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 ICDT was created by the third Islamic Summit Conference held in Makkah
 Al Moukarramah in Rabi AI Awal 1401 January 1981 with the objectives:
 . To encourage regular trade exchanges among Member States;
 . To Promote investments likely to develop trade flows ;
 . To contribute to the promotion of Member States’ products and encourage access to foreign market;
 . To promote trade information ;
 . To assist Member States in the fields of Trade Promotion and International negotiations ;
 . To extend assistance to enterprises and economic operators.

 The action of I.C.D.T is focusing on six main axes:

 Trade Promotion
• To promote contacts between Member States’ Businessmen;
 • To ensure the promotion of Member States’ production by regularly holding the Islamic Trade Fair and
specialized showrooms;
• To assist Member States with creating and organizing Export Promotion Centres ;
 • To extend consultancy and expert services to Member States in the field of trade promotion. 

Trade Information
• To collect and disseminate trade information;
• To Develop Trade data bases and facilitate their remote access ;
 • To Assist Member states with setting up and organising documentation and information centres and
 Trade Information Networks.

 Investment Promotion
• To encourage intra-O.I.C investments;
• To promote foreign investments in the O.I.C Member States;
• To encourage partnership between Member States’ economic operators ;
 • To provide consultancy and expert services to Member States in the area of investments promotion and
 in particular export oriented investments.

 Studies and Research
• To publish an annual report on Inter-Islamic Trade;
• To undertake sectorial product and market studies;
• To examine the ways and means likely to alleviate obstacles to trade among Member States.
 
  Training
• To organize seminars and training sessions;
 • To help Member States establish expert groups in the various fields of trade development.

 International Negotiations
• Assist Member States in trade negotiations;
• To extend assistance to enterprises with a view to facilitating their adaptation to economic globalization.

 The Islamic Centre for Development of Trade (ICDT)

 Headquarted in Casablanca (Morocco), ICDT is the Subsidiary Organ
of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) which has been en--

 trusted by the COMCEC with the organization and follow-up of the
trade fair of OIC Member States with a view to developing and promo--

 ting trade and investment among the 57 OIC Member Countries.
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 In recent years the concept of trade has
 changed. Worldwide flows of goods and
 services vastly increased in the past decades
and enabled an ever-larger number of coun--
tries to participate in trade. This is due to a si--
gnificant decrease of trade costs that has tak-

 ken place over the last several decades. Not
 only have tariffs and quotas gone down, but
 other trade costs, such as transportation and
 information and communication technology,
 have also been reduced massively, allowing
 many countries to join global value chains
 (GVCs).

With the rise of GVCs in recent years, va--
 rious so-called ‘new’ policy measures, going
 beyond traditional trade policy, have become
 important factors of trade. Examples include
investment barriers, labour market inefficienk-
cies, or obstacles to innovation. All these bar--
 riers are key to production and trade within
GVCs.

 Integration of countries into global shipping
 networks reflects their abilities to participate in
 global maritime trade, as well as GVCs, since
 the bulk of global trade takes place through
 oceans and seas in maritime transport. The
 degree of integration is determined by several
 factors, including the quality of coastal and
trade-related infrastructure of individual coun--

 tries. Given that such infrastructure quality
varies significantly among countries, the dek-

 gree of integration is certain to vary as much
among a heterogeneous group of countries.

Efficient ports with large capacities are essenk-
 tial determinants with regard to countries and
 their producers being able to integrate deeper
 in GVCs. This assumes great significance in

E D I T O R I A L

 the context of upcoming ambitious regional
 connectivity projects like the China-led BRI.
Cross-continental infrastructure connecti--
 vity projects like the BRI and the Asia–Africa
Growth Corridor, proposed by Japan and In--
dia, aim to link the Pacific countries to Euk-

 rope and Africa through Asia. This makes
 Commonwealth Asian member countries like
Bangladesh, India, Malaysia, Pakistan, Sin--
 gapore and Sri Lanka, and Commonwealth
 African countries like Ghana, Mauritius and
 South Africa – located on the busy shipping
 routes of Asia–North America, Asia–Europe,
Asia–Middle East and Asia–South Asia servi--
ced by the largest number of merchant ship--
ping lines – key hubs in the upcoming mariti--

 me geographies encompassing Asia, Europe
and Africa.

The ability to effectively exploit new mari--
 time infrastructure and expand participation
 in GVCs depends critically on the quality of
 logistics. These include multiple functions for
trading across borders, including both ‘on-
 the-border’ and ‘beyond-the-border’ factors
that significantly influence the competitivek-
 ness of producers. The former include the
 operational efficiencies of national ports and
 the speed with which customs clearances are
provided to inbound and outbound cargo.

 Digital connectivity through the internet is
 powered by fibrekoptic undersea cables.
 Although the level of digitisation across the
world is continuously improving, the digital di--
 vide between countries at different stages of
 digital transformation is widening, which has
 improved landlocked countries’ capacity to
 provide broadband connectivity and access
 to low-cost international connectivity.
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OIC ACTIVITIES AT A GLANCE

 RABAT HOSTED THE 8TH ISlAmIC COnfEREnCE
Of EnvIROnmEnT mInISTERS

 Held under the High Patronage of His Majesty The
 King Mohammed VI, at the Headquarters of the
Islamic Educational, Scientific and Cultural Orgak-

 nization (ISESCO) in Rabat, Kingdom of Morocco,
 on 2-3 October 2019, the 8th Islamic Conference
 of Environment Ministers was convened under
 the theme «Role of cultural and religious factors in
 the protection of the environment and sustainable
 development». The Conference brought together
 Member Countries’ Environment Ministers, along
with representatives of several regional and inter--
national Organizations.

On this occasion, H.E Dr. Yousef bin Ahmed Al-
Othaimeen, the OIC Secretary General, undersco--

 red the importance that the OIC attaches to issues
 pertaining to environmental protection and energy

 security, given the peculiar challenges facing OIC
 Countries, due to population growth, resources
 depletion, environmental degradation and climate
 change. His Excellency also reiterated the OIC’s
commitment to continue working with the Mem--
 ber States to identify and mobilize expertise and
 practical mechanisms, which are consistent with
 the political, economic and cultural objectives of
Member Countries.

 Chaired by the OIC and ISESCO, the 8th Ministerial
Session approved a number of proposals for in--
creasing intra-OIC collaboration that include adop--
 tion of strategies to actively involve all stakeholders
 including scholars and most importantly the youth
in the protection of the environment and achieve--
ment of sustainable development.

 During the conference, the winners of the second
 edition of the Kingdom of Saudi Arabia Award for
 Environmental Management in the Islamic World
(KSAAEM) were given prizes. The gathering appre--

 ciated the efforts of the Kingdom of Saudi Arabia
 for institutionalizing the award to acknowledge and
 encourage professionals who are working in the
OIC Countries to improve environmental sustaina--
bility.

 REvIEw Of THE OIC STRATEgy fOR
EmpOwERIng mARRIAgE AnD fAmIly InSTITuTIOn

a meeting of the Open-ended Group of Inter-
 Governmental Experts to review the draft OIC
 Strategy for Empowering Marriage and Family
 Institution took place at the OIC Headquarters
 in Jeddah on October 1st, 2019, to discuss the
 draft OIC Strategy for Empowering Marriage and
 Family Institution submitted by the OIC General
 Secretariat, the Islamic Educational, Cultural and

 Scientific Organization (ISESCO), the Center for
 Statistical, Economic and Social Research and
 Training for Islamic Countries (SESRIC) and the
 International Islamic University Malaysia. That
 is in implementation of the resolution of the First
 Session of the Ministerial Conference on Marriage
and Family Institution and Preservation of its Va--
 lues in the OIC Member States, which stipulated
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 that the OIC Strategy for Empowering Marriage
 and Family Institution and the preservation of its
Values in the Muslim World sould be developed.

 In his speech delivered by Amb. Samir Bakr, the
 Assistant Secretary General for Palestine and
 Al-Quds, His Excellency Dr. Yousef bin Ahmed
 Al-Othaimeen indicated that the meeting would
discuss and enrich the OIC draft Strategy for Em--

 powering Marriage and Family Institution before
 its submission to the Senior Officials’ Meeting of
 the Ministerial Conference of Social Development
 scheduled to be held in the Republic of Turkey in
 November for review and then adoption by the
Ministerial Conference. His Excellency also poin--

 ted out the challenges facing up the marriage and
 family institution in many OIC Member States,
 especially, the high divorce rate, unemployment
 and poverty, domestic violence, displacement
 due to wars and unrest, the destabilization of
the family concept and foundations and the im-

OIC ACTIVITIES AT A GLANCE

pact of the media and globalization.

THEIR ExCEllEnCIES DR. Al-OTHAImEEn AnD guTERRES
 HOlD TAlkS AnD STRESS kEEnnESS TO BOOST COOpERATIOn

 His Excellency the Secretary General of the Organisation
of Islamic Cooperation (OIC), Dr. Yousef bin Ahmed Al-
Othaimeen, met His Excellency Antonio Guterres, Secre--

 tary General of the United Nations, on 27 September 2019
at the New York-based UN headquarters.

In their talks, both parties spoke highly of the OIC-UN rela--
 tions, stressing keenness to boost cooperation in various
 fields and to strengthen consultation mechanisms on all
issues of shared interest.

 During talks, focus was also made on the principles and values that have always been foundational to
 both organizations, chiefly the peace and security of the world, tolerance, antikhate, antikextremism and
counter-terrorism efforts.
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 While transportation focuses on the movement
of goods from one place to the other, the logis--

 tics industry implies a broader spectrum and refers
 to the whole flow management. This includes not
 only the transportation and delivery of goods, but
 also the storage, handling, inventory, packaging
 and various other aspects.

International logistics services contribute to enhan--
 cing the competitiveness of both the production
processes and exports delivery. Improved trans--

 port and logistics services can initiate a virtuous
 cycle, leading to increased trade, which, in turn,
 encourages investment in better transport and
 other logistics services.

From an economic perspective, the transport cor--
ridors’ function is to promote internal and exter--
 nal trade by providing more efficient and effective
 transport and logistics services. As such they can
be split into three categories: foreign trade corri--
dors, which are used for imports and exports, do--
 mestic trade corridors, that are used to distribute
goods within the country, or transit trade corri--

 dors, which are used to transport cargo of other
 countries. Because of their economic importance,
which goes far beyond the mere impact of trans--

 port infrastructure, the development of transport
 corridors has been high in the priority of nations,
 with various development strategies ranging from
 working on interconnections and interoperability to
increasing route capacity or market access.

TRAnSpORT AnD lOgISTICS EnHAnCIng InTRA-OIC TRADE

COVER STORY

 Regarding the transport corridor initiatives in OIC
 Member States, it can be considered that the OIC
Countries are well-endowed with potential econo--
mic resources, especially in the fields of agriculk-
ture, land, energy and mining, and human resour--
 ces, and they form a large strategic trade region
 that can be subdivided into three regional groups:
 Sub-Saharan African countries, Asian countries
 and MENA countries.

The development of transport corridors has nu--
 merous objectives, but the chief objective is to
promote economic growth through the improve--
 ment of trade competitiveness. The analysis of
existing trade patterns (exports, imports, and tran--
 sit) among the OIC Member States and between
 the OIC Member States and the rest of the world
 is therefore a prerequisite to identify and prioritize
 Transport Corridor initiatives.

 Intra-OIC trade has been growing at a fast pace
 in recent years and represents about 15% of total
 trade of the OIC region. Some countries such as
Malaysia, Indonesia or Turkey, have higher impor--
 tance in this intrakOIC trade flows and are the main
 exporters in the region. Some countries such as
 Somalia or Syria have, in turn, a very high share of
 intrakOIC trade due to specific economic context.
 To the contrary some countries have a low level of
 trade with OIC Member Countries, and the MENA
 region as a whole, e.i. exports less than 10% of
 its products to OIC Countries. The OIC’s objective
 of reaching 20% of the total trade in 2020 seems
achievable given the significant growth in OIC ink-
 tra-trade since 2005. Trade analysis offers great
tools to understand and map trade flows and derik-
 ve trade potential in the perspective of developing
 priority transport corridors.

 The OIC Countries that today hold a predominant
 position in international and intra-OIC trade are
 those that are provided with developed, adapted
 infrastructure and trade logistics that encompass
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COVER STORY

all the operations related to road, maritime or fluk-
vial, railway, and even air transport—called exter--
 nal logistics (supply and distribution)—as well as
internal logistics in the production areas (stock ma--
 nagement, production planning, order processing,
 packaging, handling). Certain countries (Malaysia,
 Indonesia, Turkey, and some GCC countries) have
 also developed reverse logistics linked to all the
 operations that manage returns. In fact, logistics
 are at present experiencing a noticeable evolution
 in a large number of the OIC Countries, with the
 building of equipped logistics platforms (like Jbel
 Ali in the UAE and Tangiers Med in Morocco, in
 Djibouti or in certain free trade areas or ports of
 the OIC). This is simply a necessity when it comes
 to facing the complexity of globalization and the
 new requirements of the market. Based on this,
 member states should invest more in improving
their logistics chain to guarantee the competitive--
ness of their products, while respecting the custo--
 mers‘ requirements (good quality products, supply
deadline, price-quality ratio, etc.). The many obs--
 tacles to trade along identified transport corridors
call for a comprehensive analysis of possible ini--
 tiatives to facilitate the movement of cross-border
 trade. Trade and transport facilitation agreements
are reviewed as a primary means to solve the non-
 physical barriers and the high transportation costs
 across OIC Member Countries. Many regional
 trade facilitation agreements have been adopted
in OIC regions and some offer significant opportuk-
 nities for improvement of trade between member
  countries and with the rest of the world.

 As regards the adopted objective of promoting
 intrakOIC trade, it can be seen that significant
 progress has been achieved in the last decade in
 the OIC region. The majority of the OIC Member
States have also now taken measures to libera--
lize their foreign trade and have concluded seve--
 ral agreements. MENA economies, for instance,
 have concluded over 50 bilateral, regional, and
 inter-regional agreements. The most prominent
 agreements include the Agadir Agreement, signed
 by Tunisia, Morocco, Egypt, and Jordan, or, on
 a larger scale, the Greater Arab Free Trade Area
 (GAFTA), signed by all 18 MENA economies, set

 Source:
 «A Study of International Transport Corridors
in OIC Member Countries»
 www.comcec.org

 up to achieve eventually a free trade zone, or the
 Golf Cooperation Council. Africa is part of a world
 trading system subject to elaborate WTO rules but
 also home to some 30 RTAs, many of which are
part of more extensive regional integration sche--
 mes. On average, each African country belongs
 to four RTAs (OECD). Good examples of active
 economic and monetary unions on the continent
 include the West African Economic and Monetary
 Union (WAEMU) or the Economic Community of
West African States (ECOWAS). In Asia, the Asso--
 ciation of Southeast Asian Nations (ASEAN), which
includes three OIC Member States (Indonesia, Ma--
 laysia, and Brunei Darussalam), is in place since
 1992 and has implemented significant actions to
 facilitate trade in commodity and services most
notably, and to facilitate investment across the re--
gion. There is also an OIC-wide protocol on prefe--
 rential tariffs, the Draft Protocol on the Preferential
 Tariff Scheme for the TPS/OIC (PRETAS), which is
 an additional protocol to the TPS/OIC Agreement.
 This Protocol, which entered into force in February
 2010, covers industrial and agricultural products
 alike. The base rate of the tariffs to be used for
 reduction shall be the most-favored-nation (MFN)
 rates and the Rules of Origin of eligible products
 for preferential treatment which are annexed to the
 framework of the TPS/OIC agreement.

 The Adoption and implementation of international
 conventions which rule the transport of goods is
also important within the view of facilitating move--
ments of goods across OIC Countries. These in--
 clude, for instance, conventions on railway traffic,
 inland water transport, air transport, transit trade,
 International Road Transit (TIR) or various customs
conventions such as the Revised Kyoto Conven--
tion on the harmonization of Customs Procedu--
res.
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 The OIC International Business Centre Malaysia
 organized in collaboration with the Islamic Centre
 for Development of Trade the 9th Muslim World Biz
 in Kuala Lumpur, on 4-6 September 2019, under
 the theme “Spearheading Sustainable Economic
Growth”.

 Both Mr. Mohamad Taleb Bin Dr. Abdullah Raja,
CEO of the OIC International Business Centre Ma--

 laysia and  Mr. Mamoudou Bocar SALL, who led
ICDT’s team,  inaugurated many forums and offik-
cial launchings of this 9th edition.

 More than 300 entrepreneurs, 30 countries, 800
delegates, 50 speakers attended this event cou--

 pled with more than 300 participants with 300
booths of each panel discussion and 10.000 vi--
sitors.

 
The following OIC and non OIC Countries atten--
 ded this event’s Fora and Expo: Indonesia, Iran,
 Jordan, Kingdom of Saudi Arabia, Kuwait, Brunei,
Senegal, Qatar, UAE, Turkey, Pakistan, and Ma--

 laysia, along with Singapore, Mauritius, Ghana,
China, Korea, Vietnam, Thailand and Japan.

 Different activities and fora were organized on this
occasion, namely: the OIC Arab-Asia Trade & Eco--

 nomic Forum (4 September): A Round Table Talk,
 The Jewels of Muslim World (4-5 September); The
 International Trade Exhibition (4-6 September):
 The International Trade Business Matching (4-6
 September); The Muslim World Women’s Summit
 (5-6 September): The Jewels of The Muslim World
 Award 2019 (5 September); and The Muslim World
Rania Award 2019 (6 September).

 On September 4th, 2019, the  OIC Asia-Arab Trade
 and Economic Forum 2019 organized by ICDT
and OIC International Business Center was inau--

 gurated by H.E Mr. Datuk Wira Dr. Mohd Hatta Bin
 Md RAMLI, the Deputy Minister of Entrepreneur

fAIRS & ExhIbITIONS

THE 9TH muSlIm wORlD BIz ExHIBITIOn AnD COnfEREnCE

 Development Malaysia, Mr Mohamad Taleb Bin
 Dr. Abdullah RAJA, Chairman of the Muslim World
 BIZ and CEO of OIC International Business Centre
Malaysia. On the opening session, ICDT’s Repre--
 sentative delivered a speech relating to boosting
 trade and investment between OIC Arab and Asian
regions. ICDT also presented different papers in--
 troducing trade and investment opportunities and
 barriers between Asian and Arab Countries, as
 well as a paper entitled: ‘Future Impact of Brexit
 on OIC Economies and Trade and Prospects of
 achievements of OIC  2025 Plan of Action and
 SDGs goals’.

 On this occasion, Jewels of Muslim Word Award
2019 were discerned to some Muslim distin--
guished personnalities.

ICDT held a booth on the occasion of the 9th edi--
tion of the Muslim World BIZZ 2019, which recei--
 ved several visitors to whom ICDT’s activities and
services were presented.

 ICDT also took part in the round table talks and the
 Muslim World Women’s Summit 2019 which were
held on 6th September 2019. Muslim World Ra--
 nia Award 2019 was delivered to Women leaders
 in Muslim World from Malaysia, Emirates, Qatar,
 Kuwait, Iran, Azerbaijan and India.



��TIJARIS - Issue �60 - September-October 20�9

 THE 7TH  OIC HAlAl ExpO
ISTAnBul, TuRkEy - nOvEmBER 28TH - DECEmBER 1ST , 2019

Halal Expo is an annual event organized in coope--
 ration with the Islamic Centre for Development of
Trade (ICDT), the Standards and Metrology Insti--
 tute for Islamic Countries (SMIIC), with the support
 of Ministry of Trade of Republic of Turkey and other
related ministries and public institutions of the Re--
 public of Turkey.

Being the largest exhibition in the halal sector or--
 ganized in association with the Organization of
 Islamic Cooperation (OIC), the 7th edition of Halal
 Expo, held under the auspices of the Presidency
of the Republic of Turkey, opened its doors to exhi--
bitors and visitors from all over the globe from No--
 vember 28th to December 1st, 2019 at Eurasia
 Show and Art Center, the newest exhibition area
of Istanbul. The Expo offered an outstanding ex--
 hibition area and a distinctive platform for a broad
 range of workshops, meetings and events as well
as a new B2B Hosted Buyer Program with the par--
 ticipation of professional delegates among other
activities related to the definition of halal.

   To be mentioned that the 6th OIC Halal Expo,
 which was held from November 29 to December
 2, 2018, and which covered the area of 14,000
m2,  hosted 316 national and international exhibi--
tors from 35 countries and more than 40,000 vi--

 sitors with the share of foreigners amounting to
 4000 attendees. Further, the  6th OIC Halal Expo
 successfully incorporated a series of B2B meetings
 engaging more than 200 buyers from 25 countries
into this exceptional trade business event.

fAIRS & ExhIbITIONS

 THE ExCEpTIOnAl EDITIOn Of THE TOuRISm, HAnDICRAfTS AnD InTERIOR
 DECORATIOn ExHIBITIOn Of THE OIC mEmBER STATES

STATE Of kuwAIT, 18-23 DECEmBER 2019

 The Ministry of Commerce and Industry of the
State of Kuwait and the Islamic Centre for Deve--
lopment of Trade (ICDT) will organize in collabora--
 tion with «Kuwait International Fair Company» an
 “Exceptional Edition of the Tourism, Handicrafts
and Interior Decoration Exhibition of the OIC Mem--

 ber States”, from 18 to 23 December 2019 at the
«Kuwait International Fairground (KIF)».

 The objective of this exhibition is to strengthen
 cooperation among OIC Member States in the
 field of Tourism, Handicraft and Decoration and
 to promote Member States’ historical monuments
 and tourist sites and encourage investment in this
 sector. The event will also welcome stakeholders
in the Tourism and Handicraft sector in OIC Mem--
 ber States, seeking business opportunities.



�2TIJARIS - Issue �60 - September-October 20�9

THE 37TH SESSIOn Of ICDT’S BOARD Of DIRECRORS

 the Islamic Centre for Trade Development (ICDT)
held the 37th Ordinary Session of its Board of Di--

 rectors on 16-17 October 2019 at the Sheraton
 Casablanca Hotel.

 The Board of Directors of the Islamic Centre for
 Development of Trade (ICDT) is composed of the
following OIC Member Countries: Kingdom of Mo--
 rocco, Afghanistan, Cote d’Ivoire, Gabon, Kuwait,
 Nigeria, Pakistan, Tunisia and Turkey, which were
 elected at ICDT’s 28th General Assembly held in
 Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, on 15 January
2019.

The session focused on the review of the Cen--
 tre’s Activity Report, the endorsement of the 2018
 closing accounts, the adoption of the 2021 work
programme and budget and the MOUs to be esta--
blished between ICDT and new partners.

ICDT’S NEWS

 ICDT TAkIng pART In THE OIC’S InSTITuTIOnS’
 COORDInATIOn mEETIngS pREpARIng fOR THE OIC’S

pARTICIpATIOn In ExpO 2020 DuBAI
the 4th coordinatrion meeting held in Istanbul, Re--
public of Turkey - 9-10 September 2019

   Wihin the framework of the preparations of the
 participation of the OIC in Expo 2020 Dubai,
 scheduled to be held from 20th October 2020 to
 10th April 2021, ICDT and IRCICA organized at
 IRCICA’s Headquarters in Istanbul, Republic of
Turkey, on 9-10 September 2019, the 4th Coordi--
 nation Meeting of the OIC’s participation in Expo
2020 Dubai.

 The objective of the meeting was to take stock of
 the progress of the OIC’s participation in different
 fields such as the design, content and curation
document of the OIC Pavilion, the activities plan--

 ned by the OIC Institutions on the sidelines, as
 well as the logistical aspects.

On this occasion, stress was made on the im--
 portance of the participation of the OIC in Expo
 2020 Dubai as an opportunity to showcase the
 main achievements of the OIC and its institutions
 in promoting the true image of Islam and of the

Islamic economy and civilization and its contribu--
tion to the advancement of global culture.

 ICDT’s Representative presented the final concept
 design of the OIC pavilion and the OIC pavilion
 Curation Document: the existing content and
 remaining OIC institutions’ sidelines events, as
 well as a brief introduction of the OIC institutions’
 planned activities. He also performed a tutorial on
 the use of the dedicated online Expo 2020 Dubai
 platform designed by ICDT, and invited the OIC
 focal Points to use it for uploading their inputs
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 regarding the content of the OIC’s pavilion and
for raising online technical questions on the partt
ticipation in Expo 2020 Dubai. After having extt
 changed their views on the content of the OIC’s
 Pavilion, participants presented their side events
to be held during this exhibition.

 The 5th coordinatrion meeting held in Dubai, UAE
- 11 September 2019

 The OIC delegation chaired by Dr. EL Hassane
 HZAINE, ICDT’s Director General, attended this
meeting hosted by Expo 2020 Dubai, on 11 Septt

 tember 2019, to provide critical updates on the
4th OIC Coordination meeting and to initiate distt
cussions on various operational keys of the exhitt
 bition.

The followtup meeting was dedicated to the partitt
cipation of the OIC’s Institutions in Expo 2020 Dutt
 bai through the pavilion and the sideline events,
followed by series of operational level presentatt
tions performed by high level officers on topics relt

 lating to the exhibition.

 While Dr. El Hassane HZAINE shed light on the
 main outcomes of the 4th coordination meeting
 held in Istanbul on 9t10 September 2019 and on
 the major achievements realized by ICDT, being the
 OIC’s Focal Point Coordinator of the organization
 of the exhibition, Mr. Ragy, Metwally and Bashir,
 along with the representatives of Communication
Dept. of the Expo 2020 Dubai and Dubai Exhibitt

 tion Center briefed participants about the OIC’s
 pavilion curation document, the 1st floor concept
design, Dubai Exhibition Centre offers and partt

 tnership with the Communication Dept. to widen
the visibility of OIC’s participation in this Expo.

 ICDT PARTICIPATING IN THE 10TH AMAN UNION GENERAL
  ASSEMBLY HELD IN MUSCAT

 The Islamic Centre for Development of Trade
 (ICDT participated in the 10th General Assembly
 of Aman Union organized in Muscat, Sultanate of
 Oman, on 30th Septembert2nd October 2019, by
 Credit Oman, in collaboration with Aman Union
and ICIEC.

 More than 50 OIC Members’ Credit Insurers and
 Reinsurers along with Dhaman Member Countries
 as well as International Organizations attended this
gathering and discussed the latest trends and dett

 velopments in such a sector.

 On this occasion, Aman Union members and
 distinguished guests from the sector gathered to
 exchange and share ideas about the insurance
sector and also to identify the challenges and optt

  portunities in the areas of common interest.

 This year’s gathering marked the special 10th antt
 niversary of the Union that was founded in 2009,
 on the occasion of which, speakers shed light on
 the Union’s accomplishments and the progress it
 has made since its inception. While its members
 totalled 43, the business volume in term of credit
 and investment insurance has grown substantially
 and reached USD 38 billion dollars as of 2018.
Speakers also stressed the importance of the estt
 tablishment of the database center in 2013 and
the launching of the distance learning program.

 Different presentations were made focusing on the
 region’s trade outlook, the Aman Union Database
 Center’s Reinsurance and Developments, among
 which, ICDT’s presentation, which tackled the OIC
 Trade Outlook, underlining the recent international
and intratOIC Trade trends.
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AGENDA Of ICDT’S UPCOMING ACTIVITIES

ICDt’S UPComIng  SemInarS, ConferenCeS & forUmS

Date VenUe eVent

12 December 2019 Rabat Seminar on the Review of the OIC Economic and Com--
mercial Action and the celebration of the 50th Anniver--
sary of the inception of the OIC

December 2019 Casablanca Training workshop on the restitution of the study on 
logistic hubs

December 2019 Casablanca Seminar on the restitution of the study on logistic
 platforms in North Africa 

2019 - Business Forum Africa-Asia
2019 Casablanca WIEF Online Marketing
2019  Morocco/Cote

d’Ivoire
Meeting and exhibition buyers/sellers on leather

15 January 2020 Rabat 18th meeting of Economic Counsellors of the OIC’s 
Embassies accredited to Rabat

12-13 February 2020 Casablanca Training workshop on Negotiations on Trade and 
Services

27-28 February 2020 Istanbul  Training workshop on the regional integrality and
 the Framework Agreement of the Trade Preferential
 System among the English Speaking Member States
of the OIC

ICDt’S UPComIng  faIrS & eXHIBItIonS

 28 November- 1st December
2019

Istanbul  7th  Exhibition of Halal Products of the OIC Member
States

18-23 December 2019 Kuwait Exceptional edition on Tourism, Handcraft and Decora--
tion of the OIC Member States

November 2020 Dhaka OIC Maritime Expo 

 
 UPComIng  regIonaL & InternatIonaL eVentS

 25 November - 2 December
2019

Jeddah Celebration of the 50th anniversary of the OIC’s Incep--
tion

2-3 December 2019 Dakar Training Workshop on the OIC Plan of Action on 
regional integration 

7-9 December 2019 Istanbu Meeting of OIC Social Affairs Ministers
9-10 December 2019 Istanbul OIC’s Investment Forum
10-12 December 2019 Jeddah 49th session of the OIC’s Finance Permanent Commit--

tee
4-5 April 2020 Jeddah 45th session of the IsDB’s Annual Assembly of the Board 

of Governors

2019
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expo 2020 Dubai
20 october 2020 - 1 april 2021

 The Organisation of
Islamic Cooperation (OIC)

  will participate in the

 Expo 2020 Dubai
 to be held in Dubai in the State

 of the United Arab Emirates
under the theme:

 
 “Connecting minds, Creating the

future’’
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LIGhT ON EVENTS

THE 4TH EDITIOn Of AfRICA EnCOunTERS In SkHIRAT

 Held on 21-22 October 2019, in the Kingdom
of Morocco, at the Mohammed VI Interna--
tional Conference Centre in Skhirat, the En--
counters Africa event continued the success--
 ful effort made over the past four years to fuel

 this new dynamic between France, Europe and
 Africa through concrete exchanges, synergies
 and joint ventures of companies. Beyond the
 speeches and vows, Africa Encounters provided
clear evidence of this need for «effective» busi--
 ness contacts.

 At the Inaugural Plenary Conference, themes
 on industry, finance, constructionkinfrastructure,
 logistics/customs transport, digital and health
 were in the spotlight, in order to discuss good
practices and financial, legal, societal and Indusk-
 trial aspects.

 Alongside experts from African markets, the
 conference was an opportunity for leaders to
multiply strategic contacts and discover new bu--
 siness opportunities. This B2B business meeting
 to support Africa in the development of the most
promising sectors welcomed more than 4000 Afri--
can decision-makers and 600 French leaders.

 THE ARAB InTERnATIOnAl InvESTOR fORum DISCERnS
 «ARAB InvESTOR AwARDS» TO THE wInnERS

 the Arab International Investor Forum was held
on September 17, 2019, at UNESCO headquar--
ters in Paris, France, following the Dubai and Am--
man Conferences.

The Secretary General of the Arab International In--
 vestor Forum stressed, on this occasion, that the
 Forum was «a source of pride for us as we have
succeeded in gathering a distinguished and ambi--

 tious elite of our Arab compatriots, who have set
 a model of success and excellence and who have
excelled in taking responsibility in their communi--
ties. The mere meeting of this elite is an achieve--
 ment and a success in itself» as «we do emphasize
 the importance of intra-economic cooperation»,
 as stated by the Secretary General, who added

 that «Our Arab world is storing a lot of energies,
 potentials and opportunities, so we would like this
 conference to be a bridge between our Arab world
and the rest of the world, counting on their contri--
 butions and ideas to enrich the outcomes of this
Forum».
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LIGhT ON EVENTS

 The organization of this event was a recognition of
the value of the Arab Investor Forum as an interna--

 tional platform, which allows all the members of the
 Arab Investor Award to cross over the world and
 realize sustainable development achievements.
 Such achievements will serve the community by
bringing in high-tech knowledge and inviting ma--

 jor investors and international companies to enter
 the Arab markets, so as to participate in existing
projects and compete to acquire promising invest--
ment opportunities.

 The Forum hosted the Arab Investor Award, which
focused on the outstanding performance of indi--

 viduals and companies in the field of sustainable
investment, and which was based on six main ca--
tegories: creativity, investment impact, green ap--
 plications, community responsibility, governance
 and gender equality.

 H.E. Businessman Saleh Kamel received the ‘arab

 investor price’ in honor of his development career
 full of sustainable achievements at the Arab and
international levels. The jury also awarded Clin--
teck enterprise the ‘Creativity Award’ for its envi--
 ronmentally friendly innovations.

 The ‘Green Applications Award’ went to  Intech
 enterprise; while the International Development
 Bank and the Everplast enterprise shared the
 ‘Governance Award’ for their efforts to strengthen
banking standards. The Allianz Group was awar--
 ded the ‘Gender Equality Award’ for its efforts in
 the field of women’s empowerment, as well as
Dubai Municipality which received the ‘Commu--
nity Responsibility Award’, as well as Dubai In--
 vestment Park which was granted ‘the Impact of
 Investment Award’.

The Forum also honored six creative Arab per--
sonalities with regard to the six themes of the fo--
rum.

 Within the framework of the collaboration
between the International Trade Centre (ITC-
Geneva) and the Islamic Centre for Develo--

 pment of Trade (ICDT), the Centre has the
 honor to inform the Economic Operators of
 the OIC Member States that the OIC Trade
 Map is accessible on the Centre’s website
TINIC trough the following link:  http://icdt-
oic.org/

 OIC Trade Map provides - in the form of
 tables, graphs and maps - indicators on
 export performance, international demand,
alternative markets and competitive mar--
kets, tenders as well as a directory of im--
porting and exporting companies.

 OIC Trade Map is available for data relating
 to all OIC Member States starting from 1st

 April 2017. Many quiries can be done on
more than 5300 products of the Harmoni--
zed System.
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ARTICLES
 TRADE AnD DEvElOpmEnT: wHAT lInkS?

SOME IDEAS ASSOCIATING TRADE AND DEVELOPMENT

 It is certain that the objectives of trade and deve--
 lopment have historically been able to complement
 and support each other. Historical examples from
both Antiquity and Modern Times illustrate this. Ne--
vertheless, development theories are also suffik-
ciently explicit to explain to us that trade policy alo--
 ne cannot promote harmonious development. By
that, we mean equitable social and economic de--
velopment.

 The two main objectives, of which we speak here,
 intensifying trade and developing harmoniously
 (at the level of a given society) and equitably (at
 the level of relations between nations being at
 various development stages) can sometimes be
contradictory. Increased participation in internatio--
nal trade may be accompanied by significant ecok-
 nomic growth, but may not automatically lead to
the eradication of social inequalities.

In order to be fully effective, the pursuit of interna--
 tional trade openness must be accompanied by the
 introduction of various complementary measures,
 in particular a revision of the distributive function
of the State, for example by introducing social se--
 curity programs and other fiscal and redistributive
 measures. In such a perspective (increasing trade
 and achieving development objectives), purely
 economic policies (monetary, fiscal, employment,
 investment, environment, etc.) and social policies
 (education and training, health, social protection,
etc.) must go hand in hand and be mutually reinfor--
 cing in order to achieve equitable and sustainable
development.

The need for economic and social policy coheren--
 ce at the internal (national) level and a favorable
 environment for external (international) trade is
obvious in many economic sectors.

THE CASE Of THE SERvICE SECTOR
The various service sectors are increasingly contri--
 buting to strengthening economic growth and

 could make it more equitable. Various examples
can be used for this illustration:

 The transport, infrastructure and logistics sector: It
 is imperative for developing countries to be better
 connected to global markets for their international
competitiveness and for a more equitable domes--
tic redistribution of trade gains. However, domes--
 tic transportation costs often create imbalances
between international and domestic consumer pri--
ces in developing countries.

Telecommunications services are a second exam--
 ple. Competition in this sector encourages the
emergence of innovative solutions.

 A third example comes from financial services. For
 example, remittances by migrant workers are a
 fundamental source of funding to fight poverty and
hunger in developing countries. It is therefore es--
sential that the financial services sector be compek-
 titive. It is well known that in most least developed
 countries, the formal channels of remittances that
 exist are currently controlled by a small number of
 agencies (UNCTAD 2012 Report). This translates
into very high transfer costs.

We know that trade in services is resilient to econo--
 mic crises; it has positive effects on rising incomes
 and job creation. As a result, it grew faster than
 merchandise trade over the period 2001-2012 by
11% on average globally, 14% in developing coun--
tries and 10% in developed countries.

 Trade in services contributes to economic growth
 and could support sustainable development. To
 do this, developing countries need to take into
account the different characteristics of the ser--
 vice sectors. They must also establish regulatory
 institutions, and establish appropriate policies to
achieve the desired objectives.

Dr. Nabil EDDAHAR
ICDT Conultant
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THE ClImATE CHAnCE SummIT AfRICA 2019

 for a second time, the Climate Chance Summit-
 Africa 2019, which took place in Accra in Ghana
from October 16-18, 2019, gathered 1000 non-

 state actors fighting climate change on the African
 continent, including local and regional governments,
 businesses, trade unions, environmental NGO’s,
farmers, women and youth organizations, resear--

 chers, etc.

 The Summit highlighted the engagement of Ghana
and more broadly the African actors in fighting clik-

 mate change. It made proposals that will reinforce
the African sectoral coalitions hosted and suppor--
ted by climate change and that will feed Africa’s car--
 tography of actions. Besides, the Summit allowed
to work more thoroughly on the sectoral and ope--
rational roadmaps established in June 2018 in Abi--
 djan and to reinforce the progress of their actions
across Africa, so as to deepen the analysis of suc--

 cesses and difficulties, to promote the pooling of
 experiences and innovations, to point out solutions
for a more significant scale and highlight the opk-

 portunities for new initiatives emerging from climate

 action in the African continent. By promoting these
 exchanges between stakeholders, this resolutely
action directed the Summit towards:
• Stimulating the operational mobilization of non-
state actors that should speed up the implemen--
 tation of the commitments made by the States at
COP21;
 • Strengthening the cooperation dynamics between
non-state actors who are still working in isolation;
 • Establishing dialogue between non-state actors
 who have an international influence on actors more
 focused on their local issues in Africa, in order to
 allow an adequate articulation between local issues
and global issues.

 INTERNATIONAL ECONOMY, fINANCE
& INVESTMENT NEWS

THE InnOvATIOn SummIT ASIA 2019
 the Innovation Summit Asia 2019 was organized
by the Hong Kong Applied Science and Techno--
 logy Research Institute on September 5th, 2019,
 building the intelligent company which gathered
innovators and entrepreneurs, policy-makers, bu--

 siness leaders, scientists and futurists for frank
 and forward-looking discussions about how to
build companies that harness the potential of Arti--
ficial Intelligence.

 The Summit was an opportunity for participants to
debate the following: How Asia can provide data-
driven solutions to long-standing social and eco--

 nomic challenges? How can businesses remain
 competitive by using data more effectively? How
 are governments responding? And what can be

 done to ensure that data-driven societies remain
peaceful and inclusive? Does Asia have advanta--
ges over other regions?

 The Summit focused on the world’s most valuable
 resource, which is data. The latter is fuelling the
transition to high-tech societies. Data-driven ap--
 proaches are already revolutionising health care,
 education, energy and transport systems, and
 changing the way people work and live. Yet, there
are risks. Given the magnitude of the change, go--
vernments should carefully consider the policy fra--
 meworks that govern the use of data. And while
 focus is made on the social and economic impact,
the move to a data-driven world also has geopoli--
tical repercussions.
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 memBer CoUntrIeS’ InternatIonaL traDe
negotIatIonS

 ICDT’s ACTIvITIES REgARDIng
THE wTO ISSuES

 
 Within the framework of the
 implementation of COMCEC
 resolutions on WTO issues,
ICDT organized several semi--
 nars for the benefit of the OIC
 Member States, in partnership
with IDB Group, WTO, UNC--
 TAD, ITC and WCO, in order
to increase OIC Member Sta--
 tes’ awareness and to develop
their capacities in different in--
ternational trade fields regulak-
ted by WTO agreements.

 Training workshop on Trade in
 Services for OIC member States,
 22-24 march 2017, Casablanca,
kingdom of morocco:

 Within the framework of the
 implementation of technical
 assistance to OIC Member
States on WTO issues, the Is--
 lamic Centre for Development
 of Trade (ICDT), the Statistical,
 Economic, Social Research
 and Training Centre for Islamic

 ICDT’S pARTICIpATIOn In THE wTO mInISTERIAl COnfEREnCES
(pART Iv)

 Countries (SESRIC) and the
 Department of Cooperation
 and Resource Mobilization of
 the Islamic Development Bank
(IDB) organized, in collabora--
 tion with the Ministry in Charge
of Foreign Trade of the Kin--
 gdom of Morocco a Training
Workshop on «Trade in Servi--
 ces of OIC Member States»,
22-24 March 2017, Casablan--
ca, Kingdom of Morocco.

 The objective of the workshop
 is to build the capacity of OIC
 Member States to negotiate in
 the Trade in Services sector,
 and to increase their capacity
 to promote trade in services at
the OIC level, thereby stimu--
lating intra-OIC trade and as--

 sisting OIC Member States in
achieving the Sustainable De--
velopment Goals.

 The following countries took
 part in this seminar namely:
Algeria, Saudi Arabia, Azerbai--
 jan, Benin, Cameroon, Cote
d’Ivoire, Egypt, Gabon, Indo--

 nesia, Jordan, Kazakhstan,
 Kuwait, Lebanon, Mauritania,
Morocco, Niger, Oman, Pales--

 tine, Senegal, Sudan, Togo,
Tunisia and Turkey.

Experts from the following re--
gional and international or--

 ganizations also participated:
 COMCEC Coordination Office,
 ICDT, SESRIC, IDB, League of
Arab States (LAS), Internatio--

 nal Trade Centre (ITC) and the
 United Nations Conference on
Trade and Development (UNC--
TAD).

  workshop on the preparation of
the 11th wTO ministerial Confe--
 rence: An African perspective,
 17-19 July 2017, Casablanca,
 kingdom of morocco:

As part of their technical assis--
 tance program on WTO issues
for Member States, the Depart--

 ment of Resource Mobilization
 and Cooperation of the Islamic
Development Bank (DRMC-

 IDB) and the Islamic Centre for
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negotIatIonS

 Development of Trade (ICDT)
 organized, in collaboration
 with the Secretariat of State in
 charge of Foreign Trade of the
Kingdom of Morocco, a Semi--
 nar on the Preparation of the
11th WTO Ministerial Confer--
 ence: An African Consultation
 dedicated to African States
 Members of the OIC, from 17
 to 19 July 2017 in Casablanca,
Kingdom of Morocco.

 The following countries took
 part in this seminar: Burkina
Faso, Cameroon, Cote d’Ivoi--
re, Gabon, Guinea, Guinea-
 Bissau, Morocco, Mauritania,
 Niger, Nigeria, Senegal, Sierra
 Leone, Chad, Togo, Tunisia
and Uganda.

 The following institutions also
 attended and directed the
 seminar: FAO, UNCTAD, CUTS
International, IDB and ICDT.

workshop on ICDT/IDB joint stu--
dy to increase OIC member Sta--

 tes Coordination vis-à-vis wTO
 issues, OIC mission in geneva,
19-20 October 2018:

 Referring to the Resolution N°
 52 of the Thirty-Third Session
 of the COMCEC held during
 the period 20-23 November
 2017 in Istanbul, Republic of
 Turkey which has requested
 ICDT and IsDB Group to submit
a working paper for the consi--
 deration of the next COMCEC
meeting about Practical op--
 tions to increase OIC Ministers

 of Trade Coordination vis-à-vis
recent developments in the ne--
 gotiations at the WTO and to
 formulate positions on priority
issues for OIC Countries cur--
 rently being proposed in the
WTO, ICDT and IDB in colla--
 boration with OIC Permanent
Representative in Geneva, or--
 ganized a Workshop on this
 theme in Geneva, Switzerland
on 19-20 October 2018.

The objectives of this works--
 hop are to review the draft
study and gather the obser--
 vations and comments made
 by Member States (MS) in one
 hand and on the other hand
to elaborate practical recom--
 mendations to better enhance
common coordination mecha--
 nisms between Member States
in WTO matters.

 The Workshop was attended
by the following representa--
 tives of the OIC Permanent
Missions in Geneva:  Niger, Al--
 geria, Saudi Arabia, Morocco,
 Sudan, Palestine, Pakistan,
 Oman, Albania, Bangladesh,
 Mali, Djibouti, Senegal, Gabon,
Turkey, Maldives, Brunei, Pa--
kistan, Jordan, Comoros, Ye--
men and Kazakhstan.

ICDT, the OIC Mission in Gene--
 va and IsDB Group facilitated
this meeting.

After a fruitful debate, partici--
 pants proposed the following
recommendations:

 - to include all the observations
made by OIC MS Representa--

 tives in the final version of the
 study; in this regard, the MS
 are invited to give their views
 about the different options
 mentioned in the Chapter III of
this study;

- to extend the period of recei--
 ving the observations from OIC
MS representative till 31st Oc--

 tober 2018; the observations
 received after this date will be
added as an annex to the stu--

 dy and distributed during the
 COMCEC Meeting in Istanbul
(26-29 November 2018);

- to add a new Option (4th Op--
 tion) relating to the creation of
an informal Group at the Ge--

 neva Level, like the WAEMU
Group;

 In the case the “Option 1” is
 adopted, the OIC Group shall
 focus on the systemic issues
like the reform of WTO;

 - to initiate a “Reverse Linkage
 Program” on WTO matters for
the benefit of acceding counk-
tries;

 - to initiate a special training
 program for Geneva OIC based
Missions starting from 2019.

 (To be continued)
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 THE TRADE pREfEREnTIAl SySTEm AmOng THE mEmBER STATES
Of THE ORgAnISATIOn Of ISlAmIC COOpERATIOn (pART Iv)

workshop on ICDT/IDB joint stu--
dy to increase OIC member Sta--

 tes Coordination vis-à-vis wTO
 issues, OIC mission in geneva,
19-20 October 2018.

 Referring to the Resolution N°
 52 of the Thirty-Third Session
 of the COMCEC held during the
 period 20-23 November 2017
 in Istanbul, Republic of Turkey
 which has requested ICDT and
IsDB Group to submit a wor--
 king paper for the consideration
 of the next COMCEC meeting
about Practical options to in--
 crease OIC Ministers of Trade
 Coordination vis-à-vis recent
developments in the negotia--
tions at the WTO and to formu--

 late positions on priority issues
 for OIC Countries currently
 being proposed in the WTO,
 ICDT and IDB in collaboration
with OIC Permanent Repre--
 sentative in Geneva, organised
 a Workshop on this theme in
 Geneva, Switzerland on 19-20
October 2018 .

 The objectives of this workshop
 are to review the draft study and
 gather the observations and
 comments made by Member
 States (MS) in one hand and on
the other hand to elaborate prac--
 tical recommendations to better
 enhance common coordination
 mechanisms between Member
States in WTO matters.

 The Workshop was attended by
 the following representatives of
 the OIC Permanent Missions in
 Geneva:  Niger, Algeria, Saudi
Arabia, Morocco, Sudan, Pales--
 tine, Pakistan, Oman, Albania,
Bangladesh, Mali, Djibouti, Se--
 negal, Gabon, Turkey, Maldives,
Brunei, Pakistan, Jordan, Co--
moros, Yemen and Kazakhstan.

 Training workshop on «Trade
 preferential System among the
member States of the Organisa--

 tion (TpS/ OIC) and multilateral
Trading System «, khartoum, Re--

 public of Sudan, 17-18 December
2018

Within the framework of the im--
 plementation of the 33rd  Session
 of the COMCEC held in Istanbul,
Republic of Turkey on 23-26 No--
 vember 2017 resolution relating
 to TPS-OIC and other relevant
 Resolutions of the Ministers of
Foreign Trade of the OIC Coun--
 tries, particularly those relating
 to the raising awareness of the
 Framework Agreement on Trade
 Preferential System among OIC
 Member States (TPS/OIC) and
 its protocols, the Islamic Centre
 for Development of Trade, the
 COMCEC Coordination Office
(CCO) and  the Islamic Cham--
 ber of Commerce, Industry and
 Agriculture (ICCIA) organized
in collaboration with the Minis--
 try of Trade and Industry of the

 Republic of Sudan, a training
Workshop on Trade Preferen--

 tial System among the Member
States of the Organization of Is--

 lamic Cooperation (TPS – OIC)
 and Multilateral Trading System
 in Khartoum, Republic of Sudan
 on 17–18 December 2018.

 The workshop aimed at raising
 the awareness of Sudan officials
 and business stakeholders of the
 TPS-OIC implementation and its
benefits. It also provided an ink-

 teractive discussion that helps
 participants to address some of
 the issues and challenges faced
 by the Sudanese government
 in completing the ratification
 process of the TPS-OIC and its
 protocols (PRETAS and Rules of
Origin (ROO)).

 More than 60 Participants from
 Sudan Public and Private Sector
 senior officials such as Ministry
 of Industry and Trade, Ministry
of Finance and Economic Plan--

 ning, Ministry of Agriculture and
Forestry, Ministry of Animal Re--

 sources, Ministry of Minerals,
 Ministry of Justice, Sudanese
Standards Organization, Cus--

 toms Authority, Federation of
 Chambers of Commerce, Sea
 Port Corporation, Federation of
 Chambers of Industry, National
Secretariat WTO in Sudan, Na--
tional Agency for Export Insu--

 rance and Finance, Marine Ports

Intra-oIC traDe negotIatIonS
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 Authority, Customs Clearance
 Agents Association and also
 COMCEC Coordination Office,
 ICCIA and ICDT attended this
workshop.

 After the recitation of Verses
from the Holy Qura’n, state--
 ments of the Representatives of
the Ministry of Trade and Indus--
try of Sudan, COMCEC Coor--

 dination Office, ICCIA and the
 Director General of ICDT were
 presented. The Undersecretary
of the Ministry of Trade and In--
 dustry made an opening speech
in which H.E. welcomed organi--
zers and underlined the impor--
tance of the TPS/OIC in promo--

 ting intra-OIC trade and market
 integration of the OIC Member
 States and the role played by
 COMCEC, ICDT and ICCIA in
 enhancing trade cooperation
among Member States.

The Representative of COM--
 CEC Coordination Office read
out the statement of his Direc--
 tor General who mentioned the
 role played by its Institution to
 better energize the cooperation
 between OIC Member States
 within a framework of COMCEC
 Strategy, Working Groups and
 Project Funding and notably in
 raising awareness of TPS/OIC in
 the field of trade facilitation and
 encourage Sudan to be more
 active in COMCEC activities.

He concluded that for the suc--
 cessful implementation of the
System, some internal measu--
res are also required to be un--
dertaken by the Member Coun--

 tries such as; printing TPS-OIC

 Certificate of Origin documents,
conveying specimen impres--
sions of stamps to the Trade Ne--

 gotiating Committee Secretariat
 and completing the necessary
internal legislative and adminis--
trative measures.

 The Representative of ICCIA
 read out the message of H.E The
 President of ICCIA and thanked
ICDT for their initiative in orga--
 nizing the workshop and Sudan
 for hosting it. He highlighted
 the role of ICCIA in promoting
 the significance of TPS/OIC in
 strengthening the commercial
 cooperation and emphasized
 the role of private sector in the
assisting expediting the opera--
 tionalization of TPS/OIC as well
as contribution of all stakehol--
ders in realizing its objectives.

 The Director General of ICDT
raised the importance of TPS/
 OIC in facilitating intra-OIC Trade
 and its impact on OIC Foreign
 trade and encouraged Sudan
 to speed up the ratification of
 TPS/OIC and its protocols and
 benefit from offers of the other
participating countries.

 After delivering statements,
ICDT, COMCEC, ICCIs and Mi--
 nistry of Trade and Industry of
 Sudan made presentations on
the following topics:

 - Presentation of the Ten-Year
Programme of Action (2016-
2025) of the Organization of Isla--
 mic Cooperation for enhancing
intra-OIC trade;
 - Presentation on the Trade
 Cooperation and TPS-OIC in

the COMCEC Strategy;
 - Presentation on the Current
 Status of the TPS-OIC: Basic
 Features of the System and the
Way Forward;

 - Presentation of the Framework
Agreement on the Trade Prefe--

 rential System among the OIC
 Member States (TPS/OIC);
- Provisions of the TPS/OIC;
- Structures and the negotia--
tions methods;

 - Presentation of the outcomes
of the First Round of Trade Ne--
gotiations;

 - Presentation on the Protocol
 on the Preferential Tariff Scheme
For TPS-OIC (PRETAS);

 - Presentation on the Protocol of
the Rules of Origin of the TPS/
OIC;

 - Economic integration, Legal
impact of the TPS the WTO pro--

 visions and RTAs /OIC;
- Impact of the TPS/OIC on Su--
dan Foreign Trade;

 - Presentation of the procedures
 of the accession of Sudan to the
 TPS/OIC Agreement and WTO;
Membership procedures to TPS/

 OIC and technical instruments;
 Technical assistance of ICDT
and IDB in the operationaliza--

 tion of the TPS/OIC Agreement
and WTO Issues.

 All participants mentioned the
 importance of the workshop
 which allow them to understand
 TPS/OIC and its protocols and
 its role to enhancing intra-OIC
 Trade with Sudan and its private
 sector.

To be continued
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  lIST Of THE mEmBER STATES wHICH HAvE SIgnED AnD/OR  RATIfIED THE TRADE pREfEREnTIAl AgREEmEnTS AmOng
   THE OIC mEmBER STATES AnD ITS pROTOCOlS (AS Of ApRIl 2018)

 DOCUMENTS
 SUBMITTED OF LIST

OF CONCESSIONS

RUES OF ORIGINPRETASTPS/OICAgreements

RatifiedSignedRatifiedSignedRatifiedSignedCountries

*******Bahrain

*******Bangladesh

***Benin

**Brunei Darussalam

***Burkina Faso

****Cameroon

*Chad

***Comoros

***Côte d’Ivoire

****Djibouti

***Egypt

**Gabon

******The Gambia

****Guinea

***Guinea Bissau

****Indonesia

*******Iran

**Iraq

*******Jordan

*******Kuwait

**Lebanon

**Libya

*******Malaysia

**Maldives

*****Mauritania

*******Morocco

***Niger

***Nigeria

*******Oman

*******Pakistan

******Palestine

*******Qatar

*******Saudi Arabia

**Senegal

***Sierra Leone

******Somalia

***Sudan

*******Syria

****Tunisia

*******Turkey

*******UAE

**Uganda

14173218333242TOTAL

Source: COMCEC, OIC GS, ICDT
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املصدر: الكومسيك، األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي، املركز اإلسالمي لتنمية التجارة

اإلتفاقية اإلطار حول نظام األفضليات االتفاقيات
التجارية ملنظمة التعاون اإلسامي

تقدميقواعد املنشأبريتاس
الوثائق

مصادق عليهاموقعةمصادق عليهاموقعةمصادق عليهاموقعةالبلدان

*******البحرين

*******بنغالديش

***بوركينا فاسو

**بروناي دار السالم

***بنني

***الكامرون

***القمر االحتادية

***كوت ديفوار

****جيبوتي

***مصر

*******اإلمارات العربية املتحدة

**الغابون

******غامبيا

****غينيا

***غينيا بيساو

****إندونسيا

**العراق

*******إيران

*******األردن

*******الكويت

**لبنان

**ليبيا

*******ماليزيا

**مالديف

*******املغرب

*****موريتانيا

**النيجر

***نيجريا

*******عمان

**أوغندا

*******باكستان

******فلسطني

*******قطر  

*******العربية السعودية  

**السنغال

***سيراليون  

******الصومال  

***السودان

*******سوريا  

*تشاد  

****تونس  

*******تركيا

42323318321714اجملموع

الئحة البلدان التي وقعت و / أو صادقت على االتفاقية اإلطار حول نظام األفضليات التجارية ملنظمة التعاون اإلسالمي 
والبروتوكولني املصاحبني لها  )أبريل 2018(   

املفاوضات التجارية البينية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
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ومنظمة  التجارية  األفضليات  نظام  إلى 
العملية  والطرق  العاملية  التجارة 

للتنفيذ؛

املركز  يقدمها  التي  الفنية  املساعدة   -
والبنك  التجارة  لتنمية  اإلسالمي 
نظام  تفعيل  في  للتنمية  اإلسالمي 
منظمة  قضايا  وإزاء  التجارية  األفضليات 

التجارة العاملية.

ورشة  أهمية  إلى  املشاركون  جميع  أشار 
على  االطالع  من  مكنتهم  التي  العمل 
التجارية  األفضليات  نظام  اتفاقية 
ودورها  لها  املصاحبني  والبروتوكولني 
جمهورية  مع  البينية  التجارة  تعزيز  في 

السودان والقطاع اخلاص.

التوصيات:
اتفق  مثمرة،  تفاعلية  مناقشات  بعد 

املشاركون على ما يلي:

نظام  على  املصادقة  إجراءات  تسريع   -
في  األعضاء  للدول  التجارية  األفضليات 
الهيئة  ودعوة  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
اخملتصة في وزارة الصناعة والتجارة التخاذ 

اخلطوات الالزمة على وجه السرعة قصد 
الوزراء  مجلس  موافقة  على  احلصول 

والبرملان في أقرب وقت ممكن؛

ألصحاب  الفنية  املساعدة  تقدمي   -
نظام  بشأن  السودانيني  املصلحة 
األعضاء  للدول  التجارية  األفضليات 
في  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في 
على  للمصادقة  النهائية  الصيغة  وضع 
لها  املصاحبني  والبروتوكولني  االتفاقية 
السلع  قائمة  الختيار  الفنية  والطرق 
جلمهورية  اجلمركي  للتفكيك  اخلاضعة 

السودان؛

ملواصلة  السودان  جمهورية  دعوة   -
استراتيجية  أدوات  من  االستفادة 
عمل  ومجموعات  الكومسيك 

الكومسيك ومتويل مشاريع الكومسيك؛

على  والصناعة  التجارة  وزارة  تشجيع   -
تنظمها  التي  األنشطة  في  املشاركة 
لتنمية  اإلسالمي  واملركز  الكومسيك 
للتجارة  اإلسالمية  والغرفة  التجارة 
البنك  ومجموعة  والزراعة  والصناعة 
أنشطة  مجال  في  للتنمية  اإلسالمي 

تسهيل التجارة؛

أخرى  وفعاليات  عمل  ورشات  تنظيم   -
وتشجيع  التجارة  تسهيل  مجال  في 

التجارة في جمهورية السودان؛

انضمام  بشأن  عمل  ورشات  عقد   -
العاملية  التجارة  منظمة  إلى  السودان 
وبروتوكول قواعد املنشأ املصاحب لنظام 

األفضليات التجارية؛

عملية  في  اخلاص  القطاع  إشراك   -
اخلاضعة  للسلع  إيجابية  قائمة  إعداد 
إلى  تقدميها  قصد  اجلمركي  للتفكيك 

جلنة املفاوضات التجارية؛

ملوافاة  السودانية  اجلمارك  هيئة  دعوة   -
لتنمية  اإلسالمي  واملركز  الكومسيك 
باخلطوط  املتعلقة  باألرقام  التجارة 
 %10 من  األقل  للسودان  التعريفية 
اخلاضعة  السلع  قائمة  اختيار  لتسهيل 
تقدميها  قصد  احملينة  اجلمركي  للتفكيك 

إلى جلنة املفاوضات التجارية.
شهادات  توزيع  مت  االجتماع،  ختام  وفي 

املشاركة على جميع املشاركني.

23

مقبرة رمسيس الثاني  - أبو سنبل
 إحدى الوجهات السياحية املفضلة بجمهورية مصر العربية
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االتفاقية اإلطار حول نظام األفضليات التجارية بني الدول األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي )اجلزء الرابع واألخير(

اإلسالمي  املركز  نظم   ،2015 سنة  خالل 
لتنمية التجارة ندوات متعددة حول نظام 
التعاون  ملنظمة  التجارية  األفضليات 
اإلسالمي. وقد مت التطرق إليها في العدد 
السابق من اجمللة وفيما يلي ما تبقى من 

الندوات:

»نظام  حول  إقليمية  عمل  ورشة 
األعضاء  للدول  التجارية  األفضليات 
والنظام  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في 
 18  -  17  ،« األطراف  متعدد  التجاري 
جمهورية   – اخلرطوم   ،2018 ديسمبر 

السودان

الدورة  عن  الصادر  القرار  تنفيذ  إطار  في 
الكومسيك  للجنة  والثالثني  الثانية 
لدول  التجارية  األفضليات  بنظام  املتعلق 
ذات  والقرارات  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
التجارة  وزراء  مجلس  عن  الصادرة  الصلة 
اخلارجية لدول منظمة التعاون اإلسالمي، 
بالتعريف  املتعلقة  منها  والسيما 
الدول  بني  التجارية  األفضليات  بنظام 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء 
املركز  نظم  له،  املصاحبني  والبروتوكولني 
اإلسالمي لتنمية التجارة ومكتب تنسيق 
للتجارة  اإلسالمية  والغرفة  الكومسيك 
وزارة  مع  بالتعاون  والزراعة  والصناعة 
السودان،  جلمهورية  والصناعة  التجارة 
ورشة عمل إقليمية حول نظام األفضليات 
منظمة  في  األعضاء  للدول  التجارية 
التعاون اإلسالمي والنظام التجاري متعدد 
ديسمبر   18-17 يومي  باخلرطوم  األطراف 

.2018

أطر  توعية  إلى  الورشة  هذه  تهدف 
بأهمية  السودان  من  املشاريع  وأصحاب 
التجارية  اتفاقية نظام األفضليات  تنفيذ 
التعاون  منظمة  في  األعضاء  للدول 

نقاش  فتح  مت  كما  ومزاياها.  اإلسالمي 
تفاعلي ساعد املشاركني على طرح بعض 
القضايا والتحديات التي واجهتها احلكومة 
السودانية في إمتام عملية املصادقة على 
والبروتوكولني  التجارية  األفضليات  نظام 

املصاحبني له )بريتاس وقواعد املنشأ(.

 60 من  أزيد  الورشة  هذه  في  شارك 
السودانيني  املسؤولني  من  مشاركا 
غرار  على  واخلاص  العام  القطاعني  من 
املالية  ووزارة  والتجارة،  الصناعة  وزارة 
الزراعة  ووزارة  االقتصادي،  والتخطيط 
ووزارة  احليوانية،  املوارد  ووزارة  والغابات، 
املواصفات  وهيئة  العدل،  ووزارة  املعادن، 
واحتاد  اجلمارك،  ومصلحة  السودانية، 
البحري،  امليناء  وهيئة  التجارية،  الغرف 
الوطنية  واألمانة  الصناعة،  غرف  واحتاد 
السودان،  في  العاملية  التجارة  ملنظمة 
والوكالة الوطنية للتأمني على الصادرات 
والتمويل، وهيئة املوانئ البحرية، وجمعية 
إلى  إضافة  اجلمركي،  التخليص  وكالء 
والغرفة  الكومسيك  تنسيق  مكتب 
والزراعة  والصناعة  للتجارة  اإلسالمية 

واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة.

املركز  من  ممثلو كل  قدم  املناسبة،  وبهذه 
والكومسيك  التجارة  لتنمية  اإلسالمي 
والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  والغرفة 
والصناعة  التجارة  ووزارة  والزراعة 
حول  عمل  ورقات  السودان  جلمهورية 

املواضيع التالية:

- برنامج العمل العشري ملنظمة التعاون 
لتنمية  اإلسالمي  واملركز  اإلسالمي 
البينية  التجارة  تعزيز  أجل  من  التجارة 
التعاون  منظمة  في  األعضاء  للدول 

اإلسالمي )2016-2025(؛
ونظام  التجاري  التعاون  برنامج   -

األفضليات التجارية في إطار استراتيجية 
الكومسيك؛

األفضليات  لنظام  احلالي  الوضع   -
منظمة  في  األعضاء  للدول  التجارية 
الرئيسية  اخلصائص  اإلسالمي:  التعاون 

للنظام وسبل املضي قدما؛

- تقدمي االتفاقية اإلطار لنظام األفضليات 
منظمة  في  األعضاء  الدول  بني  التجارية 

التعاون اإلسالمي؛

التجارية  األفضليات  نظام  مقتضيات   -
التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  بني 

اإلسالمي؛

املفاوضات؛  - بنية ومنهجية 

- تقدمي نتائج اجلولة األولى من املفاوضات 
التجارية؛

التفضيلية  التعريفة  خطة  بروتوكول   -
لنظام األفضليات التجارية للدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي )بريتاس(؛

املنشأ؛ بروتوكول قواعد  - تقدمي 

- مبادئ وأحكام منظمة التجارة العاملية 
القانونية  واآلثار  االقتصادية  والتكتالت 
لنظام األفضليات التجارية للدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي؛

للدول  التجارية  األفضليات  نظام  تأثير   -
اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء 
جلمهورية  اخلارجية  التجارة  على 

السودان؛

السودان  جمهورية  انضمام  إجراءات   -

22
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)يتبع(

اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  وعي  زيادة  أجل 
وتطوير قدراتها في مجاالت التجارة الدولية اخملتلفة التي تنظمها 

اتفاقيات منظمة التجارة العاملية:

ورشة عمل حـــول » آليات تسوية نزاعات التجارة واالستثمار 
 21-20 اإلسالمي«،  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  بني 

فبراير 2017، الدار البيضاء - اململكة املغربية
التعاون  منظمة  لهيئات  الصلة  ذات  القرارات  تنفيذ  إطار  في 
اإلسالمي وتقدمي املساعدة الفنية للدول األعضاء في مجال تنمية 
املبادالت التجارية، نظم املركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون 
مع املركز اإلسالمي الدولي للتحكيم واملصاحلة ورشة عمل حول 
» آليات تسوية نزاعات التجارة واالستثمار بني الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي«، وذلك يومي 20 و21 فبراير 2017 بالدار 

البيضاء اململكة املغربية. 

تهدف ورشة العمل إلى تطوير التعاون والتنسيق بني الدول األعضاء 
والتحكيم  املصاحلة  آليات  بشأن  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في 
لتسوية نزاعات التجارة واالستثمار، مع التركيز بصفة خاصة على 
مقترحات تفعيل وتطوير آليات املصاحلة والتحكيم التي تضمنتها 

االتفاقيات ذات الصلة ملنظمة التعاون اإلسالمي، ومن بينها:

الدول  بني  االستثمارات  وضمان  وحماية  تشجيع  اتفاقية   -
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛

بني  والتجاري  والفني  االقتصادي  للتعاون  العامة  االتفاقية   -
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛

الدول  بني  التجارية  األفضليات  نظام  بشأن  اإلطار  اتفاقية   -
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛

- بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية اخلاصة بنظام األفضليات 
التجارية فيما بني الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي؛

الدول  بني  التجارية  األفضليات  بنظام  اخلاصة  املنشأ  قواعد   -
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

شاركت الدول التالية في هذه الندوة: الكاميرون، تركيا، فلسطني 
واملغرب. كما شارك في هذه الورشة خبراء من املنظمات الوطنية 
والدولية التالية: غرفة التجارة الدولية باملغرب، الغرفة الفرنسية 
السلع  وتبادل  غرف  احتاد   ،)CFCIM( باملغرب  والصناعة  للتجارة 
 ،)ASMEX( للمصدرين  املغربية  اجلمعية   ،)TOBB( التركي 
التجاري  للقانون  املتحدة  األمم  جلنة  العاملية،  التجارة  منظمة 
الدولي )األونسيترال(، املركز اإلسالمي الدولي للتحكيم واملصاحلة 
)األونكتاد( واملركز  والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  )IICRA(، مؤمتر 

اإلسالمي لتنمية التجارة.

أبو ظبي 
باإلمارات
 العربية 
املتحدة 
وجهة 

سياحية 
بامتياز
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مشاركة املركز اإلسالمي لتنمية التجارة في
 - الرابع  - اجلزء  العاملية  التجارة  الوزارية ملنظمة   املؤمترات 

املصادقة على اتفاقية تسهيل التجارة:
دخلت اتفاقية تسهيل التجارة التي مت إبرامها في بالي في ديسمبر 
من  عليها  املصادقة  بعد   ،2017 22 فبراير  في  النفاذ  2013 حيز 
قبل ثلثي أعضاء منظمة التجارة العاملية. وقد كانت آخر الدول 
التي صادقت على اتفاقية تسهيل التجارة هي: ناميبيا، جيبوتي، 
بوركينافاسو  أوغندة،  الكويت،  بنني،  كوبا،  اجلديدة،  غينيا  بابوا 
والكاميرون )16 يناير 2019( ليصل بذلك إجمالي عدد الدول التي 
صادقت على االتفاقية 141 من بني 164 دولة عضو في منظمة 

التجارة العاملية.

من بني الدول األعضاء التي صادقت على اتفاقية تسهيل التجارة 
ميكن أن نذكر 34 من بني 141 دولة: ماليزيا، النيجر، توغو، باكستان، 
غويانا، كوت ديفوار، بروناي، مالي، تركيا، اإلمارات العربية املتحدة، 
السنغال،  أفغانستان،  السعودية،  العربية  كازاخستان،  ألبانيا، 
عمان،  نيجيريا،  موزمبيق،  قيرقيزيا،  الغابون،  بنغالديش،  البحرين، 
بنني،  جيبوتي،  اندونيسيا،  غامبيا،  قطر،  سيراليون،  األردن،  تشاد، 

الكويت، أوغندة، بوركينافاسو والكاميرون.

)أ(  وجتدر اإلشارة أن 114 دولة قد قامت بالفعل باإلشعار بالفئة 
من اتفاقية تسهيل التجارة من بينها 37 دولة عضو في منظمة 
التعاون اإلسالمي. كما قامت 76 دولة باإلشعار بالفئة )ب( و65 
التجارة  منظمة  بيانات  حسب  االتفاقية  من  )ج(  بالفئة  دولة 

العاملية في 4 مارس 2019. 

وقد قامت 20 دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي باإلشعار 
باكستان،  نيجيريا،  موزمبيق،  غويانا،  ألبانيا،  وهي:  )ب(  بالفئة 
ماليزيا،  مالي،  غامبيا،  بروناي،  البحرين،  بنغالديش،  أفغانستان، 
قرقيزيا  كازاخستان،  األردن،  إندونيسيا،  توغو،  سيراليون،  النيجر، 

واملغرب.

كما قامت 17 دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي باإلشعار 
باكستان،  نيجيريا،  موزمبيق،  غويانا،  ألبانيا،  وهي:  )ج(  بالفئة 
أفغانستان، بنغالديش، البحرين، غامبيا، مالي، النيجر، سيراليون، 

توغو، املغرب، األردن، كازاخستان وقرقيزيا.

التعاون اإلسالمي هي  أن 44 دولة عضو في منظمة  إلى  ونشير 
أعضاء في منظمة التجارة العاملية مع أفغانستان التي انضمت 
إليها في 29 يوليو 2016. كما توجد إحدى عشرة )11( دولة عضو 
منظمة  إلى  االنضمام  طور  في  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في 

التجارة العاملية.

ندوات  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  نظم  ذلك،  على  عالوة 
االقتصادي  التكامل  إدارة  مع  و2017   2015 سنتي  بني  للتوعية 
التجارة  اتفاقية تسهيل  التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية حول 
ملنظمة التجارة العاملية لتشجيع الدول األعضاء على املصادقة 
على هذه االتفاقية، واإلشعار بالفئات )أ( و)ب( و)ج( واملساهمة في 

تنمية جتارة دول منظمة التعاون اإلسالمي مع بقية العالم.

مسائل  مجال  في  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  أنشطة 
منظمة التجارة العاملية 

أجنز املركز اإلسالمي لتنمية التجارة العديد من األنشطة خلدمة 
املصالح االقتصادية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
املتعلقة مبسائل منظمة التجارة العاملية، والسيما تنفيذا للقرار 
املنعقدة  الكومسيك  للجنة  والثالثني  الثالثة  الدورة  عن  الصادر 
من  طلب  والذي  بإسطنبول   2017 نوفمبر   23-20 الفترة  خالل 
عمل  ورقة  »تقدمي  للتنمية  اإلسالمي  البنك  ومجموعة  املركز 
حولها  رأيه  إلبداء  للكومسيك  املقبل  االجتماع  على  وعرضها 
التجارة  وزراء  التنسيق بني  لزيادة  العملية  والتي تتعلق باخليارات 
في دول منظمة التعاون اإلسالمي بشأن تطورات املفاوضات اجلارية 
بخصوص  مواقفهم  وصياغة  العاملية  التجارة  منظمة  إطار  في 
املقترحة  اإلسالمي  التعاون  منظمة  لدول  األولوية  ذات  القضايا 
حاليا في منظمة التجارة العاملية«. وقد قام املركز بإعداد دراسة 
في منظمة  التجارة  وخبراء  املعنية  األطراف  مع  مناقشتها  متت 
التعاون اإلسالمي إلبداء مرئياتهم ومالحظاتهم حولها. وسيتم 
الكومسيك.  للجنة  والثالثني  الرابعة  الدورة  إلى  الدراسة  تقدمي 
وقد مت عقد اجتماع في جنيف يومي 19 و20 أكتوبر 2018 بالتعاون 
مرئيات  جلمع  بجنيف  اإلسالمي  التعاون  منظمة  مكتب  مع 

ومالحظات الدول األعضاء حول هذا املوضوع.

عالوة على ذلك، نظم املركز اإلسالمي لتنمية التجارة عدة ندوات 
التعاون اإلسالمي، بالشراكة  الدول األعضاء في منظمة  لفائدة 
مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة التجارة العاملية 
من  العاملية،  اجلمارك  ومنظمة  الدولي  التجارة  ومركز  واألونكتاد 
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املركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

شريككم في ميداني التجارة واإلستثمار
في الدول األعضاء في منظمة التعاون

اإلسالمي

    الهاتف: 0522314974 - الفاكس: 0522310110
icdt@icdt-oic.org :البريد اإللكتروني   

19

إكسبو 2020 دبي
20 أكتوبر 2020 - 10 أبريل 2021

منظمة التعاون اإلسالمي تشارك
 في معرض

إكسبو 2020 دبي

دبي  - دولة اإلمارات العربية املتحدة
 

 20 أكتوبر 2020 - 10 أبريل 2021
 

 :  املنظم حتت شعار 
العقول وصنع املستقبل« »تواصل 



 2019 جتاريس - العدد 160 - سبتمبر-أكتوبر  18

أجندة األنشطة املستقبلية للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة

2019

اإلجتماعات و ورشات العمل واملنتديات  املستقبلية املنظمة من قبل املركز اإلسالمي لتنمية التجارة

األنشطةاملكانالتاريخ ندوة حول استقراء برنامج عمل منظمة التعاون اإلساامي االقتصادي والتجاري واالحتفال بالذكرى اخلمسني إلنشاء الرباط12 ديسمبر 2019
املنظمة

ورشة عمل حول استعادة الدراسة حول محطات اللوجستيكالدار البيضاءديسمبر 2019

ندوة حول استعادة الدراسة حول محطات اللوجستيك بشمال إفريقياالدار البيضاءديسمبر 2019

منتدى األعمال إفريقيا-آسيا-ديسمبر 2019

التسوق اإللكتروني للمنتدى اإلسالمي االقتصادي العامليالدار البيضاء 2019

اجتماع ومعرض املشترين/ البائعني للجلود واملنتجات اجللديةاملغرب/ كوت ديفوار2019

االجتماع الثامن عشر للمستشاريني االقتصاديني لدى سفارات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الرباط15 يناير 2020
املعتمدة لدى الرباط

ورشة عمل تدريبية حول املفاوضات حول التجارة واخلدماتالدار البيضاء12-13 فبراير 2020

ورشة عمل حول التكامل اإلقليمي واالتفاقية اإلطار لنظام األفضليات التجارية للدول األعضاء في منظمة التعاون اسطبول27-28  فبراير 2020
اإلسالمي الناطقة باللغة اإلجنليزية

املعارض املستقبلية املنظمة من قبل املركز اإلسالمي لتنمية التجارة

األنشطةاملكانالتاريخ

28 نوفمبر - فاحت  ديسمبر 
2019

التعاون اإلسالمياسطنبول للدول األعضاء في منظمة  املنتجات احلالل  السابعة ملعرض   الدورة 

الدورة االستثنائية ملعرض السياحة واحلرف اليدوية والديكور الداخلي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالكويت18-23 ديسمبر 2019 

معرض جتاري حول مصايد األسماك واالقتصاد البحري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميداكانوفمبر 2020

األنشطة املستقبلية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

األنشطةاملكانالتاريخ

25 نوفمبر - 2 ديسمبر 
2019

االحتفال باذكرى اخلمسني إلنشاء منظمة التعاون اإلسالميجدة

ورشة عمل تدريبية حول خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي بشأن التكامل اإلقليميدكار2-3 ديسمبر  2019

اجتماع وزراء الشؤون اإلجتماعية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميإسطنبول7-9 ديسمبر 2019  

منتدى منظمة التعاون اإلسالمي لالستثمارإسطنبول9 -10 ديسمبر  2019

الدورة التاسعة واألربعون للجنة الدائمة للرقابة املالية ملنظمة التعاون اإلسالميجدة 10 -12 ديسمبر 2019  

الدورة اخلامسة واألربعون للجمعية السنوية العامة جمللس إدارة محافظي مجموعة البنك اإلسالمي للتنميةجدة4 - 5 أبريل 2020
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في إطار التعاون بني مركز التجارة الدولي )ITC-جنيف(، واملركز 
الفاعلني  بإبالغ  األخير  هذا  يتشرف  التجارة  لتنمية  اإلسالمي 
أنه  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء  للدول  االقتصاديني 
اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  التجارة  خريطة  على  احلصول  ميكن 
لتنمية  اإلسالمي  للمركز  اإللكتروني  املوقع  على  توجد  التي 

/http://icdt-oic.org :التجارة على الرابط التالي

تقدم خريطة التجارة ملنظمةالتعاون اإلسالمي مؤشرات تتعلق 
واألسواق  البديلة  واألسواق  الدولي  والطلب  الصادرات  بأداء 
والتصدير  االستيراد  شركات  دليل  إلى  باإلضافة  التنافسية 
بيانية  ورسوم  جداول  شكل  على  وذلك  العمومية،  والصفقات 

وخرائط.

لتزويد  متاحة  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  التجارة  خريطة  إن 
املهتمني بالبيانات اإلحصائية للدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي، وعليه من املمكن القيام بعمليات البحث عن أكثر من 

5300 منتوج من منتوجات النظام املنسق.

مفهوم السياحة احلديث »رؤية 2030« الذي تتبناه اململكة العربية 
السعودية يهتم باملنافع املتعددة للسياحة في اجلانب اإلقتصادي 

والثقافي والتراثي و اإلجتماعي و البيئي 
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قمة فرصة املناخ املنعقدة بأكرا 2019 

اإلفريقية  القمة  جتتمع  الثانية،  للمرة 
لفرص املناخ 2019 في أكرا بجمهورية غانا 
 ،2019 18 أكتوبر  16 و  بني  ما  الفترة  في 
حكومية  غير  جهة  ألف  استضافت  وقد 
تعمل على مكافحة تغير املناخ في القارة 
احمللية  القطاعات  ذلك  في  مبا  اإلفريقية، 
واإلقليمية والتجارية والنقابات واملنظمات 
غير احلكومية البيئية واملزارعني والشباب 

والباحثني وغيرهم. 
مشاركة  على  الضوء  القمة  سلطت 

اقتصاديات

واجلهات  غانا  جمهورية 
في  الفاعلة  اإلفريقية 
مجال مكافحة تغير املناخ، 
وقدمت  واسع.  نطاق  على 
أن  شأنها  من  مقترحات 
القطاعية  االئتالفات  تعزز 
اإلفريقية التي يستضيفها 
والتي  املناخ  ويدعمها تغير 
خرائط  رسم  على  ستؤثر 

إفريقيا لألعمال.

من  مبزيد  بالعمل  القمة  سمحت  وقد 
االستفاضة على خرائط الطرق القطاعية 
واملعلوماتية التي وضعت في يونيو 2018  
في  احملرز  التقدم  وتعزيز  أبيدجان  في 
بغية  إفريقيا،  أنحاء  جميع  في  أعمالها 
والصعوبات،  النجاحات  حتليل  تعميق 
وتعزيز جتميع اخلبرات واالبتكارات، واإلشارة 
إلى حلول على نطاق أكثر أهمية، باإلضافة 

من   2019 لالبتكار  آسيا  قمة  تنظيم  مت 
قبل معهد هونغ كونغ للبحوث العلمية 
والتكنولوجية التطبيقية، يوم 5 سبتمبر 
التي  الذكية  الشركة  لبناء  وذلك   ،2019
وصانعي  األعمال  ورواد  املبدعني  جمعت 
السياسات والقادة التجاريني والعلماء...، 
كيفية  حول  صريحة  مبناقشات  للقيام 
بناء الشركات التي تسخر إمكانات الذكاء 

االصطناعي.

فرصة  هذا  القمة  مؤمتر  كان  وقد 
ملا  أجوبة  وإبجاد  للتباحث  للمشاركني 
حلوال  تقدم  أن  آلسيا  ميكن  كيف  يلي: 
التحديات  ملواجهة  البيانات  إلى  تستند 
األمد؟  الطويلة  واالقتصادية  االجتماعية 
كيف ميكن للشركات أن تبقى قادرة على 
بشكل  البيانات  باستخدام  املنافسة 

قمة آسيا لالبتكار 2019

أكثر فعالية؟ كيف تستجيب احلكومات؟ 
تظل  أن  لضمان  عمله  ميكن  الذي  ما 
سليمة  البيانات  على  القائمة  اجملتمعات 
على  مزايا  ألسيا  هل  للجميع؟  وشاملة 

املناطق األخرى ؟

العالم  أثمن مورد في  البيانات  وقد كانت 
كونه  عليه،  بالتركيز  القمة  مؤمتر  قام 
مجتمعات  إلى  االنتقال  على  يساعد 
تستعمل التكنولوجيا الفائقة في مجال 
البيانات التي أحدثت ثورة تكنولوجية في 
مجال الرعاية الصحية والتعليم وأنظمة 
الطاقة والنقل وتغير طريقة عمل الناس 
املناخ  تغير  مخاطر  أن  غير  وعيشهم. 
تبقى ضخمة وينبغي للحكومات أن تنظر 
حتكم  التي  السياسات  أطر  في  بعناية 
الذي  الوقت  ففي  البيانات.  استخدام 

االجتماعي  األثر  فيه على  التركيز  ينصب 
واالقتصادي، فإن االنتقال إلى عالم حتركه 

البيانات له أيضا تداعيات جيوسياسية.

مت تنظيم قمة آسيا لالبتكار 
2019 من قبل معهد هونغ 

كونغ للبحوث العلمية 
والتكنولوجية التطبيقية، يوم 

5 سبتمبر 2019 ، وذلك لبناء 
الشركة الذكية التي جمعت 

املبدعني ورواد األعمال وصانعي 
السياسات والقادة التجاريني 

والعلماء وغيرهم، وذلك 
للقيام مبناقشات صريحة 

حول كيفية بناء الشركات 
التي تسخر إمكانات الذكاء 

االصطناعي.

‘‘

‘‘

املتاحة  الفرص  على  الضوء  تسليط  إلى 
العمل  عن  الناشئة  اجلديدة  للمبادرات 
اإلفريقية. ومن  القارة  في  باملناخ  املتعلق 
املشاركني،  بني  املبادالت  هذه  تعزيز  خالل 

وجهت القمة أعمالها بحزم نحو:

للجهات  املعلوماتية  التعبئة  حتفيز   •
أن  ينبغي  التي  احلكومية  غير  الفاعلة 
تعجل بتنفيذ التزامات تعهدت بها الدول 

في قمة كوب 21 ؛
اجلهات  بني  التعاون  ديناميات  تعزيز   •
الفاعلة غير احلكومية التي ال تزال تعمل 

مبعزل عن غيرها ؛
غير  الفاعلة  اجلهات  بني  حوار  إقامة   •
على  دولي  تأثير  لها  التي  احلكومية 
أكبر  بشكل  تركز  التي  الفاعلة  اجلهات 
على قضاياها احمللية في إفريقيا، من أجل 
السماح بالربط املالئم بني القضايا احمللية 

والقضايا العاملية.
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ألنها توزع في البلدان السبعة واخلمسني االعضاء 
لدى  إقباال  وجتد  االسالمي  التعاون  منظمة  في 
واكتساح  املتاحة  األعمال  أوساط  في  قرائها 
من  متكنكم  جتاريس  فإن  اجلديدة،  األسواق 
على  تنشر  التي  التجارية  الفرص  من  االستفادة 

أعمدة صفحاتها.

بني  للحوار  فضاء  جتاريس  من  جنعل  أن  نريد  ألننا 
تتجدد  وفرصة  االقتصادية  الفعاليات  مختلف 
باستمرار للبقاء حتت األضواء، نهيب بكم تسليم 
لتحتضن  جتاريس  جمللة  اإلشهارية  إعالناتكم 
وخدماتكم  منتجاتكم  وترويج  بإشهار  وتتكفل 
ومتطلبات  يتالءم  وبقدر  ممكن  نطاق  أوسع  على 

األسواق...

لذا كلنا ثقة ويقني بأن جتاريس تبقى دوما السند 
املتميز واملناسب للتعريف مبنتجاتكم لدى مختلف 
الفعاليات االقتصادية في العالم اإلسالمي الذي 
يشكل سوقا ملليار ونصف مستهلك، أليس هذا 

دافعا أيضا لالكتتاب في مجلة جتاريس؟

جتاريس

الوسيلة األجنع لترويج إعالناتكم اإلشهارية 
في البلدان اإلسالمية

للقيام باإلشهار واحلصول على مجلة 
جتاريس الرجاء تصفح موقع املركز على 

www.icdt-oic.org : الويب
لتنمية  باملركز اإلسالمي  اتصل   أو 

التجارة 
الهاتف :314974 522 00212

البريد اإللكتروني:  
 E-mail: icdt@icdt-oic.org
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نظرة على األحداث

اململكة املغربية حتتضن في أكتوبر 2019  الدورة الرابعة ل “لقاءات إفريقيا”
مبدينة الصخيرات

14

يومي  املغربية  اململكة  احتضنت 
الدورة   2019 أكتوبر   22 و    21

تظاهرة  في  إفريقيا  للقاءات  الرابعة 
محمد  مبركز  وذلك   ،)B2B ( لألعمال 
الصخيرات  في  للمؤمترات  السادس 
البيضاء  ر  الدا مدينتي  بني  تقع  التي 

لرباط.  ا و

 1000 800 و بني  ما  حضور  تسجيل  مت 
فرنسا  من  قدموا  القرار  صانعي 
للقاء  إفريقية  دولة   24 الى  باإلضافة 
بالتبادل  لالنتفاع  املغربية  الشركات 
وإرساء  بينهم  جتمع  لقاءات  وتنظيم 

بينهم.  جديدة  عمل  فرص 

امللتقى العربي الدولي للمستثمرين : 
العربي« للفائزين »جوائز املستثمر 

مقر  في    2019 سبتمبر   17 في  للمستثمرين  الدولي  العربي  املنتدى  عقد 
اليونسكو في باريس باجلمهورية الفرنسية في أعقاب مؤمتري دبي وعمان.

كان تنظيم هذا احلدث اعترافا بقيمة منتدى املستثمر العربي كمنصة دولية 
وحتقيق  العالم  إلى  العبور  عن  العربي  املستثمر  جائزة  األعضاء  جلميع  تنمح 
إجنازات التنمية املستدامة. وقد وزع املنتدى جائزة املستثمر العربي التي ركزت 
على األداء املتميز لألفراد والشركات في مجال االستثمار املستدام، والتي استندت 
إلى ستة فئات رئيسية: اإلبداع، وتاثير االستثمار، والتطبيقات اخلضراء، واجملتمع 
واحلوكمة واملساواة بني اجلنسني. حصل رجل األعمال السيد صالح كامل على 
»سعر املستثمر العربي« تكرميا ملسيرته التنموية املليئة باإلجنازات املستدامة 
على املستويني العربي والدولي. كما منحت هيئة احمللفني مؤسسة كليتكتيك 
»جائزة اإلبداع« البتكاراتها الصديقة للبيئة. وذهبت »جائزة التطبيقات اخلضراء« 
إلى مؤسسة معهد ؛ بينما شارك بنك التنمية الدولي ومؤسسة ايفربالست 
الرامية إلى تعزيز املعايير املصرفية.  »جائزة احلوكمة« جلهودهما  مناصفة في 
املساواة بني اجلنسني« جلهودها في مجال  »جائزة  اليانز  وقد منحت مجموعة 
متكني املرأة، فضال عن بلدية دبي التي حصلت على »جائزة املسؤولية اجملتمعية«، 

باإلضافة إلى مجمع دبي لالستثمار الذي منح » تأثير جائزة االستثمار «.
املناسبة  بهذه  للمستثمرين  الدولي  العربي  للمنتدى  العام  األمني  أكد  وقد 
املتميزة وطموحه  نخبه  ألننا جنحنا في جمع  لنا  »مصدر فخر  كان  املنتدى  أن 

للنجاح  مثاال  وضعوا  الذين  العرب،  مواطنينا  من 
في  املسؤولية  حتمل  في  تفوقوا  والذين  والتفوق 

مجتمعاتهم«. 

جلب  خالل  من  اجملتمع  اإلجنازات  هذه  ستخدم 
املعرفة عالية التقنية ودعوة املستثمرين الرئيسيني 
وذلك  العربية،  األسواق  لدخول  الدولية  والشركات 
للمشاركة في املشاريع القائمة والتنافس للحصول 

على فرص استثمارية واعدة.

وقد مت تنظيم ما يقارب ألفي موعد عمل 
املبتكرة  الويب  حلول  بأحد  باالستعانة 
التي تعمل على تسهيل تنظيم اللقاءات 

بني املشاركني.

لهذا  التظاهرة  هذه  برمجة  إعداد  مت  وقد 
اقتراح  مت  إذ  قطاعي،  منظور  من  العام 
حول:  مستديرة  وموائد  ندوات  تنظيم 
)البيئية(  املستدامة  واملدينة  الصحة 
والصناعة  بإفريقيا  التحتية  والبنى 
الصناعة  وأخيرا  والفالحة  الغذائية 

الرقمية.



 2019 جتاريس - العدد 160 - سبتمبر-أكتوبر 

أنشطة املركز

االجتماع التنسيقي اخلامس املنعقد في دبي، اإلمارات العربية 
املتحدة، 11 سبتمبر 2019

لتنمية  اإلسالمي  املركز  عام  مدير  احزاين،  احلسن  الدكتور  ترأس 
الذي  التعاون اإلسالمي  في هذا االجتماع  التجارة، وفد منظمة 
العربية  باإلمارات  دبي  في  2020 دبي  إكسبو  معرض  استضافه 
املتحدة يوم 11 سبتمبر 2019، لتقدمي آخر املستجدات املتعلقة 
الرابع،  التنسيقي  االجتماع  في  لها  املتطرق  اإلكسبو  بتنظيم 

ومناقشة مختلف اجلوانب املتعلقة باملعرض. 

وقد ألقى الدكتور احلسن احزاين الضوء على النتائج املنبثقة عن 
يومي 9 و 10  املنعقد في إسطنبول  الرابع  التنسيقي  االجتماع 
سبتمبر 2019 وعلى اإلجنازات الرئيسية التي قام بها املركز بهذا 
الصدد، بصفته املنسق بني منظمة التعاون اإلسالمي واملؤسسات 

إكسبو  معرض  ممثلو  قام  كما  للمعرض.  املنظمة  لها  التابعة 
2020 دبي بإطالع املشاركني على وثيقة اجلناح اخلاص باملنظمة، 
وعلى كل ما يتعلق مبشاركة منظمة التعاون اإلسالمي في هذا 

املعرض.

مشاركة املركز اإلسالمي لتنمية التجارة في اجلمعية العامة العاشرة 
الحتاد أمان املنعقدة مبسقط بسلطنة عمان

اجلمعية  في  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  شارك 
مسقط،  في  نظمت  التي  أمان  الحتاد  العاشرة  العامة 
من   ،2019 أكتوبر   2 و  سبتمبر   30 بني  ما  عمان،  بسلطنة 
السيد  معالي  رعاية  حتت  عمان«  »كريديت  شركة  قبل 
هيئة املنطقة  إدارة  مجلس  رئيس  اجلابري،  سعيد  بن  يحيى 
اإلسالمية  واملؤسسة  أمان  احتاد  مع  بالتعاون  االقتصادية، 

الصادرات. وائتمان  االستثمار  لتأمني 
 

تتعلق  موضوعات  األول  يومه  في  االجتماع  ناقش  وقد 
ضمان  وكاالت  عمل  أداء  من  وسبل التطوير  التأمني  بقضايا 
شهد اجتماع  كما  العربية واإلسالمية  الدول  االئتمان في 
اجمللس  وانتخاب أعضاء  أمان  الحتاد  التنفيذي  اجمللس 

.2021-2020 خالل  القادمة  للفترة  التنفيذي 

ونقل  أمان  الحتاد  اخلتامية  املالية  احلسابات  مت اعتماد  كما 
الكويت  الى  إسطنبول  من  القادمة  للفترة  العامة  األمانة 
وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية  مظلة املؤسسة  حتت 
تطور  حول  مرئية  وعروض  الى جلسات  إضافة  الصادرات. 
تنبؤات  و  الوطني لألعضاء  االئتمان  وضمان  الوكاالت  أعمال 
أداء وكاالت  عن  عرض  إلى  إضافة   ،2020 خالل  األعمال 

االحتاد.  في  الوطنية  الضمان 

وإعادة  تأمني  شركة  خمسني  من  أكثر  االجتماع  هذا  حضر 

التعاون  منظمة  في  األعضاء  للدول  التابعة  التأمني 
أحدث  مبناقشة  قاموا  دولية،  منظمات  جانب  إلى  اإلسالمي، 
التحديات  وحتديد  القطاع،  هذا  في  احلاصلة  التطورات 

املشترك.  االهتمام  ذات  اجملاالت  في  والفرص 
  

السنوية  بالذكرى  املناسبة  بهذه  االحتفال  كذلك  مت  وقد 
2009 مع إلقاء  العاشرة اخلاصة لالحتاد الذي مت تأسيسه في 

إنشائه.  منذ  األخير  هذا  أحرزه  الذي  التقدم  على  الضوء 

13

لتنمية  اإلسالمي  املركز  شارك 
العاشرة  العامة  اجلمعية  في  التجارة 

مسقط،  في  نظمت  التي  أمان  الحتاد 
 2 و  سبتمبر   30 بني  ما  عمان،  بسلطنة 
»كريديت  شركة  قبل  من   ،2019 أكتوبر 
يحيى  السيد  معالي  رعاية  حتت  عمان« 

إدارة  مجلس  رئيس  اجلابري،  سعيد  بن 
بالتعاون  االقتصادية،  هيئة املنطقة 
اإلسالمية  واملؤسسة  أمان  احتاد  مع 

الصادرات. وائتمان  االستثمار  لتأمني 

‘‘

‘‘



 2019 جتاريس - العدد 160 - سبتمبر-أكتوبر 

الدورة السابعة والثالثون جمللس إدارة املركز اإلسالمي لتنمية التجارة

12

أنشطة املركز

العادية  الدورة  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  عقد 
أكتوبر   17 و   16 يومي  إدارته  جمللس  والثالثون  السابعة 

البيضاء.  بالدار  شيراتون  فندق  في   2019

منظمة  في  األعضاء  الدول  من  املركز  إدارة  مجلس  يتالف 
وأفغانستان  املغربية  اململكة  التالية:  اإلسالمي  التعاون 
وتونس  وباكستان  ونيجيريا  والكويت  وغابون  ديفوار  وكوت 
والعشرين   الثامنة  الدورة  خالل  انتخابها  مت  والتي  وتركيا 
في  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  للمركز  العامة  للجمعية 
يناير   15 في  املنعقدة  السعودية،  العربية  باململكة  جدة 

.2019

املركز  أنشطة  تقرير  استعراض  على  الدورة  هذه  ركزت  وقد 
برنامج  واعتماد   ،2018 لعام  اخلتامية  احلسابات  وإقرار 
التفاهم  مذكرات  وكذلك   2021 لعام  وامليزانية  العمل 
التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  بني  إقامتها  سيتم  التي 

اجلدد. وشركاؤه 

املركز اإلسالمي لتنمية التجارة يشارك في االجتماعات التنسيقية 
للمؤسسات التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي للتحضير ملشاركة املنظمة 

في معرض إكسبو 2020 دبي  

االجتماع التنسيقي الرابع املنعقد في إسطنبول باجلمهورية 
التركية يومي 9 و 10 سبتمبر 2019

في اطار التحضير ملشاركة منظمة التعاون اإلسالمي في معرض 
اكسبو 2020 دبي، املزمع عقده في دبي في الفترة ما بني 20 أكتوبر 
التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  نظم   ،2021 أبريل   10 و   2020
و   9 يومي  اإلسالمية  والثقافة  والفنون  للتاريخ  البحوث  ومركز 
الرابع ملشاركة منظمة  التنسيقي  10 سبتمبر 2019، االجتماع 
إكسبو 2020 دبي في إسطنبول،  اإلسالمي في معرض  التعاون 
والفنون  للتاريخ  البحوث  مركز  مقر  في  التركية،  اجلمهورية 

والثقافة اإلسالمية. 
كان الهدف من االجتماع تقييم التقدم احملرز فيما يتعلق مبشاركة 

التصميم  مثل  اجملاالت  مختلف  في  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
واحملتوى ووثيقة العمل اخلاصة بجناح منظمة التعاون اإلسالمي، 
التعاون  ملنظمة  التابعة  املؤسسات  ستنظمها  التي  واألنشطة 
اإلسالمي على هامش اإلكسبو، فضال عن اجلوانب اللوجستية. 

وبهذه املناسبة، مت التأكيد على أهمية مشاركة منظمة التعاون 
اإلجنازات  إلبراز  كفرصة  2020 دبي  اكسبو  معرض  في  اإلسالمي 
الرئيسية التي تقوم بها منظمة التعاون اإلسالمي واملؤسسات 
التابعة لها في تقدمي الصورة احلقيقية لإلسالم ودعم االقتصاد 
بالثقافة  النهوض  في  منها  مساهمة  اإلسالميني  واحلضارة 

العاملية.

التصميم  بتقدمي  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  ممثل  قام  وقد 
اخلاصة  والوثيقة  اإلسالمي  التعاون  منظمة  جلناح  النهائي 
املؤسسات  ستنظمها  التي  األنشطة  وكذلك  املنظمة،  بجناح 
التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي على هامش املعرض. كما قام 
بهدف  بتصميمه  قام  الذي  اإللكتروني  املوقع  بتقدمي  املركز  ممثل 
استخدامه كمنصة ملعرض إكسبو 2020 دبي يستقبل األسئلة 

الفنية املتعلقة باملشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.
التعاون  منظمة  جناح  محتوى  حول  النظر  وجهات  تبادل  وبعد 
التي ستقام  اإلسالمي، قام املشاركون بعرض األنشطة اجلانبية 

خالل هذا املعرض.
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املعارض

الدورة السابعة ملعرض املنتجات احلالل ملنظمة التعاون اإلسالمي
– فاحت ديسمبر 2019 - 28 نوفمبر  - تركيا   اسطنبول 

الداخلي   والديكور  اليدوية  واحلرف  السياحة  ملعرض  االستثنائية  الدورة 
اإلسالمي التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  في 

2019 18 - 23 ديسمبر  الكويت،  دولة 

واملركز  الكويت  دولة  في  والصناعة  التجارة  وزارة  ستنظم 
الكويتية  الشركة  مع  بالتعاون  التجارة   لتنمية  اإلسالمي 
السياحة  ملعرض  االستثنائية  »الدورة  للمعارض  الدولية 
في  األعضاء  الدول  في  الداخلي  والديكور  اليدوية  واحلرف 
 23 و   18 بني  ما  الفترة  في  اإلسالمي«  التعاون  منظمة 
بالكويت  الدولية  املعارض  »أرض  على   2019 ديسمبر 

.»)KIF(

في  األعضاء  الدول  بني  التعاون  تعزيز  إلى  املعرض  هذا  يهدف 
منظمة التعاون اإلسالمي في مجال السياحة واحلرف اليدوية 
األعضاء  للدول  التاريخية  اآلثار  وتعزيز  الداخلي  والديكور 
القطاع.  هذا  في  االستثمار  وتشجيع  السياحية  واملواقع 
واحلرف  السياحة  قطاع  في  الفاعلني  احلدث  هذا  سيجلب 
اإلسالمي   التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  في  اليدوية 

اجملال. هذا  في  ولالستثمار  جتارية  فرص  عن  يبحثون  الذين 

تنظيمه  سيتم  الذي  احلالل  قطاع  في  معرض  أكبر  باعتباره 
احلالل  املعرض  فإن  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  مع  بالتعاون 
لفتح  استعداد  على  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  السابع 
 28 من  العالم  أنحاء  جميع  من  والزوار  للعارضني  أبوابه 
ومركز  معرض  في  وذلك   ،2019 ديسمبر،  فاحت   إلى  نوفمبر 
باسطنبول،  املعارض  لتنظيم  منطقة  أحدث  بأوراسيا،  الفن 

التركية.  باجلمهورية 

ملنظمة  احلالل  املنتجات  ملعرض  السابعة  الدورة  تنظم 
للمنتجات  العاملية  القمة  مع  بالتزامن  اإلسالمي  التعاون 
عرض  منطقة  وسيشكل  التركية،  اجلمهورية  برعاية  احلالل 
واالجتماعات  العمل  ورشات  من  جملموعة  مميزة  ومنصة  
 B2B للمشترين   جديد  برنامج  إلى  باإلضافة  والفعاليات 
احلالل.  بتجارة  يتعلق  فيما  محترفني  مندوبني  مبشاركة 
ينظم  سنوي  حدث  هو  احلالل  معرض  فإن  فقط،  وللتذكير 
املعايير  ومعهد  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  مع  بالتعاون 
واملقاييس للبلدان اإلسالمية، بدعم من وزارة التجارة وغيرها 

التركية.  اجلمهورية  في  العامة  واملؤسسات  الوزارات  من 

11
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املعرض واملنتدى العاملي اإلسالمي لألعمال التاسع املنعقد بكواال المبور مباليزيا

املعارض

نظم مركز األعمال الدولي اإلسالمي مباليزيا بالتعاون مع املركز 
اإلسالمي  العاملي  واملنتدى  املعرض  التجارة  لتنمية  اإلسالمي 
 2019 6 سبتمبر  4 و  التاسع في كواال المبور ما بني  لألعمال 

املستدام«. االقتصادي  النمو  »ريادة  شعار  حتت 

راجا،  اهلل  عبد  الدكتور  بن  طالب  محمد  السيد  من  كل  قام 
والسيد  مباليزيا  اإلسالمي  األعمال  ملركز  التنفيذي  الرئيس 
التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  عن  صال  بوكار  مامودو 

الدورة. لهذه  املنتديات  من  العديد  بتدشني 

و800 مندوب  و30 بلدا  300 شركة  أكثر من  احلدث  حضر هذا 
باملناسبة  أقيمت  300 جناح  أكثر من  إلى جانب  و50 متحدث 

و300 زائر قصدوا املعرض.
 

والدول  التعاون اإلسالمي  الدول األعضاء في منظمة  شاركت 
إندونيسيا  واملنتديات:  املعرض  في  التالية  اإلسالمية  غير 
وبروناي  والكويت  السعودية  العربية  واململكة  واألردن  وإيران 
وباكستان  وتركيا  املتحدة  العربية  واإلمارات  وقطر  والسنغال 
والصني  وغانا  وموريشيوس  سنغافورة  جانب  إلى  وماليزيا، 

واليابان. وتايالند  وفيتنام  وكوريا 

املناسبة،  بهذه  مختلفة  ومنتديات  أنشطة  تنظيم  مت  وقد 
بني  املشترك  واالقتصادي  التجاري  املنتدى  منها:  نذكر 
سبتمبر   4 يوم  املنعقد  وآسيا،  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
املنعقدين  اإلسالمي  العالم  وجواهر  مستديرة  ومائدة   ،2019
يومي 4 و 5 سبتمبر، واملعرض التجاري الدولي  املنعقد ما بني 

6 سبتمبر، وغيرها... 4 و 

وبعد تدشني املنتدى التجاري واالقتصادي املشترك بني منظمة 
التعاون اإلسالمي وآسيا املنظم يوم 4 سبتمبر 2019 من قبل 
اإلسالمي  األعمال  ومركز  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز 
مباليزيا، قام ممثل املركز اإلسالمي لتنمية التجارة بتقدمي ورقات 
واالستثمار،  التجارة  فرص  على  بعضها  ركزت  مختلفة  عمل 
األسيوية  البلدان  بني  احلواجز  إلى  أخرى  تطرقت  بينما 
والعربية، إلى جانب ورقة عمل أخرى بعنوان: »األثر املستقبلي 
األعضاء في منظمة  الدول  وجتارة  اقتصاديات  لبريكسيت على 
التعاون  منظمة  خلطة  تبعا  اإلجنازات  وأفاق  اإلسالمي  التعاون 

اإلسالمي 2025 واألهداف اإلجرائية لألهداف املستدامة«. 

مبناسبة  جناح  بإقامة  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  قام 
2019 الذي  اإلسالمي  العاملي  للمنتدى  التاسعة  الدورة  انعقاد 
األنشطة  على  تعرفوا  الذين  الزوار  من  كبيرا  عددا  استقبل 
التي يقوم بها املركز واخلدمات التي يقدمها. كما شارك املركز 
للعالم  النسائية  القمة  ومؤمتر  املستديرة  املائدة  محادثات  في 
تسليم  مت  وقد   .2019 سبتمبر   6 في  املنعقد   2019 اإلسالمي 
جائزة العالم اإلسالمي رانيا 2019 للقيادات النسائية في العالم 
والكويت  وقطر  املتحدة  اإلسالمي من ماليزيا واإلمارات العربية 

والهند.  وأذربيجان  وإيران 

اإلسالمي  الدولي  األعمال  مركز  نظم 
اإلسالمي  املركز  مع  بالتعاون  مباليزيا 

واملنتدى  املعرض  التجارة  لتنمية 
التاسع  لألعمال  العاملي  اإلسالمي 

6 سبتمبر  4 و  في كواال المبور ما بني 
النمو  »ريادة  2019 حتت شعار 

املستدام«. االقتصادي 

‘‘

‘‘
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واجهة الغالف

مترجم عن املصدر التالي :

 - A Study of International Transport
Corridors in OIC Member Countries«

 www.comcec.org

العقبات العديدة التي تعترض التجارة على طول ممرات النقل احملددة 
إلى إجراء حتليل شامل للمبادرات املمكنة لتسهيل حركة التجارة عبر 
احلدود. ويجري استعراض اتفاقيات تسهيل التجارة والنقل باعتبارها 
وسيلة أساسية للتصدي للحواجز غير املادية وارتفاع تكاليف النقل 
اعتمدت  وقد  اإلسالمي.  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  عبر 
العديد من االتفاقيات اإلقليمية لتسهيل التجارة في مناطق منظمة 
التجارة بني  ويتيح بعضها فرصا كبيرة لتحسني  التعاون اإلسالمي، 

الدول  األعضاء و بقية دول العالم.

البينية  التجارة  تعزيز  في  املتمثل  املعتمد  بالهدف  يتعلق  فيما  أما 
في الدول األعضاء في منظمة التعاون  اإلسالمي، فيمكن القول أنه 
قد أحرز  تقدما كبيرا في العقد األخير في منطقة منظمة التعاون 
تدابير  اآلن  املنظمة  في  األعضاء  الدول  غالبية  اتخذت  اإلسالمي. إذ 
لتحرير جتارتها اخلارجية وأبرمت عدة اتفاقيات، نذكر منها على سبيل 
اقتصاديات  قبل  من  املبرمة  واإلقليمية  الثنائية  االتفاقيات  املثال: 
في  اخلمسني  تفوق  والتي  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
العدد. ومن أبرز هذه االتفاقيات:  اتفاقية أغادير التي وقعتها تونس 
التجارة  اتفاقية منطقة  أوسع،  ،أو على نطاق  واألردن  واملغرب ومصر 
احلرة العربية الكبرى التي وقعتها جميع اقتصاديات الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا البالغ عددها ثمانية عشر دولة، أو االتفاقيات املبرمة 
إفريقيا جزءا  اخلليجي. وتعد  التعاون  األعضاء في مجلس  الدول  بني 
من نظام جتاري عاملي يخضع لقواعد منظمة التجارة العاملية، ولكنها 
تضم أيضا نحو  ثالثني اتفاقية للتجارة اإلقليمية،  وكثير منها يعتبر 
كل  ينتمي  إذ  النطاق،  واسعة  إقليمية  تكامل  مخططات  من  جزءا 

بلد إفريقي إلى أربعة اتفاقيات إقليمية. ولعل أجود مثال لالحتادات  
االقتصادية والنقدية النشطة في القارة هو االحتاد االقتصادي والنقدي 
لغرب إفريقيا أو اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )ايكواس(. وفي 
آسيا حيث أصبحت رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تضم ثالث دول 
أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وهي إندونيسيا وماليزيا وبرواني 
دار السالم، والتي أنشئت منذ 1992، تنفذ إجراءات هامة لتسهيل جتارة 
السلع األساسية واخلدمات على األخص، وكذلك تسهيل  االستثمار 
التعريفات  بشأن  بروتوكول  أيضا  وهناك  املنطقة.  أنحاء  جميع  في 
مشروع  وهو  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  نطاق  على  التفضيلية 
البروتوكول املتعلق بنظام التعريفات التفضيلية  اجلمركية املصاحب 
اإلسالمي.  التعاون  ملنظمة  التجارية  األفضليات  نظام  التفاقية 
يشمل هذا البروتوكول املنتجات الصناعية والزراعية على حد سواء. 
ويكون املعدل األساسي للتعريفات التي ستستخدم للتخفيض هو 
معدالت الدولة األكثر رعاية وقواعد منشأ املنتجات املؤهلة للمعاملة 
التفضيلية املرفقة بإطار اتفاقية نظام األفضليات التجارية ملنظمة 

التعاون اإلسالمي والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2010.

ويعتبر اعتماد وتنفيذ االتفاقيات الدولية التي حتكم نقل البضائع أمرا 
هاما أيضا من حيث تسهيل حركة البضائع عبر الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي. وتشمل مثال االتفاقيات املتعلقة بحركة 
السكك احلديدية، والنقل املائي الداخلي، والنقل اجلوي، وجتارة ما وراء 

البحار، والترانزيت الدولي، أو االتفاقيات اجلمركية اخملتلفة مثل اتفاقية 
كيوتو املعدلة بشأن مواءمة اإلجراءات اجلمركية

من الناحية االقتصادية، تتمثل 
وظيفة ممرات النقل في تعزيز 

التجارة الداخلية واخلارجية من 
خالل توفير خدمات نقل ولوجستية 

أكثر كفاءة وفعالية. وهكذا، ميكن 
تقسيمها إلى ثالث فئات: ممرات 

التجارة اخلارجية، والتي تستخدم 
في مجال الواردات والصادرات، وممرات 

التجارة احمللية، التي يعتمد عليها 
في توزيع البضائع داخليا، أو ممرات 

جتارة الترانزيت والتي تستخدم 
لنقل البضائع من البلدان األخرى. 
ونظرا ألهميتها االقتصادية، التي 

تتعدى مجرد تأثير البنية التحتية 
للنقل، أصبح تطوير ممرات النقل من 

األولويات لدى الدول، باإلضافة إلى 
وضع استراتيجيات تنموية متنوعة 
تتراوح بني العمل على الربط البيني 
و الزيادة في سعة الطريق  للوصول 

إلى األسواق.

 

‘‘

‘‘
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النقل واللوجستيك لتعزيز التجارة البينية
التعاون اإلسالمي  للدول األعضاء في منظمة 

بينما يركز النقل على حركة البضائع من مكان إلى آخر، فإن صناعة 
نقل  تشمل  ال  فهي  أوسع،   مجاال  تتضمن  اللوجستية  اخلدمات 
واملناولة  التخزين  كذلك  تشمل  بل  فحسب،  وتسليمها  البضائع 

والتعبئة والتغليف إلى غيرها من اجلوانب األخرى.

التنافسية  القدرة  تعزيز  في  الدولية  اللوجستية  اخلدمات  تساهم 
الرفع  على  وتعمل  بل  الصادرات،  وتسليم  اإلنتاج  عمليات  من  لكل 
من العمليات التجارية، األمر الذي يشجع بدوره االستثمار في حتسني 

خدمات النقل واخلدمات اللوجستية األخرى.

ومن الناحية االقتصادية، تتمثل وظيفة ممرات النقل في تعزيز التجارة 
أكثر  ولوجستية  نقل  خدمات  توفير  خالل  من  واخلارجية  الداخلية 
كفاءة وفعالية. وهكذا، ميكن تقسيمها إلى ثالث فئات: ممرات التجارة 
اخلارجية، والتي تستخدم في مجال الواردات والصادرات، وممرات التجارة 
جتارة  ممرات  أو  داخليا،  البضائع  توزيع  في  عليها  يعتمد  التي  احمللية، 
األخرى. ونظرا  البلدان  من  البضائع  لنقل  تستخدم  والتي  الترانزيت 
ألهميتها االقتصادية، التي تتعدى مجرد تأثير البنية التحتية للنقل، 
أصبح تطوير ممرات النقل من األولويات لدى الدول، باإلضافة إلى وضع 
البيني  الربط  على  العمل  بني  تتراوح  متنوعة  تنموية  استراتيجيات 

والزيادة في سعة الطريق  للوصول إلى األسواق.

وفيما يتعلق مببادرات ممر النقل في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي، فإن هذه األخيرة تتمتع مبوارد اقتصادية مهمة، ال سيما في 
مجاالت الزراعة واألراضي والطاقة والتعدين واملوارد البشرية، وتشكل 
منطقة جتارية استراتيجية كبيرة ميكن تقسيمها إلى ثالث مجموعات 
إقليمية: البلدان اإلفريقية جنوب الصحراء، والبلدان األسيوية، وبلدان 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
 

ولتطوير ممرات النقل أهداف عديدة، غير أن الهدف الرئيسي يتمثل في 
تعزيز النمو االقتصادي من خالل حتسني القدرة التنافسية التجارية. 
ولذلك فإن حتليل األمناط التجارية البينية القائمة )الصادرات والواردات 
والعبور( وبني الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وبقية دول 

العالم شرط مسبق لتحديد مبادرات ممر النقل وترتيب أولوياتها.

في  سريعة  بوتيرة  تنمو  املنظمة  في  البينية  التجارة  فتئت  وما 
التجارة في  إجمالي  املائة من  ومتثل حوالي 15 في  األخيرة  السنوات 
أو  ماليزيا  البلدان مثل  اإلسالمي. ولبعض  التعاون  منطقة منظمة 
اندونيسيا أو تركيا أهمية أكبر في هذه التدفقات التجارية البينية، 
وهي املصدر الرئيسي في املنطقة. فبعض البلدان مثل الصومال أو 
سوريا لها بدورها نصيب كبير جدا من التجارة البينية بسبب السياق 

واجهة الغالف

لديها  البلدان  بعض  فإن  ذلك،  من  النقيض  احملدد. وعلى  االقتصادي 
منظمة  في  األعضاء  الدول  إلى  الصادرات  من  منخفض  مستوى 
ككل،   إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة  اإلسالمي  التعاون 
ويبدو أن هدف منظمة التعاون اإلسالمي املتمثل في الوصول إلى 20 
في املائة من مجموع التجارة في 2020 هو حتقيق منو كبير في التجارة 
البينية للمنظمة منذ 2005. ويوفر التحليل التجاري أدوات عظيمة 
اإلمكانات  من  واالستفادة  التجارية  التدفقات  خرائط  ورسم  لفهم 

التجارية من منظور تطوير ممرات النقل ذات األولوية.

اليوم  تشغل  التي  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  إن 
مركزا مهيمنا على  التجارة الدولية والتجارية البينية للدول األعضاء 
في املنظمة هي تلك التي توفر لها هياكل أساسية متطورة ومكيفة 
ولوجستيات جتارية تشمل جميع العمليات املتصلة بالطرق أو النقل 
- تسمى  اجلوي  النقل  احلديدية وحتى  السكك  أو  النهري  أو  البحري 
اللوجستيات  عن  والتوزيع( - فضال  )العرض  اخلارجية  باللوجستيات 
وجتهيز  اإلنتاج،  وتخطيط  اخملزون،  )إدارة  اإلنتاج  مجاالت  في  الداخلية 

الطلبات، والتعبئة والتغليف، واملناولة(.
 

كما طورت بعض الدول )ماليزيا وإندونيسيا وتركيا وبعض بلدان مجلس 
التعاون اخلليجي( اللوجستيات العكسية املرتبطة بجميع العمليات 
التي تدير عمليات العودة. وفي الواقع، تشهد اللوجستيات في الوقت 
احلاضر تطورا ملحوظا في عدد كبير من  الدول األعضاء في املنظمة، 
مع بناء منصات لوجستية مجهزة )مثل جبل علي في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وطنجة ميد في اململكة املغربية، أو في جيبوتي، أو في 
بعض مناطق التجارة احلرة أو موانئ الدول األعضاء في املنظمة(. وهذا 
يصبح ضرورة عندما يتعلق األمر مبواجهة العوملة واملتطلبات اجلديدة 
للسوق. وبناء علي ذلك، ينبغي للدول األعضاء أن تستثمر أكثر في 
حتسني سلسلة اللوجستيات اخلاصة بها لضمان القدرة التنافسية 
ملنتجاتها، مع احترام متطلبات العمالء  من منتجات ذات نوعية جيدة، 
وتدعو  ذلك،  إلى  وما  السعر،  نسبة  وجودة  لإلمداد،  النهائي  واملوعد 
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أنشطة منـظمة التعاون اإلسالمي

ومضمونا،  شكال  وإثرائه  واألسرة  الزواج  مؤسسة  لتمكني 
التحضيري  املوظفني  كبار  اجتماع  على  املشروع  لعرض  متهيدا 
تركيا  في  عقده  املزمع  االجتماعية  للتنمية  الوزاري  لالجتماع 
شهر نوفمبر القادم ملراجعته قبل عرضه على االجتماع الوزاري 

لالعتماد.

تواجه  التي  التحديات  حجم  إلى  العام  األمني  معالي  ونبه 
في  األعضاء  الدول  من  العديد  في  واألسرة  الزواج  مؤسسة 
البطالة  وتفاقم  الطالق،  معدالت  ارتفاع  وخاصة  املنظمة 
بسبب  والنزوح  اخملتلفة،  بأشكاله  األسري  والعنف  والفقر، 

ومرتكزاتها،  األسرة  مفهوم  وزعزعة  واالضطرابات،  احلروب 
والعوملة. اإلعالم  وتأثير 

مشروع  مستفيض،  وبشكل  يومني،  خالل  االجتماع  ناقش  وقد 
استراتيجية املنظمة لتمكني مؤسسة الزواج واألسرة واحلفاظ 
كل  قبل  من  بتقدمي  وذلك  اإلسالمي،  العالم  في  قيمها  على 
واملنظمة  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  العامة  األمانة  من 
ومركز  )اإليسيسكو(،  والعلوم  والثقافة  للتربية  اإلسالمية 
للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث 

مباليزيا. العاملية  اإلسالمية  واجلامعة  اإلسالمية، 

منظمة التعاون اإلسالمي

دولة  إذ تضم في عضويتها سبعا وخمسني  املتحدة،  األمم  دولية بعد  ثاني أكبر منظمة حكومية  التعاون اإلسالمي  تعد منظمة 
للسلم  دعما  عنها  والتعبير  وتسعى حلماية مصاحله  اإلسالمي،  للعالم  اجلماعي  الصوت  املنظمة  قارات. ومتثل  أربع  على  موزعة 

واالنسجام الدوليني وتعزيزا للعالقات بني مختلف شعوب العالم.

وقد أنشئت املنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت في الرباط باململكة املغربية في 12 من رجب  1398 هجرية )املوافق 
25 من سبتمبر 1969 ميالدية( ردا على جرمية إحراق املسجد األقصى في القدس احملتلة.

عقد في عام 1970 أول مؤمتر إسالمي لوزراء اخلارجية في جدة باململكة العربية السعودية، وقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها جدة 
ويرأسها أمني عام للمنظمة. ويعتبر الدكتور يوسف بن أحمد العثيمني األمني العام للمنظمة احلادي عشر، إذ تولى هذا املنصب في 

نوفمبر 2016.

وجرى اعتماد ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي في الدورة الثالثة للمؤمتر اإلسالمي لوزراء اخلارجية في عام 1972. ووضع امليثاق أهداف 
املنظمة ومبادئها وغاياتها األساسية املتمثلة في تعزيز التضامن والتعاون بني الدول األعضاء. وارتفع عدد األعضاء خالل ما يزيد عن 
أربعة عقود بعد إنشاء املنظمة من ثالثني دولة، وهو عدد األعضاء املؤسسني، ليبلغ سبعا وخمسني دولة عضوا في الوقت احلالي. ومت 
تعديل ميثاق املنظمة الحقا ملواكبة التطورات العاملية، فكان اعتماد امليثاق احلالي خالل القمة اإلسالمية احلادية عشرة التي عقدت 
في دكار، عاصمة السنغال عام 2008 ليكون امليثاق اجلديد عماد العمل اإلسالمي املستقبلي مبا يتوافق مع متطلبات القرن احلادي 

والعشرين.

وتنفرد املنظمة بشرف كونها جامعة كلمة األمة وممثلة املسلمني وتناصر القضايا التي تهم ما يزيد على مليار ونصف املليار مسلم 
في مختلف أنحاء العالم. وترتبط املنظمة بعالقات تشاور وتعاون مع األمم املتحدة وغيرها من املنظمات احلكومية الدولية بهدف 
حماية املصالح احليوية للمسلمني، والعمل على تسوية النزاعات والصراعات التي تكون الدول األعضاء طرفا فيها. واتخذت املنظمة 
خطوات عديدة للدفاع عن القيم احلقيقية لإلسالم واملسلمني وتصحيح  املفاهيم والتصورات اخلاطئة، كما ساهمت بفاعلية في 

مواجهة ممارسات التمييز ضد املسلمني بجميع صورها. 
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البيئة  لوزراء  الثامن  اإلسالمي  املؤمتر  أشغال  بالرباط  انطلقت 
الرعاية  حتت   ،-  2019 أكتوبر  وثالث  ثاني   - يومني  مدى  على 
شعار  حتت  السادس،  محمد  امللك  اجلاللة  لصاحب  السامية 
والتنمية  البيئة  حماية  في  والدينية  الثقافية  العوامل  »دور 
الدول  جهود  بدعم  الكفيلة  الوسائل  لتدارس  املستدامة«. 
التحديات  ملواجهة  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء 
املناخية،  التغيرات  عن  الناجتة  املضاعفات  ذلك  في  مبا  البيئية، 

وذلك تعزيزا للعمل اإلسالمي البيئي املشترك.
التعاون  ملنظمة  العام  األمني  معالي  أكد  املناسبة،  وبهذه 
التي  األهمية  العثيمني،  أحمد   بن  يوسف  الدكتور  اإلسالمي، 
اإلسالمية،  املبادئ  من  جزءا  باعتبارها  البيئة،  حماية  تكتسيها 

6

انعقاد املؤمتر اإلسالمي الثامن لوزراء البيئة بالرباط

وكذلك بالنظر لكون بلدان العالم اإلسالمي أكثر تأثرا بالتغيرات 
املناخية. وشدد على أن الدول األعضاء في املنظمة مدعوة إلى 
والتنموية،  البيئية  للتحديات  للتصدي  متكامل  نهج  اعتماد 
البعد  وإدماج  البيئية  التشريعات  على  باألساس  التركيز  عبر 
البيئي في املشاريع التنموية، فضال عن تعزيز القدرات البشرية 

واملؤسساتية في هذا اجملال. 

التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  في  البيئة  وزراء  ناقش  وقد 
اإلسالمي مشروع إنشاء شبكة العالم اإلسالمي للعمل البيئي 
العوامل  دور  تفعيل  استراتيجية  املستدامة، ومشروع  والتنمية 
الثقافية والدينية في حماية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة 
تعزيز  بشأن  توجيهية  وثيقة  ومشروع  اإلسالمي،  العالم  في 
التنمية  وحتقيق  البيئة  حماية  في  املدني  واجملتمع  الشباب  دور 

املستدامة.

العربية  اململكة  جائزة  تسليم  االفتتاحية  اجللسة  عرفت  وقد 
-2018 دورة  اإلسالمي،  العالم  في  البيئية  لإلدارة  السعودية 

الثالث  املركز  على  املغربية  اململكة  فيها  حصلت  والتي   ،2019
مناصفة في فرع البحوث البيئية، والتي كانت من نصيب السيد 
»فقه  في موضوع  الدكتوراة  احلاصل على  البوعزاوي،  مصطفى 
نوازل  من خالل  الشرعية  املقاصد  في ضوء  البيئة  على  احلفاظ 

الغرب اإلسالمي«.

أنشطة منـظمة التعاون اإلسالمي

بدء مناقشة استراتيجية متكني مؤسسة الزواج واألسرة 
بالدول  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

العضوية  مفتوح  احلكوميني  اخلبراء  فريق  اجتماع  أعمال  بدأت 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  استراتيجية  مشروع  ملناقشة 
وذلك  اإلسالمي،  العالم  في  واألسرة  الزواج  مؤسسة  لتمكني 
للقرار  تنفيذا   ،2019 الفاحت من أكتوبر  املنظمة بجدة  في  مبقر 
متكني  مجال  في  املنظمة  استراتيجية  إعداد  بشأن  الوزاري 
العالم  في  قيمها  على  واحلفاظ  واألسرة  الزواج  مؤسسة 

اإلسالمي.

التعاون  ملنظمة  العام  األمني  معالي  قال  املناسبة  وبهذه 
بكر،  سمير  السفير  باإلنابة  ألقاها  التي  كلمته  في  اإلسالمي 
هدف  أن  والقدس،  فلسطني  لشؤون  املساعد  العام  األمني 
املنظمة  استراتيجية  مشروع  مناقشة  على  ينصب  االجتماع 
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فقد  التجارة،  مفهوم  تغير  األخيرة،  السنوات  في 
زيادة  واخلدمات  للسلع  العاملية  التدفقات  عرفت 
متزايدا  عددا  ومكنت  املاضية  العقود  في  كبيرة 
من البلدان من املشاركة في مجال التجارة. ويرجع 
ذلك إلى االنخفاض الكبير الذي طرأ على التكلفة 
إذ  املاضية.  العديدة  العقود  مدى  على  التجارية 
بل  فحسب،  واحلصص  التعريفات  تنخفض  لم 
التجارية  التكلفة  كبير،  وبشكل  انخفضت، 
املعلومات  وتكنولوجيا  بالنقل  املتعلقة  األخرى 
واالتصاالت، مما سمح لكثير من البلدان باالنضمام 
سالسل  بروز  ومع  العاملية.  القيمة  سالسل  إلى 
األخيرة، أصبحت  السنوات  املتعددة في  املعامالت 
التي  »اجلديدة«،  السياسية  التدابير  مختلف 
عن  عبارة  التقليدية،  التجارية  السياسة  جتاوزت 
عوامل جتارية ذات أهمية كبرى تتمثل في احلواجز 
املطلوبة  الكفاءة  وجود  عدم  وفي  االستثمارية، 
التي  العقبات  في  أو  الشغل،  بسوق  يتعلق  فيما 
أساسية  عقبات  تبقى  وكلها  االبتكار،  تعترض 
داخل  التجارية  والعمليات  اإلنتاج  يواجهها 

سالسل القيمة العاملية.

العاملية  الشحن  شبكات  في  البلدان  إدماج  إن 
يعكس قدراتها على املشاركة في مجال  التجارة 
القيمة  سالسل  عن  فضال  العاملية،  البحرية 
عبر  تتم  العاملية  التجارة  معظم  أن  مبا  العاملية، 
البحري.  النقل  خالل  من  وذلك  والبحار،  احمليطات 
نوعية  منها  عدة،  بعوامل  اإلندماج  درجة  وتتحدد 
لدى  بالتجارة  املتعلقة  الساحلية  التحتية  البنية 
البنى  هذه  جناعة  تفاوت  إلى  وبالنظر  بلد.  كل 
تتباين  اإلندماج  درجة  فإن  البلدان،  بني  التحتية 
البلدان  من  مجموعة  اختالف  مع  يتماشى  بقدر 
املندمجة بطريقة غير متجانسة واملنافذ الفعالة 
ذات القدرات الكبيرة التي تعتبر محددات أساسية 
فيما يتعلق بقدرة البلدان ومنتجيها على اإلندماج 
للقيمة.  الرئيسية  السالسل  في  أعمق  بصورة 

مشاريع  سياق  في  كبيرة  أهمية  يكتسب  وهذا 
تقودها  التي  مثل  الطموحة  اإلقليمية  الربط 
الصني. وتهدف مشاريع ربط البنية التحتية عبر 
القارات، مثل املشروع التنموي األسيوي-اإلفريقي، 
الذي اقترحته اليابان والهند، إلى ربط بلدان احمليط 
يجعل  ما  وهذا  بآسيا.  وإفريقيا  بأوروبا  الهادئ 
مثل  األسيوية  الكمنويلث  في  األعضاء  الدول 
وباكستان وسنغافورة  وماليزيا  والهند  بنغالديش 
غانا  مثل  اإلفريقية  الكومنويلث  ودول  وسريالنكا 
طرق  على  تقع  إفريقيا،  وجنوب  وموريشيوس 
الشمالية  وأمريكا  آسيا  في  املزدحمة  الشحن 
وآسيا  األوسط  والشرق  وآسيا  وأوروبا  وآسيا 
وجنوب آسيا التي يخدمها أكبر عدد من خطوط 
اجلغرافية  باملناطق  املتعلقة  التجاري  الشحن 

البحرية التي تشمل آسيا وأوروبا وإفريقيا.

للبنية  الفعال  االستغالل  على  القدرة  وتعتمد 
التحتية البحرية اجلديدة وتوسيع نطاق املشاركة 
حاسم  بشكل  احليوية  االستثمار  سالسل  في 
على نوعية اللوجستيك املستعملة. وتشمل هذه 
املهام وظائف متعددة للتداول عبر احلدود، مبا في 
ذلك التي تؤثر تأثيرا كبيرا على قدرة املنتجني على 
املوانئ  كفاءة  العمليات  أولى  وتشمل  املنافسة. 
التخليص  التي يتم بها توفير  الوطنية والسرعة 

اجلمركي للبضائع املستوردة واملصدرة،

اإلنترنت بواسطة  الرقمية عبر  االتصاالت  وتعمل 
البحر.  سطح  حتت  البصرية  األلياف  كابالت 
جميع  في  الرقمنة  مستوى  أن  من  الرغم  وعلى 
الفجوة  فإن  باستمرار،  يتحسن  العالم  أنحاء 
من  مراحل مختلفة  في  البلدان هي  بني  الرقمية 
إلى حتسني  أدى  مما  االتساع،  ومن  الرقمي  التحول 
االتصال  توفير  على  الساحلية  غير  البلدان  قدرة 
الدولي  االتصال  إلى  والوصول  العريض  بالنطاق 

التكلفة. املنخفض 

افتتاحية
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هو جهاز فرعي ملنظمة التعاون اإلسالمي مكلف بتنشيط املبادالت التجارية 
واالستثمارات بني الدول األعضاء. وهو يهدف إلى:

، تشجيع وتنمية املبادالت التجارية املنتظمة بني الدول األعضاء ؛ 
، تنمية االستثمارات الرامية لتشجيع املبادالت التجارية ؛

إلى  للنفاذ  السبل  ومتهيد  األعضاء  الدول  إنتاج  من  الرفع  في  املساهمة   ،
األسواق اخلارجية ؛

، العمل على جمع وترويج املعلومات التجارية؛
، مساعدة الدول األعضاء في ميدان التنشيط التجاري واملفاوضات التجارية العاملية ؛ 

، مساعدة املؤسسات ومختلف الفعاليات االقتصادية. 

محاور أنشطة املركز

التنشيط التجاري
، تشجيع االتصاالت بني رجال األعمال في الدول األعضاء ؛

، العمل على ترويج إنتاج الدول األعضاء خاصة عن طريق إقامة املعارض اإلسالمية الدورية وتنظيم األروقة 
واملعارض املتخصصة؛

، مساعدة الدول األعضاء في إنشاء وتنظيم مراكز تنمية الصادرات ؛
، تقدمي االستشارات واخلبرات للدول األعضاء في ميدان التنشيط التجاري.

التجاري اإلعالم 
؛ ، جمع ونشر املعلومات التجارية 

؛ التجارية ومباشرتها عن بعد  ، تنمية قواعد املعطيات 
التوثيق وشبكات اإلعالم التجاري. الدول األعضاء على إنشاء وتنظيم مراكز  ، مساعدة 

االستثمارات تنمية 
؛ التعاون اإلسالمي  البينية داخل منظمة  ، تشجيع االستثمارات 

؛ ، تنشيط االستثمارات األجنبية في الدول األعضاء وفي منظمة التعاون اإلسالمي 
؛ ، تشجيع الشراكة بني الفعاليات االقتصادية في الدول األعضاء 

، تقدمي خدمات االستشارات واخلبرات للدول األعضاء في ميدان تنشيط االستثمارات خاصة املوجهة للتصدير.

البحوث والدراسات
، نشر التقرير السنوي حول التجارة اإلسالمية البينية ؛

، القيام بالدراسات القطاعية املتعلقة باملنتجات واألسواق ؛
، بحث الوسائل والطرق الكفيلة باحلد من العراقيل أمام منو املبادالت التجارية بني الدول األعضاء.

التدريب
، تنظيم الندوات والدورات التدريبية ؛

، مساعدة الدول األعضاء على تكوين نخبة من اخلبراء في شتى مجاالت التنمية التجارية.

املفاوضات التجارية
، مساعدة الدول األعضاء في املفاوضات التجارية ؛

، تهييئ وتنظيم املفاوضات التجارية بني الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

املركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
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