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 نبذة عن التعاون في مجال التجارة

مجال التجارة  شهدهاتم إعداد هذه الوثيقة بمعرفة مكتب تنسيق الكومسيك بغية تقديم موجز حول التطورات التي 
على الساحة العالمية، وداخل الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، وكذا بغية إبراز جهود التعاون التي 

 .التجارة تحت مظلة الكومسيكفي مجال  اُبذلت مؤخر  
تعزيز سهم في تللتنمية االقتصادية واالجتماعية. وتشير األدلة إلى أن التجارة  اا هام  تمثل التجارة الدولية حافز  

من خالل التنمية والحد من الفقر من خالل تحقيق النمو عن طريق زيادة الفرص التجارية واالستثمار، وكذا 
وفي هذا الصدد، اتخذت العديد من البلدان خطوات تطوير القطاع الخاص.  عن طريقتوسيع القاعدة اإلنتاجية 

قليمية، أو اإلمبادرات متعددة األطراف، أو الهامة على طريق تشجيع المزيد من التجارة وتطوير بيئتها من خالل 
ن السلعي للتجارة، وتحول ثنائية. ونتيجة لذلك، شهد حجم التجارة العالمية زيادة هائلة، كما تم إثراء التكويال

 .الناميالعالم توجهها نحو دول 
 المستجدات في التجارة العالميةآخر  -1

، متبوع ا 2009عام  تاله انخفاض هائل، كبير ا اسجلت التجارة الدولية نمو  ، 2008و 2003فيما بين عامي 
 2003بين عامي رة العالمية التجامتوسط  كانوبحسب منظمة التجارة العالمية،  بتعاٍف بطيء منذ ذلك الحين.

استمرت في الزيادة خالل و  ،2010%. وفي حين تعافت التجارة العالمية في عام 16.5يصل إلى  2008و
النمو خالل مرحلة ما قبل األزمة،  بمعدالتأخفق في اللحاق و  ،، كان التحسن بطيئا  2013و 2012العامين 

، وتباطؤ نمو االقتصاد الصيني، واالضطرابات واليابان ونتج ذلك عن الشكوك التي ثارت حول منطقة اليورو
 منطقة الشرق األوسط.  التي شهدتهاالسياسية 

 
 (2014-2000الصادرات والواردات العالمية ) :1شكل ال

 
 إحصائيات التجارة توجهات ،صندوق النقد الدوليالمصدر: 
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 2003 عام منذ اطرد  ارتفاع ا م سلعال أسعارشهدت وفي إطار مؤشرات مستويات العرض والطلب العالمية، 
 وتحديد ا) الناشئة االقتصادات في وخاصة العالمي، الصناعي اإلنتاج وزيادة القوي، العالمي النمو بسبب
وفي . األمريكي الدوالر واتجاه انخفاض قيمة األوسط، الشرق منطقة في السياسي االستقرار عدمتزايد و  ،(الصين
 بقوة سعاراأل ارتفعت العالمية، االقتصادية األزمة بسبب 2009 عامعار السلع أس في حادال نخفاضاال مقابل
 عام منذ في التراجع األساسية السلع سعارأ . وعلى الرغم من ذلك، استمرت2011 وعام 2010 عام في

 إلى في األساس ذلك ويرجع ،المائة في 6.3 بنسبة األساسية السلع أسعار انخفضت ،2014 عام فيو . 2012
 .والمعادن النفط إمدادات وزيادة الناشئة، االقتصادات في خاصة، العالمي الطلب فضع
 
 (100=2005تطورات مؤشرات أسعار السلع ): 2شكل ال

 
 المصدر: صندوق النقد الدولي

 
 ،2000في منتصف عام  بعد ارتفاعها ،2009 عام في احاد   تراجع ا النفط أسعار شهدت اآلخر، الجانب لىوع
 ظلتو . األوسط الشرق في السياسي االستقرار لعدم نتيجة 2010 عام أواخر منذمجدد ا  زيادةعاودت ال نهاإإال 

 . وعلى الرغم من ذلك، فقد2013و 2011 عامي بين للبرميل ادوالر   111 في حدود انسبي   مستقرةالنفط  أسعار
 / حزيرانيونيو بينفيما  والرد 60 إلى لتصل المائة في 44.4 بنسبة احاد   اانخفاض  أسعار النفط  شهدت

 /يناير في للبرميل ادوالر   48 لتسجلمجدد ا  النفط أسعار تراجع من الرغم وعلى. 2014 / كانون األولوديسمبر
شهدت  أخرى، ناحية ومن. 2015 عام من األول النصف في اجزئي   اانتعاش   فإنها شهدت ،2015 الثاني كانون

ا منذ شهر  في للبرميل ادوالر   47 األسعار متوسط بلغ حيث ،2015 / تموز عاميويول أسعار النفط انخفاض 
 انخفاض من والمخاوف ،الصرف أسعار تقلباتزيادة حدة  بسبب اتحديد   ،2015 / أيلولوسبتمبر / آبأغسطس
 .الناشئة األسواق اقتصادات في النفط على الطلب

 
 ،العرض جانب منف. األخيرة السنوات في نفطال أسعار انهيار في ادور  والطلب  العرضت عوامل وقد لعب
 في التحولكذا و األمريكية،  المتحدة الواليات وخاصة وبك،منظمة األ خارج دولال في النفط إنتاج زيادةساهمت 
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 نطاق استهداف من بدال   نتاجهاإ مستوى على الحفاظ خالل من يةالسوق حصتها على اإلبقاء نحو وبكاأل سياسة
والزيادة  العراق في اإلنتاج زيادةساعدت  ذلك، إلى باإلضافة. النفط أسعار في حاد فاضانخ فيمعين،  سعري

 الطلب ضعف كانأما من حيث الطلب، فقد . كذلك النفط مداداتإحجم  زيادة على ليبيا في الجزئية في اإلنتاج
من العوامل التي  ،الصين اسيم وال ،الناشئة األسواق اقتصادات في النمو وتيرة وتباطؤ المتقدمة الدول بعض في

 استهالك تباطؤ في هام دور الطاقة استخدام كفاءة لتحسن كان ذلك، إلى باإلضافة. أسعار النفطأثرت على 
 .على الصعيد العالمي طلنفا
 

 )دوالر/برميل( شهري ا : أسعار خام برنت3الشكل 

 
 المصدر: إحصائيات أسعار السلع وفق ا لصندوق النقد الدولي

 
ا ير بالذكر والجد منذ عام أن هناك العديد من المستجدات الهامة التي شهدتها ساحة تعزيز التجارة العالمية أيض 

من خالل عقد اتفاقية "حزمة بالي"، التي  2013. لقد وصلت المفاوضات التجارية إلى مرحلة مهمة عام 2013
اتفق الوزراء على هذه الحزمة و ة الدوحة. اشتملت على مجموعة منتقاة من القضايا التي تناولتها مفاوضات جول

، 2013مع نهاية مؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري التاسع، الذي عقد في بالي في ديسمبر/ كانون األول 
عالنات وزراية تتناول قضايا  التجارة والزراعة والتنمية. ومن أهم  تسهيلوتشتمل الحزمة على عشرة قرارات وا 

تفاقية تسهيل التجارة، التي تهدف إلى تبسيط التجارة من خالل القضاء على "الروتين" عناصر حزمة بالي ا
وتبسيط اإلجراءات الجمركية، كما تحتوي على أحكام خاصة للبلدان النامية لمساعدتها على تنفيذ االتفاقية. 

ليون دوالر أمريكي )التقرير تري 1مليار و 400وتُقدر الفوائد التي ستعود على االقتصاد العالمي بما يتراوح بين 
/ تشرين نوفمبر في التجارة تيسير التفاقية النهائي النص مداعتُ (. وقد 2014السنوي لمنظمة التجارة العالمية، 

 التجارة منظمة أعضاء يثلث من ةالرسمي الموافقةبعد حصولها ومن المنتظر أن تَُفعَّل االتفاقية . 2014 الثاني
على اتفاقية تيسير التجارة التابعة  ارسمي  قد وافقت  دولة 17كانت  ،2015 أيلول/ سبتمبروحتى . العالمية

 .العالمية التجارة منظمةل
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 االتجاهات الحديثة في الحركة التجارية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  -2
 

ة على مدى العقد الماضي. شهد إجمالي حركة التجارة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي زيادة ثابت
إجمالي حجم التجارة  انخفض ،حركة التجارة العالميةانخفاض حجم ، وبالتوازي مع 2009ومع ذلك، ففي عام 

. وكان انخفاض حجم السابق% مقارنة بالعام 27الخاص بالبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة 
دة، إذ نجم ذلك عن تراجع الطلب على النفط من جانب صادرات دول منظمة التعاون اإلسالمي أكثر ح

. ونتيجة النتعاش الطلب العالمي وارتفاع أسعار النفط والسلع، سجلت إجمالي صادرات الكبرىاالقتصادات 
وعلى الرغم . 2011% خالل عام 29.9، و2010% خالل عام 26.9منظمة التعاون اإلسالمي زيادة قدرها 

منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة دول صادرات حجم إجمالي  ، انخفض2012عام  بعد ارتفاع طفيففذلك، من 
وقد ساهمت عدة عوامل   دوالر أمريكي. تريليون 2,1 حيث بلغ ،2014 ، عامالثاني على التواليعام لل% 3.3

، بما في ذلك تباطؤ وتيرة نمو 2014في انخفاض إجمالي صادرات دول منظمة التعاون اإلسالمي في عام 
، والتحوالت السياسية المستمرة في العديد من الدول في 2014لطلب العالمي، وانهيار أسعار النفط في عام ا

 الشرق األوسط.
 

 الماضية، ةالثالث السنوات على مدى متواضعة زيادة تحقيق اإلسالمي التعاون منظمة واردات إجمالي وقد واصل
 منظمةفي دول  التجاري ن ثم، استقر إجمالي حجم التبادلوم. 2014 عام في أمريكي دوالر تريليون 2.1 وبلغ

 .الفترة هذه في أمريكي دوالر تريليون 4.2 ، حيث بلغ حواليحدودنفس ال في اإلسالمي التعاون
 

 ىاألول السمةهناك سمتان تشكالن خطرا  على إجمالي صادرات منظمة التعاون اإلسالمي في المستقبل؛  وتبقى
ي يلعبه الوقود المعدني في الصادرات، إذ بلغ نصيب الوقود المعدني في إجمالي صادرات الدور المهيمن الذ يه

 ولذا ؛(الدولية التجارة مركز عن الصادرة التجارة خريطة) 2014 % خالل عام60.2منظمة التعاون اإلسالمي 
أن نصيب الدول  فهي ةالثاني أما السمة. المصدرة للنفط لدوللفإن تذبذب أسعار النفط يشكل خطرا  كبيرا  بالنسبة 

% من إجمالي حجم 76.9تجاري داخل منظمة التعاون اإلسالمي بلغ التبادل في الالعشرة صاحبة الحجم األكبر 
، وهذا ما يعني أن حجم التجارة الخارجية لمعظم الدول األعضاء 2014تجارة المنظمة مع العالم خالل عام 

ر القليل من السلع؛ وبالتالي، نجد أن مساهمة هذه الدول في حجم محدود، وأنها تعتمد بقدر كبير على تصدي
أكثر  ات منظمة التعاون اإلسالمي بكونهتسم إجمالي وارديللغاية. و  ةالتجارة لمنظمة التعاون اإلسالمي محدود

 من إجمالي مازالت تحافظ على أكبر نصيباألعضاء  البلدانأكبر عشر دول من  إال أنتنوعا  من صادراتها، 
 واردات منظمة التعاون اإلسالمي.
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 المستجدات في مجال التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي - 3
 

على الرغم من ضخامة إمكاناتها، تتخلف حركة التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون 
، وذلك جراء العديد من المشكالت الهيكلية الرئيسية. وثمة عوامل رئيسية سالمي كثيرا  عن المستوى المرغوباإل
مسار النمو و ق عملية التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فحسب، بل و تعال 

الجمركية، ، وهي: ارتفاع معدالت التعريفات الجمركية، والحواجز التجارية غير كذلك االقتصادي المستدام
وارتفاع تكاليف النقل، وعدم كفاية الموارد المالية، وبدائية نظم الدفع واألنظمة المصرفية، وعدم تنوع الهياكل 
االقتصادية، واالختالفات بين المعايير والمقاييس الفنية، واإلجراءات الجمركية المرهقة، وصعوبة استخراج 

 تأشيرات السفر لرجال األعمال.
 

ذه التحديات، فقد أظهرت حركة التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون وبالرغم من ه
اإلسالمي زيادة ملحوظة خالل األعوام األخيرة، ساهم فيها بشكل كبير ارتفاع أسعار السلع، والزيادة الملحوظة 

نسبة التجارة  شهدتوقد عاون اإلسالمي. في حركة التجارة ألكبر عشر دول من الدول األعضاء في منظمة الت
، 2014% خالل عام 18.8 لتبلغ ارتفاع ا كبير ا البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

من إجمالي صادرات منظمة التعاون اإلسالمي، فيما  %17.7بلغت نسبة الصادرات فيما بين الدول األعضاء و 
% من إجمالي واردات منظمة التعاون اإلسالمي. 19.9فيما بين الدول األعضاء  الوارداتوصلت بلغ حجم 
أدناه اتجاهات حركة التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  4ويوضح الشكل 

 .2000منذ عام 
 

 ،2014 عام فيسالمي حجم تجارة منظمة التعاون اإل األكبر مننصيب الالدول العشرة صاحبة  بين ومن
يران ،السعودية العربية والمملكة ،تركيا تليها األولى، المرتبةفي  المتحدة العربية اإلمارات جاءت ندونيسيا ،وا   ،وا 
 التجارة من% 69.5هذه الدول العشرة  في ويبلغ حجم التجارة .وسوريا ،والعراق ،عمانو  ،وباكستان ،وماليزيا
 ء في منظمة التعاون اإلسالمي.فيما بين الدول األعضا البينية
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حركة التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  المستجدات في: 4شكل ال
 )مليار دوالر أمريكي( 2000-2014

 
 إحصائيات التجارة توجهات ،صندوق النقد الدوليالمصدر: 

 
 التعاون في مجال التجارة تحت مظلة الكومسيك -4

 
الما كان تعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أحد األهداف األساسية لط

، استهلت الكومسيك العديد من البرامج والمشروعات بغية تعزيز التعاون التجاري 1984للكومسيك. فمنذ عام 
 البلداننظام األفضليات التجارية فيما بين وحيث أن فيما بين الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي. 

قاب قوسين أو تفعيله  فقد أصبح ،هو المشروع الرئيسي في مجال التجارة في منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء 
 الهامة المبادرات العديد من وتشمل. هتنفيذب يتعلق فيما هامهام بعض من األعضاء الدول انتهاءبمجرد  أدنى،

 المؤسسةات التمويل التجاري وائتمان الصادرات داخل مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية مثل مختلف آلي األخرى
والخريطة  ،الصادرات وائتمان االستثمار لتأمين اإلسالمية المؤسسةو  ،التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية

تعاون اإلسالمي، والمعارض االسترشادية الخاصة بتعزيز التجارة البينية فيما بين الدول األعضاء في منظمة ال
ضفاء الصبغة المؤسسية على  ، والمساعدة الفنية معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالميةالتجارية، وا 

 المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.
 

ن في ، ديناميكية جديدة على جهود التعاو 2012وقد أدخلت استراتيجية الكومسيك، التي تم اعتمادها في عام 
مجال التجارة التي تقام تحت مظلة الكومسيك. فوفقا  لالستراتيجية، من شأن جهود التعاون أن تركز على 

في هذا  العالم.دول المشكالت الهيكلية التي تحول دون الدفع قدما  بحركة التجارة بين الدول األعضاء وسائر 
أال وهي: تحرير التجارة، وتسهيل التجارة،  الصدد، حددت استراتيجية الكومسيك أربعة مجاالت ذات مردود،

 التجارة.  وتمويل التجارة، وتشجيع
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حتى  اعاتاجتم ستة الفريق هو أحد أدوات استراتيجية الكومسيك، فقد عقد فريق العمل المعني بالتجارةأن  وبما
عضاء على من خالل إجابات الدول األ تم تحديدهيموضوع معين على تركز االهتمام في كل منها  ،اآلن
 .في وقت سابق توزيعهتم يالذي  ستبياناال
 

 2015اجتماعات فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة خالل عام 
 

في أنقرة، تركيا. وفي  2015 مارس/آذار 26انعقد االجتماع الخامس لفريق العمل المعني بالتجارة في 
االت ائتمان الصادرات في الدول األعضاء في على تحسين دور وكركز فريق العمل المعني بالتجارة  ،االجتماع

 ،منظمة التعاون اإلسالمي. إن وكاالت ائتمان الصادرات هي مؤسسات أو مرافق مالية أسستها الحكومات
األساسية في دعم وتشجيع الصادرات واالستثمار الخارجي من خالل تقديم الخدمات المالية  مهمتهاوتتمثل 

 رية واالستثمارات الدولية.الالزمة لدعم المعامالت التجا

من دولة  57بالنسبة لدول منظمة التعاون اإلسالمي، يعتبر دعم ائتمان الصادرات مجاال جديدا نسبي ا، فمن بين 
بنك اعتمادات التصدير )بنك دولة فقط وكاالت ائتمان للصادرات، أو  23في المنظمة، تمتلك  اءعضالدول األ
يران وكاالأو برامج مماثلة. ومن بياكسيم(،  ندونيسيا وا  للتأمين واإلقراض  تن هذه الدول، تمتلك كل من مصر وا 

 هيئة. 26مع ا، ليصل العدد اإلجمالي للهيئات في المنطقة إلى 

 
ا بعض الكيانات اإلقليمية العاملة في إطار منظمة التعاون اإلسالمي مثل المؤسسة اإلسالمية لتأمين  وهناك أيض 

 رات، والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.االستثمار وائتمان الصاد

 
إلى بعض التوصيات التجارة ب المعني االجتماع الخامس لفريق عمل الكومسيك خلصبعد مداوالت مثمرة، و 

 الخاصة بالسياسات وهي:

 ها.وتقييم ية للمصدرينحتياجات التمويلاالدراسة على الدول األعضاء  تشجيع 

 الصادرات التابعة لها. بين وكاالت ائتمانفي المعامالت فيما عزيز التعاون تعلى ء الدول األعضا حث 

 لها.تحسين األداء العام  بغية الصادرات كاالت ائتمانو  مراجعة سالمةعلى الدول األعضاء  تشجيع 

 الصادرات ائتمانوكاالت تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في إطار لالدول األعضاء  دعوة. 

 تحت عنوان 2015 /أيلولسبتمبر 17 في المعني بالتجارةالكومسيك  عمللفريق  السادساالجتماع  قدعُ وقد 
 التجارة لتيسير وطنية هيئاتالوتهدف  ".الكومسيك في األعضاء البلدان في التجارة لتيسير فعالة هيئات تأسيس"

وعلى . الدولية التجارة عمليات إجراءات تبسيط عملية أنهاب تعريفها يمكنو  ،التجارة تيسير مستويات زيادة لىإ
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 األخيرة، اآلونة وفي. التجارة لتيسير وطنية هيئات إنشاء على البلدان الدولية المنظمات شجعت ،مدى التاريخ
التي  ،(22.3 المادة) التجارة تيسير اتفاقية مفاوضات ضمن المسألة هذه العالمية التجارة منظمةوضعت 

 .2013 عام ولاأل كانون /ديسمبر في بالي في حصلت على الموافقة

 متنوعة موعةدولة، مج 57، من أصل اإلسالمي التعاون منظمة في من الدول األعضاء دولة 39 وضعتوقد 
 األغلبية أنب القول يمكن ،ومن ثم. أن ُيطلق عليها هيئات وطنية لتيسير التجارة يمكن التي التنسيق آليات من

 لمنظمة اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمتطلباتقد امتثلت  اإلسالمي التعاون منظمة أعضاءالدول  من العظمى
، التي قد تختلف من دولة عقباتبعض ال األعضاء البلدان من العديد تواجه أخرى، ومن ناحية. العالمية التجارة

 أولوية وجود عدم رئيسية؛ال العقبات بعضوتشمل . التجارة لتيسير وطنية هيئات تأسيس محاولة عند إلى أخرى،
 اجتماعات عقد وعدم ،دائمة أمانة وعدم وجود واضحة، أهداف وعدم وجود رائدة، وكالة تحديد وعدم سياسية،
 .هيئاتلمنتظمة ل

 توصيات علىالضوء فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة  سلط الموضوع، هذا حول مستفيضة مداوالت وبعد 
 :اإلسالمي التعاون منظمة في ألعضاءا للبلدان التالية السياسات

 التجارة لتيسير الوطنية الهيئات عمل إطار داخل فعالة اتصاالت نظم تأسيس 

 التجارة لتيسير الوطنية الهيئات أنشطة في الخاص القطاع إشراك 

 التجارة لتيسير فعالة وطنية هيئات على اإلبقاء/لتأسيس األعضاء الدول إلى المساعدة تقديم 

 القائمة التجارة لتيسير الوطنية الهيئات أداء لتقييم ييرمعا تصميم 

 تحت 2016 / شباطفبراير 25 فيالمعني بالتجارة  الكومسيك لفريق عمل السابع االجتماع ومن المقرر عقد
 ".الدولية لمعاييرل اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول امتثال تعزيز" عنوان

 دورة إدارة خالل فمن. المشروع دورة إدارة فهي الكومسيك، استراتيجية قدمتها التي الثانية التنفيذية اآللية أما
 في سجلوا ممن األعضاء الدول تقدمها التي المختارة للمشروعات منحا   الكومسيك تنسيق مكتب يقدم المشروع،

 األعضاء الدول قدمتها، وقع االختيار على ثالثة مشروعات 2015وفي عام . بالتجارة المعني العمل فريق
 للحصول على التمويل المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك. اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة والمؤسسات
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 األفضليات التجارية اتفاقيات نظامعلى  / صادقت الدول األعضاء التي وقعت

 (2015 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 

 
 
 الدول األعضاء رقم

 
 اتفاقية اإلطار

 
 
 اســـتـبري

قواعد المنشأ الخاصة بنظام 
األفضليات التجارية فيما بين 
الدول األعضاء في منظمة 
 التعاون اإلسالمي

 تسليم
 االمتياز قوائم

  المصادقة التوقيع المصادقة التوقيع المصادقة التوقيع
 √ √ √ √ √ √ √ البحرين 1
 √ √ √ √ √ √ √ دي الجبن 2
  --- √ --- √ --- √ بنين 3
  --- √ --- √ --- √ بوركينا فاسو 4
  --- √ --- √ √ √ الكاميرون 5
  --- --- ---- --- --- √ تشاد 6
  --- √ --- √ --- √ جزر القمر 7
  --- √ --- √ --- √ كوت ديفوار 8
  --- √ --- √ √ √ جيبوتي 9
  --- --- --- √ √ √ مصر 10
  --- --- --- --- √ √ الجابون 11
  √ √ √ √ √ √ جامبيا 12
  --- √ --- √ √ √ غينيا 13
  --- √ --- √ --- √ غينيا بيساو 14
  --- √ --- √ √ √ اندونيسيا 15
  √ √ √ √ √ √ إيران 16
  --- --- --- --- √  √ العراق 17
 √ √ √ √ √ √ √ األردن 18
 √ √ √ √ √ √ √ الكويت 19
  --- --- --- --- √ √ لبنان 20
  --- --- --- --- √ √ ليبيا 21
 √ √ √ √ √ √ √ ماليزيا 22
  --- --- --- --- √ √ المالديف 23
  --- √ --- √ --- √ موريتانيا 24
 √ √ √ √ √ √ √ المغرب 25
  --- √ --- √ --- --- النيجر 26
  --- √ --- √ --- √ نيجيريا 27
 √ √ √ √ √ √ √ نعما 28
 √ √ √ √ √ √ √ باكستان 29
  √ √ √ √ √ √ فلسطين 30
 √ √ √ √ √ √ √ قطر 31
 √ √ √ √ √ √ √ المملكة العربية السعودية 32
  --- --- --- --- √ √ السنغال 33
  --- √ --- √ --- √ سيرا ليون 34
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  √ √ √ √ √ √ الصومال 35
  --- √ --- √ --- √ السودان 36
 *√ √ √ √ √ √ √ سوريا 37
  --- √ --- √ √ √ تونس 38
 √ √ √ √ √ √ √ تركيا 39
 √ √ √ √ √ √ √ اإلمارات العربية المتحدة 40
  --- --- --- --- √ √ أوغندا 41

 40 30 33 17 32 17 13 

 
قمة اإلسالمي ال لمؤتمرالعربية السورية خالل الدورة االستثنائية الرابعة  تم تعليق عضوية الجمهورية* 

  .لمنظمة التعاون اإلسالمي
 

-------------- 
--------- 


