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 تقرير مقدم من مكتب تنسيق الكومسيك

 حول استراتيجية الكومسيك واألنشطة الجاري القيام بها في إطار التعاون االقتصادي والتجاري

 
    ملخص القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك .0

  

، في اسطنبول، 3103 أكتوبر/تشرين األول 00-8 والعشرين للكومسيك فيانعقدت الدورة الثامنة 
بالجمهورية التركية، بمشاركة ممثلي سبع وأربعين دولة عضو، وخمس دول مراقبة، فضال عن المؤسسات 

 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي والمنظمات الدولية ذات الصلة. 

الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك. فكانت إحداهما استراتيجية وجرى إطالق مبادرتين مهمتين أثناء انعقاد 
الكومسيك، وهي وثيقة رؤية جديدة للكومسيك، أقرتها الدورة االستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة اإلسالمي. أما 
ى المبادرة الثانية فكانت إطالق مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك الذي قام عل

 إنشائه منتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي.

أقر االجتماع العديد من القرارات المهمة التي استهدفت تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري فيما بين 
 الدول األعضاء. وفيما يلي بعض القرارات الصادرة عن االجتماع:

ضاء، طلبت الكومسيك مجددا في دورتها فيما يتعلق بنظام األفضليات التجارية فيما بين البلدان األع
التي صادقت على اتفاقات نظام األفضليات التجارية فيما بين  ،الثامنة والعشرين من الدول األعضاء

 ،أن تقدم قوائمها باالمتيازات التفضيلية إلى األمانة العامة للجنة المفاوضات التجارية ،البلدان األعضاء
 بغية تفعيل النظام.

تعاون السياحي، رحبت الكومسيك في دورتها الثامنة والعشرين بإنشاء منتدى السياحة للقطاع وفي مجال ال
الذي سيجمع ممثلي القطاع الخاص للبلدان األعضاء في  ،الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك

ص في منظمة التعاون اإلسالمي بصورة منتظمة، وحثت الدول األعضاء على تشجيع ممثلي القطاع الخا
 قطاع السياحة للمشاركة الفاعلة في المنتدى.

كما رحبت الكومسيك بإطالق مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك، وطلبت من 
 الدول األعضاء والبنك اإلسالمي للتنمية تقديم الدعم الالزم لترويج المؤشر في البلدان األعضاء.
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النظر حول "تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في  فيما يتعلق بجلسة تبادل وجهات
التوصيات التي على الكومسيك مع التقدير  اطلعتالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

-14خرجت بها ورشة العمل التحضيرية التي نظمها مكتب أنقرة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، في 
في أنقرة بالجمهورية التركية، بالتعاون مع المنظمة التركية لتنمية الصناعات  2012يونيو/حزيران  12

 الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الماليزية.

 

أن يكون موضوع جلسة تبادل وجهات النظر للدورة التاسعة والعشرين  الدورةقرر المشاركون في 
ادة تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى البلدان األعضاء في منظمة التعاون "زي :للكومسيك

اإلسالمي"، وطلبوا من مكتب تنسيق الكومسيك ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنية تنظيم 
 ورشة عمل حول هذا الموضوع، وتقديم تقريرها إلى الكومسيك في دورتها القادمة.

 
 ي مجال التعاون االقتصادي والتجاري تحت رعاية الكومسيك التطورات األخيرة ف .3

 استراتيجية الكومسيك 2.1

تماشيا مع التكليف التي أصدرته الكومسيك في قمتها االقتصادية المنعقدة في نوفمبر/تشرين الثاني 
في اسطنبول، تم إعداد استراتيجية الكومسيك تحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد اهلل جول،  2009

رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك، الذي قدمها إلى مؤتمر القمة اإلسالمي أثناء انعقاد دورته 
، حيث 2012أغسطس/آب  14-15االستثنائية الرابعة في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، في 

 قامت القمة باعتمادها.

، التي انعقدت في القاهرة ةقدم فخامة الرئيس عبد اهلل جول تقريرا شامال إلى القمة اإلسالمية الثانية عشر 
، حول ما تم إحرازه من تقدم في إطار الكومسيك منذ انعقاد القمة اإلسالمية 2013فبراير  2-7في 

تطورات بشأن تفعيل استراتيجية الكومسيك. في هذا اإلطار، أحاط فخامة  ، وما استجد منةالحادية عشر 
كما أطلع فخامة الرئيس  ،الرئيس عبد اهلل جول القمة علما بأن استراتيجية الكومسيك قد أصبحت مفعَّلة

 تفاصيل اإلعدادات المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الكومسيك.على القمة 

"بناء أمة رؤية الكومسيك الجديدة هي و ها كيانا ذا توجه قطري. تقدم االستراتيجية الكومسيك بوصف
إسالمية تنعم بالرخاء، وتقوم على التضامن واالعتماد المتبادل، وعلى تعزيز القدرة على التنقل والحوكمة 

تقديم المعارف ونشرها، " بناء على ذلك، تتمثل مهمة الكومسيك في توفير منتدى يهدف إلى .الرشيدة
يجاد لغة مشتركة وفهم متبادلوتبادل ال فيما بين الدول  تقريب السياسات، وخبرات وأفضل الممارسات، وا 

يجاد حلول لها.   األعضاء من أجل معالجة ما يستجد من تحديات في بلداننا األعضاء وا 
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في ضوء رؤية الكومسيك الجديدة، تقوم و تتمتع االستراتيجية بتكامل مفاهيمها واتساق مضمونها. 
اتيجية على ثالثة مبادئ، أال وهي: تعزيز القدرة على التنقل، وترسيخ التضامن، والنهوض االستر 

تعالج هذه المبادئ التحديات الجوهرية والملحة التي يواجهها العالم اإلسالمي، وتوجه جهود و بالحوكمة. 
والزراعة، والتخفيف  التعاون في مجاالت التعاون الستة؛ أال وهي: التجارة، والنقل، واالتصال، والسياحة،

 من حدة الفقر، والتمويل.

آلية فرق العمل إحدى األدوات الرئيسية لالستراتيجية وُتعتبر تقدم االستراتيجية آلية للتنفيذ محددة جيدا. 
تكفل االستراتيجية المشاركة الفاعلة والمباشرة للخبراء في البلدان و التي تعمل على تحقيق أهدافها. 

األعضاء في مجاالت التعاون الستة، من خالل االجتماعات المنتظمة التي تعقدها فرق العمل بشكل 
لى تبادل و منتظم في كل مجال من مجاالت التعاون.  تهدف فرق العمل إلى توليد المعارف ونشرها، وا 

أرضية مالئمة لخلق فهم مشترك وتقريب السياسات فيما بين  ئسات الجيدة. وهي تنشالخبرات والممار 
 الدول األعضاء من أجل التصدي لمشكالت التنمية المشتركة.

االنضمام للعضوية في فرق العمل هو إجراء طوعي؛ لذا يجب على الدول األعضاء الراغبة في االنضمام 
مكتب تنسيق الكومسيك ، وأن تشير إلى المؤسسة العامة تابي لكلفريق عمل معين أن تتقدم أوال بإخطار 

التي ستمثل الدولة العضو المعنية في اجتماعات فريق العمل ذي الصلة.  ومن المتوقع أن تشارك الدول 
 األعضاء في اجتماعات فرق العمل مع الخبراء المعنيين من وزاراتهم/ومؤسساتهم.

التركيز بشكل أفضل على القضايا الجوهرية. من بما يمّكنها  ،نةتعمل فرق العمل وفقا لمنهجية عمل مر 
 وفي كل مجال من مجاالت التعاون، سوف تنعقد اجتماعات فرق العمل مرتين كل عام في أنقرة. 

تقدم االستراتيجية، من خالل و أما األداة الثانية لتنفيذ استراتيجية الكومسيك فهي "إدارة دورة المشروعات". 
من شأنه تحديد خطوات تنفيذ المشروع تحديدا  ،المشروعات، نهجا متعدد السنوات للبرامجإدارة دورة 

واضحا، بدءا بتقديم المشروع وتنفيذه ووصوال لمراحل المتابعة والتقييم. كما تحدد إدارة دورة المشروعات 
 أصحاب المصلحة المعنيين خالل العملية كلها.  والمسؤوليات التي يضطلع بهااألدوار 

 وبوسع. ، ومستدام، واالعتماد عليههتتمتع إدارة دورة المشروعات بإطار مالي محدد جيدا، ويمكن توقع
العاملة في مجال و منظمة التعاون اإلسالمي التابعة للدول األعضاء المشاركة في فرق العمل، ومؤسسات ا

ي يتم تمويلها من المنح التعاون االقتصادي والتجاري، أن تقدم مشروعات التعاون المتعدد األطراف ك
 المقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك. وال تحّمل االستراتيجية الدول األعضاء أي أعباء مالية إضافية.

 التنفيذ:
بدأت بالفعل مرحلة تنفيذ استراتيجية الكومسيك. في هذا اإلطار، انعقد االجتماع األول لفريق العمل 

وكان موضوع االجتماع "آليات البنية  ،في أنقرة 2013مارس/آذار  28المعني بالنقل واالتصال في 
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بين القطاعين العام والخاص في الدول األعضاء في منظمة التعاون  ةاألساسية للنقل: الشراك
 1اإلسالمي."

في  2013أبريل/نيسان  25إضافًة إلى ذلك، انعقد االجتماع األول لفريق العمل المعني بالسياحة في 
تركية، وكان موضوع االجتماع "اتجاه جديد في التنمية المستدامة للسياحة: السياحة أنقرة، بالجمهورية ال

 2المجتمعية في منطقة الكومسيك."

 وفيما يلي الجدول الزمني الجتماعات فرق العمل المقبلة:

ومحور  2013يونيو/حزيران  6سوف ينعقد االجتماع األول لفريق العمل المعني بالزراعة في  -
 ادة حجم اإلنتاجية الزراعية في منطقة الكومسيك: تعزيز طاقات الري."موضوعه هو "زي

، 2013يونيو/حزيران  20سوف ينعقد االجتماع األول لفريق العمل المعني بالتجارة في  -
وموضوعه: "تعزيز صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء في منظمة 

 لتجارة."التعاون اإلسالمي: دور منظمات تشجيع ا

يونيو/حزيران  27سوف ينعقد االجتماع األول لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر في  -
، وموضوعه "تعزيز القدرة اإلنتاجية للفقراء في الدول األعضاء في الكومسيك من خالل 2013

 النهوض برأس المال البشري."

ومن المخطط أن ينعقد االجتماع األول لفريق العمل المعني بالتمويل في النصف الثاني من  -
2013 . 

إضافًة إلى ذلك، سيتم إطالق الدعوة للمشروع األول، في إطار اإلدارة الجديدة لدورة مشروعات 
ها المالي . وستمّكن آلية إدارة دورة المشروعات، بفضل إطار عمل2013الكومسيك، في سبتمبر/أيلول 

المحدد جيدا، من إنجاز مشروعات الكومسيك. وسيقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإصدار ونشر الوثائق 
ع المقبلة، بما في ذلك الخطوط اإلرشادية لتنفيذ يالمرجعية في إطار إدارة دورة المشروعات في األساب

موقع الكومسيك البرنامج، وملف المشروع، واإلطار المنطقي، ودليل التعريف، وذلك على 
(www.comcec.org  .) 

 

 

 

                                                 
 . 6لالطالع على معلومات تفصيلية، انظر قسم النقل في الصفحة  1
 . 6-7لالطالع على معلومات تفصيلية، انظر قسم السياحة في الصفحة  2

http://www.comcec.org/
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 األنشطة الجارية 3.3

 التوسع في التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ذ تدرك الكومسيك مدى أهميتها، فهي تحاول الكشف عن و ُتعتبر التجارة محفزا مهما للنمو االقتصادي؛  ا 

سبل ووسائل التعاون في مجال التجارة، كما بادرت ببرامج ومشروعات عديدة من أجل تعزيز التعاون 
المحددة في استراتيجية الكومسيك. التعاون التجاري فيما بين الدول األعضاء. والتجارة مجال من مجاالت 

 20تيجية، سوف ينعقد االجتماع األول لفريق العمل المعني بالتجارة في في إطار تفعيل االستراو 
، في أنقرة وموضوعه: "تعزيز صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول 2013يونيو/حزيران 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: دور منظمات تشجيع التجارة".

ذ ُيعتبر نظام األفضليات التجارية فيما  بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من أهم وا 
مشروعات الكومسيك، فإنه سيقوم بدور محفز في زيادة حجم التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء. 

. ومع ذلك، كي يتم تفعيل نظام 2011ومن ثم، فقد اكتمل األساس القانوني لهذا النظام في أغسطس/آب 
من الدول األعضاء التي وقعت وصادقت  -على األقل  -التجارية، يجب أن تقدم عشر دول األفضليات 

تلك  -على اتفاقيات نظام األفضليات التجارية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
العدد الحالي  يجب أن تقدم قوائم االمتيازات إلى األمانة العامة للجنة المفاوضات التجارية. ويبلغ الدول

للدول األعضاء التي صادقت على االتفاقات الثالث وقدمت قائمة االمتيازات تسع دول. في هذا المقام، 
التي صادقت على اتفاقيات  ،في دورتها الثامنة والعشرين من الدول األعضاء بت الكومسيك مجدداطل

ائمها باالمتيازات التفضيلية إلى األمانة أن تقدم قو  ،نظام األفضليات التجارية فيما بين البلدان األعضاء
 بغية تفعيل النظام. ،العامة للجنة المفاوضات التجارية

عت بنين وموريتانيا على االتفاقيات الثالث لنظام منذ انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك، وقّ 
، في حين وقعت السودان األفضليات التجارية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

وكوت ديفوار والنيجر على بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية واتفاقيات قواعد المنشأ. وصادقت جمهورية 
إيران اإلسالمية على اتفاقية قواعد المنشأ، فيما صادقت جامبيا على بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية، 

لى ذلك، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة حلقة تدريبية وصادقت جيبوتي على اتفاقية اإلطار. إضافًة إ
 17-19حول نظام األفضليات التجارية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، في 

 في جمهورية العراق. 2013مارس/آذار 

األول في الشرق تماشيا مع القرار الصادر عن الكومسيك في دورتها الثامنة والعشرين، انعقد المعرض 
ديسمبر/كانون األول  10-12األوسط لألغذية الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 

في الشارقة، بدولة اإلمارات العربية المتحدة. كما انعقد المعرض األول للحرف اليدوية للدول  2012
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في الدار البيضاء، بالمملكة  2013أبريل/نيسان  11-14  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في
 المغربية.

لتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء، انعقد االجتماع الخامس  الخريطة اإلرشاديةفيما يتعلق ب
، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية. وسبق هذا 2013فبراير/شباط  27-28للفريق االستشاري في 

حد في االمنفذ الو نظام مستوى لمنظمة التعاون اإلسالمي المعني بتيسير التجارة و االجتماع المنتدى رفيع ال
 في الدار البيضاء. 2013فبراير/شباط  26-25

في إطار المساعدة الفنية المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، قام المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بتنظيم 
التجارة العالمية وانضمام الدول األعضاء لهذه المنظمة" في  "حلقة تدريبية حول األمور المتعلقة بمنظمة

 في بغداد في جمهورية العراق. 2013مارس/آذار  19-17

منذ انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك، نظم معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية عدة 
 6-9، واجتماع مجلس المديرين الخامس في 2012أنشطة،  حيث انعقد منتدى المعهد في عام 

في أنطاليا، بالجمهورية التركية. كما انعقد االجتماع السادس لمجلس  2012نوفمبر/تشرين الثاني 
 في اسطنبول.  2013أبريل/نيسان  15-17المديرين، واالجتماع الرابع للجمعية العامة في 

 

 تحسين النقل واالتصال
مارس/آذار  28لكومسيك، عقد فريق العمل المعني بالنقل اجتماعه األول في في إطار تفعيل استراتيجية ا

في أنقرة، بالجمهورية التركية، وكان موضوعه "آليات البنية األساسية للنقل: الشراكات بين  2013
االجتماع الخبراء  وضمالقطاعين العام والخاص في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي." 

نقاط اتصالها لفريق العمل المعني بالنقل.  كما ب أحاطت من الدول األعضاء التيدولة  13المعنيين من 
منظمة التعاون اإلسالمي، والمؤسسات الدولية، وممثلي التابعة ل مؤسساتالحضر االجتماع المعنيون من 

ت أثناء االجتماع أن تنفيذ مشروعات القطاع الخاص؛ حيث أبرزت العروض والمشاورات التي ُطرح
الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو أمر أكثر تعقيدا وُكلفًة من تمويل الميزانية التقليدي. ومع ذلك، 
تعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على توفير مصادر إضافية للتمويل والموارد البشرية 

جيا وتطبيقاتها العملية، والنهوض بمناخ االستثمار، وتعزيز كفاءة والخبرات، ورفع مستوى تحديث التكنولو 
 البنية األساسية.
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 إنشاء قطاع سياحة مستدام وتنافسي
تعرَّف السياحة بأنها مجال من مجاالت التعاون الواردة في استراتيجية الكومسيك. في هذا اإلطار، انعقد 

في أنقرة، بالجمهورية التركية،  2013أبريل/نيسان  25االجتماع األول لفريق العمل المعني بالسياحة في 
وكان موضوع االجتماع "اتجاه جديد في التنمية المستدامة للسياحة: السياحة المجتمعية في منطقة 

نقاط اتصالها لفريق العمل ب أبلغت من الدول األعضاءدولة  15الكومسيك." وحضر االجتماع ممثلو 
جتماع المؤسسات ذات الصلة التابعة منظمة التعاون اإلسالمي وبعض المعني بالسياحة،  كما حضر اال

لتوسع في عرض قضية السياحة لفرصة الخبراء الدول أتيحت لاألكاديميين. وفي أثناء االجتماع، 
المجتمعية عرضا وافيا، وتبادل خبراتهم وأفضل ممارساتهم. وفي جلسة العصف الذهني التي تخللت 

ن إلى بعض األفكار لتعزيز التعاون فيما بين الدول األعضاء في مجال االجتماع، وصل المشاركو 
السياحة المجتمعية. وبعض هذه األفكار: إنشاء حزم مشتركة للرحالت السياحية المتكاملة، وبناء القدرات، 

 وتنظيم البرامج التدريبية، والترويج اإللكتروني لبرامج السياحة المجتمعية.
 

 رى في قطاع السياحة:وفيما يلي األنشطة األخ
 7-8انعقد أول اجتماع لمنتدى السياحة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك في  -

في إزمير، بالجمهورية التركية؛ وموضوعه: "السياحة المستدامة  2012ديسمبر/كانون األول 
ثلو القطاعين العام حضر االجتماع ممو والسياحة المجتمعية في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي". 

والخاص بالدول األعضاء، وكذا ممثلو المؤسسات المعنية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي 
أبرز االجتماع، من بين جملة أمور، مدى أهمية إنشاء حزم مشتركة فيما بين و والمنظمات الدولية. 

 الدول األعضاء للرحالت السياحية وبرامج التسويق.
-19إلى ذلك، تم تنظيم المؤتمر الثالث المعني بالسياحة الصحية في الدول اإلسالمية في  إضافة -

، في مشهد بجمهورية إيران اإلسالمية، حيث أبرز االجتماع 3103 ديسمبر/كانون األول 18
إمكانات السياحة الصحية ودورها في تعزيز النمو االقتصادي المستدام في منطقة منظمة التعاون 

 .اإلسالمي
أبريل/نيسان  16-20كما انعقد البرنامج التدريبي حول "أعمال إدارة الفنادق ووكاالت السياحة" في  -

في أنطاليا، بالجمهورية التركية، مع مشاركة رفيعة المستوى من جانب البلدان األعضاء، حيث 
 .من الدول األعضاءدولة  28شخصا من  50قارب عدد المشاركين 
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وحتى يومنا هذا، انعقدت اجتماعات وزراء السياحة سبع مرات. وسينعقد االجتماع الثامن لوزراء السياحة 
 في بانجول، بجامبيا. 2013ديسمبر/كانون األول  3-5في 

 

 رفع مستوى إنتاجية القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي
ت التعاون الرئيسية للكومسيك. وفي إطار حددت استراتيجية الكومسيك الزراعة بوصفها مجاال من مجاال

 6تفعيل استراتيجية الكومسيك، سوف ينعقد االجتماع األول لفريق العمل المعني بالزراعة في 
زيادة حجم اإلنتاجية الزراعية في منطقة في أنقرة، بالجمهورية التركية، وموضوعه: " 2013يونيو/حزيران 

 الكومسيك: تعزيز طاقات الري."
 

 يلي األنشطة األخرى في مجال الزراعة:وفيما 
الصادر عن الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك، قامت وزارة األغذية والزراعة  تماشيا مع القرار -

والثروة الحيوانية بالجمهورية التركية، ومكتب تنسيق الكومسيك، بتنظيم ورشة عمل حول "تعزيز 
في إزمير بتركيا.  2013يناير/كانون الثاني  15-16قدرات الدول األعضاء في إنتاج القمح" في 

منظمة التعاون اإلسالمي التابعة لمؤسسات الوحضر حلقة العمل ممثلو الدول األعضاء، وكذا 
المعنية، والمنظمات الدولية ذات الصلة. وأبرز االجتماع، من بين جملة أمور، مدى أهمية تعزيز 

 من أجل زيادة إنتاج القمح في منطقة الكومسيك. القدرات المؤسسية والبشرية في الدول األعضاء 

انعقدت االجتماعات الوزارية المعنية بالزراعة ست مرات حتى يومنا هذا. وسوف ينعقد المؤتمر  -
 14-16الوزاري السابع لمنظمة التعاون اإلسالمي المعني باألمن الغذائي والتنمية الزراعية في 

 ، في السنغال.2013/تشرين الثاني نوفمبر

وفقا للقرارات الصادرة عن القمة االقتصادية والدورة الخامسة والعشرين للكومسيك، قام فريق عمل  -
بإعداد مسودة اإلطار للتعاون في الزراعة والتنمية الريفية  2009الكومسيك الذي تم إنشاؤه في 

واألمن الغذائي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وتقديمه للكومسيك في أثناء 
انعقاد دورتها الثامنة والعشرين؛ حيث رحبت باإلطار وطلبت من الدول األعضاء تقديم وجهات 

ناء، قدمت بعض الدول األعضاء وجهات نظرها، مع اإلعراب عن نظرها حول الوثيقة. في هذه األث
 دعمها للوثيقة.
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 القضاء على الفقر 
ال تزال الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الفقر تحتل مكانة مهمة على جدول أعمال الكومسيك. كما 
حددت استراتيجية الكومسيك التخفيف من حدة الفقر بأنه أحد مجاالت التعاون بين الدول األعضاء. في 

 27فقر في هذا اإلطار، سوف ينعقد االجتماع األول لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة ال
"تعزيز القدرة اإلنتاجية للفقراء في الدول األعضاء في الكومسيك من  ، وموضوعه: 2013يونيو/حزيران 

 خالل النهوض برأس المال البشري."

كما تتضمن جهود  التعاون المستمرة للتصدي للفقر، تحت رعاية الكومسيك، إنشاء صندوق التضامن 
لتنمية إفريقيا، وخطة عمل القطن، والبرنامج الخاص بالتعليم اإلسالمي للتنمية، والبرنامج الخاص 

 والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
 27إلى يومنا هذا  ة، اعتمد البنك اإلسالمي للتنميةوفي إطار عمل صندوق التضامن اإلسالمي للتنمي

 5مليار دوالر، حيث جرى إلى اآلن تمويل مشروعا.  وبلغ إجمالي القيمة المخصصة لهذه المشروعات 
مشروعا. وفيما يتعلق بالبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا، اعتمدت مجموعة البنك  27مشروعات من بين 

، حيث قامت بدفع 2013أبريل/نيسان  حتىعملية،  480مليار دوالر لعدد  5اإلسالمي للتنمية مبلغ 
 نصف القيمة اإلجمالية للمبالغ المعتمدة.

انطلقت ثالثة برامج لبناء القدرات في إطار البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء و 
في منظمة التعاون اإلسالمي؛ وهي: برنامج بناء القدرات في مجال الزراعة، وبرنامج بناء القدرات في 

لى مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبرنامج بناء القدرات في مجال ال تخفيف من حدة الفقر. وا 
اآلن، انعقدت ستة اجتماعات للجنة التسييرية، وأربعة اجتماعات للجنة المشروعات؛ حيث انعقد اجتماع 

 في أنقرة بالجمهورية التركية.  2013أبريل/نيسان  3اللجنة التسييرية السادس في 

دول األعضاء في منظمة التعاون وفيما يتعلق بتطورات البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني لل
نوفمبر/تشرين الثاني  26-28اإلسالمي، قامت اللجنة االستشارية للرصد بعقد اجتماعها الرابع في 

 ، في ياوندي بجمهورية الكاميرون. 2012

 

 توطيد أواصر التعاون المالي 
كثفت الكومسيك في السنوات األخيرة جهودها الرامية لتعزيز التعاون فيما بين الدول األعضاء في مجال 
التمويل. وحددت استراتيجية الكومسيك التمويل بأنه أحد مجاالت التعاون بين الدول األعضاء. ومن 

 .2013ني من المخطط أن ينعقد االجتماع األول لفريق العمل المعني بالتمويل في النصف الثا
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وتواصلت األنشطة المستمرة في مجال التمويل، في ظل التعاون فيما بين البورصات، والجهات التنظيمية 
 لسوق المال، والبنوك المركزية والمؤسسات النقدية.

في إطار التعاون فيما بين البورصات، انعقد منتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي ست مرات حتى 
في اسطنبول. ونجح  2013سبتمبر/أيلول  19يومنا هذا. وسوف ينعقد االجتماع السابع للمنتدى في 

لذي تم إطالقه ا ،المنتدى في االنتهاء من مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك
شركة من الشركات  50رسميا أثناء انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك. والمؤشر مصمم لقياس أداء 

 بمنظمة التعاون اإلسالمي. من الدول األعضاءدولة  19الرائدة في 

التي ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاون في الجهات التنظيمية لسوق المال، وتماشيا مع القرارات المهمة 
خرجت بها الكومسيك، تم إنشاء منتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية ألسواق رأس المال في عام 

، بهدف زيادة أنشطة التنسيق والتعاون في إطار بنية أساسية تنظيمية وقانونية، وبما يحقق توافق 2011
 26-27المنتدى أول اجتماع له في  وعقد اللوائح فيما بين الدول األعضاء.أكبر بين السياسات و 

في اسطنبول. وسينعقد االجتماع الثاني لمنتدى الكومسيك المعني بالجهات  2012سبتمبر/أيلول 
 في اسطنبول. 2013سبتمبر/أيلول  19التنظيمية ألسواق المال في 

اكتسب التعاون فيما بين البنوك المركزية والمؤسسات النقدية قوة دفع جديدة خالل السنوات األخيرة. وانعقد 
 14-15لبنوك المركزية والمؤسسات النقدية للدول األعضاء في اسطنبول في لاالجتماع الثاني عشر 

فرق عمل إلعداد ثالث يل بالجمهورية التركية؛ حيث قرر المشاركون في االجتماع تشك 2012مايو/أيار 
أوراق مرجعية تقنية في المجاالت التالية: أنظمة الدفع، والتنظيمات االحترازية على مستوى االقتصاد 
دارة السيولة في التمويل اإلسالمي. كما تم إنشاء موقع إلكتروني للمنتدى  الكلي، وا 

(www.comceccmr.org.)  وسينعقد االجتماع الثالث عشر لمحافظي البنوك المركزية والمؤسسات
في جدة  2013نوفمبر/تشرين الثاني  27-28النقدية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 

بالمملكة العربية السعودية، وموضوعه: "أثر اإلصالحات المالية التنظيمية الدولية األخيرة على دول 
 .ون اإلسالمي"منظمة التعا

 
 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي

اجتماعا  14تهدف الكومسيك إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي. وقد انعقد إلى اآلن 
اإلمارات دولة في الشارقة، ب 2011أبريل/نيسان  24-26للقطاع الخاص. وكان آخر اجتماعاته في 

في جمهورية إيران  2013المتحدة. وسينعقد االجتماع الخامس عشر للقطاع الخاص في عام العربية 
 اإلسالمية.

http://www.comceccmr.org/
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 جلسات تبادل وجهات النظر
البلدان  إلىقررت الكومسيك، في دورتها الثامنة والعشرين، أن يكون "تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 

. لسة الوزارية لتبادل وجهات النظر لدورة الكومسيكموضوعا للج "في منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء
وسوف ينظم مكتب تنسيق الكومسيك ومركز أنقرة ورشة عمل تحضيرية بشأن الموضوع المذكور، 

 )المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات( بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
 نقرة بالجمهورية التركية.في أ 2013سبتمبر/أيلول  24-25في 

 
 أنشطة أخرى في إطار التعاون االقتصادي والتجاري 2.3

قام مركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية بتنظيم الجلسة الثالثة للجنة اإلحصاءات التابعة لمنظمة التعاون 
، في أنقرة بالجمهورية التركية، حيث حضره ممثلو البلدان 2013أبريل/نيسان  10-12اإلسالمي في 

 األعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي وغيرها من المؤسسات الدولية. 

 23-26إضافًة إلى ذلك، انعقد مؤتمر وزراء العمل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 
الحاضرون مختلف قضايا التعاون  تدارسأذربيجان، حيث  في باكو، بجمهورية 2013أبريل/نيسان 

المتعلقة بالعمل والتوظيف في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، بما في ذلك السالمة 
والصحة المهنيتين، وتخفيض معدالت البطالة، ومشروعات تنمية قدرات القوى العاملة، والعمالة األجنبية 

 سوق العمل.من المهاجرين، ومعلومات 

وأخيرا، استضافت وزارة الصحة بجمهورية إندونيسيا االجتماع السادس للجنة التسييرية لمنظمة التعاون 
ندونيسيا. وتناول االجتماع، من بين جملة في جاكرتا، إ 2013أبريل/نيسان  32-32اإلسالمي في 

 .2013-2022المي للفترة سقضايا، مسودة برنامج العمل االستراتيجي للصحة في منظمة التعاون اإل
 

 لكومسيكأحدث إصدارات ا .2
 ( 2012أكتوبر/تشرين األول  8-11تقرير الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك) 
 ( 2008-2012تقرير الكومسيك لسير العمل) 
 2013النقل لعام  تقرير آفاق 
  في مجال النقل في الدول  القطاعين العام والخاصبين شراكات السد الفجوات: التحديات التي تواجه تنفيذ

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 االجتماع األول لفريق العمل المعني بالنقل فعاليات 
  2013السياحة لعام تقرير آفاق 
  :التوازن في إطار الكومسيك تحقيقبرامج سياحية مجتمعية 
  االجتماع األول لفريق العمل المعني بالسياحةفعاليات 
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للدول  نشطة الزراعية التجاريةالمعرض السادس لصناعات األ
مايو/أيار  13-16 مسقط ، عمان الزراعة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

2013 
 وسياساتهابناء القدرات في مجال قانون المنافسة 

مايو/أيار  15-17 ألبانيا المنافسة 
2013 

االجتماع السنوي الثامن والثالثين لمجموعة البنك اإلسالمي 
دشنبي،  التمويل للتنمية

 طاجيكستان
مايو/أيار   22-18

2013 
المنتدى العالمي الثامن للبنك اإلسالمي للتنمية بشأن التمويل 

أجل تنمية البلدان ذات اإلسالمي: "دور التمويل اإلسالمي من 
الدخول المنخفضة، األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية، 

 والواقعة في منطقة رابطة الدول المستقلة

دشنبي،  التمويل
 2013مايو/أيار  19 طاجيكستان

حلقة العمل المشتركة بين الرؤساء التنفيذيين للبنك اإلسالمي 
التنمية في الدول للتنمية، واتحاد المؤسسات الوطنية لتمويل 

ينفست، إ األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية، وبنك أجرو
، والطاقة المتجددة، التجارية الزراعية نشطةبشأن االبتكار واأل

 من خالل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

دشنبي،  التمويل
 2013مايو/أيار  19 طاجيكستان

دشنبي،  التمويل االجتماعية"حلقة عمل حول: "التمويل المبتكر للعمليات 
 2013مايو/أيار  19 طاجيكستان

التخفيف من حدة  حلقة عمل عن "الطاقة المستدامة للتخفيف من حدة الفقر"
 الفقر

دشنبي، 
 2013مايو/أيار  20 طاجيكستان

الندوة السنوية الرابعة والعشرون للبنك اإلسالمي للتنمية حول 
االقتصادية في الدول األعضاء في "االبتكار من أجل التنمية 

 البنك اإلسالمي للتنمية"
دشنبي،   التمويل

 2013مايو/أيار  21 طاجيكستان

برنامج تدريبي لخبراء اإلرشاد الزراعي في الدول األعضاء في 
مايو/أيار   12-23 تركيا الزراعة منظمة التعاون اإلسالمي

2013 

مايو/أيار   29-31 أذربيجان التمويل بناء القدرات في مجال االستقرار المالي
2013 

بناء القدرات في مجال تربية المواشي وتحسين محاصيل القمح 
يونيو/حزيران  4-6 قطر الزراعة من أجل زيادة السعة اإلنتاجية

2013 

 2013يونيو/حزيران   6 أنقرة الزراعة االجتماع األول لفريق العمل المعني بالزراعة

يونيو/حزيران  10-12 كوت ديفوار التمويل مجال عمليات السوقبناء القدرات في 
2013 
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رفع مستوى الوعي وحلقات التدريب في مجال نظام األفضليات 
يونيو/حزيران  10-12 رام اهلل، فلسطين التجارة التجارية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

2013 
ونظم الدفاع عن التجارة في تحرير التجارة حول  حلقة تدريب

تونس العاصمة،  التجارة البلدان العربية
 تونس

يونيو/حزيران  18-17
2013 

يونيو/حزيران  17-21 تركيا النقل زيارة بحثية عن تكنولوجيات نظام السكة الحديد
2013 

 2013يونيو/حزيران   20 أنقرة التجارة االجتماع األول لفريق العمل المعني بالتجارة

يونيو/حزيران  24-26 باكستان الزراعة بناء القدرات في مجال حماية النبات: األمراض
2013 

بناء القدرات في مجال إدارة الثروة الحيوانية: تربية المواشي 
يونيو/حزيران  26-27 بروناي الزراعة وتحسينها

2013 

يونيو/حزيران  24-26 طاجيكستان التمويل بناء القدرات في مجال إدارة المخاطر
2013 

التخفيف من حدة  حلقة عمل حول الحلول المبتكرة لتقليص الفقر
يونيو/حزيران  26-28 أنقرة، تركيا الفقر

2013 

التخفيف من حدة  االجتماع األول لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر
 2013يونيو/حزيران   27 أنقرة الفقر

الفعالة من أجل إدارة المخاطر حلقة عمل حول آليات التمويل 
 2013يونيو/حزيران   28 أنقرة، تركيا التمويل ضد الكوارث

 2013يونيو/حزيران  بنجالديش الزراعة بناء القدرات في مجال الهندسة الزراعية: إدارة المحاصيل
زيارة بحثية في مجال تطوير إنتاج القطن والتكنولوجيا في 

 أفغانستان 
التخفيف من حدة 

 2013يونيو/حزيران  تركيا الفقر

 2013يوليو/تموز  1-3 سيراليون التمويل بناء القدرات في مجال استهداف التضخم
حلقة تدريبية في مجال تنمية أنشطة البحث والتطوير، واالبتكار 
التكنولوجي، والملكية الفكرية للدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي
الدار البيضاء،  التجارة

 2013يوليو/تموز  4-5 المغرب

يوليو/تموز  15-17 ماليزيا  التمويل بناء القدرات في مجال ميزان المدفوعات
2013 

يوليو/تموز  22-24 تركيا التمويل بناء القدرات في مجال االستقرار المالي
2013 

 2013أغسطس/آب  31 قيرغيزيا التمويل بناء القدرات في مجال إدارة المخاطر
 2013يوليو/تموز  اليمن الزراعة القدرات في مجال الهندسة الزراعية: الريبناء 

بناء القدرات في مجال مكافحة اآلفات الزراعية: أمراض النحل 
 2013يوليو/تموز  الكويت الزراعة فاتاآلو 

 2013يوليو/تموز  العراق الزراعة ارد المائية و بناء القدرات في مجال إدارة الم
 2013أغسطس/آب  قيرغيزيا التمويل في مجال وعي المستثمرين والمجتمع الماليبناء القدرات 
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سبتمبر/أيلول  5-8 اسطنبول، تركيا التمويل مؤتمر خاص بالمنتدى الدولي المعني بالنظم المالية
2013 

اجتماع فريق الخبراء المعني بالمعامالت المصرفية اإلسالمية 
حصائيات التمويل سبتمبر/أيلول  9-11 تركياأنقرة،  التمويل وا 

2013 
المؤتمر الدولي التاسع المعني باالقتصادات اإلسالمية والتمويل 

سبتمبر/أيلول  11-12 اسطنبول، تركيا التمويل اإلسالمي
2013 

األنشطة ورشة عمل حول تحسين خدمات تسجيل 
سبتمبر/أيلول  03-00 أنقرة، تركيا التجارة /الشركات في الدول األعضاءةالتجاري

3102 
المؤتمر الرابع لمجموعة األخبار العالمية لمنظمة التعاون 

 -مبور الالاكو  التجارة اإلسالمي
 ماليزيا

سبتمبر/أيلول  16-12
2013 

معرض منظمة التعاون اإلسالمي والصين والمنتدى االقتصادي 
سبتمبر/أيلول  12-16 الصين التجارة 2013والتجاري لعام 

2013 
عمل في مجال تدفقات االستثمار إلى الدول األعضاء في حلقة 

سبتمبر/أيلول  24-25 أنقرة، تركيا التمويل منظمة التعاون اإلسالمي
2013 

ورشة العمل التحضيرية حولّ تدفقات االستثمار األجنبي 
بر/أيلول سبتم 24-25 أنقرة، تركيا التمويل المباشر إلى البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

2013 
 2013سبتمبر/أيلول  19 اسطنبول التمويل االجتماع السابع لمنتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي

االجتماع الثاني لمنتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية 
 2013سبتمبر/أيلول  19 اسطنبول التمويل ألسواق المال

دورة المشروعات الدعوة للمشروع األول في إطار آلية إدارة 
 التابعة الستراتيجية الكومسيك

جميع مجاالت 
 2013سبتمبر/أيلول   التعاون

 2013سبتمبر/أيلول  الكاميرون النقل تدريب قصير في مجال النقل واالتصال

جميع مجاالت  الجلسة الثانية والعشرون للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية 
 2013سبتمبر/أيلول  أنقرة، تركيا التعاون

ورشة عمل تدريبية في مجال تصميم قاعدة البيانات اإلحصائية 
 وتطوير األدوات البصرية

جميع مجاالت 
 2013سبتمبر/أيلول  أنقرة، تركيا التعاون

 2013سبتمبر/أيلول  أذربيجان القطاع الخاص بناء القدرات في مجال توعية الشركات

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

 منظمة التعاون اإلسالمي
أكتوبر/تشرين  27-28 طهران، إيران القطاع الخاص

 2013األول 

أكتوبر/تشرين األول  29 طهران، إيران القطاع الخاص المنتدى السابع لسيدات األعمال في البلدان اإلسالمية
2013 

 طهران التجارة المعرض التجاري اإلسالمي الرابع عشر
أكتوبر/تشرين األول  28
نوفمبر/تشرين الثاني  1 -

2013 
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بناء القدرات في مجال إدارة الثروة الحيوانية: األمراض الحيوانية 

المملكة العربية  الزراعة ومكافحتها
 السعودية 

 أكتوبر/تشرين األول
2013 

تحسين مستوى الجودة: جودة البذور بناء القدرات في مجال 
 أكتوبر/تشرين األول أذربيجان الزراعة وتحضيرها

2013 

 أكتوبر/تشرين األول توجو الزراعة بناء القدرات في مجال التنمية الريفية
2013 

المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التعاون اإلسالمي المعني 
نوفمبر/تشرين  14-16 السنغال الزراعة باألمن الغذائي والتنمية الزراعية

 2013الثاني 

نوفمبر/تشرين  27-28 دكار، السنغال التجارة منتدى أعمال المسلمين
 2013الثاني 

جميع مجاالت  االجتماع الثالث والعشرون للجنة الدورة
نوفمبر/تشرين الثاني  17 اسطنبول التعاون

2013 

جميع مجاالت  الدورة التاسعة والعشرون للكومسيك
نوفمبر/تشرين  18-21 اسطنبول  التعاون

 2013الثاني 
االجتماع الثالث عشر لمحافظي البنوك المركزية والمؤسسات 

جدة، المملكة  التمويل النقدية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 العربية السعودية

نوفمبر/تشرين  28-27
 2013الثاني 

نوفمبر/تشرين الثاني  توجو الزراعة األلياف: التلوثبناء القدرات في مجال تكنولوجيا 
2013 

ديسمبر/كانون  3-5 باجول، جامبيا السياحة االجتماع الثامن لوزراء السياحة في منظمة التعاون اإلسالمي
 2013األول 

المعرض الثاني لألغذية الحالل للدول األعضاء في منظمة 
 التجارة التعاون اإلسالمي

الشارقة، 
اإلمارات العربية 

 المتحدة

ديسمبر/كانون  18-16
 2013األول 

السياحة للقطاع الخاص لمنظمة االجتماع الثاني لمنتدى 
ديسمبر/كانون األول  تركيا السياحة التعاون اإلسالمي/الكومسيك

3102 
ورشة العمل حول بناء القدرات في مجال تحليل سلسلة القيمة 

 2013ديسمبر  السودان الزراعة لألعمال الزراعية

ورشة عمل تدريبية حول "تشجيع التصدير واستراتيجيات 
النصف الثاني من عام  ليفكوسا التجارة االستثمار في سياق العولمة"

2013 
ورشة عمل/تدريب في مجال بناء وتعزيز التوحيد القياسي 

والمعايير واالعتماد في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 اإلسالمي

 التجارة 
البلدان الناطقة 
بالعربية في 
 شمال أفريقيا

الربع األخير من عام 
2013 

ورشة عمل/تدريب في مجال بناء وتعزيز التوحيد القياسي 
والمعايير واالعتماد في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي
البلدان األفريقية  التجارة

 الناطقة بالفرنسية
الربع األخير من عام 

2013 
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ورشة عمل/تدريب في مجال بناء وتعزيز التوحيد القياسي 
والمعايير واالعتماد في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي
 التجارة 

البلدان األفريقية 
الناطقة 
 باإلنجليزية

الربع األخير من عام 
2013 

ورشة عمل/تدريب في مجال بناء وتعزيز التوحيد القياسي 
واالعتماد في الدول األعضاء في منظمة التعاون والمعايير 
 اإلسالمي

 التجارة 
البلدان الواقعة 
في آسيا 
 الوسطى

الربع األخير من عام 
2013 

 2013 إيران القطاع الخاص االجتماع الخامس عشر للقطاع الخاص
ورشة عمل/تدريب في مجال بناء وتعزيز التوحيد القياسي 

األعضاء في منظمة التعاون  والمعايير واالعتماد في الدول
 اإلسالمي

 2013 أنقرة، تركيا التجارة 

التخفيف من حدة  ورشة العمل اإلقليمية الثانية لمنظمات الزكاة
 2013 السودان الفقر

حلقة عمل في مجال خلق الوعي بشأن المنافع واالمتيازات 
الخاصة باالتفاقيات المختلفة لمنظمة التعاون اإلسالمي )نظام 
األفضليات التجارية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي(

 2013 السودان التجارة

 2013 أنقرة، تركيا القطاع الخاص برنامج أكاديمية الغرفة التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي
ورشة عمل للتسويق عبر اإلنترنت بين مؤسسة المنتدى 

والغرفة اإلسالمية للتجارة اإلسالمي االقتصادي العالمي 
 والصناعة والزراعة

 2013 باكستان التجارة

 مجاالتجميع  تدريب قصير في مجال نظم المعلومات الجغرافية
 سيتم تحديده ليبيا وتونس التعاون

تدريب قصير في مجال تصميم اإلحصاءات/المسوح وتقنيات 
 أخذ العينات

 مجاالتجميع 
 التعاون

بنجالديش 
 سيتم تحديده واليمنوالكويت 

 سيتم تحديده باكستان التمويل تدريب قصير في مجال التمويل الحكومي

 مجاالتجميع  تدريب قصير في مجال تحليل البيانات اإلحصائية
 التعاون

المملكة العربية 
السعودية 
 وقيرغيزيا

 سيتم تحديده

 تحديدهسيتم  الصومال التمويل تدريب قصير في مجال الدخل واالستهالك

البحرين  السياحة تدريب قصير في مجال حساب السياحة الفرعي
 سيتم تحديده والكاميرون

 سيتم تحديده الجابون الزراعة تدريب قصير في مجال اإلحصاءات الزراعية
عداد النماذجبتدريب قصير في مجال التن  سيتم تحديده العراق التمويل ؤ وا 

صدارهاتدريب قصير في مجال نشر البيانات   مجاالتجميع  وا 
 التعاون

المملكة العربية 
 سيتم تحديده السعودية 

 سيتم تحديده ايإندونيس التمويل تدريب قصير في مجال إحصائيات األسعار ومؤشراتها
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 سيتم تحديده عمان التجارة تدريب قصير في مجال إحصاءات التجارة األجنبية

دارتها تدريب قصير في مجال إعداد البيانات الخلفية  مجاالتجميع  وا 
 التعاون

اإلمارات العربية 
 سيتم تحديده المتحدة

 سيتم تحديده جيبوتي التمويل بناء القدرات في مجال االستقرار المالي
 سيتم تحديده تونس التمويل بناء القدرات في مجال استهداف التضخم

 سيتم تحديده تركيا التمويل بناء القدرات في مجال أساليب التنبؤ
 

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


