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 مذكرة تفسيرية 

 
 من مجموعة أنشطته برنامج في التجارة، نميةتالجهاز المكلف ب التجارة، لتنمية اإلسالمي المركز أدرج

 الفاعلين سلوك منها في إطار تحليل بعضال ندرجيحيث  التجارة؛النهوض ب حول تدور التي اإلجراءات
 دراساتو  اإلسالمية البينية التجارة حول نويالس التقرير) اإلسالمي التعاون لمنظمة البينية التجارة في

 األنشطة إطار في خربعضها اآل يندرج حين في ،..(. وغيرها اإلقليمية االقتصادية التجمعات بشأن
  .التجارية للرفع من المبادالت الترويجية

 تأثير ولها مهمة مكانة، تحتل المعارض العامة والمتخصصة الخارجية التجارة تشجيع تدابير بين ومن
 ملمنتجاته للترويجملتقيات بالنسبة للفاعلين االقتصاديين  وتشكل واالستثمار التجارة تنمية على إيجابي
 .األعمال رجال بين شراكات إلقامة وفرصة هموخدمات

دراكا  قد أشارت  اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدولفإن  الترويجية، الوسيلة هذه أهميةب امنه وا 
التي  والتجاري والفني االقتصادي للتعاون العامة االتفاقيةمنها  السيماو  الرسمية، الوثائق من عديدال فيلها 

 :يلي ما على 10 تهاماد في نصت

 منتجاتها وتسويق عرض بهدف العامة والمتخصصة المعارض لتنظيم األعضاء الدول تسعى سوف"
 الدولية واألسواق المعارض في للمشاركة سعىت سوف فإنها وبالمثل،. األخرى الدول أسواق في وخدماتها

فيما  التجارة تنمية فرص من الرفعو  منتجاتهاتها على الترويج لمساعدل األعضاء الدول في تنظم التي
 ."بينها

 القرارات إطارفي  يندرج( TFOIC) اإلسالمية الدول في فإن تنظيم المعرض التجاري الصدد، هذا فيو 
 وزراء مجالس أو اإلسالمية القمة مؤتمرات قبل من االقتصادي التعاون لمجا في المعتمدة والتوصيات

 والتجاري االقتصادي للتعاون الدائمة اللجنة صادقت السياق، هذا فيو . اإلسالمي التعاون منظمة خارجية
 التجاري المعرض تنظيمإلى  اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول يدعو قرارعلى ( الكومسيك)

 .األعضاء الدول إحدى في عامين كل اإلسالمية بلدانال في

 أجل من تفكير جدي موضوعيشكل  لم اإلسالمية للدول التجارية المعارضتنظيم  أن يالحظ ذلك، ومع
 تعريف أيتطويره كما لم يحظى ب يساهم في قانوني إطارب اإلسالمية الدول في التجاري المعرض إحاطة
 .محدد تمويل أي أو ل اإلسالميةالدو  مستوى على الهياكل لتنسيق

وكل المبادرات المتعلقة بتنظيم المعرض التجاري كانت لحد اآلن من اقتراح المركز اإلسالمي لتنمية 
 .المضيف البلدمع  مقي  التجارة بالتعاون ال
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دراكا  التجارة ةلتنمي اإلسالمي المركز دمق اإلسالمية،ية بينال تجارةلل الترويجية الوسيلة هذه أهميةب منه وا 
 ،2001أكتوبر  21 إلى 18 من الفترة في نبولتم انعقادها بإسط التي للكومسيك السابعة عشرة الدورة إلى

مع  ،المعرض التجاري وفقهينظم  أنينبغي  الذي اإلطار فيه حددي النظام األساسي للمعرض مشروع
أن  شأنها من التي المطلوبة لمعلوماتا مع تنفيذها ينبغي التي واآلليات اتباعها، الواجب اإلجراءات تحديد
 .األعضاء الدول مشاركة تسهل

ت اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي أوص مشروع النظام األساسي للمعرض، على ااطالعه وبعد
أجل  خالل بآرائها حوله ءباإلدال اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء لدولا (الكومسيكوالتجاري )

المركز اإلسالمي  عقدسيوبعدها . معرضاألساسي لل نظامال مشروعا بإخطاره دبع أشهر ثالثة أقصاه
 .بإتمام هذا المشروع المكلف الخبراء لفريق ااجتماعلتنمية التجارة 

يومي  اجتماعا التجارة لتنمية اإلسالمي المركزعقد  األعضاء، الدولآراء و  مالحظاتوأخذا بعين االعتبار 
 الداخلي النظام مشروع على األخيرة اللمسات وضع خالله تم بيضاء،ال الدارب 2002 مارس 27و 26

التجارة هذا  لتنمية اإلسالمي المركز قدمو . اإلسالمي التعاون منظمةل اإلسالمي التجاري للمعرض
 أكتوبر 25 إلى 22 من الفترة في إسطنبولها بعقدتم  التي للكومسيك المشروع إلى الدورة الثامنة عشرة

 منظمة في األعضاء الدول توزيعه على الكومسيك سكرتارية من وطلبت التي صادقت عليه 2002
 .ا المشروعهذ تنفيذ المركز من توطلب اإلسالمي التعاون

 في األعضاء الدول بين والتجاري االقتصادي التعاون تعزيز إلى الرامية الصلة ذات القرارات بموجبو 
 للتعاون الدائمة للجنة الثامنة عشرة الدورةالصادرة عن  راراتللق وتنفيذا اإلسالمي، التعاون منظمة

 اإلسالميةللدول  التجاري المعرضيتم تنظيم  المسألة، هذه بشأن( الكومسيك) والتجاري االقتصادي
(TFOIC ) المضيف البلد مع بالتعاون التجارة، لتنمية اإلسالمي المركز قبل من سنتين كلمرة 

 .تخصصه مجال في كل األعضاء، دولال في المعنية والمنظمات
 :دهاا األ

 :فيما يلي للمعرض الرئيسية األهداف تتمثل

 ؛اإلسالمية الدول بين والتجاري االقتصادي التعاون تطوير .1
 ؛اإلسالمية للبلدان االقتصادية اتياإلمكانالتعريف ب .2
 ؛اإلسالمية الدول بين بالتجارة المتعلقة واالستثمارات التجارة تنمية في ملموس بشكل المساهمة .3
 ؛اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول وخدمات لمنتجاتالترويج  .4
 التعاون منظمة في األعضاء الدول في االقتصاديين الفاعلين بين المباشرة االتصاالت تسهيل .5

 ؛اإلسالمي
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 اونالتع منظمة في األعضاء الدول في االقتصاديين الفاعلين بين الشراكة تطوير في المساهمة .6
 ؛اإلسالمي

 ؛اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول االقتصادي التكامل تطوير .7
 بين هامة تسويقية أدوات تشكل التي التجارية، والمؤتمرات المعارض لتطوير جهد أي ادخار عدم .8

 .اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول
 :المنظمون

 الثامنة عشرة الدورة قبلبتنظيم المعرض من  تكليفهالذي تم  ،التجارة تنميةالمركز اإلسالمي ل 
 (.الكومسيك) والتجاري االقتصادي للتعاون الدائمة للجنة

 هيئة  عينت التي...(  االقتصاد،&  التجارة وزارة) المعنية الوطنية بالهيئة ممثال المضيف، البلد
 تنظيممية التجارة في ا للمركز اإلسالمي لتنشريكو  اتصال نقطة لتكون المعارض نظيممكلفة بت
 .التظاهرة

 ومن ،الصدد هذا فيو . المشاركة من كبيرة نسبة سجلت لمعرضل المختلفة الدورات أن إلى اإلشارة وتجدر
 المعرض مختلف دورات في االقتصاديين والفاعلين األعضاء الدول قبل منفعالة  مشاركة ضمان أجل

يطلب  أن يتشرف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة مي،اإلسال التعاون منظمةللدول األعضاء في  التجاري
 لنظرالتكرم با (لكومسيكمن الدورة الوزارية الثانية والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )ا

 خالل من اإلسالمي التعاون منظمة للدول األعضاء في التجاري للمعرض الداخلي النظام تعديل في
 :فيها ما يلي يحدد 2 المادة في جديدة فقرة إضافة

 لشروطا متخصص معرضأي  أو اإلسالمي التجاري المعرض الستضافةمترشح  بلد ن تتوفر في أيأ
 :التالية

  دولية؛ معاييرب المعارض لتنظيممخصصة على مساحة  المحدد المكانأن يتوفر 
  تجربة على( المضيف دالبل في المعارض تنظيمب المكلفة) تنظيمال فيالشريكة  الشركةأن تتوفر 

 الدولية؛ المعارض تنظيم مجال في قوية
 تمويل؛لل سليمةمصادر على  لشركةأن تتوفر ا 
 منتظمةطيران  رحالتعلى  المختارة المدينةتتوفر  أن. 

 قبلمن  متخصصةالمعارض ال وأ اإلسالمي التجاري المعرض ستضافةالترشيح ال طلباتوتتم دراسة 
 .لمركز اإلسالمي لتنمية التجارةا برئاسة" ختياراال لجنة"


