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 نبذة عن التعاون في مجال التجارة

 

  مقدمة .1
 

رفع  تمثل التجارة الدولية حافًزا هاًما للتنمية االقتصادية واالجتماعية. وتشير الدالئل إلى أن تحسين التجارة الدولية في الدول يسهم في
مستوى المعيشة وزيادة االستثمارات وفرص العمل. وترى كثير من الدول أن التجارة الدولية أداة مهمة لتعزيز االندماج مع الدول األخرى 

 ا جعلها تتخذ خطوات هامة تجاه زيادة التبادل التجاري وتحسين البيئة التجارية من خالل مبادرات متعددة األطراف أو إقليمية أو ثنائيةم
 األطراف. 

 
 علىبالمائة.  12.2قدره ، نمت تجارة البضائع الدولية )بالقيمة الدوالرية( بمعدل نمو متوسط 2008و 2000في المدة بين عامي 

. وفي غضون 2012 عام منذ ضعيفة كانت أنها إال ،العالمية األزمة أعقاب في بسرعة العالمية التجارة انتعاش من الرغم
بالمائة في عام  12.6بعد حدوث االنخفاض الحاد بنسبة  2016بالمائة في عام  3ذلك، انخفضت التجارة العالمية بنسبة 

 .2017بالمائة في عام  10.2زيادة بنسبة  . ومع ذلك، أظهر حجم التجارة في العالم2015
 ( 2017: الصادرات والواردات العالمية )1الشكل 

 
 المصدر: صندوق النقد الدولي، توجهات إحصائيات التجارة
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 التجارة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
بالمائة  16.3زيادة طفيفة بنسبة  (OICاإلسالمي )، فقد ازداد إجمالي صادرات منظمة التعاون 2كما هو موضح في الشكل 

. ومن ناحية أخرى، ارتفع 2017تريليون دوالر أمريكي في عام  1.6إلى  2016تريليون دوالر أمريكي في عام  1.4من 
وانخفض  2014-2012(، الذي استمر في االزدياد في المدة بين عامي OICإجمالي واردات منظمة التعاون اإلسالمي )

 .2017تريليون دوالر أمريكي في عام  1.7بالمائة إلى  9، بنسبة 2016-2015لمدة بين عامي في ا
  
 

 ( 2017: إجمالي الصادرات والواردات في منظمة التعاون اإلسالمي )2الشكل 

 
 المصدر: صندوق النقد الدولي، توجهات إحصائيات التجارة

 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالتطورات في حركة التجارة فيما بين الدول 

 
على الرغم من ضخامة إمكاناتها، ال تبلغ حركة التجارة فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المستوى المطلوب، 
وُيعزى السبب في ذلك إلى بعض المشكالت التنظيمية. وتمثل سياسات حماية التجارة الوطنية، والرسوم الجمركية العالية، والعوائق غير 

للوجستيات والبنية التحتية المرتبطة بالتجارة، والتمويل التجاري غير المستفاد منه بشكل كاٍف، وآليات التأمين الجمركية، وضعف ا
 مشكالت رئيسية تواجهها المنطقة. إضافة إلى ذلك، ال تمتلك عديد من الدول الموارد المالية الكافية أو أنظمة الدفع والخدمات المصرفية

، فعلى الرغم من تلك التحديات، ارتفعت حصة التجارة البينية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون 3 المناسبة. وكما يبين الشكل

 .2016عام  18.92، مقارنة مع 2017بالمائة عام  9. 18اإلسالمي إلى 
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الواردات فيما بين بالمائة، بينما بلغت  18.1، بلغت الصادرات فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 2017وفي 

أدناه  3بالمائة من إجمالي واردات منظمة التعاون اإلسالمي. ويوضح الشكل  19.8الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 . 2007اتجاهات حركة التجارة البينية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي منذ عام 
)مليار  2016-2007: التطورات في حركة التجارة فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في الفترة 3الشكل 

 دوالر أمريكي(

 
 إحصاءات التجارة،توجهات صندوق النقد الدوليالمصدر:

 
 االتجاهات العالمية في تسهيل التجارة  .2

 2013، شهدت ساحة تعزيز التجارة العالمية تطورات هامة . وقد وصلت المفاوضات التجارية إلى مرحلة مهمة عام 2013منذ سنة 
من خالل عقد اتفاقية بخصوص "حزمة بالي"، التي اشتملت على مجموعة منتقاة من القضايا التي تناولتها مفاوضات جولة الدوحة على 

لحزمة في ختام المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد في بالي في ديسمبر نطاق أكبر. وقد اتفق الوزراء على هذه ا
قرارات/بيانات وزارية تغطي تدابير تيسير التجارة والزراعة والتنمية. وتمثل اتفاقية تيسير التجارة أحد  10. وتتألف الحزمة من 2013

 أهم العناصر في حزمة بالي . 
 

 تحدد اتفاقية تيسير التجارة التدابير المعنية بإزالة العوائق المفروضة أمام التجارة الدولية، وذلك من خالل تيسير وتسهيل اإلجراءات
لت الجمركية. وطبًقا لمنظمة التجارة العالمية، قد تسهم االتفاقية في زيادة صادرات السلع العالمية بقيمة تريليون دوالر سنوًيا. وقد دخ

 عضًوا. 134، بعد مصادقة أعضاء منظمة التجارة العالمية بالكامل والبالغ عددهم 2018 مارستفاقية حيز التنفيذ من اال
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 تيسير التجارة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .3
 

ذ نقر بأهمية خفض التكاليف التجارية، تبزغ أهمية تيسير التجارة فيما بين الدول األعضاء. ويمكن تحديد بعض التحديات الرئيسية  وا 
دم التي تواجهها الدول األعضاء في التجارة على النحو التالي:الخدمات اللوجستية المحدودة، واالفتقار إلى البنية األساسية المناسبة، وع

 األطر القانونية، والعمليات الجمركية الروتينية، واالفتقار إلى آليات التنسيق الفعالة بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.فعالية 
 وتوفر هذه التحديات، بعد التغلب عليها بنجاح، فرًصا واعدة لزيادة حجم التبادل التجاري فيما بين الدول األعضاء. 

 
عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من حيث العمليات التجارية. وقد طورت بعض المؤسسات الدولية عدة ويختلف أداء الدول األ

مؤشرات أو تقارير للوقوف على المشكالت التي تعوق حركة التجارة الدولية في بعض البلدان. ويمثل تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
الوقت والتكلفة الالزمين لممارسة األعمال التجارية في الدول. ومن ب متوسط الصادر عن البنك الدولي أحد هذه التقارير؛ حيث يحس

حيث التجارة عبر الحدود، يقيس تقرير ممارسة أنشطة األعمال الوقت والتكلفة المتكبدة في إدارة النقل الداخلي، والموانئ والمحطات، 
عدد األيام ومتوسط التكلفة دولة. وتشير األرقام التالية إلى متوسط  150والتخليص الجمركي، والرقابة الفنية على الواردات في أكثر من 
 التي تتحملها الدول األعضاء ذات التصنيف األعلى واألقل.  

 
 
 

: مدة وتكلفة صادرات الدول األعضاء ذات 4الشكل 
 التصنيف األقل 

 
 البنك الدولي المصدر:

: مدة وتكلفة صادرات الدول األعضاء ذات 5الشكل  
 التصنيف األعلى

 

 
، 2018 أبريلولكن يمكن التفاقية تيسير التجارة أن تكون وسيلة تعزيز مهمة تستعين بها الدول األعضاء لتحسين األرقام الحالية. وحتى 

 دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على هذه االتفاقية.  29صادقت 
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 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمياتفاقية تيسير التجارة في الدول  .4
 

نظًرا ألهمية األمر للدول األعضاء، قدمت مجموعة عمل التجارة في الكومسيك في اجتماعاتها األخيرة توضيحات وشروحات حول 
ا السابع في الكومسيك في اجتماعيه (TWG) النواحي المختلفة التفاقية تيسير التجارة. وفي هذا الشأن، ركزت مجموعة عمل التجارة

، على األوجه المختلفة التفاقية تيسير التجارة مثل تعزيز االمتثال للمعايير الدولية، وتحسين سبل التعاون فيما 2016عام والثامن، في 
 بين الهيئات.

 
المعامالت  بأنظمة تخليصشرحت مجموعة عمل التجارة الوضع الحالي للدول األعضاء فيما يتعلق  في العام الماضي، وعالوة على ذلك،

 ، والتي تمثل وسيلة مهمة لتيسير حركة التجارة الدولية فيما بين الدول األعضاء. في مكان واحد تلك
في هذا العام، تواصل مجموعة عمل التجارة في الكوميسك  التطرق إلى الجوانب المختلفة لتسهيل التجارة. وفي هذا الشأن، 

في أنقرة، وكان موضوعه "تسهيل  2018مارس عام  8-7جارة في الفترة من ُعّقد االجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل الت
التجارة: تحسين أنظمة إدراة المخاطر الجمركية في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي". وتم عقد هذا االجتماع أيًضا 

والثالثين للكوميسك والذي سُيعقد في لجلسة الوزراء لتبادل وجهات النظر باالجتماع الرابع ليكون بمثابة اجتماع تحضيري 
 .2018نوفمبر 

إن اإلدارات الجمركية هي في بنية عملية سلسلة اإلمداد ولها دور بالغ األهمية لكفاءتها وفاعليتها. ومع ذلك، فإن ضمان تحقيق توازن 
هي  ( CRM)أنظمة إدارة المخاطر الجمركية أمثل بين الرقابة والتسهيل يعد تحٍد رئيسي أمام اإلدارات الجمركية. وفي هذا الشأن، تعد 

كفاءات إدارة المخاطر كما أكد التقرير البحثي، المعد خصوًصا لهذا االجتماع، أن أداة السياسة الرئيسية للتعامل مع هذا التحدي الهام. 
مطلوب في السنوات األخيرة التي في أنظمة إدارة المخاطر الجمركية في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي أقل من المستوى ال

يتم وضع الدول األعضاء بمنظمة  . وبناًء على ذلك،أبدت فيها الدول األعضاء اهتماًما كبيًرا بأنظمة تخليص المعامالت في مكان واحد
 تنسيق مكتب( بعد أن نفّذت %29.8) 17من  الكومسيك تنسيق مكتبالتعاون اإلسالمي في مراحل مختلفة على الجدول الزمني لتقدم 

  (٪15.8) 9، األساسي المستوى في( ٪3.5) 2، المتوسط األداء في( ٪43.9) 25، متقدمة مرحلة في( ٪7) 4بالكامل،  الكومسيك
 .الكومسيك تنسيق مكتبوجد بها ضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي ال يمن الدول األع

 
 في الدول األعضاء:الفّعالة  الكومسيك تنسيق مكتبفيما يلي التحديات الرئيسية في تنفيذ أنظمة 

 
 ؛الجمركية المخاطر بإدارة يتعلق فيما المعنيين المصالح أصحاب بين المحدود التنسيق 
 مكتب تنسيق الكوميسك؛ أداءو  التحديث جهود لتحسين المخاطر إلدارة سليمة استراتيجية إلى الحاجة 
 ؛الجمركية المخاطر إلدارة الالزمة المعلومات لتكنولوجيا مالئمة غير التحتية البنية 
 ؛المخاطر تقييم وتقنيات التدقيق على القائمة لضوابطل غير كافٍ  ستخداماال 
 ؛الجمركية المخاطر إلدارة متكامل نظام وجود عدم 
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 الدول في الجمركية المخاطر إدارة لتحسين التالية السياسة توصيات إلىوفي هذا الشأن، توصلت مجموعة عمل التجارة 
 اإلسالمي التعاون منظمةب األعضاء
 المستخدمة من ِقبل السلطات الجمركية لتحديد المناطق التي بها  تطوير/ترقية أنظمة إدارة المخاطر الجمركية

 مخاطر عالية مع تسهيل التجارة المشروعة؛
 مكتب الكوميسك؛ أداءو  التحديث جهود ينلتحس المخاطر إلدارة فعالة استراتيجية ووضع المخاطر إلدارة لجنة إنشاء 
 ؛والدولية الوطنية الوكاالت مع الفعلي الوقت في المعلومات تبادل 
 درةلمغاما قبل ا/لوصولا لقب ما تماولمعل نيورإللكتا للتقديم تماولمعلا جياولولتكن المالئم الدعم على ظلحفاا 

 ؛طرلمخاا ملتقيي
 وما إلى ذلك؛ المناسبة اإلحصائية النماذج استخدام مثل ر؛المخاط لتقييم متقدمة وأدوات تقنيات استخدام 
 وتعدين األعمال، وذكاء البيانات، مستودع ذلك في بما المتكامل مكتب تنسيق الكوميسك نظام من االستفادة 

 ؛البيانات
 ما بعد إجراء الموافقة ذلك في بما الجمارك؛ تدقيق على القائمة الضوابط تعزيز 
 الجمركية المخاطر إلدارة متكامل نظام تطوير 
 ذوو المشغلون يعالجها التي الحدود عبر البضائع حركة لتسهيل المعتمدين االقتصاديين المشغلين برنامج تشجيع 

 ؛المنخفضة المخاطر
 األخرى يةالجمرك داراتاإل مع بالتشاوروذلك  االقتضاء، عند الحدودية المراكز في قةمنسّ  أو مشتركة ضوابط تنفيذ 

 ؛(محطة واحدة مثل) التجارة لتسهيل
 وناقشت التجارة لتسهيل األخرى الجوانب االعتبار عين في أيًضا التجارة عمل مجموعة أخذت ذلك، غضون وفي

 :أخرى أمور بين من هي، وهذه. الشأن هذا في األعضاء الدول تواجهها التي المحتملة التحديات

 جراءات التجارة المعقدة؛  توثيق وا 
  جراءات التجارة؛تحديات  التوافق في توثيق وا 
 أجل من والخاص العام القطاعين في الحالمص أصحاب بين الجهود تنسيق من يمّكن استراتيجي إطار وجود عدم 

 ؛الوطنية التجارة تسهيل إصالح
 الحاجة إلى تنسيق وطني أفضل 
 وجود بنية تحتية مادية محدودة 
 للمعايير الدولية؛معايير المنتجات ة فقالحاجة إلى موا 
 التعاون المحدود بين الوكاالت بالدول المشاركة في التجارة العابرة 
 التعاون لمنظمة الجمركية اإلدارات بين للبيانات اإللكتروني بالتبادل تسمح المعلومات لتبادل آلية إلى الحاجة 

 بينها وفيما اإلسالمي
مجموعة من توصيات السياسة، حيث يتم عرض بعض إلى  الحادي عشرتوصلت مجموعة عمل التجارة في اجتماعها وفي هذا الشأن، 

 منها أدناه:

 ؛التجارة سهيللت الدولية المعايير مع يتوافق بما الجمركية واإلجراءات واللوائح نانيو الق تبسيط 
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 عداد االستراتيجي للتخطيط طارتطوير إ  أصحاب بين والتعاون التنسيق ضمانهدف ب وطنية استراتيجية خطة وا 
 والخاص العام القطاعين في الحالمص

 خالل من المعنيين الحالمص أصحاب بين فيما التنسيق لتعزيز جيدة األداء وطنية التجارة لتسهيل هيئات إنشاء 
 فعالةال تصاالتاال ةنظمأ

 الجمركي التحديث تعزيز وكذلك للجمارك التحتية البنية لتحسين والخاص العام القطاعين بين الشراكات تشجيع 

 جراءات تقييم المطابقة مع المعايير الدولية  تعزيز مواءمة وتوافق المعايير وا 

 تعزيز التعاون بين الوكاالت بالدول المشاركة في التجارة العابرة 

 التجارة تسهيل بهدف األعضاء للدول الحدودية الوكاالت بين المعلومات تبادل تعزيز 

 

المشروع الرائد للكومسيك بشأن التجارة: نظام األفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة  .5
 التعاون اإلسالمي

 منذ تأسيس الكومسيك، كانت التجارة واحدة من أهم أوجه التعاون. ولتعزيز التجارة فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،
برامج ومشروعات بغية تحقيق هذا الهدف. ويمثل نظام األفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون أطلقت الكومسيك 

 اإلسالمي واحًدا من أهم مشروعات الكومسيك التي تهدف إلى تعزيز التجارة فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي.

من الدول األعضاء  10األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يجب أن تستوفي  ولتفعيل نظام األفضلية التجارية فيما بين الدول
شرطين في الوقت ذاته، وهما مصادقة االتفاقيات الثالثة لنظام األفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

، استوفى العدد المطلوب من الدول 2014وابتداًء من ديسمبر  وتقديم قائمة االمتيازات إلى أمانة سر لجنة المفاوضات التجارية.
المتطلبات الالزمة للنظام. مرفق قائمة توقيع/ تصديق الدول األعضاء على نظام األفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة 

 .1التعاون اإلسالمي في الملحق 

ومع ذلك، لبدء العمل بالنظام، ثمة بعض الخطوات العملية التي يجب اتخاذها بمشاركة الدول األعضاء. والخطوة األهم في هذا السياق 
يرانوالمغرب ، سلمت كل من تركيا وماليزيا 2018 أبريلهي تحديث قوائم االمتيازات. وحتى   والمغرب وباكستان واألردن وبنجالديش وا 

 قوائم االمتياز المحدثة.

، دعت الجلسة الوزارية للكوميسك الثالثة والثالثين التي ُعقدت في العام الماضي الدول األعضاء التي لم توّقع أو اإلطاروفي هذا  
تفاقيات (، أي االTPS-OICبين الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي )فيما التجارية  نظام األفضليةتصّدق بعد على اتفاقيات 

ودعت الدول  اإلطارية، خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام األفضلية التجارية وقواعد المنشأ، للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن
األعضاء المشاركة المعنية إلى نقل قوائم االمتيازات المحّدثة الخاصة بهم في أقرب وقت ممكن إلى أمانة لجنة المفاوضات التجارية 

 (.TPS-OICعيل نظام األفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي )بهدف تف
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على الجانب اآلخر، ولتنفيذ هذا النظام بنجاح، يجب على الدول األعضاء اتخاذ بعض التدابير الداخلية مثل: طباعة وثائق شهادة 
في منظمة التعاون اإلسالمي، وتسليم عينات من األختام المطبوعة إلى أمانة المنشأ لنظام األفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء 

نجاز التدابير التشريعية واإلدارية الداخلية الالزمة. وبعد استكمال التدابير المذكورة، ستعمل جميع  سر لجنة المفاوضات التجارية، وا 
 وظائف النظام بالكامل.

 
 آلية تمويل مشاريع الكومسيك  .6

تمويل المشاريع الخاصة بمكتب تنسيق الكوميسك، يوفر مكتب تنسيق الكوميسك منح للمشاريع المحددة المقترحة من ِقبل من خالل آلية 
 الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة التي تم تسجيلها بالفعل في مجموعة عمل التجارة.

 في والمتوسطة الصغيرة المشاريع دعم خدمات تعزيز" المسمى المشروع سورينام في لصناعةوا التجارة وزارة تنفذّ ، 2017في عام 
في البداية، ركز صاحب المشروع على المقارنة بين بيئة المشاريع  ."العالمية القيمة سالسل في المشاركة تعزيز أجل من وغيانا سورينام

ارنة استكشاف احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة في غيانا وتركيا والبيئة الموجودة في سورينام. وسّهلت هذه المق
س المستفادة من الدول الشريكة. ثم قام خبير المشروع بدراسة في سورينام من حيث تطويرها، وبالتالي إثراء مواد التدريب من خالل الدرو 

تطوير المصلحة الجامعة العملية القائمة على االحتياجات المحددة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورينام. بعد تأمين المعدات 
تعديالت/تصحيحات ذات صلة وفًقا لذلك. الالزمة، تم اختبار المصلحة الجامعة العملية ضمن مجموعة مغلقة من األشخاص وتم إجراء 

بشكل عام خالل فترة بدء المشروع ويتم استخدامها اآلن بشكل نشط من ِقبل الشركات الصغيرة تم إطالق هذه اآللية عبر اإلنترنت 
مال التجارية حيث والمتوسطة في سورينام. وكنشاط أخير للمشروع، تم إجراء التدريب على عنصرين. كان العنصر األول هو مراقبة األع

دارة المصلحة الجامعة  4كانت المشاركة في سالسل القيمة العالمية هي الموضوع الرئيسي ) أيام(. ويتكون العنصر الثانيمن استخدام وا 
لوزارة العملية )يوم واحد(. وتم تصميم التدريب كتدريب المدربين لتعريف موظفي وحدة الدعم الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ا

 بتدريب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورينام فيما بعد.

 تبسيط هو المشروع غرض كان. (ICDTمن ِقبل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ) 2017تم تنفيذ المشروع الثاني واألخير في عام 
، من خالل تأسيس مرصد لمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن اإلسالمي المؤتمر منظمةب األعضاء الدول في التجارية اإلجراءات وتسهيل

والنظر في طرقووسائل  اإلسالمي المؤتمر منظمة في األعضاء الدولالُمصّدرين في  شكاوى، ليتم جمع (NTBs)الحواجز غير التعريفية 
اء لإلبالغ عن الحواجز غير التعريفية تعزيز التدفقات التجارية بين الدول األعضاء. فقد أنشأ المشروع وحدة ويب منفصلة للدول األعض

(NTBs بناًء على مالحظات الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي. وتم جمع هذه المالحظات خالل الندوة التي نظمت كنشاط ،)
 آخر للمشروع.

 دراسة لكوميسك. المشروع األول هو "، تم تحديد أربعة مشاريع ليتم تمويلها في إطار تمويل مشاريع ا2018بالنسبة لفترة التنفيذ في عام 
في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي" والتي تقوم على تلخيص المعامالت في مكان واحد  ألنظمة تفاعليال التشغيل قابلية حول الجدوى

تنفيذها وزارة التجارة الخارجية المغربية. سيعمل هذا المشروع على تسهيل أنظمة تلخيص المعامالت في مكان واحد في المغرب وتونس 
ت استقصائية وسيتم توزيع استبيانات والكاميرون ليتواصلوا فيما بينهم دون االعتماد على ممثل معّين.وفي بداية البحث، ستجرى دراسا

على مختلف الجهات الفاعلة في التجارة لوضع إطار محّدد للدراسة. سيتم تنظيم زيارات إلجراء الدراسة إلى الدول المعنية بالمشروع 
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ي ستحّدد مستويات وبالتال تلخيص معامالت في مكان واحدالتجريبي وسيتم إعدادها مسبًقا. ستسمح هذه الزيارات بتأسيس تشخيص لكل 
وفي التركيز األولي، سيتم تحليل مستويات ومشاكل قابلية التشغيل التفاعلي بناًء على دراسة حالة سيناريوهات إمكانية التشغيل التفاعلي. 

فيذ حول كيفية نشر مسودة النهج وخطة التن مقابلية التشغيل التفاعلي باإلضافة إلى عمليات المحاكاة المقارنة. وبعد هذه الخطوات، سيت
 في منظمة التعاون اإلسالمي.تلخيص المعامالت في مكان واحد العمل لقابلية التشغيل التفاعلي ل

إطار  سيتم تنفيذ المشروع الثاني من ِقبل الوزارة االتحادية للصناعة والتجارة واالستثمار في نيجيريا ويسمى بـ "تعزيز التجارة البينية في
جراءات تسهيل التجارة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي". يتضمن هذا المشروع زيارة للدراسة إلى المنظمة من خالل تحسين إ

أندونيسيا، وورشة عمل قد تطور خطًطا محددة وقابلة للقياس والتحقيق وموثوقة وموّجهة نحو الهدف ووضع استراتيجيات للمناطق 
نية في إطار المنظمة داخل نيجيريا. ستسبق الزيارة للدراسة إلى أندونيسيا ورشة البي الموضوعية المحددة التي تهدف إلى تعزيز التجارة

العمل لتوسيع المعرفة عن لمناطف الموضوعية المحددة وتكون بمثابة نظرة ثاقبة إلعداد خطة عمل لتعزيز التجارة البينية في إطار 
ار المنظمة إلى تشكيل وتفعيل أربع لجان فرعية ستعمل على تطوير المنظمة. تهدف ورشة العمل المقترحة لتعزيز التجارة البينية في إط

استراتيجيات وخطة العمل لتعزيز التجارة البينية في إطار المنظمة. ستستمر ورشة العمل خمسة أيام وستم التحققمن خطة العمل المطّورة 
 وفًقا لذلك في آخر يوم من ورشة العمل.

لتمويل مشاريع الكوميسك. يهدف المشروع المعنون  2018شروع الثالث في إطار مدة التنفيذ في عام ستنّفذ وزارة التجارة في السودان الم
تلخيص المعامالت في مكان واحد في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي" إلى تبادل بـ "تعزيز الكفاءات المؤسسية ألنظمة 

ع لتعزيز تطوير وتنفيذ أنظمة تلخيص المعامالت في مكان واحد اإللكترونية الخبرات وأفضل الممارسات بين أصحاب المصالح في المشرو 
في المشروع وهي: األردن  شريكة دول أربع مع بالتعاون تدريبًيا برنامًجافي الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي. يتضمن المشروع 

 والمغرب وتركيا وأوغندا والقيام بزيارة للدراسة إلى تركيا.

 

(. يحمل هذا SMIICمعهد الدول اإلسالمية للمواصفات والمقاييس )والذي يملكه  2018. المشروع األخير الذي سيتم تنفيذه في عام 8
معهد الدول اإلسالمية للمواصفات  المشروع العنوان "مواءمة معايير الحالل الوطنية مع معايير الحالل الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي/

 فالغرض من هذا المشروع هو زيادة الدراية والمعرفة الستخدام وتنفيذ معايير الحالل الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي/والمقاييس". 
معهد الدول اإلسالمية للمواصفات والمقاييس، والتي ستساعد بدورها في استخدام المعايير كمعايير وطنية ومواءمة المعايير الحالل عبر 

 ( تنفيذ واستخدام سلسلة المعايير الثالثة الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي/1. سيشمل المشروع تدريًبا بشأن )منظمة التعاون اإلسالمي
معهد الدول اإلسالمية  ( المدققين التابعين لمنظمة التعاون اإلسالمي/2معهد الدول اإلسالمية للمواصفات والمقاييس لألغذية الحالل. )

من كل أقسام التدريب مًعا باختبار تقويمي ( تدريب التدقيق في الموقع. سيتم االنتهاء قريًبا 3الحالل. )للمواصفات والمقاييس لألغذية 
صدار شهادة. ستسبق التدريبات استبيانات مراقبة لما قبل التدريب لتقييم أهلية المرشحين للتدريب وسيتبعه استبيانات مراقبة ما بعد  وا 

  المهارات المكتسبة وتأثير الدورات التدريبية.التدريب لمتابعة استخدام المعرفة و 
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