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 باالنجليزية: األصل

 

 رــريـقـت
 االجتماع التاسع عشر للجنة الدورة

 (1166تشرين األول / أكتوبر 61اسطنبول، )

 

 

تشرين األول / أكتوبر 11انعقد االجتماع التاسع عشر للجنة الدورة التابعة للكومسيك  يوم  .1
 .، قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين للكومسيك1111

 

 .يكر، المدير العام لمكتب تنسيق الكومسيكإمتين . جتماع السيد موقد َتَرأَّس اال .1

 
إلى جانب األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، حضر االجتماع  .3

 :المؤسسات التالية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 (مركز أنقرة)ول اإلسالمية مركز البحوث اإلحصائية، واالقتصادية، واالجتماعية والتدريب للد 

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

 الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة 

 

كما حضر االجتماع أيضًا بعض المؤسسات التركية، بصفتها صاحبة مشروعات التعاون المقترحة التابعة 
 .للكومسيك

 
 :لبنود التالية من جدول األعمالوقد وافق االجتماع على النظر في ا

 استعراض مشروعات التعاون المقترحة في إطار الكومسيك 

 النظر في مقترحات المشروعات الجديدة 

 ما يستجد من أعمال 

 

، وأعاد توضيح المعايير التي  أطلع مكتب تنسيق الكومسيك لجنة الدورة على خلفية المشروعات .4
 .جل التقييم الفاعل للمشروعاتحددها االجتماع الثامن عشر للجنة من أ
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المشروعات اجتماع لجنة الدورة علمًا بأحدث التطورات  أصحابعقب إطالع اللجنة، أحاط  .5
 .المتعلقة بكل مشروع على حدة

 
 :بعد المناقشة، اتخذ االجتماع القررات التالية .1

كانون /في يناير المقرر عقدها" سياسات الملكية الصناعية"اللجنة باستضافة ورشة العمل حولرحبت 
المعهد التركي لبراءات االختراع النظر في الجمع بين الورشتين  من اللجنةوطلبت . 2102الثاني 

خطار " االبتكار والترويج"وكذا " سياسات الملكية الصناعية" باعتبارهما آخر نشاط من أنشطة المشروع، وا 
 .اللجنة بالنتائج التي خلصا إليها

 
 :لمشروعات التاليةالذي تم إحرازه بالنسبة لاللجنة التقدم استعرضت 

 دراسة البنية األساسية للنقل الجوي والصناعة في البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي  

 بورسودان -مشروع خط سكك حديد داكار  

 إنشاء اتحاد المؤسسات اإلسالمية للنقل الجوي  

  ت بين المؤسسات التجارية للكومسيكتعامالتختص بالإنشاء بوابة إلكترونية نشطة لألسواق  

  في شبكة حدائق ومحميات عابرة للحدود في غرب أفريقياالتنمية السياحية المستدامة 
 

تقديم الوثائق أن يقوموا بتنفيذها على نحو سريع مما يتطلب   اتأصحاب المشروعكافة اللجنة حثت 
 .في أسرع وقت ممكنلجنة الدورة للمشروعات إلى  الالزمة

 
 إنشاء"اللجنة بالعرض الذي قدمه االتحاد التركي للغرف وتبادل السلع لمراجعة المشروع المسمَّى حبت ر 

بهدف تشجيع التعاون الفني بين الدول األعضاء في ميدان " اتحاد المؤسسات اإلسالمية للنقل البري
لسلع تقديم استمارة ملف من اتحاد الغرف وتبادل ا اللجنةطلبت و. النقل، وذلك من منظور متعدد اآلليات

 .المشروعات الجديدة قبل انعقاد اجتماع لجنة الدورة بوقت كاف  
 

المقترح من الهيئة التركية " التعاون الفني في مجال قانون وسياسة المنافسة"اللجنة  بمشروع رحبت 
 .إدراج المشروع على القائمة الحالية المشروعاتقررت للمنافسة ، و

 
" مؤتمر اسطنبول"المقدم من الهيئة التركية للمنافسة الستضافة مؤتمر تحت عنوان  اللجنة بالعرضرحبت 

 .  باكورة لألنشطة بوصفة، في اسطنبول، 1111تشرين الثاني، /نوفمبر 11-11في الفترة ما بين 
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عات إنشاء ُمجم  "اللجنة علمًا بمقترحات المشروعات الجديدة المقدمة من قبل مركز أنقرة، أال وهي أخذت 

إنشاء منبر للطاقة "و" إنشاء سوق الكربون"، و"الطاقة الشمسية في نطاق منظمة التعاون اإلسالمي
إعداد استمارات ملفات المشروعات الخاصة بها، بما يتفق مع الصيغة  مركز أنقرةطلبت من ، و"الخضراء

 .جتماعها العشرين بفترة ال تتجاوز الشهرينالمعيارية، وتسليمها إلى لجنة الدورة قبل انعقاد ا
 

 :أكد االجتماع مجددًا على المعايير التي وضعها االجتماع الثامن عشر للجنة الدورة، أال وهي
أي إضافات على قائمة المشروعات المقدَّمة للجنة الدورة سوف تقتصر على مقترحات  -

 .المشروعات التي يرفق معها استمارة ملف المشروعات
 .أشهر دون تحقيق أي تقدم في قضايا محورية ذات صلة 6م إلغاء المشروعات التي يمر عليها يت -
 .يجب على جميع مالكي المشروعات والمنسقين تقديم برامج عملهم وما يتصل بها من جداول زمنية -
 

اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك تطبيق بعض المعايير األخرى بهدف قياس مدى التقدم طلبت 
 .محرز، وضمان عمل تقييم أفضل، وتقديم ما يتم استخالصه من نتائج لالجتماع المقبل للجنة الدورةال
 
 .اختتم االجتماع أعماله بتوجيه الشكر إلى كافة الحضور .7
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 للجنة الدورة قائمة بمقترحات المشروعات

 (تم تقديم استمارات ملفات المشروعات) مقترحات المشروعات

/ الدولة  عالمشرو  مقترح الرقم
المؤسسة 

 المقدمة للمقترح

تاريخ تقديم 
 المشروعمقترح 

الدول التي أبدت 
 اهتماماً 

 المنسق

التعاون الفني بين مكاتب  1
البراءات في الدول 

األعضاء في منظمة 
 التعاون اإلسالمي

 تتم) 1991 تركيا
مراجعته في 

1115) 

كازاخستان، سوريا، 
المغرب، 

بنجالديش، 
 باكستان، اليمن

المركز اإلسالمي 
 لتنمية التجارة

دراسة البنية األساسية للنقل  1
ات ذات الجوي والصناع

في البلدان األعضاء  الصلة
  بمنظمة التعاون اإلسالمي

تمت ) 1991 تركيا
مراجعته في 

1111) 

 مركز أنقرة 

إنشاء شبكة حدائق  3
ومحميات عابرة للحدود في 

 غرب أفريقيا

 11 غينيا
تشرين /نوفمبر

 1115لثاني ا

بنين، جامبيا، 
غينيا، غينيا 

بيساو، مالي، 
موريتانيا، النيجر، 

السنغال، سيراليون، 
بوركينا فاسو 

 (مراقب)

المركز اإلسالمي 
مركز /لتنمية التجارة

 أنقرة

اتحاد المؤسسات  إنشاء 4
 اإلسالمية للنقل البري

األمانة العامة 
لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

أيار /مايو 11
1119 

إلمارات العربية ا
المتحدة، 

 أفغانستان، األردن

اتحاد الغرف وتبادل 
 السلع في تركيا

إنشاء بوابة إلكترونية نشطة  5
تعامالت تختص باللألسواق 

بين المؤسسات التجارية 

مكتب تنسيق 
 الكومسيك

أيار /مايو 11
1119 

الجمعية التركية  
المستقلة لرجال 

األعمال والصناعة 
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مع الغرفة ( موسياد) للكومسيك
اإلسالمية  للتجارة 
والصناعة، المركز 
اإلسالمي لتنمية 
التجارة، ومكتب 
 تنسيق الكومسيك

التعاون الفني في مجال  1
 قانون وسياسة المنافسة 

أيار /مايو 9 تركيا
1111 

المركز اإلسالمي  
 لتنمية التجارة

 (تقديم استمارة ملف المشروعاتلم يتم ) مقترحات المشروعات 

مشروع خط سكك حديد  1
 بورسودان -داكار

 19 السودان
تشرين /أكتوبر
 1111األول 

بوركينا فاسو، 
الكاميرون، تشاد، 
جيبوتي، جامبيا، 

غينيا، ليبيا، مالي، 
النيجر، نيجيريا، 

السنغال، السودان، 
أوغندا، غينيا 

 بيساو

األمانة العامة 
لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

اتحاد المؤسسات  إنشاء 1
 جويإلسالمية للنقل الا

األمانة العامة 
لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

أيار /مايو 11
1119 

تركيا، السنغال، 
مصر، العراق، 

 أفغانستان

 

 (تتطلب تقديم استمارة ملف المشروعات) الجديدة مقترحات المشروعات 

عات الطاقة إنشاء ُمجم   1
الشمسية في نطاق منظمة 

 التعاون اإلسالمي

 11 ةمركز أنقر 
تشرين /أكتوبر
 1111األول 

  

 11 مركز أنقرة إنشاء سوق الكربون 1
تشرين /أكتوبر
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 1111األول 

منبر الطاقة الخضراء  3
 لمنظمة التعاون اإلسالمي

 11 مركز أنقرة
تشرين /أكتوبر
 1111األول 

  

 

 


