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 باإلنجليزية: األصل
 

 تقرير االجتماع الحادي والعشرين للجنة الدورة
 (2102تشرين األول /أكتوبر 7إسطنبول، )

 
، 1011تشرين األول / أكتوبر 7يوم  ن للجنة الدورة التابعة للكومسيكانعقد االجتماع الحادي والعشري .1

 .والعشرين للكومسيك ةقبل انعقاد الدورة الثامن
 
 .متين إيكر، المدير العام لمكتب تنسيق الكومسيك. م /االجتماع السيدوقد َتَرأَّس  .1
 
إلى جانب األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، حضر االجتماع  .3

 :المؤسسات التالية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 (مركز أنقرة)للدول اإلسالمية  مركز البحوث اإلحصائية، واالقتصادية، واالجتماعية والتدريب 
 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
 والزراعة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة 
 معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية 
 الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا 

ها صاحبة مشروعات التعاون صفو ، بوالماليزية كما حضر االجتماع أيضًا بعض المؤسسات التركية
 .المقترحة التابعة للكومسيك

 
 :وقد وافق االجتماع على النظر في البنود التالية من جدول األعمال .4
 استعراض مشروعات التعاون المقترحة في إطار الكومسيك 
  استعراض قائمة األنشطة للمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي التي تعمل في مجال

تشرين األول /أكتوبر إلى 1011تشرين األول /االقتصاد تحت رعاية الكومسيك للفترة من أكتوبر
1013  

 ما يستجد من أعمال 
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التي اتخذها  ى القرارات، وأكد علع مكتب تنسيق الكومسيك لجنة الدورة على خلفية المشروعاتأطلَ  .5
 .الدورةللجنة  االجتماع السابق

 
علمًا بأحدث التطورات المتعلقة بكل  جتماعاالعقب إطالع اللجنة، أحاط أصحاب المشروعات  .6

 .مشروع على حدة
 
 :، وافق االجتماع على ما يليبعد المناقشة .7

منظمة  يالدول األعضاء ف يختراع فبين مكاتب براءات االالتعاون الفني "فيما يتعلق بمشروع  -
بالتواريخ الجديدة التي اقترحها المعهد التركي لبراءات  علما  اللجنة  أخذت، "التعاون اإلسالمي

تشرين /نوفمبر 9-8في " سياسات الملكية الصناعية"الستضافة ورشة العمل حول  االختراع
المركز اإلسالمي  إلى به الذي تقدمت الطلبت اللجنة على وأكد. في أنقرة، بتركيا 1011 الثاني

منسق المشروع، للتواصل مع مكتب براءات االختراع المغربي بغية تحديد  لتنمية التجارة، بوصفة
التي من المخطط انعقادها في المغرب في " االبتكار والترويج"موعدًا النعقاد ورشة العمل حول 

 .للمشروع بوصفها المرحلة النهائية ،1013
اللجنة  طلبت، "إنشاء شبكة حدائق ومحميات عابرة للحدود في غرب أفريقيا"فيما يتعلق بمشروع  -

منسقي المشروع تقديم خطة عمل مفصلة لمكتب تنسيق الكومسيك قبل انعقاد /من أصحاب
، وذلك عقب إطالعه بأحدث المستجدات االجتماع التالي للجنة الدورة بفترة ال تتجاوز شهرًا واحداً 

 .التي طرأت
إنشاء اتحاد المؤسسات "و ،"إنشاء اتحاد المؤسسات اإلسالمية للنقل البري"مشروعي فيما يتعلق ب -

، دمج اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا المشروعين معًا ليصبحا "اإلسالمية للنقل الجوي
مشروع واحد، وذلك تماشيًا مع ، وقدم النسخة المدمجة للمشروع على شكل مشروعًا واحداً 

 علما  اللجنة  أخذتوقد . ليها االجتماع السابق للجنة الدورةالصلة التي خلص إالتوصيات ذات 
" القطاع الخاص في قطاع النقل ورشة العمل حول تعزيز التعاون والشراكة بين ممثلي"بمشروع 

 اللجنة من المؤسسات طلبتكما  .استمارة ملف المشروعات الخاصة بهالذي تم مراجعته، وكذا 
ي ملف المشروعات التاإلسالمي إبداء آرائها حول استمارة التابعة لمنظمة التعاون  ذات الصلة
 . في غضون شهرين على حد أقصى مكتب تنسيق الكومسيكإلى  اتم مراجعته
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إنشاء بوابة إلكترونية نشطة لألسواق تختص بالتعامالت بين المؤسسات "فيما يتعلق بمشروع  -
التي واستمارة ملف المشروعات  ،بكل من دراسة الجدوى علما  اللجنة  أخذت،"التجارية للكومسيك

التابعة  ذات الصلة اللجنة من المؤسسات طلبت، وقدمها اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا
 إلى لمنظمة التعاون اإلسالمي إبداء آرائها حول استمارة ملف المشروعات التي تم مراجعتها

 .حد أقصىب في غضون شهرين مكتب تنسيق الكومسيك
 علما  اللجنة  أخذت، "التعاون الفني في مجال قانون وسياسة المنافسة"بخصوص مشروع  -

تقديم  من الهيئة طلبت، بالتعاون مع مركز أنقرة، والهيئة التركية للمنافسةه تباالستبيان الذي أعد
بفترة ال تتجاوز خطة العمل لمكتب تنسيق الكومسيك قبل انعقاد االجتماع التالي للجنة الدورة 

وقد تم تكليف مركز أنقرة ليكون منسق المشروع وذلك باإلضافة إلى المركز .شهرًا واحداً 
 .اإلسالمي لتنمية التجارة، المنسق الحالي للمشروع

، بورسودان-مشروع خط سكك حديد داكارب ةالخاص اتاللجنة استمارة ملف المشروع تدارست -
استكمال األجزاء غير المكتملة من الملف وتسليم منسقي المشروعات /من أصحابلبت طو

إلى مكتب تنسيق الكومسيك خالل شهر واحد  اتاالستمارات الكاملة الخاصة بملف المشروع
 .على األكثر قبل انعقاد االجتماع التالي للجنة الدورة

تكليف تم بخصوص مقترح المشروع الجديد المتعلق بالشباك الواحد لمنظمة التعاون اإلسالمي، -
أخذت اللجنة علمًا باستمارة ملف المشروعات التي قدمتها و  .مركز أنقرة ليكون منسق المشروع
آرائها حول التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي إبداء  ذات الصلة ماليزيا، وطلبت من المؤسسات

 .في موعد أقصاه شهرين مكتب تنسيق الكومسيكاالستمارة إلى 
 
المقرر عقدها  االمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة اللجنة بأنشطته وخطر ممثلأ .8

 .1013تشرين األول /أكتوبر إلى 1011تشرين األول /أكتوبرالفترة من في 
 
 .اختتم االجتماع فاعلياته بتوجيه الشكر لكافة الحضور .9
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 للجنة الدورة قائمة بمقترحات المشروعات

 المشروع مقترح الرقم
/ الدولة 

المؤسسة المقدمة 
 للمقترح

تاريخ تقديم مقترح 
 المنسق المشروع

التعاون الفني بين مكاتب  1
البراءات في الدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي
 تتم) 1998 تركيا

 (1005مراجعته في 

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

إنشاء شبكة حدائق ومحميات  1
تشرين الثاني /نوفمبر غينيا للحدود في غرب أفريقياعابرة 

1005 
مركز /المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

 أنقرة
إنشاء اتحاد المؤسسات  3

 *اإلسالمية للنقل البري
األمانة العامة 
لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي
 1009أيار /مايو

 اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا

إنشاء بوابة إلكترونية نشطة  4
تعامالت بين تختص باللألسواق 

 المؤسسات التجارية للكومسيك

مكتب تنسيق 
 1009أيار /مايو الكومسيك

 

التعاون الفني في مجال قانون  5
 1010أيار /مايو تركيا وسياسة المنافسة 

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة
 مركز أنقرة

 -مشروع خط سكك حديد داكار 6
تشرين األول /أكتوبر السودان بورسودان

1008 
األمانة العامة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي
(لم يتم تقديم استمارات ملف المشروعات)مقترحات المشروعات   

إنشاء اتحاد المؤسسات  1
 *جوياإلسالمية للنقل ال

األمانة العامة لمنظمة 
 1009أيار /مايو التعاون اإلسالمي

 

دماجهما تركيا باستعراض هذين المشروعين  في السلع وتبادل الغرف اتحاد قام*  واحد مشروع كمقترح وا 
 

----------- 
----- 


