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 ةــــــدمــــــمق

 
 
 

شأن مجاالت التعاون  ة، واستعراض الوضع الراهن،  م معلومات مرجع قة هو تقد الغرض من هذه الوث
ك، الذ ستنعقد في  رامجها ومشروعاتها، لعرضها على الدورة الثالثین للكومس ك و  25-28للكومس

ة. 2014رن الثاني نوفمبر/تش الجمهورة التر  في اسطنبول، 
 

شأن البنود المدرجة على مشروع جدول األعمال، وذلك  ة، وما یلزم من إجراءات،  قة معلومات مرجع تقدم الوث
ة عن الشرح، فلم یتم  من البند الثاني إلى البند الثالث عشر. ونظًرا ألن بنود جدول األعمال األخر غن

قة.تضمینها في   هذه الوث
 

ك اإللكتروني:  ل بند من بنود جدول األعمال على موقع الكومس سترد التقارر والدراسات التي ستوزَّع مع 
)www.comcec.org.( 
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 بنود مشروع جدول األعمال المفصل
 البند الثاني

ر ة حول تقر ك استراتیج  ذهاوتنفی الكومس
 

 

ك وتنفیذها - ة الكومس  استراتیج
 

عة لمؤتمر القمة 2013في عام  ة الرا ك التي اعتمدتها الدورة االستثنائ ة الكومس ، تم تفعیل استراتیج
ة.  2012أغسطس/آب  14-15اإلسالمي، التي انعقدت في  ة السعود المملكة العر رمة،  ة الم  في م

 

ة تنفیذ محدد ة آل ة فر العمل؛ وتقدم االستراتیج ة،فهي آل ة تحدیدا جیدا. أما األداة األولى لتفعیل االستراتیج
اشرة للخبراء في البلدان األعضاء في مجاالت التعاون، من خالل  ة الفاعلة والم ة المشار إذ تكفل االستراتیج

م المعارف ونش ادل االجتماعات المنتظمة التي تعقدها فرق العمل. وتهدف فرق العمل إلى تقد رها، وٕالى ت
ما تنشئ ة مالئمة لترسیخ الخبرات والممارسات الجیدة.  اسات  أساس من أرض التفاهم المشترك وتقرب الس

ة. ة في مجال التنم الت مشتر ما بین الدول األعضاء من أجل التصد لما تواجهه من مش  ف
 

ك، فهي "إدارة دور  ة الكومس ة لتنفیذ استراتیج ة دورة إدارة أما األداة الثان ة المشروعات". وتتضمن االستراتیج
ة في فرق العمل أن تقدم مشروعاتها المطلوب  ن للبلدان األعضاء المشاِر م ة، حیث  العمل مشروعات تتسم 

ك.  تب تنسی الكومس قدمها م طر المنح التي  لها،   تمو
 

ك في عام  ة الكومس ك، عقدت فرق  . وفي إطار2013بدأت مرحلة تنفیذ استراتیج ة الكومس تنفیذ استراتیج
التعاون المالي)، وتشاورت  ك المعني  العمل أرعة اجتماعات إلى اآلن (ثالثة اجتماعات لفر عمل الكومس
ل فر من فرق العمل  ل مجال من مجاالت التعاون. وترد تفاصیل  ا والموضوعات المهمة في  شأن القضا

 لصلة. تحت بنود جدول األعمال ذات ا

  
ه الدعوة األولى للمشروعات في  ة إدارة دورة المشروعات، تم توج . 2013سبتمبر/أیلول  2وفي إطار آل

بیًرا بهذه الدعوة.  عة لمنظمة التعاون اإلسالمي، اهتماًما  وأبدت الدول األعضاء، والمؤسسات ذات الصلة التا
ة للمشروعات في  ك اإللكتروني،  2014/آذار مارس 9وجر اإلعالن عن القائمة النهائ على موقع الكومس

ك. وقد تم إطالق مرحلة  15حیث حصل  تب تنسی الكومس مشروًعا على ح الحصول على منحة من م
م في  ع الذ أق سان  2التنفیذ للمشروعات في حفل التوق ة  2014أبرل/ن في أنقرة. أما الدعوة الثان

المهلة  انتهت، حیث 2014سبتمبر/أیلول  1ارة دورة المشروعات، في للمشروعات، فقد تم توجیهها في إطار إد
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م المشروعات في  ك  ت. و 2014سبتمبر/أیلول  30الممنوحة لتقد رد الوثائ ذات الصلة على موقع الكومس
)www.comcec.org.( 
  

ة تنفیذ عن ونتج ك استراتیج ة األنشطة عدد في ةهائل زادة الكومس ك، نظمتها التي السنو  الكومس
ما. عنها صدرت التي والمطبوعات ك نظمت فقد االجتماعات، یتعل وف  عام في اجتماعا 15 الكومس

المثل،. 2014 ك أصدرت و   .2014 عام في مطبوعا 33 الكومس
 

ة التنسی والتواصل بین  قتضي فعال ة  ان نجاح تنفیذ االستراتیج تب تنسی ولما  الدول األعضاء وم
ما  ل دولة من الدول األعضاء لكل مجال من مجاالت التعاون.  ك، فقد تم تحدید نقا اتصال في  الكومس
سالسة  ة  ات االستراتیج ة لنقا االتصال، وذلك لضمان عمل آل ك اجتماعات سنو تب تنسی الكومس عقد م

فاءة.    و
 

ك في انعقد االجتماع الثاني لنقا ا ، في أنقرة 2014یونیو/حزران  4-5التصال لفرق عمل الكومس
قاتهم  ك، واإلحاطة بتعل ة، بهدف االطالع على تجارب نقا االتصال لفرق عمل الكومس الجمهورة التر
ن أن تنهض  م ین التي  غرض الحصول على اقتراحات المشار ة خالل السنة األولى، و حول تنفیذ االستراتیج

ل فر من فرق العمل. مستو    جهود التعاون المبذولة في 
 

ون لجهود التعاون، التي تبذلها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في المجال  إضافًة إلى ذلك، س
ك. في هذا المقام، وتماشًا مع القرار ذ  ة الكومس ة خاصة في تحقی أهداف استراتیج ، أهم االقتصاد

ة والعشرن التي انعقدت في الصلة الصادر عن لجنة  ار  13الدورة الثان في أنقرة، على هامش  2013مایو/أ
ك  تب تنسی الكومس عة، أبلغت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي م االجتماع التاسع والعشرن للجنة المتا

ك والنواتج المتوقعة. وتنظم هذه  ة الكومس ما یتف مع أهداف استراتیج المؤسسات األنشطة قائمة أنشطتها، 
ك.  ة الكومس  التي ستساعد في تحقی أهداف استراتیج

 

عة  األنشطة التي ستنظمها المؤسسات ذات الصلة التا ك، في دورتها التاسعة والعشرن،  ما رحبت الكومس
ة ة التجارة، والبنك اإلسالمي للتنم ز اإلسالمي لتنم ز أنقرة، والمر ، والغرفة لمنظمة التعاون اإلسالمي (مر

اسي والمعاییر  ة للتجارة والصناعة والزراعة، واالتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر، ومعهد التوحید الق اإلسالم
ك.  ة الكومس  للبلدان اإلسالمي)، وذلك تماشًا مع استراتیج

 
 

ك، في اجتماعها الثالثین الذ انعقد في  عة للكومس ار  7-8رحبت لجنة المتا ما ف 2014مایو/أ ي أنقرة، 
ة بها، وما أحرزته من تقدم  ك من نجاح في اجتماعاتها حول مجاالت التعاون المعن حققته فرق عمل الكومس
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ما 2014في تنفیذ مشروعات التعاون المخطط لها في عام  ك.  ، في إطار إدارة دورة المشروعات للكومس
ك، و  تب تنسی الكومس ة التجارة، أعرت اللجنة عن تقدیرها لما بذله م ز اإلسالمي لتنم ز أنقرة، والمر مر

ة للتجارة والصناعة والزراعة، واالتحاد اإلسالمي لمالكي  ة، والغرفة اإلسالم ومجوعة البنك اإلسالمي للتنم
ك. ة الكومس ة، من جهود نحو تنفیذ استراتیج اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم  البواخر، ومعهد التوحید الق

 
ة:اإلجراءات  ك وتنفیذها.  المطلو ة الكومس استراتیج ك الدورة علما  تب تنسی الكومس ط م ح   س

 

 
 

ر - عة للجنة الثالثین االجتماع تقر ك عن المنبثقة المتا   الكومس

ك في یومي عة المنبثقة عن الكومس ار  8و 7انعقد االجتماع الثالثون للجنة المتا ، في أنقرة 2014مایو/أ
ك، الجمهورة التر  ة. واستعرضت اللجنة تنفیذ البرامج والمشروعات المدرجة على جدول أعمال الكومس

ك. ات لعرضها أمام الدورة الثالثین للكومس  وأعدت التوص
 

ة:  ك علما، فیدورتها الثالثین، اإلجراءات المطلو ك بإحاطة الكومس عة للكومس قوم مقرر لجنة المتا س
ات التي خرجت بها لجنة عة في اجتماعها الثالثین. التوص  المتا

 
 

 البند الثالث
 اإلسالمي التعاون  لمنظمة العشر  العمل برنامج تنفیذ

 
صورة دورة تقارر استعراض لما جر تنفیذه من برنامج العمل  ترفع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

ة الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمي لعام العشر لمنظمة التعاون اإلسالمي، الذ اعتمدته الدورة االس تثنائ
2005. 

 

عة، في اجتماعها الثالثین، تنفیذ برنامج العمل العشر لمنظمة التعاون اإلسالمي.  ما ناقشت لجنة المتا
ودعت اللجنة إلى تحقی أهداف برنامج العمل العشر لمنظمة التعاون اإلسالمي، وناشدت الدول األعضاء 

 التعاون اإلسالمي ببذل الجهود الالزمة لبلوغ أهداف البرنامج. ومؤسسات منظمة 
 

ة:  ك علما، اإلجراءات المطلو من المتوقع أن تقوم األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بإحاطة الكومس
ما ُأحرز من تقدم في تنفیذ برنامج العمل العشر لمنظمة التعاون   اإلسالمي.في أثناء انعقاد دورتها الثالثین، 
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ع  البند الرا
ة التطورات ة االقتصاد    خاصة إشارة مع العالم

 اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان إلى
 

ر االقتصاد السنو حول البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  -  التقر
 

ك، ة عشرة للكومس ز أنقرة بإعداد تقرر  في ضوء القرار ذ الصلة، الذ صدر عن الدورة الثان قوم مر
عه من آثار على البلدان األعضاء في منظمة  ة األخیرة، وما تستت ة العالم سنو حول التطورات االقتصاد

ك. ة للكومس قدمه أمام الدورات السنو  التعاون اإلسالمي، و
 

ة  ز أنقرة التطورات االقتصاد ة، یلخص مر ة السنو ة، على الصعیدین وفي هذه التقارر االقتصاد والمال
اسات للبلدان األعضاء. الس ة  ات المعن عض التوص قدم  مي، و  العالمي واإلقل

 

ة:  ضم اإلجراءات المطلو ة ، و ة العالم ز أنقرة تقررا عن التطورات االقتصاد قدم مر من المتوقع أن 
ادل الب اسات. ومن المتوقع أن تت الس ة  ات المعن لدان األعضاء وجهات نظرها، مجموعة من التوص

ة األخیرة.  ة والمال التطورات االقتصاد ذلك تجارها المتعلقة   واقتراحاتها، وتوقعاتها حول هذا الموضوع، و
 
 

 البند الخامس
ة التجارة في التوسع ما البین   األعضاء البلدان بین ف

 اإلسالمي التعاون  منظمة في
 

ك، عقد التجارة هي أحد مجاالت التعاون الو  ة الكومس ك. وفي إطار تنفیذ استراتیج ة الكومس اردة في استراتیج
التجارة   اجتماعات إلى یومنا هذا.  أرعةفر العمل المعني 

 

ك، رحبت  عمل لفر والثاني األول االجتماعین انعقاد والعشرن، التاسعة دورتها انعقاد أثناء في الكومس
ك ك عمل لفر اتصالها نقا تقدم لم التي األعضاء الدول من بتوطل التجارة، المعني الكومس  الكومس
ة تشارك وأن بذلك، تقوم أن التجارة المعني  .الالحقة الفر اجتماعات في فاعل
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ك في دورتها التاسعة والعشرن، انعقد االجتماع الثالث  ا مع القرار ذ الصلة، الصادر عن الكومس وتماش
التجارة في لفر عمل الكومس ا  27ك المعني  ان  2014فبرایر/ش ة، و الجمهورة التر في أنقرة، 

فاءة  ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: النهوض  ة ف سیر التجارة البین موضوعه "ت
ادل ممثلو الدول ا ة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". وت ألعضاء ما اإلجراءات الجمر

ة في بلدانهم.  ات، في مجال اإلجراءات الجمر اكتسبوه من خبرات، وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحد
ما بین  ة ف سیر التجارة البین عنوان "ت ما: دراسة  النظر في الدراسات، والس ون في االجتماع  وقام المشار

ة في الدول األعضاء في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: النهوض  فاءة اإلجراءات الجمر
ة للتجارة لعام  ك حول "اآلفاق المستقبل تب تنسی 2014منظمة اإلسالمي"، وتقرر الكومس " الذ أعده م

ه االجتماع من نتائج، تحت اسم "محضر االجتماع  ك ما خرج  تب تنسی الكومس ك. وقد نشر م الكومس
ك الثالث لفر عمل الكومس ل المنشورات والعروض على الموقع اإللكتروني للكومس التجارة". ترد  ك المعني 

)www.comcec.org ( 
 

التجارة في  انعقد ك المعني  ع لفر عمل الكومس ر/تشرن األول  23االجتماع الرا ون 2014أكتو ، وس
ات التجارة ال ة وجهود تحرر التجارة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، موضوعه "اتفاق تفضیل

ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ات التجارة ف یز الخاص على نظام األفضل  مع التر
ادل ات من وواجهوه إنجازات، من وحققوه خبرات، من اكتسبوه ما األعضاء الدول ممثلو وت  تحرر جالم في تحد

ات نظام حول المشاورات امتدت ذلك، إلى إضافةً  .التجارة ما التجارة األفضل  منظمة في األعضاء الدول بین ف

ة نصائح وضع بهدف اإلسالمي، التعاون  اسات معن ون  ونظر .النظام ترشید ومن شأنها الس  في المشار

ات"  اسم الدراسة في االجتماع ة التجارة اتفاق  منظمة في األعضاء البلدان في التجارة تحرر وجهود التفضیل

یز مع اإلسالمي التعاون  ات نظام على الخاص التر ما التجارة األفضل  منظمة في األعضاء البلدان بین ف

ذلك ؛"اإلسالمي التعاون  تب أعده الذ تقررنظروا في ال و ك تنسی م ة اآلفاق" عنوان الكومس  المستقبل

تب نشر وقد ."منقَّحة نسخة-2014 لعام للتجارة ك تنسی م  اسم تحت نتائج، من االجتماع ه خرج ما الكومس

ع االجتماع محضر"  اإللكتروني الموقع على والعروض المنشورات ل تردو  ."التجارة المعني العمل لفر الرا

ك   ).www.comcec.org( للكومس
 

انون األول  9-10افسة في المن ما انعقدت حلقة العمل حول ممارسات قانون  سمبر/ في اسطنبول،  2013د
ك. وٕاضافًة إلى ذلك، انعقد  ا مع القرار ذ الصلة الذ صدر عن الدورة التاسعة والعشرن للكومس وذلك تماش
ال التآزر مع  ط التجارة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: تعزز أش منتد حول "أجهزة تنش

  في الشارقة، دولة اإلمارات المتحدة. 2014مارس/آذار  17-18، في القطاع الخاص"
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ة قوم: اإلجراءات المطلو تب س ك تنسی م ك، بإحاطة الكومس  نتائج حول الثالثین، دورتها في الكومس

ع الثالث االجتماعین ك عمل لفر والرا  .التجارة المعني الكومس
 

 أسئلة مطروحة للنقاش:
ات ما )أ ن یف الجمارك؟ تحدیث شأن بلدك واجههای التي العق ات؟ هذه إزالة م   العق
ة الخصائص ما )ب س ات تنفیذ لنجاح الالزمة الرئ ة التجارة اتفاق  منظمة منطقة في التفضیل

 اإلسالمي؟ التعاون 
ن الذ الدور ما )ج  في التجارة تحرر إلى الرامي الجهد شأن الخاص القطاع ه قوم أن م

ن یف ؟األعضاء الدول ا تحسین م ات من الخاص القطاع على تعود التي المزا  اتفاق
ة؟ التجارة  التفضیل

  

رد ًضا و ك أعمال جدول على أ ة مهمة، ومشروعات برامج عدة الكومس ما التعاون  تعزز غ  بین ف
ما. التجارة مجال في اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  شطةواألن البرامج عض یلي وف

ات نظام: المستمرة ما التجارة األفضل  اإلسالمي، التعاون  منظمة في األعضاء الدول بین ف
ة، التجارة والمعارض ة والخرطة اإلسالم ة والمساعدة التجارة، لتعزز االسترشاد طة الفن  المرت
ة، التجارة منظمة ل وأنشطة العالم اسي التوحید لمعهد التجارة وأنشطة التجارة، تمو  والمعاییر الق
ة للبلدان  .اإلسالم

 

ات نظام - ة األفضل ما التجار   اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان بین ف
 

ك  ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي هو أهم مشروعات الكومس ات التجارة ف نظام األفضل
قوم النظام على ثال ة. و ول خطة التعرفة لتعزز التجارة البین روتو ة اإلطار، و ات، أال وهي: اتفاق ث اتفاق
ة قواعد المنشأ.  ة (برتاس)، واتفاق  التفضیل

ة إلى 2002في عام ادئ العامة للمفاوضات الرام ة اإلطار التي تحدد القواعد والم ، دخلت حیز النفاذ اتفاق
ما بین الدول األعضاء  ات التجارة ف ا إنشاء نظام األفضل في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي فبرایر/ش

ة اإلطار، وذلك بوضع معدالت 2010 ّمل اتفاق ة الذ  ول خطة التعرفة التفضیل ، دخل حیز النفاذ بروتو
قها لتحدید منشأ المنتجات المؤهلة  ة. أما قواعد المنشأ التي سیتم تطب ض ملموسة للتعرفات الجمر تخف

از  ما بین الدول األعضاء في منظمة للحصول على االمت ات التجارة ف ة، وفقا لنظام األفضل ات التفضیل
. ومن ثم، فقد اكتمل األساس 2011التعاون اإلسالمي، فقد دخلت تلك القواعد حیز النفاذ في أغسطس/آب 

 القانوني لهذا النظام.
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ما بین الدول األعضاء في م ات التجارة ف نظمة التعاون اإلسالمي، یجب أن من أجل تفعیل نظام األفضل
م قائمتها  التزامن مع تقد ات النظام،  ُتكمل عشر دول أعضاء على األقل خطوات التصدی على اتفاق
ا عدد البلدان األعضاء التي نفذت الشرطین عشرة بلدان؛  بید أن من بینها خمسة  ازات. وقد بلغ حال االمت

ة المتحدة، وقطر، وعمان، والمملكة بلدان أعضاء في مجلس التعاون الخلیجي  حرن، واإلمارات العر (ال
ما بین الدول األعضاء في مجلس التعاون الخلیجي، ُیلزم  ي ف ة)، حیث یوجد اتحاد جمر ة السعود العر
ا. وقد قدمت األمانة العامة لمجلس التعاون الخلیجي قائمة  ین تنفیًذا مشتًر أعضاءه بتنفیذ الشرطین المطلو

ات. فلكي ا مل الكوت إجراءات التصدی على االتفاق ًة عن األعضاء الخمسة. ورغم ذلك، لم ُ ا ازات ن المت
ول خطة  ت إجراءات بروتو مل الكو ون النظام مفعًَّال في بلدان مجلس التعاون الخلیجي، یجب أن ُ

ما بین الدو  ات التجارة ف ة الخاصة بنظام األفضل ل األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التعرفة التفضیل
 (برتاس) وقواعد المنشأ. 

 

ك، في دورتها التاسعة والعشرن، طلبها إلى الدول األعضاء التي أكملت إجراءات التصدی  ررت الكومس وقد 
أن تقدم  ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  ات التجارة ف ات نظام األفضل قوائم على اتفاق

ة  ازات الخاصة بها إلى األمانة العامة للجنة المفاوضات التجارة، وأن ُتكمل ما یلزم من تدابیر داخل االمت
ك من لجنة المفاوضات التجارة أن تنظر في عقد  ما طلبت الكومس ة وٕادارة لتفعیل هذا النظام.  تشرع

ة العدد المط ات جلستها، عندما تقوم الدول األعضاء المستوف ات نظام األفضل لوب، للتصدی على اتفاق
ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ازات الخاصة  -التجارة ف طلبت منها إرسال قوائم االمت

 بها إلى األمانة العامة للجنة المفاوضات التجارة.
 

ز نظم ذلك، إلى إضافةً  ة اإلسالمي المر ات نظام" حول اصالخ للقطاع ندوة التجارة لتنم  التجارة األفضل
ما  الشارقة، في 2014 آذار/مارس 19-20 في" اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول بین ف

ة اإلمارات ز نظم ما. المتحدة العر ة اإلسالمي المر ة أخر  ندوة التجارة لتنم ات نظام" اسم تدرب  األفضل
ما التجارة  في ،2014 أیلول/سبتمبر 15-16 في ،"اإلسالمي التعاون  منظمة يف األعضاء الدول بین ف
 . عمان سلطنة مسقط

 

ة  ز اإلسالمي لتنم ه المر ك، في اجتماعها الثالثین، عن تقدیرها لما قام  عة للكومس أعرت لجنة المتا
ات التوع م فعال ة للتجارة والصناعة والزراعة، من جهد لتنظ ة من أجل رفع مستو التجارة، والغرفة اإلسالم

ومة والقطاع الخاص في الدول األعضاء حول  االوعي بین مسؤولي الح ما  مزا ات التجارة ف برنامج األفضل
 بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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ة:  ًة عن األمانة العامة للجنة المفاوضات التجااإلجراءات المطلو ا ك، ن تب تنسی الكومس قوم م رة، س
ما بین  ات التجارة ف ما ُأحرز من تقدم في تفعیل نظام األفضل ك علما، في دورتها الثالثین،  بإحاطة الكومس

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
 

 أسئلة مطروحة للنقاش:
 

ات نظام تنفیذ إن )أ ما التجارة األفضل  اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول بین ف
ون  ناجًحا یًذاتنف ة أمرا س ة في غا ضائع نقل على القدرة زادة أجل من األهم ما ال  بین ف

ة التدابیر ما. األعضاء البلدان ن التي اإلضاف  وجذب النظام، تنفیذ من لإلسراع اتخاذها م
ة اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان من أكبر عدد ه؟ للمشار  ف

ن یف )ب ات نظام تنفیذ في لإلسراع األعضاء لبلدانا وعي رفع م ما التجارة األفضل  بین ف
 .امال تنفیذا اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول
 

ة المعارض - ة التجار  اإلسالم
 

ل سنتین في أحد البلدان األعضاء في  ة مرة  ة التجارة المعارض التجارة اإلسالم ز اإلسالمي لتنم م المر ق
ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. منظمة  ة ف ع التجارة البین ة تشج غ التعاون اإلسالمي، 

م  ا إسالمًا إلى یومنا هذا، حیث أق ة التجارة أرعة عشر معرًضا تجاًر ز اإلسالمي لتنم وقد نظم المر
ع عشر من  ر/تشرن األول إل 28المعرض التجار اإلسالمي الرا في  2013نوفمبر/تشرن الثاني  1ى أكتو

 طهران. 
 

ل قطاع في  م معارض خاصة  ة التجارة بتنظ ز اإلسالمي لتنم قوم المر اإلضافة إلى تلك المعارض، 
ة الحالل في منظمة التعاون اإلسالمي في  م المعرض الثاني لألغذ -18الدول األعضاء. في هذا اإلطار، أق

انون األول  16 سمبر/ ع للصناعات  2013د م المعرض السا ة المتحدة. وأق الشارقة، في اإلمارات العر
ة في منظمة التعاون اإلسالمي في  سان  13-16الغذائ ة.  2014أبرل/ن ة السعود في جدة، المملكة العر

ة في الدول األ ة المنزل ور، واألجهزة الكهرائ م المعرض األول لألثاث، والد عضاء في وٕاضافًة إلى ذلك، أق
ار  11-14منظمة التعاون اإلسالمي، في  م معرض  2014مایو/أ ة، وأق ة السعود المملكة العر في جدة، 

ار، بجمهورة السنغال.  2014یونیو/حزران  26-29الصحة الثاني لمنظمة التعاون اإلسالمي في   في د
 

العروض ا ك، في اجتماعها الثالثین،  عة للكومس ا، وجمهورة رحبت لجنة المتا مة من جمهورة غین لمقدَّ
ة: ة، الستضافتها للمعارض التجارة اإلسالم ة السعود الخامس عشر، والسادس عشر،  العراق، والمملكة العر

ع عشر ، في  ، على التوالي. طلبت اللجنة من الدول األعضاء أن تشجع 2019، و2017، و2015والسا
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ة الفاعلة  ز اإلسالمي القطاع الخاص على المشار ما طلبت من المر ة،  في المعارض التجارة اإلسالم
شأن المعارض التجارة  ك  تقارر منتظمة عن سیر العمل،  ة التجارة أن یرفع إلى دورات الكومس لتنم

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ة، وغیرها من المعارض المتخصصة  اح  والس
 

ة:  شأن التطورات األخیرة من اإلجراءات المطلو ة التجارة تقرًرا  ز اإلسالمي لتنم المتوقع أن یرفع المر
ك. ة أمام الدورة الثالثین للكومس المعارض التجارة اإلسالم  المتعلقة 

 

 أسئلة مطروحة للنقاش:
i( ة؟ التجارة المعارض أداء تقّم یف ن یف اإلسالم   التجارة؟ المعارض أداء تحسین م

 
 
ة طةالخر - ز الخاصة االسترشاد ة التجارة بتعز ما البین  منظمة في األعضاء البلدان بین ف

 اإلسالمي التعاون 
 

ما بین  ة ف ة الخاصة بتعزز التجارة البین ع والعشرن، الخرطة االسترشاد ك، في دورتها الرا اعتمدت الكومس
ك، البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. تماشًا مع ال قرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومس

ونة من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي،  -مجموعة خاصةبوصفها  -ُأنشئت المجموعة التشاورة  وهي م
ة الذ یهدف إلى تحقی  عة تنفیذ البرنامج التنفیذ للخرطة االسترشاد من حجم التجارة  %20وذلك لمتا

ما بین البلدان األعض ة ف حلول البین  . 2015اء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 

ة إلى اآلن ستة اجتماعات، حیث انعقد االجتماع األخیر في  ا  3-4وقد عقدت المجموعة التشارو فبرایر/ش
في مراكش، المغرب. وفي االجتماع السادس للمجموعة التشاورة، أكدت المجموعة على أنها ستجر  2014

ما شامال ألثر األنشطة ة  تقی ام بها لبلوغ هدف تحقی نس ما بین  %20التي تم الق ة ف من حجم التجارة البین
حلول   . 2015البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 

ة:  صفته المنس للبرنامج التنفیذ اإلجراءات المطلو ة التجارة،  ز اإلسالمي لتنم قوم المر من المتوقع أن 
ة،  برفع تقرر حول نتائج االجتماع السادس للمجموعة التشاورة، وحول وضع تنفیذ للخرطة االسترشاد

ك خالل انعقاد دورتها الثالثین.  ة، إلى الكومس  الخرطة االسترشاد
 

 أسئلة مطروحة للنقاش:
ة اإلنجازات ما )أ س ات تمت، التي الرئ ة والتحد س  الخرطة إطار في ظهرت، التي الرئ

ة ة لتجارةا لتعزز االسترشاد ما البین  اإلسالمي؟ التعاون  منظمة في األعضاء البلدان بین ف
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ة المساعدة - ة التجارة منظمة المتصلة الفن  العالم
 

ة من أجل االستفادة من النظام الدولي  ك أعضاءها على االنضمام لمنظمة التجارة العالم تشجع الكومس
ز للتجارة، على أساس من اإلنصاف والعدل. لهذا الغرض ة، والمر ، تنظم مجموعة البنك اإلسالمي للتنم

منظمة التجارة  ا المتعلقة  شأن القضا ة والندوات وحلقات العمل،  ة التجارة، الدورات التدرب اإلسالمي لتنم
حق النفع للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  ما  ة،   العالم

 
ك، في اجتماعه رحبت عة للكومس ه المؤتمر الوزار التاسع لمنظمة التجارة لجنة المتا ما خرج  ا الثالثین، 

ة الذ انعقد في  انون األول  3-6العالم سمبر/ ا، من قرار انضمام جمهورة  2013د س الي، بإندون في 
ة ال ز اإلسالمي لتنم ة، والمر ما طلبت اللجنة من البنك اإلسالمي للتنم ة؛  من لمنظمة التجارة العالم تجارة  ال

ة للدول األعضاء في منظمة التعاون  شرة والمؤسسات قها من أجل تعزز القدرات ال توحید جهودهما وتنس
سیر دمجهما الكامل في النظام التجار المتعدد األطراف، على أساس من اإلنصاف  ة ت غ اإلسالمي، 

 والعدل.
 

ة اإلجراءات ة،لل اإلسالمي البنك یرفع أن المتوقع من:المطلو ز تنم ة اإلسالمي والمر  عن تقرًرا التجارة، لتنم
ك إلى المجال هذا في أنشطتهما  . الثالثین دورتها في الكومس

 
 أسئلة مطروحة للنقاش:

ة، أو االنضمام إلیها؟ في هذا  )أ ات التي یواجهها بلدك في تنفیذ شرو منظمة التجارة العالم ما التحد
ات بلدك من المسا ة.اإلطار، ما متطل منظمة التجارة العالم ة المتعلقة   عدة الفن

 
 

ل أنشطة -  التجارة تمو
 

ة إن ان سورة سبل إلى الوصول إم ل الكلفة م سر التي المحورة العوامل من هي التجارة لتمو  المعامالت ت
اق، هذا في. األعمال رجال بین التجارة ك ادرت الس ل برنامج" بإنشاء الكومس  یدیره الذ ،"الصادرات تمو
ة، اإلسالمي البنك ة التجارة تعزز أجل من للتنم ما البین  التعاون  منظمة في األعضاء البلدان بین ف

ة اإلسالمي البنك ان. اإلسالمي ل أنشطة قوم الذ هو للتنم ة، صورة التجارة تمو س  برنامج إطار في رئ
ل ة المؤسسة تفعیل تم حتى الصادرات، تمو ةال اإلسالم ل دول عة التجارة لتمو  اإلسالمي البنك لمجموعة التا
ة ا ل دمج جر  المؤسسة، تفعیل ومنذ. للتنم ل قضا ة اإلسالمي البنك مجموعة داخل التجارة تمو  في للتنم

ما ذلك، إلى إضافة. المؤسسة ك، عن الصادر الصلة ذ القرار مع یتف و  المؤسسة ُأنشئت الكومس
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ة ة، اإلسالمي البنك مجموعة ضمن الصادرات وائتمان الستثمارا لتأمین اإلسالم  مهام تضطلع وهي للتنم
 . التجار لها یتعرض قد التي المخاطر من یخفف ما ات،ر الصاد ائتمان على التأمین

 

ادل  ة من أنشطة لت ه الجمهورة التر ما قامت  ك علما، في دورتها التاسعة والعشرن،  طت الكومس أح
االت اعتماد خبرات ب ، ومن تعاون مع و م) مع الدول األعضاء األخر نك اعتمادات التصدیر (بنك اكس

ة الجانب. ة تعزز التجارة الثنائ غ  التصدیر في الدول األعضاء األخر 
 

ة اإلسالمي البنك مجموعة ترفع عة لجنة اجتماعات إلى تقرًرا دورة صورة للتنم ك، ودورات المتا  الكومس
ل أنشطتها حول  .التجارة لتمو

 

ة:  ك، في أثناء اإلجراءات المطلو ة تقرًرا إلى الكومس من المتوقع أن ترفع مجموعة البنك اإلسالمي للتنم
ل التجارة، وتأمین مخاطر ائتمان الصادرات.  ة بتمو  انعقاد دورتها الثالثین، حول أنشطتها المعن

 

 أسئلة مطروحة للنقاش:
ات ما )أ ل آل اسات بلدك طب هل بلدك؟ ینفذها التي جارةالت تمو  ستفید ي محددة برامج/س

ل خدمات من أكبر استفادة األعمال مجتمع ة المؤسسة تقدمها التي التجارة تمو  اإلسالم
ة ل الدول  التجارة؟ لتمو

 

طة أنشطة - اسي التوحید معهد بها قوم التجارة مرت ة للبلدان والمعاییر الق   اإلسالم
 

عة لمنظمة التعاون اإلسالمي،  معهد ة هو إحد المؤسسات التا اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم التوحید الق
ة اإلسهام في توفی المعاییر في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. یهدف  مسؤول ضطلع  و

ة، من أجل تعزز التجارة ما بین البلدان األعضاء. المعهد إلى توفی المعاییر، وٕازالة الحواجز الفن  ف
 

ا  ة تتناول قضا ة. وقد ُأنشئت مؤخًرا ثمان لجان فن ثَّف جهوده وأنشطته التعاون تماشًا مع مهمة المعهد، فقد 
ة الحاللما بین  ا األغذ ة قضا ة.  والمواقع الخدم اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم ، تحت مظلة معهد التوحید الق

المعهد، حیث ارتفع عدد أعضائه إلى  زداد اهتمام الدول األعضاء  الول تشرن ا ر/اكتوعضًوا في  29و
2014 . 

 

ة:  ة بإطالع ستقوم األمانة ااإلجراءات المطلو اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم لعامة لمعهد التوحید الق
أنشطة المعهد في مجال التجارة. المستجدات األخیرة المتعلقة  ك، في دورتها الثالثین،   الكومس
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 أسئلة مطروحة للنقاش:
اسي التوحید معهد أنهى )أ ة للبلدان والمعاییر الق غة إضفاء مراحل بنجاح اإلسالم  الص

ة،ال ة لجان ثماني وشَّل مؤسس ام أجل من فن ن التي التدابیر ما. مهامه الق  اتخاذها م
ع   األعضاء؟ الدول في وخدماته المعهد التعرف نطاق لتوس

 
 

 البند السادس
ز  االقتصاد التعاون  في الخاص القطاع دور تعز

 الخاص القطاع اجتماعات -
 

ة للقطاع الخاص في ا ة القو ك، وغیرها من االجتماعات ذات الصلة والخاصة إن المشار جتماعات الكومس
ة  منظمة التعاون اإلسالمي، هي أمر ال غنى عنه لتحقی نتائج ناجحة. لهذا الغرض، تنظم الغرفة اإلسالم
للتجارة والصناعة والزراعة اجتماعات القطاع الخاص، وترفع تقارر دورة حول نتائج هذه االجتماعات إلى 

ة من اجتماعات القطاع الخاص هو توفیر منبر الكوم س ك في أثناء انعقاد دوراتها. وأحد األهداف الرئ س
ما بینهم.  ط جدیدة ف لممثلي القطاع الخاص في الدول األعضاء من أجل اكتشاف فرص جدیدة، وٕانشاء روا

 المعني الخاص قطاعلل عشر السادس االجتماع وانعقداجتماعا للقطاع الخاص.  16وقد انعقد إلى اآلن 
ة والمشارع التجارة في االستثمار بتعزز ما المشتر ة الدول بین ف  ،2014 آذار/مارس 19-20 في اإلسالم

ة اإلمارات الشارقة، في  .المتحدة العر
 

عة، لجنة رحبت م العرض الثالثین، اجتماعها في المتا ة الجمهورة من المقدَّ م التر ةالثا العمل حلقة لتنظ  ن
 في وذلك ،"اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول في التجار  السجل هیئات بین التعاون  تعزز" حول
ا في 2015 عام   .تر

 

ة:  ة للتجارة والصناعة والزراعة تقررا عن التطورات اإلجراءات المطلو من المتوقع أن تقدم الغرفة اإلسالم
اجتماعات القطاع ا  لخاص. األخیرة المتعلقة 

 
 أسئلة مطروحة للنقاش:

ن اتخاذها  )أ م ة األخر التي  بجانب الجهود المتواصلة للقطاع الخاص، ما الخطوات اإلضاف
، تحت مظلة  ة في إطار جهود التعاون االقتصاد ة أكثر فاعل ة القطاع الخاص مشار لمشار

ك؟  الكومس
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ع  البند السا
 تحسین النقل واالتصال

 
ة ك أهم ما بین الدول األعضاء؛ إذ إن هذا  تولي الكومس التعاون في مجال النقل واالتصال ف قصو للنهوض 

ك.  ة الكومس  المجال هو من مجاالت التعاون التي حددتها استراتیج
 

النقل واالتصال، واجتمع إلى اآلن أرع مرات؛ ومنذ  ة، ُأنشئ فر العمل المعني  وفي إطار تنفیذ االستراتیج
ك مرتین.انعقاد الدور  ك، اجتمع فر عمل الكومس  ة التاسعة والعشرن للكومس

 

ك، رحبت  عمل لفر والثاني األول االجتماعین انعقاد والعشرن، التاسعة دورتها انعقاد أثناء في الكومس
ك  عمل لفر اتصالها نقا تقدم لم التي األعضاء الدول من وطلبت واالتصال؛ النقل المعني الكومس

كالكو  ة تشارك وأن بذلك، تقوم أن واالتصال النقل المعني مس  .الالحقة الفر اجتماعات في فاعل
 

ك عن الصادر الصلة، ذ القرار إطار وفي  لفر الثالث االجتماع انعقد والعشرن، التاسعة دورتها في الكومس
ك عمل ة، الجمهورة أنقرة، في 2013 آذار/مارس 13 في واالتصال النقل المعني الكومس ان التر  و

ر" موضوعه ضائع نقل تطو ال: الوسائط متعدد ال ة األش ات للتنفیذ الحال ة والتوص اسات المعن ادل". الس  وت
ات من وواجهوه إنجازات، من وحققوه خبرات، من اكتسبوه ما األعضاء الدول ممثلو ضائع نقل مجال في تحد  ال
ما الدراسات، في الدول ممثلو ظرون. بلدانهم في الوسائط المتعدد ر" والس ضائع نقل تطو  الوسائط المتعدد ال
ما ضائع نقل تنفیذ وضع: اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان بین ف ما الوسائط متعدد ال  بین ف

ك وتقرر ،"اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان ة اآلفاق" حول الكومس  ،"2014 لعام للنقل المستقبل
تب أعده الذ ك تنسی م ك موقع على وترد. الكومس ل االجتماعات، محاضر اإللكتروني الكومس  و

 )www.comcec.org( الصلة ذات والعروض المنشورات
 

ع االجتماع انعقد ك عمل لفر الرا ان ،2014 أیلول/بتمبرس 11 في واالتصال النقل المعني الكومس  و
ال وضع" موضوعه ة اتصال أش احة استدامة أجل من جو ما الس ادل". األعضاء الدول بین ف  الدول ممثلو وت
ات، من وواجهوه إنجازات، من وحققوه خبرات، من اكتسبوه ما األعضاء ذا تحد قهم و اسات تطب ة لس  معن
ال بوضع ة اتصال أش حث. بلدانهم في جو تب أعدها التي الدراسات تماعاالج و ك تنسی م  أال ، الكومس
ال وضع" وهي ة اتصال أش احة استدامة أجل من جو ما الس ك تقرر"و ،"األعضاء الدول بین ف  للكومس

ة لآلفاق ك موقع على وترد". منقحة نسخة- 2014 لعام للنقل المستقبل  محاضر اإللكتروني الكومس
ل االجتماعات،  )www.comcec.org( الصلة ذات العروضو  المنشورات و
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ة:  ك علما، في دورتها الثالثین،اإلجراءات المطلو ك بإحاطة لجنة الكومس تب تنسی الكومس قوم م بنتائج  س
التطورات األ النقل واالتصال، و ك المعني  ع لفر عمل الكومس خیرة التي شهدها االجتماعین الثالث والرا

 التعاون في هذا المجال.  
 

 أسئلة مطروحة للنقاش:
ة المرحلة ما )أ ؟ النقل تحرر شأن بلدك شهدها التي الحال  الجو
ر في والخاص العام القطاعین بین الشراكة نموذج من بلدك ستفید هل )ب ة تطو ة البن  األساس

؟ للنقل  الجو
ر في كلفةالت المنخفضة الناقالت دور تقِّم یف )ج ط تطو ة الخدمات روا ة؟ الجو اح  والس

 
 

 البند الثامن
 

احة مستدام وتنافسي  إنشاء قطاع س
 

ارها مصدرا للدخل وفرص العمل والثروة في العدید من البلدان، فإن  اعت احة،  ة المتزایدة للس نظرا لألهم
ك ك قد حددتها مجاال من مجاالت التعاون للكومس ة الكومس  . استراتیج

 

ك، وعقد أرعة اجتماعات  ة الكومس احة، بوصفه جزءا من تنفیذ استراتیج الس وقد ُأنشئ فر العمل المعني 
ع لفر عمل  م االجتماعین الثالث والرا ك، تم تنظ إلى اآلن. ومنذ انعقاد الدورة التاسعة والعشرن للكومس

احة. الس ك المعني   الكومس
 

ك، ورحبت  عمل لفر والثاني األول االجتماعین انعقاد والعشرن، التاسعة دورتها انعقاد أثناء في الكومس
ك احة، المعني الكومس ك عمل لفر اتصالها نقا تقدم لم التي األعضاء الدول من وطلبت الس  الكومس
احة المعني ة تشارك وأن بذلك، تقوم أن الس  .الالحقة الفر اجتماعات في فاعل

 

ما ك عن الصادر الصلة، ذ القرار یتعل وف  االجتماع انعقد فقد والعشرن، التاسعة دورتها في الكومس
ك عمل لفر الثالث احة المعني الكومس ة، الجمهورة أنقرة، في 2014 آذار/مارس 4 في الس ان التر  و

ین" موضوعه احة استثمار مناخ تم ك منطقة في الس ادل". الكومس  من اكتسبوه ما األعضاء الدول ممثلو وت
ات، من وواجهوه إنجازات، من وحققوه خبرات، احة استثمارات مجال في تحد  ذلك، إلى إضافةً . بلدانهم في الس

تب لف األولى دراستین، في النظر تم ك تنسی م ین" وموضوعها بإعدادها، الكومس  استثمار مناخ تم
احة ات: الس ة واآلفاق التحد احة اراتالستثم المستقبل ك منطقة في الس ة ؛"الكومس تب أعده تقرر والثان  م
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ك، تنسی ة اآلفاق" وموضوعه الكومس احة المستقبل  المحورن الدراستان انت حیث ،"2014 لعام للس
سیین ا الذین الرئ ذلك االجتماع، محاضر وترد. االجتماع أثناء المناقشات إلى ثراءً  أضف  المنشورات و
ك موقع على الصلة، ذات والعروض  ).www.comcec.org( اإللكتروني الكومس

 

احة في  الس ك المعني  ع لفر عمل الكومس ان موضوعه 2014سبتمبر/أیلول  4انعقد االجتماع الرا ، و
ك من أجل ا احة في منطقة الكومس لنهوض بجودة خدمات "تعزز قدرات القو العاملة في مجال الس

ادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من إنجازات،  احة". في أثناء االجتماع، ت الس
ون في الدراسة  احة في بلدانهم. إضافًة إلى ذلك، نظر المشار ات، في مجال استثمارات الس وواجهوه من تحد

ك بإعدادها، وعنوان تب تنسی الكومس لف م احة في  ها التي  "تعزز قدرات القو العاملة في مجال الس
احة" ك من أجل النهوض بجودة خدمات الس ك حول" اآلفاق  منطقة الكومس تب تقرر الكومس ، وأعد الم

احة لعام  ة للس ذلك المنشورات والعروض ذات - 2014المستقبل نسخة منقحة". ترد محاضر االجتماع، و
ك  ).www.comcec.orgاإللكتروني ( الصلة، على موقع الكومس

 

أنشطة التعاون المستمرة في مجال التعاون هذا؛ ما یتعل   وف

ة في  - احة الصح ع للس في مشهد، بجمهورة  2013نوفمبر/تشرن الثاني  26-27انعقد المؤتمر الرا
ة.   إیران اإلسالم

احة في ما انعقدت الدورة الثام - انون األول  3-5نة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الس سمبر/  2013د
احة في  ار مدینة الس ات والمعاییر الالزمة الخت ا. واعتمد اجتماع الدورة اآلل انجول، في جامب في 
ما  ة" من منظمة التعاون اإلسالمي,  منظمة التعاون اإلسالمي، ولمنح جائزة "ختم التمیز للحرف الیدو

ذلك، رحب وا احة. و الس ف االجتماع على أعضاء لجنة التنسی من أجل تنفیذ إطار العمل المعني 
احة في  عرض جمهورة النیجر الستضافة الدورة التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الس االجتماع 

2015.  

احة لمنتد الثاني االجتماع انعقد وقد - ك/مياإلسال التعاون  لمنظمة الخاص للقطاع الس  في الكومس
سمبر 17-16 ة، الجمهورة اسطنبول، في 2013 األول انون /د ان التر  موضوعه و

ات" ج أجل من الفعالة التسو استراتیج ة لألماكن الترو اح ك منطقة في الس  حضر". الكومس
تب وممثلو األعضاء، الدول من دولة 18 من والخاص العام القطاعین ممثلو االجتماع  یتنس م

ك، ز اإلسالمي، التعاون  لمنظمة العامة واألمانة الكومس ز أنقرة، ومر ة اإلسالمي والمر . التجارة لتنم
 المتاحة، األدوات من املة مجموعة استعمال یتطلب الفعال التسو أن على الضوء المنتد وسلط
 برامج إعداد ضرورة ىعل شدد ما. اإللكتروني والتسو االجتماعي التواصل وسائط ذلك شمل ما

ادل التدرب ذا الخاص، القطاع لممثلي والت ة العمل وحلقات االجتماعات عقد و  التعامالت المعن
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ك التجارة األعمال مؤسسات بین ، هامش وعلى. للكومس  الخاص القطاع ممثلي لد ان المنتد
 األعمال مؤسسات ینب التعامالت حول نظرائهم، مع اجتماعات عقد فرصة األعضاء الدول من

ك التجارة احة لمنتد الثالث االجتماع وسینعقد. للكومس  التعاون  لمنظمة الخاص للقطاع الس
ك/اإلسالمي  .اسطنبول في ،2015 الثاني انون /ینایر في الكومس

 

ع االجتماع انعقد - ة للجنة الرا ق ة التنس احة المعن  جاكرتا في، 2014 حزران/یونیو 3 في الس
ا ورةبجمه س   .إندون

م تم - احة المعني اإلسالمي التعاون  لمنظمة األول الدولي المنتد تنظ ة الس  2-3 في اإلسالم
ا بجمهورة جاكرتا في ،2014  حزران/یونیو س   .إندون

احة الثاني المعرض سینعقد - ر 19-21 في اإلسالمي التعاون  لمنظمة للس  2015 األول تشرن/أكتو
ة اراتاإلم الشارقة، في   .المتحدة العر

  

ة اإلجراءات قوم :المطلو تب س ك تنسی م ك بإحاطة الكومس  بنتائج الثالثین، دورتها في علما، الكومس
ع الثالث االجتماعین ك عمل لفر والرا احة، المعني الكومس التطورات الس  في التعاون  شهدها التي األخیرة و

 .  المجال هذا
 

 أسئلة مطروحة للنقاش:
االت دور تقِّم یف )أ ة الو وم احة؟ استثمارات جذب في الح  ما بلدك؟ في الوضع ما الس

ات ة التحد س احة؟ استثمارات جذب في بلدك یواجهها التي الرئ   الس

ن" متفردة" خبرة بلدك لد هل )ب ة م الئها األخر  األعضاء البلدان توص ة بإ  من خاصة أهم
ر أجل احة؟ المج في العاملة القو  تطو اسات أنواع ما الس ة والبرامج الس م المعن  التعل

احة؟ مجال في العاملة القو  جودة مستو  لرفع بها توصي التي والتدرب  الس

ن یف )ج احة منتد من االستفادة م ك/اإلسالمي التعاون  لمنظمة الخاص للقطاع الس  الكومس
ة وضمان فاءة، ؟ا في الخاص للقطاع الفاعلة المشار  لمنتد

 
 
 
 
 



OIC/COMCEC/30-14/AA  
 

19 
 

 البند التاسع
ة القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي  رفع مستو إنتاج

 
 

ك  ة الكومس ما حددت استراتیج ك؛  حتل التعاون في مجال الزراعة وضًعا مهًما على جدول أعمال الكومس
ك. وقد اجتمع فر عمل الك ة بها الكومس الزراعة الزراعة مجاًال من مجاالت التعاون المعن ك المعني  ومس

 أرع مرات إلى اآلن.
 

ك، ورحبت ك عمل لفر األول االجتماع انعقاد والعشرن، التاسعة دورتها انعقاد أثناء في الكومس  الكومس
ك عمل لفر اتصالها نقا تقدم لم التي األعضاء الدول من وطلبت الزراعة، المعني  الزراعة المعني الكومس

ة تشارك وأن بذلك، تقوم أن  .الالحقة الفر اجتماعات في فاعل
 

الزراعة في  ك المعني  انون األول  19وانعقد االجتماع الثاني لفر عمل الكومس سمبر/ في أنقرة،  2013د
ك من أجل زادة  اشرة في منطقة الكومس ة الم ع االستثمارات األجنب ان موضوعه "تشج ة، و الجمهورة التر

ة  ة". اإلنتاج ادل االجتماع، هذا وفيالزراع ون  ت  وواجهوه إنجازات، من وحققوه خبرات، من اكتسبوه ما المشار
ات من ة االستثمارات مجال في تحد اشرة األجنب ة الدراسة وأُعدت. بلدانهم في الم  زادة" شأن التحلیل

ة ة اإلنتاج ع: الزراع ة االستثمارات تشج اشرة األجنب كا منطقة في الم ًصا ،"لكومس  االجتماع، لهذا خص
ك تقرر االجتماع في الحاضرون  ودرس ة اآلفاق" حول الكومس  محاضر وترد". 2013 لعام للزراعة المستقبل

ذلك االجتماع، ك موقع على الصلة، ذات والعروض المنشورات و  اإللكتروني الكومس
)www.comcec.org.( 
 

كالكو  عن الصادر الصلة، ذ لقراروفقا ل انعقد االجتماع الثالث لفر عمل والعشرن، التاسعة دورتها في مس
الزراعة في  ك المعني  سان  3الكومس ة لقطاع 2014أبرل/ن ان موضوعه "تحسین القدرات اإلحصائ ، و

ادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من إنجازات،  ك". وت الزراعة في منطقة الكومس
ون في االجتماع وواجهو  ة في بلدانهم. وناقش المشار ة الزراع القدرات اإلحصائ ما یتعل  ات، ف ه من تحد

ًصا  ك"، التي أُعدت خص ة في منطقة الكومس ات الزراع ان عنوانها "تحسین اإلحصائ ة، و الدراسة التحلیل
ة للزراعة  ك حول "اآلفاق المستقبل ذلك تقرر الكومس ". وترد محاضر االجتماع، 2014لعام لهذا االجتماع، و

ك اإللكتروني ( ذلك المنشورات والعروض ذات الصلة، على موقع الكومس  ).www.comcec.orgو
 

الزراعة في  ك المعني  ع لفر عمل الكومس ان موضوعه 2014سبتمبر/أیلول  25انعقد االجتماع الرا ، و
سیر سبل وصول صغار المزارعین إلى منطقة الكوم ك"."ت ادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من  س وت

سبل دخول صغار المزارعین إلى األسواق.  ما یتعل  ات، ف خبرات، وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحد
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سیر سبل دخول صغار المزارعین إلى  ان عنوانها "ت ة، و ون في االجتماع الدراسة التحلیل وناقش المشار
ذلك األسواق في البلدان ا ًصا لهذا االجتماع، و ألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، التي أُعدت خص

ة للزراعة لعام  ك حول "اآلفاق المستقبل ذلك المنشورات 2014تقرر الكومس ". وترد محاضر االجتماع، و
ك اإللكتروني (  ).www.comcec.orgوالعروض ذات الصلة، على موقع الكومس

 

ة:  ك علما، في دورتها الثالثین، بنتائج اإلجراءات المطلو ك بإحاطة الكومس تب تنسی الكومس قوم م س
التطورات األخیرة التي شهدها التعاون في  الزراعة، و ك المعني  ع لفر عمل الكومس االجتماعین الثالث والرا

 هذا المجال.  
 

 أسئلة مطروحة للنقاش:
ات ما )أ ة العق س ادل تسو منظومة في المزارعین صغار دمج دون  تحول التي الرئ  السلع ت

 بلدك؟ في
 بهدف وذلك األعضاء، الدول في االستثمار مناخ تحسین أجل من ُتتَّخذ قد التي الخطوات ما )ب

اشر األجنبي االستثمار من المزد جذب   الزراعة؟ قطاع في الم
ات ما )ج ة التحد س ات جمع في بلدك یواجهها التي الرئ ة اإلحصائ فهاو  الزراع  ومعالجتها؟ تصن
 
 

 شراالبند الع
 القضاء على الفقر 

 
ك  ة الكومس ك، وتحددها استراتیج ة التخفیف من حدة الفقر وضًعا مهًما على جدول أعمال الكومس تحتل قض
التخفیف من حدة الفقر، الوراد  ك. وقد عقد فر العمل المعني  ة بها الكومس مجاًال من مجاالت التعاون المعن

ك، أرعة اجتماعات إلى یومنا هذا. في ا ة الكومس  ستراتیج
 

ك، ورحبت ك عمل لفر األول االجتماع انعقاد والعشرن، التاسعة دورتها في الكومس  المعني الكومس
ك عمل لفر اتصالها نقا تقدم لم التي األعضاء الدول من وطلبت الفقر، حدة من التخفیف  المعني الكومس
ة تشارك وأن بذلك، تقوم أن الفقر دةح من التخفیف  .الالحقة الفر اجتماعات في فاعل

 

ا مع ا ك عن الصادر الصلة، ذ لقراروتماش انعقد االجتماع الثاني  والعشرن، التاسعة دورتها في الكومس
التخفیف من حدة الفقر في  ك المعني  انون األول  26لفر عمل الكومس سمبر/ في أنقرة  2013د

ة في منطقة ا ات األمان االجتماع ات الالزمة ألنظمة ش ان موضوعه "استهداف اآلل ة، و لجمهورة التر
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ات،  ادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحد ك". وت الكومس
ة األمان االجتماع ات الالزمة ألنظمة ش استهداف اآلل ما یتعل  ون في ف ة في بلدانهم. ودرس المشار

ك"، التي  ة في منطقة الكومس ات األمان االجتماع ات الالزمة ألنظمة ش االجتماع الدراسة المعنونة "اآلل
ة للفقر لعام  ك حول "اآلفاق المستقبل ك بإجرائها، وتقرر الكومس تب تنسی الكومس " الذ أعده 2013لف م

ك. وترد تب تنسی الكومس ذلك المنشورات والعروض ذات الصلة، على موقع  م محاضر االجتماع، و
ك اإللكتروني (  ).www.comcec.orgالكومس

 

التخفیف من حدة الفقر في  ك المعني  سان  10وانعقد االجتماع الثالث لفر عمل الكومس ، 2014أبرل/ن
ات األمان االجتماع ات الالزمة لبرامج ش ان موضوعه "رصد اآلل ك". ودرس و ة في منطقة الكومس

ة في  ات األمان االجتماع ات الالزمة ألنظمة ش ة المعنونة "اآلل ون في االجتماع الدراسة التحلیل المشار
ة  ك حول "اآلفاق المستقبل ك بإجرائها، وتقرر الكومس تب تنسی الكومس لف م ك"، التي  منطقة الكومس

تب ت2013للفقر لعام  ذلك المنشورات والعروض " الذ أعده م ك. وترد محاضر االجتماع، و نسی الكومس
ك اإللكتروني (  ).www.comcec.orgذات الصلة، على موقع الكومس

 

ع االجتماع أما ك عمل لفر الرا  أیلول/سبتمبر 18 في انعقد فقد الفقر، حدة من التخفیف المعني الكومس
ان ،2014 ة المنظومة" موضوعه و ات لبرامج المؤسسات  في األعضاء البلدان في االجتماعي األمان ش
ادل". اإلسالمي التعاون  منظمة  وواجهوه إنجازات، من وحققوه خبرات، من اكتسبوه ما األعضاء الدول ممثلو وت

ات، من ما تحد ات استهداف یتعل ف ة ألنظمة الالزمة اآلل ة األمان ش  ونظر. بلدانهم في االجتماع
ون  ة الدراسة في االجتماع في المشار ة المنظومة" وعنوانها التحلیل ات لبرامج المؤسسات  االجتماعي األمان ش

ك تقرر"و ،"اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في ة اآلفاق" حول الكومس  لعام للفقر المستقبل
عاد المتعدد الفقر:  2014 تب أعده الذ ،"منقحة نسخة-األ كال تنسی م تب نشرو. كومس  تنسی م

ك ع االجتماع محاضر" بوصفها االجتماع نتائج الكومس ك عمل لفر الرا  حدة من التخفیف المعني الكومس
مها تم التي والعروض المنشورات ل وترد ".الفقر ك موقع على االجتماع أثناء في تقد  الكومس

)www.comcec.org.( 
 

ة:  تبقوم ساإلجراءات المطلو ك تنسی م ع والثالث الثاني االجتماعات شأن ةدور ال بإحاطة الكومس  والرا
 .الفقر حدة من التخفیف المعني العمل لفر

 
  

ة، اإلسالمي التضامن صندوق  من ل قام ما ة الخاص والبرنامج للتنم ا، لتنم  القطن، عمل وخطة إفرق
م الخاص والبرنامج ة جهود ببذل اإلسالمي، التعاون  منظمة في عضاءاأل للدول المهني والتدرب التعل  تعاون
ة تحت متواصلة ك رعا  .الفقر حدة من التخفیف أجل من الكومس
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ة اإلسالمي التضامن صندوق  - ة الخاص والبرنامج للتنم ا لتنم ق  أفر
 

ة، وتم إطالقه رسم ع للبنك اإلسالمي للتنم ة هو صندوق خاص تا ا في صندوق التضامن اإلسالمي للتنم
ة  2007عام  شرة، والزراعة، والتنم ة ال یز على التنم التر ك، وذلك  ص الفقر في منطقة الكومس بهدف تقل

مته  ارة عن وقف برأس مال أساسي ق ة الصغر. والصندوق ع ة، والمشروعات المتناه ة األساس ة، والبن الرف
ار دوالر.   10  مل

ا هو ة أفرق ة، وجر إنشاؤه في عام  إن البرنامج الخاص لتنم ع للبنك اإلسالمي للتنم برنامج خاص آخر تا
ة  2008 ، وٕانعاش اإلنتاج الزراعي، وخل فرص عمل في البلدان األفرق عجلة النمو االقتصاد بهدف الدفع 

مبلغ  ا  ة أفرق م من البرنامج الخاص بتنم ل المقدَّ ار دوالر، لفترة خم 12األعضاء. وتحدد التمو س مل
 سنوات. 

ادرات  ة من م ما اتخذه صندوق التضامن اإلسالمي للتنم ك في دورتها التاسعة والعشرن  رحبت الكومس
ما  ك في تلك الدورة  ذلك رحبت الكومس . و ة إلى تعبئة الموارد وتكثیف الدعو تهدف إلى تعزز الجهود الرام

ة من جهود لتعبئة الموارد م ة، وذلك لتنفیذ البرنامج بذله البنك اإلسالمي للتنم ن مختلف المؤسسات المال
اغة  ة من أجل ص ادرة مجموعة البنك اإلسالمي للتنم م ك علما  طت الكومس ما أح ا.  ة أفرق الخاص لتنم

ا. ة أفرق ة البرنامج الخاص لتنم م فعال سیر التنفیذ الفعال للمشروعات، وتقی  خطة عمل لت
 

ة:  ك، في دورتها من الاإلجراءات المطلو ة تقررا إلى الكومس متوقع أن ترفع مجموعة البنك اإلسالمي للتنم
ا. ة إفرق ة والبرنامج الخاص لتنم ات تنفیذ صندوق التضامن اإلسالمي للتنم  الثالثین، حول عمل

 
 اإلسالمي التعاون  منظمة الخاص القطن برنامج -

 

ادرة منظمة التعاون اإلسالمي للقطن، أ  ك في إطار م ة والعشرن  - عدت الكومس خطة  - في دورتها الثان
منظمة التعاون اإلسالمي ( ك، في 2007 - 2011عمل القطن الخاصة  )، وصدقت علیها. ثم قامت الكومس

ة (  ).2016 -  2011دورتها السادسة والعشرن، بتمدید الخطة لخمس سنوات إضاف
 

لت لجنة المشروعات و  اللجنة التسییرة. وٕالى اآلن، انعقدت ستة اجتماعات وفي إطار خطة عمل القطن، تش
 للجنة التسییرة، وأرعة اجتماعات للجنة المشروعات.

 

عة  ك في دورتها التاسعة والعشرن، أكدت لجنة المتا اإلشارة إلى القرار ذ الصلة، الصادر عن الكومس
م االجتماع الخامس للجنة مجددا في اجتماعها الثالثین على طلبها إلى البنك اإلسالمي للتن ة بتنظ م
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م مشروعات القطن التي لم  ة إعادة تصم ان ة الوقوف على إم غ ن، وذلك  المشروعات في أقرب وقت مم
غة التي تؤهلها للتقدم  الص التعاون مع مالكي المشروعات،  عد،  ل  ع فني  -تموَّ بوصفها مشروعات ذات طا

ل من خالل برامج ا - ل المختلفة. للحصول على تمو  اجتماعها المشروعات لجنة عقدان اإلطار، هذا فيو لتمو
 .جدة في 2014 الثاني تشرن/نوفمبر 16 في الخامس

 

عة  طت لجنة المتا ناء قدرات في مجال القطن. في هذا المقام، أح ز أنقرة برامج تدرب و ذلك مر نظم  و
ما یبذله م ة في الدول علما مع التقدیر، في اجتماعها الثالثین،  م الدورات التدرب ز أنقرة من جهود لتنظ ر

شأن منظمة  األعضاء،  القطن، وذلك في إطار البرنامج التدربي للقطن الخاص  الجوانب المختلفة المتعلقة 
ز  ة مع مر حوث القطن لتعزز جهودها التعاون ة ب ة المعن حث مراكز التمیز ال التعاون اإلسالمي؛ وأهابت 

ة.أنقرة م  ن أجل تنفیذ هذه الدورات التدرب
 

ة:  سًا للجنة التسییرة، اإلجراءات المطلو ة، بوصفها رئ من المتوقع أن تقوم وزارة الجمارك والتجارة التر
ة حول  ك في الدورة الحال سًا للجنة المشروعات، برفع تقرر للكومس ة، بوصفه رئ والبنك اإلسالمي للتنم

ة ت  نفیذ خطة العمل.الوضع الراهن لعمل
 
م الخاص البرنامج - ب التعل  اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء للدول المهني والتدر
 

م والتدرب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون  التعل ز أنقرة بإنشاء البرنامج الخاص  ادر مر
م والتدرب الم2009اإلسالمي في عام  ة تحسین مستو جودة التعل غ هني في الدول األعضاء. وانطلقت ، 

م والتدرب المهني للدول األعضاء في منظمة  التعل ثالثة برامج لبناء القدرات في إطار البرنامج الخاص 
ا  رنامج بناء القدرات في مجال تكنولوج التعاون اإلسالمي؛ وهي: برنامج بناء القدرات في مجال الزراعة، و

رنامج  ز أنقرة التقارر المعلومات واالتصاالت، و رفع مر بناء القدرات في مجال التخفیف من حدة الفقر. و
م والتدرب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى لجنة  التعل حول تنفیذ البرنامج الخاص 

ك في أثناء انعقاد دوراتها. عة خالل انعقاد اجتماعاتها، وٕالى الكومس  المتا
 

ك،  ة، مواصلة وضع وتنفیذ طلبت الكومس ز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنم في دورتها التاسعة والعشرن، من مر
م والتدرب المهني للدول  التعل ة للبرنامج الخاص  ادرات الجدیدة في إطار البرامج الفرع المشروعات والم

الم ك الدول األعضاء  ما أهابت الكومس ة في البرامج المختلفة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛  شار
م والتدرب المهني للدول األعضاء في  التعل ز أنقرة، في إطار البرنامج الخاص  عدها مر لبناء القدرات، التي 

ة. ذا بدعم تلك البرامج، وذلك بتفعیل دور نقا االتصال الوطن   منظمة التعاون اإلسالمي، و
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ع االجتماع نعقدا م الخاص للبرنامج ارةواالستش الرصد للجنة الرا  في األعضاء للدول المهني والتدرب التعل
 .أنقرة في ،2014 الثاني تشرن /نوفمبر 12-13 في اإلسالمي التعاون  منظمة

 

عة والعشرن، قام البنك  ك في دورتها السا إضافًة إلى ذلك، وتماشًا مع القرار ذ الصلة الصادر عن الكومس
ز أ ة ومر نقرة بإعداد دراسة عنوانها "إدارة الكوارث والصراعات في البلدان األعضاء في منظمة اإلسالمي للتنم

الدراسة  ك علما  طت الكومس ك في دورتها التاسعة والعشرن. وأح مها إلى الكومس التعاون اإلسالمي"، وتقد
شأن مضمون  م  وجهات نظرها  الدراسة في خالل في دورتها التاسعة والعشرن، ودعت الدول األعضاء لتقد

ما دعت لجنة  ك أثناء انعقاد دورتها المقبلة.  ي تنظر فیها الكومس ك،  تب تنسی الكومس ثالثة أشهر إلى م
عة، في اجتماعها الثالثین، الدول األعضاء  شأن مضمون  -استثناء مصر  -المتا أن تقدم وجهات نظرها 

ك. تب تنسی الكومس ز أنقرة  الدراسة في خالل شهرن إلى م ة ومر وطلبت اللجنة من البنك اإلسالمي للتنم
ك في  مها للكومس ار، عند إعداد نسخة جدیدة من الدراسة المخطط أن یتم تقد أخذ هذه المالحظات في االعت

 دورتها الثالثین للنظر فیها.
 

ة اإلجراءات ك، في دورت :المطلو ز أنقرة تقررا إلى الكومس ها الثالثین، حول تنفیذ من المتوقع أن یرفع مر
م والتدرب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  ز برنامج التعل وعالوة على ذلك، یتوقع مر

عنوان"إدارة المخاطر والصراعات في البلدان األعضاء في م دراسة  ة على تقد  أنقرة والبنك اإلسالمي للتنم
 منظمة التعاون اإلسالمي."  

 
 طروحة للنقاش:أسئلة م
ة األطراف ما  )أ س ات منظومة في الفاعلة الرئ ة األمان ش  األدوار وما الدك؟ في االجتماع

ما األطراف تلك بها تقوم التي ات یتعل ف اسات وضع عمل   وتنفیذها؟ الس
ات ما  )ب ة التحد س ة المنظومة في األعضاء البلدان تواجهها التي الرئ ات لبرامج المؤسسات  ش

ة؟ ألمانا اب( االجتماع ، غ شرة، الموارد نقص أو التنسی اب أو ال  المعلومات نظم غ
ه ما أو اإلدارة،  )ذلك شا

ات ما )ج ة التحد س ات برامج لرصد والطلب العرض جانبي من ل في القائمة الرئ  األمان ش
ة ك؟ منطقة في االجتماع  الكومس
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 عشر الحاد البند
 ن المالي توطید أواصر التعاو

 
ة، والضرورة المتزایدة للتعاون الدولي  ط بین األسواق المال ة في اآلونة األخیرة مد الترا أظهرت األزمات المال
ة إلى تعزز التعاون  ك جهودها الرام ثفت الكومس اق،  ة. في هذا الس م ة والجهات التنظ بین المؤسسات المال

ما بین الدول األعضاء في مجال التمو  ك ف ة الكومس أنه أحد مجاالت  التعاون الماليل. وحددت استراتیج
  بین الدول األعضاء.  التعاون 

  

ك، وطلبت تب إلى تقدم لم التي األعضاء الدول من والعشرن، التاسعة دورتها انعقاد أثناء في الكومس  م
ك تنسی ك عمل لفر اتصالها نقا الكومس ة تشارك وأن بذلك، تقوم أن المالي التعاون  المعني الكومس  فعال
 . الالحقة الفر اجتماعات في
 

ك عن الصادر الصلة، ذ لقرارفي هذا اإلطار، وفقا ل انعقد االجتماع  والعشرن، التاسعة دورتها في الكومس
ل في  التمو ك المعني  انون األول  12األول لفر عمل الكومس سمبر/ الجمهورة  2013د في أنقرة 

ك". التر  ما بین البلدان األعضاء في الكومس ان موضوعه "تعزز تدف رؤوس األموال ف  ة، و
 

ات في مجال نقل  ادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحد وت
النظر في الد ضائع المتعدد الوسائط في بلدانهم. وقام الحاضرون في االجتماع   ة، وموضوعها ال راسة التحلیل

ك  تب تنسی الكومس لف م ك"، الذ  ما بین البلدان األعضاء في الكومس "تعزز تدفقات رأس المال ف
ل لعام  ة للتمو ك حول "اآلفاق المستقبل ك. 2013بإجرائها، وتقرر الكومس تب تنسی الكومس " الذ أعده م

ك اإللكتروني محاضر  ل المنشورات والعروض ذات الصلة وترد على موقع الكومس االجتماعات، و
)www.comcec.org( 
 

ل في  التمو ك المعني  الجمهورة  2014مارس/آذار  27انعقد االجتماع الثاني لفر عمل الكومس في أنقرة، 
ان عنوانه "تعزز الدمج المالي في الدول األعضا ة، و ك". وتشاور ممثلو الدول التر ء في منطقة الكومس

ك، والحواجز التي تعرقل تعزز  األعضاء حول اإلطار المؤسسي من أجل الدمج المالي في بلدان الكومس
ة  ات المعن ك، والتوص الدمج المالي، والتدابیر الالزمة لخفض نسب اإلقصاء المالي في بلدان الكومس

اسات من أجل تعزز الدمج ا ة المعنونة الس ون في الدراسة التحلیل ما نظر المشار لمالي في المنطقة. 
ل  ة للتمو ك حول "اآلفاق المستقبل ك"، وتقرر الكومس "تعزز الدمج المالي في البلدان األعضاء في الكومس

ل المنشورات والعروض ذات 2013لعام  ك اإللكتروني محاضر االجتماعات، و ". وترد على موقع الكومس
 ) www.comcec.orgالصلة (
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التعاون المالي في ا ك المعني  ر/تشرن األول  16نعقد االجتماع الثالث لفر الكومس ، وموضوعه 2014أكتو
ة". ة اإلسالم  في خاطرالم إدارة حول التشاور األعضاء الدول ممثلو وقام "إدارة المخاطر في األدوات المال

ة األدوات ة، المال ات وتحدید اإلسالم م األعضاء، البلدان تواجهها التي التحد ات وتقد اسات توص  الالزمة الس
ون  نظر ما .المجال هذا في التعاون  لتعزز ة الدراسات في االجتماع في المشار  في المخاطر إدارة" اسم المَعدَّ
ة األدوات ة المال ةالم واآلفاق "اإلسالم ة ستقبل   في اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء للبلدان المال
ك موقع على ترد."  و 2014 ل االجتماعات، محاضر اإللكتروني الكومس  الصلة ذات والعروض المنشورات و

www.comcec.org((.  
  

ة:  قوماإلجراءات المطلو تب س ك، بإحاطة كالكومس تنسی م  نتائج حول الثالثین، دورتها في الكومس
ك عمل لفر والثالث والثاني األول االجتماعات   .المالي التعاون  المعني الكومس

  
ام تم وقد ل مجال في متواصلة أنشطة عدة الق ة تحت التمو ك، رعا  بورصات منتد ذلك في ما الكومس

ك ومنتد مي،اٍإلسال التعاون  منظمة في األعضاء الدول ة الجهات المعني الكومس م  رأس ألسواق التنظ
زة البنوك واجتماعات ، المال ة والمؤسسات المر  . اإلسالمي التعاون  منظمة في النقد

  
 

 اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول بورصات منتد -
 

ما بین البورصات في عام  ك التعاون ف ى إلى إنشاء منتد بورصات ؛ وهو ما أفض2005بدأت الكومس
ات السوق، وفتح  ز المنتد على التوفی بین القواعد واللوائح الحاكمة لعمل ر منظمة التعاون اإلسالمي.  و
قنوات تواصل بین بورصات منظمة التعاون اإلسالمي وما یتصل بها من مؤسسات. وقد أنشأ المنتد موقعه 

ما بین الدول األعضاء في www.oicexchanges.orgاإللكتروني الخاص ( ) من أجل تعزز التواصل ف
  . ، في اسطنبول. وترد 2014تشرن الثاني  نوفمبر/ 11نعقد االجتماع الثامن للمنتد في واالمنتد

 . أنشطة المنتد على الموقع اإللكتروني للمنتد  )www.oicexchanges.org(التفاصیل المتعلقة 
 

ما بین بورصات الدول األعضاء. فقد أتم بنجاح  أحرز المنتد تقدما ملحوظا في توطید أواصر التعاون ف
ك،  ة،  50إنشاء مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومس ة متوافقة مع الشرعة اإلسالم شر

في اسطنبول. وجر إطالق مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون  2012یونیو/حزران  22في 
ك. والمؤشر مصمم  ل رسمي أثناء الحفل االفتتاحي للدورة الثامنة والعشرن للكومس ش ك  اإلسالمي/الكومس

اس أداء  ات الرائدة في  50لق ة من الشر منظمة التعاون اإلسالم 19شر ي.  وٕاذ ذَّرت دولة عضو 
القرار ذ الصلة، فقد طلبت لجنة الدورة من  ك، في دورتیها الثامنة والعشرن والتاسعة والعشرن،  الكومس
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ج لمؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون  م الدعم الالزم للترو ة تقد الدول األعضاء والبنك اإلسالمي للتنم
ك في البلدان األعضاء.  اإلسالمي/الكومس

 

ة اإلجراءات ، العامة األمانة بوصفها اسطنبول، بورصة تخطر أن المتوقع من :المطلو ك للمنتد  في الكومس
 .الصدد هذا في التعاون  ساحة على طرأت التي التطورات دورتها

 

 أسئلة مطروحة للنقاش:
ك/اإلسالمي التعاون  لمنظمة بورز أند ستاندرد مؤشر إطالق تم  )أ  عام في بنجاح الكومس

ن یف. 2012 ع وفي األعضاء الدول في المؤشر التعرف تعزز م    العالم؟ أنحاء جم
ات ما )ب ات التحد ة والعق س ة تطبی بین تحول التي الرئ  قطاع في المخاطر إلدارة فعالة آل

ل  اإلسالمي؟ التمو
ن یف )ج ات تحسین م  مي؟اإلسال التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في المخاطر إدارة آل
ِّن التي األوضاع لتحسین أكبر بدرجة تخطیها سهل التي الحواجز ما )د  األعضاء البلدان تم

 المال؟ رأس تدفقات تعزز من
 

ك منتد - ة الجهات المعني الكومس م  المال ألسواق التنظ
 

الجها ك المعني  ك، تم إنشاء منتد الكومس ا مع القرارات المهمة التي خرجت بها الكومس ة تماش م ت التنظ
ة 2011ألسواق رأس المال في عام  م ة تنظ ة أساس ، بهدف زادة أنشطة التنسی والتعاون في إطار بن

ما بین الدول األعضاء.  في هذا اإلطار، عقد  اسات واللوائح ف حق تواف أكبر بین الس ما  ة، و وقانون
، في 2014نوفمبر/تشرن الثاني  11د في نعقد االجتماع الثالث للمنتاالمنتد اجتماعین إلى اآلن. و 

أنشطة المنتد على الموقع اإللكتروني للمنتد  اسطنبول. وترد التفاصیل المتعلقة 
)www.comceccmr.org.( 
 

عة لمنتد  ما تبذله فرق العمل التا عة، في اجتماعها الثالثین،  الجهات رحبت لجنة المتا ك المعني  الكومس
انات، والتثقیف المالي،  شأن إیجاد حلول لسوق رأس المال اإلسالمي، وقاعدة الب ة ألسواق المال،  م التنظ
ك المعني  ناء القدرات. ودعت اللجنة الدول األعضاء لدعم الجهود المبذولة في إطار منتد الكومس و

ة ألسواق المال، وذلك من خ م ة في اجتماعاته، واإلسهام في جهود التعاون لفرق الجهات التنظ الل المشار
عة العمل، واستخدام موقع المنتد اإللكتروني  ، وتعیین نقا اتصال لمتا لة في إطار المنتد العمل المشَّ

 استخداما فعاال.
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ة اإلجراءات ة، بوصفها األمانة :المطلو ،  من المتوقع أن تقوم هیئة أسواق رأس المال التر العامة للمنتد
. أنشطة المنتد التطورات األخیرة المتعلقة  ك في دورتها الثالثین    بإحاطة الكومس

 

 أسئلة مطروحة للنقاش:
ات ما )أ ر تعزز شأن بلدك یواجهها التي التحد ع المال رأس سوق  تطو ة المنتجات وتنو  المال

ة؟ المعاییر مع یتماشى ما  الدول
ة األدوات شأن خاصة، توجیهات أو لوائح أو خاص، قانون  بلدك في هل )ب ة؟ المال   اإلسالم
ن یف )ج  منظمة في األعضاء البلدان في اإلسالمي المالي القطاع الوعي مستو  رفع م

 اإلسالمي؟ التعاون 
  

ة البنوك اجتماعات - ز ة والمؤسسات المر   اإلسالمي التعاون  منظمة في النقد
 

ك زة  وفقا للقرار الصادر عن الكومس ما بین البنوك المر ال التعاون ف ط أش ما یتصل بهذا الشأن، أعید تنش ف
ة في الدول األعضاء. منذ عام  ة للدول األعضاء  2009والمؤسسات النقد زة والمؤسسات النقد والبنوك المر

شرة في هذا المجال ة وال ادل الخبرات وتعزز القدرات المؤسس ة ت غ ه، تم تجتمع على نحو منتظم  .  وعل
مات االحترازة على مستو االقتصاد الكلي،  ة: أنظمة الدفع، والتنظ إنشاء ثالثة فرق عمل في المجاالت التال
زة والمؤسسات  ل اإلسالمي. وقد انعقد االجتماع الثالث عشر لمحافظي البنوك المر وٕادارة السیولة في التمو

ة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإل في جدة  2013نوفمبر/تشرن الثاني  27-28سالمي في النقد
ة األخیرة على دول  ة الدول م ة التنظ ان موضوعه: "أثر اإلصالحات المال ة، و ة السعود المملكة العر

ة للدول امنظمة التعاون اإلسالمي". و  زة والمؤسسات النقد ع عشر لمحافظي البنوك المر نعقد االجتماع الرا
ا، وموضوعه "االستقرار  5-6منظمة التعاون اإلسالمي في األعضاء في  س نوفمبر/تشرن الثاني في إندون

ما بین بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. أما  اسة االحترازة وتعزز السوق المالي ف المالي من خالل الس
ة للدول األعضاء  زة والمؤسسات النقد في منظمة التعاون االجتماع الخامس عشر لمحافظي البنوك المر

 .2015اإلسالمي، فسوف ینعقد في سورنام في عام 
 

ة اإلجراءات ز قوم أن المتوقع من  :المطلو ك بإحاطة أنقرة مر ع االجتماع بنتائج علما الكومس  عشر الرا
زة البنوك لمحافظي ة والمؤسسات المر التطورات اإلسالمي، التعاون  منظمة في األعضاء للدول النقد  و
ما التعاون  المتعلقة األخیرة زة البنوك بین ف ة والمؤسسات المر  .األعضاء للدول النقد
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 أسئلة مطروحة للنقاش:
اسات/البرامج التي تم تنفیذها في بلدك من أجل ضمان استقرار القطاع المالي؟ )أ  ما الس
ز )ب شرة للبنوك المر ة وال ة/المؤسسات ما تجارب بلدك في مجال تعزز القدرات المؤسسات

ة؟  النقد
 
 
 

 البند الثاني عشر
ادل وجهات النظر حول "دور الشراكات بین القطاعین العام والخاص   ت

احة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ة قطاع الس  من أجل تنم
  
 

ك. وقرر  صورة منتظمة في إطار الجلسات الوزارة للكومس ادل وجهات النظر  ك، تنعقد جلسات ت ت الكومس
ادل وجهات النظر، في أثناء انعقاد الدورة  ون موضوع الجلسات الوزارة لت في دورتها التاسعة والعشرن، أن 
احة في الدول  ة قطاع الس ك "دور الشراكة بین القطاعین العام والخاص من أجل تنم الثالثین للكومس

 األعضاء في منظمة التعاون اٍإلسالمي".
 

ا م حلقة عمل تحضیرة حول "دور الشراكة في هذا الس ز أنقرة، بتنظ ك ومر تب تنسی الكومس قوم م ق، س
احة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، في  ة قطاع الس بین القطاعین العام والخاص في تنم

ر/تشرن األول  1-سبتمبر/أیلول 30 ات الت2014أكتو م التوص ي ستخرج بها حلقة ، في أنقرة. وسیتم تقد
ك في دورتها الثالثین.  العمل إلى الكومس

 
ة: ك، خالل اإلجراءات المطلو ز أنقرة الكومس انعقاد دورتها، حول نتائج حلقة العمل  من المتوقع أن یخطر مر

 التحضیرة.
 
 
 
 
 
 
 

ة  - ك الحاد ادل وجهات النظر لدورة الكومس ن طرحها في جلسة ت   الموضوعات المم
 الثالثینو     

 

طت علما  ن طرحها، وأح عة، في أثناء انعقاد اجتماعها الثالثین، الموضوعات المم ناقشت لجنة المتا
ة والثالثین: ك الحاد ادل وجهات النظر في دورة الكومس ة لجلسة ت   الموضوعات التال
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عد عا ):1الموضوع ( ة لما  ة، وخطة التنم ة في األمة اإلسالم ات التنم  2015م تحد
اسات فعالة للمعونة ):2الموضوع ( ات وس فاءة المعونة ووضع استراتیج  تعزز 
ة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ):3الموضوع ( ة اإلسالم ج للخدمات المال  الترو
 األعضاء الدول في الفقر حدة من التخفیف أجل من الموارد لتعبئة اإلسالمي الوقف استخدام ):4( الموضوع

 .اإلسالمي التعاون  منظمة في
 

عة، لجنة طلبت ز من الثالثین، اجتماعها في المتا ان توزع أنقرة مر  على للوقوف األعضاء الدول على استب
الغ إلیها، المشار الموضوعات شأن نظرها وجهات ك وٕا  .الثالثین دورتها في بها الكومس

 

ة: ادل وجهاتالنظر من المتوقع أ اإلجراءات المطلو ان حول موضوع جلسة ت ز أنقرة نتائج االستب قدم مر ن 
ادل وجهات النظر  ك، في دورتها الثالثین، موضوع جلسة ت ك. ستقرر الكومس ة والثالثین للكومس للدورة الحاد

 للعام القادم.

  
 

 البند الثالث عشر
ك  ة والثالثین للكومس خ الدورة الحاد   تار

 
 

ك ة ستقرر الكومس ل من الدورة الحاد ك، واالجتماع الحاد في دورتها تارخ انعقاد   والثالثین للكومس
ة في نوفمبر/تشرن الثاني،  ك السنو عة. وجرت العادة أن تنعقد دورات الكومس والثالثین للجنة المتا

ار.  عة في مایو/أ ة للجنة المتا  واالجتماعات السنو
 

ة:  قترح ماإلجراءات المطلو ةس ك تارخین محددین للدورة الحاد ك،  تب تنسی الكومس والثالثین للكومس
شأن هذین التارخین. واالجتماع الحاد ك في دورتها  عة. وستقرر الكومس  والثالثین للجنة المتا

 
----- 


