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 عن الكومسيك

 

 

اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(، وقد  1981أسس مؤتمر القمة اإلسالمي املنعقد في مكة املكرمة / الطائف في سنة 

ا. وكانت الكومسيك تعمل على تحسين التعاون االقتصادي ، بانتخاب رئيس الجمهورية التركية رئيًسا له١٩٨٤بدأت أعمالها في مؤتمر القمة اإلسالمي الرابع املنعقد في سنة 

 سنة. 37دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ملدة  57والتجاري فيما بين 

 

قح للكومسيك أثناء نظام األساس ي املنوبغية تعزيز دور الكومسيك في تلبية االحتياجات املتزايدة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تم اعتماد االستراتيجية وال

في مكة املكرمة، باململكة العربية السعودية، وبدأ العمل بهما منذ عام  ٢٠١٢أغسطس  ١٥-١٤انعقاد الدورة غير العادية الرابعة ملؤتمر القمة اإلسالمي، التي انعقدت في 

 . ومن ثم، تسترشد الكومسيك في أنشطتها بهذه اإلستراتيجية. ٢٠١٣

 

دف الكومسيك ة على ذلك، تهدف الكومسيك في األساس إلى مواجهة التحديات االقتصادية التي تواجه األمة اإلسالمية، واإلسهام في جهود التنمية للدول األعضاء. عالو وته

ت املتبعة إيجاد تفاهم مشترك، وكذا تقريب السياساإلى أن تصبح منبًرا للحوارات السياسية يمكن من خالله إنتاج املعرفة ونشرها، وتبادل الخبرات وأفضل املمارسات، و 

صادي والتجاري فيما ن االقتفيما بين الدول األعضاء. وبغية تحقيق هذه الغاية، تضع الكومسيك برامج عمل مشترك، كما تتولى تنسيق األنشطة ومتابعتها لتعزيز التعاو 

 بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  

 

 

 

 رة الكومسيك الثامنة والثالثينحول دو 

 

 

 2022نوفمبر  28؛ يوم اإلثنين 2022( نوفمبر 27-26ستبدأ جلسة الكومسيك الوزارية للدورة الثامنة والثالثين التي يسبقها االجتماع التحضيري لكبار املسؤولين في )

 ورئيس لجنة الكومسيك.بحفل االفتتاح برئاسة معالي السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية 

 

، تحت عنوان "تقديم املساعدة االجتماعية الفعالة والتمكين االجتماعي واالقتصادي في 2022نوفمبر  28ستعقد جلسة التبادل الوزاري لوجهات النظر، بعد ظهر يوم 

 ويحظى الوزراء املشاركون في الجلسة بفرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات مع نظرائهم.". 19-ضوء جائحة كوفيد 

 

م كافة الترتيبات الالزمة نظيسيتاح للوزراء املشاركين في دورة الكومسيك الثامنة والثالثين فرصة إجراء محادثات ثنائية مع نظرائهم. سيتولى مكتب تنسيق الكومسيك ت

مة مسبق  ًا. للطلبات املقدَّ

 

 ة للمشاركين. يهدف هذا الكتيب إلى تقديم معلومات عامة حول الترتيبات املقررة لدورة الكومسيك الثامنة والثالثين، عالوة على بعض املعلومات العملي

 

 

 

 

 

 

 النص األصلي: اإلنجليزية

  

 مشروع جدول أعمال

 والثالثين الثامنة الوزارية الكومسيك دورة 

 (2022نوفمبر  26-29)

 

 .   افتتاح االجتماع واعتماد جدول األعمال 1

 .   تقرير عن استراتيجية الكومسيك وتنفيذها2

 : البرنامج التنفيذي2025 –.   تنفيذ برنامج منظمة التعاون اإلسالمي 3

 التطورات االقتصادية العاملية مع إشارة خاصة إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )بند جدول األعمال:   4

 التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي   5

 .   تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون اإلقتصادي6

 .   تعميق التعاون املالي 7

 الت.   تحسين النقل واالتصا8

 .   تطوير مستدام وتنافس ي لقطاع السياحة 9

 . زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على استمرارية األمن الغذائي 10

 . التخفيف من حدة الفقر11

 . التعاون في التحول الرقمي12

 . تبادل اآلراء حول "تقديم املساعدة االجتماعية والتمكين االجتماعي 13

 "19-كوفيد جائحة ضوء في ال  فع بشكل   واالقتصادي

 . موعد انعقاد دورة الكومسيك التاسعة والثالثين 14

 . أية أعمال أخرى 15

 . اعتماد القرارات 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النص األصلي: اإلنجليزية

  

 مشروع جدول أعمال

 والثالثين الثامنة الوزارية الكومسيك دورة 
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 . اعتماد القرارات 16
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 النص األصلي: اإلنجليزية

  

 

 

 مشروع برنامج

 دورة الكومسيك الثامنة والثالثين

 (2022نوفمبر  29-26)إسطنبول، 

 

 )اإلثنين( 2022نوفمبر  26

 

 اجتماع جلسة عمل كبار املسؤولين    09.00-18.00

 اجتماع لجنة الصياغة    22.00-24.00

 

 )األحد( 2022نوفمبر  27

 

 الوقائع الجانبية    09.30-12.30

 الجلسة الختامية الجتماع كبار املسؤولين    15.30-16.30

 

 )اإلثنين( 2022نوفمبر  28

 

 حفل افتتاح دورة الكومسيك الوزارية الثامنة والثالثين     11.00-12.30

 جلسة العمل الوزارية    14.30-18.00

 عشاء رسمي             20.00

 

 )الثالثاء( 2022نوفمبر  29

  

 الوقائع الجانبية     11.00-15.30

 مراسم اختتام دورة الكومسيك الوزارية الثامنة والثالثين      16.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النص األصلي: اإلنجليزية

  

 

 

 مشروع برنامج

 دورة الكومسيك الثامنة والثالثين

 (2022نوفمبر  29-26)إسطنبول، 

 

 )اإلثنين( 2022نوفمبر  26

 

 اجتماع جلسة عمل كبار املسؤولين    09.00-18.00

 اجتماع لجنة الصياغة    22.00-24.00

 

 )األحد( 2022نوفمبر  27

 

 الوقائع الجانبية    09.30-12.30

 الجلسة الختامية الجتماع كبار املسؤولين    15.30-16.30

 

 )اإلثنين( 2022نوفمبر  28

 

 حفل افتتاح دورة الكومسيك الوزارية الثامنة والثالثين     11.00-12.30

 جلسة العمل الوزارية    14.30-18.00
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 )الثالثاء( 2022نوفمبر  29

  

 الوقائع الجانبية     11.00-15.30

 مراسم اختتام دورة الكومسيك الوزارية الثامنة والثالثين      16.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات عن ترتيبات االجتماع

  

 

 موعد ومكان االجتماع

 

 .2022( نوفمبر 29-26، في )B2ستعقد جميع اجتماعات دورة الكومسيك الثامنة والثالثين في مركز إسطنبول للمؤتمرات، الطابق 

 

 التسجيل 

 

التسجيل املوجود  كون مكتبيرجى من كافة املشاركين الذين أبلغت أسماؤهم إلى اللجنة املنظمة عبر القنوات الدبلوماسية التسجيل في مركز اسطنبول للمؤتمرات.   سي

صباًحا )منتصف  00:00صباًحا إلى الساعة  8:00من الساعة  2022( نوفمبر 29-25في بهو مركز إسطنبول للمؤتمرات وفندق مرمرة تحت تصرف املندوبين في الفترة )

 الليل( يومًيا. 

 

 شارات التعريف وأنظمة الوصول إلى الباب الدوار

 

ن كافة السادة  أمنية، يرجى مسيتم إعداد شارات البطاقات الذكية لجميع املندوبين املسجلين للوصول إليها من خالل بوابات دوارة في مركز إسطنبول للمؤتمرات. ولدواع  

 ملشاركين حمل هذه الشارات في جميع األوقات خالل االجتماعات والنشاطات االجتماعية. ا

 

 ألوان شارات الهوية:

 

 : الوزراء   أحمر

 : أعضاء الوفود أزرق غامق

 : مكتب تنسيق الكومسيك  أخضر

 : الصحافة  األصفر

 : العاملين في املجال الطبي واألمن  اللون الرمادي

 وظفون امل :                     البرتقالي 

 

 اللغات املستخدمة والترجمة الفورية

 

لدورة ونشرها على موقع لرئيسية لسيتم توفير الترجمة الفورية بين اللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية والروسية والتركية خالل جميع الجلسات. سيتم إصدار الوثائق ا

 الفرنسية والعربية( خالل االجتماع.الكومسيك بلغات منظمة التعاون اإلسالمي الثالث )اإلنجليزية و 

 

 املحادثات الثنائية

 

نائية مع نظرائهم. إجراء محادثات ثسيتم توفير غرف لالجتماعات الثنائية وقاعة ملحادثات الوزراء في مركز اسطنبول للمؤتمرات. ويمكن للوزراء املشاركين في هذا االجتماع 

 الترتيبات الالزمة إذا تم تقديم طلبات لذلك في وقت سابق.وسوف يتولى مكتب تنسيق الكومسيك تنظيم جميع 
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 مكاتب سكرتارية

 

 تب أمانة السر للكومسيك في مركز اسطنبول للمؤتمرات.ستكون مكا

 

 مركز الصحافة

 

حفي. وسيقوم ملركز الصسيكون املركز الصحفي في مركز اسطنبول للمؤتمرات. ويمكن لجميع أعضاء الصحافة العاملية واملحلية من حاملي شارات الهوية الوصول الى ا

 شاطات الصحافة.  هذا املركز باالهتمام بجميع األمور املتعلقة بن

 

 الصحافة االعتماد والشارات 

 

فة إلى وسائل ، باإلضايجب على جميع أعضاء الصحافة األجنبية واملحلية الذين يرغبون بتغطية دورة الكومسيك الثامنة والثالثين، واالستفادة من املركز الصحفي

 أعضاء الصحافة املعتمدين يمكنهم الوصول إلى الجلسة واملركز الصحفي. االتصال، أن يكونوا معتمدين من قبل الرئاسة التركية لالتصاالت. فقط

  

. .http://akreditasyon.iletisim.gov.trيجب تقديم طلبات االعتماد الصحفي ، بما في ذلك املصورون ومشغلو آالت التصوير الرسميين ، عبر اإلنترنت على الرابط التالي: 

 بالتوقيت املحلي التركي(.  ١٨:٠٠)حتى الساعة  2022نوفمبر  23يجب تقديم الطلبات في موعد أقصاه 

 

 سيتم إرسال رسالة تأكيد إلكترونية لالعتمادات املستكملة بنجاح إلى املتقدمين. 

طاقات ل للمؤتمرات. يجب أن يتم استالم الشارات شخصيًا عند تقديم بسيتم تسليم الشارات إلى أعضاء الصحافة املعتمدين في املركز الصحفي املوجود في مركز اسطنبو 

د ومكان ت عن مواعيالهوية )جوازات السفر ألعضاء الصحافة الدولية( ونسخ البطاقات الصحفية أو خطابات التفويض املقدمة عبر اإلنترنت. )سيتم تقديم معلوما

 لوقت املناسب(استالم الشارات ملمثلي وسائل اإلعالم املعتمدين في ا

 

 قاعة املؤتمرات الصحفية

 

 ( بخصوص طلباتكم. 00905322554594في مركز إسطنبول للمؤتمرات. يرجى التواصل مع قدير ألتون طوب ) B2قاعة املؤتمرات الصحفية في الطابق 

 

 خدمات االستقبال في املطارات

 

. ولدى وصول الوفود إلى صاالت الوصول الدولي / الداخلي / كبار الزوار باملطار، سيجدون 2022نوفمبر  30نوفمبر إلى  25ستتوفر خدمات الترحيب والوداع للمندوبين من 

، يرجى وظفي الكومسيك في املطار الستقبال الوفودبانتظارهم موظفين من اللجنة املنظمة حاملين الفتات في أيديهم، لنقلهم إلى الفندق. في حالة عدم وجود أي من م

 (.00905356476860التوجه إلى مكتب االستقبال املخصص للكومسيك، املوجود في صالة الوصول باملطار الدولي، أو االتصال بأوزان ليف )هاتف: 

 

، حتى يتسنى ملوظفي الضيافة من استقبالهم 2022نوفمبر  18يرجى من السادة املشاركين إعالم مكتب تنسيق الكومسيك، بأسمائهم وتاريخ وصولهم مقدما في موعد أقصاه 

 إجراء الترتيبات الالزمة.في املطار و 

 

 

 

 النقل

 

 إلى نوفمبر 27 من االجتماع في سيشاركون  الذين للوزراء فقط متاحة املحجوزة السيارات ستكون  .لنقل املطار والفنادق للمندوبين سيكون هناك مجموعة من السيارات

 .2022 نوفمبر 29

 

جيل في ل من مكتب التسسيتم توفير خدمة نقل مكوكية بين فندق مرمرة ومركز إسطنبول للمؤتمرات. يمكن الحصول على بطاقات املعلومات الخاصة بساعات النق

 الفندق ومركز املؤتمرات.

 

 إقامة وفود الدول األعضاء

 

ضو في الفترة دولة عستغطي الكومسيك نفقات اإلقامة والوجبات )باستثناء جميع النفقات األخرى( لثالثة ممثلين )شخص واحد كرئيس للوفد وضيفان آخران( من كل 

لياٍل كاملة( في فندق مرمرة تقسيم. ستغطي الكومسيك  5 - 2022نوفمبر  30تاريخ تسجيل الخروج:  - 2022نوفمبر  25دخول: . )تاريخ تسجيل ال2022نوفمبر  29إلى  25من 

. 2022فمبر نو  29إلى  25فترة من أيًضا نفقات اإلقامة والوجبات )باستثناء جميع النفقات األخرى( ملندوبين اثنين، بما في ذلك رئيس الوفد من كل مراقب ودولة ضيف في ال

لياٍل كاملة( في فندق مرمرة تقسيم. ويتوقع من الوفود االلتزام بحضور جميع  5 - 2022نوفمبر  30تاريخ تسجيل الخروج:  - 2022نوفمبر  25)تاريخ تسجيل الدخول: 

 املتعلقة بمسائل اإلقامة والتسجيل. ( بشأن طلباتكم00905313109130جلسات وفعاليات الكومسيك خالل فترة إقامتهم. يرجى االتصال بسليم أويار )

 

 غرف يكالكومس تغطيمالحظة: إن كان برفقتك شخص آخر وترغب في اإلقامة في غرفة مزدوجة، يرجى العلم بأن الكومسيك لن تتحمل فرق السعر للغرفة املزدوجة. 

 .2022 نوفمبر 29 إلى نوفمبر 26 من الفترة في فقط للوزراء البدالت

 

 تأكيد تذاكر العودة واملغادرة

 

يبات السفر، ل ترتلى أعضاء الوفود االتصال في أسرع وقت ممكن بمكتب االستعالمات املوجود في مركز اسطنبول للمؤتمرات لتأكيد حجوزات العودة. ولغرض تسهيع

                                                                                             يرجى من املشاركين ملء استمارات رحالت املغادرة وتسليمها إلى املكتب املذكور أعاله.                                  
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 عناوين مفيدة

 

 

 مكتب تنسيق الكومسيك

 

Necatibey Cad .No:110/A 

06100 Ankara / TÜRKİYE 

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

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

 comcec@comcec.orgالبريد الإللكتروني: 

 www.comcec.orgالويب: 

 

 

 قاعة االجتماع

 

 مركز اسطنبول للمؤتمرات

Taşkışla Cad  .34367  Harbiye-Şişli 

İstanbul / TÜRKİYE 

Web: www.iccistanbul.com 

 

 

 الفندق

 

THE MARMARA TAKSİM HOTEL 

Gümüşsuyu, Taksim Myd 

Taksim/İSTANBUL 

Tel: +90 (212) 334 83 00 

Fax: +90 (212) 244 05 09 

Web: taksim.themarmarahotels.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعض املعلومات 

 للوفود العملية

 

 املناخ 

 

( درجة مئوية. 12-7لذا يوص ي بجلب معطف ومظلة. متوسط درجات الحرارة في شهر نوفمبر هو )في شهر نوفمبر، يكون الطقس في اسطنبول بصورة عامة ممطًرا وبارًدا. 

 www.meteoroloji.gov.trويمكن اإلطالع على أحدث نشرات جوية ملدينة اسطنبول على املوقع اإللكتروني: 

 

  الصالة مواقيت

 

 فيما يلي مواقيت الصالة في اسطنبول خالل االجتماع: 

 

      

 العشاء املغرب العصر الشروق الفجر الفجر التاريخ

 18:43 17:40 15:20 12:51 08:02 06:59 نوفمبر 25

 18:43 17:40 15:19 12:51 08:03 07:00 نوفمبر 26

 18:42 17:39 15:19 12:52 08:04 07:01 نوفمبر 27

 18:42 17:39 15:19 12:52 08:05 07:02 نوفمبر 28

 18:42 17:38 15:18 12:52 08:06 07:03 نوفمبر 29

 18:41 17:38 15:18 12:53 08:07 07:04 نوفمبر 30

 

 

 التوقيت املحلي

 

 يتقدم توقيت تركيا على غرينتش بثالث ساعات.  

 

 التيار الكهربائي 

 

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

 

أو مراجعة القنصليات التركية في بالدهم )ان وجدت( للحصول على تأشيرات الدخول إلى  www.evisa.gov.trيرجى من جميع املشاركين الدخول إلى املوقع اإللكتروني 

 الدخول في مطار أتاتورك الدولي باسطنبول.تركيا. أما فيما يتعلق باملشاركين القادمين من بالد التوجد فيها قنصليات تركية، فسوف تصدر لهم تأشيرة 

 

 املتطلبات الصحية

 

 ال يتعين على الزوار القادمين إلى تركيا إبراز أي شهادات تطعيم بشرط أال يكونوا قادمين من بلدان توجد فيها أمراض وبائية.

  

 والصرافة العملة

  

. ويمكن صرف العمالت القابلة للتحويل في www.tcmb.gov.trوني للبنك املركزي للجمهورية التركية؛ ويمكن اإلطالع على أحدث قيمة لسعر الصرف على املوقع اإللكتر

 ا. يرة في تركياملطار والفنادق ومكاتب الصرافة وجميع البنوك وفقا ألسعار الصرف الحالية املعلنة يومًيا. تستعمل بطاقات االئتمان الدولية بصورة كب

 

 عناوين البعثات الدبلوماسية

 

 list?clickedId=3-http://cd.mfa.gov.tr/mission/missionترد معلومات االتصال الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية في تركيا على البوابة الدبلوماسية، 

 

 

 نظام الوثائق اإللكترونية )ملف الوثائق(

 

فود. ويمكن م في مكاتب رؤساء الو خالل االجتماع، يمكن االطالع على ملف الوثائق وفًقا لبنود جدول األعمال املفصل باستخدام األجهزة اللوحية )آيباد(، املعدة لالستخدا

ل خالل االجتماع على العناوين املذكو   رة أعاله.لباقي أعضاء الوفود أن يتابعوا نفس الوثائق من خالل الرابط املُفعَّ

 

 وثائق دورة الكومسيك الثامنة والثالثين

 

ا. وُينصح الوفود توافره ستكون جميع الوثائق املُعدة لدورة الكومسيك الثامنة والثالثين على املوقع اإللكتروني الخاص بالكومسيك. وسوف يتم تحديث الوثائق لدى

 الية:باالطالع على هذه التحديثات بانتظام من خالل العناوين الت

 

 /reports-and-documents-electronic-th-https://www.comcec.org/38:   اللغة اإلنجليزية

 /electroniques-rapports-et-documents-eme-https://www.comcec.org/fr/38:    اللغة الفرنسية

 /reports-and-documents-electronic-th-https://www.comcec.org/ar/38:     اللغة العربية

 /raporlar-ve-belge-elektronik-oturumu-bakanlar-38-https://www.comcec.org/tr/isedak:   اللغة التركية

 

 

 

 

 نشرات الكومسيك

 

 .ebook.comcec.orgتتوافر نشرات الكومسيك وتقارير االجتماعات السابقة في صورة كتب إلكترونية كاملة على املوقع التالي: 

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

sessions-ministerial-history/comcechttps://www.comcec.org//. 

 

 




