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  نبذة عن التعاون في مجال التجارة
  

ة  غ ك  تب تنسی الكومس معرفة م قة  متم إعداد هذه الوث مجال  شهدهاموجز حول التطورات التي  تقد
ة إبراز جهود  غ ذا  منظمة التعاون اإلسالمي، و ة، وداخل الدول األعضاء  التجارة على الساحة العالم

ك ًا في مجال التجارةالتعاون التي ُبذلت مؤخر    .تحت مظلة الكومس
  

ة. وتشیر األدلة  ة واالجتماع ة االقتصاد ة حافزًا هامًا للتنم ما ال یخفى على أحد، تمثل التجارة الدول و
شة، ومعدالت االستثمار، وفرص العمل داخل  ات المع سهم في رفع مستو ة  إلى أن تعزز التجارة الدول

ة وسیلة هامة البلدان. فضًال عن ذلك،  ة، تعتبر العدید من الدول التجارة الدول ومن منظور العالقات الدول
. وفي هذا الصدد، اتخذت العدید من البلدان خطوات هامة على طر  لتعزز انصهارها مع الدول األخر

ادرات متعددة األطر  ال على م ر بیئتها التجارة من خالل اإلق ع المزد من التجارة وتطو اف، أو تشج
ة.  ة، أو ثنائ م ن السلعي ونتیجة لذلكإقل ما تم إثراء التكو ة زادة هائلة،  ، شهد حجم التجارة العالم

ة   .للتجارة، وتحول توجهها نحو الدول النام
  

ةآخر    المستجدات في التجارة العالم
ما بین عامي  ة نموًا ، 2008و 2003ف ، 2009عام  ئلانخفاض ها تاله، مهًماسجلت التجارة الدول

ة،  ذلك الحین. ذطئ منبتعاٍف متبوًعا  حسب منظمة التجارة العالم ة متوسط  انو بین التجارة العالم
ة في عام %16.5صل إلى  2008و 2003عامي  استمرت و  ،2010. وفي حین تعافت التجارة العالم

طیئاً 2013و  2012في الزادة خالل العامین  ان التحسن  في اللحاق بتوقعات النمو حیث أخف  ،، 
اطؤ نمو االقتصاد  وك التي ثارت حول منطقة الیورو، وت خالل مرحلة ما قبل األزمة، ونتج ذلك عن الش

ة  اس ات الس   منطقة الشرق األوسط.  التي شهدتهاالصیني، واالضطرا
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ل  ة خالل 1ش لیو 2013 – 1990: إجمالي الصادرات والواردات العالم التر ي)(   ن دوالر أمر

 
ة،   2014المصدر: منظمة التجارة العالم

 
ة، ارتفعت األسعار  2009وعقب االنخفاض الحاد في أسعار السلع عام  ة العالم نتیجة األزمة االقتصاد

 2012، إال أنها انخفضت مرة أخر في عامي 2011و 2010في عامي  %26 قترب منارتفاعًا حادًا 
اطؤ اإلن 2013و د في األسعار الذ شهده عام وعقب االنخفاض الحا. ساساأل فيتاج العالمي سبب ت

ة 2009 ، قفز 2012. وفي عام 2011في عام  %31، سرعان ما انتعشت أسعار النفط وارتفعت بنس
صل إلى  ي للبرمیل، إال أن عام  111سعر برمیل النفط ل ة  2013دوالر أمر فًا بنس شهد انخفاضًا طف

قرب من  ة، وصل معه سعر برمیل النفط إلى  %1ما  دوالر  109في أسعار النفط والسلع غیر الوقود
ل  ي (الش   ).2أمر

 
ل    )100=2005: التطورات في مؤشرات أسعار السلع (2ش

 
ة لفاق اآلتقرر المصدر: صندوق النقد الدولي،  ر القتصاد العالمي، المستقبل   2014أكتو
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ان اتجاهها نحو ومن التحوالت الهامة األخر  ة خالل العقد األخیر  التي شهدها مسار التجارة العالم

ة، زادت حصة الدول  ز التجارة الدول انات خرطة التجارة الصادرة عن مر حسب ب ة. و الدول النام
ة من  ة في الصادرات العالم  ت. وقد ساهم2013في عام  %47.1إلى  2001في عام  %32النام

ا، والهند، والصینالزادة الملحوظة ف في هذه  ،فضًال عن ارتفاع أسعار السلع ،ي صادرات البرازل، وروس
ة  حصةوتشیر التقدیرات إلى أن  .الزادة ة من حجم التجارة العالم خالل  ستستمر في الزادةالدول النام

  العقود المقبلة.
 

ل  مة : 3ش ة ق ق يالالصادرات الحق ار دوالر أمر  مل

  
  

ة، المصدر:  ة، تقرر التجارة العالم  2013منظمة التجارة العالم
 

ر الذ ة خالل  والجدیر  أن هناك العدید من التطورات الهامة التي شهدتها ساحة تعزز التجارة العالم
عقد من خالل  2013لة مهمة عام وصلت المفاوضات التجارة إلى مرحوقد  .2014و 2013عامي 

الي" ة "حزمة  ا التي التي ا ،اتفاق . مفاوضات جولة الدوحة تناولتهاشتملت على مجموعة منتقاة من القضا
ة الوزار التاسع، الذ عقد في  معاتف الوزراء على هذه الحزمة  ة مؤتمر منظمة التجارة العالم الي نها

انون األول  سمبر/  ة تتناول  قرارات وٕاعالنات ةعلى عشر الحزمة شتمل ، وت2013في د اوزرا  قضا
ة تسهیل التجارة، التي تهدف إلى  تسهیل الي اتفاق ة. ومن أهم عناصر حزمة  التجارة والزراعة والتنم

ط التجارة من خالل القضاء على "الروتین" س ة ت ط اإلجراءات الجمر س ام  ،وت ما تحتو على أح
ة. ة لمساعدتها على تنفیذ االتفاق ما  وُتقدر الفوائد التي خاصة للبلدان النام ستعود على االقتصاد العالمي 

ار و 400یترواح بین  ي 1مل ة،  ترلیون دوالر أمر   ).2014(التقرر السنو لمنظمة التجارة العالم
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ة  مومن التطورات الكبر التي ظهرت حدیًثا على أجندة التجارة الدول ه  تقد ات اتفاقبر ما ُطل عل
ات.، وتجدر هنا اإلشارة إلتجارة الحرةا ة الشراكة عب لى اثنتین من هذه االتفاق ط الهادبدأت اتفاق  ر المح

، وسنغافورة ،ونیوزالندا ،وتشیلي ،في األصل في صورة منطقة للتجارة الحرة بین أرع دول، هي: برونا
ان وم ا ندا وال ا و ة واسترال ات المتحدة األمر ، هي: الوال ة بلدان أخر حت اآلن تضم ثمان الیزا وأص

ة إلى المجموعة. ورا الجنو ة انضمام  یرو وفیتنام، مع احتمال ك و س ة الشراكة عب والم ر وتهدف اتفاق
ط الهاد ة شاملة لتجارة الخدمات وت، للسلع والخدمات موسعإلى تحقی تحرر  المح ستلزم تغط
ة ،واالستثمار وم ة ،والمشترات الح او  ،والتدابیر غیر الجمر . القضا ة األخر م ومن المحتمل أن  التنظ

قوة على  ةتؤثر هذه الشراكة  ة،  حر اء وذلك التجارة العالم ادل التجار بین الشر قد نظًرا ألن حجم الت
  .)2014(المنتد االقتصاد العالمي،  2012ترلیون دوالر في عام  2وصل إلى ما یزد على 

  
تهدف ، 2013بر األطلسي، التي أطلقت في یونیو/ حزران مفاوضات شراكة التجارة واالستثمار ع انت

ة  یز على تحرر  عیدة المدإلى عقد اتفاق ي، مع التر ة واالتحاد األورو ات المتحدة األمر بین الوال
ما وراء الحدود ة. ،التجارة والحواجز ف اسب وتشیر  وغیرها من الحواجز غیر الجمر التقدیرات إلى أن الم

ة التي ستفضي إلیها شراكة التجارة واالستثمار عبر األطلسي ستأتي من خالل القضاء على ألكثر أ ا هم
ة ةاللوائح والمواءمة بین  ،التدابیر غیر الجمر اس ین لمناط والرب أن تنفیذ هاتین االتفاقیتین الكبر  .الق

ة. ون له عمی األثر على التجارة العالم  التجارة الحرة س
 

ما بین البلدان األعضاء في االتجاهات  ة ف ة للدول األعضاء، والتجارة البین ة التجار الحدیثة في الحر
  منظمة التعاون اإلسالمي

ة التجارة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي زادة ثابتة على مد العقد  شهد إجمالي حر
التواز مع 2009الماضي. ومع ذلك، ففي عام  ة انخفاض حجم، و ة التجارة العالم  انخفض ،حر

ة  البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بنس العام  %27إجمالي حجم التجارة الخاص  مقارنة 
ان انخفاض حجم صادرات دول منظمة التعاون اإلسالمي أكثر حدة، إذ نجم ذلك عن تراجع  السالف. و

یجة النتعاش الطلب العالمي وارتفاع أسعار النفط . ونتالكبر الطلب على النفط من جانب االقتصادات 
،  2010خالل عام  %26.9والسلع، سجلت إجمالي صادرات منظمة التعاون اإلسالمي زادة قدرها 

إجمالي حجم تجارة منظمة التعاون اإلسالمي یرتفع  ظل. وعلى غرار ذلك، 2011خالل عام  %29.9و
ة  فًا بنس ة، 2012خالل عام  %5.2ارتفاعًا طف ، وذلك جراء انخفاض أسعار السلع غیر النفط

ة ة ألزمة الدیون األورو ات السلب ة ، وتزاید المخاطر والتداع اس في منطقة الشرق األوسط وشمال الجیوس
ا. ة  أفرق في عام  %3.2وعلى الجانب اآلخر، انخفض إجمالي صادرات منظمة التعاون اإلسالمي بنس
ضائع.عن ضعف الطلب العالمي وانخفاض أسعار ، ونتج ذلك في األساس 2013   ال
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الن خطرًا على إجمالي صادرات منظمة التعاون اإلسالمي في المستقبل؛ الخطر  قىتو  هناك سمتان تش

ه الوقود المعدني في الصادرات، إذ بلغ نصیب الوقود المعدني في  من الذ یلع األول هو الدور المه
ز( 2013 خالل عام %61.8إلسالمي إجمالي صادرات منظمة التعاون ا ة اإلسالمي المر ، التجارة لتنم

ة لتلك الدول. والخطر الثاني هو أن  ولذا ؛)2014 النس بیرًا  ل خطرًا  ش فإن تذبذب أسعار النفط 
ة الحجم األكبر  ادل في النصیب الدول العشرة صاح تجار داخل منظمة التعاون اإلسالمي بلغ الت

عني أن حجم التجارة 2013جم تجارة المنظمة مع العالم خالل عام من إجمالي ح 77% ، وهذا ما 
التالي،  بیر على تصدیر القلیل من السلع؛ و قدر  ة لمعظم الدول األعضاء محدود، وأنها تعتمد  الخارج

ة. و  ةنجد أن مساهمة هذه الدول في زادة حجم التجارة لمنظمة التعاون اإلسالمي محدود تسم للغا
ونها أكثر تنوعًا من صادراتها، إ أكبر عشر دول من  إال أنجمالي واردات منظمة التعاون اإلسالمي 

  من إجمالي واردات منظمة التعاون اإلسالمي. مازالت تحافظ على أكبر نصیباألعضاء  البلدان
 

ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلس ة ف   الميالمستجدات في مجال التجارة البین
ما بین البلدان األعضاء في منظمة  ة ف ة التجارة البین اناتها، تتخلف حر على الرغم من ضخامة إم
ة  ل الت اله قه، وذلك جراء العدید من المش ثیرًا عن المستو المرغوب تحق التعاون اإلسالمي 

ة ال  س ة. وثمة عوامل رئ س ما بین البلو تعالرئ ة ف ة التجارة البین دان األعضاء في منظمة التعاون ق عمل
ضًا مسار النمو االقتصاد المستدام، وهي: ارتفاع معدالت التعرفات  اإلسالمي فحسب، بل وأ
ة  دائ ة، و ة الموارد المال فا ة، وارتفاع تكالیف النقل، وعدم  ة، والحواجز التجارة غیر الجمر الجمر

ة، وعدم تنوع اله س نظم الدفع واألنظمة المصرف ة، واالختالفات بین المعاییر والمقای اكل االقتصاد
ة استخراج تأشیرات السفر لرجال األعمال. ة المرهقة، وصعو ة، واإلجراءات الجمر   الفن

 
ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون  ة ف ة التجارة البین ات، فقد أظهرت حر الرغم من هذه التحد و

بیر ارتفاع أسعار السلع، والزادة اإلسالمي زادة ملحوظة خال ل  ش ل األعوام األخیرة، ساهم فیها 
حسب  ة التجارة ألكبر عشر دول من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. و الملحوظة في حر

ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاو  ة ف ة التجارة البین ة التجارة، بلغت نس ز اإلسالمي لتنم ن المر
ل 2013خالل عام  %18.47اإلسالمي  وضح الش ما بین  3. و ة ف ة التجارة البین أدناه اتجاهات حر

، یوضح و البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي خالل العقدین الماضیین.  ة أخر من ناح
ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسال المتعمالتحلیل  ة ف مي أن الدول العشرة للتجارة البین

ة أكبر نصیب في حجم تجارة منظمة التعاون اإلسالمي  ة  ما زالتصاح ًا من حر تمثل جزءًا أساس
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ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، حیث بلغ نصیبها  ة ف من  %71التجارة البین
ة خالل عام    . 2012إجمالي حجم التجارة البین

 
ل  ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي : تطورات ح3ش ة ف ة التجارة البین ر
ي) 1990-2013 ار دوالر أمر   (مل

 
ز أنقرة ة التجارة ومر ز اإلسالمي لتنم   المصدر: المر

 
ك   التعاون في مجال التجارة تحت مظلة الكومس

ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أحد األهداف  ة ف ان تعزز التجارة البین لطالما 
ك. فمنذ عام  ة للكومس ة تعزز 1984األساس غ ك العدید من البرامج والمشروعات  ، استهلت الكومس

منظمة التعاون اإلسالمي. ومن بی ما بین الدول األعضاء  ن هذه البرامج واألنشطة التعاون التجار ف
ما بین البلدان األعضاء في منظمة  ة ف ك بها من أجل زادة حجم التجارة البین ادرت الكومس الهامة التي 

ما بین  ات التجارة ف أتي نظام األفضل في منظمة التعاون األعضاء  البلدانالتعاون اإلسالمي 
ل التجار وائتمان ، اإلسالمي ات التمو ة مثل ومختلف آل الصادرات داخل مجموعة البنك اإلسالمي للتنم
ل برنامج ة المؤسسةو  الصادرات تمو ة  ،الصادرات وائتمان االستثمار لتأمین اإلسالم والخرطة االسترشاد

ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والمعارض  ة ف الخاصة بتعزز التجارة البین
غ ة على التجارة، وٕاضفاء الص ةة المؤسس اسي والمعاییر للبلدان اإلسالم ، والمساعدة معهد التوحید الق

ة. منظمة التجارة العالم ة المتعلقة    الفن
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ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  وال یزال تنفیذ ات التجارة ف ة نظام األفضل اتفاق
ة تن غ ك، معلقًا؛ و قل عن فیذه، أحد أهم مشروعات الكومس فاء ما ال  غي است دول من الدول  10ین

ما بین ا، أال وهما التصدی على االاألعضاء لشرطین معً  ات التجارة ف ات الثالثة لنظام األفضل تفاق
ازات إلى األمانة العامة للجنة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي م قائمة االمت ، وتقد

دولة من الدول األعضاء أن تفي بهذین الشرطین، منها  11تى اآلن، استطاعت المفاوضات التجارة. وح
حرن، والمملكة  5 ة المتحدة، وقطر، وعمان، وال دول من دول مجلس التعاون الخلیجي (اإلمارات العر

فاء الشرطین است ي ُیلزمها  ة). وللدول األعضاء في مجلس التعاون الخلیجي اتحاد جمر ة السعود  العر
م  ة عن دولها الستة األعضاء، قامت األمانة العامة لمجلس التعاون الخلیجي بتقد ا الن ر. و سالفي الذ

از الخاصة بها ن قوائم االمت م ات. وحتى  ة المصادقة على االتفاق عد عمل ؛ إال أن الكوت لم تستكمل 
ات التجارة حیز النفاذ داخل دول مجلس التعاون  غي أن تستكمل إدخال نظام األفضل الخلیجي، ین

ات  ة الخاصة بنظام األفضل ول خطة التعرفة التفضیل ل من بروتو ة المصادقة على  ت عمل الكو
ما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالتجارة  (برتاس)، وقواعد المنشأ. ولم تدخر  ف

ة نظام األ ك جهدًا من أجل اإلسراع بتنفیذ اتفاق ات التجارة.الكومس   فضل
 

ك، التي تم اعتمادها في عام  ة الكومس ة جدیدة على جهود التعاون 2012وقد أدخلت استراتیج ، دینام
ز  ة، من شأن جهود التعاون أن تر ك. فوفقًا لالستراتیج في مجال التجارة التي تقام تحت مظلة الكومس

ة التي تحول دون الدفع قدمًا  ل الت اله ة التجارة بین الدول األعضاء وسائر العالم.على المش في  حر
ك أرعة مجاالت ذات مردود، أال وهي: تحرر التجارة، وتسهیل  ة الكومس هذا الصدد، حددت استراتیج

ع ل التجارة، وتشج   التجارة.  التجارة، وتمو
 

 استقدمتعة، ومن أجل اإلسهام في التصد للمعوقات التي تتم مواجهتها في تلك المجاالت األر
ة االست ك المعني راتیج التجارة، وٕادارة دورة أداتین جدیدتین للتنفیذ، تتمثالن في فر عمل الكومس

ة  المشروع. مشار ل عام)  ل منتظم (مرتان  ش التجارة على االجتماع  حرص فر العمل المعني  و
ة، و  الت المشتر ادل الخبرات وأفضل الممارسات، الخبراء الفنیین من الدول األعضاء لتحدید المش ت

ح اجتماعات فر العمل المعني  الت. فضًال عن ذلك، تت ة للتغلب على المش اس ارات الس ومناقشة الخ
اتها  ة وتداع التجارة الفرصة أمام الدول األعضاء لمناقشة أحدث التطورات التجارة على الساحة العالم

  المحتملة على اقتصاداتها.
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التجارة أرعة اجتم2013بر/تشرن الثاني ومنذ نوفم ز االهتمام في ، عقد فر العمل المعني  اعات، تر
ان تم توزعه على الدول األعضاء في شهر على ل منها  موضوع معین تم تحدیده بواسطة استب

  .2013یونیو/حزران 
 

،  27وقد انعقد االجتماع الثالث لفر العمل في  ا سیر ، في أ2014فبرایر/ش نقرة، تحت عنوان "ت
ة  فاءة اإلجراءات الجمر ما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: تحسین  ة ف التجارة البین

ة إ داخل الدول األعضاء"، حیث ناقشت الدول األعضاء خبراتها، و  النس ات التي صادفتها  نجازاتها، والتحد
ة  .لإلجراءات الجمر

  
ع لفراالجتماع  وانعقد التجارة الرا ر/ تشرن األول  23في  العمل المعني  أنقرة، تحت 2014أكتو  ،

ات التجارة  ات األفضل  التعاون  منظمة في األعضاء الدول في التجارة تحرر جهودو عنوان "اتفاق
یز مع اإلسالمي، ات نظام على الخاص التر ما التجارة األفضل  منظمة في األعضاء الدول بین ف

ون في االجتماع المستو  ".اإلسالمي لتعاون ا لتحرر التجارة في منطقة منظمة  الحاليوناقش المشار
ات التجارة ات األفضل یزال مع ،التعاون اإلسالمي، والتأثیر المحتمل التفاق ات نظام على تر  األفضل

ما التجارة تماع إلى مجموعة من . وانتهى االجاإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول بین ف
ین البلدان األعضاء من االستفادة من ال اسات لتم الس  المستمرة لتحرر التجارة جهودالنصائح المتعلقة 

ما بین الدول األعضاء. اساتانت النصائح وفي هذا الصدد،  وتعزز التعاون التجار ف الس  المتعلقة 
ة، وتجهیز الساحة لتنفیذ من أجل التنفیذ الفعال التتمثل في بناء القدرات  ات التجارة التفضیل  نظامتفاق

ات ما التجارة األفضل  نظامب، ورفع الوعي اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول بین ف
ات ما التجارة األفضل    .اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول بین ف

  
التجارة في ومن المقرر عقد االجتماع الخامس لفر العمل الم تحت  ،2015مارس/ آذار  26عني 

م)"عنوان  ، بینما "ة صادرتهافي الدول األعضاء لزاد االرتقاء بدور بنك اعتمادات التصدیر (بنك أكس
التجارة  ،2015سبتمبر/ أیلول  17المقرر عقده في ، یتناول االجتماع السادس لفر العمل المعني 

س هیئات  سیرفعالة موضوع "تأس ك التجارة لت ووف ما هو معتاد، . "في البلدان األعضاء في الكومس
ا.    التجارة في أنقرة، تر      من المقرر عقد اجتماعي فر العمل المعني 

ك عمل ها فر ومات مفصلة عن النتائج التي أحرز وتتوفر معل  موقعالالتجارة على  المعني الكومس
ك لل اإللكتروني  )www.comcec.org(كومس
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ة  ة التنفیذ ةأما اآلل ك، فهي إدارة دورة المشروع. فمن خالل إدارة دورة  الثان ة الكومس التي قدمتها استراتیج
ك منحًا للمشروعات المختارة التي  تب تنسی الكومس قدم م  واسجل ممنالدول األعضاء  تقدمهاالمشروع، 

ك خمسة مشروعات من في فر العمل الم تب تنسی الكومس مول م التجارة. ومن المقرر أن  عني 
عة لمنظمة التعاون اإلسالمي،  مشروعات التعاون التجار التي قدمتها الدول األعضاء والمؤسسات التا

ك، تنظم المؤسسات ذات  .2014وذلك في عام  ة الكومس ة تنفیذ استراتیج هدف اإلسهام في عمل و
ك في دوراتها.الصلة ال ة، وترفع قائمة بها إلى الكومس عة لمنظمة التعاون اإلسالمي أنشطة تعاون   تا

 
ة و  ادل الخبرات وأخر لبناء القدراتبرامج  إطالقغ ة ذات الصلة التعاون  لت مع المؤسسات الدول

عة لمنظمة التعاون اإلسالمي تب تنسی الكومس  والمؤسسات التا ة الدول األعضاء مساعدإلى  كیهدف م
اجاتها في مجال  ة احت ك للبلدان األعضاء في هذا اإلطار،  ارة.التجعلى تلب تب تنسی الكومس أرسل م

اًنا تفصیلًا  شمل لاستب التجارة، وطلبت من الدول تحدید المجاالت  35حصر القدرات  موضوع متعل 
ة أو  م المساعدة التقن   .اء القدرات فیهابنالمساعدة على التي ترغب في تقد

 
ات الدول األعضاء التي وقعت ما بین األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  / صادقت على اتفاق ة ف ات التجار   نظام األفضل

ن الثاني/نوفمبر حتى(   )2014 تشر

 
 رقم

 
 الدول األعضاء

 
ة اإلطار  اتفاق

 
تاس  بر

 
قواعد المنشأ الخاصة بنظام 

م ة ف ات التجار ا األفضل
بین الدول األعضاء في 
 منظمة التعاون اإلسالمي

از م قوائم االمت   تسل
 

ع ع المصادقة التوق ع المصادقة  التوق   المصادقة التوق
ن 1 حر  √ √ √ √ √ √ √ ال
ش 2  √ √ √ √ √ √ √ بنغالد
  --- √ --- √ --- √ بنین 3
ینا فاسو 4   --- √ --- √ --- √ بور
  --- √ --- √ √ √ الكامیرون  5
  --- --- ---- --- --- √ تشاد 6
  --- √ --- √ --- √ جزر القمر 7
فوار 8   --- √ --- √ --- √ وت د
  --- √ --- √ √ √ جیبوتي 9
  --- --- --- √ √ √ مصر 10
  --- --- --- --- √ √ الجابون  11
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ا 12   √ √ √ √ √ √ جامب
ا 13   --- √ --- √ √ √ غین
ا ب 14   --- √ --- √ --- √ ساوغین
ا 15 س   --- √ --- √ √ √ اندون
  √ √ √ √ √ √ إیران 16
  --- --- --- --- √ √ العراق 17
 √ √ √ √ √ √ √ األردن 18
ت 19  *√ --- √ --- √ √ √ الكو
  --- --- --- --- √ √ لبنان 20
ا 21   --- --- --- --- √ √ لیب
ا 22  √ √ √ √ √ √ √ مالیز
  --- --- --- --- √ √ المالدیف 23
ا 24   --- √ --- √ --- √ مورتان
 √ √ √ √ √ √ √ المغرب 25
  ---  √ ---  √ ---  ---   النیجر  26
  --- √ --- √ --- √ نیجیرا 27
 √ √ √ √ √ √ √ عمان 28
 √ √ √ √ √ √ √ اكستان 29
  √ √ √ √ √ √ فلسطین 30
 √ √ √ √ √ √ √ قطر 31

32 
ة الممل كة العر

ة  √ √ √ √ √ √ √ السعود

  --- --- --- --- √ √ السنغال 33
  --- √ --- √ --- √ سیرا لیون  34
  √ √ √ √ √ √ الصومال 35
  --- √ --- √ --- √ السودان 36
ا 37  **√ √ √ √ √ √ √ سور
  --- √ --- √ √ √ تونس 38
ا 39  √ √ √ √ √ √ √ تر

ة  40 اإلمارات العر
 √ √ √ √ √ √ √ تحدةالم

  --- --- --- --- √ √ أوغندا 41
 40 30 33 16 32 16 13 
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ات  عد على اتفاق ت  ما بین الدول األعضاء في * لم تصادق دولة الكو ات التجارة ف نظام األفضل

  منظمة التعاون اإلسالمي.
ة الجمهورة**  ة السورة خالل الدورة االستثنائ تم تعلی عضو عة لمؤ العر تمر القمة اإلسالمي لمنظمة ة الرا

    .التعاون اإلسالمي


