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  تقریر حول أھم إنجازات المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة

  2014-2006خالل الفترة 

أخذا بعین االعتبار المقتضیات المناسبة من برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي في 
ة مواجھة تحدیات األمة اإلسالمیة في القرن الحادي والعشرین" المصادق علیھ من قبل الدور

 2005دیسمبر  8و 7االستثنائیة الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمي المنعقدة بمكة المكرمة یومي 
المتعلقة بالتعاون االقتصادي، قام المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بإعداد مخطط عمل عشري 

  .2016- 2006یتضمن مشاریع سیتم تنفیذھا على امتداد السنوات 

المشاریع العملیة الرامیة إلى تنشیط تجارة السلع والخدمات یتضمن ھذا المخطط مجموعة من 
  وتشجیع االستثمارات ذات العالقة بالتجارة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

تم إعداد ھذا المخطط اعتمادا على دراسة تحلیلیة لمزایا ونقائص التجارة البینیة لمنظمة التعاون 
ن الطموحات الحالیة والكامنة التي یزخر بھا العالم اإلسالمي، وذلك اإلسالمي التي مازالت دو

راجع للعدید من المشاكل والحواجز التي تم ضبطھا من طرف المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة 
  في العدید من الدراسات والتقاریر التي أعدھا.

  یغطي مخطط عمل المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة المیادین التالیة: 

 تنشیط التجارة واالستثمار، -
 المفاوضات التجاریة، -
 تسھیل التجارة، -
 المعلومات التجاریة والتجارة اإللكترونیة، -
 تأھیل الكفاءات البشریة وتدعیم القدرات، -
 الدراسات والبحوث  -

یتم  2016- 2006وتجدر اإلشارة إلى أن المشاریع الواردة في مخطط عمل المركز للفترة 
یتم تمویل المشاریع تماد على المیزانیة العادیة للمركز. وفي أغلب الحاالت تمویلھا جزئیا باالع

باالشتراك بین المركز والدولة المضیفة أو بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة وغیرھا 
تجاري لمنظمة من المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة مثل اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي وال

 التعاون لمنظمة العالمي لمنتدىالكومسیك)، مجلس التعاون الخلیجي، االمي (التعاون اإلس
مالیزیا)، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، مركز (WORL BIZ واالستثمار لألعمال اإلسالمي

األنكتاد)، المنظمة العالمیة للتجارة، ألمم المتحدة للتجارة والتنمیة (التجارة الدولي، مؤتمر ا
  خاص. القطاع ال

تقدم ھذه الوثیقة مستجدات أنشطة المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة لبلوغ أھداف مخطط العمل 
العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي المصادق علیھ من قبل الدورة االستثنائیة الثالثة لمؤتمر القمة 

قتصادي، المتعلقة بالتعاون اال 2005دیسمبر  8و 7اإلسالمي المنعقدة بمكة المكرمة یومي 
من التجارة  %20خاصة الھدف المتعلق باالرتقاء بالتجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى 

   .2015الخارجیة للدول األعضاء في أفق سنة 
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  لمحة عن مستجدات التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي: الدراسات والبحوثأوال: 
  

ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سجلت قیمة المبادالت التجاریة بین الد
- 2005ارتفاعا مھما منذ تطبیق برنامج العمل العشري ( (الصادرات + الواردات)

ملیار  778,75 إلى 2005ملیار دوالر أمریكي سنة  271,45) حیث انتقلت من 2015
  .%187بزیادة بلغت  2013دوالر أمریكي سنة 

فإن الدول األعضاء عادة ما یشتد ة الدولیة، وبالرغم من انعكاسات األزمة االقتصادی
حافزھا في ذلك القرب الجغرافي وتفعیل  ،نزوعھا إلى تكثیف المبادالت فیما بینھا

االتفاقیات الثنائیة واإلقلیمیة وتشابھ عادات االستھالك والتكامل اإلقلیمي وجھود تنشیط 
من قبل المجموعة لتجارة وتمویل التجارة وتأمین وائتمان الصادرات وتسھیل االتجارة 

وتفعیل االستراتیجیة الجدیدة التشاوریة لتعزیز التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي 
  .للكومسیك

المبادالت التجاریة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي من التجارة  حصة قد ارتفعتل
مسجلة  2013سنة  %18,70إلى  2005سنة  %15,50اإلجمالیة للدول األعضاء من 

  .%21زیادة بلغت 

ھي:  2013أھم الدول األعضاء الفاعلة في التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي سنة 
، بما ملیار دوالر أمریكي 105,1بلغت قیمة تجارتھا البینیة  -اإلمارات العربیة المتحدة

العربیة  ،%10,6/ملیار دوالر أمریكي 82,2 تركیا، من التجارة البینیة %13,5یعادل 
/ ملیار دوالر أمریكي 56,9 إندونیسیا، %8,8/ ملیار دوالر أمریكي 68,8 السعودیة

/ ملیار دوالر أمریكي 50,2 مالیزیا، %7,3/ملیار دوالر أمریكي 56 إیران ،7,3%
ملیار دوالر  29,8 العراق، %4,2/ ملیار دوالر أمریكي 32,7 باكستان، 6,4%

ملیار دوالر  27,4 مصرو %3,6دوالر أمریكي/ ملیار  28,2 عمان، %3,8/ أمریكي
من التجارة البینیة لمنظمة التعاون  %69حققت ھذه البلدان مجتمعة . %3,5/ أمریكي

 .2013اإلسالمي سنة 

على  2013على الصعید اإلقلیمي، ھیمنت دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة سنة 
) %31,4، ثم الدول األسیویة (%32الي التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي بحو

) %6,2) ثم دول افریقیا الواقعة جنوب الصحراء (%25ثم دول الشرق األوسط (
  ).%5,4( ودول اتحاد المغرب العربي

، %28ھي: المواد المصنعة المختلفة  2013في التجارة البینیة سنة  المتداولةأھم المواد 
، %13، اآللیات ومعدات النقل %21یة ، المواد الغذائ%21المحروقات المنجمیة 

  .%5لألكل  قابلة، مواد أولیة غیر %12المواد الكیماویة 

 ) دولة من الدول33، حوالي (2013و 2005كما تجدر اإلشارة إلى أنھ في الفترة ما بین 
المحدد في مخطط العمل العشري  %20تجارتھا البینیة سقف  قد بلغت األعضاء اآلتیة

 %87,55( سوریا: حسب ترتیب تنازلي 2015اإلسالمي في أفق سنة لمنظمة التعاون 
 جیبوتي، )%72,14( الصومال، من تجارتھا تمت مع دول منظمة التعاون اإلسالمي)
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 ،)%46,10( األردن ،)%50,97( طاجكستان)، %54,02( فلسطین، )66,28%(
 لبنان، )%44,47( النیجر ،)%44,81( أفغانستان ،)%45,93( قیرقیزیا

، )%35,81( بوركینافاسو ،)%39,28( باكستان ،)%42,56( توغو ،)43,66%(
 إیران، )%33,54( غینیا بیساو ،)%34,44( عمان، )%35,75( السنغال

، )%30,94( بنین ،)%31,08( كوت دي فوار ،)%31,35( أوزبكستان ،)33,04%(
 تركمنستان ،)%28,63( مصر ،)%28,65( الیمن، )%30,53( السودان

 ،)%25,43( مالي، )%26,77( االتحادیة القمر ،)%27,41( العراق ،)27,81%(
، )%21,01( المالدیف، )%21,53( أوغندا، )%22,87( تركیا، )%24,64( البحرین

  .)%20,01( أذربیجانو) %20,16( اإلمارات العربیة المتحدة

تدعیم  ھا في مجالاتالدول األعضاء أن ترفع من استثمارھذه الدول وباقي یتعین على و
القدرات والكفاءات، المشاركة في المعارض التجاریة العامة والقطاعیة على المستوى 
الدولي وخاصة منھا المعارض التي یقیمھا المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، تبسیط 

من أجل  إجراءات التجارة الخارجیة واالستثمارات البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي
  . جاریة بین الدول األعضاءتحریك المبادالت الت

من أجل تنمیة التجارة الخارجیة  يویعتبر تنویع العرض القابل للتصدیر ضرور
كما یتعین على الدول األعضاء أن تشارك بصفة فعالة في أنشطة واالستثمارات البینیة. 

المجموعة التشاوریة لتعزیز التجارة البینیة وفي مشاریع الكومسیك في إطار إدارة 
  ).PCMالمشاریع ( دورات

  تطورات التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي : 1الجدول رقم 

  (ملیار دوالر أمریكي) 2013و 2004ین سنتي ب

  2013    2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004   

18,70% 18,45% 17,80% 17,03% 16,65% 16,60% 16,64% 15,86% 15,50% حصة  14,44%
ة التجار

البینیة من 
التجارة 

اإلجمالیة 
للدول 

 األعضاء

389,4  375,8  340,80  269,50  213,38  275,51  210,30  166,68  135,73  102,54  القیمة 
الصافیة 
للتجارة 

 البینیة

778,8  751,70  681,60  539,00  426,75  551,02  420,6  333,36  271,45  205,07  القیمة 
اإلجمالیة 
للتجارة 

 البینیة

 المركز اإلسالمي لتنمیة التجارةالمصدر: 
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ل  دة عوام ات لع توى الطموح ى مس ة إل ارة البینی وفرة للتج ات المت تغالل اإلمكانی ى اس ال یرق
ق  ة والعوائ ر التعریفی ومسببات من أھمھا الحواجز التي تعرقل التجارة، خاصة منھا الحواجز غی

ث اللوجستیة مثل النقل. كما نذكر أیضا في ھذا الباب عدم تكام دول األعضاء حی ل اقتصادیات ال
دى  ین  % 50معدل مؤشر التكامل التجاري ال یتع ذا المؤشر ب راوح ھ دیم  1و 0(یت المفھوم الق ب

للتكامل). لذا، ال بد أن تركز سیاسات تنشیط التجارة البینیة على دراسة وتمحیص مسألة التكامل 
    بین البلدان التي تتمتع بإمكانیات تجاریة عالیة.  

  

  

  

  

  

  

حوا
جز 
تنم
حوا

  يیة التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمجز تنم

بالرغم من الجھود الكبیرة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنیة وسیاسات الدول األعضاء 
الرامیة لتنمیة التجارة البینیة وإزاحة كل العراقیل التي تحد من انسیاب المبادالت التجاریة البینیة 

ى نمو التجارة البینیة مازال دون الطموحات (حجم التجارة وحصتھا من التجارة فإن مستو
  العالمیة) وذلك لعدة أسباب نذكر من بینھا:

 عدم التكامل بین اقتصادیات الدول وعدم تنوع المنتجات المعروضة للتصدیر  -

عاییر ضعف القدرة التنافسیة لصادرات العدید من البلدان التي ال تستجیب منتجاتھا للم -
 الدولیة،

النقائص من ناحیة النقل واللوجستیة: خاصة عدم وجود خطوط بحریة تجاریة مباشرة،  -
نقائص في البنیة التحتیة، تعقیدات في اإلجراءات اإلداریة (الجمارك، الخدمات 

 المصرفیة، اإلجراءات في الموانئ)،

ر االتفاقیات التجاریة الحواجز غیر التعریفیة وتالشي التفضیالت التعریفیة نتیجة انتشا -
 اإلقلیمیة مع بلدان غیر أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

ضعف النظام المصرفي خاصة البنوك والشركات المتخصصة في التصدیر واالستیراد  -
وائتمان الصادرات رغم كل الجھود المبذولة من طرف مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة. 

المیة أھمیة نظام ائتمان الصادرات الذي یضفي میزة تنافسیة ولقد بینت األزمة المالیة الع
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 لصادرات الدول األعضاء،

معلومات تجاریة شحیحة حول األسواق والمنتجات وفرص األعمال بالرغم من الجھود  -
المبذولة على مستوى المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة والمركز اإلسالمي 

 لتنمیة التجارة.

   ة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالميآفاق التجار

تشیر بیانات المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة إلى أن التجارة البینیة التي سجلت تراجعا ھاما 
على  2011-2010سنتي  %26و 17حققت نموا كبیرا تراوح بین  %16- بلغ  2009سنة 

صافیة ستشھد في المعدل التوالي. كما تبین أیضا مؤشرات المركز إلى أن التجارة البینیة ال
ملیار دوالر أمریكي سنة  500وبقیمة  %7نموا سنویا معتدال خالل السنوات المقبلة بوتیرة 

. ومع تصاعد أسعار البترول وبقیة المواد األولیة وتبعا لقدرة الدول األعضاء على 2016
 1عضاء تجاوز تداعیات األزمة العالمیة فقد یبلغ الحجم اإلجمالي لصادرات الدول األ

   تریلیون دوالر أمریكي.

للتجارة البینیة نذكر تحسن البیئة العالمیة  %20فمن بین العوامل األساسیة لبلوغ ھدف 
واإلقلیمیة تخطي تداعیات األزمة التي أفرزھا الربع العربي إضافة إلى تفكیك الحواجز التي 

اجز غیر التعریفیة، الشارة تعتبر العائق الرئیسي لتنمیة التجارة البینیة ومن بینھا: الحو
الحمراء، تطویر الخطوط البحریة التجاریة المباشرة وفك العزلة عن البلدان غیر الساحلیة، 
تحسین القدرة التنافسیة وتنویع المنتجات المعدة للتصدیر، تطویر البنیة التحتیة من مرافئ 

ن الصادرات، تمویل ائتمایر، تطویر آلیات تمویل التجارة (وموانئ لتسھیل عملیة التصد
في بالن منظمة التعاون اإلسالمي  التجارة) خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

  .من الشركات) %80(حوالي 

والجدیر بالذكر أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدیر ال تستفید 
أن اقتحام األسواق الخارجیة  بقدر الكفایة من التمویل الخارجي أو بوسائل الدعم االزم. كما

  یتطلب إمكانیات مالیة ذاتیة ھامة.

أخیرا، یتعین أن تكون نسبة نمو التجارة البینیة أعلى من نسبة نمو التجارة العالمیة للدول 
األعضاء. وبعبارة أخرى، یجب أن یكون االندماج في سوق منظمة التعاون اإلسالمي أسرع 

  من االندماج في السوق العالمي. 

  ثالثا: التنشیط التجاري

  المعارض العامة والمتخصصة -أ

ف ن بتكلی ب م یق مكت یك التنس نظم للكومس ز ی المي المرك ة اإلس ارة لتنمی ذ التج نة من  1984 س
دول التجاري المعرض ي األعضاء لل ة ف اون منظم رة اإلسالمي التع ل م نتین ك دف. س ذه تھ  ھ
ي اإلسھام إلى التظاھرة ة ف ادالت تنمی ة المب رویج التجاری دول وخدمات منتجات وت  األعضاء ال

ال رجال بین المباشرة االتصاالت فرص وخلق ذ. التجاریین والشركاء األعم ق 2005 ومن  أطل
ز المي المرك ة اإلس ارة لتنمی یم التج ارض تنظ ة المع كل . القطاعی ارضوتش ة المع  العام

  .اإلسالمي تعاونال لمنظمة البینیة التجارة تنمیة ألنشطة األساسیة النواة المتخصصةو
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  تطور مشاركة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
  )2013- 2005في المعارض التجاریة العامة (

  
 

 المعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي - 1
  

المنامة، مملكة لمعرض التجاري العاشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ا -
 2005فبرایر  9-5 البحرین،

ارة وصناعة  ة تج ع غرف اون م ة البحرین وبالتع ارة والصناعة لمملك تحت إشراف وزارة التج
دان  اري للبل رض التج رة للمع دورة العاش ارة ال ة التج المي لتنمی ز اإلس م المرك رین، نظ البح

ن  المیة م ى  26اإلس ة  30إل ـ ( 1425ذو الحج ر  9-5ھ دول2005فبرای المركز ال ك ب ي ) وذل
ن  ة ب یخ خلیف مو الش احب الس ا ص رف علیھ ي أش اھرة الت ذه التظ ت ھ رین. أقیم ارض للبح للمع
اج  ي اإلدم سلمان آل خلیفة، الوزیر األول لمملكة البحرین، تحت عنوان "دور القطاع الخاص ف

  االقتصادي للبلدان اإلسالمیة".

اإلسالمي وقد أقیمت دولة من الدول األعضاء في منظمة المؤتمر  33شاركت في ھذه التظاھرة 
ز ال یة المرك ى أرض غ  دوليعل اة تبل رض مغط احة ع م مس ذي یض ارض ال ر  16.000للمع مت

  متر مربع. 8000مربع مقسمة إلى بھوین للعرض مساحة كل منھما تبلغ 

د  6أقیم المعرض على امتداد  ى الواحدة بع ن الساعة التاسعة صباحا إل تح م ان یفت أیام، حیث ك
اعة ن الس زوال وم اعة ال ال ى الس اءا إل ة مس عالرابع یالة تاس م ل د ت ة ت. وق ام الثالث یص األی خص

  األولى إلى رجال األعمال والبعثات الرسمیة لیتم فتحھ بعد ذلك للعموم.

ادة  ا للم یك  15ووفق رة للكومس ة عش دورة الثامن ل ال ن قب ھ م ادق علی رض المص ام المع ن نظ م
دة  طنبولالمنعق ن  بإس ى  22م وبر  25إل ي 2002أكت ن ممثل ة م ائزة المؤلف ة الج ت لجن ، اجتمع



8 

 

ا  ار أفضل األجنحة وفق ة التجارة الختی ز اإلسالمي لتنمی غرفة تجارة وصناعة البحرین والمرك
  للمعاییر الواردة في النظام الداخلي.

  ولقد تم توزیع الجوائز كاآلتي: 

  الجائزة األولى        مالیزیا : 
 الجائزة الثانیة      دولة الكویت : 
 الجائزة الثالثة    اي دار السالمبرون : 

ذه  یم ھ رین لتنظ ة البح ذلتھا مملك ي ب ة الت ود الخاص النظر للجھ ذكورة وب اییر الم ا للمع ووفق
  التظاھرة أسندت لھا جائزة تقدیریة.

  المعرض:أنشطة على ھامش 

اء  - ى إلنش ة أول المي كمرحل ؤتمر اإلس ة الم ر لمنظم ادل الح ة التب ول "منطق دوة ح ن
  سالمیة المشتركة"السوق اإل

وم  ر  8نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرین ی فبرای
  ."منطقة التبادل الحر كمرحلة أولى نحو تحقیق السوق اإلسالمیة المشتركة"ندوة حول  2005

ون  80وقد شھدت ھذه التظاھرة مشاركة حوالي  دول األ 20مشارك یمثل ن ال ة م ي دول عضاء ف
  منظمة المؤتمر اإلسالمي.

  وقد تناولت ھذه الندوة بحث المواضیع اآلتیة:

 ؛لتجاریة لمنظمة المؤتمر اإلسالميتقدیم أھم مقتضیات نظام األفضلیات ا 
 منھجیة المفاوضات وھیاكلھا؛ 
 ة التفضیلیة  اتفاقیة نظام األفضلیات التجاریة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي واالتفاقیات الثنائی

 اإلقلیمیة؛
  ارة ة التج ات منظم المي واتفاقی ؤتمر اإلس ة الم ة لمنظم لیات التجاری ام األفض ة نظ اتفاقی

 العالمیة؛
 ؛2004تي أقیمت بأنطالیا في أبریل نتائج المفاوضات ال 
 .التأثیرات المحتملة لالتفاقیة 

تثمار  - اریع االس ث مش ارة وبع یط التج اص لتنش اع الخ ر للقط ادي عش اع الح االجتم
  لمشتركة في البلدان اإلسالمیة.ا

ن  اھرة م ذه التظ یم ھ م تنظ ى  5ت ر  7إل ة  2005فبرای رین والغرف ة البح ین مملك تراك ب باالش
  اإلسالمیة للتجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة البحرین.

ون  175شارك في ھذه التظاھرة  ك  31مشارك یمثل دول األعضاء، فضال عن البن ن ال ة م دول
المي للت ي اإلس اون الخلیج س التع ارة ومجل ة التج المي لتنمی ز اإلس ة والمرك ة نمی دول العربی لل

ة  ي االقتصادیة والصندوق العربي للتنمی ة وممثل اتواالجتماعی دول  الجالی ي بعض ال لمة ف المس
  األعضاء.
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اري - رض التج ادي المع ر الح نغال عش ار، الس المیة: داك دان اإلس وفمبر  25-21، للبل ن
2007 

ز نظم المركز  ع المرك اون م اإلسالمي لتنمیة التجارة تحت إشراف وزارة تجارة السنغال وبالتع
ة ( دولي للتجارة الخارجی دان CICESالسنغالي ال ة عشرة للمعرض التجاري للبل دورة الحادی ) ال

ن  ؤتمر اإلسالمي م ة الم ي منظم ى  21األعضاء ف وفمبر  25إل ز  2007ن ى أرضیة المرك عل
داكا ادالت ب دولي للمب ؤتمر ال ة الم ة لمنظم ارة البینی عار " التج ت ش نغالیة تح مة الس ر العاص

  اإلسالمي والشراكة لتنمیة إفریقیا"

ت  المي تح ؤتمر اإلس ة الم ي منظم اء ف دان األعض ر للبل ادي عش اري الح رض التج یم المع أق
ذه التظاھرة مشاركة د شھدت ھ  إشراف فخامة األستاذ عبد هللا واد رئیس جمھوریة السنغال. وق

دان األعضاء.  31 ر البل ي غی ة ف لمة المقیم ة المس ین عن الجالی دول األعضاء وممثل دولة من ال
رة وصفقات  ال مثم أعرب المشاركون عن ارتیاحھم لما أفرزتھ ھذه التظاھرة من اتصاالت أعم
ي  ال ف ع رجال األعم دول األعضاء وخاصة م ف ال ي مختل ن الشركاء ف د م ع العدی تم عقدھا م

 السنغال.

 المعرض مشاركة الدول األعضاء اإلحدى والثالثون اآلتیة:  شھد

نغالدیش  ة ب عودیة، جمھوری ة الس ة العربی عبیة، المملك ة الش ة الدیمقراطی ة الجزائری الجمھوری
ام ة الك ا فاسو، جمھوری ین، بوركین ة البن ة كوت یالشعبیة، جمھوری ر، جمھوری اد القم رون، اتح

ة، جمھور ر العربی ة مص وار، جمھوری ا، دیف ة غینی ا، جمھوری ة غامبی ابون، جمھوری ة الج ی
ت،  ة الكوی المیة، دول ران اإلس ة إی یا، جمھوری ة إندونیس او، جمھوری ا بیس ة غینی جمھوری
ة  الي، الجمھوری ة م ا، جمھوری ى، مالیزی تراكیة العظم عبیة االش ة الش ة اللیبی ة العربی الجماھیری

ة ة، جمھوری ة المغربی المیة، المملك ة اإلس ة،  الموریتانی ا الفدرالی ة نیجیری ر، جمھوری النیج
ة السودان،  نغال، جمھوری ة الس تان اإلسالمیة، جمھوری ة باكس تان، جمھوری ة أوزباكس جمھوری

  الجمھوریة العربیة السوریة، الجمھوریة التونسیة، الجمھوریة التركیة وجمھوریة الیمن. 

لاأل البلدان مشاركة رعایةه التظاھرة وتكفل بھذ في للتنمیة اإلسالمي البنك شارك وا ق ت نم  ونقل
  .أعاله ھنا اإلسالمي المؤتمر منظمة في األعضاء

  تقییم المعرض: 

اح نتیجة  ل االرتی ل المشاركین یشعرون بكام ز أ ن ك ا المرك ام بھ لقد بینت االستقراءات التي ق
  الصفقات المثمرة التي تم عقدھا وأعربوا عن أملھم في أن یقام ھذا المعرض سنویا.

ود وك اھرة وف ذه التظ ة، شھدت ھ رة طویل ز لفت ا المرك ام بھ ي ق ة الت ة الترویجی رة عن الحمل ثم
ي  العدید من رجال األعمال الباحثین عن فرص األعمال. كما أن البیع المباشر للعموم ان ف د ك فق

ب  مستوى الحدث حیث ي أغل ل المعروضات ف ع ك م بی رین وت اال كبی ا وإقب لقي ھو اآلخر نجاح
  األجنحة. 

ى  داكار عل ارض ب دولي للمع ز ال یة المرك ى أرض اركة عل اء المش دول األعض ة ال ت أجنح أقیم
د شھد المعرض خالل  10000مساحة عرض بلغت  ع. وق ر مرب ود  5مت ام وف رجل  3000أی

رام  ي إب ة ف دوھم الرغب المي تح اون اإلس ة التع ي منظم اء ف دول األعض ف ال ن مختل ال م أعم
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ات، صفقات تجاریة وشراكات أعمال  تمحورت حول الصناعة التقلیدیة، الفواكھ الطازجة، المعلب
  المعدات اإللكترونیة، األثاث والمعدات المنزلیة، التجھیزات المكتبیة وآلیات النقل. 

  تم إسناد الجوائز ألفضل األجنحة حسب االستحقاق: 

 ،المملكة العربیة السعودیة: الجائزة األولى 

 انیة،المملكة المغربیة: الجائزة الث 

 ،الجمھوریة التركیة ودولة الكوت بالتساوي: الجائزة الثالثة 

 .جمھوریة السنغال: جائزة تقدیریة خاصة 

  وقد تم منح الجوائز للبلدان اآلتیة: 

  الجائزة األولىالسعودیة: المملكة العربیة 
 :الجائزة الثانیة المملكة المغربیة 
 ثة بالتساويجائزة الثالالجمھوریة التركیة ودولة الكویت: ال 

 

 –للدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي  الثاني عشر لمعرض التجاريا -
  .2009أكتوبر  16-11جمھوریة مصر العربیة، 

في إطار تنمیة التعاون االقتصادي والتجاري بین الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي 
ل األعضاء، قام المركز اإلسالمي وحرصا على الرفع من حجم التجارة واالستثمار بین الدو

لتنمیة التجارة، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس وزراء الشؤون الخارجیة 
لمنظمة المؤتمر اإلسالمي واللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بین الدول األعضاء 

ثانیة عشرة للمعرض في منظمة المؤتمر اإلسالمي (الكومسیك)، بتنظیم فعالیات الدورة ال
بالقاھرة  2009أكتوبر  16إلى  11التجاري لبلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي خالل الفترة من 

بجمھوریة مصر العربیة، وذلك باالشتراك مع الھیئة المصریة العامة للمعارض الدولیة. أقیمت 
شعار "  ھذه التظاھرة تحت رعایة فخامة رئیس الجمھوریة السید محمد حسني مبارك تحت

  شراكة اقتصادیة جدیدة في خدمة األمة ". 
أیام وتم فتحھ للعموم ولرجال األعمال من الساعة العاشرة صباحا  6أقیم المعرض على امتداد 

  إلى غایة الساعة الثامنة مساء.
دولة من الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي  26شھدت ھذه الدورة مشاركة 

   .المسلمة من الدول غیر األعضاءوممثلین عن الجالیات 
بمركز المعارض بالقاھرة تحت الرئاسة الفعلیة  2009أكتوبر  11أقیم حفل االفتتاح یوم 

لمعالي السید رشید محمد رشید وزیر التجارة والصناعة لجمھوریة مصر العربیة التي 
  سالمي.تستضیف للمرة الثانیة المعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإل
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حضر ھذا الحفل معالي األمین العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفسور الدكتور أكمل الدین 
إحسان أوغلى، معالي شیخ األزھر الدكتور محمد سید طنطاوي (یرحمھ هللا)، سعادة رئیس 

ة جامعة األزھر الدكتور أحمد الطیب، السید عالل رشدي المدیر العام للمركز اإلسالمي لتنمی
التجارة، سعادة رئیس مجلس إدارة الھیئة المصریة العامة للمعارض واألسواق الدولیة السید 
شریف عبد الرحمان سالم وكذلك أصحاب السعادة سفراء البلدان اإلسالمیة المعتمدة بالقاھرة 

  ورؤساء بعثات الدول األعضاء المشاركة في المعرض.

  احبة للمعرض التظاھرات اآلتیة: على ھامش ھذا المعرض تم تنظیم أنشطة المص

 ،االحتفاء بالذكرى األربعین لتأسیس منظمة المؤتمر اإلسالمي 
  إقامة ورشة عمل حول" التجارة واالستثمار في قطاع القطن في الدول األعضاء في

 ،2009أكتوبر  13-12منظمة المؤتمر اإلسالمي" 
  13إقامة منتدى رجال األعمال الدولي الثالث عشرth IBF – 13-15  أكتوبر

2009. 

من نظام المعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، تم  15طبقا للبند 
  منح الجوائز للبلدان اآلتیة:

  ؛ألولى: المملكة العربیة السعودیةالجائزة التقدیریة ا .1
  الجائزة التقدیریة الثانیة: المملكة المغربیة؛ .2
  لة الكویت وجمھوریة باكستان اإلسالمیة. مناصفة.الجائزة التقدیریة الثالثة: دو .3

كما تم منح جائزة تقدیریة استثنائیة للمشاركة المتمیزة لجمھوریة مصر العربیة وشھادات 
  مشاركة للدول األخرى.

 – 24المعرض التجاري الثالث عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  -

  ات العربیة المتحدةدولة اإلمار –، الشارقة 2011أبریل  29

في إطار تكثیف التعاون االقتصادي والتجاري بین الدول األعضاء في منظمة التعاون 
تعزیز التجارة البینیة واالستثمار فیما بینھا، واستنادا إلى القرارات البناءة قصد  اإلسالمي

ري لمنظمة الصادرة عن الدورة الرابعة والعشرین للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجا
(الكومسیك) والتي تم بمقتضاھا الموافقة على العرض المقدم من طرف دولة  التعاون اإلسالمي

اإلمارات العربیة المتحدة الحتضان وتنظیم الدورة الثالثة عشرة للمعرض التجاري للدول 
اإلسالمي، نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمركز  تعاوناألعضاء في منظمة ال

تحت رعایة صاحب السمو الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،  ي لتنمیة التجارةاإلسالم
الث عشر للدول األعضاء في ــارقة، المعرض التجاري الثــعضو المجلس األعلى حاكم الش

 29إلى  24" بمركز إكسبو الشارقة من OIC-EXPO2011المي"ــاون اإلسـمنظمة التع
 تصادیة وتنمیة مستدامة".تحت شعار "شراكة اق 2011أبریل 
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أیام وكان مفتوحا في وجھ العموم والمھنیین من الساعة العاشرة صباحا  6امتد المعرض لمدة 
  إلى الساعة الثامنة لیال.

بعض األقلیات المسلمة من  وكذلكدولة من الدول األعضاء  27شاركت في ھذه التظاھرة 
  ).وتایالند والصین لھندا(الدول غیر األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

جمھوریة بنغالدیش  ؛جمھوریة أذربیجان :الدول األعضاء اآلتیةشاركت في ھذا المعرض 
 ؛جمھوریة العراق ؛جمھوریة إندونیسیا ؛جمھوریة مصر العربیة ؛جمھوریة بنین ؛الشعبیة

 ؛الكویتدولة  جمھوریة كازاخستان؛ ؛المملكة األردنیة الھاشمیة؛ المملكة العربیة السعودیة
 جمھوریة موزمبیق؛ جمھوریة مالي؛ ؛امیرونجمھوریة الك ؛المملكة المغربیة ؛مالیزیا

جمھوریة  ؛دولة فلسطین ؛جمھوریة باكستان اإلسالمیة ؛سلطنة عمان جمھوریة النیجر؛
الجمھوریة  ؛الجمھوریة التونسیة ؛الجمھوریة العربیة السوریة جمھوریة السودان؛ ؛السنغال
  جمھوریة الیمن. ؛ة أوغندةجمھوری ؛ة اإلمارات العربیة المتحدةدول التركیة؛

وقد شاركت المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة (مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة)، كما 
دول من الدول األعضاء األقل نموا، كما مول المركز  9أنھا ساھمت في تمویل مشاركة 
  مھوریة بنین وجمھوریة السنغال في ھذا المعرض.اإلسالمي لتنمیة التجارة مشاركة ج

  :وشھادات المشاركة توزیع الجوائز

من نظام المعرض التجاري للدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي،  15طبقا للبند 
عقدت لجنة الجائزة المتكونة من ممثلي المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة وغرفة تجارة 

: عالل رشدي، المدیر العام للمركز أصحاب السعادةبرئاسة  وصناعة الشارقة، اجتماعا
أحمد محمد المدفع، رئیس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة و اإلسالمي لتنمیة التجارة

  الشارقة لتتویج األجنحة األكثر استحقاقا وفقا للمعاییر المحددة في نظام المعرض التالیة:

 المساحة؛ 

 نوعیة المعروضات؛ 

 عارضة؛عدد الشركات ال 

 عدد أعضاء الوفد التجاري؛ 

 .استمراریة المشاركة في المعرض 

  وقد تم منح الجوائز للبلدان اآلتیة:

  الجائزة التقدیریة األولى: جمھوریة إندونیسیا؛ .1
  الجائزة التقدیریة الثانیة: دولة الكویت؛ .2
 الجائزة التقدیریة الثالثة: الجمھوریة التونسیة مناصفة مع جمھوریة السودان. .3

  

المعرض التجاري الرابع عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: طھران/  -
 2013فاتح نوفمبر -أكتوبر 28الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة 
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بالمركز الدائم للمعارض بطھران  2013أكتوبر  28تم االفتتاح الرسمي للمعرض یوم 
یس الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة وترأسھ معالي السید إسحاق جھانجري، النائب األول لرئ

دو دودو لو، ممثل معالي األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي مرفوقین ماومعالي السید محم
بمعالي السید عبد الوھاب مطر، وزیر التجارة والصناعة التقلیدیة للجمھوریة التونسیة ووزیر 

ة العراق والمھندس محمد رضا التجارة لجمھوریة الصومال ونائب وزیر التجارة لجمھوری
نمازادي وزیر التجارة والصناعة والمعادن للجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة والدكتور الحسن 

والدكتور محمد ناھافاندیان رئیس غرفة  احزاین مدیر عام المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة
یة وممثل رئیس الغرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة للجمھوریة اإلسالمیة اإلیران

اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة ومعالي سفراء بعض الدول األعضاء في منظمة 
  التعاون اإلسالمي المعتمدین بطھران ورؤساء وفود الدول المشاركة في المعرض.

خالل جولة الشخصیات في مختلف أرجاء المعرض توقفوا عند مختلف األجنحة لالستماع إلى 
سؤولي الدول المشاركة واستعراض مستوى التقدم االقتصادي للدول المشاركة في شروحات م

  المعرض.

إلى أن حفل افتتاح المعرض قد شھد تغطیة إعالمیة واسعة من قبل القنوات  تجدر اإلشارة
  التلفزیة والصحافة اإلیرانیة.

  شاركت في ھذه التظاھرة الدول اآلتیة:

 ،جمھوریة أفغانستان اإلسالمیة 
 وریة أذربیجان،جمھ 
 ،جمھوریة بنغالدیش الشعبیة  
 ،جمھوریة بنین 
 ،دولة االمارات العربیة المتحدة 
 ،جمھوریة اندونیسیا  
 ،جمھوریة العراق  
 ،جمھوریة غینیا  
 ،مالیزیا  
 ،المملكة المغربیة  
 ،جمھوریة الكامیرون  
 ،جمھوریة مالي  
 ،جمھوریة السنغال  
 ،جمھوریة الصومال  
 ،دولة الكویت 
 بنانیة،الجمھوریة الل  
 ،جمھوریة باكستان اإلسالمیة  
 ،جمھوریة طاجیكستان  
 ،الجمھوریة التركیة 
 ،الجمھوریة التونسیة  
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 ،جمھوریة أوغندا  
 ،سلطنة عمان 
 ،جمھوریة القمر االتحادیة اإلسالمیة 
 .الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة 

  

  المعارض المتخصصة-2

مي في المعارض المتخصصة تطور مشاركة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال
)2005-2013(  

 

  

المعرض األول للصناعات الغذائیة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  -
 Food Arabiaالدورة الثـالثـة عشـرة لمعـرض المواد الغـذائیـة والفنادقـ والتغلیف (و

2008 (  

 "المحدودة السعودیة ارضالمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة مع "مؤسسة الحارثي للمع شارك
 المعرض األول للصناعات الغذائیة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تنظیمفي 
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 Food Arabiaدق والتغلیف (االدورة الثالثة عشرة لمعرض المواد الغذائیة والفنو 2000 (
دولة  12 . شارك في ھذا المعرض2008مایو  22إلى  18بجدة بالمملكة العربیة السعودیة من 

  اإلسالمي. التعاونمن الدول األعضاء في منظمة 

اإلسالمي البروفسور  التعاونوبھذه المناسبة، وقع الجانبان بحضور معالي األمین العام لمنظمة 
  .2008مایو  18الدكتور أكمل الدین إحسان أوغلى على مذكرة تفاھم بتاریخ 

المصادق علیھا من قبل مؤتمر القمة تھدف ھذه المبادرة إلى اإلسھام في تحقیق األھداف 
 2005دیسمبر  8و 7االستثنائي الثالث لمنظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد بمكة المكرمة یومي 

من  %20والمتعلق خاصة بالعمل على الرفع من التجارة البینیة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى 
  .2015التجارة اإلجمالیة للدول األعضاء في آفاق سنة 

عرض الثاني للصناعات الغذائیة للدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي الم -
المملكة  –والدورة الرابعة عشرة لمعرض المواد الغذائیة والفندقة والتغلیف/ جدة 

  .2009مایو  28-24العربیة السعودیة 

في  المحدودة السعودیةالمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة مع شركة الحارثي للمعارض  شارك
اإلسالمي  التعاونتنظیم المعرض الثاني للصناعات الغذائیة للدول األعضاء في منظمة 
مایو  29إلى  24والدورة الرابعة عشرة لمعرض المواد الغذائیة والفندقة والتغلیف وذلك من 

بمركز الندوات والمعارض بجدة بالمملكة العربیة السعودیة. وقد شاركت في ھذه  2009
  اإلسالمي. التعاوندول أعضاء في منظمة التظاھرة عدة 

وللتذكیر، فإن تنظیم ھذه التظاھرات یندرج في إطار تنفیذ مذكرة التفاھم الموقعة بین الجانبین 
بجدة بحضور معالي األمین العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفسور  2008مایو  18في 

  الدكتور أكمل الدین إحسان أوغلى.

الث للصناعات الغذائیة للدول األعضاء في منظمة المؤتمر المعرض القطاعي الث -
اإلسالمي والدورة الخامسة عشرة للمعرض القطاعي للمواد الغذائیة والفنادق 

جدة/ المملكة العربیة  )،Food Hotel Propac Arabia 2010والمطاعم والتغلیف (

 .2010مایو  19-16السعودیة 

باالشتراك مع شركة الحارثي للمعارض المحدودة نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة 
فعالیات المعرض القطاعي الثالث للصناعات الغذائیة للدول األعضاء في منظمة المؤتمر 
اإلسالمي والدورة الخامسة عشرة لمعرض المأكوالت والفنادق والتعبئة والتغلیف وذلك خالل 

الفعالیات بالمملكة العربیة السعودیة. بمركز جدة للمنتدیات و 2010مایو  19إلى  16من  الفترة
وأقیمت . وأمریكا وأوروبا آسیا من دولة 11و ،عضو دولة 13 مشاركة المعرض ھذا سجل

 نظمتھاعلى ھامش ھذا المعرض مسابقات جمعت أفضل الطھاة والمختصین في فنون المائدة 
تھدف . فنون المائدة وأفضل الطبخ في مھاراتھم الطھاة فیھا. وعرض السعودیین الطھاة جمعیة
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 ومواكبة الغذاءتحضیر و الطبخ مستوى على تحسین المنافسین تشجیع لىإ لمسابقةھذه ا
 .المجال ھذا في الدولیة المعاییر

للصناعات الغذائیة للدول األعضاء في منظمة التعاون  الرابعالمعرض القطاعي  -
. لتعبئة والتغلیفلمأكوالت والفنادق وااوالدورة السادسة عشرة لمعرض  اإلسالمي

)Food  Propac Arabia،( یونیو  1-مایو 29 :جدة/ المملكة العربیة السعودیة

2011. 

في إطار اتفاقیة التعاون الموقعة بین المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة وشركة الحارثي 
بالمملكة العربیة نظم الطرفان تحت رعایة وزارة الزراعة  ،للمعارض المحدودة السعودیة

 المعرض الرابع للصناعات الغذائیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميعودیة الس
 ،المملكة العربیة السعودیة –بمركز جدة للمنتدیات والفعالیات  2011یونیو  1مایو إلى  29من 

  .معرض المأكوالت والفنادق والتعبئة والتغلیفلوذلك بالتزامن مع الدورة السادسة عشرة 

من قطاع الزراعة  ا المعرض على امتداد أربعة أیام وفتح أبوابھ أمام المھنیینأقیم ھذ
والعموم من الساعة الخامسة بعد الزوال إلى الساعة العاشرة والنصف  والصناعات الغذائیة

 ؛المملكة المغربیة المملكة العربیة السعودیة؛ :اآلتیةلیال، وقد شھد مشاركة الدول األعضاء 
جمھوریة  ؛جمھوریة باكستان اإلسالمیة ؛الجمھوریة اللبنانیة ؛مالیزیا ؛سیاإندونیجمھوریة 

دولة  ؛الجمھوریة العربیة السوریة ؛الجمھوریة التونسیة المملكة األردنیة الھاشمیة، السودان،
كما سجل المعرض مشاركة دول غیر أعضاء  .الجمھوریة التركیة ؛اإلمارات العربیة المتحدة

، الھند، ةاإلسالمي: البرازیل، بولونیا، الصین، ألمانیا، أثیوبیا، سنغافورفي منظمة التعاون 
  الوالیات المتحدة األمریكیة، ھوالندا، سریالنكا وسویسرا.

وأقیمت على ھامش ھذا المعرض مسابقات جمعت أفضل الطھاة والمختصین في فنون المائدة 
فنون  وأفضل الطبخ في اتھممھار الطھاة فیھاعرض . والسعودیین الطھاة جمعیة نظمتھا
 الغذاءتحضیر و الطبخ مستوى على تحسین المنافسین تشجیع لىإ لمسابقةتھدف ھذه ا. المائدة

  .المجال ھذا في الدولیة المعاییر ومواكبة

المعرض الخامس للصناعات الغذائیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  -
  عربیة السعودیةالمملكة ال –، جدة 2012مایو  20-23

في إطار تفعیل اتفاقیة التعاون الموقعة بین المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة وشركة الحارثي 
، نظم الجانبان الدورة الخامسة لمعرض 2008للمعارض المحدودة السعودیة في مایو 

الصناعات الغذائیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تحت إشراف وزارة 
راعة للمملكة العربیة السعودیة، وذلك بالتزامن مع الدورة السابعة عشرة لمعرض الز

بمركز جدة  2012مایو  23إلى  20المأكوالت والفنادق والتعبئة والتغلیف الذي أقیم من 
 المملكة العربیة السعودیة. –للمنتدیات والفعالیات 

القطاع من الساعة الخامسة مساء مفتوحا لمشاركة العموم والمھنین من ھذا المعرض  كانوقد 
أیام من المعرض  4العدید من الزوار خالل مدة  مشاركةإلى الساعة الثامنة لیال وسجل 
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 ؛؛ المملكة المغربیةالمملكة العربیة السعودیة األعضاء اآلتیة: شركة من الدول 350 وحوالي
 جمھوریة باكستان اإلسالمیة؛ ؛الجمھوریة اللبنانیة مالیزیا؛ إندونیسیا؛ ؛جمھوریة مصر العربیة

  الجمھوریة التركیة.و دولة اإلمارات العربیة المتحدة الجمھوریة التونسیة؛ جمھوریة النیجر؛

: بلجیكا، فرنسا، الصین، ألمانیا، ھونغ الدول غیر األعضاء التالیةدولة من  12شاركت كما 
تایوان، كوریا الجنوبیة  كونغ، سنغافورة، الھند، إیطالیا، الوالیات المتحدة األمریكیة،

  وسویسرا.

المعرض األول للبناء والعقار للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، داكار،  -
 2010یونیو  27-24جمھوریة السنغال، 

في إطار التعاون بین المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمركز السنغالي الدولي للتجارة 
ألول للبناء والعقار للدول األعضاء في منظمة المؤتمر الخارجیة نظم الجانبان المعرض ا

 1st OICاإلسالمي  BUILDING  EXPO  بقصر المعارض  2010یونیو  27إلى  24من
  بالمركز السنغالي الدولي للمبادالت بجمھوریة السنغال.

 اجتماعات للتنسیق تم خاللھا تنفیذ مخطط عمل للترویج لھذا 5وفي ھذا اإلطار، عقد الجانبان 
ثم تم إرجاءه إلى  2010مارس  14إلى  11لمعرض الذي كان من المقرر مبدئیا تنظیمھ من ا

  نزوال عند رغبة الدول األعضاء. 2010یونیو  27-24تاریخ 

   ءالدول األعضادولة من  15شھد المعرض مشاركة 

 مةإقا على قادرین كانواتقریبا  العارضین جمیع أن على لمعرضل األول تقییمیتبین من ال
 . ه التظاھرة بانتظامھذ عقد مركزمن ال العارضین من العدید طلب ن وقد. مثمرة عالقات

. مربع متر 1200 حوالي تبلغ مساحة على منتجاتھا المشاركة الدول من ةشرك 60عرضت 
 اعمال رجل 300 أجریت جوالت في أجنحة العرضین من قبل للمعرض، األربعة األیام خالل

 فيو. لاعماأل فرص عن الباحثین اإلسالمي التعاون منظمة في ضاءاألع الدول مختلف من
من االتصاالت  ارتیاحھم عن كشفت العارضینقبل  منفإن اآلراء المستقاة  الصدد، ھذا

 مضادةال منتجاتال أساسا العقود ھذهوتخص . المعرض ھذا خالل المبرمة والعقود تجاریةال
 مجال في والشراكة الصحي الصرف میاه الجةومع االسمنت ومصانع الحراري والعزل للماء

  .االجتماعي والسكن واإلسكان الحضري والتخطیط الملموسة منتجاتالو الھیدرولیكیة

األول للقطن والمنسوجات في الدول األعضاء في منظمة التعاون القطاعي المعرض  -
 ، واغادوغو، بوركینافاسو2011سبتمبر  25-21اإلسالمي، 

الذي یھدف  والنسیج ل لمنظمة التعاون اإلسالمي المخصص لقطاع القطنفي إطار برنامج العم
 نظموالمنسوجات،   إلى النھوض بمستوى اإلنتاج وتحسین القدرة التنافسیة في مجال القطن

تحت إشراف  والمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة
لبوركینا فاسو، وباالشتراك مع إدارات أخرى  عات التقلیدیةوزارة الصناعة والتجارة والصنا

المكتب الوطني للتجارة الخارجیة تابعة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة وبالتعاون مع 
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بوركینافاسو، المعرض القطاعي األول للقطن والمنسوجات في الدول األعضاء في منظمة ل
"القطن والمنسوجات، عامل نمو  شعارحت بوركینافاسو، ت -التعاون اإلسالمي بواغادوغو

 2011شتنبر  25إلى  21اقتصادیات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".وذلك من 
  .بقصر المعارض التابع للمعرض الدولي للصناعات التقلیدیة

أیام وكان مفتوحا في وجھ العموم ورجال األعمال من الساعة التاسعة  5امتد المغرض لمدة 
  ا إلى الساعة التاسعة لیال.صباح

جمھوریة  بركینا فاسو، ،جمھوریة بنین اآلتیة:الدول األعضاء مشاركة  المعرضوقد عرف 
اإلسالمیة جمھوریة ال ،جمھوریة ماليجمھوریة تشاد،  ،جمھوریة الكامیرون ،مصر العربیة

ریة العربیة جمھوال ،جمھوریة السنغال ،جمھوریة النیجر ،المملكة المغربیة الموریتانیة،
  الجمھوریة التركیة.، الجمھوریة التونسیةجمھوریة توغو،  ،جمھوریة طاجكستان ،السوریة

 :ممثلة بالسادة اإلسالمي التعاون منظمة قد كانتو

 العام؛ األمین معالي مستشار دیالو، نابیكا السفیر -
 .االقتصادیة للشؤون العام المدیر سو، عمر الشیخ سعادة -

 :بالسادة المعرض في ممثال مي لتنمیة التجارةاإلسال مركزال وكان

 العام؛ المدیر ،احزاین الحسن الدكتور -
 العام؛ المدیر مستشار رحموني، حسین السید -
 التجاریة. المعلومات نظام عن المسؤول ،سیري صال أمادو السید -

 .الفیل عثمان السیدممثلة ب لتنمیةل اإلسالمي بنكال مجموعة تكانو

 لتنمیةل اإلسالمي بنكال جموعةالتابعة لم التجارة لتمویل اإلسالمیة الدولیة المؤسسة مولت وقد
 التعاون منظمة في األعضاء نموا قلاأل البلدان مشاركة رعایةه التظاھرة من خالل ھذ

 اإلسالمي لتنمیة التجارة مركزتكفل ال ،جانبھ نوم. المعرض ھذا في المشاركة اإلسالمي
 الكامیرون، جمھوریة المغربیة، المملكة العربیة، مصر ھوریةجم: التالیة الدول بمشاركة
 .یةتونسال جمھوریةوال طاجیكستان جمھوریة السوریة، العربیة جمھوریة

 تومنح المعرض ھذا ھامش على تنظم التي األنشطة للتنمیة اإلسالمي البنك مجموعة مولت
  .المضیف للبلد ھبة

  ة للمعرضوازیاألنشطة الم

  على ھامش ھذا المعرض:اآلتیة نشطة لقد تم تنظیم األ

 لتنفیذ مخطط عمل  االجتماع الرابع للجنة المشاریع واالجتماع الخامس للجنة التوجیھیة
 ؛)2011شتنبر  22(حول القطن  منظمة التعاون اإلسالمي

  ندوة حول "تنمیة قطاع القطن والمنسوجات في الدول األعضاء في منظمة التعاون
 ؛)2011شتنبر  23(اإلسالمي" 
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بین رجال األعمال من  B2Bلقاءات ثنائیة  وأقیمت خاللھمشارك  150حضر ھذا االجتماع 
  ھذا القطاع.

المنتدى والمعرض القطاعي حول خدمات التعلیم العالي في الدول األعضاء في منظمة  -
  دولة قبرص التركیة -، جیرن2011فاتح دجنبر  -نونبر 28التعاون اإلسالمي، 

 P‐3/11 وفقا للقرار رقم (IS)  الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمي الحادي عشر المنعقد
الصادر عن  S‐7/37والقرار رقم  2008مارس  14إلى  13بداكار، جمھوریة السنغال من 

الدورة السابعة والثالثین لمجلس وزراء الشؤون الخارجیة في الدول األعضاء في منظمة 
جمھوریة طاجیكستان،  -في دوشانبي 2010مایو  20إلى  18التعاون اإلسالمي المنعقد من 

نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة باالشتراك مع وزارة الشؤون الخارجیة لدولة قبرص 
التركیة وبالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة والمنظمة اإلسالمیة للتربیة والثقافة 

مات التعلیم العالي في الدول األعضاء إسیسكو "المنتدى والمعرض القطاعي حول خد -والعلوم
بفندق أكابولكو،  2011نونبر إلى فاتح دجنبر  28في منظمة التعاون اإلسالمي" وذلك من 

  دولة قبرص التركیة. -جیرن

یھدف المنتدى والمعرض إلى تنمیة خدمات التعلیم العالي في الدول األعضاء في منظمة 
بصفة خاصة. كما یھدفان أیضا إلى فتح  التركیةص قبرجمھوریة التعاون اإلسالمي عامة وفي 

سبل االتصاالت المباشرة بین مختلف القائمین على میدان التكوین والتربیة والتعلیم مع التأكید 
 التركیةقبرص جمھوریة على أھمیة االستثمار في ھذا القطاع الحیوي والشراكة بین جامعات 

إلسالمي السیما فیما یتعلق بتبادل الطلبة وجامعات الدول األعضاء في منظمة التعاون ا
  والمدربین.

عرف االجتماع مشاركة الدول األعضاء اآلتیة: أفغانستان، المملكة العربیة السعودیة، 
البحرین، بوركینافاسو، إندونیسیا، العراق، األردن، الكویت، مالیزیا، باكستان، فلسطین، 

الدول غیر األعضاء اآلتیة: أسترالیا، البوسنة  السنغال، سیرالیون، الصومال وتركیا، إلى جانب
 والھرسك وسنغافورة.

ترأس حفل افتتاح المعرض فخامة رئیس دولة قبرص التركیة الدكتور درفیش إروغلو ومعالي 
األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي البروفسور الدكتور أكمل الدین إحسان أغلى برفقة 

 ولة قبرص التركیة، السید حسین أزغرغن.معالي وزیر الشؤون الخارجیة لد

وبھذه المناسبة، ترأس السید الحسن احزاین، المدیر العام للمركز جلسة في المنتدى الذي أقیم 
تعزیز الشراكة والتعاون في مجال التعلیم العالي في العالم على ھامش المعرض حول: "

ن "تجارة خدمات التعلیم العالي ضمان الجودة والتصدیق". كما قدم ورقة عمل بعنوا-اإلسالمي
 في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: الوضع الراھن والتحدیات".

لمعرض القطاعي األول للصحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ا -
  2012مارس  4- 1تونس/الجمھوریة التونسیة، 
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اإلسالمي الثالث لوزراء الصحة المنعقد المصادق علیھ من طرف المؤتمر  13طبقا للقرار رقم 
المصادق  9جمھوریة كازاخستان والقرار رقم  -بأستانا 2011شتنبر إلى فاتح أكتوبر  29من 

 2010نونبر  30إلى  28علیھ من قبل المؤتمر اإلسالمي السابع لوزراء السیاحة المنعقد من 
تنمیة التجارة وشركة المعارض جمھوریة إیران اإلسالمیة، نظم المركز اإلسالمي ل -بطھران

الدولیة لتونس تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة التقلیدیة ووزارة الصحة العمومیة 
للجمھوریة التونسیة المعرض القطاعي األول للصحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 بقصر المعارض 2012مارس  4إلى  1) وذلك من 1st OIC HEALTH EXPOاإلسالمي (
  "بالكرم" في تونس العاصمة.

امتد المعرض ألربعة أیام وكان مفتوحا في وجھ العموم والمھنیین من قطاع الصحة من 
  الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السابعة لیال.

جمھوریة بنین؛ سجل المعرض مشاركة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي اآلتیة: 
یرون؛ جمھوریة كوت دیفوار؛ جمھوریة الغابون؛ جمھوریة بوركینافاسو؛ جمھوریة الكام

غینیا؛ جمھوریة العراق؛ الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة؛ جمھوریة إندونیسیا؛ لیبیا؛ جمھوریة 
مالي؛ المملكة المغربیة؛ الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة؛ جمھوریة النیجر؛ جمھوریة 

جمھوریة السودان؛ سلطنة عمان؛ جمھوریة تشاد؛ باكستان اإلسالمیة؛ جمھوریة السنغال؛ 
 جمھوریة توغو؛ الجمھوریة التونسیة.

شھد المعرض أیضا مشاركة شركات من الدول التي لھا صفة مراقب في منظمة التعاون 
 Ningxiaواألقلیات المسلمة في دول غیر أعضاء (إقلیم  )جمھوریة افریقیا الوسطى(اإلسالمي 

Hui ة الصین الشعبیة) باإلضافة إلى الدول غیر األعضاء اآلتیة: ألمانیا المستقل في جمھوری
وفرنسا وھولندا وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة. وتجدر اإلشارة إلى أن المركز اإلسالمي 

 لتنمیة التجارة قد تكفل بمشاركة المملكة المغربیة وجمھوریة السنغال في ھذا المعرض.

 أنشطة على ھامش المعرض: -

باالشتراك  2012مارس  2ش المعرض، نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة یوم على ھام
 : الندوتین التالیتین GS1. Tunisiaمع وزارة الصحة العمومیة و

تنمیة المبادالت والشراكة في القطاع الصحي والصیدالني في الدول األعضاء في " 
 منظمة التعاون اإلسالمي".

 في قطاع الصحة. GS1معاییر  

ل الندوة التي أقیمت حول "تنمیة المبادالت والشراكة في القطاع الصحي والصیدالني في خال
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" قدم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ورقات 

  العمل اآلتیة:

 دراسة حول صناعة األدویة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛  
 ارة الدولیة في مجال األدویة.قوانین التج  
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كما أقیمت اجتماعات أخرى لتدارس مختلف المواضیع على ھامش ھذا المعرض وتم عقد 
 بین رجال األعمال في القطاع. B2Bاجتماعات 

األول لألغذیة الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، الشارقة المعرض  -
  2012دیسمبر  12 – 10دولة اإلمارات العربیة المتحدة،  –

في إطار األنشطة الرامیة إلى تحقیق األھداف المسطرة في برنامج العمل العشري لمنظمة 
التعاون اإلسالمي المصادق علیھ من قبل الدورة االستثنائیة الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمي 

یة للدول وخاصة ھدف الرقي بمستوى التجارة البین 2005المنعقد بمكة المكرمة في دیسمبر 
من حجم مبادالتھا التجاریة اإلجمالیة في أفق  %20األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

، نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بالتعاون مع مركز إكسبو الشارقة تحت 2015سنة 
رعایة صاحب السمو الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى لالتحاد 

حاكم الشارقة، المعرض األول لألغذیة الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  –
  دولة اإلمارات العربیة المتحدة. –بمركز إكسبو الشارقة  2012دیسمبر  12إلى  10وذلك من 

رجل أعمال من الدول  500شركة وأكثر من  90وقد عرف المعرض مشاركة ما یناھز 
  التالیة:

 ات العربیة المتحدة،دولة اإلمار  
 ،جمھوریة باكستان اإلسالمیة  
 ،الجمھوریة اللبنانیة  
 ،جمھوریة أذربیجان  
 ،المملكة األردنیة الھاشمیة  
 ،الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة  
 ،جمھوریة مصر العربیة  
 ،الجمھوریة التركیة  
 ،الجمھوریة التونسیة  
 ،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  
 ربیة السعودیة،ملكة العمال  
 ،سلطنة عمان  
 زیارقیجمھوریة ق،  
 ،دولة الكویت  
 .مالیزیا  

كما شاركت الدول غیر األعضاء التالیة: البوسنة والھرسك، الصین، الوالیات المتحدة 
األمریكیة، استرالیا، النمسا، إیطالیا، كندا، التایالند، الیابان، ألمانیا، الھند، بلجیكا، إفریقیا 

  ، أوكرانیا، التایوان، المملكة المتحدة، روسیا الفیدرالیة، الدانمارك والنیبال.الجنوبیة، ھولندا

كما شاركت في ھذا المعرض العدید من الھیئات العاملة في مجاالت مقاییس ومعاییر الحالل 
)، المجلس اإلسالمي للغذاء SMIICنذكر منھا: معھد المعاییر والمقاییس للبلدان اإلسالمیة (
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ألمانیا، حالل إیطالیا، الھیئة  –والیات المتحدة األمریكیة (إفانكا)، ھیئة الحاللوالتغذیة بال
  ).HDCباكستان ( –)، مجلس تنمیة الحالل SANHAالوطنیة للمنتجات الحالل بجنوب إفریقیا (

وقد قام بتدشین المعرض سمو الشیخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئیس الشؤون 
رة الشارقة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة رفقة معالي البروفسور اإلسالمیة واألوقاف بإما

إكمل الدین إحسان أوغلى، األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ومعالي السید مخدوم أمین 
فھیم، وزیر التجارة الباكستانیة والعدید من سامي الشخصیات وأصحاب السعادة سفراء الدول 

  اإلسالمي المعتمدین باإلمارات العربیة المتحدة.األعضاء في منظمة التعاون 

المعرض التجاري األول للصناعة التقلیدیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون  -
 المملكة المغربیة-، الدار البیضاء2013أبریل  14-11اإلسالمي، 

لدائمة للجنة ا الوزاریةللجنة طبقا للقرار المصادق علیھ من قبل الدورة الثامنة والعشرین 
 2012أكتوبر  11إلى  8من المنعقدة  للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي

بإسطنبول، الجمھوریة التركیة والتي رحبت بالعرض الذي تقدمت بھ المملكة المغربیة 
الستضافة المعرض التجاري األول للصناعة التقلیدیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

، نظمت وزارة الصناعات التقلیدیة للمملكة المغربیة والمركز اإلسالمي 2013مي في اإلسال
لتنمیة التجارة بالتعاون مع مكتب المعارض واألسواق بالدار البیضاء "المعرض التجاري 

إلى  11األول للصناعة التقلیدیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" وذلك من 
اء المعارض التابع لمكتب المعارض واألسواق بالدار البیضاء، المملكة بفض 2013أبریل  16

 المغربیة.

أیام وكان مفتوحا في وجھ العموم من الساعة التاسعة صباحا إلى  6استمر المعرض لمدة 
دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون  17الساعة السادسة مساء وعرف مشاركة 

 اإلسالمي التالیة:

  الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة،الجمھوریة 
 ،المملكة العربیة السعودیة 
 ،جمھوریة بنین 
 ،جمھوریة بنغالدیش الشعبیة 
 ،بوركینافاسو 
 ،جمھوریة الكامیرون 
 ،جمھوریة غینیا 
 ،جمھوریة اندونیسیا 
 ،مالیزیا 
 ،جمھوریة مالي 
 ،المملكة المغربیة 
 ،الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة 
 ،جمھوریة النیجر 
 لة فلسطین،دو 
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 ،جمھوریة السنغال 
 السوریة بالمغرب،الیة الج 
 .الجمھوریة التونسیة  

كما عرف ھذا المعرض مشاركة مركز البحوث للتاریخ والفنون والثقافة اإلسالمیة (إرسیكا) 
ووكالة بیت مال القدس الشریف والمنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین والمكتب المغربي 

 یة والتجاریة.للملكیة الصناع

 –المعرض السادس للصناعات الغذائیة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  -
  ، مسقط / سلطنة عمان.2013مایو  13-16

إطار تكثیف التعاون بین المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة وسلطنة عمان لتحقیق األھداف في 
سالمي المصادق علیھ من قبل الدورة المسطرة في برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإل

وخاصة  2005االستثنائیة الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمي المنعقد بمكة المكرمة في دیسمبر 
ھدف الرقي بمستوى التجارة البینیة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى مستوى 

، نظم المركز اإلسالمي لتنمیة 2015من حجم مبادالتھا التجاریة اإلجمالیة في أفق سنة  20%
التجارة وشركة الشام لتنظیم المعارض والمھرجانات تحت رعایة وزارة التجارة والصناعة 
لسلطنة عمان، المعرض السادس للصناعات الغذائیة للدول األعضاء في منظمة التعاون 

 2013مایو  16إلى  13اإلسالمي بموازاة مع معرض مسقط الثالث للمواد الغذائیة، وذلك من 
  بمركز عمان الدولي للمعارض بمسقط، سلطنة عمان.

استمر المعرض لمدة أربعة أیام وكان مفتوحا في وجھ العموم من الساعة العاشرة صباحا إلى 
الساعة الواحدة بعد الزوال ومن الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الثامنة لیال وعرف مشاركة 

 اإلسالمي التالیة:الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 ،جمھوریة باكستان اإلسالمیة  

 ،الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة  
 ،جمھوریة مصر العربیة  
 ،الجمھوریة التركیة  
 ،جمھوریة السنغال  
 رون،یجمھوریة الكام  
 ،المملكة العربیة السعودیة  
 ،المملكة األردنیة الھاشمیة  
 ،جمھوریة السودان  
 ،جمھوریة كازاخستان  
 ،لیبیا 
  غامبیا،جمھوریة 
 ،جمھوریة النیجر  
 .سلطنة عمان  
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 األقلیات ممثليو السوریة العربیة الجمھوریة من نشارك في ھذه التظاھرة عارضو كما
 إقلیم نینغسیا ھیو المستقل من اإلسالمي التعاون منظمةفي  األعضاء غیر الدول في ةمسلمال

  .اكسبو مكتبب ممثلة الشعبیة الصین جمھوریةالتابع ل

  معرض مشاركة ممثلین عن المنظمات الدولیة والمؤسسات التالیة:كما عرف ال

 ؛األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي  
 ) معھد المعاییر والمقاییس للبلدان اإلسالمیةSMIIC(؛  
 ) الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة التابع لألمم المتحدةIFAD(؛  
 ) مجلس تنمیة الحالل لباكستانHDC(. 

 OICتدى التجاري واالقتصادي بین الصین ومنظمة التعاون اإلسالمي، "لمعرض والمنا -

CHINA EXPO AND ECONOMIC & TRADE FORUM 2013 ،"15-19  یینتشوان2013سبتمبر ،-
  جمھوریة الصین الشعبیة-المستقل Ningxia Huiإقلیم 

لتعاون في إطار تعزیز العالقات االقتصادیة والتجاریة بین الدول األعضاء في منظمة ا
اإلسالمي واألقلیات المسلمة في الدول غیر األعضاء، نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة 
ومكتب المعارض إلقلیم نینغسیا ھیو تحت إشراف حكومة إقلیم نینغسیا ھیو المستقل، معرض 

إلى  15، وذلك من 2013الصین ومنظمة التعاون اإلسالمي والمنتدى التجاري واالقتصادي 

  ، بینتشوان، إقلیم نینغسیا ھیو المستقل، جمھوریة الصین الشعبیة.2013تمبر سب 19

یھدف ھذا الحدث إلى تعزیز التبادالت االقتصادیة والتجاریة بین الصین والدول األعضاء في 
مجال الطاقة والزراعة  منظمة التعاون اإلسالمي وبین الصین والدول العربیة خاصة في

یة الحالل والتمویل واالستثمار والبنیات التحتیة والسیاحة والمعادن السیما المنتوجات الغذائ
  والتكنولوجیات الحدیثة.

شاركت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المعرض والمنتدیات التي أقیمت 
حول التعاون في مجال الزراعة واالستثمار وتمویل البنیات التحتیة والتعلیم والسیاحة والمعادن 

التعاون فیما بین الشركات الصغرى والمتوسطة وغرف التجارة والشباب المقاولین وھي: و
البحرین، بنغالدیش الكامیرون، جزر القمر، جیبوتي، مصر، اإلمارات العربیة المتحدة، 
إیران، العراق، األردن، الكویت، لبنان، المغرب، مالي، موریتانیا، موزمبیق، نیجیریا، عمان، 

  نغال، السودان، تركیا والیمن.باكستان، الس

من جھة أخرى، شارك وفد المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة في منتدى حول االستثمار وتمویل 
البنیات التحتیة قدم خاللھ الدكتور الحسن احزاین عرضا حول الشراكة بین القطاعین العام 

منظمة التعاون  والخاص كحل لتمویل البنیات التحتیة بین الصین والدول األعضاء في
اإلسالمي. أما السید مامودو صال فقدم عرضا حول التعاون في مجال التجارة واالستثمار بین 
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الدول األعضاء والصین في مجال المنتجات الغذائیة خالل المنتدى الذي نُظم حول التعاون في 
  القطاع الزراعي.

لتعاون االقتصادي والتجاري اتفاقیة حول ا 158خالل المعرض والمنتدیات، تم التوقیع على 

اتفاقیة تتعلق بالدول العربیة بمبلغ إجمالي یقدر بـ  31ملیار دوالر أمریكي، من بینھا  43بقیمة 

  ملیار دوالر أمریكي. 8

 OIC‐الدورة الرابعة للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالستثمار  -
world Biz 2013 ،25-28  مالیزیا –لمبور كواال-2013سبتمبر  

 الدورة 2013سبتمبر  28إلى  25احتضنت كوااللمبور العاصمة االقتصادیة لمالیزیا من 
واالستثمار تحت شعار "تعزیز  لألعمال اإلسالمي التعاون لمنظمة العالمي للمنتدى الرابعة

  ي وآسیا.اقتصاد بال حدود" والتي أقیمت بالتزامن مع المنتدى الثاني لمنظمة التعاون اإلسالم

المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمؤسسة المالیزیة  تم افتتاح ھاتین التظاھرتین اللتان نظمھما
بھدف "مركز األعمال الدولي لمنظمة التعاون اإلسالمي" بالتعاون مع جامعة الدول العربیة 

من الحكومة تعزیز المبادالت التجاریة بین الدول اإلسالمیة بحضور مسؤولین رفیعي المستوى 
المالیزیة وعلى رأسھم معالي السادة یاب داتو سري مصطفى محمد وزیر التجارة الدولیة 
والصناعة ویاب داتوك سري إدریس جوسو وزیر التربیة ویاب داتو سري محمد نازري عبد 

  العزیز وزیر السیاحة والثقافة وعمدة كوااللمبور السید یاب داتوك سري محمد فزال.

التظاھرتین أیضا الدكتور الحسن احزاین مدیر عام المركز اإلسالمي لتنمیة وقد شارك في 
 مركز األعمال الدولي لمنظمة التعاون اإلسالميالتجارة وداتو حاج محمد عبد هللا مدیر 

وممثلي الجامعات والمؤسسات اإلسالمیة والفاعلین في مجال السیاحة ورجال األعمال من 
  الدول اإلسالمیة.

نجاحا  واالستثمار لألعمال اإلسالمي التعاون لمنظمة العالمي للمنتدى الرابعة ةعرفت الدور
مواضیعھا حول  تتمحور معرض ومؤتمرینتنظیم كبیرا حیث تضمنت ضمن برنامجھا 

 421و مشارك 30000مشاركة أكثر من وشھدت ھذه التظاھرات  .السیاحةوالتعلیم العالي 
في منظمة التعاون اإلسالمي (الجزائر،  األعضاء الدول دولة من 24ھا منبلدا  55عارض و

بنغالدیش، بروناي دار السالم، مصر، اندونیسیا، إیران، العراق، الكویت، قیرقیزیا، لبنان، 
لیبیا، مالیزیا، المالدیف، المغرب، فلسطین، قطر، السنغال، سیرالیون، الصومال، السودان، 

  والیمن). تركیا، اإلمارات العربیة المتحدة، أوزبكستان

ار،  - المي، داك ل اإلس دولي األول للعم رض ال وفمبر  16-12المع ار، 2013ن ، داك
  جمھوریة السنغال

نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة تحت إشراف وزارة االقتصاد والمالیة لجمھوریة السنغال 
في شیكوتیمي وبالتعاون مع ھیئة التعلیم والبحوث فیما بین األعراق والثقافات من جامعة كبیك 

والشركة الدولیة لالستشارات واالستثمار "المعرض الدولي األول للعمل اإلسالمي"، وذلك من 
بداكار، بفضاء االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب افریقیا. وقد  2013نوفمبر  16إلى  14
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اد استضاف ھذا المعرض جمیع الفاعلین من القطاعین العام والخاص في مجال المالیة واالقتص
وریادة األعمال اإلسالمیة. وشكل ھذا المعرض لحظة لتوضیح الرؤیة في منطقة جنوب 
الصحراء واإلبداع والدینامیة وروح المقاولة ومناخ األعمال التي تعمل وفقا لمبادئ الشریعة 

  السمحاء.

تدریبیة حول التمویل اإلسالمي على ھامش ھذه التظاھرة من قبل المعھد  ندوةوتم عقد 
مي للبحوث والتدریب التابع للبنك اإلسالمي للتنمیة حول مواضیع التمویالت الصغرى اإلسال

  وصنادیق االستثمار اإلسالمیة واألوقاف.

  ترویجیة أخرى أنشطة -ب
  :للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عمـالاألمركز  نشاءإ .1

 وعقد ألعماللمطابقة ا منصة وھو عبارة عن 2013في فاتح دیسمبر افتتاح مركز األعمال  تم
  .سواء حد على التجاریة الوفود أو لألفرادسواء بالنسبة  الصفقات

  المعرض االفتراضي: .2

المصادقة على مشروع المعرض االفتراضي من قبل الدورة السابعة عشرة لمجلس اإلدارة، إثر 
لمركز على ھذا المعرض على موقع االبنیة األساسیة لالمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة  وضع

الترویج  إمكان شركات ومؤسسات بلدان منظمة التعاون اإلسالميباإلنترنت. وبھذا، أصبح 
لمنتجاتھا من خالل ھذا المعرض االفتراضي، بما في ذلك عرض لوائح األسعار والوثائق 

  والمودیالت. للمعروضات الترویجیة

أوساط األعمال في الدول  نبی 2002منذ یولیو  تم تكثیف العمل الترویجي لھذه التظاھرةو
  .اإلسالمي تعاوناألعضاء في منظمة ال

اع - دول  االجتم ي ال یة ف ة بالفرنس ارة الناطق ة التج ات تنمی بكة ھیئ نوي األول لش الس
 2009دیسمبر  24-23األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، الدار البیضاء، 

سة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة باالشتراك مع المؤس
(مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة) وتحت إشراف وزارة التجارة الخارجیة للمملكة المغربیة 
االجتماع األول لشبكة أجھزة تنمیة التجارة في الدول اإلفریقیة الناطقة بالفرنسیة األعضاء في 

بالدار البیضاء بالمملكة  2009دیسمبر  24و 23منظمة المؤتمر اإلسالمي وذلك یومي 
  المغربیة.

 تنمیة لھیئات الشاملة الشبكة" إطالق ھو" البیضاء الدار بالغ" في الواردة التوصیات أبرز
 حقبة في البدء أجل من 2010 خالل" اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في التجارة
التجارة والمؤسسة الدولیة اإلسالمیة  المركز اإلسالمي لتنمیة بین للتعاون زخم وإعطاء جدیدة

 . جدید نھج خالل من التجارةوھیئات تنمیة  لتمویل التجارة

یعمل المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمؤسسة الدولیة  أن على الجدید النھج ھذا ینصو
  :التالي النحو على التجارةوھیئات تنمیة  اإلسالمیة لتمویل التجارة

  اعتمد المشاركون باإلجماع بالغ الدار البیضاء الذي یوصي بما یلي:  وفي نھایة االجتماع،
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بشبكة أجھزة تنمیة التجارة في الدول  2009دیسمبر  24انطالق العمل من  ،بدایة .1
 ؛اإلسالمي التعاوناإلفریقیة الفرانكفونیة األعضاء في منظمة 

والناطقة  العربیةي الدول بشبكة أجھزة تنمیة التجارة ف انطالق العملفي المرحلة الثانیة،  .2
 ؛اإلسالمي التعاوناألعضاء في منظمة  باإلنجلیزیة

تنظیم مؤتمر شامل ألجھزة تنمیة التجارة في الدول في المرحلة الثالثة واألخیرة،  .3
 OICاألعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي للمصادقة على مشروع الشبكة الشاملة " 

TPO Network المخصص  تعاون التي تتضمن مخطط عمل" واالتفاقیة اإلطار لل
للتعاون بین المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة 

 .التجارة تنمیة ھیئاتو

 ترویج لوكالة الفرنسیةب الناطقة شبكة ھیئات تنمیة التجارة رر المشاركون اسناد السكرتاریةق
  .سنوات أربع مدةل) ASEPEX( السنغالیة الصادرات

ة ال - ي منظم ة األعضاء ف دول العربی ي ال اوناالجتماع األول ألجھزة تنمیة التجارة ف  تع
  .2010نوفمبر  4-3تونس ، اإلسالمي

ة بنشطة تشجیع األفي إطار  ة المتعلق ي منظم دول األعضاء ف ین ال تثمار ب تنشیط التجارة واالس
رن تنفیذ "برنامج العمل العشري فوالمؤتمر اإلسالمي  ي الق ي مواجھة تحدیات األمة اإلسالمیة ف

ة المن ث للقم تثنائي الثال ؤتمر اإلسالمي االس ل الم ن قب ھ م د الحادي والعشرین" المصادق علی عق
ن ، 2005بمكة المكرمة في دیسمبر  ھ م ذي تمت المصادقة علی دار البیضاء ال ا إلعالن ال وطبق

دول ا ة التجارة لل زة تنمی دار البیضاء قبل االجتماع األول ألجھ د بال ة األعضاء المنعق لفرانكفونی
ومي  مبر  24و 23ی ة 2009دیس ة الدولی ارة والمؤسس ة التج المي لتنمی ز اإلس م المرك ، نظ

ي  ة األعضاء ف دول العربی ي ال اإلسالمیة لتمویل التجارة االجتماع األول ألجھزة تنمیة التجارة ف
المي اون اإلس ة التع ومي  منظم وفمبر  4و 3ی اھرة بت 2010ن ذه التظ ت ھ مة. أقیم ونس العاص

ز  ع المرك اون م یة وبالتع ة التونس ة للجمھوری ناعات التقلیدی ارة والص راف وزارة التج ت إش تح
  التونسي للنھوض بالصادرات.

شارك في ھذا االجتماع ممثلو أجھزة تنمیة التجارة للدول األعضاء اآلتیة: المغرب، تونس، 
لبنان، عمان، سوریا، السودان، فلسطین، موریتانیا، العراق الجزائر، مصر، العربیة السعودیة، 

كما شاركت في ھذه التظاھرة األمانة العامة لجامعة الدول العربیة ومؤسسات منظمة  ولیبیا.
المعنیة ومن بینھا المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمؤسسة الدولیة  التعاون اإلسالمي

  اإلسالمیة لتمویل التجارة.

 العربیة البلدانھیئات تنمیة التجارة في  بین الخبرات وتبادل التعاون تعزیز إلى باإلضافة
تم اسناد و" تونس بالغ" إطالقعلى  المشاركون اتفق اإلسالمي، التعاون منظمة األعضاء في

 منظمةفي الدول العربیة األعضاء في  التجارة تنمیة ھیئات شبكةسكرتاریة ھذه الشبكة ل
  .لتصدیرل تونسو اإلسالمي التعاون
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اون  - ة التع ي منظم اء ف دول األعض ارة لل ة التج ات تنمی املة لھیئ بكة الش ؤتمر الش م
 سالمياإل

 في األعضاء والعربیة الفرنسیةب الناطقة للدول التجارة ھیئات تنمیة شبكاتانطالق العمل ب بعد
 ونوفمبر 2009 دیسمبر في التوالي، على وتونس البیضاء الدارب اإلسالمي التعاون منظمة
المؤسسة الدولیة اإلسالمي لتمویل  مع تعاونبال سینظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ،2010

الشاملة لھیئات تنمیة  شبكةلل األول االجتماع ،البنك اإلسالمي للتنمیة جموعةالتجارة التابعة لم
الدول  شبكة انطالق ھسیسبق والذي اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء للدولالتجارة 
 .اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء إلنجلیزیةالناطقة با

 :التجاریة البعثات

 مقر إلى )ASMEX( للمصدرین المغربیة الجمعیة رئیس بھا قام التي الزیارة أعقاب في
 بعثات على اجراء انالجانب علىاتفق  ،2013 ینایر 29 اإلسالمي لتنمیة التجارة یوم مركزال

اإلسالمي  مركزال( ثالثیةبعثات و األوسط والشرق وآسیا أفریقیا شرق بلدان في یةثنائ تجاریة
 األعمال مركز مع بالتعاون المغرب للتصدیر)ولتنمیة التجارة والجمعیة المغربیة للمصدرین 

 .اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء اآلسیویة الدول مستوى على مالیزيالدولي ال

  

 

  

  منتدیات األعمال:

 2008فاتح مایو -أبریل 29لمنتدى االقتصادي اإلسالمي العالمي الرابع، الكویت، ا -

  تذكیر:

شارك المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة إلى جانب مؤسسة المنتدى اإلسالمي االقتصادي 
العالمي في تنظیم الدورة الرابعة للمنتدى االقتصادي اإلسالمي العالمي المنعقد بدولة الكویت 

  .2008یل إلى أول مایو أبر 29من 

شارك في ھذا المنتدى الذي تم افتتاحھ من طرف صاحب السمو األمیر الشیخ صباح األحمد 
الجابر الصباح أمیر دولة الكویت العدید من رؤساء الدول والحكومات وسامي الشخصیات 

میة ونشیر على وجھ الخصوص إلى صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني ملك المملكة الھاش
األردنیة واألستاذ عبد اللي واد رئیس جمھوریة السنغال ومعالي حمید كارزاي رئیس 
جمھوریة أفغانستان اإلسالمیة ومعالي الدكتور حاریس سیالدجیس رئیس البوسنة والھرسك 
ومعالي السید عبد هللا أحمد بدوي الوزیر األول األسبق لمالیزیا وكذلك الوزیر األول األسبق 

  متحدة السید طوني بلیر والوزیر األول األسبق ألسترالیا السید بوب ھاوك.للمملكة ال

تناول ھذا المنتدى بالبحث العدید من المسائل التي تشغل اھتمامات العالم اإلسالمي حالیا، 
خاصة منھا المسائل المتعلقة بالقدرة التنافسیة القتصادیات الدول األعضاء في منظمة المؤتمر 
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االت السلكیة والالسلكیة وتنمیة البنیة األساسیة ودور القطاع الخاص ودور اإلسالمي واالتص
التربیة والتعلیم في المجھود التنموي. ولقد تركزت المناقشات حول موضوعین یشكالن 
اھتمامات الساعة على الساحة الدولیة ویتعلق األمر بمستقبل الطاقة في عالم متغیر واألزمة 

  الغذائیة في العالم.

تمیز المنتدى بصفة خاصة بقرار سمو األمیر الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح  ولقد
ملیون دوالر أمریكي لمساعدة الشعوب  100المتعلق بإنشاء صندوق األمن الغذائي بمبلغ 

  المعوزة المتضررة من األزمة الغذائیة في األمة اإلسالمیة.

دى تم تنظیم العدید من التظاھرات على وفضال عن مختلف الحلقات الدراسیة التي تخللت المنت
  ھامش المنتدى نكر منھا على وجھ الخصوص: 

منتدى سیدات األعمال برئاسة الشیخة حصة سعد عبد هللا الصباح رئیسة مجلس سیدات  
 األعمال العربیات، 

اجتماع رؤساء المؤسسات الشبان برئاسة معالي السید جمال الشھاب، وزیر العدل  
 شؤون االجتماعیة بالكویت،ووزیر العمل وال

عرض حول فرص األعمال بالكویت تحت إشراف سمو الشیخ ناصر محمد األحمد  
الصباح الوزیر األول في دولة الكویت وقد تم االفتتاح من طرف صاحب المعالي 

 مصطفى جاسم الشملي وزیر المالیة ووزیر التجارة والصناعة باإلنابة في دولة الكویت.

ارس  4-1كرتا، جمھوریة اندونیسیا، اج، الخامسي اإلسالمي العالمي المنتدى االقتصاد - م
2009 

بعثة من المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة في المنتدى االقتصادي اإلسالمي العالمي  تشارك
الخامس الذي أقیم تحت الرعایة السامیة لصاحب المعالي السید "سوسیلو بنغ بنغ یودویونو" 

ومعالي السید "ھون داتو سري عبد هللا حاجي أحمد بدوي" الوزیر  رئیس جمھوریة إندونیسیا
األول لمالیزیا. وقد تم تنظیم ھذه التظاھرة من طرف مؤسسة المنتدى االقتصادي اإلسالمي 

  .2009مارس  4إلى  1العالمي بجاكرتا العاصمة اإلندونیسیة من 

  اسبة.شارك المركز في أشغال المنتدى والمعرض الذي أقیم بھذه المن

وللتذكیر، شارك المدیر العام للمركز في اجتماعین للجنة المتابعة لتحضیر ھذا المنتدى بجدة 
  .2009فبرایر  28وبجاكرتا یوم  2008بالمملكة العربیة السعودیة في شھر سبتمبر 

ادي ا - دى االقتص تاناالمنت ابع، أس المي الس تان، -إلسالمي الع ة كازخس و  9-7جمھوری یونی
2011 

 االقتصادي المنتدى في السیري ص أمادو السید التجارة لتنمیة اإلسالمي ركزالم مثل
 . 2011 یونیو 9-6 في الفترة أستاناتم انعقاده ب الذي السابع العالمي اإلسالمي

 مع بالتعاون العالمي اإلسالمي االقتصادي المنتدى مؤسسة قبل من المنتدى ھذا تنظیم تم
 . كازاخستان جمھوریةل دیثةالح والتكنولوجیا الصناعة وزارة
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 دولة 26 منھا دولة أربعین نحو من قدموا مشارك 2500 من أكثرمشاركة  المنتدى ھذا سجل
  .اإلسالمي التعاون منظمة في عضو

 جمھوریة كازاخستان-، أستانا2011نونبر  23-22منتدى األعمال لدول آسیا الوسطى،  -

لتنمیة التجارة لفائدة دول آسیا الوسطى  في إطار تنفیذ البرنامج الخاص للمركز اإلسالمي
مجلس األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المصادق علیھ خالل الدورة الثامنة والثالثین ل

یونیو  30إلى  28المنعقد بأستانا من  وزراء الشؤون الخارجیة لمنظمة التعاون اإلسالمي
ني لتنمیة الصادرات واالستثمار نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمركز الوط، 2011

 في كازاخستان (Kaznex  Invest)  والمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة التابعة
 الصناعة والتكنولوجیات الحدیثةلمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، تحت رعایة وزارة 

مة التعاون بجمھوریة كازاخستان "منتدى أعمال دول آسیا الوسطى والدول األعضاء في منظ
  .2011نونبر  23إلى  22اإلسالمي" بأستانا، من 

 الفرصب االقتصادیین الفاعلین توعیةفي  ،جھة من المنتدى ھذا من الرئیسي الھدفیتمثل 
 عن المشاركین إبالغمن جھة أخرى، في و المنطقتین بین والحقیقیة المحتملة التجاریة
  .والدولیة اإلقلیمیة المؤسسات من األعمال ألوساط تقدم التي المختلفة والمنتجات الخدمات

 مھوریةالتالیة: جشھد ھذا المنتدى مشاركة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 الھاشمیة، األردنیة المملكة الكویت، كازاخستان، جمھوریة الغابون، جمھوریة أذربیجان،

 جمھوریةال ،طاجیكستان جمھوریة ،مالیزیا فلسطین، دولة اإلسالمیة، باكستان جمھوریة لیبیا،
 . ةتركیال جمھوریةالو یةتونسال

 المؤسسة ،التجارة لتنمیة اإلسالمي المركز: التالیة المؤسسات أیضا منتدىكما شاركت في ال
 ،للتنمیة اإلسالمي البنك جموعةوائتمان الصادرات التابعة لم االستثمار لتأمین اإلسالمیة

 العربیة، الدول جامعة كازاخستان، ألماتي، في اإلسالمي نكالب لمجموعة اإلقلیمي المكتب
 كازاخستان وكاالتو العالمي اإلسالمي االقتصادي المنتدى ،االقتصادي التعاون منظمة

  .واالستثمار التجارة مجال في المتخصصة والمؤسسات

 2009فبرایر  27-25منتدى حول تنمیة الصناعات الغذائیة في إفریقیا، بماكو، مالي،  -

نظمت حكومة جمھوریة مالي واألمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي والمركز اإلسالمي 
لتنمیة التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة (المؤسسة اإلسالمیة لتمویل التجارة، 
المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات) المنتدى حول "تنمیة الصناعات 

 .2009فبرایر  27إلى  25إفریقیا" من الغذائیة في 

  :أھداف المنتدى

  تنمیة المبادالت التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي في مجال
 الصناعات الغذائیة،

 ،تنمیة االستثمار في قطاع الصناعات الغذائیة في إفریقیا 
 المستثمرین األجانب،إقامة عالقات شراكة بین الفعالیات االقتصادیة في إفریقیا و 
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 .انطالق العمل بأنشطة التنمیة االقتصادیة في إفریقیا 

ساھم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بصفة فعالة في تنظیم وتنشیط الحصة الخاصة "بدور 
مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي في تنشیط الصناعات الغذائیة في إفریقیا". كما نظم ورشة 

  د الصناعات الغذائیة.العرض والطلب حول موا

  شارك المركز بجناح في المعرض أقیم بمناسبة تنظیم المنتدى.

 المشاریع التي أنجزھا المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة:رابعا: 

 مشروع القطن -أ

ي  - دول األعضاء ف ي ال ي قطاع القطن ف ارة واالستثمار ف ورشة البیع والشراء حول التج
 2009أكتوبر  13-12، منظمة التعاون اإلسالمي، القاھرة

وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الوزاریة الرابعة والعشرین للجنة الدائمة 
الكومسیك المنعقدة في إسطنبول في -سالميللتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر اإل

مع  نظمت وزارة التجارة والصناعة لجمھوریة مصر العربیة باالشتراك، 2008أكتوبر 
المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بالتعاون مع الھیئة المصریة للمعارض واألسواق الدولیة 
والمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة ورشة عمل حول التجارة واالستثمار في قطاع 

 2009أكتوبر  13و  12القطن في الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي وذلك یومي 
بمقر الھیئة بالقاھرة وبالتزامن مع إقامة المعرض التجاري الثاني  -أحمص -مؤتمراتبقاعة ال

  ).2009أكتوبر  16-11عشر لمنظمة المؤتمر اإلسالمي (

  لقد كانت أشغال ھذه الورشة على الشكل التالي:

 ) 2009أكتوبر  12الندوة( 
 ة العاملة في قطاع اللقاءات بین البائعین والمشترین وزیارات إلى أھم المعامل المصری

 )2009أكتوبر  13القطن ومشتقاتھ (اإلسكندریة 
رون، مصر، یممثلو الدول األعضاء اآلتیة: بنین، بوركینا فاسو، الكام شارك في ھذه الورشة

العربیة السعودیة،  باكستان،العراق، لیبیا، مالي، المغرب، موزمبیق، نیجیریا، النیجر، 
  .أوزباكستانو أوغندة ،السودان، سوریا، تركیا السنغال،

  كما سجلت ھذه الورشة حضور ممثلي مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي اآلتیة: 

 ،المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة 
 ،الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة 
 .المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة  

  مات الدولیة واإلقلیمیة اآلتیة: وكذلك ممثلو المنظ
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 االستشاریة الدولیة للقطن، اللجنة 
 .الجمعیة اإلفریقیة للقطن 

ل  - ة عم ذ خط ة لتنفی ة التوجیھی ع للجن اع الراب اریع واالجتم ة المش ث للجن اع الثال االجتم
  2010سبتمبر  28-27الدار البیضاء، المملكة المغربیة، المنظمة بشأن القطن، 

ین للجنة المتابعة ألنشطة اللجنة الصادر عن االجتماع السادس والعشر 70امتثاال للقرار رقم 
 والتجاري االقتصادي للتعاون الدائمة  12و 11 یومي بتركیا انطالیا في المعقود "الكومسیك"
 البنك ومجموعة التجارة لتنمیة اإلسالمي والمركز للمنظمة العامة األمانة ، نظمت2010مایو 

 خطة لتنفیذ التوجیھیة للّجنة الرابع ماعواالجت المشاریع للجنة الثالث "االجتماع اإلسالمي للتنمیة
  .2010سبتمبر 28 و 27 یومي المغربیة بالمملكة البیضاء الدار " في القطن بشأن عمل المنظمة

سبتمبر  28 بتاریخ القطن بشأن المنظمة عمل خطة لتنفیذ التوجیھیة للّجنة الرابع عقد االجتماع
المشاریع  لمقترحات النھائي االعتماد أجل من كوذل المغربیة، بالمملكة البیضاء الدار في 2010
  .المشاریع للجنة الثالث االجتماع في المقدمة

 الصناعة وزارة العام، التوجیھیة (المدیر اللجنة رئیس قلندر، إسماعیل السید االجتماع ترأس
  تركیا). بجمھوریة والتجارة

  :أدناه المذكورة المنظمة في األعضاء الدول االجتماع حضرت

 أذربیجان ھوریةجم 
 السوریة العربیة الجمھوریة 
 بوركینافاسو 
 الشعبیة بنغالدیش جمھوریة 
 الكامیرون جمھوریة 
 إندونیسیا جمھوریة 
 المغربیة المملكة 
 موزمبیق جمھوریة 
 االتحادیة نیجیریا جمھوریة 
 السنغال جمھوریة 
 تركیا جمھوریة 
 أوغندا. جمھوریة 

 المؤسسات االجتماع حضرت للكومسیك، التنسیق بومكت للمنظمة العامة األمانة جانب وإلى
  :التوجیھیة اللجنة في أعضاء بوصفھا للمنظمة التالیة التابعة

 اإلسالمیة للبلدان والتدریب واالجتماعیة واالقتصادیة اإلحصائیة البحوث معھد 
 التجارة لتنمیة اإلسالمي المركز 
 للتنمیة اإلسالمي البنك مجموعة.  
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التي ینبغي أن تشمل كل المتدخلین التمویل المشاركون بأھمیة آلیة وصى أ ،االجتماعخالل ھذا 
الوكالة التركیة الدولیة لالستثمار والتنمیة، (وتحدیدا على الصعید الدولي واإلقلیمي والوطني 

صندوق أبو ظبي  الصندوق الكویتي للتنمیة االقتصادیة العربیة، صندوق التنمیة السعودي،
. عالوة على مختلف الوكاالت بنك التنمیة لدول غرب إفریقیاو یقي للتنمیةالبنك اإلفر للتنمیة،

االقتصادیة اإلقلیمیة مثل: الرابطة االقتصادیة لدول غرب افریقیا، الشراكة الجدیدة من أجل 
التنمیة في افریقیا، منظمة التعاون االقتصادي، مجموعة الثمانیة، الكومیسا، مجلس التعاون 

ؤسسات التي تتوفر على برامج من شأنھا أن تكمل المبادرات یة وباقي الملدول الخلیج العرب
  الجاریة في قطاع القطن.

 للمشاریع الموارد تعبئة إلى سعىی النھج ھذا فإن الالزم، نيالف الدعم تقدیم عن النظر وبصرف
 . المناسب الوقت في لتنفیذھا الممكنة المصادر جمیع من

 خمس لفترة اإلسالمي المؤتمر لمنظمة لقطنل سیةاالخم العمل خطة تمدید مسألة اللجنة بحثت
 . 2016إلى  2011 من إضافیة سنوات

 البنك مع بالتعاون اإلسالمي لتنمیة التجارة مركزال قبل من القادم االجتماع تنظیم وسیتم
 لقطنالمعرض األول ل ھامش على 2011 سبتمبر 22 في واغادوغو في للتنمیة اإلسالمي

 .اإلسالمي المؤتمر منظمة في األعضاء لدولل والمنسوجات

القطن: منظمة التعاون اإلسالمي حول  االجتماع الرابع للجنة المشاریع لتنفیذ مخطط عمل -
 2011سبتمبر  22واغادوغو، بوركینافاسو، 

للجنة  الرابعاالجتماع  نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة
 بوركینافاسو.-بواغادوغو 2011سبتمبر  22بتاریخ  عالمشاری

الدكتور عثمان محجوب الفیل من مجموعة البنك السید  المشاریعللجنة  الرابعترأس االجتماع 
 .اإلسالمي للتنمیة

شارك في ھذا االجتماع كل من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب التنسیق 
اللجنة التوجیھیة ومراكز االمتیاز ومؤسسات منظمة التعاون للكومسیك والدول األعضاء في 

اإلسالمي المعنیة (المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة). كما 
(بنین،  حضرت ھذا االجتماع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التالیة:

  نغال، سوریا، تونس وتركیا).، المغرب، السمالي، الكامیرون، بوركینافاسو

قدم رئیس االجتماع الرابع للجنة المشاریع نبذة عن أھمیة مداوالت لجنة ، عند افتتاحھ لالجتماع
مشیرا إلى أشغال االجتماع األول والثاني والثالث للجنة المشاریع والتوصیات المشاریع 

 الصادرة عنھا.

  لبنود.وبعد اعتماد جدول األعمال تم النظر في عدد من ا

منتدى رفیع المستوى لمنظمة التعاون اإلسالمي حول تسھیل التجارة ومبادرات الشباك  -ب
ة،  ة المغربی ر  26-25الموحد للتعاون االقتصادي اإلقلیمي، الدار البیضاء، المملك فبرای

2013 
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حرصا على تسھیل التجارة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتسریع عملیة 
من التجارة اإلجمالیة للدول  %20بالتجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى الرقي 

التي أوصى بھا مخطط العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي  2015األعضاء في أفق 
المصادق علیھ من قبل الدورة االستثنائیة الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمي المنعقدة بمكة المكرمة 

  ،2005في دیسمبر 

الصادر عن الدورة الثامنة والعشرین للجنة الدائمة للتعاون  26واستنادا إلى القرار رقم 
بتنظیم منتدى رفیع المستوى لمنظمة التعاون  المتعلق- الكومسیك  –االقتصادي والتجاري 

اإلسالمي حول تسھیل التجارة ومبادرات الشباك الموحد الذي یحث الدول األعضاء على 
لیة في المنتدى ویدعو القائمین علیھ لتقدیم تقریر حولھ إلى الدورة المقبلة المشاركة بفعا

  للكومسیك،

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجیات الحدیثة للمملكة المغربیة والمؤسسة الدولیة 
اإلسالمیة لتمویل التجارة التابعة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة والمركز اإلسالمي لتنمیة 

تجارة "منتدى رفیع المستوى لمنظمة التعاون اإلسالمي حول تسھیل التجارة ومبادرات ال
 2013فبرایر  26-25الشباك الموحد لتعزیز التعاون االقتصادي اإلقلیمي" یومي 

  المغربیة. المملكة - بالدارالبیضاء

  األھداف:

  تتمثل أھداف المنتدى فیما یلي:

 والخبرات بین المشاركین قصد ضبط أفضل  تبادل وجھات النظر واستعراض التجارب
السبل لوضع برامج وطنیة لتسھیل التجارة وإنشاء الشباك الموحد وإنجاز المشاریع 

 التجاریة بدون تداول المستندات الورقیة؛
  تعزیز التعاون بین إدارات الجمارك ووزارات التجارة والتنسیق عبر الحدود لتسھیل

وتبادل المعلومات التجاریة قصد تعزیز االندماج  اإلجراءات الجمركیة والتجاریة،
 والتعاون االقتصادي االقلیمي؛

  مناقشة مختلف مشاریع تسھیل التجارة التي سیتم تنفیذھا على الصعید الوطني واالقلیمي
 التي تشمل:

الموحد لمنظمة التعاون اإلسالمي (في دراسة الجدوى حول انشاء نظام الشباك  .1
للدول العشرة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي وقعت مرحلة أولیة بالنسبة 

 وصادقت على اتفاقیة بریتاس)؛
 انشاء شبابیك موحدة على الصعید اإلقلیمي لتنمیة التجارة البینیة؛ .2
 انشاء بوابة إقلیمیة للمعلومات التجاریة/ مواقع دخول األسواق؛ .3
باقي الدول األعضاء في  على تدابیر تسھیل التجارة التي تم تنفیذھا بنجاح تعمیم .4

منظمة التعاون اإلسالمي من خالل مشاریع توأمة المشاریع وبرامج تنمیة القدرات 
 والربط العكسي.

  شارك ممثلو الدول األعضاء التالیة في المنتدى رفیع المستوى:
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المملكة العربیة السعودیة، مملكة البحرین، جمھوریة بنین، بوركینافاسو، جمھوریة 
رون، جمھوریة كوت دیفوار، جمھوریة جیبوتي، جمھوریة مصر العربیة، الكامی

جمھوریة غابون، جمھوریة غینیا، جمھوریة العراق، دولة الكویت، لیبیا، مالیزیا، 
جمھوریة مالي، المملكة المغربیة، الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، جمھوریة النیجر، 

جمھوریة باكستان اإلسالمیة، جمھوریة  جمھوریة نیجیریا االتحادیة، سلطنة عمان،
السنغال، جمھوریة السودان، الجمھوریة التونسیة، الجمھوریة التركیة والجمھوریة 
الیمنیة. وشاركت في المنتدى أیضا الدول غیر األعضاء اآلتیة: جمھوریة الكونغو 

  وسنغافورة.

  ة:كما شاركت في ھذا المنتدى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي اآلتی

 األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، -1
 مكتب تنسیق الكومسیك، -2
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، -3
 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة، -4
 الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة، -5
 المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة. -6

  وشارك أیضا ممثلو المنظمات التالیة:

 ،مم المتحدة االقتصادیة ألوروبالجنة األ  -1
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  -2
 ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة  -3
 ،لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا  -4
 ،لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألفریقیا  -5
 ،البنك العربي للتنمیة االقتصادیة في افریقیا  -6
 ،العربیةجامعة الدول   -7
8- Dagang Net Technologies - مالیزیا)،( 
 ،االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب افریقیا  -9
 ،)GCEL(التحالف العالمي للوجستیة الفعالة  -10
 ،)IRUاالتحاد الدولي للنقل الطرقي ( -11
 الرابطة االفریقیة للتجارة اإللكترونیة. -12

ات  وفي نھایة المنتدى الذي دار وفقا لجدول األعمال وعلى ضوء ادل وجھ ة وتب المناقشات القیم
ن  ة م تعراض مجموع ى اس ة إل ة والرامی ل المقدم ول أوراق العم اركین ح ین المش ر ب النظ
باك  ادرات الش جیع مب ارة وتش ھیل التج یر والمتوسط لتس دى القص ى الم ل عل تراتیجیات العم اس

  .الموحد لتعزیز التعاون االقتصادي اإلقلیمي
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ة اإلسالمي وفي ھذا الصدد، كلف المشاركو ن المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمؤسسة الدولی
اون  ة التع ارض منظم ى مع ة إل اریر المتابع دیم تق ألة وتق ذه المس ة ھ ارة بمتابع ل التج لتموی

  اإلسالمي.

ة المشروع اإلقلیمي" للتنمی -ج ي إطار شبكة من  ةاجتماعات لجن السیاحیة المستدامة ف
  ي إفریقیا الغربیة"المنتزھات والمحمیات الحدودیة ف

 وفقا لقرار معالي األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي یتولى المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة
ر  2006منذ سنة  ات عب ي إطار شبكة المحمی تدامة ف متابعة تنفیذ مشروع التنمیة السیاحیة المس

ین، بور دان وھي: (بن ا فاالحدود في إفریقیا الغربیة الذي یضم عشرة بل ا، سكین ا، غینی و، غامبی
 وسیرالیون)، غینیا بیساو، مالي، موریتانیا، النیجر، السنغال

 :تذكیر

ار  - ي إط ة السیاحیة المستدامة ف ة المشروع اإلقلیمي حول "التنمی االجتماع األول للجن
اء  دار البیض ة": ال ا الغربی ي إفریقی دود ف ر الح ات عب بكة المحمی و  11-10ش یولی

2006 .  

ة  2006یولیو  11و 10اجتماع للجنة المشروع یومي انعقد  بمقر المركز بالدار البیضاء (المملك
ا  ي بإفریقی ل اإلقلیم ارة والممث ة التج المي لتنمی ز اإلس ن المرك ة م ذه اللجن ون ھ ة). تتك المغربی
اث  ز األبح اكو ومرك د س ید محم روع الس ي للمش ق اإلقلیم یاحة والمنس ة للس ة الدولی للمنظم

  واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة. اإلحصائیة

  یھدف ھذا االجتماع إلى: 

  ة ین للجن ع واألربع اع الراب امش االجتم تقدیم برنامج األنشطة التي تم اعتمادھا على ھ
  ، 2006مایو  8اإلفریقیة للمنظمة الدولیة للسیاحة المنعقد بباماكو بجمھوریة مالي في 

 عم الكفیلة بحشد الموارد الضروریة إلنجاز دراسة الجدوى،مناقشة سبل وآلیات الد 
 .مناقشة كیفیة وآلیات التنسیق لتنفیذ المشروع 

 وقد تمخض االجتماع على ما یلي: 

 التوقیع على مذكرة تفاھم بین األطراف المعنیة؛  
  ،ارة ة التج ز اإلسالمي لتنمی ذ المشروع (المرك ة تنفی ل بمتابع ة تتكف ة دائم إحداث لجن

 أنقرة، المنسق اإلقلیمي، المنظمة العالمیة للسیاحة)؛ مركز
  ى ل المشروع إل ب تموی دیم طل المصادقة على مرجعیات دراسة جدوى المشروع وتق

 البنك اإلسالمي للتنمیة؛
 وضع برنامج تقدیري لألنشطة؛ 
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  غ یاحة بمبل ة للس ة العالمی اھمة المنظم ف  50مس ل أل ار تموی ي إط ي ف دوالر أمریك
دوى ة الج تبلغ دراس روع س ة المش ى أن میزانی دیرات إل یر التق ف  425. وتش دوالر أل

 أمریكي.
 

ار  - ي إط ة السیاحیة المستدامة ف ول " التنمی ي ح ة المشروع اإلقلیم اني للجن اع الث االجتم
باكو أذربیجان  -إحداث شبكة من المحمیات والمنتزھات عبر الحدود في إفریقیا الغربیة " 

 .2006سبتمبر  10

ا للت یاحیة وفق ة الس ي للتنمی روع اإلقلیم ة "المش اع األول للجن ن االجتم ادرة ع یات الص وص
د من  ى  10المستدامة في إطار شبكة المحمیات الحدودیة في إفریقیا الغربیة" المنعق و  12إل یولی

ة  2006 بمقر المركز بالدار البیضاء، وجھ المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة إلى األطراف المعنی
رو وم بالمش ذكورة ی ة الم ر للجن اع آخ د اجتم وة لعق بتمبر  10ع دع اكو   2006س ة ب ي مدین ف

ة  ة العام و األمان روع  وممثل ي المش راف ف عة األط دان التس مل البل یعھ لیش م توس ان، ت بأذربیج
اون اإلسالمي  امش التع ى ھ ك عل ة، وذل لمنظمة التعاون اإلسالمي وممثل البنك اإلسالمي للتنمی

  .2006سبتمبر  12إلى  9لشؤون الخارجیة المنعقد في باكو أیضا من الخامس لوزراء ا

  وبعد المداوالت، تم اقتراح التوصیات اآلتیة:

  ات ة التجارة ومرجعی المصادقة على تقریر المنسق اإلقلیمي وتقریر المركز اإلسالمي لتنمی
  دراسة جدوى المشروع مع مكوناتھ األربعة كما تم تقدیمھ قصد التمویل،

 اد راف  إیف ي األط ة ممثل دول األعضاء برفق ن ال ة م ال الممكن رب اآلج ي أق ة ف ة وزاری بعث
ل  ى تموی ة العمل عل ك بأھمی ي البن اع المسئولین ف ة إلقن ك اإلسالمي للتنمی ى البن المعنیة إل

 الدراسة المذكورة،
  ذه دعیم ھ رم بت ى یتك المي حت اون اإلس ة التع ام لمنظم ین الع الي األم ى مع اس إل دیم التم تق

 المبادرة،
  ى ة عل ف األطراف المعنی ع مختل ل بالتنسیق م ى تعم ا حت ة غینی ى جمھوری ب إل دم بطل التق

 إعداد ھذه المھمة وتحدید التاریخ المناسب للشروع في تنفیذھا في أقرب اآلجال الممكنة.

للجنة المشروع اإلقلیمي للتنمیة السیاحیة المستدامة في إطار شبكة  االجتماع الثالث -
 .2008مارس  24ت الحدودیة والمحمیات في إفریقیا الغربیة/ الدار البیضاء في المنتزھا

اون االقتصادي والتجاري  دعیم التع اون اإلسالمي لت ة التع ل لمنظم ذ مخطط العم في إطار تنفی
ة للسیاحة وھي:  ة العالمی ي المنظم اون اإلسالمي وف ة التع ي منظم بادرت تسعة دول أعضاء ف

غینیا بیساو، مالي، موریتانیا، النیجر، السنغال وسیرالیون بوضع مشروع  بنین، غامبیا، غینیا،
ا  ي إفریقی حول" التنمیة السیاحیة المستدامة في إطار شبكة من المنتزھات الحدودیة والمحمیات ف

 الغربیة".

  .2008مارس  24في ھذا اإلطار، اجتمعت اللجنة المشرفة على المشروع بالدار البیضاء یوم 
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ذكیر ارس وللت داكار (م والي ب ى الت ت عل د اجتمع ة ق ذه اللجن إن ھ ایو 2005، ف اكو (م ) وبام
) كارطاجان 2007)، أكرا (أكتوبر 2006) باكو (سبتمبر 2006) والدار البیضاء (یولیو 2006

  ).2007بالھند (نوفمبر 

امج  ع البرن روع ووض ذا المش ي ھ ل ف دم الحاص تعراض التق ول اس اع ح ذا االجتم ور ھ تمح
  .2008/2009ري ألنشطة سنة التقدی

  شارك في ھذا االجتماع: 

 جمھوریة غینیا؛  
 جمھوریة موریتانیا اإلسالمیة؛ 
 جمھوریة مالي؛ 
 جمھوریة السنغال؛ 
 المنسق اإلقلیمي للمشروع؛ 
 األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي؛ 
 المنظمة العالمیة للسیاحة؛ 
 ث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومركز البحو

 وللتكوین للبلدان اإلسالمیة.

 2-یونیو 29 ،دمشق: سوریاالدورة السادسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السیاحة:  -

 .2008یولیو 

ا زال ركش ؤتمر اإلسالمي السادس  مرك ي الم ارة ف ة التج وزراءاإلسالمي لتنمی یاحة ل يو الس  ف
ن السوریة، العربیة الجمھوریة دمشق، في المقامان الموظفین، لكبار التحضیري االجتماع  29 م

 . 2008 یولیو 2إلى  یونیو

 عن ممثلین إلى باإلضافة اإلسالمي المؤتمر منظمة في عضو دولة 36 المؤتمر ھذا شاركت في
ات اإلسالمي، المؤتمر لمنظمة العامة األمانة ا المتخصصة والمؤسسات والھیئ ة لھ ة التابع : اآلتی
دان اإلسالمي مركز یكا، ،البحوث اإلحصائیة واالقتصادیة والتجاریة والتدریب للبل زال إرس  مرك

للصناعة والتجارة  اإلسالمیة الغرفة اإلیسیسكو، للتنمیة اإلسالمي البنك ،اإلسالمي لتنمیة التجارة
 أیضا یةالعرب السیاحة ومنظمة العالمیة السیاحة منظمةكما شارك ممثلي . ICYF‐DCوالزراعة و

  .المؤتمر ھذا في

ة  - ات الحدودی بكة المنتزھ تدامة لش یاحیة المس ة الس روع التنمی دیرة لمش ة الم اع اللجن اجتم
  .2009فبرایر  7-6والمحمیات في إفریقیا الغربیة / مدرید 

اع  غال االجتم ي أش ارة ف ة التج ز اإلسالمي لتنمی ام للمرك دیر الع ید عالل رشدي الم شارك الس
روع ال ول مش ا ح ي إفریقی ات ف ة والمحمی ات الحدودی بكة المنتزھ تدامة لش یاحیة المس ة الس تنمی

ومي  د ی ة المنعق ر  7و 6الغربی مة  2009فبرای د، عاص یاحة بمدری ة للس ة العالمی ر المنظم بمق
  المملكة اإلسبانیة.
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ارة  ب االستش ا مكت ي أنجزھ دوى الت ة الج ى لدراس ة األول ائج المرحل اع نت ذا االجتم ث ھ بح
ز اإلسالمي والخب رة. وبصفتھ أداة التنسیق على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي، أعرب المرك

ي  دابیر الت ى الت لتنمیة التجارة مجددا عن كامل دعم منظمة التعاون اإلسالمي للمشروع مشیرا إل
  تم اتخاذھا سواء على مستوى المنظمة أو البنك اإلسالمي للتنمیة إلنجازه.

اإلقلیمي للتنمیة السیاحیة المستدامة في إطار مشروع المنتزھات اجتماع لجنة المشروع  -
  .2009یولیو  10-9الحدودیة والمحمیات في دول غرب إفریقیا، الدار البیضاء، 

اون االقتصادي والتجاري  ز التع اون اإلسالمي لتعزی ة التع ل لمنظم ذ مخطط العم في إطار تنفی
ي وفي المنظمة العالمیة للسیاحة وھي: البنین، دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالم 9بادرت 

ة  غامبیا، غینیا، غینیا بیساو، مالي، موریتانیا، النیجر، السنغال وسیرالیون بوضع مشروع للتنمی
  السیاحیة المستدامة في إطار شبكة المنتزھات والمحمیات الحدودیة في بلدان غرب إفریقیا.

دیرة للم ة الم ت الھیئ ذا اإلطار، نظم ي ھ ومي وف ا ی و  10و 9شروع اجتماع ة  2009یولی بمدین
 الدار البیضاء بالمملكة المغربیة.

ارس  ي (م داكار ف والي ب ى الت ت عل ا أن اجتمع بق لھ د س ة ق ذه الھیئ ى أن ھ یر إل ذكیر، نش وللت
و 2006) وبماكو (ماي 2005 بتمبر 2006) وبالدار البیضاء في (یولی ي (س اكو ف ) 2006) وبب

ي (2007) وبكارطاجان دي أندیا في (نوفمبر 2007وبأكرا في (أكتوبر   24) وبالدارالبیضاء ف
  ).2009فبرایر  6) وأخیرا بمدرید في (2008مارس 

  شارك في ھذا االجتماع ممثلو الدول اآلتیة:

 و،سبوركینا فا 
 ،جمھوریة غامبیا 
 ،جمھوریة غینیا 
 ،جمھوریة مالي 
 ،جمھوریة النیجر 
 ،المنسق اإلقلیمي للمشروع 
 ة العالمیة للسیاحة،المنظم 
 ."مكتب "سیشریس لالستشارة 

ب الدراسات "  ارات اإلستراتیجیة المقترحة من طرف مكت صادقت لجنة المشروع على االختی
ارة ( ریس لالستش  Sécheresseسیش Consultants ( ات دیالت والمالحظ ار التع ع اعتب م

  جیة النھائیة للمشروع.والمقترحات التي تم تقدیمھا خالل االجتماع في صیاغة اإلستراتی

اجتماع اللجنة المدیرة للمشروع اإلقلیمي حول التنمیة السیاحیة المستدامة في إطار مشروع  -
 3جمھوریة كازاخستان، -المنتزھات الحدودیة والمحمیات في دول غرب إفریقیا، أستانا

  .2009أكتوبر 

اع ي اجتم ارة ف ة التج المي لتنمی ز اإلس ارك المرك روع ا ش ة المش ة لجن ول التنمی ي ح إلقلیم
ا  ي دول غرب إفریقی ات ف ة والمحمی ات الحدودی ي إطار مشروع المنتزھ تدامة ف یاحیة المس الس
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لبحث األنشطة المتبقیة المندرجة في  2009أكتوبر  3بمدینة 'أسطانا' بجمھوریة كازاخستان یوم 
ال ر، م ین، النیج و البن اع ممثل ذا االجتم ي ھ ارك ف د ش روع. وق ذا المش ار ھ نغال، إط ي، الس

  موریتانیا وبوركینا فاسو. كما حضر أیضا وزیر البنین ووزیر النیجر.

ة  یاحة العالمی ة الس ة لمنظم انعقد ھذا االجتماع على ھامش الدورة الثامنة عشرة للجمعیة العمومی
  وبھذه المناسبة، تمت المصادقة على قرار حول ھذا المشروع.

  

یمي حول التنمیة السیاحیة المستدامة في إطار اجتماع اللجنة المدیرة للمشروع اإلقل -
 .2009دیسمبر  16- 15شبكة المنتزھات الحدودیة والمحمیات في إفریقیا الغربیة، مدرید 

ة شارك المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة في اجتماع  ة المشروع اإلقلیمي حول التنمی لجنة متابع
ا السیاحیة المستدامة في إطار شبكة المنتزھات الحدو ة اجتماع ا الغربی ي إفریقی ات ف ة والمحمی دی

ومي  مبر  16و 15ی وائح  2009دیس ة ل د مناقش د، قص یاحة بمدری ة للس ة العالمی ر المنظم بمق
ي إطار  ر ف ذا األم المشاریع وبحث كلفتھا ثم المصادقة علیھا من طرف لجنة المتابعة. ولقد تم ھ

ة الجدوى ة بمخطط أشغال دراس ة المتعلق ة الثالث ة  المرحل ي حول التنمی أن المشروع اإلقلیم بش
  السیاحیة المستدامة في إطار شبكة المنتزھات الحدودیة والمحمیات في إفریقیا الغربیة.

  ممثلو الدول اآلتیة: بنین، بوركینافاسو، غامبیا، غینیا، مالي، شارك في ھذا االجتماع
 موریتانیا والنیجر؛

  المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، مركز البحوث اإلحصائیة واالقتصادیة والتجاریة
التابعة لمنظمة  STEPوالتدریب للبلدان اإلسالمیة، منظمة السیاحة العالمیة ومؤسسة 

السیاحة العالمیة، المنسق اإلقلیمي للمشروع ومؤسسة سیشریس للبحوث واالستشارات 
"Secheresse Consultants." 

ل ورقة الستشاراتوا ثوبحمؤسسة ال من خبراء دمق وان عم ة" بعن ة المرحل " عمل خطة: الثالث
ي رح الت دة تقت اریع، ع ن فضال مش الیف ع ي الصلة، ذات التك یتم الت ذھا س ة  تنفی ل تنمی ن أج م

راء وأشار. والمحمیات عبر الحدود في غرب افریقیا المنتزھات ى الخب تثمارات حجم أن إل  االس
ى ستصل المشروع ھذا لتحقیق ورو 45678742حوالي  إل ق اتخطیط أیضا اقترحواو. ی  لتحقی

 .االستثمارات ھذه

 :یلي ما على أمور جملةمن  المشاركون اتفقوقد 

 والممثل اإلسالمي لتنمیة التجارة للمركز العام المدیر من تتكون مشتركة بعثة تنظیم .1
 مستوى لرفع للمشروع اإلقلیمي والمنسق ألفریقیا العالمیة التجارة لمنظمة اإلقلیمي

 دعم المشاركون وطلب الخلیج، في الواقعة منھا تلك والسیما المالیة، المؤسسات وعي
  المھمة؛ لھذه اإلسالمي المؤتمر منظمة

 على دیشدمع الت داكار؛ب 2010 مارس شھر نھایة في المالیة المؤسسات مع ندوةتنظیم  .2
  .الندوة ھذه في المعنیة بلدانال جمیع من السیاحة وزراء مشاركة أھمیة
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مؤتمر الجھات المانحة لتمویل المشروع اإلقلیمي للتنمیة السیاحیة المستدامة في إطار  -
- داكار، 2011مایو  28- 27شبكة المنتزھات والمحمیات الحدودیة بغرب إفریقیا، 

  السنغال جمھوریة

ار  ي إط روریة لتموف وال الض د األم روع حش ل المش ةی ي للتنمی ي  اإلقلیم تدامة ف یاحیة المس الس
ت  ا، نظم رب افریقی ة بغ ات الحدودی ات والمحمی بكة المنتزھ ار ش ذا إط ة لھ ة التوجیھی اللجن

نغال  ة الس یس جمھوری ة رئ امیة لفخام ة الس ت الرئاس روع تح ة المش الي لمنظم رئیس الح وال
  بداكار. 2011مایو  28-27وذلك یومي  المؤتمر اإلسالمي مؤتمرا للجھات المانحة،

دیري و اك االتصال وم ة بحضور نق ة التوجیھی یقي للجن اع تنس د اجتم ؤتمر عق ذا الم بق ھ د س ق
  .2011مایو  26المنتزھات والمحمیات في 

ي تقرر التوجیھیة، اللجنة إطار وفي المؤتمر ھامش على ذلك، جانب لىإ ة النظر ف  تنظیم إمكانی
ن القطاع  المانحةالصنادیق  ن،والمستثمر المانحة، الجھات( الخاص القطاع مع مماثل اجتماع م
 الحدود عبروالمحمیات  بشأن المنتزھات لتوصیة وفقا المشروع ھذا تنفیذ تعزیز بھدف) الخاص

ن المستفیدة البلدان التي تدعو خاصوال عاممع القطاعین ال شراكة في بقا للسماح المشروع م  مس
  .الغایة لھذه نازالتبمجال للت

مشروع اإلقلیمي حول التنمیة السیاحیة المستدامة في إطار اجتماع اللجنة التوجیھیة لل -
 ، الدار2012فبرایر  8-7شبكة المنتزھات والمحمیات عبر الحدود في غرب إفریقیا، 

  المغربیة المملكة - البیضاء

ي إطار شبكة  تدامة ف یاحیة المس ة الس اجتمعت اللجنة التوجیھیة للمشروع اإلقلیمي حول "التنمی
ات والم ومي المنتزھ ا" ی رب إفریقی ي غ دود ف ر الح ات عب ر  8و 7حمی دار  2012فبرای بال

اء یعھ -البیض روع وتوس ذا المش ذ ھ ة بتنفی ائل الكفیل بل والوس ة الس ة دراس ة بغی ة المغربی المملك
  لیشمل بلدان أخرى من غرب افریقیا.

ى  ل عل الق العم دة النط تراتیجیة جدی ي اس ى تبن دف إل ذي یھ اع ال ذا االجتم رف ھ د ع ذ وق تنفی
ة  ارة ومنظم ة التج ز اإلسالمي لتنمی ازه وھي: المرك ة بإنج اركة األطراف المكلف المشروع مش

معالي السیدة 'بالدي حاجة مریما باه' وزیرة الفنادق -السیاحة العالمیة والمنسق اإلقلیمي للمشروع
  والسیاحة والصناعة التقلیدیة لجمھوریة غینیا.

و جمھور اع ممثل ذا االجتم ر ھ ا حض ة كم المیة الموریتانی ة اإلس و والجمھوری ة بوركینافاس ی
 والمكتب اإلقلیمي بالرباط لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة.

في دول الرابطة االقتصادیة لغرب  واالتصالاالجتماع األول للجنة الفنیة والسیاحة والنقل  -
   كوت دیفوار، أبیدجان، جمھوریة 2012أبریل  5-3افریقیا، 

ل في إطار النھو ة والنق ة الفنی اع األول للجن ض بالسیاحة في منطقة غرب افریقیا، تم عقد االجتم
ن  ا م رب افریقی ادیة لغ ة االقتص ي دول الرابط ال ف یاحة واالتص ى  3والس ل  5إل  2012أبری

  بأبیدجان، جمھوریة كوت دیفوار.
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دو ا وال رب افریقی دول غ ادیة ل ة االقتص و الرابط اع ممثل ذا االجتم ي ھ ارك ف د ش ة: وق ل اآلتی
ا،  ر، نیجیری ا، النیج ا، لیبری او، غامبی ا بیس ا، غینی ا، غینی وار، غان وت دیف و، ك بوركینافاس

  سیرالیون، السنغال وتوغو.

ي للمشروع  كما حضر ھذا االجتماع بعض الخبراء بمن فیھم السید محمد ساخو، المنسق اإلقلیم
ن ال بكة م ار ش ي إط تدامة ف یاحیة المس ة الس ي للتنمی ي اإلقلیم ات ف ة والمحمی ات الحدودی منتزھ

 غرب أفریقیا، الذي قدم بھذه المناسبة تقریرا عن آخر المستجدات في ھذا المشروع.

ع  ى ضرورة انضمام جمی ة عل ة واالقتصادیة، شددت اللجن ھ االجتماعی ھ وتأثیرات ونظرا ألھمیت
ا أ ذا المشروع، كم ا لھ ي الرابطة االقتصادیة لغرب افریقی ولى الدول األعضاء ف أن تت وصت ب

تم  ى ان ی روع، عل ذ المش ة تنفی اعدا مھم ن اآلن فص ا م رب افریقی دول غ ادیة ل ة االقتص الرابط
ة  راف المعنی ع األط اور م ة بالتش ل الرابط ن قب یة م ذه التوص ذ ھ روف تنفی روط وظ د ش تحدی

د م المتح ؤتمر األم اء وم دول األعض المي، ال اون اإلس ة التع ة، منظم ارة العالمی ة التج ة (منظم
  للتجارة والتنمیة).

السیاحة المستدامة في ؤتمر عموم إفریقیا حول التوجیھیة على ھامش م اجتماع اللجنة -
 ، أروشا (تنزانیا)2012 أكتوبر 18-15المنتزھات الوطنیة والمحمیات األفریقیة"، 

تاألنشطة  لبرنامج وفقا رة المؤق ذ "المشروع اإلقلیمي حول و 2013-2012 للفت ي إطار تنفی ف
ا ا ي إفریقی ة ف ات الحدودی ات والمحمی ن المنتزھ بكة م ار ش ي إط تدامة ف یاحیة المس ة الس لتنمی

وم الغربیة"  ا ی وبر  17نظمت اللجنة التوجیھیة للمشروع اجتماع امش 2012أكت ى ھ دورة  عل ال
یاحة العشرین للجمعیة العمومیة لمنظمة السیاحة العالمیة و المؤتمر األول لعموم افریقیا حول الس

 - بأروشا، 2012أكتوبر  18إلى  15مستدامة في المنتزھات الوطنیة والمحمیات األفریقیة من ال
  .تانزانیا

  وقد تضمنت بنود جدول أعمال االجتماع المسائل اآلتیة:

دمتھا   ي ق ة الت ى المشاریع ذات األولوی دول األعضاءالبحث والمصادقة عل / األطراف ال
 إلبداء رأیھا بشأنھا، ةللجنة التوجیھی المتدخلة في المشروع

 ،2012/2013تقییم تنفیذ برنامج األنشطة المؤقت  
 ،2012یونیو  22و 21تقریر حول اجتماع وزراء السیاحة المنعقد ببانجول یومي  
 والدولي: اإلقلیمي المستویین على األموال حشد حول استراتیجیات مقترحات 

 السیاحة لوزراء مي الثامناإلسال المؤتمر ھامش على والتوعیة المعلومات اجتماع .1
 . بالسودان 2012 نوفمبر في المزمع انعقاده

 لمشاركة مفتوح وھو ،2012 دیسمبر في عقده المقرر المانحین مؤتمر تنظیم .2
 اللجنة اجتماع وتنظیم الخاص والقطاع واإلسالمیة العربیة المالیة المؤسسات
  .المؤتمر نتائج على والموافقة للتقییم التوجیھیة

المشروع حول التعاون الفني بین مكاتب الملكیة الصناعیة في الدول األعضاء في لجنة  -د
 اإلسالمي منظمة التعاون

  تذكیر:
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ة اإلسالمیة  ل القم ن قب ة م في إطار تنفیذ مخطط العمل لمنظمة المؤتمر اإلسالمي المصادق علی
مبر  ي دیس ة ف ة المغربی اء بالمملك دار البیض دة بال ابعة المنعق د وال 1994الس ى عق نص عل ذي ی

ي  اون ف ید التع ا تجس تم من خاللھ ى ضبط مشاریع ملموسة ی اجتماعات قطاعیة قصد العمل عل
ة  ي: التنمی ؤتمر اإلسالمي، وھ ة الم ات مخطط منظم اب أولوی ي ب دخل ف ي ت تة الت ادین الس المی

  البشریة، التدریب، الزراعة، الصحة، التعاون الفني والتجارة.

لدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بین الدول األعضاء في منظمة وتبعا لتوصیات اللجنة ا
تم تكلیف  2005نوفمبر  25إلى  22المؤتمر اإلسالمي(الكومسیك) المنعقدة بإسطنبول من 

المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بمھمة تنسیق مشروع التعاون الفني بین مكاتب براءة 
  مؤتمر اإلسالمي.االختراع في الدول األعضاء في منظمة ال

  ینظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة مؤتمرین بالتعاون مع المعھد التركي لبراءات االختراع.

ي   دول األعضاء ف المؤتمر األول حول التعاون الفني بین مكاتب الملكیة الصناعیة في ال
  2006دیسمبر  15-14منظمة التعاون اإلسالمي، أنقرة، 

ي وفقا للقرار الصادر عن ال دة ف اون االقتصادي والتجاري "الكومسیك" المنعق ة للتع ة الدائم لجن
ن  رین م ة والعش ا الثانی ى  21دورتھ وفمبر  22إل طنبول 2006ن المي بإس ز اإلس م المرك ، نظ

ین  ي ب اون الفن ؤتمرا حول "التع راع م راءة االخت ي لب د الترك لتنمیة التجارة باالشتراك مع المعھ
ك من مكاتب الملكیة الصناعیة في  ؤتمر اإلسالمي" وذل ة الم ي منظم ى  14الدول األعضاء ف إل

  بأنقرة بالجمھوریة التركیة. 2006دیسمبر  16

دول األعض و ال ؤتمر ممثل ذا الم ة: بوركینافاسشارك في ھ ا، اء الستة عشر اآلتی ر، غینی و، القم
ة السعو تان، قطر، العربی دیة، سوریا، األردن، كازاخستان، قیرقیزیا، المغرب، موزمبیق، باكس

ؤتمر مشاركة  ة التجارة طوغو، تونس، تركیا، أوغندة. كما شھد ھذا الم ز اإلسالمي لتنمی المرك
البنك اإلسالمي للتنمیة وبعض المؤسسات الدولیة مثل المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ومنظمة و

را راءة االخت ب ب راع ومكت راءة االخت ي لب ب األوروب ة والمكت اون التجارة العالمی س التع ع لمجل
  الخلیجي.

ع  ة م ي التجارة العالمی ة ف بعد افتتاح المؤتمر تم تقدیم المداخالت حول دور حقوق الملكیة الفكری
اكل  ول المش داخالت ح ورت الم ا تمح وع. كم ذا الموض ي ھ تجدات ف دث المس تطالع أح اس

اء  دول األعض ي ال ة ف ناعیة والفكری ة الص ب الملكی رض مكات ي تعت تركة الت ة المش ي منظم ف
المي ؤتمر اإلس ة  .الم ة الفكری ة للملكی ة العالمی ي المنظم رف ممثل ن ط داخالت م دیم الم م تق ت

ة  ب الملكی ي مكات ذلك ممثل راع وك راءة االخت ي لب ب األوروب ة والمكت ارة العالمی ة التج ومنظم
  الصناعیة لكل من المجر والمغرب وتركیا.

   وبعد مناقشات مثمرة تم تكوین لجنتین فرعیتین:

 ،تدعیم قدرات المؤسسات، وقد أسندت مھمة التنسیق إلى المعھد التركي لبراءة االختراع 
  ة الصناعیة ي للملكی ب المغرب ى المكت تكنولوجیا المعلومات، وقد أسندت مھمة التنسیق إل

 والتجاریة.

  عمل.جنتین الفرعیتین تم اعتماد خطة ولتسھیل انطالق أشغال الل
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ي التعاالمؤتمر الثاني حول   ون الفني بین مكاتب الملكیة الصناعیة في الدول األعضاء ف
  2007یولیو  13-11الدار البیضاء، المملكة المغربیة،  منظمة التعاون اإلسالمي،

ي  ب المغرب ع المكت اون م راءة بالتع ي للب د الترك ارة والمعھ ة التج المي لتنمی ز اإلس م المرك نظ
حول "التعاون الفني بین مكاتب الملكیة الصناعیة في  للملكیة الصناعیة والتجاریة المؤتمر الثاني

ب  2007یولیو  13إلى  11الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي" وذلك من  ر المكت بمق
  .المملكة المغربیة-المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة بالدار البیضاء

ؤتمر یھدف ھذا المؤتمر إلى اعتماد برامج العمل للجنتین الفرعیتی م إحداثھما خالل الم ن اللتان ت
ي دیسمبر  أنقرة ف ى أساس  2006األول المنعقد ب ك عل ةوذل لھ  اإلجاب ذي أرس تبیان ال ى االس عل

ي  المي ف ؤتمر اإلس ة الم ي منظم اء ف دول األعض ي ال ناعیة ف ة الص ب الملكی ى مكات ز إل المرك
  .2007مارس 

  شارك في ھذا المؤتمر: 

ةممثلو مكاتب الملكیة الصناع   یة في الدول األعضاء اآلتیة: ألبانیا، الجزائر، المملك
تان،  كوت دیفوار، مصر، الغابون، إیران، األردن، لیبیا، موریتانیا، المغرب، باكس

ا، وریا، تركی عودیة، س ة الس تان، العربی دة، أوزباكس نغالدیش،  أوغن ان، ب أذربیج
ا، فلس ا، نیجیری الي، مالیزی طین، السنغال، السودان، البحرین، اندونیسیا، إیران، م

ي،  اد المغرب العرب ة: اتح ة اآلتی تونس. كما شاركت التجمعات االقتصادیة اإلقلیمی
 مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.

 

 أحدث المستجدات:

راءة  ي للب د الترك ارة والمعھ ة التج المي لتنمی ز اإلس ین المرك اون ب تین بالتع یم ورش م تنظ ت
  وھما: 2009في  ة الفكریةوالمنظمة العالمیة للملكی

 : الصناعیة واالبتكار الملكیة سیاسات حول اإلقلیمیة بین العمل ورشات  -1

ة من يمعھد لبراءاتل التركي معھدال دعا الصدد، ھذا في ة المملك ا السعودیة العربی ي ومالیزی  ف
 ةییتوصل بأ إال أن المعھد التركي للبراءات لم. أوراشھما تنظیمب امالتزامھ تجدیدل 2008 سبتمبر

ب من معلومات ذه المكات ى ھ ذه تنظیم موعد بشأن اآلن حت الي. شاوراأل ھ ب ،وبالت د  طل المعھ
 . العملیة ھذه تسھیل أجل من الفكریةمن المنظمة العالمیة للملكیة  مساعدةال التركي للبراءات

راءات ي للب د الترك م المعھ ة نظ ل ورش ول عم ات ح ة سیاس ناعیة الملكی ار 19-18( الص  سم
ة2012 ة الصناعیة والتجاری ار حول عمل ورشة )، ونظم المكتب المغربي للملكی ومي  االبتك ی
  .البیضاء الدارب 2012 مایو 27-28

اون صة لبوابة مخص  -2 معلومات حول الملكیة الفكریة في الدول األعضاء في منظمة التع
 اإلسالمي:
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ة المكتب  مع تعاونبال اإلسالمي لتنمیة التجارة ركزالم أنشأ ة الصناعیة والتجاری ي للملكی المغرب
ة ة بواب ات مخصص ول لمعلوم ة ح ة الملكی ي الفكری دول ف اء ال ي األعض ة ف اون منظم  التع

 .مركزال حتضنھایس التي اإلسالمي

ة معلومات إلى الوصول من البوابة ھذهستمكن   ة حول عام ة الملكی ي الفكری دول ف  األعضاء ال
ة في اون منظم واو اإلسالمي التع ق وأشكال نینالق ات واإلجراءات التحقی  حول البحث ومحرك

ى المرحلة في التجاریة العالمات ي ،األول ت وف یتم الحق وق  أخرى مجاالت شملتل اتوسیعھ س
 .الفكریة الملكیة من

ادل للمناقشات كمنتدى إكسترانت على أیضا تحتوي وسوف ات وتب ین المعلوم ب موظفي ب  مكات
 .الصناعیة الملكیة

یتم د س اعدة تمدی ى المس دان إل ل البل وا األق ا نم ن لتمكینھ ول م ى الوص بكة إل ة الش  الخارجی
 .البوابة موقع داخل المعلومات نشر في والمشاركة

ك لمجموعة البوابة ذهبالشروط المرجعیة لھ اإلسالمي لتنمیة التجارة مركزال بعث  اإلسالمي البن
 .المشروع ذاھ تمویل إمكانیة دراسة أجل من 2008 یولیو فيللتنمیة 

ز أبلغوقد  راءات والمرك ي للب ة التجارة المعھد الترك اع اإلسالمي لتنمی د أن االجتم ھ ینبغي تمدی
اني المؤتمر اعتمدھا التي العمل خطة في المدرجة المتبقیة األنشطة لتحقیق المشروع ھذا مدة  الث

ول اون" ح ي التع ین الفن ب ب ة مكات ناعیة الملكی ي الص دول ف اء ال ي األعض ة ف اون منظم  التع
 .2007 یولیو 13إلى 11 من البیضاء الدارب ادهعقتم ان الذي"  اإلسالمي

ین   اون ب دوة حول " التع ة الصناعیةن دول األ سیاسات الملكی ي ال ة ف ي منظم عضاء ف
  .2012 نوفمبر 9-8أنقرة/ تركیا  ،"التعاون اإلسالمي

ة الفنظم  ة للملكی ة الدولی اون المعھد التركي للبراءة والمنظم ة والتع ة للتنمی ة التركی ة والوكال كری
ول " س دوة ح ارة ن ة التج المي لتنمی ز اإلس دولي والمرك دول یال ي ال ناعیة ف ة الص ات الملكی اس

  .2012نوفمبر  9و 8التركیة یومي  الجمھوریة-األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" بأنقرة

ة: المر ات اآلتی ات والمنظم دوة المؤسس ذه الن ي ھ اركت ف ارة، ش ة التج المي لتنمی ز اإلس ك
المیة،  دان اإلس دریب للبل ة والت ادیة واالجتماعی ائیة واالقتص وث اإلحص ز البح یك/ مرك الكومس

  منظمة التعاون االقتصادي. المنظمة الدولیة للملكیة الفكریة واألمانة العامة ل

اركت  ا ش عودیة، 25كم ة الس ر، العربی ا، الجزائ تان، ألبانی ي: أفغانس ة وھ ان،  دول أذربیج
ة المت ارات العربی ر، اإلم نغالدیش، مص تان، قب ران، األردن، كازاخس دة، إی ا،یرح الي،  قیزی م

 كستان، تونس، تركیا، البوسنة والھرسكغندة، باكستان، قطر، السودان، طاجالمغرب، عمان، أو
  الیابان وألمانیا.مراقب،  بصفة

ار ا  ة واالبتك ي والتنمی ین البحث العلم دوة حول تثم ي ن ة ف ة الفكری وجي والملكی لتكنول
ة، -، الدار البیضاءاإلسالمي الدول األعضاء في منظمة التعاون ة المغربی  25-24المملك

  2013أكتوبر 
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ة  ي منظم دول األعضاء ف ي ال ة الصناعیة ف ب الملكی ین مكات ي ب اون الفن في إطار مشروع التع
ز ذه المرك ى تنفی ذي یشرف عل اون اإلسالمي للكومسیك، ال راءات التركي نظم  التع ب الب ومكت

ع  اون م ة بالتع ناعیة والتجاری ة الص ي للملكی ب المغرب ارة والمكت ة التج المي لتنمی ز اإلس المرك
ة ( ة الفكری ة للملكی ة الدولی راف وزارة  )WIPOالمنظم ت إش اط وتح ة بالرب ة الدولی والجامع

ة، واالستثمار واالقتصاد الرقمي الصناعة والتجارة ة المغربی ین البحث  للمملك دوة حول " تثم ن
العلمي واالبتكار التكنولوجي والملكیة الفكریة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" 

  بالدار البیضاء، المملكة المغربیة. 2013أكتوبر  25و  24وذلك یومي 

ة والصناعی ة الفكری ي مجال الملكی املین ف ذیین الع دول كانت الورشة مفتوحة لمشاركة التنفی ة لل
  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وخبراء من المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة واألكادیمیین.

تھدف ھذه الندوة إلى استعراض آخر المستجدات في مجال البحث والتنمیة واالبتكار التكنولوجي 
مي وتشجیع والملكیة الفكریة على المستوى الدولي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال

  التعاون بین بلدان الجنوب في ھذا المجال.

  تركزت الندوة على المحاور التالیة:

 الملكیة الفكریة وتشجیع البحث والتنمیة؛ 
 تطویر البنیة التحتیة إلدارة الملكیة الفكریة؛ 
 .وسائل تطویر المرصد التكنولوجي للملكیة الفكریة 

وطني دالمعھ إلى دراسیة زیارة الندوة برنامج تضمن د ال لكیة واالتصاالت للبری لكیة الس  والالس
)INPT (ةالو ة مؤسس وم المغربی ار للعل ة والبحوث واالبتك اط،ب) MASCIR( المتقدم ي الرب  والت
اتتل دة ھ تدیرة مائ ول مس وذج ح راكة نم ین الش ة ب اون منظم المي التع ي اإلس ر ف ویق نش  وتس

ارات ة، االبتك یما التكنولوجی راءات والس راع، ب ي االخت ة ف ة طالقالن محاول ة المرحل ن الثانی  م
روع اون مش ي التع ین الفن ب ب ة مكات ناعیة الملكی ي الص دول ف اء ال ي األعض ة ف اون منظم  التع

 .اإلسالمي

اون  -ه ة التع ي منظم اء ف دول األعض ة لل ات المنافس ین ھیئ ي ب اون الفن روع التع مش
 اإلسالمي

دوقوانین وندوة إقلیمیة حول   ي ال اون سیاسات المنافسة ف ة التع ي منظم ل األعضاء ف
 2010فبرایر  24-22اإلسالمي، تونس، الجمھوریة التونسیة، 

ة  ناعات التقلیدی ارة والص ع وزارة التج تراك م ارة باالش ة التج المي لتنمی ز اإلس م المرك نظ
ك  ة البن ابع لمجموع دریب الت د اإلسالمي للبحوث والت ع المعھ اون م یة وبالتع ة التونس للجمھوری

ؤتمر  اإلسالمي ة الم ي منظم دول األعضاء ف ي ال ة المنافسة ف ة حول "سیاس دوة إقلیمی ة ن للتنمی
  .2010فبرایر  24إلى  22اإلسالمي: الوضع الراھن وآفاق المستقبل" بتونس خالل الفترة من 

ذا المجال.  ي ھ ة ف انوني للمنافسة والسیاسات المتبع تھدف ھذه الندوة إلى استعراض الوضع الق
دف أیض ا تھ ھیل كم ي تس ة ف انون المنافس ة ق إبراز أھمی ة ب ائل الكفیل رق والوس ث الط ى بح ا إل

ات  ذلك من ضبط آلی دوة ك ت الن ؤتمر اإلسالمي ومكن ة الم دان منظم ین بل تثمار ب التجارة واالس
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انون  انطالق العمل ببرنامج تعاون بین الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي في مجال ق
  وسیاسات المنافسة.

  تھدف ھذه الندوة إلى: 

  تكوین المشاركین في مجال تطبیق قانون وسیاسة المنافسة والقیام باإلصالحات
 الضروریة في ھذا المیدان،

  جعل المشاركین یدركون أھمیة وضع تشریعات وطنیة في مجال المنافسة أو
 تعدیل القوانین القائمة لتتوافق مع مبادئ المنافسة،

 اسیة لسیاسة المنافسة وعالقتھا بغیرھا من قطاعات فھم وإدراك المبادئ األس
 السیاسة االقتصادیة الوطنیة،

 ،توضیح آلیات وطرق الرقابة على مختلف جوانب قواعد المنافسة 
  تعریف المشاركین بوسائل الحصول على المعلومات حول تطور الھیاكل

 المؤسساتیة والقانونیة للمنافسة،
 ائمة لضبط العناصر والمراحل األساسیة للقیام إقامة مقارنات بین التشریعات الق

 بإصالحات مفیدة في مجال سیاسات المنافسة الوطنیة.

  دولة. 20وقد شھدت ھذه الندوة مشاركة حوالي 

ي  - اون اإلسالمي ف ة التع ي منظم دول األعضاء ف ات ال یم حاجی مؤتمر إسطنبول حول "تقی
 2011نونبر  22-21لتركیة، ا الجمھوریة-إسطنبول ،مجال قانون وسیاسة المنافسة"

شارك المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والھیئة التركیة للمنافسة بالتعاون مع مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمیة في تنظیم "مؤتمر إسطنبول حول تقییم حاجیات الدول األعضاء في منظمة 

في  2011نونبر  22إلى  21التعاون اإلسالمي في مجال قانون وسیاسة المنافسة" وذلك من 
  إسطنبول، الجمھوریة التركیة.

دولة من الدول األعضاء في منظمة  28ممثال عن  50وقد شاركت في ھذا المنتدى أزید من 
التعاون اإلسالمي اآلتیة: أفغانستان، ألبانیا، الجزائر، أذربیجان، بنین، بوركینافاسو، 

كازاخستان، قیرغیزستان، مالیزیا، الكامیرون، مصر، غامبیا، إندونیسیا، إیران، األردن، 
المغرب، باكستان، قطر، السنغال، سیرالیون، دولة فلسطین، السودان، سوریا، تونس، تركیا، 

دول مراقبة (البوسنة والھرسك، روسیا االتحادیة، دولة قبرص التركیة  4أوزبكستان والیمن و
ز اإلسالمي لتنمیة التجارة، وكوسوفا، والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي (المرك

ومكتب التنسیق للكومسیك، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة ومركز البحوث اإلحصائیة 
واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للبلدان اإلسالمیة) ومتحدثون مدعوون من المملكة 

  دولیة.ال CUTSالمتحدة، إیرالندا، باكستان، المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، وشركة 

  لحواجز غیر التعریفیة بمقر المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة:إنشاء مرصد ل مشروع  -و

في إطار تنمیة التجارة البینیة والمساھمة في تفكیك الحواجز غیر التعریفیة بصفة تدریجیة، 
حول الحواجز غیر  2014یعتزم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة عقد اجتماع للخبراء سنة 
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فیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالتعاون مع مكتب تنسیق الكومسیك التعری
  ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة.

تھدف ھذه الندوة إلى ضبط الحواجز غیر التعریفیة وإیجاد وسیلة لتفكیك ھذه الحواجز بشكل 
  تجارة البینیة.تدریجي (طبقا للبنود ذات الصلة التفاقیة بریتاس) من أجل تسھیل ال

ویعد ھذا االجتماع مفتوحا لمشاركة الدول األعضاء التي صادقت على نظام األفضلیات 
التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي والھیئات اإلقلیمیة والدولیة. وسیمكن من تعزیز قدرات 

  مرصد الحواجز غیر التعریفیة للمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة.

  اریةخامسا: المفاوضات التج

 المفاوضات التجاریة في إطار نظام األفضلیات التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي -أ

  تذكیر:

منذ دخول االتفاقیة اإلطار لنظام األفضلیات التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون 
رة رارات الصادرة عن لجنة الكومسیك، یقوم المركز اإلسالمي لتنمیة التجاووفقا للق اإلسالمي

ومكتب التنسیق للكومسیك بمھام السكرتاریة للجنة المفاوضات التجاریة وقد أشرفا على 
 2007وأنقرة  2004الجولتین األولى والثانیة المقامتان على التوالي في أنطالیا، أبریل 

  الجمھوریة التركیة تحت إشراف لجنة الكومسیك.

 الجولة الثانیة من المفاوضات التجاریة  

اع األ - ةاالجتم ات التجاری ن المفاوض ة م ة الثانی ي الجول روع ف ام  ول للش اء نظ إلنش
طنبول المي، إس اون اإلس ة التع ي منظم اء ف دول األعض ین ال ة ب لیات التجاری -األفض

  2006نوفمبر  26-24 الجمھوریة التركیة،

ة شارك المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة في أشغال االجتماع الوزاري للشروع في الجولة الثانی
إلنشاء نظام األفضلیات التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة من المفاوضات التجاریة 

ترأس ھذا االجتماع  .2006نوفمبر  26إلى  24المنعقدة بإسطنبول من التعاون اإلسالمي 
  وزیر الدولة المكلف بالتجارة الخارجیة للجمھوریة التركیة السید كورساد توزمن.

اع  - انياالجتم ر الث ةللش ات التجاری ن المفاوض ة م ة الثانی ي الجول ام  وع ف اء نظ إلنش
رة اون اإلسالمي، أنق ة التع ي منظم ة -األفضلیات التجاریة بین الدول األعضاء ف الجمھوری

  2007مارس  التركیة،

 التجاریة للمفاوضات الثانیة للجولة الثاني االجتماع في التجارة لتنمیة اإلسالمي المركز شارك
وقد كان المركز ممثال من قبل السید الحسن  .2007 مارس 30 إلى 27 من رةبأنق المنعقدة

احزاین، مدیر الدراسات والتدریب. وقد تدارس االجتماع عنصرین أساسیین ویتعلق األمر بـ: 
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تعریفیة المتواجدة ضمن مخطط التعریفات التعریفیة وغیر الالتدابیر شبھ قواعد المنشأ و
  .التفضیلیة "بریتاس"

اع االجت - ثم ة الثال ات التجاری ن المفاوض ة م ة الثانی ي الجول روع ف ام  للش اء نظ إلنش
رة اون اإلسالمي، أنق ة التع ي منظم ة -األفضلیات التجاریة بین الدول األعضاء ف الجمھوری

  2007یونیو  التركیة،

 یةالتجار للمفاوضات الثانیة للجولة الثاني االجتماع في التجارة لتنمیة اإلسالمي المركز شارك
. وقد كان المركز ممثال من قبل السید الحسن 2007یونیو  22إلى  19 من بأنقرة المنعقدة

  احزاین، مدیر الدراسات والتدریب.

بحثت لجنة المفاوضات التجاریة النص المتعلق بقواعد المنشأ لنظام األفضلیات التجاریة 
والمعدل  2006نوفمبر  لمنظمة المؤتمر اإلسالمي على أساس المقترح المقدم من تركیا في

  وفقا لمالحظات االجتماع الثاني. 

ین  - ة ب ام األفضلیات التجاری االجتماع الرابع للجولة الثانیة للمفاوضات التجاریة إلنشاء نظ
 .2007سبتمبر  13-10أنقرة: -الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي

ع الوزاري للشروع في الجولة شارك المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة في أشغال االجتما
إلنشاء نظام األفضلیات التجاریة بین الدول األعضاء في الثانیة من المفاوضات التجاریة 

. ترأس ھذا 2007سبتمبر  13إلى  10المنعقدة بإسطنبول من منظمة التعاون اإلسالمي 
  االجتماع وزیر الدولة المكلف بالتجارة الخارجیة للجمھوریة التركیة.

نت لجنة المفاوضات التجاریة قد انتھت من نص مشروع قواعد المنشأ لنظام وقد كا
  األفضلیات التجارة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي وقدمتھ للتوقیع من قبل الدول المشاركة.

اع  - یم لالاجتم اون لتقی ة التع ي منظم اء ف دول األعض ین ال ة ب ات التجاری ة المفاوض جن
 2008یونیو  19-17، اإلسالمي: أنقرة، الجمھوریة التركیة

للجنة المفاوضات التجاریة بین الدول في اجتماع التقییم شارك المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة 
الجمھوریة -بأنقرة 2008یونیو  19إلى  17المنعقدة من  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

  التركیة.

فاوضات التجاریة وما یجب تركزت بنود جدول األعمال أساسا حول تقییم نتائج جولتي الم
القیام بھ لتنفیذ خطة التعریفة التفضیلیة بریتاس وقواعد المنشأ لنظام األفضلیات التجاریة 

، وھو الموعد المحدد من قبل لجنة الكومسیك 2009لمنظمة التعاون اإلسالمي في فاتح ینایر 
  لدخولھا حیز التنفیذ.
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یة في ھذا االجتماع الذي شاركت فیھ دولة عضو في لجنة المفاوضات التجار 16شاركت 
المملكة العربیة السعودیة ألول مرة كعضو بعد أن استكملت إجراءات المصادقة على نظام 

  .2007األفضلیات التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي في غشت 

دول من الدول األعضاء بصفة مراقب في ھذا االجتماع وممثلین من المنظمات  7كما شاركت 
ة: سكرتاریة لجنة المفاوضات التجاریة (مكتب تنسیق الكومسیك والمركز اإلسالمي لتنمیة التالی

التجارة)، البنك اإلسالمي للتنمیة، مركز البحوث اإلحصائیة واالقتصادیة والتجاریة والتدریب 
  للبلدان اإلسالمیة واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب افریقیا.

ل المفاوضات التجاریة للدول األعضاء في منظمة المؤتمر صادقت على االتفاقیة اإلطار حو
دولة عضو وھي: البحرین، بنغالدیش، غامبیا، إیران، مالیزیا، موریتانیا،  17 اإلسالمي

المغرب، عمان، فلسطین، باكستان، قطر، العربیة السعودیة، الصومال، سوریا، تركیا 
  واإلمارات العربیة المتحدة.

فضیلیة لنظام األفضلیات التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة دخلت خطة التعریفة الت
وبروتوكول قواعد المنشأ في  2010فبرایر  5التعاون اإلسالمي "بریتاس" حیز التنفیذ في 

  .2012غشت 

دور المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بصفتھ عضو في سكرتاریة لجنة المفاوضات 
  التجاریة:

لجنة المفاوضات التجاریة  سكریتاریةعشرة للجنة الكومسیك مھام  لقد أسندت الدورة التاسعة
  .لكومسیكالتابع ل تنسیقالإلى المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومكتب 

وفي ھذا اإلطار، یعمل المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة على تقدیم المساعدة الفنیة للدول 
ملة في مجال التجارة الخارجیة كما یقوم األعضاء بتنظیم دورات تدریبیة لفائدة األطر العا

مذكرات توضیحیة حول االتفاقیة اإلطار لألفضلیات التجاریة والبروتوكول حول خطة  دبإعدا
التعریفات التفضیلیة لنظام األفضلیات التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون 

  " وبروتوكول قواعد المنشأ. بریتاساإلسالمي "

 اإلسالمي المركز من ةیالتجار اتفاوضالم لجنة طلبت الصدد ھذا في أنھ إلى اإلشارة تجدر
بأنقرة  2008خالل اجتماع التقییم المنعقد في یونیو  الكومسیك تنسیق ومكتب التجارة لتنمیة
 . األعضاء الدول بعض ھاتأثار التي القضایا بشأن التفسیریة المذكرات تقدیم

شروحات حول المسائل التي  التجارة لتنمیة اإلسالمي المركزقدم  الطلب، ھذاواستجابة ل
 ومع. بخصوصھا متباینة وتفسیرات آراء عن أعربت أو التي البلدانتحفظت بشأنھا بعض 

 في إسطنبولتم انعقادھا ب التي لكومسیكلجنة ال والعشرین الرابعة الدورة فإنھ خالل ذلك،
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حول ھذه  والتحقیقات لمناقشاتا من مزید إجراء الدول أن بعض الحظت ،2008 أكتوبر
 نھائیة قرارات اتخذت قد التجاریة المفاوضات لجنة اجتماعاتلن یجدي نفعا بما أن  قضایاال

  بشأنھا. فیھا رجعة وال

قد حرص المركز كذلك على تقدیم إیضاحات ومذكرات تفسیریة حول كل المواضیع التي تقع و
التجاریة والبروتوكول حول خطة التعریفات  مناقشتھا في إطار االتفاقیة اإلطار لألفضلیات

 منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء في  التفضیلیة لنظام األفضلیات التجاریة بین الدول
 أيغشت أو  اجتماع من رسمیة طلبات لمتیس أن بمجردبروتوكول قواعد المنشأ " وبریتاس"

 . األعضاء الدول من أو اإلسالمي التعاون منظمةمعني تابع ل جھاز

 أعدقد  التجارة لتنمیة اإلسالمي المركزأن  اغسطس اجتماع أبلغ أن أود الصدد، ھذا فيو
 الدول بین التجاریة األفضلیات نظام بشأن اإلطار تفاقیةاال" حول تفسیریة مذكرات مؤخرا

 التعاون مجلس بلدانل المخصصة بریتاس وبروتوكول اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
  .إندونیسیاالعربیة و لدول الخلیج

 المفاوضات التجاریة المتعددة األطراف الجاریة في إطار منظمة التجارة العالمیة -ب

ي األعضاء الدول انضمام حول اجتماع .1 ة ف اون منظم ى اإلسالمي التع ة إل  التجارة منظم
 . 2006 مارس 29-28 جدة،: العالمیة

دة .2 تدیرة مائ ول مس ات" ح ة مفاوض ارة منظم ة التج دول ":العالمی بة لل اطر بالنس ة مخ  أی
 . البیضاء اإلسالمي، الدار التعاون منظمة في األعضاء

 . 2008 أبریل 4-3 أنقرة، ،"الجغرافیة المؤشرات" حول إقلیمیة بین عمل ورشة .3

ة لوسائل النامیة البلدان استخدام" حول تدریبیة ندوة .4 ا المنصوص المرون ي علیھ ة ف  اتفاقی
"TRIPs " ،9-12 المغرب البیضاء، الدار ،2008 یونیو . 

 . 2009 یونیو 18-15 البیضاء، الدار: الخدمات تجارة حول ندوة .5

ى رھایأثتو التعریفیة غیر الحواجز حول ندوة .6 ة عل ي التنمی دول ف ي األعضاء ال ة ف  منظم
 . 2009 أكتوبر 07-05 تونس،: اإلسالمي التعاون

ة .7 ول دراس ر" ح ة تعث ة جول ا الدوح ى وأثرھ دول عل اء ال ي األعض ة ف اون منظم  التع
 ". اإلسالمي

دوة .8 ار" حول ن ات انتش ة االتفاقی ة التجاری ة اإلقلیمی ى والثنائی ام عل اري النظ دد التج  المتع
 . 2010 فبرایر 19-16 البیضاء، الدار ،"األطراف
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أثیر حول عمل ورشة .9 ة مشاورات ت ة التجارة منظم ى العالمی  األسماك مصاید قطاع عل
 .2010 مارس 17-15 البیضاء، الدار: المائیة األحیاء وتربیة

ام التجاري التجاریة ندوة حول انتشار االتفاقیات  - ى النظ إلقلیمیة والثنائیة وانعكاساتھا عل
  2010مایو  19-17، اإلمارات العربیة المتحدة، أبو ظبيالمتعدد األطراف، 

تشار االتفاقیات شارك المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بصفة فعالة في تنشیط أشغال ندوة "ان
التجاریة اإلقلیمیة والثنائیة في النظام التجاري المتعدد األطراف" التي نظمتھا وزارة االقتصاد 

 2010مایو  19إلى  17والتجارة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة خالل الفترة من 
  .باالشتراك مع مكتب التعاون التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة

خبراء دولیین وممثلین عن المنظمات اإلقلیمیة، ودولة  30في ھذه الندوة حوالي وشاركت 
 وھي تھدف إلى استعراض تفاعل التوجھات اإلقلیمیة والمتعددة األطراف في ھذا المجال.

 2010یولیو  8-6ندوة حول تسھیل التجارة، دمشق، سوریا،  -

ة باالشتراك مع المركز اإلسالمي لتنمیة نظم قسم التعاون التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمی
التجارة ندوة حول "تسھیل التجارة بین الدول العربیة واندماجھا في النظام التجاري المتعدد 

  بدمشق العاصمة السوریة. 2010یولیو  8إلى  6األطراف" وذلك خالل الفترة من 

المي للتنمیة والمركز وبھذه المناسبة قدمت مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي (البنك اإلس
اإلسالمي لتنمیة التجارة) والھیئات التابعة لألمم المتحدة (منظمة التجارة العالمیة، األنكتاد، 
مركز التجارة الدولي) وجامعة الدول العربیة ووزارة التجارة الخارجیة السوریة أوراق عمل 

  تتعلق بمواضیع الندوة.

لتجارة قدم ورقة عمل بعنوان "تسھیل التجارة بین ولإلشارة، فإن المركز اإلسالمي لتنمیة ا
الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي: الوضع الراھن وآفاق المستقبل"، وھي تتضمن 
توصیات تحث على تحسین مناخ االستثمار وتسھیل التجارة بین الدول األعضاء في منظمة 

  المؤتمر اإلسالمي.

یة ومنھا التجربة السوریة وبعض الدول العربیة األخرى ھذا، وقد تم استعراض التجارب الوطن
  خالل ھذه الندوة. 

دماج  - ى مسلسل االن ا عل ة وتأثیرھ ة والثنائی ة اإلقلیمی ات التجاری ندوة حول انتشار االتفاقی
 المملكة المغربیة-، الدار البیضاء2012یونیو  6-4في الدول العربیة، 

انتشار االتفاقیات التجاریة اإلقلیمیة والثنائیة ة حول لتنمیة التجارة ندونظم المركز اإلسالمي 
 2012یونیو  6إلى  – 4من  وذلك وتأثیراتھا على مسلسل االندماج اإلقلیمي للبلدان العربیة
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. تندرج ھذه التظاھرة في إطار تنفیذ برامج عمل المؤسستین المملكة المغربیة –الدار البیضاء ب
  ة بالمسائل ذات الصلة بالمنظمة العالمیة للتجارة.في مجال المساعدة الفنیة المتعلق

تستعرض ھذه الندوة انعكاسات االتفاقیات التجاریة اإلقلیمیة على السیاسات التنمویة في الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتھتم باستخالص الدروس المیدانیة لضبط أھم 

  الخیارات المتاحة في مسلسل االندماج اإلقلیمي.

شاركت في ھذه الندوة المنظمات الدولیة واإلقلیمیة اآلتیة: المنظمة العالمیة للتجارة، مؤتمر 
األمم المتحدة للتجارة والتنمیة، مركز التجارة الدولي، اتحاد المغرب العربي، المركز اإلسالمي 

كما شاركت لتنمیة التجارة، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، الوحدة الفنیة التفاقیة أكادیر. 
الدول األعضاء اآلتیة في ھذه الندوة: العربیة السعودیة، الكویت، مصر، األردن، موریتانیا، 

  المغرب، عمان، فلسطین، قطر، السودان وتونس.

 : التالیة المسائل خبراءال استعرض 

 التجارة منظمة وقواعد الغات اتفاقیة من والعشرین الرابعة المادة بین العالقة تحلیل 
  اإلقلیمي؛ االقتصادي التكامل اتیاتفاقب المتعلقة لمیةالعا

 النظامإلى  النضماممن خالل ا اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء لدولا فاقآ 
  العالمیة؛ التجارة منظمة مع اللتزامات واالستجابة األطراف المتعدد التجاري

 في األعضاء للدولة بالنسب اتیاالتفاق ھذه مثلھات التي والتحدیات الفرص استكشاف 
  اإلسالمي؛ التعاون منظمة

 من لالستفادة اعتمادھا سیتم التي الوطنیة واالستراتیجیات المالئمة الظروف دراسة 
  اإلقلیمي؛ التكامل

 واألفریقیة؛ العربیةاإلقلیمیة  االتفاقیات بعض تجارب وتحلیل عرض  

 والثنائیة اإلقلیمیة تفاقاتاال من الجاریة بالمفاوضات المتعلقة الوطنیة التجارب عرض. 

دمات  - ارة الخ ول تج راف ح ددة األط ات المتع ول المفاوض دوة ح ة ن ي تنمی اھمتھا ف ومس
 المملكة المغربیة-، الدار البیضاء2013أبریل  24-22، التجاري بالمنطقة العربیة التبادل

ة التجار ة بأنشطة منظم ائل المتعلق ة بشأن المس ة في إطار برامج المساعدة الفنی ت نظمة العالمی
تحت  المركز اإلسالمي لتنمیة التجارةمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة (قسم التعاون والتكامل) و

ول  دوة ح ة ن ة المغربی ة للمملك ات الحدیث ارة والتكنولوجی ناعة والتج راف وزارة الص إش
ادل" ة التب ة التج المفاوضات المتعددة األطراف لتجارة الخدمات ومساھمتھا في تنمی اري بالمنطق

  بالدار البیضاء.  2013أبریل  24إلى  22" وذلك من العربیة

راء  ة وخب دول العربی ة لل عرفت ھذه الندوة مشاركة أطر من الوزارات المكلفة بالتجارة الخارجی
ة،  م المتحدة للتجارة والتنمی ؤتمر األم ة، م ة التجارة العالمی ة (منظم ة ودولی من مؤسسات إقلیمی
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ة مركز التجارة ا ي، لجن اد المغرب العرب ة، اتح دول العربی ة ال ي، جامع اد األوروب لدولي، االتح
  األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا، الوحدة الفنیة التفاقیة أكادیر...).

ى  راف عل ددة األط ة والمتع ة اإلقلیمی ات التجاری ار االتفاقی تعراض آث ى اس دوة إل ذه الن دف ھ تھ
ل االقتصادي اإلقلیمي تجارة الخدمات لل ن أجل تسھیل التكام دول العربیة واستخالص النتائج م

  وتوسیعھ لیشمل مجال الخدمات.

دد  ي النظام المتع ل ف ة االقتصادیة والتكام قدم الخبراء المواضیع التالیة: تجارة الخدمات: األھمی
ة األطراف (منظمة التجارة العالمیة)، تجارة الخدمات في إطار االتفاقیة ال ة الجمركی ة للتعرف عام

ات) ( ة I(الج ار اتفاقی ي إط دمات ف ارة الخ ة)، تج ارة العالمی ة التج یة (منظم اھیم األساس ): المف
ات ( دأ IIالج ة: مب ة اإلقلیمی ات التجاری ة)، االتفاقی ارة العالمی ة التج یة (منظم اھیم األساس ): المف

تث دات االس لبیة ومعاھ ة الس ل القائم ة مقاب ة اإلیجابی ارة القائم ة التج ل منظم ن قب ة م مار الثنائی
م  ادة رق ة للم ارة الخدمات: دراسة معمق ي تج ة ف ة، اإلقلیمی ة  5العالمی ات (منظم ة الغ ن اتفاقی م

ارة  ة التج راف (منظم ددة األط ات المتع ة والمفاوض ة للتنمی دة الدوح ة)، أجن ارة العالمی التج
ي ال ة بتجارة الخدمات ف ي العالمیة)، االستثناءات المتعلق ة ف وا، السیاسات التجاری ل نم دول األق

دول  ین ال مجال الخدمات: مجاالت التنمیة وتحدیات الدول العربیة (األونكتاد)، تجارة الخدمات ب
ز اإلسالمي  تقبلیة (المرك اق المس راھن واآلف اون اإلسالمي: الوضع ال ة التع األعضاء في منظم

ا ة لتج تقبلیة العربی اق المس ارة)، اآلف ة التج رات لتنمی ة) والخب دول العربی ة ال رة الخدمات (جامع
  الوطنیة والقطاعیة في الدول العربیة: المغرب.

  .في ھذا االجتماع جمیع الدول العربیة شاركت

  سادسا: الندوات التدریبیة والورشات

اون اإلسالمي،  - ة التع ي منظم دول األعضاء ف ین ال ة ب ام األفضلیات التجاری ندوة حول نظ
 2008ینایر  31-30سوریا،  - دمشق

  موظفا من مختلف الوزارات السوریة والقطاع الخاص. 25شارك في ھذه التظاھرة حوالي 

  ولقد دارت تدخالت خبراء المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة حول: 

ؤتمر   ة الم ة لمنظم لیات التجاری ام األفض ول نظ ة ح یة لالتفاقی یات األساس دیم المقتض تق
 اإلسالمي،

 وھیاكلھا، منھجیة المفاوضات 
ة   ات التجاری ؤتمر اإلسالمي واالتفاقی االتفاقیة بشأن نظام األفضلیات التجاریة لمنظمة الم

 التفضیلیة اإلقلیمیة،
ة   ات المنظم ؤتمر اإلسالمي واتفاقی ة الم ة لمنظم ة بشأن نظام األفضلیات التجاری االتفاقی

 العالمیة للتجارة،
 نتائج المفاوضات، 
 اقیة على سوریا.التأثیرات المحتملة لالتف 
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ة"  - ار العولم ي إط ورشة عمل تدریبیة حول "استراتیجیات تنشیط الصادرات واالستثمار ف
  .2009ینایر  16-12الدار البیضاء 

ك  نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب التابع لمجموعة البن
ول" اس ة ح ل تدریبی ة عم ة ورش المي للتنمی ي اإلس تثمار ف ادرات واالس یط الص تراتیجیات تنش

  بمقر المركز بالدار البیضاء.  2009ینایر  16إلى  12إطار العولمة من 

یط  ة لتنش طة عملی ام بأنش ى القی ة إل ان الرامی ود الجانب ار جھ ي إط اھرة ف ذه التظ یم ھ أتي تنظ ی
ؤتمر اإلسالمي قصد ة الم ذ  التجارة واالستثمار بین الدول األعضاء في منظم ي تنفی المساھمة ف

رین"  ادي والعش رن الح ي الق المیة ف ة اإلس دیات األم ة تح ي مواجھ ري ف ل العش امج العم "برن
ي  ة ف ة المكرم د بمك ة المنعق ث للقم تثنائي الثال المي االس ؤتمر اإلس ل الم ن قب ھ م ادق علی المص

  .2005دیسمبر 

مي للبحوث والتدریب من تأھیل لقد جعل كل من المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمعھد اإلسال
وین  دون التك ا، إذ ب ى تحقیقھ ان عل ل الجانب ي یعم یة الت ام األساس دى المھ ریة إح وارد البش الم
ة  ى شتى األصعدة التنشیطیة والمالی ة عل ل المؤسسات المعنی إن عم وارد البشریة ف المستمر للم

  یبقى بدون فعالیة.

وارد البشریة تثمار  تھدف ھذه الورشة إلى تأھیل الم ي مجال تنشیط الصادرات واالس ة ف العامل
  حتى یتسنى االستفادة من وسائل العمل الفنیة الحدیثة في ھذا المجال.

  شاركت في ھذه الروشة الدول األعضاء اآلتیة: 

ة  الي، المغرب (وزارة الشؤون الخارجی ا، م وتي، غینی وار، جیب ا فاسو، كوت دیف بنین، بوركین
ار اون، وزارة التج ارة والتكنولوجیوالتع ناعة والتج ل، وزارة الص ة، وزارة النق  اة الخارجی

  الحدیثة، المركز المغربي لتنشیط الصادرات)، السنغال وتونس. 

راص مدمجة ومجموعة  ة المشاركین وأق في اختتام ورشة العمل، تم منح شھادات مشاركة لكاف
  وثائق علمیة تتعلق بالورشة.

ة - ة الغذائی أثیر األزم ول ت دوة ح ي ن اء ف دول األعض ادیات ال ى اقتص اون  عل ة التع منظم
اق  المي وآف ة اإلس اء، اتنمی دار البیض ة، ال اع الزراع ي قط تثمار ف ارة واالس  18-17لتج

 .2009یونیو 

اون  ة للتع ة الدائم رین للجن ة والعش دورة الرابع ن ال ادرة ع لة الص رارات ذات الص ا للق وفق
ؤتمر اإلسال ة الم ن االقتصادي والتجاري لمنظم دة م یك" المنعق ى  20مي"الكومس وبر  24إل أكت

ى  2008 ا عل ة وتأثیراتھ ة الغذائی اد " األزم ررت اعتم ي ق ة والت ة التركی طنبول بالجمھوری بإس
دورة  ات النظر خالل ال ادل وجھ ؤتمر اإلسالمي " كموضوع لتب الدول األعضاء في منظمة الم

ز اإلسال ة الكومسیك، نظم المرك ن وزارة الخامسة والعشرین للجن ة م ة التجارة برعای مي لتنمی
ارة  ل التج المیة لتموی ة اإلس ة الدولی ع المؤسس اون م ة وبالتع ة المغربی ة للمملك ارة الخارجی التج

أثیر ورشة عمل حول " ؤتمر ت ة الم ي منظم دول األعضاء ف ى اقتصادیات ال ة عل ة الغذائی األزم
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اع الزر ي قط تثمار ف ارة واالس ة التج اق تنمی المي وآف ومي اإلس ك ی ة" وذل و  18و 17اع یونی
  بالدار البیضاء. 2009

  : شارك في ھذه الندوة

الي،  ممثلو الدول األعضاء اآلتیة: - ا، م ت، مالیزی الجزائر، أذربیجان، مصر، لیبیا، الكوی
ة، وزارة الفالحة  اون، وزارة التجارة الخارجی المغرب (وزارة الشؤون الخارجیة والتع

  دة، باكستان، سنغال، تركیا، طاجیكستان، تونس.والصید البحري)، عمان، أوغن

  ممثلو مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي اآلتیة:  -
  مكتب التنسیق للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بین الدول األعضاء في

 الكومسیك.-منظمة المؤتمر اإلسالمي
 ،المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة الخارجیة 
 إلسالمي لتنمیة التجارة،المركز ا 
 ،المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاص 
 ،المؤسسة اإلسالمیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
 ،(مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة) قسم السیاسة االقتصادیة واإلحصائیات 
 ،مركز البحوث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة وللتدریب للبلدان اإلسالمیة 
 .الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة 

  ممثلو المنظمات الدولیة واإلقلیمیة اآلتیة: -
 ،منظمة األمم المتحدة للتغذیة والزراعیة 
  ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة 
 ،المعھد الدولي للبحوث حول السیاسات الغذائیة 
 ،الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 
 الزراعیة، المنظمة العربیة للتنمیة 
 ،األمانة العامة التحاد المغرب العربي 
 .(المكتب اإلقلیمي بالرباط) البنك اإلفریقي للتنمیة 

وفي نھایة أشغال ورشة العمل صادق المشاركون على التقریر والتوصیات التي سیتم رفعھا إلى 
ن  تنعقد م ي س یك الت رین للكومس ة والعش ة الخامس دورة الوزاری ى  5ال وفمبر  7إل  2009ن

  بإسطنبول. 

ي  - دول األعضاء ف ین ال ندوة تدریبیة حول اللوجستیة والنقل ودورھما في تعزیز التجارة ب
  الجمھوریة التونسیة، -، تونس2011نونبر  17-14منظمة التعاون اإلسالمي، 

ع  نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ووزارة التجارة والسیاحة للجمھوریة التونسیة بالتعاون م
ة حول المع دوة تدریبی ة ن ك اإلسالمي للتنمی ھد اإلسالمي للبحوث والتدریب التابع لمجموعة البن

اون  ة التع ي منظم اء ف دول األعض ین ال ارة ب ز التج ي تعزی ا ف ل ودورھم تیة والنق "اللوجس
  .2011نونبر  17إلى  14اإلسالمي"، وذلك بتونس من 
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ة: اء التالی دول األعض دوة ال ذه الن ي ھ اركت ف ة جمھور ش و، جمھوری ا فاس ین، بوركین ة بن ی
ة،  ة المغربی الي، المملك ة م ا، جمھوری ة غینی وار، جمھوری وت دیف ة ك امیرون، جمھوری الك

  الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، جمھوریة النیجر، جمھوریة التوغو والجمھوریة التونسیة. 

دوة أیضا  ذه الن ي ھ اركت ف ام وال 50ش اعین الع ن القط یة م ي خاص. شركة تونس اھم ف د س وق
ز  ن المرك راء م ى خب تنشیط ھذه الندوة خبراء محلیون وأجانب في مجال اللوجستیة باإلضافة إل

  اإلسالمي لتنمیة التجارة.

ولین  - اون اإلسالمي والبروتوك ة التع ندوة تدریبیة حول نظام األفضلیات التجاریة في منظم
  لیبیا-، طرابلس2012مارس  14-13المتعلقین بھ: 

ة نظم ا ي منظم ة ف ة حول نظام األفضلیات التجاری دوة وطنی ة التجارة ن ز اإلسالمي لتنمی لمرك
ؤون  اد والش ن وزارة االقتص ر م دة أط ھ لفائ ین ب ولین المتعلق المي والبروتوك اون اإلس التع
اد غرف التجارة  ة التجارة والصناعة والزراعة واتح الخارجیة ومركز تنمیة الصادرات وغرف

  بطرابلس. 2012مارس  14إلى  13ة اللیبیة وذلك من والصناعة والزراع

 ) إطارا لیبیا من القطاعین العام والخاص.60شارك في ھذه الندوة أكثر من ستین (

  وتمحورت مداخالت المركز حول العناصر التالیة:

  لمحة عامة عن المقتضیات األساسیة لنظام األفضلیات التجاریة في منظمة التعاون
  وكولین المتعلقین بھ؛اإلسالمي والبروت

 ھیكل ومنھجیة المفاوضات؛  
  اتفاقیة نظام األفضلیات التجاریة في منظمة التعاون اإلسالمي واتفاقیات منظمة التجارة

  العالمیة؛
 نتائج المفاوضات؛  
 .التأثیر المحتمل لالتفاقیة على االقتصاد اللیبي  

ار ة التج المي لتنمی ز اإلس د المرك دوة، عق ذه الن امش ھ ى ھ اد عل ع وزارة االقتص ا م ة اجتماع
اع،  ذا االجتم انبین. وخالل ھ ع الج اون م ات التع ومركز تنمیة الصادرات من أجل تطویر عالق
اھم  ذكرة تف ع م ى توقی ي عل ة الصادرات اللیب ز تنمی اتفق المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومرك

  فیما بینھما في المستقبل القریب.

ل - ام األفض ول نظ ة ح دوة تدریبی دول ن دة ال ھ لفائ ین ب ولین المتعلق ة والبروتوك یات التجاری
 .2012مایو  15-14دول الكویت  العربیة:

دوة  ت ن ة الكوی نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لدول
اون اإلسالمي والبروت تدریبیة وللتوعیة ة التع ي منظم ة ف ولین حول نظام األفضلیات التجاری وك

  بالكویت. 2012مایو  15و 14المتعلقین بھ لفائدة الدول العربیة وذلك یومي 

عودیة  ة الس ة العربی ناعة للمملك ارة والص و وزارات التج اھرة ممثل ذه التظ ي ھ ارك ف د ش وق
  وسلطنة عمان واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.
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  وة حول العناصر التالیة:وتمحورت مداخالت المركز خالل ھذه الند

  لمحة عامة عن المقتضیات األساسیة لنظام األفضلیات التجاریة في منظمة التعاون
  اإلسالمي والبروتوكولین المتعلقین بھ؛

 ھیكل ومنھجیة المفاوضات؛  

  اتفاقیة نظام األفضلیات التجاریة في منظمة التعاون اإلسالمي واتفاقیات منظمة التجارة
  العالمیة؛

 المفاوضات؛ نتائج  

 .التأثیر المحتمل لالتفاقیة على اقتصادیات الدول العربیة  

ة  - ارة لجمھوری دة أطر وزارة التج ة واإلسالمیة لفائ ارة الدولی ندوة تدریبیة في مجال التج
  .2012یونیو  30-26العراق: الدار البیضاء/ المملكة المغربیة 

ع  ل التجارة نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة باالشتراك م ة اإلسالمیة لتموی المؤسسة الدولی
دة أط راق ندوة تدریبیة في مجال التجارة الدولیة واإلسالمیة لفائ ة الع ر وزارة التجارة لجمھوری

و  30 إلى 26من  المملكة المغربیة-الدار البیضاءب وذلك بمقر المركز درج تنظیم 2012یونی . ین
ز ا دول األعضاء ھذه التظاھرة في إطار برنامج عمل المرك دة ال ة لفائ لمخصص للمساعدة الفنی

  في منظمة التعاون اإلسالمي.

  وبھذه المناسبة قدم المركز أوراق العمل اآلتیة: 
 ،أنشطة منظمة التعاون اإلسالمي وبرنامج عملھا العشري 
 ،التجارة اإلسالمیة البینیة: الوضع الراھن وآفاق المستقبل 
 ،إنجاز دراسات تسویقیة 
 تنشیط التجارة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، شبكة أجھزة 
 ،التنشیط التجاري 
 ،دور اإلعالم التجاري في تنشیط التجارة 
 ،نظام األفضلیات التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 رة.المسائل المتعلقة بالمفاوضات التجاریة واالنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجا 

ة  - ندوة حول تحریر التجارة الخارجیة وأنظمة الدفاع التجاري في الدول األعضاء في منظم
  .2012سبتمبر  28-26الدار البیضاء -التعاون اإلسالمي

ھ  2012وفقا لبرنامج عملھ لسنة  س إدارت ة والعشرین لمجل دورة الثامن المصادق علیھ من قبل ال
ابع نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة با دریب الت د اإلسالمي للبحوث والت ع المعھ الشتراك م

ة  لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجیات الحدیث
ول " دوة ح ة ن ة المغربی دول للمملك ي ال اري ف دفاع التج ة ال ة وأنظم ارة الخارجی ر التج تحری

ن "، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ك م ى  26وذل بتمبر  28إل دار 2012س البیضاء  بال
  بالمملكة المغربیة.



59 

 

  تھدف ھذه الندوة إلى: 

  دفاع ال ال ي مج المي ف اون اإلس ة التع ي منظم اء ف دول األعض ین ال رات ب ادل الخب تب
 التجاري،

  ة ة لمنظم لیات التجاری ام األفض ار نظ ي إط اري ف دفاع التج تراتیجیات ال تعراض اس اس
 مي وكذلك االستراتیجیات المتداولة على المستوى اإلقلیمي والدولي.التعاون اإلسال

امرون،  ا فاصو، الك ین، بركین ر، بن ة: الجزائ دول األعضاء اآلتی و ال دوة ممثل ذه الن شارك في ھ
ا  ا. كم ونس، تركی الكوت دي فوار، مصر، غینیا، مالي، المغرب، موریتانیا، النیجر، السنغال، ت

د شاركت الدول اآلتیة بنا نج أن رة "ك ب الخب ا، ومكت بانیا، فرنس ا، اس ء على دعوة خاصة: بلجیك
  . King and Spalding – Genéveسبالدینج بجنیف 

ة  ة، المنظم كما شاركت أیضا المنظمات اإلقلیمیة والدولیة اآلتیة: مجموعة البنك اإلسالمي للتنمی
نقدي لغرب إفریقیا، اتحاد المغرب العالمیة للتجارة، المفوضیة األوروبیة، االتحاد االقتصادي وال

  العربي، الوحدة التقنیة التفاقیة أكادیر.

دولي"  - توى ال ى المس رویج عل ات الت دیر وآلی تراتیجیات التص ول "اس ة ح دوة تدریبی  –ن
  .2012دیسمبر  19-17الدار البیضاء 

اون اإلسالمي ة التع ي منظم وحرصا  في إطار تنشیط التجارة واالستثمار بین الدول األعضاء ف
رن  ي الق ة اإلسالمیة ف ة تحدیات األم ي مواجھ على المساھمة في تنفیذ برنامج العمل العشري ف
ة  دة بمك الحادي والعشرین المصادق علیھ من قبل الدورة االستثنائیة الثالثة للقمة اإلسالمیة المنعق

ة الصادرات نظ 2005المكرمة في دیسمبر  ي لتنمی ز اللیب ن المرك ب م ز وبناء على طل م المرك
اإلسالمي لتنمیة التجارة ندوة تدریبیة حول استراتیجیات التصدیر وآلیات الترویج على المستوى 

  بالدار البیضاء بالمملكة المغربیة. 2012دیسمبر  19إلى  17الدولي وذلك من 

ة  ة العربی م جرت أشغالھا باللغ ي ت دوة الت ن  20شارك في ھذه الن إطارا من وزارة التجارة وم
  التجارة والصناعة في لیبیا ومركز تنمیة الصادرات اللیبي والجمعیات المھنیة اللیبیة.غرف 

ة بصفة  ال التجارة الدولی ي مج ة ف ة العامل اءات البشریة اللیبی ل الكف ى تأھی دوة إل ذه الن تھدف ھ
عامة وتنمیة الصادرات بصفة خاصة حتى تستفید من اآللیات الجدیدة والتكنولوجیا المتطورة في 

  ذا المیدان.ھ

ة  - ندوة تدریبیة حول نظام األفضلیات التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي والمسائل المتعلق
  .2013مارس  19-17بغداد / جمھوریة العراق -بمنظمة التجارة العالمیة

دول األعضاء  ة لل ف بنظام األفضلیات التجاری نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ندوة للتعری
ة التجارة في منظمة ا ة بمنظم ائل المتعلق ھ والمس ولین المصاحبین ل لتعاون اإلسالمي والبروتوك

ن  ك م راق وذل ة الع ة التجارة والصناعة لجمھوری  17العالمیة لفائدة أطر وزارة التجارة وغرف
  ببغداد.  2013مارس  19إلى 

  وقد تمحورت أوراق عمل المركز حول المواضیع اآلتیة: 
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التفاقیة حول نظام األفضلیات التجاریة للدول األعضاء في منظمة المقتضیات األساسیة ل 
 التعاون اإلسالمي والبروتوكولین المصاحبین لھا،

 ھیكل ومنھجیة المفاوضات، 
االتفاقیة حول نظام األفضلیات التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي واتفاقیات منظمة التجارة  

 العالمیة،
 على االقتصاد العراقي. التأثیر المحتمل لھذه االتفاقیة 

  شاركت في ھذه الندوة العدید من األطر العراقیة من القطاعین العام والخاص.

ام  ول نظ ة ح دوات التدریبی ن الن د م یم مزی ارة تنظ ة التج المي لتنمی ز اإلس رر المرك د ق وق
عین لھ األفضلیات التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والبروتوكولین التاب

ا  دي لغرب افریقی اد االقتصادي والنق دة دول االتح اون لفائ بالتعاون مع المنظمة االقتصادیة للتع
  .2013في 

المي  - ك اإلس ارة والبن ة التج المي لتنمی ز اإلس دمات المرك رویج لخ ول الت ة ح دوة وطنی ن
  .2012یونیو  7الدار البیضاء/ المملكة المغربیة  –للتنمیة 

ة، في إطار الترویج لخ ك اإلسالمي للتنمی ة التجارة ومجموعة البن دمات المركز اإلسالمي لتنمی
وم  اط ی ك بالرب ب اإلقلیمي لمجموعة البن ع المكت اون م ز بالتع و  7نظم المرك دق  2012یونی بفن

ة  ز اإلسالمي للتنمی رویج لخدمات المرك "رویال منصور" بالدار البیضاء، ندوة وطنیة حول الت
ات االقتصادیة ومجموعة البنك اإلسال ن الفعالی د م دوة العدی ذه الن ي ھ مي للتنمیة. وقد شاركت ف

  من القطاعین العام والخاص في المغرب.

دول  ین ال ارة ب ة بالتج تجدات المتعلق دث المس ز أح راء المرك تعرض خب بة، اس ذه المناس وبھ
المیة العا ارض اإلس ول المع ات ح دموا بیان المي وق اون اإلس ة التع ي منظم اء ف ة األعض م

ین  ة ب ام األفضلیات التجاری ة ونظ ات التجاری بكة المعلوم ز وش ینظمھا المرك ي س ة الت والقطاعی
ة  ك اإلسالمي للتنمی ل مجموعة البن دم ممث ا ق اون اإلسالمي. كم ة التع الدول األعضاء في منظم

  بیانات تتعلق بمختلف آلیات تمویل التجارة وائتمان الصادرات.

اء  ة شارك في ھذه التظاھرة رؤس ات المھنی و الجمعی ة للتجارة والصناعة وممثل الغرف اإلقلیمی
  وكذلك البنوك وممثلو القطاع العام في المملكة المغربیة.

 االجتماع التنسیقي بین المركز اللیبي لتنمیة الصادرات والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة -

اون اإلسالمي برئاسة مع ة التع ام البروفسور بعد الزیارة التي قام بھا وفد منظم ین الع الي األم
ومي  ا ی ى لیبی ى إل ان أغل دین إحس ل ال ارس  15و 14أكم ا  2012م ي أجراھ اورات الت والمش

ؤتمر  امش الم ى ھ ارة عل ة التج المي لتنمی ز اإلس ام المرك دیر ع زاین، م ن اح دكتور الحس ال
اون اإلسالمي بطرابلس  ة التع ارس الوطني حول أھمیة نظام األفضلیات التجاریة لمنظم ي م ف

دا المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ، استقبل 2012 ة) وف ة المغربی بمقره بالدار البیضاء (المملك
  .2012یولیو  19و 18یومي  من المركز اللیبي لتنمیة الصادرات
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ام  دیر الع الم، الم د الس دة عب ي أوحی ید عل ھ الس ذي ترأس ي ال د اللیب د الوف بة، عق ذه المناس وبھ
ة التجارة اجتماعا تنسیقیا  ز اإلسالمي لتنمی ع المرك ین لبحث سبل وم اون ب ز التع ائل تعزی وس

دیات  ة والمتخصصة ومنت ات والدراسات والمعرض العام ادل المعلوم الطرفین في مجاالت تب
  األعمال والندوات التدریبیة وتأھیل الكفاءات في مجال التجارة واالستثمار.

  وعلى مذكرة تفاھم.المشترك للمؤسستین  اونالتع مجناوفي الختام، وقع الطرفان على بر

دجان،  - ة، أبی ار العولم ي إط ندوة تدریبیة حول استراتیجیات تنمیة الصادرات واالستثمار ف
 2014مارس  19-17جمھوریة الكوت دیفوار، 

ز  م المرك المي، نظ اون اإلس ة التع ي منظم اء ف دول األعض اءات ال ل كف ار تأھی ي إط ف
ارة  ة التج المي لتنمی غرى اإلس ات الص ة المؤسس ناعة وتنمی ارة والص ووزارة التج

ار  ي إط دیر ف ات التص ول "تقنی ة ح دوة تدریبی وار ن وت دیف ة الك طة لجمھوری والمتوس
ن  دجان م ك بأبی وار"، وذل ة الكوت دیف دئین لجمھوری  17العولمة لفائدة المصدرین المبت

  وت دیفوار.لفائدة المؤسسات االقتصادیة في جمھوریة الك 2014مارس  19إلى 

وم  را ی د خبی د أوف ز ق ان المرك ر  27وتمھیدا لھذه الندوة ك وار  2014فبرای ى الكوت دیف إل
  لتحضیر الجوانب العملیة والعلمیة لھذه الندوة.

والي  اركة ح دوة مش ذه الن ھدت ھ ام  50ش اعین الع ن القط ة م ادیة إیفواری ة اقتص مؤسس
ناعة التقلی ـارة والص ن وزارة التج ر م اص وأط واري والخ امج اإلیف ن البرن ة وم دی

ة  ـاعة وجمعی ـارة والصن ـة التج ي غرف للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فضال عن ممثل
  تنمیة الصادرات لكوت دي فوار والكونفدرالیة العامة لمقاوالت الكوت دي فوار

ي مجال  ة ف ة المبتدئ ات االقتصادیة اإلیفواری دوة بصفة خاصة الفعالی وقد استھدفت ھذه الن
ذه الت صدیر أو التي تواجھ بعض المصاعب في تصدیر منتجاتھا وخدماتھا حتى تتمكن ھ

  الفعالیات من التمرس في العمل االقتصادي على المستوى العالمي.

ر  ید وزی وان الس دیر دی ي" م ا ألكس ید " أمیش ة للس ة الفعلی ت الرئاس دوة تح ذه الن ت ھ أقیم
ة المؤسسات ا ید " التجارة والصناعة التقلیدیة وتنمی لصغرى والمتوسطة وبحضور الس

  فادیكا كاالدجي" المدیر العام للتجارة الخارجیة في كوت دیفوار.

  

ز  ي المرك ق ف ة والتوثی ات التجاری م المعلوم یس قس ال" رئ یراي ص ادو س ید "أم ى الس ألق
ز  ام للمرك دیر الع ید الم ا الس ي وجھھ ة الت ص الكلم ور ن امع الحض ى مس المي عل اإلس

دیر للسادة المشارك ا ألكسي" م ید " أمیش ة الس اول الكلم ین في ھذه التظاھرة. بعد ذلك تن
  دیوان السید وزیر التجارة والصناعة التقلیدیة وتنمیة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

ل  إثر إلقاء الكلمات االفتتاحیة الرسمیة قام خبیر المركز السید ابراھیم عاللي بتقدیم الندوة قب
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ون أن یقوم الخبراء وال ي ینتم التعریف بأنفسھم والمؤسسات الت مشاركون والمنشطون ب
  إلیھا.

ى األسواق  اذ إل ي مجال النف راتھم ف راء باستعراض خب ام الخب وخالل األیام الثالثة للندوة ق
  األجنبیة.

ص  ائج فح تعراض نت ز باس ر المرك ام خبی ة وق ات الختامی اء الكلم م إلق دوة ت ة الن ي نھای وف
  شھادات المشاركة على كافة المشاركین. االستمارة قبل توزیع

ن ادة ع ین زی دروس والمدرس الي لل ع واألداء الع توى الرفی ى المس اركون عل د المش د أك ة  وق أھمی
ة  اإلجراءات العملی ارفھم ب راء مع ي إث ر ف غ األث ا بلی ان لھ ي ك ا الت م طرحھ ي ت یع الت المواض

ل ھ ي مث ددا ف اركة مج ي المش تھم ف ن رغب وا ع دیر وأعرب دموا للتص یة وق ات الدراس ذه الحلق
ا أعرب  اركین. كم دد المش ة وع ام التدریبی دد األی ي ع ادة ف ع الزی دوة م ذه الن ادة ھ توصیة بإع
دول  ة ل ة البینی ادالت التجاری المشاركون عن رغبتھم في دراسة مواضیع "حوار الثقافات، "المب

ر ى إج درب عل ا" " الت رب إفریقی دول غ دي ل ادي والنق اد االقتص ي االتح اركة ف اءات المش
  المعارض والتظاھرات التجاریة "خالل األیام الدراسیة المقبلة.

ورشة عمل حول تدقیق عملیات التصدیر وتدعیم كفاءات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -
ي اون الخلیج س التع رف مجل اد غ ة التح رین  -المنتمی ة البح ة / مملك بتمبر  3-1المنام س

2014  

ذكرة الت ذ م ار تنفی ي إط ت ف ي غش ة ف اھم الموقع ارة   2014ف ة التج المي لتنمی ز اإلس ین المرك ب
ارة  رین للتج ة البح ع غرف اون م ان بالتع م الجانب ي نظ اون الخلیج س التع رف مجل اد غ واتح
اءات المؤسسات الصغیرة  دعیم كف ات التصدیر وت دقیق عملی والصناعة ورشة عمل حول " ت

ن والمتوسطة المنتمیة التحاد غرف مجلس التعاو ك م ى  1ن الخلیجي" وذل بتمبر  3إل  2014س
 بالمنامة العاصمة البحرینیة.

وا  ى یتمكن ات التصدیر حت تھدف ھذه الندوة إلى تدریب المشاركین على استعمال آلیات تدقیق عملی
  من استعمالھا بكل كفاءة وفعالیة في تدقیق المؤسسات العاملة في مجال التصدیر

یج  50من  شارك في أشغال ھذه الورشة أزید دان الخل ي بل ام والخاص ف ن القطاعین الع مشارك م
  ومن المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة.

دقیق   استعرض الخبراء خالل ھذه الندوة الجوانب التالیة: مفھوم تدقیق عملیات التصدیر، معنى الت
 وقدرات المؤسسات ثم إستراتیجیة التدقیق.

دة أطر  ندوة وطنیة تدریبیة حول نظام األفضلیات - اون اإلسالمي لفائ ة التع التجاریة لمنظم
  .2014سبتمبر  16-15سلطنة عمان: مسقط 

ى  س األعل ة التجارة، تظم المجل في إطار تدعیم التعاون بین سلطنة عمان والمركز اإلسالمي لتنمی
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ة  ة تدریبی دوة وطنی اون للكومسیك ن ب التع ع مكت اون م ز بالتع ان والمرك لطنة عم للتخطیط لس
ك حول نظ احبین وذل ولین المص المي والبروتوك اون اإلس ة التع ة لمنظم لیات التجاری ام األفض

  بمسقط العاصمة العمانیة. 2014سبتمبر  16و  15یومي 

ام  ن القطاعین الع ان م دى أطر سلطنة عم ة ل ذه االتفاقی ة ھ ف بأھمی ى التعری دوة إل ذه الن دف ھ تھ
ین سلط ة والخاص كأداة لتنمیة المبادالت التجاریة ب ي منظم دول األعضاء ف اقي ال ان وب نة عم

   التعاون اإلسالمي.

ن  د م دوة أزی م  50شارك في ھذه الن د ت ان. وق ي سلطنة عم ام والخاص ف ن القطاعین الع إطار م
  بحث المواضیع التالیة: 

 ،التعریف بمنظمة التعاون اإلسالمي وبالمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة 

  ة یات االتفاقی ادئ ومقتض م مب ي أھ اء ف دول األعض ة لل لیات التجاری ام األفض ول بنظ ح
 منظمة التعاون اإلسالمي والبرتوكولین المصاحبین،

 ،مراحل ومنھجیة المفاوضات 

  ة ة العالمی ات المنظم اون اإلسالمي واتفاقی ة التع اتفاقیة نظام األفضلیات التجاریة لمنظم
 للتجارة،

 ،نتائج المفاوضات 

 ان،تأثیر االتفاقیة على اقتصاد عم 

  اون ة التع ة لمنظم لیات التجاری ام األفض انوني لنظ أثیر الق ادي والت دماج االقتص االن
 االقتصادي،

  ات المي واآللی اون اإلس ة التع ة لمنظم لیات التجاری ام األفض ى نظ اء إل راءات االنتم إج
 الفنیة.

دة  - اون اإلسالمي لفائ ة التع أطر ندوة وطنیة تدریبیة حول نظام األفضلیات التجاریة لمنظم
  : 2014سبتمبر  25-22وزارة التجارة والصناعة للمملكة العربیة السعودیة : الریاض 

عودیة   ة الس ة العربی ارة للمملك ناعة والتج ین وزارة الص ة ب اھم الموقع ذكرة التف ذ م ار تنفی ي إط ف
ة حول نظام األفضلیات  ة تدریبی دوة وطنی ان ن ة التجارة ، تظم الجانب والمركز اإلسالمي لتنمی

ن ا ك م ولین المصاحبین وذل ى  22لتجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي والبروتوك بتمبر  25إل س

  بالریاض العاصمة السعودیة. 2014

ن  عودیة م ة الس ة العربی ر المملك دى أط ة ل ذه االتفاقی ة ھ ف بأھمی ى التعری دوة إل ذه الن دف ھ تھ
ي القطاعین العام والخاص كأداة لتنمیة المبادالت التجاریة بین ا لمملكة وباقي الدول األعضاء ف

   منظمة التعاون اإلسالمي.
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  تم بحث المواضیع التالیة:  خالل ھذه الندوة

 ،التعریف بمنظمة التعاون اإلسالمي وبالمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة 

  ي اء ف دول األعض ة لل لیات التجاری ام األفض ول بنظ ة ح یات االتفاقی ادئ ومقتض م مب أھ
 المي والبرتوكولین المصاحبین،منظمة التعاون اإلس

 ،مراحل ومنھجیة المفاوضات 

  ة ة العالمی ات المنظم اون اإلسالمي واتفاقی ة التع اتفاقیة نظام األفضلیات التجاریة لمنظم
 للتجارة،

 ،نتائج المفاوضات 

 ،تأثیر االتفاقیة على اقتصاد المملكة العربیة السعودیة 

 انوني لنظ أثیر الق ادي والت دماج االقتص اون االن ة التع ة لمنظم لیات التجاری ام األفض
 االقتصادي،

  ات المي واآللی اون اإلس ة التع ة لمنظم لیات التجاری ام األفض ى نظ اء إل راءات االنتم إج
 الفنیة.

ن  ي  60شارك في ھذه الندوة أزید م ام والخاص ف ن القطاعین الع ة إطار م ة العربی المملك
 السعودیة

  سابعا: الدراسات واالصدارات

 2013بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لسنة السنوي حول التجارة  التقریر -1

ي  اون اإلسالمي ف ة التع ي منظم دول األعضاء ف ین ال تم إصدار التقریر السنوي حول التجارة ب
دول األعضاء  .2012 قرص مدمج في ینایر ة لل ر یستعرض تطور التجارة الخارجی و تقری وھ

اون اإلسالمي في منظمة التعاون اإلسال ة التع ة داخل منظم ادالت التجاری مي عامة ووضع المب
ع  ة التوزی بصفة خاصة، سواء على مستوى بنیة الواردات والصادرات حسب المواد أو من ناحی

  الجغرافي للمبادالت التجاریة.

ى فصل ة إضافة إل ة التجارة البینی ة واستراتیجیات تنمی ر التعریفی دابیر غی ى الت  آخر یتطرق إل
  واالستثمار.

ل  مالحق إحصائیة حول المبادالت التجاریة داخل منظمة التعاون اإلسالميما یتضمن أیضا ك لك
  دولة من الدول األعضاء.

 إصدارات أخرى  

  ین ة ب ي إطار نظام األفضلیات التجاری ة ف ي حول المفاوضات الجاری ر الفن التقری
 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،
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 ر المت ة تقری ار المنظم ي إط راف ف ددة األط ة المتع ات التجاری ول المفاوض ة ح ابع
 العالمیة للتجارة،

  ى اقتصادیات واد األساسیة عل إصدار دراسة حول تأثیر تصاعد أسعار الطاقة والم
 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،

 ات واال ا المعلوم واد ذات الصلة بتكنولوجی تصاالت إصدار دراسة حول تجارة الم
 بین بلدان منظمة التعاون اإلسالمي،

 ى اقتصادیات  األزمة الغذائیةتأثیر  ر تقریر وتوصیات "ورشة العمل حولإصدا عل
ي  تثمار ف ة التجارة واالس اق تنمی اون اإلسالمي وآف الدول األعضاء في منظمة التع

ومي  ارة ی ة التج المي لتنمی ز اإلس ا المرك ي نظمھ ي" الت اع الزراع  18و 17القط
 بالدار البیضاء، 2009یونیو 

  تان ة تتارس ة لجمھوری ات الثقیل لع والعرب ل الس ات نق ارة عرب ق بتج ة تتعل دراس
ي  ات ف ذه العرب ویق ھ ة تس المي، وإمكانی اون اإلس ة التع دان منظم ع بل تقلة م المس
رب  دان غ ة لبل ادیة والنقدی ة االقتص دان الرابط ي وبل رب العرب اد المغ واق اتح أس

 إفریقیا،
 اون اإلسالمي دراسة  حول الصناعة الصیدالنیة في الدول األعضاء في منظمة التع

2012، 
  توى ى مس طة عل غرى والمتوس ات الص یة للمؤسس درة التنافس ول الق ة ح دراس

 .2012الصادرات: الحواجز وآلیات تحسین أداء ھذه المؤسسات 
 .مجلة تجاریس 

  امنا: االعالم التجاريـث

  :(تاینیك) دان اإلسالمیةشبكة المعلومات التجاریة للبل -

رارات وفقا نة الصلة، ذات الكومسیك لق ة التجارة س ز اإلسالمي لتنمی أ المرك  شبكة 1996 أنش
 ؛)تاینیك( اإلسالمیة للدول التجاریة المعلومات

ي وھیكلة شبكة تاینیك تصمیم قم تمت إعادةو  2011و 2010 ،2007،2009 ،2004 ،2001 ف
 والمھنیة؛ الخاصة الجمعیات وتطلعات حاجیات تلبیة أجل من

ي اآلن  ةوھ ن عملی دخول ویمك ا ال ت: إلیھ ى االنترن الي عل رابط الت ارة ال الل زی ن خ  م
oic.org‐http://www.icdt. ات قواعد جمیع أن یجدوا الموقع لزوار یمكنو  الموجودة البیان

 مساعدة من أجل الرئیسیة البیانات قواعدل المتطورة لبحثا محركات تطویر تم وقد .التاینیك في
 .سطةمب بطریقة افتراضیة معلومات على لحصولا من اإلنترنت مستخدمي

ى ب ال ك، جان تجابة ل ذل بواس س طل الل د إدارة مجل ارة خ ة التج المي لتنمی ز اإلس ھالمرك  ورت
ة الصیغة أصبحت ،الرابعة والعشرین عل العربی ز موق ة المرك ایر ذمن عملی  والصیغة 2008 ین

 .2012 ابریل منذ الفرنسیة
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ن الوقت توفیر أجل منو ذلك، إلى باإلضافة ع م اءة، والرف إن  الكف وفرة استمارات التسجیلف  مت
ین المركز موقع علىومشغلة  زوار لتمك راغبین ال ي ال ي االشتراك ف ات قواعد ف وفرة البیان  المت

 .اإلنترنت خالل من مباشرة بذلك للقیام

ذه الشبكة األكثر على أشھر ستة أو ثالثة كل دوریة تعدیالت إجراءاألھمیة بمكان  منو . على ھ
وف ون وس ذه تك دیالت ھ ي  التع ة لك ذمھم ین تأخ ار بع ى  االعتب رأ عل ي تط ورات الت التط

ة ات الحدیث ات التكنولوجی االتا وتوجھ ا التص ات وتكنولوجی ة  المعلوم ى )NTIT(الحدیث  عل
 .يالعالم مستوىال

ذل تمسی ود ب ل من خاصة جھ زال قب ة التجارة مرك ات قواعد نشاءإل اإلسالمي لتنمی دة بیان  جدی
ك الوطنیة االتصال نقاط مع التنسیق زیادة ك ،لشبكة تاینی ة اإلسالمي البن اقي و للتنمی  مؤسساتب

 .اإلسالمي التعاون منظمة

ة للبل ات التجاری بكة المعلوم ارة ش ة التج المي لتنمی ز اإلس د المرك توفأع المیة واس  ىدان اإلس
  مختلف مكوناتھا من قواعد المعطیات اآلتیة:

 ؛فرص األعمال  
  ؛العاملون في الحقل االقتصادي  
  ؛االقتصادیةالمؤشرات  
 ؛اإلحصائیات التجاریة  
  ؛التظاھراتوالمعارض 
 المعرض االفتراضي؛  
 المستجدات؛ 
 التعریفات الجمركیة؛ 
 حسب الدول؛ الدلیل التجاري  
 صداراتالدراسات واإل.  

ي وسعھ  ا ف ل م ز ك ذل المرك ات االقتصادیة یب م الفعالی د الصادر عن أھ وعیا منھا بالطلب المتزای
اد أسواق  ى إیج ي تساعدھم عل ال الت لجمع أقصى ما توفر من البیانات المفیدة بالنسبة لرجال األعم

  الم.جدیدة لمنتجاتھم ونشر الفرص التي یتیحونھا بالنسبة للدول األعضاء وبقیة الع

وفي ھذا اإلطار، تم إحداث قواعد معطیات جدیدة یجري حالیا استیفاؤھا لتصبح جاھزة لالستعمال 
ى  ة التجارة عل ز اإلسالمي لتنمی ع المرك ب من خالل موق ى في المستقبل القری ت عل شبكة اإلنترن

  .http://www.icd‐oict.org: العنوان التالي

  ھذه القواعد ھي:

  :التعریفات الجمركیة

 التعریفات المتعھد بھا في إطار المنظمة العالمیة للتجارة  
 التعریفات المطبقة  
 التعریفات التفضیلیة  
 استخراج المعلومات حسب المواد أو القطاعات أو البلدان  
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  التدابیر غیر التعریفیة
 التدابیر غیر التعریفیة حسب البلدان  
 ریفیة حسب كل تدبیرالتدابیر غیر التع  
 التدابیر غیر التعریفیة حسب المواد  
 استخراج المعلومات حسب البلدان أو حسب التدابیر أو حسب المواد  

  االلتزامات المتعلقة بالخدمات
 االلتزامات في إطار االتفاقیة العامة حول تجارة الخدمات  
 التزامات حسب البلدان  
 التزامات حسب التدابیر  
 اعاتالتزامات حسب القط  
 استخراج المعلومات حسب البلدان أو التدابیر أو القطاعات  

  الرواق التجاري

 ؛الشركات: البلد، العنوان، الھاتف، الفاكس، البرید اإللكتروني، الموقع على اإلنترنت  
  ،اإلشھار؛المواد: الجودة، األسعار، صور المواد، االتصال  
 ؛الخدمات: الجودة، التكلفة، االتصال، اإلشھار  
 ب اس دمات، حس ب الخ ركات، حس ب الش واد، حس ب الم ات حس تخراج المعلوم

 األسعار.
  المفاوضات التجاریة المتعددة األطراف/المنظمة العالمیة للتجارة

 ؛اجتماعات المنظمة العالمیة للتجارة  
 ؛نتائج المفاوضات  
 ؛المفاوضات الجاریة  
 االنضمام.  

  االتفاقیات بشأن التجارة واالستثمار

 لثنائیةاالتفاقیات ا  
 االتفاقیات المتعددة األطراف 
 االتفاقیات بین الشركات 

  

  المھام  السنة

2007  
  اجتماع نقاط اتصال شبكة المعلومات التجاریة (التاینیك) .1
ینس، التجارة البینیة، منظمة األمم امراجعة التعاون بین مختلف الشركاء (تر .2

  )الصناعیة لتنمیةلالمتحدة 
  ة المعلومات التجاریة (التاینیك)اجتماع نقاط اتصال شبك  2009

  مراجعة أداء شبكة المعلومات التجاریة (التاینیك)  2010
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2012  
منظمة األمم المتحدة ینس، التجارة البینیة، امراجعة التعاون بین مختلف الشركاء (تر

  )للتنمیة الصناعیة

  قاعدة البیانات حول االستثمار إنشاء  2014

  حول النقل وتأمین التجارةقاعدة البیانات  إنشاء  2014

2014  

  السنغال: تنفیذ المشروع .1
  بنین: إعادة إطالق المشرروع مع إعادة إرسال الشروط المرجعیة .2
إنشاء مواقع لفائدة سفارات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  .3

  المعتمدة بالمغرب (بنین، تونس، السنغال، موریتانیا، إلخ.)
التعریفیة بموقع المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة  إنشاء مرصد للحواجز غیر .4

  لتلقي شكاوى الفاعلین االقتصادیین 
 

 

  :2013تسجیل دخول الزوار للموقع حسب األشھر خالل سنة ي أسفلھ بیانیبین الرسم ال

 

 

  یبین الجدول أسفلھ تسجیل دخول الزوار للموقع حسب الدول:
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  التجارة االلكترونیة

أداة االلكترونیة لتجارةأھمیة متزایدة ل المي لتنمیة التجارةاإلس مركزیبدي ال ة ك ة مھم  التجارة لتنمی
 األنشطة من واسعة مجموعة ،1997 سنة منذ عملھ برنامجفقد تضمن  الغایة، لھذه تحقیقاو. البینیة

ى اإلشارة جدرت الصدد، ھذا فيو اإللكترونیة. بالتجارة المرتبطة ى  الخصوص، وجھ عل  تطویرإل
 . اإللكترونیة التجارة حول تدریبیة ندوات وتنظیم اإلنترنت شبكة على قعمو

م ز نظ اون المرك ع بالتع د م المي المعھ وث اإلس دریب للبح ة ( والت ابع لمجموع كالت المي البن  اإلس
ة حول لفائدة تدریبیة ندوات ،)للتنمیة ة التجارة" نقاط االتصال لشبكة المعلومات التجاری  االلكترونی

  .2001 ومارس 2000 مارسفي  البیضاء الدارب ،"المعلومات تكنولوجیا واستخدام

  السنة  المكان  الندوات

  2000  الدار البیضاء  المعلومات تكنولوجیا واستخدام االلكترونیة التجارة

  2001  الدار البیضاء  المعلومات تكنولوجیا واستخدام االلكترونیة التجارة

المعلومات الحدیثة على  تكنولوجیا واستخدام االلكترونیة أثر التجارة
  تنمیة التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي

  2003  تونس

ذ یم ھ م تنظ دوات هت دة ل الن اطفائ ال نق ة االتص ك) الوطنی ة (تاینی ات التجاری بكة المعلوم دانل لش  لبل
یة اإلنجلیزیةب الناطقة یتم. والفرنس ة دورات تنظیم وس اطق مخصصة أخرى تدریبی ي خرىأ لمن  ف
 . الحق وقت في اإلسالمي التعاون منظمة

 كل مساھمات لتنسیق" األعضاء الدول الكومسیك للجنةدعت الدورة السابعة عشرة للجنة المتابعة 
 وسریعة منتظمة اقتصادیةو إحصائیة بیانات ضمان أجل من على شبكة تاینیك البیانات قواعدب دولة

 . البینیة التجارة تعزیز في ھماست أن شأنھا من التي المعلومات من یرھاو

 لكومسیك،جنة ال بتوصیات وعمال التجارة لتعزیز ھامة أداةك اإللكترونیة التجارة أھمیةووعیا منھ ب
أثیر" حول عمل ورشة ونسبت 2003 یونیو 12إلى  10اإلسالمي لتنمیة التجارة من  مركزال نظم  ت

".  البینیة التجارة وتنمیة تعزیز على للمعلومات ثةالحدی التكنولوجیات واستخدام اإللكترونیة التجارة
ذه ال توصیاتال میقدقد تم تو ى ورشةالصادرة عن ھ دورة إل ة ا ال ي لكومسیكالتاسعة عشرة للجن  ف

  .2003 أكتوبر

ك المجال، ھذا في جھوده المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة واصلسی اون وذل ق بالتع ع الوثی ك م  البن
المي ة اإلس اتوم للتنمی دول ؤسس اء ال ي األعض ة ف اون منظم المي التع ة،ال اإلس ن مھتم الل م  خ

 :التالیة األنشطة التركیز على
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یم -أ دى تنظ د منت تراتیجیة لتحدی تقبلیة اس ة مس ةل فعال اون منظم المي التع ل  اإلس ن أج م
تخداما تدام الس ارة المس ة للتج یلة اإللكترونی زل كوس ارة تعزی ة التج ع البینی مان م  ض

 المجال؛ ھذا في اإلسالمي التعاون منظمة ھیئات مختلف بین أفضل تنسیق

ع االلكترونیة التجارة مجال في تدریبیةال دوراتال مواصلة  -ب ة إعطاء م  للقطاع األولوی
 الخاص؛

 من منظمة التعاون اإلسالمي التي طلبت ذلك في األعضاء لدولل الفنیة المساعدة تقدیم -ج
 الالزمة؛ لمؤسساتاو ظمةاألنوإنشاء  وطنیة استراتیجیات وضع أجل

ة -د ة لمفاوضاتا متابع ددة التجاری راف المتع ي األط ة ف ارة منظم ة التج ي العالمی ذا ف  ھ
 .للمفاوضات مشتركة أرضیة وضع بھدف األعضاء الدول مواقف وتنسیق القطاع

 :المعرض االفتراضي

أ زال أنش ارة مرك ة التج المي لتنمی ذ اإلس ى 2003 من ھ عل ى موقع بكة عل ت ش  االنترن
)http://www.icdt‐oic.org( و اافتراضی امعرض دمات اتجرواق لعرض منت وھ دول وخ  ال

 .اإلسالمي التعاون منظمة في 57 األعضاء

ة التجارة لمركزا دخری لم ،2003 منذ د أي اإلسالمي لتنمی ع دعوةل جھ اعلین جمی  االقتصادیین الف
ھ خالل من تجاتھم وخدماتھلمن للترویج اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في ى موقع  عل

تفادة أجل من اإلنترنت شبكة ة االس ن الكامل ا م ة التجارة مزای ل. اإللكترونی داف تتمث یة األھ  الرئیس
 فیما یلي: الرسمي المعرض ھذا خالل من

یم  رض تنظ ي مع ن افتراض الل م ع خ زال موق ارة مرك ة التج المي لتنمی  اإلس
)oic.org‐http://www.icdt( ،للبضائع؛ مادي نقلت أي بالطبع یتطلب ال 

 المحتملین؛ المشترین من محدود غیر عددل تكلفة بأقل منتجاتھم عرضب لمنتجینل لسماحا 

 المعرض؛ مدة والتحكم في النقل نفقات تجنب 

 .والرفع من الطلبیات على االنترنت مباشرة تجاریة اتصاالت إقامة 

اني النصف في اإلسالمي التعاون منظمة وخدمات لمنتجات االفتراضي لمعرضا بدأ  ن الث  م
نة ى 2002 س ع عل ارة  موق ة التج المي لتنمی ز اإلس ىالمرك بكة عل ت ش م . االنترن د ت وق

 .2003 بدایة في المؤسسات مستوى علىلھا  ترویجالشروع في ال

رر زال ق ارة  مرك ة التج المي لتنمی زاإلس رویج تعزی ذ الت یلة هلھ ن الوس ل م ویر أج ادالت تط  ،المب
ن والتعریف والمتوسطة ىرالصغ والمؤسسات الشركات مع وخاصة ذه خالل م ذة ھ بمنتجات  الناف

 .اإلسالمي التعاون منظمة بلدان خدماتو

 

  

  التوثیق واإلعالم:
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ویر  تم تط وادی ة الم دریجیا الوثائقی ل ت اھمة بفض دول مس اء ال ات األعض ة والمنظم ى وتتل: الدولی ق
ة ق خدم ام  التوثی اراتبانتظ ق استفس ادالت تتعل ین ةالتجاری بالمب دول ب المیة ال ن اإلس ال م  رج

  .األكادیمیین أو األعمال

 المساعدة الفنیة:

المساعدة الفنیة التي یقدمھا المركز 
اإلسالمي لتنمیة التجارة للدول 

  األعضاء

  السنة  المكان

تقدیم المساعدة الفنیة لوزارة التجارة 
صناعة والمؤسسات الصغرى وال

  والمتوسطة لجمھوریة غینیا

  

  كوناكري

2002  

  2004أبریل  19-30

 6إلى  2005دیسمبر  7

  2006ینایر 

تقدیم المساعدة الفنیة لوزارة التجارة 
والصناعة والزراعة لداكار، جمھوریة 

  السنغال

  

  داكار

  2010سبتمبر  15-17

 وكالة بنین لتنمیةلتقدیم المساعدة الفنیة 
  في بنین المبادالت التجاریة

  2011فبرایر  10-5  كوتونو

  جاري البحث  نواكشوط  تقدیم المساعدة الفنیة لموریتانیا

  جاري البحث  یاوندي  تقدیم المساعدة الفنیة للكامیرون

  

وضع المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة برنامجا 
یة لفائدة الدول األعضاء األقل نموا حتى تتمكن ھذه األخیرة من إنشاء الشبكات للمساعدة الفن

میدانیة أقیمت  بتجربة نموذجیة تم الشروع في ھذا العملالوطنیة للمعلومات التجاریة. وقد 
  .2002غینیا سنة  بجمھوریة

 غینیا إلى مةمھ في اإلسالمي لتنمیة التجارة مركزال شارك للتنمیة، اإلسالمي البنك وفد ضمن
 من طلب على بناء ة،یالتجارلمعلومات توثیق ا مركز إلنشاء مختلف االمكانیات دراسةبھدف 

 .الغینیة الحكومة
 .للتنمیة اإلسالمي البنك إلى المشروع وتقییمحول جدوى  تقریرا قدم المھمة، ھذه نھایة فيو
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خبیر لإلشراف على إنجاز ھذا  طلبت جمھوریة غینیا من المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة إیفاد
المرحلتین  نفیذتم اعتماده لت 2001ومن جھتھ قدم المركز عرضا في شھر أكتوبر المشروع. 

وزارة التجارة ثیق والمعلومات التجاریة التابع لتومن مشروع إنشاء مركز ال الثالثة والرابعة
إنجاز المرحلتین بنكتاد األ وتعھدوالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بجمھوریة غینیا. 

  األولى والثانیة من نفس المشروع.
 19من وفي ھذا اإلطار أوفد المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة خبیرا في اإلعالمیات والتوثیق 

التي تدخل في إطار المرحلتین الثالثة والرابعة من المشروع ولتنفیذ  2004أبریل  30إلى 
  ق المعلومات التجاریة.المركز إلنشاء مركز توثی زاماتتال

ینایر  6و 2005دیسمبر 7في الفترة المتراوحة بین إلى كوناكري بعد ذلك تم القیام بمھمة ثانیة 
  الستكمال ھذا المشروع. 2006

ل الكھربائي ثم مد أسالك الوصل بین أطراف الشبكة والوص ھذه المھمة الثانیة، تم تم خالل
الرسائل  صدونظام د للفیروسات سوفوس مضاوقرص مدمج ونظام تصمیم موقع الویب 

لبنك اإلسالمي للتنمیة بصفتھ الشریك المالي ل تقدیرات المیزانیةالعشوائیة. وقد كان یتعین تقدیم 
  المشروع.تنفیذ الذي سیتولى تمویل العملیات الضروریة الستیفاء 

ن یتم على أ HP ML PROLIANT G2وفي انتظار انجاز الربط الشبكي تم إرساء الموزع 
  تشغیلھ الحقا بعد وضع األسالك.

وفي ھذا اإلطار، تلقى المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة طلبات المساعدة الفنیة من الجمھوریة 
االسالمیة الموریتانیة وجمھوریة الكامیرون إلنشاء نظام للمعلومات التجاریة بوزارة التجارة 

اعة والزراعة في داكار وجمھوریة بنین ومن جمھوریة السنغال من خالل غرفة التجارة والصن
). وتتم حالیا دراسة ھذه الطلبات من قبل ABePECمن وكالة بنین لتنمیة المبادالت التجاریة (

  المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمیة.

األعضاء یقوم  ویتوفر المركز على الئحة من الخبراء في مجال التجارة الدولیة من الدول
  بتحدیثھا بشكل منتظم ویعتمد علیھا في إعداد الدراسات والمشاریع التي تدخل في مجال أنشطتھ.

 ، جمھوریة السنغالة والصناعة والزراعةلتجارلداكار غرفة فائدة المساعدة الفنیة ل -

تلقى  في إطار المساعدة الفنیة المقدمة لفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة طلبا من غرفة داكار للتجارة والصناعة والزراعة لمساعدتھا 

  على إعادة تنظیم مركز توثیق الغرفة.

السید سیراي صال في مھمة تمھیدیة إلى  2010وعلى ھذا األساس، أوفد المركز في یونیو 
  غرفة داكار للتجارة والصناعة والزراعة.

سبتمبر  17إلى  15من استمرت ید سیراي صال مرة أخرى إلى داكار في مھمة كما تحول الس
  الغایة منھا:  2010

 عن الوضع الراھن للبنیة التحتیة المتعلقة بالمعلومات التجاریة، االطالع .1

 ضبط المشروع المالئم الذي یستجیب لطلبات السنغال، .2
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لتشغیل المشروع. وعلى ھذا تقییم الحاجیات من التجھیزات والموارد البشریة الالزمة  .3
األساس، أجرى السید سیراي صال بمعیة السید رئیس مركز التوثیق والمعلومات بغرفة 
داكار السید صابالي عبد العزیز اتصاالت مع المزودین المحلیین قصد القیام بتقدیرات 

تنمیة كلفة التجھیزات ووضع المیزانیة التقدیریة التي یتعین تقدیمھا للبنك اإلسالمي لل
قصد التمویل. وعند نھایة المھمة، اتفق الطرفان على المراحل اآلتیة المتعلقة بالجزء 

 الثاني من مھمة المساعدة الفنیة:  

  ،شراء واستالم التجھیزات 
 ،إنشاء الشبكة الداخلیة للغرفة 
 ،تثبیت األجھزة في األمكنة المعدة لھا واختبارھا 
 المعطیات، تثبیت برمجیات تشغیل األجھزة وقواعد 
 االختبار واستخدام قواعد البیانات وتدریب القائمین على  مرحلة التشغیل واالستخدام)

 ،استعمال ھذه التجھیزات)
 ،تصمیم وإنجاز موقع تفاعلي على شبكة الواب وقرص مدمج تفاعلي 
 ."شراء مضاد للفیروسات من نوع "سوفوس 

  

  بنین لتنمیة التجارة.المساعدة الفنیة لمركز توثیق المعلومات بوكالة ال -

تلقى  في إطار المساعدة الفنیة المقدمة لفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة طلبا من جمھوریة البنین لمساعدتھا على إعادة تنظیم مركز 

  توثیق المعلومات بوكالة البنین لتنمیة التجارة.

السید سیراي صال في مھمة إلى وكالة بنین خبیرا في شخص د المركز وعلى ھذا األساس، أوف
 االطالع، تمكن على إثرھا خبیر المركز من 2011فبرایر  10إلى  5دامت من لتنمیة التجارة 

وضبط في مركز توثیق المعلومات على الوضع الراھن للبنیة التحتیة للمعلومات التجاریة 
  البنین لتنمیة التجارة.   المتطلبات المالئمة لمشروع وكالة 

وبھذه المناسبة أجرى ممثل المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة اتصاالت مع رؤساء مختلف أقسام 
ومصالح وكالة البنین لتنمیة التجارة ومدیر دیوان وزیر التجارة والصناعة لبحث الطرق 

البنین لتنمیة  بوكالة والوسائل الكفیلة بتطویر عمل قسم التجارة والمعلومات وتحلیل األسواق
قصد العمل على تحسین أداء الترویج التجاري لمنتجات البنین على المستویین الوطني  التجارة

  والعالمي وذلك وفقا للسیاسة الوطنیة في مجال تنمیة التجارة.

 طلب على بناء األعضاء لدولل الفنیة المساعدة تقدیم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة واصلیس
 في والخبرة االستشاریة الخدمات توفیر خالل من التجاریة للمعلومات وطنیة مراكز إلنشاء ھامن

  .المجال ھذا

االنترنت لفائدة سفارات الدول األعضاء في منظمة على شبكة مشروع إنشاء مواقع  -
 التعاون اإلسالمي المعتمدة بالرباط

نظمة التعاون اإلسالمي وتبعا في إطار المساعدة الفنیة المقدمة إلى الدول األعضاء في م
لمقترح المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة خالل االجتماع العاشر للمستشارین االقتصادیین 
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، أطلق 2012ینایر  12لسفارات منظمة التعاون اإلسالمي المعتمدة بالرباط المنعقد یوم 
صد مساعدتھا على المركز برنامجا إلنشاء مواقع األنترنت لفائدة سفارات الدول األعضاء ق

  استعمال التجارة االلكترونیة.

أبریل مع سفاراتي جمھوریة بنین والجمھوریة التونسیة.  5انطلقت التجربة النموذجیة یوم 
 بالتعاون نموذجي" مشروع" إعداد على اإلسالمي لتنمیة التجارة مركزال یعمل الغرض، لھذاو

العاشر  االجتماع خالل المشروع ھذا میقدقد تم تو التوجیھیة، المبادئ مجموعة شركة مع
 المعتمدة اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول سفاراتدى ل االقتصادیینللمستشارین 

  .المغربیة المملكة الرباط،ب 2012 ینایر 12 في هداعقالذي تم ان الرباط،ب

إلى ھذا  كما انضمت سفارة الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة وسفارة جمھوریة السنغال
  .2012أبریل  18المشروع یوم 

 موقعتم تشغیل و الرباطب المعتمدة السنغال جمھوریة سفارة مع النموذجیة تجربةال انطلقت
دى ل االقتصادیین لمستشارینل الحادي عشر االجتماعخالل  اإلنترنت شبكة لىالسفارة ع

الذي تم  المغربیة ملكةلمبا المعتمدة اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول سفارات
  .الرباطب 2013 ینایر 16 فيانعقاده 

  الوضع  مشروع موقع السفارة

  تطویره: جاري 2012أبریل  5  سفارة جمھوریة بنین

  : جاري تطویره2012أبریل  5  سفارة الجمھوریة التونسیة

، وأصبح عملیا 2012أبریل  18تم الشروع فیھ في   سفارة جمھوریة السنغال
  2013ر ینای 16في 

  : جاري تطویره2012أبریل  18  سفارة جمھوریة موریتانیا

  : جاري تطویره2012یولیو  17  سفارة جمھوریة غینیا

 

  

إنشاء بوابة لفائدة أصحاب الحرف والصناعات التقلیدیة في الدول األعضاء في منظمة  -
  التعاون اإلسالمي

ون اإلسالمي وبناء على اقتراح من في إطار المساعدة الفنیة للدول األعضاء في منظمة التعا
المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین الذي تقدمت بھ خالل االجتماع العاشر للمستشارین 

 2012ینایر  12االقتصادیین لسفارات منظمة التعاون اإلسالمي المعتمدة بالرباط المنعقد في 
تراك مع المنظمة العربیة للتنمیة بالرباط، سیعمل المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة باالش
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على إنشاء بوابة لمنتجات الصناعات التقلیدیة لفائدة  2013الصناعیة والتعدین بدایة من سنة 
أصحاب الحرف والصناعات التقلیدیة في دول منظمة التعاون اإلسالمي قصد مساعدتھم على 

  وكل ما یتصل بھا. التعامل مع التجارة االلكترونیة في قطاع الصناعات التقلیدیة، 

ستمكن ھذه البوابة من توفیر معلومات عامة حول الصناعات التقلیدیة في الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي والقوانین الجاري بھا العمل واستمارات الطلب. قدم المركز مشروع 

  ء الرأي.وإبدا لالطالعھذه البوابة إلى المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین 

  تاسعا: التعاون الفني

اھم ة  وقع المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة على عدد من مذكرات التف ات الوطنی ف المنظم ع مختل م
  : بالذكر واإلقلیمیة والدولیة التي صادق علیھا مجلس اإلدارة ونخص منھا

 ) ؛2006مایو  24المعھد التركي لبراءات االختراع( 

 دار البیضاء  جامعة الحسن الثاني، كلیة ـاعیة بال ـونیة واالقتصادیة واالجتم العلوم القان
 )؛2006(یونیو 

 ) "؛2008مایو  18المؤسسة السعودیة "مؤسسة الحارثي للمعارض المحدودة( 

 ) ؛)2009فبرایر  11المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة 
  ؛2009المركز السنغالي الدولي للتجارة الخارجیة (أبریل( 

 ة الصین الشعبیة (دیسمبر  مكتب إكسبو من إقلین نینغسیا ھیو المستقل التابع لجمھوری
 )؛2011

  ي دیكور ف اث وال رض األول لألث یم المع أن تنظ ارض بش ة للمع ة الدولی ركة المدین ش
 )؛2012ینایر  24الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (

 ة المتح ارات العربی ة اإلم ارقة (دول بو الش رض األول مركزإكس یم المع أن تنظ دة) بش
 )؛2012فبرایر  27لألغذیة الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (

 Dagang  Net  دول ارة بینال ھیل التج د لتس باك الموح اء الش أن إنش ا بش ن مالیزی م
 )؛2012أبریل  25األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (

 ارض وال ة للمع ریة العام ة المص یاحة الھیئ اني للس رض الث یم المع أن تنظ دیات بش منت
 )؛2012مایو  31للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (

  دول ة لل ناعات الغذائی ادس للص رض الس یم المع أن تنظ ان) بش ام (عم ركة الش ش
 )؛2012یونیو  12األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (

  ارة ة اإلسالمیة اإلیرانوزارة التج ع للجمھوری اري الراب یم المعرض الج أن تنظ ة بش ی
 )؛2012یولیو  9عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (

 ؛)2012یو یول 19تنمیة الصادرات (اللیبي لمركز ال 
  ؛2013التحالف العالمي للوجستیة الفعالة (مایو( 

 ) 2013سبتمبر  23جامعة الدول العربیة.( 
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 طبیق البرنامج التنفیذي لخارطة الطریق لتحقیق أھدافحول "ت تقریـر المتابعةعاشرا: 
  التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي"

على إثر المشاورات التي دارت بین مكتب التنسیق للكومسیك والمركز اإلسالمي لتنمیة 
باسطنبول على  2008أكتوبر  24التجارة والمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة یوم 

انعقاد الدورة الوزاریة الرابعة والعشرین للكومسیك وبعد المصادقة على "خارطة ھامش 
الطریق لتنمیة المبادالت التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي" من طرف اجتماع فریق الخبراء 

 2008یولیو  6و  5قد یومي حول "تنمیة التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي" المنع
ء المجموعة التشاوریة  لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنمیة التجارة البینیة لمنظمة تم إنشا بأنقرة،

 التعاون اإلسالمي.

  یتكون ھذا الفریق من المؤسسات اآلتیة: 

 ،(قسم الشؤون االقتصادیة) األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 ،مكتب التنسیق للكومسیك 

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة: 
 ة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة،المؤسس 

 ،المؤسسة اإلسالمیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 

 ،المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاص 

  التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة،واالندماج قسم التعاون 

 ،المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب 

 ،صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة 

 رفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة،الغ 

 ،المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة 

 ،مركز البحوث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة وللتدریب للبلدان اإلسالمیة 

 .الجمعیة اإلسالمیة لمالكي البواخر 
  

  اآلتیة بالمملكة المغربیة:  الستة عقدت المجموعة التشاوریة االجتماعات
  2009فبرایر  12و 11ماع األول بالدار البیضاء یومي االجت، 

   2010مایو إلى فاتح یونیو  31االجتماع الثاني بالدار البیضاء من، 

   2011فبرایر  4و 3االجتماع الثالث بالدار البیضاء یومي، 

   2012فبرایر  23و 22االجتماع الرابع بمراكش یومي، 

  2013فبرایر  28و 27االجتماع الخامس بالدار البیضاء یومي، 

  2014فبرایر  4و 3االجتماع السادس بمراكش یومي. 
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شاركت أیضا أجھزة تنشیط التجارة في الدول األعضاء والمنظمات الدولیة  2009وخالل سنة 
  في اجتماعات المجموعة التشاوریة. وصنادیق التمویل

فیذي لخارطة الطریق األولى، صادقت المجموعة التشاوریة على البرنامج التن اوخالل دورتھ
  لتحقیق أھداف التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي.

وقد صادقت الدورة السادسة والعشرین على ھذا البرنامج وطلبت من الدول األعضاء العمل 
على تنفیذ أنشطتھا بما یتوافق مع البرنامج التنفیذي وحثت البنك اإلسالمي للتنمیة على توفیر 

الضروریة لتمویل األنشطة والمشاریع المدرجة في البرنامج التنفیذي. كما  المالیة الموارد
وجھت نداء للدول األعضاء لتدعیم أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي الرامیة إلى 

  إنجاز البرنامج التنفیذي والمساھمة الفعالة في ھذه األنشطة.

  مكونات الفریق:

لتنفیذي لخارطة الطریق قصد تحقیق أھداف التجارة لقد أسندت مھمة سكرتاریة "البرنامج ا
البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي" إلى المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة. أما توزیع المھام بین 

  المؤسسات المكلفة بالتنسیق في المیادین اآلتیة فھي: 

 :ارة، المؤسسة المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التج تمویل التجارة وائتمان الصادرات
المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات و

 ؛الخاص
 :المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل  التنشیط التجاري

 التجارة، الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة؛
 :منظمة التعاون اإلسالمي، المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة،  الكومسیك، تسھیل التجارة

المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة، الجمعیة اإلسالمیة لمالكي البواخر، الغرفة 
 اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة؛

 :المؤسسة الدولیة اإلسالمیة منظمة التعاون اإلسالمي،  تنمیة المنتجات اإلستراتیجیة
المركز اإلسالمي لتنمیة  ،المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاصلتمویل التجارة، 

التجارة، مركز البحوث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة وللتدریب للبلدان 
 اإلسالمیة؛

 :الكومسیك، مركز البحوث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة  تأھیل الكفاءات
میة، المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة، الغرفة وللتدریب للبلدان اإلسال

اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب والمركز 
 اإلسالمي لتنمیة التجارة؛

 الكومسیك والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة.المفاوضات التجاریة : 
 

  

 یق أھداف التجارة البینیة لمنظمة التعاون البرنامج التنفیذي لخارطة الطریق لتحق
  اإلسالمي: الماضي، الحاضر والمستقبل
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یشمل البرنامج التنفیذي لخارطة الطریق لتحقیق أھداف التجارة البینیة لمنظمة التعاون 
قد و 2014وفبرایر  2009مشروع أو نشاط في الفترة ما بین فبرایر  797اإلسالمي حوالي 

 2010بین سنتي  %60مشروع، أي زیادة بنسبة  199إلى  124 ارتفعت ھذه األنشطة من
 2013و 2012بین سنتي  %61وبنسبة  2012و 2011بین سنتي  %50وبنسبة  2011و

نتیجة تنفیذھا من قبل بعض مؤسسات منظمة التعاون  2014و 2013بین سنتي  %89وبنسبة 
مركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، ، الالمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارةاإلسالمي مثل: 

المؤسسة ، مركز البحوث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للبلدان اإلسالمیة
  .الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعةو اإلسالمیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

على تأھیل ارتفاعھا مع التركیز  2009واصلت أنشطة ومشاریع المجموعة منذ فبرایر 
اإلحصائیة واالقتصادیة  األبحاثمركز نشاط تم إنجازه خاصة من قبل  286الكفاءات بحوالي 

المركز و المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارةو لتدریب للبلدان اإلسالمیةلواالجتماعیة و
ھا باألساس نشاط والتي أنجز 198، ثم تلتھا أنشطة تسھیل التجارة ب اإلسالمي لتنمیة التجارة

والكومسیك، ثم  الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارةالمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمؤسسة 
نشاط والتي تم إنجاز أغلبیتھا من  126بـ  ضمان االستثمار وائتمان الصادراتتمویل التجارة و

 یل التجارةالدولیة اإلسالمیة لتموقبل مؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة كالمؤسسة 
والمؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع  المؤسسة اإلسالمیة لضمان االستثمار وائتمان الصادراتو

  الخاص.

تلیھا تسھیل التجارة بـ ، %36وتأتي أنشطة تأھیل الكفاءات دوما في المرتبة األولى بنسبة 
طة التنشیط ، ثم أنش%16ثم تمویل التجارة وتأمین الصادرات وائتمان االستثمار بـ  25%

 .2014في فبرایر  %9وأخیرا تنمیة المنتجات االستراتیجیة بنسبة  %14التجاري بـ 

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

  من المشاریع بالكامل، أي تم تسجیل  %50تم تنفیذ حوالي  2014 فبرایرإلى غایة شھر
 وذلك راجع إلى ارتفاع 2013مقارنة مع ما تم تنفیذه في فبرایر  %20تراجع بنسبة 

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

 23% لعدة سنوات؛ من المشاریع توجد قید التنفیذ ألن إنجازھا یمتد 

 27%  2015و 2014من المشاریع توجد قید التنفیذ وسیتم تنفیذ أغلبھا بین سنتي.  

  
 


