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األولاالجتماعتقرير

التجاريةاألفضلياتنظامإلشاءالتجاريةالمفاوضاتللجنة

اإل~تمرالمنلمنظمةاأل~ءالبلدانبينفيما

)2004إبريل/نيسان9ه6,تركيا(أنطاليا/





باالنجليزية.األصلن

االولاكا~حلحرير

الحجاويةاألفضلياتنظامإلنشاءالتجاريةالمفاوضاتللجنة

اإلسلثميتمرالمنلمنظمةاألمحضامالدولبينفيما

)2..4إبريل/نيسان9-6ءتركيا(أنطانيا/

الفترةفيأنطالمافيالتركيهالحكومةامنضافتهالذيريةالنجاالمفاوضاتللجنةاألولاالجتماعأنشأا-
البلدانبينالتجاريةلملنفضلياتنظامأ-اإلطاراثفاشيةبموجب-2»>4أبرمل/نيسان9-6من

اإلسلثمي.ائمؤتمرمنغمةفياآلعضاء

اتفاقيأعلىصادفتوالننياإلسلثمىتمرالمنمنظمأفىاألعضاءللدولمنمثلوناالجتماعوحضر~2
المشنة:فياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالمعنيةاإلطار

العظهناالشتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية-
اإلسلثميةباكستانجمهورية-
السنغالجمهورية-

توسجمهورية-
التركيةالجمهورية-
أوغنداجمهورية-

اإلسلثميالمؤتمربمنظمةالتاليةاألعضاءالدولعنممثلونمراقببصفةاالجتماعفىوشاركه3
التجارية:األفضلياتنظامبإنثما،المعنيةاإلطاراتفاقيةعلىبعدتصادقلموالتى



ليةاالمتتااإلسلميةستانأفدوآل-

ألباياجمهورية-

السكداربروماى،-

(موقعة)فاسوبوركيا-

(موقعة)إدويمياجمهورية-

لم(موقعةالعراقبممورية-

الكويتدولة-

يامالين»

قطردولة»

ال(موقعةالسعوديةالعربيةالمملكة-

(موقعة)السودانجمهورية-

السوريةالعربيةالجمهورية-

المتحدةالعربيةاإلمارات-

f-المنخصصةالهيئاتوممثلومىاإلسكالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمشلواالجتماعحضركما

عنها:والمنبثقةللمنظمةالتابعةالتالية

التجارةلتنميةاإلسلثميالمركز-
اإلسلثميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثمركز-

للتنميةاإلسطمىالبنك-

)االعرفنفىركبنالمسافاسز(زد

االفتتاحيةالجلسة

الثخططبهنأزارهالووكلفانبعلوانلطفىاألسثاذسعادهبرئاسألفثثاحألاالالجلسأثمت0-

كأل.الثرمهبالجمهورالحكومة

ì-~ءكانكرنمؤثمرأعقابفيأنهخطابهفيعلوانلطفيالسدأشارالحكمالذكرمنآعاثثطوهو
فيفيالخكواثسناألطرافمنفداةالثجارمأالمفاوضاثأجواءمسودكانالذيبالثفاؤلالشعورفقد

إلنالثومنىفيحدثالذىاإلخفاقأنإلىسادثهوأشاروالنامية.المثقدمألزالدوبنالمواثق



رمةالنجامباتبالنزاالفساحزهادهإلىأدىهدالعالممةالجارعهالمندما~خلل~منإمجابهسجه
األفضلما~نظامإلننما،أنطالمافىفذنبنهاممالتيرمةالجاالمفاوضا~أنإلىمثسرااإلهلمه
المعاونمعزمزنحوذهبهفرصهممثلاإلسلثمىالمؤمميبمنظمهاألعضاءائدولبنفماالجارعه
المياإلهلسيهرمهالمجاالنجمعا~إلىسادمهتطرقكماممه.اإلسكالبلدانبمنالمجارهومحرمر
منالعامدوجودأنعلىكدأمنمىاإلسكممرالمنبمنظمهاألعضاءالدولداخكمؤخرأمكو~

نظامإلننما،حقمقةإضافأولكنهاعاثفأءممنلالالمنظمهأسرهداخلاإلهلمهرمهالمجاالرمبا~
األفضلالننسمعأنههانكوأضافالنقيقة.البلدانهذهبمنأوسعنطارعلىالجارعهاألفضلما~

نجاوزيمكناألعضاءالدولجانبمنووالخكاإلبداعىوالعملاإلهلصه»الجمعا~هذهداخل
رهضرواقنر-وقدالمختلفه.اإلهلبممهالمرمنبامذنحواخألالممدااللمزاما~عنمنشأالمىالمعاب

النبكا~مكومناجلمنالحوارببدءميا´(سكالمؤمميمنظمهإطارفياإلملسمهالمجموعا~فمام
المفاوضانلجنةدوراتإنهانكوأضافخبراته.منومسفمداالخرمنطرفكلمعلمكى

كلفهيعلممندربمنابأأمضأسنكونبىهفحسبالجمركهالحواجزمقللفيسهملنالجارعه
علوانالسبددنثءالنهامةوفىعمة.الفراإلهليمأالرمبامذبنالنسوعلىومشجعاالخرهمنمنا
رخكمنالتجا~بهالحواجزإرالةوالمبمابالب~ه»المعلقهالمسائلمعالعاملأهمهعلى

مناذمحسمنمنلبالجارهالمعلقهالتضامابعضأنمهساءأوضحوهدجاده.مجارمهمفاوضا~
رمأ.المجامفاقبا~لكالنعانىالطبقمنمجزأالجزءأأ~هدسثماراال

~)العرفنفيانعلولطفيالسدباننص(يرد

v-السفر/سعادهميآا´اسكنمرالمنلمنظمأالعاماألمنبلقزيز،الواحدعبدكورالدمعالىكلمهومك

األممنعبروفدفمصادمه.االللشئونمىا´إلسكنمرالمنلمنظمأالمساعدالعاماألمندمالوءفابكا

لثنعبهمراإلسكوالمركزءالكوسكنتسنومكتبتركيالحكومهوثقدمرهشكرهعنكلممهفىالعام
امفاقمهبموجباألولىالجارعأالمفاوضا~جولهمنظمفىهمهإسهاماثهدمواوالذمنالمجاره

مى.اإلسكنمرالمنبمنظمهاألعضاءالدولبنفمارمةالمجااألفضلما~نظامبإنشاءالمعنأاإلطار

الثنمألتحقمقنحواألحسهبالغأمرحوممهاإلسكالبلدانبمنالشجارهفىالثوسعأنإلىأشاركما
أمرمهاالنىبالمبادئمياإلسكنمرالمنلمنظمأالعاما´ألممنذكرومدلشعوبها.والرفاهأاالهصادمه

رمة.المجااألفضلماثنظامإلننما،النواهاإطثنفىإإراجهاثموالثيللكوسكالرابعأالدوره
فياألعضاءالدوليبنالشجارهمنعبهفإنالمفاوضاثمناألولىالجوألعقدمعأنهميادثهوأضاف

والثجارىاالثمصادىالثعاونلعزمزالمنظمهعملخطةفيورد~كما-اإلسلثميالمؤثمرمنظمأ

كبره.دفعبقوةمحظىسوف-األعضاءالدولبمن

)3المرفقفيبلقزيزالوا_عبدكتوراكميادةبياننص(ير.



دكسثانوجمهوربةءالكاسرونوجمهورمأالهاشميألدنمأاآلرالمملكأمنكلوفودرؤساءشاموثد«-1

كمامي.ا´امكنمرالمنعننممأفيممثلةجغرافمأمجموعاتثلثثعننابألكلهاثهمبإلقاءممأاإلسك

ائجلسةفيكلمنبسرابإلفاءالكو~و.وألمبأ»اإلسكإمرانمأجمهورمنكلوفدىونسماشام

ويبزا´.فليمبألالترنيب´نإعماا~أثناا،الرننألنعاونضرورةعلىالوفودرؤساءوأكداالفثثاحبة.

مناألولىالجولةثدشبنأهعبأعلىالضوءالوفودرؤساءألقىالصدد،هذاوفيثلسأ.9دا

الحكومةإلىالننهكيووجهو!مي»ا´إلسكصرالمنمنظمألفياألعضاءالدولبمنالثجارمأالمفاوضا~

رمة.التجاالمفاوضاثللجنأاألولجثماعلكاسثضافثهاعلىكثالثر

.الثلثكونوابهنبسالراننخاب

للجوألالمكتبهينأأ~ا>المشاركونانتخبفقدءالتجاريةالمفاوضاتللجنةالداخلىللنظامإعماال9-

التالي:النحوعلىالمفاوضاتمناألولى

.ا(ررورةأئجمهورية-

.إل~Iانإ~جمهورية0

ز~قجمهورية-

.زالا(سجمهورية-

وثيمماكبأالثربالجمهوريأالخارجيأالتجارةوزارهبوكاألالعامالمدمرمنجوثوفئاألسثاذانتخبوثد

المكثب.لهشة

األعمالولحةإلثرار

األمانة.منالمقتر-العملوبرنامبراألعمالجدولعلىاالجتماعوافقا~>

)4المرفقفياألعمالجدولنص(يرد



التجاريةالمفاوضاتلجنةأهانةمنالمقدمالعرض

نظامإنشاءإلىالرامأرمأالثبالمفاوضاتحولعرضأالثجارمأالمفاوضاثلجنهأمانأثد~ا-ا

علهاثنصالثيالثفاوضوآلياثطارلكاضأامشرالعرضثضمنوثدالثجأرمه.األفضإلث
،0حدعلىمنشجكلرمنهه.لكفيبماالرنسثالثفاوضآلهاثثحدمدثمالعرضهذاوفياالثفاثأ.
المخثلط.والمنهبالمسثرسلوالمنهه

يالتجارالتفاوضآلياتدراسة

المملكأوفدبهثفدممكثوباثثرا-ببنهامنالمفنرحاثمزعدداالثجارمأالمفاوضاثلجنأدرممث\-~
مداوالثوبعدرمأل.النجاالمفاوضاثمناألولىللجوألالممكنأاآلالثحولشمألالهااألردنث
األعضاءالدولبنالثجاربأفضلباثاألنظامإلنناهالثفاوض´´إسثراشجثاللجنأأثرثمطوأل
إلىللنفاذعملوخطهاسنزنمادمهخطوطاالمذكورهالوثنتهوثفنرهاإلسلثمي.ا´المؤثمربمنظمه
رمأ.النجافضلباناألفظادبإننما،المعتمأاإلطارثبأاثفاظلفيالشجارهلثحرمىوبرنامجأاألممواؤ

r~عواصمفياالستراتيجيأهذهتدرسأنعلىالمشارحةالبلدانالتجاريةالمفاوضاتلجنةحثتا

أيلولسبتمبرلموقبلممكنوقتأسرعفيالتفاوضاستراتيجيةحولنظرهاوجهاتتقدموأندهابك

)5العرفنفيالتفاوضاسراتيجية(ترد

.2005أذار~رس/إلى2004إبريل/نيسانمنللفترةالتجاريالتفاوضلجنةعملبرنامج

منللمفاوضاتاألولىللجوألالتجاريرالثفاوفلجنةعملبرنامهعلىاالجثماعودفؤ64-
.c>>2أذارمارس/إلى2»>)إبريل/نسان

أذارمارس/إلى2>>4إبرمل/نسانمنالمفاوضاتمناألولىللجوألاللجنأعملبرنامج(مرد
0. o(6فؤالمرفي(



فضادانعناءا´.اطأراثأ~افمأاء~بعضر~فوضدردإلىالحاجأعنالمشاركأالدولبعضعبرث\-شه

اىبغومنوابنعشنماوف:صأميآ)اإلسكنمرالمنبمنظمأاألعضاءالدولبعنالمثجارمأاألفضلماث

الوثاثعأ.الثدابمروائمنشأ

التجاريةالمفاوضاتللجنةالقادماالجتماعانعقادومكانموكد

ممزا:»و~النصففيولى6أالةللبائفانيأالدورهعقهالثجارمأائمفاوضاثلجنأقررثاا:

كبة)اننر(الحكومةالمضبفأولةاكمناللجنةملبتكماتركيا.في2»»4سبتمبر/أيلولر

المعلو~`ن.بهذهبةالنجارالمفاوضاتلجنةأمانةغبإبكتقوموأناالجتماعومكانموعد

سأل.حثاكلهاث

شجنأوأء:ذهكيأالنرالجمهوريألحكومأشكرهاوعمنامتنانهاخالصعنالمشاركأالوفودأعريثا-7

الضبانأكردمنالفوهماوعلىالها>االجثماعلهذاالممثازهالثرشباثعلىالثجارمأالمفاوضاث

أنطالما.فيإثامثهمأثناءالوفااهوحسنز



الرثلثاثا
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التجاريةاألفضلياتنظامإلشاءالتجاريةالمفاوضاتللجنة

المنظمةفياألعضاءالدولبينفيما

)20>4نيسان/ابريل9-6تركيا،-ليا(أنطا





األولاالجتماعفيالمشاركينقانعة

التجاريةاألفضلياتنظام~مشاءالتجاريةالمفاوضاتللجنة

اإلسلثميتمرالمنبمنظمةاألعضاءالدولبينفيصا

)2>>4ابريللمنيسان9-6تركيا،-ليا(أنطا
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باالنجليزية:األممك

علوانلطفيالسيدسعادةللمة

االفتتاحيةالجلسةفىالتوعيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيلفانب

)2>>4ابريللمنيسان6تركيا،-ليا(انطا

ءالموثرونالوفودأعضاءالساده
مىاالسكالمؤثمرلمنظمهالمساعدالعاماألممنسعاده

األعزاءواألخراثاألخوه

المفاوضاتللجنةاألولىالجلسةفيجميعابثمأرحبأنوالسرورالغبطةدواعيلمنإنه
المناسبةبهذهوأحرصمى.اإلسكالمؤترمنظمةأعضاءبينالتجاريةاألفضلياتنظامإلنشاءالتجارية

فيق.والعقبالنجاحجهودكمكلتكللأنآمكالمشاركةالوفودكافةإلىالتمنياتبأطيبأتوجهأنعلى

الثطومرمنالمرمدفحقبنإلىالحاجأمنثنقالومالعالممسرحاالثىمعأالسرالثغراثإن

الدائمأاللجنألثعدمشنزكه.وتفافبأثبأوأخكمخبأثار~ثثمثعوالثىدنابكبنالقائمللثعاور

دنا.بكبمنوالثجارىاالثثصادىلثعاونباطثرنتاءأنشنثالثىالهامأالمنثدماثإحدى(الكومسك)

مزالكفرفيالخططواألراءمنالعديدالمنثدنحذارعامأثحثطرحثالماضثعامأالعشرهنوملوان

نمالمكالمنافثهنأإلىتسهملهاطىوا~الثجأرهثشجعإلىالراسأاإلجراءأثمنبدءأالمجاالث،

ثلكمنوا_هائموربدنهابصد«نحنالثىالثجارمأالمفاوضاثوثعدالخاص.القطاعلمشاركأ

القنفذ.مرحلألفىثدخلالثىوعاثالمثمر

ا~~دندالوفأمضاءأساده

ترتيباتفيهثدخلوتتفيآشقيقةبال:ظبينالتجاريةالمفاوضاتجوالتأولىانعقاديأتي
نقطةإلىالعالميةالتجارةمنظمةإطارفيالمفاوضاتوصلتفلقدجاجة.النعنتإلىالعالميةالتجارة
بنيةإلقامةسنواتعدهقبلعقدوالذي-الدوحةترمنبهاخرجالتيالمتفائلةالرؤيةإنهامة.تحول
ولسوءاالستمرار.لهايكتبلم-سواءحدعلىوالناميةالمتقدمةللدولالعالميةالتجارةلنغالوءاواة



كمانموأ،األقلالبلدانلصا_المتقدمةالدولتتخذهاأنالمقوقعمنكانالثيالخطواث~لمالحظ
المؤتمر.هذاعنتولدةالثيالدفعقوةللضياعتقرضت

ولعلدانها.القنصاالنراءمنالمزيدتحقيقإلىثصبوالثيالنامألللدولحومانشاطاالنجارهثعد

والمنتوعأالمتناميألمبةالعاالتجارهمنثستحقهالذيالنصبعلىالحصولعلىالدولهذهشدرهعدم

المنكألهذهعمنفيوبأتيالعالمي.االثثصادىالنظامثشؤبالثيالهكألالمشكلثثأخطرأحدهو

ءاالقثصاديةفاثوالعكالدوليأالنجارهآلباننحادالثيوالنظمالقواعدعلهاثعثمدالثيالوسائكالهكله

منلدمهامماالفعاألاالستفادهفحقبؤعدمفيثثمنلثمشككمنالدولثلكثواجههماإلىباإلضافة

عنفضكالفقر»أعباءمنوالتخفبفالدخكثفاوثمنالحدفإنءالسببولهذاوطبعأ.بشريأموارد

جعلهابدفالدولبأ،للشجارهالحاكمأوالقواعدالنظممراجعأمثطلبالعالممسثوىعلىالرفاهاضمان

فيالناعمةالدولنراودالثياآلمالولكنالناهمأ.لزالدولهاثثعرضالثيثللمشككاسشجابأأكثر

جهودفأجملمعونزولنخبوسوفلممأالعاوالفروةالتجارهمنثسثحقهالذىنصبهاعلىالحصول

العالمي.الشجارهنظامبناءإعاده

22فناكأنذلكمنواألهمالناهمأ،الدولمنالكوسكفياألعضاءالدولأغلبأأننجدولعلنا

فيأبضاكأعضاءأنمواألثلالدولثلكبمنمندوألا7وجودإننموأ.األلقلالدولمنمنهادوأل

وبنماممأ.اإلسكالدولهذهمنهاشعانيالثيثالمشككثعقدمدىعنلنامكشفءالعالمثالشجارهمنظمأ

الثجارذفواعدمعثثوافؤأنذاثهالوثثفيثحاولنواهاالقنصأ»ثلمشككالقصدىإلىلزالدوهذهثسعى

أكنرأساسعلىالعالميأالشجارةفيالكوسكفياألعضاءالدولمشاركأثثحقؤولسوفالعالمأ.

ثلكثواجههالذىالمأزؤاالعثبارفيآخذهالثجارمأساساثهابمراجعأالمثقدمأالدولثقومعندماعدالة

~.0Wlللثجارالحاكمأوالنظمالقواعدمكألإعادهعنفضألالنامأ،البلدان

التجاريةالترتيباتفيءالبطوكذاءمرضيةنتائجإليالتوصلفيكانكرنمؤتمرإخفاقيكشف
ءالمنطلقهذاومنع.أسفتانجلتحقيقأفضلخيارأتمثلاإلقليميةالتجاريةالترتيباتكونعنالعالمية»

كبيرقدرعلىتطوراتمثكتفضيلينظامإلنشاءاليومهنابتدثمينهانقومالتىالتجاريةالمفاوضاتفإن
وتحريرالتعاونلتعزيزذهبيةفرصةتمثلبصددهانحنالتيالتجاريةالمفاوضاتإناآلهمية.من

دولنابينشاملنجارينظاماقامةوهوأالتحقيقه،إلىنمعىالذيالهدفمنقأانطكدنابكبينالتجارة
التفاوض.جوالتمنململةعبر



إجراءفيحليفناالنجا-ليكونوالخبرةاإلمكانيةفلديناالكوسيك،فيأعضاءكونناوبحكم
لخكمنالكوسيكفياألعضاءالدولاتخذتولقداآلن.بدءهابصددنحنالتىالتجاريةالمفاوضات
مندولةأ11أنذلكءالدوليةالتجارهقواعدتبنينحوخطرانالعالميةالتجارةمنظمةفيعضويتها

الكاملةبالعضويةتتمتعأنهاإمانموأ،اآلقلعشرالسبعةالدولفيهابماالكوسيك،فياألعضاءالدول
مراقب.بصفةأوالعالميةالتجارةمنظمةفي

إمكاناتذاتإقليميةترتيبأنذعملفيأيضاالكوسيكفياألعضاءالدولنجحتوقدهذا

عليهاوقعالننيالتجارةانفاقيةوالواعدهالحديثةاإلقليميةالترتيباتبينومنهائلة.وتجاريةاقتصادية

وكذاالخليجي»التعاونمجلسأعضاءأسسهياكالجماركواتحاداالقتصادي،التعاونمنظمةأعضاء

وشمالاألوسطالشرقدولمنالكوسيكأعضاءبعضعليهاوقعالتيالحرةللتجارةأغاديراتفاقية

إفريقيا.

الدولحزهتسعىءالكوسكفياألعضاءالدولبنبهاالمعمولالثرشباثبعضإلىوباإلضافأ
الراميةالجهودوصلتولقدمي.اإلسكتمرالمنمنظمةفيأعضاءغيردولمعهامأمبادراتاثحاذإلى

مزومعظمها-المثوسطهوالبلداناألوروبياالتحادبنمثوسعلةأورو~حرهتجارةمنطقةإلنشاء
وتفعيلإقامأفإنوبالمنلالنضب.منكبيره.رجةإلى-مياإلسكالمؤتمرمنظمأفياألعضاءالدول
منظمةدولبعضقادةتحتأسيا(آسان)وشرقيجنوبيدولالثحادالقابعةالحرهالتجارهمنطقه
والواعدة.المثمرةاإلقلميةالثرشباثمنواحدهتعدمي،اإلسكالمؤتمر

االولمأ»الشجارةقواعدمعالتكيففيمياإلسكالمؤثمرمنظمةفياألعضاءالدولخبرهولعل

لرمادههائلةإمكانانذإمجادعلىشادرهنكوناإلثلبمةشباتالثرمخصفماالمثممزأدائهاعنفضك
إلنجا-عظمأميزهبالتأكبد~ثمثلسوفاال~مكاناثوثلكالخبرههذها~ندنا.بكبينفيما0الثجار

رمة.النجاا´(فضلماتنظامجوالنمناألولىالجولةضمنهاإجرافىالمزمعالمفاوضات

ءمرونالموالوفودأعضاءالساده

ضمناإلقليميةالمجاريةالمرتبياتمنالعامدوجودأنعلىأؤكدأنأودفإننيالصددىهذافي

أوسعمفضيليةلتجارةنظامإلقامةبهاتنمتعةمينهوبلعائقأ،يعدالمياإلسكالمؤتمرمنظمهأسره
دولنابمنفما0التجاربمحويرالمنشودالهدفلنحقيناللثزمةالجهودكلنبذلأنعليناويتعيننطاقأ.
حناكتكونأنالطبيعيومناألخرى.األطرافالمنعددةمنذلتزامالكالواجباالعبارءإمكمعالشقت
نستطيعالدؤوبوالعمكاألفضلوبالعارنالتجاريه.الرهباتمنمخلفهمجمعا~نحومداخلةالتزامات

اإلقلعه.الرتيبا~مداخلعنمنشأهداليالمصاعبنتجاوزأن
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تمرالمنمنظمةأسرةأعضاءبينفيماالقائمأاإلقليميةالتجمعاتعلىيتقينالصدد،هذاوفي

هذاويمثلبينهم.فيماالعملوتنسيقالخبراتلتبادلاآلخرالبعضبعضهامعالحواربدءمياإلسك

فاندةزانهذهتنااجنماعاجعلبغيةالشيكاتونكوينالحوارلبدءالتجمعاتلهذهطيبةفرعمةاالجتماع

بينفيماالتجاريأالحواجزتقليلعلىالتجاريةالمفاوضاتلجنةدوراتتساعدلنءثمومنعظيمة.

التنسينفيهويتماألخرى،منعضودولةكلفيهتتعلمملتقىبمثابةأيضأستكونبلفحسب،أعضائها

الفرعية.اإلقليميةالترتيباتبين

-االعتباربعينتنغرأنالتجاريةالمفاوضاتلجنةعلىينبغيأنهأؤمنإنيءالنهايةوفي
االستنهار،منا-تحمسررمثلبالتجارةمنعلقةأخرىقضاياإلى-الثجاريةالحواجزإزالةإلىباإلضافة
بالنسبةأنهتمامأيدركونالموفرينالحضورالسادةولعلالنزاعات.تسويةوإجراءاتءالوقائيةوالتدابير

القدرنفسعنىبالتجارةالمتعلقةالقضاياأصبحتالتجارية،للترتيباتالفعالوالثنفيزالتجاريةللمفاوضات
الجمركية.الثعريفاتخفضمملذلكفيمثلهااألهمية،من

دنا~هداالفأمما>ألساده

وصلتفذاللجنةتكونالكوسيك»أعضاءبينالتجاريةالمفاوضاتمناألولىالجولةهذهبدءمع
والتجارن.اإلقتصاديالتعاونتقويةفيالمتمثلةمهمتهاتنفيذطريقعلىاألهميةبالغةمرحلةإلىاآلن
لجنةفيالمشاركينبالكوسيكاألعضاءالدولممكيالموقرينالسادةأنكامليقينلعلىوإني

ومثمرة.فعالةمفاوضاتسيجروناتتجاريةاتمفاوضات

ليا.أنطافىاإلقامةطيبجميعألكموأتمنى



بلقزينعبدالواحدالدكتورمعاليرسالة

اإلسلمدالموتميلمنظمةالعاماألمين

التجاريةالمفاوضاتمناألولىالجولةأعمالافتتاحفي

التجاريةاألفضليةلنظاماإلطاريةا~هاقيةإطارضمن

المنظمةفياألعضاءالدولبين

)2004نيسانلمأبريل6»تركيا-ليا(أنطا





بلقزيزاهدالهكبةالد~ومعا~رسالة

اإلسال~األهولمفظةألعاماألمين

التجاريةالمفاوضاتهناألولىالجولةأشغالافتتاىفي

التجاريةاألفضليةلنظاماإلطاريةاالتفاقيةإطاوضمن

المنظةفياألعضاءاالولبين

to2004أبريل-9-6ليا،أنطأ

الوئيسر.الهية

الموقرين.المندوبيناسادق

واللممادة.اسيااتممفرات

وبوكاته،اشرورحمةمليكمالالم

يشلا(خارجيةالتجارةمجالفيقويقطاعامتاأكأنفيهشكالمما

منعليهرينطهلماوذلكاالقتصاداتنمماقتصادأليائدالالقطاعبحق

يتعلقفيماسيماوالالصلةذاتاألخرىالقطاعاتمنغيرتعلىقويةتأثيرات

خطةأنجدأالطبيعيمنفإنهوعليهوالدخلو.العمىصفيتوففيبدوره

الدولبينوالتجارقدراالقتصاالتعاونيزلتعناإلسا(ميا~تمرمنظمةعمل

األولوية.ذاتالقطاعاتمنواحاأالبيئيةاإلسالميةيزالتجارةتهتعتبراألعضاء

تنصكماالبيئية،اإلسالميةالتجارةتنميةأنالبالغاالرتياحعلبىيبعثومما

األولىالجولةهذهبانعقادقويةدفعةاكتسبتهزء،العملخمةذلكعلى



األفضليةلنظاماإلطاريةلالتفاقيةطبقأتتألف،التيالتجاريةالمفاومناتللجنة

اإلسالمي.المؤتمرمنظمةفياألعفماءالدولمندولةعشرةثالثمنالتجارية،

حكومةوتقايووشكريعنألعوبالنومةهذهأنمتنمأنوأود

بالثكوكذلكتوجهوأالهام،االجتماعهذافتهاامتضاعلىالتركيةالجمهورية

يناللذمسيكالكهتسيقمكتبوإلىالتجارةلتنميةاإلسالميالموكنإى.

قدماهماوعلىالتجاريةالمفاوفماتللجنةريةكمكرتامثتركحوعلىمعأيعمالن

االجتماع.لهذاأداإلعلجيدةوثائقمن

ظلفيخاصةأهميةإيالءهاتقتضيالبيئيةاإلسالميةالتجارةتنميةإن

مفارقة،~زخلوالبكيفيةيتسموالذيالناشئالعالمياالقتصاديالنظام

التجمعاتمنحس~وأخرىجةهنوالتحورالعولسة،نحوبتوجهات

تحدآثار~زذلكعليهينطويهالحلهعثانية،جهةهناإلقليميةاالقتصادية

العالمية.التجارةتحويرعمليةهن

اإلسالميةالتجارةنطاقتوسيعمسألةأمبحتالوضعهذاظلوفى

وجودغمالعلىأنهاالرتياحعدمعلىيبعثمماأنهإالملحة،ضرورةالبيئية

خر~نأكثرتضمعضوادولة57اقتصاداتبينالمتأصلالتكاملمن~لم

المئويةالنبةفإناألربع،القاراتفيواسعةساحةعلىموزعينالعالمسكان

أ%.1تتجاوزالبينهاالتجاريةالمبادالتإلجمالي



تكتسىسالةاإلسا(ميةاألمةحظيرةداخلالتجاريةالمبادالتتعزيزإن

كتلةيصبحلكياإلسا(ميالعالمبناءعلىستقاعدحيثاألهميةطابعبدورها

السلعمنكبيرةكمياتاستيعابعلىقادرةومتماسكةبالثقةجديرةاقتصادية

~تأثيواتأيضألذلكوسيكوناألعضاء.ولاللداخلتنتحالتيوالخامات

يتعلقفيمااألعضاءللدولالخارجيةالتجارةتنويعبخصو~إيجابية

األسواق.ولوجمنوتمكينهاالتجاريةبالمنتوجات

بينالتعاونتنميةفيالتجارةتكتسيهاالتيالمركزيةالصبغةإلىوبالنظر

ولز،األالوزارياالجتماعفإناإلسألميالموتميمنظمةفياألعضاءالدول

تناولام،984عاماألولىدورتهاانعقادمعبالتزامنمسيكالكهتهتالزر

لألفضلياتنظاموضعتدرجية،منهجيةاعتمادخا(لمنوقرر،التجارةموضمح

شوطآ~طويالقطعناولقدالجمركية.مخيوالحواجزإلغاءإمكانيةفيوالنظرالتجارية

الدولبينالتجاريةاألفضليةلنظاماإلطاريةاالتفاقيةودخولالحينذلكمنذ

درارعشومدزأكثر~صا.قتأنبعدالعافيةالنةفيألتشيذحيزاأل~ء

االتفاقية.عليهتنصلماوفقآاألعضاءالدولنه

منهجيةاستكمالفياألولىالجولةفيه~لماأليالوقتوفي

األخيرةالدورة~زالصادرالوزارياإلعالنفيوردلماطبقأر،وفالتفا

نزكوأنالمقامهأافيبنايجدرأنهوأرى0اهاضيأكتربوفيللكوميك

نيةإعالنفيوردتوالتيالواجةدوو~فيالكوهسيكأقرتهاالتيبالمبادءر

كالتالي:وهيالتجاريةفضلية9النظامإنشاء



I~)3(ا~كل -04/REP(`ا78()اTPS-OIC

فياألعضاءالدولعلىالنظامهذافيالمشاركةتقتصرأنينبغي-أ

وشبهواإلقليميةالبيئيةاإلقليميةالتجمعاتوعلىاإلسالميالمؤتمرهظمة

المنظمة.فياألعفنا،الدولمنفقطالمؤلفةاإلقليمية

نحوعلىالمزاياتبادلألمبلوفقأويطبقيوتكزالنظامأنينبغيب-

المماراة.قدمعلىالمثاوكةالدوللجميعالفائدةيضدز

متعددةتجاريةمفاوضاتخاللمنالنظامهأايطبقأنينبغيج~

مراحىمىبينعافيماالتجارةتحريرأجلمنالمماركةالبلدانبيناألطراف

النظام.لعذاتدريجيوتوسيعتطويرمنيمكنبما

أوماليةترتيباتأليةبديالبإعتبارهالنظامإلىينظرأاليجبد-

إليهالنظريجببلراإلسالمية،انالبللوتعنيالتجاريةباألفضليةتتعلقمسقبلية

ك.مكمألباعتباره

أنالحسبانفيآخذةعملهاعلىستنكبالمشاركةالوفودأناليقينولي

بكيفيةالتجاريةالمفاوضاتهنالتاليةالمرحلةإلىفعليأستنقلناالمثمرةدجالنتا

بإنشاءحققناهالزراإلنجازأنكذلكبالناعنيغيبأالوينبغيوفعالة.سريعة

منهابعضيحعنرالتياألعضاءالدوللبقيةحافزأسيثكلالتجاريةلألفضليةنظام

األمةفائدتهتعمحتىإليهلإلنضماممراقب،بصفةاالجتماعهذاأشغال

جمعا،.اإلسالمية



البالغعملهافيوانجاحاتونيتى~طىرآلالتبالمفاوضاتللجنةوأتمنى

األهمية.

وبوكانه.امهورحمهعلبكوالسالم

احجاوبأالمفاوفامذ





األعمالجدول

التجاريةالمفاوضاتللجنةاألولاالجتماع

التجاريةاألفضلياتنظامإلشماه

األعضاءالبلدانبينفيما

مياإلسكالموتميبمنظمة

)04.2نيسانلمإبوبل9:2تركيا،-ليا(أنطا





األعمالجدول

التجاريةالمفاوضاتللجنةاألولاالجتماع

التجاريةاألفضلياتنظامإلمشاء

األعضاءالبلدانبينفيما

اإلسلميتمرلممنبمنظمة

)6..4لنسمانإبريل9~6تركبا،-(أنطاال

االفتتاحيةالجسة-ا

التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيللنائباالفتتاحيةالكلمة»
مياإلسكتمرالمنلمنظمةالعساعدالعاماألمينكلمة

الوفودرؤساءكلمات

ونوابهاالجتماعونيمىانتخاب)-

i-تامجوالبراألعمالجدولاقرار

التجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةقبلمنتقديم-4

الثجارمهالمفاوضاثآإلثفيالنظر0-

ï-004ابقرطإلى2004إبريلمنللفترةالتجاريةالمفاوضاتلجنةعملبرنامج~

y-أعمالمنيستجدما

التجارية)المفاوضات(لجنةالقادماالجتماعانعقادومكانموعد11-

التقريراعتماد9-

الختاميةالجلسةا~»





التفاوضإستراتيجية

التجاريةاألفضلياتنظام~شاء

اإلسلميالموتميلمنظمةاألعضاءالبلدانبين

12>>_فيسرانلمأبريل9~6تركيا»-ليا(أنطا





التجاريةاألفضلياتنظامإلمشاءانتفاوضإستراتيجية

مياإلسكتمرالمنمنظمةدولبين

الثال:هلخا.رمناإلسلثميالمؤثمرمنظمأفىاألعضاءالدولبنالثضامنثحقؤإلىسعا
بمنالثجارمهاألفحنمالثنظامحولاراإلطاثفاقةمن)6لمالعادهبأحكامواسثرش.أءر:0أأألثتصد

اوضاتللمفخمئألففنز-ركأالمنماالدوراننمي:اإسكالمؤثمرمنضةمناألعضاءوشاك

حده.علىمنثبككأساسعلىالثجارمه

الشهلثثونطبنللمفأوضانذالثالمهاالمنزنأدمأالمباد_الثجارمأالمفاوضاثلحنهحثاثثروثد

يلي:كماالتجاريةاألفضلياتنظامتحتالجمركيةالتعريفاتفيالتخفيضتطبيقيتموسوف



األولىالمرحأل

الخطوطإجماليمن9»»2»علىالجمركيةرسومهامعدالتبتخفيضالمشاركةالدولتقوم
حيزاالتفاقيأهذهدخولعندالمنتجاتلتصنيفالموحدالنظاممنأوقام6مستوىعنالتعريفية
كأسأمن2»»3أكتوبرأولفيبهاالمعمولالجمركيةالرسوممعدالتاتخاذويجبالنفاذ.

للتطبيق.

هذهدخولتاريزفيشروطودونواحدجانبمنتعريفيةتسهيلثتمشاركةدولةكلوتقدم

النفاذ.حيزاالتفاق

~الثانية:المرحلة

ه»أل»إلىالجمركيهالتعريفألتخفيضالخاضعةالمنتجاتتغطيةبتوسيعالمشاركةالدولتتعهد
المرحلةتنفيذفيالبدءفورنموا»األقلللدولسنوات)5و(الناميةللدولسنوات]ï[بنهاية
لى.اآلو

منتجكلأساسعلىللتفاوضالجمركيةالتعريفةفيالتخفيضومعدالتالمنتجاتقائمةوتخضع
أثناءبالفعلفيهاالتجاريتمالتيالبضائع-اإلمكانقدر-تتضمنأنيجبوالتيحده»على
أخرى.مشاركةلدولالتصديريةاألهميةذاتالبضائعو/أواألولىالمرحلةتنفيذ

الثالثهالمرحأل

)ه~؟901إلىالجمركيةالتعريفةلتخفيضالخاضعةالمنتجاتتغطيةبتوسيعالمشاركةالدولتتعهد
المرحلةتنفيذفيالبدءفورنموا،األقلللدولسنوات]0.([الناميةللدولسنوات13(بنهاية
الثانية>

لم»أل9اهالحسبانفياألخذمعللتفاوضالجمركيةالتعريفةتخفيضمعدالتتخضعأنويجب
الثانية.المرحلةأثناءفيهاالفعلياالتجارمتمالتيالبضائعشيمهمناألقلعلى



االستيعادقاتمة

للدولهأعكتغطيتهاتتملموالتيالتعريفيةالخطوطمنالمتبقية]%1(>ا~نسبةتتركسوف
واالستراتيجية.الحساسةالسلعأيذلك،فيولةالةرغبتاذاالستبعادهاالمشاركة

سريةالالرسوتخفيض

~:.Lحيقتالجمركيةالرسومبتخفيضيتعلقفيما

مزO[_]~قدرهأدنىحدبتطبيقالتنفيذمناألولىالمرحلة~ا~ركةاالول(قيام1-

للمرحلتينويجوز.2»»3أكتوبرأولفيبالرعايةاألولىالدولةمعالمطبقالجمركىالرسم
فيرغبتماإذاقبلمنالمذكورةالمنتجاتعلىتللتسهيكتوسيعأتتضمناأنوالثالثةالثانية
أوا»ذلك

منمرحلةكلبنهايةالجمركيةالتعريفةلسقوفأقصىكحد[-]%نسبةإلى(الوصولهب
لهاا.المقابلةالمرحلةفيالمشمولةللمنتجاتبالنسبةالتنفيذمراحل

أعلىجمركيةتعريفةوسقفأاألولالخيارتحتأقلبتنفيض~ااألطالوليسروهوف

ه.أعكبالثانيالخيارتحت

اااااكة

الجمركيةغيرباإلجراءاتالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةغبإبكمشاركةدولةكلتقومسرت
ودرامتها.لتجمعهااألخرىالمشاركةالدولإزاء

اإلجراءاتوفصلالجمركيةغيراإلجراءاتهذهبفحصالتجاريةالمفاوضاتلجنةوتقوم
إلزالتها.خطةوإعدادجمركيةغيرحواجزكونهاأساسعلىوتصنيفهامنهاللتجارةالمشوهة

وخطةالجمركةغيرالحواجزبهذهالمشاركةالدولغبإبكرمةالتجاالمفاوضاتلجنةأمانةوتقوم

الخطة.تلكإثراومنشهورثلثثةخلكروذلكإزالتها





محملبرنامج

التجاريآلالمفاوضاتلجنآل

لم200أنيسانلمأبرمل9-6نركبا»-لياأنطالم





باالنجليزية.األصل

عملبرنامج

التجاريةالمفاوضاتلجنة

2نيسانلمأبريل9-6)1 . . t:تركيا.-لياأنطاءالتجاريةالمفاوضاتللجنةاألولاالجتماع

األعمال:جدول

الفنية).واللجانالمكتبوهيئهالرئيس(انتخابالتجاريةالمفاوضاتلجنةهياكلتشكيك~
المفاوضات.آلياتفيالنظر~
باللجنة.الخاصالعمكبرنامجإقرار~

2<<4مابوا5-أبوبلا5م2

'I'-التالية:بالوثائقالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةاخطارا

األولأكثوبر/تشرمنأولفيبهاالمعمولالخارجهالشجارهشحكمالثيواللوائحنمنبالقواثاثمأ~
مم

أساسعلىاألقلعلى-2»»3لزاألوأكتوبر/تشرينأولمنبهاالمعمولالجمركيةالتعريفات~
؟أرقامستةمنالمكونالمنسقالنظامتصنيف

األطراف؟والمتعددةواإلقليميةالثنائيةالمستوياتعلىالممنوحةالتفضيليةالجمركيةالتعريفات~
؟2>.3األولأكتوبر/تشرينمنلزاألوفيالساريةالتعريفيةغيرباإلجراءاتقائمة~
)؟003األولتشرينلمأكتوبرمناألولفيالساريةالتعريفيةشبهباإلجراءاتقائمة~
تشرينلمأكتوبرمناألولفيبهاالممعوكالنباتيةوالصحةالصحةوإجراءاتالفنيةبالمعاييرقائمة~

مم.رء~ء

المكونالمنسقالنظامتصنيفأساسعلىالماضيةالثلثثالسنواتعنالخارجيةالتجارةإحصائيات~
منتج.ولكلدولةلكلأرقامستةمن
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والعشرين.بةالحاد.ورتهافيللكوسيكالتابعةالمتابعألجنةأمامالمفاوضاتنتائجعرض-

الجمركيةالتسهيلثتمحلىالمشاركةالبلدانتصديق)8
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عليهابلدان1.تصديقمنأشهرثلثثةبعدالنفاذحيزالجمركيةالتسهيلثتدخول/1>

ونشرهاالمفاوضاتفتانجبتقييمالكوسيكقيام-


