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قرارات منظمة التعاون اإلسالمي التي ُأنشئت بموجبها اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري فيما 

 بين الدول األعضاء في المنظمة والتي تسترشد بها اللجنة في أعمالها
 

     
عن مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث بتأسيس اللجان الدائمة لمنظمة التعاون اإلسالمي القرار الصادر  ١

 ................برئاسة رؤساء الدول.........................................................
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ون االقتصادي البيان الختامي لمؤتمر القمة اإلسالمي الرابع بشأن إسناد رئاسة اللجنة الدائمة للتعا ٢
 ..............................والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى رئيس الجمهورية التركية...

 
١١ 

لمؤتمر القمة اإلسالمي، "العالم اإلسالمي: تحديات جديدة  ةالختامي للدورة الثانية عشر  القاهرة بيان ٣
...............................................................................وفرص متنامية"

 
١٣ 

 
 الجزء الثاني

للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الثالثين الدورة  جدول أعمال، وقرارتقرير، و 
 )كومسيكاإلسالمي (

 

 ٢١ ...............................................للكومسيك ...............الثالثين تقرير الدورة  ١
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اإلسالمي التي أُنشئت بموجبها اللجنة الدائمة التعاونقرارات منظمة 

المنظمة في عضاءاألللتعاون االقتصادي والتجاري فيما بين الدول  
 والتي تسترشد بها اللجنة في أعمالها 
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 لثالثاسالمي إلمؤتمر القمة ا عنر ادالص رار قلا
 اإلسالمي التعاون لمنظمةالدائمة لجان ال سيسأتب

 دولالرؤساء  ةسائر ب
 س (ق أ) ١٣/٣قم ر  رار ق

 

 يفقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية لمنعلثالث (دورة فلسطين والقدس) ااسالمي إلالقمة ا إن مؤتمر
 م.١٩٨١ر نايي ٢٨ لىإ ٢٥لموافق من اهـ ١٤٠١ول ألا ربيع ٢٢إلى  ١٩رة من تفلا

ان يرأسها إنشاء لجتراح الذي تقدم به جاللة الملك الحسن الثاني ، رئيس لجنة القدس بإلى االقاستمع  نأ دعب
 .سالميةإلملوك ورؤساء الدول ا

ي وفي جو لي الميدان العلمي والتكنو ترك فمشلا يمالسقا من اإليمان العميق بضرورة تدعيم العمل اإلالطناو 
 .تصادي والتجاريقاالن الميدا

األساسية  الميةسإلمة األي إعطاء اإلعالم والثقافة انطالقة جديدة لتعريف الرأي العام الدولي بقضايا اف ةبغر و 
 ،نيلمسلماسالم و إلخاصة قضية القدس وفلسطين، ومواجهة الحملة المغرضة الموجهة ضد او 

 :ـــرر ـقـــي

والشؤون  معالإللمي والتكنولوجي، وللتعاون االقتصادي والتجاري وللعا وندائمة للتعا ناجث لنشاء ثالإ -١
 الثقافية.

ي المجاالت المذكورة، فسالمي إلي اتخذها ويتخذها المؤتمر اتمهمة هذه اللجان متابعة تنفيذ القرارات ال - ٢
إلى م االقتراحات الهادفة ديتقو  ووضع البرامج نيفي هذه المياد سالميةإلين الدول اب تاقالوبحث سبل تعزيز الع

 في تلك المجاالت. سالميةإلق دعم قدرة الدول اتحقي

 .سالميةإلول اإحدى الدستكون كل لجنة من ممثلي عشر دول على مستوى وزاري وبرئاسة رئيس  - ٣

 تجديد.للة بلالث سنوات قاث ةلمد سالميةإلاء خارجية الدول ازر و  فر ط نمه اللجان أعضاء هذينتخب  - ٤

ها، ويكون اجتماعها يعضاء فأللبية الدول اأو من غاتعقد هذه اللجان اجتماعاتها بناء على دعوة رئيسها  - ٥
 غلبية.أله اإذا حضرتنظاميا 
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 ؤتمر القمة اإلسالمي الرابعالبيان الختامي لم
 بشأن إسناد رئاسة اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 إلى فخامة الرئيس كنعان افرين رئيس الجمهورية التركية
IS/4-84/E/DECالبيان الختامي رقم 

 
 "... قرر المؤتمر إسناد رئاسة اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي

 س الجمهورية التركية السيد/ كنعان افرين..."والتجاري إلى فخامة رئي
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 الختامي القاهرة بيان
 اإلسالمي القمة لمؤتمر عشرة الثانية للدورة

 متنامية" وفرص جديدة تحديات  :اإلسالمي العالم "
 العربية مصر جمهورية القاهرة،

 )١٤٣٤ربيع األول  ٢٦-٢٥الموافق   ٢٠١٣فبراير/شباط  ٧-٦(
)OIC/SUM-12/FC/FINAL ٣٤) صفحة 

 
 ة بتنفيذ قرارات الكومسيك قرار بشأن االنشطة المتصل

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين التعاون نطاق توسيع إلى المبادرات الرامية بمختلف نرحب... 
. اإلسالمية والمالية والمواصالت والنقل والبيئة والعمل والصح والسياحة الغذائي واألمن مثل الزراعة قطاعات في
 مشاريع تفعيل في المنظمة وبرامج لجان وسائر الكومسيك به تضطلع الذي بالدور الصدد، هذا في نشيدو

 مشروع وكذا والزراعة، والمواصالت والنقل بالسياحة المتعلقة منها بإطاراتها يتعلق ما والسيما ونشاطاتها، المنظمة
 التدابير التخاذ للتنمية اإلسالمي والبنك العامة األمانة وندعو. وبورتسودان داكار بين الحديدية السكة خط

 الذي الكريمة الحياة صندوق بإنشاء الكويت دولة أمير سمو بمبادرة أيضا ونشيد المشروع، بتنفيذ للتعجيل الالزمة
 .فيها الغذائي األمن لدعم وبرامج اإلسالمية الدول من عدد منه استفاد أمريكي، دوالر مليون 100 قيمته  تبلغ

 
 الدول بين والتجاري االقتصادي التعاون تعميم أجل من الكومسيك بها تضطلع التي بالمساعي نشيد... 

 لمنظمة بورز آند ستاندرد مؤشر اإلسالمية، وٕاطالق للبلدان والمقاييس المعايير معهد تفعيل السيما األعضاء
 ٕوانشاء للكومسيك، المالية األسواق تنظيم منتدى ٕوانشاء )Sharia Index 50كومسيك (/اإلسالمي التعاون
 والمواصالت النقل مجال في التعاون ٕواطار الخاص السياحي للقطاع كومسيك/اإلسالمي  التعاون منظمة منتدى

 في بفعالية ركة المشا األعضاء الدول من ونطلب ). ٢٠١١أزمير  اإلسالمي (وثيقة التعاون منظمة دول بين
 .الكومسيك رعاية تحت المنفذة والمشروعات البرامج

 
 هللا عبد السيد فخامة قدمه الذي والتجاري(كومسيك) االقتصادي للتعاون الدائمة للجنة المرحلي بالتقرير نرحب... 
 للجنة المحمودة ولقيادته القيمة لجهوده تقديرنا عن نعربو الكومسيك، رئيس التركية، الجمهورية رئيس غل،

 .المؤسسي بنائها وتحسين فعاليتها تعزيز أجل من الكومسيك





 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 انيـزء الثـجـال





 
 
 
 
 
 
 
 

الثالثينالدورة  جدول أعمال، وقرارتقرير، و 
 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 )كومسيكالتعاون اإلسالمي (منظمة ل
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الثالثينتقرير الدورة 
 سيككوملل

)٢٠١٤ الثاني/ تشرين نوفمبر ٢٨-٢٥(اسطنبول، 
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Uاألصل: باإلنجليزية 

 
 رــقــريـتـ

 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ثالثينالدورة ال
 لمنظمة التعاون اإلسالمي

 )٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٨-٢٥(اسطنبول 

 
إلسالمي للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون ا نو ثالثانعقدت الدورة ال.١

 .٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٨-٢٥سطنبول في (كومسيك) في ا

 حضر الدورة ممثلون للدول التالية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:.٢
 جمهورية أفغانستان اإلسالمية-١
 جمهورية ألبانيا-٢
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-٣
 جمهورية أذربيجان-٤
 مملكة البحرين-٥
 جمهورية بنجالديش الشعبية-٦
 بنين جمهورية-٧
 بروناى دار السالم-٨
 جمهورية الكاميرون-٩

 جمهورية تشاد-١٠
 جمهورية كوت ديفوار-١١
 جمهورية مصر العربية-١٢
 جمهورية الجابون-١٣
 جـامبيـاجمهورية -١٤
 جمهورية غينيا-١٥
 جمهورية غينيا بيساو-١٦



OIC/COMCEC/30-14/REP 

۲۲

 جمهورية إندونيسيا-١٧
 جمهورية إيران اإلسالمية-١٨
 جمهورية العراق-١٩
 المملكة األردنية الهاشمية-٢٠
 خستانجمهورية كازا-٢١
 دولة الكويت-٢٢
 ياجمهورية قرغيز -٢٣
 الجمهورية اللبنانية-٢٤
 ليبيا-٢٥
 ماليـزيـا-٢٦
 جمهورية المالديف-٢٧
 جمهورية مالـي-٢٨
 جمهورية موريتانيا اإلسالمية-٢٩
 المملكة المغربية-٣٠
 جمهورية موزامبيق-٣١
 جمهورية النيجر-٣٢
 جمهورية نيجيريا االتحادية-٣٣
 سلطنة عمـــان-٣٤
 جمهورية باكستان اإلسالمية-٣٥
 دولـة فلسطين-٣٦
 دولـة قطـر-٣٧
 المملكة العربية السعودية-٣٨
 جمهورية السنغـال-٣٩
  جمهورية السودان-٤٠
 ورينامجمهورية س-٤١
 الجمهورية التونسية-٤٢
 الجمهورية التركية-٤٣
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 تركمـانستـان-٤٤
 جمهورية أوغنـدا-٤٥
 دولة اإلمارات العربية المتحدة-٤٦
 جمهورية أوزباكستان -٤٧
 الجمهورية اليمنية-٤٨

وجمهورية ، تايالند روسيا االتحادية، ومملكةو  ،ريقيا الوسطىجمهورية أف كل منكما شارك في الدورة .٣
 .شمال قبرص التركية، بصفة مراقب

والمؤسسات الدائمة، والسيما ر كل من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، و حضباإلضافة إلى .٤
لعلمي والتكنولوجي اللجنة الدائمة للتعاون او ، اللجنة الدائمة للمعلومات والشئون الثقافية (كومياك)

 المؤسسات التالية الفرعية والمتخصصة والتابعة للمنظمة:، حضرت (كومستك)
 مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية (مركز أنقرة)-١
 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة-٢
 سطنبول)مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية (مركز ا-٣
 معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية-٤
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية-٥
 والزراعة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة-٦
 الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا-٧
 االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر-٨
 اإلسالمي للتنميةاتحاد المؤسسات الوطنية لتمويل التنمية في الدول األعضاء في البنك -٩

 اإلسالمية االستشاريين من الدولاتحاد -١٠
 اتحاد مقاولي البلدان اإلسالمية-١١
 شباب المؤتمر اإلسالمي للحوار والتعاونمنتدى -١٢

 يرد ذكرها فيما يلي:أخرى منظمات دولية و  األمم المتحدة حضر الدورة أيضًا ممثلون من.٥
 مجلس التعاون الخليجي-١
 يةمجموعة الدول الثماني النام-٢
 بنك التجارة والتنمية التابع لمنظمة التعاون االقتصادي-٣
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 منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة-٤
 البنك الدولي-٥

 )١ثالثين للكومسيك في المرفق رقم (ترد نسخة من قائمة المشاركين في الدورة ال 

 ٢٠١٤بر/تشرين الثاني نوفم ٢٦-٢٥د انعقد قبل الجلسة الوزارية في كان اجتماع كبار الموظفين ق.٦
في وزارة المتعددة األطراف ون االقتصادية ئالمدير العام إلدارة الشالسفير إمرا يونتبرئاسة معالي 

تنظر كي عمال، وأعدوا مشروعات القرارات . وتدارس كبار الموظفين بنود جدول األالخارجية التركية
 فيها الجلسة الوزارية. 

شبكة بكبار الموظفين  شباب المؤتمر اإلسالمي للحوار والتعاونتدى منممثل  أعلمأثناء االجتماع، .٧
يهدف إلى الدفع قدمًا  ، بوصفها منبرًا تابعًا للمنتدىشباب أصحاب المشروعات في الدول اإلسالمية

إلى دعم أنشطة  لشباب في دول منظمة التعاون اإلسالمي، ودعا الدول األعضاءاألعمال لبريادة 
 "إعالن إسطنبول للشباب".ك تفعيل ، بما في ذلالشبكة

 

 الجلسة االفتتاحية

برئاسة فخامة  ٢٠١٤ ،نوفمبر/تشرين الثاني ٢٧للكومسيك في  ثالثينأقيم الحفل االفتتاحي للدورة ال.٨
 ، رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك.رجب طيب أردوغانالرئيس 

 االحتفال بالذكرى الثالثين للكومسيك.بمناسبة الجلسة االفتتاحية فعالياتها بعرض فيلم  بدأت.٩

الدول اإلسالمية أن  على ، أكد فخامتهبالوفود الحاضرة رجب طيب أردوغانبعد ترحيب فخامة الرئيس .١٠
وتشارك  .على مستوى المؤشرات التجارية والتنموية ،خالل األعوام األخيرة ،خطوات هائلةاتخذت 

في  نصيب الدول اإلسالميةاألرقام ذاكرًا أن فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان مع الحضور بعض 
، كما ذكر فخامة % خالل العقد الماضي٥٠بحوالي زاد في التجارة العالمية  منظمة التعاون اإلسالمي

معدل التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون أن  الرئيس رجب طيب أردوغان
  الفترة نفسها.أثناء  %٥٠بأكثر من  ارتفع اإلسالمي

أداء اقتصادي  منرقام التي سبق ذكرها ما تبّينه بوضوح األرغم  هأكد فخامة الرئيس أردوغان على أن.١١
شهده العالم في التاريخ يتواجه أزمة إنسانية وسياسية هي أكبر ما  األعضاء ، فإن بعض البلدانناجح
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كبير بين الدول األعضاء على أساس الحديث. كما سلط فخامة الرئيس أردوغان الضوء على التباين ال
فة ، المصنَّ يفرد، مع التركيز الخاص على أن البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمالدخل 

 ، تأتي في الترتيب األدنى.بلدا ٢١، والبالغ عددهاضمن البلدان األقل فقرا

وضعت في العام الماضي، أعرب فخامة الرئيس أردوغان أن استراتيجية الكومسيك، التي تم تفعيلها .١٢
في هذا الصدد، شدد و مل يتطلب من البلدان األعضاء أن تضطلع بدور فاعل. عسلوب إل اتصور 

لبلدان األعضاء أن في افخامة الرئيس أردوغان على أنه من المتوقع من المؤسسات ذات الصلة 
جميع البلدان األعضاء بان أهاب فخامة الرئيس أردوغو تنخرط في تنفيذ مبادئ االستراتيجية وأهدافها.  

ر البلدان األعضاء بأن تدمج كل لكومسيك، والسيما فرق العمل، وذكّ أن تشارك بفاعلية في جهود ا
 وزاراتها المعنية دمجا فاعال في جهود التعاون التي تتم تحت مظلة الكومسيك. 

مساعي الكبرى التي تُبذل والالرئيسية التي تقام رق أيضا فخامة الرئيس أردوغان لبعض المشروعات تطَّ .١٣
وفقا لجدول أعمال الكومسيك، والسيما نظام األفضليات التجارية للدول األعضاء في منظمة التعاون 

أند بورز لمنظمة  ددر ناإلسالمي، ومعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، ومؤشر ستا
، والمؤسسة ة مع أحكام الشريعة اإلسالميةشركة متوافق ٥٠لقياس أداء  التعاون اإلسالمي/الكومسيك

 ؛ وأعرب عن تقديره لما ُأحرز من تقدم في هذه المجاالت.ةالتجار  لتمويلالدولية اإلسالمية 

اختتم فخامة الرئيس أردوغان كلمته بتوجيه الشكر لكل الوفود ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي .١٤
 لما قدموه من إسهامات ودعم للكومسيك. 

 )٢سخة من نص الكلمة االفتتاحية لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان في المرفق (ترد ن 

بعد الكلمة االفتتاحية لفخامة الرئيس أردوغان، قام معالي السيد إياد أمين مدني، األمين العام لمنظمة .١٥
 التعاون اإلسالمي، بتوجيه كلمة في الجلسة االفتتاحية.

معالي السيد إياد للمندوبين، أكد  الذي أظهرته الضيافةكرم ة على تركيالجمهورية لل معربا عن شكره.١٦
، تضاعفت الجهود المبذولة نحو ١٩٦٩أن تأسست منظمة التعاون اإلسالمي عام أمين مدني أنه منذ 

 بين الدول األعضاء. األطرافترتيبات مؤسسية بغية إرساء سبل التعاون االقتصادي المتعدد عمل 

ام الضوء على أنه يركز تركيًزا خاًصا على تحسين سبل التعاون والتنسيق كما ألقى معالي األمين الع .١٧
بين المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي المختلفة بغية تفادي إهدار الوقت، والموارد، والطاقة 
الذي ينجم عن غياب التنسيق بين المؤسسات. وقد أضاف أن واحدا من األمثلة الجيدة على التنسيق 
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بين األمانة العامة  ٢٠١٤ل بين األجهزة هو اجتماع القادة األول المنعقد في إبريل/ نيسان الفاع
 ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، فضًال عن الجهود المتتالية المبذولة في التنسيق بين المؤسستين.

ات المختلفة ذات ختاًما، أكد األمين العام على ضرورة المسارعة إلى التوقيع والتصديق على االتفاقي .١٨
األطراف المتعددة في مجالي االقتصاد والتجارة، وأضاف أن الوفاء بااللتزامات المادية لصالح صناديق 

 التعاون االقتصادي المختلفة، سيكون من شأنها زيادة توطيد التعاون بين الدول األعضاء.

 )٣رقم  في المرفق معالي السيد إياد أمين مدنيكلمة نسخة من  رد(ت

نيابة عن  كلمةاإلسالمية إيران جمهورية مالي، و جمهورية و  ،قطر دولة رؤساء وفودقى كل من أل.١٩
شكرهم وتقديرهم خاللها عن أعربوا ، اآلسيوية، على التواليو واألفريقية،  ،العربيةالمجموعات اإلقليمية 
ئ لفخامة الرئيس قدموا التهان كمالالجتماع.  الممتازوالتنظيم  ،الضيافة حسنلجمهورية تركيا على 

تعزيز نحو  تهلفخام والرشيد الحكيم بالتوجيه أشادواو  أردوغان على انتخابه رئيسا للجمهورية التركية،
 ي.اإلسالم التعاونالتعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء في منظمة 

 هذا ة إلى تحسينعلى الحاج وا، وشددوالتزامهم نحوها لكومسيكلدعمهم عن رؤساء الوفود كما أعرب .٢٠
 ن تحت رعاية الكومسيك.التعاو 

في الجلسة للتنمية، كلمة  اإلسالمي البنكمجموعة  رئيس علي، محمد أحمد الدكتور سعادةكما ألقى .٢١
الكومسيك، وأكد على دعم البنك  أطلقتهاالتي  والمشروعاتالبرامج على  تهسعاد ، أثنى فيهااالفتتاحية

 .اإلسالمي التعاونتعزيز التعاون بين البلدان األعضاء في منظمة  ومساهمته في ،اإلسالمي للتنمية

 )٤رقم  رئيس البنك اإلسالمي للتنمية في المرفق كلمةنص  (يرد

والزراعة،  والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة رئيس كامل، اهللا عبد بن صالح الشيخ معاليكما ألقى .٢٢
القطاع الخاص في تعزيز التعاون االقتصادي  دور ، أكد فيها علىفي الجلسة االفتتاحية كلمة

 .األعضاء البلدانوالتجاري بين 

 )٥ رقم المرفقفي  والزراعةوالصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة رئيس كلمةنص  (يرد

كلمة في  ،تركيا في السلع وتبادل الغرف اتحاد رئيس أوغلو، يىلحصارجيك رفعت األستاذكما ألقى .٢٣
نطاق توسيع بغية األعضاء  البلدانعلى أهمية تعزيز التضامن بين  فيهاكد أ ،الجلسة االفتتاحية
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لقطاع ل المحتملوالدور  ،اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينيةالتجارة 
 .الخاص في هذا الصدد

 )٦رقم  المرفقفي  تركيا في السلع وتبادل الغرف اتحاد رئيس كلمةنص (يرد 

. الجلسة االفتتاحية ختامتوزيع الجوائز في خاص لحفل  تم تنظيمللكومسيك،  الثالثينبمناسبة الذكرى .٢٤
في ثالث الدورة الثالثين للكومسيك" جوائز وتشريًفا للحفل، منح فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان "

 ، وهي:فئات

 : في جلسات الكومسيك ةً األكثر مشاركوبي البلدان أ) جائزة الذكرى الثالثين للكومسيك لمند
 الشمالي مصطفى جاسممعالي السيد   -
 عمر دياوارا معالي السيد -
  الملك بن عبداهللا الهنائي عبدالسيد الدكتور -
 إسحاق عبد الكريمالسيد -
 خلفالعلي حسن السيد -
 السيد أحمد صالح المهندي-
  ةنفيسالعبد اهللا بن عبد الوهاب السيد  -

 الثالثين للكومسيك: ب) الجائزة الخاصة للذكرى
 إياد أمين مدني السيد معالي-
 أحمد محمد علي السيد ومعالي-
 كامل عبداهللا صالح الشيخ معاليو -
 سلطان بن اهللا عبد اللطيف عبد ومعالي السيد-
 احزاين الحسنالدكتور  معالي-

 :اإلسالمي والتمويل القتصادالذكرى الثالثين للكومسيك في المجال األكاديمي ل جائزةج) 
 تشودري لماالع مسعوداألستاذ الدكتور -
 حسن زبيراألستاذ الدكتور -
 أورمان صبرياألستاذ الدكتور -
 شبره عمر األستاذ الدكتور م.-
 األستاذ الدكتور محمد نجاة اهللا صدِّيقي-
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 األستاذ الدكتور عباس ميراخور-
 األستاذ الدكتور محمود أ. الجمل-

 .طيب أردوغان رؤساء الوفود رجب التقى فخامة الرئيسعقب حفل االفتتاح، .٢٥
 

 جلسة العمل الوزارية

، ٢٠١٤نوفمبر / تشرين الثاني،  ٢٧للكومسيك في  الثالثينانعقدت جلسة العمل الوزارية للدورة .٢٦
 التنمية بالجمهورية التركية. معالي الدكتور جودت يلماز، وزيربرئاسة 

 جدول أعمال الدورة الثالثين للكومسيك. الجلسةاعتمدت .٢٧

اعتماد جدول األعمال، أطلع معالي السفير إمرا يونت، رئيس اجتماع كبار الموظفين، الجلسة بعد .٢٨
دور وكذا على التوصيات المقدمة من ورشة العمل التحضيرية حول " ،اجتماع كبار الموظفين على نتائج

ة التعاون الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنمية قطاع السياحة في الدول األعضاء في منظم
، في أنقرة ٢٠١٤أكتوبر/تشرين األول،  ١أيلول إلى /سبتمبر ٣٠اإلسالمي" التي انعقدت في الفترة من 

 بالجمهورية التركية.

معالي السفير إمرا يونت، انعقد اجتماع تبادل وجهات النظر للدورة الثالثين بعد العرض الذي قدمه .٢٩
ين العام والخاص في تنمية قطاع السياحة في الدول للكومسيك تحت عنوان "دور الشراكات بين القطاع

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

عبد الغفار، المدير اإلقليمي للشرق األوسط بمنظمة السياحة العالمية، عرضا بصفته  والسيد عمر قدم .٣٠
 المتحدث الرئيسي. 

يان السبل والوسائل التي واستفاضوا في ب ،عقب ذلك، ناقش الوزراء الموضوع من جوانب عدةأ. ٣٠
الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع السياحة في الدول األعضاء، وكذا تهدف إلى زيادة 

  التعاون للكومسيك في هذه المجال. أشكالبيان 
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Uالفعاليات الجانبية/الدورات الخاصة 

 واحد منك ٢٠١٤رين الثاني نوفمبر/تش ٢٤انعقد االجتماع الخامس والعشرين للجنة الدورة في  .٣١
 بمشاركة المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي. الجانبيةالفعاليات 

 )٧ مرفق رقمفي الع الخامس والعشرين للجنة الدورة (ترد نسخة من تقرير االجتما   

الكومسيك"  اتوعبشأن "تشجيع المشروعات الناجحة الممولة من خالل آلية تمويل مشر  عروضٌقدمت  .٣٢
. وفي أثناء الفعاليات، قدم أصحاب المشروعات الناجحة التي تم ٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٦في 

لية تمويل مشروعات الكومسيك عروًضا آل تابعةالتسليم المشروعات لالدعوة األولى  من خاللتمويلها 
 ول تنفيذ مشروعاتهم.ح

ات غير الحكومية في جهود تنمية البلدان اإلسالمية" في الخاصة حول "دور المنظم الجلسةانعقدت  .٣٣
هو معالي السيد بوعبد اهللا غالم  بالجلسة. وكان المتحدث الرئيسي ٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٨

األستاذ الدكتور  أدار الجلسة. سالمية بالجمهورية الجزائريةلشؤون اإللألوقاف وااهللا، الوزير السابق 
في الجلسة كل من سير فضل حسن بالحديث . وقد شارك العام لمركز أنقرةاش آلباي، المدير و ص

، ومعالي السيد زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي، ببنجالديشاالرتقاء بالريف عابد، مؤسس لجنة 
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومعالي الدكتور عمر فاروق شيخ أحمد، األستاذ 

، مساعد األمين العام لمنظمة التعاون لسيد حميد أ. أوبيلويروسات الدولية، ومعالي الدرافي االمتفرغ 
 .اإلسالمي للشؤون االقتصادية

الخاصة حول "التحديات التنموية التي تواجه البلدان اإلسالمية وخطة التنمية لما بعد  . انعقدت الجلسة٣٤
حدث الرئيسي بالجلسة هو معالي . وكان المت٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٨" في ٢٠١٥عام 

السيد طارق معالي  ترأس الجلسة رئيس وزراء الجمهورية التركية. نائب دكتور نعمان كورتولموشال
المدير التنفيذي لشركة "ِصالتك"، وشارك بالحديث فيها كل من معالي السيد قطب مصطفى يوسف، 

أحمد محمد على، رئيس مجموعة البنك  ، ومعالي السيدصانو، وزير التعاون الدولي بجمهورية غينيا
اإلسالمي للتنمية، ومعالي الدكتور عبد الحليم بن إسماعيل سورين بيتسوان وزير خارجية تايالند 

، ومعالي تون موسى هيتام، نائب رئيس ، والمدير العام السابق لرابطة أمم جنوب شرق آسيااألسبق
 .ادي اإلسالمي العالميالوزراء الماليزي األسبق، ورئيس المنتدى االقتص
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. نظم البنك اإلسالمي للتنمية فعاليات "األثر االقتصادي واالجتماعي لألوبئة واستجابة منظمة التعاون ٣٥
 .٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٨اإلسالمي لها: تجربة اإليبوال" في 

معرض العام يك رسمًيا معالي السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومس. افتتح ٣٦
 .٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٧الثالثين للكومسيك في 

" و"معرض القدس ٢٠١٤ المعرض الفلسطيني للتجارة واألعمال. افتتح معالي السيد الرئيس كذلك "٣٧
 .٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٧الشريف للصور الفوتوغرافية" في 

لجمعية التركية المستقلة لعشر، والمعرض الدولي الخامس عشر انعقد منتدى األعمال الدولي الثامن . ٣٨
 .٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٩ – ٢٤في  لرجال األعمال والصناعة (موسياد)

والمجلس التركي للعالقات  تحاد االستشاريين من الدول اإلسالميةال. انعقد المنتدى الهندسي الدولي ٣٩
 .٢٠١٤ر/تشرين الثاني نوفمب ٢٩ – ٢٨االقتصادية األجنبية في 

 

Uالجلسة الختامية: 

، برئاسة معالي ٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٨انعقدت الجلسة الختامية للدورة الثالثين للكومسيك في .٤٠
 الدكتور جودت يلماز، وزير التنمية بالجمهورية التركية.

سلط الضوء على ، نتائج االجتماع، و الموظفينلخص معالي السيد يوسف جنيد، مقرر اجتماع كبار .٤١
 بعض النقاط البارزة التي وردت في القرارات.

 OIC/COMCEC/30-14/RESاعتمدت الجلسة القرار .٤٢

أوبيلوييرو، مساعد األمين العام للشؤون االقتصادية، كلمة معالي السيد إياد تال معالي السفير حميد .٤٣
ي، في كلمته، التهنئة للجمهورية مدني، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي. وقدم معالي السيد مدن

 .للدورةالتركية الستضافة الدورة الثالثين للكومسيك، وكذلك لكل المشاركين، لالختتام الناجح 

ألقى معالي السيد عبد اهللا ألبير تواكوس، وزير التخطيط والتنمية بكوت ديفوار، كلمة نيابًة عن كل .٤٤
عالي الوزير بالشكر للجمهورية التركية، واألمانة المشاركين من ممثلي الدول األعضاء. وقد تقدم م

العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، وكل المؤسسات األخرى التابعة لمنظمة 
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التعاون اإلسالمي، لإلسهام في االختتام الناجح للدورة الثالثين للكومسيك. كما شكر معالي السيد 
 .دلكل الوفو ما قدمته من كرم الضيافة وحسن الوفادة على  تواكوس الجمهورية التركية

ألقى معالي الدكتور جودت يلماز، وزير التنمية بالجمهورية التركية، كلمة ختامية أثناء الجلسة ذكر .٤٥
تدفع بالنمو العالمي في األعوام األخيرة. وذكر معاليه أن هذا التي القاطرة هي البلدان النامية فيها أن 

ر في المستقبل المنظور مستعرضًا بعض التوقعات لمعدالت نمو الدول النامية. التوجه سوف يستم
هنا، أكد معالي الدكتور جودت يلماز أن نصيب بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من الناتج المحلي 

%، وأن نصيبها في إجمالي الناتج المحلي ١١العالمي ظل مستقرًا عند نسبة تقارب  اإلجمالي
. وشدد معالي الدكتور يلماز ٢٠١٣% في عام ٢٢عة الدول النامية بلغ ما يقرب من اإلجمالي لمجمو 

بوصفنا كتلة  -ال نزال في وضع متأخر للغاية ال يرقى إلى مستوى إمكاناتنا، رغم أننا نا على أن
% من سكان العالم، كما أكد معاليه على أهمية أن يكون لمنتجاتنا قيمة مضافة ٢٣نمثل  -مجتمعة 

، موجهة نحو التصدير من أجل زيادة الناتج المحلي اإلجمالي والتنافسية على الساحة الدولية. عالية
 إن نصيب صادرات المنتجات ذات التقنية العالية من إجمالي صادرات الدول األعضاء ال يمثل سوى

 ى مستوى العالم.% عل٤

 ٢٠١٥ية لما بعد عام أكد كذلك معالي الدكتور جودت يلماز على أن اختيار "خطة التنمأ. ٤٥
والتحديات التنموية التي تواجه األمة اإلسالمية: تحسين تقديم الخدمات األساسية"  موضوعا 

هو اختيار صائب؛ إذ إن  لجلسة تبادل وجهات النظر للدورة الحادية والثالثين للكومسيك
ذ أهداف الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أمامها دور حيوي نحو صياغة وتنفي

 .٢٠١٥التنمية المستدامة لما بعد عام 

وفي ختام كلمته، أكد معالي الدكتور يلماز على أهمية المشاركة الفاعلة للدول األعضاء . ٤٦
 في الكومسيك في مختلف برامج مشروعات التعاون التي تقام تحت مظلة الكومسيك.

 )٨ فق رقم(يرد نص الكلمة الختامية لمعالي الدكتور جودت يلماز في المر 

يمكن الحصول على كافة الوثائق التي تم تقديمها أمام الكومسيك في دورتها الثالثين على . ٤٧
 )0TUwww.comcec.orgU0T (الموقع اإللكتروني للكومسيك 

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





 
 
 
 
 
 
 
 
II
 

الثالثينالدورة  جدول أعمال
 الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاريللجنة 

 )كومسيكاإلسالمي ( التعاونمنظمة ل
)٢٠١٤ الثاني/ تشرين نوفمبر ٢٨-٢٥(اسطنبول، 
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Uباإلنجليزية: األصل 

 
 
 

 أعمال جدول
 للكومسيك الثالثين الدورة

 )٢٠١٤ الثاني تشرين/ نوفمبر ٢٨-٢٥ اسطنبول،(
 

 األعمال جدول وٕاقرار االفتتاحية الجلسة.۱
 وتنفيذها الكومسيك استراتيجية حول تقرير.۲
 اإلسالمي التعاون لمنظمة العشري العمل برنامج تنفيذ.۳
 التعاون منظمة في األعضاء الدول إلى خاصة إشارة مع العالمية، االقتصادية المستجدات.٤

 اإلسالمي
 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة نطاق توسيع.٥
 االقتصادي التعاون في الخاص القطاع دور تعزيز.٦
 واالتصاالت النقل بوسائل النهوض.۷
 وتنافسي مستدام سياحي قطاع تنمية.۸
 الغذائي األمن واستدامة الزراعة قطاع إنتاجية زيادة.۹
 الفقر على القضاء.۱۰
 المالي التعاون أواصر توطيد.۱۱
 السياحة قطاع تنمية في والخاص العام القطاعين بين الشراكات دور" حول النظر وجهات تبادل.۱۲

 "اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في
 للكومسيك الثالثينو  الحادية الدورة انعقاد تاريخ.۱۳
  أعمال من يستجد ما.۱٤
 القرارات اعتماد.۱٥

 
---------- 

----- 
 





 
 

 
III
 

الثالثينالقرار الصادر عن الدورة 
 كومسيكلل

)٢٠١٤ الثاني/ تشرين نوفمبر ٢٨-٢٥(اسطنبول، 
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  باإلنجليزية األصل:
  الـقــــرار

  الصـادر عن الدورة الثالثين للكومسيك
  )٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني،  ٢٨-٢٥(اسطنبول، 

  
    

سطنبول، للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي (كومسيك)، في ا ثالثينعقدت الدورة ال
  ؛٢٠١٤/ تشرين الثاني نوفمبر ٢٨-٢٥بالجمهورية التركية، في 

  
إذ تذكر بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمي، ومجلس وزراء الخارجية، والكومسيك، بما في ذلك 
الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي، والدورة االستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة اإلسالمي، والقمة االقتصادية 

 تاسعةوزراء الخارجية، والدورة ال لمجلس ربعيناألاألربعين والحادية و  تين، والدور ٢٠٠٩نعقدت عام يك التي اللكومس
  والعشرين للكومسيك؛

  
وٕاذ تؤكد من جديد على التزام كافة الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي ببرنامج العمل العشري للمنظمة، الذي 

ديسمبر/ كانون األول  ٨- ٧في  مي، التي انعقدت في مكة المكرمةتمر القمة اإلسالاعتمدته الدورة االستثنائية الثالثة لمؤ 
مي، التي انعقدت في مكة لمؤتمر القمة اإلسال رابعةاالستثنائية ال ، وكذا باستراتيجية الكومسيك التي اعتمدتها الدورة٢٠٠٥
  ؛٢٠١٢أغسطس/أب،  ١٥-١٤ في المكرمة

  
يك، وتثني على مساهماتها نحو تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري فيما بين البلدان وٕاذ ترحب بالذكرى الثالثين للكومس

  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛
  

اتفاقية نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في وٕاذ ترحب بوضع الصيغة النهائية لكافة متطلبات تفعيل 
  ؛منظمة التعاون اإلسالمي

  
  

علمًا بتقارير سير العمل، وأوراق العمل، والدراسات الخاصة بالبنود المختلفة لجدول األعمال، والمقدمة من قبل  وٕاذ تأخذ
األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، ومركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

مركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة والتدريب للدول اإلسالمية (مركز أنقرة)، وال
  اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية؛

  
ض، وغير ذلك وٕاذ تعرب عن تقديرها للدول األعضاء الستضافتها المؤتمرات الوزارية، واالجتماعات، وورش العمل، والمعار 

  من أنشطة في مجاالت التعاون؛
  

وٕاذ تشيد بالجهود المبذولة من ِقَبل األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، والمؤسسات التابعة 
سالمي لتنمية لمنظمة التعاون اإلسالمي التي تعمل في مجال التعاون االقتصادي والتجاري، أال وهي مركز أنقرة، والمركز اإل
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البنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، واالتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر، مجموعة التجارة، و 
  ومعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية.

  
  من جدول األعمال) ٢تقرير حول استراتيجية الكومسيك وتنفيذها (البند 

بتقرير سير العمل الذي قدمه مكتب تنسيق الكومسيك، والذي يسلط الضوء على التقدم  علماً تأخذ  .١
من الدول األعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون  تطلبالذي تم إحرازه في تنفيذ االستراتيجية، و

  اإلسالمي أن تقدم كامل دعمها لتنفيذ االستراتيجية.

تنفيذ المشروعات التي تم تمويلها بموجب الدعوة األولى التي أطلقتها  بالتقدم الذي تم إحرازه نحو ترحب .٢
بالدعوة الثانية للمشروعات التي أطلقها مكتب تنسيق ترحب آلية تمويل مشروعات الكومسيك، كما 

 .٢٠١٤الكومسيك في سبتمبر/أيلول، 

إحرازه فيما يتعلق من مكتب تنسيق الكومسيك رفع تقارير بصورة منتظمة حول التقدم الذي تم  تطلب .٣
 بتنفيذ استراتيجية الكومسيك إلى الكومسيك في دوراتها، ولجنة المتابعة في اجتماعاتها.

باألنشطة التي نظمتها المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي (مركز أنقرة،  ترحب .٤
رفة اإلسالمية للتجارة والصناعة البنك اإلسالمي للتنمية، الغمجموعة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، 

والزراعة، االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر، معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية) في 
 بما يتماشى مع استراتيجية الكومسيك. ٢٠١٤

من الدول األعضاء التي لم تسجل بعد عضويتها في فرق عمل الكومسيك أن تقوم بذلك، وأن  تطلب .٥
 ك بفعالية في االجتماعات القادمة لها.تشار 

الدول األعضاء التي سجلت عضويتها في فرق عمل الكومسيك أن تشارك بفعالية في  تشجع .٦
لفرق العمل ذات الصلة، وأن تستفيد من آلية تسويق مشروعات الكومسيك في  ةاالجتماعات القادم

 تنفيذ مشروعات التعاون الخاصة بها.

لنقاط االتصال الخاصة بفرق عمل الكومسيك بانعقاد المؤتمر السنوي الثاني مع التقدير  تأخذ علماً  .٧
 في أنقرة. ٢٠١٤يونيو/حزيران،  ٥- ٤الذي نظمه مكتب تنسيق الكومسيك في 

بالجهود التي تبذلها فرق العمل نحو تقريب السياسات بين الدول األعضاء، كًال في مجال  تشيد .٨
اسات التي قدمتها فرق العمل أثناء اجتماعاتها المنعقدة الخاصة بالسي بالتوصيات ترحبتخصصه، و

 .٢٠١٤في سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين األول، 
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عن تقديرها لمكتب تنسيق الكومسيك، ومركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومجموعة  تعرب .٩
، واالتحاد اإلسالمي لمالكي البنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

البواخر، ومعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية لما بذلوه من جهود نحو تنفيذ استراتيجية 
 الكومسيك.

  التوصيات الصادرة عن االجتماع الثالثين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك. تعتمد .١٠
  

  من جدول األعمال) ٣ن اإلسالمي (البند تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاو

الدول األعضاء والمؤسسات  تدعوالتزامها بتحقيق أهداف برنامج العمل العشري، و تؤكد من جديد .١١
 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لبذل الجهد الالزم بغية تحقيق أهداف برنامج العمل العشري.

تطلب ورة الحادية واألربعين لمجلس وزراء الخارجية، والدبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن  إذ ُتذكِّر .١٢
حول المحتوى االقتصادي والتجاري  من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن ترفع تقريرا شامال

في  المنبثقة عن الكومسيك أمام لجنة المتابعة لبرنامج العمل العشري خالل األعوام العشرة الماضية
، باإلضافة إلى والتحديات ،الثين، مع التركيز بشكل خاص على اإلنجازاتاجتماعها الحادي والث

 .التوصيات الخاصة بالبرنامج الجديد

تقديم تقرير لسير العمل بشأن التحضيرات  من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالميأيضًا  تطلب .١٣
في اجتماعها الحادي  ن الكومسيكالمنبثقة ع لجنة المتابعة الجارية لبرنامج العمل التالي أمام اجتماع

 .والثالثين

األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، لدى إعدادها برنامج العمل العشري الجديد، إشراك  تدعو .١٤
كافة الدول األعضاء، واألجهزة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي إليالء االهتمام الواجب باستراتيجية 

 القتصادي والتجاري للبرنامج، وذلك من أجل تفادي االزدواجية.الكومسيك عند صياغة المحتوى ا

على أهمية المتابعة الفاعلة للجزء االقتصادي والتجاري من برنامج العمل العشري الجديد من  تؤكد .١٥
 ِقبل الكومسيك.
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المستجدات االقتصادية العالمية، مع إشارة خاصة إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
  من جدول األعمال) ٤لبند (ا

االستمرار في رصد المستجدات االقتصادية على الساحة العالمية، وتأثيرها بإلى مركز أنقرة  تعهد .١٦
 على الدول األعضاء، ورفع تقارير بشأنها إلى الكومسيك في دوراتها السنوية.

تنسيق الكومسيك ورفعها  بتقارير اآلفاق المستقبلية القطاعية التي أعدها مكتب تأخذ علمًا مع التقدير .١٧
 لالجتماعات ذات الصلة لفرق العمل.

مي للتنمية، ومكتب تنسيق الكومسيك إجراء دراسة مشتركة تعكس وجهة نظر من البنك اإلسال تطلب .١٨
، ٢٠١٥حول أهداف التنمية المستدامة، وجدول أعمال التنمية لما بعد منظمة التعاون اإلسالمي 

 لحادية والثالثين.وتقديمه للكومسيك في دورتها ا

من جدول  ٥توسيع التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (البند 
  األعمال)

 ٢٠١٤فبراير/شباط  ٢٧بانعقاد االجتماع الثالث لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة في  ترحب.١٩
بلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: بأنقرة، تحت عنوان "تيسير التجارة البينية فيما بين ال

 تحسين فعالية اإلجراءات الجمركية داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

أكتوبر/تشرين  ٢٣بانعقاد االجتماع الرابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة في  ترحب أيضاً .٢٠
ليات التجارية وجهود تحرير التجارة في الدول في أنقرة، تحت عنوان "اتفاقيات األفض ٢٠١٤األول، 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، مع التركيز الخاص على نظام األفضليات التجارية فيما بين 
بالتوصيات الخاصة بالسياسات، أال  تأخذ علماً الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، و

 وهي:

 فيذ الناجح التفاقيات التجارة التفضيلية.زيادة قدرة الدول األعضاء على التن-
 اإلعداد لتنفيذ نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.-
 رفع الوعي بنظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.-

 )(OIC/COMCEC/30-14/D(9)(مصدر: رمز الوثيقة 

الدول األعضاء التي سجلت عضويتها في فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة على حضور  تحث.٢١
في  ٢٠١٥مارس/آذار،  ٢٦االجتماع الخامس لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة المقرر عقده في 
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المستجدات االقتصادية العالمية، مع إشارة خاصة إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
  من جدول األعمال) ٤لبند (ا

االستمرار في رصد المستجدات االقتصادية على الساحة العالمية، وتأثيرها بإلى مركز أنقرة  تعهد .١٦
 على الدول األعضاء، ورفع تقارير بشأنها إلى الكومسيك في دوراتها السنوية.

تنسيق الكومسيك ورفعها  بتقارير اآلفاق المستقبلية القطاعية التي أعدها مكتب تأخذ علمًا مع التقدير .١٧
 لالجتماعات ذات الصلة لفرق العمل.

مي للتنمية، ومكتب تنسيق الكومسيك إجراء دراسة مشتركة تعكس وجهة نظر من البنك اإلسال تطلب .١٨
، ٢٠١٥حول أهداف التنمية المستدامة، وجدول أعمال التنمية لما بعد منظمة التعاون اإلسالمي 

 لحادية والثالثين.وتقديمه للكومسيك في دورتها ا

من جدول  ٥توسيع التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (البند 
  األعمال)

 ٢٠١٤فبراير/شباط  ٢٧بانعقاد االجتماع الثالث لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة في  ترحب.١٩
بلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: بأنقرة، تحت عنوان "تيسير التجارة البينية فيما بين ال

 تحسين فعالية اإلجراءات الجمركية داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

أكتوبر/تشرين  ٢٣بانعقاد االجتماع الرابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة في  ترحب أيضاً .٢٠
ليات التجارية وجهود تحرير التجارة في الدول في أنقرة، تحت عنوان "اتفاقيات األفض ٢٠١٤األول، 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، مع التركيز الخاص على نظام األفضليات التجارية فيما بين 
بالتوصيات الخاصة بالسياسات، أال  تأخذ علماً الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، و

 وهي:

 فيذ الناجح التفاقيات التجارة التفضيلية.زيادة قدرة الدول األعضاء على التن-
 اإلعداد لتنفيذ نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.-
 رفع الوعي بنظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.-

 )(OIC/COMCEC/30-14/D(9)(مصدر: رمز الوثيقة 

الدول األعضاء التي سجلت عضويتها في فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة على حضور  تحث.٢١
في  ٢٠١٥مارس/آذار،  ٢٦االجتماع الخامس لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة المقرر عقده في 
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ي ف اكسيم) في الدول األعضاء بنوكاعتمادات التصدير ( بنوكأنقرة، تحت عنوان "االرتقاء بدور 
 ١٧لزيادة صادراتها"، وكذا االجتماع السادس المقرر تنظيمه في  منظمة التعاون اإلسالمي

 تحت عنوان "تأسيس هيئات فعالة لتيسير التجارة في البلدان األعضاء". ٢٠١٥سبتمبر/أيلول، 

ق من الدول األعضاء المشاركة بفعالية في أنشطة التجارة المقرر تنظيمها من ِقبل مكتب تنسي تطلب.٢٢
الكومسيك، ومركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
(المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة)، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد 

إرسال دعاوى للدول  بهذه المؤسساتوتهيب ، ٢٠١٥التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في 
 األعضاء قبل انعقاد اجتماعاتها بوقت كاف من أجل ضمان أكبر مشاركة ممكنة فيها.

 ،تنظيم ندوة ، بالمشاركة مع البنك اإلسالمي للتنمية،من المركز اإلسالمي لتنمية التجارةتطلب .٢٣
ة الحرة وجدوى التوقيع عليها فيما بين وٕاجراء دراسة حول المجموعة الجديدة من اتفاقيات التجار 

بمنطقة منظمة التعاون اإلسالمي،  التي تتشكل من الدول األعضاء التكتالت االقتصادية اإلقليمية
وكذا تأثيرها على التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ ومن ثم رفع 

  ثالثين للكومسيك.تقرير بذلك أمام الدورة الحادية وال

 برنامج األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  ) أ

 فيما التجارية األفضليات نظام اتفاقية التي طرأت علىمع التقدير بالتطورات اإليجابية  تحيط علما .٢٤
 نعقاد الدورة التاسعة والعشرين للكومسيك،امنذ  ،اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين

 .ات الخاصة بهاب لقوائم االمتياز ر قواعد المنشأ، وتقديم المغاتفاقية حرين على بوالسيما تصديق ال

 كل من بإعالن دولة الكويت مصادقتها على رحبتبمناسبة االحتفال بالذكرى الثالثين للكومسيك،  .٢٥
ثنى تو وقواعد المنشأ ،ة بنظام األفضليات التجارية (بريتاس)بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاص

الدول م األفضليات التجارية فيما بين لتفعيل نظا كافة المتطلبات الالزمة استكمال هكذا تم، و على ذلك
من لجنة المفاوضات التجارية النظر في عقد  تطلبكما ، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 .٢٠١٥دورتها في عام 

من األمانة العامة للجنة المفاوضات التجارية توزيع قوائم االمتيازات على الدول المشاركة في تطلب  .٢٦
  نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

البلدان األعضاء التي لم تقم بعد بالتوقيع أو التصديق على اتفاقيات نظام ب مجددا هيبت.٢٧
ات التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي، والسيما اتفاقية اإلطار، وبروتوكول خطة التعريفة األفضلي
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التفضيلية الخاصة بنظام األفضليات التجارية (بريتاس)، وقواعد المنشأ، أن تقوم بذلك وأن تستكمل 
 اإلجراءات التالية في أقرب وقت ممكن:

ة بقائمة المنتجات والنسب السارية المطبقة على اإلخطار بأقساط التخفيض السنوية المحددة، مقرون-
 ،2003أكتوبر/تشرين األول  1الدول األولى بالرعاية، في 

استكمال ما يلزم من إجراءات تشريعية داخلية وٕادارية، بما في ذلك طباعة شهادة المنشأ الخاصة -
األختام لألمانة العامة بنظام األفضليات التجارية التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، وٕارسال نماذج 

 للجنة المفاوضات التجارية.

عن تقديرها لما قام به المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة  تعرب .٢٨
والزراعة، لتنظيم فعاليات التوعية من أجل رفع مستوى الوعي بين مسؤولي الحكومة والقطاع الخاص في 

برنامج األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون الدول األعضاء بفوائد 
 اإلسالمي.

بالعرض المقدَّم من اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، بالتعاون مع مكتب تنسيق  ترحب .٢٩
يناير/كانون الثاني  ٢٧-٢٦في  اتفاقية قواعد المنشأالكومسيك، لتنظيم ندوة تدريبية على تنفيذ 

 .  أنقرة، في ٢٠١٥

 ب) المعارض التجارية اإلسالمية

عن شكرها وتقديرها  تعرببالتحسينات التي ُأدخلت على المعارض اإلسالمية، كمًّا ونوًعا، وتشيد  .٣٠
للدول األعضاء التالية التي استضافت المعارض اإلسالمية، بالتنسيق مع المركز اإلسالمي لتنمية 

 التجارة:
-18لة اإلمارات العربية المتحدة (إمارة الشارقة)، لتنظيم المعرض الثاني لألغذية الحالل في دو -

 ؛2013ديسمبر/كانون األول  16
جمهورية السنغال، الستضافة "المعرض الثاني للصحة في منظمة التعاون اإلسالمي"، والمركز -

 ؛2014ران يونيو/حزي 26-29اإلسالمي لتنمية التجارة لتنظيمه المعرض، في 
 ماليزيا، لتنظيم "المنتدى الثالث لمجموعة األخبار العالمية لمنظمة التعاون اإلسالمية، ومنتدى-

نوفمبر/تشرين  10-12"، في  األعمال الثالث لدول آسيا األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
  .2014الثاني 

عرض التجاري الخامس عشر تنظيم المعدم قدرتها على جمهورية غينيا عن  باعتذار تحيط علما .٣١
المملكة العربية السعودية الستضافة دورة هذا المعرض في  وتدعو، ٢٠١٥للدولة اإلسالمية في 
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التفضيلية الخاصة بنظام األفضليات التجارية (بريتاس)، وقواعد المنشأ، أن تقوم بذلك وأن تستكمل 
 اإلجراءات التالية في أقرب وقت ممكن:

ة بقائمة المنتجات والنسب السارية المطبقة على اإلخطار بأقساط التخفيض السنوية المحددة، مقرون-
 ،2003أكتوبر/تشرين األول  1الدول األولى بالرعاية، في 

استكمال ما يلزم من إجراءات تشريعية داخلية وٕادارية، بما في ذلك طباعة شهادة المنشأ الخاصة -
األختام لألمانة العامة بنظام األفضليات التجارية التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، وٕارسال نماذج 

 للجنة المفاوضات التجارية.

عن تقديرها لما قام به المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة  تعرب .٢٨
والزراعة، لتنظيم فعاليات التوعية من أجل رفع مستوى الوعي بين مسؤولي الحكومة والقطاع الخاص في 

برنامج األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون الدول األعضاء بفوائد 
 اإلسالمي.

بالعرض المقدَّم من اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، بالتعاون مع مكتب تنسيق  ترحب .٢٩
يناير/كانون الثاني  ٢٧-٢٦في  اتفاقية قواعد المنشأالكومسيك، لتنظيم ندوة تدريبية على تنفيذ 

 .  أنقرة، في ٢٠١٥

 ب) المعارض التجارية اإلسالمية

عن شكرها وتقديرها  تعرببالتحسينات التي ُأدخلت على المعارض اإلسالمية، كمًّا ونوًعا، وتشيد  .٣٠
للدول األعضاء التالية التي استضافت المعارض اإلسالمية، بالتنسيق مع المركز اإلسالمي لتنمية 

 التجارة:
-18لة اإلمارات العربية المتحدة (إمارة الشارقة)، لتنظيم المعرض الثاني لألغذية الحالل في دو -

 ؛2013ديسمبر/كانون األول  16
جمهورية السنغال، الستضافة "المعرض الثاني للصحة في منظمة التعاون اإلسالمي"، والمركز -

 ؛2014ران يونيو/حزي 26-29اإلسالمي لتنمية التجارة لتنظيمه المعرض، في 
 ماليزيا، لتنظيم "المنتدى الثالث لمجموعة األخبار العالمية لمنظمة التعاون اإلسالمية، ومنتدى-

نوفمبر/تشرين  10-12"، في  األعمال الثالث لدول آسيا األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
  .2014الثاني 

عرض التجاري الخامس عشر تنظيم المعدم قدرتها على جمهورية غينيا عن  باعتذار تحيط علما .٣١
المملكة العربية السعودية الستضافة دورة هذا المعرض في  وتدعو، ٢٠١٥للدولة اإلسالمية في 
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تنسيق هذا األمر مع الهيئات ذات  المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وتطلب من ،٢٠١٦أو في  ٢٠١٥
رية غينيا الستضافة المعرض كذلك بعرض جمهو  وتحيط علما، في المملكة العربية السعودية الصلة

 .٢٠١٩السابع عشر في 

بالعروض المقدَّمة من الدول األعضاء التالية، الستضافتها المعارض التجارية اإلسالمية  ترحب .٣٢
 : ٢٠١٤/٢٠١٩ اآلتية، بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، وذلك في الفترة

، الستضافة "المعرض الثاني للسياحة في الدول دولة اإلمارات العربية المتحدة (إمارة الشارقة)-
 ؛٢٠١٥ أكتوبر/تشرين األول ٢١-١٩ األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، في

 لحالل، فيلدولة اإلمارات العربية المتحدة (إمارة الشارقة)، الستضافة المعرضين الثالث والرابع -
 ؛٢٠١٥ ولديسمبر/كانون األ ١١- ٩ ، و٢٠١٤ ديسمبر/كانون األول ١٠- ٨

المملكة العربية السعودية، الستضافة "المعرض الثامن للصناعات الزراعية للدول األعضاء في -
  ؛٢٠١٥ مايو/أيار ٢٠-١٧ منظمة التعاون اإلسالمي"، في

جمهورية مصر العربية، الستضافة "المعرض الثالث للسياحة للدول األعضاء في منظمة التعاون -
 .٢٠١٦اإلسالمي"، في عام 

هورية التونسية، لتنظيم "المعرض األول للمنتجات العضوية والمحلية للدول األعضاء في الجم-
  .٢٠١٥ نوفمبر/تشرين الثاني ١ -أكتوبر/تشرين األول ٢٩ منظمة التعاون اإلسالمي"، في

جمهورية العراق، الستضافة الدورة السادسة عشر للمعارض التجارية للدول اإلسالمية في عام -
٢٠١٧. 

ن المركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن يستمر في إقامة المعارض المخصصة لكل قطاع، م تطلب .٣٣
 بالتعاون مع الدول األعضاء، وأن يرفع تقارير منتظمة عن سير عمل المعارض في دورات الكومسيك.

 

ج) الخريطة االسترشادية الخاصة بتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة 
 عاون اإلسالميالت

بالتقرير الصادر عن "االجتماع السادس لفريق منظمة التعاون اإلسالمي التشاوري  تحيط علما .٣٤
المعني بتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اٍإلسالمي"، الذي انعقد في 

لفريق التشاوري أن يضطلع بما من ا تطلب، و٢٠١٤فبراير/شباط  ٤-٣مراكش بالمملكة المغربية، في 
من أعمال، مع المشاركة الفاعلة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك تماشيا مع القرارات  ييتبق

 ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك، ووفقا للمهام المكلفة بها. 
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جهود المبذولة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، واألعضاء اآلخرين بالفريق التشاوري، على التشكر  .٣٥
 الفريق طلب منتلتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، و

 . 2015إتمام تنفيذ البرنامج التنفيذي بنجاح في عام 

من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة  تطلب .٣٦
ي، إعداد تقرير تقييمي شامل حول تنفيذ الخريطة االسترشادية، وتقديمه للجنة المتابعة التعاون اإلسالم

 في اجتماعها الحادي والثالثين، والكومسيك في دورتها الحادية والثالثين.

"منتدى أعمال آسيا/ومجلس التعاون  بالعرض المقدم من جمهورية السنغال الستضافة ترحب .٣٧
بالتعاون مع معهد  التجارة لتنمية اإلسالمي المركزالمقرر أن ينظمه  "٢٠١٥لعام  الخليجي/وأفريقيا

التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي (ماليزيا)، واتحاد  الدولي األعمال التعايش إلدارة األعمال، ومركز
الدول األعضاء على المشاركة الفاعلة  وتحث، ٢٠١٥غرف مجلس التعاون الخليجي في مارس/آذار 

  في هذا الحدث.

بعرض جمهورية السنغال الستضافة المنتدى والمعرض المتخصص الثالث حول  وكذا ترحب .٣٨
المركز  ه"خدمات التعليم العالي بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" المقرر أن ينظم

 اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسنغال، في داكار عام
  الدول األعضاء على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث. وتحث، ٢٠١٦

من الدول األعضاء أن تواصل تزويد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالبيانات المتعلقة  أيضا تطلب .٣٩
 بإحصائيات ولوائح التجارة واالستثمار. 

  الهيئة التركية للمنافسة. بأنشطة بناء القدرات في مجال سياسات المنافسة، التي تنظمها ترحب .٤٠

 د) المساعدة الفنية المتصلة بمنظمة التجارة العالمية
دول منظمة التعاون اإلسالمي غير  تشجعبانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية، و ترحب .٤١

من دول منظمة التعاون اإلسالمي،  تطلباألعضاء في منظمة التجارة العالمية على االنضمام إليها؛ و
منظمة التجارة التي تنضم إلى  في منظمة التجارة العالمية، أن تقدم الدعم للدول األعضاء األعضاء
 العالمية. 

بكل من البنك اإلسالمي للتنمية، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بأن يواصال تقديم  تهيب .٤٢
ة العالمية، وأن يرفعا المساعدة الفنية إلى الدول األعضاء فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بمنظمة التجار 

 تقريًرا عن أنشطتهما إلى دورات الكومسيك.
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٤٧ 

للنظر إيجابا  ، من خالل األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي،منظمة التجارة العالمية تدعو .٤٣
في منح المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، صفة المراقب داخل منظمة التجارة العالمية، من أجل 

ر المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، بما يشمل ذلك الدراسات، والبحوث، وبناء المساعدة في األمو 
 القدرات، والتقارير المرفوعة للمنتديات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي.  

ترشُّح الجمهورية التركية الستضافة المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، ب رحبت .٤٤
  الدول األعضاء لدعم هذا الترشح. تدعو، و٢٠١٥ سمبر/كانون األولالمتوقع أن يقام في دي

 

 ه) أنشطة تمويل التجارة

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ألنشطة تمويل التجارة وتشجيعها التي تقيمها  تعرب عن تقديرها .٤٥
ار دوالر ملي ٥،١ بمبلغ اعتمدت تمويالت تجارية ، حيث(المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة)

  .٢٠١٤في 

بما قامت به المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة من برامج إنمائية إقليمية ومواضيعية؛  ترحب .٤٦
في منطقة "البرنامج  لصالح التجارةللدول العربية، ومبادرة المعونة المعونة لصالح التجارة وهي مبادرة 

التجارة في منظمة التعاون اإلسالمي، وبرنامج  الخاص المعني باقتصادات وسط آسيا"، ومنتدى تنمية
الدول األعضاء المعنية للمشاركة بفاعلية ودعم تنفيذ  تدعواإلفريقية، و-جسور التجارة للبلدان العربية

 هذه المبادرات.

مرور عشرين عاًما على  على المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات تهنئ .٤٧
  ب عن تقديرها للخدمات التي تواصل تقديمها لبلدانها األعضاء.إنشائها، وتعر 

البلدان األعضاء الستيفاء متطلبات عضويتها لكل المؤسسات والمراكز الخاصة بمجموعة  تدعو .٤٨
سسة اإلسالمية لتأمين المؤ البنك اإلسالمي للتنمية (المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، و 

المهام المنوطة بها حتى يتسنى لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تنفيذ  )االستثمار وائتمان الصادرات
  بنجاح.

  معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية  ل و) األنشطة التجارية

معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية من خالل تنظيم أنشطة ل نشاط المزدهربال رحبت .٤٩
  اختصاصها. لبناء القدرات في مجال
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٤٦ 

جهود المبذولة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، واألعضاء اآلخرين بالفريق التشاوري، على التشكر  .٣٥
 الفريق طلب منتلتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، و

 . 2015إتمام تنفيذ البرنامج التنفيذي بنجاح في عام 

من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة  تطلب .٣٦
ي، إعداد تقرير تقييمي شامل حول تنفيذ الخريطة االسترشادية، وتقديمه للجنة المتابعة التعاون اإلسالم

 في اجتماعها الحادي والثالثين، والكومسيك في دورتها الحادية والثالثين.

"منتدى أعمال آسيا/ومجلس التعاون  بالعرض المقدم من جمهورية السنغال الستضافة ترحب .٣٧
بالتعاون مع معهد  التجارة لتنمية اإلسالمي المركزالمقرر أن ينظمه  "٢٠١٥لعام  الخليجي/وأفريقيا

التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي (ماليزيا)، واتحاد  الدولي األعمال التعايش إلدارة األعمال، ومركز
الدول األعضاء على المشاركة الفاعلة  وتحث، ٢٠١٥غرف مجلس التعاون الخليجي في مارس/آذار 

  في هذا الحدث.

بعرض جمهورية السنغال الستضافة المنتدى والمعرض المتخصص الثالث حول  وكذا ترحب .٣٨
المركز  ه"خدمات التعليم العالي بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" المقرر أن ينظم

 اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسنغال، في داكار عام
  الدول األعضاء على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث. وتحث، ٢٠١٦

من الدول األعضاء أن تواصل تزويد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالبيانات المتعلقة  أيضا تطلب .٣٩
 بإحصائيات ولوائح التجارة واالستثمار. 

  الهيئة التركية للمنافسة. بأنشطة بناء القدرات في مجال سياسات المنافسة، التي تنظمها ترحب .٤٠

 د) المساعدة الفنية المتصلة بمنظمة التجارة العالمية
دول منظمة التعاون اإلسالمي غير  تشجعبانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية، و ترحب .٤١

من دول منظمة التعاون اإلسالمي،  تطلباألعضاء في منظمة التجارة العالمية على االنضمام إليها؛ و
منظمة التجارة التي تنضم إلى  في منظمة التجارة العالمية، أن تقدم الدعم للدول األعضاء األعضاء
 العالمية. 

بكل من البنك اإلسالمي للتنمية، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بأن يواصال تقديم  تهيب .٤٢
ة العالمية، وأن يرفعا المساعدة الفنية إلى الدول األعضاء فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بمنظمة التجار 

 تقريًرا عن أنشطتهما إلى دورات الكومسيك.
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٤٧ 

للنظر إيجابا  ، من خالل األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي،منظمة التجارة العالمية تدعو .٤٣
في منح المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، صفة المراقب داخل منظمة التجارة العالمية، من أجل 

ر المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، بما يشمل ذلك الدراسات، والبحوث، وبناء المساعدة في األمو 
 القدرات، والتقارير المرفوعة للمنتديات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي.  

ترشُّح الجمهورية التركية الستضافة المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، ب رحبت .٤٤
  الدول األعضاء لدعم هذا الترشح. تدعو، و٢٠١٥ سمبر/كانون األولالمتوقع أن يقام في دي

 

 ه) أنشطة تمويل التجارة

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ألنشطة تمويل التجارة وتشجيعها التي تقيمها  تعرب عن تقديرها .٤٥
ار دوالر ملي ٥،١ بمبلغ اعتمدت تمويالت تجارية ، حيث(المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة)

  .٢٠١٤في 

بما قامت به المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة من برامج إنمائية إقليمية ومواضيعية؛  ترحب .٤٦
في منطقة "البرنامج  لصالح التجارةللدول العربية، ومبادرة المعونة المعونة لصالح التجارة وهي مبادرة 

التجارة في منظمة التعاون اإلسالمي، وبرنامج  الخاص المعني باقتصادات وسط آسيا"، ومنتدى تنمية
الدول األعضاء المعنية للمشاركة بفاعلية ودعم تنفيذ  تدعواإلفريقية، و-جسور التجارة للبلدان العربية

 هذه المبادرات.

مرور عشرين عاًما على  على المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات تهنئ .٤٧
  ب عن تقديرها للخدمات التي تواصل تقديمها لبلدانها األعضاء.إنشائها، وتعر 

البلدان األعضاء الستيفاء متطلبات عضويتها لكل المؤسسات والمراكز الخاصة بمجموعة  تدعو .٤٨
سسة اإلسالمية لتأمين المؤ البنك اإلسالمي للتنمية (المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، و 

المهام المنوطة بها حتى يتسنى لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تنفيذ  )االستثمار وائتمان الصادرات
  بنجاح.

  معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية  ل و) األنشطة التجارية

معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية من خالل تنظيم أنشطة ل نشاط المزدهربال رحبت .٤٩
  اختصاصها. لبناء القدرات في مجال
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٤٨ 

المشاركة الفعالة في  في معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالميةمن الدول األعضاء  تطلب .٥٠
وكذا اجتماعات  للبلدان اإلسالمية، معهد التوحيد القياسي والمعاييراجتماعات اللجنة الفنية الخاصة ب

تحت مظلة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان  التوحيد القياسيلجنة االعتماد، واجتماع لجنة 
  اإلسالمية بالتعاون مع الهيئات المختصة القومية التابعة لهم.

سالمية، والبوسنة ام ماليزيا عضًوا في معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلمانضبترحب  .٥١
بعد لعضوية معهد التوحيد القياسي  تنضممن الدول األعضاء التي لم تطلب والهرسك مراقًبا فيه، كما 

  والمعايير للبلدان اإلسالمية أن تبادر بذلك بغية االنتفاع من خدماته.
  

  من جدول األعمال) ٦تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي (البند 

بتوصيات االجتماع السادس عشر للقطاع الخاص للبلدان األعضاء في منظمة التعاون تحيط علًما  .٥٢
، إلى ٢٠١٤مارس/ آذار  ٢٠- ١٩اإلسالمي المنعقد في الشارقة، بدولة اإلمارات العربية المتحدة من 

  جانب إعالن الشارقة.

الغرفة إلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة في سد الفجوة المعلوماتية بين لها بالجهود التي تبذ ترحب .٥٣
، مؤسسات القطاع الخاص في الدول األعضاء عن طريق تأسيس مراكز تطوير األعمال (الَمصفق)

الغرفة إلسالمية للتجارة بتهيب وعقد منتديات لألعمال، وخلق برامج تدريب، وتنظيم ندوات، و
  اعة لمواصلة هذه األنشطة.والصناعة والزر 

الغرفة إلسالمية للتجارة لترسيخ التعاون والتفاعل مع بالقطاع الخاص في الدول األعضاء  تهيب .٥٤
  .من أجل إنجاز المهام المنوطة بها والصناعة والزراعة

المعرض الدولي الخامس عشر للجمعية التركية المستقلة لرجال األعمال بتنظيم تحيط علًما  .٥٥
المعرض الفلسطيني للتجارة واألعمال الثامن عشر؛ وب وسياد)، ومنتدى األعمال الدوليوالصناعة (م

المنتدى الذي ينظمه اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا والبنك اإلسالمي للتنمية؛ وكذا ب ٢٠١٤
 مجلس العالقات االقتصاديةو اتحاد االستشاريين من الدول اإلسالمية، الذي ينظمه الهندسي الدولي 

  الخارجية التركي على هامش الدورة الثالثين للكومسيك.

ورشة العمل الثانية حول "تعزيز التعاون بين هيئات السجل عرض جمهورية تركيا استضافة ب ترحب .٥٦
المقرر عقدها في النصف الثاني من عام  التجاري في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

٢٠١٥.  
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٤٨ 

المشاركة الفعالة في  في معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالميةمن الدول األعضاء  تطلب .٥٠
وكذا اجتماعات  للبلدان اإلسالمية، معهد التوحيد القياسي والمعاييراجتماعات اللجنة الفنية الخاصة ب

تحت مظلة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان  التوحيد القياسيلجنة االعتماد، واجتماع لجنة 
  اإلسالمية بالتعاون مع الهيئات المختصة القومية التابعة لهم.

سالمية، والبوسنة ام ماليزيا عضًوا في معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلمانضبترحب  .٥١
بعد لعضوية معهد التوحيد القياسي  تنضممن الدول األعضاء التي لم تطلب والهرسك مراقًبا فيه، كما 

  والمعايير للبلدان اإلسالمية أن تبادر بذلك بغية االنتفاع من خدماته.
  

  من جدول األعمال) ٦تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي (البند 

بتوصيات االجتماع السادس عشر للقطاع الخاص للبلدان األعضاء في منظمة التعاون تحيط علًما  .٥٢
، إلى ٢٠١٤مارس/ آذار  ٢٠- ١٩اإلسالمي المنعقد في الشارقة، بدولة اإلمارات العربية المتحدة من 

  جانب إعالن الشارقة.

الغرفة إلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة في سد الفجوة المعلوماتية بين لها بالجهود التي تبذ ترحب .٥٣
، مؤسسات القطاع الخاص في الدول األعضاء عن طريق تأسيس مراكز تطوير األعمال (الَمصفق)

الغرفة إلسالمية للتجارة بتهيب وعقد منتديات لألعمال، وخلق برامج تدريب، وتنظيم ندوات، و
  اعة لمواصلة هذه األنشطة.والصناعة والزر 

الغرفة إلسالمية للتجارة لترسيخ التعاون والتفاعل مع بالقطاع الخاص في الدول األعضاء  تهيب .٥٤
  .من أجل إنجاز المهام المنوطة بها والصناعة والزراعة

المعرض الدولي الخامس عشر للجمعية التركية المستقلة لرجال األعمال بتنظيم تحيط علًما  .٥٥
المعرض الفلسطيني للتجارة واألعمال الثامن عشر؛ وب وسياد)، ومنتدى األعمال الدوليوالصناعة (م

المنتدى الذي ينظمه اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا والبنك اإلسالمي للتنمية؛ وكذا ب ٢٠١٤
 مجلس العالقات االقتصاديةو اتحاد االستشاريين من الدول اإلسالمية، الذي ينظمه الهندسي الدولي 

  الخارجية التركي على هامش الدورة الثالثين للكومسيك.

ورشة العمل الثانية حول "تعزيز التعاون بين هيئات السجل عرض جمهورية تركيا استضافة ب ترحب .٥٦
المقرر عقدها في النصف الثاني من عام  التجاري في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

٢٠١٥.  
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تنظيم مؤتمر حول سياسة التنافس في الدول األعضاء في منظمة لبعرض جمهورية تونس  ترحب .٥٧
، ولتنظيم منتدى حول ترحيل الخدمات ٢٠١٥التعاون اإلسالمي في األسبوع األخير من فبراير/ شباط 

  ، وذلك بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة.٢٠١٥في النصف الثاني من 
  

  دول األعمال)من ج ٧تحسين النقل واالتصاالت (البند 

مارس/ آذار،  ١٣االتصاالت الذي انعقد في االجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالنقل و بترحب  .٥٨
تطوير نقل البضائع متعدد الوسائط بين الدول األعضاء بمنظمة التعاون " بأنقرة بعنوان ٢٠١٤

وانب التنفيذ للنقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول األعضاء بمنظمة التعاون حالة ج اإلسالمي:
  اإلسالمي."

سبتمبر/  ١١لفريق العمل المعني بالنقل والمواصالت الذي انعقد في  الرابعباالجتماع ترحب أيًضا  .٥٩
لدول ، بأنقرة بعنوان "وضع وسائل اتصال جوية من أجل استدامة السياحة فيما بين ا٢٠١٤أيلول 

  بتوصيات السياسات التي خرج بها االجتماع، وتتمثل في: وتحيط علًما، األعضاء"

 زيادة تحرير النقل الجوي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي-
 في البنية التحتية للمطاراتالشراكة بين القطاعين العام والخاص حسن استغالل -
 لفة المنخفضة.ذات التك خطوط الجويةفتح أسواق محلية لل-
 )OIC/COMCEC/30-14/D(21): المرجع: كود الوثيقة(

االتصاالت االجتماع الخامس لفريق العمل المعني بالنقل و من البلدان األعضاء المشاركة في  تطلب.٦٠
، وهياكل الحوكمة الخاص بها، الموانئلكية بعنوان "تقييم م ٢٠١٥فبراير/ شباط  ١٢المقرر عقده في 

وأدائها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،" فضًال عن المشاركة في االجتماع السادس 
بعنوان "استعراض النقل في الحضر بالمدن الكبيرة للبلدان  ٢٠١٥المقرر عقده في أكتوبر/ تشرين أول 

  "األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

خط سكك االنتهاء من الدراسات المبدئية لدراسة جدوى مشروع بأحدث التطورات فيما يختص ب ترحب .٦١
في إطار التعاون بين منظمة التعاون بورسودان التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، -حديد داكار

بالقطاعات من الدول األعضاء المشاركة رفع الوثائق ذات الصلة  وتطلباإلسالمي واالتحاد األفريقي، 
الوطنية المعنية بخطوط سكك الحديد بغية اتخاذ كل ما يلزم قبل انعقاد مؤتمر المانحين المعني بهذا 

  المشروع في آخر المطاف.
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النادي من الدول األعضاء تشجيع شركات الشحن الخاصة بها من أجل تسجيل بواخرها في  تطلب .٦٢
  المي لمالكي البواخر.االتحاد اإلسأسسه الذي اإلسالمي للحماية والتعويض 

  باستعداد جمهورية تركيا لتشارك خبراتها في مجال تحرير الخدمات الجوية. ترحب .٦٣
  

  من جدول األعمال) ٨تنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي (البند 

 ٢٠١٤مارس/آذار  ٤مسيك المعني بالسياحة في بانعقاد االجتماع الثالث لفريق عمل الكو ترحب  .٦٤
  بأنقرة، تحت عنوان "تمكين مناخ استثمار السياحة في الدول األعضاء."

سبتمبر/أيلول  ٤بانعقاد االجتماع الرابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة في وكذا ترحب  .٦٥
حة في الدول األعضاء من بأنقرة، تحت عنوان "تعزيز قدرات القوى العاملة في مجال السيا ٢٠١٤

بالسياسات الصادرة عن  الخاصة توصياتأجل النهوض بجودة خدمات السياحة"، وتحيط علًما بال
 االجتماع، وهي:

وضع استراتيجيات لالرتقاء بمستوى القوى العاملة في مجال السياحة داخل الدول األعضاء، -
  ودعم التنفيذ الفاعل لالستراتيجيات القائمة.

 ت القوى العاملة في مجال السياحة في الدول األعضاء.تعزيز قدرا-
  )OIC/COMCEC/30-14/D(25)(المرجع: كود الوثيقة 

من الدول األعضاء المشاركة في االجتماع الخامس لفريق العمل المعني بالسياحة المقرر  تطلب .٦٦
تحت عنوان "تيسير إجراءات السفر من أجل تعزيز سبل التنقل داخل  ٢٠١٥ير/شباط فبرا ٥عقده في 

سبتمبر/  ٣الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" وكذا في االجتماع السادس المقرر عقده في 
تكنولوجيا المعلومات ل المبتكرةاستراتيجيات التسويق الفاعلة: الحلول " تحت عنوان ٢٠١٥أيلول 
  ".صاالتواالت

 ٥-٣بقرارات الدورة الثامنة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة الذي عقد في  تحيط علًما .٦٧
  في بانجول، بجمهورية جامبيا. ٢٠١٣ديسمبر/كانون األول 

بالعرض المقدم من جمهورية النيجر الستضافة الدورة التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء  ترحب .٦٨
  ألعضاء على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث.الدول ا وتحث، ٢٠١٥السياحة في 
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النادي من الدول األعضاء تشجيع شركات الشحن الخاصة بها من أجل تسجيل بواخرها في  تطلب .٦٢
  المي لمالكي البواخر.االتحاد اإلسأسسه الذي اإلسالمي للحماية والتعويض 

  باستعداد جمهورية تركيا لتشارك خبراتها في مجال تحرير الخدمات الجوية. ترحب .٦٣
  

  من جدول األعمال) ٨تنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي (البند 

 ٢٠١٤مارس/آذار  ٤مسيك المعني بالسياحة في بانعقاد االجتماع الثالث لفريق عمل الكو ترحب  .٦٤
  بأنقرة، تحت عنوان "تمكين مناخ استثمار السياحة في الدول األعضاء."

سبتمبر/أيلول  ٤بانعقاد االجتماع الرابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة في وكذا ترحب  .٦٥
حة في الدول األعضاء من بأنقرة، تحت عنوان "تعزيز قدرات القوى العاملة في مجال السيا ٢٠١٤

بالسياسات الصادرة عن  الخاصة توصياتأجل النهوض بجودة خدمات السياحة"، وتحيط علًما بال
 االجتماع، وهي:

وضع استراتيجيات لالرتقاء بمستوى القوى العاملة في مجال السياحة داخل الدول األعضاء، -
  ودعم التنفيذ الفاعل لالستراتيجيات القائمة.

 ت القوى العاملة في مجال السياحة في الدول األعضاء.تعزيز قدرا-
  )OIC/COMCEC/30-14/D(25)(المرجع: كود الوثيقة 

من الدول األعضاء المشاركة في االجتماع الخامس لفريق العمل المعني بالسياحة المقرر  تطلب .٦٦
تحت عنوان "تيسير إجراءات السفر من أجل تعزيز سبل التنقل داخل  ٢٠١٥ير/شباط فبرا ٥عقده في 

سبتمبر/  ٣الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" وكذا في االجتماع السادس المقرر عقده في 
تكنولوجيا المعلومات ل المبتكرةاستراتيجيات التسويق الفاعلة: الحلول " تحت عنوان ٢٠١٥أيلول 
  ".صاالتواالت

 ٥-٣بقرارات الدورة الثامنة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة الذي عقد في  تحيط علًما .٦٧
  في بانجول، بجمهورية جامبيا. ٢٠١٣ديسمبر/كانون األول 

بالعرض المقدم من جمهورية النيجر الستضافة الدورة التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء  ترحب .٦٨
  ألعضاء على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث.الدول ا وتحث، ٢٠١٥السياحة في 
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بتقرير "االجتماع الثاني لمنتدى السياحة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون  تحيط علًما .٦٩
 في إسطنبول، تركيا. ٢٠١٣ديسمبر/كانون األول  ١٧-١٦اإلسالمي/الكومسيك" الذي انعقد في 

ع الثالث لمنتدى السياحة للقطاع بالعرض المقدم من الجمهورية التركية لتنظيم االجتما ترحب .٧٠
في إسطنبول  ٢٠١٥يناير/كانون الثاني  ٣٠- ٢٩اإلسالمي/الكومسيك في  الخاص لمنظمة التعاون

طلب وتتحت عنوان "الترويج للمقاصد السياحية والتسويق لها وتمييزها تجارًيا على المستوى الدولي" 
  على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث. الخاص لديهمالسياحة حث ممثلي قطاع الدول األعضاء  من

يونيو/  ٣بتقرير االجتماع الرابع للجنة التنسيقية المعنية بالسياحة الذي انعقد في  تحيط علًما .٧١
 في جاكرتا، بجمهورية إندونيسيا. ٢٠١٤حزيران، 

بالعرض المقدم من جمهورية إيران اإلسالمية باستضافة المؤتمر الخامس للسياحة  ترحب .٧٢
  بجمهورية إيران اإلسالمية. ٢٠١٥ي مشهد في الصحية ف

  

  من جدول األعمال)  ٩زيادة إنتاجية القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي (البند 

ديسمبر/كانون  ١٩ بانعقاد االجتماع الثاني لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة في ترحب .٧٣
منظمة بأنقرة تحت عنوان "تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول األعضاء ب ٢٠١٣األول 

  من أجل زيادة اإلنتاجية الزراعية".التعاون اإلسالمي 

أبريل/نيسان  ٣بانعقاد االجتماع الثالث لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة في  كذا ترحبو .٧٤
منظمة حت عنوان "تحسين القدرات اإلحصائية لقطاع الزراعة في الدول األعضاء ببأنقرة ت ٢٠١٤

  ".التعاون اإلسالمي

 أيلول/سبتمبر ٢٥بانعقاد االجتماع الرابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة في  كما ترحب .٧٥
لدول بأنقرة تحت عنوان "تيسير سبل وصول أصحاب الحيازات الصغرى إلى األسواق داخل ا ٢٠١٤

المتعلقة بالسياسات الصادرة عن  توصياتبال وتحيط علًما"، منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء ب
  االجتماع، وهي:

 تشجيع تأسيس منظمات المنتجين، وزيادة فعالية المنظمات القائمة.-
 نشر المعلومات التقنية ومعلومات السوق بين أصحاب الحيازات الصغرى.-
 تشجيع الزراعة التعاقدية.-

  )OIC/COMCEC/30-14/D(34)(المرجع: كود الوثيقة 
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من الدول األعضاء المشاركة في االجتماع الخامس لفريق العمل المعني بالزراعة المقرر  تطلب .٧٦
ية: تأسيس منظمات المزارعين "دعم القدرة المؤسستحت عنوان  ٢٠١٥مارس/آذار  ٥عقده في 

 وكذا في االجتماع السادس المقرر عقده في ودعمها في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"،
تعزيز سالسل القيمة الزراعية في الدول األعضاء  تحت عنوان " ٢٠١٥أكتوبر/تشرين األول  ٨
  ".منظمة التعاون اإلسالميب

ت التي تبذلها الجمهورية التركية ومركز البحوث اإلحصائية بالمجهودا تحيط علًما مع التقدير .٧٧
واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية (مركز أنقرة) لتنظيم دورات تدريبية في مختلف 
الجوانب التقنية والزراعية، وكذا في جوانب األمن الغذائي في الدول األعضاء في إطار برنامج بناء 

 لزراعة التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي.القدرات في مجال ا
  

  من جدول األعمال) ١٠تقرير القضاء على الفقر (البند 

ديسمبر /  ٢٦بانعقاد االجتماع الثاني لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر في  ترحب .٧٨
، في أنقرة تحت عنوان "استهداف اآلليات الالزمة ألنظمة شبكات األمان ٢٠١٣ألول، كانون ا

 منظمة التعاون اإلسالمي".ب الدول األعضاءاالجتماعي في 

أبريل /  ١٠بانعقاد االجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر في  كما ترحب .٧٩
 الدول األعضاءرصد برامج شبكة األمان االجتماعي في ، في أنقرة تحت عنوان "آليات ٢٠١٤نيسان، 

 منظمة التعاون اإلسالمي".ب

سبتمبر  ١٨بانعقاد االجتماع الرابع لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر في وترحب أيضا .٨٠
تحت عنوان "النظام المؤسسي لبرامج شبكة األمان االجتماعي في الدول األعضاء  ٢٠١٤/ أيلول، 
بالتوصيات الخاصة بالسياسات التي قدمها االجتماع،  تحيط علماالتعاون اإلسالمي"، كما  بمنظمة
 وهي:

 رفع قدرة الموارد البشرية في نظام شبكات األمان االجتماعي.-
 تعزيز تأسيس نظام المعلومات اإلدارية / توسيع تغطية األنظمة القائمة في الدول األعضاء.-

  )OIC/COMCEC/30-14/D(39)المرجع: كود الوثيقة: (
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من الدول األعضاء المشاركة النشطة في االجتماع الخامس لفريق العمل المقرر انعقاده  تطلب .٨١
اء في ، في أنقرة تحت عنوان "سياسات تنشيطية لتحسين وضع الفقر ٢٠١٥فبراير/شباط،  ٢٦في 

 ١٠ الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"، وكذلك في االجتماع السادس المقرر انعقاده في
، تحت عنوان " تحسين تقديم الخدمات األساسية في الدول األعضاء بمنظمة ٢٠١٥سبتمبر/أيلول 

 التعاون اإلسالمي".
  

  يقياصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص لتنمية إفر أ) 

على طلبها من الدول األعضاء التي تعهدت بالمساهمة في صندوق التضامن  تؤكد من جديد.٨٢
اإلسالمي للتنمية أن تفي بالتزاماتها حتى يتسنى للصندوق تمويل المزيد من المشروعات في الدول 

 األعضاء.

-٢٠١٥لفترة البنك اإلسالمي للتنمية بوضع استراتيجية تُنفذ في امجموعة بمبادرة  وتحيط علما.٨٣
 تهدف إلى التنفيذ الفعال للمشروعات ورفع فعالية صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية. ٢٠١٧

البنك اإلسالمي للتنمية من أجل تعبئة الموارد من مؤسسات تمويلية بالجهود التي يبذلها  ترحب.٨٤
 تنفيذ البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا.مختلفة بهدف 

"األثر االقتصادي ا ورشة عمل البنك اإلسالمي للتنمية حول بالنتائج التي خرجت به ترحب.٨٥
بالدول  تهيب، واإليبوال" تجربةمنظمة التعاون اإلسالمي لها:  استجابةو  ،واالجتماعي لألوبئة

األعضاء، واألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، والبنك اإلسالمي للتنمية تقديم الدعم الالزم 
  اجتياح فيروس اإليبوال. للبلدان التي تضررت من

 

  خطة عمل القطن الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي) ب
بالتقرير الصادر عن االجتماع الخامس للجنة المشروعات المعنية بخطة عمل القطن  تحيط علما .٨٦

، في جدة بالمملكة ٢٠١٤نوفمبر / تشرين الثاني،  ١٦الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي المنعقد في 
مشروعا في إطار مشروع واحد لبناء القدرات  ١٤من مركز أنقرة ضم  تطلب، كما وديةالعربية السع

 .وتقديمه للبنك اإلسالمي للتنمية بغية الحصول على تمويل

الجهود التي يبذلها مركز أنقرة في تنظيم دورات تدريبية على العديد من الجوانب  تالحظ مع التقدير .٨٧
ذلك في إطار برنامج تدريب القطن الخاص بمنظمة التعاون المتعلقة بالقطن في الدول األعضاء، و 

  اإلسالمي.
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من الدول األعضاء المشاركة في االجتماع الخامس لفريق العمل المعني بالزراعة المقرر  تطلب .٧٦
ية: تأسيس منظمات المزارعين "دعم القدرة المؤسستحت عنوان  ٢٠١٥مارس/آذار  ٥عقده في 

 وكذا في االجتماع السادس المقرر عقده في ودعمها في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"،
تعزيز سالسل القيمة الزراعية في الدول األعضاء  تحت عنوان " ٢٠١٥أكتوبر/تشرين األول  ٨
  ".منظمة التعاون اإلسالميب

ت التي تبذلها الجمهورية التركية ومركز البحوث اإلحصائية بالمجهودا تحيط علًما مع التقدير .٧٧
واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية (مركز أنقرة) لتنظيم دورات تدريبية في مختلف 
الجوانب التقنية والزراعية، وكذا في جوانب األمن الغذائي في الدول األعضاء في إطار برنامج بناء 

 لزراعة التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي.القدرات في مجال ا
  

  من جدول األعمال) ١٠تقرير القضاء على الفقر (البند 

ديسمبر /  ٢٦بانعقاد االجتماع الثاني لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر في  ترحب .٧٨
، في أنقرة تحت عنوان "استهداف اآلليات الالزمة ألنظمة شبكات األمان ٢٠١٣ألول، كانون ا

 منظمة التعاون اإلسالمي".ب الدول األعضاءاالجتماعي في 

أبريل /  ١٠بانعقاد االجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر في  كما ترحب .٧٩
 الدول األعضاءرصد برامج شبكة األمان االجتماعي في ، في أنقرة تحت عنوان "آليات ٢٠١٤نيسان، 

 منظمة التعاون اإلسالمي".ب

سبتمبر  ١٨بانعقاد االجتماع الرابع لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر في وترحب أيضا .٨٠
تحت عنوان "النظام المؤسسي لبرامج شبكة األمان االجتماعي في الدول األعضاء  ٢٠١٤/ أيلول، 
بالتوصيات الخاصة بالسياسات التي قدمها االجتماع،  تحيط علماالتعاون اإلسالمي"، كما  بمنظمة
 وهي:

 رفع قدرة الموارد البشرية في نظام شبكات األمان االجتماعي.-
 تعزيز تأسيس نظام المعلومات اإلدارية / توسيع تغطية األنظمة القائمة في الدول األعضاء.-

  )OIC/COMCEC/30-14/D(39)المرجع: كود الوثيقة: (
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من الدول األعضاء المشاركة النشطة في االجتماع الخامس لفريق العمل المقرر انعقاده  تطلب .٨١
اء في ، في أنقرة تحت عنوان "سياسات تنشيطية لتحسين وضع الفقر ٢٠١٥فبراير/شباط،  ٢٦في 

 ١٠ الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"، وكذلك في االجتماع السادس المقرر انعقاده في
، تحت عنوان " تحسين تقديم الخدمات األساسية في الدول األعضاء بمنظمة ٢٠١٥سبتمبر/أيلول 

 التعاون اإلسالمي".
  

  يقياصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص لتنمية إفر أ) 

على طلبها من الدول األعضاء التي تعهدت بالمساهمة في صندوق التضامن  تؤكد من جديد.٨٢
اإلسالمي للتنمية أن تفي بالتزاماتها حتى يتسنى للصندوق تمويل المزيد من المشروعات في الدول 

 األعضاء.

-٢٠١٥لفترة البنك اإلسالمي للتنمية بوضع استراتيجية تُنفذ في امجموعة بمبادرة  وتحيط علما.٨٣
 تهدف إلى التنفيذ الفعال للمشروعات ورفع فعالية صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية. ٢٠١٧

البنك اإلسالمي للتنمية من أجل تعبئة الموارد من مؤسسات تمويلية بالجهود التي يبذلها  ترحب.٨٤
 تنفيذ البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا.مختلفة بهدف 

"األثر االقتصادي ا ورشة عمل البنك اإلسالمي للتنمية حول بالنتائج التي خرجت به ترحب.٨٥
بالدول  تهيب، واإليبوال" تجربةمنظمة التعاون اإلسالمي لها:  استجابةو  ،واالجتماعي لألوبئة

األعضاء، واألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، والبنك اإلسالمي للتنمية تقديم الدعم الالزم 
  اجتياح فيروس اإليبوال. للبلدان التي تضررت من

 

  خطة عمل القطن الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي) ب
بالتقرير الصادر عن االجتماع الخامس للجنة المشروعات المعنية بخطة عمل القطن  تحيط علما .٨٦

، في جدة بالمملكة ٢٠١٤نوفمبر / تشرين الثاني،  ١٦الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي المنعقد في 
مشروعا في إطار مشروع واحد لبناء القدرات  ١٤من مركز أنقرة ضم  تطلب، كما وديةالعربية السع

 .وتقديمه للبنك اإلسالمي للتنمية بغية الحصول على تمويل

الجهود التي يبذلها مركز أنقرة في تنظيم دورات تدريبية على العديد من الجوانب  تالحظ مع التقدير .٨٧
ذلك في إطار برنامج تدريب القطن الخاص بمنظمة التعاون المتعلقة بالقطن في الدول األعضاء، و 

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

بالتقرير الصادر عن االجتماع الرابع للجنة االستشارية للرصد الخاصة  تحيط اللجنة علما .٨٨
تدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المنعقد في بالبرنامج الخاص بالتعليم وال

للجهود  تعرب عن تقديرها، بأنقرة بالجمهورية التركية. كما ٢٠١٤نوفمبر / تشرين الثاني،  ١٣-١٢
المتواصلة التي يبذلها مركز أنقرة من أجل بدء وتنفيذ برامج متعددة لبناء القدرات ودورات تدريبية في 

لميادين والمجاالت ذات االهتمام للدول األعضاء، بغية تحسين قدرات الموارد البشرية مختلف ا
 وجودتها في هذه البلدان.

البنك اإلسالمي للتنمية  تشكربالقرار ذي الصلة للجلسة السابعة والعشرين للكومسيك،  إذ تذكر .٨٩
 الطبيعية الكوارث دارةإ"التي تحمل عنوان لنسخة المنقحة من الدراسة ا إلصدارهماومركز أنقرة 
بعد أخذ مالحظات البلدان األعضاء  "اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في والصراعات

  البلدان األعضاء والبنك اإلسالمي للتنمية تنفيذ توصيات هذه الدراسة. وتناشدفي االعتبار، 
 

  من جدول األعمال) ١١تعميق التعاون المالي (البند 

ديسمبر /  ١٢االجتماع األول لفريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي في بانعقاد  ترحب.٩٠
 الدول األعضاء في، في أنقرة تحت عنوان "تعزيز تدفق رؤوس األموال في ٢٠١٣كانون األول، 

 منظمة التعاون اإلسالمي".

مارس /  ٢٧ي بانعقاد االجتماع الثاني لفريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي ف كما ترحب.٩١
منظمة التعاون  الدول األعضاء فيفي أنقرة تحت عنوان "تعزيز اإلدماج المالي في  ٢٠١٤آذار، 

  اإلسالمي".

 ١٦أيضا بانعقاد االجتماع الثالث لفريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي في  كما ترحب.٩٢
وات المالية اإلسالمية". وكذلك في أنقرة تحت عنوان "إدارة مخاطر األد ٢٠١٤أكتوبر/تشرين األول، 

  الخاصة بالسياسات المقدمة من فريق العمل، وهي: توصياتبال تحيط علما
  الخدمات المالية اإلسالمية.لصناعات تطوير البنية األساسية القانونية والمؤسسية الضرورية -
  وضع استراتيجيات التمويل اإلسالمي على المستوى الوطني.-
  لماليين بشأن التمويل اإلسالمي، ورفع القدرات البشرية.زيادة الوعي والتثقيف ا-
 تنويع أدوات التمويل اإلسالمي وخدماته.-
  )OIC/COMCEC/30-14/D(48)(المرجع: كود الوثيقة  
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من الدول األعضاء المشاركة النشطة في االجتماع الرابع لفريق العمل المعني بالتعاون  تطلب.٩٣
تحت عنوان "تطوير اآللية المؤسسية والرقابية في  ٢٠١٥آذار،  مارس / ١٩المالي المقرر انعقاده في 

القطاع المصرفي داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وكذلك المشاركة النشطة في 
تحت عنوان "نظم الدفع في  ٢٠١٥ / تشرين األولأكتوبر ١٥ المقرر انعقاده في خامساالجتماع ال

  اون اإلسالمي".الدول األعضاء بمنظمة التع
  

 منتدى بورصات البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي) أ

بالتقرير الصادر عن االجتماع الثامن لمنتدى بورصات البلدان األعضاء بمنظمة  تأخذ علماً  .٩٤
 .٢٠١٤نوفمبر/ تشرين الثاني  ١١ي، الذي انعقد في اسطنبول يوم التعاون اإلسالم

في  ٢٠١٥بالعرض المقدم من بورصة اسطنبول الستضافة االجتماع التاسع للمنتدى عام  ترحب .٩٥
 من الدول األعضاء المشاركة الفعالة في هذا االجتماع. تطلباسطنبول، و

مؤشر ستنادرد أند ل م المزيد من الدعمتقديمن الدول األعضاء والبنك اإلسالمي للتنمية تطلب  .٩٦
 بالدول األعضاء بغية جعله أداة لالستثمار ذات فعالية. بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك

  

 الجهات التنظيمية ألسواق رأس المال التعاون بين ب)

ظيمية بالتقرير الصادر عن االجتماع الثالث لمنتدى الكومسيك المعني بالجهات التن تحيط علما .٩٧
 ، في اسطنبول.٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ١١ألسواق رأس المال، المنعقد في 

بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل المعنية بمنتدى الجهات التنظيمية ألسواق رأس المال ترحب  .٩٨
األسواق اإلسالمية لرأس المال، وقاعدة البيانات، والثقافة المالية، فضًال عن بناء  تحدياتبشأن 

الدول األعضاء إلى دعم جهود المنتدى من خالل المشاركة في االجتماعات، تدعو لقدرات، كما ا
 والمساهمة في إنجاز المهام الموكلة إلى فرق العمل.

بعرض هيئة أسواق رأس المال بالجمهورية التركية، بوصفها أمانة المنتدى، الستضافة ترحب  .٩٩
من تطلب سطنبول، وإب ٢٠١٥ألسواق رأس المال في االجتماع الثالث لمنتدى الكومسيك التنظيمي 

 الدول األعضاء المشاركة الفعالة في هذا االجتماع.
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  التعاون بين البنوك المركزية والسلطات النقدية ج)

سيا الستضافة االجتماع الرابع عشر للبنوك المركزية يعن تقديرها لجمهورية إندونتعرب  .١٠٠
 ٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ٦و ٥مة التعاون اإلسالمي يومي والسلطات النقدية للدول األعضاء بمنظ

سياسة التنظيمات  :االستقرار الماليالتعامل مع مخاطر سيا تحت عنوان "يندونإفي سورابايا/
بالتقرير والبيان الختامي تحيط علًما و اإلسالمي"التمويل االحترازية، وترسيخ السوق المالي في 

 لالجتماع.

سورينام الستضافة االجتماع الخامس عشر للبنوك المركزية والسلطات  بعرض جمهورية ترحب .١٠١
من الدول األعضاء المشاركة تطلب ، و٢٠١٥النقدية للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي في 

 الفعالة في هذا االجتماع.

تطلب و ،ببرامج التدريب وبناء القدرات التي ينظمها مركز أنقرة في مجال البنوك المركزيةترحب  .١٠٢
 االستمرار في تنظيم هذه األنشطة بالنسبة للمؤسسات التابعة للبلدان األعضاء. أنقرة من مركز

"دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنمية قطاع جلسات تبادل وجهات النظر بشأن 
  من جدول األعمال) ١٢(البند  السياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

"دور الشراكات بين القطاعين عن ورشة العمل بشأن  ةالصادر والتوصيات بالتقرير تأخذ علما  .١٠٣
التي  العام والخاص من أجل تنمية قطاع السياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

 ٢٠١٤ أكتوبر/تشرين األول ١ – سبتمبر/أيلول ٣٠نظمها مكتب تنسيق الكومسيك ومركز أنقرة في 
  في أنقرة بالجمهورية التركية.

  

 موضوع جلسة تبادل وجهات النظر للدورة المقبلة

: والتحديات التنموية التي تواجه األمة اإلسالمية ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام أن يكون " تقرر .١٠٤
تحسين تقديم الخدمات األساسية" موضوعًا لجلسة تبادل وجهات النظر في الدورة الحادية والثالثين 

من فريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر، بالتعاون مع المؤسسات تطلب كومسيك، ولل
التوصل إلى توصيات ملموسة خاصة بالسياسات حول ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

  بنتائجها. الحادية والثالثين هذا الموضوع، وٕاخطار دورة الكومسيك
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  من جدول األعمال) ١٣(البند  للكومسيك والثالثين ةحاديالانعقاد الدورة تاريخ 

في  ٢٠١٥مايو/أيار  ١٤-١٣أن ينعقد االجتماع الحادي والثالثين للجنة المتابعة في تقرر  .١٠٥
في اسطنبول،  ٢٠١٥نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٦-٢٣أنقرة، والدورة الحادية والثالثين للكومسيك في 

 بتركيا.
 
  

 ---------------  
 ---------  
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 األصل: باالنجليزية

   المشاركينئمة قا
للكومسيك الثالثينفي الدورة   

)٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٨-٢٥(اسطنبول،   

A. UMEMBER STATES OF THE OIC

ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

- H.E. ABDUL HADI ARGHANDEHWAL
Minister of Economy

- Mr. MOHAMMAD ISMAIL RAHIMI
Director General of National Development Policy

- Ms. MARIAM GUTH
Technical Advisor

REPUBLIC OF ALBANIA

- Mr. EDUARD OSTROSI
Director of EU Integration Coordination of IPA Project and Foreign Funds

PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA

- H.E. AMARA BENYOUNES
Minister of Trade

- Mr. EL HADJ CHIKH BERBARA
Counsellor of Minister

- Mr. FARID HEBOUCHE
Sub Director

- Mr. AHLEM RAHMANI
Head of Section, Ministry of Trade

- Mr. ABDELHAMID BELAHDA
Sub Director of External Trade to the Ministry of Trade

- Mr. YACINE HADJI
Minister Plenipotentiary

- Mr. RACHID MEDDAH
General Consul of Algeria
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- Mr. AHMED SAHRAOUI
Attaché, General Consulate to Istanbul

- Ms. MOUNA YOUSFI
Secretary of Foreign Affairs to the General Directorate of 
Economic Relations and International Cooperation in 
Ministry of Foreign Affairs

- Mr. MOHAMED SOFIANE ZOBIR
Central Director

- Mr. TAHAR MOHDEB
Department Chief

REPUBLIC OF AZERBAIJAN

- H.E. ABULFAS GARAYEV
Minister of Culture and Tourism 

- Mr. SAHIB MAMMADOV
Deputy Minister of Economy and Industry

- Ms. MALEYKA HUSEYNOVA
Chief Counsellor of the Tourism Department of Ministry of Culture and Tourism

- Mr. FARIZ KHALILLI
Head of the MIRAS Social Organization and "Heritage Travel" Tourism Company

KINGDOM OF BAHRAIN

- H.E. Dr. HASAN ABDULLAH FAKHRO
Minister of Industry and Commerce

- H.E. EBRAHIM YOSUF AL-ABDULLA
Ambassador of the Kingdom of Bahrain to the Republic of Turkey 

- Mr. KHALED ABDULRAHMAN ALMOAYED
The Chairman of BCCI

- Mr. NADER ALMOAYED
Undersecretary for Commerce at the Ministry of Industry and Commerce

- Mr. EMAN AHMED AL DOSERI
Assistant Undersecretary for Foreign Trade at the Ministry of Industry and Commerce

- Mr. MOHAMMED ABDULKARIM
Director of Financial Stability at the CBB
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- Mr. MUSAAB ABDULLA
Director of International Relations at TRA

- Mr. TAWFEEK AL-MANSOOR
Director of International Organizations at the Ministry of Foreign Affairs

- Dr. SALMAN ABDULNABI
Director

- Mr. YASSER AL HIDDI
Counsellor at the Ministry International Organization 

- Mr. HAMAD WAHEED SAYYAR
First Secretary

- Mr. ANWAR ABDULRAHMAN
Chair Person of Printing &Publishing House

PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

- H.E. TOFAIL AHMED
Minister, Minister of Commerce

- H.E. ZULFIQUR RAHMAN
Ambassador of Bangladesh to Turkey 

- Mr. A. G. M.MIR MASHIUR ALAM
Deputy Secretary, Ministry of Commerce

- Mr. ANUP KANTI SAHA
Deputy Director, Export Promotion Bureau, Ministry of Commerce

- Mr. MOHAMMED RAFI QUL ISLAM
Founder, Chairman

REPUBLIC OF BENIN

- H.E. MOUHAMAN DAHIROU DAMBABA
Ambassador, Permanent Representative to the OIC, Riyadh

- H.E. TCHANDO MOISE KEREKOU
Ambassador of Benin to Turkey

- Mr. MAHOUTON MATHIEU HOUNKANRIN
First Secretary

BRUNEI DARUSSALAM

- H.E. DATO ALI APONG
Minister, Prime Minister's Office
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- H.E. MOHD SAHRIP OTHMAN
Ambassador of Brunei Darussalam to Turkey

- Mr. HAJI ABDUL AMIN HAJI HASHIM
Deputy Director General, Department of Economic Planning and Development 
Prime Minister's Office

- Ms. KARTINI HAJI KABRI
Acting Assistant Director of Policy and Coordination, Department Economic 
Planning and Development, Prime Minister's Office

- Mr. DAYANG SALINAH BINTI HAJI MOHD SALLEH
Tourism Officer, Department of Tourism Development, 
Ministry Industry and Primary Resources

- Ms. DAYANGKU SITI SAJDAH PENGIRAN HAJI BAHARUDDIN
Tourism Officer Department of Tourism Development,
Ministry of Industry and Primary Resources

- Ms. HAZLINAH SUHAILEE KOC
PA to Ambassador

REPUBLIC OF CAMEROON

- H.E. BELLO BOUBA MAIGARI
Minister of State, Minister of Tourism and Leisure

- H.E. IYA TIDJANI
Ambassador of Cameroon in Saudi Arabia

- Mr. BOUBA AOUSSINE
Ministry of Commerce

- Mr. MOHAMADOU YOUSSOUFA
Ministry of Tourism and Leisure

- Mr. AHMAD MALAM
Ministry of Economy

REPUBLIC OF CHAD

- Dr. HAOUA BRAHIM DJABAYE
General Director of Commerce

- Mr. HAMIT MOUCTAR FADOUL
General Director Tourism
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REPUBLIC OF CÔTE D'IVOIRE

- Dr. ABDALLAH ALBERT TOIKEUSSE MABRI
Minister of Plan and Development of CI

- H.E. TOURE VAZOUMANA
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary in Saudi Arabia of Côte d’Ivoire

- H.E. ATTA YACOUBA
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of CI in Turkey

- Mr. BAMBA MAMADOU MADHY
Minister of State, Private Counsellor of Minister

- Dr. APHING-KOUSSI NDRI GERMAIN
Director of Minister of Tourism Cabinet

- Mr. FRANCIS BOLOU 
Attaché, Embassy of the Côte d’Ivoire

ARAB REPUBLIC OF EGYPT

- Mr. MOSTAFA MIKKAWI
Commercial Minister Plenipotentiary

- Ms. SHAHEERA ASSI
Minister Plenipotentiary, Consulate General of Egypt

- Mr. IHAB FATHY
Attaché

- Mr. TAMER TAWFIK
Vice Consul at the Egyptian 

- Ms. NASHWA BAKR
Vice Commercial Consul Commercial Office 

REPUBLIC OF GABON

- H.E. REGIS IMMONGAULT
Minister of Economy 

- Mr. NOEL BAIOT
Diplomatic Advisor

- Mr. JUDES FABRICE MBABA INOUNOU
Security
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REPUBLIC OF GAMBIA

- H.E. KEBBA SATOU TOURAY
Minister of Finance and Economic Affairs

- Mr. BAI MADI CEESAY
Director of Public Finance Management Reform Unit 

- H.E. MOMODOU BADJIE
Ambassador of Gambia to Ankara 

REPUBLIC OF GUINEA

- H.E. MARC YOMBOUNO
Minister of Commerce

- H.E. Dr. KOUTOUB MOUSTAPHA SANO
Minister of International Cooperation

- H.E. DAOUDA BANGOURA
Ambassador

- Ms. SONA BARO
Adviser to Minister of International Cooperation

- Mr. GABRIEL CURTIS
Director General

REPUBLIC OF GUINEA-BISSAU

- H.E. Dr. ANTONIO SERIFO EMBALO
Minister of Commerce and Handcrafts

- Mr. MAMADU IAIA DJALO
Advisor to President

- Mr. MARCIANO SILVA PERREIRA BARBEIRO
Chief in Presidency

- Ms. ISAURA MANUELA CASSAMA RIBEIRO
Principal Clerk

- Mr. SAICO UMAKO EMBALO
Counsellor

REPUBLIC OF INDONESIA

- Mr. DENY WACHYVD KURNIA
Director



OIC/COMCEC/30-14/REP ) لـ۱المرفق (
 

٦٩ 

- Mr. ABDULLAH HARIADI KUSUMANINGPRANG
Consul General of the Republic of Indonesia 

- Ms. SRI RAHMADIANI
Deputy Director for Multilateral Cooperation, 
Indonesia Investment Coordinating Board

- Mr. LELY SARTIKA
Deputy Director

- Mr. DADANG MULJAWAN
Deputy Director

- Mr. BAMBANG SATYA PERMANA
Manager

- Ms. YENNI HERNAWATI
Section Head

- Ms. SITTI RUKMINI
Section Head

- Mr. ANINDYA KHARISMA SARI
Section Head

- Mr. HARI NUGROHO
Subarea Head

- Mr. DJOKO WIBOWO
Subarea Head

- Ms. DYAH LESTARI ASMARANI
First Secretary

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

- H.E. Dr. ALI TAIEB NIA
Minister of Economic Affairs and Finance of Iran

- H.E. Dr. MOHAMMAD KHAZAEE TORSHIZI
Vice Minister and President of Organization for Investment

- Mr. AHMAD SADEGHI GOLMAKANI
Vice Minister of Economic Affairs and Finance

- H.E. ALI REZA BEIGDELI
Ambassador of Iran to Ankara

- Dr. SEYED MOHAMMAD HOSEINI
Adviser to the Minister of Economic Affair and Finance
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- Ms. ZOHREH BAHREHBAR
Deputy Director General for International Institutions

- Mr. ALI ASGHAR DADKHAH
General Director, Tourism Organization of Iran

- Mr. HAMID ZADBOOM
Commercial Counsellor

- Ms. ZIBA SADAT LATIFI
Expert, Organization for Investment, Economic and 
Technical Assistance of Iran

REPUBLIC OF IRAQ

- H.E. MELAS MOHAMMED ABDULKAREEM ALKESNEZANI
Minister of Trade of Iraq

- Mr. HASHIM MOHAMMED HATEM
Director General

- Mr. AMMAR ADNAN TURKI
Private Secretary

- Mr. FARAJ MOHAMMED ABDULLAH
Regional Organizations Manager

- Ms. IBTIHAL HASHEEM SABIT
Legal Advisers

- Mr. SUHAIB ABDULMAJEED HAMED
Budget Commission Director

- Mr. ABEER ALHUMAIRI
Director, Ministry of Finance

- Mr. RAAD ABDAL JABBAR JAME
Assistant Sh. Chief of Translators, Tourism Board

- Mr. HAITHAM ALMALKY
Tourism Board

- Mr. RAOOF AL KHATEEB
Manager, Ministry of Labour and Social Affairs

- Mr. SAAD FARIS ALHAMDANI
Director General
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- Mr. AHMED KHALAF MERIE
Public Relations

HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

- H.E. AMJAD ADAILEH
Ambassador of Hashemite Kingdom of Jordan to Republic of Turkey

- Mr. YOUSEF ABDELGHANI
Minister Plenipotentiary of the Embassy

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

- Mr. ERLAN SAGADIEV
Vice Minister

- H.E. ABILKAIR BOLATBAYEV
National Coordinator of the Islamic Organization for Food Security 

- Mr. ALMAT SUYUBAYEV
Consulate General of the Republic of the Kazakhstan

- Mr. KUAT KANAFEYEV
Consulate General of Republic of Kazakhstan in İstanbul

- Mr. YERKEBULAN SAPIYEV
Consulate General of the Republic of the Kazakhstan

- H.E. ZHANSEIT TUIMEBAYEV
Ambassador

STATE OF KUWAIT

- H.E. ANAS KHALED ALSALEH
Minister of Finance 

- H.E. ABDULLAH ABDULAZIZ AL-DUWAIKH
Ambassador of Kuwait to Turkey

- H.E. SHEIKH FAHAD SALIM ALSABAH
Consul General of the State of Kuwait in İstanbul

- H.E. MUSTAFA JASEM AL SHAMALI
Former Minister of Finance

- Mr. SAMI AL SAQABI
Assistant Undersecretary for Economic Affairs Ministry of Finance

- Mr. SHEKH NIMER FAHED AL SABAH
Assistant Undersecretary for International &Foreign Trade Affairs
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- Mr. ISHAQ ABDULKAREEM
Director of International Economic Cooperation Department,
Ministry of Finance

- Mr. KHALED AL MUTAIRI
Counsellor at the Economic Department, Ministry of Foreign Affairs

- Mr. YOUSEF AL FAYYAD
Director of the Technical Department, Ministry of Finance

- Mr. SAAD AL RASHIDI
Head of the OIC Affairs Div., Ministry of Finance

- Mr. JABER ALI MUSTAQ
Minister's Office, Ministry of Finance

- Mr. AMMAR MARAFI
Third Secretary - Kuwait Embassy in Turkey

- Mr. SALEM AL BATHER
Economic Researcher, Ministry of Finance

- Mr. ABDULLAH AL HERZ
International Relations Section, Ministry of Commerce and Industry

KYRGYZ REPUBLIC

- H.E. TEMIR SARJEV
Minister of Economy

- Amb. IBRAGIM DZHUNUSOV
Ambassador

- Mr. ALYMBEK OROZBEKOV
Head of the Department, Ministry of Economy

REPUBLIC OF LEBANON

- Mr. DONA TURK
Director of Economic Affairs

- Mr. GEORGES KHOURY
Ministry of Economy

- Mr. MALEK ASI
Ministry of Economy 
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- Mr. HANI CHEMAITELLY
Consul General of Lebanon in İstanbul

LIBYA

- H.E. HASAN BURGIBA
Minister of Economy 

- Mr. ESAAM SALEM ALMALHOUF
Ministry of Economy

- Mr. MOHAMMAD SALEM ABUZREBA

- Mr. HASSAN AHMED BEN TAHEER
Advisor, Ministry of Economy

MALAYSIA

- Mr. MOHD RIDZAL MOHD SHERIFF
Deputy Secretary General

- Mr. MAS AIDIFF MASUT
Sr. Assistant Director

- Mr. MOHD AFANDI ABU BAKAR
Principal Asst. Secretary

- Mr. IDZHAM ABDUL HAMID
Director, Consulate General in İstanbul

- Dr. NOR ARLINDA MOHAMED KHALID
Senior Principal Asst. Secretary

REPUBLIC OF MALDIVES

- Mr. AHMED SALIH
Permanent Secretary

REPUBLIC OF MALI

- H.E. BERTHE ASSATA BENGALY
Minister of Handicrafts and Tourism

- H.E. MOHAMED MAHMOUD BEN LABAT
Ambassador of Mali to Saudi Arabia

- Mr. BIRAHIM SOUMARE
Ambassador of Mali to Ankara
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- Ms. OUMOU DEMBELE
Principal Private Secretary

- Ms. HABIBATOU SISSOKO DIAWARA
Director General of Tourism and Hotel Management

- Mr. MOUSSA ALIOU KONE
Counsellor of Mali Embassy to Saudi Arabia

- Mr. YUSUF KAYA
Assistant of Ambassador to Ankara

- Mr. FAROUK CENGIC
Honorary Consul of Mali in İstanbul

ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA

- H.E. NAHA MINT HAMDI OULD MOBKNASS
Minister of Tourism

- Mr. MOHAMMED LEMINE TAR
Advisor of the Minister, Ministry of Economic Affairs

- H.E. MOHAMED AHMED LAHWEIRTHI
Ambassador

- Mr. MOHAMED MAHMOUD NE
Director of Tourism, Ministry of Industry, Trade and Tourism 

KINGDOM OF MOROCCO

- H.E. MOHAMMED ABBOU
Minister in Charge of Foreign Trade 

- Amb. MOHAMMED LOTFI AOUAD
Ambassador of the Kingdom of Morocco to the Republic of Turkey

- Ms. LATİFA ELBOUABDELAOUI
Director of International Trade Relations

- Mr. ZAHREDDINE BELBACHIR
Head of Trade Relations

- Mr. TAOUFIK MAAZOUZI
Minister Counsellor

- Ms. KAMELIA ABBOU
Senior Adviser 
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REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

- H.E. CESAR FRANCISCO GOUVEIA
Ambassador of the Republic of Mozambique in Kingdom of Saudi Arabia

- Mr. HIUANE ABACAR
Director General for Mozambique Tourism Authority

- Mr. ARMINDO MANHICA
Ministry of Plan and Development

REPUBLIC OF NIGER

- H.E. ADAM ABDOULAYE DAN MARADI
Ambassador

- Mr. AICHATOU MME MAMADOU
General Director 

- Mr. KARIDIO ZATAOU KATO
General Director 

- Mr. AJIROU NAMAOU
Director

- Mr. MATO SALEY
Director

- Mr. ABDOULAHI BONZOUGOU LOBBO
Technical Advisor

FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

- H.E. Amb. AHMED ABDULHAMID MALLAMMADORI
Ambassador of Nigeria to Turkey 

- Mr. ADEWALE ADEYEMI
Delegate, Ministry of Foreign Affairs

SULTANATE OF OMAN

- H.E. SULTAN SALIM SAID ALHABSI
The Secretary General of the Supreme Council of Planning (Minister)

- Mr. HAMOUD ABDULLAH ALALAWI
General Director of the Economic Relations in the Supreme Council for Planning

- Mr. SALIM SAIF ALHARBI
Vice Chairman of the Development of International Organizations, 
Ministry of Foreign Affairs
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- Mr. SALIM MOHAMMED AL HAJRI
Economic Researcher, Supreme Council for Planning

- Mr. SALIM SAID AL-AFARI
Plenipotentiary Minister and Deputy Head of the Mission 
at the Embassy of the Sultanate of Oman in Ankara

- Ms. WIDAD SULAIMAN ALRAHBI
Economic Researcher in the Supreme Council for Planning

- Mr. RIYAD SAIF ALDIGHAISY
Coordinator Office of Minister, Supreme Council for Planning

ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

- Mr. YOUSAF JUNAID
Consul General

- Mr. DILDAR ALI ABRO
Vice Consul

- Mr. DOST MUHAMMAD
Commercial Officer

- Mr. AMIR BARLAS
Protocol Officer

- Ms. TUNA ÇAKAR
Trade Officer

STATE OF PALESTINE

- H.E. MOHAMMAD MUSTAFA
Deputy Prime Minister, Minister of National Economy 

- H.E. NABIL MAAROUF
Ambassador of State of Palestine to the Republic of Turkey 

- Mr. RAFAT RAYYAN
Director

- Mr. AZMI ABUGHAZALEH
Head of Economic Affairs, Economic Counsellor

- Mr. MOHAMMED IWAS
Counsellor

- Mr. THAER MORWA
Manager of Bank of Palestine
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- Mr. ASHOUR SALAH
Manager

- Mr. ALSHAFEI AHMEDFOUAD
Manager

- Mr. DIAB RIFAT
Manager

- Mr. MOHAMMEDY M. M. ALNAJAR
Businessman

- Mr. ABDEL KERIM ALKHATIP
Embassy of Palestine in Ankara

STATE OF QATAR

- H.E. AHMED BIN JASSIM BIN MOHAMMED ALTHANI
Minister of Economy and Trade 

- H.E. SALEM MUBARAK ALSHAFI
Ambassador of State of Qatar

- Mr. HAMAD BIN ALI ALMANNAI
Director of Minister's Office

- Mr. AHMED AHEN
Director, Ministry of Economy and Commerce

- Mr. AHMED SALEH ALMOHANNADI
Economic Consultant

- Mr. HASSAN ABDULLAH ALMOHANNADI
Economic Expert

- Ms. MOZA AL NAIMI
Head of Trade and Investment Agreements Department

- Mr. ABDULAZIZ ABDULLA ALTHANI
Third Secretary at Embassy in Ankara

- Mr. ABDULLAH ALNUAIMI
Third Secretary at Embassy in Ankara

- Mr. RASHED ALANSARI
Protocol Chief

- Mr. MUBARAK AL KULAIFI
Public Relations
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA

- H.E. TAWFIG F. ALRABIAH
Minister of Commerce and Industry

- Mr. ABDULLAH ABDULWAHAB AL NAFISAH
Director General of Foreign Trade

- Mr. HUSSIN EED ALRASHEED
Economist

- Mr. MOHAMMED ALBLAIHED
Senior Planning, Monitoring Specialist

- Mr. ANWAR AYIDH BIN HASUSAH
Commercial Attaché of Saudi Arabia in Turkey

- Mr. SAGER AL-QURIASH
Ministry of Foreign Affairs

- Ms. DENİZ BULKUR
Commercial Attaché, Consulate General in İstanbul

- Mr. MUSA SAYLAN
Assistant

REPUBLIC OF SENEGAL

- H.E. ALIOUNE SARR
Minister of Trade

- H.E. MOUSTAPHA MBACKE
Ambassador of Senegal to Turkey

- Mr. MOUSTAPHA SOKHNA DIOP
Undersecretary in the Embassy

REPUBLIC OF SUDAN

- H.E. BADREL DIN M. ABBASS
Minister of Finance and National Economy

- H.E. MOHAMED A. ELHAD
Minister of Tourism 

- H.E. OSMAN ELDIRDIERI
Ambassador of Sudan to Turkey

- Dr. MARYAM EL EMAM MOHIELDIN
Undersecretary of the Ministry of Trade
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA

- H.E. TAWFIG F. ALRABIAH
Minister of Commerce and Industry

- Mr. ABDULLAH ABDULWAHAB AL NAFISAH
Director General of Foreign Trade

- Mr. HUSSIN EED ALRASHEED
Economist

- Mr. MOHAMMED ALBLAIHED
Senior Planning, Monitoring Specialist

- Mr. ANWAR AYIDH BIN HASUSAH
Commercial Attaché of Saudi Arabia in Turkey

- Mr. SAGER AL-QURIASH
Ministry of Foreign Affairs

- Ms. DENİZ BULKUR
Commercial Attaché, Consulate General in İstanbul
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- Mr. ELAMIN AHMED OSMAN
Deputy Undersecretary of the Ministry of Industry

- H.E. ASIM MOHAMED ALİ MUKHTAR
Consul General in İstanbul

- Mr. OSMAN E. MOHAMAD
Director General, Ministry of Tourism

- Mr. HUZAIFA ABDEL BAGI
Member

- Mr. MOHAMMED AHMED TAHA
Inspector

REPUBLIC OF SURINAME

- H.E. DON S. TOSENDJOJO
Minister of Trade and Industry

- H.E. LIAKAT ALIBUX
Non-resident Ambassador of the Republic of Suriname

- Mr. MAURO R. TUUR
Permanent Secretary of the Minister of Trade and Industry

- Ms. JACINTHA ASARFI
Senior Official Cabinet of the President

- Mr. ELIZABETH BRADLEY
Head of the Europe Department, Ministry of Foreign Affairs

- Mr. İLKEM ŞAHİN
Honorary Consul in İstanbul 

REPUBLIC OF TUNISIA

- H.E. NEJLA HARROUCH
Minister of Trade and Handicrafts of the Republic of Tunisia

- H.E. MOHAMMAD SALAH TEKAYA
Ambassador of Republic of Tunisia

- Ms. SAIDA HACHICHA
Director General

- Ms. NEYLA CHALA CHABAANE
General Consul of the Republic of Tunisia in Turkey
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- Mr. FAOUZI HIDRI
Charge of Economic Affairs in Consulate

- Mr. KAMEL GAIESS
Director of Investments at the National Office of the Tunisian Tourism

- Mr. ANİS HAJRI
Counsellor at Embassy

REPUBLIC OF TURKEY

- H.E. CEVDET YILMAZ
Minister of Development

- H.E. ÖMER ÇELİK
Minister of Tourism and Culture

- Mr. FAHRİ KASIRGA
Presidential General Secretary

- Mr. M. CÜNEYD DÜZYOL
Undersecretary, Ministry of Development

- Mr. ERHAN USTA
Deputy Undersecretary, Ministry of Development

- Mr. YILMAZ TUNA
Deputy Undersecretary, Ministry of Development

- Mr. SEFER YILMAZ
Deputy Undersecretary, Ministry of Culture and Tourism

- Mr. SÜREYYA POLAT
Vice President of TİKA

- H.E. Amb. H. EMRE YUNT
Director General (Ambassador), Ministry of Foreign Affairs

- Mr. A. RIDVAN AĞAOĞLU
Principal Clerk of Minister of Development

- Mr. MEHMET EMİN ÖZCAN
Chairman, Vakıfbank General Directorate

- Mr. CELİL ERDOĞAN
Principal Clerk of Minister of Tourism

- Mr. SALİH MUTLU ŞEN
Deputy Director General, Ministry of Foreign Affairs
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- Mr. RAMAZAN BAHADIR ÇOKÇEVİK
Deputy Director General, Ministry of Culture and Tourism

- Mr. BAHRİ KESİCİ
Assistant General Manager, Ministry of Transport, 
Maritime Affairs and Communications

- Mr. MUHAMMED SELMAN DÖNMEZ
Regional Marketing Manager, HAVELSAN

- Mr. TEOMAN ATA İNCİ
Press and Public Counsellor, Ministry of Development

- Mr. ORHAN BİLGE
Head of Department, Ministry of Family and Social Policies

- Mr. SIDDIK KAYA
Head of Department, Ministry of Customs and Trade

- Mr. RIZA KAĞAN YILMAZ
Head of Department, Ministry of Foreign Affairs

- Ms. AYLİN BEBEKOĞLU
Head of the Department, Ministry of Economy

- Mr. SALİH ÖZER
Head of Department, Ministry of Culture and Tourism

- Mr. ALPER SAMİ ÇAYIR
Head of Department, Ministry of Culture and Tourism

- Ms. NERMİN ÖZKAN
Department  Chief, Ministry of Culture and Tourism

- Mr. M. SERDAR KABUKÇUOĞLU
Head of Department, Development Bank of Turkey

- Mr. İBRAHİM AYDEMİR
Head of Department, Turkish Competition Authority 

- Mr. BELGİN ÖZOĞUL
Director, Development Bank of Turkey

- Mr. KEMAL ERCAN ÜNAL
Protocol Department Chief

- Ms. NERİMAN PINAR IŞIN
Head of International Relations Department, KOSGEB
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- Ms. BAŞAK ÖNSAL DEMİR
Coordinator, Ministry of Culture and Tourism

- Mr. CİHAN AYDIN
Adviser of Ministry of Culture and Tourism

- Mr. KÜRŞAT YILMAZ
Director of International Relations, TSI

- Mr. FAHRİ YÖNLÜER
Consul General

- Ms. ÖZGE PALAMUTÇUOĞLU
Tourism Coordinator

- Mr. AHMET TELLİ
Attaché, Ministry of Foreign Affairs

- Mr. BURAK ÖZSARAÇ
Expert, Ministry of Customs and Trade

- Mr. MUSTAFA ÖZSOY
Expert, Ministry of Culture and Tourism

- Ms. BERNA GÜRKAŞ
Expert, Turkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA)

- Dr. MEHMET GÖRKEM GÜRBÜZ
Expert, KOSGEB

- Mr. YAHYA ARBEN
Expert of Undersecretary of Treasury

- Mr. UFUK KADİR ERGİN
Expert, TOBB

- Mr. ASLI DADAKOĞLU
Expert of Ministry of Development

- Mr. BEKİR AKÇELİK
Expert, Private Secretariat

- Mr. BARIŞ AL
Private Secretary, TOBB

- Mr. MAHMUT ZEKİ AYDOĞMUŞ
Assistant Expert of Eximbank

- Mr. MÜCAHİT SARITAŞ
Advisor to President of TOBB
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- Mr. BATIN ŞİMŞEK
Aviation Assistant Expert, Ministry of Transport, Maritime 
Affairs and Communications

- Ms. ÖZGE SEVEN
Assistant Expert, Ministry of Customs and Trade

- Mr. YUSUF ÇAĞRI VEYİSOĞLU
Assistant Expert of Ministry of Development

- Ms. ŞEYMA SERDENGEÇTİ
Central Bank of the Republic of Turkey, Expert Assistant

- Mr. O.UMUT TOPAL
Assistant Manager of Eximbank

- Mr. İZZET YILMAZ
Engineer, Ministry of Food, Agriculture and Livestock

- Mr. METİN ALAADDİN
Assistant General Manager of Eximbank

- Ms. BENGİ KADIOĞLU
Assistant Specialist

- Mr. ERTAN GÜL
Head of Department, CMB

- Mr. SELAMİ ERBAŞ
Chief Expert, CMB

TURKMENISTAN

- H.E. MUHAMMETGULİ MUHAMMEDOV
Minister of Finance

- Mr. AHMET UVDIYEV
Deputy Head of DPMT

- Mr. YAGMYRGELDI DURDYYEV
Head of Division

REPUBLIC OF UGANDA

- Ms. TOLOFAINA NASIKYE 
Diplomat, Ministry of Foreign Affairs
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STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES

- H.E. MOHAMMED AHMED ALSHIHEI
Undersecretary of the Ministry of Economy

- Dr. KHALID AHMED ALMULLA
Minister Plenipotentiary Management of International Organizations,
Ministry of Foreign Affairs

- Mr. NIZAR FAYSAL ALMASHAL
Director of Department for Economic Agreement and Joint Committee, 
Ministry of Economy

- Mr. TAREQ AL MARZOOQI
Director of Government Communications, Ministry of Economy

- Mr. SAEED HASAN ALDHANANI
Second Secretary of Department of Economic Affairs, 
Ministry of Foreign Affairs

- Ms. FATIMA KHAMIS ALHAMADI
Economic Researcher at the Ministry of Economy

REPUBLIC OF UZBEKISTAN

- Mr. AZIZBEK SALAHIDDINOV
Counsellor

REPUBLIC OF YEMEN

- H.E. Dr. MUTAHAR ABDULAZIZ AL ABBASI
Vice Minister of Planning and International Cooperation

- H.E. ABDULWALI ABDULLAH ALAQEL
Advisor to the Ministry of Planning and International Cooperation

- H.E. NORIA ALHAMAMI
Ambassador, General Director of the Department of 
International Organizations, Ministry of Foreign Affairs

B. UOBSERVERS

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

- Mr. KEMALETTİN ÖZDEMİR
Honorary Consul

- Mr. OSMAN BURAK AKDIKMEN
Hon. Consul General
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TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS

- H.E. SERDAR DENKTAŞ
Deputy Prime Minister, Minister of Economy, Culture, Tourism and Sport

- Mr. RAUF DENKTAŞ
Counsellor of Deputy Prime Minister

- Ms. ASU MUHTAROĞLU
Consul of TRNC

- Dr. HÜDA HÜDAVERDİ
Counsellor of Prime Minister

- Mr. ORÇUN KAMALI
General Coordinator

KINGDOM OF THAILAND

- H.E. PATAMAPONG PRATHOMPAT
Vice Minister of Commerce

- Ms. AEKTHIDA VONGKAMHANG
Director of Africa and Eastern Europe Affairs Section, 
Ministry of Commerce

- Ms. KUNTIDA BUNDHURATANA
Trade Officer, Ministry of Commerce

- Mr. NIWAT HANSAWARD
Director, Thai Trade Center, Royal Thai Consulate General 
in İstanbul

- Ms. MİHRİBAN AKYOL AKIN
Trade Officer

THE RUSSIAN FEDERATION

- H.E. KONSTANTIN SHUVALOV
Ambassador at Large, Ministry of Foreign Affairs

- Ms. ALBINA RAKHIMULLINA
Deputy Trade Representative, Ministry of Economic Development
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C. UTHE OIC GENERAL SECRETARIAT

THE OIC GENERAL SECRETARIAT

- H.E. IYAD AMEEN MADANI
Secretary General, OIC

- H.E. Amb. HAMEED A. OPELOYERU
Ambassador, OIC Assistant Secretary General for Economic Affairs 

- Mr. GHOLAMHOSSEIN DARZI
Director, Department of Economic Affairs

- Mr. BILAL SASSO
Director, Protocol Department

- Mr. NAGHI JABBAROV
Professional Officer, Department of Economic Affairs

- Mr. WAJDI SINDI
Professional Officer, Information Department

- Mr. ADOUM MAHAMAT
Professional Officer, Cabinet of the Secretary General of the OIC

D. UOIC SUBSIDIARY ORGANS

STATICAL, ECONOMIC, SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTER FOR 
ISLAMIC COUNTRIES (SESRIC)

- Prof. Dr. SAVAŞ ALPAY
Director General

- Mr. NABIL DABOUR
Director of Research Department

- Mr. KENAN BAGCI
Senior Researcher

ISLAMIC CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF TRADE (ICDT)

- Dr. EL HASSANE HZAINE
Director General 

- Mr. MAMODOU BOCAR SALL
Head of Department of Training and Studies
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RESEARCH CENTER FOR ISLAMIC HISTORY, ART AND CULTURE (IRCICA)

- Dr. HALİT EREN
General Director 

- Mr. NEZİH MARUF
Head of Crafts Development Program

- Ms. ZEYNEP DURUKAL
Intercultural Relations Research

- Mr. AMIR PASIC
Head of Arch, Department

- Mr. SADIK ÜNAY
Senior Researcher

- Mr. CENGİZ TOMAR
Coordinator

ISLAMIC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (IUT)

- Prof. Dr. MOHAMMED IMTIAZ HOSSAIN
Vice Chancellor, IUT 

E. USPECIALIZED ORGANS OF THE OIC

ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IDB GROUP)

- H.E. Dr. AHMAD MOHAMED ALI
President, IDB Group

- Mr. KHALED ALABOODI
CEO of IDB Group

- Mr. WALEED AL WOHAIB
CEO of ITFC and Acting CEO of ICIEC

- Mr. HANI SALEM SUNBOL
Deputy CEO, ICIEC 

- Mr. MANSOUR BIN FETEN
Director of the Bank's Trust Funds Department

- Mr. YASSER ALAKI
Acting Director of Business Development Dept., ICIEC

- Dr. ABDUL HAKIM ELWAER
Director 
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- Mr. MOHAMMED JAMAL AL-SAATI
Director

- Mr. JAMAL AL SAYED OMAR
CEO of Office Manager, ITFC 

- Mr. MAHMOUD ALI IBN ALI TALIB
Senior Specialist

- Mr. ABIDA MOHAMED
Technical Assistant to President, IDB

- Mr. HUSSEIN JAMA
Adviser to the CEO, ICIEC

- Mr. MUHAMMAD IQBAL AZAD
Adviser to CEO

- Mr. SALEH JELASSI
Technical Advisor

- Mr. MOHAMED ALSAYED
Advisor, ITFC

- Mr. ÖMER BUĞU
Project Officer

- Mr. ABDUL BASIT JAM
Cooperation Specialist

- Mr. AZHARI AHMED
Lead Economist

- Mr. AZHARI GASIM
Senior Economist

- Mr. JAMELEDDINE ZARROUK
Chief Economist

- Mr. SALEH JELASSI
Technical Advisor

- Mr. HARUN CELIK
Project Manager, ITFC

- Mr. MUHAMMAD JAMELL YUSHAU
Senior Communications
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- Mr. MARWAN ABID
Technical Assistant, ITFC

- Mr. MOHAMMED ALI DIN MOHAMMADI

F. UAFFILIATED ORGANS OF THE OIC

ISLAMIC CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE 
(ICCIA)

- Mr. SALEH ABDULLAH KAMEL
President

- Ms. ATTIYA NAWAZISH ALI KHAN AYAZ
Assistant Secretary General

- Mr. MOHAMED MAHMOUD ALIBADAWY ELBANNA
Deputy Secretary General

ORGANIZATION OF THE ISLAMIC SHIPOWNERS ASSOCIATION (OISA)

- H.E. Dr. ABDULLATIF ABDULLAH BIN SULTAN
Secretary General

- Ms. HEBA ABDULLATIF BIN SULTAN
HR & Legal Manager

ISLAMIC CONFERENCE YOUTH FORUM FOR DIALOGUE AND 
COOPERATION (ICYF-DC)

- Amb. ELSHAD ISKANDAROV
Secretary General, OIC Youth Forum Chairman 

- Mr. ABDURRAHMAN TOPBAŞ
Vice President

- Mr. ELMADDIN MEHDIYEV
Head of Cabinet

- Mr. ESRA ÖZTÜRK
Head of Department

ASSOCIATION OF NATIONAL DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS IN 
MEMBER COUNTRIES OF THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (ADFIMI) 

- Mr. M. EMİN ÖZCAN
Chairman
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- Dr. JAMEEL ABDELHAMEED MOHAMED
Member of the Board

- Mr. NURİ BİRTEK
Secretary General

FEDERATION OF CONTRACTORS FROM ISLAMIC COUNTRIES (FOCIC)

- Mr. ABDERRAHIM ALAMI LAHJOUJI
President

- Mr. BEN ADER
Secretary General

STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES 
(SMIIC)

- Mr. HULUSİ ŞENTÜRK
President

- Mr. HALUK DAĞ
Secretary General

- Mr. İHSAN ÖVÜT
Elected Secretary General

- Mr. ÇAĞRI CANKURTARAN
Adviser

- Ms. EMEL GÖNÇ
Assistant to Secretary General

- Mr. YASİN ZULFİKAROĞLU
Expert

- Ms. SEVDE ÖZBEY
Secretary

G. USTANDING COMMITTEES

STANDING COMMITTEE FOR INFORMATION AND CULTURAL AFFAIRS 
(COMIAC)

- Mr. CHEİKHOU OUMAR SECK
Ambassador, COMIAC 

- H.E. PAPA OUSMANE SEYE
Permanent Representative in Senegal, O.I.C.
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STANDING COMMITTEE FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 
COOPERATION (COMSTECH)

- Dr. MOHAMMED ALI MAHESAR
Assistant Coordinator General

H. UOTHER INTERNATIONAL INSTITUTIONS 

GULF COOPERATION COUNCIL (GCC)

- Mr. FAISAL ALI ALBUAINAIN
Counsellor, Head of Commercial Organizations

- Mr. SAAD ALSEKAIAAN
Second Secretary

- Mr. ABDULLAH ALSHIEKH
First Attaché

DEVELOPING EIGHT (D-8)

- Dr. SEYED ALIMOHAMMAD MOUSAVI
Secretary General

- Mr. ZIAUL HASAN
Director of Economy, Implementation and External Relations

- Mr. HARUN KUCUKALADAGLİ
Finance Officer

ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION TRADE AND DEVELOPMENT 
BANK (ECOBANK)

- Mr. HOSSEIN GHAZAVI
President

- Mr. FAZLI SAK
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Uاألصل: بالتركية 
 

  رجب طيب أردوغان الرئيس لفخامة الكلمة االفتتاحية
 ، ورئيس الكومسيكرئيس الجمهورية التركية

 أمام الدورة الثالثين للكومسيك
 )٢٠١٤نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٧(إسطنبول، 

 
 ،معالي السادة الوزراءالأصحاب 

 ،العام األمين سعادة
 ،السعادة أصحاب
 ،الوفود أعضاء الموقرونالسادة 

 ،السيدات والسادة

 أرحب بكم أن أودكما ن أعضاء وفود البلدان األعضاء، سعادتي لالجتماع بالسادة الموقري أود أن أعرب عن
 .كومسيك)الوالتجاري ( االقتصادي للتعاون الدائمة جميًعا في الدورة الثالثين للجنة

 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 أرحب بجميع الضيوف في إسطنبول، تركيا. أود أنو 

وخالل ن ألول مرة بصفتي رئيًسا للكومسيك. يهؤالء الضيوف الموقر ستضيف ويشرفني بشكل خاص أن ا
 وبذلت جهوًدا كثبالتي تابعت أنشطتها عن  ،بمهام الكومسيكللنهوض مًعا  سنعملالسنوات الخمس المقبلة، 

 توليتي لمنصب رئيس الوزراء. فترةخالل  حثيثة لدعمها

خطوات الكومسيك  تتخذأن هو  ،أعتقدخالل هذه الفترة من الزمان، سيكون هدفي، وكذا هدف األعضاء كما 
 البلدان األعضاء، والشعوب، واإلنسانية بأسرها. لصالحبناءة 

 .مآلناعملنا، ال يمكن أن يكون الفشل هو في أدائنا ل النوايا خلصتٕاذا ما و 

 اهللا أن يبارك طريقنا وأقدارنا وجهودنا. أدعووٕاذ أفتتح الدورة الثالثين للكومسيك، 
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 �حظر النشر حتى موعد االلقاء       األصل: �الترك�ة
 �ضاهى �األصل عند اإللقاء

 رجب طیب أردوغان، االفتتاح�ة لفخامة الرئ�س  الكلمة
 ورئ�س الكومس�ك رئ�س الجمهور�ة الترك�ة

 أمام الدورة الثالثین للكومس�ك
 )2014نوفمبر/ تشر�ن الثاني  27(إسطنبول، 

 
 ،لوزراءمعالي السادة االأصحاب 

 ،العام األمین سعادة
 ،السعادة أصحاب

 ،الوفود أعضاء السادة الموقرون 
 ،السیدات والسادة

 
أرحب  أن أودكما ن أعضاء وفود البلدان األعضاء، سعادتي لالجتماع �السادة الموقر� أود أن أعرب عن

 .كومس�ك)اللتجاري (وا االقتصادي للتعاون  الدائمة الثالثین للجنة الجلسة الوزار�ةجم�ًعا في  �كم

 

 ،السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته

 أود أن أرحب بجم�ع الضیوف في إسطنبول، ترك�ا.

ألول مرة في هذا المحفل، ن �الضیوف الموقر  ي الستضافةوحماسسروري مدى أود أن أعرب عن و 
 �صفتي رئ�ًسا للكومس�ك.

أنشطتها عن  التي تا�عتُ  ،مهام الكومس�ك�للنهوض مًعا  آمل أن نعملوخالل السنوات الخمس المقبلة، 
 تولیتي لمنصب رئ�س الوزراء. فترةخالل  حثیثة لدعمها جهوًدا و�ذلتُ  ،كثب

الكومس�ك  تتخذأن هو  ،أعتقدخالل هذه الفترة من الزمان، س�كون هدفي، وكذا هدف األعضاء كما 
 البلدان األعضاء، والشعوب، واإلنسان�ة �أسرها. لصالحخطوات بناءة 

 .مآلناعملنا، ال �مكن أن �كون الفشل هو في أدائنا ل النوا�ا خلصتٕاذا ما و 

 وأقدارنا وجهودنا. هللا أن ی�ارك طر�قنا أدعوالثالثین للكومس�ك، وٕاذ أفتتح الدورة 

 الكرام،اإلخوة 
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لقد اتخذت الدول اإلسالم�ة خطوات هائلة خالل األعوام األخیرة على مستوى المؤشرات التجار�ة 
 لتنمو�ة.وا

 خالل العقد الماضي. % 50فقد زاد نصیب الدول اإلسالم�ة في التجارة العالم�ة �حوالي 

التجارة البین�ة ف�ما بین البلدان كما أحرزت التجارة الداخل�ة تقدما كبیرا خالل الفترة نفسها، وارتفع معدل 
 في المائة. 50األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي �أكثر من 

، 2012و 2002�المائة بین عامي  2.7�اق ذاته، فقد بلغ متوسط معدل النمو الحق�قي العالمي وفي الس
 �المائة خالل الفترة نفسها. 5.4في حین ارتفع المعدل في الدول اإلسالم�ة بنس�ة 

 أن الدول اإلسالم�ة قد قدمت أداء ناجحا في االقتصاد.تشیر إلى شك أن هذه األرقام من ما و 

علمون، فإن الدول اإلسالم�ة، و�الرغم من هذا األداء الجید في االقتصاد، تعاني في الوقت ، كما تولكن
 نفسه من األزمة األسوأ في تار�خ اإلنسان�ة على الصعیدین اإلنساني والس�اسي.

 

 اإلخوة الموقرون،

ین تحتل فرد، في حالتحتل �عض الدول األعضاء أعلى المراتب على مستوى بلدان العالم من حیث دخل 
 مراتب.أدنى الدول أخرى 

دولة على قائمة األمم المتحدة للبلدان األقل  57دولة من بین البلدان األعضاء ال�الغ عددها  21وتندرج 
 نمًوا.

 في نها�ة المطاف، نحن لسنا إال �شر...ف

 أنفسنا. أمامذلك  تأكدوا أنه ما من سبیل لتفسیرو 

 .ونعتقد في یوم الحساباألحد الواحد عن ذلك، نحن جم�ًعا نؤمن �اهلل  فضالً 

ل و الدخالقائمة بین تلك الفجوة  تفسیرل سبیلمن فما ذلك، تبر�ر حتى وٕان تمكنت أنفسنا وضمائرنا من 
 .قف أمام هذه المحكمة العظ�مةنحین  ،یوم الحساب

 .هخالل یوم ب�ضع تمراتأن �سد رمقه  هانبیاعتاد أمة أبناء فكلنا 

على الرغم من تضوره هو  ،دم له مع جیرانه ورفاقهعلى اقتسام قلیل من تمر قُ  رسول حرصأت�اع كلنا و 
 �معدة ممتلئة ولو لمرة واحدة طیلة ح�اته. طعامهوأسرته وأحفاده جوًعا، فلم یترك 

 وجاره جائع. افنحن نسیر على هدى خطاه التي تحذر �أنه ل�س منا من �ات ش�عان
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لمشاركة، نحن ندرك تماًما أنه ال یوجد سبیل لتفسیر الوضع الحالي و�اعتناقنا اإلسالم، دین المؤاخاه وا
 ومنحه شرع�ة.

 فالمسألة ال تقتصر على الفقر أو عدم التكافؤ في توز�ع الدخل.....

خوتي وأخواتي، لم یرت�ط العالم اإلسالمي قط �الدم، وال األلم، وال الدموع، وال الصراعات إلى هذا الحد إ
 الذي نشهده الیوم.

 �عد یوم. انحن نشهد كر�الء ثان�ة في العدید من البلدان یومف

 خوتنا وأخواتنا �فقدون أرواحهم كل یوم.إ

 ، وتموت نساؤنا.یتامى األطفال و�موت اآل�اء، ف�صیرو�موت أطفالنا كل یوم، 

لعنف التي �فترض أن تكون أكثر األماكن أماًنا، قد تحولت �منتهى ا ومقابرنا، ،إن جوامعنا، ومساجدنا
 والوحش�ة إلى ساحات ترتكب فیها مذا�ح مروعة، على ید ذات األشخاص الذین یزعمون أنهم مسلمون.  

المتوحشون أكثر  دنَّسن، و فون أنفسهم أنهم مسلمو�سبب إخفاقنا في صون مساجدنا ضد القتلة الذین �عرِّ 
نرفع فهل نستط�ع أن  نا.األماكن قدس�ة �النس�ة لنا، أال وهو المسجد األقصى، على مرأى ومسمع م

 أن نتكلم؟ كال، ال نستط�ع.حتى ؟ هل نستط�ع أصواتنا معترضین

ووقف الهجمات التي نتعرض لها من  ،اإلخوة واألخوات... صدقوني نحن نمتلك القوة لحل مشكالتنا
 ال في منطقتنا فحسب، بل أ�ًضا على األرض. - الخارج، كما �مكننا إرساء السالم على نحو دائم

 ذا اقتضى األمر، بإمكاننا وقف إراقة الدماء في العراق.فإ

 وٕاذا تولدت بداخلنا الرغ�ة، بإمكاننا وضع حد لقتل األطفال في سور�ا.

و�عطینا إنذاًرا في  ،آ�ات الذكر الكر�م، التي �حذرنا فیها رب العزة إلىمعنا للتو تسا لقدف ...ٕاذا اتحدناو 
هذا مسموع كل  .العدالةلطغاة حتى نحقق نتحد ضد الى أن وترشدنا هذه التحذیرات إالوقت نفسه. 

ا مع �عضنا �عض، �مكننا وضع حد لعار العزلة الفلسطین�ة التي امتدت نإذا توحدنا وتضامن وواضح.
 على مدار �قرب من قرن.

 لن �أتینا أحد من الخارج ل�حل مشكالتنا. فنحن ول�س غیرنا علینا أن نقوم �حلها.

 ،ضحة: هؤالء الذین �أتون من الخارج مغرمون ببترول العالم اإلسالمي، وذه�ه وماسهوأقولها صر�حًة وا
 صدقوني، هم ال �حبوننا. كما �حبون عمالته الرخ�صة، وصراعاته ومعاركه وخالفاته.

 نعم... هؤالء الذین �أتون من الخارج، والذین یبدون أصدقاءنا �حبون أن یروا جثثنا وجثث أطفالنا.

 ل غیر مكترثین؟إلى متى سنظ
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 إلى متى سنصبر على ذلك، وٕالى متى سنحتمله؟

 تلك الصورة القاتمة الكئی�ة؟لتبر�ر إلى متى سنلوذ �أعذار 

هل �مكن أن �كون اعتناق المذهب . �شاهدنا العالم �أسرهو سري األُ مجلس الهذا في  مجدًدا أتساءل
س�عة وكذا ، ُتزهق أرواحهم ن األبر�اءثالثمائة ألف شخص مو قتلون، الش�عي عذًرا لمشاهدة أطفال �ُ 

 ؟ ُ�شرَّدون  مالیین في سور�ا

وأتساءل أ�ًضا: هل �مكن أن یبرر اعتناق المذهب السني الهجمات على المقابر، ومنظمات اإلرهاب، 
واإلطاحة �المسؤولین المنتخبین عن طر�ق انقالب، وٕاطالق الرصاص على األشخاص المحتجین في 

 قوقهم؟الشوارع للمطال�ة �ح

 - وٕاخوتي وأخواتي المسلمین �شكل خاص ،وأدعو العالم اإلسالمي أجمع ،وٕاني ألناشد من كل قلبي
 إلى الوقوف جانً�ا وتأمل المشهد. - �غض النظر عن طوائفهم

 من الفائز؟ من الخاسر؟

 من المستفید من الموتى؟

 من المستفید من الصراعات؟

 ؟من المستفید من المشكالت القائمة بیننا

إن استطعنا أن نجد إجا�ة لهذه األسئلة، وٕان استطعنا أن نخطو ولو أقصر خطوة نحو ما تتطل�ه تلك 
 الحل. مهدنا طر�ققد اإلجا�ات، حینها فقط نكون 

خوة واألخوات... لقد تعرضت ألقصى درجات النقد الالذع واإلهانة من وسائل اإلعالم الغر��ة ألني اإل
 رب العالم�ة األولى، وٕالى الس�اسات المرسومة للعالم اإلسالمي.لفت االنت�اه إلى مئو�ة الح

منذ أسبوعین فقط، خالل القمة األولى للزعماء الدینین المسلمین في دول أمر�كا الالتین�ة، ذكرت أن 
المسلمین اكتشفوا األمر�كیتین قبل كولم�س، إال أن اإلعالم الغر�ي وهؤالء المختلین الذین �عانون من 

 قائمة على حقائق علم�ة. كررت مرارا أن تلك األطروحة ، لمجرد أننيهدفاقص اتخذوني عقدة الن

 ال یلقون �اال لتحذیراتنا من اإلسالموفو��ا. ،استثناءات �ال "�اإلرهاب"صمون المسلمین و أولئك الذین یإن 

 ،وغ�اب العدل ،آذانهم عن تحذیراتنا من العنصر�ة ن �صمو  "،�التخلف"صمون المسلمین و أولئك الذین ی
 المعاییر المزدوجة.و 

 هم ال یر�دوننا أن نطرح أ�ة أسئلة.

 .قط نتساءلهم ال یر�دوننا أن 
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فهم �صیبهم ضجر شدید ألننا نذّكرهم �الحقائق التار�خ�ة، وتار�خ الحضارات، والس�اسة، والعسكر�ة، 
 والعلوم.

دینهم، ولغتهم، وعرقهم، وكذلك ألننا  بل هم �ضجرون لمجرد أننا ندافع عن حقوق الفقراء دون النظر إلى
 نتكلم عن التضامن والسالم في أرجاء العالم أجمع.

لحفاظ على النظام االقتصادي القائم ل للق�ام �أي شيء على وجه األرضجهدا  �ألواوصدقوني، فهم لن 
 على غ�اب العدل.

 لهم أو لنا.سل�ما ولن �كون هذا التمییز أبدا تصرفا 

ذلك  �سببخر�ن، حتى ح�اة األطفال �سلبونها م لصفوف أولئك الذین �سلبون ح�اة اآلال �مكننا أن ننض
 الطاقة. ومساراتالجشع الالنهائي للنفط، واأللماس، والذهب، 

 العنصر�ة ومعاداة السام�ة. التسامح مع وأعلى المعابد،  ءاالعتدا وأال �مكننا التسامح مع اإلرهاب، و 

 لعنف ضدهم أو ضد أنفسنا.لن نتجرد من الرحمة ونلجأ لو 

 

العالم اإلسالمي، صدقوني، هو الصراعات  معاناةخوات... إن األكثر إ�الما من خوة واألأیها اإل
 المتواصلة عد�مة الجدوى.

 إن األكثر بؤسا من المأساة التي نع�شها هو الالم�االة، والصمت وقبول الالجئین ألس�اب واه�ة.

عندما �أتي یوم الحساب،  كما تقول سورة الفاتحة، ،، ولكنوجیهة أعذارا نختلقفي هذا العالم، �مكننا أن 
في العراق وكل من وطأتهم األقدام  ،األطفال األبر�اءب لن �حاسِ و  .�اطلةتلك األس�اب  سوف تصیر كل
هؤالء القتلة وحتى  فحسب، ولكنهم س�حاسبون كل من ر�ت على كتف هؤالء القتلة ،وفلسطین وسور�ا

 إزاءهم.الصمت  لزموا نأولئك الذی

 :�مناس�ة هذا االجتماع، أود أن أذكر وأكررو 

 وأم الداخلي، السل وأ ،تجاه السالمة اإلقل�م�ة سیئة أي نوا�ا ،أي وقت مضى في ،اأبدً  ترك�الم تكن ل
 .ألي دولة ون المحل�ة والس�اسةئالش

 ه، ولكنمن جانب نحو الغرب رهو�تجه �أنظاا في االتحاد األورو�ي، كون عضوً �ن ألترك�ا بلد �سعى ف
 على الجانب اآلخر. التجاهلمرت علیهم عقود من الذین ه ءأشقا في لهفةفي أن �حتضن یرغب 

 .المصالح منظورمن نحن ال ننظر إلى أي قض�ة في منطقتنا ف

 .ٕاسالميو منطقتنا من منظور إنساني  من قضا�اكل قض�ة  نرى ، ممثلكنحن 
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 ... اإلخوة واألخوات

 طالت واستمرتللتغلب على أزمات العالم اإلسالمي التي  اتضرور هي حدة والتضامن والتحالف الو إن 
 .تار�خهخالل أكثر األ�ام المؤسفة في 

 .شيءي ألحل إلى نصل  نستط�ع أنأننا  یجب أن تتأكدوا من

 .على أي مشكلةنستط�ع أن نتغلب أننا  یجب أن تتأكدوا من

 .متحدین ما دمنا

 .امعً ما دمنا 

 .كما أمرنا القرآن الكر�م "نتفرق  والا حبل هللا جم�عً � ا دمنا "نعتصمم

أن  فعل�هكل من لد�ه أي مشاكل شخص�ة، كل من لد�ه أي مشاكل طائف�ة أو حتى مصلحة وطن�ة، 
 .في المنطقة ةلسالم واالستقرار والرفاهإلى تحقیق اسعى �و ا، جان�ً  ینحیها

منظمة التعاون تحتل ، مراقب�صفة دول  5األعضاء ون الدول مدولة  57 بوجودوأود أن أشیر إلى أنه 
 .أكبر عدد من األعضاء �عد األمم المتحدة ثانياإلسالمي 

أن تقف منظمة التعاون اإلسالمي فال �مكن لاألمم المتحدة غیر م�ال�ة بینما أطفالنا ینزفون،  وٕاذ تظل
 موقف المتفرج.

، والمنظمات غیر مؤسساتالاللجان و غیرها من و  ،الكومس�كو منظمة التعاون اإلسالمي،  بوجود
 .لعالملسالم تحقیق ال �غ�ةتغییر ال لدینا القوة إلحداثأص�ح والجامعات،  ،الحكوم�ة

 .مو سهامات عظ�مة في العلللعالم مجدًدا إ نقدم�مكننا أن 

 .كبر للسالم العالمي والس�اسة العالم�ةأسهامات نقدم إ�مكننا أن 

و�مكننا أن نقدم ید ، �أسره بل في العالمفحسب ل�س في منطقتنا  ،أي صراع حدةنخفف من أن �مكننا 
 .والفقراء العون للمظلومین

القتصاد امسار أ�ًضا  أن نحدد�الفعل إسهامات كبیرة في االقتصاد العالمي، ولكن �مكننا  نقدمونحن 
 .العالمي

 .كل ذلك تحقیقعلى  والقدرة ة،الخبر و  المعرفة، ، وتراكمالقدرة، لدینا هللا �فضل

 .هو التحالف والوحدة والوفاء �متطل�ات قانون اإلخاء إل�ه كل ما نحتاج
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 .للكومس�ك بدا�ة جدیدة لهذا المفهوم الجدید للتحالف ن و الثالثالدورة  هو أن تكون  وأقصى ما أصبو إل�ه

ة أي حلول لكل ما قدمت األمم المتحدسبق أن هل  ، فإني أتساءل:األمم المتحدةقض�ة وٕاذ نتطرق إلى 
، بل قبل طرح هذه األسئلةحلول؟  إلى أيأن تصل حتى استطاعت هل وقع من أحداث حتى یومنا هذا؟ 

طوى القضا�ا لتُ إن كل ما �قتض�ه األمر ؟ التا�ع لألمم المتحدة هل هناك أي عدالة في مجلس األمن
هل هناك أ�ة دولة  .�الرفض هو تصو�ت أحد األعضاء الدائمین �مجلس األمنوتصل إلى طر�ق مسدود 

لقارات في مجلس ل هناك تمثیلهل �مجلس األمن؟  ةالدائمالخمس إسالم�ة ضمن الدول األعضاء 
 الو  ،تحظى بتمثیل في مجلس األمنقارات أورو�ا وآس�ا وأمر�كا فقط األمن؟ األمور كلها واضحة جل�ة: 

 واألد�ان المذاهب� ف�ما یتعلق أحادي له�ك إنه. ةالدائم األعضاءالبلدان  بین إسالمي بلدأي  یوجد
 على الثقة� أن �ضفي إحساًسا العدالة �فتقر إلى لمجلس �مكنهل . بینها إسالمي بلدأي  یوجد الف ،كذلك

�كون  �حدث ما كلإن . �الط�ع ال شيء؟ أي ذلك �عنيهل ف. دائمینال غیر عضاءاأل �سموننا العالم؟
 هذامثل  من العدالة ننتظر أن نا�مكن الف ، ومن ثم،علیهم عتمدو� الدائمین، األعضاء أولئك بینف�ما 

 والشرق  وسور�ا العراق في احال�ً  یجري  ما كل إزاء إیجابي رأي أي� تجهرفهذه الدول ال . المجلس
 األمن مجلس في قلتلقد . تؤدي هذا الدور أن منها ونتوقع اعبثً  ننتظر ال دعونا. تفعل لنلم و . األوسط

أال  احال�ً ه �لمحكوم ع لألسف هلكن، و فحسب خمس دولال یتكون من  العالم أن المتحدة لألمم التا�ع
، وأعني االلتزام هذا من العالم أن نعفي الضروري  من ،أوالً . إال من خالل هذه الدول الخمس ُینظر إل�ه

 �أي ق�اممن ال اإلسالمي التعاون  منظمة تمكنتهل . حق�قي إصالح إلى حاجة� المتحدة األمم أنبذلك 
 التعاون  منظمة تتمتع �عضو�ة منها 57 ،عضو دولة 197 هناك الغا�ة؟ هذه تحقیق كامل �غ�ةمت نشاط

سنقدم  متىف كال. ؟في هذا الصدد هل حققنا أي شيء شيء؟ أي فعل من تمكنا فهل. كذلك اإلسالمي
 ؟علینا أن نتخذها التي الخطوات هي وماعلى ذلك، 

 ... الموقرون  واألخوات اإلخوة

 نحو جوهر�ة خطوات اتخاذ إلى نحتاجو . استراتیج�اتناجم�ع جوانب  في النظر إعادة إلى �حاجة نحن
  .المتحدة األمم إصالح

 ،الموقرون اإلخوة واألخوات 

من الذي ا ألسلوب العمل تصورً تضع العام الماضي، في  هااستراتیج�ة الكومس�ك، التي بدأنا تنفیذإن 
 فاعلة.ا أدوارً  الدول األعضاءتؤدي خالله 

أهداف و تحقیق م�ادئ لدافعة القوى تكون الالمؤسسات ذات الصلة في بلداننا األعضاء أن  وننتظر من
 .االستراتیج�ة

 خوتي وأخواتي الموقر�ن.إأغتنم هذه الفرصة وأناشد  من واجبي أنأرى أنه و 
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شكلت من أجل تعز�ز فلنشارك �فعال�ة في كل مساعي الكومس�ك، وخاصة في مجموعات العمل التي ت
 مجاالت التعاون الرئ�س�ة.

 فلنشرك جم�ع وزاراتنا ذات الصلة في الجهود التي تبذلها الكومس�ك.

 

 السادة المندو�ون الموقرون،

إن نظام األفضل�ات التجار�ة لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي �عد من أهم مشروعات  ،كما تعلمون 
من یجب أن نتعاون من أجل  فیذه لقرا�ة عشر�ن عاًما. ولكن، معالكومس�ك في مجال التجارة قد توقف تن

 فما بیننا؟ أعید السؤال: مع من؟ تعاوننا إذاإال  التجار�ة األفضل�ات نظامتنفیذ 

وال نحتاج سوى �ضع خطوات تقوم بها البلدان األعضاء المعن�ة �غ�ة تفعیل نظام األفضل�ات التجار�ة 
 .2011عام  الذي اختتم إجراءاته القانون�ة

ومن منبري هذا، أود أن أغتنم الفرصة وأهیب �البلدان األعضاء ذات الصلة وأناشدها �اتخاذ الالزم من 
 أجل تفعیل نظام األفضل�ات التجار�ة في أسرع وقت ممكن. 

تل  هةحختهئˇ ؤمهل جكزهئˇ " أي: ؛  .”Nişestend u gofdend u berhastend“:ن و اإلیرانی إخواننا�قول و 
. ما معنى هذا؟ هذا ي هذا الصدد فسوف نجلس، ونتحدث، ثم نغادركبیرة ف خطوةلم نتخذ  ٕاذاو  ."هئغئخذ 

أن نراجع أنفسنا  علینا النتائج. نجتمع لنحققأن  نحتاج في حین أننا�عني أننا نجتمع بدون نتیجة، 
 الوقتف ز قد أف ،اآلن المشكالت هذه على نتغلب أن فعلینا ؛نحید عن الطر�قلن  مراجعة مستمرة. إننا

 .النتائج لتحقیق

 .اإلسالم�ة المواصفات والمقای�س للدولومن بین أكثر مشار�ع الكومس�ك أهم�ة في مجال التجارة معهد 

اله�كل األساسي التنظ�مي لهذه المؤسسة واالنتهاء منه، ولتزاید عدد  نشاءوأود أن أعرب عن تقدیري إل
 �ع بلداننا األعضاء أن تواصل دعمها الفاعل.األعضاء یوما �عد یوم، كما أتوقع من جم

األخرى التي تتعلق �مجال التجارة والتي أولتها الكومس�ك أهم�ة كبیرة موضوع المهمة ومن الموضوعات 
 تمو�ل التجارة.

 

 ...واألخوات اإلخوة

في رفع ، فقد لعب تمو�ل التجارة دوًرا �ارًزا ، ولكن بوضوحخاطري أعماق یجول في  ماع أحدثكمأن  أود
سنة  15منذ  % 10من  التجارة البین�ة ف�ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميمعدالت 
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 من تمكنا فهل، هذا ل�س كاف�ا. في رأیيهل هذا كاف؟  . ولكن،2013في  %18إلى ما یز�د عن 
أین و اإلسالم�ة؟  الدول ینب التمو�ل�ة قدراتنا من االستفادةالتمو�ل �شكل عام؟ هل تمكنا من  جهود تضافر

فإن قدرتنا  ولألسف،هذه القضا�ا.  ندرسٕالى من ننقلها؟ إننا في حاجة أن و  ؟المال�ة ةالقدر  نستثمر هذه
أن ور�ما یجب  .بد أن نعید النظر في هذا ال ة.یدعلى مستو�ات عدللغا�ة سلب�ة ُتحدث آثارا المال�ة 

 ذامامنهج مختلف للعمل.  وفرق العمل، أنها جهود لفي خطط زمن�ة، على أنناقش هذا �أسلوب مختلف 
 نبرز أن الالزم فمن فعله �شأن إدارة المعلومات؟أن نیجب  ذارة المال�ة؟ ماافعله �شأن اإلدن أنیجب 

 علیهما �صورة خاصة. ونؤكد أهمیتهما

عة البنك كما أن تمو�ل التجارة الذي توفره مؤسسة التمو�ل الدول�ة التي ظلت تعمل تحت مظلة مجمو 
على �قین أنه �مكن أن �صل إلى مستوى أعلى �كثیر،  عاٍل. ولكننيالدولي للتنم�ة قد وصل إلى مستوى 

 .اآلنالعالم  في الواقعة األموروال �مكنني أن أقبل المستوى الحالي في ضوء 

 أنها أرى  كنت وأود أن أزجي الشكر لهاتین المؤسستین وأهنئهما على الجهود المكثفة التي تبذالنها، وٕان
 .كاف�ة ل�ست

وثمة العدید من المساعي التي ساهم فیها كل من ممثلي القطاع ومؤسساته في البلدان األعضاء تحت 
 مظلة الكومس�ك.

البنوك المركز�ة  اتاجتماع، ومنتدى الكومس�ك التنظ�مي ألسواق رأس المال، و بورصاتالمنتدى إن 
 ما فتئت تواصل أنشطتها �طر�قة فائقة النجاح. الميوالمؤسسات النقد�ة في منظمة التعاون اإلس

الذي �عد من مخرجات المساعي المبذولة تحت مظلة منتدى  ،مؤشر البورصات للكومس�كمن أن و وأ
س�سهم �شكل جوهري في ز�ادة تدفقات رأس المال إلى البلدان األعضاء في الفترة المقبلة.  ،البورصات

أن  أعتقدوأرى أنه من المفید مناقشته معا.  ،دا في هذا االجتماع�سعدني أن أطرح موضوعا جدی واآلن،
 المال�ة، األوراقبورصة وكذا  ،السوق العقاري  بورصةمن تأس�س  الفوائدالكومس�ك ستحصد العدید من 

في العالم. كما أنه من الضروري اتخاذ  جدیدة ق�مة اآلن العقاري  السوق  بورصة تمثل  ففي رأیي،
إذ إن الذهب من  األمر،ألولي أهم�ة كبیرة لهذا  وٕانيبورصة الكومس�ك للذهب.  ءإجراءات نحو إنشا

 كماهذا األمر أ�ضا.  ندرسأن  نابد ل . فال�األوراق المال�ةمقارنة  ،ومهم محدد دور لها التياألصول 
 هذه كلالقانون الدولي. ف من منظور س�اقه �حثنا �مكن كذلكأن نضع األساس القانوني لهذا،  �مكننا

 .علیها التغلب �مكن القضا�ا

ستعود الخطوات  هاتخاذ هذ و�سعدني أن ألفت انت�اه البلدان األعضاء والمؤسسات ذات الصلة إلى أن
 دورإذ س�قوم ب ،س�كون له فائدة المؤشر هذا أن أعتقدو  الشأن،العدالة في هذا  على جهود إرساء �النفع
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 أولي ينإلى أن النظر تألف أن أود ،ا السببهذلو . لنشطةا االستثمار مكونات من ل�ص�ح یتطورسو  فاعل
 .الصدد هذا في المبذولة �المساعي اهتماما

 

 

 

 خوتي وأخواتي الكرام..إ

نحن �صدد عقد سلسلة من المحافل الخاصة مثل حلقات نقاش�ة، ودورات استثنائ�ة، ومعارض في 
 اجتماع هذا العام �مناس�ة الذكرى الثالثین للكومس�ك.

، أصحاب السعادة الوزراء والسادة األعضاء الموقرون، أن تشاركوا �فعال�ة في هذه المحافل التي ال وآمل
 شك ستحقق نفًعا �الًغا.

الجمع�ة الترك�ة المستقلة لرجال األعمال والصناعة وأتوقع أن المعرض الدولي الخامس عشر الذي تنظمه 
ز�ارة  حقا، وكانت، ،ل�س ب�عید یومفي  بز�ارته قمت سینال اهتمامكم على وجه الخصوص. فقد (موس�اد)

 أدعوكم لز�ارة هذا المعرض. . لذا،جیدة

 مجلس العالقات االقتصاد�ة الخارج�ة التركيوٕاني على �قین أن منتدى األعمال الدولي للموس�اد و 
 سیثر�ان قمة الكومس�ك.

اتحاد الغرف ة اللذین ینظمهما كما أن كال من منتدى األعمال الفلسطیني، ومعرض المنتجات الفلسطین�
 والبنك اإلسالمي للتنم�ة ینتظران االهتمام الواجب من جان�كم. وت�ادل السلع في ترك�ا

مرة أخرى أن تص�ح الدورة الثالثون للكومس�ك قناة لتحقیق كل ما �عود -جل جالله -وختاًما، أدعو هللا  
 على الجم�ع �الخیر.

 ثالثین طیلة الكومس�ك أعمال في �قوة أسهموا والذین رحلوا، الذین انناخو إأن یتغمد "هللا وأود أن أدعو 
 كما أود أن أعرب عن تقدیري الخاص وامتناني لوزرائنا وأعضاء الوفود اللذین ال وغفرانه"، برحمته عاما،
�فعال�ة في أعمال الكومس�ك على مدار ثالثین عاًما، وكذا للمجتمع العلمي  المساهمة عن �كفون 
سسات ذات الصلة التي ساهمت في توطید سبل التعاون من خالل الدراسات األكاد�م�ة التي والمؤ 

 هذا، أجل ومن ؛الخاص القطاع شركات لجم�عالتضامن �حقق أن هذا من شأنه أن  أعتقدو تجر�ها، 
 مشاعر الشكر والعرفان. لهم أمد أن �سعدني
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ینتنا الجمیلة اسطنبول، وآمل أن تؤتي كما أود أن أعرب مرة أخرى عن سعادتي �استضافتكم في مد
، وأحی�كم جم�ًعا من أعماق قلبي ولكم منى جمعاءأعمال الكومس�ك الوفیر لبلداننا، وأمتنا، واإلنسان�ة 

 فائق االحترام.

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

----- 
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 كلمة
 التعاون اإلسالمي معالي األمين العام لمنظمة

 أمين مدني إياد
 الثالثين  الدورة أمام

 كومسيك)(منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون االقتصادي والتجاري ل للجنة الدائمة
 م٢٠١٤نوفمبر  ٢٨ – ٢٥ اسطنبول، الجمهورية التركية

 
 كومسيك؛ال رئيسو  لتركيةا الجمهوريةرئيس  ،أردوغان طيب رجب الرئيس فخامة

 ؛الوفود رؤساءو  الوزراء المعالي والسعادة أصحاب
 ؛الموقرين المندوبين حضرات
 واألخوات؛ األخوة حضرات

 (كومسيك) والتجاري االقتصادي تعاونلل الدائمة للجنة العامة الجمعية أخاطب من دواعي سروري أن إنَّ 
 طيب رجبفخامة الرئيس  ،الكومسيك رئيسكلمتي إلى  في مستهل وأتوجه بالتهنئة. في دورتها الثالثين

 .األعواممر  على اإلسالمي التعاون منظمةل الدائم والمشهود لدعمه التركية، جمهوريةالرئيس  ،أردوغان

بين الدول  الشراكة من عقود ثالثةفي احتفالنا اليوم بمرور جلًيا وتفانيها  التركيةالقيادة  التزامويبدو 
قد ل ؛اسطنبول فيهنا كومسيك لل السنوية جتماعاتالا خالل منمة التعاون اإلسالمي األعضاء في منظ

 فياألعضاء  المؤسساتو  الدولالمسؤولين من  كبارل وافرة فرًصا العملوحلقات  االجتماعاتأتاحت 
 في ةوالتنمي االقتصادي النمو لتعزيز المشترك عملنا تحسين بغية هاتوصيات لعقد مناقشات وتقديم المنظمة

 .األعضاء دولنا

ومنذ إنشائها كلجنة دائمة للتعاون االقتصادي والتجاري  ،كومسيكلل العامة لجمعيةل نو الدورة الثالث تنعقد
 الرفاه تحقيقل إمكانياتها كامل بتسخيرالتي تنشغل حالًيا  ،منظمتنا تاريخ في مهموقت  في ،للمنظمة

 تأسيس ، منذالجهود تضاعفتوقد  .والفقيرة منها الضعيفة الفئات سيماوال،ناشعوبل الحقيقيين واالزدهار
 بين األطراف تعددالم االقتصادي للتعاون الةفعَّ  مؤسسية ترتيبات إيجاد بغرض ،١٩٦٩ سنة منظمةال

 .األعضاء دولنا

 الحقوق استعادةالمتمثلة في  الرئيسيةالقضية  وراء بأسرهااإلسالمية  األمة حشدمثلت أولى المهام في وت
تحديد  ذلكتال و الحرمين.  ثالثأولى القبلتين و  ،الشريف القدس وتحرير الفلسطيني لشعببناء األ وطنيةال

 إنجازات إلى ،العريقالثقافي  تراثناالمتأصل في  اإلسالمي التضامن ترجمة بهدف إضافية أولويات
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 ١١١  

 
 

 كلمة
 التعاون اإلسالمي معالي األمين العام لمنظمة

 أمين مدني إياد
 الثالثين  الدورة أمام

 كومسيك)(منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون االقتصادي والتجاري ل للجنة الدائمة
 م٢٠١٤نوفمبر  ٢٨ – ٢٥ اسطنبول، الجمهورية التركية

 
 كومسيك؛ال رئيسو  لتركيةا الجمهوريةرئيس  ،أردوغان طيب رجب الرئيس فخامة

 ؛الوفود رؤساءو  الوزراء المعالي والسعادة أصحاب
 ؛الموقرين المندوبين حضرات
 واألخوات؛ األخوة حضرات

 (كومسيك) والتجاري االقتصادي تعاونلل الدائمة للجنة العامة الجمعية أخاطب من دواعي سروري أن إنَّ 
 طيب رجبفخامة الرئيس  ،الكومسيك رئيسكلمتي إلى  في مستهل وأتوجه بالتهنئة. في دورتها الثالثين

 .األعواممر  على اإلسالمي التعاون منظمةل الدائم والمشهود لدعمه التركية، جمهوريةالرئيس  ،أردوغان

بين الدول  الشراكة من عقود ثالثةفي احتفالنا اليوم بمرور جلًيا وتفانيها  التركيةالقيادة  التزامويبدو 
قد ل ؛اسطنبول فيهنا كومسيك لل السنوية جتماعاتالا خالل منمة التعاون اإلسالمي األعضاء في منظ

 فياألعضاء  المؤسساتو  الدولالمسؤولين من  كبارل وافرة فرًصا العملوحلقات  االجتماعاتأتاحت 
 في ةوالتنمي االقتصادي النمو لتعزيز المشترك عملنا تحسين بغية هاتوصيات لعقد مناقشات وتقديم المنظمة

 .األعضاء دولنا

ومنذ إنشائها كلجنة دائمة للتعاون االقتصادي والتجاري  ،كومسيكلل العامة لجمعيةل نو الدورة الثالث تنعقد
 الرفاه تحقيقل إمكانياتها كامل بتسخيرالتي تنشغل حالًيا  ،منظمتنا تاريخ في مهموقت  في ،للمنظمة

 تأسيس ، منذالجهود تضاعفتوقد  .والفقيرة منها الضعيفة الفئات سيماوال،ناشعوبل الحقيقيين واالزدهار
 بين األطراف تعددالم االقتصادي للتعاون الةفعَّ  مؤسسية ترتيبات إيجاد بغرض ،١٩٦٩ سنة منظمةال

 .األعضاء دولنا

 الحقوق استعادةالمتمثلة في  الرئيسيةالقضية  وراء بأسرهااإلسالمية  األمة حشدمثلت أولى المهام في وت
تحديد  ذلكتال و الحرمين.  ثالثأولى القبلتين و  ،الشريف القدس وتحرير الفلسطيني لشعببناء األ وطنيةال

 إنجازات إلى ،العريقالثقافي  تراثناالمتأصل في  اإلسالمي التضامن ترجمة بهدف إضافية أولويات
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 رؤيتنا لتنفيذ ديةاالقتصا المؤسسات من العديد نشئتفأُ  واالقتصادي، االجتماعي المجال في ملموسة
 ،اإلسالمي التضامن صندوق ، منهاالمستدامة والتنمية الشامل النمو بلوغ فيوتفعيل إرادتنا  الجماعية

 االقتصادية للشؤون اإلسالمية اللجنةو  ،١٩٧٥ سنة للتنمية اإلسالميوالبنك  ،١٩٧٤ سنة تأسس الذي
 للدول والتدريب واالجتماعيةواالقتصادية  ةاإلحصائيمركز األبحاث و  ،١٩٧٦ واالجتماعية سنة والثقافية

 سنة) البيضاء الدار(مركز  التجارة لتنمية اإلسالميوالمركز  ،١٩٧٧ سنة) مركز أنقرة( اإلسالمية
 سنة كومسيك)ال( اإلسالمي التعاونالتجاري لمنظمة و  للتعاون االقتصادي الدائمة واللجنة، ١٩٨١
١٩٨٤. 

إلى األطراف  المتعددة اتياالتفاق ب ذلك من صياغة العديد منوما أعق المؤسسات هذه أدى إنشاءو 
 .الجنوب بلدان بين فيما لتعاونا موثوقة في مجالو  عالمية فاعلةجهة  لمكانتها باعتبارها منظمتنا استعادة

 .دولية منظمة أكبر ثاني باعتبارهاعلى الساحة العالمية  صورتهاكما تعززت 

 ،األعضاء دولنا من العديد في الطارئة اإلغاثة مساعداتاليوم  نامنظمتقدم ت ،المؤسسات هذه بفضلو 
 حتى ذنفَّ  اإلسالمي، الذي التضامن صندوق إطار فيفي العديد من البلدان  التعليمية المؤسسات تدعمو 

 البنك ساهمو  .٢٠١٤ عامحتى أمريكي  دوالر مليون ٢١٢ بقيمة ،بلدا ١٢٢ في مشروًعا ٢٤٨٤ اآلن
 ٩٧,٨ بقيمة تراكمية بلغت بلًدا ٥٦ في ، وتدخلتطوير البنية التحتية مجال فيبدوره  للتنمية اإلسالمي

 اإلسالمي البنك مجموعة زادت تدخالت األعضاء اآلخرين فيو  .٢٠١٣ عامحتى مليار دوالر أمريكي 
 يتراكم بشكل والتمويل األصغر الصادرات ائتمانو  االستثمارتأمين و  التجارة تمويل مجال في للتنمية
 مجموعة المنجزات العظيمة أكسبت هذه وقد .٢٠١٣ سنةبحلول أمريكي  دوالر مليار ١٠,٦ إلىلتصل 

كما  ،األطراف المتعددة التنميةفاعلة في مجال  مؤسسة ابصفته اعترافا عالميا للتنمية اإلسالمي البنك
صنيف االئتماني وكاالت الت الذي حصلت عليه المجموعة من) AAAالممتاز ( تصنيفال يشهد على ذلك

 .وستاندردز آند بورز ،وموديز فيتش، العالمية

 
؛الرئيسفخامة

؛والسعادة المعالي أصحاب
 ن؛يالموقر نيالمندوبحضرات 

 سنة المكرمة مكة قمة اعتمدته الذي ،لمنظمةل العشري العمل برنامج تنفيذ نتج عن، سبق فضال عما
على  بالنفعالذي يعود دائم لا لتعاونل إرساء افي سبي تحقيق العديد من الخطوات المبتكرة ،٢٠٠٥
 والبرنامج الفقر وطأة من للتخفيف منظمةصندوق ال إطار في األموال التي ُصِرفت دعمت فقد .الجميع
 ؛الغذائي األمن تمويل فيها بما ،والمتوسطة الصغيرة للمشاريع األصغر التمويل أفريقيا لتنمية الخاص

 تدخالت لتعزيز الجارية الجهودو  ،األفريقية البلدان في الرئيسية األهمية اتذ التحتية البنية تطوير دعمو 
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 األولوية التحول النوعي هذا ويولي .الوسطى آسيا مع للتعاون المنظمة عمل خطة خالل من منظمةال
 االجتماعي التكامل لتحقيق مدروسة استراتيجيةليكون بمثابة  للحدود والعابرة اإلقليمية للمشاريع

 .اإلسالمية لألمة قتصاديواال

 اكتسب، بما في ذلك الكومسيك، مختلفةتنا الأجهز و  مؤسساتنا به تضطلع الذي الدور أن ومما ال شك فيه
 طرافاأل متعددةال اتيتفاقاال العديد من إبرام علىهذا  ينطويإذ  ،اإلنجازات هذه تحقيق في أساسية أهمية
اتفاقية تشجيع وحماية وضمان و  ،)١٩٧٧(والتجاري ني لفوا االقتصادي للتعاون العامة االتفاقية مثل

 لمنظمة التعاون اإلسالمي التجارية األفضليات نظامبشأن  يةاإلطار  االتفاقيةو )، ١٩٨١( االستثمارات
 .على نحو كبير صياغتهاكومسيك الاجتماعات  التي سهلت) ١٩٩٠(

 إلحاحا أكثر اإلنجازاتتعزيز هذه  خالل منمنظمتنا  تشكيل موقع إعادة إلى الحاجة أصبحت ،لذلك اوفقً و 
 ،الشباب بطالة مشاكلبلغت  وقد .جسيمة تحدياتالتي تواجه فيها مجتمعاتنا اللحظة المهمة  ههذ في
حًدا االجتماعي  واإلقصاء ،والصناعية الزراعية اإلنتاجيةوانخفاض  ،والتغذية الغذائي األمن انعدامو 
 تعاونال إطارعلى  اإلصالحات من قليلإدخال بفبوسع منظمتنا، . معالجتهال جماعي نهج تبني تطلبي

وعلى  .دوالر تريليون ٢,٢البالغة  الحالية اإلجمالية القيمة لتتجاوز التصديرية ناقدرات زيادة ،الذي يجمعنا
حصة يمكن رفع  حين في دوالر، تريليون ١,٩ البالغة الحالية القيمة وارداتنا تتجاوز أن يمكن غرار ذلك،

تتجاوز  أن يمكن ،وبالتالي .٪١٠ نسبته الحالية البالغةفوق من الناتج العالمي  جمالياإل المحلي لناتجا
 .٢٠١٥ سنة بحلول هتحقيقإلى  نصبو الذي٪ ٢٠ هدف البينيةاإلسالمية  التجارة

 .نامؤسساتمختلف  بين والتنسيق التآزر وتحسين مؤسسية إصالحات تنفيذ المذكورة آنًفا المساعي وتشمل
ندرك  حيث ،المؤسسي والتآزر التنسيق على العام الجاري بداية فيأن توليت منصبي  منذوقد أكدت 

ضعف ما يؤدي إلى  ،المؤسسي التنسيق غياب بسبب والطاقة والموارد الوقت منمقدار ما يهدر  جميًعا
 .تعتمدها المنظمة التي القرارات مختلف تنفيذفعالية 

 القيادي االجتماع عقد من يتضح كما ،للتنمية اإلسالمي بنكال مجموعة مع قالتنسي تعميق أثار ومن ثم
 بين التنسيق جهود من سلسلة ة،اإلسالمي للتنمي البنكو  العامة األمانة بين ٢٠١٤ أبريل في األول

 التعاون منظمة عمل خطةبشأن  الستثماراألول ل منتدىلل الناجح التنظيم مؤخًرا أثمرت التنفيذية نامؤسسات
 حدد، الذي ٢٠١٤ أكتوبر ٢٨و ٢٧ يومي ،طاجيكستانب دوشانبي في الوسطى، آلسيا اإلسالمي
 الجهود هذهأفادت  كما .الوسطى آسيامنطقة  مع الهادف التعاون خلق إلى تهدف التي التنموية المشاريع
المعنية  إلسالميالتعاون ا نظمةلم جديدةال المتخصصة مؤسسةال هيكل تدعيمل الجارية الترتيبات التعاونية

 إمكاناتب الجهود هذه كلوتتمتع . كازاخستانبجمهورية  أستانا في مقرهاالتي سيكون و  الغذائي منباأل
 .واالقتصادي االجتماعي المجال في المشترك عملنا تجديدل أكبر
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 رؤيتنا لتنفيذ ديةاالقتصا المؤسسات من العديد نشئتفأُ  واالقتصادي، االجتماعي المجال في ملموسة
 ،اإلسالمي التضامن صندوق ، منهاالمستدامة والتنمية الشامل النمو بلوغ فيوتفعيل إرادتنا  الجماعية

 االقتصادية للشؤون اإلسالمية اللجنةو  ،١٩٧٥ سنة للتنمية اإلسالميوالبنك  ،١٩٧٤ سنة تأسس الذي
 للدول والتدريب واالجتماعيةواالقتصادية  ةاإلحصائيمركز األبحاث و  ،١٩٧٦ واالجتماعية سنة والثقافية

 سنة) البيضاء الدار(مركز  التجارة لتنمية اإلسالميوالمركز  ،١٩٧٧ سنة) مركز أنقرة( اإلسالمية
 سنة كومسيك)ال( اإلسالمي التعاونالتجاري لمنظمة و  للتعاون االقتصادي الدائمة واللجنة، ١٩٨١
١٩٨٤. 

إلى األطراف  المتعددة اتياالتفاق ب ذلك من صياغة العديد منوما أعق المؤسسات هذه أدى إنشاءو 
 .الجنوب بلدان بين فيما لتعاونا موثوقة في مجالو  عالمية فاعلةجهة  لمكانتها باعتبارها منظمتنا استعادة

 .دولية منظمة أكبر ثاني باعتبارهاعلى الساحة العالمية  صورتهاكما تعززت 

 ،األعضاء دولنا من العديد في الطارئة اإلغاثة مساعداتاليوم  نامنظمتقدم ت ،المؤسسات هذه بفضلو 
 حتى ذنفَّ  اإلسالمي، الذي التضامن صندوق إطار فيفي العديد من البلدان  التعليمية المؤسسات تدعمو 

 البنك ساهمو  .٢٠١٤ عامحتى أمريكي  دوالر مليون ٢١٢ بقيمة ،بلدا ١٢٢ في مشروًعا ٢٤٨٤ اآلن
 ٩٧,٨ بقيمة تراكمية بلغت بلًدا ٥٦ في ، وتدخلتطوير البنية التحتية مجال فيبدوره  للتنمية اإلسالمي

 اإلسالمي البنك مجموعة زادت تدخالت األعضاء اآلخرين فيو  .٢٠١٣ عامحتى مليار دوالر أمريكي 
 يتراكم بشكل والتمويل األصغر الصادرات ائتمانو  االستثمارتأمين و  التجارة تمويل مجال في للتنمية
 مجموعة المنجزات العظيمة أكسبت هذه وقد .٢٠١٣ سنةبحلول أمريكي  دوالر مليار ١٠,٦ إلىلتصل 

كما  ،األطراف المتعددة التنميةفاعلة في مجال  مؤسسة ابصفته اعترافا عالميا للتنمية اإلسالمي البنك
صنيف االئتماني وكاالت الت الذي حصلت عليه المجموعة من) AAAالممتاز ( تصنيفال يشهد على ذلك

 .وستاندردز آند بورز ،وموديز فيتش، العالمية

 
؛الرئيسفخامة

؛والسعادة المعالي أصحاب
 ن؛يالموقر نيالمندوبحضرات 

 سنة المكرمة مكة قمة اعتمدته الذي ،لمنظمةل العشري العمل برنامج تنفيذ نتج عن، سبق فضال عما
على  بالنفعالذي يعود دائم لا لتعاونل إرساء افي سبي تحقيق العديد من الخطوات المبتكرة ،٢٠٠٥
 والبرنامج الفقر وطأة من للتخفيف منظمةصندوق ال إطار في األموال التي ُصِرفت دعمت فقد .الجميع
 ؛الغذائي األمن تمويل فيها بما ،والمتوسطة الصغيرة للمشاريع األصغر التمويل أفريقيا لتنمية الخاص

 تدخالت لتعزيز الجارية الجهودو  ،األفريقية البلدان في الرئيسية األهمية اتذ التحتية البنية تطوير دعمو 
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 األولوية التحول النوعي هذا ويولي .الوسطى آسيا مع للتعاون المنظمة عمل خطة خالل من منظمةال
 االجتماعي التكامل لتحقيق مدروسة استراتيجيةليكون بمثابة  للحدود والعابرة اإلقليمية للمشاريع

 .اإلسالمية لألمة قتصاديواال

 اكتسب، بما في ذلك الكومسيك، مختلفةتنا الأجهز و  مؤسساتنا به تضطلع الذي الدور أن ومما ال شك فيه
 طرافاأل متعددةال اتيتفاقاال العديد من إبرام علىهذا  ينطويإذ  ،اإلنجازات هذه تحقيق في أساسية أهمية
اتفاقية تشجيع وحماية وضمان و  ،)١٩٧٧(والتجاري ني لفوا االقتصادي للتعاون العامة االتفاقية مثل

 لمنظمة التعاون اإلسالمي التجارية األفضليات نظامبشأن  يةاإلطار  االتفاقيةو )، ١٩٨١( االستثمارات
 .على نحو كبير صياغتهاكومسيك الاجتماعات  التي سهلت) ١٩٩٠(

 إلحاحا أكثر اإلنجازاتتعزيز هذه  خالل منمنظمتنا  تشكيل موقع إعادة إلى الحاجة أصبحت ،لذلك اوفقً و 
 ،الشباب بطالة مشاكلبلغت  وقد .جسيمة تحدياتالتي تواجه فيها مجتمعاتنا اللحظة المهمة  ههذ في
حًدا االجتماعي  واإلقصاء ،والصناعية الزراعية اإلنتاجيةوانخفاض  ،والتغذية الغذائي األمن انعدامو 
 تعاونال إطارعلى  اإلصالحات من قليلإدخال بفبوسع منظمتنا، . معالجتهال جماعي نهج تبني تطلبي

وعلى  .دوالر تريليون ٢,٢البالغة  الحالية اإلجمالية القيمة لتتجاوز التصديرية ناقدرات زيادة ،الذي يجمعنا
حصة يمكن رفع  حين في دوالر، تريليون ١,٩ البالغة الحالية القيمة وارداتنا تتجاوز أن يمكن غرار ذلك،

تتجاوز  أن يمكن ،وبالتالي .٪١٠ نسبته الحالية البالغةفوق من الناتج العالمي  جمالياإل المحلي لناتجا
 .٢٠١٥ سنة بحلول هتحقيقإلى  نصبو الذي٪ ٢٠ هدف البينيةاإلسالمية  التجارة

 .نامؤسساتمختلف  بين والتنسيق التآزر وتحسين مؤسسية إصالحات تنفيذ المذكورة آنًفا المساعي وتشمل
ندرك  حيث ،المؤسسي والتآزر التنسيق على العام الجاري بداية فيأن توليت منصبي  منذوقد أكدت 

ضعف ما يؤدي إلى  ،المؤسسي التنسيق غياب بسبب والطاقة والموارد الوقت منمقدار ما يهدر  جميًعا
 .تعتمدها المنظمة التي القرارات مختلف تنفيذفعالية 

 القيادي االجتماع عقد من يتضح كما ،للتنمية اإلسالمي بنكال مجموعة مع قالتنسي تعميق أثار ومن ثم
 بين التنسيق جهود من سلسلة ة،اإلسالمي للتنمي البنكو  العامة األمانة بين ٢٠١٤ أبريل في األول

 التعاون منظمة عمل خطةبشأن  الستثماراألول ل منتدىلل الناجح التنظيم مؤخًرا أثمرت التنفيذية نامؤسسات
 حدد، الذي ٢٠١٤ أكتوبر ٢٨و ٢٧ يومي ،طاجيكستانب دوشانبي في الوسطى، آلسيا اإلسالمي
 الجهود هذهأفادت  كما .الوسطى آسيامنطقة  مع الهادف التعاون خلق إلى تهدف التي التنموية المشاريع
المعنية  إلسالميالتعاون ا نظمةلم جديدةال المتخصصة مؤسسةال هيكل تدعيمل الجارية الترتيبات التعاونية

 إمكاناتب الجهود هذه كلوتتمتع . كازاخستانبجمهورية  أستانا في مقرهاالتي سيكون و  الغذائي منباأل
 .واالقتصادي االجتماعي المجال في المشترك عملنا تجديدل أكبر
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؛الرئيسفخامة

؛المعالي والسعادة أصحاب

 ن؛الموقرينحضرات المندوبي

 منظمةال برامجدولنا األعضاء ل تملك إلى الحاجة عن فضالً  ،مؤسساتنا بين يالكاف التنسيق أهمية برزت
 ويحدوني ).٢٠٢٥-٢٠١٦( الجديد المنظمة عمل برنامجفي  الجارية المساهمات في واضح بشكل ،وقيادتها

 ويةالق المؤسسية والقدرات نحو النتائج، التوجهو  ،الكافية الموارد تخصيص مثل مبادئ تعزز أن في صادق أمل
 .المعاصرة التنموية ناتحديات مواجهةعلى  وقدرتهاالمنظمة  ديناميكيةتعزيز  نحو نا المتجددةجهود

، وهو األمر األعضاء نادول في األرياف سكانو  الفقراء تمكين إلى الحاجة خرىوتتضمن األمور الهامة األ
وخطط  األصغر إلسالميا التمويل على ركيزفي الت مؤسساتناذي يمكن تحقيقه من خالل استمرار ال

 العربية المنطقة خارج الصكوك نمولالمواتي  الحالياالتجاه  كما يجب تشجيع .االجتماعي التمويل
 سنة دوالر تريليون ١,٧ اإلسالمي المالي السوق حجم سيما وقد بلغ، ال آسيا شرق جنوبمنطقة و 

الخاصة  برامجنا دعمسوف ي الوقفو المرتكزة على الزكاة  األصغر التمويل منتجاتفتشجيع  .٢٠١٣
يجري  وفي هذا اإلطار،. والضعيفة الفقيرة شرائحلل المالي االندماج زعز وسي الفقر حدة من لتخفيفل

إن  المقبل العامفي  القطاع هذا فيألصحاب المصلحة  منظمة التعاون اإلسالمي منتدى عقدلالتحضير 
 .شاء اهللا

 األخير التنسيقي الجتماعلالمهمة  القرارات أحد ذكرستأل رصةالف هذهاغتنم  ،السياحة بقطاع يتعلق فيماو 
 يونيو ٣و ٢ي يوم ندونيسياإب جاكرتا في عقد الذيو  ،سياحةوزراء الل اإلسالميرئيس المؤتمر  برئاسة
 الدول من المقدمة دراسة الترشيحات بعد المقبلين لعامينل اإلسالمية السياحة مدينة حيث اختيرت ،٢٠١٤

 لسنةاإلسالمية  لسياحةل عاصمة الشريف القدس اختيار مدينة أعلن أنلذا يسرني . منظمةلا في األعضاء
 .٢٠١٦ لسنة تركيا في قونيةمدينة و ، ٢٠١٥

 مساهماتها عن أعلنت التي منظمةال مؤسسات رلتهنئة المدينتين الفائزتين وألشك الفرصة هذه أغتنمكما 
 دعمو العمل،  وحلقات ،شعاروضع الو  ،الموظفين تدريبو  المالية، المخصصات ذلك في بما ،الجائزة في

 .اللتين وقع عليهما االختيارالمدينتين  في والثقافية التعليميةالمؤسسات 

 
؛الرئيسفخامة

؛المعالي والسعادة أصحاب

 الموقرون؛المندوبون

 تعزيز إلى ميةالرا الجهود مختلف لدعم األعضاء نادول ألدعو الميمونة المناسبة هذه اغتنم أود أن
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. التنميةو  االقتصادي النموو  الرفاه من المزيد في شعوبنا طموحات تلبية يف منظمةال حققتها التي المكاسب
 التنميةو  التجارة مجال في األطراف المتعددة اتياالتفاق مختلف علىالمبكرين  والتصديق التوقيع سهموسي

وتأمين  التجارة تشجيعل أنشئت التي المؤسسات تلكل األساسي النظام إلى االنضمامعن  الزراعية، فضالً 
 بين التعاون تعميق في طويالً  اشوطً في أن نقطع القطاع الخاص  دعمو  ،الصادرات ائتمانو  االستثمار

 .األعضاء نادول

 مخصصةال صناديقال لمختلف المالية لتزاماتالل األمثل ستخدامالسوف يساعد ا ،نفسه السياق في
 تستجيب األطراف متعددة منظمة بناءنحو  أهدافنافي تحقيق  بشكل جيد واالقتصادي االجتماعي للتعاون
 .واالقتصادية االجتماعيةلتحديات التنمية  بفعاليةو  بسرعة

 .النجاح والتوفيق كومسيكللالتاريخي  االجتماع لهذا أتمنى ،ختاًماو 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.و 

 

 م٢٠١٤نوفمبر  ١٨

 

------------- 
----- 
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. التنميةو  االقتصادي النموو  الرفاه من المزيد في شعوبنا طموحات تلبية يف منظمةال حققتها التي المكاسب
 التنميةو  التجارة مجال في األطراف المتعددة اتياالتفاق مختلف علىالمبكرين  والتصديق التوقيع سهموسي

وتأمين  التجارة تشجيعل أنشئت التي المؤسسات تلكل األساسي النظام إلى االنضمامعن  الزراعية، فضالً 
 بين التعاون تعميق في طويالً  اشوطً في أن نقطع القطاع الخاص  دعمو  ،الصادرات ائتمانو  االستثمار

 .األعضاء نادول

 مخصصةال صناديقال لمختلف المالية لتزاماتالل األمثل ستخدامالسوف يساعد ا ،نفسه السياق في
 تستجيب األطراف متعددة منظمة بناءنحو  أهدافنافي تحقيق  بشكل جيد واالقتصادي االجتماعي للتعاون
 .واالقتصادية االجتماعيةلتحديات التنمية  بفعاليةو  بسرعة

 .النجاح والتوفيق كومسيكللالتاريخي  االجتماع لهذا أتمنى ،ختاًماو 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.و 

 

 م٢٠١٤نوفمبر  ١٨

 

------------- 
----- 
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 كــلـمــة
 الدكتور/ أحمـد محمـد عـلي

 رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
 في حفل افتتاح الجلسة الوزارية

 للدورة الثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادّي والتجاريّ 
 تركيا –اسطنبول 

 ٢٠١٤/ نوفمبر/٢٨-٢٧-١٤٣٦/ صفر /٦-٥

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، والصالة 

 وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المرضيين أجمعين

 

اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون  رئيس فخامة الرئيس رجب طيب أردغان،
 . الكومسيك -اإلسالمي

 لماز، وزير التنمية في الجمهورية التركيةيمعالي الدكتور/جودت 
 األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، أمين مدني / إيادالسيدمعالي 

 األخوة واألخوات، أيها -أصحاب المعالي الوزراء 
 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

لبنك اإلسالمي للتنمية لمجموعة اما فتئت تتاح رصة التي فلأستهل بأسمى عبارات الشكر الجزيل ل
 . لجنتكم الموقرةلمخاطبة 

بالكلمة القيمة التي ألقيتموها في أول مؤتمر يعقد بعد توليكم مهام  –يا صاحب الفخامة  –وأبادر فأهنئكم 
بالتحديات التي ووعي راشد وفقه عميق بصيرة صافة في الرأي وعن نفاذ تنم عن ح كلمةرئاسة اللجنة. 

اللجنة في الذكرى  ا بقيادةلتطوير والتنوير أن تضطلعو وٕان لمن حسن الطالع آلفاق اتواجهها أمتنا. 
كم، واالعتداد حكمتالستمداد من قيادتها في وقت حاجة وتطلع لأهنئ لجنتنا بتوليكم و الثالثين لميالدها. 

 بتوجيهاتكم لمزيد من النجاح. 
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 كــلـمــة
 الدكتور/ أحمـد محمـد عـلي

 رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
 في حفل افتتاح الجلسة الوزارية

 للدورة الثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادّي والتجاريّ 
 تركيا –اسطنبول 

 ٢٠١٤/ نوفمبر/٢٨-٢٧-١٤٣٦/ صفر /٦-٥

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، والصالة 

 وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المرضيين أجمعين

 

اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون  رئيس فخامة الرئيس رجب طيب أردغان،
 . الكومسيك -اإلسالمي

 لماز، وزير التنمية في الجمهورية التركيةيمعالي الدكتور/جودت 
 األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، أمين مدني / إيادالسيدمعالي 

 األخوة واألخوات، أيها -أصحاب المعالي الوزراء 
 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

لبنك اإلسالمي للتنمية لمجموعة اما فتئت تتاح رصة التي فلأستهل بأسمى عبارات الشكر الجزيل ل
 . لجنتكم الموقرةلمخاطبة 

بالكلمة القيمة التي ألقيتموها في أول مؤتمر يعقد بعد توليكم مهام  –يا صاحب الفخامة  –وأبادر فأهنئكم 
بالتحديات التي ووعي راشد وفقه عميق بصيرة صافة في الرأي وعن نفاذ تنم عن ح كلمةرئاسة اللجنة. 

اللجنة في الذكرى  ا بقيادةلتطوير والتنوير أن تضطلعو وٕان لمن حسن الطالع آلفاق اتواجهها أمتنا. 
كم، واالعتداد حكمتالستمداد من قيادتها في وقت حاجة وتطلع لأهنئ لجنتنا بتوليكم و الثالثين لميالدها. 

 بتوجيهاتكم لمزيد من النجاح. 
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 فخامة الرئيس،

: في اتجاهينأهمية خاصة  االجتماعهذا لنرى  – البنك االسالمي للتنميةمجموعة   -إننا في مؤسستكم
لدول األعضاء خالل لتها آفاق تطوير خدمرسم  اتجاه، و الثالثةفي عقودها  العتيدةلجنتنا أداء  تقييم اتجاه

 وتالقح ،الماضي تقييم من حصاد األفكارالمتأتية لفرصة الاغتنام  لحريصون على نإانو العقد القادم. 
 للمستقبل. التخطيط الرؤى السديدة في 

في الذكرى  تقييم والتخطيطعملية الرى أن إنما أولست أستبق االستنطاق المأمول في سياق لجنتنا. 
بنك طيط في الذكرى األربعين للعملية التقييم والتخمع ر من الرسائل والدروس يكثفي  تتقاطع الثالثين

ما بين بالنظر إلى  لكوال غرو في ذ. في شهر يونية الماضي بأربعينيتهالذي احتفل  اإلسالمي للتنمية
 . والمرامي في األهداف واتساق ،وعالقة حميمة ،اللجنة الموقرة والبنك من رحم ماسة

  مشتركة : دروس ةثالث ذلكودونكم من 

مكة المكرمة والطائف، كانوا على اإلسالمية الثالثة بقمة الي مؤتمر مؤسسي اللجنة، ف أن الدرس األول:
تشهد لذلك مكاسب  للجمهورية التركية.ة رئاسالبإسناد ثم مبادرة اإلنشاء،  ى وتوفيق باتخاذبصيرة وهد

هي والتجاري. إنجازات  ي سجل إنجازات التعاون االقتصاديعديدة حققتها اللجنة وحفظها لها التاريخ ف
دة حجم تمويله المائة مليار دوالر أمريكي مع المحافظة لم الذي تجاوزركن ركين في بنيان مجموعة البنك 

من جميع وكاالت التصنيف العالمية وذلك  AAAتجاوزت عشر سنوات على أعلى تصنيف ائتماني 
بفضل اهللا ثم بالدعم القوي من جميع الدول األعضاء وعلى رأسها دولة المقر المملكة العربية السعودية. 

بأن العديد من األنشطة والمبادرات التي تضطلع بها كانت وليدة  االعتزازتعتز كل لالبنك ن مجموعة إ و 
اإلسالمية  االستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسةالمؤسسة اإلسالمية لضمان لجنتكم الموقرة على غرار 

كأني بدولنا األعضاء اليوم ترى . و هي محل اعتزازنا وفخرنا إنجازات ومكاسب التجارة. العالمية لتمويل
 . عمل الكومسيك، فتحكم بأن اللجنة لو لم تنشأ قبل ثالثين عامًا َلكان إنشاؤها اليوم لزامامن تائج نتلك ال

فإن مسار ، ومبادرات ولدت من رحمها حققت مكاسب عديدة، وٕان لجنة الكومسيك إن الثاني:الدرس  
معا نموا يليق  دولنابهما تعميق رؤى وتوثيق عرى تحقق  وتوثيق العرى. رؤىالمكاسب بحاجة لتعميق ال

 الكومسيك مع تعمل لجنةوٕان أولى الخطوات في ذلك السبيل أن بما تزخر به من موارد بشرية وطبيعية. 
 فيجميعا خططها  لسبك، اإلسالمي للتنمية البنكمجموعة و األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 ،في تدارك أهداف األلفية االئق اظومتنا إسهاملمنتيح ينهتدي به للسنوات العشر المقبلة، فواحد برنامج 
على دولنا األعضاء نتصر به تواحد  برنامج. م٢٠١٥اإلنمائّي العالمّي لما بعد سنة  الجهددورا رائدا في و 

 حواجز المنافسة االقتصادية عالميا. منظومتنا جتاز تبه عوائق التنمية محليا؛ و 
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منهاج إنماء جديد و يد تسلكه، تعاون جد نموذجبحاجة إلى دولنا األعضاء قتصادات ا أن الثالث:الدرس  
في  الماضي الشهر-في كلمتي أمام المنتدى االقتصادي اإلسالمي العالمي ه توذلك ما أسميتبتدعه. 

إن التعظيم االقتصادي لمنابع النمو والتعميم األخالقي لمنافع ذلك النمو.  بالعمل المشترك في سبيل -دبي
العالمية في بمتطلبات المنافسة االقتصادية تحديات جديدة متصلة  يغالب نموذجصاداتنا بحاجة إلى اقت

اثنين  ينيستحدث مسار  منهاجباالستباق.  والنزاعاتاألزمات المالية والكوارث مع  الكونية، ويتعاطى قريتنا
 . ملحين

على برنامج مع البنك الدولي البنك اإلسالمي للتنمية  اتفق. وقد ًا للمنافسة قوامه التعليممسار •
البشرية،  لمساعدة الدول األعضاء على بناء نظم تعليم فعَّالة تمكن من إطالق كامل إمكانات مواردها

 .تكيُّف قدرة االقتصاد الوطني مع الظروف الُمتغيِّرة للسوق العالميةالمنافسة في سياق على وتعينها 

، ونمذجة التعاون في من صنع البشرتلك اطي مع ضحايا الكوارث الطبيعية و ومسارا جديدا للتع•
إلى  الموقرة هدت لجنتكم، تأسيسا على نتائج الدراسة التي عمواجهة آثارها االقتصادية واالجتماعية البالغة
 .وحظيت بمباركتكمحول ذات الموضوع، ها، البنك اإلسالمي للتنمية وٕالى مركز أنقرة بإعداد

 

 الرئيس فخامة

رايته ليس إال  قتصادي والتجاري الذي تحمل لجنتكم الموقرةإن التعاون االأعود للتقييم والتخطيط فأقول 
. وهذا "العمل المشترك لتعميم منافع النمو" و : "االستثمار المشترك لتعظيم منابع النمو"؛ يهأسمما بوتقة ل
جمهوريات آسيا الوسطى فور انهيار االتحاد  أوال في في السنوات العشر الماضية أبدعت فيه تركيا مجال

 نقل خبراتها فيه إلى دولنا األعضاء. تركيا اليوم قادرة على و  .السوفيتي وثانيا في افريقيا

 كمموقعاالستغالل الحصيف لو  مستويات نمو مرتفعة جراء التثمير الراشد للموارد الطبيعية محققتلقد 
 .، فهنيئا لكممن ثمرات النمو الذي حققتموهلكم في آسيا الوسطى وافريقيا على اخوة  أفضتمالجغرافي، ثم 

. ناسالمعظم يوم قطعهم  لصومالشعب ال -الكريمةم تكمع أسر  –ة فخامتكم شدوها بزيار مكل وما زال ال
ها هو و . بالعالم عبر اسطنبول مقاديشو   تصلمنتظمة رحالت  سيير الخطوط التركيةتمعجب ب والجميع

وتمكينًا لشعوب وتواصال معها، ألفريقيا جنوب الصحراء الشعب التركي يصنع النموذج المحتذى عونًا 
 بلوغو  ،دد سفاراتكم في القارة األفريقيةالنمو المتزايد لع من خالل ذلك نلمس. وسط آسيافي شقيقة 

 ٥٤عالميًا، واستهدافها  تهارحاللتي تصلها ولى من حيث عدد الدول االرتبة االالذروة و الخطوط التركية 
المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة يبارك العالم استضافتكم وغدا بإذن اهللا  .٢٠١٥محطة إفريقية في العام 

لمزيد االندماج واالستفادة من التجارة المعولمة في وتفتحون ألفريقيا والدول النامية فرصا التجارة العالمية 
 . سبيل التنمية
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تترجم وحدة . وجسور مودة ورحمة رساء أسس السالم والوئامبالغة اإلسهام في إتواصل و تعارف جسور 
 األمة وتكافلها في العسر واليسر، وتعاونها على البر والتقوى. 

 

 صاحب الفخامة؛

لقد سررت كثيرا باحتواء برنامج هذا المؤتمر فعاليات تتضمن معرضا للمنتجات الفلسطينية وندوة حول 
تصادية واالجتماعية لوباء إيبوال. لفتتان لطيفتان إلى موضوعين لم يحظيا من العالم بما هما اآلثار االق

 أهله. 

ال يسعني إال أن أشيد باهتمام تركيا بالشعب الفلسطيني وقضيته، في سياق اللفتة الكريمة األولى، •
ليس على الصعيد  .المقدسوٕاحساس قيادة تركيا وشعبها بمعاناة ضحايا العدوان والحصار في أكناف بيت 

اإلنساني فحسب، بل على صعيد التعاون االقتصادي والتجاري. وٕان الشعب الفلسطيني ليتطلع إلى أن 
مبادرات تآخ وتوأمة وتآزر مع الفلسطينيين في مختلف الصعد، ، استنبولفي كنف  هنا وتترعرع ،تولد هنا
توأمة بين و التركية والفلسطينية البلديات ة بين توأمو  التركية والفلسطينية بين الغرف التجاريةتوأمة 

التركية والفلسطينية، وهكذا بقية المؤسسات  المستشفياتتوأمة بين و التركية والفلسطينية الجامعات 
 والفعاليات االقتصادية واالجتماعية.

اللفتة الثانية تتصل بالندوة التي تعقد صباح الغد حول المخاطر االقتصادية واالجتماعية لوباء •
التي عقدت بدعوة من خادم ذو صلة وثيقة بتوجيهات القمة اإلسالمية االستثنائية الثالثة اإليبوال. وهذا 

األمراض واألوبئة،  بوضع برامج لمكافحة ،هـ١٤٢٦ فيمكة المكرمة الحرمين الشريفين يحفظه اهللا ب
كانت أم طبيعية  -للكوارث البالغة االجتماعية  رالتكاليف االقتصادية الباهظة واآلثاب تكم هذهوباهتمام لجن

السادة المؤتمرين للمشاركة في تلك أصحاب المعالي و  وأنا أدعو. في دولنا األعضاء -من صنع البشر
 إيبوال إلى فرصة لنمذجة التعاون في مواجهة الكوارث.الندوة وٕاثرائها بأفكار ومبادرات تحول تحدي 

 

 فخامة الرئيس 

بلورة لالتأسيس على مكاسب الماضي عظيم. اختبار  محك اختبارعاما يضع لجنتنا في الثالثين تقييم إن 
منافع ذلك تعميم ل جديدنموذج ووضع من باب التآزر والتكامل؛ منهاج جديد للنمو االقتصادي المشترك، 

وذلك هو جواز سفرنا في مدارج الرقي والتمكين في القرن الحادي ، من باب التضامن والتكافل. النمو
  والعشرين. فهل لنا عن ذلك الجواز من محيص أو محيد؟

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.و  شكرا لكم جميعا



 
 
 

 
 

 المرفق
)٥( 
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 كلمة سعادة الشيخ صالح عبد اهللا كامل 
 ارة والصناعة والزراعة رئيس الغرفة اإلسالمية للتج

في الجلسة االفتتاحية للدورة  )ICCIA( مجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالميةورئيس ال
 الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي (الكومسيك)الثالثون للجنة 

 الجمهورية التركية -م ، اسطنبول ٢٠١٤نوفمبر  ٢٧

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

مثل (فاعبدون) وأصلي وأسلم على الحبيب القائل ..  واحدة وأنا ربكم أمة أمتكم : (إن هذهالقائل بسم اهللا
الجسد بالسهر  ر، إذا أشتكى منه عضو تداعى لك سائوتراحمهم كمثل الجسد الواحد ادهمالمؤمنين في تو 

 .)والحمى

 فخامة الرئيس .. األخوة واألخوات

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

وأبارك له قيادته لهذا الشعب األصيل  ابدأ مباركًا للشعب التركي الشقيق رئاسة السيد رجب طيب أردوغان
الذي بنى معك يوم كنت رئيسًا للوزراء نهضة اقتصادية إرتقت بتركيا درجات متقدمة في سلم النهضة 

.. وأنت يا فخامة الرئيس تترأس منظمة الرخاء واستمرار االزدهار واليومالتنموية أسهمت في تحقيق 
، ال يخفاك أن دولنا المسلمة تعيش حالة تسر العدو، ةوهي أعلى منظمة اقتصادية إسالميالكومسيك 

فقرًا وجهًال  ..ظمها تحت الخطوط البغيضة الثالثة، بعضها ولن أقول معتسر الصديق ابداً ال ولكنها 
د على كاهلك.. عبء .. وهي حالة ال تليق بخير أمة أخرجت للناس، وهنا يأتي العبء الجديرضاً وم

.. وهما ما وٕاعجاب ربطتني بك لعدد من السنينبحكم صداقة .. وددت أن أشير إليه اقتصادي كبير
قود إلى ، يفي التخطيط لتعاون اقتصادي حقيقي.. آمال أن تسارع مشكورًا وم بأن أشير إليهيسمح لي الي

ية ، بشكل فاعل يسهم في تنمتنقل األشخاص واألموال والبضائع ، يسهل فيهاقيام سوق إسالمية مشتركة
مثل المؤمنين وتحقيق  ..فهوم القرآني لهذه األمة الواحدةالتجارة البينية بين الدول اإلسالمية.. لتعميق الم

. فإن ما يجمع هذه األمة أكثر بكثير مما يفرقها، فالدين جامعها األسمى واللغة في توادهم وتراحمهم
.. وال عالج لهذا السياسة، سوى بطمن شيء أضعف هذه الصالت والروا.. وما القرآنية لسانها األعلى

 .. ويداوي المريض.، الذي يطعم الفقير ويعلم الجاهلالضعف غير االقتصاد المتكامل الموحد
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 .. ويداوي المريض.، الذي يطعم الفقير ويعلم الجاهلالضعف غير االقتصاد المتكامل الموحد
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.. وحينها فقط سنقضي بعون اهللا على حالة التشرذم السياسي والتفكك الديني، الذي أنتشر تحت وحينها
مؤخرة الركب، وهو الذي جعل اإلسالم يفهم على  شعار المذهبية والجماعات والفرق.. وهو ما ركلنا إلى

 غير حقيقته التي نزل من السماء بها.

وأنت يا فخامة الرئيس تعرف أكثر أن اإلسالم دين يحترم العمل احترامه للعبادة بل أشد وهذا بنص حديث 
 الفأس للمصطفى عليه صلوات ربي والذي جعل من العمل أهم من صالة الجمعة في مسجده الشريف

 وحضرته الشريفة هو اإلمام.

، بنص حديث (إذا قيام الساعة.. حتى عند ن اإلسالم دين التنمية المستدامةوأنت يا فخامة الرئيس تعلم أ
 ) ة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسهاقامت الساعة وفي يد أحد  فسيل

صاد بلدك.. ونجحت.. وجربتها في اقت، بل قد عملت بهذه النصوص الرئيس وأنت ال تعلم فقط يا فخامة
.. اليوم تتعاظم مسؤليتك كي تدعو وتعمل من أجل وحدة األمة اإلسالمية االقتصادية. فالسياسة ومن هنا

على  ، ولكنها تدق دائماً وساعة الزمن ال تعود إلى الوراء وحدها لم تعد خبزًا للفقير وال دواًء للعليل،
قول لنبيه ، ويا يخير سبحانه اآلخرة على األولىورزقن، واهللا الذي خلقنا إيقاعات حاضر يقود المستقبل

 ).، ولسوف يعطيك ربك فترضىالكريم الذي يصلي عليه: "ولآلخرة خير لك من األولى

كل مستقبل بالنسبة للحاضر هو آخرة، وهو مقدم على الحاضر .. وٕانما يوم الدين فقط يواآلخرة ليست ه
 .وفيها الرضى، ففيها الخير ل لآلخرة بمعنييهافلنعم

 ..فخامة الرئيس.. األخوة واألخوات

تملكتني .. ذلك أنني ؤتمر في السنوات األخيرة الماضيةتعلمون أنني توقفت عن الحديث في هذا الم
ي ..كلما تأكد لي أن أعمالنا هنا.. في ، وظلت تتزايد في داخلقناعة.. حاولت الهروب منا دون جدوى

، وال تسهم في توكولية ال تنتج عمًال.. وال تولد أمًال.. وال تدفع باقتصادنالقاءات بر  .. ال تزيد علىمعظمها
باها اهللا عيد لها مكانتها ودورها مع كل ما حتحقيق الهدف األسمى الذي يوحد األمة كلها على اقتصاد يُ 

. في بعد أسرع مما تقرب.. التي تفرق أكثر مما تجمع.. وتُ من نعم وخيرات ومقدرات.. ولكنها السياسة
ته.. الوقت الذي فيه العالم من حولنا يتخذ من اقتصادياته مرتكزًا لكل سياساته ومنطلقًا لكل توجها

 وتقدموا وتأخرنا. ،، واتفقوا وأختلفنافأجتمعوا وتفرقنا

 فخامة الرئيس ...

االقتصادي والتجاري لجنة الدائمة للتعاون ستك لئا.. وبر رئاسة الجمهورية التركية العزيزةأكرر التهنئة لك ب
.. وستجدنا في هذا الشأن هذه المسئولية الكبرى، أعانك اهللا على )الكومسكالتعاون االسالمي (منظمة ل

نوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، ، وفي المجلس العام للبالمية للتجارة والصناعة والزراعةفي الغرفة اإلس
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.. وحينها فقط سنقضي بعون اهللا على حالة التشرذم السياسي والتفكك الديني، الذي أنتشر تحت وحينها
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اهللا للخروج عن اإلطار  .. بعدنا إن شاء اهللا خير عون لكشرفني إخواني فيها بتولي الرئاسة، ستجدالتي و 
، تحقيقًا ألهداف هذه مسلمين وتشغيل عباد اهللا الطيبين، وسنعمل معًا بحول اهللا إلنماء بالد الالتقليدي
 .ًا لألجر والثواب من رب العالمين، وطلبالمنظمة

دائمة للتعاون االقتصادي والتجاري للجنة الأما أنت يا معالي األمين العام وبحضورك ألول اجتماع 
بصفتكم أمين عامًا لمنظمة التعاون اإلسالمي فأمامكم تحدي كبير لمنظمة التعاون االسالمي (الكومسك) 

فنحن نعلق عليكم الكثير خصوصًا وأن ورائك  هروهو األبحار بمنظمة التعاون اإلسالمي إلى شاطئ مزد
ل التي مارستها في السنوات التي أسندت لكم فيها أكبر تاريخ من النجاح أعرفه عنك في كل األعما

ونحن على ثقة بأن فترة قيادتكم للمنظمة ستكون مليئة باإلنجازات خاصة فيما يتعلق بدورها المناصب 
 خطاكم. اهللا جميعًا وسدد االقتصادي وبمساندة أذرعها من المنظمات االقتصادية المنبثقة عنها وفقكم

 اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة 
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UOriginal: Turkish

SPEECH OF THE PRESIDENT OF TOBB
MR. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

AT THE 30P

th
P SESSION OF COMCEC

(İstanbul, 27 November 2014)

His Excellency Mr. President,

Distinguished Guests,

I would like to greet each and every one of you on my behalf and on behalf of the Union of 
Chambers and Commodity Exchanges of Turkey.

Thank you very much for giving the Turkish private sector this opportunity at the 30th 
COMCEC Session. 

During Mr. President’s term as the former Prime Minister, significant reforms that would 
pave the way for the Turkish private sector have been introduced. 

Thanks to stability and confidence that was instilled, Turkey has taken a huge development 
lunge. 

During this process, Mr. President has also taken a close interest in the problems of the 
Islamic World. 

He has taken the problems of the Islamic World to the attention of the international 
community. 

He has owned up to and still owns up to our common values, mainly the Palestinian issue.

Today, he has been most kind to the business communities of Islamic countries at this 
meeting, which he is presiding. 

I would like to extend my deepest gratitude to Mr. President before you on behalf of the 
Turkish business community. 

Distinguished Guests,

The world is going through a rapid transformation since the global economic crisis. 

Economic and political balance is changing. It is the pains of a new global period. 

The key to success in this period is to understand this change and to be well prepared for this 
change in advance. 

We, the Islamic World, should be aware of what is going around us. We should see this 
transformation. 

However, as we are getting prepared for this new period, we should also be self-critical.

We, the Islamic countries, are blessed with great wealth. 

According to SESRIC data, the population of the Islamic region is 23% of the world 
population. 
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% 69 of the world oil reserves and 57% of the world natural gas reserves are in Islamic 
countries. 

We have a significant geographical advantage. We hold the key to the trade and energy 
corridors of the world. 

We occupy the entire region between Asia and Europe where the world trade is the most 
intensive. 

We also have the Red Sea and the Suez Canal connecting the Indian Ocean with the 
Mediterranean; we have the Bosphorus, which connects North and South. 

But, despite all these advantages, the share of 57 Islamic countries in the world’s wealth is 
just a mere 11%. 

USA alone has a share of 19% and China has a share of 13% of the wealth in the World. 

We, 57 countries in total, could not achieve such wealth. 

What is worse is that 21 out of 48 least developed countries in the world are unfortunately 
Islamic countries.

On the other hand, the gaps and discrepancies between each other are vast. 

The difference between the richest and the poorest OIC member country is 630 folds 
according to per capita income. 

This situation must be upsetting for all of us. 

The only way to become wealthier and close this gap is to promote trade, specifically intra-
OIC trade. 

Western countries are setting up new alliances to be winners in the new global order. 

USA, the European Union and Asia-Pacific countries are negotiating to become a single 
economic block. 

The already rich countries are coming together to get even richer. 

We, the Islamic countries, also have to act fast in this respect. 

The priority here is to enforce the Preferential Trade Agreement, which will promote trade 
across Islamic countries. 

10 out of 57 countries have signed TPS-OIC and these 10 countries have ratified TPS-OIC.

However, TPS-OIC is still not operational since concession lists have not been prepared. 

We expect the political authorities of Islamic countries to take steps necessary to enforce the 
agreement and thus, to pave the way for us. 

Another important matter is the visa practices. 

In our culture, brothers and sisters come in the house not with a visa but just with a salute.

However, we keep putting obstacles in front of each other. 

Let’s not forget that people do business with countries, which are easily accessible, not with 
countries where entry and exit is a problem. 

Turkey has taken significant steps in this area under the leadership of His Excellency Mr. 
President. 

We now have the opportunity to go to many countries without a visa. 
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We have reaped the fruits of this in a very short period of time. 

Bilateral trade volume and tourism activities with these countries have significantly increased. 

Turkish business community expects Islamic countries to device a total inclusive policy for
this matter. 

Esteemed Guests,

Turkey is the only country in this region, which managed to prosper by private sector activity 
and without oil and natural gas.

We, as Turkish private sector and TOBB, are ready to share our entrepreneurial experience 
with our sisters and brothers. 

We are running capacity-building programs for Islamic countries to set up a Chamber of 
Commerce and Industry system that produces services and supports entrepreneurship. 

By the same token, we are organizing various programs under which we share our experience 
in fields like organized industrial zones, improvement of investment climate, transportation 
and modern commodity exchanges.

As a part of the Islamic region, we will get richer and more prosperous in an exponential 
manner as we share what we know with others. 

Because in our faith, giving out does not deplete goods, knowledge, experience; on the 
contrary, it augments them. 

We should not forget that this is the only way we can enhance the wealth and peace of the 
ummah. 

I am confident that we all have this belief and determination. I greet you all with respect. 

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

-----------
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Uاألصل: باإلنجليزية 

 
 تقرير االجتماع الخامس والعشرين للجنة الدورة

   )٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٤(اسطنبول، 
 

، في 2014نوفمبر/تشرين الثاني  24انعقد االجتماع الخامس والعشرون للجنة دورة الكومسيك في .۱
 اسطنبول، على هامش الدورة الثالثين للكومسيك.

األمانة باإلضافة إلى و م. متين إيكر، المدير العام لمكتب تنسيق الكومسيك. ترأس االجتماع السيد .۲
التابعة  التالية المؤسسات االجتماع حضرمكتب تنسيق الكومسيك، العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي و 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي: 
 ية (مركز أنقرة) مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالم-
 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة -
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية -
 الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة -
 معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية  -
 االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر -

 التالية:  اتفق المشاركون في االجتماع على بنود جدول األعمال.۳
تنفيذ استراتيجية الكومسيك: إسهامات المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في -

 .تنفيذ استراتيجية الكومسيك
 ،قائمة األنشطة التي تقوم بها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي

 .والمتماشية مع استراتيجية الكومسيك
 تمويل مشروعات الكومسيكآلية.  

 ز التعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي  تعزي-
تنفيذ أنشطة مشتركة. 
رفع مستوى الوعي باألنشطة التي تقوم بها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي. 
تعزيز التعاون فيما بين المنظمات اإلقليمية والدولية األخرى. 

 ما يستجد من أعمال-
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إسهامات المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في تنفيذ  ستراتيجية الكومسيك:تنفيذ ا
 استراتيجية الكومسيك

من  المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالميما تقدمه إذ سلطت اللجنة الضوء على أهمية .٤
بها المؤسسات في تنفيذ استراتيجية الكومسيك، فقد استعرضت قوائم األنشطة التي تقوم  إسهامات

، بما يتماشى مع 2015و ،2014ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لعامي 
استراتيجية الكومسيك، وبناء على مجاالت التعاون، وهي: التجارة، والنقل واالتصاالت، والسياحة، 

 الهائلللعدد والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر، والتعاون المالي. وقد أعربت اللجنة عن تقديرها 
 .2014في عام  إجراؤها من األنشطة التي تم

أحيطت اللجنة علما بأن األنشطة تركز في المقام األول على عدد محدود من مجاالت التعاون، .٥
منظمة التعاون ذا الصلة التابعة لمؤسسات الوأنواع معينة من األنشطة. وعلى ذلك، دعت اللجنة 

من األنشطة. كما شددت على أن  امحدود اعدد شهدتالتي اإلسالمي أن تولي أهمية للمجاالت 
في قائمة األنشطة التي  األنشطة البحثية يجوز تضميناألنشطة يجب تنويعها؛ وبعبارة أخرى، 

 . ٢٠١٥سيتم تنفيذها في 

ذات مؤسسات الشددت اللجنة كذلك على أهمية اتباع نهج متكامل لمساعي التعاون التي تبذلها .٦
للخروج  ،والتآزر المستمر فيما بينها ،منظمة التعاون اإلسالمي، وللحوار المتواصلالصلة التابعة ل
دة.   بنتائج موحَّ

تتماشى منظمة التعاون اإلسالمي أن تنظر في تصميم أنشطة التابعة لمؤسسات الدعت اللجنة .۷
 .2015فرق عمل الكومسيك في عام الجتماعات  ستتحددلموضوعات التي مع ا

،  2015التعاون اإلسالمي في المؤسسات التابعة لمنظمةظمها ستننشطة التي قائمة باأل ترد( 
 ) ١في المرفق رقم  تماشيا مع استراتيجية الكومسيك

أطلع مكتب تنسيق الكومسيك الحاضرين في اللجنة على عرض موجز بالتطورات األخيرة المتعلقة .۸
لمنظمة التعاون اإلسالمي وتشارك ممثلو المؤسسات التابعة  بتمويل مشروعات الكومسيك.

األولى لتمويل  الدعوةمالحظاتهم بشأن التجارب التي شهدتها عملية تنفيذ المشروعات، في إطار 
 مشروعات الكومسيك. 
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تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي

، أال وهو القيام بمشروعات مشتركة، رحبت اللجنة بالتقدم الذي تم فيما يتعلق بالبند الفرعي األول.۹
إحرازه نحو زيادة عدد األنشطة المشتركة التي نظمتها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون 

اإلسالمي.

أحاط ممثل مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية اللجنة علمًا باإلعدادات الالزمة للمشروع النموذجي .۱۰
ة المشتركة التي تشمل كافة المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون الخاص باألنشط

اإلسالمي التي تعمل في مجال التعاون االقتصادي والتجاري. وطلبت اللجنة من مجموعة البنك 
ورفع ما توصلت إليه من نتائج إلى لجنة الدورة في  ،اإلسالمي للتنمية االنتهاء من عملها

اجتماعها القادم.

اإلسهامات المحتملة التي يمكن للمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون  كذلك اللجنة رضتاستع.۱۱
اإلسالمي أن تقدمها من خالل إقامة أنشطة مشتركة تهدف إلى تشجيع وتنفيذ بعض 

مثل نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة  ؛برامج/مشروعات الكومسيك
ستاندرد آند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك لقياس أداء  مؤشرالتعاون اإلسالمي، و 

، وبرنامج القطن. ورحبت اللجنة بالجهود المبذولة شركة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ٥٠
مؤشر ستاندرد آند مساعيها التي تهدف إلى تعزيز و  ،من ِقبل مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

.اإلسالمي/الكومسيكبورز لمنظمة التعاون 

فيما يتعلق بالبندين الفرعيين الثاني والثالث، تداولت اللجنة حول الفرص المختلفة التي يمكن .۱۲
الوعي داخل الدول األعضاء بالمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي مستوى انتهازها لرفع 

عيدين اإلقليمي والدولي.أنشطتها، وكذا لتوطيد أواصر التعاون مع المنظمات األخرى على الصو 

من منتديات األعمال، والمعارض بشكل أفضل يمكن االستفادة الوعي،  مستوى بغية رفع.۱۳
من منتديات  ، وكذلكالتجارية، ودورات الكومسيك، ومجالس وزراء الخارجية، والقمم المختلفة

تم تنظيمها على األعمال للجمعية التركية المستقلة لرجال األعمال والصناعة، والمعارض التي ي
المملكة العربية التجارية المقرر تنظيمها في والمنتديات هامش دورات الكومسيك، والمعارض 

، على التوالي.٢٠١٦، و٢٠١٥في  السعودية والسنغال

مثل القطاع الخاص، ووسائل  ة؛المستهدف المجموعاتأكدت اللجنة أيضًا على أهمية اختيار .۱٤
ية، والمنظمات اإلقليمية والدولية األخرى، وذلك بغية رفع اإلعالم، والمنظمات غير الحكوم

الوعي بالمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، وبرامجها/مشروعاتها/أنشطتها.مستوى 
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شددت اللجنة على ضرورة بذل جهود متضافرة ومتسقة من أجل أن يكون للمؤسسات التابعة .۱٥
ألمد ومستدام، كما طلبت من الغرفة اإلسالمية لمنظمة التعاون اإلسالمي حضور بارز طويل ا

وعي الدول األعضاء مستوى للتجارة والصناعة والزراعة إعداد خطوط إرشادية تهدف إلى رفع 
المؤسسات.تلك بأنشطة والقطاع الخاص 

، سلطت اللجنة الضوء على ٢٠١٥فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة للفترة ما بعد عام .۱٦
خطة التنمية لما  ت نظر البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيأهمية عرض وجها

اإلشارة إلى إمكانية االستفادة من االجتماعات التنسيقية بين منظمة  ت. كما تم٢٠١٥بعد عام 
التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة في هذا المضمار.

البلدان حول تضمين ومركز أنقرة  بالعرض المقدم من مكتب تنسيق الكومسيكعلًما اللجنة  أحاطت.۱۷
مجموعة في قاعدة البيانات اإلحصائية باعتبارها  ،منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في

إلى  اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة اإلحصاءات لجنةللمنظمات الدولية ذات الصلة، كما دعت 
لنظر في هذا العرض في اجتماعها المقبل. ا

 ما يستجد من أعمال

انتهى االجتماع بتقديم وافر الشكر..۱۸

------------------ 
------ 
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قائمة األنشطة
 

التي ستنظمها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي تماشيا مع استراتيجية الكومسيك
 

(يناير/كانون الثاني 
2015

 -
 

ديسمبر/كانون األول 
2015
( 

الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

1.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدر 
يبية حول

 
ت، والثروة السمكية

ت الزراعة، والغابا
صائيا

إح
 

تدريب
 

الزراعة
 

صاء بإيران
ب الوطني لإلح

المكت
 

مارس/آذار 
2015

 
أفغانستان

 

2.
 

مركز أنقرة
 

ض الحيوانية 
إدارة الثروة الحيوانية: األمرا

ومكافحتها
 

ب
تدري

 
الزراعة

 
ضاء

ت الزراعة بالدول األع
وزارا

 
يناير/كانون الثاني 

2015
 

ال
مملكة العربية السعودية 

 

3.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
 

ت، والثروة السمكية
ت الزراعة، والغابا

صائيا
إح

 
تدريب

 
الزراعة

 
ت العامة باألردن

صاءا
دائرة اإلح

 
مارس/آذار 

2015
 

السودان
 

4.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
 

ت، والثروة السمكية
ت الزراعة، والغابا

صائيا
إح

 
تدريب

 
الزراعة

 
ال

صاء بالسنغال
ب الوطني لإلح

مكت
 

فبراير/شباط 
2015

 
النيجر

 

5.
 

مركز أنقرة
 

ت البذور
استنبا

 
تدريب

 
الزراعة

 
ضاء

ت الزراعة بالدول األع
وزارا

 
فبراير/شباط 

2015
 

السنغال
 

6.
 

مركز أنقرة
 

ضوية
الزراعة الع

 
تدريب

 
الزراعة

 
ضاء

ت الزراعة بالدول األع
وزارا

 
مارس/آذار 

2015
 

ت
الكوي

 

7.
 

مركز أنقر 
 ة

صناعي ونقل األجنة
التلقيح ال

 
تدريب

 
الزراعة

 
ضاء

ت الزراعة بالدول األع
وزارا

 
أبريل/نيسان 

2015
  

المملكة العربية السعودية 
 

8.
 

مركز أنقرة
 

ضي
إدارة األرا

 
ب

تدري
 

الزراعة
 

ضاء
ت الزراعة بالدول األع

وزارا
 

مايو/أيار 
2015

 
ش

بنجالدي
 

9.
 

مركز أنقرة
 

ت البذور
استنبا

 
تدريب

 
الزراعة

 
و 

ضاء
ت الزراعة بالدول األع

زارا
 

مايو/أيار 
2015

 
ت

الكوي
 

10. 
مركز أنقرة

 
صيل القابلة للزراعة

استزراع المحا
 

ب
تدري

 
الزراعة

 
ضاء

ت الزراعة بالدول األع
وزارا

 
يونيو/حزيران 

2015
 

أذربيجان
 

11. 
مركز أنقرة

 
اإلدارة المستدامة للتربة 

 
تدريب

 
الزراعة

 
ضاء

ت الزراعة بالدول األع
وزارا

 
يوليو

/تموز 
2015

 
قطر
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الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

12. 
مركز أنقرة

 
صيل

استزراع المحا
 

تدريب
 

الزراعة
 

ضاء
ت الزراعة بالدول األع

وزارا
 

ب 
س/آ

أغسط
2015

 
السودان

 

13. 
مركز أنقرة

 
ف

تكنولوجيا األليا
 

تدريب
 

الزراعة
 

ضاء
ت الزراعة بالدول األع

وزارا
 

أكتوبر/تشرين األول 
2015

  
توجو

 

14. 
مركز أنقرة

 
الهندسة الزراعية

 
تدريب

 
الزر 

اعة
 

ضاء
ت الزراعة بالدول األع

وزارا
 

ديسمبر /كانون األول 

2015
 

السنغال
 

15. 
مركز أنقرة

 
تطوير إنتاج القطن والتكنولوجيا

 
تدريب

 
الزراعة

 
ضاء

ت الزراعة بالدول األع
وزارا

 
يناير/كانون الثاني 

2015
 

مالي
 

16. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت، والثروة السمكي

ت الزراعة، والغابا
صائيا

إح
 ة

تدريب
 

الزراعة
 

صاء بتركيا
ب الوطني لإلح

المكت
 

أكتوبر/تشرين األول 
2015

   
ألبانيا

 

17. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
(األعمال و) المسوح الزراعية 

 
تدريب

 
الزراعة

 
صاء بتركيا 

ب الوطني لإلح
المكت

 
ب 

س/آ
أغسط

2015
 

ش
بنجالدي

 

18. 
مركز أنقرة

 
ت الجزيئية لتطوير سالال

استخدام التقنيا
ت 

القطن 
 

تدريب
 

الزراعة
 

ضاء
ت الزراعة بالدول األع

وزارا
 

يناير/كانون الثاني 
2015

 
تركيا

 

19. 
مركز أنقرة

 
أنشطة التهجين

 
تدريب

 
الزراعة

 
ضاء

ت الزراعة بالدول األع
وزارا

 
فبراير/شباط 

2015
 

السنغال
 

20. 
مركز أنقرة

 
مراكز التميز 

- 
تكنولوجيا بنك الجينات 

ص بالقطن بمنظمة التعاون
الخا

 
اإلسالمي

 
تدريب

 
الزراعة

 
ضاء

ت الزراعة بالدول األع
وزارا

 
يوليو/تموز 

2015
 

تركيا
 

21. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت، والثروة السمكية

ت الزراعة، والغابا
صائيا

إح
 

تدريب
 

الزراعة
 

صاء بنيجيريا
ب الوطني لإلح

المكت
 

يونيو/حزيران 
2015

 
جامبيا

 

22. 
مركز أنقرة

 
ت العربية المتحد

اإلمارا
 ة

تدريب
 

الزراعة
 

ضاء
ت الزراعة بالدول األع

وزارا
 

ب 
س/آ

أغسط
2015

 
ت العربية المتحدة

اإلمارا
 

23. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
صرفية والتأمين، 

ت الم
ت المعامال

صائيا
إح

ت المالية
صائيا

واإلح
 

تدريب
 

التمويل
 

س
صاء بتون

ب الوطني لإلح
المكت

 
مارس/آذار 

2015
 

قطر
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الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

24. 
مركز أنقرة

 
دورة تدري

بية حول
 

ت مالية الحكومة
صائيا

إح
 

تدريب
 

التمويل
 

صاء بإندونيسيا
ب الوطني لإلح

المكت
 

مارس/آذار 
2015

 
ماليزيا 

 

25. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
صرفية والتأمين، 

ت الم
ت المعامال

صائيا
إح

ت المالية
صائيا

واإلح
 

تدريب
 

التمويل
 

س
صاء بتون

ب الوطني لإلح
المكت

 
يوليو/تموز 

2015
 

الجزائر
 

26. 
مركز أنقرة

 
أنظمة الدفع

 
تدريب

 
التمويل

 
البنك المركزي التركي

 
مايو/أيار 

2015
 

المملكة العربية السعودية 
 

27. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت مالية الحكومة

صائيا
إح

 
تدريب

 
التمويل

 
صاء بإندونيسيا 

ب الوطني لإلح
المكت

 
سبتمبر/أيلول 

2015
 

باكستان
 

 

28. 
مركز أنقرة

 
ب التنبؤ

أسالي
 

تدريب
 

التمويل
 

البنك المركزي التركي
 

يوليو/تموز 
2015

 
مركز أنقرة

 

29. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت القطاع غير الرسمي

صائيا
إح

 
تدريب

 
التمويل

 
صاء بإندونيسيا

ب الوطني لإلح
المكت

 
نوفمبر/تشرين الثاني 

2015
   

 
ماليزيا 

 

30. 
مركز أنقرة

 
صرفية

ت المكتبية الم
العمليا

 
تدريب

 
التمويل

 
ضاء

ت الخزانة بالدول األع
وزارا

 
فبراير/شباط 

2015
 

أذربيجان
 

31. 
مركز أنقرة

 
اإلدارة االستراتيجية

 
تدريب

 
التمويل

 
ضاء

ت الخزانة بالدول األع
وزارا

 
يونيو/حزيران 

2015
 

قطر
 

32. 
مركز أنقرة

 
صة

ت الخا
التأمين والمعاشا

 
تدريب

 
التمويل

 
ضاء

ت الخزانة بالدول األع
وزارا

 
يوليو/تموز 

2015
 

ا
ت العربية المتحدة

إلمارا
 

33. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

صحة 
ت ال

صائيا
إح

 
تدريب

 
ف من حدة الفقر

التخفي
 

صاء بإندونيسيا 
ب الوطني لإلح

المكت
 

أبريل/نيسان 
2015
  

ش
بنجالدي

 

34. 
مركز أنقرة

 
ف من حدة الفقر

ت التخفي
مشروعا

 
تدريب

 
ف من حدة الفقر

التخفي
 

ت االجتما
وزارة األسرة والسياسا

عية 
للجمهورية التركية

 
أبريل/نيسان 

2015
  

تركيا
 

35. 
مركز أنقرة

 
ت التنمية الريفية 

مشروعا
 

تدريب
 

ف من حدة الفقر
التخفي

 
ت االجتماعية 

وزارة األسرة والسياسا
للجمهورية التركية

 
يونيو/حزيران 

2015
 

الكاميرون
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الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

36. 
مركز أنقرة

 
ت وبرامج المعونة

ت االجتماعا
المساعدا

 
تدريب

 
ف من

التخفي
 

حدة الفقر
 

ت االجتماعية 
وزارة األسرة والسياسا

للجمهورية التركية
 

أكتوبر/تشرين األول 
2015

   
إيران

 

37. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ضايا 

ف المعيشة، والق
ت الفقر، وظرو

صائيا
إح

االجتماعية الشاملة 
 

تدريب
 

ف من حدة الفقر
التخفي

 
صاء الفلسطيني

الجهاز المركزي لإلح
 

يونيو/حزيرا
ن 

2015
 

ت العربية المتحدة
اإلمارا

 

38. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ضايا 

ف المعيشة، والق
ت الفقر، وظرو

صائيا
إح

االجتماعية الشاملة
 

تدريب
 

ف من حدة الفقر
التخفي

 
صاء بالعراق

الجهاز المركزي لإلح
 

ب 
س/آ

أغسط
2015

 
موريتانيا

 

39. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ف ا

ت الفقر، وظرو
صائيا

إح
ضايا 

لمعيشة، والق
االجتماعية الشاملة

 
تدريب

 
ف من حدة الفقر

التخفي
 

صاء بالعراق
الجهاز المركزي لإلح

 
سبتمبر/أيلول 

2015
 

اليمن
 

40. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ضايا 

ف المعيشة، والق
ت الفقر، وظرو

صائيا
إح

االجتماعية الشاملة
 

تدريب
 

ف من حدة الفقر
التخفي

 
صاء 

ب الوطني لإلح
المكت

بنيجيريا
 

ديسمبر /كانون األول 
2015

 
سيراليون

 

41. 
مركز أنقرة

 

دورة تدريبية حول
 

ضايا 
ف المعيشة، والق

ت الفقر، وظرو
صائيا

إح
االجتماعية الشاملة

 
 

تدريب
 

ف من حدة الفقر
التخفي

 
صاء الفلسطيني

الجهاز المركزي لإلح
 

يناير/كانون الثاني 
2015

 
ت

الكوي
 

42. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
إح

ت السياحة 
ت السياحة (وتشمل حسابا

صائيا
الفرعية)

 
تدريب

 
السياحة

 
صاء بالمغرب

مديرية اإلح
 

يونيو/حزيران 
2015

 
الكاميرون

 

43. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت السياحة 

ت السياحة (وتشمل حسابا
صائيا

إح
الفرعية)

 
تدريب

 
السياحة

 
صاء بإندونيسيا 

ب الوطني لإلح
المكت

 
يوليو/تموز 

2015
 

مال
يزيا 
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الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

44. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت السياحة 

ت السياحة (وتشمل حسابا
صائيا

إح
الفرعية)

 
تدريب

 
السياحة

 
صاء بتركيا 

ب الوطني لإلح
المكت

 
ب 

س/آ
أغسط

2015
 

أذربيجان
 

45. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت 

صائيا
إح

الثقافة
 

تدريب
 

السياحة
 

صاء الفلسطيني
الجهاز المركزي لإلح

 
نوفمبر/تشر 

ين الثاني 
2015

   
 

قطر
 

46. 
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
ت التعدين 

صائيا
إح

 
تدريب

 
التجارة

 
صاء بتركيا 

ب الوطني لإلح
المكت

 
مارس/آذار 

2015
 

كازاخستان
 

47. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت تجارة الجملة والتجزئة

صائيا
إح

 
تدريب

 
التجارة

 
صاء بتركيا 

ب الوطني لإلح
المكت

 
أبريل/نيسان 

2015
  

أذربيجان
 

48. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت والتجارة الدولية

ت ميزان المدفوعا
صائيا

إح
 

تدريب
 

التجارة
 

صاء بتركيا 
ب الوطني لإلح

المكت
 

مايو/أيار 
2015

 
أوغندا

 

49. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت والتجارة الدولية

ت ميزان المدفوعا
صائيا

إح
 

تدريب
 

التجارة
 

ب الوطني لإل
المكت

س
صاء بتون

ح
 

يونيو/حزيران 
2015

 
السنغال

 

50. 
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
صنيع 

ت الت
صائيا

إح
 

 
تدريب

 
التجارة

 
 

صاء بتركيا 
ب الوطني لإلح

المكت
 

يوليو/تموز 
2015

 
كازاخستان

 

51. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت والتجارة الدولية

ت ميزان المدفوعا
صائيا

إح
 

تدريب
 

التجارة
 

ب الوطني
المكت

 
صاء بتركيا 

لإلح
 

ب 
س/آ

أغسط
2015

 
البحرين

 

52. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت تجارة الجملة والتجزئة

صائيا
إح

 
تدريب

 
التجارة

 
صاء بتركيا 

ب الوطني لإلح
المكت

 
سبتمبر/أيلول 

2015
 

أوغندا
 

53. 
مركز أنقرة

 
ضع الهيمنة: الهيمنة/قوى 

إساءة استعمال و

السوق
 

تدريب
 

التجارة
 

الهيئة التركية 
للمنافسة

 
يونيو/حزيران 

2015
 

المملكة العربية السعودية 
 

54. 
مركز أنقرة

 
ت الدمج واالستحوا

عمليا
ذ

صادي
: تحليل اقت

 
تدريب

 
التجارة

 
الهيئة التركية للمنافسة

 
مارس/آذار 

2015
 

إيران
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الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

55. 
مركز أنقرة

 
الدعوة للمنافسة

 
تدريب

 
التجارة

 
الهيئة التركية للمنافسة

 
ب 

س/آ
أغسط

2015
 

الكويت
 

56. 
مر 

كز أنقرة
 

س المال اإلسالمية
أسواق رأ

 
ورشة عمل

 
التجارة

 
صلة بالدول 

ت ال
ت البورصة ذا

مؤسسا
ضاء 

األع
 

مايو/أيار 
2015

 
تركيا

 

57. 
مركز أنقرة

 
س امال

س المال في أسواق رأ
زيادة رأ

 
تدريب

 
التجارة

 
صلة بالدول 

ت ال
ت البورصة ذا

مؤسسا
ضاء 

األع
 

يوليو/تموز 
2015

 
ت العربية المتحدة

اإلمارا
 

58. 
مركز أنقرة

 
تنوع المنتجات

 
تدريب

 
التجارة

 
صلة بالدول 

ت ال
ت البورصة ذا

مؤسسا
ضاء 

األع
 

سبتمبر/أيلول 
2015

 
إيران

 

59. 
مركز أنقرة

 
ضايا الجمارك

ق
 

تدريب
 

التجارة
 

ف
اإلدارة العامة لهيئة البريد والتلغرا

 
فبراير/شباط 

2015
 

قطر
 

60. 
مركز أنقرة

 
ت المحلية

الخدما
 

تدريب
 

التجارة
 

اإلدار 
ف

ة العامة لهيئة البريد والتلغرا
 

يونيو/حزيران 
2015

 
السنغال

 

61. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول التفكير التحليلي والنقدي

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح

صر
بم

 
يناير/كانون الثاني 

2015
 

المملكة العربية السعودية 
 

62. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريب

ت التعليم
صائيا

ية حول إح
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
صاء بالسنغال

ب الوطني لإلح
المكت

 
يناير/كانون الثاني 

2015
 

بنين
 

63. 
مركز أنقرة

 
ت الجغرافية

دورة تدريبية حول أنظمة المعلوما
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
صاء الوطني بكوت ديفوار

ب اإلح
مكت

 
يناير/كانون الثاني 

2015
 

بوركينا 
فاسو

 

64. 
مركز أنقرة

 
ت العمالة

صائيا
دورة تدريبية حول إح

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء بإندونيسيا 
ب الوطني لإلح

المكت
 

يناير/كانون الثاني 
2015

 
باكستان

 

65. 
مركز أنقرة

 
ت العمالة

صائيا
دورة تدريبية حول إح

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

ت العامة باألردن
صاءا

دائرة اإلح
 

يناير/كا
نون الثاني 

2015
 

صر
م

 

66. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
تحليل البيانات

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء بالمغرب
مديرية اإلح

 
فبراير/شباط 

2015
 

السنغال
 

67. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت الفرعية 

ت البيئة (وتشمل الحسابا
صائيا

إح
للبيئة)

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء
دائرة اإلح

ت العامة باألردن
ا

 
فبراير/شباط 

2015
 

فلسطين
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الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

68. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت الجغرافية

أنظمة المعلوما
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
صاء 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح
صر

بم
 

فبراير/شباط 
2015

 
ت العربية المتحدة

اإلمارا
 

69. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

ت العمالة 
صائيا

إح
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
ت العامة باألردن

صاءا
دائرة اإلح

 
فبراير/شباط 

2015
 

عمان
 

70. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

ت العمالة 
صائيا

إح
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
صاء بالسنغال

ب الوطني لإلح
المكت

 
فبراير/شباط 

2015
 

تشاد
 

71. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

ت الطاقة 
صائيا

إح
 

تدري
 ب

ت التعاون
جميع مجاال

 
صاء 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح
صر

بم
 

أبريل/نيسان 
2015
  

البحرين
 

72. 
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
ت الطاقة 

صائيا
إح

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء بإندونيسيا 
ب الوطني لإلح

المكت
 

أبريل/نيسان 
2015
  

سورينام
 

73. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
م

سوح األسر المعيشية
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
صاء بالمغرب

مديرية اإلح
 

أبريل/نيسان 
2015
  

لبنان
 

 

74. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت الدخل واالستهالك

صائيا
إح

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء بالكاميرون
ب الوطني لإلح

المكت
 

أبريل/نيسان 
2015
  

كوت ديفوار
 

75. 
مركز أنقرة

 
التعرف

 
ض اإليدز والحماية منه

على مر
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
ضاء

صحة بالدول األع
ت ال

وزارا
 

مايو/أيار 
2015

 
كوت ديفوار

 

76. 
مركز أنقرة

 
صوتية

ت فوق ال
ص بالموجا

الفح
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
ضاء

صحة بالدول األع
ت ال

وزارا
 

يونيو/حزيران 
2015

 
بوركينا فاسو

 

77. 
مركز أنقرة

 
التغذية و 

ب لألطفال
رسم القل

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

ضاء
صحة بالدول األع

ت ال
وزارا

 
يناير/كانون الثاني 

2015
 

المملكة العربية السعودية 
 

78. 
مركز أنقرة

 
صوتية في المرحلة 

ت فوق ال
ص بالموجا

الفح

األولي من رعاية الحمل 
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
ضاء

صحة بالدول األع
ت ال

وزارا
 

فبراير
/شباط 

2015
 

ت العربية المتحدة
اإلمارا

 

79. 
مركز أنقرة

 
ب النساء

ط
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
ضاء

صحة بالدول األع
ت ال

وزارا
 

أكتوبر/تشرين األول 
2015

   
اليمن
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الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

80. 
مركز أنقرة

 
ورشة عمل إقليمية حول 

ت 
والمواليد واألطفاصحة األمها

 ل
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صحة بالدول األ
ت ال

وزارا
ضاء

ع
 

مايو/أيار 
2015

 
السنغال

 

81. 
مركز أنقرة

 
ت الخطوط الساخنة 

العالج باألدوية، وخدما

ت السيئة، واإلرشاد النفسي
لإلقالع عن العادا

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

ضاء
صحة بالدول األع

ت ال
وزارا

 
يناير/كانون الثاني 

2015
 

الكويت
 

82. 
مركز أنقرة

 
صحة العامة المهنية

ال
 

تدريب
 

جميع مج
ت التعاون

اال
 

وزارة العمل بالجمهورية التركية
 

فبراير/شباط 
2015

 
قطر

 

83. 
مركز أنقرة

 
السالمة المهنية

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

وزارة العمل بالجمهورية التركية
 

يونيو/حزيران 
2015

 
أذربيجان

 

84. 
مركز أنقرة

 
صحة 

ت بشأن السالمة وال
لوائح المؤسسا

المهنية
 

تدريب
 

ت التع
جميع مجاال

اون
 

وزارة العمل بالجمهورية التركية
 

ب 
س/آ

أغسط
2015

 
المملكة العربية السعودية 

 

85. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت وترابطها

تحقيق البيانا
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
 

صاء باليمن
الجهاز المركزي لإلح

 
مايو/أيار 

2015
 

ليبيا
 

86. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

ت التعليم 
صائيا

إح
 

تد
ريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء بإندونيسيا 
ب الوطني لإلح

المكت
 

مايو/أيار 
2015

 
باكستان

 

87. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
صل الشفهي الفعال

ت التوا
تقنيا

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح

صر
بم

 
مايو/أيار 

2015
 

المملكة العربية السعودية 
 

88. 
مرك

ز أنقرة
 

ت العمالة
صائيا

دورة تدريبية حول إح
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
صاء الوطني بكوت ديفوار

ب اإلح
مكت

 
مايو/أيار 

2015
 

جيبوتي
 

89. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

ت العمالة 
صائيا

إح
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
ت العامة باألردن

صاءا
دائرة اإلح

 
مايو/أيار 

2015
 

الكويت
 

90. 
مركز أ

نقرة
 

دورة تدريبية حول
ت وتخزينها 

نشر البيانا
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
صاء بالسنغال

ب الوطني لإلح
المكت

 
يونيو/حزيران 

2015
 

المغرب
 

91. 
مركز أنقرة

 
إدارة الموارد المائية

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

ضاء
ت البيئة بالدول األع

وزارا
 

مايو/أيار 
2015

 
الكاميرون
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المرفق (
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الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

92. 
مركز أنقرة

 
دو 

رة تدريبية حول
 

ت
صاء وٕادارة المشروعا

فهم نشاط اإلح
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
ت بالبحرين

الجهاز المركزي للمعلوما
 

يونيو/حزيران 
2015

 
عمان

 

93. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

التفكير التحليلي والنقدي 
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
صاء 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح
صر

بم
 

يوليو/تموز 
2015

 
العراق

 

94. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
صل الشفهي الفعال

ت التوا
تقنيا

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء بأوغندا 
ب الوطني لإلح

المكت
 

يوليو/تموز 
2015

 
نيجيريا

 

95. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت االجتماعية

ت الحسابا
صفوفا

م
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
مديرية ا

صاء بالمغرب
إلح

 
يوليو/تموز 

2015
 

قطر
 

96. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت الدخل واالستهالك

صائيا
إح

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء الفلسطيني
الجهاز المركزي لإلح

 
ب 

س/آ
أغسط

2015
 

األردن
 

97. 
مركز أنقرة

 
ت اإليكولوجية

صمة والقدرا
الب

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

ت البيئة بالد
وزارا

ضاء
ول األع

 
يوليو/تموز 

2015
 

إيران
 

98. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
ت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

صائيا
إح

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء بتركيا 
ب الوطني لإلح

المكت
 

ب 
س/آ

أغسط
2015

 
إندونيسيا

 

99. 
مركز أنقرة

 
دورة تدريبية حول

 
صل التحريري الفعال

ت التوا
تقنيا

 
تدريب

 
جميع مج

ت التعاون
اال

 
صاء 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح
صر

بم
 

سبتمبر/أيلول 
2015

 
المملكة العربية السعودية 

 

100.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
 

ت الجغرافية
أنظمة المعلوما

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح

صر
بم

 
سبتمبر/أيلول 

2015
 

س
تون

 

101.
 

مركز
 

أنقرة
 

دورة تدريبية حول
 

ت 
ض وجداول المدخال

استخدام العر
ت

والمخرجا
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
س

صاء بتون
ب الوطني لإلح

المكت
 

سبتمبر/أيلول 
2015

 
ت

الكوي
 

102.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
ت الطاقة 

صائيا
إح

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلح

بم
صر

 
أكتوبر/تشرين األول 

2015
   

عمان
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الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

103.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
 

ت تكلفة العمالة
صائيا

إح
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
صاء الوطني بكوت ديفوار

ب اإلح
مكت

 
أكتوبر/تشرين األول 

2015
   

السنغال
 

104.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
 

ت تكلفة العمالة
صائيا

إح
 

تدريب
 

ت التعاو 
جميع مجاال

 ن
صاء بكازاخستان 

ب الوطني لإلح
المكت

 
أكتوبر/تشرين األول 

2015
   

طاجيكستان
 

105.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
صفية 

ت الو
البيانا

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء بالمغرب
مديرية اإلح

 
أكتوبر/تشرين األول 

2015
   

الكاميرون
 

106.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
ت ال 

صرا
ت والمخت

الحوليا
مشابهة

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

ت بالجزائر
صائيا

الديوان الوطني لالح
 

أكتوبر/تشرين األول 
2015

   
ت العربية المتحدة

اإلمارا
 

107.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
ت 
ت اإلنشاءا

صائيا
إح

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء بتركيا 
ب الوطني لإلح

المكت
 

نوفمبر/تشرين الثاني 
2015

   
 

كازا
خستان

 

108.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
 

صل التحريري الفعال
ت التوا

تقنيا
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
صاء بأوغندا 

ب الوطني لإلح
المكت

 
نوفمبر/تشرين الثاني 

2015
   

 
نيجيريا

 

109.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
ت العمالة 

صائيا
إح

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء ف
ب الوطني لإلح

المكت
ش 

ي بنجالدي
 

نوفمبر/تشرين الثاني 
2015

   
 

ف
جزر الملدي

 

110.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
 

ت تكلفة العمالة
صائيا

إح
 

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
صاء بكوت ديفوار

ب الوطني لإلح
المكت

 
نوفمبر/تشرين الثاني 

2015
   

 
مالي

 

111.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
ت السكان واإلسكان، وسج 

تعدادا
ت السكان، 

ال
والمساكن والمباني

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

 
صاء باليمن

الجهاز المركزي لإلح
 

نوفمبر/تشرين الثاني 
2015

   
 

صومال
ال

 

112.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
 

صائي الدولي
تنسيق العمل اإلح

 
تدريب

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء بتركيا 
ب الوطني لإلح

المكت
 

ديسمبر /كانون األول
 

2015
 

إندونيسيا
 

113.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
 

ت السكان 
ت النوع االجتماعي وفئا

صائيا
إح

تدريب
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
ش 

صاء في بنجالدي
ب الوطني لإلح

المكت
 

ديسمبر /كانون األول 
2015

 
إيران
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O

M
C

EC
/30-14/R

EP 
المرفق (

۷
) لـ

١٥١
 

الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

صة
الخا

 
 

114.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
ت األسعار 

صائيا
إح

 
ب

تدري
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
صاء بطاجيكستان 

ب الوطني لإلح
المكت

 
ديسمبر /كانون األول 

2015
 

قيرغيزيا
 

115.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية حول
 

ت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
صائيا

إح
 

ب
تدري

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

صاء الفلسطيني
الجهاز المركزي لإلح

 
ديسمبر /كانون األول 

2015
 

البحرين
 

116.
 

مركز أنقرة
 

دورة تدريبية 
حول

 
ت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

صائيا
إح

 
ب

تدري
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
صاء بتركيا 

ب الوطني لإلح
المكت

 
ديسمبر /كانون األول 

2015
 

 

أذربيجان
 

 

117.
 

مركز أنقرة
 

برنامج تدريبي للمدربين الرئيسيين
 

ب
تدري

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

بلدية اسطنبول
 

2015 
فلسطين

 

118.
 

مركز أنقرة
 

برنامج تدر 
يبي للمدربين الرئيسيين

 
ب

تدري
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
بلدية اسطنبول

 
2015 

أوغندا
 

119.
 

مركز أنقرة
 

برنامج تدريبي للمدربين الرئيسيين
 

ب
تدري

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

بلدية اسطنبول
 

2015 
إندونيسيا

 

120.
 

مركز أنقرة
 

برنامج تدريبي للمدربين الرئيسيين
 

ب
تدري

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

بلدية اس
طنبول

 
2015 

السودان
 

121.
 

مركز أنقرة
 

برنامج تدريبي للمدربين الرئيسيين
 

ب
تدري

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

بلدية اسطنبول
 

2015 
صومال

ال
 

122.
 

مركز أنقرة
 

ت
زيارة لتقييم االحتياجا

 
زيارة بحثية

 
ت التعاون

جميع مجاال
 

البنك اإلسالمي للتنمية
 

نوفمبر/تشرين الثاني 
2015

   
 

الكاميرون
 

123.
 

مركز أنقرة
 

القيادة العالمية اإلسالمية
 

ورشة عمل
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
ب

المعهد اإلسالمي للبحوث والتدري
 

نوفمبر/تشرين الثاني 
2015

   
 

تركيا
 

124.
 

مركز أنقرة
 

االجتماع الرابع للجنة االستشارية للرصد
 

ورشة عمل
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
- 

نوفمبر/تشرين الثاني 
2015

   
 

تركيا
 

125.
 

الغر 
فة اإلسالمية 
صناعة 

للتجارة وال
ت األعمال في البلدان 

المنتدى الثامن لسيدا
اإلسالمية

 
منتدى

 
ف من حدة الفقر

التخفي
 

ضاء، والبنك اإلسالمي للتنمية
الدول األع

 
2015

* 
*لم يتحدد بعد
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EP 
المرفق (

۷
) لـ

١٥٢
 

الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

والزراعة
 

126.
 

الغرفة 

اإلسالمية 

للتجارة 

صناعة 
وال

والزراعة
 

ص
االجتماع السابع عشر للقطاع الخا

 
اج

تماع 
القطاع 
ص 

الخا
 

ت 
التعاون بين مؤسسا
ص

القطاع الخا
 

ضاء، والبنك اإلسالمي للتنمية
الدول األع

 

28
 

أكتوبر/تشرين األول 
- 

1 
نوفمبر/تشرين الثاني 

2015
 

كوناكري، غينيا
 

127.
 

الغرفة 

اإلسالمية 

للتجارة 

صناعة 
وال

والزراعة
 

ت 
ت المشتركة والشراكا

إنشاء آلية للمشروعا
بين المشاريع ال

تي تديرها النساء، من خالل 
التعاون بين دول الجنوب

 

برنامج 
تدريبي

 
التجارة

 
ضاء، وبرنامج األمم المتحدة 

الدول األع
اإلنمائي

 
2015 

 
لم يتحدد بعد

 

128.
 

الغرفة 

اإلسالمية 

للتجارة 

صناعة 
وال

والزراعة
 

برامج تدريبية في مجال تطوير ريادة األعمال 

ب ال
ب ورواد األعمال من الشبا

للشبا
طامحين

 

برنامج 

تدريبي
 

ف من حدة الفقر
التخفي

 
صناعة 

الغرفة اإلسالمية للتجارة وال

والزراعة/أكاديميون محليون
 

2015 
 

باكستان
 

129.
 

الغرفة 

اإلسالمية 

للتجارة 

صناعة 
وال

صغيرة 
ت ال

ورشة عمل حول تطوير المشروعا

والمتوسطة في أوغندا
 

ورشة عمل
 

ف من حدة الفقر
التخفي

 
الدول األ

ضاء/المنظمة التركية لتنمية 
ع

صغيرة والمتوسطة
ت ال

صناعا
ال

 

2015 
 

كمباال، أوغندا
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EP 
المرفق (

۷
) لـ

١٥٣
 

الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

والزراعة
 

130.
 

الغرفة اإلسالمية 

صناعة 
للتجارة وال

والزراعة
 

ت 
ف بالمعامال

الندوة الثانية حول التعري

صرفية اإلسالمية والتمويل اإلسالمي في 
الم

ضاء في 
مجموعة مختارة من البلدان األع

منظمة التعاون اإلسال
مي

 

ورشة 

عمل/ندوة
 

التمويل
 

ضاء
الدول األع

 
2015 

 
لم يتحدد بعد

 

131.
 

الغرفة 

اإلسالمية 

للتجارة 

صناعة 
وال

والزراعة
 

ب المدربين لبرنامج تنمية المشاريع 
تدري

وتشجيع االستثمار
 

برنامج 

تدريبي
 

ف من حدة الفقر
التخفي

 
ضاء

الدول األع
 

2015 
 

لم يتحدد بعد
 

132.
 

الغرفة اإلسالمية 

للتجارة وال
والزراعةصناعة 

 

ورشة عمل حول تنمية الموارد البشرية في 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
 

ورشة عمل
 

ف من حدة الفقر
التخفي

 
ضاء

الدول األع
 

2015 
 

لم يتحدد بعد
 

133.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

ورشة عمل إقليمية حول التسويق اإللكتروني 

صادي اإلسالمي العالمي
لمنتدى االقت

 
ورشة
 

عمل
 

التجارة
 

صادي اإلسالمي العالمي
المنتدى االقت

 
فبراير/شباط 

2015
 

دكار، السنغال
 

134.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

االجتماع السابع لفريق منظمة التعاون 

اإلسالمي التشاوري المعني بتعزيز التجارة 

ضاء في منظمة 
البينية فيما بين البلدان األع

التعاون اٍإلسالمي
 

اجتماع
 

ا
لتجارة

 
المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

 
فبراير/شباط 

2015
 

ضاء، المغرب
الدار البي

 



O
IC

/C
O

M
C

EC
/30-14/R

EP 
المرفق (

۷
) لـ

١٥٤
 

الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

135.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

منتدى حول "توسيع التجارة واالستثمار بين 

س التعاون الخليجي 
الدول األفريقية ودول مجل

ضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"
األع

 

منتدى
 

التجارة
 

مركز أع
مال منظمة التعاون 

س 
اإلسالمي/اتحاد غرف دول مجل

ش إلدارة 
التعاون الخليجي/معهد التعاي

األعمال
 

مارس/آذار 
2015

 
دكار، السنغال

 

136.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

ض والمشاركة 
ندوة تدريبية حول تنظيم المعار

ت العاملة في مجال 
صالح الشركا

فيها ل

ضاء في
صاد في الدول األع

االقت
 

منظمة 

التعاون اإلسالمي
 

ندوة تدريبية
 

التجارة
 

 
مارس/آذار 

2015
 

ضاء، المغرب
الدار البي

 

137.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

ت الغذائية للدول 
صناعا

ض الثامن لل
المعر

ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
األع

 
ض

معر
 

التجارة
 

شركة الحارثي
 

20-17
 

مايو/أيار 
2015

 
جدة، المملكة العربية 

السعودية
 

138. 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

ضاء في 
ض الثاني للسياحة للدول األع

المعر

منظمة التعاون اإلسالمي 
 

ض
معر

 
التجارة

 
صناعة الشارقة

غرفة تجارة و
 

21-19
 

األول أكتوبر/تشرين 
2015

 

الشارقة/اإلمارات العربية 

المتحدة
 

139.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

ض التجاري ا
المعر

س عشر للدول 
لخام

ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
األع

"منظمة التعاون اإلسالمي
-

إكسبو 
2015
" 

ض
معر

 
التجارة

 
وزارة التجارة بغينيا/المركز الدولي لتبادل 

ت 
صادرا

وتشجيع ال
 

28
 

أكتوبر/تشرين األول 
- 

1 
نوفمبر/تشرين الثاني 

2015
 

كوناكري، غينيا
 

140.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

ت تشجيع 
اجتماع الشبكة العالمية لمنظما

ضاء في منظمة التعاون 
التجارة في الدول األع

اإلسالمي
 

اجتماع
 

التجارة
 

وزارة التجارة في غينيا
 

28
 

أكتوبر/تشرين األول 
- 

1 
نوفمبر/تشرين الثاني 

2015
 

كوناكري، غينيا
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EP 
المرفق (

۷
) لـ

١٥٥
 

الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

141.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

ضوية 
ت الع

ض األول للمنتجا
المعر

والمحلية 

ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
للدول األع

 
ض

معر
 

التجارة
 

ت التقليدية 
صناعا

وزارة التجارة وال

بالجمهورية التونسية
 

29
 

أكتوبر/تشرين األول 
- 

1 
نوفمبر/تشرين الثاني 

٢٠١٥
 

س
صمة، تون

س العا
تون

 

142.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

س لمجموعة األخبار العالم
المنتدى الساد

ية 

لمنظمة التعاون اإلسالمية، ومنتدى األعمال 

ضاء في منظمة التعاون 
ث لدول آسيا األع

الثال

اإلسالمي
 

منتدى
 

التجارة
 

مركز أعمال منظمة التعاون اإلسالمي
 

أكتوبر/تشرين األول
-

نوفمبر/تشرين الثاني 
2015

 
كواال لمبور 

- 
ماليزيا

 

143.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

ض الرابع 
المعر

للحالل في منظمة التعاون 

اإلسالمي
 

ض
معر

 
التجارة

 
صناعة الشارقة

غرفة تجارة و
 

11-9
 

ديسمبر/كانون األول 

2015
 

الشارقة/اإلمارات العربية 

المتحدة
 

144.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

صالح 
ت تدريبية "التجارة عادلة" ل

ندوا

صغيرة والمتوسطة في 
صدير ال

ت الت
مشروعا

ضاء في
الدول األع

 
منظمة التعاون اإلسالمي

 

ورشة عمل 

تدريبية
 

التجارة
 

 
2015 

 

145.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

صدير وتشجيع 
ندوة تدريبية حول استراتيجيات الت

صدرين 
صالح الم

االستثمار في سياق العولمة ول

الناشئين في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
 

ورشة عمل 

تدريبية
 

التجارة
 

 
2015 

 

146.
 

المركز
 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

ورشة عمل حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع 

لمنظمة التجارة العالمية، وبرنامج العمل لفترة 

ما بعد بالي في بلدان منظمة التعاون 

اإلسالمي وفي آسيا
 

ورشة عمل
 

التجارة
 

 
2015 
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EP 
المرفق (

۷
) لـ

١٥٦
 

الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

147.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

ضليات ال
ندوة تدريبية حول نظام األف

تجارية فيما 

ضاء في منظمة التعاون 
بين الدول األع

ضيلية 
اإلسالمي، وبروتوكول خطة التعريفة التف

ضليات التجارية فيما بين الدول 
لنظام األف

ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وقواعد 
األع

المنشأ 
 

ندوة تدريبية
 

التجارة
 

 
2015 

 

148.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

ث 
المنتدى الثال

ص حول 
ص

ض المتخ
والمعر

ضاء في 
ت التعليم العالي في الدول األع

"خدما

منظمة التعاون اإلسالمي"
 

ض
معر

 
التجارة

 
وزارة التعليم العالي والبحوث في السنغال

 
2015 

دكار، السنغال
 

149.
 

المركز اإلسالمي
  

لتنمية التجارة
 

ندو 
ت

ا
 

حول مباشرة األعمال في أسواق محددة
 

ورشة عمل 

تدريبية
 

التجارة
 

 
2015 

 

150.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

ت المتعددة 
ت والمعاهدا

ندوة حول االتفاقيا

ف من أجل تيسير التجارة واللوجسيتات
األطرا

 
ندوة

 
التجارة

 
وحدة تقنية التفاق أغادير واالتحاد الدولي 

للنقل على الطرق
 

2015 
عمان/األردن

 

151.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

ندوة حول "زياد
ت التجارية الثنائية 

ة اتفاقيا

واإلقليمية وأثرها على عملية التكامل اإلقليمي 

في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي"
 

ندوة
 

التجارة
 

إدارة التعاون في البنك اإلسالمي للتنمية
 

2015 
ضاء، المغرب

الدار البي
 

152.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

ضمام لمنظمة التجارة ال
ندوة حول "االن

عالمية 

ت 
صادا

وأثر جولة الدوحة للتنمية على اقت

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي"
 

ندوة
 

التجارة
 

إدارة التعاون في البنك اإلسالمي للتنمية
 

2015 
ضاء، المغرب

الدار البي
 



O
IC

/C
O

M
C

EC
/30-14/R

EP 
المرفق (

۷
) لـ

١٥٧
 

الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة
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موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

153.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

منتدى حول "قطاع األعمال إلى الخارج بين 

ضاء في منظمة التعاو 
الدول األع

ن اإلسالمي"
 

منتدى
 

التجارة
 

صاد الرقمي 
صناعة والتجارة واالقت

وزارة ال

بالمغرب
 

2015 
ضاء، المغرب

الدار البي
 

154.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

اجتماع فريق الخبراء حول متابعة مشروع 

ضاء لمنظمة التعاون 
الشباك الواحد للدول األع

اإلسالمي
 

منتدى
 

التجارة
 

المؤسسة الدولية اإل
سالمية لتمويل التجارة

 
2015 

ضاء، المغرب
الدار البي

 

155.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

اجتماع اللجنة التسييرية للمشروع اإلقليمي حول 

تنمية السياحة المستدامة في شبكة حدائق 

ومحميات عابرة للحدود في غرب أفريقيا
 

اجتماع
 

التجارة
 

منظمة التجارة العالمية/المنسق اإلقليمي 

)
غينيا)

 
2015 

ضاء، المغرب
الدار البي

 

156.
 

المركز 

اإلسالمي لتنمية 

التجارة
 

ف
صى الشري

ض األق
منتدى ومعر

 
منتدى 

ض
ومعر

 
التجارة

 

األمانة العامة لمنظمة التعاون 

اإلسالمي/مجموعة البنك اٍإلسالمي 

للتنمية/أجهزة منظمة التعاون 

ت 
اإلسالمي/بي

ال
س

مال القد
 

2015 
ف/فلسطين

س الشري
القد

 

157.
 

م
جموعة البنك 

اإلسالمي 

للتنمية
 

االجتماع السابع التحاد البنك اٍإلسالمي للتنمية 

صر، باكو، أذربيجان
لمحاربة فقدان الب

 
اجتماع

 
صحة

ال
 

صحة، أذربيجان
وزارة ال

 
15-13
 

يناير/كانون الثاني 

2015
 

باكو، أذربيجان
 

158.
 

مجموعة البنك 

اإلسالمي 

للتنمية
 

اجتماع لجنة االختيار، االجتماع ا
لثالث عشر 

ص بالجوائز المقدمة من البنك اإلسالمي 
الخا

للتنمية للعلوم والتكنولوجيا 
- 

المقر الرئيسي 

للبنك اإلسالمي للتنمية
 

اجتماع 

تشاوري
 

العلوم والتكنولوجيا
 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، واألمانة 

العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 

29-28
 

يناير/كانون الثاني 

2015
 

جدة
، المملكة العربية 

السعودية
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الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة
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موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

159.
 

مجموعة البنك 

اإلسالمي 

للتنمية
 

اجتماع لجنة االختيار 
- 

االجتماع العاشر 

ص بالجوائز 
للبنك اإلسالمي للتنمية الخا

ت المرأة في التنمية
المقدمة إلسهاما

 

اجتماع 

تشاوري
 

تمكين المرأة
 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، 

صلة التابعة
ت ال

ت ذا
والمؤسسا

 
لمنظمة 

ت الحكومية 
التعاون اإلسالمي، والمنظما

الدولية
 

26-25
 

فبراير/شباط 

2015
 

المقر الرئيسي للبنك 

اإلسالمي للتنمية، جدة
 

160.
 

مجموعة البنك 

اإلسالمي 

للتنمية
 

ندوة إقليمية حول تيسير التجارة للدول اآلسيوية 

ودول آسيا الوسطى
 

ندوة
 

تيسير التجارة
 

مجموعة البنك اإلسالمي لل
تنمية، ومركز 

التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة 

الدولية
 

يناير/كانون الثاني 
2015

 
ت)

تركيا، كازاخستان (مؤق
 

161.
 

مجموعة البنك 

اإلسالمي 

للتنمية
 

ندوة إقليمية حول اإلدارة عبر الحدود لبلدان 

عربية مختارة، بالتعاون مع برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي
 

  

ندوة
 

تيسير التجا
 رة

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، ومركز 

التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة 

العالمية، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة
 

يناير/كانون الثاني 
2015

 
ضاء 

دبي، الدار البي

ت)
(مؤق

 

162.
 

مجموعة البنك 

اإلسالمي 

للتنمية
 

ت 
ت التجارة والشراكا

ندوة حول زيادة اتفاقيا

على مستوى األ
قاليم واألقاليم الكبرى وآثارها 

على بلدان منظمة التعاون اٍإلسالمي (البلدان 

األفريقية)
 

ندوة
 

صادي
التكامل االقت

 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، ومركز 

التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة 

الدولية
 

فبراير/شباط 
2015

 
لم يتحدد بعد

 

163.
 

مجموعة البنك 

اإلسالمي 

للتنمية
 

ند
ت 

ت التجارة والشراكا
وة حول زيادة اتفاقيا

على مستوى األقاليم واألقاليم الكبرى وآثارها 

على بلدان منظمة التعاون اٍإلسالمي (البلدان 

العربية)
 

ندوة
 

ت إقليمية
اتفاقيا

 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، ومركز 

التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة 

الدولية
 

فبراير/شباط 
2015

 
لم يتحدد بعد
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الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة
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موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

164.
 

مجموعة البنك 

اإلسالمي 

للتنمية
 

ضمام لمنظمة التجارة العالمية
ندوة حول االن

 
ندوة

 
ت إقليمية

اتفاقيا
 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، ومركز 

التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة 

الدولية
 

مارس/آذار 
2015

 
لم يتحدد بعد

 

165.
 

مجموعة البنك 

اإلسالمي 

للتنمية
 

نش
ت التابعة لمنظمة 

اط مشترك مع المؤسسا

التعاون اإلسالمي لتشجيع التعاون داخل 

منظمة التعاون اإلسالمي
 

ندوة
 

التعاون داخل منظمة 

التعاون اإلسالمي
 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، ومركز 

التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة 

الدولية
 

مارس/آذار 
2015

 
لم يتحدد بعد

 

166.
 

مجموعة
 

البنك 

اإلسالمي 

للتنمية
 

ت 
ضليا

ورش عمل إقليمية حول نظام األف

ضاء في منظمة 
التجارية فيما بين الدول األع

التعاون اإلسالمي والحواجز غير الجمركية
 

ندوة
 

 
ضليات التجارية 

نظام األف

ضاء 
فيما بين الدول األع

في منظمة التعاون 

اإلسالمي والحواجز غير 

الجمركية
 

مجموعة البنك اإل
سالمي للتنمية، ومركز 

التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة 

الدولية
 

أبريل/نيسان 
2015
  

لم يتحدد بعد
 

167.
 

مجموعة البنك 

اإلسالمي 

للتنمية
 

ندوة إقليمية حول تيسير التجارة للدول اآلسيوية 

ودول آسيا الوسطى
 

ندوة
 

تيسير التجارة
 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، ومركز 

التجارة
 

الدولية التابع لمنظمة التجارة 

الدولية
 

أبريل/نيسان 
2015
  

لم يتحدد بعد
 

168.
 

مجموعة البنك 

اإلسالمي 

للتنمية
 

ندوة إقليمية حول اإلدارة عبر الحدود لبلدان 

عربية مختارة، بالتعاون مع برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي
 

ندوة
 

تيسير التجارة
 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، ومركز
 

التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة 

الدولية
 

أبريل/نيسان 
2015
  

لم يتحدد بعد
 

169.
 

مجموعة البنك 

اإلسالمي 

للتنمية
 

ندوة حول زيادة اتفاقيات التجارة والشراكات على 

مستوى األقاليم واألقاليم الكبرى وآثارها على بلدان 

منظمة التعاون اٍإلسالمي (البلدان األفريقية)
 

ندوة
 

ا
ت تجارة إقليمية

تفاقيا
 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، ومركز 

التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة 

الدولية
 

مايو/أيار 
2015

 
لم يتحدد بعد
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الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

170.
 

مجموعة البنك 

اإلسالمي 

للتنمية
 

ت السنوية لمجموعة البنك اإلسالمي 
االجتماعا

للتنمية
 

اجتماع سنوي
 

التعاون المالي
 

المؤسسة الدولي
ة اإلسالمية لتمويل 

التجارة، والمؤسسة اإلسالمية لتأمين 

ت، مركز 
صادرا

االستثمار وائتمان ال

التجارة الدولية، والمعهد اإلسالمي 

للبحوث والتدريب
 

11-10
 

يونيو/حزيران 

2013
 

مابوتو، موزمبيق
 

171.
 

مجموعة البنك 

اإلسالمي 

للتنمية
 

حفل توزيع الجوائز المقدمة من البنك 

اإلسالمي للت
نمية للعلوم والتكنولوجيا، 

ت المرأة في التنمية
وٕاسهاما

 

حفل توزيع 

الجوائز
 

بنود عامة
 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، 

صلة التابعة لمنظمة 
ت ال

ت ذا
والمؤسسا

ت الحكومية 
التعاون اإلسالمي، والمنظما

الدولية
 

11-10
 

يونيو/حزيران 

2013
 

مابوتو، موزمبيق
 

172.
 

معهد التوحيد 

و القياسي 
المعايير 

للبلدان 

اإلسالمية
 

ت التوحيد القياسي والمعايير 
بناء وتعزيز قدرا

ضاء في 
واالعتماد في الدول األقل نموا األع

معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 

اإلسالمية  
 

ورشة 

عمل/تدريب
 

التجارة
 

ت  
آلية الكومسيك إلدارة دورة المشروعا

 
لم يتحدد بعد

 
لم يتحدد بعد

 

173.
 

معهد
 

التوحيد 

القياسي 

والمعايير 

للبلدان 

اإلسالمية
 

ت التوحيد القياسي والمعايير 
بناء وتعزيز قدرا

ضاء في منظمة 
واالعتماد في الدول األع

التعاون اإلسالمي
 

ورشة 

عمل/تدريب
 

التجارة
 

البنك اإلسالمي للتنمية
 

لم يتحدد بعد
 

البلدان الناطقة بالعربية في 
الناشمال أفريقيا، والبلدان 
طقة بالفرنسية في 

أفريقيا، والبلدان الناطقة 
باإلنجليزية في أفريقيا، 

ودول آسيا الوسطى
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الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

174.
 

معهد التوحيد 
القياسي 
والمعايير 
للبلدان 
اإلسالمية

 

المؤتمر العربي اإلسالمي: "دور تقييم التوافق 
ت التجارة بين البلدان العربية 

في تعزيز قدرا
واإلسالمية"

 
مؤتمر

 
التجارة

 
المنظمة
 

صناعية 
العربية للتنمية ال

والتعدين
 

ف األول من عام 
ص

الن
2015

 
الرباط، المغرب

 

175.
 

معهد التوحيد 
القياسي 
والمعايير 
للبلدان 
اإلسالمية

 

ضايا األغذية الحالل للجنة الفنية 
اجتماع ق

األولى/معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 
اإلسالمية

 
اجتماع فني

 
التجارة

 
اللجنة الفنية ل

معهد التوحيد القياسي 
والمعايير للبلدان اإلسالمية

 
لم يتحدد بعد

 
لم يتحدد بعد

 

176.
 

معهد التوحيد 
القياسي 
والمعايير 
للبلدان 
اإلسالمية

 

ت التجميل الحالل 
ضرا

ضايا مستح
اجتماع ق

للجنة الفنية الثانية/معهد التوحيد القياسي 
والمعايير للبلدان اإلسالمية

 
اجتماع فني

 
التجارة

 
اللج

نة الفنية لمعهد التوحيد القياسي 
والمعايير للبلدان اإلسالمية

 
لم يتحدد بعد

 
لم يتحدد بعد

 

177.
 

معهد التوحيد 
القياسي 
والمعايير 
للبلدان 
اإلسالمية

 

اجتماع لجنة االعتماد 
 

اجتماع فني
 

التجارة
 

معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 
اإلسالمية ولجنة االعتماد التابعة له

 
لم 

يتحدد بعد
 

لم يتحدد بعد
 

178.
 

معهد التوحيد 
القياسي 

والمعايير للبلدان 
اإلسالمية

 

اجتماع لجنة 
الت

وحيد القياسي
  

اجتماع فني
 

التجارة
 

 

معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 
اإلسالمية واللجنة التابعة له

 
لم يتحدد بعد

 
لم يتحدد بعد
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الشركاء
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المكان
 

179.
 

ب تنسيق 
مكت

الكومسيك
 

ندوة حول اتفاقية 
صة بنظام 

قواعد المنشأ الخا
ضاء 

ت التجارية فيما بين الدول األع
ضليا

األف
في منظمة التعاون اإلسالمي 

 
ندوة تدريبية

 
التجارة

 
اتحاد الغرف وتبادل السلع

 
آخر يناير/كانون الثاني 

2015
 

أنقرة
 

180.
 

ب تنسيق 
مكت

الكومسيك
 

س لفريق العمل المعني بالتجارة
االجتماع الخام

 
اجتماع فريق 

عمل
 

التجارة
 

ضاء، ومنظمة التعاون 
الدول األع

ت دولية أخرى، 
اإلسالمي، ومؤسسا

ص
وممثلو القطاع الخا

 
26

 
مارس/آذار 

2015
 

أنقرة
 

181.
 

ب تنسيق 
مكت

الكومسيك
 

س لفريق العمل المعني بالتجارة
االجتماع الساد

 
اجتماع فريق 

عمل
 

التجارة
 

ضاء، ومنظمة التعاون 
الدول األع

ت دولية
اإلسالمي، ومؤسسا

 
صأخرى، 

وممثلو القطاع الخا
 

17
 

سبتمبر/أيلول 
2015

 
أنقرة

 

182.
 

ب تنسيق 
مكت

الكومسيك
 

س لفريق العمل المعني 
االجتماع الخام

بالسياحة
 

اجتماع فريق 
عمل

 
السياحة

 
ضاء، ومنظمة التعاون 

الدول األع
ت دولية أخرى، 

اإلسالمي، ومؤسسا
ص

وممثلو القطاع الخا
 

5 
فبراير/شباط 

2015
 

أنقرة
 

183.
 

ب 
مكت

تنسيق 
الكومسيك

 
س لفريق العمل المعني 

االجتماع الساد
بالسياحة

 
اجتماع فريق 

عمل
 

السياحة
 

ضاء، ومنظمة التعاون 
الدول األع

ت دولية أخرى، 
اإلسالمي، ومؤسسا

ص
وممثلو القطاع الخا

 
3 

سبتمبر/أيلول 
2015

 
أنقرة

 

184.
 

ب تنسيق 
مكت

الكومسيك
 

س لفريق العمل المعني بالنقل 
االجتماع الخام

واال
صاالت

ت
 

اجتماع فريق 
عمل

 
النقل

 
ضاء، ومنظمة التعاون 

الدول األع
ت دولية أخرى، 

اإلسالمي، ومؤسسا
ص

وممثلو القطاع الخا
 

12
 

فبراير/شباط 
2015

 
أنقرة

 

185.
 

ب تنسيق 
مكت

الكومسيك
 

س لفريق العمل المعني بالنقل 
االجتماع الساد

صاالت
واالت

 
اجتماع فريق 

عمل
 

النقل
 

 
ضاء، ومنظمة 

الدول األع
التعاون 
ت دولية أخرى، 

اإلسالمي، ومؤسسا
ص

وممثلو القطاع الخا
 

 

22
 

أكتوبر/تشرين األول 
2015

 
أنقرة
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الرقم
 

 
المؤسسة 

 
ضيفة

الم
 

موضوع النشاط
 

نوع النشاط
 

مجال التعاون 
 

الشركاء
 

التاريخ
 

المكان
 

186.
 

ب تنسيق 
مكت

الكومسيك
 

االجتماع الرابع لفريق عمل الكومسيك المعني 
بالتعاون المالي

 
اجتماع فريق 

عمل
 

التعاون المالي
 

ضاء، ومنظمة التعاون 
الدول األع

ت دولية
اإلسالمي، ومؤسسا

 
صأخرى، 

وممثلو القطاع الخا
 

19
 

مارس/آذار 
2015

 
أنقرة

 

187.
 

ب تنسيق 
مكت

الكومسيك
 

  

س لفريق عمل الكومسيك 
االجتماع الخام

المعني بالتعاون المالي
 

اجتماع فريق 
عمل

 
التعاون المالي

 
ضاء، ومنظمة التعاون 

الدول األع
ت دولية أخرى، 

اإلسالمي، ومؤسسا
ص

وممثلو القطاع الخا
 

15
أ 

كتوبر/تش
2015رين األول 

 
أنقرة

 

188.
 

ب تنسيق 
مكت

الكومسيك
 

س لفريق العمل المعني 
االجتماع الخام

بالزراعة
 

اجتماع فريق 
عمل

 
الزراعة

 
ضاء، ومنظمة التعاون 

الدول األع
ت دولية أخرى، 

اإلسالمي، ومؤسسا
ص

وممثلو القطاع الخا
 

5 
مارس/آذار 

2015
 

أنقرة
 

189.
 

ب تنسيق 
مكت

الكومسيك
 

س لفري
االجتماع الساد

بالزراعةق العمل المعني 
 

اجتماع فريق 
عمل

 
الزراعة

 
ضاء، ومنظمة التعاون 

الدول األع
ت دولية أخرى، 

اإلسالمي، ومؤسسا
ص

وممثلو القطاع الخا
 

أ 8
كتوبر/تشرين األول 

2015
 

أنقرة
 

190.
 

ب تنسيق 
مكت

الكومسيك
 

س لفريق العمل المعني 
االجتماع الخام

ف من حدة الفقر
بالتخفي

 
اجتماع فريق 

عمل
 

ا
ف من حدة الفقر

لتخفي
 

ضاء، ومنظمة التعاون 
الدول األع

ت دولية أخرى، 
اإلسالمي، ومؤسسا

ص
وممثلو القطاع الخا

 
26
 

فبراير/شباط 
2015

 
أنقرة

 

191.
 

ب تنسيق 
مكت

الكومسيك
 

س لفريق العمل المعني 
االجتماع الساد

ف من حدة الفقر
بالتخفي

 
اجتماع فريق 

عمل
 

ف من حدة الفقر
التخفي

 
ضاء،

الدول األع
 

ومنظمة التعاون 
ت دولية أخرى، 

اإلسالمي، ومؤسسا
ص

وممثلو القطاع الخا
 

10
أ 

كتوبر/تشرين األول 
2015

 
أنقرة

 

192.
 

ب تنسيق 
مكت

الكومسيك
 

صال 
ث لنقاط ات

االجتماع السنوي الثال
ا

لكومسيك
 

اجتماع
 

ت التعاون
جميع مجاال

 
ضاء

الدول األع
 

يونيو/حزيران 
2015

 
أنقرة

 

  





 
 
 
 
 
 

 المرفق
)٨( 
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Uاألصل: باإلنجليزية 

 الكلمة الختامية 
 لمعالي الدكتور جودت يلماز، وزير التنمية 

 بالجمهورية التركية
 لدورة الثالثين للكومسيكاأمام 
 )٢٠١٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٨(اسطنبول، 

 
 

 الوزراء الموقرون،
 المندوبون الكرام،

 أننا مشاورات مثمرة. كما من دار فيهاضل ما بفأوشكت الدورة الثالثين للكومسيك على االنتهاء بنجاح، 
التي تم تنظيمها بمناسبة العيد الثالثين للكومسيك. وقد  بالنشاط الحافلةالفعاليات عدد من باستمتعنا 

الحظنا مع التقدير أنه في غضون هذه األعوام الثالثين، أسهمت الكومسيك إسهاما هائال في تعزيز 
، تحققكل ما  أنصادقا ب اإيمانٕاننا لنؤمن خل منظمة التعاون اإلسالمي. و التعاون االقتصادي والتجاري دا

الكومسيك هي نتاج ما قمتم به من عمل، وما بذلتموه من إذ إن  فيما بيننا؛ مشترككان في ظل جهد 
جهود مشتركة. لذلك، فإني أود أن أزجي الشكر لكل الوفود، والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة 

مثابرة، مخلصة و سالمي، والمنظمات الدولية، ومكتب تنسيق الكومسيك، لما بذلوه من جهود التعاون اإل
 ولما قدموه من إسهامات على مدار تلك األعوام.

 الوزراء الكرام،
 المندوبون الموقرون،

. رتجاه سيستمر في المستقبل المنظو البلدان النامية القاطرة التي تدفع بالنمو العالمي. وهذا االصبحت أ
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي نفس االتجاهات مع غيرها من البلدان النامية.  تبعتوقد 

 تقارب نسبةمستقرا عند نصيب بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي  ظلو 
 -، رغم أننا ناإمكانات ال يرقى إلى مستوىلكننا ال نزال في وضع متأخر للغاية . ٢٠١٣في  %،11

 % من سكان العالم. 23نمثل  -بوصفنا كتلة مجتمعة 

على مشكالتنا الهيكلية، التي تؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية وتراجع  ناتركيز  ُنبقى بؤرةلذلك، يجب أن 
لها  ل اقتصاداتنا بما يجعلعلينا أن ننهض بقاعدة إنتاجنا، ونحوّ و مستوى التنافسية على الساحة الدولية. 

قيمة مضافة عالية، ونخرج باإلنتاج الموجه للتصدير من دائرة هيكل اقتصادي قائم في األساس على 
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Uاألصل: باإلنجليزية 

 الكلمة الختامية 
 لمعالي الدكتور جودت يلماز، وزير التنمية 

 بالجمهورية التركية
 لدورة الثالثين للكومسيكاأمام 
 )٢٠١٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٨(اسطنبول، 

 
 

 الوزراء الموقرون،
 المندوبون الكرام،

 أننا مشاورات مثمرة. كما من دار فيهاضل ما بفأوشكت الدورة الثالثين للكومسيك على االنتهاء بنجاح، 
التي تم تنظيمها بمناسبة العيد الثالثين للكومسيك. وقد  بالنشاط الحافلةالفعاليات عدد من باستمتعنا 

الحظنا مع التقدير أنه في غضون هذه األعوام الثالثين، أسهمت الكومسيك إسهاما هائال في تعزيز 
، تحققكل ما  أنصادقا ب اإيمانٕاننا لنؤمن خل منظمة التعاون اإلسالمي. و التعاون االقتصادي والتجاري دا

الكومسيك هي نتاج ما قمتم به من عمل، وما بذلتموه من إذ إن  فيما بيننا؛ مشترككان في ظل جهد 
جهود مشتركة. لذلك، فإني أود أن أزجي الشكر لكل الوفود، والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة 

مثابرة، مخلصة و سالمي، والمنظمات الدولية، ومكتب تنسيق الكومسيك، لما بذلوه من جهود التعاون اإل
 ولما قدموه من إسهامات على مدار تلك األعوام.

 الوزراء الكرام،
 المندوبون الموقرون،

. رتجاه سيستمر في المستقبل المنظو البلدان النامية القاطرة التي تدفع بالنمو العالمي. وهذا االصبحت أ
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي نفس االتجاهات مع غيرها من البلدان النامية.  تبعتوقد 

 تقارب نسبةمستقرا عند نصيب بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي  ظلو 
 -، رغم أننا ناإمكانات ال يرقى إلى مستوىلكننا ال نزال في وضع متأخر للغاية . ٢٠١٣في  %،11

 % من سكان العالم. 23نمثل  -بوصفنا كتلة مجتمعة 

على مشكالتنا الهيكلية، التي تؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية وتراجع  ناتركيز  ُنبقى بؤرةلذلك، يجب أن 
لها  ل اقتصاداتنا بما يجعلعلينا أن ننهض بقاعدة إنتاجنا، ونحوّ و مستوى التنافسية على الساحة الدولية. 

قيمة مضافة عالية، ونخرج باإلنتاج الموجه للتصدير من دائرة هيكل اقتصادي قائم في األساس على 
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١٦٨ 

نصيب البلدان األعضاء في منظمة إذ إن تصدير المواد الخام والبضائع شبه المصنَّعة إلى دوائر أوسع. 
، بل وتتركز %3.9نسبته  تتعدىال  التعاون اإلسالمي من إجمالي الصادرات العالمية ذات التقنية العالية

قليل من البلدان األعضاء. وهذه النسبة منخفضة للغاية، إذا ما أخذنا في  عددهذه الصادرات في 
 االعتبار نصيبنا من اإلنتاج العالمي وتعدادنا السكاني الضخم. 

المنطق السليم،  وخى، ونتالعلم والمعرفةبأن ننهل الذي يوصينا الحنيف التابعين للدين اإلسالمي إننا أمة 
ونسير على هدي نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم الذي قال "اطلبوا العلم ولو في الصين". وستظل 
طموحاتنا لتحقيق التنمية حلًما ال يرى النور، إذا ما تخلفنا في سعينا للمعرفة وطرق أبواب االبتكار، وٕاذا 

 .ة سليمة، ونسعى إلى جودة المؤسسات واإلنتاجما لم نحقق قيمة مضافة عالية، وننشئ منظومة تعليمي

 الحضور الكرام،
نحن، البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، نواجه أيضا تحديات اقتصادية أخرى، مثل الديون 

دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون  22الخارجية المرتفعة. فوفقا للبنك الدولي، ال تزال 
 إدخالعلى  الشقيقةضمن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وهذا العبء يعيق قدرة البلدان  اٍإلسالمي مصنَّفة

إصالحات بنَّاءة في اقتصاداتها. وباإلضافة إلى الديون الحكومية، فإن مديونية القطاع الخاص تجعلنا 
ة، مثل تشجيع اإلصالحات الهيكليالتعاون الدولي، و عرضة لمخاطر األزمات الخارجية. لذلك، فبجانب 

كبيرة، ُمجددة خطوات والقيام بالتجارة وتيسيرها، فإن إزالة العقبات أمام االستثمار األجنبي المباشر، 
 . من ديناميكية، ويخفف من مواطن الضعف هامجاالت النمو المحتملة بما يلزمسيدّعم 

 الوزراء الموقرون،
تي تم اعتمادها خالل انعقاد الدورة االستثنائية يسعدني رؤية التنفيذ الناجح الستراتيجية الكومسيك، ال

، بغية منح التعاون فيما بيننا قوة دافعة جديدة وواقعية، ٢٠١٢الرابعة لمؤتمر القمة اإلسالمي في عام 
وهما فرق العمل وٕادارة دورة المشروعات. وكم يسعدنا أن االستراتيجية؛ عبر آليتي التنفيذ التي وضعتهما 

تزيد من مشاركتها النشطة في اجتماعات فرق العمل التي ُتعقد مرتين كل عام في  نرى الدول األعضاء
وتبادل المعرفة الفنية والخبرات فيما بين الدول  ،كل مجال من مجاالت التعاون، وذلك بغية إنتاج المعرفة

ترك لغة واحدة، وتأسيس تفاهم مش إيجاداألعضاء على المستوى التقني. كما ساعدت فرق العمل على 
للمشكالت التي تواجهنا، والفرص السانحة أمامنا، كما ساعدت فرق العمل على تقريب السياسات من 

في هذا المقام، أرحب بالتوصيات العملية  المعنية بالسياسات التي خالل الكومسيك ذات التوجه القطري. 
ضاء ذات الصلة والمؤسسات خرجت بها فرق العمل في أثناء اجتماعاتها األخيرة، وأدعو كافة الدول األع

 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تبادر في أنشطة التعاون في هذه المجاالت الحيوية.
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١٦٩ 

الدول الشقيقة، التي لم تسجل عضويتها في فرق العمل، سرعة التسجيل من أجل  أدعوأن أيضا وأود 
االستفادة من هذه الفرصة الفريدة للتعاون. كما أدعو الدول األعضاء كافة أن تستفيد االستفادة القصوى 

ة حتى يتسنى ألعضاء المنظمة في كافة أرجاء العالم إجراء مشروعات مشترك ،من إدارة دورة المشروعات
بروح من التعاون. وفي هذا الشأن، وعبر تعبئة الموارد المؤسسية والبشرية، ستتمكن  اقدراتهوتحسين 

الدول األعضاء من االنخراط المباشر في مساعي التعاون. ومن هنا، أدعو الدول األعضاء التي لديها 
، أن وٕادارة دورة المشروعات تيجيةمن القدرات ما يؤهلها لتقديم برامج تدريبية لبناء القدرات في إطار االسترا

تتحلى بروح المبادرة القتراح مشروعات لبناء القدرات. وفي حقيقة األمر، فإن مساعدة اآلخرين لتعزيز 
قدراتهم، تعزز من قدراتنا نحن أيضا. كما يسري القول "عندما ُتعّلم، فأنت تتعلم مرتين". فعندما ُتعّلم 

 رفك.خرين، فأنت تدعم وتؤكد على معااآل
 

 معالي الوزراء،
 المشاركون الكرام،

باستكمال دولة الكويت المصادقة على برتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاص بنظام األفضليات 
التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (بريتاس) وقواعد المنشأ، نكون قد 

ظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة استوفينا كافة المتطلبات الالزمة لتفعيل ن
التعاون اإلسالمي. وهذه خطوة مرحَّب بها ترحيبا خاصا باعتبارها تطورا إلنجازات الكومسيك، السيما في 

 مناسبة االحتفال بالعيد الثالثين للكومسيك.

اإلسالمي حيز التنفيذ من شأنه  إن دخول نظام األفضليات التجارية في الدول األعضاء بمنظمة التعاون
أن بٕاني لعلى قناعة أن يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل االقتصادي بين الدول األعضاء الشقيقة. و 

هذه الخطوة ستزيد من دعم تعاوننا في صوره كافة. وفي ذكرى االحتفال بانعقاد الدورة الثالثين للكومسيك، 
أوشكنا على إحراز تقدم جوهري من شأنه أن يدعم جهود  أملي أن نكون قدصادق أود أن أعرب عن 

 التعاون المبذولة من جوانب عدة.

 الموقرون،المندوبون 
تبادل وجهات النظر، تبين أن الشراكات بين القطاعين العام  جلساتوفًقا للنقاشات التي دارت بيننا إبان 

مية قطاع السياحة. وفي هذا السياق، يتم االستفادة منها على نحو متزايد بغية تعزيز سبل تن والخاص
أن تضطلع بدور هام في زيادة  ، إذا ما ُنفِّذت تنفيذا ناجحا،يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص

جاذبية المقاصد السياحية، وتحديث البنية التحتية، والحد من المخاطر، وضمان اإلنتاجية وكفاءة السوق، 
بشكل أفضل. إن البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تتمتع فضًال عن إدارة صناعة السياحة 

بإمكانات لتحقيق مزيد من التنمية في قطاع السياحة المستدام لم تستغل بعد، حيث يرجع الفضل في ذلك 
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نصيب البلدان األعضاء في منظمة إذ إن تصدير المواد الخام والبضائع شبه المصنَّعة إلى دوائر أوسع. 
، بل وتتركز %3.9نسبته  تتعدىال  التعاون اإلسالمي من إجمالي الصادرات العالمية ذات التقنية العالية
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 .ة سليمة، ونسعى إلى جودة المؤسسات واإلنتاجما لم نحقق قيمة مضافة عالية، وننشئ منظومة تعليمي
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ترك لغة واحدة، وتأسيس تفاهم مش إيجاداألعضاء على المستوى التقني. كما ساعدت فرق العمل على 
للمشكالت التي تواجهنا، والفرص السانحة أمامنا، كما ساعدت فرق العمل على تقريب السياسات من 

في هذا المقام، أرحب بالتوصيات العملية  المعنية بالسياسات التي خالل الكومسيك ذات التوجه القطري. 
ضاء ذات الصلة والمؤسسات خرجت بها فرق العمل في أثناء اجتماعاتها األخيرة، وأدعو كافة الدول األع

 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تبادر في أنشطة التعاون في هذه المجاالت الحيوية.
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الدول الشقيقة، التي لم تسجل عضويتها في فرق العمل، سرعة التسجيل من أجل  أدعوأن أيضا وأود 
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ة حتى يتسنى ألعضاء المنظمة في كافة أرجاء العالم إجراء مشروعات مشترك ،من إدارة دورة المشروعات
بروح من التعاون. وفي هذا الشأن، وعبر تعبئة الموارد المؤسسية والبشرية، ستتمكن  اقدراتهوتحسين 

الدول األعضاء من االنخراط المباشر في مساعي التعاون. ومن هنا، أدعو الدول األعضاء التي لديها 
، أن وٕادارة دورة المشروعات تيجيةمن القدرات ما يؤهلها لتقديم برامج تدريبية لبناء القدرات في إطار االسترا

تتحلى بروح المبادرة القتراح مشروعات لبناء القدرات. وفي حقيقة األمر، فإن مساعدة اآلخرين لتعزيز 
قدراتهم، تعزز من قدراتنا نحن أيضا. كما يسري القول "عندما ُتعّلم، فأنت تتعلم مرتين". فعندما ُتعّلم 

 رفك.خرين، فأنت تدعم وتؤكد على معااآل
 

 معالي الوزراء،
 المشاركون الكرام،

باستكمال دولة الكويت المصادقة على برتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاص بنظام األفضليات 
التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (بريتاس) وقواعد المنشأ، نكون قد 

ظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة استوفينا كافة المتطلبات الالزمة لتفعيل ن
التعاون اإلسالمي. وهذه خطوة مرحَّب بها ترحيبا خاصا باعتبارها تطورا إلنجازات الكومسيك، السيما في 

 مناسبة االحتفال بالعيد الثالثين للكومسيك.

اإلسالمي حيز التنفيذ من شأنه  إن دخول نظام األفضليات التجارية في الدول األعضاء بمنظمة التعاون
أن بٕاني لعلى قناعة أن يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل االقتصادي بين الدول األعضاء الشقيقة. و 

هذه الخطوة ستزيد من دعم تعاوننا في صوره كافة. وفي ذكرى االحتفال بانعقاد الدورة الثالثين للكومسيك، 
أوشكنا على إحراز تقدم جوهري من شأنه أن يدعم جهود  أملي أن نكون قدصادق أود أن أعرب عن 

 التعاون المبذولة من جوانب عدة.

 الموقرون،المندوبون 
تبادل وجهات النظر، تبين أن الشراكات بين القطاعين العام  جلساتوفًقا للنقاشات التي دارت بيننا إبان 

مية قطاع السياحة. وفي هذا السياق، يتم االستفادة منها على نحو متزايد بغية تعزيز سبل تن والخاص
أن تضطلع بدور هام في زيادة  ، إذا ما ُنفِّذت تنفيذا ناجحا،يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص

جاذبية المقاصد السياحية، وتحديث البنية التحتية، والحد من المخاطر، وضمان اإلنتاجية وكفاءة السوق، 
بشكل أفضل. إن البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تتمتع فضًال عن إدارة صناعة السياحة 

بإمكانات لتحقيق مزيد من التنمية في قطاع السياحة المستدام لم تستغل بعد، حيث يرجع الفضل في ذلك 
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إلى ما حباها اهللا به من ثروات طبيعية، وجغرافية، وعبق تاريخي، وٕارث ثقافي؛ بيد أن البلدان األعضاء 
كان  ،الوافدين من السائحين الدوليين منظمة التعاون اإلسالمي ال تزال تتمتع بنصيب متواضع في من
فضًال عن أن األنشطة المتاحة في مجال السياحة الدولية ال  ،٢٠١٢عام في %  ١٢,٣نسبة يقدر ب

غي علينا أنه ينب رىتتركز سوي في عدد قليل من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. لذا، أ
االنتفاع من المناطق السياحية غير المستغلة في بلداننا بغية تحويلها إلى مراكز للتقدم، والتوظيف، 

 والدخل، والتمويل.

: والتحديات التنموية التي تواجه األمة اإلسالمية ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام "لقد قررنا أن يكون 
لسة تبادل وجهات النظر في الدورة الحادية والثالثين تحسين تقديم الخدمات األساسية" موضوعًا لج

الذي يتوجب عليه  ،؛ وهو موضوع مواٍت وشديد االرتباط بالوضع في العالم اإلسالميللكومسيك
 .٢٠١٥لما بعد عام المستدامة التنمية  أهدافاالضطالع بدور كبير إزاء صياغة 

 أصحاب المعالي الوزراء،
 المشاركون الموقرون،

واألمانة ، البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لجميع وفودكلمتي، أود أن أعرب  في ختام
 عنوالمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمنظمات الدولية  ،منظمة التعاون اإلسالميلالعامة 

يق الكومسيك، أكرر الشكر لمكتب تنسلما قدموه من إسهامات قيمة، كما أود أيًضا أن  يعميق امتنان
أجل إنجاح في هذا المحفل، لما كرسوه من جهد من من شارك لمترجمين التحريريين والفوريين، ولكل وا

 ،تبادل وجهات النظر، والقرارات التي توصلنا إليها وجلساتلنقاشات التي دارت بيننا، لهذه الدورة. وأتمنى 
ب دوًرا في توطيد سبل التعاون بين بلدان األمة ، كما أتمنى أن تلعيالعالم اإلسالمأن تؤتي ثمارها على 

 اإلسالمية.

أتمنى لكم رحلة آمنة في طريق عودتكم إلى وآمل أن تحملوا معكم أسعد الذكريات من اسطنبول، كما  
 الديار.

 شكًرا جزيًال ، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

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

 
 
 
 
 
 
 مرفقال
)٩( 
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Uاألصل: باإلنجليزية 

 المعنية بالسياسات الصادرة عن اجتماعات فرق عمل الكومسيك التوصيات 

 

 بالتجارةلفريق عمل الكومسيك المعني  الرابعالجتماع ا الصادرة عن الخاصة بالسياسات التوصيات- أ

 ،٢٠١٤ لاألو  تشرين/ أكتوبر ٢٣ في اجتماعه الرابع بنجاح بالتجارةعقد فريق عمل الكومسيك المعني 

 منظمة في األعضاء الدول في التجارة تحرير وجهود التجارية األفضليات اتفاقيات" عنوان تحت بأنقرة،

 في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظام على الخاص التركيز مع اإلسالمي، التعاون

بالسياسات،  المتعلقةالهامة  ناقش المشاركون بعض القضاياخالل االجتماع،  ."اإلسالمي التعاون منظمة

 استبيان عن فضالً  السياسات، قضاياو  العمل، فريق اجتماعالدراسة التحليلية المقدمة إلى  فيالتي برزت و 

 القضايا، هذه في النظر بعدو  .األعضاء الدول إلى الكومسيك تنسيق مكتب أرسله الذي القدرات حصر

 الدول بين التجارية التدفقات زيادةفي  واالقتصادي سيالسيا الستقراراألساسي ل دورال على والتأكيد

 .أدناه الوارده بالسياسات التوصيات المعنية إلى العمل فريق توصل األعضاء،

UالتوصياتU: 

 التفضيلية بنجاح التجارة زيادة قدرة البلدان األعضاء على تنفيذ اتفاقيات-

 لفقرقبضة ا من الماليين نتشلت أن وكذا تستطيع ،للنمو امحركً  تكون أن التفضيلية التجارة تفاقياتال يمكن

 البلدان على يتعين ،وعلى الرغم من ذلك. الجديدةاالقتصادية و  التجاريةالفرص من  العديد توليد خالل من

 من االستفادة ، حتى يتسنى لهافاعلة ومواتية إدارة وٕادارتها بالكامل اتياالتفاق تنفيذ هذه ضمان األعضاء

التي  المؤسسية لقدراتإلى ا األعضاء البلدان من العديد تفتقر حيث ،اكبيرً  اتحديً هذا  ليشكو . الفرص هذه

القطاعين  وكاالت العديد من تشمل ،مناسبة أساسية بنية وضع إلى تحتاجكما  بذلك، لقيامتمكنها من ا

 .والخاص العام

 الفرص من االستفادةو  يليةالتفض التجارة اتفاقيات بتنفيذ المرتبطة للتحديات التصدي بغية ،ومن ثم

 منظمة على البلدان األعضاء في التجارة، تحرير عملية عن من شأنها أن تنتج التي والتجارية االقتصادية

 سياساتأو  استراتيجيات تضع) ب(و ؛ونطاقها بدقة التحديات هذه حجم فهمت) أ( أن اإلسالمي التعاون

 .وٕادارتها اتياالتفاق تلك تنظيم عن لةو المسئ المؤسسات وكفاءة فعالية تحسين إلى تهدف
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 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابع التجارية األفضليات نظام لتنفيذ الطريق تمهيد-

 التعاون منظمةفي  فيما بين الدول األعضاء التجارية األفضليات نظامفي  المشاركةنحث الدول 

 على سبيل المثال،ف النظام، لتنفيذفاعل ال العملي التجهيز ضمان بغية فعاليات تنظيمعلى اإلسالمي 

 لمنظمة التابع التجارية األفضليات نظامالخاصة بالمنشأ  شهادة بطباعة المختصة الجهة تحديدعليها 

 إلدارات تدريبية ندوات تنظيمل هناك حاجة ،باإلضافة إلى ذلك. المناسب الوقت في اإلسالمي التعاون

 تنفيذ بغية تيسير الالزمة الداخلية اللوائح ونشر الصلة، ذات لفاعلةا الجهات من وغيرها المحلية الجمارك

تأخذ بعين أن  المعنية األعضاء لدوليمكن ل النظام، هذا لتنفيذ الالزمة الشروط ُتستوفى وحالما. يةالتفاقا

 .االستعدادات هذه لمراجعة التجارية المفاوضات لجنة استخدام االعتبار

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات رفع الوعي بنظام-

 نظام نجاح منمن شأنها أن تعزز  بعد النظام في اطرفً  لم تصبح التي األعضاء الدول مشاركةإن 

  مؤسساتتحتاج  ،ومن ثم. اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات

 في مجال االقتصاد في العاملةذات الصلة غيرها من الشركات و  الخاص، القطاع توشركا ،القطاع العام

كاهل  على وليةالمسئ تقع الصدد، هذا وفي. تمام الفهم التجارية األفضليات نظام فوائد فهم إلى الدول هذه

 مياإلسال المركز ويشترك. األعضاء الدولكذا و  الصلة ذات اإلسالمي التعاون منظمة مؤسساتمن  كل

، للكومسيك التجارية المفاوضات لجنةل األمانة العامة توليفي ومكتب تنسيق الكومسيك التجارة  لتنمية

 منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظامب الوعي زيادةإلى  منهما جاهًدا يسعى كلو 

 األفضليات نظام اتفاقيات على دقةالمصا وأ التوقيعب تقملم  التي األعضاء لدولاأما .اإلسالمي التعاون

لزيادة الوعي،  الفعاليات من المزيد تنظيم هايمكنف النظام، متطلبات جميع تستكملبعد، أو لم  التجارية

 .للنظام الكامل اإلدراك لضمانوكذا 

 Uدواتاأل 

اون تعالمشروعات وبرامج التطوير  على للعمل التالية األدوات من تستفيد أن األعضاء للدول يمكن

  :بهذه السياسات خاصةال

 صاغتها التي المشروعات دورة إدارة آلية إطار في: الكومسيك صاغتها التي المشروعات دورة إدارة آلية

 مجاالت من مجال كل في األعضاء الدول لمشروعات المنح الكومسيك تنسيق مكتب يقدم الكومسيك،

 مشروعاتها تقدم أن األعضاء للبلدان يمكن لمنطلق،ا هذا ومن. الكومسيك استراتيجية حددتها التي التعاون
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 يدعوبهدف تذكير البلدان األعضاء، و . الكومسيك استراتيجية في المحددة السياسات مجاالت في المقترحة

 .أيلول/ سبتمبر شهر في عام كل المشروعات لتقديم الكومسيك تنسيق مكتب

 ةأدا بوصفه بالتجارة المعني العمل فريق من ستفادةاال األعضاء للدول يمكن: التجارةالمعني ب ملالع فريق

 وجهات تبادل األعضاء للبلدان يمكن العمل، فريق اجتماعات خالل. التعاون ومشروعات برامج لتطوير

 توصياتالخروج بو  الوثيقة، هذه في المذكورة ةالثالث السياسات قضاياالموضوعات المتعلقة ب حول النظر

 .تنفيذها تحسن من أن يمكنها اونتع مشروعات أو ، و/محددة

 باستخدام الصلة، ذات اتسياسال مجاالت في القدرات لبناء برامج تنظيم الممكن من: القدرات بناء برامج

 تنسيق مكتب يلعب الصدد، هذا وفي. األعضاء البلدان موارد وكذا الكومسيك تنسيق مكتب موارد

 األخرى األعضاء بالدول ومضاهاتها القدرات بناء برامج عروض تعميم خالل من الميسر دور الكومسيك

 .العروض بتلك اهتماًما أبدت التي
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المعني بالنقل الكومسيك عمل االجتماع الرابع لفريق الصادرة عن  اتالخاصة بالسياس التوصيات -ب 

 واالتصاالت
 

في  ٢٠١٤سبتمبر/أيلول  ١١لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل واالتصاالت يوم انعقد االجتماع الرابع 
يما بين أنقرة بالجمهورية التركية تحت عنوان "تطوير الروابط الجوية بغرض تحقيق االستدامة للسياحة ف

المتبعة،  السياساتب المتعلقةالقضايا الهامة البلدان األعضاء". وفي أثناء االجتماع، ناقش المشاركون بعض 
كما تماع فريق العمل المعني بالنقل واالتصاالت، إلى اج المقدمةفي الدراسة التحليلية كذلك  وردتوالتي 

الذي أرسله مكتب تنسيق الكومسيك حصر القدرات  ، فضًال عن استبيانالسياساتألسئلة حول تناول الفريق ا
 المذكورة أدناه. السياساتتوصيات بفريق العمل  خرجإلى الدول األعضاء. وبعد دراسة تلك القضايا، 

 
 التوصيات

منظمة بألعضاء ادعا فريق العمل الدول األعضاء إلى المزيد من تحرير النقل الجوي في البلدان  -
 اإلسالميالتعاون 

 
سجلت اتفاقيات النقل الجوي التي من شأنها تحرير قواعد أسواق الطيران الدولية زيادة األساس المنطقي: 

سريعة في اآلونة األخيرة، مما نتج عنه تغيير مشهد سوق الخدمة الجوية على نحو هائل. وقد أظهرت 
الرحالت الجوية  تذاكر ، وتخفيض أسعارزيادة معدل التجارةتجارب خدمات الطيران التي تم تحريرها نتائج 

 والمزيد من تدفقات السياحة.
 
 يلي:ما على الجوي  شتمل األحكام الرئيسية المتضمنة في اتفاقيات النقلت
 

خطوط الطيران المحددة، منافسة السوق الحر: ال توجد قيود على حقوق المسارات الدولية، أو عدد  -
 واع الطائرات.وأنالرحالت والقدرات، ومعدل تكرار 

أسعار التذاكر إال بشرط  تحديدمن الممكن أال يتم السماح التسعير يتم تحديده على أساس قوى السوق:  -
الغرض منها ضمان وجود  ، يكونفحسبوألسباب محددة  –"تسعير الرفض المزدوج"  –موافقة الحكومة 

 منافسة.ال

ات الطيران بالدول  إنشاء مكاتب مبيعات في الدول الفرص العادلة والمتكافئة للتنافس: يجوز لكافة شرك -
لخطوط األخرى األعضاء، فضًال عن تحويل األرباح بالعمالت الصعبة في أي وقت. باإلضافة إلى ذلك، 

 الطيران المحددة حرية توفير خدمات المناولة األرضية الخاصة بها.
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طاعين العام والخاص على نحو حث فريق العمل الدول األعضاء على استغالل الشراكة بين الق -
 الجوية ئأفضل في البنية األساسية للموان

 
األساس المنطقي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتناول الفجوة في البنية األساسية عن طريق  حشد 

تعمل على إدخال تكنولوجيا القطاع الخاص واالبتكار الذي يتضمنه استثمار القطاع الخاص وخبرته. كما 
. إلى جانب التي طرأ عليها التحسنعن طريق الكفاءة التشغيلية  في مجال التزويد بخدمات عامة أفضل

ذلك، يجوز االستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تيسير نقل المهارات إلى الشركات 
القتصاد بجعل الدولة أكثر المحلية. وأخيًرا، قد ينتج عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنوًعا في ا

الخاصة بها. ومن ناحية أخرى، يتطلب التنفيذ الناجح للشراكات تنافسية من حيث قاعدة البنية األساسية 
  إطار قانوني وتنظيمي راسخ. كما يقتضي وضع ت شأن،ابين القطاعين العام والخاص خبرة فنية ذ

 
 محلية أمام شركات الطيرات منخفضة التكاليفدعا فريق العمل الدول األعضاء إلى فتح األسواق ال-

 
 األساس المنطقي: نتج عن تخفيف حدة القيود على السوق الجوي حدوث تطوٍر سريٍع بشركات الطيران

د هامة فوائً  النمو الهائل لشركات الطيران منخفضة التكاليفهذا  خالل العقدين الماضيين. وقد أثمر
 كانتطالما  مخفضة، ونطاق أوسع من الخيارات اكر بأسعاروفر لهم تذبالنسبة للمستهلكين، حيث 

وعمل على تغيير  ،للسفر المستقل زكان بمثابة حافمعنية. كما هي الالوجهات اإلقليمية أو غير األساسية 
 على قطاع السياحة. هاوتأثير التي يتبعها األفراد السفر أساليب 

 
 األدوات

 
 .الخاصة بالسياساتات يتوصاللية للعمل بتلك األدوات التابالدول األعضاء   قد تستعين

إدارة دورة مشروع الكومسيك: بموجب إدارة دورة مشروع الكومسيك، يقدم مكتب تنسيق الكومسيك منًحا 
لمشروعات الدول األعضاء في كل مجال من مجاالت التعاون الخاصة باستراتيجية الكومسيك. وعلى 

المعينة  السياساتالخاصة بهم في مجاالت  اتترحات المشروعأساس ذلك، يجوز للدول األعضاء تقديم مق
 خاللالمتضمنة في تلك الوثيقة. وعلى سبيل التذكرة، يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بدعوة للمشروع 

 من كل عام. /أيلولسبتمبر
 

ل أداة أخرى يمكن أن تستفيد منها الدو لهو فريق العمل إن فريق العمل المعني بالنقل واالتصاالت: 
وفي أثناء اجتماعات فريق العمل، يجوز أن تتبادل األعضاء في مجال وضع برامج ومشروعات التعاون. 

جاء ذكرها في هذه  السياساتالمتعلقة بثالث قضايا خاصة ب المسائل الدول األعضاء وجهات النظر حول
 يذ.توصيات محددة و/أو مشروعات تعاونية بغرض تحسين عملية التنف تضعالوثيقة، وأن 
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برامج بناء القدرات: تقوم بعض الدول األعضاء بتنفيذ برامج بناء القدرات في المجاالت المتعلقة بمجاالت 

العروض الخاصة ببرامج بناء من خالل نشر  الميسر. وهنا، يلعب مكتب تنسيق الكومسيك دور السياسات
 ًما بتلك العروض.الربط بينها وبين الدول األعضاء األخرى التي أبدت اهتماو  القدرات،
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المعني الكومسيك عمل الجتماع الرابع لفريق ا الصادرة عن الخاصة بالسياساتتوصيات ال -ج 
 بالسياحة

 
 السادة الكرام أعضاء فريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة

تحت  ٢٠١٤سبتمبر/ أيلول  ٤اجتماعه الرابع بنجاح في عقد فريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة 
قوى العاملة في مجال السياحة في الدول األعضاء من أجل النهوض بجودة تعزيز قدرات العنوان "

تدارس فريق العمل المعني خالل االجتماع،  ركة فعالة من البلدان األعضاء.، بمشا"ةيخدمات السياحال
لخيارات كما ناقش ابالقوى العاملة في مجال السياحة داخل الدول األعضاء،  قدًمابالسياحة سبل الدفع 

كانت المدخالت  .سية التي يمكن اتباعها من أجل تعزيز أواصر التعاون في هذا المجال الحيويالسيا
البلدان  وردود، العمل فريقاألساسية المستخدمة في النقاش هي الدراسة التحليلية المقدمة إلى اجتماع 

 يق الكومسيكمكتب تنس الذي أرسلهعن استبيان حصر القدرات  السياسات، فضالً  على قضايااألعضاء 
التي سلط عليها الضوء خالل الخيارات السياسية وتشتمل هذه الوثيقة على  إلى الدول األعضاء.

 االجتماع.
 

وضع استراتيجيات لالرتقاء بمستوى القوى العاملة في أكد فريق العمل المعني بالسياحة على أهمية  -١
  لالستراتيجيات القائمة.مجال السياحة داخل الدول األعضاء مع دعم التنفيذ الفاعل 

 
المعني  العمللفريق  الرابعا لالجتماع خصيصً  تي وضعتالتحليلية الدراسة ال قامت: األساس المنطقي

في منظمة التعاون  "تعزيز قدرات القوى العاملة في مجال السياحة في الدول األعضاءالسياحة بعنوان ب
االستثمار في زيادة الضوء على الحاجة إلى ليط بتساإلسالمي من أجل النهوض بجودة خدمات السياحة" 

. وتطويره وسيلة لتعزيز قطاع السياحةاستراتيجيات الدفع قدًما بالقوى العاملة في مجال السياحة باعتبارها 
التحديات  أحد يمثلالسياحة في مجال القوى العاملة  لتعزيز المدىة ويلتنموية طعدم وجود استراتيجيات ف

أن الستراتيجية تنمية القوى العاملة الوطنية في مجال السياحة يمكن و األعضاء.  لدانالبالتي تواجهها 
لتركيز على لو  ،العاملة في صناعة السياحة والضيافة ييدألواالمهارات نقص كون أداة هامة لمعالجة ت

 ن مدىفقد كاعالوة على ذلك، و موارد تنمية السياحية ضمن السياق األوسع لقطاع السياحة. و أولويات 
 هامموالتي ع األسئلة التي ُطرحت حول السياسات، أحدلسياحة باتوفر استراتيجية تنمية القوى العاملة 

وفي ردود الدول األعضاء ومداوالتهم خالل اجتماع فريق على الدول األعضاء. مكتب تنسيق الكومسيك 
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المعني الكومسيك عمل الجتماع الرابع لفريق ا الصادرة عن الخاصة بالسياساتتوصيات ال -ج 
 بالسياحة

 
 السادة الكرام أعضاء فريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة

تحت  ٢٠١٤سبتمبر/ أيلول  ٤اجتماعه الرابع بنجاح في عقد فريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة 
قوى العاملة في مجال السياحة في الدول األعضاء من أجل النهوض بجودة تعزيز قدرات العنوان "

تدارس فريق العمل المعني خالل االجتماع،  ركة فعالة من البلدان األعضاء.، بمشا"ةيخدمات السياحال
لخيارات كما ناقش ابالقوى العاملة في مجال السياحة داخل الدول األعضاء،  قدًمابالسياحة سبل الدفع 

كانت المدخالت  .سية التي يمكن اتباعها من أجل تعزيز أواصر التعاون في هذا المجال الحيويالسيا
البلدان  وردود، العمل فريقاألساسية المستخدمة في النقاش هي الدراسة التحليلية المقدمة إلى اجتماع 

 يق الكومسيكمكتب تنس الذي أرسلهعن استبيان حصر القدرات  السياسات، فضالً  على قضايااألعضاء 
التي سلط عليها الضوء خالل الخيارات السياسية وتشتمل هذه الوثيقة على  إلى الدول األعضاء.

 االجتماع.
 

وضع استراتيجيات لالرتقاء بمستوى القوى العاملة في أكد فريق العمل المعني بالسياحة على أهمية  -١
  لالستراتيجيات القائمة.مجال السياحة داخل الدول األعضاء مع دعم التنفيذ الفاعل 

 
المعني  العمللفريق  الرابعا لالجتماع خصيصً  تي وضعتالتحليلية الدراسة ال قامت: األساس المنطقي

في منظمة التعاون  "تعزيز قدرات القوى العاملة في مجال السياحة في الدول األعضاءالسياحة بعنوان ب
االستثمار في زيادة الضوء على الحاجة إلى ليط بتساإلسالمي من أجل النهوض بجودة خدمات السياحة" 

. وتطويره وسيلة لتعزيز قطاع السياحةاستراتيجيات الدفع قدًما بالقوى العاملة في مجال السياحة باعتبارها 
التحديات  أحد يمثلالسياحة في مجال القوى العاملة  لتعزيز المدىة ويلتنموية طعدم وجود استراتيجيات ف

أن الستراتيجية تنمية القوى العاملة الوطنية في مجال السياحة يمكن و األعضاء.  لدانالبالتي تواجهها 
لتركيز على لو  ،العاملة في صناعة السياحة والضيافة ييدألواالمهارات نقص كون أداة هامة لمعالجة ت

 ن مدىفقد كاعالوة على ذلك، و موارد تنمية السياحية ضمن السياق األوسع لقطاع السياحة. و أولويات 
 هامموالتي ع األسئلة التي ُطرحت حول السياسات، أحدلسياحة باتوفر استراتيجية تنمية القوى العاملة 

وفي ردود الدول األعضاء ومداوالتهم خالل اجتماع فريق على الدول األعضاء. مكتب تنسيق الكومسيك 
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العاملة في مجال السياحة داخل  لدفع قدمًا بالقوىااستراتيجيات لط الضوء على الحاجة لتطوير سُ العمل، 
 .أهمية تعزيز التنفيذ الفاعل لالستراتيجيات القائمةعلى الدول األعضاء، وكذا 

 :األدوات

أن الكومسيك  عمللفريق  يمكنالالحقة،  اجتماعاته: في السياحةب المعنيكومسيك فريق عمل ال-
 .السياحةبتنمية القوى العاملة أكثر تفصيًال لاستراتيجيات  يضع 

البلدان ، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك إدارة دورة المشروعات: في إطار آلية إدارة دورة المشروعات-
األعضاء  للبلدانيمكن ، إدارة دورة المشروعات ومن خالل. لتقديم المشروعاتاألعضاء سنوًيا 

ل ها من خالل تمويل ترغب في الحصول علىالتي  أن تقدم المشروعاتالعمل  فرقالمشاركة في 
إدارة دورة مكتب تنسيق الكومسيك. ويمكن للدول األعضاء االستفادة من آلية  المقدمة منمنح ال

أن يمول  ، كما يمكن لمكتب تنسيق الكومسيكتعزيز قدرات القوى العاملة بالسياحةفي المشروعات 
 .الناجحة في هذا الصدد المشروعات

، من األعضاء البلدانكذا موارد الكومسيك، و  موارد مكتب تنسيق تماشًيا مع: أنشطة بناء القدرات-
والزيارات  ،وورش العمل ،والندوات ،بعض أنشطة بناء القدرات مثل الدراسات التحليليةالممكن تنظيم 

 .وبرامج التدريب ،وتبادل الخبراء ،الدراسية
 

 األعضاء البلدانالسياحة في  في مجالتعزيز قدرات القوى العاملة    -٢

أدوات تعزيز قدرات القوى العاملة  من أهمالمساعدة التقنية و بناء القدرات برامج  عدتُ : ياألساس المنطق
ستساعد على الفعالة المساعدة التقنية و بناء القدرات برامج إلى أن تحليلية الدراسة الأشارت  وقد السياحة. ب

هذه البلدان األعضاء أبرزت  . وقدالسياحةب ًال ومهارة للعمليأكثر تأهوجعلها عاملة القوى ال رفع كفاءة
مكتب تنسيق  اي قام بإعدادهوالت ،إجاباتها على األسئلة التي ُطرحت حول السياساتفي  القضية

 العمل.  فريقمداوالت اجتماع من خالل الكومسيك، و 

 األدوات:

إلى : في إطار آلية إدارة دورة المشروعات، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك إدارة دورة المشروعات-
قديم المشروعات سنوًيا. ومن خالل إدارة دورة المشروعات، يمكن للبلدان األعضاء المشاركة في ت

فرق العمل أن تقدم المشروعات التي ترغب في الحصول على تمويل لها من خالل المنح المقدمة 
عزيز تلمن مكتب تنسيق الكومسيك. ويمكن للدول األعضاء االستفادة من آلية إدارة دورة المشروعات 

قدرات القوى العاملة بالسياحة، كما يمكن لمكتب تنسيق الكومسيك أن يمول المشروعات الناجحة في 
 هذا الصدد.
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موارد مكتب تنسيق الكومسيك، وكذا موارد البلدان األعضاء، من  : بفضلأنشطة بناء القدرات-

األنشطة أن تشمل تنظيم . ويمكن لهذه في البلدان األعضاءالممكن تنظيم بعض أنشطة بناء القدرات 
دراسات الوٕاعداد عمل، الوورش دراسية، وتبادل الخبراء، ال الزياراتوبرامج التدريب، و ندوات، ال
 ، وما إلى ذلك.تدريبيةالوثائق المواد و التحليلية، و ال
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االجتماع الرابع لفريق عمل الكومسيك المعني التي خرج بها السياسات الخاصة ب التوصيات -د 
 بالزراعة

، في أنقرة ٢٠١٤سبتمبر / أيلول،  ٢٥انعقد االجتماع الرابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة في 
في الدول األعضاء بمنظمة األسواق  إلى أصحاب الحيازات الصغرى تيسير سبل وصولتحت عنوان "

التعاون اإلسالمي". وقد شهد االجتماع مشاركة نشطة من الدول األعضاء. وكانت أهم الموضوعات التي 
نشر المعلومات التقنية والسوقية، و ركز عليها المشاركون خالل االجتماع هي، تعزيز منظمات المنتجين، 

ما تم التأكيد على الموضوعات ذاتها خالل إجابات وكذا تشجيع الزراعة التعاقدية في الدول األعضاء.ك
من دراسة المخزون الزراعي كل الدول األعضاء على األسئلة المتعلقة بالسياسات التي جاءت في 

خصيصا  ةالمعدوالدراسة التحليلية  ،بر مكتب تنسيق الكومسيكالمرسلة إلى نقاط اتصال فريق العمل ع
التوصيات ت بشأن الموضوعات المذكورة، أوصى فريق العمل بهذه لهذا االجتماع. وفي نهاية المناقشا

 الحقا.بالسياسات والموضحة  المعنية
 

 .منهاالقائمفعاليةوزيادةللمنتجين،منظماتتأسيستشجيع: ١رقم  التوصية

 :األساس المنطقي

، وربما عالية التكلفة معامالت تجارية  يستلزمق ااألسو و  أصحاب الحيازات الصغرىإن تحقيق الربط بين 
لالستثمار الفردي في النقل والبنية كفي ال يفي اإلنتاج  قلة من يعاني أصحاب الحيازات الصغرى

في تشجيع نمو الهيئات العامة بدور مهم تضطلع وفي هذا الخصوص،  .للتخزين األساسية الالزمة
عالوة على الفاعلة من أجل تخفيض تكاليف المعامالت.  التعاونيات، و منظمات المنتجين، والجمعيات

توفير ، وكذا المدخالت عتمادات علىاالو  ضو قر ال الحصول علىهذا، يمكن لمنظمات المنتجين تيسير 
وفي هذا  وتوفير األنظمة التكنولوجية واإلدارية المالئمة. ،المشورة التقنيةو  ،الزراعي خدمات اإلرشاد

السياق، على الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي دعم الخطوات الضرورية التي من شأنها أن 
منظمات المنتجين،  نمو، بما في ذلك تعزيز ةالجماعي اإلجراءاتاتخاذ  على مجموعات المزارعين تيسر

 .الفاعلة والجمعيات، والتعاونيات
 

 ألصحاب الحيازات الصغرى ةالتقنية والسوقينشر المعلومات : ٢رقم  التوصية

 :األساس المنطقي

وقد ثبت أن صحاب الحيازات الصغرى.المعلومات التقنية والسوقية لتصل أل للحكومات دور مهم في نشر
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من االستكشاف، والتعلم، والقيام بتحليل سلسلة القيمة الخاصة  أصحاب الحيازات الصغرىتمكين 
ن هؤالء المزارعين يكلتم فاعلةٌ  استراتيجيةٌ لهي وكذا رسم خططهم السوقية عبر مناهج تشاركية  ،بأعمالهم

أصحاب الحيازات  وصولوتسهيل الروابط بين األسواق. وفي هذا الشأن، يمكن للحكومات تيسير 
 لمعلومات التقنية والسوقية.ل الصغرى

 

 ة التعاقديةتشجيع الزراع: ٣رقم  التوصية

 :المنطقياألساس 

أصحاب  وصولتساعد على زيادة اإلنتاجية وتسهيل التي األدوات  أهمتعتبر الزراعة التعاقدية واحدة من 
على دخول األسواق التي  صغار المزارعين للسوق. كما تساعد الزراعة التعاقدية  الحيازات الصغرى

والمعايير، ومتطلبات التصنيع، وغيرها ف العادية، وذلك بسبب المسافة، و يصعب عليهم دخولها في الظر 
 من األسباب.

 

 األدوات:

 بالسياسات. التوصيات المعنيةيمكن للدول األعضاء استخدام األدوات التالية من أجل تطبيق هذه 

 ادة منهايعتبر فريق العمل نفسه أداة أخرى يمكن للدول األعضاء االستف: فريق العمل المعني بالزراعة
في وضع برامج ومشروعات للتعاون. فخالل اجتماعات فريق العمل، يمكن للدول األعضاء تبادل اآلراء 
حول المسائل التي تتعلق بموضوعات السياسات المذكورة في هذه الوثيقة والخروج بتوصيات محددة، كما 

 يمكنها تحسين أساليب صناعة السياسات والتخطيط وآليات التنفيذ.

تحت مظلة آلية إدارة دورة المشروعات التي رة المشروعات التي صاغتها الكومسيك: آلية إدارة دو 
لدول األعضاء في كل مجال من امكتب تنسيق الكومسيك منحا لمشروعات  يقدمصاغتها الكومسيك، 

للدول األعضاء تقديم مقترح مجاالت التعاون التي حددتها استراتيجية الكومسيك. وعلى هذا، يمكن 
المذكورة في هذه الوثيقة. علما بأن مكتب تنسيق الكومسيك المعينة حت مجاالت السياسيات ت لمشروع

 المشروعات في سبتمبر من كل عام. لتسليمالدعوة  يطلق

 باستخدامعاليه  ةيمكن تنظيم برامج بناء القدرات حول مجاالت السياسات المذكور : برامج بناء القدرات
موارد مكتب تنسيق الكومسيك و/أو الموارد الخاصة للدول األعضاء. وفي هذا، يكون لمكتب تنسيق 

مع الدول األعضاء التي أبدت  ومضاهاتهاعبر نشر عروض برامج بناء القدرات  الميسرالكومسيك دور 
 تلك العروض.باهتماما 



OIC/COMCEC/30-14/REP ) لـ٩المرفق (  

١٨٤ 

  

 المعني الكومسيك عمل لفريق الرابع االجتماع الصادرة عن الخاصة بالسياسات التوصيات - هـ
  الفقر حدة من بالتخفيف

 ،٢٠١٤ أيلول/ تمبربس ١٨ في الرابع جتماعهبالتخفيف من حدة الفقر افريق عمل الكومسيك المعني  عقد
 التعاون منظمة في األعضاء البلدان في االجتماعي األمان شبكات لبرامج المؤسسي النظام"  بعنوان بأنقرة

وقد ناقش المشاركون، أثناء هذا االجتماع،  في ظل المشاركة الفعالة للبلدان األعضاء. "اإلسالمي
األنظمة المؤسسية لبرامج شبكات األمان االجتماعي مع التركيز بشكل خاص على الموارد البشرية 

على  في رد البلدان األعضاء المحاورأيًضا على هذه  وءوأنظمة اإلدارة والمعلومات، كما تم إلقاء الض
 نقاط إلى الكومسيك تنسيق مكتب أرسلها يو في الدراسة الحصرية الت ،السياساتهذه  االستفسارات عن

 لفريق الرابع لالجتماع خصيًصا أعدت التي التحليلية الدراسة في وكذا العمل، بفريق الخاصة االتصال
  .الفقر حدة من بالتخفيف المعني العمل

كما هو موضح  السياساتب معنيةتوصيات المذكورة أعاله، أكد فريق العمل على  المحاور مناقشة وبعد
 أدناه:

  

  األمان االجتماعي: ةشبك نظامب المعنيةالموارد البشرية  اتقدر  زيادة: ١ رقمالتوصية 

  :المنطقي األساس

 تلك برامج فعالية لضمان كبيرة أهمية يشكل االجتماعي األمان شبكات أنظمة فيزيادة القدرة البشرية  إن
 بالموارد تعلقت تحديات اإلسالمي التعاون لمنظمة األعضاء البلدان من العديد تواجه حيث الشبكات،
وال سيما أن مشكالت الموارد البشرية في البلدان ذات  .االجتماعي األمان شبكات مؤسساتل البشرية
التي تنفذ برامج شبكات  المؤسساتبالعاملين  ددعإن  حيثتنصب حول الكم،  المتوسط فوق الدخل

 في البشرية الموارد مشكالت تنصب بينما ؛مهامها ألداءفي هذه البلدان ال يكفي  األمان االجتماعي 
 هأن عن فضًال . والكيف الكمكل من  علىذات الدخل دون المتوسط  والدول ،المنخفض الدخل ذات الدول
 المتوسط دون الدخل ذات والدول المنخفض، الدخلفي الموارد البشرية المؤهلة بالبلدان ذات  نقص ثمة

 في االجتماعي األمان شبكات لمؤسسات البشرية القدرةتعزيز  يتعينعلى المستوى المحلي. ومن ثم، 
  .األعضاء البلدان
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 حالياً  الموجودة النظم تغطية نطاق توسيع/  اإلدارية للمعلومات نظام إنشاء تشجيع: ٢ رقمالتوصية 
  .األعضاء الدول في

  :المنطقي األساس

 األمان شبكات لبرامج الفعال التنفيذ لضمان بالنسبة األهمية غاية في والمعلومات اإلدارة أنظمة تعد
" النظام المؤسسي لبرامج شبكات األمان  بعنوانإعداده  تم بحثخرج بها  التي لنتائجل وفًقاف ،االجتماعي

 غير موجودة والمعلومات اإلدارة أنظمة فإناالجتماعي في البلدان األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي،" 
االجتماعي الجاري  نبالبلدان األعضاء، أو باألحرى ال تغطي األنظمة المتاحة جميع برامج شبكات األما

 شبكات برامج أجزاء جميع تغطيالتي  معلوماتالو  دارةاإلتنفيذها. كما أن االفتقار إلى وجود أنظمة 
 .األعضاء البلدان بين الخبرات تبادل دون حائًال  يقف االجتماعي األمان

  

  :األدوات

  .السياساتب توصيات معنيةاآلتية لتفعيل  اتاألدو  األعضاء البلدان تستخدم قد

 الكومسيك تنسيق مكتب يوفر الكومسيك، مشروع دورة إدارة مظلة تحتدورة مشروع الكومسيك:  دارةإ
. الكومسيك استراتيجية في المدرجة التعاون مجاالت من مجال كل في األعضاء البلدان لمشروعات منًحا
التي تنص عليها هذه  السياساتمشروعاتها في مجاالت  ترحمق األعضاء البلدان تقدم قد ذلك، على وبناء

ويطلق مكتب تنسيق الكومسيك دعوة إلى تسليم المشروعات، لتذكير البلدان  الوثيقة على وجه الخصوص.
  األعضاء بذلك، في سبتمبر/ أيلول من كل عام.

 منها ينتفع قد أخرى أداةفي حد ذاته  يمثلالعمل  فريق :الفقر حدة من بالتخفيف المعني العمل فريق
. وقد يتبادل البلدان األعضاء ،أثناء اجتماعات تطوير برامج التعاون والمشروعات في األعضاء البلدان

 هذه البلدان الواردة في هذه الوثيقة، كما قد تأتي السياساتفيما يتعلق بقضايا  نظرها وجهاتفريق العمل، 
  .صناعة السياسات وتخطيطها وتنفيذها التي تستخدمها في لياتاآلبتوصيات لتحسين 

مع موارد مكتب  السياساتفيما يختص بمجال  قدراتال بناء برامج تنظيم يتم قد :القدرات بناء برامج
تنسيق الكومسيك والموارد الخاصة بالبلدان األعضاء. ومن هنا، يلعب مكتب تنسيق الكومسيك دور 

 األعضاء للبلدان منها المناسب وتقديم القدرات، بناء ببرامج الخاصة العروض نشر خالل من الميسر
  .العروض بهذه اهتمامها عن أعربت التي
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المعني الكومسيك عمل لفريق  الثالث الجتماعا الخاصة بالسياسات الصادرة عن التوصيات -و 
 بالتعاون المالي

أكتوبر/ تشرين األول  ١٦عقد فريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي اجتماعه الثالث بنجاح في 
خالل االجتماع، ناقش . المية""إدارة مخاطر األدوات المالية اإلس ، بأنقرة، تركيا، تحت عنوان٢٠١٤

وذلك في ضوء النتائج الرئيسية لتقرير البحث الذي تم إعداده  ،المشاركون بعض القضايا السياسية الهامة
خصيًصا لالجتماع، وكذا في ضوء ردود الدول األعضاء على األسئلة الخاصة بالسياسات، وعلى 

إلى الدول األعضاء. وبناًء عليه، توصل فريق  إرسالهاالستبيان الخاص بحصر القدرات التي سبق وتم 
  أدناه. الوارده اتالسياسب التوصيات المعنيةالعمل إلى 

 
  لتمويل اإلسالمي على المستوى الوطني لاستراتيجيات  وضع . ١رقم التوصية 

 األساس المنطقي:

 ،االقتصاديةبلية المستقلخطوات القانونية الالزمة لتحسين التوقعات احول العالم  تتخذ مختلف الدول
هذه العملية ل من أهم الجوانب األساسيةو مساعي التعاون. غيرها من و  ،واالنخراط في التجارة الدولية

إلى  تؤديمن شأنها أن وغيرها من المبادرات التي  ،المشروعاتاستخدام النظم المالية المختلفة لتمويل 
النمو إلى تحقيق  المطاففي نهاية يؤدي  ما، ةاالجتماعي ةالرفاهتحقيق و  األساسيةتحسين البنية 

صناعة لتقدم  يمكن ولذلك ا في هذه العملية،ا رئيسيً التمويل اإلسالمي يلعب دورً فإن ، ومن ثماالقتصادي. 
دور لالخطط الوطنية التي تعطي األولوية  أو من خالل تنفيذ االستراتيجيات ،التمويل اإلسالمي

من المنتظر أن يؤدي . و مبادرات أخرىرئيسية من بين المبادرة الون كي أن ،المؤسسات المالية اإلسالمية
 يسرأنه سي، كما خارطة طريق إلى تقديمتطوير استراتيجيات التمويل اإلسالمي على المستوى الوطني 

يحفز الكفاءة واالبتكار في و  ،إنشاء األطر القانونية والتنظيمية والرقابية لقطاع الخدمات المالية اإلسالمية
  البلدان األعضاء.  فيناعة التمويل اإلسالمي ص
  

القانونية والمؤسسية الالزمة لصناعات الخدمات المالية  األساسيةالبنية  إنشاء. ٢رقم التوصية 
  .اإلسالمية

  األساس المنطقي:

ة األزمتداعيات من  والحدا في تعزيز النمو االقتصادي الدولي ا هامً لتمويل اإلسالمي أن يلعب دورً يمكن ل
وعلى الرغم من أهمية خاصة في هذا الصدد.  ةقانونية ومؤسسية جيد أساسيةوجود بنية ويمثل المالية. 

لقطاع الخدمات المالية المؤسسية الالزمة  األساسيةمعظم الدول األعضاء البنية  ال تمتلك، ذلك
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 ، كلٌ والقانونية المؤسسيةاالقتصادية  األساسيةتحتاج الدول األعضاء إلى تعزيز تنمية البنى و . اإلسالمية
التمويل اإلسالمي. نظام المالية مثل تقاسم المخاطر لخلق بيئة مواتية ألنظمة  ،الخاصة لسماتها وفقً 
مثل إنشاء  ،للترويج لمنتجات تقاسم المخاطرالخطوات الالزمة  أن تتخذيتعين على البلدان األعضاء و 

األبحاث ميزانية تب االئتمان الوطني، ودعم مكاو  ،التجاريتصنيف مؤسسات السجالت االئتمان، و 
جمع البيانات والمؤشرات الرئيسية ل نظام محكم وضع وكذالتمويل اإلسالمي، اأنظمة  لبحثوالتطوير 

  .قواعد البيانات الدوليةب على أن يكون مرتبًطا ،لقياس األداء
  

  .تنويع األدوات والخدمات المالية اإلسالمية. ٣رقم التوصية 

 األساس المنطقي:

فحسب، ا ليس بالنسبة لألدوات المالية التقليدية ا كبيرً تحديً  وفعالةعدم وجود منتجات وخدمات متميزة يمثل 
اإلسالمية  ومن ثم، فقد أضحى تنوع األدوات والخدمات المالية. أيًضا المالية اإلسالمية لألدواتولكن 
التخاذ التدابير الالزمة  وكذالتمويل اإلسالمي، لقرار لضمان النمو المستدام واالست غنى عنهاال  ضرورة
الدول األعضاء تشجيع الهندسة المالية وٕادخال  وعلىهيكل مالي قوي.  من خاللاألزمة المالية  لمكافحة

  .صناعات الخدمات المالية اإلسالمية أدوات جديدة لتلبية مطالب
  

القدرات ب والدفع قدًماالتمويل اإلسالمي، بالوعي  رفعو المالية  المعرفة بالجوانب. زيادة ٤رقم التوصية 
  .البشرية

 األساس المنطقي:

لعديد من البلدان األعضاء. ل كبيًرا تحدًياالتمويل اإلسالمي بالوعي  وانخفاضالمالية  يمثل ضعف الثقافة
. وعالوة على يهاوزيادة الطلب عل معرفة األدوات الماليةل ارئيسيً  االمالية عنصرً ة الثقافة دزيا تلقد أصبح

تحسين لزيادة الالقدرات البشرية في الصناعة المالية اإلسالمية في الدول األعضاء إلى تحتاج ذلك، 
 التنافسية والحد من المخاطر التشغيلية. تهااقدر 
  

  السياساتأدوات 

  .السياساتب التوصيات المعنيةتنفيذ هذه لعمل على لالتالية  األدواتمن  أن تستفيدللدول األعضاء  يمكن

في إطار آلية إدارة دورة المشروعات التي صاغتها : آلية إدارة دورة المشروعات التي صاغتها الكومسيك
 مجال من مجاالتالدول األعضاء في كل  لمشروعاتالمنح  قدم مكتب تنسيق الكومسيكي، الكومسيك
 اتهادان األعضاء أن تقدم مشروعللبل يمكن، ومن هذا المنطلقاستراتيجية الكومسيك.  حددتهاالتي التعاون 
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ويدعو مكتب تنسيق الكومسيك استراتيجية الكومسيك.  المحددة فية يمجاالت السياسالفي  ةالمقترح
  ./ أيلولكل عام في شهر سبتمبر اتهامشروعبانتظام البلدان األعضاء لتقديم 

دة من فريق العمل المعني يمكن للدول األعضاء االستفا: فريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي
 يمكنالتعاون. خالل اجتماعات فريق العمل،  ومشروعاتبرامج بوصفه أداه لتطوير  بالتعاون المالي

والوصول  ،األربعة المذكورة في هذه الوثيقة السياسيةالقضايا  النظر حولللبلدان األعضاء تبادل وجهات 
  .م على تنفيذهاأن تقو  يمكنهاتعاون  مشروعاتتوصيات محددة أو  إلى

م اذات الصلة، باستخدة يالسياس تمجاالالتنظيم برامج لبناء القدرات في  من الممكن: برامج بناء القدرات
يلعب مكتب تنسيق ، وفي هذا الصدد .موارد البلدان األعضاءكذا و  مكتب تنسيق الكومسيكوارد م

الدول األعضاء األخرى بمضاهاتها برامج بناء القدرات و عروض تعميم  الميسر من خاللدور  الكومسيك
 تلك العروض.با التي أبدت اهتمامً 
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