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(l ) 
 

 القرار الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث 

 الدائمة لمنظمة التعاون اإلسالميبتأسيس اللجان 

 برئاسة رؤساء الدول 

 س )ق أ( 13/3قرار رقم 
 

إن مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث )دورة فلسطين والقدس( المنعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية 

 م. 1981يناير   28إلى  25هـ الموافق من 1401ربيع األول  22إلى   19في الفترة من 

استمع إلى االقتراح الذي تقدم به جاللة الملك الحسن الثاني ، رئيس لجنة القدس بإنشاء لجان يرأسها   بعد أن

 ملوك ورؤساء الدول اإلسالمية.

وانطالقا من اإليمان العميق بضرورة تدعيم العمل اإلسالمي المشترك في الميدان العلمي والتكنولوجي وفي  

 الميدان االقتصادي والتجاري. 

ي إعطاء اإلعالم والثقافة انطالقة جديدة لتعريف الرأي العام الدولي بقضايا األمة اإلسالمية األساسية ورغبة ف

 وخاصة قضية القدس وفلسطين، ومواجهة الحملة المغرضة الموجهة ضد اإلسالم والمسلمين، 

 يـــقــــرر : 

تصادي والتجاري ولإلعالم والشؤون إنشاء ثالث لجان دائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي، وللتعاون االق  -1

 الثقافية. 

مهمة هذه اللجان متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها ويتخذها المؤتمر اإلسالمي في المجاالت المذكورة،    -  2

البرامج وتقديم االقتراحات   الميادين ووضع  الدول اإلسالمية في هذه  العالقات بين  وبحث سبل تعزيز 

 قدرة الدول اإلسالمية في تلك المجاالت.الهادفة إلى تحقيق دعم 

 ستكون كل لجنة من ممثلي عشر دول على مستوى وزاري وبرئاسة رئيس إحدى الدول اإلسالمية.  - 3

 ينتخب أعضاء هذه اللجان من طرف وزراء خارجية الدول اإلسالمية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.  - 4

ى دعوة رئيسها أو من غالبية الدول األعضاء فيها، ويكون اجتماعها تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بناء عل - 5

 نظاميا إذا حضرته األغلبية.

 
 =============== 

 ========== 
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(ll) 

 

 البيان الختامي لمؤتمر القمة اإلسالمي الرابع 

 بشأن إسناد رئاسة اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 كنعان افرين رئيس الجمهورية التركية إلى فخامة الرئيس 

 IS/4-84/E/DECالبيان الختامي رقم 

 

 "... قرر المؤتمر إسناد رئاسة اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي 

 والتجاري إلى فخامة رئيس الجمهورية التركية السيد/ كنعان افرين..." 
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(III ) 
 

 البيان الختامي

 للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي 

 "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسالم"

 إسطنبول، الجمهورية التركية 

 2016إبريل/نيسان  15- 14
 

(OIC/13th SUMMIT 2016/FC/FINAL) 

 

الدول  بين  االقتصادي التعاون تعزيز  أجل من  الوسائط  متعدد  للربط بالغة  أهمية  المؤتمر أولى .1

 الخاصة بتنفيذ  األخيرة المستجدات  المؤتمر الحظ الصدد، هذا وفي  .أكبر بشكل المنظمة في األعضاء

مشروع  مالك وشجع  وبورتسودان، دكار بين الحديد   للسكة  اإلسالمي التعاون منظمة مشروع 

تنفيذ   إلنجاح والتمويل الفني الدعم حشد  أجل من جهودهم   مواصلة على المعنية واألطراف المنظمة

 التكاملي.  المشروع هذا

 

)الكومسيك(، االقتصادي  للتعاون الدائمة اللجنة بدور المؤتمر أشاد  .2 رئيس  والتجاري  برئاسة 

 .االقتصادي المجال في المنظمة أهداف تحقيقق في اإلسهام في التركية، الجمهورية

 

أعرب المؤتمر عن عميق تقديره للتنفيذ الناجح للنسخة المنقحة من استراتيجية الكومسيك ونظامها   .3

األعضاء   الدول  بجميع  المؤتمر  وأهاب  الرابعة.  االستثنائية  القمة  هما  اعتمدتها  اللذين  األساسي، 

تنفيذ النسخة المنقحة من استراتيجية الكومسيك ونظامها األساسي بالتنسيق والتعاون الوثيق تعزيز 

مع األمانة العامة، وبما يتماشى مع ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي، كما طلب من الدول األعضاء  

مواصلة المشاركة بفعالية في أعمال الكومسيك تحت رئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، 

 رئيس الجمهورية التركية. 
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 تقرير الدورة ــــدول أعمـــال، وقـــرار،  

 السابعة والثالثين اللجنة الدائمة للتعاون 

 االقتصادي  والتجاري  لمنظمة

 التعاون اإلسالمي

)كومسيك
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 األصـل: باإلنجليزية

 

 مسودة جدول أعمال  

 والثالثين  السابعة الكومسيك دورة 

 ( 2021نوفمبر   25- 24؛ ( اجتماع افتراضي) نوفمبر 17-18)
 

 افتتاح الجلسة واعتماد جدول األعمال   .1

 تقرير عن استراتيجية الكومسيك وتنفيذها  .2

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

  19-التطورات االقتصادية العالمية مع تنويه خاص إلى اآلثار االجتماعية واالقتصادية لوباء كوفيد .4
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 األصـل: باإلنجليزية 

 

 قرار 

  دورة الكومسيك السابعة والثالثين

 ( 2021نوفمبر   25-24)إسطنبول، تركيا، 

 

الكومسيك الوزارية السابعة والثالثين )اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون انعقدت دورة  

 ، في إسطنبول. 2021نوفمبر   25-24اإلسالمي( في 

أشادت اللجنة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمية الذي ُعقد في  

بالممل المكرمة  يوم  مكة  السعودية  العربية  رئيس  2019مايو    31كة  برئاسة  الكومسيك  دور  على  أثنت  التي   ،

الجمهورية التركية في المساهمة في تحقيق أهداف منظمة التعاون اإلسالمي في المجال االقتصادي، وأعربت عن  

م اعتمادها خالل القمة االستثنائية  بالغ تقديرها للنجاح في تنفيذ النظام األساسي المنقح للكومسيك واالستراتيجية التي ت 

 اإلسالمية الرابعة. 

الخارجية   وزراء  ومجلس  اإلسالمية،  القمة  مؤتمرات  عن  الصادرة  الصلة  ذات  بالقرارات  اللجنة  أشادت 

(CFM  العام للكومسيك في  القمة االقتصادي  الرابع، ومؤتمر  القمة اإلسالمية االستثنائي  (، والكومسيك ومؤتمر 

 السابعة واألربعين لمجلس وزراء الخارجية، ودورة الكومسيك السادسة والثالثين.   ، والدورة 2009

؛ ببرنامج العمل المعتمد في الدورة  2025تكرر تأكيد التزام الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي حتى عام  

في   عقد  الذي  اإلسالمية  القمة  لمؤتمر  عشرة  بت  2016أبريل    15- 14الثالثة  إسطنبول  وباستراتيجية  في  ركيا، 

في مكة    2012أغسطس    15- 14الكومسيك التي اعتمدها مؤتمر القمة اإلسالمية االستثنائي الرابع الذي انعقد في  

 المكرمة.

تذكر اللجنة بأهداف ومهمة الكومسيك وفقا للقرارات ذات العالقة الصادرة عن القمة اإلسالمية ونظام الكومسيك  

الكومسيك منتدًى مركزياً للدول األعضاء من أجل مناقشة الشؤون القتصادية والتجارية    األساسي، بما في ذلك اعتبار

 العالمية. 

قبل   المقدمة من  المختلفة  ببنود جداول األعمال  الخاصة  العمل  المرحلية، وأوراق  التقارير  بتقديم  تحيط علًما 

ومر الكومسيك،  تنسيق  ومكتب  اإلسالمي،  التعاون  لمنظمة  العامة  واالقتصادية  األمانة  اإلحصائية  األبحاث  كز 

 ( اإلسالمية  للدول  والتدريب  )SESRICواالجتماعية  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  والمركز   ،)ICDT ومجموعة  ،)

( للتنمية  اإلسالمي  )IDB Groupالبنك  والزراعة  والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  والغرفة   ،)ICCIA  ومعهد  ،)

 (. SMIICية )المواصفات والمقاييس للدول اإلسالم
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وتعبر عن تقديرها للدول األعضاء الستضافتها المؤتمرات الوزارية واالجتماعات وحلقات العمل والمعارض 

 وغيرها من األنشطة في مجاالت التعاون. 

بالجهود التي بذلتها األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسيق الكومسيك ومؤسسات منظمة   وتشيد

سالمي العاملة في مجال التعاون االقتصادي والتجاري، ال سيما مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية  التعاون اإل 

 ( اإلسالمية  للدول  والتدريب  )SESRICواالجتماعية  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  والمركز   ،)ICDT ومجموعة  ،)

(، والمؤسسة الدولية اإلسالمية  ICD)(، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  IDB Groupالبنك اإلسالمي للتنمية )

(، والغرفة اإلسالمية  ICIEC(، والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات )ITFCلتنمية التجارة )

(، ومعهد المواصفات  OISA(، ومنظمة االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر )ICCIAللتجارة والصناعة والزراعة )

 (.  IOFS(، والمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي )SMIICمية )والمقاييس للدول اإلسال

 ( 2تقرير حول استراتيجية الكومسيك وتنفيذها )بند جدول األعمال: 

اللجنة بالتقرير المرحلي المقدَّم من مكتب تنسيق الكومسيك لتسليط الضوء على التقدم الُمحرز في تنفيذ    ترحب -1

على الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لما قدمته من إسهامات  وتثني  االستراتيجية؛  

من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي مزيداً من الدعم    وتطلبقيّمة في تنفيذ االستراتيجية،  

 الكامل لتنفيذ هذه االستراتيجية. 

ية عن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الكومسيك  اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك إعداد تقارير دورتطلب  -2

وتقديمها إلى دورات الكومسيك، واجتماعات لجنة المتابعة، والمنتديات األخرى ذات الصلة في منظمة التعاون 

 اإلسالمي.

بنجاح انعقاد الجوالت السادسة عشرة والسابعة عشرة الجتماعات مجموعات العمل )الدورات    اللجنةترحب   -3

سة عشرة والسادسة عشرة لمجموعة عمل التعاون المالي( في مجاالت التعاون وفقاً للقرارات ذات الصلة  الخام

بالدراسات البحثية وتوقعات القطاعات التي    أيضا    وترحبالصادرة عن الدورة السادسة والثالثين للكومسيك،  

 موعات عمل الكومسيك. أجراها مكتب تنسيق الكومسيك خصيصاً إلثراء المناقشات في اجتماعات مج

اللجنة مجموعات العمل ببذل الجهود من أجل تقريب السياسات بين الدول األعضاء في مجاالت تخصص    توصي -4

 .2021بالتوصيات المتعلقة بالسياسات المقدمة من مجموعات العمل في اجتماعاتها في  وترحبكل منها، 

بعة سياسات الكومسيك، لمتابعة تنفيذ توصيات السياسات  اللجنة الدول األعضاء المعنية الستخدام نظام متا تدعو   -5

 الوزارية للكومسيك بشكل فعال.

السياسات    تشيد -6 توصيات  لتنفيذ  الرامية  اإلسالمي  التعاون  منظمة  ومؤسسات  األعضاء  الدول  بجهود  اللجنة 

لتنفيذ توصيات  جميع الدول األعضاء لبذل كل الجهود الممكنة، قدر المستطاع،    وتدعوالوزارية للكومسيك،  

من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي دعم الدول األعضاء لتحقيق هذه الغاية عن طريق    وتطلبالسياسات،  

 برامج تنمية القدرات والتدريب لتطبيق توصيات السياسات. 

على جهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في مساعدة الدول األعضاء في جهودها في التخفيف    تثني أيضا   -7

" الذي أطلقه  19-، ومن ذلك جهودها في "برنامج استجابة الكومسيك كوفيد19-ن اآلثار السلبية لجائحة كوفيد م

في البلدان األعضاء   19-مكتب تنسيق الكومسيك، والمنشور بعنوان "اآلثار االجتماعية واالقتصادية لوباء كوفيد

ئية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  الوبا   19-في منظمة التعاون اإلسالمي"، وقاعدة بيانات كوفيد

مركز   ينفذها  التي  القدرات  وبناء  التدريب  برامج  من  واالستجابة SESRICوالعديد  االستعداد  و"برنامج   ،

كوفيد لوباء  للتنمية  19-االستراتيجي  البنك اإلسالمي  بدأته مجموعة  الذي   "IsDB Group  والندوات عبر  ،

التي ينظمها المركز اإلسالمي لتنمية    19-فيداإلنترنت حول تأثير كو البينية وتدفقات االستثمار  على التجارة 

مع منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات الدولية، واألنشطة التجارية وجهود التمويل    ICDTالتجارة بالتعاون  

األساس  الغذائية  والمواد  الطبية  اإلمدادات  لشراء  المالي  )الدعم  المختلفة  الصغيرة  التجاري  والشركات  ية 
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والمتوسطة، والندوات عبر اإلنترنت، ودعم المعدات وتنمية القدرات، ومواءمة المعايير، وما إلى ذلك( التي  

- لمساعدة البلدان األعضاء في جائحة مكافحة كوفيد  ITFCتقوم بها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  

-لمكافحة الفيروس لمواجهة أزمة كوفيد  ICCIAبها الغرفة اإلسالمية    ، وأنشطة تبادل المعلومات التي تقوم 19

 على المستويين الحكومي والخاص.  19

تقديرها   -8 عن  اللجنة  اإلسالمية تعرب  للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  مركز 

(SESRIC  ألنشطته، ال سيما بناء القدرات وبرامج التدريب، والمساهمة )  في تنفيذ توصيات السياسات الوزارية

 للكومسيك في مجاالت التعاون الستة الستراتيجية الكومسيك. 

منذ عام    تشيد -9 الكومسيك  تمولها  التي  للمشاريع  الثمينة  بالنتائج  ببدء خمسة وعشرين    وترحب،  2014اللجنة 

الستغالل فوائد الكومسيك لتمويل  الدول األعضاء إلى تكثيف جهودها    وتدعو ،  2021مشروعاً قيد التنفيذ في عام  

 المشاريع، خصوصاً بهدف تنفيذ توصيات السياسات الوزارية. 

ا -10 في   2021بالدعوة التاسعة لمقترحات المشاريع التي قدمها مكتب تنسيق الكومسيك في سبتمبر    يرحب أيض 

الكومسيك لمرض كوفيد  إطار تمويل مشروع الكومسيك والدعوة الثانية لمقترحات المشاريع في إطار استجابة 

 . 2021في أكتوبر 

التنسيق والتعاون   تدعو  -11 إلى  الكومسيك الوطنية ومجموعات العمل التابعة للكومسيك  اللجنة جهات اتصال 

 والتواصل الفعال. 

اللجنة الدول األعضاء للتأكيد على مشاركة جهات اتصال الكومسيك الوطنية وجهات اتصال مجموعات   تدعو -12

 لجنة المتابعة التابعة للكومسيك وفي دورات الكومسيك، قدر المستطاع. العمل في اجتماعات

اللجنة الدول األعضاء المسجلة في مجموعات عمل الكومسيك على المشاركة الفعالة في االجتماعات    تحث -13

 القادمة لمجموعات العمل ذات الصلة. 

دولة،    50حدة على األقل قد بلغ  اللجنة أن عدد الدول األعضاء المسجلة في مجموعة عمل واوفيما تثّمن   -14

من الدول األعضاء التي لم تُسجل إلى اآلن، المبادرة إلى التسجيل في مجموعات عمل الكومسيك    تطلبفإنها  

 والمشاركة الفعالة في االجتماعات القادمة لمجموعات العمل. 

ا -15 يا ونيجيريا وتركيا، قد وضعت  مع التقدير بأن الدول األعضاء، وهي إندونيسيا وغامب  وفيما تحيط اللجنة علم 

بالفعل آليات تنسيق وطنية لتسهيل تنسيق العمل المتعلق بالكومسيك ال سيما تنفيذ قرارات الكومسيك وتوصيات  

الدول األخرى األعضاء على وضع آليات تنسيق مماثلة    تشجعالسياسات الوزارية على المستوى الوطني، و

 لتنفيذ هذه األهداف. 

بالمعلومات التي قدمتها بنغالدش حول جهودها في منصة وطنية للتنسيق الفعال كما تحيط علما  مع التقدير   -16

 للعمل المتعلق بالكومسيك. 

الكومسيك من تدعو   -17 المعرفة في  إنتاج  الفعالة في جهود  للمشاركة  العمل  اللجنة جهات اتصال مجموعات 

 ة بالدول وتقديم المالحظات على الدراسات البحثية وغيرها. خالل المساعدة في جمع ومراجعة البيانات الخاص

واالجتماعية    تعبر -18 واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  ومركز  الكومسيك،  تنسيق  لمكتب  تقديرها  اللجنة عن 

والمركز  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  ومجموعة  التجارة،  لتنمية  اإلسالمي  والمركز  اإلسالمية،  للدول  والتدريب 

والغرفة   ICIEC، والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  ICDلتنمية التجارة  اإلسالمي  

اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومركز المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية للجهود التي بذلوها في 

 تنفيذ استراتيجية الكومسيك. 

ذات  تؤكد -19 القرارات  أهمية  على  مجدداً  والسادسة    اللجنة  والثالثين  الخامسة  الدورة  عن  الصادرة  الصلة 

للكومسيك،   تشددوالثالثين  التعاون   والتي  منظمة  لفعاليات  الشامل  التنسيق  في ضمان  الكومسيك  دور  على 
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على   وتؤكد أيضا  اإلسالمي في مجاالت التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء، بموجب تفويضها. 

الكومسيك في تنفيذ أنشطة مع الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي وغيرها   دور مكتب تنسيق

 من المنظمات الدولية لتحقيق أهداف الكومسيك على النحو المبين في نظامها األساسي.  

دعوتها لهيئات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في المجالين االقتصادي والتجاري من أجل    تكرر اللجنة -20

اصلة التنسيق مع مكتب تنسيق الكومسيك، بما يشمل كذلك لجنة الدورة، لضمان التقدم والتكامل في تنفيذ كل  مو

اإلسالمي   التعاون  ومنظمة  الكومسيك  استراتيجية  التجارة  2025من  مجالي  في  سيما  ال  العمل،  برنامج   :

 واالستثمار.

 . 2021يونيو    9- 8ابعة الكومسيك المنعقدة في الفترة  اللجنة توصيات االجتماع السابع والثالثين للجنة مت  تعتمد -21

اللجنة من الدول األعضاء المعنية بالمشاركة الفعالة في األنشطة الُمقرر تنظيمها بواسطة مكتب تنسيق  تطلب   -22

( للدول اإلسالمية  والتدريب  اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية  األبحاث  (،  SESRICالكومسيك، ومركز 

(، ومجموعة البنوك اإلسالمية للتنمية )المؤسسة الدولية اإلسالمية  ICDTاإلسالمي لتنمية التجارة )والمركز  

(، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول  ITFCلتمويل التجارة  

الدول األعضاء قبل مدة كافية من    هذه المؤسسات إلى إرسال دعوات إلى  وتدعواإلسالمية في مجال التجارة،  

 االجتماعات لضمان مشاركتهم الفعالة. 

 ( 3: برنامج العمل )بند جدول األعمال: 2025تنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى العام 

المكتأخذ   -23 تنفيذ  بشأن  التعاون اإلسالمي  لمنظمة  العامة  األمانة  من  المقدم  التقرير  بعين االعتبار  ون اللجنة 

 : برنامج العمل. 2025 -االقتصادي والتجاري لبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي 

:  2025اللجنة على أهمية المتابعة الفعالة للقسم االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي  وإذ تشدد   -24

نتظام تقارير مرحلية من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تقدم با  وتطلببرنامج عمل الكومسيك،  

 شاملة عن تنفيذ البرنامج إلى جلسات الكومسيك واجتماعات لجنة المتابعة.

اللجنة من الدول األعضاء التي    تطلبإلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسيك،  باإلشارة   -25

دي لتعزيز التعاون االقتصادي  لم تفعل ذلك بعد، التوقيع والمصادقة على االتفاقيات المبرمة في المجال االقتصا

 والتجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

التطورات االقتصادية العالمية مع إشارة خاصة إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )بند جدول  

 ( 4األعمال: 

تحيط علماً بالنتائج التي تم إبرازها في تقرير لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب   -26

اإلسالمية   االقتصادية    SESRICللدول  اإلسالمي  التعاون  منظمة  "آفاق  والنقل  2021بعنوان  "التجارة   :

القيمة لقسمه الخ19- والسياحة في ظل وباء كوفيد بالمساهمة  القطاعات  "، ويقر  الوباء على  تأثير  اص حول 

 .  19-االقتصادية الرئيسية الثالثة وتحديد السياسات الفعالة أثناء وبعد وباء كوفيد

بالنظر إلى اآلثار السلبية غير المسبوقة للوباء والتأكيد على الحاجة إلى الشفافية والتواصل وتنسيق وتعاون  -27

اإلحصائي األبحاث  مركز  تقرير  قدم  أقوى،  اإلسالمية  دولي  للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  ة 

(SESRIC  التوصيات التالية لدول منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تحقيق المرونة والعودة إلى مسار التنمية )

 المستدامة: 

وكثافتها   يدعو - التصدير  منتجات  تنوع  لتوسيع  األجل  طويلة  استراتيجيات  ابتكار  إلى  األعضاء  الدول 

األسواق  التك في  المرونة  وزيادة  األجنبي  والطلب  األسعار  لتقلبات  التعرض  من  الحد  أجل  من  نولوجية 

 العالمية. 
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الدول األعضاء إلى إيالء األهمية الواجبة للرقمنة واألتمتة في خدمات النقل لتحقيق قدر أكبر من   يدعو -

 الكفاءة واالستدامة. 

لمنتجات السياحية من خالل التركيز على بعض األسواق  الدول األعضاء على االستثمار في تنويع ا  يشجع -

المتخصصة مثل السياحة اإلسالمية والسياحة البيئية والسياحة العالجية واإلسراع بعملية التطعيم للمساهمة 

 في استئناف السياحة الدولية. 

اإلسال   تكلف -28 للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  مركز    SESRICمية  اللجنة 

المركز أيضاً بمتابعة وتكلف  بمواصلة رصد التطورات االقتصادية العالمية وانعكاساتها على الدول األعضاء، 

 تقديم تقارير بهذا الشأن إلى الدورات السنوية للكومسيك.  

 (5التجارة البينية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )بند جدول األعمال: 

بعقد االجتماعين السادس عشر والسابع عشر لمجموعة العمل التجارية للكومسيك    أحيطت علما  مع التقدير -29

المضادة    2021سبتمبر    30و  2021مايو    20في   التوالي في شكل افتراضي تناول موضوع "التدابير  على 

ترحب مة التعاون اإلسالمي" وفي البلدان األعضاء في منظ  19-الستدامة تيسير التجارة أثناء وبعد وباء كوفيد

 بتوصيات السياسات التالية:

تعزيز التحوالت الهيكلية من خالل تبسيط اإلجراءات والوثائق المطلوبة، وتعزيز االستثمارات في البنية  •

بين   الشراكة  إمكانات  من  االستفادة  وزيادة  الجمركية،  المخاطر  إدارة  أنظمة  وتحسين  الرقمية،  التحتية 

م والخاص بهدف تحقيق الكفاءة والمرونة على المدى الطويل في مواجهة الصدمات وسط  القطاعين العا

 األزمات اإلقليمية والعالمية. 

ضمان التنسيق الفعال والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل إدارة األزمات بكفاءة أكبر   •

ون عبر الحدود بين الوكاالت، وتوسيع  من خالل إنشاء آليات تنسيق وطنية بين الوكاالت، وتعزيز التعا

 الشراكات اإلقليمية والدولية، وتحسين النشر، وكذلك توافر المعلومات المتعلقة بالتجارة. 

واألدوات   • المكونات  جميع  مع  االقتضاء،  عند  الطوارئ،  حاالت  في  التجارة  لتيسير  وطنية  خطة  وضع 

 في الوقت المناسب أثناء الجائحة وما بعد الجائحة.الالزمة لضمان االستجابة والتعافي الصحيحة والسريعة  

إنشاء   • المثال ال الحصر،  بما في ذلك على سبيل  الطوارئ، وتبسيط اإلجراءات،  التجارة لبضائع  تسهيل 

مرافق تخزين مناسبة لتخزين وتوزيع سلع الطوارئ، واتخاذ تدابير لتسريع التخليص الفوري واإلفراج عن 

 سلع الطوارئ في الجمارك. 

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

 دعم استمرارية العمل من أجل تقليل اآلثار االقتصادية السلبية للوباء. •

 ……..( /OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة  

اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة العمل التجارية للكومسيك لحضور االجتماعين الثامن    تدعو -30

المقرر عقدهما في عام   للكومسيك  التجارية  العمل  التاسع عشر لمجموعة  بموضوع    2022عشر واالجتماع 

تدعو  إلسالمي." وكذلك  "تعزيز تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون ا

 الدول األعضاء، التي لم تفعل ذلك بعد، إلى التسجيل في مجموعة العمل التجارية للكومسيك. 

والصناعة    تشيد -31 للتجارة  اإلسالمية  والغرفة  وتركيا  المالديف  جزر  المواصفات    ICCIAبجهود  وهيئة 

في إطار برنامج    2021تنفيذها في عام    ، للمشاريع التالية التي يجري SMIICوالمقاييس في الدول اإلسالمية  

 الكومسيك لتمويل المشاريع: 

  ICCIAمشروع "التحول الرقمي لتعزيز تيسير التجارة" الذي تنفذه الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة   -

 دولة عضو.  29بالشراكة مع 
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تنفذه جزر   - الذي  الغذاء"  استيراد وتصدير  مراقبة  تركيا مشروع "تحسين نظام  مع  بالشراكة  المالديف 

 وماليزيا. 

المشروع الذي يحمل عنوان "تدريب مؤسسة الحالل التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي / معهد المواصفات   -

 ( اإلسالمية  للدول  معهد OIC / SMIICوالمقاييس  قبل  من  تنفيذه  يجري  الذي  إفريقيا"  منطقة  في   )

 دولة عضواً.  12بالشراكة مع   SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

المشروع بعنوان "تطوير رأس المال البشري في دول منظمة التعاون اإلسالمي للتدقيق التقني الحالل   -

والبنية التحتية للجودة الحالل" الذي تنفذه تركيا بالشراكة مع    SMIICعلى أساس نظام شهادة الحالل  

 نيجيريا وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان. 

في نطاق استجابة الكومسيك    2021بجهود لبنان وفلسطين للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام    يدتش -32

 لفيروس كورونا: 

 المشروع الذي يحمل عنوان "التحول الرقمي لوزارة االقتصاد والتجارة" الذي تُنفذه لبنان بالشراكة مع تركيا. -

 ة اإللكترونية لوزارة االقتصاد الوطني" الذي تنفذه فلسطين. المشروع الذي يحمل عنوان "تحديث البنية التحتي -

الدول األعضاء    وتدعواللجنة إلى القرار ذي الصلة الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمية الرابع عشر،  تشير   -33

ل،  التخاذ التدابير الالزمة إلعفاء البضائع والسلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات التأثير المماث

دون قيود كمية أو نوعية، والتي قد يكون لها تأثير إيجابي على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه  

 ودعم جهود دولة فلسطين لوضع حد لالحتالل اإلسرائيلي.

تقديرها -34 عن  اإلسالمية    تعرب  للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  لمركز 

(SESRIC  والمؤسسة )( الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةITFC على إعداد "دراسة مشتركة حول إمكانات )

 حالة البلدان األفريقية في منظمة التعاون اإلسالمي". -(  AfCFTAمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية )

ل في  لتنظيمه دورات تدريبية وندوات عبر اإلنترنت وورشات عم  SESRICلمركز    تعرب عن تقديرها  -35

القدرات   بناء  برنامج  إطار  في  المدفوعات  وميزان  الدولية  التجارة  إحصاءات  بشأن  سيما  ال  التجارة،  قطاع 

 (. StatCaBاإلحصائية )

لقيامها بتنظيم الندوات اإللكترونية التالية في    ICDTللمركز اإلسالمي لتنمية التجارة    عن تقديرها   تعرب -36

  مجال التجارة:

 . 2021مارس  25إلى  23ورشة عمل واقعية حول جمع البيانات وتحليل التجارة في الخدمات، من  -

، حول موضوع "مشاريع صناعة األغذية: وجهات نظر ومشاكل في  IOFSاجتماع الخبراء االفتراضي   -

 . 2021مايو   24بلدان منظمة التعاون اإلسالمي"، جذب االستثمارات إلى  

التالية في عن تقديرها    تعرب -37 الندوات اإللكترونية  لتنظيمها  للتجارة والصناعة والتجارة  للغرفة اإلسالمية 

،  2021يونيو/حزيران    30مجال التجارة للمواضيع التالية: "تطور خبراء االقتصاد والتقانة" المنعقدة بتاريخ  

، والتي شارك فيها متحدثون  2021أغسطس/آب    25لكترونية، اآلفاق المستقبلية" المنعقدة بتاريخ  و"الصيرفة اإل

 من إندونيسيا ومصر والمغرب واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وباكستان على التوالي. 

ة يتم  ترحب بعرض الجمهورية التونسية إلطالق برنامج مدته ثالث سنوات يتضمن ورشات تدريبية إقليمي -38

تنظيمها في مجال سياسات وقانوون المنافسة لصالح الدول العربية واإلفريقية األعضاء في المركز التونسي  

ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة     ICDTللتدريب والشهادات بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  

 . UNCTAD والتنمية 

i نظام األفضلية التجارية بين ) ( الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميTPS-OIC) 
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لجمهورية تركيا الستضافتها ومكتب تنسيق الكومسيك والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة    تعرب عن تقديره -39

(ICDT  لتنظيم اجتماع )لجنة التفاوض التجاري  TNC  ( يونيو  2-1على شكل افتراضي في )بمشاركة 2021 ،

 . وقدمت قوائم االمتياز TPS-OICعلى اتفاقيات دولة مشاركة صادقت  11

كموعد نهائي لتفعيل   2022يوليو    1قرارات اجتماع لجنة المفاوضات التجارية، وال سيما تحديد    تصادق على -40

من الدول األعضاء المعنية استكمال اإلجراءات الداخلية الالزمة واالستعدادات األخرى حتى   تطلب النظام، و

 ذلك التاريخ. 

بالمالحظات التي الدول األعضاء في نظام التفضيل التجاري بين الدول األعضاء في منظمة  علما   تحيط    -41

( حول الحاجة إلى إطالق اتفاقات تجارية متقدمة على الفور ضمن إطار عمل  TPSOICالتعاون اإلسالمي )

 تشغيل النظام. نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بمجرد بدء 

بالقرار ذي الصلة للدورة السادسة والثالثين للكومسيك حول الوالية الممنوحة للجنة المفاوضات  وفيما تشيد    -42

التفاق   1.6من قبل الدورة الوزارية السادسة والثالثين للكومسيك من أجل تقديم تفسير للمادة (  TNCالتجارية )

إطار عمل نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وخاصة عبارة "ما لم  

لجنة المفاوضات التجارية قررت تبني تعريف األمم المتحدة ألقل البلدان نمواً  تقرر الكومسيك عكس ذلك"، فإن  

(LDCs.)   

 ......( )المرفق…: تقرير لجنة المفاوضات التجارية

( لتنظيمهما اجتماًعا تدريبيًا  ICDTبجهود مكتب تنسيق الكومسيك والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ) تشيد -43

حول القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات    TNCللدول األعضاء المشاركة    2021أبريل    12على شكل افتراضي في  

TPS-OIC . 

توقع أو تص تدعو   -44 لم  التي  الدول األعضاء  الدول اللجنة  التجارية بين  اتفاقات نظام األفضلية  دق بعد على 

اإلسالمي   التعاون  منظمة  في  بنظام  TPS-OICاألعضاء  المتعلق  والبروتوكول  اإلطارية  االتفاقية  وهي   ،

التفضيلية   اإلجراءات    PRETASالتعريفات  وإتمام  ممكن  وقت  أقرب  في  بذلك  القيام  إلى  المنشأ،  وقواعد 

 النظام.  األخرى لالنضمام إلى 

من قبل تركيا    TNCالكومسيك، بتقديم قوائم االمتيازات المحدَّثة إلى أمانة لجنة المفاوضات التجارية    ترحب -45

بأن   التقدير  مع  علماً  وتحيط  والمغرب،  اإلسالمية  إيران  وجمهورية  واألردن  وباكستان  وبنغالديش  وماليزيا 

ت لديه إلى أمانة لجنة المفاوضات التجارية في أقرب مجلس التعاون الخليجي سوف يقدم أحدث قوائم االمتيازا 

فرصة ممكنة، وذلك بالنيابة عن الدول الستة األعضاء فيه وهي: البحرين والمملكة العربية السعودية واإلمارات  

 العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان. 

ة لجنة التفاوض التجاري  ( الدول المشاِركة، التي لم تفعل ذلك بعد، أن تخطر أمانTPS-OICمن )  تطلب -46

TNC   باإلجراءات الداخلية ذات الصلة التي يتعين اتخاذها لتنفيذ قواعد منشأ نظام األفضلية التجارية بين الدول

 (.  TPS-OICاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )

سالمي للتنمية ، ومكتب تنسيق الكومسيك، والبنك اإلICDTاللجنة من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  تطلب   -47

IDB والمؤسسات األخرى ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي مواصلة تنظيم أنشطة رفع الوعي وبناء ،

 . TPS-OICالقدرات فيما يتعلق بنظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

اإلسالمي   ترحب -48 التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  بين  التجارية  األفضلية  نظام  تجارة  وزراء  باجتماع 

TPS-OIC   على هامش دورة الكومسيك السابعة والثالثين، وأعادت الدول األعضاء المشاركة التأكيد على

لتعميق تعاونها في   ، وأشارت إلى استعدادهاTPS-OICباعتباره بداية تاريخ تنفيذ    2022األول من يوليو  

 . TPS-OICمجال التجارة وتوسيع نطاق نظام األفضلية التجارية 
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iiالمعارض التجارية اإلسالمية ) 

اللجنة عن شكرها وتقديرها للدول األعضاء التالية الستضافتها لألسواق والمعارض التجارية اإلسالمية   تعبر -49

 (: ICDTبالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ) 

المملكة العربية السعودية الستضافتها معرض منظمة التعاون اإلسالمي الرابع عشر للصناعات الزراعية   •

 . 2021أكتوبر،  4إلى  1في جدة في الفترة من 

الجمهورية التونسية الستضافتها المعرض العضوي الثاني لمنظمة التعاون اإلسالمي في تونس في الفترة   •

 .2021أكتوبر،   31إلى  26من 

الستضافة المعارض واألسواق التجارية اإلسالمية بالتعاون مع  اآلتيةاللجنة بعرض الدول األعضاء ترحب  -50

التجارة   لتنمية  اإلسالمي  لقطاعاتها   وتطلب،  ICDTالمركز  النشطة  المشاركة  تشجيع  األعضاء  الدول  من 

 الخاصة والمؤسسات ذات الصلة في هذه الفعاليات: 

نغال المعرض التجاري السابع عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  تستضيف جمهورية الس -

ومعرض الصحة الخامس لمنظمة التعاون اإلسالمي في   2021ديسمبر،    9إلى    6في داكار في الفترة من  

 في داكار.  2022شهر يونيو/حزيران 

سالمي في الدار البيضاء في الفترة  تستضيف المملكة المغربية معرض البالستيك األول لمنظمة التعاون اإل   -

 . 2022يونيو،  6إلى  2من 

 . 2022تستضيف المملكة العربية السعودية المعرض الثالث عشر للصناعات الزراعية في جدة في عام  -

تستضيف جمهورية باكستان اإلسالمية المعرض التجاري الثامن عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي بالتعاون  -

 . 2022نمية التجارة في عام مع المركز الدولي لت 

المركز  - مع  بالتعاون  اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  التاسع  الحالل  معرض  التونسية  الجمهورية  تستضيف 

 (. SMIIC( و معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )ICDTاإلسالمي لتنمية التجارة  )

دبي" من قبل دولة اإلمارات العربية المتحدة،    2020بتنظيم معرض إكسبو الدولي "إكسبو    علما  اللجنة    تحيط -51

مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي للمشاركة الفعالة    وتدعو   2022مارس    31إلى    2021أكتوبر    1في دبي، من  

 في هذا الحدث. 

التقدير   -52 مع  علما   لتنتحيط  اإلسالمي  المركز  مع  التركية  الجمهورية  المواصفات  بأن  ومعهد  التجارة  مية 

التعاون اإلسالمي وقمة الحالل  للدول اإلسالمية، سوف تستضيف معرض الحالل الثامن لمنظمة  والمقاييس 

جميع البلدان األعضاء إلى المشاركة   تدعوفي إسطنبول، و  2021نوفمبر    28-25العالمية السابعة بالتعاون بين  

 الفعالة في هذه الفعاليات المهمة.

االستمرار في إقامة معارض قطاعية محددة بالتعاون    ICDاللجنة من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة    تطلب -53

 مع الدول األعضاء، وتقديم تقارير مرحلية منتظمة عن المعارض إلى دورات الكومسيك. 

معارض التجارية  اللجنة طلبها إلى الدول األعضاء لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في التكرر   -54

 اإلسالمية. 

للدول    تطلب -55 التجارية  المعارض  تقارير مرحلية عن  بانتظام  يقدم  أن  التجارة  لتنمية  المركز اإلسالمي  من 

اإلسالمية وغيرها من المعارض المتخصصة وكذلك المعارض إلى دورات الكومسيك وأن ينظم أنشطة ترويج  

بناء القدرات على المستوى الوطني واإلقليمي. من أجل تعزيز   االستثمار مثل المنتديات رفيعة المستوى وبرامج

 االستثمار داخل منظمة التعاون اإلسالمي. 

iii الدعم الفني المرتبط بمنظمة التجارة العالمية ) 
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( والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  IDBاللجنة عن شكرها وتقديرها لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )تعرب   -56

(ICDTت العالمية لصالح الدول األعضاء،( على  الدورات التدريبية والندوات المتعلقة بمنظمة التجارة    نظيم 

 على الحاجة إلى زيادة فعالية نشر المعلومات حول الدورات التدريبية بين جميع الدول األعضاء.  وتؤكد

( إلى مواصلة تقديم  ICDT( والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة )IDBالبنك اإلسالمي للتنمية ) تدعو اللجنة -57

الدعم الفني للدول األعضاء بخصوص المشكالت المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية وإلى تعزيز جهودهم في  

تحفيز الدول األعضاء إلحداث تأثير في المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة على اقتصاداتها،  

( مواصلة التآزر والتنسيق  ICDT( والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة )IDBمن البنك اإلسالمي للتنمية )  وتطلب

في الجهود لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من أجل  

 تيسير اندماجها الكامل في النظام التجاري متعدد األطراف على أساس عادل ومنصف. 

التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى تقديم الدعم إلى دول    دول منظمة  اللجنةتدعو   -58

منظمة التعاون اإلسالمي غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية في إجراءات انضمامهم إلى منظمة التجارة  

 العالمية. 

اون اإلسالمي إلى دعم الدول  اللجنة الدول األعضاء والمؤسسات ذات العالقة التابعة لمنظمة التعكما تدعو   -59

األعضاء التي تحتاج إلى المساعدة الفنية في مجال تيسير التجارة من أجل تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية  

 لتيسير التجارة. 

إلى    ICDTوالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة    IDBمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية    اللجنةوكذلك تدعو   -60

السنوية   الكومسيك  دورات  إلى  عنها  تقرير  وتقديم  العالمية  التجارة  منظمة  بأنشطة  المتعلقة  األمور  مراقبة 

 والمؤسسات المعنية األخرى. 

ة داخل  المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لتنظيمه ورشة عمل واقعية حول حالة المفاوضات التجاري  تثني على  -61

وندوة افتراضية حول التجهيز المؤتمر الوزاري    2021يونيو    23إلى    21منظمة التجارة العالمية في الفترة من  

  10-9الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية لصالح خبراء الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بتاريخ  

 ( WTOومنظمة التجارة العالمية ) (ISDBللتنمية ) يبالتعاون مع البنك اإلسالم  2021نوفمبر/تشرين الثاني  

iv أنشطة تمويل التجارة ) 

التي تقوم بها المؤسسة الدولية  تعرب   -62 اللجنة عن تقديرها ألنشطة تمويل التجارة وتشجيع وتطوير التجارة 

التجارية في    اإلسالمية لتمويل التجارة، وحشد التمويل من األسواق العالمية وشركاء التنمية لتمويل العمليات

الدول األعضاء، بما من شأنه المساهمة بوصول التجارة البينية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  

 في المئة.  25إلى 

بأن الموافقات والنفقات التراكمية للمؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة وصلت،    تحيط علما مع التقدير  -63

مليار دوالر أمريكي  44.92مليار دوالر أمريكي و 54.88،  2020حتى نهاية عام  2008منذ إنشائها في عام 

ليار دوالر أمريكي م  5.32؛  2021على التوالي، وبلغ إجمالي الموافقات والمدفوعات خالل تسعة أشهر من عام  

 دوالر أمريكي على التوالي.  3.39و

من أجل تنفيذ برامج   ITFCاللجنة بالجهود التي تبذلها المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة  ترحب   -64

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

مليون دوالر   605األعمال التجارية، حيث خصصت المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة مبلغ    وتنمية

أمريكي لصالح البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لشراء اإلمدادات الطبية والمواد الغذائية األساسية،  

 ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة / القطاع الخاص. 

مليون دوالر   557مبلغ قدره    ITFCتخصيص المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة    أيًضا على  تثني -65
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 وتعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة. 19-أمريكي لدعم الدول األعضاء في شراء لقاح كوفيد

باألرصدة التراكمية للمؤسسة اإلسالمية لتنمية التجارة والتي جمعتها من المصارف   تحيط علما  مع التقدير   -66

، والتي وصلت إلى مبلغ قدره  2020وحتى نهاية عام    2008والمؤسسات المالية األعضاء منذ تأسيسها في عام  

( بدورها ITFC)  مليار دوالر أمريكي، وهو ما يعكس الدور المحوري للمؤسسة اإلسالمية لتنمية التجارة   32.8

 محفزاً لحشد الموارد المالية لصالح الدول األعضاء. 

اللجنة الدول األعضاء المعنية الستكمال متطلبات العضوية لمؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  تدعو   -67

درات  والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصا   ITFC)المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  

ICIEC كي يتسنى لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،)IDB  .تنفيذ واليتها بنجاح 

علماً بمبادرات تعزيز النشاط التجاري وتطوير القدرات التي تنفذتها المؤسسة الدولية اإلسالمية    اللجنةتحيط   -68

( التجارة  ا ITFCلتمويل  المرحلة  بما في ذلك إطالق  البارزة  العديدة  لثانية من مبادرة دعم  ( ضمن برامجها 

(، وصندوق تنمية AATB(، وبرنامج جسور التجارة العربي اإلفريقي )AFTIASالتجارة للدول العربية )

الدول األعضاء إلى دعم    وتدعو، وبرنامج غرب أفريقيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  ( TDFDالتجارة )

ربي اإلفريقي وصندوق تنمية التجارة وبرنامج غرب  مبادرة التجارة للدول العربية وبرنامج جوسر التجارة الع

 إفريقيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

( في تنفيذ برامج  ITFCمع التقدير بجهود المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة )  علما    اللجنةتحيط   -69

ينيا للربط العكسي، وبرنامج  الحلول التجارية المتكاملة، بما في ذلك برنامج تطوير البن اإلندونيسي، وبرنامج غ 

جسر القطن، وبرنامج تنمية التمور في منطقة المدينة المنورة، وتقييم جاهزية التجارة اإللكترونية السريعة في  

العراق، ، وبرامج مختلفة لتونس وبنغالديش وباكستان وبلدان رابطة الدول المستقلة وأفغانستان وبوركينا فاسو  

 وجزر القمر وجيبوتي.  

ببرنامج الحلول التجارية المتكاملة للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في تعزيز موقع المؤسسة د  تشي -70

لحل تجاري إسالمي   رائداً  الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في  وترحب  التي ستقود مزوداً  بجهود المؤسسة 

 إطالق الخدمات االستشارية لتحقيق هذا الغرض. 

( إلطالق منتج تأكيد خطابات االعتماد  ITFCللمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة )  تعبر عن تقديرها  -71

بجهود المؤسسة في تعزيز الحلول الرقمية في التجارة، وبخاصة من أجل نجاح تعاملها   وتشيد  2021في عام  

العمالت الرقمية  ( وعلى تنظيم ورشة  Boleroالتجاري الرقمي األول الذي جرى تنفيذه على منصة بوليرو )

 (.BCEAO( مع البنك المركزي لدول غرب إفريقيا ) CBDCالصادرة عن البنك المركزي ) 

)تحيط علما     -72 التجارة  لتمويل  الدولية اإلسالمية  المؤسسة  البيني حول ITFCبجهود  االجتماع  تنظيم  في   )

 جنوب إفريقيا(. -)دوبرانالمنتجات الدوائية في معرض التجارة الثاني بين الدول اإلفريقية 

في تنويع حافظتها وتقديم المزيد من الدعم  (  ITFCتحيط علما  بجهود المؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة )  -73

للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والقطاع الزراعي والتي لها أثر مباشر وبارز على تحسين اإلنتاجية وخلق  

 يف من الفقر. الوظائف وزيادة عائدات الصادرات والتخف 

( لبرنامجها للمشاريع الصغيرة ومتوسطة  ITFCللمؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة )   تعرب عن تقديرها   -74

الحجم في غرب إفريقيها والذي يهدف إلى مساعدة المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم المعنية بالرعاية الصحية 

المنتجات الصحية، واستيراد المنتجات الصحية(  )الخدمات الصحية الرقمية، والصيدلة، وتوريد ولوجستيات  

كوفيد جائحة  سياق  إغالق  19-في  عن  الناتجة  االنقطاعات  سببتها  التي  القيود  من  تخفف  التي  والقطاعات   ،

 المتاجر. 

الدول   بجهودتشيد    -75 التجارة لرابطة  التجارة في إطالق برنامج تطوير  لتمويل  الدولية  المؤسسة اإلسالمية 
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بهدف تعزيز قدرات مؤسسات دعم التجارة والقطاع الخاص في رابطة الدول المستقلة،    2022م  المستقلة في عا

 بالشراكة مع أصحاب المصلحة وشركاء التنمية، وذلك لتعزيز التجارة الخارجية للدول األعضاء في المنطقة.

التقدير -76 مع  االستثم  تحيط علما  لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  اتخذتها  التي  الصادرات  بالمبادرات  وائتمان  ار 

 ICIEC-ISFDعلى البلدان األعضاء، وتحديدا إطالق مبادرة االستجابة للطوارئ    19-لتقليل تأثير وباء كوفيد

( ،(ICERI ( ومرفق ضمان كوفيدCGF .) 

)  علما    اللجنةتحيط   -77 الصادرات  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  باعتبارها  ICIECبجهود   )

سات الرائدة متعددة األطراف لتأمين ائتمان الصادرات واالستثمار في العالم التي توفر حلول التأمين  إحدى المؤس

 وإعادة التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

مليار   4.468بدور المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات في دعم  تحيط علما مع التقدير  -78

، مما رفع األعمال 2020دوالر أمريكي من األعمال التجارية داخل منظمة التعاون اإلسالمي المؤمنة في عام 

مليار دوالر   28.519إلى  2020التراكمية المؤمنة داخل منظمة التعاون اإلسالمي منذ إنشائها حتى نهاية عام 

 دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي. 46أمريكي وتشمل 

عام    علما  تحيط -79 خالل  الصادرات  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  لعمليات  المتميز  باألداء 

لغ التراكمي مليار دوالر أمريكي كتأمين على األعمال التجارية، مما رفع المب  9.86، والذي نتج عنه مبلغ  2020

 مليار دوالر أمريكي. 73.86لألعمال المؤمن عليها منذ التأسيس إلى 

  SDG8و  SDG7و  SDG3و   SDG2المؤسسة على تحقيق ستة أهداف للتنمية المستدامة؛ وهي   وتهنئ -80

 . SDG17و  SDG9و 

مج مركز ذكاء بجهود المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات نحو إطالق برنا  تحيط علما -81

بالتعاون مع  OBICاألعمال التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي )  المتخذة  من    SESRIC( والعمل والخطوات 

 أجل تنفيذه. 

التنفيذ الذي أعدته المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار   علما    اللجنةكما تحيط   -82 التقدم وتقرير خطة  بتقرير 

الصادرات   ذكاء  ICIECوائتمان  برنامج  اإلسالمي،    حول  التعاون  بمنظمة  المؤسسة  وتطلب  األعمال  من 

ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية   ICIECاإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 

للدول اإلسالمية   أقرب وقت   SESRICوالتدريب  في  البرنامج  الفنية إلطالق  التحضيرية  استكمال األعمال 

 ممكن. 

علما    -83 تحيط  الصادرات  كما  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  أعدته  الذي    ICIECبالعرض 

)و اإلسالمية  للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  والمركز SESRICمركز   ،)

)اإلسال التجارة  لتنمية  المناطق  ICDTمي  في  للبرنامج  المحتملين  للمانحين  القدرات  بناء  أنشطة  لتنظيم   )

و للبرنامج،  المركزي  التجاري  بالمجال  وائتمان   تطلب  المشمولة  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  الؤسسة  من 

للدول اإلسالمية والمركز   ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب  ICIECالصادرات  

 تنفيذ أنشطة بناء القدرات في أقرب وقت ممكن. ICDTاإلسالمي لتنمية التجارة 

v األنشطة التجارية المتعلقة بمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )SMIIC   

للدول اإلسالمية )ترحب   -84 المواصفات والمقاييس  بأنشطة معهد  المعايرة  ( في مجال  SMIICاللجنة  توحيد 

 والمواصفات واالعتماد وتأثيرها على مشاريع تيسير التجارة وبناء القدرات. 

دولة إلى جانب    43إلى    SMIICبجمهورية نيجيريا الفيدرالية، التي زادت عدد الدول األعضاء في    ترحب -85

  SMIICح عضًوا في  الدول األعضاء المعنية لتصب  تدعوو  2022يناير    1مراقبين لتصبح سارية اعتباًرا من    3

 ( ومجالس المقاييس واالعتماد. TCsوالمشاركة بنشاط في لجانها الفنية )
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تقديرها  اللجنةتعرب   -86 )  عن  للدول اإلسالمية  والمقاييس  المواصفات  أنشطة دعم  SMIICلمعهد  لتنظيمه   )

يات الدولية،  الدول األعضاء لتقديم الدعم لرفع مستوى ظهوره في المنتد   وتدعوالقدرات في مجال تخصصه،  

( التجارة  أمام  التقنية  الحواجز  لجنة  إلى  مراقبا  بصفته  انضمامه  خالل  من  سيما  التجارة  TBTال  بمنظمة   )

 العالمية. 

المواصفات    اللجنةتدعو   -87 معهد   / اإلسالمي  التعاون  منظمة  معايير  واستخدام  العتماد  األعضاء  الدول 

ها الوطنية بهدف المساهمة في مواءمة المعايير وتخفيف  ( بوصفها معاييرSMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )

الحواجز التقنية أمام التجارة بين الدول األعضاء. وتدعو الدول األعضاء المعنية، التي تستخدم معايير منظمة 

( للدول اإلسالمية  المواصفات والمقاييس  وفقاً  SMIICالتعاون اإلسالمي / معهد  المعايير رسمياً  (، العتماد 

 (. SMIICادات اعتماد معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )إلرش

علما -88 اللجنة  )  تحيط  االستراتيجية  الخطة  بوضع  التقدير  والمقاييس  2030-2021مع  المواصفات  لمعهد   )

 ، والبنية التحتية العالمية لجودة الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي.SMIICللدول اإلسالمية 

إلجرائها برامج تدريبية حول   SMIICود معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  اللجنة على جه  تثني -89

( من أجل  SMIICمعايير الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي / معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) 

 تسهيل االستخدام المشترك للمعايير داخل منظمة التعاون اإلسالمي. 

( والغرفة اإلسالمية SMIICبتوقيع اتفاقية تعاون بين معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )   ترحب -90

خبرات في  ( بهدف تعميق التعاون القائم بالفعل وتبادل المعلومات والICCIAللتجارة والصناعة والزراعة )

مجال صناعة الحالل كخطوة مهمة نحو توفير حافز جديد لتعاون منظمة التعاون اإلسالمي في القضايا المتعلقة  

 بالحالل.  

بأن معرض الحالل الثامن لمنظمة التعاون اإلسالمي والقمة العالمية السابعة للحالل    تحيط علما مع التقدير -91

هد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية والمركز الدولي لتنمية ستستضيفهما جمهورية تركيا بالتعاون مع مع

، في إسطنبول، ودعت جميع الدول األعضاء إلى المشاركة 2021نوفمبر    28إلى    25التجارة في الفترة من  

 بنشاط في هذه األحداث المهمة.

 ( 6تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي )بند جدول األعمال: 

i. ت القطاع الخاص: اجتماعا 

الساعية إلى تعزيز قدرات الغرف    ICCIAبجهود الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة    تحيط علما    -92

 األعضاء وجودتها من خالل التحول الرقمي. 

بعضوية غرفة تجارة المنارة، والغرفة األيرلندية اإلسالمية للتجارة، والغرفة العربية للتجارة بوصفهم  ترحب   -93

  57اء مراقبين، وقد ازداد بموجب هذا عدد أعضاء الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة إلى  أعض

 .2021مايو/أيار  20مراقبين اعتباراً من تاريخ  3إضافة إلى 

بدور الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة في المنصات الدولية بوصفها   تحيط علما  مع التقدير   -94

با الخاصة للدول األعضاء، حيث تروج للقطاعات ذات األولوية مثل قطاعات الحالل،  متحدثاً  سم القطاعات 

 والصيرفة اإلسالمية، والتجارة الزراعية، والتحوالت الرقمية، وتعزيز تمكين المرأة ضمن القطاع الخاص. 

اللجنة علما   -95 )  تحيط  والزراعة  والصناعة  للتجارة  الغرفة اإلسالمية  فICCIAبجهود  المنتديات  (  تنظيم  ي 

والبرامج التدريبية واالجتماعات التجارية البينية، والندوات وورشات العمل، وذلك لتحفيز دور القطاع الخاص  

 في توسيع شبكتها وزيادة فرصها التجارية واالستثمارية.  

اإلسالمية اللجنة غرف التجارة في الدول األعضاء على المشاركة بفعالية كبيرة في أنشطة الغرفة  تشجع   -96
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  (.ICCIAللتجارة والصناعة والزراعة )

97- ( والزراعة  والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  الغرفة  من  األعضاء ICCIAتطلب  الدول  مع  بالتشاور   )

والمؤسسات ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي مواصلة جهودها نحو تيسير مشاريع الشركة القابضة  

الوقف   الصغر ب(  متناهي  للتمويل  اإلسالمية  البنك  أ(  مثل  والزراعة   والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  للغرفة 

القطاع الخاص في الدول األعضاء    وتدعو  دل السلع الزراعية،  األخضر ج( الحاضنة الزراعية د( أسواق تبا

 إلى التفكير بشراكات مع المشاريع المذكورة آنفاً. 

بالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة على المشاركة بتنظيم القمة االقتصادية الدولية الثانية    تشيد   -98

لتزامن مع معرض حالل روسيا و "معرض قازان"  " با2021العالم اإلسالمي: قمة قازان    -عشرة "روسيا  

في مركز    2021يوليو/تموز    30-28بتاريخ    TIDAالذي نظمته وكالة تترستان لتنمية االستثمار    IECالتابع لـ  

قازان الدولي للمعارض، وجمهورية تترستان، وروسيا، الستكشاف الفرص المتاحة للقطاع الخاص في دول 

 ارج حدود منظمة التعاون اإلسالمي مثل االتحاد الروسي على سبيل المثال. منظمة التعاون اإلسالمية خ

تقديرها -99 كوفيد  ICCIAلـ    تعرب عن  وباء  "معالجة  بعنوان  اإلنترنت  عبر  الدولي  المؤتمر  :  19-لتنظيمه 

جامعة خريجي  رابطة  مع  بالتعاون  االجتماعية"  واآلفاق  والدبلوماسية  واالقتصاد    بادجادجاران   الصحة 

(IKA UNPAD  جامعة ،)بادجادجاران   (UNPAD( غرفة إندونيسيا للتجارة والصناعة ،)KADIN .) 

لتنظيمه دورات تدريبية وورش عمل وندوات عبر اإلنترنت حول    SESRICلمركز    تعرب عن تقديرها -100

ركة القطاع الخاص  القطاع الخاص، وال سيما حول إحصاءات التصنيع والبناء، وريادة األعمال، وتعزيز مشا 

 . OIC-VET( وبرنامج StatCaBفي تنمية المهارات في إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية )

 ii.  :مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي 

للغرفة  تعرب عن تقديرها  اللجنة بتفعيل مركز التحكيم التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في إسطنبول و  ترحب -101

والزراعة والصناعة  للتجارة  تركيا  و  ICCIA  اإلسالمية  في  السلع  أجل   TOBB  بورصات  من  لجهودهما 

  تشغيل المركز.

في عمل مركز التحكيم التابع لمنظمة اللجنة من الدول األعضاء تشجيع غرفها على المشاركة بنشاط    تطلب -102

 التعاون اإلسالمي سعياً لتعزيز استخدام قطاعها الخاص لخدمات المركز.

iii:تمويل تنمية القطاع الخاص ) 

اللجنة -103 )  علما  تحيط  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  المركز  بجهود  التقدير  لتمويل  ICDمع  بكفاءة  يعمل  الذي   )

 المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في الدول األعضاء. مشاريع القطاع الخاص وخاصة 

-( للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيدICDباالستجابة السريعة للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة )ترحب    -104

على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتخصيص    19

 مليون دوالر أمريكي لهذا الغرض. 250حزمة مالية خاصة قدرها 

  100( والتي تربط أكثر من  BRIDGEبجهود المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في تأسيس منصة )تشيد    -105

مؤسسة مالية ضمن شبكتها لتقليل االنقسام الرقمي بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وإلنشاء 

 د مزيد من الموارد لتنمية القطاع الخاص. صلة بين كافة المطورين المعنيين لحش 

علما    -106 ) تحيط  والزراعة  والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  الغرفة  بين  تفاهم  مذكرة  والبنك  ICCIAبتوقيع   )

لتعزيز جهود كال المنظمتين    2021أغسطس/آب    15المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بتاريخ  - اإلسالمي للتنمية

 ز دوره. في تمويل القطاع الخاص وتعزي

اللجنة من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن يقدم بانتظام تقارير شاملة بشأن جهوده في تمويل القطاع  تطلب   -107
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  الخاص إلى الجلسات الوزارية للكومسيك واجتماعات لجنة المتابعة.

 ( 7تطوير النقل واالتصاالت )بند جدول األعمال: 

التقدير -108 مع  علما  اللجنة  االجتم  تحيط  بالنقل  بعقد  المعني  العمل  لفريق  عشر  والسابع  عشر  السادس  اعين 

في   افتراضي  شكل  على  موضوع    2021أكتوبر    14و   2021مايو    31واالتصاالت  حول  التوالي  على 

في البلدان األعضاء في منظمة التعاون   19-"استراتيجيات التخفيف لمقدمي خدمات النقل أثناء وبعد وباء كوفيد

 صيات السياسة التالية: بتو  وترحباإلسالمي"، 

االستفادة من التدابير المالية الحديثة واإلبداعية )أي الدعم النقدي، ودعم القروض طويلة األجل ومنخفضة   •

الفائدة، واإلعفاءات الضريبية، إلخ( من أجل تيسير الوصول إلى أدوات مالية كافية لمقدمي خدمات النقل  

(TSPs للحفاظ على خدماتهم خالل ) .الجائحة العالمية وما بعدها 

 (. TSPsعلى مقدمي خدمات النقل ) 19-تحسين إطار العمل التنظيمي لتقليل اآلثار السلبية لجائحة كوفيد •

االستفادة من التقنيات الرقمية وخاصة الذكاء االصطناعي في قطاع النقل وذلك بغية التخفيف من مخاطر   •

 (. TSPsعلى مقدمي خدمات النقل )  19-السلبي لجائحة كوفيدسلسلة التوريد وبالتالي التخفيف من األثر 

  19-استعادة الظروف التنافسية وتقويتها في قطاع النقل بغية التصدي بفاعلية لآلثار السلبية لجائحة كوفيد •

 على مقدمي خدمات النقل. 

النقل مثل   • الترويج والتواصل الستعادة الطلب وتعزيزه في مختلف وسائل  الحديدية  تنظيم حمالت  السكك 

 والخطوط الجوية والباصات بالتوازي مع حسومات عالية. 

النقل ) • التعاون بين مقدمي خدمات  النقل لمنظمة  TSPsتعزيز  تأسيس اتحاد مقدمي خدمات  ( والنظر في 

 التعاون اإلسالمي أو شركات نقل مشتركة، حيثما أمكن ذلك. 

 ل النقل االعتيادية. طرح ابتكارات في مجال النقل لتخفيف العبء عن وسائ •

 واألمراض المعدية األخرى.   19- تعزيز تدابير سفر أكثر سالمة بالنظر لجائحة كوفيد •

 …….( /OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة 

اللجنة الدول األعضاء، التي سجلت في مجموعة عمل النقل واالتصاالت في الكومسيك، إلى المشاركة   تدعو -109

الثامن عش في االجتماعين  للكومسيك حول بنشاط  التابعة  النقل واالتصاالت  لمجموعة عمل  والتاسع عشر  ر 

موضوع " اآلثار االقتصادية واالجتماعية للبنية التحتية للنقل: نظرة عامة على البلدان األعضاء في منظمة 

ا  و  2022التعاون اإلسالمي"، في   عمل    الدول األعضاء، التي لم تفعل ذلك بعد، للتسجيل في مجموعةتدعو أيض 

 النقل واالتصاالت التابعة للكومسيك.  

  2021اللجنة أيًضا على جهود الكاميرون ونيجيريا وتركيا للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام    تثني -110

 في إطار الكومسيك لتمويل المشاريع: 

نيجيريا بالشراكة مع أبيدجان" الذي يجري تنفيذه من قبل    -المشروع بعنوان "مراقبة ممر النقل الغوس   -

 بنين وتوغو وغامبيا. 

المشروع بعنوان "إنشاء أرشيفات النقل البحري" الذي يجري تنفيذه من قبل الكاميرون بالشراكة مع ساحل  -

 . 2021العاج وتشاد في عام 

ن  المشروع بعنوان "تنفيذ االتفاقيات البحرية الدولية" الذي يجري تنفيذه من قبل تركيا بالشراكة مع لبنا  -

 . 2021وتونس في عام 
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بالجهود التي تبذلها األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ومجموعة البنك اإلسالمي   علما  اللجنة  تحيط   -111

من األمانة العامة   وتطلبلتفعيل ممر سكة حديد منظمة التعاون اإلسالمي بين داكار وبورتسودان،    IDBللتنمية  

غ الدول األعضاء المعنية بانتظام بالتقدم المحرز في تحقيق المشروع في  ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إبال

 منصات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة.  

تقديره -112 عن  النقل    SESRICلمركز    يعرب  قطاع  حول  اإلنترنت  عبر  وندوات  تدريبية  دورات  لتنظيمه 

النق المعلومات وإحصاءات  القدرات  واالتصاالت، وال سيما حول إحصاءات مجتمع  بناء  ل في إطار برنامج 

 (. StatCaBاإلحصائية )

 ( 8تطوير قطاع السياحة المستدامة والتنافسية )بند جدول األعمال: 

ا مع التقدير  اللجنةتحيط   -113   25بعقد االجتماعين السادس عشر والسابع عشر لمجموعة عمل السياحة في    علم 

على التوالي في شكل افتراضي فقط، تحت عنوان "استراتيجيات التخفيف    2021سبتمبر    23و  2021مايو  

 بتوصيات السياسات التالية: وترحب"، 19-للسياحة بعد كوفيد

ائتم • تقديم  خالل  من  السياحة  صناعة  استدامة  الحكومة،  تعزيز  بضمان  التكلفة  منخفضة  مدعومة  انات 

واستخدام أدوات مالية ومالية انتقائية بما في ذلك اإلعفاءات الضريبية والخصومات، واإلعانات على تكاليف  

 مثل اإليجار والمرافق والطاقة والمياه، وتقديم إعانات لألجور كذلك كمساهمات الضمان االجتماعي. 

لقصير من خالل تشجيع السفر المحلي، وتقديم ائتمانات وقسائم للعطالت، وتمديد  تسهيل الطلب على المدى ا •

اإلجازات المصرفية والخصومات الضريبية على خدمات السياحة المحلية، وتشجيع الشراء العام المسبق  

 لتذاكر الطيران واالجتماعات والفعاليات وخدمات اإلقامة لدعم صناعة السياحة.  

السالمة • السياحة   تعزيز صورة  بروتوكوالت  وتوفير  النظافة  معايير  تعزيز   / تقديم  خالل  من  للوجهات 

اآلمنة، وتحسين االتصاالت التسويقية والعالقات العامة والدبلوماسية الدولية من أجل تخفيف القيود على  

 الحدود وإنشاء ممرات سفر آمنة. 

دام التقنيات الذكية والتطبيقات والبيانات  تعزيز مرونة صناعة السياحة في مواجهة األزمات من خالل استخ •

المعلومات   تكنولوجيا  من  أفضل  بشكل  واالستفادة  الفتح،  إعادة  لتنظيم  السيناريو  وتخطيط  الضخمة 

( معلومات ICTواالتصاالت  وجمع  والعزل،  الحدود  عبر  االختبار  وتنسيق  وتلويثه  الفيروس  لتتبع   )

رة قيود السفر الفعالة وتسهيل الرقمنة واألتمتة لتقليل االتصال  االتصال في الوقت الفعلي، واستخدامها إلدا

 البشري. 

تطوير استراتيجيات فعالة لتحويل األزمات إلى فرص، وضمان التعافي السريع، ومعالجة المشاكل الهيكلية   •

لتنويع  في صناعة السياحة من خالل االستثمار في تجارب السياح وجودة الخدمة والقدرة التنافسية للوجهة، وا

أكثر مقاومة لألزمات مثل السياحة اإلسالمية، والسياحة القائمة على الطبيعة )مثل  في منتجات وأسواق 

السياحة البيئية، السياحة النهرية، سياحة المغامرات(، وتمكين إدارة الوجهات اإلقليمية وتقوية التعاون بين  

تشجيع برامج بناء القدرات، ودعم القوى العاملة،  القطاعين العام والخاص لتعزيز سلسلة القيمة السياحية، و

 واالبتكار والتنمية المستدامة.

الشهادات والتدقيق   • معايير السالمة، وأنظمة  التعاون اإلسالمي في مجاالت  التعاون داخل منظمة  تعزيز 

ب  السفر  وفقاعات  المتبادلة،  البيانات  وتبادل  والتتبع،  لالختبار  العالمي  والتطبيق  الدول المشتركة،  ين 

  األعضاء. 

 ……( /OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة  

اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل السياحة في الكومسيك للمشاركة بفعالية في    تدعو -114
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حول موضوع    2022االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة عمل السياحة اللذين سينعقدان في عام  

م تفعل ذلك بعد، للتسجيل  الدول األعضاء، التي ل  وتدعو "إدارة الموارد البشرية المستدامة في قطاع السياحة"، 

 في مجموعة عمل الكومسيك للسياحة. 

انتشار جائحة كوفيد   تُقّر بالحاجة -115 لها قطاع السياحة بعد  التي تعرض  الخسائر واألضرار  تقييم    19-إلى 

 ووضع خطة للتعافي وفقاً لطبيعة تأثير الجائحة.

دى سياحة القطاع الخاص لمنظمة التعاون اللجنة عن تقديرها لتركيا الستضافتها االجتماع التاسع لمنت  تعرب -116

على القطاع السياحي   19-تحت شعار "أثر جائحة كوفيد  2021نوفمبر    16اإلسالمي / الكومسيك الذي عقد في  

 واستراتيجيات التعافي".

اللجنة بجهود بوركينا فاسو والكاميرون وأوغندا وتركيا للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام    تشيد -117

 في إطار الكومسيك لتمويل المشاريع: 2021

(" الذي  DMOالمشروع بعنوان "بناء قدرات أصحاب المصلحة في منظمات إدارة الوجهات السياحية )  -

 تنفذه الكاميرون بالشراكة مع أذربيجان وبوركينا فاسو ونيجيريا والسنغال.

لذي يجري تنفيذه من قبل أوغندا  المشروع بعنوان "السياحة المجتمعية من خالل تعزيز مواقع التراث" ا -

 بالشراكة مع السودان وموزمبيق ونيجيريا. 

 المشروع بعنوان "تنشيط طريق سفر موالنا" الذي تنفذه تركيا بالشراكة مع أذربيجان وإيران. -

المشروع بعنوان "بناء القدرات على طريقة تقييم أثر األزمة الستعادة الوجهة" الذي تنفذه بوركينا فاسو   -

 اكة مع مالي والكاميرون وساحل العاج وتركيا. بالشر 

اللجنة أيًضا على جهود أذربيجان وبنغالديش وبوركينا فاسو وسورينام للمشاريع التالية التي يجري    تثني -118

 في إطار استجابة الكومسيك لكوفيد:  2021تنفيذها في عام  

 النظافة" الذي تنفذه أذربيجان.المشروع الذي يحمل عنوان "دعم أعمال اإلقامة في تنفيذ معايير  -

: "حالة منظمي 19-سيتم تنفيذ المشروع تحت عنوان "استعادة نشاط األعمال الصغيرة المتأثرة بكوفيد -

 الرحالت السياحية" التي تنفذها بنغالديش. 

" الذي  19-المشروع الذي يحمل عنوان "تطوير بروتوكوالت صحية للصناعات السياحية لمكافحة كوفيد -

 وركينا فاسو. تنفذه ب

كوفيد   - فيروس  "الوعي حول  الذي يحمل عنوان  والضيافة"    19-المشروع  السياحة  والمرونة لشركات 

 الذي تنفذه لبنان.

 

الرحالت  تدعو   -119 ومنظمي  السياحة  وشركات  الصلة  ذات  المؤسسات  تشجيع  إلى  األعضاء  الدول  اللجنة 

ت ترويجية وجوالت إضافية إلى القدس الشريف  السياحية وما إلى ذلك لمواصلة جهودهم من خالل، تنظيم حمال

 لدعم الفلسطينيين المقيمين في القدس وإظهار التضامن مع معهم وغير ذلك. 

الكومسيك في عام    ترحب -120 الذي أطلقه مكتب تنسيق  القدس  البنية    2020اللجنة ببرنامج  من أجل تحسين 

ة سياحية جذابة وتنافسية والحفاظ على الهوية  التحتية للسياحة بهدف نهائي هو تحسين صورة القدس بصفتها وجه

في إطار برنامج القدس الذي ينفذه مكتب    2020العربية الفلسطينية في المدينة، واالنتهاء من المشروعين في عام  

 تنسيق الكومسيك بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطنية الفلسطينية: 

 ع خارطة طريق للوجهة السياحية للقدس".المشروع بعنوان "تحليل البنية التحتية للسياحة ووض -
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 المشروع بعنوان "دعم القدرات المؤسسية لمجلس القدس للسياحة والتراث".  -

ا -121 ببدء ستة مشاريع سياحية جديدة مترابطة يتم تنفيذها من قبل وزارة االقتصاد الوطني    ترحب اللجنة أيض 

 المشاريع التالية:  في فلسطين في إطار برنامج الكومسيك القدس الذي يحمل عناوين

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

 "المقدسيون: ألننا المكان والزمان" -

 "استمتع بجواهر القدس المخفية" -

 "مخابز المدينة القديمة: السياحة الغذائية والتراث"  -

 "القدس: أسرار وروايات يجب الكشف عنها"  -

 "تعزيز التراث الفلسطيني"  -

لتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات    SESRICبالجهود التي يبذلها    علما مع التقديرتحيط   -122

للمسلمين،   الصديقة  الضيافة  الحالل وخدمات  السياحة  في مجال  السياحة، وال سيما  قطاع  في  اإلنترنت  عبر 

في   السياحية  القدرات  بناء  برنامج  إطار  في  السياحة  وإحصاءات  السياحية  الوجهات    SESRICوتسويق 

 (.StatCaBالقدرات اإلحصائية )( وبرنامج بناء CaB-)السياحة

 ( 9زيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي )بند جدول األعمال: 

  27بعقد االجتماعين السادس عشر والسابع عشر لفريق العمل المعني بالزراعة في    تحيط علما مع التقدير -123

ضوع "كيفية ضمان استدامة سالسل على التوالي بتنسيق واقعي فقط، مع مو  2021أكتوبر    12و  2021مايو  

 بتوصيات السياسات التالية:  ترحب" و19- اإلمداد الغذائي في األوقات العصيبة: حالة كوفيد

تعزيز سالسل اإلمداد الغذائي للدول األعضاء من خالل حشد الفرص المالية المتاحة داخل منظمة التعاون  •

 .اإلسالمي

خالل تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والممارسات المسؤولة  ( من  FLWالحد من فقدان األغذية وهدرها ) •

 اجتماعياً، وتقديم حوافز للموردين والمستهلكين. 

 .حماية الفئات األكثر ضعفاً من خالل زيادة برامج الحماية االجتماعية والمساعدة وكذلك المساعدات الغذائية •

خالل   • من  اللوجستية  والخدمات  الدولية  التجارة  على تعزيز  المضافة  القيمة  لضريبة  المؤقت  التخفيض 

وتحفيز   التجارية،  الحواجز  ومعالجة  األساسية،  الواردات  على  الجمارك  وتخفيض  الزراعية،  المنتجات 

 . التجارة اإللكترونية للمنتجات الزراعية، وتحسين وصول صغار المزارعين إلى السوق

 . اد الغذائيتأمين البطالة للقوى العاملة في طبقات سلسلة اإلمد  •

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

 ……( /OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة  

في    اللجنةتدعو   -124 بنشاط  للمشاركة  الزراعي  للعمل  الكومسيك  مجموعة  في  سجلت  التي  األعضاء  الدول 

لمجموعة الكومسيك للعمل الزراعي اللذين سيعقدان تحت عنوان "تحويل    االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر

على الزراعة في منظمة التعاون اإلسالمي" في عام    19-: تأثيرات ما بعد كوفيد 19-النظم الغذائية بعد كوفيد

2022.  

الدائمة للتعاون العلميتشيد   -125 الوزارية  والتكنولوجي    اللجنة بجهود بنين وإيران والنيجر وسورينام واللجنة 
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( ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب  COMSTECHلمنظمة التعاون اإلسالمي )

في إطار الكومسيك    2021للمشاريع التالية التي يتم تنفيذها / تم تنفيذها في عام    SESRICللدول اإلسالمية  

 لتمويل المشاريع:  

بنين   - ستنفذه  الذي  واللوبيا"  الحبوب  وتخزين  التخزين  على  القدرة  "تعزيز  عنوان  يحمل  الذي  المشروع 

 بالشراكة مع النيجر وتوغو وساحل العاج.

قدرات في مجال تخزين الحبوب واللوبيا" الذي تنفذه النيجر بالشراكة المشروع الذي يحمل عنوان "بناء ال -

  مع بنين وساحل العاج ونيجيريا.

سورينام   - ستنفذه  الذي  الخضر"  محاصيل  في  الري  نظم  في  القدرات  "بناء  عنوان  يحمل  الذي  المشروع 

  بالشراكة مع إندونيسيا وتركيا، 

بالشراكة   COMSTECHدة لألغذية واألمن الغذائي" تنفذه  المشروع الذي يحمل عنوان "تقنيات إنتاجية جدي -

 مع سبع دول أعضاء أخرى، 

الذي   - الوطنية"  الغذائية  الميزانيات  خالل  من  الغذائي  األمن  "تعزيز  عنوان  يحمل  الذي    نفذهالمشروع 

SESRIC   .بالشراكة مع ثالثين دولة عضو أخرى 

رعين باألسواق داخل البلدان األعضاء في منظمة  المشروع بعنوان "الزراعة التعاقدية لربط صغار المزا -

 التعاون اإلسالمي" يتم تنفيذه من قبل إيران بالشراكة مع تركيا وعمان وماليزيا.

االلجنة  تثني -126 في   2021على جهود أندنوسيا وإيران وتركيا للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام  أيض 

 إطار استجابة الكومسيك لكوفيد: 

مشروع بعنوان "تسهيل وصول الفقراء والفئات الضعيفة والمهمشة إلى الغذاء في مقاطعة جاوة الغربية"   -

 الذي تنفذه إندونيسيا. 

التحول - المسمى "تسريع  تنفذه    المشروع  الذي  المستدام"  الغذائي  الزراعة لضمان األمن  الرقمي في قطاع 

 تركيا، 

والسياسات ذات الصلة على القطاع الزراعي اإليراني" تنفذه    19-المشروع بعنوان "التحقيق في آثار كوفيد -

 إيران. 

بات ومصايد  واقعيًا حول "إحصاءات الزراعة والغا  SESRICبالدورات التدريبية التي عقدها    تحيط علما -127

لتعزيز األمن الغذائي"، و "الحد من هدر الغذاء"، و   األسماك"، و"تطوير اإلنتاج الحيواني وتربية الحيوان 

 "الموازين الغذائية الوطنية" في قطاع أمان الزراعة واألغذية. 

ا   اللجنةتحيط   -128 أيضا بجهود مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في القطاع الزراعي، بما في ذلك إطالق    علم 

دول من دول منظمة التعاون اإلسالمي )بنين وبوركينا    10البرنامج اإلقليمي لتطوير سلسلة قيم األرز لصالح  

نوب الصحراء الكبرى  فاسو وساحل العاج وغامبيا وغينيا ومالي والنيجر والسنغال وسيراليون والسودان( في ج

في أفريقيا، ودعم المشروع اإلقليمي لرسم خرائط خصوبة التربة في غرب أفريقيا، والذي يشمل ستا من دول 

منظمة التعاون اإلسالمي في غرب إفريقيا )ساحل العاج وغامبيا وغينيا ومالي والسنغال وسيراليون( بهدف  

 تهدفة.تحسين المحاصيل ورفع إنتاجيتها في المناطق المس

للجمهورية التركية الستضافة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون اإلسالمي حول    تعرب عن تقديرها  -129

ويرحب بقرارات    2021أكتوبر في عام    27إلى    25األمن الغذائي والتنمية الزراعية في إسطنبول في الفترة من  

 المؤتمر. 

أهمية  تؤكد   -130 مع حش على  الزراعية  االستثمارات  التقنيات  تعزيز  في  والتطوير  للبحث  الموارد  من  مزيد  د 

الغذاء وهدره وتيسير تجارة   الزراعية والغذائية، وتطوير أنظمة إنتاج مرنة وكفوءة، والحيلولة دون خسارة 
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 المنتجات الزراعية والغذاء بين الدول األعضاء من أجل تحسين التكيف مع األزمات الغذائية المستقبلية المحتملة. 

بجهود الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة سعياً إلطالق مبادرة الوقف األخضر لتحقيق    ا تحيط علم -131

من الغرفة اإلسالمية للتجارة    تطلب  استراتيجية األوقاف للغرفة اإلسالمية لالقتصاد الزراعي واالجتماعي، و

اإل التعاون  منظمة  في  المعنية  المؤسسات  مع  التعاون  والزراعة  لتنفيذ  والصناعة  والتنسيق  للتعاون  سالمي 

الغذائي   لألمن  اإلسالمية  المنظمة  أطلقتها  التي  المشارع  تشمل  والتي  األخضر  بالوقف  المتعلقة  مشاريعها 

(IOFS.)    

أيضا  -132 علما  بعنوان    تحيط  لمشروع  والزراعة  والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  الغرفة  تبذلها  التي  بالجهود 

و لتعزيز  الزراعية"  الدول  "الحاضنة  في  الصلة  ذات  والمنتجات  للزراعة  التنافسية  والقدرة  الجودة  تحسين 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

بالجهود التي تبذلها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة لمشروع   عالوة على ذلك، تحيط علما -133

مارسات الزراعية المستدامة من خالل استخدام  بعنوان "الزراعة المختلطة لريادة األعمال" لتشجيع تطوير الم

 التكنولوجيا والدعوة إلى أنشطة ريادة األعمال.

"عام المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي    2022بقرار المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي لتسمية العام  تحيط علما    -134

التعاون اإلسالمي للمشاركة الفعالة  الدول األعضاء والمؤسسات المعنية في منظمة    تدعو  من أجل إفريقيا"، و

 والمساهمة في البرامج ذات الصلة التي ستعقد في الدول األفريقية جنوب الصحراء الكبرى.

العام    2031بتبني "الرؤية االستراتيجية  تحيط علما    -135 قبل االجتماع  الغذائي" من  للمنظمة اإلسالمية لألمن 

من تطلب  في نور سلطان في جمهورية كازخستان، و    2021سبتمبر/أيلول    9-8للمنظمة، والذي انعقد بتاريخ  

 األعضاء.   المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي التنسيق الفعال لتنفيذ االستراتيجية مع الدول

 ( 10الحد من الفقر )بند جدول األعمال: 

بعقد االجتماعين السادس عشر والسابع عشر لمجموعة العمل المعنية بالتخفيف من   تحيط علما مع التقدير -136

افتراضي في   الذي عقد في شكل  الفقر  التوالي حول موضوع    2021أكتوبر    7و  2021مايو    24حدة  على 

ى عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية في الدول األعضاء في منظمة التعاون  واآلثار السلبية عل   19-"كوفيد

 بتوصيات السياسات التالية: وترحباإلسالمي"، 

 توصيات السياسات ألعضاء منظمة التعاون اإلسالمي ذوي القدرات المؤسسية الكافية نسبيًا 

عمليات اإلغالق شبه المستهدفة مع تتبع االتصال الحد من األضرار االقتصادية للوباء من خالل تطبيق   •

 .وبرامج االختبار بدالً من اإلغالق الكامل

تطوير استراتيجيات سالمة الغذاء، وتعزيز تدخالت المساعدة االجتماعية، وإعانات البطالة، وإيجاد فرص   •

 ناء الوباء. عمل بديلة بهدف التخفيف من حدة الفقر، وخاصة الفقر الناجم عن فقدان الوظائف أث

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

الصحة   • إلجراءات  الفعال  التنفيذ  لضمان  المعلومات  نظم  من  واالستفادة  اإلجراءات  بأهمية  الوعي  نشر 

 . العامة

التعليم والتوظيف والمرافق الص • إلى  الوصول  المساواة في  النساء والشباب  ضمان  قبل  حية وخاصة من 

والعمال غير المهرة، من خالل االستفادة من قواعد البيانات عبر اإلنترنت، وسياسات التفعيل، وإعانات  

 .البطالة

 . سد فجوات التعلم من خالل البرامج التعليمية العالجية •
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 خالل تنفيذ اإلجراءات المالية.  التخفيف من االختالالت االقتصادية الداخلية التي يمكن أن تعطل النمو من •

زيادة نطاق وقدرة برامج الحماية والمساعدة االجتماعية من خالل تخصيص المزيد من الموارد ودعمها   •

 بالتقنيات الرقمية.  

 ……( /OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة  

اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للحد من الفقر أن تشارك بفعالية في    تدعو -137

االجتماع الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة العمل التي ستنعقد بعنوان "تقديم المساعدة االجتماعية الفعالة  

الدول األعضاء، التي    تدعوو،  2022" في عام  19-والتمكين االجتماعي واالقتصادي في ضوء جائحة كوفيد

 لم تفعل ذلك بعد، للتسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للحد من الفقر. 

عام  تشيد   -138 في  تنفيذها  يجري  التي  التالية  للمشاريع  وتركيا  وغامبيا  بنين  بجهود  إطار    2021اللجنة  في 

 الكومسيك لتمويل المشاريع:  

الرائد في بلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي المختارة" الذي  المشروع بعنوان "التعليم والتدريب التقني والمهني   -

  ستنفذه بنين بالشراكة مع غامبيا والنيجر وتركيا.

مع  - بالشراكة  غامبيا  ستنفذه  الذي  المدرسية"  المناهج  في  األعمال  ريادة  تعليم  "غرس  بعنوان  المشروع 

 سيراليون ونيجيريا. 

ة وإنشاء فريق عمل التدخل" الذي ستنفذه تركيا بالشراكة  المشروع بعنوان "تعزيز القدرات البشرية الصحي -

 مع السودان والصومال والنيجر.

إلعداد تقارير بحثية منتظمة حول النساء وكبار السن وذوي االحتياجات    SESRICلمركز    تعرب عن تقديره  -139

الخاصة وسوق العمل وكذلك تنظيم الدورات التدريبية المتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر، ال سيما إحصاءات الفقر  

 . SESRIC( في StatCaBوظروف المعيشة في إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية ) 

i) صندوق التضامن ا( إلسالمي للتنميةISFD( والبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا )SPDA ) 

)تكرر   -140 للتنمية  اإلسالمي  التضامن  لصندوق  تعهدت  التي  األعضاء  الدول  من  توفي ISFDطلبها  بأن   )

 بالتزاماتها وأن تقدم مساهمات جديدة لتمويل مزيد من مشاريع الحد من الفقر في الدول األعضاء.

( لحشده الموارد من مختلف المؤسسات المالية من أجل تنفيذ  IDBسالمي للتنمية )بجهود البنك اإل ترحب   -141

(  SPDAمن البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا )وتطلب  (،  SPDAأكثر فاعلية للبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا ) 

كومية والقطاع  تعزيز مساعيه لحشد الموارد والدعاية من مختلف المصادر بما فيها المصادر الحكومية وغير الح

 للكومسيك.   38الخاص في الدول األعضاء، وتقديم تقارير التقدم للدورة 

ذات الصلة الصادرة من اجتماعات الكومسيك األخيرة حول مالحظات الدول األعضاء من    تذكيرا  بالقرارات -142

فقر من خالل  (، في خدمة هدف التخفيف من حدة الISFDأجل تحسين أداء صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )

من المشاريع، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة    زيادة قاعدة المشروع و التوعية والتركيز على عدد أكبر

المنح؛   القائمة على  المالحظات في تطلب  الحجم  هذه  للتنمية أن يأخذ  التضامن اإلسالمي  اللجنة من صندوق 

وتقديم تقارير التقدم لمنصات منظمة التعاون اإلسالمي    االعتبار أثناء التخطيط لبرامجه وأنشطته المستقبلية،

 ذات الصلة بما فيها االجتماعات/الدورات القادمة للكومسيك. 

( تجهيز وإصدار مطبوعة تشمل ملخصاً عن األنشطة  ISFDمن صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )تطلب   -143

   وجوده. وأفضل المشاريع المنفذة خالل األعوام الخمسة عشرة من 

ii)   برنامج التعليم والتدريب المهني بمنظمة التعاون اإلسالمي 
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االلجنة    تحيط -144 حول تنفيذ خارطة الطريق االستراتيجية   SESRICبالتقرير المرحلي لمركز    مع التقدير  علم 

اإلسالمي   التعاون  لمنظمة  والمهني  التقني  والتدريب  مركز  2025-2020للتعليم  من  وتطلب   ،SESRIC 

لجنة   واجتماعات  للكومسيك  الوزارية  الدورات  إلى  الطريق  تنفيذ خارطة  تقارير مرحلية عن  تقديم  مواصلة 

 المتابعة. 

ود المتواصلة لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب  للجه   عن تقديرها اللجنة    تعرب -145

اإلسالمية   األعضاء،    SESRICللدول  الدول  في  وجودتها  البشرية  الموارد  قدرات  من    وتطلبلتعزيز 

SESRIC  .حشد المزيد من الموارد المالية لصالح برنامج التعليم والتدريب المهني بمنظمة التعاون اإلسالمي 

ودعمها في   SESRICاللجنة الدول األعضاء إلى المشاركة في أنشطة بناء القدرات المختلفة لمركز    تدعو -146

 إطار برنامج التعليم المهني والتدريب لمنظمة التعاون اإلسالمي.

التقني    SESRICمن    تطلب -147 والتدريب  التعليم  مجال  في  القدرات  لبناء  التدريب  أنشطة  من  المزيد  إجراء 

- OIC-TVET  (2020مع التركيز على مجاالت التعاون لخريطة الطريق االستراتيجية لـ    TVETوالمهني  

" و "نظام المعايير والتأهيل  TVET(، وهي "اإلطار التشريعي والحوكمة والترويج" و "تعليم معلمي  2025

 وضمان الجودة المهني" و"شهادات وبرامج التدريب المعيارية".

iii)  ةتنفيذ أهداف التنمية المستدام 

التقدير -148 المقدم من    تحيط علما مع  المستدامة ذات  بعنوان "  SESRICبالتقرير  التنمية  نحو تحقيق أهداف 

 ". 2021 األولوية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في

لقيامه بأنشطة التدريب اإلحصائي والندوات عبر اإلنترنت التي تم    SESRICلمركز    تعرب عن تقديرها  -149

للدول   الوطنية  المكاتب اإلحصائية  األولوية لصالح  المستدامة ذات  التنمية  أهداف  التركيز على  مع  إجراؤها 

 (.StatCaBاألعضاء في إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية )

ا  SESRICمن    تطلب -150 تقارير سنوية حول  المستدامة ذات  إعداد  التنمية  أهداف  تحقيق  المحرز نحو  لتقدم 

األولوية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وتقديمها إلى دورات الكومسيك الوزارية، ومواصلة  

تنفيذ أنشطة التدريب اإلحصائي مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية لصالح مكاتب اإلحصاء  

 (. StatCaBطنية في الدول األعضاء في إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية )الو

بقائمة األنشطة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات    علما    اللجنةتحيط   -151

دامة في البلدان  الصلة، والتي تم تجميعها من قبل مكتب تنسيق الكومسيك من أجل تنفيذ أهداف التنمية المست 

الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة إلى المشاركة بنشاط في    وتدعواألعضاء،  

 هذه األنشطة. 

التعاون اإلسالمي ذات الصلة    تطلب -152 الكومسيك تجميع نشاطات مؤسسات منظمة  اللجنة من مكتب تنسيق 

 األولوية وتقديم القائمة إلى دورة الكومسيك الثامنة والثالثين.   المتوافقة مع مجاالت أهداف التنمية المستدامة ذات 

 (  11تعميق التعاون المالي )بند جدول األعمال: 

للتعاون   تحيط علما مع التقدير -153 الخامس عشر والسادس عشر لمجموعة عمل الكومسيك  بعقد االجتماعين 

افتراضي في   التوالي تحت عنوان "دور    2021سبتمبر    10-9وفي    2021أبريل    6المالي على شكل  على 

-التمويل اإلسالمي في دعم المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة ضد فيروس كورونا

كان  19 و"،  النظر،  لوجهات  الوزاري  التبادل  لجلسة  اجتماع تحضيري  بمثابة  األخير  بتوصيات    ترحبهذا 

 السياسة المقدمة تحت العناوين التالية: 

 الحوكمة والسياسات العامة -

about:blank
about:blank
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 التكوين المؤسسي -

 البيئة القانونية والتشريعية   -

 التعاون اإلقليمي والدولي  -

اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي للمشاركة بفعالية في   تدعو -154

اجتماعيها السابع عشر والثامن عشر اللذان سينعقدان بعنوان "جهود التقييس في التمويل اإلسالمي"، في عام  

  عمل الكومسيك للتعاون المالي.الدول األعضاء، التي لم تفعل ذلك بعد، للتسجيل في مجموعة   وتدعو، 2022

اللجنة بالجهود التي تبذلها أفغانستان وبروناي دار السالم وماليزيا ونيجيريا وسيراليون في المشروعات  تشيد   -155

 في إطار الكومسيك لتمويل المشاريع:  2021التالية التي يجري تنفيذها في عام 

الصكوك،   - مجال  في  القدرات  بناء  "برنامج  بعنوان  والحوكمة المشروع  واالجتماعية  البيئية  والصكوك 

ESG .والتكنولوجيا المالية اإلسالمية" الذي ستنفذه بروناي دار السالم بالشراكة مع إندونيسيا وماليزيا ، 

ماليزيا   - تنفذه  المالية"  التكنولوجيا  خالل  من  اإلسالمي  المال  رأس  بسوق  "النهوض  بعنوان  المشروع 

 السالم. بالشراكة مع تركيا وبروناي دار 

المشروع بعنوان "تحسين التكافل في الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي" الذي ستنفذه نيجيريا   -

 بالشراكة مع السودان وموزمبيق.

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

 مع ماليزيا ونيجيريا. 

 مشروع "تطوير سوق التكافل" الذي تنفذه أفغانستان بالشراكة بين ماليزيا وتركيا.  -

اللجنة عن تقديرها -156 لتنظيمه دورات تدريبية وورش عمل تدريبية وندوات عبر    SESRICلمركز    تعرب 

حصاءات  اإلنترنت تتعلق بالتعاون المالي، وال سيما بما يتعلق بالمنافسة، والخدمات المصرفية، والتأمين واإل

(  FDIالمالية، والتمويل الحكومي، وإحصاءات المالية والقطاع العام، وإحصاءات االستثمار األجنبي المباشر )

 ضمن إطار برامج بناء القدرات الخاصة بها. 

i)   منتدى التبادل لمنظمة التعاون اإلسالمي 

اللجنة بتقرير االجتماع الخامس عشر لمنتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي الذي انعقد في وسط    ترحب -157

 . 2021افتراضي في الخامس من أكتوبر 

بجهود منتدى بورصات منظمة المؤتمر اإلسالمي وفرق العمل التابعة له، وتدعو الدول األعضاء إلى  تشيد   -158

 في إطار هذا المنتدى.المشاركة الفعالة في األنشطة التي تنظم 

بالعرض الذي قدمته بورصة إسطنبول، بصفتها أمانة منتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي،  ترحب   -159

، وتدعو الدول األعضاء إلى المشاركة بنشاط في هذا  2022الستضافة االجتماع السادس عشر للمنتدى في عام  

 الحدث الهام. 

ا -160 صندوق المؤشر الشرعي )الصندوق( وبدء   S&P/OIC COMCEC 50بإصدار مؤشر    ترحب أيض 

من مجموعة العمل المعنية بالمؤشرات تسهيل إعداد وتوزيع المواد التسويقية للترويج  وتطلب  االستثمار،  

 والصندوق.  The S&P/OIC COMCEC 50 Shariahلمؤشر 

  The S&P/OIC COMCEC 50 Shariahمن الدول األعضاء أن تدعم بنشاط الترويج لمؤشر    تطلب -161

 والصندوق للمستثمرين في بلدانهم من خالل األحداث العامة والبيانات الصحفية واالجتماعات الفردية. 



 

36 

 

ا  اللجنةتحيط   -162 بالملخص الذي قدمته األمانة العامة لمنتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي بشأن جهود    علم 

مشروع بورصة الذهب بمنظمة التعاون اإلسالمي،    مجموعة العمل المعنية بالمعادن الثمينة التابعة للمنتدى لتنفيذ

من أمانة المنتدى وضع اللمسات األخيرة على االستعدادات الالزمة إلنشاء بورصة ذهب منظمة التعاون   وتطلب

الثامنة والثالثين واجتماع لجنة   الكومسيك  إلى دورة  نموذج األعمال، وتقديم تقرير  اإلسالمي، وتقييم جدوى 

 المتابعة. 

اللجنة الدول األعضاء المهتمة إلى تقديم الدعم الفعال لفريق عمل المنتدى المعني بالمعادن الثمينة من  تدعو   -163

 خالل إيجاد النظراء وتعيين جهات التنسيق في بلدانهم لقيادة مشروع بورصة الذهب بمنظمة التعاون اإلسالمي.

  بنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي جميع البورصات والبنوك المركزية، ومنتدى الأيضا    اللجنةتدعو  -164

، واألطراف األخرى ذات الصلة من الدول األعضاء المهتمة للمساهمة في صياغة نموذج األعمال والكومسيك

 لسوق الذهب في منظمة المؤتمر اإلسالمي الذي يعمل بشكل جيد. 

ا  اللجنةتحيط   -165 ظمة التعاون اإلسالمي حول الجهود  بالملخص المقدم من األمانة العامة لمنتدى بورصات من  علم 

األعضاء،   الدول  بورصات  في  االستدامة  أجندة  لدفع  على    وتطلبالمبذولة  العمل  المنتدى  أمانة  من  اللجنة 

من   مزيد  التخاذ  اإلسالمي  التعاون  منظمة  بورصات  دعم  في  تساعد  قد  التي  للمشاريع  الفنية  االستعدادات 

ذلك العمل على تقييم جدوى مؤشر االستدامة لمنتدى منظمة التعاون   اإلجراءات في مجال االستدامة، بما في

 اإلسالمي للتبادالت. 

(  SESRICبجهود مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )تشيد   -166

من    وتطلب  صات  في تنظيم أنشطة التدريب وبناء القدرات في عدة مجاالت تقنية وتنظيمية تتعلق بعمل البور 

بورصات  المركز بالتعاون مع أمانة منتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي  تنظيم هذه األنشطة لصالح  

لمركز  البورصات  قدرات  بناء  برنامج  عمل  إطار  ضمن  وذلك  المعنية  الوطنية  وسلطاتها  األعضاء  الدول 

 (. SE-CaBسالمية )األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإل

ii)   التعاون بين الهيئات التنظيمية ألسواق رأس المال 

نوفمبر    9اللجنة بتقرير االجتماع العاشر لمنتدى الكومسيك لمنظمي أسواق رأس المال المنعقد في  ترحب   -167

2021 . 

( في الجمهورية التركية، بصفته أمانة  CMBاللجنة بالعرض المقدم من مجلس أسواق رأس المال )ترحب   -168

،  2022المنتدى، الستضافة االجتماع الحادي عشر لمنتدى منظمي أسواق رأس المال التابع للكومسيك في عام  

 الدول األعضاء إلى المشاركة بنشاط في هذا الحدث الهام. وتدعو

لمنظمي أسواق رأس المال، وهي بناء   بالجهود التي بذلتها فرق العمل التابعة لمنتدى الكومسيك  اللجنةترحب   -169

الدول األعضاء لدعم جهود المنتدى من    وتدعوالقدرات وتنمية األسواق والتمويل اإلسالمي والتثقيف المالي،  

 خالل المشاركة في اجتماعاته والمساهمة في إنجاز مهام فرق العمل.

اللجنة الدول األعضاء    تدعووالثالثين،  القرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسيك السادسة    إلى  باإلشارة -170

العقارية،   الكومسيك  بورصة  للعقارات/  اإللكترونية  الكومسيك  منصة  إنشاء  إلى  بنشاط  للمشاركة  المهتمة 

 إلى تحديد الهيئات المخولة من قبلها، وإبالغ أمانة المنتدى لتعزيز سبل التنسيق.   وتدعوها

iii) سالمي والكومسيك منتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإل 

اللجنة ببيان االجتماع الثالث لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك الذي انعقد  ترحب   -171

 . 2021أيلول  29في 

بعرض البنك المركزي للجمهورية التركية بصفته أمانة منتدى البنوك المركزية لمنظمة   أيضا   اللجنةترحب   -172
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للمنتدى في عام  التعاون اإلسالمي والكومسي الرابع  الدول 2022ك الستضافته االجتماع  ، وتطلب من جميع 

 األعضاء المشاركة بنشاط في هذا االجتماع. 

تجاه البنوك المركزية والسلطات النقدية في   SESRICببرامج التدريب وبناء القدرات التي ينظمها    تشيد -173

هذه األنشطة لصالح المؤسسات الوطنية ذات  االستمرار في تنظيم مثل    SESRICمن    تطلبالدول األعضاء و

 (. CB-CaBالصلة في الدول األعضاء داخل إطار برنامج بناء قدرات البنوك المركزية )

الصغيرة   والمشاريع  الصغر  فائقة  المشاريع  دعم  في  اإلسالمي  التمويل  "دول  اآلراء حول موضوع  تبادل 

 ( 12األعمال:  " )بند جدول19-ومتوسطة الحجم في مواجهة جائحة كوفيد

بتوصيات السياسات الصادرة عن االجتماع السادس عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي،  ترحب   -174

دور التمويل اإلسالمي  والتي كانت بمثابة االجتماع التحضيري لجلسة التبادل الوزاري لوجهات النظر، حول "

المنعقد في  19-والمتوسطة ضد كوفيدفي دعم المشاريع متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة   سبتمبر    10" 

2021 . 

 ……( /OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة  

 (13)بند جدول األعمال  موضوع جلسة تبادل وجهات النظر التالية 

- االقتصادي في ظل جائحة كوفيد-تقديم المساعدة االجتماعية الفعالة والتمكين االجتماعيموضوع "  تقرر -175

من مجموعة عمل الكومسيك  تطلب  تبادل وجهات النظر في دورة الكومسيك الثامنة والثالثين، و" لجلسة  19

للحد من الفقر في اجتماعها التاسع عشر، بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، للخروج  

 الثامن والثالثين.  بتوصيات سياسات ملموسة حول هذا الموضوع، وتقديم تقرير عنها إلى دورة الكومسيك 

 ( 14موعد انعقاد دورة الكومسيك الثامنة والثالثين )بند جدول األعمال: 

)  تقرر -176 في  المتابعة  للجنة  والثالثين  الثامن  االجتماع  انعقاد  مايو  25-24اللجنة  الكومسيك    2022(  ودورة 

 في تركيا.  2022( نوفمبر 29-26الثامنة والثالثين في )

 (15ول األعمال )بند جد أية أعمال أخرى 

وجه  -177 على  الحكومية  الخدمات  جميع  في  الرقمية  بالتقنيات  يتعلق  فيما  الناشئة  االتجاهات  على  التأكيد  مع 

، تقرر إدراج التحول الرقمي كمجال تعاون إضافي في جدول أعمال    19-الخصوص في ظل جائحة كوفيد

عضاء المهتمة ومؤسسات منظمة التعاون الكومسيك، وتطلب من مكتب تنسيق الكومسيك التعاون مع الدول األ

اإلسالمي ذات الصلة، تطوير برنامج شامل / مبادرة تعاون رقمي رفيع المستوى مع سلسلة من االجتماعات 

الفنية )عند الحاجة( مع أصحاب المصلحة المعنيين، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا الشأن إلى لجنة  

 دورة الكومسيك الوزارية. المتابعة الثامنة والثالثين و

 

وإذا تضع في اعتبارها العدد والحجم المتزايدين للقرارات المتعلقة بأنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  -178

من مكتب تنسيق الكومسيك، بالتعاون مع   تطلبالعاملة في المجال االقتصادي وبرامجها ومشارعيها، فإنها  

المؤسسات المعنية في منظمة التعاون اإلسالمي لتحديد منهجية ومعايير لصياغة مسودات القرارات بصيغة 

 أكثر إيجازاً مع نقاط عمل وتقارير عنها تقدم الجتماع المتابعة التالي للكومسيك والدورة الوزارية. 

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

 

                                                                                                            ------- 
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 تقرير الدورة 

 السابعة والثالثين اللجنة الدائمة للتعاون

 االقتصادي والتجاري لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي

 , إسطنبول( 2021نوفمبر   24-25)

 
  



OIC/COMCEC/37-21/REP 

39 

 

 األصـل: باإلنجليزية   

 

 تقرير الدورة 

 السابعة والثالثين اللجنة الدائمة للتعاون

 االقتصادي والتجاري لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي

 , إسطنبول( 2021نوفمبر   24-25)
 

التعاون  .1 لمنظمة  والتجاري  االقتصادي  للتعاون  الدائمة  للجنة  والثالثون  السابعة  الوزارية  الدورة  ُعقدت 

 في إسطنبول.   2021نوفمبر   25إلى  24اإلسالمي )الكومسيك( في الفترة من 

 

 حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:   .2

 

 جمهورية ألبانيا  -1

 جمهورية أذربيجان   -2

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -3

 مملكة البحرين   -4

 جمهورية بنغالديش الشعبية   -5

 بروناي دار السالم   -6

 بوركينا فاسو   -7

 جمهورية الكاميرون  -8

 جمهورية تشاد   -9

 جمهورية ساحل العاج   -10

 جمهورية جيبوتي   -11

 جمهورية مصر العربية  -12

 جمهورية الغابون  -13

 جمهورية غامبيا   -14

 جمهورية غويانا  -15

 جمهورية إيران االسالمية  -16

 جمهورية إندونيسيا  -17

 المملكة األردنية الهاشمية   -18

 دولة الكويت   -19

 الجمهورية اللبنانية  -20

 دولة ليبيا    -21

 ماليزيا  -22

 جمهورية المالديف  -23
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 جمهورية مالي  -24

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -25

 المملكة المغربية   -26

 جمهورية النيجر  -27

 جمهورية نيجيريا االتحادية   -28

 سلطنة ُعمان   -29

 جمهورية باكستان اإلسالمية  -30

 دولة فلسطين   -31

 دولة قطر   -32

 المملكة العربية السعودية   -33

 جمهورية السنغال -34

 جمهورية الصومال الفيدرالية  -35

 جمهورية طاجيكستان  -36

 جمهورية توغو -37

 الجمهورية التونسية   -38

 الجمهورية التركية   -39

 جمهورية تركمانستان   -40

 جمهورية أوغندا   -41

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  -42

 الجمهورية اليمنية   -43

 

 شارك في الدورة كل من االتحاد الروسي ومملكة تايالند وجمهورية شمال قبرص التركية كمراقبين.   .3

وباإلضافة إلى األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، حضر الدورة مكتب تنسيق الكومسيك والهيئات   .4

 المؤسسات التالية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي:    /

 الم والشؤون الثقافية )كومياك( اللجنة الدائمة لإلع -1

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة   -2

 مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك(  -3

 مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية )إرسيكا(   -4

 (  IDBمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ) -5

 (  ICCIAتجارة والصناعة والزراعة )الغرفة اإلسالمية لل -6

 (  ICYF-DCمنتدى التعاون اإلسالمي للشباب للحوار والتعاون ) -7

 (  IUTالجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا ) -8

 (  IOFSالمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي ) -9

 ( OISAمنظمة االتحاد االسالمي لمالكي البواخر ) -10
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 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية   -11

 

 حضر الدورة ممثلو الجامعات والمنظمات الدولية التالية:  .5

( في الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية  DFIsرابطة مؤسسات تمويل التنمية الوطنية ) -1

(IDB( )ADFIMI  ) 

 (  D-8مجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية ) -2

 ( ECOن االقتصادي )منظمة التعاو -3

 بنك التجارة والتنمية التابع لمنظمة التعاون االقتصادي  -4

 ( ICDالمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص ) -5

 ( ICIECالمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات ) -6

 ( IRTIالمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ) -7

 ( ITFCالتجارة ) المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل  -8

 ( UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )  -9

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( -10

 

 )مرفق طيه نسخة من قائمة المشاركين في الدورة السابعة والثالثين للكومسيك باسم الملحق األول(. 

 

ُعقد اجتماع كبار المسؤولين في الدورة السابعة والثالثين للكومسيك التي سبقت الدورة الوزارية افتراضيًا   .6

ن إيكر، الممثل الدائم للجمهورية برئاسة سعادة السفير محمد متي 2021نوفمبر   18إلى  17في الفترة من  

التركية في منظمة التعاون اإلسالمي. ناقش كبار المسؤولين بنود جدول األعمال وأعدوا مسودة القرارات  

 لدراستها في الدورة الوزارية.  

شارك ممثلو بنغالديش ومصر والمغرب ونيجيريا وفلسطين والصومال وتونس وإندونيسيا وغامبيا وتركيا  .7

خالل    19-ت العربية المتحدة تجارب بالدهم في التعامل مع اآلثار االجتماعية واالقتصادية لكوفيدواإلمارا

االقتصادية   "التطورات  بعنوان  األعمال  جدول  من  الرابع  البند  إطار  ضمن  المسؤولين،  كبار  اجتماع 

الدول األعضاء في على    19-العالمية مع إشارة خاصة إلى اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد

 منظمة التعاون اإلسالمي".  

فيما يتعلق بالتدابير السياسية التي اتخذتها مصر للتخفيف من اآلثار السلبية لألزمة في هذا اإلطار، أعرب   .8

مليار جنيه مصري وأن الحكومة ركزت على دعم المرأة بشكل خاص من خالل   100عن تخصيص  

 للقيادات المجتمعية النسائية والمناطق الريفية.  زيادة المدفوعات الحكومية بشكل كبير 

وفي نيجيريا، ذُكر أن البنك المركزي النيجيري أعلن عن حزم تحفيز للشركات الصغيرة والمتوسطة وأقام   .9

 تعاونًا مع شركاء دوليين ووكاالت ومانحين لجمع األموال التي يمكن أن يستخدمها النيجيريون. 

 

 

شارة إلى أن جميع القطاعات في دولة فلسطين تعاني من هذه الجائحة، وخاصة  باإلضافة إلى ذلك، تمت اإل .10

بالتنسيق    19-الصحة والتجارة والتعليم. التزمت حكومة فلسطين بالتخفيف من اآلثار السلبية لجائحة كوفيد 

رة  مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الدولية. وفي هذا اإلطار، التزمت وزا
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االقتصاد الوطني بإجراء العديد من التدخالت السريعة والفورية مثل تقديم المنح الممولة من البنك الدولي  

 وكذلك العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.   19-والمملكة المتحدة للتخفيف من آثار كوفيد

دوالر أمريكي    مليار  3.2وذكر ممثل المغرب أن المغرب أعلن مرسوًما إلنشاء صندوق خاص بمبلغ   .11

.  يشار إلى أن المغرب احتل أيضا المرتبة األولى من حيث  19-للتخفيف من اآلثار السلبية لجائحة كوفيد

 معدل التطعيم في إفريقيا وهو في المرحلة األخيرة من إنشاء إنتاج اللقاح. 

برنامج اإلنعاش الوطني  وفيما يتعلق بتجربة إندونيسيا، نفذت الحكومة اإلندونيسية عدة سياسات في إطار   .12

من أجل التغلب على اآلثار السلبية للجائحة. وأُعرب عن أن إندونيسيا تنتهج تحوال اقتصاديا لدعم اإلصالح  

الهيكلي من خالل ست استراتيجيات، وهي تنمية الموارد البشرية التنافسية، وزيادة اإلنتاجية القطاعية،  

لتحول الرقمي، ودعم تكامل االقتصاد المحلي، وزيادة دور  واالنتقال إلى االقتصاد األخضر، وتسريع ا 

 الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

من خالل تقديم بعض األمثلة    19-وتطرق ممثل تركيا بإيجاز إلى التجربة التركية في مكافحة جائحة كوفيد .13

 150إلى أكثر من  على التدابير االقتصادية والمالية المتخذة.  أشير إلى أن تركيا أرسلت مساعدات طبية  

تبادل   عن  فضال  نموا،  األقل  والدول  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  ذلك  في  بما  دولة، 

 خبراتها مع الدول األعضاء المهتمة في منظمة التعاون اإلسالمي. 

 

 مليون دوالر أمريكي من   500وأعرب ممثل غامبيا كذلك عن أن الحكومة اتخذت مبادرات جديدة وقدمت   .14

الطبية.   المعدات  وشراء  والعالج  الوقائية  التدابير  أجل  من  الصحة  لقطاع  لتقديمها  الوطنية  الميزانية 

باإلضافة إلى ذلك، زادت الحكومة من تعاونها وتضامنها مع المؤسسات اإلقليمية والوطنية للتخفيف من  

 ي. اآلثار السلبية للجائحة على اقتصاد غامبيا والحفاظ على النظام االقتصاد 

 

وأشار ممثل اإلمارات العربية المتحدة إلى أن دولة اإلمارات استجابت بشكل سريع لآلثار السلبية للجائحة   .15

من خالل الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات االتحادية والمحلية 

األعمال من الضرائب والرسوم.  لدعم القطاع الخاص. حيث تم إعفاء عدد كبير من المقيمين وأصحاب  

 وتم التأكيد على أن التطعيمات بأنواعها متوفرة في دولة اإلمارات وأنها تقدم لكافة فئات المجتمع مجانًا. 

 

وبخصوص تجربة سلطنة ُعمان، أوضح ممثل سلطنة ُعمان أن حكومة ُعمان أنشأت صندوقا للطوارئ   .16

القطاع الجائحة على  تحديات  التغلب على  األمان  من أجل  تنشيط صندوق  كذلك  وأعيد  االقتصادية.  ات 

تم   كما  والخاص.  العام  القطاعين  من  المصلحة  ُعمان من خالل مساهمات جميع أصحاب  في  الوظيفي 

اإلعراب عن اعتماد مجموعة من التدابير التحفيزية لضمان التدفق النقدي اإلضافي للشركات والمؤسسات  

 لمواجهة اآلثار السلبية للجائحة. 

 

وبعد ذلك، أكد ممثل تونس على أهمية التدابير المتخذة في مجال الصحة العامة. كما تم التأكيد على أهمية   .17

 التضامن والتعاون على المستويين اإلقليمي والدولي للتخفيف من اآلثار السلبية للجائحة. 

 

 الحدث الجانبي 

  

كحدث هامشي بمشاركة مؤسسات   2021نوفمبر    15ُعقد االجتماع التاسع والثالثون للجنة الدورة في   .18

 منظمة التعاون اإلسالمي المعنية. 

 

 )مرفق طيه نسخة من تقرير االجتماع التاسع والثالثين للجنة الدورة باسم المرفق الثاني(    
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 الجلسة االفتتاحية  

 

برسالة فيديو افتتاحية   2021نوفمبر    24الدورة السابعة والثالثين للكومسيك التي عقدت في  بدأ حفل افتتاح   .19

من قبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك. ترأس الجلسة  

ن، رئيس  سعادة السيد فؤاد أوكتاي، نائب رئيس الجمهورية التركية، نيابة عن الرئيس رجب طيب أردوغا

  .الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك

رحب الرئيس أردوغان في رسالته بالفيديو بالمشاركين، وأعرب عن تعازيه للذين فقدوا حياتهم بسبب   .20

المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وقدم أطيب تمنياته بالتعافي من هذه األوقات الصعبة.    19-جائحة كوفيد

أردوغان عن   الرئيس  التعاون اإلسالمي  كما أعرب  منظمة  أسرة  تكبدتها  التي  الكبيرة  للخسائر  تعازيه 

 مؤخًرا.

التعاون   .21 لمنظمة  الجديد  العام  األمين  طه،  إبراهيم  حسين  السيد  سعادة  أردوغان  الرئيس  فخامة  وهنأ 

بخبرته   واليته  فترة  خالل  اإلسالمية  لألمة  مهمة  خدمات  سيقدم  بأنه  إيمانه  عن  وأعرب  اإلسالمي، 

 ماسية الواسعة. الدبلو

وأشار الرئيس أردوغان إلى نتائج اإلجراءات المتخذة للسيطرة على الوباء مثل انخفاض اإلنتاج في بعض  .22

القطاعات، وتراجع التجارة الدولية، وانقطاع السياحة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع معدالت  

الرئيس أردو العالم. كما أعرب  اقتصادات منظمة التضخم في جميع أنحاء  غان في هذا اإلطار عن أن 

التعاون اإلسالمي عانت من الجائحة بشكل كبير في العديد من القطاعات، وأنها لألسف ستستمر في رؤية  

 آثارها االقتصادية السلبية لفترة أطول.

باإلضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أردوغان على أهمية موضوع الجلسة الوزارية لتبادل لوجهات النظر،    .23

وهو دور التمويل اإلسالمي في دعم الشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة ضد جائحة 

شريحة متأثرة    من خالل اإلشارة إلى أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي  19-كوفيد

بشدة من الجائحة. وواصل الرئيس أردوغان بيانه من خالل التأكيد على دور تسهيل التجارة في التخفيف  

 .  19- من اآلثار االقتصادية السلبية لجائحة كوفيد

 

24. ( التجارية  األفضلية  نظام  لتنفيذ  المتخذة  األخيرة  للخطوات  تقديره  أردوغان عن  الرئيس  -TPSأعرب 

OIC 2022يوليو    1نه تم الوصول إلى نقطة مهمة للغاية في هذا المشروع مع تحديد تاريخ  (، وأكد أ  

. وذكر الرئيس  2021كتاريخ إنجاز النظام خالل اجتماع لجنة المفاوضات التجارية الذي عقد في يونيو  

في المائة   25أردوغان أن الهدف المتمثل في زيادة حصة التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي إلى  

سيكون ممكنًا فقط من خالل هذا النوع من الخطوات. إضافة إلى ذلك، شدد الرئيس أردوغان على أن 

مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي سيبدأ عمله قريبًا جدًا وسيتحول المركز إلى مؤسسة تحكيم  

 مفضلة للغاية على المدى القصير.

بيانه مع .25 الرئيس أردوغان  المؤشر اإلسالمي  وواصل  إطار  المنتجات في    50ربًا عن أن جهود تطوير 

الكومسيك، وهو مشروع مهم آخر للكومسيك، قد أثمرت عن نتائجها مع إنشاء -لمنظمة التعاون اإلسالمي

لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك. دعا الرئيس أردوغان جميع   50صندوق أسهم المؤشر اإلسالمي  

مل معًا حتى يمكن استخدام المؤشر على نطاق واسع كأداة استثمار في بورصات  أصحاب المصلحة للع

 الدول األعضاء األخرى في الفترة المقبلة. 

الدول   .26 ولجميع  بانتظام  الكومسيك  اجتماعات مجموعة عمل  لعقد  امتنانه  أردوغان عن  الرئيس  وأعرب 

لى أهمية برنامج كوفيد للكومسيك  األعضاء التي شاركت في تلك االجتماعات. وأكد الرئيس أردوغان ع

الذي تم إطالقه مؤخًرا لدعم البلدان األعضاء في التغلب على اآلثار االقتصادية السلبية للجائحة. كما سلط  

االجتماعية   الظروف  تحسين  أجل  من  للكومسيك  القدس  برنامج  أهمية  على  الضوء  أردوغان  الرئيس 

 من أهم المدن المقدسة في العالم اإلسالمي. واالقتصادية لمدينة القدس باعتبارها واحدة 



OIC/COMCEC/37-21/REP 

44 

 

كما شدد الرئيس أردوغان على أهمية مكافحة العنصرية وكراهية األجانب في الدول الغربية وذكر أن هذا   .27

 لن يتحقق إال من خالل تعاون أقوى بين الدول اإلسالمية.  

ائج مفيدة للدول األعضاء وفي ختام كلمته، أعرب الرئيس أردوغان عن أمله في أن تسفر الدورة عن نت .28

 والعالم اإلسالمي. 

 

 ( 3)مرفق طيه نسخة من نص البيان االفتتاحي لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان باسم المرفق 

  

بعد رسالة الفيديو االفتتاحية للرئيس أردوغان، أدلى سعادة السيد فؤاد أوكتاي، نائب رئيس الجمهورية  .29

سعادة   وتهنئة  للكومسيك  والثالثين  السابعة  الدورة  في  بالمندوبين  الترحيب  فبعد  موجز.  ببيان  التركية 

اإلسالمي، أعرب سعادة السيد    الدكتور حسين إبراهيم طه، األمين العام المنتخب حديثًا لمنظمة التعاون

أوكتاي عن امتنانه النتخاب شخصية بارزة مثله تتمتع بمزايا دبلوماسية متفوقة من المنطقة األفريقية في  

منصب األمين العام الجديد لمنظمة التعاون اإلسالمي، وأعرب عن شكره لسعادة السيد طه على زيارته 

 لية. األولى لتركيا بمناسبة دورة الكومسيك الحا

كما صرح سعادة السيد فؤاد أوكتاي أنه من المسر جدًا رؤية تطورات ملموسة في المشاريع الهامة في  .30

جدول أعمال الكومسيك وهي نظام األفضلية التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومركز التحكيم لمنظمة  

 ك. الكومسي-لمنظمة التعاون اإلسالمي 50التعاون اإلسالمي، ومؤشر الشريعة 

واختتم سعادة السيد فؤاد أوكتاي بيانه باإلعراب عن إيمانه بأن المناقشات التي جرت خالل جلسة تبادل   .31

الصغيرة   والشركات  الصغر  متناهية  الشركات  في دعم  التمويل اإلسالمي  اآلراء حول موضوع "دور 

ع سياسات  " من شأنه أن يساعد في الوصول إلى تفاهم مشترك ووض19-والمتوسطة ضد جائحة كوفيد  

 فعالة حول هذا الموضوع بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

بعد بيان سعادة السيد فؤاد أوكتاي، ألقى سعادة الدكتور حسين إبراهيم طه، األمين العام لمنظمة التعاون  .32

إجر تم  التي  الممتازة  االستعدادات  على  التركية  الجمهورية  حكومة  وشكر  كلمته  لهذا  اإلسالمي،  اؤها 

كان وسيظل لها آثار   19-االجتماع. ذكر سعادة الدكتور طه أن اآلثار االقتصادية السلبية لجائحة كوفيد

ونقل   والسياحة،  والخدمات،  السلع  في  المعامالت  في ذلك  بما  الدول األعضاء،  اقتصادات  وخيمة على 

األجنبية المباشرة، والخدمات المصرفية التكنولوجيا، وتمويل المشاريع، والمساعدة التقنية، واالستثمارات  

الدولية، وأسعار الصرف. وأعرب سعادة الدكتور طه عن أنه الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  

اتخذت تدابير صارمة كاستجابة للجائحة من أجل منع انتشار الوباء لضمان األداء السليم لنظام الرعاية  

ريادة األعمال والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.    الصحية، وخاصة تحصين السكان ودعم 

التعاون اإلسالمي ومؤسساتها   لمنظمة  العامة  األمانة  أن  الدكتور طه على  اإلطار، شدد سعادة  هذا  في 

 المعنية ستواصل العمل بشكل وثيق مع الدول األعضاء لتسهيل التعافي االجتماعي واالقتصادي.  

 

 ص بيان األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي باسم الملحق الرابع()مرفق طيه نسخة من ن

 

أدلى رؤساء وفود فلسطين ونيجيريا وأذربيجان ببيانات باسم المجموعات الجغرافية العربية واألفريقية   .33

للتحضيرات   امتنانهم  عن  وأعربوا  االفتتاح.  حفل  خالل  اإلسالمي  التعاون  منظمة  لمناطق  واآلسيوية 

 لالجتماع.  الممتازة 

 

شدد رئيس وفد فلسطين سعادة السيد خالد زهير العسيلي أن الجائحة ما زالت مستمرة، وتتطلب اتخاذ   .34

إجراءات وقائية جديدة، وأن هذا يلزم الدول بضرورة إيجاد حلول مجدية للتخفيف من آثارها االجتماعية 

في دعم مدينة القدس وبرنامج    واالقتصادية. كما أعرب عن خالص شكره لجهود مكتب تنسيق الكومسيك

 دعم قطاع السياحة في المدينة.
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أكد رئيس وفد نيجيريا سعادة السيد يحيى الوال أن نيجيريا تشجع المساعي الرامية إلى تنفيذ استراتيجية  .35

الرئيسي   المشروع  اإلسالمي،  التعاون  لمنظمة  التجارية  األفضلية  نظام  تفعيل  ذلك  في  بما  الكومسيك، 

(، وهو SPDA. كما أشار إلى أن البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا ) 2022يوليو   1اعتباًرا من  للكومسيك،  

القارة   للمشاريع عبر  العادل  االنتشار  بقوة  ويدعم  أهمية قصوى  له  للتنمية،  البنك اإلسالمي  من  مبادرة 

ؤتمر الوزاري  األفريقية. كما أعرب عن شكره الخاص وتقديره للجمهورية التركية على استضافتها الم

 الثامن حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية في إسطنبول. 

 

السابعة والثالثين   .36 الوزارية  الدورة  نيازي سافاروف أن موضوع  السيد  أكد رئيس وفد أذربيجان سهادة 

"دور التمويل اإلسالمي في دعم الشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة ضد جائحة 

" وثيق الصلة للغاية وذكر أن التمويل اإلسالمي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في خلق بيئة  19-كوفيد  

 مالئمة الستقرار مالي جديد وتوازن تنموي اقتصادي. 

 

كما ألقى معالي السيد ماجد عبدهللا القصبي، وزير التجارة للمملكة العربية السعودية، كلمة في حفل االفتتاح.   .37

صبي أن المملكة العربية السعودية خالل رئاستها للقمة اإلسالمية الرابعة عشرة لعام  وذكر معالي السيد الق 

( مليون لاير سعودي لدعم مبادرة منظمة التعاون اإلسالمي من أجل 20أعلنت عن تبرعها بمبلغ )  2021

ا  بين  والتضامن  األخّوة  ودعم  تعزيز  سبيل  في  نموا،  األقل  األعضاء  للدول  كوفيد  لقاحات  لدول  توفير 

لدعم   مبادرات  عدة  أطلقت  السعودية  العربية  المملكة  أن  إلى  القصبي  السيد  معالي  وأشار  األعضاء. 

للمملكة. وفي    2030الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحصدت نتائجها بعد خمس سنوات من إطالق رؤية  

من ساهم في دعم    نهاية حديثه قدم معالي السيد القصبي خالص شكره وتقديره لمنظمي هذه الدورة ولكل

وتطوير العمل اإلسالمي المشترك وبذل الجهود لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء 

 في منظمة التعاون اإلسالمي. 

 

 

بعد ذلك، ألقى سعادة الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، كلمة في    .38

الجلسة االفتتاحية. معربًا فيها عن تقديره للجمهورية التركية ورئيس الكومسيك على الجهود المبذولة لعقد  

مجموع جهود  إلى  بيانه  في  الجاسر  الدكتور  سعادة  وأشار  االجتماع.  في  هذا  للتنمية  اإلسالمي  البنك  ة 

الصحة والشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق   لتمويل قطاع  المقدم  الرقمية، والدعم  المنصات  مجاالت 

سيواصل   للتنمية  اإلسالمي  البنك  أن  أيًضا  الجاسر  الدكتور  سعادة  وذكر  الجائحة.  وسط  العمل  فرص 

األخرى لتعزيز هذه الجهود لدعم االنتعاش  المشاركة مع الكومسيك ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  

السريع والقوي في البلدان األعضاء من خالل التحوالت االقتصادية الشاملة والمرنة والمتوازنة للنماذج  

 االجتماعية واالقتصادية الحالية. 

 

 )مرفق طيه نسخة من نص بيان رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية باسم الملحق الخامس(

 

ونائب رئيس  ألقى   .39 تركيا  في  السلع  الغرف وبورصات  اتحاد  أوغلو، رئيس  السيد رفعت حصارجيكلي 

الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة كلمة في حفل االفتتاح. وشدد السيد حصارجيكلي أوغلو  

ضامن  على أهمية التضامن والتعاون بين الدول اإلسالمية، وأعرب عن أن أحد أفضل السبل لتعزيز الت

والتعاون هو زيادة التجارة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. كما أكد السيد حصارجيكلي  

أوغلو على أنه يجب على البلدان تطوير وتوسيع نماذج التمويل اإلسالمي من أجل دعم الشركات الصغيرة  

يدًا على التقدم المسجل في تشغيل  والمتوسطة، التي تشكل أساس اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي. وتأك

مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، وال سيما إنشاء مجلس األمناء ومجلس اإلدارة، سلط السيد  

هذا   التعاون اإلسالمي لجعل  منظمة  في  البلدان األعضاء  أهمية دعم  على  الضوء  أوغلو  حصارجيكلي 

 . المركز مرئيًا في العالم اإلسالمي وخارجه
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في الختام، تم عرض الفيديو على بعض المشاريع الرئيسية للكومسيك وهي نظام األفضلية التجارية لمنظمة  .40

التعاون اإلسالمي، ومركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، والصندوق الصادر بموجب مؤشر 

 م ملموس مؤخًرا. لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك الذي تم فيه إحراز تقد 50الشريعة 

 

 

 

 جلسة العمل الوزارية  

 

، برئاسة سعادة  2021نوفمبر    24انعقدت جلسة العمل الوزارية للدورة السابعة والثالثين للكومسيك في   .41

 السيد فؤاد أوكتاي، نائب رئيس الجمهورية التركية.  

 اعتمدت الدورة جدول أعمال الدورة السابعة والثالثين للكومسيك.   .42

 

السفير محمد متين إيكير، الممثل الدائم للجمهورية التركية لدى منظمة  .43 بعد اعتماد جدول األعمال، قام 

التعاون اإلسالمي بصفته رئيس اجتماع كبار المسؤولين، بإبالغ الجلسة بنتائج اجتماع كبار المسؤولين  

توصيات السياسات بشأن "دور التمويل اإلسالمي في دعم الشركات متناهية الصغر والشركات    وكذلك

" التي نوقشت في اجتماع كبار المسؤولين وعرضها على 19-الصغيرة والمتوسطة ضد جائحة كوفيد  

 الدورة الوزارية للنظر فيها.   

الدين زعيم، كلمة رئيسية حول دور  ألقى األستاذ الدكتور منذر كهف، األستاذ بجامعة إسطنبول صباح   .44

التمويل اإلسالمي في دعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أوقات الجائحة وتغيير  

القرن   التمويل اإلسالمي على مدى نصف  أداء  لمحة عامة عن  السيد كهف  قدم  البداية،  في  السياسات. 

الصغر المتناهية  الشركات  أن  إلى  وأشار  في    الماضي.  الرئيسي  المساهم  هي  والمتوسطة  والصغيرة 

، أصبحت  19- التوظيف وإجمالي الناتج المحلي في الدول اإلسالمية. وذكر أيًضا أنه خالل جائحة كوفيد

الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة للخطر من الجهات الفاعلة األخرى في  

وانخفاض السيولة بشكل خاص. بعد ذلك، أطلع السيد كهف   االقتصاد بسبب اإلغالق وانخفاض الطلب

يختتم   أن  وقبل  الجائحة.   فترة  المالية اإلسالمية خالل  المؤسسات  اتخذتها  التي  المبادرات  الجلسة على 

النقدي   للتمويل  خاصة  أوقاف  إنشاء  ذلك  في  بما  السياسة،  في  التغييرات  من  العديد  إلى  أشار  حديثه، 

لصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحويل الموارد من تداول الخيارات إلى شركات رأس  للشركات المتناهية ا 

المال االستثماري الخاصة بالمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتعزيز وصول الشركات  

 المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى موارد التمويل اإلسالمي. 

 

كهف، انعقدت جلسة تبادل اآلراء للدورة السابعة والثالثين للكومسيك تحت  بعد كلمة األستاذ الدكتور منذر   .45

عنوان "دور التمويل اإلسالمي في دعم الشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة ضد  

 ." 19- جائحة كوفيد 

بلدانهم    وفي هذا اإلطار، أدلى الوزراء ورؤساء وفود البلدان األعضاء ببيانات ومداخالت حول تجارب .46

فيما يتعلق بموضوع جلسة تبادل اآلراء الوزارية. وفي هذا اإلطار، أكدوا على الدور الحاسم للشركات  

الصغيرة والمتوسطة في االقتصادات العالمية والوطنية. وكما أكدوا أن بعض الدول األعضاء تعاني بشدة  

من القضايا الحاسمة، بما في ذلك دعم  من الجائحة. خالل المداخالت، تم تسليط الضوء أيًضا على العديد  

الالزمة   االحتياطات  واتخاذ  التصنيع،  لقطاع  الفقري  العمود  تعد  التي  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 

كوفيد الوظائف بسبب جائحة  فقدان ماليين  معايير جديدة وشهادات جديدة  19-للتعويض عن  واعتماد   ،

المالي ألصحاب المشاريع الفردية، واإلعفاءات الضريبية وخطط تأمين، نشر الرقمنة وتقديم برامج الدعم  

 وبرامج الدعم االئتماني.  
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على هامش الدورة السابعة والثالثين للكومسيك، اجتمع وزراء التجارة لنظام األفضلية التجارية لمنظمة  .47

للنظام اعتباًرا  في إفطار عمل وتداولوا االستعدادات للتنفيذ السلس    2021نوفمبر    25التعاون اإلسالمي في  

 . 2022يوليو  1من 

 

 الجلسة الختامية 

 

برئاسة سعادة السيد    2021نوفمبر  25ُعقدت الجلسة الختامية للدورة السابعة والثالثين للكومسيك في  .48

 فؤاد أوكتاي، نائب رئيس الجمهورية التركية.  

 

الم .49 بصفته  إسطنبول  في  لباكستان  العام  القنصل  باشا،  خان  بالل  السيد  في  ولخص  البارزة  النقاط  قرر، 

 القرارات.  

 

كما تم إطالع الدورة على نتائج مداوالت اجتماع وزراء التجارة لنظام األفضلية التجارية لمنظمة التعاون  .50

 اإلسالمي.

 

 .  OIC/COMCEC/37-../RESوبعد ذلك، اعتمدت الدورة القرار  .51

 

مساعد   .52 سينجندو،  قويسة  أحمد  الدكتور  سعادة  للشؤون وأعرب  اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  العام  األمين 

االقتصادية، عن امتنانه وتقديره الخاصين لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية 

 ورئيس الكومسيك. 

 

وأكد سعادة الدكتور سينجندو أن األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي تأمل في أن تضع البلدان األعضاء   .53

منظمة التعاون اإلسالمي بسرعة اآلليات الفعالة لضمان التنفيذ السريع للقرار الذي تم اتخاذه في الدورة    في

وخاصة فيما يتعلق بمجاالت التعاون، وهي التجارة والزراعة والتمويل والنقل والتخفيف من حدة الفقر  

سالمي، باعتباره آلية رئيسية لتسوية  والسياحة. كما أشار إلى أن مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإل

 النزاعات، سيعطي زخما لمزيد من التعاون بين أصحاب المصلحة في القطاع الخاص.

 

وفي نهاية حديثه، أعرب سعادة الدكتور سينجندو عن شكره الخاص وتهنئته لسعادة السيد فؤاد أوكتاي،   .54

ارته الناجحة للدورة، كما أعرب عن شكره  نائب رئيس الجمهورية التركية، على جهوده القيمة من أجل إد 

التعاون  منظمة  الذين ساهموا في االجتماع، ومؤسسات  الوفود، وجميع  الخاص وتقديره لجميع رؤساء 

 اإلسالمي المشاركة ومكتب تنسيق الكومسيك.  

 

على   .55 المشاركين  جميع  المشاركة وشكر  الدول  باسم جميع  ببيان  الصومال  جمهورية  وفد  رئيس  وأدلى 

هذا  مس خالل  الضيافة  كرم  على  التركية  الجمهورية  شكر  كما  لالجتماع،  الناجحة  اإلدارة  في  اهماتهم 

 االجتماع. 

 

ألقى سعادة السيد فؤاد أوكتاي، نائب رئيس الجمهورية التركية، كلمة ختامية. شدد سعادة السيد أوكتاي   .56

ال يزال عرضة ألزمات إضافية بسبب    على آثار الجائحة في جميع أنحاء العالم وذكر أن االقتصاد العالمي

المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ وانعدام األمن الغذائي وأزمات الموارد الطبيعية مثل نقص المياه  

التعاون والتضامن   السيد أوكتاي الضوء على أهمية وجود مستوى أعلى من  والطاقة. كما سلط سعادة 

 مي من أجل مواجهة تلك التهديدات العالمية الوشيكة معًا. الراسخين داخل أسرة منظمة التعاون اإلسال

 

أبرزت   .57 رفاهية    OKTAYهو.  زيادة  وكذلك  التعاون  تعزيز  في  حاسًما  دوًرا  تلعب  التي  التجارة،  أن 

آليات   جميع  توفر  اإلسالمي.  التعاون  منظمة  داخل  التعاون  تطوير  في  المركزية  السمة  كانت  البلدان، 

التجارة بين الدول األعضاء فرًصا مهمة للدول األعضاء. وفي هذا السياق،    الكومسيك المصممة لتوسيع

أعرب سعادة السيد أوكتاي عن خالص شكره وتقديره لجميع الدول األعضاء في لجنة المفاوضات التجارية  
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ا على تعاونهم وجهودهم في نقل نظام األفضلية التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى مرحلة التنفيذ. كم

شدد سعادة السيد أوكتاي على أن فعالية نظام األفضلية التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي ستكون عالمة 

الدول   بين  المجاالت  جميع  في  القائم  التعاون  ولتوسيع  االقتصادية  للعالقات  جديدة  حقبة  لبداية  فارقة 

دع المشتركة.  والثقافية  التاريخية  القيم  في  تشترك  والتي  الدول  اإلسالمية،  أوكتاي جميع  السيد  ا سعادة 

التعاون  لمنظمة  التجارية  األفضلية  نظام  عائلة  إلى  لالنضمام  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء 

 اإلسالمي.

 

التعاون اإلسالمي سيوفر تسوية موثوقة  .58 لمنظمة  التابع  التحكيم  أن مركز  السيد أوكتاي  كما ذكر سعادة 

ية واالستثمارية. كما شدد على أن تشغيل مركز التحكيم التابع لمنظمة وسريعة وفعالة للنزاعات التجار

التعاون اإلسالمي سيكون مثااًل مشجعًا للمساعي األخرى في مجاالت التعاون المختلفة. وشكر سعادة السيد  

 أوكتاي جميع أصحاب المصلحة الذين ساهموا في هذه العملية.

. 

الكومسيك اإلسالمي  -لمنظمة التعاون اإلسالمي  50ؤشر اإلسالمي  أكد سعادة السيد أوكتاي على أهمية الم  .59

لتعميق التعاون بين أسواق األوراق المالية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وال سيما 

لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك كأداة استثمار ملموسة.   50إصدار صندوق أسهم المؤشر اإلسالمي  

ياق، دعا سعادة السيد أوكتاي جميع أصحاب المصلحة للعمل معًا حتى يمكن استخدام المؤشر  وفي هذا الس

 على نطاق واسع كأداة استثمار في أسواق األوراق المالية للدول األعضاء األخرى في الفترة المقبلة.

 

. وسلط  19-وأكد سعادة السيد أوكتاي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تأثرت بشدة من جائحة كوفيد .60

سعادة السيد أوكتاي الضوء على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ديناميكية ومرنة وأن لها دور بالغ  

والتنمية.   التكنولوجيا  في  األثر  وانتشار  واالبتكار  العمل  فرص  في خلق  الشركات األهمية  تشكل  حيث 

الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من الشركات والقيمة المضافة والعمالة، ولكن لألسف كان عليها مواجهة 

مختلف الصعوبات والتحديات أثناء الجائحة. في هذا اإلطار، شدد سعادة السيد أوكتاي على أن التمويل  

 .  19-يرة والمتوسطة ضد جائحة كوفيداإلسالمي أداة مهمة للدول األعضاء في دعم الشركات الصغ

 

العامة   .61 واألمانة  األعضاء،  الدول  وفود  لجميع  شكره  عن  معربًا  بيانه  أوكتاي  فؤاد  السيد  سعادة  واختتم 

لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والمنظمات  

 النشطة والقيمة.الدولية األخرى على مساهماتها 

 

 )مرفق طيه نص البيان الختامي لسعادة السيد فؤاد أوكتاي باسم الملحق السادس(   

 

للكومسيك متاحة على موقع الويب الخاص   .62 إلى الدورة السابعة والثالثين  الوثائق المقدمة  ستكون جميع 

 (.  www.comcec.orgبالكومسيك )

 

------------------------------------------------------ -------------- 
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LIST OF PARTICIPANTS  

COMCEC 37TH MINISTERIAL MEETING (24-25 November 2021) 
   
 

A. OIC THE OF COUNTRIES MEMBER    

 
PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA  

- H.E. KAMEL REZIG     

Minister, Ministry of Trade  

- Mr. TAREK ALLOUNE     
Deputy General Manager, Ministry of Trade  

- Mr. NAUREDDINE SAOUDI     
Protocol, Ministry of Trade 

 

- Mr. AISSAM MANSOUR      

   
 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN  
- H.E. NIYAZI SAFAROV 

    
Deputy Minister of Economy, Ministry of economy of the Republic of Azerbaijan  

- Mr. ORKHAN MAMMADOV     
CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD, The Small and Medium Business 

Development Agency under The Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan  

- Ms. INARA MUSTAFAYEVA     
ACTING HEAD OF DEPARTMENT ON COOPERATION WITH INTERNATIONAL 

ORGANIZATIONS, The Small and Medium Business Development Agency under The Ministry 

of Economy of the Republic of Azerbaijan    
 

KINGDOM OF BAHRAIN  
- Ms. MEEAD KHALED AL ANSARI     

Senror International Trad Organ. , Ministry of Industry and Commerce Tourism  

- H.E. Amb. EBRAHIM YUSUF ALABDULLA     
Ambassodor, Embassıy for Bahrain in Ankara    

 
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH  

- H.E. TIPU MUNSHI     

Minister, Ministry of Commerce  

- Mr. ABDUS SAMAD  AL AZAD     
Expert, Ministry of Commerce  

- Mr. MOHAMMAD MONIRUL ISLAM     
Consul General, Bangladesh Consulate General in Istanbul 

 

- Ms. MAHBUBA KHATOON MINU     

Deputy Secretary, Ministry of Commerce  

- Mr. MD MASUD PARVEGE   
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Vice Consul, Bangladesh Consulate General in Istanbul  

- Mr. ALP ARSLAN MCKİNLEY     
Protocol Officer, Bangladesh Consulate General in Istanbul    

 
BRUNEI DARUSSALAM  

- H.E. Amb. MOHAMMAD SHAFIEE HAJI KASSIM     

Ambassador, Embassy of Brunei Darussalam in Ankara  

- Mr. MUHAMMAD ADID HAJI BUSRAH     
Attache, Embassy of Brunei Darussalam in Ankara    

 
BURKINA FASO  

- H.E. Amb. BRAHIMA SERE     
Ambassador, Embassy of Burkina Faso in Ankara 

 

- Mr. M. OUSMANE OMAR BARRY     

Economic Counsellor, Embassy of Burkina Faso in Ankara    
 

REPUBLIC OF CAMEROON  
- H.E. Amb. IYA TIDJANI     

Ambassador, Embassy of the Republic of Cameroon in Saudi Arabia    
 

REPUBLIC OF CHAD  
- H.E. Amb. ADOUN DANGAI NOKOUR GUET     

Ambassador, Embassy of Chad in Ankara  

- Mr. MAHAMAT ABDOULAYE ABDRAMANE     

Assistan of Ambassador, Embassy of Chat in Ankara    
 

REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE  
- Mr. FRANCIS BOLOU     

First Secretary, Cote D'ivoire Embassy Ankara 
   
 

REPUBLIC OF DJIBOUTI  
- H.E. MOHAMED WARSAMA DIRIEH     

Minister of Commerce and Tourism, Ministry of Commerce and Tourism  

- H.E. Amb. ADEN HOUSSEIN  ABDELLAHİ     
Ambassador of Djibouti, Djibouti Embassy in Ankara  

- Mr. ALİ DAOUD ABDOU 
    

General Secretary, Minister of Commerce and Tourism 
 

- Mr. ALI YOUSSOUF     

Counsellor at the Embassy, Djibouti Embassy in Ankara    
 

ARAB REPUBLIC OF EGYPT  
- H.E. IBTISSAM RAKHA HASSAN   
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Deputy Assistant Minister of Foreign Affairs for Regional Economic Communities, Egypt 

Ministry Of Foreign Affairs    
 

REPUBLIC OF GAMBIA  
- Ms. JULDEH CEESAY     

Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance and Economic Affairs  

- H.E. Amb. SERING MODOU NJIE     
Ambassador, Gambia Embassy  

- Mr. SULAYMAN GAYE     

Senior Planner, Ministry of Transport  

- Mr. ASSAN JAMMEH 
    

Senior Planner, Ministry of Information and Communication Infrastructure    
 

COOPERATIVE REPUBLIC OF GUYANA  
- H.E. Amb. SAFRAAZ AHMAD SHAHOOD 

    
Ambassador of Guyana to Qatar, Guyana Embassy in Qatar    

 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN  

- Mr. MOHAMMAD MOEIN ESLAN     

Iran Consulate General, İstanbul, Consulate General    
 

HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN  
- H.E. Amb. ISMAIL RIFAIE     

Ambassador of Jordan to the Turkish Republic, Embassy of Jordan in Ankara  

- Mr. BISLAN JALOQUA     

Public Relations Officer, Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan 
 

- Mr. CEMIL GUNDOGDU      

   
 

THE STATE OF KUWAIT  
- H.E. Amb. GHASSAN ALZAWAWI    

- Mr. TALAL  ALNAMASH     
Acting Undersecretary for Economic Affairs, Ministry of Finance  

- Mr. SAAD ALRASHIDI 
    

Acting Director, Ministry of Finance  

- Mr. ABDULLAH ALAJMI     

First Secretary, Ministry of Foreign Affairs    
 

REPUBLIC OF LEBANON  
- H.E. Amb. GHASSAN MOALLEM 

    

Ambassador, Embassy of Lebanon in Ankara  

- Ms. ROLA NASRALLAH   
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Head of Quality Department, Ministry of Economy and Trade    
 

LIBYA  
- H.E. MOHAMMED HAVEG     

Minister, Ministry of Economy  

- H.E. Amb. FAISAL A B ABOHMAIRA     
Ambassador, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. NAGİB M A  DAW 
  

Executive Assistant, Ministry of Trade 
 

- Mr. SAIF A M ALBAY 
    

Counsellor, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. TAHER SALEM    

- Ms. SHADAR ZENTANI 
    

Advisor to the Minister, Ministry of Trade 
 

- Mr. NASER A Y KAAWAN     

First Secretary, Ministry of Foreign Affairs     

- Mr. TAREK A H ELFUGHI     

Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs 
 

- Mr. ABDALLA ABUZED     

Deputy Chief of Mission, Ministry of Foreign Affairs    
 

REPUBLIC OF MALDIVES  
- H.E. AHMED ATHIF     

Deputy Minister, Ministry of Tourism  

- Mr. IBRAHIM FARHAD 
    

Senior Policy Director, Ministry of Tourism    
 

REPUBLIC OF MALI  
- Mr. ALIOU DIONCOUNDA DEMBELE     

Second Counsellor, Ministry of Commerce  

- Ms. DIARRAH ASSA SYLLA     
Counsellor Technical, Ministry of Industry and Commerce   

- Mr. ALHASSANE  DIALL      
 

ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA  
- H.E. Amb. SIDI AHMED  EL BEKAYA HAMADI     

Ambassador, Embassy of Mauritania in Ankara       
 

KINGDOM OF MOROCCO  
- Mr. ABDELOUAHED RAHAL     

General Director, Ministry of Industry and Trade 
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- Mr. MEHDI ERRAMI     

Consul General, Consulate General of the Kingdom of Morocco in Istanbul  

- Mr. YOUSSEF BENABDOUH     

Head of Department, Ministry of Industry and Trade   
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA  

- H.E. Amb. YAHAYA LAWAL     

Nigerian Ambassador to the OIC, Nigerian Embassy in Jeddah  

- Mr. MURTALA JIMOH     
Assistant Director, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. MUKHTAR OLAIDE AMASA 
    

PRINCIPAL ADMIN OFFICER, FEDERAL MINISTERY OF FINANCE  

- Mr. ZAYYAD ABUSALAM     

Assistant Director, Nigerian Embassy in Jeddah  
- Mr. HASSANU MUHAMMAD DAN-AMU 

First Secretary, Nigerian Embassy in Jeddah   
SULTANATE OF OMAN  

- H.E. NASSER RASHID AL MAWALI     

Under Secretary, Ministry of Economy  

- Mr. EMAD TALIB AL AJMI     
General Manager, Ministry of Economy  

- Mr. SULTAN NASSER AL HATTALI     
International Relations Specialist, Ministry of Economy  

- Mr. RABIA MUBARAK AL KHALILI     

Coordinator, Ministry of Economy    
 

ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN  
- Mr. BILAL KHAN PASHA     

Consul General, Consulate General of Pakistan in Istanbul  

- Ms. IFRAH TARIQ     
First Secretary, Embassy of Pakistan in Ankara 

   
 

THE STATE OF PALESTINE  
- H.E. KHALED ZULAIR OSAILY     

Minister, Ministry of National Economy  

- H.E. Amb. FA'ED MUSTAFA 
    

Ambassador, Embassy of Palestine in Ankara  

- Mr. SUHA ABDULRAHMAN AWADALLAH     

Chief staff, Ministry of National Economy  

- Ms. ISRAA MARWAN MILHEM     

Head Division of International Organization, Ministry of National Economy 
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- Ms. RANA ABUSEBA     
First Secretary, Embassy of Palestine in Ankara 

   
 

STATE OF QATAR  
- H.E. MOHAMED BIN HAMAD AL-THANI     

Minister of Commerce and Industry, Ministry of Commerce and Industry  

- Mr. HIND ALI AL-KHATER     
Undersecretary, Qatar Consulate General in Istanbul 

 

- Mr. JASSIM MOHAMMED AL-ANSARI     

Director of Minister Office, Ministry of Commerce and Industry  

- Mr. AHMAD AHAN AHAN     
International Cooperation Director, Ministry of Commerce and Industry  

- Mr. SAEED MOHAMMED AL-BRAIDI 
    

Head of Regional and International Organizations, Ministry of Commerce and Industry  

- Mr. HASAN ABDALLA AL-MUHANEDI     

Expert  

- Mr. RASHID ABDULRAHMAN  AL-ANSARI     

Minister office, Ministry of Commerce and Industry 
 

- Mr. MOHAMMED JASSIM  ABDULLA     
Public Relations And Communication, Ministry of Commerce and Industry 

   
 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
- H.E. MAJED ABDULLAH ALKASABI     

Minster of Commerce Chairman of the Saudi General Authority of Foreign Trade, Ministry of 

Commerce  

- Mr. HAMAD ABDULHAMEED ALAWFY     
Deputy Governor of International Organizations And Agreemnts Deputyship, Saudi General 

Authority of Foreign Trade     

- Mr. ABDULAZIZ OMAR ALSAKRAN     
General Manager Of International Organizations Department,  General Authority of Foreign 

Trade  

- Ms. NADA MOHAMMED ALHATHLOL     

Manager Of Regional Organizations Department, Saudi General Authority of Foreign Trade  

- Mr. SULTAN ABDULLAH ALSUWAYID     
Media Specialist, Ministry of Commerce 

 

- Mr. AHMAD ABDULLAH ALTHUMAIRI 
    

Commercial Attaché, Saudi General Authority of foreign Trade 
 

- Mr. SULTAN ABDUMOHSEN ALREOUJI     

Secretary of Minister, Ministry of Commerce 
   
 

REPUBLIC OF SENEGAL 
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- H.E. Amb. CHEIKH GUEYE     

Ambassador of Senegal in Turkey, Embassy of Senegal in Ankara  

- Mr. CHEIKH DIALLO 
    

First Counsellor, Embassy of Senegal in Ankara    
 

REPUBLIC OF SOMALIA  
- H.E. KHALIF ABDI OMAR     

Minister of Commerce and Industry, Ministry of Commerce and Industry  

- H.E. Amb. JAMA ABDULLAHI MOHAMED     
SOMALI AMBASSADOR TO TURKEY, EMBASSY OF SOMALIA IN ANKARA 

 

- Mr. BISHAR IBRAHIM ALI     

FIRST COUNSELOR, SOMALI EMBASSY IN TURKEY  

- Ms. MARDIYA MOHAMED ABDI 
  

Commercial Attaché, Somali Embassy 
   
 

REPUBLIC OF SUDAN  
- H.E. ELFATIH ABDALLA YOUSIF ABRAHIM     

Deputy Minister, Ministry of Trade and Supply  

- Mr. MUTASIM MAKAWI MUHAMMED ALI     

Director General of International Relations, Ministry of Trade and Supply    
 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN  
- H.E. SHERALIZODA SHARAF     

Deputy Minister, Ministry of Foreign Affairs 
 

- Mr. YUSUF MAJIDI     

Deputy Minister, Ministry of Finance  

- H.E. KHURSHED MIRZO     
Deputy Minister, State Committee On Investment And State Property  

- Mr. MERALI BODURSHOEV 
    

Deputy Head of Dİvision, State Committee On Investment And State Property  

- Mr. PIRUMSHO VALIZODA     

Head of Division, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. MUROD SAIDZODA     

Consul General, Consulate General of Tajikistan in Istanbul       
 

REPUBLIC OF TUNISIA  
- Mr. HEDI MELEK     

Consul General, Consulate General of Tunisia  

- Mr. ROCHDI LAGHLOUGH     

Deputy Head of Mission, Consulate General in Istanbul    
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REPUBLIC OF TURKEY  

- H.E. FUAT OKTAY     
Vice President of the Republic of Turkey, Presidency of the Republic of Turkey  

- H.E. İBRAHİM ŞENEL     
President of Strategy and Budget , Strategy and Budget Department  

- H.E. MEHMET MUŞ     

Minister of Trade, Ministry of Trade  

- Mr. ABDULLAH RIDVAN AĞAOĞLU     
Vice President of Strategy and Budget, Strategy and Budget Department  

- H.E. Amb. MEHMET METİN EKER 
    

Ambassador of OIC Permanent Representative, Permanent Mission of Turkey to the OIC  

- H.E. MUSTAFA TUZCU     

Deputy Minister, Ministry of Trade 
 

- Mr. HÜSNÜ DİLEMRE     
General manager, Ministry of Trade  

- Mr. CENK URAZ     
Deputy Director General, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. GÜZHAN GÜLAY     

Executive Vice President, BORSA İSTANBUL A.Ş.  

- Mr. MUSTAFA BARIŞ ELMENER     
Head of Department, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. NURULLAH ASIM AKBULUT 
    

Commercial Specialist, Ministry of Trade  

- Ms. AYSEGUL DEMIR     

Commercial Specialist, Ministry of Trade  

- Ms. ELCIN EDIS     

Head of Department, Ministry of Trade  

- Mr. YAVUZ EMİR BEYRİBEY     
Head of Dept., Presidency of the Republic of Turkey Digital Transformation Office  

   
TURKMENISTAN  

- H.E. MUHAMMETGELDI SERDAROV     
Minister of Finance and Economy of Turkmenistan, Ministry of Finance and Economy of 

Turkmenistan  

- H.E. AMANLYEV ISHANKULI     
Ambassador, Embassy of Turkmenistan in Ankara    

 
REPUBLIC OF UGANDA  

- H.E. Amb. STEPHEN MUBIRU     

Ambassador, Uganda Embassy in Ankara 
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- Mr. JOSEPH BARIGYE     

First Secretary, Uganda Embassy Of Ankara    
 

STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES  
- Mr. ABDULLA AHMED AL SALEH     

Undersecretary, Ministry of Economy  

- Mr. AHMAD ABDULLA BIN SULAIMAN     
Head of the Organizations Department, Ministry of Economy 

 

- Mr. NASER AHMED AL MARASHDA     

Diplomat, MOFAIC  

- Mr. SAQER SAEED ABDULWAHID     
Vice Consul General, the UAE Consulate in İstanbul 

   
 

REPUBLIC OF YEMEN  
- H.E. MUHAMMAD AL ASHWAL     

Minister of Industry and Trade, Ministry of Industry and Trade  

- H.E. Amb. MAHDI SALEH AL-ODAMI     

Ambassador, Embassy of The Republic of Yemen  

- Mr. MUAAD AHMED AL-TOMI     
Minister Secretary, Ministry of Industry & Trade  

- Mr. RAYDAN HUSSAIN KHULOB     
First Secretary, Ministry of Industry & Trade 

   
 

B. COUNTRIES OBSERVER    

 
RUSSIAN FEDERATION  

- Mr. ANDREY BURAVOV     
Consul General, Consulate General of Russian Federation in İstanbul  

- Mr. ANTON SKVORTSOV 
    

Deputy Consul General, Consulate General of Russian Federation in İstanbul    
 

KINGDOM OF THAILAND  
- Mr. POONSAK KHUNUDOM 

    

Minister Commercial Counsellor in Ankara, Ministry of Commerce    
 

TRNC  
- H.E. DURSUN OĞUZ     

Minister of Finance, Ministry of Finance  

- H.E. SUNAT ATUN     
Minister, Ministry of Economy and Energy  

- Mr. MEHMET ERCİLASUN     
Manager, Ministry of Finance 
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- Mr. KORALP ŞERİFOĞLU 
  

Educational Attaché, Consulate General of the TRNC in Istanbul 
 

- Mr. ŞAHAP AŞIKOĞLU     
Counsellor, Ministry of Economy and Energy  

- Mr. HASAN İŞLEK     
Executive Secretary, Ministry of Finance 

 

- Ms. BİRSEN İKİZER KALFAOĞLU     

Consul, Consulate General of the TRNC in Istanbul  

- Mr. MEHMET TUNCAN     
Vice Consul, Consulate General Of The TRNC in Istanbul 

   

  SECRETARIAT GENERAL OIC C.THE 
   

 
INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION(ITFC)  

- Dr. HARUN ÇELİK     
Regional Head, ITFC    

 
OIC  

- H.E. HISSAIN BRAHIM TAHA     

H.E. OIC General Secretary, OIC  

- H.E. Dr. AHMAD SENGENDO     
Deputy of General Secretary, OIC Jeddah  

- Mr. NAGHI JABBAROV 
    

Director General of the Department of Economic Affairs, OIC Jeddah  

- Mr. ALI HIMA     
Protocol Officer, OIC 

 

- Mr. BILAL SASSO     

Chief of Protocol, OIC    
 

D. ORGANS SUBSIDIARY OIC THE    

 
ISLAMIC CENTER FOR  DEVELOPMENT OF TRADE (ICDT)  

- Ms. LATIFA ELBOUABDELLAOUI     
Director General, ICDT  

- Mr. MAMAUDOU SALL 
  

Assistant Director General, ICDT 
   
 

STATISTICAL, ECONOMIC, SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTER FOR 
ISLAMIC COUNTRIES(SESRIC)  

- H.E. NEBİL DABUR     
Director General of SESRIC, SESRIC  

- Mr. FADI ABDULLAH FARASIN 



  OIC/COMCEC/37-21/REP لـ

61 
 

  

Assistant Director General, SESRIC 
   
 

ISLAMIC CORPORATION FOR DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR  
- Mr. ALI CAMLIOĞLU     

Senior Investment Associate, ICD  

- Mr. AYMAN SEJINY     

CEO, ICD    
 

ISLAMIC ORGANIZATION FOR FOOD SECURITY (IOFS  
- H.E. YERLAN BAIDAULET     

Director General, IOFS  

- Mr. ABDULA MANAFI MUTUALO     
Senior Liaison Officer, IOFS 

   
 

E. OIC THE OF ORGANS SPECIALIZED    

 
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK(IsDB)  

- H.E. Dr. MUHAMMAD AL JASSER     
President, Islamic Development Bank Group  

- Mr. ABDULGADER KHALED SHUKRI 
    

Principal Front Officer of the President, Islamic Development Bank Group  

- Mr. AMER BUKVIC     

The Acting Chief Product and Partnership Officer, IsDB  

- Mr. HAMMAD ZAFAR HUNDAL     

Officer, Islamic Development Bank Group    
 

F. OIC THE OF ORGANS AFFILIATED    

 

ISLAMIC CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE(ICCIA)  
- Ms. AALIA JAFAR     

Director International Relations, ICCIA 
   
 

ORGANIZATION OF THE ISLAMIC SHIPOWNERS ASSOCIATION(OISA)  
- Dr. MOHAMMAD ZAFAR BHATTI     

Director of Finance, OISA    
 

STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES(SMIIC)  
- Mr. İHSAN ÖVÜT 

    
Secretary General, SMIIC    

 
G. COMMITTEES STANDING OIC    

 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME(UNDP)  

Mr. ABDURRAHMAN YAZICI 
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- 
 

  

Islamic Finance Portfolio Lead, UNDP    
 

STANDING COMMITTEE FOR INFORMATION AND CULTURAL AFFAIRS 
(COMIAC)  

- Mr. CHEIKHOU OUMAR SECK     
Director, COMIAC    

 
ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION(ECO)  

- Mr. HÜSEYİN BIÇAKLI     
Deputy Secretary General, ECO    

 
THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE INSURANCE OF INVESTMENT AND 

EXPORT CREDIT(ICIEC)  
- Dr. OUSSAMA KAISSI     

CEO, ICIEC  

- Ms. FATMA GAMZE SARIOĞLU     
Senior Manager, ICIEC    

 
ISLAMIC SOLIDARITY FUND FOR DEVELOPMENT  

- Mr. KHEMAIS EL GAZZAH 
  

Senior Advisor, ISFD 
   
 

I. INSTITUTIONS INTERNATIONAL OTHER    

 
DEVELOPING EIGHT(D-8)  

- Ms. RASHA HAMDY     

Director, D-8  

- Mr. İLHAM ULUDAĞ     
Research Analyst, D-8    

 
ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION TRADE AND DEVELOPMENT 

BANK(ECOBANK)  
- Mr. YALCIN YÜKSEL     

President, ECO  
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 األصل: اإلنجليزية

 تقرير 

 اجتماع لجنة الدورة التاسع والثالثين

 ، اجتماع افتراضي( 2021، نوفمبر 15)

 

 . 2021نوفمبر  15انعقد االجتماع التاسع والثالثون للجنة دورة الكومسيك في  •

ترأس االجتماع السيد فاتح أونلو، المدير العام لمكتب تنسيق الكومسيك. وحضر االجتماع إلى جانب مكتب   •

 الكومسيك مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التالية:تنسيق 

 (SESRICمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )  •

 ( ICDTالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة )  •

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

 IsDBمجموعة  -( ICIECمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات )ال •

 IsDBمجموعة  -( ICDالمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص )  •

 ( SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ) •

 ( ICCIAالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ) •

 ول األعمال التالية للمناقشة: وافق االجتماع على بنود جد •

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

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

 الكومسيك الوزارية

 تنفيذ توصيات سياسات الكومسيك الوزارية استخدام تمويل مشروع الكومسيك ل •

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

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

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

م المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية على مستوى  التحضير للتقرير السنوي حول التقد •

 منظمة التعاون اإلسالمي 

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

 اقتراح بشأن "برنامج ذكاء األعمال لمنظمة التعاون اإلسالمي" •

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

 البلدان البعيدة جغرافياً األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ودول المراقبة

 أية أعمال أخرى  •

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

إسهامات مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي في تحقيق استراتيجية الكومسيك أشادت اللجنة ب •

والمخططة  المكتملة  األنشطة  واستعرضت  الوزارية،  الكومسيك  سياسات  وتوصيات 

تنفيذ   على  مباشر  بشكل  تعمل  التي  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  في  الصلة  ذات  للمؤسسات 
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المج )أنشطة  الوزارية  الكومسيك  سياسات  أهداف توصيات  تخدم  التي  واألنشطة  أ(  موعة 

، 2021إلى ديسمبر    2020استراتيجية الكومسيك )أنشطة المجموعة ب( للفترة من ديسمبر  

بناًء على مجاالت التعاون، وهي؛ التجارة    2022إلى ديسمبر    2021وكذلك للفترة من ديسمبر  

 عاون المالي. والنقل واالتصاالت والسياحة والزراعة والتخفيف من حدة الفقر والت

أبلغ مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة أنه فيما يتعلق بأنشطة )المجموعة أ(، تم تنفيذ غالبية األنشطة / البرامج   •

التدريب   أنشطة  بإجراء معظم  الموقرة  المؤسسات  قامت  العام. وكذلك  هذا  التجارة خالل  في مجال 

 والمساعدة الفنية ضمن )المجموعة أ(.

مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة بأنه في إطار أنشطة )المجموعة ب(، تم تنفيذ الغالبية    ومن ناحية أخرى، أبلغ •

 العظمى من األنشطة في مجاالت التعاون في مجال التجارة والتخفيف من حدة الفقر. 

وأثنت اللجنة على جهود المؤسسات المعنية ألنشطتها المحددة في ستة مجاالت تعاون على وجه التحديد،   •

تنفيذ توصيات سياسات الكومسيك الوزارية، وكذلك تحقيق أهداف استراتيجية الكومسيك.  تهدف إلى  

 وقد طلبت اللجنة من المؤسسات المعنية تكثيف جهودها لتحقيق هذه الغاية. 

رحبت اللجنة بالعدد المتزايد من األنشطة التي تقوم بها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لتحقيق استراتيجية   •

خاصة من خالل تسهيالت مؤتمرات الفيديو، وطلبت من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي الكومسيك  

 االستمرار في تنظيم برامج تدريبية افتراضية حيثما كان ذلك ممكناً للدول األعضاء.    

  كما أبلغ مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة بالتطورات الحالية فيما يتعلق بالمشروعات التي يدعمها مكتب تنسيق  •

وأبلغ مكتب تنسيق الكومسيك المشاركين أنه   الكومسيك في إطار برنامج الكومسيك لتمويل المشاريع.

دولة عضو وثالث مؤسسات    24مشروًعا بنجاح من قبل    83خالل ست سنوات من التنفيذ، تم تنفيذ  

شركاء. عالوة بلدا عضوا من هذه المشاريع باعتبارهم    53تابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي. وقد استفاد  

 مشروًعا في إطار الكومسيك لتمويل المشاريع.   25تنفيذ  2021على ذلك، يجري في عام  

مقترحات   • عدد  ازداد  التعاونية،  الشراكة  إطار  في  المشاريع  مقترحات  لتقديم  التاسعة  الدعوة  إطار  وفي 

هذا الصدد، أشادت    المشاريع المدرجة في القائمة المختصرة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي. وفي

لالستفادة    اللجنة باالهتمام الملحوظ الذي أبدته الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي

 من هذه اآللية. 

( لتبسيط  http://activities.comcec.org وفي سياق التأكيد على أهمية نظام المتابعة عبر اإلنترنت )  •

وتوحيد عملية إعداد التقارير، أثنت اللجنة على مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي استخدامها النظام  

ر  في اإلبالغ عن أنشطتها ذات الصلة. وطلبت اللجنة من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي االستمرا

 في اإلبالغ عن أنشطتها من خالل المنصة المذكورة. 

تماشياً مع قرار اجتماع لجنة الدورة السابق، رحبت اللجنة بانعقاد جلسة استشارية خاصة بشأن التنفيذ الفعال   •

في   الكومسيك  سياسات  اإلسالمي 2021سبتمبر    28لتوصية  التعاون  منظمة  مؤسسات  بمشاركة   ،

 لقرارات التالية الصادرة عن االجتماع االستشاري المشار إليه أعاله: المعنية. ورحبت اللجنة با 

ستكون مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة قادرة على تنفيذ مشروعين بدالً من مشروع واحٍد  -

 كل عام، في إطار الكومسيك لتمويل المشاريع. 

عاون اإلسالمي بصياغة برنامج تعزيز سيقوم مكتب تنسيق الكومسيك بالتعاون مع بعض مؤسسات منظمة الت -

 القدرات الجديد المصمم خصيًصا للبلدان األعضاء. 

( لمؤسسات منظمة  PFSسيفتح مكتب تنسيق الكومسيك نافذة خاصة على نظام متابعة سياسات الكومسيك ) -

 توصيات الكومسيك. التعاون اإلسالمي ذات الصلة من أجل تمكينها من إدخال التقدم في جهودها في تنفيذ 

http://activities.comcec.org/
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من أجل التنفيذ الفعال لممثلي الكومسيك، ستنظر مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة في إجراء   -

 فعاليات وأنشطة على هامش اجتماعات منظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك رفيعة المستوى.

 19-جهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في مكافحة جائحة كوفيد

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

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

ا للبلدان  مشاريع  تسعة  تنفيذ  يجري  أنه  اللجنة  الكومسيك  الكومسيك  تنسيق  برنامج  إطار  في  ألعضاء 

المشاريع  2021لالستجابة لوباء كوفيد في عام   لتقديم مقترحات  الثانية  الدعوة  . عالوة على ذلك، بدأت 

 . 2021بموجب برنامج الكومسيك لالستجابة لوباء كوفيد في أكتوبر 

نشر   • بشأن  الدورة  للجنة  السابق  االجتماع  خالل  المقدم  باالقتراح  يتعلق  إجراؤها  فيما  تم  التي  األنشطة 

وتسهيالت التمويل التي تقدمها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة لتعويض اآلثار السلبية لوباء  

في البلدان األعضاء على شكل كتيب إلكتروني / منشور موجز؛ الحظت اللجنة أن مكتب تنسيق    19-كوفيد

لعامة لمنظمة التعاون اإلسالمي حول هذه القضية، وطلبت  الكومسيك قد بدأ بالفعل مشاوراته مع األمانة ا

من مكتب تنسيق الكومسيك مواصلة مشاوراته مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي حول إمكانية  

 إصدار ونشر الكتيب المذكور أعاله. 

دامة في الدول األعضاء المساهمات المحتملة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تنفيذ أهداف التنمية المست

 في منظمة التعاون اإلسالمي 

• ( للدول اإلسالمية  والتدريب  األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية  اللجنة  SESRICأبلغ مركز   )

بشأن التقرير السنوي عن التقدم المحرز على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي نحو تحقيق أهداف التنمية  

األولوي ذات  الوزارية  المستدامة  الكومسيك  دورة  إلى  تقديمه  األعضاء  الدول  قررت  الذي  النحو  على  ة 

 السابعة والثالثين. 

أطلع مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة على "قائمة أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المتعلقة بأهداف   •

 سيك السابعة والثالثين. (" التي سيتم تقديمها إلى دورة الكوم2022 - 2021التنمية المستدامة للفترة )

الكومسيك ومركز األبحاث   • تنسيق  بين مكتب  التي جرت  بالمشاورات  اللجنة علماً    SESRICبعد إحاطة 

لمؤسسات   المستدامة  التنمية  بأهداف  المتعلقة  األنشطة  متابعة  لتحسين  اإلنترنت  إنشاء منصة على  حول 

االنتهاء   SESRICومسيك، بالتعاون مع مركز  منظمة التعاون اإلسالمي، طلبت اللجنة من مكتب تنسيق الك

 من االستعدادات الفنية وإطالق هذه المنصة على اإلنترنت قبل االجتماع التالي للجنة الدورة.

باإلشارة إلى القرار ذي الصلة الصادر عن االجتماع السابق للجنة الدورة بشأن اإلعالن عن األنشطة المتعلقة   •

سسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنية على شكل كتيب إلكتروني / منشور بأهداف التنمية المستدامة لمؤ

موجز، واإلشارة إلى أن مكتب تنسيق الكومسيك قد بدأ بالفعل مشاوراته مع األمانة العامة لمنظمة التعاون 

اإلسالمي في هذا الصدد؛ طلبت اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك، بصفته رئيس لجنة الدورة، مواصلة  

 اوراته مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي حول إمكانية إصدار مثل هذا الكتيب / المنشور.   مش

 اقتراح بشأن "برنامج ذكاء األعمال لمنظمة التعاون اإلسالمي" 

)مجموعة   • الصادرات  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  قبل  من  اللجنة  ( IsDBأبلغت 

ومركز   الصادرات  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  المؤسسة  أعدته  الذي    SESRICباالقتراح 

برنامج   والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة من أجل تنظيم أنشطة بناء قدرات لمستفيدين المحتملين من

ذكاء األعمال لمنظمة التعاون اإلسالمي في المجاالت التي تغطيها األعمال األساسية للبرنامج. ويطلب  

والمركز اإلسالمي   SESRICمن المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات ومركز  
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ياق أحاطت اللجنة علماً لتنمية التجارة تنفيذ أنشطة بناء القدرات في أقرب وقت ممكن. وفي نفس الس

بالتقدم المحرز في إطالق مبادرة "برنامج ذكاء األعمال لمنظمة التعاون اإلسالمي". والحظت اللجنة 

التطورات والجهود األخيرة، وطلبت من المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات،  

ات الفنية لتفعيل البرنامج في أقرب وقت ، من أجل االنتهاء من االستعدادSESRICبالتعاون مع مركز  

 ممكن. 

المساهمات المحتملة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لصالح الشعب الفلسطيني / القدس الشريف، وكذلك   

 البلدان البعيدة جغرافيا  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ودول المراقبة 

اإلسالمي   • التعاون  منظمة  مؤسسات  تم  أطلعت  والتي  القائمة،  وبرامجها  ومشاريعها  أنشطتها  على  اللجنة 

منظمة   في  البعيدة جغرافيًا األعضاء  والبلدان  الشريف  والقدس  الفلسطيني  الشعب  لصالح  إطالقها حديثًا 

المؤتمر اإلسالمي مثل غيانا وسورينام ودول المراقبة. وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود مؤسسات منظمة 

اإل  المشتركة  التعاون  والبرامج  والمشاريع  األنشطة  ذلك  في  بما  جهودها  مواصلة  منها  وطلبت  سالمي، 

 الممكنة.

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

ويجري تنفيذ ستة    2020وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني، تم االنتهاء بنجاح من مشروعين في عام  

 . 2021مشاريع في عام 

 أية أعمال أخرى

 وانتهى اجتماع اللجنة بالتوجه بالشكر.  •

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

 -------- 
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 الجمهورية التركية ورئيس كلمة سعادة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس 

 الكومسيك في الجلسة االفتتاحية  

 
 

 

 السادة الوزراء، 

 ، السيد األمين العام 

 إخواني األعزاء ... 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته   

 

للتعاون االقتصادي والتجاري   الدائمة  للجنة  السابعة والثالثين  الوزارية  الدورة  فيه  أفتتح  الذي  الوقت  التابعة  في 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي، أرحب بكم جميعاً بأصدق مشاعر المودة واالحترام. 

وأعبر عن سعادتي البالغة الستضافتكم مرة أخرى في إسطنبولنا الجميلة. وأسأل هللا أن يكون لقاءنا مفيداً لبالدنا  

م طه الذي تولى منصبه األسبوع الماضي،  وللعالم اإلسالمي. وأهنئ مرة أخرى أميننا العام الجديد السيد حسين إبراهي

 وأتمنى له التوفيق. 

ويسعدنا أن زيارته الرسمية األولى بصفته األمين العام كانت إلى تركيا بمناسبة الكومسيك. وسنواصل دعمه بكل  

.  الطرق الممكنة. لقد شعرنا على مستوى البشرية بآثار وباء فيروس كورونا بعمق في كل جانب من جوانب حياتنا

فاختالالت العرض والطلب التي حدثت على نطاٍق عالمّيٍ على سبيل المثال، أدت إلى زياداٍت عاليٍة في أسعار السلع  

بالمئة سنوياً في أكتوبر، ليصل    31,5األساسية. وارتفع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة األغذية والزراعة العالمية بنسبة  

في المئة،    74لمؤشر العام للسلع األساسية لصندوق النقد الدولي بنسبة  . كما ارتفع ا2011إلى أعلى مستوى له منذ  

في المئة في أكتوبر. وهذا المسار    20,5في المئة، وأسعار السلع غير المتعلقة بالطاقة بنسبة    176وأسعار الطاقة بنسبة  

 في جميع أنحاء العالم.  غير العادي الذي لوحظ في أسعار السلع العالمية أدى أيضاً إلى ارتفاع معدالت التضخم 

وأدى إهدار الموارد الطبيعية إلى تعريض إنتاج الغذاء واألمن الغذائي للخطر. في مثل هذه الظروف، استضفنا  

المؤتمر الوزاري الثامن لألمن الغذائي والتنمية الزراعية في منظمتنا. وناقشنا في المؤتمر قضايا مهمة مثل تعزيز 

نمية الريفية، ومنع إهدار الطعام، واإلدارة الفعالة لموارد المياه، وخطة عمل المنتجات  القطاع الزراعي، وتعزيز الت 

 الزراعية االستراتيجية لمنظمة التعاون اإلسالمي، واحتياطي سالمة األغذية. 

ب وتغير  إننا نحتاج إلى إيجاد حلوٍل دائمٍة لمواجهة المشاكل التي تهدد مستقبلنا مثل الفقر والهجرة القسرية واإلرها

المناخ. يجب أن نحقق أقصى استفادة من منصات التعاون التي نمتلكها في هذا االتجاه، وأن نطور سياساٍت وبرامَج 

المفاوضات   لجنة  اجتماع  في  التفضيلية.  التجارة  نظام  الكومسيك هو  أجندة  أهم مشروع تجاري على  وإن  مشتركة. 

باره تاريخ بداية تطبيق النظام. أعتقد أننا سنرفع التجارة داخل المنظمة باعت  2022يوليو    1التجارية في يونيو، تم تحديد  

إلى مستويات أعلى بكثير بمشاركة الدول التي ليست بعد طرفاً في النظام. يجب أن يكون هدفنا زيادة نصيب تجارتنا  

 بالمئة.  25المتبادلة في إجمالي تجارتنا إلى 

ل منازعات التجارة واالستثمار الدولية. وأعتقد أنه باالعتراف القوي،  أرحب بإطالق مركز التحكيم الذي نقترحه لح

 سيتحول مركز التحكيم إلى مؤسسة مفضلة في وقت قصير. 

اإلسالمي، وهو مشروع مهم آخر للكومسيك، بدأت جهود تطوير المنتج ليكون موضوع البيع    50وفي إطار مؤشر  

مؤشر   ألسهم  بإنشاء صندوق  زراعت"  "محفظة  قيام  ذلك  على  األمثلة  ومن  ثمارها.  تؤتي  اإلسالمي   50والشراء 

 باعتباره أداة استثمار ملموسة.

 أيها اإلخوة الكرام 

رية لهذا العام دور التمويل اإلسالمي في دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة  ستتناول الجلسة الوزارية االستشا

كوفيد أولي 19-والمتوسطة ضد  العمل،  الفنية ضمن نطاق مجموعات  القضايا  ُعقدت حول  التي  االجتماعات  . وفي 

 المعرفة. أهميةً كبيرةً الستمرار تبادل المعلومات ونقل الخبرات وأنشطة تطوير السياسات القائمة على

كما أنه من الضروري تنفيذ توصيات السياسيات الملموسة التي تم تطويرها من قبل مجموعات العمل. وقد قمنا  

بزيادة دعمنا الذي نقدمه ألعضائنا ومنظمة التعاون اإلسالمي بالمعنى المالي من خالل برنامج الكومسيك في القدس  

البرامج الجديدة التي بدأناها في نطاق الكومسيك على وجه الخصوص،    وبرنامج استجابة الكومسيك لمواجهة كوفيد. ومع
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دولةً عضواً في هذا العام. وفي الجغرافيا اإلسالمية، أعلق أهمية كبيرة على تربية شبابنا    20مشروعاً من    42تقرر دعم  

 في مجال اإلدارة الجيدة، وتزويدهم بالمهارات الالزمة. 

 المشاركون األعزاء، 

دول اإلسالمية المشاكل التي يسببها الوباء فحسب، بل تواجه أيضاً صعوباٍت كثيرةً، من اإلرهاب إلى  ال تكافح ال

الفقر، ومن النزاعات الداخلية إلى الهجرة. ونحن باعتبارنا أعضاًء في منظمة التعاون اإلسالمي، نحتاج إلى تعزيز  

تقد إلى  ناحيٍة، ونحتاج  المجال من  السياسي واإلنساني والمالي والقانوني الالزم  تعاوننا االقتصادي في هذا  الدعم  يم 

 لدولنا الشقيقة من ناحيٍة أخرى. 

تنا تجاه الشعب األفغاني   إن إحالل السالم واالستقرار الدائمين في أفغانستان هو رغبتنا المشتركة. ومن واجب أُخوَّ

عاماً. وينبغي أن تكون من أولويتنا في   40ذ  أن نقف إلى جانب أفغانستان التي تكافح الصراع واإلرهاب واالحتالل من 

هذه الفترة؛ استمرار المساعدات اإلنسانية ألفغانستان التي تواجه أزمةً خطيرةً مع ظروف الشتاء. وأعتقد أننا باعتبارنا  

 دوالً إسالميةً يجب أن نكون في طليعة هذه الجهود. 

ية التي هي الهدف التأسيسي لمنظمة التعاون اإلسالمي،  أود أن أكرر أننا عازمون على الدفاع عن قضيتنا الفلسطين

حتى النهاية. ونحن بصفتنا دوالً أعضاًء في منظمة التعاون اإلسالمي يجب علينا االمتناع عن أي عمل من شأنه إضعاف  

الق  والتهجير  والتدمير  القانوني  غير  االستيطان  في  إسرائيل  لسياسات  حداً  نضع  أن  يجب  الفلسطينية.  سري  القضية 

والمصادرة واإلخالء في القدس الشرقية والضفة الغربية. يجب أن نعمل بكل ما في وسعنا للحفاظ على مكانة وقدسية  

القدس عاصمة فلسطين. وما يهمنا في واقع األمر هو إقامة سالم واستقرار دائمين على أساس حل الدولتين والمعايير  

 الدولية الراسخة. 

اك تزايدٌ مقلٌق في الخطاب العنصري واإلجراءات العنصرية ضد اإلسالم وكراهية  في السنوات األخيرة، كان هن

األجانب. يتعرض المسلمون ألعمال عنصرية وتمييزية تنطوي على معاداة اإلسالم وكراهية األجانب في العديد من 

ن والحريات األساسية للمجتمع البلدان، وفي مقدمتها أوروبا. إن ما يسمى بالتدابير االحترازية التي تقيد حقوق اإلنسا

المسلم؛ مثيرة للقلق. وتركيا تبذل قصارى جهدها الستخدام المنصات الدولية بشكٍل أكثر فعالية، لتعزيز اآلليات الدولية،  

واتخاذ خطواٍت مشتركٍة ملموسٍة في مكافحة هذه المشاكل. يجب علينا باعتبارنا منظمةً أن نتحرك في وحدٍة، ونزيد من  

 في هذا المجال أيضاً.  تعاوننا

تستمر األزمة اإلنسانية التي يواجهها مسلمو الروهينجا، وتزداد عمقاً. وال يمكن التوصل إلى حل وسالم في أراكان 

دون عودة آمنة وطوعية ومشرفة للروهينجا إلى ميانمار. وإننا نأمل أال تؤدي األزمة السياسية الحالية إلى تعطيل العملية  

 ل. المؤدية إلى الح

وفي سوريا، لم يتمكن المجتمع الدولي من وقف الفظائع. ومن الضرورة بمكان، إيجاد حّلٍ دائٍم يحمي وحدة أراضي  

إلى البالد. ومعركتنا ضد المنظمات اإلرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني /   آمنة  سوريا، ويضمن عودةً 

 سوريا وكذلك أمننا القومي، ستستمر بال انقطاع. وحدات حماية الشعب، التي تشكل تهديداً لوحدة أراضي  

وبفضل الدعم الذي قدمناه بالوقوف إلى جانب الشرعية في ليبيا، تحقق توازٌن على األرض، وتمكنا من دفع العملية 

القوي لتحقيق االستقرار الدا البلد كله. ونواصل دعمنا  ئم  السياسية إلى األمام، وتم تشكيل حكومِة وحدٍة وطنيٍة تمثل 

 والسالم واالزدهار في ليبيا. 

نتابع أيضاً وضع األويغور األتراك واألقليات المسلمة األخرى في منطقة سنجان األويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي  

في الصين بحساسية كبيرة. أود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد مرةً أخرى على توقعاتنا بأن منظمتنا ستظهر حساسيةً في  

 بما يتماشى مع أغراضها التأسيسية. هذا الصدد 

في ختام حديثي بهذه األفكار، أتمنى أن تكون المشاورات والقرارات التي سنتخذها في االجتماع السابع والثالثين  

 للكومسيك وسيلةً لخيٍر عميم. 

 ودمتم في أمان هللا. 
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 ألصل: اإلنجليزيةا

 

 

 رسالة معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 الدكتور حسين إبراهيم طه 

 إلى الدورة السابعة والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )الكومسيك(

 إسطنبول، الجمهورية التركية 

 2021نوفمبر   25 –  24

 
فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، رئيس اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي 

 والتجاري )الكومسيك(، 

 أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود الموقرين، 

 حضرات السيدات والسادة، 

 كاته، السالم عليكم ورحمة هللا وبر

للتعاون   الدائمة  للجنة  والثالثين  السابعة  الدورة  اليوم  أخاطب  أن  واعتزازي  فخري  دواعي  لمن  إنه 

االقتصادي والتجاري )الكومسيك( وأود في هذا المقام أن أعرب عن أصدق عبارات الشكر واالمتنان لفخامة الرئيس  

مة للتعاون االقتصادي والتجاري )الكومسيك(  رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، رئيس اللجنة الدائ

والشكر  االقتصادي.  المجال  في  والسيما  وبرامجها،  اإلسالمي  التعاون  منظمة  لنشاطات  ومؤازرته  دعمه  على 

موصول كذلك للجمهورية التركية، حكومة وشعباً، على الترتيبات المتميزة التي تم اتخاذها من أجل ضمان نجاح 

 اجتماعنا اليوم. 

مرور قرابة سنتين، مازلنا نواجه تحديات جساماً في تخطي وتذليل األزمة االجتماعية واالقتصادية    فبعد

دولنا   اقتصادات  على  للغاية  خطير  تأثير  ذات  وستظل  كانت  التي  كورونا  جائحة  تفشي  عن  الناجمة  واإلنسانية 

يات وتمويل المشاريع وتوفير المساعدة  األعضاء، بما في ذلك على تجارة السلع والخدمات والسياحة ونقل التكنولوج 

 الفنية واالستثمارات الخارجية المباشرة والمعامالت المصرفية الدولية وأسعار صرف العمالت.

وفي سياق مواجهتها لهذه الجائحة، اتخذت الدول األعضاء في المنظمة تدابير صارمة للحيلولة دون تفشيها  

المالئم لعمل منظومة   السير  الدعم  من أجل ضمان  السكان وتوفير  بتطعيم  يتعلق  فيما  الرعاية الصحية، وخاصة 

لقطاع ريادة األعمال والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على الرغم من استمرار وجود تحديات  

 خطيرة أمام إحراز األهداف المنشودة من وراء ذلك. 

 ً  في األنظمة الغذائية وجعل ماليين عديدة من  وعالوة على ذلك، أحدث هذا الوباء اختالالت واضطرابا

الناس عرضة للجوع والمجاعة وسوء التغذية. وفي هذا الصدد، أصبح توفير المزيد من الدعم للمزارعين والسكان 

في المناطق الريفية أمراً أساسياً لتوفير األمن الغذائي ولتنمية المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير، بل وعنصراً  

ى عنه للحد من الهجرة غير المستدامة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في الدول األعضاء في ال غن

التعاون اإلسالمي  الوزاري لمنظمة  للمؤتمر  الثامنة  الدورة  التعاون اإلسالمي. وفي هذا اإلطار، اعتمدت  منظمة 

التركي بالجمهورية  انعقدت في إسطنبول  الغذائي، والتي  الفترة من  حول األمن  ،  2021أكتوبر    27إلى    25ة في 

قرارات وبرامج عديدة حول تنمية وتطوير القطاع الزراعي في دولنا األعضاء، بما في ذلك برامج عمل منظمة  

 التعاون اإلسالمي المتعلقة بتطوير السلع الزراعية االستراتيجية مثل األرز والقمح والكاسافا.

الد تنظيم  سيشكل  ذاته،  السياق  السياحة وفي  لوزراء  الوزاري  للمؤتمر  عشرة  الحادية  المقبلتين  ورتين 

التوالي عام   والمقرر عقدهما على  العمل،  لوزراء  للمؤتمر اإلسالمي  أذربيجان واإلمارات    2022والخامسة  في 

القطاعات   هذه  الوضع داخل  استعراض  من  المنظمة  في  الدول األعضاء  لتمكين  المتحدة، فرصة سانحة  العربية 

توصل إلى اعتماد استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات وللتخفيف من اآلثار السلبية لجائحة كورونا على قطاعي  وال

 السياحة والعمل.  
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 صاحب الفخامة السيد الرئيس؛ 

 أصحاب المعالي والسعادة؛ 

 حضرات السيدات والسادة؛ 

 

ستواصل األمانة العامة للمنظمة ومؤسساتها ذات  إننا، ونحن نسعى إلى التعايش مع هذا الوضع الجديد،  

للتعافي  تسهيالً  أكبر  تعاونية  استجابة  تعزيز ضمان  أجل  من  األعضاء  الدول  مع  وثيق  نحو  على  العمل  الصلة 

االجتماعي واالقتصادي في بلداننا، مع االخذ في الحسبان جميع عوامل التمكين األخرى. ويطيب لي في هذا الصدد  

دق التقدير للدول األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة للمنظمة والتي واصلت تعاونها مع  أن أعرب عن صا 

التعاون  لمنظمة  واالقتصادي  االجتماعي  البرنامج  المقررة ضمن  المشاريع  مختلف  تنفيذ  أجل  من  العامة  األمانة 

 اإلسالمي.

ظمة خالل فترة جائحة كورونا وما وانطالقاً من روح التعاون والتضامن من بين الدول األعضاء في المن

للدول المحتاجة األعضاء ضرورة ملحة بغية   بعدها، تعتبر المساعدة اإلنمائية من الدول األعضاء األكثر اقتداراً 

اإلسالمي   التعاون  منظمة  منتدى  انعقاد  سيشكل  الصدد،  هذا  وفي  السريعين.  والنمو  التعافي  تحقيق  من  تمكينها 

الهائلة ألفريقيا والجتذاب االستثمارات إلى    2022ام  لالستثمار في أفريقيا ع فرصة إلبراز الطاقات االستثمارية 

الدول األفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. والجدير بالذكر كذلك أن أفريقيا تزخر بفرص استثمارية  

ستغاللها ضمن روح تعاون قوامها  كثيرة والتي نؤمن بأنه يتعين على الدول األعضاء في المنظمة والقطاع الخاص ا

تبادل المكاسب فيما بين الدول األعضاء في المنظمة. فهذه القارة، وبفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي تزخر بها  

في   تصبح  بأن  تعد  مؤشرات  كلها  فيها،  المتنامية  السكانية  واألعداد  فيها  الشاسعة  للزراعة  الصالحة  واألراضي 

مياً للسلع والخدمات قوامها تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة. وأود كذلك أن أغتنم هذه الفرصة المستقبل مورداً عال

لدعوة دول المجموعة األفريقية في منظمة التعاون اإلسالمي، الراغبة في احتضان منتدى المنظمة لالستثمار في 

 أن تتقدم بطلباتها.  2022أفريقيا عام 

هذه  أغتنم  أن  أود  الختام،  لنشاطات    وفي  دعمها  واصلت  التي  األعضاء  دولنا  بجميع  لإلشادة  الفرصة 

وتصديق   وتوقيع  فعالياتها  واستضافة  المنظمة  مشاريع  مختلف  في  مساهماتها  خالل  من  ذلك  في  بما  المنظمة، 

جتماعية  االتفاقيات االقتصادية للمنظمة. وإنني لعلى يقين أن الشراكات التي نسعى لبنائها وتعزيزها في المجاالت اال

واالقتصادية ستحقق الفائدة المرجوة لدولنا األعضاء خالل فترة الجائحة وبعدها بقدر سعينا الحثيث لمواصلة دعم  

 الجهود العالمية لبناء عالم أكثر استقراراً ونماًء وازدهاراً. 

 أشكركم على كريم اهتمامكم وأتمنى لكم التوفيق والسداد في مداوالتكم. 

 مة هللا وبركاته.والسالم عليكم ورح

----- 
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 كــلــمة

 معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر 

 رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

 

 في 

 

في افتتاح االجتماع الوزاري للدورة السابعة والثالثين للجنة الدائمة للتعاون التجاري واالقتصادي  

  (COMCEC)لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 

 م( 2021نوفمبر   24هـ ) 1443ربيع الثاني  19األربعاء الموافق 

 

 

 

 

األنبيـاِء والمرسـليْن، سيِدنا ُمحمٍد األَميْن، وعلى آِلِه وصْحبِِه  الحمُد هللِ رّبِ العالميْن، والَصالةُ والسالُم على خاتَِم 

 أجمِعينْ 

o أقطاي فؤاد  السيد  التجاري  نائب  دولة  للتعاون  الدائمة  اللجنة  رئيس  التركية  الجمهورية  رئيس  فخامة 

   واالقتصادي لمنظمة التعاون اإلسالمي

o  أصحاب المعالي الوزراء 

o  ،األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي معالي السيد حسين إبراهيم طه 

o الكرام...  أعضاء الوفود 

o  ،األخوة واألخوات 

 

 ...السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.. وبعـــــد

 

بَاِدَئ ِذي بَْدٍء، اسمحوا لي أن أعرب عن شكري وامتناني لفخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية  

التركية ورئيس لجنة الكومسيك، على جهوده لعقد هذا االجتماع وعلى ما لقيناه من حفاوة االستقبال منذ أن وطأت  

 تحديات.  أقدامنا أرض بلدكم الكريم في هذه الظروف التي تكتنفها ال 

واالقتصادي   التجاري  للتعاون  الدائمة  للجنة  والثالثين  السابعة  الدورة  في  أشارك  أن  دواعي سروري  لمن  إنه 

لمنظمة التعاون اإلسالمي، وذلك للمرة األولى كرئيس لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية. وبهذه المناسبة، أود أن  

ة السعودية ، على ترشيحي لهذا المنصب. كما أشكر  أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة بلدي، المملكة العربي 

 جميع الدول األعضاء على تأييدها لهذا الترشيح وانتخابي رئيسا  لهذه المؤسسة العريقة.  

 

 

 

 دولة نائب الرئيس، 

 أصحاب المعالي والسعادة، 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXy6-u88raAhUIxxQKHSjuCLcQjRx6BAgAEAU&url=http://allhdpapers.blogspot.com/2014/04/islamic-wallpapers-bismillah-images.html&psig=AOvVaw2T3kvksGVAdHcitE96lagX&ust=1524384065521456
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 السيدات والسادة، 

خاللهما من تحديات غير مسبوقة لالقتصاد  عامين استثنائيين، وذلك بالنظر إلى ما شهدناه    2021و    2020كان عاما  

مشهد التنمية العالمي بشكل كبير، وأدت عمليات اإلغالق إلى تفاقم حالة عدم    19-العالمي. لقد غيّرت جائحة كوفيد

 اليقين االجتماعي واالقتصادي بل وانزالق االقتصاد العالمي إلى الركود. 

في المائة وبلغ متوسط االنخفاض في دولنا األعضاء البالغ   3.3، انكمش االقتصاد العالمي بنسبة  2020ففي عام  

في المائة    8.8في المائة. كما أن األرقام األخيرة الصادرة عن منظمة العمل الدولية تُظهر أن    1.7دولة    57عددها  

 مليون وظيفة بدوام كامل. 255من ساعات العمل العالمية فُقدت خالل العام الماضي بأكمله، أي نحو 

يجة لذلك، سارعت الحكومات إلى تخصيص تريليونات الدوالرات في إطار حزم تحفيز كبيرة لمساعدة المحتاجين  ونت

الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولكن لألسف لم تتوفر لدى العديد من بلداننا األعضاء  ودعم الشركات، وخاصةً 

 ر صعوبة. اإلمكانات والموارد الكافية، وبالتالي أصبحت رحلتها للتعافي أكث

تطبيق في  التوسع  التطعيمات إن  كوفيد برنامج  المتغيرات    19-ضد  إبقاء  بشرط  المنشود  التعاف  بتحقيق  ليبشر 

الفيروسية تحت السيطرة، بَْيدَ أن عدم التكافؤ في فرص الحصول على اللقاحات وتوزيعها يمكن أن يهدد االنتعاش 

 في ذلك دولنا األعضاء.  القوي والشامل في العديد من البلدان النامية، بما

 

 دولة نائب الرئيس، 

 أصحاب المعالي والسعادة، 

 السيدات والسادة، 

لهذه التحديات، أطلقت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية برنامجها االستراتيجي الشامل للتأهب واالستجابة  إدراكاً 

تصميم هذا البرنامج لمساعدة البلدان  مليار دوالر أمريكي. وقد تم    4.6بتعهدات إجمالية بلغت    19-لجائحة كوفيد

)االستجابة،   المحاور  ثالثي  نهج  خالل  من  منها  والتعافي  آثارها  من  والتخفيف  الجائحة  احتواء  على  األعضاء 

واالستعادة ، وإعادة التشغيل( على المدى القصير والمتوسط والطويل. باإلضافة إلى ذلك، يلبي البرنامج األولويات  

 جابة الفورية والطارئة لقطاعي الصحة والغذاء.  التي تتجاوز االست 

 

كشفت عن ثغرات عميقة في النظام العالمي وأدت إلى إعادة التفكير في أولويات التنمية،    19-ال شك أن جائحة كوفيد 

 حيث يمكننا استخالص خمسة دروس من هذه األزمة، أوجزها في النقاط التالية:  

   أظهر الوباء أن االقتصادات التي تعاني من هشاشة البنية التحتية االجتماعية وضعف قاعدة رأس  أوال ،

 المال البشري أقل قدرة على احتواء األزمات الصحية. 

   االقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الخارجية مع محدودية تحوطاتها المالية أكثر عرضة ثانيا ،

ال االقتصاد  بأداء ألزمات  ومرتبطاً  هشاً  البلدان  لهذه  والتعافي  المرونة  مسار  يظل  لذلك،  ونتيجة  كلي. 

 االقتصادات المتقدمة. 

   من الضروري اعتماد إصالحات مناسبة لتحفيز االستثمارات المحلية وجذب االستثمارات األجنبية  ثالثا ،

 ذات القيمة المضافة العالية. 

   التحول الرقمي في بناء أنظمة قابلة للتكيف وسريعة االستجابة ومرنة.    ، سلط الوباء الضوء على أهميةرابعا 

   أصبح التعاون والتكامل اإلقليميان جزءاً ال يتجزأ من أجندة التنمية الجديدة. أخيرا ، 

 

المستد التحتية والتنمية البشرية  البنية  القليلة المقبلة على  امة بناًء على ذلك، يجب أن نركز أولوياتنا في السنوات 

 لضمان تحقيق الرفاه والقدرة على الصمود. 
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فإني   للتنمية،  البنك اإلسالمي  المستديرة لمحافظي  المائدة  مناقشات اجتماع  إلى محصلة  السياق، واستناداً  في هذا 

( ومعالجة 2( تعزيز التعافي من الوباء، )1أعمل حالياً على رسم مالمح إعادة المواءمة االستراتيجية للبنك من أجل )

 ( والمساعدة في دفع أجندة النمو االقتصادي األخضر.  3الفقر وبناء القدرة على الصمود، )

كما أنه من الضروري العمل على سد الفجوتين الرئيسيتين: الفجوة الرقمية وفجوة التطعيم مع تعزيز الحصول على  

 الرعاية الصحية والتعليم واستعادة الكرامة والفرص. 

إعطاء األولوية لتنمية رأس المال البشري. فال يمكن بناء القدرة على الصمود والتصدي  ومن نافلة القول ضرورة  

للفقر المدقع بدون رأس مال بشري مالئم. سيؤدي االستثمار الكبير في التعليم الجيد والخدمات الصحية الشاملة إلى  

 امة. إزالة العقبات الرئيسة التي تعوق النمو وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستد

االئتماني  التصنيف  وكاالت  بأن  علماً  الكريم  جمعكم  أحيط  أن  يسعدني  بالتحديات،  المليئة  السنوات  من  وبالرغم 

"  AAAأكدت من جديد تصنيف البنك اإلسالمي للتنمية بدرجة " "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش "الكبرى 

 مع نظرة مستقبلية مستقرة.  

نك قد نجح في تأمين إصداراته من الصكوك العامة والخاصة. إن نجاح البنك في الحفاظ  كما يسعدني أن أبلغكم أن الب

على أعلى تصنيف ائتماني ممكن ألكثر من عقد من الزمان هو شهادة واضحة على دعم الدول المساهمة إضافة إلى  

ا في الزيادة السادسة في رأس اإلدارة المالية الحصيفة. ومن هذا المنبر أدعو الدول األعضاء التي لم تعلن اكتتابه

 مال البنك أن تبادر بذلك دعماً لرسالة البنك وللمحافظة على تصنيفه الهام. 

 

 دولة نائب الرئيس، 

 السيدات والسادة، 

تواجه معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة بسبب الوباء. وتعد قيود السيولة من القضايا األخرى  

المثيرة للقلق، حيث تواجه العديد من تلك الشركات صعوبات في الحصول على الدعم المالي. كان للوباء تأثير كبير  

 وك اإلسالمية. على النظام المصرفي بأكمله، ولم يستثن هذا التأثير البن

دعم   المجموعة  تواصل  التعافي،  إلى  للوصول  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  تبذلها  التي  الجهود  إطار  وفي 

 الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل برامجها المختلفة، فعلى سبيل المثال: 

إطار   للطوارئفي  االستجابة  "المؤسسة  مبادرة  بين  اال المشتركة  لتأمين  الصادرات"  اإلسالمية  وائتمان  ستثمار 

مليون دوالر أمريكي في قطاعي    300و"صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية"، تم دعم معامالت تجارية بما يقارب  

مليون دوالر أمريكي كأساس لعمليات التأمين مما يعكس قدرة  1األغذية والسلع األساسية األخرى، وذلك باستخدام 

 مرة.  200رفع تعادل أكثر من 

وتنفيذ  أ اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  التابع  األعمال"  ذكاء  "مركز  إنشاء  مبادرة  في  المحرز  بالتقدم  يتعلق  فيما  ما 

،  2020اللذين تم اعتمادهما خالل الدورة السادسة والثالثين للكومسيك التي عقدت في نوفمبر    70و  69القرارين رقم  

هذه الدورة للنظر فيه وتقرير مرحلي عن الوضع الحالي للمبادرة.  فقد تم إعداد تقرير شامل عن خطة التنفيذ وتقديمه ل

هذا باإلضافة إلى اقتراح حول برنامج بناء قدرات المستفيدين المحتملين من مركز ذكاء األعمال، والذي شارك في 

واالقتصادية  األبحاث اإلحصائية   إعداده كل من "المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات" و"مركز  

لطلب   استجابة  وذلك  التجارة"  لتنمية  اإلسالمي  و"المركز  )سيسرك("  اإلسالمية  للدول  والتدريب  واالجتماعية 

 .2021االجتماع السابع والثالثين للجنة المتابعة التابعة للكومسيك المنعقد في يونيو 

٪ من إجمالي اعتمادات  93مباشر من حوالي  كما استفادت الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان األعضاء بشكل  

 مليون دوالر أمريكي.  561مشاريع "المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص" والبالغة 

مليون    604.7بالنسبة للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، فقد قدمت المؤسسة دعماً للدول األعضاء قدره  

، علماً أنه تم  19-البنك للتأهب واالستجابة لجائحة كوفيد لمجموعة تراتيجيدوالر أمريكي في إطار البرنامج االس

مليون دوالر أمريكي من هذا الدعم لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما التزمت المؤسسة   266.4تخصيص  

 مليون دوالر أمريكي كتمويل إضافي لصالح الدول األعضاء في إطار مرحلة التعافي.   750بتقديم 
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ضافة لجهود المؤسسة في تمويل التجارة، فإنها تحرص على تقديم حلول متكاملة تمزج بين تمويل وتنمية التجارة  وإ

للرفع من تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولنا األعضاء من خالل تصميم وتنفيذ برامج ذات بعد إقليمي 

من أجل المساهمة في    2017اإلفريقية الذي أطلقته عام  ودولي. ومن هذه البرامج، برنامج جسور التجارة العربية  

 الرفع من مستوى التبادل التجاري بين الدول اإلفريقية والعربية. 

كما أطلقت المؤسسة في أكتوبر الماضي المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية  

العربي القمة  لقرار  إنفاذاً  )بيروت  )األفتياس(،  الرابعة  االقتصادية  لدولنا  2019ة  الدعوة  نوجه  المناسبة،  وبهذه   .)

 األعضاء لالنضمام لهذين البرنامجين واالستفادة منهما.

 

 

 دولة نائب الرئيس، 

 أصحاب المعالي والسعادة، 

 السيدات والسادة، 

هذه لتعزيز  التعاون اإلسالمي األخرى  منظمة  الكومسيك ومؤسسات  مع  العمل  االنتعاش   سنواصل  لدعم  الجهود 

السريع والقوي في البلدان األعضاء من خالل التحوالت االقتصادية الشاملة والمرنة والمتوازنة لنماذجنا االجتماعية 

 واالقتصادية الحالية.  

في األشهر المقبلة، سوف نبذل الجهود للتنسيق بشأن "كيف يمكننا بشكل جماعي تمهيد الطريق لمستقبل نمو مستدام  

 "، ال سيما في ضوء عملية إعادة المواءمة االستراتيجية التي يجريها البنك حالياً. 19- الل حقبة ما بعد كوفيدخ

وفي الختام، أود أن أتقدم بخالص الشكر لجميع الدول األعضاء لدعمها المتواصل لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.  

 سيما في هذه األوقات الصعبة.  كما أشكر أمانة "الكومسيك" على تعاونها المستمر، ال

أرجو النجاح لمداوالت اجتماعات الدورة السابعة والثالثين للجنة االقتصادية للتعاون التجاري واالقتصادي، آمالً  

في أن تخرج بتوصيات ومقترحات عملية تهدف إلى ترقية وتعزيز التعاون بين دولنا األعضاء، مؤكداً لألعضاء  

 بنك اإلسالمي للتنمية بدعم "الكومسيك".  الكرام التزام مجموعة ال 

 

 شكرا  دولة نائب الرئيس، 

 وبركاته...  هللا ورحمة عليكم  والسالم
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 والثالثين البيان الختامي الجتماع الكومسيك السابع 

 ( 2021نوفمبر   25)

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 السادة الوزراء، 

 المشاركون األعزاء، 

 أحييكم جميعا بسالم هللا، أطيب تحية، 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

اآلراء لقد أتممنا دورة الكومسيك الوزارية السابعة والثالثين بنجاح بعد مناقشات مثمرة. وتوصلنا إلى توافق  

 باإلجماع، ونتيجة لذلك، أحرزنا مراحل مهمة على طريق تعاوننا. 

سنبدأ في تنفيذ نظام التجارة التفضيلية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، باعتباره أهم مشروع  

 . 2022يوليو   1للكومسيك في مجال التجارة، اعتباراً من 

أع لجميع  امتناني  عميق  عن  أعبر  بنظام  وبينما  الوصول  في  جهودهم  على  التجارية  المفاوضات  لجنة  ضاء 

 إلى هذه المرحلة؛ أدعو جميع الدول األعضاء إلى االنضمام إلى هذا النظام.  TPS-OICاألفضلية التجارية 

وعلى الرغم من أن تنفيذ النظام يعد خطوة مهمة، فإن األهم من ذلك اتخاذ مزيد من الخطوات على الشكل الذي   

 ه نظام التجارة العالمي المتحرر. يقتضي

 هذا الصباح. TPS-OICوقد أدرج هذا الموضوع في جدول أعمال اجتماع وزراء التجارة   

التخاذ   قوية  مشتركة  بإرادة  جهودنا  تكثيف  إلى  نحتاج  للنظام،  االقتصادية  والفوائد  الكفاءة  تعزيز  أجل  ومن 

المشاكل التي تواجهها اإلجراءات الجمركية، ووثائق العبور  خطوات ملموسة إلزالة الحواجز غير الجمركية مثل  

 واالعتراف المتبادل بالوثائق. 

وقد حضرنا قبل ظهر اليوم، القمة العالمية السابعة للحالل، ومعرض الحالل الثامن لمنظمة التعاون اإلسالمي،   

 لحالل واستهالكه".والذي تم تنظيمه تحت شعار "المعايير الجديدة للعصر الجديد: ضرورة إنتاج ا

 أرى أن هذه االنشطة فرصة عظيمة لتطبيق معايير الحالل من قبل المزيد من البلدان.  

الحالل،    والخدمات  المنتجات  قطاع  في  فاعلية  أكثر  بدور  للقيام  جهودنا  تسريع  على  تركيا،  بصفتنا  سنعمل 

 وسنواصل دعمنا للتعاون في هذا الصدد. 

 المشاركون األعزاء، 

 مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في هذا االجتماع هو تطور آخر نوليه أهمية كبيرة.  إن إطالق 

 ونعتقد أن المركز سيوفر حلوالً موثوقة وسريعة وفعالة للنزاعات التجارية واالستثمارية. 

اإل  الغرفة  وال سيما  العملية،  هذه  في  ساهموا  الذين  المصلحة  أشكر جميع أصحاب  أن  للتجارة  وأود  سالمية 

 والصناعة والزراعة واتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا.

وبهذه المناسبة، أود أن أؤكد أن المركز يخاطب القطاعات الخاصة لجميع أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي،  

 وأن جميع الخطوات الملموسة التي ستتخذها المنظمة في هذا الصدد ستعطى األولوية. 

 المشاركون األعزاء، 

اإلسالمي مشروع مهم للكومسيك، يهدف إلى تعميق التعاون بين بورصات   OIC-COMCEC 50إن مؤشر 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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هدفنا الرئيسي هو استخدام الصندوق الذي تم إنشاؤه في نطاق المؤشر كأداة استثمارية مهمة لجميع المستثمرين   

 القادمة.  في الفترة 

وفي هذا الصدد، أعتقد أن جميع الدول األعضاء ستقوم بدورها في الترويج للصندوق بين المستثمرين وتشجيع  

 االستثمار في الصندوق. 

 المندوبون األعزاء، 

لقد كان موضوع جلستنا الوزارية هذا العام هو "دور التمويل اإلسالمي في دعم األعمال الصغيرة والشركات  

 ". 19-لمتوسطة ضد كوفيدالصغيرة وا

بتفشي  وكما ناقشنا في جلسة تبادل وجهات النظر بالتفصيل، فقد تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة سلباً 

 ، واكتسبت تدابير دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ أهمية في جميع أنحاء العالم. 19-كوفيد

 ادي العالمي عقبتين أمام تقديم الدعم الالزم. ورغم ذلك، تعد الموارد العامة المحدودة واالنكماش االقتص

الصغيرة   والشركات  الصغيرة  المشاريع  باستمرار  ندعم  أن  الضروري  من  الصعبة،  الظروف  هذه  في 

 والمتوسطة بشكل خاص، وأن ننتج حلوالً مبتكرة لتعزيز قدراتها التصديرية. 

ل األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومن المهم أن تتضافر جهود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدو

 بهدف اكتشاف طرق تجارية جديدة وأسواق تصدير جديدة. 

ويجب علينا باعتبارنا الدول األعضاء أن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس   

 التعاون بين الدول. 

سة التبادل الوزاري لوجهات النظر، هو أداة  و"التمويل اإلسالمي"، الذي طرحناه على جدول األعمال في جل 

 . 19-مهمة للبلدان الشقيقة في دعم المشاريع الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة ضد وباء كوفيد 

الشركات    لدعم  جهودها  في  بلداننا  ستوجه  الموضوع،  هذا  حول  عناوين  أربعة  تحت  السياسات  وتوصيات 

 الصغيرة والمتوسطة. 

وفي هذا السياق، يجب أن نقوم بتقديم الدعم الالزم لدولنا الصديقة والشقيقة التي تعاني من مشاكل اقتصادية  

 الميزانية، في بيئة الوباء. خطيرة للغاية، وفي مقدمتها االنكماش التجاري وعجز

 المندوبون األعزاء،  

 لقد أضفنا التحول الرقمي باعتباره مجاالً مهماً ومتصاعداً إلى مجاالت تعاوننا. 

 فقد أصبحت المنصات الرقمية أداة مهمة لتقديم الخدمات العامة بشكل أكثر فعالية وسرعة وشفافية.  

 ية كمجال يوفر مزيداً من الفرص. باإلضافة إلى ذلك، تبرز التجارة اإللكترون 

يجب علينا تطوير سياسات مشتركة حول الرقمنة التي نشعر بآثارها أكثر فأكثر في جميع مجاالت الحياة، وتقييم  

 الفرص التي يوفرها التحول الرقمي. 

هذا   والتصميم الذي ظهر في اجتماع الكومسيك السابع والثالثين بشأن التعاون في مجال التحول الرقمي في

 السياق، مهم للغاية. 

إنني على يقين بأن الدول األعضاء والمؤسسات في منظمة التعاون اإلسالمي ستظهر الحساسية الالزمة في   

 "دعم الرقمنة ببرامج ملموسة"، والذي هو من بين قرارات االجتماع.

ضعتها مجموعات عمل وأدعو جميع الدول األعضاء إلى المتابعة عن كثب، تنفيذ توصيات السياسات التي و

 الكومسيك والتي تم تبنيها على المستوى الوزاري. 

 المندوبون األعزاء، 

وكما أكد رئيس الكومسيك، ورئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، في خطابه االفتتاحي أمس، فإننا نشعر بحزن  

 والمحتملة التي تهدد العالم. عميق من الوضع الذي يعيشه العالم اإلسالمي إضافة إلى األزمات االقتصادية الحالية 
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يكافح المسلمون من أجل البقاء في ظروف صعبة في سوريا وفلسطين وميانمار وكشمير وفي العديد من مناطق  

 العالم. 

 وتستمر معاداة اإلسالم بكونها إحدى المشاكل العالمية التي تتطلب منا أن نكافحها جميعاً بصفتنا أمة. 

المشتركة إلطالق اإلمكانات الحقيقية لمنظمة التعاون اإلسالمي، ثاني أكبر منظمة  لقد آن األوان لتكثيف جهودنا   

 دولية بعد األمم المتحدة. 

 وإني على يقين أنه بهذه الطريقة، ستتاح للعالم اإلسالمي فرصة حل القضايا التي يواجهها بجهوده وإرادته. 

 المندوبون األعزاء، 

نريد استقرار أفغانستان في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الشعب األفغاني من الحصول على مستقبل مزدهر.   

 ونحن بصفتنا المجتمع الدولي، يجب علينا تسريع جهودنا لتقديم المساعدة اإلنسانية والخدمات األساسية في أفغانستان. 

أنها قضية مشتركة الفلسطينية على  القضية  إلى  ننظر  السابقة،    وإننا  السنوات  ألمتنا. وسنواصل على غرار 

 الوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في قضيتهم العادلة. 

وكما صرح السيد خالد العسيلي وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني في خطابه أمس، "في فلسطين حيث تظهر   

ليس على الصعيد السياسي فحسب، بل كذلك  آثار الوباء بشدة؛ يجب أن يكون من واجبنا دعم تضامننا مع إخواننا،  

 على صعيد االقتصاد والتنمية".

أعتقد أن إخواننا وأخواتنا الذين اجتمعوا تحت مظلة منظمة التعاون اإلسالمي سيبدون الحساسية الالزمة حتى 

ة إلسرائيل  ال تضعف القضية الفلسطينية. ويجب أن نتخذ جميع الخطوات الالزمة ضد جميع السياسات غير القانوني

 في القدس الشرقية والضفة الغربية، وأن نستمر في معارضتها بصوت عاٍل. 

 المندوبون األعزاء،  

 نرغب في استكمال العملية السياسية في سوريا بنجاح.  

ومعركتنا ضد المنظمات اإلرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب التي تشكل  

 تهديداً لوحدة أراضي سوريا وكذلك أمننا القومي، ستستمر بال انقطاع.

 ونواصل دعمنا القوي لتحقيق االستقرار الدائم والسالم واالزدهار في ليبيا.  

 ا منذ بداية األزمة اإلنسانية التي يواجهها مسلمو الروهينجا، وسنواصل القيام بذلك. لقد وقفنا إلى جانب إخوانن

 ونأمل أال يؤدي الوضع السياسي في ميانمار إلى تفاقم الظروف اإلنسانية الصعبة ألشقائنا المسلمين. 

نا بشأن هذه المسألة  وبهذا الفهم، نواصل بصفتنا تركيا دعم الجهود السياسية واإلنسانية. وسنواصل نقل حساسيات 

 إلى محاورينا. 

 المندوبون األعزاء، 

والتمكين   الفعالة  االجتماعية  المساعدة  "تقديم  أنه  على  المقبل  للعام  اآلراء  تبادل  جلسة  موضوع  تحديد  تم 

 ". 19-االجتماعي واالقتصادي في جائحة ما بعد كوفيد 

كوفيد مكافحة  تجارب  مشاركة  في  سيساهم  الموضوع  هذا  أن  بعقل  19-أعتقد  الوباء  بعد  ما  فترة  وتشكيل   ،

 مشترك. 

قبل أن أختتم كالمي، أود أن أكرر أطيب تمنياتي للسيد حسين إبراهيم طه، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي 

الذي بدأ مهامه هذا الشهر، وأود أن أعرب عن اعتقادي أنه بفضل معرفته وخبرته، سوف يعزز العمل الذي بدأناه  

 إصالح منظمة التعاون اإلسالمي. في سياق 

 وبهذه المناسبة، أود أن أؤكد مرة أخرى دعمنا القوي له في جهوده في هذا االتجاه.  

وأكرر شكري الخالص لجميع وفود الدول األعضاء، واألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومؤسسات 

هماتهم القيمة. وإني سعيد جداً على اجتماعنا وجهاً  منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات الدولية األخرى على مسا

 لوجه بعد استراحة طويلة.
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آمل بصدق أن تسفر اجتماعاتنا ومداوالتنا وقراراتنا في تبادل وجهات النظر عن نتائج مثمرة للعالم اإلسالمي،  

 وتعميق تعاوننا كأمة إسالمية. 

على   وأياماً صحية،  وسعيدة  آمنة  رحلة  لكم جميعاً  بذكريات  أتمنى  إسطنبول  من  بالدكم  إلى  تعودوا  أن  أمل 

 وصداقات طيبة.

 أستودعكم في أمان هللا.  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
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 وثيقة الغرفة 

 العمل التجاري( )االجتماع السابع عشر لمجموعة 

، حول  2021سبتمبر    30( بنجاح اجتماعها السابع عشر في  TWGعقدت مجموعة الكومسيك للعمل التجاري )

في البلدان األعضاء في   19-موضوع "التدابير االحترازية من أجل استدامة تيسير التجارة أثناء وبعد وباء كوفيد

الغرفة و وثيقة  إعداد  تم  التعاون اإلسالمي".  إجراؤه خصيًصا  منظمة  تم  الذي  البحث  لتقرير  الرئيسية  للنتائج  فقًا 

. تتضمن الوثيقة الحالية توصيات السياسة التي تم تسليط  TWGلالجتماعين السادس عشر والسابع عشر لـمجموعة  

 الضوء عليها خالل االجتماع. 

 توصيات السياسات هي كما يلي: 

الهيكلية من خالل تبسيط اإلجراءات والوثائق المطلوبة، وتعزيز االستثمارات  تعزيز التحوالت    :1توصية السياسة  

في البنية التحتية الرقمية، وتحسين أنظمة إدارة المخاطر الجمركية، وزيادة االستفادة من إمكانات الشراكة بين  

دمات وسط األزمات  القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق الكفاءة والمرونة على المدى الطويل في مواجهة الص 

 العالمية أو اإلقليمية. 

 األساس المنطقي: 

إن تطوير وتعزيز القدرات المادية والرقمية والقانونية الموجودة بالفعل ال يمِكّن البلدان من تقديم خدمات ذات جودة  

دمات في  أعلى للتجار فحسب، بل يشكل أهمية كبيرة أيضاً من حيث توفير قدر أكبر من المرونة في مواجهة الص 

 أوقات األزمات. 

وبهذا المعنى، فإن تبسيط أو تقليل أو حتى إلغاء اإلجراءات المتعلقة بالواردات والصادرات والتجارة العابرة يسهل  

الممارسات الجمركية، وبالتالي يجعل اإلدارة الشاملة لألزمات أسهل عبر طرق متعددة مثل تسهيل التجارة للسلع  

 سل التوريد، إلخ. الطارئة أو الحفاظ على سال

المعلومات   لتكنولوجيا  الداعمة  التحتية  البنية  مثل تطوير  فعالة  أدوات  الرقمية من خالل  التحتية  البنية  إن تحسين 

الرقمية، وتشجيع تنفيذ   الجمارك وغيرها من إجراءات الوكاالت الحدودية، وتوفير قبول النسخ  وأتمتة إجراءات 

متداولين من استخدام التوقيعات اإللكترونية؛ له دور حاسم في المساعدة في تبسيط  أنظمة النافذة الواحدة، وتمكين ال

العمليات الحدودية وتقليل التفاعالت الشخصية. لذلك، يعد االستثمار في البنية التحتية الرقمية أحد التوصيات التي  

 يمكن تحديد أولوياتها.

المخاطر الجمركية أمًرا ضرو البضائع وتجنب التأخير المطول على يعد استخدام أنظمة إدارة  ريًا لتسريع شحن 

بشحن   هناك حاجة لإلسراع  تكون  الطوارئ عندما  أوقات  في  أهمية وعمليًا  أكثر  دور تسريعها  الحدود. ويصبح 

 المنتجات الهامة مثل المنتجات الطبية. 

إلى تعزيز التحوالت الهيكلية، يمكن االستفادة من إمك انات القطاع الخاص من خالل في جميع المساعي الرامية 

( كأداة فعالة لتحقيق المشاريع العامة من خالل تمويل القطاع الخاص  PPPsالشراكات بين القطاعين العام والخاص ) 

 والخبرات والقدرات. 

ضمان التنسيق الفعال والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل إدارة األزمات  :  2توصية السياسة  

الكفاءة، من خالل إنشاء آليات تنسيق وطنية بين الوكاالت، وتعزيز التعاون بين الوكاالت عبر الحدود،  بمزيد من  

 وتوسيع الشراكات اإلقليمية والدولية وتحسين النشر، وكذلك توافر المعلومات المتعلقة بالتجارة. 

 األساس المنطقي:  

المصلحة ذوي الصلة أمر مهم للغاية للنجاح في أي عمل التنسيق الفعال والتواصل والشراكة مع جميع أصحاب  

تجاري له طبيعة يتعدد فيها أصحاب المصلحة. ومع ذلك، في أوقات األزمات العالمية، يتطلب حل المشكالت حلوال  

الخارجية، يساهم الدائرة  إلى  الداخلية  الدائرة  للنجاح. وبالتالي، من  الفعال شرطا مسبقا  التنسيق    عالمية، ويصبح 

تحسين آليات التنسيق وتعزيزها على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية بشكل كبير في اإلدارة الفعالة لألزمات 

 العالمية. 

البلدان التي أنشأت آليات تنسيق فعالة عبر السلطات ذات الصلة أكثر نجاًحا نسبيًا في االستجابة للوباء. لذلك، يجب  

المشتركة بين الوكاالت بطريقة تشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين قدر اإلمكان تصميم آليات التنسيق الوطنية 

والمالية   الخارجية  التجارة  عن  المسؤولة  والوزارات  التجارة  غرف  مثل  العامة  والسلطات  األعمال  )ممثلو 
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ع قواعد وإجراءات  واإلحصاءات، إلخ.(. عالوة على ذلك، قد يتم تفويض آليات التنسيق الوطنية لتقديم المشورة ووض

 ملزمة فيما يتعلق بتدابير تيسير التجارة. 

على المستوى اإلقليمي، تتمثل إحدى األدوات العملية في توقيع اتفاقيات ثنائية أو مذكرة تفاهم مع البلدان المجاورة  

يل التجارة. تعمل أو دول العبور أو أهم الشركاء التجاريين من أجل مواءمة وتنسيق العوامل المختلفة المتعلقة بتسه

 هذه األداة أيًضا على زيادة فعالية تدابير األمن والسالمة المطلوبة خالل هذه الفترة الخاصة.

إن التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية الحكومية أو غير الحكومية )منظمة التعاون اإلسالمي، منظمة الجمارك 

ل الجوي الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي، إلخ( له أهمية قصوى  العالمية، منظمة التجارة العالمية، اتحاد النق

 ألنه يوفر التوجيه والمساعدة الفنية والتدريبية باإلضافة إلى منصة تبادل الخبرات. 

وضع خطة وطنية لتيسير التجارة في حاالت الطوارئ، عند االقتضاء، مع جميع المكونات    :3توصية السياسة  

لصحيحة والسريعة في الوقت المناسب، لضمان االستجابة والتعافي أثناء الجائحة وحقبة ما واألدوات الالزمة ا

 بعد الجائحة. 

 األساس المنطقي:  

تعد الخطة الوطنية لتسهيل التجارة في حاالت الطوارئ في صميم جهود إدارة جميع األزمات؛ ألنها تجمع جميع  

 جيدًا وآليات المراقبة والتقييم( معًا لفترة الوباء وما بعد الوباء. المكونات الضرورية )مثل أدوات التنفيذ المصممة 

الغرض الرئيسي من الخطة الوطنية الطارئة لتيسير التجارة هو ضمان االستجابات الصحيحة والسريعة وفي الوقت   

، فإن االستعداد  المناسب وعمليات التعافي لجميع أصحاب المصلحة في تيسير التجارة بطريقة منسقة جيدًا. وبالتالي

 للصدمات المستقبلية هو أحد األهداف الرئيسية للخطة الوطنية لتسهيل التجارة الطارئة.

تسهيل التجارة لبضائع الطوارئ، وتبسيط اإلجراءات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  :  4توصية السياسة  

ذ تدابير لتسريع التخليص الفوري واإلفراج  إنشاء مرافق تخزين مناسبة لتخزين وتوزيع سلع الطوارئ، واتخا

 عن سلع الطوارئ في الجمارك. 

 األساس المنطقي: 

  19-يعد الوصول السريع إلى سلع الطوارئ مثل اإلمدادات الطبية والغذاء أحد الجوانب األكثر أهمية لوباء كوفيد

العيش. لذلك من الضروري اعتماد سياسات ديناميكية نظًرا ألن عدم توفرها قد يكون له آثار كبيرة على الحياة وسبل  

، ومن أجل  19- خاصة مصممة خصيًصا لسلع الطوارئ من أجل تقليل اآلثار االجتماعية واالقتصادية السلبية لكوفيد

 تقليل مدة األزمات. 

عتبار تبعاً ألولوياتها  في هذا الصدد، يجب أن تؤخذ جميع التدابير المضادة الممكنة لتيسير تجارة السلع الطارئة في اال

( إنشاء مرافق تخزين مناسبة  2( تخفيض / إلغاء التعريفات والضرائب والقيود التجارية األخرى مؤقتًا، )1مثل )

( اتخاذ تدابير لتسريع التخليص الفوري واإلفراج عن سلع الطوارئ في الجمارك،  3لتخزين وتوزيع سلع الطوارئ )

أثناء عملية  ( استخدام األتمتة والمعالجة  4) اإللكترونية للبيانات والمدفوعات اإللكترونية لتجنب االتصال المادي 

( نشر مواد إعالمية 6( تجنب االضطرابات في إنتاج السلع األساسية نتيجة النقطاع سلسلة التوريد، )5التخليص، )

 سلع األساسية وغير األساسية. عن تصنيف السلع الطارئة / األساسية وتدريب مسؤولي الجمارك للتمييز بسرعة بين ال

 استدامة سالسل التوريد من أجل تسهيل إدارة الجائحة وأية كوارث أخرى غير متوقعة. :  5توصية السياسة 

 األساس المنطقي:  

أظهر مدى ضعف    19-أهمية استدامة سالسل التوريد أكثر من أي وقت مضى. ألن وباء كوفيد  19-يبرز وباء كوفيد

التوريد الحالية، وأن هناك حاجة ملحة الستراتيجية جديدة لسالسل التوريد من أجل جعلها أكثر مرونة  إدارة سالسل  

 خاصة عند النظر في الدور الحاسم الذي تلعبه في االقتصاد الكلي. 

، كانت المشاكل األكثر شيوًعا تبعاً لشكاوى الشركات تتعلق بشكل أساسي بالصعوبات على  19-خالل وباء كوفيد

دود عند تصدير أو استيراد البضائع بدالً من المشكالت المتعلقة بمورديها. وبالتالي، من أجل منع االنقطاعات  الح 

الكبيرة في سالسل التوريد العالمية خالل هذه الفترات وتقليل عواقبها االقتصادية، يمكن األخذ بعين االعتبار ما يلي:  

( توفير تحديثات منتظمة 2المستدامة حيث يؤخذ الوباء في االعتبار، )( اعتماد استراتيجية جديدة لسالسل التوريد  1)

( تبسيط اإلجراءات  3للقواعد واإلجراءات المتعلقة باإلجراءات الجمركية لمزيد من الشفافية والقدرة على التنبؤ )

 واللوائح الخاصة باستيراد وتصدير السلع الوسيطة. 

 أجل تقليل اآلثار االقتصادية السلبية للوباء. دعم استمرارية العمل من   :6توصية السياسة 

 األساس المنطقي: 

تسبب الوباء العالمي غير المسبوق بضرر كبير في االقتصاد واألعمال. وفقًا لتقديرات منظمة التعاون االقتصادي  

عات  % مقارنة بفترة ما قبل الجائحة. تضررت قطا50% إلى  40(، انخفضت أرباح الشركات بنحو  2020والتنمية )
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الخدمات مثل الضيافة والترفيه والنقل بشدة من الوباء. وتأثرت الشركات الشابة أكثر من الشركات المتطورة / ذات  

( العديد من التحديات مثل انخفاض  MSMEsالخبرة. واجهت الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )

 ، والصعوبات في الحصول على تمويل ميسور التكلفة. الطلب، وارتفاع التكاليف الثابتة، ونقص رأس المال الكافي

لذلك من أجل تحقيق الهدف األقصى المتمثل في حماية االقتصاد من حاالت اإلفالس والفشل، من الضروري اتخاذ   

تدابير خاصة للشركات لتقليل تأثير األزمات على قدراتها التشغيلية للشركات. إن الحفاظ على قنوات اتصال فعالة 

التي يواجهونها في الجائحة، وتصميم تدخالٍت سياسيٍة مناسبٍة،  مع مم للتحديات  ثلي األعمال من أجل فهٍم أفضل 

السياسات.    لواضعي  األولى  المضادة  التدابير  بين  من  الرسوم  سيكون  بتأجيل  والمصدرين  للمستوردين  السماح 

المطالب لتقديم  الزمنية  األطر  وتمديد  والرسوم،  والضرائب  التجارة،  الجمركية  بإجراءات  المتعلقة  والنداءات  ات 

وتقليل   اإلنترنت،  عبر  للتسوق  العالمي  التوسع  من  لالستفادة  الحدود  عبر  اإللكترونية  التجارة  وتشجيع  وتسهيل 

التكاليف التي تتحملها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدمج في سالسل القيمة العالمية من  

 الهامة األخرى الستمرارية األعمال.بين التدابير  

 أدوات تحقيق توصيات السياسات: 

التجاري:   -  للعمل  وفي اجتماعاتها الالحقة، قد تتوسع مجموعة العمل في مجال السياسات    مجموعة الكومسيك 

 المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيالً. 

بموجب تمويل مشروع الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك إلى تقديم مقترحات    تمويل مشروع الكومسيك:  - 

األعضاء المشاركة في مجموعات العمل  المشاريع كل عام. من خالل تمويل مشروعات الكومسيك، يمكن للدول  

تقديم مشروعات تعاون متعددة األطراف، ليتم تمويلها من خالل المنح من مكتب تنسيق الكومسيك. بالنسبة لمجاالت  

السياسة المذكورة أعاله ومجاالتها الفرعية، يمكن للبلدان األعضاء استخدام تمويل مشروعات الكومسيك، ويمكن 

يك تمويل المشروعات الناجحة. قد تشمل المشاريع ندوات، وبرامج تدريبية، وزيارات دراسية،  لمكتب تنسيق الكومس 

 وتبادل الخبراء، وورشات عمل، وإعداد دراسات تحليلية، وتقييمات لالحتياجات، ومواد / وثائق تدريبية، إلخ. 
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لالجتماع السابع عشر لمجموعة عمل الكومسيك للنقل  وثيقة االجتماع لجلسة مناقشة السياسات 

 واالتصاالت 

 
أكتوبر    14عقدت مجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت اجتماعها السابع عشر بنجاح بشكل افتراضي في  

". أجرت مجموعة عمل الكومسيك  19-بعنوان "استراتيجيات التخفيف لمقدمي خدمات النقل أثناء وبعد كوفيد  2021

لمقدمي  للنق التخفيف  استراتيجيات  مجال  في  السياسات  خيارات  حول  مشاورات  االجتماع  خالل  واالتصاالت  ل 

. صيغت توصيات السياسات من خالل األخذ في االعتبار بشكل أساسي تقرير  19-خدمات النقل أثناء وبعد كوفيد 

التعاون اإلسالمي". توصيات السياسات  البحث بعنوان "تسعير البنية التحتية للنقل في البلدان األعضاء في منظمة  

 هي كما يلي:

 

: االستعانة بالتدابير المالية الحديثة والمبتكرة )أي الدعم النقدي، ودعم القروض طويلة  توصية السياسة األولى

األجل منخفضة الفائدة، واإلعفاءات الضريبية وما إلى ذلك( من أجل تسهيل الوصول إلى األدوات المالية المناسبة  

 لمقدمي خدمات النقل للحفاظ على خدماتهم أثناء وبعد الجائحة العالمية. 

 األساس المنطقي: 
االستقرار المالي هو الشرط المسبق لالستقرار التشغيلي لمقدمي خدمات النقل. في هذا اإلطار، يعد تنفيذ التدابير  

المالية المناسبة أمًرا حيويًا لمقدمي خدمات النقل  المالية الحديثة والمبتكرة من أجل تسهيل الوصول إلى األدوات  

للحفاظ على خدماتهم أثناء وبعد الجائحة العالمية. تسببت الجائحة في اضطرابات مالية لمقدمي خدمات النقل، مما 

الضريبية  التزاماتها  في  أوالً  التوسط  للبلدان  يمكن  السبب،  لهذا  اإلفالس.  نقطة  إلى  أقرب  الشركات  بعض  جعل 

ان اإلغاثة المالية للشركات. أدى انخفاض عمليات مقدمي خدمات النقل إلى تقليل تكاليفهم المتغيرة. ومع ذلك،  لضم

الثابتة المستمرة تشكل عبئًا على الشركات. لهذا السبب، ينبغي أن  وبسبب انخفاض اإليرادات، ال تزال التكاليف 

مات النقل. مما ال شك فيه أن أعلى تكلفة ثابتة لمزودي  تدعم الحكومات تدابير خفض التكاليف الثابتة لمزودي خد

خدمات النقل هي تكاليف الموظفين. من أجل حماية العمالة، تدعم الحكومات دفع رواتب الموظفين من أجل تقليل  

التكاليف الثابتة لمزودي خدمات النقل. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون تقديم الدعم النقدي، ودعم القروض طويلة  

واإلعانات   الدولة،  من  بضمان  المدعومة  المصرفية  والقروض  العامة،  البنوك  من خالل  الفائدة  منخفضة  األجل 

الموجهة جيدًا والقائمة على أساس حقوق الملكية، ومنح التعويض عن اإليرادات الضائعة، واإلعفاءات والتخفيضات  

 الضريبية من شأنه تقديم الدعم لمقدمي خدمات النقل. 

 

الثانيةتوصية   كوفيدالسياسة  لجائحة  السلبية  اآلثار  من  للتخفيف  التنظيمي  اإلطار  تحسين  مقدمي    19-:  على 

   خدمات النقل.

 األساس المنطقي: 
إن اإلطار القانوني التمكيني المصحوب بسياسة نقل شاملة له أهمية خاصة للتنفيذ الناجح الستراتيجيات التخفيف  

. في هذا الصدد، يعد النهج القانوني المالئم المفتاح لألداء بطريقة 19- جائحة كوفيدلمقدمي خدمات النقل في حقبة  

منهجية بمشاركة فعالة من جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع العام والخاص والمدني في تخفيف تأثير  

 الجائحة على مقدمي خدمات النقل. 

جائحة والتغييرات التي أحدثتها في القطاع حتى اآلن عند إصدار  على الجهات المعنية أن تأخذ بعين االعتبار آثار ال

اللوائح القانونية الجديدة. ومن أجل القضاء على اآلثار السلبية للوائح الجديدة على مقدمي خدمات النقل، يجب أن  

للشركات العاملة في نفس القطاع أن تجتمع معًا وتقوم العملية. يمكن  بصياغة    تشارك وتساهم الشركات في هذه 

نصوص القوانين الالزمة وتقديمها إلى الجهات المختصة للنظر فيها. في هذا الصدد، قد يوفر إنشاء لجنة قانون نقل  

خاصة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة فوائد كبيرة من حيث تطوير / تحسين إطار تنظيمي تمكيني للتخفيف من  

 قل. على مقدمي خدمات الن 19-األثر السلبي لجائحة كوفيد

 

: استخدام التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء االصطناعي، في صناعة النقل للتخفيف من  توصية السياسة الثالثة

   على مقدمي خدمات النقل.  19-مخاطر سلسلة التوريد وبالتالي التخفيف من األثر السلبي لجائحة كوفيد

  19-ات النقل الحديثة. يُظهر تفشي جائحة كوفيداالتصال السلس وسالسل التوريد غير المنقطعة هي أساس سياس

بوضوح أن صناعة سلسلة التوريد الحالية هشة إلى حد كبير، وحتى التأخير الضئيل يمكن أن يؤدي إلى فشل السلسلة 
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التميز   وتحسين  الحركة،  خفة  بشأن  تمكيني  إجراء  تتخذ  أن  اللوجستية  للشركات  الوقت  حان  فقد  لذلك،  بأكملها. 

والرؤية الشاملة، ومرونة العملية والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة من أجل دعم عمالئهم في توقع  التشغيلي،  

لعمليات   روبوتية  أنظمة  بناء  هو  البعيد  المدى  على  هو ضروري  ما  الصلة.  ذات  اآلثار  وتخفيف  االضطرابات 

بال تعمل  التي  التكنولوجيا  ومنصات  الطاقة  عمليات  في  والتحكم  هذه  المستودعات،  تعمل  االصطناعي.  ذكاء 

التكنولوجيات على تعزيز الكفاءة التشغيلية، ونتيجة لذلك، ستساعد اإلدارة األفضل للعمالء الشركات اللوجستية على  

توقع مخاطر سلسلة التوريد. باإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي تقصير سالسل التوريد من خالل إعادة التسنيد أو تقريب  

على النقل. ضمن هذا اإلطار، من    19-ليف النقل واستهالك الوقود للتخفيف من جائحة كوفيدالتسنيد إلى تقليل تكا

الواضح أن هناك حاجة لالستثمار في إدارة المخاطر والتأهب لالستجابة للطوارئ من أجل أنظمة سلسلة التوريد  

 بأكملها.

ليس فقط في خفض التكلفة وتبسيط الرؤية  باإلضافة إلى ذلك، تعد القدرة التكنولوجية لمقدمي خدمات النقل مهمة  

.  19- والتحكم عبر سلسلة التوريد، ولكن أيًضا في استراتيجيات تخفيف المخاطر التي تعالج اآلثار السلبية لكوفيد

اللوجستية   ، مثل إنترنت األشياء، والحوسبة  4.0مقدمي خدمات النقل الذين لديهم قدرات رقمية قوية )تكنولوجيا 

واأل إلى السحابية،  وما  القيادة،  ذاتية  والمركبات  بدون طيار،  والطائرات  والروبوتات،  البيانات،  وتحليالت  تمتة، 

ذلك( التي تسمح لهم بتوفير رؤية البضائع، وإمكانية التتبع والقيام باألعمال على اإلنترنت، يتمتعون بأفضلية مهمة.  

ك الذكاء االصطناعي في صناعة النقل، سيكون مفيدًا في  لذلك، فإن تعزيز استخدام التكنولوجيات الرقمية، بما في ذل

 . 19-التكيف مع أزمة كوفيد

 

: استعادة وتعزيز الظروف التنافسية لقطاع النقل للتعامل بفعالية مع اآلثار السلبية لجائحة  توصية السياسة الرابعة

 على مزودي خدمات النقل.   19-كوفيد

 األساس المنطقي: 
لة والعادلة لمقدمي خدمات النقل أمًرا حيويًا لرفع شأن القدرة التنافسية وتحفيز النمو االقتصادي  تعد بيئة المنافسة الفعا

)الناتج المحلي اإلجمالي الوطني، واألداء اللوجستي( في بلد ما. يجب إعادة تنظيم الظروف التنافسية للقطاع من قبل  

. من الضروري إعادة تنظيم طرق النقل التي ستفيد  19-الحكومات لكي يكون مقدمي خدمات النقل أقل تأثراً بكوفيد

بدائل من خالل   الشركة وتشجع التعاون بين المشغلين. في العديد من البلدان، تم اعتماد نظام نقل مناسب إليجاد 

تفضيل وسيلة نقل على أخرى. ومع ذلك، يتسبب هذا الموقف في تداخل مقدمي الخدمة في وسائط النقل المختلفة.  

سبب، يمكن أن يكون التكامل بين وسائط النقل وسيلة فعالة لتقليل التداخالت وفي النهاية تقليل آثار الجائحة. لهذا ال 

عالوة على ذلك، يمكن حماية مزودي خدمات النقل من تأثيرات المنافسة أثناء الجائحة عن طريق ترتيب الخطط  

 لزامي ألنماط النقل المختلفة في أوقات وأماكن مختلفة.ذات الطرق البديلة، والتعريفات والترددات، واالستخدام اإل

باإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام بعض السياسات المالية مثل "سياسة الحد األدنى لألسعار" و "سياسة الحد األقصى 

ون لألسعار" لتنظيم المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل في حالة حدوث أزمة. عالوة على ذلك، يمكن أن يك

تنظيم أو دعم حمالت ترويج السفر من قبل الحكومات خطوة استراتيجية لتحفيز قطاع النقل وإعادة تنظيم المنافسة  

لمقدمي خدمات النقل. في هذا الصدد، يمكن أن يكون لتقديم قروض العطالت من قبل البنوك العامة، وعقد أحداث  

رجانات واألحداث التقليدية تأثير إيجابي على المنافسة الفعالة مهمة في مدن مختلفة، وتنظيم احتفاالت كبيرة مثل المه

 بين مقدمي خدمات النقل. 

 

: تنظيم حمالت ترويجية وتواصلية الستعادة وتعزيز الطلب في مختلف أنماط السفر مثل  توصية السياسة الخامسة

 السكك الحديدية وشركات الطيران والحافالت إلى جانب الخصومات الكبيرة. 

- يمكن أن تكون حمالت المعلومات والتواصل مفيدة في إقناع الركاب بالسفر دون التردد في اإلصابة بفيروس كوفيد

 . يمكن في هذه الحمالت تسليط الضوء على فعالية التطعيم وتدابير السالمة لبناء الثقة في نقل الركاب. 19

باستخدام بعض وسائل النقل وتصحيح التصور الحالي  يمكن استخدام هذه الحمالت كأداة فعالة إلعادة تعريف السفر  

لها المبني على أنها غير آمنة. لذلك، ونظًرا ألن قطاع النقل يعتبر قطاًعا مدفوًعا بالطلب، فإن إثارة الطلب أمر  

حيوي الستمرارية خدمات النقل التي يقدمها مقدمو خدمات النقل. يمكن التفكير في إعالنات الخصومات المؤقتة  

المستفيدين من    على لتحفيز الحجوزات المبكرة واستخدام قنوات البيع عبر اإلنترنت من أجل زيادة عدد  التذاكر 

 خدمات النقل. 
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: تعزيز التعاون بين مقدمي خدمات النقل والنظر في إنشاء تحالف مقدمي خدمات النقل  توصية السياسة السادسة

 تركة، حيثما كان ذلك ممكن ا. في منظمة التعاون اإلسالمي أو شركات النقل المش

الدولي   التعاون  تعزيز  الحكومات  على  ينبغي  عالمي.  تحٍد  لمواجهة  أمر حيوي  واإلقليمي  الدولي  التعاون  تعزيز 

واإلقليمي لتخفيف عبء الجائحة العالمية. يجب تشجيع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على زيادة  

م بينها في تطوير  فيما  البشر؛ وتطوير  التعاون  للحدود وتنقل  العابرة  الطرق  أنشطة  مارسات معيارية أخرى في 

إجراءات تسهيل الحصول على التأشيرة لسائقي الشاحنات الدولية؛ ووضع خطط طوارئ منسقة لإلجراءات أثناء  

لبلدان األعضاء  حاالت الطوارئ. يمكن أن يكون لوجود الهيئات الدولية أداة فعالة لتحسين التنسيق والتعاون بين ا 

 إلدارة عملية مكافحة الجائحة. 

 

 : إدخال ابتكارات النقل لتخفيف العبء على وسائل النقل التقليدية.توصية السياسة السابعة

يمكن استخدام ابتكارات النقل الناشئة كأدوات مهمة لتخفيف قيود السفر الحالية. تعد الطائرات بدون طيار والمركبات  

، والتي يمكن أن تساعد  19-لتين التكنولوجيتين المحتملتين من بين الوسائل األخرى في حقبة كوفيدذاتية القيادة الوسي

في حل مشاكل قيود السفر. على الرغم من عدم استخدامها على نطاق واسع، إال أنها تعتبر فعالة للغاية في نقل 

مكن أيًضا استخدام الطائرات بدون طيار  األشخاص المصابين وفي توصيل اإلمدادات إلى المناطق عالية الخطورة. ي

لخدمات مثل إصدار إعالنات الخدمات العامة، ورش المطهر، وكذلك لرصد التباعد االجتماعي. لقد حان الوقت  

النقل بحيث يمكن تخفيف اللوائح المتعلقة بالسفر بسرعة. يمكن التوسع في استخدام   للنظر في استخدام ابتكارات 

.  19-لسيطرة المتكررة على الحمى في محطات النقل، والتي تعد عرًضا مهًما لمرض كوفيدالطائرات بدون طيار ل 

ارتفاع معين أن تسهل اكتشاف الركاب   علىيمكن للطائرات بدون طيار التي تقيس درجة الحرارة من خالل الطيران  

ذاتية القيادة وشبه  ت  الذين تظهر عليهم عالمات المرض ومالحظة موقف محفوف بالمخاطر. يمكن نشر الروبوتا

والطائرات بدون طيار في الموانئ وأحواض السفن في دول منظمة التعاون اإلسالمي للمساعدة في  ذاتية القيادة  

طائرات بدون طيار للتسليم والنقل، وخاصة  اليمكن لدول منظمة التعاون اإلسالمي نشر    .19-مكافحة آثار كوفيد

 .19- السلع الطبية وإمدادات كوفيد

 

واألمراض المعدية    19- كوفيد: تعزيز التدابير الخاصة بالسفر اآلمن فيما يتعلق بجائحة  صية السياسة الثامنةتو

 األخرى.

انتشار  التباعد اال والحفاظ على    الكماماتيعتبر ارتداء   أمًرا حيويًا من أجل منع  النظافة  جتماعي ومراعاة قواعد 

وتقليل مخاطر انتقاله. يجب على مقدمي خدمات النقل التأكد من تطبيق هذه القواعد، مما يجعل   19-جائحة كوفيد

في محطات   الكماماتلذلك، يجب على مقدمي خدمات النقل االنتباه إلى استخدام  فخدمة النقل أكثر أمانًا للجمهور.  

النقل وفي مركبات النقل وتوفير الكمامات للركاب. يجب أيًضا توفير المنتجات التي تلبي احتياجات النظافة الفورية 

قبل   المبللة من  المناديل والمطهرات والمناديل  الخدمة هذه  اتالخدم  مقدميللركاب مثل  يتحمل مقدمو  . يجب أن 

والركاب اآلخرين وأي شخص آخر  العمل  شكل خطًرا كبيًرا على فريق  التكلفة ألن عدم استخدام هذه المنتجات سي

أنظمة تطهير مجهزة ب. قد يتم تطوير أدوات مخصصة ومبتكرة )عربة قطار أو مقصورة قطار  يتواجد في العمليةفي  

 أوتوماتيكية( للوقاية والتعافي واالحتواء من أجل السيطرة على الفيروس أثناء أنشطة التنقل.

 

 السياسة: توصيةقيق أدوات تح
  ات: قد تتوسع مجموعة العمل في اجتماعاتها الالحقة في مجاالت السياسلنقل واالتصاالتللكومسيك  امجموعة عمل  

 المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيالً. 

إطار تمويل مشروع الكومسيك.    ، ضمن: يدعو مكتب تنسيق الكومسيك للمشاريع كل عامتمويل مشروع الكومسيك

مشروعات تعاون  أن تقدم  من خالل تمويل مشروع الكومسيك للدول األعضاء المشاركة في مجموعات العمل  يمكن  

المذكورة أعاله،    اتمتعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل منح من مكتب تنسيق الكومسيك. بالنسبة لمجاالت السياس

ويمكن لمكتب تنسيق الكومسيك تمويل المشاريع    ،ادة من تمويل مشروع الكومسيكيمكن للبلدان األعضاء االستف

وتبادل    ،والزيارات الدراسية  ،والبرامج التدريبية  ،الناجحة في هذا الصدد. قد تشمل هذه المشاريع تنظيم الندوات

 ئق التدريبية. وتقييم االحتياجات والمواد / الوثا  ،وورش العمل وإعداد الدراسات التحليلية ،الخبراء
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 توصيات السياسات 

 االجتماع السابع عشر لمجموعة عمل الكومسيك للسياحة
 

في أنقرة، تركيا تحت    2021سبتمبر    23عقدت مجموعة عمل الكومسيك للسياحة اجتماعها السابع عشر بنجاح في  

". أجرى فريق العمل التعاون اإلسالميفي دول منظمة    19-استراتيجيات التخفيف للسياحة في خضم كوفيدعنوان "

للسياحة خالل االجتماع مداوالت حول استراتيجيات التخفيف. وتوصل المشاركون إلى بعض التوصيات المتعلقة  

 بالسياسات في هذا المجال. 

 

:  تعزيز استدامة صناعة السياحة من خالل تقديم ائتمانات مدعومة منخفضة التكلفة بضمان  1توصية السياسة  
لحكومة، واستخدام أدوات مالية ومالية انتقائية بما في ذلك اإلعفاءات الضريبية والخصومات، واإلعانات على  ا

 تكاليف مثل اإليجار والمرافق والطاقة والمياه، وتقديم إعانات لألجور كذلك كمساهمات الضمان االجتماعي. 

 

منذ بداية الجائحة، كانت األولوية هي سالمة  احة.  تأثير غير مسبوق ومفاجئ وكبير على صناعة السي  19-كان لكوفيد

توقفت الصناعة  الناس، وبعد ذلك أدركت الحكومات الحاجة إلى استدامة االقتصاد ومساعدة الشركات على البقاء.  

لفترة طويلة من الوقت في بداية موسم السياحة المرتفع بسبب القيود على الحدود وعمليات اإلغالق. واجهت معظم  

التخفيض  المنظم من  الرغم  على  ومتسق،  كاف  طلب  وجود  عدم  في ظل  النقدي  التدفق  في  مشكلة  السياحية  ات 

  التدريجي في قيود التنقل.

أكبر على   إيجابية  تأثيرات  إلى  للجائحة ستؤدي  األولية  الفترات  إلى أن حزم اإلنفاق األكبر خالل  األبحاث  تشير 

بالتالي المقبلة.  السنوات  في  السياحة  وليست ضغًطا على صناعة  استثمارات  بمثابة  اإلعانات  هذه  اعتبار  يمكن   ،

وأهدافها   المساعدات  لفعالية  الواجب  االعتبار  إيالء  ينبغي  الحال،  بطبيعة  ولكن  عائد.  أي  دون  الحكومية  المالية 

 ونوعها دون التسبب في منافسة غير عادلة.   

 

خالل تشجيع السفر المحلي، وتقديم ائتمانات وقسائم  :  تسهيل الطلب على المدى القصير من  2توصية السياسة  
للعطالت، وتمديد اإلجازات المصرفية والخصومات الضريبية على خدمات السياحة المحلية، وتشجيع الشراء العام  

 المسبق لتذاكر الطيران واالجتماعات والفعاليات وخدمات اإلقامة لدعم صناعة السياحة.  

ءات السالمة، أصبحت الحكومات قادرة على التخطيط إلعادة فتح صناعة السياحة.  مع تزايد عدد اللقاحات وإجرا 

السوق   اعتبار  يمكن  الموسم.  انتهاء  قبل  السياحة  والشروع في عمليات  التدريجي  االفتتاح  بدء  األولوية اآلن هي 

كما أكده خبراء    19-كوفيدالمحلية بمثابة الخطوة األولى نحو التعافي وعادة ما تعود الشريحة األولى إلى مستويات  

نظمت العديد من البلدان بالفعل حمالت متنوعة لتشجيع السفر المحلي وتقوم  السياحة في منظمة التعاون اإلسالمي. 

ائتمانات عطالت رخيصة،   وتقديم  المصرفية،  العطالت  وتمديد  البلد،  داخل  للسفر  قسائم عطالت  وتطبيق  بتقديم 

وحزم العطالت    لخدمات السياحية، وتوفير نفقات العطالت الخاضعة للضريبة،معدالت ضريبية مخفضة الستهالك ا

 المالئمة لتشجيع السكان المحليين على السفر.  

في أوقات االنكماش االقتصادي وأثناء التداعيات المباشرة لحدث    السياح المحليين يمكن أن يكون تسهيل وتشجيع  

استهداف   الدوليون. سيكون  السياح  يتركه  الذي  الفراغ  لملء  مهمة  أداة  العادية  السياحة  تعطيل عمليات  من شأنه 

يقي في  السياح المحليين مفيدًا للغاية في خضم األزمة حيث من المرجح أن يكونوا على دراية كاملة بالوضع الحق 

  تؤكد األدبيات كذلك أن الوجهة أكثر مرونة وتنافسية إذا كان هناك طلب محلي كاٍف.البالد أكثر من الغرباء.  

: تعزيز صورة السالمة للوجهات من خالل تقديم / تعزيز معايير النظافة وتوفير بروتوكوالت  3توصية السياسة  
السياحة اآلمنة، وتحسين االتصاالت التسويقية والعالقات العامة والدبلوماسية الدولية من أجل تخفيف القيود على  

 الحدود وإنشاء ممرات سفر آمنة.  
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أدوارً  الحكومات  المعلومات  تلعب  توفير  إن  الوجهة.  إلى جانب جاذبية  والسالمة  السياح  ثقة  ا رئيسية في ضمان 

والقيود الحدودية وعمليات التطهير وشهادة السياحة اآلمنة وإجراءات النظافة والمراقبة والتدقيق ليست فقط أنشطة  

لتجاري وإعادة وضع دول منظمة التعاون  مهمة لمنع انتشار الفيروس، ولكن أيًضا يتم دعمها واستخدامها في التمييز ا

اإلسالمي كوجهات سياحية آمنة. في هذا الصدد، تعد االتصاالت التسويقية والدبلوماسية العامة والعالقات أدوات  

 مهمة لخلق صورة آمنة وبناء الثقة.  

الد إلى تصميم حمالت تسويقية تركز على إعادة تحديد مواقع الوجهات، وتعزيز  بلوماسية وتنظيم  يمكن اإلشارة 

الضمان،   وأنظمة  السفر  تأمين  وتقديم  والصحفيين،  الرحالت،  ومنظمي  الدبلوماسية،  للبعثات  التعريفية  الرحالت 

إن   اتخاذها.  تم  ناجحة  تدابير  أنها  على  البلدان  بين  سفر  فقاعات  وإنشاء  السياحة،  لموظفي  التطعيم  وأولويات 

طالق حمالت اتصال لدعم صورة السالمة والتعافي هي بالتالي بعض بروتوكوالت الصحة القطاعية في السياحة، وإ

 االستراتيجيات والسياسات الفعالة. 

 

السياسة   الذكية  4توصية  التقنيات  استخدام  خالل  من  األزمات  مواجهة  في  السياحة  صناعة  مرونة  تعزيز   :
واال الفتح،  إعادة  لتنظيم  السيناريو  وتخطيط  الضخمة  والبيانات  تكنولوجيا  والتطبيقات  من  أفضل  بشكل  ستفادة 

( لتتبع الفيروس وتلويثه وتنسيق االختبار عبر الحدود والعزل، وجمع معلومات  ICTالمعلومات واالتصاالت ) 
االتصال   لتقليل  واألتمتة  الرقمنة  وتسهيل  الفعالة  السفر  قيود  إلدارة  واستخدامها  الفعلي،  الوقت  في  االتصال 

 البشري.  

والسالالت الجديدة إلى خلق بيئة غير متوقعة مع قيود الحدود المتغيرة وإجراءات    19-مرة لكوفيد أدت التأثيرات المست

الحجر الصحي. كان لهذه االضطرابات تأثير كبير على مقدمي الخدمات السياحية. قد تقوم تحليالت البيانات الضخمة 

فة والتنقيب عنها وتقديم سيناريوهات مختلفة والسفر المختل   19- المستخدمة في تخطيط السيناريو بجمع بيانات كوفيد

والذكاء االصطناعي   الضخمة  البيانات  استخدام  يؤدي  قد  واحتماالتها.  المصدر واإليرادات  وأسواق  الحجم  حول 

السياحة وأصحاب   قد تصمم صناعة  لذلك،  التعافي.  المبكر وفعالية استراتيجيات  أنظمة اإلنذار  تعزيز  إلى  كذلك 

  دوات جمع البيانات والدمج والتحليل من أجل تحسين عمليات إدارة المخاطر واألزمات.المصلحة العامة أ

سيؤدي     يمكن أيًضا استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعزل الفيروس وتلويثه وتعقب انتشاره بشكل فعال.

إلى تحسين الثقة بين البلدان وإدارة  اعتماد أنظمة التتبع واالختبار السريعة واالختبار المنسق عبر الحدود والتعقب  

الصحي. الحجر  وتدابير  السفر  لقيود  وتحليل   أفضل  والبحوث  السيناريو  وتخطيط  المعلومات  جمع  دمج  أن  كما 

لمس   بدون  إنشاء خدمات  يؤدي  قد  والتنبؤ.  القرار  اتخاذ  أيًضا  المخاطر سيسهل  إدارة  استراتيجيات  في  البيانات 

ت واالتصاالت والروبوتات والذكاء االصطناعي إلى زيادة فعالية فقاعات السفر الخالية وتكامل تكنولوجيا المعلوما

 .  19-من كوفيد

 

 

 

: تطوير استراتيجيات فعالة لتحويل األزمات إلى فرص، وضمان التعافي السريع، ومعالجة  5توصية السياسة  
ياح وجودة الخدمة والقدرة التنافسية  المشاكل الهيكلية في صناعة السياحة من خالل االستثمار في تجارب الس

القائمة على   والسياحة  اإلسالمية،  السياحة  مثل  لألزمات  مقاومة  أكثر  والتنويع في منتجات وأسواق  للوجهة، 
الطبيعة )مثل السياحة البيئية، السياحة النهرية، سياحة المغامرات(، وتمكين إدارة الوجهات اإلقليمية وتقوية  

العام والخاص لتعزيز سلسلة القيمة السياحية، وتشجيع برامج بناء القدرات، ودعم القوى    التعاون بين القطاعين
 العاملة، واالبتكار والتنمية المستدامة. 

فرصة للصناعة يمكن استخدامها لمعالجة المشاكل الهيكلية طويلة األمد )مثل سوء إدارة الوجهة،    19-خلق كوفيد

البشرية والموارد  الخدمة،  جودة  واالنخفاض   وسوء  المحلية،  االقتصادات  من  والتسربات  المهارة،  منخفضة 

بناًء على التحوالت  المنخفض لكل السائح، وما إلى ذلك( وتعزيز القدرة التنافسية طويلة األجل لصناعة السياحة.  

استراتيجيات بتعديل  التعاون اإلسالمي  منظمة  في  األعضاء  الدول  تقوم  قد  السياحة،  قطاع  في  وتحديد  المتوقعة  ها 

أكدت األبحاث السابقة والدراسات التجريبية المستندة     أولويات المنتجات واألسواق وفقًا للظروف الطبيعية الجديدة.
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إلى خبراء السياحة في منظمة التعاون اإلسالمي أن السياحة القائمة على الطبيعة والسياحة الصحية أكثر مرونة  

جيه التركيز نحو أنشطة الهواء الطلق والجوالت الفردية بدالً من الجوالت  وأنها ستكون أكثر شعبية. يجب أيًضا تو

واألنشطة الجماعية. إلى جانب السياحة المحلية، تم تحديد دول الشرق األوسط والخليج ودول رابطة الدول المستقلة  

  أكثر فعالية. على أنها أسواق أكثر مرونة، وبالتالي، فإن استهداف هذه األسواق سيؤدي أيًضا إلى عائد 

 

 

: تعزيز التعاون داخل منظمة التعاون اإلسالمي في مجاالت معايير السالمة، وأنظمة  6توصية السياسة 
الشهادات والتدقيق المشتركة، والتطبيق العالمي لالختبار والتتبع، وتبادل البيانات المتبادلة، وفقاعات السفر  

 بين الدول األعضاء.  

مسار لتصميم  حاجة  هناك  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  مستوى  )المتاحف    على  اإلغالق  من  للخروج  استراتيجي 

االختبار   ومتطلبات  اللقاح  سفر  وجوازات  الصحي  والحجر  الحدودية  والقيود  والمؤتمرات  والفنادق  والمكتبات 

قابلية للتنبؤ. التعاون على مستوى   أكثر  والتعقب( وجعل إمكانية الوصول إلى وجهات منظمة التعاون اإلسالمي 

ي من شأنه أن يخلق معايير متنوعة بشأن السالمة، والشهادات، والتنقل، واالختبار، والتتبع،  منظمة التعاون اإلسالم

والقيود الحدودية وما إلى ذلك، مما يجعل السياحة الدولية ضمن منظمة التعاون اإلسالمي أكثر أمانًا وتنبًؤا. سيؤدي  

ختبار والتتبع أكثر من استثمار كل دولة في  هذا التعاون أيًضا إلى خلق مقياس اقتصادي لمختلف النفقات على اال 

  شهاداتها الخاصة، والتتبع، والبرمجيات، واألجهزة، وأنظمة التدقيق وما إلى ذلك.

هناك أيًضا حاجة إلى إنشاء إشارة سيمافور معيارية ضمن منظمة التعاون اإلسالمي على أساس التعاون الدولي  

ألزمات. هذا مهم بشكل خاص في حالة الجائحات حيث يستجيب كل بلد  والمعايير والجهد الجماعي لتلويث آثار ا

التنبؤ بها. وضع معايير إلنشاء فقاعات سفر آمنة وتعزيز   بسياسة حدودية مختلفة بدالً من استجابة موحدة يمكن 

ريع المشترك  السفر الخالي من القيود بين دول منظمة التعاون اإلسالمي، وجوازات سفر اللقاح، وأنظمة االختبار الس

والتتبع عبر اإلنترنت، واإلعالن عن معايير الصحة والسالمة والنظافة المشتركة وأنظمة التدقيق للحصول على  

شهادة السياحة اآلمنة ضمن منظمة التعاون اإلسالمي، واالتفاق على إشارة سيمافور عامة وقواعد إغالق الحدود  

التعاون اإلسالمي من شأنه أن يخلق   السياحة ضمن  ضمن منظمة  التنبؤ بها لصناعة  بيئة أكثر مصداقية ويمكن 

 منظمة التعاون اإلسالمي وتعزيز صورة السالمة لوجهات منظمة التعاون اإلسالمي. 

 

 

 أدوات تحقيق توصيات السياسات:  

 

وفي اجتماعاتها الالحقة، قد تتوسع مجموعة العمل في مجال  مجموعة عمل السياحة التابعة للكومسيك:

 السياسات المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيالً.  

 

في إطار تمويل مشروع الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك للمشاريع كل عام.   تمويل مشروع الكومسيك:

في مجموعات العمل تقديم مشروعات  من خالل تمويل مشروعات الكومسيك، يمكن للدول األعضاء المشاركة 

تعاون متعددة األطراف، ليتم تمويلها من خالل المنح من مكتب تنسيق الكومسيك. وفي مجال السياسات المذكورة  

أعاله، يمكن للبلدان األعضاء االستفادة من تمويل مشروع الكومسيك، ويمكن لمكتب تنسيق الكومسيك تمويل  

. قد تشمل هذه المشاريع تنظيم الندوات، والبرامج التدريبية، والزيارات الدراسية،  المشاريع الناجحة في هذا الصدد

 وتبادل الخبراء، وورشات العمل، وإعداد الدراسات التحليلية، وتقييم االحتياجات والمواد والوثائق التدريبية.  

 

في اجتماعاته المستقبلية، يمكن لمنتدى  منتدى سياحة القطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك: 

السياحة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك أن يتوسع في مجاالت السياسات المذكورة أعاله  

 والمجاالت الفرعية من منظور القطاع الخاص.  
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 توصيات السياسات المتناولة خالل االجتماع 

 السابع عشر لمجموعة عمل الزراعة

 
(.  AWGجلسة مناقشة حول السياسات خالل االجتماع السابع عشر لمجموعة عمل الزراعة في الكومسيك )  عقدت

توصلت مجموعة العمل إلى بعض توصيات السياسات الملموسة لتحسين سالسل اإلمداد الغذائي في البلدان األعضاء 

توصيات السياسات الواردة أدناه في ضوء    وتقريب السياسات بين البلدان األعضاء في هذه القضية المهمة. تم تحديد

حالة   :كيفية ضمان استدامة سالسل اإلمداد الغذائي في األوقات العصيبةالنتائج الرئيسية للتقرير البحثي بعنوان "

 "، التي أُعدت خصيًصا إلثراء المناقشات خالل االجتماع.19-كوفيد

 

 

تقوية سالسل اإلمداد الغذائي للدول األعضاء من خالل حشد الفرص المالية المتاحة داخل    :Iتوصية السياسة  
 منظمة التعاون اإلسالمي 

المنطقي: مثل   األساس  لألزمة  والتعقيد  العالمي  النطاق  لمواجهة  الوطني  المستوى  على  المتخذة  التدابير  تكن  لم 

بالطبيعة الفريدة لألزمة وحجمها، ومع مراعاة عدم تجانس الدول    واالستجابة لها كافية ألي بلد. فيما يتعلق  19-كوفيد

على  مشتركة  وجهودا  أكبر  تنسيقا  يتطلب  الوضع  فإن  واالقتصادية،  االجتماعية  بقدراتها  يتعلق  فيما  األعضاء 

 المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي.

ت الغذائية األساسية في العالم، وسكان من أكبر منتجي المنتجا  20مليار، ووجود    1.5مع وجود سوق كبير يبلغ  

المصدرة للوقود ذات الدخل المتوسط    18ريفيون شباب وحيويون، وملف عائدات مرتفع نسبيًا من الدول األعضاء الـ  

مليار دوالر أمريكي؛ فإن منظمة التعاون اإلسالمي لديها إمكانات   440وسوق األغذية الحالل الذي يصل إلى حوالي  

 ة كبيرة لمعالجة المشاكل الحالية والمستقبلية التي تعيق سلسلة اإلمداد الغذائي. مالية وعمالي

للتنمية وصناديق محددة مثل   البنك اإلسالمي  التعاون اإلسالمي )أي  الموجودة ضمن منظمة  اآلليات  يمكن حشد 

دة مرونة واستدامة أنظمة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية( من خالل تطوير البرامج والمشاريع االستراتيجية لزيا

 اإلمداد الغذائي في البلدان األعضاء.

 

 

( من خالل تعزيز الزراعة الذكية مناخيا  والممارسات  FLWالحد من فقدان األغذية وهدرها )  :IIتوصية السياسة  
 المسؤولة اجتماعيا ، وتقديم حوافز للموردين والمستهلكين 

بمثابة دعوة  19- . كانت جائحة كوفيد19- الغذاء والماء أكثر صعوبة مع كوفيدأصبح الوصول إلى    األساس المنطقي: 

لالستيقاظ لضعف أنظمة الغذاء في منظمة التعاون اإلسالمي واستبصار على التهديدات المستمرة التي تشكلها أزمة 

األعضاء. للدول  الجماعية  والصحة  الغذائي  لألمن  ب  المناخ  الشديدة  المناخية  األحداث  الجفاف  تعتبر  ذلك  في  ما 

والفيضانات وحرائق الغابات وعواصف البرد وما إلى ذلك من بين التهديدات التي تواجه أنظمة الغذاء في منظمة  

التعاون اإلسالمي. ويشير هذا إلى أن هناك حاجة إلى دمج الممارسات السليمة بيئيًا من ناحية إدارة النفايات وتغير  

في سلسلة اإلمداد الغذائي. وبالمثل، فإن دمج مخططات القيمة المضافة للمسؤولية    المناخ والظواهر الجوية الشديدة 

االجتماعية في إدارة سالسل التوريد لزيادة الجدوى االقتصادية واالجتماعية لألنظمة الغذائية يجب أن تكون المهام  

الغذائي بأكملها ولمنظمة التعاون  الرئيسية التي يجب مراعاتها عندما يتعلق األمر بضمان استدامة سلسلة اإلمداد  

 اإلسالمي.  

إن تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والممارسات المسؤولة اجتماعياً من خالل تقديم الحوافز للموردين والمستهلكين،  

إما من خالل القطاع الخاص )مثل الشركات الكبيرة التي تقود قطاع األغذية( أو من قبل المؤسسات العامة، هو  

لزيادة مرونة األنظمة الغذائية ضد أي أزمة مستقبلية. يجب أيًضا دعم صغار المزارعين للحصول على    المفتاح 

ممارسات ذكية مناخيًا بينما يمتلك ماليين المزارعين أراضي زراعية صغيرة في العديد من البلدان األعضاء في 
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"ال مبادئ  لتبني  الجهود  هذه  استخدام  يمكن  اإلسالمي.  التعاون  التدوير"  منظمة  وإعادة  االستخدام  وإعادة  تقليل 

)أي تصميم وتنفيذ البرامج والسياسات والتشريعات والبحوث حيث تتواصل القطاعات المتعددة    -و"الصحة الواحدة"  

 وتعمل معًا لتحقيق نتائج أفضل للصحة العامة( في كل خطوة من سلسلة اإلمداد الغذائي.  

ن خالل التوعية وتوفير الحوافز واالستفادة من الشراكات الجديدة والقائمة  يعد الحد من فقدان األغذية وهدرها م

الواحدة"   النظر في نهج "الصحة  يبدو أن  المشكلة. في هذا الصدد،  الطعام جانبًا آخر من جوانب  فائض  لتحويل 

المست التي قد تشكل  وتمييز الروابط بين صحة اإلنسان والحيوان والبيئة يمثالن أولوية رئيسية لمنع األوبئة  قبلية 

 خطًرا على األمن الغذائي على المستوى الوطني أو منظمة التعاون اإلسالمي أو المستوى العالمي ككل. 

 

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

لقد أثرت الجائحة    يعد تعزيز مرونة الموارد الغذائية والمائية أكثر أهمية من أي وقت مضى.  األساس المنطقي:

طفال والمشردين والمهاجرين والفقراء وضعيفي المناعة بشكل غير متكافئ على الفئات األكثر ضعفاً، أي النساء واأل

واألشخاص ذوي اإلعاقة من حيث جميع الركائز األربع لألمن الغذائي: التوافر والوصول واالستفادة واالستقرار.  

وقد تأثرت هذه الفئات أكثر من غيرها بارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخل، وواجهت مشكلة الحصول  

، تجاوزت تكلفة النظام الغذائي  19- أنظمة غذائية أقل تنوًعا وغذاًء أقل. مع التحفيز اإلضافي الذي أطلقه كوفيد  على

دوالًرا أمريكيًا تعادل القوة الشرائية للفرد في اليوم(، مما جعله   1.90الصحي خط الفقر الدولي )الذي تم تحديده عند  

والعشرين الماضية، انخفض عدد األشخاص الذين يعانون من نقص  ال يمكن تحمله للفقراء. في السنوات الخمس  

 التغذية في العالم تدريجيًا، لكنه بقي كما هو تقريبًا في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

لكوفيد والثانوية  األولية  التأثيرات  أدت  الجهود    19-لقد  السكان.  الحكومات على حماية هؤالء  قدرات  إرهاق  إلى 

المبذولة لالستجابة لآلثار االجتماعية واالقتصادية والصحية ذات الصلة وحماية الفئات األكثر ضعفاً من خالل تدابير  

مثل توسيع نطاق برامج الحماية االجتماعية ال يمكن أن تكون كافية في تقريبا جميع البلدان في جميع أنحاء العالم  

 ادات الحكومات وزيادة اإلنفاق الحتواء الجائحة. وفي منظمة التعاون اإلسالمي بسبب خسارة إير

اإلجراءات التي تم تطبيقها بالفعل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي هي على شكل تحويل نقدي مباشر، أو مساعدات  

غذائية أساسية، أو كليهما. هددت المخاطر من جانب الطلب أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي باالعتماد بشكل كبير  

المالية للسلع الخام )مثل النفط( التي انهارت أسعارها أثناء الجائحة. ستكون   على الغذائية والصادرات  الواردات 

الحوافز المالية وتوسيع شبكات   تدابير التخفيف االجتماعية واالقتصادية مثل  بدون  اآلثار على الفقر أكثر تدميراً 

ة لتقديم برامج عامة واسعة النطاق لتعزيز شبكات األمان  األمان االجتماعي. ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة ملح

 والمساعدة الغذائية في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. 

 

السياسة   القيمة    :IVتوصية  المؤقت لضريبة  التخفيض  اللوجستية من خالل  الدولية والخدمات  التجارة  تعزيز 
الوا على  الجمارك  وتخفيض  الزراعية،  المنتجات  على  التجارية،  المضافة  الحواجز  ومعالجة  األساسية،  ردات 

 وتحفيز التجارة اإللكترونية للمنتجات الزراعية، وتحسين وصول صغار المزارعين إلى السوق

التعاون    األساس المنطقي: العديد من دول منظمة  الحدود وتعليق األسواق األسبوعية والمفتوحة في  أدى إغالق 

مية ومنع المزارعين من بيع منتجاتهم، مما أدى في بعض األحيان إلى ندرة الغذاء اإلسالمي إلى تقليل التجارة اإلقلي

المحلي وزيادة األسعار. باإلضافة إلى أهميتها االجتماعية والثقافية، تدعم األسواق غير الرسمية )البازارات وما إلى  

فضالً عن سبل عيش الفئات السكانية ذلك( سالسل اإلمداد الغذائي القصيرة، واألنظمة الغذائية الصحية والمغذية،  

األكثر فقراً. غالبًا ما تكون األغذية الطازجة التي تُباع في محالت السوبر ماركت واألسواق الرسمية أسعارها أعلى 

أو يتعذر الوصول إليها من قبل الفئات الضعيفة والفقيرة في المناطق الحضرية. يمكن منع االنقطاعات في تجارة  

 ية القابلة للتلف من خالل اإلعفاء من الحظر التجاري.األطعمة المغذ
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من أجل الحفاظ على سلسلة القيمة الغذائية حية وإبقاء التجارة العالمية مفتوحة، بذلت العديد من الدول األعضاء في 

ريبة  منظمة التعاون اإلسالمي أيًضا جهودًا ناجحة إلزالة االختناق اللوجستي الرئيسي، مثل التخفيض المؤقت لض

االقتضاء،   عند  أساسي  بشكل  المهمة  الواردات  على  الجمارك  الزراعية، وخفض  المنتجات  على  المضافة  القيمة 

دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي   28وتخفيف الحواجز التجارية. ومع ذلك، حددت منظمة األغذية والزراعة  

في منظمة التعاون اإلسالمي إعادة البناء بشكل  على أنها ذات أنظمة غذائية ضعيفة. يجب على الدول األعضاء  

إلى العمل كالمعتاد بعد اندالع كوفيد  -أفضل   لتحويل األنظمة الغذائية للحد من الفقر وتحسين    -  19- عدم العودة 

 األمن الغذائي والزراعي والتغذية. 

اقتصاد األنظمة الغذائية في يمكن أن يساعد التحول الريفي لتمكين صغار المنتجين وتجار التجزئة وإدماجهم في  

الحيازات الصغيرة والشركات   المزارعون أصحاب  المهم جدًا أن يستمر  إمدادات غذائية مرنة. من  بناء سالسل 

من اضطرابات سلسلة  بشدة  األزمة حيث تضرروا  هذه  العمل خالل  في  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية 

عدات المالية والقروض ليبقوا عاملين بشكل كامل. يلعب ذلك في  التوريد ويحتاجون إلى وصول عاجل إلى المسا

البلدان الفقيرة دوًرا حاسًما في توفير الغذاء للمستهلكين الفقراء والضعفاء.. إذا تم إغالق المؤسسات الصغيرة في  

 الجوع. سالسل القيمة الزراعية، فقد تتداخل مشاكل الوصول إلى الغذاء وتوافره، مما يؤدي إلى المزيد من 

لذلك، هناك حاجة إلى تدخل منسق ومبتكر وواضح وعابر للقطاعات وداخل منظمة التعاون اإلسالمي للحصول  

تشمل   شاملة  خطة  على  العمل  يمكن  الصمود.  على  وقدرة  أفضل  غذائية  أنظمة  يوفر  أغذية  تجارة  نظام  على 

ا التجارة  أنظمة  توقع  إمكانية  والشراكات لضمان  والشركات  أزمة مستقبلية. يجب  المجتمعات  مواجهة  في  لدولية 

التجارية والضريبية حيثما ينطبق ذلك.   السياسات  التعديالت الالزمة في  الدولية من خالل إجراء  التجارة  تسريع 

عالوة على ذلك، يمكن للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة أن يكونوا أكثر ارتباًطا بالسوق من خالل تحسين  

المالية والقروض وتعزيز التجارة اإللكترونية للمنتجات الزراعية وإزالة القيود المصطنعة   وصولهم إلى المساعدات

 على التجارة المحلية وتجارة منظمة التعاون اإلسالمي عبر سالسل اإلمداد الغذائي. 

 البطالة للقوى العاملة في طبقات سلسلة اإلمداد الغذائي تأمين  :Vتوصية السياسة 

في ترك ماليين األشخاص حول العالم عاطلين عن العمل بسبب اإلغالق والقيود    19-تسبب كوفيد   المنطقي:األساس  

%  35المفروضة على السفر. النظم الغذائية، التي توظف أكثر من مليار شخص بشكل مباشر، على وشك أن تفقد  

الدولي لبحوث السياسات الغذائية. الوظائف  من العمالة الرسمية، وفقًا لتقديرات منظمة األغذية والزراعة / المعهد  

األكثر عرضة للخطر هي معالجة األغذية والخدمات والتوزيع، مما يؤثر بشكل غير متكافئ على العامالت وخاصة 

في البؤر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي. كان ثلث العمال المهرة قادرين فقط على مواصلة العمل بكفاءة في  

نقص العمالة إلى مزيد من تعطيل السلسلة الغذائية، وأساساً ركيزة توافر األمن الغذائي مع عودة    المتوسط. أدى

العديد من العمال من البلدان المجاورة أو المراكز الحضرية إلى منازلهم األصلية، في انتظار تخفيف القيود وتقليل  

الدخل والقوة الشرائية لألسر الريفية بسبب محدودية مخاطر اإلصابة بالعدوى إلى الحد األدنى. ونتيجة لذلك، انخفض  

فرص العمل اليومي، وإغالق األسواق المحلية، وانخفاض الطلب المحلي في ظل عمليات اإلغالق. إن دعم هذه  

المجموعات من القوى العاملة عن طريق التأمين ضد البطالة في "تكافل" ونظام التأمين العام سيمنعهم من الخروج  

 القطاع أثناء الجائحة.  كليًا من

 

منع حدوث أزمة إمدادات جديدة في مواجهة أزمة غذائية محتملة من خالل تشجيع اإلنتاج   : VIتوصية السياسة 
 األولي 

في معظم البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تعتبر الزراعة القطاع الرائد من حيث   األساس المنطقي:

والتوظيف والتجارة، حيث بلغ عدد األشخاص العاملين في القطاع الزراعي في البلدان األعضاء  مساهمتها في الدخل  

في المائة من إجمالي العمالة الزراعية في العالم. ومع ذلك، ال تزال الدول األعضاء    26في منظمة التعاون اإلسالمي  

في المنظمة. يمكن إدراج المشاكل الرئيسية   في منظمة التعاون اإلسالمي تستورد بشكل كبير من الدول غير األعضاء
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للصناعة الزراعية على أنها ضعف الوصول إلى األسواق، وانخفاض مستوى اإلنتاجية الزراعية بسبب البنية التحتية  

الريفية المحدودة وضعف اإلطار السياسي والمؤسسي. مع الجائحة، أدت الزيادة في أسعار المدخالت ونقص العمالة  

 وانخفاض الطلب إلى تقليص اإلنتاج في السنوات األخيرة اقتصاديًا إلى جانب محصول الموسم التالي. والمدخالت 

تؤثر تدابير الكبح مثل متطلبات التباعد الجسدي والقيود المفروضة على حركة ونقل األغذية عالية القيمة وكثيفة  

الط المنتجات  تتطلب  ما  غالبًا  والمغذية.  للتلف  والقابلة  من  العمالة  العديد  يعمل  أن  الخصوص،  على وجه  ازجة، 

األشخاص على مقربة شديدة من أجل الزراعة والحصاد والمعالجة وتتطلب كذلك إلى نقلها بسرعة من المزرعة 

تشمل مرحلة اإلنتاج  إلى المستهلكين، مما يجعلهم أكثر عرضة لقيود السفر وإغالق األسواق في األوقات المضطربة.  

لتوريد األنشطة الزراعية وتربية األحياء المائية ومصايد األسماك والعمليات المماثلة التي تؤدي إلى  األولية لسلسلة ا

 . مثل الزراعة وصيد األسماك وتربية الماشية وطرق اإلنتاج األخرى ذات الصلة(المواد الغذائية الخام )

 

التعاون اإلسالمي، وتقليل خسائر ما بعد الحصاد  لذلك، فإن تطوير السلع اإلستراتيجية لكل دولة عضو في منظمة  

وتحسين مخزون الغذاء على طول سلسلة القيمة، وتعزيز اإلنتاج األولي واالكتفاء الذاتي على المستوى الوطني قد  

 يساعد في منع حدوث أزمة إمداد جديدة في مواجهة أزمة غذائية جديدة. 

 

 

 أدوات تحقيق توصيات السياسات: 

ال الكومسيك:مجموعة عمل  السياسات    زراعة في  العمل في مجال  تتوسع مجموعة  قد  وفي اجتماعاتها الالحقة، 

 المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيالً.  

الكومسيك: لتقديم    تمويل مشروع  دعوات  الكومسيك،  مشروع  تمويل  إطار  في  الكومسيك،  تنسيق  مكتب  يصدر 

الكومسيك يمكن للدول األعضاء المشاركة في مجموعات    مقترحات المشاريع كل عام. ومن خالل تمويل مشاريع

العمل تقديم مشاريع تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل منح من مكتب تنسيق الكومسيك. ولتنفيذ توصيات  

هذه   تشمل  قد  المشاريع.  لتمويل  الكومسيك  تسهيالت  استخدام  األعضاء  للدول  يمكن  أعاله،  المذكورة  السياسات 

تحليلية المشا دراسات  وإعداد  الخبراء وورش عمل  وتبادل  دراسية  وزيارات  تدريبية  وبرامج  ندوات  تنظيم  ريع 

 وتقييمات لالحتياجات ومواد / وثائق تدريبية إلخ. 

بهدف معالجة التداعيات الحالية والمحتملة لوباء كوفيد، أطلق    (:CCRبرنامج استجابة الكومسيك لفيروس كوفيد )

الكو لفيروس كوفيد )مكتب تنسيق  الكومسيك  الدول CCRمسيك برنامج استجابة  العامة في  المؤسسات  ( لصالح 

هو بشكل أساسي من أجل التخفيف من اآلثار السلبية للوباء على    CCRاألعضاء. إن برنامج استجابة الكومسيك  

ن المشاريع، التي ستركز  ، يمول مكتب التنسيق أنواًعا معينة مCCRاقتصادات الدول األعضاء. في إطار البرنامج  

 على تقييم االحتياجات وتبادل الخبرات وتقديم المنح المباشرة إلى المستفيدين النهائيين. 
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  توصيات السياسة التي أبرزها االجتماع

 السابع عشر لمجموعة العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفقر 

تم عقد جلسة مناقشة حول السياسات خالل االجتماع السابع عشر لمجموعة العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفقر   

(PAWG   توصلت مجموعة العمل إلى بعض توصيات السياسات الملموسة .)  للتخفيف من اآلثار السلبية لـكوفيد -

واالقتصا   19 االجتماعي  الصعيد  على  المساواة  وعدم  التفاوت  اإلسالمي  على  التعاون  منظمة  في  وتقريب     دي 

تم تحديد توصيات السياسات الواردة أدناه في ضوء النتائج    السياسات بين الدول األعضاء في هذا المجال الهام.  

بعنوان "كوفيد البحث  لتقرير  البلدان    19-الرئيسية  المساواة االجتماعية واالقتصادية في  السلبية على عدم  وآثاره 

 منظمة التعاون اإلسالمي" والذي تم إعداده إلثراء المناقشات خالل االجتماع.  األعضاء في

 

 توصيات السياسة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات القدرات المؤسسية العالية: 

الحد من األضرار االقتصادية للوباء من خالل تطبيق عمليات اإلغالق شبه المستهدفة    توصية السياسة األولى:
 مع تتبع االتصال وبرامج االختبار بدال  من اإلغالق الكامل 

على الرغم من أهمية وظيفة اإلشارات المهمة في هذا المجال، فإن الراجح أن عمليات اإلغالق    األساس المنطقي:

ة. فعمليات اإلغالق أداة مهمة لإلشارة إلى خطورة األزمة الصحية للسكان. ومع ذلك، فإنه  العامة لن تكون مستدام

بعد عمليات اإلغالق الصارمة التي فُرضت في المراحل األولى من الوباء، كان العديد من البلدان مضطرة إلعادة  

ناً نتائج صحية مخيبة لآلمال. فالظروف  فتح أبوابها قبل احتواء الفيروس، مما أدى إلى أضرار اقتصادية كبيرة، وأحيا

المساكن   المزدحمة وتقارب  االجتماعي. وتشكل األحياء  بالتباعد  أن تضعف بين األجيال االلتزام  المعيشية يمكن 

 أيضاً تحديات أمام تنفيذ تدابير الصحة العامة. 

األفراد   تحركات  تقييد  من  تتكون  التي  المستهدفة  شبه  اإلغالق  عمليات  برنامج  واستخدام  جانب  إلى  المصابين 

االختبار، يمكن أن تؤدي إلى منع ركود االقتصاد. ويمكن أن يكون تتبع االتصال بين الناس بمثابة أداة أولية قبل 

االختبار. وعندما تكون االختبارات نادرة، يصبح تتبع االتصال أكثر قيمة. وكذلك مطالبة األشخاص الضعفاء، مثل  

لصحية الموجودة مسبقاً، بالبقاء في المنزل؛ يمكن أن يكون بمثابة إغالق مستهدف أقل  كبار السن وذوي الظروف ا

 تكلفة. 

 

الثانية: السياسة  وإعانات    توصية  االجتماعية،  المساعدة  تدخالت  وتعزيز  الغذاء،  سالمة  استراتيجيات  تطوير 
لفقر الناجم عن فقدان الوظائف  فرص عمل بديلة بهدف التخفيف من حدة الفقر، وخاصة ا   البطالة، وإيجاد سياسات

 أثناء الوباء. 

يمكن أن يؤدي تزايد الفقر إلى تدهور رفاهية الماليين من الناس. إلى جانب فقدان الوظائف الذي    األساس المنطقي:

 يؤثر بشكل أكبر على الفئات الضعيفة، تزداد نسبة الفقراء في العديد من البلدان ويمثل تحدياً متزايداً. 

ون قواعد البيانات على اإلنترنت بمثابة أدوات مفيدة لتوزيع المساعدات االجتماعية بشكل فعال، وتطوير  يمكن أن تك

استراتيجيات سالمة األغذية للحد من انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية، مع التركيز على الفئات األكثر تضرراً  

 وضعفاً. 

لقها في تسهيل التكيف مع التأثيرات األكثر ديمومة لصدمة  يمكن أن يساعد توظيف سياسات االحتفاظ بالوظائف وخ 

على سوق العمل. وبالنسبة للبلدان التي لديها عدد أكبر من العمال غير الرسميين، فإن عدم اقتصار تقديم   19-كوفيد

مين في  إعانات البطالة على العمال الرسميين، وتقديمها للعمال غير الرسميين قدر اإلمكان للتخفيف من نقص التأ

  القطاع غير الرسمي، يمكن أن يكون خيارا مناسبا للسياسات العامة.
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الحد من خسائر التعلم لمنع التفاوتات الحالية من خالل إبقاء تعليق الفصول وجها  لوجه   توصية السياسة الثالثة:
  لتعلم الذاتي.عند الحد األدنى المقبول، وتطبيق نماذج التعليم المختلط وإدخال طرق مبتكرة لتعزيز ا

يمكن كسر التوازن اللطيف بين نتائج الصحة والتعليم لصالح النتائج الصحية. كان هذا بسبب    األساس المنطقي: 

مخاوف الجمهور من أن تصبح المدارس حاضنات للفيروس، مما يتسبب في إصابة األطفال أوالً ثم أفراد األسرة  

ية صحة األطفال. ومع ذلك،  اآلخرين. فال شك بأن األطفال هم أهم جزء في المجتمع من حيث مستقبله ويجب حما

فقد زادت خسائر التعلم بشكل كبير في األشهر الثمانية عشر الماضية، ولديها القدرة على تقويض مكاسب أطفال  

اليوم مدى الحياة، وتفاقم عدم المساواة القائمة. باإلضافة إلى ذلك، فإن التغيب المطول عن المدرسة له العديد من  

النفسي واالجتماعي لألطفال، ويزيد من مخاطر المتسربين من الزواج المبكر أو عمالة    اآلثار السلبية على النمو

 أطفال. 

يمكن الحفاظ على إغالق المدارس عند الحد األدنى المقبول من خالل اتخاذ االحتياطات الالزمة )ارتداء األقنعة،  

لى ذلك( الحتواء انتشار الفيروس في  وتقلص أعداد الطالب في الصفوف، والفصول الدراسية جيدة التهوية، وما إ

المدارس. ويمكن النظر في فرص التعليم الهجين مثل وجهاً لوجه جزئياً وعن بعد جزئياً. وهذا يتطلب تعزيز البنية  

 التحتية للتعليم عن بعد، وكذلك اقتناء مواد التعليم عن بعد، وتطوير البرامج. 

 

 مة التعاون اإلسالمي توصيات السياسة للدول األخرى األعضاء في منظ

األولى: السياسة  الفعال    توصية  التنفيذ  لضمان  المعلومات  نظم  من  واالستفادة  اإلجراءات  بأهمية  الوعي  نشر 
 إلجراءات الصحة العامة 

يمكن أن تؤدي أوجه القصور في تنفيذ تدابير الصحة العامة إلى تقويض جهود احتواء انتشار    األساس المنطقي:

الفيروس، ويطيل  الفيروس. وهذا من   أنواع جديدة من  الموت، ويسبب في ظهور  شأنه أن يزيد من عدد حاالت 

 الوباء، ويزيد من تفاقم عدم المساواة القائم. 

كارتداء أقنعة الوجه، وتوفير أقنعة قماشية مجانية /   19-وكذلك رفع مستوى الوعي بأهمية تدابير الوقاية من كوفيد

إلى زيادة استخدام القناع بشكل كبير. والتواصل الفعال مع الجمهور مطلوب لضمان  منخفضة التكلفة، يمكن أن يؤدي  

 أقصى قدر من االلتزام بالقواعد واللوائح. 

ووضع خطة وطنية من أجل اللقاح ونشره، واستخدام أنظمة المعلومات بشكل فعال في مراقبة تطورات فيروس  

 ءة في تقديم الخدمات الصحية. كورونا، والتنقل واالتصال؛ من شأنه أن يحسن الكفا

 

ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم والتوظيف والمرافق الصحية وخاصة من قبل    توصية السياسة الثانية:
النساء والشباب والعمال غير المهرة، من خالل االستفادة من قواعد البيانات عبر اإلنترنت، وسياسات خلق فرص  

 توظيف، وإعانات البطالة، 

في العديد من دول منظمة   19-على الرغم من أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد    س المنطقي:األسا

التعاون اإلسالمي كانت أقل حدة من العديد من األسواق الناشئة واالقتصادات النامية واالقتصادات المتقدمة، فإن  

م المساواة القائمة. إن عدم المساواة في الحصول  التكاليف االجتماعية واالقتصادية للوباء قد تكون باهظة بسبب عد 

على التعليم والتوظيف والمرافق الصحية وخاصة من قبل النساء والشباب والعمال غير المتخصصين يشكل مخاطر 

 واسعة النطاق. 

اعية  إن تطوير قواعد البيانات على اإلنترنت، واستخدامها يمكن أن يساهم بشكل فعال في توزيع المساعدات االجتم

وتطوير استراتيجيات سالمة األغذية، للحد من انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية، من خالل التركيز على الفئات  

 األكثر تضرراً وضعفاً بما في ذلك النساء وكبار السن والعمال غير المتخصصين أو أولئك الذين فقدوا وظائفهم. 

العمل التي تركز على الشابات والعاملين غير المهرة يمكن  إن توظيف سياسات االحتفاظ بالوظائف وخلق فرص  

أن يساعد هذه المجموعات على االنخراط في سوق العمل. وبالنسبة للبلدان التي لديها عدد أكبر من العمال غير  

ين قدر  الرسميين، فإن عدم اقتصار تقديم إعانات / مزايا البطالة على العمال الرسميين، وتقديمها للعمال غير الرسمي

 اإلمكان للتخفيف من نقص التأمين في القطاع غير الرسمي، يمكن أن يكون خيارا مناسبا للسياسات العامة.
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 سد فجوات التعلم من خالل البرامج التعليمية العالجية    توصية السياسة الثالثة: 

المنطقي:  إذا استمرت هذه    األساس  بالخطر.  تنذر  إلى مستويات  التعلم لألطفال والشباب  يمكن أن تصل خسائر 

الخسائر في المستقبل، فإن االختالفات في مستويات المعيشة بين البلدان والتفاوتات االجتماعية واالقتصادية داخل  

غير المتكافئة التي يتعرض لها التعليم   البلدان ستزداد؛ سوءاً إلى حد كبير. بعبارة أخرى، يمكن أن تؤدي الصدمات

 إلى زيادة تفاقم عدم المساواة في الدخل على امتداد عدة أبعاد.

يمكن تعويض خسائر التعليم من خالل فرص التعليم المختلط وجها لوجه بشكل جزئي وعن بعد بشكل جزئي. وهذا  

التعليم عن بعد، وتطوير البرامج. يجب أن يكون  يتطلب تعزيز البنية التحتية للتعليم عن بعد، وكذلك اقتناء مواد  

المحلية عند االقتضاء والمالئمة  السلطات  قبل  الحلول المصممة على أساس االحتياجات والمصممة من  استخدام 

 خياراً سياسياً. 

 

تنفيذ  التخفيف من االختالالت االقتصادية الداخلية التي يمكن أن تعطل النمو من خالل    توصية السياسة الرابعة: 
 اإلجراءات المالية المرنة 

فزيادة االختالالت الداخلية يمكن أن تعطل النمو. قد تكون اآلفاق المالية شحيحة، ألن الحوافز    األساس المنطقي:

المقدمة أثناء الوباء قد تؤدي إلى تفاقم الميزانية في المستقبل إذا تم تحقيق االلتزامات الطارئة. وتشمل االختالالت  

( انخفاض اإليرادات  4( انخفاض التحويالت، )3( عبء الديون، )2( انخفاض القدرة المالية، )1األخرى )الداخلية 

 ( الممارسات المالية غير الشفافة. 6( نقاط الضعف المالية الحالية، )5الضريبية، )

ل المؤقت للضرائب،  يمكن تطبيق مجموعة من التدابير المالية المباشرة المستهدفة، وإعادة جدولة الديون، والتأجي

 والسياسات النقدية المتساهلة، والسياسات التنظيمية األخرى لتحقيق االنتعاش.  

يجب تحسين الشفافية والمساءلة في الكيانات العامة للحد من نقاط الضعف المالية. ويشمل ذلك تعزيز اآلليات لتعزيز  

لرسمية القائمة على قواعد المؤسسات التابعة للدولة،  الرقابة على االلتزامات الطارئة، ومتطلبات إعداد التقارير ا

وجمع البيانات ذات الصلة لتحليل المخاطر المالية، ووضع معايير واضحة )بناًء على تقييمات مخاطر االئتمان( 

 إلصدار الضمانات. 

لحماية األسر ذ والمؤقت  والمستهدف  المناسب  الوقت  في  المالي  الدعم  تقديم  يمكن  المعيشة  عالوة على ذلك،  ات 

 الضعيفة والتخفيف من خسائر العمالة.

 

 

 

زيادة نطاق وقدرة برامج الحماية والمساعدة االجتماعية من خالل تخصيص المزيد    توصية السياسة الخامسة:
 من الموارد ودعمها بالتقنيات الرقمية 

يفة، تزداد نسبة الفقراء في  فإلى جانب فقدان الوظائف الذي يؤثر بشكل أكبر على الفئات الضع  األساس المنطقي:

 العديد من البلدان، ويمثل ذلك تحدياً متزايداً. 

ينبغي تخصيص موارد كافية لتدابير الحماية االجتماعية التي تعالج االحتياجات المتعلقة باألزمات، ال سيما برامج  

األحيان للمجموعات الحالية    التحويل االجتماعي، ألنها تساعد في دعم االحتياجات الفورية واألساسية في كثير من

والناشئة من الفقراء والضعفاء إلنقاذهم من حالة الفقر. يجب أن تتضمن اللوائح والبرامج منظوراً يأخذ النوع بعين  

 االعتبار، وأن تكون مصممة وفقاً الحتياجات النساء، وغيرهم من العمال المحرومين في االقتصاد غير الرسمي. 

الم التدابير  كوفيدبناًء على  المتخذة خالل جائحة  الحماية االجتماعية  19-ؤقتة  أنظمة  في  االستثمار  ينبغي زيادة   ،

ليشمل برامج التحويالت النقدية والعينية، وكذلك مجموعة أوسع بكثير من األنظمة، بما في ذلك التأمين االجتماعي 

مهم استخدام مزيج من مصادر التمويل،  وبرامج الخدمات الشاملة، مثل دعم الطفل أو المعاشات االجتماعية. من ال
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في المقام األول من خالل الموارد المحلية مثل الضرائب ومساهمات الضمان االجتماعي، لضمان المالية واالستدامة 

 المالية وتقليل الضغط على الميزانيات الحكومية. 

على المستوى الوطني والتي تحمي   ينبغي دعم الحماية االجتماعية الشاملة من خالل السياسات والبرامج المحددة 

جميع الناس طوال حياتهم من الفقر، لضمان عدم تخلف أحد عن الحماية. يمكن أن تشمل هذه البرامج أنظمة غير 

 قائمة على االشتراكات، تضمن على األقل مستوى أساسياً من أمن الدخل وحصول الجميع على الرعاية الصحية.

المؤسسي والدولي في تصميم سياسات وبرامج الحماية االجتماعية. يجب تسخير قوة  ينبغي تعزيز التنسيق والتكامل  

تحترم   ومسؤولٍة  آمنٍة  وبطريقٍة  بسرعٍة  الخدمات  لتقديم  المتنقلة(  األموال  منصات  )مثل  الرقمية  التكنولوجيا 

 الخصوصية الفردية. 

 

 أدوات لتنفيذ توصيات السياسات:

وفي اجتماعاتها الالحقة، قد تتوسع مجموعة العمل في   المعنية بالتخفيف من حدة الفقر:مجموعة عمل الكومسيك  

 مجال السياسات المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيالً. 

الكومسيك: لتقديم    تمويل مشروع  دعوات  الكومسيك،  مشروع  تمويل  إطار  في  الكومسيك،  تنسيق  مكتب  يصدر 

مويل مشاريع الكومسيك يمكن للدول األعضاء المشاركة في مجموعات  مقترحات المشاريع كل عام. ومن خالل ت

العمل تقديم مشاريع تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل منح من مكتب تنسيق الكومسيك. ولتنفيذ توصيات  

تشم قد  المشاريع.  لتمويل  الكومسيك  تسهيالت  استخدام  األعضاء  للدول  يمكن  أعاله،  المذكورة  هذه  السياسات  ل 

تحليلية  دراسات  وإعداد  الخبراء وورش عمل  وتبادل  دراسية  وزيارات  تدريبية  وبرامج  ندوات  تنظيم  المشاريع 

 وتقييمات لالحتياجات ومواد / وثائق تدريبية إلخ. 

بهدف معالجة التداعيات الحالية والمحتملة لوباء كوفيد، أطلق    (:CCRبرنامج استجابة الكومسيك لفيروس كوفيد )

لفيروس كوفيد )  مكتب الكومسيك  الكومسيك برنامج استجابة  الدول CCRتنسيق  العامة في  المؤسسات  ( لصالح 

هو بشكل أساسي من أجل التخفيف من اآلثار السلبية للوباء على    CCRاألعضاء. إن برنامج استجابة الكومسيك  

ًعا معينة من المشاريع، التي ستركز  ، يمول مكتب التنسيق أنواCCRاقتصادات الدول األعضاء. في إطار البرنامج  

 على تقييم االحتياجات وتبادل الخبرات وتقديم المنح المباشرة إلى المستفيدين النهائيين. 
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مسودة توصيات للسياسات لمناقشتها في مجموعة عمل التعاون المالي التابعة للكومسيك في اجتماعها  

تبادل اآلراء في الدورة السابعة والثالثين للكومسيك حول "دور التمويل  السادس عشر، ألجل جلسة  

- اإلسالمي في دعم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة كوفيد 

19 " 

متناهية   المشروعات  في دعم  التمويل اإلسالمي  يكون "دور  أن  للكومسيك على  والثالثين  السادسة  الدورة  اتفقت 

كوفيد مواجهة  في  والمتوسطة  الصغيرة  والمشروعات  الدورة  19-الصغر  في  اآلراء  تبادل  " هو موضوع جلسة 

السابعة والثالثين للكومسيك وطلبت من مجموعة العمل المعنية بالتعاون المالي التابعة للكومسيك أن تخرج بتوصيات  

ارية السابعة والثالثين للكومسيك.  إضافة إلى  ملموسة للسياسات حول هذا الموضوع وأن ترفعها إلى الدورة الوز

القضايا المتعلقة بتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتمويل إسالمي، تدارست مجموعة  

العمل المعنية بالتعاون المالي التحديات وخيارات السياسات الممكنة المتعلقة بالجوانب المتعددة لتمويل المشروعات  

هية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل المصارف اإلسالمية.  وفي هذا السياق، خرجت مجموعة العمل  المتنا

الصغر   متناهية  المشروعات  ألجل  التمويل  لتيسير  السياسات  خيارات  عن  فضالً  التالية  والمشكالت  بالتحديات 

 والصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء  

 مشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التحديات والمشكالت المتعلقة بال

تعد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري ألي اقتصاد، وال يتم تلبية طلبها   ▪

المالي في النظام المالي أو معالجته بكفاءة. لذلك، في كل بلد تقريبًا، تواجه المشروعات المتناهية الصغر  

 والمتوسطة فجوة مالية. والصغيرة 

بالنظر إلى خطوط التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ال يزال تمويل التجارة   ▪

 والقروض بطبيعتها بداًل من تمويل رأس المال وفًقا لخصوصياتها.

للغاية بما    طبيعة تمويل رأس المال في تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة محدودة  ▪

 في ذلك المشاركة في الربح والخسارة وتقاسم المخاطر.

والصغيرة   ▪ الصغر  المتناهية  المشروعات  بدء  تمويل  فإن  لالقتصاد،  بالنسبة  أهميتها  من  الرغم  على 

والصغيرة   الصغر  المتناهية  المشروعات  تنمية  استدامة  على  يساعد  مما  محدودًا،  يزال  ال  والمتوسطة 

 والمتوسطة. 

أسواق رأس المال وعالقتها بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ال يوفر مساحة  تخلف   ▪

 لتلك المشروعات الستراتيجيات الخروج 
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تتوفر فرص تمويل محدودة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن التمويل األصغر محدود بشكل أساسي   ▪

 في غالبية دول منظمة التعاون اإلسالمي.

 ف للتطوير الفعال لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.نظام بيئي ضعي ▪

في   ▪ مبادرة  تكون  أن  عن  بطبيعتها عوضاً  واستجابات  أفعال  العامة عبارة عن ردود  السياسات  تزال  ما 

 تطوير نظام بيئي مناسب للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.  

الج ▪ تنسق  متخصصة  مؤسسة  وجود  والصغيرة  عدم  الصغر  المتناهية  للمشروعات  المختلفة  وانب 

 والمتوسطة. 

والصغيرة   ▪ الصغرى  بالمؤسسات  وارتباطها  الفعالة  وظيفتها  تظل  متخصصة،  مؤسسة  وجود  حالة  في 

 والمتوسطة تحديًا أساسيًا. 

والغرف    الحاجة إلى تطوير ثقافة ريادة األعمال بطريقة منسقة من خالل الوزارات / المؤسسات ذات الصلة ▪

 التجارية في دول منظمة التعاون اإلسالمي. 

والمتوسطة  ▪ والصغيرة  الصغرى  للمؤسسات  واإلدارة  المحاسبة  مجال  في  والتدريب  التعليم  إلى  الحاجة 

 إلجراء أعمالها بفعالية لتقليل المخاطر المتصورة تجاه المؤسسات المالية. 

 تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  التحديات والمشكالت المتعلقة بالمصارف اإلسالمية في

تمنع الحوكمة القائمة على المساهمين والنموذج االقتصادي في البنوك اإلسالمية من تضمين عملياتها في   ▪

مبادئ المنطق اإلسالمي للعمل مباشرة في االقتصاد الحقيقي، مما يقلل من التسهيالت التمويلية المتاحة 

 للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 

إن الطبيعة المؤسسية القائمة على تحويل المخاطر بداًل من المشاركة فيها في أساليب التمويل )تقاسم األرباح   ▪

والخسائر( تحد من الدور اإليجابي للبنوك اإلسالمية في تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة  

 تجاوز مجرد تمويل التجارة.  والمتوسطة بما ي 

األجل   ▪ قصيرة  لالحتياجات  الحسن  القرض  تمويل  توفير  في  المؤسسي  بالمنطق  المتعلقة  القصور  أوجه 

 للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 

المخاطر   ▪ إدارة  جوانب  مع  مباشرة  بالتعامل  االلتزام  عن  فضالً  والتخصص  المؤسسي  التكوين  ضعف 

 ويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. المحيقة بتم
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عدم وجود تطوير أصيل للمنتج من أجل الطبيعة المتغيرة للتمويل وعمليات المشروعات المتناهية الصغر   ▪

 والصغيرة والمتوسطة من خالل المنطق اإلسالمي.

ا ▪ السائد في طبيعة الكفاءة التي تتجنب المخاطرة في البنوك  إلسالمية يمنعها من تمويل الموقف المتحفظ 

الشركات الناشئة وتطوير استراتيجيات الخروج المتعلقة بتمويل أسهم رأس المال في البنوك اإلسالمية في  

 عالقاتها مع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

بم ▪ والمتوسطة،  والصغيرة  الصغر  المتناهية  للمشروعات  المشاريع  لتطوير  المتزايدة  ذلك الحاجة  في  ا 

 التعاون مع المؤسسات األخرى ذات الصلة في المجالين العام والخاص.  

 توصيات السياسات  

في ضوء التحديات والمشكالت آنفة الذكر، خرجت مجموعة العمل المعنية بالتعاون المالي بمجموعة من توصيات  

 السياسات:   

a.   الحوكمة والسياسات العامة 

اإلسالمية من نموذج الحوكمة الحالي القائم على المساهمين إلى نظام حوكمة أصحاب  االرتقاء بالبنوك   ▪

 المصلحة لفائدة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

البنوك   ▪ مع  التنافس  من  بداًل  عملياتها  في  اإلسالمي  المنطق  على  التركيز  على  اإلسالمية  البنوك  تشجيع 

 في المزدوج. التقليدية في النظام المصر

الصغر  ▪ المتناهية  للمشروعات  الداعمين  والعام  الخاص  القطاعين  بين  التعاوني  المؤسسي  التطوير  دعم 

والصغيرة والمتوسطة، وكذلك التكوين المؤسسي القطاعي بين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة  

لية لتعزيز وضع مالي واقتصادي  والمتوسطة لتمثيل مصلحتها الخاصة للوصول إلى األسواق المحلية والدو 

 قوي لتصبح جديرة بالتمويل. 

 تشجيع البنوك اإلسالمية على استيعاب التنمية المستدامة كوظيفة موضوعية.  ▪

والصغيرة   ▪ الصغر  المتناهية  للمشروعات  المالية  التكنولوجيا  مهارات  تنمية  حول  تدريبية  برامج  تطوير 

 ن مع البنوك اإلسالمية.والمتوسطة من قبل الوكاالت العامة بالتعاو

تشجيع البنوك اإلسالمية على التركيز على خدمة المجتمعات بداًل من األسواق، بما في ذلك تقديم التمويل   ▪

 للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 
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الصغر  ▪ متناهية  للمشروعات  الخاص  القطاع  تنمية  واستراتيجيات  العامة  للسياسة  الفعال  التنسيق   ضمان 

 والصغيرة والمتوسطة وتمويلها من خالل التمويل والبنوك اإلسالمية.  

تشجيع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التعاون مع المؤسسات والوكاالت األخرى الداعمة   ▪

 للسوق وآليات إدارة المخاطر األخرى لتعزيز استقرارها المؤسسي والمالي.

الش  ▪ ثقافة ريادة األعمال بين  المؤسسية تعزيز  الترتيبات  الخاص والعام من خالل  القطاعين  قبل  باب من 

 الالزمة. 

 تشجيع البنوك اإلسالمية على تطوير مشاريع ريادة األعمال للشباب.  ▪

 

 

 

b.   التكوين المؤسسي 

توسيع   ▪ عملية  لتسهيل  اإلسالمية،  للمصارف  الرئيسية  األهداف  مع  تتماشى  متخصصة  مؤسسة  تطوير 

ون مع الجهات العامة والخاصة )الصندوق المشترك( للتغلب على معوقات منطق التمويل، وضمان التعا

 السوق. 

إنشاء بيئات مؤسسية متخصصة لتثقيف وتدريب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على   ▪

البنوك   من  التمويل  تأمين  بهدف  فعالة  بطريقة  مخاطرها  إلدارة  واإلدارة  المحاسبة  وعمليات  مهارات 

 إلسالمية. ا

لتمويل   ▪ والخاصة  العامة  والوكاالت  اإلسالمية  البنوك  بين  مشترك  كمشروع  بديلة  مؤسسية  بيئة  تحسين 

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتغلب على قيود منطق السوق.

تطوير البنية التحتية التكنولوجية الالزمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لبدء نماذج أعمال جديدة وتعزيز   ▪

 ول القائمة على التكنولوجيا المالية بهدف تحقيق المراحل التالية من التمويل اإلسالمي للتنمية المؤسسية.الحل

تحسين قدرة الدول األعضاء لرفع التقارير واإلفصاح بكفاءة عن البيانات العادية الخاصة بالمشروعات   ▪

بار الهدف النهائي الرامي لتطوير  المتناهية الصغير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، آخذين بعين االعت 

الصغر   متناهية  بالمشروعات  المتعلقة  والموحدة  الواسعة  اإلسالمي  التعاون  منظمة  بيانات  قواعد 
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والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خالل االستفادة من التسهيالت واآلليات المتاحة ضمن منظمة 

 التعاون اإلسالمي. 

وضع تكوين مؤسسي متخصص لكل جانب من جوانب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة   ▪

الصغر   متناهية  للمشروعات  الواحدة  النافذة  لخدمة  وذلك  انسحابها،  مراحل  وحتى  إنشائها  لحظة  من 

 والصغيرة والمتوسطة.  

 

c.  البيئة القانونية والتشريعية   

ج لتمكين المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية من العمل ضمن  ضمان فعالية النظام المصرفي المزدو ▪

 الهدف اإلسالمي المتمثل في تحقيق أفضل الفعاليات بين األهداف المالية واالجتماعية.

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

 اإلسالمي.

 ون المصارف والتمويل اإلسالمي المتخصص بما يتماشى مع الطبيعة المميزة لهذه المؤسسات. تطوير قان ▪

تعزيز طبيعة األعمال في مشاركة الربح والخسارة والمخاطر الخاص بالعمل المصرفي اإلسالمي بأحكام   ▪

 تصدر عن الجهات الناظمة.  

صل والتأثير، بما في ذلك التمويل اإلسالمي  وضع لوائح جديدة للتكنولوجيا المالية اإلسالمية لتعزيز التوا  ▪

 للشركات متعددة األنظمة.

 

d.   التعاون اإلقليمي والدولي 

بين الدول األعضاء في منظمة    MSMEsمواءمة تعريف المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة   ▪

 التعاون اإلسالمي من خالل مراعاة االختالفات اإلقليمية والوطنية.  

تباد ▪ الدول األعضاء في منظمة  تعزيز  المختلفة ضمن  الوكاالت  قبل  الممارسات من  الخبرات وأفضل  ل 

وجوانبها   والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  المشروعات  بتمويل  يتعلق  فيما  اإلسالمي  التعاون 

 التشغيلية. 

متوسطة بين  تيسير مشاركة الخبرات مقابل التمويل اإلسالمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وال ▪

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 
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تشجيع البلدان األعضاء التي لديها نظام بيئي متطور وبنية مالية ذات صلة بالمصارف والتمويل اإلسالميين   ▪

 على تبادل خبراتها مع البلدان األعضاء المحتاجة.  

تطوير آليات خاصة ضمن منظمة التعاون اإلسالمي لمزيد من الشرح حيال القضايا المتعلقة بالمشروعات   ▪

 متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.  
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