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 اإلنجليزيةباألصل: 
 

 
 تقرير االجتماع الرابع والعشرين للجنة الدورة

 (2014مايو/أيار  6)أنقرة، 
 

في أنقرة على  2014مايو/آيار  6انعقد االجتماع الرابع والعشرون للجنة الدورة التابعة للكومسيك يوم  -1
 هامش االجتماع الثالثين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك.

 
لى جانب مكتب تنسيق  َتَرأَّس -2 االجتماع السيد م. متين إيكر، المدير العام لمكتب تنسيق الكومسيك. وا 

 الكومسيك، حضر االجتماع المؤسسات التالية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي:
 مركز البحوث اإلحصائية، واالقتصادية، واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة( -
 المي لتنمية التجارةالمركز اإلس -
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية -
 والزراعة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة -
 معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية -
 التحاد اإلسالمي لمالكي البواخرا -
 
 وافق االجتماع على النظر في البنود التالية من جدول األعمال: -3

كومسيك: مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تنفيذ تنفيذ استراتيجية ال - أ
 استراتيجية الكومسيك

 تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي -ب
  التحديات/المشكالت التي تواجهها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في مجال

 تنسيق أنشطتها
 القيام بأنشطة مشتركة 
 وعي بأنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالميزيادة ال 

 ما يستجد من أعمال - ج
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تنفيذ استراتيجية الكومسيك: مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تنفيذ استراتيجية 
 الكومسيك

فيما يتعلق بالبند األول من جدول األعمال، قدم ممثلون من مكتب تنسيق الكومسيك عرضا موجزا  -4
دارة دورة  المحرزقدم حول الت بشأن تنفيذ استراتيجية الكومسيك، وذلك من خالل فرق العمل وا 
 المشروع.

 
من خالل إلقاء الضوء على أهمية مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي نحو إدراك  -5

 استراتيجية الكومسيك، راجعت اللجنة حالة تنفيذ قائمة االنشطة الخاصة بمؤسسات منظمة التعاون
اإلسالمي ذات الصلة بما يتماشى مع استراتيجية الكومسيك استنادًا إلى مجاالت التعاون، أال وهي 

قامت التجارة، والنقل واالتصاالت، والسياحة، والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر والتعاون المالي. 
ألنشطة التي المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي بإحاطة  اللجنة علما با

ولوحظ أن األنشطة قد ركزت أساسا .  2014إلى مايو/أيار  2013نظمتها من أكتوبر/تشرين األول 
على بناء القدرات وأنشطة التدريب، والندوات وورش العمل. ومن ثم، أكدت اللجنة على الحاجة إلى 

نة الضوء على أهمية تنويع مجاالت التعاون، فضال عن أنواع األنشطة. وفي هذا الصدد، ألقت اللج
 إدراج األنشطة ذات الطابع البحثي في قائمة األنشطة.

 
طلبت اللجنة من المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإٍلسالمي رفع قوائم أنشطتها التي تم  -6

 .2014أمام مكتب تنسيق الكومسيك بحلول أول أكتوبر/تشرين األول  2015التخطيط لها لعام 
 
 تقوم بتحديثالتابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن  ذات الصلةاللجنة كذلك من المؤسسات  طلبت -7

  .2014خالل عام  بتقديمهاالتي قامت  تهاقوائم أنشط
 
األنشطة التي نظمتها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإٍلسالمي تماشيًا مع استراتيجية بترد قائمة ) 

بريل/نيسان  2013تشرين األول الكومسيك للفترة بين أكتوبر/ ، وكذا قائمة األنشطة المقرر 2014وا 
تنظيمها من قبل المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإٍلسالمي تماشيًا مع استراتيجية الكومسيك )مايو/أيار 

 (.1( في المرفق رقم 2014ديسمبر/كانون األول  – 2014
 

 ابعة لمنظمة التعاون اإٍلسالميتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الت
 

فيما يتعلق بالبند الفرعي األول، ناقشت اللجنة ما تواجهه مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي من  -8
تحديات في تنسيق األنشطة، وبحثت السبل الممكنة للتغلب عليها. وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز 

التعاون اإلسالمي، وكذا المنظمات اإلقليمية  التعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات التابعة لمنظمة



OIC/COMCEC-FC/30-14/REP ( 5المرفق)                                               

65 

والدولية. وأعرب الحاضرون عن أنه من بين التحديات المشتركة التي تواجهها المؤسسات انخفاض 
مستوى مشاركة البلدان األعضاء، ومحدودية الموارد المالية، واألنظمة المقيدة لتأشيرات السفر، 

 ن مجاالت أخرى غير ذات صلة.وحضور االجتماعات من ِقبل مشاركين يمثلو 
 

بعض القيود التي تعاني منها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ب علمااللجنة  أخذت -9
المسَندة إليها من المنتديات الرفيعة المستوى لمنظمة التعاون اإلسالمي،  األنشطةبشأن التنسيق بين 

 وبرامجها السنوية، وكذا ميزانياتها المحدودة.
 

ما يتعلق بالبند الفرعي الثاني والقيام باألنشطة المشتركة، تناولت اللجنة بالتفصيل القيمة في -10
المضافة التي تقدمها األنشطة المشتركة التي تنظمها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، وأكدت 

ما أحيطت اللجنة علتعبئة الموارد. و في على أهمية أدائها لما تحققه من تآزر للجهود وكفاءة 
مشروع يضم كل المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون لنموذج وضع بالمقترح الذي يشمل 

اإلسالمي، والتي تعمل في مجال التعاون االقتصادي والتجاري، وطلبت من مجموعة البنك 
جتماع اال حتى حلول موعد انعقادمجموعة من المعايير  ووضع ،اإلسالمي للتنمية دراسة الفكرة

 لجنة الدورة.لي لالتا
 

مؤتمرات ناقشت اللجنة أهمية استعمال أدوات تكنولوجيا المعلومات، مثل مؤتمرات الفيديو و  -11
منظمة التابعة لمؤسسات الالتليفون، بهدف تحسين ما هو قائم من اتصاالت وتنسيق فيما بين 

يمكن استعمالها التي اإللكتروني التعاون اإلسالمي. كما جرى تسليط الضوء على أنظمة التسجيل 
 في الفعاليات الكبيرة التي يحضرها عدد كبير من المشاركين.

 
تشاورت اللجنة حول رفع مستوى وعي البلدان األعضاء بشأن ما تقوم به مؤسسات منظمة  -12

التعاون اإلسالمي من أنشطة، من خالل حلقات العمل، والندوات، وحلقات النقاش، والزيارات 
ويجية. وفي هذا الصدد، تم اإلقرار بأن األمانة العامة لمنظمة التعاون الميدانية، والجوالت التر 

اإلسالمي، والدول األعضاء، والمؤسسات هي األطراف الفاعلة الرئيسية في رفع مستوى الوعي. 
لألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي لدراسة جدوى المقدم وأكدت اللجنة من جديد على طلبها 

لترويجية" في الدول األعضاء، وذلك على هامش االجتماعات الرفيعة المستوى تنظيم "الجوالت ا
 لمنظمة التعاون اإلسالمي.

 
 ما يستجد من أعمال

 
 انتهى االجتماع بتقديم وافر الشكر. -13
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 قائمة األنشطة - 1 مرفق
 التي نظمتها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي

 تماشيًا مع استراتيجية الكومسيك
 (2014إبريل/نيسان  – 2013)أكتوبر/تشرين األول 

 رقم
المؤسسة 
 المضيفة

 موضوع النشاط
نوع 
 النشاط

مجال التعاون 
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

 المنتدى الدولي المتكامل إلدارة المياه مركز أنقرة 1
ورشة 
 عمل

 الزراعة

وزارة شئون الغابات والمياه 
المياه ومعهد بالجمهورية التركية، 

 التركي

 الجمهورية التركية 2013 فبراير/شباط

للجنة اإلحصاءات التابعة  الجلسة الرابعة مركز أنقرة 2
كافة مجاالت  اجتماع لمنظمة التعاون اإلسالمي

إبريل/نيسان  23- 21 البنك اإلسالمي للتنمية التعاون
2014 

أنقرة، الجمهورية 
 التركية

دورة  نشر وتخزين البيانات برنامج تدريبي على مركز أنقرة 3
 تدريبية

كافة مجاالت 
 التعاون

مكتب اإلحصائيات الوطنية 
 بتركيا 

 1 –مارس/آذار  30
 عمان 2014إبريل/نيسان 

 مركز أنقرة 4

اعد و تصميم قفي مجال " يبرنامج تدريب
البيانات اإلحصائية وتطوير األدوات 

 "البصرية

ورشة 
 عمل

كافة مجاالت 
 التعاون

- 
سمبر/كانون دي 11-12

 2013األول 

أنقرة، الجمهورية 
 التركية

 دورة ات البناء"تدريبي حول "إحصائيبرنامج  مركز أنقرة 5
 يةتدريب

كافة مجاالت 
 التعاون

مكتب اإلحصائيات الوطنية 
 ابتركي

مارس/آذار  24-26
 اليمن 2014

ات التجارة "إحصائيبرنامج تدريبي حول  مركز أنقرة 6
 الدولية"

 دورة
مكتب اإلحصائيات الوطنية  التجارة يةبتدري

 بتركي
مارس/آذار  18-20

 نجالدشب 2014

دورة  برنامج تدريبي على إحصائيات األسعار مركز أنقرة 7
مكتب اإلحصائيات الوطنية   التمويل تدريبية

 بتركيا
مارس/آذار  10-12

2014 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
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 رقم
المؤسسة 
 المضيفة

 موضوع النشاط
نوع 
 النشاط

مجال التعاون 
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

 دورة تدريب على التصنيف  مركز أنقرة 8
 تدريبية

كافة مجاالت 
 التعاون

الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
 بمصر واإلحصاء

مارس/آذار  10-11
 العراق 2014

 مركز أنقرة 9
االجتماع السادس لوفود المكاتب اإلحصائية 
الوطنية للبلدان األعضاء بمنظمة التعاون 

 اإلسالمي
كافة مجاالت  اجتماع

ك، الواليات نيويور  2014مارس /آذار  6 - التعاون
 المتحدة األمريكية

برنامج تدريبي على إحصائيات العلوم   مركز أنقرة 10
 والتكنولوجيا واإلبداع

دورة 
 تدريبية

كافة مجاالت 
 التعاون

مكتب اإلحصائيات الوطنية 
 بتركيا 

فبراير/شباط  25-27
 قطر 2014

برنامج تدريبي على إحصائيات مجتمع  مركز أنقرة 11
 المعلومات

 دورة
 تدريبية

النقل 
 واالتصاالت

المندوبية السامية للتخطيط 
 بالمغرب

يناير/كانون  14-15
 النيجر 2014الثاني 

برنامج تدريبي على إحصائيات النقل  مركز أنقرة 12
 واالتصاالت

دورة 
 تدريبية

النقل 
 واالتصاالت

المندوبية السامية للتخطيط 
 بالمغرب

ديسمبر/كانون  24-26
 2013األول 

ات العربية اإلمار 
 المتحدة

اجتماع فريق الخبراء المعني بالمعامالت  مركز أنقرة 13
حصائيات التمويل  المصرفية اإلسالمية وا 

اجتماع 
فريق 
 خبراء

مارس/أيار  26-25 البنك اإلسالمي للتنمية التعاون المالي
2014 

أنقرة، الجمهورية 
 التركية

ات النقدية اجتماع البنوك المركزية والمؤسس مركز أنقرة 14
نوفمبر/تشرين  28-27 مؤسسة النقد العربي السعودي التعاون المالي مؤتمر في منظمة التعاون اإلسالمي

 2013الثاني 
جدة، المملكة العربية 

 السعودية

بناء  تدريب حول إحصائيات ميزان المدفوعات مركز أنقرة 15
  التعاون المالي القدرات

آذار -مارس 24-25
 منالي، صنعاء 2014

دورة تدريبية حول "قانون المنافسة وسياستها"  مركز أنقرة 16
 في الجامبيا

بناء 
  التعاون المالي القدرات

آذار -مارس 27-28
 سيريكوندا، الجامبيا 2014
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 رقم
المؤسسة 
 المضيفة

 موضوع النشاط
نوع 
 النشاط

مجال التعاون 
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

تدريب حول إدارة المخاطر في مؤسسات  مركز أنقرة 17
 التمويل اإلسالمية

بناء 
  التعاون المالي القدرات

آذار -مارس 3-5
 بغداد، العراق 2014

الدين اإٍلسالمي وأسواق تدريب حول " مركز أنقرة 18
 األسهم" في باكستان

بناء 
  التعاون المالي القدرات

فبراير/شباط  10-11
 إسالم أباد، باكستان 2014

برنامج تدريبي على إحصائيات النقل  مركز أنقرة 19
 واالتصاالت

دورة 
 تدريبية

النقل 
 واالتصاالت

لسامية للتخطيط المندوبية ا
 بالمغرب

نوفمبر/تشرين  6-8
 السنغال 2013الثاني 

دورة تدريبية في مجال إدارة سالمة السكك  مركز أنقرة 20
 الحديدية 

بناء 
نوفمبر/تشرين  8-5 هيئة سكك الحديد التركية النقل القدرات

 الجمهورية التركية 2013الثاني 

 مركز أنقرة 21
إلقليميين على تدريب اإلداريين األساسيين ا

اإلحصاءات القطرية للدول األعضاء في 
 منظمة التغذية والزراعة

ورشة 
 الزراعة عمل

منظمة التغذية والزراعة، واألمانة 
العامة لمنظمة التعاون 

 االقتصادي

أكتوبر/تشرين  21-25
 2013األول 

أنقرة، الجمهورية 
 التركية

22 

معهد التوحيد 
القياسي 

والمعايير للبلدان 
 الميةاإلس

اجتماع  اجتماع لجنة المعايير
 التجارة فني

معهد التوحيد القياسي والمعايير 
للبلدان اإلسالمية، ولجنة 

 المعايير التابعة للمعهد

سبتمبر/أيلول  23-24
2013 

دبي، اإلمارات العربية 
 المتحدة

23 

معهد التوحيد 
القياسي 

والمعايير للبلدان 
 اإلسالمية

 التجارة منتدى الحاللالمنتدى الدولي العتماد 

معهد التوحيد القياسي والمعايير 
للبلدان اإلسالمية، ولجنة 

 وكالةو  االعتماد التابعة للمعهد،
 ةاالعتماد التركي

أكتوبر/تشرين  25-26
 2013األول 

اسطنبول، الجمهورية 
 التركية

24 

معهد التوحيد 
القياسي 

والمعايير للبلدان 
 اإلسالمية

والمعايير للبلدان  معهد التوحيد القياسي
 - اللجنة الفنية األولى/اجتماع  اإلسالمية

 القضايا المتعلقة باألغذية الحالل

اجتماع 
 فني

 التجارة
اللجنة الفنية التابعة لمعهد 

 التوحيد القياسي والمعايير

نوفمبر/تشرين  16-17
 2013الثاني 

دبي، اإلمارات العربية 
 المتحدة
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 رقم
المؤسسة 
 المضيفة

 موضوع النشاط
نوع 
 النشاط

مجال التعاون 
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

25 

معهد التوحيد 
القياسي 

عايير للبلدان والم
 اإلسالمية

اجتماع  اجتماع لجنة االعتماد
 التجارة فني

معهد التوحيد القياسي والمعايير 
للبلدان اإلسالمية، ولجنة 

 االعتماد التابعة للمعهد

نوفمبر/تشرين 15-17
 2013الثاني 

دبي، اإلمارات العربية 
 المتحدة

26 

معهد التوحيد 
القياسي 

والمعايير للبلدان 
 اإلسالمية

المؤتمر العام الدولي الثاني لألغذية الحالل 
 التجارة مؤتمر عام والصحية

إربكان،  الدين  جامعة نجم
مقاطعة كونيا، ومنبر األغذية 
الحالل والصحية، ومعهد التوحيد 
القياسي والمعايير للبلدان 

 اإلسالمية

نوفمبر/تشرين  7-10
 2013الثاني 

كونيا، الجمهورية 
 التركية

27 

وحيد معهد الت
القياسي والمعايير 
 للبلدان اإلسالمية

معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 
اجتماع  – اللجنة الفنية الثانية/ اإلسالمية

 القضايا المتعلقة بمستحضرات التجميل

اجتماع 
 فني

 التجارة

اللجنة الفنية التابعة لمعهد 
التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 

 اإلسالمية

/تشرين الثاني نوفمبر 7
2013 

كونيا، الجمهورية 
 التركية

28 

معهد التوحيد 
القياسي 

والمعايير للبلدان 
 اإلسالمية

معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان 
 السياحة- اللجنة الفنية الخامسة/ اإلسالمية

اجتماع 
 فني

 السياحة

اللجنة الفنية التابعة لمعهد 
ان التوحيد القياسي والمعايير للبلد

 اإلسالمية

نوفمبر/تشرين الثاني  9
2013 

كونيا، الجمهورية 
 التركية

29 

االتحاد 
اإلسالمي 

 لمالكي البواخر

توطيد العالقات بين االتحاد اإلسالمي 
لمالكي البواخر واألكاديمية العربية للعلوم 

 والتكنولوجيا والنقل البحري 
األكاديمية العربية للعلوم  النقل تعاون

 ا والنقل البحريوالتكنولوجي
نوفمبر/تشرين  27

 دبي 2013الثاني 

30 

االتحاد 
اإلسالمي 

 لمالكي البواخر
 جدة 2014مارس/آذار  16 البنك اإلسالمي للتنمية النقل تمويل زيادة التعاون المالي داخل القطاع البحري
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 رقم
المؤسسة 
 المضيفة

 موضوع النشاط
نوع 
 النشاط

مجال التعاون 
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

31 

الغرفة اإلسالمية 
للتجارة 

والصناعة 
 والزراعة

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

 منظمة التعاون اإلسالمي

اجتماع 
قطاع 
 خاص

التعاون بين 
شركات القطاع 

 الخاص

، والبنك الدول األعضاء
 اإلسالمي للتنمية

أكتوبر/تشرين  28-30
 طهران، إيران 2013األول 

32 

الغرفة اإلسالمية 
جارة للت

والصناعة 
 والزراعة

خلق الوعي بشأن المنافع ندوة حول 
واالمتيازات الخاصة باالتفاقيات المختلفة 
لمنظمة التعاون اإلسالمي )نظام األفضليات 

األعضاء في  دولالتجارية فيما بين ال
 منظمة التعاون اإلسالمي(

، المركز الدول األعضاء التجارة ندوة
 اإلسالمي لتنمية التجارة

الشارقة، اإلمارات  2014مارس/آذار  20
 العربية المتحد

33 

الغرفة اإلسالمية 
للتجارة 

والصناعة 
 والزراعة

ورشة عمل حول التخطيط والتسويق 
 لألعمال

ورشة 
 عمل

 التجارة
الغرفة اإلسالمية للتجارة 

 2014إبريل/نيسان  8 والصناعة والزراعة

المقر الرئيسي للغرفة 
اإلسالمية للتجارة 

اعة والزراعة، والصن
 شي، باكستانتكرا

34 

الغرفة اإلسالمية 
للتجارة 

والصناعة 
 والزراعة

المنتدى السابع لسيدات األعمال في الدول 
التخفيف من  منتدى اإلسالمية

 حدة الفقر
، والبنك الدول األعضاء

 اإلسالمي للتنمية

أكتوبر/تشرين  28-30
 طهران، إيران 2013األول 

35 

الغرفة اإلسالمية 
للتجارة 

والصناعة 

عشر للقطاع الخاص من  سادساالجتماع ال
أجل تشجيع التجارة واستثمار المشروعات 
المشتركة فيما بين الدول األعضاء في 

اجتماع 
قطاع 
 خاص

التعاون بين 
شركات القطاع 

 الخاص

، والبنك الدول األعضاء
 اإلسالمي للتنمية

ار مارس/آذ 19-20
2014 

الشارقة، اإلمارات 
 العربية المتحدة
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 رقم
المؤسسة 
 المضيفة

 موضوع النشاط
نوع 
 النشاط

مجال التعاون 
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

 منظمة التعاون اإلسالمي والزراعة

36 

الغرفة اإلسالمية 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

ندوة حول إدخال نظام المصارف اإلسالمية 
 والتمويل اإلسالمي

ورشة 
 عمل

 التعاون المالي

الغرفة الوطنية الدول األعضاء، و 
للتجارة والصناعة في أوغندا، 

 والبنك اإلسالمي للتنمية

إبريل/نيسان  28-29
2014 

 كمباال، أوغندا

37 

المركز 
اإلسالمي لتنمية 

 التجارة

تنمية أنشطة البحث والتطوير، واالبتكار 
التكنولوجي، والملكية الفكرية للدول 

 األعضاء
 التجارة ندوة

، المنظمة العالمية للملكية الفكرية
للملكية  يالمكتب المغربو 

 الصناعية والتجارية

ين أكتوبر/تشر  24-25
 2013األول 

الدار البيضاء، 
 المغرب

38 

المركز 
اإلسالمي لتنمية 

 التجارة

المعرض التجاري الرابع عشر للدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

(2013) 
 التجارة معرض

وزارة التجارة بجمهورية إيران 
اإلسالمية، وشركة المعارض 

 الدولية اإليرانية

أكتوبر/تشرين األول  28
وفمبر/تشرين ن 1 –

 2013الثاني 
 طهران، إيران

39 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

نوفمبر/تشرين  16-14 وزارة المالية واالقتصاد بالسنغال التجارة معرض المعرض الدولي األول ألعمال المسلمين
 دكار، السنغال 2013الثاني 

40 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

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

وزارة التجارة والصناعة بالشارقة، 
 مركز إكسبو بالشارقة

ديسمبر/كانون  16-18
 2013األول 

الشارقة، اإلمارات 
 العربية المتحدة

41 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

ندوة  primoدورة تدريبية لمصدري الـ
 تجارةال تدريبية

وزارة التجارة والصناعة 
والتكنولوجيا الجديدة بالمغرب، 

 والجمعية المغربية للمصدرين

ديسمبر/كانون  22-23
 2013األول 

الدار البيضاء، 
 المغرب

المركز  42
اإلسالمي لتنمية 

االجتماع الثاني عشر لالستشاريين 
 التجارة ندوةاالقتصاديين لسفارات الدول األعضاء 

وزارة التجارة والصناعة 
 والتكنولوجيا الجديدة بالمغرب

يناير/كانون الثاني  9
 رباط، المغربال 2014
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 رقم
المؤسسة 
 المضيفة

 موضوع النشاط
نوع 
 النشاط

مجال التعاون 
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

سالمي في المملكة بمنظمة التعاون اإل التجارة
 المغربية

43 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

حول النتائج التي خرج بها المؤتمر ندوة 
 الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

ندوة 
 مارس/آذار 27-25 للتنميةاإلسالمي مجموعة البنك  رةالتجا تدريبية

2014 
الدار البيضاء، 

 المغرب

44 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

ندوة تدريبية في مجال التسويق اإللكتروني 
 لرائدات األعمال

ندوة 
المنتدى االقتصادي اإلسالمي  التجارة تدريبية

 العالمي
فبراير/شباط  18-22

2014 
ضاء، الدار البي

 المغرب

45 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

منظمة التعاون  فريقلاالجتماع السادس 
 التشاوري المعني بتعزيز التجارة اإلسالمي

منظمة في فيما بين البلدان األعضاء  البينية
 التعاون اإلسالمي

 التجارة ندوة

المؤسسة اإلسالمية الدولية 
ووزارة التجارة  ،لتمويل التجارة

ناعة والتكنولوجيا الجديدة والص
 بالمغرب

فبراير/شباط  3-4
 مراكش، المغرب 2014

46 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

االجتماع األول لمنظمات تشجيع التجارة 
التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي للدول 

 الناطقة باإلنجليزية
ار مارس/آذ 18-17 غرفة التجارة والصناعة بالشارقة التجارة ندوة

2014 
الشارقة، المملكة 
 العربية المتحدة

47 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

المعرض السابع لألنشطة الزراعية التجارية 
إبريل/نيسان  16-13 شركة الحارثي  التجارة معرض لمنظمة التعاون اإلسالمي

2014 
جدة، المملكة العربية 

 السعودية

مجموعة البنك  48
مؤتمر  مؤتمر الدولي التاسع للزكاةال اإلسالمي للتنمية

مؤسسات الزكاة، وبنك الزكاة  التعاون المالي استشاري
 باألردن

نوفمبر/تشرين  26
 األردن 2013الثاني 

مجموعة البنك  49
 اإلسالمي للتنمية

االجتماع التشاوري الوزاري للبنك اإلسالمي 
للتنمية للدول األعضاء في منظمة التعاون 

نعقاد المؤتمر الوزاري اإلسالمي، ليلة ا

اجتماع 
ديسمبر/كانون األول  2 الدول األعضاء التجارة تشاوري

 بالي، إندونيسيا 2013



OIC/COMCEC-FC/30-14/REP ( 5المرفق)                                               

73 

 رقم
المؤسسة 
 المضيفة

 موضوع النشاط
نوع 
 النشاط

مجال التعاون 
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

 التاسع لمنظمة التجارة العالمية

50 
مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمية

ترسيخ التعاون والتكامل اإلقليميين لتحقيق 
 تنمية مستدامة 

اجتماع 
فريق 
 خبراء

كافة مجاالت 
 ونالتعا

ذات الصلة،  الدول األعضاء
والمؤسسات اإلقليمية، 
والمؤسسات التابعة لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي

مارس/آذار / 
 2014إبريل/نيسان 

مقر مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية، 

 جدة

51 
مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمية

الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل 
 ةمشروعات البنية األساسي

برنامج 
 التعاون المالي تدريبي

ذات الصلة،  الدول األعضاء
والمؤسسات التابعة لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي
 األردن 2014مارس/آذار 

52 
مجموعة البنك 
برنامج  تنظيم المصارف اإلسالمية والرقابة عليها اإلسالمي للتنمية

 التعاون المالي تدريبي

ذات الصلة،  الدول األعضاء
التابعة لمنظمة  والمؤسسات

التعاون اإلسالمي، والمؤسسات 
 المالية

 المالديف 2014مارس/آذار 

53 
مكتب تنسيق 
 الكومسيك

االجتماع األول لفريق العمل المعني 
 التعاون المالي اجتماع بالتمويل

الدول األعضاء، المؤسسات 
التابعة لمنظمة التعاون 
اإلسالمي ومؤسسات دولية 

اع أخرى، وممثلون من القط
 الخاص

ديسمبر/كانون  12
 أنقرة 2013األول 

54 
مكتب تنسيق 
 الكومسيك

االجتماع الثاني لفريق العمل المعني 
 الزراعة اجتماع بالزراعة

الدول األعضاء، المؤسسات 
التابعة لمنظمة التعاون 
اإلسالمي ومؤسسات دولية 
أخرى، وممثلون من القطاع 

 الخاص

ديسمبر/كانون  19
 ةأنقر  2013األول 

 أنقرةديسمبر/كانون  26الدول األعضاء، المؤسسات التخفيف من  اجتماعاالجتماع الثاني لفريق العمل المعني مكتب تنسيق  55
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 رقم
المؤسسة 
 المضيفة

 موضوع النشاط
نوع 
 النشاط

مجال التعاون 
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

التابعة لمنظمة التعاون  حدة الفقر بالتخفيف من حدة الفقر الكومسيك
اإلسالمي ومؤسسات دولية 
أخرى، وممثلون من القطاع 

 الخاص

 2013األول 

56 
يق مكتب تنس
 الكومسيك

االجتماع الثالث لفريق العمل المعني 
 التجارة اجتماع بالتجارة

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

 من القطاع الخاص

 أنقرة 2014فبراير/شباط  27

57 
مكتب تنسيق 
 الكومسيك

االجتماع الثالث لفريق العمل المعني 
 السياحة اجتماع بالسياحة

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

 من القطاع الخاص

 أنقرة 2014مارس/آذار  6

58 
مكتب تنسيق 
 النقل اجتماع االجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالنقل الكومسيك

الدول األعضاء، المؤسسات 
ة لمنظمة التعاون التابع

اإلسالمي ومؤسسات دولية 
أخرى، وممثلون من القطاع 

 الخاص

 أنقرة 2014مارس/آذار  13

59 
مكتب تنسيق 
 الكومسيك

االجتماع الثاني لفريق العمل المعني 
 التعاون المالي اجتماع بالتمويل

الدول األعضاء، المؤسسات 
التابعة لمنظمة التعاون 
اإلسالمي ومؤسسات دولية 

رى، وممثلون من القطاع أخ
 الخاص

 أنقرة 2014مارس/آذار  27

 قرةأن 2014إبريل/نيسان  3الدول األعضاء، المؤسسات  الزراعة اجتماعاالجتماع الثالث لفريق العمل المعني مكتب تنسيق  60
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 رقم
المؤسسة 
 المضيفة

 موضوع النشاط
نوع 
 النشاط

مجال التعاون 
 ذي الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

التابعة لمنظمة التعاون  بالزراعة الكومسيك
اإلسالمي ومؤسسات دولية 
أخرى، وممثلون من القطاع 

 الخاص

61 
مكتب تنسيق 
 الكومسيك

االجتماع الثالث لفريق العمل المعني 
التخفيف من  اجتماع بالتخفيف من حدة الفقر

 حدة الفقر

الدول األعضاء، المؤسسات 
التابعة لمنظمة التعاون 
اإلسالمي ومؤسسات دولية 
أخرى، وممثلون من القطاع 

 الخاص

 أنقرة 2014إبريل/نيسان  10

62 
مكتب تنسيق 

 كومسيكال
االجتماع الثالثون للجنة المتابعة المنبثقة 

 اجتماع عن الكومسيك
 

الدول األعضاء ذات الصلة، 
والمؤسسات ذات الصلة التابعة 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي
 أنقرة 2014مايو/أيار  7-8
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 قائمة األنشطة
 المقرر تنظيمها من قبل المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي

 مع استراتيجية الكومسيك تماشياً 
 (2014ديسمبر/ كانون األول  – 2013)مايو/ أيار 

المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

بر/ أيلول سبتم مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا  تمويل دورة تدريبية تدريب على إحصائيات األسعار  مركز أنقرة 1
 أذربيجان 2014

كافة مجاالت  دورة تدريبية تدريب على نشر وتخزين البيانات مركز أنقرة 2
سبتمبر/ أيلول  مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا  التعاون

2014 
 قطر

 مركز أنقرة 3
ات السكانية تدريب على اإلحصاء 

واإلسكان، سجالت السكان، 
 المساكن والمباني

فة مجاالت كا دورة تدريبية
 مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا  التعاون

أغسطس/ آب 
 ماليزيا  2014

تدريب على نظام المعلومات   مركز أنقرة 4
كافة مجاالت  دورة تدريبية الجغرافية

سبتمبر/ أيلول  مكتب اإلحصائيات الوطنية بالمغرب  التعاون
2014 

 ليبيا 

ة تدريب على إحصائيات الزراع  مركز أنقرة 5
أغسطس/ آب  مكتب اإلحصائيات الوطنية بإيران  الزراعة دورة تدريبية والغابات ومصائد األسماك

2014 
 أفغانستان

كافة مجاالت  دورة تدريبية تدريب على التصنيف  مركز أنقرة 6
أكتوبر/ تشرين  مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا  التعاون

2014األول   
 ماليزيا

 مركز أنقرة 7
لى إحصائيات البيئة )بما تدريب ع
بيانات األقمار الصناعية في ذلك 

 (الخاصة بالبيئة
كافة مجاالت  دورة تدريبية

 مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا  التعاون
مايو/  27-28

2014أيار   انيابأل  

تدريب على البرامج اإلحصائية،  مركز أنقرة 8
ة مجاالت كاف دورة تدريبية والتنسيق داخل النظم اإلحصائية

يونيو/ حزيران  مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا  التعاون
 إندونيسيا 2014
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

تدريب على إحصائيات مجتمع  مركز أنقرة 9
يونيو/ حزيران  مكتب اإلحصائيات الوطنية بالمغرب  النقل واالتصاالت دورة تدريبية المعلومات

 سورينام 2014

 مركز أنقرة 10
سكانية ئيات التدريب على اإلحصا 

واإلسكان، سجالت السكان، 
 المساكن والمباني

كافة مجاالت  دورة تدريبية
يونيو/ حزيران  مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا التعاون

 قطر  2014

تدريب على مؤشرات األهداف  مركز أنقرة 11
 اإلنمائية لأللفية

كافة مجاالت  دورة تدريبية
يونيو/ حزيران   مكتب اإلحصائيات الوطنية بعمان التعاون

 السعودية 2014

 مركز أنقرة 12
الزراعة تدريب على إحصائيات  

 والغابات والمصايد
يونيو/ حزيران  مكتب اإلحصائيات الوطنية بإيران  الزراعة دورة تدريبية

 كازاخستان 2014

تدريب على مصفوفات المحاسبة  مركز أنقرة 13
 االجتماعية

يونيو/ حزيران  مكتب اإلحصائيات الوطنية المغرب  التمويل دورة تدريبية
 موريتانيا 2014

 مركز أنقرة 14
تدريب على مسوحات األعمال 

 والزراعة
أغسطس/ آب  مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا  التجارة والزراعة دورة تدريبية

 كازاخستان 2014

تدريب على سرية اإلحصائيات  مركز أنقرة 15
كافة مجاالت  ة تدريبيةدور  وحماية اإلفصاح

يونيو/حزيران  مكتب اإلحصائيات الوطنية بأوغندا  التعاون
 نيجيريا 2014

تدريب على فهم األعمال  مركز أنقرة 16
دارة المشروعات كافة مجاالت  دورة تدريبية اإلحصائية وا 

يونيو/حزيران  مكتب اإلحصائيات الوطنية بالبحرين التعاون
 ُعمان 2014

تعيين موظفي دعم تدريب على  ةمركز أنقر  17
كافة مجاالت  دورة تدريبية تكنولوجيا المعلومات

 التعاون
مكتب اإلحصائيات الوطنية باإلمارات 

 العربية المتحدة
يوليو/تموز 

 أذربيجان 2014

كافة مجاالت  دورة تدريبية تدريب على إحصائيات الصحة  مركز أنقرة 18
يوليو/ تموز  وت ديفوار مكتب اإلحصائيات الوطنية بك التعاون

 بنين 2014

كافة مجاالت  دورة تدريبية تدريب على إحصائيات األسعار مركز أنقرة 19
يوليو/ تموز  مكتب اإلحصائيات الوطنية بكوت ديفوار  التعاون

 بوركينا فاسو 2014
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

الشئون تدريب على مسوحات  مركز أنقرة 20
 المنزلية

كافة مجاالت  دورة تدريبية
 التعاون

مكتب اإلحصائيات الوطنية باإلمارات 
 العربية المتحدة

سبتمبر/ أيلول 
 ماليزيا 2014

كافة مجاالت  دورة تدريبية تدريب على نشر وتخزين البيانات مركز أنقرة 21
أغسطس/ آب  مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا  التعاون

 أذربيجان 2014

تدريب على استخدام العرض   مركز أنقرة 22
أغسطس/ آب  مكتب اإلحصائيات الوطنية بالمغرب التمويل دورة تدريبية ل المدخالت والمخرجاتوجداو 

 البحرين  2014

الزراعة تدريب على إحصائيات   مركز أنقرة 23
أغسطس/ آب  مكتب اإلحصائيات الوطنية بأندونيسيا الزراعة دورة تدريبية والغابات والمصايد

 بنجالديش 2014

كافة مجاالت  دورة تدريبية دريب نظم المعلومات الجغرافيةت  مركز أنقرة 24
أغسطس/ آب  مكتب اإلحصائيات الوطنية بمصر التعاون

 جيبوتي 2014

تدريب على اإلحصائيات في   مركز أنقرة 25
أغسطس/ آب  مكتب اإلحصائيات الوطنية باألردن  التجارة والتمويل دورة تدريبية التصنيع 

2014 
 اإلمارات العربية

 المتحدة

تدريب على إحصائيات العلوم   مركز أنقرة 26
كافة مجاالت  دورة تدريبية والتكنولوجيا واإلبداع

سبتمبر/ أيلول  مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا  التعاون
 كازاخستان  2014

سبتمبر/ أيلول  بالمغرب مكتب اإلحصائيات الوطنية  السياحة دورة تدريبية تدريب على إحصائيات السياحة  مركز أنقرة 27
 الكاميرون  2014

الزراعة تدريب على إحصائيات   مركز أنقرة 28
يونيو/ حزيران  مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا الزراعة دورة تدريبية والغابات والمصايد

 أوغندا   2014

التدريب على إحصائيات وسجالت  مركز أنقرة 29
سبتمبر/ أيلول  مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا جارة والزراعةالت دورة تدريبية األعمال والزراعة

 إيران 2014

تدريب على إحصائيات مجتمع   مركز أنقرة 30
سبتمبر/ أيلول  مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا النقل واالتصاالت دورة تدريبية المعلومات

 السعودية  2014
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

كافة مجاالت  ة تدريبيةدور  تدريب على إحصائيات الطاقة  مركز أنقرة 31
سبتمبر/ أيلول  مكتب اإلحصائيات الوطنية بالمغرب  التعاون

 تونس  2014

تدريب على مصفوفات المحاسبة  مركز أنقرة 32
 االجتماعية

التخفيف من حدة  دورة تدريبية
أكتوبر/تشرين  مكتب اإلحصائيات الوطنية بالمغرب  الفقر

 البحرين 2014األول 

دريب على تحقيق البيانات ت مركز أنقرة 33
كافة مجاالت  دورة تدريبية وترابطها

أكتوبر/تشرين  مكتب اإلحصائيات الوطنية بالمغرب  التعاون
 الكاميرن 2014األول 

كافة مجاالت  دورة تدريبية تدريب على إحصائيات الطاقة  مركز أنقرة 34
أكتوبر/تشرين  مكتب اإلحصائيات الوطنية بمصر  التعاون

 العراق 2014األول 

تدريب على إحصائيات مجتمع   مركز أنقرة 35
أكتوبر/ تشرين  مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا النقل واالتصاالت دورة تدريبية المعلومات

 الكويت  2014األول 

كافة مجاالت  دورة تدريبية تدريب على إحصائيات التعدين  مركز أنقرة 36
ديسمبر/ كانون  بتركيا مكتب اإلحصائيات الوطنية التعاون

 الكويت 2014األول 

تدريب على األهداف اإلنمائية   مركز أنقرة 37
كافة مجاالت  دورة تدريبية لأللفية

نوفمبر/ تشرين  مكتب اإلحصائيات الوطنية بعمان التعاون
 الكويت 2014الثاني 

التدريب على إحصائيات وسجالت  مركز أنقرة 38
أكتوبر/ تشرين  مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا التجارة والزراعة يبيةدورة تدر  األعمال والزراعة

 باكستان 2014األول 

أكتوبر/ تشرين  فوار دي مكتب اإلحصائيات الوطنية كوت السياحة دورة تدريبية تدريب اإلحصائيات الثقافية   مركز أنقرة 39
 السنغال 2014األول 

كافة مجاالت  دورة تدريبية الريفية تدريب على اإلحصائيات   مركز أنقرة 40
أكتوبر/ تشرين  مكتب اإلحصائيات الوطنية بأوغندا التعاون

 الصومال  2014األول 

نوفمبر/ تشرين  مكتب اإلحصائيات الوطنية بالمغرب النقل واالتصاالت دورة تدريبية تدريب على إحصائيات النقل   مركز أنقرة 41
 الجامبيا 2014الثاني 
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

تدريب على إحصائيات تكلفة   أنقرةمركز  42
كافة مجاالت  دورة تدريبية العمالة

نوفمبر/ تشرين  مكتب اإلحصائيات الوطنية بكازاخستان  التعاون
 طاجيكستان  2014الثاني 

كافة مجاالت  دورة تدريبية تدريب على إحصائيات الطاقة   مركز أنقرة 43
ر/ تشرين نوفمب مكتب اإلحصائيات الوطنية بمصر التعاون

 السودان   2014الثاني 

كافة مجاالت  دورة تدريبية تدريب على إحصائيات التعدين  مركز أنقرة 44
نوفمبر/ تشرين  مكتب اإلحصائيات الوطنية بالسنغال  التعاون

 تشاد  2014الثاني 

 مركز أنقرة 45
تدريب على إحصائيات الفقر 
وظروف المعيشة والقضايا 

 االجتماعية الشاملة 
التخفيف من حدة  دورة تدريبية

نوفمبر/ تشرين  مكتب اإلحصائيات الوطنية العراق  الفقر
 األردن  2014الثاني 

كافة مجاالت  دورة تدريبية تدريب على إحصائيات الطاقة  مركز أنقرة 46
ديسمبر/ كانون  مكتب اإلحصائيات الوطنية بمصر  التعاون

 عمان  2014األول 

ب على نظام المعلومات تدري  مركز أنقرة 47
كافة مجاالت  دورة تدريبية الجغرافية

نوفمبر/ تشرين  مكتب اإلحصائيات الوطنية بالمغرب  التعاون
 فلسطين 2014الثاني 

تدريب على إحصائيات النوع   مركز أنقرة 48
كافة مجاالت  دورة تدريبية االجتماعي وفئات السكان الخاصة

نوفمبر/ تشرين  ة بالمغرب مكتب اإلحصائيات الوطني التعاون
 السنغال 2014الثاني 

تدريب على إحصائيات القطاع  مركز أنقرة 49
نوفمبر/ تشرين  مكتب اإلحصائيات الوطنية بنيجيريا  التمويل دورة تدريبية غير الرسمي

 أوغندا 2014الثاني 

كافة مجاالت  دورة تدريبية تدريب على إحصائيات العمالة  مركز أنقرة 50
ديسمبر/ كانون  مكتب اإلحصائيات الوطنية أذربيجان  عاونالت

 قرغيزيا  2014األول 

 مركز أنقرة 51
ات السكانية تدريب على اإلحصاء 

واإلسكان، سجالت السكان، 
 المساكن والمباني

كافة مجاالت  دورة تدريبية
ديسمبر/ كانون  مكتب اإلحصائيات الوطنية بالسنغال  التعاون

 يفواركوت د 2014األول 
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

تدريب على مؤشرات األهداف   مركز أنقرة 52
كافة مجاالت  دورة تدريبية اإلنمائية لأللفية

ديسمبر/ كانون  مكتب اإلحصائيات الوطنية عمان  التعاون
 المالديف 2014األول 

ديسمبر/ كانون  يفوارمكتب اإلحصائيات الوطنية بكوت د السياحة دورة تدريبية تدريب على إحصائيات السياحة  مركز أنقرة 53
 مالي 2014األول 

 مركز أنقرة 54
تدريب على إحصائيات البيئة )بما 

بيانات األقمار الصناعية في ذلك 
 (الخاصة بالبيئة

كافة مجاالت  دورة تدريبية
ديسمبر/ كانون  مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا  التعاون

 2014األول 
المملكة العربية 

 السعودية

كافة مجاالت  دورة تدريبية تدريب على اإلحصائيات الريفية رةمركز أنق 55
ديسمبر/ كانون  مكتب اإلحصائيات الوطنية بأوغندا التعاون

 سيراليون 2014األول 

تدريب على إحصائيات مجتمع   مركز أنقرة 56
 المعلومات

ون ديسمبر/ كان مكتب اإلحصائيات الوطنية بالمغرب  النقل واالتصاالت دورة تدريبية
 لبنان  2014األول 

ديسمبر/ كانون  مكتب اإلحصائيات الوطنية بفلسطين السياحة دورة تدريبية تدريب على إحصائيات الثقافة  مركز أنقرة 57
 المغرب  2014األول 

 تدريب على إحصائيات السياحة مركز أنقرة 58
دورة تدريبية )إدارة 
دورة المشروعات 

 للكومسيك(
ئيات الوطنية بتركيا، مكتب اإلحصا السياحة

 ألبانيا لم يتحدد بعد والكومسيك

 تدريب على إحصائيات السياحة مركز أنقرة 59
دورة تدريبية )إدارة 
دورة المشروعات 

 للكومسيك(
مكتب اإلحصائيات الوطنية بتونس،  السياحة

 العراق لم يتحدد بعد والكومسيك

 تدريب على إحصائيات السياحة مركز أنقرة 60
دريبية )إدارة دورة ت

دورة المشروعات 
 للكومسيك(

مكتب اإلحصائيات الوطنية بتونس،  السياحة
 األردن لم يتحدد بعد والكومسيك
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

 تدريب على إحصائيات السياحة مركز أنقرة 61
دورة تدريبية )إدارة 
دورة المشروعات 

 للكومسيك(
مكتب اإلحصائيات الوطنية بتونس،  السياحة

 الكويت لم يتحدد بعد والكومسيك

 تدريب على إحصائيات السياحة مركز أنقرة 62
دورة تدريبية )إدارة 
دورة المشروعات 

 للكومسيك(
، ونسمكتب اإلحصائيات الوطنية بت السياحة

 عمان لم يتحدد بعد والكومسيك

 تدريب على إحصائيات السياحة مركز أنقرة 63
دورة تدريبية )إدارة 
دورة المشروعات 

 للكومسيك(
مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا،  السياحة

 قطر لم يتحدد بعد والكومسيك

 تدريب على إحصائيات السياحة مركز أنقرة 64
دورة تدريبية )إدارة 
دورة المشروعات 

 للكومسيك(
مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا،  السياحة

المملكة العربية  لم يتحدد بعد والكومسيك
 السعودية

 على إحصائيات السياحةتدريب  مركز أنقرة 65
دورة تدريبية )إدارة 
دورة المشروعات 

 للكومسيك(
مكتب اإلحصائيات الوطنية بتركيا،  السياحة

اإلمارات العربية  لم يتحدد بعد والكومسيك
 المتحدة

 تدريب على إحصائيات السياحة مركز أنقرة 66
دورة تدريبية )إدارة 
دورة المشروعات 

 للكومسيك(
 السياحة

لسياحة العالمية التابعة لألمم منظمة ا
، والكومسيك، والدول األعضاء المتحدة

 بالكومسيك
أنقرة، الجمهورية  لم يتحدد بعد

 التركية

 مركز أنقرة 67

االجتماع األول لفريق الخبراء 
المعني بتعزيز الطاقات الوطنية في 
مجال إحصائيات الفقر داخل الدول 

 األعضاء في الكومسيك

اء اجتماع فريق خبر 
)إدارة دورة 
 المشروعات(

التخفيف من حدة 
 الفقر

الكومسيك، والدول األعضاء في منظمة 
أنقرة، الجمهورية  لم يتحدد بعد التعاون اإلسالمي

 التركية
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

 مركز أنقرة 68

االجتماع الثاني لفريق الخبراء 
المعني بتعزيز الطاقات الوطنية في 
مجال إحصائيات الفقر داخل الدول 

 الكومسيكاألعضاء في 

اجتماع فريق خبراء 
)إدارة دورة 
 المشروعات(

التخفيف من حدة 
 الفقر

الكومسيك، والدول األعضاء في منظمة 
أنقرة، الجمهورية  لم يتحدد بعد التعاون اإلسالمي

 التركية

اجتماع لجنة االختبار لبرنامج  مركز أنقرة 69
االت كافة مج اجتماع فريق خبراء إصدار الشهادات لإلحصائيين 

 التعاون
البنك اإلسالمي للتنمية، والدول األعضاء 

أنقرة، الجمهورية  لم يتحدد بعد في منظمة التعاون اإلسالمي
 التركية

 مركز أنقرة 70

االجتماع السابع لوفود المكاتب 
اإلحصائية الوطنية للبلدان 
األعضاء بمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

كافة مجاالت  اجتماع
ار مارس /آذ - التعاون

2015 
نيويورك، الواليات  

 المتحدة األمريكية

 مركز أنقرة 71
للجنة  االجتماع الخامس 

اإلحصاءات التابعة لمنظمة 
 التعاون اإلسالمي

كافة مجاالت  اجتماع
إبريل/ نيسان  بنك التنمية اإلسالمي  التعاون

 تركيا  2015

 مركز أنقرة 72
للبنوك المركزية  2014اجتماع 

دية التابعة لمنظمة والمؤسسات النق
 التعاون اإلسالمي

أكتوبر/تشرين  بنك إندونيسيا المركزي التعاون المالي اجتماع
 جاكارتا، إندونيسيا 2014األول 

 مركز أنقرة 73

ورشة عمل حول "دور الشراكات 
بين القطاعين العام والخاص من 
أجل تنمية قطاع السياحة في 
البلدان األعضاء في منظمة 

 سالمي"التعاون اإل

أغسطس/آب مكتب تنسيق الكومسيك السياحة ورشة عمل
2014 

المقر الرئيسي 
لمركز أنقرة، أنقرة، 
 الجمهورية التركية

مايو/أيار  وكالة دعم الزراعة والتنمية الريفية الزراعة دورة تدريبية دراسات في التكنولوجيا الحيوية مركز أنقرة 74
 أذربيجان 2014
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

كافة مجاالت  ورشة عمل السالمة المهنية الصحة و  مركز أنقرة 75
 التعاون

معهد التوحيد القياسي وزارة العمل التركية، 
للبلدان اإلسالمية، والبنك  والمعايير

 اإلسالمي للتنمية

مايو/أيار 
2014 

اسطنبول، 
 الجمهورية التركية

 مركز أنقرة 76
الدور االستراتيجي لعالقات 
المستثمرين )كيفية وضع خطة 

 ت المستثمرين(لعالقا
يونيو/حزيران  بورصة اسطنبول التعاون المالي دورة تدريبية

 البحرين 2014

تقييم الوعي بالشركات  مركز أنقرة 77
أكتوبر/تشرين  بورصة اسطنبول التعاون المالي دورة تدريبية واستراتيجياتها

 السنغال 2014األول 

مستشارية الخزانة التابعة لرئاسة الوزراء،  التعاون المالي دورة تدريبية نالمالية العامة وعمليات إدارة الديو  مركز أنقرة 78
 الجمهورية التركية

سبتمبر/أيلول 
 األردن 2014

أغسطس/آب  بنك تونس المركزي التعاون المالي دورة تدريبية إدارة المخاطر مركز أنقرة 79
 العراق 2014

التخفيف من حدة  ة تدريبيةدور  مشروعات للتخفيف من حدة الفقر مركز أنقرة 80
مايو/أيار  وزارة تخطيط التنمية الوطنية، إندونيسيا الفقر

 سورينام 2014

التخفيف من حدة  دورة تدريبية السياسات اإلقليمية للحد من الفقر مركز أنقرة 81
 الفقر

وزارة األسرة والسياسات االجتماعية 
 للجمهورية التركية

أبريل/نيسان  29
– 1 

 2014مايو/أيار
 الكويت

التخفيف من حدة  دورة تدريبية مشروعات التنمية الريفية مركز أنقرة 82
 الفقر

وزارة األسرة والسياسات االجتماعية 
 للجمهورية التركية

27-28 
مايو/أيار 
2014 

 جامبيا

 بعد لم يتحدد الهيئة التركية للمنافسة التجارة دورة تدريبية قانون المنافسة وسياستها مركز أنقرة 83
إندونيسيا، قطر، 

الكاميرون، بوركينا 
 فاسو، جيبوتي، 
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

 مركز أنقرة 84
منتدى البريد الدولي السابع "التجارة 
اإللكترونية وقطاع البريد: التوقعات 

 المتبادلة"
كافة مجاالت  منتدى

 التعاون
 –اإلدارة العامة لتنظيم البريد والتلغراف 

 تركيا

26-28 
 مايو/أيار
2014 

 ةتركيالالجمهورية 

كافة مجاالت  دورة تدريبية خدمات البريد المالية  مركز أنقرة 85
أكتوبر/تشرين  البريد التونسي التعاون

 السنغال 2014األول 

كافة مجاالت  دورة تدريبية خدمات البريد المحلية مركز أنقرة 86
 التعاون

 –اإلدارة العامة لتنظيم البريد والتلغراف 
 تركيا

أكتوبر/تشرين 
 الكويت 2014ول األ

كافة مجاالت  معرض معرض تبادل التكنولوجيا مركز أنقرة 87
 التعاون

مركز االبتكار والتعاون التكنولوجي في 
اللجنة الدائمة للتعاون العلمي إيران، 

، والبنك اإلسالمي والتكنولوجي )كومستك(
مجموعة الدول الثماني للتنمية، و 

 اإلسالمية النامية

يونيو/حزيران 
2014 

المملكة العربية 
 السعودية

التعريف بمرض اإليدز والحماية  مركز أنقرة 88
التخفيف من حدة  دورة تدريبية منه

يونيو/حزيران  األطباء على مستوى العالم الفقر
 النيجر 2014

التعريف بمرض السكري والحماية  مركز أنقرة 89
التخفيف من حدة  دورة تدريبية منه

مايو/أيار  وى العالماألطباء على مست الفقر
 موريتانيا 2014

صحة األم  –تدريب المدربين  مركز أنقرة 90
التخفيف من حدة  دورة تدريبية والوليد والطفل

 الفقر

والبنك منظمة التعاون اإلسالمي، 
منظمة الصحة اإلسالمي للتنمية، و 

وصندوق األمم المتحدة للسكان، العالمية، 
قيف مؤسسة برنامج جونز هوبكنز للتثو 

 في مجال طب النساء والتوليد

أكتوبر/تشرين 
 2014األول 

مقر مركز أنقرة، 
 الجمهورية التركية

التخفيف من حدة  مؤتمر المؤتمر العالمي المعني بالتبغ مركز أنقرة 91
فبراير/شباط  مصانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر الفقر

2014 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

رة تدريبية للقيادة لمكافحة التبغ دو  مركز أنقرة 92
التخفيف من حدة  دورة تدريبية للكبار

 الفقر
منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة 
 التركية، الهيئة التنظيمية لسوق التبغ والخمور

أكتوبر/تشرين 
 تركيا 2014األول 

حركة مكافحة التبغ للشباب  مركز أنقرة 93
من حدة التخفيف  دورة  تدريبية والبالغين

 NU الفقر

يوليو/تموز 
2013 – 

يوليو/تموز 
2014 

 إندونيسيا 

يونيو/حزيران  السنغال السياحة دورة  تدريبية إدارة السياحة في المحميات مركز أنقرة 94
 لبنان 2014

95 
الغرفة اإلسالمية 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

ورشة عمل للتسويق عبر اإلنترنت 
مي بين مؤسسة المنتدى اإلسال

االقتصادي العالمي والغرفة 
اإلسالمية للتجارة والصناعة 

 والزراعة

 باكستان 2014 المنتدى اإلسالمي االقتصادي العالمي التجارة ورشة عمل

96 
الغرفة اإلسالمية 
للتجارة والصناعة 

 والزراعة

المنتدى الثامن لسيدات األعمال في 
التخفيف من حدة  منتدى الدول اإلسالمية

 لم يحدد بعد 2014 ، والبنك اإلسالمي للتنميةدول األعضاءال الفقر

97 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

ندوة حول تأثير اتفاقية نظام األفضليات 
التجارية فيما بين الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي على 
اقتصادات دول االتحاد االقتصادي 

 والنقدي لغرب إفريقيا

مانة العامة لالتحاد االقتصادي والنقدي األ التجارة ندوة
 لغرب إفريقيا 

الربع األخير من 
2014 

واجادوجو، بوركينا 
 فاسو 

المركز  98
اإلسالمي لتنمية 

ندوة حول الحواجز غير الجمركية 
ألخير من الربع ا مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية التجارة ندوةفي الدول األعضاء في منظمة 

2014 
الدار البيضاء، 

 المغرب
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

 التعاون اإلسالمي التجارة

المركز اإلسالمي  99
 لتنمية التجارة

المعرض الثاني للسياحة لمنظمة 
تونس، الجمهورية  تم إلغاؤه وزارة السياحة التونسية التجارة معرض التعاون اإلسالمي

 التونسية

100 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

 ،لألثاث، والديكورالمعرض األول 
في  األجهزة الكهربائية المنزليةو 

الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 اإلسالمي

 شركة الحارثي التجارة معرض
11-14 

مايو/ايار 
2014 

جدة، المملكة 
 العربية السعودية

101 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

رفع مستوى الوعي ندوات حول 
اتفاقية نظام  بشأنوالتدريب 

فيما بين الدول األفضليات التجارية 
األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

يونيو/  3-1 وزارة االقتصاد والتجارة التجارة ندوة تدريبية
 رام اهلل، فلسطين 2014حزيران 

102 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

ورشة عمل حول مراجعة حسابات 
الصادرات وبناء القدرات التنافسية 

 ةمشروعات الصغيرة والمتوسطلل
اتحاد الغرف التجارية لدول مجلس  التجارة ندوة تدريبية

 التعاون الخليجي
يونيو/  10 -8

 المنامة، البحرين 2014حزيران 

103 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

ندوة تطوير النظم المحلية واإلقليمية 
لتعزيز دعم االبتكار وتحقيق 
االستفادة التجارية من  نتائج 

براءات االختراع و  البحث والتنمية
فيما بين البلدان األعضاء في 

 الكومسيك

 التجارة ندوة تدريبية
المنظمة العالمية للملكية الكومسيك، و 

للملكية  يالمكتب المغرب، و الفكرية
 الصناعية والتجارية

يونيو/  26-29
 2014حزيران 

الدار البيضاء، 
 المغرب

المركز  104
اإلسالمي لتنمية 

الثاني لمنظمة معرض الصحة 
وزارة التجارة، والقطاع غير الرسمي  التجارة معرض التعاون اإلسالمي

 بالسنغال
26-29 

 داكار، السنغاليونيو/حزيران 
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

 2014 التجارة

105 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

ندوة حول سياسات التنافس في 
الدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي: الوضع الحالي 

 والمستقبلي

وزارة التجارة والصناعات التقليدية  التجارة وةند
 بالجمهورية التونسية

23- 25 
يونيو/حزيران 

2014 

تونس، الجمهورية 
 التونسية

106 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

آسيا الثالث لدول عمال األمنتدى 
والدول األعضاء في منظمة التعاون 

، ومعرض االستثمار اإلسالمي
للعالم اإلسالمي، واألعمال الخامس 

والمعرض الثاني للتعليم العالي بالدول 
 األعضاء في المنظمة

 وزارة الخارجية والتجارة  التجارة معرض ومنتدى
10- 14 

نوفمبر/ تشرين 
 2014الثاني 

 كوااللمبور

107 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

المؤتمر الدولي لنقل األعمال إلى 
ي الخارج بين الدول األعضاء ف

 منظمة التعاون اإلسالمي
وزارة التجارة والصناعات التقليدية  التجارة ندوة

 بالجمهورية التونسية
نوفمبر/تشرين 

 2014الثاني 
تونس، الجمهورية 

 التونسية

108 
المركز 

اإلسالمي لتنمية 
 التجارة

المعرض الثالث لألغذية الحالل 
للدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي
غرفة التجارة والصناعة بالشارقة، ومركز  ارةالتج معرض

 المعارض بالشارقة

8-
ديسمبر/كانو 10

 2014ن األول 

الشارقة، اإلمارات 
 العربية المتحدة

109 
مجموعة البنك 
اإلسالمي 
 للتنمية

ورشة عمل إقليمية حول "تدابير 
إصالح التجارة واآلليات الالزمة 

االتحاد للبلدان األعضاء في 
 "نقدي لغرب أفريقيااالقتصادي وال

مايو/أيار  7-5 منظمة التجارة العالمية التجارة ورشة عمل
2014 

أبيدجان، كوت 
 ديفوار

مجموعة البنك  110
اإلسالمي 

دورة مكثفة للبلدان األعضاء 
بمشاركة البنك اإلسالمي 

دورة مهارات 
 5-1 منظمة التجارة العالمية التجارة تفاوضال

يونيو/حزيران 
دبي، اإلمارات 
 العربية المتحدة
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

للتنمية/منظمة التجارة العالمية حول  للتنمية
 مهارات التفاوض التجاري 

2014 

111 
مجموعة البنك 
اإلسالمي 
 للتنمية

ندوة حول "حزمة بالي وأثرها على 
الدول األعضاء، السيما في تيسير 

 التجارة"
 مكتب تنسيق الكومسيك التجارة ندوة

23-25 
يونيو/حزيران 

2014 

بول، اسطن
 الجمهورية التركية

112 
مجموعة البنك 
اإلسالمي 
 للتنمية

حلقة عمل حول معايير المحتوى 
المحلي وأثرها على انضمام 
كازاخستان إلى منظمة التجارة 

 العالمية

سبتمبر/أيلول  منظمة التجارة العالمية وآخرون التجارة ورشة عمل
 أستانة، كازاخستان 2014

113 
مجموعة البنك 

ي اإلسالم
 للتنمية

تحاد مستشاري الجمعية العمومية ال
كافة مجاالت  اجتماع البلدان اإلسالمية

 أعضاء االتحاد التعاون
22 

يونيو/حزيران 
2014 

 جدة

114 
مجموعة البنك 
اإلسالمي 
 للتنمية

 مقاوليتحاد الجمعية العمومية ال
كافة مجاالت  اجتماع البلدان اإلسالمية

 أعضاء االتحاد التعاون
22 

نيو/حزيران يو 
2014 

 جدة

115 
 
 
 
 
 
 
 

مجموعة البنك 
اإلسالمي 
 للتنمية

ندوة حول استراتيجية مجموعة 
البنك اإلسالمي للتنمية لإلسراع 
بوتيرة النمو االقتصادي والتوظيف 

 في البلدان في مراحل االنتقال
 
 

كافة مجاالت  ندوة
 التعاون

المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل 
 المتحدة، األمم التجارة

23 
يونيو/حزيران 

2014 
 جدة
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

116 
مجموعة البنك 
اإلسالمي 
 للتنمية

المنتدى السنوي الثالث لتطوير 
الشباب بتنظيم مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية: ريادة األعمال 
بين الشباب: من الباحثين عن 
فرص عمل إلى من يوفرون فرص 

 عمل

كافة مجاالت  منتدى
 التعاون

المي للتنمية مجموعة البنك اإلس
 والمنظمات الدولية األخرى

23 
يونيو/حزيران 

2014 
 جدة

117 
مجموعة البنك 
اإلسالمي 
 للتنمية

المنتدى العالمي التاسع للتمويل 
، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التعاون المالي منتدى اإلسالمي

 والمؤسسات المالية اإلسالمية

24 
يونيو/حزيران 

2014 
 جدة

118 
البنك  مجموعة

اإلسالمي 
 للتنمية

االجتماع السنوي لمجلس 
 - - اجتماع سنوي المحافظين للبنك اإلسالمي للتنمية

25-26 
يونيو/حزيران 

2014 
 جدة

مكتب تنسيق  119
 الكومسيك

الثاني لنقاط  السنوي االجتماع
كافة مجاالت  اجتماع االتصال للكومسيك

 الدول األعضاء التعاون
4-5 

يونيو/حزيران 
2014 

 أنقرة

مكتب تنسيق  120
 الكومسيك

ورشة عمل تحضيرية حول دور 
الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص من أجل تنمية قطاع 
السياحة في البلدان األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي

 مركز أنقرة السياحة اجتماع
27-28 

أغسطس/آب
2014 

 أنقرة

مكتب تنسيق  121
 الكومسيك

فريق العمل المعني االجتماع الرابع ل
 التجارة اجتماع بالتجارة

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

 وممثلون من القطاع الخاص

23 
أكتوبر/تشرين 

 2014األول 
 أنقرة
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المؤسسة  رقم
 المضيفة

مجال التعاون ذي  نوع النشاط موضوع النشاط
 الصلة

 المكان التاريخ الشركاء

مكتب تنسيق  122
 الكومسيك

االجتماع الرابع لفريق العمل المعني 
 حةالسيا اجتماع بالسياحة

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

 وممثلون من القطاع الخاص

سبتمبر/أيلول  4
 أنقرة 2014

مكتب تنسيق  123
 الكومسيك

االجتماع الرابع لفريق العمل المعني 
 النقل اجتماع بالنقل

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة 
اإلسالمي ومؤسسات لمنظمة التعاون 

 دولية أخرى، وممثلون من القطاع الخاص

11 
سبتمبر/أيلول 

2014 
 أنقرة

مكتب تنسيق  124
 الكومسيك

االجتماع الثالث لفريق العمل 
 التمويل اجتماع المعني بالتمويل

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة 
لمنظمة التعاون اإلسالمي ومؤسسات 

 ع الخاصدولية أخرى، وممثلون من القطا

16 
أكتوبر/تشرين 

 2014األول 
 أنقرة

مكتب تنسيق  125
 الكومسيك

االجتماع الرابع لفريق العمل المعني 
 الزراعة اجتماع بالزراعة

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة 
لمنظمة التعاون اإلسالمي ومؤسسات 
 دولية أخرى، وممثلون من القطاع الخاص

25 
سبتمبر/أيلول 

2014 
 أنقرة

مكتب تنسيق  126
 الكومسيك

االجتماع الرابع لفريق العمل المعني 
التخفيف من حدة  اجتماع بالتخفيف من حدة الفقر

 الفقر

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة 
لمنظمة التعاون اإلسالمي ومؤسسات 
 دولية أخرى، وممثلون من القطاع الخاص

18 
سبتمبر/أيلول 

2014 
 أنقرة

مكتب تنسيق  127
 كالكومسي

 الدورة الثالثون للكومسيك
  اجتماع 

الدول األعضاء ذات الصلة، والمؤسسات 
ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

25-28 
نوفمبر/تشرين 

 2014الثاني 
 أنقرة

 


