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 األصـل: باإلنجليزية

 
 مشروع برنامج عمل

 اجتماع كبار المسؤولين

 في دورة الكومسيك الثامنة والثالثين

 (2022نوفمبر  29-26)إسطنبول، 

 

 )اإلثنين( 2022نوفمبر  26

 

 جلسة العمل األولى   09.00

  

 :  افتتاح الجلسة واعتماد جدول األعمال 1المادة 

 

 استراتيجية الكومسيك وتنفيذها:  تقرير عن 2المادة  

 : البرنامج التنفيذي2025 –:  تنفيذ برنامج منظمة التعاون اإلسالمي 3المادة  

 

: التطورات االقتصادية العالمية مع إشارة خاصة إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 4المادة 

 )بند جدول األعمال:

 

 استراحة قهوة     11.00-11.15

 

 : التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي 5المادة  11.15

 

12.45             

 

12.45-14.00 

 نهاية الجلسة

 

 الغداء

 

 جلسة العمل الثانية   14.00

 

 :  تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون اإلقتصادي6المادة 

 

 :  تعميق التعاون المالي7المادة 

 

 النقل واالتصاالت:  تحسين 8المادة 

 

 استراحة قهوة  16.00-16.15

 

 

16.15 

 

 : تطوير مستدام وتنافسي لقطاع السياحة9المادة 

 

 : زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على استمرارية األمن الغذائي10المادة 
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 :  التخفيف من حدة الفقر11المادة 

 

 :  التعاون في التحول الرقمي12المادة 

 

: تبادل اآلراء حول "تقديم المساعدة االجتماعية والتمكين االجتماعي واالقتصادي بشكٍل فعاٍل في 13المادة  

 "19-ضوء جائحة كوفيد

 

 : موعد انعقاد دورة الكومسيك التاسعة والثالثين14المادة 

 

 : أية أعمال أخرى15المادة  

 

 نهاية الجلسة 18.00

 

 الصياغةاجتماع لجنة  22.00-24.00

 

  

 

 

 )األحد( 2022نوفمبر  27

 

 اعتماد مشاريع القرارات  15.30-16.30

 )لعرضها على الجلسة الوزارية( 
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 مشروع البرنامج

 حفل افتتاح

 موعد انعقاد الدورة الثامنة والثالثين للكومسيك 

 (2022نوفمبر  28)إسطنبول، 

 )اإلثنين( 2022نوفمبر  28

 حفل االفتتاح الوزاري  11.00
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 مشروع البرنامج 

 جلسة العمل الوزاري 

 في دورة الكومسيك الثامنة والثالثين

 (2022نوفمبر  28)إسطنبول، 

 )اإلثنين( 2022نوفمبر  28

 افتتاح جلسة العمل الوزاري 14:30

 اعتماد جدول األعمال  -

 مداخلة من رئيس اجتماع كبار المسؤولين  -

 

 

اآلراء حول "تقديم المساعدة االجتماعية والتمكين االجتماعي واالقتصادي بشكٍل فعاٍل في ضوء جائحة تبادل  14:40

 "19-كوفيد

  

 أ. د. حبيب أحمد المتحدث الرئيسي:  -

 

 مناقشة عامة )جلسة اإلشراف( -

 الرئيس: معالي السيد فؤاد أوقطاي

 نائب رئيس الجمهورية التركية 

 استراحة قهوة      16.30-16.45

تبادل اآلراء حول "تقديم المساعدة االجتماعية والتمكين االجتماعي واالقتصادي بشكٍل فعاٍل في ضوء جائحة   16:45

 "19-كوفيد

 مناقشة عامة )تابع( -

 الرئيس: معالي السيد فؤاد أوقطاي

 نائب رئيس الجمهورية التركية 

 نهاية الجلسة  18.00

 اء رسمي عش 20:00
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 مشروع البرنامج 

 الجلسة الختامية 

 موعد انعقاد الدورة الثامنة والثالثين للكومسيك 

 (2022نوفمبر  29)إسطنبول، 

 )الثالثاء(  2022نوفمبر  29

 

 دخول معالي السيد فؤاد أوقطاي نائب رئيس الجمهورية التركية إلى قاعة المؤتمرات 16.00

 جلسة التصوير للصحافة 16.05

 افتتاح الجلسة من قبل معالي السيد د. فؤاد أوقطاي، نائب رئيس الجمهورية التركية  16.08

عرض مشروع قرارات دورة الكومسيك الثامنة والثالثين من قبل المقرر، رئيس وفد جمهورية باكستان  16.10

 اإلسالمية

 اعتماد القرارات 16.15

 توقيع االتفاقيات / حفل توزيع الجوائز )إذا طلب ذلك(  16.20

 بيان ممثل منظمة التعاون اإلسالمي 16.25

 البيان نيابة عن جميع الدول األعضاء المشاركة 16.30

 كلمة الختام من قبل معالي السيد د. فؤاد أوقطاي، نائب رئيس الجمهورية التركية  16,35

17,00 

 

 نهاية الجلسة الختامية
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 مشروع برنامج األحداث الجانبية

 في دورة الكومسيك الثامنة والثالثين

 

 )األحد( 2022نوفمبر  27

09.30 - 12.30   TPS-OIC( اجتماع لجنة التفاوض التجاريTNC) 

ستناقش لجنة المفاوضات التجارية  .2022( منذ األول من يوليو TPS-OICتم تنفيذ نظام األفضلية التجارية )

(TNC ).القضايا التشغيلية والتحسينات التقنية المحتملة على النظام 

 اجتماع حول "مبادرة / برنامج الكومسيك الرقمي رفيع المستوى" 12.30 - 09.30

سيناقش المشاركون التطورات األخيرة في التحول الرقمي ومجاالت التعاون المحتملة بين الدول األعضاء 

 في منظمة التعاون اإلسالمي.

 

 )الثالثاء( 2022نوفمبر  29

 2022إطالق تقرير منظمة التعاون اإلسالمي لالقتصاد الحالل   00.11 - 00.10

سينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة جلسة خاصة إلطالق تقرير منظمة التعاون اإلسالمي عن االقتصاد 

 .2022الحالل لعام 

 

 الدولي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي / الكومسيكحلقة نقاش حول صندوق االستثمار   12.30 - 11.00

-OICتم تطوير صندوق االستثمار الدولي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي / الكومسيك ضمن نطاق مؤشر 

COMCEC 50 .سيناقش المشاركون كيف يمكن الترويج للصندوق، وتشجيع المستثمرين في  اإلسالمي

 االستثمار في الصندوق. البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على

 

 تسهيل ريادة األعمال الشبابية في مجال التكنولوجيا في منظمة التعاون اإلسالمي 15.30 - 13.30

سيتم تنظيم جلسة خاصة من قبل منتدى شباب منظمة التعاون اإلسالمي ومكتب التحول الرقمي التابع لرئاسة 

ي ريادة األعمال الشبابية والفرص المحتملة، ال سيما في سيشرح المتحدثون عوامل النجاح الرئيسية فتركيا. 

  مجال الرقمنة، للشباب في منظمة التعاون اإلسالمي.

 


