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 تـقـديــــم
 

 باعتبارهاا مفلامسامم  كوومسا(   إلتأسست اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعااون ا 
عناادما تاا   فعلا عمالهااا بلااوم  . وبااد ت اللجناة 1981فا  عااا   لثالاا ساامم  اخاامم ماا تمر الاماة اإل اوزار(ا

. وتنااق  اللجناة 1984سمم  الرابا  فا  عاا  اخت(ار رئ(س جمهور(ة ترو(ا رئ(سا للجنة ف  م تمر الامة اإل
 الاضاا(اوومس(  ، خمم دوراتها السنو(ة، ، السمم لمنظمة التعاون اإل الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 بالمساتجداتمرتبطاة وال  سامملمنظماة التعااون اإل األعضاا  با(ن البلادان الملاتر ذات االهتما  االقتصاد(ة 
ه جد(اادل لتعز(ااز التعاااون االقتصااادي والتجاااري ف(مااا باا(ن هااذ آل(ااات وضاا وتنظاار فاا    ،االقتصاااد(ة العالم(ااة

 البلدان.

 
، بمراجعاة 1984عاا   التا  انعاادت فا ولا  للوومسا(  الادورل األ خمموالت  تأسست  لجنة المتابعة  وتاو  

ة  ـلا  الادورات السنو(اإتوصا(ات والتااد(  التااار(ر وذل  و ،ف  تنل(ذ قرارات الوومس(  إفرازهي ت  ذالتاد  ال
 .ترو(ا ف سنو(ا المتابعة للجنة  وقد عادت االجتماعات   للوومس(  .

 

وفاا للنظا  الداخل  للجنة الوومسا( ، تتاألل لجناة المتابعاة مان الارئ(س وناواس الارئ(س دائا ، ورئا(س الاماة 
لمنظمة التعااون اإلسامم ، وثمثاة  3الفال(ة، والمارر، فضم عن دولة عضو وافدل من وم منطاة جغراف(ة 

 للوومسا(  الثان(اة والثمثاون فا  الادورلتجد(اد اللجناة  قد تا ومن  عضا  الموتس السابق ا(ضا  عضا  للجنة. 
 .2016المنعادل ف  سنة 

 
   الكومسيكالمنبثقة عن للجنة المتابعة  الحاليينقائمة األعضاء 

 
 عضو دائ  ك الرئ(س *الجمهور(ة الترو(ة -

 
 عضو دائ  ك نائس للرئ(س دولة فلسط(ن -

 
 عضو دائ  ك لرئ(سنائس ل         المملوة العرب(ة السعود(ة -

 
 نائس للرئ(س كتمثم المنطاة العرب(ة       قطردولة  -

 
 نائس للرئ(س كتمثم المنطاة اآلس(و(ة    مال(ز(ا  -

 
 نائس للرئ(س كتمثم المنطاة األفر(ا(ة   جابون الجمهور(ة  -

 
 عضو الموتس السابق  الوو(تدولة  -

 
 عضو الموتس السابق اندون(س(ا جمهور(ة  -

 
 عضو الموتس السابق الن(جرجمهور(ة  -

 
 ررالما    سمم(ة جمهور(ة باوستان اإل -

 
 جمهورية تركيا هي أيضا رئيس القمة الحالية* 

 
 .مل(دل وعمل(ة فوم الترت(بات الخاصة باالجتماع وموان انعاادهل  تزو(د الملارو(ن بمعلومات إ هذه المذكرة وتهدل
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 األصل: باإلنجليزية
 

 
 

 روع جدول أعمالمش

 االجتماع الثالث والثالثين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك
 (2017مايو/ أيار،  11-10)أنقرة، 

 

 

 عتماد جدول األعمال إح االجتماع وتافتإ .1

 تقرير عن استراتيجية الكومسيك وتنفيذها .2

 البرنامج التنفيذي: 2025 –اإلسالمي  تعاونتنفيذ برنامج منظمة ال .3

 اإلسالمي تعاونالبينية في دول منظمة ال التجارة .4

 قتصاديدور القطاع الخاص في التعاون اإل عزيزت .5

 تحسين النقل واالتصاالت .6

  قابلة للتنا فس و ةمستدامبصورة سياحة التطوير قطاع  .7

 األمن الغذائي إستمرارية زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على  .8

 التخفيف من حدة الفقر  .9

 ون المالي تعميق التعا .11

لتبادل وجهات النظر بشأن "تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية فيما بين  تحضيراتال .11

 اإلسالمي"تعاون الدول األعضاء بمنظمة ال

 والثالثون للكومسيك  ةالثالث الدورةجدول أعمال مسودة  .12

 أخرى مواضيع .13

 عتماد التقرير إ .14

----



4 

 

 األصل: باإلنجليزية
 

 

 
 

   مشروع برنامج

 المنبثقة عن الكومسيك  والثالثون للجنة المتابعة لثالثا االجتماع

 (2017مايو/ أيار  11-10)أنقرة،  
 

 )الثالثاء،( ) على هامش االجتماع(  2017مايو/ أيار  9
 االجتماع الثالثون للجنة الدورة   10:00

 
 (االربعاء) 2017مايو/ أيار  10

عتماد  االجتماع  افتتاح .1   9:00  جدول األعمالوا 
 استراحة           10:30- 10:15
 عن استراتيجية الكومسيك وتنفيذها تقرير. 2   10:30
 : البرنامج التنفيذي2025 –. تنفيذ برنامج منظمة التعاون اإلسالمي 3          10:55

 . التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي4                11:20
 غداء   12:30
 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي. 5   14:00
 تحسين النقل واالتصاالت. 6   
 تطوير قطاع السياحة بصورة مستدامة وقابلة للتنا فس  . 7   
 . زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على إستمرارية األمن الغذائي8   

 التخفيف من حدة الفقر .9

 استراحة  16:15 –16:00
 . تعميق التعاون المالي10   16:15
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التحضيرات لتبادل وجهات النظر بشأن "تحسين ممرات النقل العابرة  .11

 للحدود الوطنية فيما بين الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"
 جدول أعمال الدورة الثالثة والثالثون للكومسيك  مسودة. 12
 مواضيع أخرى   .13

 اختتام الجلسة المسائية   18:00
 

 يقيمها السيد لطفي الوان وزير التنمية  بالجمهورية التركية  مأدبة عشاء            20:00
 ورئيس لجنة  المتابعة                                           

 
 اجتماع لجنة الصياغة  24:00 -22:00 
 

 ( الخميس) 2017مايو/ أيار  11
 الجلسة الختامية   16:00

  اعتماد التقرير .14

 اختتام االجتماع   17:00
 

 
 
 

---------- 

----- 
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 معلومات حول الترتيبات الخاصة باالجتماع
 
 

 تاريخ ومكان عقد االجتماع -
 
 
 

   .ل(راتونف  فندق ، 2017ما(و/آ(ار  11 -10  ف   المتابعة  للجنة الثمثونو لثال ا (عاد االجتماع   
 

 
 
 

 

 

 خدمات  االستقبال  بالمطار   -
 
 

 .2017 / آ(ار ما(و 12 -8للترل ا   للوفود خممس(ت  توف(ر خدمات االستابام والمغادرل      
 
 

 

عنااد وصااوم الوفااود إلاا  صاااالت الوصااوم الاادول  / الااداخل  / وبااار الاازوار بالمطااار، ساا(جدون فاا  
ظل(ن ماان اللجنااة التنظ(م(ااة، فااامل(ن الفتااات فاا   (ااد(ه ، لااناله  إلاا  اللناادق. فاا  فالااة عااد  انتظاااره  مااو

وجااود  ي ماان مااوظل  الوومساا(  فاا  المطااار السااتابام الوفااود، برجااا  التوجاا  إلاا  موتااس الترف(ااس 
المخصص للوومس( ، الموجاود فا  صاالة الوصاوم بالمطاار الادول ،   و  تصام ممثام  و موتاس تنظا(  

تنس(ق للوومس(   و موتس     40 11 646 534 90 00:رق  الهاتل الس(د باطوخان ق(صا،  ك الم تمر
     23 47 695 532 90 00رق  الهاتل :الس(د اورخان  اوزطالا(ن   ك
 

ماا(و /  8تاار(    قبام  ف  جداوم الرفمت بالوصوم ال  اسطنبوم ا(ودالذ(ن  لزمته  وبالنسبة للوفود ال
موتاس تنسا(ق الوومسا(   باببم  لار(طة  ن (اوماوا(ضا استاباله  فا  المطاار  (ت   ، فسول 2017ا(ار 

 بذل  مادما.
 

(رجاا  ماان السااادل الملااارو(ن إرسااام اسااتمارات التسااج(م لموتااس تنساا(ق الوومساا( ،  و موتااس التنظاا( ، 
ا(اا  مان  جام ال 2017ما(و/ (اار  2بف(  ُ(وضح ف(هاا االسا ، ومواع(اد السالر، وذلا  فا  موعاد  قصااه 

 بالترت(بات المزمة.
 

 
 
 
 
 

 و مكتب معلومات االنتقاالت  -
 

 .مجموعة من الس(ارات للملارو(ن عن التفو(مت فندق المطار س(وون هنا    
 

 

 لالتسجي -
 

مااة عباار الانااوات الدبلوماساا(ة  ظ(رجاا  ماان وافااة الملااارو(ن كالااذ(ن  بلغاات  سااما ه   إلاا  اللجنااة المن   
 بانارل.ون ل(راتالتسج(م ف  فندق 

 

 
 

 

 

 يةاإلقامة الفندق  -
 

تغطي الكومسيك نفقات اإلقامة والوجبات )دون أية مصاريف أخرى( لمندوبين اثنين عن كل سوف 
مايو/ أيار،  11-9دولة من الدول األعضاء المدعوة، بما في ذلك رئيس الوفد، وذلك في الفترة من 

، 2017مايو/ أيار  12، تاريخ المغادرة: 2017مايو/ أيار  9)تاريخ الوصول إلى الفندق:  2017
نفقات اإلقامة والوجبات )دون أية كما ستغطي الكومسيك  لياٍل( في فندق شيراتون أنقرة. 3لمدة 
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مصاريف أخرى( لمشارك واحد من كل مؤسسة دولية مدعوة لحضور االجتماع في نفس الفندق. وقد 
 ق على نفقتهم الخاصة.يرغب سائر أعضاء الوفود في البقاء في نفس الفند

 

ُيرجی من جميع المشارکين إبالغ مکتب تنسيق الکومسيك و / أو مکتب التنظيم )انظر العناوين و 
 لحجز الفندق واتخاذ الترتيبات الالزمة الستقبال الوفود. 2017 ريامايو/ا 2 المفيدة( في موعد أقصاه 

 

في غرفة مزدوجة، يُرجى العلم بأن  إذا كنت تصطحب شخًصا إضافيًا وترغب في اإلقامة مالحظة:
 الكومسيك لن تتحمل فرق السعر للغرفة المزدوجة.

 

 
 

 

 

 شارات الهوية -
 
 

صدار شارات الهوية لكافة الوفود المسججلة. ويرججى مجن كافجة السجادة المشجاركين حمجل هجذه الشجارات إسيتم 
 ومأدبة عشاء رسميةوقات خالل االجتماعات في جميع األ

 
 
 

 

 نقل المكتب  -
 

لفتجرة مجا فجي افجي خدمجة المشجاركين انقجرة شجيراتون  الموجود في صجالة االسجتقبال بفنجدقالنقل سيكون مكتب 
 .2017 أيارمايو/   12 - 9بين  

 
 

 

 المركز الصحفي -
 

 

 مججن حججامليعضججاء الصججحافة العالميجة والمحليججة أسجيكون المركججز الصججحفي فجي نفججس الفنججدق. ويمكججن لكافجة 
مجججور المتعلقجججة لجججى المركجججز الصجججحفي.  وسجججيقوم هجججذا المركجججز باالهتمجججام بكافجججة األإشجججارات الهويجججة الوصجججول 

 .بنشاطات الصحافة
 

 

 

 

 

 مركز اإلنترنت -
 

 

  ثنا  فترل االجتماع. انارل ل(راتون نترنت ف  خدمة الملارو(ن ف  فندق لإل ا  سول (وون هنا  مروز
 
 

 

 

 مركز التوثيق -
 
 

 التعجاون جتماع باللغات الرسمية لمنظمجة على إنتاج وثائق اال انقرة شيراتون فندق لتوثيق في مركز ا عملسي
 .اإلسالمي

 

 
 في االجتماع والترجمة الفورية ستستخدماللغات التي  -

 
 

 خمم وافة الجلسات. والترو(ة  ل  اللغات العرب(ة واالنجل(ز(ة واللرنس(ةإس(ت  توف(ر الترجمة اللور(ة 
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 هيالت الطبيةالتس -
 
 

المشججاركين. ويرجججى االتصججال  خدمججةفججي  انقججرة شججيراتون فنججدق   سججتكون التسججهيالت الطبيججة الموجججودة فججي
 الحاجة. عندبمكتب االستعالمات 

 

 الصالة مواقيت -
 
 

 االجتماع. فترل خمم انارل  مد(نة الصمل ف  مواق(تف(ما (ل    
 

 لعشاءا المغرب العصر الظهر قالشرو الفجر التاريخ
 21:32 19:58 16:42 12:52 05:34 03:53  08 / مايو

 21:32 19:58 16:42 12:52 05:33 03:52 09مايو / 
 21:33 19:59 16:42 12:52 05:32 03:50   10مايو / 
 21:34 20:00 16:43 12:52 05:31 03:48 11مايو / 
 21:36 20:01 16:43 12:52 05:30 03:47    12مايو / 
       

 

 تأكيد حجز تذاكر العودة والمغادرة -
 

الموججود فجي صجالة االسجتقبال  االسجتعالماتسجرع وقجت ممكجن بمكتجب أاالتصال في  يجب على المشاركين
 ءمججليرجججى مجن المشجاركين  ،لتنظججيم حججز عجودتهم. ولغججرل تسجهيل ترتيبجات السجفر انقجرة شجيراتون بفنجدق 

 عاله.أب المذكور لى المكتإوتسليمها  ،استمارات رحالت المغادرة
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 عناوين مفيدة
 

 مكتب تنسيق الكومسيك -
İSEDAK KOORDİNASYON OFİSİ   

Necatibey Cad. No:110-A Kat :7  
06100 ANKARA / TÜRKİYE 

 

 + 90  ك312ك 294- 57 70   :           اتلوه

 (Mr. Fazıl ALATA) 55 65 727 554 (90):         متحرك

 +  90  ك312ك 294- 57 77   :            فاوس
  comcec @comcec.org :   بر(د إلوترون 

  www.comcec.orgالموق  عل  لبوة االنترنت:

 
 
 

 تنظيم المؤتمر  مكتب -
 

مات ايوينتوكالة   
MAT ETKİNLİK ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ 

Mustafa Kemal Mah. 2141. Cadde Akay Plaza No: 22/15 Çankaya/Ankara 
   +   90  ك312ك     95 84 219:                       اتلوه

   + 90  ك312ك 96 95 219   :                         فاوس

info@matevent.com.tr  :                بر(د إلوترون  

www. matevent.com.tr  :    الموق  عل  لبوة االنترنت 

 

 

  
 الفندق الذي ستعقد فيه اجتماعات المؤتمر-   

 

  SHERATON ANKARA HOTEL 

Noktalı Sok. Kavaklıdere 

06700 ANKARA /TÜRKİYE 

 
   + 90  ك312ك  457 60 00       :         اتلوه

        + 90ك  312ك  457 61 00       :          فاوس
  ankara.reservation@sheraton.com بر(د إلوترون : 

www.sheratonankara.com : لبوة االنترنت الموق  عل    
 

 

mailto:info@matevent.com.tr
http://www.dekongroup.com/
http://www.sheratonankara.com/
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 المفيدة للمشاركين بعض المعلومات
 

 

 المناخ -
 

 و(واون؛ وممطرا بعد الظهر باالوثر(ة  دافئا  بصورل عامة    آ(ار(و / ماف  لهر  انارل (وون الجو ف  
طامع علا  و(موان اال درجاة مئو(اة.  20  فاوالما(و / آ(ار ف  لهر ذل  رجة الفرارل خمم معدم د

  www.mgm.gov.tr:عل  الموق  اإللوترون  انارل  فد  النلرات الجو(ة لمد(نة 
 
 

 
 
 

 

 التوقيت المحلي   -
 

 بساعت(ن .(تاد  توق(ت ترو(ا عل  غر(نت      
 

 

 

 التيار الكهربائي -
 

 (ستخد  الاابس الدائري المزدوج.و دورل. 50ناوس توالت(ار الم ،فولت 220 ترو(االت(ار الوهربائ  ف     
 

 

 

 

 تأشيرات الدخول   -
 

دت  للفصااوم علاا  جاان وإك   (رجاا  ماان السااادل الملااارو(ن مراجعااة الانصاال(ات الترو(ااة فاا  بمدهاا     
توجاد ف(هاا  ما الملاروون الاادمون مان الابمد التا  ال    www.evisa.gov.trل  ترو(ا.إتأل(رات الدخوم 
 و فا  مطاار  تااتور   ،انارل اسان بوغاا با مانح لها  تألا(رل الادخوم فا  مطاارت، فساول قنصل(ات ترو(اة

 .باسطنبوم
 
 
 

 تلزمات الصحيةالمس  -
 

ال (ووناوا قاادم(ن مان بلادان  بلارط  ،براز لاهادات تطعا( بل  ترو(ا ل(سوا مطاالب(ن باإن (ن الزوار الاادمإ
 مراض وبائ(ة. ها بتوجد 

 
 
 ويلحالعملة المتداولة والت  -
 

  لل(ارلا  ساعر صارل   2017 ابر(ام / ن(ساان 25 فا ك   .فا  ترو(اا  الترو(اة  ها  الل(ارل  الناد(اة الوفادل    
و(موان اإلطامع علا   فاد  ق(ماة   ترو(اة، (رلل  3،91  (ورو  1و  3،59   مر(و  دوالر 1هو:  الترو(ة

و(مواان .  www.tcmb.gov.trكلسااعر الصاارل علاا  الموقاا  اإللوتروناا  للبناا  المرواازي للجمهور(ااة الترو(ااة 
ووذل  فا  جم(ا  البناو   مواتس الصرافة، و، اللنادق، وللتفو(م ف  المطار لةة الاابجنب(صرل العممت األ

الدول(ااة  ئتماااناال جنب(ااة التاا  تعلاان (وم(ااا. وتسااتعمم بطاقاااتسااعار الجار(ااة فاا  صاارل العماامت األوفااا لأ
 بصورل واسعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mgm.gov.tr/
http://www.evisa.gov.tr/
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/eng


11 

 

 الهيئات الدبلوماسية
 الكومسيك لجنة المتابعة المنبثقة عنفي  عضاء للدول األ

 تركيافي 
  

            

 
 

 الــعــنــوان                                  البــلـــــد            

 

  .Abdullah Cevdet Sok جمهور(ة اندون(س(ا

 NO: 10   
06680 Çankaya /ANKARA 

 

   438 21 90(312)  90 + 

 

               .İlkbahar Mah 16/609 جمهور(ة الجابون

Oran Çankaya/ANKARA 

 

+90 (312) 492 05 69   

   Reşit Galip Cad.  NO:110 دولة الوو(ت 

G.O.P – ANKARA 

 

 

+90 (312)  445 05 76 

 Mahatma Gandi Caddesi ماليزيا

No:58                   

06700 G.O.P. / ANKARA 

 

47 35 446 (312) 90 + 

  الن(جرجمهور(ة 

 

Mahatma Gandi Caddesi No: 40 

G.O.P – ANKARA 

 

 

+90 (312)  436 10 13 

جمهور(ة باوستان 
    سمم(ة اإل

İran  Cad. No: 37 

Diplomatik Site 

06700 G.O.P / ANKARA  

 

+90 (312)  427 14 10   

 

  Kiliçali sk. No: 5 دولة فلسط(ن

Diplomatik Site 

06450   Oran / ANKARA  

 

 

+90 (312) 490 35 46 

  Bakü sok. No: 6 دولة قطر    

Diplomatik site  

06450  oran / ANKARA  

 

+90 (312)   490 72 74   

            

 العرب(ة المملوة
 السعود(ة

 

Turan Emeksız Sk. No: 6  

06700   G.O.P./  ANKARA 
+90 (312)  468 55 40 

--------- 
 +  (90)الترو(ا :  ملتاح 

 

 

* 
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 على نفقتهم الخاصة نألعضاء الوفود الذين سيقيموبالفنادق البديلة قائمة 
 

 معلومات االتصال من بعض الفنادق البديلة في منطقة كانكايا للمندوبين البقاء على نفقتهم الخاصة وترد أدناه:

 

SHERATON HOTEL    (*****)    

Noktalı Sokak No: 1  06700 Tel :    +90 312 -457 60 00 ة مفردة باإلفطارغرف  270 TL 

Kavaklıdere / ANKARA  Fax:   +90 312 -457 61 00 356 غرفة مزدوجة باإلفطار TL 

    
ANKARA HİLTONSA (*****)                                               

Tahran Cad. No:12 06700 Tel : +90 312- 455 00 00 89 غرفة مفردة باإلفطار EURO 

Kavaklıdere / ANKARA Fax : +90 312- 455 00 55 100 غرفة مزدوجة باإلفطار EURO 

    
SWISS HOTEL (*****)                                               

Yıldızevler Mah. Jose Marti Cad. 2  06660 Tel : +90 312- 409 30 00 95 غرفة مفردة باإلفطار EURO 

Çankaya/ ANKARA Fax : +90 312- 409 33 99  127 غرفة مزدوجة باإلفطار EURO 

    

LİMAK AMBASSADORE HOTEL (****)    

Boğaz Sok. No:19 Tel : +90 312- 428 48 48 64 غرفة مفردة باإلفطار EURO 

Kavaklıdere 06680 ANKARA Fax : +90 312- 428 34 34  77 غرفة مزدوجة باإلفطار EURO 

    
CLASS HOTEL   (****)    

Bestekar  Sok. No:64 06680 Tel : +90-312- 466 18 50 37 غرفة مفردة باإلفطار EURO 

Kavaklıdere  ANKARA Fax : +90 312- 466 99 85  49 غرفة مزدوجة باإلفطار EURO 

    
BEST HOTEL (****)    

Atatürk Bulvarı No: 195 06680 Tel : +90-312- 467 08 08 
 

 EURO 46 غرفة مفردة باإلفطار
 

Kavaklıdere ANKARA Fax: +90-312-467 08 85 57 غرفة مزدوجة باإلفطار EURO 

    
SEĞMEN OTEL (***)    

Büklüm Sokak No:13 Kavaklıdere Tel:   +90 312 417 53 74 35 غرفة مفردة باإلفطار EURO 

ANKARA Fax:  +90 312 417 28 59 44 غرفة مزدوجة باإلفطار EURO 

    
ARGENTUM HOTEL (***)    

Arjantin Cad. Borazan Sokak No:11 Tel:    +90 312 426 46 56 37  غرفة مفردة باإلفطار EURO 

G.O.P / ANKARA Fax:   +90  312 426 56 59 46 غرفة مزدوجة باإلفطار EURO 

    

وفاا  للطلبات وفسس إموان(ة توافر الغرل ندوب(نو سول (ت  تخص(ص هذه الغرل للم  
 

 

 للحجز
 وكالة مات ايوينت

MAT ETKİNLİK ORGANİZASYON TİC. LTD. ŞTİ 

Mustafa Kemal Mah. 2141. Cadde Akay Plaza No: 22/15 Çankaya/Ankara 

   +   90  ك312ك     95 84 219:                       اتلوه
   + 90  ك312ك 96 95 219  :                          فاوس

info@matevent.com.tr  :                بر(د إلوترون  

www. matevent.com.tr     : الموق  عل  لبوة االنترنت 
 

 

  

mailto:info@matevent.com.tr
http://www.dekongroup.com/

