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  تقديــم
  

 ،جاالتملوضع الحالي الالخاصة ب المعلومات المرجعيةيتمثل الغرض من هذه الوثيقة في تقديم 
والعشرين للجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة  ثامناالجتماع المام أ التعاون ، ومشروعاتوبرامج

الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري (الكومسيك)، والمقرر عقده في مدينة أنقرة بالجمهورية 
  . 2012 أيار/مايو 10إلى  9التركية في الفترة من 

  
من  9إلى  2لبنود من حول ا هذه الوثيقة معلومات مرجعية كما تقدم اإلجراءات المطلوبة تقدم

 فلم يتم، غنيان عن الشرحواضحان وي 10و 1البندين  إن. وحيث عمال االجتماعمشروع جدول أ
  .في هذه الوثيقة هماإدراج

  
البنــود الــواردة فــي مشــروع كــل بنــد مــن بشــأن  تُقــدَّمالتــي  دراســاتوالتقــارير ال فرامــن المقــرر أن تتــو 

ســـــــيك علــــــــى شـــــــبكة اإلنترنــــــــت مالكو ب رونــــــــي الخـــــــاصاإللكت موقـــــــعالجـــــــدول األعمـــــــال، علــــــــى 
)www.comcec.org(  
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  بنود جدول األعمال المفصل
  

  بنــد الثانيال
اإلسالمي وخطة العمل الخاصة بتعزيز  التعاوناستعراض تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة 

  اإلسالمي لدول األعضاء في منظمة التعاونن االتعاون االقتصادي والتجاري فيما بي
  

  تقرير مرجعي -
تنفيذ خطة حول  بشكل منتظم ترفع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي تقارير استعراض

مؤتمر القمة اإلسالمي  التي تم اعتمادها أثناء انعقادو  ،العمل الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي
الذي تم اعتماده أثناء انعقاد  ،عشري لمنظمة التعاون اإلسالميالسابع، وكذا برنامج العمل ال

  .2005 عام فياإلسالمي  ستثنائية الثالثة لمنظمة التعاوناال الجلسة
  

لمنظمة التعاون اإلسالمي إلقاء  الكومسيك في دورتها السابعة والعشرين من األمانة العامة طلبت
تحديات التي تواجه تنفيذ خطة العمل الخاصة ، في تقرير االستعراض الخاص بها، على الالضوء

، وكذا على التقدم منظمة التعاون اإلسالميبمنظمة التعاون اإلسالمي، وبرنامج العمل العشري ل
  الذي تم إحرازه في هذا الصدد.

  
  اإلجراءات المطلوبة

حرازه في تنفيذ تقريرًا حول التقدم الذي تم إ أن ترفع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي على
منظمة التعاون خطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي، وكذا برنامج العمل العشري ل

  إلى لجنة المتابعة. اإلسالمي
  
  خطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي للتعاون مع آسيا الوسطى -

خارجية منظمة التعاون  الدورة السابعة والثالثين لمجلس وزراء هوفقًا للقرار الذي خلصت إلي
الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي للتعاون مع آسيا الوسطى  العملاإلسالمي، تم إعداد خطة 

 والثالثينأثناء انعقاد المؤتمر اإلقليمي رفيع المستوى الذي تم تنظيمه على هامش الدورة الثامنة 
في  2011يونيو/حزيران  28والتي انعقدت يوم  لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي

آسيا  ل إلى توطيد أواصر التعاون بين دولوتهدف خطة العم أستانا بجمهورية كازاخستان.
  الوسطى والدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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عاون اإلسالمي الخاصة بالتعاون خطة عمل منظمة التاالجتماع األول للجنة التنفيذية لوقد انعقد 
، وذلك على هامش في اسطنبول، بتركيا 2011أكتوبر/تشرين األول  18يوم  ىآسيا الوسط مع

انعقاد الدورة السابعة والعشرين للكومسيك. وقد نظرت اللجنة في البرامج، والمشروعات، واألنشطة 
  التي سوف تقوم بها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي بغية تنفيذ الخطة. 

  
"منتدى األعمال األول لدول آسيا الوسطى والدول  تنظيمالفة الذكر، تم خطة العمل س وفي إطار

بالمشاركة و  ،الوكالة الوطنية للتصدير واالستثمار بمعرفةاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" 
في الفترة من  والمؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة ،مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

وكان الهدف من بجمهورية كازاخستان.  ،في أستانا 2011وفمبر/تشرين الثاني ن 23إلى  22
منتدى األعمال تعزيز فرص التعاون بين دول آسيا الوسطى األعضاء في منظمة التعاون 

  . وغيرها من الدول األعضاء اإلسالمي
  

لوسطى"، ورشة عمل حول "نماذج الشراكة القطرية مع دول آسيا ا تانعقد باإلضافة إلى ذلك،
كة من الوكالة التركية للتعاون الدولي والتنمية. وقد ار شمبال مكتب تنسيق الكومسيك التي نظمهاو 

استهدفت ورشة العمل تحديد برامج التعاون الفني القائمة بين دول آسيا الوسطى والدول األخرى 
ارسات، البحث عن أفضل المم منظمة التعاون اإلسالمي، كما استهدفت أيضاً األعضاء في 

  .وتحديد نماذج الشراكة المحتملة
  

  اإلجراءات المطلوبة
إليه  وصلتلجنة المتابعة بالوضع الذي  أن تخطر التعاون اإلسالمي األمانة العامة لمنظمة على

  عملية تنفيذ خطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي مع دول آسيا الوسطى.
  

لجنة المتابعة عن النتائج التي خلصت إليها ورشة  من المقرر أن يطلع مكتب تنسيق الكومسيك
  العمل.

  
  تقرير لجنة الدورة -

العاملة في لتابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لجنة فنية تتكون من المؤسسات ا لجنة الدورة هي
استعراض وتقييم باللجنة تقوم وكذا من الدول األعضاء. و  ،مجال التعاون االقتصادي والتجاري

ضمان التنسيق بين المؤسسات ذات  تعاون المقامة في إطار خطة العمل، وكذامشروعات ال
الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي. وتنعقد لجنة الدورة مرتين كل عام قبيل انعقاد كل من 
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، وذلك بغية القيام لكومسيكل الوزارية الجلساتلجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك، وكذا 
   .دة إليهااألعمال المسنب
  

في أنقرة، وذلك  2010مايو/أيار  8ومن المقرر أن ينعقد االجتماع العشرين للجنة الدورة يوم 
  قبل انعقاد االجتماع الثامن والعشرين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك.

  
  

  اإلجراءات المطلوبة
لجنة الدورة إلى لجنة  من المقرر أن يرفع مكتب تنسيق الكومسيك التقرير الذي خرج به اجتماع

  المتابعة في اجتماعها القادم.
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  بنــد الثــالثال
  التعاون في مجال التجارة

  
  نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -

تعد اتفاقية نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
تعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان التي تهدف إلى  أهم مشروعات الكومسيك حدة منوا

األعضاء في المنظمة. وتقوم اتفاقية نظام األفضليات التجارية على ثالث اتفاقيات، أال وهي: 
بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام األفضليات التجارية اتفاقية اإلطار، و 

  ، وقواعد المنشأ.(بريتاس)
  

اتفاقية نظام  إنشاءوقد دخلت اتفاقية اإلطار، التي ترسي القواعد والمبادئ العامة للتفاوض على 
األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، حيز النفاذ في عام 

 يات التجارية (بريتاس)بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام األفضلأما . 2002
يتم  نسب تخفيض في التعريفات الجمركيةل هضعو من خالل كمًال التفاقية اإلطار الذي ُيعد مُ 

. وبالنسبة لقواعد 2010تطبيقها وفقًا لجدول زمني محدد، فقد دخل حيز النفاذ في فبراير/شباط 
على امتيازات تفضيلية ق من أجل تعيين منشأ المنتجات المؤهلة للحصول المنشأ التي سُتطبَّ 

، فقد بموجب نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
  ، ومن َثم فقد اكتمل األساس القانوني للنظام.2011دخلت حيز النفاذ في أغسطس/آب 

  
إلسالمي اوحتى يصبح نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 التي ال تزال معلقة. ومن هذه القضايا، بعض القضايا العملية االنتهاء منمَفعًال بالكامل، يجب 
تسليم الدول األعضاء لجداول االمتيازات الخاصة بها. وقد تسلمت األمانة العامة للجنة 

يجي، نيابة المفاوضات التجارية جداول امتيازات من كل من األمانة العامة لمجلس التعاون الخل
عن الدول األعضاء به (مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية 
السعودية، دولة اإلمارات العربية المتحدة)، وكذا من ماليزيا، وتركيا، وذلك حتى مارس/آذار 

الالزمة، وذلك مثل التدابير التشريعية واإلدارية الداخلية  ومن القضايا األخرى، استكمال. 2012
فيما بين الدول األعضاء في منظمة طباعة شهادة المنشأ الخاصة بنظام األفضليات التجارية 

وحتى  إمداد األمانة العامة للجنة المفاوضات التجارية بنماذج أختام.كذا اإلسالمي، و  التعاون
لمنشأ ونماذج األختام اآلن، لم تتقدم سوى المملكة العربية السعودية، وتركيا، وقطر بشهادات ا

  الخاصة بها.
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ورتها السابعة والعشرين من الدول األعضاء استكمال هذه القضايا العملية، الكومسيك في د طلبت
عقب تلقى األمانة العامة  عقد اجتماعهااوضات التجارية النظر في من لجنة المف طلبتكما 

   د أدنى.، كحمن الدول األعضاء للجنة قوائم االمتيازات من عشر دول
  

  اإلجراءات المطلوبة
طلع مكتب تنسيق الكومسيك، بالنيابة عن األمانة العامة للجنة المفاوضات من المقرر أن يُ 

  الدورة األخيرة للكومسيك. انتهاء التجارية، لجنة المتابعة عن التقدم الذي تم إحرازه منذ
  
  المعارض التجارية اإلسالمية -
، عامين في إحدى البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالمعارض التجارية مرة كل  تقام
منظمة. وباإلضافة إلى هذه الاألعضاء في  البلدانبهدف تشجيع التجارة البينية فيما بين  وذلك

  المعارض التجارية، تَُنظَّم أيضًا معارض أخرى حسب القطاعات.
  

مي لتنمية التجارة مواصلة تنظيم مركز اإلساللامن الدورة السابعة والعشرون للكومسيك  طلبت
المعنية بتنشيط التجارة وكذا  جهزةبالمشاركة مع األمعارض قطاعية للمنتجات االستراتيجية، 

  القطاع الخاص في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
  

  اإلجراءات المطلوبة
تطورات الخاصة بالمعارض تقريرًا حول أحدث ال أن يرفع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على

  التجارية اإلسالمية.
  
الخريطة االسترشادية الخاصة بتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة  -

  التعاون اإلسالمي
الخبراء المعني بتعزيز التجارة البينية فيما  فريقبما يتماشى مع التوصيات التي خرج بها اجتماع 

ء في منظمة التعاون اإلسالمي المنعقد في الجمهورية التركية في يوليو/تموز بين البلدان األعضا
الخريطة االسترشادية لتعزيز الجارة  ، اعتمدت الكومسيك في دورتها الرابعة والعشرين2008

البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وقد عقدت المؤسسات التابعة 
، حتى يومنا هذا، كما استعرضت التقدم الذي ة اجتماعات تشاوريةإلسالمي أربعلمنظمة التعاون ا

فبراير/شباط  22و 21تم إحرازه في تنفيذ البرنامج. وقد انعقد االجتماع التشاوري الرابع يومي 
  بالمغرب. ،في مراكش 2012
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في تفعيل البرنامج  زهالذي تم إحراتها السابعة والعشرين بـالتقدم في دور  علماً  الكومسيكأخذت وقد 

التنفيذي للخريطة االسترشادية لتحقيق أهداف التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في 
من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ذات طلبت كما منظمة التعاون اإلسالمي، 

التجارة، أن تستمر في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية  الصلة، السيما
  .جمع األموال الالزمة للتعجيل بتفعيل البرنامج

  
  اإلجراءات المطلوبة

المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بوصفه المنسق المسئول عن البرنامج التنفيذي للخريطة  على
ذا االجتماع التشاوري الرابع، وك هاتقريرًا حول النتائج التي خلص إليأن يرفع االسترشادية، 
إليه عملية تنفيذ الخريطة االسترشادية إلى لجنة المتابعة في اجتماعها  وصلتالوضع الذي 

  القادم.
  
  المساعدة الفنية المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية  -

تشجع الكومسيك الدول األعضاء على االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من 
ولية على أساس من العدالة واإلنصاف. وفي هذا الصدد، يقوم كل االنتفاع من نظام التجارة الد

من البنك اإلسالمي للتنمية، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة بتنظيم دورات تدريبية، وندوات، 
وورش عمل تتعلق بالمسائل ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية، وذلك للصالح العام للدول 

  إلسالمي.األعضاء في منظمة التعاون ا
  

من مجموعة البنك اإلسالمي ك في دورتها السابعة والعشرين لكومسيا طلبتوفي هذا اإلطار، 
والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة توحيد جهودهما وتنسيقها من أجل تعزيز القدرات  ،للتنمية

اجها بهدف تيسير اندموذلك البشرية والمؤسسية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
أيضًا  تباهأ كما متعدد األطراف على أساس من اإلنصاف والعدل؛الكامل في النظام التجاري 

بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة مواصلة تقديم المساعدة الفنية 
ضاء التي الدول األعمتعددة األطراف، بما فيها اء في سياق المفاوضات التجارية للدول األعض

  .هي بصدد االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية
  

  اإلجراءات المطلوبة
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التقارير الخاصة  اأن يرفع والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ،كل من البنك اإلسالمي للتنمية على
  ا في هذا المجال.ما حول أنشطتهمبه

 األنشطة المتعلقة بتمويل التجارة -

سالمي للتنمية يتولى مهمة مشروعات تمويل التجارة تحت برنامج في األساس، كان البنك اإل
على أن يتم تفعيل نشاط المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة  ، وذلكتمويل الصادرات

تم إدراج كافة  . ومنذ أن تم تفعيل نشاط المؤسسة،ضمن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
  .ري تحت نشاطهاالتمويل التجاالموضوعات ذات الصلة ب

  
  اإلجراءات المطلوبة

تقريرًا حول أنشطتها الخاصة بتمويل التجارة إلى  أن ترفع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية على
  لجنة الدورة في اجتماعها الثامن والعشرين.

  
  معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالميةلى إضفاء الصبغة المؤسسية ع -

بين لقياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية هو الجهة المسئولة عن وضع معايير معهد التوحيد ا
 ييرمعا تحقيق التجانس بين إلى المعهد ويهدفالتعاون اإلسالمي. الدول األعضاء في منظمة 

    فيما بينها. حركة التجارة تؤثر سلبًا على من شأنها أنأي معايير  ٕالى إلغاءالدول األعضاء و 
  

ام الداخلي لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية حيز النفاذ في وقد دخل النظ
مارس/آذار  31اتفاقية المقر يوم . ومع مصادقة الجمهورية التركية على 2010مايو/أيار 

وحتى شهر  معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية بشكل رسمي. ، تأسس مقر2011
دولة من  16، كان عدد الدول الموقعة على النظام الداخلي للمعهد 2012مارس/آذار من عام 

  دولة. 13الدول األعضاء، وعدد الدول المصادقة عليه 
  

 ةومياجتماعين لجمعيته العم وٕالى اآلن، عقد معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
عهد مالجتماع الرابع لمجلس إدارة اجتماعات لمجلس إدارته. ومن المقرر أن ينعقد ا ةوثالث

مع االجتماع  بالتزامن 2012مايو/أيار  3يوم التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية 
  في اسطنبول. 2012مايو/أيار  5و 4ة، وذلك يومي وميمالثالث لجمعيته الع

  



OIC/COMCEC-FC/28-12/AA 
 

 11

لمعايير للبلدان الدورة السابعة والعشرون للكومسيك ببدء معهد التوحيد القياسي وا رحبتوقد 
مستوى ب االرتقاءف مساعدة الدول األعضاء على بهد الخاصة به اإلسالمية في القيام باألنشطة

   الجودة والمعايير المتعلقة بمنتجاتها وخدماتها.
  

  اإلجراءات المطلوبة
لجنة  من المقرر أن تخطر األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية

  بأحدث التطورات التي ظهرت على ساحة أنشطة المعهد. المتابعة
  
  آلية التحكيم -

والعشرون للكومسيك من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إعداد دراسة طلبت الدورة السادسة 
 بشأن مدى جدوى وضع آلية للتحكيم، مع األخذ في االعتبار اآلليات القائمة. وقد أعدت

ورفعتها إلى الكومسيك في  مين االستثمار وائتمان الصادرات هذه الدراسةالمؤسسة اإلسالمية لتأ
وبما يتماشى مع القرارات ذات الصلة التي خلصت إليها الدورة، قامت  .دورتها السابعة والعشرين

لالستفادة من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بتوزيع هذه الدراسة على الدول األعضاء 
االجتماع الثامن والعشرين  إلىالتي حصلت عليها النتائج  تقدم من المقرر أنو  وجهات نظرها،

       للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك.
  

  اإلجراءات المطلوبة
 دول األعضاءلجنة المتابعة عن آراء ال طلعأن تُ  األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي على

  .إلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادراتالمؤسسة ا حول الدراسة التي أعدتها
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  البند الرابع
  التعاون فيما بين القطاعات ذات األولوية

  
  الزراعة قطاع -

، وكذا األزمة المالية العالمية التي 2008التي اندلعت عام  في أعقاب أزمة الغذاء العالمية
يط أواصر التعاون في قطاعي ، قررت القمة االقتصادية للكومسيك إعادة تنش2009اندلعت عام 

وقد تم تكوين فريق عمل معني بوضع برامج أمن غذائي للدول  الزراعة واألمن الغذائي.
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وكذا بتنفيذ هذه البرامج بشكل متضافر. 

  
كما أنه  وبما يتماشى مع المهام المسندة إليه، اجتمع فريق عمل الكومسيك سبع مرات حتى اآلن،

يدرس إعداد إطار تعاون في مجاالت الزراعة، والتنمية الريفية، واألمن الغذائي في الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ومن المقرر أن ينعقد االجتماع الثامن لفريق عمل 

لمنبثقة ، قبل انعقاد االجتماع الثامن والعشرين للجنة المتابعة ا2012مايو/أيار  8الكومسيك يوم 
  عن الكومسيك.

  
، تسارعت وتيرة التعاون في هذا القطاع، ومن َثم أقيمت بعض األنشطة الهامة، وفي هذا الصدد

   منها:
اجتماع المسؤولين/الخبراء رفيعي المستوى من الدول األعضاء في منظمة التعاون  -

 .)2010سبتمبر/أيلول  29-28اإلسالمي بشأن األمن الغذائي (إزمير، تركيا، 
جلسة تبادل وجهات النظر الخاصة بالدورة السادسة والعشرين للكومسيك بشأن الزراعة  -

 .)2010أكتوبر/تشرين األول  8-5والتنمية الريفية (اسطنبول، تركيا، 
بالزراعة (الخرطوم،  إلسالمي الخاصا مر الوزاري الخامس لمنظمة التعاونالمؤت -

 ).2010 أكتوبر/تشرين األول 28-26السودان، 
، وقد انعقد في اسطنبول في الزراعةب لمنظمة التعاون اإلسالمي المعني مؤتمر الوزاري السادسال

التنمية الزراعية تحت عنوان "األمن الغذائي:  2011أكتوبر/تشرين األول،  5إلى  3الفترة من 
ر وقد سلط المؤتم منظمة التعاون اإلسالمي". ذاء والتغذية في بلدانالحصول على الغٕامكانية و 

الضوء على أهمية تبادل المعارف والخبرات في قطاع الزراعة، وكذا أهمية االرتقاء بمستوى 
 أشاد المؤتمر بالجهود المبذولة من قبل كما التعاون الفني، وبناء القدرات، والبرامج التدريبية.

  فريق عمل الكومسيك نحو وضع إطار للتعاون في هذا المجال. 
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 والعشرون للكومسيك بالقرارات والتوصيات التي خلص إليها المؤتمرالدورة السابعة  رحبتوقد 
المؤسسات التابعة لمنظمة  حثت، والوزاري السادس لمنظمة التعاون اإلسالمي المعني بالزراعة

التعاون اإلسالمي ذات الصلة على دعم أنشطة التعاون وتعزيزها فيما بين البلدان األعضاء من 
    لفني في مجال الزراعة.خالل تقديم برامج للدعم ا

  
  اإلجراءات المطلوبة

على  التي طرأت طلع مكتب تنسيق الكومسيك لجنة المتابعة عن أحدث التطوراتمن المقرر أن يُ 
  ساحة التعاون.

  
  قطاع السياحة -

القمة  عرَّفت ،العديد من البلدانبشكل متزايد للدخل والوظائف والثروة في  اً مصدرًا مهم بوصفه
تم  حد القطاعات ذات األولوية. وفي هذا اإلطار،نه أة للكومسيك قطاع السياحة على أاديقتصاال

إثراء أنشطة التعاون المستمرة (مثل المؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة الذي عقد سبعة اجتماعات 
قام تحت مظلة الكومسيك، وذلك من حتى اآلن، وكذا اجتماعات لجنة تنسيق السياحة) التي ت

  جديدة. خالل جهود تعاونية 
  

أجل ضمان مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل في مشروعات التعاون السياحي  ومن
تعاون القطاع الخاص لتنمية السياحة داخل البلدان ورشة عمل حول " للكومسيك، انعقدت

في إزمير، تركيا.  2010انون األول ديسمبر/ك 10يوم  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"
بإقامة منتدى للسياحة من شأنه الجمع بين ممثلي القطاع الخاص بشكل وقد أوصت ورشة العمل 

الدورة السابعة والعشرون  رحبتوقد  منتظم لمناقشة مجاالت التعاون المحتملة في قطاع السياحة.
ممثلي القطاع الخاص في قطاع الدول األعضاء إلى تشجيع دعت للكومسيك بهذه التوصية، و

  .السياحة على المشاركة بفعالية في هذه المبادرة
  
التركية ورشة العمل الثانية  بغية استكمال آليات منتدى السياحة، استضافة وزارة الثقافة والسياحةو 

"تعاون القطاع الخاص لتنمية السياحة داخل البلدان األعضاء في منظمة التعاون  حول
. وبناًء على ذلك، في إزمير 2011ديسمبر/كانون األول  10-9في الفترة من  ذلك، و اإلسالمي"

توفير بيئة بهدف  للقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك" ُأقيم "منتدى السياحة
مواتية لممثلي القطاع الخاص من الدول األعضاء لمناقشة مجاالت التعاون المحتملة، وتحديد 
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وقد تم اختيار وزارة الثقافة والسياحة التركية لتتولى مهام  في قطاع السياحة. القضايا المشتركة
  األمانة العامة للمنتدى.

  
  

  اإلجراءات المطلوبة
طلع مكتب تنسيق الكومسيك لجنة المتابعة عن أحدث التطورات الخاصة من المقرر أن يُ 

  .في مجال السياحة التعاونب
  

 لجنة المتابعة أن تخطر ية، بوصفها األمانة العامة للمنتدى،وزارة الثقافة والسياحة الترك على
  بمنتدى السياحة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك.

  
  قطاع النقل -

أواصر التعاون في قطاع النقل بين الدول األعضاء في  تولي الكومسيك أهمية خاصة إلى توطيد
أحد  يعد االقتصادية للكومسيك أن قطاع النقلوقد قررت القمة  منظمة التعاون اإلسالمي.

  القطاعات الثالثة ذات األولوية.
  

وفي هذا الصدد، تم تنظيم ورشة عمل حول "أثر شبكات النقل على النقل والسياحة" في إزمير، 
بإطار التعاون في مجال النقل فيما بين  أوصتوقد ، 2011يونيو/حزيران  8و 7بتركيا يومي 

. باإلضافة إلى ذلك، تم تحديد موضوع نظمة التعاون اإلسالمي (وثيقة إزمير)الدول األعضاء بم
جلسة تبادل وجهات النظر للدورة السابعة والعشرين للكومسيك ليكون "أثر شبكات النقل على 

يونيو/حزيران في  8إلى  7التجارة والسياحة". وقد انعقدت ورشة العمل التحضيرية في الفترة من 
وخالل الدورة السابعة والعشرين للكومسيك، تبادل الوزراء الخبرات التي اكتسبتها  بتركيا. ،إزمير

بالدهم في قطاع النقل، كما قاموا بالتعليق على المشكالت التي تواجهها منطقة منظمة التعاون 
  اإلسالمي في هذا الصدد.

  
مكتب تنسيق  من طلبت كماالدورة السابعة والعشرون للكومسيك بوثيقة اإلطار،  رحبتوقد 

الكومسيك دراسة القضايا المتعلقة بآليات عمل فريق العمل المعني بالنقل والمقترحة في وثيقة 
الدورة أيضًا من طلبت وفي دورتها الثامنة والعشرين.  اإلطار، ثم تقديم تقرير بذلك إلى الكومسيك
 عام خالل ، وذلكبناء السفن حول في بنجالديش الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا تنظيم ندوة
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، اإلسالمي خاص للدول األعضاء بمنظمة التعاونبمشاركة ممثلي القطاعين العام وال ،2012
   وٕارسال تقارير بشأن ما خلصت إليه الندوة إلى الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك.

  
  اإلجراءات المطلوبة

  التطورات في هذا الصدد.طلع مكتب تنسيق الكومسيك لجنة المتابعة عن أحدث من المقرر أن يُ 
  

تقريرًا حول ندوة بناء السفن إلى لجنة المتابعة في  أن ترفع الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا على
   اجتماعها القادم.
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  البند الخامس
  التعاون المالي

  
  التعاون فيما بين البورصات -

 ُأقيم ومن َثم ،قدمت الكومسيك مبادرة تعاون بين بورصات الدول األعضاء، 2005في عام 
. وقد عقد "منتدى بورصات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في هذا الصدد

توطيد أواصر  نا هذا، كما حقق انجازات هائلة على صعيدالمنتدى خمسة اجتماعات حتى يوم
  العالقات بين بورصات الدول األعضاء.

  
فتح على كذا لتي تحكم عمليات السوق، و تنسيق القواعد واللوائح اويسلط المنتدى الضوء على 

والمؤسسات ذات  عضاء في منظمة التعاون اإلسالميالدول األ بورصاتتواصل أمام  قنوات
خلق مؤشر ستنادر أند بورز لمنظمة التعاون والمنتدى حاليًا في الطور األخير من  الصلة.

 سبتمبر/أيلول 18-16من الذي انعقد في الفترة  ،اإلسالمي/الكومسيك. وفي اجتماعه الخامس
  .2012في بواكير عام  ق المؤشر اإلسالميطالقرارًا بإ المنتدى في اسطنبول، اتخذ 2011

  
ستاندر أند بورز لمنظمة التعاون  إطالق مؤشرالدورة السابعة والعشرون للكومسيك  دعمتوقد 

الصلة بحلول  على اتفاق المؤشر ذي عيتوقال أعضاء المنتدى من طلبتاإلسالمي/الكومسيك، و
من البنك اإلسالمي للتنمية أن يسهم في  كما طلبت، 2011ول من ديسمبر/كانون األول األ

العمل على استحداث منتجات مصممة خصيصًا ليتم إدراجها في المؤشرات الخاصة بمنظمة 
   التعاون اإلسالمي.

  
سالمي في شهر ومن المقرر أن ينعقد االجتماع السادس لمنتدى بورصات منظمة التعاون اإل

  بتركيا. ،في اسطنبول 2012سبتمبر/أيلول 
  

  اإلجراءات المطلوبة
االجتماع الثامن والعشرين  أن تخطر بورصة اسطنبول، بوصفها األمانة العامة للمنتدى، على

  على ساحة التعاون في هذا الصدد. عن الكومسيك بالتطورات التي طرأت للجنة المتابعة المنبثقة
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  يما بين الجهات التنظيمية ألسواق المالالتعاون ف -
بما يتماشى مع القرارات التي خلصت إليها كل من الدورة الخامسة والعشرين والدورة السادسة 
والعشرين للكومسيك، والتي دعت إلى إيجاد آلية يمكن للجهات التنظيمية ألسواق رأس المال 

نظمت هيئة أسواق رأس من خاللها،  بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن تتعاون
 16واجتماع مائدة مستديرة للجهات التنظيمية ألسواق رأس المال يومي  اً المال التركية مؤتمر 

  في اسطنبول. 2011سبتمبر/أيلول  17و
  

بين  وأثناء الحفل، تم إنشاء "منتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية ألسواق رأس المال"
توطيد أواصر ٕالى في الدول األعضاء. ويهدف المنتدى إلى زيادة التنسيق و الجهات التنظيمية 

التعاون بين الدول األعضاء فيما يتعلق بالبنية التحتية التنظيمية والقانونية، وذلك بغية إيجاد 
  سياسات ولوائح أكثر تناغمًا فيما بينها.

  
كومسيك المعني بالجهات "منتدى الن للكومسيك بإنشاء و شر الدورة السابعة والع رحبتوقد 

الدول األعضاء إلى المشاركة بفعالية في  كافة دعتالتنظيمية ألسواق رأس المال"، كما 
  في تركيا. 2012المقرر عقده في شهر أكتوبر/تشرين األول و االجتماع الثاني للمنتدى، 

  
  اإلجراءات المطلوبة

جنة المتابعة ل أن تخطر للمنتدى، هيئة أسواق رأس المال التركية، بوصفها األمانة العامة على
  على ساحة التعاون فيما بين الجهات التنظيمية ألسواق رأس المال. بالتطورات التي طرأت

  
  التعاون فيما بين البنوك المركزية -

اجتمعت البنوك المركزية  للقرار الصادر عن الكومسيك في دورتها الرابعة والعشرين، وطبقاً 
 3 اإلسالمي في اسطنبول بتركيا، يوم التعاوناألعضاء في منظمة  النقدية للدول والمؤسسات

المكتسبة واتفقت على االجتماع بشكل منتظم بغية تبادل الخبرات  2009أكتوبر/تشرين األول 
  في مجاالت نظم السداد وبناء القدرات داخل الدول األعضاء.

  
ية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي وقد انعقد االجتماع العاشر للبنوك المركزية والمؤسسات النقد

في اسطنبول، وخلص إلى تعزيز سبل التعاون بين البنوك  2010سبتمبر/أيلول  27و 26يومي 
  .ومراقبتها ،وتنظيمها ،لتشغيل نظم السداد المركزية والمؤسسات النقدية في الدول األعضاء
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ج التدريب وبناء القدرات التي قام ببرام علماً الكومسيك في دورتها السابعة والعشرين  أخذتوقد 
مركزية للدول البنوك المن  طلبتبتنظيمها كل من البنك المركزي في تركيا ومركز أنقرة، كما 

االستبيانات المرسلة من قبل مركز أنقرة والبنك المركزي بالجمهورية التركية،  استكمالاألعضاء 
  والخاصة باحتياجاتها وقدراتها.

  
الحادي عشر للبنوك المركزية والمؤسسات النقدية التابعة لمنظمة التعاون  وقد انعقد االجتماع

. ومن المقرر انعقاد 2011نوفمبر/تشرين الثاني  17إلى  16المي في ماليزيا في الفترة من اإلس
، 2012 ربية السعودية، وٕاندونيسيا في أعوامالحقة في كل من تركيا، والمملكة العاجتماعات 

  التوالي. على 2014، و2013و
  

  اإلجراءات المطلوبة
لجنة المتابعة عن أحدث التطورات الخاصة بالتعاون بين البنوك  أن ُيطلع مركز أنقرة على

  .المركزية
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  البند السادس
  التعاون بين منظمات القطاع الخاص

  
  اجتماعات القطاع الخاص -

اص، ومن ثم تبلغ قطاع الخبتنظيم اجتماعات سنوية لل الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعةتقوم 
ممثلي توفير منبر ل لهذه االجتماعات في دوراتها. ومن أحد األغراض الرئيسية لكومسيكنتائجها ل

روابط جديدة  فرص جديدة ويقيموا من خالله وافالقطاع الخاص في الدول األعضاء كي يستكش
وكان أخرها في الفترة من اجتماعًا للقطاع الخاص، حتى يومنا هذا،  14وقد انعقد  .فيما بينهم

  .في الشارقة باإلمارات العربية المتحدة 2011إبريل/نيسان  26إلى  24
  

الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة،  الدورة السابعة والعشرون للكومسيك من كل من طلبتوقد 
المي والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، وغيرهما من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلس
  .ضمان مشاركة القطاع الخاص في أنشطة التعاون االقتصادي والتجاري على نطاق أوسع

  
االجتماع الثامن والعشرين للجمعية العامة واالجتماع الرابع عشر لمجلس  ومن المقرر أن ينعقد

في  2012إبريل/نيسان  11إلى  9محافظي الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة في الفترة من 
  بول، بالجمهورية التركية.اسطن

  
  اإلجراءات المطلوبة

تقريرًا في هذا الصدد إلى لجنة المتابعة في  أن ترفع الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة على
  اجتماعها القادم.

  
"تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول تبادل وجهات النظر حول  -

  األعضاء"
تبادل وجهات النظر بشكل منتظم أثناء انعقاد جلساتها الوزارية. وقد تعقد الكومسيك جلسات 

ن للكومسيك أن يكون "تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة و الدورة السابعة والعشر  قررت
أثناء انعقاد دورتها الثامنة والمتوسطة في الدول األعضاء" موضوعًا لجلسة تبادل وجهات النظر 

 التابعة مؤسساتالمع البنك اإلسالمي للتنمية، و  ، بالمشاركةنقرةمن مركز أ تطلبوالعشرين، و
تنظيم ورشة عمل بشأن هذا الموضوع، ورفع تقريرها في  ،منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلةل

  هذا الصدد إلى الكومسيك في دورتها التالية.
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لنظر في الفترة ورشة العمل التحضيرية حول موضوع جلسة تبادل وجهات ا ومن المقرر أن تنعقد
  في أنقرة، بالجمهورية التركية. 2012يونيو/حزيران  14إلى  12من 

  
  اإلجراءات المطلوبة

  لجنة المتابعة باإلعدادات الالزمة النعقاد ورشة العمل سالفة الذكر. أن يخطر مركز أنقرة على
  
  كومسيكالموضوعات المحتملة لجلسة تبادل وجهات النظر للدورة التاسعة والعشرين لل -

بادل وجهات النظر للدورة تمن المقرر أن تناقش لجنة المتابعة الموضوعات المحتملة لجلسة 
  التاسعة والعشرين للكومسيك.

  
  اإلجراءات المطلوبة

طلع مكتب تنسيق الكومسيك لجنة المتابعة على الموضوعات المحتملة لجلسة من المقرر أن يُ 
لجنة المتابعة  رة التالية للكومسيك. وعلىء انعقاد الدو تبادل وجهات النظر التي سوف تنعقد أثنا

  أن تناقش هذا الموضوع.
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 لبند السابع ا

  التخفيف من حدة الفقر
  

  البرنامج الخاص لتنمية إفريقياو  صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية -
  

  صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
اص بداخل البنك اإلسالمي للتنمية، تم تأسيس صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية كصندوق خ

، 2005في عام  وذلك وفًقا للقرار الذي اتخذته الجلسة االستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمي
، . يأتي الصندوق في صورة وقف2007وتم إطالقه رسمًيا في دكار بالسنغال في مايو/أيار 

ستهدف الصندوق التخفيف من حدة وي مليارات دوالر أمريكي. 10 ويبلغ رأس ماله المستهدف
ريفية والزراعية، التركيز على التنمية البشرية، وكذا التنمية الالفقر في الدول األعضاء من خالل 

  متناهية الصغر. ساسية والمشروعاتاأل والبنية
  
خالل استراتيجيته  تنفيذ برنامجين ضرورة من اإلسالمي للتنمية علىشدد صندوق التضا وقد

وبرنامج دعم مشروعات  ،: برنامج محو األمية المهنية، وهما)2012 – 2008ولى (الخمسية األ
مليون  500وتبلغ إجمالي تكلفة كل من هذين المشروعين على حده  .متناهي الصغرالتمويل 

، وّسع صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية قاعدة التمويل 2007ومنذ مايو/أيار  دوالر أمريكي.
دولة من الدول األعضاء،  28مشروعًا في قطاعات مختلفة داخل  60بحيث أصبحت تسع 

  مليون دوالر أمريكي. 517,4بإجمالي مبلغ 
  

  البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا
 ،اإلسالمي نامج العمل العشري لمنظمة التعاونأحد نتائج بر  اص لتنمية إفريقيا يعتبرالبرنامج الخ

داخل  وخلق فرص عمل ،تنشيط اإلنتاج الزراعي وٕاعادة ،ز النمو االقتصادييحفتإلى  دفيهو 
مليار دوالر أمريكي لمدة خمس  12ويبلغ متوسط مبلغ التمويل المحدد للبرنامج  .الدول األعضاء

). وقد انعقد االجتماعين األول والثاني لمنتدى البرنامج الخاص لتنمية 2012- 2008سنوات (
اعتمد . وحتى اآلن، على التوالي 2010و 2009، عامي إفريقيا في بوركينا فاسو والكاميرون

عمليات تجارية وعمليات  ها، بما فيعملية 296لعدد  مليار دوالر أمريكي 3البرنامج ما قيمته 
  مساعدة فنية.
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بالبنك اإلسالمي للتنمية أن يحشد موارد إضافية  للكومسيك نالدورة السابعة والعشرو  أهابتوقد 
للبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا، كما األموال المخصصة  التمويل لزيادةمن مختلف مؤسسات 

من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تقديم تقارير دورية حول وضع تنفيذ صندوق  طلبت
   التضامن اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا إلى الكومسيك في دوراتها.

  
  اإلجراءات المطلوبة

تنفيذ صندوق التضامن  تقريرًا حول عمليات أن ترفع للتنمية مجموعة البنك اإلسالمي على
  إفريقيا. اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص لتنمية

  
  اإلسالمي رنامج القطن الخاص بمنظمة التعاونب -

  

اإلسالمي، وبخاصة دول غرب  همية بالغة لبعض دول منظمة التعاونأ ُيعد القطن منتًجا ذا
 ،2005في عام  اإلسالمي القطن داخل منظمة التعاون ق مبادرةومنذ انطالووسط أفريقيا. 
 . وفي هذا الصدد، تم إعداد خطة عمل منظمة التعاونفريق الخبراءل اتاجتماعانعقدت ثالثة 

الستثمار ونقل وا ،تعزيز التجارة بغية)، 2011 – 2007اإلسالمي الخمسية بشأن القطن (
مدت خطة اعتُ وقد في إفريقيا.  ، والسيماوبينها للقطنالدول األعضاء المنتجة  التكنولوجيا في

  .ن للكومسيكالدورة الثانية والعشري أثناء انعقاد العمل
  

، كما ُنصِّب يةلجنة التسيير الو  اتوفي إطار خطة عمل القطن، تم تكوين كل من لجنة المشروع
والتجارة التركية رئيسًا البنك اإلسالمي للتنمية رئيسًا للسابقة، في حين ُنصِّبت وزارة الجمارك 

حتى  ات، وأربعة اجتماعات للجنة المشروعيةلالحقة. وقد انعقدت خمسة اجتماعات للجنة التسيير 
، 2011سبتمبر/أيلول  25إلى  21وقتنا هذا. وكان االجتماع األخير لكل منهما في الفترة من 

  . اتنسبة للجنة المشروع، وفي بوركينا فاسو باليةوذلك في واجادوجو بالنسبة للجنة التسيير 
  

مشروعًا تحت خطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون اٍإلسالمي،  27وقد اقترحت الدول األعضاء 
 وغيره من المانحين المحتملين للحصول على تمويل تم تقديمها جميعًا إلى البنك اإلسالمي للتنمية

نمية تمويل ستة آخرين، وتظل . وحتى اآلن، تم تنفيذ مشروعين، واعتمد البنك اإلسالمي للتلها
  المشروعات األخرى قيد الدراسة.

  
ترة خطة القطن الخمسية الخاصة فوقد اعتمدت الكومسيك في دورتها السادسة والعشرين مد 

  ).2016-2011بمنظمة التعاون اإلسالمي لفترة خمسية أخرى (
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مي للتنمية، والمؤسسات بمجموعة البنك اإلسال السابعة والعشرون للكومسيكالدورة  أهابتوقد 

ة خطة عمل القطن الخاص من أجل مواردتنظيم منتدى استثمار بغية حشد  األخرى ذات الصلة،
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  الدورة من طلبت. باإلضافة إلى ذلك، بمنظمة التعاون اإلسالمي

، وتقديم هذا التقرير إلى إعداد تقرير شامل عن وضع باقي المشروعات التي لم تتلقَّ تمويًال بعد
  .ومكتب تنسيق الكومسيك األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي

  
  اإلجراءات المطلوبة

كل من وزارة الجمارك والتجارة التركية، بوصفها رئيسًا للجنة التسييرية، والبنك اإلسالمي  على
لوضع الراهن لعملية تنفيذ خطة تقريرًا حول اأن يرفعا للتنمية، بوصفة رئيسًا للجنة المشروعات، 

  العمل إلى لجنة المتابعة.
  
  منظمة التعاون اإلسالميالبرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في  -

  

اإلسالمي على  التعاونبدأ البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة 
االرتقاء بمستوى التعليم والتدريب المهني في الدول  بهدف 2009أنقرة في عام يد مركز 

  فرص أما األفراد لزيادة معرفتهم وتطوير مهاراتهم.األعضاء، وكذا تعزيز ال
  

البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب  وفي االجتماع الثالث للجنة االستشارية للرصد المنبثقة عن
إلى  16تم انعقاده في الفترة ما بين  والذي ،المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

، بجمهورية إيران اإلسالمية، تم دراسة المشروعات الخاصة طهرانفي  2011يوليو/تموز  20
كما رحب االجتماع  ؛عضاء في منظمة التعاون اإلسالميبالتعليم والتدريب المهني للدول األ

التدريب االفتراضي، وتدريب  وعاتحول موض مواضيعيةإلنشاء فرق عمل  المقدمة بالمقترحات
المدربين، وتبادل أفضل الممارسات بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في هذا 

   الصدد.
  

كل من مركز أنقرة، والبنك اإلسالمي للتنمية  الدورة السابعة والعشرون للكومسيك من طلبتوقد 
 الفرعية للبرنامج امجقامتها تحت البر مشروعات المخطط إبذل قصارى جهدهما بغية تنفيذ ال

الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ورفع تقرير في 
أن تدعم بالدول األعضاء  أهابت ، كماهذا الصدد إلى الكومسيك في دورتها الثامنة والعشرين
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كة السالمة والصحة المهنيتين لمنظمة وتشارك في برنامج بلدية اسطنبول للمدرب الرئيسي، وشب
  .البرنامج الدولي للتدريب العملي للطالب التابع لمنظمة التعاون اإلسالميالتعاون اإلسالمي، و 

  
  اإلجراءات المطلوبة

تقريرًا حول تنفيذ برنامج التعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في  أن يرفع مركز أنقرة على
إلى لجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك في اجتماعها الثامن منظمة التعاون اإلسالمي 

  والعشرين.
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 لبند الثامنا

  والعشرين للكومسيك مشروع جدول أعمال الدورة الثامنة
  )2012أكتوبر/تشرين األول  11 - 8(اسطنبول،  

  
 .الجلسة االفتتاحية واعتماد جدول األعمال .1

اإلسالمي وخطة العمل الخاصة  التعاون نامج العمل العشري لمنظمةاستعراض تنفيذ بر  .2
 ن الدول األعضاء في منظمة التعاونبتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري فيما بي

 .اإلسالمي

مع إشارة خاصة إلى الدول  ،التطورات االقتصادية والتجارية على الصعيد العالمي .3
  .اإلسالمي األعضاء في منظمة التعاون

 .بلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالبينية فيما بين ال التجارة .4

 القطاعات ذات األولوية .5

  الزراعةقطاع  -
 السياحةقطاع  -

  قطاع النقل -
  .التعاون المالي .6
 .التخفيف من حدة الفقر .7

 .القطاع الخاص توطيد أواصر العالقات مع .8

"تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول تبادل وجهات النظر حول  -
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 لبند التاسعا

  ما يستجد من أعمال
  

  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ين الدولدراسة حول االستثمارات فيما ب -
عقـب مناقشـة أهميـة تــدفق االسـتثمارات فيمـا بــين الـدول األعضـاء فــي منظمـة التعـاون اإلســالمي، 

ــــت ــــدورة الســــابعة والعشــــرون للكومســــيك مــــن  طلب مجموعــــة البنــــك اإلســــالمي للتنمية/المؤسســــة ال
ـــــأمين االســـــتثمار وائتمـــــان الصـــــادرات، بالمشـــــ ـــــة اإلســـــالمية للتجـــــارة اإلســـــالمية لت اركة مـــــع الغرف

مـة دراسة تضم المعلومات الالزمة حول مناخ االستثمار واللـوائح والقـوانين المنظِّ  عدادوالصناعة، إ
لالستثمار في الدول األعضاء، على أن يـتم تقـديم هـذه الدراسـة إلـى الكومسـيك فـي دورتهـا الثامنـة 

  والعشرين.
  

  اإلجراءات المطلوبة
  تخطر مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لجنة الدورة بهذه الدراسة. من المتوقع أن
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