العمل وتبنتها الدورات الوزارية؛ إلى مشاريع ملموسة .هذه المشاريع تخدم
الهدف النهائي المتمثل في تحسين القدرات المؤسسية والبشرية داخل البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

وفي إطار الدعوة السابعة لتقديم مقترحات المشاريع ،تم اختيار  21مشروعًا ليتم تمويلها من قبل مكتب تنسيق الكومسيك في عام
 .2020ومع ذلك ،تم تأجيل تنفيذ هذه المشاريع حتى عام  2021بسبب قيود السفر الدولية الناشئة عن وباء كوفيد .19-كما تم في إطار
الدعوة الثامنة لتقديم مقترحات المشاريع التي تم إجراؤها في سبتمبر  ،2020اختيار  5مشاريع جديدة ليتم تمويلها من قبل مكتب
تنسيق الكومسيك في عام  .2021ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من كل المشاريع في عام .2021
كذلك أطلق مكتب تنسيق الكومسيك برنامجًا جديدًا لبناء القدرات تحت مسمى استجابة كومسيك لوباء كوفيد ) (CCRفي  .2020يهدف
البرنامج إلى مساعدة البلدان األعضاء بهدف معالجة التداعيات الحالية والمحتملة للوباء في المستقبل .في هذا الصدد ،أطلق مكتب
تنسيق الكومسيك الدعوة األولى لتقديم اقتراح المشاريع ليتم تمويلها في إطار برنامج الكومسيك لتمويل المشاريع  CCRالجديد في
أكتوبر  2020في المرحلة التجريبية التي تركز على ثالثة قطاعات ،وهي الزراعة والسياحة والتجارة .بعد عملية التقييم ،تم اختيار 9
مشاريع ليتم تمويلها.

عالوة على ذلك ،وبالنظر إلى الوضع الحالي والظروف الخاصة في فلسطين ،ال سيما في القدس الشريف ،وقرارات القمم اإلسالمية
االستثنائية األخيرة حول القدس؛ أطلق مكتب تنسيق الكومسيك برنامج القدس ،الذي يركز على تطوير الوجهات السياحية وإدارة
السياحة المجتمعية في القدس .تم االنتهاء من مشروعين في عام  2020في إطار البرنامج .في فترة التنفيذ  ،2021يتم تنفيذ  6مشاريع
تغطي مجاالت من بينها ،المعارض ،اإلنتاج الفني ،التدريبات ،بناء القدرات ،شراء اآلالت  /المعدات  /الخدمات ،تطوير المنصات
عبر اإلنترنت ،التجديدات ،البحث ،إنتاج المواد السمعية والبصرية ،إلخ.
من أجل التخفيف من اآلثار السلبية لتداعيات جائحة كوفيد 19-على البلدان األعضاء ،أطلقت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العديد
من المبادرات والبرامج .وفي هذا الصدد ،حشدت منظمة التعاون اإلسالمي القدرات الكاملة للمنظمة ومؤسساتها لدعم البلدان األعضاء
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في تطوير وتنفيذ خططها الوطنية لمواجهة فيروس كورونا .ولتحقيق هذه الغاية ،أطلقت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  2.3مليار
دوالر أمريكي في تمويل "برنامج االستعداد واالستجابة االستراتيجي لوباء كوفيد "19-بهدف دعم جهود الدول األعضاء للتخفيف من
تقريرا
تأثير الوباء .عالوة على ذلك ،نشر مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ()SESRIC
ً
بعنوان "اآلثار االجتماعية واالقتصادية لوباء كوفيد  19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" ،وأجرى العديد من برامج
التدريب وبناء القدرات .و ينظم المركز الدولي لتنمية التجارة  ICDTعدة ندوات عبر اإلنترنت حول تأثير كوفيد  19-على التجارة
البينية وتدفقات االستثمار بالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات الدولية .عالوة على ذلك ،اضطلعت المؤسسة الدولية
اإلسالمية لتمويل التجارة  ITFCبأنشطة مختلفة مثل الدعم التمويلي والندوات عبر اإلنترنت ودعم المعدات وتنمية القدرات ومواءمة
المعايير وما إلى ذلك لمساعدة البلدان األعضاء في مكافحة وباء كوفيد .19-

دورا حاس ًما في التنفيذ الفعال والناجح
تلعب أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المتوافقة مع استراتيجية الكومسيك
ً
دورا حاس ًما في التنفيذ الفعال
لالستراتيجية .تلعب أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المتوافقة مع استراتيجية الكومسيك
ً
والناجح لالستراتيجية .يقدم هذا التقرير أيضًا معلومات حول األنشطة المختلفة التي تم القيام بها على مدار العام الماضي والتي تتماشى
مع استراتيجية الكومسيك ،وقامت بتنظيمها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة ،وهي مكتب تنسيق الكومسيك (،)CCO
والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ( ،)ICDTوالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ( ،)ICCIAومجموعة البنك اإلسالمي
للتنمية ( ،)IDB Groupومركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ( ،)SESRICوهيئة
المواصفات والمقاييس في الدول اإلسالمية ( ،) SMIICومنظمة الرابطة اإلسالمية لمالكي السفن (.)OISA

الفصل األول :مجاالت التعاون
.1

التجارة

 .1.1مجموعة عمل التجارة

التجارة الدولية هي حافز مهم للتنمية االقتصادية واالجتماعية .تشير األدلة إلى أن تعزيز التجارة الدولية في البلدان يساهم في رفع
مستويات المعيشة واالستثمارات والتوظيف .تنظر العديد من البلدان إلى التجارة الدولية كأداة مهمة لتعزيز تكاملها مع البلدان األخرى،
وقد اتخذت خطوات مهمة نحو زيادة التجارة ،وتحسين البيئة التجارية ،من خالل مبادرات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف.
ومع ذلك ،كانت التجارة الدولية واحدة من المجاالت االقتصادية األساسية التي تأثرت بوباء كوفيد 19-بسبب اإلجراءات الصارمة على
دورا حاس ًما في اإلدارة الناجحة
التنقل التي تم اتخاذها للسيطرة على انتشار المرض .يلعب الحفاظ على سلسلة التوريد الدولية للسلع ً
للوباء ألنه من الضروري الحفاظ على األرواح وسبل العيش وإنقاذها .لذلك ،يجب أن تكون سياسات مكافحة الوباء متوازنة مع
السياسات المضادة المبتكرة والفعالة من أجل الحفاظ على تيسير التجارة ،ومنع تحول اإلجراءات الصارمة إلى سياسات تجارية وقائية
قد تؤدي بدورها إلى تعميق األزمة الشاملة .لذلك ،تكتسب مساعي الحفاظ على تيسير التجارة أهمية أكبر أثناء فترات الوباء وبعدها.

في هذا اإلطار ،كرست مجموعة الكومسيك للعمل التجاري ( )TWGاجتماعيها السادس عشر والسابع عشر "لإلجراءات المضادة
الستدامة لتيسير التجارة أثناء وبعد وباء كوفيد  19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

وف ًقا للطريقة الجديدة لمجموعة العمل ،يتم إعداد تقرير بحثي واحد بنفس الموضوع الجتماعين متتاليين من اجتماعات مجموعة
الكومسيك للعمل التجاري (السادس عشر والسابع عشر) .بينما تم تقديم النسخة األولى من التقرير إلى االجتماع السادس عشر
لمجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت  TCWGالذي عقد في  20مايو  ،2021تم تقديم النسخة النهائية من التقرير إلى االجتماع
السابع عشر  TCWGالذي عقد في  30سبتمبر  .2021خالل االجتماع السادس عشر ،تمت مناقشة النتائج األولية لتقرير البحث،
باإلضافة إلى تجارب ووجهات نظر الدول األعضاء والمنظمات الدولية فيما يتعلق باإلجراءات المضادة المتخذة للحفاظ على تيسير
التجارة أثناء الوباء .عالوة على ذلك ،استفاد المشاركون من خبرات المؤسسات الدولية (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD
ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا  )UNECEوالقطاع الخاص وتجارب الدول األعضاء.

تمت مناقشة المسودة النهائية للتقرير خالل االجتماع السابع عشر لمجموعة العمل .بعد بحث مكثف من خالل األدبيات واالستقصاءات
والخبرات الحالية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين ،قدم تقرير البحث مجموعة من التوصيات التي يمكن تصنيفها تحت ثالثة عناوين
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على أنها ( )1توصيات للتحول الهيكلي )2( ،توصيات للتنسيق الفعال والتواصل والشراكة ( )3توصيات لزيادة المرونة االقتصادية من
خالل تيسير التجارة .في ضوء النتائج الرئيسية للتقرير والمداوالت خالل االجتماع  ،توصلت مجموعة العمل إلى التوصيات
السياسياتية التالية:



تعزيز التحوالت الهيكلية من خالل تبسيط اإلجراءات والوثائق المطلوبة ،وتعزيز االستثمارات في البنية التحتية
الرقمية ،وتحسين أنظمة إدارة المخاطر الجمركية ،وزيادة االستفادة من إمكانات الشراكة بين القطاعين العام
والخاص ،بهدف تحقيق الكفاءة والمرونة على المدى الطويل في مواجهة الصدمات وسط األزمات العالمية أو
اإلقليمية.



ضمان التنسيق الفعال والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل إدارة األزمات بكفاءة أكبر من خالل
إنشاء آليات تنسيق وطنية بين الوكاالت ،وتعزيز التعاون عبر الحدود بين الوكاالت ،وتوسيع الشراكات اإلقليمية
والدولية ،وتحسين النشر ،وكذلك توافر المعلومات المتعلقة بالتجارة.



وضع خطة وطنية لتيسير التجارة في حاالت الطوارئ ،عند االقتضاء ،مع جميع المكونات واألدوات الالزمة الصحيحة
والسريعة في الوقت المناسب ،لضمان االستجابة والتعافي أثناء الجائحة وحقبة ما بعد الجائحة.



تسهيل التجارة لبضائع الطوارئ ،وتبسيط اإلجراءات ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،إنشاء مرافق تخزين
مناسبة لتخزين وتوزيع سلع الطوارئ ،واتخاذ تدابير لتسريع التخليص الفوري واإلفراج عن سلع الطوارئ في
الجمارك.



استدامة سالسل التوريد من أجل تسهيل إدارة الجائحة وأية كوارث أخرى غير متوقعة.



دعم استمرارية العمل من أجل تقليل اآلثار االقتصادية السلبية للوباء.

جميع الوثائق والعروض التقديمية التي تم تقديمها أثناء اجتماعات مجموعة العمل السياحي متاحة على موقع الكومسيك على اإلنترنت
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.1.2التطورات واألنشطة األخرى المتعلقة بالتجارة والتي تنظمها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي:

نظام التفضيل التجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (:)TPS-OIC
إن نظام التفضيل التجاري ( )TPS-OICهو أهم مشروع للكومسيك في مجال التجارة ،يقوم على ثالث اتفاقيات ،وهي :االتفاقية
اإلطارية ،وبروتوكول نظام التعرفة التفضيلية ( ،)PRETASوقواعد المنشأ .تم االنتهاء من األساس القانوني للنظام في أغسطس
 2011بعد تصديق االتفاقيات الثالث من قبل ما ال يقل عن  10دول أعضاء .ومن أجل تشغيل نظام TPS-OIC؛ يتعين على  10دول
أعضاء استيفاء شرطين في آن واحد :التصديق على اتفاقيات  TPS-OICالثالثة ،وتقديم قائمة االمتيازات إلى األمانة العامة
للمفاوضات التجارية ( .)TNCفي هذا السياق ،تم الوصول إلى العدد المطلوب من الدول األعضاء لتفعيل النظام بحلول نهاية عام
 .2014ومن أجل دخول النظام حيز التنفيذ ،هناك بعض الخطوات العملية التي يجب أن تتخذها الدول األعضاء المشاركة .وأهم خطوة
اعتبارا من نوفمبر  ،2020كان هناك  13دولة عضو ،وهي تركيا وماليزيا وباكستان
في هذا السياق هي تحديث قوائم االمتياز.
ً
واألردن وبنغالديش وإيران والمغرب باإلضافة إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي نيابة عن الدول األعضاء الستة (البحرين ،الكويت،
عمان ،قطر ،المملكة العربية السعودية ،اإلمارات العربية المتحدة) قد نقلت قوائم االمتيازات المحدثة إلى أمانة (.)TNC

في  27أكتوبر  ،2020عُقد اجتماع تشاوري افتراضي بشأن تنفيذ نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي  TPS-OICبحضور الدول المشاركة التي صادقت على اتفاقيات  TPS-OICوقدمت قوائم االمتيازات الخاصة بها .وناقشت
ق للمستقبل .أعربت دورة
الدول المشاركة الوضع الحالي للنظام من حيث استكمال الخطوات الالزمة لتفعيله وتحديد خارطة طري ٍ
الكومسيك السادسة والثالثون عن تقديرها لجمهورية تركيا الستضافتها ،ومكتب تنسيق الكومسيك والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة
على تنظيم ،االجتماع التشاوري االفتراضي المذكور أعاله لمناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ .TPS-OICعالوة على ذلك ،وتماشيا ً مع
طلبات الدول األعضاء خالل االجتماع التشاوري االفتراضي المذكور أعاله الذي عقد في  27أكتوبر  ،2020من أجل فهم أفضل
التفاقيات  TPS-OICالحالية ،تم تنظيم اجتماع تدريبي افتراضي في  12أبريل  2021مع حضور الدول المشاركة التي صادقت على
اتفاقيات  ،TPS-OICوقدمت قوائم االمتيازات الخاصة بها.
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تماشيا ً مع القرار ذي الصلة الصادر عن الدورة السادسة والثالثين للكومسيك ،اجتمعت لجنة المفاوضات التجارية في ( )2-1يونيو
 2021بمشاركة نشطة من الدول األعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة .وافقت اللجنة على األول من يوليو  2022موعدًا نهائيًا
لتفعيل النظام ،وطلبت من الدول األعضاء المعنية اإلسراع في استكمال إجراءاتها الداخلية وغيرها من االستعدادات حتى ذلك التاريخ.
المعارض التجارية اإلسالمية:
يتم تنظيم المعارض التجارية اإلسالمية لزيادة التجارة البينية في منظمة المؤتمر اإلسالمي وتعزيز المنتجات والصناعات والخدمات
في البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي .نظم المركز الدولي لتنمية التجارة بالتعاون مع المملكة المغربية ومعهد المواصفات
والمقاييس للدول اإلسالمية "المنتدى األفريقي الثالث ألعمال الحالل (االفتراضي)" في الفترة من  30أبريل إلى  1مايو . 2021
عالوة على ذلك ،نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع الجمهورية التركية معرض الحالل الثامن للدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول في الفترة من  25إلى  28أبريل .2021

.2

النقل واالتصاالت

 .2.1مجموعة العمل لنقل واالتصاالت

تشكل البنية التحتية للنقل واالتصاالت عنصرا مهما في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان .ويرتبط نمو االقتصاد واإلنتاج في
منطقة معينة ارتباطا وثيقا بالبنية التحتية للنقل وأنظمة النقل التي تم ّكن من زيادة اإلنتاجية من خالل انخفاض التكاليف اللوجستية
وتوفير المدخرات والوصول إلى األسواق والتوريدات واأليدي العاملة األكبر.

كان لوباء كوفيد 19-آثار غير عادية على أنظمة وخدمات النقل في البلدان .وكانت االستجابات في سياق كوفيد ،19-من تنفيذ التباعد
االجتماعي إلى سياسات اإلغالق للمناطق المتضررة ،لها آثار هائلة على تنقل األشخاص والسلع وتوصيلهم واستمرارية خدمات النقل.
آثارا تراكمية على النشاط االقتصادي للمدن والمناطق والخدمات اللوجستية للشحن ،فضالً عن الصناعات واألسواق
كما أن لها أيضًا ً
وسالسل التوريد ذات الصلة.
كان التأثير السلبي للوباء كبيرا ولكنه متفاوت تبعا ً لوسائل النقل .ولقد أدت تدابير احتواء جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في نشاط
النقل .وفقًا للتقديرات ،كان هناك ما يقرب من  %80من انخفاض الحركة الجوية مقارنة بالعام الماضي ،وانخفاض بنسبة  %85في
خدمة نقل الركاب بالسكك الحديدية لمسافات طويلة ،وخفض بنسبة  %80في خدمات الركاب بالسكك الحديدية اإلقليمية ،وأكثر من
 %90في الرحالت البحرية وركاب السفن مقارنة بالعام الماضي1.كما تشير التقديرات إلى أن مساهمة صناعة الخدمات اللوجستية في
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ستنخفض بنسبة  %6.1في هذا العام2.باإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن يتقلص سوق الشحن العالمي
بنسبة  %7.5في عام  2020مقارنة بعام 3.2019

في قطاع السكك الحديدية ،انخفضت عائدات الركاب لمشغلي السكك الحديدية بنحو  60مليار دوالر أمريكي ،وانخفضت عائدات
4
الشحن بنحو  25مليار دوالر أمريكي في عام  2020على مستوى العالم.

نظرا ألهميتها ،كرست مجموعة الكومسيك لعمل النقل واالتصاالت ( )TCWGاجتماعيها المتتاليين السادس عشر والسابع عشر إلى
ً
موضوع "استراتيجيات التخفيف لمقدمي خدمات النقل أثناء وبعد كوفيد ."19-في االجتماعين كليهما ،شرح ممثلو الدول األعضاء
استراتيجيات التخفيف لمقدمي خدمات النقل أثناء وبعد كوفيد ،19-وتبادلوا وجهات نظرهم وخبراتهم حول كيفية تعزيز التعاون بشأن
طريقة تقليل اآلثار الشديدة للوباء على قطاع النقل في بلدانهم .عالوة على ذلك ،ناقشوا أفضل الممارسات العالمية من أجل استخالص
دروس ملموسة للتعامل بفعالية مع الوباء.

1المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية ( ،)Eurocontrolمجتمع شركات السكك الحديدية والبنية التحتية األوروبية ( ،)CERوEMSA
/https://www.statista.com/statistics/1112493/global-logistics-industry-gross-value-added-growth-covid-19 2
/https://www.statista.com/statistics/1115277/year-on-year-change-freight-forwarding-market-worldwide 3
UIC, 2020 4
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إطارا مفاهيميًا لتأثيرات كوفيد 19-على قطاع النقل ،ويعرض اآلثار العالمية لكوفيد-
يوفر التقرير البحثي الذي تم إعداده لالجتماعات
ً
 19على قطاع النقل ،ويحدد عوامل النجاح الرئيسية والتحديات ،ويخرج بتوصيات سياسية ملموسة للتصدي لهذه التحديات .يتضمن
تقرير البحث تحليالً مفصالً بنا ًء على بحث متعمق في البلدان األعضاء المختارة وهي؛ الجزائر ،الكاميرون ،ماليزيا ،باكستان ،قطر،
5
أوغندا.
في هذا اإلطار ،يوضح التقرير أن مقدمي خدمات النقل في جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واجهوا تحديات بما في
ذلك على سبيل المثال ال الحصر القيود الحكومية وقيود قدرة سلسلة التوريد مع تفشي
وباء كوفيد .19-تسببت هذه القيود في العديد من المشاكل مثل قدرة الشحن وتعليق
الخدمات الرئيسية باإلضافة إلى القضايا المتعلقة بزيادة التكلفة.
في ضوء النتائج الرئيسية للتقرير والمداوالت خالل االجتماعات ،توصلت مجموعات
العمل إلى التوصيات السياسية التالية:











االستفادة من التدابير المالية الحديثة والمبتكرة (أي الدعم النقدي ،ودعم القروض طويلة األجل منخفضة الفائدة،
واإلعفاءات الضريبية وما إلى ذلك) من أجل تسهيل الوصول إلى األدوات المالية المناسبة لمقدمي خدمات النقل
( )TSPsللحفاظ على خدماتهم أثناء وبعد الجائحة العالمية.
تحسين اإلطار التنظيمي للتخفيف من اآلثار السلبية لوباء كوفيد 19-على .TSPs
استخدام التقنيات الرقمية بما في ذلك الذكاء االصطناعي في صناعة النقل للتخفيف من مخاطر سلسلة التوريد،
وبالتالي التخفيف من األثر السلبي لوباء كوفيد 19-على مقدمي خدمات النقل .TSPs
ا ستعادة وتعزيز الظروف التنافسية لقطاع النقل للتعامل بفعالية مع اآلثار السلبية لوباء كوفيد 19-على مقدمي خدمات
النقل.
تنظيم حمالت ترويجية وتواصلية الستعادة وتعزيز الطلب في مختلف أنماط السفر مثل السكك الحديدية وشركات
الطيران والحافالت إلى جانب الخصومات الكبيرة.
تعزيز التعاون بين مقدمي خدمات النقل  TSPsوالنظر في إنشاء تحالف  TSPلمنظمة التعاون اإلسالمي أو شركات
النقل المشتركة ،حيثما كان ذلك ممكنًا.
إدخال ابتكارات النقل لتخفيف العبء على وسائل النقل التقليدية.
تعزيز إجراءات السفر اآلمن فيما يتعلق بوباء كوفيد واألمراض المعدية األخرى.

جميع الوثائق والعروض التقديمية التي تم تقديمها أثناء اجتماعات مجموعة العمل متاحة على موقع الكومسيك على اإلنترنت
(.)www.comcec.org

.3

السياحة

 .3.1مجموعة عمل السياحة

اكتسبت السياحة أهمية خاصة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وقد عقدت مجموعة عمل السياحة التابعة للكومسيك عدة
اجتماعات حول مختلف جوانب قطاع السياحة وفئاته الفرعية .ركزت مجموعة العمل التجاري  TWGهذا العام على استراتيجيات
التخفيف في قطاع السياحة وسط وباء كوفيد.19-

5مكتب تنسيق الكومسيك ،استراتيجيات التخفيف لمقدمي خدمات النقل أثناء وبعد كوفيد.2021 ،19-
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أصبح كوفيد 19-أزمة عالمية مع انتشار أسرع وأوسع .منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد 19-وباء في مارس ،2020
ازداد عدد البلدان التي تدخلت بشكل كبير في الحركة الجوية الدولية ونفذت تدابير صحية إضافية .تسبب انتشار الفيروس في حالة من
الذعر العالمي مما أدى إلى إغالق عالمي للسفر واألعمال واألنشطة الترفيهية .بعد اندالع كوفيد ،19-حولت قيود السفر وأوامر
اإلغالق العديد من الوجهات السياحية إلى مدن أشباح ،وتسبب أيضًا بضرر كبير لشركات السياحة الصغيرة والمتوسطة الحجم ،وأدى
إلى نمو مفاجئ في معدالت البطالة في جميع أنحاء العالم .في الواقع ،شهد السفر الدولي انخفاضًا حادًا بد ًءا من أبريل ( )%97-ومايو
( )%96-ويونيو ( )%91-في عام  .2020شهد إجمالي عدد السياح الوافدين على مستوى العالم انخفاضًا بنسبة  %73في عام
 .2020هناك أيضًا العديد من السيناريوهات التي تتوقع االنتعاش بحلول منتصف عام  ،2023ويتوقع البعض اآلخر االنتعاش بحلول
عام  .2024في ظل أسوأ السيناريوهات ،تشير التقديرات إلى أن أكثر من  197مليون شخص في جميع أنحاء العالم قد يصبحون
تضررا
عاطلين عن العمل في صناعة السياحة ،والتي تشكل ما يقرب من  %10.3من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي .القطاع األكثر
ً
في السياحة هو االجتماعات والمناسبات ( ،)%67-وكاالت السفر ومنظمو الرحالت ( ،)%55-اإلقامة ( ،)%50-السفر الجوي (-
 ،)%47األطعمة والمشروبات (.) %40-
كبيرا من  233مليون وافد في عام  2019إلى  67مليون وافد في
كما شهدت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي انخفاضًا ً
عام  .2020هذا يتوافق مع انخفاض بنسبة  %71مقارنة بالعام السابق .كما انخفضت عائدات السياحة بنسبة  %65من  189مليار
دوالر أمريكي في  2019إلى  66مليار دوالر أمريكي في  .2020عانت وجهات السياحة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي في
آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من انخفاض بنسبة  %75في حجم السياحة ،في حين شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا  OIC-MENAانخفاضًا بنسبة  %61في عدد الوافدين.
نظرا ألهمية هذه القضية ،قامت مجموعة الكومسيك للعمل السياحي ،في اجتماعاتها هذا العام ،بوضع استراتيجيات التخفيف في
ً
السياحة من خالل مناقشة االتجاهات في العالم ومنظمة التعاون اإلسالمي ،وتحديد التحديات الرئيسية ،وتبادل الخبرات والممارسات
الجيدة ،والتداول بشأن السياسات لتحسين وإدارة تأثيرات كوفيد 19-في قطاع السياحة في الدول األعضاء .في إطار التقرير البحثي
الذي تم إجراؤه لالجتماع ،أجريت دراسات على تركيا واألردن وماليزيا وأذربيجان باعتبارها ممارسات الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي .بعد مداوالت مكثفة ،توصلت مجموعة العمل إلى التوصيات السياساتية التالية:












تعزيز استدامة صناعة السياحة من خالل تقديم ائتمانات مدعومة منخفضة التكلفة بضمان الحكومة ،واستخدام
أدوات مالية ومالية انتقائية بما في ذلك اإلعفاءات الضريبية والخصومات ،واإلعانات على تكاليف مثل اإليجار
والمرافق والطاقة والمياه ،وتقديم إعانات لألجور كذلك كمساهمات الضمان االجتماعي.
تسهيل الطلب على المدى القصير من خالل تشجيع السفر المحلي ،وتقديم ائتمانات وقسائم للعطالت ،وتمديد
اإلجازات المصرفية والخصومات الضريبية على خدمات السياحة المحلية ،وتشجيع الشراء العام المسبق لتذاكر
الطيران واالجتماعات والفعاليات وخدمات اإلقامة لدعم صناعة السياحة.
تعزيز صورة السالمة للوجهات من خالل تقديم  /تعزيز معايير النظافة وتوفير بروتوكوالت السياحة اآلمنة،
وتحسين االتصاالت التسويقية والعالقات العامة والدبلوماسية الدولية من أجل تخفيف القيود على الحدود وإنشاء
ممرات سفر آمنة.
تعزيز مرونة صناعة السياحة في مواجهة األزمات من خالل استخدام التقنيات الذكية والتطبيقات والبيانات
الضخمة وتخطيط السيناريو لتنظيم إعادة الفتح ،واالستفادة بشكل أفضل من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
( )ICTلتتبع الفيروس وتلويثه وتنسيق االختبار عبر الحدود والعزل ،وجمع معلومات االتصال في الوقت الفعلي،
واستخدامها إلدارة قيود السفر الفعالة وتسهيل الرقمنة واألتمتة لتقليل االتصال البشري.
تطوير استراتيجيات فعالة لتحويل األزمات إلى فرص ،وضمان التعافي السريع ،ومعالجة المشاكل الهيكلية في
صناعة السياحة من خالل االستثمار في تجارب السياح وجودة الخدمة والقدرة التنافسية للوجهة ،والتنويع في
منتجات وأسواق أكثر مقاومة لألزمات مثل السياحة اإلسالمية ،والسياحة القائمة على الطبيعة (مثل السياحة
البيئية ،السياحة النهرية ،سياحة المغامرات) ،وتمكين إدارة الوجهات اإلقليمية وتقوية التعاون بين القطاعين
العام والخاص لتعزيز سلسلة القيمة السياحية ،وتشجيع برامج بناء القدرات ،ودعم القوى العاملة ،واالبتكار
والتنمية المستدامة.
تعزيز التعاون داخل منظمة التعاون اإلسالمي في مجاالت معايير السالمة ،وأنظمة الشهادات والتدقيق المشتركة،
والتطبيق العالمي لالختبار والتتبع ،وتبادل البيانات المتبادلة ،وفقاعات السفر بين الدول األعضاء.
6
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جميع الوثائق والعروض التقديمية التي تم تقديمها أثناء اجتماعات مجموعة العمل
السياحية متاحة على موقع الكومسيك على اإلنترنت)www.comcec.org( .

 .3.2منتدى السياحة في القطاع الخاص لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  /الكومسيك

يوفر منتدى سياحة القطاع الخاص لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  /الكومسيك قناة اتصال
منتظمة لممثلي القطاع الخاص في البلدان األعضاء .في هذا الصدد ،ستنظم وزارة
الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية ،التي تعمل كأمانة للمنتدى ،االجتماع التاسع
لمنتدى سياحة القطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي  /الكومسيك في نوفمبر
 ،2021تحت شعار "تقييم تأثير وباء كوفيد 19-على قطاع السياحة واستراتيجيات
التعافي".

.4

لزراعة

 .4.1مجموعة العمل الزراعي

عطل فيروس كوفيد 19-نظام الغذاء العالمي وكشف عن عدم المساواة الهيكلية .على الرغم من بلوغ إنتاج الغذاء إلى أكبر قدر مما
تنتجه البشرية البشرية حتى اآلن (من حيث الحجم) ،فإنه ال يزال ماليين الناس يعانون من انعدام األمن الغذائي .يُظهر أحدث تقدير لعام
 2019أنه قبل وباء كوفيد ،19-كان ما يقرب من  690مليون شخص ،أو معدل  %8.9من سكان العالم ،يعانون بالفعل من نقص
التغذية .تشير التوقعات األولية المستندة إلى أحدث التوقعات االقتصادية العالمية المتاحة إلى أن وباء كوفيد 19-قد يضيف  83إلى
 132مليون شخص إضافي إلى صفوف نقصان التغذية في عام .2020

ونظرا ً ألهمية هذه القضية ،كرس مجموعة الكومسيك المعني بالزراعة اجتماعاته السادسة عشرة والسابعة عشرة آلثار كوفيد19-
على سالسل اإلمداد الغذائي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .عقد االجتماعان في  27مايو  2021و 12أكتوبر
 2021على التوالي حول نفس الموضوع وهو "كيفية ضمان استدامة سالسل اإلمداد الغذائي في األوقات المضطربة :حالة كوفيد19-
وأعدت مجموعة العمل تقريرا بحثيا عن الموضوع المذكور ونظرت فيه.

يعرض التقرير آثار كوفيد 19-على سالسل اإلمداد الغذائي في البلدان النامية على وجه الخصوص ،بما في ذلك الدول األعضاء في
كبيرا على عرض المنتجات الغذائية والزراعية ،وأدى إلى الضغط على إنتاجها
خطرا
منظمة التعاون اإلسالمي .شكل كوفيد19-
ً
ً
بسبب الصدمات في المدخالت الوسيطة (األسمدة ،إلخ) ،ورأس المال الثابت (اآلالت ،وما إلى ذلك) ،والعمالة .ويظهر آثار كوفيد19-
على الطلب خالل االضطراب في االستهالك .يعاني السكان الذين يعانون من فقدان الدخل من صعوبة في توفير الغذاء لالحتياجات
اليومية .البلدان التي تعتمد بشكل كبير على اإلمدادات الغذائية األجنبية يمكن أن يكون لديها مخاطر أكبر .يتعرض الناس في جنوب
آسيا والشرق األوسط وأفريقيا جنوب الصحراء بشكل خاص للخطر.
في إطار التقرير البحثي ،تم تحليل نيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية والواليات المتحدة بالتفصيل كدول حالة.
يحدد التقرير البحثي التحديات التالية المتعلقة بسالسل اإلمداد الغذائي في الدول األعضاء:
 األحداث المناخية الشاذة (الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات وعواصف البرد وما إلى ذلك)
 تقلبات في أسعار المدخالت الزراعية
 أسعار الغذاء العالمية وتقلبات األسعار
 حظر أو قيود التصدير العالمية
 تقلبات في القوة الشرائية للمستهلكين
تماشيًا مع النتائج الرئيسية للتقرير المذكور أعاله والمناقشات التي دارت خالل االجتماع ،طرحت مجموعة العمل المعنية بالزراعة
التوصيات السياساتية التالية:
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تقوية سالسل اإلمداد الغذائي للدول األعضاء من خالل حشد الفرص المالية المتاحة داخل منظمة التعاون اإلسالمي



الحد من فقدان األغذية وهدرها ( )FLWمن خالل تعزيز الزراعة الذكية مناخيا ً والممارسات المسؤولة اجتماعياً،
وتقديم حوافز للموردين والمستهلكين



حماية الفئات األكثر ضعفا ً من خالل زيادة برامج الحماية االجتماعية والمساعدة وكذلك المساعدات الغذائية



تعزيز التجارة الدولية والخدمات اللوجستية من خالل التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة على المنتجات
الزراعية ،وتخفيض الجمارك على الواردات األساسية ،ومعالجة الحواجز التجارية ،وتحفيز التجارة اإللكترونية
للمنتجات الزراعية ،وتحسين وصول صغار المزارعين إلى السوق



تأمين البطالة للقوى العاملة في طبقات سلسلة اإلمداد الغذائي



منع حدوث أزمة إمدادات جديدة في مواجهة أزمة غذائية جديدة من خالل تشجيع اإلنتاج األولي

جميع الوثائق والعروض التقديمية التي تم تقديمها أثناء اجتماعات مجموعة العمل متاحة على موقع الكومسيك على اإلنترنت
(.)www.comcec.org

.5

التخفيف من حدة الفقر

 .5.1التخفيف من حدة الفقر

تتسم طبيعة الصدمات التي تضرب البلدان النامية خالل وباء كوفيد 19-ببعض السمات المحددة التي أدت إلى تراكم المخاطر
االجتماعية واالقتصادية على أبعاد مختلفة .هذه المخاطر وثيقة الصلة أيضًا بمعظم دول منظمة التعاون اإلسالمي .تعتبر الخسائر
المتوقعة والمقدرة في الدخل  /اإلنتاج كبيرة بالنسبة لالقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على صادرات السلع ،وعائدات السياحة،
والتحويالت المالية ،وكذلك للبلدان ذات القدرات المالية المحدودة .عالوة على ذلك ،من المتوقع أن يؤدي االنتعاش المتوقع بعد الخسائر
األولية الحادة إلى إحداث أضرار دائمة على الوضع االجتماعي واالقتصادي للفئات المحرومة  -مثل العمال ذوي المهارات المتدنية
والنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة .كانت هذه اآلثار غير المتكافئة ضارة بشكل خاص للتخفيف من حدة الفقر ،والمساواة بين
الجنسين ،والتعليم ،والحماية االجتماعية ،والالجئين  /النازحين داخليًا ،وسكان األحياء الفقيرة ،ونتائج سوق العمل ،والتحويالت،
والتجارة الدولية ،وأسعار السلع ،وانعدام األمن الغذائي ،وأبعاد السياحة في اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي.

نظرا ألهمية هذه القضية ،تم تكريس االجتماعين السادس عشر والسابع عشر لمجموعة العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفقر حول
ً
اآلثار االجتماعية واالقتصادية لوباء كوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .انعقد االجتماعان بنفس الموضوع
بعنوان "كوفيد 19-وآثاره السلبية على عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في
 24مايو  2021و  7أكتوبر  2021على التوالي.
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يستعرض التقرير البحثي حول الموضوع الذي تم بحثه خالل االجتماعين المذكورين أعاله االتجاهات العالمية واتجاهات منظمة
التعاون اإلسالمي من خالل التركيز على الكاميرون وقطر وتركيا وجنوب إفريقيا كدول حالة.
عالوة على ذلك ،يسلط التقرير الضوء على أن تدابير السياسة المتخذة استجابة لوباء كوفيد 19-تشير إلى أن دول منظمة التعاون
اإلسالمي قد نفذت سياسات االحتواء والمراقبة بشكل صارم (قد تكون أكثر صرامة من
الدول غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي) خالل عام  .2020بعد ذلك ،ربما
بسبب الضغوط االجتماعية المتزايدة والمخاطر االجتماعية واالقتصادية المتراكمة ،تم
تخفيف صرامة السياسات بوتيرة أسرع بكثير مما حدث في البلدان غير األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي .كما ساهمت برامج الدعم واإلغاثة المحدودة لألسر في زيادة
سرعة تخفيف سياسات االحتواء.
حددت مجموعة العمل التحديات التالية:
 قد يفقد العمال الذين فقدوا وظائفهم مهاراتهم ويجدون صعوبة في العودة إلى
سوق العمل.
 االفتقار إلى برامج الدعم واإلغاثة الكافية لألسر أثر بشكل سلبي على الوضع
االجتماعي واالقتصادي للفئات المحرومة.
 يمكن أن تؤدي االضطرابات في نظام التعليم إلى أضرار يصعب عكسها

لصالح رأس المال البشري.
يمكن أن تعاني الشركات من تراكم الديون .إذا كان عبء الديون المرتفع يثني الشركات عن االستثمار ،فقد يعاني االقتصاد
على المدى الطويل.



للتغلب على هذه التحديات ،توصلت مجموعة العمل إلى التوصيات السياساتية التالية:
توصيات السياسة ألعضاء منظمة التعاون اإلسالمي ذوي القدرات المؤسسية الكافية نسبيًا



الحد من األضرار االقتصادية للوباء من خالل تطبيق عمليات اإلغالق شبه المستهدفة مع تتبع االتصال وبرامج
االختبار بدالً من اإلغالق الكامل



تطوير استراتيجيات سالمة الغذاء ،وتعزيز تدخالت المساعدة االجتماعية ،وإعانات البطالة ،وإيجاد فرص عمل بديلة
بهدف التخفيف من حدة الفقر ،وخاصة الفقر الناجم عن فقدان الوظائف أثناء الوباء.

توصيات السياسة ألعضاء منظمة التعاون اإلسالمي والتي قد تحتاج إلى تحسين قدراتهم المؤسسية







نشر الوعي بأهمية اإلجراءات واالستفادة من نظم المعلومات لضمان التنفيذ الفعال إلجراءات الصحة العامة
ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم والتوظيف والمرافق الصحية وخاصة من قبل النساء والشباب والعمال غير
المهرة ،من خالل االستفادة من قواعد البيانات عبر اإلنترنت ،وسياسات التفعيل ،وإعانات البطالة
سد فجوات التعلم من خالل البرامج التعليمية العالجية
التخفيف من االختالالت االقتصادية الداخلية التي يمكن أن تعطل النمو من خالل تنفيذ اإلجراءات المالية
زيادة نطاق وقدرة برامج الحماية والمساعدة االجتماعية من خالل تخصيص المزيد من الموارد ودعمها بالتقنيات
الرقمية

جميع الوثائق والعروض التقديمية التي تم تقديمها أثناء اجتماعات مجموعة العمل متاحة على موقع الكومسيك على اإلنترنت
(.)www.comcec.org

 2-5 .5.2الجهود األخرى المبذولة في إطار الكومسيك من قبل مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي:

البرامج األخرى الجارية لتخفيف حدة الفقر في إطار الكومسيك هي :البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا ( SPDA -من خالل البنك
اإلسالمي للتنمية) ،وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية – ( ISFDمن خالل البنك اإلسالمي للتنمية) وبرنامج منظمة التعاون
اإلسالمي للتعليم والتدريب المهني – ( OICVETمن خالل .)SESRIC
9
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صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ) (ISFDهو صندوق خاص تم إنشاؤه بهدف الحد من الفقر مع التركيز على التنمية البشرية
والزراعة والتنمية الريفية والبنية التحتية األساسية .الميزانية المستهدفة للصندوق هي  10مليارات دوالر أمريكي .منذ إنشائه ،قدم
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ما مجموعه  858.4مليون دوالر أمريكي على شكل قروض ميسرة ومنح لتمويل المشاريع
والبرامج في البلدان األعضاء.
عالوة على ذلك ،حشدت منظمة التعاون اإلسالمي قدرات المنظمة ومؤسساتها لدعم البلدان األعضاء في تطوير وتنفيذ خطط وطنية
كبيرا من الموارد موجه نحو
لمواجهة فيروس كورونا .ولهذه الغاية ،كانت التحديات الصحية االستثنائية لعام  2020تعني أن جز ًءا ً
قطاع الصحة .وهذا يفسر حقيقة أن حوالي  %32من إجمالي اعتمادات صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ( 14.3مليون دوالر
أمريكي) في عام  2020ذهبت إلى قطاع الصحة في شكل دعم طارئ لتحسين استعداد البلدان األعضاء واستجابتها لوباء كوفيد.19-

البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا ) (SPDAهو برنامج آخر تم تطويره للتخفيف من حدة الفقر في الدول األعضاء في إفريقيا من خالل
زيادة النمو االقتصادي ،وتعزيز إنتاجية قطاع الزراعة وخلق فرص العمل .ورأس المال المستهدف للوكالة الخاصة للتنمية االجتماعية
هو  12مليار دوالر .تجاوز حجم إجمالي الموافقات  5.5مليار دوالر أمريكي منذ بداية البرنامج.

يتم تنفيذ برنامج التعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ) (OIC-VETمن قبل مركز  SESRICمن أجل
تقريرا مرحليًا عن
تعزيز قدرات الدول األعضاء في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني .في هذا اإلطار ،أعد مركز SESRIC
ً
حالة تنفيذ خارطة الطريق االستراتيجية لمنظمة التعاون اإلسالمي للتعليم والتدريب التقني والمهني  2025-2020لتقديمه إلى دورة
الكومسيك السابعة والثالثين.
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
نظرا لمكانتها الحاسمة في جدول أعمال التنمية العالمية ،فإنه يتم إدراج خطة التنمية المستدامة لعام  2030وأهداف التنمية المستدامة
ً
)(SDGsفي جدول أعمال الكومسيك.

في هذا الصدد ،تتابع الكومسيك البرامج والمشروعات واألنشطة األخرى لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة بالمساهمة
في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .في هذا اإلطار ،أجرى مركز  SESRICمسحًا لالتجاهات حول أولويات الدول األعضاء فيما يتعلق
بأهداف التنمية المستدامة وأبلغ بالنتائج إلى الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك .وبنا ًء على ذلك ،يقدم مركز  SESRICتقارير سنوية
حول التقدم المحرز على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية إلى الدورات الوزارية
للكومسيك .عالوة على ذلك ،وتماشيًا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورات الوزارية للكومسيك ،يقوم مكتب تنسيق
الكومسيك بتجميع أنشطة معاهد منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية وتقديم
تقارير عنها إلى دورات الكومسيك.

.6

التعاون المالي

 .6.1مجموعة عمل التعاون المالي:

يكتسي التعاون المالي أهمية قصوى لتعزيز التعاون االقتصادي بين الدول .وفي هذا الصدد ،قامت مجموعة عمل الكومسيك للتعاون
المالي بتوضيح الجوانب المختلفة للتمويل اإلسالمي في السنوات السابقة .وفي هذا العام ،تم تخصيص موضوع مجموعة عمل التعاون
المالي ،لدور التمويل اإلسالمي في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضد كوفيد.19-

مرت جميع دول العالم تقريبًا بأوقات عصيبة مع ارتفاع مستوى عدم اليقين بسبب وباء كوفيد ،19-الذي له آثار سلبية ليس فقط على
النظام الصحي لكل بلد ولكن أيضًا على المجاالت االجتماعية واالقتصادية .كان لكوفيد 19-تأثير اقتصادي ومالي مباشر في كل جزء
من العالم ،مما أثر على التكوين االجتماعي والهيكل االجتماعي لكل مجتمع .بسبب اإلغالق الحتمي الذي الحظه كل مجتمع في العالم
للحفاظ على األفراد والمجتمع في مأمن من عدوى كوفيد ،19-فقد ماليين األشخاص وظائفهم وواجهوا انخفاضًا حادًا في دخولهم وسط
فقدان الماليين حياتهم بسبب الوباء .وفقًا للتقديرات األخيرة لمنظمة العمل الدولية (منظمة العمل الدولية ،)2021 ،فقد  8.8في المائة
من وقت العمل العالمي أثناء الوباء مقارنة بالربع الرابع من عام  ،2019مقارنة بـ  255مليون وظيفة بدوام كامل (منظمة العمل
الدولية .)2021 ،توضح هذه األرقام أن الدمار الذي حدث أكبر بأربعة أضعاف من تأثير األزمة المالية العالمية في عام .2009
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تأثر االقتصاد الحقيقي بانخفاض الدورات التجارية في جميع أنحاء العالم .كأساس لالقتصاد الحقيقي ،والتي تشكل  95في المائة من
جميع الشركات في جميع أنحاء العالم وتساهم في  60في المائة من العمالة (منظمة التجارة العالمية ،)2020 ،عانت الشركات
الصغرى والصغيرة والمتوسطة بشكل كبير من ظروف كوفيد .19-على وجه الخصوص ،أدى عدم كفاية الدعم المالي إلى جعل
استدامتها وبقائها صعبة للغاية ،مما أدى إلى عمليات إغالق جماعية .تفاقمت الفجوة المالية التي تعاني منها المؤسسات الصغرى
والصغيرة والمتوسطة خالل فترات اإلغالق في مواجهة تباطؤ األعمال.
نظرا ألهمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ( )MSMEsفي االقتصاد الحقيقي ،تناولت مجموعة عمل التعاون
ً
المالي ( )FCWGفي اجتماعيها الخامس عشر والسادس عشر دور التمويل اإلسالمي في دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة ضد كوفيد .19-

وف ًقا لتقرير البحث الذي تم إجراؤه حول هذا الموضوع ،يمكن تصنيف اآلثار الضارة للوباء على المشروعات المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة في أربع فئات رئيسية )1( :خفض الطلب )2( ،مشاكل سلسلة التوريد )3( ،تدهور الوصول إلى التمويل)4( ،
تعطل عمليات التجارة الدولية .عالوة على ذلك ،ومن أجل إثراء البيانات والتحليالت في تقرير البحث والحصول على رؤى حول بيئة
السياسات المتعلقة بدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باالستعانة بأدوات التمويل اإلسالمي ،أجريت زيارات
ميدانية (إندونيسيا واألردن والسنغال واالتحاد الروسي) ودراسات مكتبية (الكويت).
في ضوء النتائج الرئيسية لتقرير البحث والمناقشات المكثفة التي جرت خالل اجتماعاتها ،سلطت مجموعة العمل الضوء على
التحديات التالية التي تواجهها الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء:
التحديات والمشكالت المتعلقة بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
















تعد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري ألي اقتصاد ،وال يتم تلبية طلبها المالي في النظام
المالي أو معالجته بكفاءة .لذلك ،في كل بلد تقريبًا ،تواجه المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فجوة مالية.
بالنظر إلى خطوط التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،ال يزال تمويل التجارة والقروض بطبيعتها
بدالً من تمويل رأس المال وفقًا لخصوصياتها.
طبيعة تمويل رأس المال في تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة محدودة للغاية بما في ذلك
المشاركة في الربح والخسارة وتقاسم المخاطر.
على الرغم من أهميتها بالنسبة لالقتصاد ،فإن تمويل بدء المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ال يزال
محدودًا ،مما يساعد على استدامة تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تتوفر فرص تمويل محدودة للشركات الصغيرة والمتوسطة ،لكن التمويل األصغر محدود بشكل أساسي في غالبية دول
منظمة التعاون اإلسالمي.
نظام بيئي ضعيف للتطوير الفعال لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
عدم وجود مؤسسة متخصصة تنسق الجوانب المختلفة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
في حالة وجود مؤسسة متخصصة ،تظل وظيفتها الفعالة وارتباطها بالمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة تحديًا
أساسيًا.
الحاجة إلى تطوير ثقافة ريادة األعمال بطريقة منسقة من خالل الوزارات  /المؤسسات ذات الصلة والغرف التجارية في
دول منظمة التعاون اإلسالمي.
الحاجة إلى التعليم والتدريب في مجال المحاسبة واإلدارة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلجراء أعمالها بفعالية
لتقليل المخاطر المتصورة تجاه المؤسسات المالية.
التحديات والمشكالت المتعلقة بالمصارف اإلسالمية في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
تمنع الحوكمة القائمة على المساهمين والنموذج االقتصادي في البنوك اإلسالمية من تضمين عملياتها في مبادئ المنطق
اإلسالمي للعمل مباشرة في االقتصاد الحقيقي ،مما يقلل من التسهيالت التمويلية المتاحة للمشروعات المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة.
إن الطبيعة المؤسسية القائمة على تحويل المخاطر بدالً من المشاركة فيها في أساليب التمويل (تقاسم األرباح والخسائر) تحد
من الدور اإليجابي للبنوك اإلسالمية في تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يتجاوز مجرد
تمويل التجارة.
أوجه القصور المتعلقة بالمنطق المؤسسي في توفير تمويل القرض الحسن لالحتياجات قصيرة األجل للمشروعات المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة.
عدم وجود تطوير أصيل للمنتج من أجل الطبيعة المتغيرة للتمويل وعمليات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة من خالل المنطق اإلسالمي.
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الموقف المتحفظ السائد في طبيعة الكفاءة التي تتجنب المخاطرة في البنوك اإلسالمية يمنعها من تمويل الشركات الناشئة
وتطوير استراتيجيات الخروج المتعلقة بتمويل أسهم رأس المال في البنوك اإلسالمية في عالقاتها مع الشركات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة.
الحاجة المتزايدة لتطوير المشاريع للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،بما في ذلك التعاون مع المؤسسات
األخرى ذات الصلة في المجالين العام والخاص.




للتغلب على هذه التحديات ،توصلت مجموعة العمل إلى التوصيات السياساتية التالية:
 االرتقاء بالبنوك اإلسالمية من نموذج الحوكمة الحالي القائم على المساهمين إلى نظام حوكمة أصحاب

المصلحة لفائدة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة



تشجيع البنوك اإلسالمية على التركيز على المنطق اإلسالمي في عملياتها بد ًال من التنافس مع البنوك
التقليدية في النظام المصرفي المزدوج.



دعم التطوير المؤسسي التعاوني بين القطاعين الخاص والعام الداعمين للمشروعات المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة ،وكذلك التكوين المؤسسي القطاعي بين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة لتمثيل مصلحتها الخاصة للوصول إلى األسواق المحلية والدولية لتعزيز وضع مالي واقتصادي
قوي لتصبح جديرة بالتمويل.



تشجيع البنوك اإلسالمية على استيعاب التنمية المستدامة كوظيفة موضوعية.



تطوير برامج تدريبية حول تنمية مهارات التكنولوجيا المالية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة من قبل الوكاالت العامة بالتعاون مع البنوك اإلسالمية.



تشجيع البنوك اإلسالمية على التركيز على خدمة المجتمعات بد ًال من األسواق ،بما في ذلك تقديم التمويل
للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ضمان التنسيق الفعال للسياسة العامة واستراتيجيات تنمية القطاع الخاص للمشروعات متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة وتمويلها من خالل التمويل والبنوك اإلسالمية.



تشجيع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التعاون مع المؤسسات والوكاالت األخرى الداعمة
للسوق وآليات إدارة المخاطر األخرى لتعزيز استقرارها المؤسسي والمالي.



تعزيز ثقافة ريادة األعمال بين الشباب من قبل القطاعين الخاص والعام من خالل الترتيبات المؤسسية
الالزمة.



تشجيع البنوك اإلسالمية على تطوير مشاريع ريادة األعمال للشباب.



تطوير مؤسسة متخصصة تتماشى مع األهداف الرئيسية للمصارف اإلسالمية ،لتسهيل عملية توسيع
التمويل ،وضمان التعاون مع الجهات العامة والخاصة (الصندوق المشترك) للتغلب على معوقات منطق
السوق.



إنشاء بيئات مؤسسية متخصصة لتثقيف وتدريب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على
مهارات وعمليات المحاسبة واإلدارة إلدارة مخاطرها بطريقة فعالة بهدف تأمين التمويل من البنوك
اإلسالمية.



تحسين بيئة مؤسسية بديلة كمشروع مشترك بين البنوك اإلسالمية والوكاالت العامة والخاصة لتمويل
المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتغلب على قيود منطق السوق.
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تطوير البنية التحتية التكنولوجية الالزمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لبدء نماذج أعمال جديدة وتعزيز
الحلول القائمة على التكنولوجيا المالية بهدف تحقيق المراحل التالية من التمويل اإلسالمي للتنمية
المؤسسية.



ضمان فعالية النظام المصرفي المزدوج لتمكين المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية من العمل ضمن
الهدف اإلسالمي المتمثل في تحقيق أفضل الفعاليات بين األهداف المالية واالجتماعية.



تحديد طبيعة األنظمة التي وضعت للبنوك اإلسالمية والتمويل وفقا للحتمية االقتصادية واالجتماعية للمنطق
اإلسالمي.



تطوير قانون المصارف والتمويل اإلسالمي المتخصص بما يتماشى مع الطبيعة المميزة لهذه المؤسسات.



وضع لوائح جديدة للتكنولوجيا المالية اإلسالمية لتعزيز التواصل والتأثير ،بما في ذلك التمويل اإلسالمي
للشركات متعددة األنظمة.



مواءمة تعريف المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  MSMEsبين الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي من خالل مراعاة االختالفات اإلقليمية والوطنية.
تشجيع البلدان األعضاء التي لديها نظام بيئي متطور وبنية مالية ذات صلة بالمصارف والتمويل اإلسالميين
على تبادل خبراتها مع البلدان األعضاء المحتاجة.



جميع الوثائق والعروض التقديمية التي تم تقديمها أثناء اجتماعات مجموعة العمل متاحة على موقع الكومسيك على اإلنترنت
(.)www.comcec.org

 .6.2جهود أخرى في إطار التعاون المالي للكومسيك:
منتدى التبادل لمنظمة التعاون اإلسالمي

يهدف منتدى أسواق األوراق المالية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،الذي تأسس عام  ،2005إلى زيادة التعاون بين
أسواق األوراق المالية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات ذات الصلة ،ويركز على تنسيق القواعد واللوائح
التي تحكم عمليات السوق .منذ إنشائه ،طور المنتدى أيضًا بعض المشاريع المهمة مثل مؤشر الشريعة ( S&P OIC / COMCEC
.)50

عالوة على ذلك ،يعمل المنتدى على إنشاء بورصة  /منصة للذهب للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تماشيا مع قرارات
الكومسيك ذات الصلة .انعقد االجتماع الخامس عشر للمنتدى في فترة ( )6-5أكتوبر عام  .2021التفاصيل المتعلقة بأنشطة المنتدى
متاحة على موقع المنتدى (.)www.oicexchanges.org
منتدى الكومسيك لمنظمي أسواق رأس المال

تأسس منتدى الكومسيك لمنظمي أسواق رأس المال في عام  2011لتطوير آلية تعاون للهيئات التنظيمية ألسواق رأس المال في الدول
األعضاء .يتولى المنتدى عمله في إطار أربع مجموعات عمل هي" :بناء القدرات" و"تنمية السوق" و"التمويل اإلسالمي" و"الثقافة
المالية" .أنتجت مجموعات العمل ثمانية تقارير حول قضايا مختلفة بما في ذلك التمويل اإلسالمي ،وتحسين الثقافة المالية في أسواق
األوراق المالية ،وأنظمة اإلفصاح العام وما إلى ذلك .تم تنظيم االجتماع التاسع للمنتدى في الفترة من  13إلى  14أكتوبر في عام
.2020
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باإلضافة إلى القائمة الحالية لتعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية ألسواق رأس المال في الدول األعضاء ،عمل المنتدى أيضًا على
إنشاء "كومسيك لتبادل العقارات" في ضوء قرارات الكومسيك ذات الصلة .تتوفر معلومات مفصلة عن أنشطة المنتدى على موقع
المنتدى (.)www.comceccmr.org
منتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك
وفقًا لقرار االجتماع السادس عشر للبنوك المركزية والسلطات النقدية وقرار الكومسيك ذي الصلة ،بدأ المركزي في مواصلة أنشطته
باعتباره "منتدى البنوك المركزية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي والكومسيك" .يقوم البنك المركزي التركي بدور األمانة العامة للمنتدى .تم
تنظيم االجتماع الثالث للمنتدى ،في شكل افتراضي فقط ،في  29سبتمبر  .2021تتوفر معلومات مفصلة عن أنشطة المنتدى على
موقع المنتدى (.)http://www.comceccentralbanks.org

.7

تعاون القطاع الخاص:

يعتبر القطاع الخاص محر ًكا مه ًما للنمو االقتصادي والتنمية المستدامة .وهي المصدر الرئيسي لتوليد الدخل وفرص العمل والقضاء
على الفقر .بما أن البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لديها مجموعة واسعة من مستويات التنمية ،فإن بعض البلدان
األعضاء لديها قطاع خاص ديناميكي ومرن ،في حين أن البعض اآلخر ال يستفيد بشكل كامل من الفرص التي يوفرها القطاع الخاص.
لذلك ،هناك حاجة أساسية لتطوير القطاع الخاص في الدول األعضاء لتمكينه من االندماج في جهود التنمية .بالنظر إلى أهمية القطاع
الخاص بالنسبة ال قتصاديات الدول األعضاء ،يتم تنظيم بعض األحداث الهامة والمعارض والمعارض الدولية من قبل المركز الدولي
لتنمية التجارة  ICDTوالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ( ،)ICCIAمن أجل تعزيز تعاون القطاع الخاص في إطار
منظمة التعاون اإلسالمي .تتم مراجعة هذه األنشطة خالل االجتماعات السنوية للكومسيك.
لقاءات القطاع الخاص  /منتدى سيدات األعمال:

إن المشاركة القوية للقطاع الخاص في الكومسيك والمنتديات األخرى ذات الصلة في إطار منظمة التعاون اإلسالمي أمر بالغ األهمية
لتعزيز التجارة البينية واالستثمارات .في هذا الصدد ،تُعد اجتماعات القطاع الخاص ،التي تنظمها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة
والزراعة ( ،)ICCIAبمثابة منصة للقطاع الخاص في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي البالغ عددها  57دولة للتواصل
مع بعضها البعض واستكشاف أسواق جديدة والتعرف على أفضل الممارسات .حتى اآلن ،تم عقد  16اجتماعا للقطاع الخاص.
استعدادات تفعيل مركز التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي

خالل القمة اإلسالمية الثالثة عشرة التي عقدت في  15-10أبريل  2016في اسطنبول ،تركيا ،اقترح رجب طيب أردوغان رئيس
الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك إنشاء مركز تحكيم في اسطنبول لصالح الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .بناء على
هذا االقتراح ،اتخذت الكومسيك اإلجراءات الالزمة لبدء االستعدادات إلنشاء مركز التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي في اسطنبول.
وفي هذا الصدد ،عُقد اجتماعان لمجموعة العمل في عام  2018وتم إعداد مشروع النظام األساسي للمركز .وبنا ًء على ذلك ،وافق
االجتماع الخامس والثالثون للجمعية العمومية للغرفة اإلسالمية لتجارة والصناعة والزراعة  ICCIAعلى النظام األساسي للمركز .في
هذا الصدد ،تم التوقيع على اتفاقية البلد المضيف من قبل وزيرة التجارة روهصار بكجان والسيد م .رفعت حصارجيكلي أوغلو كنائب
لرئيس غرفة التجارة الدولية في االجتماع الوزاري الخامس والثالثين للكومسيك الذي عقد في اسطنبول في الفترة من  25إلى 28
نوفمبر  ،2019خالل الجلسة االفتتاحية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان .تم التصديق على اتفاقية الدولة
المضيفة من قبل الجمعية الوطنية التركية الكبرى في  18يناير .2020

من المتوقع أن يفتح مركز التحكيم في منظمة التعاون اإلسالمي ً
سبال جديدة للقطاع الخاص في الدول األعضاء خاصة من أجل تعزيز
التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي من خالل توفير تسوية موثوقة وسريعة وفعالة للنزاعات التجارية واالستثمارية يقوم كل من
 ICCIAواتحاد الغرف والتبادل السلعي في تركيا  TOBBباالستعدادات النهائية لتشغيل المركز قريبًا.
-14-
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الفصل الثاني :نظام متابعة سياسات الكومسيك وجهود الدول األعضاء من أجل تحقيق التوصيات الوزارية
السياساتية
تتطلب الجهود المستمرة لمتابعة حالة تنفيذ توصيات الكومسيك السياساتية وتحديد التقدم واألداء على المستوى الوطني؛ آلية قوية
للمراقبة والتقييم في إطار الكومسيك .ولهذا الغرض ،أطلقت الكومسيك نظام متابعة سياسات الكومسيك ( )COMCEC PFSفي يوليو
 ،2019لتقييم نتائج تنفيذ توصيات سياسات الكومسيك المعتمدة في دورات الكومسيك الوزارية.

باعتباره منصة إلكترونية ،يهدف  COMCEC PFSإلى تسهيل المتابعة الفعالة لتنفيذ التوصيات السياساتية ( )PRsفي البلدان
األعضاء .لقد تم تصميم برنامج الكومسيك للنشاطات المالية على أساس نهج الرصد والتقييم المستند إلى النتائج ،والذي يركز على
النتائج واآلثار أكثر من تركيزه على العمليات .باإلضافة إلى ذلك ،تمكن  COMCEC PFSمكتب تنسيق البرنامج من جمع البيانات
والمعلومات المتزامنة وإدارتها وتحليلها واإلبالغ عنها إلى الجهة المعنية في الكومسيك ،وكذلك لمساعدة مكتب تنسيق الكومسيك على
استخراج المعلومات ذات الصلة بالتخطيط المستقبلي.

عالوة على ذلك ،من المتوقع أن يضمن نظام متابعة الكومسيك COMCEC PFSتعزيز مشاركة الدول األعضاء وملكيتها من خالل
تقديم تقارير منتظمة وموثوق بها والتنفيذ الفعال لتوصيات سياسة الكومسيك.
تل عب نقاط اتصال مجموعة عمل الكومسيك التي يتم ترشيحها من قبل الدول األعضاء في كل قطاع من السلطات ذات الصلة (وزارة
دورا حاس ًما ألنها تجمع المعلومات الضرورية حول تنفيذ توصيات السياسات الوزارية في بلدانهم ويقدمها من
التجارة ،السياحة ،إلخً ).
خالل  .COMCEC PFSوفي هذا الصدد ،يُتوقع من جهات اتصال الكومسيك تقديم بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة في الوقت
المناسب عن أداء بلدانهم عبر  .COMCEC PFSيمكن الوصول إلى النظام من خالل صفحة الويب الخاصة بالكومسيك
( )http://pfs.comcec.orgالدليل اإلرشادي الستخدام  COMCEC PFSمتاح أيضًا في النظام.

عالوة على ذلك ،من أجل المتابعة النشطة لتنفيذ توصيات السياسات واالستخدام الفعال لنظام  ،COMCEC PFSفإن التنسيق الوطني
له أهمية كبيرة .في هذا الصدد ،هناك حاجة إلى تنسيق وطني فعال بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في البلدان األعضاء من أجل
ونظرا ألهمية هذه القضية ،أنشأت بعض البلدان األعضاء مثل غامبيا ونيجيريا
تنفيذ توصيات السياسات ومتابعتها بشكل فعال.
ً
وإندونيسيا وتركيا بالفعل لجان  /هيئات تنسيق رفيعة المستوى في بلدانهم كجزء من جهود التنسيق الوطنية.
وحتى اآلن ،وفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بالسياسا ت التي اعتمدتها دورتا الكومسيك الخامس والثالثين والسادس والثالثين ،تم
تلقي ردود محدودة من البلدان األعضاء .والتفاصيل المتعلقة بردود الدول األعضاء المعنية مذكورة أدناه تحت كل مجال من مجاالت
التعاون.
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 .aالتعاون التجاري:

إندونيسيا

فيما يتعلق بتوصيات السياسة المتعلقة بإنشاء آلية تشاور رسمية بين السلطات التنظيمية والمجتمع التجاري من أجل ضمان بيئة تجارية
فعالة لصالح مختلف أصحاب المصلحة على المستوى الوطني :أفادت إندونيسيا أن لديها بالفعل استراتيجية  /خطة عمل  /خارطة
طريق لهذا الهدف ،وجاهزة لتقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء األخرى التي تطلبها من خالل ورش العمل.
إلى جانب إنشاء آلية تشاور رسمية ،أفادت إندونيسيا أيضًا أن لديها بالفعل استراتيجية وخطة عمل وخارطة طريق بشأن تطوير نظام
تحكم متقدم فعال ،وتعزيز أنظمة النوافذ الواحدة المتكاملة ( ،)SWوبوابات المعلومات التجارية.

فيما يتعلق بتوصية السياسات المتعلقة بإدارة الحدود ،أكملت إندونيسيا استراتيجيتها وخطة عملها وخارطة الطريق وكذلك اللوائح
والقانون والتدابير اإلدارية ذات الصلة بهدف تنفيذ توصية السياسات هذه .عالوة على ذلك ،أفادت إندونيسيا بأنها تستطيع تقديم
المساعدة التقنية للبلدان األعضاء األخرى التي تطلبها في هذا الموضوع.

األردن
فيما يتعلق بتوصيات السياسات المتعلقة بإنشاء آلية تشاور رسمية بين السلطات التنظيمية والمجتمع التجاري من أجل ضمان بيئة
تجارية فعالة لصالح مختلف أصحاب المصلحة على المستوى الوطني ،أفادت األردن أن لديها بالفعل استراتيجية  /خطة عمل  /خارطة
طريق لهذا الغرض .وكذلك أفادت األردن أنها تبذل جهودا متواصلة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل فعال لنشر
التجارة وتطوير نظام تحكم مسبق فعال من أجل تعزيز اليقين والقدرة على التنبؤ بعمليات الجمارك.
عالوة على ذلك ،تنظر األردن في وجود استراتيجية  /خطة عمل  /خارطة طريق لتعزيز أنظمة النوافذ الواحدة المتكاملة ()SW
وبوابات المعلومات التجارية .باإلضافة إلى ذلك ،هناك عملية مستمرة إلصدار الئحة  /قانون  /إجراء إداري لهذا الغرض.
أنجزت األردن االستراتيجية وخطة العمل وخارطة الطريق المطلوبة بهدف إقامة تبادل إلكتروني فعال ألنظمة المعلومات بين جميع
األجهزة ذات الصلة ،ال سيما بين الدول المتجاورة .على الرغم من عدم وجود تنظيم  /قانون  /إجراء إداري بشأن هذه المسألة ،تقوم
األردن بإجراء العديد من األنشطة التدريبية من أجل تنفيذ توصيات السياسة المعنية.
فيما يتعلق بتوصيات السياسات المتعلقة بتبسيط اإلجراءات الشكلية والمتطلبات المستندية في سبيل تسهيل عمليات العبور؛ هناك عملية
مستمرة لوضع استراتيجية  /خطة عمل  /خارطة طريق .يتم إجراء أنشطة مثل التدريبات وورشات العمل والمؤتمرات لهذا الغرض
في األردن.
وفيما يتعلق بتوصيات السياسة العامة المتعلقة بالمبادئ التوجيهية للجان تيسير التجارة الوطنية الفعالة في البلدان اإلسالمية ،بدأت
األردن في عملية مستمرة لوضع استراتيجية/خطة عمل/خارطة طريق .وفي هذا الصدد ،قام األردن بمؤتمرات وندوات وزيارات
دراسية بهدف تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسة المعنية .وأبلغ األردن عن حاجته إلى المساعدة التقنية على شكل تبادل للخبراء
وبرنامج تدريبي لتنفيذ التوصية المتعلقة بالسياسة العامة.

 .bاالتصاالت والنقل

األردن

فيما يتعلق بتوصيات السياسات المتعلقة بتحسين إدارة المخاطر في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل في
البلدان اإلسالمية؛ أفادت األردن أن لديها بالفعل استراتيجية  /خطة عمل  /خارطة طريق لتطوير اإلطار القانوني من خالل اعتماد
تشريعات مخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص .وفي هذا الصدد  ،تعرب األردن عن استعداده لتقديم المساعدة الفنية للدول
األعضاء األخرى الطالبة من خالل ورشات العمل.
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إلى جانب ذلك  ،تمتلك األردن بالفعل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،والتي تسهل توزيع المسؤوليات على إدارة الشراكة
بين القطاعين العام والخاص .كما أن األردن لديها أيضًا بيئة إدارية مواتية لدعم استخدام األدوات الفنية المناسبة والتحليالت وما إلى
ذلك ،وتطوير قاعدة بيانات قوية وكفاءات لتقليل المخاطر أثناء تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص .عالوة على ذلك،
لدى األردن إرشادات وقوائم مراجعة إلدارة المخاطر لتحسين تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
فيما يتعلق بتوصيات السياسات المتعلقة بتحسين تقييم مشاريع النقل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،أفادت األردن
مشيرا
أن لديها جهودًا مستمرة إلكمال استراتيجية  /خطة عمل  /خارطة طريق ،تهدف إلى تصميم إطار منهجي لتقييم مشاريع النقل،
ً
إلى األهداف واألنواع والمنهجيات المستخدمة.
كما تبذل األردن جهودًا متواصلة إلكمال استراتيجية  /خطة عمل  /خارطة طريق تتعلق بتطوير األدلة والمبادئ التوجيهية لضمان
تقييمات فعالة ومنسقة لمشاريع النقل .وفي هذا الصدد ،يشار إلى أن األردن بحاجة إلى مساعدة فنية من خالل برامج التدريب.

تركيا
فيما يتعلق بتوصيات السياسات المتعلقة بتحسين إدارة المخاطر في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل في
البلدان اإلسالمية ،أفادت تركيا أن لديها بالفعل استراتيجية وخطة عمل وخارطة طريق لتطوير اإلطار القانوني من خالل اعتماد
صا للشراكة بين القطاعين العام والخاص .وفي هذا الصدد ،فإن تركيا على استعداد لتقديم المساعدة الفنية
تشريعات مصممة خصي ً
للدول األعضاء األخرى الطالبة من خالل الزيارات الدراسية.
عالوة على ذلك ،يوجد في تركيا وحدات  /إدارات محددة تابعة لوزارة النقل والبنية التحتية والمديريات العامة للطرق السريعة ،تسهل
توزيع المسؤوليات إلدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مدار دورة حياتها .تعتبر القدرات المؤسسية والبشرية المحدودة
والخبرة الفنية باإلضافة إلى جائحة كوفيد  19-من التحديات الرئيسية لتطوير المبادئ التوجيهية إلدارة المخاطر وقوائم المراجعة من
أجل تحسين تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
فيما يتعلق بتوصيات السياسات المتعلقة بتقييمات مشاريع النقل التحسينية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،ردت تركيا
إطارا منهجيًا لتقييم مشاريع النقل ،مع اإلشارة إلى األهداف واألنواع والمنهجيات المستخدمة .باإلضافة إلى ذلك ،لدى
بأن لديها بالفعل
ً
تركيا كتيبات إرشادية ومبادئ توجيهية لضمان تقييمات فعالة ومتناسقة لمشاريع النقل وكذلك التنفيذ الفعال للمشروعات الموجودة.
 .cلزراعة

ماليزيا

فيما يتعلق بتوصية السياسات المتعلقة بتعزيز القدرة على جمع وإدارة ونشر بيانات التجارة الزراعية؛ أشارت ماليزيا إلى أنها تبذل
بالفعل جهودًا متواصلة لتطوير وثيقة سياسية جنبًا إلى جنب مع االستعدادات التنظيمية واإلدارية ذات الصلة بشأن هذه القضية.
 .dالتعاون المالي
إيران
أفادت إيران بأنها تقوم بتطوير إطار قانوني وتنظيمي شامل لصناعة التكافل لتسهيل العمليات والشفافية والحوكمة في هذا القطاع.
إلى جانب ذلك ،ووفقًا لتوصيات الكومسيك الرابعة والثالثين للسياسات الوزارية ،أجرت إيران العديد من األنشطة مثل ورشات العمل
والتدريب والندوات لتحسين القدرات ورأس المال البشري من أجل زيادة استخدام التمويل اإلسالمي لتمويل البنية التحتية.
 .eالتخفيف من حدة الفقر
إيران

فيما يتعلق بتوصيات السياسات المتعلقة بالوصول إلى الخدمات الصحية ،تم اإلبالغ عن أن إيران مستعدة لتقديم المساعدة التقنية من
خالل الندوة و  /أو البرنامج التدريبي و  /أو ورشة العمل إلى البلدان األعضاء األخرى الراغبة لتطوير استراتيجية  /سياسة بما في
ذلك خطط الدفع والتأمين الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

فيما يتعلق بوفيات األطفال واألمهات ،ذُكر أن إيران يمكنها االستفادة من فرص المساعدة التقنية على شكل برامج تدريبية أو ورشات
عمل أو ندوات لوضع استراتيجية  /سياسة لتحسين الوصول إلى رعاية صحة األم والوليد والطفل ( .)MNCHوتوفير التوزيع العادل
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لمقدمي الخدمات الصحية .كما أعربت إيران عن استعدادها للتعاون مع الدول بشأن القضايا المرتبطة بالحصول على خدمات صحة
األم والوليد والطفل من خالل تبادل برامج الخبراء.
كما أعربت إيران عن استعدادها لتقديم المساعدة التقنية من خالل ورشات العمل وتبادل برامج الخبراء لتحسين أداء النظام الصحي من
خالل التدريب وممارسة المعايير الموصى بها في بروتوكوالت الرعاية ،والمراقبة المنتظمة للمعايير.
فيما يتعلق بتطوير  /تحسين أنظمة إدارة المعلومات الصحية المتكاملة وتطوير برامج تعليمية مستدامة حول رعاية صحة المرأة
والطفل ،أعربت إيران عن استعدادها لتقديم المساعدة التقنية للدول األعضاء األخرى التي تطلب ذلك.

الفصل الثالث :جهود اإلنتاج المعرفي "منشورات الكومسيك"
يهدف الكومسيك إلنتاج ونشر المعرفة وتبادل الخبرات وأفضل األساليب وتطوير فهم مشترك وسياسات تقريبية في مجاالت التعاون
إليجاد حلول للتحديات التي تواجهها الدول األعضاء .وتحقيقا لهذه الغاية ،شُكلت مجموعة عمل الكومسيك كأداة لتحقيق هذه المهمة
للكومسيك .وفي هذا الصدد ،تعد التقارير البحثية لكل اجتماع لمجموعة العمل لتشكل أساسا للمناقشات التي تمت خالل االجتماعات.
ويركز كل تقرير بحثي على موضوع محدد لمجموعات العمل ،ويعدّه شركات استشارية على مستوى عالمي ومنظمات دولية لديها
خبرة في موضوع معين أو أكاديميين من جامعات رفيعة المستوى حول العالم .ويعد مكتب تنسيق الكومسيك التقارير بالتعاون الوثيق
مع االستشاريين لضمان إجراء دراسات بحثية عالية الجودة .تبدأ الدراسات بإطار عمل مفاهيمي ونظرة عامة على الموضوع المحدد
في العالم والبلدان األعضاء ،يليه تحليل متعمق لعدد قليل من الدول األعضاء بناء على الزيارات الميدانية والدراسات االستقصائية
والمقابالت .وفي نهاية كل تقرير تقّدم بعض توصيات السياسات للدول األعضاء ،باإلضافة إلى جهود التعاون الدولي تحت مظلة
الكومسيك .وخالل عملية إعداد كل تقرير بحثي ،تعد المشاركة النشطة للدول األعضاء ذات أهمية حيوية .وفي هذا الصدد ،تحدد
مواضيع البحث مع الدول األعضاء خالل اجتماعات التنسيق السنوية لجهات التنسيق في الكومسيك .وفي ضوء وجهات نظر جهات
تنسيق الكومسيك ،تحدد مواضيع كل مجموعة عمل وكذلك تقرير بحثي للسنوات الثالث القادمة .عالوة على ذلك ،تنقل الدراسات في
أثناء إعداد التقارير البحثية إلى مراكز التنسيق إلثراء البيانات التجريبية المقدمة في التقارير وضمان سالمتها التحليلية .ولقد استفيد
كذلك من مالحظات الدول األعضاء من خالل تلقي آرائها  /تعليقاتها على مشروع دراسات الحالة (إذا كانوا خاضعين لتحليل الحالة)
ومسودة التقرير قبل االنتهاء منه .عالوة على ذلك ،فإن المالحظات التي أبديت خالل اجتماعات مجموعة العمل ،حيث يقدّم كل تقرير
بحثي ،استفادت الدول األعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة في سبيل تحسين التقارير البحثية .تنشر النسخ النهائية للتقارير البحثية
عبر موقع الكتاب اإللكتروني للكومسيك (.)ebook.comcec.org
عالوة على ذلك ،يتم إعداد التوقعات الخاصة بكل قطاع سنويا لكل مجال تعاون.
فهذه الوثائق يجهزها مكتب تنسيق الكومسيك بهدف استكشاف الميول العالمية
والوضع الحالي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المجال
المعني وإثراء المناقشات خالل اجتماعات مجموعات العمل من خالل توفير
البيانات المحدثة.

عالوة على ذلك ،يتم إنتاج وثائق اإلجراءات لمجموعة العمل بعد كل اجتماع
لتعكس المناقشات بما في ذلك ملخصات العروض التقديمية التي تم تقديمها خالل
االجتماعات.
جميع هذه المنشورات متاحة على موقع الكومسيك اإللكتروني ويمكن الوصول
إليها بتنسيق الكتاب اإللكتروني على موقع الكتاب اإللكتروني
للكومسيك.)ebook.comcec.org(:

الفصل الرابع  :أدوات الكومسيك للدعم المالي
 .1تمويل مشاريع الكومسيك
يعد تمويل مشروع الكومسيك أحد أدوات تنفيذ استراتيجية الكومسيك ،والتي تهدف إلى توفير تمويل مشروعات الدول األعضاء في
شكل منح .تقدم االستراتيجية إدارة دورة مشروع محددة بشكل جيد مع آلية مالية محددة بوضوح .إن المشروعات التي تمولها الكومسيك
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والتي ستقدمها الدول األعضاء ومؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي ذات الصلة في إطار تمويل مشروع الكومسيك تعمل على تحقيق
أهداف االستراتيجية وتوصيات السياسات التي اعتمدتها دورات الكومسيك باإلضافة إلى تعبئة الموارد البشرية والمؤسسية من الدول
األعضاء.

تمكن هذه األداة الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي من المشاركة في جهود التعاون للتغلب على التحديات المشتركة
للدول األعضاء في مجاالت التعاون .وهو يوفر فرصة للدول األعضاء القتراح مشروعات متعددة األطراف في المجاالت ذات
األولوية التي تحددها استراتيجية الكومسيك ومجموعات العمل وتوصيات السياسات.

يعتبر تمويل مشروعات الكومسيك أداة قيمة لمساعدة الدول األعضاء في مساعيها الخاصة بصنع السياسات .فهو يحول توصيات
سياسات الكومسيك إلى ممارسة مع تحسين القدرات المؤسسية والبشرية للبلدان األعضاء .يتم تنفيذ كل مشروع ممول بالتعاون مع
مشاركة ثالث دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على األقل .من خالل القيام بذلك ،فإنه ال يكتفي بتمكين تبادل المعرفة والخبرة
في موضوع معين فحسب ،بل يحسن أيضًا قدرة البلدان األعضاء على العمل معًا في معالجة المشكالت المشتركة من خالل تنفيذ
المشاريع متعددة األطراف.

وفي إطار الدعوة السابعة لتقديم مقترحات المشاريع ،تم اختيار  21مشروعًا ليتم تمويلها من قبل مكتب تنسيق الكومسيك في عام
 .2020ومع ذلك ،تم تأجيل تنفيذ هذه المشاريع حتى عام  2021بسبب قيود السفر الدولية الناشئة عن وباء كوفيد .19-كما تم في إطار
الدعوة الثامنة لتقديم مقترحات المشاريع التي تم إجراؤها في سبتمبر  ،2020اختيار  5مشاريع جديدة ليتم تمويلها من قبل مكتب
تنسيق الكومسيك في عام  .2021ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من كل المشاريع في عام .2021
الجدول  :1المشاريع التي سيتم تمويلها من خالل برنامج الكومسيك لتمويل المشاريع في سنة التنفيذ 2021
الر
قم

صاحب المشروع

شركاء المشروع

عنوان المشروع

مجال التعاون

1

بنين

النيجر ،توغو ،ساحل
العاج

لزراعة:

بناء القدرات في مجال تخزين الحبوب واللوبيا

2

النيجر

بنين وكوت ديفوار
ونيجيريا

لزراعة:

بناء القدرات في مجال تخزين الحبوب واللوبيا

3

سورينام

اندونيسيا وتركيا

لزراعة:

بناء القدرات في مجال أنظمة الري في الخضروات

4

COMSTECH

5

SESRIC

لزراعة:

تعزيز األمن الغذائي عبر الميزانيات الغذائية الوطنية

6

إيران

مصر ،العراق ،األردن،
ماليزيا ،باكستان،
السعودية ،تركيا
بنغالديش ،جيبوتي،
إندونيسيا ،األردن ،عمان،
فلسطين،
السعودية ،السنغال،
السودان ،سورينام ،تركيا،
أوغندا
تركيا وعمان وماليزيا

لزراعة:

تقنيات التربية الجديدة لألمن الغذائي والغذائي

لزراعة:

الزراعة التعاقدية لربط صغار المزارعين باألسواق داخل البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي

7

بروناي دار السالم

اندونيسيا وماليزيا

المالية

برنامج بناء القدرات في مجال الصكوك وصكوك  ESGوالتكنولوجيا المالية اإلسالمية

8

ماليزيا

تركيا ،بروناي دار السالم

المالية

النهوض بسوق رأس المال اإلسالمي من خالل التكنولوجيا المالية

9

نيجيريا

السودان ،موزمبيق

المالية

تحسين التكافل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

10

سيراليون

ماليزيا ونيجيريا

المالية

تسهيل وصول رائدات األعمال إلى التمويل اإلسالمي

11

أفغانستان

تركيا ،ماليزيا

المالية

تطوير سوق التكافل

12

بنين

غامبيا والنيجر وتركيا

التخفيف من حدة الفقر
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عنوان المشروع

الر
قم

صاحب المشروع

شركاء المشروع

مجال التعاون

13

غامبيا

سيراليون ونيجيريا

التخفيف من حدة الفقر

غرس تعليم ريادة األعمال في المناهج المدرسية

14

تركيا

السودان ،الصومال،
النيجر

التخفيف من حدة الفقر

غرس تعليم ريادة األعمال في المناهج المدرسية

15

جزر المالديف

تركيا ،ماليزيا

التجارة

تحسين نظام الرقابة على الواردات والصادرات الغذائية

16

ICCIA

 25دولة عضو

التجارة

التحول الرقمي لتعزيز تيسير التجارة

17

SMIIC

18

تركيا

بنين والكاميرون وكوت
ديفوار وجيبوتي وغابون
وغينيا ومالي وموريتانيا
والمغرب والنيجر
والسنغال وتونس
باكستان وجمهورية
قيرغيزستان وكازاخستان
ونيجيريا

التجارة

منظمة التعاون اإلسالمي  /معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية للتدريب على
الحالل لمنطقة إفريقيا

التجارة

19

الكاميرون

كوت ديفوار وتشاد

االتصاالت والنقل

تطوير رأس المال البشري في دول منظمة التعاون اإلسالمي من أجل اختبار الحالل
التقني على أساس نظام شهادة الحالل SMIIC

إنشاء أرشيفات النقل البحري

20

نيجيريا

بنين وتوغو وغامبيا

االتصاالت والنقل

مراقبة ممر النقل بين الغوس وأبيدجان

21

تركيا

الجزائر وتونس

االتصاالت والنقل

تنفيذ االتفاقيات البحرية الدولية

22

جزر المالديف

غامبيا وتركيا

االتصاالت والنقل

تعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :تمكين الشباب

23

الكاميرون

أذربيجان وبوركينا فاسو
ونيجيريا والسنغال

السياحة

بناء قدرات أصحاب المصلحة في منظمات إدارة الوجهات السياحية

24

تركيا

أذربيجان وإيران

السياحة

تنشيط مسار السفر في موالنا

25

أوغندا

السودان وموزمبيق
ونيجيريا

السياحة

السياحة المجتمعية من خالل الترويج للمواقع التراثية

26

بوركينا فاسو

مالي والكاميرون وكوت
ديفوار وتركيا

السياحة

بناء القدرات على طريقة تقييم أثر األزمة الستعادة الوجهة

عالوة على ذلك ،تم عقد برنامج تدريبي عبر اإلنترنت حول عملية تنفيذ المشاريع في إطار برنامج الكومسيك لتمويل المشاريع في
الفترة ( )7-6أبريل  .2021ضمن نطاق البرنامج ،تم إطالع موظفي المشروع على الجهات الفاعلة ومسؤولياتهم في فترة التنفيذ،
وعمليات الرصد وإعداد التقارير ،والقضايا الحاسمة في فترة التنفيذ ومبادئ العمل األساسية لنظام معلومات إدارة المشروع.

عالوة على ذلك ،أجرى مكتب تنسيق الكومسيك الدعوة التاسعة لتقديم مقترحات المشاريع لبرنامج الكومسيك لتمويل المشاريع في
األول من سبتمبر .2021
 .2استجابة الكومسيك لمواجهة كوفيد CCR

بهدف معالجة التداعيات الحالية والمحتملة لوباء كوفيد ،أطلق مكتب تنسيق الكومسيك برنامج استجابة الكومسيك لفيروس كوفيد
( )CCRلصالح المؤسسات العامة في الدول األعضاء في  .2020إن استجابة الكومسيك  CCRهو بشكل أساسي من أجل التخفيف من
األثر السلبي للوباء على اقتصادات الدول األعضاء في مجاالت التعاون .في إطار البرنامج  ،CCRيمول مكتب التنسيق أنواعًا معينة
من المشاريع ،التي ستركز على تقييم االحتياجات وتبادل الخبرات وتقديم المنح المباشرة إلى المستفيدين النهائيين.

من خالل مشاريع تقييم االحتياجات ،يتم إنتاج تقارير تقييم األضرار التي يفرضها الوباء القتراح الحلول واإلجراءات الممكنة على
القطاع والموضوع المختار .أثناء إعداد هذه التقارير ،يتم إجراء زيارات ميدانية محلية ومقابالت وأبحاث مكتبية إلثراء المحتوى
وتقديم حلول سليمة للتحديات التي تواجه قطاعات محددة.
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عالوة على ذلك ،تتيح مشاريع تبادل الخبرات نقل المعرفة والخبرة بين الدول األعضاء لمكافحة التأثير السلبي للوباء على قطاعات
مختارة .يمكن أن يشمل هذا النوع من المشاريع عدة أنواع من األنشطة وهي زيارة الخبراء أو التدريب أو ورشة العمل.

أخيرا ،تأتي "المنحة المباشرة" كنوع جديد من المشروع ،ليم ّكن البلدان األعضاء المالكة للمشروع من شراء اآلالت أو المعدات أو
ً
الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين النهائيين بشكل مباشر ،مثل المؤسسات أو المزارعين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

في هذا الصدد ،أطلق مكتب تنسيق الكومسيك الدعوة األولى لتقديم اقتراح المشاريع ليتم تمويلها في إطار برنامج الكومسيك لتمويل
المشاريع  CCRالجديد في أكتوبر  2020في المرحلة التجريبية التي تركز على ثالثة قطاعات ،وهي الزراعة والسياحة والتجارة .بعد
عملية التقييم ،تم اختيار ما مجموعه  9مشاريع ليتم تمويلها ،بما في ذلك  4مشاريع لتقييم االحتياجات ،و  3مشاريع مشاركة الخبرة ،و
مشروعان من مشاريع المنحة المباشرة .يوضح الجدول  2أدناه قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل مكتب تنسيق الكومسيك
بموجب  CCRفي عام .2021
الجدول  :2سيتم تمويل المشاريع من خالل استجابة الكومسيك لفيروس كورونا في عام 2021
صاحب المشروع

مجال التعاون

1

إندونيسيا

لزراعة:

2

إيران

لزراعة:

عنوان المشروع

تسهيل وصول الفقراء والفئات الضعيفة والمهمشة إلى الغذاء في مقاطعة
جاوة الغربية بإندونيسيا
التحقيق في آثار فيروس كورونا (كوفيد )19-والسياسات ذات الصلة على
وحدات إنتاج وتوريد منتجات البيوت الزراعية والزهور ونباتات الزينة في
إيران ()PSGFP

نوع المشروع

تقييم االحتياجات

تقييم االحتياجات

3

تركيا

لزراعة:

تسريع التحول الرقمي في قطاع الزراعة لضمان األمن الغذائي المستدام

تقييم االحتياجات

4

أذربيجان

السياحة

دعم أعمال التكييف في تطبيق معايير النظافة

المنحة المباشرة

5

بنغالديش

السياحة

تجديد الشركات الصغيرة المتأثرة بفيروس كوفيد :19-قضية منظمي
الرحالت السياحية في بنغالديش

تقييم االحتياجات

6

بوركينا فاسو

السياحة

تطوير بروتوكوالت صحية للصناعات السياحية لمكافحة كوفيد19-

7

سورينام

السياحة

تدريب على التوعية والمرونة حول فيروس كورونا كوفيد 19-لشركات
السياحة والضيافة

تبادل الخبرات
(خبير زائر)

8

لبنان

التجارة

التحول الرقمي لوزارة االقتصاد والتجارة في لبنان

9

فلسطين

التجارة

تحديث البنية التحتية اإللكترونية لوزارة االقتصاد الوطنية

تبادل الخبرات (تدريب)
تبادل الخبرات
(خبير زائر)
المنحة المباشرة

هذا العام  ،2021سيفتح مكتب تنسيق الكومسيك الدعوة الثانية لتقديم مقترحات المشاريع بموجب  CCRفي  16أكتوبر  .2021وفي
النداء الثاني ،ستكون الدول األعضاء قادرة على تقديم مشاريعها في ستة مجاالت تعاون ،وهي الزراعة ،والتجارة ،والنقل
واالتصاالت ،والتخفيف من حدة الفقر ،والتعاون المالي ،والسياحة.

عالوة على ذلك ،تم عقد برنامج التدريب على إدارة المشاريع لمشاريع  CCRفي الفترة من  20إلى  21أبريل  2021بمشاركة
المؤسسات المالكة والموظفين للمشاريع التي سيتم تمويلها بموجب  CCRفي عام  .2021خالل برنامج التدريب ،تم إبالغ المشاركين
بأنواع المشاريع بموجب  ،CCRوكذلك الجهات الفاعلة المسؤولة وعمليات التنفيذ والرصد وإعداد التقارير وقضايا الرؤية وغيرها من
القضايا الحاسمة للتنفيذ الناجح في كل نوع مشروع بموجب .CCR
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 .3برنامج كومسيك القدس
أطلق مكتب تنسيق الكومسيك برنامج القدس التابع للكومسيك كدليل على التضامن مع فلسطين بالنظر إلى الوضع الحالي والظروف
الخاصة هناك ،وخاصة في القدس الشريف ،وقرارات القمم اإلسالمية االستثنائية األخيرة حول القدس.
يهدف البرنامج إلى حماية التراث الثقافي لمدينة القدس من خالل التأكيد ،على أهمية هويتها العربية اإلسالمية؛ الحفاظ على الهيكل
التاريخي واألثري وترميمه ،وإعادة تأهيل العمارة السياحية للهوية الثقافية الوطنية والمساعدة في تنمية السياحة الثقافية .يتم تنفيذ
البرنامج بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية ،ويتكون البرنامج من عدة مشاريع مترابطة سيتم تنفيذها بين عامي 2020
و.2022

في هذا الصدد ،تم االنتهاء من أول مشروعين تجريبيين في عام  .2020في إطار المشروع األول بعنوان "تحليل البنية التحتية
للسياحة ووضع خارطة طريق للوجهة السياحية للقدس" ،قام مكتب تنسيق الكومسيك بإجراء دراسة بحثية لتحليل البنية التحتية للسياحة
ووضع خارطة طريق للوجهة السياحية للقدس .في إطار هذه الدراسة البحثية ،تم تقييم الوضع الحالي للبنية التحتية السياحية في القدس
(الفنادق ،المطاعم ،النقل ،الموارد البشرية ،المرشدين ،منظمي الرحالت ،إلخ) .وتم تحديد المجاالت األكثر إلحاحًا من حيث الحاجة
إلى االستثمار ،كما تم تحديد األصول والمرافق الثقافية التي يمكن تضمينها في العرض السياحي لمدينة القدس ،ثم تحليلها .تقييم عدد
المرافق السياحية وقدرتها والعاملين في القدس ،وتم إجراء تحديد الحاجة إلى تدريب المهنيين والحرفيين في القطاع في المشروع .قدم
المشروع في نهاية المطاف التحليل الرباعي  SWOTوالرسالة والرؤية والهدف لوجهة سياحية واستراتيجية تتصل بالقدس.

وقد هدف المشروع الثاني بعنوان "دعم القدرات المؤسسية لمجلس القدس للسياحة والتراث" ،إلى تحسين آلية إضفاء الطابع المؤسسي
والتمويل المستدام لمجلس القدس للسياحة والتراث ( )ATHCليكون منظمة إدارة وجهة تعمل بشكل جيد لمدينة القدس .تنبأ المشروع
دراسة مفاهيمية لتحديد احتياجات تدريب موظفي  ،ATHCوتطوير وحدات التدريب ،وتقديم برامج التدريب ،والتوصية بهيكل تنظيمي
 ،DMOوتحديد احتياجات الموارد البشرية وفرص التمويل الذاتي المستدام .وفي هذا النطاق ،بعد إجراء تقييم االحتياجات التدريبية
لموظفي  ATHCمن حيث الكفاءات والمؤهالت المطلوبة ،تم تنظيم برنامج تدريب عبر اإلنترنت لموظفي  ATHCفي إدارة الوجهات
والقدرة التنافسية ،وتخطيط السياحة والتراث الثقافي3 ،واستراتيجيات تطوير المنتجات السياحية.
في فترة التنفيذ  ،2021يتم تنفيذ  6مشاريع تغطي مجاالت من بينها ،المعارض ،اإلنتاج الفني ،التدريبات ،بناء القدرات ،شراء اآلالت
 /المعدات  /الخدمات ،تطوير المنصات عبر اإلنترنت ،التجديدات ،البحث ،إنتاج المواد السمعية والبصرية ،إلخ.

الجدول  :3برنامج كومسيك القدس :مشاريع قيد التنفيذ في عام 2021
عنوان المشروع

صاحب المشروع

مسار هوية الفنانين :اقتفاء أثر التراث في القدس
"المقدسيون" :ألننا المكان والزمان
استمتع بجواهر القدس المخفية
وزارة االقتصاد الوطنية الفلسطينية
مخابز المدينة القديمة :السياحة الغذائية والتراث
القدس :أسرار وروايات تتكشف
تعزيز التراث الفلسطيني
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عالوة على ذلك ،عقد مكتب تنسيق الكومسيك برنامجين تدريبيين عبر اإلنترنت بخصوص برنامج كومسيك القدس .خالل البرنامج
التدريبي األول عبر اإلنترنت الذي عقد في  24ديسمبر  ،2020تم إبالغ أصحاب المصلحة بإجراءات التقديم للمشاريع .خالل الدورة
التدريبية الثانية التي عُقدت في الفترة من  25إلى  26مايو  ،2021تم إبالغ المشاركين بأنشطة المشروع وكذلك الجهات المسؤولة
وعمليات التنفيذ والمراقبة وإعداد التقارير وقضايا الرؤية وغيرها من القضايا الحاسمة للتنفيذ الناجح في إطار البرنامج .خالل اليوم
الثاني من التدريب ،تم إطالع المشاركين على التقارير المالية وقضايا الدفع.

الفصل الخامس  :مبادرات وبرامج جديدة وسط وباء كوفيد 19-
إن جائحة كوفيد  19-غير مسبوق في انتشاره وتأثيره العالمي ،مما يفرض تحديات هائلة في االقتصاد العالمي المترابط .يؤثر هذا
الوباء بعمق على البشرية بأسرها ،وله آثار وخيمة على العديد من المجاالت ،وخاصة القضايا االقتصادية واالجتماعية .انخفض
اإلنتاج واالستهالك العالمي بشكل كبير بسبب التدابير المتخذة لمنع أو إبطاء تلوث الفيروس .انخفض حجم التجارة السلعية العالمية
بنسبة  14.3في المائة في الربع الثاني من عام  2020مقارنة بالفترة السابقة.

وفقًا لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم ) (SOFIلعام  ،2020تعرض ما يقرب من  750مليون شخص لمستويات حادة من
انعدام األمن الغذائي في عام  .2019ومن المتوقع أن يضيف كوفيد 19-ما بين  83و 132مليونًا إلى العدد اإلجمالي لمن يعانون من
نقص التغذية في العالم في عام .2020
من أجل التخفيف من اآلثار السلبية لتداعيات جائحة كوفيد 19-على البلدان األعضاء ،أطلقت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي بعض
المبادرات والبرامج .وفي هذا الصدد ،حشدت منظمة التعاون اإلسالمي القدرات الكاملة للمنظمة ومؤسساتها لدعم البلدان األعضاء في
تطوير وتنفيذ خططها الوطنية لمواجهة فيروس كورونا .ولهذه الغاية ،أطلق صندوق التضامن اإلسالمي  ISFDللتنمية  2.3مليار
دوالر أمريكي "برنامج االستعداد االستراتيجي واالستجابة" لوباء كوفيد 19-بهدف دعم جهود دولنا األعضاء للتخفيف من تأثير
الوباء.

عالوة على ذلك ،تم إجراء منشور بعنوان "اآلثار االجتماعية واالقتصادية لوباء كوفيد  19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي" والعديد من برامج التدريب وبناء القدرات من قبل مركز  .SESRICتم
تنظيم الندوات عبر اإلنترنت حول تأثير كوفيد 19-على التجارة البينية وتدفقات
االستثمار من قبل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ICDTبالتعاون مع منظمة
التعاون اإلسالمي والمؤسسات الدولية .تم تنفيذ العديد من األنشطة (الدعم المالي،
والندوات عبر اإلنترنت ،ودعم المعدات وتنمية القدرات ،ومواءمة المعايير ،وما
إلى ذلك) من قبل المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لمساعدة البلدان
األعضاء في مكافحة جائحة كوفيد .19-كما تم تنظيم أنشطة تبادل المعلومات من
قبل  ICCIAلمواجهة أزمة كوفيد 19-على المستويين الحكومي وكذلك القطاع
الخاص.

الفصل السادس :االجتماع السابع والثالثون للجنة المتابعة التابعة
للكومسيك
لجنة المتابعة هي أحد أجهزة الكومسيك لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ البرامج
والمشاريع التي وافقت عليها دورات الكومسيك الوزارية .كما تعد اللجنة مشروع جدول أعمال دورات الكومسيك .تجتمع لجنة المتابعة
التابعة للكومسيك سنويا في تركيا .نعقد االجتماع السابع والثالثون للجنة متابعة الكومسيك في الفترة من ( )9-8يونيو  2021بمشاركة
األعضاء الحاليين في لجن ة متابعة الكومسيك برئاسة نائب رئيس الميزانية االستراتيجية لرئاسة الجمهورية التركية ،معالي السيد عبد
هللا رضوان أغا أوغلو  .استعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الكومسيك وآلياتها ،وهي مجموعات العمل وتمويل
مشروع الكومسيك .عالوة على ذلك ،تناولت اللجنة البرامج والمشاريع واألنشطة في جدول أعمال الكومسيك .أعدت اللجنة مجموعة
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من التوصيات لتقديمها إلى دورة الكومسيك السابع والثالثين .وبنا ًء على ذلك ،رحبت اللجنة بالتقرير المرحلي المقدم من مكتب تنسيق
الكومسيك والذي سلط الضوء بشكل خاص على التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية ،وأثنت على الدول األعضاء ومؤسسات منظمة
التعاون اإلسالمي لمساهماتها القيمة في تنفيذ استراتيجية الكومسيك .كما طلبت اللجنة من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون
اإلسالمي مواصلة دعمها الكامل لتنفيذ االستراتيجية .جميع التقارير والوثائق المقدمة إلى االجتماع السابع والثالثين للجنة متابعة
الكومسيك متاحة على موقع الكومسيك على اإلنترنت (.)www.comcec.org

الفصل السابع :اجتماع لجنة الدورة الثامنة والثالثون
تجتمع لجنة الدورة ،التي تتكون من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في المجال االقتصادي ،على هامش كل دورة وزارية
للكومسيك واجتماع لجنة المتابعة لمراجعة وتنسيق أنشطة وبرامج مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة .جنبا إلى جنب مع
األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسيق الكومسيك ،تحضر اجتماعات لجنة الدورة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي
ذات الصلة ،وهي الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ( ،)ICCIAومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ()IDB Group
والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ( )ICDTومركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
( )SESRICوالمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات ( )ICIECوالمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ()ITFC
وهيئة المواصفات والمقاييس في الدول اإلسالمية ( )SMIICومنظمة الرابطة اإلسالمية لمالكي السفن ( .)OISAوفي هذا الصدد ،انعقد
االجتماع الثامن والثالثون للجنة دورة الكومسيك في  3يونيو  ،2021في شكل افتراضي فقط ،على هامش اجتماع المتابعة السابع
والثالثين للكومسيك.

ترأس االجتماع السيد فاتح أونلو ،المدير العام لمكتب تنسيق الكومسيك.وناقشت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي خالل
االجتماع أنشطتها المخطط لها بما يتوافق مع استراتيجية الكومسيك وتوصيات سياسات الكومسيك .وعالوة على ذلك،
نوقش خالل اجتماع لجنة دورة الكومسيك الثامنة والثالثين ،مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ،وتنفيذ توصيات
اللجنة الوزارية بشأن السياسات .وعالوة على ذلك ،ناقشت اللجنة أيضا استخدام تمويل برنامج الكومسيك لتمويل المشاريع
لتنفيذ توصيات السياسات الوزارية.
أبلغت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي اللجنة عن أنشطتها  /برامجها التي تهدف إلى مساعدة البلدان األعضاء في جهودها الرامية
إلى التخفيف من اآلثار السلبية لوباء كوفيد .19-بنا ًء على اآلراء التي أعربت عنها الوفود المشاركة في بعض اجتماعات

مجموعة عمل الكومسيك ،اقترح مكتب تنسيق الكومسيك أنه يمكن تجميع األنشطة التي تم إجراؤها والتسهيالت التي تقدمها
مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة لتعويض اآلثار السلبية لوباء كوفيد 19-في البلدان األعضاء ونشرها في
شكل كتيب إلكتروني  /منشور موجز لزيادة الوعي .رحبت اللجنة باقتراح مكتب تنسيق الكومسيك ووافقت على أن يتشاور
مكتب تنسيق الكومسيك ،بصفته رئيس لجنة الدورة ،مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي حول إمكانية إصدار ونشر
كتيب عن األنشطة  /المشاريع  /البرامج ذات الصلة بكوفيد 19-للمؤسسات المعنية ،بمساهمة جميع أصحاب المصلحة.
ورحبت اللجنة أيضا باستعداد الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة لتكون النقطة المحورية لإلبالغ عن التطورات من جانب
القطاع الخاص.

عالوة على ذلك ،أبلغ مركز  SESRICاللجنة بالتحضيرات المتعلقة بالتقرير السنوي عن التقدم المحرز على مستوى منظمة التعاون
اإلسالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية على النحو الذي قررت الدول األعضاء تقديمه إلى دورات الكومسيك
الوزارية السابعة والثالثين.ورحبت اللجنة أيضًا باقتراح المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لنشر األنشطة المتعلقة بأهداف التنمية
المستدامة للمؤسسات المعنية في منظمة التعاون اإلسالمي في كتيب  /كتيب واحد ومختصر .ووافقت اللجنة على أن يتشاور مكتب
المنسق العام ،بصفته رئيس لجنة الدورة ،مع األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي حول إمكانية إصدار مثل هذا الكراسة  /الكتيب.
كما أبلغت ( ICIECمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  )IsDB Groupاللجنة بالتقدم المحرز إلطالق مبادرة "برنامج األعمال
الذكي لمنظمة التعاون اإلسالمي" .والحظت اللجنة التطورات والجهود األخيرة ،وطلبت من المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار
وائتمان الصادرات بالتعاون مع مركز  SESRICاالنتهاء من االستعدادات الفنية لتفعيل البرنامج .وفي هذا الصدد ،رحبت اللجنة
بخطة العمل القصيرة والمتوسطة المدى للمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات الهادفة إلى إطالق البرنامج.
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قامت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي بإطالع اللجنة على أنشطتها ومشاريعها وبرامجها القائمة والتي تم إطالقها حديثًا لصالح
الشعب الفلسطيني والقدس الشريف والدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي البعيدة جغرافيًا مثل غويانا وسورينام والدول
المراقبة .أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي وطلبت منها زيادة تعزيز مساهماتها ،بما
في ذلك األنشطة والمشاريع والبرامج المشتركة الممكنة .ورحبت اللجنة بفكرة مشروع الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة
 ICCIAالذي يهدف إلى تنظيم بعض األنشطة لطرح التراث اإلسالمي للقدس الشريف في فلسطين.

جلسة تبادل اآلراء
تنعقد جلسات تبادل اآلراء بانتظام في الدورات الوزارية للكومسيك .تتاح للوزراء من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
فرصة مناقشة تجارب بلدانهم باإلضافة إلى طرق ووسائل تعزيز التعاون بين الدول األعضاء حول موضوع محدد ،وهو ما تم تحديده
في الدورة الوزارية السابقة للكومسيك .قررت دورة الكومسيك السادسة والثالثون موضوع التبادل الوزاري لوجهات النظر لدورة
الكومسيك السابعة والثالثين تحت عنوان "دور التمويل اإلسالمي في دعم المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة
ضد كوفيد  ، ”19-وطلبت من مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي ،بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة،
للخروج بتوصيات سياسية ملموسة حول هذا الموضوع ،وتقديم تقرير عنها إلى دورة الكومسيك السابعة والثالثين .وفي هذا الصدد،
كان االجتماع السادس عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي الذي انعقد فعليًا في  9سبتمبر  2021بمثابة حدث تحضيري
للدورة المذكورة .وبنا ًء على ذلك ،ناقشت مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي ،في اجتماعها السادس عشر ،االستعدادات المتعلقة
بجلسة تبادل وجهات النظر وخرجت بمجموعة من توصيات السياسات العامة ،والتي سيتم تقديمها إلى دورة الكومسيك السابعة
والثالثين .تفاصيل توصيات السياسة التي سيتم تقديمها إلى دورة الكومسيك السابعة والثالثين متاحة على موقع الكومسيك على
اإلنترنت (.)www.comcec.org
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