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 تمھید

 

ؤتمر في إطار تنفیذ القرارات بشأن التعاون االقتصادي الصادرة عن الدو ة لم رة االستثنائیة الثالث
ة  اون قم ة التع امنظم ة والبی ة المكرم الن مك یما إع المي والس ل اإلس امج العم امي وبرن ن الخت

ووفقا لنتائج االجتماع  اإلسالمیة في القرن الحادي والعشرین، مواجھة تحدیات األمةفي العشري 
ث اني والثال ع األول والث ة  والراب ارة البینی ز التج اوریة لتعزی ة التش امس للمجموع دة والخ المنعق

ن  والي م ى الت ى  11بالدار البیضاء عل ر  12إل ن  2009فبرای ى  31وم ایو إل و  1م  2010یونی
 27، وبالدار البیضاء من 2012فبرایر  22إلى  21مراكش من ، وب2011فبرایر  4إلى  3ومن 
والسیما "البرنامج التنفیذي لخارطة الطریق لتحقیق أھداف التجارة البینیة  2013فبرایر  28إلى 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي"؛ 

دي الصادر عن الدورة السادسة والعشرین للجنة الدائمة للتعاون االقتصا ii-3وعمال بالقرار رقم 
والتجاري بین الدول األعضاء "الكومسیك" الذي یدعو مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة توفیر  القیام بأنشطتھا بما یتوافق مع البرنامج التنفیذي ویطلب
نامج تندرج في إطار البرالمساھمة المالیة الضروریة إلنجاز ھذه األنشطة والمشاریع التي 

والذي یحث كافة الدول األعضاء على توفیر الدعم الالزم لمؤسسات منظمة التعاون  التنفیذي
في  المكثفة لمشاركةل أیضا اإلسالمي حتى تتمكن من إنجاز ما جاء في البرنامج التنفیذي ویدعوھا

  ھذه األنشطة.

ارة البینیة لمنظمة في إطار متابعة "البرنامج التنفیذي لخارطة الطریق لتحقیق أھداف التجو
للمجموعة التشاوریة، نظم المركز  الخامسالتعاون اإلسالمي" المصادق علیھ من قبل االجتماع 

اإلسالمي لتنمیة التجارة بالتعاون مع المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة التابعة لمجموعة 
ستثمار واالقتصاد الرقمي واالالبنك اإلسالمي للتنمیة تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة 

 لتعزیز ةالتشاوریللمجموعة  السادس"االجتماع المكلف بالتجارة الخارجیة للمملكة المغربیة 
 2014فبرایر  4و  3التجارة البینیة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" وذلك یومي 

  المملكة المغربیة. -بمراكش

 الطریق لخارطة التنفیذي برنامجال استعراض بھدف ادسالس االجتماع ھذا تنظیم تم وبالتالي،
 ستراتیجیةالفي إطار ا نجازاتاإلوتحدید الوسائل و 2015و 2014 برمجة لسنتيالم نشطةلأل

 لتعزیزلمضي قدما وسبل ا لخارطة الطریق التنفیذي البرنامج تنفیذ وتقییم للكومسیك، الجدیدة
 التعاون لمنظمة العشري العمل برنامج أھداف قیقتح أجل من المجموعة ھذه أنشطة بین التنسیق

من التجارة اإلجمالیة للدول  %20إلى  البینیة التجارة حصة الرفع من والسیما ،اإلسالمي
 . 2015 في أفقاألعضاء 

 الدولیة المنظمات مع التعاون فرص استكشاف إلى أیضا االجتماع یھدف أخرى، ناحیةومن 
  .التنفیذي البرنامج إطار في واإلقلیمیة

I. المشاركون  

 ھذا االجتماع مشاركة المؤسسات اآلتیة:  سجل

 ،(قسم الشؤون االقتصادیة) األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي 
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 ،مكتب التنسیق للكومسیك 
 :مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة 

 ) المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارةITFC؛( 

 ستثمار وائتمان الصادرات (المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االICIEC(؛ 
 ) المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاصICD؛( 

 قسم التعاون واالندماج )CID( ؛التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة 
 للتنمیة اإلسالمي التضامن صندوق )ISFD(؛ 
 المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب )IRTI(، 

 المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة )ICDT(؛ 
 والزراعة الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة )ICCIA؛( 
 مركز األبحاث االحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة 

)SESRIC(. 
  وشھد االجتماع أیضا مشاركة:

  واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجیة وزارة الصناعة والتجارة
 غربیة،للمملكة الم

 ،وزارة التنمیة للجمھوریة التركیة 
 ،اتحاد المغرب العربي 
 ،جامعة الدول العربیة 
 ،مركز التجارة الدولي 
 ،(مكتب نیویورك) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 .لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا 

 ،الجمعیة المغربیة للمصدرین 
 اعیة والتجاریة،المكتب المغربي للملكیة الصن 
 .المغرب للتصدیر 

  )1(انظر قائمة المشاركین في المرفق رقم 

II. الجلسة االفتتاحیة  
تناول الكلمة سعادة الدكتور الحسن احزاین، مدیر عام  بعد تالوة ما تیسر من الذكر الحكیم .1

ذه ، في ھفي مدینة مراكشالمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ذكر فیھا بأن ھذا االجتماع ینعقد 
، مباشرة بعد انعقاد الدورة العشرین للجنة القدس تحت الرعایة السامیة لصاحب العریقة المدینة

داللة على أن لالجاللة الملك محمد السادس، عاھل المملكة المغربیة، نصره هللا وأیده، وأن ھذه 
 العمل اإلسالمي المشترك من الجانبین السیاسي واالقتصادي متالزمان وال ینفصالن.

ثم تقدم الدكتور الحسن احزاین أصالة عن نفسھ وباسم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بجزیل 
تجارة الخارجیة للمملكة الشكر واالمتنان إلى معالي السید محمد عبو الوزیر المنتدب المكلف بال

  المغربیة.

 التعاونلمنظمة ید الجد، األمین العام إیاد أمین مدنيكما توجھ بالشكر الجزیل لمعالي الدكتور 
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 الجتماع یولیھا التي األھمیة على المستوى، رفیع مبعوث تفویض خالل من أكد الذياإلسالمي 
  .السلیمة الواسعة وتوجھاتھ السیاسیة بحكمتھ معروف وھو رجل المجموعة التشاوریة،

إلى  شكرلتقدیم جزیل ال الفرصةھذه اإلسالمي لتنمیة التجارة  للمركز العام المدیر ولم یفوت
 اإلسالمي التعاون لمنظمة السابق العام األمین أوغلى، إحسان الدین أكمل البروفیسور معالي

 النبیلة قضایافي الدفاع عن ال والالمحدودة القیمة ھمساھماتو والمخلصة الكبیرة جھودهواإلشادة ب
   .ومزیدا من النجاح الصحة موفور لھ متمنیا اإلسالمیة، لألمة

محمد علي رئیس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة أحمد ر إلى معالي الدكتور كما توجھ بالشك
وإلى سعادة السید محمت مثین إكیر، مدیر عام لجنة تنسیق الكومسیك وجمیع مؤسسات منظمة 

 الذین لبوا دعوة المركزاالجتماع. كما رحب بجمیع المشاركین  التعاون اإلسالمي المشاركة في
منظمات الدولیة وخصوصا األمانة العامة التحاد المغرب العربي وجامعة من الدول األعضاء وال

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومركز التجارة الدولي بجنیف.الدول العربیة و

الدورة إلى أن ھذا االجتماع یندرج في إطار متابعة تنفیذ قرارات  الدكتور احزاین وأشار
 2005 دجنبرالمنعقدة في مكة المكرمة في شھر  سالمياالستثنائیة الثالثة لمؤتمر القمة اإل

القرار  السیماوخصوصا متابعة تنفیذ برنامج العمل العشري في المیدان التجاري واالقتصادي، 
في للدول األعضاء من إجمالي حجم التجارة  %20التجارة البینیة إلى  المتعلق بالرفع من مستوى

لتبادل الحر فیما بینھا لتحقیق مزید من التكامل لطقة ودراسة إمكانیة إنشاء من 2015أفق سنة 
  االقتصادي.

أن الھدف الرئیسي من إحداث المجموعة التشاوریة ھو التنسیق فیما بین مؤسسات بكما ذكر 
منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في الحقل االقتصادي، وذلك حرصا على تفادي االزدواجیة في 

من التجارة اإلجمالیة للدول األعضاء في منظمة  %20غ ھدف المشاریع وتحقیق التكامل لبلو
  .2015سنة  أفق التعاون اإلسالمي في

من تداعیات  2012أنھ من الجدیر بالذكر أن التجارة البینیة لم تتضرر كثیرا خالل سنة وأضاف 
  األزمة المالیة واالقتصادیة العالمیة.

 بنسبةسنوي  نموجم التجارة البینیة متوسط ح أشار إلى أنھ من المتوقع أن یسجلوفي الختام، 
 سنةملیار دوالر  500 یبلغ صافي التجارة البینیة حواليحیث س 2016و 2013 سنتي بین 7%

  .2015سنة  %20، مما یبعث على التفاؤل للرقي بالتجارة البینیة إلى 2016

واالقتصاد السید محمد عبو، وزیر الصناعة والتجارة واالستثمار  سعادةالكلمة  تناول .2
توجھ من خاللھا بالشكر الجزیل إلى وفود الرقمي المكلف بالتجارة الخارجیة للمملكة المغربیة 

 في إطار وممثلي المنظمات والھیئات المھتمة بتنمیة التجارة البینیة المشاركة في ھذا االجتماع

في التنظیم الجید  للمنظمات التي ساھمتمنظمة التعاون اإلسالمي، كما عبر عن تقدیره وامتنانھ 
المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل ولمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة لھذه التظاھرة، وخصوصا ا

. وكذلك منظمة التعاون اإلسالمي واللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري التجارة
ود المبذولة على الجھ (الكومسیك) والمؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي

 اإلسالمیة الدول بین والتعاون التضامن قیم على ھداف النبیلة لألمة اإلسالمیة والحفاظاألتحقیق ل
  .ككل

تولیھ  على مدني أمین إیاد الدكتور لمعالي تھانیھ بأحر لیتقدم الفرصة ھذه واستغل سعادة الوزیر
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 الجدیدة مھامھ في التوفیق وتعالى نھسبحا هللا راجیا اإلسالمي التعاون لمنظمة العام األمین منصب
 األمین أوغلو، إحسان البروفیسور لمعالي شكره عمیق عن أعرب كما. بالنجاح جھوده وتتویج

 وشعب لحكومة وكذلك والیتھ، فترة خالل حققا التي اإلنجازات على جمیع والیتھ المنتھیة العام
 .المجاالت جمیع في المشترك اإلسالمي للعمل المتواصل دعمھم على التركیة الجمھوریة

 الدولیة المؤسسة قبل من إطالقھا تم التي المبادرات مختلفب أیضا عبو السید سعادة وأشاد
 تشكل التيو التجارة لتنمیة اإلسالمي والمركز للتنمیة اإلسالمي والبنك التجارة تمویلل اإلسالمیة

 .والتجاریة ادیةاالقتص المجاالت في المشترك اإلسالمي للعمل الدافعة القوة

نموا بنسبة سجلت  التي اإلسالمیة الدول بین التجارة حجم ارتفاع من الرغم على أنھ وأضاف
 أھدافنا مستوى إلى یرقى والمع ذلك دون التطلعات  یبقى فإنھ ،2012 سنة خالل 18,45%
 في أفق من التجارة اإلجمالیة للدول األعضاء %20 إلى حصة التجارة البینیة رفعفي  المتمثلة
 .تفوق حصتنا التي األخرى التكامل بنسب تھقارنما تمت م إذا وخاصة ،2015

 األعمال مناخ تحسین أیضا مسؤولیتنا فانھ من ،ذكره سبق ما إلى باإلضافة أنھ إلى وأشار
 أھمیةب الوعي مستوى ورفع الخاص للقطاع التنافسیة القدرة تحسین خالل من واالستثمار
 التنمیة في الفعالة ةمشاركال وضمان اإلسالمي العمل إطار في الترویجیة األنشطة في المساھمة

 .واالجتماعیة االقتصادیة

 والتجاریة االقتصادیة الشراكات وتعزیز تشجیع أھمیة جیدا تدرك المغربیة المملكة أنوصرح ب
فإن  األسس، ھذه علىو. عمیقة وأخویة تاریخیة عالقاتبھا  بطھاتر التي اإلسالمیة الدول مع

 الثنائي المستویین على والتكامل التعاون مبادرات تعزیز المملكة حریصة كل الحرص على
 .المشترك اإلسالمي العمل إطار في أو واإلقلیمي

 التجاریة لمبادالتل قیاسیا مستوى سجلت قد 2012 سنة أن إلى اإلشارة تجدر السیاق، ھذا فيو
 دوالر ملیار  11,6بـ  تقدر والتيالشقیقة  سالمیةاإل الدول من وشركائھا المغربیة المملكة بین

 بروتوكول على التصدیق إجراءات المغربیة المملكة فقد استكملت ،2013 أما في سنة. أمریكي
) بریتاس( اإلسالمي التعاون منظمةفي  التجاریة األفضلیات لنظام التفضیلیة التعریفة خطة

 .المنشأ قواعد وبروتوكول

 من والتجاري االقتصادي التكامل وتیرة تسریع إلى الحاجة على الوزیرركز سعادة  وأخیرا،
 منو األعضاء الدول إلى المقدم الدعم تعزیزو الخاص القطاع لصالح جدیدة مبادرات اتخاذ خالل

وتأھیل الكفاءات  االستراتیجیة المنتجات تطویروالمؤسسات المعنیة ب التجارة تمویل مؤسسات
  .للكومسیك یدةالجد الستراتیجیةوفقا ل

معالي السفیر حمید أوبلیرو نائب األمین العام للشؤون االقتصادیة في بعد ذلك تناول الكلمة  .3
معالي  لیقرأ على مسامع الحاضرین نص الكلمة الموجھة من طرف التعاون اإلسالميمنظمة 
ارتیاحھ  والتي عبر فیھا عن األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إیاد أمین مدني الدكتور

المنتدى الوحید ضمن منظمة التعاون اإلسالمي  باعتبارهالمجموعة التشاوریة  حققتھللنجاح الذي 
أھداف التجارة البینیة. من جھة أخرى، أكد لتقییم الشامل لخارطة الطریق لتحقیق المختص في ا

 تحظى التي البینیة في مجال التجارة حیویة مسألة ھو االجتماع أنمعالي األمین العام على 
 بالنھوض نظرا لصلتھ المباشرة وذلك اإلسالمي، التعاون منظمة أعمال جدول في باھتمام مستمر

للشریحة  واالقتصادي االجتماعي وتحسین المستوى الفقر وطأة من والتخفیف بالرفاه االجتماعي
 .األعضاء الدول شعوب من المستضعفة
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 ىالصغر المؤسسات مساعدة في التجارة تمویل أھمیة على العام األمین معالي أكدكما 
 التجارة أجل من المساعدة ومبادرة اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في والمتوسطة

 من شأنھ يالذ للتنمیة اإلسالمي البنك مجموعةل التابع والزراعة األغذیة وصندوق العربیة ولللد
 الدول في المزارعین وصغار لخاصا القطاع مؤسسات لدعم الالزم التمویل فجوة سدی أن

 .اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

 مشاركة تنویععلى ضرورة  للمشاركین في االجتماع العام األمینمعالي  أكد ذلك، جانب لىإ
 من األعمال منتدیاتفي و سنتین كلالتي تقام على مدار  التجاریة المعارض في األعضاء الدول
 بین الحكومات لمنظمة الوزاریة االجتماعات ھامش علىتقام  أخرى ألنشطة التخطیط خالل

 االقتصادیة العمل على انضمام التجمعاتب معالي األمین العام أوصىكما  اإلسالمي. التعاون
االتفاقیة اإلطار لنظام األفضلیات التجاریة  إلى اإلسالمي التعاون منظمة منطقة في اإلقلیمیة

 .اقتصادیاتھا على االتفاقیة ھذه تأثیر على دراسة تمادلمنظمة التعاون اإلسالمي باالع

ثم تناول الكلمة بعد ذلك سعادة المھندس ھاني سالم سنبل، نائب الرئیس التنفیذي للمؤسسة  .4
لیقرأ على مسامع الحاضرین نص الكلمة الموجھة من طرف  الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة

الرئیس التنفیذي للمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل سعادة الدكتور ولید عبد المحسن الوھیب، 
الصناعة وزیر محمد عبو، سعادة السید لعن شكره وامتنانھ  من خاللھاوالتي عبر التجارة 

 تفضلالذي  المغربیة للمملكة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجیةالتجارة و
في افتتاح ھذا وزیر قد ألقى كلمة بالغة األھمیة ھذا االجتماع. وأضاف أن سعادة ال بترأس

 أھداف لتحقیق الطریق لخارطة التنفیذي البرنامج تنفیذحول آلیات  توصیات تعتبر االجتماع
 .البینیة التجارة

كما عبر سعادة المھندس عن بالغ شكره وامتنانھ للمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة 
المنظمات الدولیة واإلقلیمیة والھیئات والمؤسسات  وإلىسالمي للتنمیة التابعة لمجموعة البنك اإل

التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي وممثلي القطاع الخاص على تلبیتھم الدعوة للمشاركة في ھذا 
  االجتماع الھام.

 ستراتیجیةالل للتنمیة اإلسالمي للبنك الكامل الدعم عنسعادة المھندس  أعربوبھذه المناسبة، 
 القمة لمؤتمر الرابعة االستثنائیة المصادقة علیھا من قبل الدورة التي تمت الجدیدة للكومسیك

 .2012 في المكرمة مكة في المنعقدة اإلسالمي

 :التالیة التوصیات سنبل ھاني المھندس بعد ذلك قدم سعادة

 التجارة زلتعزی التشاوریة المجموعة مھام اجتماع ستعراضفریق عمل ال إنشاءأوصى ب أوال،
 بشأن لكومسیكل الجدیدة ستراتیجیةاال منسجمة مع أن تكون الشروط المرجعیة واقترح البینیة

 .البینیة التجارة

 توجیھیة لجنة بإنشاء أوصى للكومسیك، الجدیدة االستراتیجیة مع ملبالتعا یتعلق فیماو ثانیا،
 على واإلشراف فرق العمل اعاتاجتم نتائج لمتابعة الكومسیك تنسیق مكتب إلى المساعدة تقدیمل

 تم التي واألنشطة المشاریع كافة متابعةول المنشودة األھداف تحقیق لضمان المشاریع دورة
 .لھا التابعة والمؤسسات اإلسالمي التعاون منظمة وھیئات األعضاء الدول من قبل ذھایتنف

تب تنسیق الكومسیك مك مدیر عام، متین إكیر تمحممعالي الدكتور تناول الكلمة  ،بعد ذلك .5
عن شكره وامتنانھ للمملكة المغربیة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمؤسسة  من خاللھاعبر 
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في مدینة مراكش التاریخیة والجمیلة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة على تنظیم ھذا االجتماع 
 البرنامج التنفیذي. تنفیذالذي یشكل فرصة لتقییم و

 والرفع من اإلنتاج الفقر على للقضاء مھمة أداة ھي الدولیة التجارة في كلمتھ أن إكیر السید وأكد
 أعمال جدول في دائم بند ھو التجارة البینیة توسیع أن المشاركین وأبلغ. الشغل فرص وخلق

 30 خالل المجال ھذا في والبرامج المشاریع من العدید استكملتأن ھذه األخیرة قد و الكومسیك،
 أسعار ارتفاع نأ إكیر السید فقد أوضح البینیة، التجارة تنمیةب یتعلق فیماأما . عملھا من عاما
الملحوظة في  الزیادة في شكل الجانب األوفرقد النفط،  أسعار وخاصة ارتفاع األساسیة، السلع

ل خال البینیة التجارة شھدتھاالرتفاع المستمر الذي  من الرغمب أنھ أكد كما. البینیة التجارة
أشار و. محدودا ا االرتفاع یبقىھذ من تستفید التي األعضاء الدول عددإال أن  األخیرة، السنوات

 لمنظمة البینیة الصادرات من %70 قد حققت حوالي األولى العشرة األعضاء الدول أن إلى
 .اإلسالمي التعاون
 المشاكل على البینیة جارةالت الرفع من إلى الرامیة الجھود ینبغي أن تتركز أنھ إكیر السیدوذكر 

 الكومسیكالجدیدة  ستراتیجیةاال إلى أشار السیاق، ھذا فيو. األعضاء الدول تواجھھا التي الھیكلیة
 أن وأضاف. تجارتھا في الرفع من األعضاء الدول تواجھھا التي الھیكلیة المشاكل علىالتي تؤكد 
 وتمویل لكومسیكالتابعة ل العمل للتنفیذ وھما فرق آلیتین تتوفر على الكومسیك استراتیجیة

 2013 سنة في مرتین التجارة حول العمل فرق تاجتمع وقد. لكومسیكالمشاریع التابعة ل
 الدول في والمتوسطة ىلصغروتمویل صادرات المؤسسات ا تعزیزت أشغالھا حول وتركز

 في الھامة المواضیع علىز ستركو سنویا مرتینعقد اجتماعھا ھذه الفرق  ستواصل .األعضاء
 األعضاء لدولا محددة حاجیاتضبط  ضرورة على إكیر السید وأكد. اجتماعاتھا من اجتماع كل

 ملالع فریقل المھم الدور على شدد ،الصدد ھذا فيو. األنشطة تصمیم فيوأخذھا بعین االعتبار 
 .الحاجیات ھذه ضبط في التجارة حول
خالل  نجاحعن شكره للمشاركین متمنیا لھم التوفیق وال كیرإ السید عبر ،اختتام كلمتھ وقبل

 .المناقشات

III. المناقشات  

بعد الجلسة االفتتاحیة، بحث المشاركون في جلسات عامة المواضیع اآلتیة (أنظر برنامج 
 ):2االجتماع في المرفق 

  "2015-2014: األنشطة المزمع تنظیمھا في البرنامج التنفیذياستعراض " :جلسة العمل األولى

  االستراتیجیة الجدیدة للكومسیك: الوسائل واالنجازات: أنشطة على ھامش االجتماع

  تقییم تنفیذ البرنامج التنفیذي :جلسة العمل الثانیة

   سبل تكثیف عمل المجموعة التشاوریةمائدة مستدیرة ومناقشات حول  :جلسة العمل الثالثة

  وقد ترأس الجلسات السادة:

معالي السفیر حمید أوبلیرو نائب األمین العام للشؤون االقتصادیة في منظمة  جلسة العمل األولى:
  .التعاون اإلسالمي

مدیر عام مكتب تنسیق متین إكیر،  محمت : معالي الدكتورأنشطة على ھامش االجتماع
  .الكومسیك
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لتأمین  الطیب طھ، الرئیس التنفیذي للمؤسسة اإلسالمیة الدكتور عبد الرحمن جلسة العمل الثانیة:
  االستثمار وائتمان الصادرات.

سعادة المھندس ھاني سالم سنبل، نائب الرئیس التنفیذي  :والجلسة الختامیة جلسة العمل الثالثة
  .للمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة

خالل جلسة العمل األولى، قدمت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المشاركة تقاریرھا  .1
في مجاالت األعمال التالیة: الترویج  2015-2014لمزمع تنظیمھا للفترة حول األنشطة ا

 المنتجات االستراتیجیة. وتنمیةالتجاري، تسھیل التجارة، تأھیل الكفاءات 

برئاسة مدیر عام مكتب تنسیق مكتب تنسیق الكومسیك  وقدم ممثلوعلى ھامش االجتماع،  .2
 .والسیما منھا الوسائل واالنجازات لكومسیكورقة عمل حول االستراتیجیة الجدیدة لالكومسیك 

بعض البیانات حول وسائل تنفیذ  خبیر بمكتب تنسیق الكومسیك ايكدلیمراد وقدم السید 
تعتمد على ثالثة مبادئ االستراتیجیة الجدیدة للكومسیك وأبلغ المشاركین أن ھذه االستراتیجیة 

جاءت بوسیلتین جدیدتین لتحقیق . وكامةالح وتحسین التضامن وتعزیز التنقل أساسیة وھي تعزیز
تمویل المشاریع المقترحة من لدن عمل (حول مختلف مجاالت التعاون) وھما فرق ال أھدافھا

  الدول األعضاء في مجاالت التعاون التي تم ضبطھا في إطار استراتیجیة الكومسیك.

راتیجیة الكومسیك حیث ذكر أن است ،لالستراتیجیة التجاري العنصر على مؤكدا عرضھ وواصل
: وھي مجاالت أربعة االستراتیجیة حددت السیاق، ھذا وفي. البینیة التجارة تعزیز إلى تھدف
 المشاركین دلیكاي السید وأبلغ. التجارة وتنشیط التجارة تمویلو التجارةسھیل وت التجارة تحریر

فریق ھذا القد ركز و. 2013 خالل سنة أنقرة في مرتین اجتمع حول التجارة قد ملالع فریقأن 
 في األعضاء الدول في والمتوسطة ىرالصغ الشركات صادرات تشجیع" على األول اجتماعھ في

استفادة " مسألة على الثاني االجتماع وفي"  التجارة تنمیة ھیئات دور: اإلسالمي التعاون منظمة
 التعاون منظمةفي الدول األعضاء في  التجارة تمویل من والمتوسطة الصغرى المؤسسات
 یشاركون الذین المعنیین لخبراءتمثل بالنسبة ل االجتماعاتھذه  ندلیكاي أ السید وأكد". اإلسالمي

 والقطاع اإلسالمي التعاون منظمةالھیئات التابعة لو الدولیة والمؤسساتاألعضاء  الدول من فیھا
 لدولا في الوضع تحسین ووسائل سبل ومناقشة المشتركةالعوائق  لضبط فرصة الخاص

 حول ملالع فریقل الثالث االجتماع عقدما جاء في كلمة السید دلكاي، سیتم ل فقاوو. األعضاء
: البینیة التجارة تسھیل"تحت عنوان  ةتركیالجمھوریة ال أنقرة،ب 2014 فبرایر 27 في التجارة
 ماعاالجتو" اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في الجمركیة اإلجراءات أداء تحسین
 التجارة تحریر في اإلقلیمیة التجارة اتفاقیات دور" تحت عنوان أنقرةب 2014 كتوبرأ في الرابع

 ."اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في

 والمساھمات التجارة حول لكومسیكا استراتیجیة تنفیذ على دلیكاي السید ركز ،كلمتھ ختام فيو
 آلیة خالل منأنھ  دلیكاي السید وأكد. شأنال ھذا في سالمياإل التعاون منظمة مؤسساتل الممكنة

 قبل من المقترحة للمشاریع تمویالت الكومسیك تنسیق مكتب یقدم عاریالمش لتمویل الكومسیك
 التي المشاریع جانب إلىو. المعنیة اإلسالمي التعاون منظمةالتابعة ل مؤسساتالو األعضاء الدول
 قبل من تنظیمھا سیتم التي األنشطةفإن  ،عیراالمش تمویلل كومسیكبرنامج ال قبل من تمویلھا سیتم

 ستراتیجیةاال أھداف تخدم والتي مشترك أو فردي بشكل اإلسالمي التعاون منظمة مؤسسات
  .لتنفیذھا ھامة مساھمات تستفید منسوف 

 :البرنامج التنفیذي "نتائجقدم ممثل المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ورقة عمل حول  .3
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مشیرا إلى أن البرنامج التنفیذي لخارطة الطریق لتحقیق أھداف التجارة ، "التحدیاتواالنجازات 
 2009مشروع أو نشاط في الفترة من فبرایر  797البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي یشمل حوالي 

زیادة بمشروع، أي  199إلى  124، وأن أنشطة المجموعة قد ارتفعت من 2014إلى فبرایر 
 %61وبنسبة  2012و 2011بین سنتي  %50وبنسبة  2011و 2010بین سنتي  %60 بلغت

نتیجة تنفیذھا من قبل وذلك  ،2014و 2013بین سنتي  %89وبنسبة  2013و 2012بین سنتي 
بعض مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي كالمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة والمركز 

كز األبحاث االحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للبلدان اإلسالمي لتنمیة التجارة ومر
االسالمیة والمؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات والغرفة اإلسالمیة للتجارة 

  والصناعة والزراعة.

المشاریع المتعلقة شطة التي قامت بھا ھذه المجموعة على األن، تركزت 2009ومنذ فبرایر 
نشاط من قبل مركز األبحاث االحصائیة  286ل الكفاءات، حیث تم انجاز حوالي بتأھی

واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للبلدان االسالمیة والمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة 
 198تم انجاز  . كماتسھیل التجارةبھا األنشطة المتعلقة ، تلیوالمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة

ة لتمویل التجارة ولجنة من قبل المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمؤسسة الدولیة اإلسالمی نشاط
تم انجازھا نشاط  126من خالل أنشطة تسھیل التجارة وائتمان الصادرات أنجاز م وت الكومسیك.

مؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة كالمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل  خاصة من قبل
لتجارة والمؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة اإلسالمیة لتنمیة ا

  القطاع الخاص.

، ثم %25، تلیھا تسھیل التجارة بـ %36أنشطة تأھیل الكفاءات في المرتبة األولى بنسبة وتأتي 
وأخیرا  %14بـ  أنشطة التنشیط التجاري، ثم %16أنشطة تمویل التجارة وائتمان الصادرات بـ 

  .2014في فبرایر  %9بنسبة تنمیة المنتجات االستراتیجیة 

أنھ یتبین من األنشطة المقامة في إطار البرنامج التنفیذي لخارطة الطریق لتحقیق أھداف  وأضاف
  التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي ما یلي: 

  تم تسجیل اریع بالكامل، أيمن المش %50تم تنفیذ حوالي  2014 فبرایرإلى غایة شھر 
 عدد وذلك راجع إلى ارتفاع 2013مقارنة مع ما تم تنفیذه في فبرایر  %20تراجع بنسبة 

 قبل من 2015و 2014 سنتي بین حدیثا مقترحةوال التي تم تنفیذھا بشكل جزئي المشاریع
 مختلفة؛ مؤسسات

 23%  ات؛عدة سنول یمتدمن المشاریع توجد قید التنفیذ ألن إنجازھا 

 27%  2015و 2014ھا بین سنتي وسیتم تنفیذ أغلب التنفیذ قیدمن المشاریع توجد.  

 البینیة التجارة لتعزیز ا كبیرةجھود تبذل منذ إنشاءھا المجوعة التشاوریة وتابع كلمتھ مضیفا أن
 ودعم الصادرات وتأمین وائتمان التجارة وتسھیل تأھیل الكفاءاتو بناء منذ مجاالت في وخاصة

 تنمیة باإلضافة إلى األعضاء الدول وخدمات لمنتجات والترویج والمتوسطة الصغرى ؤسساتالم
 . ومنتجات الطاقة الغذائیة المنتجات وخاصة االستراتیجیة المنتجات

 : بسبب قد تحققت بالكاد المرجوة األھداف األنشطة، إال أن الجھود لتنفیذ ھذه من الرغم وعلى

 المجموعة مؤسسات خبرةو القطریة لألولویات وفقا اإلقلیمیة لةالمتكام المشاریع تنفیذ عدم 
  ؛المنطقة شبھ االقلیمیة في التنمیةفي  شركاءال من وغیرھا
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 عالیة؛التجاریة ال اتیمكاناإل ذات المنتجات في االستثمارفي  نقصال  

 ابھ تقوم التي واألنشطة المشاریع في التجارة تنمیة وھیئات الخاص القطاع إشراك عدم 
  المجموعة؛

 من طرف المؤسسات بشكل منفرد المشاریع واألنشطة تنفیذ.   

التنفیذي لبرنامج ل أفضل نفیذت من أجلالضروریین  والمتابعةیتعلق بآلیة التقییم فیما أما  .4
 حول تقییم لمحة تھمن جھ ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قدمفقد لتعزیز التجارة البینیة، 

خارطة الطریق لتحقیق األھداف لللبرنامج التنفیذي  مناسبوضع إطار  إلى ارأش كما .النتائج
 أن ریفا. وأكد السید آسیا شرق تجربة الرابطة االقتصادیة لدول جنوباستعرض و البینیة

 إلنشاء مشتركا تحدیا یواجھ البینیة التجارة أھداف لتحقیق الطریق لخارطة التنفیذي البرنامج
 نھج یحددن األنشطة. وینبغي أ من  تقتصر فقط على رفع تقریر باالنتھاءالنتائج التي ال سلسلة

 أن وینبغي. واآلثار النتائجالعقبات ،: التغیرات من الصنفا ھذ من أنواع ثالثة یةالفن الوضعیة
 .الثالثة المستویات ھذه كل والتقییم المتابعة إطار یشمل

التنسیق بین الشركاء ذي بخطى متسارعة، یبقى في الوقت الذي یتقدم فیھ تنفیذ البرنامج التنفیو
  .محدودا والدول المستفیدةالبرنامج التنفیذي  تطبیقالثمانیة المشرفین على 

 بفضل التقدم مستوى تعكس التي لآلسیان االقتصادیة لرابطةبطاقة التقییم ل تجربة أن على وشدد
 للتقدم تقییمال إدارة ى امكانیةمد آسیا، تبین شرق جنوب في لإلنتاج وقاعدة موحدة سوق إنشاء

جماعیة. كما تبین أیضا مدى مساھمة التقییم  كممارسة اإلقلیمي التكامل من خالل المحرز
  والمتابعة في خدمة أغراض متعددة بما فیھا مساعدة المشرفین على تحقیق النتائج. 

نشغاالت القائمین واالستجابة الاتخاذ بعض اإلجراءات لمعالجة الوضع أوصى بفي ھذا الصدد، و
 :على ھذا المجال

 حسب إما تصنیفھا من أجل القائمة والمبادرات المشاریع متابعة تقاریر مراجعة 
حسب  أو/ و الطریق، الستة لخارطة النتائج مجموعة جانب إلى المواضیع،

  المناطق شبھ اإلقلیمیة؛
 مع األخذ بعین  الثمانیة التنفیذ شركاء من قبل الحالیة التقاریر إعداد استكمال

المجموعات  مجموعة من لكل النتائج مؤشرات یشمل الذي الموحد اإلطار االعتبار
  الستة؛

 الھدف لتحقیق السیاق كمؤشرات الحالیة المؤشرات صیاغة إعادة النظر في 
  ؛%20 بنسبة البینیة التجارة الذي یتمثل في الرفع من حصة الرئیسي

 على مؤشرات محددة أخرى أو بمؤشر واحد الحالیة والمبادرات المشاریع ربط 
 النتائج؛ مستوى

 التنفیذي؛ البرنامج وتقییم في مجال متابعة والموارد المسؤولیات تحدید 

  .التي سبق تحدیدھاالمستقبلیة والتنسیق التخاذ اإلجراءات  اإلدارةلتقییم  یحتاج األمرقد 

المجموعة التشاوریة  طة عملخمستدیرة حول المائدة أثناء المناقشات التي جرت خالل ال .5
 وجھات النظر حول المشاركة الدول األعضاءالتجارة البینیة، تبادل ممثلو  للمضي قدما في تنمیة

الربط العكسي كوسیلة لتعزیز التجارة البینیة. وأكد المشاركون على أھمیة تنظیم مشاریع مندمجة 
عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من ولویات التجمعات االقتصادیة االقلیمیة والدول األوفقا أل
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مع  ینسجمبما قبل مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي بالتعاون مع منظمات اقلیمیة ودولیة 
 االستراتیجیة الجدیدة للكومسیك.

IV. التوصیـات  

 تمت المصادقة على التوصیات اآلتیة:  مثمرةبعد مناقشات 

 الخارجیة في الشؤون لس وزراء األخذ بعین االعتبار قرارات الدورة األربعین لمج
منظمة التعاون اإلسالمي والدورة التاسعة والعشرین للجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة 

 تدعوالدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي (الكومسیك) التي 
ة التعاون المجموعة التشاوریة بالقیام بعملھا بمشاركة فعالة من قبل مؤسسات منظم

  اإلسالمي وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن لجنة الكومسیك؛
   األخذ بعین االعتبار دور وإنجازات المجموعة التشاوریة منذ إنشائھا في مجال تعزیز

 التجارة البینیة؛
  األخذ بعین االعتبار الحاجیات الضروریة لتوفیر مزید من الدعم للدول األعضاء في

 البینیة من خالل استكشاف اإلمكانیات التجاریة القائمة؛ سعیھا لتوسیع التجارة
  النظر في نتائج مختلف القضایا التي تمت مناقشتھا خالل االجتماع السادس للمجموعة

التشاوریة في مجاالت تمویل التجارة وتأمین وائتمان الصادرات والترویج التجاري 
 .ستراتیجیةات وتنمیة المنتجات االوتسھیل التجارة وتأھیل الكفاء

 وأوصى االجتماع بما یلي:

الذي ینص علیھ برنامج  %20مواصلة عمل المجموعة التشاوریة من أجل تحقیق ھدف  .1
 ؛2015العمل العشري في أفق 

واإلنجازات المسجلة  النقائصاالتفاق بشأن إعداد تقریر التقییم الشامل، الذي یشمل أوجھ  .2
كفیلة بمواصلة تعزیز التعاون والتنسیق بین السبل والوسائل الباعتماد حتى اآلن ویوصي 

ضمن المجموعة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي. وفي ھذا الصدد، سیقوم فریق عمل 
عمق للنتائج التي تم تحقیقھا حتى اآلن بتعاون وثیق مع برنامج األمم التشاوریة بتقییم م

 ؛ة اإلنمائي ومركز التجارة الدوليالمتحد
ب تنسیق الكومسیك على التنفیذ الفعال لالستراتیجیة الجدیدة العمل عن كثب مع مكت .3

 للكومسیك؛
مواصلة تعزیز التنسیق والتعاون بین مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في  .4

 ؛جاري على تنفیذ األنشطة المشتركةالمجال الت
 اإلسراع بتنفیذ األنشطة المحددة في المجاالت التالیة: .5

 جارة على المستوى شبھ اإلقلیمي لمنظمة التعاون اإلسالمي،المساعدة من أجل الت 
 االستفادة من تمویل وتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات  آلیات العمل على تطویر

 الصغرى والمتوسطة،
 ،إنشاء الشبكة الشاملة لھیئات تنمیة التجارة ضمن منظمة التعاون اإلسالمي 
 على تحضیر أفضل ومشاركة  مساعدة وتدریب المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 أكثر فعالیة في المعارض التجاریة اإلسالمیة،
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 المساعدة الممكنة ألصحاب  ضبطتمویل المشاریع القائمة المتعلقة بالقطن و
 مشاریعھم،تأطیر المشاریع في منظمة التعاون اإلسالمي من أجل إعادة 

 التنازالت للجنة  تشجیع الدول األعضاء التي لم تقم بذلك بعد، على تقدیم لوائح
 المفاوضات التجاریة،

توعیة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لالستفادة من المنتجات القائمة  .6
وتسھیالت شبابیك المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة 

 اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاص؛
ة والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة المعنیة مثل: مركز تعزیز التعاون بین المجموعة التشاوری .7

التجارة الدولي ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األونكتاد) ومنظمة التجارة العالمیة 
 ومنظمة السیاحة العالمیة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الخ؛

مثل مجلس التعاون لدول  مواصلة المشاورات الحثیثة مع التجمعات االقتصادیة اإلقلیمیة .8
واالتحاد االقتصادي والنقدي الخلیج العربیة والمجموعة االقتصادیة لدول غرب افریقیا 

 واتحاد المغرب العربي في مجال تعزیز التجارة البینیة؛لدول غرب افریقیا 
 تقدیم الدعم المالي للسكرتاریة الفنیة للمجموعة التشاوریة لجعلھا أكثر فعالیة وإنتاجیة؛ .9
 النتائج التي حققتھا المجموعة التشاوریة. تعزیز التواصل وشفافیة .10
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  رـة شكـالئح

واالستثمار في نھایة االجتماع طلب المشاركون من معالي وزیر الصناعة والتجارة 
، رفع برقیة محمد عبوللمملكة المغربیة السید  واالقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجیة

، عاھل المملكة المغربیة وللحكومة ب الجاللة الملك محمد السادسصاح شكر وامتنان لمقام
المغربیة والشعب المغربي الشقیق على حسن الوفادة والتسھیالت التي تم توفیرھا أثناء 

  الجمیلة. مراكشقدومھم وإقامتھم في مدینة 

العام  ، األمینایاد أمین مدني الدكتوركما أعرب المشاركون عن أحر عبارات الشكر لمعالي 
لمنظمة التعاون اإلسالمي على الكلمة القیمة التي تفضل بتوجیھھا للمشاركین وعلى جھوده 

  .الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمیة المتواصلة لتحقیق أھداف الدورة االستثنائیة

كما توجھ الحاضرون بجزیل الشكر لمعالي الدكتور أحمد محمد علي رئیس مجموعة البنك 
مشاریع على دعمھ الكامل لھذه المبادرة واستعداده المطلق لمواكبة  اإلسالمي للتنمیة

  الرامیة إلى تنمیة التعاون االقتصادي وتدعیم االندماج اإلقلیمي.المجموعة التشاوریة 

وفي األخیر توجھ المشاركون بالتحیة للدكتور ولید الوھیب الرئیس التنفیذي للمؤسسة الدولیة 
لمدیر العام للمركز اإلسالمي لتنمیة ین االلدكتور الحسن احزاإلسالمیة لتمویل التجارة و

التجارة ولكافة موظفي المؤسستین على الجھود التي قاموا بھا لتوفیر كل أسباب النجاح لھذا 
  االجتماع.


