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 األصل: �اإلنجلیز�ة

 
 اعـر االجتمـر�ـتق

 دورةــة الـوالعشر�ن للجن ثالثال
 )2013 ثاني/تشر�ن النوفمبر 17(إسطنبول، 

 
، 2013 ثاني/تشر�ن النوفمبر 17والعشر�ن للجنة الدورة التا�عة للكومس�ك یوم  ثالثانعقد االجتماع ال .1

 والعشر�ن للكومس�ك. تاسعةالدورة ال على هامش
 
إلى جانب األمانة  أَّس االجتماع السید/ م. متین إ�كر، المدیر العام لمكتب تنسیق الكومس�ك.وقد َترَ  .2

العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسیق الكومس�ك، حضر االجتماع المؤسسات التال�ة التا�عة 
 لمنظمة التعاون اإلسالمي:

 در�ب للدول اإلسالم�ة (مركز أنقرة)مركز ال�حوث اإلحصائ�ة، واالقتصاد�ة، واالجتماع�ة والت •
 المركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة •
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة •
 الغرفة اإلسالم�ة للتجارة والصناعة والزراعة •
 معهد التوحید الق�اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم�ة •
 االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر •

 
 د التال�ة من جدول األعمال:وقد وافق االجتماع على النظر في البنو  .3

 تنفیذ استراتیج�ة الكومس�ك . أ
 تمو�ل مشروعات الكومس�ك •
 المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ استراتیج�ة الكومس�كالمقدمة من مساهمات ال •
 منظمة التعاون اإلسالميالتا�عة لمؤسسات التعز�ز التعاون والتنسیق ف�ما بین  . ب
 البرامج التركیب�ةتركة / تنفیذ األنشطة المش •
 رفع مستوى الوعي �أنشطة المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي •
 ما �ستجد من أعمال •
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 تنفیذ استراتیج�ة الكومس�ك
نظمة التعاون اإلسالمي، الذین تحت البند األول من جدول األعمال، قام ممثلو المؤسسات التا�عة لم .4

في ذلك أثناء عمل�ة تقد�م المشروعات، و في  تجر�تهم مالحظاتهم حولمشروعات، �طرح ال تاقدموا مقترح
أما المؤسسات التا�عة لمنظمة  تسل�م المشروعات المقرر تمو�لها من قبل الكومس�ك.لإطار الدعوة األولى 

 التعاون اإلسالمي التي لم تقدم مشروعات في أثناء تلك الفترة، فقد أعر�ت عن اهتمامها �االستفادة من هذا
  .2014التمو�ل عند توج�ه الدعوة المقبلة المقرر إطالقها في 

 
یذ استراتیج�ة المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفالمقدمة من مساهمات الف�ما یتعلق � .5

لها أهم�ة خاصة في تحقیق أهداف  المساعي التي تبذلها تلك المؤسسات الكومس�ك، تم التأكید على أن
وفي هذا الصدد، رحبت اللجنة �ما تقوم �ه المؤسسات ذات الصلة التا�عة لمنظمة كومس�ك. استراتیج�ة ال

آل�ة إدارة دورة و  فرق العمل المبذولة في إطار التعاون اإلسالمي من مشاركة فاعلة في جهود التعاون 
ة من . إضافة إلى ذلك، وتأكیدًا على أهم�ة المساهمات المقدمالمشروعات التي صاغتها الكومس�ك

المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنفیذ استراتیج�ة الكومس�ك، رحبت الكومس�ك �ص�اغة قائمة 
وهي  ؛�أنشطة المؤسسات ذات الصلة التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي �ما یتماشى مع استراتیج�ة الكومس�ك

ندوات. كما الحظت اللجنة أن أنواع األنشطة برامج لبناء القدرات وللتدر�ب، وورش عمل، و  :في المقام األول
 المدرجة على القائمة �مكن تنو�عها، وذلك بتصم�م أنشطة �حث�ة من شأنها اإلسهام في جهود فرق العمل.

مع استراتیج�ة تماش�ا ترد قائمة �األنشطة الخاصة �المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي، (
ه القائمة وكذا القائمة العامة �أنشطة المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون وترد هذ. 1الكومس�ك، في المرفق 

 ).اإلسالمي على الموقع اإللكتروني للكومس�ك
 

 تعز�ز التعاون والتنسیق ف�ما بین المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون اٍإلسالمي
 

ن اإلسالمي، أكدت اللجنة ف�ما یتعلق �التعاون والتنسیق ف�ما بین المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاو   .6
على أهم�ة األنشطة المشتركة والبرامج التركیب�ة المقرر تنظ�مها من قبل المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون 
اإلسالمي. وفي هذا الصدد، أخذت اللجنة علما بورشة العمل التحضیر�ة المعن�ة �موضوع جلسة ت�ادل 

ل�كون ومركز أنقرة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة،  مكتب تنسیق الكومس�كوجهات النظر التي نظمها 
نموذجا لألنشطة المشتركة. وأكدت اللجنة على ضرورة ز�ادة عدد األنشطة التي تتضمن مؤسستین أو أكثر 

 من المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي.
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نظمة التعاون استفاضت أ�ضا اللجنة �شأن رفع مستوى الوعي �أنشطة المؤسسات التا�عة لم .7
�مكن تنظ�مها في مختلف أنحاء منطقة  �ةجوالت الترو�جالاإلسالمي. وفي هذا الصدد، تم اإلشارة إلى أن 

. إضافة إلى ذلك، �مكن االستفادة فیها أنشطة لتلك المؤسسات حیث یندر إقامةمنظمة التعاون اإلسالمي، 
ذلك مثل القمم، واجتماعات مجلس وزراء رف�عة المستوى؛ و المن اجتماعات منظمة التعاون اإلسالمي 

بت اللجنة من األمانة لالخارج�ة، ودورات الكومس�ك، واالجتماعات الوزار�ة القطاع�ة في هذا الشأن. وط
تنظ�م "الجوالت الترو�ج�ة" في الدول األعضاء، ل الالزم ساساألالعامة لمنظمة التعاون اإلسالمي دراسة 

 �عة المستوى لمنظمة التعاون اإلسالمي.وذلك على هامش االجتماعات الرف
 

 ما �ستجد من أعمال
تحت هذا البند من جدول األعمال، أخذت اللجنة في االعت�ار ك�ف�ة تعز�ز مشاركة الدول األعضاء  .8

أن الموضوعات، والتوقیتات، وأماكن  إلى في أنشطة المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي، وأشارت
والظروف المح�طة �الض�افة، وشؤون استخراج التأشیرات، هي العوامل األساس�ة التي تؤثر  انعقاد الفعال�ات،

 في عمل�ة المشاركة.
 

 انتهى االجتماع بتقد�م وافر الشكر. .9
 

131 



OIC/COMCEC/29–13/REP ) لـ5المرفق (  
 

  1المرفق 
 قائمة األنشطة

 المقرر تنظ�مها من قبل المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 )2014 – 2013(    تماش�ًا مع استراتیج�ة الكومس�ك

 رقم
المؤسسة 
 المض�فة

 نوع النشاط موضوع النشاط
مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التار�خ الشركاء

 الزراعة ورشة عمل المنتدى الدولي المتكامل إلدارة الم�اه مركز أنقرة 1
وزارة شئون الغا�ات والم�اه �الجمهور�ة الترك�ة، 

نظمة التعاون ووزارات البیئة �الدول األعضاء في م
 اإلسالمي

د�سمبر/كانون 
 2013األول 

 الجمهور�ة الترك�ة

 الزراعة ورشة عمل، مؤتمر المؤتمر الدول للتنم�ة الر�ف�ة مركز أنقرة 2
وكالة دعم الزراعة والتنم�ة الر�ف�ة، الجمهور�ة 

 الترك�ة
 الجمهور�ة الترك�ة لم یتحدد �عد

 مركز أنقرة 3
لعملي البرنامج الدولي للتدر�ب ا

 في ترك�ا للطالب
 الزراعة تدر�ب عملي

وزارة الزراعة �الجمهور�ة الترك�ة، والبنك اإلسالمي 
 دول أعضاء 5للتنم�ة، و

 أنقرة، الجمهور�ة الترك�ة لم یتحدد �عد

 مركز أنقرة 4
مجال تطو�ر إنتاج  لتفقدز�ارة �حث�ة 

 القطن والتكنولوج�ا
 الزراعة ز�ارة �حث�ة

لغذاء، والثروة الحیوان�ة �الجمهور�ة وزارة الزراعة، وا
 مراكز التمیز المعن�ة بإنتاج القطن، و الترك�ة

 التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 الجمهور�ة الترك�ة لم یتحدد �عد

 مركز أنقرة 5
ز�ارة �حث�ة لتفقد مجال تكنولوج�ا بنك 

 الجینات
 الزراعة ز�ارة �حث�ة

حیوان�ة �الجمهور�ة وزارة الزراعة، والغذاء، والثروة ال
 مراكز التمیز المعن�ة بإنتاج القطن، و الترك�ة

 التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 الجمهور�ة الترك�ة لم یتحدد �عد

 مركز أنقرة 6
في مجال الهندسة الزراع�ة:  دورة تدر�ب�ة

 / حرث التر�ة إدارة المحاصیل
 الزراعة بناء القدرات

روة الحیوان�ة �الجمهور�ة وزارة الزراعة، والغذاء، والث
 الترك�ة

 بنجالد�ش، مالي لم یتحدد �عد

7 
 
 
 

 مركز أنقرة
دورة تدر�ب�ة في مجال تر��ة الن�اتات 

 والتكنولوج�ا الحیو�ة: التهجین
 الزراعة بناء القدرات

وزارة الزراعة، والغذاء، والثروة الحیوان�ة �الجمهور�ة 
 الترك�ة

 موزامبیق لم یتحدد �عد
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 رقم
المؤسسة 
 المض�فة

 نوع النشاط موضوع النشاط
مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التار�خ الشركاء

 أنقرةمركز  8

دورة تدر�ب�ة حول إدارة األراضي: 
الحفاظ على األراضي، وتحسینها، 
وعوامل التعر�ة؛ تحلیل التر�ة ورسم 

 الخرائط 

 الزراعة بناء القدرات
مركز ال�حوث الزراع�ة بجمهور�ة مصر العر��ة، 

وزارة الزراعة، والغذاء، والثروة الحیوان�ة و 
 عراق، ووزارة الزراعة �ال�الجمهور�ة الترك�ة

 لم یتحدد �عد
السودان، جامب�ا، 

 بنجالد�ش

 مركز أنقرة 9

في مجال إدارة الثروة دورة تدر�ب�ة 
الحیوان�ة: األمراض الحیوان�ة 

؛ تر��ة الدواجن (الدجاج ومكافحتها
 الب�اض) وتغذیتها 

 الزراعة بناء القدرات
وزارة الزراعة �العراق، وزارة الزراعة والتر��ة 

 بتوجو الحیوان�ة والصید 
فبرایر/ش�اط 

2014 
المملكة العر��ة السعود�ة، 

 جزر القمر

 مركز أنقرة 10
دورة تدر�ب�ة في مجال حما�ة الن�اتات: 

 المكافحة البیولوج�ة 
 الزراعة بناء القدرات

وزارة الزراعة، والغذاء، والثروة الحیوان�ة �الجمهور�ة 
 الترك�ة

 أوغندا لم یتحدد �عد

 مركز أنقرة 11
تحسین مستوى در�ب�ة في مجال دورة ت

 وتحدیدها  الجودة: جودة البذور وتحضیرها
 السودان لم یتحدد �عد وزارة شئون الغا�ات والم�اه �الجمهور�ة الترك�ة الزراعة بناء القدرات

 مركز أنقرة 12
دورة تدر�ب�ة في مجال تطو�ر البذور: 

 االخت�ارات المعمل�ة والشهادات
 زارة الزراعة �العراقو  الزراعة بناء القدرات

د�سمبر/كانون 
 2013األول 

 الكو�ت

 مركز أنقرة 13
دورة تدر�ب�ة في مجال النقل والتسو�ق: 
تحلیل التأثیر في س�اسات الدعم 

 الزراعي
 توجو لم یتحدد �عد مكتب التدر�ب المهني الزراعي �السنغال  الزراعة بناء القدرات

 مركز أنقرة 14
دارة موارد إ دورة تدر�ب�ة في مجال

 الم�اه
 وزارة شئون الغا�ات والم�اه �الجمهور�ة الترك�ة الزراعة بناء القدرات

مارس/آذار 
2014 

 العراق

 مركز أنقرة 15
دورة تدر�ب�ة في مجال التلق�ح 

 الصناعي ونقل األجنة
بناء القدرات، ز�ارة 

 �حث�ة
 الزراعة

ة وزارة الزراعة، والغذاء، والثروة الحیوان�ة �الجمهور�
، والبنك اإلسالمي للتنم�ة، ووزارات الدول الترك�ة

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

ینایر/كانون الثاني 
2014 

 الجمهور�ة الترك�ة

16 
 
 

 الزراعة ورشة عمل ورشة عمل حول تقن�ات الري الحدیثة مركز أنقرة
وزارة شئون الغا�ات والم�اه �الجمهور�ة الترك�ة، 

 ومنظمات دول�ة
 الجمهور�ة الترك�ة 2014

133 



OIC/COMCEC/29–13/REP ) لـ5المرفق (  
 

 رقم
المؤسسة 
 المض�فة

 نوع النشاط موضوع النشاط
مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التار�خ الشركاء

 مركز أنقرة 17
لجنة اإلحصاءات ل الجلسة الرا�عة

 التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 اجتماع

كافة مجاالت 
 التعاون 

 لم یتحدد �عد 2014مایو/أ�ار  البنك اإلسالمي للتنم�ة

 مركز أنقرة 18
االجتماع السادس لمندو�ي المكاتب 
 اإلحصائ�ة الوطن�ة �الدول األعضاء

 في منظمة التعاون اإلسالمي
 اجتماع

كافة مجاالت 
 التعاون 

- 
مارس/آذار 

2014 
نیو�ورك، الوال�ات المتحدة 

 األمر�ك�ة

 مركز أنقرة 19
اجتماع فر�ق الخبراء المعني 
�المعامالت المصرف�ة اإلسالم�ة 

 وٕاحصائ�ات التمو�ل
 اجتماع فر�ق خبراء

كافة مجاالت 
 التعاون 

 ةالبنك اإلسالمي للتنم�
ینایر/كانون الثاني 

2014 
 أنقرة، الجمهور�ة الترك�ة

 مركز أنقرة 20
للجنة االستشار�ة االجتماع الخامس 

 للرصد
 اجتماع

كافة مجاالت 
 التعاون 

 لم یتحدد �عد لم یتحدد �عد ---------

 ورشة عمل ورشة العمل الدول�ة للتعلم اإللكتروني مركز أنقرة 21
كافة مجاالت 

 التعاون 

ت ذات الصلة التا�عة لمنظمة التعاون المؤسسا
اإلسالمي، والمجتمع المدني، والمنظمات الدول�ة، 

 والقطاع الخاص
 لم یتحدد �عد لم یتحدد �عد

 مركز أنقرة 22
دورة تدر�ب�ة قصیرة في مجال نشر 

 وٕاصدارها الب�انات
 دورة تدر�ب�ة 

كافة مجاالت 
 التعاون 

 لسعود�ةالمملكة العر��ة ا لم یتحدد �عد فلسطین

 مركز أنقرة 23
دورة تدر�ب�ة قصیرة في مجال تصم�م 
قواعد الب�انات وٕادارتها: إحصائ�ات 

 تعل�م�ة

 دورة تدر�ب�ة
كافة مجاالت 

 التعاون 
 �اكستان

د�سمبر/كانون 
 2013األول 

 بنجالدش

 مركز أنقرة 24
تحلیل  دورة تدر�ب�ة قصیرة في مجال

 الب�انات اإلحصائ�ة
 دورة تدر�ب�ة

مجاالت كافة 
 التعاون 

 قرغیز�ا   لم یتحدد �عد إیران

 مركز أنقرة 25
اعد و تصم�م قبرنامج تدر�ب في مجال "

الب�انات اإلحصائ�ة وتطو�ر األدوات 
 "ال�صر�ة

 ورشة عمل
كافة مجاالت 

 التعاون 
- 

11-12 
د�سمبر/كانون 

 2013األول 
 أنقرة، الجمهور�ة الترك�ة

26 
 

 كوااللمبور، مالیز�ا لم یتحدد �عد البنك المركزي المالیزي  التعاون المالي رة تدر�ب�ةدو  میزان المدفوعات مركز أنقرة
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 رقم
المؤسسة 
 المض�فة

 نوع النشاط موضوع النشاط
مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التار�خ الشركاء

 الكامیرون  لم یتحدد �عد البورصة المصر�ة التعاون المالي بناء القدرات توع�ة الشركات مركز أنقرة 27

 مالیز�ا لم یتحدد �عد ورصة �اكستان ب التعاون المالي بناء القدرات توع�ة العاملین (الموارد ال�شر�ة) مركز أنقرة 28

 مركز أنقرة 29
الدین الخارجي والعالقات االقتصاد�ة 

 الدول�ة
 التعاون المالي بناء القدرات

ن�ا�ة وزارة الخزانة، مجلس الوزراء �الجمهور�ة 
 الترك�ة

 لم یتحدد �عد
الكو�ت، األردن، مصر، 
السنغال، جیبوتي، 

 �اكستان، أذر�یجان 
 موزامبیق لم یتحدد �عد البنك المركزي التركي التعاون المالي دورة تدر�ب�ة االستقرار المالي رةمركز أنق 30
 لم یتحدد �عد البنك المركزي التركي التعاون المالي دورة تدر�ب�ة أسالیب التنبؤ مركز أنقرة 31

 
 جیبوتي لم یتحدد �عد لجیبوتي البنك المركزي ا التعاون المالي دورة تدر�ب�ة استهداف التضخم مركز أنقرة 32

 التعاون المالي ندوة  استهداف التضخم ومیزان المدفوعات مركز أنقرة 33
البنك المركزي بترك�ا، السودان، العراق، ال�من، 

 مصر

25-29 
نوفمبر/تشر�ن 

 الثاني

اسطنبول، الجمهور�ة 
 الترك�ة

 تعاون الماليال بناء القدرات التأمین والمعاشات الخاصة  مركز أنقرة 34
األمانة العامة لخزانة مجلس الوزراء �الجمهور�ة 

 الترك�ة
 الكو�ت، مصر قید التأكید

 أذر�یجان  قید التأكید بورصة اسطنبول التعاون المالي بناء القدرات المستثمر�ن والمجتمع المالي توع�ة مركز أنقرة 35

 مركز أنقرة 36
الدین اإلسالمي وسوق األسهم 

 ومنتجاتها
 فلسطین قید التأكید البورصة المصر�ة التعاون المالي ناء القدراتب

 مركز أنقرة 37
اجتماع البنوك المركز�ة والمؤسسات 

 النقد�ة في منظمة التعاون اإلسالمي
 لم یتحدد �عد التعاون المالي مؤتمر

27-28 
نوفمبر/تشر�ن 

 2013الثاني 

جدة، المملكة العر��ة 
 السعود�ة

 ال�من لم یتحدد �عد البنك المركزي في بنجالدش التعاون المالي دورة تدر�ب�ة تمو�ل متناهي الصغرال مركز أنقرة 38

 التعاون المالي بناء القدرات المال�ة العامة وعمل�ات إدارة الدیون  مركز أنقرة 39
األمانة العامة لخزانة مجلس الوزراء �الجمهور�ة 

 الترك�ة
 الكو�ت، األردن، مصر قید التأكید

 أوغندا لم یتحدد �عد البنك المركزي التركي التعاون المالي دورة تدر�ب�ة إدارة االحت�اط�ات  مركز أنقرة 40
 تونس، الجمهور�ة التونس�ة لم یتحدد �عد البنك المركزي التونسي التعاون المالي دورة تدر�ب�ة إدارة المخاطر مركز أنقرة 41
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المؤسسة 
 المض�فة
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مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التار�خ الشركاء

 إیران قید التأكید بورصة اسطنبول  التعاون المالي بناء القدرات ، والشفاف�ةقواعد القید، واإلفصاح مركز أنقرة 42

 مركز أنقرة 43
دورة تدر�ب�ة قصیرة في مجال الدخل 

 واالستهالك 
 قطر لم یتحدد �عد المغرب التعاون المالي دورة تدر�ب�ة

 مركز أنقرة 44
 دورة تدر�ب�ة قصیرة في مجال

 الحسا�ات القوم�ة الفصل�ة
 الكو�ت لم یتحدد �عد المغرب التعاون المالي تدر�ب�ة دورة

 مركز أنقرة 45
دورة تدر�ب�ة قصیرة في مجال التمو�ل 

 الحكومي
 �اكستان لم یتحدد �عد إندون�س�ا التعاون المالي دورة تدر�ب�ة

 مركز أنقرة 46
  دورة تدر�ب�ة قصیرة في مجال

 2008الحسا�ات القوم�ة لألنظمة لعام 
 الجمهور�ة الترك�ة التعاون المالي �ةدورة تدر�ب

ینایر/كانون الثاني 
2014 

 المملكة العر��ة السعود�ة

 جمهور�ة مصر العر��ة قید التأكید البورصة المصر�ة التعاون المالي بناء القدرات الدور االستراتیجي لعالقات المستثمر�ن  مركز أنقرة 47

 مركز أنقرة 48
ة في مجال إدارة الخزانة وقضا�ا السیول

 التمو�ل اإلسالمي
 �اكستان قید التأكید بورصة اسطنبول  التعاون المالي بناء القدرات

 مركز أنقرة 49
ز�ارة میدان�ة إلى مصر والجمهور�ة 
التونس�ة لتفقد برنامج التخفیف من حدة 

 الفقر
 ز�ارة میدان�ة

التخفیف من 
 حدة الفقر

ر�ة وزارة التأمینات والشئون االجتماع�ة بجمهو 
مصر العر��ة، وتونس، ووزارة األسرة والس�اسة 

 االجتماع�ة �الجمهور�ة الترك�ة
 لم یتحدد �عد

القاهرة، جمهور�ة مصر 
العر��ة / تونس، 

 الجمهور�ة التونس�ة

 دورة تدر�ب�ة س�اسات إقل�م�ة للحد من الفقر مركز أنقرة 50
التخفیف من 

 حدة الفقر
�الجمهور�ة  وزارة األسرة والس�اسة االجتماع�ة

 الترك�ة
 جیبوتي لم یتحدد �عد

 دورة تدر�ب�ة مشروعات التنم�ة الر�ف�ة مركز أنقرة 51
التخفیف من 

 حدة الفقر
وزارة األسرة والس�اسة االجتماع�ة �الجمهور�ة 

 الترك�ة
 أفغانستان لم یتحدد �عد

 مركز أنقرة 52
دورة تدر�ب�ة قصیرة في مجال 

 إحصائ�ات عمل�ات الهجرة
 ة تدر�ب�ةدور 

التخفیف من 
 حدة الفقر

 اإلمارات العر��ة المتحدة لم یتحدد �عد المغرب

 مركز أنقرة 53
تصم�م  دورة تدر�ب�ة قصیرة في مجال

المسوح  /السكان�ة  اإلحصاءات
 وتقن�ات أخذ العینات

 دورة تدر�ب�ة
التخفیف من 

 حدة الفقر
 الكو�ت لم یتحدد �عد إندون�س�ا
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مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التار�خ الشركاء

 مركز أنقرة 54
قوة  تدر�ب�ة قصیرة في مجالدورة 
 العمل

 دورة تدر�ب�ة
التخفیف من 

 حدة الفقر
  نطاجاكستا لم یتحدد �عد إیران

 مركز أنقرة 55
ز�ارة میدان�ة إلى الكامیرون لتفقد مجال 
تنم�ة المهارات لتوظیف الش�اب "دراسة 

 تقی�م الحاجة"
 ز�ارة �حث�ة

التخفیف من 
 حدة الفقر

 �اوندي، الكامیرون  دلم یتحدد �ع وزارة العمل

 لم یتحدد �عد بلد�ة اسطنبول والمؤسسات المهن�ة �األردن  التجارة بناء القدرات ص�غ األقمشة، وتصم�م الجلود مركز أنقرة 56
اسطنبول، الجمهور�ة 

 الترك�ة

 د �عدلم یتحد الهیئة الترك�ة للمنافسة التجارة دورة تدر�ب�ة قانون المنافسة وس�استها مركز أنقرة 57
إندون�س�ا، قطر، 
الكامیرون، بوركینا فاسو، 

 جیبوتي، مصر، جامب�ا

 مركز أنقرة 58
التطر�ز اآللي "وخ�اطة المال�س 

 الخارج�ة النسائ�ة"
 لم یتحدد �عد بلد�ة اسطنبول والمؤسسات المهن�ة �ال�من  التجارة بناء القدرات

اسطنبول، الجمهور�ة 
 الترك�ة

 مركز أنقرة 59
ب�ة قصیرة في مجال سجالت دورة تدر�
 األعمال

 السودان لم یتحدد �عد الجمهور�ة التونس�ة التجارة دورة تدر�ب�ة

 مركز أنقرة 60
دورة تدر�ب�ة في مجال إدارة سالمة 

 السكك الحدید�ة 
 هیئة سكك الحدید الترك�ة النقل بناء القدرات

5-8 
نوفمبر/تشر�ن 

 2013الثاني 
 الجمهور�ة الترك�ة

 مركز أنقرة 61
ز�ارة �حث�ة لتفقد تكنولوج�ا محاكاة 
السكك الحدید�ة / تكنولوج�ا نظم 

 السكك الحدید�ة 
 النقل ز�ارة �حث�ة

، وسكك الحدید اإلیران�ة، هیئة سكك الحدید الترك�ة
 واالتحاد الدولي للسكك الحدید�ة

 الجمهور�ة الترك�ة، إیران 2014

 مركز أنقرة 62

تمو�ل السكك دورة تدر�ب�ة في مجال 
الحدید�ة والعوامل المؤثرة في عمل�ة 
اخت�ار المسارات: معاییر مهن السكك 

 الحدید�ة وٕاتقانها 

 النقل بناء القدرات
، واالتحاد الدولي للسكك هیئة سكك الحدید الترك�ة

 الحدید�ة
 الجمهور�ة الترك�ة 2014
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 رقم
المؤسسة 
 المض�فة

 نوع النشاط موضوع النشاط
مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التار�خ الشركاء

63 
معهد التوحید 
الق�اسي والمعاییر 

 للبلدان اإلسالم�ة

وتعز�ز التوحید الق�اسي والمعاییر بناء 
واالعتماد في الدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي

ورشة عمل / دورة 
 تدر�ب�ة

 البنك اإلسالمي للتنم�ة التجارة
الر�ع األخیر من 

2013-2014 

البلدان الناطقة �العر��ة 
البلدان ، فر�ق�اإفي شمال 

في  فرنس�ةالناطقة �ال
لناطقة البلدان ا ،فر�ق�اإ

، فر�ق�اإ في نجلیز�ة�اإل
 دول آس�ا الوسطى

64 
معهد التوحید 
الق�اسي والمعاییر 

 للبلدان اإلسالم�ة
 التجارة اجتماع فني اجتماع لجنة المعاییر

معهد التوحید الق�اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم�ة، 
 ولجنة المعاییر التا�عة للمعهد

23-24 
سبتمبر/أیلول 

2013 

ت العر��ة دبي، اإلمارا
 المتحدة

65 
معهد التوحید 
الق�اسي والمعاییر 

 للبلدان اإلسالم�ة
 التجارة اجتماع فني اجتماع لجنة االعتماد

معهد التوحید الق�اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم�ة، 
 ولجنة االعتماد التا�عة للمعهد

نوفمبر/تشر�ن 
 2013الثاني 

كون�ا، الجمهور�ة الترك�ة، 
ارات و/أو دبي، اإلم

 العر��ة المتحدة

66 
معهد التوحید 
الق�اسي والمعاییر 

 للبلدان اإلسالم�ة

المؤتمر العام الدولي الثاني لألغذ�ة 
 الحالل والصح�ة

 التجارة مؤتمر عام

إر�كان، مقاطعة كون�ا، ومنبر  الدین  جامعة نجم
األغذ�ة الحالل والصح�ة، ومعهد التوحید الق�اسي 

 الم�ةوالمعاییر للبلدان اإلس

7-10 
نوفمبر/تشر�ن 

 2013الثاني 
 كون�ا، الجمهور�ة الترك�ة

67 
االتحاد اإلسالمي 

 لمالكي البواخر

تشج�ع الشحن في دول منظمة التعاون 
اإلسالمي وتوطید العالقات بین 
االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر 

 والجمع�ة الترك�ة لشركات بناء السفن

 ك�ة لشركات بناء السفنالجمع�ة التر  النقل مذكرة توق�ع
نوفمبر/تشر�ن  27

 2013الثاني 
 دبي

68 
االتحاد اإلسالمي 

 لمالكي البواخر

توطید العالقات بین االتحاد اإلسالمي 
لمالكي البواخر واألكاد�م�ة العر��ة 

 للعلوم والتكنولوج�ا والنقل ال�حري 
 نقل ال�حري األكاد�م�ة العر��ة للعلوم والتكنولوج�ا وال النقل مذكرة توق�ع

نوفمبر/تشر�ن  27
 2013الثاني 

 دبي

69 
االتحاد اإلسالمي 

 لمالكي البواخر
 ز�ادة فرص األعمال

اجتماع لجنة تنفیذ�ة 
 ساحات بناء السفن ببنجالدش  النقل وجمع�ة عموم�ة

نوفمبر/تشر�ن  27
 2013الثاني 

 دبي
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المؤسسة 
 المض�فة

 نوع النشاط موضوع النشاط
مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التار�خ الشركاء

70 
الغرفة اإلسالم�ة 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

�ة الغرفة التا�ع لمنظمة برنامج أكاد�م
 التعاون اإلسالمي

 التمو�ل برنامج تدر�بي
، والمؤسسة اتحاد الغرف وت�ادل السلع في ترك�ا

اإلسالم�ة الدول�ة لتمو�ل التجارة / البنك اإلسالمي 
 للتنم�ة

 أنقرة، الجمهور�ة الترك�ة لم یتحدد �عد

71 
الغرفة اإلسالم�ة 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

اع الخامس عشر للقطاع االجتم
الخاص من أجل تشج�ع التجارة 
واستثمار المشروعات المشتركة ف�ما 
بین الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي

 اجتماع قطاع خاص
التعاون بین 
شركات القطاع 

 الخاص
 ، والبنك اإلسالمي للتنم�ةالدول األعضاء

28-30 
أكتو�ر/تشر�ن 

 2013األول 
 طهران، إیران

72 
الغرفة اإلسالم�ة 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

المنتدى السا�ع لسیدات األعمال في 
 الدول اإلسالم�ة

 منتدى
التخفیف من 

 حدة الفقر
 الدول األعضاء

28-30 
أكتو�ر/تشر�ن 

 2013األول 
 طهران، إیران

73 
الغرفة اإلسالم�ة 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

نظمات ورشة العمل اإلقل�م�ة الثان�ة لم
 الزكاة 

 ورشة عمل
التخفیف من 

 حدة الفقر
 لم یتحدد �عد الدول األعضاء

غرف التجارة �الدول 
 اإلفر�ق�ة

74 
الغرفة اإلسالم�ة 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

خلق الوعي �شأن المنافع ندوة حول 
واالمت�ازات الخاصة �االتفاق�ات 
المختلفة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

ات التجار�ة ف�ما بین (نظام األفضل�
البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي)

 

 الدول األعضاء التجارة ندوة
20-22 

مارس/آذار 
2014 

الشارقة، اإلمارات العر��ة 
 المتحدة
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 المض�فة
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 المكان التار�خ الشركاء

75 
الغرفة اإلسالم�ة 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

ورشة عمل حول بناء القدرات في 
مجال تحلیل سلسلة الق�مة لألعمال 

 لزراع�ةا
 PGTF، والدول األعضاء الزراعة ورشة عمل

الر�ع األول من 
2014 

 السودان

76 
الغرفة اإلسالم�ة 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

ورشة عمل للتسو�ق عبر اإلنترنت بین 
مؤسسة المنتدى اإلسالمي االقتصادي 
العالمي والغرفة اإلسالم�ة للتجارة 

 والصناعة والزراعة

 �اكستان 2014 المنتدى اإلسالمي االقتصادي العالمي التجارة ورشة عمل

77 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة

تنم�ة أنشطة ال�حث والتطو�ر، 
واالبتكار التكنولوجي، والملك�ة الفكر�ة 
للدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

 التجارة ندوة
 يالمكتب المغر�، و المنظمة العالم�ة للملك�ة الفكر�ة

 ملك�ة الصناع�ة والتجار�ةلل

24-25 
أكتو�ر/تشر�ن 

 2013األول 
 الدار الب�ضاء، المغرب

78 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة

المعرض التجاري الرا�ع عشر للدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

)2013( 
 التجارة معرض

وزارة التجارة بجمهور�ة إیران اإلسالم�ة، وشركة 
 ل�ة اإلیران�ةالمعارض الدو 

أكتو�ر/تشر�ن  28
 1 –األول 

نوفمبر/تشر�ن 
 2013الثاني 

 طهران، إیران

79 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة
المعرض الدولي األول ألعمال 

 المسلمین
 التجارة معرض

غرفة التجارة والصناعة �الشارقة، ومركز المعارض 
 �الشارقة

14-16 
نوفمبر/تشر�ن 

 2013الثاني 
 سنغالدكار، ال

80 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة
المعرض الثاني لألغذ�ة الحالل للدول 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 وزارة االقتصاد والمال�ة �السنغال التجارة معرض
16-18 

د�سمبر/كانون 
 2013األول 

الشارقة، اإلمارات العر��ة 
 المتحدة

81 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة
 التجارة ندوة تدر�ب�ة primoورة تدر�ب�ة لمصدري الـد

وزارة التجارة والصناعة والتكنولوج�ا الجدیدة 
 �المغرب، والجمع�ة المغر��ة للمصدر�ن

22-23 
د�سمبر/كانون 

 2013األول 
 الدار الب�ضاء، المغرب
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 المكان التار�خ الشركاء

82 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة

االجتماع الثاني عشر لالستشار�ین 
یین لسفارات الدول األعضاء االقتصاد

 �منظمة التعاون اإلسالمي في المغرب
 التجارة ندوة

وزارة التجارة والصناعة والتكنولوج�ا الجدیدة 
 �المغرب

ینایر/كانون الثاني 
2014 

 ر�اط، المغرب

83 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة
ندوة حول نتائج المؤتمر الوزاري 

 لمنظمة التجارة العالم�ة
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة التجارة ندوة

ینایر/كانون الثاني 
2014 

 الدار الب�ضاء، المغرب

84 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة
ندوة تدر�ب�ة في مجال التسو�ق 

 لرائدات األعمالاإللكتروني 
 المنتدى االقتصادي اإلسالمي العالمي التجارة ندوة تدر�ب�ة

فبرایر/ش�اط 
2014 

 لب�ضاء، المغربالدار ا

85 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة

منظمة  فر�قلاالجتماع السادس 
التشاوري المعني  التعاون اإلسالمي

ف�ما بین البلدان  البین�ة بتعز�ز التجارة
 منظمة التعاون اإلسالميفي األعضاء 

 التجارة ندوة
ووزارة  ،المؤسسة اإلسالم�ة الدول�ة لتمو�ل التجارة

 الصناعة والتكنولوج�ا الجدیدة �المغربالتجارة و 
فبرایر/ش�اط 

2014 
 مراكش، المغرب

86 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة

االجتماع األول لمنظمات تشج�ع 
التجارة التا�عة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي للدول الناطقة �اإلنجلیز�ة
 غرفة التجارة والصناعة �الشارقة التجارة ندوة

19-28 
ر مارس/آذا

2014 

الشارقة، المملكة العر��ة 
 المتحدة

87 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة

ندوة حول تأثیر اتفاق�ة نظام 
األفضل�ات التجار�ة ف�ما بین الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
على اقتصادات دول االتحاد 

 االقتصادي والنقدي لغرب إفر�ق�ا

 التجارة ندوة
التحاد االقتصادي والنقدي لغرب لاألمانة العامة 

 إفر�ق�ا 
مارس/آذار 

2014 
 واجادوجو، بوركینا فاسو 

88 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة

ندوة حول الحواجز غیر الجمرك�ة في 
الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة التجارة ندوة

مارس/آذار 
2014 

 ء، المغربالدار الب�ضا

89 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة
المعرض السا�ع لألنشطة الزراع�ة 

 التجار�ة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 شركة الحارثي  التجارة معرض

13-16 
إبر�ل/ن�سان 

2014 

جدة، المملكة العر��ة 
 السعود�ة
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90 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة
المعرض الثاني للس�احة لمنظمة 

 عاون اإلسالميالت
 وزارة الس�احة �الجمهور�ة التونس�ة التجارة معرض

23-26 
إبر�ل/ن�سان 

2014 
 تونس، الجمهور�ة التونس�ة

91 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة
ندوة حول توجهات األسواق لدول 

 مجلس التعاون الخلیجي ولیب�ا
 التجارة ندوة

ة وزارة التجارة والصناعة والتكنولوج�ا الجدیث
 �المغرب، والجمع�ة المغر��ة للمصدر�ن

إبر�ل/ن�سان 
2014 

 الدار الب�ضاء، المغرب

92 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة

 ،لألثاث، والد�كورالمعرض األول 
في الدول  واألجهزة الكهر�ائ�ة المنزل�ة

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 شركة الحارثي التجارة معرض

11-14 
 2014 مایو/ا�ار

جدة، المملكة العر��ة 
 السعود�ة

93 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة

رفع مستوى الوعي ندوات حول 
اتفاق�ة نظام األفضل�ات  �شأنوالتدر�ب 

التجار�ة ف�ما بین الدول األعضاء في 
 منظمة التعاون اإلسالمي

 وزارة االقتصاد والتجارة التجارة ندوة تدر�ب�ة
نها�ة مایو/أ�ار 

2014 
 رام هللا، فلسطین

94 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة
معرض الصحة الثاني لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي
 وزارة التجارة، والقطاع غیر الرسمي �السنغال التجارة معرض

26-29 
یونیو/حز�ران 

2014 
 داكار، السنغال

95 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة

ول ندوة حول س�اسات التنافس في الد
األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي: الوضع الحالي والمستقبلي
 التجارة ندوة

وزارة التجارة والصناعات التقلید�ة �الجمهور�ة 
 التونس�ة

یونیو/حز�ران 
2014 

 تونس، الجمهور�ة التونس�ة

96 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة

منتدى األعمال الثالث لدول آس�ا 
منظمة التعاون الوسطى األعضاء في 

 اإلسالمي
 وزارة الخارج�ة والتجارة التجارة معرض ومنتدى

سبتمبر/أیلول 
2014 

بندر سري بیجوان، 
 بروناي، سنغافورة 

97 
المركز اإلسالمي 

 لتنم�ة التجارة

المؤتمر الدولي لنقل األعمال إلى 
الخارج بین الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي
 التجارة ندوة

التجارة والصناعات التقلید�ة �الجمهور�ة  وزارة
 التونس�ة

نوفمبر/تشر�ن 
 2014الثاني 

 تونس، الجمهور�ة التونس�ة
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98 
مجموعة البنك 

 اإلسالمي للتنم�ة
 مؤسسات الزكاة، و�نك الزكاة �األردن التعاون المالي مؤتمر استشاري  المؤتمر الدولي التاسع للزكاة

نوفمبر/تشر�ن  26
 2014الثاني 

 ردناأل

99 
مجموعة البنك 

 اإلسالمي للتنم�ة

االجتماع التشاوري الوزاري للبنك 
اإلسالمي للتنم�ة للدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي، لیلة انعقاد 
المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة 

 العالم�ة

 الدول األعضاء التعاون المالي اجتماع تشاوري 
د�سمبر/كانون  2

 2013األول 
 �الي، إندون�س�ا

100 
مجموعة البنك 

 اإلسالمي للتنم�ة
ترسیخ التعاون والتكامل اإلقل�میین 

 لتحقیق تنم�ة مستدامة 
 التعاون المالي اجتماع فر�ق خبراء

ذات الصلة، والمؤسسات  الدول األعضاء
اإلقل�م�ة، والمؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

مارس/آذار / 
إبر�ل/ن�سان 

2014 

مقر مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنم�ة، جدة

101 
مجموعة البنك 

 اإلسالمي للتنم�ة
 والتكاملندوة حول ترسیخ التعاون 

 ین لتحقیق تنم�ة مستدامةاإلقل�می
 التعاون المالي ندوة

ذات الصلة، والمؤسسات  الدول األعضاء
اإلقل�م�ة، والمؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

�ران یونیو/حز 
2014 

 جدة

102 
مجموعة البنك 

 اإلسالمي للتنم�ة
الشراكة بین القطاعین العام والخاص 

 لتمو�ل مشروعات البن�ة األساس�ة
 التعاون المالي برنامج تدر�بي

ذات الصلة، والمؤسسات التا�عة  الدول األعضاء
 لمنظمة التعاون اإلسالمي

مارس/آذار 
2014 

 األردن

103 
مجموعة البنك 

 مي للتنم�ةاإلسال
تنظ�م المصارف اإلسالم�ة والرقا�ة 

 علیها
 التعاون المالي برنامج تدر�بي

ذات الصلة، والمؤسسات التا�عة  الدول األعضاء
 لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمؤسسات المال�ة

مارس/آذار 
2014 

 المالدیف 

104 
مجموعة البنك 

 اإلسالمي للتنم�ة
ة تنظ�م المصارف اإلسالم�ة والرقا�

 علیها
 التعاون المالي برنامج تدر�بي

ذات الصلة، والمؤسسات التا�عة  الدول األعضاء
 لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمؤسسات المال�ة

یونیو/حز�ران 
2014 

 بروناي 

105 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 
االجتماع األول لفر�ق العمل المعني 

 �التمو�ل
 التمو�ل اجتماع

التا�عة لمنظمة  الدول األعضاء، المؤسسات
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دول�ة أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص
 

12 
د�سمبر/كانون 

 2013األول 
 أنقرة
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106 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 
االجتماع الثاني لفر�ق العمل المعني 

 �الزراعة
 الزراعة اجتماع

الدول األعضاء، المؤسسات التا�عة لمنظمة 
سات دول�ة أخرى، التعاون اإلسالمي ومؤس
 وممثلون من القطاع الخاص

19 
د�سمبر/كانون 

 2013األول 
 أنقرة

107 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 
االجتماع الثاني لفر�ق العمل المعني 

 �التخفیف من حدة الفقر
 اجتماع

التخفیف من 
 حدة الفقر

الدول األعضاء، المؤسسات التا�عة لمنظمة 
رى، التعاون اإلسالمي ومؤسسات دول�ة أخ

 وممثلون من القطاع الخاص

26 
د�سمبر/كانون 

 2013األول 
 أنقرة

108 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 
االجتماع الثالث لفر�ق العمل المعني 

 �التجارة
 التجارة اجتماع

الدول األعضاء، المؤسسات التا�عة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دول�ة أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

ش�اط فبرایر/ 27
2014 

 أنقرة

109 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 
االجتماع الثالث لفر�ق العمل المعني 

 �الس�احة
 الس�احة اجتماع

الدول األعضاء، المؤسسات التا�عة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دول�ة أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

مارس/آذار  6
2014 

 أنقرة

110 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 
اع الثالث لفر�ق العمل المعني االجتم
 �النقل

 النقل اجتماع
الدول األعضاء، المؤسسات التا�عة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دول�ة أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

مارس/آذار  13
2014 

 أنقرة

111 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 
االجتماع الثاني لفر�ق العمل المعني 

 �التمو�ل
 لالتمو� اجتماع

الدول األعضاء، المؤسسات التا�عة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دول�ة أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

مارس/آذار  27
2014 

 أنقرة

112 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 
االجتماع الثالث لفر�ق العمل المعني 

 �الزراعة
 الزراعة اجتماع

الدول األعضاء، المؤسسات التا�عة لمنظمة 
ن اإلسالمي ومؤسسات دول�ة أخرى، التعاو 

 وممثلون من القطاع الخاص

إبر�ل/ن�سان  3
2014 

 أنقرة

113 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 
االجتماع الثالث لفر�ق العمل المعني 

 �التخفیف من حدة الفقر
 اجتماع

التخفیف من 
 حدة الفقر

الدول األعضاء، المؤسسات التا�عة لمنظمة 
ول�ة أخرى، التعاون اإلسالمي ومؤسسات د

 وممثلون من القطاع الخاص

إبر�ل/ن�سان  10
2014 

 أنقرة
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114 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 

االجتماع الثالثون للجنة المتا�عة 
 المنبثقة عن الكومس�ك

 
  اجتماع

الدول األعضاء ذات الصلة، والمؤسسات ذات 
 الصلة التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي

 أنقرة 2014مایو/أ�ار 

115 
   ب تنسیقمكت

 الكومس�ك 
االجتماع الرا�ع لفر�ق العمل المعني 

 �التجارة
 التجارة اجتماع

الدول األعضاء، المؤسسات التا�عة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دول�ة أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

 –سبتمبر/أیلول 
تشر�ن  أكتو�ر/
 2014األول 

 أنقرة

116 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 
ماع الرا�ع لفر�ق العمل المعني االجت

 �الس�احة
 الس�احة اجتماع

الدول األعضاء، المؤسسات التا�عة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دول�ة أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

 –سبتمبر/أیلول 
تشر�ن  أكتو�ر/
 2014األول 

 أنقرة

117 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 
معني االجتماع الرا�ع لفر�ق العمل ال

 �النقل
 النقل اجتماع

الدول األعضاء، المؤسسات التا�عة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دول�ة أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

 –سبتمبر/أیلول 
تشر�ن  أكتو�ر/
 2014األول 

 أنقرة

118 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 
االجتماع الثالث لفر�ق العمل المعني 

 �التمو�ل
 التمو�ل اجتماع

الدول األعضاء، المؤسسات التا�عة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دول�ة أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

 –سبتمبر/أیلول 
تشر�ن  أكتو�ر/
 2014األول 

 أنقرة

119 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 
االجتماع الرا�ع لفر�ق العمل المعني 

 �الزراعة
 الزراعة اجتماع

لتا�عة لمنظمة الدول األعضاء، المؤسسات ا
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دول�ة أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

 –سبتمبر/أیلول 
تشر�ن  أكتو�ر/
 2014األول 

 أنقرة

120 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 
االجتماع الرا�ع لفر�ق العمل المعني 

 �التخفیف من حدة الفقر
 اجتماع

التخفیف من 
 حدة الفقر

التا�عة لمنظمة الدول األعضاء، المؤسسات 
التعاون اإلسالمي ومؤسسات دول�ة أخرى، 

 وممثلون من القطاع الخاص

 –سبتمبر/أیلول 
تشر�ن  أكتو�ر/
 2014األول 

 أنقرة

121 
مكتب تنسیق 

 الكومس�ك 
  اجتماع الدورة الثالثون للكومس�ك

الدول األعضاء، المؤسسات التا�عة لمنظمة 
 التعاون اإلسالمي ومؤسسات دول�ة أخرى،

 وممثلون من القطاع الخاص

تشر�ن  نوفمبر/
 2014الثاني 

 اسطنبول

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