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 األصل: باإلنجميزية
 
 

 تقرير
 االجتماع التاسع والعشرين

 لمجنة المتابعة المنبثقة عن المجنة الدائمة
 لمتعاون االقتصادي والتجاري
 لمنظمة التعاون اإلسالمي

 (2013مايو/أيار  15-14)أنقرة، 
 
لمتعاون االقتصادي انعقد االجتماع التاسع والعشرون لمجنة المتابعة المنبثقة عن المجنة الدائمة  .1

في أنقرة،  2013مايو/أيار  15-14 والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( في الفترة من
 بالجميورية التركية.

 
 حضر االجتماع ممثمون لمدول التالية لألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:  .2
 : رئيس المجنة )الدائم(  الجميورية التركية -1
 : )نائب رئيس المجنة، عضو دائم( العربية السعوديةالمممكة  -2
 : )نائب رئيس المجنة، عضو دائم(   دولة فمسطين -3
 : )نائب رئيس، الرئيس الحالي لمقمة الثانية عشر( جميورية مصر العربية -4
 : )نائب رئيس، ممثل المنطقة العربية(   دولة قطر -5
 ل المنطقة اآلسيوية( : )نائب رئيس، ممث   جميورية كازاخستان -6
 : )نائب رئيس، ممثل المنطقة األفريقية(    جميورية مالي -7
 : )المقرر( جميورية باكستان اإلسالمية -8
 : )عضو من المكتب السابق(   دولــة الكويت -9

 : )عضو من المكتب السابق( جميورية إيران اإلسالمية -10
 السابق(: )عضو من المكتب    جميورية الكاميرون -11

 
 حضر االجتماع ممثمون من جميورية العراق بصفة مراقب. .3

 
كما حضر االجتماع ممثمون من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومركز البحوث  .4

اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب لمدول اإلسالمية )مركز أنقرة(، والمركز اإلسالمي لتنمية 



OIC/COMCEC-FC/29-13/REP                                                                                      

8 

التحاد البنك اإلسالمي لمتنمية، والغرفة اإلسالمية لمتجارة والصناعة والزراعة، واالتجارة، ومجموعة 
 ومعيد التوحيد القياسي والمعايير لمبمدان اإلسالمية.  اإلسالمي لمالكي البواخر،

 (1)ترد نسخة من قائمة المشاركين في المرفق رقم 
 

  من جدول األعمال( 1الجمسة االفتتاحية )البند 
 

االجتماع معالي الدكتور جودت يمماز وزير التنمية بالجميورية التركية ، بعد تالوة ما تيّسر افتتح  .5
 من آيات القرآن الكريم.

 
أرسل فخامة الرئيس عبد اهلل جول، رئيس الجميورية التركية ورئيس الكومسيك، رسالة لالجتماع.  .6

يس عبد اهلل جول في رسالتو عمى وقد شدد فخامة الرئ السيد صادق أرسالن، مستشار الرئيس. قرأىا
الضرورة الممحة لتوطيد أواصر التعاون فيما بين الدول األعضاء في الكومسيك، من أجل التصدي 
لمتحديات والمشكالت التي تفرضيا األزمة المالية العالمية، وكذا االستفادة من الفرص القائمة، السيما 

 نظام االقتصادي العالمي الحالي.االستثمارات األجنبية المباشرة التي يوفرىا ال
 

في ىذا الصدد، أكد فخامة الرئيس عبد اهلل جول عمى أىمية استراتيجية الكومسيك الجديدة التي  .7
َحددت مبادءىا األساسية فيما يمي: تعزيز القدرة عمى التنقل، وترسيخ التضامن، والنيوض بالحوكمة. 

ت التنفيذ الجديدة التي توفرىا االستراتيجية الجديدة، وسمط فخامة الرئيس عبد اهلل جول الضوء عمى أدوا
دارة دورة المشروعات، باعتبارىا األدوات المشجعة عمى فعالية التعاون االقتصادي  أال وىي: فرق العمل وا 
والتجاري في الفترة المقبمة. وناشد فخامة الرئيس عبد اهلل جول جميع الدول األعضاء أن تقدم الدعم 

دارة دورة المشروعات.لألنشطة التي ت  قام في إطار اجتماعات فرق العمل وا 
 

أعرب فخامة الرئيس عبد اهلل جول كذلك عن ارتياحو لما تم إحرازه من تقدم في جيود التعاون في  .8
مختمف القطاعات االقتصادية؛ من خالل المنتديات، وحمقات العمل، وورش العمل التي تمّكن الدول 

المعمومات وأفضل الممارسات في مجاالتيم الخاصة. وطمب فخامة الرئيس عبد اهلل األعضاء من تبادل 
 جول من جميع الدول األعضاء أن تشارك بفعالية في أنشطة الكومسيك المقبمة.

 
 اختتم فخامة الرئيس عبد اهلل جول رسالتو معربا عن خالص تمنياتو بالنجاح لالجتماع. .9

 (.2الرئيس عبد اهلل جول في المرفق رقم )ترد نسخة من نص رسالة فخامة  
 
عقب رسالة فخامة الرئيس عبد اهلل جول، ألقى معالي الدكتور جودت يمماز كممة أمام االجتماع.  .10

وتطرق معالي الدكتور جودت يمماز إلى أحدث التطورات التي طرأت عمى ساحة االقتصاد العالمي، 
 ترة، باعتبارىا مجموعة واحدة. واألداء االقتصادي لمبمدان األعضاء في ىذه الف
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ذكر معالي الدكتور جودت يمماز أن دور البمدان النامية في االقتصاد العالمي يتنامى في العقود  .11
األخيرة. وأشار إلى أن النمو في إجمالي الناتج المحمي في البمدان النامية قارب ضعف ما حققتو البمدان 

 . 2011و 2001في الفترة ما بين المتقدمة من نمو في إجمالي ناتجيا المحمي 
 
في ىذا الصدد، شدد معالي الدكتور جودت يمماز عمى ما لمبمدان النامية من أىمية كبرى،  .12

وأوضح أن التغير في المحور االقتصادي العالمي سوف ينعكس في توزيع االستثمارات األجنبية المباشرة 
عن أنو بالرغم من االنتكاسات التي شيدىا  عمى المستوى العالمي. وأعرب معالي الدكتور جودت يمماز

االقتصاد العالمي، فإن أداء الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كان جيدا نسبيا، إذ إنيا بعد 
انقضاء األزمة حققت معدالت نمو في أنشطة التصدير أعمى من المعدالت العالمية. من جانب آخر، 

ن عددا كبيرا من صادرات البمدان األعضاء في الكومسيك ال يزال شدد معالي الدكتور يمماز كذلك عمى أ
قائما عمى المواد الخام والمنتجات الزراعية المحدودة. وشدد معالي الدكتور يمماز عمى أىمية التنوع في 

 الصادرات والعالمات التجارية، وعمى أىمية مواءمة تنافسية ىياكل اإلنتاج. 
 
رؤى متعمقة بشأن اآلليات الجديدة التي توفرىا استراتيجية  قدم معالي الدكتور جودت يمماز .13

دارة دورة المشروعات. وأوضح أن الدعوات لممشروع األول سيتم  الكومسيك، وىي فرق عمل الكومسيك وا 
، وأنو يتوقع رؤية مقترحات المشروعات من الدول األعضاء، التي 2013إطالقيا في سبتمبر/أيمول 
 ا بين الدول األعضاء. ستوطد أواصر التعاون فيم

 
اختتم معالي الدكتور جودت يمماز رسالتو معربا عن خالص تمنياتو بأن يسيم االجتماع التاسع  .14

 والعشرون لمجنة المتابعة في وصل األخوة وبسط الرخاء في األمة اإلسالمية.
 (.  3)يرد نص كممة معالي الدكتور جودت يمماز في المرفق رقم 

 
دارزي، مدير إدارة الشؤون االقتصادية لألمانة العامة لمنظمة التعاون  تال السيد غالم حسين .15

اإلسالمي، رسالة معالي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغمو، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
عمى االجتماع.  وفي رسالتو، طمب معالي البروفيسور أكمل الدين  إحسان أوغمو من أعضاء المجنة دعم 

تمف المبادرات واآلليات من أجل زيادة التجارة البينية فيما بين البمدان األعضاء في منظمة التعاون مخ
اإلسالمي، ليس في إطار رفع حواجز التعريفات الجمركية فحسب بل أيضا في مجال التدابير غير 

ا في كل برامج الجمركية. وشدد معالي األمين العام عمى ضرورة صياغة آليات لمتنفيذ يمكن العمل بي
منظمة التعاون اإلسالمي، وكذا لمقضية الميمة المتعمقة بتعبئة األموال الالزمة لممشروعات المحددة. وأكد 

التوسع في المشروعات الممولة مصرفيا بغية معالي األمين العام عمى أىمية ترسيخ الممكية الوطنية و 
 ركاء اإلقميميين.تعزيز الثقة والمشاركة وتعاون المانحين الدوليين والش

 (.4)ترد نسخة من نص رسالة معالي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغمو في المرفق رقم 
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ثم توجو رؤساء الوفود بكمماتيم لالجتماع، من جميورية باكستان اإلسالمية، ودولة قطر،  .16
الي، وودولة وجميورية إيران اإلسالمية، وجميورية موجميورية مصر العربية، وجميورية الكاميرون، 

فمسطين، ودولة الكويت، والمممكة العربية السعودية. وقد أعربوا عن خالص شكرىم وتقديرىم لمجميورية 
التركية، رئيسًا وحكومة وشعبًا، لما قدموه من دعم متواصل من أجل تحقيق التعاون االقتصادي والتجاري 

باإلضافة إلى حسن الضيافة والترتيبات فيما بين البمدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ىذا 
الممتازة التي أعّدت لالجتماع. وأعرب الوفود عن آرائيم فيما يتعمق بأىمية توطيد أواصر التعاون 

 االقتصادي والتجاري التي تتم تحت مظمة الكومسيك.
 

 فعاليات عمى هامش االجتماع
 
الجتماعات، بمشاركة مؤسسات انعقد االجتماع الثاني والعشرون لمجنة الدورة عمى ىامش ا .17

 منظمة التعاون اإلسالمي المعنية. 
 (.5)ترد نسخة من تقرير االجتماع الثاني والعشرين لمجنة الدورة  في المرفق رقم  

 
 جمسات العمل:

 
ترّأس جمسات العمل المنبثقة عن االجتماع معالي األستاذ أحمد يمان، نائب وكيل وزارة التنمية  .18

 التركية.بالجميورية 
 
 وافقت المجنة باإلجماع عمى اعتماد جدول أعمال االجتماع. .19

 (.6)ترد نسخة من جدول أعمال المجنة في المرفق رقم 
 

 من جدول األعمال(  2عرض عن استراتيجية الكومسيك وتنفيذها )البند 
 
من الدول األعضاء أن تعمل من أجل تنفيذىا  طمبتالمجنة بتفعيل استراتيجية الكومسيك، و رحبت .20

 بما يتماشى واآلليات المتوافرة. 
 
المجنة كذلك من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تقدم دعميا الكامل لتنفيذ  طمبت .21

 االستراتيجية.
 
 تيجية.المجنة باجتماعات فرق العمل المعنية بمجاالت التعاون المحددة في االسترا رحبتكما  .22

 
المجنة عمما أيضا باإلعدادات التي تمت إلطالق البرنامج المتعدد السنوات في  أخذت .23

، من أجل تمويل مشروعات الكومسيك، وفي إطار آلية إدارة دورة المشروعات التي 2013سبتمبر/أيمول 
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من الدول األعضاء أن تقدم مقترحات مشروعاتيا إلى مكتب  وطمبتصاغتيا استراتيجية الكومسيك، 
 تنسيق الكومسيك. 

 
 من جدول األعمال(  3عرض عن تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي )البند 

 
من الدول األعضاء ومؤسسات  وطمبتالمجنة ما ُأحرز من تقدم في برنامج العمل العشري،  أقرت .24

 سالمي أن تكثف من جيودىا نحو تحقيق أىداف البرنامج. منظمة التعاون اإل
 
المجنة من الدول األعضاء أن تنفذ قرارات الكومسيك، وأن توقع وتصادق عمى االتفاقيات  طمبت .25

 في المجال االقتصادي.
 

من جدول  4التوسع في التجارة البينية فيما بين البمدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )البند 
 األعمال( 

 
المجنة باإلعدادات التي تمت من أجل االجتماع األول لفريق العمل المعني بالتجارة الذي  رحبت .26

حددتو استراتيجية الكومسيك، وموضوعو: "تعزيز صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول 
 20والمقرر أن ينعقد في األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: دور منظمات تشجيع التجارة"، 

 في أنقرة بالجميورية التركية. 2013يونيو/حزيران 
 
المجنة من الدول األعضاء التي سجمت اسميا لالنضمام إلى فريق العمل المعني بالتجارة  طمبت .27

 أن تشارك في ىذا االجتماع.
 
 نقاط اتصالياب فريق العمل المعني بالتجارة تخطرالمجنة من الدول األعضاء التي لم طمبت كما  .28

 أن تقوم بذلك، وأن تشارك بفاعمية في اجتماع الفريق األول. 
 

 أ( نظام األفضميات التجارية فيما بين البمدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 
المجنة بتوقيع بنين وموريتانيا عمى االتفاقيات الثالث لنظام األفضميات التجارية فيما بين رحبت  .29

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.البمدان 
 
المجنة بتوقيع السودان وكوت ديفوار والنيجر عمى بروتوكول خطة التعريفية التفضيمية، رحبت  .30

 واتفاقية قواعد المنشأ.
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المجنة بمصادقة جميورية إيران اإلسالمية عمى اتفاقية قواعد المنشأ، ومصادقة جميورية  رحبت .31
 لتعريفة التفضيمية، ومصادقة جيبوتي والكويت عمى اتفاقية اإلطار.جامبيا عمى بروتوكول خطة ا

 
بحمقة التدريب التي نظميا المركز اإلسالمي لتنمية التجارة حول  مع التقدير عمماالمجنة  أحيطت .32

رفع مستوى الوعي بنظام األفضميات التجارية فيما بين البمدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
 19-17فيذيين العاممين في وزارة التجارة بجميورية العراق، وذلك في بغداد في الفترة من وقدميا لمتن
 .2013مارس/آذار 

 
بأنشطة المساعدات الفنية التي يضطمع بيا المركز اإلسالمي لتنمية  مع التقدير عمماالمجنة  أخذت .33

التجارة، السيما تنظيم ندوات حول اتفاقية نظام األفضميات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة 
وفي  2012مارس/آذار  14-13التعاون اإلسالمي بغية رفع مستوى الوعي والتدريب، وذلك في ليبيا من 

الندوة المعنية برفع مستوى الوعي بعمما المجنة أحاطت . كما 2012مايو/أيار  15-14من الكويت 
والتدريب بشأن اتفاقية نظام األفضميات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 في فمسطين. 2013يونيو/حزيران  12-10المزمع عقدىا من 
 

المجنة الدول  حثتالمجنة بالقرارات الميمة الصادرة عن الدورة الثامنة والعشرين لمكومسيك،  تذّكر. إذ 34
األعضاء التي صادقت عمى بروتوكول التعريفة التفضيمية أن تحيط أمانة لجنة المفاوضات التجارية 

مى الدول األولى بأقساط التخفيض السنوية المحددة، مقرونة بقائمة بالمنتجات والنسب السارية المطبقة ع
 .2003/تشرين األول أكتوبر 1بالرعاية، في 

 
المجنة كذلك الدول األعضاء التي صادقت عمى قواعد المنشأ عمى أن تقوم باستكمال ما  حثت .35

دارية، بما في ذلك طباعة شيادة المنشأ الخاصة بنظام األفضميات  يمزم من إجراءات تشريعية داخمية وا 
رسال نماذج األختام لألمانة العامة لمجنة ا لمفاوضات التجارية التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، وا 

 التجارية ألمانة لجنة المفاوضات التجارية.
 

المجنة مجددا من البمدان األعضاء التي لم تقم بعد بالتوقيع أو المصادقة عمى اتفاقيات نظام طمبت  .36
األفضميات التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي، والسيما اتفاقية اإلطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيمية 

 األفضميات التجارية )بريتاس(، وقواعد المنشأ، إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. الخاصة بنظام
 

المجنة من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصمة )األمانة العامة لمنظمة التعاون  طمبت .37
اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة( تعزيز جيودىا الرامية إلى زيادة 

بنظام األفضميات  وعي الدول األعضاء، وكذلك التكتالت التجارية اإلقميمية المؤلفة من الدول األعضاء،
 التجارية فيما بين البمدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي.
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بأن تطبيق نظام األفضميات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة  عمما  المجنة  أحيطت .38
 عممية المصادقةأن تستكمل عشر دول عمى األقل من الدول األعضاء  يتوقف عمىالتعاون اإلسالمي 

، فاقيات الثالثة لنظام األفضميات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميعمى االت
لم يتم تفعيمو المجنة أن نظام األفضميات التجارية  أكدتقوائم االمتياز الخاص بيا. كما وأن تقدم كذلك 

 ةسالفاالتفاقيات الثالثة عممية المصادقة عمى تسع دول من الدول األعضاء ىي التي استوفت  نألنظرًا 
  وتقديم قوائم االمتياز. الذكر

 
المجنة من لجنة المفاوضات التجارية أن تنظر في أمر انعقادىا عند استيفاء عدد الدول  طمبت .39

األعضاء التي صادقت عمى االتفاقيات الثالث لنظام األفضميات التجارية فيما بين البمدان األعضاء في 
 ارية.منظمة التعاون اإلسالمي، لقوائم االمتيازات إلى األمانة العامة لمجنة المفاوضات التج

 
 ب( المعارض التجارية اإلسالمية

 
 المعرضالمجنة عن تقديرىا الستضافة دولة اإلمارات العربية المتحدة )إمارة الشارقة(  أعربت .40

 األول كانون/ديسمبر12-10 في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء لمدول الحالل لألغذية األول
رحبت ، وذلك بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وغرفة الشارقة لمتجارة والصناعة؛ و 2012

المجنة بالعرض الذي قدمتو دولة اإلمارات العربية المتحدة )إمارة الشارقة( الستضافة المعرض الثاني 
، 2013ون األول ديسمبر/كان 18-16لألغذية الحالل لمدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 

الدول األعضاء أن وحثت المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وغرفة الشارقة لمتجارة والصناعة،  بالتعاون مع
 تشارك بفاعمية في ىذا المعرض.

 
المجنة عن تقديرىا لحكومة مممكة المغرب والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة لتنظيم   أعربت .41

أبريل/نيسان  14-11المعرض األول لمحرف اليدوية لمدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، في 
 في الدار البيضاء. 2013
 

ية غينيا، وجميورية المجنة بالعروض المقدَّمة من جميورية إيران اإلسالمية، وجميور رحبت  .42
عشر والخامسة عشر والسادسة عشر ات الرابعة العراق، والمممكة العربية السعودية الستضافة االجتماع

والسابعة عشر لممعارض التجارية لمدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك في األعوام 
المشاركة الفاعمة في ىذه  الدول األعضاء عمىوحثت عمى التوالي،  2019و 2017و 2015و 2013

 المعارض.
 



OIC/COMCEC-FC/29-13/REP                                                                                      

14 

ممعرض السادس لمصناعة األنشطة الزراعية سمطنة عمان ل المجنة عن تقديرىا الستضافة أعربت .43
، في مسقط 2013مايو/أيار  16-13والتجارية لمدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، في 

 لتجارة وشركة الشمس.بسمطنة عمان، وذلك بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية ا
 

الثاني لمصحة لمدول المعرض المجنة بالعرض المقدم من جميورية السنغال الستضافة رحبت  .44
في دكار، وذلك بالتعاون مع المركز  (OIC Health Expo)األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" 

الدول حثت ، كما 2014اإلسالمي لتنمية التجارة، والمركز الدولي لمتجارة الخارجية بالسنغال في عام 
 األعضاء عمى المشاركة بفاعمية في ىذا المعرض.

 
ات المجنة من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة إقامة المزيد من المعارض الخاصة بالقطاع طمبت .45

 ومواصمة االستفادة من الخبرات المينية في ىذه األنشطة.
 

المجنة من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة البحث في أساليب ووسائل جديدة لتحسين  طمبت .46
مضمون معارضو التجارية، بالتعاون مع الجيات المعنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 يع أنحاء العالم. اإلسالمي، بيدف جذب الزائرين من جم
 

عمى تضمين "إدارة المعارض  المجنة شكرىا إلى اتحاد الغرف وتبادل السمع في تركياأزجت  .47
المؤسسة اإلسالمية البنك اإلسالمي لمتنمية )– اتحاد الغرف وتبادل السمع في تركيالمغرف" تحت برنامج 
وأكاديمية الغرفة بغية تبادل خبراتو مع  راعةالغرفة إلسالمية لمتجارة والصناعة والز -الدولية لتمويل التجارة(

 الدول األعضاء والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة.
 

المجنة من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن ترفع إلى دورات الكومسيك  تقارير سير  طمبت .48
دول العمل بصورة منتظمة حول المعارض التجارية والسياحية وغيرىا من المعارض المتخصصة بال

 األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي.
 

بالمعارض األخرى المقرر أن ينظميا المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، كما  عمماالمجنة أخذت  .49
 من الدول األعضاء المشاركة في ىذه الفعاليات. طمبت

 (7المرفق رقم )ترد نسخة من قائمة المعارض المقرر أن ينظميا المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في  
 

الخريطة االسترشادية الخاصة بتعزيز التجارة البينية فيما بين البمدان األعضاء في منظمة التعاون ج( 
 اإلسالمي

بتقرير "االجتماع الخامس لمفريق التشاوري المعني بتعزيز التجارة فيما بين  عمما  المجنة  أحاطت .50
- 27البمدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"، والذي عقد في الدار البيضاء، بالمممكة المغربية في 

 .2013فبراير/شباط  28
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اعمة من المؤسسات التابعة المجنة من الفريق التشاوري االضطالع بأعمالو مع المشاركة الفطمبت  .51

لمنظمة التعاون اإلسالمي، وبما يتماشى مع القرارات ذات الصمة الصادرة عن الكومسيك، وكذا وفقا 
 لمميام المسندة إلييا.

 
المجنة عن تقديرىا لحكومة المممكة المغربية، ولممركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة  أعربت .52

ضطالعيا باستضافة، وتنظيم "المنتدى رفيع المستوى لمنظمة التعاون اإلسالمي البنك اإلسالمي لمتنمية ال
في الدار البيضاء الشباك الواحد لتعزيز التعاون االقتصادي اإلقميمي" بشأن تيسير التجارة ومبادرة 

 .2013فبراير/شباط  26 - 25)المممكة المغربية( من 
 

جميورية التركية، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، المجنة عن تقديرىا لكل من حكومة ال أعربت .53
ومجموعة البنك اإلسالمي لمتنمية والمعيد التركي لبراءات االختراع لتنظيميا لممنتدى المنعقد بشأن 

في أنقرة، بالجميورية التركية،  2012نوفمبر/تشرين الثاني  9-8سياسات الممكية الصناعية في 
 وكالة التنسيق والتعاون الدولية التركية.ية لمممكية الفكرية و باالشتراك مع المنظمة العالم

 
المجنة بدعوة المممكة المغربية باستضافة المنتدى المعني بتحديد تكاليف البحث والتطوير، رحبت  .54

واالبتكارات التكنولوجية والممكية الفكرية فيما بين البمدان األعضاء، والذي سينظمو المركز اإلسالمي 
المنظمة العالمية لمممكية الفكرية باالشتراك مع  المكتب المغربى لمممكية الصناعية والتجاريةالتجارة و  لتنمية

في ذلك  البمدان األعضاء عمى المشاركة بفعالية وحثت، 2013يوليو/تموز  5-4في الدار البيضاء من 
 المنتدى. 

 
المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالبيانات المجنة من الدول األعضاء االستمرار في تزويد طمبت  .55

 المتعمقة بإحصائيات التجارة واالستثمار وقواعدىما التنظيمية.
 

 د(  المساعدة الفنية المتعمقة بمنظمة التجارة العالمية
المجنة الجميورية التركية، ومجموعة البنك اإلسالمي لمتنمية، والمركز اإلسالمي لتنمية شكرت  .56

قياميا بتنظيم الدورات التدريبية والندوات المتعمقة بمنظمة التجارة العالمية لصالح الدول  التجارة عمى
 األعضاء. 

 
المجنة البنك اإلسالمي لمتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة إلى االستمرار في تقديم دعت  .57

 التجارة العالمية. المساعدة الفنية لمدول األعضاء فيما يتعمق بالقضايا المرتبطة بمنظمة
 

 المجنة بانضمام جميورية طاجيكستان لمنظمة التجارة العالمية.رحبت  .58
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 ه( األنشطة المتعمقة بتمويل التجارة
 

بأنشطة تمويل التجارة الخاصة بمجموعة البنك اإلسالمي لمتنمية وحشد األموال  عمما  المجنة أحاطت  .59
نسبة الـ من السوق الدولي بغية تمويل عمميات التجارة بالدول األعضاء، مما يسيم بدوره في تحقيق 

 % المستيدفة لمتجارة البينية فيما بين البمدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.20
 

 ( المجنة من مجموعة البنك اإلسالمي لمتنمية )المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة طمبت .60
صكوك ائتمانية جديدة تغطي كل من التمويل المتوسط والطويل األجل لمسمع شبو النظر في تطوير 

 الرأسمالية والرأسمالية.
 

 ر لمبمدان اإلسالميةو( األنشطة ذات الصمة بالتجارة لمعهد التوحيد القياسي والمعايي
 

المجنة بتحقق المزيد من البروز لمعيد التوحيد القياسي والمعايير لمبمدان اإلسالمية، وأعربت  رحبت .61
عن تقديرىا لممعيد لتنظيمو ألنشطة بناء القدرات في نطاق تخصصو بغية المساىمة في توسيع نطاق 

 التعاون اإلسالمي.التجارة البينية فيما بين البمدان األعضاء في منظمة 
 

 9- 8المجنة بتنظيم منتدى معيد التوحيد القياسي والمعايير لمبمدان اإلسالمية من  رحبتكما  .62
في أنطاليا، بالجميورية التركية بوصفو منبرًا لجمع الخبراء والمينيين في  2012نوفمبر/تشرين الثاني 

 مجاالت التوحيد القياسي، واالعتماد والمعايير.
 

المجنة كذلك بإنشاء سبع لجان فنية، وكذا لجنة اعتماد ولجنة لمتوحيد القياسي، تحت رعاية  رحبت .63
معيد التوحيد القياسي والمعايير لمبمدان اإلسالمية، مما سيسرع بدوره من وتيرة تطوير توحيد المعايير 

ت التابعة لمنظمة الدول األعضاء والمؤسسا دعتواالعتمادات والمقايس في البمدان األعضاء، كما 
 التعاون اإلسالمي لمساندة أنشطة معيد التوحيد القياسي والمعايير لمبمدان اإلسالمية.

 
المجنة بعضوية كل من فمسطين والمممكة العربية السعودية وبوركينا فاسو ومصر ولبنان  رحبت .64

 وأفغانستان في معيد التوحيد القياسي والمعايير لمبمدان اإلسالمية.
 

المجنة من الدول األعضاء التي لم تبادر بعد باالنضمام إلى معيد التوحيد القياسي والمعايير  طمبت .65
 لمبمدان اإلسالمية أن يبادر بذلك بغية االستفادة من الخدمات التي يوفرىا المعيد.
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 من جدول األعمال( 5النهوض بالنقل واالتصاالت )البند 
 

مارس/آذار  28المجنة بانعقاد االجتماع األول لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل يوم  رحبت .66
 في أنقرة. 2013

 
المجنة من الدول األعضاء التي لم تبادر بعد بإخطار مكتب تنسيق الكومسيك بنقاط االتصال  طمبت .67

ركة بفعالية في االجتماع الثاني عمى المشا وشجعتهاالخاصة بيا التي تتعمق بفريق العمل المعني بالنقل ، 
 .2013لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل المزمع انعقاده خالل الربع األخير من عام 

 
مشروع خط سكك حديد المجنة بالتطورات األخيرة المتعمقة بدراسات ما قبل الجدوى حول رحبت  .68

عاون بين منظمة التعاون اإلسالمي بورسودان التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في إطار الت -داكار
المجنة من الدول األعضاء المشاركة رفع الوثائق ذات الصمة حول القطاعات  طمبتواالتحاد اإلفريقي. و

الوطنية المعنية بخطوط سكك الحديد وذلك بغية اتخاذ المزيد من اإلجراءات قبل االنعقاد المرتقب ألحد 
 مؤتمرات المانحين حول ىذا المشروع.

 
 من جدول األعمال( 6)البند  تنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي

 
المجنة بانعقاد االجتماع األول لفريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة تحت عنوان "اتجاه  رحبت .69

 2013إبريل/نيسان  25جديد في تنمية السياحة المستدامة: السياحة المجتمعية في منطقة الكومسيك" في 
 في أنقرة. 

 
المجنة من الدول األعضاء التي لم تبادر بعد بإخطار مكتب تنسيق الكومسيك بنقاط االتصال  طمبت .70

عمى المشاركة بفعالية في االجتماع  وشجعتهاالخاصة بيا فيما يتعمق بفريق العمل المعني بالسياحة، 
 .2013ر من عام الثاني لفريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة المزمع انعقاده خالل الربع األخي

 
لمقطاع الخاص لمنظمة التعاون  بتقرير "االجتماع األول لمنتدى السياحة عمما  المجنة  أحاطت .71

في إزمير، بالجميورية التركية،  2012ديسمبر/كانون األول  8-7الكومسيك" المنعقد في /اإلسالمي
من الدول األعضاء تشجيع ممثمي القطاع الخاص في قطاع السياحة عمى المشاركة بفعالية في  وطمبت

 .2013االجتماع الثاني لممنتدى المزمع انعقاده في ديسمبر/كانون األول 
 

المجنة بعرض جميورية جامبيا باستضافة االجتماع الثامن لمؤتمر وزراء السياحة اإلسالمي  رحبت .72
الدول األعضاء عمى المشاركة بفعالية في ىذا  وحثتفي بانجول،  2013كانون األول ديسمبر/ 5-3في 

 االجتماع.
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المجنة عن تقديرىا لمجميورية التركية لتنظيميا برنامج تدريبي حول "إدارة الفنادق ومشروعات  أعربت .73
، تماشيًا مع القرار في أنطاليا، بالجميورية التركية 2013إبريل/نيسان  20-16الشركات السياحية" في 

 المجنة الدول األعضاء إلى تنظيم برامج مماثمة. ودعتذي الصمة لمدورة الثامنة والعشرين لمكومسيك. 
 

تنمية السياحة المستدامة في شبكة حدائق المجنة من الدول األعضاء المشاركة وضع مشروع طمبت  .74
ت برامج التنمية الخاصة بيا التي تقدميا إلى ومحميات عابرة لمحدود في غرب أفريقيا عمى قائمة أولويا

المانحين ثنائي ومتعددي األطراف، وكذا رفع المشروعات المتعمقة بالقطاعات الوطنية إلى االجتماع القادم 
المجنة من  طمبتلمجنة تسيير المشروع، وذلك بغية تيسير تعبئة المدخرات الالزمة لتمويل المشروع. كما 

عالقات يم تربط لذينوامجموعة البنك اإلسالمي لمتنمية، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومركز أنقرة، 
 بمنظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة دعم ما تبذلو من جيود في ىذا الصدد.

 
 األعمال( من جدول 7)البند  زيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي

 
 6المجنة باالجتماع األول لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة المزمع انعقاده في  رحبت .75

في أنقرة تحت عنوان ""زيادة اإلنتاجية الزراعية في منطقة الكومسيك: تحسين قدرات  2013يونيو/حزيران 
المعنية بالزراعة أن تتأكد من الدول األعضاء التي سجمت في مجموعة عمل الكومسيك  وطمبتالري"، 

 من مشاركة مؤسساتيا ذات الصمة في ىذا االجتماع.
 

المجنة من الدول األعضاء التي لم تخطر مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالزراعة بنقاط  طمبت .76
 االتصال الخاصة بيا، أن تبادر بذلك، وأن تشارك في االجتماع األول ليا. 

 
المجنة بجيود الجميورية التركية ومركز أنقرة في تنظيم دورات تدريبية حول مختمف الجوانب  رحبت .77

الفنية، والزراعية والخاصة باألمن الغذائي في الدول األعضاء، وذلك في إطار برنامج بناء القدرات 
 الزراعية لمنظمة التعاون اإلسالمي.

 
م اجتماع مجموعة خبراء الحكومات  بغية االنتياء المجنة بعرض جميورية كازاخستان لتنظي رحبت .78

-11من الوثيقة التأسيسية لمؤسسة األمن الغذائي التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في كازاخستان من 
 من الدول األعضاء أن تشارك بفعالية في ىذا االجتماع.  وطمبتفي أستانا، ،  2013يونيو/حزيران  13
 

ورية السنغال باستضافة المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التعاون اإلسالمي المجنة بعرض جمي رحبت .79
 في داكار. 2013نوفمبر/تشرين الثاني  16-14حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية في 
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 21-18إذ تأخذ في االعتبار مواعيد الدورة التاسعة والعشرين لمكومسيك المزمع عقدىا في  .80
المجنة من حكومة جميورية السنغال النظر في تغيير مواعيد المؤتمر  طمبت، 2013 نوفمبر/تشرين الثاني

 حتى يتسنى لمدول األعضاء المشاركة فيو بفعالية.
 

 من جدول األعمال( 8القضاء عمى الفقر )البند 
 

المجنة باالجتماع األول لفريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر، المقرر عقده  رحبت. 81
تحت عنوان "تعزيز القدرة اإلنتاجية لمفقراء في الدول  2013يونيو/ حزيران عام  27في أنقرة يوم 

ء التي المجنة من الدول األعضا وطمبتاألعضاء بالكومسيك من خالل النيوض برأس المال البشري"، 
سجمت بالفعل في فريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر ضمان مشاركة المؤسسات 

 المعنية لدييا في ىذا االجتماع.
 

المجنة كذلك من الدول األعضاء، التي لم تخطر نقاط االتصال المعنية بفريق عمل الكومسيك  طمبت. 82
 وتشارك في االجتماع األول لفريق العمل. در بيذاتباالمعني بالتخفيف من حدة الفقر لدييا، أن 

 
 صندوق التضامن اإلسالمي لمتنمية والبرنامج الخاص لتنمية أفريقياأ( 
 

صندوق التضامن طمبيا إلى الدول األعضاء التي قدمت تعيدات أمام من جديد المجنة أكدت . 83
من تمويل مشروعات أكثر في الدول األعضاء  يتمكن الصندوقاإلسالمي لمتنمية أن تفي بالتزاماتيا ل

 والمجتمعات واألقميات اإلسالمية.
 

المجنة بالمبادرات التي قدميا صندوق التضامن اإلسالمي لمتنمية من أجل بذل وتكثيف  رحبت. 84
 الجيود الرامية إلى تعبئة الموارد والمناصرة.

 
المي لمتنمية من أجل تعبئة الموارد من مختمف المجنة كذلك بالجيود التي يبذليا البنك اإلس رحبت. 85

 مؤسسات التمويل لتنفيذ البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا.
 

بالمبادرة التي قدمتيا مجموعة البنك اإلسالم لمتنمية من أجل صياغة خطة عمل  عمماالمجنة  أخذت. 86
 لتسييل التنفيذ الفعال لممشروعات وتقييم فعالية البرامج.

 
 القطن الخاص بمنظمة التعاون اإلسالميبرنامج ب( 

 
المجنة عن شكرىا إلى الجميورية التركية لتنظيميا االجتماع السادس لمجنة التسييرية الخاصة  أعربت. 87

 في أنقرة. 2013أبريل/ نيسان  3بخطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي بشأن القطن يوم 
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من مجموعة طمبت المجنة الشكر إلى البنك اإلسالمي لمتنمية لتمويمو بعض المشروعات كما  أزجت. 88

البنك اإلسالمي لمتنمية االنتياء من النظر في باقي المشروعات التي ُقدَِّمت من خالل القنوات المالئمة 
 لمحصول عمى الدعم المالي.

 
سالمي لمتنمية أن تقدم تقارير سير العمل بشكل طمبيا إلى مجموعة البنك اإل من جديدالمجنة أكدت . 89

 منتظم إلى اجتماعات الكومسيك حول وضع المشروعات التي يتم النظر فييا من أجل التمويل.
 

المجنة بتنظيم الجميورية التركية برنامجًا لبناء القدرات في مجال القطن لمخبراء من أفغانستان  رحبت. 90
 في معيد نازيمي لبحوث القطن. 2013يونيو/ حزيران  3يستمر لمدة أسبوعين بداية من يوم 

 
في الدول  المجنة عمما مع التقدير بالجيود التي يبذليا مركز أنقرة لتنظيم دورات تدريبية أخذت. 91

األعضاء حول عدة جوانب متعمقة بالقطن، وذلك في إطار برنامج تدريب القطن بمنظمة التعاون 
المجنة مراكز التميز المعنية بأبحاث القطن عمى تعزيز التعاون مع مركز أنقرة لتنفيذ  وحثتاإلسالمي. 

 ىذه الدورات التدريبية.
 
 لمدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي( البرنامج الخاص بالتعميم والتدريب المهني ج
 

المجنة مع التقدير بالجيود المتواصمة التي يبذليا مركز أنقرة من أجل إنشاء وتنفيذ برامج  أخذت. 92
ودورات تدريبية متنوعة لبناء القدرات في العديد من المجاالت ونقاط االىتمام لمدول األعضاء في إطار 

لتدريب الميني لمدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من أجل البرنامج الخاص بالتعميم وا
 تعزيز قدرات الموارد البشرية وجودتيا في ىذه البمدان.

 
المجنة من مركز أنقرة والبنك اإلسالمي لمتنمية مواصمة وضع وتنفيذ مشروعات ومبادرات  طمبت. 93

التدريب الميني لمدول األعضاء في منظمة التعاون جديدة في إطار البرامج الفرعية الخاصة بالتعميم و 
المجنة كذلك الدول األعضاء أن تشارك في البرامج المتنوعة لبناء القدرات التي  وناشدتاإلسالمي، 

ينظميا مركز أنقرة في إطار البرنامج الخاص بالتعميم والتدريب الميني لمدول األعضاء في منظمة 
البرامج، وذلك من خالل تنشيط الدور الذي تمعبو نقاط االتصال  التعاون اإلسالمي، وأن تدعم ىذه

 الوطنية في ىذا البرنامج اليام.
 

المجنة عمما مع التقدير بالجيود المبذولة من ِقَبل مركز أنقرة ومجموعة البنك اإلسالمي لمتنمية  أخذت. 94
من أجل إتمام الدراسة الشاممة تحت عنوان "إدارة الكوارث الطبيعية والصراعات في الدول األعضاء 

 رتيا التاسعة والعشرين.بمنظمة التعاون اإلسالمي: نيج متكامل"، التي سيتم تقديميا إلى الكومسيك في دو 
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المجنة عمما كذلك بالجيود المبذولة من ِقَبل مركز أنقرة ومجموعة البنك اإلسالمي لمتنمية من  أخذت. 95
 2013يونيو/ حزيران  28إلى  26أجل تنظيم ورشة عمل حول "الحمول االبتكارية لمحد من الفقر" من 

 في أنقرة.
ت والتدريبات المقرر أن ينظميا مركز أنقرة تحت البرنامج الخاص )ترد نسخة من قائمة برامج بناء القدرا

 (8بالتعميم والتدريب الميني لمدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المرفق رقم 
 

 من جدول األعمال( 9توطيد أواصر التعاون المالي )البند 
 

المجنة بتنظيم االجتماع األول لفريق العمل المعني بالتمويل التابع لمكومسيك، والمقرر عقده  رحبت. 96
المجنة من الدول األعضاء، التي لم تقم بإخطار  طمبتفي أنقرة. كما  2013في النصف الثاني من 

تتمكن مكتب تنسيق الكومسيك بنقاط االتصال الخاصة، بيا أن تبادر بذلك في أقرب وقت ممكن حتى 
 من المشاركة في ىذا االجتماع.

 
 التعاون بين البورصات (أ 

المجنة عمى االنجازات التي حققيا منتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي نحو توطيد  أكدت. 97
الدول األعضاء إلى أن تشارك بفعالية في  دعتأواصر التعاون بين بورصات الدول األعضاء، كما 

 نتدى.االجتماعات التي يعقدىا الم
 

المجنة من  طمبت. إذ تذكر بالقرار ذي الصمة الذي خرجت بو الكومسيك في دورتيا الثامنة والعشرين، 98
الالزم لمترويج لمؤشر ستاندرد أند بورز  كل من الدول األعضاء والبنك اإلسالمي لمتنمية تقديم الدعم

 لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك في البمدان األعضاء.
 

المجنة بالعرض الذي قدمتو بورصة اسطنبول الستضافة االجتماع السابع لمنتدى بورصات  رحبت. 99
، في اسطنبول، 2013الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والمزمع عقده في سبتمبر/أيمول 

 من الدول األعضاء المشاركة بفعالية في االجتماع. طمبتكما 
 

 لتنظيمية لسوق المالالتعاون فيما بين الجهات اب( 
 

المجنة عممًا باإلنجازات التي تم تحقيقيا في سياق منتدى الكومسيك التنظيمي ألسواق رأس  أخذت. 100
الدول األعضاء أن تقدم الدعم الالزم لألنشطة التي يضطمع بيا المنتدى وفريق العمل  ودعتالمال، 

 المعني بو.
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المجنة بالعرض المقدم من ىيئة أسواق رأس المال التركية الستضافة االجتماع الثاني  رحبت. 101
، في اسطنبول. 2013لمنتدى الكومسيك التنظيمي ألسواق رأس المال، المقرر عقده في سبتمبر/أيمول 

 المجنة الدول األعضاء إلى المشاركة بفعالية في االجتماع. دعتكما 
 

 وك المركزية والمؤسسات النقديةالتعاون فيما بين البنج( 
بالتعاون الوثيق بين  ورحبتالمجنة بالمخاوف السارية التي تتعمق بالوضع المالي العالمي،  أقّرت. 102

 البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في الدول األعضاء.
 

المجنة بالعرض المقدم من المممكة العربية السعودية الستضافة االجتماع الثالث عشر  رحبت. 103
نوفمبر/تشرين الثاني  28-27لمبنوك المركزية والمؤسسات المالية لمنظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من 

ى الدول ، في جدة. ومن المقرر أن يكون "أثر اإلصالحات التنظيمية المالية الدولية األخيرة عم2013
المجنة من الدول األعضاء أن  طمبتاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" عنوانًا لالجتماع. كما 

 تشارك بفعالية في االجتماع.
 

 من جدول األعمال( 10)البند  تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي
 

 اجتماعات القطاع الخاص  ( أ
المجنة عممًا باألنشطة التي نظمتيا الغرفة اإلسالمية لمتجارة والصناعة والزراعة لصالح  أحاطت. 104

القطاع الخاص داخل الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، بما في ذلك االجتماع السادس لمنتدى 
نون األول ديسمبر/كا 14-12سيدات األعمال في الدول اإلسالمية الذي تم عقده في مممكة البحرين من 

، وكذا برنامج التدريب الخاص بتنمية ريادة المشروعات لمدول األعضاء في منظمة التعاون 2012
 .2013مارس/آذار  20-18اإلسالمي الذي تم عقده في الشارقة، باإلمارات العربية المتحدة من 

 
المقرر تنظيميا في المجنة عممًا بأنشطة الغرفة اإلسالمية لمتجارة والصناعة والزراعة  أحاطت. 105

 ، كما أىابت بالقطاع الخاص داخل الدول األعضاء المشاركة في ىذه األنشطة.2013
الزراعة المقرر و )ترد نسخة من قائمة األنشطة التي تضطمع بيا الغرفة اإلسالمية لمتجارة والصناعة 

 (9في المرفق رقم  2013إقامتيا في عام 
 

ت بو وزارة الجمارك والتجارة بالجميورية التركية الستضافة ورشة المجنة باإلعالن الذي قامرحبت  -106
العمل حول "التعاون وتبادل الخبرات ببن ىيئات السجل التجاري في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

ممن الدول طمبت في أنقرة بالجميورية التركية، كما  2013سبتمبر/أيمول  12-11اإلسالمي" من 
 فاعمية في ورشة العمل.األعضاء المشاركة ب
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اإلعداد لجمسات تبادل وجهات النظر بشأن "زيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في البمدان 

 من جدول األعمال( 11األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )البند 
 

المجنة عممًا باإلعدادات الخاصة بجمسة تبادل وجيات النظر حول "تدفقات االستثمار  أخذت. 107
من الدول األعضاء المشاركة  وطمبتاألجنبي المباشر لمدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

مع  بفعالية في ورشة العمل التحضيرية المقرر لمكتب تنسيق الكومسيك ومركز أنقرة تنظيميا بالتعاون
 25-24مجموعة البنك اإلسالمي لمتنمية )المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات( في 

 في أنقرة، بالجميورية التركية. 2013سبتمبر/أيمول 
 

إلى  المجنة من الدولة األعضاء رفع تقاريرىا القطرية بشأن االستثمارات األجنبية المباشرة طمبت. 108
، وذلك بغية توزيعيا أثناء 2013أكتوبر/تشرين األول،  15مسيك في موعد أقصاه مكتب تنسيق الكو 

 الدورة التاسعة والعشرين لمكومسيك.
 
  الموضوعات التي يمكن طرحها في جمسة تبادل وجهات النظر لمدورة الثالثين لمكومسيك ( أ

المجنة عممًا بالموضوعات التالية المقترحة خالل الجمسة الوزارية لتبادل وجيات النظر لمدورة  أخذت. 109
 الثالثين لمكومسيك:

الموضوع األول: دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنمية قطاع السياحة بالدول                    
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

األعضاء بمنظمة                      دمات المالية اإلسالمية في الدولالخ الوصول إلى رتيسيني: الموضوع الثا
 التعاون اإلسالمي

الموضوع الثالث: تسييل عممية الحصول عمى تمويل تجاري في الدول األعضاء بمنظمة                     
 التعاون اإلسالمي

 الرسمي في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالميالموضوع الرابع: إدارة االقتصاد غير 
 الموضوع الخامس: تعزيز كفاءة المساعدات ووضع استراتيجيات وسياسات فاعمة لممساعدات 

 
 

المجنة من مركز أنقرة توزيع استبيانات عمى الدول األعضاء بغرض التعرف عمى آرائيا فيما طمبت . 110
ورفع تقرير بيا أمام الدورة التاسعة والعشرين لمكومسيك. ومن المقرر يتعمق بالموضوعات سابقة الذكر، 

أن يكون الموضوع الحاصل عمى أعمى أصوات ىو الموضوع المقترح لجمسة تبادل وجيات النظر أثناء 
 الدورة الثالثين لمكومسيك.
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 من جدول األعمال( 12)البند  عرض لمتمويل الجديد لمشروعات الكومسيك
 

بالعرض المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك حول مشروع التمويل  تقديرها عنالمجنة أعربت  .111
 الجديد لمكومسيك الذي أدخمتو استراتيجية الكومسيك.

 
المجنة باإلعدادات الخاصة بالدعوة األولى إلى تسميم المشروعات التي من المقرر إقامتيا  رحبت. 112

دورة المشروعات الجديدة لمكومسيك التي أدخمتيا استراتيجية في إطار آلية إدارة  2013في سبتمبر/أيمول 
 الكومسيك.

 
المجنة الدول األعضاء، وكذا المؤسسات ذات الصمة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى  دعت. 113

 تقديم مشروعاتيا إلى مكتب تنسيق الكومسيك خالل اإلطار الزمني المحدد.
 

نوفمبر/تشرين الثاني  21-18سعة والعشرين لمكومسيك )اسطنبول، مشروع جدول األعمال لمدورة التا
 من جدول األعمال( 13)البند  (2013

 
 المجنة رفع مشروع جدول األعمال إلى الكومسيك في دورتيا التاسعة والعشرين. قررت. 114

 (10)ترد نسخة من مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمكومسيك في المرفق رقم 
 

 تجديد عضوية أعضاء المكتب
 

المجنة من مكتب تنسيق الكومسيك إخطار الدول األعضاء التي تمثل حاليًا المناطق  طمبت. 115
الجغرافية الثالثة في المكتب بوصفيا نائبًا لمرئيس، أال وىي: جميورية مالي، وجميورية كازاخستان، ودولة 

قتيا بغية التقدم بترشيحات ألعضاء جدد لممكتب من قطر، أن تتشاور مع الدول األعضاء الواقعة في منط
 أجل التقرير بشأنيا أثناء انعقاد الدورة التاسعة والعشرين لمكومسيك(.

 
 شكر وتقدير

لمجيود التي بذلتيا كل من الجميورية التركية، بوصفيا  تقديرهاعن  وأعربتالمجنة الشكر أزجت  .116
الدولة المضيفة، والدول األعضاء، واألمانة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، 
ومجموعة البنك اإلسالمي لمتنمية، ومركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنمية  التجارة، والغرفة اإلسالمية 

لزراعة، ومعيد التوحيد القياسي لممعايير لمبمدان اإلسالمية، وجميع الشركاء المتعاونين لمتجارة والصناعة وا
 اآلخرين الذين أقاموا األنشطة الوارد ذكرىا في القسم الخاص بـ"جمسات العمل" في ىذا التقرير. 
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 الجمسة الختامية
نائب وكيل وزارة التنمية معالي الدكتور أحمد يمان، الختامية التي ترأسيا  جمستياخالل   .117

، اعتمدت المجنة التقرير الخاص بيا ومرفقاتو. وطمبت المجنة من مكتب تنسيق بالجميورية التركية
 الكومسيك أن تقوم بتمرير التقرير عمى الدول األعضاء، ورفعو أمام الدورة التاسعة والعشرين لمكومسيك.

 
معالي البروفيسور ارة الشئون االقتصادية، رسالة معالي السيد غالم حسين دارزي، مدير بإدقرأ . 118

أكمل الدين إحسان أوغمو، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي. وفي رسالتو، أعرب معالي البروفيسور 
أكمل الدين إحسان أوغمو عن خالص تقديره لمجميورية التركية، حكومة وشعبًا، لما قدمتو من شعور 

 معيود لكافة الوفود.الوفادة الحسن ضيافة و الكرم كذا لأخوي، و 
 

بمبادرة من رئيس وفد جميورية مالي، بعث المشاركون في االجتماع التاسع والعشرين لمجنة . 119
المتابعة المنبثقة عن الكومسيك بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى فخامة الرئيس عبد اهلل جول، رئيس 

رئيسًا لمكومسيك، وكذا لمجميورية التركية، حكومة وشعبًا، لما الجميورية التركية، لقيادتو الحكيمة بوصفو 
 أبدوه من كرم الضيافة وحسن الوفادة، ولما أعدوه من ترتيبات الستضافة االجتماع.

 
معالي األستاذ أحمد يمان، في كممتو الختامية، عن خالص شكره لما قام بو المشاركون من . أعرب 120

سيامات قّيمة.  وأكد عمى ما تم إحرازه من تقدم ىائل لتعزيز التعاون االقتصادي فيما بين مشاركة فاعمة وا 
الدول األعضاء، وعمى أىمية التوصيات التي أقرتيا لجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك، في اجتماعيا 
ذ سمط معالي األستاذ أحمد يمان الضوء عمى مدى أىمية التعاون المالي، وتحسين  التاسع والعشرين. وا 
مناخ االستثمار، وتشجيع تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة من أجل اقتصادات الدول األعضاء، 

معالي ونصيب دول الكومسيك البسيط من التدفقات العالمية لالستثمارات األجنبية المباشرة، فقد أكد 
اشرة إلى البمدان األعضاء "زيادة تدفقات االستثمارات األجنبية المبعمى مدى أىمية اختيار األستاذ يمان 

 مكومسيك.لجمسة تبادل وجيات النظر لمدورة التاسعة والعشرين ل عاً موضو  في منظمة التعاون اإلسالمي"
 

. اختتم معالي األستاذ أحمد يمان كممتو معربا عن شكره وامتنانو لوفود الدول األعضاء، وممثمي 121
ومكتب تنسيق الكومسيك، والمترجمين الفوريين، والمترجمين المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، 

 التحريريين، والعاممين اآلخرين الذين شاركوا في تنظيم االجتماع.
----------- 

------ 


