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تقریـر منتدى ھیئات تنمیة التجارة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: آلیات 
 اصالعمل لتعزیز التعاون مع القطاع الخ

 2014مارس  18-17دولة اإلمارات العربیة المتحدة،  -الشارقة

 

الدائمة للتعاون استنادا إلى القرارات الصادرة عن الدورة الوزاریة التاسعة والعشرین للجنة 
وعن  "الكومسیكاالقتصادي والتجاري بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي "

تجارة في منظمة التعاون اإلسالمي المنعقد في نوفمبر االجتماع السادس لھیئات تنمیة ال
، نظم المركز ھذه الھیئاتوالمتعلقة بتعزیز التعاون بین  -جمھوریة السنغال  -بدكار  2007

اإلسالمي لتنمیة التجارة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة والمؤسسة الدولیة اإلسالمیة 
دولة اإلمارات العربیة  -بالشارقة 2014مارس  18و  17یومي  )ITFC( لتمویل التجارة

العمل لتعزیز المتحدة "منتدى ھیئات تنمیة التجارة في منظمة التعاون اإلسالمي: آلیات 
 .مع القطاع الخاص" التعاون

یھدف ھذا االجتماع من جھة، إلى تبادل وجھات النظر حول أفضل الممارسات الوطنیة 
، إلى أخرىتنمیة التجارة البینیة ومن جھة واإلقلیمیة في مجال تنمیة الصادرات من أجل 

 .2019-2015ضبط برنامج للتعاون للفترة 
خالل الجلسة االفتتاحیة، ألقى ممثلو غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومنظمة التعاون 
اإلسالمي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة والغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة 

نمیة التجارة كلماتھم حول تنشیط أنشطة ھیئات تنمیة التجارة في الدول والمركز اإلسالمي لت
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالتعاون مع المؤسسات اإلقلیمیة والدولیة.

ممثل عن األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي  70شارك في ھذا المنتدى أزید من 
ة التجارة والغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة ولجنة الكومسیك والمركز اإلسالمي لتنمی

والزراعة والمؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الدولیة 
السوق المشتركة لشرق وجنوب اإلسالمیة لتمویل التجارة ومركز التجارة الدولي بجنیف و

ومركز التجارة بتایالند والجزائر والتحالف العالمي للوجستیة الفعالة  )الكومیساافریقیا (
والكوت دیفوار ومصر واإلمارات العربیة المتحدة وغینیا واألردن والكویت وموریتانیا 

 وتونس.
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في الدول األعضاء في منظمة  النھوض بالتجارة مراكز شبكة إطار التعاون فیما بین
 التعاون اإلسالمي
 

الحكومات في الدول األعضاء في منظمة التعاون مراكز النھوض بالتجارة و ومثلم نحن
اإلسالمي والمؤسسات التابعة لھا العاملة على النھوض بالتجارة واالستثمار، المجتمعون في 

م، في إطار  2014مارس  18و 17ي دولة اإلمارات العربیة المتحدة یوم –الشارقة 
ة في الدول األعضاء في مراكز النھوض بالتجارالشاملة لھیئات شبكة للمؤتمر األول لا

 ؛منظمة التعاون اإلسالمي

الشؤون  وزراء ومجلس اإلسالمیة القمة مؤتمراتالصادرة عن  قراراتنذكر بال إذ
  البینیة؛ التجارة تعزیز مجال في) CMAE( الخارجیة

 الدول بینفیما  التجاريو والفني االقتصادي للتعاون ةالعام یةاالتفاق واعتبارا لمقتضیات
 حیز ودخلت 1977 سنة تمت المصادقة علیھا التي اإلسالمي التعاون منظمة في ءاألعضا

 ؛1981 أبریل في التنفیذ

المصادق علیھ من قبل الدورة االستثنائیة الثالثة  واعتبارا لمقتضیات برنامج العمل العشري
 8و 7یومي لمؤتمر القمة اإلسالمي المنعقدة بمكة المكرمة بالمملكة العربیة السعودیة 

 ؛م 2005دیسمبر 

ة رابعالدورة االستثنائیة الالمصادق علیھا من قبل الجدیدة للكومسیك  باالستراتیجیةوإذ نشید 
  ؛2012في أغسطس لمؤتمر القمة اإلسالمي المنعقدة بمكة المكرمة 

لمراكز النھوض داكار المعتمد من قبل االجتماع السادس  إعالنمقتضیات كما نذكر أیضا ب
، 2007نوفمبر  22اإلسالمي المنعقد بتاریخ  تعاونلدول األعضاء في منظمة الل بالتجارة

الدول  في مراكز النھوض بالتجارةالشاملة لشبكة الالمتعلقة بإنشاء  3وخاصة الفقرة 
 لتنمیة التجارةفي منظمة التعاون اإلسالمي والتي تم تكلیف المركز اإلسالمي األعضاء 

 ؛بمھمة سكرتاریتھا

ھ مراكز النھوض بالتجارة لتعزیز التجارة دور المحوري واألساسي الذي تقوم بلواعتبارا ل
البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي وما ستقدمھ ھذه الشبكة من زخم جدید للتعاون فیما بین 

 لتابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي؛المراكز ومع المؤسسات العاملة في ھذا المجال اھذه 

الناطقة بلغات العمل اإلقلیمیة الثالث تلعبھ سكرتاریة الشبكات الذي  وإذ نشید بالدور الھام
 ؛بینھا ومع سكرتاریة الشبكة الشاملةفیما في التواصل  الثالث للمنظمة
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المستھدفة للتجارة  %20إلى حد اآلن لبلوغ نسبة  الحاصلوإذ نالحظ بكل ارتیاح التقدم 
لمنظمة التعاون  برنامج العمل العشريكما ھو منصوص علیھ في  2015البینیة بحلول عام 

ونبارك الجھود المبذولة من أجل تنفیذ نظام األفضلیات التجاریة فیما بین الدول  اإلسالمي
بما فیھا بروتوكول خطة التعریفة التفضیلیة  ،األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 ؛(بریتاس) وقواعد المنشأ

 التعاون في الخاص للقطاع الفعالة المشاركة لدعم القصوى األھمیة على وإذ نؤكد
بصفتھ المحرك  في منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء الدول بین والتجاري االقتصادي

 ؛الرئیسي

مؤسسات التابعة لمنظمة التعاون مختلف ال بھ وإذ نعرب عن تقدیرنا للعمل الذي تقوم
 العاملة في المجال االقتصادي؛اإلسالمي 

 تنا في تعزیز العمل اإلسالمي المشترك عالوة على التعاون مع المنظماتنعلن عن رغبوإذ 
وتیسیر عمل ھذا البرنامج  ذات الصلة بھدف االستفادة من خبرتھا الدولیةاإلقلیمیة و

 الطموح.

 وحرصا منا على تنفیذ مقتضیات ھذا اإلعالن اتفقنا على ما یلي:

لتجارة في الدول األعضاء في مراكز النھوض بال الشاملة شبكةالانطالق العمل ب •
 الثالث لغات العملالناطقة ب اإلقلیمیة منظمة التعاون اإلسالمي بما فیھا شبكاتھا

 ؛2014فاتح أبریل للمنظمة ابتداء من 
الشاملة لمراكز  تكلیف المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بمھمة سكرتاریة الشبكة •

 النھوض بالتجارة لمنظمة التعاون اإلسالمي؛

لنھوض التونسي لمركز الناد مھمة سكرتاریة الشبكة الناطقة بالعربیة إلى اس •
الوكالة السنغالیة ) والشبكة الناطقة بالفرنسیة إلى Tunisia Exportبالصادرات (

(سیتم تحدید ذلك من والشبكة الناطقة باإلنجلیزیة  )ASEPEX( للنھوض بالصادرات
 4التجارة والدول األعضاء) وذلك لمدة خالل التشاور بین المركز اإلسالمي لتنمیة 

 سنوات؛

سنوات لھیئة أخرى من  أربعبعد انقضاء فترة  إسناد سكرتاریة الشبكات اإلقلیمیة •
النھوض بالتجارة یتم تعیینھا بصفة توافقیة بین كافة مراكز النھوض بالتجارة  ھیئات

اشرة بعد انقضاء ویتم ذلك خالل أول اجتماع یعقد مب ،األعضاء في الشبكة اإلقلیمیة
 سنوات)؛ 4( الفترة المذكورة

الشبكة الشاملة لمراكز النھوض بالتجارة  مرة كل سنتین لتقییم عملعام عقد مؤتمر  •
تقدیم تقریر حول التقدم الحاصل وفي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 ؛في إنجاز مخطط العمل
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ة في الدول األعضاء في منظمة إنشاء جائزة تسند ألفضل مركز للنھوض بالتجار •
التعاون اإلسالمي بمناسبة المؤتمر العام لمراكز النھوض بالتجارة الذي ینعقد بصفة 
منتظمة مرة كل سنتین بالتزامن مع المعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة 

 )؛TFOICالتعاون اإلسالمي (

 ن قبل الشبكة.الموارد الضروریة لتنفیذ المشاریع المصادق علیھا م تخصیص •
تشمل المھام التي تسند إلى الشبكة الشاملة لمراكز النھوض بالتجارة في الدول األعضاء  وقد

 في منظمة التعاون اإلسالمي المحاور التالیة:

 أنشطة تأھیل الكفاءات: المحور األول

 تكوین الكوادر والمختصین في التجارة الدولیة من خالل تنظیم ورشات العمل؛ •
 ؛لف اإلجراءات التجاریةتمخات تدریبیة حول تنظیم دور •
ا االتفاقیات تنظیم الندوات التعریفیة حول المفاوضات التجاریة الدولیة ومزای •

 الدولیة واإلقلیمیة؛

تقدیم المساعدة الفنیة إلنشاء مراكز النھوض بالتجارة في الدول األعضاء التي ال  •
 تتوفر على مثل ھذه المراكز.

  ة الترویج التجاريأنشط: المحور الثاني

 بما فیھا:لمنظمة التعاون اإلسالمي  المشاركة في المعارض العامة والمتخصصةتشجیع  -

 المعارض المنظمة من قبل المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة؛ •
 المعارض المنظمة من قبل الدول األعضاء؛ •
 النطاق الجھوي واإلقلیمي. علىالمعارض المنظمة  •

فتراضي للمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة للتعریف والتسویق المساھمة في المعرض اال  -
 للسلع في نطاق الشبكة.

 

 

 التجاريأنشطة االعالم : المحور الثالث

 تبادل المعلومات االقتصادیة والتجاریة؛ -
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والمؤسسات التابعة التنسیق والتعاون فیما بین بنوك معلومات مراكز النھوض بالتجارة  -
 وتبادل الخبرات؛ي لمنظمة التعاون اإلسالم

تطبیقات تكنولوجیا ثة واستخدام المساعدة الفنیة إلنشاء قواعد معلومات حدیتقدیم  -
 تطویر البنیة التحتیة الرقمیة؛العمل على والحدیثة المعلومات 

 یة والتجاریة للدول األعضاء وتسھیل نفاذتقدیم المعلومات حول السیاسات االقتصاد -
 ص المتاحة.لفرالترویج لالسلع لألسواق و

 الدراسات والبعثات التجاریة: المحور الرابع

 إعداد الدراسات القطاعیة والتسویقیة؛ -

تنظیم البعثات التجاریة واللقاءات بین المستثمرین ورجال األعمال قصد إبرام الصفقات  -
 .وآلیات الترویج األخرى التجاریة

 تسھیل التجارة واالستثمار: المحور الخامس

التجارة  مجالفي العاملة المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي الترویج لخدمات  -
 بما فیھا عملیات التسویق والتمویل وخدمات االئتمان وضمان الصادرات؛ ،واالستثمار

 تقدیم االستشارة للفاعلین االقتصادیین لتسھیل التجارة وتحسین مناخ االستثمار؛ -

تجارة وتلقى شكاوى الفاعلین المساھمة في رصد الحواجز غیر الجمركیة لل -
 المعلومات ونشر وتحلیل جمع خالل من لھااالقتصادیین وإمكانیة معالجتھا والتصدي 

 ؛الطلب حسب ، وذلكالتصدیر أسواق حول

 سیاسات لوضع أصحاب المشاریعو أصحاب القرار السیاسي بین القیام بدور التواصل -
 اإلسالمي األعضاء في منظمة التعاونلمراكز النھوض بالتجارة في الدول  عالیة األداء

 التكامل؛االنسجام و تعزیزمن أجل  المعاییر وكاالت بین المفاوضات وتسھیل

 الترویج لمزایا االتفاقیات التجاریة واالستثماریة فیما بین الدول األعضاء. -
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