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 مقدمة
 
 

الغرض من هذه الوثيقة هو توفير معلومات أساسية، وعرض الوضع الحالي المتعلق بمجاالت التعاون والبرامج والمشاريع التابعة 
 ، في أنقرة.2022مايو  25-24للكومسيك في دورتها الثامنة والثالثين المقرر انعقادها في 

 
في مسودة جدول األعمال. ونظرا  13وإلى الـ  2توفر الوثيقة معلومات أساسية واإلجراءات الواجب اتخاذها بشأن البنود من الـ 

 ألن البنود المتبقية في جدول األعمال ال تحتاج إلى إيضاح؛ لم يتم إدراجها في الوثيقة.
 

 ).www.comcec.orgيتم إعداد التقارير والدراسات تمهيدًا لعرضها مع جدول األعمال على موقع الكومسيك (
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 بنود مشروع جدول أعمال المفصل
 

 في جدول األعمال 2المادة الـ 
 تقرير عن استراتيجية الكومسيك وتنفيذها

 
 .2013ل الكومسيك بذل جهودها في إطار استراتيجيتها، والتي أصبحت ضمن التنفيذ في العام تواص

 
باعتبارها واحدة من آليات التنفيذ الخاصة بها، توفر مجموعات العمل منصة منتظمة لخبراء الدول األعضاء من أجل مناقشة 

فهم مشترك وسياسات تقريبية بين الدول األعضاء. إن متعمقة للسياسات والممارسات في كل مجال من مجاالت التعاون لخلق 
مشروع الكومسيك للتمويل، الذي هو األداة الثانية في استراتيجية الكومسيك، يساعد البلدان األعضاء المسجلة في فرق العمل 

تمويلها من خالل منح وكذلك مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، على تقديم مشاريع تعاون متعددة األطراف التي يتم 
 يقدمها مكتب التنسيق التابع للكومسيك.

 
من المقرر في دورة الكومسيك السابعة والثالثين أن تعقد مجموعات العمل الجوالت الثامنة عشرة من اجتماعاتها (االجتماع السابع 

اون. والتفاصيل المتعلقة بجهود التعاون عشر للتعاون المالي) ومناقشة القضايا والموضوعات الهامة في كل مجال من مجاالت التع
 الخاصة بكل فريق عمل ستذكر تحت المادة ذات الصلة في جدول األعمال.

 
. 2021مشروًعا في عام  18وأما من ناحية المشاريع المنجزة من خالل برنامج الكومسيك لتمويل المشاريع، فقد تم االنتهاء من 

مشروعاً ليتم تنفيذها  17، وتم اختيار 2021ك الدعوة التاسعة في األول من سبتمبر من ناحية أخرى، أجرى مكتب تنسيق الكومسي
 ).cpf.comcec.org. وتتوفر الوثائق ذات الصلة في موقع الكومسيك اإللكتروني: (2022في عام 

 
التي تهدف إلى مساعدة البلدان األعضاء بهدف معالجة  19-عالوة على ذلك، فإنه في إطار برنامج استجابة الكومسيك لكوفيد

 CCO. كما قام مكتب تنسيق الكومسيك 2021مشاريع في عام  8التداعيات الحالية والمحتملة للوباء في المستقبل؛ تم تمويل 
 7. وقد تم اختيار 2021في عام  19-ات المشاريع في إطار برنامج استجابة الكومسيك لكوفيدبإجراء الدعوة الثانية لتقديم مقترح

 .2022مشاريع من الدول األعضاء ليتم تمويلها في عام 
 

وعالوة على ذلك، فإن جهود التعاون التي قامت بها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تعمل في المجال االقتصادي تتمتع 
يرة لتحقيق أهداف استراتيجية الكومسيك. وتماشيًا مع القرار ذو الصلة الصادر عن الكومسيك، نظمت مؤسسات منظمة بأهمية كب

التعاون اإلسالمي أنشطة تتماشى مع األهداف والنواتج المتوقعة من استراتيجية الكومسيك وكذلك مع توصيات السياسات للدورة 
 الوزارية للكومسيك.

 
بت دورة الكومسيك السابعة والثالثون بتقرير العمل المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك لتسليط الضوء على وفي هذا اإلطار، رح

التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية. وأثنى على الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لما قدمته من 
ضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي مزيداً من الدعم الكامل لتنفيذ المساهمات في تنفيذ االستراتيجية. وطلبت من الدول األع

هذه االستراتيجية. عالوة على ذلك، رحبت الدورة باالنعقاد الناجح للفرق العاملة في مجاالت التعاون والدراسات البحثية والرؤى 
ت في كل اجتماع من اجتماعات مجموعات القطاعية التي أجراها مكتب تنسيق الكومسيك خصيصا إلثراء المناقشات التي دار

 العمل التابعة للكومسيك.
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؛ دعت الدورة الدول األعضاء 2014فضال عن ذلك، وإشادةً بالنتائج القيمة للمشاريع التي مولتها الكومسيك في السابق منذ عام 
 صوص بهدف تنفيذ توصيات السياسة الوزارية.إلى تكثيف جهودها لتسخير فوائد تمويل مشاريع الكومسيك على وجه الخ

 
 
عالوة على ذلك، وتأكيدا على االتجاهات الناشئة فيما يتعلق بالتقنيات الرقمية في جميع الخدمات الحكومية وخاصة في ظل جائحة 

ل الكومسيك. ، قررت دورة الكومسيك السابعة والثالثون إدراج التحول الرقمي كمجال تعاون إضافي في جدول أعما19-كوفيد
وطلبت من مكتب تنسيق الكومسيك بالتعاون مع الدول األعضاء المهتمة ومؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي ذات الصلة؛ وضع 
برنامج شامل/مبادرة تعاون رقمي رفيعة المستوى مع سلسلة من االجتماعات الفنية (عند الحاجة)، مع أصحاب المصلحة المعنيين، 

 دم المحرز في ذلك إلى الدورة الثامنة والثالثين للجنة المتابعة ودورة الكومسيك الوزارية.وتقديم تقرير عن التق
 

  اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:
وستنظر اللجنة في التقرير المقدم من سيقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإطالع اللجنة على تقدم أعمال تنفيذ استراتيجية الكومسيك.  -

 مكتب تنسيق الكومسيك لبحث اإلجراءات الالزمة.
وستنظر من المتوقع أيضاً أن يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإبالغ اللجنة بالتحضيرات للمبادرة الرقمية عالية المستوى المذكورة أعاله.  -

 الجنة في الموضوع وستقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة.
 
 
 

 
 في جدول األعمال 3المادة الـ 

 : البرنامج التنفيذي2025 –تنفيذ برنامج منظمة التعاون اإلسالمي 
 

: البرنامج التنفيذي) 2025-(منظمة التعاون اإلسالمي 2025-2016لقد تم اعتماد برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي للفترة 
. وإذ تشدد اللجنة على 2016أبريل/ نيسان  15-14إسطنبول/ تركيا في  في مؤتمر القمة اإلسالمية الثالث عشر الذي عقد في

: طلب برنامج عمل الكومسيك، دورة الكومسيك 2025أهمية المتابعة الفعالة للقسم االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي 
م تقارير مرحلية شاملة عن التقدم في تنفيذ البرنامج السابعة والثالثين، من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تقدم بانتظا

 إلى دورات الكومسيك واالجتماعات المتابعة.
 

يتوقع من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي تقديم تقرير مرحلي شامل حول تنفيذ البرنامج.  اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:
 ستنظر اللجنة في تقرير األمانة العامة حول الموضوع التخاذ اإلجراء الالزم.

 
 في جدول األعمال 4المادة الـ 

 التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي
 

الستراتيجية تحدد استراتيجية الكومسيك التوسع في التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي باعتبارها واحدة من أهم األهداف ا
للكومسيك. في هذا الصدد ، تحتل التجارة مكانة هامة في جدول أعمال الكومسيك إن التجارة أحد مجاالت التعاون الهامة للكومسيك. 
ً مع التقدير بعقد االجتماعين السادس عشر والسابع عشر لمجموعة العمل  أحاطت الدورة السابعة والثالثون للكومسيك علما

 بتوصياتها المتعلقة بالسياسات. التجارية، ورحبت
 
وفقًا للقرار ذي الصلة الصادرة عن دورة الكومسيك السابعة والثالثين، سيتم انعقاد االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة 

تحت شعار "تعزيز تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان األعضاء في  2022العمل التجاري التابع للكومسيك في عام 
 منظمة المؤتمر اإلسالمي".

 

فيما يتعلق بالمشاريع متعددة األطراف في مجال التجارة، سيتم تنفيذ خمسة مشاريع من قبل إندونيسيا ولبنان والمغرب وفلسطين 
في إطار برنامج الكومسيك لتمويل المشاريع، وسيتم تمويل مشروع واحد  SMIICومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

 بة الكومسيك لمواجهة كوفيد. ، في إطار استجا2022في عام 
سيطلع مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة على نتائج االجتماع الثامن عشر لمجموعة العمل التجارية  اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:
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 في إطار تمويل مشروع الكومسيك واستجابة الكومسيك لمواجهة كوفيد. 2022والمشاريع التي سيتم تنفيذها في عام 
 

وهناك أيضا بعض البرامج والمشاريع الهامة على جدول أعمال الكومسيك في مجال التجارة. وهذه بعض البرامج واألنشطة 
)، المعارض التجارية اإلسالمية، TPS-OICالجارية؛ النظام التفضيلي للتجارة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (

، أنشطة معهد المعايير والمقاييس للدول WTOالتجارة العالمية، أنشطة تمويل التجارة  المساعدة التقنية ذات الصلة بمنظمة
 .SMIICاإلسالمية ذات الصلة بالتجارة 

 
 )TPS-OICالنظام التفضيلي للتجارة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ( - 

 
ون اإلسالمي هو مشروع الكومسيك األهم في مجال التجارة. ويستند فضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاألنظام ا

النظام إلى ثالثة اتفاقيات، هي االتفاقية اإلطارية، والبروتوكول المتعلق بنظام التعريفات التفضيلية، وقواعد المنشأ. اكتمل األساس 
 .2011إلسالمي في عام فضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون األالقانوني لنظام ا

 
أعربت الدورة السابعة والثالثون للكومسيك عن تقديرها لجمهورية تركيا الستضافتها ومكتب تنسيق الكومسيك والمركز اإلسالمي 

دولة مشاركة صادقت  11، بمشاركة 2021) يونيو 2-1بصيغة واقعية فقط في ( TNC) لتنظيم اجتماع ICDTلتنمية التجارة (
وقدمت قوائم االمتيازات الخاصة بها. كما أيدت الدورة قرارات اجتماع لجنة المفاوضات التجارية،  TPS-OICعلى اتفاقيات 

ألعضاء المعنية استكمال اإلجراءات الداخلية كموعد نهائي لتفعيل النظام، وطلبت من الدول ا 2022يوليو  1وال سيما تحديدها يوم 
 الالزمة واالستعدادات األخرى حتى ذلك التاريخ.

 
من قبل  TNCرحبت دورة الكومسيك السابعة والثالثون، بتقديم قوائم االمتيازات المحدثة إلى أمانة لجنة المفاوضات التجارية 

ران اإلسالمية والمغرب، وأحاط علما مع التقدير بأن مجلس التعاون تركيا وماليزيا وبنغالديش وباكستان واألردن وجمهورية إي
في أقرب وقت ممكن، نيابة عن البلدان الستة األعضاء فيه وهي  TNCالخليجي سيقدم أحدث قوائم االمتيازات الخاصة به إلى 

 البحرين والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان.
 

نوفمبر  25، في TPS - OICا رحبت دورة الكومسيك السابعة والثالثون باجتماع وزراء التجارة في نظام األفضلية التجارية كم
هو تاريخ  2022يوليو  1، على هامش دورة الكومسيك السابعة والثالثين، وأعادت الدول األعضاء المشاركة تأكيد أن 2021

، وكذلك أشارت إلى استعدادها لتعميق تعاونها في مجال التجارة بما في ذلك توسيع TPS - OICتفعيل نظام األفضلية التجارية 
 .TPS - OICنطاق 

 
وبصفته األمانة المشتركة للجنة التفاوض التجاري، سيقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإطالع اللجنة  اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:

يات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وستنظر فضلألعلى التطورات األخيرة في سياق تفعيل نظام ا
 اللجنة في التطورات األخيرة، وتقوم باتخاذ اإلجراءات المناسبة إذا لزم األمر.

 
 

 المعارض التجارية اإلسالمية -
 

تنظم المعارض التجارية اإلسالمية كل عامين في إحدى البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من قبل يد المركز اإلسالمي 
لتنمية التجارة لتعزيز التجارة الداخلية بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة سبعة عشر 

تى تاريخه. باإلضافة إلى المعارض التجارية اإلسالمية، يتم تنظيم المعارض الخاصة بالقطاعات أيضا معرضا تجاريا إسالميا ح
 .    ICDTعلى يد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في البلدان األعضاء 

 
المعارض الخاصة  كررت دورة الكومسيك السابعة والثالثون طلبها من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة باالستمرار في إقامة

بالقطاعات بالتعاون مع البلدان األعضاء، وتقديم تقارير منتظمة عن المعارض إلى دورات الكومسيك. كررت الدورة أيضا طلبها 
 إلى الدول األعضاء بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في المعارض التجارية اإلسالمية.

 
توقع أن يقدم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة تقريًرا عن التطورات األخيرة في المعارض من الم اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:

 التجارية اإلسالمية والمعارض الخاصة بقطاعات معينة.
 

 المساعدة الفنية ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية -
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تفادة من نظام التجارة الدولي على أساس عادل تشجع الكومسيك أعضائها على االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بغية االس

وجيد. ولهذا الغرض، ترتب مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة برامج تدريبية وندوات وحلقات 
 عمل بشأن الموضوعات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية لفائدة البلدان األعضاء. 

 
ابعة والثالثون البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة إلى مواصلة تقديم المساعدة دعت دورة الكومسيك الس

التقنية للبلدان األعضاء بشأن القضايا المتصلة بمنظمة التجارة العالمية، وتعزيز جهودهم في توعية الدول األعضاء بتأثير 
اقتصاداتها، وطلبت من البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية على

بمواصلة التعاون وتنسيق جهودهم لتعزيز القُدرات البشرية والمؤسسية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك لتسهيل 
 ف وعادل.اندماجهم الكامل في النظام التجاري المتعدد األطراف على أساس منص

 
من المتوقع أن يقدم البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة تقريًرا عن أنشطتهما  اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:

 في هذا المجال إلى اللجنة.
 

 أنشطة تمويل التجارة -
 

إن الوصول إلى تمويل بأسعار معقولة للتجارة هو أحد العوامل الحاسمة في المشاركة في التجارة الدولية لرجال األعمال. يجري 
تمويل األنشطة التجارية أساسا داخل جهاز التمويل التجاري لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وهي المؤسسة الدولية اإلسالمية 

) كانت وال ICIECوعالوة على ذلك، فإن المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات (). ITFCلتمويل التجارة (
 زالت تقدم تأمين اعتمادات التصدير للتخفيف من مخاطر التجارة.

 
ؤسسة أعربت دورة الكومسيك السابعة والثالثون عن تقديرها للتمويل التجاري وألنشطة ترويج التجارة والتنمية الخاصة بالم

وتعبئة األموال من السوق الدولية وشركاء التنمية لتمويل العمليات التجارية في الدول  ITFCالدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 
في المئة.  25األعضاء، والمساهمة في تحقيق التجارة البينية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لهدف يصل إلى 

) ICIECو  ITFCول األعضاء إلى استكمال متطلبات عضويتها لمؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية (كما دعت الدورة الد
 حتى تقوم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بتنفيذ تفويضها بنجاح.

 
 

للتخفيف من  من أجل تنفيذ برامج خاصة ITFCرحبت الدورة بالجهود التي تبذلها المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة 
في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على التجارة وتنمية األعمال التجارية، حيث  19-اآلثار السلبية لوباء كوفيد

مليون دوالر أمريكي لصالح البلدان األعضاء في منظمة التعاون  605خصصت المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة مبلغ 
 اإلمدادات الطبية والمواد الغذائية األساسية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة / القطاع الخاص.اإلسالمي لشراء 

 
وعالوة على ذلك، وفيما يتعلق ببرنامج ذكاء األعمال لمنظمة التعاون اإلسالمي قد أحاطت دورة الكومسيك السابعة والثالثون 

االستثمار وائتمان الصادرات حول برنامج ذكاء األعمال في منظمة المؤتمر علما بالتقرير الذي أعدته المؤسسة اإلسالمية لتأمين 
ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية  ICIECاإلسالمي وطلبت من المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 

 البرنامج في أقرب وقت ممكن.استكمال االستعدادات الفنية لبدء  SESRICواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 
 

من المنتظر أن تقوم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية باإلبالغ عن أنشطتها المتعلقة بتمويل  اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:
من المتوقع أيًضا أن تقوم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية (المؤسسة اإلسالمية التجارة والتأمين ضد مخاطر ائتمان الصادرات. 

) بإبالغ اللجنة بآخر التطورات فيما يتعلق ببرنامج منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء ICIEC -لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 
 األعمال.

 
 المرتبطة بالتجارة )SMIICأنشطة معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية ( -

 
يهدف معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية، باعتباره مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، إلى تعزيز التجارة بين البلدان 

 األعضاء من خالل صياغة معايير متسقة وإزالة الحواجز التقنية فيما بينها.
 

على تنظيم أنشطة  SMIICديرها لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية أعربت دورة الكومسيك السابعة والثالثون عن تق
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بناء القدرات في مجال اختصاصه، ودعت الدول األعضاء إلى تقديم الدعم لزيادة ظهورها في المنتديات الدولية، ال سيما من خالل 
لمنظمة التجارة العالمية. كما دعت الدورة الدول التابعة  TBTانضمامها بصفة مراقب إلى لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة 

) OIC/SMIICاألعضاء إلى اعتماد واستخدام معايير معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية / منظمة التعاون اإلسالمي (
باعتبارها معاييرها الوطنية بهدف المساهمة في تنسيق المعايير وتخفيف الحواجز التقنية أمام التجارة بين الدول األعضاء ودعت 

) اعتماد المعايير وفقًا إلرشادات اعتماد المعهد رسميًا. كما OIC/SMIICالدول األعضاء ذات الصلة التي تستخدم معايير (
إلجراء برامج تدريبية حول معايير الحالل لمنظمة  SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية أشادت الدورة بجهود معهد 

من أجل تسهيل االستخدام المشترك للمعايير  OIC/SMIICالتعاون اإلسالمي / معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 
 داخل منظمة التعاون اإلسالمي.

 

 3دولة إلى جانب  43إلى  SMIICالفيدرالية التي زادت بانضمامها عدد الدول األعضاء في  بعد ترحيبها بجمهورية نيجيريا
 SMIIC؛ دعت دورة الكومسيك السابعة والثالثون الدول األعضاء المعنية لتصبح عضًوا في 2022يناير  01مراقبين اعتباًرا من 

 تماد.) ومجالس المقاييس واالعTCsوالمشاركة بنشاط في لجانها الفنية (

 

 
اللجنة على التطورات األخيرة  SMIICسيطلع معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:

 المتعلقة بأنشطته المتعلقة بالتجارة.

 في جدول األعمال 5المادة الـ 
 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي

 
 اجتماعات القطاع الخاص -

تعتبر اجتماعات القطاع الخاص، التي نظمتها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، بمثابة منصة لمؤسسات القطاع 
الخاص التابع للبلدان السبعة وخمسون األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تستطيع من خالله التواصل مع بعضها البعض 

ى جانب اجتماعات القطاع الخاص، فإن الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة واستكشاف فرص للتجارة واالستثمار. وإل
 تنظم أيضا منتديات لسيدات األعمال.

 
) في ICCIAأُحاطت دورة الكومسيك السابعة والثالثون علماً بالجهود التي تبذلها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة (

، والندوات وورشات العمل من أجل تحفيز دور القطاع الخاص في توسيع B2Bتنظيم المنتديات، وبرنامج التدريب، واجتماعات 
 ).ICCIAشبكته وزيادة فرصه التجارية واالستثمارية وتشجيع غرف التجارة في الدول األعضاء للمشاركة بفعالية في أنشطة (

 
) أن تبلغ اللجنة بالتطورات ICCIAيتوقع من الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة (اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب: 

 األخيرة المتعلقة باجتماعات القطاع الخاص.
 

 مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي -

رحبت دورة الكومسيك السابعة والثالثون بتفعيل مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول، وأعربت  
لجهودهما من أجل  TOBBوبورصات السلع في تركيا  ICCIAعن تقديرها للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة 

ء تشجيع غرفها على المشاركة بنشاط في عمل مركز التحكيم التابع لمنظمة تفعيل المركز. كما طلبت الدورة من الدول األعضا
 المؤتمر اإلسالمي بهدف تعزيز استخدام خدمات المركز من قبل قطاعها الخاص.

 
) واتحاد الغرف التجارية ICCIAيتوقع أن تقوم من كل من الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة (اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب: 

) بإحاطة اللجنة علًما بالتطورات األخيرة المتعلقة بمركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون TOBBوبورصات السلع األساسية التركية (
 اإلسالمي في اسطنبول.  وستنظر الجنة في الموضوع وستقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة.

 
 تمويل تنمية القطاع الخاص -

) باعتبارها عضواً في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، على تنمية القطاع ICDلمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص (تعمل ا
 الخاص في البلدان األعضاء، وتقدم التمويل لمشاريع القطاع الخاص لهذا الغرض.
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) الذي يعمل بكفاءة ICDمي لتنمية التجارة (أحاطت دورة الكومسيك السابعة والثالثون علما مع التقدير بجهود المركز اإلسال

لتمويل مشاريع القطاع الخاص بما في ذلك مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء. طلبت الدورة من 
يك المركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن يقدم بانتظام تقارير شاملة بشأن جهوده في تمويل القطاع الخاص إلى جلسات الكومس

 الوزارية واجتماعات لجنة المتابعة.
 

) االجتماع على جهودها ICDمن المتوقع أن تطلع المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص ( اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:
 في تمويل تنمية القطاع الخاص.

 
 في جدول األعمال 6المادة الـ 

 تحسين النقل واالتصاالت
 
إن قطاع النقل واالتصاالت يتميز بأهمية خاصة بالنسبة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان األعضاء. ومن هذا المنظور، 
أحاطت دورة الكومسيك السابعة والثالثون علما مع التقدير بعقد االجتماعين السادس عشر والسابع عشر لمجموعة عمل النقل 

 المتعلقة بالسياسات. واالتصاالت ورحبت بتوصياتها
 

ً مع القرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسيك السابعة والثالثين، ستعقد مجموعة عمل النقل واالتصاالت   TCWGتماشيا
، تحت شعار "اآلثار االقتصادية واالجتماعية للبنية التحتية للنقل: لمحة عامة عن 2022اجتماعها الثامن عشر والتاسع عشر في 

 عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".الدول األ
 

فيما يتعلق بالمشاريع متعددة األطراف في قطاع النقل والمواصالت، سيتم تنفيذ مشروعين من قبل غامبيا ومركز األبحاث 
في إطار برنامج الكومسيك لتمويل المشاريع، وسيتم  SESRICاإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

 .2022تمويل ومشروع واحد في غامبيا سيتم تمويله في إطار استجابة الكومسيك لفيروس كوفيد في عام 
 

سيطلع مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة على نتائج االجتماع الثامن عشر واالستعدادات لالجتماع  اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:
في إطار  2022، والمشروعات التي سيتم تنفيذها في عام TCWGتاسع عشر لـمجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت ال

 برنامج الكومسيك لتمويل المشاريع واستجابة الكومسيك لفيروس كوفيد، والتطورات األخرى المتعلقة بالتعاون في هذا المجال.
 
 

 في جدول األعمال 7المادة الـ 
 تدام وتنافسي لقطاع السياحةتطوير مس

 
تُعد السياحة واحدة من مجاالت التعاون الهامة للكومسيك بصفتها مصدًرا متزايد األهمية للدخل والعمالة والثروة في العديد من 

 البلدان.
 
أحاطت دورة الكومسيك السابعة والثالثون علما مع التقدير بعقد االجتماعين السادس عشر والسابع عشر لمجموعة العمل المعنية 

 بالسياحة ورحبت بتوصيات السياسات التي تمت صياغتها في هذه االجتماعات.
 

نعقاد االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة وفقًا للقرار ذي الصلة الصادرة عن دورة الكومسيك السابعة والثالثين، سيتم ا
 تحت شعار "اإلدارة المستدامة للموارد البشرية في قطاع السياحة". 2022العمل المعنية بالسياحة في عام 

 
فيما يتعلق بالمشاريع متعددة األطراف في مجال التعاون السياحي، سيتم تنفيذ أربعة مشروعين من قبل أوغندا ونيجيريا في عام 

في إطار الدعوة التاسعة لبرنامج الكومسيك لتمويل المشاريع. باإلضافة إلى ذلك، سيتم تمويل مشروعين في نيجيريا  2022
 .2022مسيك لفيروس كوفيد في عام وسيراليون في إطار استجابة الكو

 
وعالوة على ذلك، وبالنظر إلى الوضع الحالي والظروف الخاصة في فلسطين، ال سيما في القدس الشريف، وقرارات القمم 

. وإدارة السياحة 2020اإلسالمية غير العادية األخيرة حول القدس؛ أطلق مكتب تنسيق العالقات العامة برنامج القدس في عام 
 2020تمعية في القدس. يتألف البرنامج من عدة مشاريع يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية بين عامي المج

. عالوة على ذلك، يتم في إطار برنامج الكومسيك الخاص بالقدس، تنفيذ 2020. تم تنفيذ أول مشروعين بنجاح في عام 2022و
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 2022-2021ريف في عامي خمسة مشاريع جديدة في القدس الش
 

من أجل تحسين البنية  2020رحبت دورة الكومسيك السابعة والثالثون ببرنامج القدس الذي أطلقه مكتب تنسيق الكومسيك في عام 
التحتية السياحية بهدف نهائي هو تحسين صورة القدس بصفتها وجهة سياحية جذابة وتنافسية والحفاظ على الهوية العربية 

 في المدينة. الفلسطينية
 

 -كما أعربت الدورة عن تقديرها لتركيا الستضافتها االجتماع التاسع لمنتدى سياحة القطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 على قطاع السياحة واستراتيجيات التعافي". 19-تحت عنوان "تأثير جائحة كوفيد  2021نوفمبر  16الكومسيك الذي عقد في 

 
سيقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإطالع اللجنة على نتائج االجتماع الثامن عشر واالستعدادات  اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:

في إطار تمويل مشروع  2022لالجتماع التاسع عشر لمجموعة عمل السياحة في الكومسيك، والمشاريع التي سيتم تنفيذها في عام 
اجهة كوفيد، وبرنامج الكومسيك الخاصة بالقدس، والتطورات األخرى المتعلقة بالتعاون في الكومسيك، واستجابة الكومسيك لمو

 هذا المجال.
 

 في جدول األعمال 8المادة الـ 
 زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على استمرارية األمن الغذائي

 
يك. أحاطت دورة الكومسيك السابعة والثالثون علماً مع والزراعة هي أحد مجاالت التعاون الهامة المحددة في استراتيجية الكومس

 التقدير بعقد االجتماعين السادس عشر والسابع عشر لمجموعة العمل المعنية بالزراعة، ورحبت بتوصياتها المتعلقة بالسياسات.
 

الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة وفقًا للقرار ذي الصلة الصادرة عن دورة الكومسيك السابعة والثالثين، سيتم انعقاد االجتماعين 
 ". 19-تحت شعار "تحويل النظم الغذائية بعد كوفيد 2022العمل المعني بالزراعة التابع للكومسيك في عام 

 
فيما يتعلق بالمشروعات متعددة األطراف في مجال التعاون الزراعي، سيتم تنفيذ خمسة مشاريع في بنين وقطر وتركيا الغرفة 

في إطار دعوة  2022في عام  IOFSوالمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي  ICCIAاإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة 
ومسيك. عالوة على ذلك، سيتم تمويل ثالثة مشاريع ألذربيجان وبنين وتركيا في المشروع التاسعة في إطار تمويل مشروع الك

 .2022إطار استجابة الكومسيك لفيروس كوفيد في عام 
 

عالوة على ذلك، أعربت دورة الكومسيك السابعة والثالثون عن تقديرها للجمهورية التركية الستضافتها المؤتمر الوزاري الثامن 
، ورحبت 2021) أكتوبر في عام 27-25المي حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية في إسطنبول في الفترة (لمنظمة التعاون اإلس

" من قبل االجتماع 2031االستراتيجية لعام  IOFSبقرارات المؤتمر. وعالوة على ذلك، أحاطت الدورة علما باعتماد "رؤية 
في نور سلطان، جمهورية  2021) سبتمبر 09-08الذي عقد في ( ،IOFSالرابع العام للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي 

 أن تنسق بشكل فعال تنفيذ االستراتيجية مع الدول األعضاء. IOFSكازاخستان. وطلبت من 
 

سيقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإطالع اللجنة على نتائج االجتماع الثامن عشر لمجموعة العمل  اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:
 2022الزراعية، واالستعدادات لالجتماع التاسع عشر لمجموعة العمل المعنية بالزراعة، والمشاريع التي سيتم تنفيذها في عام 

 فيد، والتطورات األخرى المتعلقة بالتعاون في هذا المجال.في إطار تمويل مشروع الكومسيك واستجابة الكومسيك لمواجهة كو
 
 

 في جدول األعمال 9المادة الـ 
 التخفيف من حدة الفقر

 
لألسف بفقدان تراكم اإلنجازات في  19-ال يزال الفقر واحدا من أكبر تحديات التنمية التي تواجه البشرية. وقد تسببت جائحة كوفيد

 ضية.الحد من الفقر في العقود الما
 

أحاطت دورة الكومسيك السابعة والثالثون علماً مع التقدير بعقد االجتماعين السادس عشر والسابع عشر لمجموعة العمل المعنية 
 ، ورحبت بتوصياتها المتعلقة بالسياسات.PAWGبالتخفيف من حدة الفقر 

 
وفقًا للقرار ذي الصلة الصادرة عن دورة الكومسيك السابعة والثالثين، سيتم انعقاد االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة 
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 تحت شعار "تقديم المساعدة االجتماعية الفعالة و 2022العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفقر في عام 
 ."19-ديفوك ةحئاج ءوض يف يداصتقالاو يعامتجالا نيكمتلا

 
 SESRICفيما يتعلق بالمشاريع متعددة األطراف في مجال التخفيف من حدة الفقر، سيتم تنفيذ مشروعين من قبل وتركيا ومركز 

 في إطار تمويل مشروع الكومسيك. 2022في عام 
 

سيطلع مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة على نتائج االجتماع الثامن عشر واالستعدادات لالجتماع  اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:
في إطار تمويل مشروع  2022التاسع عشر لمجموعة العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفقر، والمشاريع التي سيتم تنفيذها في عام 

 الكومسيك.
 

في مجال التخفيف من حدة الفقر تحت رعاية صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية وعالوة على ذلك، تم بذل جهود للتعاون المستمر 
والبرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا وبرنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتنفيذ أهداف 

 التنمية المستدامة.
 

 )SPDAامج الخاص للتنمية في أفريقيا () والبرنISFDصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ( -
 

، أُنشئ صندوق التضامن اإلسالمي 2005وفقا للقرار ذي الصلة الصادر عن القمة اإلسالمية االستثنائية الثالثة التي عقدت في عام 
الحد من الفقر بهدف المساهمة في  2007للتنمية كصندوق خاص داخل البنك اإلسالمي للتنمية. تم إطالق الصندوق رسميا في عام 

، وهو البرنامج الخاص للتنمية 2008في الدول األعضاء. مع مبادرة هامة أخرى من البنك اإلسالمي للتنمية، والتي أطلقت في عام 
). جنبًا إلى جنب مع خلق المزيد من فرص العمل، ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز النمو االقتصادي واإلنتاج SPDAفي أفريقيا (

 البلدان األفريقية األعضاء.الزراعي في 
 

كررت دورة الكومسيك السابعة والثالثون طلبها من الدول األعضاء التي تعهدت لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية بالوفاء 
بالتزاماتها، وطلبت من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية تعزيز مساعيه لتعبئة الموارد، ودعوة مختلف الموارد بما في ذلك 

القطاع الخاص في الدول األعضاء، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى دورة الكومسيك الموارد الحكومية وغير الحكومية و
 الثامنة والثالثين.

 
تذكيراً بالقرارات ذات الصلة الصادرة من دورات الكومسيك األخيرة حول مالحظات الدول األعضاء من أجل تحسين أداء صندوق 

تخفيف من حدة الفقر من خالل زيادة قاعدة المشروع والتواصل مع الصندوق، ، في خدمة هدف الISFDالتضامن اإلسالمي للتنمية 
والتركيز على عدد أكبر من المشاريع، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة على المنح؛ طلب من صندوق 

أنشطته المستقبلية. وتقديم تقرير عن التضامن اإلسالمي للتنمية أن يأخذ هذه المالحظات في االعتبار أثناء التخطيط لبرامجه و
 التقدم المحرز إلى منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة بما في ذلك االجتماعات / الدورات القادمة للكومسيك.

 
عالوة على ذلك، طلبت الدورة من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية إعداد وإصدار منشور بموجز األنشطة التي قام بها، وأفضل 

 عاًما من وجوده. 15تنفيذ للمشاريع على مدار 
 

دوق التضامن اإلسالمي ومن المتوقع أن تقدم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تقريراً عن تنفيذ صن اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:
 ، وإبالغ اللجنة بتنفيذ البرامج المذكورة أعاله.SPDAللتنمية والبرنامج الخاص بالتنمية في إفريقيا 
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 برنامج التعليم والتدريب المهني بمنظمة التعاون اإلسالمي -
 

حصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول من أجل تحقيق الجودة في التعليم والتدريب المهني، أطلق مركز األبحاث اإل
) في عام OIC-VET) برنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (SESRICاإلسالمية (

2009. 
 

ذ خارطة الطريق حول تنفي SESRICأحاطت دورة الكومسيك السابعة والثالثون علًما مع التقدير بالتقرير المرحلي لمركز 
تقديم تقارير  SESRIC، وطلبت من مركز 2025-2020االستراتيجية للتعليم والتدريب التقني والمهني لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 مرحلية عن حالة تنفيذ خارطة الطريق إلى دورات الكومسيك الوزارية واجتماعات لجنة المتابعة.
 

للجهود المتواصلة لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب عالوة على ذلك، أعربت الدورة عن تقديرها 
إلى حشد  SESRICلتعزيز قدرات الموارد البشرية وجودتها في الدول األعضاء، ودعت مركز  SESRICللدول اإلسالمية 

إلسالمي. كما دعت الدورة الدول األعضاء المزيد من الموارد المالية لصالح برنامج التعليم والتدريب المهني بمنظمة التعاون ا
ودعمها في إطار برنامج التعليم المهني والتدريب لمنظمة  SESRICإلى المشاركة في أنشطة بناء القدرات المختلفة لمركز 

 التعاون اإلسالمي.
 

اللجنة على التقدم المنجز في تنفيذ خارطة الطريق  SESRICمن المتوقع أن يطلع مركز  اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:
 .2025-2020االستراتيجية لمنظمة التعاون اإلسالمي للتعليم والتدريب المهني 

 
 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة -

 
، تم اعتماد خطة التنمية المستدامة وأهداف التنمية 2015في نهاية عام  MDGsمع انتهاء صالحية األهداف اإلنمائية لأللفية 

، والتي تقدم جدول أعمال تنمية عالمية أكثر 2015من قبل القمة الخاصة لألمم المتحدة في سبتمبر  2030لعام  SDGsالمستدامة 
 طموًحا وشموًال.

 
بالتقرير المقدم من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية وإذ تحيط دورة الكومسيك السابعة والثالثون علما مع التقدير 

بعنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية في بلدان منظمة  SESRICواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 
أهداف التنمية المستدامة  إعداد تقارير سنوية عن التقدم المحرز في تحقيق SESRIC"؛ طلبت من مركز 2021التعاون اإلسالمي 

ذات األولوية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وتقديمها إلى دورات الكومسيك الوزارية، وطلبت أيضا من المركز 
ية االستمرار في تنفيذ أنشطة التدريب اإلحصائي مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية لصالح المكاتب اإلحصائ

 ).StatCaBالوطنية للدول األعضاء في إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية (
 
عالوة على ذلك، أحاطت الدورة علماً بقائمة األنشطة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات 

طة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة الصلة التي جمعها مكتب تنسيق الكومسيك، وطلبت من األخير تجميع أنش
 المتوافقة مع مجاالت أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية، وتقديم القائمة إلى دورة الكومسيك الثامنة والثالثين.

 
 SESRICية من المتوقع أن يطلع مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:

اللجنة على التطورات األخيرة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية واالستعدادات المتعلقة بتقريره الذي سيقدم إلى دورة 
الكومسيك الوزارية الثامنة والثالثين. سيقوم مكتب تنسيق الكومسيك كذلك بإبالغ اللجنة بالتحضيرات لتجميع قائمة أنشطة 

 مة التعاون اإلسالمي ذات الصلة المتوافقة مع مجاالت أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية.مؤسسات منظ
 
 
 

 
 في جدول األعمال 10المادة الـ 

 تعميق التعاون المالي
 

ونظًرا لوجود مبادئ رئيسية مثل توجيه التمويل إلى االقتصاد الحقيقي، وتجنب المضاربات المفرطة، وقصر الدين في قيمة 
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األصول وحظر الفائدة (الربا)؛ فإن التمويل اإلسالمي لديه إمكانات كبيرة للمساهمة في جهود التنمية في البلدان األعضاء. في هذا 
لتعاون المالي التابعة للكومسيك في اجتماعاتها األخيرة، العديد من مكونات التمويل اإلسالمي.                            السياق، كرست مجموعة عمل ا

 
اً مع التقدير بعقد االجتماعين الخامس عشر والسادس عشر لمجموعة عمل التعاون أحاطت دورة الكومسيك السابعة والثالثون علم

 . ورحبت بتوصياتها المتعلقة بالسياسات.FCWGالمالي 
 
وفقًا للقرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسيك السابعة والثالثين، سيتم انعقاد االجتماعين السابع عشر والثامن عشر لمجموعة 

 تحت شعار "جهود توحيد المعايير في التمويل اإلسالمي". 2022مالي في عام عمل التعاون ال
 
فيما يتعلق بالمشاريع متعددة األطراف في إطار التعاون المالي، سيتم تنفيذ مشروع واحد من قبل مركز األبحاث اإلحصائية 

 ر برنامج الكومسيك لتمويل المشاريع.في إطا 2022في عام  SESRICواالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 
 

سيطلع مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة على نتائج االجتماع السابع عشر واالستعدادات لالجتماع  اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:
ويل في إطار برنامج الكومسيك لتم 2022الثامن عشر لمجموعة عمل التعاون المالي، والمشاريع التي سيتم تنفيذها في عام 

 المشاريع.
 

عالوة على ذلك، تم تنفيذ األنشطة الجارية في مجال التمويل في إطار منتدى التبادل لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومنتدى الكومسيك 
 لمنظمي أسواق رأس المال، ومنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك.

 منتدى التبادل لمنظمة التعاون اإلسالمي -
 

يهدف منتدى بورصة األوراق المالية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، باعتبارها منصة خاصة وقناة اتصال للبلدان 
األعضاء، إلى تعميق وتوسيع التعاون بين السلطات ذات الصلة في البلدان األعضاء. وقد عقد المنتدى خمسة عشر اجتماًعا حتى 

. وبورصة الذهب S&P OIC/COMCEC Shariah 50يع الهامة بما في ذلك مؤشر الشريعة اآلن، وقام بتطوير بعض المشار
افتراضيا عبر اإلنترنت.  2021) أكتوبر 6-5في منظمة التعاون اإلسالمي. تم عقد االجتماع الخامس عشر للمنتدى في الفترة (

 )./http://www.oicexchanges.orgوالمعلومات التفصيلية المتعلقة بجهود المنتدى متاحة على موقع المنتدى (
 

رحبت دورة الكومسيك السابعة والثالثون بالعرض المقدم من بورصة إسطنبول، بصفتها أمانة منتدى بورصات منظمة التعاون 
، ودعت الدول األعضاء إلى المشاركة بنشاط في هذه األحداث 2022اإلسالمي، الستضافة االجتماع السادس عشر للمنتدى في عام 

 الهامة.
 

 S&P OIC/COMCEC Shariahة من الدول األعضاء أن تدعم بنشاط ترويج مؤشر الشريعة عالوة على ذلك، طلبت الدور
 والصندوق بين المستثمرين في بلدانهم من خالل األحداث العامة والبيانات الصحفية واالجتماعات الفردية. 50

 
ً في االستعدادات فيما يتعلق بإنشاء بورصة الذهب في منظمة المؤتمر اإلسالمي، طلبت الدورة من أمانة ال منتدى المضي قدما

الفنية إلنشاء بورصة الذهب التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، وتقييم جدوى نموذج األعمال، وتقديم تقرير إلى دورة الكومسيك 
زية لمنظمة الثامنة والثالثين واجتماع لجنة المتابعة. كما دعت الدورة جميع البورصات والبنوك المركزية ومنتدى البنوك المرك

التعاون اإلسالمي واألطراف األخرى ذات الصلة من الدول األعضاء المهتمة من أجل المساهمة في صياغة نموذج األعمال لسوق 
 الذهب في منظمة المؤتمر اإلسالمي الذي يعمل بشكل جيد.

 
ما هو متوقع أن تحيط اللجنة علًما ستقوم بورصة إسطنبول بوصفها األمانة العامة للمنتدى كاإلجراء (اإلجراءات) المطلوب: 

، وأن S&P OIC/COMCEC Shariah 50بالتطورات األخيرة فيما يتعلق بأنشطة المنتدى باإلضافة إلى مؤشر الشريعة 
 ترفع تقريًرا حول التقدم في أعمال مشروع بورصة الذهب المذكور أعاله. وستناقش اللجنة القضية وتتخذ اإلجراءات الالزمة..

 
 منتدى مراقبي األسواق المالية التابع للكومسيك -

 
باعتبارها منصة منتظمة تعمل على زيادة التنسيق والتعاون في مجاالت البنية التحتية التنظيمية والقانونية بين الدول األعضاء، 

منتدى تقريبًا في الخامس عقد منتدى الكومسيك لمنظمي أسواق رأس المال عشرة اجتماعات حتى اآلن. تم عقد االجتماع العاشر لل
) CMB)  رحبت الدورة بالعرض المقدم من مجلس أسواق رأس المال (/http://www.comceccmr.org( 2021من أكتوبر 
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، ودعت 2022، في عام CMR في الجمهورية التركية بصفتها أمانة المنتدى، الستضافة االجتماع الحادي عشر لمنتدى الكومسيك
 الدول األعضاء إلى المشاركة بنشاط في هذا الحدث الهام.

 
فيما يتعلق بمشروع التبادل العقاري، دعت دورة الكومسيك السابعة والثالثون الدول األعضاء المهتمة إلى المشاركة بنشاط في 
إنشاء منصة الكومسيك العقارية اإللكترونية / بورصة كومسيك العقارية، ودعتهم إلى تحديد الهيئات المخولة من قبلها، وإبالغ 

 التنسيق.أمانة المنتدى لتعزيز سبل 
 

بصفتها أمانة المنتدى، من المتوقع أن يقوم مجلس أسواق رأس المال التركي، بإطالع اللجنة على اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب: 
 التطورات األخيرة المتعلقة بأنشطة المنتدى. وستناقش اللجنة القضية وتتخذ اإلجراءات الالزمة..

 
 إلسالمي والكومسيكمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون ا -

 
تم عقد االجتماع السادس عشر للمصارف المركزية والسلطات النقدية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، حيث قررت 
البنوك المركزية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مواصلة جهود التعاون بين البنوك المركزية والسلطات النقدية في 

ضاء بصفتها "منتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك". منذ تأسيسه، كان منتدى البنوك المركزية الدول األع
لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك منصة مهمة توفر بيئة تفاعلية ومفتوحة لمناقشة القضايا النقدية والمصرفية والمالية، إلى 

تعميق التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول األعضاء في منظمة جانب تعزيز الجهود الرامية إلى 
 التعاون اإلسالمي.

 
رحبت دورة الكومسيك السابعة والثالثون بالبيان الصادر عن االجتماع الثالث لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

كما رحبت الدورة بعرض البنك  http://comceccentralbanks.org/. (2021بر سبتم 29والكومسيك الذي عقد بتاريخ 
المركزي للجمهورية التركية بصفته أمانة منتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك الستضافته االجتماع 

 وطلبت من جميع الدول األعضاء المشاركة بنشاط في هذا االجتماع.، 2022الرابع للمنتدى في عام 
 

تجاه  SESRICعالوة على ذلك، أشادت دورة الكومسيك السابعة والثالثون ببرامج التدريب وبناء القدرات التي ينظمها مركز 
تنظيم مثل هذه األنشطة  االستمرار في SESRICالبنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول األعضاء، وطلبت من مركز 

 ).CB-CaBلصالح المؤسسات الوطنية ذات الصلة في الدول األعضاء داخل إطار برنامج بناء قدرات البنوك المركزية (
 

بصفتها أمانة المنتدى، من المتوقع أيضاً أن يقوم البنك المركزي للجمهورية التركية بإبالغ اللجنة  اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:
 بأنشطة المنتدى.

 
 

 في جدول األعمال 11المادة الـ 
 االستعدادات لتبادل وجهات النظر حول

-"تقديم المساعدة االجتماعية والتمكين االجتماعي واالقتصادي بشكٍل فعاٍل في ضوء جائحة كوفيد
19" 

 
تنعقد جلسات تبادل اآلراء بانتظام في الدورات الوزارية للكومسيك. قررت دورة الكومسيك السابعة والثالثون موضوع "تقديم 

" لجلسة الكومسيك الوزارية لتبادل 19-قتصادي في ضوء جائحة كوفيدالمساعدة االجتماعية الفعالة والتمكين االجتماعي واال
وجهات النظر المقبلة. وطلبت من مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالتخفيف من حدة الفقر في اجتماعها التاسع عشر، بالتعاون 

الموضوع، وتقديم تقرير عنها  مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، والخروج بتوصيات سياسية ملموسة حول هذا
إلى دورة الكومسيك الثامنة والثالثين. تماشياً مع القرار المذكور أعاله، ستشرح مجموعة عمل الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر 

لقة في اجتماعها التاسع عشر، االستعدادات للجلسة الوزارية لتبادل وجهات النظر بالتفصيل، والتوصل إلى بعض التوصيات المتع
 بالسياسات لتقديمها إلى دورة الكومسيك الثامنة والثالثين.

 
 من المتوقع أن يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإبالغ اللجنة بالتحضيرات لجلسة تبادل اآلراء. اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:

 
 في جدول األعمال 12المادة الـ 

 مشروع جدول أعمال الدورة الثامنة والثالثين للكومسيك
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 سيتم النظر في مشروع جدول أعمال دورة الكومسيك الثامنة والثالثين من قبل لجنة المتابعة في إطار هذا البند من جدول األعمال.

 
  

 في جدول األعمال 13المادة الـ 
 

 أية أعمال أخرى
 

بالنظر إلى العدد والحجم المتزايد للقرارات المتعلقة بأنشطة وبرامج ومشاريع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في 
المجال االقتصادي؛ طلبت دورة الكومسيك السابعة والثالثون من مكتب تنسيق الكومسيك، بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون 

جية ومعايير لصياغة مشاريع القرارات في شكل أكثر إيجازا مع نقاط قابلة للتنفيذ، وتقديم تقرير اإلسالمي ذات الصلة، وتحديد منه
 عن ذلك إلى اجتماع لجنة متابعة الكومسيك والدورة الوزارية.

 
رار من المتوقع أن يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإطالع اللجنة على التطورات المتعلقة بالق اإلجراء (اإلجراءات) المطلوب:

 المذكور أعاله.
 
 
 
 

 
 


