
Standing Committee
for Economic and Commercial Cooperation
of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC)



 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال: 
 

 مكتب تنسيق الكومسيك 
 

 Necatibey Cad .No. 108, Ankara 06100, Turkeyالعنوان: 
 

 90.312.2945710الهاتف: 
 

 90.312.2945777الفاكس 
 

comcec@comcec.orgالبريد اإللكتروني: 



 

 

3 

 

 

 

 جدول املحتويات 

   الصفحة 

املتابعة التابعة للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة  للجنة  تقرير االجتماع الثامن والثالثون   

 التعاون اإلسالمي 

 املرفقات  

 5........……………………………………… الثامن والثالثين للجنة متابعة الكومسيكقائمة املشاركين في االجتماع   -1

الكلمة االفتتاحية ملعالي السيد عبد هللا رضوان آغا أوغلو، نائب الرئيس لالستراتيجية وامليزانية في رئاسة   -2

 ……35…………………………………………………………الجمهورية التركية ………………………………………………………

 40...إلسالمي ………………………………حسين إبراهيم طه، األمين العام ملنظمة التعاون ارسالة معالي السيد  -3

 ……46………………………………تقرير االجتماع األربعين للجنة الدورة ……………………………………………………… -4

 ..…………………………………………………51جدول أعمال االجتماع الثامن والثالثين للجنة متابعة الكومسيك. -5

  53…..……………………………………………………………  مسيك الثامنة والثالثينمشروع جدول أعمال دورة الكو  -6

الكلمة الختامية ملعالي السيد عبد هللا رضوان آغا أوغلو، نائب الرئيس لالستراتيجية وامليزانية في رئاسة   -7

 55………………………………………………………………الجمهورية التركية ………………………………………………………

النظر   -8 تم  التي  األساسية  الوثائق  متابعة  قائمة  للجنة  والثالثين  الثامن  االجتماع  في  عرضها  و/أو  فيها 

 58…………………………………………………………………………………………………………………………………  الكومسيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير

 االجتماع الثامن والثالثون 
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 األصـل: باإلنجليزية 

 تقرير

 االجتماع الثامن والثالثون 

 للجنة المتابعة التابعة للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري 

 (كومسيك)لمنظمة التعاون اإلسالمي  

 ( 2022مايو  24-25)

 

 

اإلسالمي  .1 التعاون  لمنظمة  والتجاري  االقتصادي  للتعاون  الدائمة  المتابعة  للجنة  والثالثون  الثامن  االجتماع  انعقد 
 الجمهورية التركية.  ،في أنقرة  2022مايو  25-24)الكومسيك( في 

 

 حضر االجتماع ممثلو الدول التالية األعضاء في اللجنة:( .2

 دائم( ،)رئيس االجتماع:  الجمهورية التركية •
 عضو دائم( ،: )نائب الرئيس المملكة العربية السعودية  •
 عضو دائم( ،: )نائب الرئيس دولة فلسطين •
 عن المنطقة العربية(  ،: )نائب الرئيس دولة الكويت  •
 عن المنطقة األفريقية(  ،: )نائب الرئيس الجمهورية النيجيرية •
 طقة آسيا(عن من ،: )نائب الرئيس جمهورية إندونيسيا  •
 : )مقرراً( جمهورية باكستان اإلسالمية  •
 : )عضو المكتب السابق( دولة قطر  •
 : )عضو المكتب السابق( ماليزيا  •
 : )عضو المكتب السابق( جمهورية الغابون  •

 

اإلسالمي .3 التعاون  لمنظمة  العامة  األمانة  ممثلو  االجتماع  حضر  الكومسيك  ،كما  تنسيق  البحوث    ،مكتب  مركز 
اإلسالمية   للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  والصناعة    ،SESRICاإلحصائية  للتجارة  اإلسالمية  الغرفة 

المؤسسة الدولية اإلسالمية   ،IDBالبنك اإلسالمي للتنمية    ،ICDTالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة    ،ICCIAوالزراعة  
والمؤسسة اإلسالمية لتنمية   ،ICIECمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  المؤسسة اإلسال  ،ITFCلتمويل التجارة  
 . SMIICومعهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية  ،ICDالقطاع الخاص 

 
 

 (.األول)قائمة المشاركين في المرفق 
 

 من جدول األعمال: الجلسة االفتتاحية   1المادة الـ 

 

الكريم .4 القرآن  تالوة  السيد    ،عقب  معالي  االجتماع  أوغلوافتتح  آغا  رضوان  هللا  الميزانية نائب    ،عبد  رئيس 
 االستراتيجية برئاسة الجمهورية التركية.
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دولة رئيس    ،عن تعازيه بوفاة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان  آغا أوغلوفي البداية أعرب معالي السيد   .5
 . أبو ظبي حاكم ،اإلمارات العربية المتحدة

 

 

إلى بعض المزايا االقتصادية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بانتشارها على    آغا أوغلووتطرق معالي   .6
 ، منتجات المتنوعةومجموعة ال  ،واألسواق الوطنية الديناميكية  ، والقوى العاملة  ،وسكانها الشباب  ، نطاق جغرافي واسع

 والتي تشكل بمجموعها أساس زيادة التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي.
 

وقد تم اتخاذ خطوات مهمة   ،TPS-OICوفيما يتعلق بنظام األفضلية التجارية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي   .7
أشاد بالجهود  و.  2022يوليو    1أن النظام سيبدأ تشغيله بالكامل بحلول  ب  آغا أوغلو معالي    ذّكربشأنه في العام الماضي؛  

البلدان    دعاوكذلك    ،عن امتنانه لجميع األطراف المساهمة   وأعرب   ،المبذولة خاصة في السنوات األخيرة لتشغيل النظام
 مة التعاون اإلسالمي التي لم تصبح بعد طرفاً في النظام إلى االنضمام إلى النظام.األعضاء في منظ

 

مجلس أمنائه ومجلس إدارته  يعمل مع    أن مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي  آغا أوغلووذكر معالي   .8
 أنشطة المركز في الفترة المقبلة.  دعا أسرة منظمة التعاون اإلسالمي بأكملها إلى المساهمة فيو ،الذين باشروا عملهم

 

الذي    OIC/COMCEC 50عالم األعمال اإلسالمي لالستثمار في مؤشر الشريعة    آغا أوغلوكما دعا معالي   .9
 الجهود المبذولة في العامين الماضيين.   بفضلمؤخراً صندوق استثمار أصبح 

 

فوائد التحول الرقمي التي أصبحت واسعة االنتشار بشكل متزايد    إلى  آغا أوغلومعالي    أشار  ،باإلضافة إلى ذلك .10
  ، كتقديم الخدمات بصورة أسرع وأكثر تكامالً   ،سواء في المسائل التجارية أو في الخدمات العامة في السنوات األخيرة

 نطاق الكومسيك. ضمن تحول الرقميفي مجال ال كثيرةعن إمكانية إيجاد فرص تعاون  أعربو

 

التوصيات السياسية الملموسة وخرائط الطريق التي سيتم تطويرها خالل ب  ثقتهعن    آغا أوغلومعالي    أعربكما   .11
بشكٍل كبيٍر في جهود التعاون في المجاالت ذات الصلة في الفترة   للمساهمةهذا العام    المنعقدة  اجتماعات مجموعة العمل

 المقبلة. 

 

  ، 2022والمخطط تنفيذها في عام    2021تم تنفيذها في عام  أخيراً إلى المشاريع التي    آغا أوغلومعالي    وتطرق .12
جميع أصحاب  للجهود التي يبذلها  بالنجاح  الخالصة  عن تمنياته    وأعرب  ،أدوات الكومسيك لتمويل المشاريع  والتي تمولها

 المشاريع والشركاء.
 

التي ستجواختتم معالي آغا أوغلو مالحظاته   .13 المداوالت  النجاح لجميع   38رى خالل االجتماع  بتمنياته بكل 
 للجنة المتابعة. 

 
 

 (.الثانيفي المرفق  عبد هللا رضوان آغا أوغلو)نص بيان معالي السيد 

 
 

السيد ناجي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي من قبل    ،معالي السيد حسين إبراهيم طهتمت قراءة رسالة   .14
في رسالته    السيد طه منظمة التعاون اإلسالمي. وقد أعرب معالي  االقتصادية للدائرة الشؤون  المدير العام    ،جباروف

 هذا االجتماع. ترتيبات عن تقديره العميق لحكومة الجمهورية التركية وشعبها الصديق ومكتب تنسيق الكومسيك على 
في نظام اإلمدادات فإن االضطرابات    ،19- طه أنه باإلضافة إلى اآلثار السلبية لجائحة كوفيدالسيد  سعادة    ذكر .15

الغذائية الناجمة عن الصراع الروسي األوكراني قد عرضت األمن الغذائي في العديد من الدول األعضاء في منظمة 
إلى لجوء سعادة طه أن النزاعات والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ أدت    وأضافالتعاون اإلسالمي للخطر.  

مما أدى إلى تفاقم الوضع الهش    ،يد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميفي العدمن البشر  ماليين  ال  ونزوح
 . أصالً 

  ،طه أنه في ضوء التحديات التي تواجهها البلدان اإلسالمية مثل ارتفاع معدالت البطالةالسيد  سعادة    أكد  كما .16
التحتية  البنية  الطبيعية  ،وعدم كفاية مرافق  التعاون فإن    ،والنزاعات والكوارث  التركيز على زيادة  إلى  هناك حاجة 

وزيادة االستثمار في القطاعات الحيوية مثل الزراعة    ،والتآزر بين الدول األعضاء والمؤسسات في جميع القطاعات

https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_Arab_Emirates
https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_Arab_Emirates
https://en.wikipedia.org/wiki/Emirate_of_Abu_Dhabi
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تعزيز التجارة والتعاون البيني  اإلسالمي الرامية إلى    التعاونوتنفيذ جميع مبادرات منظمة    ،والصناعات والتكنولوجيا
  نظام التفضيل التجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي   بما في ذلك  ،اإلسالمي  التعاونمنظمة  في  

TPS-OICوتنظيم المعارض التجارية والسياحية لمنظمة  ؛خارطة الطريق االستراتيجية لتنمية السياحة اإلسالميةو ؛
 تظام. التعاون اإلسالمي بان

 

 في المرفق الثالث(. السيد حسين إبراهيم طه)مرفق نسخة من نص رسالة معالي 

 
 

الوكيل   النمش،دولة الكويت السيد طالل  رئيس وفد    ،وكذلك خاطب االجتماع نيابة عن جميع أعضاء اللجنة .17
المالية، لوزارة  االقتصادية  للشؤون  لحكومة    المساعد  وتقديره  شكره  عن  عبر  الستضافتها  وقد  التركية  الجمهورية 
 . لالجتماع ولمكتب تنسيق الكومسيك لتنظيمه

في  وأشقائنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة أسمى آيات التعازي لدولة اإلمارات العربية المتحدة قدم كما   .18
ظمة التعاون اإلسالمي إلى وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب هللا ثراه. ودعا الدول األعضاء في من

 الحدث الجانبي وأزمة ندرة الغذاء. 19-أوثق من أجل التخفيف من اآلثار السلبية لجائحة كوفيد بشكلالعمل 

 

 . 2022مايو  18انعقد االجتماع األربعون للجنة دورة الكومسيك بشكل افتراضي في  .19
 

 (.الرابع)تقرير اجتماع دورة الكومسيك األربعون في المرفق 
 

 جلسات العمل

 

نائب الرئيس الميزانية االستراتيجية    ،رضوان آغا أوغلوعبد هللا  ترأس جلسات عمل االجتماع معالي السيد   .20
 في رئاسة الجمهورية التركية.

 

 وقد أقرت اللجنة جدول أعمال االجتماع. •
 

 (.الخامسنسخة من جدول األعمال في المرفق 
 

 

 استراتيجية الكومسيك وتنفيذها من جدول األعمال:  2المادة الـ 

 

والذي سلط الضوء على   ،اللجنة بتقرير تنفيذ استراتيجية الكومسيك المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك رحبت .21
تنفيذ االستراتيجية المحرز في  لمساهماتها    وأثنت  ،التقدم  التعاون اإلسالمي  الدول األعضاء ومؤسسات منظمة  على 
اللجنة من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي مواصلة دعمها   طلبتالقيمة في تنفيذ االستراتيجية. كما  

 الكامل لتنفيذ االستراتيجية.
 

عاون وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة  بنجاح انعقاد مجموعات عمل الكومسيك في مجاالت الت  رحبت اللجنة .22
 عن دورة الكومسيك السابعة والثالثين. 

 

في مجاالت    وأشادت .23 األعضاء  الدول  بين  السياسات  تقريب  أجل  العمل من  اللجنة على جهود مجموعات 
 التعاون الخاصة بكل منها.

 

من خالل    19-اللجنة بجهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تعويض اآلثار السلبية لوباء كوفيد  أشادت .24
اللجنة على أهمية تعزيز   ركزتلدعم للبلدان األعضاء. ومن آليات ا  واألشكال األخرىاألنشطة والمشاريع والبرامج  

 استثمارها على نطاق أوسع. ضمان  هذه البرامج واألنشطة في رفع التوعية إضافة إلى 
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بأنه تم   أحاطت علماً مع التقديرو  CCRباهتمام الدول األعضاء ببرنامج استجابة الكومسيك    رحبت اللجنة .25
 . CCRضمن نطاق برنامج استجابة الكومسيك   2022اختيار سبعة مشاريع ليتم تمويلها في عام 

 

بجهود البلدان األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي نحو تحقيق توصيات سياسات الكومسيك   إشادة .26
مؤسسات منظمة   وحثت  ،ت السياساتدعت اللجنة جميع الدول األعضاء إلى بذل كل جهد ممكن لتنفيذ توصيا  ،الوزارية

 التعاون اإلسالمي ذات الصلة على دعم الدول األعضاء في هذا الصدد. 
 

بالزيادة الكبيرة في عدد األنشطة التي تضطلع بها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي من أجل   رحبت اللجنة .27
 تحقيق استراتيجية الكومسيك. 

 

التي    إشادةً  .28 للمشروعات  القيمة  الكومسيكمولها  بالنتائج  السابق منذ عام    مكتب تنسيق    رحبت   ،2014في 
البلدان األعضاء إلى تكثيف جهودها لالستفادة من    ودعت،  2022  مشروًعا لتنفيذها في عام   سبعة عشر   اللجنة ببدء

 ال سيما بهدف تجسيد توصيات السياسات الوزارية.  ،فوائد تمويل الكومسيك للمشاريع
 

الكومسيك الوطنية ونقاط اتصال مجموعة العمل؛ للعمل بشكل وثيق مع مكتب تنسيق اللجنة نقاط اتصال    دعت .29
 الكومسيك من أجل التنسيق والتواصل الفعال. 

 

المعرفة للكومسيك من   دعتكما   .30 إنتاج  المشاركة بنشاط في جهود  إلى  العمل  اللجنة نقاط اتصال مجموعة 
من بين أمور   ،خالل المساعدة في جمع البيانات الخاصة بكل بلد والتحقق منها وتقديم التغذية الراجعة للدراسات البحثية

 أخرى. 

كومسيك الوطنية ونقاط اتصال مجموعة عمل  اللجنة الدول األعضاء إلى ضمان مشاركة نقاط اتصال ال  دعت .31
 الكومسيك في اجتماعات لجنة متابعة الكومسيك وجلسات الكومسيك.

 
مع إشادة اللجنة بالدول األعضاء إلرسال تقاريرها عن تقدمها نحو تنفيذ توصيات سياسة الكومسيك إلى نظام   .32

األعضاء الذين لم يقوموا بهذا بعد إلى أن يستخدموا منصة المتابعة البلدان دعت اللجنة فقد  ،متابعة سياسات الكومسيك
 .  2022سبتمبر/أيلول  30وذلك بحلول تاريخ  ،الرقمية إلرسال تقارير التقدم في تنفيذ توصيات سياسة الكومسيك 

 

في   وشجعت .33 بنشاط  المشاركة  على  الكومسيك  عمل  مجموعات  في  سجلت  التي  األعضاء  الدول  اللجنة 
 ات القادمة لمجموعات العمل ذات الصلة. االجتماع

 

والتي تؤكد على دور الكومسيك في ضمان التنسيق الشامل   ،تماشياً مع قرارات دورات الكومسيك ذات الصلة .34
األعضاء وفقا الختصاصاتها؛   الدول  بين  والتجاري  االقتصادي  بالتعاون  المتعلقة  اإلسالمي  التعاون  ألنشطة منظمة 

التعاون   شددت منظمة  ومؤسسات  األعضاء  الدول  مع  بأنشطة  القيام  في  الكومسيك  تنسيق  مكتب  دور  على  اللجنة 
 مي والمنظمات الدولية األخرى من أجل تحقيق أهداف الكومسيك على النحو المبين في نظامها األساسي.اإلسال

 

ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية   ،اللجنة عن تقديرها لمكتب تنسيق الكومسيك  وأعربت .35
 ، IsDBالبنك اإلسالمي للتنمية  و  ،ICDTوالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة    ،SESRICوالتدريب للدول اإلسالمية  

التجارة   لتنمية  اإلسالمية  االستثمار  ITFCوالمؤسسة  لتأمين  اإلسالمية  والمؤسسة  الصادرات  ،  ،  ICIECوائتمان 
ومعهد   ،ICCIAوالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  ،  ICDلتنمية القطاع الخاص  والمؤسسة اإلسالمية  

 لما بذلوه من جهود من أجل تنفيذ استراتيجية الكومسيك.  SMIICلدول اإلسالمية المواصفات والمقاييس ل
 

 ،اللجنة من الدول األعضاء المعنية المشاركة بنشاط في األنشطة التي سينظمها مكتب تنسيق الكومسيك  طلبت .36
اإلسالمية   للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  اإلسالمي  والم  ،SESRICومركز  ركز 

التجارة   للتنمية  و  ،ICDTلتنمية  اإلسالمي  التجارة    ،IsDBالبنك  لتمويل  اإلسالمية  الدولية  المؤسسة   ،ITFCو 
  ،ICDوالمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص    ،ICIECوالمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  

والزراعة   والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  الغذائي  ، ICCIAوالغرفة  لألمن  اإلسالمية  ومعهد   ، IOFS  والمنظمة 



OIC/COMCEC-FC/38-22/REP                 

 

9 

هذه المؤسسات   ودعتفي مجاالت التعاون في استراتيجية الكومسيك.    SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  
 ضمان مشاركتها. إلى تبليغ الدعوات للدول األعضاء قبل االجتماعات بوقت كاف ل

 

عمل  .37 اتصال مجموعات  لنقاط  التاسع  السنوي  االجتماع  تنظيم  الكومسيك  تنسيق  مكتب  بتولي  اللجنة  رحبت 
. ودعت نقاط اتصال مجموعات عمل الكومسيك ونقاط االتصال الوطنية إلى المشاركة 2022  أكتوبر  الكومسيك في

 الفعالة في االجتماع.
 

إلى القرار ذي    تشيروإذ   .38 الدورة الوزارية  اللجنة  المبادرة/البرنامج    37الصلة الصادر عن  للكومسيك بشأن 
وطلبت    تنسيق الكومسيكباإلحاطة التي قدمها مكتب    التقديراللجنة علما مع    أحاطت  ،الرقمي الرفيع المستوى للكومسيك

وضع اللمسات    ، الصلةاإلسالمي ذات    تعاونبالتعاون مع البلدان األعضاء المهتمة ومؤسسات منظمة ال  ،من المكتب
لبلدان األعضاء  احول احتياجات    رؤىعلى  اسبيان للحصول  إجراء  األخيرة على األعمال التحضيرية التقنية من خالل

 ،للكومسيك  38)عند الحاجة( بهدف إطالق المبادرة/البرنامج خالل الدورة الوزارية    وتنظيم اجتماعات تقنية وتوقعاتها  
اللجنة من الدول األعضاء إخطار سلطاتها ذات الصلة ونقاط االتصال المسؤولة  طلبت  . كما  وذلك من جملة أمور أخرى

 . 2022يوليو تموز/ 1بحلول  تنسيق الكومسيكعن قضايا التحول الرقمي إلى مكتب 

 

 (TYPOAبرنامج عمل لمدة عشر سنوات ): 2025 –من جدول األعمال: تنفيذ برنامج منظمة التعاون اإلسالمي  3المادة الـ 

 

ً اللجنة    أخذت .39 بالتقرير الذي قدمته األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي حول تنفيذ المكون االقتصادي    علما
 : برنامج العمل.2025-والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي

 

: برنامج  2025ظمة التعاون اإلسالمي على أهمية المتابعة النشطة للقسم االقتصادي والتجاري لمنوإذ تشدد  .40
عمل الكومسيك؛ طلبت اللجنة من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي االستمرار في تقديم تقارير مرحلية شاملة  

 عن تنفيذ البرنامج إلى دورات الكومسيك واجتماعات المتابعة بما يتماشى مع قرارات الكومسيك ذات الصلة. 
 

ت ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسيك؛ طلبت اللجنة من الدول األعضاء التي لم  وإذ تذكر بالقرارا .41
تفعل ذلك بعد التوقيع والتصديق على االتفاقيات في المجال االقتصادي من أجل تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري  

 بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 
 

 بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الرئيسية للكومسيك بما في ذلك   مع التقديراللجنة علما    أحاطت .42
ومركز التحكيم التابع لمنظمة ، TPS-OIC نظام التفضيل التجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

المتوخاة في األقسام االقتصادية من برنامج عمل منظمة التعاون سهم في تحقيق األهداف  تس  والتياإلسالمي    التعاون
 . 2025-اإلسالمي

 

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

 

بعقد االجتماع الثامن عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون التجاري في    أحاطت اللجنة علماً مع التقدير .43
تحت شعار "زيادة تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان األعضاء    ، في شكل افتراضي فقط  ،2022مايو    11

 في منظمة التعاون اإلسالمي". 
 

في  .44 بنشاط  المشاركة  إلى  التجارية  الكومسيك  في مجموعة عمل  التي سجلت  األعضاء  الدول  اللجنة  دعت 
 . 2022الجتماع الثامن عشر في أكتوبر اجتماعها التاسع عشر المقرر تنظيمه بنفس موضوع ا

 
 إلى التسجيل في مجموعة عمل الكومسيك التجارية.  ،كما دعت اللجنة الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد .45

 

اللجنة .46 الكومسيك  رحبت  تنسيق  مكتب  نظمها  التي  واالقتصادية    ، باألنشطة  اإلحصائية  األبحاث  ومركز 
اإلسالمية   للدول  والتدريب  التجارة    ،SESRICواالجتماعية  لتنمية  اإلسالمي  اإلسالمي  و  ،ICDTوالمركز  البنك 
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والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان   ،ITFCوالمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  ،  IsDBللتنمية  
والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة    ،ICDوالمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص    ،ICIECالصادرات  

ICCIA،    للدول اإلسالمية المواصفات والمقاييس  الكومسيك منذ دورة   SMIICومعهد  يتماشى مع استراتيجية  بما 
 السابع والثالثين. الكومسيك 

 
والزراعة   .47 والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  والغرفة  تركيا  بجهود  اللجنة  المواصفات   ICCIAأشادت  ومعهد 

اإلسالمية   للدول  عام    SMIICوالمقاييس  في  تنفيذها  تم  التي  التالية  لتمويل   2021للمشاريع  الكومسيك  إطار  في 
 المشاريع:

ز تيسير التجارة" المنفذ من قبل الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة  المشروع بعنوان "التحول الرقمي لتعزي •
ICCIA  دولة عضواً.  29بالشراكة مع 

المشروع بعنوان "تدريب مؤسسة الحالل التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي / معهد المواصفات والمقاييس   •
عهد المواصفات والمقاييس للدول  ( في منطقة إفريقيا" المنفَّذ من قبل مOIC / SMIICللدول اإلسالمية )

 دولة عضو.  12بالشراكة مع  SMIICاإلسالمية 

المشروع بعنوان "تطوير رأس المال البشري في دول منظمة التعاون اإلسالمي للتدقيق التقني الحالل على   •
مع نيجيريا    والبنية التحتية للجودة الحالل" المنفَّذ من قبل تركيا بالشراكة  SMIICأساس نظام شهادة الحالل  

 وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان.
 

ومعهد المواصفات    ، ICCIAبجهود فلسطين ولبنان والمغرب وإندونيسيا والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة    أشادت اللجنة كذلك .48

الدعوة التاسعة القتراح المشاريع    في إطار  2022للقيام بالمشاريع التالية التي سيتم تنفيذها في عام    ،SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية  

 في إطار الكومسيك لتمويل المشاريع: 

تنفذه ستدويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة" الذي    -المشروع بعنوان "تعزيز الحجر الجيري الفلسطيني   •
 فلسطين. 

لبنان بالشراكة  ستنفذه  مشروع "تطوير خارطة طريق إلنشاء هيئة تيسير التجارة الوطنية في لبنان" الذي   •
 مع ماليزيا والمغرب وتركيا.

مشروع "تسريع التخليص الجمركي للبضائع بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل   •
المغرب بالشراكة مع تركيا واإلمارات العربية المتحدة تنفذه  ستبادل شهادات المنشأ اإللكترونية" الذي  

 وإندونيسيا.

الحجم   • والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  المقدمة  والمساعدة  الصادرات  استراتيجية  مستوى  "رفع  مشروع 
 تنفذه إندونيسيا بالشراكة مع باكستان وفلسطين والمملكة العربية السعودية.سللوصول إلى األسواق" الذي  

للدول  مشروع "ت  • المواصفات والمقاييس  التعاون اإلسالمي / معهد  عزيز استخدام معايير الحالل لمنظمة 
( في المنطقة اآلسيوية والعربية" الذي سينفذه معهد المواصفات والمقاييس  OIC / SMIICاإلسالمية )

 دولة عضواً.  17للدول اإلسالمية بالشراكة مع 
 

  2021من أجل التنفيذ الناجح للمشاريع التالية التي تم تنفيذها في عام  اللجنة بجهود لبنان وفلسطين    كما أشادت .49
 في نطاق استجابة الكومسيك لوباء كوفيد:

 المشروع بعنوان "التحول الرقمي لوزارة االقتصاد والتجارة" المنفَّذ من قبل لبنان بالشراكة مع تركيا. •

لوزار • اإللكترونية  التحتية  البنية  "تحديث  بعنوان  قبل المشروع  من  المنفَّذ  الوطني"  االقتصاد  ة 
 فلسطين. 

 
اللجنة كذلك .50 في مواجهة كوفيد  أشادت  المرونة  "برنامج  في مشروع  السنغال  أجل إلدارة    19-بجهود  من 

 في نطاق دعوة الكومسيك الثانية لالستجابة لجائحة كوفيد. 2022الرقمية لألسواق الزراعية" لنفيذه في عام  
 

طة التالية في  لتنظيمه الدراسات واألنش  ICDTللمركز اإلسالمي لتنمية التجارة    عن تقديرها   اللجنة  أعربت .51
حول "التجارة بين الدول األعضاء في منظمة  ICDTمجال التجارة؛ البيانات الحديثة للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

اإلسالمي"  واالستثمار    ،التعاون  للتجارة  الفرعية  اللجنة  لقادة  الثاني  )  TISCاالجتماع  في  عقد  مارس  9-8الذي   )
وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة   ،المعارض التجارية والمشاركة فيها  تنظيمالندوات عبر اإلنترنت حول  و  ،2022

التكيف مع جائحة كورونا الصادرات  ،الحجم على  الصغيرة   ،وتسعير وتوثيق  للشركات  التجاري  التفاوض  وتقنيات 
الحجم الدولية  ،والمتوسطة  التجارة  الدفع  ،وإثارة  و  ،وطريقة  الجديدة  الدولية  التجارة  استراتيجيات    وقواعد  تصدير 

 .  2022المنتجات الغذائية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الفترة بين يناير ومارس 
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52.  ً     بأن أحاطت اللجنة علما

منتدى االستثمار السنغالي لمنظمة التعاون   ICDTتنظم جمهورية السنغال مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة   -
الفترة )  داكار في  للدول    2022( يونيو  17-16اإلسالمي في  السابع عشر  التجاري  المعرض  على هامش 

 . 2022( يونيو 19-13األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المقرر عقده في )

اجتماع القهوة لمنظمة التعاون اإلسالمي   ICDTمع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة    جمهورية أوغندا  تنظم  -
 .  2022يوليو  12-11في كمباال في 

التونسية - الجمهورية  التعاون    مع  ستنظم  لمنظمة  التونسي  االستثمار  منتدى  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  المركز 
التعاون اإلسالمي" في تونس في ) التاسع لمنظمة  بر  ( سبتم18-14اإلسالمي على هامش "معرض الحالل 

2022 ، 

؛ منتدى االستثمار )منظمة التعاون ICDTلتنمية التجارة  اإلسالمي المركز مع جمهورية ساحل العاج ستنظم  -
وذلك خالل "معرض منظمة التعاون اإلسالمي الثاني للقطن والمنسوجات والمالبس"    ،ساحل العاج(  -اإلسالمي  

 . 2022بر أكتو  2سبتمبر إلى  28في أبيدجان في الفترة الممتدة بين 

وبالتعاون مع االتحاد المغربي لصناعة    ICDTلتنمية التجارة    اإلسالمي  المركز  مع  المملكة المغربية  ستشارك  -
  2023البالستيك في تنظيم النسخة الثانية من معرض منظمة التعاون اإلسالمي حول صناعة البالستيك في عام  

 بنشاط في هذا المعرض.  وتشجع الدول األعضاء على المشاركة ،في الدار البيضاء

 

المتعلقة   طلبت .53 بالبيانات  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  المركز  تزويد  في  االستمرار  األعضاء  الدول  من  اللجنة 
والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة   IDBإلى البنك اإلسالمي للتنمية  وعهدت    ،بإحصاءات وأنظمة التجارة واالستثمار

ICDT   وتقديم تقرير إلى الكومسيك ومحافل    ،لتعاون اإلسالميبمتابعة قضية توسيع التجارة البينية بين بلدان منظمة ا
 منظمة التعاون اإلسالمي األخرى.

 

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

 
واجتماع لجنة   ،إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورة الكومسيك الوزارية السابعة والثالثين  باإلشارة .54

طلبت  موعداً نهائياً لتفعيل النظام؛    2022بشأن تحديد األول من يوليو    2021المفاوضات التجارية المنعقد في يونيو  
الدول    اللجنة بذلك  المشاركةمن  ذلك   ،القيام  الداخلية واالستعدادات األخرى حتى  إجراءاتها  استكمال  واإلسراع في 
 التاريخ. 

 
من الدول    طلبت اللجنة  ،لقرار ذي الصلة الصادر عن الدورة الوزارية السابعة والثالثينوباإلشارة أيضا إلى ا  .55

والدول التي لم    ،TPS-OICالمشاركة في نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  
ذات الصلة التي يتعين اتخاذها لتنفيذ    باإلجراءات الداخلية  TNCأن تخطر أمانة لجنة التفاوض التجاري    ،تفعل ذلك بعد

 .TPS-OICقواعد منشأ في نظام 
 

لالنتهاء من استكمال عملية قوائم االمتياز    TNCاللجنة بالجهود التي تبذلها سكرتارية لجنة التفاوض    وأشادت .56
  TPS-OICعيل نظام  ودعت الدول األعضاء المعنية إلى تسريع جهودها لتقديم قوائم االمتياز بنفس الشكل لتف  ،المحدثة

 في أقرب وقت ممكن.

 
التجارة   .57 لتنمية  للمركز اإلسالمي  اللجنة عن تقديرها  لقيامه بدراسة عن األثر االقتصادي    ICDTوأعربت 

والتي قُدمت إلى اجتماع لجنة   ،مشاركة  الدولالمحتمل لنظام األفضلية التجارية بين دول منظمة التعاون اإلسالمي على  
 . TNCالتفاوض التجاري 

 
طلبت اللجنة من أمانة لجنة    ،TNCباإلشارة إلى القرار ذي الصلة الذي اتخذته أمانة لجنة التفاوض التجاري   .58

مواصلة جهودهما نحو توسيع عضوية نظام التفضيل التجاري بين الدول األعضاء في منظمة   TNCالتفاوض التجاري  
الفنية المتصلة بتنفيذ نظام التفضيل التجاري بين الدول    التعاون اإلسالمي وتنظيم أنشطة بناء قدرات حول المواضيع 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
 

 لتنظيمه ندوات إلكترونية  ICDTبمبادرة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة    أحاطت اللجنة علماً مع التقدير .59
ول نظام األفضلية التجارية بين الدول  للتوعية عبر اإلنترنت لصالح الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ح

وذلك بالتعاون مع مكتب تنسيق الكومسيك لصالح اتحاد المغرب  ،TPS/OICاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
  ECOWAS  والجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  COMESAالعربي والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا  
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 . 2022في عام   CEMACلوسط أفريقيا  والجماعة االقتصادية والنقدية

 

  ، وبالتحديد اتفاقية اإلطار  ،TPS-OICاللجنة الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقيات    دعت .60
 أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.  ،وقواعد المنشأ PRETASبروتوكول نظام التعرفة التفضيلية 

 
ً   أحاطت .61 علما بالقضايا   اللجنة  يتعلق  فيما  األعضاء  البلدان  بعض  عنها  أعربت  التي  التدريبية  باالحتياجات 

باستعداد مكتب    ورحبت  ،TPS-OICنظام التفضل التجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  المتعلقة ب
 لتنظيم أنشطة تدريبية تتماشى مع طلبات البلدان األعضاء.  الكومسيكتنسيق 

 

 ارض التجارية اإلسالمية المع •

 

اللجنة بالعرض المقدم من الدول األعضاء التالية الستضافة المعارض التجارية اإلسالمية بالتعاون مع   رحبت .62
 من الدول األعضاء المشاركة بنشاط في األحداث التالية:  وطلبت ،ICDTالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 

السابع عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي   تستضيف جمهورية السنغال المعرض التجاري •
 . 2022( يونيو 19-13في داكار في الفترة )

تستضيف الجمهورية التونسية "معرض الحالل التاسع لمنظمة التعاون اإلسالمي" في تونس  •
 ICDTبالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  2022( سبتمبر 18-14في الفترة )

 .SMIICومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

المي الثاني للقطن والمنسوجات والمالبس"  تستضيف جمهورية ساحل العاج "معرض منظمة التعاون اإلس •
 . 2022أكتوبر  2سبتمبر إلى  28في أبيدجان في الفترة من 

بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية    2022( أكتوبر  8-6تستضيف مملكة البحرين "معرض البحرين للحالل" في الفترة من ) •

 . SMIICومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  ICDTالتجارة 

تستضيف جمهورية تركيا "معرض الحالل العاشر لمنظمة التعاون اإلسالمي" في إسطنبول في الفترة   •
نوفمبر  23-27) التجارة    2022(  لتنمية  الدولي  المركز  المواصفات   ICDTبالتعاون مع  ومعهد 

 .SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية 

يف جمهورية باكستان اإلسالمية المعرض التجاري الثامن عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي بالتعاون تستض •
 . 2022مع المركز الدولي لتنمية التجارة في عام 

 

أكتوبر   1دبي" من    2020لإلمارات العربية المتحدة الستضافتها "معرض إكسبو    أعربت اللجنة عن تقديرها .63
 .  2022مارس  31إلى  2021

 
ت اللجنة طلبها إلى الدول األعضاء لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في المعارض التجارية  كرر .64

 اإلسالمية.
 

تقارير مرحلية عن المعارض التجارية    ،اللجنة من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن يقدم بشكل منتظم  طلبت .65
عارض إلى دورات الكومسيك ومنتديات منظمة التعاون للدول اإلسالمية والمعارض المتخصصة األخرى وكذلك الم

 اإلسالمي األخرى ذات الصلة. 
 

اللجنة   .66 التجارة  طلبت  لتنمية  اإلسالمي  المركز  من  الخاصة    ICDTأيضاً  المعارض  من  المزيد  ينظم  أن 
 وأن يواصل االستفادة من الخبرة المهنية في هذه األنشطة. ،بالقطاعات المحددة

 

رفيعة    طلبت]\ .67 المنتديات  مثل  االستثمار  ترويج  أنشطة  تنظيم  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  المركز  من  اللجنة 
المؤتمر  منظمة  داخل  االستثمار  تعزيز  أجل  من  واإلقليمي  الوطني  المستويين  على  القدرات  بناء  وبرامج  المستوى 

 اإلسالمي[.
 

 المساعدة الفنية ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية  •

 

لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة على    ربت اللجنة عن شكرها وتقديرهاأع .68
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على الحاجة إلى زيادة    وأكدت  ،تنظيم دورات تدريبية وندوات متعلقة بمنظمة التجارة العالمية لصالح الدول األعضاء
 ين جميع الدول األعضاء. نشر المعلومات حول الدورات التدريبية بشكل أكثر فعالية ب

 

اللجنة .69 للتنمية    دعت  اإلسالمي  التجارة    IDBالبنك  لتنمية  اإلسالمي  تقديم   ICDTوالمركز  مواصلة  إلى 
البلدان    ،المساعدة التقنية للبلدان األعضاء بشأن القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية وتعزيز جهودها في توعية 

اقتصاداتها على  وأثرها  العالمية  التجارة  منظمة  مع  التجارية  المفاوضات  أهمية  بشأن  البنك    وطلبت  ،األعضاء  من 
للتنمية   التجارة    IDBاإلسالمي  لتنمية  القُدرات    ICDTوالمركز اإلسالمي  لتعزيز  الجهود  التعاون وتنسيق  مواصلة 

لتسهيل اندماجهم الكامل في النظام التجاري متعدد   ،لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالبشرية والمؤسسية ل
 األطراف على أساس منصف وعادل. 

 

اللجنة أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى مساعدة أعضاء منظمة   دعت .70
 ارة العالمية في عملية انضمامهم إلى منظمة التجارة العالمية. التعاون اإلسالمي غير األعضاء في منظمة التج

 

ً كما   .71 الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة إلى تقديم الدعم للبلدان    دعت اللجنة أيضا
العالمية بشأن    األعضاء التي تحتاج إلى مساعدة فنية بشأن ممارسات تيسير التجارة من أجل تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة

 تيسير التجارة. 
 

إلى مراقبة    ICDTوالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة    IDBاللجنة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية    ودعت .72
وتقديم تقرير عنها إلى دورات الكومسيك السنوية والمحافل المعنية   ،األمور المتعلقة بأنشطة منظمة التجارة العالمية

 األخرى.
 

إلى    ICDTوالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة    IDB Groupمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية    اللجنةدعت   .73
  ،مواصلة جهودهما في تقديم مساعدتهما التقنية إلى الدول األعضاء في سياق المفاوضات التجارية متعددة األطراف

 منصة مشتركة للمفاوضات.بهدف وضع  ،وتنسيق مواقف الدول األعضاء داخل منظمة التجارة العالمية

 

المقدمة من   WTOبتقارير الرصد المتعلقة بشؤون منظمة التجارة العالمية    أحاطت اللجنة علماً مع التقدير .74
امتثاالً لقرار دورة الكومسيك   IDB Groupومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية    ICDTالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  

 الرابعة عشرة. 

 

لتنظيمه اجتماعاً افتراضياً للتشاور مع   ICDTللمركز اإلسالمي لتنمية التجارة    ن تقديرهاأعربت اللجنة ع .75
بلدان المجموعات األفريقية والعربية واآلسيوية من أجل دراسة االحتياجات والمساعدة الفنية بشأن تنفيذ اتفاقيات تيسير  

 . 2022فبراير   24يناير حتى  25التجارة لمنظمة التجارة العالمية من 

 

تقديرها  .76 اللجنة عن  والتكامل   أعربت  والتعاون  للتنمية  اإلسالمي  والبنك  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  للمركز 
( ومزايا الخطة اإلقليمية للتنفيذ المستدام TFAلتنظيم ورشة عمل حول "اتفاقية تيسير التجارة ) IsDB RCIاإلقليمي 

 . في دبي 2022رس  ( ما24-23في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي" في )

 

والبنك اإلسالمي للتنمية   ICDTبالمساعدة التقنية المقدمة من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة   رحبت اللجنة .77
IsDB  لمرافقة مرشحي الدول العربية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ،  

عام   من  ابتداًء  اإللكتروني  الدولي  البري  النقل  برنامج  بشأن  اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  األفريقي  البرنامج  وإطالق 
2022 . 

  
 

 أنشطة تمويل التجارة  •

 

للتمويل التجاري وأنشطة الترويج والتطوير وبناء القدرات التي تقوم بها المؤسسة   رهاأعربت اللجنة عن تقدي  .78
وحشد األموال من السوق الدولية وشركاء التنمية لتمويل عمليات التجارة في   ،ITFCاإلسالمية الدولية لتمويل التجارة  

 %. 25تمر اإلسالمي بنسبة بما يساهم في تحقيق هدف التجارة البينية في منظمة المؤ ،الدول األعضاء
 

التقدير  .79 مع  علماً  اللجنة  لتمويل   أحاطت  اإلسالمية  الدولية  للمؤسسة  التراكمية  والمدفوعات  الموافقات  بأن 
  50.2مليار دوالر أمريكي و  61.54إلى    ،2021حتى نهاية عام    2008منذ إنشائها في عام    ،التجارة قد وصلت
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ً   تحيطكما  ،  على التوالي  ،مليار دوالر أمريكي التجارة   لتنميةبأن األموال التراكمية للمؤسسة اإلسالمية    مع التقدير  علما
 مليار دوالر أمريكي. 38منذ إنشائها بلغت  ،التي تم حشدها من البنوك والمؤسسات المالية الشريكة

التجارة    أشادت .80 لتمويل  الدولية  المؤسسة اإلسالمية  تبذلها  التي  بالجهود  الشركات   ITFCاللجنة  في تمويل 
بجهودها   أحاطت علماو  ،الصغيرة والمتوسطة والبلدان األعضاء األقل نموا والتجارة داخل منظمة المؤتمر اإلسالمي

الزراعة الذي له التمويل لقطاع  المزيد من  تأثير مباشر وبارز على تحسين اإلنتاجية وخلق   لتنويع محفظتها وتقديم 
 وزيادة عائدات التصدير والتخفيف من حدة الفقر.  ،فرص العمل

 

التجارة    ترحب .81 لتمويل  الدولية  المؤسسة اإلسالمية  التي تبذلها  من أجل تنفيذ برامج   ITFCاللجنة بالجهود 
لوباء كوفيد السلبية  اآلثار  للتخفيف من  ا   19-خاصة  البلدان  التجارة في  التعاون اإلسالمي على  ألعضاء في منظمة 

مليون    604.7على مبلغ    ITFCوتطوير األعمال واشادت اللجنة بموافقة المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة  
مليون   802( للدول األعضاء لتخفيف آثار الجائحة والموافقة على مبلغ  R1دوالر أمريكي كمبلغ استجابة سريعة )

و إلنعاش المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم    19-أمريكي أخرى لدعم الدول األعضاء في شراء لقاحات كوفيددوالر  
(R2.) 

 

اللجنة .82 إلى استكمال متطلبات عضويتها    كما دعت  الدولية    لمؤسسةالدول األعضاء  التجارة  لتمويل  الدولية 
ITFC    والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادراتICIEC  بتنفيذ تفويضها    المؤسستان  تمكن هاتانحتى ت
 بنجاح. 

 

بمبادرات تعزيز التجارة وتنمية القدرات التي تنفذها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل  أحاطت اللجنة علماً   .83
العرب  ITFCالتجارة   للدول  التجارة  أجل  من  المساعدة  مبادرة  ذلك  في  بما  المختلفة  الرئيسية  برامجها  إطار  ية  في 

AFTIAS  ،وبرنامج تنمية التجارة في منطقة رابطة الدول المستقلة  CIS،   وبرنامج جسور التجارة العربية اإلفريقية
AATB، وبرنامج غرب أفريقيا للشركات الصغيرة والمتوسطة. ،وصندوق تنمية التجارة 

 
84.  ً  ،بجهود المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في تنفيذ برامج حلول التجارة المتكاملة  أحاطت اللجنة علما

والحل التجاري المتكامل لجيبوتي لصالح الشركة الدولية    ،ICEDPبما في ذلك برنامج تنمية صادرات البن اإلندونيسي  
  ، BPCلتخزين التابع لمؤسسة بنغالديش للبترول  والدراسة المتعلقة بمرفق ا  ،SIHDللمواد الهيدروكربونية في جيبوتي  

والحل المتكامل ألوزبكستان بشأن بناء قدرات   ،وورشة عمل التمويل اإلسالمي المتقدم للمؤسسات المالية في بنغالديش
المالية   الدولية    FIsالمؤسسات  المالية  التقارير  لصالح بنك والية جهارخاند   IFRSفي مجال إعداد تقارير بمعايير 

 . Agrobankوأغروبانك  Turonbankلتعاوني تورون بنك ا
 

85.  ً علما اللجنة  أخذت  التجارة    كما  لتمويل  اإلسالمية  الدولية  المؤسسة  المالية   ITFCبجهود  األدوات  لتنويع 
 ودعم برامج التدريب على التمويل اإلسالمي وتعزيز حلول التمويل اإلسالمي في المنتديات الدولية.  ،اإلسالمية
 

ا .86 علماً وأخذت  الصادرات    للجنة  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  باعتبارها   ICIECبجهود 
وإعادة   التأمين  حلول  توفر  التي  االستثمار  وتأمين  الصادرات  الئتمان  العالم  في  الوحيدة  األطراف  متعددة  المؤسسة 

 التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
 

علماً    وأحاطت .87 التقديراللجنة  وائتمان   مع  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  للمؤسسة  التجارية  األعمال  بحجم 
مليار دوالر أمريكي لتصل القيمة التراكمية لألعمال    9.79والتي بلغت  ،2021المؤمنة في عام   ICIECالصادرات 

 مليار دوالر أمريكي.  83.31التجارية المؤمنة منذ تأسيسها إلى 
 

لدورها    ICIECبالمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات    اللجنة علماً مع التقدير  أحاطت .88
بلداً في عام    40مليار دوالر أمريكي لتأمين األعمال التجارية داخل منظمة التعاون اإلسالمي شملت    4.49في تقديم  
بلدا في    38داخل منظمة التعاون اإلسالمي شملت    مليار دوالر أمريكي لتأمين األعمال التجارية  5.06مقابل    ،2021
 . 2020عام 

 
التقدير .89 مع  علماً  اللجنة  وائتمان   أحاطت  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  اتخذتها  التي  بالمبادرات 

مار وتحديدا إطالق )المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستث   ،على البلدان األعضاء  19-الصادرات لتقليل تأثير وباء كوفيد
ومرفق   ICERI( مبادرة االستجابة للطوارئ  ICIEC-ISFDصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية    -وائتمان الصادرات  

 .CGFضمان كوفيد 
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بتقرير التقدم الذي قدمته المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات حول  كما أخذت اللجنة علماً   .90
المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات    وطلبت  ،المؤتمر اإلسالميبرنامج ذكاء األعمال في منظمة  

على استكمال    SESRICبالتعاون مع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  
 االستعدادات الفنية إلطالق البرنامج في أقرب وقت ممكن. 

 

 ( المرتبطة بالتجارة SMIICلمقاييس للدول اإلسالمية )أنشطة معهد المواصفات وا •

 

( في مجال التوحيد القياسي SMIICبأنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )  ورحبت اللجنة .91
 والمقاييس واالعتماد وتأثيرها على تيسير التجارة وبناء القدرات. 

 

  ، SMIICعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  بعضوية جمهورية نيجيريا االتحادية في م  رحبت اللجنة .92
إلى   ،التي لم تفعل ذلك بعد،  الدول األعضاء المعنية  دعتو  43،إلى    SMIICمما أدى إلى زيادة عدد األعضاء في  

 ( ومجالس القياس واالعتماد.TCsوالمشاركة بنشاط في لجانها الفنية ) ، SMIICاالنضمام إلى عضوية 
 

( على تنظيم أنشطة  SMIICلمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )  عن تقديرهاكما أعربت اللجنة   .93
ال سيما    ،ودعا الدول األعضاء إلى تقديم الدعم لزيادة حضوره في المنتديات الدولية  ،بناء القدرات في مجال اختصاصه

 التابعة لمنظمة التجارة العالمية.( TBTمن خالل انضمامها بصفة مراقب إلى لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة )
 

اللجنة .94 المواصفات   دعت  معهد   / اإلسالمي  التعاون  منظمة  معايير  واستخدام  اعتماد  إلى  األعضاء  الدول 
( كمعايير وطنية من أجل المساعدة في تنسيق المعايير وإزالة الحواجز الفنية أمام  SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )
األعضاء الدول  بين  الصلة  ،التجارة  ذات  األعضاء  الدول  تست  ،ودعت  / معايير  التي  اإلسالمي  التعاون  خدم منظمة 

SMIIC ؛ إلى اعتماد المعايير رسميًا وفق إرشادات اعتمادSMIIC،   وإدراجها في قاعدة بياناتSMIIC. 
 

اإلسالمي  .95 التعاون  لمنظمة  التابع  والمقاييس  المواصفات  لمعهد  الجديدة  المعايير  بإصدار  اللجنة  رحبت 
OIC/SMIIC على سبيل المثال.   ،بشأن الزيوت الصناعية والمنتجات ذات الصلة 

 
ستراتيجية على الخطة اال  بموافقة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  علماً مع التقديراللجنة  أحاطت    .96

 (.2030-2021لـلمعهد للفترة )
 

( إلجراء برامج تدريبية SMIICبجهود معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )  كما أشادت اللجنة .97
( من  OIC/SMIICحول معايير الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي / معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 ترك للمعايير داخل منظمة التعاون اإلسالمي.أجل تسهيل االستخدام المش
 

من الدول األعضاء أن تنخرط في تعاوٍن وثيٍق مع معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية   طلبت اللجنة .98
SMIIC   ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تحسين أنظمة البنية التحتية للجودة في البلدان األقل نموا في

 .LDCsن اإلسالمي منظمة التعاو
 

تقديرها .99 اللجنة عن  )  أعربت  اإلسالمية  للدول  والمقاييس  المواصفات  القمة SMIICلمعهد  بتنظيم  لقيامه   )
برعاية رئاسة الجمهورية التركية    ،في إسطنبول  2021( نوفمبر  28-25( في الفترة )WHSالعالمية السابعة للحالل )

: ضرورة اإلنتاج واالستهالك الحالل" بالتنسيق مع المركز الدولي  تحت عنوان "حقبة جديدة وأوضاع طبيعية جديدة
 .ICDTلتنمية التجارة 

 
في المعرض التاسع للمنتجات الحالل في الدول األعضاء    المشاركة بنشاط  الدول األعضاء إلى   دعت اللجنة .100

  ، 2022( سبتمبر  18-14الفترة )الذي سينعقد في تونس عاصمة الجمهورية التونسية في    اإلسالمي   في منظمة التعاون
للحالل   العالمية  والقمة  اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  العاشر  الحالل  في    2022والمعرض  إسطنبول  في  سينعقد  الذي 

التركية اإلسالمية    ،الجمهورية  للدول  والمقاييس  المواصفات  لمعهد  العامة  األمانة  مع  بالتنسيق  تنظيمه  يتم  والذي 
SMIIC، لتنمية التجارة  والمركز اإلسالميICDT. 

 
اللجنة .101 للدول اإلسالمية    أشادت  المواصفات والمقاييس  يقوم بها معهد  التي  القدرات  بناء   SMIICبأنشطة 

 .  للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجاالت البنية التحتية للجودة
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التابعة لمنظمة التعاون   SMIICتدريب مؤسسة الحالل لمعهد المواصفات والمقاييس    بتنظيم  اللجنة  رحبت .102
في إطار مشروع بعنوان   ،في السنغال  2021( يوليو  29-27في )  SMIICمن قبل    ،اإلسالمي في منطقة إفريقيا

منطقة إفريقيا" في  التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في    SMIIC"تدريب مؤسسة الحالل لمعهد المواصفات والمقاييس  
 إطار الكومسيك لتمويل المشاريع.

 

ً   اللجنة  رحبت .103 عضواً في إدارة مجلس اعتماد معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية   12بانتخاب    أيضا
MAC    وتسعة أعضاء في مجلس إدارة توحيد المعايير في معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةSMC   للفترة

المملكة    ،في المدينة المنورة  2021في نوفمبر    الثاني والعشرين  SMIIC( في اجتماع مجلس إدارة  2022-2024)
 العربية السعودية. 

 

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

 

 اجتماعات القطاع الخاص  •

 

الجديد أحاطت   .104 التقدير بالشكل  المحددة"   اللجنة علماً مع  القطاعية  الغرفة اإلسالمية   "المنتديات  التي تنظمها 
، ومؤسسات الغرف التجارية للدول األعضاءالدول األعضاء، واللجنة    وشجعت  ،ICCIAللتجارة والصناعة والزراعة  

 لزراعة. على المشاركة بنشاط في أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة وا  منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة
 

اللجنة علماً   .105 للتجارة والصناعة والزراعة  أخذت  الغرفة اإلسالمية  تبذلها  التي  في تنظيم    ICCIAبالجهود 
من   واالقتصاد   المنتدياتالعديد  المستدامة،  والسياحة  المستدامة،  الزراعة  مجاالت  في  محددة  بقطاعات  الخاصة 

التنمية المستدامة للقطاع الخاص في منظمة  دعم من أجل  مال،اإلسالمي، واالستثمار، واالقتصاد الرقمي، وريادة األع
 .االقتصادي المرن للبلدان األعضاء لتحقيق النمواإلسالمي  التعاون

 

 

 مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي •

 

لكل أعربت عن تقديره  بتفعيل مركز التحكيم التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في إسطنبول و  رحبت اللجنة .106
لجهودهما من أجل    TOBBوبورصات السلع في تركيا    ICCIAمن الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  

 تشغيل المركز. 
 

ي نشاطات مركز التحكيم التابع لمنظمة من الدول األعضاء تشجيع غرفها على المشاركة بنشاط ف  طلبت اللجنة .107
 المؤتمر اإلسالمي بهدف تعزيز استخدام خدمات المركز من قبل قطاعها الخاص. 

 
 اإلسالمي. التعاوناللجنة بانتخاب مجلس األمناء ومجلس إدارة مركز التحكيم التابع لمنظمة  رحبت .108

 

 تمويل تنمية القطاع الخاص  •

 

من أجل تمويل مشاريع    ICDبجهود المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص    التقديرأحاطت اللجنة علماً مع   .109
 القطاع الخاص في البلدان األعضاء.

 

تقديم التقارير بانتظام بشأن جهوده في تمويل   ICDاللجنة من المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  طلبت   .110
 اعات لجنة المتابعة. القطاع الخاص إلى دورات الكومسيك الوزارية واجتم

 
مليون   328في توفير تمويل بقيمة    ICDاإلسالمية لتنمية القطاع الخاص    اللجنة بجهود المؤسسة  أشادت .111

 7مما أدى إلى حصول الموافقات التراكمية منذ إنشائها على    ،لتنمية القطاع الخاص  2021دوالر أمريكي في عام  
 مليارات دوالر أمريكي. 
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 من جدول األعمال: تحسين النقل واالتصاالت  6المادة الـ 

 

التقدير .112 مع  علماً  اللجنة  النقل    أحاط  في  للتعاون  الكومسيك  عمل  لمجموعة  عشر  الثامن  االجتماع  بعقد 
حول موضوع "اآلثار االقتصادية واالجتماعية للبنى التحتية    ،شكل افتراضي فقطفي    ،2022مايو    17واالتصاالت في  

 للنقل: نظرة عامة على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ". 
 

األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت إلى المشاركة بنشاط   دعت اللجنة الدول .113
اللجنة    دعت. كما  2022لمقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع الثامن عشر في أكتوبر  في اجتماعها التاسع عشر ا

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

في إطار    2022اللجنة بجهود نيجيريا وتركيا للتنفيذ الناجح للمشاريع التالية التي تم تنفيذها في عام    وأشادت .114
 تمويل مشروع الكومسيك:

أبيدجان" من قبل نيجيريا بالشراكة مع بنين وتوغو   -تم تنفيذ المشروع بعنوان "مراقبة ممر النقل الغوس   •
 وغامبيا. 

المشروع بعنوان "تنفيذ االتفاقيات البحرية الدولية" المنفَّذ من قبل تركيا بالشراكة مع لبنان وتونس في عام   •
2021 . 

 
في إطار    2022بجهود نيجيريا وتركيا للتنفيذ الناجح للمشاريع التالية المنفَّذة في عام    أيًضااللجنة    أشادتكما   .115

 الكومسيك لتمويل المشاريع:
في    KPIsالمشروع بعنوان "تحسين القدرات البشرية والمؤسسية من أجل تطوير مؤشرات األداء الرئيسية   •

 سالمي" الذي ستنفذه غامبيا بالشراكة مع السنغال ونيجيريا وتركيا. قطاع النقل في بلدان منظمة التعاون اإل
المشروع بعنوان "تحسين اإلطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل في البلدان   •

اإلسالمي"  التعاون  منظمة  في  واالقتصادية   ،األعضاء  اإلحصائية  األبحاث  مركز  قبل  من  تنفيذه  ليتم 
 . SESRICجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية واال

 
كذلك على الجهود التي تبذلها غامبيا لتنفيذ المشروع بعنوان "التخفيف من اآلثار السلبية لوباء   أشادت اللجنة .116

فيروس كورونا على قطاع النقل الجوي الفرعي في غامبيا وبلدان منظمة التعاون اإلسالمي" بالشراكة مع تركيا في 
 . 19-ضمن نطاق الدعوة الثانية الستجابة الكومسيك لكوفيد  2022عام 

 

117. \[ ً بجهود األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لتفعيل ممر   إذ تحيط علما
وبورت سودان داكار  بين  اإلسالمي  المؤتمر  منظمة  حديد  البن  وطلبت  ،سكة  ومجموعة  العامة  األمانة  من  ك اللجنة 

اإلسالمي للتنمية إبالغ الدول األعضاء المعنية بانتظام بالتقدم المحرز في تحقيق مشروع في منتديات منظمة التعاون  
 اإلسالمي ذات الصلة[. 

 

 من جدول األعمال: تطوير قطاع السياحة المستدامة والتنافسية  7المادة الـ 

 

بانعقاد االجتماع الثامن عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون السياحي في    أحاطت اللجنة علماً مع التقدير .118
 وكان موضوعه "اإلدارة المستدامة للموارد البشرية في قطاع السياحة ". ،بشكل افتراضي فقط2022مايو  12

 

الدول .119 اللجنة  في   دعت  بنشاط  المشاركة  إلى  للسياحة  الكومسيك  عمل  في مجموعة  التي سجلت  األعضاء 
اللجنة الدول   دعت. كما 2022تماعها التاسع عشر المقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع الثامن عشر في أكتوبر اج

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

في إطار الكومسيك    2021اللجنة بجهود الكاميرون وأوغندا وتركيا للمشاريع التالية المنفَّذة في عام    أشادت .120
 لتمويل المشاريع: 

(" المنفَّذ  DMOالمشروع بعنوان "بناء قدرات أصحاب المصلحة في منظمات إدارة الوجهات السياحية ) •
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 من قبل الكاميرون بالشراكة مع أذربيجان وبوركينا فاسو ونيجيريا والسنغال.

ث" المنفَّذ من قبل أوغندا بالشراكة مع  المشروع بعنوان "السياحة المجتمعية من خالل تعزيز مواقع الترا •
 السودان وموزمبيق ونيجيريا. 

 المشروع بعنوان "تنشيط طريق سفر موالنا" المنفَّذ من قبل تركيا بالشراكة مع أذربيجان وإيران.  •
 

ً   أشادت اللجنة .121 في    2022بجهود الكاميرون وأوغندا وتركيا للمشاريع التالية التي يتم تنفيذها في عام    أيضا
 إطار دعوة الكومسيك التاسعة لتمويل المشاريع:

المشروع بعنوان "تدريب لمدة يومين على إدارة الموارد البشرية في قطاع السياحة" ليتم تنفيذه بالشراكة مع   •
 غامبيا والسودان وتركيا.

بعنوان "تحليل المخاطر وتخطيط األزمات وإدارتها للسياحة المجتمعية" تنفذه بالشراكة بين خمس   المشروع •
 دول أعضاء. 

 
تنفيذها في عام    أشادتكما   .122 تم  التي  التالية  للمشاريع  الناجح  التنفيذ  نيجيريا وأوغندا من أجل  اللجنة بجهود 

 في إطار استجابة الكومسيك لفيروس كوفيد: 2021

 ، نوان "دعم أعمال اإلقامة في تنفيذ معايير النظافة" المنفَّذ من قبل أذربيجانالمشروع بع •

: حالة منظمي الرحالت  19-المشروع بعنوان "إعادة إنعاش األعمال الصغيرة المتضررة من فيروس كوفيد   •
 السياحية في بنغالديش" المنفَّذ من قبل بنغالديش.

"تطوير   • بعنوان  كوفيدالمشروع  لمكافحة  السياحية  للصناعات  قبل  19-بروتوكوالت صحية  من  المنفَّذ   "
 ،بوركينا فاسو

والمرونة لشركات السياحة والضيافة" المنفَّذ من قبل   19-المشروع بعنوان "الوعي حول فيروس كوفيد   •
 لبنان.

 
التي يتم تنفيذه  أشادت .123 التالية  للمشاريع  في إطار    2022ا في عام  اللجنة كذلك بجهود نيجيريا وسيراليون 

 الدعوة الثانية الستجابة الكومسيك لكوفيد:

- المشروع بعنوان "تكييف القوى العاملة السياحية مع الوضع الطبيعي الجديد في قطاع الضيافة بعد كوفيد •
 ، " الذي ستنفذه نيجيريا19

ي قطاع السياحة والترفيه  وتدريب الموظفين ف  19-المشروع بعنوان "إعداد بروتوكول النظافة لمكافحة كوفيد •
 والضيافة" ليتم تنفيذه من قبل سيراليون. 

 
اللجنة الدول األعضاء إلى تشجيع المؤسسات ذات الصلة وشركات السياحة ومنظمي الرحالت السياحية    دعت .124

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

 

اللجنة ببدء خمسة مشاريع سياحية جديدة مترابطة إلتمامها من قبل وزارة االقتصاد الوطني في   رحبتكما   .125
 فلسطين في إطار برنامج الكومسيك القدس تحت عناوين المشاريع التالية: 

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

 "مقدسيون: ألننا المكان والزمان" •

 "تمتعوا بجواهر القدس المخفية" •

 "مخابز المدينة القديمة: السياحة الغذائية والتراث"  •

 "القدس: أسرار وروايات تنكشف" •
 

التقدير .126 مع  علماً  اللجنة  واالجتماعية   أخذت  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  مركز  يبذلها  التي  بالجهود 
وال سيما حول السياحة الحالل وإحصاءات    ،والتدريب للدول اإلسالمية لتنظيم دورات تدريبية وندوات في قطاع السياحة

 (.OIC-CaBالسياحة في إطار برنامج بناء القدرات لمنظمة التعاون اإلسالمي )
 

ً جنة  الل  أحاطت .127  19-دراسة حول التأثير السلبي لوباء كوفيد  سيعد  المركز اإلسالمي لتنمية التجارة    بأن  علما
التعاون اإلسالمي الحالل في منظمة  الطبية  السياحة  وتنظيم دورات تدريبية وفعاليات ترويجية مع مؤسسات    ،على 
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 ين.منظمة التعاون اإلسالمي وشركائها لدعم االنتعاش السريع لكال القطاع
 

ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية   ICDTللمركز اإلسالمي لتنمية التجارة    اللجنة عن تقديرها  أعربت .128
اإلسالمية   للدول  والتدريب  اإلدارة   SESRICواالجتماعية  اإلنترنت حول مجمعات  تدريبية عبر  ندوة  تنظيم  على 

 . 2022ير ( فبرا 22-21والتسويق والمناطق المحمية في غرب أفريقيا في )

 

ً   اللجنة  أحاطت .129 التجارة    بأن  علما لتنمية  المستدامة في    سيعد    ICDTالمركز اإلسالمي  دراسة عن السياحة 
 . 19-بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في خضم جائحة كوفيد

 

ً   اللجنة  أحاطت  .130 ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية    ICDTالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة    بأن  علما
اإلسالمية  وا للبلدان  والتدريب  المستدامة    سينظمان  SESRICالجتماعية  السياحة  آفاق  اإلنترنت حول  عبر  ندوات 

 . 2022( نوفمبر 9-8و) 2022( يونيو 2-1والسياحة الصحية على التوالي في )

 

  29و  27يومي  (  ICTM)اللجنة باستضافة جمهورية أذربيجان للدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة    رحبت .131
من الدول األعضاء ومؤسسات وأجهزة منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة المشاركة بنشاط في هذا    تطلبو  ،في باكو  2022يونيو حزيران/
 االجتماع. 

 

من طلبت   .132 التجارة    اللجنة  لتنمية  اإلسالمي  واالقتصادية   ،ICDTالمركز  اإلحصائية  األبحاث  ومركز 
اإلسالمية   للبلدان  والتدريب  األعضاء  ،SESRICواالجتماعية  البلدان  اإلسالمي  وكذلك  التعاون  منظمة   ،في 

والمؤسسات والشركاء؛ تنظيم دورات تدريبية ومناسبات ترويجية لصالح دول غرب إفريقيا األعضاء في "المشروع 
للتخفيف    ،اإلقليمي للتنمية المستدامة للسياحة في شبكة من المتنزهات العابرة للحدود والمناطق المحمية في غرب إفريقيا" 

 على السياحة داخل منطقة غرب أفريقيا. 19-ة لوباء كوفيدمن اآلثار السلبي
 

ً اللجنة    أحاطت .133 ً ( قد  PTDC)بأن المؤسسة الباكستانية للسياحة والتنمية    مع التقدير  علما الستضافة   وقعت اتفاقا
 . ICCIAالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة منتدى السياحة المستدامة في باكستان بالشراكة مع 

 
ستضافة االجتماع العاشر لمنتدى السياحة للقطاع الخاص التابع ال  الجمهورية التركيةاللجنة بعرض    رحبت .134

إلى المشاركة    ودعت الدول األعضاء  2022ع الثالث من عام  لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك المقرر عقده في الرب
 بنشاط في هذا الحدث. 

 

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

 

بعقد االجتماع الثامن عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون الزراعي في    أحاطت اللجنة علماً مع التقدير .135
: نظم المعرفة والمعلومات 19-بموضوع "تحويل النظم الغذائية بعد كوفيد  ،في شكل افتراضي فقط  2022مايو    16

 الزراعية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". 
 

األعضاء التي سجلت في مجموعة الكومسيك للعمل الزراعي إلى المشاركة بنشاط في    دعت اللجنة الدول .136
اللجنة الدول   دعت. كما 2022اجتماعها التاسع عشر المقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع الثامن عشر في أكتوبر 

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

بجهود بنين والنيجر وسورينام واللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة   دت اللجنةأشا .137
ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  COMSTECHالتعاون اإلسالمي 

SESRIC  في إطار تمويل مشروع الكومسيك:  2021ا في عام  من أجل التنفيذ الناجح للمشاريع التالية التي تم تنفيذه 
المشروع بعنوان "تعزيز القدرة على التخزين وتخزين الحبوب واللوبيا" المنفَّذ من قبل بنين بالشراكة مع  •

 النيجر وتوغو وساحل العاج.

شراكة مع بنين المنفَّذ من قبل النيجر بال  ،المشروع بعنوان "بناء القدرات في مجال تخزين الحبوب واللوبياء"  •
 وساحل العاج ونيجيريا. 

المنفَّذ من قبل سورينام بالشراكة    ،المشروع بعنوان "بناء القدرات في أنظمة الري في محاصيل الخضروات"  •
 ، مع إندونيسيا وتركيا

المشروع الذي يحمل عنوان "تقنيات إنتاجية جديدة ألمن الغذاء والتغذية" المنفَّذ من قبل اللجنة الوزارية   •
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بالشراكة مع سبع دول    COMSTECHالدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون اإلسالمي  
 أعضاء أخرى. 

غذائية الوطنية" المنفَّذ من قبل مركز األبحاث  المشروع بعنوان "تعزيز ألمن الغذائي من خالل الميزانيات ال •
اإلسالمية   للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  دولة    SESRICاإلحصائية  ثالثين  مع  بالشراكة 

 عضواً. 
 

اللجنة .138 أشادت  والزراعة    كما  والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  والغرفة  وتركيا  وقطر  بنين    ICCIAبجهود 
في إطار دعوة الكومسيك    2022للمشاريع التالية التي سيتم تنفيذها في عام    IOFSن الغذائي  والمنظمة اإلسالمية لألم
 التاسعة لتمويل المشاريع:

المشروع بعنوان "تعزيز الزراعة الحساسة للتغذية لضمان األمن الغذائي والتغذية الجيدة في غرب أفريقيا"  •
 ى. لتنفيذه من قبل بنين بالشراكة مع خمس دول أعضاء أخر

المشروع بعنوان "بناء القدرات على التقنيات الجديدة للحد من خسائر ما بعد الحصاد" الذي ستنفذه تركيا   •
 ، بالشراكة مع ستة بلدان أعضاء

المشروع بعنوان "استراتيجيات التكيف والتخفيف للحد من آثار التغيرات المناخية على اإلنتاج الزراعي"   •
 المغرب والسودان ومصر. لتنفيذه من قبل قطر بالشراكة مع 

المشروع بعنوان "خلق الوعي حول أهمية أسواق تبادل السلع الزراعية" لتنفيذه من قبل الغرفة اإلسالمية  •
 بالشراكة مع سبع دول أعضاء أخرى. ICCIAللتجارة والصناعة 

من الغذائي" المشروع بعنوان "بناء قدرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال حوكمة األ •
 دولة عضو.  11بالشراكة مع  IOFSالذي سيتم تنفيذه من قبل المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي 

 
عام    أشادتكما   .139 في  تنفيذها  تم  التي  التالية  للمشاريع  الناجح  للتنفيذ  وتركيا  وإيران  إندونيسيا  بجهود  اللجنة 

 في إطار استجابة الكومسيك لفيروس كوفيد: 2021

المشروع بعنوان "تسهيل وصول الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة إلى الغذاء في مقاطعة جاوة الغربية"  •
 ستنفذه إندونيسيا. 

المنفَّذ من قبل    وع بعنوان "تسريع التحول الرقمي في قطاع الزراعة لضمان األمن الغذائي المستدام" المشر  •
 تركيا.  

 

في إطار الدعوة    2022اللجنة بجهود أذربيجان وبنين وتركيا للمشاريع التالية لتنفيذها في عام  كما أشادت   .140
 الثانية الستجابة الكومسيك لوباء كوفيد:

من خالل تعزيز الزراعة    19-خالل جائحة كوفيد  FLOWالمشروع بعنوان "الحد من فقدان وهدر األغذية   •
 ستنفذه أذربيجان. ،الذكية مناخياً والممارسات المسؤولة اجتماعياً" 

 المشروع بعنوان "زيادة إنتاجية األرز لضمان األمن الغذائي والسيادة في بنين" لتنفيذه من قبل بنين.  •

 " الذي ستنفذه تركيا.19-ع بعنوان "المرونة في قطاع البذور مع ارتفاع المخاطر بعد كوفيدالمشرو  •
 

بأنشطة مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية   أخذت اللجنة علما .141
لقطن وتحليل سالمة األغذية وتحليل  في الزراعة بما في ذلك الدورات التدريبية التي عقدت فعليا حول تعزيز إنتاجية ا

 توفير المياه. 
 

 من جدول األعمال: التخفيف من حدة الفقر 9المادة الـ 

 

بعقد االجتماع الثامن عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر   أحاطت اللجنة علماً مع التقدير .142
فقط  ،2022مايو    10في   افتراضي  شكل  االجتماعي   ،في  والتمكين  الفعالة  االجتماعية  المساعدة  "تقديم  بعنوان 

 في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ".  19-واالقتصادي في ضوء جائحة كوفيد
 

األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر إلى المشاركة    نة الدولدعت اللج .143
  دعت. كما  2022بنشاط في اجتماعها التاسع عشر المقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع الثامن عشر في أكتوبر  

 سيك للتخفيف من حدة الفقر. إلى التسجيل في مجموعة عمل الكوم ،اللجنة الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد
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التي تم تنفيذها في عام    أشادت .144 التالية  للمشاريع  الناجح  للتنفيذ  في إطار    2021اللجنة بجهود بنين وتركيا 

 تمويل مشروع الكومسيك:
النموذجي في بلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي    TVETالمشروع بعنوان "التعليم والتدريب التقني والمهني   •

 ي تم تنفيذه من قبل بنين بالشراكة مع غامبيا والنيجر وتركيا. المختارة" والذ

المشروع بعنوان "تعزيز القدرات البشرية الصحية وإنشاء فريق عمل التدخل" الذي تم تنفيذه من قبل تركيا   •
 بالشراكة مع السودان والصومال والنيجر.

 
كذلك .145 اللجنة  للدول    أشادت  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  ومركز  تركيا  بجهود 

 في إطار دعوة الكومسيك التاسعة لتمويل المشاريع:  2022للمشاريع التالية لتنفيذها في عام  SESRICاإلسالمية 
ي ستنفذه تركيا بالشراكة  المشروع بعنوان "آثار الرقمنة في برنامج المساعدة االجتماعية للهجرة القسرية" الذ •

 مع األردن وباكستان وتونس.
في    PESلتحسين فعالية خدمات التوظيف العامة    ITالمشروع بعنوان "تعزيز حلول تكنولوجيا المعلومات   •

اإلسالمي"  التعاون  في منظمة  األعضاء  واالقتصادية    ،البلدان  اإلحصائية  األبحاث  قبل مركز  لتنفيذه من 
 دولة من الدول األعضاء األخرى.  15بالشراكة مع  SESRIC للدول اإلسالمية واالجتماعية والتدريب

 

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

 

اللجنة طلبها   .146 للتنمية  كررت  التضامن اإلسالمي  التي تعهدت لصندوق  الدول األعضاء  بالوفاء   ISFDمن 
للتنمية    وطلبت  ،بالتزاماتها اإلسالمي  التضامن  من    ISFDمن صندوق  والمناصرة  الموارد  في حشد  زيادة جهوده 

 مصادر مختلفة بما فيها المصادر الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في الدول األعضاء. 
 

تذكيًرا بالقرارات ذات الصلة الصادرة من اجتماعات الكومسيك األخيرة حول مالحظات الدول األعضاء من  .147
في خدمة هدف التخفيف من حدة الفقر من خالل التركيز   ،ISFDأجل تحسين أداء صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  

اللجنة من صندوق   طلبتلحجم القائمة على المنح؛  وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ا  ،على عدد أكبر من المشاريع
 التضامن اإلسالمي للتنمية أن يأخذ هذه المالحظات في االعتبار أثناء التخطيط لبرامجه وأنشطته المستقبلية.

 

  ، SPDAالبنك اإلسالمي للتنمية بشأن البرنامج الخاص لتنمية القطاع الخاص    بتقريرأحاطت اللجنة علما   .148
وطلبت من البنك اإلسالمي للتنمية إعداد تقارير تقييمية  ،وأقرت بالتقدم المحرز في برنامج المساعدة اإلنمائية الخاصة

مشاريعه من  االنتهاء  عند  البرنامج  وا   ،عن  والشركاء  األهداف  عن  تفاصيل  تقديم  والدروس  مع  والنتائج  لمستفيدين 
وما إلى ذلك. وتقديمها إلى منتديات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة بما في ذلك اجتماعات الكومسيك    ،المستفادة
 القادمة. 

 

لتعبئة الموارد من مختلف مؤسسات التمويل  IDBاللجنة بالجهود التي يبذلها البنك اإلسالمي للتنمية  ورحبت .149
 . SPDAذ األكثر فعالية لبرنامج من أجل التنفي

 

 برنامج التعليم والتدريب المهني بمنظمة التعاون اإلسالمي  •

 

من أجل تنفيذ خارطة الطريق االستراتيجية للتعليم    SESRICبجهود مركز    مع اإلحاطة علًما مع التقدير .150
تقديم تقارير   SESRICكز اللجنة من مر طلبت ،2025-2020والتدريب التقني والمهني لمنظمة التعاون اإلسالمي 

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

بهدف تعزيز قدرات ونوعية   SESRICاللجنة كذلك عن تقديرها للجهود المستمرة التي يبذلها مركز    وأعربت .151
 لتعبئة المزيد من الموارد المالية من أجل البرنامج. SESRICمركز  ودعت ،الموارد البشرية في الدول األعضاء

 

ودعمها في    SESRICاللجنة الدول األعضاء إلى المشاركة في برامج بناء القدرات المختلفة لمركز    ودعت .152
 إطار برنامج التعليم المهني والتدريب لمنظمة التعاون اإلسالمي.
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إجراء المزيد من البرامج التدريبية التي تركز على ريادة األعمال بما   SESRICطلبت اللجنة من مركز   .153
 . OIC-VETمي في ذلك ريادة األعمال النسائية في إطار برنامج التعليم المهني والتدريب لمنظمة التعاون اإلسال

 

 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  •

 

  SESRICاللجنة من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية    طلبت .154
إعداد تقارير سنوية عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية في البلدان األعضاء في منظمة 

 اإلسالمي وتقديمها إلى دورات الكومسيك الوزارية. التعاون
 

اإلسالمية  .155 للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  مركز  من  كذلك  اللجنة  طلبت 
SESRIC    االستمرار في تنفيذ أنشطة التدريب اإلحصائي مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية

 . StatCaBاإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية لصالح المكاتب 
 

 

156.  ً من مكتب    طلبت   ،بالقرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسيك السابعة والثالثين  وإذ تذكر اللجنة أيضا
مجاالت أهداف التنمية تنسيق الكومسيك تجميع أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة المتوافقة مع  

 المستدامة ذات األولوية وتقديم القائمة إلى دورة الكومسيك الثامنة والثالثين.
 

 من جدول األعمال: تعميق التعاون المالي  10المادة الـ 

 

بعقد االجتماع السابع عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي في مايو  أحاطت اللجنة علماً مع التقدير .157
 تحت عنوان "جهود توحيد المعايير في التمويل اإلسالمي" ، في شكل افتراضي فقط ،2022

 

األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي إلى المشاركة بنشاط   دعت اللجنة الدول .158
اللجنة    دعت. كما  2022امن عشر المقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع السابع عشر في أكتوبرر  في اجتماعها الث

 إلى التسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي.  ،الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد

 

اللجنة بجهود بروناي دار السالم وماليزيا وسيراليون للتنفيذ الناجح للمشاريع التالية التي تم تنفيذها   وأشادت .159
 في إطار تمويل مشروع الكومسيك:  2021في عام  

والحوكمة  • واالجتماعية  البيئة  وصكوك  الصكوك  مجال  في  القدرات  بناء  "برنامج  بعنوان  المشروع 
ESG  مية" المنفَّذ من قبل بروناي دار السالم بالشراكة مع إندونيسيا وماليزيا.والتكنولوجيا المالية اإلسال 

المشروع بعنوان "النهوض بسوق رأس المال اإلسالمي من خالل التكنولوجيا المالية" المنفَّذ من قبل ماليزيا  •
 بالشراكة مع تركيا وبروناي دار السالم. 

التمويل اإلسالمي" المنفَّذ من قبل سيراليون بالشراكة مع المشروع بعنوان "تسهيل وصول رائدات األعمال إلى   •
 ماليزيا ونيجيريا. 

 
بجهود مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية كما أشادت اللجنة   .160

SESRIC   التعاون منظمة  في  األعضاء  البلدان  في  اإلسالمي  التمويل  وتعزيز  المالية  الثقافة  "تعزيز  في مشروع 
البنك المركزي للجمهورية التركية، وبنك إندونيسيا، وهيئة   بالشراكة مع   2022اإلسالمي" الذي سيتم تنفيذه في عام  
إطار دعوة الكومسيك التاسعة  تعاون اإلسالمي في  منظمة الدولة عضو في    41  الخدمات المالية اإلندونيسية لصالح

 لتمويل المشاريع. 
 

 منتدى البورصات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي •

 

  ، اللجنة بالجهود التي يبذلها منتدى البورصات التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي وفرق العمل التابعة له   أشادت .161
 نشطة التي يتم تنظيمها في إطار هذا المنتدى.الدول األعضاء إلى المشاركة بنشاط في األ ودعت
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بصفتها األمانة العامة لمنتدى بورصات منظمة التعاون    ،بالعرض الذي قدمته بورصة إسطنبول  رحبت اللجنة .162
الدول األعضاء    ودعت  ، 2022عام    تشرين األول/أكتوبرالستضافة االجتماع السادس عشر للمنتدى في    ،اإلسالمي

 في هذه األحداث الهامة.  إلى المشاركة بنشاط
 

ً   أحاطت .163 علما ال  اللجنة  لمنظمة  التابع  البورصات  منتدى  أمانة  قدمتها  التي  بشأن   تعاونباإلحاطة  اإلسالمي 
 من   وطلبت  ،بين الدول األعضاء المتطوعةلتبادل الذهب  اإلسالمي    تعاونالجهود المبذولة إلنشاء مشروع منظمة ال

 ً المنتدى أن تمضي قدما الكتل لمشروع منظمة   أمانة  الجديد القائم على سلسلة  النموذج  التقنية بشأن  التحضيرات  في 
 للكومسيك.  38إلى الدورة  هاوتقديم تقرير، بالتعاون مع المصارف المركزيةلتبادل الذهب اإلسالمي  تعاونال

 
لفرقة العمل المعنية بالمعادن    فعاللة إلى تقديم دعم  اللجنة الدول األعضاء المهتمة ومؤسساتها ذات الصدعت   .164

اإلسالمي    تعاونالثمينة التابعة للمنتدى من خالل إيجاد نظراء وتعيين جهات تنسيق في بلدانهم لقيادة مشروع منظمة ال
الذهب   اللتبادل  في منظمة  الذهب  تبادل  لسوق  أعمال  نموذج  في صياغة  المساهمة  أجل  يعم  تعاونمن  ل اإلسالمي 

 .ةجيد صورةب
 

بالجهود التي يبذلها منتدى التبادل لمنظمة التعاون اإلسالمي في استكمال عملية إصدار وتفعيل أشادت اللجنة   .165
  المهتمة  من الدول األعضاء   وطلبت  ، S&P OIC/COMCEC Shariah  صندوق االستثمار الدولي لمؤشر الشريعة

أن تدعم بنشاط فريق عمل المنتدى المعني بالمؤشرات من أجل الترويج الفعال للمؤشر وصندوق المستثمرين والمجتمع  
المالي في بلدانهم من خالل إبالغهم مباشرة أو من خالل األحداث العامة والبيانات الصحفية ونشر المؤشر على المواقع  

 الرسمية لبورصاتهم.  
 

اللجنة  كما   .166 الشريعة رحبت  لمؤشر  الدولي  االستثمار  لصندوق  التسويقية   S&P 50 بالجهود 
OIC/COMCEC Shariah 50  في  دعماً فاعالً  المنتدى    جهودإلى دعم    المهتمة  اللجنة الدول األعضاء  دعتو

 إيجاد مستثمرين في الصندوق وزيادة أصول الصندوق الخاضعة لإلدارة. 
 

التعاون اإلسالمي وفرق العمل التابعة له بما في ذلك الدورة    اللجنة بجهود منتدى بورصات منظمة  رحبت .167
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية  بالتعاون مع    المنظمةالتدريبية حول "عمليات سوق رأس المال"  

 . 2022مايو أيار/ 12إلى  11في الفترة من  SESRICوالتدريب للدول اإلسالمية 
 

 
 

 منتدى مراقبي األسواق المالية التابع للكومسيك  •

 

 بصفته أمانة   ،( في الجمهورية التركيةCMBاللجنة بالعرض المقدم من مجلس أسواق رأس المال )  رحبت .168
 – في )سبتمبر    CMRالستضافة االجتماع الحادي عشر لمنتدى منظمي أسواق رأس المال التابع للكومسيك    ،المنتدى

 الدول األعضاء إلى المشاركة بنشاط في هذا الحدث الهام.  ودعت ،2022أكتوبر( من عام 
 

لمنظمي سوق رأس المال  اللجنة أيضاً بالجهود التي تبذلها فرق العمل المنبثقة عن منتدى الكومسيك    رحبت .169
الدول األعضاء إلى دعم جهود المنتدى    ودعت  ،في بناء القدرات وتنمية األسواق والتمويل اإلسالمي والتثقيف المالي

 من خالل المشاركة في اجتماعاته والمساهمة في إنجاز مهام فرق العمل. 
 

بالمعلومات    أحاطت اللجنة علما،  الوزارية الكومسيك    اتعن دور  ةالصلة الصادر  ذات  القراراتباإلشارة إلى   .170
العقارية   الكومسيك  منصة  إنشاء  حول  الكومسيك  في  المال  رأس  سوق  منظمي  لمنتدى  العامة  األمانة  قدمتها  التي 

من أمانة    وطلبت  اإللكترونية / الكومسيك للتبادل العقاري بين الدول األعضاء المهتمة في منظمة التعاون اإلسالمي.
لمنتدى تسريع االستعدادات القانونية واإلدارية والتكنولوجية الالزمة إلنشاء منصة الكومسيك العقارية اإللكترونية /  ا

 وتقديم تقرير إلى دورة الكومسيك الثامنة والثالثين.  ،بورصة الكومسيك للعقارات
 

الدول األعضاء المهتمة إلى   اللجنةدعت    ،باإلشارة إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسيك .171
العقارية الكومسيك  بورصة  للعقارات/  اإللكترونية  الكومسيك  منصة  إنشاء  في  بنشاط  تحديد    ،المشاركة  إلى  ودعتها 
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 وإبالغ أمانة المنتدى لتعزيز سبل التنسيق. ،الهيئات المخولة من قبلها
 

 يك منتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومس •

 

 

بصفته أمانة منتدى البنوك المركزية   ،ةالتركيللجمهورية  اللجنة بالعرض المقدم من البنك المركزي    رحبت .172
والكومسيك اإلسالمي  التعاون  سبتمبر    ،لمنظمة  في  للمنتدى  الرابع  االجتماع  الدول   وطلبت  ، 2022الستضافة  من 

 األعضاء المشاركة بنشاط في هذا االجتماع. 
 

رامج التدريب وبناء القدرات التي ينظمها مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية بب  أشادت اللجنة .173
اإلسالمية   للدول  األعضاء  SESRICوالتدريب  الدول  في  النقدية  والسلطات  المركزية  البنوك  من و  ،تجاه  طلبت 

SESRIC   ة في الدول األعضاء داخل  االستمرار في تنظيم مثل هذه األنشطة لصالح المؤسسات الوطنية ذات الصل
 . CB-CaBإطار برنامج بناء قدرات البنوك المركزية 

 

في  حول  في جدول األعمال االستعدادات لتبادل اآلراء   11المادة الـ  فعاٍل  بشكٍل  واالقتصادي  االجتماعي  والتمكين  االجتماعية  المساعدة  "تقديم 

 " 19-ضوء جائحة كوفيد

 

لدورة التبادل الوزاري لوجهات النظر في اجتماع الكومسيك    باالستعدادات  التقدير  معأحاطت اللجنة علماً   .174
والثالثين المعني   وطلبت  ،الثامن  العمل  لمجموعة  عشر  التاسع  االجتماع  في  بنشاط  المشاركة  األعضاء  الدول  من 

ضع  والذي سيناقش أيًضا االستعدادات لجلسة تبادل اآلراء وت  ،2022بالتخفيف من حدة الفقر الذي سيعقد في أكتوبر  
 مجموعة من توصيات السياسة لتقديمها إلى دورة الكومسيك الوزارية الثامنة والثالثين.

 

 الدول األعضاء للمشاركة في دورة الكومسيك الوزارية الثامنة والثالثين. الوزراء المعنيين فياللجنة  دعت .175
 

وإرسالها إلكترونيًا إلى  اللجنة الدول األعضاء على إعداد تقاريرها القطرية حول الموضوع المذكور شجعت .176
 على أبعد تقدير. 2022أكتوبر  24مكتب تنسيق الكومسيك بحلول 

 

   الموضوعات المحتملة لجلسة تبادل وجهات النظر لدورة الكومسيك التاسعة والثالثين •

 

177.  ً علما اللجنة  التاسعة   أخذت  الكومسيك  دورة  في  لآلراء  الوزاري  التبادل  لجلسة  التالية  المحتملة  بالمواضيع 
 والثالثين:

 تحسين قدرات التجارة اإللكترونية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  :  1الموضوع 

 ة التعاون اإلسالمي  إمكانية عمالت رقمية جديدة للتعاون المالي بين الدول األعضاء في منظم: 2الموضوع 

التخفيف من آثار أحداث تغير المناخ المتطرفة والتكيف معها في معالجة انعدام األمن الغذائي من أجل إنتاج زراعي مستدام في  :  3الموضوع  
 البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 ء في منظمة التعاون اإلسالمي  اآلثار البيئية على البنية التحتية للنقل في الدول األعضا : 4الموضوع 

 تعزيز ريادة األعمال من أجل تنافسية صناعة السياحة :  5الموضوع 

 قدرة المجتمعات الضعيفة على الصمود في مواجهة الكوارث في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: 6الموضوع 

 

من مكتب تنسيق الكومسيك توزيع استبيان بين الدول األعضاء الستكشاف وجهات نظرهم حول    طلبت اللجنة .178
 الموضوعات المذكورة أعاله وتقديم تقرير بالنتائج إلى دورة الكومسيك الثامنة والثالثين.

 

 في جدول األعمال: مشروع جدول أعمال الدورة الثامنة والثالثين للكومسيك  12المادة الـ 
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 تقديمه إلى دورة الكومسيك الثامنة والثالثين. وقررتمشروع جدول األعمال  أعدت اللجنة .179
 )مرفق نسخة من مشروع جدول أعمال دورة الكومسيك الثامنة والثالثين في الملحق الثاني عشر(.

 من جدول األعمال: أي أعمال أخرى 13المادة الـ 

 

رة السابعة والثالثين للكومسيك بشأن المهمة المسندة إلى مكتب  القرار ذي الصلة الصادر عن الدوباإلشارة إلى   .180

لتحديد منهجية ومعايير لصياغة مشاريع  ،  بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة  ،تنسيق الكومسيك

  ، تنسيق الكومسيك  الذي قدمه مكتبالموجز  ،مع التقدير الحظت اللجنة القرارات بصيغة أكثر إيجازاً وقابليةً للتطبيق؛ 

وتقديم   ،المهمة بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة  إتمام هذهمن مكتب تنسيق الكومسيك    طلبتو

 تقرير بالنتائج إلى دورة الكومسيك القادمة.  

 

 

 

 الجلسة الختامية

 

بر .181 الختامية  جلستها  ر  معالياسة  ئفي  عبد هللا  أوغلآ  ضواند.  نائب  غا  االو،  الميزانية  لرئاسة رئيس  ستراتيجية 

 ، اعتمدت اللجنة تقريرها مع مالحقه.ةتركيالجمهورية ال

بعد ذلك، شكرت السيدة باندي نيومان الكسمي كوسوماواتي، القائمة بأعمال مدير التجارة بوزارة التخطيط اإلنمائي   .182

ومكتب    ،جميع الوفود  حظيت بهعلى كرم الضيافة الذي    ةتركيالجمهورية  ال، في بيانها  ةندونيسي اإلجمهورية  الالوطني في  

 تنسيق الكومسيك على الترتيبات الممتازة التي اتخذت لهذا االجتماع.

كوسوماواتي    تحدثت .183 عن السيدة  لكوفيد  أوالً  السلبية  االقتصادات  19-اآلثار  وعلى  من  ،  للتعافي  المتخذة  التدابير 

أهم على  السيدة كوسوماواتي  وتعزيز مح الجائحة. وشددت  الرقمية  الحماية  الرقمي وال سيما ضمان  التحول  األمية ية  و 

 .والمهارات الرقمية

التي نفذتها الحكومة اإلندونيسية   تعافيالعديد من سياسات وبرامج ال  كما سلطت السيدة كوسوماواتي الضوء على .184

حماية االجتماعية. كما أشارت السيدة  المتوسطة والصغيرة، وتدخالت ال  الشركات، وحوافز  مثل بناء مستشفيات الطوارئ

  عزيز كسوماواتي إلى برامج التعافي في قطاع السياحة من أجل زيادة جودة الموارد البشرية وتنشيط الوجهات السياحية وت 

 جودة المنتجات السياحية. 

، يفلسطينالوطني وزارة االقتصاد ال فيرة المنظمات العربية واإلسالمية بعد ذلك، أعربت السيدة إسراء ملحم، مدي .185

أدى إلى تفاقم التحديات االقتصادية القائمة بالفعل في فلسطين. كما شددت على أهمية    19- في بيانها، عن أن جائحة كوفيد  

التضامن بين الدول اإلسالمية لمواجهة اآلثار السلبية للوباء. واختتمت السيدة ملحم كلمتها بالشكر لجميع المشاركين على  

 لقضية الفلسطينية.الدعم المستمر ل

حسين إبراهيم طه األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي من قبل السيد ناغي جباروف  السيد رسالة معالي  ثم تليت  .186

التعاون اإلسالمي. و العام إلدارة الشؤون االقتصادية في منظمة  عن شكره    السيد طه في رسالتهمعالي    قد أعربالمدير 

الثامن والثالثين. كما  الكومسيك واالختتام الناجح الجتماع لجنة متابعة فعالةعلى مشاركتها اللجميع الوفود الخاص وتقديره 

وجميع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي    ،ومكتب تنسيق الكومسيك على االستعدادات الممتازة  ةتركيالجمهورية  الشكر  

 على مساهماتهم في نجاح االجتماع.

، دعا جميع الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة إلى المشاركة بنشاط في المعرض أخيًرا .187

، في داكار، السنغال، والمؤتمر 2022يونيو    (18-13)التجاري السابع عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي سيعقد في الفترة  

 في باكو، أذربيجان. ،2022يونيو  (29-27)اإلسالمي الحادي عشر لوزراء السياحة الذي سيعقد في 

أعرب   .188 الختامي،  بيانه  أوغلو عن خالص شكره لجرضوان  السيد    معاليوفي  المندوبين على مشاركتهم  آغا  ميع 

 ة ومساهماتهم القيمة. فعالال
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ي ذلك  آغا أوغلو الضوء على بعض المبادرات الهامة التي تم تنفيذها في إطار الكومسيك بما ف  معالي السيدوسلط   .189

-TPS  / برنامج نظام األفضلية التجارية بين دول منظمة التعاون اإلسالمي  مبادرة الكومسيك للتحول الرقمي رفيع المستوى

OICومؤشر الشريعة ، OIC / COMCEC 50.ومركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ، 

معالي السيد    ، دعاTPS-OIC  التعاون اإلسالمي  وفي سياق نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة .190

وأضاف   .النظام لجني ثمار هذه اآللية التجارية المهمةهذا  إلى االنضمام إلى    ،البلدان األعضاء التي لم تنضم بعد  أغا أوغلو

 أنه يعتقد أن النظام سيشكل أساًسا مهًما لزيادة التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي. 

آغا أوغلو بأن الدعم الصادق من جميع الدول األعضاء والمنظمات في أسرة منظمة التعاون السيد    ليمعاوصرح   .191

اإلسالمي له أهمية خاصة لزيادة الوعي حول مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي وتمكينه من أن يصبح مركز 

 مفضل على نطاق واسع.التحكيم ال

، واستجابة  مشاريعالتمويل  الكومسيك لآغا أوغلو على أهمية المشاريع المنفذة في إطار    معالي السيدشدد  أخيراً،   .192

 الكومسيك لجائحة كوفيد، وبرنامج القدس للكومسيك.

الفعالة   معالياختتم   .193 مشاركتهم  على  المتابعة  لجنة  أعضاء  لجميع  وتقديره  شكره  بتكرار  كلمته  أوغلو  آغا  السيد 

مسيك  عن شكره لممثلي األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي والمقرر ومكتب تنسيق الكو  ومدخالتهم الثمينة. كما أعرب

اإلسالمي والمترجمين الفوريين والمترجمين التحريريين وغيرهم من الموظفين المشاركين   تعاونوممثلي مؤسسات منظمة ال

 اح هذا االجتماع. في تنظيم االجتماع على مساهماتهم وجهودهم القيمة التي ساعدت في إنج

 

 (الثالث عشر لحقالم فيآغا أوغلو  رضوان السيد معالي نسخة من نص البيان الختامي الذي أدلى به )

 

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

........................ 
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 محظور حتى النشر         النص األصلي: بالتركية 

 التحقق من النشر           

            

 غا أوغلو آ ضوان السيد ر  ملعالي فتتاحيةالكلمة اال 

 نائب رئيس مكتب االستراتيجية وامليزانية 

 رئاسة الجمهورية التركيةفي 

 متابعة للكومسيكالجتماع الثامن والثالثون للجنة ا

 (2022مايو  24)أنقرة،  

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 السادة أعضاء لجنة املتابعة املوقرين،

   الكرام،حضرات الضيوف  

 امتابعة  للجنة    الثامن والثالثين  إنه ملن دواعي سروري البالغ أن ألتقي بكم بمناسبة االجتماع
 
  لكومسيك. أحييكم جميعا

 .حترامتحية هللا وخالص اال ب

ك أبدأ  أن  أن أشاوقبل  أود  العميق  ركلماتي،  رئيس دولة اإلمارات لكم حزني  نهيان،  زايد آل  الشيخ خليفة بن    وفاة معالي 

رحمة على معالي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأتقدم باملواساة إلى شعب  ال  أسأل هللاربية املتحدة وأمير أبو ظبي.  الع

 .اإلمارات العربية املتحدة الشقيق

في عامي   اجتماعاتنا فعليا  نتمكن من عقد  لم  الحظ،  املتابعة بسبب    2021و  2020لسوء  اجتماعات لجنة  في ذلك  بما 

كما كان الحال  من جديٍد  وااللتقاء    ،فرصة استضافتكم في أنقرةأتيحت لنا هذه املرة  أنه  لحسن الحظ،  و .  19-وفيدك  جائحة

 قبل الوباء.

نها تراجع وتراقب تنفيذ قرارات الكومسيك  أل  ،أود أن أؤكد في البداية أن عمل لجنة املتابعة أمر بالغ األهمية بالنسبة لنا

 الوزارية. الكومسيك   دورة، وتحدد جدول أعمال ومشاريعهاوبرامجها 

 املشاركون املوقرون،  السادة

سباب مثل  أل   الوباء  األضرار متعددة األوجه التي لحقت باالقتصاد الوطني بسببفيمر االقتصاد العاملي بفترة حساسة.  

ازن بين العرض والطلب، وارتفاع التضخم  سالسل التوريد العاملية الناجمة عن اختالالت التو   التي تعرضت لهااملشاكل  
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تفقد أثرها تماما  لم    ؛سياسات النقدية للبلدان املتقدمة، وتشديد االتجاهات في الالزيادات في أسعار السلعالناجم عن  

سياسة   تعكس  التي  الجديدة  الوبائية  التدابير  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الصفريةبعد.  والتطورات    الحالة  الصين،  في 

 اسية في جغرافيتنا املجاورة تعطل عملية التعافي العاملية.السي

النفط عام   أزمة  الطاقة منذ  في أسعار  ارتفاع  أكبر  املاضيان  العامان  الدولي، شهد  للبنك  . وشهدت أسعار  1973ووفقا 

الغاز الطبيعي كمدخالت  املنتجات الغذائية التي تعد روسيا وأوكرانيا من املنتجين الرئيسيين لها، واألسمدة التي تعتمد على  

 .12008أكبر زيادة منذ عام  ؛إنتاجية

والغاز   النفط  مثل  الطاقة  مدخالت  أسعار  في  الكبيرة  الزيادة  مع  خاصة  والزراعي،  الصناعي  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  إن 

همية بمكان أن تكون  الطبيعي واملدخالت الزراعية مثل األسمدة، لألسف، يتسبب في ارتفاع اتجاه التضخم العاملي. ومن األ 

الوباء تعقب  التي  املرتفع  التضخم  فترة  يصاحب  قد  عاملي  ركود  حدوث  الحتمال  مستعدة  مستعدة  و   ،بلداننا  تكون  أن 

وأن تتجاوز بلداننا هذه الفترة    في وقت قريب، تحقيق أقص ى قدر من التعاون. وآمل أن ينخفض اتجاه التضخم املرتفع هذا  ل

 خسائر.البأقل 

 على مستوى العالم.  ةواملالي ةاالقتصاديبنيتنا  ما شهدناه خالل الجائحة يوضح لنا مدى تشابك 

فإنه يصبح من األهمية بمكان االستفادة من الفرص التي تتيحها آليات التعاون الدولي  املزايا التي تجلبها العوملة،    إلى جانبو 

 . ت بين البلدانشار السريع للسلبيامثل االنت العوملة في مواجهة مساوئ 

ا   ، والفقر والهجرة في نتائج مختلفة وغير متكافئة من بلد إلى آخرملتزايدة اليوم مثل تغير املناخ  تتسبب املشاكل العاملية 

إلى   الحاجة  تتزايد  ولذلك،  الوقت.  نفس  في  البلدان  جميع  على  والتعاون    متعددةليات  اآلوتؤثر   األاألطراف 
 
فعالية   كثر 

 
 
  وإنصافا

 
  نمية والت ،ملشاكل العامليةالتوصل إلى حلول من أجل ا  وشموال

 
 وبسرعة.  معا

ال هذا  الوفي  منظمة  أسرة  وبوصفنا  امل   تعاون سياق،  ندرك  توز  اإلسالمي،  يجلبها  التي  واإلمكانات  األعضاء  يزة  البلدان  ع 

الشاملو   .املنتشرة على نطاق جغرافي واسع السكان  لبلداننا األعضاء مثل  االقتصادية  العاملة واألسواق  زايا  باب والقوى 

الديناميكية و  املالالوطنية  الواسع و   رأس   تشكل    ؛املنتجاتلتنوع    الطيف 
 
لزيا  أساسا البينية  هاما  التجارة  منظمة  في  دة 

  فياإلسالمي في العديد من القطاعات. والواقع أن زيادة األنشطة االقتصادية بين بلداننا وتنمية التجارة البينية    تعاون ال

 اإلسالمي كانت دائما أحد أهم أهداف الكومسيك.  تعاون منظمة ال

كومسيك  ساهمت فيها ال  التينتيجة العمليات    ، اإلسالمي  تعاون نية ملنظمة الالتجارة البي  ذه املناسبة، أود أن أشير إلى أنهبو 

ال للتنمية،    تعاون وجميع مؤسسات منظمة  البنك اإلسالمي  بلداننا  الجهود  والاإلسالمي، وال سيما  باإلعجاب من  جديرة 

هذا إنجاز مهم ملجتمعنا  و .  2000ئة في عام  في امل  11رة، من مستواها البالغ  ئة في السنوات األخيفي امل  20إلى  وصلت    ؛األعضاء

برنامج    فية التعاون اإلسالمي الذي حددناه  وننا. وكما تعلمون جميعا، فإن الهدف التجاري الجديد بين دول منظميظهر تعا

 2016في عام    إسطنبول الذي تم تبنيه في القمة اإلسالمية الثالثة عشرة التي عقدت في    2025منظمة التعاون اإلسالمي لعام  

 ئة. وبغية تحقيق هذا الهدف الهفي امل 25هو 
 
 وأن نعزز آلياتنا القائمة.  ،اآلليات الالزمة  ام، يجب أن ننش ئ فورا

 
1 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/26/food-and-energy-price-shocks-from-
ukraine-war  

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/26/food-and-energy-price-shocks-from-ukraine-war
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/26/food-and-energy-price-shocks-from-ukraine-war
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وفي هذا السياق، أود أن أعرب عن أنني أعلق أهمية كبيرة على التقدم املحرز في السنوات القليلة املاضية فيما يتعلق بنظام  

  ، اإلسالمي، الذي يعد أهم مشروع للكومسيك في مجال التجارة  تعاون ن الدول األعضاء في منظمة الالتجارة التفضيلية بي

اإلسالمي. وفي العام املاض ي، اتخذت خطوات هامة    تعاون رة البينية بين دول منظمة الوسيسهم إسهاما كبيرا في زيادة التجا

يوليو    األول من فيذ في  حيز التن  TPS-OIC  األفضلية التجارية  نحو تنفيذ النظام، وتم تحديد املوعد النهائي لدخول نظام

2022 . 

  TPS-OIC  نظام األفضلية التجارية   في النظام، سنجعل   هاالدول األطراف مسؤوليات  ستكمال مع او ،  2022يوليو    1بحلول  

على تعاونها وجهودها    نظامجميع البلدان األطراف في القيد التشغيل إن شاء هللا. وأود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري ل

   TPS-OICفي إيصال  
 
   إلى هذه املرحلة. ونأمل أن يكون تنفيذ النظام معلما

 
  ، لعالقاتنا االقتصادية  جديٍد   عهٍد   ايةلبد  بارزا

و  القائم.  التجاري  التعاون  نطاق  بلداننا  ب وتوسيع  أدعو  املناسبة،  لم تص األعضاء  هذه  إلى  التي  املنظومة  في  بعد طرفا  بح 

 . في أقرب وقت ممكن TPS-OIC نظام ضمام إلىناال 

 حضرات الضيوف الكرام، 

أن أذكر م أيضا  الأود  التابع ملنظمة  التحكيم  للكومسيك.    تعاون ركز  الترحيب  و اإلسالمي، وهو مشروع هام آخر  تم  قد 

 
 
جاهزا املركز  يصبح  لكي  الصلة  ذات  مؤسساتنا  بذلتها  التي  تذكرون،  للعمل  الجهود  األخير    كما  الوزاري  االجتماع  في 

تم تشكيل مجلس األمناء ومجلس اإلدارة، وهما الهيئتان اإلداريتان للمركز، وما زاال يؤديان مهامهما. وفي هذا  و للكومسيك. 

السياق، أدعو أسرة منظمة التعاون اإلسالمي بأكملها إلى دعم مركزنا الجديد واملشاركة واملساهمة في أنشطة املركز في  

 رة املقبلة. الفت

التبادالت   منتدى  بدأها  التي  املنتجات  تطوير  بأن دراسات  السارة  األخبار  أطلعكم على  أن  منظمة  في  كما يسعدني جدا 

، قد اكتملت. وفي هذا  OIC / COMCEC 50اإلسالمي في نطاق مشروع مهم آخر، وهو مؤشر   سنتين   التعاون اإلسالمي قبل

ال  البلدانفي    ينستثمر املالسياق، أدعو   اإلسالمي إلى االستثمار في "صندوق االستثمار الدولي"    تعاون األعضاء في منظمة 

 الخاص الذي أنش ئ استنادا إلى املؤشر الذي ذكرته.

مالنا في إطار القرار  مسألة التحول الرقمي التي وضعناها على جدول أعهي  ومن املسائل الهامة األخرى التي أود أن أذكرها  

 و الوزاري في العام املاض ي.    كومسيك ال  اجتماع املتخذ في  
 
، تم نقل العديد من األنشطة إلى البيئة الرقمية في  كما نعلم جميعا

عصر التكنولوجيا. ونرى أن عملية الرقمنة السريعة التي يشهدها القطاع الخاص، خاصة مع الجائحة، تنعكس أيضا على  

العامة والرسمية التي تقدمها التعامالت  الرقمي يألن الت  ،الخدمات  أسرع وأكثر  الخدمات املقدمة للمواطنين    جعل حول 

 تكامال.

 سيكون توفير املزيد من الخدمات العامة ملواطنينا وسهولة وصول شركاتنا إلى األسواق الدولية في العالم الرقمي
 
من    ؛ ممكنا

 خالل عملية تحول رقمي فعالة.

نا في هذه القضية املهمة، وأعرب عن إيماني  انوالتعاون بين بلد  لكل هذه األسباب، أود أن أؤكد على أهمية تبادل الخبرات

 الصادق بأنه يمكننا اغتنام فرص التعاون املهمة في هذا الصدد في نطاق الكومسيك. 

 السادة أعضاء لجنة املتابعة املوقرين،
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الجولة األولى من اجتماعات عام   من الدول األعضاء  كة نشطة  بمشار   2022عقدت مجموعات عمل الكومسيك بنجاح 

سنعقد  و منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، فضال عن املنظمات الدولية واملنظمات غير الحكومية األخرى.    ؤسساتوم

في سبتمبر وأكتوبر من هذا العام. وأعتقد أن التوصيات  ،  إن شاء هللا العمل    اتلجولة الثانية من اجتماعات مجموعفعليا ا

 السياسية  
 
   امللموسة وخرائط الطريق التي ستوضع في هذه االجتماعات ستسهم إسهاما

 
في جهود التعاون في امليادين    كبيرا

 ذات الصلة في الفترة املقبلة.

ا على مشاريع  كما تعلمون بصفتنا الكومسيك، نقدم  ونحن   ا قائم  ا مالي  لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  ا، دعم 

ا في    18أنه تم تمويل  ب. وفي هذا الصدد، يسعدني أن أشارككم  2014تعاون اإلسالمي منذ عام  ومؤسسات منظمة ال مشروع 

ا من أجل تنفيذه في عام    17وتم اختيار    ،2021عام   في    2021مشاريع في عام    8. باإلضافة إلى ذلك، تم تمويل  2022مشروع 

من أجل تقليل اآلثار السلبية للوباء في البلدان    لقناه أط، والذي  CCRكوفيد    نطاق برنامج استجابة الكومسيك ملواجهة 

، سنقدم الدعم املالي لسبعة مشاريع أخرى. أود أن يساهم هذا الدعم  2022اون اإلسالمي. في عام  األعضاء في منظمة التع

الذي نوليه أهمية  في دفع التعاون والتضامن داخل أسرة منظمة التعاون اإلسالمي خطوة إلى األمام. في إطار برنامج القدس  

مشاريع ملموسة في مجاالت السياحة والثقافة وبناء القدرات. نأمل من خالل هذه املشاريع   خمسةكبيرة، يستمر تنفيذ  

أود أن أغتنم هذه الفرصة ألتمنى النجاح  و قرة عين أمتنا.    التي هي  املساهمة في زيادة الرفاهية االقتصادية ملدينة القدس

 اإلسالمي في عملها.  تعاون ذة للمشروع ومنظمات منظمة الاملنفلجميع الدول األعضاء 

ا على مشاركتكم القيمة، وأتمنى لكم التوفيق في اجتماعاتكم  . في ختام حديثي، أود أن أشكركم جميع 

 السالم عليكم ورحمة هللا.و 

  

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

----------- 
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 لث الثا الملحق
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 معالي  رسالة
 السيد حسين ابراهيم طه

 مين العام لمنظمة التعاون اإلسالمياأل
 

 إلى االجتماع الثامن والثالثين
   منبثقة عنلجنة المتابعة الل

 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ا
 )الكومسيك(

 
 أنقرة ــ الجمهورية التركية 

 2022مايو  25ــ24
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 مين العام لمنظمة التعاون اإلسالمياأل  براهيم طهإالي السيد حسين مع رسالة 
   منبثقة عنللجنة المتابعة ال إلى االجتماع الثامن والثالثين 

 )الكومسيك(  للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ا
 أنقرة ــ الجمهورية التركية

 2022مايو  25ــ24
 

 رئاسة الجمهورية،  في والميزانية  ةاالستراتيجي…. …………………صاحب المعالي
 أصحاب السعادة رؤساء الوفود،

 ن، يلسادة المحترم السيدات واحضرات 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
المنبثقة  أن أخاطب االجتماع الثامن والثالثين للجنة المتابعة    البالغإنه لمن دواعي سروري  

وأود  للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري في منظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(.  عن ا
مكتب تنسيق الكومسيك  لو   ةتركيالجمهورية  الأن أعرب عن تقديري العميق لحكومة    بادئ ذي بدء

من أجل نجاح اجتماعنا اليوم.  اتخاذهالتي تم على الترتيبات الممتازة ا  
تشهد أزمة صحية واقتصادية  ال تزال  دولنا األعضاء  ًا أن  جميعال يخفى على كريم علمكم  

الذي عطل حياة مليارات األشخاص  األمر  ،  كورونا  وإنسانية عالمية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة
قبل أن تجد و   ،االجتماعية. عالوة على ذلكاالقتصادية و   عقود من التنميةتقويض مكاسب  وهدد ب

اإلسالمي التعاون  منظمة  في  األعضاء  بأسره  ،الدول  والعالم  من   ،بل  للخروج  واضحة  مسارات 
مما زاد من تعقيد الجهود   ،اندلع الصراع بين روسيا وأوكرانيا  ، جائحةالاالضطرابات الناجمة عن  

أدت االضطرابات في    ، حيثراح في العالماقتصادي وتضميد الجمن أجل تحقيق تعاٍف  المبذولة  
نظام اإلمدادات الغذائية الناجمة عن الصراع الروسي األوكراني إلى اإلضرار باألمن الغذائي للعديد  

العديد من البلدان إلى  في لمحة بصر بمن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ودفعت  
االضطرابات المدنية الداخلية. أتون   
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السعادةلمعالي و ا  أصحاب  
السيدات والسادة،حضرات   

فإن االقتصادات   ، بالنسبة للكثيرينفبأوقات عصيبة.  ،بل والعالم بأسره  ،دولنا األعضاءتمر 
وارتفعت معدالت البطالة إلى    ،لضغوطأصبحت عرضة لواإلمدادات الغذائية    ، مسار نموها  تعطل

  فوق   الصحيةُحّملت األنظمة  و   ،وارتفع عدد األطفال الذين يعيشون في الشوارع  ،مستويات قياسية
الحياة  مرافق  إلى  غلب سكان الريف يفتقرون  أ وال يزال    ،وارتفع عدد المتسربين من المدارس  ،طاقتها

البنية التحتية القائمة أقل  حيث إن  ،  األساسية أدت النزاعات    ،من كافية. عالوة على ذلكمرافق 
في العديد من  ن  نازحيوالكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ إلى ظهور ماليين الالجئين وال

وفي  .  الوضع غير المستقر أصالنجم عنه تفاقم التدهور في  مما    ،منظمةالالدول األعضاء في  
ومن    ،سنوًيا   %1.9  قدرهينمو عدد سكان الدول األعضاء بمعدل متوسط    ،كل هذه التحدياتخضّم  

األعضاء في  الد  سكان  عدد  يصل  أن  توقعالم إلى  الول  عام   2.9منظمة  بحلول  مليار شخص 
( هم من  %51منظمة )الالدول األعضاء في  سكان . ويكفي أن نضيف أن نسبة كبيرة من  2050

. بال عمل وال وظيفةومعظمهم  ،عاًما 25الشباب الذين تقل أعمارهم عن   
  ، ذكرها  العديد من التحديات األخرى التي لم يتم إلى  بالنظر إلى التحديات المذكورة أعاله و و 

ومن تجاوز هذه اقتصادي سريع    تعافٍ منظمة من تحقيق  اللكي تتمكن الدول األعضاء في    فإنه
التركيز على ما يلي: ال بد من  ،ن مستقبل أفضلاضمحتى يتسنى لها التحديات و   

 التعاون بين الدول األعضاء والمؤسسات في جميع القطاعات.  مستوى  زيادة .1
 في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعات. اتاالستثمار   ضخ زيادة .2

وإدماج استراتيجياته في استراتيجيات    ، 2025منظمة التعاون اإلسالمي  برنامج عمل  تنفيذ   .3
 التنمية الوطنية للدول األعضاء؛ 

منظمة مع تلك التي  الفي    ةالتكنولوجي و   ذات الوفرة الماليةبين البلدان    تعاضدبناء عالقات   .4

 الستغاللها.  ة المالية والتكنولوجي لكنها تفتقر إلى الموارد ،عيةلديها موارد طبي

ا إضافة إلى القيام  منظمة الهادفة إلى تعزيز التجارة البينية والتعاون. هذالتنفيذ جميع مبادرات   .5

 : من بينها ،أمور أخرى ب

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1+%D8%A3%D8%B5%D9%84%D8%A7
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منظمة. ال• نظام التعرفة التفضيلية بين الدول األعضاء في   
تنمية السياحة اإلسالمية.• خارطة طريق استراتيجية ل  
. منتظمعلى نحو لمنظمة ل• تنظيم المعارض التجارية والسياحية   

إطار بين    وفي  االقتصادي  التعاون  وتعزيز  االقتصادي  االنتعاش  لتعزيز  المبذولة  الجهود 
. وهي تشمل  قدمته  ي الذ  تقريرالالدول األعضاء، تم التخطيط لعدة أنشطة على النحو الوارد في  

اإلسالمي في إفريقيا والذي يهدف إلى تسليط الضوء على فرص  تعاون منتدى االستثمار لمنظمة ال
ه في المملكة  تنظيمالمقرر  و ،  منظمةالمنتدى القطاع الخاص في  و   ؛فريقيا إاالستثمار العظيمة في  

الدول  األردنية الهاشمية، والذي سيعيد التأكيد على الدور المركزي للقطاع الخاص في اقتصادات  
عقد الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة في باكو،  ثم إن من المقرر األعضاء. 

د هذا االجتماع على المستوى  ع  يُ و .  2022يونيو    29إلى    27جمهورية أذربيجان، في الفترة من  ب
تسريع  تتوخى  صيات  تو خروج بللمنظمة للتخفيف من تأثير الوباء و الالوزاري مهًما لتبادل خبرات دول  

لى حضور إأيًضا    مدعوة  الدول األعضاءو عملية تعافي قطاع السياحة خالل حقبة ما بعد الجائحة.  
 أنشطة الترويج التجاري التالية: 

في داكار   هعقدمقرر  المعرض التجاري السابع عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي، ال •
 . 2022يونيو   18إلى  13السنغال، في الفترة من  ب
  هعقد  مقررال  معرض منظمة التعاون اإلسالمي الثاني للقطن والمنسوجات والمالبس، •

 . 2022يوليو   15 إلى يونيو   26 الفترة من  في أبيدجان، في
مجموعة البنك    أعنيمنظمة ذات الصلة، و الأن مؤسسات  شير إلى  أود أن أ   إضافة إلى ذلك،

تنمية التجارة، وصندوق التضامن اإلسالمي،  ، والمركز اإلسالمي لسيسربكاإلسالمي للتنمية، ومركز  
الغرفة  ، و معهد المواصفات والمقاييس، و المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائيومكتب تنسيق الكومسيك، و 

للتجارة والصناعة والزراعة، التنموية والترويجية، وبرامج    اإلسالمية  المشاريع  العديد من  قد نفذت 
  على   هذه المؤسسات  نشكرإذ  نا. و فائدة بلدانلف الجوانب االقتصادية  التدريب وبناء القدرات في مختل  

على بذل المزيد من الجهد بشكل خاص في   ا، فإننا نحثهعظيمةإنجازات  ما تحقق حتى اآلن من  
ضعيفة وفقراء الريف في دولنا األعضاء. النهوض برفاهية الفئات ال   

اإلسالمي   التعاون  منظمة  داخل  التعاون  فإن  ذلك،  وقت  ضر   غداومع  أي  أكثر من  ورًيا 
وضع سياسات من أجل  ولكن أيًضا    كورونا فحسب،  جائحة  اتلتخفيف من تأثير بهدف ا  ليس  ،مضى

كذلك فإن االجتماعية المستدامة.  االقتصادية و وتدابير فعالة لتسريع عملية التعافي وتحقيق التنمية  
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وضاع االقتصادية  هناك حاجة أيًضا إلى تنسيق وتعاون دولي أقوى لمعالجة عدم المساواة في األ
وما بعده، وتمهيد الطريق لتنمية أكثر توازنًا    وباء كورونا  التعافي من  مرحلة  أثناء في  االجتماعية  و 

 وشمولية واستدامة. 
انة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتها ذات الصلة وبناًء على ذلك، ستواصل األم

االقتصادي في    تعافيستجابة التعاونية لتسهيل الالعمل بشكل وثيق مع الدول األعضاء لتعزيز اال
ما انفكت  منظمة ذات الصلة، التي  اللذلك أود أن أعرب عن خالص تقديري لمؤسسات  و بلداننا.  

االجتماعي  االقتصادي و ف المشاريع في إطار جدول األعمال  ذ مختل  عاون مع األمانة العامة لتنفيتت
لمنظمة. ل  

ج مداوالتكم.ائأتطلع إلى نت إنني  و هذا أن تتكلل بالنجاح والتوفيق،  م ألعمال اجتماعك رجوأ  
 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.و   
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 األصـل: باإلنجليزية 

 تقرير 

 االجتماع األربعين للجنة الدورة

 ، اجتماع افتراضي( 2022مايو  18)

 . 2022مايو  18انعقد االجتماع األربعون للجنة الدورة للكومسيك تقريبًا في  •

ترأس االجتماع السيد فاتح أونلو، المدير العام لمكتب تنسيق الكومسيك. حضر االجتماع المؤسسات التالية   •

 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، باإلضافة إلى األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسيق الكومسيك:  

 دريب للدول اإلسالمية )سيسرك(  مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والت •

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة   •

 البنك اإلسالمي للتنمية  •

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  –المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة   •

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية   –المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات   •

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  -المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  •

 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  •

 الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة •

 ( IOFSلألمن الغذائي )  المنظمة اإلسالمية •

 واتفق االجتماع على بنود جدول األعمال التالية للمناقشة:     •

 الكومسيك استراتيجيةالكومسيك: مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في  استراتيجيةتنفيذ   •

مع   • المتوافقة  اإلسالمي  التعاون  منظمة  مؤسسات  أنشطة  وتوصيات    استراتيجيةقائمة  الكومسيك 

 سات الوزارية للكومسيك السيا

 االستفادة من تمويل مشروع الكومسيك لتنفيذ توصيات السياسات الوزارية للكومسيك  •

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

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

 في منظمة التعاون اإلسالمي

التحضيرات للتقرير السنوي حول التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية  •

 على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي 

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة •

 منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال "االقتراح بشأن "برنامج  •

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

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي البعيدة جغرافياً والدول المراقبة 

 أية أعمال أخرى  •

 الكومسيك  استراتيجيةالكومسيك: مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في   استراتيجيةتنفيذ 

الكومسيك   • استراتيجية  تحقيق  في  اإلسالمي  التعاون  منظمة  مؤسسات  ومساهمات  أهمية جهود  على  التأكيد  بعد 

اللجنة األنشطة المكتملة والمخطط لها لمؤسسات م السياسات الوزارية للكومسيك، استعرضت  نظمة وتوصيات 

السياسات الوزارية للكومسيك )أنشطة المجموعة  التعاون اإلسالمي المعنية التي تعمل مباشرة على تنفيذ توصيات

أ( واألنشطة التي تخدم أهداف استراتيجية الكومسيك )أنشطة المجموعة ب( للفترة الزمنية منذ االجتماع الوزاري  
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اون، وهي التجارة والنقل واالتصاالت والسياحة والزراعة السابع والثالثين للكومسيك على أساس مجاالت التع

 من حدة الفقر والتعاون المالي.  والتخفيف

تم إطالع اللجنة من قبل مكتب تنسيق الكومسيك على أنشطة المجموعة أ والمجموعة ب التي أبلغت عنها مؤسسات   •

ر من نصف هذه األنشطة في مجال التجارة،  منظمة التعاون اإلسالمي. وفيما يتعلق بمجاالت التعاون، أُبلغ عن أكث

على   خاص  بشكل  ركزت  المؤسسات  أن  اللجنة  إطالع  أتم  كما  والزراعة.  الفقر  حدة  من  التخفيف  مجال  يليها 

التدريبات في إطار المجموعة أ، فيما يتعلق بأنواع األنشطة. وفي هذا الصدد، أبلغ ممثل مكتب تنسيق الكومسيك  

التخفيف   ة العظمى من األنشطة المكتملة والمخطط لها قد أبلغ عنها في مجال التجارة يليهااللجنة أيًضا أن الغالبي

 من حدة الفقر.  

الوزارية.   • الكومسيك  التعاون اإلسالمي عن أنشطتها بما يتماشى مع قرارات  أبلغت مؤسسات منظمة  بعد ذلك، 

اللجنة على أهمية مساهمات مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي ف التوصيات السياسية الوزارية شددت  ي تنفيذ 

  الكومسيك. استراتيجيةللكومسيك، فضاًل عن تحقيق أهداف  

بجهود سيسرك في المساهمة في تنفيذ توصيات السياسة الوزارية للكومسيك من  علما مع التقدير  أحيطت اللجنة   •

   بناء القدرات وبرامج التدريب.خالل أنشطة مصممة خصيصا مثل 

من أجل تنفيذ التوصيات  كما أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي   •

  طلبت منها تكثيف جهودها والنظر في إمكانية تنظيم أنشطة مشتركة لهذا الغرض.والسياسية 

لتنظي • التجارة  لتنمية  اإلسالمي  للمركز  تقديرها  عن  اللجنة  أعربت  المعنى،  المجال  وبهذا  في  مختلفة  أنشطة  مه 

التجاري مثل المعارض التجارية والندوات عبر اإلنترنت والتقارير الخاصة وما إلى ذلك. أشادت اللجنة بأنه منذ  

، بلغ إجمالي الموافقات والمدفوعات التراكمية للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل  2021إنشائها وحتى نهاية سنة  

مليار دوالر أمريكي على التوالي، وبلغ إجمالي األموال التراكمية التي    50.2ر أمريكي ومليار دوال  61.5التجارة  

مليار دوالر أمريكي. كما أحيطت اللجنة علما مع التقدير   38.0تم حشدها من البنوك والمؤسسات المالية الشريكة 

، والتي بلغت  2021ليها في سنة  بحجم أعمال المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات المؤمن ع

التراكمي لألعمال المؤمن عليها منذ إنشائها إلى    9.79 مليار دوالر    83.31مليار دوالر أمريكي ليصل المبلغ 

مليار دوالر أمريكي من التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي مؤمن عليه   4.49باإلضافة إلى مبلغ    أمريكي.

دولة عضواً من    40، واستفادة  2021وائتمان الصادرات خالل عام    ية لتأمين االستثمارمن قبل المؤسسة اإلسالم

 هذا الغطاء التأميني. 

إلى جانب ذلك، أبلغ مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة بالتطورات الحالية فيما يتعلق بالمشاريع التي يدعمها  •

تم االنتهاء من طار، أشير إلى أنه  مكتب تنسيق الكومسيك في إطار تمويل مشاريع الكومسيك. في هذا اإل

واختير    2022الدعوة التاسعة لتقديم مقترحات المشاريع ضمن إطار تمويل مشروع الكومسيك في أبريل  

.  إلى جانب ذلك، وبأخذ الدعوتين السابقتين باالعتبار، زاد عدد  2022مشروًعا ليتم تمويلها في سنة    17
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المدرجة النهائية لم في إطار تمويل    7إلى    4ؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي من  مقترحات المشاريع 

مشروع الكومسيك. في هذا الصدد، أشادت اللجنة باالهتمام الملحوظ الذي أبدته مؤسسات منظمة المؤتمر 

 لالستفادة من هذه اآللية.   اإلسالمي

( لتبسيط عملية http://activities.comcec.orgلتسليط الضوء على أهمية نظام المتابعة عبر اإلنترنت ) •

اإلبالغ وتوحيدها، أثنت اللجنة على مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي الستخدامها النظام في اإلبالغ عن 

ر في اإلبالغ عن أنشطتها  أنشطتها المعنية. طلبت اللجنة من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي االستمرا

 من خالل المنصة المذكورة.  

رحبت اللجنة بأنه تمشيا مع القرار الصادر عن اجتماع لجنة الدورة السابق، فتح مكتب تنسيق الكومسيك   •

( لمؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي المعنية من  PFSنافذة خاصة على نظام متابعة السياسة للكومسيك )

 التقدم في جهودها نحو تنفيذ توصيات سياسات الكومسيك.    أجل تمكينها من إدخال

وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك تنظيم تدريب عبر اإلنترنت للمؤسسات المهتمة  •

في منظمة التعاون اإلسالمي لتقديم التفاصيل حول استخدام النظام.  ولوحظ أيًضا أن مكتب تنسيق الكومسيك  

 ول كيفية عمل النظام وسيشاركه مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي.سيعد دليالً ح

عالوة على ذلك، شددت اللجنة على أنه من أجل التنفيذ الفعال لتوصيات سياسات الكومسيك، ستنظر مؤسسات   •

المؤتمر  منظمة  اجتماعات  هامش  على  وأنشطة  فعاليات  إجراء  في  المعنية  اإلسالمي  التعاون  منظمة 

 لكومسيك رفيعة المستوى. اإلسالمي وا

 19-جهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في مكافحة جائحة كوفيد

أبلغت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي اللجنة بأنشطتها / برامجها التمويلية التي تهدف إلى مساعدة البلدان   •

في هذا الصدد، أبلغ مكتب    . 19-األعضاء في جهودها الرامية إلى التخفيف من اآلثار السلبية لجائحة كوفيد

مشاريع للبلدان األعضاء في إطار المرحلة األولى من برنامج استجابة   8تنسيق الكومسيك اللجنة أنه نُفّذت  

سنة   في  لكوفيد  لمقترحات  2021الكومسيك  الثانية  للدعوة  النهائية  القائمة  عن  أعلن  لذلك،  باإلضافة   .

لكوف الكومسيك  استجابة  إطار  ضمن  أبريل  المشاريع  في  وستنفذ  2022يد  الدول    7،  قبل  من  مشاريع 

 .  2022األعضاء خالل فترة التنفيذ لسنة 

كما أشادت اللجنة بجهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، من بين أمور أخرى، برنامج التغطية التأمينية  •

بر اإلنترنت حول تأثير  الذي بدأته المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات، والندوات ع

على التجارة البينية وتدفقات االستثمار التي نظمها المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع   19-كوفيد

منظمة التعاون اإلسالمي وغيرها من المؤسسات الدولية، واألنشطة المختلفة )الدعم المالي، الندوات عبر  

تنسيق المعايير، إلخ( التي تقوم بها المؤسسة الدولية اإلسالمية    اإلنترنت، دعم المعدات وتنمية القدرات،

http://activities.comcec.org/
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، ومساعي الغرفة اإلسالمية للتجارة  19-لتمويل التجارة لمساعدة الدول األعضاء في مكافحة جائحة كوفيد

 والصناعة لنشر المعلومات للقطاع الخاص في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

نة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول األعضاء  المساهمات الممك 

 في منظمة التعاون اإلسالمي 

أبلغ مركز سيسرك اللجنة بشأن التحضير للتقرير السنوي حول التقدم على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي  •

قرر تقديمه إلى الدورة الوزارية الثامنة والثالثين  نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية والم

 للكومسيك. 

رحبت اللجنة بأنه تماشيا مع قرار اجتماع لجنة الدورة السابق، أنشأ مكتب تنسيق الكومسيك، بالتعاون مع  •

مركز سيسرك، منصة على اإلنترنت لتسهيل تجميع األنشطة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لمؤسسات  

 لتعاون اإلسالمي ومتابعتها بشكل أفضل. منظمة ا

 االقتراح بشأن "برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال" 

كما أبلغت اللجنة من قبل المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات )مجموعة البنك اإلسالمي   •

بالعمل   هذا  للتنمية(  وفي  األعمال.  لذكاء  اإلسالمي  التعاون  منظمة  مركز  برنامج  إطالق  نحو  الجاري 

علما   اللجنة  أحيطت  ا اإلطار،  من  وطلبت  اإلطار،  هذا  في  المحرز  لتأمين  بالتقدم  اإلسالمية  لمؤسسة 

االستثمار وائتمان الصادرات، بالتعاون مع مركز سيسرك والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، االنتهاء من 

 االستعدادات الفنية لتفعيل البرنامج في أقرب وقت ممكن. 

ريف وكذلك الدول  المساهمات الممكنة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لصالح الشعب الفلسطيني / القدس الش

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي البعيدة جغرافياً والدول المراقبة 

قامت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي بإطالع اللجنة على أنشطتها ومشاريعها وبرامجها القائمة والتي تم   •

لمؤتمر اإلسالمي إطالقها حديثًا لصالح الشعب الفلسطيني والقدس الشريف والدول األعضاء في منظمة ا

 البعيدة جغرافيًا مثل غويانا وسورينام والدول المراقبة. 

أعربت اللجنة عن تقديرها لجهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي وطلبت منها مواصلة جهودها بما في  •

 ذلك األنشطة والمشاريع والبرامج المشتركة الممكنة. 

ضمن إطار برنامج الكومسيك القدس، الذي بدأ بالتعاون مع   بعد ذلك، أبلغ مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة أنه •

 في هذا البرنامج.   2022مشاريع قيد التنفيذ في سنة  4وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني. ال تزال 

 أية أعمال أخرى 

 واختُتم اجتماع اللجنة بتصويت بالشكر.   •
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  اللغة األصلية: اإلنجليزية

 

 

 ن للجنة المتابعة التابعة للكومسيك ووالثالث الثامناالجتماع  أعمال جدول مشروع
 

 ، أنقرة ( 2022مايو  24-25)

 

 االجتماع واعتماد جدول األعمال افتتاحية -1

 الكومسيك وتنفيذها  استراتيجية. تقرير حول 2

 : برنامج العمل2025منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام  خطة . تنفيذ3

 . التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي4

 . تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي 5

 النقل واالتصاالت  قطاعي . تحسين6

 . تطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي7

 لغذائي زيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن ا .8

 . التخفيف من حدة الفقر9

 . تعميق التعاون المالي10

  جائحة   ضوء  في  واالقتصادي  االجتماعي  والتمكين  الفعالة  االجتماعية  المساعدة  توفير  االستعدادات لتبادل اآلراء حول "  -11

COVID-19  " 

 والثالثين للكومسيك  ةالثامنجدول أعمال الدورة   مسودة. 12

 أخرى . أية أعمال 13

 اعتماد التقرير -14

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

------ 



OIC/COMCEC-FC/38-22/REP                 

 

53 

 

 

 السادس الملحق

  



OIC/COMCEC-FC/38-22/REP                 

 

54 

 األصـل: باإلنجليزية

 

 مسودة جدول أعمال  

 والثالثين الثامنة الكومسيك دورة  

 ( 2022نوفمبر  26-29)

 

 افتتاح الجلسة واعتماد جدول األعمال   .1

 تقرير عن استراتيجية الكومسيك وتنفيذها  .2

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

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول  إلى خاصة إشارة  مع  العالمية االقتصادية التطورات .4

 التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي .5

 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون اإلقتصادي  .6

 تعميق التعاون المالي  .7

 النقل واالتصاالت تحسين  .8

 تطوير قطاع السياحة بصورة مستدامة وقابلة للتنافس   .9

 زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على استمرارية األمن الغذائي   .10
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 غا أوغلوآ  ضوانالسيد ر  ملعاليالكلمة الختامية 

 نائب رئيس مكتب االستراتيجية وامليزانية 

 رئاسة الجمهورية التركيةفي 

 متابعة للكومسيكالجتماع الثامن والثالثون للجنة ا

 (2022مايو  25)أنقرة،  
 

 ،وقرينأعضاء لجنة املتابعة املالسادة 

 السادة املندوبون الكرام، 

ب اختتمنا  والثالثين  لقد  الثامن  االجتماع  للمشاركة  امتابعة  لجنة  لنجاح  امتناني  عن خالص  أعرب  أن  وأود  لكومسيك. 

الفرصة الستعراض مختلف قضايا   لنا  أتيحت  املداوالت. خالل االجتماع،  في  القيمة  الوفود وإسهاماتها  النشطة لجميع 

الكومسي  نطاق  في  بلداننا  تهم  التي  الجديدة  واملبادرات  دورةالتعاون  أعمال  جدول  بوضع  قمنا  ذلك،  إلى  باإلضافة    ك. 

 الوزارية الثامنة والثالثين.  الكومسيك

 حضرات الضيوف الكرام، 

من  و  نقترب  أنحن  ال  الجلسة،  بنهاية  أتعبكم  أن  الذي  يكالتأوأود    ،خطاب طويلريد  الرئيس ي  الغرض  على  من جديد  د 

 اجتمعنا حوله تحت مظلة الكومسيك. 

 وأصبحنا أكثر    في ظل التقدم التكنولوجي،  في جميع مجاالت الحياة  نشهد تطورات سريعة
 
. وبالتالي، فإن التنمية في اندماجا

باعتبارها املثال    19-كوفيد  ذلك مع جائحةبخرى. لقد شعرنا  العالم األ بلدان في أجزاء  اليمكن أن تؤثر على     ما أو منطقٍة   بلٍد 

 لهذا التأثير
 
صدمة األسعار  و نسانية جمعاء. لإلدحة في األرواح وأضرار اقتصادية سائر فا، ودفعنا الثمن بخاألكثر وضوحا

في موارد الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي والعديد من املنتجات الزراعية الناجمة عن التطورات السياسية في جغرافيتنا  

 مثال آخر.  القريبة

ينبغي لنا أن نستفيد إلى أقص ى حد من املزايا التي توفرها منصات  دوات ضد هذه السلبيات، أعتقد أنه  األ ومن أجل تطوير  

التصدي للصعوبات   سياق  أن تحقق فوائد ملموسة لبلداننا في  ها التعاون مثل الكومسيك. ويمكننا أن نطور آليات يمكن

يل مجاالت املشاكل  التي تواجهها قطاعات كثيرة على نطاق عاملي. وباإلضافة إلى ذلك، يمكننا أن نتخذ خطوات ملنع تشك

أن نحسن قدرتنا على   تحقيق ذلكاملهم في سبيل مكثف للخبرات بين بلداننا األعضاء. و  بتشاركاملحتملة لكل قطاع تقريبا 

 
 
 وأن ننفذ برامج بناء القدرات.  العمل معا

 .وفي هذا السياق، أود أن أتطرق بإيجاز إلى بعض املسائل الهامة التي نوقشت خالل االجتماع

نظام األفضلية التجارية بين دول منظمة التعاون  ا جاء في املداوالت، سنشهد هذا العام نقطة تحول هامة فيما يتعلق بكمف

  الكومسيك  مهمةقتصادي والتجاري بما يتماش ى مع  ، وهو الناتج األكثر واقعية لجهودنا في التعاون االTPS-OIC  اإلسالمي
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   األول من التفضيلي، الذي سيتم تنفيذه اعتبارا من  الرئيسية. ونعتقد أن هذا النظام التجاري  
 
   يوليو، سيشكل أساسا

 
  مهما

أكبر زيادةٍ ل ا    بين  في  البينية  الدول  لتجارة  الحال،    تعاون منظمة  وبطبيعة  أكثر  فإننا  اإلسالمي.  بشكل  ذلك  بأثر  سنشعر 

 
 
،  نضم بعدبلدان األعضاء التي لم تمرة أخرى ال. وفي هذا الصدد، ندعو  نظامالإلى    ملنضمةعدد البلدان ا كلما ازداد    وضوحا

 جني ثمار هذه اآللية التجارية الهامة.إلى النظام لت االنضمام إلى أن  

ا بصندوق االستثمار الدولي، الذي تم تطويره في نطاق مبادرة   ا أن يبدي عالم األعمال في دولنا األعضاء اهتمام  آمل أيض 

 لالستثمار في OIC / COMCEC 50مهمة أخرى، وهي مؤشر الشريعة 
 
 األخيرة.  ونةاآل ، وأصبح قابال

اإلسالمي، وهو مشروع مهم آخر للكومسيك، ولتمكينه من    تعاون ركز التحكيم التابع ملنظمة المن أجل زيادة االعتراف بم

مركز  يصبح   أن 
 
واسع  لفض املتحكيم  لل  ا نطاق     ؛على 

 
جميعا منا  الصادق  الدعم  تقديم  ال  يلزم  عضاء  األ دول  باعتبارنا 

 نظمات في أسرة منظمة التعاون اإلسالمي. املو 

شاريع، واستجابة الكومسيك  املتمويل  الكومسيك لمن ناحية أخرى، أود أيضا التأكيد على أهمية املشاريع املنفذة في إطار 

تمويل املشاريع احتياجات  الكومسيك لفي الوقت الذي تلبي فيه آليات القدس. وكومسيك (، وبرنامج  CCRلجائحة كوفيد )

البلدان األعضاء، فإنها تعمل أيضا على بناء القدرات وجهود تبادل الخبرات في بلداننا. ولذلك، فإنني أعتبر هذه اآلليات  

نجاح لجميع الشركاء في تنفيذ  تسهم في تحسين رأس املال البشري والقدرات املؤسسية. أتمنى كل ال  ،هامة   أدوات تعاوٍن 

 املشاريع في إطار هذه البرامج. 

 حضرات الضيوف الكرام، 

مركز األبحاث  و اإلسالمي،    تعاون ، واألمانة العامة ملنظمة القبل أن أختتم كلماتي، أود أن أشكر جميع أعضاء لجنة املتابعة

اإلسالمية   للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإل SESRICاإلحصائية  واملركز  التجارة  سالمي،  ،  ICDT  لتنمية 

املؤسسة  و ، SMIIC معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية، و ICCIA  الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعةو 

التجارة لتمويل  اإلسالمية  و ITFC  الدولية  الصادرات،  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  و ICIEC  املؤسسة  ملؤسسة  ا، 

، على مشاركتهم ومساهماتهم القيمة في االجتماع. وأود أيضا أن أشكر زمالئنا في  ICD  اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص

مكتب تنسيق الكومسيك، وجميع املوظفين التقنيين واإلداريين، واملترجمين الشفويين، واملراجعين، واملترجمين التحريريين  

  جتماعنا على إنجاح هذه اال لتي ساعدتعلى جهودهم الدؤوبة ا
 
  نجاحا

 
 . حقيقيا

دها في نوفمبر إن شاء هللا، وأتمنى  اعقانالوزارية الثامنة والثالثين املزمع    الكومسيك  دورةآمل أن ألتقي بكم مرة أخرى في  

 لكم حياة صحية وسلمية وناجحة من هللا تعالى.

 
 
 أشكركم جميعا

 السالم عليكم ورحمة هللا 

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

-------- 
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 األصل: اإلنجليزية

 قائمة الوثائق األساسية التي تم النظر فيها و/أو عرضها  

 في االجتماع الثامن والثالثين للجنة متابعة الكومسيك 

 (2022مايو  25-24)أنقرة، 

 

 تقرير مرحلي  -تقرير عن تنفيذ استراتيجية الكومسيك   -1

: البرنامج 2025تقرير األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي عن تنفيذ قرار منظمة التعاون اإلسالمي  -2 

 التنفيذي 

 موجز عن التجارة  -3

 عن املعارض واملعارض التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي ICDTتقارير املركز اإلسالمي لتنمية التجارة  -4

 امللخص التنفيذي: التقرير السنوي عن التجارة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  -5

 WTOعن القضايا املتعلقة بأنشطة منظمة التجارة العاملية  ICDTتقرير املركز اإلسالمي لتنمية التجارة  -6

عن التقدم املحرز في تعزيز التجارة البينية في  ITFCتقرير املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  -7 

 SMIICتقرير عن نشاطات معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية   -8 منظمة التعاون اإلسالمي 

 ICCIAتقرير عن نشاطات الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  -9

 موجز عن النقل واالتصاالت  -10

 موجز عن السياحة  -11

 موجز عن التعاون الزراعي  -12 

 موجز عن التخفيف من حدة الفقر  -13

 موجز عن التعاون املالي -14 

 حول تنفيذ استراتيجية الكومسيك  SESRICتقرير نشاط مركز األبحاث  -15 

تقرير مرحلي نحو تنفيذ خارطة الطريق االستراتيجية ملنظمة التعاون اإلسالمي للتعليم والتدريب التقني   -16

 ( 2025-2020واملنهي )

 www.comcec.org  :التقارير متاحة في موقع الكومسيك اإللكتروني

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

 

http://www.comcec.org/



