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 مقدمة
 

الغرض من هذه الوث�قة هو تقد�م معلومات مرجع�ة، واستعراض الوضع الراهن، �شأن مجاالت التعاون 
للجنة المتا�عة المنبثقة عن الكومس�ك، للكومس�ك و�رامجها ومشروعاتها، لعرضها على االجتماع الثالثین 

 في أنقرة، �الجمهور�ة الترك�ة. 2014مایو/أ�ار  7 - 8الذي سینعقد في 
 

تقدم الوث�قة معلومات مرجع�ة، وما یلزم من إجراءات، �شأن البنود المدرجة على مشروع جدول األعمال، 
عشر. ونظًرا ألن بنود جدول األعمال األخرى غن�ة عن الشرح، فلم  الثانيوذلك من البند الثاني إلى البند 

 یتم تضمینها في هذه الوث�قة.
 
تم وضع التقار�ر والدراسات التي ستوزَّع مع كل بند من بنود جدول األعمال على موقع الكومس�ك یس

 ).www.comcec.orgاإللكتروني: (
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 مشروع جدول األعمال المفصلبنود 
 

 البند الثاني
 تقر�ر حول استراتیج�ة الكومس�ك وتنفیذها

 
 حول استراتیج�ة الكومس�ك وتنفیذها -
 

التي اعتمدتها الدورة االستثنائ�ة الرا�عة لمؤتمر القمة اإلسالمي الذي انعقد  ،تم تفعیل استراتیج�ة الكومس�ك
 في مكة المكرمة، �المملكة العر��ة السعود�ة.  2014أغسطس/آب  14-15في 

 

تقوم استراتیج�ة الكومس�ك على ثالثة م�ادئ، أال وهي: تعز�ز القدرة على التنقل، وترسیخ التضامن، 
توجه هذه الم�ادئ جهود التعاون في مجاالت التعاون التال�ة: التجارة، والنقل، و والنهوض �الحوكمة. 

ل�ة للتنفیذ تقدم االستراتیج�ة آكما اعة، والتخفیف من حدة الفقر، والتمو�ل. واالتصال، والس�احة، والزر 
األداة األولى لتفعیل االستراتیج�ة هي آل�ة فر�ق العمل. تكفل االستراتیج�ة حیث إن  ؛محددة تحدیًدا جیًدا

جتماعات المشاركة الفاعلة والم�اشرة للخبراء في البلدان األعضاء في مجاالت التعاون، من خالل اال
ت�ادل الخبرات المنتظمة التي تعقدها فرق العمل. وتهدف فرق العمل إلى تقد�م المعارف ونشرها، وٕالى 

وتقر�ب الس�اسات ف�ما بین  ،كما تنشيء أرض�ة مالئمة إلیجاد أرض�ة تفاهم مشتركة ؛والممارسات الجیدة
 مجال التنم�ة.من أجل التصدي لما تواجهه من مشكالت مشتركة في  ،الدول األعضاء

 

تتضمن االستراتیج�ة دورة و أما األداة الثان�ة لتنفیذ استراتیج�ة الكومس�ك، فهي "إدارة دورة المشروعات". 
إدارة مشروعات تتسم �العمل�ة، حیث �مكن للبلدان األعضاء المشاِركة في فرق العمل أن تقدم مشروعاتها 

 المطلوب تمو�لها، �طر�ق المنح التي �قدمها مكتب تنسیق الكومس�ك. 
 

 جول، رئ�س . وقدم فخامة الرئ�س عبد هللا2013بدأت مرحلة تنفیذ استراتیج�ة الكومس�ك في عام 
 6-7الجمهور�ة الترك�ة ورئ�س الكومس�ك تقر�ًرا شامًال إلى القمة اإلسالم�ة الثان�ة عشر التي انعقدت في 

في القاهرة، حول ما ُأحرز من تقدم تحت مظلة الكومس�ك، وأخبر المشاركین في  2013فبرایر/ش�اط 
رئ�س القمة بتفاصیل اإلعدادات المتعلقة بتنفیذ القمة �شأن تفعیل استراتیج�ة الكومس�ك. كما أطلع فخامة ال

 استراتیج�ة الكومس�ك. 
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في إطار تنفیذ استراتیج�ة الكومس�ك، انعقد بنجاح االجتماعان األول والثاني لفرق العمل، �فضل المشاركة 
. وسیتم االنتهاء من االجتماعین الثالث والرا�ع لفرق عمل 2013الفاعلة للدول األعضاء في عام 

 ترد تفاصیل كل فر�ق من فرق العمل تحت بنود جدول األعمال ذات الصلة.و . 2014كومس�ك في عام ال
 

ف�ما یتصل �األداة الثان�ة لتنفیذ االستراتیج�ة، قامت إدارة دورة المشروعات ومكتب تنسیق الكومس�ك 
ن حول تمو�ل مشروع الكومس�ك الجدید، بهدف إطالع نقاط اتصال فرق عمل یبتنظ�م برنامجین تدر�بی
أق�م البرنامج األول و التي یجب أن تتضمنها الوثائق لتقد�م المشروعات. والعمل�ات الكومس�ك �التفاصیل 

في أنقرة، �الجمهور�ة الترك�ة؛ أما البرنامج الثاني، فقد تم تنظ�مه  2013أغسطس/آب  19-20في 
أت�حت الفرصة ؛ حیث في دكار �السنغال 2013أغسطس/آب  29األعضاء في غرب أفر�ق�ا في  للبلدان

 للمشاركین في برامج التدر�ب أن یتدر�وا على إعداد المشروعات.
 

،  وانتهت فترة تقد�م المشروع 2013سبتمبر/أیلول  2وهكذا، تم توج�ه الدعوة األولى للمشروع األول في 
. وأبدت الدول األعضاء، والمؤسسات ذات الصلة التا�عة 2013�ن الثاني في األول من نوفمبر/تشر 

لمنظمة التعاون اإلسالمي، اهتماًما كبیًرا �الدعوة للمشروع. وجرى اإلعالن عن القائمة النهائ�ة 
مشروًعا على  15على موقع الكومس�ك اإللكتروني، حیث حصل  2014مارس/آذار  9للمشروعات في 

ة من مكتب تنسیق الكومس�ك. وتم إطالق مرحلة التنفیذ للمشروعات في حفل حق الحصول على منح
في أنقرة. وسیتم توج�ه الدعوة الثان�ة، في إطار دورة إدارة  2014ن�سان  أبر�ل/ 2التوق�ع الذي س�قام في 

 .2014المشروعات، في سبتمبر/أیلول 
 

منظمة التعاون اإلسالمي في المجال إضافًة إلى ذلك، س�كون لجهود التعاون، التي تبذلها مؤسسات 
االقتصادي، أهم�ة خاصة في تحقیق أهداف استراتیج�ة الكومس�ك. في هذا المقام، وتماشً�ا مع القرار ذي 

على  في أنقرة 2013مایو/أ�ار  13التي انعقدت في  ،الصلة الصادر عن لجنة الدورة الثان�ة والعشر�ن
المتا�عة، أبلغت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي مكتب تنسیق هامش االجتماع التاسع والعشر�ن للجنة 
تنظم هذه ؛ حیث ج�ة الكومس�ك والنواتج المتوقعةأهداف استراتیو الكومس�ك عن قائمة أنشطتها، �ما یتفق 

 المؤسسات األنشطة التي ستساعد في تحقیق أهداف استراتیج�ة الكومس�ك. 
 

�ما ُأحرز من تقدم في تنفیذ استراتیج�ة الكومس�ك؛  ،في دورتها التاسعة والعشر�ن ،رحبت الكومس�ك
الس�ما اجتماعات فرق عمل الكومس�ك، وٕاطالق المشروع األول في إطار دورة إدارة المشروعات 

المؤسسات ذات   2014للكومس�ك. كما رحبت الكومس�ك في تلك الدورة �األنشطة التي ستنظمها في 
ا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي (مركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة، والبنك اإلسالمي الصلة الت

للتنم�ة، والغرفة اإلسالم�ة للتجارة والصناعة والزراعة، واالتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر، ومعهد التوحید 
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�رد على موقع الكومس�ك و مس�ك. الق�اسي والمعاییر للبلدان اإلسالمي)، تماشً�ا مع استراتیج�ة الكو 
اإللكتروني قائمة �أنشطة المؤسسات ذات الصلة والتا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي، �ما یتفق مع 

 ). www.comcec.orgاستراتیج�ة الكومس�ك (
 

س�قوم مكتب تنسیق الكومس�ك بإحاطة لجنة المتا�عة المنبثقة عن الكومس�ك، في  اإلجراءات المطلو�ة:
 اجتماعها الثالثین، حول استراتیج�ة الكومس�ك وتنفیذها. 

 
 

 البند الثالث
 تنفیذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي

 
ترفع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي �صورة دور�ة تقار�ر استعراض ما جرى تنفیذه من برنامج 
العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي، الذي اعتمدته الدورة االستثنائ�ة الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمي 

 .2005لعام 
 

لدورة التاسعة أثناء انعقاد ا ،لمنظمة التعاون اإلسالميوقد تم كذلك مناقشة تنفیذ برنامج العمل العشري 
التزامها بتحقیق أهداف برنامج العمل العشري لمنظمة على حیث أكدت الدورة مجدًدا  ؛والعشر�ن للكومس�ك

التعاون اإلسالمي، وناشدت الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ببذل الجهود الالزمة 
 مج. لبلوغ أهداف البرنا

 

من المتوقع أن تقوم األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بإحاطة لجنة المتا�عة اإلجراءات المطلو�ة: 
المنبثقة عن الكومس�ك، في اجتماعها الثالثین، حول ما ُأحرز من تقدم في تنفیذ برنامج العمل العشري 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي.
 
 

 البند الرا�ع
 البین�ة ف�ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التوسع في التجارة

 
تعرَّف التجارة �أنها مجال من مجاالت التعاون الواردة في استراتیج�ة الكومس�ك. وفي إطار تنفیذ 
استراتیج�ة الكومس�ك، عقد فر�ق العمل المعني �التجارة ثالثة اجتماعات إلى یومنا هذا. انعقد االجتماع 
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في أنقرة، وكان موضوعه "تشج�ع  2013یونیو/حز�ران  20فر�ق العمل المعني �التجارة في األول ل
صادرات المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". أما 

ة، في أنقر  2013أكتو�ر/تشر�ن األول  31االجتماع الثاني لفر�ق العمل المعني �التجارة، فقد انعقد في 
وكان موضوعه "تحسین سبل حصول المشروعات الصغیرة والمتوسطة على تمو�ل للتجارة في الدول 

ة و األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".  �رد على موقع الكومس�ك اإللكتروني الدراسات التحلیل�ة الُمَعدَّ
 جتماعات. خص�ًصا لهذه االجتماعات، وما یتصل بها من وثائق، �ما في ذلك محاضر هذه اال

 

في أنقرة،  2014فبرایر/ش�اط  27وانعقد االجتماع الثالث لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �التجارة في 
�الجمهور�ة الترك�ة، وكان موضوعه "ت�سیر التجارة البین�ة ف�ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي: النهوض �كفاءة اإلجراءات الجمرك�ة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". 

في فر�ق العمل المعني  دولة من الدول األعضاء التي سجلت اسمها 21حضر االجتماع ممثلو و 
�التجارة، وكذا ممثلو المركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة، والبنك اإلسالمي للتنم�ة/المؤسسة اإلسالم�ة الدول�ة 
لتمو�ل التجارة، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة (األونكتاد)، والمنظمة العالم�ة للجمارك، وشركة 

 لكترون�ة للتجارة والنقل)" (لتقد�م األدوات اإل2000"جاند 
 

ت�ادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحد�ات، في مجال 
اإلجراءات الجمرك�ة في بلدانهم. وقام المشاركون في االجتماع �النظر في الدراسات، والس�ما: "ت�سیر 

منظمة التعاون اإلسالمي: النهوض �كفاءة اإلجراءات  التجارة البین�ة ف�ما بین البلدان األعضاء في
اإلسالمي"، وتقر�ر الكومس�ك حول "اآلفاق المستقبل�ة التعاون الجمرك�ة في الدول األعضاء في منظمة 

" الذي أعده مكتب تنسیق الكومس�ك. وقد نشر مكتب تنسیق الكومس�ك ما خرج �ه 2014للتجارة لعام 
"محضر االجتماع الثالث لفر�ق العمل المعني �التجارة". ترد كل  االجتماع من نتائج، تحت اسم

 ) www.comcec.orgالمنشورات والعروض على الموقع اإللكتروني للكومس�ك (
 

، 2014أكتو�ر/تشر�ن األول  23سینعقد االجتماع الرا�ع لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �التجارة في 
وس�كون موضوعه "اتفاق�ات التجارة التفضیل�ة وجهود تحر�ر التجارة في الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي، مع التركیز الخاص على نظام األفضل�ات التجارة ف�ما بین الدول األعضاء في منظمة 

 . "التعاون اإلسالمي
 

�انعقاد االجتماعین األول والثاني لفر�ق عمل الكومس�ك  ،في دورتها التاسعة والعشر�ن ،رحبت الكومس�ك
المعني �التجارة، وأهابت الدول األعضاء �المشاركة الفاعلة في االجتماعین الثالث والرا�ع لفر�ق عمل 

 .2014الكومس�ك المعني �التجارة في 
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في  2013ون األول د�سمبر/كان 9-10كما انعقدت ورشة العمل حول الممارسات القانون�ة للمنافسة في 

اسطنبول. وستقوم تونس بتنظ�م ندوة عن س�اسات المنافسة في البلدان األعضاء، والمؤتمر الدولي المعني 
�األسواق الخارج�ة ف�ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، �التعاون مع المركز اإلسالمي 

 على التوالي. 2014�ن الثاني لتنم�ة التجارة، وذلك في یونیو/حز�ران ونوفمبر/تشر 
 

إضافًة إلى ذلك، انعقد في مجال التعاون هذا منتدى حول "أجهزة تشج�ع التجارة في الدول األعضاء في 
في  2014مارس/آذار  17-18منظمة التعاون اإلسالمي: تعز�ز أشكال التآزر مع القطاع الخاص"، في 

 الشارقة، دولة اإلمارات المتحدة.
 

و�رد أ�ًضا على جدول أعمال الكومس�ك عدة برامج ومشروعات مهمة، �غ�ة تعز�ز التعاون ف�ما بین الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التجارة. وف�ما یلي �عض البرامج المستمرة: نظام 

ارض التجار�ة األفضل�ات التجار�ة ف�ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والمع
اإلسالم�ة، والخر�طة االسترشاد�ة لتعز�ز التجارة، والمساعدة الفن�ة المرت�طة �منظمة التجارة العالم�ة، 

 وأنشطة تمو�ل التجارة، وأنشطة التجارة لمعهد التوحید الق�اسي والمعاییر. 
 

 
 أسئلة مطروحة للنقاش:

 

 كیف �مكن إزالة هذه العق�ات؟  �شأن تحدیث الجمارك؟ تواجهها �الدكما العق�ات التي  ) أ

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

 

بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي هو أهم مشروعات  انظام األفضل�ات التجار�ة ف�مإن 
: اتفاق�ة اإلطار المؤسس�ة، وهيالكومس�ك لتعز�ز التجارة البین�ة. و�قوم النظام على ثالث اتفاق�ات، أال 

 و�روتوكول خطة التعر�فة التفضیل�ة (بر�تاس)، واتفاق�ة قواعد المنشأ. 
 

، دخلت حیز النفاذ اتفاق�ة اإلطار التي تحدد القواعد والم�ادئ العامة للمفاوضات الرام�ة إلى 2002في 
إنشاء نظام األفضل�ات التجار�ة ف�ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي فبرایر/ش�اط 

اإلطار، وذلك بوضع  ، دخل حیز النفاذ بروتوكول خطة التعر�فة التفضیل�ة الذي �كّمل اتفاق�ة2010
معدالت تخف�ض ملموسة للتعر�فات الجمرك�ة. أما قواعد المنشأ التي سیتم تطب�قها لتحدید منشأ المنتجات 
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المؤهلة للحصول على االمت�ازات التفضیل�ة، وفقا لنظام األفضل�ات التجار�ة ف�ما بین الدول األعضاء في 

. ومن ثم، فقد 2011حیز النفاذ في أغسطس/آب  منظمة التعاون اإلسالمي، فقد دخلت تلك القواعد
 اكتمل األساس القانوني لهذا النظام.

 

من أجل تفعیل نظام األفضل�ات التجار�ة ف�ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، یجب 
ائمتها أن ُتكمل عشر دول أعضاء على األقل خطوات التصدیق على اتفاق�ات النظام، �التزامن مع تقد�م ق

عندما �صل من ثم، �االمت�ازات. ومع ذلك، بلغ عدد البلدان األعضاء التي نفذت الشرطین تسعة بلدان؛ 
ذلك العدد إلى عشرة بلدان، س�كون نظام األفضل�ات التجار�ة ف�ما بین الدول األعضاء في منظمة 

عضاء في مجلس التعاون الخلیجي التعاون اإلسالمي مفعًَّال. ومن بین هذه البلدان التسعة، أر�عة بلدان أ 
(اإلمارات العر��ة المتحدة، وقطر، وعمان، والمملكة العر��ة السعود�ة)، حیث یوجد اتحاد جمركي ف�ما بین 
الدول األعضاء في مجلس التعاون الخلیجي، ُیلزم أعضاءه بتنفیذ الشرطین المطلو�ین تنفیًذا مشترًكا. وقد 

ون الخلیجي قائمة �االمت�ازات ن�ا�ًة عن األعضاء الستة. ورغم ذلك، لم قدمت األمانة العامة لمجلس التعا
ُ�كمل الكو�ت، وال ال�حر�ن، إجراءات التصدیق على االتفاق�ات. فلكي �كون النظام مفعًَّال في بلدان مجلس 
التعاون الخلیجي، یجب أن ُ�كمل الكو�ت إجراءات بروتوكول خطة التعر�فة التفضیل�ة الخاصة بنظام 
األفضل�ات التجار�ة ف�ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (بر�تاس) وقواعد المنشأ، وأن 

 ُتكمل ال�حر�ن التصدیق على قواعد المنشأ. 
 

وقد كررت الكومس�ك، في دورتها التاسعة والعشر�ن، طلبها إلى الدول األعضاء التي أكملت إجراءات 
فضل�ات التجار�ة ف�ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التصدیق على اتفاق�ات نظام األ

�أن تقدم قوائم االمت�ازات الخاصة بها إلى األمانة العامة للجنة المفاوضات التجار�ة، وأن ُتكمل ما یلزم 
لتجار�ة من تدابیر داخل�ة تشر�ع�ة وٕادار�ة لتفعیل هذا النظام. كما طلبت الكومس�ك من لجنة المفاوضات ا

لتصدیق على اتفاق�ات ل لعدد المطلوبلأن تنظر في عقد جلستها، عندما تقوم الدول األعضاء المستوف�ة 
نظام األفضل�ات التجار�ة ف�ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، طلبت منها إرسال قوائم 

 التجار�ة.االمت�ازات الخاصة بها إلى األمانة العامة للجنة المفاوضات 
 

إضافًة إلى ذلك، نظم المركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة ندوة للقطاع الخاص حول "نظام األفضل�ات 
في  2014مارس/آذار  19-20التجار�ة ف�ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في 

  الشارقة، �اإلمارات العر��ة المتحدة. 
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تنسیق الكومس�ك، ن�ا�ًة عن األمانة العامة للجنة المفاوضات التجار�ة، س�قوم مكتب اإلجراءات المطلو�ة: 
بإحاطة لجنة المتا�عة �ما ُأحرز من تقدم في تفعیل نظام األفضل�ات التجار�ة ف�ما بین الدول األعضاء 

 في منظمة التعاون اإلسالمي.
 أسئلة مطروحة للنقاش:

 

إن تنفیذ نظام األفضل�ات التجار�ة ف�ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  ) أ

من أجل ز�ادة القدرة على نقل ال�ضائع ف�ما  س�كون من األمور الجوهر�ة للغا�ةتنفیًذا ناجًحا 

بین البلدان األعضاء. ما التدابیر اإلضاف�ة التي �مكن اتخاذها لإلسراع من تنفیذ النظام، 

 جذب عدد أكبر من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للمشاركة ف�ه؟و 

 المعارض التجار�ة اإلسالم�ة -
 

�ق�م المركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة المعارض التجار�ة اإلسالم�ة مرة كل سنتین في أحد البلدان 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، �غ�ة تشج�ع التجارة البین�ة ف�ما بین البلدان األعضاء في منظمة 

رًضا تجارً�ا إسالمً�ا إلى یومنا التعاون اإلسالمي. وقد نظم المركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة أر�عة عشر مع
 1أكتو�ر/تشر�ن األول إلى  28هذا، حیث أق�م المعرض التجاري اإلسالمي الرا�ع عشر من 

 في طهران.  2013نوفمبر/تشر�ن الثاني 
 

�اإلضافة إلى تلك المعارض، ینظم المركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة معارض خاصة �كل قطاع في الدول 
-16اإلطار، أق�م المعرض الثاني لألغذ�ة الحالل في منظمة التعاون اإلسالمي فياألعضاء. في هذا 

 �الشارقة، في اإلمارات العر��ة المتحدة.  2013د�سمبر/كانون األول  18
 

 كما سیتم هذا العام تنظ�م معارض خاصة �كل قطاع كما یلي:
أبر�ل/ن�سان  13-16المعرض السا�ع للصناعات الغذائ�ة في منظمة التعاون اإلسالمي في  -

 في جدة، المملكة العر��ة السعود�ة؛ 2014

 2014مایو/أ�ار  11-14والمعدات المنزل�ة والكهر�ائ�ة في  ،المعرض األول لألثاث والد�كور -

 في جدة، المملكة العر��ة السعود�ة؛

في  2014یونیو/حز�ران  26-29المعرض الثاني للصحة في منظمة التعاون اإلسالمي في  -

 دكار، جمهور�ة السنغال؛
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نوفمبر/تشر�ن الثاني  16-20المعرض األول للحج والعمرة في منظمة التعاون اإلسالمي في  -

 ، في المدینة المنورة، المملكة العر��ة السعود�ة؛2014

، 2014المعرض الثالث لألغذ�ة الحالل في منظمة التعاون اإلسالمي في د�سمبر/كانون األول  -

 إلمارات العر��ة المتحدة.في الشارقة، ا

األخیرة المتعلقة �المعارض،  تطوراتالكومس�ك، في أثناء انعقاد دورتها التاسعة والعشر�ن، ال تدارست
المركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة أن �ستمر في إقامة المعارض المخصصة لكل قطاع،  منوطلبت 

 �التعاون مع الدول األعضاء، وأن یرفع تقار�ر منتظمة عن سیر عمل المعارض في دورات الكومس�ك.
 

األخیرة  تطوراتمن المتوقع أن یرفع المركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة تقر�ًرا �شأن الاإلجراءات المطلو�ة: 
 .في اجتماعها الثالثین المتعلقة �المعارض التجار�ة اإلسالم�ة أمام لجنة المتا�عة المنبثقة عن الكومس�ك

 
 أسئلة مطروحة للنقاش:

 

 كیف �مكن تحسین أداء المعارض التجار�ة؟ و كیف تقّ�م أداء المعارض التجار�ة اإلسالم�ة؟  ) أ

 
البین�ة ف�ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون  الخر�طة االسترشاد�ة الخاصة بتعز�ز التجارة -

 اإلسالمي
 

اعتمدت الكومس�ك، في دورتها الرا�ع والعشر�ن، الخر�طة االسترشاد�ة الخاصة بتعز�ز التجارة البین�ة ف�ما 
تماشً�ا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن و بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

وهي مكونة من مؤسسات منظمة  -مجموعة خاصةبوصفها  -ك، ُأنشئت المجموعة التشاور�ة الكومس�
التعاون اإلسالمي، وذلك لمتا�عة تنفیذ البرنامج التنفیذي للخر�طة االسترشاد�ة الذي یهدف إلى تحقیق 

 . 2015% من حجم التجارة البین�ة ف�ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي �حلول 20
 

 3-4وقد عقدت المجموعة التشارو�ة إلى اآلن ستة اجتماعات، حیث انعقد االجتماع األخیر في 
 المغرب.�في مراكش،  2014فبرایر/ش�اط 

 

طلبت الكومس�ك، في دورتها التاسعة والعشر�ن، من المجموعة التشاور�ة أن تضطلع �عملها �المشاركة 
الفاعلة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، و�ما یتفق مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومس�ك 

 ومع مهامها. 
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التجارة، �صفته المنسق للبرنامج  من المتوقع أن �قوم المركز اإلسالمي لتنم�ةاإلجراءات المطلو�ة:
التنفیذي للخر�طة االسترشاد�ة، برفع تقر�ر إلى لجنة المتا�عة المنبثقة عن الكومس�ك حول نتائج االجتماع 
السادس للمجموعة التشاور�ة، وتنفیذ الخر�طة االسترشاد�ة، وذلك خالل انعقاد االجتماع الثالثین للجنة 

 المتا�عة. 
 ش:أسئلة مطروحة للنقا

 

ما اإلنجازات الرئ�س�ة التي تمت، والتحد�ات الرئ�س�ة التي ظهرت، في إطار الخر�طة  ) أ

 االسترشاد�ة لتعز�ز التجارة البین�ة ف�ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؟

 
 المساعدة الفن�ة المتصلة �منظمة التجارة العالم�ة -

 

من أجل االستفادة من النظام الدولي  ،لمنظمة التجارة العالم�ةتشجع الكومس�ك أعضاءها على االنضمام 
للتجارة، على أساس من اإلنصاف والعدل. لهذا الغرض، تنظم مجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة، والمركز 
اإلسالمي لتنم�ة التجارة، الدورات التدر�ب�ة والندوات وحلقات العمل، �شأن القضا�ا المتعلقة �منظمة التجارة 

 لعالم�ة، �ما �حقق النفع للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ا
 

انضمام جمهور�ة طاج�كستان لمنظمة التجارة العالم�ة، �رحبت الكومس�ك، في دورتها التاسعة والعشر�ن، 
وتشجع دول منظمة التعاون اإلسالمي غیر األعضاء في منظمة التجارة العالم�ة على االنضمام إلیها؛ 

أن تقدم الدعم  - عضاء في منظمة التجارة العالم�ةاأل - طلبت من دول منظمة التعاون اإلسالميكما 
للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي انضمت حدیًثا لمنظمة التجارة العالم�ة. وأهابت 

التجارة، �أن یواصال الكومس�ك في تلك الدورة كًال من البنك اإلسالمي للتنم�ة، والمركز اإلسالمي لتنم�ة 
تقد�م المساعدة الفن�ة إلى الدول األعضاء ف�ما یتعلق �القضا�ا المتصلة �منظمة التجارة العالم�ة، وأن 

 یرفعا تقر�ًرا عن أنشطتهما إلى دورات الكومس�ك.
 

من المتوقع أن یرفع البنك اإلسالمي للتنم�ة، والمركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة،  اإلجراءات المطلو�ة:
 تقر�ًرا عن أنشطتهما في هذا المجال إلى لجنة المتا�عة المنبثقة عن الكومس�ك، في اجتماعها الثالثین. 

 
 أسئلة مطروحة للنقاش:

 

النضمام إلیها؟ في لالم�ة، أو لتنفیذ شروط منظمة التجارة الع تواجهها �الدكما التحد�ات التي  ) أ
 من المساعدة الفن�ة المتعلقة �منظمة التجارة العالم�ة. �الدكهذا اإلطار، ما متطل�ات 
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 أنشطة تمو�ل التجارة -
 

إن إمكان�ة الوصول إلى سبل م�سورة الكلفة لتمو�ل التجارة هي من العوامل المحور�ة التي ت�سر 
المعامالت التجار�ة بین رجال األعمال. في هذا الس�اق، �ادرت الكومس�ك بإنشاء "برنامج تمو�ل 

بین البلدان األعضاء الصادرات"، الذي یدیره البنك اإلسالمي للتنم�ة، من أجل تعز�ز التجارة البین�ة ف�ما 
في منظمة التعاون اإلسالمي. كان البنك اإلسالمي للتنم�ة هو الذي �قوم �أنشطة تمو�ل التجارة �صورة 
رئ�س�ة، في إطار برنامج تمو�ل الصادرات، حتى تم تفعیل المؤسسة اإلسالم�ة الدول�ة لتمو�ل التجارة 

ل المؤسسة، جرى دمج كل قضا�ا تمو�ل التجارة داخل التا�عة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة. ومنذ تفعی
المؤسسة. إضافة إلى ذلك، و�ما یتفق مع القرار لتكون جزًءا من عمل مجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة 

ذي الصلة الصادر عن الكومس�ك، ُأنشئت المؤسسة اإلسالم�ة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات ضمن 
تنم�ة، وهي تضطلع �مهام التأمین على ائتمان الصاردات، �ما یخفف من مجموعة البنك اإلسالمي لل

 المخاطر التي قد یتعرض لها التجار. 
 

أح�طت الكومس�ك علًما، في دورتها التاسعة والعشر�ن، �ما تقوم �ه مجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة 
التجارة، من أجل دراسة إعداد أدوات (المؤسسة اإلسالم�ة الدول�ة لتمو�ل التجارة) من أنشطة لتمو�ل 

 ائتمان جدیدة، لتغطي كًال من التمو�ل المتوسط والطو�ل األجل للسلع ش�ه الرأسمال�ة والرأسمال�ة.
 

ترفع مجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة �صورة دور�ة تقر�ًرا إلى اجتماعات لجنة المتا�عة ودورات 
 الكومس�ك، حول أنشطتها لتمو�ل التجارة.

 

من المتوقع أن ترفع مجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة تقر�ًرا حول أنشطتها المعن�ة اإلجراءات المطلو�ة: 
بتمو�ل التجارة، وتأمین مخاطر ائتمان الصادرات، إلى لجنة المتا�عة المنبثقة عن الكومس�ك في أثناء 

 انعقاد اجتماعها الثالثین. 
 

 أسئلة مطروحة للنقاش:
 

س�اسات/برامج محددة كي  �الدكطبق ت؟ هل �الدكنفذها تالتجارة التي ما آل�ات تمو�ل  ) أ

�ستفید مجتمع األعمال �شكل أكبر من خدمات تمو�ل التجارة التي تقدمها المؤسسة اإلسالم�ة 

 الدول�ة لتمو�ل التجارة؟
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 �قوم بها معهد التوحید الق�اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم�ة  التي أنشطة التجارة -
 

معهد التوحید الق�اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم�ة هو إحدى المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون 
اإلسالمي، و�ضطلع �مسؤول�ة اإلسهام في توفیق المعاییر في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

تجارة ف�ما بین �هدف المعهد إلى توفیق المعاییر، وٕازالة الحواجز الفن�ة، من أجل تعز�ز الو اإلسالمي. 
 البلدان األعضاء.

 

لجان فن�ة تتناول ثماني تماشً�ا مع مهمة المعهد، فقد كثَّف جهوده وأنشطته التعاون�ة. وقد ُأنشئت مؤخًرا 
، تحت مظلة معهد التوحید الق�اسي والمعاییر والمواقع الخدم�ة ،قضا�ا األغذ�ة الحاللما بین  ،قضا�ا

عضًوا في  29للبلدان اإلسالم�ة.  و�زداد اهتمام الدول األعضاء �المعهد، حیث ارتفع عدد أعضائه إلى 
 . 2014 ن�سان أبر�ل/

 

ستقوم األمانة العامة لمعهد التوحید الق�اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم�ة بإطالع اإلجراءات المطلو�ة: 
 األخیرة المتعلقة �أنشطة المعهد في مجال التجارة. تطوراتلجنة المتا�عة �ال

 

 أسئلة مطروحة للنقاش:
ل إضفاء الص�غة المؤسس�ة، أنهى معهد التوحید الق�اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم�ة بنجاح مراح ) أ

وشكَّل ثماني لجان فن�ة من أجل الق�ام �مهامه. ما التدابیر التي �مكن اتخاذها لتوس�ع نطاق 
 التعر�ف �المعهد وخدماته في الدول األعضاء؟ 

 
 

 البند الخامس
 تالنقل واالتصاال النهوض بوسائل

 

تولي الكومس�ك أهم�ة كبرى للنهوض �التعاون في مجال النقل بین الدول األعضاء. فقد حددت القمة 
، النقل �اعت�اره أحد القطاعات الثالثة ذات األولو�ة. كما 2009االقتصاد�ة للكومس�ك، التي انعقدت في 

 لكومس�ك. حددت استراتیج�ة الكومس�ك النقل واالتصال بوصفهما أحد مجاالت التعاون في ا
 

فر�ق العمل المعني �النقل واالتصال، واجتمع إلى اآلن ثالث  تشكَّلفي إطار تنفیذ استراتیج�ة الكومس�ك، 
، في أنقرة، وكان موضوعه "آل�ات البن�ة 2013مارس/آذار  28مرات؛ حیث انعقد االجتماع األول في 

األساس�ة للنقل: الشراكات بین القطاعین العام والخاص في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي." 
في أنقرة، وكان موضوعه "تطو�ر نقل  2013أكتو�ر/تشر�ن األول  8أما االجتماع الثاني، فقد انعقد في 
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�م األساس�ة واالتجاهات األخیرة". ترد على موقع الكومس�ك اإللكتروني ال�ضائع متعدد الوسائط: المفاه
 )www.comcec.orgمحاضر االجتماعات، وكل المنشورات والعروض ذات الصلة (

 
ال�ضائع  في أنقرة، وكان موضوعه "تطو�ر نقل 2013مارس/آذار  13أما االجتماع الثالث، فقد انعقد في 

دولة  15متعدد الوسائط: األشكال الحال�ة للتنفیذ والتوص�ات المعن�ة �الس�اسات". حضر االجتماع ممثلو 
من الدول األعضاء، حیث أبلغوا عن نقاط اتصالهم لفر�ق العمل المعني �النقل واالتصال، كما حضر 

ؤسسات الدول�ة، والقطاع الخاص. ممثلو المؤسسات ذات الصلة التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي، والم
ت�ادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحد�ات في مجال 
نقل ال�ضائع المتعدد الوسائط في بلدانهم. ونظر ممثلو الدول في الدراسات، والس�ما "تطو�ر نقل ال�ضائع 

ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: وضع تنفیذ نقل ال�ضائع متعدد المتعدد الوسائط ف�ما بین البلدان األع
الوسائط ف�ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وتقر�ر الكومس�ك "اآلفاق المستقبل�ة 

 " الذي �عده مكتب تنسیق الكومس�ك.2014للنقل لعام 
 

، وموضوعه 2014سبتمبر/أیلول  11سینعقد االجتماع الرا�ع لفر�ق العمل المعني �النقل واالتصال في 
 "وضع أشكال اتصال جو�ة من أجل استدامة الس�احة ف�ما بین الدول األعضاء". 

 
ط كما طلبت الكومس�ك، في أثناء انعقاد دورتها التاسعة والعشر�ن، من الدول األعضاء التي لم تقدم نقا

اتصالها إلى فر�ق العمل المعني �النقل واالتصال أن تقوم بذلك، وأن تشارك �فاعل�ة في اجتماعات الفر�ق 
 الالحقة. 

 
س�قوم مكتب تنسیق الكومس�ك بإحاطة لجنة المتا�عة المنبثقة عن الكومس�ك علًما اإلجراءات المطلو�ة: 

نقل واالتصال، و�التطورات األخیرة التي شهدها بنتائج االجتماع الثالث لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �ال
 التعاون في هذا المجال.  

 
 أسئلة مطروحة للنقاش:

 ف�ما یتعلق بنقل ال�ضائع المتعدد الوسائط؟  �الدككیف تق�ِّم الوضع الحالي ل )أ 

أمام تنفیذ نقل ال�ضائع المتعدد الوسائط (عوائق  �الدكما نوع العوائق القائمة في  )ب 
 س�اس�ة، وقانون�ة، وتشغیل�ة، وٕاقل�م�ة)؟
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خطة/برنامج/استراتیج�ة محددة لتعز�ز مشاركة القطاع الخاص في  �الدكطبق تهل  )ج 
 نقل ال�ضائع المتعدد الوسائط؟ 

 

 
 البند السادس

 إنشاء قطاع س�احة مستدام وتنافسي
 

مصدًرا للدخل والعمل والثروة في بلدان عدیدة، فقد حددتها  �اعت�ارها ألهم�ة الس�احةمع الز�ادة المطردة 
قطاًعا من القطاعات ذات األولو�ة.  كما حددتها استراتیج�ة  2009الكومس�ك في القمة االقتصاد�ة في 

 الكومس�ك بوصفها مجاًال من مجاالت التعاون المعن�ة بها الكومس�ك. 
 

 ةإلى اآلن ثالث عقدوفي إطار تفعیل استراتیج�ة الكومس�ك، تشكَّل فر�ق العمل المعني �الس�احة، الذي 
في  2013أبر�ل/ن�سان  25انعقد االجتماع األول لفر�ق العمل المعني �الس�احة في  ؛ حیثاجتماعات

مستدامة للس�احة: الس�احة أنقرة، �الجمهور�ة الترك�ة، وكان موضوع االجتماع "اتجاه جدید في التنم�ة ال
 3المجتمع�ة في منطقة الكومس�ك." ثم انعقد االجتماع الثاني لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �الس�احة في 

في أنقرة، �الجمهور�ة الترك�ة، وكان موضوعه "تطو�ر منتجات الس�احة  2013أكتو�ر/تشر�ن األول 
ُتنشر محاضر االجتماعات المذكورة، التي تعكس ما و واستراتیج�ات التسو�ق في منطقة الكومس�ك".

خرجت �ه من نتائج، على موقع الكومس�ك اإللكتروني. كما تتوفر على الموقع الدراسات التحلیل�ة التي 
مة أثناء هذه الجلسات.   أُعدت خص�ًصا لهذه االجتماعات، والعروض المقدَّ

 

في أنقرة،  204مارس/آذار  4فقد انعقد في  أما االجتماع الثالث لفر�ق العمل المعني �الس�احة،
�الجمهور�ة الترك�ة، وكان موضوعه "تمكین مناخ استثمار الس�احة في منطقة الكومس�ك". وحضر 

دولة من الدول األعضاء التي أبلغت عن نقاط اتصالها �فر�ق العمل المعني  14االجتماع ممثلو 
ت�ادل و لتنم�ة التجارة، و�عض ممثلي القطاع الخاص.  �الس�احة، وممثلو مركز أنقرة، والمركز اإلسالمي

ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحد�ات، في مجال 
استثمارات الس�احة في بلدانهم. إضافًة إلى ذلك، تم تقد�م دراستین، األولى كلف مكتب تنسیق الكومس�ك 

مناخ استثمار الس�احة: التحد�ات واآلفاق المستقبل�ة الستثمارات الس�احة  بإعدادها، وموضوعها "تمكین
في منطقة الكومس�ك"؛ والثان�ة أعدها مكتب تنسیق الكومس�ك، وموضوعها "اآلفاق المستقبل�ة للس�احة 

أضاف ثراًء إلى المناقشات أثناء  الذيالمحور الرئ�سي هما "، حیث كانت الدراستان 2014لعام 
 . االجتماع
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، وموضوعه "تعز�ز 2014سبتمبر/أیلول  4وسینعقد االجتماع الرا�ع لفر�ق العمل المعني �الس�احة في 
 قدرات القوى العاملة في مجال الس�احة في منطقة الكومس�ك من أجل النهوض بجودة خدمات الس�احة".

 

كما طلبت الكومس�ك، في أثناء انعقاد دورتها التاسعة والعشر�ن، من الدول األعضاء التي لم تقدم نقاط 
اتصالها إلى فر�ق العمل المعني �الس�احة أن تقوم بذلك، وأن تشارك �فاعل�ة في اجتماعات الفر�ق 

 الالحقة. 
 وف�ما یتعلق �أنشطة التعاون المستمرة في مجال التعاون هذا؛

 

في مشهد،  2013نوفمبر/تشر�ن الثاني  26-27في  العالج�ةقد المؤتمر الرا�ع للس�احة انع -
 بجمهور�ة إیران اإلسالم�ة. 

 

د�سمبر/كانون األول  3-5كما انعقدت الدورة الثامنة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الس�احة في  -
ر الالزمة الخت�ار مدینة جامب�ا. واعتمد اجتماع الدورة اآلل�ات والمعاییالفي �انجول، في  2013

الس�احة في منظمة التعاون اإلسالمي، ولمنح جائزة "ختم التمیز للحرف الیدو�ة" من منظمة 
التعاون اإلسالمي, كما اتفق االجتماع على اخت�ار أعضاء لجنة التنسیق، من أجل تنفیذ إطار 

الذي اعتمده االجتماع السادس لوزراء الس�احة في دمشق، �الجمهور�ة  ،العمل المعني �الس�احة
. ورحب االجتماع 2008یولیو/تموز  2یونیو/حز�ران إلى  29العر��ة السور�ة، في الفترة من 

  .2015�عرض جمهور�ة النیجر الستضافة الدورة التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الس�احة في 
 

وانعقد االجتماع الثاني لمنتدى الس�احة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومس�ك في  -
في اسطنبول، �الجمهور�ة الترك�ة، وكان موضوعه  2013د�سمبر/كانون األول  17-16

حضر و ألماكن الس�اح�ة في منطقة الكومس�ك". ل"استراتیج�ات التسو�ق الفعالة من أجل الترو�ج 
دولة من الدول األعضاء، وممثلو مكتب تنسیق  18ممثلو القطاعین العام والخاص من االجتماع 

الكومس�ك، واألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنم�ة 
التجارة. وسلط المنتدى الضوء على أن التسو�ق الفعال یتطلب استعمال مجموعة كاملة من 

جتماعي والتسو�ق اإللكتروني. كما شدد على األدوات المتاحة، �ما �شمل ذلك وسائط اإلعالم اال
ضرورة استهداف ممثلي القطاع الخاص، وذلك بإعداد برامج التدر�ب والت�ادل، وعقد االجتماعات 

على هامش المنتدى، كان و وورش العمل المعن�ة �التعامالت بین المؤسسات التجار�ة للكومس�ك. 
عقد اجتماعات مع نظرائهم، حول  لدى ممثلي القطاع الخاص من الدول األعضاء فرصة

 التعامالت بین المؤسسات التجار�ة للكومس�ك.
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س�قوم مكتب تنسیق الكومس�ك بإحاطة لجنة المتا�عة المنثقة عن الكومس�ك علًما  اإلجراءات المطلو�ة:
التعاون بنتائج االجتماع الثالث لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �الس�احة، و�التطورات األخیرة التي شهدها 

 في هذا المجال.  
 
 
 

 أسئلة مطروحة للنقاش:

 كیف تق�ِّم دور الوكاالت الحكوم�ة في جذب استثمارات الس�احة؟ ما الوضع في �الدك؟  ) أ

في جذب استثمارات الس�احة؟ كیف �مكن  تواجهها �الدكما التحد�ات الرئ�س�ة التي  ) ب
التغلب على هذه التحد�ات، وكیف �مكن أن یتشكل التعاون ف�ما بین الدول األعضاء من 

 أجل التعامل مع هذه المشكالت؟

كیف �مكن االستفادة من منتدى الس�احة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون  ) ت
 للقطاع الخاص في المنتدى؟اإلسالمي/الكومس�ك �كفاءة، وضمان المشاركة الفاعلة 

 
 

 البند السا�ع
 واستدامة األمن الغذائي ةإنتاج�ة قطاع الزراع ز�ادة

 

�حتل التعاون في مجال الزراعة وضًعا مهًما على جدول أعمال الكومس�ك؛ إذ أعطت الكومس�ك، في 
استراتیج�ة الكومس�ك ، أولو�ة للتعاون في هذا المجال. كما حددت 2009قمتها االقتصاد�ة المنعقدة في 

ل فر�ق عمل الكومس�ك المعني الزراعة مجاًال من مجاالت التعاون المعن�ة بها الكومس�ك. وقد تشكَّ 
�الزراعة، �اعت�اره جزًءا من تنفیذ استراتیج�ة الكومس�ك. وفي إطار تفعیل استراتیج�ة الكومس�ك، سینعقد 

في أنقرة، �الجمهور�ة الترك�ة،  2013یونیو/حز�ران  6االجتماع األول لفر�ق العمل المعني �الزراعة في 
 وموضوعه: "رفع مستوى اإلنتاج�ة الزراع�ة في منطقة الكومس�ك: تعز�ز قدرات الري."

 
في  2013د�سمبر/كانون األول  19انعقد االجتماع الثاني لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �الزراعة في 

"تشج�ع االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة في منطقة الكومس�ك من أنقرة، �الجمهور�ة الترك�ة، وكان موضوعه 
أجل ز�ادة اإلنتاج�ة الزراع�ة". وفي هذا االجتماع، ت�ادل المشاركون ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من 
إنجازات، وواجهوه من تحد�ات في مجال االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة في بلدانهم. وأُعدت الدراسة 

�عنوان "ز�ادة اإلنتاج�ة الزراع�ة: تشج�ع االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة في منطقة الكومس�ك"،  التحلیل�ة،

 
 

17 



OIC/COMCEC-FC/30-14/AA                                                                                            Rev.1  
                             
 
 

خص�ًصا لهذا االجتماع، ودرس الحاضرون في االجتماع تقر�ر الكومس�ك "اآلفاق المستقبل�ة للزراعة لعام 
م "محضر االجتماع ". وقد نشر مكتب تنسیق الكومس�ك ما خرج �ه االجتماع من نتائج، تحت اس2013

الثالث لفر�ق العمل المعني �الزراعة". وترد كل الوثائق والعروض التي تم تقد�مها في االجتماع على 
 ).www.comcec.orgالموقع اإللكتروني للكومس�ك (

 

، 2014ن�سان  أبر�ل/ 3االجتماع الثالث لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �الزراعة في  إنعقادلقد تم 
. ولقد حضر اإلجتماع "تحسین القدرات اإلحصائ�ة لقطاع الزراعة في منطقة الكومس�ك"وموضوعه 
، وكذلك لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �الزراعة دولة عضو التي أبلغت عن نقاط إتصالها 12مندو�و عن 

اركة ممثلون عن س�سر�ك (مركز أنقرة) و�نك التنم�ة األفر�قي. حیث تقاسم مندو�و الدول األعضاء المش
نظر تجار�هم وٕانجازاتهم والتحد�ات التي تواجههم في مجال بناء القدرات في اإلحصاءات الزراع�ة. ولقد 

المشاركون في االجتماع في الدراسة التحلیل�ة، وعنوانها "تحسین اإلحصائ�ات الزراع�ة في منطقة 
ر�ر الكومس�ك "اآلفاق الكومس�ك"، التي أُعدت خص�ًصا لهذا االجتماع، كما نظر المشاركون في تق

جم�ع وثائق اإلجتماع والعروض التي قدمت خالل اإلجتماع متوفرة في  ".2014المستقبل�ة للزراعة لعام 
 .(www.comcec.org)موقع لجنة الكومس�ك على ش�كة اإلنترنت 

 

وموضوعه ، 2014سبتمبر/أیلول  25سینعقد االجتماع الرا�ع لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �الزراعة في و 
 "ت�سیر سبل وصول صغار المزارعین إلى منطقة الكومس�ك".

 

طلبت الكومس�ك، في أثناء انعقاد دورتها التاسعة والعشر�ن، من الدول األعضاء التي لم تقدم نقاط اتصالها 
 إلى فر�ق العمل المعني �الزراعة أن تقوم بذلك، وأن تشارك �فاعل�ة في اجتماعات الفر�ق الالحقة. 

 

س�قوم مكتب تنسیق الكومس�ك بإحاطة لجنة المتا�عة المنثقة عن الكومس�ك علًما اإلجراءات المطلو�ة: 
بنتائج االجتماعین الثاني والثالث لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �الزراعة، و�التطورات األخیرة التي شهدها 

 التعاون في هذا المجال.  
 
 

 أسئلة مطروحة للنقاش:

من أجل جذب االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة  �الدكنفذها تما الس�اسات/البرامج التي  ) أ
في جذب االستثمارات  تواجهها �الدكللقطاع الزراعي؟ ما التحد�ات الرئ�س�ة التي 

 األجنب�ة الم�اشرة للقطاع الزراعي؟ 
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ة الزراع�ة؟ ما من أجل تعز�ز القدرات اإلحصائ� �الدكنفذها تما الس�اسات/البرامج التي  ) ب
في جمع اإلحصائ�ات الزراع�ة وتصن�فها  تواجهها �الدكالتحد�ات الرئ�س�ة التي 

 ومعالجتها؟ 

 

 البند الثامن
 القضاء على الفقر         

 
على جدول أعمال الكومس�ك، وتحددها استراتیج�ة  ةمهم مرت�ةتحتل قض�ة التخفیف من حدة الفقر 
انعقد االجتماع األول لفر�ق عمل الكومس�ك المعني و لكومس�ك. لالكومس�ك مجاًال من مجاالت التعاون 

، في أنطال�ا �الجمهور�ة الترك�ة، وكان موضوعه 2013یونیو/حز�ران  27�التخفیف من حدة الفقر في 
 اء في الدول األعضاء في الكومس�ك:  النهوض برأس المال ال�شري". "تعز�ز القدرة اإلنتاج�ة للفقر 

 

د�سمبر/كانون  26وانعقد االجتماع الثاني لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �التخفیف من حدة الفقر في 
في أنقرة �الجمهور�ة الترك�ة، وكان موضوعه "استهداف اآلل�ات الالزمة ألنظمة ش�كات  2013األول 

دولة من الدول األعضاء  14حضر االجتماع ممثلو  ؛ حیثاع�ة في منطقة الكومس�ك"ن االجتماألما
التي أعلنت عن نقاط اتصالها لفر�ق العمل المعني �التخفیف من حدة الفقر، وممثلو البنك اإلسالمي 

ما اكتسبوه للتنم�ة، ومركز أنقرة، ومكتب البنك الدولي �أنقرة، و�لد�ة ألتینداغ. ت�ادل ممثلو الدول األعضاء 
من خبرات، وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحد�ات، في مجال اآلل�ات الالزمة الستهداف أنظمة ش�كة 
األمان االجتماع�ة في بلدانهم. ودرس المشاركون في االجتماع الدراسات �عنوان "اآلل�ات الالزمة ألنظمة 

ها، وتقر�ر ئإجرابب تنسیق الكومس�ك ش�كات األمان االجتماع�ة في منطقة الكومس�ك"، التي كلف مكت
" التي أعدها مكتب تنسیق الكومس�ك. وقد نشر مكتب 2013الكومس�ك "اآلفاق المستقبل�ة للفقر لعام 

تنسیق الكومس�ك ما خرج �ه االجتماع من نتائج، تحت اسم "محضر االجتماع الثاني لفر�ق العمل المعني 
مة أثناء االجتماع على موقع الكومس�ك �التخفیف من حدة الفقر".  ترد كل المنشور  ات والعروض المقدَّ

 ).www.comcec.orgاإللكتروني (
 
 

، 2014أبر�ل/ن�سان  10نعقد االجتماع الثالث لفر�ق العمل المعني �التخفیف من حدة الفقر في ا
وحضر   وموضوعه "رصد اآلل�ات الالزمة لبرامج ش�كة األمان االجتماع�ة في منطقة الكومس�ك".

دولة عضو، التي أخطرت نقاط االتصال لفر�ق العمل حول التخفیف من حدة  19االجتماع ممثلون عن 
الفقر، وممثلي مكتب تنسیق الكومس�ك، والبنك اإلسالمي للتنم�ة، ومركز أنقرة (س�سر�ك)، و�رنامج األمم 
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ممثلي الدول األعضاء )، جمع�ة دنیز فناري و�لد�ة اسطنبول.ولقد تقاسم UNDPالمتحدة اإلنمائي (
تجار�هم واإلنجازات التي حققوها التحد�ات التي تواجههم ف�ما یتعلق ببرامج  آل�ات رصد ش�كة األمان 
االجتماعي في بلدانهم. وعالوة على ذلك، جرى النظر في الدراسة المعنونة  "آل�ات رصد برامج ش�كة 

یف من مكتب تنسیق الكومس�ك، وكذلك الدراسة األمان االجتماعي في منطقة الكومس�ك" والتي أعدت بتكل
" والتي إعدت من قبل مكتب تنسیق 2014المعنونة " توقعات التخفیف من حدة الفقر في إقل�م الكومس�ك 

الكومس�ك. تتوفر جم�ع المنشورات والعروض التي قدمت خالل االجتماع في الموقع اإللكتروني للجنة 
 ).www.comcec.orgالكومس�ك على ش�كة االنترنت (

 
، 2014سبتمبر/أیلول  18سینعقد االجتماع الرا�ع لفر�ق العمل المعني �التخفیف من حدة الفقر في 

 وموضوعه "تحلیل اله�كل المؤسسي ألنظمة الحما�ة االجتماع�ة في منطقة الكومس�ك".
 

طلبت الكومس�ك، في دورتها التاسعة والعشر�ن، من الدول األعضاء التي لم تقدم نقاط اتصالها إلى فر�ق 
 العمل المعني �التخفیف من حدة الفقر أن تقوم بذلك، وأن تشارك �فاعل�ة في اجتماعات الفر�ق الالحقة. 

 
تنم�ة إفر�ق�ا، وخطة عمل كما یبذل كل من صندوق التضامن اإلسالمي للتنم�ة، والبرنامج الخاص ل

القطن، والبرنامج الخاص �التعل�م والتدر�ب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، جهودا 
 تعاون�ة متواصلة تحت رعا�ة الكومس�ك من أجل التخفیف من حدة الفقر.  

 

 
 صندوق التضامن اإلسالمي للتنم�ة والبرنامج الخاص لتنم�ة أفر�ق�ا -

 

صندوق التضامن اإلسالمي للتنم�ة هو صندوق خاص تا�ع للبنك اإلسالمي للتنم�ة، تم إطالقه رسم�ا في 
بهدف تقل�ص الفقر في منطقة الكومس�ك، وذلك �التركیز على التنم�ة ال�شر�ة، والزراعة،  2007عام 

�ارة عن وقف برأس مال والتنم�ة الر�ف�ة، والبن�ة األساس�ة، والمشروعات المتناه�ة الصغر. والصندوق ع
 ،مشروعا57 اعتمد البنك اإلسالمي للتنم�ة، 2014 ن�سان أبر�ل/وحتى مل�ار دوالر.  10أساسي ق�مته 

في إطار عمل صندوق التضامن اإلسالمي للتنم�ة. و�لغت الق�مة اإلجمال�ة لألموال المخصصة لهذه 
 مل�ار دوالر.   1.80المشروعات 

إن البرنامج الخاص لتنم�ة أفر�ق�ا هو برنامج خاص آخر تا�ع للبنك اإلسالمي للتنم�ة، جرى إنشاؤه في 
بهدف الدفع �عجلة النمو االقتصادي، وٕانعاش اإلنتاج الزراعي، وخلق فرص عمل في البلدان  2008عام 

م من البرنامج الخاص بتنم�ة أفر� مل�ار دوالر، لفترة  12ق�ا �مبلغ األفر�ق�ة األعضاء. وتحدد التمو�ل المقدَّ
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مل�ار دوالر،  5 اعتمدت مجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة، 2014 ن�سان أبر�ل/حتى خمس سنوات. و 
 % من إجمالي االعتمادات المقررة.32حیث أنفقت ما �قرب من 

المنبثقة  المتا�عة من المتوقع أن ترفع مجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة تقر�رًا للجنةاإلجراءات المطلو�ة: 
، في اجتماعها الثالثین، حول تنفیذ صندوق التضامن اإلسالمي للتنم�ة والبرنامج الخاص عن الكومس�ك
 لتنم�ة إفر�ق�ا. 

 
 برنامج القطن الخاص �منظمة التعاون اإلسالمي -

 

خطة  -والعشر�ن في دورتها الثان�ة  -في إطار م�ادرة منظمة التعاون اإلسالمي للقطن، أعدت الكومس�ك 
)، وصادقت علیها. ثم قامت 2007 - 2011عمل القطن الخاصة �منظمة التعاون اإلسالمي (

 .)2016 -  2011الكومس�ك، في دورتها السادسة والعشر�ن، بتمدید الخطة لخمس سنوات إضاف�ة (
 

عقدت ستة وفي إطار خطة عمل القطن، تشكلت لجنة المشروعات واللجنة التسییر�ة. وٕالى اآلن، ان
اجتماعات للجنة التسییر�ة، وأر�عة اجتماعات للجنة المشروعات؛ حیث انعقد اجتماع اللجنة التسییر�ة 

 في أنقرة �الجمهور�ة الترك�ة.  2013أبر�ل/ن�سان  3السادس في 
 

وفي إطار خطة العمل الخماس�ة لمنظمة التعاون اإلسالمي في مجال القطن، قدمت الدول األعضاء 
وغیره من الجهات المانحة الممكن أن تقوم  ،وعشر�ن عرضا لمشروعات إلى البنك اإلسالمي للتنم�ةس�عة 

بتمو�لها. وٕالى اآلن، جرى تنفیذ مشروعین. كما اعتمدت مجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة تمو�ل ستة 
 لدراسة. قید االمشروعات المت�ق�ة  ال تزال بینمامشروعات، 

 

دورتها التاسعة والعشر�ن، مجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة بتنظ�م االجتماع وأهابت الكومس�ك، في 
، بهدف ال�حث في إمكان�ة إعادة تصم�م 2104الخامس للجنة المشروعات في الر�ع األول من عام 

مشروعات القطن التي لم یتم تمو�لها �عد، �التعاون مع مالكي المشروعات، على النحو الذي یؤهلها، 
 روعات ذات طا�ع فني، لالشتراك في برامج التمو�ل المختلفة. بوصفها مش

 

بوصفها رئ�سًا للجنة التسییر�ة،  -من المتوقع أن تقوم وزارة الجمارك والتجارة الترك�ة اإلجراءات المطلو�ة: 
متا�عة البوصفه رئ�سًا للجنة المشروعات، برفع تقر�ر إلى لجنة  -ومجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة 

 حول الوضع الراهن لعمل�ة تنفیذ خطة عمل القطن. ،في اجتماعها الثالثین ،الكومس�كنبثقة عن الم
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 البرنامج الخاص �التعل�م والتدر�ب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -

 

�ادر مركز أنقرة بإنشاء البرنامج الخاص �التعل�م والتدر�ب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون 
، �غ�ة تحسین مستوى جودة التعل�م والتدر�ب المهني في الدول األعضاء. 2009اإلسالمي في عام 

لمهني للدول األعضاء وانطلقت ثالثة برامج لبناء القدرات في إطار البرنامج الخاص �التعل�م والتدر�ب ا
في منظمة التعاون اإلسالمي؛ وهي: برنامج بناء القدرات في مجال الزراعة، و�رنامج بناء القدرات في 
مجال تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت، و�رنامج بناء القدرات في مجال التخفیف من حدة الفقر. و�رفع 

عل�م والتدر�ب المهني للدول األعضاء في منظمة مركز أنقرة التقار�ر حول تنفیذ البرنامج الخاص �الت
 التعاون اإلسالمي إلى لجنة المتا�عة خالل انعقاد اجتماعاتها، وٕالى الكومس�ك في أثناء انعقاد دوراتها.

 

طلبت الكومس�ك، في دورتها التاسعة والعشر�ن، من مركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنم�ة، مواصلة وضع 
في إطار البرامج الفرع�ة للبرنامج الخاص �التعل�م والتدر�ب المهني  ،م�ادرات الجدیدةوتنفیذ المشروعات وال

كما أهابت الكومس�ك الدول األعضاء �المشاركة في  ؛للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
التدر�ب البرامج المختلفة لبناء القدرات، التي �عدها مركز أنقرة، في إطار البرنامج الخاص �التعل�م و 

المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وكذا بدعم تلك البرامج، وذلك بتفعیل دور نقاط 
 االتصال الوطن�ة.

 

إضافًة إلى ذلك، وتماشً�ا مع القرار ذي الصلة الصادر عن الكومس�ك في دورتها السا�عة والعشر�ن، قام 
البنك اإلسالمي للتنم�ة ومركز أنقرة بإعداد دراسة عنوانها "إدارة الكوارث والصراعات في البلدان األعضاء 

لتاسعة والعشر�ن. وأح�طت في منظمة التعاون اإلسالمي"، وتقد�مها إلى الكومس�ك في دورتها ا
دعت الدول األعضاء لتقد�م  وجهات حیث الكومس�ك، في دورتها التاسعة والعشر�ن، علًما �الدراسة، 

نظرها �شأن مضمون الدراسة في خالل ثالثة أشهر إلى مكتب تنسیق الكومس�ك، كي تنظر فیها 
 الكومس�ك أثناء انعقاد دورتها المقبلة.

 

المتوقع أن یرفع مركز أنقرة تقر�رًا حول تنفیذ برنامج التعل�م والتدر�ب المهني  مناإلجراءات المطلو�ة:
"إدارة الكوارث والصراعات في ، وكذا الدراسة التي عنوانها للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

اجتماعها  إلى لجنة المتا�عة المنبثقة عن الكومس�ك في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"
 الثالثین.  
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 أسئلة مطروحة للنقاش:

االستثمار في رأس المال ال�شري هو أحد الوسائل الفاعلة التي تساعد على التخفیف من  ) أ
من  �الدكقدمها تحدة الفقر. ما نوع البرامج المعینة، مثل برامج التعل�م المهني، التي 

 أجل التخفیف من حدة الفقر؟

، �التعاون مع منظمات  (حالً�ا) برامج/مشروعات/أنشطة محددة �الدكنفذ تهل  ) ب
دول�ة/غیر حكوم�ة، بهدف استهداف الفقراء؟ ما الخبرات التي اكتسبتها من تلك 

 البرامج/المشروعات/األنشطة؟

 
 البند التاسع

 توطید أواصر التعاون المالي                                     
 

الضرورة المتزایدة كذا في اآلونة األخیرة مدى الترا�ط بین األسواق المال�ة، و  أظهرت األزمات المال�ة
للتعاون الدولي بین المؤسسات المال�ة والجهات التنظ�م�ة. في هذا الصدد، كثفت الكومس�ك من جهودها 

مجاالت تعز�ز التعاون بین الدول األعضاء. وحددت استراتیج�ة الكومس�ك التمو�ل �أنه أحد إلى الرام�ة 
من شأنه إنشاء فر�ق العمل المعني �التمو�ل، الذي إلى ستراتیج�ة اال وتهدفالتعاون بین الدول األعضاء. 

�ساعد على تحقیق الهدف االستراتیجي والنتائج المتوقعة التي حددها قسم التمو�ل الوارد �االستراتیج�ة. أن 
 2013د�سمبر/كانون األول  12ني �التمو�ل في نعقد االجتماع األول لفر�ق العمل المعافي هذا اإلطار، 

 وس األموال ف�ما بین البلدان األعضاء في الكومس�ك".ؤ موضوعه "تعز�ز تدفق ر كان في أنقرة، و 
 

دولة من الدول األعضاء التي أبلغت فر�ق العمل المعني �التمو�ل بنقاط  14وقد حضر االجتماع ممثلو 
منتدى بورصات االجتماع أ�ضًا ممثلو مركز أنقرة، واألمانة العامة لاالتصال الخاصة بها، كما حضر 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، واألمانة العامة لمنتدى الكومس�ك المعني �الجهات 
التنظ�م�ة ألسواق رأس المال، والمؤسسات الدول�ة ذات الصلة. وفي هذا المضمار، ت�ادل ممثلو الدول 

رب التي خاضتها �الدهم، وكذا االنجازات التي حققتها، والتحد�ات التي واجهتها نحو األعضاء التجا
تعز�ز تدفق رؤوس األموال في منطقة دول الكومس�ك، كما أخذوا �عین االعت�ار الدراسة التحلیل�ة �عنوان 

لكومس�ك "فرص وعوائق تعز�ز تدفق رؤوس األموال في البلدان األعضاء في الكومس�ك"، وكذا "تقر�ر ا
" الذي أعده مكتب تنسیق الكومس�ك. وقد قام المكتب بنشر النتائج 2013لآلفاق المستقبل�ة للتمو�ل لعام 

. التي خلص إلیها االجتماع تحت عنوان "فعال�ات المؤتمر األول لفر�ق العمل المعني �التعاون المالي"
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الموقع اإللكتروني للكومس�ك  وترد كافة منشورات االجتماع والعروض التي تم تقد�مها ف�ه على
)www.comcec.org(. 
 

، في أنقرة، 2014آذار مارس/ 27االجتماع الثاني لفر�ق العمل المعني �التعاون المالي في  قد انعقدو 
وقد حضر االجتماع ممثلو  تعز�ز االندماج المالي في الدول األعضاء في الكومس�ك".وذلك تحت عنوان "

بنقاط االتصال الخاصة بها، كما  �التمو�لدولة من الدول األعضاء التي أبلغت فر�ق العمل المعني  17
منتدى بورصات الدول األعضاء في منظمة حضر االجتماع أ�ضًا ممثلو مركز أنقرة، واألمانة العامة ل

المعني �الجهات التنظ�م�ة ألسواق رأس المال، التعاون اإلسالمي، واألمانة العامة لمنتدى الكومس�ك 
، وجمع�ة العالمي التمو�ل اإلسالمي لتطو�رالدولي البنك مركز البنك اإلسالمي للتنم�ة، والبنك الدولي، و و 

وتدارس ممثلو الدول األعضاء اإلطار المؤسسي الذي �حقق للدول األعضاء في  الترك�ة.المصارف 
وكذا التدابیر الواجب اتخاذها ، والعوائق الماثلة أمام تعز�ز ذلك اإلدماج الماليالكومس�ك اإلدماج المالي، 

أعداد السكان الذین یتعرضون لإلقصاء المالي داخل الدول األعضاء �الكومس�ك، والتوص�ات للحد من 
الدراسة �عین االعت�ار أخذ المشاركون كما �الس�اسات التي من شأنها تعز�ز اإلدماج المالي في المنطقة. 

التحلیل�ة �عنوان "فرص وعوائق تعز�ز تدفق رؤوس األموال في البلدان األعضاء في الكومس�ك"، وكذا 
وترد كافة منشورات االجتماع والعروض التي . "2013"تقر�ر الكومس�ك لآلفاق المستقبل�ة للتمو�ل لعام 
 .)www.comcec.org(تم تقد�مها ف�ه على الموقع اإللكتروني للكومس�ك 

 
 16فضًال عن ذلك، من المقرر عقد االجتماع الثالث لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �التعاون المالي في 

تحلیل إدارة مخاطر األدوات المال�ة في الدول األعضاء في ، تحت عنوان "2014أكتو�ر/تشر�ن األول 
 الكومس�ك".

 

من الدول األعضاء التي لم تخطر �عد مكتب تنسیق وفي دورتها التاسعة والعشر�ن، طلبت الكومس�ك 
، أن تعاون الماليالتي تتعلق �فر�ق عمل الكومس�ك المعني �ال ،الكومس�ك بنقاط االتصال الخاصة بها

 ، وأن تشارك �فعال�ة في االجتماعات الالحقة. ت�ادر بذلك
 

منتدى ومن الجدیر �الذكر، أن األنشطة الجار�ة والمستمرة في مجال التمو�ل أق�مت تحت مظلة كل من 
بورصات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ومنتدى الكومس�ك المعني �الجهات التنظ�م�ة 

 .ون اإلسالميالبنوك المركز�ة والمؤسسات النقد�ة في منظمة التعاألسواق رأس المال، واجتماعات 
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 منتدى بورصات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -
 

منتدى بورصات منظمة  من ثم، تأسس؛ و 2005بدأت الكومس�ك التعاون ف�ما بین البورصات في عام 
التعاون اإلسالمي. و�ركز المنتدى على التوفیق بین القواعد واللوائح الحاكمة لعمل�ات السوق، وفتح قنوات 

وقد  منظمة التعاون اإلسالمي وما یتصل بها من مؤسسات.الدول األعضاء في تواصل بین بورصات 
�غ�ة تعز�ز التواصل بین  )www.oicexchanges.org(أنشأ المنتدى لنفسه موقعًا إلكترون�ًا خاصًا �ه 

سبتمبر/أیلول  19 في هاالجتماع السا�ع ل حیث انعقدمرات،   س�ع ، اجتمع المنتدىوحتى اآلن أعضائه.
. و�مكن 2014ومن المقرر أن ینعقد االجتماع الثامن للمنتدى في اسطنبول في في اسطنبول.  2013

االطالع على األنشطة التي �ضطلع بها المنتدى على الموقع اإللكتروني الخاص �ه 
)www.oicexchanges.org( .  
 
 

في توطید أواصر التعاون ف�ما بین بورصات الدول األعضاء. فقد أتم  ملحوظاً  أحرز المنتدى تقدماً وقد 
 22في وتم تدشینه بنجاح إنشاء مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومس�ك، 

لدورة الثامنة والعشر�ن ؛ إال أن حفل التدشین أق�م أثناء انعقاد افي اسطنبول 2012یونیو/حز�ران 
 من الدول األعضاءدولة  19شركة من الشركات الرائدة في  50مصمم لق�اس أداء  للكومس�ك. والمؤشر

من الدول األعضاء والبنك  الدورة التاسعة والعشرون للكومس�ك �منظمة التعاون اإلسالمي. وطلبت
 اإلسالمي للتنم�ة تقد�م الدعم الالزم للترو�ج للمؤشر في البلدان األعضاء.

 
ع أن تقوم بورصة اسطنبول، بوصفها األمانة العامة للمنتدى، بإحاطة قلمتو من ااإلجراءات المطلو�ة: 

أنشطة التطورات التي طرأت على أحدث � الثین،في اجتماعها الثالمنبثقة عن الكومس�ك،  لجنة المتا�عة
 .المنتدى

 

 أسئلة مطروحة للنقاش:
تم تدشینه بنجاح في عام  مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومس�ك إنحیث  )1

 ، كیف �مكن إبراز أنشطته �شكل أكبر داخل الدول األعضاء وعالم�ًا؟2012
؟ وما هي �الدككیف �مكن تقی�م اآلثار المترت�ة على عمل�ة االندماج المالي على اقتصاد  )2

التي نحو تعز�ز عمل�ة االندماج هذه؟ وما هي التحد�ات  �الدكالس�اسات والبرامج التي تط�قها 
 تواجهها في هذا الصدد؟

ما هي الس�اسات الفاعلة التي �مكن من خاللها تعز�ز تدفق رؤوس األموال بین الدول األعضاء  )3
 في الكومس�ك؟ 
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 منتدى الكومس�ك المعني �الجهات التنظ�م�ة ألسواق المال  -

 

التي خرجت بها الكومس�ك، تم إنشاء منتدى الكومس�ك المعني �الجهات  ذات الصلةمع القرارات  تماش�اً 
التنسیق والتعاون في إطار بن�ة  عمل�اتبهدف ز�ادة وذلك ، 2011التنظ�م�ة ألسواق رأس المال في عام 

أكبر بین الس�اسات واللوائح ف�ما بین الدول األعضاء.  في  اً أساس�ة تنظ�م�ة وقانون�ة، و�ما �حقق توافق
-26ذا اإلطار، انعقد االجتماع األول لمنتدى الكومس�ك المعني �الجهات التنظ�م�ة ألسواق المال في ه

 2013سبتمبر/أیلول  19منتدى في لنعقد االجتماع الثاني لكما ا في اسطنبول. 2012سبتمبر/أیلول  27
د من التفاصیل حول ولمز� .2014في  في اسطنبول ثالثینعقد االجتماع المن المقرر أن في اسطنبول. و 

األنشطة التي �ضطلع بها المنتدى، �مكن ز�ارة الموقع اإللكتروني الخاص �ه 
)www.comceccmr.org( .   

 

�التقر�ر الصادر عن االجتماع الثاني لمنتدى  علماً  وقد أخذت الدورة التاسعة والعشر�ن للكومس�ك
الدول األعضاء أن تقدم الدعم الالزم  ودعتالكومس�ك المعني �الجهات التنظ�م�ة ألسواق رأس المال، 

 التي تبذلها جهود التعاون للجهود التي �ضطلع بها المنتدى؛ وذلك �المشاركة في اجتماعاته، واإلسهام في 
ولي اتصال لمتا�عة العمل، واستخدام موقعه ئ، وتعیین مسلة المنتدىالمقامة تحت مظ فرق العمل

 .عالً اف اإللكتروني استخداماً 
 

من المتوقع أن تقوم هیئة أسواق رأس المال الترك�ة، بوصفها األمانة العامة اإلجراءات المطلو�ة: 
�التطورات األخیرة  لجنة المتا�عة المنبثقة عن الكومس�ك، في اجتماعها الثالثین،للمنتدى، بإحاطة 

 المتعلقة �أنشطة المنتدى.
 

 أسئلة مطروحة للنقاش:
ما هي التحد�ات التي توجهها �الدك نحو تعز�ز عمل�ة تطو�ر أسواق رأس المال وتنو�ع المنتجات  )1

 �ما یتماشى مع المعاییر الدول�ة؟
 

بهدف جذب المز�د هل تتبنى �الدك أي س�اسات/استراتیج�ات لتطو�ر البن�ة األساس�ة السوق�ة  )2
 من تدفقات رؤوس األموال؟

 ما هي خبرات �الدك في مجال أدوات التمو�ل اإلسالم�ة؟ )3
 
 ؤسسات النقد�ة في منظمة التعاون اإلسالمي ماجتماعات البنوك المركز�ة وال -
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الصادر عن الكومس�ك ف�ما یتصل بهذا الشأن، أعید تنش�ط أشكال التعاون ف�ما بین البنوك  للقرار وفقاً 
تجتمع البنوك المركز�ة والمؤسسات   2009منذ عام و المركز�ة والمؤسسات النقد�ة في الدول األعضاء. 

ل�شر�ة في هذا النقد�ة للدول األعضاء على نحو منتظم �غ�ة ت�ادل الخبرات، وتعز�ز القدرات المؤسس�ة وا
أنظمة الدفع، والتنظ�مات فرق عمل للمجاالت التال�ة:  ثالثوعلى هذا األساس، تم تكو�ن المجال. 

نعقد االجتماع الثالث قد ااالحتراز�ة على مستوى االقتصاد الكلي، وٕادارة السیولة في التمو�ل اإلسالمي. و 
�المملكة  ،في جدة 2013تشر�ن الثاني نوفمبر/ 28-27عشر للبنوك المركز�ة والمؤسسات النقد�ة في 

العر��ة السعود�ة، وموضوعه: "أثر اإلصالحات المال�ة التنظ�م�ة الدول�ة األخیرة على دول منظمة التعاون 
 للبنوك المركز�ة والمؤسسات النقد�ة . ومن المقرر انعقاد المؤتمر الرا�ع عشر والخامس عشراإلسالمي"

 على التوالي. 2015و 2014إندون�س�ا وسور�نام، في في منظمة التعاون اإلسالمي في 
 

لجنة المتا�عة المنبثقة عن الكومس�ك، في من المتوقع أن �قوم مركز أنقرة بإحاطة اإلجراءات المطلو�ة: 
لبنوك المركز�ة والمؤسسات النقد�ة النتائج التي خلص إلیها االجتماع الثالث عشر ل� اجتماعها الثالثین،

في لبنوك المركز�ة والمؤسسات النقد�ة وكذا �التطورات األخیرة الخاصة �التعاون بین ا، للدول األعضاء
 لدول األعضاء.ا

 

 أسئلة مطروحة للنقاش:
 ما هي الس�اسات/البرامج التي تط�قها �الدك لضمان استقرار القطاع المالي؟ )1
   ما هي خبرات �الدك في مجال تعز�ز القدرات المؤسس�ة وال�شر�ة داخل البنوك )2

          المركز�ة/المؤسسات النقد�ة؟
           

 
 

 البند العاشر
 تعز�ز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي

 
 اجتماعات القطاع الخاص -

 

تنظم الغرفة اإلسالم�ة للتجارة والصناعة والزراعة اجتماعات القطاع الخاص، وتقدم تقار�ر إلى دورات 
توفیر منبر  يإن أحد األهداف الرئ�س�ة من اجتماعات القطاع الخاص هالكومس�ك بنتائج االجتماعات. 

لممثلي القطاع الخاص في الدول األعضاء من أجل اكتشاف فرص جدیدة وٕانشاء روا�ط جدیدة ف�ما 
االجتماع الخامس عشر  كل من انعقدو للقطاع الخاص.  اجتماعاً  ،15إلى اآلن  ،بینهم. وقد انعقد

 
 

27 



OIC/COMCEC-FC/30-14/AA                                                                                            Rev.1  
                             
 
 

شج�ع التجارة واستثمار المشروعات المشتركة ف�ما بین الدول األعضاء في من أجل تللقطاع الخاص 
 30-28اإلسالم�ة، في  دول، والمنتدى السا�ع لسیدات األعمال في المنظمة التعاون اإلسالمي

االجتماع السادس عشر  قد انعقدو في طهران، بجمهور�ة إیران اإلسالم�ة.  2013أكتو�ر/تشر�ن األول 
أجل تشج�ع التجارة واستثمار المشروعات المشتركة ف�ما بین الدول األعضاء في  منللقطاع الخاص 

 .2014مارس/آذار  22-20 في ،اإلمارات العر��ة المتحدة�الشارقة، في  منظمة التعاون اإلسالمي
 

فضًال عن ذلك، و�ما یتماشى مع القرارات التي خرجت بها الكومس�ك في دورتها الثامنة والعشر�ن، 
التنسیق والتعاون  وكالةالجمارك والتجارة الترك�ة، �التعاون مع مكتب تنسیق الكومس�ك و نظمت وزارة 

ركات في الدول ، ورشة عمل حول "التعاون وت�ادل الخبرات بین وكاالت تسجیل الشالترك�ة الدول�ة
في أنقرة، �الجمهور�ة  2013سبتمبر/أیلول  12-11األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في 

 دولة من الدول األعضاء. 28الترك�ة؛ وقد جمعت ورشة العمل بین الوكاالت ذات الصلة من 
 

امة في إطار الدورة �اإلضافة إلى ذلك، اقترحت الجمهور�ة الترك�ة، أثناء جلسة ت�ادل وجهات النظر المق
الثامنة والعشر�ن للكومس�ك، تنظ�م برامج لت�ادل الخبرات في مجال المشروعات الصغیرة والمتوسطة. 
وفي هذا الصدد، �اتت الهیئات ذات الصلة داخل ترك�ا، �التعاون مع مكتب تنسیق الكومس�ك، تنظم 

 اء التي لدیها اهتمام في هذا الصدد.برامج خاصة لبناء القدرات وت�ادل الخبرات من أجل الدول األعض
 

عن  من المتوقع أن تقدم الغرفة اإلسالم�ة للتجارة والصناعة والزراعة تقر�راً اإلجراءات المطلو�ة: 
ومن المتوقع أ�ضًا أن یخطر مكتب تنسیق  التطورات األخیرة المتعلقة �اجتماعات القطاع الخاص.

ببرامج ت�ادل الخبرات التي تقام  س�ك، في اجتماعها الثالثین،لجنة المتا�عة المنبثقة عن الكومالكومس�ك 
  في مجال المشروعات الصغیرة والمتوسطة.

 
 أسئلة مطروحة للنقاش:

الخطوات اإلضاف�ة األخرى هي لقطاع الخاص، ما التي یبذلها اجانب الجهود المتواصلة إلى  )1
في جهود التعاون االقتصادي تحت  هل�ة لامشاركة أكثر فعكي �كون هناك التي �مكن اتخاذها 

 مظلة الكومس�ك؟
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 البند الحادي عشر
 القطاعین العام والخاص فياإلعدادات الالزمة لجلسات ت�ادل وجهات النظر �شأن "دور الشراكات بین 

 تنم�ة قطاع الس�احة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"
 

 

وقد قررت  �صورة منتظمة في إطار الجلسات الوزار�ة للكومس�ك.تنعقد جلسات ت�ادل وجهات النظر 
تنم�ة  في والخاص العام القطاعیندور الشراكة بین الكومس�ك في دورتها التاسعة والعشر�ن أن �كون "

" موضوعًا لجلسة ت�ادل وجهات النظر في منظمة التعاون اإلسالمي قطاع الس�احة �الدول األعضاء
 �ة.لدورة الكومس�ك التال

 

في هذا اإلطار، من المقرر أن ینظم كل من مكتب تنسیق الكومس�ك، ومركز أنقرة ورشة عمل تحضیر�ة 
 ".تنم�ة قطاع الس�احة �الدول األعضاء القطاعین العام والخاص فيدور الشراكة بین " حول

 
 

، في الكومس�كلجنة المتا�عة المنبثقة عن من المتوقع أن ُ�طلع مركز أنقرة  اإلجراءات المطلو�ة:
 العمل المذكورة آنفا. ورشةاإلعدادات الالزمة ل�، ثالثینال اجتماعها

 
 

 البند الثاني عشر
 مشروع جدول أعمال الدورة الثالثین للكومس�ك

 
تحت هذا البند من بنود جدول األعمال، تقوم لجنة المتا�عة �النظر في جدول أعمال الدورة الثالثین 

 للكومس�ك.
----------- 

----- 
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