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اإلنجلیزة   األصل: 

  
ـتـ   رــقــر

  للجنة الدائمة للتعاون االقتصاد والتجار  ثالثینالدورة ال
  لمنظمة التعاون اإلسالمي

ن الثاني  28-25(اسطنبول    )2014نوفمبر/تشر

  
إلسالمي للجنة الدائمة للتعاون االقتصاد والتجار لمنظمة التعاون ا ن و ثالثانعقدت الدورة ال .1

ك) في ا ومس  .2014نوفمبر/تشرن الثاني  28- 25سطنبول في (

ة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: .2  حضر الدورة ممثلون للدول التال
ة -1  جمهورة أفغانستان اإلسالم
ا -2 ان  جمهورة أل
ة -3 ة الشعب مقراط  الجمهورة الجزائرة الد
 جمهورة أذریجان -4
حرن -5  مملكة ال
ة -6 ش الشعب  جمهورة بنجالد
 بنین جمهورة -7
  برونا دار السالم -8
 جمهورة الكامیرون  -9

 جمهورة تشاد - 10
فوار - 11 وت د  جمهورة 
ة - 12  جمهورة مصر العر
 جمهورة الجابون  - 13
 جـامبیـاجمهورة  - 14
ا - 15  جمهورة غین
ساو - 16 ا ب  جمهورة غین
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ا - 17 س   جمهورة إندون
ة - 18  جمهورة إیران اإلسالم
  جمهورة العراق - 19
ة - 20 ة الهاشم  المملكة األردن
ازا - 21  خستانجمهورة 
ت - 22  دولة الكو
 اجمهورة قرغیز  - 23
ة - 24  الجمهورة اللبنان
ا - 25  لیب
 مالیـزـا - 26
 جمهورة المالدیف - 27
 جمهورة مالـي - 28
ة - 29 ا اإلسالم  جمهورة مورتان
ة - 30  المملكة المغر
 جمهورة موزامبی - 31
 جمهورة النیجر - 32
ة - 33   جمهورة نیجیرا االتحاد
  سلطنة عمـــان - 34
ة - 35 اكستان اإلسالم   جمهورة 
 دولـة فلسطین - 36
  دولـة قطـر - 37
ة - 38 ة السعود  المملكة العر
  جمهورة السنغـال - 39
  جمهورة السودان - 40
 ورنامجمهورة س - 41
ة - 42   الجمهورة التونس
ة - 43  الجمهورة التر
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مـانستـان - 44  تر
  جمهورة أوغنـدا - 45
ة المتحدة - 46  دولة اإلمارات العر
  جمهورة أوزاكستان  - 47
ة - 48 من  الجمهورة ال

ا الوسطىجمهورة أف ل منما شارك في الدورة  .3 ة، ومملكةو  ،رق ا االتحاد الند روس وجمهورة ، تا
صفة مراقب ة،   .شمال قبرص التر

ل من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، و حضاإلضافة إلى  .4 ما ر  والمؤسسات الدائمة، والس
اك) وم ة ( لعلمي والتكنولوجي اللجنة الدائمة للتعاون او ، اللجنة الدائمة للمعلومات والشئون الثقاف

ومستك) عة للمنظمة:، حضرت ( ة والمتخصصة والتا ة الفرع   المؤسسات التال
ز أنقرة) -1 ة (مر ة والتدرب للدول اإلسالم ة واالجتماع ة واالقتصاد حوث اإلحصائ ز ال   مر
ة التجارة -2 ز اإلسالمي لتنم  المر
ز ا -3 ة (مر حاث للتارخ والفنون والثقافة اإلسالم ز األ  سطنبول)مر
ة -4 اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم  معهد التوحید الق
ة -5  مجموعة البنك اإلسالمي للتنم
ة للتجارة والصناعة -6  والزراعة الغرفة اإلسالم
ا -7 ة للتكنولوج  الجامعة اإلسالم
 االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر -8
ة في الدول األعضاء في البنك  -9 ل التنم ة لتمو ةاتحاد المؤسسات الوطن  اإلسالمي للتنم

ة االستشارین من الدولاتحاد  - 10  اإلسالم
ة - 11  اتحاد مقاولي البلدان اإلسالم
اب المؤتمر اإلسالمي للحوار والتعاون منتد  - 12  ش

ضًا ممثلون من .5 ة و  األمم المتحدة حضر الدورة أ ما یلي:أخر منظمات دول رها ف  یرد ذ
 مجلس التعاون الخلیجي -1
 ةمجموعة الدول الثماني النام -2
ع لمنظمة التعاون االقتصاد -3 ة التا  بنك التجارة والتنم
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عة لألمم المتحدة -4 ة التا احة العالم  منظمة الس
 البنك الدولي -5

ین في الدورة ال  ك في المرف رقم (ترد نسخة من قائمة المشار  )1ثالثین للكومس

ار الموظفین ق .6  2014بر/تشرن الثاني نوفم 26- 25د انعقد قبل الجلسة الوزارة في ان اجتماع 
ة ئالمدیر العام إلدارة الش السفیر إمرا یونتبرئاسة معالي  في وزارة المتعددة األطراف ون االقتصاد
ة ة التر ار الموظفین بنود جدول األالخارج تنظر ي عمال، وأعدوا مشروعات القرارات . وتدارس 

 فیها الجلسة الوزارة. 

اب المؤتمر اإلسالمي للحوار والتعاون تد منممثل  أعلمأثناء االجتماع،  .7 ة ار الموظفین  ش ش
ة اب أصحاب المشروعات في الدول اإلسالم عًا للمنتدش یهدف إلى الدفع قدمًا  ، بوصفها منبرًا تا

اب في دول منظمة التعاون اإلسالمي، ودعا الدول األعضاءاألعمال لبرادة  إلى دعم أنشطة  لش
ة ما في ذلالش اب".ك تفعیل ،   "إعالن إسطنبول للش

 

ة  الجلسة االفتتاح

م الحفل االفتتاحي للدورة ال .8 ك في  ثالثینأق برئاسة فخامة  2014 ،نوفمبر/تشرن الثاني 27للكومس
س  ك.رجب طیب أردوغانالرئ س الكومس ة ورئ س الجمهورة التر  ، رئ

عرض فیلم  بدأت .9 اتها  ة فعال ة الجلسة االفتتاح ك.مناس ر الثالثین للكومس الذ  االحتفال 

س  .10 ة أن  على ، أكد فخامتهالوفود الحاضرة رجب طیب أردوغانعد ترحیب فخامة الرئ الدول اإلسالم
ة ،خالل األعوام األخیرة ،خطوات هائلةاتخذت  وتشارك  .على مستو المؤشرات التجارة والتنمو

عض  س رجب طیب أردوغان مع الحضور  ةاألرقام ذاكرًا أن فخامة الرئ في  نصیب الدول اإلسالم
ة  منظمة التعاون اإلسالمي ر فخامة خالل العقد الماضي %50حوالي زاد في التجارة العالم ما ذ  ،

س رجب طیب أردوغان ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون أن  الرئ ة ف معدل التجارة البین
  الفترة نفسها.أثناء  %50أكثر من  ارتفع اإلسالمي

س أردوغان على أن .11 رها ما تبّینه بوضوح األرغم  هأكد فخامة الرئ أداء اقتصاد  منرقام التي سب ذ
عض البلدانناجح ة هي أكبر ما  األعضاء ، فإن  اس ة وس شهده العالم في التارخ تواجه أزمة إنسان
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این ال س أردوغان الضوء على الت ما سلط فخامة الرئ كبیر بین الدول األعضاء على أساس الحدیث. 
یز الخاص على أن البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمالدخل  فة ، المصنَّ يفرد، مع التر

الغ عددهاضمن البلدان األقل فقرا  ، تأتي في الترتیب األدنى.بلدا 21، وال

ك، التي تم تفعیلها  .12 ة الكومس س أردوغان أن استراتیج وضعت في العام الماضي، أعرب فخامة الرئ
في هذا الصدد، شدد و مل یتطلب من البلدان األعضاء أن تضطلع بدور فاعل. عسلوب إل اتصور 

س أردوغان على أنه من المتوقع من المؤسسات ذات الصلة  لبلدان األعضاء أن في افخامة الرئ
ة وأهدافها.   ادئ االستراتیج س أردوغو تنخر في تنفیذ م ع البلدان األعضاء بان أهاب فخامة الرئ جم

ة في جهود ا فاعل ما فرق العمل، وذّ أن تشارك  ك، والس ل لكومس أن تدمج  ر البلدان األعضاء 
ك.  ة دمجا فاعال في جهود التعاون التي تتم تحت مظلة الكومس  وزاراتها المعن

عض المشروعات تطَّ  .13 س أردوغان ل ضا فخامة الرئ ة التي تقام رق أ س مساعي الكبر التي ُتبذل والالرئ
ات التجارة للدول األعضاء في منظمة التعاون  ما نظام األفضل ك، والس وفقا لجدول أعمال الكومس

ة، ومؤشر ستا اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم أند بورز لمنظمة  ددر ناإلسالمي، ومعهد التوحید الق
ك اس أداء  التعاون اإلسالمي/الكومس ة متوافق 50لق ةشر ام الشرعة اإلسالم ، والمؤسسة ة مع أح

ة  ة اإلسالم لالدول  ؛ وأعرب عن تقدیره لما ُأحرز من تقدم في هذه المجاالت.ةالتجار  لتمو

ر لكل الوفود ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  .14 ه الش لمته بتوج س أردوغان  اختتم فخامة الرئ
ك.   لما قدموه من إسهامات ودعم للكومس

س رجب طیب أردوغان في المرف (ترد ن   ة لفخامة الرئ  )2سخة من نص الكلمة االفتتاح

اد أمین مدني، األمین العام لمنظمة  .15 س أردوغان، قام معالي السید إ ة لفخامة الرئ عد الكلمة االفتتاح
ة. لمة في الجلسة االفتتاح ه   التعاون اإلسالمي، بتوج

ره .16 افةرم ة على ترالجمهورة لل معرا عن ش ین، أكد  الذ أظهرته الض اد للمندو معالي السید إ
، تضاعفت الجهود المبذولة نحو 1969أن تأسست منظمة التعاون اإلسالمي عام أمین مدني أنه منذ 

ة إرساء سبل التعاون االقتصاد المتعدد عمل  غ ة  ات مؤسس  بین الدول األعضاء. األطرافترتی

یًزا خاًصا على تحسین سبل التعاون والتنسی ما ألقى معالي األمین الع  .17 ز تر ام الضوء على أنه یر
ة تفاد إهدار الوقت، والموارد، والطاقة  غ عة لمنظمة التعاون اإلسالمي المختلفة  بین المؤسسات التا
اب التنسی بین المؤسسات. وقد أضاف أن واحدا من األمثلة الجیدة على التنسی  الذ ینجم عن غ
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سان الفاع بین األمانة العامة  2014ل بین األجهزة هو اجتماع القادة األول المنعقد في إبرل/ ن
ة المبذولة في التنسی بین المؤسستین. ة، فضًال عن الجهود المتتال  ومجموعة البنك اإلسالمي للتنم

ع والتصدی على االتفاق  .18 ات المختلفة ذات ختاًما، أكد األمین العام على ضرورة المسارعة إلى التوق
ة لصالح صنادی  االلتزامات الماد األطراف المتعددة في مجالي االقتصاد والتجارة، وأضاف أن الوفاء 

ون من شأنها زادة توطید التعاون بین الدول األعضاء.  التعاون االقتصاد المختلفة، س

اد أمین مدنيلمة نسخة من  رد(ت   )3رقم  في المرف معالي السید إ

ل من أل .19 ة إیران جمهورة مالي، و جمهورة و  ،قطر دولة رؤساء وفودقى  ة عن  لمةاإلسالم ا ن
ة  م ةالمجموعات اإلقل ة،  ،العر ة، على التواليو واألفرق رهم وتقدیرهم خاللها عن أعروا ، اآلسیو ش
ا على  افة حسنلجمهورة تر م  ،الض س قدموا التهان مالالجتماع.  الممتازوالتنظ ئ لفخامة الرئ

ة، سا للجمهورة التر ه رئ ه أشادواو  أردوغان على انتخا م التوج تعزز نحو  تهلفخام والرشید الح
  ي.اإلسالم التعاون التعاون االقتصاد والتجار بین الدول األعضاء في منظمة 

كلدعمهم عن رؤساء الوفود ما أعرب  .20  هذا ة إلى تحسینعلى الحاج وا، وشددوالتزامهم نحوها لكومس
ك.التعاو  ة الكومس   ن تحت رعا

تور سعادةما ألقى  .21 س علي، محمد أحمد الد لمة  اإلسالمي البنكمجموعة  رئ ة،  في الجلسة للتنم
ة ك، وأكد على دعم البنك  أطلقتهاالتي  والمشروعاتالبرامج على  تهسعاد ، أثنى فیهااالفتتاح الكومس

ة   .اإلسالمي التعاون تعزز التعاون بین البلدان األعضاء في منظمة  ومساهمته في ،اإلسالمي للتنم

ة في المرف لمةنص  (یرد س البنك اإلسالمي للتنم   )4رقم  رئ

س امل، هللا عبد بن صالح الشیخ معاليما ألقى  .22 ة الغرفة رئ والزراعة،  والصناعة للتجارة اإلسالم
ة لمة القطاع الخاص في تعزز التعاون االقتصاد  دور ، أكد فیها علىفي الجلسة االفتتاح

  .األعضاء البلدانوالتجار بین 

س لمةنص  (یرد ة الغرفة رئ  )5 رقم المرففي  والزراعةوالصناعة للتجارة اإلسالم

س أوغلو، یىلحصارج رفعت األستاذما ألقى  .23 ادل الغرف اتحاد رئ ا في السلع وت لمة في  ،تر
ة ة تعزز التضامن بین  فیهاكد أ ،الجلسة االفتتاح ة األعضاء  البلدانعلى أهم ع غ نطاق توس
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ةالتجارة  ما البین لقطاع ل المحتملوالدور  ،اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان بین ف
  .الخاص في هذا الصدد

س لمةنص (یرد  ادل الغرف اتحاد رئ ا في السلع وت   )6رقم  المرففي  تر

ر  .24 ة الذ ك،  الثالثینمناس مللكومس ة ختامتوزع الجوائز في خاص لحفل  تم تنظ . الجلسة االفتتاح
س رجب طیب أردوغان " ك" جوائز وتشرًفا للحفل، منح فخامة الرئ في ثالث الدورة الثالثین للكومس

 ، وهي:فئات

ك لمند ر الثالثین للكومس ي البلدان أ) جائزة الذ ك ةً األكثر مشارو   : في جلسات الكومس
  الشمالي مصطفى جاسممعالي السید   - 
اوارا معالي السید  -   عمر د
تور  -    الملك بن عبدهللا الهنائي عبدالسید الد
 إسحاق عبد الكرمالسید  - 
 خلفالعلي حسن السید  - 
 السید أحمد صالح المهند - 
سالعبد هللا بن عبد الوهاب السید   -     ةنف

ر  ك: ب) الجائزة الخاصة للذ   الثالثین للكومس
اد أمین مدني السید معالي -   إ
 أحمد محمد علي السید ومعالي - 
 امل عبدهللا صالح الشیخ معاليو  - 
 سلطان بن هللا عبد اللطیف عبد ومعالي السید - 
تور  معالي -   احزاین الحسنالد

مي ل جائزةج)  ك في المجال األكاد ر الثالثین للكومس ل القتصادالذ   :اإلسالمي والتمو
تور  -   تشودر  لماالع مسعوداألستاذ الد
تور  -   حسن زیراألستاذ الد
تور  -   أورمان صبر األستاذ الد
تور م. -   شبره عمر األستاذ الد
قي -  تور محمد نجاة هللا صدِّ  األستاذ الد



OIC/COMCEC/30-14/REP  
 

28 

اس میراخور -  تور ع  األستاذ الد
تور محمود أ. الجمل -   األستاذ الد

سعقب حفل االفتتاح،  .25   .طیب أردوغان رؤساء الوفود رجب التقى فخامة الرئ
 

ة   جلسة العمل الوزار
ك في  الثالثینانعقدت جلسة العمل الوزارة للدورة  .26 ، 2014نوفمبر / تشرن الثاني،  27للكومس

تور جودت یلماز، وزربرئاسة  ة. معالي الد الجمهورة التر ة   التنم

ك. الجلسةاعتمدت  .27  جدول أعمال الدورة الثالثین للكومس

ار الموظفین، الجلسة عد  .28 س اجتماع  اعتماد جدول األعمال، أطلع معالي السفیر إمرا یونت، رئ
ار الموظفین على نتائج ات المقدمة من ورشة العمل التحضیرة حول " ،اجتماع  ذا على التوص دور و

احة في الدول األعضاء في منظم ة قطاع الس ة التعاون الشراكات بین القطاعین العام والخاص في تنم
ر/تشرن األول،  1أیلول إلى /سبتمبر 30اإلسالمي" التي انعقدت في الفترة من  ، في أنقرة 2014أكتو

ة.  الجمهورة التر

ادل وجهات النظر للدورة الثالثین عد العرض الذ قدمه  .29 معالي السفیر إمرا یونت، انعقد اجتماع ت
ك تحت عنوان "دور الشراكات بین القطاع احة في الدول للكومس ة قطاع الس ین العام والخاص في تنم

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

صفته  والسید عمر قدم  .30 ة، عرضا  احة العالم منظمة الس مي للشرق األوسط  عبد الغفار، المدیر اإلقل
سي.   المتحدث الرئ

ان السبل والوسائل التي واستفاضوا في ب ،عقب ذلك، ناقش الوزراء الموضوع من جوانب عدةأ. 30
ذا تهدف إلى زادة  احة في الدول األعضاء، و الشراكات بین القطاعین العام والخاص في قطاع الس

ان  الب ك في هذه المجال. أش   التعاون للكومس
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ة/الدورات الخاصة ات الجانب   الفعال
 واحد من 2014رن الثاني نوفمبر/تش 24انعقد االجتماع الخامس والعشرن للجنة الدورة في  .31

ات  ةالفعال عة لمنظمة التعاون اإلسالمي. الجانب ة المؤسسات ذات الصلة التا   مشار

  )7 مرف رقمفي الع الخامس والعشرن للجنة الدورة (ترد نسخة من تقرر االجتما   

ل مشر  عروضٌقدمت  .32 ة تمو ع المشروعات الناجحة الممولة من خالل آل ك"  اتوعشأن "تشج الكومس
ات، قدم أصحاب المشروعات الناجحة التي تم 2014نوفمبر/تشرن الثاني  26في  . وفي أثناء الفعال

لها  م المشروعات لالدعوة األولى  من خاللتمو عةالتسل ك عروًضا آل تا ل مشروعات الكومس ة تمو ل
  ول تنفیذ مشروعاتهم.ح

ة" في الخاصة حول "دور المنظم الجلسةانعقدت  .33 ة البلدان اإلسالم ة في جهود تنم وم ات غیر الح
سي 2014نوفمبر/تشرن الثاني  28 ان المتحدث الرئ هو معالي السید بوعبد هللا غالم  الجلسة. و

الجمهورة الجزائرةلشؤون اإللألوقاف واهللا، الوزر الساب  ة  تور  أدار الجلسة. سالم األستاذ الد
، المدیر و ص ا ز أنقرةاش آل ل من سیر فضل حسن الحدیث . وقد شارك العام لمر في الجلسة 

الرف عابد، مؤسس لجنة  شاالرتقاء  ، ببنجالد ، ومعالي السید زاد عبد الصمد، المدیر التنفیذ
تور عمر فاروق شیخ أحمد، األستاذ  ة، ومعالي الد ة للتنم وم ة غیر الح ة المنظمات العر ش

ة، ومعالي الدرافي االمتفرغ  روسات الدول یلو ، مساعد األمین العام لمنظمة التعاون لسید حمید أ. أو
ة   .اإلسالمي للشؤون االقتصاد

عد  . انعقدت الجلسة34 ة لما  ة وخطة التنم ة التي تواجه البلدان اإلسالم ات التنمو الخاصة حول "التحد
ان المت2014نوفمبر/تشرن الثاني  28" في 2015عام  الجلسة هو معالي . و سي  حدث الرئ

ورتولموشال تور نعمان  ة. نائب د س وزراء الجمهورة التر السید طارق معالي  ترأس الجلسة رئ
ل من معالي السید قطب مصطفى یوسف،  الحدیث فیها  ة "ِصالتك"، وشارك  المدیر التنفیذ لشر

ا س مجموعة البنك  ، ومعالي السیدصانو، وزر التعاون الدولي بجمهورة غین أحمد محمد على، رئ
الند  ة تا م بن إسماعیل سورن بیتسوان وزر خارج تور عبد الحل ة، ومعالي الد اإلسالمي للتنم

ااألسب طة أمم جنوب شرق آس س ، والمدیر العام الساب لرا ، ومعالي تون موسى هیتام، نائب رئ
س المنتد االقتص ، ورئ   .اد اإلسالمي العالميالوزراء المالیز األسب
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ة منظمة التعاون 35 ئة واستجا ات "األثر االقتصاد واالجتماعي لألو ة فعال . نظم البنك اإلسالمي للتنم
  .2014نوفمبر/تشرن الثاني  28اإلسالمي لها: تجرة اإلیبوال" في 

س الكومس. افتتح 36 ة ورئ س الجمهورة التر معرض العام ك رسمًا معالي السید رجب طیب أردوغان، رئ
ك في    .2014نوفمبر/تشرن الثاني  27الثالثین للكومس

ذلك "37 س  " و"معرض القدس 2014 المعرض الفلسطیني للتجارة واألعمال. افتتح معالي السید الرئ
ة" في    .2014نوفمبر/تشرن الثاني  27الشرف للصور الفوتوغراف

ة المستقلة لعشر، والمعرض الدولي الخامس عشر انعقد منتد األعمال الدولي الثامن . 38 ة التر لجمع
اد)   .2014نوفمبر/تشرن الثاني  29 – 24في  لرجال األعمال والصناعة (موس

ةال. انعقد المنتد الهندسي الدولي 39 ي للعالقات  تحاد االستشارین من الدول اإلسالم والمجلس التر
ة في  ة األجنب   .2014ر/تشرن الثاني نوفمب 29 – 28االقتصاد

  
ة   :الجلسة الختام

ك في  .40 ة للدورة الثالثین للكومس ، برئاسة معالي 2014نوفمبر/تشرن الثاني  28انعقدت الجلسة الختام
ة. الجمهورة التر ة  تور جودت یلماز، وزر التنم  الد

ار  .41 سلط الضوء على ، نتائج االجتماع، و الموظفینلخص معالي السید یوسف جنید، مقرر اجتماع 
ارزة التي وردت في القرارات.  عض النقا ال

 OIC/COMCEC/30-14/RESاعتمدت الجلسة القرار  .42

اد تال معالي السفیر حمید  .43 لمة معالي السید إ ة،  یرو، مساعد األمین العام للشؤون االقتصاد یلو أو
لمته، التهنئة للجمهورة مدني، األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي. وقدم معالي السید مدن ي، في 

ین، لالختتام الناجح  ذلك لكل المشار ك، و ة الستضافة الدورة الثالثین للكومس  .للدورةالتر

ل  .44 ًة عن  ا لمة ن فوار،  وت د ة  ط والتنم ألقى معالي السید عبد هللا ألبیر تواكوس، وزر التخط
ین من ممثلي الدول األعضاء. وقد تقدم م ة، واألمانة المشار ر للجمهورة التر الش عالي الوزر 

عة لمنظمة  ل المؤسسات األخر التا ك، و تب تنسی الكومس العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، وم
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ر معالي السید  ما ش ك.  التعاون اإلسالمي، لإلسهام في االختتام الناجح للدورة الثالثین للكومس
ة افة وحسن الوفادة على  تواكوس الجمهورة التر رم الض  .دلكل الوفو ما قدمته من 

ر  .45 ة أثناء الجلسة ذ لمة ختام ة،  الجمهورة التر ة  تور جودت یلماز، وزر التنم ألقى معالي الد
ة فیها أن  ه أن هذا التي القاطرة هي البلدان النام ر معال النمو العالمي في األعوام األخیرة. وذ تدفع 

ستم ة. التوجه سوف  عض التوقعات لمعدالت نمو الدول النام ر في المستقبل المنظور مستعرضًا 
تور جودت یلماز أن نصیب بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من الناتج المحلي  هنا، أكد معالي الد

ة تقارب  اإلجمالي ، وأن نصیبها في إجمالي الناتج المحلي %11العالمي ظل مستقرًا عند نس
قرب من اإلجمالي لمجمو  ة بلغ ما  تور یلماز 2013في عام  %22عة الدول النام . وشدد معالي الد

اناتنا، رغم أننا نا على أن ة ال یرقى إلى مستو إم تلة  - ال نزال في وضع متأخر للغا بوصفنا 
مة مضافة  %23نمثل  - مجتمعة  ون لمنتجاتنا ق ة أن  ه على أهم ما أكد معال ان العالم،  من س

ة ة. عال ة على الساحة الدول ، موجهة نحو التصدیر من أجل زادة الناتج المحلي اإلجمالي والتنافس
مثل سو  ة من إجمالي صادرات الدول األعضاء ال  ة العال  إن نصیب صادرات المنتجات ذات التقن

 ى مستو العالم.عل 4%

ار "خطة التنمأ.  45 تور جودت یلماز على أن اخت ذلك معالي الد عد عام أكد   2015ة لما 
ة"  موضوعا  م الخدمات األساس ة: تحسین تقد ة التي تواجه األمة اإلسالم ات التنمو والتحد

ك ة والثالثین للكومس ادل وجهات النظر للدورة الحاد ار صائب؛ إذ إن  لجلسة ت هو اخت
اغة وتنفی ذ أهداف الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أمامها دور حیو نحو ص

عد عام  ة المستدامة لما    .2015التنم

ة الفاعلة للدول األعضاء .  46 ة المشار تور یلماز على أهم لمته، أكد معالي الد وفي ختام 
ك. ك في مختلف برامج مشروعات التعاون التي تقام تحت مظلة الكومس   في الكومس

تور جودت یلماز في المر  ة لمعالي الد   )8 ف رقم(یرد نص الكلمة الختام

ك في دورتها الثالثین على .  47 مها أمام الكومس افة الوثائ التي تم تقد ن الحصول على  م
ك    )www.comcec.org (الموقع اإللكتروني للكومس

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