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 األصل: باإلنجليزية
 رارــــقـال

 ادر عن الدورة التاسعة والعشرين للكومسيكـالص
 (1182نوفمبر/تشرين الثاني،  18-81)اسطنبول، 

 
جاري لمنظمة التعاون اإلسالمي والعشرون للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والت الدورة التاسعة عقدت

 ؛1013 الثاني/ تشرين نوفمبر 11-18ي كومسيك(، في اسطنبول، بالجمهورية التركية، ف)
 

 القمة اإلسالمي، ومجلس وزراء الخارجية، اتإذ تذكر بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر 
االستثنائية الرابعة لمؤتمر والدورة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي،  الدورة الثانية بما في ذلكوالكومسيك، 

 والثالثين لمجلس ، والدورة التاسعة1002لتي انعقدت عام لكومسيك االقمة اإلسالمي، والقمة االقتصادية ل
 والعشرين للكومسيك؛ وزراء الخارجية، والدورة الثامنة

 
ذ تؤكد من جديد على التزام كافة الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي ببرنامج العمل العشري  وا 

مؤتمر القمة اإلسالمي، التي انعقدت في مكة المكرمة، االستثنائية الثالثة لالدورة للمنظمة، الذي اعتمدته 
 ؛1002ديسمبر/ كانون األول  8- 7في 
 

ذ ترحب بتفعيل استراتيجية الكومسيك االستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة اإلسالمي الدورة التي اعتمدتها  وا 
 ؛1011أغسطس/آب،  12-11مكة المكرمة في  التي انعقدت في

 
ذ تأخذ   جدول األعمال،ل المختلفة بنودالالخاصة ب رير سير العمل، وأوراق العمل، والدراساتتقاب علما  وا 

ومركز البحوث المقدمة من قبل األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، و 
مي لتنمية ، والمركز اإلسالاإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة(

البنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد التوحيد مجموعة التجارة، و 
 ؛المعايير للبلدان اإلسالميةالقياسي و 

 
ذ تعرب عن تقديرها للدول األعضاء الستضافتها المؤتمرات الوزارية، واالجتماعات، وورش العمل،  وا 

 من أنشطة في مجاالت التعاون؛ والمعارض، وغير ذلك
 

ذ تشيد بالجهود المبذولة من ِقَبل األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك،  وا 
وهي  أال والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي التي تعمل في مجال التعاون االقتصادي والتجاري،

ية التجارة، والبنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة مركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنم
 والزراعة، واالتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر، ومعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية.
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 من جدول األعمال( 1)البند  تقرير حول استراتيجية الكومسيك وتنفيذها

 
والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون من الدول األعضاء  طلبتالكومسيك، و بتفعيل استراتيجية رحبت .1

  اإلسالمي أن تقدم دعمها الكامل لتنفيذ االستراتيجية.
بالتقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ استراتيجية الكومسيك، السيما اجتماع فرق عمل الكومسيك،  ترحب .1

طالق   التي صاغتها اتمشروعالإطار آلية إدارة دورة  يم المشروعات، وذلك فيلتقد الدعوة األولىوا 
 .الكومسيك

من مكتب تنسيق الكومسيك رفع تقارير بصورة منتظمة حول التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق  تطلب .3
 بتنفيذ استراتيجية الكومسيك إلى الكومسيك في دوراتها، ولجنة المتابعة في اجتماعاتها.

لسير العمل السنوي "تقرير الكومسيك  مكتب تنسيق الكومسيك، واسمهالتقرير المقدم من بـ علما   تأخذ .1
استراتيجية الكومسيك، وكذا األنشطة التي تم  تنفيذ يسرد معلومات مفصلة حول، و "1013لعام 

 تنظيمها بما يتماشى والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك في دورتها الثامنة والعشرين.
المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي  من قبل تنظيمهاباألنشطة المقرر  ترحب. 5

)مركز أنقرة، المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، البنك اإلسالمي للتنمية، الغرفة اإلسالمية للتجارة 
والصناعة والزراعة، االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر، معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 

 يما يتماشى مع استراتيجية الكومسيك. 1011مية(، وذلك في اإلسال
 القرارات الصادرة عن االجتماع التاسع والعشرين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك. تعتمد .6
 

 من جدول األعمال( 2تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي )البند 
الدول األعضاء والمؤسسات  تدعورنامج العمل العشري، والتزامها بتحقيق أهداف ب تؤكد من جديد .7

 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي بذل الجهد الالزم بغية تحقيق أهداف برنامج العمل العشري.
 

المستجدات االقتصادية العالمية، مع إشارة خاصة إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 من جدول األعمال( 4)البند 

إلى مركز أنقرة االستمرار في رصد المستجدات االقتصادية على الساحة العالمية، وتأثيرها  دتعه .8
 على الدول األعضاء، ورفع تقارير في هذا الصدد إلى الكومسيك في دوراتها السنوية.
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من جدول  5توسيع التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )البند 
 عمال(األ

 10بعقد االجتماعين األول والثاني لفريق العمل المعني بالتجارة للكومسيك اللذين انعقدا  في  ترحب .2
الدول   تحثعلى التوالي بأنقرة. و 1013أكتوبر/ تشرين أول  31و  1013يونيو/ حزيران 

ثالث االجتماع الاألعضاء التي سجلت في فريق العمل المعني بالتجارة للكومسيك على حضور 
تيسير  بعنوان " 1011فبراير/ شباط  17للكومسيك المقرر عقده في  لفريق العمل المعني بالتجارة

التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء: تحسين فعالية إدارة الجمارك." ومن المقرر تنظيم االجتماع 
 .1011الرابع في خريف 

اعين األول والثاني لفريق العمل المعني بالتجارة إذ تشير إلى المداوالت التي أجريت أثناء االجتم .10
بالدور الرئيسي الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول تعترف للكومسيك، 
الدول األعضاء على تحسين البيئة االقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحث األعضاء، و

 من أجل تعزيز الصادرات.
مقدم من الجمهورية التركية لتنظيم ورشة عمل حول ممارسات قانون المنافسة على بالعرض الترحب  .11

بالعرض  ترحبباسطنبول، كما  1013ديسمبر/ كانون أول  10 – 2أن يتم عقد ورشة العمل من 
في البلدان األعضاء في المنافسة المقدم من الجمهورية التونسية الستضافة ندوة حول سياسات 

لمركز اإلسالمي لتنمية التجارة في يونيو/ حزيران بالتعاون مع اوذلك  ،سالميمنظمة التعاون اإل
 الدول األعضاء على المشاركة الفاعلة في هذه المحافل. وتحثبتونس،   1011

الدول لنقل األعمال بين  بالعرض المقدم من جمهورية تونس الستضافة المؤتمر الدوليترحب وكذا  .11
سالمي بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في نوفمبر/ األعضاء في منظمة التعاون اإل

 ، وتحث الدول األعضاء على المشاركة الفاعلة في هذا المحفل. 1011 الثانيتشرين 
او .13 باألنشطة التي ينظمها مكتب تنسيق الكومسيك، ومركز أنقرة، والمركز اإلسالمي  ترحب أيض 

لتمويل التجارة(،  المؤسسة الدولية اإلسالميةي للتنمية )البنك اإلسالملتنمية التجارة، ومجموعة 
والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية  

 (1رقم  المرفقفي مجال التجارة المتسق مع اإلستراتيجية. )  1011في 
 

 عضاء في منظمة التعاون اإلسالمينظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األ (أ
يران، ترحب  .11 بالتقدم الذي أحرزته بنين، وموريتانيا، والسودان، وكوت ديفوار، والنيجر، والمغرب، وا 

وجامبيا، والكويت، وجيبوتي حيال اإلنضمام إلى اتفاقية نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول 
  بها أن تنتهي من اإلجراءات المتبقية لتفعيل النظام تهيب، واألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 في أقرب وقت ممكن.
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نظام على اتفاقيات  بعد دعوتها إلى الدول األعضاء التي لم توقع أو تصادقتؤكد من جديد  .12
األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، أال وهما اتفاقية 

في منظمة التعاون  ة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام األفضليات التجاريةوبروتوكول خطاإلطار، 
)بريتاس(، واتفاقية قواعد المنشأ، أن تبادر بذلك، وأن تستكمل اإلجراءات التالية في أقرب  اإلسالمي

 وقت ممكن:
 الرعاية أقساط التخفيض السنوية مع قائمة المنتجات والنسبة المطبقة في الدول األولى باإلبالغ ب

 .1003أكتوبر/تشرين األول  1السارية اعتبارا  من 
  استكمال التدابير التشريعية واإلدارية الداخلية الالزمة، بما في ذلك طباعة شهادة المنشأ الخاصة
مداد تفاقية نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، اب وا 

 .ة المفاوضات التجارية بنماذج أختاماألمانة العامة للجن
من لجنة المفاوضات التجارية أن تأخذ في االعتبار عقد جلستها عندما ينتهي العدد المطلوب  تطلب .16

الدول األعضاء، التي صادقت على االتفاقيات الثالث الخاصة بنظام األفضليات التجارية فيما من 
من تسليم قوائم االمتيازات إلى أمانة لجنة  بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،

 المفاوضات التجارية. 
 

 المعارض التجارية اإلسالمية (ب
عن  تعرببالجهود المبذولة في زيادة عدد المعارض التجارية اإلسالمية وتحسين جودتها، كما  تشيد .17

التنسيق مع شكرها وتقديرها للدول األعضاء التالية الستضافتها المعارض التجارية اإلسالمية ب
 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة:

حالل للدول األعضاء في غذية الأللدولة اإلمارات العربية المتحدة ) لتنظيم المعرض األول  -
 ، في الشارقة(1011ديسمبر/كانون األول  11-10منظمة التعاون اإلسالمي في 

ليدية لمنظمة التعاون اإلسالمي المملكة المغربية ) لتنظيم المعرض التجاري األول للصناعات التق -
 ، في الدار البيضاء(1013أبريل/نيسان  11-11في 

سلطنة عمان )الستضافة المعرض السادس للصناعات الغذائية في الدول األعضاء في منظمة  -
 ، بمسقط(1013مايو/أيار  16-13التعاون اإلسالمي، في 

 18سالمي الرابع عشر، في جمهورية إيران اإلسالمية )الستضافة المعرض التجاري اإل -
 ، في طهران(1013نوفمبر/تشرين الثاني  1 –أكتوبر/تشرين األول 

لحالل للدول األعضاء في منظمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة لعرضها تنظيم المعرض الثاني  -
 1013ديسمبر/كانون األول  18-16التعاون اإلسالمي في 
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ضاء التالية الستضافة المعارض التجارية اإلسالمية بالعروض المقدمة من الدول األع ترحب .18
 :1011بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة ) إمارة الشارقة( -
االجتماع األول لمنظمات تشجيع التجارة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي للدول الناطقة 

 بالشارقة( 1011ذار آمارس/  18-12)  باإلنجليزية
 المملكة العربية السعودية -

 1011إبريل/ نيسان  16 -13) التعاون اإٍلسالمي لمنظمة  للصناعات الغذائيةالمعرض السابع 
 بجدة(

 الجمهورية التونسية -
 في تونس العاصمة( 1011إبريل/نيسان،  16-13)المعرض الثاني للسياحة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 ة السعوديةالمملكة العربي -
المعرض األول لألثاث، والديكور، واألجهزة الكهربائية المنزلية في الدول األعضاء في منظمة 

 بجدة( 1011مايو/ أيار  11 -11التعاون اإلسالمي ) 
 جمهورية السنغال -

 )بداكار 1011يونيو/ حزيران  12-16معرض الصحة الثاني لمنظمة التعاون اإلسالمي )
 عوديةالمملكة العربية الس -

 (المنورة بالمدينة 1011نوفمبر/ تشرين الثاني  10-16المعرض األول للحج والعمرة ) 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة )إمارة الشارقة( -

 (1011لحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي )ديسمبر/كانون األول لالمعرض الثالث 
 
معارض حسب القطاعات بالتعاون مع من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن يواصل إجراء  تطلب .12

 عن سير العمل بصفة منتظمة. الدول األعضاء وأن يرفع تقارير
 
الخريطة االسترشادية الخاصة بتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون ج( 

 اإلسالمي
ى الصعيد العالمي، وصل أنه على الرغم من عدم االستقرار االقتصادي والمالي علبـ تأخذ علما   .10

مليار  371صافي حجم التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 
عام  %18,11الكلية  دوالر أمريكي، كما بلغت حصة البلدان األعضاء في التجارة الخارجية

1011. 
لتنمية التجارة بالبيانات المتعلقة من الدول األعضاء االستمرار في تزويد المركز اإلسالمي  تطلب .11

 بإحصائيات التجارة واالستثمار وقواعدهما التنظيمية.
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بتعزيز التجارة البينية فيما بين  ةالمعني ةالتشاوريللمجموعة بتقرير "االجتماع الخامس  تأخذ علما   .11
كة المغربية ي عقد في الدار البيضاء، بالمملوالذالبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

مع  ااالضطالع بأعماله ةالتشاوريالمجموعة من  وتطلب .1013فبراير/شباط  18-17في 
المشاركة الفاعلة من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، وبما يتماشى مع القرارات ذات 

 الصلة الصادرة عن الكومسيك، وكذا وفق ا للمهام المسندة إليها.
رير "المنتدى رفيع المستوى لمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن تيسير التجارة ومبادرة بتق كما تأخذ علما   .13

لتعزيز التعاون االقتصادي اإلقليمي" الذي انعقد في الدار البيضاء )المملكة المغربية(  حداو الشباك ال
 البلدان األعضاء التي لم تقم بعد بإنشاء شباك واحد وتدعو، 1013فبراير/شباط  16 - 12من 

 إلى القيام بذلك لتيسير التجارة الدولية لبلدانهم.وطني 
 

 د( المساعدة الفنية المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية
الدول األعضاء بمنظمة  تشجعبانضمام جمهورية طاجاكستان لمنظمة التجارة العالمية، كما  ترحب .11

من  وتطلبنضمام للمنظمة. التعاون اإلسالمي، غير األعضاء بمنظمة التجارة العالمية، على اال
الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي ومنظمة التجارة العالمية تقديم الدعم لبلدان منظمة 

 ترحبحديثا  لمنظمة التجارة العالمية. وفي هذا الصدد، تسعى لالنضمام التعاون اإلسالمي التي 
 ن.بعرض الجمهورية التركية لتقديم المساعدة الفنية لتلك البلدا

المركز اإلسالمي لتنمية التجارة إلى االستمرار في تقديم كال  من البنك اإلسالمي للتنمية و  تدعو .12
حول المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، وتقديم تقرير في القضايا المساعدة الفنية للبلدان األعضاء 
 أنشطتهما إلى دورات الكومسيك.

ن االعتبار واإليجاب منح صفة مراقب في منظمة التجارة منظمة التجارة العالمية أن تأخذ بعي تدعو .16
لمركز اإلسالمي لتنمية التجارة بغية مساعدته على متابعة شؤون منظمة التجارة العالمية، العالمية ل

بما في ذلك الدراسات واألبحاث وبناء القدرات والتقارير المسلمة إلى منتديات منظمة التعاون 
 اإلسالمي.

 
 متعلقة بتمويل التجارة( األنشطة الهـ

المؤسسة الدولية بأنشطة تمويل التجارة الخاصة بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ) تحيط علما   .17
( وحشد األموال من السوق الدولي بغية تمويل عمليات التجارة بالدول لتمويل التجارة اإلسالمية

جارة البينية فيما بين البلدان المستهدفة للت %10األعضاء، مما يسهم بدوره في تحقيق نسبة الـ 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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لتمويل التجارة( النظر في  المؤسسة الدولية اإلسالميةمن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ) تطلب .18
من التمويل المتوسط والطويل األجل للسلع شبه الرأسمالية  تطوير صكوك ائتمانية جديدة تغطي كال  

 ة.والرأسمالي
المؤسسة الدولية أهمية "مبادرة المعونة لصالح التجارة في الدول العربية" التي قدمتها  تؤكد على .12

دولة عربية )من الدول األعضاء بجامعة الدول العربية( على  11لتمويل التجارة لمساعدة  اإلسالمية
ومكافحة تقليص توسيع نطاق التجارة عن مستوياته الحالية، ودعم النمو االقتصادي والتوظيف، 

لتمويل التجارة، وشركائها اإلقليميين والدوليين  المؤسسة الدولية اإلسالميةب تهيبالنشاط الصناعي، و
الدول األعضاء المعنية أن تشارك تدعو أن تدعم نجاح تنفيذ هذه المبادرة في أسرع وقت ممكن، و

 .بفاعلية في هذه المبادرة وتدعمها
التركي مع  بنك اكسيم تقدمت به الجمهورية التركية لمشاركة خبرات العرض الذي تالحظ مع التقدير .30

الوكاالت المعنية بائتمان الصادرات في البلدان األعضاء سائر الدول األعضاء، والتعاون مع 
 الثنائية.بمنظمة التعاون اإلسالمي ُبغية زيادة حجم التجارة 

 
 ي والمعايير للبلدان اإلسالميةو( األنشطة ذات الصلة بالتجارة لمعهد التوحيد القياس

بتحقق المزيد من الحضور المتزايد لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان  تعرب عن ترحيبها .31
 اإلسالمية من خالل تنظيمه ألنشطة بناء القدرات في نطاق تخصصه.

وحيد القياسي بإنشاء سبع لجان فنية، وكذا لجنة اعتماد ولجنة للمعايير، تحت رعاية معهد الت ترحب .31
والمعايير للبلدان اإلسالمية، مما سيسرع بدوره من وتيرة تطوير التوحيد القياسي، والمعايير 

الدول األعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون  تدعوواالعتمادات في البلدان األعضاء، كما 
 مية.اإلسالمي لمساندة أنشطة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسال

بعضوية كل من فلسطين، والمملكة العربية السعودية، وبوركينا فاسو، ومصر، ولبنان،  كما ترحب .33
الدول األعضاء التي  من تطلبو وأفغانستان في معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية. 

ية أن تبادر بذلك بغية لم تبادر بعد باالنضمام إلى معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالم
 وفرها المعهد.االستفادة من الخدمات التي ي

 
 من جدول األعمال( 6النهوض بوسائل النقل واالتصاالت )البند 

مارس/آذار  18بانعقاد االجتماعين األول والثاني لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل في  ترحب .31
 لجمهورية التركية.على التوالي بأنقرة با 1013أكتوبر/تشرين األول  8و
من الدول األعضاء التي لم تبلغ بعد مكتب تنسيق الكومسيك بنقاط اتصال فريق عمل  تطلب .32

الدول األعضاء على المشاركة في  تشجعالكومسيك المعني بالنقل الخاصة بها أن تقوم بذلك. كما 
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"تطوير نقل تحت عنوان  1011مارس/آذار  13االجتماع الثالث لفريق العمل المقرر عقده في 
البضائع متعدد الوسائط بين الدول األعضاء" وكذا المشاركة في االجتماع الرابع المقرر عقده في 

 بأنقرة بالجمهورية التركية. 1011خريف 
مشروع خط سكك النهائية الخاصة ب ة المتعلقة بدراسات ما قبل الجدوىبالمستجدات األخير ترحب  .36

في إطار التعاون بين منظمة التعاون التعاون اإلسالمي بورسودان التابع لمنظمة -حديد داكار
من الدول األعضاء المشاركة في المشروع أن تقدم الوثائق  تطلباإلسالمي واالتحاد األفريقي. و

ذات الصلة الخاصة بخط السكة الحديد على مستوى القطاع الوطني بهدف اتخاذ المزيد من 
 لمانحين الخاص بهذا المشروع.الخطوات قبل االنعقاد المستقبلي لمؤتمر ا

مركز أنقرة، واالتحاد اإلسالمي باألنشطة المقرر أن ينظمها مكتب تنسيق الكومسيك، و  كما ترحب .37
في مجال النقل واالتصاالت، وذلك وفقا الستراتيجية الكومسيك  1011خالل عام لمالكي البواخر 

 (.1 رقم )المرفق
 

 من جدول األعمال( 7 تنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي )البند
 
إبريل/نيسان  12بانعقاد االجتماعين األول والثاني لفريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة في ترحب  .38

 على التوالي بأنقرة، بالجمهورية التركية. 1013أكتوبر/تشرين األول  3و
صة بها من الدول األعضاء التي لم تخطر بعد مكتب تنسيق الكومسيك بنقاط االتصال الخا تطلب .32

الدول األعضاء  تشجعالتي تتعلق بفريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة، أن تبادر بذلك. كما 
تحت عنوان  1011مارس/آذار  1على المشاركة في االجتماع الثالث لفريق العمل المقرر عقده في 

ر عقده في "تهيئة مناخ االستثمار السياحي في منطقة الكومسيك" وكذا في االجتماع الرابع المقر 
 .1011خريف 

جامبيا باستضافة الدورة الثامنة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء البالعرض المقدم من جمهورية  ترحب .10
في بانجول وتحث الدول األعضاء على المشاركة  1013ديسمبر/كانون األول  2-3السياحة في 

 الفاعلة في هذا الحدث.
للقطاع تنظيم االجتماع الثاني لمنتدى السياحة بالعرض المقدم من الجمهورية التركية ل كما ترحب .11

في إسطنبول  1013ديسمبر/كانون األول  17-16اإلسالمي/الكومسيك في  لمنظمة التعاونالخاص 
جميع  وتدعوتحت عنوان "استراتيجيات تسويقية فعالة لتطوير مقاصد سياحية في منطقة الكومسيك" 

 هم للمشاركة الفاعلة في هذا الحدث المهم.الدول األعضاء لتشجع ممثلي القطاع الخاص لدي
المقرر عقده في مشهد  الصحية بتنظيم جمهورية إيران اإٍلسالمية للمؤتمر الرابع حول السياحةترحب  .11

كال من الدول األعضاء والقطاع الخاص  تدعو، و1013نوفمبر/تشرين الثاني  17-16بإيران، في 
 إلى المشاركة في المؤتمر.
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تنمية السياحة المستدامة في شبكة حدائق " ألموال الالزمة لتمويل مشروعتسهيل حشد ا غيةب .13
من الدول األعضاء المشاركة في المشروع إدراج  تطلبومحميات عابرة للحدود في غرب أفريقيا" 

ثنائيي  نالمشروع على قائمة األولويات ضمن برامج التنمية التي يجرونها والتي قدمت إلى المانحي
االجتماع القادم ف كما تطلب تقديم المشروعات الخاصة بالقطاعات الوطنية إلى ومتعددي األطرا

 للجنة التسيير الخاصة بالمشروع.
أصحاب الشأن المعنيين بالمشروع، تنفيذ التوصيات المذكورة أعاله  بالدول األعضاء المعنية: تهيب .11

 بغية تسهيل حشد األموال الالزمة لتمويل المشروع.
 

 من جدول األعمال( 1لقطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي )البند زيادة إنتاجية ا
 
 1013يونيو/حزيران  17بانعقاد االجتماع األول لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة في  ترحب .12

 بأنقرة في الجمهورية التركية.
ومسيك من الدول األعضاء التي لم تبلغ بعد نقاط االتصال بها الخاصة بفريق عمل الك تطلب .16

الدول األعضاء على  تشجعالمعني بالزراعة إلى مكتب تنسيق الكومسيك أن تبادر بذلك. كما 
تحت  1013ديسمبر/كانون األول  12المشاركة في االجتماع الثاني لفريق العمل المقرر عقده في 

ة الزراعية" عنوان "تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة في منطقة الكومسيك من أجل زيادة اإلنتاجي
تحت عنوان "تحسين القدرة  1011أبريل/نيسان  3وكذا في االجتماع الثالث المقرر عقده في 

اإلحصائية في قطاع الزراعة في منطقة الكومسيك" وأيضا في االجتماع الرابع المقرر عقده في 
 .1011خريف 

حصائية واالقتصادية باألنشطة المقرر أن ينظمها مكتب تنسيق الكومسيك ومركز البحوث اإل ترحب .17
واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة( والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة 

 (.1 رقم مرفقالفي مجال الزراعة وذلك وفقا  الستراتيجية الكومسيك ) 1011خالل عام 
ركز البحوث اإلحصائية مع التقدير بالمجهودات التي تبذلها الجمهورية التركية ومتحيط علما  .18

واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة( لتنظيم دورات تدريبية في مختلف 
الجوانب التقنية والزراعية، وكذا في جوانب األمن الغذائي في الدول األعضاء ضمن إطار برنامج 

 المي.بناء القدرات في مجال الزراعة التابع لمنظمة التعاون اإلس
 

 من جدول األعمال( 9تقرير بشأن القضاء على الفقر )البند 
يونيو/  17بانعقاد االجتماع األول لفريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر يوم  ترحب .12

 في أنقرة، بالجمهورية التركية. 1013حزيران 
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اط االتصال الخاصة بها من الدول األعضاء التي لم تخطر مكتب تنسيق الكومسيك بعد بنق تطلب .20
أن تشارك في على هذه الدول تشجع لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر، أن تقوم بذلك، و

، تحت عنوان 1013ديسمبر/ كانون األول  16االجتماع الثاني لفريق العمل، الذي سينعقد يوم 
"، واالجتماع الثالث، الذي "استهداف آليات ألنظمة شبكة األمان االجتماعي في  منطقة الكومسيك

برامج شبكة األمان االجتماعي في  آليات رصد تحت عنوان " 1011أبريل/ نيسان  10سينعقد يوم 
 .1011منطقة الكومسيك"، واالجتماع الرابع الذي سينعقد في خريف عام 

مية إلسالاالغرفة باألنشطة التي سينظمها مكتب تنسيق الكومسيك، ومركز أنقرة، و  ترحب كذلك  .21
في مجال التخفيف من حدة الفقر، تماشيا  مع االستراتيجية  1011للتجارة والصناعة والزراعة عام 

 (.1 رقم مرفقال)
 

 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا (أ
طلبها إلى الدول األعضاء التي تعهدت بالمساهمة في صندوق التضامن اإلسالمي  تؤكد من جديد .21

 للتنمية أن تفي بالتزاماتها لتمكين الصندوق من تمويل مشروعات أكثر في الدول األعضاء.
بمبادرات صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية الهادفة إلى تكثيف الجهود من أجل حشد ترحب  .23

 الموارد والدعم.
ف المؤسسات بالجهود المبذولة من قبل البنك اإلسالمي للتنمية لحشد الموارد من مختلترحب كذلك  .21

 .التمويلية وذلك لتنفيذ البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا
بالمبادرة التي قدمتها مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لصياغة خطة عمل من أجل تأخذ علما   .22

 تسهيل التنفيذ الفعال للمشروعات وتقييم فعالية البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا.
 

 لتعاون اإلسالميب( برنامج القطن الخاص بمنظمة ا
بالتقرير الصادر عن االجتماع السادس للجنة التسيير لخطة عمل القطن الخاصة  تأخذ علما   .26

 في أنقرة، بالجمهورية التركية. 1013أبريل/ نيسان  3بمنظمة التعاون اإلسالمي، الذي انعقد يوم 
في الربع األول من عام البنك اإلسالمي للتنمية تنظيم االجتماع الخامس للجنة المشروعات ب تهيب  .27

من أجل بحث إمكانية إعادة تصميم مشروعات القطن التي لم يتم تمويلها بعد، بشكل يتيح  1011
لتلك المشروعات التقدم لبرامج مختلفة للتمويل بصفتها مشروعات ذات طابع فني، وذلك بمشاركة 

 مالكي المشروعات.
أنقرة لتنظيم الدورات التدريبية في الدول األعضاء  بالجهود التي يبذلها مركزتحيط علما  مع التقدير  .28

في مختلف المجاالت المتعلقة بالقطن، وذلك في إطار برنامج تدريب القطن التابع لمنظمة التعاون 
اإلسالمي، وتحث مراكز بحوث القطن ذات االمتياز على توطيد أواصر التعاون مع مركز أنقرة في 

 مجال تنفيذ هذه البرامج.
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 نامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميج( البر 

بالجهود المبذولة من ِقَبل مركز أنقرة من أجل إطالق وتنفيذ العديد من برامج بناء القدرات  تأخذ علما   .22
الخاص والدورات التدريبية في مختلف المجاالت التي تهم الدول األعضاء، وذلك في إطار البرنامج 

بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي من أجل تعزيز قدرات الموارد 
 البشرية وجودتها في هذه البلدان.

مركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية مواصلة إطالق وتنفيذ المشروعات والمبادرات تحت  تطلب من .60
عليم والتدريب المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون مظلة البرامج الفرعية للبرنامج الخاص بالت

بالدول األعضاء المشاركة في البرامج المختلفة لبناء القدرات، التي يقدمها مركز  تهيباإلسالمي، و
أنقرة تحت مظلة البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون 

لك من خالل تنشيط دور نقاط االتصال الوطنية الخاصة بها في اإلسالمي، ودعم تلك البرامج، وذ
 هذا البرنامج الهام.

بالدراسة التي أعدها مركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية وعنوانها "إدارة الكوارث تأخذ علما   .61
السابعة والصراعات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، بناء على طلب الدورة 

حول مضمون الدراسة في نظرها وجهات  إلى تقديم لدول األعضاءا تدعوو  ن للكومسيك،والعشري
الكومسيك في دورتها  للنظر فيها من قبل ، وذلكخالل ثالثة أشهر، إلى مكتب تنسيق الكومسيك

  التالية.
 

 من جدول األعمال( 81توطيد أواصر التعاون المالي )البند 
طر مكتب تنسيق الكومسيك بعد بنقاط االتصال الخاصة بها من الدول األعضاء التي لم تخ تطلب .61

هذه الدول أن تشارك في االجتماع تشجع لفريق عمل الكومسيك المعني بالتمويل، أن تقوم بذلك، و
"تعزيز تدفقات ، تحت عنوان 1013ديسمبر/ كانون األول  11األول لفريق العمل، الذي سينعقد يوم 

 17واالجتماع الثاني، الذي سينعقد يوم  ضاء في الكومسيك"،رأس المال فيما بين الدول األع
تحت عنوان "تعزيز االندماج المالي في الدول األعضاء بالكومسيك"، واالجتماع  1011آذار /مارس

 .1011الثالث الذي سينعقد في خريف عام 
سالمي باألنشطة التي سينظمها مكتب تنسيق الكومسيك، ومركز أنقرة، ومجموعة البنك اإل ترحب .63

في مجال التمويل، تماشيا  مع  1011للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة عام 
 (.1 رقم مرفقالاالستراتيجية )
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 منظمة التعاون اإلسالمي الدول األعضاء في منتدى بورصاتأ( 
ن اإلسالمي، الذي بالتقرير الصادر عن االجتماع السابع لمنتدى بورصات منظمة التعاو  تأخذ علما   .61

 .1013سبتمبر/ أيلول  12انعقد في اسطنبول يوم 
من الدول  تطلببالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك،  إذ تذكر .62

أند بورز لمنظمة التعاون  در دنامؤشر ستاألعضاء والبنك اإلسالمي للتنمية دعم الترويج ل
 .في منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء اإلسالمي/الكومسيك في الدول

في  1011بالعرض المقدم من الجمهورية التركية الستضافة االجتماع الثامن للمنتدى عام  ترحب .66
 من الدول األعضاء المشاركة الفعالة في هذا االجتماع. تطلباسطنبول، و

 
 ب( منتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية ألسواق المال

لتقرير الصادر عن االجتماع الثاني لمنتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية با تحيط علما .67
الدول األعضاء  تدعوو ، في اسطنبول.2013سبتمبر/أيلول  19ألسواق رأس المال، المنعقد في 

أن تقدم الدعم الالزم للجهود التي يضطلع بها المنتدى؛ وذلك بالمشاركة في اجتماعاته، واإلسهام في 
مهام فرق العمل، وتعيين مسؤولي االتصال لمتابعة العمل، واستخدام موقعه اإللكتروني إنجاز 

 استخداما فعاال.
بالعرض المقدم من الجمهورية التركية الستضافة االجتماع المقبل لمنتدى الكومسيك التنظيمي ترحب  .68

إلى المشاركة الدول األعضاء  تدعو، في اسطنبول، و2014ألسواق رأس المال، المقرر عقده في 
 بفعالية في هذا االجتماع.

 
 ؤسسات النقدية في منظمة التعاون اإلسالميماجتماعات البنوك المركزية والج( 
بالتعاون الوثيق بين  ترحبالوضع المالي العالمي، وعلى القلق حيال باعثة أمور ما يجري من ب تقر .62

 البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في الدول األعضاء. 
بانعقاد االجتماع الثالث عشر للبنوك المركزية والمؤسسات المالية لمنظمة التعاون  حب أيضاتر  .70

اإلسالمي، وورشة العمل "أثر اإلصالحات التنظيمية المالية الدولية األخيرة على الدول األعضاء في 
 18-17منظمة التعاون اإلسالمي"، المقرر أن تستضيفهما المملكة العربية السعودية من 

من الدول األعضاء أن تشارك بفاعلية في هاتين  تطلب، في جدة؛ كما 2013نوفمبر/تشرين الثاني 
 الفعاليتين.

مع التقدير بتنظيم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات فيما بين البنوك المركزية بالدول  تحيط علما .71
 األعضاء، وذلك بالتنسيق مع مركز أنقرة.
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 من جدول األعمال( 11التعاون االقتصادي )البند  تعزيز دور القطاع الخاص في
 أ( اجتماعات القطاع الخاص

في تعزيز التجارة البينية اإلسالمية،  بأنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة تحيط علما   .71
اجتماعات القطاع الخاص،  عبر وذلك من خالل توفير الفرص للقطاع الخاص بغية إقامة شبكات

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إلى دعم الغرفة اإلسالمية للتجارة تدعو ، وات، وورش العملوالندو 
 والصناعة والزراعة في هذا الصدد.

بالتوصيات التي خرج بها االجتماع الخامس عشر للقطاع الخاص، واالجتماع السابع  تحيط علما .73
ع األول في طهران بجمهورية إيران لمنتدى سيدات األعمال، الذي تزامن انعقاده مع هذا االجتما

، وكذلك االجتماع السادس لمنتدى سيدات 2013أكتوبر/تشرين األول  28-30اإلسالمية في 
ديسمبر/كانون األول  11-11األعمال في الدول اإلسالمية الذي انعقد في مملكة البحرين من 

2012. 
األنشطة التالية، المقرر أن تنظمها بالقطاع الخاص في الدول األعضاء المشاركة بفاعلية في تهيب  .71

 الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة:
  االجتماع السادس عشر للقطاع الخاص المعني بتعزيز االستثمار في التجارة والمشاريع المشتركة

 (.2014مارس/آذار  22-20 –المتحدة  فيما بين الدول اإلسالمية )الشارقة، اإلمارات العربية
 ول خلق الوعي بشأن المنافع واالمتيازات الخاصة باالتفاقيات المختلفة لمنظمة التعاون ندوة ح

اإلسالمي )نظام األفضليات التجارية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي( 
 (.2014مارس/آذار  22 -)الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة 

 ل تحليل سلسلة القيمة لألعمال الزراعية )السودان ورشة عمل حول بناء القدرات في مجا- 
 (. 2014أبريل/نيسان 

  (.2014 -قليمية الثانية لمنظمات الزكاة )أفريقيا اإلعمل الورشة 
 ( 2014المنتدى الثامن لسيدات األعمال في البلدان اإلسالمية.) 

رات فيما بين هيئات بالتقرير الصادر عن ورشة العمل "تعزيز التعاون وتبادل الخب تحيط علما .72
 11-12السجل التجاري في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" التي انعقدت في 

 في أنقرة بالجمهورية التركية.  2013سبتمبر/أيلول 
ما أبدته الجمهورية التركية من استعداد لمواصلة تنظيم برامج تبادل الخبرات في ل تعرب عن تقديرها .76

منظمة التركية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مع  المؤسسات ، من خالل ال2014
 المماثلة في البلدان األعضاء التي تطلب هذه البرامج، وفي حدود اإلمكان.
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من الدول األعضاء أن تبلغ مكتب تنسيق الكومسيك عن نقاط اتصالها من المؤسسات  تطلب .77
بغية تيسير تنظيم برامج بناء القدرات وتبادل  الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك

 الخبرات.
 

جلسات تبادل وجهات النظر بشأن "زيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في البلدان األعضاء في 
 من جدول األعمال( 12منظمة التعاون اإلسالمي )البند 

تقرير الصادر عن ورشة العمل بشأن "تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في البلدان بال تأخذ علما  .78
 1 – سبتمبر/أيلول 30األعضاء" التي نظمها مكتب تنسيق الكومسيك ومركز أنقرة  في 

في أنقرة بالجمهورية التركية، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك  2013 أكتوبر/تشرين األول
 اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات(. ةمؤسساإلسالمي للتنمية )ال

 
 موضوع جلسة تبادل وجهات النظر للدورة المقبلة (أ

"دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تنمية قطاع السياحة في الدول أن يكون  تقرر .72
ي الدورة الثالثين فتبادل وجهات النظر  ا  لجلسةموضوعاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" 

مركز أنقرة تنظيم ورشة عمل حول هذا الموضوع مكتب تنسيق الكومسيك و من تطلب ، وللكومسيك
خطار دورة الكومسيك بنتائجهاقبل انعقاد الدورة الثالثين للكوم  .سيك، وا 

 
 من جدول األعمال( 13تاريخ الدورة الثالثين للكومسيك )البند 

في أنقرة، والدورة  1011مايو/أيار  8-7ثين للجنة المتابعة في أن ينعقد االجتماع الثالتقرر  80
 في اسطنبول. 1011نوفمبر/تشرين الثاني  18-12الثالثين للكومسيك في 

 
 من  جدول األعمال(  14ما يستجد من أعمال )البند 

 أ( تجديد عضوية المكتب
 ،رئيس مكتب الكومسيكنوابا ل -دولة الكويت، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية النيجرتنتخب  81

مقررا؛  - جمهورية باكستان اإلسالميةليمثلوا المناطق العربية واآلسيوية واألفريقية، على التوالي، و 
 وذلك لتولي مناصبهم حتى انعقاد االجتماع الثالثين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك. ونتيجة

 ما يلي: االنتخاب، تتكون لجنة المتابعة م
 بــصـالمن  دالبلــ

 رئيس اللجنة )الدائم( : الجمهورية التركية
 نائب رئيس اللجنة )الدائم( : دولة فلسطين

 نائب رئيس اللجنة )الدائم( : المملكة العربية السعودية
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 رئيس القمة الحالية : جمهورية مصر العربية
 نائب رئيس )ممثل المنطقة العربية( : دولة الكويت

 نائب رئيس )ممثل المنطقة اآلسيوية( : جمهورية إندونيسيا
 نائب رئيس )ممثل المنطقة األفريقية( : جمهورية النيجر

 عضو المكتب السابق : دولة قطر
 عضو المكتب السابق : جمهورية كازاخستان

 عضو المكتب السابق : جمهورية مالي
 ررـالمق : جمهورية باكستان اإلسالمية

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



OIC/COMCEC/29-13/RES 

 

44 

 

 مة األنشطةقائ
 المقرر تنظيمها من قبل المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي

 تماشيا  مع استراتيجية الكومسيك
(3102 – 3102) 

المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون  نوع النشاط موضوع النشاط
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

 الزراعة ورشة عمل ياهالمنتدى الدولي المتكامل إلدارة الم مركز أنقرة 1
وزارة شئون الغابات والمياه بالجمهورية التركية، 
ووزارات البيئة بالدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

ديسمبر/كانون 
 1013األول 

 الجمهورية التركية

 الزراعة ورشة عمل، مؤتمر المؤتمر الدول للتنمية الريفية مركز أنقرة 2
نمية الريفية، الجمهورية وكالة دعم الزراعة والت

 التركية
 الجمهورية التركية لم يتحدد بعد

 مركز أنقرة 3
البرنامج الدولي للتدريب العملي 

 في تركيا للطالب
 الزراعة تدريب عملي

وزارة الزراعة بالجمهورية التركية، والبنك اإلسالمي 
 دول أعضاء 2للتنمية، و

 أنقرة، الجمهورية التركية لم يتحدد بعد

 مركز أنقرة 4
مجال تطوير إنتاج  لتفقدزيارة بحثية 

 القطن والتكنولوجيا
 الزراعة زيارة بحثية

وزارة الزراعة، والغذاء، والثروة الحيوانية بالجمهورية 
 مراكز التميز المعنية بإنتاج القطن، و التركية

 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 الجمهورية التركية لم يتحدد بعد

 رةمركز أنق 5
زيارة بحثية لتفقد مجال تكنولوجيا بنك 

 الجينات
 الزراعة زيارة بحثية

وزارة الزراعة، والغذاء، والثروة الحيوانية بالجمهورية 
 مراكز التميز المعنية بإنتاج القطن، و التركية

 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 الجمهورية التركية لم يتحدد بعد

 مركز أنقرة 6
ي مجال الهندسة الزراعية: ف دورة تدريبية

 / حرث التربة إدارة المحاصيل
 الزراعة بناء القدرات

وزارة الزراعة، والغذاء، والثروة الحيوانية بالجمهورية 
 التركية

 بنجالديش، مالي لم يتحدد بعد

 مركز أنقرة 7
دورة تدريبية في مجال تربية النباتات 

 والتكنولوجيا الحيوية: التهجين
 الزراعة بناء القدرات

وزارة الزراعة، والغذاء، والثروة الحيوانية بالجمهورية 
 التركية

 موزامبيق لم يتحدد بعد

 مركز أنقرة 8

دورة تدريبية حول إدارة األراضي: 
الحفاظ على األراضي، وتحسينها، 
وعوامل التعرية؛ تحليل التربة ورسم 

 الخرائط 

 الزراعة بناء القدرات
ورية مصر العربية، مركز البحوث الزراعية بجمه

وزارة الزراعة، والغذاء، والثروة الحيوانية و 
 ، ووزارة الزراعة بالعراقبالجمهورية التركية

 لم يتحدد بعد
السودان، جامبيا، 

 بنجالديش
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون  نوع النشاط موضوع النشاط
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

 مركز أنقرة 9

في مجال إدارة الثروة دورة تدريبية 
الحيوانية: األمراض الحيوانية 

؛ تربية الدواجن )الدجاج ومكافحتها
 ياض( وتغذيتها الب

 الزراعة بناء القدرات
وزارة الزراعة بالعراق، وزارة الزراعة والتربية 

 الحيوانية والصيد بتوجو 
فبراير/شباط 

1011 
المملكة العربية السعودية، 

 جزر القمر

 مركز أنقرة 10
دورة تدريبية في مجال حماية النباتات: 

 المكافحة البيولوجية 
 الزراعة بناء القدرات

رة الزراعة، والغذاء، والثروة الحيوانية بالجمهورية وزا
 التركية

 أوغندا لم يتحدد بعد

 مركز أنقرة 11
تحسين مستوى دورة تدريبية في مجال 

 وتحديدها  الجودة: جودة البذور وتحضيرها
 السودان لم يتحدد بعد وزارة شئون الغابات والمياه بالجمهورية التركية الزراعة بناء القدرات

 مركز أنقرة 12
دورة تدريبية في مجال تطوير البذور: 

 االختبارات المعملية والشهادات
 وزارة الزراعة بالعراق الزراعة بناء القدرات

ديسمبر/كانون 
 1013األول 

 الكويت

 مركز أنقرة 13
دورة تدريبية في مجال النقل والتسويق: 
تحليل التأثير في سياسات الدعم 

 الزراعي

 توجو لم يتحدد بعد مكتب التدريب المهني الزراعي بالسنغال  زراعةال بناء القدرات

 مركز أنقرة 14
إدارة موارد  دورة تدريبية في مجال

 المياه
 وزارة شئون الغابات والمياه بالجمهورية التركية الزراعة بناء القدرات

مارس/آذار 
1011 

 العراق

 مركز أنقرة 15
دورة تدريبية في مجال التلقيح 

 ي ونقل األجنةالصناع
بناء القدرات، زيارة 

 بحثية
 الزراعة

وزارة الزراعة، والغذاء، والثروة الحيوانية بالجمهورية 
، والبنك اإلسالمي للتنمية، ووزارات الدول التركية

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

يناير/كانون الثاني 
1011 

 الجمهورية التركية

 الزراعة ورشة عمل يات الري الحديثةورشة عمل حول تقن مركز أنقرة 16
وزارة شئون الغابات والمياه بالجمهورية التركية، 

 ومنظمات دولية
 الجمهورية التركية 1011

 مركز أنقرة 17
لجنة اإلحصاءات ل الجلسة الرابعة

 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 اجتماع

كافة مجاالت 
 التعاون

 لم يتحدد بعد 1011مايو/أيار  البنك اإلسالمي للتنمية

 مركز أنقرة 18
االجتماع السادس لمندوبي المكاتب 
اإلحصائية الوطنية بالدول األعضاء 

 في منظمة التعاون اإلسالمي
 اجتماع

كافة مجاالت 
 التعاون

- 
مارس/آذار 

1011 
نيويورك، الواليات المتحدة 

 األمريكية
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون  نوع النشاط موضوع النشاط
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

 مركز أنقرة 19
اجتماع فريق الخبراء المعني 

المصرفية اإلسالمية  بالمعامالت
حصائيات التمويل  وا 

 اجتماع فريق خبراء
كافة مجاالت 

 التعاون
 البنك اإلسالمي للتنمية

يناير/كانون الثاني 
1011 

 أنقرة، الجمهورية التركية

 مركز أنقرة 20
للجنة االستشارية االجتماع الخامس 

 للرصد
 اجتماع

كافة مجاالت 
 التعاون

 تحدد بعدلم ي لم يتحدد بعد ---------

 ورشة عمل ورشة العمل الدولية للتعلم اإللكتروني مركز أنقرة 21
كافة مجاالت 

 التعاون

المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون 
اإلسالمي، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، 

 والقطاع الخاص
 لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد

 مركز أنقرة 22
جال نشر دورة تدريبية قصيرة في م

صدارها البيانات  وا 
 دورة تدريبية 

كافة مجاالت 
 التعاون

 المملكة العربية السعودية لم يتحدد بعد فلسطين

 مركز أنقرة 23
دورة تدريبية قصيرة في مجال تصميم 
دارتها: إحصائيات  قواعد البيانات وا 

 تعليمية

 دورة تدريبية
كافة مجاالت 

 التعاون
 باكستان

ديسمبر/كانون 
 1013األول 

 بنجالدش

 مركز أنقرة 24
تحليل  دورة تدريبية قصيرة في مجال

 البيانات اإلحصائية
 دورة تدريبية

كافة مجاالت 
 التعاون

 قرغيزيا   لم يتحدد بعد إيران

 مركز أنقرة 25
اعد و تصميم قبرنامج تدريب في مجال "

البيانات اإلحصائية وتطوير األدوات 
 "البصرية

 ورشة عمل
كافة مجاالت 

 تعاونال
- 

11-11 
ديسمبر/كانون 

 1013األول 
 أنقرة، الجمهورية التركية

 كوااللمبور، ماليزيا لم يتحدد بعد البنك المركزي الماليزي التعاون المالي دورة تدريبية ميزان المدفوعات مركز أنقرة 26

 الكاميرون  حدد بعدلم يت البورصة المصرية التعاون المالي بناء القدرات توعية الشركات مركز أنقرة 27

 ماليزيا لم يتحدد بعد بورصة باكستان  التعاون المالي بناء القدرات توعية العاملين )الموارد البشرية( مركز أنقرة 28

 مركز أنقرة 29
الدين الخارجي والعالقات االقتصادية 

 الدولية
 التعاون المالي بناء القدرات

هورية نيابة وزارة الخزانة، مجلس الوزراء بالجم
 التركية

 لم يتحدد بعد
الكويت، األردن، مصر، 
السنغال، جيبوتي، 

 باكستان، أذربيجان 
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون  نوع النشاط موضوع النشاط
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

 موزامبيق لم يتحدد بعد البنك المركزي التركي التعاون المالي دورة تدريبية االستقرار المالي مركز أنقرة 30
 لم يتحدد بعد ي التركيالبنك المركز  التعاون المالي دورة تدريبية أساليب التنبؤ مركز أنقرة 31

 
 جيبوتي لم يتحدد بعد البنك المركزي الجيبوتي  التعاون المالي دورة تدريبية استهداف التضخم مركز أنقرة 32

 التعاون المالي ندوة  استهداف التضخم وميزان المدفوعات مركز أنقرة 33
البنك المركزي بتركيا، السودان، العراق، اليمن، 

 مصر

12-12 
تشرين نوفمبر/
 الثاني

اسطنبول، الجمهورية 
 التركية

 التعاون المالي بناء القدرات التأمين والمعاشات الخاصة  مركز أنقرة 34
األمانة العامة لخزانة مجلس الوزراء بالجمهورية 

 التركية
 الكويت، مصر قيد التأكيد

 أذربيجان  قيد التأكيد بورصة اسطنبول الماليالتعاون  بناء القدرات المستثمرين والمجتمع المالي توعية مركز أنقرة 35

 مركز أنقرة 36
الدين اإلسالمي وسوق األسهم 

 ومنتجاتها
 فلسطين قيد التأكيد البورصة المصرية التعاون المالي بناء القدرات

 مركز أنقرة 37
اجتماع البنوك المركزية والمؤسسات 

 النقدية في منظمة التعاون اإلسالمي
 لم يتحدد بعد ماليالتعاون ال مؤتمر

17-18 
نوفمبر/تشرين 

 1013الثاني 

جدة، المملكة العربية 
 السعودية

 اليمن لم يتحدد بعد البنك المركزي في بنجالدش التعاون المالي دورة تدريبية التمويل متناهي الصغر مركز أنقرة 38

 ون الماليالتعا بناء القدرات المالية العامة وعمليات إدارة الديون مركز أنقرة 39
األمانة العامة لخزانة مجلس الوزراء بالجمهورية 

 التركية
 الكويت، األردن، مصر قيد التأكيد

 أوغندا لم يتحدد بعد البنك المركزي التركي التعاون المالي دورة تدريبية إدارة االحتياطيات  مركز أنقرة 40
 تونس، الجمهورية التونسية لم يتحدد بعد البنك المركزي التونسي التعاون المالي دورة تدريبية إدارة المخاطر مركز أنقرة 41

 إيران قيد التأكيد بورصة اسطنبول  التعاون المالي بناء القدرات قواعد القيد، واإلفصاح، والشفافية مركز أنقرة 42

 مركز أنقرة 43
دورة تدريبية قصيرة في مجال الدخل 

 واالستهالك 
 قطر لم يتحدد بعد المغرب التعاون المالي دورة تدريبية

 مركز أنقرة 44
 دورة تدريبية قصيرة في مجال

 الحسابات القومية الفصلية
 الكويت لم يتحدد بعد المغرب التعاون المالي دورة تدريبية



OIC/COMCEC/29-13/RES 

 

48 

 

المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون  نوع النشاط موضوع النشاط
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

 مركز أنقرة 45
دورة تدريبية قصيرة في مجال التمويل 

 الحكومي
 باكستان لم يتحدد بعد إندونيسيا التعاون المالي دورة تدريبية

 مركز أنقرة 46
  دورة تدريبية قصيرة في مجال

 8002الحسابات القومية لألنظمة لعام 
 الجمهورية التركية التعاون المالي دورة تدريبية

يناير/كانون الثاني 
1011 

 المملكة العربية السعودية

 جمهورية مصر العربية قيد التأكيد البورصة المصرية لماليالتعاون ا بناء القدرات الدور االستراتيجي لعالقات المستثمرين  مركز أنقرة 47

 مركز أنقرة 48
إدارة الخزانة وقضايا السيولة في مجال 

 التمويل اإلسالمي
 باكستان قيد التأكيد بورصة اسطنبول  التعاون المالي بناء القدرات

 مركز أنقرة 49
زيارة ميدانية إلى مصر والجمهورية 

التخفيف من حدة التونسية لتفقد برنامج 
 الفقر

 زيارة ميدانية
التخفيف من 

 حدة الفقر

وزارة التأمينات والشئون االجتماعية بجمهورية 
مصر العربية، وتونس، ووزارة األسرة والسياسة 

 االجتماعية بالجمهورية التركية
 لم يتحدد بعد

القاهرة، جمهورية مصر 
العربية / تونس، 

 الجمهورية التونسية

 دورة تدريبية سياسات إقليمية للحد من الفقر مركز أنقرة 50
التخفيف من 

 حدة الفقر
وزارة األسرة والسياسة االجتماعية بالجمهورية 

 التركية
 جيبوتي لم يتحدد بعد

 دورة تدريبية مشروعات التنمية الريفية مركز أنقرة 51
التخفيف من 

 حدة الفقر
وزارة األسرة والسياسة االجتماعية بالجمهورية 

 ركيةالت
 أفغانستان لم يتحدد بعد

 مركز أنقرة 52
دورة تدريبية قصيرة في مجال 

 إحصائيات عمليات الهجرة
 دورة تدريبية

التخفيف من 
 حدة الفقر

 اإلمارات العربية المتحدة لم يتحدد بعد المغرب

 مركز أنقرة 53
تصميم  دورة تدريبية قصيرة في مجال

المسوح  /السكانية  اإلحصاءات
 أخذ العيناتوتقنيات 

 دورة تدريبية
التخفيف من 

 حدة الفقر
 الكويت لم يتحدد بعد إندونيسيا

 مركز أنقرة 54
قوة  دورة تدريبية قصيرة في مجال

 العمل
 دورة تدريبية

التخفيف من 
 حدة الفقر

  نطاجاكستا لم يتحدد بعد إيران

 مركز أنقرة 55
زيارة ميدانية إلى الكاميرون لتفقد مجال 

ارات لتوظيف الشباب "دراسة تنمية المه
 تقييم الحاجة"

 زيارة بحثية
التخفيف من 

 حدة الفقر
 ياوندي، الكاميرون  لم يتحدد بعد وزارة العمل
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون  نوع النشاط موضوع النشاط
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

 لم يتحدد بعد بلدية اسطنبول والمؤسسات المهنية باألردن  التجارة بناء القدرات صبغ األقمشة، وتصميم الجلود مركز أنقرة 56
اسطنبول، الجمهورية 

 ركيةالت

 لم يتحدد بعد الهيئة التركية للمنافسة التجارة دورة تدريبية قانون المنافسة وسياستها مركز أنقرة 57
إندونيسيا، قطر، 
الكاميرون، بوركينا فاسو، 

 جيبوتي، مصر، جامبيا

 مركز أنقرة 58
التطريز اآللي "وخياطة المالبس 

 الخارجية النسائية"
 لم يتحدد بعد طنبول والمؤسسات المهنية باليمن بلدية اس التجارة بناء القدرات

اسطنبول، الجمهورية 
 التركية

 مركز أنقرة 59
دورة تدريبية قصيرة في مجال سجالت 

 األعمال
 السودان لم يتحدد بعد الجمهورية التونسية التجارة دورة تدريبية

 مركز أنقرة 60
دورة تدريبية في مجال إدارة سالمة 

 السكك الحديدية 
 هيئة سكك الحديد التركية النقل ء القدراتبنا

2-8 
نوفمبر/تشرين 

 1013الثاني 
 الجمهورية التركية

 مركز أنقرة 61
زيارة بحثية لتفقد تكنولوجيا محاكاة 
السكك الحديدية / تكنولوجيا نظم 

 السكك الحديدية 
 النقل زيارة بحثية

، وسكك الحديد اإليرانية، هيئة سكك الحديد التركية
 اد الدولي للسكك الحديديةواالتح

 الجمهورية التركية، إيران 1011

 مركز أنقرة 62

دورة تدريبية في مجال تمويل السكك 
الحديدية والعوامل المؤثرة في عملية 
اختيار المسارات: معايير مهن السكك 

تقانها   الحديدية وا 

 النقل بناء القدرات
 ، واالتحاد الدولي للسككهيئة سكك الحديد التركية

 الحديدية
 الجمهورية التركية 1011

63 
معهد التوحيد 
القياسي والمعايير 
 للبلدان اإلسالمية

بناء وتعزيز التوحيد القياسي والمعايير 
واالعتماد في الدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي

ورشة عمل / دورة 
 تدريبية

 البنك اإلسالمي للتنمية التجارة
الربع األخير من 

1013-1011 

البلدان الناطقة بالعربية 
البلدان ، فريقياإفي شمال 

في  فرنسيةالناطقة بال
البلدان الناطقة  ،فريقياإ

، فريقياإ في نجليزيةباإل
 دول آسيا الوسطى
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون  نوع النشاط موضوع النشاط
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

64 
معهد التوحيد 
القياسي والمعايير 
 للبلدان اإلسالمية

 التجارة اجتماع فني اجتماع لجنة المعايير
عايير للبلدان اإلسالمية، معهد التوحيد القياسي والم

 ولجنة المعايير التابعة للمعهد

13-11 
سبتمبر/أيلول 

1013 

دبي، اإلمارات العربية 
 المتحدة

65 
معهد التوحيد 
القياسي والمعايير 
 للبلدان اإلسالمية

 التجارة اجتماع فني اجتماع لجنة االعتماد
معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، 

 ة االعتماد التابعة للمعهدولجن
نوفمبر/تشرين 

 1013الثاني 

كونيا، الجمهورية التركية، 
و/أو دبي، اإلمارات 

 العربية المتحدة

66 
معهد التوحيد 
القياسي والمعايير 
 للبلدان اإلسالمية

المؤتمر العام الدولي الثاني لألغذية 
 الحالل والصحية

 التجارة مؤتمر عام

ن، مقاطعة كونيا، ومنبر إربكا الدين  جامعة نجم
األغذية الحالل والصحية، ومعهد التوحيد القياسي 

 والمعايير للبلدان اإلسالمية

7-10 
نوفمبر/تشرين 

 1013الثاني 
 كونيا، الجمهورية التركية

67 
االتحاد اإلسالمي 

 لمالكي البواخر

تشجيع الشحن في دول منظمة التعاون 
اإلسالمي وتوطيد العالقات بين 

د اإلسالمي لمالكي البواخر االتحا
 والجمعية التركية لشركات بناء السفن

 الجمعية التركية لشركات بناء السفن النقل مذكرة توقيع
نوفمبر/تشرين  17

 1013الثاني 
 دبي

68 
االتحاد اإلسالمي 

 لمالكي البواخر

توطيد العالقات بين االتحاد اإلسالمي 
لمالكي البواخر واألكاديمية العربية 

 وم والتكنولوجيا والنقل البحري للعل
 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري النقل مذكرة توقيع

نوفمبر/تشرين  17
 1013الثاني 

 دبي

69 
االتحاد اإلسالمي 

 لمالكي البواخر
 زيادة فرص األعمال

اجتماع لجنة تنفيذية 
 وجمعية عمومية

 ساحات بناء السفن ببنجالدش  النقل
نوفمبر/تشرين  17

 1013الثاني 
 دبي

70 
الغرفة اإلسالمية 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

برنامج أكاديمية الغرفة التابع لمنظمة 
 التعاون اإلسالمي

 التمويل برنامج تدريبي
، والمؤسسة اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا

اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة / البنك اإلسالمي 
 للتنمية

 أنقرة، الجمهورية التركية لم يتحدد بعد
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون  نوع النشاط موضوع النشاط
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

71 
الغرفة اإلسالمية 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

االجتماع الخامس عشر للقطاع 
الخاص من أجل تشجيع التجارة 
واستثمار المشروعات المشتركة فيما 
بين الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي

 اجتماع قطاع خاص
التعاون بين 
 شركات القطاع

 الخاص
 ، والبنك اإلسالمي للتنميةالدول األعضاء

18-30 
أكتوبر/تشرين 

 1013األول 
 طهران، إيران

72 
الغرفة اإلسالمية 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

المنتدى السابع لسيدات األعمال في 
 الدول اإلسالمية

 منتدى
التخفيف من 

 حدة الفقر
 الدول األعضاء

18-30 
أكتوبر/تشرين 

 1013األول 
 طهران، إيران

73 
الغرفة اإلسالمية 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

ورشة العمل اإلقليمية الثانية لمنظمات 
 الزكاة 

 ورشة عمل
التخفيف من 

 حدة الفقر
 لم يتحدد بعد الدول األعضاء

غرف التجارة بالدول 
 اإلفريقية

74 
الغرفة اإلسالمية 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

بشأن المنافع  خلق الوعيندوة حول 
واالمتيازات الخاصة باالتفاقيات 
المختلفة لمنظمة التعاون اإلسالمي 
)نظام األفضليات التجارية فيما بين 
البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي(

 الدول األعضاء التجارة ندوة

10-11 
مارس/آذار 

1011 

الشارقة، اإلمارات العربية 
 المتحد

75 
 الغرفة اإلسالمية
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

ورشة عمل حول بناء القدرات في 
مجال تحليل سلسلة القيمة لألعمال 

 الزراعية

 

 PGTF، والدول األعضاء الزراعة ورشة عمل
الربع األول من 

1011 
 السودان
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون  نوع النشاط موضوع النشاط
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

76 
الغرفة اإلسالمية 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

ورشة عمل للتسويق عبر اإلنترنت بين 
دى اإلسالمي االقتصادي مؤسسة المنت

العالمي والغرفة اإلسالمية للتجارة 
 والصناعة والزراعة

 باكستان 1011 المنتدى اإلسالمي االقتصادي العالمي التجارة ورشة عمل

77 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة

تنمية أنشطة البحث والتطوير، 
واالبتكار التكنولوجي، والملكية الفكرية 

ي منظمة التعاون للدول األعضاء ف
 اإلسالمي

 التجارة ندوة
 يالمكتب المغرب، و المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 للملكية الصناعية والتجارية

11-12 
أكتوبر/تشرين 

 1013األول 
 الدار البيضاء، المغرب

78 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة

المعرض التجاري الرابع عشر للدول 
ون اإلسالمي األعضاء في منظمة التعا

(1013) 
 التجارة معرض

وزارة التجارة بجمهورية إيران اإلسالمية، وشركة 
 المعارض الدولية اإليرانية

أكتوبر/تشرين  18
 1 –األول 

نوفمبر/تشرين 
 1013الثاني 

 طهران، إيران

79 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة
المعرض الدولي األول ألعمال 

 المسلمين
 التجارة معرض

التجارة والصناعة بالشارقة، ومركز المعارض  غرفة
 بالشارقة

11-16 
نوفمبر/تشرين 

 1013الثاني 
 دكار، السنغال

80 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة
المعرض الثاني لألغذية الحالل للدول 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 وزارة االقتصاد والمالية بالسنغال التجارة معرض
16-18 
بر/كانون ديسم
 1013األول 

الشارقة، اإلمارات العربية 
 المتحدة

81 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة
 التجارة ندوة تدريبية primoدورة تدريبية لمصدري الـ

وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الجديدة 
 بالمغرب، والجمعية المغربية للمصدرين

11-13 
ديسمبر/كانون 

 1013األول 
 لبيضاء، المغربالدار ا

82 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة

االجتماع الثاني عشر لالستشاريين 
االقتصاديين لسفارات الدول األعضاء 
 بمنظمة التعاون اإلسالمي في المغرب

 التجارة ندوة
وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الجديدة 

 بالمغرب
يناير/كانون الثاني 

1011 
 رباط، المغرب
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83 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة
ندوة حول نتائج المؤتمر الوزاري 

 لمنظمة التجارة العالمية
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية التجارة ندوة

يناير/كانون الثاني 
1011 

 الدار البيضاء، المغرب

84 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة
ندوة تدريبية في مجال التسويق 

 ت األعماللرائدااإللكتروني 
 المنتدى االقتصادي اإلسالمي العالمي التجارة ندوة تدريبية

فبراير/شباط 
1011 

 الدار البيضاء، المغرب

85 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة

منظمة  فريقلاالجتماع السادس 
التشاوري المعني  التعاون اإلسالمي

فيما بين البلدان  البينية بتعزيز التجارة
 ة التعاون اإلسالميمنظمفي األعضاء 

 التجارة ندوة
ووزارة  ،المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة

 التجارة والصناعة والتكنولوجيا الجديدة بالمغرب
فبراير/شباط 

1011 
 مراكش، المغرب

86 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة

االجتماع األول لمنظمات تشجيع 
التجارة التابعة لمنظمة التعاون 

 سالمي للدول الناطقة باإلنجليزيةاإل
 غرفة التجارة والصناعة بالشارقة التجارة ندوة

12-18 
مارس/آذار 

1011 

الشارقة، المملكة العربية 
 المتحدة

87 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة

ندوة حول تأثير اتفاقية نظام 
األفضليات التجارية فيما بين الدول 

المي األعضاء في منظمة التعاون اإلس
على اقتصادات دول االتحاد 

 االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا

 التجارة ندوة
لالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب األمانة العامة 

 إفريقيا 
مارس/آذار 

1011 
 واجادوجو، بوركينا فاسو 

88 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة

ندوة حول الحواجز غير الجمركية في 
مة التعاون الدول األعضاء في منظ

 اإلسالمي
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية التجارة ندوة

مارس/آذار 
1011 

 الدار البيضاء، المغرب

89 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة
المعرض السابع لألنشطة الزراعية 

 التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 شركة الحارثي  التجارة معرض

13-16 
إبريل/نيسان 

1011 

مملكة العربية جدة، ال
 السعودية

90 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة
المعرض الثاني للسياحة لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي
 وزارة السياحة بالجمهورية التونسية التجارة معرض

13-16 
إبريل/نيسان 

1011 
 تونس، الجمهورية التونسية
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91 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة
ق لدول ندوة حول توجهات األسوا
 مجلس التعاون الخليجي وليبيا

 التجارة ندوة
وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الجديثة 

 بالمغرب، والجمعية المغربية للمصدرين
إبريل/نيسان 

1011 
 الدار البيضاء، المغرب

92 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة

 ،لألثاث، والديكورالمعرض األول 
في الدول  نزليةواألجهزة الكهربائية الم

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 شركة الحارثي التجارة معرض

11-11 
 1011مايو/ايار 

جدة، المملكة العربية 
 السعودية

93 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة

رفع مستوى الوعي ندوات حول 
اتفاقية نظام األفضليات  بشأنوالتدريب 

في التجارية فيما بين الدول األعضاء 
 منظمة التعاون اإلسالمي

 وزارة االقتصاد والتجارة التجارة ندوة تدريبية
نهاية مايو/أيار 

1011 
 رام اهلل، فلسطين

94 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة
معرض الصحة الثاني لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي
 وزارة التجارة، والقطاع غير الرسمي بالسنغال التجارة معرض

16-12 
يران يونيو/حز 
1011 

 داكار، السنغال

95 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة

ندوة حول سياسات التنافس في الدول 
األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي: الوضع الحالي والمستقبلي
 التجارة ندوة

وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالجمهورية 
 التونسية

يونيو/حزيران 
1011 

 ونسيةتونس، الجمهورية الت

96 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة

منتدى األعمال الثالث لدول آسيا 
الوسطى األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي
 وزارة الخارجية والتجارة التجارة معرض ومنتدى

سبتمبر/أيلول 
1011 

بندر سري بيجوان، 
 بروناي، سنغافورة 

97 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة

ولي لنقل األعمال إلى المؤتمر الد
الخارج بين الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي
 التجارة ندوة

وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالجمهورية 
 التونسية

نوفمبر/تشرين 
 1011الثاني 

 تونس، الجمهورية التونسية

98 
مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمية

 مؤسسات الزكاة، وبنك الزكاة باألردن التعاون المالي ر استشاريمؤتم المؤتمر الدولي التاسع للزكاة
نوفمبر/تشرين  16

 1011الثاني 
 األردن
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99 
مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمية

االجتماع التشاوري الوزاري للبنك 
اإلسالمي للتنمية للدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي، ليلة انعقاد 

نظمة التجارة المؤتمر الوزاري التاسع لم
 العالمية

 الدول األعضاء التعاون المالي اجتماع تشاوري
ديسمبر/كانون  1

 1013األول 
 بالي، إندونيسيا

100 
مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمية

ترسيخ التعاون والتكامل اإلقليميين 
 لتحقيق تنمية مستدامة 

 التعاون المالي اجتماع فريق خبراء
والمؤسسات ذات الصلة،  الدول األعضاء

اإلقليمية، والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون 
 اإلسالمي

مارس/آذار / 
إبريل/نيسان 

1011 

مقر مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمية، جدة

101 
مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمية

 والتكاملندوة حول ترسيخ التعاون 
 ين لتحقيق تنمية مستدامةاإلقليمي

 التعاون المالي ندوة
ذات الصلة، والمؤسسات  األعضاءالدول 

اإلقليمية، والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون 
 اإلسالمي

يونيو/حزيران 
1011 

 جد

102 
مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمية

الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
 لتمويل مشروعات البنية األساسية

 التعاون المالي برنامج تدريبي
والمؤسسات التابعة  ذات الصلة، الدول األعضاء

 لمنظمة التعاون اإلسالمي
مارس/آذار 

1011 
 األردن

103 
مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمية

تنظيم المصارف اإلسالمية والرقابة 
 عليها

 التعاون المالي برنامج تدريبي
ذات الصلة، والمؤسسات التابعة  الدول األعضاء

 لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمؤسسات المالية
رس/آذار ما

1011 
 المالديف 

104 
مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمية

تنظيم المصارف اإلسالمية والرقابة 
 عليها

 التعاون المالي برنامج تدريبي
ذات الصلة، والمؤسسات التابعة  الدول األعضاء

 لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمؤسسات المالية
يونيو/حزيران 

1011 
 بروناي 

105 
مكتب تنسيق 

 كومسيك ال
االجتماع األول لفريق العمل المعني 

 التمويل اجتماع بالتمويل
الدول األعضاء، المؤسسات التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دولية أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

11 
ديسمبر/كانون 

 1013األول 
 أنقرة

106 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
عني االجتماع الثاني لفريق العمل الم

 الزراعة اجتماع بالزراعة
الدول األعضاء، المؤسسات التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دولية أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

12 
ديسمبر/كانون 

 1013األول 
 أنقرة
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107 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
االجتماع الثاني لفريق العمل المعني 

يف من التخف اجتماع بالتخفيف من حدة الفقر
 حدة الفقر

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دولية أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

16 
ديسمبر/كانون 

 1013األول 
 أنقرة

108 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
االجتماع الثالث لفريق العمل المعني 

 بالتجارة
 التجارة اجتماع

ت التابعة لمنظمة الدول األعضاء، المؤسسا
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دولية أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

فبراير/شباط  17
1011 

 أنقرة

109 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
االجتماع الثالث لفريق العمل المعني 

 السياحة اجتماع بالسياحة
الدول األعضاء، المؤسسات التابعة لمنظمة 

ية أخرى، التعاون اإلسالمي ومؤسسات دول
 وممثلون من القطاع الخاص

مارس/آذار  6
 أنقرة 1011

110 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
االجتماع الثالث لفريق العمل المعني 

 النقل اجتماع بالنقل
الدول األعضاء، المؤسسات التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دولية أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

مارس/آذار  13
 نقرةأ 1011

111 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
االجتماع الثاني لفريق العمل المعني 

 التمويل اجتماع بالتمويل
الدول األعضاء، المؤسسات التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دولية أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

مارس/آذار  17
 أنقرة 1011

112 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
لفريق العمل المعني االجتماع الثالث 

 الزراعة اجتماع بالزراعة
الدول األعضاء، المؤسسات التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دولية أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

إبريل/نيسان  3
 أنقرة 1011

113 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
االجتماع الثالث لفريق العمل المعني 

التخفيف من  عاجتما بالتخفيف من حدة الفقر
 حدة الفقر

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دولية أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

إبريل/نيسان  10
 أنقرة 1011

114 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 

االجتماع الثالثون للجنة المتابعة 
 المنبثقة عن الكومسيك

 
الصلة، والمؤسسات ذات الدول األعضاء ذات   اجتماع

 أنقرة 1011مايو/أيار  الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي
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115 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
االجتماع الرابع لفريق العمل المعني 

 التجارة اجتماع بالتجارة
الدول األعضاء، المؤسسات التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دولية أخرى، 

 اع الخاصوممثلون من القط

 –سبتمبر/أيلول 
تشرين  أكتوبر/
 1011األول 

 أنقرة

116 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
االجتماع الرابع لفريق العمل المعني 

 بالسياحة
 السياحة اجتماع

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دولية أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

 –سبتمبر/أيلول 
تشرين  كتوبر/أ

 1011األول 
 أنقرة

117 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
االجتماع الرابع لفريق العمل المعني 

 النقل اجتماع بالنقل
الدول األعضاء، المؤسسات التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دولية أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

 –سبتمبر/أيلول 
تشرين  أكتوبر/
 1011األول 

 أنقرة

118 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
االجتماع الثالث لفريق العمل المعني 

 التمويل اجتماع بالتمويل
الدول األعضاء، المؤسسات التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دولية أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

 –سبتمبر/أيلول 
تشرين  أكتوبر/
 1011األول 

 أنقرة

119 
مكتب تنسيق 

  الكومسيك
االجتماع الرابع لفريق العمل المعني 

 الزراعة اجتماع بالزراعة
الدول األعضاء، المؤسسات التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دولية أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

 –سبتمبر/أيلول 
تشرين  أكتوبر/
 1011األول 

 أنقرة

120 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
لعمل المعني االجتماع الرابع لفريق ا
 اجتماع بالتخفيف من حدة الفقر

التخفيف من 
 حدة الفقر

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دولية أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

 –سبتمبر/أيلول 
تشرين  أكتوبر/
 1011األول 

 أنقرة

121 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
  اجتماع يكالدورة الثالثون للكومس

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دولية أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

تشرين  نوفمبر/
 أنقرة 1011الثاني 

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

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


