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 األصل: باإلنجليزية
 

 رــــــريـــــقـت
 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاريالثالثين الحادية و الدورة 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي
 (2015نوفمبر/تشرين الثاني  26-23)اسطنبول 

 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاونن و الثالثالحادية و  انعقدت الدورة .1
 .2015نوفمبر/تشرين الثاني  26-23 اإلسالمي )كومسيك( في اسطنبول في

 حضر الدورة ممثلون للدول التالية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: .2

 جمهورية أفغانستان اإلسالمية -1

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -2

 جمهورية أذربيجان -3

 مملكة البحرين -4

 جمهورية بنجالديش الشعبية -5

 جمهورية بنين -6

 بروناى دار السالم -7
 جمهورية الكاميرون -8

 جمهورية تشاد -9

 جمهورية كوت ديفوار -10

 جمهورية جيبوتي -11

 جمهورية مصر العربية -12

 جمهورية الجابون -13

 جمهورية جـامبيـا -14

 جمهورية غينيا -15

 جمهورية غينيا بيساو -16

 جمهورية إندونيسيا -17
 جمهورية إيران اإلسالمية -18

 جمهورية العراق -19
 الهاشمية المملكة األردنية -20
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 جمهورية كازاخستان -21

 دولة الكويت -22

 الجمهورية اللبنانية -23

 ليبيا -24

 ماليـزيـا -25

 جمهورية المالديف -26

 جمهورية موريتانيا اإلسالمية -27

 المملكة المغربية -28

 جمهورية موزامبيق -29

 جمهورية النيجر -30

 جمهورية نيجيريا االتحادية -31
 سلطنة عمـــان -32
 جمهورية باكستان اإلسالمية -33
 دولـة فلسطين -34

 طـردولـة ق -35
 المملكة العربية السعودية -36

 جمهورية السنغـال -37

 جمهورية سيراليون -38

 جمهورية الصومال -39
 جمهورية السودان -40

 كستانيجمهورية طاج -41

 جمهورية توجو -42

 الجمهورية التونسية -43
 الجمهورية التركية -44

 تركمـانستـان -45

 دولة اإلمارات العربية المتحدة -46

 جمهورية أوزباكستان  -47

وجمهورية روسيا االتحادية، ومملكة تايالند، نة والهرسك، و البوس كما شارك في الدورة كل من .3
 شمال قبرص التركية، بصفة مراقب.
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والمؤسسات الدائمة، ر كل من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، و حضباإلضافة إلى  .4
لمي والتكنولوجي واللجنة الدائمة للتعاون الع، اللجنة الدائمة للمعلومات والشئون الثقافية )كومياك(والسيما 

 المؤسسات التالية الفرعية والمتخصصة والتابعة للمنظمة:، حضرت )كومستك(
 مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة( -1
 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة -2

 نبول(مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية )مركز اسط -3

 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةمعهد  -4

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية -5

 والزراعة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة -6

 الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا -7

 االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر -8

 اتحاد المؤسسات الوطنية لتمويل التنمية -9

 اتحاد االستشاريين من الدول اإلسالمية -10

 اتحاد مقاولي البلدان اإلسالمية -11

ا ممثلون من األمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى أيض  الوزارية والجلسات الخاصة  جلسةحضر ال .5
 يرد ذكرها فيما يلي:

 مجلس التعاون الخليجي -1

 مجموعة الدول الثماني النامية -2

 بنك التجارة والتنمية التابع لمنظمة التعاون االقتصادي -3

 عالمية التابعة لألمم المتحدةمنظمة السياحة ال -4

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -5

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -6

 (1الثالثين للكومسيك في المرفق رقم الحادية و )ترد نسخة من قائمة المشاركين في الدورة 

لثاني نوفمبر/تشرين ا 24-23في قد ُعقد الجلسة الوزارية الذي سبق كان اجتماع كبار الموظفين  .6
في وزارة المتعددة األطراف ون االقتصادية ئالمدير العام إلدارة الش السفير إمرا يونتبرئاسة معالي  2015

تنظر فيها كي . وتدارس كبار الموظفين بنود جدول األعمال، وأعدوا مشروعات القرارات الخارجية التركية
 الجلسة الوزارية. 
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 الجلسة االفتتاحية

 2015نوفمبر/تشرين الثاني  25للكومسيك في  ثالثينالالحادية و ي للدورة أقيم الحفل االفتتاح .7
 ، رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك.رجب طيب أردوغانبرئاسة فخامة الرئيس 

رجب طيب أردوغان بالوفود الحاضرة، أشار فخامته إلى أن االقتصاد بعد ترحيب فخامة الرئيس  .8
منذ نحو سبع سنوات، وأصبح معدل نمو االقتصاد بدأت ن األزمة التي مبعد تماما  يتعاف العالمي لم 

طفيف تقدم سوى للغاية مقارنة  بأرقام ما قبل األزمة، كما أنه لم يحقق  تباطئم عدلالعالمي يتحرك بم
خالل السنوات القليلة الماضية. كما أوضح فخامة الرئيس أردوغان أنه على الرغم من حاالت عدم اليقين 

رات السلبية في االقتصاد العالمي، فإن حصة الدول اإلسالمية في التجارة العالمية ارتفعت بفضل والتطو 
. كما زادت حصة البلدان األعضاء في منظمة في المائة خالل الِعقد الماضي 40اهلل تعالى بنحو 

 خمسين في المائة تقريبا . بنسبة  التعاون اإلسالمي من الناتج العالمي

الموارد الطبيعية والبشرية في إمكانات وفرة أنه على الرغم من الرئيس أردوغان  فخامةإذ يؤكد  .9
نه مما يؤسف له فإتحقيق المزيد من التنمية، بما يسمح ب ،الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 بعضتنفق بينما تتمثل في ضعف التنمية، والفقر، تواجه تحديات خطيرة ال تزال أن الدول األعضاء 
وأكد فخامة الرئيس أردوغان أنه يتوجب علينا أن نعالج مليارات الدوالرات على الرفاهية والمظاهر. الدول 

والمؤسسات أالدول أي طرف ثالث سواء اهتمام ونواجهها بشجاعة دون أن ننتظر ومشكالتنا قضايانا 
 .بهااألخرى 

بعض البلدان األعضاء إلى أن فخامة الرئيس أردوغان انتباه جميع البلدان األعضاء  إذ يجذب .10
على الجميع إدراك أن االحتماء كما ذّكر أنه عصيبة، ومشكالت تحديات  في الشرق األوسط تواجه

 .تمشكالالباألسالك الشائكة أو الجدران العالية لن يحمي أحدا من 

الفقر القضاء على ه فيما يتصل بأهداف التنمية المستدامة، يمثل فخامة الرئيس أردوغان أنأكد  .11
، على جدول األعمال العالمي بالنسبة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميأحد أهم التحديات 
مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر في البلدان األعضاء في منظمة التعاون  350حيث ال يزال هناك 

ئيس أردوغان فخامة الر أكد في هذا الصدد، و . % من مجموع السكان21اإلسالمي، وهو ما يعادل 
"خطة التنمية لما وهو تبادل وجهات النظر جلسة الوزارية الحادية والثالثين لالضوء على أهمية موضوع ال

  ".والتحديات التنموية التي تواجه األمة اإلسالمية: تحسين تقديم الخدمات األساسية 2015بعد عام 

ارتفع بشكل ملحوظ حجم وكفاءة شدد فخامة الرئيس أردوغان على أنه بعد تنفيذ االسترتيجية،  .12
 الجهود المبذولة تحت مظلة الكومسيك.
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صرح فخامة الرئيس أردوغان بأن الدول األعضاء يمكنها أن تؤدي دور ا محوري ا من خالل تفعيل  .13
اإلرادة السياسية على نحو مؤثر، وتبني سياسات عامة مالئمة، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، 

يجاد اإلحساس ب الموارد المالية، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني  وتعبئة ،الشراكة الفعالةوا 
والقطاع الخاص لتحقيق النجاح في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعتها. كما أهاب فخامة الرئيس 

جديدة أكبر، وتطوير أفكار وبرامج  أدوات الكومسيك بفاعليةبجميع الدول األعضاء باستخدام  أردوغان
 لتحقيق هذه الغاية، بغية التقريب بين السياسات فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول على ضرورة تنفيذ فخامة الرئيس أردوغان كما أكد  .14
ية فيما بين البلدان التجارة البينفي أقرب وقت ممكن لتعزيز  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

كلمته بإزجاء الشكر لجميع الوفود ومؤسسات منظمة . واختتم فخامة الرئيس األعضاء في المنظمة
 التعاون اإلسالمي على تعاونهم ودعمهم للكومسيك.

 (2 رقم )ترد نسخة من نص الكلمة االفتتاحية لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان في المرفق

فخامـــة الـــرئيس أردوغـــان، قـــام معــالي الســـيد إيـــاد أمـــين مـــدني، األمـــين العـــام بعــد الكلمـــة االفتتاحيـــة ل .15
 .لمنظمة التعاون اإلسالمي، بتوجيه كلمة في الجلسة االفتتاحية

معالي السيد إياد معربا عن شكره للجمهورية التركية على كرم الضيافة الذي أظهرته للمندوبين، أكد  .16
لتجارة متعددة األطراف التي تسعى إلى القضاء على الحواجز على أنه سوف يتم تفعيل أداة ا أمين مدني

 .التجارية النوعية والكمّية

إياد مدني بالدول األعضاء لدعمها وتعاونها الراسخين مع األمانة العامة من السيد  أشاد معالي .17
ادة روح نجاح مختلف البرامج االقتصادية والتجارية بالمنظمة. وأشاد األمين العام أيضا بزيضمان أجل 

التعاون بين مختلف المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي مما ساعد على إحداث الزخم المطلوب 
 لتحقيق العمل المشترك بمنظمة التعاون اإٍلسالمي. 

 (3معالي السيد إياد أمين مدني في المرفق رقم كلمة )ترد نسخة من 

اإلسالمية كلمة  باكستان، وجمهورية جابونال، وجمهورية الكويترؤساء وفود دولة ألقى كل من  .18
نيابة عن المجموعات اإلقليمية العربية، واألفريقية، واآلسيوية، على التوالي، أعربوا خاللها عن شكرهم 

أزجى رؤساء والتنظيم الممتاز لالجتماع. كما  ،حسن الضيافةو  كرم الوفادة وتقديرهم لجمهورية تركيا على
التوجيه الحكيم والرشيد لفخامته في تعزيز التعاون  علىيس رجب طيب أردوغان فخامة الرئل شكرهم الوفود

ذ تؤكد على التحديات  االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وا 
أهداف التنمية المستدامة، شّدد رؤساء الوفود على و  2015خطة التنمية لما بعد عام بالمستقبلية المرتبطة 
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من أجل ترسيخ التضامن وتعزيز  ، وتبادل الخبرات، واالستفادة من الكومسيكهمية الجهود المتضافرةأ
 التعاون بين الدول األعضاء. 

كما أعرب رؤساء الوفود عن دعمهم للكومسيك والتزامهم تجاهها، وشددوا على الحاجة إلى  .19
  تحسين هذا التعاون تحت رعاية الكومسيك.

كلمة في بإلقاء تور أحمد محمد علي، رئيس البنك اإلسالمي للتنمية، سعادة الدك قام كذلك .20
 ؛الجلسة االفتتاحية. وقد أشاد سعادة الدكتور علي بما بادرت الكومسيك القيام به من برامج ومشروعات

والتزامه البنك اإلسالمي للتنمية دعم على  أكدباإلشارة إلى أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية، و 
 زيز التعاون فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.تعب

 (. 4البنك اإلسالمي للتنمية في المرفق رقم  مجموعة )يرد نص كلمة رئيس

بإلقاء كذلك السيد رفعت حصارجيكليى أوغلو، رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا،  قام .21
التعاون االقتصادي صارجيكليى أوغلو على أهمية تعزيز كلمة في الجلسة االفتتاحية. وقد شدد السيد ح

بين الدول األعضاء، من أجل التوسع في التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة  والتجاري
 التعاون اإلسالمي، والدور المحتمل أن يضطلع به القطاع الخاص في هذا الشأن.

 (.5مرفق رقم السلع في تركيا في )يرد نص كلمة رئيس اتحاد الغرف وتبادل ال

شهدت الجلسة االفتتاحية حفل توقيع خاص؛ حيث قام رئيس وفد جمهورية كازاخستان معالي  .22
السيد إيربوالت دوساييف، وزير االقتصاد الوطني، بالتوقيع على االتفاقية العامة بشأن التعاون 

 االقتصادي، والفني، والتجاري فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

لتعزيز  مذكرة تفاهمعلى  مكتب تنسيق الكومسيكو  ،البنك اإلسالمي للتنميةوقع ل؛ حفال وخالل .23
 .التعاون والتجاري

 ردوغان رؤوس الوفود.أبعد الحفل االفتتاحي، استقبل فخامة الرئيس رجب طيب  .24
 

 جلسة العمل الوزارية

تشرين الثاني  مبر/نوف 25انعقدت جلسة العمل الوزارية، للدورة الحادية والثالثين للكومسيك، في  .25
 .وزير التنمية بالجمهورية التركية، معالي الدكتور جودت يلمازو ، برئاسة 2015

 للكومسيك.  نأعمال الدورة الحادية والثالثي جدولاعتمد الحاضرون في الجلسة  .26



OIC/COMCEC/31-15/REP                                                 

27 

باعتباره رئيس اجتماع كبار  -بعد اعتماد جدول األعمال، قام معالي السفير إمرا يونت  .27
ما خرج به اجتماع كبار الموظفين من نتائج، على طالع الحاضرين في الجلسة بإ -الموظفين 

الصادرة عن االجتماع السادس لفريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر، توصيات الو 
 تحسين تقديم الخدمات األساسية أهداف التنمية المستدامة:و ، 2015خطة التنمية لما بعد عام " وعنوانه
التي قام اجتماع كبار الموظفين بالنظر فيها  ،"دان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميفي البل

  لعرضها على الجلسة الوزارية.

بعد العرض الذي قدمه معالي السفير إمرا يونت، انعقدت جلسة تبادل وجهات النظر للدورة  .28
والتحديات التنموية التي  2015م الحادية والثالثين للكومسيك، وكان موضوعها "خطة التنمية لما بعد عا

 تواجه األمة اإلسالمية: تحسين تقديم الخدمات األساسية". 

، بتقديم (اليونيتار) قام السيد نكيل سث، المدير التنفيذي لمعهد األمم المتحدة للتدريب والبحوث .29
 باعتباره المتحدث الرئيسي. ،عرض

روضا تعكس خبرات دولهم فيما يتعلق ع بعد ذلك ورؤوس وفود البلدان األعضاء الوزراء قدم .30
خالل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  ، وذلكبسبل ووسائل تعزيز التعاون في منظمة التعاون اإلسالمي

الكومسيك في الدور الذي يمكن أن تؤديه كذا تحسين تقديم الخدمات األساسية في الدول األعضاء، و و 
 .الصددهذا 

كل من . وأثناء الحفل، وقعت بادل وجهات النظر الوزاريةت ةجلسانعقد حفل توقيع خاص في  .31
على مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون  المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةالمملكة المغربية و 

 التجاري.
 

 فعاليات على هامش الجلسة/جلسات خاصة

تشرين  نوفمبر/ 22في االجتماع السابع والعشرون للجنة الدورة  ، على هامش الجلسة،انعقد .32
  .منظمة التعاون اإلسالميل ذات الصلة التابعة مؤسساتال، بمشاركة 2015الثاني 

 (.6)ترد نسخة من تقرير االجتماع السابع والعشرين للجنة الدورة في المرفق رقم 

المشروعات الناجحة التي تمولها آلية الكومسيك لتمويل تقديم جرى تقديم عروض حول " .33
. وفي هذه األثناء، قام مالكو المشروعات الناجحة، 2015نوفمبر/تشرين الثاني  24 المشروعات"، في

الثانية للمشروعات، بتقديم العروض  تهاالتي مولتها آلية الكومسيك لتمويل المشروعات في إطار دعو 
 المتعلقة بتنفيذ مشروعاتهم.
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التنمية لما بعد عام انعقدت الجلسة الخاصة حول "تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخطة  .34
قام معالي السفير برتي و . 2015نوفمبر/تشرين الثاني  26: تمويل التنمية المستدامة"، في 2015

. برئاسة الجلسة الخاصة التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدةتمويل للجنة  مجاِنن، الرئيس المشارك
ان وزير الدولة للتمويل والتخطيط بجمهورية وتحدث في هذه الجلسة الخاصة معالي السيد محمد عبد المنّ 

بنجالديش الشعبية، وسعادة الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، ومعالي 
مركز ال مير إقبال رئيساالسيد منصور مختار الوزير السابق للتمويل بجمهورية نيجيريا االتحادية، والسيد ز 

 .في اسطنبول لبنك الدوليسالمي التابع لالعالمي لتطوير التمويل اإل

انعقدت الجلسة الخاصة حول "سد الفجوة في البيانات من أجل رصد أهداف التنمية المستدامة  .35
ِبن سالي كبير  . وقام السيد2015نوفمبر/تشرين الثاني  26"، في 2015وخطة التنمية لما بعد عام 

اإلنمائي في اسطنبول برئاسة الجلسة. وتحدث في هذه  مستشاري المركز اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة
الجلسة الخاصة السيدة كيكو أوساكي توميتا، المدير المساعد بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

مركز أنقرة؛ والسيد مدير عام بشبعة اإلحصاءات في األمم المتحدة؛ ومعالي السيد موسى قوالقلي قايا 
لمعهد اإلحصائي الوطني بالكاميرون؛ والدكتور بوبا حسيني مسؤول أبحاث في جوزيف تيدو مدير عام ا

 .مبادرة أكسفورد للحد من الفقر والتنمية البشرية

انعقدت الجلسة الخاصة حول "التعاون والشراكة من أجل التنمية المستدامة: إشراك المنظمات  .36
ترأس الجلسة الدكتور كارلوس . و 2015نوفمبر/تشرين الثاني  26غير الحكومية والقطاع الخاص"، في 

ُكندي رئيس األمانة العامة للعالقات العالمية بشعبة الشرق األوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية. وتحدث في هذه الجلسة الخاصة الدكتورة آمال حميد اهلل مدير مؤسسة الخليج؛ والسيدة أنديشا 

اية الطفل األفغاني؛ والسيدة داتو حفصة هاشم الرئيس التنفيذي مؤسس ورئيس منظمة تعليم ورعفريد 
لمؤسسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الماليزية؛ والدكتور محمد عشماوي الرئيس التنفيذي لمنظمة 

 .اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم

شروعات معرض تمويل م"، تم استعراض فعاليات للكومسيك دورة الحادية والثالثينالوعلى هامش  .37
مركز البحوث في روائع الخط المختارة من مسابقة الخط الدولية التي نظمها معرض "، و"الكومسيك

، و"معرض الحرمين في العصر العثماني: صور تاريخية"، التاريخ والثقافة اإلسالمية" )مركز اسطنبول(
 .2015نوفمبر/تشرين األول  26-23و"معرض صور القدس من الماضي إلى الحاضر" في 

بين وزراء التجارة  تشاوريواستجابة لدعوة وزير االقتصاد بالجمهورية التركية، انعقد اجتماع  .38
نظام األفضليات التجارية فيما دولة من الدول األعضاء التي صادقت على اتفاقيات  12ورؤساء وفود 

مانة العامة للجنة األ إلىقوائم االمتيازات مت وقدّ  ،بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
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على هامش الدورة الحادية والثالثين  2015 ،نوفمبر/تشرين الثاني 24في  المفاوضات التجارية
  للكومسيك. 

 
 :لسة الختاميةالج

 ،2015تشرين الثاني نوفمبر/ 26الثالثين للكومسيك في ُعقدت الجلسة الختامية للدورة الحادية و  .39
 ير التنمية بالجمهورية التركية.وز  ،برئاسة معالي الدكتور جودت يلماز

لخص معالي السيد يوسف جنيد، مقرر اجتماع كبار المسؤولين، نتائج االجتماع، وسلط الضوء  .40
 على بعض النقاط البارزة التي وردت في القرارات.

 OIC/COMCEC/31-15/RESاعتمدت الجلسة القرار  .41

شؤون االقتصادية، كلمة معالي السيد تال معالي السفير حميد أوبيلوييرو، مساعد األمين العام لل .42
، التهنئة قدم معالي السيد مدني ،في كلمتهإلسالمي. و مدني، األمين العام لمنظمة التعاون ا أمين إياد

المشاركين، لالختتام الناجح  افةالثالثين للكومسيك، وكذلك لكالحادية و للجمهورية التركية الستضافة الدورة 
 .للدورة

 من المشاركين كل عن نيابة   كلمةبدولة فلسطين،  االقتصاد ةوزير ، عبير عودة، ألقت معالي الوزيرة .43
 لمنظمة العامة واألمانة التركية، للجمهورية بالشكر ةالوزير  معالي تتقدم وقد. األعضاء الدول ممثلي
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات وجميع الكومسيك، تنسيق ومكتب اإلسالمي، التعاون

 معالي تشكر  كما. للكومسيك الثالثينالحادية و  للدورة الناجح االختتام في لإلسهام األخرى،لمؤسسات وا
 د.الوفو  لكل الوفادة وحسن الضيافة كرم من قدمته ما على التركية الجمهورية الوزيرة

وأشار رة. لدو ل الكلمة الختامية، التركيةلجمهورية باالدكتور جودت يلماز، وزير التنمية  لقى معاليأ .44
من  أكثر ،اآلن أصبحتاإلسالمي  التعاونأن البلدان األعضاء في منظمة في كلمته إلى  معالي الوزير

 بنظام الخاصة التفضيلية التعريفة خطة بروتوكوللتنفيذ الفعلي أقرب إلى بدء ال ،أي وقت مضى
 األفضليات نظامو  ،(بريتاس) اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات
التجارة البينية ي، ما من شأنه أن يزيد حجم اإلسالم التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية

حجم من إجمالي % 19حوالي  تبلغالتي األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  فيما بين البلدان
أننا بحاجة  على جودت يلماز شدد معالي الدكتورثمار، على دور االست وتأكيد ابلداننا اآلن. في التجارة 

، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة والخاصة نااندفي بلإجراءات سريعة لتحسين بيئة االستثمار  اتخاذ إلى
وتعزيز كفاءة االستثمار  ،وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة ،االستثمار الخاص زيادةو ، ذات الصلة
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 بغية ،مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،عن استخدام بعض األدوات الفعالة ، فضال  في بلداننا
 الضخمة. األساسيةلبنية في اات ستثمار تأمين اال

إقامة مجتمعات من أجل الفقر ستئصال أعرب أيضا معالي الدكتور جودت يلماز أنه فيما يتعلق با .45
 حرمانحاسمة، لما يتسبب فيه من أشكال مختلفة من المزدهرة، يجب أن تحاربه الدول األعضاء محاربة 

التي تشمل األمراض، واألمية، وعدم اإلنتاجية، والبطالة، وغير ذلك من مشكالت اجتماعية. ونظرا 
ألهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ذكر أيضا معالي الدكتور جودت يلماز أن الدول األعضاء في 

ا مواصلة هذه العملية في وقتها المحدد، باتخاذ التدابير السليمة في الفترة منظمة التعاون اإلسالمي عليه
المقبلة؛ وهو ما يتوقف في المقام األول على تعزيز الملكية، ورفع مستوى الوعي على مستوى قطاعات 

والمنظمات غير الحكومية والمواطنون، وذلك  بما فيها كل مؤسسات القطاع العامالمجتمع بأسرها، 
 تخدام الكامل لجميع أدوات التواصل. باالس

واختتم معالي الدكتور جودت يلماز كلمته باإلعراب عن أهمية أن تشارك الدول األعضاء في  .46
تنفَّذ تحت مظلة التي التعاون و ذات الصلة بالكومسيك مشاركة فاعلة في البرامج والمشروعات المختلفة 

 الكومسيك.

 (.7الدكتور جودت يلماز في المرفق رقم  ة الختامية لمعاليمل)يرد نص الك 

على الموقع اإللكتروني  دورة الحادية والثالثين للكومسيكتتوفر كل الوثائق التي تم تقديمها في ال .47
 (.www.comcec.orgللكومسيك )
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