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  تقرير سير العمل
 بشأن

  تنفيذ استراتيجية الكومسيك
 

 مقدمة: .1
 

تعمل اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( بصفتها الهيئة 
المسؤولة عن تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

 األعوام الثالثين الماضية.  مدىعلى 
 

ومن أجل تهيئة الكومسيك لتكون منبًرا يقدم نتائج أوفر، بما يلبي االحتياجات المتزايدة للبلدان األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي، اعتمد مؤتمر القمة اإلسالمي االستثنائي الرابع استراتيجية الكومسيك في 

 في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية. 2012أغسطس/آب  15-14
 

أضفت استراتيجية الكومسيك ديناميكية جديدة على الجهود المبذولة لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري 
فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. فاالستراتيجية ال تقدم رؤية واضحة لألمة 

ي وضعتها. ووفقا اإلسالمية فحسب، بل تحدد أيضا آليات تنفيذها بغية الوصول إلى األهداف الت
الستراتيجية الكومسيك الجديدة، ستصبح الكومسيك منتدى للدول األعضاء لتبادل الخبرات والممارسات 
الجيدة، ونشر المعارف، وتوفيق السياسات. وقد أبدت الدول األعضاء اهتماما كبيرا، وقدمت دعما قويا 

دارة دورة يجية في السنة األولى من تنفيذتلتنفيذ آليات تنفيذ االسترا ها، السيما فرق عمل الكومسيك وا 
 مشروعات الكومسيك. 

 
تشكلت فرق عمل الكومسيك في مجاالت التعاون الستة التي حددتها االستراتيجية؛ وهي: التجارة، والنقل 
واالتصاالت، والسياحة، والزراعة، والتمويل، والتخفيف من حدة الفقر. ومنذ انعقاد الدورة التاسعة والعشرين 

إلى  2013لكومسيك، تواصل فرق العمل عقد اجتماعاتها في الفترة من ديسمبر/كانون األول ل
. حيث حضر هذه االجتماعات الخبراء الفنيون من البلدان األعضاء التي سجلت 2014أبريل/نيسان 

ة انضمامها لفرق العمل، وحضرها أيضا ممثلو المؤسسات الدولية والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظم
التعاون اإلسالمي. إضافة إلى ذلك، حضر االجتماعات ممثلو القطاع الخاص والمنظمات غير 
الحكومية، حيث تبادلوا وجهات نظرهم حول قضايا مختلفة.  واستمر مكتب تنسيق الكومسيك في إجراء 

في  الدراسات التحليلية لكل اجتماع. خالل هذه االجتماعات، ركزت فرق العمل على موضوعات معينة
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المجاالت ذات الصلة التي حددتها االستراتيجية. في هذا السياق، حددت االجتماعات العقبات المشتركة، 
وسلطت الضوء على التجارب الناجحة، وناقشت خيارات السياسات لدى الدول األعضاء من أجل تلبية 

ات التي لخصت احتياجاتها في المجاالت المهمة.  وأعد مكتب تنسيق الكومسيك محاضر االجتماع
المناقشات وضمت العروض التي قدمها المشاركون في هذه األثناء. وستواصل فرق عمل الكومسيك عقد 

 اجتماعاتها مرتين في أنقرة، بالجمهورية التركية، لمناقشة موضوعات محددة. 
 

قد حازت هي أما إدارة دورة المشروعات للكومسيك، وهي اآللية الثانية لتنفيذ استراتيجية الكومسيك، ف
. وأجرى والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي األخرى على اهتمام كبير من الدول األعضاء

مكتب تنسيق الكومسيك تقييما دقيقا لمقترحات المشروعات، بما يتماشى مع المعايير التي نشرتها 
، أعلن مكتب 2014. وفي مارس/آذار 2013الكومسيك على موقعها اإللكتروني في سبتمبر/أيلول 

تنسيق الكومسيك عن القائمة النهائية للمشروعات التي وقع  االختيار عليها. وعلى ذلك، تم توقيع 
مشروعا، في أنقرة بالجمهورية التركية، في الثاني من أبريل/نيسان  14اتفاقيات التشغيل مع مالكي 

وجيه الدعوة الثانية في سبتمبر/أيلول . وفقا لذلك، انطلقت مرحلة تنفيذ المشروعات بنجاح. وسيتم ت2014
2014. 

 
يلخص هذا التقرير ما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ استراتيجية الكومسيك، منذ انعقاد الدورة التاسعة 

 والعشرين للكومسيك.
 

 قرارات الدورة التاسعة والعشرين للكومسيك بشأن تنفيذ االستراتيجية .2
 

نوفمبر/تشرين الثاني في اسطنبول، بالجمهورية  18-21انعقدت الدورة التاسعة والعشرون للكومسيك في 
التركية. وأحاط مكتب تنسيق الكومسيك الدورة علما بما ُأحرز من تقدم في تنفيذ استراتيجية الكومسيك. 

القرارات  التاسعة والعشرين تهاوبعد المشاورات المثمرة التي شهدتها الدورة، اعتمدت الكومسيك في دور 
 التالية، بغية ضمان التنفيذ الفعال الستراتيجية الكومسيك:

 
رحبت اللجنة بتفعيل استراتيجية الكومسيك، وطلبت من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون 

 اإلسالمي أن تقدم دعمها لتنفيذ االستراتيجية. 
 
 

نفيذ استراتيجية الكومسيك؛ السيما اجتماعات فرق عمل رحبت الكومسيك أيضا بما ُأحرز من تقدم في ت
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طالق الدعوة األولى للمشروعات  في إطار دورة إدارة المشروعات للكومسيك. ،الكومسيك، وا 
 

رفع أن يتماشيا مع شروط استراتيجية الكومسيك، طلبت الكومسيك في دورتها من مكتب تنسيق الكومسيك 
تقارير منتظمة عن سير العمل في تنفيذ استراتيجية الكومسيك، إلى دورات الكومسيك واجتماعات لجنة 
المتابعة. في هذا الصدد، اطَّلعت الكومسيك في دورتها على تقرير مكتب تنسيق الكومسيك، واسمه "تقرير 

نفيذ استراتيجية الكومسيك "، حيث قدم معلومات تفصيلية عن ت2013سير العمل السنوي للكومسيك لعام 
 واألنشطة التي تم تنظيمها، وفقا للقرارات ذات الصلة التي صدرت عن الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك.

 
  2014وأخيرا، تماشيا مع استراتيجية الكومسيك، رحبت الكومسيك باألنشطة التي ستنظمها في 

ي )مركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالم
والبنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، واالتحاد اإلسالمي لمالكي 

 البواخر، ومعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية(.
 

جولتين األولى والثانية من اجتماعات فرق وفيما يتعلق بفرق العمل، رحبت الكومسيك في دورتها بال
العمل، وطلبت من الدول األعضاء التي سجلت انضمامها لفرق العمل أن تشارك بفاعلية في االجتماعات 
المقبلة. كما طلبت من الدول األعضاء التي لم ُتبلغ عن نقاط اتصالها لفرق العمل بأن تقوم بذلك في 

 أقرب فرصة ممكنة.
 

 ة الكومسيكتنفيذ استراتيجي .3
 
 اجتماعات فرق عمل الكومسيك 3-1

 
 فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة 3-1-1

 
دراكا ألهميتها، فقد بادرت الكومسيك بالعديد من البرامج  ُتعتبر التجارة محفزا مهما للنمو االقتصادي؛ وا 

استراتيجية الكومسيك  حددتوالمشروعات بغية تعزيز التعاون التجاري فيما بين الدول األعضاء. كما 
 التجارة بأنها مجال من مجاالت التعاون. 
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إذ إن الهدف االستراتيجي في مجال التجارة، وفقا لما يرد ذكره في استراتيجية الكومسيك، هو التوسع 
التجاري فيما بين البلدان األعضاء.  في هذا المقام، حددت االستراتيجية أربعة مجاالت بُمخرجاتها التي 

 لى بلوغ الهدف االستراتيجي؛ وهي: تحرير التجارة، وتيسيرها، وتمويلها، وتعزيزها.تهدف إ
 

وقد تشكل فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة، باعتباره جزًءا من تنفيذ استراتيجية الكومسيك. انعقد 
وضوعه في أنقرة، وكان م 2013يونيو/حزيران  20االجتماع األول لفريق العمل المعني بالتجارة في 

"تشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". 
لمشاركين من الدول األعضاء لتبادل الحديث عما لمنح االجتماع فرصة و دور منظمات تشجيع التجارة." 

المتوسطة، حققوه من إنجازات، وواجهوه من عقبات بشأن تشجيع صادرات المشروعات الصغيرة و 
واالستفادة من خبرات الدول األعضاء األخرى والمؤسسات الدولية ذات الصلة. أما االجتماع الثاني لفريق 

في أنقرة، وكان موضوعه "تحسين  2013أكتوبر/تشرين األول  31العمل المعني بالتجارة، فقد انعقد في 
الدول األعضاء في منظمة التعاون سبل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويل للتجارة في 

اإلسالمي". وتشاور الخبراء من الدول األعضاء والمنظمات الدولية حول الوضع الراهن للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، فيما يتعلق بالحصول على تمويل للتجارة في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

وتبادل األدوات  العامة،رة، وبدور مؤسسات التمويل اإلسالمي، وعلى األدوات المستخدمة في تمويل التجا
 اإلسالمية لتمويل التجارة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 
زاد تركيز المجتمع الدولي خالل العقد الماضي على تيسير التجارة. في هذا السياق، خرجت مفاوضات 

لقرار الصادر عن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، منظمة التجارة العالمية التفاق تيسير التجارة با
تماشيا مع تلك المستجدات، و ندونيسيا. إفي بالي، في  2013ديسمبر/كانون األول  4-6الذي انعقد في 

في أثناء الفترة وفَّقت الكومسيك جدول أعمالها مع المجتمع الدولي، وبما يلبي احتياجات الدول األعضاء. 
 2014فبراير/شباط  27المحددة لذلك، انعقد االجتماع الثالث لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة في 

في أنقرة، بالجمهورية التركية، وكان موضوعه "تيسير التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة 
كية في الدول األعضاء في منظمة التعاون التعاون اإلسالمي: النهوض بكفاءة اإلجراءات الجمر 

دولة من الدول األعضاء التي أبلغت بنقاط اتصالها لفريق العمل  21اإلسالمي". وحضر االجتماع ممثلو 
ندونيسيا، والعراق، واألردن، ا  المعني بالتجارة؛ وهي، بنجالديش، والكاميرون، وجزر القمر، ومصر، و 

لي، والمغرب، وعمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية وكازاخستان، وليبيا، وماليزيا، وما
السعودية، والسودان، وتونس، وتركيا، واليمن. كما حضره ممثلو مكتب تنسيق الكومسيك، والمركز 
اإلسالمي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )البنك اإلسالمي للتنمية/المؤسسة الدولية 
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تمويل التجارة(، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمنظمة العالمية للجمارك، وشركة اإلسالمية ل
 ". 2000"جاند 

 
قام الحاضرون في االجتماع بالنظر في الدراسة التحليلية المسماة "تيسير التجارة البينية فيما بين البلدان 

جراءات الجمركية في الدول األعضاء في عاون اإلسالمي: النهوض بكفاءة اإلتاألعضاء في منظمة ال
" الذي أعده مكتب 2014منظمة اإلسالمي"، وتقرير الكومسيك حول "اآلفاق المستقبلية للتجارة لعام 

تنسيق الكومسيك. وأكدت المشاورات التي تمت في أثناء االجتماع أن اإلجراءات الجمركية غير المتطورة 
 يرا، ليس أمام تنمية التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاءفي بعض البلدان األعضاء تشكل عائقا كب

، بل أيضا أمام تحقيق الرفاه االقتصادي في تلك البلدان. في هذا السياق، تضمنت العروض فحسب
مة خالل االجتماع دعوة إلى الدول األعضاء لالنضمام إلى االتفاقيات الدولية ذات الصلة، فيما  المقدَّ

سير التجارة، ولتنفيذ اإلجراءات الجمركية الحديثة من أجل تيسير تجارتها. كما أعد مكتب يتعلق بمجال تي
تنسيق الكومسيك محاضر هذا االجتماع. ترد جميع الوثائق والعروض على موقع الكومسيك اإللكتروني 

www.comcec.org . 
 

، 2014أكتوبر/تشرين األول  23سينعقد االجتماع الرابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة في 
اتفاقيات التجارة التفضيلية في الدول األعضاء في منظمة جهود تحرير التجارة و "وسيكون موضوعه 

ي منظمة التعاون التعاون اإلسالمي مع التركيز على نظام األفضليات التجارة فيما بين الدول األعضاء ف
 "اإلسالمي.

 
 

 فريق عمل الكومسيك المعني بالنقل واالتصاالت 3-1-2
 

إن تطوير قطاعي النقل واالتصاالت أمر ضروري للتنمية االقتصادية واالجتماعية. في هذا السياق، 
انتهجت بلدان عديدة سياسات سليمة، وتوسعت في استثماراتها، بغية تحسين البنية األساسية للنقل 

ن األقل نموا، بما فيها والنهوض بالقدرات المؤسساتية والبشرية. ومع ذلك، فإن بعض البلدان النامية والبلدا
أمام تحسين الماثلة صعوبات البعض البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ال تزال تواجه 

 أوضاع قطاع النقل واالتصاالت. 
 

تركز استراتيجية الكومسيك تركيزا خاصا على التعاون في قطاع النقل واالتصاالت. من ثم، يعرَّف هذا 
ت التعاون الستة. وقد عقد فريق عمل الكومسيك المعني بالنقل اجتماعين في عام القطاع أنه أحد مجاال

http://www.comcec.org/
http://www.comcec.org/
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، حيث انصب تركيزه على قضية مهمة في كل اجتماع. انعقد االجتماع األول في مارس/آذار 2013
في أنقرة، وكان محوره األساسي "آليات تمويل البنية األساسية للنقل: الشراكات بين القطاعين العام  2013

 8الخاص في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، في حين انعقد االجتماع الثاني في و 
في أنقرة، بالجمهورية التركية، وكان موضوعه "تطوير نقل البضائع متعدد  2013أكتوبر/تشرين األول 

ن االجتماعين في الوسائط فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي." وتم تقديم نتائج هذي
 أثناء انعقاد الدورة التاسعة والعشرين للكومسيك.

 
في أنقرة، بالجمهورية التركية، وكان موضوعه  2014مارس/آذار  13أما االجتماع الثالث، فقد انعقد في 

"تطوير نقل البضائع متعدد الوسائط فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: األشكال 
 ية للتنفيذ والتوصيات المعنية بالسياسات". الحال

 
دولة عضو من الدول التي أبلغت بنقاط اتصالها لفريق العمل المعني بالنقل  15حضر االجتماع ممثلو 

يران، واألردن، والمغرب، ونيجيريا، ا  واالتصاالت؛ وهي: أفغانستان، وجيبوتي، و  ندونيسيا، والعراق، وا 
لسنغال، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وأوغندا. كما حضره ممثلو وعمان، وباكستان، وفلسطين، وا

-مكتب تنسيق الكومسيك، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرة، واالتحاد الدولي للنقل البري 
كونسلت -سكك الحديد الموحد، وجمعية مقدمي خدمات النقل واللوجستيات الدولية، وشركة كومبي

 األلمانية.
 

وتبادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحديات في مجال 
نقل البضائع المتعدد الوسائط في بلدانهم، وذلك من منظور اإلطار التنظيمي، والممارسات التشغيلية، 

لمناقشات ما قدمه بعض وفود وتحديات التنفيذ، والقدرات المؤسساتية والجغرافية. كما أضفى ثراًء على ا
القطاع الخاص من عروض.  وتبادل أيضا الممثلون وجهات نظرهم، وما حققوه  والدول األعضاء وممثل

من إنجازات، واكتسبوه من خبرات بشأن آليات التحفيز في مجال نقل البضائع المتعدد الوسائط في 
طوير نقل البضائع المتعدد الوسائط فيما بين "تة المسماة بلدانهم. وقام ممثلو الدول بالنظر في الدراس

البلدان األعضاء  في منظمة التعاون اإلسالمي: وضع تنفيذ نقل البضائع متعدد الوسائط فيما بين البلدان 
"، الذي 2014األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وتقرير الكومسيك "اآلفاق المستقبلية للنقل لعام 

 ك. أعده مكتب تنسيق الكومسي
 

يمكن االطالع على محاضر االجتماع، وغير ذلك من دراسات وعروض أخرى تم تقديمها خالل 
 . www.comcec.orgاالجتماع على موقع الكومسيك اإللكتروني 
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،  في أنقرة، 2014سبتمبر/أيلول  11سينعقد االجتماع الرابع لفريق العمل المعني بالنقل واالتصاالت في 

 وموضوعه "وضع وسائل اتصال جوية من أجل استدامة السياحة فيما بين الدول األعضاء".
 

 فريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة  3-1-3
 

حددت استراتيجية الكومسيك الهدف االستراتيجي في مجال السياحة ليكون: "إنشاء قطاع سياحة مستدام 
الكومسيك". ولبلوغ هذا الهدف، حددت استراتيجية الكومسيك خمسة مجاالت وتنافسي في منطقة 

بُمخرجاتها؛ وهي: إطار تنظيمي، وبناء القدرات وبرامج التدريب، ومشاركة القطاع الخاص، وبرامج 
 السياحة المجتمعية، واستراتيجيات التسويق.

 
ل فريق العمل المعني بالسياحة، حيث اجتمع ثالث مرات إلى  في إطار تفعيل استراتيجية الكومسيك، تشكَّ

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

 3ثم انعقد االجتماع الثاني لفريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة في المجتمعية في منطقة الكومسيك." 
في أنقرة، بالجمهورية التركية، وكان موضوعه "تطوير منتجات السياحة  2013أكتوبر/تشرين األول 

تم نشر محاضر االجتماعات المذكورة، التي تعكس ما   واستراتيجيات التسويق في منطقة الكومسيك".
ئج، على موقع الكومسيك اإللكتروني. كما تتوفر على الموقع الدراسات التحليلية التي خرجت به من نتا

مة أثناء هذه الجلسات. )  (.www.comcec.orgأُعدت خصيًصا لهذه االجتماعات، والعروض المقدَّ
 

في أنقرة،  204مارس/آذار  4انعقد في أما االجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالسياحة، فقد 
بالجمهورية التركية، وكان موضوعه "تمكين مناخ استثمار السياحة في منطقة الكومسيك". حضر 

دولة من الدول األعضاء التي أبلغت عن نقاط اتصالها بفريق عمل الكومسيك  14االجتماع ممثلو 
يران، والعراق، وقيرغيزستان، وليبيا، وماليزيا، المعني بالسياحة؛ وهي: أذربيجان، ومصر، وأندونيسيا، و  ا 

وموزمبيق، وعمان، والمملكة السعودية العربية، والسنغال، وتونس، وتركيا. كما حضر االجتماع ممثلو 
مكتب تنسيق الكومسيك، ومركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، 

 اآلخرين. والقطاع الخاص، وبعض الضيوف
 

تبادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحديات، في مجال 
 تم إعدادها بتكليف مناستثمارات السياحة في بلدانهم. إضافًة إلى ذلك، تم النظر في دراستين، األولى 
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: التحديات واآلفاق المستقبلية مكتب تنسيق الكومسيك، وموضوعها "تمكين مناخ استثمار السياحة
أعده مكتب تنسيق الكومسيك، وموضوعه تقرير الستثمارات السياحة في منطقة الكومسيك"؛ والثانية 

 ". 2014"اآلفاق المستقبلية للسياحة لعام 
 

وأبرزت العروض والمشاورات التي جرت خالل االجتماع أن الحكومات تقوم بدور محوري من أجل تهيئة 
السياحة. وأكد المشاركون على أن تهيئة مناخ  المستثمرين في مجال من شأنه تمكين ستثمارلالمناخ 

يمّكن استثمارات السياحة تقتضي استعمال المجموعة الكاملة من األدوات واالستراتيجيات، وتشمل من بين 
ثة،  ستثمرين، وا عداد الردود السريعة على استفسارات الموتقديم جملة أمور توفير معلومات واضحة محدَّ

ثة لتشجيع االستثمار، والتنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة المعنيين، وتوفير البنية  مواقع إلكترونية محدَّ
األساسية )بما فيها شبكات الطرق، والكهرباء، وما إلى ذلك(، وتخصيص األراضي الالزمة لمشروعات 

إجراءات سهلة، وتقديم الدعم المالي للمشروعات سياحية محددة، وا عداد الحزم التحفيزية الفعالة، ووضع 
الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة المحلية ولرواد المشروعات األجانب، واستخدام خيارات بديلة 

 مثل حمالت التمويل الجماعي.  -لالستثمار 
تماع يمكن االطالع على محاضر االجتماع وغير ذلك من دراسات وعروض أخرى تم تقديمها خالل االج

 . www.comcec.orgعلى موقع الكومسيك اإللكتروني 
 

، وموضوعه "تعزيز 2014سبتمبر/أيلول  4سينعقد االجتماع الرابع لفريق العمل المعني بالسياحة في 
 خدمات السياحة".قدرات القوى العاملة في مجال السياحة في منطقة الكومسيك من أجل النهوض بجودة 

 
 فريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة 3-1-4

 
يقوم قطاع الزراعة بدور مهم في العديد من البلدان النامية، وتشمل معظم الدول األعضاء في منظمة 

من أجل التنمية االقتصادية في  ةكبير  بصورةالتعاون اإلسالمي. ويرتفع مستوى االعتماد على الزراعة 
الكثير من الدول األعضاء. في هذا الصدد، تولي الكومسيك أهمية كبرى لتطوير قطاع الزراعة في الدول 

بأنها مجال من مجاالت التعاون الستة. والهدف  الزراعةاألعضاء. وتعّرف استراتيجية الكومسيك 
اجية قطاع الزراعة، واستدامة األمن الغذائي في منطقة االستراتيجي للتعاون في هذا القطاع هو زيادة إنت

 الكومسيك. 
 

وقد تشكل فريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة، باعتباره جزًءا من تنفيذ استراتيجية الكومسيك. انعقد 
في أنقرة، بالجمهورية التركية،  2013يونيو/حزيران  6االجتماع األول لفريق العمل المعني بالزراعة في 
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ان موضوعه: "رفع مستوى اإلنتاجية الزراعية في منطقة الكومسيك: تعزيز قدرات الري." حضر وك
دولة عضو من الدول التي أبلغت بنقاط اتصالها لفريق العمل المعني بالزراعة؛ وهي:  13االجتماع ممثلو 

يران، والعراق، واألردن، وعمان، وفلسطين، وباكستان، وقطر، ا  أفغانستان، ومصر، وجامبيا، و  ندونيسيا، وا 
والمملكة العربية السعودية، وتونس، وتركيا. كما حضر االجتماع ممثلو مكتب تنسيق الكومسيك، ومركز 
أنقرة، والبنك اإلسالمي للتنمية، وبعض الضيوف اآلخرين. تبادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من 

ات، وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحديات، في مجال إدارة المياه في بلدانهم. وقام الحاضرون في خبر 
االجتماع بالنظر في الدراسة المسماة "رفع مستوى اإلنتاجية في منطقة الكومسيك: النهوض بقدرات الري"، 

الذي أعده مكتب تنسيق التقرير  وكذاالتي كلف مكتب تنسيق الكومسيك أحد األكاديميين بإجرائها، 
 ". 2013"اآلفاق المستقبلية للزراعة لعام  تحت اسمالكومسيك 

 
وعقد فريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة اجتماعيه الثاني والثالث، منذ انعقاد الدورة التاسعة والعشرين 

 للكومسيك.
 

في  2013بر/كانون األول ديسم 19انعقد االجتماع الثاني لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة في 
أنقرة، بالجمهورية التركية، وكان موضوعه "تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة في منطقة الكومسيك من 

دول أعضاء من الدول التي أبلغت بنقاط  10أجل زيادة اإلنتاجية الزراعية". وحضر االجتماع ممثلو 
يران، والعراق، واألردن، وفلسطين، وباكستان، ندو إاتصالها لفريق العمل المعني بالزراعة؛ وهي:  نيسيا، وا 

والمملكة العربية السعودية، وتونس، وتركيا، وأوغندا. كما حضر االجتماع ممثلو مكتب تنسيق الكومسيك، 
ومركز أنقرة، والقطاع الخاص، وبعض الضيوف اآلخرين. تبادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من 

ازات، وواجهوه من تحديات، في مجال االستثمارات األجنبية الزراعية المباشرة في خبرات، وحققوه من إنج
بلدانهم. وقام الحاضرون في االجتماع بالنظر في الدراسة المسماة "رفع مستوى اإلنتاجية: تشجيع 

 اوكذاالستثمارات األجنبية المباشرة في منطقة الكومسيك"، التي كلف مكتب تنسيق الكومسيك بإجرائها، 
 ا مكتب تنسيق الكومسيك.مأعده اللذين" 2013تقرير "اآلفاق المستقبلية للزراعة لعام 

 
، وموضوعه 2014أبريل/نيسان  3وانعقد االجتماع الثالث لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة في 

دولة  12"تحسين القدرات اإلحصائية لقطاع الزراعة في منطقة الكومسيك". وحضر االجتماع ممثلو 
عضو من الدول التي أبلغت بنقاط اتصالها لفريق العمل المعني بالزراعة؛ وهي: مصر، وجامبيا، 

يران، والعراق، واألردن، وماليزيا، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسنغال، وتركيا، وأوغندا. ا  و  ندونيسيا، وا 
تنمية األفريقي، وبعض كما حضر االجتماع ممثلو مكتب تنسيق الكومسيك، ومركز أنقرة، وبنك ال

الضيوف اآلخرين. وتبادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من إنجازات، وواجهوه 
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من تحديات، فيما يتعلق بالقدرات اإلحصائية الزراعية في بلدانهم. إضافة إلى ذلك، تم النظر خالل 
زراعية في منطقة الكومسيك" وقد كلف مكتب االجتماع في دراستين، األولى باسم "تحسين اإلحصائيات ال

"، وأعده مكتب 2014تنسيق الكومسيك بإجرائها، والثانية تقرير باسم "اآلفاق المستقبلية للزراعة لعام 
 تنسيق الكومسيك. 

 
يمكن االطالع على محاضر االجتماعات والدراسات والعروض التي سبق ذكرها على الموقع اإللكتروني 

 . www.comcec.orgللكومسيك 
 

، وموضوعه 2014سبتمبر/أيلول  25سينعقد االجتماع الرابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة في 
 "تيسير سبل وصول صغار المالك المزارعين إلى منطقة الكومسيك".

 
 فريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر  3-1-5

 
ال تزال الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الفقر تحتل مكانة مهمة على جدول أعمال الكومسيك. كما 

مجاالت التعاون بين الدول األعضاء. وفقا  مجاال منحددت استراتيجية الكومسيك التخفيف من حدة الفقر 
هم هو استئصال شأفة الستراتيجية الكومسيك، فإن الهدف االستراتيجي من التعاون في هذا المجال الم

الفقر المدقع والجوع في البلدان األعضاء. ومن هذا المنظور، حددت االستراتيجية أربعة مجاالت 
بُمخرجاتها؛ وهي: فعالية المعونة، والقدرات اإلنتاجية للفقراء، واالستخدام الفعال للموارد المالية، ورصد 

 الفقر.
 

كومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر. وقد اجتمع فريق تماشيا مع االستراتيجية، تشكل فريق عمل ال
. انعقد 2014عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر ثالث مرات منذ تشكيله حتى مايو/أيار 

، في 2013يونيو/حزيران  27االجتماع األول لفريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر في 
، وكان موضوعه "تعزيز القدرة اإلنتاجية للفقراء في الدول األعضاء في أنقرة بالجمهورية التركية

 الكومسيك:  النهوض برأس المال البشري".
 

وعقد فريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر اجتماعيه الثاني والثالث، منذ انعقاد الدورة 
 التاسعة والعشرين للكومسيك.
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ديسمبر/كانون  26عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر في  وانعقد االجتماع الثاني لفريق
في أنقرة بالجمهورية التركية، وكان موضوعه "استهداف اآلليات الالزمة ألنظمة شبكات  2013األول 

دولة من الدول األعضاء التي  14األمان االجتماعية في منطقة الكومسيك". حضر االجتماع ممثلو 
الها بفريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة؛ وهي: أذربيجان، وبنين، والكاميرون، أبلغت عن نقاط اتص

يران، والعراق، والكويت، وموريتانيا، ونيجيريا، وباكستان، وفلسطين، والمملكة  ومصر، وجامبيا، وا 
كز السعودية العربية، وتركيا. كما حضره ممثلو مكتب تنسيق الكومسيك، والبنك اإلسالمي للتنمية، ومر 

أنقرة، والبنك الدولي مكتب أنقرة، وبلدية ألتينداغ. تبادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، 
وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحديات، فيما يتعلق باستهداف اآلليات الالزمة ألنظمة شبكة األمان 

راسة المسماة "اآلليات الالزمة ألنظمة االجتماعية في بلدانهم. وقام المشاركون في االجتماع بالنظر في الد
شبكات األمان االجتماعية في منطقة الكومسيك"، التي كلف مكتب تنسيق الكومسيك إجراءها، وتقرير 

 " الذي أعده مكتب تنسيق الكومسيك.2013الكومسيك "اآلفاق المستقبلية للفقر لعام 
 

، 2014أبريل/نيسان  10وانعقد االجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر في 
وحضر  "رصد اآلليات الالزمة لبرامج شبكة األمان االجتماعية في منطقة الكومسيك".وموضوعه 

دولة من الدول األعضاء التي أبلغت عن نقاط اتصالها بفريق عمل الكومسيك  19االجتماع ممثلو 
يران، ا  المعني بالتخفيف من حدة الفقر؛ وهي: أفغانستان، وأذربيجان، والكاميرون، وجامبيا، و  ندونيسيا، وا 

دية العربية، والعراق، واألردن، والكويت، وماليزيا، والنيجر، ونيجيريا، وباكستان، وفلسطين، والمملكة السعو 
وسورينام، وتونس، وتركيا، وأوغندا. كما حضره ممثلو مكتب تنسيق الكومسيك، والبنك اإلسالمي للتنمية، 
ومركز أنقرة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومؤسسة دنيس فنيري، وبلدية اسطنبول العاصمة. وتبادل 

جازات، وواجهوه من تحديات، فيما يتعلق ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من إن
برصد اآلليات الالزمة لبرامج شبكة األمان االجتماعية في بلدانهم. إضافة إلى ذلك، تم النظر خالل 
االجتماع في الدراسة المسماة "رصد اآلليات الالزمة لبرامج شبكة األمان االجتماعي في منطقة 

بإجرائها، والتقرير الذي أعده مكتب تنسيق الكومسيك، الكومسيك"، التي كلف مكتب تنسيق الكومسيك 
 ". 2014باسم "اآلفاق المستقبلية للتخفيف من حدة الفقر لعام 

 
يمكن االطالع على محاضر االجتماع الثالث لفريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر، 

على الموقع اإللكتروني للكومسيك  وكذا الدراسة التحليلية والعروض التي تم عرضها خالل االجتماع،
www.comcec.org . 

 

http://www.comcec.org/
http://www.comcec.org/
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، في 2014سبتمبر/أيلول  18سينعقد االجتماع الرابع لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر في 
 ".ومسيكتحليل الهيكل المؤسسي ألنظمة الحماية االجتماعية في منطقة الك" أنقرة، وموضوعه 

 
 فريق عمل الكومسيك المعني بالتمويل 3-1-6

 
كثفت الكومسيك في السنوات األخيرة جهودها الرامية لتعزيز التعاون فيما بين الدول األعضاء في مجال 
التمويل. وحددت استراتيجية الكومسيك التمويل باعتباره أحد مجاالت التعاون، حيث الهدف االستراتيجي 

رجاتها فيما بين البلدان األعضاء. كما حددت االستراتيجية أربعة مجاالت بُمخ منه ترسيخ التعاون المالي
؛ وهي: التعاون التنظيمي واإلشرافي، والتدفقات المالية، االستراتيجية أهدافالتي يجب تحقيقها لبلوغ 

 وظهور األسواق المالية، وأنشطة التدريب والبحث والتطوير واإلحصاءات.
 

ومسيك المعني بالتمويل، باعتباره جزًءا من تنفيذ استراتيجية الكومسيك. في الفترة وقد تشكل فريق عمل الك
، عقد فريق عمل الكومسيك المعني بالتمويل 2014إلى أبريل/نيسان  2013من ديسمبر/كانون األول 
 اجتماعيه األول والثاني.

 
في  2013ديسمبر/كانون األول  12انعقد االجتماع األول لفريق عمل الكومسيك المعني بالتمويل في 

أنقرة، بالجمهورية التركية، وكان عنوانه "تعزيز التدفقات الرأسمالية في منطقة الكومسيك". وحضر 
دولة من الدول األعضاء التي أبلغت بنقاط اتصالها لفريق العمل المعني بالتمويل؛  14االجتماع ممثلو 

كويت، وموريتانيا، وعمان، والسنغال، والسودان، وجامبيا، وهي، بوركينا فاسو، والكاميرون، واألردن، وال
وتوجو، وتونس، وتركيا، وأوغندا، واليمن. كما حضره ممثلو مكتب تنسيق الكومسيك، ومركز أنقرة، 
واألمانة العامة لمنتدى بورصات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، واألمانة العامة لمنتدى 

واق رأس المال بالكومسيك، وكذا ممثلو المؤسسات الدولية، وبعض الضيوف الجهات التنظيمية ألس
اآلخرين. تبادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحديات، 
في مجال تعزيز التدفقات الرأسمالية في منطقة الكومسيك وفي بلدانهم. وقام الحاضرون في االجتماع  

ظر في الدراسة التحليلية، وموضوعها "تعزيز تدفقات رأس المال فيما بين البلدان األعضاء في بالن
" 2013يق الكومسيك إجراءها، وتقرير "اآلفاق المستقبلية للتمويل لعام يالكومسيك"، الذي كلف مكتب تن

 الذي أعده مكتب تنسيق الكومسيك.  
 

في أنقرة،  2014مارس/آذار  27لمعني بالتمويل في انعقد االجتماع الثاني لفريق عمل الكومسيك ا
بالجمهورية التركية، وكان عنوانه "تعزيز الدمج المالي في الدول األعضاء في منطقة الكومسيك". وحضر 
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دولة من الدول األعضاء التي أبلغت بنقاط اتصالها لفريق العمل المعني بالتمويل؛  17االجتماع ممثلو 
يران، والكويت، وماليزيا، وموزمبيق، ونيجيريا، بكاميرون، ومصر، وجاموهي، بوركينا فاسو، وال يا، وا 

وعمان، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، والسودان، وتوجو، وتونس، وتركيا، وأوغندا. كما حضره 
ممثلو مكتب تنسيق الكومسيك، ومركز أنقرة، واألمانة العامة لمنتدى بورصات الدول األعضاء في منظمة 

واألمانة العامة لمنتدى الجهات التنظيمية ألسواق رأس المال بالكومسيك، ومجموعة التعاون اإلسالمي، 
البنك اإٍلسالمي للتنمية، والبنك الدولي، ومركز البنك الدولي لتطوير التمويل اإلسالمي العالمي، واتحاد 

الدمج تركيا للمصارف المشاركة )؟(. وتشاور ممثلو الدول األعضاء حول اإلطار المؤسسي من أجل 
المالي في بلدان الكومسيك، والحواجز التي تعرقل تعزيز الدمج المالي، والتدابير الالزمة لخفض نسب 
اإلقصاء المالي في بلدان الكومسيك، والتوصيات المعنية بالسياسات من أجل تعزيز الدمج المالي في 

 المنطقة. 
 

يك المعني بالتمويل، وكذا الدراسة يمكن االطالع على محاضر االجتماع الثاني لفريق عمل الكومس
التحليلية والعروض التي تم عرضها خالل االجتماع، على الموقع اإللكتروني للكومسيك 

www.comcec.org . 
 

في ، 2014أكتوبر/تشرين األول  16سينعقد االجتماع الثالث لفريق عمل الكومسيك المعني بالتمويل في 
أنقرة بالجمهورية التركية، وموضوعه "إجراء تحليل إلدارة المخاطر بشأن األدوات المالية اإلسالمية في 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".
 

إدارة دورة المشروعات للكومسيك: الدعوة األولى في إطار إدارة دورة المشروعات   3-2
 للكومسيك

 
أداة من أداتي تنفيذ استراتيجية الكومسيك، ويهدف إلى تمويل إن تمويل مشروعات الكومسيك هو 
 ،جية إدارة لدورة المشروعات مخطط لها تخطيطا دقيقايتقدم االستراتو مشروعات الكومسيك في شكل ِمَنح. 

ومقرونة بآلية تمويل محددة بوضوح. وستكون مشروعات الكومسيك التي ستقدمها الدول األعضاء 
التعاون اإلسالمي، تحت إدارة دورة المشروعات، هي اآللية المستخَدمة لتحقيق أهداف ومؤسسات منظمة 

 االستراتيجية وتعبئة الموارد البشرية والمؤسساتية في الدول األعضاء.

، حيث دعا 2013أطلق مكتب تنسيق الكومسيك الدعوة األولى للمشروعات في الثاني من سبتمبر/أيلول 
البلدان األعضاء التي سجلت انضمامها بفرق العمل، ومؤسسات منظمة مؤسسات القطاع العام في 

http://www.comcec.org/
http://www.comcec.org/
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أن تقدم مقترحاتها المبدئية إلى التعاون اإلسالمي العاملة في مجال التعاون االقتصادي والتجاري، 
للمشروعات إلى مكتب تنسيق الكومسيك عبر الموقع اإللكتروني للكومسيك، وأن تقدم نسخة ورقية من 

تابعة لمنظمة التعاون المؤسسات وقد أبدت الدول األعضاء والإلى وزارة الخارجية. هذه المقترحات 
 . اهتماما كبيرا بإدارة دورة المشروعات للكومسيك اإلسالمي

 
مة، أعلن مكتب تنسيق الكومسيك في  مارس/آذار  9وبعد االنتهاء من تقييم مقترحات المشروعات المقدَّ

التي وقع االختيار عليها لتحصل على التمويل. يوضح الجدول التالي  القائمة النهائية للمشروعات 2013
 القائمة النهائية للمشروعات المخطط أن يمولها مكتب تنسيق الكومسيك من خالل إدارة دورة المشروعات.

 
 جدول : القائمة النهائية للمشروعات المخطط تمويلها من خالل دورة إدارة المشروعات للكومسيك 
 

 رقم
 

مجال التعاون البلد 
 

 اسم المشروع
 

 بناء القدرات في مؤسسات التجارة في بلدان آسيا الوسطى التابعة للكومسيك التجارة أفغانستان 1

 مدن ذات إرث ثقافي مشترك السياحة أذربيجان 2

 أفريقياحلقة عمل حول تحديات أنظمة السداد اإللكترونية في دول غرب ووسط  التمويل الكاميرون 3

-شبكة منظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك للمشروعات الصناعية العربية التجارة مصر 4
 األفريقية 

المركز اإلسالمي  5
 لتنمية التجارة

 تدريب  التجارة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عصر زوال الحدود، وتهيئة الفرصة أمام  التجارة إندونيسيا 6
 سلسلة القيمة العالمية

 تحسين التعاون في سوق السفر الجوي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا النقل إيران 7

 تطوير بيئة األعمال وتيسير تجارة السلع الزراعية الزراعة األردن 8

نموذج باكستان في المعالجة الحيوية للفضالت السائلة وبرنامج بناء القدرات فيما  الزراعة باكستان 9
 بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

تدريب على تحسين قدرات التصدير لمجموعة منتقاة من بلدان منظمة التعاون  التجارة فلسطين 10
 اإلسالمي/الكومسيك )فلسطين، واألردن، وتركيا(.

التخفيف من حدة  مركز أنقرة 11
 الفقر

تعزيز القدرات الوطنية في إحصاءات الفقر في البلدان األعضاء في منظمة 
 التعاون اإلسالمي
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تحسين القدرات اإلحصائية في قطاع السياحة في منطقة الكومسيك في بلدان  السياحة مركز أنقرة 12
 البحر المتوسط والخليج 

 أنظمة الري لبناء قدرات صغار المالك المزارعين في إدارة مياه الزراعة تعزيز الزراعة أوغندا 13

البحث عن فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطيران في  النقل أوغندا 14
 أوغندا، والسودان، وموزمبيق

 
، حيث 2014أقيم احتفال بالمشروعات الناجحة في أنقرة بالجمهورية التركية، في الثاني من أبريل/نيسان 

مرحلة  ، وبدأ الشروع فيتم توقيع االتفاقات التشغيلية والمالية بين بنك تركيا للتنمية ومالكي المشروعات
 تنفيذ المشروعات الناجحة.

 
 .2014في سبتمبر/أيلول لتقديم المشروعات وسيتم توجيه الدعوة الثانية 

 
األنشطة التي قامت بها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لتحقيق أهداف  3-3

 االستراتيجية
 

جهود التعاون التي تبذلها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، العاملة في الميدان االقتصادي، تحتل 
لذا، اتفقت لجنة الدورة التي انعقدت قبل الدورة أهمية خاصة في تحقيق أهداف استراتيجية الكومسيك. 

في إطار استراتيجية الكومسيك.  2014التاسعة والعشرين للكومسيك على أن تنظَّم قائمة األنشطة في 
 تنظيمورحبت الكومسيك في دورتها بقائمة األنشطة. وعليه شرعت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في 

لى يومنا هذا، قامت مؤسسات مختلفة بتنظيم األنشطة.  نشاطا في مختلف مجاالت التعاون. وقد  84وا 
وبرامج تدريبية، وحلقات عمل، ومعارض، وما  األنشطة في شكل اجتماعات، وندوات،تلك جرى تنظيم 

 إلى ذلك.
 

بهدف  ،منظمة التعاون اإلسالمي تنظيم األنشطةل التابعة مؤسساتالوسيواصل مكتب تنسيق الكومسيك و 
 .2118المتبقية من عام  المدةاإلسهام في بلوغ أهداف االستراتيجية خالل 

 
ين ر منذ انعقاد الدورة التاسعة والعش ،لفةتقائمة باألنشطة التي نظمتها المؤسسات المخ بهذا التقريرمرفق 

  .للكومسيك
 

 اإلبالغ بنقاط االتصال لفرق عمل الكومسيك 3-8
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المشاركة في فرق عمل الكومسيك نشاط طوعي. وعلى الدول األعضاء الراغبة في المشاركة في فرق إن 

بلغ العدد اإلجمالي للدول األعضاء وقد عمل الكومسيك اإلبالغ بنقاط اتصالها لكل فريق من فرق العمل. 
نوفمبر/تشرين في الفترة من و دولة.  41التي سجلت اسمها على األقل في فريق واحد من فرق العمل 

، زاد عدد البلدان األعضاء التي سجلت اسمها في كل فرق العمل. 2014إلى مايو/أيار  2013الثاني 
لة في فرق العمل.  يوضح الرسم البياني التالي عدد البلدان المسجَّ

 
لة في فرق عمل الكومسيك  رسم بياني: عدد البلدان المسجَّ

 

 
 الزراعة           السياحة         النقل واالتصاالت      التجارة      من حدة الفقرالتخفيف تمويل      ال  

 2118مايو/أيار                2113نوفمبر/تشرين الثاني    
 

 4-5سينظم مكتب تنسيق الكومسيك االجتماع السنوي الثاني لنقاط اتصال فرق عمل الكومسيك، في 
في أنقرة، بالجمهورية التركية. وسيوفر االجتماع فرصة لممثلي نقاط االتصال كي  2014يونيو/حزيران 

 يتبادلوا وجهات نظرهم حول السنة األولى من تنفيذ استراتيجية الكومسيك.
 
 
 الخاتمة 8

 
أضفت استراتيجية الكومسيك ديناميكية جديدة على جهود التعاون االقتصادي والتجاري، تحت رعاية 

ت فرق عمل الكومسيك، بوصفها إحدى أدوات تنفيذ االستراتيجية، فرصة للدول األعضاء الكومسيك. وقدم
لمناقشة القضايا المهمة على المستوى الفني في مجاالت التعاون. وخالل االجتماعات الماضية لفرق 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Trade Transport and

communications

Tourism Agriculture Poverty Alleviation Finance

November 2013 May 2014



OIC/COMCEC-FC/30-14/D(1)    
 

17 
 

 العمل، ركزت المناقشات على تحديد العقبات المشتركة، وتبادل الخبرات الناجحة ووجهات النظر حول
 خيارات السياسات الالزمة للتصدي للمشكالت القائمة في كل مجال.

 
مرات في أنقرة  9ومنذ انعقاد الدورة التاسعة والعشرين للكومسيك، اجتمعت فرق عمل الكومسيك 

حيث شارك في االجتماعات ممثلو الدول األعضاء، ومؤسسات منظمة التعاون  ؛بالجمهورية التركية
دولية ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وانصب التركيز اإلسالمي، والمؤسسات ال

قام المشاركون في االجتماعات بالنظر فيما تم إعداده و على القضايا المهمة في مجاالت التعاون الستة. 
تجارب الدول األعضاء في ، و القطاعيةمستقبلية الفاق تقارير لآل، و من تقارير بحثية مواضيعية

 والمؤسسات الدولية.
 

الدول األعضاء  عددا كبيرا منوأبرزت المشاورات التي تمت في أثناء اجتماعات فرق عمل الكومسيك أن 
 واجه عقبات متشابهة، في أغلب المجاالت التي خضعت للنقاش. وفيما يلي بعض هذه العقبات:ي
 

 ،تدني مستوى تطور اإلطار التنظيمي 
  واإلحصاءات،محدودية البيانات 
 ،تدني مستوى القدرات المؤسساتية والبشرية 
 ،عدم كفاءة التنسيق فيما بين أصحاب المصلحة داخل البلد الواحد 
 ،محدودية الموارد المالية، وأخيرا 
 .تدني مستوى التعاون الدولي 

 
الفني. في من أجل التصدي لهذه المشكالت، ركزت االجتماعات على أهمية بناء القدرات وبرامج التعاون 

في كي يسهموا هذا الصدد، تم تقديم إدارة دورة المشروعات التابعة للكومسيك إلى المشاركين، وذلك 
الجهود التي تبذلها الدول األعضاء للتغلب على هذه العقبات. كما أعلنت بعض الدول األعضاء، خالل 

 األخرى.اجتماعات فرق عمل الكومسيك، عن استعدادها لتبادل خبراتها مع الدول 

نعقد تستواصل فرق عمل الكومسيك عقد اجتماعاتها مرتين كل عام، في الفترة القادمة. في هذا السياق، س
، في أنقرة، 2014أكتوبر/تشرين األول -فرق العمل في الفترة من سبتمبر/أيلولجتماعات ال ةالرابع الجولة

 للتركيز على القضايا المهمة في مجاالت التعاون ذات الصلة.
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في سبتمبر/أيلول  ،في إطار إدارة دورة المشروعات للكومسيك ،الدعوة الثانية للمشروعات قوسيتم إطال
للحصول على منح لتنفيذ مشروعاتها . ومن المتوقع أن تستغل الدول األعضاء هذه الفرصة 2118

سهام في تعبئة المتعددة األطراف، وذلك من خالل إدارة دورة المشروعات للكومسيك، التي تهدف إلى اإل
 القدرات البشرية والمؤسساتية للبلدان األعضاء.  

كفاءة  من شأنه أن يعززويجدر اإلشارة إلى أن المشاركة الفاعلة لكل الدول األعضاء أمر حيوي، 
اجتماعات فرق العمل. في هذا الصدد، سيعرض مكتب تنسيق الكومسيك إلى دورات الكومسيك 

قامت به فرق العمل من جهود، وذلك لتشجيع الدول األعضاء التي لم واجتماعات لجنة المتابعة، ما 
 .  تقوم بذلكتسجل اسمها في فرق العمل على أن 

توجيه الدعوات لحضور مكتب تنسيق الكومسيك سيواصل  ،االجتماعات الماضية اتباعا لنهجه خاللو 
اسمها في فرق العمل، وذلك من االجتماعات في الوقت المالئم إلى الدول األعضاء التي سجلت بالفعل 

كفاءة هذه االجتماعات، وتلبية احتياجات الدول األعضاء، ضمان أجل ضمان مشاركتها الفاعلة. ول
مشاركة الخبراء من التأكد من ، و لفرق العمل سيواصل مكتب تنسيق الكومسيك إعداد التقارير البحثية
اإلسالمي، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومؤسسات منظمة التعاون 

 .في اجتماعات فرق العمل الخاص

 
-------------------- 
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 األنشطةقائمة  -مرفق 

 ها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالميتنظم تيال

 تماشياً مع استراتيجية الكومسيك

 (3102 إبريل/نيسان – 3102أكتوبر/تشرين األول )

 رقم
المؤسسة 

 المضيفة
 موضوع النشاط

نوع 

 النشاط

مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التاريخ الشركاء

 الزراعة ورشة عمل المتكامل إلدارة المياهالمنتدى الدولي  مركز أنقرة 1

وزارة شئون الغابات والمياه 

بالجمهورية التركية، ووزارات 

البيئة بالدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي

ديسمبر/كانون األول 

3112 
 الجمهورية التركية

 مركز أنقرة 3
للجنة اإلحصاءات التابعة لمنظمة  الجلسة الرابعة

 التعاون اإلسالمي
 اجتماع

كافة مجاالت 

 التعاون
 البنك اإلسالمي للتنمية

 إبريل/نيسان 32- 31

3112 
 أنقرة، الجمهورية التركية

 مركز أنقرة 2

االجتماع السادس لمندوبي المكاتب اإلحصائية 

الوطنية بالدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

 اجتماع
كافة مجاالت 

  التعاون
 3112مارس/آذار  6

نيويورك، الواليات 

 المتحدة األمريكية

 مركز أنقرة 2
اعد البيانات وتصميم قبرنامج تدريب في مجال "

 "اإلحصائية وتطوير األدوات البصرية
 ورشة عمل

كافة مجاالت 

 التعاون
- 

ديسمبر/كانون  11-13

 3112األول 
 التركيةأنقرة، الجمهورية 

 مركز أنقرة 5
اجتماع فريق الخبراء المعني بالمعامالت 

 المصرفية اإلسالمية وإحصائيات التمويل

اجتماع 

فريق 

 خبراء

التعاون 

 المالي
 البنك اإلسالمي للتنمية

 مارس/أيار 35-36

3112 
 أنقرة، الجمهورية التركية
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 رقم
المؤسسة 

 المضيفة
 موضوع النشاط

نوع 

 النشاط

مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التاريخ الشركاء

في  لبنوك المركزية والمؤسسات النقديةاجتماع ا مركز أنقرة 6

 منظمة التعاون اإلسالمي
التعاون  مؤتمر

 مؤسسة النقد العربي السعودي المالي
نوفمبر/تشرين  22-24

 2113الثاني 
جدة، المملكة العربية 

 السعودية

دورة تدريبية في مجال إدارة سالمة السكك  مركز أنقرة 7

 الحديدية 
بناء 

 هيئة سكك الحديد التركية النقل القدرات
نوفمبر/تشرين الثاني  5-4

2113 
 الجمهورية التركية

8 

معهد التوحيد 

القياسي والمعايير 

 للبلدان اإلسالمية
 التجارة اجتماع فني اجتماع لجنة المعايير

معهد التوحيد القياسي والمعايير 

للبلدان اإلسالمية، ولجنة المعايير 

 التابعة للمعهد

سبتمبر/أيلول  23-28

2113 
العربية دبي، اإلمارات 

 المتحدة

9 

معهد التوحيد 

القياسي والمعايير 

 للبلدان اإلسالمية
 التجارة منتدى المنتدى الدولي العتماد الحالل

معهد التوحيد القياسي والمعايير 

للبلدان اإلسالمية، ولجنة االعتماد 

االعتماد  وكالةو التابعة للمعهد،

 ةالتركي

أكتوبر/تشرين  35-36

 3112األول 

الجمهورية اسطنبول، 

 التركية

11 

معهد التوحيد 

القياسي والمعايير 

 للبلدان اإلسالمية

 معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية

القضايا المتعلقة  - اللجنة الفنية األولى/اجتماع 

 باألغذية الحالل

 التجارة اجتماع فني
اللجنة الفنية التابعة لمعهد التوحيد 

 القياسي والمعايير

نوفمبر/تشرين  16-17

 3112الثاني 

دبي، اإلمارات العربية 

 المتحدة

11 

معهد التوحيد 

القياسي والمعايير 

 للبلدان اإلسالمية
 التجارة اجتماع فني اجتماع لجنة االعتماد

معهد التوحيد القياسي والمعايير 

للبلدان اإلسالمية، ولجنة االعتماد 

 التابعة للمعهد

نوفمبر/تشرين 15-12

 2113الثاني 
دبي، اإلمارات العربية 

 المتحدة

13 

معهد التوحيد 

القياسي والمعايير 

 للبلدان اإلسالمية
المؤتمر العام الدولي الثاني لألغذية الحالل 

 التجارة مؤتمر عام والصحية

إربكان، مقاطعة  الدين  جامعة نجم

األغذية الحالل  كونيا، ومنبر

والصحية، ومعهد التوحيد القياسي 

 والمعايير للبلدان اإلسالمية

نوفمبر/تشرين  2-11

 2113الثاني 
كونيا، الجمهورية 

 التركية



OIC/COMCEC-FC/30-14/D(1)    
 

21 
 

 رقم
المؤسسة 

 المضيفة
 موضوع النشاط

نوع 

 النشاط

مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التاريخ الشركاء

12 

معهد التوحيد 

القياسي والمعايير 

 للبلدان اإلسالمية

 معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية

القضايا المتعلقة اجتماع  – اللجنة الفنية الثانية/

 بمستحضرات التجميل

 التجارة اجتماع فني

اللجنة الفنية التابعة لمعهد التوحيد 

 القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
نوفمبر/تشرين الثاني  7

3112 

كونيا، الجمهورية 

 التركية

12 

معهد التوحيد 

القياسي والمعايير 

 للبلدان اإلسالمية

 القياسي والمعايير للبلدان اإلسالميةمعهد التوحيد 

 السياحة- اللجنة الفنية الخامسة/
 السياحة اجتماع فني

اللجنة الفنية التابعة لمعهد التوحيد 

 القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية
نوفمبر/تشرين الثاني  9

3112 

كونيا، الجمهورية 

 التركية

15 
االتحاد اإلسالمي 

 لمالكي البواخر
توطيد العالقات بين االتحاد اإلسالمي لمالكي 

البواخر واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

 والنقل البحري 
 النقل تعاون

األكاديمية العربية للعلوم 

 والتكنولوجيا والنقل البحري

نوفمبر/تشرين الثاني  22

2113 
 دبي

16 
االتحاد اإلسالمي 

 جدة 3112مارس/آذار  16 البنك اإلسالمي للتنمية النقل تمويل المالي داخل القطاع البحريزيادة التعاون  لمالكي البواخر

17 
الغرفة اإلسالمية 

للتجارة والصناعة 

 والزراعة

االجتماع الخامس عشر للقطاع الخاص من أجل 

تشجيع التجارة واستثمار المشروعات المشتركة 

فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

اجتماع 

قطاع 

 خاص

التعاون بين 

شركات 

القطاع 

 الخاص

، والبنك اإلسالمي الدول األعضاء

 للتنمية
أكتوبر/تشرين  24-31

 2113األول 
 طهران، إيران

18 
الغرفة اإلسالمية 

للتجارة والصناعة 

 والزراعة

خلق الوعي بشأن المنافع واالمتيازات ندوة حول 

لمنظمة التعاون  الخاصة باالتفاقيات المختلفة

فضليات التجارية فيما بين اإلسالمي )نظام األ

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي( دولال

 التجارة ندوة
، المركز اإلسالمي الدول األعضاء

الشارقة، اإلمارات  2118مارس/آذار  21 لتنمية التجارة

 العربية المتحد

19 
الغرفة اإلسالمية 

للتجارة والصناعة 

 والزراعة
الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة  التجارة ورشة عمل ورشة عمل حول التخطيط والتسويق لألعمال

 والزراعة
 3112إبريل/نيسان  8

المقر الرئيسي للغرفة 

اإلسالمية للتجارة 

والصناعة والزراعة، 
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 رقم
المؤسسة 

 المضيفة
 موضوع النشاط

نوع 

 النشاط

مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التاريخ الشركاء

 شي، باكستان تكرا

31 
الغرفة اإلسالمية 

للتجارة والصناعة 

 والزراعة
المنتدى السابع لسيدات األعمال في الدول 

التخفيف من  منتدى اإلسالمية

 حدة الفقر
، والبنك اإلسالمي الدول األعضاء

 للتنمية
أكتوبر/تشرين  24-31

 2113األول 
 طهران، إيران

31 
الغرفة اإلسالمية 

للتجارة والصناعة 

 والزراعة

عشر للقطاع الخاص من أجل  سادساالجتماع ال

تشجيع التجارة واستثمار المشروعات المشتركة 

فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

اجتماع 

قطاع 

 خاص

التعاون بين 

شركات 

القطاع 

 الخاص

، والبنك اإلسالمي الدول األعضاء

 للتنمية
مارس/آذار  11-21

2118 
الشارقة، اإلمارات 

 العربية المتحدة

33 
الغرفة اإلسالمية 

للتجارة والصناعة 

 والزراعة

ندوة حول إدخال نظام المصارف اإلسالمية 

 والتمويل اإلسالمي
 ورشة عمل

التعاون 

 المالي

الغرفة الوطنية الدول األعضاء، و

، للتجارة والصناعة في أوغندا

 والبنك اإلسالمي للتنمية

إبريل/نيسان  38-39

3112 
 كمباال، أوغندا

32 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة
تنمية أنشطة البحث والتطوير، واالبتكار 

 ألعضاءالتكنولوجي، والملكية الفكرية للدول ا
 التجارة ندوة

، المنظمة العالمية للملكية الفكرية

للملكية الصناعية  يالمكتب المغربو

 والتجارية

أكتوبر/تشرين  28-25

 2113األول 
 الدار البيضاء، المغرب

32 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة
المعرض التجاري الرابع عشر للدول األعضاء 

 التجارة معرض (2113في منظمة التعاون اإلسالمي )

وزارة التجارة بجمهورية إيران 

اإلسالمية، وشركة المعارض 

 الدولية اإليرانية

أكتوبر/تشرين األول  24

نوفمبر/تشرين الثاني  1 –

2113 
 طهران، إيران

المركز اإلسالمي  25

 التجارة معرض المعرض الدولي األول ألعمال المسلمين لتنمية التجارة
غرفة التجارة والصناعة بالشارقة، 

 ومركز المعارض بالشارقة
نوفمبر/تشرين  18-16

 2113الثاني 
 دكار، السنغال
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 رقم
المؤسسة 

 المضيفة
 موضوع النشاط

نوع 

 النشاط

مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التاريخ الشركاء

المركز اإلسالمي  26

 لتنمية التجارة
األعضاء المعرض الثاني لألغذية الحالل للدول 

 في منظمة التعاون اإلسالمي
 التجارة معرض

التجارة والصناعة بالشارقة، وزارة 

 مركز إكسبو بالشارقة

ديسمبر/كانون  16-14

 2113األول 
الشارقة، اإلمارات 

 العربية المتحدة

المركز اإلسالمي  22

 primoدورة تدريبية لمصدري الـ لتنمية التجارة
ندوة 

 التجارة تدريبية

التجارة والصناعة وزارة 

والتكنولوجيا الجديدة بالمغرب، 

 والجمعية المغربية للمصدرين

ديسمبر/كانون  22-23

 2113األول 
 الدار البيضاء، المغرب

المركز اإلسالمي  24

 لتنمية التجارة
االجتماع الثاني عشر لالستشاريين االقتصاديين 

لسفارات الدول األعضاء بمنظمة التعاون 

 المملكة المغربيةاإلسالمي في 
 التجارة ندوة

وزارة التجارة والصناعة 

 والتكنولوجيا الجديدة بالمغرب
يناير/كانون الثاني  1

2118 
 رباط، المغرب

21 
المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة
ندوة تدريبية في مجال التسويق اإللكتروني 

 لرائدات األعمال

ندوة 

 التجارة تدريبية
اإلسالمي المنتدى االقتصادي 

 العالمي
 مارس/آذار 25-22

2118 
 الدار البيضاء، المغرب

المركز اإلسالمي  31

 لتنمية التجارة

ندوة تدريبية في مجال التسويق اإللكتروني 

 لرائدات األعمال
ندوة 

المنتدى االقتصادي اإلسالمي  التجارة تدريبية

 العالمي
فبراير/شباط  14-22

2118 
 الدار البيضاء، المغرب

المركز اإلسالمي  31

 لتنمية التجارة
 منظمة التعاون اإلسالمي فريقلاالجتماع السادس 

فيما بين  البينية التشاوري المعني بتعزيز التجارة

 منظمة التعاون اإلسالميفي البلدان األعضاء 
 التجارة ندوة

المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل 

ووزارة التجارة والصناعة  ،التجارة

 والتكنولوجيا الجديدة بالمغرب

 مراكش، المغرب 2118فبراير/شباط  3-8

المركز اإلسالمي  32

 لتنمية التجارة
االجتماع األول لمنظمات تشجيع التجارة التابعة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي للدول الناطقة 

 باإلنجليزية
 بالشارقةغرفة التجارة والصناعة  التجارة ندوة

مارس/آذار  12-14

2118 
الشارقة، المملكة العربية 

 المتحدة

المركز اإلسالمي  33

 لتنمية التجارة
المعرض السابع لألنشطة الزراعية التجارية 

إبريل/نيسان  16-13 شركة الحارثي  التجارة معرض لمنظمة التعاون اإلسالمي
جدة، المملكة العربية 

 السعودية
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 رقم
المؤسسة 

 المضيفة
 موضوع النشاط

نوع 

 النشاط

مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التاريخ الشركاء

2118 

البنك مجموعة  38

مؤتمر  المؤتمر الدولي التاسع للزكاة اإلسالمي للتنمية

 استشاري
التعاون 

 المالي
مؤسسات الزكاة، وبنك الزكاة 

 باألردن
نوفمبر/تشرين الثاني  26

2113 
 األردن

مجموعة البنك  35

 اإلسالمي للتنمية

االجتماع التشاوري الوزاري للبنك اإلسالمي 

التعاون  للتنمية للدول األعضاء في منظمة

اإلسالمي، ليلة انعقاد المؤتمر الوزاري التاسع 

 لمنظمة التجارة العالمية

اجتماع 

 الدول األعضاء التجارة تشاوري
ديسمبر/كانون األول  2

2113 
 بالي، إندونيسيا

26 
مجموعة البنك 

 اإلسالمي للتنمية
ترسيخ التعاون والتكامل اإلقليميين لتحقيق تنمية 

 مستدامة 
اجتماع 

فريق 

 خبراء
كافة مجاالت 

 التعاون
ذات الصلة،  الدول األعضاء

والمؤسسات اإلقليمية، والمؤسسات 

 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي

مارس/آذار / إبريل/نيسان 

2118 
مقر مجموعة البنك 

 اإلسالمي للتنمية، جدة

27 
مجموعة البنك 

 اإلسالمي للتنمية
لتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 مشروعات البنية األساسية
برنامج 

 تدريبي
التعاون 

 المالي
ذات الصلة،  الدول األعضاء

والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي
 األردن 2118مارس/آذار 

28 
مجموعة البنك 

برنامج  تنظيم المصارف اإلسالمية والرقابة عليها اإلسالمي للتنمية

 تدريبي
التعاون 

 المالي
ذات الصلة،  األعضاء الدول

والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي، والمؤسسات المالية
 المالديف  2118مارس/آذار 

29 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
التعاون  اجتماع االجتماع األول لفريق العمل المعني بالتمويل

 المالي

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي 

ومؤسسات دولية أخرى، وممثلون 

 من القطاع الخاص

ديسمبر/كانون األول  12

2113 
 أنقرة

21 
الدول األعضاء، المؤسسات التابعة  الزراعة اجتماع االجتماع الثاني لفريق العمل المعني بالزراعةمكتب تنسيق 

لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 أنقرةديسمبر/كانون األول  11
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 رقم
المؤسسة 

 المضيفة
 موضوع النشاط

نوع 

 النشاط

مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التاريخ الشركاء

ومؤسسات دولية أخرى، وممثلون  الكومسيك 

 الخاصمن القطاع 
2113 

21 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 

االجتماع الثاني لفريق العمل المعني بالتخفيف من 

التخفيف من  اجتماع حدة الفقر

 حدة الفقر

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي 

ومؤسسات دولية أخرى، وممثلون 

 من القطاع الخاص

ديسمبر/كانون األول  26

2113 
 أنقرة

23 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
 التجارة اجتماع االجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالتجارة

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي 

ومؤسسات دولية أخرى، وممثلون 

 من القطاع الخاص

 أنقرة 2118فبراير/شباط  22

22 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
 السياحة اجتماع االجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالسياحة

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي 

ومؤسسات دولية أخرى، وممثلون 

 من القطاع الخاص

 أنقرة 2118مارس/آذار  6

22 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
 النقل اجتماع المعني بالنقلاالجتماع الثالث لفريق العمل 

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي 

ومؤسسات دولية أخرى، وممثلون 

 من القطاع الخاص

 أنقرة 2118مارس/آذار  13

25 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
التعاون  اجتماع االجتماع الثاني لفريق العمل المعني بالتمويل

 المالي

المؤسسات التابعة  الدول األعضاء،

لمنظمة التعاون اإلسالمي 

ومؤسسات دولية أخرى، وممثلون 

 من القطاع الخاص

 أنقرة 2118مارس/آذار  22
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 رقم
المؤسسة 

 المضيفة
 موضوع النشاط

نوع 

 النشاط

مجال التعاون 

 ذي الصلة
 المكان التاريخ الشركاء

26 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 
 الزراعة اجتماع االجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالزراعة

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي 

ومؤسسات دولية أخرى، وممثلون 

 من القطاع الخاص

 أنقرة 2118إبريل/نيسان  3

27 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 

االجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالتخفيف من 

التخفيف من  اجتماع حدة الفقر

 حدة الفقر

الدول األعضاء، المؤسسات التابعة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي 

وممثلون ومؤسسات دولية أخرى، 

 من القطاع الخاص

 أنقرة 2118إبريل/نيسان  11

28 
مكتب تنسيق 

 الكومسيك 

االجتماع الثالثون للجنة المتابعة المنبثقة عن 

 اجتماع الكومسيك
 

الدول األعضاء ذات الصلة، 

والمؤسسات ذات الصلة التابعة 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي
 أنقرة 2118مايو/أيار  2-4

 

 
 


