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األصـل :باإلنجليزية

قرار
دورة الكومسيك السابعة والثالثين
(إسطنبول ،تركيا 25-24 ،نوفمبر)2021

انعقدت دورة الكومسيك الوزارية السابعة والثالثين (اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون
اإلسالمي) في  25-24نوفمبر  ،2021في إسطنبول.
أشادت اللجنة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الرابعة عشرة ملؤتمر القمة اإلسالمية الذي ُعقد في مكة املكرمة
باململكة العربية السعودية يوم  31مايو  ،2019التي أثنت على دور الكومسيك برئاسة رئيس الجمهورية التركية في املساهمة في
تحقيق أهداف منظمة التعاون اإلسالمي في املجال االقتصادي ،وأعربت عن بالغ تقديرها للنجاح في تنفيذ النظام األساس ي
املنقح للكومسيك واالستراتيجية التي تم اعتمادها خالل القمة االستثنائية اإلسالمية الرابعة.
أشادت اللجنة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمية ،ومجلس وزراء الخارجية ( ،)CFMوالكومسيك
ومؤتمر القمة اإلسالمية االستثنائي الرابع ،ومؤتمر القمة االقتصادي للكومسيك في العام  ،2009والدورة السابعة واألربعين
ملجلس وزراء الخارجية ،ودورة الكومسيك السادسة والثالثين.
تكرر تأكيد التزام الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي حتى عام 2025؛ ببرنامج العمل املعتمد في الدورة الثالثة عشرة
ملؤتمر القمة اإلسالمية الذي عقد في  15-14أبريل  2016في إسطنبول بتركيا ،وباستراتيجية الكومسيك التي اعتمدها مؤتمر
القمة اإلسالمية االستثنائي الرابع الذي انعقد في  15-14أغسطس  2012في مكة املكرمة.
تذكر اللجنة بأهداف ومهمة الكومسيك وفقا للقرارات ذات العالقة الصادرة عن القمة اإلسالمية ونظام الكومسيك
األساس ي ،بما في ذلك اعتبار الكومسيك منتدى مركزيا للدول األعضاء من أجل مناقشة الشؤون القتصادية والتجارية العاملية.
تحيط علما بتقديم التقارير املرحلية ،وأوراق العمل الخاصة ببنود جداول األعمال املختلفة املقدمة من قبل األمانة العامة
ملنظمة التعاون اإلسالمي ،ومكتب تنسيق الكومسيك ،ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية ( ،)SESRICواملركز اإلسالمي لتنمية التجارة ( ،)ICDTومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ( ،)IDB Groupوالغرفة
اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ( ،)ICCIAومعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية (.)SMIIC
وتعبر عن تقديرها للدول األعضاء الستضافتها املؤتمرات الوزارية واالجتماعات وحلقات العمل واملعارض وغيرها من
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األنشطة في مجاالت التعاون.
وتشيد بالجهود التي بذلتها األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسيق الكومسيك ومؤسسات منظمة التعاون
اإلسالمي العاملة في مجال التعاون االقتصادي والتجاري ،ال سيما مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية
والتدريب للدول اإلسالمية ( ،)SESRICواملركز اإلسالمي لتنمية التجارة ( ،)ICDTومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ( IDB
 ،)Groupواملركز اإلسالمي لتنمية التجارة ( ،)ICDواملؤسسة الدولية اإلسالمية لتنمية التجارة ( ،)ITFCواملؤسسة اإلسالمية
لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات ( ،)ICIECوالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ( ،)ICCIAومنظمة االتحاد
اإلسالمي ملالكي البواخر ( ،)OISAومعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ( ،)SMIICواملنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي
(.)IOFS
تقريرحول استراتيجية الكومسيك وتنفيذها (بند جدول األعمال)2 :
ُ
 -1ترحب اللجنة بالتقرير املرحلي َّ
املقدم من مكتب تنسيق الكومسيك لتسليط الضوء على التقدم املحرز في تنفيذ
االستراتيجية؛ وتثني على الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ملا قدمته من إسهامات ّ
قيمة في تنفيذ
االستراتيجية ،وتطلب من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي مزيدا من الدعم الكامل لتنفيذ هذه
االستراتيجية.
 -2تطلب اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك إعداد تقارير دورية عن التقدم املحرز في تنفيذ استراتيجية الكومسيك
وتقديمها إلى دورات الكومسيك ،واجتماعات لجنة املتابعة ،واملنتديات األخرى ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي.
 -3ترحب اللجنة بنجاح انعقاد الجوالت السادسة عشرة والسابعة عشرة الجتماعات مجموعات العمل (الدورات الخامسة
عشرة والسادسة عشرة ملجموعة عمل التعاون املالي) في مجاالت التعاون وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة
السادسة والثالثين للكومسيك ،وترحب أيضا بالدراسات البحثية وتوقعات القطاعات التي أجراها مكتب تنسيق
الكومسيك خصيصا إلثراء املناقشات في اجتماعات مجموعات عمل الكومسيك.
 -4توص ي اللجنة مجموعات العمل ببذل الجهود من أجل تقريب السياسات بين الدول األعضاء في مجاالت تخصص كل منها،
وترحب بالتوصيات املتعلقة بالسياسات املقدمة من مجموعات العمل في اجتماعاتها في .2021
 -5تدعو اللجنة الدول األعضاء املعنية الستخدام نظام متابعة سياسات الكومسيك ،ملتابعة تنفيذ توصيات السياسات
الوزارية للكومسيك بشكل فعال.
 -6تشيد اللجنة بجهود الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي الرامية لتنفيذ توصيات السياسات الوزارية
للكومسيك ،وتدعو جميع الدول األعضاء لبذل كل الجهود املمكنة ،قدر املستطاع ،لتنفيذ توصيات السياسات ،وتطلب
من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي دعم الدول األعضاء لتحقيق هذه الغاية عن طريق برامج تنمية القدرات والتدريب
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لتطبيق توصيات السياسات.
 -7تثني أيضا على جهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في مساعدة الدول األعضاء في جهودها في التخفيف من اآلثار
السلبية لجائحة كوفيد ،19-ومن ذلك جهودها في "برنامج استجابة الكومسيك كوفيد "19-الذي أطلقه مكتب تنسيق
الكومسيك ،واملنشور بعنوان "اآلثار االجتماعية واالقتصادية لوباء كوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي" ،وقاعدة بيانات كوفيد 19-الوبائية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،والعديد من برامج التدريب
وبناء القدرات التي ينفذها مركز  ،SESRICو"برنامج االستعداد واالستجابة االستراتيجي لوباء كوفيد "19-الذي بدأته
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  ،IsDB Groupوالندوات عبر اإلنترنت حول تأثير كوفيد 19-على التجارة البينية وتدفقات
االستثمار التي ينظمها املركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون  ICDTمع منظمة التعاون اإلسالمي واملؤسسات الدولية،
واألنشطة التجارية وجهود التمويل التجاري املختلفة (الدعم املالي لشراء اإلمدادات الطبية واملواد الغذائية األساسية
والشركات الصغيرة واملتوسطة ،والندوات عبر اإلنترنت ،ودعم املعدات وتنمية القدرات ،ومواءمة املعايير ،وما إلى ذلك)
التي تقوم بها املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  ITFCملساعدة البلدان األعضاء في جائحة مكافحة كوفيد،19-
وأنشطة تبادل املعلومات التي تقوم بها الغرفة اإلسالمية  ICCIAملكافحة الفيروس ملواجهة أزمة كوفيد 19-على املستويين
الحكومي والخاص.
 -8تعرب اللجنة عن تقديرها مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ()SESRIC
ألنشطته ،ال سيما بناء القدرات وبرامج التدريب ،واملساهمة في تنفيذ توصيات السياسات الوزارية للكومسيك في مجاالت
التعاون الستة الستراتيجية الكومسيك.
 -9تشيد اللجنة بالنتائج الثمينة للمشاريع التي تمولها الكومسيك منذ عام  ،2014وترحب ببدء خمسة وعشرين مشروعا قيد
التنفيذ في عام  ،2021وتدعو الدول األعضاء إلى تكثيف جهودها الستغالل فوائد الكومسيك لتمويل املشاريع ،خصوصا
بهدف تنفيذ توصيات السياسات الوزارية.
 -10يرحب أيضا بالدعوة التاسعة ملقترحات املشاريع التي قدمها مكتب تنسيق الكومسيك في سبتمبر  2021في إطار تمويل
مشروع الكومسيك والدعوة الثانية ملقترحات املشاريع في إطار استجابة الكومسيك ملرض كوفيد في أكتوبر .2021
 -11تدعو اللجنة جهات اتصال الكومسيك الوطنية ومجموعات العمل التابعة للكومسيك إلى التنسيق والتعاون والتواصل
الفعال.
 -12تدعو اللجنة الدول األعضاء للتأكيد على مشاركة جهات اتصال الكومسيك الوطنية وجهات اتصال مجموعات العمل
في اجتماعات لجنة املتابعة التابعة للكومسيك وفي دورات الكومسيك ،قدر املستطاع.
 -13تحث اللجنة الدول األعضاء املسجلة في مجموعات عمل الكومسيك على املشاركة الفعالة في االجتماعات القادمة
ملجموعات العمل ذات الصلة.
 -14وفيما ّ
تثمن اللجنة أن عدد الدول األعضاء املسجلة في مجموعة عمل واحدة على األقل قد بلغ  50دولة ،فإنها تطلب
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ُ
من الدول األعضاء التي لم تسجل إلى اآلن ،املبادرة إلى التسجيل في مجموعات عمل الكومسيك واملشاركة الفعالة في
االجتماعات القادمة ملجموعات العمل.
 -15وفيما تحيط اللجنة علما مع التقدير بأن الدول األعضاء ،وهي إندونيسيا وغامبيا ونيجيريا وتركيا ،قد وضعت بالفعل
آليات تنسيق وطنية لتسهيل تنسيق العمل املتعلق بالكومسيك ال سيما تنفيذ قرارات الكومسيك وتوصيات السياسات
الوزارية على املستوى الوطني ،وتشجع الدول األخرى األعضاء على وضع آليات تنسيق مماثلة لتنفيذ هذه األهداف.
 -16كما تحيط علما مع التقدير باملعلومات التي قدمتها بنغالدش حول جهودها في منصة وطنية للتنسيق الفعال للعمل
املتعلق بالكومسيك.
 -17تدعواللجنة جهات اتصال مجموعات العمل للمشاركة الفعالة في جهود إنتاج املعرفة في الكومسيك من خالل املساعدة
في جمع ومراجعة البيانات الخاصة بالدول وتقديم املالحظات على الدراسات البحثية وغيرها.
 -18تعبر اللجنة عن تقديرها ملكتب تنسيق الكومسيك ،ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب
للدول اإلسالمية ،واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة ،ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة
 ،ICDواملؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  ICIECوالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة،
ومركز املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية للجهود التي بذلوها في تنفيذ استراتيجية الكومسيك.
 -19تؤكد اللجنة مجددا على أهمية القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الخامسة والثالثين والسادسة والثالثين
للكومسيك ،والتي تشدد على دور الكومسيك في ضمان التنسيق الشامل لفعاليات منظمة التعاون اإلسالمي في مجاالت
التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء ،بموجب تفويضها .وتؤكد أيضا على دور مكتب تنسيق الكومسيك في
تنفيذ أنشطة مع الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي وغيرها من املنظمات الدولية لتحقيق أهداف
الكومسيك على النحو املبين في نظامها األساس ي.
 -20تكرر اللجنة دعوتها لهيئات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في املجالين االقتصادي والتجاري من أجل مواصلة
التنسيق مع مكتب تنسيق الكومسيك ،بما يشمل كذلك لجنة الدورة ،لضمان التقدم والتكامل في تنفيذ كل من
استراتيجية الكومسيك ومنظمة التعاون اإلسالمي  :2025برنامج العمل ،ال سيما في مجالي التجارة واالستثمار.
 -21تعتمد اللجنة توصيات االجتماع السابع والثالثين للجنة متابعة الكومسيك املنعقدة في الفترة  9-8يونيو .2021
ُ
 -22تطلب اللجنة من الدول األعضاء املعنية باملشاركة الفعالة في األنشطة املقرر تنظيمها بواسطة مكتب تنسيق
الكومسيك ،ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ( ،)SESRICواملركز اإلسالمي
لتنمية التجارة ( ،)ICDTومجموعة البنوك اإلسالمية للتنمية (املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  ،)ITFCوالغرفة
اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ،ومعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية في مجال التجارة ،وتدعو هذه
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املؤسسات إلى إرسال دعوات إلى الدول األعضاء قبل مدة كافية من االجتماعات لضمان مشاركتهم الفعالة.
تنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى العام  :2025برنامج العمل (بند جدول األعمال)3 :
 -23تأخذ اللجنة بعين االعتبار التقرير املقدم من األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي بشأن تنفيذ املكون االقتصادي
والتجاري لبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي  :2025 -برنامج العمل.
 -24وإذ تشدد اللجنة على أهمية املتابعة الفعالة للقسم االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي  :2025برنامج عمل
الكومسيك ،وتطلب من األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي أن تقدم بانتظام تقارير مرحلية شاملة عن تنفيذ البرنامج
إلى جلسات الكومسيك واجتماعات لجنة املتابعة.
 -25باإلشارة إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسيك ،تطلب اللجنة من الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك
بعد ،التوقيع واملصادقة على االتفاقيات املبرمة في املجال االقتصادي لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
التطورات االقتصادية العاملية مع إشارة خاصة إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (بند جدول
األعمال)4 :
 -26تحيط علما بالنتائج التي تم إبرازها في تقرير ملركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية  SESRICبعنوان "آفاق منظمة التعاون اإلسالمي االقتصادية " :2021التجارة والنقل والسياحة في ظل وباء
كوفيد ،"19-ويقر باملساهمة القيمة لقسمه الخاص حول تأثير الوباء على القطاعات االقتصادية الرئيسية الثالثة وتحديد
السياسات الفعالة أثناء وبعد وباء كوفيد.19-
 -27بالنظر إلى اآلثار السلبية غير املسبوقة للوباء والتأكيد على الحاجة إلى الشفافية والتواصل وتنسيق وتعاون دولي أقوى،
قدم تقرير مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ( )SESRICالتوصيات التالية
لدول منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تحقيق املرونة والعودة إلى مسار التنمية املستدامة:
 يدعو الدول األعضاء إلى ابتكار استراتيجيات طويلة األجل لتوسيع تنوع منتجات التصدير وكثافتها التكنولوجية منأجل الحد من التعرض لتقلبات األسعار والطلب األجنبي وزيادة املرونة في األسواق العاملية.
 يدعو الدول األعضاء إلى إيالء األهمية الواجبة للرقمنة واألتمتة في خدمات النقل لتحقيق قدر أكبر من الكفاءةواالستدامة.
 يشجع الدول األعضاء على االستثمار في تنويع املنتجات السياحية من خالل التركيز على بعض األسواق املتخصصةمثل السياحة اإلسالمية والسياحة البيئية والسياحة العالجية واإلسراع بعملية التطعيم للمساهمة في استئناف
السياحة الدولية.
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 -28تكلف اللجنة مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  SESRICبمواصلة رصد
التطورات االقتصادية العاملية وانعكاساتها على الدول األعضاء ،وتكلف املركز أيضا بمتابعة تقديم تقارير بهذا الشأن إلى
الدورات السنوية للكومسيك.
التجارة البينية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (بند جدول األعمال)5 :
 -29أحيطت علما مع التقدير بعقد االجتماعين السادس عشر والسابع عشر ملجموعة العمل التجارية للكومسيك في 20
مايو  2021و 30سبتمبر  2021على التوالي في شكل افتراض ي تناول موضوع "التدابير املضادة الستدامة تيسير التجارة أثناء
وبعد وباء كوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" وترحب بتوصيات السياسات التالية:
• تعزيز التحوالت الهيكلية من خالل تبسيط اإلجراءات والوثائق املطلوبة ،وتعزيز االستثمارات في البنية التحتية
الرقمية ،وتحسين أنظمة إدارة املخاطر الجمركية ،وزيادة االستفادة من إمكانات الشراكة بين القطاعين العام
والخاص بهدف تحقيق الكفاءة واملرونة على املدى الطويل في مواجهة الصدمات وسط األزمات اإلقليمية والعاملية.
• ضمان التنسيق الفعال والتواصل مع جميع أصحاب املصلحة املعنيين 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 املعلومات املتعلقة بالتجارة.
• وضع خطة وطنية لتيسير التجارة في حاالت الطوارئ ،عند االقتضاء ،مع جميع املكونات واألدوات الالزمة لضمان
االستجابة والتعافي الصحيحة والسريعة في الوقت املناسب أثناء الجائحة وما بعد الجائحة.
• تسهيل التجارة لبضائع الطوارئ ،وتبسيط اإلجراءات ،بما في ذلك على سبيل املثال 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 وأي كوارث أخرى غير متوقعة.
• دعم استمرارية العمل من أجل تقليل اآلثار االقتصادية السلبية للوباء.
(املرجع :رمز الوثيقة )..……/OIC/COMCEC
-30

تدعو اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة العمل التجارية للكومسيك لحضور االجتماعين الثامن عشر

واالجتماع التاسع عشر ملجموعة العمل التجارية للكومسيك املقرر عقدهما في عام  2022بموضوع "تعزيز تدويل الشركات
الصغيرة واملتوسطة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ".وكذلك تدعو الدول األعضاء ،التي لم تفعل ذلك
بعد ،إلى التسجيل في مجموعة العمل التجارية للكومسيك.
-31

تشيد بجهود جزر املالديف وتركيا والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة  ICCIAوهيئة املواصفات واملقاييس في الدول

اإلسالمية  ،SMIICللمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام  2021في إطار برنامج الكومسيك لتمويل املشاريع:
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 مشروع "التحول الرقمي لتعزيز تيسير التجارة" الذي تنفذه الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة  ICCIAبالشراكةمع  29دولة عضو.
 مشروع "تحسين نظام مراقبة استيراد وتصدير الغذاء" الذي تنفذه جزر املالديف بالشراكة مع تركيا وماليزيا. املشروع الذي يحمل عنوان "تدريب مؤسسة الحالل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي  /معهد املواصفات واملقاييسللدول اإلسالمية ( )OIC / SMIICفي منطقة إفريقيا" الذي يجري تنفيذه من قبل معهد املواصفات واملقاييس للدول
اإلسالمية  SMIICبالشراكة مع  12دولة عضوا.
 املشروع بعنوان "تطوير رأس املال البشري في دول منظمة التعاون اإلسالمي للتدقيق التقني الحالل على أساس نظامشهادة الحالل  SMIICوالبنية التحتية للجودة الحالل" الذي تنفذه تركيا بالشراكة مع نيجيريا وكازاخستان
وقيرغيزستان وباكستان.
 -32تشيد بجهود لبنان وفلسطين للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام  2021في نطاق استجابة الكومسيك لفيروس
كورونا:
ُ
 املشروع الذي يحمل عنوان "التحول الرقمي لوزارة االقتصاد والتجارة" الذي تنفذه لبنان بالشراكة مع تركيا. املشروع الذي يحمل عنوان "تحديث البنية التحتية اإللكترونية لوزارة االقتصاد الوطني" الذي تنفذه فلسطين. -33تشير اللجنة إلى القرار ذي الصلة الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمية الرابع عشر ،وتدعو الدول األعضاء التخاذ
التدابير الالزمة إلعفاء البضائع والسلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات التأثير املماثل ،دون قيود كمية
أو نوعية ،والتي قد يكون لها تأثير إيجابي على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم جهود دولة فلسطين لوضع
حد لالحتالل اإلسرائيلي.
 -34تعرب عن تقديرها ملركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ( )SESRICواملؤسسة
الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ( )ITFCعلى إعداد "دراسة مشتركة حول إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
( - )AfCFTAحالة البلدان األفريقية في منظمة التعاون اإلسالمي".
 -35تعرب عن تقديرها ملركز  SESRICلتنظيمه دورات تدريبية وندوات عبر اإلنترنت وورشات عمل في قطاع التجارة ،ال سيما
بشأن إحصاءات التجارة الدولية وميزان املدفوعات في إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية (.)StatCaB
 -36تعرب عن تقديرها للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ICDTلقيامها بتنظيم الندوات اإللكترونية التالية في مجال التجارة:
 ورشة عمل واقعية حول جمع البيانات وتحليل التجارة في الخدمات ،من  23إلى  25مارس .2021 -اجتماع الخبراء االفتراض ي  ،IOFSحول موضوع "مشاريع صناعة األغذية :وجهات نظر ومشاكل في جذب االستثمارات
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إلى بلدان منظمة التعاون اإلسالمي" 24 ،مايو .2021
 -37تعرب عن تقديرها للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والتجارة لتنظيمها الندوات اإللكترونية التالية في مجال التجارة
للمواضيع التالية" :تطور خبراء االقتصاد والتقانة" املنعقدة بتاريخ  30يونيو/حزيران  ،2021و"الصيرفة اإللكترونية،
اآلفاق املستقبلية" املنعقدة بتاريخ  25أغسطس/آب  ،2021والتي شارك فيها متحدثون من إندونيسيا ومصر واملغرب
واإلمارات العربية املتحدة والبحرين وباكستان على التوالي.
 -38ترحب بعرض الجمهورية التونسية إلطالق برنامج مدته ثالث سنوات يتضمن ورشات تدريبية إقليمية يتم تنظيمها
في مجال سياسات وقانوون املنافسة لصالح الدول العربية واإلفريقية األعضاء في املركزالتونس ي للتدريب والشهادات
بالتعاون مع املركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ICDTومؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية . UNCTAD
 )iنظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ()TPS-OIC
 -39تعرب عن تقديره لجمهورية تركيا الستضافتها ومكتب تنسيق الكومسيك واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة ()ICDT
لتنظيم اجتماع لجنة التفاوض التجاري  TNCعلى شكل افتراض ي في ( )2-1يونيو  ،2021بمشاركة  11دولة مشاركة
صادقت على اتفاقيات  TPS-OICوقدمت قوائم االمتياز.
 -40تصادق على قرارات اجتماع لجنة املفاوضات التجارية ،وال سيما تحديد  1يوليو  2022كموعد نهائي لتفعيل النظام،
وتطلب من الدول األعضاء املعنية استكمال اإلجراءات الداخلية الالزمة واالستعدادات األخرى حتى ذلك التاريخ.
 -41تحيط علما باملالحظات التي الدول األعضاء في نظام التفضيل التجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
( )TPSOICحول الحاجة إلى إطالق اتفاقات تجارية متقدمة على الفور ضمن إطار عمل نظام األفضلية التجارية بين الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بمجرد بدء تشغيل النظام.
 -42وفيما تشيد بالقرار ذي الصلة للدورة السادسة والثالثين للكومسيك حول الوالية املمنوحة للجنة املفاوضات التجارية
( )TNCمن قبل الدورة الوزارية السادسة والثالثين للكومسيك من أجل تقديم تفسير للمادة  1.6التفاق إطار عمل نظام
األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،وخاصة عبارة "ما لم تقرر الكومسيك عكس ذلك"،
فإن لجنة املفاوضات التجارية قررت تبني تعريف األمم املتحدة ألقل البلدان نموا (.)LDCs
(املرفق… :تقريرلجنة املفاوضات التجارية)......
 -43تشيد بجهود مكتب تنسيق الكومسيك واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة ( )ICDTلتنظيمهما اجتماعا تدريبيا على شكل
افتراض ي في  12أبريل  2021للدول األعضاء املشاركة  TNCحول القضايا املتعلقة بتنفيذ اتفاقيات .TPS-OIC
 -44تدعو اللجنة الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقات نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي  ،TPS-OICوهي االتفاقية اإلطارية والبروتوكول املتعلق بنظام التعريفات التفضيلية PRETAS
8
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وقواعد املنشأ ،إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن وإتمام اإلجراءات األخرى لالنضمام إلى النظام.
 -45ترحب الكومسيك ،بتقديم قوائم االمتيازات َّ
املحدثة إلى أمانة لجنة املفاوضات التجارية  TNCمن قبل تركيا وماليزيا
وبنغالديش وباكستان واألردن وجمهورية إيران اإلسالمية واملغرب ،وتحيط علما مع التقدير بأن مجلس التعاون الخليجي
سوف يقدم أحدث قوائم االمتيازات لديه إلى أمانة لجنة املفاوضات التجارية في أقرب فرصة ممكنة ،وذلك بالنيابة عن
الدول الستة األعضاء فيه وهي :البحرين واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والكويت وقطر وعمان.
 -46تطلب من ( )TPS-OICالدول
املشاركة ،التي لم تفعل ذلك بعد ،أن تخطر أمانة لجنة التفاوض التجاري TNC
ِ
باإلجراءات الداخلية ذات الصلة التي يتعين اتخاذها لتنفيذ قواعد منشأ نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي (.)TPS-OIC
 -47تطلب اللجنة من املركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ،ICDTومكتب تنسيق الكومسيك ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،IDB
واملؤسسات األخرى ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي مواصلة تنظيم أنشطة رفع الوعي وبناء القدرات فيما يتعلق
بنظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .TPS-OIC
 -48ترحب باجتماع وزراء تجارة نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  TPS-OICعلى
هامش دورة الكومسيك السابعة والثالثين ،وأعادت الدول األعضاء املشاركة التأكيد على األول من يوليو  2022باعتباره
بداية تاريخ تنفيذ  ،TPS-OICوأشارت إلى استعدادها لتعميق تعاونها في مجال التجارة وتوسيع نطاق نظام األفضلية
التجارية .TPS-OIC
 )iiاملعارض التجارية اإلسالمية
 -49تعبر اللجنة عن شكرها وتقديرها للدول األعضاء التالية الستضافتها لألسواق واملعارض التجارية اإلسالمية بالتعاون
مع املركز اإلسالمي لتنمية التجارة (:)ICDT
• اململكة العربية السعودية الستضافتها معرض منظمة التعاون اإلسالمي الرابع عشر للصناعات الزراعية في جدة في
الفترة من  1إلى  4أكتوبر.2021 ،
• الجمهورية التونسية الستضافتها املعرض العضوي الثاني ملنظمة التعاون اإلسالمي في تونس في الفترة من  26إلى 31
أكتوبر.2021 ،
 -50ترحب اللجنة بعرض الدول األعضاء اآلتية الستضافة املعارض واألسواق التجارية اإلسالمية بالتعاون مع املركز
اإلسالمي لتنمية التجارة  ،ICDTوتطلب من الدول األعضاء تشجيع املشاركة النشطة لقطاعاتها الخاصة واملؤسسات ذات
الصلة في هذه الفعاليات:
 تستضيف جمهورية السنغال املعرض التجاري السابع عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في داكار في9
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الفترة من  6إلى  9ديسمبر 2021 ،ومعرض الصحة الخامس ملنظمة التعاون اإلسالمي في شهر يونيو/حزيران  2022في
داكار.
-

تستضيف اململكة املغربية معرض البالستيك األول ملنظمة التعاون اإلسالمي في الدار البيضاء في الفترة من  2إلى 6
يونيو.2022 ،

 تستضيف اململكة العربية السعودية املعرض الثالث عشر للصناعات الزراعية في جدة في عام .2022 تستضيف جمهورية باكستان اإلسالمية املعرض التجاري الثامن عشر ملنظمة التعاون اإلسالمي بالتعاون مع املركزالدولي لتنمية التجارة في عام .2022
 تستضيف الجمهورية التونسية معرض الحالل التاسع ملنظمة التعاون اإلسالمي بالتعاون مع املركز اإلسالمي لتنميةالتجارة ( )ICDTو معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية (.)SMIIC
 -51تحيط اللجنة علما بتنظيم معرض إكسبو الدولي "إكسبو  2020دبي" من قبل دولة اإلمارات العربية املتحدة ،في دبي،
من  1أكتوبر  2021إلى  31مارس  2022وتدعو مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي للمشاركة الفعالة في هذا الحدث.
 -52تحيط علما مع التقدير بأن الجمهورية التركية مع املركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومعهد املواصفات واملقاييس للدول
اإلسالمية ،سوف تستضيف معرض الحالل الثامن ملنظمة التعاون اإلسالمي وقمة الحالل العاملية السابعة بالتعاون بين
 28-25نوفمبر  2021في إسطنبول ،وتدعو جميع البلدان األعضاء إلى املشاركة الفعالة في هذه الفعاليات املهمة.
 -53تطلب اللجنة من املركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ICDاالستمرار في إقامة معارض قطاعية محددة بالتعاون مع الدول
األعضاء ،وتقديم تقارير مرحلية منتظمة عن املعارض إلى دورات الكومسيك.
 -54تكرر اللجنة طلبها إلى الدول األعضاء لتشجيع القطاع الخاص على املشاركة الفعالة في املعارض التجارية اإلسالمية.
 -55تطلب من املركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن يقدم بانتظام تقارير مرحلية عن املعارض التجارية للدول اإلسالمية وغيرها
من املعارض املتخصصة وكذلك املعارض إلى دورات الكومسيك وأن ينظم أنشطة ترويج االستثمار مثل املنتديات رفيعة
املستوى وبرامج بناء القدرات على املستوى الوطني واإلقليمي .من أجل تعزيز االستثمار داخل منظمة التعاون اإلسالمي.
 )iiiالدعم الفني املرتبط بمنظمة التجارة العاملية
 -56تعرب اللجنة عن شكرها وتقديرها ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ( )IDBواملركز اإلسالمي لتنمية التجارة ( )ICDTعلى
تنظيم الدورات التدريبية والندوات املتعلقة بمنظمة التجارة العاملية لصالح الدول األعضاء ،وتؤكد على الحاجة إلى زيادة
فعالية نشر املعلومات حول الدورات التدريبية بين جميع الدول األعضاء.
 -57تدعو اللجنة البنك اإلسالمي للتنمية ( )IDBواملركز اإلسالمي لتنمية التجارة ( )ICDTإلى مواصلة تقديم الدعم الفني
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للدول األعضاء بخصوص املشكالت املرتبطة بمنظمة التجارة العاملية وإلى تعزيز جهودهم في تحفيز الدول األعضاء إلحداث
تأثير في املفاوضات التجارية ملنظمة التجارة العاملية املتعلقة على اقتصاداتها ،وتطلب من البنك اإلسالمي للتنمية ()IDB
واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة ( )ICDTمواصلة التآزر والتنسيق في الجهود لتعزيز القدرات البشرية واملؤسسية للدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،وذلك من أجل تيسير اندماجها الكامل في النظام التجاري متعدد األطراف على أساس
عادل ومنصف.
 -58تدعو اللجنة دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة التجارة العاملية إلى تقديم الدعم إلى دول منظمة التعاون
اإلسالمي غير األعضاء في منظمة التجارة العاملية في إجراءات انضمامهم إلى منظمة التجارة العاملية.
 -59كما تدعو اللجنة الدول األعضاء واملؤسسات ذات العالقة التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي إلى دعم الدول األعضاء
التي تحتاج إلى املساعدة الفنية في مجال تيسير التجارة من أجل تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية لتيسير التجارة.
 -60وكذلك تدعو اللجنة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  IDBواملركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ICDTإلى مراقبة األمور
املتعلقة بأنشطة منظمة التجارة العاملية وتقديم تقرير عنها إلى دورات الكومسيك السنوية واملؤسسات املعنية األخرى.
 -61تثني على املركز اإلسالمي لتنمية التجارة لتنظيمه ورشة عمل واقعية حول حالة املفاوضات التجارية داخل منظمة
التجارة العاملية في الفترة من  21إلى  23يونيو  2021وندوة افتراضية حول التجهيز املؤتمر الوزاري الثاني عشر ملنظمة
التجارة العاملية لصالح خبراء الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بتاريخ  10-9نوفمبر/تشرين الثاني  2021بالتعاون
مع البنك اإلسالمي للتنمية ( )ISDBومنظمة التجارة العاملية ()WTO
 )ivأنشطة تمويل التجارة
 -62تعرب اللجنة عن تقديرها ألنشطة تمويل التجارة وتشجيع وتطوير التجارة التي تقوم بها املؤسسة الدولية اإلسالمية
لتمويل التجارة ،وحشد التمويل من األسواق العاملية وشركاء التنمية لتمويل العمليات التجارية في الدول األعضاء ،بما من
شأنه املساهمة بوصول التجارة البينية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى  25في املئة.
 -63تحيط علما مع التقدير بأن املوافقات والنفقات التراكمية للمؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة وصلت ،منذ
إنشائها في عام  2008حتى نهاية عام  54.88 ،2020مليار دوالر أمريكي و 44.92مليار دوالر أمريكي على التوالي ،وبلغ إجمالي
املوافقات واملدفوعات خالل تسعة أشهر من عام 2021؛  5.32مليار دوالر أمريكي و 3.39دوالر أمريكي على التوالي.
 -64ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة  ITFCمن أجل تنفيذ برامج خاصة
للتخفيف من اآلثار السلبية لوباء كوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على التجارة وتنمية األعمال
التجارية ،حيث خصصت املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة مبلغ  605مليون دوالر أمريكي لصالح البلدان
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لشراء اإلمدادات الطبية واملواد الغذائية األساسية ،ودعم الشركات الصغيرة
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واملتوسطة  /القطاع الخاص.
 -65تثني أيضا على تخصيص املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  ITFCمبلغ قدره  557مليون دوالر أمريكي لدعم
الدول األعضاء في شراء لقاح كوفيد 19-وتعافي الشركات الصغيرة واملتوسطة.
 -66تحيط علما مع التقدير باألرصدة التراكمية للمؤسسة اإلسالمية لتنمية التجارة والتي جمعتها من املصارف واملؤسسات
املالية األعضاء منذ تأسيسها في عام  2008وحتى نهاية عام  ،2020والتي وصلت إلى مبلغ قدره  32.8مليار دوالر أمريكي،
وهو ما يعكس الدور املحوري للمؤسسة اإلسالمية لتنمية التجارة ( )ITFCبدورها محفزا لحشد املوارد املالية لصالح الدول
األعضاء.
 -67تدعو اللجنة الدول األعضاء املعنية الستكمال متطلبات العضوية ملؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
(املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  ITFCواملؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  ،)ICIECكي
يتسنى ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  IDBتنفيذ واليتها بنجاح.
 -68تحيط اللجنة علما بمبادرات تعزيز النشاط التجاري وتطوير القدرات التي تنفذتها املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل
التجارة ( )ITFCضمن برامجها العديدة البارزة بما في ذلك إطالق املرحلة الثانية من مبادرة دعم التجارة للدول العربية
( ،)AFTIASوبرنامج جسور التجارة العربي اإلفريقي ( ،)AATBوصندوق تنمية التجارة ( ،)TDFDوبرنامج غرب أفريقيا
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،وتدعو الدول األعضاء إلى دعم مبادرة التجارة للدول العربية وبرنامج جوسر التجارة
العربي اإلفريقي وصندوق تنمية التجارة وبرنامج غرب إفريقيا للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة
 -69تحيط اللجنة علما مع التقدير بجهود املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ( )ITFCفي تنفيذ برامج الحلول
التجارية املتكاملة ،بما في ذلك برنامج تطوير البن اإلندونيس ي ،وبرنامج غينيا للربط العكس ي ،وبرنامج جسر القطن،
وبرنامج تنمية التمور في منطقة املدينة املنورة ،وتقييم جاهزية التجارة اإللكترونية السريعة في العراق ، ،وبرامج مختلفة
لتونس وبنغالديش وباكستان وبلدان رابطة الدول املستقلة وأفغانستان وبوركينا فاسو وجزر القمر وجيبوتي.
 -70تشيد ببرنامج الحلول التجارية املتكاملة للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في تعزيز موقع املؤسسة التي
ستقود مزودا رائدا لحل تجاري إسالمي وترحب بجهود املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في إطالق الخدمات
االستشارية لتحقيق هذا الغرض.
 -71تعبر عن تقديرها للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ( )ITFCإلطالق منتج تأكيد خطابات االعتماد في عام
 2021وتشيد بجهود املؤسسة في تعزيز الحلول الرقمية في التجارة ،وبخاصة من أجل نجاح تعاملها التجاري الرقمي األول
الذي جرى تنفيذه على منصة بوليرو ( )Boleroوعلى تنظيم ورشة العمالت الرقمية الصادرة عن البنك املركزي ()CBDC
مع البنك املركزي لدول غرب إفريقيا (.)BCEAO
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 -72تحيط علما بجهود املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ( )ITFCفي تنظيم االجتماع البيني حول املنتجات
الدوائية في معرض التجارة الثاني بين الدول اإلفريقية (دوبران-جنوب إفريقيا).
 -73تحيط علما بجهود املؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة ( )ITFCفي تنويع حافظتها وتقديم املزيد من الدعم للمشاريع
الصغيرة ومتوسطة الحجم والقطاع الزراعي والتي لها أثر مباشر وبارز على تحسين اإلنتاجية وخلق الوظائف وزيادة
عائدات الصادرات والتخفيف من الفقر.
 -74تعرب عن تقديرها للمؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة ( )ITFCلبرنامجها للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في غرب
إفريقيها والذي يهدف إلى مساعدة املشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم املعنية بالرعاية الصحية (الخدمات الصحية
الرقمية ،والصيدلة ،وتوريد ولوجستيات املنتجات الصحية ،واستيراد املنتجات الصحية) في سياق جائحة كوفيد،19-
والقطاعات التي تخفف من القيود التي سببتها االنقطاعات الناتجة عن إغالق املتاجر.
 -75تشيد بجهود املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة في إطالق برنامج تطوير التجارة لرابطة الدول املستقلة في عام
 2022بهدف تعزيز قدرات مؤسسات دعم التجارة والقطاع الخاص في رابطة الدول املستقلة ،بالشراكة مع أصحاب
املصلحة وشركاء التنمية ،وذلك لتعزيز التجارة الخارجية للدول األعضاء في املنطقة.
 -76تحيط علما مع التقدير باملبادرات التي اتخذتها املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات لتقليل تأثير
وباء كوفيد 19-على البلدان األعضاء ،وتحديدا إطالق مبادرة االستجابة للطوارئ  (ICERI( ،ICIEC-ISFDومرفق ضمان
كوفيد (.)CGF
 -77تحيط اللجنة علما بجهود املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات ( )ICIECباعتبارها إحدى املؤسسات
الرائدة متعددة األطراف لتأمين ائتمان الصادرات واالستثمار في العالم التي توفر حلول التأمين وإعادة التأمين املتوافقة
مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
 -78تحيط علما مع التقدير بدور املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات في دعم  4.468مليار دوالر أمريكي
من األعمال التجارية داخل منظمة التعاون اإلسالمي املؤمنة في عام  ،2020مما رفع األعمال التراكمية املؤمنة داخل منظمة
التعاون اإلسالمي منذ إنشائها حتى نهاية عام  2020إلى  28.519مليار دوالر أمريكي وتشمل  46دولة عضو في منظمة التعاون
اإلسالمي.
 -79تحيط علما باألداء املتميز لعمليات املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات خالل عام  ،2020والذي
نتج عنه مبلغ  9.86مليار دوالر أمريكي كتأمين على األعمال التجارية ،مما رفع املبلغ التراكمي لألعمال املؤمن عليها منذ
التأسيس إلى  73.86مليار دوالر أمريكي.
 -80وتنهئ املؤسسة على تحقيق ستة أهداف للتنمية املستدامة؛ وهي  SDG2و  SDG3و  SDG7و  SDG8و  SDG9و .SDG17
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 -81تحيط علما بجهود املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات نحو إطالق برنامج مركز ذكاء األعمال التابع
ملنظمة التعاون اإلسالمي ( )OBICوالعمل والخطوات املتخذة بالتعاون مع  SESRICمن أجل تنفيذه.
 -82كما تحيط اللجنة علما بتقرير التقدم وتقرير خطة التنفيذ الذي أعدته املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان
الصادرات  ICIECحول برنامج ذكاء األعمال بمنظمة التعاون اإلسالمي ،وتطلب من املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار
وائتمان الصادرات  ICIECومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية SESRIC
استكمال األعمال التحضيرية الفنية إلطالق البرنامج في أقرب وقت ممكن.
 -83كما تحيط علما بالعرض الذي أعدته املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  ICIECومركز األبحاث
اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ( ،)SESRICواملركز اإلسالمي لتنمية التجارة ()ICDT
لتنظيم أنشطة بناء القدرات للمانحين املحتملين للبرنامج في املناطق املشمولة باملجال التجاري املركزي للبرنامج ،وتطلب
من الؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  ICIECومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية
والتدريب للدول اإلسالمية واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ICDTتنفيذ أنشطة بناء القدرات في أقرب وقت ممكن.
 )vاألنشطة التجارية املتعلقة بمعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية SMIIC
 -84ترحب اللجنة بأنشطة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ( )SMIICفي مجال توحيد املعايرة واملواصفات
واالعتماد وتأثيرها على مشاريع تيسير التجارة وبناء القدرات.
 -85ترحب بجمهورية نيجيريا الفيدرالية ،التي زادت عدد الدول األعضاء في  SMIICإلى  43دولة إلى جانب  3مراقبين لتصبح
سارية اعتبارا من  1يناير  2022وتدعو الدول األعضاء املعنية لتصبح عضوا في  SMIICواملشاركة بنشاط في لجانها الفنية
( )TCsومجالس املقاييس واالعتماد.
 -86تعرب اللجنة عن تقديرها ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ( )SMIICلتنظيمه أنشطة دعم القدرات في
مجال تخصصه ،وتدعو الدول األعضاء لتقديم الدعم لرفع مستوى ظهوره في املنتديات الدولية ،ال سيما من خالل
انضمامه بصفته مراقبا إلى لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة ( )TBTبمنظمة التجارة العاملية.
 -87تدعو اللجنة الدول األعضاء العتماد واستخدام معايير منظمة التعاون اإلسالمي  /معهد املواصفات واملقاييس للدول
اإلسالمية ( )SMIICبوصفها معاييرها الوطنية بهدف املساهمة في مواءمة املعايير وتخفيف الحواجز التقنية أمام التجارة
بين الدول األعضاء .وتدعو الدول األعضاء املعنية ،التي تستخدم معايير منظمة التعاون اإلسالمي  /معهد املواصفات
واملقاييس للدول اإلسالمية ( ،)SMIICالعتماد املعايير رسميا وفقا إلرشادات اعتماد معهد املواصفات واملقاييس للدول
اإلسالمية (.)SMIIC
 -88تحيط اللجنة علما مع التقدير بوضع الخطة االستراتيجية ( )2030-2021ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية
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 ،SMIICوالبنية التحتية العاملية لجودة الحالل ملنظمة التعاون اإلسالمي.
 -89تثني اللجنة على جهود معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  SMIICإلجرائها برامج تدريبية حول معايير الحالل
ملنظمة التعاون اإلسالمي  /معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ( )SMIICمن أجل تسهيل االستخدام املشترك
للمعايير داخل منظمة التعاون اإلسالمي.
 -90ترحب بتوقيع اتفاقية تعاون بين معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ( )SMIICوالغرفة اإلسالمية للتجارة
والصناعة والزراعة ( )ICCIAبهدف تعميق التعاون القائم بالفعل وتبادل املعلومات والخبرات في مجال صناعة الحالل
كخطوة مهمة نحو توفير حافز جديد لتعاون منظمة التعاون اإلسالمي في القضايا املتعلقة بالحالل.
 -91تحيط علما مع التقدير بأن معرض الحالل الثامن ملنظمة التعاون اإلسالمي والقمة العاملية السابعة للحالل
ستستضيفهما جمهورية تركيا بالتعاون مع معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية واملركز الدولي لتنمية التجارة في
الفترة من  25إلى  28نوفمبر  ،2021في إسطنبول ،ودعت جميع الدول األعضاء إلى املشاركة بنشاط في هذه األحداث املهمة.
تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي (بند جدول األعمال)6 :
 .iاجتماعات القطاع الخاص:
 -92تحيط علما بجهود الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  ICCIAالساعية إلى تعزيز قدرات الغرف األعضاء
وجودتها من خالل التحول الرقمي.
 -93ترحب بعضوية غرفة تجارة املنارة ،والغرفة األيرلندية اإلسالمية للتجارة ،والغرفة العربية للتجارة بوصفهم أعضاء
مراقبين ،وقد ازداد بموجب هذا عدد أعضاء الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة إلى  57إضافة إلى  3مراقبين
اعتبارا من تاريخ  20مايو/أيار .2021
 -94تحيط علما مع التقدير بدور الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة في املنصات الدولية بوصفها متحدثا باسم
القطاعات الخاصة للدول األعضاء ،حيث تروج للقطاعات ذات األولوية مثل قطاعات الحالل ،والصيرفة اإلسالمية،
والتجارة الزراعية ،والتحوالت الرقمية ،وتعزيز تمكين املرأة ضمن القطاع الخاص.
 -95تحيط اللجنة علما بجهود الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ( )ICCIAفي تنظيم املنتديات والبرامج التدريبية
واالجتماعات التجارية البينية ،والندوات وورشات العمل ،وذلك لتحفيز دور القطاع الخاص في توسيع شبكتها وزيادة
فرصها التجارية واالستثمارية.
 -96تشجع اللجنة غرف التجارة في الدول األعضاء على املشاركة بفعالية كبيرة في أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة
والصناعة والزراعة (.)ICCIA
 -97تطلب من الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ( )ICCIAبالتشاور مع الدول األعضاء واملؤسسات ذات الصلة
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في منظمة التعاون اإلسالمي مواصلة جهودها نحو تيسير مشاريع الشركة القابضة للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة
والزراعة مثل أ) البنك اإلسالمية للتمويل متناهي الصغر ب) الوقف األخضر ج) الحاضنة الزراعية د) أسواق تبادل السلع
الزراعية ،وتدعو القطاع الخاص في الدول األعضاء إلى التفكير بشراكات مع املشاريع املذكورة آنفا.
 -98تشيد بالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة على املشاركة بتنظيم القمة االقتصادية الدولية الثانية عشرة
"روسيا  -العالم اإلسالمي :قمة قازان  "2021بالتزامن مع معرض حالل روسيا و "معرض قازان" التابع لـ  IECالذي نظمته
وكالة تترستان لتنمية االستثمار  TIDAبتاريخ  30-28يوليو/تموز  2021في مركز قازان الدولي للمعارض ،وجمهورية
تترستان ،وروسيا ،الستكشاف الفرص املتاحة للقطاع الخاص في دول منظمة التعاون اإلسالمية خارج حدود منظمة
التعاون اإلسالمي مثل االتحاد الروس ي على سبيل املثال.
 -99تعرب عن تقديرها لـ  ICCIAلتنظيمه املؤتمر الدولي عبر اإلنترنت بعنوان "معالجة وباء كوفيد :19-الصحة واالقتصاد
والدبلوماسية واآلفاق االجتماعية" بالتعاون مع رابطة خريجي جامعة بادجادجاران ( ،)IKA UNPADجامعة
بادجادجاران ( ،)UNPADغرفة إندونيسيا للتجارة والصناعة (.)KADIN
 -100تعرب عن تقديرها ملركز  SESRICلتنظيمه دورات تدريبية وورش عمل وندوات عبر اإلنترنت حول القطاع الخاص ،وال
سيما حول إحصاءات التصنيع والبناء ،وريادة األعمال ،وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية املهارات في إطار برنامج
بناء القدرات اإلحصائية ( )StatCaBوبرنامج .OIC-VET
 .iiمركز التحكيم التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي:
 -101ترحب اللجنة بتفعيل مركز التحكيم التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي في إسطنبول وتعرب عن تقديرها للغرفة اإلسالمية
للتجارة والصناعة والزراعة  ICCIAو بورصات السلع في تركيا  TOBBلجهودهما من أجل تشغيل املركز.
 -102تطلب اللجنة من الدول األعضاء تشجيع غرفها على املشاركة بنشاط في عمل مركز التحكيم التابع ملنظمة التعاون
اإلسالمي سعيا لتعزيز استخدام قطاعها الخاص لخدمات املركز.
 )iiiتمويل تنمية القطاع الخاص:
 -103تحيط اللجنة علما مع التقدير بجهود املركز اإلسالمي لتنمية التجارة ( )ICDالذي يعمل بكفاءة لتمويل مشاريع القطاع
الخاص وخاصة املشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في الدول األعضاء.
 -104ترحب باالستجابة السريعة للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ( )ICDللتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19-على
املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتخصيص حزمة مالية خاصة قدرها
 250مليون دوالر أمريكي لهذا الغرض.
 -105تشيد بجهود املركز اإلسالمي لتنمية التجارة في تأسيس منصة ( )BRIDGEوالتي تربط أكثر من  100مؤسسة مالية
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ضمن شبكتها لتقليل االنقسام الرقمي بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وإلنشاء صلة بين كافة املطورين
املعنيين لحشد مزيد من املوارد لتنمية القطاع الخاص.
 -106تحيط علما بتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ( )ICCIAوالبنك اإلسالمي للتنمية-
املركز اإلسالمي لتنمية التجارة بتاريخ  15أغسطس/آب  2021لتعزيز جهود كال املنظمتين في تمويل القطاع الخاص وتعزيز
دوره.
 -107تطلب اللجنة من املركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن يقدم بانتظام تقارير شاملة بشأن جهوده في تمويل القطاع الخاص
إلى الجلسات الوزارية للكومسيك واجتماعات لجنة املتابعة.
تطوير النقل واالتصاالت (بند جدول األعمال)7 :
 -108تحيط اللجنة علما مع التقدير بعقد االجتماعين السادس عشر والسابع عشر لفريق العمل املعني بالنقل واالتصاالت
على شكل افتراض ي في  31مايو  2021و 14أكتوبر  2021على التوالي حول موضوع "استراتيجيات التخفيف ملقدمي خدمات
النقل أثناء وبعد وباء كوفيد 19-في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" ،وترحب بتوصيات السياسة التالية:
• االستفادة من التدابير املالية الحديثة واإلبداعية (أي الدعم النقدي ،ودعم القروض طويلة األجل ومنخفضة الفائدة،
واإلعفاءات الضريبية ،إلخ) من أجل تيسير الوصول إلى أدوات مالية كافية ملقدمي خدمات النقل ( )TSPsللحفاظ على
خدماتهم خالل الجائحة العاملية وما بعدها.
• تحسين إطار العمل التنظيمي لتقليل اآلثار السلبية لجائحة كوفيد 19-على مقدمي خدمات النقل (.)TSPs
• االستفادة من التقنيات الرقمية وخاصة الذكاء االصطناعي في قطاع النقل وذلك بغية التخفيف من مخاطر سلسلة
التوريد وبالتالي التخفيف من األثر السلبي لجائحة كوفيد 19-على مقدمي خدمات النقل (.)TSPs
• استعادة الظروف التنافسية وتقويتها في قطاع النقل بغية التصدي بفاعلية لآلثار السلبية لجائحة كوفيد 19-على
مقدمي خدمات النقل.
• تنظيم حمالت الترويج والتواصل الستعادة الطلب وتعزيزه في مختلف وسائل النقل مثل السكك الحديدية والخطوط
الجوية والباصات بالتوازي مع حسومات عالية.
• تعزيز التعاون بين مقدمي خدمات النقل ( )TSPsوالنظر في تأسيس اتحاد مقدمي خدمات النقل ملنظمة التعاون
اإلسالمي أو شركات نقل مشتركة ،حيثما أمكن ذلك.
• طرح ابتكارات في مجال النقل لتخفيف العبء عن وسائل النقل االعتيادية.
• تعزيز تدابير سفر أكثر سالمة بالنظر لجائحة كوفيد 19-واألمراض املعدية األخرى.
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(املرجع :رمز الوثيقة ).……/OIC/COMCEC
 -109تدعو اللجنة الدول األعضاء ،التي سجلت في مجموعة عمل النقل واالتصاالت في الكومسيك ،إلى املشاركة بنشاط في
االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر ملجموعة عمل النقل واالتصاالت التابعة للكومسيك حول موضوع " اآلثار
االقتصادية واالجتماعية للبنية التحتية للنقل :نظرة عامة على البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" ،في 2022
وتدعو أيضا الدول األعضاء ،التي لم تفعل ذلك بعد ،للتسجيل في مجموعة عمل النقل واالتصاالت التابعة للكومسيك.
 -110تثني اللجنة أيضا على جهود الكاميرون ونيجيريا وتركيا للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام  2021في إطار
الكومسيك لتمويل املشاريع:
 املشروع بعنوان "مراقبة ممر النقل الغوس  -أبيدجان" الذي يجري تنفيذه من قبل نيجيريا بالشراكة مع بنين وتوغووغامبيا.
 املشروع بعنوان "إنشاء أرشيفات النقل البحري" الذي يجري تنفيذه من قبل الكاميرون بالشراكة مع ساحل العاجوتشاد في عام .2021
 املشروع بعنوان "تنفيذ االتفاقيات البحرية الدولية" الذي يجري تنفيذه من قبل تركيا بالشراكة مع لبنان وتونس فيعام .2021
 -111تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها األمانة العامة ملنظمة املؤتمر اإلسالمي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية IDB
لتفعيل ممر سكة حديد منظمة التعاون اإلسالمي بين داكار وبورتسودان ،وتطلب من األمانة العامة ومجموعة البنك
اإلسالمي للتنمية إبالغ الدول األعضاء املعنية بانتظام بالتقدم املحرز في تحقيق املشروع في منصات منظمة التعاون
اإلسالمي ذات الصلة.
 -112يعرب عن تقديره ملركز  SESRICلتنظيمه دورات تدريبية وندوات عبر اإلنترنت حول قطاع النقل واالتصاالت ،وال سيما
حول إحصاءات مجتمع املعلومات وإحصاءات النقل في إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية (.)StatCaB
تطوير قطاع السياحة املستدامة والتنافسية (بند جدول األعمال)8 :
 -113تحيط اللجنة علما مع التقدير بعقد االجتماعين السادس عشر والسابع عشر ملجموعة عمل السياحة في  25مايو
 2021و 23سبتمبر  2021على التوالي في شكل افتراض ي فقط ،تحت عنوان "استراتيجيات التخفيف للسياحة بعد كوفيد-
 ،"19وترحب بتوصيات السياسات 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
واملرافق والطاقة واملياه ،وتقديم إعانات لألجور كذلك كمساهمات الضمان االجتماعي.
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• تسهيل الطلب على املدى القصير من خالل تشجيع السفر املحلي ،وتقديم ائتمانات وقسائم للعطالت ،وتمديد
اإلجازات املصرفية والخصومات الضريبية على خدمات السياحة املحلية ،وتشجيع الشراء العام املسبق 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 املعلومات 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 املشاكل 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 املغامرات) ،وتمكين إدارة الوجهات اإلقليمية وتقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص
لتعزيز سلسلة القيمة السياحية ،وتشجيع برامج بناء القدرات ،ودعم القوى العاملة ،واالبتكار والتنمية املستدامة.
• تعزيز التعاون داخل منظمة التعاون اإلسالمي في مجاالت معايير السالمة ،وأنظمة الشهادات والتدقيق املشتركة،
والتطبيق العاملي لالختبار والتتبع ،وتبادل البيانات املتبادلة ،وفقاعات السفر بين الدول األعضاء.
(املرجع :رمز الوثيقة )……/OIC/COMCEC
 -114تدعو اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل السياحة في الكومسيك للمشاركة بفعالية في االجتماعين
الثامن عشر والتاسع عشر ملجموعة عمل السياحة اللذين سينعقدان في عام  2022حول موضوع "إدارة املوارد البشرية
املستدامة في قطاع السياحة" ،وتدعو الدول األعضاء ،التي لم تفعل ذلك بعد ،للتسجيل في مجموعة عمل الكومسيك
للسياحة.
ُ -115ت ّ
قر بالحاجة إلى تقييم الخسائر واألضرار التي تعرض لها قطاع السياحة بعد انتشار جائحة كوفيد 19-ووضع خطة
للتعافي وفقا لطبيعة تأثير الجائحة.
 -116تعرب اللجنة عن تقديرها لتركيا الستضافتها االجتماع التاسع ملنتدى سياحة القطاع الخاص ملنظمة التعاون اإلسالمي
 /الكومسيك الذي عقد في  16نوفمبر  2021تحت شعار "أثر جائحة كوفيد 19-على القطاع السياحي واستراتيجيات
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التعافي".
 -117تشيد اللجنة بجهود بوركينا فاسو والكاميرون وأوغندا وتركيا للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام  2021في
إطار الكومسيك لتمويل املشاريع:
 املشروع بعنوان "بناء قدرات أصحاب املصلحة في منظمات إدارة الوجهات السياحية ( ")DMOالذي تنفذهالكاميرون بالشراكة مع أذربيجان وبوركينا فاسو ونيجيريا والسنغال.
 املشروع بعنوان "السياحة املجتمعية من خالل تعزيز مواقع التراث" الذي يجري تنفيذه من قبل أوغندا بالشراكةمع السودان وموزمبيق ونيجيريا.
 املشروع بعنوان "تنشيط طريق سفر موالنا" الذي تنفذه تركيا بالشراكة مع أذربيجان وإيران. املشروع بعنوان "بناء القدرات على طريقة تقييم أثر األزمة الستعادة الوجهة" الذي تنفذه بوركينا فاسو بالشراكةمع مالي والكاميرون وساحل العاج وتركيا.
 -118تثني اللجنة أيضا على جهود أذربيجان وبنغالديش وبوركينا فاسو وسورينام للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في
عام  2021في إطار استجابة الكومسيك لكوفيد:
 املشروع الذي يحمل عنوان "دعم أعمال اإلقامة في تنفيذ معايير النظافة" الذي تنفذه أذربيجان. سيتم تنفيذ املشروع تحت عنوان "استعادة نشاط األعمال الصغيرة املتأثرة بكوفيد" :19-حالة منظمي الرحالتالسياحية" التي تنفذها بنغالديش.
 املشروع الذي يحمل عنوان "تطوير بروتوكوالت صحية للصناعات السياحية ملكافحة كوفيد "19-الذي تنفذهبوركينا فاسو.
 املشروع الذي يحمل عنوان "الوعي حول فيروس كوفيد  19-واملرونة لشركات السياحة والضيافة" الذي تنفذهلبنان.

 -119تدعو اللجنة الدول األعضاء إلى تشجيع املؤسسات ذات الصلة وشركات السياحة ومنظمي الرحالت السياحية وما إلى
ذلك ملواصلة جهودهم من خالل ،تنظيم حمالت ترويجية وجوالت إضافية إلى القدس الشريف لدعم الفلسطينيين املقيمين
في القدس وإظهار التضامن مع معهم وغير ذلك.
 -120ترحب اللجنة ببرنامج القدس الذي أطلقه مكتب تنسيق الكومسيك في عام  2020من أجل تحسين البنية التحتية
للسياحة بهدف نهائي هو تحسين صورة القدس بصفتها وجهة سياحية جذابة وتنافسية والحفاظ على الهوية العربية
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الفلسطينية في املدينة ،واالنتهاء من املشروعين في عام  2020في إطار برنامج القدس الذي ينفذه مكتب تنسيق الكومسيك
بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطنية الفلسطينية:
 املشروع بعنوان "تحليل البنية التحتية للسياحة ووضع خارطة طريق للوجهة السياحية للقدس". املشروع بعنوان "دعم القدرات املؤسسية ملجلس القدس للسياحة والتراث". -121ترحب اللجنة أيضا ببدء ستة مشاريع سياحية جديدة مترابطة يتم تنفيذها من قبل وزارة االقتصاد الوطني في
فلسطين في إطار برنامج الكومسيك القدس الذي يحمل عناوين املشاريع التالية:
 "مسار هوية الفنانين :اقتفاء أثر التراث في القدس" "املقدسيون :ألننا املكان والزمان" "استمتع بجواهر القدس املخفية" "مخابز املدينة القديمة :السياحة الغذائية والتراث" "القدس :أسرار وروايات يجب الكشف عنها" "تعزيز التراث الفلسطيني" -122تحيط علما مع التقدير بالجهود التي يبذلها  SESRICلتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات عبر اإلنترنت
في قطاع السياحة ،وال سيما في مجال السياحة الحالل وخدمات الضيافة الصديقة للمسلمين ،وتسويق الوجهات
السياحية وإحصاءات السياحة في إطار برنامج بناء القدرات السياحية في ( SESRICالسياحة )CaB-وبرنامج بناء القدرات
اإلحصائية (.)StatCaB
زيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي (بند جدول األعمال)9 :
 -123تحيط علما مع التقدير بعقد االجتماعين السادس عشر والسابع عشر لفريق العمل املعني بالزراعة في  27مايو 2021
و 12أكتوبر  2021على التوالي بتنسيق واقعي فقط ،مع موضوع "كيفية ضمان استدامة سالسل اإلمداد الغذائي في
األوقات العصيبة :حالة كوفيد "19-وترحب بتوصيات السياسات التالية:
• تعزيز سالسل اإلمداد الغذائي للدول األعضاء من خالل حشد الفرص املالية املتاحة داخل منظمة التعاون اإلسالمي.
• الحد من فقدان األغذية وهدرها ( )FLWمن خالل تعزيز الزراعة الذكية مناخيا واملمارسات املسؤولة اجتماعيا،
وتقديم حوافز للموردين واملستهلكين.
• حماية الفئات األكثر ضعفا من خالل زيادة برامج الحماية االجتماعية واملساعدة وكذلك املساعدات الغذائية.
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• تعزيز التجارة الدولية والخدمات اللوجستية من خالل التخفيض املؤقت لضريبة القيمة املضافة على املنتجات
الزراعية ،وتخفيض الجمارك على الواردات األساسية ،ومعالجة الحواجز التجارية ،وتحفيز التجارة اإللكترونية
للمنتجات الزراعية ،وتحسين وصول صغار املزارعين 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.
(املرجع :رمز الوثيقة )……/OIC/COMCEC
 -124تدعو اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة الكومسيك للعمل الزراعي للمشاركة بنشاط في االجتماعين الثامن
عشر والتاسع عشر ملجموعة الكومسيك للعمل الزراعي اللذين سيعقدان تحت عنوان "تحويل النظم الغذائية بعد
كوفيد :19-تأثيرات ما بعد كوفيد 19-على الزراعة في منظمة التعاون اإلسالمي" في عام .2022
 -125تشيد اللجنة بجهود بنين وإيران والنيجر وسورينام واللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي ملنظمة
التعاون اإلسالمي ( )COMSTECHومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
 SESRICللمشاريع التالية التي يتم تنفيذها  /تم تنفيذها في عام  2021في إطار الكومسيك لتمويل املشاريع:
 املشروع الذي يحمل عنوان "تعزيز القدرة على التخزين وتخزين الحبوب واللوبيا" الذي ستنفذه بنين بالشراكة معالنيجر وتوغو وساحل العاج.
 املشروع الذي يحمل عنوان "بناء القدرات في مجال تخزين الحبوب واللوبيا" الذي تنفذه النيجر بالشراكة مع بنينوساحل العاج ونيجيريا.
 املشروع الذي يحمل عنوان "بناء القدرات في نظم الري في محاصيل الخضر" الذي ستنفذه سورينام بالشراكة معإندونيسيا وتركيا،
 املشروع الذي يحمل عنوان "تقنيات إنتاجية جديدة لألغذية واألمن الغذائي" تنفذه  COMSTECHبالشراكة مع سبعدول أعضاء أخرى،
 املشروع الذي يحمل عنوان "تعزيز األمن الغذائي من خالل امليزانيات الغذائية الوطنية" الذي نفذه  SESRICبالشراكةمع ثالثين دولة عضو أخرى.
 املشروع بعنوان "الزراعة التعاقدية لربط صغار املزارعين باألسواق داخل البلدان األعضاء في منظمة التعاوناإلسالمي" يتم تنفيذه من قبل إيران بالشراكة مع تركيا وعمان وماليزيا.
 -126تثني اللجنة أيضا على جهود أندنوسيا وإيران وتركيا للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام  2021في إطار استجابة
الكومسيك لكوفيد:
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 مشروع بعنوان "تسهيل وصول الفقراء والفئات الضعيفة واملهمشة إلى الغذاء في مقاطعة جاوة الغربية" الذي تنفذهإندونيسيا.
 املشروع املسمى "تسريع التحول الرقمي في قطاع الزراعة لضمان األمن الغذائي املستدام" الذي تنفذه تركيا، املشروع بعنوان "التحقيق في آثار كوفيد 19-والسياسات ذات الصلة على القطاع الزراعي اإليراني" تنفذه إيران. -127تحيط علما بالدورات التدريبية التي عقدها  SESRICواقعيا حول "إحصاءات الزراعة والغابات ومصايد األسماك"،
و"تطوير اإلنتاج الحيواني وتربية الحيوان لتعزيز األمن الغذائي" ،و "الحد من هدر الغذاء" ،و "املوازين الغذائية الوطنية"
في قطاع أمان الزراعة واألغذية.
 -128تحيط اللجنة علما أيضا بجهود مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في القطاع الزراعي ،بما في ذلك إطالق البرنامج
اإلقليمي لتطوير سلسلة قيم األرز لصالح  10دول من دول منظمة التعاون اإلسالمي (بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج
وغامبيا وغينيا ومالي والنيجر والسنغال وسيراليون والسودان) في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا ،ودعم املشروع
اإلقليمي لرسم خرائط خصوبة التربة في غرب أفريقيا ،والذي يشمل ستا من دول منظمة التعاون اإلسالمي في غرب إفريقيا
(ساحل العاج وغامبيا وغينيا ومالي والسنغال وسيراليون) بهدف تحسين املحاصيل ورفع إنتاجيتها في املناطق املستهدفة.
 -129تعرب عن تقديرها للجمهورية التركية الستضافة املؤتمر الوزاري الثامن ملنظمة التعاون اإلسالمي حول األمن الغذائي
والتنمية الزراعية في إسطنبول في الفترة من  25إلى  27أكتوبر في عام  2021ويرحب بقرارات املؤتمر.
 -130تؤكد على أهمية تعزيز االستثمارات الزراعية مع حشد مزيد من املوارد للبحث والتطوير في التقنيات الزراعية
والغذائية ،وتطوير أنظمة إنتاج مرنة وكفوءة ،والحيلولة دون خسارة الغذاء وهدره وتيسير تجارة املنتجات الزراعية
والغذاء بين الدول األعضاء من أجل تحسين التكيف مع األزمات الغذائية املستقبلية املحتملة.
 -131تحيط علما بجهود الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة سعيا إلطالق مبادرة الوقف األخضر لتحقيق
استراتيجية األوقاف للغرفة اإلسالمية لالقتصاد الزراعي واالجتماعي ،وتطلب من الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة
والزراعة التعاون مع املؤسسات املعنية في منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون والتنسيق لتنفيذ مشاريعها املتعلقة بالوقف
األخضر والتي تشمل املشارع التي أطلقتها املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي (.)IOFS
 -132تحيط علما أيضا بالجهود التي تبذلها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ملشروع بعنوان "الحاضنة
الزراعية" لتعزيز وتحسين الجودة والقدرة التنافسية للزراعة واملنتجات ذات الصلة في الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي.
 -133عالوة على ذلك ،تحيط علما بالجهود التي تبذلها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ملشروع بعنوان
"الزراعة املختلطة لريادة األعمال" لتشجيع تطوير املمارسات الزراعية املستدامة من خالل استخدام التكنولوجيا
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والدعوة إلى أنشطة ريادة األعمال.
 -134تحيط علما بقرار املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي لتسمية العام " 2022عام املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي من
أجل إفريقيا" ،وتدعو الدول األعضاء واملؤسسات املعنية في منظمة التعاون اإلسالمي للمشاركة الفعالة واملساهمة في
البرامج ذات الصلة التي ستعقد في الدول األفريقية جنوب الصحراء الكبرى.
 -135تحيط علما بتبني "الرؤية االستراتيجية  2031للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي" من قبل االجتماع العام للمنظمة،
والذي انعقد بتاريخ  9-8سبتمبر/أيلول  2021في نور سلطان في جمهورية كازخستان ،و تطلب من املنظمة اإلسالمية لألمن
الغذائي التنسيق الفعال لتنفيذ االستراتيجية مع الدول األعضاء.
الحد من الفقر (بند جدول األعمال)10 :
 -136تحيط علما مع التقدير بعقد االجتماعين السادس عشر والسابع عشر ملجموعة العمل املعنية بالتخفيف من حدة
الفقر الذي عقد في شكل افتراض ي في  24مايو  2021و 7أكتوبر  2021على التوالي حول موضوع "كوفيد 19-واآلثار السلبية
على عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" ،وترحب بتوصيات السياسات
التالية:
توصيات السياسات ألعضاء منظمة التعاون اإلسالمي ذوي القدرات املؤسسية الكافية نسبيا
• الحد من األضرار االقتصادية للوباء من خالل تطبيق عمليات اإلغالق شبه املستهدفة مع تتبع االتصال وبرامج االختبار
بدال من اإلغالق الكامل.
• تطوير استراتيجيات سالمة الغذاء ،وتعزيز تدخالت املساعدة 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 املؤسسية
• نشر الوعي بأهمية اإلجراءات واالستفادة من نظم املعلومات لضمان التنفيذ الفعال إلجراءات الصحة العامة.
• ضمان املساواة في الوصول إلى التعليم والتوظيف واملرافق الصحية وخاصة من قبل النساء والشباب والعمال غير
املهرة ،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 املالية.
• زيادة نطاق وقدرة برامج الحماية واملساعدة االجتماعية من خالل تخصيص املزيد من املوارد ودعمها بالتقنيات
الرقمية.
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(املرجع :رمز الوثيقة )……/OIC/COMCEC
 -137تدعو اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للحد من الفقر أن تشارك بفعالية في االجتماع
الثامن عشر والتاسع عشر ملجموعة العمل التي ستنعقد بعنوان "تقديم املساعدة االجتماعية الفعالة والتمكين االجتماعي
واالقتصادي في ضوء جائحة كوفيد "19-في عام  ،2022وتدعو الدول األعضاء ،التي لم تفعل ذلك بعد ،للتسجيل في
مجموعة عمل الكومسيك للحد من الفقر.
 -138تشيد اللجنة بجهود بنين وغامبيا وتركيا للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام  2021في إطار الكومسيك لتمويل
املشاريع:
 املشروع بعنوان "التعليم والتدريب التقني واملنهي الرائد في بلدان منظمة املؤتمر اإلسالمي املختارة" الذي ستنفذه بنينبالشراكة مع غامبيا والنيجر وتركيا.
 املشروع بعنوان "غرس تعليم ريادة األعمال في املناهج املدرسية" الذي ستنفذه غامبيا بالشراكة مع سيراليون ونيجيريا. املشروع بعنوان "تعزيز القدرات البشرية الصحية وإنشاء فريق عمل التدخل" الذي ستنفذه تركيا بالشراكة معالسودان والصومال والنيجر.
 -139تعرب عن تقديره ملركز  SESRICإلعداد تقارير بحثية منتظمة حول النساء وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة
وسوق العمل وكذلك تنظيم الدورات التدريبية املتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر ،ال سيما إحصاءات الفقر وظروف
املعيشة في إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية ( )StatCaBفي .SESRIC
 )iصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ( )ISFDوالبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا ()SPDA
 -140تكرر طلبها من الدول األعضاء التي تعهدت لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ( )ISFDبأن توفي بالتزاماتها وأن تقدم
مساهمات جديدة لتمويل مزيد من مشاريع الحد من الفقر في الدول األعضاء.
 -141ترحب بجهود البنك اإلسالمي للتنمية ( )IDBلحشده املوارد من مختلف املؤسسات املالية من أجل تنفيذ أكثر فاعلية
للبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا ( ،)SPDAوتطلب من البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا ( )SPDAتعزيز مساعيه لحشد املوارد
والدعاية من مختلف املصادر بما فيها املصادر الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في الدول األعضاء ،وتقديم
تقارير التقدم للدورة  38للكومسيك.
 -142تذكيرا بالقرارات ذات الصلة الصادرة من اجتماعات الكومسيك األخيرة حول مالحظات الدول األعضاء من أجل
تحسين أداء صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ( ،)ISFDفي خدمة هدف التخفيف من حدة الفقر من خالل زيادة قاعدة
املشروع و التوعية والتركيز على عدد أكبر من املشاريع ،وخاصة املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم القائمة على املنح؛
تطلب اللجنة من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية أن يأخذ هذه املالحظات في االعتبار أثناء التخطيط لبرامجه وأنشطته
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املستقبلية ،وتقديم تقارير التقدم ملنصات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة بما فيها االجتماعات/الدورات القادمة
للكومسيك.
 -143تطلب من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ( )ISFDتجهيز وإصدار مطبوعة تشمل ملخصا عن األنشطة وأفضل
املشاريع املنفذة خالل األعوام الخمسة عشرة من وجوده.
 )iiبرنامج التعليم والتدريب املنهي بمنظمة التعاون اإلسالمي
 -144تحيط اللجنة علما مع التقدير بالتقرير املرحلي ملركز  SESRICحول تنفيذ خارطة الطريق االستراتيجية للتعليم
والتدريب التقني واملنهي ملنظمة التعاون اإلسالمي  ،2025-2020وتطلب من مركز  SESRICمواصلة تقديم تقارير مرحلية
عن تنفيذ خارطة الطريق إلى الدورات الوزارية للكومسيك واجتماعات لجنة املتابعة.
 -145تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود املتواصلة ملركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية  SESRICلتعزيز قدرات املوارد البشرية وجودتها في الدول األعضاء ،وتطلب من  SESRICحشد املزيد من املوارد
املالية لصالح برنامج التعليم والتدريب املنهي بمنظمة التعاون اإلسالمي.
 -146تدعو اللجنة الدول األعضاء إلى املشاركة في أنشطة بناء القدرات املختلفة ملركز  SESRICودعمها في إطار برنامج التعليم
املنهي والتدريب ملنظمة التعاون اإلسالمي.
 -147تطلب من  SESRICإجراء املزيد من أنشطة التدريب لبناء القدرات في مجال التعليم والتدريب التقني واملنهي  TVETمع
التركيز على مجاالت التعاون لخريطة الطريق االستراتيجية لـ  ،)2025-2020( OIC-TVETوهي "اإلطار التشريعي والحوكمة
والترويج" و "تعليم معلمي  "TVETو "نظام املعايير والتأهيل وضمان الجودة املنهي" و"شهادات وبرامج التدريب املعيارية".
 )iiiتنفيذ أهداف التنمية املستدامة
 -148تحيط علما مع التقدير بالتقرير املقدم من  SESRICبعنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية في
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في ."2021
 -149تعرب عن تقديرها ملركز  SESRICلقيامه بأنشطة التدريب اإلحصائي والندوات عبر اإلنترنت التي تم إجراؤها مع التركيز
على أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية لصالح املكاتب اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في إطار برنامج بناء القدرات
اإلحصائية (.)StatCaB
 -150تطلب من  SESRICإعداد تقارير سنوية حول التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية في
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،وتقديمها إلى دورات الكومسيك الوزارية ،ومواصلة تنفيذ أنشطة التدريب
اإلحصائي مع التركيز على أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية لصالح مكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في
إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية (.)StatCaB
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 -151تحيط اللجنة علما بقائمة األنشطة املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة ملؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات
الصلة ،والتي تم تجميعها من قبل مكتب تنسيق الكومسيك من أجل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة في البلدان األعضاء،
وتدعو الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة إلى املشاركة بنشاط في هذه األنشطة.
 -152تطلب اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك تجميع نشاطات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة املتوافقة
مع مجاالت أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية وتقديم القائمة إلى دورة الكومسيك الثامنة والثالثين.
تعميق التعاون املالي (بند جدول األعمال)11 :
 -153تحيط علما مع التقدير بعقد االجتماعين الخامس عشر والسادس عشر ملجموعة عمل الكومسيك للتعاون املالي على
شكل افتراض ي في  6أبريل  2021وفي  10-9سبتمبر  2021على التوالي تحت عنوان "دور التمويل اإلسالمي في دعم املشروعات
متناهية الصغر والشركات الصغيرة واملتوسطة ضد فيروس كورونا ،"19-كان هذا األخير بمثابة اجتماع تحضيري لجلسة
التبادل الوزاري لوجهات النظر ،وترحب بتوصيات السياسة املقدمة تحت العناوين التالية:

 الحوكمة والسياسات العامة التكوين املؤسس ي البيئة القانونية والتشريعية التعاون اإلقليمي والدولي -154تدعو اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون املالي للمشاركة بفعالية في اجتماعيها
السابع عشر والثامن عشر اللذان سينعقدان بعنوان "جهود التقييس في التمويل اإلسالمي" ،في عام  ،2022وتدعو الدول
األعضاء ،التي لم تفعل ذلك بعد ،للتسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون املالي.
 -155تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها أفغانستان وبروناي دار السالم وماليزيا ونيجيريا وسيراليون في املشروعات التالية التي
يجري تنفيذها في عام  2021في إطار الكومسيك لتمويل املشاريع:
 املشروع بعنوان "برنامج بناء القدرات في مجال الصكوك ،والصكوك البيئية واالجتماعية والحوكمة ،ESGوالتكنولوجيا املالية اإلسالمية" الذي ستنفذه بروناي دار السالم بالشراكة مع إندونيسيا وماليزيا.
 املشروع بعنوان "النهوض بسوق رأس املال اإلسالمي من خالل التكنولوجيا املالية" تنفذه ماليزيا بالشراكة مع تركياوبروناي دار السالم.
 املشروع بعنوان "تحسين التكافل في الدول األعضاء في منظمة املؤتمر اإلسالمي" الذي ستنفذه نيجيريا بالشراكة معالسودان وموزمبيق.
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 املشروع بعنوان "تسهيل وصول رائدات األعمال إلى التمويل اإلسالمي" الذي ستنفذه سيراليون بالشراكة مع ماليزياونيجيريا.
 مشروع "تطوير سوق التكافل" الذي تنفذه أفغانستان بالشراكة بين ماليزيا وتركيا. -156تعرب اللجنة عن تقديرها ملركز  SESRICلتنظيمه دورات تدريبية وورش عمل تدريبية وندوات عبر اإلنترنت تتعلق
بالتعاون املالي ،وال سيما بما يتعلق باملنافسة ،والخدمات املصرفية ،والتأمين واإلحصاءات املالية ،والتمويل الحكومي،
وإحصاءات املالية والقطاع العام ،وإحصاءات االستثمار األجنبي املباشر ( )FDIضمن إطار برامج بناء القدرات الخاصة
بها.
 )iمنتدى التبادل ملنظمة التعاون اإلسالمي
 -157ترحب اللجنة بتقرير االجتماع الخامس عشر ملنتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي الذي انعقد في وسط افتراض ي
في الخامس من أكتوبر .2021
 -158تشيد بجهود منتدى بورصات منظمة املؤتمر اإلسالمي وفرق العمل التابعة له ،وتدعو الدول األعضاء إلى املشاركة
الفعالة في األنشطة التي تنظم في إطار هذا املنتدى.
 -159ترحب بالعرض الذي قدمته بورصة إسطنبول ،بصفتها أمانة منتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي ،الستضافة
االجتماع السادس عشر للمنتدى في عام  ،2022وتدعو الدول األعضاء إلى املشاركة بنشاط في هذا الحدث الهام.
 -160ترحب أيضا بإصدار مؤشر  S&P/OIC COMCEC 50صندوق املؤشر الشرعي (الصندوق) وبدء االستثمار ،وتطلب
من مجموعة العمل املعنية باملؤشرات تسهيل إعداد وتوزيع املواد التسويقية للترويج ملؤشر The S&P/OIC
 COMCEC 50 Shariahوالصندوق.
 -161تطلب من الدول األعضاء أن تدعم بنشاط الترويج ملؤشر  The S&P/OIC COMCEC 50 Shariahوالصندوق
للمستثمرين في بلدانهم من خالل األحداث العامة والبيانات الصحفية واالجتماعات الفردية.
 -162تحيط اللجنة علما بامللخص الذي قدمته األمانة العامة ملنتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي بشأن جهود
مجموعة العمل املعنية باملعادن الثمينة التابعة للمنتدى لتنفيذ مشروع بورصة الذهب بمنظمة التعاون اإلسالمي،
وتطلب من أمانة املنتدى وضع اللمسات األخيرة على االستعدادات الالزمة إلنشاء بورصة ذهب منظمة التعاون اإلسالمي،
وتقييم جدوى نموذج األعمال ،وتقديم تقرير إلى دورة الكومسيك الثامنة والثالثين واجتماع لجنة املتابعة.
 -163تدعو اللجنة الدول األعضاء املهتمة إلى تقديم الدعم الفعال لفريق عمل املنتدى املعني باملعادن الثمينة من خالل إيجاد
النظراء وتعيين جهات التنسيق في بلدانهم لقيادة مشروع بورصة الذهب بمنظمة التعاون اإلسالمي.
 -164تدعو اللجنة أيضا جميع البورصات والبنوك املركزية ،ومنتدى البنوك املركزية ملنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك،
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واألطراف األخرى ذات الصلة من الدول األعضاء املهتمة للمساهمة في صياغة نموذج األعمال لسوق الذهب في منظمة
املؤتمر اإلسالمي الذي يعمل بشكل جيد.
 -165تحيط اللجنة علما بامللخص املقدم من األمانة العامة ملنتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي حول الجهود املبذولة
لدفع أجندة االستدامة في بورصات الدول األعضاء ،وتطلب اللجنة من أمانة املنتدى العمل على االستعدادات الفنية
للمشاريع التي قد تساعد في دعم بورصات منظمة التعاون اإلسالمي التخاذ مزيد من اإلجراءات في مجال االستدامة ،بما
في ذلك العمل على تقييم جدوى مؤشر االستدامة ملنتدى منظمة التعاون اإلسالمي للتبادالت.
 -166تشيد بجهود مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ( )SESRICفي تنظيم
أنشطة التدريب وبناء القدرات في عدة مجاالت تقنية وتنظيمية تتعلق بعمل البورصات وتطلب من املركز بالتعاون مع
أمانة منتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي تنظيم هذه األنشطة لصالح بورصات الدول األعضاء وسلطاتها الوطنية
املعنية وذلك ضمن إطار عمل برنامج بناء قدرات البورصات ملركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب
للدول اإلسالمية (.)SE-CaB
 )iiالتعاون بين الهيئات التنظيمية ألسواق رأس املال
 -167ترحب اللجنة بتقرير االجتماع العاشر ملنتدى الكومسيك ملنظمي أسواق رأس املال املنعقد في  9نوفمبر .2021
 -168ترحب اللجنة بالعرض املقدم من مجلس أسواق رأس املال ( )CMBفي الجمهورية التركية ،بصفته أمانة املنتدى،
الستضافة االجتماع الحادي عشر ملنتدى منظمي أسواق رأس املال التابع للكومسيك في عام  ،2022وتدعو الدول األعضاء
إلى املشاركة بنشاط في هذا الحدث الهام.
 -169ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها فرق العمل التابعة ملنتدى الكومسيك ملنظمي أسواق رأس املال ،وهي بناء القدرات
وتنمية األسواق والتمويل اإلسالمي والتثقيف املالي ،وتدعو الدول األعضاء لدعم جهود املنتدى من خالل املشاركة في
اجتماعاته واملساهمة في إنجاز مهام فرق العمل.
 -170باإلشارة إلى القرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسيك السادسة والثالثين ،تدعو اللجنة الدول األعضاء املهتمة
للمشاركة بنشاط إلى إنشاء منصة الكومسيك اإللكترونية للعقارات /بورصة الكومسيك العقارية ،وتدعوها إلى تحديد
الهيئات املخولة من قبلها ،وإبالغ أمانة املنتدى لتعزيز سبل التنسيق.
 )iiiمنتدى البنوك املركزية ملنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك
 -171ترحب اللجنة ببيان االجتماع الثالث ملنتدى البنوك املركزية ملنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك الذي انعقد في 29
أيلول .2021
 -172ترحب اللجنة أيضا بعرض البنك املركزي للجمهورية التركية بصفته أمانة منتدى البنوك املركزية ملنظمة التعاون
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اإلسالمي والكومسيك الستضافته االجتماع الرابع للمنتدى في عام  ،2022وتطلب من جميع الدول األعضاء املشاركة
بنشاط في هذا االجتماع.
 -173تشيد ببرامج التدريب وبناء القدرات التي ينظمها  SESRICتجاه البنوك املركزية والسلطات النقدية في الدول األعضاء
وتطلب من  SESRICاالستمرار في تنظيم مثل هذه األنشطة لصالح املؤسسات الوطنية ذات الصلة في الدول األعضاء داخل
إطار برنامج بناء قدرات البنوك املركزية (.)CB-CaB
تبادل اآلراء حول موضوع "دول التمويل اإلسالمي في دعم املشاريع فائقة الصغرواملشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم
في مواجهة جائحة كوفيد( "19-بند جدول األعمال)12 :
 -174ترحب بتوصيات السياسات الصادرة عن االجتماع السادس عشر ملجموعة عمل الكومسيك للتعاون املالي ،والتي كانت
بمثابة االجتماع التحضيري لجلسة التبادل الوزاري لوجهات النظر ،حول "دور التمويل اإلسالمي في دعم املشاريع
متناهية الصغرواملنشآت الصغيرة واملتوسطة ضد كوفيد "19-املنعقد في  10سبتمبر .2021
(املرجع :رمز الوثيقة )……/OIC/COMCEC
موضوع جلسة تبادل وجهات النظر التالية (بند جدول األعمال )13
 -175تقرر موضوع "تقديم املساعدة االجتماعية الفعالة والتمكين االجتماعي-االقتصادي في ظل جائحة كوفيد "19-لجلسة
تبادل وجهات النظر في دورة الكومسيك الثامنة والثالثين ،وتطلب من مجموعة عمل الكومسيك للحد من الفقر في
اجتماعها التاسع عشر ،بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة ،للخروج بتوصيات سياسات
ملموسة حول هذا املوضوع ،وتقديم تقرير عنها إلى دورة الكومسيك الثامن والثالثين.
موعد انعقاد دورة الكومسيك الثامنة والثالثين (بند جدول األعمال)14 :
 -176تقرر اللجنة انعقاد االجتماع الثامن والثالثين للجنة املتابعة في ( )25-24مايو  2022ودورة الكومسيك الثامنة والثالثين
في ( )29-26نوفمبر  2022في تركيا.
أية أعمال أخرى (بند جدول األعمال )15
 -177مع التأكيد على االتجاهات الناشئة فيما يتعلق بالتقنيات الرقمية في جميع الخدمات الحكومية على وجه الخصوص في
ظل جائحة كوفيد ، 19-تقرر إدراج التحول الرقمي كمجال تعاون إضافي في جدول أعمال الكومسيك ،وتطلب من مكتب
تنسيق الكومسيك التعاون مع الدول األعضاء املهتمة ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة ،تطوير برنامج
شامل  /مبادرة تعاون رقمي رفيع املستوى مع سلسلة من االجتماعات الفنية (عند الحاجة) مع أصحاب املصلحة املعنيين،
وتقديم تقرير عن التقدم املحرز في هذا الشأن إلى لجنة املتابعة الثامنة والثالثين ودورة الكومسيك الوزارية.
 -178وإذا تضع في اعتبارها العدد والحجم املتزايدين للقرارات املتعلقة بأنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في
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املجال االقتصادي وبرامجها ومشارعيها ،فإنها تطلب من مكتب تنسيق الكومسيك ،بالتعاون مع املؤسسات املعنية في
منظمة التعاون اإلسالمي لتحديد منهجية ومعايير لصياغة مسودات القرارات بصيغة أكثر إيجازا مع نقاط عمل وتقارير
عنها تقدم الجتماع املتابعة التالي للكومسيك والدورة الوزارية.
-----------------------

--------

31

