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 باإلنجليزية: األصل

  
 

 تقرير

 والعشرين التاسع االجتماع

 الدائمة اللجنة عن المنبثقة المتابعة للجنة

 والتجاري االقتصادي للتعاون

 اإلسالمي التعاون لمنظمة

 )٢٠١٣ أيار/مايو ١٥-١٤ أنقرة،(

 

 االقتصادي للتعاون الدائمة ةاللجن عن المنبثقة المتابعة للجنة والعشرون التاسع االجتماع انعقد .١
 أنقرة، في ٢٠١٣ أيار/مايو ١٥-١٤ من الفترة في) الكومسيك (اإلسالمي التعاون لمنظمة والتجاري

 .التركية بالجمهورية
 

 : اإلسالمي التعاون منظمة في لألعضاء التالية للدول ممثلون االجتماع حضر .٢

 )الدائم (اللجنة رئيس:     التركية الجمهورية -١

 )دائم عضو اللجنة، رئيس نائب: (  السعودية العربية لمملكةا -٢

 ) دائم عضو اللجنة، رئيس نائب: (    فلسطين دولة -٣

 )عشر الثانية للقمة الحالي الرئيس رئيس، نائب: (  العربية مصر جمهورية -٤
 )العربية المنطقة ممثل رئيس، نائب: (      قطر دولة -٥

 ) اآلسيوية المنطقة ممثل يس،رئ نائب: (      كازاخستان جمهورية -٦

 ) األفريقية المنطقة ممثل رئيس، نائب: (      مالي جمهورية -٧

 )المقرر: ( اإلسالمية باكستان جمهورية -٨

 )السابق المكتب من عضو: (      الكويت دولــة -٩

 )السابق المكتب من عضو: (  اإلسالمية إيران جمهورية -١٠

 )السابق المكتب من عضو: (      الكاميرون جمهورية -١١
 

 .مراقب بصفة العراق جمهورية من ممثلون االجتماع حضر .٣
 

 البحوث ومركز اإلسالمي، التعاون لمنظمة العامة األمانة من ممثلون االجتماع حضر كما .٤
 لتنمية اإلسالمي والمركز ،)أنقرة مركز (اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية



OIC/COMCEC-FC/29-13/REP                                                                                       

٨ 

 التحادوا والزراعة، والصناعة للتجارة اإلسالمية والغرفة للتنمية، اإلسالمي البنك موعةومج التجارة،
 . اإلسالمية للبلدان والمعايير القياسي التوحيد ومعهد البواخر، لمالكي اإلسالمي

 )١ رقم المرفق في المشاركين قائمة من نسخة ترد(
 

  )األعمال جدول من ١ البند (االفتتاحية الجلسة
 

 ما تالوة بعد ، التركية بالجمهورية التنمية وزير يلماز جودت الدكتور معالي االجتماع تحافت .٥
 .الكريم القرآن آيات من تيسر
 

 رسالة الكومسيك، ورئيس التركية الجمهورية رئيس جول، اهللا عبد الرئيس فخامة أرسل .٦
 في جول اهللا عبد لرئيسا فخامة شدد وقد .الرئيس مستشار أرسالن، صادق السيد قرأها. لالجتماع

 أجل من الكومسيك، في األعضاء الدول بين فيما التعاون أواصر لتوطيد الملحة الضرورة على رسالته
 القائمة، الفرص من االستفادة وكذا العالمية، المالية األزمة تفرضها التي والمشكالت للتحديات التصدي
 .الحالي العالمي االقتصادي النظام يوفرها التي المباشرة األجنبية االستثمارات السيما
 

 التي الجديدة الكومسيك استراتيجية أهمية على جول اهللا عبد الرئيس فخامة أكد الصدد، هذا في .٧
. بالحوكمة والنهوض التضامن، وترسيخ التنقل، على القدرة تعزيز: يلي فيما األساسية مبادءها حددت
 الجديدة، االستراتيجية توفرها التي الجديدة التنفيذ دواتأ على الضوء جول اهللا عبد الرئيس فخامة وسلط

 التعاون فعالية على المشجعة األدوات باعتبارها المشروعات، دورة وإدارة العمل فرق: وهي أال
 أن األعضاء الدول جميع جول اهللا عبد الرئيس فخامة وناشد. المقبلة الفترة في والتجاري االقتصادي

 .المشروعات دورة وإدارة العمل فرق اجتماعات إطار في تقام يالت لألنشطة الدعم تقدم
 

 التعاون جهود في تقدم من إحرازه تم لما ارتياحه عن كذلك جول اهللا عبد الرئيس فخامة أعرب .٨
 الدول تمكّن التي العمل وورش العمل، وحلقات المنتديات، خالل من االقتصادية؛ القطاعات مختلف في

 اهللا عبد الرئيس فخامة وطلب. الخاصة مجاالتهم في الممارسات وأفضل وماتالمعل تبادل من األعضاء
 .المقبلة الكومسيك أنشطة في بفعالية تشارك أن األعضاء الدول جميع من جول
 

 .لالجتماع بالنجاح تمنياته خالص عن معربا رسالته جول اهللا عبد الرئيس فخامة اختتم .٩

 ).٢ رقم المرفق في جول اهللا دعب الرئيس فخامة رسالة نص من نسخة ترد(  
 

. االجتماع أمام كلمة يلماز جودت الدكتور معالي ألقى جول، اهللا عبد الرئيس فخامة رسالة عقب .١٠
 العالمي، االقتصاد ساحة على طرأت التي التطورات أحدث إلى يلماز جودت الدكتور معالي وتطرق
 . واحدة مجموعة بارهاباعت الفترة، هذه في األعضاء للبلدان االقتصادي واألداء
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 العقود في يتنامى العالمي االقتصاد في النامية البلدان دور أن يلماز جودت الدكتور معالي ذكر .١١
 البلدان حققته ما ضعف قارب النامية البلدان في المحلي الناتج إجمالي في النمو أن إلى وأشار. األخيرة
 . ٢٠١١و ٢٠٠١ بين ما الفترة في المحلي ناتجها إجمالي في نمو من المتقدمة

 

 كبرى، أهمية من النامية للبلدان ما على يلماز جودت الدكتور معالي شدد الصدد، هذا في .١٢
 األجنبية االستثمارات توزيع في ينعكس سوف العالمي االقتصادي المحور في التغير أن وأوضح
 االنتكاسات من الرغمب أنه عن يلماز جودت الدكتور معالي وأعرب. العالمي المستوى على المباشرة

 إذ نسبيا، جيدا كان اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول أداء فإن العالمي، االقتصاد شهدها التي
 جانب من. العالمية المعدالت من أعلى التصدير أنشطة في نمو معدالت حققت األزمة انقضاء بعد إنها

 الكومسيك في األعضاء البلدان صادرات من يراكب عددا أن على كذلك يلماز الدكتور معالي شدد آخر،
 أهمية على يلماز الدكتور معالي وشدد. المحدودة الزراعية والمنتجات الخام المواد على قائما يزال ال

 . اإلنتاج هياكل تنافسية مواءمة أهمية وعلى التجارية، والعالمات الصادرات في التنوع
 

 استراتيجية توفرها التي الجديدة اآلليات بشأن قةمتعم رؤى يلماز جودت الدكتور معالي قدم .١٣
 األول للمشروع الدعوات أن وأوضح. المشروعات دورة وإدارة الكومسيك عمل فرق وهي الكومسيك،

 األعضاء، الدول من المشروعات مقترحات رؤية يتوقع وأنه ،٢٠١٣ أيلول/سبتمبر في إطالقها سيتم
 . األعضاء ولالد بين فيما التعاون أواصر ستوطد التي

 

 التاسع االجتماع يسهم بأن تمنياته خالص عن معربا رسالته يلماز جودت الدكتور معالي اختتم .١٤
 .اإلسالمية األمة في الرخاء وبسط األخوة وصل في المتابعة للجنة والعشرون

 ).  ٣ رقم المرفق في يلماز جودت الدكتور معالي كلمة نص يرد(
 

 التعاون لمنظمة العامة لألمانة االقتصادية الشؤون إدارة ديرم دارزي، حسين غالم السيد تال .١٥
 اإلسالمي، التعاون لمنظمة العام األمين أوغلو، إحسان الدين أكمل البروفيسور معالي رسالة اإلسالمي،

 دعم اللجنة أعضاء من أوغلو إحسان  الدين أكمل البروفيسور معالي طلب رسالته، وفي.  االجتماع على
 التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة زيادة أجل من واآلليات دراتالمبا مختلف

 غير التدابير مجال في أيضا بل فحسب الجمركية التعريفات حواجز رفع إطار في ليس اإلسالمي،
 رامجب كل في بها العمل يمكن للتنفيذ آليات صياغة ضرورة على العام األمين معالي وشدد. الجمركية

. المحددة للمشروعات الالزمة األموال بتعبئة المتعلقة المهمة للقضية وكذا اإلسالمي، التعاون منظمة
 مصرفيا الممولة المشروعات في التوسعو الوطنية الملكية ترسيخ أهمية على العام األمين معالي وأكد
 .ليمييناإلق والشركاء الدوليين المانحين وتعاون والمشاركة الثقة تعزيز بغية

 ).٤ رقم المرفق في أوغلو إحسان الدين أكمل البروفيسور معالي رسالة نص من نسخة ترد(
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 قطر، ودولة اإلسالمية، باكستان جمهورية من لالجتماع، بكلماتهم الوفود رؤساء توجه ثم .١٦
 لةوودو مالي، وجمهورية اإلسالمية، إيران وجمهورية العربية، مصر وجمهورية الكاميرون، وجمهورية
 وتقديرهم شكرهم خالص عن أعربوا وقد. السعودية العربية والمملكة الكويت، ودولة فلسطين،

 التعاون تحقيق أجل من متواصل دعم من قدموه لما وشعباً، وحكومة رئيساً التركية، للجمهورية
 حسن إلى باإلضافة هذا اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما والتجاري االقتصادي

 توطيد بأهمية يتعلق فيما آرائهم عن الوفود وأعرب. لالجتماع أعدت التي الممتازة والترتيبات الضيافة
 .الكومسيك مظلة تحت تتم التي والتجاري االقتصادي التعاون أواصر

 

  االجتماع هامش على فعاليات
 

 مؤسسات بمشاركة ،االجتماعات هامش على الدورة للجنة والعشرون الثاني االجتماع انعقد .١٧
 . المعنية اإلسالمي التعاون منظمة

 ).٥ رقم المرفق في  الدورة للجنة والعشرين الثاني االجتماع تقرير من نسخة ترد(  
 

 :العمل جلسات
 

 التنمية وزارة وكيل نائب يمان، أحمد األستاذ معالي االجتماع عن المنبثقة العمل جلسات ترّأس .١٨
 .التركية بالجمهورية

 

 .االجتماع أعمال جدول اعتماد على باإلجماع اللجنة وافقت .١٩

 ).٦ رقم المرفق في اللجنة أعمال جدول من نسخة ترد(

 

 ) األعمال جدول من ٢ البند (وتنفيذها الكومسيك استراتيجية عن عرض
 
 تنفيذها أجل من تعمل أن األعضاء الدول من طلبتو الكومسيك، استراتيجية بتفعيل اللجنة رحبت .٢٠
 . المتوافرة واآلليات اشىيتم بما

 

 لتنفيذ الكامل دعمها تقدم أن اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات من كذلك اللجنة طلبت .٢١
 .االستراتيجية

 

 .االستراتيجية في المحددة التعاون بمجاالت المعنية العمل فرق باجتماعات اللجنة رحبت كما .٢٢
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 في السنوات المتعدد البرنامج إلطالق تمت يالت باإلعدادات أيضا علما اللجنة أخذت .٢٣
 المشروعات دورة إدارة آلية إطار وفي الكومسيك، مشروعات تمويل أجل من ،٢٠١٣ أيلول/سبتمبر

 إلى مشروعاتها مقترحات تقدم أن األعضاء الدول من وطلبت الكومسيك، استراتيجية صاغتها التي
 . الكومسيك تنسيق مكتب

 

 ) األعمال جدول من ٣ البند (اإلسالمي التعاون لمنظمة العشري لعملا برنامج تنفيذ عن عرض
 
 األعضاء الدول من وطلبت العشري، العمل برنامج في تقدم من ُأحرز ما اللجنة أقرت .٢٤

 . البرنامج أهداف تحقيق نحو جهودها من تكثف أن اإلسالمي التعاون منظمة ومؤسسات
 
 

 االتفاقيات على وتصادق توقع وأن الكومسيك، راراتق تنفذ أن األعضاء الدول من اللجنة طلبت .٢٥
 .االقتصادي المجال في

 

 جدول من ٤ البند (اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة في التوسع
 ) األعمال
 
 الذي بالتجارة المعني العمل لفريق األول االجتماع أجل من تمت التي باإلعدادات اللجنة رحبت .٢٦

 الدول في والمتوسطة الصغيرة المشروعات صادرات تعزيز: "وموضوعه الكومسيك، استراتيجية حددته
 20 في ينعقد أن والمقرر ،"التجارة تشجيع منظمات دور: اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

 .التركية بالجمهورية أنقرة في ٢٠١٣ حزيران/يونيو
 

 بالتجارة المعني العمل فريق إلى لالنضمام اسمها سجلت تيال األعضاء الدول من اللجنة طلبت .٢٧
 .االجتماع هذا في تشارك أن

 

 اتصالها بنقاط بالتجارة المعني العمل فريق تخطر لم التي األعضاء الدول من اللجنة طلبت كما .٢٨
 . األول الفريق اجتماع في بفاعلية تشارك وأن بذلك، تقوم أن

 

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين افيم التجارية األفضليات نظام) أ
 

 بين فيما التجارية األفضليات لنظام الثالث االتفاقيات على وموريتانيا بنين بتوقيع اللجنة رحبت .٢٩
 .اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان
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١٢ 

 التفضيلية، ةالتعريفي خطة بروتوكول على والنيجر ديفوار وكوت السودان بتوقيع اللجنة رحبت .٣٠
 .المنشأ قواعد واتفاقية

 

 جمهورية ومصادقة المنشأ، قواعد اتفاقية على اإلسالمية إيران جمهورية بمصادقة اللجنة رحبت .٣١
 .اإلطار اتفاقية على والكويت جيبوتي ومصادقة التفضيلية، التعريفة خطة بروتوكول على جامبيا
 

 حول التجارة لتنمية اإلسالمي المركز نظمها تيال التدريب بحلقة التقدير مع علما اللجنة أحيطت .٣٢
 اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما التجارية األفضليات بنظام الوعي مستوى رفع

 ١٩-١٧ من الفترة في بغداد في وذلك العراق، بجمهورية التجارة وزارة في العاملين للتنفيذيين وقدمها
 .٢٠١٣ آذار/مارس
 

 لتنمية اإلسالمي المركز بها يضطلع التي الفنية المساعدات بأنشطة التقدير مع علما اللجنة أخذت .٣٣
 منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظام اتفاقية حول ندوات تنظيم السيما التجارة،
 ٢٠١٢ آذار/سمار ١٤-١٣ من ليبيا في وذلك والتدريب، الوعي مستوى رفع بغية اإلسالمي التعاون

 الوعي مستوى برفع المعنية الندوةب علما اللجنة أحاطت كما. ٢٠١٢ أيار/مايو ١٥-١٤ من الكويت وفي
 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظام اتفاقية بشأن والتدريب

 .فلسطين في ٢٠١٣ حزيران/يونيو ١٢-١٠ من عقدها المزمع

 

 اللجنة حثت للكومسيك، والعشرين الثامنة الدورة عن الصادرة المهمة بالقرارات اللجنة تذكّر إذ. ٣٤
 المفاوضات لجنة أمانة تحيط أن التفضيلية التعريفة بروتوكول على صادقت التي األعضاء الدول

 الدول على طبقةالم السارية والنسب بالمنتجات بقائمة مقرونة المحددة، السنوية التخفيض بأقساط التجارية
 .٢٠٠٣ األول تشرين/أكتوبر ١ في بالرعاية، األولى
 

 ما باستكمال تقوم أن على المنشأ قواعد على صادقت التي األعضاء الدول كذلك اللجنة حثت .٣٥
 األفضليات بنظام الخاصة المنشأ شهادة طباعة ذلك في بما وإدارية، داخلية تشريعية إجراءات من يلزم

 المفاوضات للجنة العامة لألمانة األختام نماذج وإرسال اإلسالمي، التعاون نظمةلم التابع التجارية
 .التجارية المفاوضات لجنة ألمانة التجارية
 
 

 نظام اتفاقيات على المصادقة أو بالتوقيع بعد تقم لم التي األعضاء البلدان من مجددا اللجنة طلبت .٣٦
 التعريفة خطة وبروتوكول اإلطار، اتفاقية سيماوال اإلسالمي، التعاون لمنظمة التجارية األفضليات
 وقت أقرب في بذلك القيام إلى المنشأ، وقواعد ،)بريتاس (التجارية األفضليات بنظام الخاصة التفضيلية

 .ممكن
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١٣ 

 

 التعاون لمنظمة العامة األمانة (الصلة ذات اإلسالمي التعاون منظمة مؤسسات من اللجنة طلبت .٣٧
 إلى الرامية جهودها تعزيز) التجارة لتنمية اإلسالمي والمركز الكومسيك، تنسيق ومكتب اإلسالمي،

 بنظام األعضاء، الدول من المؤلفة اإلقليمية التجارية التكتالت وكذلك األعضاء، الدول وعي زيادة
 .اإلسالمي التعاون بمنظمة األعضاء البلدان بين فيما التجارية األفضليات

 

 منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظام قتطبي بأن علماً اللجنة أحيطت .٣٨
 المصادقة عملية األعضاء الدول من األقل على دول عشر تستكمل أن على يتوقف اإلسالمي التعاون

 اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات لنظام الثالثة االتفاقيات على
 تفعيله يتم لم التجارية األفضليات نظام أن اللجنة أكدت كما. بها الخاص االمتياز قوائم كذلك تقدم وأن

 سالفة الثالثة االتفاقيات على المصادقة عملية استوفت التي هي األعضاء الدول من دول تسع ألن نظراً
 . االمتياز قوائم وتقديم الذكر

 

 الدول عدد استيفاء عند انعقادها أمر في تنظر أن التجارية المفاوضات لجنة من اللجنة طلبت .٣٩
 في األعضاء البلدان بين فيما التجارية األفضليات لنظام الثالث االتفاقيات على صادقت التي األعضاء

 .التجارية المفاوضات للجنة العامة األمانة إلى االمتيازات لقوائم اإلسالمي، التعاون منظمة
 

  اإلسالمية التجارية المعارض) ب
 

 المعرض) الشارقة إمارة (المتحدة العربية اإلمارات دولة الستضافة تقديرها عن اللجنة أعربت .٤٠

 األول كانون/ديسمبر١٢-١٠ في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول الحالل لألغذية األول

رحبت ؛ وللتجارة والصناعةوغرفة الشارقة ، وذلك بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ٢٠١٢

الستضافة المعرض الثاني ) إمارة الشارقة(اللجنة بالعرض الذي قدمته دولة اإلمارات العربية المتحدة 
، ٢٠١٣كانون األول / ديسمبر١٨-١٦لألغذية الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 

الدول األعضاء وحثت مية التجارة وغرفة الشارقة للتجارة والصناعة،  المركز اإلسالمي لتنبالتعاون مع
 .أن تشارك بفاعلية في هذا المعرض

 

  لتنظيم التجارة لتنمية اإلسالمي والمركز المغرب مملكة لحكومة تقديرها عن اللجنة أعربت .٤١
 نيسان/أبريل ١٤-١١ في اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء للدول اليدوية للحرف األول المعرض

 .البيضاء الدار في ٢٠١٣
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١٤ 

 وجمهورية غينيا، وجمهورية اإلسالمية، إيران جمهورية من المقدمة بالعروض اللجنة رحبت .٤٢
 عشر والسادسة عشر والخامسة عشر الرابعة اتاالجتماع الستضافة السعودية العربية والمملكة العراق،
 األعوام في وذلك اإلسالمي، التعاون منظمة في عضاءاأل للدول التجارية للمعارض عشر والسابعة
 هذه في الفاعلة المشاركة على األعضاء الدول وحثت التوالي، على ٢٠١٩و ٢٠١٧و ٢٠١٥و ٢٠١٣

 .المعارض

 

 الزراعية األنشطة للصناعة السادس لمعرضل عمان سلطنة الستضافة تقديرها عن اللجنة أعربت .٤٣
 مسقط في ،٢٠١٣ أيار/مايو ١٦-١٣ في اإلسالمي، التعاون ةمنظم في األعضاء للدول والتجارية

 .الشمس وشركة التجارة لتنمية اإلسالمي المركز مع بالتعاون وذلك عمان، بسلطنة
 

 للدول للصحة الثاني المعرض الستضافة السنغال جمهورية من المقدم بالعرض اللجنة رحبت .٤٤
 المركز مع بالتعاون وذلك دكار، في (OIC Health Expo)" اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
 الدول حثت كما ،٢٠١٤ عام في بالسنغال الخارجية للتجارة الدولي والمركز التجارة، لتنمية اإلسالمي
 .المعرض هذا في بفاعلية المشاركة على األعضاء

 
 

 بالقطاعات الخاصة ارضالمع من المزيد إقامة التجارة لتنمية اإلسالمي المركز من اللجنة طلبت .٤٥
 .األنشطة هذه في المهنية الخبرات من االستفادة ومواصلة

 
 

 لتحسين جديدة ووسائل أساليب في البحث التجارة لتنمية اإلسالمي المركز من اللجنة طلبت .٤٦
 التعاون منظمة في األعضاء الدول في المعنية الجهات مع بالتعاون التجارية، معارضه مضمون

 . العالم أنحاء جميع من الزائرين جذب بهدف اإلسالمي،
 

 المعارض إدارة "تضمين على تركيا في السلع وتبادل الغرف اتحاد إلى شكرها اللجنة أزجت .٤٧
 اإلسالمية المؤسسة (للتنمية اإلسالمي البنك– تركيا في السلع وتبادل الغرف اتحاد برنامج تحت" للغرف
 تبادل بغية الغرفة وأكاديمية والزراعة والصناعة تجارةلل إلسالمية الغرفة-)التجارة لتمويل الدولية
 .التجارة لتنمية اإلسالمي والمركز األعضاء الدول مع خبراته
 

 سير تقارير  الكومسيك دورات إلى ترفع أن التجارة لتنمية اإلسالمي المركز من اللجنة طلبت .٤٨
 بالدول المتخصصة لمعارضا من وغيرها والسياحية التجارية المعارض حول منتظمة بصورة العمل

 .اإلسالمي التعاون بمنظمة األعضاء
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 كما التجارة، لتنمية اإلسالمي المركز ينظمها أن المقرر األخرى بالمعارض علما اللجنة أخذت .٤٩
 .الفعاليات هذه في المشاركة األعضاء الدول من طلبت

 )٧ رقم المرفق في التجارة ميةلتن اإلسالمي المركز ينظمها أن المقرر المعارض قائمة من نسخة ترد (
 

  

 التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة بتعزيز الخاصة االسترشادية الخريطة) ج
 اإلسالمي

  

 بين فيما التجارة بتعزيز المعني التشاوري للفريق الخامس االجتماع "بتقرير علماً اللجنة أحاطت .٥٠
- ٢٧ في المغربية بالمملكة البيضاء، الدار في عقد والذي ،"اإلسالمي عاونالت بمنظمة األعضاء البلدان

  .٢٠١٣ شباط/فبراير ٢٨
 

 التابعة المؤسسات من الفاعلة المشاركة مع بأعماله االضطالع التشاوري الفريق من اللجنة طلبت .٥١
 وفقا وكذا ومسيك،الك عن الصادرة الصلة ذات القرارات مع يتماشى وبما اإلسالمي، التعاون لمنظمة
  .إليها المسندة للمهام

 

 ومجموعة التجارة لتنمية اإلسالمي وللمركز المغربية، المملكة لحكومة تقديرها عن اللجنة أعربت .٥٢
 اإلسالمي التعاون لمنظمة المستوى رفيع المنتدى "وتنظيم باستضافة، الضطالعها للتنمية اإلسالمي البنك
 البيضاء الدار في" اإلقليمي االقتصادي التعاون لتعزيز الواحد الشباك ومبادرة التجارة تيسير بشأن

  .٢٠١٣ شباط/فبراير ٢٦ - ٢٥ من) المغربية المملكة(
 

 التجارة، لتنمية اإلسالمي والمركز التركية، الجمهورية حكومة من لكل تقديرها عن اللجنة أعربت .٥٣
 بشأن المنعقد للمنتدى لتنظيمها االختراع راءاتلب التركي والمعهد للتنمية اإلسالمي البنك ومجموعة
 التركية، بالجمهورية أنقرة، في ٢٠١٢ الثاني تشرين/نوفمبر ٩-٨ في الصناعية الملكية سياسات

  .التركية الدولية والتعاون التنسيق وكالةو الفكرية للملكية العالمية المنظمة مع باالشتراك
 

 والتطوير، البحث تكاليف بتحديد المعني المنتدى باستضافة ةالمغربي المملكة بدعوة اللجنة رحبت .٥٤
 اإلسالمي المركز سينظمه والذي األعضاء، البلدان بين فيما الفكرية والملكية التكنولوجية واالبتكارات

 للملكية العالمية المنظمة مع باالشتراك والتجارية الصناعية للملكية المغربى المكتبو التجارة لتنمية
 بفعالية المشاركة على األعضاء البلدان وحثت ،٢٠١٣ تموز/يوليو ٥-٤ من البيضاء الدار في الفكرية

 . المنتدى ذلك في
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 بالبيانات التجارة لتنمية اإلسالمي المركز تزويد في االستمرار األعضاء الدول من اللجنة طلبت .٥٥
  .التنظيمية وقواعدهما واالستثمار التجارة بإحصائيات المتعلقة

  

 العالمية التجارة بمنظمة المتعلقة الفنية المساعدة)  د
  

 لتنمية اإلسالمي والمركز للتنمية، اإلسالمي البنك ومجموعة التركية، الجمهورية اللجنة شكرت .٥٦
 الدول لصالح العالمية التجارة بمنظمة المتعلقة والندوات التدريبية الدورات بتنظيم قيامها على التجارة

 . األعضاء

  

 تقديم في االستمرار إلى التجارة لتنمية اإلسالمي والمركز للتنمية اإلسالمي البنك اللجنة دعت .٥٧
  .العالمية التجارة بمنظمة المرتبطة بالقضايا يتعلق فيما األعضاء للدول الفنية المساعدة

 

 .العالمية التجارة لمنظمة طاجيكستان جمهورية بانضمام اللجنة رحبت .٥٨

 

  التجارة بتمويل المتعلقة األنشطة) ه
 

 األموال وحشد للتنمية اإلسالمي البنك بمجموعة الخاصة التجارة تمويل بأنشطة علماً اللجنة أحاطت .٥٩
 الـ نسبة تحقيق في بدوره يسهم مما األعضاء، بالدول التجارة عمليات تمويل بغية الدولي السوق من
  .اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء انالبلد بين فيما البينية للتجارة المستهدفة% ٢٠
 

 ) التجارة لتمويل الدولية اإلسالمية المؤسسة (للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة من اللجنة طلبت .٦٠
 شبه للسلع األجل والطويل المتوسط التمويل من كل تغطي جديدة ائتمانية صكوك تطوير في النظر

  .والرأسمالية الرأسمالية
  

  اإلسالمية للبلدان والمعايير القياسي التوحيد لمعهد بالتجارة الصلة تذا األنشطة) و
 

 وأعربت اإلسالمية، للبلدان والمعايير القياسي التوحيد لمعهد البروز من المزيد بتحقق اللجنة رحبت .٦١
 نطاق توسيع في المساهمة بغية تخصصه نطاق في القدرات بناء ألنشطة لتنظيمه للمعهد تقديرها عن
  .اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية جارةالت
 

 ٩- ٨ من اإلسالمية للبلدان والمعايير القياسي التوحيد معهد منتدى بتنظيم اللجنة رحبت كما .٦٢
 في والمهنيين الخبراء لجمع منبراً بوصفه التركية بالجمهورية أنطاليا، في ٢٠١٢ الثاني تشرين/نوفمبر
 .والمعايير واالعتماد القياسي، التوحيد تمجاال
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 رعاية تحت القياسي، للتوحيد ولجنة اعتماد لجنة وكذا فنية، لجان سبع بإنشاء كذلك اللجنة رحبت .٦٣
 المعايير توحيد تطوير وتيرة من بدوره سيسرع مما اإلسالمية، للبلدان والمعايير القياسي التوحيد معهد

 لمنظمة التابعة والمؤسسات األعضاء الدول دعت كما األعضاء، بلدانال في والمقايس واالعتمادات
  .اإلسالمية للبلدان والمعايير القياسي التوحيد معهد أنشطة لمساندة اإلسالمي التعاون

 

 ولبنان ومصر فاسو وبوركينا السعودية العربية والمملكة فلسطين من كل بعضوية اللجنة رحبت .٦٤
  .اإلسالمية للبلدان والمعايير القياسي يدالتوح معهد في وأفغانستان

 

 والمعايير القياسي التوحيد معهد إلى باالنضمام بعد تبادر لم التي األعضاء الدول من اللجنة طلبت .٦٥
  .المعهد يوفرها التي الخدمات من االستفادة بغية بذلك يبادر أن اإلسالمية للبلدان

 

  )األعمال لجدو من ٥ البند (واالتصاالت بالنقل النهوض
 

 آذار/مارس ٢٨ يوم بالنقل المعني الكومسيك عمل لفريق األول االجتماع بانعقاد اللجنة رحبت .٦٦
  .أنقرة في ٢٠١٣

 

 االتصال بنقاط الكومسيك تنسيق مكتب بإخطار بعد تبادر لم التي األعضاء الدول من اللجنة طلبت .٦٧
 الثاني االجتماع في بفعالية المشاركة على وشجعتها ، بالنقل المعني العمل بفريق تتعلق التي بها الخاصة
  .٢٠١٣ عام من األخير الربع خالل انعقاده المزمع بالنقل المعني الكومسيك عمل لفريق

 

 حديد سكك خط مشروع حول الجدوى قبل ما بدراسات المتعلقة األخيرة بالتطورات اللجنة رحبت .٦٨
 اإلسالمي التعاون منظمة بين التعاون إطار في اإلسالمي التعاون لمنظمة التابع بورسودان -داكار

 القطاعات حول الصلة ذات الوثائق رفع المشاركة األعضاء الدول من اللجنة طلبتو. اإلفريقي واالتحاد
 ألحد المرتقب االنعقاد قبل اإلجراءات من المزيد اتخاذ بغية وذلك الحديد سكك بخطوط المعنية الوطنية

  .المشروع هذا حول المانحين مؤتمرات
  

  )األعمال جدول من ٦ البند (وتنافسي مستدام سياحي قطاع تنمية
 

 اتجاه "عنوان تحت بالسياحة المعني الكومسيك عمل لفريق األول االجتماع بانعقاد اللجنة رحبت .٦٩
 ٢٠١٣ نيسان/إبريل ٢٥ في" الكومسيك منطقة في المجتمعية السياحة: المستدامة السياحة تنمية في جديد
 . أنقرة في
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 االتصال بنقاط الكومسيك تنسيق مكتب بإخطار بعد تبادر لم التي األعضاء الدول من اللجنة طلبت .٧٠
 االجتماع في بفعالية المشاركة على وشجعتها بالسياحة، المعني العمل بفريق يتعلق فيما بها الخاصة

  .٢٠١٣ عام من األخير الربع خالل دهانعقا المزمع بالسياحة المعني الكومسيك عمل لفريق الثاني
 

 التعاون لمنظمة الخاص للقطاع السياحة لمنتدى األول االجتماع "بتقرير علماً اللجنة أحاطت .٧١
 التركية، بالجمهورية إزمير، في ٢٠١٢ األول كانون/ديسمبر ٨-٧ في المنعقد" الكومسيك/اإلسالمي

 في بفعالية المشاركة على السياحة قطاع في الخاص اعالقط ممثلي تشجيع األعضاء الدول من وطلبت
  .٢٠١٣ األول كانون/ديسمبر في انعقاده المزمع للمنتدى الثاني االجتماع

 

 اإلسالمي السياحة وزراء لمؤتمر الثامن االجتماع باستضافة جامبيا جمهورية بعرض اللجنة رحبت .٧٢
 هذا في بفعالية المشاركة على األعضاء الدول وحثت بانجول، في ٢٠١٣ األول كانون/ديسمبر ٥-٣ في

 .االجتماع
 

 الفنادق إدارة "حول تدريبي برنامج لتنظيمها التركية للجمهورية تقديرها عن اللجنة أعربت .٧٣
 التركية، بالجمهورية أنطاليا، في ٢٠١٣ نيسان/إبريل ٢٠-١٦ في" السياحية الشركات ومشروعات

 تنظيم إلى األعضاء الدول اللجنة ودعت. للكومسيك والعشرين الثامنة ورةللد الصلة ذي القرار مع تماشياً
  .مماثلة برامج

 

 حدائق شبكة في المستدامة السياحة تنمية مشروع وضع المشاركة األعضاء الدول من اللجنة طلبت .٧٤
 إلى تقدمها التي بها الخاصة التنمية برامج أولويات قائمة على أفريقيا غرب في للحدود عابرة ومحميات
 االجتماع إلى الوطنية بالقطاعات المتعلقة المشروعات رفع وكذا األطراف، ومتعددي ثنائي المانحين

 طلبت كما. المشروع لتمويل الالزمة المدخرات تعبئة تيسير بغية وذلك المشروع، تسيير للجنة القادم
 لذينوا أنقرة، ومركز التجارة يةلتنم اإلسالمي والمركز للتنمية، اإلسالمي البنك مجموعة من اللجنة

  .الصدد هذا في جهود من تبذله ما دعم المتحدة لألمم التابعة العالمية السياحة بمنظمة عالقات تربطهم
  

  )األعمال جدول من ٧ البند( الغذائي األمن واستدامة الزراعة قطاع إنتاجية زيادة
 

 ٦ في انعقاده المزمع بالزراعة لمعنيا الكومسيك عمل لفريق األول باالجتماع اللجنة رحبت .٧٥
 تحسين: الكومسيك منطقة في الزراعية اإلنتاجية زيادة ""عنوان تحت أنقرة في ٢٠١٣ حزيران/يونيو

 أن بالزراعة المعنية الكومسيك عمل مجموعة في سجلت التي األعضاء الدول من وطلبت ،"الري قدرات
 .الجتماعا هذا في الصلة ذات مؤسساتها مشاركة من تتأكد
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 بنقاط بالزراعة المعنية الكومسيك عمل مجموعة تخطر لم التي األعضاء الدول من اللجنة طلبت .٧٦
  . لها األول االجتماع في تشارك وأن بذلك، تبادر أن بها، الخاصة االتصال

 

 فمختل حول تدريبية دورات تنظيم في أنقرة ومركز التركية الجمهورية بجهود اللجنة رحبت .٧٧
 بناء برنامج إطار في وذلك األعضاء، الدول في الغذائي باألمن والخاصة والزراعية الفنية، الجوانب
  .اإلسالمي التعاون لمنظمة الزراعية القدرات

 

 االنتهاء بغية  الحكومات خبراء مجموعة اجتماع لتنظيم كازاخستان جمهورية بعرض اللجنة رحبت .٧٨
-١١ من كازاخستان في اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة الغذائي ألمنا لمؤسسة التأسيسية الوثيقة من
 . االجتماع هذا في بفعالية تشارك أن األعضاء الدول من وطلبت ، أستانا، في ٢٠١٣ حزيران/يونيو ١٣

  

 التعاون لمنظمة السابع الوزاري المؤتمر باستضافة السنغال جمهورية بعرض اللجنة رحبت .٧٩
  .داكار في ٢٠١٣ الثاني تشرين/نوفمبر ١٦-١٤ في الزراعية والتنمية الغذائي مناأل حول اإلسالمي

  
 ٢١-١٨ في عقدها المزمع للكومسيك والعشرين التاسعة الدورة مواعيد االعتبار في تأخذ إذ .٨٠

 مواعيد تغيير في النظر السنغال جمهورية حكومة من اللجنة طلبت ،٢٠١٣ الثاني تشرين/نوفمبر
  .بفعالية فيه المشاركة األعضاء للدول يتسنى تىح المؤتمر

  

  )األعمال جدول من ٨ البند (الفقر على القضاء
 

 عقده المقرر الفقر، حدة من بالتخفيف المعني الكومسيك عمل لفريق األول باالجتماع اللجنة رحبت. ٨١
 الدول في للفقراء اإلنتاجية القدرة تعزيز "عنوان تحت ٢٠١٣ عام حزيران/ يونيو ٢٧ يوم أنقرة في

 التي األعضاء الدول من اللجنة وطلبت ،"البشري المال برأس النهوض خالل من بالكومسيك األعضاء
 المؤسسات مشاركة ضمان الفقر حدة من بالتخفيف المعني الكومسيك عمل فريق في بالفعل سجلت
  .االجتماع هذا في لديها المعنية

 

 الكومسيك عمل بفريق المعنية االتصال نقاط تخطر لم التي ء،األعضا الدول من كذلك اللجنة طلبت. ٨٢
 .العمل لفريق األول االجتماع في وتشارك بهذا تبادر أن لديها، الفقر حدة من بالتخفيف المعني

 

  أفريقيا لتنمية الخاص والبرنامج للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق) أ
 

 التضامن صندوق أمام تعهدات قدمت التي اءاألعض الدول إلى طلبها جديد من اللجنة أكدت. ٨٣
 األعضاء الدول في أكثر مشروعات تمويل من الصندوق يتمكنل بالتزاماتها تفي أن للتنمية اإلسالمي

  .اإلسالمية واألقليات والمجتمعات
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 وتكثيف بذل أجل من للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق قدمها التي بالمبادرات اللجنة رحبت. ٨٤
  .والمناصرة الموارد تعبئة إلى الرامية الجهود

 

 مختلف من الموارد تعبئة أجل من للتنمية اإلسالمي البنك يبذلها التي بالجهود كذلك اللجنة رحبت. ٨٥
  .أفريقيا لتنمية الخاص البرنامج لتنفيذ التمويل مؤسسات

 

 عمل خطة صياغة أجل من ةللتنمي اإلسالم البنك مجموعة قدمتها التي بالمبادرة علما اللجنة أخذت. ٨٦
 .البرامج فعالية وتقييم للمشروعات الفعال التنفيذ لتسهيل

 

  

  اإلسالمي التعاون بمنظمة الخاص القطن برنامج) ب
 

 التسييرية للجنة السادس االجتماع لتنظيمها التركية الجمهورية إلى شكرها عن اللجنة أعربت. ٨٧
 .أنقرة في ٢٠١٣ نيسان/ أبريل ٣ يوم القطن شأنب اإلسالمي التعاون منظمة عمل بخطة الخاصة

 

 مجموعة من طلبت كما المشروعات بعض لتمويله للتنمية اإلسالمي البنك إلى الشكر اللجنة أزجت. ٨٨
 المالئمة القنوات خالل من قُدمت التي المشروعات باقي في النظر من االنتهاء للتنمية اإلسالمي البنك

  .المالي الدعم على للحصول
 
 

 بشكل العمل سير تقارير تقدم أن للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة إلى طلبها جديد من اللجنة أكدت. ٨٩
  .التمويل أجل من فيها النظر يتم التي المشروعات وضع حول الكومسيك اجتماعات إلى منتظم

 

 من للخبراء طنالق مجال في القدرات لبناء برنامجاً التركية الجمهورية بتنظيم اللجنة رحبت. ٩٠
  .القطن لبحوث نازيلي معهد في ٢٠١٣ حزيران/ يونيو ٣ يوم من بداية أسبوعين لمدة يستمر أفغانستان

 

 الدول في تدريبية دورات لتنظيم أنقرة مركز يبذلها التي بالجهود التقدير مع علما اللجنة أخذت. ٩١
 التعاون بمنظمة القطن تدريب برنامج إطار في وذلك بالقطن، متعلقة جوانب عدة حول األعضاء
 لتنفيذ أنقرة مركز مع التعاون تعزيز على القطن بأبحاث المعنية التميز مراكز اللجنة وحثت. اإلسالمي

 .التدريبية الدورات هذه
 
  

  اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني والتدريب بالتعليم الخاص البرنامج) ج
 

 برامج وتنفيذ إنشاء أجل من أنقرة مركز يبذلها التي المتواصلة بالجهود رالتقدي مع اللجنة أخذت. ٩٢
 إطار في األعضاء للدول االهتمام ونقاط المجاالت من العديد في القدرات لبناء متنوعة تدريبية ودورات
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 أجل من وذلك اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني والتدريب بالتعليم الخاص البرنامج
 .البلدان هذه في وجودتها البشرية الموارد قدرات تعزيز

 

 ومبادرات مشروعات وتنفيذ وضع مواصلة للتنمية اإلسالمي والبنك أنقرة مركز من اللجنة طلبت. ٩٣
 التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني والتدريب بالتعليم الخاصة الفرعية البرامج إطار في جديدة

 التي القدرات لبناء المتنوعة البرامج في تشارك أن األعضاء الدول كذلك جنةالل وناشدت اإلسالمي،
 منظمة في األعضاء للدول المهني والتدريب بالتعليم الخاص البرنامج إطار في أنقرة مركز ينظمها
 االتصال نقاط تلعبه الذي الدور تنشيط خالل من وذلك البرامج، هذه تدعم وأن اإلسالمي، التعاون
 .الهام البرنامج هذا في الوطنية

  
 اإلسالمي البنك ومجموعة أنقرة مركز ِقبل من المبذولة بالجهود التقدير مع علما اللجنة أخذت. ٩٤

 الدول في والصراعات الطبيعية الكوارث إدارة "عنوان تحت الشاملة الدراسة إتمام أجل من للتنمية
 التاسعة دورتها في الكومسيك إلى تقديمها سيتم يالت ،"متكامل نهج: اإلسالمي التعاون بمنظمة األعضاء
  .والعشرين

 

 من للتنمية اإلسالمي البنك ومجموعة أنقرة مركز ِقبل من المبذولة بالجهود كذلك علما اللجنة أخذت. ٩٥
 ٢٠١٣ حزيران/ يونيو ٢٨ إلى ٢٦ من" الفقر من للحد االبتكارية الحلول "حول عمل ورشة تنظيم أجل
  .أنقرة في
 البرنامج تحت أنقرة مركز ينظمها أن المقرر والتدريبات القدرات بناء برامج قائمة من نسخة دتر(

  )٨ رقم المرفق في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني والتدريب بالتعليم الخاص
  

  )األعمال جدول من ٩ البند (المالي التعاون أواصر توطيد
 

 عقده والمقرر للكومسيك، التابع بالتمويل المعني العمل لفريق األول جتماعاال بتنظيم اللجنة رحبت. ٩٦
 مكتب بإخطار تقم لم التي األعضاء، الدول من اللجنة طلبت كما. أنقرة في ٢٠١٣ من الثاني النصف في

 من تتمكن حتى ممكن وقت أقرب في بذلك تبادر أن بها الخاصة، االتصال بنقاط الكومسيك تنسيق
  .االجتماع هذا في المشاركة

  

 البورصات بين التعاون  )أ 
 

 توطيد نحو اإلسالمي التعاون منظمة بورصات منتدى حققها التي االنجازات على اللجنة أكدت. ٩٧
 في بفعالية تشارك أن إلى األعضاء الدول دعت كما األعضاء، الدول بورصات بين التعاون أواصر

 .المنتدى يعقدها التي االجتماعات
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 اللجنة طلبت والعشرين، الثامنة دورتها في الكومسيك به خرجت الذي الصلة ذي بالقرار كرتذ إذ. ٩٨
 بورز أند ستاندرد لمؤشر للترويج الالزم الدعم تقديم للتنمية اإلسالمي والبنك األعضاء الدول من كل من

  .األعضاء البلدان في الكومسيك/اإلسالمي التعاون لمنظمة
 

 بورصات لمنتدى السابع االجتماع الستضافة اسطنبول بورصة قدمته الذي بالعرض اللجنة رحبت. ٩٩
 اسطنبول، في ،٢٠١٣ أيلول/سبتمبر في عقده والمزمع اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول

 .االجتماع في بفعالية المشاركة األعضاء الدول من طلبت كما
 

 

  لالما لسوق التنظيمية الجهات بين فيما التعاون) ب
 

 رأس ألسواق التنظيمي الكومسيك منتدى سياق في تحقيقها تم التي باإلنجازات علماً اللجنة أخذت. ١٠٠
 العمل وفريق المنتدى بها يضطلع التي لألنشطة الالزم الدعم تقدم أن األعضاء الدول ودعت المال،
  .به المعني

 

 الثاني االجتماع الستضافة ركيةالت المال رأس أسواق هيئة من المقدم بالعرض اللجنة رحبت. ١٠١
. اسطنبول في ،٢٠١٣ أيلول/سبتمبر في عقده المقرر المال، رأس ألسواق التنظيمي الكومسيك لمنتدى

  .االجتماع في بفعالية المشاركة إلى األعضاء الدول اللجنة دعت كما
 

  

 النقدية والمؤسسات المركزية البنوك بين فيما التعاون) ج
  

 بين الوثيق بالتعاون ورحبت العالمي، المالي بالوضع تتعلق التي السارية بالمخاوف اللجنة أقرت. ١٠٢
  .األعضاء الدول في النقدية والمؤسسات المركزية البنوك

 

 عشر الثالث االجتماع الستضافة السعودية العربية المملكة من المقدم بالعرض اللجنة رحبت. ١٠٣
 الثاني تشرين/نوفمبر ٢٨-٢٧ من وذلك اإلسالمي، التعاون ظمةلمن المالية والمؤسسات المركزية للبنوك
 الدول على األخيرة الدولية المالية التنظيمية اإلصالحات أثر "يكون أن المقرر ومن. جدة في ،٢٠١٣

 أن األعضاء الدول من اللجنة طلبت كما. لالجتماع عنواناً" اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
  .جتماعاال في بفعالية تشارك
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  )األعمال جدول من ١٠ البند( االقتصادي التعاون في الخاص القطاع دور تعزيز
 

  الخاص القطاع اجتماعات  ) أ
 

 لصالح والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة نظمتها التي باألنشطة علماً اللجنة أحاطت. ١٠٤
 لمنتدى السادس االجتماع ذلك في بما سالمي،اإل التعاون بمنظمة األعضاء الدول داخل الخاص القطاع
 األول كانون/ديسمبر ١٤-١٢ من البحرين مملكة في عقده تم الذي اإلسالمية الدول في األعمال سيدات
 التعاون منظمة في األعضاء للدول المشروعات ريادة بتنمية الخاص التدريب برنامج وكذا ،٢٠١٢

 .٢٠١٣ آذار/مارس ٢٠-١٨ من المتحدة العربية ماراتباإل الشارقة، في عقده تم الذي اإلسالمي
  

 في تنظيمها المقرر والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة بأنشطة علماً اللجنة أحاطت. ١٠٥
  .األنشطة هذه في المشاركة األعضاء الدول داخل الخاص بالقطاع أهابت كما ،٢٠١٣

 المقرر الزراعةو والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة بها تضطلع التي األنشطة قائمة من نسخة ترد(
  )٩ رقم المرفق في ٢٠١٣ عام في إقامتها

  

 الستضافة التركية بالجمهورية والتجارة الجمارك وزارة به قامت الذي باإلعالن اللجنة رحبت -١٠٦
 منظمة في ءاألعضا الدول في التجاري السجل هيئات ببن الخبرات وتبادل التعاون "حول العمل ورشة

 ممن طلبت كما التركية، بالجمهورية أنقرة في ٢٠١٣ أيلول/سبتمبر ١٢-١١ من" اإلسالمي التعاون
  .العمل ورشة في بفاعلية المشاركة األعضاء الدول

 

  

 البلدان في المباشر األجنبي االستثمار تدفقات زيادة "بشأن النظر وجهات تبادل لجلسات اإلعداد
  )األعمال جدول من ١١ البند (اإلسالمي اونالتع منظمة في األعضاء

 

 االستثمار تدفقات "حول النظر وجهات تبادل بجلسة الخاصة باإلعدادات علماً اللجنة أخذت. ١٠٧
 المشاركة األعضاء الدول من وطلبت ،"اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول المباشر األجنبي
 مع بالتعاون تنظيمها أنقرة ومركز الكومسيك تنسيق لمكتب المقرر التحضيرية العمل ورشة في بفعالية

 ٢٥-٢٤ في) الصادرات وائتمان االستثمار لتأمين اإلسالمية المؤسسة (للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة
  .التركية بالجمهورية أنقرة، في ٢٠١٣ أيلول/سبتمبر

 

 إلى المباشرة األجنبية االستثمارات بشأن القطرية تقاريرها رفع األعضاء الدولة من اللجنة طلبت. ١٠٨
 أثناء توزيعها بغية وذلك ،٢٠١٣ األول، تشرين/أكتوبر ١٥ أقصاه موعد في الكومسيك تنسيق مكتب
  .للكومسيك والعشرين التاسعة الدورة
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  للكومسيك الثالثين للدورة النظر وجهات تبادل جلسة في طرحها يمكن التي الموضوعات  ) أ

 النظر وجهات لتبادل الوزارية الجلسة خالل المقترحة التالية بالموضوعات اًعلم اللجنة أخذت. ١٠٩
  :للكومسيك الثالثين للدورة

                    بالدول السياحة قطاع تنمية في والخاص العام القطاعين بين الشراكات دور: األول الموضوع
  اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
                     بمنظمة األعضاء الدول في اإلسالمية المالية دماتالخ إلى لوصولا رتيسي: الثاني الموضوع

 اإلسالمي التعاون

                     بمنظمة األعضاء الدول في تجاري تمويل على الحصول عملية تسهيل: الثالث الموضوع
 اإلسالمي التعاون

 اإلسالمي التعاون بمنظمة األعضاء دولال في الرسمي غير االقتصاد إدارة: الرابع الموضوع

   للمساعدات فاعلة وسياسات استراتيجيات ووضع المساعدات كفاءة تعزيز: الخامس الموضوع
 
  

 آرائها على التعرف بغرض األعضاء الدول على استبيانات توزيع أنقرة مركز من اللجنة طلبت. ١١٠
 ومن. للكومسيك والعشرين التاسعة الدورة أمام بها تقرير ورفع الذكر، سابقة بالموضوعات يتعلق فيما

 وجهات تبادل لجلسة المقترح الموضوع هو أصوات أعلى على الحاصل الموضوع يكون أن المقرر
 .للكومسيك الثالثين الدورة أثناء النظر

 

  )األعمال جدول من ١٢ البند( الكومسيك لمشروعات الجديد للتمويل عرض
 

 التمويل مشروع حول الكومسيك تنسيق مكتب من المقدم بالعرض اتقديره عن اللجنة أعربت .١١١
  .الكومسيك استراتيجية أدخلته الذي للكومسيك الجديد

 

 إقامتها المقرر من التي المشروعات تسليم إلى األولى بالدعوة الخاصة باإلعدادات اللجنة رحبت. ١١٢
 أدخلتها التي للكومسيك لجديدةا المشروعات دورة إدارة آلية إطار في ٢٠١٣ أيلول/سبتمبر في

  .الكومسيك استراتيجية
 

 إلى اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة الصلة ذات المؤسسات وكذا األعضاء، الدول اللجنة دعت. ١١٣
 .المحدد الزمني اإلطار خالل الكومسيك تنسيق مكتب إلى مشروعاتها تقديم
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 تشرين/نوفمبر ٢١-١٨ اسطنبول، (لكومسيكل والعشرين التاسعة للدورة األعمال جدول مشروع
  )األعمال جدول من ١٣ البند( )٢٠١٣ الثاني

 
 

  .والعشرين التاسعة دورتها في الكومسيك إلى األعمال جدول مشروع رفع اللجنة قررت. ١١٤
  )١٠ رقم المرفق في للكومسيك والعشرين التاسعة الدورة أعمال جدول مشروع من نسخة ترد(
 
 

 المكتب عضاءأ عضوية تجديد
  

 المناطق حالياً تمثل التي األعضاء الدول إخطار الكومسيك تنسيق مكتب من اللجنة طلبت. ١١٥
 كازاخستان، وجمهورية مالي، جمهورية: وهي أال للرئيس، نائباً بوصفها المكتب في الثالثة الجغرافية

 جدد ألعضاء بترشيحات قدمالت بغية منطقتها في الواقعة األعضاء الدول مع تتشاور أن قطر، ودولة
  ).للكومسيك والعشرين التاسعة الدورة انعقاد أثناء بشأنها التقرير أجل من للمكتب

 

 

 وتقدير شكر
  

 بوصفها التركية، الجمهورية من كل بذلتها التي للجهود تقديرها عن وأعربت الشكر اللجنة أزجت. ١١٦
 الكومسيك، تنسيق ومكتب اإلسالمي، لتعاونا لمنظمة واألمانة األعضاء، والدول المضيفة، الدولة

 اإلسالمية والغرفة التجارة،  لتنمية اإلسالمي والمركز أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي البنك ومجموعة
 الشركاء وجميع اإلسالمية، للبلدان للمعايير القياسي التوحيد ومعهد والزراعة، والصناعة للتجارة

 هذا في" العمل جلسات"بـ الخاص القسم في ذكرها الوارد األنشطة واأقام الذين اآلخرين المتعاونين
 . التقرير

  
 الختامية الجلسة

  

 التنمية وزارة وكيل نائب يمان، أحمد الدكتور معالي ترأسها التي الختامية جلستها خالل  .١١٧
 تنسيق مكتب من اللجنة وطلبت. ومرفقاته بها الخاص التقرير اللجنة اعتمدت ،التركية بالجمهورية
 والعشرين التاسعة الدورة أمام ورفعه األعضاء، الدول على التقرير بتمرير تقوم أن الكومسيك
 .للكومسيك

 

 البروفيسور معالي رسالة االقتصادية، الشئون بإدارة مدير دارزي، حسين غالم السيد معالي قرأ. ١١٨
 معالي أعرب رسالته، وفي. اإلسالمي التعاون لمنظمة العام األمين أوغلو، إحسان الدين أكمل
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 قدمته لما وشعباً، حكومة التركية، للجمهورية تقديره خالص عن أوغلو إحسان الدين أكمل البروفيسور
  .الوفود لكافة معهودال وفادةال وحسن ضيافةال كرمل كذاو أخوي، شعور من
 

 للجنة والعشرين التاسع اعاالجتم في المشاركون بعث مالي، جمهورية وفد رئيس من بمبادرة. ١١٩
 رئيس جول، اهللا عبد الرئيس فخامة إلى والعرفان الشكر آيات بأسمى الكومسيك عن المنبثقة المتابعة

 وشعباً، حكومة التركية، للجمهورية وكذا للكومسيك، رئيساً بوصفه الحكيمة لقيادته التركية، الجمهورية
  .االجتماع الستضافة ترتيبات من أعدوه ولما الوفادة، وحسن الضيافة كرم من أبدوه لما
 

 من المشاركون به قام لما شكره خالص عن الختامية، كلمته في يمان، أحمد األستاذ معالي أعرب. ١٢٠
 فيما االقتصادي التعاون لتعزيز هائل تقدم من إحرازه تم ما على وأكد. قيمة وإسهامات فاعلة مشاركة

 في الكومسيك، عن المنبثقة المتابعة لجنة أقرتها التي وصياتالت أهمية وعلى األعضاء، الدول بين
 المالي، التعاون أهمية مدى على الضوء يمان أحمد األستاذ معالي سلط وإذ. والعشرين التاسع اجتماعها
 الدول اقتصادات أجل من المباشرة األجنبية االستثمارات تدفقات وتشجيع االستثمار، مناخ وتحسين

 أكد فقد المباشرة، األجنبية لالستثمارات العالمية التدفقات من البسيط الكومسيك ولد ونصيب األعضاء،
 البلدان إلى المباشرة األجنبية االستثمارات تدفقات زيادة "اختيار أهمية مدى على يمان األستاذ معالي

 والعشرين التاسعة للدورة النظر وجهات تبادل جلسةل عاًموضو "اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
 .لكومسيكل
  

 وممثلي األعضاء، الدول لوفود وامتنانه شكره عن معربا كلمته يمان أحمد األستاذ معالي اختتم. ١٢١
 الفوريين، والمترجمين الكومسيك، تنسيق ومكتب اإلسالمي، التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات

 .االجتماع نظيمت في شاركوا الذين اآلخرين والعاملين التحريريين، والمترجمين

 
----------- 

------- 
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 األصل: باالنجليزية

   قائمة المشاركين  

 عن الكومسيك والعشرين للجنة المتابعة المنبثقة التاسعفي االجتماع     

)٢٠١٣ أيار/ مايو ١٥- ١٤(أنقرة،    
 
 
A.  MEMBER STATES OF THE OIC 

 
REPUBLIC OF CAMEROON 
 
-     H.E. IYA  TIDJANI  
      Ambassador of the Republic of Cameroon in Riyadh  
 
-     Mr. EVANE EVARISTE 
      Attache of Prime Minister’s Services    
 
-     Mr. BOUBA  AOUSSINE 
      Inspector, Ministry of Commerce 
  
-     Ms. MBUR TASHA ANNA BANINLA 
      Sub-Director in charge of the Relations with OIC,  
      Ministry of External Relations of Cameroon     
  
-     Mr. AHMAD MALLAM 
      Research Officer, Ministry of Economy and Planning 
  
ARAB REPUBLIC OF EGYPT    
                   

- Ms. AMANY MAHMOUD FAHMY 
Deputy Assistant Minister for International Economic Relations,  
Ministry of Foreign Affairs 

 

- Mr. EHAB MOHAMED FATHY 
       Head of COMCEC Department, Ministry of Industry and Foreign Trade 

 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
 
- Mr. MOHAMMAD SABBAGH ZIARANI 
       Division Chief, Office for Loans,  
       International Organizations and Institutions, Organization for Investment,  
       Ministry of Finance 
 
- Dr. MOHAMMAD HOSSEIN SHOJA’EE 
       Advisor to the Centre for Islamic Research and Studies, Chamber of Commerce of Iran 
 
- Mr. HASSA MOLLA JAFARI 
       Counsellor, Embassy of Iran in Ankara  
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REPUBLIC OF IRAQ   
 
-       Mr. ABDUL SAMED JABER HASSAN 
        Expert, International Organizations Department 
 
-       Mr. FAREJ MOHAMMAD ABDULLAH 
        Manager, Responsible for Regional Organizations Division 
 
-       Mr. NADHIM HASSAN A. AL-OBAIDI 
        Commercial Attache, Embassy of Iraq in Ankara 

 
 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

- Mr. ARMAN BAISUANOV 
 Counselor of the Permanent Mission  
 

- Ms. SABDINOVA DINARA 
The Director of Strategical Planning and Programme Document Analysis Department of 
the  Ministry of Transport and Communications of the Republic of Kazakhstan 

 

- Mr. TUGELBAI BEKBERGENOV 
Head of Division of Ministry of Industry and New Technologies of the Republic of 
Kazakhstan Tourism Industry Committee 

 

- Mr. BAITALIYERA INDIRA 
 Expert of Ministry of Economy and Budget Planning of Republic of Kazakhstan   
 
 

STATE OF KUWAIT 
 
- Mr. SAMI AL-SAQABI 
 Assistant Undersecretary for Economic Affairs, Ministry of Finance 

 
- Mr. MOHAMMAD FAISAL AL-MUTAIRY 
 Counselor in the Department of International Relations, Ministry of Foreign Affairs 

 
- Mr. SAAD AL-RASHEDI 
 Head of OIC Affairs Division, Ministry of Finance 

 
- Mr. SALEM AL-BATHER 
 Economic Researcher, Ministry of Finance 
 
REPUBLIC OF MALI 
 
- H.E. MOHAMED MAHMOUD BEN LABAT 
       Ambassador of Mali to Saudi Arabia and OIC 
 
- Mr. MOUSSA ALIOU KONE 
 Counselor at the Embassy of Mali in Riyadh 
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- Mr. OUSMANE DIAKITE 
 Consul General of Mali in Riyadh 
 
- Mr. HABIBOU SISSOKO 
 Financial Attache Consulate General of Mali in Jeddah 
 
 
ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN 
 
- H.E. MUHAMMAD HAROON SHAUKAT 
 Ambassador of Pakistan to Turkey 
 
- Dr. YOUSAF JUNAID  
 Consul General, Consulate General of Pakistan in İstanbul 
 
- Mr. MOIN UL HAQUE 
 Minister/Deputy Head of Mission, Embassy of Pakistan in Ankara 
 
- Ms. RABIA SHAFIQ 
 First Secretary, Embassy of Pakistan, Ankara 
 
 
STATE OF PALESTINE 
 
- Mr. RAFAT RAYYAN 
 Director, Ministry of National Economy 
 
 
STATE OF QATAR 
 
- Mr. AHMED SALEH AL-MUHANNADI 
 Economic Consultant of International Relations and Trade Agreements 
 
- Mr. HASAN ABDULLAH AL-MUHANNADI 
 Expert of International Relations and Trade Agreements 
 
 
KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
 
- Mr. ABDULLAH BIN ABDULWAHAB AL-NAFISAH 
 Director General Foreign Trade 
 
- Mr. KHALED BIN MOBARAK AL MOBARAK 
 Undersecretary of International Economic Relations Department 
 
- Mr. HOSAIN BIN AID AL-RASHEED 
 Expert of Economy, Undersecretariat  Foreign Trade 
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REPUBLIC OF TURKEY 
 
- H.E. Dr. CEVDET YILMAZ 

 Minister of Development 
 

- Mr. MEHMET CEYLAN 
 Deputy Minister, Ministry of Development 

 
- Mr. AHMET YAMAN 

 Deputy Undersecretary, Ministry of Development 
 

- Ms. NACİYE GÖKÇEN KAYA 
 Deputy General Director, Ministry of Foreign Affairs 

 
- Mr. ÜMİT GÜNER 

 Deputy General Director, Ministry of Family and Social Policies 
 
- Mr. BEKİR GEZER 
        Acting General Director, Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications 
 
- Mr. CEVDET ÖZMEN 

 Head of Department of External Relations, Turkish Standards Institutions (TSE)  
 

- Mr. ELÇİN EDİS 
 Head of Department, Ministry of Economy 
 

- Mr. ÖMER PAK 
 Head of Department of Foreign Relations,  
 Small and Medium Enterprise Development Organization (KOSGEB) 
  

- Mr. İSMAİL SEFA YÜCEER 
 Head of Department, Ministry of Foreign Affairs 
 

- Ms. DENİZ BERBER 
 Head of Department, Ministry of Food, Agriculture and Livestock 
 

- Mr. TEMUÇİN SAYAR 
 Acting Head of Department, Ministry of Culture and Tourism 
 

- Ms. N. PINAR IŞIN 
 Manager of International Relations,  
 Small and Medium Enterprise Development Organization (KOSGEB) 
 

- Ms. F. ZEHRA SAYAR 
 Coordinator of Country Credits, Export Credit Bank of Turkey 
 

- Mr. KÜRŞAT YILMAZ 
 Manager of International Relations, Turkish Standards Institutions (TSE) 
 

- Ms. FÜSUN KARACASOY 
 Head of Department, Turkish Union Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) 



OIC/COMCEC-FC/28-12/REP ) ١المرفق(    

٣٥ 

 
- Mr. HAYRETTİN YÜCEL 

Head of Department, The Republic of Turkey Prime Ministry, Investment Support and      
Promotion Agency  

 
- Mr. MUSTAFA SEPETÇİ 

 Head of Department, Ministry of Customs and Trade 
 

- Mr. ALPER BATUR 
 Head of Department, Undersecretariat of Treasury 
 

- Mr. LEVENT ÖZYÜREK 
 Deputy Manager, Turkey Central Bank 
 

- Mr. ERKAN AYAN 
 Advisor of Süleyman Demirel University  President 
 

- Mr. İSMAİL ÇAĞRI ÖZCAN 
 Expert, Ministry of Development 
 

- Ms. VİLDAN BURHAN 
 Expert, Ministry of Development 
 

- Mr. HAKAN GÜNLÜ 
 Expert, Ministry of Development 
 

- Mr. FIRAT YILMAZ 
 Expert, Undersecretariat of Treasury 
 

- Ms. SEÇİL SAYIN 
 Chief Expert, Capital Markets Board of Turkey (SPK) 
 

- Mr. FATİH BOZKURT 
 Expert, Turkish Standards Institutions (TSE) 
 

- Mr. HAKAN ARSLAN 
       Expert, Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications 
 
- Ms. ZÖRE AKŞAHİN ŞİMŞEK 

 Expert, Ministry of Economy 
 

- Ms. FATMA AKYÜZ 
 Expert, Ministry of Economy 
 

- Mr. ERSİN KAYA 
 Expert, Ministry of Family and Social Policies 
 

- Mr. BAHADIR KARA 
 Expert, Ministry of Culture and Tourism 
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- Ms. BANU ŞENER 
 Engineer, Ministry of Customs and Trade 
 

- Mr. HAKAN ÇALIŞ 
 Chief Inspector, Ministry of Customs and Trade 
 

- Mr. ADNAN HORAN 
 Engineer, Ministry of Food, Agriculture and Livestock 
 

- Mr. ERTUĞRUL NAZLI 
 Expert, Small and Medium Enterprise Development Organization (KOSGEB) 
 

- Mr. EMRAH ÖZEN 
 Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs,  
  

- Mr. AHMET İHSAN ERDEM 
 Project Director,  
 The Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency 
  

- Mr. MAHMUT MUHİDDİN KESKİN 
 Project Director,  
 The Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency 
 

- Mr. DENİZ YALÇIN 
 Expert, Turkish Union Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) 
 

- Ms. SEMA İNAL 
 Head of Section, Ministry of Science, Industry and Technology 

 
- Mr. YASİN EKMEN 

 Expert, Turkish Union Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) 
 

- Mr. FATİH DENİZ 
 Deputy Manager, Borsa İstanbul  
 

- Mr. NAZLI GAMZE AKSU 
 Officer, Borsa İstanbul  
 

- Ms. ŞEHLA ALİ HASAN 
 Assistant Expert, Turkish Union Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) 
 

- Mr. UFUK KADİR ERGİN 
 Assistant Expert, Turkish Union Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) 
 

- Ms. DİLAN CAN 
 Assistant Expert, Ministry of Economy 
 

- Mr. OZAN ÖZDEMİR 
 Assistant Expert, Ministry of Food, Agriculture and Livestock 
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- Mr. ŞENOL SANCAK 
 Assistant Expert, Ministry of Customs and Trade 
 
 

C. THE OIC GENERAL SECRETARIAT 
 
- Mr. GHOLAMHOSSEIN DARZI 

 Director in the Department of Economic Affairs 
 
 
D. OIC SUBSIDIARY ORGANS 
 
STATISTICAL, ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTRE 
FOR ISLAMIC COUNTRIES (SESRIC) 
 
- Mr. SAVAŞ ALPAY 

 Director General 
 
- Mr. NABIL DABOUR 

 Director of Research Department 
 
ISLAMIC CENTRE FOR DEVELOPMENT OF TRADE (ICDT) 
 

- Mr. HOUCINE RAHMOUNI 
 Counselor of DG 

- Mr. TARIK MERRI 
 Webmaster 

 
E. SPECIALIZED ORGANS OF THE OIC 
 
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IDB) GROUP 
 
- Mr. AZAD MOHAMMAD IQBAL 

 Advisor to the CEO, ITFC 
 
- Mr. AYHAN KARACA 

 Manager Asia & CIS States Office ITFC 
 
- Mr. ABDUL BASIT RASHEED JAM 

 Cooperation Specialist 
 
F. AFFILIATED ORGANS OF THE OIC 
 
ISLAMIC CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE (ICCIA) 
 
- Ms. ATTIYA NAWAZISH ALI  AYAZ 

 Assistant Secretary General 
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ORGANIZATION OF ISLAMIC SHIPOWNERS ASSOCIATION   (OISA) 
 
- Mr. MOHAMMAD ZAFAR BHATTI 
 Director Finance 

  
THE STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES 
(SMIIC) 
 
- Mr. HALUK DAĞ 
 Secretary General of SMIIC 
 
- Ms. EMEL GÖNÇ 
 Administrative Expert of SMIIC 
 
G. COMCEC COORDINATION OFFICE  
 
- Mr. MEHMET METİN EKER 
 Director General, 
 Head of COMCEC Coordination Office 
 
- Mr. EBUBEKİR MEMİŞ 
 Head of Department 
 
- Mr. Fatih ÜNLÜ 

 Expert 
 
-      Mr. SELÇUK KOÇ  
-  Head of Department 
 
- Mr. MUSTAFA TEKİN 
-  Head of Department 
 
-      Mr. MURAT DELİÇAY 
 Expert, Drafting 
 
- Mr. ORHAN ÖZTAŞKIN  
-  Protocol Relations and Press Relations 
 
- Dr. NAZIM GÜMÜŞ  
-  Protocol Relations 
 
- Ms. AYLİN ŞENOL GÜN 
-  Assistant Expert, Drafting  
 
- Mr. MEHMET FİDAN 
-  Assistant Expert, Drafting  
 
- Ms. MÜKERREM ÖZKILIÇ  
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 األصل: بالتركية
 
 رسالة

 فخامة الرئيس عبد اهللا جول
 ورئيس الكومسيك رئيس الجمهورية التركية

  الكومسيكالمنبثقة عن متابعة جتماع التاسع والعشرين للجنة الأمام اال
 )٢٠١٣مايو/أيار  ١٤ (أنقرة، 

  

 سعادة األمين العام،
 أعضاء لجنة المتابعة، السادة الموقرون

ري أن أحظى باستضافتكم، أيها المندوبون الموقرون المشاركون في االجتماع التاسع إنه لمن دواعي سرو 
والعشرين للجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون 

  اإلسالمي.
 

 المندوبون الموقرون، 

 ةالسلبيفاآلثار بمنطقتنا، بل والعالم أجمع. منذ انعقاد دورتنا األخيرة ونحن نطالع تطورات كبرى تعصف 
زال قائما. ونرى العديد من اقتصادات الدول تال  ٢٠٠٨ضربت العالم في لألزمة االقتصادية العالمية التي 

في ظل الكفاية البلدان النامية لتحقيق تصارع البطالة، في حين و  ،الدين العام ترزح تحت عبءالمتقدمة 
ٕاننا، بوصفنا نمثل المجتمع الدولي، يتوجب علينا السعي من أجل إيجاد حل و هذه الظروف الدقيقة. 

لتي تتسبب في األزمات من ناحية، وأن نعزز التعاون االقتصاي المتعدد األطراف من اللمشاكل الهيكلية 
ة ة العالمية، وتهدئيناحية أخرى؛ وذلك بغية التخفيف من اآلثار السلبية التي تخلفها األزمات االقتصاد

االحتماء أو االنعزال هو التقلبات التي ازدادت وتيرتها في اآلونة األخيرة واتسعت دائرة أثرها. وليس 
 ، بل التعاون الفعال والمستدام. السبيل للخروج من هذه األزمات

العالقات االقتصادية والسياسية مع بعضها البعض بصورة غير مسبوقة. كما  هافينحن نعيش فترة تتكامل 
أن التضامن بحقا  ومنتعاون االقتصادي الفعال هو مفتاح االستقرار اإلقليمي والعالمي. وٕاني ألأن ال

بشكل  سيعمالنن يمثالن جوهر ديننا الحنيف، ويشكالن العامل األهم في ثقافتنا المشتركة، يْ ذَ لواإلخاء ال
سياسي. في هذا اإلطار، علينا االستقرار الترسيخ ومن ثم  ؛ُبعد ثقافة التعاون العالميةعلى تعميق ملحوظ 

أن نقتدي بالنموذج الفريد الذي قدمه األنصار في المدينة المنورة إلى المهاجرين من إخاء وتضامن، 
 بهم في عالمنا اليوم.  دشر اإلخالص المثالي الذي تعامل به المهاجرون مع األنصار، لنست تمثَّلون
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 المندوبون الكرام، 

صياغة استراتيجية جديدة للتعاون بيننا في ظل  ٢٠٠٩ يك في قمتها عامفي هذا السياق، قررت الكومس
التغيرات العالمية. وفي إطار توسيع آفاق جديدة للتعاون فيما بيننا، وزيادة فعالية دور الكومسيك في الفترة 

د المقبلة، جرى رسم استراتيجية الكومسيك في مدة وجيزة بفضل ما بذله القائمون علي صياغتها من جهو 
 ١٥- ١٤ثم أقرتها منظمة التعاون اإلسالمي أثناء انعقاد قمتها اإلسالمية االستثنائية الرابعة في  .مضنية

 في مكة المكرمة؛ وعلي ذلك، دخلت االستراتيجية حيز النفاذ. ٢٠١٢ أغسطس/آب

ل تستهدف استراتيجية الكومسيك تنفيذ آليتين عمليتين مهمتين، أال وهما: فرق العمل وآلية تموي
المشروعات. أما فرق العمل فستجمع بانتظام الخبراء من البلدان األعضاء في مجاالت التعاون، وستكون 

إطار مشترك من الفهم واللغة. وأما آلية تمويل المشروعات فستقوم بتمويل المشروعات  إليجادآلية 
ية. في هذا السياق، يسرني المتعددة الجوانب التي تنفذها الدول األعضاء بما يتماشى وأهداف االستراتيج

أن أشهد البدء الفعلي ألنشطة فرق العمل التي سترسي الدعائم الفكرية للتعاون فيما بين القطاعات 
المختلفة في الفترة المقبلة. وقد نجح مؤخرا انعقاد االجتماعات األولية لفرق العمل المعنية بالنقل والسياحة. 

. في هذا اإلطار، أهيب بكم لبلدان األعضاءا يرتكز على نى نهجابالستراتيجية أنها تتا أهم ما يميزومن 
عمل بكل قطاعاتها. إضافًة إلى ذلك، فإني آمل أن تقدم الدول أن تشاركوا مشاركة فاعلة في فرق ال

األعضاء والمؤسسات المعنية العديد من المشروعات النافعة والعملية في خالل هذا العام، بغية االستفادة 
 لية.من هذه اآل

عاما، بادرت في  29وٕاذ ُتعتبر الكومسيك المنبر األهم للتعاون في العالم اإلسالمي، فمنذ إنشائها قبل 
سعيا لتوطيد التضامن فيما بين البلدان الشقيقة،  ؛عدد وفير من البرامج وسلسلة من األنشطة الهائلة

 ولحشد اإلمكانات االقتصادية الكبيرة لدى الدول األعضاء. 

الظرف الدولي، تعافى حجم التجارة البينية فيما بين الدول الذي يعكسه ثر لأللهذه الجهود و نتيجة 
إذ . بشكل ملموس األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وانتعش اإلنتاج الكلي فيها في السنوات األخيرة

مليار دوالر، فيما ازداد حجم التجارة البينية فيما بين الدول  ٤تجاوز حجم التجارة الكلية للدول األعضاء 
%. ومن المقَّرر أن يرتفع إجمالي العائد الكلي ١٨األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتقارب نسبته 

. وبفضل ٢٠١٢ مليار دوالر في عام 6.11، إلى  ٢٠١١مليار دوالر في عام 5.73للدول األعضاء من 
جديدة، ستواصل الكومسيك إسهاماتها للعالم اإلسالمي كي تصبح مصدرا مولدا للقوة في االستراتيجية ال

البلدان اإلسالمية في  حصة زدادتو  ةالعالميالقوى يتغير توازن ظل هذا النظام االقتصادي الجديد، حيث 
 االقتصاد العالمي.  
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 الضيوف الكرام،

فلقد اكتملت البنية  ؛الهامة التي تشهدها الكومسيكإلى بعض التطورات  إيجازأود أن أوجه عنايتكم في 
، وهو بمنظمة التعاون اإلسالمي القانونية األساسية لنظام األفضليات التجارية فيما بين البلدان األعضاء

أحد اإلسهامات الكبرى التي ستعود بالنفع على التجارة فيما بين الدول األعضاء. وأناشد جميع الدول 
لخطوات الالزمة لتفعيل هذا النظام في أقرب وقت ممكن. ويواصل معهد التوحيد المعنية أن تتخذ ا

تيسير التجارة فيما به في سبيل م و القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية بخطى حثيثة مراحل تأسيسه، لما يق
طة بين الدول األعضاء. لذلك، فإني أهيب بالبلدان األعضاء كافة أن تشارك مشاركة فاعلة في أنش

 المعهد.

لتصدي لآلثار السلبية من أجل ا إن التقدم التي تحقق في السنوات األخيرة في مجال التعاون المالي
بشائر واعدة. وأود أن أعرب عن سروري بإطالق مؤشر ستاندرد أند يلوح بلألزمة االقتصادية العالمية 

، وهو ما أثمرت عنه الجهود  ٢٠١٢ بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك اعتبارا من يونيو/حزيران
المكثفة التي بذلها منتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي. وآمل أن يمنح المؤشر فرصة لالستثمارات 

نحن في أمس التي سالمية اإلتمويل المن أدوات  المزيدرة في الفترة المقبلة، وأن يسهم في إنشاء يالوف
 منتدى الجهات التنظيمية لسوق المال التابع للكومسيكنرى أن  العميقالحاجة إليها. ومن دواعي سرورنا 

، بهدف تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، وقد ٢٠١٢ اجتماعه األول في سبتمبر/أيلول يعقد
  شرع في القيام بأنشطته التي لها أدوار محورية في مجال التمويل. 

 
 المندوبون الكرام،

ء إلى الكومسيك من مقترحات وآراء، بل ونقد، من شأنها توفير المعلومات إن كل ما تقدمه الدول األعضا
ساعد في صياغة أنجح األنشطة في السنوات القادمة. لذلك فإني أهيب بجميع يسوهو ما وتبادلها ونشرها، 

الدول األعضاء أن تشارك بفاعلية في كل أنشطة الكومسيك، السيما في فرق العمل، ومنتديات 
 تبادل األفكار واآلراء واإلسهام في اتخاذ موقف مشترك.   لالجتماعات، وحلقات العمل، سعيا القطاعات، وا

 
 المندوبون الموقرون،

البلدان أو  ،رغم كل السلبيات، فإن النظم االقتصادية العالمية الحالية تمنح فرصة ذهبية للبلدان النامية
النفع. ولالستفادة ب يعود عليهان تحسن استغاللها بما األقل نموا فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية، شريطة أ

من هذه الفرصة، من األهمية بمكان توفير الحوافز والدعم لتوجيه القطاعات الخاصة إلى االستثمارات 
المناسبة والبيئات المواتية، وجذب االستثمارات من اقتصادات البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

، نحو الدول األعضاء. وبذلك سيكون لنصيب الدول األعضاء في إجمالي اإلسالمي وفي العالم كله
تعزيز لقوى العاملة، و اكفاءة رفع قدرتها اإلنتاجية، و  تقويةاستثمارات رأس المال األجنبي المباشر دور في 
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 أن فإني أرىالتكامل االقتصادي العالمي والتنمية االقتصادية في البلدان األعضاء. من هذا المنظور، 
عضاء في منظمة التعاون "زيادة تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في البلدان األ عنواناختيار 

  .قرار صائب لدورة التاسعة والعشرين للكومسيك،موضوعا ل، اإلسالمي"
 

 سيادة األمين العام،
 المندوبون الكرام،

لكومسيك المنبثقة عن الجنة المتابعة ل التاسع والعشريناالجتماع فضي ي، أتمنى أن الحفل الكريم افي هذ
إلى نتائج مثمرة لكل الدول األعضاء، وأتقدم بخالص التحية إلى جميع الضيوف والمندوبين، وأعرب عن 

  مساعيكم بكل النجاح. تتكللأمنياتي بأن 

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

 --------  
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 األصل: بالتركية
  

 الدكتور جودت يلماز الكلمة االفتتاحية لمعالي
 بالجمهورية التركية وزير التنمية

 االجتماع التاسع والعشرون 
 لجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيكل

 )٢٠١٣مايو/أيار ١٤ (أنقرة،
 

 الضيوف الكرام أعضاء لجنة المتابعة،

 الضيوف الموقرون،

كم عن مدى سروري بلقائكم واستضافتكم مجددا بمناسبة انعقاد االجتماع التاسع أبدأ كلمتي هذه معربا ل
 والعشرين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك، وأرحب بكم جميعا في أنقرة. 

 
 الضيوف الكرام،

ومع التي تبعها اتجاه من التعافي النسبي في االقتصاد العالمي.  ،شعر العالم أجمع بوطأة األزمة العالمية
ذلك، فإن ضعف النمو في أداء البلدان المتقدمة، واستمرار المخاطر المالية في المنطقة األوروبية، وحلول 
الكوارث في مختلف أنحاء العالم، كلها عوامل أدت إلى استمرار حالة عدم اليقين على المستوى العالمي. 

نصيبها من االقتصادي  تعزيزاشئة، في ورغم كل هذا، استمرت البلدان النامية، والسيما االقتصادات الن
 العالمي في السنوات األخيرة.

 
في هذا السياق، ارتفعت معدالت النمو في إجمالي الناتج المحلي في االقتصادات المتقدمة بما يقارب 

إجمالي الناتج المحلي  -في الفترة نفسها  -، في حين ارتفع ٢٠١١و ٢٠٠١ الضعف في الفترة ما بين
النامية إلى أربعة أضعاف. كما أثر هذا التغير في محور االقتصاد العالمي على توزيع في البلدان 

وفقا للبيانات الصادرة عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية و االستثمارات األجنبية المباشرة. 
% 45بة تقارب (األونكتاد)، عززت االقتصادات النامية من نصيبها في االستثمارات األجنبية المباشرة بنس

. وسارعت البلدان النامية من وتيرة تقدمها ٢٠٠٧ % في عام٢٩، مقارنًة بنسبة قدرها ٢٠١١في عام 
كبير فيما يتعلق  إلى حدلتصبح القوى الدافعة لالقتصاد العالمي؛ بيد أن هياكل الدول النامية تتفاوت 

البلدان األقل نموا، يعاني من هيكل هش في المحلية؛ فثمة عدد كبير من البلدان النامية، السيما  هاآلياتب
مجال التصدير، إذ إنها تعتمد بصورة رئيسية على المواد الخام، أو على عدد محدود من المنتجات 
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الزراعية؛ كما تحتاج لحشد الزخم الالزم في مجاالت رئيسية، مثل الكفاءة االقتصادية، ومكافحة الفقر، 
 وتحقيق األمن الغذائي.

 
 رام أعضاء لجنة المتابعة،الضيوف الك

مس عدد دس إجمالي مساحة العالم، ويمثل عدد سكانها خُ سُ  تشغل الدول األعضاء في الكومسيكإن 
الحجم التجاري الذي تحققه ال يعكس إلى حد بعيد ما تتمتع به من إمكانات. ومع إال أن  ؛سكان العالم

 ٢٠٠٨و ١٩٩٩ لكومسيك في الفترة ما بينذلك، كان متوسط نمو حجم التجارة في الدول األعضاء في ا
 أكبر من متوسط النمو على المستوى العالمي.

  ٢٠٠٢ في الفترة ما بين مقدارها أضعاف ٤ وارتفع إجمالي الصادرات في البلدان األعضاء في الكومسيك
ة في الفترة نفسها. وبعد األزم ضعفا ٣،٨ مقدارها؛ في حين أن إجمالي الواردات قد ارتفع ٢٠١١و

االقتصادية العالمية، تضاعفت صادرات دول الكومسيك لتفوق إجمالي األرقام العالمية. إضافًة إلى ذلك، 
% أعلى 2.7تأرجحت معدالت النمو في دول الكومسيك كافة، مع بعض االستثناءات، عند معدل نسبته 

 .٢٠١١ من المتوسط العالمي في عام
تدعو إلى التفاؤل، فال تزال بعض التحديات الهيكلية قائمة  ورغم ما يعكسه هذا المؤشر من صورة إيجابية

في أنظمتنا التجارية واإلنتاجية. ويعتمد التصدير في عدد هائل من البلدان األعضاء في الكومسيك على 
ئ لبعض البلدان األعضاء السبيل يعدد محدود من المواد الخام والمنتجات الزراعية. ورغم أن هذا يه

بية السلبية واألزمات المال، فإن بعض البلدان األخرى تزداد ضعفا أمام اآلثار الجانئلة من مبالغ طا لتراكم
إذ يمثل هيكل التصدير القائم على عدد محدود من المواد الخام مشكلة هيكلية كبرى  ؛االقتصادية

مدى أهمية المواد  عم، علينا أن نقّدرنِ من  اهللا عز وجلما يهبنا القتصاداتنا على المدى البعيد. ومثل كل 
الخام التي تمتلكها منطقتنا، وأال نعتبرها موارد محدودة. لذلك، فمن األهمية بمكان أن تراجع الدول 
األعضاء هياكلها الخاصة بالتصدير، وأن تطبق اإلصالحات التي تمّكنها من تنوع منتجاتها وعالماتها 

 التجارية، بغية إنشاء هيكل إنتاج مبتكر وتنافسي. 
 

 يوف الكرام،الض

لقد كان أداء االستثمارات األجنبية المباشرة في منطقة الكومسيك غير مرٍض في السنوات األخيرة؛ إذ 
نصيب الدول األعضاء في الكومسيك من االستثمارات األجنبية المباشرة للبلدان  ٢٠٠٩ تراجع منذ عام

ذا وفقا للبيانات الصادرة ، ه٢٠١١% في ٨,٨إلى  ٢٠٠٩ % في١١,١النامية.  فانخفض معدلها من 
عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية. ولم تتمكن الدول األعضاء من إنشاء بيئة اقتصادية جاذبة 

علينا تفعيل فطويل كي نتدارك هذا األمر. لذلك، أمامنا طريق واللالستثمارات األجنبية المباشرة. 
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ثمارات األجنبية المباشرة في المنطقة. في هذا اإلطار، اإلصالحات الجوهرية المواتية من أجل زيادة االست
"زيادة تدفقات االستثمارات األجنبية في أود أن أوضح مدى العالقة الوثيقة بين هذه القضية وبين اختيار 

لدورة جلسة تبادل وجهات النظر لل اموضوعليكون  البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"
 . ومسيكالتاسعة والعشرين للك

 
 الضيوف الكرام أعضاء لجنة المتابعة،

 الضيوف الموقرون،

جميعا، اعتمد مؤتمر القمة اإلسالمية في دورته االستثنائية استراتيجية الكومسيك،  هو معلوم لديكمكما 
، وجرى إطالق االستراتيجية بصورة ٢٠١٢أغسطس/آب  ١٥-١٤حيث انعقد في مكة المكرمة من 

لدورة الثامنة والعشرين للكومسيك.  في ضوء هذه االستراتيجية، انطوت الرؤية الجديدة رسمية أثناء انعقاد ا
، مع تعزيز التضامن الرشيدةللكومسيك على بناء أمة إسالمية تنعم بالرخاء، وتقوم على أساس الحوكمة 

. في هذا واالعتماد المتبادل، والقدرة على التنقل، بما في ذلك حركة األشخاص ورأس المال والبضائع
السياق، تتمثل مهمة الكومسيك في توفير منتدى لتقديم المعارف ونشرها، وتبادل الخبرات وأفضل 
الممارسات، وخلق لغة مشتركة/فهم متبادل، وتقريب السياسات في مجاالت التعاون من أجل معالجة 

 .المشكالت وٕايجاد الحلول للتحديات االقتصادية واالجتماعية في األمة اإلسالمية
 

 الضيوف الكرام،

وقد تحددت آليتان رئيسيتان من أجل تفعيل االستراتيجية. أما اآللية األولى، فهي فرق العمل التي ستجتمع 
بالخبراء من الدول األعضاء مرتين كل عام في كل مجال من مجاالت التعاون. وكما تعلمون جميعا، فقد 

، في أنقرة وكان ٢٠١٣مارس/آذار  ٢٨االتصال في انعقد االجتماع األول لفريق العمل المعني بالنقل و 
موضوع االجتماع "آليات البنية األساسية للنقل: الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول 

." كما انعقد بنجاح االجتماع األول لفريق العمل المعني بالسياحة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
في أنقرة، بالجمهورية التركية، وكان موضوع االجتماع "اتجاه جديد في  ٢٠١٣أبريل/نيسان  ٢٥في 

التنمية المستدامة للسياحة: السياحة المجتمعية في منطقة الكومسيك." وسوف تنعقد اجتماعات فريق 
 .٢٠١٣العمل المعني بالتجارة والزراعة والتخفيف من حدة الفقر في يونيو/حزيران 

ة في استراتيجية الكومسيك، فهي إدارة  دورة المشروعات. في إطار إدارة  دورة أما اآللية الثانية المحدد
المشروعات، سيتم تمويل المشروعات التي تتماشى مع أهداف االستراتيجية، والتي من شأنها تعزيز القدرة 

  اإلدارية ودعم التعاون متعدد األطراف.
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عات في شهر سبتمبر/ تشرين األول. وفي وسيقوم مكتب تنسيق الكومسيك بالدعوة إلى تسليم المشرو 
ت سياق هذه الدعوة، من المتوقع أن تقدم الدول األعضاء إلى مكتب تنسيق الكومسيك مقترحات المشروعا

  الخاصة بها التي ستعزز التعاون على امتداد خريطة الدول اإلسالمية.
 

 السادة الضيوف الكرام،

ارة البينية فيما بين الدول األعضاء بمنظمة التعاون على الرغم من إحراز تقدم ملحوظ في حجم التج
اإلسالمي في السنوات األخيرة، فإن هذا التقدم ال يرقى إلى مستوى اآلمال التي عقدناها. في هذا السياق، 

اتفاقية نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون نولي أهمية كبيرة لتفعيل 
و أحد األدوات الهامة لتعزيز التجارة البينية فيما بين الدول األعضاء بمنظمة التعاون ، وهاإلسالمي

اإلسالمي. ويجب أن تقدم عشر دول من الدول األعضاء التي وقعت على االتفاقيات الثالثة جميعها 
ء بمنظمة قائمة االمتيازات الخاصة بها من أجل تفعيل نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضا

التعاون اإلسالمي. وقد قدمت تسع دول من الدول األعضاء التي وقعت وصادقت على االتفاقيات الثالثة 
 وائمق نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالخاصة ب

ام في جهودنا الرامية إلى دخول على ثقة أنكم لن تترددوا في اإلسهاالمتيازات الخاصة بها بالفعل. وٕاني ل
هذا المشروع حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن. فهذا المشروع من شأنه، من وجهة نظرنا، أن يزيد من 

  حجم التجارة البنية فيما بين الدول المشاركة بشكل جوهري.
 

  السادة الكرام أعضاء لجنة المتابعة،

، سي والمعايير للبلدان اإلسالميةمعهد التوحيد القياب كما تعلمون جميعًا، بلغ عدد الدول األعضاء اآلن
دولة. وٕاننا جميعا لعلى اقتناع  ٢٣نتيجة لجهود طويلة بذلت في هذا المجال، إلى ٢٠١٠الذي ُأنِشئ عام 

مواءمة المعايير في منطقة سيلعب دورًا حيويًا في  سي والمعايير للبلدان اإلسالميةمعهد التوحيد القيابأن 
ووضع معايير مشتركة. وٕاني ليحدوني األمل في أن يزيد عدد الدول األعضاء في هذا المعهد الكومسيك 

 في مساحات جغرافية أوسع. االنتشارشديد األهمية في الفترة القادمة من خالل 
 

  المندوبون الموقرون،

تم اإلطالق في مجال التعاون المالي خالل األعوام األخيرة. وقد  الباهرةيسرني أن أشهد المستجدات 
لمنظمة التعاون  ٥٠الرسمي ل"مؤشر ستاندرد أند بورز المتوافق مع الشريعة اإلسالمية 

اإلسالمي/الكومسيك" خالل الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك، نتيجة للجهود المكثفة التي يبذلها منتدى 
دولة عضو  ١٩رائدة في شركة  ٥٠إذ تم تصميمه بغية تقييم أداء ؛  بورصات منظمة التعاون اإلسالمي

يسهم المؤشر في الوفاء بالطلب المتزايد على الصكوك المالية اإلسالمية في . و بمنظمة التعاون اإلسالمي
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مختلف أنحاء العالم. وٕان شاء اهللا سوف يرفع المؤشر كذلك من الطلب على المنتجات اإلسالمية، كما 
سواق العالم. ومن ناحية أخرى، عقد المنتدى الذي سيسهم في تطوير البلدان األعضاء لماركات عالمية بأ

بهدف تعزيز التعاون فيما بين الجهات التنظيمية ألسواق رأس المال، اجتماعه  ٢٠١١تم إنشاؤه في عام 
. وأعتقد أن هذا المنتدى سوف يمهد السبيل أمام توطيد أواصر التعاون ٢٠١٢األول في سبتمر/أيلول 

  خاصة بالبلدان اإلسالمية على المدى البعيد.فيما بين أسواق رأس المال ال

. وٕاذ اإلسالمي/الكومسيك السياحة للقطاع الخاص لمنظمة التعاونمنتدى يأتي  ات المهمةطور من بين التو 
تم إنشاؤه بغية توفير منبر لممثلي القطاع الخاص من أجل مناقشة المجاالت المحتملة للتعاون، 

ل السياحة بالبلدان األعضاء، عقد المنتدى أول اجتماع له في والمشكالت المشتركة وحلولها في مجا
  .٢٠١٢ديسمبر/كانون األول 

 
 األعضاء الموقرون بلجنة المتابعة، 

في منطقة الكومسيك. وفي هذا السياق،  إنني أولي أهمية كبيرة للبرامج الحالية التي تستهدف محاربة الفقر
نمية، والبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا، وبرنامج القطن، صندوق التضامن اإلسالمي للتسوف يسهم كل من 

والبرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني، والتي تم إنشاؤها جميعًا داخل البنك اإلسالمي للتنمية، 
  بمساهمات كبرى في مجال التخفيف من حدة الفقر بالبلدان األعضاء، شريطة استغاللها بشكل فاعل.

 
  الضيوف الموقرون،

ا ال يخفى على كريم علمكم، فإن القمة اإلسالمية الثانية عشرة قد تكللت بالنجاح في القاهرة في فبراير كم
الماضي. وبناًء عليه، وبوصفها رئيس القمة وكذا منظمة التعاون اإلسالمي، انضمت إلينا جمهورية مصر 

من منبري هذا، يطيب لي أن أتقدم العربية اآلن عضوًا جديدًا في لجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك. و 
بخالص التهاني القلبية ألشقائنا المصريين لرئاستهم للقمة، وانضمامهم لعضوية لجنة المتابعة، وأدعو اهللا 

  .الكبرىأن يكون التوفيق حليفهم في هذه المهمة 
 

  الضيوف الكرام،

 يتوجبالكومسيك بالنجاح،  بغية أن تتكلل برامج ومشروعات التعاون المتنوعة التي أقيمت تحت مظلة
على الدول األعضاء أن تشارك بفعالية في كافة المبادرات ذات الصلة. وفي هذا المضمار، سوف 

لألنشطة التي تضطلع بها الكومسيك، بل وستدفع بها  ها المستمرالجمهورية التركية تقديم دعم تواصل
، ستظل تبذل بمزيد من الزخمتراتيجية، و قدمًا أيضًا. وٕانني لعلى يقين بأن الكومسيك، في إطار االس

قصارى جهدها نحو تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء. ويسرني أن أختتم كلماتي 
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النجاح أثناء انعقاد االجتماع التاسع والعشرين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك بحيث تنعم  متمنيا لكم
  بالسالم والرخاء.األمة اإلسالمية على إثرها 

 
  . إليكم جميعا خالص شكري وامتناني زجيأتمنى لكم طيب اإلقامة في أنقرة وأ

   ----------  
 ------ 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المـرفـق 
)٤(  
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 : باالنجليزيةاألصل
 

  رسالة
  البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى  معالي 
  منظمة التعاون اإلسالمي لعام المين األ

  )٢٠١٣ /أيارمايو ١٤(أنقرة،  
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  سعادة مندوب فخامة الرئيس عبد اهللا جول،
  ؛راء الوز أصحاب المعالي 

  ؛نو ن الموقر و المندوب
  ؛اإلسالمي المؤسسات التابعة لمنظمةاألعزاء من مختلف حضرات الزمالء 

  

   ،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

والعشرين للجنة متابعة الكومسيك، وأود في البداية أن أعبر عن عميق  تاسعيسرني أن أتحدث إلى االجتماع ال
منظمة التعاون اإلسالمي بشكل  تقديري للجمهورية التركية رئيًسا وحكومًة وشعًبا على دعمهم المستمر ألنشطة

  بشكل خاص. والتجاري عام واللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي 

تنفيذ قرارات الكومسيك،  استعراضن أعضاء اللجنة من كِّ ُيعتبر االجتماع الحالي فرصة مميزة ليس فحسب ألنه يم
نظام األفضليات ة، ذات الصلة بلرائدنا ااتُقدًما فيما يتعلق بمشروع سيربل أيًضا لالتفاق بشكل بناء على ال

فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والتخفيف من حدة الفقر، والبنية األساسية، التجارية 
  . والنهوض بالقطاع الخاص

، سيكون تنفيذ ٢٠١١عام % في ١٧إلى  اإلسالمية البينيةوليس هناك من شك أنه مع وصول مستوى التجارة 
% بحلول عام ٢٠األفضليات التجارية للمنظمة مهًما للغاية للوصول إلى هدفنا المتمثل في تحقيق نسبة نظام 
 المشاركة في. وينبغي هنا أن أشيد بالدول األعضاء التي استجابت إلى نداءاتنا المتكررة باستكمال عملية ٢٠١٥

  . قوائم االمتياز الخاصة بها ، وتقديمبشأن نظام األفضليات التجارية ةاتفاقيات المنظمة الثالث

على دعم مختلف األنشطة التي نضطلع بها في سبيل أعضاء هذه اللجنة  ،في الوقت ذاته ،ود أن أحثكما أ
رفع الحواجز  في إطار التعاون اإلسالمي، ليس زيادة حجم التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة

التدابير غير الجمركية، وذلك مثل مبادرة المعونة لصالح التجارة ومبادرة الجمركية فحسب، بل أيضًا في نطاق 
  مليار مستهلك. ١,٤ تضم رىكببحيث تستفيد شعوبنا من مزايا وجود سوق ، الشباك الواحد
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  سيد رئيس االجتماع؛ ال
  ؛نو ن الموقر و المندوب

لسلبية على اقتصاديات دولنا األعضاء، وقد أدى نعلم جميًعا أن األزمة االقتصادية العالمية ال تزال ُتلقي بظاللها ا
اإلسراع بوتيرة التعاون االقتصادي بين الدول األعضاء في قطاعات  أن نكون أكثر تصميمًا علىهذا الوضع إلى 

  .ةاالجتماعي السالمةحيوية مثل الزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي وتوفير شبكة 
المشروعات  طوير البنية التحتية، وكذاأثني على اهتمام هذا االجتماع بالقضايا المتعلقة بت وفي هذا الصدد،

ن في ريادة ياألهمية المتمثل بالغيالصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء في المنظمة عالوة على الموضوعين 
  .بناء القدراتاألعمال و 

مل أمران حاسمان للغاية في تنفيذ برنامج العمل العشري ن تعزيز االستثمار وتوفير فرص العإوغني عن القول  
  للمنظمة في مجال تخفيف حدة الفقر. 

باإلضافة إلى المشاركة اإلجمالية من جانب مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في مجال  ،ويسرني أن أشير إلى أنه
تنفذ حالًيا مبادرات أخرى ذات مصداقية مثل  التمويل بالغ الصغر وبناء القدرات البشرية والتنمية الزراعية والريفية،

منظمة البرامج التي تتبناها تحت مظلة  تنفيذها إلىنطمح  القرى المستدامة. هذا باإلضافة إلى البرامج التي
وكذلك تنفيذ كل من البرنامج الخاص بتنمية إفريقيا وخطة عمل المنظمة ، في مجال الزراعة اإلسالمي تعاونال

  الوسطى.  للتعاون مع آسيا
 

  معالي الوزير؛
  ؛نو ن الموقر و المندوب

، أال وهي نحظى بقدر كبير من اهتمامناخالل مناقشاتنا للعديد من المفاهيم المختلفة توجد قضية هامة ينبغي أن 
الالزمة القضية الحساسة المتمثلة في تعبئة الموارد وهناك أيضا  ،توفير وسائل تنفيذ فعالة لكافة برامجنا

  كل هذه القضايا يجب أن تحظى باهتمامنا البالغ.. المشروعاتن
هي التي الوطنية للدول األعضاء  على قائمة األولوياتمشاريع المنظمة  إدراج إلىحاجة الوأنا على ثقة من أن 

مهدت الطريق إلعادة تجميع المشاريع السبعة والعشرين التي تمت الموافقة عليها في خطة عمل القطن الخاصة 
العابرة للحدود في  المحمياتشبكة المنتزهات الوطنية و لذاته على مشروع المنظمة اإلقليمي  يءويسري الش بالمنظمة.

  غرب إفريقيا.
الوطنية وتوسيع المشاريع القابلة للتمويل المصرفي أموًرا حاسمة لتعزيز  الملكيةفي هذا الصدد يعتبر تعميق و  

  ين والشركاء اإلقليميين. الثقة والمشاركة والتعاون مع المانحين الدولي
 المتابعة على اخالصها، وتفانيهاللجنة  بالشكر وٕانني، إذ أتمنى لهذا االجتماع الهام النجاح والسداد، أتوجه

  .وغيرها من القضايا اهتمامها الكبير بالقضايا المطروحةو 
  ،أشكركم على كريم انتباهكم

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
--------------- 

-------  
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 األصل باإلنجليزية

 

  عشرين للجنة الدورةثاني والتقرير االجتماع ال

  )٢٠١٣مايو/آيار  ١٣(أنقرة، 

  

في أنقرة  ٢٠١٣مايو/آيار  ١٣لكومسيك يوم عشرون للجنة الدورة التابعة لثاني والانعقد االجتماع ال - ١
 المنبثقة عن الكومسيك.للجنة المتابعة  والعشرين تاسعاالجتماع ال على هامش

 

ٕالى جانب األمانة و  وقد َتَرأَّس االجتماع السيد م. متين إيكر، المدير العام لمكتب تنسيق الكومسيك. - ٢
العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، حضر االجتماع المؤسسات التالية 

  التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي:
 عية والتدريب للدول اإلسالمية (مركز أنقرة)مركز البحوث اإلحصائية، واالقتصادية، واالجتما  
 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

 الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة 

 معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية 

 التحاد اإلسالمي لمالكي البواخرا 

 

  التالية من جدول األعمال: وقد وافق االجتماع على النظر في البنود - ٣
 تنفيذ استراتيجية الكومسيك  ) أ

 االستفادة من تمويل مشروعات الكومسيك -

 من أجل تنفيذ استراتيجية الكومسيك منظمة التعاون اإلسالمي المساهمات المحتملة لمؤسسات -

 في مجال تنفيذ أنشطتها منظمة التعاون اإلسالمي خبرات مؤسسات  ) ب

 منظمة التعاون اإلسالمي مؤسساتتعزيز التعاون فيما بين   ) ج

 ما يستجد من أعمال  ) د

 

  تنفيذ استراتيجية الكومسيك
فيما يتعلق بالبند األول من جدول األعمال، قدم ممثلون من مكتب تنسيق الكومسيك عروضًا تقديمية  - ٤
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حول استراتيجية الكومسيك وآلية تمويل المشروع الجديد للكومسيك، أال وهو إدارة دورة المشروع، 
، استراتيجية الكومسيك بجوهرالمشاركين إحاطة  توالذي طرحته. وفي أثناء العروض التقديمية، تم

سليم . كما تم تقديم المعلومات التفصيلية المتعلقة بعمليات وٕاجراءات تهافضًال عن آلية تنفيذ
من طرح المشاركون العديد المشروعات تحت رعاية إدارة دورة المشروع. وبعد تقديم العروض، 

األسئلة، كما ناقشوا المساهمات المتوقعة لمؤسسات منظمات التعاون اإلسالمي في مجال تنفيذ 
استراتيجية الكومسيك. وفي هذا الصدد، أعرب ممثلو مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي عن 
تقديرهم لمكتب تنسيق الكومسيك، وأشاروا إلى أن كافة مجاالت التعاون، فضًال عن المجاالت ذات 

االستراتيجية تتمركز في نطاق مهام مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي. وفي المردود التي حددتها 
 هذا اإلطار، عبر الممثلون عن استعدادهم للمساهمة على نحو فعال في تنفيذ االستراتيجية.

، شارك فيما يتعلق بالوسائل والطرق المحتملة لمساهمات مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالميو  - ٥
مثلون بوجهات نظرهم وآرائهم. وعقب المداوالت، ألقى االجتماع بالضوء على وسيلتين محتملتين الم

سات ترميان إلى تحقيق ذلك. تتعلق الوسيلة األولى بإدارة دورة المشروع، وبموجبها تستطيع مؤس
مع مشروعات التعاون متعددة الجوانب الخاصة بها، بما يتماشى  منظمة التعاون اإلسالمي تسليم

وقد تم إقرار أن المشروعات ذات الطابع مباديء االستراتيجية، إلى مكتب تنسيق الكومسيك لتمويلها. 
أهداف تحقيق  يعمل على ُمجدياالفني مثل بناء القدرات، ومشروعات التعاون الفني قد تشكل نهجًا 
أكبر وٕاتمام العمل أمام مشروعات  االستراتيجية. كما يمكن استغالل تلك المشروعات لتمهيد الطريق

وتتمثل الوسيلة الثانية في تصميم أنشطة مؤسسات منظمة التعاون  .الخاص بها التحضيري
تم االتفاق على قيام اإلسالمي بما يتفق مع أهداف استراتيجية الكومسيك ومبادئها. وفي هذا اإلطار، 

مع األهداف تي تتفق ، والمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي بتسليم قائمة األنشطة الخاصة بها
والمخرجات المتوقعة الستراتيجية الكومسيك إلى مكتب تنسيق الكومسيك بحلول األول من 

 .٢٠١٣ /أيلولسبتمبر

 

  خبرات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في مجال تنفيذ أنشطتها

مي ممثلو مؤسسات منظمة التعاون اإلسالتشارك فيما يتعلق بالبند الثاني من جدول األعمال،  - ٦
 نشطتهم. وتم تسليط الضوء علىوأفضل الممارسات في مجال تنفيذ أ خبراتهم، بما فيها المعوقات

عدم كفاية الموارد المالية، وانخفاض مستوى مشاركة البلدان التي تمثلت في  التحديات الرئيسية
، وانخفاض مستوى محل الدراسة األعضاء في األنشطة، وعدم الربط بين مشاركة الخبراء والموضوع

التغلب من أجل قنوات تسليم المشروعات. و مالءمة االستجابة من جانب البلدان األعضاء وعدم 
تلك الصعوبات، تم طرح العديد من المقترحات، من ضمن جملة أمور أخرى، بغرض ضمان على 
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وتنسيقها األنشطة من خالل التواصل معهم في تصميم األنشطة، اضطالع الدول األعضاء بمسئولية 
مع أولويات البلدان األعضاء المعنية، فضًال عن بناء قاعدة بيانات فعالة لنقاط االتصال في كل من 

باإلضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون طرق وأساليب رفع وعي مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي. 
سسات منظمة مؤ  تسليط الضوء علىوتم  مؤسسات منظمات التعاون اإلسالمي بالبلدان األعضاء.

لة من في منتديات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الص ة التي تقوم بهانشطاألالتعاون اإلسالمي و 
    .الجانبية/األنشطة خالل الجلسات الخاصة أو الفعاليات

  
 تعزيز التعاون فيما بين مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي

بموجب البند الثالث من جدول األعمال، تطرق ممثلو مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي تفصيليًا  - ٧
واجية األنشطة زداإلى طرق وأساليب تيسير التواصل والتنسيق فيما بينهم. وأكد المشاركون على أن 

قيام  ضرورةالتنسيق والتعاون الفعالين. وتم التأكيد على  قد أظهر الحاجة إلى آخرو حين  بين
األنشطة ذات الصلة  ،والمشاركة في ،إلىبعضها البعض  دعوةبمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي 

فإن تلك المشاركة في األنشطة والدراسات بين مؤسسات منظمة التعاون ًا. على نحو أكثر تكرار 
قد ألقى توفير فرصة لالستفادة على نحو أكثر فعالية من أعمالها وخبراتها. و  اإلسالمي من شأنه

، وكذا تطوير األنشطة المشتركة. إلى تكاملياالجتماع الضوء على أهمية تصميم األنشطة بأسلوب 
جانب ذلك، يتعين تعزيز البرامج النموذجية. وسوف تركز تلك البرامج على القضية ذاتها، ولكن 

على  على تغطية مختلف جوانب الموضوع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلةستعمل 
يتماشى مع مهمتها ونطاق عملها. كما تم االتفاق على تنظيم برامج تعريفية بغية تعزيز تكاملي نحو 

 التنسيق والتواصل فيما بين مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي.

 الشكر. هيوجاختتم االجتماع بت - ٨

 ---------- 
 ------  
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  باإلنجليزية: األصل

 

  

  

  

  

  

 جدول أعمال

  المنبثقة عن الكومسيك   والعشرين للجنة المتابعةالتاسعالجتماع ا

  )٢٠١٣ ،أيار/  مايو١٥-١٤ أنقرة،(

 

 جدول األعمالوإقرار الجلسة االفتتاحية       -١

 نبذة عن استراتيجية الكومسيك وتنفيذها      -٢

 لمنظمة التعاون اإلسالمينبذة عن تنفيذ برنامج العمل العشري       -٣

 توسيع نطاق التجارة البينية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي      -٤

 النهوض بوسائل النقل واالتصاالت      -٥

 تنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي      -٦

 زيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي      -٧

 القضاء على الفقر      -٨

 توطيد أواصر التعاون المالي      -٩

 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي   -١٠

 زيادة تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة إلى"اإلعداد لجلسة تبادل وجهات النظر حول    -١١

 "األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  الدول        

 عرض حول التمويل الجديد لمشروعات الكومسيك  -١٢

 جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين للكومسيكمشروع   -١٣

 ما يستجد من أعمال   -١٤

 اعتماد التقرير  -١٥

- ---- ----  
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  : باإلنجليزيةاألصل

 

LIST OF FAIRS AND EXHIBITIONS TO BE ORGANIZED 

BY THE ICDT IN 2013 

 
1. 4th OIC-World BIZ 2013 in Kuala Lumpur, Malaysia on 5-8 September 2013 in 

cooperation with the OIC International Business Centre Sdn Bhd Malaysia and  
in collaboration with the League of Arab States; 
  

2. 1st OIC China Expo and Economic & Trade Forum in cooperation with the 
People’s Republic of China on 12 to 16 September 2013 in Yinchuan-
Autonomous Province of Ningxia Hui, People’s Republic of China; 
 

3. 1st Forum of Muslim Business and Expo in Dakar in cooperation with the 
Republic of Senegal on 14-16 November 2013 
 

   ---------- 
 ------  
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  باإلنجليزية :األصل
 
 

LIST OF CAPACITY BUILDING PROGRAMMES AND TRAININGS 
TO BE ORGANIZED BY THE SESRIC 

 
The following training courses will be organized by SESRIC during the 
upcoming one-year period of May 2013 to May 2014: 
 

1. A training course on Competition Law and Policy on 15-17 May 2013 in Albania 

2. A training course on Financial Stability on 19-21 May 2013 in Azerbaijan 

3. Training Programme for Agricultural Extension Experts in OIC Member States on 
21-23 May 2013 in Turkey 

4. A training course on Competition Law and Policy on 27-31 May 2013 in Pakistan 

5. A training course on Breeding and Improving Wheat Plants to Increase the 
Productivity on 4-6 June 2013 in Qatar 

6. A training course on Risk Management in Islamic Finance on 17-19 June 2013 in 
Turkey 

7. A Study Visit on Railway System Technologies 17-21 June 2013 in Turkey  

8. A training course on Competition Law and Policy on 17-19 June 2013 in Pakistan 

9. A training course on Forensic Analysis of Data and Data Recovery on 19-21 June 
2013 in Qatar 

10. A training course on Plant Protection: Diseases on 24-26 June 2013 in Pakistan 

11. A training course on Livestock Management: Breeding Cattle Raising and 
Improvement on 26-27 June 2013 in Brunei 

12. A workshop on Innovative Solutions to Poverty Reduction on 26-28 June 2013 in 
Ankara 

13. A training course on Agronomy: Crop Management in June 2013 in Bangladesh 

14. A training course on Investigation Techniques for the Crime of Theft and 
Homicide in June 2013 in Azerbaijan 

15. A Study Visit on Development of Cotton Production and Technology in June 2013 
in Turkey  

16. A training course on Recognition and Prevention of Diabetes in June 2013 Nigeria 

17. A training course on Competition Law and Policy on 1-3 July 2013 in Cameroon 

18. A training course on Inflation Targeting on 1-3 July 2013 in Sierra Leone 

19. A training course on Water Resources Management on 2-3 July 2013 in Iraq 

20. A training course on Competition Law and Policy on 5-7 July 2013 in Bangladesh 
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21. A training course on Competition Law and Policy on 28-30 July 2013 in Burkina 
Faso 

22. A training course on Agronomy: Irrigation in July 2013 in Yemen 

23. A training course on First Step Pregnancy Care Ultrasonography in July 2013 in 
Egypt 

24. A training course on Recognition and Prevention of Diabetes in July 2013 in Egypt 

25. A training course on Agricultural Combat: Bee Diseases and Pest in July 2013 in 
Kuwait 

26. A training course on Risk Management on 19-20 August 2013 in Tajikistan 

27. A training course on Basic Training for Police Defence Tactics in August 2013 in 
Sudan 

28. A training course on Tactical Shooting Techniques and Basic Riot Police Training 
in August 2013 in Brunei 

29. A training course on Risk Management in August 2013 in Kyrgyzstan 

30. A training course on Market Operations on 2-4 September 2013 in Cote d’Ivorie 

31. A training course on Balance of Payments on 23-24 September 2013 in Malaysia 

32. A training course on Financial Stability in September 2013 in Turkey 

33. A training course on Digital Archiving in September 2013 in Azerbaijan  

34. A training course on Company Awareness in September 2013 in Azerbaijan 

35. A training course on Recognition and Prevention of Diabetes in September 2013 in 
Cote d’Ivoire  

36. A training course on Fiber Technology and Contamination in September 2013 in 
Egypt 

37. A training course on Balance of Payments on 24-25 October 2013 in Kyrgyzstan 

38. A training course on Livestock Management: Animal Diseases and Combat with 
Animal Diseases in October 2013 in Saudi Arabia 

39. A training course on Quality Improvement: Seed quality and preparation in 
October 2013 in Azerbaijan 

40. A training course on First Step Pregnancy Care Ultrasonography in October 2013in 
Cote d’Ivorie 

41. A training course on Rural Development in October 2013 in Togo 

42. A training course on Recognition and Prevention of Diabetes in November 2013 in 
Niger 

43. A training course on Fiber Technology: Contamination in November 2013 in Togo 

44. A training course on First Step Pregnancy Care Ultrasonography in December 
2013 in Niger 

45. A training course on Competition Law and Policy on 13-17 January 2014 in Sudan 
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46. A training course on Competition Law and Policy on 27-29 January 2014 in 
Pakistan 

47. A training course on Competition Law and Policy on 26-28 January 2014 in Qatar 

48. A training course on Digital Archiving in January 2014 in Brunei  

49. A training course on Seed Development: Molecular Genetics in January 2014 in 
Qatar 

50. A training course on Fingerprint Laboratory Applications in February 2014 in 
Sudan 

51. A training course on Management of Human Resources in February 2014 in Jordan 

52. A training course on First Step Pregnancy Care Ultrasonography in February 2014 
in United Arab Emirates  

53. A training course on Recognition and Prevention of Diabetes in February 2014 in 
United Arab Emirates 

54. A training course on Recognition and Prevention of Diabetes in April 2014 in 
Burkina Faso  

55. A training course on Employee (Human Resources) Awareness in April 2014 in 
Egypt  

56. A training course on First Step Pregnancy Care Ultrasonography in Djibouti 

57. A training course on Inflation Targeting in Tunisia 

58. A training course on Forecasting Methods in Turkey 

 ---------- 
 ------  
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  األصل: باإلنجليزية
 
 

LIST OF ACTIVITIES TO BE ORGANIZED BY THE ICCIA IN 2013 
 
 

1. 15th Private Sector Meeting to be held in the Islamic Republic of Iran on 27-28 
Oct. 2013. 
 

2. 7th Forum for Businesswomen in Islamic Countries to be held in the Islamic 
Republic of Iran on 29th October 2013.   
 

3. Second Regional Workshop for Zakat Organizations to be held in Africa in 
2013. 
 

4. Seminar on Creating awareness of the utilities and privileges of various OIC 
Agreements (TPS-OIC) to be held in Sudan in 2013. 
 

5. Workshop on Capacity Building on Value Chain Analysis for Agribusiness to 
be held in Sudan in December 2013. 

 

   ---------- 
 ------  
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  باإلنجليزية: األصل
  

  
  
  
  
 

 مشروع جدول أعمال

  )للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي (كومسيك الدورة التاسعة والعشرين
  )٢٠١٣، تشرين الثاني/ نوفمبر ٢١- ١٨ ،اسطنبول(

 األعمال جدول اعتمادو  االفتتاحية الجلسة -١

 وتنفيذها الكومسيك استراتيجية حول تقرير -٢

 اإلسالمي التعاون لمنظمة العشري العمل برنامج تنفيذ -٣

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول الى خاصة اشارة مع ،العالمية االقتصادية مستجداتال -٤

 ياإلسالم التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة نطاق توسيع -٥

 واالتصاالت النقل بوسائل النهوض -٦

 وتنافسي مستدام سياحي قطاع تنمية -٧

 الغذائي األمن واستدامة الزراعة قطاع إنتاجية زيادة -٨

 الفقر على القضاء حول تقرير -٩

 المالي التعاون أواصر توطيد -١٠

 االقتصادي التعاون في الخاص القطاع دور تعزيز    -١١
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 "اإلسالمي التعاون منظمة

 للكومسيك الثالثين الدورة انعقاد موعد    -١٣
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  االصل باالنجليزية:

  
  لمعالي األستاذ أحمد يمان ةالختامي الكلمة

  نائب وكيل وزارة التنمية بالجمهورية التركية
  )٢٠١٣ /أيارمايو ١٥(أنقرة، 

  

  لجنة المتابعة،أعضاء  كرامالسادة ال
  المندوبون الموقرون،

المنبثقة عن االجتماع التاسع والعشرين للجنة المتابعة مداوالت مكثفة، نجحنا في االنتهاء من  عقب
الكومسيك. وأثناء هذا االجتماع، قمنا بصياغة جدول األعمال الخاص بالدورة التاسعة والعشرين 

ويحدوني األمل في أن تسهم على جدول األعمال. المدرجة للكومسيك، فضًال عن مراجعة القضايا الهامة 
بناء أمة إسالمية تنعم بالرخاء، وتقوم على ، وكذا إمكاناتنا االقتصادية واالجتماعيةمساعينا في تفعيل 

عرب عن عميق وأود أن أ أساس التضامن واالعتماد المتبادل، والقدرة على التنقل، والحوكمة الرشيدة.
  امتناني لكم جميعًا لمشاركتكم الفعالة ومساهماتكم القيمة.

  
  المندوبون الموقرون، 

ال سيما السلبية لألزمة المالية العالمية مدويًا في أجزاء مختلفة من العالم، و  صدى التداعيات لال يزا
ع البلدان المتقدمة مع عدد من المشكالت على مستوى االقتصاد الكلي، ر االقتصاديات النامية. وتصا

في  بالعقبات التي تعترض سبيلهاسلبًا البلدان النامية تتأثر ن تتضمن تلك ارتفاع معدالت الديون، في حيو 
أسواق االقتصاد العالمي. وفي سبيل تقليل حدة اآلثار الجانبية، ينبغي أن نعمل معًا، وأن نتعاون 

المجتمع الدولي برمته. عن  نيابةً  عضويتنا في الكومسيك فحسب، بل أيضاً   من منطلقونتضامن ال
  تجمعنا وحدة المصير.فنحن جميعًا 

  من البنود التي تم التأكيد عليها خالل اجتماعنا. اول بالتفصيل عددأود اآلن أن أتنا

وفريق  ،فريق العمل المعني بالنقل كل من تم تفعيل استراتيجية الكومسيك. وفي هذا السياق، عقدلقد 
مجاالت  ةبنجاح في أنقرة، وستنعقد اجتماعات فرق العمل ألربعأول اجتماع  العمل المعني بالسياحة

مكتب تنسيق الكومسيك طلق ، سي٢٠١٣االت التعاون قريبًا. وفي سبتمبر/ تشرين األول أخرى من مج
في إطار إدارة دورة المشروعات من خالل الموقع اإللكتروني  تسليم مقترحات المشروعاتلاألولى الدعوة 

ي الجدول الزمني للكومسيك. وفي هذا الصدد، أدعو جميع الدول األعضاء إلى المشاركة بفعالية ف
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المكثف لفرق العمل وتقديم عدد مناسب من مقترحات المشروعات إلى مكتب تنسيق الكومسيك لالستفادة 
  . (التسهيالت التمويلية إلدارة دورة المشروع) من المنح التي تَُقدَّم في إطار إدارة دورة المشروعات

  
  السادة الضيوف الكرام،

أهداف التعاون االقتصادي للكومسيك. وتستهدف المستندات اإلرشادية إن تعزيز التجارة هدف حيوي من 
% بحلول ٢٠للكومسيك الوصول بالتجارة البينية فيما بين الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي إلى 

. بعبارة أخرى، لدينا ثالث سنوات فقط لزيادة ٢٠١٢% عام ١٨ حوالي ، بعد أن كانت تمثل٢٠١٥عام 
األفضليات التجارية فيما بين % أخرى. وفي هذا الصدد، نحتاج إلى تفعيل نظام ٢بنسبة بيننا  التجارة فيما

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في أسرع وقت ممكن. وقد تم االنتهاء من األساس القانوني 
نظام األفضليات  للنظام. وٕاني ألدعو كافة الدول المعنية أن تستكمل جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ

التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في أقرب وقت ممكن. وفي هذا الصدد، 
مويل التجارة من ِقَبل مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية أعرب عن تقديري للزيادة الكبيرة في ت أن أود كذلك
  في الفترة األخيرة. المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة من خالل

إن تنسيق المعايير بين الدول األعضاء أمر ال غنى عنه إذا كان للتجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي أن تكون عملية ميسرة، وجودة المنتجات أن تكون مضمونة. في هذا 

د التوحيد القياسي والمعايير الذي أحرز تقدمًا الصدد، من الضرورة بمكان أن نولي اهتمامًا خاصًا لمعه
  ملحوظًا في اآلونة األخيرة على صعيد إضفاء صبغة مؤسسية خالل فترة وجيزة من الزمان.

  
  الوفود الكرام،

الدول األعضاء في منظمة بين مما يؤسف له أن من بين أقل البلدان نموًا إحدى وعشرين دولة من 
ية على جدول و األولذات بنود الوف يظل التخفيف من حدة الفقر بندًا من التعاون اإلسالمي. ومن َثم، س

أعمالنا حتى نأتي بحل جذري لهذا األمر العضال الذي يتفشى في بلداننا. وكما سبق وأن ناقشنا سويًا 
باألمس، فإننا نتقدم على طريق إحراز تقدم ملحوظ على ساحة القطاع الزراعي. وٕانني لعلى يقين بأن 

تنا الجديدة، واستغاللنا الفاعل لآلليات المتاحة أمامنا، مثل صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية مبادرا
والبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا تحت مظلة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وكذا البرنامج الخاص 

مظلة مركز أنقرة،  بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المقام تحت
دم المزيد من العون والمساعدة لزمالئنا األعزاء، وٕاخواننا وأخواتنا في شتى كي نق سبيلال نسوف يكونا

  أرجاء المنطقة، السيما في أقل البلدان نموًا.
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إن القطاع الخاص يضطلع بدور حيوي في المساعي التنموية التي تصبو إلى تحقيقها الدول األعضاء 
. وعلينا أن نعظم النفع من ديناميكية القطاع الخاص ونهجه العملي الموجه نحو تحقيق في الكومسيك

  النتائج في تعزيز أواصر العالقات االقتصادية والتجارية فيما بيننا.    
  

 ، المندوبون الكرام

أود أن أسجل تقديري لما تم إحرازه من تقدم في مجال التعاون المالي. فبعد أن انتهى منتدى البورصات 
من إعداد مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك، تم إطالق المؤشر رسميا أثناء 

هذه الفرصة، فإني أدعو  في اسطنبول. وٕاذ أغتنم ٢٠١٢انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك في 
دعم للترويج لمؤشر ستاندرد أند بورز ما يلزم من جميع الدول األعضاء، والبنك اإلسالمي للتنمية، لتقديم 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك في البلدان األعضاء. 

 زيع المواردتو من خالل إن كفاءة أي نظام مالي من شأنه اإلسهام في النمو االقتصادي، وهو ما يتحقق 
. في هذا المقام، فإن فتح القنوات المناسبة للمدخرات، وتحسين مناخ االستثمار في بلداننا، بصورة فاعلة

وتشجيع تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة، كلها تدابير غاية في األهمية للنهوض باقتصاداتنا. ووفقا 
والتنمية، بلغت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة للبيانات الصادرة عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

. ولم تتمكن الكومسيك، بأعضائها ٢٠١١مليار دوالر في عام  ١٣٤إلى الدول األعضاء في الكومسيك 
من التدفقات العالمية لالستثمارات األجنبية المباشرة. في هذا % ٨,٨جذب سوى أن تالسبع والخمسين، 

ل مواتيا كي نتناول موضوع "زيادة تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى السياق، أصبح الوقت بالفع
جلسة تبادل وجهات النظر المتوقع تنظيمها أثناء  خالل  ،البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

 انعقاد دورة الكومسيك التاسعة والعشرين. 
  

 الضيوف الكرام،

دون وُتركت عشرات القرارات الممتازة،  إن أصدرناأعتقد أن كفاءة المتابعة هي جوهر النجاح؛ فحتى 
نفَّذ بأسلوب يجانبه تمتابعة صحيحة، ستظل هذه القرارات حبرا على ورق، أو في أفضل األحوال، س

ة التي متابعالة مهم تقتصراالتساق والكفاءة. وٕاني لعلى ثقة بأنكم، أعضاء لجنة المتابعة الموقرين، لن 
مجرد عقد االجتماعات، بل ستواصلون مساعدتنا في رصد جميع قرارات الكومسيك  على تضطلعون بها

 .وأنشطتها ومشروعاتها وبرامجها

من الدول األعضاء لمشاركتهم الفاعلة  إلى جميع الوفودوتقديري  يشكر أكرر وفي ختام كلمتي، أود أن 
ألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، من الممثلين ل أن أعرب عن شكريوٕاسهاماتهم القّيمة، كما أود 

والبنك اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، والغرفة اإلسالمية للتجارة 
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اخر، والصناعة والزراعة، والمؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة، واالتحاد اإلسالمي لمالكي البو 
لما قدموه من إسهامات قّيمة إلى االجتماع.  كما ومعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، 

لزمالئنا في مكتب تنسيق الكومسيك الذين عكفوا على أداء عملهم في كل أوقات االجتماع،  شكرال أزجي
والمترجمين الفوريين، والمراجعين، والمترجمين التحريريين، وكل الزمالء اآلخرين الذين شاركوا في تنظيم 

  االجتماع، لما قدموه من جهود مضنية ساعدتنا حقا في إنجاح االجتماع. 

 جميعا السالمة في العودة إلى أوطانكم.وأتمنى لكم 

 شكرا لكم.
------------- 

------- 
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