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 كتيب المعلومات
 

 والثالثين الخامسةالدورة 

 للجنة الدائمة للتعاون  

 االقتصادي والتجاري

 لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 )الكومسيك( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٢٠١٩نوفمبر ٢٨-٢٥

 اسطنبول
 

 



 المحتوياتجدول 

 الصفحة 

 -١ .................................عن الكومسيك................................................ ١

 -٢ ...........................والثالثين للكومسيك..................... الخامسةعن الدورة  ١

 -٣ ...................للكومسيك.......والثالثين  الخامسةمشروع جدول أعمال الدورة  ٢

 -٤ للكومسيك................................. ثالثينوال الخامسةمشروع برنامج الدورة  ٣

 

٥ 

والثالثين  الخامسةمشروع برنامج عمل اجتماع كبار المسؤولين في الدورة 

 ...............................................للكومسيك.......................................

٥- 

 -٦ والثالثين للكومسيك.................. الخامسةمشروع برنامج حفل افتتاح الدورة  ٧

 -٧ والثالثين للكومسيك..... الخامسةمشروع برنامج جلسة العمل الوزارية للدورة  ٨
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 -٩ للكومسيك...........والثالثين  الخامسةمشروع برنامج األحداث الجانبية للدورة  ١٠

 ...............................معلومات عن ترتيبات االجتماع............................. ١١

 موعد ومكان االجتماع -   

 التسجيل -   

 شارات الهوية -   

 اللغات المستخدمة والترجمة الفورية -   

 المحادثات الثنائية -   

 مكتب االستعالمات -   

 مكاتب سكرتارية -   

 مركز الصحافة و مركز اإلنترنت -   

 لصحافة االعتماد والشاراتا -   
 الصحفية المؤتمرات قاعة -   
 مركز الوثائق -   

 خدمات االستقبال في المطارات -   

 الجماعية نقل خدماتو النقل -   

 إقامة وفود الدول األعضاء -   

 قائمة الفنادق البديلة -   

 تأكيد حجز تذاكر العودة والمغادرة -     

١٠-  

 ..................................................................................عناوين مفيدة ٢٠

 مكتب تنسيق الكومسيك -   

 شركة التنظيم -   

 قاعة االجتماع -   

 الفندق -   

١١- 

 ...........................................................بعض المعلومات العملية للوفود ٢١

 التوقيت المحلي -   

 التيار الكهربائي -   

 التأشيرات -   

 المتطلبات الصحية -   

 العملة والصرافة -   

١٢- 

 -١٣ ...............................................عناوين البعثات الدبلوماسية في اسطنبول ٢٢

 -١٤ .................................................)نظام الوثائق اإللكترونية )ملف الوثائق ٢٥

 -١٥ .............................................والثالثين للكومسيك الخامسةوثائق الدورة  ٢٥

 -١٦ .............................................................................نشرات الكومسيك ٢٦

 

 



 الكومسيكحول 

اللجنة الدائمة للتعاون  ١٩٨١أسس مؤتمر القمة اإلسالمي المنعقد في مكة المكرمة / الطائف في سنة 

االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(، وقد بدأت أعمالها في مؤتمر القمة 

 ا. وكانت الكومسيك، بانتخاب رئيس الجمهورية التركية رئيًسا له١٩٨٤اإلسالمي الرابع المنعقد في سنة 

دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون  ٥٧تعمل على تحسين التعاون االقتصادي والتجاري فيما بين 

 سنة. ٣٥اإلسالمي لمدة 

  

وبغية تعزيز دور الكومسيك في تلبية االحتياجات المتزايدة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

لنظام األساسي المنقح للكومسيك أثناء انعقاد الدورة غير العادية الرابعة لمؤتمر تم اعتماد االستراتيجية وا

في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية،  ٢٠١٢أغسطس  ١٥-١٤القمة اإلسالمي، التي انعقدت في 

 . ومن ثم، تسترشد الكومسيك في أنشطتها بهذه اإلستراتيجية. ٢٠١٣وبدأ العمل بهما منذ عام 

  

تهدف الكومسيك في األساس إلى مواجهة التحديات االقتصادية التي تواجه األمة اإلسالمية، واإلسهام و

في جهود التنمية للدول األعضاء. عالوة على ذلك، تهدف الكومسيك إلى أن تصبح منبًرا للحوارات 

هم وإيجاد تفا السياسية يمكن من خالله إنتاج المعرفة ونشرها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات،

مشترك، وكذا تقريب السياسات المتبعة فيما بين الدول األعضاء. وبغية تحقيق هذه الغاية، تضع 

الكومسيك برامج عمل مشترك، كما تتولى تنسيق األنشطة ومتابعتها لتعزيز التعاون االقتصادي 

 والتجاري فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  

 

 والثالثين للكومسيك الخامسةعن الدورة 

 

والثالثين للكومسيك، يسبقها االجتماع التحضيري لكبار  الخامسةتبدأ جلسة العمل الوزارية للدورة 

بحفل االفتتاح الذي  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٧، يوم األربعاء الموافق  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٦-٢٥المسؤولين في 

 ورئيس لجنة الكومسيك، رجب طيب أردوغان.يترأسه فخامة رئيس الجمهورية التركية 

 

تحت عنوان  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٧ومن المقرر انعقاد جلسة وزارية لتبادل وجهات النظر بعد ظهر يوم 

"تيسير التجارة: تحسين أنظمة إدارة المخاطر الجمركية في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

بفرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات مع .ويحظى الوزراء المشاركون في الجلسة  اإلسالمي"

 نظرائهم.

 

ونظًرا ألهمية األمر، باعتبارها جلسات خاصة، سيتم تنظيم اللجان التالية رفيعة المستوى على هامش 

 والثالثين للكومسيك: الخامسةالدورة 

 

  النظم الغذائية المستدامة في العالم اإلسالمي: الديناميات والمعوقات المستمرة 

  استراتيجيات التكيف لتقليل اآلثار الضارة لتغير المناخ على النظم الغذائية

 المستدامة في العالم اإلسالمي

 إدارة األمن الغذائي في العالم اإلسالمي 

  الغذاء والزراعة في أوقات األزمات: استجابة المنظمات غير الحكومية

 للطوارئ 

 ذائية المستدامةالتمويل المبتكر وفرص االستثمار للنظم الغ 

  دور التحكيم في تعزيز التجارة واالستثمار في العالم اإلسالمي 

 المنتدى الخاص للنظم الغذائية المستدامة" 

 

بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الدول  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٨ومن المقرر انعقاد الجلسات الخاصة في 

إلى المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية  األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي باإلضافة

 ومراكز الفكر ومنظمات القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية على مستوى العالم.

 

والثالثين للكومسيك بفرصة إجراء المحادثات الثنائية  الخامسةويحظى الوزراء المشاركون في الدورة 

لذلك  ظيم كافة الترتيبات الالزمة إذا تم تقديم طلباتمع نظرائهم. وسوف يتولى مكتب تنسيق الكومسيك تن

 في وقت سابق. 

 

ن والثالثي الخامسةويهدف الكتيب إلى تقديم معلومات عامة حول الترتيبات المقرر إجراؤها للدورة 

 للكومسيك باإلضافة إلى بعض المعلومات العملية للمشاركين.

 



 األصل : باإلنجليزية

 

 مشروع جدول األعمال 

 والثالثين للكومسيك الخامسةللدورة 

 (٢٠١٩نوفمبر  ٢٥-٢٨)اسطنبول، 

  األعمال جدول واعتماد االجتماع افتتاح -١

 اإلستراتيجية هذه وتنفيذ الکومسيك إستراتيجية بشأن تقرير -٢

 العمل برنامج: ٢٠٢٥ اإلسالمي التعاون منظمة بواسطة تنفيذ -٣

 التعاون منظمة في األعضاء الدول إلى خاصة إشارة مع العالمية االقتصادية التطورات -٤

 اإلسالمي

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما البينية التجارة -٥

 االقتصادي التعاون في الخاص القطاع دور تحسين -٦

 واالتصاالت النقل بوسائل النهوض -٧

  وتنافسي مستدام سياحة قطاع تنمية -٨

  الغذائي األمن واستدامة الزراعي القطاع إنتاجية زيادة -٩

  الفقر حدة من التخفيف -١٠

  المالي التعاون أواصر توطيد -١١

 " اإلسالمية البلدان في المستدامة الغذائية النظم تعزيز"  بشأن النظر وجهات تبادل -١٢

 للكومسيك والثالثين السادسة الدورة تاريخ -١٣

  أعمال من يستجد ما -١٤

 القرارات اعتماد -١٥

-------------- 

------ 

 

 



 

 باإلنجليزية:  األصل

 

 البرنامج مشروع

 للكومسيك والثالثين الخامسة للدورة

 (٢٠١٩نوفمبر  ٢٥-٢٨)اسطنبول، 

  

 

 (األحد)٢٠١٩ نوفمبر ٢٤

 الدورة للجنة والثالثون الخامس االجتماع: الجانبي الحدث ١٣.٠٠-١٠.٠٠

 

 (االثنين)٢٠١٩ نوفمبر ٢٥

 المسؤولين كبار اجتماع  ١٨.٠٠-٠٩.٠٠

 الصياغة لجنة اجتماع  ٢٤.٠٠-٢٢.٠٠

 

 (الثالثاء)٢٠١٩ نوفمبر ٢٦

 أصحاب خبرات:  الكومسيك مشروعات تمويل: الجانبي الحدث ١٤:٤٥-١٣:٠٠

 المشروعات

 المسؤولين كبار الجتماع الختامية الجلسة ١٦:٠٠-١٥:٠٠

 

 (األربعاء)٢٠١٩ نوفمبر ٢٧

   الوزاري االفتتاح حفل    ١٠.٠٠

 أردوغان، طيب رجب  الرئيس فخامة قبل من الوفود رؤساء استقبال ١١.٥٥

  الكومسيك لجنة ورئيس التركية الجمهورية رئيس

   الغداء    ١٣.٠٠

 الوزارية العمل جلسة ١٨.٠٠-١٤.٣٠

 الرسمي العشاء ٢٠.٠٠

 

 



 )الخميس(٢٠١٩نوفمبر  ٢٨

: اإلسالمي العالم في المستدامة الغذائية النظم: " ١ الخاصة الجلسة ١٠. ١٥-٠٩.٠٠

 " المستمرة والمعوقات الديناميات

 يرلتغ الضارة اآلثار لتقليل التكيف: "استراتيجيات ٢ الخاصة الجلسة ١٠. ١٥-٠٩.٠٠

")جلسات اإلسالمي العالم في المستدامة الغذائية النظم على المناخ

 (متزامنة

 "اإلسالمي العالم في الغذائي األمنإدارة تعزيز  " :٣ الخاصة الجلسة ١١:٤٥-١٠:٣٠

 استجابة: األزمات أوقات في والزراعة الغذاء: ٤ الخاصة الجلسة ١١:٤٥-١٠:٣٠

 (متزامنة)جلسات  للطوارئ الحكومية غير المنظمات

 الغذائية للنظم االستثمار وفرص المبتكر"التمويل  :٥ الخاصة الجلسة ١٣:١٥-١٢:٠٠

 "المستدامة

 لعالما في واالستثمار التجارة تعزيز في التحكيم دور: " ٦ الخاصة الجلسة ١٣:١٥-١٢:٠٠

 (متزامنة")جلسات  اإلسالمي

 "المستدامة الغذائية للنظم " :المناقشة الجلسة ١٤:٤٥-١٣:٣٠

 الوزارية العمل جلسة اختتام  ١٦.٠٠-١٥.٠٠

 

 

…………………… 

………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األصل: باإلنجليزية

 مشروع برنامج العمل

 الجتماع كبار المسؤولين

 والثالثين للكومسيك الخامسةللدورة 

 (٢٠١٩نوفمبر  ٢٦-٢٥)اسطنبول،

 

 )االثنين( ٢٠١٩نوفمبر  ٢٥

 جلسة العمل األولى   ٠٩.٠٠

 :  افتتاح االجتماع ومراجعة جدول األعمال ١البند  

 االستراتيجية هذه وتنفيذ كيإستراتيجية الکومس:  تقرير بشأن ٢البند  

 : برنامج العمل٢٠٢٥-:  منظمة التعاون اإلسالمي٣البند  

 : التطورات االقتصادية العالمية مع اإلشارة بوجه خاص ٤البند 

 إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي          

 استراحة           ١١.١٥-١١.٠٠

 : التجارة البينية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ٥البند  ١١.١٥

١٢.٤٥ 

١٤.٠٠-١٢.٤٥ 

 ختام الجلسة

 الغداء

 جلسة العمل الثانية   ١٤.٠٠

 :  تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي٦البند 

 :  رفع مستوى وسائل النقل واالتصاالت٧البند 

 قطاع سياحي يتسم باالستدامة والتنافسية:  تنمية ٨البند 

 : رفع إنتاجية القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي  ٩البند  

 استراحة ١٦.١٥-١٦.٠٠



 :  التخفيف من حدة الفقر١٠البند  ١٦.١٥

 :  توطيد أواصر التعاون المالي١١البند 

  المستدامة الغذائية النظم تعزيز:  تبادل وجهات النظر بشأن "١٢البند 

 "اإلسالمية البلدان في             

 والثالثين للكومسيك السادسة: تاريخ الدورة ١٣البند  

 : ما يستجد من أعمال١٤البند  

 ختام الجلسة ١٨.٠٠

 اجتماع لجنة الصياغة ٢٤.٠٠-٢٢.٠٠

 )الثالثاء( ٢٠١٩نوفمبر  ٢٦

 اعتماد مشاريع القرارات  ١٦:٠٠-١٥:٠٠

 )إلرسالها إلى الجلسة الوزارية( 

 

---------------------------- 

------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األصل: باإلنجليزية

 

 البرنامج مشروع

 االفتتاح حفل

 للكومسيك والثالثين الخامسة للدورة

 (٢٠١٩نوفمبر  ٢٧ )اسطنبول،

)األربعاء( ٢٠١٩نوفمبر  ٢٧  

 طيب رجب الكومسيك لجنة ورئيس تركيا جمهورية رئيس فخامة وصول ١٠.٠٠

 المؤتمر قاعة إلى أردوغان

 للصحافة تذكارية صور التقاط جلسة ١٠.٠٥

 قرآنية آيات تالوة ١٠.١٠

 أردوغان طيب رجب تركيا جمهورية رئيس فخامة يلقيها افتتاحية كلمة ١٠.١٥

 اإلسالمي التعاون منظمة عام أمين العثيمين، يوسف الدكتور معالي كلمة ١٠.٤٥

 األعضاء للدول الثالث الجغرافية ممثلي المجموعات كلمات ١١.٠٠

 (IDBللتنمية) اإلسالمي البنك رئيس حجار، .ح .م بندر الدكتور معالي كلمة ١١.٣٠

بيان السيد محمد رفعت هسارسيلوجيو ، رئيس اتحاد الغرف والتبادل السلعي  ١١.٤٠

اإلسالمية للتجارة والصناعة ( ونائب رئيس الغرفة TOBBفي تركيا )

 (ICCIAوالزراعة )

 االفتتاح حفل انتهاء ١١.٥٠

 طيب رجب الكومسيك لجنة ورئيس تركيا جمهورية رئيس فخامة استقبال ١١.٠٥٥

 الوفود لرؤساء أردوغان

 

--------------------- 

---------  

 

 

 

 



 باإلنجليزية:  األصل

 البرنامج مشروع

 الوزارية العمل جلسة

 للكومسيك والثالثين الخامسة للدورة

 (٢٠١٩نوفمبر  ٢٧)اسطنبول، 

 

 (األربعاء) ٢٠١٩ نوفمبر ٢٧

 الوزارية العمل جلسة افتتاح ١٤.٣٠

        األعمال جدول اعتماد - 

 المسؤولين كبار اجتماع رئيس يقدمه عرض -            

 لدانالب في المستدامة الغذائية النظم تعزيز"  بشأن النظر وجهات تبادل  ١٤.٤٠

 " اإلسالمية

 جوستافسون دانييل السيد :الرئيسي المتحدث -

 (البرامج) العام المدير نائب                          

 فاو  

 عام نقاش -

 الجلسة إدارة -

 أوكتاي فؤاد سعادة: الجلسة رئيس -

 تركيا رئيس نائب             

  استراحة                 ١٦.٣٠-١٦.١٥

 دانالبل في المستدامة الغذائية النظم تعزيز"  بشأن النظر وجهات تبادل        ١٦.٣٠

 " اإلسالمية

 (متابعة) عام نقاش -

 تركيا رئيس نائب ، أوكتاي فؤاد سعادة: الجلسة رئيس -

 الجلسة ختام  ١٨.٠٠

  رسمي عشاء ٢٠.٠٠
 



 اإلنجليزية: األصلية النسخة

 

  البرنامج مشروع

  الختام حفل

  للكومسيك والثالثين الخامسة للدورة

 (٢٠١٩نوفمبر  ٢٨)اسطنبول، 

 )الخميس(  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٨

 

 المؤتمر قاعة إلى ، تركيا رئيس نائب ، أوكتاي فؤاد سعادة وصول ١٥.٠٠

 للصحافة تذكارية صور اللتقاط جلسة ١٥.٠٥

 تركيا رئيس نائب ، أوكتاي فؤاد سعادة  الجلسة افتتح ١٥.٠٨

 دمهيق للكومسيك والثالثين الخامسة الدورة قرارات لمشاريع توضيحي عرض ١٥.١٠

 الجلسة، مقرر

 اإلسالمية باكستان جمهورية وفد رئيس 

 القرارات اعتماد ١٥.١٥

 ( ذلك طلب إن) الجوائز حفل/  االتفاقيات توقيع مراسم ١٥.٢٠

 اإلسالمي التعاون منظمة ممثل كلمة ١٥.٤٠

 األعضاء الدول كافة عن بالنيابة كلمة ١٥.٥٠

 تركيا رئيس نائب ، أوكتاي فؤاد لسعادة  الختامية الكلمة ١٥.٥٥

 الختام حفل انتهاء ١٦.٠٠

------------------- 

------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مسودة البرنامج

 للفعاليات الجانبية على هامش

 والثالثين للكومسيك الخامسةالدورة 

 

 

 ٢٠١٩نوفمبر ٢٨ - ٢٥

 ٢مركز اسطنبول للمؤتمرات ، الطابق ب -معرض تمويل مشروع الكومسيك 

 

 )الثالثاء( ٢٠١٩نوفمبر  ٢٦

 «تمويل مشروع الكومسيك: تجارب مالكي المشروع »              ١٤:٤٥-١٣:٠٠

يقوم مالكو المشاريع بتقديم عرض توضيحي حول مشاريعهم 

والحديث عن نتائجها. كما سيسلطون الضوء على العوامل 

 الهامة لنجاح تنفيذ المشروع.

 )الخميس(٢٠١٩نوفمبر  ٢٨

 

: " النظم الغذائية المستدامة في العالم اإلسالمي: ١الخاصة الجلسة  ١٠. ١٥-٠٩.٠٠

 الديناميات والمعوقات المستمرة "

: "استراتيجيات التكيف لتقليل اآلثار الضارة لتغير ٢الجلسة الخاصة  ١٠. ١٥-٠٩.٠٠

المناخ على النظم الغذائية المستدامة في العالم اإلسالمي")جلسات 

 متزامنة(

 إدارة األمن الغذائي في العالم اإلسالمي"تعزيز  " :٣الجلسة الخاصة  ١١:٤٥-١٠:٣٠

: الغذاء والزراعة في أوقات األزمات: استجابة ٤الجلسة الخاصة  ١١:٤٥-١٠:٣٠

 المنظمات غير الحكومية للطوارئ )جلسات متزامنة(

 الغذائية"التمويل المبتكر وفرص االستثمار للنظم  :٥الجلسة الخاصة  ١٣:١٥-١٢:٠٠

 المستدامة"

: " دور التحكيم في تعزيز التجارة واالستثمار في العالم ٦الجلسة الخاصة  ١٣:١٥-١٢:٠٠

 اإلسالمي ")جلسات متزامنة(

 الغداء صندوق توفير سيتم (" للنظم الغذائية المستدامة" :المناقشةالجلسة  ١٤:٤٥-١٣:٣٠

 )المنتدى مناقشة خالل

 جلسة العمل الوزاريةاختتام   ١٦.٠٠-١٥.٠٠

 ٢٠١٩ديسمبر ١- نوفمبر ٢٨

 

 إسطنبول ، للفنون أوراسيا مركز -٢٠١٩ اإلسالمي التعاون لمنظمة السابع الحالل معرض

 

 

…………………… 

………… 
 

 

 

 

 



 معلومات عن              

 ترتيبات االجتماع

 

 موعد ومكان االجتماع

 الطابق ، للمؤتمرات اسطنبول مركز في للكومسيك والثالثين الخامسة الدورة اجتماعات جميع ستعقد

 .٢بي

 خريطة مركز اسطنبول للمؤتمرات -فندق 

OTEL-IKM HARİTA 

 

 

 

 

 

 مخطط مركز اسطنبول للمؤتمرات

IKM PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التسجيل 

 يرجى من كافة المشاركين الذين أبلغت أسماؤهم إلى اللجنة المنظمة عبر القنوات الدبلوماسية التسجيل

 في مركز اسطنبول للمؤتمرات.

 شارات الهوية

سيتم اصدار شارات الهوية لجميع المشاركين المسجلين. ولدواعٍ أمنية، يرجى من كافة السادة المشاركين 

 حمل هذه الشارات في جميع األوقات خالل االجتماعات والنشاطات االجتماعية.

 ألوان شارات الهوية:

 أحمر: الوزراء 

 أعضاء الوفود:  غامق أزرق

 : موظفو مكتب تنسيق الكومسيك أخضر

 الصحافة :األصفر

 واألمن الطبي المجال في العاملين:  الرمادي اللون

 : الموظفون البرتقالي

 اللغات المستخدمة والترجمة الفورية

ميع جسيتم توفير الترجمة الفورية بين اللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية والروسية والتركية خالل 

الجلسات. وسوف يتم إنشاء الوثائق الرئيسية للدورة بلغات منظمة التعاون اإلسالمي الثالثة )العربية 

 واإلنجليزية والفرنسية(.

 المحادثات الثنائية

سيتم توفير غرف لالجتماعات الثنائية وقاعة لمحادثات الوزراء في مركز اسطنبول للمؤتمرات. ويمكن 

ا االجتماع إجراء محادثات ثنائية مع نظرائهم. وسوف يتولى مكتب تنسيق للوزراء المشاركين في هذ

 الكومسيك تنظيم جميع الترتيبات الالزمة إذا تم تقديم طلبات لذلك في وقت سابق. 

 مكتب االستعالمات

في خدمة أعضاء  مرمرةفندق  سيكون مكتب االستعالمات، الموجود في مركز اسطنبول للمؤتمرات و

 صباًحا٠٠:٠٠ الساعة إلى صباًحا ٠٨:٠٠ الساعة من ٢٠١٩ نوفمبر ٢٩ إلى نوفمبر ٢٤الوفود من 

 .يوميًا( الليل منتصف)

  مكاتب سكرتارية

 في مركز اسطنبول للمؤتمرات. للكومسيكستكون مكاتب أمانة السر 

 مركز الصحافة واالنترنت

سيكون المركز الصحفي في مركز اسطنبول للمؤتمرات. ويمكن لجميع أعضاء الصحافة العالمية 

والمحلية من حاملي شارات الهوية الوصول الى المركز الصحفي. وسيقوم هذا المركز باالهتمام بجميع 

خدمة  سيكون هناك أيضا مركز إنترنت مجهز تجهيًزا كامالً في األمور المتعلقة بنشاطات الصحافة.

 المشاركين في مركز اسطنبول للمؤتمرات أثناء فترة االجتماع. 



 الصحافة االعتماد والشارات

لكومسيك والثالثين ل الخامسةجميع أعضاء الصحافة األجنبية والمحلية الذين يرغبون في متابعة الدورة 

ئاسة دة من قبل الرواالستفادة من المركز الصحفي وكذلك مركبات الوصلة الصاعدة يجب أن تكون معتم

 التركية لالتصاالت. فقط أعضاء الصحافة المعتمدين يمكنهم الوصول إلى الجلسة والمركز الصحفي.

يجب تقديم طلبات االعتماد الصحفي ، بما في ذلك المصورون ومشغلو آالت التصوير الرسميين ، عبر 

. يجب تقديم الطلبات في موعد http://akreditasyon.iletisim.gov.trاإلنترنت على الرابط التالي: 

 بالتوقيت المحلي التركي(. ١٨:٠٠)حتى الساعة  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٢أقصاه 

سيتم إرسال رسالة تأكيد إلكترونية لالعتمادات المستكملة بنجاح إلى المتقدمين. سيتم تسليم الشارات إلى 

ن يتم يجب أ الصحافة المعتمدين في المركز الصحفي الموجود في مركز اسطنبول للمؤتمرات.أعضاء 

ً عند تقديم بطاقات الهوية )جوازات السفر ألعضاء الصحافة الدولية( ونسخ  استالم الشارات شخصيا

مكان و البطاقات الصحفية أو خطابات التفويض المقدمة عبر اإلنترنت. )سيتم تقديم معلومات عن مواعيد

 استالم الشارات لممثلي وسائل اإلعالم المعتمدين في الوقت المناسب(

 الصحفية المؤتمرات قاعة

 أورهان إبالغ يرجى. الصحفية مشتقا للمؤتمرات قاعة استخدام األعضاء والمؤسسات الدول لجميع يمكن

 .طلبك بشأن( 90 5326954723 ) أوزتكين

 مركز الوثائق

سيتم تفعيل مركز الوثائق في مركز اسطنبول للمؤتمرات أثناء فترة االجتماع إلنشاء وثائق المؤتمر 

 باللغات الرسمية لمنظمة التعاون اإلسالمي. 

 خدمات االستقبال في المطارات

. ٢٠١٩ نوفمبر ٢٩نوفمبر إلى  ٢٣سيتم توفير خدمات االستقبال والمغادرة للوفود خالل الفترة من 

وصول الوفود إلى صاالت الوصول الدولي / الداخلي / كبار الزوار بالمطار، سيجدون بانتظارهم ولدى 

موظفين من اللجنة المنظمة حاملين الفتات في أيديهم، لنقلهم إلى الفندق.  في حالة عدم وجود أي من 

للكومسيك،  صصموظفي الكومسيك في المطار الستقبال الوفود، يرجى التوجه إلى مكتب االستقبال المخ

 ٥٣٠ ٩٠ +)هاتف:  الموجود في صالة الوصول بالمطار الدولي، أو االتصال على فرحات تاشدمير

٩٣٢٦ ٣٢١.) 

وبالنسبة إلى الوفود الذين ألزمتهم القيود في جداول الرحالت بالوصول الى اسطنبول قبل تاريخ 

وموا بإبالغ مكتب تنسيق ، فسوف يتم استقبالهم كذلك في المطار شريطة أن يق٢٠١٩نوفمبر ٢٣

 الكومسيك بذلك مقدما. 

يرجى من السادة المشاركين إعالم مكتب تنسيق الكومسيك و/ أو شركة التنظيم )انظر عناوين مفيدة( 

، حتى يتسنى لموظفي الضيافة من ٢٠١٩نوفمبر  ٨بأسمائهم وتاريخ وصولهم مقدما في موعد أقصاه 

 ت الالزمة.استقبالهم في المطار وإجراء الترتيبا

 

 

http://akreditasyon.iletisim.gov.tr/


 الدولي، صالة الوصول اسطنبولمطار 

HAVAALANI(İSTANBUL) ULUSLARARASI GELİŞ TERMİNALİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدولي، صالة كبار الزوار اسطنبولمطار 

HAVAALANI VIP TERMİNALİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النقل

والفنادق للمندوبين. السيارات المحجوزة ستكون متاحة  سيكون هناك مجموعة من السيارات لنقل المطار

 فقط للوزراء.

 لىع الحصول يمكن. للمؤتمرات إسطنبول ومركز مرمرة فندق بين مكوكية نقل خدمة توفير سيتم

 .المؤتمرات ومركز الفندق في المعلومات مكتب من المكوك لساعات المعلومات بطاقات

 إقامة وفود الدول األعضاء

تغطي الكومسيك نفقات اإلقامة والوجبات )دون أي مصاريف أخرى( لثالثة أفراد من كل وفد، يكون 

 ٢٤ )تاريخ الوصول إلى الفندق:٢٠١٩نوفمبر  ٢٩- ٢٤من بينهم رئيس الوفد، وذلك في الفترة من 

 تقسيم مرمرةلياٍل فقط( في فندق  ٥، لمدة ٢٠١٩نوفمبر  ٢٩، تاريخ المغادرة من الفندق: ٢٠١٩نوفمبر 

 لكذ في بما ، لمندوبين(  أخرى مصاريف أي دون) والوجبات اإلقامة نفقات الكومسيك ستغطي كما و

 ٢٤: الوصول تسجيل تاريخ) ٢٠١٩ نوفمبر ٢٩ إلى ٢٤ من ضيف وبلد مراقب كل من الوفد رئيس

. ويتوقع .تقسيم مرمرة في( المجموع في ليال ٥ ، ٢٠١٩ نوفمبر ٢٩:  المغادرة تاريخ ، ٢٠١٩ نوفمبر

 من الوفود االلتزام بحضور جميع جلسات وفعاليات الكومسيك خالل فترة إقامتهم.

إن كان برفقتك شخص آخر وترغب في اإلقامة في غرفة مزدوجة، يرجى العلم بأن الكومسيك  مالحظة:

سادة الوزراء للن تتحمل فرق السعر للغرفة المزدوجة. وتغطي الكومسيك نفقات اإلقامة في جناح فندقي ل

 فحسب. 

 خريطة بالفنادق البديلة ألعضاء الوفود

DELEGELER İÇİN ALTERNATİF OTELLER HARİTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة بالفنادق البديلة ألعضاء الوفود الذين سيقيمون على نفقتهم الخاصة

 إجراءات الحجز بأنفسهم.يمكن ألعضاء الوفود طلب مساعدة الشركة المنظمة لحجز الفنادق أو إتمام 

 العنوان اسم الفندق

The MARMARA 

TAKSİM 

(*****)  

Gümüşsuyu, Taksim Myd 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 334 83 00 

Fax      : +90 (212) 244 05 09 

Web    : taksim.themarmarahotels.com 

ELITE WORLD 

İSTANBUL  

(*****) 

Şehit Muhtar Cad. No:40 

Beyoğlu/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 313 83 83 

Fax      : +90 (212) 313 83 93 

Web    : www.eliteworldistanbul.com 

CVK PARK 

BOSPHORUS OTEL 

TAKSİM  

(*****) 

Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.No:8 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 377 88 88 

Fax      : +90 (212) 377 88 89 

HILTON 

BOSPHOURUS 

(*****) 

Harbiye, Cumhuriyet Cd. 50 D, 34367  

Şişli/İSTANBUL 

Telefon : + 90 212 315 60 00 

Fax: +90 212 240-4165 

GRAND HYATT 

(*****) 

Harbiye Mah. Taskisla Caddesi No:1 34367, 

Şişli/İSTANBUL 

Telefon: +90 212 368 1234 

Fax: +90 212 368 1000 

DİVAN İSTANBUL 

OTEL 

(*****) 

Asker Ocağı Caddesi 34367 No:1  

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 212 315 55 00 

Fax      : +90 212 315 55 15 

CONRAD OTEL 

(*****) 

Barbaros Bulvarı No:5 34353  

Beşiktaş/İSTANBUL 

Telefon :  +90 (212) 310 25 25 

SWISS OTEL 

(*****) 

Visnezade Mah. Acisu Sok. NO. 19  

Macka/Beşiktaş/İSTANBUL 

Telefon : +90 212 326 1100 

Fax      : +90 212 326 1122 

THE RITZ - 

CARLTON 

(*****) 

Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.No:8 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 377 88 88 

Fax      : +90 (212) 377 88 89 

FOUR SEASONS 

OTEL 

(*****) 

Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.No:8 

Taksim/İSTANBUL 

Phone : +90 (212) 377 88 88 

Fax      : +90 (212) 377 88 89 

ÇIRAĞAN PALACE 

KEMPİNSKİ 

(*****) 

Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.No:8 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 377 88 88 

Fax      : +90 (212) 377 88 89 

INTERCONTINENTAL 

OTEL 

(*****) 

Asker Ocağı Cad. No:1 34435,  

Taksim/İSTANBUL 

Phone : +90 212 368 44 44 

Fax      : +90 212 368 44 99 



POINT OTEL 

(****) 

Topçu Caddesi No.2 Taksim / İSTANBUL 

Phone : +90 212 313 50 00 

Fax      : +90 212 313 50 30 

NIPPON OTEL  

(****) 

Kocatepe Mah.Topçu Cad. No:6 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 313 33 00 

Fax      : +90 (212) 313 33 33 

Web    : www.nipponhotel.com 

ELITE WORLD 

PRESTIGE 

 (****) 

Şehit Muhtar Cad. No:40 

Beyoğlu/İSTANBUL 

Phone : +90 (212) 297 13 13 

Fax      : +90 (297 62 40 

Web    : http://www.eliteworldprestige.com 

RAMADA 

İSTANBUL TAKSİM 

 (****) 

Receppaşa Cad.No:15 

Beyoğlu/İSTANBUL 

Phone : +90 (212) 238 54 60 

Fax      : +90 (212) 238 51 51 

Web    : http://www.ramadaistanbultaksim.com 

FERONYA  

HOTEL 

(****) 

Abdülhak Hamit Cad.No:58 

Taksim/İSTANBUL  

Phone : +90 (212) 237 26 35 

Fax      : +90 (212) 238 08 66 

Web    : www.feronya.com 

MERCURE  

OTEL  

(****) 

Ömer Avni Mah. İnönü Cad.No:42 

Beyoğlu/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 924 27 27 

Fax      : +90 (212) 924 27 00 

GOLDEN AGE 

 (****)  

Kocatepe Mah. Topçu Cad. No:10 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 254 49 06 

Fax      : +90 (212) 255 13 68 

Web    : www.goldenagehotel.com 

CRYSTAL  

OTEL 

(****) 

Kocatepe Mah.Recep Paşa Cad. No:7 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 237 85 00 

Fax      : +90 (212) 237 94 80 

Web    : www.crystalhotel.net 

THE GREENPARK 

TAKSİM 

(****)   

Kocatepe Mah.Abdülhakhamit Cad.No:34 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 238 05 05 

Fax      : +90 (212) 237 76 46 

Web    : www.thegreenparktaksim.com 

SV BOUTIQUE OTEL 

(Butik) 

Topçu Cad. No:21 Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 237 33 23 

Faks     : +90 (212) 237 33 39 

Web     : www.sv-hotel.com 

RETROPERA HOTEL 

(Butik) 

Şehit Muhtar Mh. Taksim Cd. Yoğurtçu Faik Sk. 

No:2  

34440 Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 361 90 93 

Fax      : +90 (212) 361 90 84     

Web   : www.retroperahotel.com  

 

 

 



 تأكيد حجز تذاكر العودة والمغادرة

على أعضاء الوفود االتصال في أسرع وقت ممكن بمكتب االستعالمات الموجود في مركز اسطنبول 

للمؤتمرات لتأكيد حجوزات العودة. ولغرض تسهيل ترتيبات السفر، يرجى من المشاركين ملء 

 استمارات رحالت المغادرة وتسليمها إلى المكتب المذكور أعاله.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عناوين مفيدة

 مكتب تنسيق الكومسيك

Necatibey Cad. No:110/A 

06100 Ankara / TURKEY 

 

 

 30 57 294 - 10 57 294 (312) (90هاتف: )

 79 57 294 - 77 57 294 (312) (90فاكس: )

 comcec@comcec.orgالبريد اإللكتروني     : 

 www.comcec.orgالموقع اإللكتروني: 

 

 

 التنظيم الشركة

 

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ 

OTOM.TURİZM A.Ş. 

 

Podgoritsa Caddesi No: 1 Birlik 

06610 Çankaya / Ankara 

 00 00 454 (312) (90)هاتف:   

 01 00 454 (312) (90)فاكس:   

 flaptour@flaptour.com.trالبريد اإللكتروني : 

 www.flaptour.com.trالموقع اإللكتروني : 

 

 

 

 االجتماعقاعة 

 

 مركز اسطنبول للمؤتمرات

Taşkışla Cad.  34367  Harbiye-Şişli 

 اسطنبول/تركيا

 www.iccistanbul.comالموقع اإللكتروني: 

 

 

 

 

 الفندق

 

THE MARMARA TAKSİM HOTEL 

Gümüşsuyu, Taksim Myd 

Taksim/İSTANBUL 

Phone: +90 (212) 334 83 00 

Fax      : +90 (212) 244 05 09 

Web: taksim.themarmarahotels.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iccistanbul.com/


 بعض المعلومات العملية للوفود

 المناخ 

 

في شهر نوفمبر، يكون الطقس في اسطنبول بصورة عامة ممطًرا وباردًا. لذا يوصي بجلب معطف 

درجة مئوية. ويمكن اإلطالع  ١٥-٩ومظلة. ويكون متوسط درجات الحرارة خالل هذا الشهر ما بين 

 www.meteoroloji.gov.trعلى أحدث نشرات جوية لمدينة اسطنبول على الموقع اإللكتروني: 

 

 مواقيت الصالة 

 فيما يلي مواقيت الصالة في اسطنبول خالل االجتماع:

 الساعة القبلة العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر التاريخ

 ١١:٢٠ ١٨:٥٧ ١٧:٣٥ ١٥:١٢ ١٢:٤٠ ٠٧:٣٥ ٠٦:٠٧ نوفمبر ٢٣

 ١١:٢٠ ١٨:٥٧ ١٧:٣٤ ١٥:١٢ ١٢:٤٠ ٠٧:٣٦ ٠٦:٠٨ نوفمبر ٢٤

 ١١:٢٠ ١٨:٥٧ ١٧:٣٤ ١٥:١١ ١٢:٤٠ ٠٧:٣٧ ٠٦:٠٩ نوفمبر ٢٥

 ١١:٢٠ ١٨:٥٦ ١٧:٣٣ ١٥:١١ ١٢:٤١ ٠٧:٣٨ ٠٦:١٠ نوفمبر ٢٦

 ١١:٢٠ ١٨:٥٦ ١٧:٣٣ ١٥:١١ ١٢:٤١ ٠٧:٣٩ ٠٦:١١ نوفمبر ٢٧

 ١١:٢٠ ١٨:٥٦ ١٧:٣٢ ١٥:١٠ ١٢:٤١ ٠٧:٤٠ ٠٦:١٢ نوفمبر ٢٨

 ١١:٢٠ ١٨:٥٥ ١٧:٣٢ ١٥:١٠ ١٢:٤٢ ٠٧:٤١ ٠٦:١٣ نوفمبر ٢٩

 ١١:٢٠ ١٨:٥٥ ١٧:٣٢ ١٥:١٠ ١٢:٤٢ ٠٧:٤٢ ٠٦:١٣ نوفمبر ٣٠

                                                                                      

 التوقيت المحلي

 يتقدم توقيت تركيا على غرينتش بثالث ساعات.

 

 التيار الكهربائي 

دورة. ويستخدم القابس الدائري مزدوج  ٥٠فولط، تيار متردد  ٢٢٠التيار الكهربائي في تركيا 

 األقطاب.

 

 التأشيرات 

أو مراجعة  www.evisa.gov.trيرجى من جميع المشاركين الدخول إلى الموقع اإللكتروني 

 رات الدخول إلى تركيا. أما فيما يتعلقالقنصليات التركية في بالدهم )ان وجدت( للحصول على تأشي

بالمشاركين القادمين من بالد التوجد فيها قنصليات تركية، فسوف تصدر لهم تأشيرة الدخول في مطار 

 اسطنبول.

 المتطلبات الصحية

ال يتعين على الزوار القادمين إلى تركيا إبراز أي شهادات تطعيم بشرط أال يكونوا قادمين من بلدان 

 توجد فيها أمراض وبائية. 

 العملة والصرافة 

دوالر  ١هو:  ٢٠١٩ نوفمبر ٤وحدة العملة في تركيا هي الليرة التركي. وسعر الصرف في تاريخ 

ليرة تركي. ويمكن اإلطالع على أحدث قيمة لسعر  ٦.٣٥يورو =  ١ليرة تركي و ٥.٦٩أمريكي =

. ويمكن www.tcmb.gov.trالصرف على الموقع اإللكتروني للبنك المركزي للجمهورية التركية؛ 

 صرف العمالت القابلة للتحويل في المطار والفنادق ومكاتب الصرافة وجميع البنوك وفقا ألسعار

 الصرف الحالية المعلنة يومًيا. وتستعمل بطاقات االعتماد الدولية بصورة كبيرة في تركيا.

 

http://www.meteoroloji.gov.tr/
http://www.tcmb.gov.tr/


 عناوين البعثات الدبلوماسية

ترد معلومات االتصال الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية في تركيا على البوابة الدبلوماسية، 

list?clickedId=3-http://cd.mfa.gov.tr/mission/mission 

 

 

 نظام الوثائق اإللكترونية )ملف الوثائق(

خالل االجتماع، يمكن االطالع على ملف الوثائق وفقًا لبنود جدول األعمال المفصل باستخدام األجهزة 

اللوحية )آيباد(، المعدة لالستخدام في مكاتب رؤساء الوفود. ويمكن لباقي أعضاء الوفود أن يتابعوا 

 نفس الوثائق من خالل الرابط الُمفعَّل خالل االجتماع على العناوين المذكورة أعاله.

 والثالثين للكومسيك الخامسةوثائق الدورة 

والثالثين للكومسيك على الموقع اإللكتروني  سةالخامسوف تتوفر جميع الوثائق الُمعدة للدورة 

للكومسيك. وسوف يتم تحديث الوثائق لدى توافرها. ويُنصح الوفود باالطالع على هذه التحديثات 

 بانتظام من خالل العناوين التالية:

 

http://www.comcec.org/en/35th-electronic-documents-and-reports/ 
 

 اللغة اإلنجليزية:

http://www.comcec.org/fr/35th-electronic-documents-and-reports/ :اللغة الفرنسية 

http://www.comcec.org/ar/35th-electronic-documents-and-reports/ :اللغة العربية 

http://www.comcec.org/isedak-35-bakanlar-oturumuna-sunulan-elektronik-

belge-ve-raporlar/ 

 

 اللغة التركية:

 

 

 نشرات الكومسيك

تتوافر نشرات الكومسيك وتقارير االجتماعات السابقة في صورة كتب إلكترونية كاملة على الموقع 

 .ebook.comcec.orgالتالي: 

كما تتوافر جميع وثائق جلسات الكومسيك الوزارية السابقة والتقارير والتغطية اإلعالمية لها على 

-http://www.comcec.org/en/comcec/aboutموقع الكومسيك اإللكتروني: 

comcec/comcec-sessions./ 

 

 المنشورات الحديثة

http://cd.mfa.gov.tr/mission/mission-list?clickedId=3
http://www.comcec.org/en/35th-electronic-documents-and-reports/
http://www.comcec.org/fr/35th-electronic-documents-and-reports/
http://www.comcec.org/ar/35th-electronic-documents-and-reports/
http://www.comcec.org/isedak-35-bakanlar-oturumuna-sunulan-elektronik-belge-ve-raporlar/
http://www.comcec.org/isedak-35-bakanlar-oturumuna-sunulan-elektronik-belge-ve-raporlar/

