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  اإلنجلیزة األصل:
  الـقــــرار

ك   الصـادر عن الدورة الثالثین للكومس
ن الثاني،  28-25(اسطنبول،    )2014نوفمبر/تشر

  
    

ك)، في ا ثالثینعقدت الدورة ال ومس سطنبول، للجنة الدائمة للتعاون االقتصاد والتجار لمنظمة التعاون اإلسالمي (
ة، في    ؛2014/ تشرن الثاني نوفمبر 28-25الجمهورة التر

  
ما في ذلك  ك،  ة، والكومس القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمي، ومجلس وزراء الخارج ر  إذ تذ
ة  عة لمؤتمر القمة اإلسالمي، والقمة االقتصاد ة الرا ة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي، والدورة االستثنائ الدورة الثان

ة و  تین، والدور 2009نعقدت عام ك التي اللكومس ة، والدورة ال لمجلس رعیناألاألرعین والحاد  تاسعةوزراء الخارج
ك؛   والعشرن للكومس

  
منظمة التعاون اإلسالمي ببرنامج العمل العشر للمنظمة، الذ  افة الدول األعضاء  د من جدید على التزام  وٕاذ تؤ

ة الثالثة لمؤ  رمةتمر القمة اإلسالاعتمدته الدورة االستثنائ ة الم انون األول  8- 7في  مي، التي انعقدت في م سمبر/  د
ك التي اعتمدتها الدورة2005 ة الكومس استراتیج ذا  ة ال ، و عةاالستثنائ ة لمؤتمر القمة اإلسال را مي، التي انعقدت في م
رمة   ؛2012أغسطس/أب،  15-14 في الم

  
ر الثالثین للكومس الذ ما بین البلدان وٕاذ ترحب  ك، وتثني على مساهماتها نحو تعزز التعاون االقتصاد والتجار ف

  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛
  

ات تفعیل  ة لكافة متطل غة النهائ ما بین الدول األعضاء في وٕاذ ترحب بوضع الص ات التجارة ف ة نظام األفضل اتفاق
  ؛منظمة التعاون اإلسالمي

  
  

البنود المختلفة لجدول األعمال، والمقدمة من قبل  وٕاذ تأخذ علمًا بتقارر سیر العمل، وأوراق العمل، والدراسات الخاصة 
ة  ة واالجتماع ة واالقتصاد حوث اإلحصائ ز ال ك، ومر تب تنسی الكومس األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، وم

ز أنقرة)، وال ة (مر ة، والغرفة والتدرب للدول اإلسالم ة التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنم ز اإلسالمي لتنم مر
ة؛ اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم ة للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد التوحید الق   اإلسالم

  
ض، وغیر ذلك وٕاذ تعرب عن تقدیرها للدول األعضاء الستضافتها المؤتمرات الوزارة، واالجتماعات، وورش العمل، والمعار 

  من أنشطة في مجاالت التعاون؛
  

عة  ك، والمؤسسات التا تب تنسی الكومس الجهود المبذولة من ِقَبل األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، وم وٕاذ تشید 
ز اإل ز أنقرة، والمر ، أال وهي مر ة لمنظمة التعاون اإلسالمي التي تعمل في مجال التعاون االقتصاد والتجار سالمي لتنم
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ة للتجارة والصناعة والزراعة، واالتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر، مجموعة التجارة، و  ة، والغرفة اإلسالم البنك اإلسالمي للتنم
ة. اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم   ومعهد التوحید الق

  
ك وتنفیذها (البند  ة الكومس ر حول استراتیج   من جدول األعمال) 2تقر

سلط الضوء على التقدم  علماً تأخذ  .1 ك، والذ  تب تنسی الكومس بتقرر سیر العمل الذ قدمه م
ة، و عة لمنظمة التعاون  تطلبالذ تم إحرازه في تنفیذ االستراتیج من الدول األعضاء والمؤسسات التا

ة. امل دعمها لتنفیذ االستراتیج   اإلسالمي أن تقدم 

موجب الدعوة األولى التي أطلقتها  التقدم الذ تم إحرازه نحو ترحب .2 لها  تنفیذ المشروعات التي تم تمو
ما  ك،  ل مشروعات الكومس ة تمو تب تنسی ترحب آل ة للمشروعات التي أطلقها م الدعوة الثان

ك في سبتمبر/أیلول،   .2014الكومس

صورة منتظمة حول التقدم الذ تم  تطلب .3 ك رفع تقارر  تب تنسی الكومس ما یتعل من م إحرازه ف
عة في اجتماعاتها. ك في دوراتها، ولجنة المتا ك إلى الكومس ة الكومس  بتنفیذ استراتیج

ز أنقرة،  ترحب .4 عة لمنظمة التعاون اإلسالمي (مر األنشطة التي نظمتها المؤسسات ذات الصلة التا
ة التجارة،  ز اإلسالمي لتنم ة، الغمجموعة المر ة للتجارة والصناعة البنك اإلسالمي للتنم رفة اإلسالم

ة) في  اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم والزراعة، االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر، معهد التوحید الق
ك. 2014 ة الكومس  ما یتماشى مع استراتیج

ك أن تقوم بذلك، وأن  تطلب .5 تها في فرق عمل الكومس عد عضو من الدول األعضاء التي لم تسجل 
ة في االجتماعات القادمة لها.تشار  فعال  ك 

ة في  تشجع .6 فعال ك أن تشارك  تها في فرق عمل الكومس الدول األعضاء التي سجلت عضو
ك في  ةاالجتماعات القادم ة تسو مشروعات الكومس لفرق العمل ذات الصلة، وأن تستفید من آل

 تنفیذ مشروعات التعاون الخاصة بها.

ك انعقاد المؤتمر السنو الثاني مع التقدیر  تأخذ علماً  .7 فرق عمل الكومس لنقا االتصال الخاصة 
ك في  تب تنسی الكومس  في أنقرة. 2014یونیو/حزران،  5- 4الذ نظمه م

ًال في مجال  تشید .8 اسات بین الدول األعضاء،  الجهود التي تبذلها فرق العمل نحو تقرب الس
ات ترحبتخصصه، و الس التوص اسات التي قدمتها فرق العمل أثناء اجتماعاتها المنعقدة الخاصة 

ر/تشرن األول،   .2014في سبتمبر/أیلول، وأكتو
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ة التجارة، ومجموعة  تعرب .9 ز اإلسالمي لتنم ز أنقرة، والمر ك، ومر تب تنسی الكومس عن تقدیرها لم
ة للتجارة والصناعة والزراعة ة، والغرفة اإلسالم ، واالتحاد اإلسالمي لمالكي البنك اإلسالمي للتنم

ة  ة لما بذلوه من جهود نحو تنفیذ استراتیج اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم البواخر، ومعهد التوحید الق
ك.  الكومس

ك. تعتمد .10 عة المنبثقة عن الكومس ات الصادرة عن االجتماع الثالثین للجنة المتا   التوص
  

  من جدول األعمال) 3ن اإلسالمي (البند تنفیذ برنامج العمل العشر لمنظمة التعاو

د من جدید .11 ، و تؤ الدول األعضاء والمؤسسات  تدعوالتزامها بتحقی أهداف برنامج العمل العشر
. ة تحقی أهداف برنامج العمل العشر غ عة لمنظمة التعاون اإلسالمي لبذل الجهد الالزم   التا

ِّر .12 ة، والدالقرارات ذات الصلة الصادرة عن  إذ ُتذ ة واألرعین لمجلس وزراء الخارج تطلب ورة الحاد
حول المحتو االقتصاد والتجار  من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن ترفع تقررا شامال

ة عة لبرنامج العمل العشر خالل األعوام العشرة الماض ك أمام لجنة المتا في  المنبثقة عن الكومس
ل خاص على اإلنجازاتاجتماعها الحاد والث ش یز  ات ،الثین، مع التر اإلضافة إلى والتحد  ،

البرنامج الجدید ات الخاصة   .التوص

ضًا  تطلب .13 شأن التحضیرات  من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالميأ م تقرر لسیر العمل  تقد
عة الجارة لبرنامج العمل التالي أمام اجتماع كالمنبثقة ع لجنة المتا في اجتماعها الحاد  ن الكومس

 .والثالثین

األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، لد إعدادها برنامج العمل العشر الجدید، إشراك  تدعو .14
ة  استراتیج الء االهتمام الواجب  عة لمنظمة التعاون اإلسالمي إل افة الدول األعضاء، واألجهزة التا

اغة المحتو ا ك عند ص ة.الكومس  القتصاد والتجار للبرنامج، وذلك من أجل تفاد االزدواج

د .15 عة الفاعلة للجزء االقتصاد والتجار من برنامج العمل العشر الجدید من  تؤ ة المتا على أهم
ك.   ِقبل الكومس

ة، مع إشارة خاصة إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  ة العالم المستجدات االقتصاد
  من جدول األعمال) 4ند (الب
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ز أنقرة  تعهد .16 ة، وتأثیرها إلى مر ة على الساحة العالم االستمرار في رصد المستجدات االقتصاد
ة. ك في دوراتها السنو شأنها إلى الكومس  على الدول األعضاء، ورفع تقارر 

تب ت تأخذ علمًا مع التقدیر .17 ة التي أعدها م ة القطاع ك ورفعها بتقارر اآلفاق المستقبل نسی الكومس
 لالجتماعات ذات الصلة لفرق العمل.

س وجهة نظر من البنك اإلسال تطلب .18 ة تع ك إجراء دراسة مشتر تب تنسی الكومس ة، وم مي للتنم
عد منظمة التعاون اإلسالمي  ة لما  ة المستدامة، وجدول أعمال التنم ، 2015حول أهداف التنم

ك في دورتها الح مه للكومس ة والثالثین.وتقد  اد

ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (البند  ة ف ع التجارة البین من جدول  5توس
  األعمال)

التجارة في  ترحب .19 ك المعني  ا  27انعقاد االجتماع الثالث لفر عمل الكومس  2014فبرایر/ش
ما بین البل ة ف سیر التجارة البین دان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: أنقرة، تحت عنوان "ت

ة داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". ة اإلجراءات الجمر  تحسین فعال

ضاً  .20 التجارة في  ترحب أ ك المعني  ع لفر عمل الكومس ر/تشرن  23انعقاد االجتماع الرا أكتو
ات األفضل 2014األول،  ات التجارة وجهود تحرر التجارة في الدول في أنقرة، تحت عنوان "اتفاق

ما بین  ات التجارة ف یز الخاص على نظام األفضل األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، مع التر
اسات، أال  تأخذ علماً الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، و الس ات الخاصة  التوص

 وهي:
ة.زادة قدرة الدول األعضاء على التنفی - ات التجارة التفضیل  ذ الناجح التفاق
ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. - ات التجارة ف  اإلعداد لتنفیذ نظام األفضل
ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. - ات التجارة ف  رفع الوعي بنظام األفضل

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

التجارة على حضور  حثت .21 ك المعني  تها في فر عمل الكومس الدول األعضاء التي سجلت عضو
التجارة المقرر عقده في  ك المعني  في  2015مارس/آذار،  26االجتماع الخامس لفر عمل الكومس

م) في الدول األعضاء بنوكاعتمادات التصدیر ( بنوكأنقرة، تحت عنوان "االرتقاء بدور  في  اكس
مه في  منظمة التعاون اإلسالمي ذا االجتماع السادس المقرر تنظ  17لزادة صادراتها"، و

سیر التجارة في البلدان األعضاء". 2015سبتمبر/أیلول،  س هیئات فعالة لت  تحت عنوان "تأس
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تب تنسی  تطلب .22 مها من ِقبل م ة في أنشطة التجارة المقرر تنظ فعال ة  من الدول األعضاء المشار
ة  ة التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنم ز اإلسالمي لتنم ز أنقرة، والمر ك، ومر الكومس
ة للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد  ل التجارة)، والغرفة اإلسالم ة لتمو ة اإلسالم (المؤسسة الدول

ة في  اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم رسال دعاو للدول بهذه المؤسسات إوتهیب ، 2015التوحید الق
نة فیها. ة مم اف من أجل ضمان أكبر مشار  األعضاء قبل انعقاد اجتماعاتها بوقت 

ة التجارةتطلب  .23 ز اإلسالمي لتنم ة،من المر ة مع البنك اإلسالمي للتنم المشار م ندوة ،   ،تنظ
ات التجارة  ما بین وٕاجراء دراسة حول المجموعة الجدیدة من اتفاق ع علیها ف الحرة وجدو التوق

ة م ة اإلقل ل من الدول األعضاء التكتالت االقتصاد منطقة منظمة التعاون اإلسالمي،  التي تتش
ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ ومن ثم رفع  ة ف ذا تأثیرها على التجارة البین و

ة والثال ك.تقرر بذلك أمام الدورة الحاد   ثین للكومس

ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )أ ة ف ات التجار  برنامج األفضل

ط علما .24 ة  تح التطورات اإلیجاب ة التي طرأت علىمع التقدیر  ات نظام اتفاق ما التجارة األفضل  ف
ك،انعمنذ  ،اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول بین  قاد الدورة التاسعة والعشرن للكومس

ما تصدی ال ة حرن على والس م المغاتفاق از ر قواعد المنشأ، وتقد  .ات الخاصة بهاب لقوائم االمت

ك،  .25 ر الثالثین للكومس الذ ة االحتفال  ت مصادقتها على رحبتمناس  ل من بإعالن دولة الكو
ة الخاصة  ول خطة التعرفة التفضیل ات التجارة (برتاس)بروتو ثنى تو وقواعد المنشأ ،بنظام األفضل

ذا تم، و على ذلك ات الالزمة استكمال ه ما بین لتفعیل نظا افة المتطل ات التجارة ف الدول م األفضل
من لجنة المفاوضات التجارة النظر في عقد  تطلبما ، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 .2015دورتها في عام 

ة في لب تط .26 ازات على الدول المشار من األمانة العامة للجنة المفاوضات التجارة توزع قوائم االمت
ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ات التجارة ف   نظام األفضل

ات نظام  مجددا هیبت .27 ع أو التصدی على اتفاق التوق عد  البلدان األعضاء التي لم تقم 
ات ول خطة التعرفة  األفضل روتو ة اإلطار، و ما اتفاق التجارة لمنظمة التعاون اإلسالمي، والس

ات التجارة (برتاس)، وقواعد المنشأ، أن تقوم بذلك وأن تستكمل  ة الخاصة بنظام األفضل التفضیل
ن: ة في أقرب وقت مم  اإلجراءات التال
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ة المحددة، مقرونة  - ض السنو أقسا التخف قة على اإلخطار  قائمة المنتجات والنسب السارة المط
ة، في  الرعا ر/تشرن األول  1الدول األولى   ،2003أكتو

اعة شهادة المنشأ الخاصة  - ما في ذلك ط ة وٕادارة،  ة داخل استكمال ما یلزم من إجراءات تشرع
ع لمنظمة التعاون اإلسالمي، وٕارسال نماذج األ ات التجارة التا ختام لألمانة العامة بنظام األفضل

 للجنة المفاوضات التجارة.

ة للتجارة والصناعة  تعرب .28 ة التجارة، والغرفة اإلسالم ز اإلسالمي لتنم ه المر عن تقدیرها لما قام 
ومة والقطاع الخاص في  ة من أجل رفع مستو الوعي بین مسؤولي الح ات التوع م فعال والزراعة، لتنظ

فوائد بر  ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون الدول األعضاء  ات التجارة ف نامج األفضل
 اإلسالمي.

تب تنسی  ترحب .29 التعاون مع م ا،  ادل السلع في تر م من اتحاد الغرف وت العرض المقدَّ
ة على تنفیذ  م ندوة تدرب ك، لتنظ ة قواعد المنشأالكومس انون الثاني  27-26في  اتفاق ینایر/

 .  قرة، في أن2015

ة ة اإلسالم  ب) المعارض التجار

مًّا ونوًعا، وتشید  .30 ة،  رها وتقدیرها  تعربالتحسینات التي ُأدخلت على المعارض اإلسالم عن ش
ة  ز اإلسالمي لتنم التنسی مع المر ة،  ة التي استضافت المعارض اإلسالم للدول األعضاء التال

 التجارة:
ة الحالل في  دولة - م المعرض الثاني لألغذ ة المتحدة (إمارة الشارقة)، لتنظ -18اإلمارات العر

انون األول  16 سمبر/  ؛2013د
ز  - جمهورة السنغال، الستضافة "المعرض الثاني للصحة في منظمة التعاون اإلسالمي"، والمر

مه المعرض، في  ة التجارة لتنظ  ؛2014ن یونیو/حزرا 26-29اإلسالمي لتنم
ة، ومنتد - ة لمنظمة التعاون اإلسالم ار العالم م "المنتد الثالث لمجموعة األخ  مالیزا، لتنظ

ا األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي نوفمبر/تشرن  10-12"، في  األعمال الثالث لدول آس
  .2014الثاني 

ط علما .31 ا عن  اعتذار تح م المعر عدم قدرتها على جمهورة غین ض التجار الخامس عشر تنظ
ة في  ة الستضافة دورة هذا المعرض في  وتدعو، 2015للدولة اإلسالم ة السعود المملكة العر

ة التجارة وتطلب من ،2016أو في  2015 ز اإلسالمي لتنم تنسی هذا األمر مع الهیئات ذات  المر
ة الصلة ة السعود ط علما، في المملكة العر عرض جمهور وتح ا الستضافة المعرض ذلك  ة غین
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ع عشر في   .2019السا

ة  ترحب .32 ة، الستضافتها المعارض التجارة اإلسالم مة من الدول األعضاء التال العروض المقدَّ
ة التجارة، وذلك في الفترة  ز اإلسالمي لتنم التعاون مع المر ة،   :2019/2014اآلت

ة المتحدة (إمارة الشارقة)،  - احة في الدول دولة اإلمارات العر الستضافة "المعرض الثاني للس
ر/تشرن األول  19-21األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، في   ؛2015أكتو

ع  - ة المتحدة (إمارة الشارقة)، الستضافة المعرضین الثالث والرا لحالل، في لدولة اإلمارات العر
انون األول  10-8 سمبر/ انون األول 9-11، و2014د سمبر/  ؛2015 د

ة للدول األعضاء في  - ة، الستضافة "المعرض الثامن للصناعات الزراع ة السعود المملكة العر
ار  17-20منظمة التعاون اإلسالمي"، في    ؛2015مایو/أ

احة للدول األعضاء في منظمة التعاون  - ة، الستضافة "المعرض الثالث للس جمهورة مصر العر
 .2016اإلسالمي"، في عام 

ة للدول األعضاء في الجمهو  - ة والمحل م "المعرض األول للمنتجات العضو ة، لتنظ رة التونس
ر/تشرن األول 29منظمة التعاون اإلسالمي"، في    .2015نوفمبر/تشرن الثاني  1-أكتو

ة في عام  - جمهورة العراق، الستضافة الدورة السادسة عشر للمعارض التجارة للدول اإلسالم
2017. 

ستمر في إقامة المعارض المخصصة لكل قطاع، من  تطلب .33 ة التجارة أن  ز اإلسالمي لتنم المر
ك.  التعاون مع الدول األعضاء، وأن یرفع تقارر منتظمة عن سیر عمل المعارض في دورات الكومس

 

ما بین البلدان األعضاء في منظمة  ة ف ز التجارة البین ة الخاصة بتعز طة االسترشاد ج) الخر
 ون اإلسالميالتعا

ط علما .34 التقرر الصادر عن "االجتماع السادس لفر منظمة التعاون اإلسالمي التشاور  تح
ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اٍإلسالمي"، الذ انعقد في  ة ف المعني بتعزز التجارة البین

ة، في  المملكة المغر ا  4-3مراكش  ما من الف تطلب، و2014فبرایر/ش ضطلع  ر التشاور أن 
ق ا مع القرارات  يیت ة الفاعلة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك تماش من أعمال، مع المشار

لفة بها.  ك، ووفقا للمهام الم  ذات الصلة الصادرة عن الكومس
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ر  .35 ، على الجهتش الفر التشاور ة التجارة، واألعضاء اآلخرن  ز اإلسالمي لتنم ود المبذولة المر
ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، و ة ف  الفر طلب منتلتعزز التجارة البین

 . 2015إتمام تنفیذ البرنامج التنفیذ بنجاح في عام 

عة لمنظمة  تطلب .36 التعاون مع المؤسسات ذات الصلة التا ة التجارة،  ز اإلسالمي لتنم من المر
عة  التعاون اإلسالمي، مه للجنة المتا ة، وتقد مي شامل حول تنفیذ الخرطة االسترشاد إعداد تقرر تقی

ة والثالثین. ك في دورتها الحاد  في اجتماعها الحاد والثالثین، والكومس

ا/ومجلس التعاون  العرض المقدم من جمهورة السنغال الستضافة ترحب .37 "منتد أعمال آس
ا زلمقرر أن ینظمه " ا2015لعام  الخلیجي/وأفرق ة اإلسالمي المر التعاون مع معهد  التجارة لتنم

ز ش إلدارة األعمال، ومر ع لمنظمة التعاون اإلسالمي (مالیزا)، واتحاد  الدولي األعمال التعا التا
ة الفاعلة  وتحث، 2015غرف مجلس التعاون الخلیجي في مارس/آذار  الدول األعضاء على المشار

  في هذا الحدث.

عرض جمهورة السنغال الستضافة المنتد والمعرض المتخصص الثالث حول  ذا ترحبو  .38
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" المقرر أن ینظم م العالي  ز  ه"خدمات التعل المر

السنغال، في داكار عام  حث العلمي  م العالي وال التعاون مع وزارة التعل ة التجارة  اإلسالمي لتنم
ة الفاعلة في هذا الحدث. وتحث، 2016   الدول األعضاء على المشار

ضا تطلب .39 انات المتعلقة  أ الب ة التجارة  ز اإلسالمي لتنم د المر من الدول األعضاء أن تواصل تزو
ات ولوائح التجارة واالستثمار.   بإحصائ

اسات المنافسة، التي تنظمها ا ترحب .40 ة للمنافسة.أنشطة بناء القدرات في مجال س   لهیئة التر

ة منظمة التجارة العالم ة المتصلة   د) المساعدة الفن
ة، و ترحب .41 من لمنظمة التجارة العالم دول منظمة التعاون اإلسالمي غیر  تشجعانضمام ال

ة على االنضمام إلیها؛ و من دول منظمة التعاون اإلسالمي،  تطلباألعضاء في منظمة التجارة العالم
ة، أن تقدم الدعم للدول األعضاءاألعضاء ف منظمة التجارة التي تنضم إلى  ي منظمة التجارة العالم
ة.   العالم

م  تهیب .42 أن یواصال تقد ة التجارة،  ز اإلسالمي لتنم ة، والمر ل من البنك اإلسالمي للتنم
منظمة التجارة  ا المتصلة  القضا ما یتعل  ة إلى الدول األعضاء ف ة، وأن یرفعا المساعدة الفن العالم

ك.  تقرًرا عن أنشطتهما إلى دورات الكومس
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ة تدعو .43 ا  ، من خالل األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي،منظمة التجارة العالم للنظر إیجا
ة، من أجل  ة التجارة، صفة المراقب داخل منظمة التجارة العالم ز اإلسالمي لتنم في منح المر

ناء المساعدة في األمور  حوث، و شمل ذلك الدراسات، وال ما  ة،  منظمة التجارة العالم المتعلقة 
عة لمنظمة التعاون اإلسالمي.   ات التا  القدرات، والتقارر المرفوعة للمنتد

ة، ب رحبت .44 ة الستضافة المؤتمر الوزار العاشر لمنظمة التجارة العالم ح الجمهورة التر ترشُّ
سم قام في د انون األول المتوقع أن    الدول األعضاء لدعم هذا الترشح. تدعو، و2015بر/

 

ل التجارة  ه) أنشطة تمو

مها  تعرب عن تقدیرها .45 عها التي تق ل التجارة وتشج ة ألنشطة تمو مجموعة البنك اإلسالمي للتنم
ل التجارة) ة لتمو ة اإلسالم الت تجارة ، حیث(المؤسسة الدول ار 5.1 مبلغ اعتمدت تمو دوالر  مل

  .2014في 

ة؛  ترحب .46 ع ة ومواض م ة إقل ل التجارة من برامج إنمائ ة لتمو ة اإلسالم ه المؤسسة الدول ما قامت 
ادرة  ادرة المعونة المعونة لصالح التجارة وهي م ة، وم في منطقة "البرنامج  لصالح التجارةللدول العر

ة ا ا"، ومنتد تنم اقتصادات وسط آس رنامج الخاص المعني  لتجارة في منظمة التعاون اإلسالمي، و
ة ة، و-جسور التجارة للبلدان العر ة ودعم تنفیذ  تدعواإلفرق فاعل ة  ة للمشار الدول األعضاء المعن

ادرات.  هذه الم

ة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات تهنئ .47 مرور عشرن عاًما على  على المؤسسة اإلسالم
مها لبلدانها األعضاء.إنشائها، وتعرب    عن تقدیرها للخدمات التي تواصل تقد

مجموعة  تدعو .48 تها لكل المؤسسات والمراكز الخاصة  ات عضو فاء متطل البلدان األعضاء الست
ل التجارة، و  ة لتمو ة اإلسالم ة (المؤسسة الدول ة لتأمین المؤسسالبنك اإلسالمي للتنم ة اإلسالم

ة تنفیذ  )االستثمار وائتمان الصادرات المهام المنوطة بها حتى یتسنى لمجموعة البنك اإلسالمي للتنم
  بنجاح.

ة ة  ل و) األنشطة التجار اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم   معهد التوحید الق

م أنشطة ل نشا المزدهرال رحبت .49 ة من خالل تنظ اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم معهد التوحید الق
  اختصاصها. لبناء القدرات في مجال
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ةمن الدول األعضاء  تطلب .50 اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم ة الفعالة في  في معهد التوحید الق المشار
ة الخاصة  اسي والمعاییراجتماعات اللجنة الفن ة، معهد التوحید الق ذا اجتماعات  للبلدان اإلسالم و
اسيلجنة االعتماد، واجتماع لجنة  اسي والمعاییر للبلدان  التوحید الق تحت مظلة معهد التوحید الق

عة لهم. ة التا التعاون مع الهیئات المختصة القوم ة    اإلسالم

اسي والمعاییر للبلدان اإلمانضترحب  .51 ة، والبوسنة ام مالیزا عضًوا في معهد التوحید الق سالم
ما  ه،  اسي  تنضممن الدول األعضاء التي لم تطلب والهرسك مراقًا ف ة معهد التوحید الق عد لعضو

ة االنتفاع من خدماته. غ ادر بذلك  ة أن ت   والمعاییر للبلدان اإلسالم
  

ز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصاد (البند    من جدول األعمال) 6تعز

ط علًما  .52 ات االجتماع السادس عشر للقطاع الخاص للبلدان األعضاء في منظمة التعاون تح بتوص
ة المتحدة من  ، إلى 2014مارس/ آذار  20- 19اإلسالمي المنعقد في الشارقة، بدولة اإلمارات العر

  جانب إعالن الشارقة.

ة بین لها الجهود التي تبذ ترحب .53 ة للتجارة والصناعة والزراعة في سد الفجوة المعلومات الغرفة إلسالم
( ر األعمال (الَمصف س مراكز تطو ، مؤسسات القطاع الخاص في الدول األعضاء عن طر تأس

م ندوات، و ات لألعمال، وخل برامج تدرب، وتنظ ة للتجارة تهیب وعقد منتد الغرفة إلسالم
  اعة لمواصلة هذه األنشطة.والصناعة والزر 

ة للتجارة لترسیخ التعاون والتفاعل مع القطاع الخاص في الدول األعضاء  تهیب .54 الغرفة إلسالم
  .من أجل إنجاز المهام المنوطة بها والصناعة والزراعة

ط علًما  .55 م تح ة المستقلة لرجال األعمال بتنظ ة التر المعرض الدولي الخامس عشر للجمع
اد)، ومنتد األعمال الدوليوالصناعة (م المعرض الفلسطیني للتجارة واألعمال الثامن عشر؛ و وس

ذا  2014 ة؛ و ا والبنك اإلسالمي للتنم ادل السلع في تر المنتد الذ ینظمه اتحاد الغرف وت
ة، الذ ینظمه الهندسي الدولي  ةو اتحاد االستشارین من الدول اإلسالم  مجلس العالقات االقتصاد

ك. ي على هامش الدورة الثالثین للكومس ة التر   الخارج

ا استضافة  ترحب .56 ة حول "تعزز التعاون بین هیئات السجل عرض جمهورة تر ورشة العمل الثان
المقرر عقدها في النصف الثاني من عام  التجار في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

2015.  
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اسة التنافس في الدول األعضاء في منظمة لعرض جمهورة تونس  ترحب .57 م مؤتمر حول س تنظ
ا  م منتد حول ترحیل الخدمات 2015التعاون اإلسالمي في األسبوع األخیر من فبرایر/ ش ، ولتنظ

ة التجارة.2015في النصف الثاني من  ز اإلسالمي لتنم التعاون مع المر   ، وذلك 
  

  دول األعمال)من ج 7تحسین النقل واالتصاالت (البند 

النقل و ترحب  .58 مارس/ آذار،  13االتصاالت الذ انعقد في االجتماع الثالث لفر العمل المعني 
عنوان 2014 منظمة التعاون " أنقرة  ضائع متعدد الوسائط بین الدول األعضاء  ر نقل ال تطو

منظمة التعاون حالة ج اإلسالمي: ضائع بین الدول األعضاء  وانب التنفیذ للنقل متعدد الوسائط لل
  اإلسالمي."

ًضا  .59 عاالجتماع ترحب أ النقل والمواصالت الذ انعقد في  الرا سبتمبر/  11لفر العمل المعني 
ما بین ا2014أیلول  احة ف ة من أجل استدامة الس عنوان "وضع وسائل اتصال جو أنقرة  لدول ، 

ط علًما، األعضاء" اسات التي خرج بها االجتماع، وتتمثل في: وتح ات الس   بتوص

 زادة تحرر النقل الجو في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -
ة للمطاراتالشراكة بین القطاعین العام والخاص حسن استغالل  - ة التحت  في البن
ة لل - ةفتح أسواق محل  لفة المنخفضة.ذات التك خطو الجو
 )OIC/COMCEC/30-14/D(21): المرجع: كود الوثیقة(

ة في  تطلب .60 النقل و من البلدان األعضاء المشار االتصاالت االجتماع الخامس لفر العمل المعني 
ا  12المقرر عقده في  م م 2015فبرایر/ ش ة عنوان "تقی مة الخاص بها، الموانئلك اكل الحو ، وه

ة في االجتماع السادس  وأدائها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،" فضًال عن المشار
ر/ تشرن أول  المدن الكبیرة للبلدان  2015المقرر عقده في أكتو عنوان "استعراض النقل في الحضر 

  "األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

ما یختص  ترحب .61 ة لدراسة جدو مشروع أحدث التطورات ف ك االنتهاء من الدراسات المبدئ خط س
ع لمنظمة التعاون اإلسالمي، -حدید داكار في إطار التعاون بین منظمة التعاون بورسودان التا

ة رفع الوثائ ذات الصلة  وتطلباإلسالمي واالتحاد األفرقي،  القطاعات من الدول األعضاء المشار
ل ما یلزم قبل انعقاد مؤتمر المانحین المعني بهذا  ة اتخاذ  غ ك الحدید  ة بخطو س ة المعن الوطن

  المشروع في آخر المطاف.
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ات الشحن الخاصة بها من أجل تسجیل بواخرها في  تطلب .62 ع شر الناد من الدول األعضاء تشج
ة والتعوض    المي لمالكي البواخر.االتحاد اإلسأسسه الذ اإلسالمي للحما

ة. ترحب .63 ا لتشارك خبراتها في مجال تحرر الخدمات الجو   استعداد جمهورة تر
  

احي مستدام وتنافسي (البند  ة قطاع س   من جدول األعمال) 8تنم

احة في انعقاد االجتماع الثالث لفر عمل الكو ترحب  .64 الس ك المعني   2014مارس/آذار  4مس
احة في الدول األعضاء." ین مناخ استثمار الس   أنقرة، تحت عنوان "تم

ذا ترحب  .65 احة في و الس ك المعني  ع لفر عمل الكومس سبتمبر/أیلول  4انعقاد االجتماع الرا
ا 2014 حة في الدول األعضاء من أنقرة، تحت عنوان "تعزز قدرات القو العاملة في مجال الس

ال ط علًما  احة"، وتح اتأجل النهوض بجودة خدمات الس اسات الصادرة عن  الخاصة توص الس
 االجتماع، وهي:

احة داخل الدول األعضاء،  - مستو القو العاملة في مجال الس ات لالرتقاء  وضع استراتیج
ات القائمة.   ودعم التنفیذ الفاعل لالستراتیج

احة في الدول األعضاء.تعزز قدرا -  ت القو العاملة في مجال الس
قة  ود الوث   )OIC/COMCEC/30-14/D(25)(المرجع: 

احة المقرر  تطلب .66 الس ة في االجتماع الخامس لفر العمل المعني  من الدول األعضاء المشار
ا فبرا 5عقده في  سیر إجراءات السفر من أجل تعزز سبل التنقل داخل  2015یر/ش تحت عنوان "ت

ذا في االجتماع السادس المقرر عقده في  سبتمبر/  3الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" و
ات التسو الفاعلة: الحلول " تحت عنوان 2015أیلول  ا المعلومات ل المبتكرةاستراتیج تكنولوج
  ".صاالتواالت

ط علًما .67 احة الذ عقد في  تح  5-3قرارات الدورة الثامنة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الس
انون األول  سمبر/ ا. 2013د انجول، بجمهورة جامب   في 

العرض المقدم من جمهورة النیجر الستضافة الدورة التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء  ترحب .68
احة في  ة الفاعلة في هذا الحدث.الدول ا وتحث، 2015الس   ألعضاء على المشار
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ط علًما .69 احة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون  تح بتقرر "االجتماع الثاني لمنتد الس
ك" الذ انعقد في  انون األول  17-16اإلسالمي/الكومس سمبر/ ا. 2013د  في إسطنبول، تر

م االجتما ترحب .70 ة لتنظ احة للقطاع العرض المقدم من الجمهورة التر ع الثالث لمنتد الس
ك في  الخاص لمنظمة التعاون  انون الثاني  30- 29اإلسالمي/الكومس في إسطنبول  2015ینایر/

ا على المستو الدولي"  ة والتسو لها وتمییزها تجاًر اح ج للمقاصد الس طلب وتتحت عنوان "الترو
احة حث ممثلي قطاع الدول األعضاء  من ة الفاعلة في هذا الحدث. الخاص لدیهمالس   على المشار

ط علًما .71 احة الذ انعقد في  تح الس ة  ة المعن ق ع للجنة التنس یونیو/  3بتقرر االجتماع الرا
ا. 2014حزران،  س  في جاكرتا، بجمهورة إندون

احة  ترحب .72 استضافة المؤتمر الخامس للس ة  العرض المقدم من جمهورة إیران اإلسالم
ة ف ة. 2015ي مشهد في الصح   بجمهورة إیران اإلسالم

  

ة القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي (البند  ادة إنتاج   من جدول األعمال)  9ز

الزراعة في ترحب .73 ك المعني  انون  19 انعقاد االجتماع الثاني لفر عمل الكومس سمبر/ د
اشرة في الدول األعضاء  2013األول  ة الم ع االستثمارات األجنب منظمة أنقرة تحت عنوان "تشج

ة".التعاون اإلسالمي  ة الزراع   من أجل زادة اإلنتاج

الزراعة في  ذا ترحبو .74 ك المعني  سان  3انعقاد االجتماع الثالث لفر عمل الكومس أبرل/ن
ة لقطاع الزراعة في الدول األعضاء أنقرة ت 2014 منظمة حت عنوان "تحسین القدرات اإلحصائ

  ".التعاون اإلسالمي

الزراعة في  ما ترحب .75 ك المعني  ع لفر عمل الكومس  أیلول/سبتمبر 25انعقاد االجتماع الرا
ازات الصغر إلى األسواق داخل ا 2014 سیر سبل وصول أصحاب الح لدول أنقرة تحت عنوان "ت

ط علًما"، منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء  اتال وتح اسات الصادرة عن  توص الس المتعلقة 
  االجتماع، وهي:

ة المنظمات القائمة. - س منظمات المنتجین، وزادة فعال ع تأس  تشج
- . ازات الصغر ة ومعلومات السوق بین أصحاب الح  نشر المعلومات التقن
ة. - ع الزراعة التعاقد  تشج

قة  ود الوث   )OIC/COMCEC/30-14/D(34)(المرجع: 
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الزراعة المقرر  تطلب .76 ة في االجتماع الخامس لفر العمل المعني  من الدول األعضاء المشار
س منظمات المزارعین "دعم القدرة المؤسستحت عنوان  2015مارس/آذار  5عقده في  ة: تأس

منظمة التعاون اإلسالمي"، ذا في االجتماع السادس المقرر عقده في ودعمها في الدول األعضاء   و
ر/تشرن األول  8 ة في الدول األعضاء  تحت عنوان " 2015أكتو مة الزراع تعزز سالسل الق

  ".منظمة التعاون اإلسالمي

ط علًما مع التقدیر .77 ة المجهودا تح حوث اإلحصائ ز ال ة ومر ت التي تبذلها الجمهورة التر
ة في مختلف  م دورات تدرب ز أنقرة) لتنظ ة (مر ة والتدرب للدول اإلسالم ة واالجتماع واالقتصاد
ذا في جوانب األمن الغذائي في الدول األعضاء في إطار برنامج بناء  ة، و ة والزراع الجوانب التقن

ع لمنظمة التعاون اإلسالمي.القدرات في مجال ا  لزراعة التا
  

ر القضاء على الفقر (البند    من جدول األعمال) 10تقر

التخفیف من حدة الفقر في  ترحب .78 سمبر /  26انعقاد االجتماع الثاني لفر العمل المعني  د
ات األمان 2013ألول، انون ا ات الالزمة ألنظمة ش ، في أنقرة تحت عنوان "استهداف اآلل

 منظمة التعاون اإلسالمي". الدول األعضاءاالجتماعي في 

التخفیف من حدة الفقر في  ما ترحب .79 أبرل /  10انعقاد االجتماع الثالث لفر العمل المعني 
سان،  ات 2014ن ة األمان االجتماعي في ، في أنقرة تحت عنوان "آل  الدول األعضاءرصد برامج ش

 منظمة التعاون اإلسالمي".

ضا  .80 التخفیف من حدة الفقر في وترحب أ ع لفر العمل المعني  سبتمبر  18انعقاد االجتماع الرا
ة األمان االجتماعي في الدول األعضاء  2014/ أیلول،  تحت عنوان "النظام المؤسسي لبرامج ش
ما  منظمة ط علماالتعاون اإلسالمي"،  اسات التي قدمها االجتماع،  تح الس ات الخاصة  التوص
 وهي:

ات األمان االجتماعي. - شرة في نظام ش  رفع قدرة الموارد ال
ة األنظمة القائمة في الدول األعضاء. - ع تغط س نظام المعلومات اإلدارة / توس  تعزز تأس

قة: ( ود الوث   )OIC/COMCEC/30-14/D(39)المرجع: 
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ة النشطة في االجتماع الخامس لفر العمل المقرر انعقاده  تطلب .81 من الدول األعضاء المشار
،  26في  ا ة لتحسین وضع الفقر 2015فبرایر/ش ط اسات تنش اء في ، في أنقرة تحت عنوان "س

ذلك في االجتماع السادس المقرر انعقاده في منظمة التعاون اإلسالمي"، و  10 الدول األعضاء 
منظمة 2015سبتمبر/أیلول  ة في الدول األعضاء  م الخدمات األساس ، تحت عنوان " تحسین تقد

 التعاون اإلسالمي".
  

ة إفر أ)  ة والبرنامج الخاص لتنم اصندوق التضامن اإلسالمي للتنم   ق

د من جدید .82 المساهمة في صندوق التضامن  تؤ على طلبها من الدول األعضاء التي تعهدت 
ل المزد من المشروعات في الدول  التزاماتها حتى یتسنى للصندوق تمو ة أن تفي  اإلسالمي للتنم

 األعضاء.

ط علما .83 ادرة  وتح ة ُتنفذ في امجموعة م ة بوضع استراتیج -2015لفترة البنك اإلسالمي للتنم
ة. 2017 ة صندوق التضامن اإلسالمي للتنم  تهدف إلى التنفیذ الفعال للمشروعات ورفع فعال

ة الجهود التي یبذلها  ترحب .84 ل ة من أجل تعبئة الموارد من مؤسسات تمو البنك اإلسالمي للتنم
ا.مختلفة بهدف  ة إفرق  تنفیذ البرنامج الخاص لتنم

ة حول النتائج التي خرجت به ترحب .85 "األثر االقتصاد ا ورشة عمل البنك اإلسالمي للتنم
ئة ةو  ،واالجتماعي لألو الدول  تهیب، واإلیبوال" تجرةمنظمة التعاون اإلسالمي لها:  استجا

م الدعم الالزم  ة تقد األعضاء، واألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، والبنك اإلسالمي للتنم
اح فیروس اإلیبوال. للبلدان التي تضررت من   اجت

 

منظمة التعاون اإلسالمي )ب   خطة عمل القطن الخاصة 
ط علما .86 ة بخطة عمل القطن  تح التقرر الصادر عن االجتماع الخامس للجنة المشروعات المعن

منظمة التعاون اإلسالمي المنعقد في  المملكة 2014نوفمبر / تشرن الثاني،  16الخاصة  ، في جدة 
ة السع ةالعر ما ود ز أنقرة ضم  تطلب،  مشروعا في إطار مشروع واحد لبناء القدرات  14من مر

ل ة الحصول على تمو غ ة  مه للبنك اإلسالمي للتنم  .وتقد

ة على العدید من الجوانب  تالحظ مع التقدیر .87 م دورات تدرب ز أنقرة في تنظ الجهود التي یبذلها مر
القطن في الدول األعضاء، و  منظمة التعاون المتعلقة  ذلك في إطار برنامج تدرب القطن الخاص 

  اإلسالمي.
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ب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميج)  م والتدر التعل   البرنامج الخاص 

ط اللجنة علما .88 ع للجنة االستشارة للرصد الخاصة  تح التقرر الصادر عن االجتماع الرا
م وال التعل تدرب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المنعقد في البرنامج الخاص 

ما 2014نوفمبر / تشرن الثاني،  12-13 ة.  الجمهورة التر أنقرة  للجهود  تعرب عن تقدیرها، 
ة في  ز أنقرة من أجل بدء وتنفیذ برامج متعددة لبناء القدرات ودورات تدرب المتواصلة التي یبذلها مر

شرة مختلف ا ة تحسین قدرات الموارد ال غ ادین والمجاالت ذات االهتمام للدول األعضاء،  لم
 وجودتها في هذه البلدان.

ر .89 ك،  إذ تذ عة والعشرن للكومس رالقرار ذ الصلة للجلسة السا ة  تش البنك اإلسالمي للتنم
ز أنقرة  ة الكوارث دارةإ"التي تحمل عنوان لنسخة المنقحة من الدراسة ا إلصدارهماومر ع  الطب
عد أخذ مالحظات البلدان األعضاء  "اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول في والصراعات

ار،  ات هذه الدراسة. وتناشدفي االعت ة تنفیذ توص   البلدان األعضاء والبنك اإلسالمي للتنم
 

  من جدول األعمال) 11تعمی التعاون المالي (البند 

التعاون المالي في انعقاد  ترحب .90 ك المعني  سمبر /  12االجتماع األول لفر عمل الكومس د
 الدول األعضاء في، في أنقرة تحت عنوان "تعزز تدف رؤوس األموال في 2013انون األول، 

 منظمة التعاون اإلسالمي".

التعاون المالي ف ما ترحب .91 ك المعني  مارس /  27ي انعقاد االجتماع الثاني لفر عمل الكومس
منظمة التعاون  الدول األعضاء فيفي أنقرة تحت عنوان "تعزز اإلدماج المالي في  2014آذار، 

  اإلسالمي".

التعاون المالي في  ما ترحب .92 ك المعني  انعقاد االجتماع الثالث لفر عمل الكومس ضا   16أ
ر/تشرن األول،  ذلك في أنقرة تحت عنوان "إدارة مخاطر األد 2014أكتو ة". و ة اإلسالم وات المال

ط علما اتال تح اسات المقدمة من فر العمل، وهي: توص الس   الخاصة 
ة الضرورة  - ة والمؤسس ة القانون ة األساس ر البن ة.لصناعات تطو ة اإلسالم   الخدمات المال
ل اإلسالمي على المستو الوطني. - ات التمو   وضع استراتیج
شرة.زادة الوعي والتثقیف ا - ل اإلسالمي، ورفع القدرات ال شأن التمو   لمالیین 
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ل اإلسالمي وخدماته. - ع أدوات التمو  تنو
قة   ود الوث   )OIC/COMCEC/30-14/D(48)(المرجع: 

التعاون  تطلب .93 ع لفر العمل المعني  ة النشطة في االجتماع الرا من الدول األعضاء المشار
ة في  2015آذار،  مارس / 19المالي المقرر انعقاده في  ة والرقاب ة المؤسس ر اآلل تحت عنوان "تطو

ة النشطة في  ذلك المشار القطاع المصرفي داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، و
ر 15 المقرر انعقاده في خامساالجتماع ال تحت عنوان "نظم الدفع في  2015 / تشرن األولأكتو

منظمة التع   اون اإلسالمي".الدول األعضاء 
  
منظمة التعاون اإلسالمي )أ  منتد بورصات البلدان األعضاء 

منظمة  تأخذ علماً  .94 التقرر الصادر عن االجتماع الثامن لمنتد بورصات البلدان األعضاء 
 .2014نوفمبر/ تشرن الثاني  11ي، الذ انعقد في اسطنبول یوم التعاون اإلسالم

في  2015العرض المقدم من بورصة اسطنبول الستضافة االجتماع التاسع للمنتد عام  ترحب .95
ة الفعالة في هذا االجتماع. تطلباسطنبول، و  من الدول األعضاء المشار

ة تطلب  .96 مؤشر ستنادرد أند ل م المزد من الدعمتقدمن الدول األعضاء والبنك اإلسالمي للتنم
ك ة. بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومس ة جعله أداة لالستثمار ذات فعال غ  الدول األعضاء 

  

ة ألسواق رأس المال التعاون بین ب) م  الجهات التنظ

ط علما .97 الجهات التن تح ك المعني  ة التقرر الصادر عن االجتماع الثالث لمنتد الكومس م ظ
 ، في اسطنبول.2014نوفمبر/تشرن الثاني  11ألسواق رأس المال، المنعقد في 

ة ألسواق رأس المال ترحب  .98 م منتد الجهات التنظ ة  الجهود المبذولة من قبل فرق العمل المعن
اتشأن  ة، فضًال عن بناء  تحد انات، والثقافة المال ة لرأس المال، وقاعدة الب األسواق اإلسالم

ما ا ة في االجتماعات، تدعو لقدرات،  الدول األعضاء إلى دعم جهود المنتد من خالل المشار
لة إلى فرق العمل.  والمساهمة في إنجاز المهام المو

، الستضافة ترحب  .99 ة، بوصفها أمانة المنتد الجمهورة التر عرض هیئة أسواق رأس المال 
مي  ك التنظ من تطلب سطنبول، وإب 2015ألسواق رأس المال في االجتماع الثالث لمنتد الكومس

ة الفعالة في هذا االجتماع.  الدول األعضاء المشار
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ة ج) ة والسلطات النقد ز   التعاون بین البنوك المر

زة عن تقدیرها لجمهورة إندونتعرب  .100 ع عشر للبنوك المر ا الستضافة االجتماع الرا س
منظ ة للدول األعضاء   2014نوفمبر/تشرن الثاني  6و 5مة التعاون اإلسالمي یومي والسلطات النقد

ا/ ا ا تحت عنوان "ندونإفي سورا مات  :االستقرار الماليالتعامل مع مخاطر س اسة التنظ س
ل االحترازة، وترسیخ السوق المالي في  ط علًما و اإلسالمي"التمو ان الختامي تح التقرر والب

 لالجتماع.

زة والسلطات  عرض جمهورة ترحب .101 سورنام الستضافة االجتماع الخامس عشر للبنوك المر
منظمة التعاون اإلسالمي في  ة للدول األعضاء  ة تطلب ، و2015النقد من الدول األعضاء المشار

 الفعالة في هذا االجتماع.

زةترحب  .102 ز أنقرة في مجال البنوك المر ناء القدرات التي ینظمها مر تطلب و ،ببرامج التدرب و
ز عة للبلدان األعضاء. أنقرة من مر ة للمؤسسات التا النس م هذه األنشطة   االستمرار في تنظ

شأن  ادل وجهات النظر  ة قطاع جلسات ت "دور الشراكات بین القطاعین العام والخاص في تنم
احة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"   من جدول األعمال) 12(البند  الس

ات التقرر تأخذ علما  .103 شأن  ةالصادر والتوص "دور الشراكات بین القطاعین عن ورشة العمل 
احة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" ة قطاع الس التي  العام والخاص من أجل تنم

ز أنقرة في  ك ومر تب تنسی الكومس ر/تشرن األول 1 – سبتمبر/أیلول 30نظمها م  2014 أكتو
ة. الجمهورة التر   في أنقرة 

  

ادل وجهات النظر للدورة المقبلة  موضوع جلسة ت

ون " تقرر .104 عد عام أن  ة لما  ة 2015خطة التنم ة التي تواجه األمة اإلسالم ات التنمو : والتحد
ة والثالثین  ادل وجهات النظر في الدورة الحاد ة" موضوعًا لجلسة ت م الخدمات األساس تحسین تقد

ك، ولل التعاون مع المؤسسات تطلب كومس التخفیف من حدة الفقر،  ك المعني  من فر عمل الكومس
عة لمنظمة التعاون اإلسالمي  اسات حول ذات الصلة التا الس ات ملموسة خاصة  التوصل إلى توص

ك ة والثالثین هذا الموضوع، وٕاخطار دورة الكومس   بنتائجها. الحاد
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خ  ك والثالثین ةحادالانعقاد الدورة تار   من جدول األعمال) 13(البند  للكومس

عة في تقرر  .105 ار  14- 13أن ینعقد االجتماع الحاد والثالثین للجنة المتا في  2015مایو/أ
ك في  ة والثالثین للكومس في اسطنبول،  2015نوفمبر/تشرن الثاني  26-23أنقرة، والدورة الحاد

ا.  بتر
 
  

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

 
 


