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 اإلنجليزيةب:  األصل

 

 رــريــقـت

 الدورة الثالثة والثالثين للجنة الدائمة

 اري لدول منظمة التعاون اإلسالميللتعاون االقتصادي والتج 
 )الكومسيك(

 (2017فمبر/تشرين الثاني  23-20 )اسطنبول،

 

انعقدت الجلسة الثالثة والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( في الفترة  .1

 في اسطنبول. 2017نوفمبر/تشرين الثاني  23إلى  20الممتدة من 

 

 وحضر الجلسة ممثلون عن الدول األعضاء التالية في منظمة التعاون اإلسالمي:  .2

 أفغانستان اإلسالمية جمهورية -1

 جمهورية ألبانيا -2

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -3

 جمهورية أذربيجان -4

 مملكة البحرين -5

 جمهورية بنغالديش الشعبية -6

 جمهورية بنين -7

 بروناي دار السالم -8

 جمهورية الكاميرون -9

 جمهورية ساحل العاج -10

 جمهورية جيبوتي -11

 جمهورية مصر العربية -12

 جمهورية الغابون -13

 جمهورية غامبيا -14

 جمهورية غينيا -15

 جمهورية إندونيسيا -16

 جمهورية إيران اإلسالمية -17

 جمهورية العراق -18

 المملكة األردنية الهاشمية -19

 دولة الكويت -20

 جمهورية قيرغزيا  -21

 الجمهورية اللبنانية -22

 ليبيا -23

 ماليزيا -24

 المالديفجمهورية  -25

 جمهورية مالي -26

 جمهورية موريتانيا اإلسالمية -27

 المملكة المغربية -28
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 جمهورية النيجر -29

 جمهورية نيجيريا االتحادية -30

 سلطنة ُعمان -31

 جمهورية باكستان اإلسالمية -32

 دولة فلسطين -33

 دولة قطر -34

 المملكة العربية السعودية -35

 جمهورية السنغال -36

 جمهورية سيراليون -37

 جمهورية الصومال -38

 جمهورية السودان -39

 جمهورية طاجيكستان -40

 جمهورية توغو -41

 الجمهورية التونسية -42

 ةالجمهورية التركي -43

 جمهورية أوغندا -44

 دولة اإلمارات العربية المتحدة -45

 الجمهورية اليمنية -46
 وشارك االتحاد الروسي ومملكة تايلند وجمهورية شمال قبرص التركية في الدورة كمراقبين. .3
 بينما شاركت جمهورية كوسوفو في الدورة بصفة ضيف. .4
تنسيق الكومسيك، حضرت المؤسسات واألجهزة التالية وباإلضافة إلى األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب  .5

 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي هذه الدورة:

 اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي )كومستك( -1

 اللجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافية -2

 مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية   -3

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  -4

 مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية  -5

 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية -6

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية - -7

 الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة -8

 منظمة االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر -9

 اإلسالميةاتحاد مقاولي البلدان  -10

 الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا -11

 للتنمية اإلسالمي البنك في األعضاء الدول في التنمية لتمويل الوطنية المؤسسات اتحاد -12

 حضر الجلسة الوزارية والجلسات الخاصة ممثلون من المنظمات الدولية التالية: .6

 مجموعة الدول الثماني النامية  -1

 منظمة التعاون االقتصادي -2

 التجارة والتنمية التابع لمنظمة التعاون االقتصاديبنك  -3

 مجلس التعاون الخليجي -4

 (1لثالثين للكومسيك في الملحق رقم )ترفق نسخة من قائمة المشاركين في الدورة الثالثة وا 
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 2017نوفمبر/تشرين الثاني  21و  20انعقد اجتماع كبار المسؤولين بالكومسيك، الذي سبق الجلسة الوزارية يومي  .7

برئاسة سعادة السفير صالح موتلو شان، الممثل الدائم للجمهورية التركية لدى منظمة التعاون اإلسالمي.  تداول المسؤولون خالل 

 االجتماع بنود جدول األعمال، كما قاموا بإعداد مشروعات القرارات لتنظر فيها الجلسة الوزارية. 

 

 الجلسة االفتتاحية

 

برئاسة فخامة الرئيس رجب  2017نوفمبر / تشرين الثاني  22اقيم حفل افتتاح الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك في   .8

 طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك.

اً قول هللا وفي معرض ترحيبه بالوفود المشاركة، أّكد فخامة الرئيس أردوغان على أهمية الشورى في اإلسالم، مستذكر  .9

كما أكد فخامة «. َمن أراد أمراً فشاَوَر فيِه وقضى، هدي ألرشِد األمور»وأمرهم شورى بينهم، والحديث النبوي الشريف »تعالى 

الرئيس أردوغان أن تحقيق المشاورات للغرض المرجّو منها، يتطلب أن تتحلى بالصدق التام وأن تؤدي إلى اتخاذ قرارات تطّبق على 

 ع.أرض الواق

وتحدث فخامة الرئيس أردوغان عّما يعيشه العالم اإلسالمي من فترة اضطرابات اقتصادية وسياسية واجتماعية خالل   .10

السنوات األخيرة على الرغم مما يمتلكه من إمكانات هائلة من حيث السكان والموارد الطبيعية والموقع الجغرافي.  شّدد فخامة الرئيس 

ن تلك اإلمكانات عبر تحويل المناطق اإلسالمية إلى قاعدة تصنيع مرموقة من خالل اتخاذ الخطوات أردوغان على أهمية االستفادة م

 الالزمة في سياق التنمية االقتصادية والتقنية والثقافية وإيجاد نموذج فعال لذلك.

وواصل فخامته حديثه بالتأكيد على أهمية االستفادة من كافة الوسائل المتاحة، وبخاصة الكومسيك التي اكتسبت أنشطتها   .11

. دعا فخامة الرئيس أردوغان الدول األعضاء للمشاركة 2013في مجال التعاون زخماً ملموساً منذ تنفيذ استراتيجية الكومسيك عام 

سيك واالستفادة  من آلية تمويل مشاريع الكومسيك، وهما آليتان لتنفيذ استراتيجية الكومسيك بهدف الفعالة في مجموعات عمل الكوم

 حشد الموارد المؤسسية والبشرية للدول األعضاء.  

كما تطّرق فخامة الرئيس أردوغان إلى الجهود المستمرة من أجل تنفيذ عدد من مشاريع الكومسيك الهامة.   ودعا فخامته  .12

ل األعضاء المعنية إلى اتخاذ اإلجراءات الفعلية لتطبيق نظام األفضلية التجارية لدول منظمة التعاون اإلسالمي.  وإلى جانب كافة الدو

تعزيز التجارة واالستثمار بين الدول األعضاء، شّدد فخامة الرئيس أردوغان على ضرورة تطوير قدرة الدول على مواجهة تحدياتها 

، رّكز فخامة الرئيس أردوغان على أهمية تأسيس مركز التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي من أجل تمكين بنفسها. ومن هذا المنطلق

 الحل الفعال للنزعات التجارية واالستثمارية بسرعة وبأقل تكلفة. 

   وأشار فخامة الرئيس أردوغان إلى الحاجة إليالء اهتمام خاص باألجيال الشابة، والتي تمثل ضمانة لمستقبلنا. .13

تحسين ممرات النقل العابرة للحدود في دول منظمة »وقبل اختتام حديثه، أّكد فخامة الرئيس أردوغان على أهمية اختيار  .14

 موضوعاً رئيساً للجلسات الوزارية لهذا العام. « التعاون اإلسالمي

 (2رجب طيب أردوغان في الملحق رقم  )ترفق نسخة من الخطاب االفتتاحي لفخامة الرئيس  

 

وفي أعقاب الخطاب االفتتاحي الذي ألقاه فخامة الرئيس أردوغان، قّدم األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي كلمته في   .15

 الجلسة االفتتاحية.

بالشكر إلى حكومة الجمهورية التركية على  يوسف العثيمين، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي  سعادة الدكتوروتقدم  .16

استعداد األمانة العامة لمنح أولوية على  العثيمينحفاوة ضيافتها والترتيبات المتميزة التي قامت بها إلنجاح هذه الفعالية السنوية. وشّدد 

مة التعاون اإلسالمي حتى عام أكبر للبنود االجتماعية واالقتصادية على جدول أعمال المنظمة، كما وردت في برنامج عمل منظ

، والذي تبنته القمة الثالثة عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي، والتي عقدت في اسطنبول بالجمهورية التركية في أبريل / نيسان 2025

وتمويل  وذكر العثيمين أن أنشطة التعاون في مختلف المجاالت بين دول منظمة التعاون اإلسالمي، بما فيها أنشطة تشجيع   .2016

 التجارة والبنية التحتية المشتركة للتجارة واالستثمار، تركت أثراً إيجابياً على التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول األعضاء.
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كما قال العثيمين أن المداوالت السنوية في إطار لجنة الكومسيك تحّول الكومسيك إلى جهة فاعلة بحّق في االقتصاد    .17

 بفعالية في جدول األعمال العالمي للتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة. العالمي، تساهم

 (3)ترفق نسخة من كلمة سعادة األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي في الملحق رقم   

 

أفغانستان وقدم رؤساء وفود كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية نيجيريا االتحادية وجمهورية  .18

اإلسالمية كلماتهم خالل حفل االفتتاح. وثّمنوا الدعم المستمر المقدم على مدى سنوات من جانب الحكومة التركية ألنشطة الكومسيك، 

وتقدموا بالشكر من فخامة الرئيس أردوغان على قيادته الحكيمة وتوجيهاته الداعمة لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول 

اء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتأكيداً على أهمية ممرات النقل العابرة للحدود ودورها في تنمية الدول األعضاء، شدد األعض

سعادته على الحاجة لتوثيق أواصر التعاون االجتماعي واالقتصادي وتبادل المعرفة في مختلف المجاالت، وبخاصة في مجال العلوم 

 والتكنولوجيا.

الدكتور بندر م. ح. حجار، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، كلمة خالل حفل االفتتاح.     وأعرب كما قدم سعادة  .19

سعادة الدكتور حجار عن شكره وتقديره للدول األعضاء على دعمها الدائم ألنشطة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.   كما أًطلع 

مرات النقل، وهي ممرات النقل العابرة للصحراء الكبرى وممرات السكك الحديدية الوفود المشاركة على المشاريع الهامة في مجال م

 العابرة لكازخستان وتركمانستان وإيران، والتي يقدم البنك الدعم المالي الالزم لتنفيذها.

 (4اإلسالمي للتنمية في الملحق رقم )ترفق نسخة من كلمة سعادة رئيس مجموعة البنك  

فتتاح السيد رفعت حصار شيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية ونائب رئيس كما تحّدث في حفل اال .20

الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة. وشدد السيد حصار شيكلي أوغلو على أهمية ترسيخ تضامن الدول األعضاء من أجل 

 الستفادة من إمكانات القطاع الخاص في هذا الصدد.توسيع نطاق التجارة البينية بين دول منظمة التعاون اإلسالمي وا

وجرت خالل حفل افتتاح الدورة الوزارية مراسيم خاصة لتوقيع االتفاقيات. جرى توقيع اتفاقيتي قروض بين وكيل وزارة  .21

المالية التركية ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية. ووقع االتفاقيتين المذكورتين للقروض سعادة السيد محمد شيشمك، نائب رئيس 

 لسيد بندر حجار.   وزراء الجمهورية التركية وسعادة ا

 في أعقاب حفل االفتتاح، استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رؤساء الوفود. .22

 

 جلسة العمل الوزارية

 

برئاسة معالي  2017نوفمبر/ تشرين الثاني   22انعقدت جلسة العمل الوزارية للدورة الثالثة والثالثين للكومسيك في  .23

 السيد لطفي إلفان، وزير التنمية في الجمهورية التركية. 

 واعتمدت الجلسة جدول أعمال الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك.  .24

وبعد اعتماد جدول األعمال، أطلع سعادة السفير صالح موتلو شان، الممثل الدائم للجمهورية التركية لدى منظمة التعاون    .25

اإلسالمي، الجلسة على نتائج اجتماعات كبار المسؤولين وعلى توصيات االجتماع العاشر لمجموعة عمل النقل واالتصاالت التابعة 

، والذي ناقشه اجتماع كبار «نقل العابرة للحدود بين دول منظمة التعاون اإلسالمي: مفاهيم وقضاياتحسين ممرات ال»للكومسيك حول 

 المسؤولين تمهيداً لرفعه إلى الجلسة الوزارية لدراستها.

قدم معالي إبراهيم يوسف محمد عبدهللا، وزير الدولة للنقل والطرق والجسور، كلمة رئيسية حول تحسين ممرات النقل  .26

ة للحدود.  وشدد معالي الوزير على أهمية وجود ممرات نقل تتسم بانسيابية عملها لتعزيز التنمية التجارية واالقتصادية.   العابر

وختاماً، أكد معاليه على األهمية الخاصة لمشروع خط السكك الحديدية بين داكار وبورت سودان في تيسير التجارة واالستثمار للدول 

 الواقعة على مسار الخط.
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وبعد العرض الذي قّدمه سعادة السفير صالح موتلو شان، انعقدت جلسة تبادل اآلراء للدورة الثالثة والثالثين للكومسيك    .27

 « تحسين ممرات النقل العابرة للحدود بين دول منظمة التعاون اإلسالمي.»بعنوان 

وتحّدث سعادة الدكتور بندر م. ح. حجار، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، عن أهمية ممرات النقل العابرة للحدود  .28

في دعم جهود التنمية التي تبذلها الدول األعضاء.     وفي هذا الصدد، ذكر سعادة الدكتور حجار أهمية تطوير ممرات النقل بين 

لتعزيز التكامل بين الدول األعضاء وتحسين ربط الدول غير المطلّة على البحر بالموانئ والطرق  الدول وتشجيع التواصل اإلقليمي

 البحرية الدولية. 

وبعد ذلك قدم الوزراء ورؤساء وفود الدول األعضاء عروضهم التوضيحية حول تجارب بالدهم فيما يخص ممرات النقل  .29

 العابرة للحدود بين الدول األعضاء.

 ة / جلسات خاصةفعاليات جانبي

كحدث جانبي بمشاركة مؤسسات  2017نوفمبر / تشرين الثاني  19انعقد االجتماع الحادي والثالثون للجنة الدورة في  .30

 منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة. 

 . المرفق نسخة عن تقرير االجتماع الحادي والثالثين للجنة الدورة(5)يضم الملحق . 

نوفمبر / تشرين الثاني  21آلية تمويل مشاريع الكومسيك: تجارب مالكي المشاريع" في »انعقدت الفعالية الجانبية حول  .31

.  وخالل هذا الحدث، قّدم أصحاب المشاريع الناجحة الممولة في إطار الدعوة الثالثة إلى تقديم مقترحات المشاريع لتمويل 2017

 ول تنفيذ مشاريعهم.مشروع الكومسيك عروًضا توضيحية ح

نوفمبر / تشرين الثاني  23في « منظور القطاع الخاص عن ممرات النقل العابرة للحدود»عقدت الجلسة الخاصة حول  .32

. أدار الجلسة السيد تورغوت إركيسكين، رئيس مجلس األعمال اللوجستية، مجلس العالقات االقتصادية الخارجية التركية. 2017

أعطيت الكلمة لـ: سعادة السيد فرانسوا دافين، األمين العام للمنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك وخالل الجلسة الخاصة 

الحديدية، والسيد ماجد صباغ كرماني، مدير المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، والسيد مديح 

 ديزدار، مدير أوياك رينو.

نوفمبر / تشرين الثاني  23في « حوكمة ممرات النقل العابرة للحدود: منظور إداري»الجلسة الخاصة حول انعقدت  .33

. أدار الجلسة سعادة السيد ميرسيا سيوبراغا، األمين العام لتراسيكا وتحّدث السيد الياس ليجو ليوناردو، مدير رصد وتقييم 2017

والسيد علي حيدر ألتاف، مدير أمانة رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي والسيد سنان  سلطة تنسيق حركة النقل العابر للممر الشمالي،

 كوساو، نائب المدير العام لوزارة النقل والشؤون البحرية واالتصاالت في جمهورية تركيا، خالل هذه الجلسة الخاصة.

.  أدار 2017نوفمبر / تشرين الثاني   23ي ف« آثار ممرات النقل العابرة للحدود االقتصادية»عقدت الجلسة الخاصة حول  .34

وخالل الجلسة الخاصة أعطيت الكلمة ل: األستاذ إدواردو حداد من جامعة ساو   من جامعة كنت. الجلسة األستاذ روجر فيكرمان

معة الملك خوان باولو، واألستاذ يوجين كيم، من جامعة سيؤول الوطنية، واألستاذ الدكتور كارولينا كوسكولويال مارتينيز، من جا

 كارلوس .

. أدار 2017نوفمبر / تشرين الثاني  23تطوير ممرات النقل الخاصة العابرة للحدود في » عقدت الجلسة الخاصة حول  .35

الجلسة األستاذ الدكتور أدار الجلسة معالي  ابراهيم يوسف محمد عبدهللا، وزير الدولة للنقل والطرق والجسور.وتضمن المتحدثون 

الجلسة كالً من سعادة حميد أوبيلويرو مساعد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي؛ وكان االستاذ جيمس جيكسيان  اآلخرون في

وانغ، من مركز أبحاث مبادرة حزام واحد طريق واحد في جامعة مدينة هونغ كونغ والسيد كافيد كوربانوف، رئيس السكك الحديدية 

 الخاصة. في أذربيجان للتحدث خالل هذه الدورة

. أدار الجلسة األستاذ روجر فيكرمان من 2017نوفمبر /  تشرين الثاني   23انعقد منتدى ممرات النقل العابرة للحدود يوم  .36

وخالل الجلسة الخاصة أعطيت الكلمة ل: حضرات معالي الوزير ابراهيم يوسف محّمد عبدهللا، وزير الدولة للنقل   جامعة كنت.

والطرق والجسور، حضرة السّيد تورغوت السيد تورغوت إركيسكين، رئيس مجلس األعمال اللوجستية، مجلس العالقات االقتصادية 

 عادة األمين العام لتراسيكاالخارجية التركية والسيد ميرسيا سيوبراغا، س
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 الجلسة الختامية:

برئاسة معالي  2017نوفمبر/ تشرين الثاني   23انعقدت جلسة العمل الوزارية للدورة الثالثة والثالثين للكومسيك في  .38

 السيد لطفي إلفان، وزير التنمية في الجمهورية التركية. 

لّخص سعادة السّيد يوسف جنيد مقّرر اجتماع كبار المسؤولين مخرجات االجتماع واإلعالن الوزاري حول تحسين ممرات  .39

 إلسالمي ورّكز على بعض النقاط البارزة في القرارات واإلعالن   النقل العابرة للحدود في الدول األعضاء في منظمة التعاون ا

واإلعالن الوزاري حول تحسين ممرات النقل العابرة للحدود في  OIC/COMCEC/33-17/RESتبنت الجلسة القرار  .40

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

كلمة سعادة السيد يوسف بن أحمد العثيمين، األمين العام   قرأ سعادة السفير حميد أوبلويرو، مساعد األمين العام رسالة  .41

لمنظمة التعاون اإلسالمي   وفي معرض رسالته، هنأ سعادة السيد العثيمين جمهورية تركيا على استضافتها الدورة الثالثة والثالثين 

 للكومسيك وهنأ المشاركين على ختام الدورة الناجح.

وزير العمل والحماية اإلجتماعية في جمهورية أذربيجيان بالنيابة عن الدول األعضاء تحّدث معالي السيد سليم موسلوموف  .42

كافة.  وشكر معالي الوزير حكومة جمهورية تركيا ومنظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات األخرى على مساهمتها الختتام الدورة 

الحاجة إلى التعاون الجدي والتضامن بين الدول األعضاء في الثالثة والثالثين للكومسيك بنجاح. وشدد معالي السيد موسلوموف على 

خضم هذه الفترة العصيبة.  ورّكز  معالي السيد موسلوموف على أهمية مركز العمل في منظمة التعاون اإلسالمي في تعزيز التعاون 

 يافتها لكافة الوفود المشاركة.في هذه المجاالت المهّمة.  كما وجه معاليه الشكر إلى حكومة الجمهورية التركية على حسن ض

وقدم معالي لطفي إلفان، وزير التنمية بالجمهورية التركية، كلمة ختامية في الجلسة.  واقتبس معاليه من الحديث الشريف  .43

قه حيال ، مؤكداً على الدور الحيوي للتجارة في التنمية االقتصادية.وأعرب إلفان عن قل«عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق»

االنخفاض الحاد في قيمة صادرات الدول األعضاء خالل السنوات األربعة الماضية.  وشدد معاليه كذلك على ضرورة اتخاذ الدول 

األعضاء لكافة اإلجراءات الالزمة لتحقيق التنوع االقتصادي وتقليل االعتماد على المواد الخام والسلع المنفردة.  وسلط إلفان الضوء 

نظام األفضلية التجارية بين دول منظمة التعاون االقتصادي إلزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتيسير التكامل على أهمية 

 االقتصادي، مما يعزز التجارة بين الدول األعضاء. 

تربط ممرات وقال أن ممرات النقل التي تتسم بالكفاءة تؤدي دوراً ال غنى عنه في ربط الدول والمناطق.  وبين معاليه إذ  .44

النقل الموانئ البحرية باألسواق الداخلية والدول والمناطق غير المطلة على البحار بغيرها من األسواق.  وأشار إلفان في حديثه إلى 

أن ممرات النقل المحّسنة تقلل الزمن الالزم لعبور البضائع وتخفض تكلفة الشحن بين المواقع النائية.  وكل تلك عوامل حاسمة في 

 تنافسيتنا.  دعم

واختتم معالي الوزير لطفي إلفان كلمته بالتأكيد على أهمية المشاركة الفعالة للدول األعضاء في مختلف برامج ومشاريع  .45

 التعاون التي تجري تحت مظلة الكومسيك. 

 ( 6)ترفق نسخة من كلمة معالي الوزير لطفي إلفان في الملحق رقم 

 (www.comcec.org) يك الثالثة والثالثين متوّفرة على موقع الكومسيكجميع الوثائق المقّدمة لجلسة الكومس .46
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