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  موجز تنفيذي
 
تواصل اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( جهودها من أجل تعزيز التعاون االقتصادي 

. ويركز الهدف الرئيس للكومسيك على مواجهة التحديات 1984دولة منذ عام  57والتجاري بين الدول األعضاء في المنظمة البالغ عددها 
مة اإلسالمية والمساهمة في جهودها التنموية وتعزيز التجارة بين الدول األعضاء. وفي هذا اإلطار تعمل الكومسيك االقتصادية لأل

كمنتدى للحوار السياسي إلنتاج المعرفة ونشرها وتبادل الخبرات ووضع أفضل األساليب وتطوير فهم مشترك وتقريب السياسات بين 
 الدول األعضاء. 

ذا التقرير المرحلي يقدم هوتقدَّم تقارير التقدم السنوية إلى الجلسات الوزارية للكومسيك لعرض التقدم في تنفيذ استراتيجية الكومسيك. 
دم كل تقرير وبناء عليه، يق لمحة عامة عن اإلنجازات الرئيسة في تنفيذ استراتيجية الكومسيك منذ دورتها السابعة والثالثين. 2022لعام 

وعالوة على ذلك، تم تضمين التقدم المحرز في تنفيذ توصيات ئج آخر اجتماعات مجموعة من مجموعات عمل الكومسيك المعنية. نتا
سياسات الكومسيك الوزارية في هذا التقرير. كما تم تسليط الضوء على أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم أهداف 

  االستراتيجية.

اجتماعات لمجموعات العمل  6، انعقدت 2021( نوفمبر 25-24رة الكومسيك السابعة والثالثين المنعقدة في الفترة )واعتبارا من دو
وثائق خاصة بتوقعات القطاعات المستقبلية. جميع المنشورات المتعلقة  6تقارير بحثية و 6وقام مكتب تنسيق الكومسيك بنشر  بنجاح.

 (. http://www.comcec.orgوقع الكومسيك على اإلنترنت:)باجتماعات مجموعة العمل متاحة على م

يناقش خبراء البلدان األعضاء توصيات السياسات العامة المتعلقة بموضوع  واصلت مجموعات العمل إجراء جلساتها لمناقشة السياسات.
ناًء ب صيات المتعلقة بالسياسات العامة إلى الدورة الوزارية للنظر فيها، واعتمادها.ثم تحال هذه التو االجتماع على أساس بحوث مكثفة.

عليه، سيتم تقديم توصيات اجتماعات مجموعات العمل لهذا العام إلى دورة الكومسيك الثامنة والثالثين للنظر فيها واتخاذ اإلجراءات 
  الالزمة.

فيذ الثانية الستراتيجية الكومسيك، فرصة للبلدان األعضاء وكذلك مؤسسات منظمة ، وهو أداة التنCPFيوفر تمويل مشروع الكومسيك 
تحويل  عالوة على ذلك، يتم التعاون اإلسالمي لتنفيذ المشاريع بما يتماشى مع األهداف والغايات التي حددتها استراتيجية الكومسيك.

لوزارية؛ إلى مشاريع ملموسة. هذه المشاريع تخدم الهدف النهائي توصيات السياسات، التي تنتجها مجموعات العمل وتبنتها الدورات ا
 المتمثل في تحسين القدرات المؤسسية والبشرية داخل البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

مشروعاً  16فيذ وفي هذا الصدد، وفي إطار الدعوة التاسعة لتقديم مقترحات المشاريع في إطار الكومسيك لتمويل المشاريع، يجري تن
من قبل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، ومن المتوقع االنتهاء منها بحلول 

 .2022نهاية عام 

ألعضاء في الدول اعالوة على ذلك، تأتي استجابة الكومسيك لمواجهة كوفيد لتكون أداة تدخل للتخفيف من اآلثار السلبية للوباء على 
يهدف البرنامج إلى مساعدة البلدان األعضاء بهدف معالجة التداعيات الحالية والمحتملة للوباء في المستقبل.  منظمة التعاون اإلسالمي.

ترة ف وفي هذا الصدد، يجري تمويل ستة مشاريع للبلدان األعضاء في إطار الدعوة الثانية الستجابة الكومسيك في مواجهة كوفيد خالل
 .2022تنفيذ عام 

وعالوة على ذلك، وبالنظر إلى الوضع الحالي والظروف الخاصة في فلسطين، ال سيما في القدس الشريف، وقرارات القمم اإلسالمية 
سلمين ماالستثنائية حول القدس؛ أطلق مكتب تنسيق العالقات العامة برنامج القدس الذي يركز على تعزيز الرفاه االقتصادي واالجتماعي لل

مشاريع تغطي مجاالت  5، تم تنفيذ 2022-2021في فترة التنفيذ في إطار البرنامج.  2020تم االنتهاء من مشروعين في عام  في القدس.
من بينها، المعارض، اإلنتاج الفني، التدريبات، بناء القدرات، شراء اآلالت / المعدات / الخدمات، تطوير المنصات عبر اإلنترنت، 

  .2022وتم كذلك دعوة المشروع الثالثة في إطار برنامج القدس في أكتوبر   ، البحث، إنتاج المواد السمعية والبصرية، إلخ.التجديدات

 .تلعب أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المتوافقة مع استراتيجية الكومسيك دوًرا حاسًما في التنفيذ الفعال والناجح لالستراتيجية
ات منظمة التعاون اإلسالمي المتوافقة مع استراتيجية الكومسيك دوًرا حاسًما في التنفيذ الفعال والناجح لالستراتيجية. تلعب أنشطة مؤسس

يك، سيقدم هذا التقرير أيًضا معلومات حول األنشطة المختلفة التي تم القيام بها على مدار العام الماضي والتي تتماشى مع استراتيجية الكوم
(، والمركز اإلسالمي لتنمية CCOمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، وهي مكتب تنسيق الكومسيك ) وقامت بتنظيمها

(، IDB Group(، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )ICCIA(، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )ICDTالتجارة )
(، وهيئة المواصفات والمقاييس في الدول SESRICوالتدريب للدول اإلسالمية ) ومركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية

 (.OISA(، ومنظمة الرابطة اإلسالمية لمالكي السفن )SMIICاإلسالمية )
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 الفصل األول: مجاالت التعاون

 التجارة .1

 مجموعة عمل التجارة .1.1
التي ليس لها تعريف موحد عالمياً، وتختلف من حيث عدد الموظفين أو معدل دوران  SMEsتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة 

ً في معظم االقتصادات، ال سيما في البلدان النامية. ً رئيسيا تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية  رأس المال السنوي، دورا
ية الوطنية والدولية، بما في ذلك االستثمار واإلنتاجية والعمالة وتأثيرات ووظائف كبيرة على البيئة االجتماعية والمالية واالقتصاد

وتوزيع الدخل والتجارة داخل المنطقة والتجارة الدولية. وعالوة على ذلك، يعترف الباحثون بأن دعم هذه المشاريع هو "استراتيجية 
 رئيسية للتنمية الوطنية والقدرة التنافسية" للبلدان النامية.

ولي، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبية الشركات في جميع أنحاء العالم والمساهم المهم في خلق فرص العمل ووفقا للبنك الد
ومع  من العمالة في العالم. %50من الشركات وأكثر من  %90وفقاً للبنك الدولي، فإنها تمثل حوالي  والتنمية االقتصادية العالمية.

كبيرة في االقتصادات الوطنية اليوم، تميل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أن تكون ممثلة تمثياًل ذلك، وعلى الرغم من مساهماتها ال
وهي تعاني من االفتقار إلى المهارات ذات الصلة، واالفتقار إلى المعرفة باألسواق الدولية، والحواجز غير ناقصاً في التجارة الدولية. 

، وغيرها من إجراءات مراقبة الحدود، وعدد من اللوائح الوطنية والدولية، ومحدودية فرص الجمركية، واإلجراءات الجمركية المعقدة
 الحصول على التمويل التجاري.

على الرغم من وجود عدد كبير من الجهود المبذولة والبرامج المنفذة لزيادة تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على المستويات 
لية، فإن حصتها في التجارة الدولية، وال سيما في حجم الصادرات الوطنية، لم تصل بعد إلى المستوى المنشود. الوطنية واإلقليمية والدو

تعمل الحكومات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بنشاط على تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، 
ة ولكن، ما تزال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تمثل حص جارة البينية اإلقليمية.ليس فقط في التجارة الدولية، بل كذلك في الت

 ضئيلة من الصادرات في التجارة الدولية، وتواجه حواجز تحول دون دخولها إلى األسواق الدولية.

اجتماعيها الثامن عشر والتاسع عشر من أجل "زيادة تدويل الشركات  TWGفي هذا اإلطار، كرست مجموعة الكومسيك للعمل التجاري 
وتهدف هذه  وتم إعداد تقرير بحثي بنفس الموضوع. في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" SMEsالصغيرة والمتوسطة 

دل المعلومات حول الممارسات الجيدة ( تبا2( تقديم إرشادات أساسية من حيث المبادئ والممارسات الموصى بها. )1الدراسة إلى )
( توفير أداة مرجعية عملية نحو إنشاء برامج تدويل فعالة للشركات الصغيرة 3وتقييمات البرامج والممارسات المماثلة الحالية. )

تضمن ت م.( تقديم خط أساس لخيارات السياسات الوطنية لتنفيذ برامج تدويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحج4والمتوسطة. )
 المنهجية المستخدمة في التقرير بحثاً شامالً ومراجعة ألدبيات تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة متبوعة بجمع البيانات وتحليلها.
 ويستخدم التقرير أيضاً تحليالت دراساٍت متعمقةٍ لنتائج مناقشات مع ممثلي القطاعين العام والخاص، إلى جانب دراساٍت مكتبيٍة وزياراتٍ 

  ميدانية.

استكمااًل  ، ونوقشت النتائج األولية للتقرير.2022مايو  11انعقد االجتماع الثامن عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون التجاري في 
تمت مناقشة المسودة بنفس الموضوع.  2022أكتوبر  4لالجتماع الثامن عشر، عقد االجتماع التاسع عشر لمجموعة عمل الكومسيك في 

خالل هذين االجتماعين، تم تبادل خبرات ووجهات نظر الدول األعضاء  النهائية للتقرير خالل االجتماع التاسع عشر لمجموعة العمل.
ة للتقرير، في ضوء النتائج الرئيسيوالمنظمات الدولية والقطاع الخاص فيما يتعلق بزيادة تدويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. 

  ل االجتماع التاسع عشر، توصلت مجموعة العمل إلى توصيات السياسيات التالية:والمداوالت خال

  تشجيع إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والقضاء على الطابع غير الرسمي
 من بين جملة أمور منها؛ تقليل وقت التسجيل وكلفته وتخفيف األعباء اإلدارية.

 حد للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديد أهداف القوانين واللوائح المتعلقة بالمؤسسات اعتماد تعريف مو
 الصغيرة والمتوسطة بوضوح.

  جعل تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءًا من وثائق السياسات الوطنية من خالل تطوير استراتيجية
زمة متعددة السنوات، ووضع سياسات تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد االستراتيجية في وثيقة مل

 الشركات الصغيرة والمتوسطة في سياق أطر سياسات أوسع.
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  دعم اإلطار المؤسسي بالوسائل المالية الالزمة والضمانات الحكومية لتسهيل حصول الشركات الصغيرة
 والمتوسطة على التمويل أثناء انتقالها إلى األسواق الدولية.

  الصغيرة والمتوسطة من حيث قدرتها وإمكاناتها للتدويل وإشراكها في برامج مساعدة تصنيف المنشآت
 التصدير بناء على نتائج نظام الفرز.

    .دعم الموارد اإلدارية والبشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع متطلبات التدويل الناجح 

  لتحسين منتجاتها وفقا للمعايير والشهادات المطلوبة توفير آليات إرشادية للشركات الصغيرة والمتوسطة
 الخاصة بالسوق والمنتج.

  دعم العالمة التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل إنشاء عالمة تجارية وطنية، وإدراج منتجات
 الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالمة التجارية الوطنية.

   .إجراء تحليل تأثير البرامج المنفذة بانتظام ومشاركتها بشفافية مع الجمهور 

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

 واألنشطة األخرى المتعلقة بالتجارة والتي تنظمها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي: التطورات .1.2
 

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

نظمة الدول اإلسالمية، منذ إنشاء الكومسيك، كانت التجارة من أهم مجاالت التعاون. من أجل تعزيز التجارة بين الدول األعضاء في م
أطلقت الكومسيك العديد من البرامج والمشاريع لتحقيق هذا الهدف. يعد نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة الدول 

 ( أحد أهم مشاريع الكومسيك لتعزيز التجارة البينية في منظمة الدول اإلسالمية.TPS-OICاإلسالمية )

إلى ثالثة اتفاقيات، هي االتفاقية اإلطارية،  TPS-OICالتجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  يستند نظام األفضلية
في عام  TPS-OIC، وقواعد المنشأ. تم االنتهاء من األساس القانوني لنظام PRETASوالبروتوكول المتعلق بنظام التعريفات التفضيلية 

. هذه الدول هي بنغالديش وإيران 2014لوب من الدول األعضاء لتفعيل النظام بحلول نهاية عام وتم الوصول إلى العدد المط 2011
 واألردن وماليزيا والمغرب وباكستان وتركيا والبحرين والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان. 

-TPSاركة أن تفي بشرطين في نفس الوقت، وهما التصديق على اتفاقيات ، يتعين على الدول المشTPS-OICمن أجل تشغيل نظام 
OIC  الثالثة وتقديم قائمة االمتيازات إلى سكرتاريةTNC . 

من ناحية أخرى، من أجل التنفيذ الناجح للنظام، يتعين على الدول األعضاء اتخاذ بعض اإلجراءات الداخلية، مثل: طباعة وثائق شهادة 
ونقل نماذج من األختام إلى سكرتارية لجنة المفاوضات التجارية واستكمال اإلجراءات الالزمة الداخلية التشريعية ، TPS-OICالمنشأ 

 واإلدارية. بعد االنتهاء من هذه اإلجراءات، سيصبح النظام جاهًزا للعمل بكامل طاقته.

 2022التجارية، وال سيما تحديد األول من يوليو  قرارات اجتماع لجنة المفاوضات صادقت دورة الكومسيك السابعة والثالثون على
من الدول األعضاء المعنية استكمال اإلجراءات الداخلية الالزمة واالستعدادات األخرى حتى ذلك  طلبتكموعد نهائي لتفعيل النظام، و

 التاريخ.

والثالثين، واجتماع لجنة المفاوضات التجارية المنعقد باإلشارة إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورة الكومسيك الوزارية السابعة 
موعدًا نهائياً لتفعيل النظام؛ طلبت لجنة المتابعة الثامنة والثالثين من الدول  2022بشأن تحديد األول من يوليو  2021في يونيو 

 المشاركة اإلسراع في استكمال إجراءاتها الداخلية واالستعدادات األخرى حتى ذلك التاريخ.
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 باإلشارة أيضاً إلى القرار ذي الصلة الصادر عن الدورة الوزارية السابعة والثالثين، طلبت لجنة المتابعة الثامنة والثالثين من الدول
، والدول التي لم تفعل ذلك بعد، أن TPS-OICالمشاركة في نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 .TPS-OICباإلجراءات الداخلية ذات الصلة التي يتعين اتخاذها لتنفيذ قواعد منشأ في نظام  TNCلجنة التفاوض التجاري  تخطر أمانة

لالنتهاء من استكمال عملية قوائم االمتياز  TNCوأشادت لجنة المتابعة الثامنة والثالثون بالجهود التي تبذلها أمانة لجنة التفاوض 
في أقرب وقت  TPS-OICعضاء المعنية إلى تسريع جهودها لتقديم قوائم االمتياز بنفس الشكل لتفعيل نظام المحدثة، ودعت الدول األ

 ممكن.

، بصفته األمانة المشتركة للجنة التفاوض التجاري، بتعميم الوثائق ذات الصلة )قوائم الهيئات المخولة، CCOقام مكتب تنسيق الكومسيك 
وقوائم االمتيازات( للدول المشاركة األخرى من خالل القنوات الدبلوماسية. وهكذا، مع استكمال وعيناتها من الطوابع واإلشارات، 

يوليو  1الترتيبات المذكورة أعاله وفقا لألحكام ذات الصلة، بدأ التنفيذ الكامل للتجارة التفضيلية وأصبح النظام قيد التشغيل اعتبارا من 
ال عبر اإلنترنت من قبل مكتب تنسيق الكومسيك، من أجل تسهيل االتصال بين الدول عالوة على ذلك، تم إنشاء منصة اتص. 2022

عالوة على ذلك، ستجتمع الدول  .TPS-OICالمشاركة في نظام التفضيل التجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
  امنة والثالثين للنظر في حالة تنفيذ النظام في بلدانهم.على هامش دورة الكومسيك الث TPS-OICالمشاركة في نظام التفضيل التجاري 

 المعارض التجارية اإلسالمية: 

تنظم المعارض التجارية اإلسالمية كل عامين في إحدى البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من قبل يد المركز اإلسالمي 
التعاون اإلسالمي. باإلضافة إلى المعارض التجارية اإلسالمية، يتم تنظيم لتنمية التجارة لتعزيز التجارة الداخلية بين بلدان منظمة 

أقيم المعرض التجاري السابع . ICDTالمعارض الخاصة بالقطاعات أيضا على يد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في البلدان األعضاء 
 .2022يو ( يون19-13عشر ألعضاء منظمة التعاون اإلسالمي في داكار، السنغال، في )

عالوة على ذلك، طلبت دورة الكومسيك السابعة والثالثون ولجنة المتابعة الثامنة والثالثون من الدول األعضاء تشجيع القطاع الخاص 
تقديم تقارير مرحلية  ICDTعلى المشاركة بنشاط في المعارض التجارية اإلسالمية، وطلبت من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

لمعارض التجارية للدول اإلسالمية والمعارض المتخصصة والمعارض األخرى، لدورات الكومسيك ومنتديات منظمة منتظمة عن ا
 التعاون اإلسالمي األخرى ذات الصلة.

 واالتصاالت النقل .2

 . مجموعة العمل لنقل واالتصاالت2.1
، من تنفيذ التباعد 19-وكانت االستجابات في سياق كوفيد آثار غير عادية على أنظمة وخدمات النقل في البلدان. 19-كان لوباء كوفيد

االجتماعي إلى سياسات اإلغالق للمناطق المتضررة، لها آثار هائلة على تنقل األشخاص والسلع وتوصيلهم واستمرارية خدمات النقل. 
ية للشحن، فضاًل عن الصناعات واألسواق كما أن لها أيًضا آثاًرا تراكمية على النشاط االقتصادي للمدن والمناطق والخدمات اللوجست

خالل فترة ما بعد الجائحة، من المرجح أن تخرج البلدان التي لديها بنية تحتية للنقل واالتصاالت تعمل وسالسل التوريد ذات الصلة. 
  ، وتقلل من وطأة آثاره السلبية.19-بشكل قوي وجيد من فخ جائحة كوفيد

نطقة معينة ويرتبط النمو االقتصادي واإلنتاجي لم مهما في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان. تشكل البنية التحتية للنقل عنصرا
وفير تارتباًطا وثيًقا بالبنية التحتية للنقل وأنظمة النقل الخاصة بها، والتي تتيح زيادة اإلنتاجية من خالل انخفاض التكاليف اللوجستية و

ض والعمل األكبر حجًما. ومن األهمية بمكان في هذا السياق، تقييم آثار وأهمية االستثمارات في المخزون والوصول إلى أسواق العر
 مجال النقل وتحسين نظام النقل على االقتصاد في نطاق األداء االقتصادي والكفاءة.

ة والصناعة كذلك، لتنمية الزراعوفي الوقت نفسه، تعد البنية التحتية للنقل عالية الجودة ضرورية ليس لنظام نقل سلس فحسب، بل 
لكن مشاريع البنية التحتية ليست متساوية في التأثير. فبعضها يوفر عوائد اقتصادية واجتماعية عالية  والتجارة والوصول إلى األسواق.

 األخرى عائدات من ناحية أخرى، تنتج المشاريعمع تحفيز النشاط االقتصادي واالجتماعي، والعمالة، واإليرادات الحكومية أيضا. 
إلى جانب تأثيرها المباشر، ينشأ التأثير غير المباشر للبنية التحتية من خالل مجموعة متنوعة من القنوات، وفي مقدمتها؛  غير كافية.

 تمكين االستثمار الخاص المنتِج، أو إنشاء سالسل توريد جديدة، أو إعادة تشكيل الجغرافيا االقتصادية. 

ً حيوياً لدعم التنمية االقتصادية وخلق وفي هذا اإلطار، تعتب ر تقييمات اآلثار االقتصادية واالجتماعية الدقيقة للبنية التحتية للنقل أمرا
عالوة على ذلك، فإن تحديد حجم هذا التأثير قد يوفر مدخالت ومعلومات قيّمة لصانعي القرار، من أجل تخصيص الموارد  الثروة.

    تملة في مجال النقل على خطوط التدفق في بلدانهم.الشحيحة لمشاريع االستثمار المح
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)الثامن عشر  2022( التابعة للكومسيك اجتماعين متتاليين في عام TCWGنظراً ألهميتها، كرست مجموعة عمل النقل واالتصاالت )
 ألعضاء في منظمة التعاونوالتاسع عشر( لموضوع "األثر االقتصادي واالجتماعي للبنية التحتية للنقل: نظرة عامة على الدول ا

تبادل ممثلو الدول األعضاء خالل االجتماعين، خبراتهم وإنجازاتهم وتحدياتهم فيما يتعلق باآلثار االقتصادية واالجتماعية  اإلسالمي".
تماعية للبنى التحتية االجعالوة على ذلك، ناقش المشاركون الممارسات العالمية لتقييم اآلثار االقتصادية و للبنى التحتية للنقل في بلدانهم.

ل وقد نظر االجتماع بشكللنقل، وعوامل النجاح الرئيسية، والتحديات التي تواجهها البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 
ضاء في منظمة عنظرة عامة على البلدان األ  اآلثار االقتصادية واالجتماعية للبنى التحتية للنقل:“أساسي في نتائج تقرير البحث بعنوان 

  التعاون اإلسالمي" الذي قام به مكتب تنسيق الكومسيك.

يعرض و يوفر التقرير البحثي المذكور الذي تم إعداده لالجتماعات إطاراً مفاهيمياً للتأثيرات االقتصادية واالجتماعية للبنية التحتية للنقل،
ئيسية والتحديات التي تواجهها البلدان األعضاء في منظمة التعاون االتجاهات العالمية وأفضل الممارسات، ويحدد عوامل النجاح الر

يتضمن تقرير البحث تحليالً مفصالً بناًء على بحث متعمق في  اإلسالمي، ويخرج بتوصيات سياسية ملموسة لمواجهة هذه التحديات.
  البلدان األعضاء المختارة وهي؛ تركيا، قطر، أوغندا، أذربيجان، األردن، نيجيريا.

 في ضوء النتائج الرئيسية للتقرير والمداوالت خالل االجتماعات، توصلت مجموعات العمل إلى التوصيات السياسية التالية: 

  تطوير / تحسين استراتيجية شاملة لمكونات التنمية والتخطيط والقدرة على البرمجة لتحسين اآلثار االقتصادية
 واالجتماعية للبنية التحتية للنقل.  

 اريع البنية التحتية للنقل مع السياسات الوطنية العليا لخدمة االحتياجات في أحسن األحوال.  دمج مش 

   .تعزيز تحديد أولويات مشاريع البنية التحتية للنقل بما يتماشى مع التحليالت االقتصادية والمالية عالية الجودة 
  للنقل.تعزيز الظروف لتحسين تقييم مخاطر مشاريع البنية التحتية 

 .تحسين جودة إحصاءات مشاريع البنية التحتية للنقل، وضمان الشفافية في اإلفصاح عن المعلومات 

  االستفادة بشكل أفضل من آليات التمويل والمشتريات البديلة بما في ذلك؛ الشراكات بين القطاعين العام والخاص
PPPs واالجتماعي للبنية التحتية للنقل.، وتنفيذ التحليل الالحق لتعزيز األثر االقتصادي 

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

  السياحة .3

 مجموعة عمل السياحة .3.1
 ً فمن خالل صناعة السياحة؛ يتم تحسين البنية التحتية للبلد، وجمع األموال، وتعزيز  لنجاح اقتصادات البلدان.السياحة ضرورية جدا

ويعود الفضل في جزء كبير من نجاح العديد من االقتصادات في جميع أنحاء العالم  الشعور بالمشاركة الثقافية بين المواطنين والزوار.
بي يسافر العديد من السياح حول العالم من أجل العالج الط فرص العمل وتساهم في التفاعل الثقافي.توفر صناعة السياحة  إلى السياحة.

 والسياحة بالتالي ال توفر فرصاً ترفيهية أو الدراسة أو تعلم اللغة أو العمل أو حضور الندوات أو االجتماعات أو الحفالت الموسيقية.
صناعة السياحة هي أكبر صناعة خدمات وأكبر مولد للعمالة في  الصناعات الحيوية األخرى.فحسب، بل تساهم أيضاً في العديد من 

من الوظائف العالمية )أبرز أحداث منظمة السياحة  %10وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة، تولد السياحة  العالم.
 العالمية(.

وقد نشأ نقص في العمالة نتيجة تعليق آفاق التوظيف في صناعة  ة أهمية أكبر بكثير.، اكتسبت إدارة الموارد البشري19-بعد كوفيد
تواجه السياحة مشاكل مختلفة تتعلق بالعمل غير الرسمي، واألجور  السياحة بسبب الوباء، وتحولت أنظار الناس إلى صناعات أخرى.

  المنخفضة، والعمل الشاق، والتنظيم النقابي.
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قضية، تناولت مجموعة عمل الكومسيك للتعاون السياحي، في اجتماعاتها هذا العام، بالتفصيل اإلدارة المستدامة نظًرا ألهمية هذه ال
للموارد البشرية في السياحة من خالل مناقشة االتجاهات في العالم ومنظمة التعاون اإلسالمي، وتحديد التحديات الرئيسية، وتبادل 

ل بشأن توصيات السياسات لتحسين اإلدارة المستدامة للموارد البشرية في قطاع السياحة في الخبرات والممارسات الجيدة، والتداو
في إطار التقرير البحثي المنجز من أجل االجتماع، أجريت دراسات على تركيا وماليزيا وتونس وغامبيا وإندونيسيا  البلدان األعضاء.

بعد مداوالت مكثفة، توصلت مجموعة العمل إلى  لتعاون اإلسالمي.وأذربيجان باعتبارها ممارسات الدول األعضاء في منظمة ا
 التوصيات السياساتية التالية:

 وسياسات استدامة جديدة للتكيف الطبيعي في الموارد البشرية19-تحسين / تطوير التنبيه االستراتيجي لكوفيد ، 

 رامج التبادل الدولي، وفرص التدريب، تعزيز التدريب أثناء الخدمة، والمدارس السياحية، وبرامج الشهادات، وب
 بهدف تحسين الخدمة والجودة في صناعة السياحة.

  ضمان استدامة رفاهية الموظفين / العمال من خالل المكافآت والعالوات والزيادات في الرواتب وتمكين الموظفين
 ليكونوا مساهمين وظروف عمل مواتية.

 .زيادة التعاون بين األعمال والشركاء 
 

 
 جميع الوثائق والعروض التقديمية التي تم تقديمها أثناء اجتماعات مجموعة العمل السياحية متاحة على موقع الكومسيك على اإلنترنت.

(www.comcec.org) 

 

 اإلسالمي / الكومسيكالمؤتمر لمنظمة الخاص القطاع في السياحة منتدى .3.2
سياحة القطاع الخاص لمنظمة المؤتمر اإلسالمي / الكومسيك قناة اتصال منتظمة لممثلي القطاع الخاص في البلدان يوفر منتدى 

األعضاء. في هذا الصدد، ستنظم وزارة الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية باعتبارها تعمل كأمانة للمنتدى، االجتماع العاشر 
، تحت شعار "آفاق وتحديات سياحة فن 2022نوفمبر  2022التعاون اإلسالمي / الكومسيك في لمنتدى قطاع السياحة الخاص بمنظمة 

 الطهو في دول منظمة التعاون اإلسالمي".

  لزراعة .4

 مجموعة العمل الزراعي .4.1
جه ر قدر مما تنتنظام الغذاء العالمي وكشف عن عدم المساواة الهيكلية. على الرغم من بلوغ إنتاج الغذاء إلى أكب 19-عطل فيروس كوفيد

 ونظراً ألهمية هذه القضية،البشرية البشرية حتى اآلن )من حيث الحجم(، فإنه ال يزال ماليين الناس يعانون من انعدام األمن الغذائي. 
-كرست مجموعة عمل الكومسيك للتعاون الزراعي اجتماعيه الثامن عشر والتاسع عشر حول موضوع "توحيد النظم الغذائية بعد كوفيد

وأعدت مجموعة العمل تقريرا   في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. AKISالمعارف الزراعية ونظم المعلومات  :19
  على التوالي. 2022أكتوبر  10مايو و 16وقد عقد االجتماعان افتراضياً في بحثيا عن الموضوع المذكور ونظرت فيه. 

في جميع أنحاء العالم، وفي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ودورها في زيادة حجم  AKISتناقش مجموعة العمل استخدام 
ويؤكد التقرير أيضاً على أنه بينما تمثل بلدان منظمة التعاون اإلسالمي أكثر من ربع  اإلنتاج، وكذلك تحسين اإلنتاجية في قطاع الزراعة.

من أجل إدارة هذه المشاكل، تحتاج البلدان األعضاء في  اإلنتاج الزراعي يواجه مشاكل حادة.مساحة األراضي الزراعية في العالم؛ فإن 
بية الطلب لتل منظمة التعاون اإلسالمي إلى تعزيز اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية وتطوير سلسلة قيمة مستدامة في مجال األغذية والزراعة.

ة، تحتاج النظم الزراعية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى أن المتزايد على الغذاء واالستجابة لفرص السوق الجديد
أن تساعد في  AKISويمكن للمعارف الزراعية ونظم المعلومات  تكون أكثر استدامة من خالل توليد وتطبيق معارف وابتكارات جديدة.

تتمتع المعارف الزراعية ونظم المعلومات  إلنتاجية الزراعية.معالجة هذه المشاكل من خالل ربط التعليم والبحث واإلرشاد لتعزيز ا
AKIS .أيضاً بإمكانات قوية لتعزيز األداء االقتصادي للزراعة والمساهمة في االستدامة الزراعية   

  في إطار التقرير البحثي، تم تحليل تركيا والسنغال والدنمارك بالتفصيل كدول حالة.
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 التالية المتعلقة بسالسل اإلمداد الغذائي في الدول األعضاء: يحدد التقرير البحثي التحديات

 ،عدم كفاية البنية المؤسسية مع القصور في آليات االتصال 
  ،تداخل الصالحيات والسلطة والوالية القضائية بين الجهات الفاعلة والمؤسسات 
 ،ضعف قدرات الموارد البشرية ونقص التمويل في تنمية الموارد البشرية 
 بط غير الفعالة بين البحث والتعليم واإلرشاد ومكونات نظم الرواAKIS 
 عدم االستقرار في السياسات واإلطار االستراتيجي للبلد في المجال الزراعي 

 

تماشيًا مع النتائج الرئيسية للتقرير المذكور أعاله والمناقشات التي دارت خالل االجتماع، طرحت مجموعة العمل المعنية بالزراعة 
 التوصيات السياساتية التالية:

  تطوير آلية تنسيق واستشارة سليمة ألصحاب المصلحة من أجل توفير إطار عمل مشترك يمكن لجميع الجهات
 الفاعلة أن تعمل فيه بطريقة متوافقة ومنسجمة. 

 علومات معرفة والماالستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل اإلدارة والتمويل الفعالين لنظم ال
 .AKISالزراعية 

  االستثمار في المواهب الجديدة في مجال الزراعة من خالل تطوير االتصاالت والشبكات بين الشباب ومؤسسات
AKIS .إلعداد القوى العاملة في المستقبل 

  إدراج العمال الزراعيين الموسميين في نظم المعرفة والمعلومات الزراعيةAKIS تهم بشكل أفضل لتسخير إمكانا
 من حيث االستثمار وخلق فرص العمل واإلنتاجية الزراعية.

  والبد من تطوير نظام سليم للرصد والتقييم الفعالين منذ البداية لفهم تأثيرAKIS .بشكل أفضل 
  تعزيز نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتICT  لنظامAKIS  لتلبية الحاجة إلى المعلومات المحلية

 والمخصصة.
  تطوير نظام بيئي للتكنولوجيا الزراعيةAgriTech  والغذائيةFoodTech  من أجل إنشاء ونمو شركات جديدة

 ودعم الشركات القائمة.
  تطوير شبكة افتراضية لمؤسساتAKIS  األعضاء التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لزيادة التعاون بين الدول

 في منظمة التعاون اإلسالمي.

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

  الفقر حدة من التخفيف .5

 التخفيف من حدة الفقر .5.1
إلى القضاء على مكاسب سنوات من الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الفقر. كان االنكماش االقتصادي بسبب  19-أدى تفشي وباء كوفيد

إلى  19-أبطأ نسبياً في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، لكن تأثيره على الفقر كان قاسياً. أدت جائحة كوفيد 19-كوفيد
. مع تفشي الوباء والكوارث 2021إلى عام  2019مليون شخص فقير في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من عام  13زيادة أكثر من 

ة دالمتوقعة المرتبطة باالحترار العالمي في العقود القادمة، لجأت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى أنظمة مرنة وسريعة لتقديم المساع
 المفاجئة.   االجتماعية لالستجابة للصدمات

نظراً ألهمية هذه القضية، تم تخصيص االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفقر للمساعدة 
وقد عقد االجتماعان افتراضيا تحت نفس الموضوع بعنوان "تقديم المساعدة االجتماعية  االجتماعية والتمكين االجتماعي واالقتصادي.

 على التوالي. 2022( أكتوبر 7-6و) 2022مايو  10" في 19-فعالة والتمكين االجتماعي واالقتصادي في ضوء جائحة كوفيدال

يستعرض التقرير البحثي حول الموضوع الذي تم بحثه خالل االجتماعين المذكورين أعاله االتجاهات العالمية واتجاهات منظمة التعاون 
 إندونيسيا والسودان وتونس وتركيا كدول حالة. اإلسالمي من خالل التركيز على

عالوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن برامج المساعدة االجتماعية تستخدم بين أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي بشكل أكثر 
ً من برامج التأمين االجتماعي أو برامج سوق العمل. عضاء في منظمة التعاون تنفذ ثمانية وأربعون دولة من جميع الدول األ شيوعا

ا ضاإلسالمي برنامجاً للتحويالت النقدية وخدمة عامة أو دعماً مالياً لمواطنيها. التحويالت العينية، مثل برامج الغذاء المدرسية، هي أي
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ب، األدوات أدوات مساعدة اجتماعية قياسية بين األعضاء. من ناحية أخرى، كانت سياسات سوق العمالة مثل دعم األجور أو التدري
 . 19-األقل استخداماً خالل جائحة كوفيد

كما تم تسليط الضوء في التقرير على أن البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تتباين فيما بينها بشكل كبير من حيث مستوى 
الجغرافي،  ومن حيث التوزيع ن األعضاء.فدرجة التكامل ترتبط بمستويات التنمية االقتصادية للبلدا تكامل برامج المساعدة االجتماعية.

يض من وعلى النق يبدو أن الدول األعضاء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لديها أنظمة أكثر تقدماً لتقديم الخدمات االجتماعية.
لمتكاملة في مجال المساعدة ذلك، يبدو أن األعضاء األفارقة متأخرون في إظهار اللبنات األساسية الحاسمة لنظم الرصد والمعلومات ا

 االجتماعية.

ج االجتماعية يعتبر تكامل البرام ويشير التقرير أيضاً إلى وجود التزام سياسي صريح باالنتقال إلى أنظمة متكاملة لمعظم الدول األعضاء.
لمبذولة تسارعت الجهود ا األعضاء. من أولويات السياسة العامة، ومعظم البلدان تتمتع ببعض عناصر نظم المعلومات اإلدارية في البلدان

 .19-لالنتقال إلى أنظمة متكاملة في تقديم المساعدة االجتماعية على مدى العقد الماضي، وال سيما خالل جائحة كوفيد

 حددت مجموعة العمل التحديات التالية: 

  الدول األعضاء في منظمة التعاون هناك عالقة سلبية بين تغطية المساعدة االجتماعية وكفاية المساعدة االجتماعية بين
 اإلسالمي. 

  وبرامج التأمين االجتماعي ودعم سوق العمل أقل شيوعاً في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، مقارنة مع البلدان
 األخرى.

 ب ووقت العمل لم تكن برامج المساعدة االجتماعية مدعومة بشكل كاٍف بسياسات سوق العمل، مثل دعم األجور والتدري
 .19-المدعوم في أكثر من نصف البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي خالل جائحة كوفيد

  تعد أنظمة المراقبة والمعلومات المتكاملة في المساعدة االجتماعية أكثر شيوعاً في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
 منطقة آسيا، وأقل شيوعاً بين األعضاء في منطقة إفريقيا.اإلسالمي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا و

  إن االفتقار إلى السجالت االجتماعية ووجود أرقام هوية وطنية فريدة يقلل بشكل كبير من السرعة التي يمكن للبلدان من خاللها
 بناء الكتل األساسية لألنظمة المتكاملة في تقديم المساعدة االجتماعية.

 وصية البيانات الفردية، والتي تعتبر متطلبات حاسمة لألنظمة المتكاملة التي تعمل بشكل جيد، قاصرة في ما تزال قوانين خص
 بعض البلدان األعضاء.

  يعد االفتقار إلى البنية التحتية التقنية والدراية الفنية هو التحدي الرئيسي أمام بناء أنظمة متكاملة للرصد والمعلومات من أجل
 اعية أكثر فعالية.تقديم مساعدة اجتم

 
من أجل التغلب على هذه التحديات، توصلت مجموعة العمل إلى مجموعة من توصيات السياسات لتقديمها إلى دورة الكومسيك  

جميع الوثائق، بما في ذلك وثيقة توصيات السياسات، والعروض التقديمية التي تم تقديمها خالل االجتماعين  الوزارية الثامنة والثالثين.
 (.  www.comcec.org) ثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة العمل، متاحة على موقع الكومسيك على الويبال

 
 

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

)من خالل البنك اإلسالمي  SPDA -البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا  إطار الكومسيك هي: البرامج األخرى الجارية لتخفيف حدة الفقر في
)من خالل البنك اإلسالمي للتنمية( وبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم  ISFD –للتنمية(، وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 

 (.SESRIC)من خالل  OICVET –والتدريب المهني 

هو صندوق خاص تم إنشاؤه بهدف الحد من الفقر مع التركيز على التنمية البشرية والزراعة  (ISFD) التضامن اإلسالمي للتنميةصندوق 
يقدم الصندوق تمويالً ميّسراً للبرامج والمشاريع في البلدان األعضاء، وخاصة في البلدان األقل والتنمية الريفية والبنية التحتية األساسية. 

، بلغت التزامات رأس المال األساسي 2022اعتباراً من سبتمبر مليارات دوالر أمريكي.  10ميزانية المستهدفة للصندوق هي ال نمواً.
بلغ رأس المال  من رأس المال المستهدف. %26مليار دوالر أمريكي، تمثل  2.60حوالي  ISFD لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

مليار دوالر بحلول  1.2بلغ المخصص التراكمي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية منذ إنشائه  .مليار دوالر أمريكي 2.53المدفوع 
  .2022يونيو 
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هو برنامج آخر تم تطويره للتخفيف من حدة الفقر في الدول األعضاء في إفريقيا من خالل  (SPDA) البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا
قطاع الزراعة وخلق فرص العمل. ورأس المال المستهدف للوكالة الخاصة للتنمية االجتماعية زيادة النمو االقتصادي، وتعزيز إنتاجية 

 مليار دوالر أمريكي منذ بداية البرنامج.   5.5مليار دوالر. تجاوز حجم إجمالي الموافقات  12هو 

من أجل  SESRICمن قبل مركز  (OIC-VET) يتم تنفيذ برنامج التعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
في هذا اإلطار، أعد مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية تعزيز قدرات الدول األعضاء في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني. 

ة لمنظمة التعاون اإلسالمي تقريًرا مرحليًا عن حالة تنفيذ خارطة الطريق االستراتيجي SESRICواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 
  ( لتقديمه إلى دورة الكومسيك الثامنة والثالثين.2025-2020للتعليم والتدريب التقني والمهني )

 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 لتنمية المستدامةوأهداف ا 2030نظًرا لمكانتها الحاسمة في جدول أعمال التنمية العالمية، فإنه يتم إدراج خطة التنمية المستدامة لعام 
(SDGs)  .في جدول أعمال الكومسيك 

في هذا الصدد، تتابع الكومسيك البرامج والمشروعات واألنشطة األخرى لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تساهم في تنفيذ أهداف 
مسًحا لالتجاهات حول  SESRICكز في هذا اإلطار، أجرى مر التنمية المستدامة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

هكذا منذ عام وأولويات الدول األعضاء فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وأبلغ بالنتائج إلى الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك. 
اف التنمية تقارير سنوية حول التقدم المحرز على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي نحو تحقيق أهد SESRIC، يقدم مركز 2018

عالوة على ذلك، وتماشيًا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورات  المستدامة ذات األولوية إلى دورات الكومسيك الوزارية.
 الوزارية للكومسيك، يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بتجميع أنشطة معاهد منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية

 مستدامة ذات األولوية وتقديم تقارير عنها إلى دورات الكومسيك.  ال

  المالي التعاون .6

 مجموعة عمل التعاون المالي: .6.1
يكتسي التعاون المالي أهمية قصوى لتعزيز التعاون االقتصادي بين الدول. وفي هذا الصدد، قامت مجموعة عمل الكومسيك للتعاون 

وفي هذا العام، تم تخصيص موضوع مجموعة عمل التعاون المالي بتوضيح الجوانب المختلفة للتمويل اإلسالمي في السنوات السابقة. 
 يار في التمويل اإلسالمي.المالي لجهود توحيد المع

 IFSI( عالمياً منذ ظهور أولى المؤسسات المالية اإلسالمية الحديثة ) IFSIكان هناك نمو كبير في صناعة خدمات التمويل اإلسالمي )
ً  ( في أواخر الستينيات.  2.70(، ارتفع إجمالي حجم أصول الصناعة إلى IFSB ،2021لتقرير استقرار الخدمات المالية اإلسالمية ) وفقا

 10.2بمعدل نمو  2027دوالر أمريكي بحلول عام  ترليون 3.02، ومن المتوقع أن يصل إلى 2021دوالر أمريكي في عام  ترليون
 2022يستمر االتجاه المتزايد أيضاً في عام  في جميع أنحاء العالم. 19-ة كوفيدفي المائة على الرغم من العواقب السلبية آلثار جائح

 وفقاً للمهنيين في هذا القطاع.

مع انتشار المؤسسات المالية اإلسالمية عبر السلطات القضائية المختلفة وزيادة تعقيد منتجاتها، يُنظر إلى التوحيد المعياري على أنه 
ينما تستمر المؤسسات المالية اإلسالمية في  ق واستقراره، وبالتالي تحقيق نظام مالي عادل ومنصف.عامل مهم في ضمان سالمة السو

باإلضافة إلى ذلك،  ( قليلة جداً مقارنة بقطاع التمويل العالمي.IFIsاالتجاه الحديث، فإن الحصة السوقية للمؤسسات المالية اإلسالمية )
 منها؛ االفتقار إلى توحيد المعايير، مما يخلق عائقاً مهماً أمام تقدم الصناعة. اج إلى معالجة.هناك العديد من القضايا الهامة التي تحت

يق فالمعايير تعزز التنس يعزز توحيد المعايير من وضوح االتصال، ويضمن جودة العمليات، ويقلل من مخاطر حذف المعلومات الهامة.
لى أنها أدوات يُنظر إلى المعايير ع س حتى بين األفراد والمؤسسات المنتشرة جغرافياً.والتعاون الدوليين من خالل توفير التوافق والتجان

الهدف من توحيد المعايير هو تحقيق  للرقابة، وتوحيد المعايير هو شكل من أشكال التنظيم ال يقل أهمية عن البنى الهرمية واألسواق.
د انب ذلك، يمكن لتوحيد المعايير أن يمّكن البلدان اإلسالمية من جني فوائإلى ج التوافق بحيث ينظر الجميع ويتصرفون بنفس الطريقة.

وقد تم تصميم المعايير لضمان توافق األسواق مع مجموعة محددة من الخصائص الهيكلية التي  أكبر من عولمة القطاع المالي اإلسالمي.
  تلبي الحد األدنى من المعايير المحددة.

إلى تحقيق التوافق والتجانس حتى بين األفراد والمنظمات الموجودة في أجزاء مختلفة من العالم، فإنها تساهم نظراً ألن المعايير تهدف 
أدوات عبر الواليات القضائية، وأصبحت   IFIsيزداد عدد المؤسسات المالية اإلسالمية  بشكل كبير في التنسيق والتعاون الدوليين.

ة أكبر من ومن الضروري تحقيق درج األسواق لتعزيز الشفافية واالستقرار. التمويل اإلسالمية أكثر تعقيداً، مما يدعو إلى توحيد معايير 
وى توحيد المعايير، حتى مست يبقى توحيد المعايير والتقنين في مجاالت معينة الكتساب قبول أوسع بين المستثمرين اإلقليميين والدوليين.
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صبح هذه لذلك، ت على المستوى المحلي، محدوداً في بعض الحاالت، لذلك يلزم إحراز مزيد من التقدم على المستويين اإلقليمي والدولي.
 الدراسات أكثر أهمية من أجل زيادة الوعي بآثار االفتقار إلى توحيد المعايير.

نات والتحليالت في تقرير البحث، والحصول على رؤى حول بيئة السياسات من حيث توحيد عالوة على ذلك، من أجل إثراء البيا
 االمعايير، تم القيام بزيارات ميدانية في ماليزيا والمغرب وُعمان وتركيا من دول منظمة التعاون اإلسالمي، والمملكة المتحدة باعتباره

ثفة في ضوء النتائج الرئيسية لتقرير البحث والمناقشات المك التعاون اإلسالمي. تمثل سوقاً أوربياً للتمويل اإلسالمي غير تابع لمنظمة
التي جرت خالل اجتماعاتها، سلطت مجموعة العمل الضوء على التحديات التالية التي تواجهها من حيث توحيد المعايير في الدول 

  األعضاء:

  التحديات والمشكالت المتعلقة بتوحيد المعايير:

  الحصة( السوقية للمؤسسات المالية اإلسالميةIFIs.ممثلة تمثيالً ناقصاً مقارنةً بقطاع التمويل العالمي ) 
 .كان هناك نقص في المواءمة بين منظمات وضع المعايير اإلسالمية الدولية 
  في الغالب، على أنه سمة سلبية في صناعة الخدمات المالية اإلسالمية  يُنظر إلى االختالف في األحكام الشرعيةIFSI 

 ، خاصة في القضايا المتعلقة بتطوير المنتجات.الحديثة 
 حةهناك اختالفات كبيرة في الرأي بين العلماء المتخصصين حول استخدام منتجات معينة مثل سلعة المراب. 
 .د تمت وق فقد كانت هناك تناقضات ملحوظة في الموافقة وعدم الموافقة على منتجات معينة في سلطات قضائية مختلفة

 اإلشارة إلى هذا األمر باعتباره سبباً للتصور السلبي تجاه الممارسات في هذه الصناعة.
 مع إنشاء المؤسسات اإلسالمية الدولية لوضع المعايير  ويبدو أن هناك بصيص جديد من األمل في هذه الصناعةSSOs  ،مثل

، والسوق المالية IFSB، ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
تماد معايير مشتركة في المناهج ومع ذلك، ال يزال هناك مجال أكبر للتحسين، ألنها تحتاج إلى اع .IIFMاإلسالمية الدولية 

 الخاصة بتطوير المعايير.
 بشكل كبير على صناعة الخدمات المالية اإلسالمية  لقد أثرت الجهود العالمية نحو توحيد المعاييرIFSI ًحيث تعد سوقا ،

 العالمي متخصصة ضمن النظام المالي 
  قبل الخطوات األخيرة التي اتخذتها المؤسسات اإلسالمية الدولية لوضع المعاييرSSOs   في صناعة الخدمات المالية اإلسالمية

IFSIلمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ، يمكن للجهود الفردية المخلصة لهيئات مثل هيئة المحاسبة واAAOIFI   ومجلس
وعدم االتساق في بعض المعايير أن يؤدي إلى ازدواجية الجهود  نحو توحيد المعايير IFSBالخدمات المالية اإلسالمية 
 الصادرة من هذه  الهيئات.

تواجه و كانت هناك سلسلة من الجهود المتنوعة غير المنسقة في توحيد المعايير في التمويل اإلسالمي عبر مختلف القطاعات والجوانب.
  قضائية أخرى.تحديات كبيرة حتى في عملية تنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية المعتمدة في واليات 

  للتغلب على هذه التحديات، توصلت مجموعة العمل إلى التوصيات السياساتية التالية:

  وضع خطة استراتيجية رئيسية شاملة تحدد بوضوح متطلبات توحيد المعايير والتوافق )على الصعيدين العالمي
 والمحلي(. 

  صناعة الخدمات المالية اإلسالمية للمعايير المتعلقة إنشاء إطار مركزي لحوكمة الشريعة من أجل ضمان امتثال
 بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة وتسوية النزاعات وإعداد التقارير.

  .ضمان المراجعة الدورية للمعايير بحيث تعكس ديناميكيات السوق الحالية واحتياجاتها 

 لجميع المشاركين في السوق. تعزيز األطر القانونية والتنظيمية واإلشرافية لخلق تكافؤ الفرص 

 .تعزيز التنسيق فيما بين الهيئات التنظيمية ومع الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير 

  تطوير رأس مال بشري عالي الجودة من خالل تضمين الوحدات ذات الصلة بتوحيد المعايير في برامج / منهج
 التعليم العالي، وإجراء التدريب والندوات، وإدخال برامج أكاديمية للتمويل اإلسالمي. 
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 جميع الوثائق والعروض التقديمية التي تم تقديمها أثناء اجتماعات مجموعة العمل متاحة على موقع الكومسيك على اإلنترنت 
(www.comcec.org). 

 جهود أخرى في إطار التعاون المالي للكومسيك:  .6.2
 اإلسالميمنتدى البورصات التابعة لمنظمة التعاون 

، إلى زيادة التعاون بين أسواق 2005يهدف منتدى أسواق األوراق المالية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، الذي تأسس عام 
األوراق المالية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات ذات الصلة، ويركز على تنسيق القواعد واللوائح التي 

 (.S&P OIC / COMCEC 50منذ إنشائه، طور المنتدى أيًضا بعض المشاريع المهمة مثل مؤشر الشريعة )عمليات السوق. تحكم 

عالوة على ذلك، يعمل المنتدى على إنشاء بورصة / منصة للذهب للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تماشيا مع قرارات 
التفاصيل  . 2022( أكتوبر 12-11سادس عشر للمنتدى في وسط افتراضي، في الفترة )تم عقد االجتماع الالكومسيك ذات الصلة. 

 (. www.oicexchanges.orgالمتعلقة بأنشطة المنتدى متاحة على موقع المنتدى )

 منتدى مراقبي األسواق المالية التابع للكومسيك 

لتطوير آلية تعاون للهيئات التنظيمية ألسواق رأس المال في الدول  2011تأسس منتدى الكومسيك لمنظمي أسواق رأس المال في عام 
األعضاء. يتولى المنتدى عمله في إطار أربع مجموعات عمل هي: "بناء القدرات" و"تنمية السوق" و"التمويل اإلسالمي" و"الثقافة 

ت العمل تسعة تقارير حول قضايا مختلفة بما في ذلك التمويل اإلسالمي، وتحسين الثقافة المالية في أسواق أنتجت مجموعاالمالية". 
تم عقد االجتماع الحادي عشر للمنتدى في وسط افتراضي في األول من نوفمبر  األوراق المالية، وأنظمة اإلفصاح العام وما إلى ذلك.

2022.  

عزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية ألسواق رأس المال في الدول األعضاء، عمل المنتدى أيًضا على باإلضافة إلى القائمة الحالية لت
إنشاء "كومسيك لتبادل العقارات" في ضوء قرارات الكومسيك ذات الصلة. تتوفر معلومات مفصلة عن أنشطة المنتدى على موقع 

 (. www.comceccmr.orgالمنتدى )

  منتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك

وفًقا لقرار االجتماع السادس عشر للبنوك المركزية والسلطات النقدية وقرار الكومسيك ذي الصلة، بدأ المركزي في مواصلة أنشطته 
م ت يقوم البنك المركزي التركي بدور األمانة العامة للمنتدى.يك". باعتباره "منتدى البنوك المركزية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي والكومس

تتوفر معلومات مفصلة عن أنشطة المنتدى على موقع المنتدى  .2022( سبتمبر 26-24تنظيم االجتماع الرابع للمنتدى في الفترة )
(http://www.comceccentralbanks.org.) 

  الخاص: القطاع تعاون .7
يعتبر القطاع الخاص محرًكا مهًما للنمو االقتصادي والتنمية المستدامة. وهي المصدر الرئيسي لتوليد الدخل وفرص العمل والقضاء 
على الفقر. بما أن البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لديها مجموعة واسعة من مستويات التنمية، فإن بعض البلدان األعضاء 

ديناميكي ومرن، في حين أن البعض اآلخر ال يستفيد بشكل كامل من الفرص التي يوفرها القطاع الخاص. لذلك،  لديها قطاع خاص
هناك حاجة أساسية لتطوير القطاع الخاص في الدول األعضاء لتمكينه من االندماج في جهود التنمية. بالنظر إلى أهمية القطاع الخاص 

م تنظيم بعض األحداث الهامة والمعارض والمعارض الدولية من قبل المركز الدولي لتنمية بالنسبة القتصاديات الدول األعضاء، يت
(، من أجل تعزيز تعاون القطاع الخاص في إطار منظمة ICCIAوالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ) ICDTالتجارة 

 ة للكومسيك. التعاون اإلسالمي. تتم مراجعة هذه األنشطة خالل االجتماعات السنوي

 اجتماعات القطاع الخاص

إن المشاركة القوية للقطاع الخاص في الكومسيك والمنتديات األخرى ذات الصلة في إطار منظمة التعاون اإلسالمي أمر بالغ األهمية 
الصناعة سالمية للتجارة ولتعزيز التجارة البينية واالستثمارات. في هذا الصدد، تُعد اجتماعات القطاع الخاص، التي تنظمها الغرفة اإل

دولة للتواصل  57(، بمثابة منصة للقطاع الخاص في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي البالغ عددها ICCIAوالزراعة )
مع بعضها البعض واستكشاف أسواق جديدة والتعرف على أفضل الممارسات. وإلى جانب اجتماعات القطاع الخاص، تنظم الغرفة 

ية للتجارة والصناعة أيضا، العديد من المنتديات الخاصة بالقطاعات المتعلقة بمجاالت الزراعة المستدامة، والسياحة المستدامة، اإلسالم
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واالقتصاد اإلسالمي، واالستثمار، واالقتصاد الرقمي، وريادة األعمال، لدعم التنمية المستدامة للقطاع الخاص في منظمة التعاون 
 القتصادي المرن للبلدان األعضاء.اإلسالمي، والنمو ا

رحبت دورة الكومسيك السابعة والثالثين بعضوية؛ غرفة تجارة المنارة وغرفة التجارة اإلسالمية األيرلندية وغرفة التجارة العربية 
 .2021مايو  20عضوًا، وثالثة أعضاء مراقبين اعتبارًا من  57باعتبارهم مراقبين، مما أدى إلى زيادة عدد أعضاء الغرفة إلى 

 استعدادات تفعيل مركز التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي 

في إسطنبول، تركيا، اقترح رجب طيب أردوغان رئيس  2016أبريل ( 15-10)خالل القمة اإلسالمية الثالثة عشرة التي عقدت في 
ناء على ب .األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالجمهورية التركية ورئيس الكومسيك إنشاء مركز تحكيم في إسطنبول لصالح الدول 

  .هذا االقتراح، اتخذت الكومسيك اإلجراءات الالزمة لبدء االستعدادات إلنشاء مركز التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي في اسطنبول

وبناء على ذلك، تمت الموافقة . وتم إعداد مشروع النظام األساسي للمركز 2018وفي هذا الصدد، عُقد اجتماعان لمجموعة العمل في عام 
 .الخامس والثالثين ICCIAعلى النظام األساسي للمركز من قبل اجتماع الجمعية العامة للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة 

ك، تم التوقيع على اتفاقية البلد المضيف خالل الجلسة االفتتاحية الجتماع الكومسيك الوزاري الخامس والثالثين برئاسة عالوة على ذل
عية تم التصديق على اتفاقية الدولة المضيفة من قبل الجم  .معالي السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك

تم تشكيل مجلس األمناء ومجلس إدارة مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في . 2020يناير  18في الوطنية التركية الكبرى 
في هذا السياق، رحب دورة الكومسيك السابعة والثالثون، وكذلك اجتماع لجنة متابعة الكومسيك الثامن والثالثون بتفعيل  .2021نوفمبر 

، ICCIAاإلسالمي في إسطنبول، وأعربا عن تقديرهما للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون
 .، لجهودهما من أجل تفعيل المركزTOBBوبورصات السلع في تركيا 
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الفصل الثاني: نظام متابعة سياسات الكومسيك وجهود الدول األعضاء من أجل تحقيق التوصيات الوزارية 
 السياساتية

بة قتتطلب الجهود المستمرة لمتابعة حالة تنفيذ توصيات الكومسيك السياساتية وتحديد التقدم واألداء على المستوى الوطني؛ آلية قوية للمرا
، 2019في يوليو ( COMCEC PFS)ولهذا الغرض، أطلقت الكومسيك نظام متابعة سياسات الكومسيك . والتقييم في إطار الكومسيك

 . يذ توصيات سياسات الكومسيك المعتمدة في دورات الكومسيك الوزاريةلتقييم نتائج تنف

. في البلدان األعضاء( PRs)إلى تسهيل المتابعة الفعالة لتنفيذ التوصيات السياساتية  COMCEC PFSباعتباره منصة إلكترونية، يهدف 
اآلثار ييم المستند إلى النتائج، والذي يركز على النتائج ولقد تم تصميم برنامج الكومسيك للنشاطات المالية على أساس نهج الرصد والتق

مكتب تنسيق البرنامج من جمع البيانات والمعلومات المتزامنة  COMCEC PFSباإلضافة إلى ذلك، تمكن . أكثر من تركيزه على العمليات
ب تنسيق الكومسيك على استخراج المعلومات وإدارتها وتحليلها واإلبالغ عنها إلى الجهة المعنية في الكومسيك، وكذلك لمساعدة مكت

  .ذات الصلة بالتخطيط المستقبلي

 

  .عالوة على ذلك، يسهل نظام متابعة سياسات الكومسيك إعداد التقارير المنتظمة والموثوقة عن تنفيذ توصيات سياسات الكومسيك

ً حيث يقومون بجمع المع لومات الضرورية حول تنفيذ توصيات السياسات تلعب نقاط اتصال مجموعة عمل الكومسيك دوراً حاسما
وفي هذا الصدد، يُتوقع من جهات اتصال الكومسيك تقديم بيانات  .الوزارية في بلدانهم، وتقديمها من خالل نظام متابعة السياسات

خالل صفحة الويب  يمكن الوصول إلى النظام من. COMCEC PFSومعلومات دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب عن أداء بلدانهم عبر 
 . متاح أيًضا في النظام COMCEC PFSالدليل اإلرشادي الستخدام ( http://pfs.comcec.org)الخاصة بالكومسيك 

، فإن التنسيق الوطني له COMCEC PFSعالوة على ذلك، من أجل المتابعة النشطة لتنفيذ توصيات السياسات واالستخدام الفعال لنظام 
الصدد، هناك حاجة إلى تنسيق وطني فعال بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في البلدان األعضاء من أجل في هذا . أهمية كبيرة

ا ونظًرا ألهمية هذه القضية، أنشأت بعض البلدان األعضاء مثل غامبيا ونيجيريا وإندونيسي. تنفيذ توصيات السياسات ومتابعتها بشكل فعال
 . فيعة المستوى في بلدانهم كجزء من جهود التنسيق الوطنيةهيئات تنسيق ر/ وتركيا بالفعل لجان 

ة والتفاصيل المتعلقة بردود الدول األعضاء المعني .من ناحية أخرى، بقي استخدام نقاط اتصال مجموعات العمل التابعة للكومسيك محدوداً 
 .مذكورة أدناه تحت كل مجال من مجاالت التعاون
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a. :التعاون التجاري 
 إندونيسيا

فيما يتعلق بتوصيات السياسة المتعلقة بإنشاء آلية تشاور رسمية بين السلطات التنظيمية والمجتمع التجاري من أجل ضمان بيئة تجارية 
ارطة طريق خ/ خطة عمل / أفادت إندونيسيا أن لديها بالفعل استراتيجية : فعالة لصالح مختلف أصحاب المصلحة على المستوى الوطني

 . هزة لتقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء األخرى التي تطلبها من خالل ورش العمللهذا الهدف، وجا

إلى جانب إنشاء آلية تشاور رسمية، أفادت إندونيسيا أيًضا أن لديها بالفعل استراتيجية وخطة عمل وخارطة طريق بشأن تطوير نظام 
 . ، وبوابات المعلومات التجارية(SW)تحكم متقدم فعال، وتعزيز أنظمة النوافذ الواحدة المتكاملة 

ن وفيما يتعلق بتوصية السياسات المتعلقة بإدارة الحدود، أكملت إندونيسيا استراتيجيتها وخطة عملها وخارطة الطريق وكذلك اللوائح والقان
اعدة التقنية ها تستطيع تقديم المسعالوة على ذلك، أفادت إندونيسيا بأن. والتدابير اإلدارية ذات الصلة بهدف تنفيذ توصية السياسات هذه

 .للبلدان األعضاء األخرى التي تطلبها في هذا الموضوع

 األردن

فيما يتعلق بتوصيات السياسات المتعلقة بإنشاء آلية تشاور رسمية بين السلطات التنظيمية والمجتمع التجاري من أجل ضمان بيئة تجارية 
ريق خارطة ط/ خطة عمل / المستوى الوطني، أفادت األردن أن لديها بالفعل استراتيجية فعالة لصالح مختلف أصحاب المصلحة على 

وكذلك أفادت األردن أنها تبذل جهودا متواصلة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل فعال لنشر التجارة . لهذا الغرض
 .التنبؤ بعمليات الجماركوتطوير نظام تحكم مسبق فعال من أجل تعزيز اليقين والقدرة على 

( SW)خارطة طريق لتعزيز أنظمة النوافذ الواحدة المتكاملة / خطة عمل / عالوة على ذلك، تنظر األردن في وجود استراتيجية 
 .إجراء إداري لهذا الغرض/ قانون / باإلضافة إلى ذلك، هناك عملية مستمرة إلصدار الئحة . وبوابات المعلومات التجارية

ردن االستراتيجية وخطة العمل وخارطة الطريق المطلوبة بهدف إقامة تبادل إلكتروني فعال ألنظمة المعلومات بين جميع أنجزت األ
إجراء إداري بشأن هذه المسألة، تقوم / قانون / على الرغم من عدم وجود تنظيم . األجهزة ذات الصلة، ال سيما بين الدول المتجاورة

 .نشطة التدريبية من أجل تنفيذ توصيات السياسة المعنيةاألردن بإجراء العديد من األ

فيما يتعلق بتوصيات السياسات المتعلقة بتبسيط اإلجراءات الشكلية والمتطلبات المستندية في سبيل تسهيل عمليات العبور؛ هناك عملية 
شات العمل والمؤتمرات لهذا الغرض في لوضع استراتيجية / خطة عمل / خارطة طريق. يتم إجراء أنشطة مثل التدريبات وور مستمرة
 األردن.

يسية في كوثيقة سياسية رئ" دليل الكومسيك لهيئات تيسير التجارة عالية األداء“اعتمدت دورة الكومسيك الوزارية السادسة والثالثون 
خارطة  /خطة عمل / استراتيجية  وفيما يتعلق باستخدام الدليل المذكور، أفادت األردن بأنها نظرت في إعداد .مجال التعاون التجاري

 .طريق لتفعيل وثيقة السياسة هذه

ردن عن وأبلغ األ.  وفي هذا الصدد، قام األردن بمؤتمرات وندوات وزيارات دراسية بهدف تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسة المعنية
 .وصية المتعلقة بالسياسة العامةحاجته إلى المساعدة التقنية على شكل تبادل للخبراء وبرنامج تدريبي لتنفيذ الت

b. االتصاالت والنقل 
  األردن

فيما يتعلق بتوصيات السياسات المتعلقة بتحسين إدارة المخاطر في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل في 
لتطوير اإلطار القانوني من خالل اعتماد  خارطة طريق/ خطة عمل / البلدان اإلسالمية؛ أفادت األردن أن لديها بالفعل استراتيجية 

وفي هذا الصدد ، تعرب األردن عن استعداده لتقديم المساعدة الفنية للدول . تشريعات مخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص
 . األعضاء األخرى الطالبة من خالل ورشات العمل

قطاعين العام والخاص، والتي تسهل توزيع المسؤوليات على إدارة الشراكة إلى جانب ذلك ، تمتلك األردن بالفعل وحدة الشراكة بين ال
كما أن األردن لديها أيًضا بيئة إدارية مواتية لدعم استخدام األدوات الفنية المناسبة والتحليالت وما إلى ذلك، . بين القطاعين العام والخاص

لك، لدى عالوة على ذ. فيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصوتطوير قاعدة بيانات قوية وكفاءات لتقليل المخاطر أثناء تن
 .األردن إرشادات وقوائم مراجعة إلدارة المخاطر لتحسين تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
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فيما يتعلق بتوصيات السياسات المتعلقة بتحسين تقييم مشاريع النقل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، أفادت األردن أن 
لديها جهودًا مستمرة إلكمال استراتيجية / خطة عمل / خارطة طريق، تهدف إلى تصميم إطار منهجي لتقييم مشاريع النقل، مشيًرا إلى 

 نواع والمنهجيات المستخدمة. األهداف واأل

كما تبذل األردن جهودًا متواصلة إلكمال استراتيجية / خطة عمل / خارطة طريق تتعلق بتطوير األدلة والمبادئ التوجيهية لضمان 
 ريب.تقييمات فعالة ومنسقة لمشاريع النقل. وفي هذا الصدد، يشار إلى أن األردن بحاجة إلى مساعدة فنية من خالل برامج التد

 تركيا

فيما يتعلق بتوصيات السياسات المتعلقة بتحسين إدارة المخاطر في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل في 
البلدان اإلسالمية، أفادت تركيا أن لديها بالفعل استراتيجية وخطة عمل وخارطة طريق لتطوير اإلطار القانوني من خالل اعتماد تشريعات 

وفي هذا الصدد، فإن تركيا على استعداد لتقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء . صممة خصيًصا للشراكة بين القطاعين العام والخاصم
 .األخرى الطالبة من خالل الزيارات الدراسية

هل ات العامة للطرق السريعة، تسإدارات محددة تابعة لوزارة النقل والبنية التحتية والمديري/ عالوة على ذلك، يوجد في تركيا وحدات 
تعتبر القدرات المؤسسية والبشرية المحدودة . توزيع المسؤوليات إلدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مدار دورة حياتها

وقوائم المراجعة من  من التحديات الرئيسية لتطوير المبادئ التوجيهية إلدارة المخاطر 19-والخبرة الفنية باإلضافة إلى جائحة كوفيد 
 .أجل تحسين تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

إلسالمي، ردت تركيا ا فيما يتعلق بتوصيات السياسات المتعلقة بتقييمات مشاريع النقل التحسينية في الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلشارة إلى األهداف واألنواع والمنهجيات المستخدمة. باإلضافة إلى ذلك، لدى  بأن لديها بالفعل إطاًرا منهجيًا لتقييم مشاريع النقل، مع

 تركيا كتيبات إرشادية ومبادئ توجيهية لضمان تقييمات فعالة ومتناسقة لمشاريع النقل وكذلك التنفيذ الفعال للمشروعات الموجودة.

c. لزراعة 
 ماليزيا

القدرة على جمع وإدارة ونشر بيانات التجارة الزراعية؛ أشارت ماليزيا إلى أنها تبذل فيما يتعلق بتوصية السياسات المتعلقة بتعزيز 
 .بالفعل جهودًا متواصلة لتطوير وثيقة سياسية جنبًا إلى جنب مع االستعدادات التنظيمية واإلدارية ذات الصلة بشأن هذه القضية

 قطر

لزراعية المتخصصة وإصدار شهادات الحالل، من خالل تنويع المنتجات، وفيما يتعلق بتوصية سياسات المتعلقة بالترويج للمنتجات ا
خطة  /ووضع العالمات التجارية، واستراتيجيات التسويق، والحمالت اإلعالنية؛ أفادت قطر بأن جهودها مستمرة إلطالق استراتيجية 

جهود المذكورة أعاله قد تم تقديمها فقط في إطار وأفادت قطر أيضا أن ال .خارطة طريق تهدف إلى تعزيز قدراتها في هذا الصدد/ عمل 
وعالوة على ذلك، تمت اإلشارة إلى أن دولة قطر بحاجة إلى المساعدة الفنية في أنواع  .مراعاة توصية سياسات الكومسيك ذات الصلة

 .البرامج التدريبية، وورشات العمل، والزيارات الدراسية، وتبادل الخبراء

يجيات األمن أو تعزيز سياسات واسترات/ اسات بشأن وضع استراتيجية وطنية شاملة لألمن الغذائي والتغذية و فيما يتعلق بتوصية السي
خارطة طريق مكتملة قد بدأت / خطة عمل / الغذائي الراهنة وتوسيع نطاقها وشمولها؛ أشارت قطر إلى أن هناك بالفعل استراتيجية 

إدارية بهدف تنفيذ توصية السياسة ( إجراءات)إجراء / قانون / ، تدرس قطر إطالق الئحة باإلضافة إلى ذلك .حسب االهتمامات الوطنية
 .وأبلغت قطر عن استعدادها لتقديم المساعدة التقنية للدول األعضاء التي تطلب ذلك .هذه

/ لفعل استراتيجية قطر بأن لديها باوفيما يتعلق بتوصية السياسة المتعلقة بشأن إنشاء آلية أو لجنة تنسيق وطنية رفيعة المستوى؛ أفادت 
باإلضافة إلى ذلك، أفادت قطر استعدادها للمشاركة في أي  .خارطة طريق مكتملة تهدف إلى تنفيذ توصية السياسة هذه/ خطة عمل 

 .أنشطة تشمل تبادل الخبراء من أجل تقديم المساعدة للبلدان األعضاء التي تطلب ذلك

لمتعلقة بتحسين تنسيق وتوافق إجراءات السياسات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية في األوقات وفيما يتعلق بتوصية السياسات ا
على جميع المستويات التي تتراوح من دون الوطنية إلى الوطنية؛ أعربت قطر عن استعدادها ( 19-مثل جائحة كوفيد)المضطربة 

 .للتعاون مع البلدان المتطوعة بشأن هذه القضايا
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ء نظم المعلومات الغذائية؛ ذكرت قطر أن جهودها مستمرة إلنشا/ لق بتوصيات السياسات المتعلقة بإنشاء منصة على اإلنترنت وفيما يتع
من ناحية أخرى، أبلغت قطر عن احتياجاتها للمساعدة التقنية في   .منصة على اإلنترنت يتم من خاللها تتبع حالة القدرة الغذائية للبلد

 .أعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة التقنية إلى الدول األعضاء التي تطلب ذلك بعض الحاالت، وكذلك

d.  التعاون المالي 
 إيران

  .أفادت إيران بأنها تقوم بتطوير إطار قانوني وتنظيمي شامل لصناعة التكافل لتسهيل العمليات والشفافية والحوكمة في هذا القطاع

األنشطة مثل ورشات العمل والتدريب والندوات لتحسين القدرات ورأس المال البشري من أجل إلى جانب ذلك، أجرت إيران العديد من 
 .زيادة استخدام التمويل اإلسالمي لتمويل البنية التحتية

e. التخفيف من حدة الفقر 
 أفغانستان

ن، أفيد بأن سيك الخامسة والثالثيوفيما يتعلق بتوصيات السياسات المتعلقة بالحصول على الخدمات الصحية التي اعتمدتها دورة الكوم
وأشير أيضاً إلى أن القيود المالية هي التحدي الرئيسي في هذا الموضوع،  .بعض اللوائح القانونية قد بدأت لتحسين نظام التأمين الصحي

 .وأن هناك حاجة إلى دعم المساعدة التقنية مثل تبادل الخبراء لتنفيذ توصيات السياسات

 إيران

توصيات السياسات المتعلقة بالوصول إلى الخدمات الصحية، تم اإلبالغ عن أن إيران مستعدة لتقديم المساعدة التقنية من فيما يتعلق ب
ما في سياسة ب/ أو ورشة العمل إلى البلدان األعضاء األخرى الراغبة لتطوير استراتيجية / أو البرنامج التدريبي و / خالل الندوة و 

 .الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملةذلك خطط الدفع والتأمين 

فيما يتعلق بتوصيات السياسات المتعلقة بوفيات األطفال واألمهات، ذُكر أن إيران يمكنها االستفادة من فرص المساعدة التقنية على شكل 
(. MNCH)الوليد والطفل سياسة لتحسين الوصول إلى رعاية صحة األم و/ برامج تدريبية أو ورشات عمل أو ندوات لوضع استراتيجية 

كما أعربت إيران عن استعدادها للتعاون مع الدول بشأن القضايا المرتبطة بالحصول  .وتوفير التوزيع العادل لمقدمي الخدمات الصحية
 .على خدمات صحة األم والوليد والطفل من خالل تبادل برامج الخبراء

ية من خالل ورشات العمل وتبادل برامج الخبراء لتحسين أداء النظام الصحي من كما أعربت إيران عن استعدادها لتقديم المساعدة التقن
 .خالل التدريب وممارسة المعايير الموصى بها في بروتوكوالت الرعاية، والمراقبة المنتظمة للمعايير

مستدامة حول رعاية صحة المرأة فيما يتعلق بتطوير / تحسين أنظمة إدارة المعلومات الصحية المتكاملة وتطوير برامج تعليمية 
 والطفل، أعربت إيران عن استعدادها لتقديم المساعدة التقنية للدول األعضاء األخرى التي تطلب ذلك.
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 الفصل الثالث: جهود اإلنتاج المعرفي "منشورات الكومسيك"

ترك مشيهدف الكومسيك إلنتاج ونشر المعرفة وتبادل الخبرات وأفضل األساليب وتطوير فهم 
 .وسياسات تقريبية في مجاالت التعاون إليجاد حلول للتحديات التي تواجهها الدول األعضاء

 وفي. وتحقيقا لهذه الغاية، ُشكلت مجموعة عمل الكومسيك كأداة لتحقيق هذه المهمة للكومسيك
تمت  يهذا الصدد، تعد التقارير البحثية لكل اجتماع لمجموعة العمل لتشكل أساسا للمناقشات الت

  .خالل االجتماعات

ويعد مكتب تنسيق الكومسيك التقارير بالتعاون الوثيق مع االستشاريين لضمان إجراء دراسات 
تبدأ الدراسات بإطار عمل مفاهيمي ونظرة عامة على الموضوع المحدد . بحثية عالية الجودة

ات عضاء بناء على الزيارفي العالم والبلدان األعضاء، يليه تحليل متعمق لعدد قليل من الدول األ
وفي نهاية كل تقرير العديد من توصيات . الميدانية والدراسات االستقصائية والمقابالت

 .السياسات الخاصة بالدول األعضاء، باإلضافة إلى جهود التعاون الدولي تحت مظلة الكومسيك
 .ات أهمية حيويةوخالل عملية إعداد كل تقرير بحثي، تعد المشاركة النشطة للدول األعضاء ذ

وفي هذا الصدد، تحدد مواضيع البحث مع الدول األعضاء خالل اجتماعات التنسيق السنوية 
وفي ضوء وجهات نظر جهات تنسيق الكومسيك، تحدد مواضيع . لجهات التنسيق في الكومسيك

 . كل مجموعة عمل وكذلك تقرير بحثي للسنوات الثالث القادمة

الدراسات في أثناء إعداد التقارير البحثية إلى مراكز التنسيق إلثراء البيانات التجريبية المقدمة في التقارير وضمان عالوة على ذلك، تنقل 
إذا )تعليقاتها على مشروع دراسات الحالة / ولقد استفيد كذلك من مالحظات الدول األعضاء من خالل تلقي آرائها . سالمتها التحليلية

عالوة على ذلك، فإن المالحظات التي أبديت خالل اجتماعات مجموعة . ومسودة التقرير قبل االنتهاء منه( الةكانوا خاضعين لتحليل الح
تنشر النسخ  .العمل، حيث يقدّم كل تقرير بحثي، استفادت الدول األعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة في سبيل تحسين التقارير البحثية

  (.ebook.comcec.org)قع الكتاب اإللكتروني للكومسيك النهائية للتقارير البحثية عبر مو

عالوة على ذلك، يتم إعداد التوقعات الخاصة بكل قطاع سنويا لكل مجال تعاون. فهذه الوثائق 
يجهزها مكتب تنسيق الكومسيك بهدف استكشاف الميول العالمية والوضع الحالي في الدول 

جال المعني وإثراء المناقشات خالل اجتماعات األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في الم
  مجموعات العمل من خالل توفير البيانات المحدثة.

عالوة على ذلك، يتم إنتاج وثائق اإلجراءات لمجموعة العمل بعد كل اجتماع لتعكس المناقشات بما 
 . في ذلك ملخصات العروض التقديمية التي تم تقديمها خالل االجتماعات

شورات متاحة على موقع الكومسيك اإللكتروني ويمكن الوصول إليها بتنسيق الكتاب جميع هذه المن
 (.ebook.comcec.org:)اإللكتروني على موقع الكتاب اإللكتروني للكومسيك
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 الفصل الرابع :  أدوات الكومسيك للدعم المالي

 الكومسيك مشروع تمويل .1
يعد تمويل مشروع الكومسيك أحد أدوات تنفيذ استراتيجية الكومسيك، والتي تهدف إلى توفير تمويل مشروعات الدول األعضاء في شكل 

إن المشروعات ستقدمها الدول األعضاء . تقدم االستراتيجية إدارة دورة مشروع محددة بشكل جيد مع آلية مالية محددة بوضوح. منح
اإلسالمي في إطار تمويل مشروع الكومسيك تعمل على تحقيق أهداف االستراتيجية وتوصيات السياسات  ومؤسسات منظمة التعاون

 .التي اعتمدتها دورات الكومسيك باإلضافة إلى تعبئة الموارد البشرية والمؤسسية للدول األعضاء

هود التعاون للتغلب على التحديات المشتركة تمكن هذه األداة الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي من المشاركة في ج
وهو يوفر فرصة للدول األعضاء القتراح مشروعات متعددة األطراف في المجاالت ذات األولوية . للدول األعضاء في مجاالت التعاون

 .التي تحددها استراتيجية الكومسيك ومجموعات العمل وتوصيات السياسات

ياسات فهو يحول توصيات س. قيمة لمساعدة الدول األعضاء في مساعيها الخاصة بصنع السياسات يعتبر تمويل مشروعات الكومسيك أداة
وضوع إنه ال يكتفي بتمكين تبادل المعرفة والخبرة في م. الكومسيك إلى ممارسة مع تحسين القدرات المؤسسية والبشرية للبلدان األعضاء

 .العمل مًعا في معالجة المشكالت المشتركة من خالل تنفيذ مشاريع بناء القدرات معين فحسب، بل يحسن أيًضا قدرة البلدان األعضاء على

مشروعاً جديدًا ليتم تمويلها من قبل  16، اختيار 2021في إطار الدعوة التاسعة لتقديم مقترحات المشاريع التي تم إطالقها في سبتمبر 
 .2022مكتب تنسيق الكومسيك في عام 

 
  2022يجري تنفيذها في إطار الكومسيك لتمويل المشاريع في عام  المشاريع التي: 1الجدول 

 عنوان المشروع مجال التعاون صاحب المشروع الرقم
 

 تعزيز الزراعة الحساسة للتغذية لضمان األمن الغذائي والتغذية الجيدة في غرب أفريقيا لزراعة بنين 1

 لتقليل خسائر ما بعد الحصادبناء القدرات على التقنيات الجديدة  لزراعة تركيا 2

3 ICCIA خلق الوعي حول أهمية أسواق تبادل السلع الزراعية لزراعة 

4 IOFS بناء قدرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إدارة األمن الغذائي لزراعة 

5 SESRIC اإلسالمي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميتعزيز محو األمية المالية وتعزيز القطاع المالي  التعاون المالي 

 آثار الرقمنة في برنامج المساعدة االجتماعية في حالة الهجرة القسرية التخفيف من حدة الفقر تركيا 6

7 SESRIC تعزيز حلول تكنولوجيا المعلومات  التخفيف من حدة الفقرIT  لتحسين فعالية خدمات التوظيف العامةPES  في البلدان األعضاء
 في منظمة التعاون اإلسالمي

 تحليل المخاطر وتخطيط األزمات وإدارتها للسياحة التي تقوم على المجتمع السياحة أوغندا 8

 تدريب لمدة يومين حول إدارة الموارد البشرية في قطاع السياحة السياحة نيجيريا 9

 SMEsتدويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم  -تحسين الحجر الجيري الفلسطيني  التجارة فلسطين 10

 وضع خارطة طريق إلنشاء هيئة تيسير التجارة الوطنية في لبنان التجارة لبنان 11

بادل تتسريع التخليص الجمركي للبضائع بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل  التجارة المغرب 12
 شهادات المنشأ اإللكترونية

استراتيجية رفع مستوى الصادرات والمساعدة في الوصول إلى األسواق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  التجارة إندونيسيا 13
 الحجم
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 عنوان المشروع مجال التعاون صاحب المشروع الرقم
 

14 SMIIC الترويج لمعايير الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي / معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية التجارة (OIC / 
SMIICفي المنطقة اآلسيوية والعربية ) 

تحسين القدرات البشرية والمؤسسية لتطوير مؤشرات األداء الرئيسية في قطاع النقل في بلدان منظمة  االتصاالت والنقل غامبيا 15
 المؤتمر اإلسالمي

16 SESRIC العام والخاص في قطاع النقل في البلدان األعضاء في تحسين اإلطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين  االتصاالت والنقل
 منظمة التعاون اإلسالمي

 
 29عالوة على ذلك، تم عقد برنامج تدريبي عبر اإلنترنت حول عملية تنفيذ المشاريع في إطار برنامج الكومسيك لتمويل المشاريع في 

الجهات الفاعلة ومسؤولياتهم في فترة التنفيذ، وعمليات الرصد ضمن نطاق البرنامج، تم إطالع موظفي المشروع على  .2022يونيو 
 .وإعداد التقارير، والقضايا الحاسمة في فترة التنفيذ ومبادئ العمل األساسية لنظام معلومات إدارة المشروع

ع في األول مويل المشاريعالوة على ذلك، وجه مكتب تنسيق الكومسيك الدعوة العاشرة لتقديم مقترحات المشاريع لبرنامج الكومسيك لت
 .2022من أكتوبر 

 CCR كوفيد لمواجهة الكومسيك استجابة .2

 CCRبهدف معالجة التداعيات الحالية والمحتملة لوباء كوفيد، أطلق مكتب تنسيق الكومسيك برنامج استجابة الكومسيك لفيروس كوفيد 
هو بشكل أساسي من أجل التخفيف من األثر  CCRلكومسيك إن استجابة ا .2020لصالح المؤسسات العامة في الدول األعضاء في 

، يمول مكتب التنسيق أنواًعا معينة من CCRفي إطار البرنامج . السلبي للوباء على اقتصادات الدول األعضاء في مجاالت التعاون
 .يدين النهائيينالمشاريع، التي ستركز على تقييم االحتياجات وتبادل الخبرات وتقديم المنح المباشرة إلى المستف

، ليتم تمويلها في إطار برنامج الكومسيك 2021في هذا الصدد، أطلق مكتب تنسيق الكومسيك الدعوة الثانية القتراح المشاريع في أكتوبر 
ضح الجدول وي .بعد عملية التقييم، تم اختيار سبعة مشاريع لتنفيذها من قبل البلدان األعضاء. 2022الجديد في عام  CCRلتمويل المشاريع 

 .2022في عام  CCRأدناه قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل مكتب تنسيق الكومسيك بموجب  2

 

 2022مشاريع قيد التنفيذ في إطار استجابة الكومسيك لكوفيد في عام : 2الجدول 

 نوع المشروع عنوان المشروع مجال التعاون صاحب المشروع  

من خالل تعزيز  19-من فقدان وهدر األغذية خالل جائحة كوفيد الحد لزراعة أذربيجان 1
 الزراعة الذكية مناخياً.

 تبادل الخبرات )خبير زائر(

 المنحة المباشرة زيادة إنتاجية األرز لضمان األمن الغذائي والسيادة في بنين لزراعة بنين 2

 تبادل الخبرات )ورشة عمل( 19-كوفيدالمرونة في قطاع البذور مع تزايد المخاطر بعد  لزراعة تركيا 3

وتدريب الموظفين في قطاع  19-إعداد بروتوكول النظافة لمكافحة كوفيد السياحة سيراليون 4
 السياحة والترفيه والضيافة

 تبادل الخبرات )تدريب(

 المباشرةالمنحة  لإلدارة الرقمية لألسواق الزراعية 19-برنامج المرونة ضد كوفيد التجارة السنغال 5

التخفيف من اآلثار السلبية لوباء فيروس كورونا على قطاع النقل الجوي  االتصاالت والنقل غامبيا 6
 الفرعي في غامبيا ودول منظمة التعاون اإلسالمي

 تبادل الخبرات )خبير زائر(
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بمشاركة المؤسسات  2022يونيو  30في  CCRعالوة على ذلك، تم عقد برنامج التدريب على إدارة المشاريع لمشاريع 
خالل برنامج التدريب، تم إبالغ المشاركين  .2022في عام  CCRالمالكة وموظفين المشاريع التي سيتم تمويلها بموجب 

، وكذلك الجهات الفاعلة المسؤولة وعمليات التنفيذ والرصد وإعداد التقارير وقضايا الرؤية CCRبأنواع المشاريع بموجب 
 .CCRا من القضايا الحاسمة للتنفيذ الناجح في كل نوع مشروع بموجب وغيره

 
 القدس كومسيك برنامج .3

كدليل على التضامن مع فلسطين بالنظر إلى الوضع الحالي والظروف  2019أطلق مكتب تنسيق الكومسيك برنامج القدس في عام 
 .االستثنائية األخيرة حول القدس الخاصة هناك، وخاصة في القدس الشريف، وقرارات القمم اإلسالمية

تحليل البنية التحتية للسياحة "في إطار المشروع األول بعنوان .  2020في هذا الصدد، تم االنتهاء من أول مشروعين تجريبيين في عام 
للسياحة ووضع  تية، قام مكتب تنسيق الكومسيك بإجراء دراسة بحثية لتحليل البنية التح"ووضع خارطة طريق للوجهة السياحية للقدس

دعم القدرات المؤسسية لمجلس القدس للسياحة "عالوة على ذلك، فإن المشروع الثاني بعنوان . خارطة طريق للوجهة السياحية للقدس
ليكون منظمة ( ATHC)، يهدف إلى تحسين آلية إضفاء الطابع المؤسسي والتمويل المستدام لمجلس القدس للسياحة والتراث "والتراث

  .الوجهات السياحية في مدينة القدس بشكل جيد إلدارة

، يتم تنفيذ خمسة مشاريع تغطي مجاالت من بينها، المعارض، اإلنتاج الفني، التدريبات، بناء القدرات، 2022-2021في فترة التنفيذ 
قائمة  .السمعية والبصرية، إلخالخدمات، تطوير المنصات عبر اإلنترنت، التجديدات، البحث، إنتاج المواد / المعدات / شراء اآلالت 

 :موضحة في الجدول الثالث أدناه 2022-2021المشاريع المنفذة في الفترة 

 2022-2021المشاريع المنفذة في الفترة : برنامج كومسيك القدس: 3الجدول 

 عنوان المشروع صاحب المشروع

 وزارة االقتصاد الوطنية الفلسطينية

 التراث في القدس مسار هوية الفنانين: اقتفاء أثر

 "المقدسيون": ألننا المكان والزمان

 استمتع بجواهر القدس المخفية 

 مخابز المدينة القديمة: السياحة الغذائية والتراث

 القدس: أسرار وروايات يجب الكشف عنها

 

وتم تضمين مجاالت مواضيعية جديدة، مثل تم توسيع نطاق البرنامج،  .2022بدأت المرحلة الثالثة من البرنامج اعتبارا من أكتوبر 
ريادة األعمال وخلق فرص العمل وتمكين المرأة والشباب والتجارة اإللكترونية والتعلم اإللكتروني والتمويل األصغر ومشاركة الشركات 

 .الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد القدس في المرحلة الثالثة من البرنامج
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 مبادرة / برنامج رفيع المستوى حول التحول الرقمي الكومسيك الجديدة:مبادرة الفصل الخامس : 

سمى في وهذا التكيف ي .في السنوات األخيرة، تميل الحكومات إلى استخدام التقنيات الرقمية وتكييف خدماتها مع هذه التقنيات الجديدة
 19-جندة التنمية العالمية، خاصة في خضم جائحة كوفيدلقد اكتسب هذا الموضوع أهمية أكبر في أ ".التحول الرقمي"األدبيات باسم 

 .وعصر ما بعد كوفيد

مي يمكن للبلدان أن تستفيد من الفوائد االقتصادية للتحول الرق .يعتبر التحول الرقمي أمراً مهماً لتسخير فرص االقتصاد الرقمي الجديد
لذلك، ال تقتصر سياسات التحول الرقمي  .المعلومات واالتصاالت الجديدةمن خالل تحويل العمليات التجارية مع مراعاة تكنولوجيات 

 .للحكومات على تغيير الخدمات الحكومية وتكييفها فحسب، بل تشمل أيضاً دعم االقتصاد من خالل اكتساب فرص االقتصاد الرقمي

-دي جميع الخدمات الحكومية وخاصة في ظل جائحة كوفيفي هذا اإلطار، وتأكيداً على االتجاهات الناشئة فيما يتعلق بالتقنيات الرقمية ف
 وطلبت من مكتب تنسيق. ، قررت دورة الكومسيك الوزارية إدراج التحول الرقمي كمجال تعاون إضافي في جدول أعمال الكومسيك19

مبادرة تعاون /ج شاملالكومسيك بالتعاون مع الدول األعضاء المهتمة ومؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي ذات الصلة؛ وضع برنام
، مع أصحاب المصلحة المعنيين، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز (عند الحاجة)رقمي رفيعة المستوى مع سلسلة من االجتماعات الفنية 

 .في ذلك إلى الدورة الثامنة والثالثين للجنة المتابعة ودورة الكومسيك الوزارية

، طلبت اللجنة من مكتب 2022مايو ( 25-24)لكومسيك الثامن والثالثين الذي عقد في عالوة على ذلك، خالل اجتماع لجنة متابعة ا
تنسيق الكومسيك بالتعاون مع الدول األعضاء المهتمة ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، إتمام التحضيرات الفنية من 

عند )وقعات البلدان األعضاء، وتنظيم اجتماعات فنية خالل عدة أمور، منها، إجراء مسح للحصول على الرؤى حول احتياجات وت
ور وفي الوقت نفسه، تم نقل االستبيان المذك .البرنامج خالل دورة الكومسيك الوزارية الثامنة والثالثين/ بهدف إطالق المبادرة ( الحاجة

 .أعاله إلى البلدان األعضاء للحصول على الرؤى حول احتياجات التحول الرقمي وتوقعاته

وخالل عملية صياغة البرنامج، تم إعداد مشروع تقرير مفاهيمي شامل من خالل جمع آراء البلدان األعضاء لفهم احتياجات وتوقعات 
وعالوة على ذلك، وتماشيا مع القرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسيك الوزارية السابعة والثالثين والقرار  .البلدان في هذا المجال

رقمي برنامج الكومسيك ال/ ر عن لجنة المتابعة الثامنة والثالثين، ُعقد االجتماعان الفنيان األول والثاني حول مبادرة ذي الصلة الصاد
  .، على التوالي2022واألول من نوفمبر  2022سبتمبر  28رفيع المستوى في 

/  مبادرة"سيعقد االجتماع رفيع المستوى حول عالوة على ذلك، على هامش االجتماع الثامن والثالثين لدورة الكومسيك الوزارية، 
 .تركيا/ في إسطنبول  2022نوفمبر  27برنامج الكومسيك الرقمي رفيع المستوى في 
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  االجتماع الثامن والثالثون للجنة متابعة الكومسيكالفصل السادس: 

. ةوالمشاريع التي وافقت عليها دورات الكومسيك الوزاري لجنة المتابعة هي أحد أجهزة الكومسيك لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ البرامج
  .تجتمع لجنة متابعة الكومسيك سنويا في تركيا. كما تعد اللجنة مشروع جدول أعمال دورات الكومسيك

ضاء ، في وسط افتراضي، بمشاركة األع2022مايو ( 25-24)انعقد االجتماع الثامن والثالثون للجنة متابعة الكومسيك في الفترة 
 الحاليين في لجنة متابعة الكومسيك برئاسة نائب رئيس الميزانية االستراتيجية لرئاسة الجمهورية التركية، معالي السيد عبد هللا رضوان

  .أغا أوغلو

على  عالوة .استعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الكومسيك وآلياتها، وهي مجموعات العمل وتمويل مشروع الكومسيك
أعدت اللجنة مجموعة من التوصيات لتقديمها إلى دورة . ذلك، تناولت اللجنة البرامج والمشاريع واألنشطة في جدول أعمال الكومسيك

وبناءً على ذلك، رحبت اللجنة بالتقرير المرحلي المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك والذي سلط الضوء بشكل  .الكومسيك الثامنة والثالثين
التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية، وأثنت على الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لمساهماتها القيمة في خاص على 

كما طلبت اللجنة من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي مواصلة دعمها الكامل لتنفيذ . تنفيذ استراتيجية الكومسيك
 . االستراتيجية

 التقارير والوثائق المقدمة إلى االجتماع الثامن والثالثين للجنة متابعة الكومسيك متاحة على موقع الكومسيك على اإلنترنت )جميع 
www.comcec.org .)  
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  لجنة دورة الكومسيكالفصل السابع: 

تعاون اإلسالمي العاملة في المجال االقتصادي، على هامش كل دورة وزارية تجتمع لجنة الدورة، التي تتكون من مؤسسات منظمة ال
ع جنبا إلى جنب م. للكومسيك واجتماع لجنة المتابعة لمراجعة وتنسيق أنشطة وبرامج مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة

ات لجنة الدورة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسيق الكومسيك، تحضر اجتماع
، ومجموعة (ICDT)، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة (ICCIA)ذات الصلة، وهي الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة 

اإلحصائية واالقتصادية ، ومركز البحوث (ICD)، المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص (IDB Group)البنك اإلسالمي للتنمية 
، والمؤسسة (ICIEC)، والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات (SESRIC)واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

من ، والمنظمة اإلسالمية لأل(SMIIC)، وهيئة المواصفات والمقاييس في الدول اإلسالمية (ITFC)الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 
، في شكل افتراضي فقط، على 2022مايو  18وفي هذا الصدد، انعقد االجتماع األربعون للجنة دورة الكومسيك في  (.OISA)الغذائي 

 .هامش اجتماع متابعة الكومسيك الثامن والثالثين

اتيجية الكومسيك وتوصيات وناقشت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي خالل االجتماع أنشطتها المخطط لها بما يتوافق مع استر. 
وعالوة على ذلك، نوقش خالل اجتماع لجنة دورة الكومسيك الثامنة والثالثين، مساهمات مؤسسات منظمة التعاون . سياسات الكومسيك

 .  اإلسالمي، وتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية بشأن السياسات

امجها التي تهدف إلى مساعدة البلدان األعضاء في جهودها الرامية بر/ أبلغت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي اللجنة عن أنشطتها 
اللجنة بالتحضيرات المتعلقة بالتقرير السنوي عن  SESRICعالوة على ذلك، أبلغ مركز . 19-إلى التخفيف من اآلثار السلبية لوباء كوفيد

المستدامة ذات األولوية على النحو الذي قررت الدول التقدم المحرز على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي نحو تحقيق أهداف التنمية 
رحبت اللجنة بأنه تماشيا مع قرار اجتماع لجنة الدورة السابق، أنشأ  .األعضاء تقديمه إلى دورات الكومسيك الوزارية الثامنة والثالثين

مستدامة طة المتعلقة بأهداف التنمية المكتب تنسيق الكومسيك، بالتعاون مع مركز سيسرك، منصة على اإلنترنت لتسهيل تجميع األنش
 .لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ومتابعتها بشكل أفضل

برنامج األعمال الذكي "اللجنة بالتقدم المحرز إلطالق مبادرة ( IsDB Groupمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ) ICIECكما أبلغت 
اللجنة علما بالتقدم المحرز في هذا اإلطار، وطلبت من المؤسسة اإلسالمية لتأمين وفي هذا اإلطار، أحيطت ". لمنظمة التعاون اإلسالمي

االستثمار وائتمان الصادرات، بالتعاون مع مركز سيسرك والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، االنتهاء من االستعدادات الفنية لتفعيل 
 .البرنامج في أقرب وقت ممكن

مي بإطالع اللجنة على أنشطتها ومشاريعها وبرامجها القائمة والتي تم إطالقها حديًثا لصالح الشعب قامت مؤسسات منظمة التعاون اإلسال
أعربت  .الفلسطيني والقدس الشريف والدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي البعيدة جغرافيًا مثل غويانا وسورينام والدول المراقبة

ؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي وطلبت منها زيادة تعزيز مساهماتها، بما في ذلك األنشطة اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها م
 . والمشاريع والبرامج المشتركة الممكنة

  .2022نوفمبر  16سيعقد اجتماع لجنة الدورة الواحد واألربعون افتراضياً في 
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 الفصل الثامن: جلسة تبادل اآلراء 

يناقش وزراء الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تجارب تنعقد جلسات تبادل اآلراء بانتظام في الدورات الوزارية للكومسيك. 
بلدانهم باإلضافة إلى طرق ووسائل تعزيز التعاون بين الدول األعضاء حول موضوع محدد، وهو ما تم تحديده في الدورة الوزارية 

ي هذا الصدد، حددت دورة الكومسيك السابعة والثالثون، عنوان "تقديم المساعدة االجتماعية الفعالة والتمكين ف السابقة للكومسيك.
 " موضوعاً لجلسة دورة الكومسيك الوزارية الثامنة والثالثين لتبادل وجهات النظر.19-االجتماعي واالقتصادي في ضوء جائحة كوفيد 

، بالتعاون مع مؤسسات PAWGن مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالتخفيف من حدة الفقر كما طلبت الدورة السابعة والثالثون م
منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، الخروج بتوصيات سياسية ملموسة حول هذا الموضوع، وتقديم تقرير عنها إلى دورة الكومسيك 

الذي انعقد في  PAWGعة عمل الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر وفي هذا الصدد، كان االجتماع التاسع عشر لمجمو الثامنة والثالثين.
وبناًء على ذلك، ناقشت مجموعة عمل الكومسيك  بمثابة اجتماع تحضيري للدورة المذكورة. 2022( أكتوبر 7-6وسط افتراض، في )

ات النظر وخرجت بمجموعة من ، في اجتماعها التاسع عشر، االستعدادات المتعلقة بجلسة تبادل وجهPAWGللتخفيف من حدة الفقر 
تم تقديمها إلى تفاصيل توصيات السياسات التي سي توصيات السياسات العامة، والتي سيتم تقديمها إلى دورة الكومسيك الثامنة والثالثين.

  (.www.comcec.org دورة الكومسيك الثامنة والثالثين متاحة على موقع الكومسيك على اإلنترنت )

 




