
OIC/COMCEC-FC/30-14/REP                                                                                        

 األصل: �اإلنجلیز�ة

 
 تقر�ر

 االجتماع الثالثین
 للجنة المتا�عة المنبثقة عن اللجنة الدائمة

 للتعاون االقتصادي والتجاري 
 لمنظمة التعاون اإلسالمي

 )2014مایو/أ�ار  8-7(أنقرة، 
 
انعقد االجتماع الثالثون للجنة المتا�عة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري  .1

في أنقرة، �الجمهور�ة  2014مایو/أ�ار  8-7لمنظمة التعاون اإلسالمي (كومس�ك) في الفترة من 
 الترك�ة.

 
 : حضر االجتماع ممثلون للدول التال�ة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .2

 : رئ�س اللجنة (الدائم)  الجمهور�ة الترك�ة -1
 : (نائب رئ�س اللجنة، عضو دائم) المملكة العر��ة السعود�ة -2
 : (نائب رئ�س اللجنة، عضو دائم)    دولة فلسطین -3
 : (نائب رئ�س، الرئ�س الحالي للقمة الثان�ة عشر)  جمهور�ة مصر العر��ة -4
 المنطقة العر��ة) ممثل: (نائب رئ�س،    دولة الكو�ت -5
 المنطقة اآلسیو�ة)  : (نائب رئ�س، ممثل  إندون�س�ا جمهور�ة -6
 المنطقة األفر�ق�ة)  : (نائب رئ�س، ممثل  ر�ة النیجرجمهو  -7
 : (المقرر) جمهور�ة �اكستان اإلسالم�ة -8
 : (عضو المكتب السابق)   دولــة قطر  -9

 : (عضو المكتب السابق)  جمهور�ة كازاخستان -10
 : (عضو المكتب السابق)  جمهور�ة مالي -11

 
 كما حضر االجتماع ممثل من جمهور�ة العراق �صفة مراقب. .3

 
كما حضر االجتماع ممثلون من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومركز ال�حوث  .4

مركز أنقرة)، والمركز اإلسالمي اإلحصائ�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة والتدر�ب للدول اإلسالم�ة (
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لتنم�ة التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة، والغرفة اإلسالم�ة للتجارة والصناعة والزراعة، 
 واالتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر، ومعهد التوحید الق�اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم�ة. 

 )1ترد نسخة من قائمة المشاركین في المرفق رقم (
 

 الجلسة االفتتاح�ة : من جدول األعمال 1البند 
افتتح االجتماع معالي الدكتور جودت یلماز وز�ر التنم�ة �الجمهور�ة الترك�ة ، �عد تالوة ما ت�ّسر  .5

 من آ�ات القرآن الكر�م.
 

أرسل فخامة الرئ�س عبد هللا جول، رئ�س الجمهور�ة الترك�ة ورئ�س الكومس�ك، رسالة لالجتماع،  .6
وقد شدد فخامة الرئ�س عبد هللا جول في  سید إرشاد هورموزلو، كبیر مستشاري الرئ�س.ال قرأها

رسالته على الضرورة الملحة لتوطید أواصر التعاون ف�ما بین الدول األعضاء في الكومس�ك من 
 أجل التصدي للتحد�ات المشتركة التي تواجهها.

 
نفیذ الجدیدة التي تطرحها استراتیج�ة سلط فخامة الرئ�س عبد هللا جول الضوء على أدوات الت .7

الكومس�ك، أال وهي: فرق العمل وٕادارة دورة المشروعات. وناشد فخامة الرئ�س عبد هللا جول جم�ع 
 الدول األعضاء أن تشارك �فعال�ة في األنشطة التي تقام في إطار تنفیذ استراتیج�ة الكومس�ك.

 
تم إحرازه من تقدم مرٍض في جهود التعاون في كما تطرق فخامة الرئ�س عبد هللا جول إلى ما  .8

مختلف المجاالت. وف�ما یتعلق �مجال التجارة، أكد فخامة الرئ�س على أهم�ة تطبیق س�اسة تحر�ر 
التجارة واالرتقاء �فعال�ة اإلجراءات الجمرك�ة من أجل ز�ادة حجم التجارة البین�ة ف�ما بین البلدان 

مي. في هذا الصدد، ناشد فخامة الرئ�س الدول األعضاء كافة األعضاء في منظمة التعاون اإلسال
نظام األفضل�ات التجار�ة ف�ما بین الدول األعضاء في منظمة  �اإلسراع �المصادقة على اتفاق�ات

 .التعاون اإلسالمي، واتخاذ الترتی�ات الالزمة �غ�ة تنفیذها
 

 من�اته �النجاح لالجتماع.اختتم فخامة الرئ�س عبد هللا جول رسالته معر�ًا عن خالص ت .9
 ).2(ترد نسخة من نص رسالة فخامة الرئ�س عبد هللا جول في المرفق رقم 

 
عقب رسالة فخامة الرئ�س عبد هللا جول، ألقى معالي الدكتور جودت یلماز كلمة أمام  .10

المستجدات التي طرأت على ساحة االقتصاد العالمي، وكذا على االجتماع، كما تطرق إلى أحدث 
 أثناء فترة األزمة األخیرة. في منظمة التعاون اإلسالمي الصعید الخاص �البلدان األعضاء 
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ف�ما یتعلق �التطورات االقتصاد�ة األخیرة على الساحة العالم�ة، أكد معالي الدكتور جودت  .11
ت السلب�ة التي نجمت عن األزمة المال�ة، و�عزى الفضل في ذلك یلماز أنه قد تم احتواء التداع�ا

إلى الِحَزم المعن�ة �التوسع النقدي المتزامن مع االنتعاش االقتصادي، والتي ُأدخلت في الوال�ات 
معالي كما أشار  المتحدة ومنطقة الیورو، على وجه الخصوص، خالل األعوام الخمسة األخیرة.

أن ثمة عنصران أساس�ان من شأنهما أن یؤثرا في االقتصاد العالمي في الدكتور جودت یلماز إلى 
المرحلة المقبلة، أال وهما النهج الذي تتبناه الوال�ات المتحدة إزاء للس�اسات النقد�ة، وكذا ما إذا 

معالي الدكتور جودت یلماز  . ومن ثم، شددكانت الدول النام�ة ستستمر في اإلصالحات اله�كل�ة
 تفعیل الدول األعضاء إلصالحاتها اله�كل�ة �غ�ة االرتقاء �أحوالها االقتصاد�ة.على أهم�ة 

 
أعرب معالي الدكتور جودت یلماز عن ارت�احه للتفعیل الناجح الستراتیج�ة الكومس�ك، وذلك  .12

نتیجة عقد اجتماعات لفرق العمل في مختلف مجاالت التعاون، وكذا تنفیذ مشروعات التعاون تحت 
 دورة المشروعات التي صاغتها الكومس�ك. مظلة إدارة 

 
أشار معالي الدكتور جودت یلماز أ�ضًا إلى أهم�ة موضوع جلسة ت�ادل وجهات النظر الوزار�ة  .13

بین القطاعین العام والخاص في تنم�ة قطاع الس�احة �الدول  لهذا العام، أال وهو: "دور الشراكة
 . األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

 
معالي الدكتور جودت یلماز رسالته معر�ًا عن خالص تمن�اته �أن �سهم االجتماع اختتم  .14

 الثالثین للجنة المتا�عة في �سط الرخاء في األمة اإلسالم�ة.
  .)3(یرد نص كلمة معالي الدكتور جودت یلماز في المرفق رقم

 
المدیر العام إلدارة الشؤون االقتصاد�ة �األمانة العامة  –معالي السفیر دمحم دودو لو  تال .15

مدني، األمین العام لمنظمة التعاون  أمین ، رسالة معالي السید إ�ادلمنظمة التعاون اإلسالمي
ذكر معالي السید إ�اد مدني أن الكومس�ك أسهمت منذ اإلسالمي، على االجتماع.  وفي رسالته، 

تصاد�ة التي أكسبت منظمة عدید من الس�اسات والبرامج االقفي وضع ال 1984تأس�سها في عام 
التطور االجتماعي االقتصادي  عمل على تعز�زالذي  ،التعاون اإلسالمي صفة الك�ان الفاعل �حق

وف�ما یتعلق �عمل�ة ت�سیر التجارة، أشار معالي السید إ�اد مدني إلى أن والتعاون بین دول الجنوب. 
أجندة ت�سیر التجارة �مكن أن تكتسب قوة إذا حشدت الدول األعضاء مواردها الوطن�ة، وصو�تها 

التغلب التنظ�م�ة التجار�ة، و  القواعدنحو رفع الحواجز التجار�ة وغیر التجار�ة، وت�س�ط وتنسیق 
اله�كل�ة في مجال التجارة. كما شدد معالي السید إ�اد مدني على ضرورة ز�ادة العوائق على 

 مشاركة القطاع الخاص في الجهد المبذول في مجال التعاون االقتصادي داخل الدول األعضاء.
 .)4مدني في المرفق رقم  أمین (ترد نسخة من نص رسالة معالي السید إ�اد
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لعر��ة السعود�ة، وجمهور�ة إندون�س�ا، وجمهور�ة النیجر، المملكة اكل من رؤساء وفود قام ثم  .16

وقد أعر�وا عن خالص شكرهم . كلماتهم لالجتماعتوج�ه ب ،ودولة الكو�ت، وجمهور�ة مصر العر��ة
وتقدیرهم للجمهور�ة الترك�ة، رئ�سًا وحكومة وشع�ًا، لما قدموه من دعم متواصل من أجل تحقیق 

ف�ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، هذا التعاون االقتصادي والتجاري 
�اإلضافة إلى حسن الض�افة والترتی�ات الممتازة التي أعّدت لالجتماع. وأعرب الوفود عن آرائهم 

 ف�ما یتعلق �أهم�ة توطید أواصر التعاون االقتصادي والتجاري التي تتم تحت مظلة الكومس�ك.
 

 فعال�ات على هامش االجتماع
 
 . 2014مایو/أ�ار  6انعقد االجتماع الرا�ع والعشرون للجنة الدورة في  .17

 ).5(یرد تقر�ر االجتماع الرا�ع والعشر�ن للجنة الدورة  في المرفق رقم  
 

 جلسات العمل:
ترّأس جلسات العمل المنبثقة عن االجتماع معالي السفیر إمرا یونت، المدیر العام إلدارة  .18

 متعددة األطراف في وزارة الخارج�ة، �الجمهور�ة الترك�ة.ون االقتصاد�ة ؤ الش
 
 .عقب إدخال التعد�الت وافقت اللجنة على اعتماد جدول أعمال االجتماع .19

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

 استراتیج�ة الكومس�ك وتنفیذها  :من جدول األعمال 2البند 
 
بتقر�ر سیر العمل الذي قدمه مكتب تنسیق الكومس�ك والذي یلقي الضوء  علماً اللجنة  أخذت .20

 على التطورات التي تم تحق�قها ف�ما یخص عمل�ة تنفیذ استراتیج�ة الكومس�ك. 
 
�ما  ،اللجنة �اجتماعات فرق العمل المعن�ة �مجاالت التعاون التي انعقدت �شكل ناجح رحبت .21

 الدورة التاسعة والعشرون للكومس�ك. یتماشى مع  القرارات التي خلصت إلیها
 
اللجنة أ�ضًا �التقدم الذي تم تحق�قه نحو تنفیذ مشروعات التعاون المقرر إقامتها في عام  رحبت .22

 تحت مظلة إدارة دورة المشروعات التي صاغتها الكومس�ك. 2014
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اللجنة الدول األعضاء التي �ادرت �التسجیل في فرق عمل الكومس�ك أن تشارك  شجعت .23
�فعال�ة في االجتماعات القادمة لفرق العمل ذات الصلة، وأن تنتفع من وجود آل�ة إدارة دورة 

 مشروعات التعاون.نفیذ المشروعات لت
 
اللجنة �العرض المقدم من مكتب تنسیق الكومس�ك لتنظ�م االجتماع السنوي الثاني لنقاط  رحبت .24

في أنقرة، �الجمهور�ة الترك�ة، كما  2014یونیو/حز�ران،  5-4اتصال فرق عمل الكومس�ك في 
 نقاط االتصال المعن�ة أن تشارك �فعال�ة في االجتماع. دعت

 
ت�ادر �عد �التسجیل في فرق عمل الكومس�ك أن تقوم  اللجنة من الدول األعضاء التي لم طلبت .25

 بذلك وأن تشارك �فعال�ة في االجتماعات القادمة لفرق العمل.
 
اللجنة عن تقدیرها لمكتب تنسیق الكومس�ك، ومركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنم�ة  أعر�ت .26

والصناع�ة والزراعة، واالتحاد التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة، والغرفة اإلسالم�ة للتجارة 
اإلسالمي لمالكي البواخر، ومعهد التوحید الق�اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم�ة لما بذلوه من جهد 

 نحو تنفیذ استراتیج�ة الكومس�ك. 
 

 تنفیذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي :من جدول األعمال 3البند 
 

الدول  وناشدتتحقیق أهداف برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي، إلى  اللجنة دعت  .27
 منظمة التعاون اإلسالمي، ببذل الجهود الالزمة لبلوغ أهداف البرنامج. التا�عة لمؤسسات الاألعضاء و 

 
األعضاء اللجنة من الدول طلبت  إذ ُتذكِّر اللجنة �القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومس�ك،  .28

�غ�ة توطید أواصر التعاون االقتصادي  أن توقع وتصدق على االتفاق�ات في المجال االقتصادي
 .   والتجاري ف�ما بین البلدان األعضاء �منظمة التعاون اإلسالمي

 
التوسع في التجارة البین�ة ف�ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون  :من جدول األعمال 4البند 

 اإلسالمي
 

فبرایر/ش�اط  27اللجنة �انعقاد االجتماع الثالث لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �التجارة في  رحبت  .29
، في أنقرة، وكان موضوعه "ت�سیر التجارة البین�ة ف�ما البلدان األعضاء في منظمة التعاون 2014

 لتعاون اإلسالمي".اإلجراءات الجمرك�ة في الدول األعضاء في منظمة ا �فعال�ةاإلسالمي: النهوض 
 



OIC/COMCEC-FC/30-14/REP                                                                                        

اللجنة أ�ضا �ما ینظمه مكتب تنسیق الكومس�ك، ومركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنم�ة  رحبت  .30
، والغرفة )التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة (المؤسسة الدول�ة اإلسالم�ة لتمو�ل التجارة

الق�اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم�ة، من أنشطة اإلسالم�ة للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد التوحید 
 في مجال التجارة، تماش�ا مع االستراتیج�ة، وذلك منذ انعقاد الدورة التاسعة والعشر�ن للكومس�ك.

 
م من مكتب تنسیق الكومس�ك لتنظ�م االجتماع الرا�ع لفر�ق عمل  رحبت  .31 اللجنة �العرض المقدَّ

، في أنقرة، وموضوعه "جهود تحر�ر 2014أكتو�ر/تشر�ن األول  23الكومس�ك المعني �التجارة، في 
التجارة واتفاق�ات األفضل�ات التجار�ة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، مع التركیز 

 دعتالخاص على نظام األفضل�ات التجار�ة ف�ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، و
تي لم تسجل اسمها في فر�ق عمل الكومس�ك المعني �التجارة أن تحضر االجتماع الدول األعضاء ال
 وتشارك �فاعل�ة.

 
التي سینظمها التجار�ة اللجنة من الدول األعضاء المعن�ة أن تشارك �فاعل�ة في األنشطة  طلبت  .32

لبنك اإلسالمي مكتب تنسیق الكومس�ك، ومركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة، ومجموعة ا
، والغرفة اإلسالم�ة للتجارة والصناعة والزراعة، )للتنم�ة، (المؤسسة الدول�ة اإلسالم�ة لتمو�ل التجارة

 .2014ومعهد التوحید الق�اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم�ة، وذلك في النصف الثاني من عام 
 

لى مطئلآ)   م ئألزإل ب ئكةعئه ل لمط ؟ غى  م ئكخهك ئآلعصئ لئ اي � ب غ ذ� ة ئكةجئ �ئ  ئآلغصك
 

من البلدان األعضاء التي لم تقم �عد �التوق�ع أو التصدیق على اتفاق�ات نظام  اللجنةطلبت  .33
األفضل�ات التجار�ة لمنظمة التعاون اإلسالمي، والس�ما اتفاق�ة اإلطار، و�روتوكول خطة التعر�فة 

ل�ة الخاصة بنظام األفضل�ات التجار�ة (بر�تاس)، وقواعد المنشأ، أن تقوم بذلك وأن تستكمل التفضی
 اإلجراءات التال�ة في أقرب وقت ممكن: 

 
اإلخطار �أقساط التخف�ض السنو�ة المحددة، مقرونة �قائمة المنتجات والنسب السار�ة   •

 ،2003أكتو�ر/تشر�ن األول  1المط�قة على الدول األولى �الرعا�ة، في 
 
استكمال ما یلزم من إجراءات تشر�ع�ة داخل�ة وٕادار�ة، �ما في ذلك ط�اعة شهادة المنشأ  •

الخاصة بنظام األفضل�ات التجار�ة التا�ع لمنظمة التعاون اإلسالمي، وٕارسال نماذج األختام 
 لتجار�ة. لألمانة العامة للجنة المفاوضات التجار�ة ألمانة لجنة المفاوضات ا
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اللجنة عن تقدیرها لما قام �ه المركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة، والغرفة اإلسالم�ة للتجارة  أعر�ت  .34
والصناعة والزراعة، لتنظ�م فعال�ات التوع�ة من أجل رفع مستوى الوعي بین مسؤولي الحكومة والقطاع 

اء في منظمة الخاص في الدول األعضاء �فوائد برنامج األفضل�ات التجار�ة ف�ما بین الدول األعض
 التعاون اإلسالمي.

 
الكومس�ك من لجنة المفاوضات التجار�ة أن تنظر في عقد جلستها، �عد أن تقوم الدول  طلبت  .35

األعضاء التي صدقت على اتفاق�ات نظام األفضل�ات التجار�ة ف�ما بین الدول األعضاء في منظمة 
ائم االمت�ازات الخاصة بها إلى األمانة العامة التعاون اإلسالمي، است�فاًء للعدد المطلوب، بإرسال قو 

 للجنة المفاوضات التجار�ة. 
 

ب � ل ب ئألزإل ذ� لعئذص ئكةجئ  ا) ئك
 

اللجنة �الجهود التي یبذلها المركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة، من أجل ز�ادة عدد المعارض  رحبت  .36
 التجار�ة والنهوض �مستوى جودتها.

 
ا وتقدیرها للدول األعضاء التال�ة الستضافتها المعارض التجار�ة اللجنة عن شكرهأعر�ت   .37

اإلسالم�ة، �التنسیق مع المركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة، �ما یتفق والقرارات الصادرة على الدورة 
 التاسعة والعشر�ن للكومس�ك: 

 اإلمارات العر��ة المتحدة (إمارة الشارقة) •
 2013/كانون األول رد�سمب 18-16لحالل في منظمة التعاون اإلسالمي في لالمعرض الثاني 

 
 المملكة العر��ة السعود�ة  •

ر�ل/ن�سان إب 16-13المعرض السا�ع للصناعات الغذائ�ة في منظمة التعاون اإلسالمي (
 ، في جدة)2014

 
مة من الدول األعضاء التال�ة، الستضافتها  رحبت  .38 المعارض التجار�ة اللجنة �العروض المقدَّ

 اإلسالم�ة اآلت�ة، �التعاون مع المركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة:
 

 المملكة العر��ة السعود�ة  •
المعرض األول لألثاث والد�كور واألجهزة الكهر�ائ�ة المنزل�ة في الدول األعضاء في منظمة 

 في جدة) 2014یو/أ�ار ما 14-11التعاون اإلسالمي (
 

 جمهور�ة السنغال  •
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، في 2014یونیو/حز�ران  29-26المعرض الثاني للصحة في منظمة التعاون اإلسالمي (
 دكار)

 
 المملكة العر��ة السعود�ة •

نوفمبر/تشر�ن الثاني  20-16المعرض األول للحج والعمرة في منظمة التعاون اإلسالمي (
 ، في المدینة المنورة)2014
 

 اإلمارات العر��ة المتحدة (إمارة الشارقة)  •
 )2014لحالل في منظمة التعاون اإلسالمي (د�سمبر/كانون األول للمعرض الثالث ا

 
 الجمهور�ة التونس�ة •

 )2015المعرض األول للمنتجات البیولوج�ة والمحل�ة (أكتو�ر/ تشر�ن األول 
 

مة من جمهور�ة رحبت  .39 ، والمملكة العر��ة �ةجمهور�ة العراقوال غین�ا، اللجنة أ�ضا �العروض المقدَّ
الخامسة عشر، والسادسة عشر، والسا�عة عشر للمعارض التجار�ة  الدوراتالسعود�ة، الستضافتها 

 ، على التوالي.2019، 2017، 2015اإلسالم�ة، في 
 

اللجنة من الدول األعضاء تشج�ع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في المعارض  طلبت  .40
 التجار�ة اإلسالم�ة.

 
اللجنة من المركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة أن یرفع إلى دورات الكومس�ك تقار�ر منتظمة  طلبت  .41

عن سیر العمل، �شأن المعارض التجار�ة والس�اح�ة، وغیرها من المعارض المتخصصة �الدول 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 
ب اةعر�ر ئكةجئذب ئ ش ب ئكخئ � ب ئإلزةذسئخ ب ث) ئكخذ�ض ل لمط ؟ غى  م ئآلعصئ م ئكاكخئ لئ اي � ب غ � كايم

لى م ئألزإل  ئكةعئه
 

، 2014مع التقدیر �التقر�ر السنوي للمركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة لعام  علما اللجنةأح�طت   .42
إلى أنه على  أشارت، و"التجارة ف�ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"وموضوعه 

الرغم من حالة عدم االستقرار التي �شهدها االقتصاد العالمي والوضع المالي، بلغ صافي حجم التجارة 
مل�ار دوالر، و�لغ نصیب تلك  375.8البین�ة ف�ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 . 2012% في عام 18.45الدول من التجارة األجنب�ة الكل�ة 
 

�التقر�ر الصادر عن "االجتماع السادس مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي  علما ةاللجنأح�طت   .43
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التشاور�ة المعن�ة بتعز�ز التجارة البین�ة ف�ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، الذي 
 في مراكش، �المملكة المغر��ة. 2014فبرایر/ش�اط  4-3انعقد في 

 
ما قامت �ه دولة اإلمارات العر��ة المتحدة (إمارة الشارقة)، والمركز لاللجنة عن تقدیرها  أعر�ت  .44

اإلسالمي لتنم�ة التجارة، لتنظ�م "منتدى أجهزة تنش�ط التجارة للدول األعضاء في منظمة التعاون 
�التعاون مع غرفة  2014مارس/آذار  18-17اإلسالمي: تعز�ز التآزر مع القطاع الخاص"، في 

 .دولة اإلمارات العر��ة المتحدة -تجارة الشارقة 
 

م من الجمهور�ة التونس�ة، �التعاون مع المركز اإلسالمي لتنم�ة  رحبت .45 اللجنة �العرض المقدَّ
التجارة، الستضافة ندوة حول س�اسات المنافسة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 

في تونس العاصمة، والمؤتمر الدولي لنقل األعمال إلى الخارج بین  2014/حز�ران یون�ة 23-25
في تونس العاصمة،  2014الدول األعضاء في منظمة التعاون اٍإلسالمي في نوفمبر/تشر�ن الثاني 

 الدول األعضاء على المشاركة الفاعلة في هاتین الفعالیتین. حثتو
 

أن تواصل تزو�د المركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة �الب�انات اللجنة من الدول األعضاء  طلبت  .46
 لتجارة واالستثمار. ل والقواعد التنظ�م�ةالمتعلقة بإحصائ�ات 

 
ب � ل ب ئكةجئذب ئكعئك ل لمط � ب  شك لة ب ئك � زئعخب ئكفم ل  خ) ئك

 
مي لتنم�ة اللجنة عن شكرها وتقدیرها لمجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة، والمركز اإلسال أعر�ت  .47

من أجل تحقیق  أنشطة منظمة التجارة العالم�ة� المتصلةالتجارة، لتنظ�م الدورات التدر�ب�ة والندوات 
 .الفائدة للدول األعضاء

 
اللجنة البنك اإلسالمي للتنم�ة، والمركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة، لالستمرار في تقد�م  أهابت .48

المساعدة الفن�ة للدول األعضاء �شأن القضا�ا المتعلقة �المنظمة التعاون اإلسالمي، ومواصلة جهودهما 
ن�ة �التجارة التجارة العالم�ة المععضاء �مدى أهم�ة مفاوضات منظمة في رفع مستوى وعي الدول األ

 وآثارها على االقتصادات.
 

نم�ة التجارة  توحید جهودهما تاللجنة من البنك اإلسالمي للتنم�ة، والمركز اإلسالمي ل طلبت   .49
وتنس�قها من أجل تعز�ز القدرات ال�شر�ة والمؤسسات�ة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

 التجاري المتعدد األطراف، على أساس من اإلنصاف والعدل.�غ�ة ت�سیر دمجهما الكامل في النظام 
 

اللجنة �قرار منظمة التجارة العالم�ة الذي صدر خالل المؤتمر الوزاري التاسع الذي انعقد رحبت   .50
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س�ا، �انضمام الجمهور�ة ال�من�ة لمنظمة التجارة �في �الي، إندون 2013د�سمبر/كانون األول  6-3في 
 العالم�ة.

 
له�ف ئكةجئذب) غه ب ة  آمسض
 

اإلسالم�ة لتمو�ل الدول�ة �أنشطة تمو�ل التجارة التي تقوم بها المؤسسة  علما اللجنةأح�طت   .51
التجارة، وجذب األموال من األسواق العالم�ة لتمو�ل العمل�ات التجار�ة في البلدان األعضاء، �ما �سهم 

منظمة التعاون � ف�ما بین البلدان األعضاء% المستهدفة للتجارة البین�ة 20تحقیق نس�ة الـ في 
   .اإلسالمي

 
وضع أدوات  نحواإلسالم�ة لتمو�ل التجارة الدول�ة المؤسسة  �الجهد الذي قامت �هاللجنة  رحبت .52

، و�ما یتماشى ائتمان جدیدة تغطي التمو�ل المتوسط والطو�ل األجل للسلع ش�ه الرأسمال�ة والرأسمال�ة
 الصلة التي خلصت إلیها الكومس�ك.مع القرارات ذات 

 
ب  � ل م ئألزإل لعئييذ ككاكخئ زى هئك �ئ لعهخ ئكةهحيخ ئكق ب  به) آمسض لةعكق ذب� ئك  ئكةجئ

 
 أعر�تمعهد التوحید الق�اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم�ة، والحضور ال�ارز ل بز�ادةاللجنة  أقرت .53

 عن تقدیرها للمعهد، لتنظ�م أنشطة بناء القدرات في مجال اختصاصه. 
 

اللجنة من الدول األعضاء المشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجان الفن�ة لمعهد التوحید  طلبت .54
الق�اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم�ة، ولجنة االعتماد، وكذا لجنة المترولوج�ا، في إطار عمل المعهد مع 

 اتها الوطن�ة المختصة.هیئ
 

اللجنة من الدول األعضاء التي لم تنضم �عد لمعهد التوحید الق�اسي والمعاییر للبلدان  طلبت  .55
 اإلسالم�ة، أن تقوم بذلك كي تستفید من الخدمات التي یوفرها المعهد. 

 
 
 

 تعز�ز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي  :من جدول األعمال 5البند 
 

. في الوقت الذي أكدت ف�ه اللجنة على الدور الحیوي الذي �قوم �ه القطاع الخاص في تطو�ر 56
بإ�الء أهم�ة لجهود التعاون التي ُتبذل نحو تطو�ر اللجنة أوصت االقتصاد داخل الدول األعضاء، 

 القطاع الخاص داخل الدول األعضاء تحت مظلة الكومس�ك. 
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عضاء في منظمة ادس عشر للقطاع الخاص للبلدان األجتماع الساللجنة بتوص�ات اال أحاطت. 57
مارس/آذار  20-19التعاون اإلسالمي، والذي تم عقده في الشارقة، �اإلمارات العر��ة المتحدة من 

2014. 
 

، التعر�ف �المعامالت المصرف�ة اإلسالم�ة والتمو�ل اإلسالمياللجنة �عقد ندوة حول رحبت . 58
والغرفة ، اإلسالمي لل�حوث والتدر�ب التا�ع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة �التعاون مع المعهد

، المعامالت المصرف�ة اإلسالم�ةالحاجة إلى أشارت اللجنة إلى ، والوطن�ة للتجارة والصناعة في أوغندا
التي تفي �احت�اجات المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتمكن القطاع الخاص من توس�ع نطاق أنشطته 

 لتجار�ة وفرص الدخول في مشروعات تجار�ة ف�ما بینها. ا
 

الفجوة المعلومات�ة ف�ما والزراعة في سد  الغرفة اإلسالم�ة للتجارة والصناعةاللجنة بجهود  رحبت -59
، من خالل إنشاء مراكز تطو�ر األعمال (الَمصفق) ،بین مؤسسات القطاع الخاص �البلدان األعضاء

 الغرفة اإلسالم�ة للتجارة والصناعة� أهابتبرامج التدر�ب والندوات، كما ٕاقامة و عقد منتد�ات األعمال، و 
 المضي في تلك األنشطة. والزراعة

 
 الغرفة اإلسالم�ة للتجارة والصناعةتنظ�مها من خالل  مقرر�األنشطة التال�ة العلما  اللجنةأخذت . 60

 ل�ة فیها:اعفالمشاركة � عضاء�مؤسسات القطاع الخاص للبلدان األأهابت والزراعة، و
 .2014عقده خالل عام  مقررالمنتدى الثامن لسیدات األعمال في الدول اإلسالم�ة ال •
عقدها  مقررورشة عمل حول بناء القدرات في مجال تحلیل سلسلة الق�مة لألعمال الزراع�ة ال •

 .2014في �اكستان خالل عام 
التخفیف من حدة الفقر، والتنم�ة المستدامة األعضاء حول بناء القدرات، و  للغرفبرامج تدر�ب�ة  •

 ).2014واستخدام التمو�ل متناهي الصغر (خالل 
 .2014تنظ�م معارض عامة ومتخصصة ومعارض تجار�ة على أساس قطري وٕاقل�مي خالل  •
 .2015عقده في عام  مقرراالجتماع السا�ع عشر للقطاع الخاص ال  •

 
الجمهور�ة الترك�ة لتنظ�م ورشة العمل الثان�ة حول "تعز�ز اللجنة �العرض المقدم من رحبت . 61

التعاون ببن هیئات السجل التجاري في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" خالل عام 
 �الجمهور�ة الترك�ة. 2015

 
م من الجمهور�ة الترك�ة لت�ادل ما اكتسبته المنظمة الترك�ة كذلك اللجنة  رحبت. 62 �العرض المقدَّ

 لتنم�ة الصناعات الصغیرة والمتوسطة من خبرات مع الدول األعضاء المعن�ة. 
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 النقل واالتصاالت النهوض بوسائل  :من جدول األعمال 6البند 

 
 13اللجنة �عقد االجتماع الثالث لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �النقل واالتصاالت، في رحبت  .63

في أنقرة، �الجمهور�ة الترك�ة، وكان موضوعه "تطو�ر نقل ال�ضائع متعدد الوسائط  2014مارس/آذار 
لمعن�ة ف�ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: األشكال الحال�ة للتنفیذ والتوص�ات ا

 �الس�اسات". 
 

م من مكتب تنسیق الكومس�ك لتنظ�م االجتماع الرا�ع رحبت   .64 لفر�ق عمل  اللجنة �العرض المقدَّ
، في أنقرة، وس�كون موضوعه 2014ر/أیلول بسبتم 11ل واالتصاالت في قالكومس�ك المعني �الن

الدول  دعتاألعضاء"، و"وضع وسائل اتصال جو�ة من أجل استدامة الس�احة ف�ما بین الدول 
األعضاء التي سجلت اسمها في فر�ق عمل الكومس�ك المعني �النقل واالتصاالت أن تحضر االجتماع 

 وتشارك ف�ه �فاعل�ة.
 

اللجنة �التطورات األخیرة المتعلقة �االنتهاء من الدراسات المبدئ�ة لدراسة جدوى مشروع خط رحبت  .65
منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك في إطار التعاون بین منظمة بورسودان التا�ع ل-سكك حدید داكار

كة تقد�م وثائقها حول قطاعاتها من الدول األعضاء المشارِ  طلبتالتعاون اإلسالمي واالتحاد اإلفر�قي، و
الوطن�ة لخط السكة الحدید، من أجل اتخاذ مز�د من اإلجراءات قبل مؤتمر المانحین المتوقع انعقاده 

 وع. حول هذا المشر 
 

النادي في ا بواخرهتسجیل على المالحة شركات  تشج�عاللجنة من الدول األعضاء  طلبت  .66
ذلك لتشج�ع أنشطة المالحة في البلدان األعضاء، �غ�ة ز�ادة حجم  ،اإلسالمي للحما�ة والتعو�ض

 التجارة ف�ما بینها. 
 
 
 

 تنم�ة قطاع س�احي مستدام وتنافسي  :من جدول األعمال 7البند 
 

�انعقاد االجتماع الثالث لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �الس�احة في مارس/آذار،  اللجنةت رحب .67
 ."الدول األعضاء�أنقرة، وموضوعه "تمكین مناخ استثمار الس�احة في  2014

 



OIC/COMCEC-FC/30-14/REP                                                                                        

�العرض المقدم من مكتب تنسیق الكومس�ك لتنظ�م االجتماع الرا�ع لفر�ق  كذلك اللجنةت رحب .68
في أنقرة، وموضوعه " تعز�ز قدرات  2014سبتمبر/ أیلول  4عمل الكومس�ك المعني �الس�احة في 

 تودعمن أجل النهوض بجودة خدمات الس�احة"،  الدول األعضاءالقوى العاملة في مجال الس�احة في 
مسجلة في فر�ق عمل الكومس�ك المعني �الس�احة للمشاركة الفاعلة في هذا الدول األعضاء ال

 االجتماع. 
 

االجتماع الثاني لمنتدى الس�احة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون بتقر�ر " علما اللجنةت ح�طأ. 69
، في اسطنبول، الجمهور�ة 2013د�سمبر/ كانون األول  17-16اإلسالمي/الكومس�ك" المنعقد في 

البلدان األعضاء لحث مندو�ي قطاع الس�احة الخاص للمشاركة الفاعلة في االجتماع  طلبتو الترك�ة، 
 قده في اسطنبول، الجمهور�ة الترك�ة.ع مقررالثالث للمنتدى ال

 
 5-3�قرارات الدورة الثامنة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الس�احة المنعقدة في  اللجنةت رحب .70

 في �انجول، جمهور�ة الجامب�ا.  2013د�سمبر/كانون األول 
 

م من جمهور�ة النیجر الستضافة الدورة التاسعة ر اللجنة �الع رحبت. 71 للمؤتمر اإلسالمي ض المقدَّ
 �الدول األعضاء المشاركة �فاعل�ة في هذا المؤتمر.  أهابت، كما 2015لوزراء الس�احة في 

 
م من جمهور�ة إندون�س�ا لتنظ�م  رحبت. 72 المنتدى الدولي األول للس�احة اللجنة �العرض المقدَّ

، كما 2014یونیو/حز�ران  3-2" في والتحد�ات ت عنوان "الس�احة اإلسالم�ة: اآلفاقحاإلسالم�ة ت
 الدول األعضاء للمشاركة �فاعل�ة في هذا المنتدى. دعت

 
كل من البلدان األعضاء، ومؤسسات التمو�ل، والجهات الثنائ�ة ومتعددة األطراف  اللجنةت دع. 73

ة منظمل التا�عةذات الصلة  مؤسساتالالمعن�ة بدعم التنم�ة، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، و 
سعً�ا لحشد الموارد الالزمة لتفعیل التعاون اإلسالمي، للمشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحین الثاني 

تنم�ة الس�احة المستدامة في ش�كة حدائق ومحم�ات عابرة للحدود في غرب المشروع اإلقل�مي ل"
 أفر�ق�ا".

 
�العرض المقدم من اإلمارات العر��ة المتحدة (إمارة الشارقة) الستضافة "المعرض  اللجنةت رحب .74

الدول  تحثو ، 2015 فبرایر/ش�اطالثاني للس�احة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في 
 األعضاء على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث.
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�العرض المقدم من جمهور�ة مصر العر��ة الستضافة "المعرض الثالث  كذلك للجنةت ارحب .75
للس�احة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" الذي �شترك في تنظ�مه كل من وزارة الس�احة 

  .المركز اإلسالمي لتنم�ة التجارة بجمهور�ة مصر العر��ة و
 

 الزراعي واستدامة األمن الغذائي ز�ادة إنتاج�ة القطاع :من جدول األعمال 8البند 
 

د�سمبر/  19�انعقاد االجتماع الثاني لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �الزراعة في  اللجنةت رحب .76
�أنقرة، الجمهور�ة الترك�ة، وموضوعه " تشج�ع االستثمارات األجنب�ة الم�اشرة في  2013كانون األول 

 أجل ز�ادة اإلنتاج�ة الزراع�ة." الدول األعضاء من
 

أبر�ل/ ن�سان  3�عقد االجتماع الثالث لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �الزراعة في  اللجنةت رحب .77
 ".الدول األعضاء، وموضوعه "تحسین القدرات اإلحصائ�ة لقطاع الزراعة في في أنقره 2014

 
�العرض المقدم من مكتب تنسیق الكومس�ك لتنظ�م االجتماع الرا�ع لفر�ق  كذلك اللجنةت رحب .78

في أنقرة، وموضوعه "  2014سبتمبر/أیلول  25عقده في  مقررعمل الكومس�ك المعني �الزراعة ال
الدول األعضاء  تودع"، الدول األعضاءت�سیر سبل وصول صغار المالك المزارعین إلى منطقة 

 كومس�ك المعني �الزراعة للمشاركة الفاعلة في هذا االجتماع.المسجلة في فر�ق عمل ال
 

مع التقدیر �المجهودات التي تبذلها الجمهور�ة الترك�ة ومركز ال�حوث  علما اللجنةت ح�طأ .79
اإلحصائ�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة والتدر�ب للدول اإلسالم�ة (مركز أنقرة) لتنظ�م دورات تدر�ب�ة في 
مختلف الجوانب التقن�ة والزراع�ة، وكذا في جوانب األمن الغذائي في الدول األعضاء ضمن إطار 

 .بناء القدرات في مجال الزراعة التا�ع لمنظمة التعاون اإلسالميبرنامج 
 

على النظام األساسي للمنظمة اإلسالم�ة لألمن الغذائي اللجنة الدول األعضاء التي وقعت  دعت. 80
ذلك في ب ت�ادرإلى ت�سیر عمل�ة المصادقة، كما دعت الدول األعضاء التي لم ت�ادر �عد �التوق�ع أن 

 ن.أقرب وقت ممك
 

 القضاء على الفقر  :من جدول األعمال 9البند 
 

�انعقاد االجتماع الثاني لفر�ق عمل الكومس�ك المعني �التخفیف من حدة الفقر  اللجنةت رحب .81
في أنقرة، الجمهور�ة الترك�ة وموضوعه " استهداف اآلل�ات  2013د�سمبر/ كانون األول  26یوم 

 ".الدول األعضاءالالزمة ألنظمة ش�كات األمان االجتماع�ة في 
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�انعقاد االجتماع الثالث لفر�ق العمل المعني �التخفیف من حدة الفقر في  كذلك اللجنةت رحب .82
الدول ، وموضوعه "رصد اآلل�ات الالزمة لبرامج ش�كة األمان االجتماع�ة في 2014أبر�ل/ن�سان  10

 ".األعضاء
 

�العرض المقدم من مكتب تنسیق الكومس�ك لتنظ�م االجتماع الرا�ع لفر�ق  كذلك اللجنةت رحب .83
، في أنقرة، وموضوعه "تحلیل 2014سبتمبر/أیلول  18العمل المعني �التخفیف من حدة الفقر في 

الدول األعضاء المسجلة في  تودع"، الدول األعضاءاله�كل المؤسسي ألنظمة الحما�ة االجتماع�ة في 
 فر�ق عمل الكومس�ك المعني �التخفیف من حدة الفقر للمشاركة الفاعلة في االجتماع.

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

من الدول األعضاء التي تعهدت �المساهمة في صندوق التضامن اإلسالمي اللجنة  تطلب .84
 .للتنم�ة أن تفي �التزاماتها لتمكین الصندوق من تمو�ل مشروعات أكثر في الدول األعضاء

 
التضامن اإلسالمي للتنم�ة تكثیف الجهود من أجل حشد  صندوق اللجنة أ�ضا من  طلبت .85

 .، والحصول على دعم من مصادر مختلفة، �ما فیها القطاع الخاص داخل الدول األعضاءالموارد
 

ل البنك اإلسالمي للتنم�ة لحشد الموارد من مختلف بَ �الجهود المبذولة من قِ  كذلكاللجنة  ترحب .86
 .ذ البرنامج الخاص لتنم�ة أفر�ق�االمؤسسات التمو�ل�ة وذلك لتنفی

 
�الم�ادرة التي قدمتها مجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة لص�اغة خطة عمل  علما للجنةأح�طت ا .87

 .من أجل تسهیل التنفیذ الفعال للمشروعات وتقی�م فعال�ة البرنامج الخاص لتنم�ة أفر�ق�ا
 

 ب) برنامج القطن الخاص �منظمة التعاون اإلسالمي
 

 للكومس�ك، التاسعة والعشرون ذات الصلة التي اعتمدتها الدورة لقرارات إلى االلجنة إذ تشیر  .88
تنظ�م االجتماع الخامس للجنة المشروعات في أقرب ل، �البنك اإلسالمي للتنم�ة مجددااللجنة  تباهأ

القطن التي �غ�ة �حث إمكان�ة إعادة تصم�م مشروعات  �المشاركة مع مالكي المشروعات،وقت ممكن، 
�صفتها مشروعات یؤهلها للتقدم لطلب الحصول على أنواع مختلفة من التمو�ل، ما لم یتم تمو�لها �عد، �

 .ذات طا�ع فني
 

مع التقدیر �الجهود التي یبذلها مركز أنقرة لتنظ�م الدورات التدر�ب�ة في  علما اللجنةت ح�طأ .89
الدول األعضاء في مختلف المجاالت المتعلقة �القطن، وذلك في إطار برنامج تدر�ب القطن التا�ع 
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مراكز التمیز المعن�ة بإنتاج القطن على توطید أواصر التعاون مع  تحثو لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
 .نقرة في مجال تنفیذ هذه البرامجمركز أ

 
 ج) البرنامج الخاص �التعل�م والتدر�ب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 
المبذولة من ِقَبل مركز أنقرة من أجل المتواصلة مع التقدیر �الجهود  علمااللجنة  تح�طأ .90

التدر�ب�ة في مختلف المجاالت التي تهم الدول إطالق وتنفیذ العدید من برامج بناء القدرات والدورات 
األعضاء، وذلك في إطار البرنامج الخاص �التعل�م والتدر�ب المهني للدول األعضاء �منظمة التعاون 

 .اإلسالمي، من أجل تعز�ز قدرات الموارد ال�شر�ة وجودتها في هذه البلدان
 

ة مواصلة إطالق وتنفیذ المشروعات من مركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنم�اللجنة  تطلب .91
والم�ادرات تحت مظلة البرامج الفرع�ة للبرنامج الخاص �التعل�م والتدر�ب المهني للدول األعضاء 

�الدول األعضاء المشاركة في البرامج المختلفة لبناء القدرات، التي  تباهأو �منظمة التعاون اإلسالمي، 
خاص �التعل�م والتدر�ب المهني للدول األعضاء �منظمة �قدمها مركز أنقرة تحت مظلة البرنامج ال

التعاون اإلسالمي، ودعم تلك البرامج، وذلك من خالل تنش�ط دور نقاط االتصال الوطن�ة الخاصة بها 
 .في هذا البرنامج الهام

 
�المالحظات التي قدمتها جمهور�ة مصر العر��ة حول الدراسة التي أعدها  علما اللجنة تح�طأ .92

مركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنم�ة، وموضوعها "إدارة الكوارث والصراعات في الدول األعضاء في 
الدول األعضاء األخرى لعرض وجهات نظرها حول محتوى الدراسة  دعتومنظمة التعاون اإلسالمي"، 

أن  من البنك اإلسالمي للتنم�ة ومركز أنقرةاللجنة  طلبتو ق الكومس�ك خالل شهر�ن. على مكتب تنسی
 وتقد�مها للنظر فیها خاللالجدید من الدراسة  اإلصدار�أخذا هذه المالحظات في االعت�ار حال إعداد 

 الدورة الثالثین للكومس�ك. 
 

مع سائر  Skills 10ج خبراتها في برناملمشاركة الجمهور�ة الترك�ة  عن تقدیرها اللجنة تعر�أ .93
البرنامج الخاص �التعل�م والتدر�ب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون البلدان األعضاء في 

 اإلسالمي.
 

 توطید أواصر التعاون المالي  :من جدول األعمال 10البند 
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 12، والمنعقد في �التمو�لالمعني الكومس�ك اللجنة �انعقاد االجتماع األول لفر�ق عمل  رحبت. 94
في أنقرة تحت عنوان "تعز�ز تدفقات رأس المال ف�ما بین البلدان  2013د�سمبر/كانون األول 

 األعضاء."
 

ذار آمارس/ 27یوم  �التمو�لالمعني الكومس�ك اللجنة �انعقاد االجتماع الثاني لفر�ق عمل رحبت . 95
 ج المالي في الدول األعضاء."في أنقرة تحت عنوان "تعز�ز اإلدما 2014

 
لفر�ق عمل اللجنة �العرض المقدم من مكتب تنسیق الكومس�ك لتنظ�م االجتماع الثالث  رحبت. 96

تحلیل إدارة مخاطر تحت عنوان " 2014أكتو�ر/تشر�ن األول  16في  �التمو�لالمعني الكومس�ك 
الدول األعضاء التي قامت �التسجیل في دعت األدوات المال�ة في الدول األعضاء في الكومس�ك"، كما 

 للمشاركة �فعال�ة في هذا االجتماع. �التمو�لالمعني الكومس�ك فر�ق عمل 
 
لى آ) م ئألزإل ب ئكةعئه ل لمط ؟ غى  ة ئكخهك ئآلعصئ  لمةخظ اهذشئ
  

. إذ تذكر �القرار ذي الصلة الذي خرجت �ه الكومس�ك في دورتیها الثامنة والعشر�ن والتاسعة 97
الالزم للترو�ج  اللجنة من كل من الدول األعضاء والبنك اإلسالمي للتنم�ة تقد�م الدعم طلبتوالعشر�ن، 

 .لمؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومس�ك في البلدان األعضاء
 

اللجنة �م�ادرة الدراسة التجر�ب�ة لمنتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي لجمع كافة  رحبت. كما 98
المعلومات اإلحصائ�ة المتعلقة �أسواق منظمة التعاون اإلسالمي وٕاخطار البلدان األعضاء، 

 والمستثمر�ن ومدیري التمو�ل بنتائج الدراسة.
 

المبذولة من قبل مركز أنقرة �غ�ة ت�سیر نقل المعرفة، والخبرة وأفضل �الجهود أخذت اللجنة علما . 99
الممارسات في مجال البورصات من خالل تنظ�م الدورات التدر�ب�ة في مختلف الجوانب الفن�ة في 

 بورصات البلدان األعضاء، وذلك �التعاون مع منتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي.
 

ض الذي قدمته الجمهور�ة الترك�ة الستضافة االجتماع الثامن لمنتدى اللجنة �العر  رحبت . كما100
عقده في نوفمبر/تشر�ن الثاني  مقرربورصات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وال

 من الدول األعضاء المشاركة �فعال�ة في هذا االجتماع. طلبت، في اسطنبول، كما 2014
 

ب ا)  � ل � ة ئكةمط م ئكجهئ لئ اي � م غ لئك آلزهئفئكةعئه  ئك
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منتدى الكومس�ك المعني �الجهات اللجنة �الجهود التي تبذلها فرق العمل المعن�ة �رحبت . 101
�شأن حلول األسواق اإلسالم�ة لرأس المال، وقاعدة الب�انات، والتثقیف  التنظ�م�ة ألسواق رأس المال

 المالي فضال عن بناء القدرات.
 

منتدى الكومس�ك المعني �الجهات التنظ�م�ة اللجنة البلدان األعضاء إلى دعم جهود دعت . 102
من خالل المشاركة في اجتماعاته، والمساهمة في إنجاز مهام فرق العمل، �اإلضافة  ألسواق رأس المال

 وني �فعال�ة.إلى تعیین مسئولي االتصال من أجل متا�عة أعمال فرق العمل واستخدام الموقع اإللكتر 
 

اللجنة �العرض المقدم من هیئة أسواق رأس المال الترك�ة، بوصفها األمانة العامة  رحبت. 103
للمنتدى، الستضافة االجتماع الثالث لمنتدى الكومس�ك التنظ�مي ألسواق رأس المال، المقرر عقده في 

 ل�ة في هذا االجتماع.اللجنة من الدول األعضاء المشاركة �فعاطلبت ، في اسطنبول. كما 2014
 

بث)  � ة ئكمقخ أززئ ل ب هئك ذ�ر� ل م ئكامهق ئك لئ اي � م غ  ئكةعئه
 

اللجنة عن تقدیرها للمملكة العر��ة السعود�ة الستضافة االجتماع الثالث عشر للبنوك أعر�ت . 104
 28-27المركز�ة والمؤسسات المال�ة للبلدان األعضاء �منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من 

 في جدة. 2013نوفمبر/تشر�ن الثاني 
 

س�ا الستضافة االجتماع الرا�ع عشر للبنوك �اللجنة �العرض المقدم من جمهور�ة إندون . رحبت105
 6-5المركز�ة والمؤسسات المال�ة للبلدان األعضاء �منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من 

س�ا تحت عنوان "االستقرار المالي من خالل �، في جاكرتا بجمهور�ة إندون2014نوفمبر/تشر�ن الثاني 
لسوق المالي ف�ما بین البلدان التنظ�مات االحتراز�ة على مستوى االقتصاد الكلي، وترسیخ اس�اسة 

اللجنة من الدول األعضاء أن تشارك �فعال�ة في هذا  طلبت، كما عضاء �منظمة التعاون اإلسالمي"األ
 االجتماع.

 
یرها للجمهور�ة الترك�ة لتنظ�مها لبرامج بناء القدرات حتى تستفید منها اللجنة عن تقدأعر�ت . 106

 الدول األعضاء األخرى.
 

مع التقدیر �الجهود المستمرة التي یبذلها مركز أنقرة في تنظ�م االجتماعات  علما اللجنة أخذت. 107
من طلبت اإلسالمي، و السنو�ة للبنوك المركز�ة والمؤسسات المال�ة للبلدان األعضاء �منظمة التعاون 

المركز االستمرار في تنظ�م برامج التدر�ب و�ناء القدرات الخاصة �البنوك المركز�ة للبلدان األعضاء في 
 إطار االجتماعات السنو�ة لتلك المؤسسات الوطن�ة ذات الشأن.
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اإلعداد لجلسات ت�ادل وجهات النظر �شأن "دور الشراكات بین  :من جدول األعمال 11البند 

 القطاعین العام والخاص حول تطو�ر قطاع الس�احة في البلدان األعضاء �منظمة التعاون اإلسالمي 
 

اللجنة علمًا �اإلعدادات الخاصة �مكتب تنسیق الكومس�ك ومركز أنقرة  من أجل تنظ�م  أخذت. 108
دور الشراكات بین القطاعین العام والخاص حول "تحت عنوان "في أنقرة عقدها  مقررورشة العمل ال

، قبل الدورة الثالثین للكومس�ك" تطو�ر قطاع الس�احة في البلدان األعضاء �منظمة التعاون اإلسالمي
 من الدول األعضاء المشاركة �فعال�ة في هذا الحدث.  وطلبت

 
 النظر في الدورة الحاد�ة والثالثین للكومس�كموضوعات محتملة لجلسات ت�ادل وجهات  ) أ

 
�الموضوعات التال�ة المحتمل مناقشتها في الجلسات الوزار�ة لت�ادل  علمااللجنة  تح�طأ .109

 للكومس�ك: الحاد�ة والثالثینلدورة وجهات النظر في ا
 والتحد�ات التنمو�ة التي تواجه األمة اإلسالم�ة  2015خطة التنم�ة لما �عد عام : 1الموضوع 
 : تعز�ز فعال�ة المعونات ووضع استراتیج�ات وس�اسات فاعلة للمعونة 2الموضوع 
 : تعز�ز الخدمات المال�ة اإلسالم�ة �البلدان األعضاء �منظمة التعاون اإلسالمي3الموضوع 
لتخفیف من حدة الفقر �البلدان أجل ا لحشد الموارد من: استخدام األوقاف اإلسالم�ة 4الموضوع 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 

مركز أنقرة توز�ع استب�ان على البلدان األعضاء للوقوف على آرائهم إزاء  من اللجنةت طلب .110
 للكومس�ك. 30الموضوعات سالفة الذكر، وتقد�م تقر�ر بها للدورة 

 
 

 28-25للكومس�ك (اسطنبول،  الثالثینمشروع جدول أعمال الدورة  :من جدول األعمال 12البند 
 ) 2014نوفمبر/ تشر�ن الثاني 

 
 للكومس�ك. الثالثین ال الدورةتقد�م مشروع جدول أعم اللجنةت قرر  .111

 )7للكومس�ك في المرفق رقم الثالثینمشروع جدول أعمال الدورة (ترد نسخة من 
 

 الجلسة الختام�ة
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 االقتصاد�ة الشئون  عام مدیر یونت، أمره السفیر معالي ترأسها التي الختام�ة الجلسة في .112
 وطلبت. المرفقة الملحقات سائر وكذا تقر�رها اللجنة اعتمدت الترك�ة، الخارج�ة بوزارة األطراف متعددة
 الثینالث للدورة تقد�مه وكذلك األعضاء، البلدان على التقر�ر توز�ع الكومس�ك تنسیق مكتب من اللجنة

 .للكومس�ك
 

 الذكرى  �مناس�ة على هامش الدورة الفعال�ات من عدد بتنظ�م التقدیر مع علًمااللجنة  أحاطت .113
 �الفعال�اتالمتعلقة  التفصیل�ة �المعلومات األعضاء البلدان إعالم یتم أن على للكومس�ك، الثالثین
 .المناسب الوقت في آنًفا إلیها المشار

 
 عبد الرئ�س لفخامة الشكر وافر عن مالي جمهور�ة وفد رئ�س أعرب الوفود، جم�ع عن �الن�ا�ة .114

 مظلة تحت التعاون  لجهود ر�ادته على الترك�ة ورئ�س الكومس�ك، الجمهور�ة رئ�س جول، هللا
 التي الوفادة وحسن الض�افة كرم على وشع�ًا، حكومة الترك�ة، للجمهور�ة الشكر أزجى كما الكومس�ك،

 شكًرا خاًصا اللجنة قدمت مالي، جمهور�ة وفد رئ�س اقتراح و�موجب. المشاركة الوفود كافة بها حظیت
 .للكومس�ك الحك�مة لق�ادته جول هللا عبد الرئ�س لفخامة

 
ون االقتصاد�ة لألمانة العامة لمنظمة ؤ ألقى سعادة السفیر دمحم دودو لو، المدیر العام إلدارة الش .115

أهم�ة التوص�ات التي أقرها االجتماع الثالثون  علىالتعاون اإلسالمي مالحظاته الختام�ة . وقد أكد 
. كما أعرب سعادته عن تقدیره للجمهور�ة الترك�ة، حكومًة وشع�ًا الكومس�كالمنبثقة عن متا�عة الة نللج

 لوفود. على حسن الض�افة المعهود لكافة ا
 

. وفي ب�انه الختامي، أكد سعادة السفیر أمره یونت على أن اللجنة قد نجحت في مراجعة وضع 116
تنفیذ قرارات الدورة التاسعة والعشر�ن للكومس�ك، كما أقرت توص�ات مهمة تهدف إلى تعز�ز التعاون 

ادته عن خالص شكره االقتصادي والتجاري ف�ما بین البلدان األعضاء. ومن هذا المنطلق، أعرب سع
كان عالمة �ارزة  2013للمشاركین على مشاركتهم الفعالة ومساهماتهم الق�مة. وقد شدد على أن عام 

�النس�ة للكومس�ك �فضل تفعیل استراتیجیتها. ودعا سعادته كافة البلدان األعضاء إلى االستمرار في 
 اهتمامهم ومساندتهم لتنفیذ استراتیج�ة الكومس�ك. 

 
وختم سعادة السفیر یونت كلمته بتقد�م الشكر والتقدیر للوفود من البلدان األعضاء، وكذا للمقرر، . 117

وممثلي المؤسسات التا�عة لمنظمة المجتمع اإلسالمي، ومكتب تنسیق الكومس�ك، والمترجمین الفور�ین 
 والتحر�ر�ین والعاملین اآلخر�ن الذین شاركوا في تنظ�م االجتماع.

 .)8 رقم الب�ان الختامي الذي ألقاه سعادة السفیر أمره یونت في المرفق نسخة من ردت(
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