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 باإلنجليزية :األصل

 

 تقرير االجتماع العشرين للجنة الدورة

 (2102يار أ/مايو 8أنقرة، )

 

انعقاد االجتماع  لقب 2112يار أ/مايو 8لكومسيك يوم انعقد االجتماع العشرون للجنة الدورة التابعة ل -1
 .المنبثقة عن الكومسيكللجنة المتابعة  الثامن والعشرين

 .متين إيكر، المدير العام لمكتب تنسيق الكومسيك. وقد َتَرأَّس االجتماع السيد م -2

إلى جانب األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، حضر االجتماع  -3
 :المؤسسات التالية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي

 (مركز أنقرة)ية والتدريب للدول اإلسالمية مركز البحوث اإلحصائية، واالقتصادية، واالجتماع 

 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 
 .الي، وكذا ممثل جمهورية مللكومسيك

 :وقد وافق االجتماع على النظر في البنود التالية من جدول األعمال

 استعراض مشروعات التعاون المقترحة في إطار الكومسيك 
 النظر في مقترحات المشروعات الجديدة 
 ما يستجد من أعمال 

لجنة الدورة على خلفية المشروعات ، وأعاد توضيح المعايير التي حددها  أطلع مكتب تنسيق الكومسيك -4
 .السابق للجنة الدورةاالجتماع 

عقب إطالع اللجنة، أحاط أصحاب المشروعات اجتماع لجنة الدورة علمًا بأحدث التطورات المتعلقة بكل  -5
 .مشروع على حدة

 :رات التاليةابعد المناقشة، اتخذ االجتماع القر  -6
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سياسات "ستضافة ورشة العمل حولال معهد التركي لبراءات االختراعالبالعرض المقدم من  اللجنة رحبت -
في أنقرة بالجمهورية  ،2112 أيلول/سبتمبر 14-13 الفترة من المقرر عقدها في" الملكية الصناعية

للمشروع، التواصل مع  المنسقةالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، باعتباره الجهة  من اللجنة وطلبت التركية، 
المقرر عقده  "االبتكار والترويج"تاريخ انعقاد ورشة العمل حول  لتحديد المكتب المغربي لبراءات االختراع

 . باعتباره آخر نشاط من أنشطة المشروع 2113في المغرب في عام 

األعضاء بمنظمة دراسة البنية األساسية للنقل الجوي والصناعة في البلدان " رفع مشروعاللجنة  قررت -
إبداء أي دولة نظرًا لعدم إحرازه أي تقدم وكذا عدم  ، وذلكتمن قائمة المشروعا "التعاون اإلسالمي

 .هتمام ب اال

اللجنة مستوى راجعت ، "شبكة حدائق ومحميات عابرة للحدود في غرب أفريقياإنشاء "فيما يتعلق بمشروع  -
ع تقديم خطة عمل تفصيلية إلى مكتب تنسيق الكومسيك مالكي المشرو /من منسقيطلبت و التقدم المتحقق، 

 .الدورة في خالل شهر قبل انعقاد االجتماع التالي للجنة

 و ،"إنشاء اتحاد المؤسسات اإلسالمية للنقل البري"اللجنة التقدم الذي تم إحرازه في مشروعات  استعرضت -
 تحاد الغرف وتبادل السلع في تركياا من طلبت، كما "اتحاد المؤسسات اإلسالمية للنقل الجوي إنشاء

استمارة ملف المشروعات على مكتب تنسيق الكومسيك وتقديم  ،مشروع واحدمقترح استعراض المشروعات ك
 .بشهر واحد على األكثر للجنة الدورةالتالي  االجتماعقبل موعد انعقاد 

الت بين المؤسسات التجارية بوابة إلكترونية نشطة لألسواق تختص بالتعامإنشاء "فيما يتعلق بمشروع  -
االنتهاء من مشاوراتها مع اتحاد الغرف وتبادل السلع  اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيكطلبت ، "للكومسيك

في تركيا حول المشروع، وتوزيع االستمارات الخاصة بملفات المشروعات على المؤسسات المعنية، التابعة 
 .لمنظمة التعاون اإلسالمي، في خالل شهر قبل انعقاد االجتماع التالي للجنة الدورة

التعاون الفني "لتي أنجزتها الهيئة التركية للمنافسة بخصوص مشروع لألعمال اتقديرها اللجنة عن أعربت  -
تقييم "بالتوصيات التي خرج بها مؤتمر اسطنبول، بعنوان رحبت و" في مجال قانون وسياسة المنافسة

الذي انعقد في  "في مجال قانون وسياسة المنافسة احتياجات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 طلبتو. ، في اسطنبول بتركيا، باعتباره تدشينا لنشاط المشروع2111تشرين الثاني /برنوفم 21-22

اللجنة من الهيئة التركية للمنافسة تقديم خطة العمل إلى مكتب تنسيق الكومسيك في خالل شهر قبل انعقاد 
 .االجتماع التالي للجنة الدورة

طالبت بور سودان، و –اللجنة االستمارة الخاصة بملف المشروع الخاص بخط سكة حديد داكار  رستادت -
منسقي المشروعات باستكمال األجزاء غير المكتملة من الملف وتسليم االستمارات الكاملة الخاصة /مالكي

اع التالي للجنة بملف المشروع إلى مكتب تنسيق الكومسيك خالل شهر واحد على األكثر قبل انعقاد االجتم
 .الدورة
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 بالنسبة للمقترحات الجديدة للمشروعات

استعرضت اللجنة مقترح المشروع الجديد المقدم من مركز أنقرة وطلبت من  تسليم االستمارات الكاملة  -
 إلى مكتب تنسيق الكومسيك" منبر منظمة التعاون اإلسالمي للطاقة الخضراء"الخاصة بملفات مشروع  

 .قبل انعقاد االجتماع القادم للجنة الدورة بفترة ال تتجاوز الشهر

اطلعت اللجنة على مقترح المشروع الجديد المتعلق بالشباك الواحد لمنظمة التعاون اإلسالمي، الذي تقدم ب   -
ف ممثل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، وطلبت من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة تقديم استمارة مل

 .المشروع قبل انعقاد االجتماع القادم للجنة الدورة بفترة ال تتجاوز الشهر
 

 ما يستجد من أعمال 

وافقت اللجنة على المعايير التي قام بـإعدادها مكتب تنسيق الكومسيك تماشيًا مع القرار ذي الصلة  -
ألفضل لمشروعات لجنة الجتماع لجنة الدورة التاسع عشر بغية قياس التقدم المحرز، وضمان التقييم ا

 .الدورة

 .1يرد بيان بالمعايير في المرفق  -

رحبت اللجنة بالعرض المقدَّم من مكتب تنسيق الكومسيك إلعداد قائمة بأنشطة التعاون االقتصادي  -
والتجاري، والمقرر أن تقوم المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي بتنظيمها تحت مظلة الكومسيك 

إلى مكتب تنسيق  2113من المؤسسات المعنية تقديم األنشطة المخطط تنفيذها خالل عام سنويا، وطلبت 
 .الكومسيك قبل انعقاد االجتماع القادم للجنة الدورة بفترة ال تتجاوز الشهر

 .اختتم االجتماع فعاليات  بتوجي  الشكر لكافة الحضور -7
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 قائمة بمقترحات المشروعات للجنة الدورة
المؤسسة / الدولة  المشروع مقترح الرقم

 المقدمة للمقترح
تاريخ تقديم مقترح 

 المشروع
 المنسق

التعاون الفني بين مكاتب  1
البراءات في الدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي

تمت ) 1998 تركيا
مراجعت  في 

2115) 

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

إنشاء شبكة حدائق ومحميات  2
 للحدود في غرب أفريقياعابرة 

تشرين /نوفمبر غينيا
 2115الثاني 

مركز /المركز اإلسالمي لتنمية التجارة
 أنقرة

إنشاء اتحاد المؤسسات  3
 اإلسالمية للنقل البري

األمانة العامة 
لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

 اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا 2119أيار /مايو

إنشاء بوابة إلكترونية نشطة  4
لألسواق تختص بالتعامالت بين 

 المؤسسات التجارية للكومسيك

مكتب تنسيق 
 الكومسيك

  2119أيار /مايو

التعاون الفني في مجال قانون  5
 وسياسة المنافسة 

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 2111أيار /مايو تركيا

 -مشروع خط سكك حديد داكار 6
 بورسودان

تشرين األول /أكتوبر السودان
2118 

 األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي

 (لم يتم تقديم استمارات ملف المشروعات)مقترحات المشروعات 
إنشاء اتحاد المؤسسات  1

 iاإلسالمية للنقل الجوي
األمانة العامة 

لمنظمة التعاون 
 اإلسالمي

  2119أيار /مايو

 

 
                                                             

i 
 واحد  مشروع كمقترح وإدماجهما شروعينباستعراض هذين الم تركيا في السلع وتبادل الغرف اتحادقوم سوف ي 


