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 ٢مراجعة 

 األصـل: باإلنجليزية

 قرارات

 دورة الكومسيك

  الثامنة والثالثين

  (2022 نوفمبر/تشرين الثاني 29-26)إسطنبول، تركيا، 

 

)اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون  ونانعقدت دورة الكومسيك الوزارية الثامنة والثالث

 ، في إسطنبول؛2022( نوفمبر 29-26اإلسالمي( في )

مكة  في التي انعقدتأشادت اللجنة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمية 

أثنت على دور الكومسيك برئاسة رئيس الجمهورية و، 2019/أيار مايو 31المكرمة بالمملكة العربية السعودية يوم 

دير للنجاح التق وأعربت عن بالغالتركية في المساهمة في تحقيق أهداف منظمة التعاون اإلسالمي في المجال االقتصادي، 

  رابعة؛المية الخالل القمة االستثنائية اإلس معتمدةفي تنفيذ النظام األساسي المنقح للكومسيك واالستراتيجية ال

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

، والدورة 2009والكومسيك ومؤتمر القمة اإلسالمية االستثنائي الرابع، ومؤتمر القمة االقتصادي للكومسيك في العام 

 ، ودورة الكومسيك السابعة والثالثين؛ الثامنة واألربعين لمجلس وزراء الخارجية

: برنامج العمل الُمعتمد في الدورة الثالثة 2025بمنظمة التعاون اإلسالمي حتى عام  الدول األعضاءتكرر تأكيد التزام 

في إسطنبول بتركيا وباستراتيجية الكومسيك  2016أبريل/نيسان  15-14عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمية الذي عقد في 

 في مكة المكرمة؛ 2012أغسطس/ آب  15-14عتمدها مؤتمر القمة اإلسالمية االستثنائي الرابع المقام في التي ا

الصادرة عن القمة اإلسالمية والنظام األساسي  صلةللقرارات ذات ال وفقا  ومهمتها ر اللجنة بأهداف الكومسيك تذك  

 ء لمناقشة الشؤون القتصادية والتجارية العالمية.للبلدان األعضا للكومسيك، بما في ذلك اعتباره منتدى مركزيا  

ا بتقديم التقارير المرحلية، وأوراق العمل الخاصة ببنود جدول األعمال المختلفة المقدمة من قبل األمانة العامة  تحيط علم 

التدريب و لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية

 IsDB(، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )ICDT(، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة )SESRICللدول اإلسالمية )

Group( والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ،)ICCIA ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ،)

(SMIIC؛) 

وتعبر عن تقديرها للدول األعضاء الستضافتها المؤتمرات الوزارية واالجتماعات وحلقات العمل والمعارض وغيرها 

 من األنشطة في مجاالت التعاون؛ 

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

ة في مجال التعاون االقتصادي والتجاري، ال سيما مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية اإلسالمي العامل

(، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ICDT(، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة )SESRICوالتدريب للدول اإلسالمية )

(ISDBIsDB Group( والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ،)ICD ،) والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتنمية التجارة
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(ITFC( والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات ،)ICIEC والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة ،)

(، والمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي SMIIC(، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )ICCIAوالزراعة )

(IOFS.)  

 (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

 ات قي مة فيعلى الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لما قدمته من إسهاموتثني االستراتيجية؛ 

ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي مزيدا  من الدعم الكامل لتنفيذ هذه  الدول األعضاءمن  وتطلبتنفيذ االستراتيجية، 

 االستراتيجية.

اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك إعداد تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الكومسيك تطلب  -2

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

بنجاح عقد اجتماعي مجموعات عمل الكومسيك الثامن عشر والتاسع عشر )اجتماعي مجموعة عمل  ترحب -3

التعاون المالي السابع عشر والثامن عشر( في مجاالت التعاون، وفقا  للقرارات ذات الصلة الصادرة عن دورة الكومسيك 

ات في تنسيق الكومسيك في سياق إثراء المناقش بالتقارير البحثية التي أجراها مكتب وترحب أيضا  السابعة والثالثين. 

 اجتماعات مجموعات عمل الكومسيك.

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

 .2022 عام بالتوصيات المتعلقة بالسياسات المقدمة من مجموعات العمل في اجتماعاتها في وترحبكل منها، 

ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي الرامية لتنفيذ توصيات سياسات  الدول األعضاءاللجنة بجهود  تشيد -5

لبذل كل الجهود الممكنة، قدر المستطاع، لتنفيذ توصيات السياسات،  الدول األعضاءجميع  وتدعوالكومسيك الوزارية، 

 لتحقيق هذه الغاية. عضاءالدول األمن مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي دعم  وتطلب

إلى استخدام نظام متابعة سياسات الكومسيك لتقديم المعلومات والبيانات الالزمة حول تنفيذ  الدول األعضاء تدعو -6

 توصيات الكومسيك الوزارية بشأن السياسات في بلدانها.

والتدريب للدول اإلسالمية مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية تعرب اللجنة عن تقديرها  -7

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

 للكومسيك في مجاالت التعاون الستة الستراتيجية الكومسيك.

بتنفيذ ستة عشر مشروعا   بوترح، 2014اللجنة بالنتائج الثمينة للمشاريع التي تمولها الكومسيك منذ عام  تشيد -8

الدول األعضاء إلى تكثيف جهودها الستغالل فوائد الكومسيك لتمويل المشاريع، خصوصا   وتدعو، 2022في عام 

 بهدف تنفيذ توصيات السياسات الوزارية.

 لشرين األو/تبالدعوة العاشرة لتقديم مقترحات المشاريع التي قدمها مكتب تنسيق الكومسيك في أكتوبر ترحب -9

 في إطار الكومسيك لتمويل المشاريع. 2022

الحاجة إلى زيادة عدد المشاريع وتوسيع نطاقها في إطار تمويل مشاريع الكومسيك  في االعتبار تأخذوإذ  -10
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برعات لتعبئة الت بما يلزممكتب تنسيق الكومسيك القيام  من تطلبوالمداوالت التي جرت خالل دورة العمل الوزارية، 

 من البلدان األعضاء المهتمة لهذا الغرض.

والشروع في ستة مشاريع في عام  2021بجهود الدول األعضاء للتنفيذ الناجح لثمانية مشاريع في عام  أشادت -11

 كوفيد. لجائحةفي إطار استجابة الكومسيك  2022

الدول األعضاء إلى ضمان مشاركة نقاط اتصال الكومسيك الوطنية ونقاط اتصال مجموعة عمل الكومسيك  تدعو -12

 في اجتماعات لجنة متابعة الكومسيك وجلسات الكومسيك إلى أقصى حد ممكن.

 ةالمسجلة في مجموعات عمل الكومسيك على المشاركة الفعالة في االجتماعات القادم الدول األعضاءاللجنة  تحث -13

 لمجموعات العمل ذات الصلة.

دولة، فإنها  50المسجلة في مجموعة عمل واحدة على األقل قد بلغ  الدول األعضاءاللجنة أن عدد وفيما تثّمن  -14

التي لم تُسجل إلى اآلن، المبادرة إلى التسجيل في مجموعات عمل الكومسيك والمشاركة  الدول األعضاءمن  تطلب

 مة لمجموعات العمل.الفعالة في االجتماعات القاد

مع التقدير بأن الدول األعضاء، وهي إندونيسيا وغامبيا ونيجيريا وتركيا، قد وضعت بالفعل  تحيط اللجنة علما   -15

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

 البلدان األخرى األعضاء على وضع آليات تنسيق مماثلة لتنفيذ هذه األهداف. جعتشالوزارية على المستوى الوطني، و

 

اللجنة جهات اتصال مجموعات العمل للمشاركة الفعالة في جهود إنتاج المعرفة في الكومسيك من خالل تدعو  -16

 وغيرها. وتقديم المالحظات على الدراسات البحثيةومراجعتها المساعدة في جمع البيانات الخاصة بالدول 

اللجنة عن تقديرها لمكتب تنسيق الكومسيك، ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية  تعبر -17

، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ICDT، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة SESRICوالتدريب للدول اإلسالمية 

ISDBIsDB Group والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ،ICD والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان ،

والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة  ،ITFCالمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة و، ICIECالصادرات 

، والمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي SMIIC، ومركز المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ICCIAوالزراعة 

IOFS في تنفيذ استراتيجية الكومسيك. بذلتهاالتي  ، للجهود 

على دور الكومسيك في ضمان التنسيق  والتي تشددالقرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسيك،  تكرر -18

ب ، بموجالدول األعضاءالشامل لفعاليات منظمة التعاون اإلسالمي في مجاالت التعاون االقتصادي والتجاري بين 

ومؤسسات منظمة  الدول األعضاءفي تنفيذ أنشطة مع  CCOعلى دور مكتب تنسيق الكومسيك  أيضا  وتؤكد تفويضها. 

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

االقتصادي والتجاري من أجل مواصلة دعوتها لهيئات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في المجالين  تكرر اللجنة -19

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

 : برنامج العمل، ال سيما في مجالي التجارة واالستثمار.2025الكومسيك ومنظمة التعاون اإلسالمي 

 25-24ة الفتر أنقرة اع الثامن والثالثين للجنة متابعة الكومسيك المنعقدة فياللجنة توصيات االجتم تعتمد -20
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 .2022 /حزيرانيونيو

المعنية بالمشاركة الفعالة في األنشطة الُمقرر تنظيمها بواسطة مكتب تنسيق  الدول األعضاءاللجنة من تطلب  -21

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

)المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل ( IsDB)، ومجموعة البنك اإلسالمية للتنمية ICDTاإلسالمي لتنمية التجارة 

، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في (ITFCالتجارة 

قبل مدة كافية من االجتماعات لضمان  الدول األعضاءهذه المؤسسات إلى إرسال دعوات إلى  وتدعومجال التجارة، 

 .الفعالة امشاركته

 (3: برنامج العمل )بند جدول األعمال: 2025 –تنفيذ برنامج منظمة التعاون اإلسالمي 

اللجنة بعين االعتبار التقرير المقدم من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن تنفيذ المكون تأخذ  -22

 (.PoA) : برنامج العمل2025 -االقتصادي والتجاري لبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي 

من  طلبتعلى أهمية المتابعة النشطة للقسم االقتصادي والتجاري من برنامج العمل من قبل الكومسيك،  تأكيدا   -23

األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تقدم بانتظام تقارير مرحلية شاملة عن تنفيذ البرنامج إلى دورات الكومسيك 

 واجتماعات لجنة المتابعة.

األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنظيمها االجتماع التنسيقي السنوي السادس لمؤسسات بجهود  تشيد -24

 /كانون األول( ديسمبر15-14( في جدة، مقر منظمة التعاون اإلسالمي، في )ACMOIمنظمة التعاون اإلسالمي )

2022 . 

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

تفعل ذلك بعد، التوقيع والمصادقة على االتفاقيات المبرمة في المجال االقتصادي لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري 

 بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

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

4) 

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

: تحقيق التعافي المستدام والمرن 2022بعنوان "آفاق منظمة التعاون اإلسالمي االقتصادية  SESRICللدول اإلسالمية 

ير غ بالمساهمة القي ِّمة لقسمها الخاص الذي يسلط الضوء على عدد من تدابير السياسات وتقبل"، 19-بعد جائحة كوفيد

  .19-جائحة كوفيد لتعزيز المرونة االقتصادية في مواجهة الصدمات المستقبلية بعد الملزمة

إلى تأكيد التقرير على االتجاه المتزايد للمخاطر الجيوسياسية والتهديدات الناجمة عن الصراعات،  وإذ تشير -27

الدول األعضاء على أن تأخذ في الحسبان التدابير التي تم تسليط  تشجعفضال عن التحديات المرتبطة بتغير المناخ، 

ستراتيجيات المناسبة لتعزيز قدرتها االقتصادية على الصمود في وجه الصدمات الضوء عليها عند وضع السياسات واال

 في المستقبل. 

في جهودها الرامية إلى التخفيف  الدول األعضاءبجهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في مساعدة  تشيد -28
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في  19-"اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد المعنونمن بينها المنشور و، 19-من اآلثار السلبية لجائحة كوفيد

للبلدان األعضاء  19-بلدان منظمة التعاون اإلسالمي: مسارات التعافي المستدام والمرن"، وقاعدة بيانات جائحة كوفيد

ة ئيفي منظمة التعاون اإلسالمي، والعديد من برامج التدريب وبناء القدرات التي يجريها مركز األبحاث اإلحصا

 .SESRICواالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

بمواصلة رصد  SESRICمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  تكلف -29

هذا الشأن ب المركز أيضا  بمتابعة تقديم تقاريروتكلف ، الدول األعضاءالتطورات االقتصادية العالمية وانعكاساتها على 

 إلى الدورات السنوية للكومسيك.

 (5في منظمة التعاون اإلسالمي )بند جدول األعمال:  الدول األعضاءالتجارة البينية بين 

مع التقدير بعقد االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون التجاري  وإذ تحيط علما   -30

على التوالي، في وسط افتراضي فقط، تحت شعار "زيادة  2022 /تشرين األولأكتوبر 4و 2022 /أيارمايو 11يومي 

ة بتوصياتها التالي ترحبفي منظمة التعاون اإلسالمي"،  الدول األعضاءتدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

 المتعلقة بالسياسات العامة:

  والمتوسطة الحجم، والقضاء على الطابع غير الرسمي تشجيع إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع الصغيرة

 ،جملة أمور منها تقليل وقت التسجيل وكلفته وتخفيف األعباء اإلدارية خاللمن 

  اعتماد تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديد أهداف القوانين واللوائح المتعلقة بالمؤسسات

 ،الصغيرة والمتوسطة بوضوح

 الصغيرة والمتوسطة جزءا  من وثائق السياسات الوطنية من خالل تطوير استراتيجية  جعل تدويل الشركات

الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد االستراتيجية في وثيقة متعددة السنوات، ووضع سياسات تدويل 

 ،الشركات الصغيرة والمتوسطة في سياق أطر سياسات أوسع

 زمة والضمانات الحكومية لتسهيل حصول الشركات الصغيرة دعم اإلطار المؤسسي بالوسائل المالية الال

 والمتوسطة على التمويل أثناء انتقالها إلى األسواق الدولية,

  تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث قدرتها وإمكاناتها للتدويل وإشراكها في برامج مساعدة

 ،التصدير بناء على نتائج نظام الفرز

  والبشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع متطلبات التدويل الناجحدعم الموارد اإلدارية، 

  توفير آليات إرشادية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين منتجاتها وفقا للمعايير والشهادات المطلوبة

 ،الخاصة بالسوق والمنتج

  عالمة تجارية وطنية، وإدراج منتجات دعم العالمة التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل إنشاء

 ،الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالمة التجارية الوطنية

  ن أصحاب المعنيين مومشاركتها بشفافية مع ومراقبتها وتقييمها إجراء تحليل تأثير البرامج المنفذة بانتظام

 .المصلحة

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

 

الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون التجاري إلى حضور االجتماعين  تدعو -31

والعشرين لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون التجاري الذين سينعقدان تحت شعار "تحسين قدرات  والحاديالعشرين 

 .2023التجارة اإللكترونية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في عام 
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، SMIICبجهود فلسطين ولبنان والمغرب وإندونيسيا ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  تشيد -32

في إطار الدعوة التاسعة القتراح المشاريع في إطار الكومسيك لتمويل  2022للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام 

 المشاريع:

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم" الذي تنفذه  - مشروع "تعزيز تدويل الحجر الجيري الفلسطيني

 فلسطين،

  بعنوان "تطوير خارطة طريق إلنشاء هيئة تيسير التجارة الوطنية في لبنان" لبنان تنفذهالمشروع الذي 

  ي منظمة ف الدول األعضاءبعنوان "تسريع التخليص الجمركي للبضائع بين  تنفذه المغربالمشروع الذي

 التعاون اإلسالمي من خالل تبادل شهادات المنشأ اإللكترونية" 

  إندونيسيا بعنوان "استراتيجية رفع مستوى الصادرات والمساعدة في الوصول إلى  تنفذهالمشروع الذي

 األسواق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم" 

 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  نفذهالمشروع الذي يSMIIC الدول بلدا  مستفيدا  من  17و

( في المنطقة اآلسيوية SMIIC، بعنوان "تعزيز استخدام معايير الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي / األعضاء

 والعربية".

 

  

إلدارة الرقمية ل 19-"برنامج المرونة في مواجهة كوفيد المعنونبجهود السنغال في المشروع  تشيد أيضا   -33

 في نطاق دعوة الكومسيك الثانية لالستجابة لجائحة كوفيد. 2022في عام يُنفذ لألسواق الزراعية" الذي 

الدور الحيوي للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم بالنسبة القتصاداتنا  وإذ تأخذ في اعتبارها -34

باقتراح الجمهورية التركية بشأن وضع برنامج جيد التصميم  ترحبث اإلنتاج واالستثمار والعمالة والنمو، من حي

من مكتب تنسيق الكومسيك بالتعاون مع الدول األعضاء  وتطلبللمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، 

دراسات تقنية مع أصحاب المصلحة المعنيين، المهتمة ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة الشروع في 

وتقديم تقارير عن التقدم المحرز في ذلك إلى لجنة متابعة الكومسيك التاسعة والثالثين، ودورة الكومسيك التاسعة 

 والثالثين.

 الدول األعضاء وتدعواللجنة إلى القرار ذي الصلة الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمية الرابع عشر، تشير  -35

اذ التدابير الالزمة إلعفاء البضائع والسلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات التأثير المماثل، دون التخ

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.

في  الدول األعضاءحول "التجارة بين  ICDTبالبيانات  األخيرة للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  علما  تحيط  -36

مليار دوالر  367,9إلى أن صافي حجم التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي بلغ  مشيرةمنظمة التعاون اإلسالمي" 

،  ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى 2019مليار دوالر أمريكي في عام  350,4مقارنة بمبلغ  2021أمريكي في عام 

غذائية وبالتالي تعدين والمنتجات ال، وارتفاع أسعار السلع بما في ذلك النفط والالدول األعضاءتعزيز التجارة البينية بين 

ارتفعت حصة التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي في إجمالي التجارة الخارجية للبلدان األعضاء بشكل طفيف 

 .2021في عام  %19,04إلى  2019في عام  %18,95من 

في مراكش يومي  TISCة واالستثمار بتنظيم االجتماع الثاني لقادة اللجنة الفرعية للتجار تحيط علما  مع التقدير -37

من أجل تعزيز أنشطتهم المتكاملة في مجال التجارة واالستثمار لصالح بلدان منظمة التعاون  2022 /آذار( مارس8-9)

: تمويل التجارة والتأمين، وتيسير التجارة وتشجيع االستثمار، والصناعة هي اإلسالمي في أربع لجان تقنية مواضيعية
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 .19-تشمل السياحة، والسلع االستراتيجية بما في ذلك منتجات كوفيدالحالل التي 

والبلدان الشريكة والمؤسسات، على تنظيم ورشات  ICDTللمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  تعرب عن تقديرها -38

 العمل والندوات عبر اإلنترنت والدورات التدريبية والمنتديات التالية في مجال التجارة:

  ندوات عبر اإلنترنت نظمها المركز اإلسالمي لتنمية التجارةICDT  حول المشاركة في المعارض التجارية

وتنظيمها، ومرونة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مواجهة كوفيد، وتسعير وتوثيق 

لتجارة وسطة الحجم، ومخاطر االتصدير، وتقنيات التفاوض التجاري للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمت

 . 2022ديسمبر(  –الدفع، وقواعد شروط التجارة الدولية الجديدة في الفترة )يناير  قالدولية، وطر

  ندوة تدريبية عبر اإلنترنت حول استراتيجيات تصدير المنتجات الغذائية للشركات الصغيرة والمتوسطة في

 ، 2022 /شباط( فبراير3-2الكاميرون في )

 15وكاالت تشجيع االستثمار التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي حول حوار السياسات في داكار في  منتدى 

ومجموعة التعاون  ICDT، من قبل جمهورية السنغال والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة 2022 /حزيرانيونيو

االقتصادية في أفريقيا  والمصرف العربي للتنمية IsDB CCDوتنمية القدرات في البنك اإلسالمي للتنمية 

BADEA. 

 ( يونيو17-16منتدى االستثمار السنغالي لمنظمة التعاون اإلسالمي في داكار يومي )2022 /حزيران، 

 ( يونيو16-15برنامج تدريبي حول شهادة الحالل للبلدان األفريقية في داكار يومي )2022 /حزيران، 

  نفذتها الغرفة اإلسالمية للتجار ورشة عمل( والصناعة والزراعةICCIA ) حول اقتصاد المعرفة في داكار في

 ،2022 /حزيرانيونيو 14

  االجتماع األول لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بإنشاء جهاز وآلية دائمين لتسوية منازعات االستثمار في

 .2022 /تشرين األول( أكتوبر6-3الدار البيضاء في )

 

 ذات الصلة لألحداث التالية: األعضاءالدول باستضافة  ترحب -39

  ورشة عمل حول رقمنة خدمات وكاالت تشجيع االستثمار  المملكة المغربيةستستضيفIPA  بالتعاون مع المركز

/كانون ( ديسمبر20-19في ) الدار البيضاء، في IsDBوالبنك اإلسالمي للتنمية  ICDTاإلسالمي لتنمية التجارة 

 .2022 األول

 أوغندا مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ستنظم جمهوريةICDT  اجتماع القهوة لمنظمة التعاون اإلسالمي في

 .2023 /آذار( مارس8-7كمباال في )

  ستستضيف جمهورية باكستان اإلسالمية منتدى األعمال الباكستاني األفريقي بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية

ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي األخرى على هامش المعرض التجاري الثامن عشر لمنظمة  ICDTالتجارة 

 التعاون اإلسالمي.

  ستنظم جمهورية ساحل العاج برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لالستثمار في ساحل العاج"OIC-Cote 

Invest ،" بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارةICDT2023 /آذار( مارس17-16في ) ، في أبيدجان. 

االستمرار في تزويد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالبيانات المتعلقة  الدول األعضاءاللجنة من  تطلب -40

والمركز اإلسالمي لتنمية  ISDBIsDBإلى البنك اإلسالمي للتنمية  ، وعهدتوأنظمتها بإحصاءات التجارة واالستثمار

بمتابعة قضية توسيع التجارة البينية بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، وتقديم تقرير إلى الكومسيك  ICDTالتجارة 

 ومحافل منظمة التعاون اإلسالمي األخرى.
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 SESRICلمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  تعرب عن تقديرها -41

إلعدادهما دراسة مشتركة حول "آثار تيسير التجارة واألداء  ITFCوالمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 

 اللوجستي على التدفقات التجارية: حالة البلدان األفريقية غير الساحلية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

 SESRICلمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  اعرب عن تقديرهت -42

لتنظيمه دورات تدريبية وندوات عبر اإلنترنت وورشات عمل في قطاع التجارة، ال سيما بشأن إحصاءات التجارة 

 (.StatCaBالدولية في إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية )

iنظام األفضلية ال )( تجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميTPS-OIC) 

 

بما يتماشى مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن  2022 /تموزيوليو 1من  اعتبارا   TPS-OICبتفعيل  ترحب -43

 . TPS-OICدورة الكومسيك الوزارية السابعة والثالثين، وقرارات لجنة التفاوض التجاري في نظام 

 

تطلب من الدول المشاركة التي لم تنجز بعد إجراءاتها الداخلية وغيرها من األعمال التحضيرية أن تفعل ذلك في  -44

 بذلك. TNCأقرب وقت ممكن، وأن تخطر أمانة لجنة التفاوض التجاري 

 

تجاري في لبأن مجلس التعاون الخليجي سيقدم أحدث قوائم امتيازاته إلى لجنة التفاوض ا تحيط علما  مع التقدير -45

أقرب وقت ممكن، بالنيابة عن بلدانه األعضاء الستة، وهي: البحرين والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

 المتحدة والكويت وقطر وعمان.

 

ي أبدتها بالمالحظة الت تحيط علما  إلى القرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسيك السابعة والثالثين،  وإذ تشير -46

أنه بمجرد تشغيل النظام، يجب الشروع فورا  في ترتيبات  TPS-OICبعض الدول المشاركة في نظام األفضلية التجارية 

 .TPS-OICتجارية أكثر تقدما  في إطار 

 

دول األعضاء لالتي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقات نظام األفضلية التجارية بين ا الدول األعضاءاللجنة تدعو  -47

، وهي االتفاقية اإلطارية والبروتوكول المتعلق بنظام التعريفات التفضيلية TPS-OICفي منظمة التعاون اإلسالمي 

PRETAS .وقواعد المنشأ، إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، وتستكمل اإلجراءات األخرى لالنضمام إلى النظام 

 

، ومكتب تنسيق الكومسيك، والبنك اإلسالمي للتنمية ICDTاللجنة من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة تطلب  -48

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

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

 

، على هامش دورة الكومسيك 2022 /تشرين الثانينوفمبر 27في  TNCبانعقاد لجنة التفاوض التجاري  ترحب -49

اد قائمة مرجعية : )أ( إعدلجنة التفاوض التجاريبالمقررات التالية التي اتخذتها  مع التقدير وتحيط علما  ، الثامنة والثالثين

)ب( إعادة توزيع قوائم االمتيازات من خالل القنوات الدبلوماسية، )ج( حل المسائل المتعلقة  التنفيذمن أجل تتبع سجل 

وى ؛ )د( تنظيم اجتماع متابعة على مستفي لجنة التفاوض التجاريبنقل رموز النظام المنسق مع أمانة المساعدة التقنية 

مجلس التعاون الخليجي مع جميع آثارها  ائمة امتيازاتقالخبراء؛ )ت( توضيح الطرائق الواجب تطبيقها على إعداد 

 لجنة التفاوض التجاري.التقنية والقانونية من قبل  أمانة 
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ات -50  على هامش دورة 2022 /تشرين الثانينوفمبر 29بانعقاد وزراء التجارة والمالية واالقتصاد في  رحب أيض 

إلسالمي، اتعاون الوزراء الموقرون على أهمية زيادة التجارة البينية في منظمة ال حيث أكدالثامنة والثالثين،  الكومسيك

-TPSإلى استعدادهم لتمديد نطاق  وأشاروا، TPS-OIC األفضلية التجارية ال سيما من خالل التنفيذ الكامل لنظام

OIC. 

 

 

iiالمعارض التجارية اإلسالمية ) 

 

لجمهورية السنغال الستضافتها المعرض التجاري السابع عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي عن تقديرها  تعرب -51

، في داكار، في ICDTبالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

 .2022 /حزيران( يونيو13-19)

لمعارض واألسواق التجارية اإلسالمية بالتعاون مع اآلتية الستضافة ا الدول األعضاءاللجنة بعرض ترحب  -52

تشجيع المشاركة النشطة لقطاعاتها الخاصة  الدول األعضاءمن  وتطلب، ICDTالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 والمؤسسات ذات الصلة في هذه الفعاليات:

 ( مايو6-4تستضيف مملكة البحرين "معرض البحرين للحالل" في الفترة من )بالتعاون مع المركز  2023 /أيار

 .SMIICومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  ICDTاإلسالمي لتنمية التجارة 

  ( 21-18جمهورية السنغال "المعرض الخامس لمنظمة التعاون اإلسالمي للصحة" في داكار في )تستضيف

 نغال.بالتعاون مع المركز الدولي للتجارة الخارجية في الس 2023 /أيارمايو

  تستضيف الجمهورية التونسية "معرض الحالل العاشر لمنظمة التعاون اإلسالمي" بالتعاون مع المركز اإلسالمي

 4-/أيارمايو 31، في تونس، )SMIICومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  ICDTلتنمية التجارة 

 .2023( /حزيرانيونيو

 عنوان  تحت عرض التجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي الثامن عشر"تستضيف جمهورية باكستان اإلسالمية "الم

في الهور في  ICDTبالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  "تمكين المرأة من خالل ريادة األعمال"

بالتعاون مع هيئة تنمية التجارة الباكستانية ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  2023 /حزيران( يونيو16-18)

 ات الصلة.ذ

  تستضيف جمهورية ساحل العاج "معرض منظمة التعاون اإلسالمي الثاني للقطن والمنسوجات والمالبس" في

 .2023 /تموز( يوليو22-19أبيدجان في )

األمانة العامة اللجنة  دعوتلمجلس وزراء الخارجية  48إلى القرار ذي الصلة الصادر عن االجتماع ال  تشير إذ -53

تنسيق للمعرض التجاري الثامن عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي ستستضيفه باكستان في الهور إلى تشكيل لجنة 

فة والغرلتنمية التجارة  اإلسالميوالتي تضم مكتب تنسيق الكومسيك والمركز  2023 /حزيرانيونيو 18-16في 

كز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية ومر و ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

ن منظمة التعاومن مؤسسات لة الصخر  ذات األمؤسسات من الوأي  )سيسرك( واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية

 اإلسالمي.

الدول من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة االستمرار في إقامة معارض قطاعية محددة بالتعاون مع  تطلب -54

 تقارير مرحلية منتظمة عن المعارض التجارية للدول اإلسالمية وغيرها من المعارض المتخصصة، وتقديم األعضاء

إلى دورات الكومسيك وأن ينظم أنشطة ترويج االستثمار مثل المنتديات رفيعة المستوى وبرامج بناء القدرات على 
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 سالمي.المستوى الوطني واإلقليمي. من أجل تعزيز االستثمار داخل منظمة التعاون اإل

 iiiالدعم الفني المرتبط بمنظمة التجارة العالمية) 

 ICDTوالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ISDBعن شكرها وتقديرها لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  تعرب -55

والمركز  ISDBالبنك اإلسالمي للتنمية  وتدعوعلى تنظيم الدورات التدريبية والندوات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، 

إلى مواصلة تقديم المساعدة الفنية للبلدان األعضاء بشأن القضايا المتعلقة بمنظمة  ICDTاإلسالمي لتنمية التجارة 

التجارة العالمية، وتعزيز جهودهما في توعية الدول األعضاء بتأثير المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية على 

األمور المتعلقة بأنشطة منظمة التجارة العالمية، وتقديم تقارير عنها إلى دورات الكومسيك اقتصاداتها من خالل مراقبة 

 السنوية والمنتديات المعنية األخرى.

دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى تقديم الدعم إلى دول منظمة  اللجنةتدعو  -56

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

اللجنة الدول األعضاء والمؤسسات ذات العالقة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى دعم الدول كما تدعو  -57

المية لتيسير التجارة الع األعضاء التي تحتاج إلى المساعدة الفنية في مجال تيسير التجارة من أجل تنفيذ اتفاقية منظمة

 التجارة. 

للتنمية تطوير برنامج للمساعدة التقنية  مجموعة البنك اإلسالميلتنمية التجارة و اإلسالميمن المركز  طلبت  -58

لصالح دولة فلسطين بشأن المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، وتسهيل التجارة، وتدريب المفاوضين 

المحليين، واستراتيجيات الوصول إلى األسواق للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة من خالل برنامج الربط العكسي 

 األخرى. ضاءالدول األعمع 

قسم التعاون والتكامل اإلقليمي التابع لمجموعة و ICDT اإلسالمي لتنمية التجارةللمركز  اعن تقديره تعرب -59

لتنظيمهما ندوة عبر اإلنترنت حول التحضير لالجتماع الوزاري الثاني عشر  IsDB RCI البنك اإلسالمي للتنمية

في  الدول األعضاءالتعاون مع أمانة منظمة التجارة العالمية لصالح ب 2022 /أيارمايو 31لمنظمة التجارة العالمية في 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

للتنمية  البنك اإلسالميبرنامج بناء القدرات التابع لمجموعة لتنمية التجارة و اإلسالميللمركز  اعن تقديره تعرب -60

IsDB CCD والنظام اإللكتروني للنقل البري الدولي  لتنظيمهما ورشة عمل حول النقل البري الدوليTIR/eTIR 

للبلدان  CMR/eCMRواتفاقية نقل البضائع الدولي الطرقي/والنظام اإللكتروني التفاقية نقل البضائع الدولي الطرقي 

 29و 28، يومي في المملكة المغربية في الدار البيضاء، وذلك األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي اإلفريقية

 .IRUواالتحاد الدولي للنقل الطرقي بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا  2022 /حزيراننيويو

ivأنشطة تمويل التجارة ) 

اللجنة عن تقديرها ألنشطة تمويل التجارة وتشجيع وتطوير التجارة التي تقوم بها المؤسسة الدولية اإلسالمية تعرب  -61

، بما ضاءالدول األعيل من األسواق العالمية وشركاء التنمية لتمويل العمليات التجارية في لتمويل التجارة، وحشد التمو

 في المئة. 25من شأنه المساهمة بوصول التجارة البينية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 
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 ITFCبأن الموافقات والمدفوعات التراكمية للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  تحيط علما  مع التقدير -62

مليار دوالر  55,7ومليار دوالر أمريكي  66,5مبلغ  2021وحتى نهاية عام  2008قد وصلت منذ إنشائها في عام 

 أمريكي، على التوالي. 

 

ه من البنوك تم حشد ذيالدولية اإلسالمية لتمويل التجارة الللمؤسسة التراكمي  التمويلبأن  تحيط علما  مع التقدير -63

بوصفها مليار دوالر أمريكي، مما يعكس الدور الحاسم للمؤسسة  38.0 قد بلغ منذ إنشائها والمؤسسات المالية الشريكة

 في منظمة المؤتمر اإلسالمي الدول األعضاءلجذب التمويل للمعامالت التجارية الكبيرة لصالح  محفزا  

 

بالجهود التي تبذلها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لمساعدة الدول األعضاء في التخفيف من  ترحب -64

، حيث خصصت المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في إطار مبادرتها لالستجابة 19-اآلثار السلبية لجائحة كوفيد

دات الطبية والمواد الغذائية األساسية، وفي إطار مبادرتها لالستجابة ماليين دوالر أمريكي لشراء اإلمدا 605السريعة 

مليون دوالر أمريكي إضافية لصالح البنوك  945.0للتعافي، خصصت المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 

 ي للجائحة.السلبالمحلية واإلقليمية لتعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاركين من القطاع الخاص من التأثير 

 

بالجهود التي تبذلها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتوسيع برنامج الجسور التجارية العربية  ترحب -65

لجسور اتواصل المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة والمؤسسات الشريكة توسيع برنامج  –( AATBفريقية )اإل

ع الفرص لتوسي بوصفها أداةمصمم لتعزيز التجارة واالستثمارات وهو مشروع ، يذهالتجارية العربية اإلفريقية وتنف

ي األعضاء فدول جنوب الصحراء الكبرى االقتصادية ودعم النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء الدول العربية و

 منظمة التعاون اإلسالمي.

 

مع التقدير بالجهود التي تبذلها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في تنفيذ برامج الحلول  علما   تحيط -66

التجارية المتكاملة، بما في ذلك برنامج إندونيسيا لتطوير البن، وبرنامج جسر القطن، وبرامج مختلفة لتونس وبنغالديش 

كينا فاسو وجزر القمر، بهدف تحسين اإلنتاجية، وخلق فرص لديف وبورامالوباكستان وبلدان رابطة الدول المستقلة و

 العمل، وتشجيع الصادرات، والتخفيف من حدة الفقر من خالل التجارة.

 

مع التقدير بمبادرات تنمية التجارة التي تنفذها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في إطار  علما   تحيط -67

(، وبرنامج جسر التجارة العربية AFTIASالمعونة من أجل التجارة للدول العربية ) مبادرةكبرامجها الرئيسية المختلفة 

(، وصندوق تنمية التجارة، والبرنامج العالمي للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة للشركات AATBفريقية )اإل

مج تنمية التجارة في منطقة رابطة بلد جديد وهو المملكة العربية السعودية(، وبرنا شمولالصغيرة والمتوسطة )يتم 

 الدول المستقلة.

 

مع التقدير بمساهمات المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في تطوير صناعة تمويل التجارة  علما   تحيط -68

اإلسالمية في الدول األعضاء، ودعم البرامج التدريبية وورش العمل حول التمويل اإلسالمي وتعزيز حلول التمويل 

 جاري اإلسالمي للتجارة عبر الحدود.الت

 

ات ببجهود المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتوسيع نطاق منتجاتها للتمويل التجاري )تأكيد خطا ترحب -69

(، والتي تهدف إلى تسهيل التدفقات التجارية بين الدول األعضاء في وغيرها، االعتماد، وخطابات االعتماد االحتياطية
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اإلسالمي وخارجها، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية المحلية واإلقليمية لدعم القطاع الخاص  اونالتعمنظمة 

 والشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

( باعتبارها واحدة من ICIECجهود المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات ) اللجنةتقدر  -70

مجال ائتمان الصادرات وتأمين االستثمار في العالم التي توفر حلول التأمين المؤسسات الرائدة متعددة األطراف في 

 وإعادة التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

، والتي 2021بعمليات المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات خالل عام  تحيط علما  مع التقدير -71

ر أمريكي كتأمين تجاري، وبذلك يصل المبلغ التراكمي لألعمال المؤمن عليها منذ مليار دوال 9,79نتج عنها مبلغ 

 ICIECبدور المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  ، ومليار دوالر أمريكي 83,31التأسيس إلى 

 .دولة 40مليار دوالر أمريكي من األعمال التجارية البينية المؤمنة التي تشمل  4,49في دعم 

حول برنامج ذكاء األعمال  ICIECخطة التقدم والتنفيذ التي أعدتها المؤسسة اإلسالمية تقارير ب تحيط علما   -72

ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية  ICIECمن المؤسسة اإلسالمية  وتطلبلمنظمة التعاون اإلسالمي، 

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

ومركز  ICIECه المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات تباالقتراح الذي أعدتحيط علما  أيضا   -73

والغرفة اإلسالمية للتجارة  SESRICاألبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

؛ لتنظيم أنشطة بناء القدرات للمستفيدين ICDTوالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ICCIAوالصناعة والزراعة 

 SESRICو ICIECمن  وتطلبالمحتملين من البرنامج في المجاالت التي تغطيها األعمال األساسية للبرنامج، 

   تنفيذ أنشطة بناء القدرات في أقرب وقت ممكن. ICCIAصناعة والزراعة والغرفة اإلسالمية للتجارة وال ICDTو

 v األنشطة التجارية المتعلقة بمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )SMIIC  

( في مجال توحيد المعايرة SMIICاللجنة بأنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )ترحب  -74

 وتأثيرها على مشاريع تيسير التجارة وبناء القدرات. والمواصفات واالعتماد

 SMIICالدول األعضاء المعنية إلى االنضمام إلى عضوية معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  تدعو -75

 ومجالس المقاييس واالعتماد. TCsوالمشاركة بنشاط في اللجان الفنية 

لتنظيمه أنشطة دعم القدرات  SMIICييس للدول اإلسالمية لمعهد المواصفات والمقا عن تقديرها اللجنةتعرب  -76

لتقديم الدعم لرفع مستوى ظهوره في المنتديات الدولية، ال سيما من خالل  الدول األعضاء وتدعوفي مجال تخصصه، 

 بمنظمة التجارة العالمية. TBTإلى لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة  انضمامه بصفته مراقبا  

العتماد معايير منظمة التعاون اإلسالمي / معهد المواصفات والمقاييس للدول  الدول األعضاء اللجنةتدعو  -77

بوصفها معاييرها الوطنية بهدف المساهمة في مواءمة المعايير وتخفيف الحواجز واستخدامها ( SMIICاإلسالمية )

لتي تستخدم معايير منظمة التعاون الدول األعضاء المعنية، ا وتدعو. الدول األعضاءالتقنية أمام التجارة بين 

(، العتماد المعايير رسميا  وفقا  إلرشادات اعتماد SMIICاإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 (.SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )
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 SMIICستراتيجية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية اإلمع التقدير بوضع خطة  تحيط اللجنة علما -78

 ، والبنية التحتية العالمية لجودة الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي.2021-2030

الستضافتها معرض الحالل التاسع لمنظمة التعاون اإلسالمي  للجمهورية التركية تعرب عن شكرها وتقديرها -79

والمركز اإلسالمي  SMIICوالقمة العالمية الثامنة للحالل بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

 ، في إسطنبول.2022 /تشرين الثاني( نوفمبر27-24في ) ICDTلتنمية التجارة 

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

i. :اجتماعات القطاع الخاص 

 

نحو تعزيز قدرة الغرف  ICCIAبالجهود التي تبذلها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  تحيط علما   -80

 من خالل التحول الرقمي.ونوعيتها األعضاء 

بوصفها في المحافل الدولية  ICCIAبدور الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  مع التقدير تحيط علما   -81

الحالل، والخدمات  كقطاعات، وتعزيز القطاعات ذات األولوية الدول األعضاءللقطاع الخاص في  ا  رسمي ممثال  

 كين المرأة داخل القطاع الخاص.المصرفية اإلسالمية، واألعمال التجارية الزراعية، والتحوالت الرقمية، وتعزيز تم

بالشكل الجديد المسمى "منتديات خاصة بالقطاعات" التي نظمتها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة   تحيط علما   -82

ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  الدول األعضاءوغرف التجارة في  الدول األعضاءوتشجع  ICCIAوالزراعة 

 الزراعة :ذات الصلة على المشاركة بنشاط في أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة في مجاالت

المستدامة والسياحة المستدامة واالقتصاد اإلسالمي واالستثمار واالقتصاد الرقمي وريادة األعمال لدعم التنمية 

 اص في منظمة التعاون اإلسالمي من أجل النمو االقتصادي المرن للبلدان األعضاء.المستدامة للقطاع الخ

بالتشاور مع الدول األعضاء ومؤسسات منظمة  ICCIAمن الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  تطلب -83

التعاون اإلسالمي ذات الصلة مواصلة جهودها من أجل تسهيل مشاريع الشركات القابضة التابعة لغرفة التجارة اإلسالمية 

أ( بنك التمويل اإلسالمي المتناهي الصغر، ب( الوقف األخضر، ج(  :مثل ICCIAللتجارة والصناعة والزراعة 

القطاعات الخاصة في الدول األعضاء إلى النظر في إقامة  وتدعولزراعية، د( أسواق تبادل السلع الزراعية. الحضانة ا

 شراكات في المشاريع المذكورة. 

 SESRICمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  تعرب عن تقديرها -84

لتنظيمه دورات تدريبية وندوات عبر اإلنترنت حول القطاع الخاص، وخاصة حول سجالت األعمال التجارية 

لديموغرافيا األعمال وإحصاءات ريادة األعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المهارات في إطار برنامج 

 المهني لمنظمة التعاون اإلسالمي. ( وبرنامج التعليم والتدريب StatCaBبناء القدرات اإلحصائية )

              ii:مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي . 

من الدول األعضاء تشجيع غرفها على المشاركة بنشاط في عمل مركز التحكيم التابع لمنظمة المؤتمر  تطلب -85

 اإلسالمي بهدف تعزيز استخدام خدمات المركز من قبل قطاعها الخاص.
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iii:تمويل تنمية القطاع الخاص ) 

باألنشطة االستثمارية والتمويلية واالستشارية والتنموية التي تقوم بها المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع  تشيد -86

 في منظمة التعاون اإلسالمي. الدول األعضاءفي  ICDالخاص 

، التي تعمل بكفاءة من أجل تمويل ICDبجهود المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  تحيط علما  مع التقدير -87

قات ، حيث تبلغ الموافالدول األعضاءمشاريع القطاع الخاص بما في ذلك مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

مليار دوالر منذ إنشائها  4,1عن المدفوعات التراكمية التي يبلغ مجموعها  مليار دوالر، فضال   6,2التراكمية للمؤسسة 

  .1999في عام 

مؤسسات مع  ICDالتي حققتها المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  المهمةبأوجه التآزر التجارية  تشيد -88

والمؤسسة اإلسالمية لتأمين  ITFC)بما في ذلك المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة تمويل التنمية األخرى 

 االستثمارات المشتركة في تسعة معامالت صكوكفي ذلك  ، بما2022( خالل عام ICIECاالستثمار وائتمان الصادرات 

    مليون دوالر. 500بقيمة إجمالية تزيد عن 

في تنفيذ برامج خاصة لتعزيز ريادة األعمال  ICDبجهود المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  ترحب -89

عمال من الحصول على التمويل، في اليمن، والذي يمك ن رائدات األ BRAVE Womenالنسائية بما في ذلك برنامج 

  باإلضافة إلى منصة التجارة اإللكترونية الجديدة.

أن يقدم بانتظام تقارير شاملة بشأن جهوده في ترقية  ICDاللجنة من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة تطلب  -90

 القطاع الخاص إلى دورات الكومسيك الوزارية واجتماعات لجنة المتابعة.

 ( 7تعميق التعاون المالي )بند جدول األعمال: 

 

بعقد االجتماعين السابع عشر والثامن عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي  تحيط علما  مع التقديروإذ  -91

على التوالي حول موضوع "جهود توحيد المعايير في التمويل  2022 /تشرين األولأكتوبر 3و 2022 /أيارمايو 9في 

 ، ترحب بتوصيات السياسات المقدمة تحت ما يلي:اإلسالمي"

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

 ،والمحلي(

  إنشاء إطار مركزي لحوكمة الشريعة من أجل ضمان امتثال صناعة الخدمات المالية اإلسالمية للمعايير المتعلقة

 ،نتجات المتوافقة مع الشريعة وتسوية النزاعات وإعداد التقاريربالم

 ضمان المراجعة الدورية للمعايير بحيث تعكس ديناميكيات السوق الحالية واحتياجاتها، 

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

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

  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

 

الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي إلى المشاركة بنشاط في اجتماعيها  تدعو -92

التاسع عشر والعشرين اللذين سيعقدان حول موضوع "تعزيز التعاون بين البنوك المركزية فيما يتعلق بالعمالت الرقمية: 
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 .2023تعاون اإلسالمي" في عام التحديات واآلفاق بالنسبة للبلدان األعضاء في منظمة ال

في  SESRICبجهود مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  تشيد  -93

ذه في منظمة التعاون اإلسالمي" الذي ينف الدول األعضاءمشروع "تعزيز الثقافة المالية وتعزيز التمويل اإلسالمي في 

SESRIC  كة مع البنك المركزي في الجمهورية التركية، وبنك إندونيسيا، وهيئة الخدمات المالية بالشرا 2022في عام

  بلدا  عضوا  في منظمة التعاون اإلسالمي. 41في إندونيسيا، لصالح 

 SESRICلمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  تعرب عن تقديرها  -94

لتنظيمه دورات تدريبية وورشات عمل تدريبية وندوات عبر اإلنترنت تتعلق بالتعاون المالي، وخاصة في مجال 

اإلحصاءات المصرفية والتأمينية والمالية، واإلحصاءات المالية الحكومية والضريبية والقطاع العام، وإحصاءات 

  .StatCaBاألسعار في إطار برامج بناء القدرات اإلحصائية 

 

i) منتدى البورصات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي  

اللجنة بتقرير االجتماع السادس عشر لمنتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي الذي انعقد في وسط  ترحب -95

 .2022 /تشرين األول( أكتوبر11افتراضي في )

 إلى الدول األعضاءدعو بجهود منتدى بورصات منظمة المؤتمر اإلسالمي وفرق العمل التابعة له، وتتشيد  -96

 المشاركة الفعالة في األنشطة التي تنظم في إطار هذا المنتدى.

بالعرض الذي قدمته بورصة إسطنبول، بصفتها أمانة منتد  بورصات منظمة التعاون اإلسالمي، ترحب  -97

إلى المشاركة بنشاط في هذا الحدث  الدول األعضاء تدعو، و2023الستضافة االجتماع السابع عشر للمنتد  في عام 

 .المهم

 S & P / OICبفريق العمل المعني بالمؤشرات إلتمامه بنجاح، تأسيس صندوق مؤشر الشريعة  تشيد -98

COMCEC 50.والذي أصبح اآلن متاحا  لجميع المستثمرين ، 

حلقة النقاش حول "أسواق رأس المال في منظمة التعاون اإلسالمي وصندوق  بإجراء وإذ تحيط علما  مع التقدير -99

الدول  تدعو، على هامش دورة الكومسيك الثامنة والثالثين، ""S & P / OIC COMCEC 50مؤشر الشريعة 

صندوق باألعضاء إلى المشاركة في األنشطة الترويجية والتسويقية للمستثمرين المحتملين في بلدانهم لزيادة الوعي 

 . S&P/OIC COMCEC 50مؤشر الشريعة 

بالملخص الذي قدمته األمانة العامة لمنتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي لتبادل الذهب حول  تحيط علما   -100

من أمانة المنتدى المضي قدما  في  وتطلبالجهود المبذولة إلنشاء بورصة الذهب في منظمة التعاون اإلسالمي، 

لمشروع بورصة الذهب لمنظمة التعاون اإلسالمي  blockchainللنموذج القائم على بلوك تشين  االستعدادات الفنية

 بالتعاون مع البنوك المركزية، وتقديم تقرير التقدم المحرز إلى دورة الكومسيك التاسعة والثالثين واجتماع لجنة متابعتها.

الدول األعضاء المهتمة ومؤسساتها ذات الصلة إلى تقديم الدعم الفعال لفريق عمل المنتدى المعني بالمعادن  تدعو -101

الثمينة من خالل إيجاد نظراء وتعيين جهات اتصال في بلدانهم لقيادة مشروع بورصة الذهب في منظمة التعاون 
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 د في سوق تبادل الذهب في منظمة التعاون اإلسالمي. اإلسالمي، من أجل المساهمة في صياغة نموذج األعمال ألداء جي

 نظمها منتد  بورصات منظمةيبالدورة التدريبية حول "عمليات سوق رأس المال" التي  مع التقدير تحيط علما   -102

التعاون اإلسالمي بالتعاون مع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

SESRIC ( مايو12-11في )2022 /أيار. 

بعنوان "االستدامة والتمويل اإلسالمي في دول  2022أكتوبر  12بالمؤتمر األكاديمي المنعقد في  تحيط علما    -103

من أمانة المنتد  مواصلة العمل على زيادة  وتطلبمنظمة التعاون اإلسالمي" باعتباره جزءا  من برنامج المنتد ، 

  .االستدامةطة التدريب على الوعي وبناء القدرات وأنش

في  SESRICبجهود مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  تشيد -104

من  تطلبوتنظيم أنشطة التدريب وبناء القدرات حول مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بعمل البورصات، 

SESRIC بورصات منظمة التعاون اإلسالمي، تنظيم مثل هذه األنشطة لصالح البورصات ، بالتعاون مع أمانة منتدى

 (.SE-CaBوالسلطات الوطنية ذات الصلة في الدول األعضاء في إطار برنامج سيسرك لبناء قدرات البورصات )

ii)  التعاون بين الهيئات التنظيمية ألسواق رأس المال 

 1لمنتد  الكومسيك لمنظمي أسواق رأس المال المنعقد في  بتقرير االجتماع الحادي عشر علما  اللجنة تحيط  -105

 .2022 /تشرين الثانينوفمبر

( في الجمهورية التركية، بصفته أمانة CMBاللجنة بالعرض المقدم من مجلس أسواق رأس المال )ترحب  -106

 وتدعو، 2023المنتدى، الستضافة االجتماع الثاني عشر لمنتدى منظمي أسواق رأس المال التابع للكومسيك في عام 

 .المهمالدول األعضاء إلى المشاركة بنشاط في هذا الحدث 

 أسواق رأس المال، وهي بناء القدرات بالجهود التي تبذلها فرق العمل التابعة لمنتد  الكومسيك لمنظميتشيد  -107

لدعم جهود المنتد  من خالل المشاركة  الدول األعضاء وتدعووتنمية األسواق والتمويل اإلسالمي والتثقيف المالي، 

 في اجتماعاته والمساهمة في إنجاز مهام فرق العمل.

استكمال ب تحيط علما  مع التقديرين، باإلشارة إلى القرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسيك السابعة والثالث -108

)نظام معلومات األدوات المالية القائم على العقارات وتطويره( التي تم تعيينها لتكون مركز معلومات  GEFASمنصة 

الدول األعضاء المهتمة إلى تشجيع سلطاتها ذات الصلة على  وتدعوألدوات سوق رأس المال ذات الطابع العقاري، 

 .”GEFASاالنضمام إلى هذه المنصة، وتوفير المعلومات الالزمة ليتم نشرها في منصة 

iii) منتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك 

د في اون اإلسالمي والكومسيك الذي انعقاللجنة ببيان االجتماع الرابع لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعترحب  -109

 .2022أيلول سبتمبر/( 25-26)

بعرض البنك المركزي للجمهورية التركية بصفته أمانة منتدى البنوك المركزية لمنظمة  ا  أيض اللجنةترحب  -110

 األعضاءالدول ، وتطلب من جميع 2023التعاون اإلسالمي والكومسيك الستضافته االجتماع الخامس للمنتدى في عام 

 المشاركة بنشاط في هذا االجتماع.
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ببرامج التدريب وبناء القدرات، وخاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر في المؤسسات المالية اإلسالمية،  تشيد -111

لصالح  SESRIC( في التمويل اإلسالمي، التي ينظمها مركز FINTECHوالعمليات النقدية، ودمج التقنيات المالية )

مواصلة تنظيم مثل هذه األنشطة لصالح  SESRICالبنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول األعضاء، وتطلب من 

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

 (8تطوير النقل واالتصاالت )بند جدول األعمال: 

بعقد االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة العمل المعنية بالنقل واالتصاالت  لما  مع التقديرأخذت ع -112

على التوالي تحت شعار "اآلثار االقتصادية واالجتماعية  2022 /تشرين األولأكتوبر 11و 2022 /أيارمايو 17في 

 لتالية:بتوصيات السياسة ا وترحبفي منظمة التعاون اإلسالمي"،  الدول األعضاءللبنى التحتية للنقل: نظرة عامة على 

  تطوير/تحسين استراتيجية شاملة لمكونات التنمية والتخطيط والقدرة على البرمجة لتحسين اآلثار االقتصادية

  ،واالجتماعية للبنية التحتية للنقل

 مة االحتياجات في أحسن األحوالدمج مشاريع البنية التحتية للنقل مع السياسات الوطنية العليا لخد، 

 تعزيز تحديد أولويات مشاريع البنية التحتية للنقل بما يتماشى مع التحليالت االقتصادية والمالية عالية الجودة، 

 تعزيز الظروف لتحسين تقييم مخاطر مشاريع البنية التحتية للنقل، 

 افية في اإلفصاح عن المعلوماتتحسين جودة إحصاءات مشاريع البنية التحتية للنقل، وضمان الشف، 

 ام والخاص الشراكات بين القطاعين الع :االستفادة بشكل أفضل من آليات التمويل والمشتريات البديلة بما في ذلك

PPPs .وتنفيذ التحليل الالحق لتعزيز األثر االقتصادي واالجتماعي للبنية التحتية للنقل ، 

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

 

الدول األعضاء، التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون في النقل واالتصاالت، إلى المشاركة  تدعو -113

ن يبنشاط في االجتماعين العشرين والحادي والعشرين لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون في النقل واالتصاالت اللذ

ي عام في منظمة التعاون اإلسالمي"، ف لدول األعضاءاسينعقدان تحت شعار "اآلثار البيئية للبنية التحتية للنقل في 

2023. 

 

اللجنة بجهود غامبيا ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية تشيد  -114

SESRIC في إطار الكومسيك لتمويل المشاريع: 2022في عام منفذة للمشاريع التالية ال 

 

  غامبيا بعنوان "تحسين القدرات البشرية والمؤسسية لتطوير مؤشرات األداء الرئيسية تنفذه المشروع الذي

 في قطاع النقل في بلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي".

 

  مركز األبحاث  ينفذهالمشروع الذيSESRIC بعنوان "تحسين اإلطار  الدول األعضاءبلدا  مستفيدا  من  16و

ن في منظمة التعاو الدول األعضاءام والخاص في قطاع النقل في التنظيمي للشراكات بين القطاعين الع

 اإلسالمي".

 

، بعنوان 2022بالجهود التي تبذلها غامبيا في المشروع الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع تركيا في عام  تشيد كذلك -115

على قطاع النقل الجوي الفرعي في غامبيا وبلدان منظمة التعاون اإلسالمي"  لجائحة كوفيد"التخفيف من اآلثار السلبية 
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 .19-ضمن نطاق الدعوة الثانية الستجابة الكومسيك لكوفيد

بالتعاون مع مؤسسة البنك اإلسالمي للتنمية في إنجاز مشروع "الطريق بالجهود التي تبذلها الجزائر كما تشيد  -116

 ل غير الساحلية، الذي يمثل ركيزة لالندماج والتكامل بين دول المنطقة.العابر للصحراء"، الذي سيربط الدو

 

بالجهود التي تبذلها األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  تحيط اللجنة علما   -117

ISDB  ،ألمانة العامة ومجموعة من ا وتطلبلتفعيل ممر سكة حديد منظمة التعاون اإلسالمي بين داكار وبورتسودان

المعنية بانتظام بالتقدم المحرز في تحقيق المشروع في منتديات منظمة  الدول األعضاءالبنك اإلسالمي للتنمية إبالغ 

 التعاون اإلسالمي ذات الصلة.

 SESRICلمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  تعرب عن تقديرها -118

لتنظيمه دورات تدريبية حول قطاع النقل واالتصاالت، وال سيما حول إحصاءات النقل في إطار برنامج بناء القدرات 

 (.StatCaBاإلحصائية )

 (9تطوير قطاع السياحة المستدامة والتنافسية )بند جدول األعمال: 

ا مع التقديرإذ  -119 بعقد االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة العمل المعنية بالسياحة اللذان  تحيط علم 

تحت موضوع ، 2022 /تشرين األولأكتوبر 5و  2022 /أيارمايو 12عقدا على التوالي بصيغة افتراضية فقط في 

 بتوصيات السياسة التالية: ترحب"اإلدارة المستدامة للموارد البشرية في قطاع السياحة"، 

 

 وسياسات استدامة جديدة للتكيف الطبيعي في الموارد البشرية.19-تحسين / تطوير التنبيه االستراتيجي لكوفيد ، 

  ،تعزيز التدريب أثناء الخدمة، والمدارس السياحية، وبرامج الشهادات، وبرامج التبادل الدولي، وفرص التدريب

 بهدف تحسين الخدمة والجودة في صناعة السياحة.

 تدامة رفاهية الموظفين / العاملين من خالل أمور من بينها الجوائز أو المكافآت أو زيادات الرواتب ضمان اس

 أو تمكين الموظفين ليكونوا مساهمين، وتوفير ظروف عمل مالئمة.

 .زيادة التعاون بين األعمال والشركاء 

 

 /……(OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة 

 

الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون السياحي إلى المشاركة بنشاط في  تدعو -120

والعشرين لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون السياحي التي ستنعقد حول موضوع "تعزيز  والحادياالجتماعين العشرين 

 .2023ريادة األعمال من أجل تنافسية صناعة السياحة" في عام 

يرها لتركيا الستضافتها االجتماع العاشر لمنتد  القطاع الخاص للسياحة التابع لمنظمة التعاون تعرب عن تقد -121

تحت عنوان "آفاق وتحديات  2022 /تشرين الثانينوفمبر 10اإلسالمي / الكومسيك الذي انعقد في وسط افتراضي في 

 سياحة فن الطهو في دول منظمة التعاون اإلسالمي".

في إطار دعوة الكومسيك  2022وأوغندا في المشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام بجهود نيجيريا  تشيد -122

 التاسعة لتمويل المشاريع: 
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  نيجيريا بعنوان "تدريب لمدة يومين على إدارة الموارد البشرية في قطاع السياحة".  تنفذهالمشروع الذي 

  المجتمعيةأوغندا بعنوان "تحليل المخاطر وتخطيط األزمات وإدارتها للسياحة  تنفذهالمشروع الذي". 
 

للنظافة، وتدريب الموظفين  19-"إعداد بروتوكول كوفيد المعنونأيضا  بجهود سيراليون في المشروع  تشيد -123

 لجائحةالستجابة الكومسيك في إطار الدعوة الثانية  2022في قطاع السياحة والترفيه والضيافة" الذي يتم تنفيذه في عام 

 كوفيد.

اللجنة الدول األعضاء إلى تشجيع المؤسسات ذات الصلة وشركات السياحة ومنظمي الرحالت السياحية تدعو  -124

لمواصلة جهودهم من خالل تنظيم حمالت ترويجية وجوالت إضافية إلى القدس الشريف لدعم الفلسطينيين في  وغيرهم

  وغير ذلك.القدس وإظهار التضامن مع معهم 

بالتنفيذ الناجح لخمسة مشاريع سياحية جديدة مترابطة من قبل وزارة االقتصاد الوطني في فلسطين  ترحب أيضا   -125

 في إطار برنامج كومسيك القدس تحت عناوين المشاريع التالية:

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

 "مقدسيون: ألننا المكان والزمان"، 

 "تمتعوا بجواهر القدس المخفية"، 

 مخابز المدينة القديمة: السياحة الغذائية والتراث"، 

 "القدس: أسرار وروايات يجب الكشف عنها". 

 

 2022 األول /تشرينبالدعوة لتقديم مقترحات المشاريع التي أطلقها مكتب تنسيق الكومسيك في أكتوبر ترحب -126

في إطار برنامج الكومسيك الخاص بالقدس الذي يغطي المجاالت التالية: السياحة وريادة األعمال وخلق فرص العمل 

وتمكين المرأة والشباب والتجارة اإللكترونية والتعلم اإللكتروني ومشاركة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة 

 والمتوسطة في اقتصاد القدس.

 /حزيران( يونيو29-27في ) ICTMرة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة بانعقاد الدو ترحب -127

 اينتأوزبكستان؛ باعتبارهما مد –تركيا، وخوارزم  –باختيار مدينتي شانلي أورفا  وتشيدأذربيجان،  -في باكو  2022

 ، على التوالي.2024و 2023السياحة في منظمة التعاون اإلسالمي لعامي 

الستضافة أوزبكستان وقطر "الدورة الثانية عشرة والثالثة عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء  تقديرهاتعرب عن  -128

 من الدول األعضاء المشاركة بنشاط في هذه الفعاليات. وتطلب، على التوالي، 2026و 2024السياحة في عامي 

بالجهود التي يبذلها مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب  تحيط علما مع التقدير -129

من أجل إعداد تقارير وتنظيم دورات تدريبية وورشات عمل وندوات عبر اإلنترنت حول  SESRICللبلدان اإلسالمية 

الصحية، وإدارة المناطق قطاع السياحة، وال سيما المتعلقة بصناعة السياحة الحالل، وخدمات الضيافة، والسياحة 

المحمية وتسويقها، واإلحصاءات السياحية ، واإلحصاءات الثقافية، ومؤشرات السياحة المستدامة في إطار برنامج بناء 

عن برنامج منظمة التعاون  ، فضال  StatCaBوبرنامج بناء القدرات اإلحصائية  Tourism-CaBالقدرات السياحية 

 .OIC-VETلتقني والمهني اإلسالمي للتعليم والتدريب ا
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 (10زيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي )بند جدول األعمال: 

بانعقاد االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون  وإذ تحيط علما  مع التقدير -130

، على التوالي، في وسط افتراضي فقط، تحت 2022 /تشرين األولأكتوبر 10و 2022 /أيارمايو 26الزراعي يومي 

في منظمة التعاون  الدول األعضاء: نظم المعرفة والمعلومات الزراعية في 19-شعار "تحويل النظم الغذائية بعد كوفيد

 بتوصيات السياسات التالية: ترحباإلسالمي"؛ 

 ر عمل مشترك يمكن لجميع الجهاتتطوير آلية تنسيق واستشارة سليمة ألصحاب المصلحة من أجل توفير إطا 

 ،الفاعلة أن تعمل فيه بطريقة متوافقة ومنسجمة

  االستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل اإلدارة والتمويل الفعالين لنظم المعرفة

 ،AKISوالمعلومات الزراعية 

  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  لتسخير إمكاناتهم بشكل

 ،ق فرص العمل واإلنتاجية الزراعيةأفضل من حيث االستثمار وخل

  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

 عية تطوير نظام بيئي للتكنولوجيا الزراAgriTech  والغذائيةFoodTech  من أجل إنشاء ونمو شركات جديدة

 ،ودعم الشركات القائمة

  تطوير شبكة افتراضية لمؤسساتAKIS  التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لزيادة التعاون بين الدول األعضاء

 ./……(OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة  في منظمة التعاون اإلسالمي

الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون الزراعي إلى المشاركة الفعالة في  تدعو -131

والعشرين لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون الزراعي الذين سينعقدان تحت شعار  والحادياالجتماعين العشرين 

راعي ام األمن الغذائي من أجل اإلنتاج الز"تخفيف تأثير القضايا االقتصادية واالجتماعية والتكيف معها في مكافحة انعد

 .2023في منظمة التعاون اإلسالمي" في عام  الدول األعضاءالمستدام في 

والمنظمة اإلسالمية لألمن  ICCIAبجهود بنين وتركيا والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  تشيد -132

 في إطار دعوة الكومسيك التاسعة لتمويل المشاريع: 2022للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام  IOFSالغذائي 

  بنين بعنوان "تعزيز الزراعة الحساسة للتغذية لضمان األمن الغذائي والتغذية الجيدة في  تنفذهالمشروع الذي

 غرب أفريقيا".

  على التقنيات الجديدة للحد من خسائر ما بعد الحصاد"،تركيا بعنوان "بناء القدرات  تنفذهالمشروع الذي 

  الغرفة اإلسالمية  تنفذه"خلق الوعي حول أهمية أسواق تبادل السلع الزراعية" الذي  المعنونالمشروع

 ،الدول األعضاءبالشراكة مع سبع بلدان مستفيدة من  ICCIAللتجارة والصناعة 

  في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال حوكمة األمن  الدول األعضاء"بناء قدرات  المعنونالمشروع

الدول بلدا  مستفيدا  من  11بالشراكة مع  IOFSالمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي  ستنفذهالغذائي" الذي 

 .األعضاء

 

في إطار الدعوة  2022بجهود أذربيجان وبنين وتركيا للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام  تشيد أيضا   -133
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 كوفيد: لجائحةلثانية الستجابة الكومسيك ا

  وهدرها "الحد من فقدان األغذية المعنونالمشروع FLOW من خالل تعزيز  19-خالل جائحة كوفيد

 أذربيجان. تنفذهالزراعة الذكية مناخيا  والممارسات المسؤولة اجتماعيا "، الذي 

  بنين. تنفذه"زيادة إنتاجية األرز لضمان األمن الغذائي والسيادة في بنين" الذي  المعنونالمشروع 

   تركيا. تنفذه" الذي 19-"المرونة في قطاع البذور مع ارتفاع المخاطر بعد كوفيد المعنونالمشروع 

 

"تحقيق األمن الغذائي للدول العربية من خالل مشروع السودان"  المعنونبمقترح مشروع السودان  ترحب  -134

 الهادف إلى تعزيز األمن الغذائي في المنطقة العربية.

من أجل زيادة إنتاج منظمة  IOFSللمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي  المهمةباألدوات المختلفة  تحيط علما  وإذ  -135

التعاون اإلسالمي لألغذية الزراعية، وبناء سالسل اإلمدادات الغذائية داخل منظمة التعاون اإلسالمي، وتشجع الدول 

األعضاء ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وغيرها من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة على تحديد 

 . IOFSوتقديم المساعدات الفنية الالزمة والدعم المالي الضروريين إلى  مجاالت التعاون الرئيسية

بالبرامج الجارية في إطار النظام اإليكولوجي للثروة الحيوانية بصيغته المقدمة من المنظمة  تحيط علما  وإذ  -136

يذ لالزمة من أجل التنفالدولية لألمن الغذائي، تشجع الدول األعضاء على مساعدة المنظمة في توفير الموارد المالية ا

 الناجح لهذه البرامج لصالح الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

، وهي إحد  الشركات التابعة للمنظمة IFPAبإعادة هيكلة جمعية الصناعات الغذائية اإلسالمية  تحيط علما   -137

في تقديم مدخالت قي ِّمة إلنشاء آلية ، وتشجع الدول األعضاء على المشاركة بنشاط IOFSاإلسالمية لألمن الغذائي 

، وتدعو غرف التجارة أو اتحادات األغذية الوطنية الخاصة بهم للنظر في االنضمام إلى IFPAللتعاون المتبادل مع 

IFPA .كأعضاء فخريين من أجل تسهيل قيادة شركات قطاع األغذية الخاصة لتصبح أعضاء فيها 

بالدورات التدريبية التي عقدها مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان  تحيط علما   -138

، في وسط افتراضي في القطاع الزراعي، ال سيما في مجال القطن، واألمن الغذائي من خالل SESRICاإلسالمية 

)العمل  13، ومؤشر هدف التنمية المستدامة أنظمة الري الفعالة، ومؤشر هدف التنمية المستدامة الثاني )صفر جوع(

( وبرنامج بناء القدرات Agri - CABالمناخي(، في إطار برنامج بناء القدرات في مجال الزراعة واألمن الغذائي )

 (.StatCaBاإلحصائية )

يب للدول دربالدورات التدريبية التي نظمها مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والت تحيط علما   -139

 2022 /كانون الثاني( يناير28-17بعنوان "أدوات وتقنيات التكنولوجيا الحيوية للقطن" في الفترة ) SESRICاإلسالمية 

-23بنغالديش، و"تعزيز األمن الغذائي من خالل أنظمة الري الفعالة" في قطاع الزراعة واألمن الغذائي في ) -في دكا 

 ضي فقط.بتنسيق افترا 2022 /آب( أغسطس25

مليون  270البالغة  ICDبتخصيص موارد المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  تحيط علما  مع التقدير -140

من برنامج  ا  باعتباره جزء الدول األعضاء( لمواجهة تحديات األمن الغذائي التي تواجهها 2025-2023دوالر للفترة )

 لألمن الغذائي. IsDBاستجابة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

 (11الحد من الفقر )بند جدول األعمال: 
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بانعقاد االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة العمل المعنية بالتخفيف من  وإذ تحيط علما مع التقدير -141

، على التوالي، حول 2022 /تشرين األول( أكتوبر7-6و) 2022 /أيارمايو 10حدة الفقر، في وسط افتراضي فقط، في 

 ترحب"، 19-كوفيد جائحةوضوع "تقديم المساعدة االجتماعية الفعالة والتمكين االجتماعي واالقتصادي في ضوء م

في  دول األعضاءالبتوصيات السياسات المصنفة وفقا  لمستويات التشغيل البيني وسالمة أنظمة المساعدة االجتماعية في 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

 /……(OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة 

 

الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون في مجال التخفيف من حدة الفقر إلى  تدعو -142

والعشرين لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون في مجال التخفيف من  والحاديالمشاركة بنشاط في االجتماعين العشرين 

لدول اات التعليم والتدريب المهني الفعالة للحد من بطالة الشباب في حدة الفقر الذين سينعقدان تحت عنوان "استراتيجي

 .2023في منظمة التعاون اإلسالمي" في عام  األعضاء

 SESRICبجهود تركيا ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  تشيد -143

 في إطار دعوة الكومسيك التاسعة لتمويل المشاريع: 2022للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام 

  تركيا. هتنفذ"آثار الرقمنة في برنامج المساعدة االجتماعية في حالة الهجرة القسرية" الذي  المعنونالمشروع 

  تعزيز حلول تكنولوجيا المعلومات  المعنونالمشروع"IT  لتحسين فعالية خدمات التوظيف العامةPES  في

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية  ينفذهفي منظمة التعاون اإلسالمي"، الذي  الدول األعضاء

 .الدول األعضاءبلدا  مستفيدا  من  15مع  بالشراكة SESRIC واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

 

 SESRICلمركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية  تعرب عن تقديرها -144

ن ع لقيامه بانتظام بإعداد تقارير بحثية عن النساء والشباب والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة وسوق العمل، فضال  

تنظيمه دورات تدريبية وحلقات عمل وندوات عبر اإلنترنت حول التخفيف من حدة الفقر، وال سيما بشأن سياسات 

واستراتيجيات الحد من الفقر وإحصاءات الفقر وظروف المعيشة، وذلك في إطار برنامجه لبناء القدرات في مجال 

 .StatCaBحصائية وبرنامجه لبناء القدرات اإل PA-CaBالتخفيف من حدة الفقر 

i) ( صندوق التضامن اإلسالمي للتنميةISFD( والبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا )SPDA) 

بالوفاء بالتزاماتها،  ISFDإلى الدول األعضاء التي تعهدت لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  تكرر طلبها -145

 . الدول األعضاءفي  وتقديم مساهمات جديدة لتمويل المزيد من مشاريع التخفيف من حدة الفقر

 

لتعبئة الموارد من مختلف مؤسسات التمويل من أجل  ISDBبالجهود التي يبذلها البنك اإلسالمي للتنمية  ترحب -146

تعزيز  ISFDمن صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  وتطلب، SPDAزيادة فعالية تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية أفريقيا 

مساعيه لتعبئة الموارد والدعم من مختلف الموارد بما في ذلك الموارد الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في 

 ، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى دورة الكومسيك التاسعة والثالثين.الدول األعضاء

بما في ذلك الموارد الحكومية وغير  المواردجهود صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية لتعبئة بتحيط علما   -147

 ندوق إحسان الوقفي االستثماريالحكومية والقطاع الخاص في الدول األعضاء من خالل أدواته الجديدة المتمثلة في ص
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  .والصناديق القطرية

إعداد وإصدار منشور بموجز األنشطة التي قام بها،  ISFDطلبها من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  تكرر -148

 عاما  من وجوده.  15وأفضل تنفيذ للمشاريع على مدار 

ii) برنامج التعليم والتدريب المهني بمنظمة التعاون اإلسالمي  

االلجنة  تحيط -149 حول تنفيذ خارطة الطريق االستراتيجية للتعليم  SESRICبالتقرير المرحلي لمركز  مع التقدير علم 

مواصلة تقديم تقارير  SESRIC، وتطلب من مركز 2025-2020والتدريب التقني والمهني لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 مرحلية عن تنفيذ خارطة الطريق إلى الدورات الوزارية للكومسيك واجتماعات لجنة المتابعة.

مع التركيز على مجاالت  TVETمن أنشطة التدريب لبناء القدرات في مجال من سيسرك إجراء المزيد  يطلب -150

، وهي "اإلطار التشريعي والحوكمة 2025-2020من  OIC-TVETالتعاون لخريطة الطريق اإلستراتيجية لـ 

التدريب " و "نظام المعايير والتأهيل وضمان الجودة المهني" و"شهادات وبرامج TVETمعلمي  تأهيلوالترويج" و "

 المعيارية ".

ودعمها في إطار  SESRICإلى المشاركة في أنشطة بناء القدرات المختلفة لمركز  الدول األعضاءاللجنة  تدعو -151

 برنامج التعليم المهني والتدريب لمنظمة التعاون اإلسالمي.

iii) تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

بالتقرير المقدم من سيسرك بعنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية في  تحيط علما  مع التقدير -152

 ".2022بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في 

مع أجريت ألنشطة التدريب اإلحصائي والندوات عبر اإلنترنت التي  SESRICلمركز  تعرب عن تقديرها -153

األولوية لصالح المكاتب اإلحصائية الوطنية للبلدان األعضاء في إطار برنامج التركيز على أهداف التنمية المستدامة ذات 

 (.StatCaBبناء القدرات اإلحصائية )

االستمرار في إعداد تقارير سنوية حول التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية  SESRICمن مركز  تطلب -154

اإلسالمي، وتقديمها إلى الدورات الوزارية للكومسيك،  في منظمة التعاون الدول األعضاءالمستدامة ذات األولوية في 

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

 (.StatCaBفي إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية ) الدول األعضاءاإلحصاء الوطنية في 

مة األنشطة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات بقائ علما   اللجنةتحيط  -155

، ل األعضاءالدوالصلة، والتي تم تجميعها من قبل مكتب تنسيق الكومسيك من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في 

 ركة بنشاط في هذه األنشطة.الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة إلى المشا وتدعو

تطلب اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك تجميع نشاطات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة المتوافقة  -156

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

 (12جدول األعمال: التعاون في التحول الرقمي )بند 
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 إلى القرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسيك الوزارية السابعة والثالثين بشأن مبادرة / برنامجباإلشارة   -157

 28بعقد االجتماعين التقنيين األول والثاني في  تحيط علما  مع التقديرالرقمي رفيع المستو  للكومسيك؛  التعاون

وترحب على التوالي، حول المبادرة / البرنامج رفيع المستو ،  2022 ين الثاني/تشرنوفمبر 1و 2022 /أيلولسبتمبر

"تقرير المفاهيم عن الحالة الراهنة للدول األعضاء فيما يتعلق بالرقمنة" الذي أعده مكتب التحول الرقمي التابع  بـ

  للرئاسة في تركيا ومكتب تعاون الكومسيك.

لمستو  ا رفيعبإعالن االجتماع الرفيع المستو  حول "مبادرة/برنامج التعاون الرقمي  مع التقدير علما   تحيط -158

على هامش الدورة  2022 /تشرين الثانينوفمبر 27للكومسيك" الذي استضافه مكتب التحول الرقمي في تركيا في 

  الكومسيك منتدا المجال في إطار "للكومسيك، وال سيما التزام الدول األعضاء بمواصلة تعاونها في هذ ثامنة والثالثينال

  ".رفيع المستو  للتحول الرقمي

( التابع لرئاسة الجمهورية التركية، بصفته DTOباقتراح مكتب التحول الرقمي ) أيضا   مع التقدير علما   تحيط -159

ي عام المستو  ف رفيعاالجتماع األول للمنتد   الستضافةالمستو  للكومسيك،  رفيعأمانة منتد  التحول الرقمي 

بنشاط  من جميع الدول األعضاء المهتمة ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة المشاركة   وتطلب 2023

 في أنشطة المنتد .

-تبادل اآلراء حول "تقديم المساعدة االجتماعية والتمكين االجتماعي واالقتصادي بشكٍل فعاٍل في ضوء جائحة كوفيد

 (13ال: " )بند جدول األعم19

بالتوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن االجتماع التاسع عشر لمجموعة العمل المعنية بالتخفيف من  ترحب -160

حدة الفقر، والذي كان بمثابة االجتماع التحضيري لجلسة التبادل الوزاري لوجهات النظر، حول "تقديم المساعدة 

-6" الذي عقد في وسط افتراضي في )19-حة كوفيداالجتماعية الفعالة والتمكين االجتماعي واالقتصادي في ضوء جائ

 .2022( أكتوبر 7

 /……(OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة 

 

 موضوع جلسة تبادل وجهات النظر التالية 

 

جلسة كموضوع ل " تحسين قدرت التجارة اإللكترونية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" بشأن  يقرر -161

ا للكومسيك في اجتماعه التجارية مجموعة العملتطلب تبادل وجهات النظر في دورة الكومسيك التاسعة والثالثين و

والعشرين، بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، للخروج بتوصيات سياسية ملموسة  الحادي

 ة الكومسيك التاسعة والثالثين. حول هذا الموضوع وتقديم تقرير عنها إلى دور

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

 

، ودورة الكومسيك 2023 /أيار( مايو24-23تقرر اللجنة عقد االجتماع التاسع والثالثين للجنة المتابعة في ) -162

 في تركيا. 2023ديسمبر  5التاسعة والثالثين في 

 (15)بند جدول األعمال:  أي أعمال أخرى
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 مودوتعزيز صمساعدة في منظمة التعاون اإلسالمي بالدول األعضاء  باقتراح فلسطين الذي يوصيتحيط علما   -163

وتعبئة التمويل الالزم عن طريق إضافة أصغر وحدة من العملة الوطنية لكل دولة عضو إلى الفاتورة الشهرية القدس 

موافقة ب البنك اإلسالمي للتنمية، رهنا  يديره صندوق واستكشاف سبل إنشاء نقل. لمشتركي خدمة الهاتف الثابت والمت

 آلية صندوق األقصى وصندوق القدس.نفس  بموجبالبنك اإلسالمي للتنمية، مجموعة 

إلى القرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسيك السابعة والثالثين، والتوصية الصادرة عن اجتماع  وإذ تشير -164

ة بالعمل المنجز من أجل تحديد منهجية ومعايير لصياغ تحيط علما  مع التقديرلجنة متابعة الكومسيك الثامن والثالثين، 

سات نفيذ، من قبل مكتب تنسيق الكومسيك بالتعاون مع مؤسمشاريع القرارات في شكل أكثر إيجازا ، وفي نقاط قابلة للت

مكتب  نم وتطلببالمعايير التالية لصياغة قرارات الكومسيك الوزارية،  وترحبمنظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، 

عات اتنسيق الكومسيك االهتمام بااللتزام الواجب بهذه المعايير عند إعداد مشاريع قرارات دورات الكومسيك واجتم

 لجنة متابعته المقبلة: 

  ،اتخاذ قرار بشأن المبادرة / البرنامج / المشروع / االستراتيجية، الذي كان موضوعا  لقرار سابق للكومسيك

 والذي تم االنتهاء من الدراسات الفنية المتعلقة به.

 تعاون اإلسالمي لهذا تحديد األهداف / الرؤية في مجاالت التعاون وتكليف الدول األعضاء ومؤسسات منظمة ال

 الغرض. 

  إطالق / اعتماد / تأييد / ترحيب بالبرامج والمشاريع المتوسطة وطويلة المدى التي بدأتها الكومسيك أو المدرجة

 على جدول أعمال الكومسيك.

  البرامج / المشاريع الملموسة التي طورتها الدول األعضاء من أجل تنفيذ استراتيجية الكومسيك وتوصيات

 .2025السياسات وبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي 

  ،البرامج / المشاريع / المبادرات الشاملة ومتعددة األطراف وواسعة النطاق لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي

، وتتماشى مع استراتيجية الكومسيك وتوصيات السياسة، وكذلك خطة تنفيذ الدول األعضاءلصالح  المصممةو

 .2025منظمة التعاون اإلسالمي برنامج عمل 

  الدول األعضاءضرورة تقديم مقترحات القرار من قبل. 

 تجديد أعضاء المكتب

ة لرئيس مكتب الكومسيك لتمثيل المناطق العربية واآلسيوي نوابا   والسنغالوبروني دار السالم من قطر  كال   ينتخب -165

ا من االجتماع التاسع والثالثين واألفريقية، على التوالي، وجمهورية باكستان اإلسالمية  مقررا ، لتولي مناصبهم اعتبار 

 للجنة متابعة الكومسيك. ونتيجة لهذا االنتخاب، يكون تشكيل لجنة المتابعة على النحو التالي؛

 

 الحالة    البلد

  

 رئيس االجتماع )دائم(  الجمهورية التركية:

 نائب الرئيس )دائم(   دولة فلسطين:

 نائب الرئيس )دائم(  العربية السعودية:المملكة 

 نائب الرئيس )عن المنطقة العربية(   :قطردولة 

 نائب الرئيس )عن منطقة آسيا(  :بروني دار السالم

 نائب الرئيس )عن المنطقة األفريقية(    :السنغال
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 عضو المكتب السابق   دولة الكويت:

 ضو المكتب السابقع  جمهورية إندونيسيا:

 عضو المكتب السابق نيجيريا االتحادية:جمهورية 

 مقررا   جمهورية باكستان اإلسالمية:

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