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 األصل: باإلنجليزية
  
  
  

 مشروع جدول أعمال

  المنبثقة عن الكومسيك الجتماع التاسع والعشرين للجنة المتابعةا

  )٢٠١٣أيار، /  مايو١٥-١٤أنقرة، (
  

 جدول األعمالوإقرار الجلسة االفتتاحية  -١

 مسيك وتنفيذها استراتيجية الكوعننبذة  -٢

  تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالميعننبذة  -٣

 توسيع نطاق التجارة البينية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -٤

 النهوض بوسائل النقل واالتصاالت -٥

  مستدام وتنافسييتنمية قطاع سياح -٦

 ذائيزيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغ -٧

 القضاء على الفقر -٨

 توطيد أواصر التعاون المالي -٩

  االقتصاديالتعاونتعزيز دور القطاع الخاص في  -١٠

زيادة تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الدول "عداد لجلسة تبادل وجهات النظر حول اإل -١١
 "األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي    

 مسيكعرض حول التمويل الجديد لمشروعات الكو -١٢

 مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين للكومسيك -١٣

 ما يستجد من أعمال  -١٤

 اعتماد التقرير -١٥
-------------- 
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  مـــــــديــــتق

  
 ، ومشروعات، وبرامججاالتمللوضع الحالي وبيان ا معلومات مرجعية تقديم إلى الوثيقة تهدف هذه

 والعشرين للجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة التاسعاع االجتم التي تتم تحت مظلة الكومسيك أمام التعاون
، والمقرر عقده في مدينة أنقرة بالجمهورية التركية في )الكومسيك(الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري 

  . ٢٠١٣ أيار/مايو ١٥-١٤
  

 من مشروع ١٣ إلى ٢لبنود من حول ا  كما تقدم اإلجراءات المطلوبة،تقدم هذه الوثيقة معلومات مرجعية
 واضحان ويغنيان عن الشرح، فلم يتم إدراجهما في ١٤و ١وحيث إن البندين . جدول أعمال االجتماع

  .هذه الوثيقة

  
البنود الواردة في مشروع جـدول      كل بند من     بشأن    التي تُقدم  دراساتوالتقارير  ال من المقرر أن تتوافر   

  )org.comcec.www(على شبكة اإلنترنت سيك مالكوب  اإللكتروني الخاصموقعالاألعمال، على 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



OIC/COMCEC-FC/29-13/AA                                                                                                Rev.2                                                                        
               

                                                                                                 

 ٥ 

  
  ���د ���وع �ول ا�
�	ل ا�����

 
  

  ا��� ا��	�� 
�ه	�����" ا�!�� �� و#���ة &�ل ا%$�ا��  

  
������	

����، ا��� ���ت 	� ���� ��٢٠٠٩)��! ا�'��� �/%�� �$ ا�����# ا���در �! ا���� ا ����د �	 

ا�9:6
ل، �8 إ��اد ا��6ا����5 ا��
���� �34 ا������ ا������ ����12 ا��-�, ��� ا0 /
ل، ر-�, 
����
�8 ا ��6ا����5 أ��م ا����5 ا �6'�9-�� . ا��5=
ر�� ا���آ�� ور-�, ا�����A ,�-���1 ا��	م �� ��و


د�� 	� ا��ا���E�� �BA ا���� ا�C6D� ا��� ا���Bت 	� �Bا�� ��A�Bا� �������A ،١٥-��١٤ ا������ 
,:�Jب /أLل ا����5 ذا�=�٢٠١٢CN و�8 ا����ده� ،.  

  

م ا��6ا����5 ������
�U ا���رة ��S ا��R�9، و��Q�6 ا����P!، ا��UB� �دئ؛ أ  وه��� �XCX S�� 

���
4
آ�� ^�[ �
/\ هY] ا����دئ /=
د ا���Bون ا��� ���Y=� ا����A ض
��6 ��5 ت �! � 	� وا�9=
وا���21# �! ^�ة ا���2،  وا�Uرا��،، وا����^�،  وا ��� تا���5رة، وا�R�9: ��5 ت ا���Bون، أ  وه�

R�
  .وا���
  

اcداة اcو�S �! أدوات ه�  	�ق ا����L R�Bو�Y�29� ���L  . ���B وا�4a ا��8��B ا��5��ةو���م ا ��6ا����5
 R�B2����dا [Yا ؛ه !�P� ]�^  �5 ت� �	ء �P�c��6ا����5 ا��)�رآ� ا�����2 وا����%�ة ���1اء ا��ول ا

���f�9� �2 	� آ�	� ��5 ت A ق ا���1اء�	ل ا/�����ت CN !� ����
ا���Bون ا��� ����f� 34� 8 ا��

م وا���Bرف و�)�. ا���Bون�B)� ا��8 و���� Sإ� R�Bق ا��	ة، آ�� رآ� ا���1ات وا����ر�6ت ا���5و�=�ف 

� h6�9ا���9خ ا�� ��	
� S�� R�B ء وذ���P�cا��ول ا !�A ���	 ا�����6ت h���k��4 ا�2=8 ا��)��ك و���
�C�(� �=/ا
  .ا�����9 =� ا��)��آ� 	� ��5ل��

  
^�[ ���م ا ��6ا����5  ، 	=� إدارة دورة ا��)�وعا��
���� ��6ا�����5! أدوات �Y�29 اأ�� اcداة ا�'���� 

�8 �)�و��ت دورة 	���� Dدارة ��� R�Bق ا��	 �	ء ا��)�رآ� �P�cول ا��� m��� 8ا��)�وع�� �=��
��  !�
 �=�����k ا��m9 ا��� �n����
  . ���k��9� h ا��

  
����
و�! ا����ر أن ���B ا /�����ت اcو�S ��2ق ا�R�B . و�� �Aأت Y�29� ��^�� RB2��A ا��6ا����5 ا��

ا��R�9��A �9B   ا /���ع اcول ��2�k ا�R�Bا�Y��Bا ا�nDر، و	� ه. CN٢٠١٣ل ا�9�# اcول �! ��م 
ا�)�اآ�ت 	��� : ���Lت ا����9 ا��R�9�� ���4"، 	� أ���ة �34 �9
ان L٢٠١٣ذار /   ��رس٢٨وا ��� ت 	� 

��C6Dون ا�Bا�� ��f9� �	 ء�P�cا��ول ا �	م وا��1ص �Bا��:���! ا� !�A."  
  

 ���A ��B� ا�������ت ا/���و�! ا����ر أن 
  :	�ق ا�S�� R�B ا�49
  

-  �� �����	�
 ���ا)+�* " )'& %�$ان ٢٠١٣ ���ن / أ
���٢٥ا����ع ا�ول 	���� ا	�� ا	
��� �� ,��12 ا	$0,��/: �-�- �� )��� ا	����� ا	��-ا,� �+ "ا	����� ا	


�	4را%� ��  - ���ز��دة " %�$ان  )'&��4�٢٠١٣ان / �$ �$٦ا����ع ا�ول 	���� ا	�� ا	
 ".)'��< =-رات ا	�ي: ا: ��ج ا	4را%� �� ,��12 ا	$0,��/
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�	�+�رة ��  - ���)�4�4 " )'& %�$ان ��4�٢٠١٣ان / �$ �$٢٠ا����ع ا�ول 	���� ا	�� ا	

�,@A:ون ا���	ا �B�, �� ء�D%-ول ا�	�2 �� اA$�: �Hدرات ا	�Gو%�ت ا	��EFة وا	
�ت )I�+G ا	�+�رB�, ةدور." 


�	�J��K ,< �-ة ا	��1 �� ا����ع ا�ول 	���� ا	�� ا - ��� )'& ��4�٢٠١٣ان / �$ �$٢٧	
� ا	���ن ا:M >, �,@A@ل "%�$ان B�, �� ء�D%-ول ا�	�1اء �� ا�N	 ����� :1-رة ا	4�4 ا�(

 ".ا	�R$ض 
�أس ا	�ل ا	�GOي
 

  
��)�وع اcول 	� � ُ�:�k ا���
ة �! ا����ر أن و	� إ�nر ���L ا��
���� ا��5��ة Dدارة دورة ا��)�وع،


ل /�����6��  ٢٠١٣أ
  

�A

م ���k��9� h ا��
���� NuA:�ر ��95 : اD/�اءات ا��:��� �BAوأدوات ا���� ����
��6�Aا����5 ا��
 . �Y�29ه�

 
 

  ا��� ا��	�) 
� ���	�/ ا�,�� ا�,��ي ���-�" ا�$,	ون ا*%(�������ة &�ل ��  

  
برنامج العمل حول تنفيذ  العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي تقارير استعراض بشكل منتظم ترفع األمانة

 مؤتمر القمةالعشري لمنظمة التعاون اإلسالمي، الذي تم اعتماده خالل الجلسة االستثنائية الثالثة ل
  .٢٠٠٥اإلسالمي في عام 

  
امة لمنظمة التعاون اإلسالمي إلقاء  من األمانة العالكومسيك في دورتها الثامنة والعشرين وقد طلبت

الضوء، في تقرير االستعراض الخاص بها، على التحديات التي تواجه برنامج العمل العشري لمنظمة 
  .التعاون اإلسالمي، وكذا على التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد

  
إلسالمي برفع تقرير حول من المتوقع أن تقوم األمانة العامة لمنظمة التعاون ا: اإلجراءات المطلوبة

التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي أمام االجتماع التاسع 
  .والعشرين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك
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  البند الرابع

  الميتوسيع نطاق التجارة البينية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلس

  

يمكن أن تمثل التجارة، بوصفها أحد أهم مجاالت التعاون الواردة في االستراتيجية الجديدة للكومسيك، 
  .االستغالل األمثل إذا ما تم استغاللها منطقة الكومسيكمحركا لعجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية في 

  
أجل تشارك الخبرات وأفضل الممارسات فريق العمل المعني بالتجارة من  ومسيك تنشئفاستراتيجية الك

وفي هذا  .فيما بين الدول األعضاء، وبحث القضايا والمسائل ذات االهتمام المشترك في ذلك المجال
، ٢٠١٣حزيران / يونيو٢٠الصدد، من المقرر أن يعقد االجتماع األول لفريق العمل المعني بالتجارة في 

عات الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء في منظمة تشجيع صادرات المشرو"في أنقرة تحت عنوان 
  ".التعاون اإلسالمي

  

وقد قامت الكومسيك حتى اآلن بتنسيق العديد من البرامج واألنشطة الهامة بغية تعزيز مستوى التعاون 
ومن بين البرامج واألنشطة الجاري . التجاري فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والمعارض : هاتنفيذ
التجارية اإلسالمية، والخريطة االسترشادية الخاصة بتعزيز التجارة البينية فيما بين الدول األعضاء في 

، وأنشطة تمويل التجارة، يةالمساعدة الفنية المتعلقة بمنظمة التجارة العالم منظمة التعاون اإلسالمي، و
، وتدارس أهمية إنشاء واألنشطة ذات الصلة بالتجارة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية

  .لتحكيملآلية 

 نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أهم تعد اتفاقية نظام األفضليات التجارية فيما بين 
وتقوم . مشروعات الكومسيك التي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في المنظمة

بروتوكول خطة التعريفة اتفاقية اإلطار، و: اتفاقية نظام األفضليات التجارية على ثالث اتفاقيات، أال وهي
  .، وقواعد المنشأ)بريتاس(بنظام األفضليات التجارية التفضيلية الخاصة 

وقد دخلت اتفاقية اإلطار، التي ترسي القواعد والمبادئ العامة للتفاوض على إنشاء اتفاقية نظام 
. ٢٠٠٢األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، حيز النفاذ في عام 
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 الذي يعد مكمالً ،)بريتاس(فة التفضيلية الخاصة بنظام األفضليات التجارية بروتوكول خطة التعريأما 
، فقد دخل حيز النفاذ التفاقية اإلطار من خالل وضعه لنسب التخفيض الملموسة في التعريفات الجمركية

لة وبالنسبة لقواعد المنشأ التي ستُطبق من أجل تحديد منشأ المنتجات المؤه. ٢٠١٠شباط /في فبراير
للحصول على امتيازات تفضيلية بموجب نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة 

، ومن ثَم اكتمل األساس القانوني ٢٠١١آب /التعاون اإلسالمي، فقد دخلت حيز النفاذ في أغسطس
  .للنظام

  
تعاون اإلسالمي مفَعالً وحتى يصبح نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة ال

بالكامل، يجب أن تقوم عشر دول على األقل من الدول األعضاء التي وقعت وصادقت على االتفاقيات 
الخاصة بنظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بتقديم قوائم 

قد بلغ عدد الدول األعضاء التي صادقت على و. ةاالمتيازات الخاصة بها ألمانة لجنة المفاوضات التجاري
وفي هذا الصدد، طلبت الكومسيك . االتفاقيات الثالثة وقدمت قوائم االمتيازات حتى اآلن تسع دول

مجدداً، خالل دورتها الثامنة والعشرين، من الدول األعضاء التي صادقت على اتفاقية نظام األفضليات 
ء في منظمة التعاون اإلسالمي أن تقدم قوائم االمتيازات الخاصة بها التجارية فيما بين الدول األعضا
  . بغية تفعيل هذا النظامألمانة لجنة المفاوضات التجارية

كما طلبت الدورة من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة مواصلة جهودها الرامية إلى رفع 
يمية التي تضم الدول األعضاء بنظام األفضليات  وكذلك التكتالت التجارية اإلقل،وعي الدول األعضاء

وفي هذا السياق، قام المركز اإلسالمي . التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
لتنمية التجارة بتنظيم ندوة تدريبية حول نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة 

  . في جمهورية العراق٢٠١٣آذار / مارس١٩-١٧التعاون اإلسالمي في 
  

منذ انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك، قامت كل من بنين وموريتانيا وباإلضافة إلى ذلك، ف
بالتوقيع على االتفاقيات الثالثة لنظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي
 

يقوم مكتب تنسيق الكومسيك، بالنيابة عن أمانة لجنة المفاوضات التجارية، بإطالع : اإلجراءات المطلوبة
على التقدم الذي تم احرازه فيما يتعلق بتفعيل نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول المتابعة لجنة 

  .األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
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   :أسئلة مطروحة للنقاش
ت التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بشكل  نظام األفضلياإن تنفيذ )١(

المستهدفة للتجارة البينية فيما بين البلدان % ٢٠نسبة الـ تحقيق ناجح سيكون له أكبر األثر في 
فما هي التدابير األخرى، باإلضافة للجهود الحالية، التي . األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

في   من أجل اإلسراع بتطبيق هذا النظام، وكذا لجذب عدد أكبر من الدول األعضاءيمكن اتخاذها
   للمشاركة فيه؟منظمة التعاون اإلسالمي

  
 المعارض التجارية اإلسالمية -

يقوم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بتنظيم المعارض التجارية مرة كل عامين في إحدى البلدان 
سالمي، وذلك بهدف تشجيع التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في األعضاء في منظمة التعاون اإل

وانعقد .  معرضاً تجارياً إسالميا١٣ًوقد نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة حتى اآلن . المنظمة
 في الشارقة، بدولة اإلمارات ٢٠١١نيسان / أبريل٢٩-٢٤المعرض التجاري اإلسالمي الثالث عشر في 

تشرين / أكتوبر٢٨ومن المقرر أن يعقد المعرض التجاري اإلسالمي الرابع عشر في . لمتحدةالعربية ا
  .، في طهران٢٠١٣تشرين الثاني / نوفمبر١ -األول 

تنظيم معارض ب يقوم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وباإلضافة إلى المعارض التجارية اإلسالمية، 
فقد انعقد معرض الشرق وفي هذا الصدد . الدول األعضاء في العديد من أخرى أيضاً حسب القطاعات

، في ٢٠١٢كانون األول / ديسمبر١٢-١٠األوسط األول لألغذية الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي في 
 وقد انعقد كذلك المعرض التجاري األول لمنظمة التعاون اإلسالمي .الشارقة، باإلمارات العربية المتحدة

 )المملكة المغربية(، بالدار البيضاء ٢٠١٣نيسان / أبريل١٤-١١ حول الحرف اليدوية، في

   
  :وفيما يلي المعارض التجارية القادمة التي يتم تنظيمها حسب القطاعات

  
، ٢٠١٣آيار / مايو١٦-١٢المعرض األول لألثاث والديكور واألجهزة المنزلية الكهربائية، في  -

 )المملكة العربية السعودية(في المدينة المنورة 

المعرض السادس لصناعات األنشطة الزراعية التجارية في الدول األعضاء بمنظمة التعاون  -
 )سلطنة عمان(، في مسقط ٢٠١٣آيار /  مايو١٦-١٣اإلسالمي، في 
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من المتوقع أن يقوم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة برفع تقرير حول : اإلجراءات المطلوبة
ى المعارض التجارية اإلسالمية أمام االجتماع التاسع والعشرين المستجدات األخيرة التي طرأت عل

  .للجنة المتابعة
   :أسئلة مطروحة للنقاش

في ضوء احتياجات الدول األعضاء وقدراتها، ما هي القطاعات التي يجب إعطاؤها األولوية في  )١(
 المعارض التجارية اإلسالمية؟  

 

بينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة الخريطة االسترشادية الخاصة بتعزيز التجارة ال -

  التعاون اإلسالمي
 الخبراء المعني بتعزيز التجارة البينية فيما بين فريقتماشياً مع التوصيات التي خرج بها اجتماع 

تموز /البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمنعقد في الجمهورية التركية في يوليو
 في دورتها الرابعة والعشرين الخريطة االسترشادية لتعزيز التجارة ، اعتمدت الكومسيك٢٠٠٨

ووفقا للقرارات ذات الصلة، تجتمع . البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي العاملة في المجال االقتصادي باعتبارها المجموعة 

ستعراض تنفيذ البرنامج التنفيذي للخريطة االسترشادية وتقديم التوصيات أمام االستشارية ال
 .اجتماعات لجنة المتابعة ودورات الكومسيك

  
 ٢٨-٢٧   عقدت المجموعة االستشارية خمسة اجتماعات حتى اآلن، حيث عقد االجتماع األخير في 

 عقد منتدى منظمة التعاون اإلسالمي ، في الدار البيضاء، بالمملكة المغربية، كما٢٠١٣شباط /فبراير
، ٢٠١٣شباط / فبراير٢٦-٢٥رفيع المستوى حول تيسير التجارة والنافذة الواحدة في الدار البيضاء في 

  .وذلك قبيل انعقاد االجتماع الخامس للمجموعة االستشارية
  

ه المنسق المسئول عن من المتوقع أن يقوم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بوصف: اإلجراءات المطلوبة
البرنامج التنفيذي للخريطة االسترشادية، برفع تقرير حول الوضع الذي وصلت إليه عملية تنفيذ الخريطة 

  .االسترشادية، وكذا النتائج التي خلص إليها المنتدى إلى لجنة المتابعة في اجتماعها التاسع والعشرين
   :أسئلة مطروحة للنقاش

لة حسب خارطة الطريق، هل تنتهج بالدك سياسات وبرامج محددة  الستمكال الجهود المبذو )١(
  لتشجيع التجارة مع باقي الدول األعضاء؟  
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   المساعدة الفنية المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية -

تشجع الكومسيك الدول األعضاء على االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من االنتفاع من 
وتحقيقا لهذا الهدف، يقوم كل من البنك اإلسالمي . دولية على أساس من العدل واإلنصافنظام التجارة ال

للتنمية، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة بتنظيم دورات تدريبية، وندوات، وورش عمل تتعلق بالمسائل 
  .ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على الدول األعضاء

  
منظمة المسائل المتعلقة ب"طار، قام المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بتنظيم ندوة تدريبية حول وفي هذه اإل

 في جمهورية ٢٠١٣آذار / مارس١٩-١٧في الفترة من " وبانضمام الدول األعضاء إليهاالتجارة العالمية 
  .العراق

، والمركز اإلسالمي لتنمية  كل من البنك اإلسالمي للتنميةمن المتوقع أن يقوم: اإلجراءات المطلوبة
  . أمام االجتماع التاسع والعشرين للجنة المتابعة حول أنشطتهما في هذا المجالتقارير برفعالتجارة 

  
   :أسئلة مطروحة للنقاش

ما هي التحديات التي تواجهها بالدك في تطبيق شروط منظمة التجارة العالمية، أو في االنضمام إلى ) ١(
مية؟ وفي هذا اإلطار، ما هي احتياجات بالدك من حيث مقتضيات المساعدة الفنية منظمة التجارة العال

 المسائل المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية؟فيما يتصل ب

  األنشطة المتعلقة بتمويل التجارة- 

 برنامج تمويل تحت مظلةفي األساس، كان البنك اإلسالمي للتنمية يتولى مهمة التمويل التجاري 
، وذلك حتى يتم تفعيل نشاط المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة ضمن مجموعة البنك الصادرات

ومنذ أن تم تفعيل نشاط المؤسسة، تم إدراج كافة الموضوعات ذات الصلة بالتمويل . اإلسالمي للتنمية
مية تقارير وترفع مجموعة البنك اإلسالمي للتن. التجاري ضمن نشاط مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

  .دورية حول أنشطتها ذات الصلة بتمويل التجارة أمام اجتماعات لجنة المتابعة ودورات الكومسيك
 

وائتمان الصادرات والتي تقدمها أيضا مجموعة البنك وفيما يتعلق بخدمات تأمين المخاطر السياسية 
، دعت الكومسيك، في دورتها )راتالمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصاد(اإلسالمي للتنمية 

الثامنة والعشرين، الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى تشجيع القطاعين العام والخاص على 
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االستفادة من هذه الخدمات بهدف زيادة تدفقات االستثمار وتعزيز التجارة البينية فيما بين الدول األعضاء 
وتماشيا مع القرار ذي الصلة الصادر عن الكومسيك، . برفي منظمة التعاون اإلسالمي بشكل أك

التعاون والتضامن فيما بين وكاالت ائتمان الصادرات في "تستضيف جمهورية إيران اإلسالمية مؤتمر 
  .، في طهران٢٠١٣أيار / مايو٢-١، في الفترة من "الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

ع أن تقوم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية برفع تقرير حول أنشطتها من المتوق : اإلجراءات المطلوبة
  .الخاصة بتمويل التجارة ومخاطر ائتمان الصادرات إلى لجنة المتابعة في اجتماعها التاسع والعشرين

  
   :أسئلة مطروحة للنقاش

أن  برامج من أجل/ ما هي آليات تمويل التجارة المطبقة في بالدك؟ وهل لدى بالدك سياسات )١(
المؤسسة اإلسالمية االستفادة المثلى من خدمات تمويل التجارة التي تقدمها يحقق مجتمع األعمال 
  ؟الدولية لتمويل التجارة

 األنشطة ذات الصلة بالتجارة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية -

 التابعة لمنظمة المؤسسات ىحدإره يهدف معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية، باعتبا
التعاون اإلسالمي، إلى تحقيق التجانس بين معايير الدول األعضاء وإلى إلغاء العوائق الفنية لتعزيز 

  . التجارة فيما بين الدول األعضاء
ود  وقد قام معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية،  تماشيا مع المهمة المخولة له، بتكثيف جه

 لجان فنية تحت مظلة معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان ثمانيةوقد تم تشكيل . وأنشطة التعاون
 وقد عقد منتدي معهد  .اإلسالمية للتناول موضوعات من بينها قضايا األغذية الحالل والمواقع الخدمية

 ٩-٦، واالجتماع الخامس لمجلس المديرين في ٢٠١٢اسي والمعايير للبلدان اإلسالمية التوحيد القي
ومن المقرر أن يعقد االجتماع السادس .  في أنطاليا، بالجمهورية التركية٢٠١٢تشرين الثاني /نوفمبر

  .، في اسطنبول٢٠١٣نيسان / أبريل١٧-١٥جتماع الرابع للجمعية العامة في لمجلس المديرين واال
معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية حيث ارتفع بقد أبدت الدول األعضاء اهتماماً متزايداً و

 .٢٠١٣آذار / دولة في مارس٢٠عدد األعضاء ليصل إلى 
 

من المقرر أن تخطر األمانة العامة لمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان : اإلجراءات المطلوبة
 المتابعة بالمستجدات األخيرة التي طرأت على األنشطة ذات الصلة بالتجارة لمعهد اإلسالمية لجنة

 .التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
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  :أسئلة مطروحة للنقاش

 نجح معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية في استكمال مرحلة إضفاء الصبغة  )١(
ما هي اإلجراءات التي يمكن .  بمهمتهلالضطالع لجان فنية المؤسسية عليه، وقام بإنشاء ست

 له ظهورالاتخاذها من قبل معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية لتحقيق مزيد من 
    ولخدماته في إطار الدول األعضاء؟

 آلية التحكيم -

 مدى حولتنمية إعداد دراسة طلبت الدورة السادسة والعشرون للكومسيك من مجموعة البنك اإلسالمي لل
 مجموعة البنك اإلسالمي وقد أعدت. جدوى وضع آلية للتحكيم، مع األخذ في االعتبار اآلليات القائمة

 ورفعتها إلى الكومسيك في  هذه الدراسة)المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات(للتنمية 
القرارات ذات الصلة التي خلصت إليها الدورة السابعة وبما يتماشى مع  .دورتها السابعة والعشرين
وقد .  توزيع هذه الدراسة على الدول األعضاء لالستفادة من وجهات نظرهاوالعشرين للكومسيك، تم

طلبت الكومسيك مجددا، في دورتها الثامنة والعشرين، من الدول األعضاء التي لم ترسل بعد آراءها 
  .مة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تبادر بذلك في أقرب وقت ممكنحول الدراسة إلى األمانة العا

  
من المتوقع أن تقوم األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بإطالع االجتماع : اإلجراءات المطلوبة

مجموعة  التاسع والعشرين للجنة المتابعة على آراء الدول األعضاء وتعليقاتها حول الدراسة التي أعدتها
  ).المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات(اإلسالمي للتنمية البنك 

 

  البند الخامس

  النهوض بوسائل النقل والمواصالت

  
وقد قررت . تولي الكومسيك أهمية خاصة إلى توطيد أواصر التعاون في قطاع النقل بين الدول األعضاء

أن قطاع النقل يعد أحد القطاعات الثالثة ذات  ٢٠٠٩القمة االقتصادية للكومسيك التي انعقدت في 
باعتباره أحد مجاالت التعاون واالتصاالت النقل مجال األولوية، كما عرفت استراتيجية الكومسيك 

  .الرئيسية
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وفي إطار تنفيذ استراتيجية الكومسيك، عقد االجتماع األول لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل 
: آليات البنية التحتية للنقل" تحت عنوان تركيا  ، في أنقرة، ٢٠١٢ار، آذ/ مارس٢٨واالتصاالت في 

وقد ضم ". الشراكات فيما بين القطاعين العام والخاص في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 دولة من الدول األعضاء والتي أعلنت عن نقاط ١٣االجتماع خبراء في المجاالت ذات الصلة من 

صة بها فيما يتعلق بفريق العمل المعني بالنقل، كما حضر االجتماع ممثلي القطاع الخاص  االتصال الخا
 .والمؤسسات الدولية ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة

  

 

من المقرر أن يقوم مكتب تسيق الكومسيك بإطالع االجتماع التاسع والعشرين : اإلجراءات المطلوبة
ائج التي خلص إليها االجتماع األول لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل للجنة المتابعة على النت

  .واالتصاالت، وكذا على المستجدات األخيرة التي شهدها التعاون في هذا المجال
  :أسئلة مطروحة للنقاش

  

 هل يمكن أن تتولى الدول األعضاء تمويل احتياجاتها من البنية التحتية للنقل من خالل آليات  )١(
مثل الشراكة بين القطاعين العام  ؟ ما هي اآلليات األخرى المطبقة في بالدكلتجارةتمويل ا

 ؟برامج البنية التحتية للنقل/  والخاص من أجل تمويل مشروعات

  
  البند السادس 

   مستدام وتنافسييتنمية قطاع سياح

  
زايد األهمية للدخل  قطاع السياحة، باعتباره مصدراً مت٢٠٠٩عرفت القمة االقتصادية للكومسيك في 

وفي هذا اإلطار، تم . والوظائف والثروة في العديد من البلدان، على أنه أحد القطاعات ذات األولوية
 ليكون منبراً ٢٠١١في عام " الكومسيك/للقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي  السياحةمنتدى"تأسيس 

ة لمناقشة القضايا التي تحظى باهتمام يجمع ممثلي القطاع الخاص من الدول األعضاء بصفة منتظم
هذا مشترك في مجال السياحة وطرق معالجتها ، وذلك إلى جانب األنشطة التي يتم تنفيذها حاليا في 

. مجال مثل المؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة، واجتماعات لجنة تنسيق السياحة والمعارض السياحيةال
  .، في إزمير، بالجمهورية التركية٢٠١٢كانون األول /ديسمبر ٨-٧وقد عقد االجتماع األول للمنتدى في 
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  ١٩-١٨ السياحة  في الدول االسالمية  في –تم تنظيم مؤتمر الثالث  حول الصحة باإلضافة إلى ذلك، 
عقد المعرض السياحي الثاني للدول  و.  في مدينة مشهد، جمهورية ايران االسالمية٢٠١٢ديسمبر 

، في القاهرة، بجمهورية مصر ٢٠١٣ مارس  ٢٢-١٩عاون اإلسالمي في األعضاء في منظمة الت
 أبريل في ٢٠-١٦في " إدارة الفندق و وكالة سفر األعمال"وقد عقد البرنامج التدريبي حول . العربية

من المقرر أن يعقد االجتماع الثامن لوزراء السياحة في وعالوة  على ذلك،  . أنطاليا، تركيت
  .، في جمهورية جامبيا٢٠١٣ي تشرين الثان/نوفمبر

  
وفي هذا . وتعرف استراتيجية الكومسيك السياحة أيضا باعتبارها أحد مجاالت التعاون الواردة فيها

، ٢٠١٣نيسان / أبريل٢٥عقد االجتماع األول لفريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة في وقد اإلطار، 
السياحة المجتمعية في منطقة : لسياحة المستدامةاتجاه جديد في تنمية ا"تحت عنوان تركيا في أنقرة، 
 دولة من الدول األعضاء، التي اخطرت نقاط االتصال  التابعة ١٥ وحضر االجتماع ممثلو "الكومسيك

وقد حضر االجتماع أيضا مؤسسات منطمة التعاون االسالمي ذات الصلة، .  لها للفريق العمل  السياحة
  . وبعض األكاديميين

  
من المقرر أن يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإطالع لجنة المتابعة على النتائج التي : لمطلوبةاإلجراءات ا

خلص إليها االجتماع األول لفريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة، وكذا المستجدات األخيرة على 
  .األنشطة القائمة الخاصة بالتعاون في مجال السياحة تحت مظلة الكومسيك

  :قاشأسئلة مطروحة للن
السياحة المجتمعية؟ وهل ترى السياحة المجتمعية أداة فاعلة في  هي خبرات بالدك في مجال ام  )١(

 النهوض بالتنمية الريفية والتخفيف من حدة الفقر؟ 

 

للقطاع الخاص لمنظمة التعاون   السياحةمن منتدىالمثلى االستفادة تحقيق كيف يمكننا  )٢(
 الفاعلة من جانب القطاع الخاص في مثل ذلك ، وكيف نضمن المشاركةالكومسيك/اإلسالمي
 المنتدى؟

منظمة التعاون ب ما دور المعارض السياحية في تنشيط السياحة فيما بين الدول األعضاء )٣(
 ، وكيف يمكن تحسين كفاءتها؟اإلسالمي
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  البند السابع

  زيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي
  

وقد قررت القمة االقتصادية    . عة مكانة هامة على جدول أعمال الكومسيك      يحتل التعاون في مجال الزرا    
 أن التعاون في هذا المجال يعد من  األولويات، كما عرفت استراتيجية ٢٠٠٩للكومسيك التي انعقدت في 

وفي إطار تنفيـذ اسـتراتيجية      .  للكومسيك الكومسيك الزراعة باعتبارها أحد مجاالت التعاون الرئيسية      
 ٦ المعنـي بالزراعـة فـي       األول لفريق عمـل الكومـسيك     ك، من المقرر أن يعقد االجتماع       الكومسي

: زيادة اإلنتاجية الزراعية في منطقـة الكومـسيك       "تحت عنوان   تركيا   في أنقرة،    ٢٠١٣حزيران  /يونيو
  "تحسين قدرات الري

  
  :وفيما يتعلق باألنشطة القائمة في هذا المجال من مجاالت التعاون

  

ع القرار الصادر عن الدورة الثامنة والعشرين للكومـسيك، قامـت وزارة الزراعـة،              تماشيا م  -
  تعزيز قدرات الـدول    "والغذاء والثروة الحيوانية بالجمهورية التركية بتنظيم ورشة عمل حول          

، فـي إزميـر،     ٢٠١٣كـانون الثـاني     / ينـاير  ١٦-١٥   في "األعضاء في مجال إنتاج القمح    
 .بالجمهورية التركية

 
 

 المقرر أن يعقد المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التعاون اإلسالمي حـول األمـن الغـذائي        من -
 . ٢٠١٣كانون األول /والتنمية الزراعية في السنغال، في ديسمبر

قام فريق عمل الكومسيك، الذي تم تأسيسه تماشياً مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن القمـة                 -
لخامسة والعشرين للكومسيك، بإعداد مشروع إطار التعاون في        االقتصادية للكومسيك، والدورة ا   

مجاالت الزراعة، والتنمية الريفية، واألمن الغذائي في الدول األعضاء فـي منظمـة التعـاون               
وقد رحبت الدورة بمشروع اإلطـار      . اإلسالمي، وقدمه أمام الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك      

وقد قامـت بالفعـل بعـض الـدول         . هذه الوثيقة حول   هاوطلبت من الدول األعضاء إبداء أرائ     
  .األعضاء بإبداء أرائها حول مشروع اإلطار
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 من المقرر أن يطلع مكتب تنسيق الكومسيك لجنة المتابعة على أحدث التطورات اإلجراءات المطلوبة
  .التي طرأت على ساحة التعاون في هذا المجال

     :أسئلة مطروحة للنقاش

 رات بالدك في زيادة اإلنتاجية الزراعية، واستدامة األمن الغذائي؟ما هي خب )١(

 البرامج التي تطبقها بالدك لتحسين نظم الري؟/ ما هي السياسات )٢(

 

  
 البند الثامن

 القضاء على الفقر

 

 وال يزال يحتل مكانة مهمة على جدول ؛يمثل الفقر أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان األعضاء
حددت استراتيجية الكومسيك التخفيف من حدة الفقر بأنه أحد مجاالت التعاون بين الدول . ال الكومسيكأعم

  فريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر، والذي صاغت استراتيجية الكومسيكسيقومو. األعضاء
 . في أنقرة٢٠١٣حزيران / يونيو٢٧في  ، بعقد اجتماعه األولتصورا له

 

 من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، والبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا، وخطة عمل كليبذل كما 
القطن، والبرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، جهودا 

 .تعاونية متواصلة تحت رعاية الكومسيك من أجل التصدي لمشكلة الفقر
 

 مي للتنمية والبرنامج الخاص لتنمية أفريقياصندوق التضامن اإلسال -
 

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية هو صندوق خاص تابع للبنك اإلسالمي للتنمية، وتم إطالقه رسميا في 
 بهدف تقليص الفقر في منطقة الكومسيك، وذلك بالتركيز على التنمية البشرية، والزراعة، ٢٠٠٧عام 

والصندوق عبارة عن وقف برأس مال . اسية، والمشروعات المتناهية الصغروالتنمية الريفية، والبنية األس
 مشروعا في إطار عمل ٢٩اعتمد البنك اإلسالمي للتنمية، إلى يومنا هذا، .  مليار دوالر١٠أساسي قيمته 

وبلغ إجمالي القيمة المخصصة لهذه المشروعات مليار دوالر، حيث .  صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
 .    مشروعات من بين المشروعات التسعة وعشرين5إلى اآلن تمويل جرى 
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جرى إنشاؤه في المي للتنمية، هو برنامج خاص آخر تابع للبنك اإلسف ،البرنامج الخاص لتنمية أفريقياأما 
 بهدف الدفع بعجلة النمو االقتصادي، وإنعاش اإلنتاج الزراعي، وخلق فرص عمل في البلدان ٢٠٠٨عام 

 ٥ في  محدد مليار دوالر،١٢ متوسط مستوى التمويل اإلجمالي للبرنامج يبلغو. ة األعضاءاألفريقي
 مليار دوالر 5، اعتمدت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية مبلغ ٢٠١٣نيسان /واعتبارا من أبريل. سنوات
 . عملية، حيث قامت بدفع نصف القيمة اإلجمالية للمبالغ المعتمدة٤٨٠لعدد 

من المتوقع أن ترفع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تقريراً للجنة المتابعة، في  :طلوبةاإلجراءات الم
اجتماعها التاسع والعشرين، حول تنفيذ صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص لتنمية 

 . إفريقيا
 

 برنامج القطن الخاص بمنظمة التعاون اإلسالمي -
 

، جرى إعداد خطة عمل ٢٠٠٥ في عام منظمة التعاون اإلسالمي هاتلقطأفي إطار مبادرة القطن التي 
 في دورتها الثانية ،أقرت الكومسيك. ) ٢٠١١-٢٠٠٧(القطن الخماسية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

، في أثناء انعقاد )٢٠١٦-٢٠١١ ( ثم قامت بتمديد الخطة لخمس سنوات إضافية؛ خطة العمل،والعشرين
 .يندورتها السادسة والعشر

 

وتم تعيين البنك اإلسالمي . وفي إطار خطة عمل القطن، تشكلت لجنة المشروعات واللجنة التسييرية
وإلى . تعيين وزارة الجمارك والتجارة التركية رئيسا للجنة التسييريةوللتنمية رئيسا للجنة المشروعات، 

المشروعات؛ حيث انعقد اجتماع اآلن، انعقدت ستة اجتماعات للجنة التسييرية، وأربعة اجتماعات للجنة 
 .  في أنقرة بالجمهورية التركية٢٠١٣نيسان / أبريل٣اللجنة التسييرية في 

 

 سبعة وفي إطار خطة العمل الخماسية لمنظمة التعاون اإلسالمي في مجال القطن، قدمت الدول األعضاء
 أن التي يمكنالمانحة وغيره من الجهات  ،إلى البنك اإلسالمي للتنمية هاوعشرين عرضا لمشروعات

كما اعتمدت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تمويل ستة . وإلى اآلن، جرى تنفيذ مشروعين. تمولها
يك، في دورتها الثامنة سوطلبت الكوم. مشروعات، في حين تخضع المشروعات المتبقية للدراسة

ي المشروعات التي تم تقديمها  مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية أن تنتهي من النظر فإلىوالعشرين، 
 .بالفعل للحصول على دعم مالي
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المتوقع أن تقوم وزارة الجمارك والتجارة التركية، بوصفها رئيساً للجنة من   :اإلجراءات المطلوبة
التسييرية، والبنك اإلسالمي للتنمية، بوصفه رئيساً للجنة المشروعات، برفع تقرير حول الوضع الراهن 

 .خطة العمللعملية تنفيذ 

 

 البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -
 

بادر مركز أنقرة بإنشاء البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون 
 . ي الدول األعضاء، بغية تحسين مستوى جودة التعليم والتدريب المهني ف٢٠٠٩اإلسالمي في عام 

 

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

 . ء القدرات في مجال التخفيف من حدة الفقرمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبرنامج بنا

 

قامت اللجنة االستشارية للرصد، التابعة للبرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في 
 قامت بعقد -منظمة التعاون اإلسالمي، والتي ترصد الوضع التنفيذي للمشروعات والبرامج ذات الصلة

 . ، في ياوندي بجمهورية الكاميرون٢٠١٢تشرين الثاني /بر نوفم٢٨-٢٦اجتماعها الرابع في 

 

إلى لجنة المتابعة المنبثقة عن برفع تقرير مركز أنقرة قوم من المتوقع أن ي :اإلجراءات المطلوبة
حول تنفيذ برنامج التعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في ، الكومسيك في اجتماعها التاسع والعشرين

   .إلسالميمنظمة التعاون ا

 

 

     :أسئلة مطروحة للنقاش
 هل لدى بالدك استراتيجية، أو مخطط رئيسي، أو برنامج للقضاء على الفقر؟ )١(

 ما هي خبرات بالدك في دعم القدرة اإلنتاجية للفقراء؟ )٢(

ما نوع . االستثمار في رأس المال البشري من أكثر الطرق فعالية في التخفيف من حدة الفقر )٣(
 ها بالدك، كبرامج التعليم المهني مثال، لتحقيق تلك الغاية؟البرامج التي تطبق
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 البند التاسع

                                     توطيد أواصر التعاون المالي 

 

أظهرت األزمات المالية في اآلونة األخيرة مدى الترابط بين األسواق المالية، والضرورة المتزايدة للتعاون 
في هذا الصدد، كثفت الكومسيك من جهودها الرامية . ت المالية والجهات التنظيميةالدولي بين المؤسسا

لتعزيز التعاون بين الدول األعضاء، بغية التخفيف من اآلثار السلبية التي خلفتها األزمة االقتصادية 
 . والمالية األخيرة

 

كما تهدف . ل األعضاء استراتيجية الكومسيك التمويل بأنه أحد مجاالت التعاون بين الدووحددت
النتائج بلوغ  على تحقيق الهدف االستراتيجي ويساعدستراتيجية إلى إنشاء فريق عمل معني بالتمويل، اال

من المخطط أن يعقد فريق العمل المعني و. االستراتيجيةفي المتوقعة التي حددها قسم التمويل الوارد 
  .٢٠١٣أيلول /بالتمويل أول اجتماعاته في سبتمبر

 

لى صعيد آخر، تواصلت األنشطة في مجال التمويل، في ظل التعاون فيما بين البورصات والبنوك ع
 .المالية والجهات التنظيمية لسوق المال

 

 التعاون بين البورصات -
 

؛ وهو ما أفضى إلى إنشاء منتدى بورصات ٢٠٠٥بدأت الكومسيك التعاون فيما بين البورصات في عام 
ويركز المنتدى على التوفيق بين القواعد واللوائح الحاكمة لعمليات السوق، .  منظمة التعاون اإلسالمي

 . وفتح قنوات تواصل بين بورصات منظمة التعاون اإلسالمي وما يتصل بها من مؤسسات

 

 ٢٠١٣ ايلول /سبتمبر ١٩وقد اجتمع المنتدى حتى اآلن ست مرات، وسينعقد االجتماع السابع للمنتدى في
 .في اسطنبول

 

 فقد أتم بنجاح ؛حرز المنتدى تقدما ملحوظا في توطيد أواصر التعاون فيما بين بورصات الدول األعضاءأ
 في ٢٠١٢حزيران / يونيو٢٢في  الكومسيك،/إنشاء مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي

 بشكل رسمي أثناء الكومسيك/ أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالميددرنوجرى إطالق مؤشر ستا. اسطنبول
 شركة من الشركات ٥٠والمؤشر مصمم لقياس أداء . الحفل االفتتاحي للدورة الثامنة والعشرين للكومسيك

 . دولة عضو بمنظمة التعاون اإلسالمي١٩الرائدة في 
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رحبت الكومسيك، في دورتها الثامنة والعشرين، بإطالق مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون 
وطلبت من الدول األعضاء والبنك اإلسالمي للتنمية تقديم الدعم الالزم للترويج للمؤشر في اإلسالمي، 

 .البلدان األعضاء

 

ع أن تقوم بورصة اسطنبول، بوصفها األمانة العامة للمنتدى، بإحاطة لجنة قمن المتو :اإلجراءات المطلوبة
 .على ساحة التعاون في هذا الصدد والعشرين بالتطورات التي طرأت التاسعالمتابعة في اجتماعها 

     :أسئلة مطروحة للنقاش
. ٢٠١٢ بنجاح في الكومسيك/مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي إطالقتم  )١(

مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون يمكن تحقيق الظهور الكافي لكيف 
  في الدول األعضاء، وفي العالم أجمع؟ الكومسيك/اإلسالمي

 

 التعاون فيما بين الجهات التنظيمية لسوق المال  -
 

تماشيا مع القرارات المهمة التي خرجت بها الكومسيك، تم إنشاء منتدى الكومسيك المعني بالجهات 
 في إطار بنية أساسية ،، بهدف زيادة أنشطة التنسيق والتعاون٢٠١١التنظيمية ألسواق رأس المال في عام 

هذا وإعماال ل.  قق توافق أكبر بين السياسات واللوائح فيما بين الدول األعضاءتنظيمية وقانونية، وبما يح
 ٢٧-٢٦الهدف، انعقد االجتماع األول لمنتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية ألسواق المال في 

مية وسينعقد االجتماع الثاني لمنتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظي.  في اسطنبول٢٠١٢أيلول /سبتمبر
 . في اسطنبول٢٠١٣ايلول / سبتمبر١٩ألسواق المال في 

 

 التركية من إنشاء موقع  المالرحبت الكومسيك، في دورتها الثامنة والعشرين، بما قامت به هيئة أسواق
فرق مساندة  وتناشد الدول األعضاء باإلسهام في عمل المنتدى و،)www.comceccmr.org(للمنتدى 

 .العمل القائمة عليه

 

من المتوقع أن تقوم هيئة أسواق رأس المال التركية، بوصفها األمانة العامة  :إلجراءات المطلوبةا
  .للمنتدى، بإحاطة لجنة المتابعة بالتطورات األخيرة المتعلقة بأنشطة المنتدى
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     :أسئلة مطروحة للنقاش
 طبقا وتنويع المنتجات تعزيز تنمية أسواق المال من أجلتواجهها بالدك  ما هي التحديات التي  )١(

 للمعايير الدولية؟

 ؟تمويل باألسهمال ما هي خبرات بالدك في توفير بديل مناسب لصناديق البنوك، مثل تقديم  )٢(

   

 التعاون فيما بين البنوك المركزية والمؤسسات النقدية -
 

والمؤسسات النقدية ، أعيد تنشيط أشكال التعاون فيما بين البنوك المركزية ذي الصلةلقرار الكومسيك وفقا 
، اجتمعت البنوك المركزية والمؤسسات النقدية للدول األعضاء على ٢٠٠٩منذ عام و. في الدول األعضاء

 . نحو منتظم بغية تبادل الخبرات، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في هذا المجال

 

ة للدول األعضاء في اسطنبول انعقد االجتماع الثاني عشر لمحافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدي
فرق عمل إلعداد أوراق ثالثة ؛ حيث قرر المشاركون في االجتماع تشكيل ٢٠١٢أيار / مايو١٥ و١٤في 

أنظمة الدفع، والتنظيمات االحترازية على مستوى االقتصاد الكلي، : مرجعية تقنية في المجاالت التالية
الجتماع الثالث عشر لمحافظي البنوك المركزية سينعقد او. وإدارة السيولة في التمويل اإلسالمي

 في المملكة العربية ٢٠١٣والمؤسسات النقدية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في عام 
 .السعودية

 

من المتوقع أن يقوم مركز أنقرة بإحاطة لجنة المتابعة بالتطورات األخيرة المتعلقة  :اإلجراءات المطلوبة
 .ين البنوك المركزية والمؤسسات النقدية للدول األعضاءبالتعاون فيما ب

  
     :أسئلة مطروحة للنقاش

  لضمان استقرار القطاع المالي؟البرامج التي يتم تنفيذها في بالدك/ ما هي السياسات  )١(

لبنوك المركزية ا هي خبرات بالدك في مجال تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية ل م )٢(
 ؟والمؤسسات النقدية
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 شرالبند العا

 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي

 

 اجتماعات القطاع الخاص -
 

إلى تنظم الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة االجتماعات السنوية للقطاع الخاص، وتقدم تقريرا 
 اجتماعات القطاع أحد األهداف الرئيسية منو.  بنتائج االجتماعاتالكومسيك، في أثناء انعقاد دوراتها،

جديدة وروابط فرص خلق  من أجل ، في الدول األعضاءالخاص هو توفير منبر لممثلي القطاع الخاص
 ٢٦-٢٤وكان آخر اجتماعاته في .  اجتماعا للقطاع الخاص١٤وقد انعقد إلى اآلن .  الدولفيما بين

تماع الخامس عشر للقطاع وسينعقد االج.  في الشارقة، بدولة اإلمارات المتحدة٢٠١١نيسان /أبريل
  . في جمهورية إيران اإلسالمية٢٠١٣الخاص في عام 

  
من المتوقع أن تقدم الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة تقريرا عن  :اإلجراءات المطلوبة.

  .التطورات األخيرة المتعلقة باجتماعات القطاع الخاص
  

     :أسئلة مطروحة للنقاش
لقطاع الخاص، ما الخطوات اإلضافية األخرى التي يمكن التي يبذلها اواصلة بجانب الجهود المت  )١(

 في إطار جهود التعاون االقتصادي ،لقطاع الخاصمن جانب ااتخاذها لمشاركة أكثر فاعلية 
  تحت مظلة الكومسيك؟و

 

  
  البند الحادي عشر

بي المباشر في البلدان األعضاء زيادة تدفقات االستثمار األجن"اإلعداد لجلسات تبادل وجهات النظر بشأن 

  "في منظمة التعاون اإلسالمي

  

وقررت . تنعقد جلسات تبادل وجهات النظر بصورة منتظمة في إطار الجلسات الوزارية للكومسيك
الكومسيك، في دورتها الثامنة والعشرين، موضوع تبادل وجهات نظر الوزراء لدورة الكومسيك المقبلة، 

  ".ار األجنبي المباشر في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميتدفقات االستثم"بعنوان 
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تدفقات "في هذا الصدد، سوف ينظم مكتب تنسيق الكومسيك ومركز أنقرة حلقة عمل تحضيرية بشأن  
 ٢٥-٢٤بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في " االستثمار األجنبي المباشر في البلدان األعضاء

  . في أنقرة بالجمهورية التركية٢٠١٣أيلول /سبتمبر
  

 من المتوقع أن يطلع مركز أنقرة الكومسيك، في دورتها التاسعة والعشرين، حول :اإلجراءات المطلوبة
  .اإلعدادات الالزمة لحلقة العمل المذكورة آنفا

 

  سيك لكومل  الثالثينلدورةلمكن طرحها في جلسة تبادل وجهات النظر تي ي الموضوعات ال-  
  

سوف تناقش اللجنة أيضا الموضوعات التي يمكن طرحها في جلسة تبادل وجهات النظر في دورة 
   .الكومسيك الثالثين

  
 سوف يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإطالع اللجنة على الموضوعات التي يمكن :اإلجراءات المطلوبة

  . لية للكومسيكطرحها في جلسة تبادل وجهات النظر المتوقع عقدها في الدورة التا
 
 

  البند الثاني عشر

  عرض للتمويل الجديد لمشروعات الكومسيك
  

تقدم استراتيجية الكومسيك أداة جديدة محددة تحديدا محكما لتنفيذ االستراتيجية، وهي آلية إدارة دورة 
اف في ك، سيتم تمويل مشروعات التعاون المتعدد األطريفي إطار هذه اآللية الجديدة للكومس. المشروعات

المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي التي تعمل في مجال االقتصاد، من في الدول األعضاء، وكذا 
  .خالل المنح التي يقدمها مكتب تنسيق الكومسيك

  
 من المتوقع أن يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإحاطة لجنة المتابعة حول التمويل :اإلجراءات المطلوبة
  .كومسيكالجديد لمشروعات ال
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  رالبند الثالث عش

   جدول األعمال للدورة التاسعة والعشرين للكومسيك شروعم

 )٢٠١٣تشرين الثاني / نوفمبر٢١-١٨اسطنبول، (

  

جدول أعمال الدورة التاسعة تقوم لجنة المتابعة بالنظر في تحت هذا البند من بنود جدول األعمال، 
 .والعشرين للكومسيك

 
 
 

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


