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 األصل: باإلنجليزية
 
 

 رـــقــريتـ
 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاريالدورة التاسعة والعشرين 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي
 (1182نوفمبر/تشرين الثاني  18-81)اسطنبول 

 
للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون انعقدت الدورة التاسعة والعشرون  .1

 .2013 نويمبر/تشرين الثان  21-18م  كوومسي(  ي  اسننبول ي  اإلسال

 حضر الدورة ممثلون للدول التالية األعضاء ي  منظمة التعاون اإلسالم : .2
 جمهورية أيغانستان اإلسالمية -1
 جمهورية ألبانيا -2
 الجمهورية الجزائرية الديمقرانية الشعبية -3
 جمهورية أذربيجان -4
 مملوة البحرين -5
 ش الشعبيةجمهورية بنجالدي -6
 بروناى دار السالم -7
 بوروينا ياسو -8
 جمهورية الواميرون -9
 اتحاد جزر القمر -10
 جمهورية ووت ديفوار -11
 جمهورية جيبوت  -12
 جمهورية مصر العربية -13
 اـامبيـجالجمهورية  -14
 جمهورية غينيا -15
 جمهورية إندونيسيا -16
 جمهورية إيران اإلسالمية -17
 جمهورية العراق -18
 المملوة األردنية الهاشمية -19
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 اخستانجمهورية واز  -20
 دولة الوويت -21
 جمهورية قرغيزيا -22
 الجمهورية اللبنانية -23
 الجمهورية الليـبـية -24
 ماليـزيـا -25
 جمهورية مالـ  -26
 جمهورية موريتانيا اإلسالمية -27
 المملوة المغربية -28
 جمهورية موزامبيق -29
 جمهورية النيجر -30
 جمهورية نيجيريا االتحادية -31
 سلننة عمـــان -32
 جمهورية باوستان اإلسالمية -33
 دولـة يلسنين -34
 ولـة قنـرد -35
 المملوة العربية السعودية -36
 جمهورية السنغـال -37
  جمهورية سيراليون -38
 جمهورية السودان  -39
 جمهورية سيراليون -40
 الجمهورية التونسية -41
 الجمهورية التروية -42
 ترومـانستـانجمهورية  -43
 جمهورية أوغنـدا -44
 دولة اإلمارات العربية المتحدة -45
 جمهورية أوزباوستان  -46
 الجمهورية اليمنية -47
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  الدورة، بصفة مراقب ول من البوسنة والهرس(، وجمهورية إيريقيا الوسنى، وما شار( ي .3
 .وروسيا االتحادية ، ومملوة تايالند،وجمهورية شمال قبرص التروية

حضر الدورة ول من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالم ، والمؤسسات التالية الفرعية  .4
 والمتخصصة والتابعة للمنظمة:

 حصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية كمروز أنقرة مروز البحوث اإل -1
 المروز اإلسالم  لتنمية التجارة -2
 مروز األبحاث للتاريخ والفنون والثقاية اإلسالمية كمروز اسننبول  -3
 معهد التوحيد القياس  والمعايير للبلدان اإلسالمية -4
 مجموعة البن( اإلسالم  للتنمية -5
 والزراعة مية للتجارة والصناعةالغرية اإلسال -6
 الجامعة اإلسالمية للتونولوجيا -7
 االتحاد اإلسالم  لمالو  البواخر -8
 اتحاد المؤسسات الوننية لتمويل التنمية -9
 اتحاد مقاول  البلدان اإلسالمية -10

 يرد ذورها ييما يل : منظمات دوليةحضر الدورة أيضًا ممثلون من  .5
 مروز التجارة الدولية -1
 االقتصادي والتنميةمنظمة التعاون  -2
 منظمة التعاون االقتصادي -3
 بن( التجارة والتنمية التابع لمنظمة التعاون االقتصادي -4

  1 والعشرين للوومسي( ي  المريق رقمكترد نسخة من قائمة المشاروين ي  الدورة التاسعة 

 ثان نويمبر/تشرين ال 19-18وان اجتماع وبار الموظفين قد انعقد قبل الجلسة الوزارية ي   .6
برئاسة معال  األستاذ أحمد يمان، نائب وويل وزارة التنمية بالجمهورية التروية. وتدارس  2013

 األعمال، وأعدوا مشروعات القرارات لتنظر ييها الجلسة الوزارية.  بنود جدول وبار الموظفين
 

 الجلسة االفتتاحية

 2013 نويمبر/تشرين الثان  20والعشرين للوومسي( ي   التاسعةأقيم الحفل االيتتاح  للدورة  .7
 .ورئيس الوومسي( الجمهورية التروية يخامة الرئيس عبد اهلل جول، رئيسبرئاسة 
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لى أهمية زيادة تنقل يخامته عأود بعد ترحيب يخامة الرئيس عبد اهلل جول بالويود الحاضرة،  .8
 أشار ،حصائية. وبعرض بعض البيانات اإلرؤوس األموال ييما بين الدول األعضاء ي  الوومسي(

ووذا  ،ضرورة زيادة تنقل رؤوس األموال ييما بين الدول األعضاء إلى يخامة الرئيس عبد اهلل جول
على  اتخاذ خنوات نحو زيادة وتيرة تديق رؤوس األموال الوايدة من أنراف ياعلة أخرىإلى 

"زيادة تديقات  اختيار . ي  هذا الصدد، أعرب يخامة الرئيس عبد اهلل جول أنالمستوى العالم 
االستثمار األجنب  المباشر داخل الدول األعضاء ي  منظمة التعاون اإلسالم " موضوعا للدورة 

 . للغاية اصائب ااختيار  وان، التاسعة والعشرين للوومسي(

عن ترحيبه بالخنوات الت  تم اتخاذها نحو تنفيذ  ولمته معربا يخامة الرئيس عبد اهلل جول واصلو  .9
متابعته الدقيقة لما يتم بشأنها. وما أود يخامة الرئيس على أن االستراتيجية ، و وومسي(استراتيجية ال
؛ اال يتم اتباعها بوجه خاص ي  ول النماذج الناجحة القائمة على التواملمبادئ نتهج الجديدة ت

 . وأزجى يخامة الرئيس عبدتعزيز القدرة على التنقل، وترسيخ التضامن، والنهوض بالحوومة  وه 
وذا ي  عملية تقديم و  ،اهلل جول الشور إلى واية الدول األعضاء لمشاروتها الفاعلة ي  يرق العمل

 ي  إنار إدارة دورة المشروعات الت  صاغتها الوومسي(. المشروعات

تنرق يخامة الرئيس عبد اهلل جول إلى بعض المشروعات الوبرى والمساعى الحثيثة الت  تضمنها  .10
التجارية، ومعهد التوحيد القياس  والمعايير ؛ أال وه ، نظام األيضليات جدول أعمال الوومسي(

 50، ومؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالم /الوومسي( لقياس أداء للبلدان اإلسالمية
 التعاونللقناع الخاص لمنظمة  ةالسياحشروة متوايقة مع أحوام الشريعة اإلسالمية، ومنتدى 

 للتقدم الذي تم إحرازه ي  هذا الشأن. ارتياحهي(؛ وما أعرب عن اإلسالم /الوومس
  2كترد نسخة من نص الولمة االيتتاحية لفخامة الرئيس عبد اهلل جول ي  المريق رقم 

عقب الولمة االيتتاحية الت  ألقاها يخامة الرئيس عبد اهلل جول، ألقى معال  البروييسور أومل  .11
 م لمنظمة التعاون اإلسالم ، ولمة خالل الجلسة االيتتاحية.الدين إحسان أوغلو، األمين العا

ي  خناب معال  البروييسور أومل الدين إحسان أوغلو، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالم ،  .12
أود على أهمية الوومسي( منبرا لتعزيز أواصر التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء. 

ضنلع بأدوار مهمة ي  إنشاء منتديات متخصصة ضرورية للتنسيق وما أود على أن الوومسي( ت
معال  البروييسور أومل الدين إحسان المتنوعة. وذور والتعاون يما يتعلق بالقضايا المواضيعية 

أن منتدى بورصات الدول األعضاء ي  منظمة التعاون اإلسالم ، ومنتدى الوومسي( أوغلو 
السياحة للقناع الخاص لمنظمة التعان  التنظيم  ألسواق رأس المال، ومنتدى

 الفاعل بين الدول األعضاء. التعاون، قد مهدت النريق اإلسالم /الوومسي(
  3كترد نسخة من ولمة معال  البروييسور الدوتور أومل الدين إحسان أوغلو ي  المريق رقم 
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ية إيران اإلسالمية ألقى رؤساء ويود دول المملوة العربية السعودية، وجمهورية النيجر، وجمهور  .13
ولمات نيابًة عن المجموعات اإلقليمية العربية واأليريقية واآلسيوية على التوال . وقد أعربوا عن 
شورهم وتقديرهم للجمهورية التروية على ورم الضياية ووذا التنظيم الممتاز لالجتماع، وما أشادوا 

اهلل جول الرامية إلى تعزيز التعاون بالتوجيهات الرشيدة والقيادة الحويمة لفخامة الرئيس عبد 
 االقتصادي والتجاري ييما بين الدول األعضاء ي  منظمة التعاون اإلسالم .

 اون المبذولة تحت مظلة الوومسي(.أعرب رؤساء الويود عن دعمهم لجهود التع .14

ألقى معال  الدوتور أحمد محمد عل ، رئيس البن( اإلسالم  للتنمية، ولمة خالل الجلسة  .15
االيتتاحية. وقد  أعرب معاليه عن سعادته ببدء تنفيذ استراتيجية الوومسي(؛ وما أود على أن آلية 
ة يرق العمل مقرونة بآلية تمويل المشروعات، وما نصت عليها استراتيجية الوومسي(، تعد النريق

تصادي ييما العملية والفاعلة للتعرف على المعوقات ولتخنيها بغية تحقيق مزيد من التعاون االق
 بين البلدان األعضاء.

  4ك يرد نص الولمة الت  ألقاها رئيس البن( اإلسالم  للتنمية ي  المريق رقم 

 عقب الحفل االيتتاح ، استقبل يخامة الرئيس عبد اهلل جول رؤساء الويود. .16
 

 العمل الوزارية ةجلس

نويمبر/تشرين الثان   20انعقدت جلسة العمل الوزارية الخاصة بالدورة التاسعة والعشرين للوومسي( ي  .17
 ، برئاسة معال  الدوتور جودت يلماز، وزير التنمية بالجمهورية التروية.2013

 اعتمدت الجلسة جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين للوومسي(. .18

معال  السيد أحمد يمان، نائب وويل وزارة التنمية بالجمهورية قام ل األعمال، تماد جدو وعقب اع .19
اجتماع وبار الموظفين، بإنالع الحاضرين على ما خلص إليه اجتماع وبار  التروية، بصفته رئيس

زيادة تديقات االستثمار األجنب  المباشر صيات ورشة العمل التحضيرية حول "وعلى تو  الموظفين،
 1 -سبتمبر/ أيلول  30األعضاء ي  منظمة التعاون اإلسالم " الت  انعقدت من  داخل الدول

 بأنقرة، الجمهورية التروية.  أوتوبر/ تشرين األول

وعقب العرض الذي قدمه معال  السيد يمان، انعقدت جلسة تبادل وجهات النظر للدورة التاسعة   .20
ر األجنب  المباشر داخل الدول األعضاء زيادة تديقات االستثما"  والعشرين للوومسي( تحت عنوان
 ي  منظمة التعاون اإلسالم ".
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وقدم السيد خليل حمدان ، المدير السابق لقسم االستثمار، والتونولوجيا، والشروات لألونوتاد،  .21
: جذب المزيد منها لتحقيق "االستثمارات األجنبية المباشرةعرًضا بعنوان  بصفته المتحدث الرئيس ،

 نفع ويير" 

برات بلدانهم، وما ي  أعقاب العرض، ناقش الوزراء الموضوع من أوجه متعددة، وتشارووا خو  .22
دان األعضاء، وسبل زيادة تديقات االستثمار األجنب  المباشر داخل البلسبل  أسهبوا ي  بحث
 ي  هذا المجال تحت مظلة الوومسي(. تعزيز التعاون

 
 فعاليات على هامش الدورة

باعتباره أحد  2013نويمبر/ تشرين الثان   17لث والعشرين للجنة الدورة ي  انعقد االجتماع الثا .23
الفعاليات الت  تم تنظيمها على هامش الدورة بمشاروة المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون 

 اإلسالم .
  5 ي  المريق رقم الثالث والعشرين للجنة الدورة تقرير االجتماع ترد نسخة منك

فعيل استراتيجية الوومسي(: يرق العمل ونرق تمويل مشروعات ة نقاشية بعنوان "تانعقدت لجن .24
. وأثناء انعقاد اللجنة، قدم خبراء من موتب 2013نويمبر/ تشرين الثان   19الوومسي(" ي  

عروًضا حول  يرق عمل الوومسي( و إدارة دورة المشروعات. وما تم إنالع تنسيق الوومسي( 
لى النتائج األولية الت  خلصت إليها اجتماعات يرق العمل، وعلى نتائج الدعوة عالمشاروين تفصياًل 

 األولى لتسليم المشروعات ويقا إلدارة دورة المشروعات الخاصة بالوومسي(.
 

 الجلسة الختامية

 2013نويمبر/تشرين الثان   21انعقدت الجلسة الختامية للدورة التاسعة والعشرين للوومسي( ي   .25
 ل  الدوتور جودت يلماز، وزير التنمية بالجمهورية التروية.برئاسة معا

قام الدوتور يوسف جنيد، المستشار العام لباوستان ي  اسننبول ومقرر اجتماع وبار الموظفين،  .26
بتقديم موجز لما تم ي  اجتماع وبار الموظفين من يعاليات، وما سلن الضوء على بعض النقان 

 الهامة ي  القرارات الصادرة.

 OIC/COMCEC/29-13/RESتمدت الجلسة القرار اع .27

قام معال  السيد حميد أوبيلوييرو، مساعد األمين العام للشئون االقتصادية، بتالوة رسالة بالنيابة  .28
عن معال  البروييسور أومل الدين إحسان أوغلو، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالم . وي  

عن خالص تقديره لفخامة الرئيس عبد دين إحسان أوغلو معال  البروييسور أومل ال ، أعربرسالته



OIC/COMCEC/29-13/REP                                                                                      

 

67 

اهلل جول، رئيس الجمهورية التروية ورئيس الوومسي(، لما قدمه من إرشاد لجهود التعاون المبذولة 
أدت إلى لما بذلوه من جهود حثيثة تحت مظلة الوومسي(، وما أزجى الشور لواية المشاروين 

 .االختتام الناجح للدورة

السيد عثمان عمر عل  الشريف، وزير التجارة بجمهورية السودان، ولمة نيابة عن ألقى معال   .29
الجمهورية  يخامة الرئيس عبد اهلل، رئيس واية الدول األعضاء المشاروة، توجه ييها بالشور إلى

إلى الجمهورية التروية، حوومة  لقيادته الراشدة رئيسًا للوومسي(، وما أزجى معاليه الشور التروية،
على وذا و  ،على ورم الضياية وحسن الويادة الت  حظيت بها واية الويود المشاروة عبًا،وش

 .الت  حظيت بها الدورة الممتازة الترتيبات

ألقى معال  الدوتور جودت يلماز، وزير التنمية بالجمهورية التروية خنابًا ختاميًا أثناء الجلسة.  .30
وتعليقًا على بعض ورة التاسعة والعشرين للوومسي(. وأعرب سيادته عن ارتياحه لالختتام الناجح للد

معال  الدوتور جودت يلماز على ضرورة اتخاذ خنوات  األرقام الت  سجلها االقتصاد العلم ، أود
يورية لتعزيز الرياه ي  األمة اإلسالمية، وذل( من خالل تونيد أواصر التعاون بين الدول 

 األعضاء.

أن استراتيجية الوومسي(، الت  تقدم رؤية واقعية جديدة للتعاون معال  الدوتور جودت يلماز  ذور .31
وأود معال  الدوتور جودت يلماز على أن االستراتيجية وما يتصل  بين الدول األعضاء قد تم تفعيلها.

بها من آلية لفرق العمل قد ساعدت على إيجاد يرصة مهمة للتعاون الفن  على مستوى الخبراء. وما 
ور يلماز عل أهمية إدارة دورة المشروعات ي  تحقيق جهود التعاون، وأهاب بالدول شدد معال  الدوت

 األعضاء أن تستفيد من هذه اآلليات الت  تويرها استرتيجية الوومسي(.

.  اختتم معال  الدوتور جودت يلماز ولمته بإزجاء الشور لول الويود، والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون 32
تنسيق الوومسي(، والمترجمين التحريريين، والمترجمين الفوريين، وول من أسهم اإلسالم ، وموتب 

بجهد ي  هذه الدورة؛ وأعرب عن أمنيته بأن يؤدي ول ما جرى ي  الدورة التاسعة والعشرين للوومسي( 
 من مشاورات، وتبادل لوجهات النظر، وقرارات، إلى نتائج مثمرة تعود بالنفع على العالم اإلسالم .

  6رد نص الولمة الختامية لمعال  الدوتور جودت يلماز ي  المريق رقم كي

.  جميع الوثائق والعروض المتعلقة بالدورة التاسعة والعشرين للوومسي( ستتوير على الموقع اإللوترون  33
  .www.comcec.orgكللوومسي( 
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