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عشرالثامناالجتماع

عنالمنبثقةالمتابعةللجنة

والتجاريا~هتصاديللتعاونلمدائمةاللجنة

اإلسطمىللمؤتمرلمنظمة

)2002آيأزمو/ا,اه•(اسطنبول،





~باالنجليزية.االصل

عنالمنبثقةالمتابعةللجنةعشرالثامناالجتماع

والتجاريالحثصاديللتعاوناالكمةاللجنة

اإلسطمىتمرالمنلمنظمة

)2002أيارمايو/اا-01ء(اسطنبول

لمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةعنالمنبشةالمتابعةللجثأعشرالثامناالجتماعاثعقد-1

.2002أيارمامو/11و01موصءاسطنبولبمدينة(الكومسك)اإلسطمىالموتمي

.المتابعةلجنةاعضاءالتاليةالولىعنممكوناالجتماعحضر-2

(دائم)رئيسالتركيةالجمهورية-
(دائم)رئيسنائبالسعوميةالعربيةالمملكة
(دائم)رئيسنائبفلسطندولة
االسطمية)للقمةالحالى(الرئيسرئيسنائبقطردولة
العربية)للمنطقة(ممثالءرئيسنائبالكويتلولة

اآلسيوية)للمنطقة(ممثالوئيسرءنائباإلسطميةارمرانجمهورية
االفريقية)ئئمنطقةاممثالءرئيسنائباالتحاديةنيجيرياجمهورية
مقرراالمطميةباكستانجمهورية
السابقبالمكتبعضوالسوريةالعربيةالجمهورية

السابقبالمكتبعضوفاسوبوركينا-
ضيف.بصفةاالجتماعنيسياانلوجمهوريةحضرتكما

المتخصصةوالمؤسساتاالمصالموتميلمنظمةالعامةاالمانةعنممكوناالجتماعحضركنلك-3

:عنهاوالمنبشعةلهاالتابعةالتالية
أنقره)(مركزاالسطميةللدولوالتدريبواالجتماعيةوا~هتصاديةاالحصائيةالبحوثمركز
التجارةلتنميةاالسطميالمركز
للتكنولوجيااالسطميةالجامعة

للتنميةاإلسطمىالبنك
والصناعةللتجارةاالسطميةالغرفة

السفنلمالكىاإلسطمىاالتحاد



التاليتين:المؤسستينعنممكوناالجتماعحضركما4-

االسمة.البلدانمنسشارييناالاتحاد

بأنقرة.ارعليميللتعاوناليونيدومركز

.)1رقمالمرفقفيالمشاركينقائمة(ترد

ا~حلألالحلسأل

.التركيةبالجمهوريةالوزراءرئيسونائبالدولةوزيرلىءبهجهدولتالدكتورسعادةاالجتماعافتتح-5

الىرسالةءالكوسيكورئيمىالتركيةالجمهوريةونيسءسزرفجدتأحمدالرئيسفخامةوجه-6

توثقسبلاستكشاففرصةاالعضاءللدوليتيححيثالكوسيكبهتضطلعالذيبالدورفيهانو»االجتماع

فخامتهوأشارالعالمية.ا~متصاديةالساحةتشهدهاالتيالمستجداتشتىلمناقشةومحفكبينهاهفيماالتعاون

الذيائدورعلىمشدداءالناميةالبلداناقتصاداتعلىالعالمىا~فتصاديللتباطوالسلبيةالعواقبالىايضا

ا~متصاديالتعاونمبادراتالىفخامتهتطرقثمالعواقب.هذهلتوقىالدوليةالمؤسساتبهتضطلعانيمكن

وتوسيعللتنميةفرصاتتيحانهافقالمخكفة»ابعادمنعليهتتطويبماءالناميةالبلدانبينفيمااالقليمي

حتىالمعلوماتعصرتواكباساسيةبنيةبانشاءالناميةالبلدانلقيامالبالغةاالهميةفخامتهوأكدالتجارة.

االرمقاهبكفلوبما,العصرهذابنبحهاالنيالفوائدفيوالمساركألحألالمطروبانالنحدمواجهألفسنطبع

الىاالنتباهفخامتهاسترعى»السياقهذاوفىالجديد.العصرهذافىبينهافيماا~مليمىالتعاونبمبادرات

القاعدةبوصفهافعالية»اكثرنحوعلىالكوسيكنهاالفادةعلىاالعضاءالدولتحرصانضرورة

االحداثالىسزرفجدتالرئيسفخامةوأشارالعالمية.التحدياتمواجهةفيالجماعىللعملالمشتركة

العاملالسلقمانمؤكدااالسطمى».العالمفنعميقينوقلقاحزناوسببتاالوسطالشرقشهدهاالتياالخيرة

الصادرين338و242راينالقراعلىترتكزمفاوضاتفلكمنااليتحققلناالوسطالشرقفىوالدائم

فيشأنها-مستقبالتستمرسوفتركياأنوأكد.السلقممقابلاالرضمبدأوعلى،االمنمجسعن

كلمتهختامفىالرئيسفخامةوازجىاالوسط.الشرقفيدائممسكتحقيقأجلمنالعملفي-الماضى

بنجاح.أعمالهالمتابعةلجنةاجتماعينجزأنفياملهعنمعرباالمشاركينجميعالىشكره

).2رقمالمرفقفيسزرفجدتاحمدالرئيسرسالةنص(يرد



فوزراءوئيمىونائباللولةوزمر,لىبهجهمولتللكتورمعالىكلمةالىاالجتماعاستمع-7

مموتمرمنظمةأممرةاكتعبتهاهتىلخبرةأ~وأكددبالوفىمعاليهرحبوة.التركيةبالجمهورية

وا~ليةلسياسيةاالحدلثفرضتهالتىلتحياتككالميمةءمتحدياتوجهفىسنواتعبرسلثمياال

منعلةعلىقدرةلكثراالنفمبحت»لخبرلمتبككثسلحلذالكوسيك»أنمعاليهواكداالخيرة.المتطحقة

قلتالمىوسائرلماليةقاتلمىمنلتخلصلمىساعيةءلحاليةهممثاريعجانبالىللتعاونمشارين

االشارةمعرضوفيمنماء.االللولىبنفيماوالتجاريا~هتصلديلحعاونتوطيدهونتحولالتىاالخرى

محياةبنوعيةاالرتقاهامميةطىمعاليهشدءلممستدامةالشميةلتمعتقاالسلسيةلمضروريةلشروطلى

هلاالجتماعيكبمالىمعيهفثمنوفميق»هذاوفياالتتصطية.لتنميةمنهمنثمومتالخليةبوصفه

لتنميةتمويلمؤتمرو~لمتحدةاالممرعايةتحتتنظيمهمايجريفعليتينهىاالنتباهمممترعيامتتموي

فعلميةالحةو•موتنيريلتفعلةمتعنو~بلمكسيكموتنيريفىهمنىتزأرملوسر/فىتهذي

فى20»2يلولسبتمبرلم4الىآباضطمر/26منهفوة~هامتهمتررهمممتدلمةبلتتقيةفمعية

كماهعصة.الفعالياتهذهفىبنشاطفمشاركةهىاالمنعاهطولمعيهودعا.فريقيابجنوبجوملفمبرج

مربأفمسريةللينتمهداكانتلتراالو~مثمرقمتنةفىمجاريةا~اال_لهثهىمعاليهلحملى

بطفىمطنبولعينةشهدلوفىكلت»واالنتهاهربمطو.ممثوارهماليحللنفىاملهعن

بها،فمرتبطةوطنيااالملجولبنودهىمعليهوهثملن.االو~مثمرقفركممالموتمرمتدوقت

منهااالمشلتوضرورةءاالسطمىفمزتمرمنظمةعنهمنبثعةفرمستونبرلتهبتجلأميةموالا

جىوفىهل.نةلثنحيناالمنعا»محولمننيمامتعالنولخكاربعمثلطرحفىنطةهثربصورة

منلستهلمااالسطمىالموتميمنظمةعنلمنبثقةطومسلتوهىاالمنعاهلحولبيعلهىلمشكرمحيه

فنجاح.كلعلطبتمتمنيالمكوممينالءاملفىتيسة~دمنوبنلتهممهلت

).3رقمفمرنقفىلىبهجهلولتطكلررمملطمةنصمردلى

بلىوجىالتىالرسالةاالسطمي،لموتمرلمنظمةهمما_لحماألهن~ءفلبيكاطسرممالتال-8

عنفملواألممنوأعرباالسطمى.لموتمرلمنظمةهمماألمعنبطىمزاللحدعبدلحكلورمعىبتماعاال

~ريةولحكومةءلمكوممميكورنيمرمتركية~ريةرئيىممزر»نجلتلمدهرئيصلفحةمتتله

كمامنماء.األطولبنفيماولحجارىا~«يلحعالنهر~بتخكثلبت0مرمنبييلنهwمتركية

لمفلسطينى.للشعبلوليةحمليةتوهييلحولىلمبتمع~أأإلمرلينيةلحوانمل9بترقهعلاألمن(لمن

للتوميلتمواجباالعتدرللبنة~Jفىهلهعنفأعربللل»نةتتنيذلحىمعليهتطرقثم



عشرةالسابقةاللورة.قرتهاوالتىءالعملخطةبتنفيذبالتعجيلكمعنىالخبراءمحداجتماععنالصاهرة

االتفاقياتشتىعلىوالتصديقالتوقيعإلىهمبالدةعلىمنماءاألاللولالعاماألمنوحثللكوسيك.

االسطمى.المؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبننيمااال~متصادىللتعاونلمطاروضعإلىالراميةوالنظم

النجاح.كللطجتماعمتمنيأرستالعاماألمينواختتم

.14رقمالمرفقفىبلقزيزالواحدعبدهكتورمعالىرمالةنصى(يرد

عننيابةكلماتاإلسطميةباكعمتانوجمهوريةفاسووبوركينالكويتلولةدوفىووساءقىثم9-

بالغعنكوفودرؤساءأعربوقدلترتيب.كلىءواالسريةواألفريقيةمربيةالثطث،ا~المجموعات

االسرلئيليةالعدوانأعماللدانواكماءكمحكةالفلسطينيةاألراضىشهدهاالتياألليمةاألحداثازاهكلقهم

رؤساءوكدلممستويات.كاكلىهماميألمارأو.حلثتءاألبوياهلنمطينسزمنآالفلهاضحيةراحالتي

نيمانمتعهيترموأنمنماءاألالمولبمننيمااالهماديالتقالنأواهصرتخمذفىفمضىضرورةدلوف

لتركيةللجمهوريةلرشيمىوتقيرممشكرهمعنأىبوأكماووتقية.محالقعلتمشرولسلسكلىبينها

األ~>هولبنفماوالتجارياالهمادىنللتمهمتولصلد~منيبرنهلمماوثمجهاوحكومتها

االجتماع.لتاستلترهتازةولترتييلتفحلروللترهب

معولودعاءفمحكةلخمىاألرفىلوضع~رةنيهاهدكلمة~هوفوئيمىطركما0-1

هذهفىلفلسطينىلمشعبهىوالماديلسيمىلدممشيمهىاإلمطمىمموتمرمنظمةفىاأل~ه
لحرجة.فمرحلة

~
الحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيلظوفىازمرلىلكنلملكتورمعدلتهل~تتولمى~11

كتركية.بالجمهورية

المتروبرعلمةالعضويةمفتوحةصياغةلجنةشكيلجرىءاألمالجلولاالجتماعاعتمدأنبمد12-

االسلثمية.باكعتلنجمهوريةوفدوئيص~مايونقنىالمغيرسعاده

هلم.رقملممرفقفيملجنةاهرتهكمااأل~لجولنص(يرد



لمنظمةالمساعدالعاماألمينأياللو»فابيكاالسفيرسعادةعرضءاألعمالجلولمن3البندمناقثمةلدى13-
مديرءالزمانمنيرالسفيرسمادةتولىثمالعامة.األمانةمنالمقدمالمرجعىالثعريراالسطمى،الموتمي
شتىعلىالضوءمسلطاالثعريركحيصاالسطمى،الموتميلمنظمةالعامةباألمانةالحتصاميةونالشو

الكوسيك.اتخذتهاالتىالقراراتتنفيذبغيةاألعضاءالدولبهاقامتالتىالنشاطات

إلعداده.شكرهاعنو.عربتءالعامةاألمانةمنالمقدمالمرجعيباشويرعلمااللجنةأحنت14-

إطارفياالقتصاديالتعاونمجالفيالقائمةاألساسيةوالنظماالتفاقياتتفيزأهميةاللجنةأكت15-

علىبعدتصدقأوتوقعلمالتىاألعضاءللدول«عوتهاالسياق»هذافىءومبدتاالسمى.المؤتمرمنظمة
االفضلياتلنظامالعاماالطارباتفاقيةيتعلقفيماوبخاصةوقتاقربفىبنلكالمبا«رةإلىاالشاقيات
منطقةلقيامتوطئةالتنفيذ،حيزالىاالتفاقيةهز»بدخولاالسراعبغيةءاالسطميةاللولبنفيماالتجارية
اسعلميةسوقانشاءصوباالولىالخطوةنلكباعتباراالسطمى،المؤتمرمنظمةلدولتفضيليةتجارة

النحوعلىالمشاريعلجانبتشكيلالتعجيلءللمشارينالمقترحةاالعضاء»اللولمجلدااللجنةفاشت16-
للخبراء.القطاعيةاالفرقةاجتماعاتامشاءاقراحهاتمالتىالمشاريعمثفيزبغيةءالعماخطةفىالعبن

-1 vبعقدبالتعجيلللخبراءالقطاعيةاالفرقةاجتماعاتاستضنةمحرضتالتياالعضاءالولىاللجنةطالبت

افرقةاجتماعاتالستضافةاخرىعروضتقديماالعضاءالدولاللجنةناشدتكماالمذكورة.االجتماعات

العمل.خطةفىاالولويةذاتالمجاالتجميعفيالخبرا«

التقاريرألهتتضمنأناللجنةر.تالعامة»االمانةمنالمقلمالمرجعيالتقريراعدادتطويرالىسعيا~18
ا~علىشهرقبااألعضاءاللولعلىالتقريرتوزيعيجريوأنءالمناسبةوالتوصياتالمقترحاتممتقبال
االجتماع.دانتمن

دوراتتوافىأناالسطميالموتميلمنظمةالتابعةالمعنيةللمومساتيمكن.نهاللجنةر.تكذلك-19
بذلك.العامةاألمانةامالغمعانشعلتهاعنبتقاريرمباشرةالكوسيك

).6رقمالمرفقفىالعامةاالمانةمنالمقلمالمرجعيلمثعريرنص(يرد



منظمة`األمنعاالد0`التحااحتصاد0التهالتخذاللخطةتنفذ´ا•ا

~~`
تمرالمنلمنظمةالمساعدالعاماألمينمياللوىالسفيرسعادةقدمءاألعمالجدولمن4البندمناقشةلدى20-

ليةاالقتصاالشئونمدير»الزمانمنيرالسفيرقامثمالعمل.خطةتنفيذباستقراضالمتعلقالتقريرءاإلسص
بالتقرير.التقديرمععلماءاللجنةأخذتوقدالتقرير.بمرضاالسطمى<المؤتمرلمنظمةالعاهةباألمانة

المؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذبتعجيلالخاصةالعملفريقتوصياتاهميةعلىاللجنةشددت~2ا

مكتبمناقتراحهايتممناسبةآليات~منالتوصياتككتنفيذفىاالسراعاللجنةوطلبتاالسلثمىء
ذاتالمؤسساتمناالستفادةمعءاالسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمعبالتعاونالكوسيكتنسيق
الثامنةالدورةالىتتريرأتقدموان،الشأنهذافىالمميزةوخبراتهاسلثمىاالالمؤتمرلمنظمةالتابعةالصلة

التوصيات.ككلتنفيذالسبلأفضلحولللكوسيكعشرة

باعدادهالكوسيكتنسيقمكتبقامالذيللمشروع،االساسيةالبياناتنموذجمشروعفياللجنةنظرت22-
لمنظمةعملخطةبتتنيذبالتعجيلالمعنىالخبراءفريقعنالصادرة12رقمللتوصيةتنفيذاءوعرضه
والمؤمساتاالعضاءالدولعلىالعامةاألمانة~منالمشروعبتوزيعوأوصتاالملثميآالمؤتمر
موعدفىالمشروعفيبآرائهاالكوسيكتسيقمكتبالدولههتوافيانعلىللمنظمةالتابعةالمعنية
قبلالنهائيةميفتهفيوعالمثمروضعمنالمكتبيتمكنبحيث2<»2حزيرانيونيو/شهرنهايةاليتجاوز
للكوسيك.عشرةالثامنةالدورةعلىعرضه

منحالىتأعووالتيالخبراء،فريقاجتماععنالصادرةا3التوصيةتنفيذإلىاإلشارةمعرضفي~23
وتقديموتقييمهاالمقترحةالتعاونمشروعاتلدراسةءالصلةذاتسلثمياالالمؤتمرلمؤسساتصلثحيات

العامةاالمانةمعبالتنسيقالقيامالكوسيكتنسيقمكتبمناللجنةطلبتلهاهاللثزموالمالىالفنىالدعم
واالجتماعيةوا~لتصاديةاالحصائيةالبحوثومركزءللتنميةسلثمىاالوالبنكمىءاالسكالمؤتمرلمنظمة
والغرفةللتكنولوجياهاالسلثميةوالجامعةالتجارة،لتنميةسلثمىاالوالمركزءاالملثميةللدولوالتدريب
توضحدراسةباعدادءاتصالجهاتبوصفهمالسفن،لمالكيسلثمياالواالتحادوالصناعة،للتجارةاالسلثمية
جهاتبوصفهمالدراسةهذهوتقديمالمؤسسات،هذهمنمؤسسةبكلتناطانيمكنالتىالمهاموحدودفحوى
علىالدراسةهز»تعميماهميةعلىاللجنةشددتكمافيها.للنظرالقادمةدورتهافىالكوسيكالىءاتصال
بوقتالكوسيكدورةانعقادموعدقبل،سلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةفلكمناالعضاء،الدول

وتعتيباتها.أرائهاعلىللحصولضماناءكاف
البياناتنموذجونصالل»خطةتنفيذبشأنمىاالسكالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةتقريرنص(يرد

).8و7المرفقينفيءالكوسيكتنسيقمكتبمنالمقدمللمشروعاالساسية



االمنعا•.ة•ميهيثك،تهةلمتيه•~ا.•~االالنله•.
ا,-منكمة.

لتنميةاالسطمىوالمركزللتنميةاالمطىالبنكممثالقماالعمال،جولمن5البندمناقثمةلدى24-
اال~.الموتميمنظمةفىاال~ءللولىلمبيئيةالتجارةتوسيعبثمأنللبنةالىتقريريالتجارة

لتيبرتتنينيةخططمنوضعهوبماءللتنميةاالسطمىلمبنكتخذهالتىبلخعلواتاللجنةفوهت0'1'-
لمتلصاهرتمويلبرهجفىواالكتتاباالنضمامطىاالمنعا»لملولاللجنةحثتكما»المطلوبةللموار«

التجارةتوسيعهىهراعيةلبرلمجمنهماوسءلمصاهرتولتمنسثمارااللتلمناالمطميةوالمؤمسة
االسطمى.الموتميمنظمةفىاالمنعاهاهولىمبننيما

علوفىمربكىموالومليار1ر06برصدللتتميآل_مطمى~المخز»هذىلمربالترطبنآلفوهت~26
01>2/2>>'I'لمريكىفوالرمليون640مقدار»لخسنىمبلغلتلبييكحنمتخدامهالءفخمةد»مولعن

منمى´مبلغرصدتمكما.مرحلتنطىلحمرجحةتصمانظةووضوللسولمنمجمعلنثماه~من
فبلدفىلمبيئيةةمتجهتقوبلبفر~هصطرلتتمويلبرهجطلفىلمربكىلوالومليحذ210متدلو»

للكمية.االسطمىمبناللماالمصمموتمرمنظمةفىاالمنعاه

V-('ار65جملتهافىبلنتلتاعتمالبرصدطتتميةاالسطمىلجناللتيلو~هاعنكلجنة.عربتكما

هتجلرة.لتمويلونوخذفظمته~فى200/2002أعافىهركفوالرعليل

فىهبنهلحصلنقطترشحJةمتجلهصلنقطتحنلمهتىاألمنعا»هولطخةهتكما28-
فرمليةأعثرلورأكبJطربلفتحينيتملتىتصل6انقالهبنةحتوهنالصة.فىالب
هتجوة.لتقوبل~برهجتتقية

تعهنهمتمفنمنفصفرتتمولففظالطرفنسزكال»9هبكن_منما»مولمنهجةطلبت-2ال
بوجهمتجاريفتموبللنظمتهتزمزطىلمحثميةاالسطمى~فصامحالنعية~بلورفسرهنىطى
خر.بوجههصرلتتمولونظمعلم؟

•'I"-البنكجهوددعمطىاال~همحولفىهسزثركلتفهأبما~»همومسنتطخةهت
التجارةتعززهتىفمعامطتاتيس~وطشهحمنهاالىبآل~منونلكللتنمية»االسطس
اال~».لهبلدلمنسننيماهمبطرة

منللتمويلصالحةتجارية~تحيدفىضاالممهاللمستهتىاال~«هولكلجةشكرت31-
للتوسرللتنميةاالسمىهبنظبهردبدتد~لم~لحىاال~»طولوهتءللتنميةاالسطمىالبنكجانب
مة.بصورةمجهودهذهدعمالىتبرانالبيئيةالتجارةتمويلفى



االتصالجهاثقدراتلتعزيرفنيأمعونةتقديمفىينظرانللشيهاالسطمىالبنكمناللجنةطلت~32
االعضاء~الدولفىلهالتابعة

دعتالصلدههذافىجهودمنللتنميةاالسطمىالبنكيبذلهلماشيرهاعناللجنةأعربتحينوفى~33
حثتكذلكاألعضاء.للدولالبيئيةالتجارةتشبيعبغيةفيهاالنظروإعادةربعيتهمعدالتدراسةإلىالبنك
للمشارينالتجاريالتمويلشروطبتيسيرالكفيلةوالوسائلالمبلاستكشافلمحىللتنميةاالمصالبنكاللجنة
االسطمى.الموتميمنظمةفىمنماءاألللبلدانالبيئيةبالتجارةالمتعلقة

باحصائياتالمتعلقةبالبياناتالتجارةلشيةاالسطمىالمركزموافاةاالعضاءالدولمنلللجنةطلبت~34
واالسثمار~التجارةونظم

البيئيةالتجارةتنميةبشأنالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزمنالمقدمبالتقريرعلماايضااللجنةواخذت35-
مجلتهاالتىااليجابيةالنتائجالشييمعالحظتكماءاالسطمىالموتميمنظمةفياال~ءاللولبننيما

مناالمنعاهاللولتجارةمجملفىالتجارةهذهنصيبارتفعاذاالمنماءءاللولبنفيماالبيئيةالتجارة
ا.999عام9اه´1الىا997عامه~:10

الجمركيةغيرالحواجز´´آثارنثالدراسيةالحلقةتوصياتتنفيذعلىمنماءاالالولىاللجنةحثتكما36-

اللورةاعتملتهاوالتياالسطمى~ءالموتميمنظمةفياالمنعا»اللولبننيماالتجاريلتباللتوسيعكلى
للكوسيك.عشرةالسابقة

منظمةفىمنماءااللللولالبيئيةلتجارةلتعزيزسعياتجاريةمعارضمتدامميةعلىاللجنةثست37-

لتجلرةلتنميةاالسطميالمركزاتخذهاالتيللمبادرةالصدهذافىتقليرماعنوأ~بتءاالسطميالمؤتمر
التجاريللمعرضنظاممشروعالعداد20»2آذار/مارس27و26يوميخبرا»لفريقاجتماعبعقده

للكوسيكعشرةالثامنةاللورةطى~ضهوقررتالنظلممشروعللجنةاستعرضتوقدءاالسلثميةللبلدان
العتمادها.

المعرضتنظيمبشأنالتجارةلتنميةاإلسطمىالمركزمنالمقلمبكثويرعلمااللجنةأحيطتكنلك~38

26إلى21منالفترةفىالمتحدةالمربيةاإلماراتبولةلشارقةبامتهلحمقررالتاسعاإلسطميالتجاري

هولةشكرهاعناللجنةوأعربتمستديمة~.وتنميةحرة´´تجارةشعار:تت2002األولكانون/ديسمبر

استعدادهاأبتالتىوالمؤسساتمنماءاألوللولىلهامالحثلهذاستضاقهاالالمتحدةالعربيةاالمارات

علىاأل~ءالدولباقيحثتكما.موهمسات)وخمصعضولولة26(الممرضهذافيللمشاركة

التاسع.مياالسكالتجارىلصرضفيالفعالةالمشاركة

التجاريالمرضبشرنمنتظمةمرحليةوتقديماعدادالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزمناللجنةطلبت~39

الكوكسيك.«وراتأعمالجدولفيالموضوعلهذامننملبندتخصيصمعءسلثمياال



التجارةفىالتوسعرصدءلمتجارةلتنميةاالسطمىوالمركزللتنميةاالسطميالبنكمناللجنةطلبت40-
الكوسيك.الىالشأنهذافىثعريرورفعاالمطمىءالمؤتمرمنظمةفىاالعضاءللولىالبيئية
للفولانبيئيةانتجارةتوسيعبشرنالتجارةلتنميةاالمصولممركزءللتنميةسلثمىاالانبنكتتريرينص(يرد

التجاريالمعرضبشأنالتجارةلتنميةاالفطمىالمركزثعريرونصاالسطمي،المؤتمرمنظمةفياالعغساء
علىا2و11و1>و9رقمالمرفقاتفىءاالسطميةللدولالتجاريةالمعارضنظامومشروعءالتاسع

التوالي).

.لمعلسةةالتحاسمنظمةالمتعلقةالمسائل

f1-العالميةلمتجارةمنظمةبشأنتقريسزالتجارةلتنميةاالمصولمركزللتنميةاالسطمىالبنكممشكقلم
التقريرهن.بهنينمشيرمععلمااللجنةاخذتوقدءقضايامنبهاومايتصل

سياريةشهاجتماعاتلتنظيمجهودمنللتنميةاالسطمىالبنكيبذلهلماشيرهاعناللجنةاعربت42-
ميقفىفمطروحةلرئيسيةمتضليابثمأنالمو~وتتسقالرأيتبالمناال~ءهولتمكنالى
منهبنكيقسه~نمنمالءلمتبلةهمغالضاتبثملنوكنلكءفعالميةالتجارةلمنظمةفوزاريةتمراتلمو

امقطلتبشأنتدعيةامملتدراعدألفمثالسبيلعلىومنهاالبلدان~هتولت~تمتسففنيةمساعدات

وشيميةلتجلمميماتفىمرلمسيةوبرلمجلرلمسيةوحطتفلوراتوتتظيمءفعلميةالتجارةمنظمة
منماء.االكللولمحلدةفيةممماعدلت

اال~ءمحولهىمنغيةفمرنةلححيمبرنجهفىاالمتمرلمرهىللتنميةاالسطمىمبنالطخةدعت43-
فىكنثارواالمتمرءفعلميةهتجلرةمنظمةلنمريةاالنضمامهىلساعيةاالسطمى،مموتمرمنظمةفر

لتجاريلنظامفىفعطيةلكلرمثماركةلهايكفلبمابلفعلليهافضمتللتىاال~ءهولممسامحت
معص.

فمغيةوهمؤمسلتةلحجللتنميةاالسطمىوهمركزللتنمية؟االسطمىهبنةليضدهجةدعت)~4
تتلمتياالطرففححدةمتجاريةضلتهمغةفىمنماءااللللولمساعداتهاشحيممومملةهراالنرى،

سعباجهود~وتتسقحثمدهىةمتجللتنميةاالسطمىوالمركزللشحةاالمصمبنلههجنةدعت45-
نساجاالعلسابيممربمااالسطمى،لموتمرمنظمةفياالمنعا»لللولوكمزمسيةهبثمريةالمحرلتيزتهكى

االطر~.لحمتمأللتجاريفنظأمفى,واال~فمالالمنهمىكلىككل،

مموتمرنتكلبثلنةمتجللشيةاالسطمىممركزمنالمحمفشريرءمثعسرمعطماملبنتلخنت~46
4منةهفتىفىطرحةفيتهذيءالعلميةمتجارةلمنظمةالربعلوزاري - 'Iلثلىشرئنوهبرلما

هعطمية.ةالتجللمنظمةاهوحةموتمرملبدا~لجولوبشان،2»»ا



المؤتمرمنظمةفىاالعضاءاللولبهتنهضالذيالمرموقباللوعءالشعيرمععلمااللجنةاحنت47-
منعراءمنعدداوانالسيماءجنيففىالعالميةالتجارةمنظمةداخللمجاريةالمفاوضاتفىءاالسطمى
التجارةمنظمةداخلهتفالضلجانبعمنرسرنيترأجنيففىاالسطمىللموتمىمنظمةفىاال~ءطول

فعالمية.

المتعلقةالمسائلمتابعةءالتجارةلتنميةاالسطمىوهمركزءللتنميةاالسطمىالبنكمناللجنةطلبت~48
االخرىوالمحافلءللكوسيكفمنويةلحوواتلىبشأنهاثعرمروررفعءلعلميةالتجارةمنظمةبانثمطة
االسطي.الموتميلمنظمةلمتابعة

رقمفمرهتنفى,ةلتجللتنميةاالمطىولمركزللتنميةاالسطمىالبنكمنفمقلمةاالورقنصىد
متولمى).كلىاfو13

3ا´•~افخمةلت..•:0•´••عدال

لحلتاتبمخكفطماكلجنةاحطتلمكوسيك»تتسقمكتبمنلممتممةااليضلحلتلمحىبناه41-

لحاهمتدهالممزمعفجلمماتفىاالرا»تبطلحولهايحورلمزيمكنكموضوعاتطرحتهتىوالحليةلصفقة
:يلىنيمااحلتاالقرهذهوتمكتللكوسيكمحقةلتهور
االسطمى.مموتمرمننقمةفىاال~ءهولعلىواثر>ءلمالصوالملىمنقديمنظلملحمالح-

اال~ء.هولفىهنتىةوطتخفيف-
نموا.اال~هلحولوكلاالخبيةهممما-لت»

الحكترونية.متجارةهر»
هتتمية.تمول-
همستيمة.هتتمية-
لموتمرمنظمةفىأألمنعا»لمللولفبينيةلتجارةوتطمدلتوسيعلمعلوماتتكنولوبيالممتخدلم-

االسطمى

منمزيدطرحاالسطمىمموتمرلمنظمةلتلبقةوالمنظملتمنماءاأللللوليمكنلنهلمخثكلبنةورلهت

لملكوممميك.فمتبلةلتهورفىحولهاالرايتبادليجريهتىفموضوعاتبثمنطثرحلت

بلبالغ-مصرةهممابعةهررتهافىهكوممميكعنالصرللقرارإعماال-االسطمىهبنكسفوبقام5-»

~دولورمنماءاالللولىفيالخمة~االسثمارات.حولفقاشيةحلقةلتمجاريةلدلتباالمتط~

ونطءهترهيةبالجمهوريةايلولسبتمبر/شهرمناالولالنصفاليتجاوزموعدفيونلكاءللتقيةاالسطمى

االبحاثومركزءلتجارةلشميةاالسطميالمركزمنوبمساهماتءلحكوسيكتتسقمكب~محبالتعاون

والصناعةمتجارةاالمطميةوهنوفةءاالسطميةلهلوالتدريبواالجتماعيةواالطصليةاال~ئية

شعيمللتنميةاالسطميلبنالباعتزامعلماكلجنةولحاطتاالفطمي.لحئترهننآلتابعةلخرىو~مسمت

عشرة.مثامنةلورتهافىالكوسيكهىهنقلثيةمحلقةهذهعنشرير



الحلقةالستضافةبهشمتالذيللمرض»التركيةالجمهوريةلحكومةشيرهاعناللجنةاعربت51-
التابعةالمعنيةوالمؤمساتءاالمنعاهاللولودعتلهاهتنظيمهعلىللتنميةاالسطمىوللبنكءشيةالنقا

.الحلقةهذهفىالفعلةالمشاركةالىءاالسطمىالموتميلمنظمة

اال´امطمألاال~اللناالنطاكان~0•

('Cl-شجيناجلمنوالصناعةللتجارةاالسطميةالغرفةتبنلهاالتىبالجهودالثدييمععلمااللجنةاحاطت
المعوقاتفيهتتأولبيانأللغرفةممةقموقداالعضاء،البلدانفىالخاصةالقطاعةبنالتعاونوتعزيز

الصد«.هذافىالتوصياتبعضطرحكماالخاصالقطاعيواجههاالتى

ألفرقةاألولاالجتماعبعقدوالصناعةللتجارةاالسميةالغرفةبقيامالشعيرمععلمأاللجنةأحاطت53-
فىبنجاليشرفىوصرضدراسيةحلقةتنظيمجانبإلىوالمتومعلةالمسرةبالمشاريعالمنيةالعمل
لوزراهوالمشرمنالسبعاإلسطمىمموتمرعنلصادرللقرارتنفيذأونلك»2002الثانىلكانونيناير

لممنيةالعملألفرقةلثانىاالجتماعالستضنةمبقموزمنالمقلمبالعرضاللجنةوحبتكنلكلخارجية.
.2003عامفىوالمتوسطةالصفرةبالمشاريع

تنسيقمكتبيضمعملفرمقلشكيلوالصناعةللتجلرةاالسطميةالغرفةبمبامرةعلمااللجنةاحاطت54-
االحصائيةاالبحاثومركزءللتنميةاالسطمىولمبنكءاالمطصلموتمرلمنظمةمعامةواالمانةءالكوممميك

تضطلعانلمحىءةالتجللتنميةاالسطصوهمركزءمطيةاالللولىولمتلريبواالبتساعيةواالقمالية
اكاعمسكىاجتماعاتتوصياتتتفينبنيةفمتلمة،هيةبصنولية-االتصلنتةرهاباعمتا-فةافى

بلتتسقلمشأن،مذافىمرهمتهامناالنتهاهءولصناعةللتجلرةاالسطميةفةهنهلمىلملجنةوطلبتلخر.
ءلمكوسيكتنسيقومكتبءلنمنظمةلتلبقةلمخيةولمومساتءاالسطمىلمموتمىلمنظمةلحعلمةاالمانةمع

بثننها.منيلزمالتخألللكومسيةلمعااسةفورةالىلملوهمةمذ»ومحيم

للتجارةالشارقةوغرفةممتدةاهربيةاالماراتهولةمنلحمتممطرضثطدهاعنكلجنةاىبت00-

االولكانون/ليمسبر23~22منةلمنتفىلحخر»~حلممكيفتاسعبتماحاالالمتضطةوهصناعة

االجتماع.فىااليجابيةهمشلركةطىهيهافخمةا~عتشجينهىاالمنعا«لحولودعت»2002

فيماالتعاونلتدعيموالصناعةمتجارةاالمطميةلنوفةتبتلهاهتىمجهودتحيرهاعنلملجنةواعوبت~56
القطاعلممكىاجتماعاتبتظيمالتيمء~فةلر~نتداالمنعاه»البلدانفىفخمةفقطاعاتبن

الكوسيكقرارفىجاءكماءفكوسيكلممنويةاالنتلتلورقلنلكيكونانتتنميلمعءلمخاص
ميلزمالتخاذالكوسيكفورةلىاالجتماعلتكالتوهيلةشحيميتممنىوبحيثءالشلنهذافىلصاهر
بشلنها.



الى22منعقدهاالمقررللكوسيكعشرةالثامنةالورقاعمالجولمشروعواقرتاللجنةنظرت~57

ءاالعمالجولكلىالتعليطتبمضإدخالبعدونلكءاسطنبولبعينة20»2االولشرمناكتوبر/25
للكوسيك.محثمرةالثامنةاللورةعلىعرضهوقررت
ا).oرقمالمرفقفىءكلجنةاعتمدتهكماءللكوسيكمحثمرةالثامنةلمعورةاعمالجدولمشروعنص(يرد

~
المؤمسلتقبلمناالجتماعالىالمقلمةالمملواوراقلمتقاريرلشتىشسرهاعناللجنةاىلمبمع58-

االجتماع8موقبلالوثائقهذهتوزيعالىالحاجةاسقسرتفتدءاالسطمىلمأتمرلمنظمةلمتابعةلمخكفة
لهذهادواالستءالعملواوراقالشارىلتداومىمنماءاالللدولالطرملرتتلتوفير~»بوقت

اننمل.بشكلاالجتماعات

لمبنيةهةعلىللمنظمةالتابعةسسلتولممواإلمطمىلمؤتمرلمنظمةمعامةاألمنةللجنةحثتكما0-'\

مجةفىفمتاحةلمتمهيطتمناالستفا«ةتتيحالتىهمطوماتبياكنولوهداتواستخداممماميةاال
لمموتمي.وثائقلتصماالنترنتشبكةفيهابمااالتصاالت

~
لتخطيطبهينةالوزلمرةوكيلأوظي،ازميرلىلكنلحكتور/مممترفعهالترهختلميةفجلسةفى6->

الموتميلمنظمةالعامةاالمانةمنوطلبتمرمتطه<معهثعريراللجنةاعتمتلحركية.مبموريةمحقومية

عشرة.الثلمنةهررتهافيلكومسيكلىورفمهمنماءااللحولكىيرلمشهتوزيعاالسطمى

لىشكربرتيةار~ءاإلمطميةمحمتانجمهوريةوفرئيسمليرن»هرقنىممنمىسعالةهرح-6ا

هىباالجماعاللجنةوواقت.ائكوسيكورئيسرلمتركيةلجمهوريةوئيمرسزرىنجلتأحمدالرئيسفخامة

ا~قراح.مذا

المفوبنباسمكلمةءالكويتدولةوفدورئيمىفميةوىنلبءالحنيفالمحسنعبدسالقى~62

لوفادةوكرملضيافةحسنمندالوفىبهماحظيةعلىوشباحكومةلتركياشكرهصلقعنفيهاأعرب

التىالممتازةالترتيباتعلىولمعاونيهاالجتماعلرئيسالشكرمعاليهازجىكما~ل.آلمتها~

لحجتماع.أعرما



ءالتركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيل.وغلوهازميرلىأكينالدكتورمعاليألقى63-

األمانةمعاليهشكركماتعاون.منأبلوهماوعلىالقيمةعلممساهماتهمللمندوبينشكرهعنفيهاأعربكلمة

قيمة.إسهاماتمنأسدتهماعلىلهاوالتابعةعنهاالمنبثقةوالمومساتاالسطميالموتميلمنظمةالعامة

عنفأعربءتوصياتمنعنهأسفرتوماالمتابعةلجنةاجتماعفى«ارتالتىالمناقشاتإلىمعاليهوأشار

شدممنتحققعمافضالءاالهتمامموضعوالمممائلالقضايامنواسعةمجموعةالمناقشاتلشاولارتياحه

كلمتهمعاليهواختتماالسطمى.المؤتمرمنظمةعمللخطةالفعالالتنفيذعلىيساعدأنيمكنهماءوأنشطة

أوطانهم.إلىالعودةسعلمةللمنوبينمتمنيأ

أوغئو).زميرئى.كيناندكتور/ئممعادةائختاميةائكلمةنص16رقمالمرفقفى(يرد
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صزرفجدت)حمدالرئيسفخآلرسالة

الكوسيكورنيسالتركيةالجمهوريةونيس

هشرلحثامناالجتماع

الكوسيك~المنبثقةالمتلقةللجنة

)2002أيارملولم10(لمسطنبول»





بالنركبكاالصل
لمفخامألصاحبرسأل

سزرفجدتاحمد

الكوسيكورنيمرمتركيةالجمهوريةونيس

عنلممنبثقةالمتبعةللجنةمشرالثامناالجتماعالى

والتجاريا~دينللتعطهدالممةاللجنة

االسطميالمؤتمرلمنغمة

)200ألأيار/مايو01(اسطنبول؟

لحرقوءلملجنةوئيمى
المحترمين»ممتابعةلجنةاعضام

الكزام،برنالمفر

عنلمنبثمةالمتبعةلجنةفثمرالثلمناالجتماعافشاعبمناهبةءمطنبولملينةفىبكملمرحبانيمرنى
االسطمى.الموتميلمنظمةولمتجاريدياالقصاللتعاونالدائمةلملجنة

~ثمانيةمنذتنصلعحيثءاالنحتىجرتالتىاالمصالفىمنيمااسهاماالمتلبعةلجنةفمهمتآل
طيهاوونقتلخبراهقمهاهترالتوصيةJاعثهاالطار18وفىهكومميك.ا~حبولبوضععلما

وجهطىهتطبعقموضعتوضعسوفاالسطمىمموتمرمنظمةهل~بتتنيذلطمصراعهكوممميك
هكومسسر.لمامجيتلخطاوتتتحلصرعة»

لبطنمثحملطسراعهيهانحاجحبيدةونظممناهجلوضعسبالهامناتنتحانشنهامنهتوصيلتمحألن
مشلريععنمتوصيتمحهتممنىJفىاالملويحوني.االسطمىلموتمرمنظمةمل~تنعينفى
لموتمرلمنظمةلحلبسةةآالجهوهمهاملتممفت~من,االسطمىمموتمرمنظمةلوللمبى~~

اال~ه.وهولاالسطمي

Jوجهابطناو~ةءاال~ةاآلونةفىفمطومناطقبنىشمستههذياالطعملديوهركودملتاالز
•منتنتافيامنماىوبنساءنمواا~طوهبلدلمنهنيةفبلدانوتتحمل.بصيمآلمصاعبلململوجه
االزهت_»لتوقيمهماموراكمبلمنلميضاطوليةهمومسلتطىويتحن.ملتاالزلهزاالكومحبه»

آثارها.منللتننيفلووهوطنىواالهيمىهمصطقوىلحىثععهتى

فوتمرةبفعلمطرتبصورةهكصرفىا~قصاهيةاالنثمطةفىهقامطاعنصيبأخذ،اخرىناحيةومن
لهذانتافي.االطرافمتمدهولىللتعاونبلنسبةالمهمةاعيلتهتدلهلمتجد»وهرمعلص.فكامللهمتسارعة
وتهينة،ةلتجلاملمولثغيةاالداريةممرقاتتنليلاميةتتعاظما~قصادي،للتمالنالجعيدالمفهوم



اىمنيسزلعلواننى.الخاصةالقطاعاتبينفيماالتعاونوثسجيعللتعاون،المواتيةالظروف
داخلالتعاونلدىصمةاسهاما:ومشامونالمفهوملهذاجديدةابعاداءفبراتمنلديكمبمامتضيقون»
االسطمى.الموتميمنظمة

والولييالقملالمستريئعلىالمالىواالستقرارالكلىاالقتصاداراستترضمانالصد«هذافىالمهمومن
النطاق~الكلياالقتصادبينةفاستقرارا~متصادي.التعاونسبيلعلىالمبنولةالمساعينجاحلكفالة

االقتصادية.واهدافهاامكاناتهاتحقيقاالمملجميعيتيحالذيالمسبقالشرطموالعالمي

وىالعال،فيالباريةيعةالسالتغيراتمعالتكيفعلىالقادرةالبلدانانالسياق،مذافى»اقولانواود
تمبحموفوامتذامر،المعلوما~علىوالحصولالجديدة،البيئةهز»تتطلبهاالتىبالمعرفةشعوبهاتسليح
االقتما«يالتكاملفيالمعلوماتتكنولوجياتؤديهالذيالدورالهميةونظرا.نجاحاوتحققمؤثرةبلدانا

االهمية.بالزامرايصبحالمجالهذافىالوطنيةللتصاداتمناسبةاساميةبنيةتوفيرفانالعالمى،

يساعدوالتعاونلالفكاركعنبىالعملعلىقادرةالكوسيكباناعتقاديعناعربانالمقاماهفىواود

ءاالمكانبقدرءتسثسرفانوطى»المستتباعالملمواجهةافضابصورةاالستعدادعلىاالعضاءالدول
اليجادفعالةاخاتباققمثتدووانالخرءوقتمنالعالمبهمايمريناللذاالقتصاديوالركودالعالميةاالزمات
.للمشاكلحلول

الموقرهاللجنةرئيس

ءالموقرونالمنوبون

سلثمي.االالهالوفيعميقينوقلقاحزناوسببتمؤخرااالوسطالشرقشهدهاالتياالحداثالىاالشارةاود

.مومتىاوالمئاتاصابةعناسفرتالتىالداعيةللثحداثنتيجةبالغةالضرارالسلقممليةتقرضتلقد
منسحاانحسرقدملويلةعمليةفكالنزاعطرفيبينبصعوبةنشأقدكانالذيالشالثقةمناخانكما

~بأكملماالمنطقةاراستترتهددانشأنهامنالتطوراتوهذ».المتبادلينوالعداءالثقةانمدامامامالطريق
للمشكلة.حكليسوالقوةالعنفاستخدامانالسابقةالخبراتوتوضحخطير.نحو

و242ارينالقميترتكمفاوضاتخلكمنااليتحققشناالوسطالشرقفيوالدائمالعادلالسلقمان
فيملبئويوجد.رالسكمقابلاالرضمبداوعلىءالمتحدةللثممالتابعاالمنمجسعنالصادرين338
،اوهلوواتفاقية،مدريدمؤتمرمبادئفلديهماالمفاوضات.فيالبدءلهمايتيحالمواثيقمنكافقدرالنزاع
السعوديةالعربيةالمملكةعووليقدمهاالتيوالمقترحاتءميتشلوتقريرتينيت،وخطةءالشيخشرمواتفاق
العربية.اللولجامعةوأقرتها



طاولةعلىللجلوسوقتأقربفىوالعودةالخبيثةالعنفدائرةتحطيمفىءالمرحلةهذهفياالولويةوتتمال
نمرحقوقهمالفلسطينيونأشقاؤنابموجبهيستعداتفاقعلىالممفاوضاتتسفرأننأملونحنالممفاوضات.

بها.معترفسودداخللبقائهاضمانعلىاسرائيىوتحصلللتصرفالقابلة

االقتصاديالوضعوتحمينالنزاعطرفيبينالمتبادلةالثمةمناخالعادةالقادمةالفترةفىالعمليتقينكذلك
لتحسننشطبدوريضطلعأنالدوليبالمجتمعيجدرءالسياقمذاوفياالستقرار.استمرارضمانبغية

.االقتصا«يةالتنميةوكفالةالفلسطينيةاالراضىتعميرواعادةانسينىللشعباالقتصاديالوضع

االوسط.الشرقفيالمنشودالسطمتحقيقاجلمناسهامهاالستقبلفىتركياتواصلوسوف

الموقرهاللجنةرئيس
ءالموقرونالمندوبون

التعاونلجهودودعمهامساهماتهاتواصلسوفتركياانمجداالؤكأالمناسبةهذهاغتنمانلياسمحوا
االجتماعيسفرانمتمنيااخرىمرةاشكركمالمشاعىوبهز».الشقيقةاالسلثميةالدولبينفيماا~لتصادي

.للجميعالخيرتحققفتانجعنالكوسيكعنالمنبثمةالمتابعةللجنةعشرالثامن

منروفجدنحمد0
النركبهالجمو«ربهدنبسر

الكومسبكدد~





لىبهجة«ولتالدكتورالسعادةلصاحب

التركيةبالجمهوريةالوزراءونيسمب9والدولةونير

(لمنبثقةالمتابعةللجنةهشرالثلمناإلجتماعفى

اإلسطمىتمرالمنلمنكسةوالتجاريالحثصاديللتعاونالدائمةاللجنةعن

)2002أيارمايو/10(اسطنبول،





بالنركبك.االعمل

الجتتاحيةالكلمة

ليبهجةدولتالدكتورالسعادةلصاحب

التركيةبالجمهوريةراءالمنونيسونانبالدولةيرون

المنبثقةالمتابعةللجنةعشرالثامناإلجتماعفى

اإلسطميتمرالمنلمنظمةوالتجاريا~ديللتعاونالدائمةاللجنةعن

)2002أيارمايو/ا0ء(اسطنبول

المتابعةلجنةفىالموقروناألعضاء
المحترمالمساعدالعاماألمينممعا«ة

الكزامانمندوبون
حكومةعنبالنيابةمكم.رحبان.ودءالكوسكعنالمنبشةالمتابعةللجنةعشرالثامناالحتماعبشاسبة
.I~Jعديلةفيالموقرجمعكمالستضافةسروريبالغعنأعربوأنباليى

جميعا،وجهومكممساهمتكمبغضلأنشعلتها،واصلتقد-عشرالثامنعامهاتستهلومي-الكوسيكان
بتجربتها،منظمتناالكوسيكأثرتولقداإلنسانية.تاريخفىالهامةوالتحوالتبالتغيراتحافلةفترة~
الفترة.لحكشهدتهاالتىالعديدةوالمشكطتالشديدةالصعوباتمنالرغمعلى

ومرورأءالباردةالحربإنتهاءمنبدءأالسجدات»منبكثيرمباشرىغيرأومباشربشكلسواءتأثرنا،لقد
التىالجديدةالخطواتإلىالعالميىالتجاريالنظامشهدهاالتىالجذريةوالتغيراتالعولسة،وتيرةبتسارع
التكاط.لحريقعلىاألو<~بىاالتحادقطعها

تعدديةعلىتقوموالتىاألولىسنواتهامنذانتهجئهاالتىالتعاونسياسة~من-الكوسيكتسكنتولقد
لمصادرات،ائتمانوضمانالصا«رات،تمويلآليةمنهانذكرءالمشروعاتمنكثيرإنجازمن-المشروعات
فضكءالتجاريةالمعلوماتوشبكةالتجارية،األفضلياتلنظاماإلطاريةواالتفاقيةاالمشمارءضمانومؤسسة

النهائية.مراحلهادخلتكثيرةأخرىمشروعاتعن

إلزالةاإلدارية،الترتيباتاتخاذمنءالمقبلةالفترةفىتتمكنسوفءالموقرةالهيئةهذهأنمنثعةلعلىوإننى
ألنثمطةجيدةدفعقوةاعطاءعلىخاصةبصفةالعملومناالقتصادي،التعاونتعترضالتىالعوائق
الخاص.القطاع

تقديمعلىأيضاقادرة-الراهنةأنشعلتهاإلىباالضافة-الكوسيكبأناعتقاديعناإلعرابأودكذلك
الفرصةهذهأغتنمأنوأودالشمية.علىالمنصبوالتعاونللثفكارمحفألباعتبارهااألعضاءللدولالخدمات
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خبزإلىمنهااإلمتهاءعلىالكومسبكأو~النىوعانالمسربعضندخلبأنوأمنبانيأماليعنعرابلك

التنبذ.

الموقرونالمندوبون
األعزاءالضيوف

علىأيضايتوقفبلالكلي،ا~هتصادمجالفىباالستقرارفحسبيرتهنالالمستداماالقتصاديالنموان
والقضاياالحضرية،بالتنميةماالهتمنفضكءوالتكنولوجيةالعلميةواالبتكاراتالبشرية،المواردتنمية
اإلنسانية.الحياةنوعيةتحسينءكلههذامنوأممءوالطاقةاالتصاالتقطاعوتنميةاالنتابية،وزيادةالبيئية،

التىللنتائجفطبقاالفقر.علىوالقضاءاامتصاليةالشميةبينائقائمةالوثيقةانعلقةجميعاندركإنناشكوال
المتوسطفيبلغقد-الصينباسثناء-آمياشرقيدولفىالنمومعدلفانالدراسات،إحدىعنهاامفرت

اه~:4إلىا917عاما:ه23منالبلدانعكفىالفقرممدلانخفاضإلىأدىمماءالثمانيناتعقدفيا:ه6
.ا993عام

منالفردنصيبمتوسطفيهااننفضالتيوالكاريبىاللثتينية.مريكةدولفىأنهنجداآلخرهالجانبوعلى
مليونا^>منالفقراءعدارتفعوبالماله~:.24إلىه~:22منالفقرممدلارتفعءالفترةنفسرخلكالدخل
الفردنصيبمتوسطفيانخفاضاشهدتالتىالصحراءجنوبأفريقيادولفينسمةمليون2ا9إلىنسمة

الثمانينات.فترةفىالقومىالدخلمن

الموقرونالمندوبون

الكرامالضيوف
فىتصبحاامتماديأالتنميةانبلاامتصادية.القنيةعنأمميةتقلالاالجتماعيةالتنميةبأنالتنويهأود
كافية.اجتماعيةتنميةتحتيتىفيتخفقالتىالبلدانفيالمنالعسيرةاألمرواقع

نخكالثهومما-العملوقوةالمالرأسنموعلىفحسبيتوقفالالكلىاالنتاجنموأنالثابتةالحقائقومن
نمويرتهنآخرءوبمعنىخلن،المدهذينمناالنتاجيةاالستفادةعلىيتوقفبل-األساسياناالقتصا«يان

للعوامل.الكليةباالنتاجيةالكلي،االنتاج

سلثمي،االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدوكمشاركةأهميةإلىانتباعكماسترعيأنأودءالسياقهذاوفي
26منالفترةفينسبورجحرهامدينةفيعقدهاالمقررالمستدامة´´للتنميةالعالمية´´القمةفىفعالة،مشاركة
م.2002أيلولسبتمبر/4-آباغسطس/



الموقرونالمندوبون

الكرامالضيوف
النمووهذا.2002عامفى9ه»2.5يناهزسرفالعالمياالنتاجفىالزيادةمتوسطأنإلىالتقليراتثسير

عالمى.لكسادبدايةالجميعرأيفىيعتبرالمتواضع

انخفاصأدىولقد.2001عامفىه:2.0بنسبةالعالسةالتجارةحجماثنفضثقدأخرى،ناحيةومن
تعتمدالتىالناهةللبلدانجوهريأصعو.تإلى2ه>اعام~:0,61بنسبةالمشعةالدولواردات

الصا«رات~علىاقتصادياتها

فالبيئةلبلداننا.خطيرةمشكتثيرالتىالعالميةاألزماتتوقىفيالوليةبالمؤسساتمنوطهامدوروثمة
الدول.بينالتنميةمعدالتفىالتفاوتبتضييقترتهنالمستقرة،العالميةاالقتصادية

مونثريمدينةفىمؤخراعقدالذيالشيةبثمويلالمعنىاالجتماعإلىاثمثأمهذاشىاالشارهوأود

بالمكسيك~

أهممنواحدةهىالشميةأنتؤكدجديدةسياسيةوثيقةتعدالمؤتمرهذاعنهاأسفرالتىموتنيرياتفاقيةان
العالم.أعمالجولعلىالبنود

البلفناهالذيالمستوىذننلكومعجميعا~لناكبيرامكسباءالتنميةتمويلبشرنعالميةاتفاقيةتوقيعويمتبر
كافيأ.يعد

مفعقوةالعولسةفيهاكتعبتالذيهذاعصرنافىالعالميالصيدعلىالعدالةوتحقيقالمجتمعاتتنميةان
المبادراتاهميةعلىالمقامهذافيجديدمنأوكدأنوأودقويأ.وتضامنأمشتركأعمألتقتضىبالغة،
ا~طيمى.االقتصاديبالتعاونالمتعلقة

الموقرونالمندوبون

الكرامالضيوف
وسالللثنممانيةالمشتركالمستقبلوهوأاللبلدانناعميققلقمثارهوموضوعإلىانثمل.ناآلنلىاسمحوا
العالم.

السالإلىالبشرتأعوالتيالسماويةالدياناتمهد-األوسطالشرقفيسنواتعدةمنذالجاريةاألحداثابن
إلىالمبادرةإلىتأعوالحاجةأنالواضحومناألخيرة.اآلونةفىمأساويةابعادألطسفبلنتقد-واإلخاء
واألعمالاالنسانلحقوقالصارخةواالنتهاكاتالفلسطينيةاالراضىاحترعنالناجعةالخبيثةالدائرةكسر

أبرياء.ضحاياائهاجرمنيسقطالتياالرهابية



OfC/COMCECFe/1802/REP~>م<دمي-

للصراعاتقريبةنهايةإلىيتطلعأنإالالموءيملكالجميعأ،تحزنناالتيالمؤسفةاألحداثهز»وإزاء

الشرقمنطقةفيانتظارهطالالذيالسلقموقتأقربفىيتحققوأنالمنطقةفىواالرهابواالحتلكى

األوسط.

السلقممن´´مناخالمنطقةويسو«األوسط»الشرقفيالحربعواصفسريعأتهدأأنا.هميةبالغألمروإنه
مساعداتبتقليمالمبادرةإلىالضرورةتأعوكذلكوفلسطين.اسرائيلبينا~تفيخاصةار´´واالسثمر
المتحدة.األممومكانةسلطةوتأكيدالفلسطينيالشعبإلىشاملةإنسانية

وتحولوالرخاءالسلقمتهددأنشأنهامنسياسةأيانتهاجعنتحجمأنوطوائفهاالمنطقةهولجميعوعلى
الجوار.حسنأساسعلىالتعايثرهون

القالمحزيرانيونيو/فىاألوسطالشرقفيمللسكمؤتمرعقدمشروعيتحقق)نالمقاممذافىألتطلعوإننى
مفيدأأمرأسيكوناسطنبولفيالمؤتمرهذاعقدأنعنديشكوالالكامل.بالنجاحالموتميمذايكللوأن
للغاية.ومهمأ

الموقرونالمنلوبون

الكرامالضيوف
اعمالجدولعلىالمدرجةالقضاياشتىبثمأنللتعاونالمتاحةالفرصاالجتماعهذاأثناءفمتعرضسوف

تجا».االهذافىاتخاذهايتقينالتيالخطواتبثمأنمحد«ةقراراتإلىلتخلصالكوسيك

العمل.خطةبتنفيذاالسراعبغية.نجزالذيبالعملالتنويهالمقاماهفىيفوتنيوال

يمكنحتىالتوصياتمنتوصيةكلتنفيذلمتابعةمسئولةهيئةتشكيلالمفيدمنسيكونأنهاعتقا«يوفي

فعالة.بصورةالقيمةالتوصياتههتنفيذ

فيللبدءعملمنيلزمبماتقومسوفسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتأنفيشكيخالجنيوال

أعضاءالدولمنوبدعمودرايةفبرةمنبهتتمتعماإلىاستنادأسريعاالقيمةالتوصياتهذهتنفيذ

الكوسيك.

Jإنماالعملخطةتنفيذعمليةفياإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةللمومساتفعاليةأكثردورإعطاء
هذافيالفعاليةمتزايدبدورتضطلعالدوليةالهيئاتأنالحالفواقعأيضأ.العالميةاالتجاهاتمعيتمشى
مالءاالنسانيةبالحياةمباشرةتتصلالتيالمجاالتمنكثيرفيجديدةمعاييربإرساءتقومحيثالعصرى
والبيئة.الفكريةالملكيةوحقوقالخارجيةالتجارة



البنكودوراالسلثميةالبلدانفىالخاصالقطاع~اسثماراتموضوعأهميةأؤكدأنأودفإننيكذلك
هذاالجتماعالنظروجهاتلتبادلمحورأيكونلكىاالختيارعليهوقعالذيالموضوعوهوللتنمية´´االسطمى
العام~

البلدان.منكثيرفياالقتصاديةللتنميةالدافعةالقوةاليوميشكلالخاصالقطاعابن

اإلسطمىوالبنكاإلسطمىءالمؤتمرلمنظمةالعامةللقمانةشكريأكرولكيالمناسبةهذهأغتتماناودكما
اإلمطمىوالمعهدوالصناعة،للتجارةاإلسلثميةوالغرفةالبيضاءالدارومركزءأنقرةومركزللتنمية،

الخاص.القطاعوألنشطةلعملنادؤوب«عممنثمامهماعلىللتكنولوجيا

الموقرونالمندوبون
األعزاءاإلخوة

المجتمعأنشكوالالمجاالت.جميعفىلعالمبقيةمعممعاتهاوتتريعلتعزيزحثيثاسعياتسعىتركيان
إفاروفىالرؤيةهز»فىخاصامكانايحكرءقويةوثعافيةوروحيةتاريخيةروابطبهتربطناالذياإلسطمي،

النهج.هذا

اإلمطمىلممؤتمرمنظمةمنجزاتدفعأجلمنجهدأتلخىلنتركياأناخرىمرةلكمأوكدأنلىواسمحوا
لمشقيقة.األعضاءاللولمعبالتعاونءاألمامإلىوالكومسيك

عملكم.فىالنجاحلكممنعنبابكمنرحيىاكروالخنام،وفى
مئكرا





بلقزيزالواحدعبد/كتور2معاليرسالة
اإلسطىتمرالمنلمنظمةالعاماألسن

كلالمنبثقةالمتابعةللجنة~الثناالجتماعافتتاحفى
والتجاريا~ديللتعاونالدائمةلملجنة

م)2•،2ايارمايو/1<ءاسمنبوللم





كرزفولمحدمحد/فلكتورمعىرممة
اإلمطميفمزتمرلمنطحةلحعلواألمين

عنكمنبثقة~للجنةصرلهثسزاالجتماعلحتتاحفرم
وهجلروا~وللتقالنفدلمةملجنة
م)'I'200يلمليرلم10اسطنبول»لم

ءنبصالرسبادن
الكرام»األ~»
وهممبدن»لمممالذ

وبركلته.االورحمةعليكملسال
للبنةمصرفثلمناالهتماعفىلحمشاركنلممنلوبنلهميعاألخوةومشاعرهحلرةتيعليعناعربJ)د

لمتركيةللبوريةلحكومةىثسعنأعرب)نلمخلكليولمممحوالحكوممميك.عنهمنبثعةهمتلبمة
لهلو.االجتماعهذاالمتضمنة

لمحىلمكومسيةورئيصمتركيةلجموريةرئيصلمر»سننجلت)حمدهرئيص~لحشكرأخصكنلك
فمنظمة.لجهزمنلحهةطبخةهزملتوبيهفيحكمته
لخي~.قاتبةالظمطينيونوأخواتناإخواننايمر~اإلمطيةلطمةلحقةبطغوتتفىنجتمعلمنال
طىو~الفلسطينيللشعبلوليةحمايةلتوفيرللوليةلمجموعةوأدمرءهحولخيةليللسأعمللحن

الشأن.مذافىالواردةالولياألمنمجلمىلتراواتاالزعلنطىلحملهااالسرهيليةلمحكومة

لمتىلممخكفةوالمتررلمتلتالموارتتنيذفىشممنإحراز>تممابمترهنىمكلفةليعمتكمقلمةلبخةلن
فمتبلةبلدرقمخلصاألعمالمبولبإعدادلمخلكمكلفةصفماءفصبلحملبقآللحوولتعنمسرت

ولتجاريا~دىالتعلزنلتعزيزاهلخطةتتغيذوضعلرصدمنمعبأمنبرأهال~وصللكوسيك.
هننلة.فىاألعنسا«لحرلبمن

ةءالمنيةالمعنةمنمليرشهرفىمطنبولفىلمنتمتلتىفكوسينهةاألفكلورةكلنتهوهن»وفى
لبنة.نوأعثهالخطة.مذهبتتفينبالتعجيلالمنىلخبراهلنتابتماعقمهاهتىلحيمةهتوصيلتنشت
الجوهر.جيثمنوتبمثه)~منيمقتمالحونوعهذاممتولىلتلبسة

مذافىينكرشميحتقلمأنهإالالمنظمة،بلدانفىالبيئيةالتجارةنطقتوسيعاميةعنالكثيرتيلوقد
لمجال.
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بلدانبينلمبيئيةالتجارةظلتقدحاسم.بعملاأل~ءاللولقياميتطلبمجاأليمةالتقلمنلكتحققان
~نكرأنأو«ءالسياقهذاوفىالولى.لهذهالعالميةلمتجارةإجمالىمنثعريبأ9األ0معلفىجلمدةفمنظمة
الوومناأزكد.نعلىويتعنءالمنظمةلبلدانليبنيةالتجارةلتعزيزمئممقدالمشاريعمنعدأبأن

لمصال.هذافىللتنميةاالسطمىالبنكبهيترملمذيباالشا«ةوالجيرالمتواصل
ءالمنظمةفىمنماءاألالولىبنالتننيليةمتجارةنظامحولاالطاريةاالتغطةالسياقمذافىأنكركما

محدمنالككنلكبنلك.شومأنبمد»عليهاوتصلقاالثعطيةمذهعلىتوقعلمالتىاأل~ءالولىولحث
لمبينىالحتصا«ىالتقالنمجلفىقلنونىطارلتوفرتسزالتىاألخرىاألماميةواألنظمةاالتفيلتمن

األ~هبالولىاهبJلودوكنلكالخنى.لقطاعموروتعأيرالمشتركةواالمشعاراتاأل~هللبلدان
Jكنلك.وتصلقهااألفرىاألماميةواألنظمةفياتاالتقمذ»توقع

لور.معيةءالخارجيةلوزراءاألخيرةاإلسطميةوالمؤتمراتالقممعنملرتالتىراتالتراأكلتلقد
المنظمة.لبلدانالبيئيةالتجارةتعئيزفىالخاصمتاع

ءاألهميةومنمنه.المربوبطورللقياملمخرللتدعلمصوتيةصفىتوفريجببلنهللقولبحاجةولسنا
بشكليمعنيوإنهومقررلمتها.األ~هالولىفيالخسرالقاعاجتماعاتقراراتتتغيذالمساءهذافي

طفىوهمتوسطة~ةالمشاريعلتفعيلبرنلهجلتطويركونتهي0العملمقفى.نأالحظأنخسر
ثمهفيلكافياألوللجتماعهبتملهلحمرقدءالمنظمةفىاألمناء~رةولبلداننموألمبلدلمز
السنة.هذهمنينلير

فمتبألفورةفىتيسةممعاهةمتقةهامةمتامجلمىمقضىاالجتماعألامداوالت.نمنتقاعةكلىفى

السة.هز«منأكتوبرشهرفىلمطبولفىعتدهافمزمعهكومميك

فمنظمةمومستهمتهاهتىلمفيدةالفكريةالممماهاتازاءسامتىعنأعربان~ودأختتم»~نقل

وهتلريبواالجتماعيةوا~ميةاإل~األبحاثومركزللتنميةاإلسطمىالبنكتحلياأوصلممنية

للتجارةاإلسميةوالغرفةفتكنولوجيااالسطمىوالمعهدالتجارةلتطويراإلسطمىوالمركزاإلسطميةللبلدان
ولسمحوااللجنة.منوفىلبحثهاالقيمةتقاريرهاشيم~منالبواخر،لمالكىاالسطمىواالتحادوالصناعة

لمنظمةمومساتوجميعللمنظمةالعامةاألمانةجانبمنالكاملالتعاونالموقرينللمنلوبن.وكاأنلى
المتابعة.للجنةلموكلةبلمهاممسرض

كبيرأ.نجاحأالكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةعشرالثامنلالجتماعأرجو
وبركاته.الثهورحمةعليكموالسلثم



أعمطرحول

لهمتبعةلحبنة~لحشناالجتماع

يولحجل~ينهصطمةطكلجنة~لحمنبثقة

األسطمىلحمؤتمرلعنمة

))002أيارمامولم11اه0ء(لحمطنبول





أعمالجامل

المتابعةللجنةعشرالثامناالجتماع

والتجاريا~ديللتعاوناالكمةانلجنةعنالمنبثقة

االسطصالمئتمرفمنظمة

)20•2مايو/أيار1اا-0ء(اسطنبول

االفتتاحيةالجلسةا-
المتابعةلجنةرئيسكلمة-
االسطميالموتميلمنظمةالعاماالمينكلمة-

الوفودووساءكلمات-
االعمالجلولاعتماده2

االسمرالمؤتمرلمنظمةالعامةاالهانةمنمرجعىثعرير3-
منظمةفياالعضاءاندولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونيزلتمنالعملخطةتنفيذاستعراض~4

االسطميالمؤتمر
لبلدانالبيئيةالتجارةتوسيعبشأنالتجارةلتنميةاإلسطمىوالمركزللتنميةاالسطمىالبنكمنشريران5-

االسطمىالموتميمنظمة
العالميةالتجارةمنظمةبنشاطاتالععةذاتالمسائل6-

ودوراألعضاءانلمبالفيالخاصالقطاع~اسثماراتموضوعحولالنظروجهاتتبادللجلسةاالعداد7-

للكوسيكعشرةالثامنةالدورة~تنظيمهاكمزمعللتنمية´´االسطميلمبنك
بالمنظمةاألعضاءالبلدانفىالخاصالقطاعمومساتبنالتعاون8-
للكوسيكعشرةالثامنةالورقأعمالجدولمشروع9-
اعمالمنيستجدما10-
التقريراعتما«-1ا
االجتماعاختتاماه2





منمقدمفملستقرير
اإلسطيلحمؤتمرلمنطحةالعلمةاألمطة

طمتلعةللجنةهثرلهثناالجتماعلهى

لهالحمةكلجنةعنطنبثقة

كومسر)لمىومجلا~يللتقالن

)2»<2آيلملواا1-1•ططنبول،لم





امابوتفابر
منممت

هير،االمةتمالكلمنلمةالعامةمانه2ا
ألمر

كفرالثامنحتماإ2ا
الدائمةلحت

لممحوهميكلميو«التجامماكقتعاءيوملععاون
ا-وكيةالعسورية-املعول

معسر».«

محامفيال-ربمديةعقدالزرا~لياإلعالميالقمةمؤتمرفيهتورأنمذ

علياةمبالحواتاتحألتنتد,اإلسالمىالمؤتمرعظمةلنهثالحاتاتمصاايمانبإهنمة,ءااام

بشأنريةالودراعاتاالبسامنعددعقدمحما.األعضاءاللولبناالتماديا~ندكعبضة

بيناال~كو~وناإلطارلوفرنويةاطاالوثائقمنا~يدووهنحت,الحطا~~

والحجارياال~ديللعاونالد(نمةاللجةوأنشت,اإلسالميالمؤتمرمعلمةفياأل~ءاللول

كتتألذيئثك1اإلعالميالقمةمؤتمرعنر3هابتوار1681هة(كاميك)

احوتمرعظمةعناصالحرةالقراراتلحيعتفيزمابصةمهمةلجاوأنيطت»اطائفم~مة1

وللتقيةالمضرعةأألجهزةمنمجموعةأنثتكما,ريةواب~دية71لحاالت6فياإلسالمي

.)ألعضاءاللولبينى8اال~ا~وذتوطيد~~عدغاوا

فيتديهامعابادواتمذهعناماميةمملوعاتتديمإلىيرالتهنارهى

والمعادةالرقيعووضعية•والجارياال~ديا~وذكمية:وهى،)تنيةهيةالجدالت

اغرعهاألجهزةالطاتهوجراضوا~،المبرمةوا_قياتاألماميةالظمعلى
.االخماديوذالعامجارفياالسالميكوتمر0لمكلمةوالمنهميةالمخممةوالمؤمات



والمتجاوى.االقتاهألتعاونتفميةثانيا

ا(هضأ؟وا<اهمينالنجار»ففصةمحالهير»اوز.الفه)1

وزراءاجتمعء!984نوفمبريرمتاانعقدالق،لحرسيكاألولىالدورةخالل

يزلتالالزمةوالوساثارالسبلاستثمرانربغرفاإلسالميالمؤتمرمنظمةؤاألعضاءلدولالتجا.ة

آتنفيذبثأنقراراواكتدوا!تجارةميدانفيولويالتهاألمنمجمركةوحددواءالتجاريانجارفياتعاون

وتضسئ،اإلسالمي~اؤتمرمنظمةفياألعضاءادولبين:لتجاريةتالتبادئةمريزاألجلقصوبرنامج

.واحخططالتهريعالحثادزعددبإعداالتقضيتوميات

إلىالداعيةالمقترحاتعلىومادقتاحومسيكناقشت،األولىأورقاانعقا«الل

:وهياألعفاءالدورنبهالتجاريةالتالبادتعزيزمنهاالفأية،األطرافمتعددةماليةأنظمةثالثوضع

واقاد،الصادراتوائتماناالستثمارلتأ-ناإلسالميةوالمؤسسة،للتجارةأجالاألطولالتمويلنظام

وتفعيلإقامةفيإحوازهتمالذيالتقددمدىبايجازيليفيماونورد.األطرافالمتعدداإلسالميالقاصة

.اإلسالميةالبلداننهالبيئيةالتجارةلتطويرجهودمنيبذلماوكذا،كورةالذاألنفئمةمنكار

اسراالسفموبلمته-ا

جتماعائهفيللتجارةأجالاألطولالتمويلإقرار،الكوميكموافقةأعقابفية

جرىوقد،األردذمماممتبعمانم1986مارسشهرفيللتنميةاإلسالميللبنكالعاشرالمنوي

.الصادر!ت´´تمويلآنظامإلىالنظاداسمرتفاندمق

ائصادراتحركةتعزيزإلى,~1408عامفيعملياتهبدأاأليالبرنامجهذايهدف

غردولإلىالوجهةوالصادر!ت.اإلسالفيالمؤتمرعظمةفياألعضاءائدولبينالقليديةئرالسلعدز

هذاإطارفي,ادالدفرأتوتراوح.األجأروهويلقصوالالزمالعويلتوفركريقعن،أعضاء

فيعفوأخرىدولةأيإرالموجهةاألعضاءالدولهنلالدواتثمرا60وشهور6بين،:لبرنامج

كالفن،أمحاليةاللئسلهسواتعرإلىكورةالذالغرةاآلنمدتوقه.اإلسالميالمزتميعظمة

ءاألعفألدو:مندولة'\'4•ا~418عامغايةحتى،البرنامجثلوقد.األخرىلياتوائه

هذاعلىشرفأأل_:وولمخيةوكالة.الصادرتتمويلبرنا~_فيمشاركةعضودولةكلؤجدو«

.دولهافيوتميتالصادراتيلةتعززعمليةتيقفيالوهيةالوكاالتهذهدورويش.(لبرنامج

عامفمايأحق،ااعضاىثرالدولحيهاكبتالذيونامجابوأكالمجمورىبلف

767 ، ~641 'I'اآلعضاءالدورا~إساليدينارمليوئذا6المنه،إسالميدينارعليون



سرالبنكدفع•إهالميدينارنهليإ190بمبلذ~البرنامجهذافيللنعيةاإل~هيالبنكساهموقد

.إمالهيأينأرمليون177ر25فوعائدالبرنامجوأكالويبلذ.الفه:لنصف

زلك،أخرىإلىعضودولةمناتالصاد<تمويلأمالالبونامبفكرةكانتوقد

141كادفيعدلالفيذيين!لمديرينمجلر vالعاو،عظمةدو`رإلىبالصد_~~:لبرنامجفد

نطاقرتوسيهبعد،ويوقع.األعضاءالدورمادراتوتعزيزنطاقهتوسيعبمدف<ديةاالحصاوالحية

.!لسابقفيعليهألانعاأكبراألعضاءالدولمنالصادراتسوقحجميصبحأنناهجاب

عامغايةوحتىإنثانهمذ،ناهبالبوهذاإطارفي،الصافيالمعمدإجالىوبلغ

141'I'~،را85مبلغvvتممبلغأهبنوك،عمليةاال6كلفةلحنطيةأمريكيدوالرمليون

.عملية24كلفةبتفطيآلأمولحيدوالرمنيرن20"تجاوزقد•~1421عامفيدهاعت

r-~انادرانواتمماناالمنفماولنماز.االمطمبالمز

للبنكفرعيةمؤمسة،الصادراتوانتمأنمثمارااللتأميناإلسالميةالؤمة

1ه0(إسالميدينارمليون010يبلغبهمصرحبر.كالا194عامفيأنثنت،للتنميةاالسالمي

ميمسةالمأفيعضا،ائهواللول´:1195عامفيأعمالحاالمؤسةوبدأت.تقريبا)أمرحيدوالرمليون

تأسيىاتفاقيةعلىوتتائق,اإلسالميالمزتميمنظمةوفيللتقيةاإلعالميالبنكفياألعضاءالدول

في%0بسبةالبنكاكتتبوقد.المؤسةوأكالفيلجااكا~ورنت،~وصادقتاالمؤسسة

مئهوتمر،المؤسة)سيساتفاقيةعلىاالسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاهولى~ووقعءوأكالها

حقالمؤستإلىانضمتعضرهولة21(هنا(العضويةلتهإجراءاالستكمالئلنتبمرا~الدول

.اآلن)

سرنلتااللثماراتدفقوتشجيعءالتجاريةا~مالتنطاقيتوسيعإلىلحيمةتحدلحا

كأمينهاوإكاالةالصالحراتانتعانتأمين)1(:ائؤمةوتتلم.االعالميتحرالحومنظنمةفياألكضاءاهولى

رية)(قطتجاريةنموأوإالمئتيي)تجاريةكناحرعنجمانالمالحرالتمحلحصيلةاستيفاءعلملحنطية

تحويلعلىافروضةاقيودلمخاطيوبكناهةءاقطريةا~طوضدتأمينهوإكالحةمثماراالتآمين)2و(

.با~د.اإلخالد`ر،لحلنيةابالتهواالهنطرءوا~ولب،لحليةونزعءاألجنيانقد

فيينالمشتسدادلمخاطرلغطيةالراهنةااللزاماتإمحالىبلغ،~121tمطبنهاية

البوليمأتأمحابأككالذيالمبلغإلجاليبلغكما.أمريكيدوالرمليون1Viعضودولة.,.5

إربالمقارنةا~461عامخالرأمريكيدوالرمليون72.9الحقد)وللعويلففذتوالقللصادرات

التيالمعلمالتبعضإلفاءعناهبرطهذانجموقد.~1ه6>عامفيأمرحيدوالرمليون59



.:ألمسةأعمأتما)ثقألمعادالتدزكوتنهيذعدمإلىبأئإلضافة،~142»عامخالاراعمدت

أهد42اعادوبهاية.أعريكيالرد>9)5>ر>0اسالمها•القالرسوم,!ألقاطدخلبلغقد,

»vرمعارف,يزبمثتالمبلغعذارويعك،يكرأمودوال.مليون»6ر2المؤممةعمئياتإلجاليئغ

.عضودولة

وذلشك•الممويقيةاتيجيتأمت´نفيذ•~1421عامخالر،سصةالمأ.واملت

وزيارات•وماقئهااضيعا(مخنلفرلعرفاتندموعقد،والدوليةالنقطريةويجالوندواتبظيم

ائؤسسآتلقت،أمأدلك(نتيجة.و)لمشرفييزالمصدرينمععاتاجتوعقد،األعضاء)لدولإلىبعةالت

,االسمشمارألمينبوئيمينوعأر,للصادراتتأمينىغطاءعلىئلحصولطلبا45و،اسخسارا752

جانبإئزبوليمت29وجددت،اصادواتن:شتألمينجديدةيصةد)1المؤسسةأصدرتوقد

.ليسةبإ66العادغايةفيآساريةآبواصرعددبلغتقدموكا•متثماراالمينتواحدةبوليصة

r-طرافههالمنعةمبرءاإلمعةالمفا~انحاه):

لجنةوأعربت.كوهسيكدزبطئبالمشروعبدراسةئلتنميةاإلسالميالبنكقام

استكمارألنهللتنميةاإلسالميللبنكيرحاتقدعن،م1992عامفيةالمنعقلالثامنةدررتمافيائكوميك

االتفاقيةعلى،مبدنياء.ةألزكوالكوسيكدورةوافقتوقدءاألطر(ف~المتعددةالمقاعة~اتفاقية

الدولفيالنقديةوا`مسلطاتكرية11<ابنوكمحافظيمنالصادرةالتومياتعلىومدقتالمقترحة

.ا990سنةبالقاهرةاألعضاء

26́Jiمناسطنبولزفيعقدتألتىةالعاثائكوميكدو.ةدعت،أخرىأمووبينرمن

مرنةالترتيباتهذهتكونأنبثمرطبينهافيماترتيباتعملإؤاألعضاءالدو~،ام994أكتوبر25

النهائيالهدفلحونأنشريفئةءعيطهأسآصعلىاالنضمامأليكهوأنتغطيهاالتىباللعيتعلقنيو

اتحا،إنناءهوفيهاائثاركةفيالراغبةاألعضاءالدو`مرمنفرعيأكاتمجسربينائقامةاتفاقياتإلبراد

.األهئرافالمتعددةللمقاصةإسه~مي

هنباممعلوفانهنبكه.انناد-4

للمعنوماتشبكةإنشاء.اد9ذهعامعقدتالتىلكوسيكاألو~ائدورة:ومت

إل0لعازنشرها»قيلهالجهاومهالجاريةالمملودتجعتسهيلإرقدفءاألعفالدول.>ن:ئجاوية



OIC/COMCEC-fC/lS-02/REPللم6(المرقر

اءاكإبدحولونرجلدرامأياعئدأدالنجارهلتقبأاإلسالميالمركزتحلبفتموفد

.الشبألإنناءونرنيان

ا_نتورة8ا:لى~وهدراسةائتجارةلتنميةاإلسالميالركزقدملذلكنتيجة

يصلااألساسيةللمعلومات~نطامتطوربمدفامجدوىدوامةلمراجعةنريقتعيينوتم،للكوسيك

:ئؤتمرمنفلعةفياألعضاء:لدولفيونثرفاالتجاريةماتالعلومنعكنقدرأكبرمحعبنهامنأموولعدة

.األعضا-اندو،لالموجودةلإلمكاياتاألمثلاالستخداموتأمينوابيةاالزدوإلفاءاإلسالمي

::باالمانةالجارةلحيةاإلسالمىالركزلدىالبياناتقاعدةتقيحة

لنبكتاألما~.جا~مععمليايشابهوهذا.البرامججيعوتثفيلاسكمال
المعلوماتنرويبرى.للحيةاإلعالمىالبكاعمدهاالقاالعالميةاألللبلدالمعلومات

اسطو«ةعلىأيضاالشريمأذويمكن..).الناكر،(البريدالعاديةالومائلىخاللمن
CD-ROMاذللبلدالمعلوماتبامخداماالتعالمنظأواإلنرنتشبكةخاللمنأو

لحيةإإلعالمىالمركزأذبالذكرالجديرومز.للعملجاهزةتمبحعدمااالسالمية
.~W.ICDT.ORG:اذ~،نتاال-شكة.ىبصفحةمده,دةقدõ>الجا.

مفادة.االاألعضاءالدولللكوسيكعرةالسابحةالدورةوأوصت

السهيالتفذهمن)لكاملة

o-اإلمالمبأالجاوبأالمعارفي

اوزارقرمهبامعاوناإلسالميثريةالبالمارضرةالبلحيةاإلسالميلحرالمرينظم

الجارية:لمعارضوتلعب.والماعةرةللباإلعالميةالضرنآلمنوبدعراحضيفةاالولحةفيالمعنية

بينءدللتكفوهةتتيححيث،اإلعالميالمؤتمرممكمةألبييةالجارةدفعفيهامةأدواراأالسالمية

ازدياد(مارض5هذفيلمحينللمشارالمامياهدأويؤكد.منتجاتحووعرضاألعمالورلجالامولمحات

محأنيةتظييبجاحةوقد.الفالياتهذهعلىاالسالميالمامفياألعمالدوائرتعلقهااقاأللحية

المعارضهذهمن

الغرةخاللالدوحةبمديةمناكاإلعالمىالجاريرالمعرفقطرحكومةفظمتوال

تمبارةغرفة,،القطريةوالجا.ةواالقصادالماليةوزارةبينباعاون،م20»»آلمحوبو)0إلى15من



عذرالمهاسمنافةائنهأزيةلجهو<ترغتىقد.والماعةللجارةاإلسااميةوالنوفةءقطرصماعة0

شعارلحلفلئباالمخدةالعربيةاإلماراتدولةقامتم,f'002عأمزر!-سهاإل~الميا`~رق

ا-بأنوامل،كوميكمنوبطلب،راالمهاإلسالميالجاريالمهرمنىاسضالةفيالسخال

اإلسالميالجارءرمنىألمهاالماراتدوئةتضيفأنعلىاالتناءةوقد•مشارراقما:سكمال

26!21منةالفتفيسهات Jضالعراسضافاغيبالجهوريةمحرضتكما.2002ديب

.20>4عامفيالعاشراإلعالميالجاري

المؤترمننلمةفيو.االفناءالدوزفيوإلفا~القالئامتربينالنعاون-6
,مالمير71

.لكوميكدلرئيمتماتاالهتأحا.اإلسالميةالدولفيرالخاه>لقفارتقيةتعبر

نشطةاألفياخامرللقطإعاكسنالدوريحمرفيمامرذمهجاتباعسةاتكوسيكدو.ةتروتوقد

:سا«روعلىعظمةيقةبطالخامرلنقطاعاجماعاتعقدقرارإذ.كوسيكعاتقومالقانشاملة

ذ.ءوقيى،األعفاءالدولفيالخامرالتطاحيدعمهامإجراءهوكوسيكدوراتقبلسوي

مشروعاتتحقيقعدف،ءاألعفJاا.»فيكاتواشراألعمالرجالللقاءألفرصةعاتآالجت

للقطاعناجحةاجماعاتسبعةأيةاآلذحتىةوقد.الدوا_هذهفيلفيزهاعركةوأفكار

الخا~

في1•>اأكوبر1اإلى9منالغرةفيالخامرللقطاعالمأمنعآالجتعقد

انا_االجماعاسضافةالمخدةبيةاله<إلماراتدولةمحرعتوكذلك.غيباجمهو.ية~وناكري

.»>>,.ديسمبرالالإلى2امنالغرةؤالشارقةفيالخاصللقطاع

لطوصبكالممنونورانهالمةعاللالمنظرممافها»نباه-7

أى`رجدولفيمفصلبدإدراجعلىللكوسيكالعاشره:لدورةوافقت

يةالهديةاالقصاالمرافيعبشاذألظوجهاتتادلئلمدوبينييحللكوميكالالحقةعاتاالبت

ضيعالوال~اآل.اءدرلتعات!بت:فعقدتالحينذلكومذ.األعفاءالدولقمالتىالحالية

لية.:ات

الجارةعظمةوإشا>الجاريةلئمفاوضاتأ.ررغوايدورة~انعكا~ت-ا

اإلسالميالؤترعظمةفياألعضاءللدولالخارجيةالجارةعلىالعالمية

عشرة)دية8اكوسيك(دورة



دو.ةماإلسراليائزترمغمةفياألعضاءللدولالخمخعةتجارب´´-2

.)عشرةااليةكومسيك

~روو:ألما)أل:دط-ماإلفلببأفمادبأاالانكال~اانمكاما~-,.
.عثر:)ألاكد:لدورهاألعما>~اذالبد:خمادبا~

اإلمقرارو~مذلكاإلسالميالمزتميعظمةفيالبينواالسمار~الجارة-4

عرةانرابعهالدورةماألعضاء~الدولفيآهيكليةواإلصالحاتاالقصا.ي

،لكوميك)

الجاريالعور,العولمةمواجهةفيوالمومعلةالصفوةمساتالمز~تعزيز-6

.عسرة)السا.سة(الدورة

v-األعفاءاللدولربيةافاالجارةعلىالجمركيةنموالحواجز~آثار.

ءاألعفالدولفيالخاص.القطاعااسمارللكوسيكعرةالسابقةالدورةرتانت

.للكومسرعرةسةاكالدورةخاللاآلراءدللتموفوعاليكوزللمية~االعالميالبكودور

اإلسالميالمؤتمرعظمةمزمسالتهمعبأعاونللحيةاإلعالمىائكفسيقوم،كوميكطنبتوكما

،اإلسالميةللبندانريبواتواالجماعيةواال~ديةاالحصايةالبعوث0هركر:وهى،المالقةذات

اإلسالميةوالجامعة،والماعةللجارةاإلعالميةوالفرآل،الجارةلحيةاالعالمىو)لركز

مةاكالدورةقبلالوفرعحولعملورشةتظم،الدوليةالمظماتمنوغوها,للكولوجيا

.الدورةإلىالورشةتقريرتقديمومت،عرة

اهتالزموالتنمتايوائفا(مز.مبالهيونالتعام(ب)

الدوروخامةالمظمةذ،األعضاءالبلدانبعضفيتحللمائيالألاألمنمشكلةإن

للتنميةاإلفريقيوالبنكللتنميةاإلسالميالبنكمعباهارنالمذمةاألمانةفظمتكذلك.منهااإلفريقية

شوفيالسنغالريةمجمهوأاكارفياإلسالميةالبندانفيالغذائياألمنبشأنفلوةالسنغاليةوالحكومة

اإلسالميالقمةمؤتمرإطالعوبعد.االدمىاإلسالميالقمةمؤتمرهامشعلىوذلك،1191ديسمبر

الؤتمرمنظمةفياألعضاءالدورفيالغذائي~األمن~عقدبياناعتمد,أاكارندوةتقريرعلىاالدس



ا-أرمز,المعيةا:ليةمسرمزا،J'ائآليةالمواردمنيداكتقد_اؤاألعضاءألدو)_ودعا،أالسالمي

<زتمك-راالسالميةاهعظمةء<ألعضاءاالنويقيةلدورالماعد:تمنالمزيدتمديهمنتمكيها

ائدرةخالا~انتالتىالخامةاللجةوتترد.وفماليةبسرعةالغذاى(ال<<الوطيةايجيهاامتتفيز

تفيزاجاهىزمةفيالالجهوداتكاربذل>لنالريةجهزروالمياهانويميةالهيةيروذ<معالىبر:سة

,ودنا~لكبا.خراذأن.اجساقللخبراءعاذاجماعقدوقد.أاكارنرةعن>لصادرةالرعيات

بعفاالفريقي>نعيةوبكئسيأاالعالميوألبكارالفاحكومةمزمشركةبعترت.زداكما

.اافذاياالمنمجالفيبرامجهالقويملبلداذ0

راالمالءمائؤةةلمنظرابها،زاريالالمؤتمراإليرانيةاإلسالميةالجمهوريةحكومةواسضافت

اإلكالدوأكد،م1195ياد16إلى14منالفترةفيفهرانفيالزراعيةوالتنميةالغذانياألمنبثان

>المأوآرر.الزراىاإلنتاجلزيادةاكائمةوالوسائلالطرقالستشافاعالجةالمؤتمرزةمدريان

وت.ماامي2االمؤتمرمنعلمةفياألعفاءالدوللجيعفيالفذانىاألمنربامصرافلوريبثكأراللتيام

.والريفتالزراعيةوألتنميةاألغذيةحوارالخبراءلفريقاجتصاح>مسناقةالمربيةمصرريةمحهوعرمنت

.اإلجمارة-كدتحديدبنيتألمضيفةا~مةرمهالقااتمااإلعالميالمؤمرلمنظمةالمذمةاألمانةوتواهل

السامةمحاافبدفيالنقاه(و)

لأجريتالقالماعيالعاونل-لةاكألوزاريةالمدورةتودراتمنودنطتأ

لليةأإلسالمىالبكمحابة•الشركةالمصروعاتبعزيزالممنالمعللفريقاجماععقدأ187عاد

األعضا>الدوربينثةالمشرالمشروعاتلمزيزآليةبالفمينبحثوالذي1987نوفمبرشهرفيمجدة

.الوزراءحددهماحب

سبتمبرء-1منالفترةفيامطنبوئزفيالحنمقدةللكوميكالتاسعةو.ةاطدعت

بننكالقيامإؤ،ائقترحةاآلليةبشأنا~رفريقتومياتتبحثمالتى!ألكفاءالدو~را117

ائفظاليابعةالوزأ.يةللمشاورةيسنحتىتعليقاتحا,بآرائهااإلسالميتمرائألمظمةالماعةمانة6اوموافاة

يمكنحتىاالستثاريزاريا(االجتماعهذااسمنافةأألعضاءولالتفأثلكما.الوضوعفي

.ائشروحا~ئر

النطمحالفبهالنحاور.)(ه

رماله9ا.تمرانبمنظمآاألعضاء(لدورؤالنقارحوئراألولاأزاريبسرعاالانعقد

و-´.:ر.لئنكومسبكلثةالثاالدورةدانعتكمهبالتزامنم1982سبتمبر10إؤvمنأسطنبولفى

اتجا.يالتعاونتقيةفيفادعنصرأيشكلالنقاررءقطبأذيفينهمعنالوز.اءأعربجتماع6ا



،لعرق0القأ,•الطرققطاعاتتيسرفيوذالعاوقرروا،االسالميةالدولبينيماوأالقمادي
.القلمجالفيواألريب،الحديديةوألكك

.«>رد.مد-دنتدة_،سر._د-ة>ت>د>،ة>««_ءة
نفت<ء>،>«ر>مت،.>-«،-><>د.-تذ.<>،-،د>،>ءن.>.رة،.»»>«
..ر>،>..نt،ت-ددتدسر،ذه>.«ت<»ء،،تد.ددمد،«>،ءد»دد>»ت
أنتر.

ربالتكالمعنىالخبراءفريقاسماعاستضافةاهربيةعصرريةمحهو~هةعرضتأوقد

.بساعأالموعدتحديدالمنيفةباطكومةاالتصالاهامةاألمانةوتواصلوالقاهرةفيوالواصالت

ملكبهوالمنةالمملكبالفاكنامحالفبةالنعاون(_)

معبالزامنوالالسلكيةاللكيةا~التلوزراءاألدولالوزارياالجتماعانعقد

الوزارياالجتماعانعقدوقد.1188مبمبرشهرفيتركيا،اسطنبولفيللومسيكالرابعةالدورة

.وكانم1111فوفعبر8إلى"دنالفترةفينيسياإنلولجهورية،بانلونجفياالتصاالتحولالشالي

:الجمارعنالصادرةائهمةالتومياتبينمناالعالمومائلعلىاطبقةاالتصاالتتقرفةتنفيض

االتصاالتتعرفةلتخفيضوالسبا.بالوماثلالممنىاحبراءلفريقابمماععقدكما.األولالوزاري

.ا917مبتب21إلى28منالفترةفيالقاهرةفياإلعالمومائلعلىالطبقة

المؤتمرلمنظمةالثالثالوزارياالجتماعاإليرانةاإلعالميةالجمهوريةحكومةاستضافت

يوليو11إل8هنالفتيةفيطهرانفيوالالملكيةالسلكةواالتعاالتالبريدحولاإلعالمي

2منقرارااالجتماعوأصلو.1916 oوتوصياتبطلباتوعتلمالتعاونمجاالتفيهحددنقطة

تضمنتوقد.واالتعاالتالبريدمجالفيبينهافيمااهاوألتعزيزبضآلتتفينااألعضاءلللولمحددة

نظامإطارفيوا~التالبريدلخبواءبياناتبكإنشاءاالجتماعاحرحهاالقاطامةاألعمالبمض

تالدراسمناالسألدةمناألعضاءأللولتمكن(ليةوتحديد،بالمنظمةالخاصالملوماتشبكة

محدثةقانعةإعدادو!لبوآلوالهاتفالبريدمجالفياألخرىاآلكفاءاللولبعضبماقامتالقوانبحوث

فيالجاريأريبواتاهاو_بشاطاتمحدثةقائمةوإعدادءوالحاتفوالبويدللبرآلالفنالمجالفيبالخبراء

وتقديمللتفيذقابلةيعمشا>أفكارواترارومقلراقااألعضاءاللولا~مجاتتبيناآلعضاءالدول

.ومأمحتاالتصاالتمعداتتطويرمجالفيالمشتركةاالمشمأراتوتثجيعونشاطاتحاتمقت



ث:كاري>الواالجتورءعنالصادريرالتةللكوميكعثر:ءلياالجتماعا~

بةباجمهوربطهرانانعقداألدءوالالسلكبةالسلكيةواالتصاالتالبوياحوئزاإلعالميتمرالمأئنظمة

ئنمنظتالرابعا.نيانوراال~رءاستضافادائأا~لجهو.يةمأحكهوعرضت.اإليرانيةاإلسالمية

االجترعمحقدتاريزانبأالمودمةالحثةتعلنوسوف،والالسلطيةالسليةتماالت6واالبريدJحه

.بمدفيما

أالمةمجالفبراننعاون(و)

ةالمعظمةفي)ألعضاءالدولفيةانهل-األولائوزاريعآالجتانعقد

الخامةالدورةانمقادمعبألزامنوذلكام981مبمبر1-,.منتركيا•امقبولفياإلعالمى

عنئففيالماركىمرمنهامأعمرأتملائطاقةمساثاربأذ،ائوزراء>زوإدراكأ.لئكوميك

أد:،تمسير~منالزادتبعدةيوميمامالتوار<اعمدواتد،األعضاءاللولبيزفيماالمجاالت

البحو~وتشجيع،>لطاقةإللفيبيهافيماالكولوجيانقلوتمجيلاألعضاءالدولفيالطاقةمآت

قهالهمجا:رفييهافيماابعلة-إقلبيتمبكاتإنشاء,والمجددةالجديدةالالقةمواردمجارفي

.بايةالكهر

اله-14مرالغرةلامنبولفي<لمعقدةميكلكالعاشرةالدورةدعت

لفبذريةامروالدابراتفازإؤالمعيةاإلسالىالمؤتمرعظمةوأجهزةاألعما،الدولامه1tاكوبر

J-ناكالوزارياالجماعادسرفأاألعما>بادولوأهابت.ألوهالوزارياالجماةقرارات

ودز,والمديرالطاقةحولالخبرا<لفريقعىقهاجماعا~فةاذاسودحكومةوعرمت.الطاقة

.بعدفيمااالجماعموعدعنيمنأذالموقع

العافتواالهغالماالماميةالبنيةمعالفيه>التعادذ.ذ)لم

الدر`~فيالعامةوأألثفالاألماميةألبيةحولالوزا.ياألولاالحتماعانعقد

انعقا:_بالترادزوذلك1991أكتوبر9-1ةالنتفيامطنبوارفيائإلسالميالمؤتمربمنظمةاألعضاء

.للكوميكالسابحةالدورة



هائئةوقدراتإمكانياتيهاللاإلسالميةالبلدانأنبارتيارعآالجتالحظوإذ

ولاكؤوائسقبليةألحاليةاالحسرجاتتلبيةعلىقا.رةمةالكواألشغالساسية6االبيةمجالرونلت

.اإلسالميالمؤتمرعظمةفياألعضاء

،العا«تزيزعلى،أخرىأمووبينمز،األعفاءلالدالوزارياالجماع.~
األ_سوو)لبيةالعامةلألثغا:رأيةاكفيمقلبدتقميصطلبوقد.المجالهذافييهافيما
Jءئد>بينالجا.ي>دياالقصاوذالمالموينفةاهأدالعملاخعلةمزاألوويةذاتالقطاعاتممن

هذافياإلسالميأئوتمرعظمةإطارفيلعألالموجودةوالمسارينالطاقاتبطريروأومىاألعماء~
.ا_ل

)ه-22مرائفوةفياسطبولفيالمنعقدة~مسيكاهاشرةادورقالحظت

الصامتواألشغالمامية6االبنيةحوراألولاوزارياالبماععندرةاهااقرار!هته)1914أ~بر

زرالمعيةواألجهزة:ألعضاءاألولإلىنداءووجهت،م191ا~~بر1-6منبامطبولعقدالذي

ابية~كاألول:وزارياالجتماعقراراتمتفيزاالزمةا-ابعاتحاذأجلمناإلعالمياؤتمرعظمة

إرالراميةارنلونيسيداريةكهوباتمر!حالتهعلماوأهاهثت.األعضاءاللولفياهامةواألثفالاألمامية

.يفية:لىواتنميةالحضريةاألماميةالحبيةمجالفيبامارنالملقةاأل~ماهملخطةتضمين

ممابواالواممازالمقامكوالمممادفيالقعام>.(و)

فياالجماصوائضمانالعاملةباترىالمعيالخبراءلفرقالشاليعآالجتاممتأ

االتفأقيآ~مشروعالمتعالاألولى:عملمجموعتىولمحرنا184~برفيءماليزيا،لمبوركواال

العمالةبثأنالرذجيةالثائيةاالتفاقيآلمشروعالمتمال~والثانيةاالبماعي~ألفمانمشأنالثائية

،باألردن،كانفيبمماعياالبالضمانللكألا~لحوتابعمتوقد.الماملة~األيدىوتبادل

بالماآلالمكلفةالثانيآلالمملمجوعةاجتماعانتكما.عناقيةاالمشروعوامكسلت،1•85سنة

.اكاقيةمحشروعوامتملت1181~2•-27منبتربحاءامطنبوارفيالعاملةاأليديوتادل

باهمالآلالحعنيةا~لجمو~تقاصلياألعضاءالحلولإلىا~مةاألمانةأرملتوعندها

إرستالنارصفاقيينمثيرعيبأنأبلغها»،االنحاقيةمشروعولحذلكالعاملةيدي9اوتبادل

.لللراسةبسرعياالواضمانباهعالةاهناحبراءلفريقاثامثعأالجتع



المياميمبالفير،>0ألمتعامنا(ط

أمحيةملى،ا994عامفياليضاءبألد»رعقد>لذيالسابعميسركائه>قمةمؤةأكد
ءوذالعابأذمفصالقر:ر:األورللمرةوأتر،الياحةبمالؤاإلسالميائرثيعظمةأاخارودالت
عامفيكوناكريفيعقدألذي>لخارجيةء0لوزروالعشروزاك~اإلمالىالمزتميأكد,.اجالهذا
الدورردعا.اامم_زوالقاربديةاالقصاالهية،أساميأعورأتمز>لسياحةأذعلر،ا99ه

السياحة!لفعا_تفيوذوالهتطالمعاتادلومها،الجدات~زعددفيوذالتإن<ألعضاء
زرا-و(للقوةاإلعالميةالمؤتمراتقبلمنذلكعلىاألكيدةوقد،الصياحةساعةل.ادمشار

.ربيةاخا

ئوزراءولائهاإلسالميأالجماعيرأية6أاالسالميةيةالجمهر>حكومةاسضافت
ألحيةالمؤتمرأدردوقد.أمفهاذبمدية2•>>أكوبرtإلى2مزالغرةفيعتالذي،ةالسيا
لرفعمرورقهاكوأذ،ادمالميألؤتمرعظمةفياألعفاءالدواربيزوذلتبماالباعبارما>لياخة
زهعددعثىالمؤتمرووانق.للياحةالعالميةالسرةفينعيبهاتوسيعبغيةالعاونئئعوراتجية<~
.بعةلئتبحةإنشاءأيضاقرركما،للسياحةالحيةالبيةلطويرولريةائهإعطاء~روذالعامجاالت
.T>•اأغطر28-27فيفهراذفيائلجةاجستوقد

ئوزراءدناكاإلعالميالمؤآإؤالسياحةبشاذفهراذوبياذبعةاتلجةتقديمة

اراةالمؤتمرأمدروقد.لمبوركواالفي2>•»أكوبر13إر1>":..الغرةفيعقدالذيالسياحة

لمنلمةاألعضاءالدولفيالمسرحةوتقيةتطويرأجلمنللعمللمبو.كواالوبرنامجالياحةتطر_شأذ

العماربرنامجتفيزوكيفيةألبارلوضعالخبراءلفريق<جماععقدإلردعا.اإلسالميالمؤتمر

كمراكزالعمارئعرضواإلندويسيةواجمهوريةوماليزيااإليز.انيةاإلسالميةالجمهوريةالمؤتمروشكر

,الياهيةوالهيالت•والسويق،حيالياريبواتبعاثاألمجالفيتجرىالقللناطاتتصال0

,ءلسياهتبشاذاء>طيقفياجماعاسضافةاإليرايةاإلعالميةريةاجمهوعرفتكما.الوالىتلى

.االجماعموعدتحديدبغيةالمفيقةالحكومةمهاالتعالالعامةاألمانةامارو>

هيهاإلمثائمؤتمرمنظمةفيرا(هضاءولاهبينفيماالمفنييائتعاودن(يمر)

لشجةاالدسةالدورة.معادزبا-الفنالعارمأبأذاألورزارق!(عاالبتانعقد

ا•-لمامنشيةالربالجميوريةJ>سطبرفي)الكوميك(والجاريدياالقصاوذللتالدائمة

اسطبر:فيالغنوذألهحو:الوطيةادتمالئراكزاجماعاتخسةعقدتوقد.199>أكوبر

ناألعضاءالدوا_بينفيمارالفالعاوكومعيةعاتاالجساهزءوبعت.ا994وا99>~>ز



.ةضر>عثىاالجماعاتر~زلتهكما.العاونهز!لعزيزتومياتواعتمدتاالسالميالمؤتمرعظمة

•يةاكاالتصاالتوخالل.الفزونللتالوطيةاالتصالئراألمزوالماليةاإلداريةالقدراتتعزيز

.جديدةبرامجوإعدادالعاونبرامجتحديث

سةأتودلدورةالخارجيةلوزرا-وذوالعشوالحادياإل~الميالمؤتمرأومى
>القصاديوآمجاالتفياألريبعلىالركينبعاألعضاءالدولبينالفنىوذالعابعزيزللكوسيك

.الماريتإعدادإلباإلضافةواالجماعيةوالقافية

إؤ22منالغرةفىامطبولفيانعقدتالق،للكوسيكالعاشرةالدورةالحظت

فيعظمةبصفةسوياكعقدالفنباعاونالمعيةاالتعالمراكزاجماعاتأن،ام9»4برأكت25

تركيامنكلاالجماعاتلهذهتقدمهالذيالوأملللدعرتقارماعنكذلكأعربت،دكمااسطبول

يدواالقصاداإلحمايةالبعوثوهركز،للحيةاإلسالمىالبكملاالسالمىالمؤتمرعظمةومؤسات

االعالميةوالجامعة،الجارةلحيةاإلسالمىو:لموكز،االعالميةللبلدانريبوالتعيةواالجت

.للكولوجيا

اإلعالميالمزتميمنظمةوأجهزةاألعضاءالدولللكوميكالعامئرةالدورةدعتكما

فيام99>مرأ_10-7منانتالذيالفنىاهارن~ل)ألولالوزاريبمماعاالقراراتلتنفيذ

.اسطنبول

والفنالكولوجيبالعاونالمعناخبراءفريقاجماعالركيةالجمهوريةاسضافت

عزائصادرةالمشاريعمقرحاتعممتوقد.ام»98ماى8إل'\منةالفتفياسطبولفي

التخاذاألعف،الدولجيحعلىاإليرانيةاالسالميةالجمهوريةمنالمقلمةالمقرحاتوكذلكاالجماع

حكومةإلىباألمرالهمةعضا،افالدولبعمنمزوملتالقالردودحولتوقه.بشأمخايلزمما

.العمللخطةوالفيزالمابعةآلليةهبتاالمشاريعلجةإنشاءبغيةالركيةالجمهورية

المبرمأواالنناقبا-ا(مامبأألفظ~فهوالماهالنوقبهمبم.شالنا

لوزراءوالمشرينمناكاإلسالميوالمؤتمراإلسالميالقمةلؤتمرممةالتالدورةحت

عنىءبعدتمادةأوومتوقعماقاألعضاءادول<~ميكعشرةالسابحةوالدورة,الخارجية

أسرعزرذ`مكإلىتبادرأن،وا~.ياالقتعادياعاونمجالفيو~التفاقياتاألساسيةالظيمحنلف

وا~االتفاقياتعلىوالحادقةامرقيعوضعيةيلخصجديدلجدولالتريرمعمرفق.كنوقت

:ائمايةآمسةاألساسية



ى<والتجادوألفنيرما`ياقتا«يىاونللتهالعامثاالتضأقية-1

ادء97إإل~1796كامالخارجيةلوز.اءكشرالثا»زا´(مالميالموتمي`عمد

ستثماراتائهنقأ~تشجيعائزاالتفاقيةوقدفوالجاري.زوالفدياالقصاائعاوهبشانالعامةاالتفاقية

االعفأ´ءJ:ئد.بينفيماو!مطنونوجيةالفيةانقدرات,واهثبراتماتالعلووتبادلاالموالور.ومى

ألقل-صةأعليةادالءههمقيينوبدونعادلبئك´رررةالمذكهانالبلالمنمالتعاملتهيلJ!وكذلك

هظمةفيعضهءولة)27(غئيهإوصادقر،دولة)41((آلنحقاالتفاقيةوقعوقد.نواالبندان

د198ايل:إ28منامتبار!المفعولساريةاالتفاقيةاصبحتوبذ~،مالمي6اائوتمر

r-ا(لمناداالولمين.ا(منئماواتهوهمازبكوههفمجبوفبكانفا

زم198)(~1إل>6كامفيالخارجيةلوزراءعشرالثاءراإلعالمياكؤتمراعتمد

األساسيةاباءكناالتفاقيةوحدا•األكفاءالدوربينفيمااامسثساراتوضمانولحايةتشجيعاتفاقية

معتجاريةةلمخاطأيمنالمتثما.)تماالحمايةوتوفراألعضاءاللدولإيزفيمااألموالرسرر0رؤنقلتشجيه~

تعةعليهأوصادرءدولةئاألمونوقعمتاآلئأوحق.الخارجإلىوريعهااألموا~روؤوسررتحويلضمائنه

فبر!يرمنذائنعولسادويةأهبحتالولعثرمنأكرعليهاصادتأنبعد,المنظمةفيعضودو:ةةعث

i-ا(~<واالهسزبأالمبد>ا(مملبأمفا»بأماإلطاالمفافبأ

شهدفيالتجا.يآداألففئيةمظاماإلطاريةاالتفاقيةمسيكلكها~دسةالدورةأتوت

األعضا.ائدرزمن.ولةوعئرونثالثا`انحتىدريةاإلهاالتفاقيةهذهوقعوقد•1990أكو«

األقذرعلىتكتارذنحأائنعولسا.يةأالتفاقيةتقبحوحتى.أعفاءالورتسععليهاصادقتاآلنوئفاية

.عثيهاأعضاءالولعشرئصادقة

سررآلمةللطيراناإلمالميرللصلمرممير.األماالفظا«-4

مندولةةكستالمديئلطواناإلعالميللمجنىاألساسيالطامعلىوقع

.فقطدورأربهعليهومادقت،األمحمئاءلزائدو

:ألمنكيأوالملكيه،(تماالت(تعا«ا´`ماميهدالعظ»-5
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النطاميدخرإ!آلنولفايه.فقهدورعشرةعليهومادتاآلعضاءالدوكمندولةعثرةثالث

.لئمصادقاتالمطلوبالنصاباكتمالعدمبسببالتنفيذحيناألسزسبي

مبأاإلمة~ازالمعأ.~مببرالمعا~مبه<األماءاننه..1

انعهدأننهأفىكأالمسارفىالراغبأاألعضاءاللوللكرسبك)14(الدورهد~

ملرفبعباكءأعفدولسروفا~.إلبهائاراألساسيالفنامعلىوالمادفأفبعانوإلىالمذكور

.احدة»عفوأوئأعلبهومادف•اإلسالمبأاذللبلدوالمغايسربوالممالمعهداألماميالظام

عزبنمبالمهبوالعامألالممتمبهما~المرمما:مالنرهبها(بمز»ه9تحاابعام
ءاألكلالحمميزبوائنباممماالمماهالععاون

وألمنهميةالمخممةمالمفرعةةاألجومنسةألنشطةشاملةعورةالتريرهذايقلم

زويث.األعمأ،الدولبينوالجاريدياالقصااعاوزمجارفيالعاملةاالعالميالمؤتمرلظمة

.لممية0المؤساتتقدمهاأذيظرالتىريرالتمنتفصيليةهاتمملوعلىاحمول

ئلبلد،نوالنمريبوا(منمامبةراالمتاسزاإلما.بةالمبر:مركز-1
امفر«-اإلمنب

للبندانوالتلريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةا~ثمركزتأسى

الخارجيةفوزراءائثامناالعالميالمزتميعنالصادرأتى-2/8رقمللقراروهتأبتركياأنقرهفياإلسالمية

1178يونيو1فيعمله،أنقرهبمرحرالمعروف،المركزبدأوقد.ام177مايوفيطرابلسفيالمفت

.اإلعالميالمؤتمرمنعلمةعنمخرعكجهاز

بمهامسةكليقوملحزالرفإن,مجاالتعدةفيألنشطتا~دتفينهإلىإهناقة

المزةعظمةكاتابسرلحختلفلتقديمهااألماميةيرواعتا<اوككقوتحضرإعالأمجالفيواست

عددفيكبرةزيادةائركززادءاألخوةالواتوفي.وافنىاالعاديا-ون~لاإلعالمي

.المنظمةبسرعالتهالالمقلمةثقاواما

:لبهاكواغاربراالوراق،وفدمبل،الركزأعدالمأقىالماموخالل

لةاإلسالميالمزتميعظمةفياألعضاءالبلدانحولالويدياالقصاالمتريي-1

مم••0

.ا~فياألعضاءألالبلداعلىوانعكاساتهالدوليالماليانوضه-2



.ائظمةفياالعضا،ألبلدانتثرتماوانعحاماائعالميةالتجارةمنظمةاتفاقيات-3

.ائظمةؤءاألعفالبندانعلر´´اليوررارإد-نانعكاسات-4

وبرنأمج،ائظمةفيألساحلية-رواابالازنموااألقلللبلداناالقتصاديةالثاكل-5

م2•إ0-7>0أةالفتخاللنموااألقلللبلدانالمتحدةممائهمحمار

.المنخفض<لدخلو.التهنموااألقراألعضاءالبلدانفيا`عحيةو!لمثاكارالفة-6

v-في:ألعضاءالبلدانمنرهافي>يقيةاإلذأد.للبلدبالنسبةاخاوجيةالديونوضه

.ألمنظمة

.كةمثتإ_الهيةآلهمهاقامةعلىترتبقدالقواالنعكاساتالعمليةالخطوات-8

.المقاعةواتحا.الماليةلألوراقزإسالميةمولقإلقامةالممكنةالطرقى-9

.التعاونلتعزيزإئ`فيةخعوات:المنظمةفياألكضاءامأ)لبلدفيالسياحةتقية-1>

.التعاومذتعزيزوطرقرالمنظمةفياألعضاءالبلدانفيالنقل-11

عنىذلكوانعكاساتءالجمركيةنمو!لحواجزبسأنالعالميةالتجارةمنظمةاتفاقيات-12

قواعد،الشحنقبلالتفتيش،آجمركيةالوسرمتقييم:المنظمةفياألكضاءولاك

.<المتوأأوترخيصالمنشأ

.المنظمةفياألعضاءوالبلدان،العاملةواليدالتجارةسقويات-13

.ياناجواحولتفو.-14

،2للمجلدوالرابعةوائالةاألنيةاإلمددراتااكزهبع،ذلكعلىعالوة

زراألعضاءالبئداذبيندياالقصاائعاوذحولالفصليةمعيفتمن27للمجلد:ألولوالطبعة

فحيفه،الصلة.اتالمسائلجيعالمركزشر.»م997سةمذدبانظتمدرالمجلةوهذه•المظمة

ألمعدماتتوفالق)48-45آرقاد،و:لفرنيةوالعريةباإلغبليزيةإعالمي(تقريريةاكالخلية

ئكبةالمكسباتآفبشاذوأيضا,ودلقا.مةلية9االمركزأنشعلةوحوار،اإلسالميالمؤتمرعظمةحول

.المركز

مأالبندالجميعوإيصاهااإلحكاتيةايباناتلجعفيآمشطبدورهائقيامائوكزيواصل

البالاسزفي~حعانيات!(طيةالخظماكجانبمنمبامئرةتجمهايباناتفمعظم.ائظمةفياألعضاء

الونيسرآو!القصاديةاالجماعيةائأشراتحورإسبيايةمذكرةتعميميمسنهآكلوفي.أألعفاء

ىهذه.:لركزفيالبياناتامحدةةتحديثفيتسخدميقةالطبمذهعليهالاهشصهيمالتىوالبيانات

المعئتدلمجا<_األإجراءأجل»زاإل-نتعلىالمركزموقعخاللمزعليهااحصوريمكنالبيإنات

عاتك،مطبرونندهاتجميعهاأجلمنالبياناتهذهداكويسخدم.اجارهذافينشطةباأل

.اإلحصائية



تحتوهداإلنرنتعلىبائركزرألخاهالموقعلحينحقيقيةجهودبذلتوقد

اخاخةائعئوماتمنالزيدعثىيحويقها(أمبحولزئك•Wl:!:.'W.,sESRTC1C.ORCJ(اسم

الهيةاتمؤشمنملسلةل-!إلحمايةناتالياإلىاضافة،اإلسالميالمؤةوعظمةالمركزبآنشعلة

2676اعنالهالمذكورالمرقهعلىالصفحاتعددبكنتد.حددعلىبلدلكلواالقماديةاالجماعية

.والفرنيةواالغبليزيةالمريةبالنقاتبأتطامتحديثهايوالتىائوادهذهوتظهر،منحة

ؤتدريبيةامج•إلىإخافة،األمد~رةعملورشاتتطيمعلىالمركزدأب
.المظمةفياألعفاءالدولقرالتىالمجاالت

الدوئية:لمؤساتمنمجموعةمهتعاونهخاللمنالمركزقام،الماخيالماموفي

فياألعضا.اذالبلدلخلفمنثخما161بحفووفمالةعملورشات6بنيم>والوطيةواالقليمية

:يلىكما.,:..JlS:,iهنهالمملورشاتأما.المظمة

.الجاريةاألىلتغويرعامرمجالفيانفناعاون-1

.الهيةمؤشرات-2
.بالماعةإعلقةاال~يات-,.

.الوسطرآميابلداذفيالزراعةمجالفيوإدارتماالمياهاسخاللمياسةقليل-4

MENAبلداذفيماديةافالظيوإمالحالحديات-5

للشاريعوالخليلالغطيهعدبألبيةاعلقةامتهواالعباراالعوامل8تقزز-6

.الزراعيةريةاالمما

المبدهلمجمعاك~ركملورفألفرهنارلحالحزالمرعبمز

اليسز<-الحارالمتبارةلمتنميةا؟مكيوالممركز-ب

»االسنالميألمرتميعظمةعنمضرعجهازوهو,امجارة~اإلمالهي0المركربذل

نشاطاتهخاللمناألعضاءألدولبينالجارةتقيةاجلمن،م20•2لم2>0»عامفيممودهأ~

:ا-ية



دزو.خاصةءرةائتبلشجيعفعاياتإقالة:السمارإاألجارةتشجيه-أ

الشارتةفيميقامالذقالتاسعالمعرذرمرةنلتجا>اإلسالميةائعارفيخأا`ر

.د.2006اليسمج36إلى6امزالفترةفي!لمحدةبيأالعببأئإلها.ات

زيزأقيمالذي«الل»اإلسالميالمعرض_راألخرىا~ريةاألحداثروالمشاركة

الحالرطعامحولانعقدالذيتمروانأوالمعرض،»م000يونيو14إر9دزجده

واالجقاع،م20>6سبمبيأل11:ن1إلدزديةا`سمعوائعربيأباسلكة،رانرياهفي

م030ابرأك1اإلى9هنمخييأ)مناكريكفيانعقدائزياخاحرلنقطاعمدراك

فيانعقدتالقالعربيةألبلداكفيوالمالبدرالسوجاتبساعةالمتعلقةوالدوأ•

انعقدتأقالمستديرةوائاندأ•م020اأكوبر19ألىاvمن(المغرب)مراكثر

فيوالخدمالتهرالخاهالقطاعدو>حوئرم2>02يدير19إلى14درالرباطفي

حررانعقدتالقوالمدوه،ءرالهالمغرباتحادبلدانفياالقمداديةالهية

إلفريقياائتحدقالوطنيةقتصادية6:ائجةعقدتاواقإفريقيأ´´كالفي)االستثمار

قناكسادر1رقماقرارعلىوترتيبا.م)20>'\'رادفي8إلى7دنابيضاءار(ال

منةالفتفيانتجارةلحيةاإلسالميائركزنظم،لحومسيكعئرآالسر`بعةالدورة

قو!نينالعتمادالخبراءلفريق´´اجتماعاالبيضاءبالدارم2002مارس27إلى26

.ااإلسالميةلبلدانيامجا>احعرضونظم

الدورةمللخلفةتذرييةدوراتتظيي.تدرييةودوردتأراميةحلقات-ب

المركزنظمهاالتي،آجديدةاالعالمياوالكرثربياااللكرويةالجارةحول!لدربية

فلفةاكءاألعفللدول،ءالبيفبالدار2•»امارسشهرخالللنجارةاإلسالمي

اإلسالميالمؤتمرعظمةبيرالجاريةرالفرهبشأن!لدراسيةالحئقةوكذلك.إلغبليزية

،م.2•»1.اير31،البيفاءءالدارW4EMUفياألعضاءإنريقيانربوبلدامأ

اذالبلدبينالجاريالفضيللغاماإلطاريةاالتفاقيةألحيةحولندرةإلى:فاخة

.م)2>»اأكوبراا،تركيا-(اسقبولاإلسالمية

اإلسالميةئلبلداذالتجاريةماتللمعلوشبكةإنشاء:التجاريةالمعلودت-ر

العمارفرص:هيلئمعلوماتقواعدسبعمنالموقعمكون،اإلنرنت)فيزموقع

اإلحصاءاتءاالقتعاديةات!ئؤش،دراالقتصاللعملالمشغلةالجهالتهءيالتجاء

الدرامات،ئلدورواالستثمارؤالتجاريالدليل،توالفعأئينرالمعا.ف،االقتصادية
ه0.>0>

فيئلمراإلنترنتمولعتعز.اجلمنومر.اليناون´´عزينوما•عائتهالمطبي,

شدةندوةم2ء>2فبوادهربتارهالبيضاءالدارفيالركزنظم•ةئلتجارائإلسالمي



داإلىلثلوسائلعنصصةالتجاريةماتائعلوشبكأبياناتئواعدحوئر•واحديوم

.المغربفيالعتمدةاألنباءووكاالت،منهاأألجبيةوخامة

فياألعضاءرلاللجيناتجارةتنميةحوئردراساتإعداد.واساتالل-د

.مثلءاألعضاءأ~ولكلىاهائيةاالقتصاديةالتطوراتانقاساتوحولءالحنظمة

ير(ينداوآفاقزأتقييم:الحديثةعالم6!`وتكنولوجيا،الدولية)التجارةحولدراسة

للدوارالخارجيةالتجارةعلىالجمركيةنميانحواجز~آثارحولدراسة»)2>>1

تنميتقيق~تلبشائناريبيةتلأودرآموضوع،)600اإماييانظمة~فيعضاء9ا

~اتجارةحولإقليميةأراسالتهءم)2>>1(ينايرSME_القدرةوباءلتهاصادرا

المتعددةللتجارةانجديدةالمفاوضاتوآلناترالمنظمةفياألعضاءالحبلداالفياة`ثمة

المنظمةيراألعضاءن1ابللنباالستثماراتو~تدفقءم)2>02(يناىاألطرالحا~

.م)20>2(فبرايرإفريقيا~كالومنطقة

,)2>>0(اإلسالميةالبييةالجارةعنمويتقريرنشر:المطبوعات-~

اإلعالميةالبييةالتجارةوتاولالمركزيصرفاهويةربعمجلةوهي(تعارير)وعبلة

في~لدوليأالجارةلجالفيالخبراءوقائمة،المرينودليل،ليةاللورةوالب

الغذائيةانلع(حورلحدعيةهراساتونشر،االسالمىالمؤتمربمظتاألعفاءاللول

العلوسمودكورالدكتابونر,واالممارات)والسيجالبعريوالميد

محافرونر،اإلسالميألعالم0فيوالحيةللجارةميكيةالليا~ائقضايا:شراري

الدوربينانجارةحجمدوزياعثىابئمركيةنموالحواجز~آثار~لالمملورمة

بطامالخامةاإلطاريةاالتفاقيةباميةاعلقةوة(كوقائعإلىإضافة،األعضاءا

.األعضاءالبلدانبينالجاريالخضيل

برنامجوتفيزاألعفاءلللولفيةصاعداتتقديم:الفيةلنساعالت-و

بلدانئمفرفميةاتالتوةقينإلائراهيألحدةواألمراالعالمىالمؤتمرمظة

.إنالبكمذهمواطنمنالمقاولينمنىقلرإتوباءالمظمة

مريقعنالدوليةالجارةمفاوضاعتهبمةت:ليةاللوالعارةمفاوضات-ز

عظمةتعقدهاالقبماعاتااللخلفوحفورندواتوتظماللراسات~إعداد

وقد.(األونكاد:المخدةلألمماألبعوالحيةالجارةومؤتمر،العالميةالجارة

فياألعفاءالدوللمشاركةالتمهيدعمليةفيالجارةلتقيةاإلسالميائركزاغمك

(اجعاتاتالعالميةالجارةلظمةالرابع)لوزاريالؤتمرفياإلعالمىالمؤتمرعظمة



فيجدهوؤ،إلم001ليويهؤ.جنيففيللتنميةاإلمالدرائبنكوكأيةتحت

.إل)2002نوفمبىفيالد»حةوفيزءإلم>0)أكتوبر

لمنظمةالرابمالوزاريالمؤتمرفياإلسرالميالمؤةلمظمةالعامةاألمانة،كزالمثاروقد

كما،م200انوفمبر14إلى9منةالنتفي:لدوحةفيعقدتالتىالعاليةالتجارة

ماومر,2وا1ؤالكويتفيعقدتدالذائعربالتجارةوزراءمؤتمرزركاثت

م~••م

ااثاثقمنالعديدادإكديتولىفإنه،عملهبرنأ~ربتنفيذالركزقياأعلىوىالوق

اإلسالفياؤتمرمنظمةتعقدهاالقاالجتماعاتلمختنقعلىمرضهاالقوالتقارير

هعبالتعاونإمنافيةبرامجتنفيذفيالركزيشارككما.لمختلفةمستوياتعنرسزيا

منظمةبلدانينالتجاريةالمبادالتتعزيزأجلدز،للتنميةاإلسالميائنك

سنةمجلول،ه~.17إلىها~<~10عنوزيادقا،الفعليمتواهامناإلعالميتمر8ا

r-بئجال-يؤ-ءالمحا،لملتكنولويداإلمألميةمعتالبأ

،سابقالوجياللتكنهاإلسالميالمعهد•لي)يو(:قللتكنولوجيااإل~ميةانجامعةإن

المؤتمرلمنظمةاألعضاءللدو)ريةالثالواردتقيةفيتساعد،اإلعالميتمرائهلمنظمةفرعيجهاز

وبعدالتخرجبمتوىدوراتتقديمبواسطةالفنيةببةوالتروالتكنولوجياالهندسةممباالتفياإلعالمي

والحلقاتالدولية»المحليةوالندواتوائهارةائموآلقية،حولوخامة،قمرةدوراتوتظيمالتخرج

.المناعية,والتكنولوجياالبحوثوإجراء،رهاوفالدراسية

يويو2الريحتللكولوبيا´´اإلسالميةااجامعةباسراتوسمةتسميةوأعطت
،باماكوعقدتالقالخارجيةلوزراءسالميائهئئمؤتمروالمشريزمةاكالدورةموافقةبمد»د>>«

بعةاتللجامعاتالدولية:لجمعيةعضريةمعةابةمح».عنهاترتبرماذلكعلى،ماليريةمجمهو
.جديدادفعاالجامعةلماهاتاليونسكولمظمة

الخامسالتخرجحفلتظيمةاذ،بجارعشرةاخامةالجامعيةالسةواختتمت

الفيوشكبوبصفتهالديشررإ(ببالمنيفالبلدوزرا.ونيدرمعائنرلمجفه2>>1أكتوبر69ميهعشر

.الجامعةرئيىبمفتهاإلسالميائؤترلمظمةالعامواألمين



20>1اليسمج2يومن7002.´´،006(عشرةالسادسةمعيةابئاالسنةوافتتحت

للتسجينمنهموحضراألعضاءالدولهندولة21منمرشحا260بينمنطالبا766اختيار.تم

بونامجامرةألولالجامعةصتقل)20>2~2>06(الحاليةالجامعيةالسنةمنوابتداء.أرشحا723

أىالماجت.شهادةأواهميااجستيشهادةإلىويفضي،لوجياالتنووالهندسةزرالعلياللذدر!سالت

منطالبعلىلححصولجهودهاالجامعةعززتوقد.الميكانييةاطناسةفيالعلياالدراساتدبلوما

.العمليةاإلجراءاتمندعلباتحاذوذلكاألعضاءالدولمنالمزيد

بعدقهوةدوراتثالثالجامعةنظت•دةالمتاألكاديميةالبرامججانبوإل
العمللفريقاألولاالجماعفيلةفيمشاركةالجامعةوساركت.ألكوسيكللجةاألخوةالدورة
مطوت0والصفوةالمؤسساتحولالنوضهذاأقيمتالقوالدرة،اإلسالميالمزتميلمظمةبعاك

اإلسالمىالبكمعبالعاوكفظمتقدوةاكوكانت.الفرقأعضا»أحدبمفهاوذلك،الحجم
اvمنوذلكوالساعيةلجارية0للنوفبجالديرواقاد.الجارةللماعةاإلعالميةوالغرفةللسية
لنمه)لمأماألمينبميلللكولوجيااإلسالمى>مجامعةريسنائبوقام.بداكا,.>>2يدير29إلى

ومزساتالبعسر~دوربعواذورقةوةاكأثا،الجامعةوقدمت،الدرةهذهلاالسالمىالمؤتمر
.الكولوجيا~عياراتوتقيةاسخدامفيوالمومعلةالصفوةالمشآتأريبفيالكولوجيا

طاللجاإلىبالطروخاصةأطرطتركيبةتمويلضرورةرا(اإلدكلالجامعةوتلرلد

ساردولمنأماتألةاببانتالمؤخراالجامعةقامتولذلك،والقافاتلتهاللغاكدديسمونالذين

.اإلسالميالؤتمرمعلمةللموفقا,نوباكتومصروالكا~ونبجالديثي

الحاجةأمىفيفيالقللجامعةالطوالمركزالشاءالباءأعمالفيالشروعوتم

طالالقالرياضةقاعةإلنشاء(لباءأعمالفيالشروعتمكما،لذلكالضروريةداتاالهتبمد،إليه

.(بجالديشى)المضيفالبلدحكومةمنبضماذللحيةاإلعالمىالبكقدمابقرفرانظارها

برفعقامت،والمشربنالواحدالقرنتدياتلمواجهةاألمةإلعدادالجامعةمنوسعيا

الحدينةالكولوجياتعلىبالركيناألكاديميالبرنامجوتحديثتوميهيقرحلمشروعمبديةميفة

الديةباهدسةيغصبالجامعةجديدقسمانطالقهألميزاألخوةاللمساتوفعيجريكما.والصاعدة

ممميتفيخصاصاالهذاالماسةللحاجةالجامعةمنادراكاوذلك،اإلدارةمجلرمنبموافقةوالبية

باسخدامالجامعيالمركبتربطشبكةلطويرخطةفللجامعةذلكعزوفضال.األعضاءللدولالسية

معيهالمعلوالظممةوهكالبيولوجىالطببمدمةخامةبرامجسحداث6والبصريةاألليافأسالك

.الغواتتقفيهماحبومراجعهاالعليميةبراعبهاعيعفيالطرعادةمباسمراراحامعةمتهكما



ةهط-للقفميةميرءاإلمةالمبئك--

متهالمؤسساإحدىبصفت•للنهميةاإلسالميالبكلجايحظىالقميةالتطيةأألتحققت

االزديادفياآلخذةأنشطهوعددتمريئهحجمفيتملتوالق،اإلسالميتمرألمأعظمةفيالمخصصة

البكمكنعا،اإلسالميةيعةالشدومبادئتمامارتنتوالتىالبكيطبقىالقيارالوميغلويهنيجة

األمة(فياألعضا>أوئهفيواالقتصاديةاالجماعيةالهيةتعز_إرسعيهفيملحرفةشه.تتقيقمدر

.بأسرهاأإلسالمية

عامفيإنشائهمنذتمويارمنالبنهك5اعتمدالالكلىاكميا-المجموعمافيبلغوقد

،ياتةأمريكيدوالررمل24)ر59،~1422عامغايةوحق،م)197ه(أكتوبر~1أل9ه

ملبار14ر981وءالفنيةالمساعذآوعملياتللمشارينأمريكيالدردومليار1ر270منهامرف

.التجارةتمويللعمليانتقريباأمريكيدوالر

المتملقةاإلسالميةالقمةتمراتمأتودراتكافةتفيزفيللغايةنشطاالبنكظلوقد

.األعضاءالدوزفيوالتعلو،اآلميةومحوءوالمحة،والتدريب،البيئيةبالتجارة

البيئيةالتجارةحجمزيادةتحقيقفيللصاعدة»الخامةمواردهمنالبنكخصصوقد

عأمفيوذ~أهولحيالوالعمليارمبلغءالمحددةالثالثاداألعولترقغفونعلره~.7بسبة

طريقعنتعبأأخركزهوارددزبدعمالتجارةلتمويل~1421لعامنفهاحبلغوخصص،~1420

ابنو(منالجماعياتعويل>ربرنامبءخطوتينعثىابحةبالىاتعويلوهوءلحبنكالجديدونامجالب

مأ~الحصولعلىابنكابونابحانهذانيعينأنويتوقع.األخرىاإلسالميةالحايآلوالمؤسسات

21•عادمنء1ابتلالتجارةتمويلسنوياأمرييدوالررليلمجمركه t~إلجائربلغوقد.افصاكل

الدوزفيالبيئيةاتجارةلفانالا~)1422م1420(للتنميةاإلسالميالبنكاعتمدهاالقاالعتمادات

.أسيحردوالرمئيأر2االر8يناهزماهد1426منةبنهايةاألعمنا،

اتصارجهاتتعيينا)(:!لبيبةالجارةزيادةإلىالراميةالبكجهودتشملكما

جهاتاآلذحقعمنيدولة19عيتوقد،احددةاألهدافلحقيقمعهباالشراكلعملللجارة

تويلعملياتإطارفياألعضاءالدول>زوالخدماتالسلعثراءعلىكيزالت)2(،فيهااتصال

بعفتالجهودتك،رتر,الجا.ةيارةبرامجا~املزيادةالسويتىجهر.عفةومف،>لمشارين

فياا~إعادةالبكاهلة»م7(،األعضاءاذالبلدفيالكبرىراخأهالقطاعشركاتعلىخامة

~رعوعاهافسةالبرامجهذهلسطيعوإجراءاتاو´حكامهاالجارةيلةبرامجشروط

>ئديريزمجنىلدخعمرالذي,<لجارةوتميأالجاريوذالعابرنأمج)4(،الدوليةهواةائه

ا«أىثشكشدةاألعفاءالدواربيزالجاريوذالماأنشمئةلعزيزأمريكيدوالرمال.نخسةالفيذييز



)•«tشبكةفيموقعهخا(لمنائجاريةماتالعلولعزيزدنظ.شاءالبكيعزم)5(~)14ءااال

»نوالمصدرينردينائمت،أخرىأمروبحلةضمز,الظامهذاويمكن،والشرق>لباشعلخدمة>إلنرنت

.الجاريةالطلباتللبيةقدراتممد>عنوماتاهنادر

قدرهازيادةتحقيقالمجالهذافييهد~الذي،ريباتموضوعإلىاآلنرومت

وا~ءاختالفهاعلراإلسالليالمؤتمرلمظمةا-بعةالمؤسالتهتدركمالذيناألفرادعدءفيه´د~30

قررذلكعلىوباء,المةالقالثهالالالسزاتفرهاداتعلىلمخمصهممجاالتفيللحيةاإلسالمي

تنيذعلىيشرفأن,5جدفي1998أغطسفيعقدالذياجتماعهفيءريبباتالمعنالعملفريق

~ا~إنجازوتم.~ا2tاو~1420عاميفيائبرامج~اكمثمناوتد.تدريبيةبرأمج4

اجهاتعلىمهنسختوريحوة،~4211كاممنالمرحلةهذهخاللريب~اتلفرص0االمقصائي

فقد،~ا422لماما~~حلةاأيخمرفيماأما.اإلسالميالمؤتمربمظمةاألعضاءالدوللالمعية

اإلسالميالؤتمرلمظمةائاهمةالمؤسساتمنتلريبيةمقرحالته)4(للحيةاالسالمىالبكتلقى

.األعضاءالدولفيالدريبيةالبرامجعلىلإلشراف

اللقاحاتجإتفيالذاتعلىعماداالققتىفهو،الصحرالمجالفيالمحذدالهدفأما

،المدلةبمدالعيناجماعهلالفيذينالمديرينمجلروالقوقد.كورةالذا~مةاماألعوفرةفي

لحددداخليةتيقلجةالبكأنثأثمومن،الفرضهذا~مريكىدوالرمليون5ر6لخحيصعلى

يقالنىأعضاماهيأريقأنالبكعلىويصين.الفعلىتفنهبمةوت(لبرنامجهذالنعيذإجراءات

.األعضاءاللولفياللقاحاتجإتمرافقسيزورونالذينالفن

كبدربقدراهشدهوا~دفالهدفءواعليماألميةلمحوبمجالهلقفيماأها

مجلىوأفقوقد.اثالثا~اتفترةفيالمنظمةفياألعضاءولاللاألميةتفشيمنوملحوظ

الساعدةمقديمأمريكيلحوالرمليونركا9تحصيصعلى،أ~هالحذلمحورالجتماكهفيالفيذمخرالديرين

المؤهلةبالدولغائيةقائمةأعدتوقد»فهااألميةالتمعلارتفاعمنتعالياقاألعضاءللدولاضية

حدهعلىكلتقدمأنمنهاوطلبءابوناهجبحذاالدولتلكإبالغوتمءالتهالحماك~ملقي

مناحعمدةالمشاريعإمحاليبلفت،الصددهذاوفي.دهواعتفيهللظي،األميةلمحومكامالمشروعا

2,.األميةومحولللغويةاالزدواجيةمحوببرامجوالحامة~)142)سنة(بنهايةللتنميةاإلسالميابك

.أمريكيدوالرمليون77ر892قدرهاعملية

التعليميةالمشاريعتمويلفيللغايةنشطا،أعالهكورالذالبرنامججانبإلىءالبنكظل

يرتطكمريزإلالراميةالمدىممرسطة)الستراتجيةحطتهامثاالوذلك<ألعاديةمواردهمنوالتربوية



دولهإنأسامناتمويلهائبناءويوجه.والعشر،زالحاديللقرنامية:اساأألمةوإعداد،البشريةدا>ائو

الدخلمخففةأألتضأءوالدوارأنمهقلائه!اعضاء

اإلسالميالمؤتمرمنظمةعنمنبقةمؤسسة،والماعةللجارةاإلمنالمةالغرفةإذ

سظمآفيااعضاىائدورفيالخاصائقطارىبينوالجارياالقتعاديلئتعاونفأمجها•متابعةفيعمرة

تضمنتالقء)2003.2001(لثةالثاالثاليتعملكخطةتنفيذإطأرؤوذلك.اإلعالميتمرائأ

ريبتد~بئأنلنتنميةاإلسالميئلبنكالتابهالعملفريققاأوصىالقالمشاريعياتماأولوأولىفمن

خطةإنكا.اإلسالميالمؤتمرمنظمةفي>ألعضاءللبلدانالبييأوالتجارة,األعضاءالغرفاد.كه

التعاوئألتعزيزاإلسالميالؤتمرمنظمةعمللخطةالعريفةبألحطوطتلتزماإلسالميةالغرفةعمل

.اءاألعفامأالبلدبيناالقتعادي

اقطاعدعمبشأمأ,م1994سنةمنذأنشعلتهاتتابعاإلهالميةانرآلإلالتاو~

ممرلجهورية،إ1994(أليادلجهوريةمنكلفيالخامرطقطاعملتقياتثانيةفعقدت.اخاهر

اللبنانيةريةالجمههء)1997(باكساذء)1996(إ~ونيصيا~رية،ن1999(العربية

.)2001(ا`لحا-روئأوف،)2000(قطردوةوفي،)1999(ا~موونلجهورية،)1918(

اقطاعملتقياتنجحتوقد،فيهاللظيالمعيةلحومسيكدوراتإلىاحتقيات5هذتوصياتتقديموتم

فيونالترمبلماقشةءائآليةالمأسساتوعلياألعمالورجالالسثمرينلقاءأرضيةتوفرفيالخامر

بأإلماراتالئمارقةفياخاهرللقطاعمعاتعآالجتوسيعقد.لحنتجاتهجديدةاسواقىوإيجاد،القبل

المخدةالعربية

الملتقىحاقتدفقد،الخاصالقطاعاجتماعاتعنا~ادرةللتومياتومتابعة

هذهتفيزئتابعةمراقبةآشيةونمع،1999أ~برفياكاموونفيكتالذيالخاصللقطاعمرالساد

متلىا999نوفمبرفيعقدتالتىللكوسيكعشرةمسةالخااالورقصادقتوقد.ميآتات

>لذياإلسالمية!لدوار-ربيةلوزردهونوالعثأالبهاالهتماربتأييدحظيكماءالمذكوراالقتراح

الدوحةفيعقدالذياسهاتسالميائهالقمةمؤةوكذا،2>00يونيوفي(ماليز_.لمبوركواالفيانعقد

.1000فمبرفيفيقطر)ئة(ده

المؤسسإتتطويروهو6!,امه,حيويقطاعفيحاليااإلسالميةفةالفتعوركما

السابع!إلمالمينمرائوقباعمزأالثترارهز:أجينوقد•:إلسالمثلزالدوفياهشجموائتومعلةالصفوة

وهوة،2>•>نيريويزر»ليزيا.كواالئبورزرعقدالذياإلعالميةالدولخارجيةزراهاوذالعشر,



تفيزهافيورألالثريربرأمجلوضعكمارفريقتسكيلةفتكوعليه،2>»>ا-سرر!إلسال«مأ`تصة

.الحجمسطةواتالصفوةالمؤمسأتوتقيةتطويرعاماعتالذي20•اعاد

ممةة«اكامديةفيضرع11لحوندوةوتطيمالعمللفريقاجتماعأولعقدوتم

واتحادئلتنيةانإلسالميالسرمعبالتعاوئأ2002يناير21!لى27منالشهيةبجالديثيجهورية

فعائةسياسةدانتفرورقإرالعملفريقتومياتوأشررت.والصناعيةريةالتبللنوفبجالديثي

حددتائتىالمعطياتأهموتتشل.الحجموالمتوسمنةالصفوة<لمؤسساتبينالمنافسةلتشجيعونشطة

دو:ت6راوائتريبوالمتريقالتموينمي،الحجموالمتومعلةالصفوةالؤمساتلتطويرالعملفريق

.الدعربمؤسساتواإلرتباطوالمهاراتوالتكنولوجيادرايةاف

ت:<ءءتت>>.-،دءء،دددد>ت:>تبر>ن>>~،_
ة<-<>>>..ة<ن>-<.>بت>بنز>د_>د~>،->دء<>-ته
.:>،.،،><».>_،<.ئ،د،«_>سرء>دددد،<>ء:>تء،-تنير >»<><>بسر>_<ميت،<>،

•اإلعالميةابلداذفيكةالمتالقناعاتلبممنوالعزيزمرالطومنالمزيدأجلومز

هذدمنقطاعكلتمنعبالر<إلسالميةالفونةأنشأتنتد،والزراعة،والجلود•آليجقطاعمل
.القطاعات

ة<«ه«د>:في<سرةد.«دء<ة>>>دة<ت>دشه«0<ذدر>«،
،ة،.مر>>،,>»...ء>_<ء«<ةيه،ءمه،سد«»<مذىييه•ة<ذء

.س«»ةىددنهدءه0ءءءدددرث،.ث،ةةسر،»_ده
)002مارمى9إلى4منندوةبتننيراإلعالميةافرنةقامتأءاصلةهذاوفي

ئطمة!ألعضاءالدولفيالياحةتشجيعحولالساحةوتنمية~ونابابحمتانيةاوكاآلمعونبالال

.اإل~ميالمزتمي

أوندسرفقد،اإلعالميةالبلدانفياألعمالرجالبينالمفاعلمنالمزيدولعقيق

جهوريةمنكللاألمالوفدزارحيت,اإلفريقيةالبلدانبعمنإلىا~ديةوفودااإلسالميةالغرفة

,وسر:ليوذ،وجامبيا<غيباريةمحهومنكللياكالوفدزاربيما،وهألى،فأسووبوركيا،اليجر

.والسفال



فيانرمعفي:ائعا.إمالميةتجاريةمعأرهنإقامةفياإلسالميةألغرفةتسارا،كما

.ر«لخاهاتطارهملقياتهأفا:ةمبمدرمزتقيمفإغاذلكإلىإضافة،ائبد:ةلحيةميسرفإ0

اإلسالمبةثةألفونعتفقد،األعفاءفيللفتقدمهاالتي)لخأهاتمنءكبد»

للنتيتاالعالميالبنكمعبالتعاوئأند.ة´ولعقدتحيث.يبتد<وحلتات،مدواتلعقدبرنامجا

•:999ديسر•باكتائذ-تسيكرا_ينةفيااحجموالمتوسطةرةائعكالمؤسسات~ماندآور

د:رة2أ´`تطر~برJحهعملىرشة.عقدتبينما.1197كامفيماليني:لئانيأةائند«عقدتوقد

اإلسالميةاتهنطمةفياألعضاءالبلدانفيالخاحةائشروعاتالئويقا~ومها.اتائناعية

التركيةالغر~اتحادمعبالتعاون،تيكيدريةمجمهو020>إبريل6-,.منالفترةخالر

2>>>)كو.فيالعريةمصرحهورية-القاهرةفيأخرىعملورثةأقيمتك

الفنوذلتالممريالصدرةبين>لموقعة>لفاهرمذكرةر!طفيمزاوالمعار!ثجا.ية´´دلهيالت:-

.اإلسرالميةوالغرفةلثالكومادول-

فةالفتي~كز،سريعاتطوراماتائعلوجياتكو(فيهتشهدالذيالمصرهذاوفي

بلدا)نعنعامةمعلوماتالقاعدةزوتمنم،ملة1~معلوماتقاعدةتطردلى8مهااهتاإلمالميت

،ريةألبوالمعارمنىءوائساعة،واالقصاد،بالجارةائعنقةميماوال،اإلسالمي.»لؤتمرعظمة

مهونللتالصددهذاؤلجهودهااإلعالميائغرفةوتبذ`مر.المئةذاتاآلخيىائعلومانتمن19وس

للحيةاإلسالميللبكاإلساإلمياؤتمرعظمةشبات

يزالجاوبأائازعامذمنعددونسوبأمخكبمفىاإلمالمبأالفرقه~ولخد

جيو.بأمنفركاسرح،اكوبذودونبأالعودالعريأالملكأ،نبأاللباالجمهوريأمنكا~:
.مالمبأ6اباكاذ



ة.جة-المبواخرلماسكيىميىاإلمةتحاه71منظمة._•

مياإلسر´لمالقمةمرترفرارجبءالواخىلمالكياإلسالمياالقاتهظمةأنشت

ائقلإللزفياإلسالميالعامخه~أجارمن،ام18اعامائطائف>المحرمةعكأعقد.الذيلثاك

.يآ~السهالعربيةالملكة~مةمنكريمةرغبةعثىباءلهأويسيامقراجدهمديةمنوتحذ،يا~

منأكرتملهأالميةإسد.لةو_نين~ماعفويهافياآلنائظمةوتضو،ومعزيامالياتدعمهاالق

المشروعاتإلغبا.الالزمة!فتراتالظمةوتخذ.إمالميةمالحيةومؤسسةو~ةشركةسين

:األيةالالئة

:وا~يضللحمايةاإلسالميدياك-ا

فىالبواخراللكياإلسالمياال~دمنظمةفياألعضاءوالشركاتالدوللمثليقرر

دبيفيعقدالذي•عشرالخاصةالعموميةوالجمعية،والعثرينلةاكالفيذيةللجةالشقركاالجتماع

اإلسالميدياكقيام،م20>1أ~بر11إلى1•منالغرةخاللالمخدةالعريةاإلماراتبدولة

.بتنفيذهااالتحاديقوماقالالثالمشاريعأهرأهد،وا~يضللحماية

فيقلماالضيأجلمن،دلخئفةالجانوكونت•(لالزمةالدراساتادإكدمولقد

خاللاجماعهافيالموضوعهذاتدارستوالقالمظمةعنالمبمتةاللجةووضعت،االديهذاإنشاء

التنفيذية)المجنةواتكنذلتاءالناديبإنشاءالحامةالشروطءلحليفيم2>01مايو9إلى4منالفترة

10دزاغترقخالل،دبيفيالمئترلاجماعهمافيعثرمسةالخاأممرميةوالجمعيةءواعئرينلثةالثا

ياألسيرا:ديوالنقحيث•وامعويضللحمايةاإلعالمياالديقيامقرار،م200اأكوبرا2إلى

دقاكيصبحاكهتفأرء´مهابواخىلمالكياإل_المياالتحادمظلةتحتباهملوا~يضلحماية

.أإليرانيةاالسالميةبالجمهوريةلمحشمجزيرةفيالحرةامعلقةفيوميكونءواصريعنىللحمايةاإلسالمي

يكنهتارحقا:ديسجلوقد»الربحتدلنهالتأمينشركةعنعبارةدياكوهذا

وغنىاالتحادفياألعضاءواشربحالتهللدوارمفمرحةاهقويةو~نءاألحجامسادةسغية46

يرفيفسر•اإلسالميةوالشركاتللدولبعةالتوالسفنابواخىضمفينجاحهحالحةوفيءاألعضاء

والعويوراحمايألزاديالسابقفينذهبكانت,العامفيأمريكيدوالرمليون200منأكرتوفر

.سوا؟حدعلىوالفقرةنهماالغيةاإلسالميةلدولملحوظاوفرايحققكا،األجبية

ءاإل~الميالقمةمؤترأثادحيث•ملحوظاإنجازاالهامالحيويالمشروعهذايمل

الفورقالبدءفيالبواخراللكياالسالفياالتحادبقرار،قطربدولةالدوحةفيعقدالذيسعةاتدورته



لالنفساحالمالحيةشرك:تماحثJ!ئه~>1الدولودعا•والتعويغىللحمايةاالسالميائناديإنثك>ر
.لنا.تي0لهذا

احادرعهراجمافياإلسالعيالؤتمرمنظمةدولحيتخارو.راءلقرارتفيز:

إلنشاءالبواخر>لكاإلعالمياالتحادفيهىجهواالذي،م1997عادكراتشيفيالمنعتك.ائعئربن

اإلسراعإلىاالتحادفيهاوجههالذي،والعشردنبعاليااجماعهمفىوقرارهم،إسالميةمالحيةشركة

آلمعةذاتالعالميةتاتاسرمعالنالزمةباالتصاالتااتحادقام.اإلسرالميةالمالحيةالشركةبتنفيذ

مثلقياموألحيةجدوىأجريتالقالدراساتلجيعوأثبتت،المالحيةالشركاتإنشاءمجالفيمرقةا«

سطورلألاألجبيةالسفناحتارلحسرلهاالحاجةأمسفياإلسالمياألمةوأذخامة،الشركةهذه

ائستشارينأحدمع.`تثاورإنشائهاواتفاقية،كةللقسراألساسيالنظامإعدادتمكذلك.اإلسالمى

ائناألمةاالسالميةالقمةوأقرهته.لالتحادالعموميةرالجمعية0التنفيذيةاللجنةوأجازته،القانونان

وحةائلفيعقدتالتيالتاسعةا´إلسالميةألقمةوكذلك،اإليرانيةاإلسنالميةبالجمهوريةطهرانفيعقدت

الشركات0ائدولوحثت،اباسكو~)للماد~حةبكة(شركةممىتحت:ئئركةقيام،قطدبدوئة

مجلميقرارمدر،األعضاءرغبةعلىوذاه.المئركآهذهوأكازفيبألمساحةرالخاهوالقطاعواألفراد

للمالحةبكتلشركةرئيسيامقراجدهمديةنتكأنعلىبائودفقةالعوديةالعربيةالملكةو.راء

%1>»تجيلهاحقائشركةبإعطاءه_أمرحيثءدبيعهدوليكومعاالجماعوتم.´´باسكو´´

مقراددرلتكونا~ممالحانوفيمناسبةأرضقطعةتقديممع»محليوكيلأوكغيللوجودالحاجةدون

.الشركةلعمليات

نقد،الطلوبةالطموحاتىمتعلىيثنلمالشركةعلراإلقبالزدذونظرا

لخامت0اتو!ردتسزوانمنذ~,ال»تمادالفيذية>للجةءزائبقةالفرعيةالفيذيةلنجة0اجمعت

مئيرذ(ثالنوذ3>ر>>0<>>>يمببهالمررالشركةرأال،لقفيفرمنها,للمالحةبكأشركة

وفعووة,أمر،كي)دوالرميرن(عثرةا>ر>>>.(>>>المدفوعا~لورأسأمريكى.ردو،

المربيةاإلماراتبدولةدبيفيمؤخراعقدائزيلالتحادالعموميةواخمعيةالفيذيةاللجةعجتشه

>لشركاتمحتداالتاالعادةيا>لعامواألمينالفيذيةاللجةريرتكليفاللجةوتورت،ائحدة

.الشركأفيالمالحةفيالنهائيارهمةإبداءمنهممالبين،االقاتفياألعضاء

تعاوم.معلوماتفظادإنشاء7-

ماقشهاتمتحيثتعاون~ماليمعشهنظامإنشاءعز~املةدراسةبعملاالتحادقا)

«ر!لالزمة«`الحياجاتواستالحد«لت,,كاتحادائعمومية.الجمعيأالفيذية:للجنةمدروإجازتما



كغا«ة.ذاتسريعةمعنوماتبشبكةاألعضا.~سربطاأل.ق<لظاملهذاالطئوبةوالمعداتة>الأ~
ئازوميمك.ئهلالقاأالعامةاألدنةبمتوالظامهذاومينعق،مدروسةعملية.بصورةعالية
,إح...وأنديزواألمباغوالسفيراألجربمالفييهمنيماماتائعلوتادلمزاآلعمناء،الظام
.ئلبيدأوجولتممورمتسفزهادكانتمقبيهممحاسرةأولوسطاءجة8ادوز

عدهعثىبعمارأنعنبدالبدفألوإئجازدهئرو~ءكىلحبزامرمباسأنحاداالأنبعولقل

.وا~وفنافىلمخنلغألبعمنمار

:التتصادقئلتعاونالدائمةاللجنةاجتماعمزالبواخرلمالحياإلسالمياالتحادويرجو

بكةشركةرأسهاوعلىاالتحا.عامتهمثروفيالمساحةعلىاألعمئاءوئرالدحث،(كومسيك)والجاري

ئلحمايةأالسالميالناديعضويةفيالدخو`مرعلىلشركاتاالدولحيكذلك،•~باسك0للمالحة

.ذلكتفعلبأذلالتحاداأل~سيالنظامعلىبعدتوقع)القالدولوحيث،والمريض
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~لهثناالهماع

ا~ينطتمةلحدهمةكلبنةعنلحمنبثقةطمتبعة~

(لحكومممية)يوههل

)2>>2)يلملو/اااه0~ل»9





هتة~و~.9

وهتجلرياحتتصاليللتقالنالدلنمةللجنة~ةالسبعةاللورةطلبت

فيمتمراراال)1رقمفقرارمن24الفقرة(فيالعامةاألمقةمن(كومسيك)

،هصرخطةتنفيذحوللوريةبمطرمتللكوممميككمنويةاللورةإمدا(

يلي:مانعترضالقرارلهذاوتتفيذا

~9~حو(~مية9هعر~ت~فيب.

وتنفيذبوضعكومعيلهلجنةهمسراإل~فقمةمزتمركلف

بينيوهتجلا~يمتعالنيزلتمهنةا~لخنةجليدةهمترهيجية

فتحوالتاالهتبلربعناألخذمعءاإلمطيفمزتمرمنكلمةفىاأل~ءفلول

ململةمتوبد._م99(منةفي~خطةلجرارمنذكعالفيحلثتهتي

طيهاولحقتمنقحة~وضعتم<كو~رعيةتحتاالجتماعتمن

فوثيقةأل»رفعتوالءال~(مفومبرفىلكوهميةمعضرةفلورةلحتطي

مبيضاءلمرههفيفمنتهمفعب~فقمةمزتمرهىاالمترهيحة

كوثيعثنهطنا~ولحي~(م،ليمعبرشهرفيفمنربيةبطمملكة

(ق.إلم.3-8/7رقمoJ.Jبموجب

أنبينهامنلمهر~ةهمباإلمطميالقمةمزتمرالحطوقد

بيننتعههلعةهىهتءكوهميةلحرتهاهتيا~يمتعالناستراتيجية

ئالعبهلحىتقطعهيبيةاالمتدألهوأن,األ~ءلللولالفرهيةالمجموهت

ا~دمعمكلمل~مقطاعوتشجعيالحتمهالتحرركلىتوكدالتي



للدولوالتأسيسيةوالقانونيةوالسياسيةالحتتصاديةالهياكلواحترامالعالمي

~يلللقطقابلةالعملخطةأنالقمةالحظتكماالدولية.والتزاماتهااأل~ء

الدولودعتبسرعة،العملخطةتنفيذأهميةعلىالقمةوافقتكماتنفيذها.

عليهاالمنصوصكخبراءلفريقالقطاعيةاالجتماعاتاستضنةكىاأل~ء

الصر.خطةتنفيذمتابعةبابفي

هشرة،الحاديةدورتها~الكوسيكمكلالمنبثقةالمتابعةلجنةدرست

اللجنةوأوصتبينيقطاعياجتماعبحدالخاصةوالتنظيميةالفنيةالمواضيع

اتباحيخضلالعملخطةتنفيذلبدءواحد،بينيقطاعياجتماعتمنبدالأنه

واحدآنفياجتماعمنأكثرمتوهوالعملي»الطابعمنأكبربقدريتسمنهج

قبلوقدءاألولويةحسبعلىالمتداخلةالمجاالتمنمددأوواحدمجالحول

األمناءكدولودعاكمتابعة،لجنةتوصياتللكوسيكعشرالحادياالجتماع

بيئية.وقطا~قطاعيةاجتماعاتالستضافة

.'~9لحآلقننمة9لحثب.أل

فإنكعمل،خطةمنيتجزأالجزءاتشكلالتيوالمتابعةالتنفيذ~وفقا

أنيجبالعشرةاألولويةقطاعاتمنكلفيمحددةتعاونيةمشارينتنفيذعملية

لفريقالموكلةالمهماتأماالخبراء،لفرققطاعةاجتماعاتمت~منتبدأ

وتقديمالمملاحتياجاتاستعراضفهيالخطةفيءمجاللمقطاعءكلفيالخبراء

مشارينلتحديدالخبراءاجتماعاتتنحدأنيجب»الشأنهذافياقتراحات

´لجانتتكونأنيجبولذلكاألولويةمجاالتفيبالتعامذخاصةمعينة

للمشروحالمقترحالبلدرئاسةتحتباألمرالمنيةاأل~ءالدولمنالمشاريع´´

المشروعا(لجانلجنةعاتقعلىتقعمشروعأيتنفيذوليةفمسنالمشا~.أو

باألمر.المخية



ا~كيتء9لمخبر9فرو~ىت9هعب.9و

عقدتهاهتياالجتماعاتكافةناشدتالمنقحة،العملخطةاعتمادمنذ

الدولخارجيةراءلوناإلسطيةتمراتوالمنالقمةتمراتمنوكذلككومسيك

هذه.الخبراءفرقاجتماعاتاستضافةمنماءاأل

النقدحولالخبراءفريقاجتماعالتركيةالجمهوريةحكومةتت

منالممتدةالفترةخطراسطنبملفياألموالوسرفىوتدفقالمصرفيةواألعمال

لفريقاجتماعاإإلسطميةباكستانحكومةفظمت.~1997سبتمبر3إلى1

تمرالمنمنظمةفياأل~ءللدولالخارجيةالتجارةاثسهيطتحولالخبراء

اجتماعاتركياتت(م.997أكتوبر25و24يوميتسيكرافياإلسميا

6منالفترة~اسطنبولفيالفنيوالتعاونالتكنولوجياحولالخبراءلغمة

وأفكارمشاممهمقترحلتمن_دعناالجتماعأسفر،.وقد",1988مايو8إلى

المشروعاتإلىإضنةالغبراء~اهتماعتقريرإرممالتموقد.مشامه

برنجاتهاالعامةاألمانةبموافاةمطبتهامعاألمناءهالدولجميعإلىالمشرحة

تقديممشا~بننكارتقلعتهتياأل~ءالدولمنطلبوقد»الصددهذافي

التياألمناءمدولمنطلبكما.ا~عنكاهلةتريفيةاستمارات

،اإلسميتمرالمنمنظمةمساتمنقدمتهاالتيالمشا~بننكاراهتماماأبدت

األعضاء.اللونجمهعنىتصمهايمكنحتىمثوحاتهابا~هاتقديمها

مشارينوأفكارمسارينبمشرحاتا~الردوديوضحالتاليالجدول

موضحةوهي,~OOlينليرنهيةحتىاألمناءالدولبعضمناستالهاتم

فيرغبةأبدتالتيالدولأسماءكذلكالجلولويوضحمرفق»جدولشكلفي

بالمسارينالمهتمةالبلدانأسماءإرسالتموقدمقترحة،مشروع/مسا~

المسامعه.J-احكارهذهاقترحتكتيالبلدانإلىالمقترحة

لحعصر..9~كاو9فل9دةعةت9أل~الت9~فييلثهة~9مسب.في

الرابعالوزلرياالجتماعمية6اإليراإلسطميةالجمهوريةحكومةاستضافت

فيطهرانفيالزراعيةوالتنميةانيالنألاألمنحولاإلسطيتمرالمنلمنظمة



هذاعنصدرالذياإلهنوركز.~1995يناير16إلى14منالفترة

فيراعيالمزاإلمتاجلمزيادةووسانلطرقلستكشافضرورةعلى.االجتماع

ءانيالنألاألمنوضعاستعراضاالجتماعو~العالية.اإلمكاناتذاتالمناطق

المنظمة.بلدانجمهفي

تمرالمنمنظمةفياأل~ءللدولالثالثاالزارياالجتماعانت

طهران،فيوالطملكيةالسلكيةوا~مصاالتالبريديةالخدماتحولاإلسطمي

اتخذوقدام.996يوليو11إلى8منالفترةفياإليرانيةاإلسطميةالجمهورية

وهناك,التعاونمجاالتتحددنقطةوعشرين~ينتنقرارااالجتماع

سنوياتحدأناالجتماعوقرر،منماءاألالدولجانبمنللعملمحددةتوصيات

البريدمجالفيالتعاونبشأنوحنقاتوندواتا~اءلفايقاجتما~ت

أيضا.الخاصالقطاعمتضمناإكليميمستوىعلىذلككانلوهتىوا~مصاالت

أيتقرارا»أكثر~ةوا~مصاالتللبريدالوزارياالجتماععقدكذلكوقرر

~.علىمتواتثكلتأكلمرة

4-2منأصنهانبعينةالسياحةلوزراءاألولاإلسطمياالجتماععقد

وقداصنهانبيانجانبإلىالمساحةعنقرارعنه~دو~»~oooجرأكت

هذهواجتمت،متابعةلجنةإنشاءضرورةعلىأموو~ةبينمنالقرارأكد

اإلسميالموتميانحد،~OOlأغسطس28إلى27منطهرانفياللجنة

هيثكوا~بمدينة،~OOlأكتوبر13كى10منالسياحةلوزراءالثاني

.كواكلمبورعملبرنامججانبإلىا~حة~~لآلاداةانز

فيلم(قطرالدوحةبمدينةالثامنالتجارياإلسالميالمعرضأقيموقد

للقطاعالسابعاالجتماعهعبالتزامن~~~كم،أ~بعر20-15هنانترق

التجارةلتنميةالتجاريالمركزونظمم).2~0~أ~«17-15(الخا~

اإلسطيةوالغرفةقطر«ولةحكومةمعبالتنسيقالثامنالتجاريالمرض

اجتماعوالصناعةللتجارةاإلسميةالغرفةفظمتكما,والصناعةللتجارة



االجتماع)محد,قطروصناعةتجارةنوفةمعبالتعاونالسابعالخاصالقطاع

.كوناكريبمدينةr2001لمكتوبي11إلى9منالخاصللقطاعالثامن

كشرة~هسيكبلآللحب9هرةلحة9ت9و9طتب~لحتر9~9~د~..

الذيالنداءباألمرالمنيةاألطرافلجمهالعامةاألمانةأرسلتلقد

أوتوقعلمالتياأل~ءالدوللجمهللكوسيكعشرةالسابقةالدورةوجهته

الموتميرعايةتحتأمحتالتياألساسيةوالمنظما~مفاقاتمختلفعلىتصادق

إلىباإلضنةمنماء.األاللملبناحتصاديالتعاونلتكثيفسعااإلسطي

تتصلأنوهصناعةةللتجلاإلسطيةالنوفةمنالعامةاألمطةطلبتءفلك

ا~مصلمجةفيتسقطهماأقصىلبذلكمحليةالنرفمنفرومحهابجمه

هتيسلميةاألوهنكلما~مفطيتلحىوالمصالتةمتوقهفيلطسراعبحكومعلها

وجهتهلهذيللنداءوفقاوللكاإلسطميتمرالمنمنكلمةوعفةتحتأمت

.كومسية)

منكمقلمةبطروضللكوممميكهشرةصبعةطلورةوحبتوهد

وطجمهوريةومطيزياوالفلبونالربيةمصرجمهوريةمنقلحكومة

لمتضأللرضهالحرقيةوطجمهوريةالمردانوجمهوريةاإليرهيةأإلمطمية

وورشتونلواتلهخبراءلمجموعفتتطاهيةواجتماعتوزامآللمجتماهت_ة

ألهجسهمعلحصاالتالهةاألمقةتجريلهميالههذاوفيلحيمية.~

لتوطنلواالجتماعلتألهلت~مةتيبتالتروضعلجلمناألمناءفلول

و~ءهت.

األمقةمنطلبتلملكوممميك~ةلهخلمممةلحلورةلنفكرهيجرومما

االجتماهتلحىطمترتبةوطنتطج~لتكثب~تتبعلمنللمتكلمةطعآل

طولحثتكمأاآلن،لغية~والتيطخبراءلمجموعة~~هية

طتي~مقترحتحولبلجبطهالهعلمةاألمطةمونحاةلحىأأل~ء

همثسزمهلجلكعسزأجلمنطخبرا»لمجموعةا~~االجتماعتفيهمت

تصمكىالهةاألمقةوسل~ءممكوقتأسرحفيأعالهالمتكورة



بإبداءمطالبتهامعاأل~ءولالةجميععلىالمذكورةالمشاريعمقترحات

تماآلن،لغايةوصلتالتيالكيلةوالردودممكن.وقتأسرحفيرهبتها

إنجازأجلمن(المشاريع)المشروحاقترحتالتر(البلدان)البلدإلىإرسالها

ورودلدمونظراباألمر.المخيةالبلدانمعالمشا~لجانإنشاءمهمة

فيهاتحثهاللدولمذكرةالعامةاألمانةأرسلتاألمناءهالدول~منإجابات

.ردودهاإرسالفياإلسراععلى

في´´االستثماريكونأنللكوسيك~ةالسابقةالدورةقررتهندما

موضوعاللتنمية´´اإلسطميالبنكودوراألمناءالبلدانفيالخاصالتطاح

للتنميةاإلسلثميالبنكمنطلبتفقد,هشرةالثامنةدورتهافياآلراءلتبادل

والتدريبواالجتماهةوا~ديةاإلحصائيةاألبحاثمركزمعوبالتنسق

اإلسميةوالجامعةالتجارةلتنميةاإل~وأنمركزاإلسطميةللبلدان

مساتالمنمنوهيرهاوكصناعةللتجارةاإلسطميةوالغرفةللتكنولوجيا

الثامنةالد~ةقبلالموضوعحولندواتتاألخرىوالدوليةاإلسلثمية

عملورشةللتنميةاإلسطميالبنكمينظمذلكعلىوبناء,للكوسيكعشرة

.الموضوعهذاحول

.'~9هتننة~هر9~م9لموهنه9~9و6سب~..

العامةاألمانةقمتللكوسيكعشرةالرابعةالدورةطلبعلىبناء

هشرةمسةانخاالدورةإلىاللخطةبتنفيذالمتعلقللموقفمفصالعرضا

,f'1999نوفمبر7إلى4منالفترةفياسطنبولفيتانتالتيللكومسليك

تقييممنالمستمدةالتاليةوالنتانجالملثحظاتمنعدداالعرضتضمنوقد

مناقشةوبد,اآلنلغايةانحدتالتيالخبراءاجتماعاتمنالمكتسبةالخبرة

الدورةاتخذتءالعامةاألمانةطرفمنوالمقدمالمذكورللثستراضمستفيضة

تنفيذفيالتقدمفيللبطنكقهاعنفيهتعربقراراللكوسيكعشرةمسةالخا

السبل´´أنجعالقادماجتماعهافيتقترحأنالمتابعةلجنةوأوصتالعمل،خطة

فيعشرالسادسةاجتماعهافيالمتابعةلجنةناقشتوعليه،ااالوضعلتحسين



الكفيلةوالوسانلالسبلأفضلء7~~~مايو14إلى9منالفترةفياسطنبهل

السادسةللدورةالتوصياتمن~دتقديموقررتءالخطةتنفيذفيبالتعجيل

فيها.للنظرللكوسيكعشرة

البطيرءالتقدمإزاءالقلقعنللكوسيكعشرةالسادسةورةالةأعربت

للبسراعالمناسباإلجراءاتخاذعلبىاأل~ءالدولوحثتالعملخطةتنفيذفي

الخبراءلفريقا~يةمفتوحاجتماعمتالصددهذافيوقررتتنفيذها»فى

مايو10و9يوميعقدهالمقررالمتابعةللجنةعشرالسابعاالجتماعقبل

OOl~بتنفيذلطسراعوالسبلالوسائلجميعاستكشافبنية,اسطنبولفي
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في~ا~ياالسالميآقمةمؤتحرتراوتنفيلابنثاتخاهااقاإلمجواءات

:م1997كا»~ان

:اتجارةوتنميةتمويلالحخصصة9اراه)أ

i-م1997عامطهرانفيعقدالذيالثامناإلسالميالقمةمؤتمرقرارحدد«

دوربأداءالبنلثلحلفوقد>التجارةتمويلبحالفيالبنكورللجديدابعدا

األعضاءوللللالبيئيةالتجارةلزيادةولةابالجهودرتصلفيلمحصولرئيسي

»التجارةلتمويلالبنلثبرنامجطريقعن

v-منالوارداتتجارةلتمويلالمحددالهدفالبنكرفح»فيالهلهذالتحقيق

مناءابتلدوالربليون2إلىء~1419عامفيأمر~دوالرمليون87>

ومن»للبنلثاتيةاللاردالمنالبرنامجهذاتويلويتم0~1420عام

خطوتينمنبا~ابحةالتمويلآليقطريقعنتعبثتهايتمالتيحيةالخاراردال

0الجماعيوالتمويل

أمر~دوالربليونقدرهامواردالبنلثخصصء~142»عاموفي8-

إلىاملحهأاورفعءالوارداتتجارةعملياتلتمويلالمحاأالهافلتحقيق

منويةمواردتوفرة<لمحما~1421عامفيأمر~دوالربليون1<ر7

الصادراتتويلبرنامجإطارفيأمر~دوالرمليون2»»مقادرهاإضافية

»عامينلمدة

البنلثوخصص»~1422عامفيالتمارةتمويلبزيادةالتزامهالبنلثواصل9-

أنعلى,الذاتيةمواردمنأمر~دوالربليون1ر<6مبلغالنظرقياللعام

آليقطريقعنأمرحيدوالرمليون94<ارهومقلالمبلغبقيةتأمينيتم

ةذللثإلىوباإلضافة.الجماعيوالتمويلخطوتينمنبا~ابحةالتمويل

»الصادراتتمويلبرنامجإطارفيأمر~دوالرمليرن27،مبلغتوفر



مقدارهإباليامبلغاأيضاالبنكرصدءللتمويلالمخصصةالمواردجانبوالى-ا>

التجلرةلتنميةء~ا42اوا42.عاميفيأمرحيدوالرمليونار94

مبلغ~4221عامفيالبنكرصدكما.التجاريالتعاونبرنامجإطارفي

وةءالتجاريالتعاونبرنامجألنشطةأمرحيدوالرمليون»ر6,5

اعارضوتنظيمءبالسو~ا~الدراماتلتمويلالمبلغهذااستخدام

المتعلقةللمسائلالفنيةالمساعدةوتقديمءوالندواتءوالتدريب,التجارية

.بالتجارة

Y(الجارةلتمويلاهمدةلغاب:

عملخطةتفيزمن~),42ا-,4)>(والماناألولالعامينخالل-اا

دوالربليون2ر52مقدارهإهاليمبلغأعتمد,اإلسالميالمؤتمرعظمة

تمويل(عملياتالتاليالحوعلىالمذكوراألربعةالبرامجإطارفيأمريكي

الصادراتتمويلبرنامج,أمرحيدوالربليرذار12الوارداتمحارة

مليرذ296ر6االعالميةالبوكمحفعلة,أمرميدوالرمليرذ21رال3

•أمرحي)دوالرمليوناا4ر•مشماراالحصصوةمك,أمرحيدوالر

دوالربليرذار6oوحده~ا42اعامفيالبرامجلهذهالمعتمدوبلغ-ا2

عامفيالمعتمدالصافيالمبلغعلىا~.5.مقدارهابزيادةأي,أمرمي

>أمرحيدوالرمليونAiر»5ومقداره~ا42>

إهاليبلغإذ~ا422عامفيالتحسنفيالتجارةتمويلعملياتواستمرت-ا,..

مبلغمقابل,أمريكيدوالربليونار66األربعةالبرامجإطارفيلهاا~

أي,~ا421عامفيأمريكيدوالربليوكار06oمقدارمعتمدصاف

>«~.4مقدارهابزيادة



:البيئيةالتجارةتمويلج)

علىام»977وا~397عاممنذالبنكفيالتجارةتمويلعملياتتركزا-)

دوالربليون1ر>8مبلغوخصص>األعضاءللدولالبيئيةالتجارةدعم

,4ار7البالغالوارداتتحارةتمويللعملياتاعتماإباليمنأمريكي

ءاألعضاءالدولمنالوارداتلتمويل«~.)77نسبة(أوأمريكيدوالربليون

قيمتهاالبالغةالصادراتتمويلبرنامجعملياتكاملاستخدمتحينفي

»الغرضلهذاأمريكيدوالرمليون979ر9

o-فيعقهالذياإلعالميالقمةمؤتمرقرارلتنفيذوالثانيةاألولىالسنتينوفيا

فيالبيئيةالتجارةلتمويلاعتمدإبحاليبلغء~)1421-142و>طهران

~.58»أوءأمريكيدوالربليونرا46الوارداتتحارةتمويلعملياتإطار

>أمرحيدوالربليونرا82لزالباالمعتملإباليمن

i-إباليمنأمريكيدوالربليونءراامبلغخصصءا~422عاموفيا

أوءأمرحيدوالربليونرا32البالغالوارداتتحارةتمويللعملياتالمعتمد

)2(رقمالملحقفيوىد•البيئيةالتجارةلتمويل,المعتمدمن9الاله~نبة

هالوارداتتحارةتمويلعملياتإطارفيالبيئيةالتجارةتمويلآداء

:الجماعيوالتمويلخطوتينهنابحةبالالتمويل)د

لخبنكأدخلءالتجارةلتمويلالحخصصةالمواردلزيادةجهودهمنكحز،الا-

عامفيالجماعيوالتمويلءخطوتينمنابحةبالالتمويلليتي9العمل

كما•الغرضلهذاأمرحيدوالرماليين39»مبلغفيهأعتمدا~4)>

•ا~42اعامفيأمرحيدوالرمليون274مقدارهآخرمبلغاأعتمد



لآلليتينأمريكيدوالرمليرذ»»oمبلغالبكأعتمد,~ا4))عاموفي-,^

معمشتركبتمويلأمريكيدوالرمليرذ,»oمبلغمه،المذكورتين

.أخرىماليةمؤمات

:الجارةتقيةأشعلة~)

التجارة،وتقيةالتجاريالتعاوذبرنامجيقطعنالتجارةأيفاالبكشجع-ا«

التاممةالتجاريةالنرهىإزا>األعما>الدوللدىالوعيإمجادعلىيركنالذي

والمعارضوالدراتالعملور~تظمعلىالبرنامجويركز.والمحمله

الماليةعدةالماتتممناليالمساعدةالمجالهذافيالبكويقدم.التجارية

التعاوذبرنامجفيالمسافةمنلتمكيهافوااألقلاألعفا>الدولإلىالمقدمة

.التجاري

,عملوورشةندوة)oعموعهما~ا4»اعامفايةحقالبكونظ-).

دراسات4ومول,التنهيقلقاطاثينواجتماعين0قاريةمعارضو»

والمعلمة,التجارةلتقيةاإلعالميكالمركزأخرومظماتمعبالتعاون

.النيالتعاوذبرنامجإطارفيوالتعدينالساعيةللتقيةالعرية

معارضوثالثة,عملوورمرندواتoالبكط,~ا4»»ماموفي-»,

بأشعلةالمتعلقةالتغاميل(أظ.المذكورالبرنامجرإطفيودرامتين,قارية

.)iرتمالملحقفي~ا4)»عامفيالبرنامج

:ا~صه

.~,ا~42>عاممنذالتجارةتمويلبحالفيالمبادراتمنبعددالبنكقام)-2

مواردبتوفيرالبنكقاملمحما.اإلسالميالمؤتمرمنظمةعملخطةمعيتفق

برامجإطارفيا~ةلغالمستوىوبزيادة,التجارةلتمويلإضافية

ءاألعضاءالدولمنالوارداتلتمويلاألولويةوأعطى,المختلفةالتمويل



خطوتينمنبا-ابحةالتمويلآليقباستخدامالتمويلأدواتبتنويعوقام

برنامجطريقعنالبيئيةالتجارةتشجيعمحمليةكنف0و»الجماعيوالتمويل

0التجاريالتعاون

الذياإلعالميالقمةمؤتمرإليهعاعهاالتيالمهمةبتنفيذملتزماالبنلثويظل23-

اتحاذمعءالتجارةوتنميةتمويلبرامجميواصلوهو,طهرانفيعقد

»التجارةبتمويلعادةتقترنالقالمخاطرمنللحدمبةالاإلجراءات

2 t~هذاللمحمحفزالعملفييتمثلالبنكدورأنهوهناعليهلمحيلالتأينبغيوكا

إلىأيضايستنداإلعالميالمؤتمرمنظمةعمللخطةالناجحوالتنفيذ>المجال

فيالمشاركةاألخرىاألطرافقبلمناتحاذهايتقينالتيا~اإلجراءات

.اآلقاألعضاءاالولتتخذهاأنيقترحالتياإلجراءاتبينومن>العملية

,البنلثجهودلدعمالعامةالسياساتبحالفيالالزمةاإلجراءاتاتحاذ

تعترضالقالتعريفيةوغيرالتعريفيةالحواجزإزالةذللثويتضمن

تريبعلىوا~دقةءالثنائيةادالسلاتفاقاتوتشجيعءالتجارة

0اإلعالميالمؤتمرلمنظمةالتفضيليالتجارةنظام

نقاطلتعيينخطواتاتحاذعليهايتقين,األعضاءالدوللبعضبالنسبة

وحقلمحر»الذآنفةالعملخطةبذلكأوصتكماءالتجارةتنسيق

بحا»الخاصةالتنسيقنقاطبتعيينفقطدولةثالثونقامتءتاريخه

اعتمدةالتسهيالتتنفيذفيالبنكتساعدأنالدولهذهعلىيتقين

يتعلقفيماءلالميبلعلىالبووقراطيةالعراقيلإزالةأوبتقليص

بإصداريتصلفيماالمحليةاععارفعلىالمفروضةاعقدةباإلجراءات

اإلعالميالبنلثتسهيالتمن(المستفيدينلعمالشهاالالزمةالضمانات

0اعتمدةالتسهيالتامتخداميؤخيمماللتنمية)



التجاريةالتسهيالتمنمباشرةا~ةهيالدولهذه~نعندما

واستخاامتنفيذفيلإلسراعخطواتتتخذأنعليهافانءالمقدمة

قبلتسهيالتتاعتملءلالميبلفعلى.المعتمدةالتسهيالت

امااستخاتستخدملمخاصةظروفتحتسنواتأربعأوثالث

.استخدامهافترةتمديدإلىتحتاجأفاأوءبعدكامال

التيفيهاالمحليةالمؤسساتتشجيعفيالبنكتساعدأنالدولهذهعلى

بدورهالتقومءالصادراتتمويللبرنامجوطنيينكوكالءتحديدهاة

لهذهنشطبتسويقالقيامطريقعنبلدافاصادراتتشجيعفي

>البنكفيالصادراتتمويلبرنامجواستخدامالصادرات
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)3(رلحمالملحق

:ا~4الالعامفيالتجاريالتعاونبرنامجانشت
:العملوورشواتاك

فيالبيئيةالتجارةعلىالتعريغيةغيرالحواجزأثرحولعملورشة
.المغربءالبيضاءالدارءاإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول
للتنميةاإلسالميالبنكفيالتجارةتمويلبرامجتشحينحولندوة
ءالرياضءاطاللاألغذيةمنتجاتمعرضهامشىعلىفظمت
.السعوديةالعربيةالمملكة
ءللتنميةاإلسالميالبنكفيالتمارةتمويلبرامجتثحيعحولوةنه

»عمانءممقط
>غينيا،الخاصللقطاعالثامناإلجتماعفيالمشاركة
,للتنميةاإلسالميالبنكفيالتمارةتويلبرامجتثحيعحولندوة

>نيسيااناو<جاكرتا
.التجاريةالمعارض

المملكةءجدة,األولالدولياإلعالمياتحاريالمعرضتنظيم
.السعوديةالعربية
.لبنانءطرابلس»الخامسالعربياإلفريقيالتجاريالمعرض
»غينياءكوناكري,الرابعالدوليالتجاريالمعرض

.اساتاالو
األخرىالدولإلإفريقياغربدولتحارةتحويلحولدوامة
ءالتجارةلتنميةاإلسالميالمركزإعداد(منالبنكفياألعضاء
.المغرب)
فياألعضاءالدولفيالقائمةالتفصيليةالتجارةترتيباتحولدراسة
ءالتجارةلتنميةاإلسالميالمركزادإعه(مناإلعالميالمؤتمرمنظمة
.المغرب)





ةالتجللتنميةاإلسطىالمركزمنتقرير

األ~ءللبلدانالبيئيةالتجارةتوسعحول

اإلسمىالمؤتمرمنظمةفى

لهمنبثقةطمتلبعةللجنة~الثلمناالجتماع

الكوسيكهن
)200)أيارمايولم11ه10ء(اسطنبول





البيئيةاإلسطميةالتجارةخونالسنويبلالتقل

I-كموتمىمنظمةفياأل~ءللدولالخارجيةالتجارةتوجهاتأهم
اإل~

هعالمررا~ا(/تطور

اتخذحيثمنوات.عشرمنذالنتائجأفضل2000سنةالعالمياالقتصادسجل
أمريكافياالقتصاميةاالنططقةفاقتكماالعالم.مناطقكلفيتماصيامنحىالنمو

فيتحققتالجيدةالنتائج_»أنالمطحظومنالتوقعات.كلاالنتقاليةوالبلداناطتينية
الخارطة،السنةعنالمترتبةاإليجابيةالعواملمماممتحقا»البترول.أسعارتصاعدكنف
الصمةتداعياتنتفاديحقنهاتمالتيالسيولةحجمالخصوصوجهعلىومنها

أنننسىالولكنالعالمياالقتصادتنشيطفيرو»اليووتدعيم2000لسنةالمعلوماتية
منالعالمياإلنتاجمكفتالتيهيا.مريكيةالمتحدةالوالياتالقتصادالمعتمرةالحيوية
.9ء´4بسبةقفزةتحقيق

وفي>{o5,1األمريكيةالمتحدةالوالياتفيانخامالداخليالناترنمونسبةبلغت
الناميةالبلدانأما%.1,3سوىاليابانفيتبلغولم9»´3.3األوروبىاالتحاد

%.5,6و%5,5التواليعلىحققتفقداالنتقاليةواالقتصاديات

وهوالعالمىاالقتصادقاطرةيشكلاألمريكيةالمتحدةالوالياتاقتصاديزالوال
بأمره~.العالماهتماماتمحطبذلك

انططقأواألمريكياالقتصادوتيرةتراجعحدةاستشعاريتمأنهالمطحظومن
باالقتصاداالرتباطصلةووثوقلشدةوتبعاالعالممناطقحسبمخكفةبطريقةنموه

األمريكي.

بينوالماليةالعينيةالمماتنقلالعالمي~دالمتزايداالمماجيجعلوفعال،
تداخلأنكمابسهولة.تمرعمليةالقطاعاتبينوحتىالبلدانوبينالعالممناطقمخكف
كما0تقديرهايسبقلمتفا~حوثبلىيؤديقداإلنتاجعملياتمعالمالياننشاط
.آ997سنةآميامنانطلقتالتيلمماليةاألزمةنلكبينت

االقتصادنمووتيرةتراجعبعدقاتمة2001لسنةالعالمياالقتصادآفاقبدتولقد
.2000لسنةاألخيرةالثلثثةاألشهر~األمريكي

معالمبطىكىاالمريكياالشصادنمووترقتراجعتوصلالترلمندهروامممنولنقيةلماليةواالسواقلمتجارىلتمفتريمقم.



قيمتهاازدامتحيث،2000سنةايجابيةتطوراتللبضائعالعالميةالتجارةسجلت
ءالرمليار6,200محققةسبقتها»التيالسنة%4مقابل2000سنة%12,5بسبة
92(»2بنسبةالحجمفيونمواأمريكى

قطاعحيوية%,60تقاربسبةبلغالذيالعالمية»البترولأسعارارتفاعحجب
ضمنمنتميزأنبعدالمحمول)والهاتفكرالنوا(شبهواالتصاالتالمكتبيةالمعدات
العالميةالتجارةقيمةبعلمماالعالمية.التجارةفيمناميكيةاألكثرالمواد

العالميةالتجارةمناألخيرةهز»حصةبلغتحيثهامة»بصفةترتفعللمحروقات
منتجاتتجارةعرفتكما.1998سنة%6,5مقابل2000سنة%10,5حواليللبضائع
المستوىعلىنفسهاالسياراتصناعةتراجعمنبالرغمملحوظاتزايداالسياراتصناعة
العالمي.

فبندلمنفروخاصةمعالممناطقكلفيللخارجيةكتجارةنمونصبلمرتفمت
منحصتهاجعلمما,%20بحواليدلتهاووارلتهاصارنسبةازداهتالتيالنامية
هزمن.منقرننصفحوكيمنذلهامستوىأعلىإلىترتفعللبضائعالعالميةالتجارة
لحطتييةلمريكامنكلعرقهاهتىا~قصامةاالنطعة.لجىفكبيرفنموهذاويعزى
طىمطلبميادلنهىثمفبترولممعارشهتهللذيهكساالرتفاعآسيا،وشرق

فمثعمة.فبلدانقلمنهواردات

توليدنتيجة%15,6الشماليةأمريكافياردلتوللولتكصاهرنمونسبةبلغت
فى~بيةأوروبافيللخارجيةلحجارةنمونسبةلمتترتكمافمنطقة.خارجللطلب
نموسجلنتدآسيا»فيأماوروبىلم.األللثتحادفبينيةكمبادالت(باسقثاء%10ستوى

.%21بلنتعيةنسبةلتوالواردالصاهرات

%33حومياألوسطالشرقلمنطقةالخارجيةمتجارةنمونسبةسجلت
حيثاألونيالحظالصادراتلنموكانللبترول،ةللممسالمنطقبتية~اروعلى
9.و`51بلغ

الخملتة..

(بلغت2000سنة%5بلغتنمونسبةمتجاريةللخماتفعالميةالمبادالتسجلت
النمونسةأكبريعملماوهوآء999سنة~%1,5مقابلموالو/مليار1400

لرال،.بلوالوواالسيةبطيمتلبضائعلمصةلتجارةتنروفىتؤثر~~محرهل3وبردبلىةلتجللعلميةلمنظمةتترركيشير
لطتمبنلصرفتغرلةثلثا،تاعلت.مسباالسعارتطورتتوعثأ_»الت.هبةحجمنرتتشيطلجرلطمراالهمالهويةفت

وهنوهورولحوالروصاالسضية
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أسىالخماتتجارةنمونسبةكانت0التواليعلىالثانيةوللسة.1997سنةمنذالمنوية
ثر.البضاتجارةنموسبةمن

ماعداتقريبا»العالممناطقكلفيالتجاريةالحماتووارداتصادراتازدامت
حسبرواليوقيمةلتراجعنظرا%1,5-بنسبةتراجعاشهدتالتىالغربيةأوروبافي

نمونسبةتعدتفقدآسياوفيالشماليةأمريكافيأماللتجارة.العالميةالمنظمةتحليت
.9ه~10الخدماتتجارة

التيالسبةنغمروهي%4,5بحوالي2000سنةالنقلخدماتصاهراتارتفعت
والبناءاالتصاالتوخدماتالماليةالخدماتفيهابماالخدماتمنوغيرهااألسفارسجلتها
الرخص.وعائداتاإل~توفدمات

سنةمناألخيرةالثثاألشهر~األمريكياالقتصادنمووتيرةتباطؤعننتج
األنكتاأ،تقتيراتوحسب.2001لسنةالعالمىاالقتصادآفاقخصوصفيتشاؤم2000
علىالملحوظةوالمصاعباألمريكيةالمتحدةالوالياتفياالقتصاديالنشاطتراجعفإن

منالتخوففيوالمغاالةاليابانفيالسائدةالركودحالةإلىإضافةالبنيويالسترى
االقتصاديالنشاطوتيرةتراجعفيسيساهمذلككلأوروبا»فيالماليالتضخمتفا~

).200(األنكتاأ(2001سنةالمصنعةالبلدانكبرىفي

للبضائعالعالميةالتجارةحجمنموأنإلىللتجارةالعالميةالمنظمةتميراثتشير
.2000سنة9ه12,5بلغتقياسيةنسبةسجلأنبعد9ه`7نسبةيتعدىلنسوف
التجاريينشركانهاعلىسلباالمتحدةالوالياتفياالقتصاديالنموتراجعيؤثروسوف

اا)99والجنوبية(الشماليةأمريكافىالحرالتبادلومنطقة~نفتا´اتجمعفيالمتميزين

االتصاالت0المكتبيةاتالتجهينفهي:التراجعهذامنمتتضررالتيالموادأما
وا~.النسيج0السياراتصناعة0الطلكية

االستثماروبنفقاتالماليةاألسواقبتأثيراتاالنحداريالمنحىآفاقترتبط
االقتصادتكنونوجياأمهمفيالحادالتراجعبينولقدالمتقمة.البندانفيواال~

~باقتصاديسمىماضعفمدى2000مارسشهرمنذالعالميةاألسواقفيالجيد
فياهوريالتقلصيؤديفقداالقتصادية.الوواتتواليأمامNet-Economyالشبكة~
ألهميةنظرامرتقبة،غيراقتماميةتداعياتإلىالمعلوماتتكنولوجيافياالستثمار
العالمي.المستوىعلىوالتجارةوالشغلاإلنتاجمجاالتفي~عطتها
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للبضائعوارداتمناألمريكيةالمتحدةالوالياتفيالنمووتيرةتراجعميمد
الموصطتأشبا«لماطلكيةواالتصاالتالمعلوماتبتكنولوجياالصلةذاتوائندمات

.2001سةاألمريكيةالمتحدةللوالياتالتجاريينالشركاءعلىسلباسيؤثرمما.)إلغ.

:اإلمكلميفمزنمر~فىاأل~مفلولبكمنصهى/نطور0

2000سنةاإلسطميالمؤثمرمنظمةفىاألعضاءللولىاالقتصاديالنموكانلقد
يتميز%).5,8(الناميةانالبالجلعرفتهللذيالنمونسبةمنواحدةبنقطةمنى)%4,7(
مباشرةيتأثيوهوآخر.إلىبلدمنأنماطهواختطفمظاهر»بتعدداالقتصاديالنمومذا

ارلستقرو~األوليةالموادأسعارتغيرلمتمنهاوخاصةالعالميةاالتتصاميةبالظرنية
الملية.مراقاأل

بيلم،العرالخليج(بلدانفلمحروقاتالمصرةاألعضاءاهولىاقتساماتتعرف
للمنتجاتالمصرةوالبلدانلمالمستقلةالبلدانمجموعة(بلداننلمعامنالمصدرةوالبلدان
عتلملتغيراتلمالمتوسطضفافطىللولحعةوالبلداناإلفريقية(البلدانالزراعية
االقصامة.واألحوالبالظرفية

األبحاثمركزعنالصاهر2000لسنةالسنوياالقتصاديالتقريريشير
فناتجنمونسبةأناإلسميةللولىوالمتريبواالجتماعيةواالقساميةاإلحصائية
هى1996سنة5ر~5,5منانتقلتقداإلسطميالمؤتمرمنظمةلمبلدانالخاملداخلي
كسلبيةمتداعياتعلىيلماوهو%14بنسبةبانخفاضأي2000منة5ر4,7

و1998سنتيبمنالمحروثاتأسعارارتفاحمنبالرغمحلتللتيللماليةطزمة
999.)

سنةاإلسطميالمؤتمرمنظمةفياأل~ءللولىالخامالداخليالناتجسجل
لحصاهراتقيمةبلغتوقدالعالمي.الخامالداخليالناتجمن5»~4,5منأكث2000

أيأمريكيموالومليار345,3اإلسطميالمؤتمرمنظمةفياأل~ءللولىاإلجمالية
Leموالومليار394,4الوارداتقيمةمجلةكما.العالميةالصاهراتمن%6,3يعامل

العالمية.الوارداتمن5ء7,2أيأمر~

سنتيبين9دهآاو25بينإجماالاإلسلثميةللولىالماليالتضخمنسبةتراوحت
هشة.وضعيةفياإلسميةانبلداناقتصا~تبعضيجعلمما2000و1998



اإل~تمرالمنمنظمةفيمنماءاألولللةاإلجماليةفخاربيةالتجارةتطور/3

.هانكفةهنحا

المؤتمرمنظمةفياالعضاءللدولاإلجمانيةالخدماتصادراتقيمةسجلت
96الوارداتقيمةوسجلتأمريكي»ءالرمليار76.5~حوالي1998سنةاإلسمي
يبا.تقأمريكيدوالرمليار19,7بقيمةعجزايمكرماأيأمريكيدوالرمليار

الرلمليار23,3تركيانذكر:للخدماتالمصرةاألعضاءالدولأهمومن
ونيمياإندأمريكي»دوالرمليار8مصرأمريكي»فوالرمليار15ماليزياأمريكيه
فوالرمليار3,8المغربمنهما»لكلأمريكيفوالرمليار4,4السعوميةوالعربية
أمريكي.دوالرمليار2~7توسلمريكي،

الرلمليار17,5ماليزيا,نذكر:للخدماتالمستوردةاألعضاءالدولأهوومن
دوالرمليار1,81إنونيسيا0أمريكيالرلمليار17السعومةالعربيةأمريكي،
5,4الكويت،أمريكيدوالرمليارJ-A.6,4,أمريكىدوالرمليار9,8تركياأمرى،
فوالرمليار2,7الباكستان0أمريكيالرلمليار4نيجيريا0أمريكيموالومليار

أمريكي.الرلمليار2,5ايرانأمريكي،

فياإلسطميالمؤتمرمنظمةمناطقأبرنوآسيااألوسطالشرقمنطقتيتعتبر
.كالتالي1998سنةالتجارةهذهتورعتولقدالخدمات.تجارةميدان

حواليبتأمينقامتحيث0األوسطالشرقهيللخماتللمصدرةاألولىالمنطقة
يعادلماأياإلسطيالمؤتمرمنظمةفيلنخماتاإلجماليالعرعرمن46%
أمريكي.موالومليار35

فيللخدماتاإلجماليالعرضمن%34أعنتالتيآسياهيالثانيةالمنطقة
أمريكي.دوالرمليار25,2يقا(ماأياإلسطيالمؤتمرمنظمة

قامتحيثالخليجي،التعاونمجلمىدولهيللخماتالمصدرةلثةالثاالمنطقة
اإل~المؤتمرمنظمةفيفلخماتاإلجماليالعرضمن%9حواليبتأمين
أمريكى.موالومليار6,9يعادلماأي

العلمبألملبأاإلحصانبا~حسب1998بمنأقطتعنالخلماذحولفره<لمن<ألوفارانلمالمنا(من
لى.اللوالتةمنسوفىعنالصلره2000لمنأ



اإلجماليةالصاهراتمن%7بالرابعةالرتبةالعربيالمغربمنطقةتس
أمريكي.دوالرمليار5,6يعادلماأياإلسثميالمؤتمرمنظمةفيللخدمات

فيللخدماتاإلجماليالعرضمن9ء~4أفنتالتيإفريقياهياألخيرةالمنطقة
أمريكي.دوالرمليار3,1يعادلماأياإلسطيالمؤتمرمنظمة

الموادتصنيفحسبالخدماتتجارةبنية

المالحظات1998سنةالقطاعاتتصنيفحسبالخدمات~انيرنةهزيتبين
:التالية

األعضاءللولىاإلجماليةالصادراتفيمتميزةمكانةالسياحةتحل:الصادرات
25,6يعادلماأي%23حصتهاسجلتحيثاإلسطيآالمؤتمرمنظمةفي
تحويلثتاألهميةحيثمنالثانيالمركزفينجدثمأمريكي.دوالرمليار

21,3يعادلماأيللخدماتاإلجماليةالصادراتمن9ءد20تشكلالتيالخواص
من%[3سجلالذيالنقلالثالثالمركزفيونجدأمريكي.موالومليار

دوالرمليار14,4يمكرماأياألعضاء»للدولاإلجماليةالخدماتصادرات
أمريكي.

من%22بحوالييستأثرالنقلأنحظنكالخمات»~باستثناء:الواردات
دوالرمليار29,3يعادلماأياألعضاءللدولللخدماتاإلجماليةالواردات
الدولفيالخدماتوارداتمن9ده15بالخواصتحويثتتليهأمريكي»
نجدالثالثالمركزوفيلمريكيآدوالرمليار20,8يعادلماأياألعضاء
بمااألعضاءللدولللخدماتاإلجماليةالوارداتمن%13تشكلوهياألسفار
أمريكي.دوالرمليار18,2يعا~

الضدانحاه

األسعاروناحيةمناألعضاءللولىالخارجيةالتجارةنموبينوثيقةعلثقةهاك
أسعارتقلبأهميةكذلكننسىوالأخرى.ناحيةمنوالمعادنللمحروقاتالعالمية
العطتة..0هذتحديدفياألعضاءالدولبهاتزخرالتياألوليةالزراعيةالمنتجاث

بيناإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالخارجيةالتجارةتطورسجل
قيمتهاتحولتالتيللصادراتبالنسبةنقطةبنصفطفيفاتراجعا(999و1996منتي
.1999سنةأمريكيدوالرمليار394إلى1996سنةأمريكيدوالرمليار396من
%اابنسةتراجعاسجنتحيثاالتجاهنغمىفياألخرىهيالوارداتسارتكما
.1999سنةأمريكيدوالرمليار353إلى(996سنةدوالرمليار397منمنتقلة



المؤتمرمنظبةفياألعمماءللولىالعالميةللتجارةالجغرافيالتوزيعكانلقد
:كاآلتى(999منةاإلسطي

الساداتمن9ه47سجنتحيثاألسدبنصيباآلسيويةالبلدانتستأثر.الصادرات
الشرقوبلدان%27بالخليجيالتعاونمجلمىبلدانتليهااألعضاء»للدولالعالمية
نجداألخيروفي9و~9بالرابعالمركزالعربيالمغرباتحاديحر09و~12باألوسط
.9ه´5بالصحراءجنوبالواقعةاإلفريقيةالبلدان

المنطقةمالتحكرحيث0الصاهراتيميزالذياالتجد»نفسفطحظ.الواردات
مجلسبلدانتليها0ا_عضاءللولىالعالميةالوارداتمن9ث39بالصدارةاآلسيوية
اتحادبندانذلكبعدتأتي0منهمالكل%22باألوسطوالشرقالخليجيالتعاون
من9«~كابالصحراءجنوبالواقعةاإلفريقيةالبلدانوأخيرا9ه~10بالعربيالمغرب
األعضاء.للولىالعالميةالواردات

صادراتقيمةأن(999سنةالبلدانمجموعاتحسبالتجارةهز»توزيعيبين
أيأمريكيدوالرمليار231,6بلغتقدالصناعيةالبلداننحواألعضاءالبلدان
ه~أ.1,8بنحوبزيادةأي1997سنة9ء~57,7مقابلاإلجماليةالصا~اتمن58,7%
دوالرمليارآ60حواليالناميةالبلداننحواألعضاءالدولصادراتقيمةوبلغت
سنة%41,2مقابلاإلجماليةصادراتهامن9»~40,6يعادلماأي1999سنةأمريكى
(.997معمقارنةونصفبنقطةبتراجعأي(997

منظمةفياألعضاءالولىوارداتمن%55أنفطحظ0أخرىجهةومن
1997سنة%57,4مقابلالصناعيةالبلدانمنشأهاكان(999سنةاإلسطيالمؤتمر

الناميةالبلدانمناألعضاءالدولوارداتازددتالمقابلوفيد~؟.4بنسبةبتراجعأي
.1999سنة%38,9إلى1997سنة5ه~38,1منتحولتحيث0ه~.2بنسبة

:1998-'1997منتىبينالتاليةالتوجهاتفطحظالمجالهذافى

1998لمنةجعق~ضوعهذاحولالمتوفرةفبياناتلخر~



حيثلطمتهثالقابلةغيراألوليةالموادماءاتحصةفي%84تفوقزيادة
بفضلزئكتسنىوقد.1998سنة%5,1إلى1997منة%7و77منتحولت
اإلفريقية.األعضاءالدولصادرات

حيث1998و1997سنتيبينالغذائيةالموادحصةفي%73بنسبةزيادة
بفضلذلكتسنىوقد.1998سنة9ه10,2إلى1997سنة%5,9منتحولت
األوسط.والشرقاإلفريقيةالبلدانمامرات

منانتقلتحيث9ء~40تفوقبنسبةالنقلومعداتاآللياتحصةفيزيادة
.1998سنت5~~19,2إلى1997سة5.~13,7

منانتقلتحيث9ه~9تفوقبنسبةالمصنعةالموادمختلفحصةفيزيادة
.1998سنةدأه28,5إلى1997سنة9ه~26,2

1997سنة9«51منتحولتحيث%27بنسبةالمحروقاتحصةفىتراجع
سنةالمحروقاتأسعارانخفاضإلىالتراجعهذاويعزى.1998سنة%37إلى

للبترولمستوردةبئدانوهيبآمياحلتالتيفماليةاألزمةمخلفاتوإلى1998
انكث.حوالينصيبهايبنغإذالبيئية»اإلسلثميةالتجارةفيكبيروزنولها

منانتقلتحيث9ه~46,7بنسبةاألوليةالموادباقيوارداتحصةفيزيادة
.1998منة5ه6,6إلى1997سنة9ه~4,5

حيث,1998وأ997سنتيبينللغذائيةللموادحصةفي%14,7بنسةزيادة
.1998سنة%13,3إلى(997سنة9ه1,61منتحولت

%37,2منتحولتالتيالمصنعةالمواد~حصةفي9»~2,1بنسبةزيادة
.1998سنة9،~38إلى1997سنة

إلى1997سنة»أ8منتحولتالتيالمحروقاتحصةفي9ه35بنسبةتراجع
.1998سنةءأ5,2

%38,7منتحولتالتيالنقلومعداتاتحياتحصةفي9د~4,5بنسةتراجع
.1998منة9>´36,9إئى1997منة



اإلسطميتمرالمنلمنظمةانبيئيةالتجارةتوجهاتأهو11-

الغذائيةالموادأسعاروانخفضتمراتثطثةالمحروقاتأسعارتضاعفتلقد
الوضععلىعديدةتغييراتإدخالفىنلككلوسا~الماليةاألزمةتداعياتواحمتت

.1999منةاألعضاءالدولفياالقتصادي

للولىاإلجماليةالتجارةمناإلسطيالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةحصةمجلة
اإل~المؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةحصةتحولتحيثايجابية»تطوراتاألعضاء

كما.9ء`5,5بنسبةبزيادةأي1999سنة%(0إلى1997سنة%9,5من
اإلجماليةالوارداتمناإل~المؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةتحسنة
(.999سنة%12حواليإلى1997منة%10,7منتحولتحيث%12بنسبة

منةاإلسميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالساداتقيمةتحولتأخرىجمةومن
أيآ999سنةأمريكيالرهمنيأر40إلىأمريكىدوالرمئيأر41من1997

43مناإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتقيمةتحولت.كما9ه~1بنسبةبانخفاض
9ؤد2بنسةبتراجعأي1999سنةالرهمليار42إلىآ997سنةأمريكيدوالرمليار

+الوارداثلمإجماالاإل~المؤثمرلمنطمهالبينيهالتجارهمجلةوثد
للدولاإلحمالةالمبادالثمنالشجارهههحصهأرباعتباربةامجانتائجالصامراث)
.1999~%1إلىا1997سنه%10>.<-انثثلثاألعصاء

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالبيئيةالتجارةبتحسناإليجابيةالنتائجهذهتفسير~
)1999و1997سنتيبين-6%(التراجعبعضعرفتالتياإلجماليةبالتجارةمقارنة

:الموادحسباإل~المؤتمرلمنظمةالبيئيةةالتجلبنهة/1

.اإلسطميتمرالمنلمنظمةالبيئيةالصادراتبنية-

مليار20األوليةالموادمناإلسظميتمرالمنلمنظمةالبيئيةالساداتقيمةبلغت
لمنظمةالبيئيةاإلجماليةالصادراتمن9ه`53~ماأي1998سنةأمريكيفوالر
ه~؟.5بنسبةبتراجعأي1997سنة%56مقابلاإلسطميالمؤتمر

والموادالمحروقاتصاهراتتراجعتفقدالمواد»حسبالصادراتتوزيععنأما
93,5ه~14,1بنسبةالتواليعلىالكيماوية .J%1998و(997سنتيبين.



اسها
المنويةلحسب1998سنةاإلسطمي~تمرلمنكسةالبيئيةكصطرلمتبنية

تفوقطفيفةزيادةالمصنعةالموا«منالبيئيةالصادراتسجلت0نلك~وعلى
رموفمليار17,9إلى(997سنةلمريكيوالرمليار17,7منلتنقلتحيث6%

(.997سنةفقط%44مقابلالصادراتمن%46,8يسماأي(998سنةأمريكي
وبقيةأه8,7بالنقلومعداتليات6امنالبيئيةالساداتإلىفزيادةهذهوتعزى
.9ه`7بالمصنعةالمواد

.اإلسطيلملمزتمرلمنظمةالبيئيةكوارداتبنية-

اإلحماليةلملييفيةالوارداتمنء~؟53•5حوالي1998سنةاألوليةهمواأشكلة
مقابللمريكيةموالومييأر21,2يعاهلماأيرل1998منةاإلسثميتمرالمو~
لسعارتراجىالىاالنخفامنررهذايعزي.%.8,5ينسيةيترا~رأي.9971سنة58,5%
اآلسيوية.األزمةتداعياتإلىإضافةاألساسيةادالمووبعضالبترول

التصنيفمن3(القسرالمنجميةالمحروقاتمنأساسااألوليةالموادتتكون
ictcالخارجيةللتجارةالنموذجي rev2(للوارداتمن%52.5بحوالياستأثرتالتي
0.14(القسمالغذائيةالموادومناألولية»للموادالبيئية .J(الخاماتومنه~.«37.8ب
.9ه´9,7ب)2(القسمكلستهكقابلةغير

غيراألوليةالموادومنالبتروليةالموادمنالبيئيةالوارداتحصتيتراجعتئقد
.5ه~19و%16بنسبةالتواليعلىJ..1998آ997سنتيبين~قابلة



_»م

1998صنةاإلسميالمؤتمرلمننمةالبيئيةالوارداتبنية

النكللندرمةأليلذ

59%7

6992.5

هامةزيادةالمصنعةالموادمنالبيئيةالوارداتقيمةسجلتأخرى،جهةومن
منتيبينموالومليار18,5إلىأمريكيدوالرمليار17,6منانتقلتحيث%5بلغت
البيئية.الوارداتمن9ه`46,5يشكلماأي,1999و1997

النقلومعداتاآللياتمنالبيئيةالوارداتفيالزيادةإلىالنموهذايعزى
الكيماويةالموادومن)9»د13,5(+المصنعةالموادمختلفمنو)ء5أء~4~98(
الصناعي.القطاععلىالحيويةمنشيآدخولعلىيلماوهذا).%5,5+(

اإلسطميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةللتجارةالجغرافيالتو~/2

1999منةاإل~المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمنبلدان10أعنت
مسبالبلدانهذهنذكرالبيئية.الوارداتمن%59والصا«اتمن%76حوالي
إندونيمياءماليزيا»تركيا»ءالمتحدةالعربيةاإلماراتالسعوهية»العربيةاألهمية:
وسوريا.ابرانءالكويتءعمانءالباكستان

مقابل1999سنة%76البيئيةالصادراتمنالعشرةالبلدانهذهحصةشكلة
هذهصادراتقيمةبلغتوقد.9»~4بنسبةبزيادةأي1998سنة5و~73

دوالرمليار27مقابل(999سنةأمريكي«الرمليار30البلدانمنالمجموعة
ه~..[1بنسبةبزيادةأي1998سنةأمريكي

1998سنة5و~65,5منالبيئيةالوارداتمنالعشرةالبلدانهز»حصةتحولت
هذهوارداتقيمةسجلتكما.9ه~5بنسبةبزيادةأيآ999سنة%69إلى

مليار26منانتقلتحيث1,51،9بنسبةزيادةالبلدانمنالعشرةالمجموعة
(.999سنةأمريكيدوالرمليار29إلى1998سنةأمريكيدوالر



إلى(997سنةأمريكيموالومليار17,2منالبيئيةالجهويةالتجارةقيمةارتفعت
حصةتحسنةكما%.6بنسبةبزيادةأي1999منةأمريكيموالو.(18,3--41
طفيفةبسبةاإل~المؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةمنالبيئيةالجهويةالتجارة
(.999سنة9ه`46إلى(997منة9ه~45,5منانتقلتحيث%ابلغت

بلدانبينالمبادالتنموإلىالبيئيةالجهويةالتجارةفياالرتفاعهذاويعزى
سنةأمريكيموالومليار5,8منارتفعتحيث9ه`27بنسبةالخليجيالتعاونمجلمى
تجارةقيمةزيادةإلىأيضايرجعكما,1999سنةأمريكيالرلمليار7,3إلى1997
مليون532منانتقلتحيث%58بنسبةالصحراءجنوبالواقعةاإلفريقيةالمنطقة
1999سنةأمريكيالرهمليون840إلى(997سنةأمريكيموالو

اإلمطى»المؤتمرمنظمةجهاتبينالتجارةمستوىفيواضحاتراجعانالحظ
مليار21,5إلى1997سنةأمريكيموالومليار23منالمبادالتهذهقيمةتراجعتفقد

فهاتراجعتالتيانمناطقأما.9د´6,5بنسبةبتراجعأي(»999سنةأمريكيموالو
الواقعةإفريقيا:فهيهامةبنسبةاإلسطميالمؤتمرمنظمةجهاتبينالتجارة
الشرق)»9«~16(-العربيللمغرباتحاد)ء9»`3~(-الصحراء،جنوب
المؤتمرمنظمةجهاتبينالتجارةحصةأنإلىاألخيرفينشير%).12(-األوسط
بنسبةبالتاليتراجعتقداإلسطميالمؤتمرلمنظمةاإلجماليةلمبيئيةالتجارةمناإلسلثمي

.1999سنة9،´54إلى1997سنة%57,2منانتقلتحيث9»5,4

9و~لحنسب1999سنةالبيئيةاإلسمطميةللتجارةلحجواليأيحالته

بنوبفوقمةبوتيا
فمسراء
00%4
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علىأمماسايعملبصفتهالتجارةلتنميةاإل~المركزعملبرنامجيتضحن
هز«بعضالتجارية.المبادالتبتنشيطالعطقةذاتاألعمالمنمجموعةءالتجارةتنمية

البينية~(التقريراإلسميةالتجارةعلىالقائمةالفعالياتسلوكتشخيصفىتتمكراألعمال
اإلقليميةاالقتصامةبالتجمعاتتتعلقمراساتءالبيئيةاإلسطميةالتجارةلهحالسنوي
التجاريةالتياراتتدفقفيمباشرةالتأثيرإلىاألخرىاألعمالبعضتهفبينما).الخ
عامة.بصفةالتجاريبالتنشيطالمتعلقةالتجاريةاالعمالمكر

5التجاريالتنشيطميدانفىالمركزبهايقومالتىنشطةاألوسنستعرضي

اإلسطيالنجارىا~ضأ-

المعارضتنظيميستأثرحية<الخارالتجارةتشيطفيالمتداولةالتدابيرضمنمن
كلتحرصالتيالتظاهرات،هذهلمكرتكونأنبديهياكانوإذامتميزة.بعنايةالتجارية
وتأكيدإلحاحبكلنشيرأنالجديرفمنءايجابيةتداعياتتنظيمها»علىاألعضاءالدول
واالقتصادي.التجاريالتعاونتدعيمفيالمعارضبهتقومالذيالدورأهميةإلى

الدولتشيرالتجارية»المبادالتتنشيطفيالوسيلةهذهبأهميةمنهاووعيا
تنظيمإلىالرسميةالوثائقمنالعديدفياإل~المؤتمرمنظمةفياألعضاء
بندهافيتنصوالتجاريوالفنياالقتصاديللتعاونالعامةفاالتفاقيةالتجارية.المعارض
.األعضاءالدولأنعلىالعاشر

اعولأسواقفيمنتجاتهاوتسويقلعرضالمعارضإقامةتبادلعلىتعمل•
واألسراقالمعارضفياالشتراكعلىنفسهالهدفلتحقيقتعملكمااألخرى.األعضاء
زيادةوعلىبمنتجاتهاالتعريففيللمساعدةاألخرىاألعضاءالدولفيتقامالتياهولية
للدولالمناسبةالتسهيةهولةكلوتقدمبينها»فيماالتجاريالتبادلتنميةفرص

القائمة.االقتصاديةوسياستهاأنظمتهاحدودفيوذلكالغرضلهذااألخرىاألعضاء

الصادرةوالتوصياتالقراراتإطارفياالسطميةللبلدانالتجاريالمعرضتنظيميسرج
اللجنةواجتماعاتالقمةمؤتمراتمختلفقبلمنعليهاوالمصادقاالقتصاديالمجالفي

اإلمطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمة
اإلسطمية.للبلدانالخارجيةالشؤونوزراءومؤتمرات(الكومسيك)

..،إلخلمقطاعيةوالراسلتاألطرفالمتعدةالتجاريةوا~وضاتالتريببنلواتخاصةبصفةلممتعلقةلمنشاطاتبتيةأأما
يسر.تجارمجلةوفياإلسطميالمؤتمرلمنظمةا~مساتاجتماعات~عادةيورعالذيهمامتتريرضمنفتوجد



األوليةالقطاعاتضمنمنالتجارةالبيضاءبالدارالرابعةاإل~القمةاعتمدتلقد
والتجاريهاالقتصاديللتعاونالدائمةانلبنةأوصتكمااالقتادي.التعاونميدانفي

مبدأمراعاةمعسنتينكلمرةاإلسطيةللبلدانالتجاريا~نىوتننيمبإقامةالكومسيك~
الجغرافي.التداول

المعارضفيوالمشاركةالمعارضبتنظيم•االقتصاديللتعاونالعملمخططويوصي
اإلمطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالمقاصة

كمابها.بأسالمشاركةنسبةسلثمياالالتجاريالمعرضدوراتمختلفسجلتولقد
اإليجابيةوآثارهاالتظاهرةهذهتطورمستقبلأنأنفسهمالعارضينلدىالمستقاةالبياناتتدل
التفاؤلعلىيبعثواالستثمارالتجاريةالمبادالت~

بمركز2002مسمبر26لجى21منالتاسعاإلمطميالتجاريللمعرضسيقام
يفتحسوفجيدتجاريمجمععنعبارةوهولحثمارقة´ا.إكسبر~مركزكوليالمعارض
شعارتحتمينظمالذيالتاسعاإلسطميالتجاريللمعرضبمناسبةمرةألولأبوابه
مسقيمةومنعيةحرةتجارة

ووزارةالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمنكلكمعرضهذاتنظيمعلىيعمل
وقدالشارقة.وصناعةتجارةوغرفةالمتحدةمعربيةاإلمارلتللولةوالتجارةاالقتصاد

للمعرض.الميدانيالشظيمعلىللعملالخاصالقطاعمنهيئةتعيينتم

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولكافةوجهفيلعرضفيركةالعثبابينتح
لدىاالقتصاميةالفعالياتوكذلكالمنظمةفيمطحظبنقةتتحنالتيوالولىاإلسطمي
مختلفأيضاالمعرضفيتشارككمااألعضاء.نيراالولفيالمسةاألقليات
اإلسلثميألمؤتمرمنظمةوأجهزةمؤمسات

منفريققبلمناستيفاءهتمبهخاصنظامعلىقريباالمعر~يتوفيسوف
للجنةعشرالثامنةالدورةعلىوسيعرضالبضا،بالدار2002~رس27مهالخبراء
عليه.للمصادقةالكوسيك

اإلسبميالمؤتبمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظام-_

بالدولخاصالتجاريةللنفضلياتنظاموضعفكرةعليهاانبنتالتياألمستوجد
والفنياالقتصاديللتعاونالعامةاالتفاقيةفياإل~المؤترمنظمةفياأل~ء
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مكةبيانفيخاصةوبصفةاإل~المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينوالتباري
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبيناالقتصاديللتعاونالعملومخططا~مة
وفعال».1981سنةالمنعقدةلثةالثااإلسطميةالقمةقبلمنإحداثهتمالذياإلسطي
:السابقةالنقطةالثانيةالفقرةفيالعملمخططيوصي

األعضاءالدولمنمجموعاتقبلمنوالمطبقةالقائمةالتفضيليةمطتالمعانظم~حصر
للمعامطتموحدنظاموضعبعدمافييتسنىحتىودعمهابينهاالربطأجلمنوذلك

الراغبةاألعضاءالدولجميعجانبمنخطوةالخطوةنهجطريقعنالتفضيليةالتجارية
ذلك.في

التيوالرابعةلثةالثااإلسطميتينالقمتينعنالصادرةالبناءةبالقراراتوعمال
اللجنةمنكلشرعةءاألولويةذاتالقطاعاتبينمنمكانةالتجاريالقطاعبوأت
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبينولمتجارياالقتصاديلنتعاونالدائمة

وضعفي1984منةمنذالتجارةلتنميةاإلسطميوالمركزالكوسيك)اإل~(
المؤتمرمنننمةفياألسماءؤلانبينالتجاريةاألفضلياتلنظاماإلطاراالتفاقية

اإلمطمي.

فريقبتكرئباستنبول1984سنةاألولىدورتهامنذالكوسيكأوصتوفعالء
الفريقهذافعالللتنموقدللمفاوضات.إطارامتشكلالتيوالقواعدالمبادئلضبطعمل
الصيغةإثرهعلىاإلسطميالمركزأعد(تركيا)ءميربإن1986سنةلهاجتماعأولفي

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظاملمشروعاألولى
اإلسطمي.

خاصالتجاريةلحفضلياتنظاموضعضرورةعنومميااإلعطننطاقوفي
الرابعةدورتهافيالكوسيكصادقتاإل~ءالمؤتمرمنظمةفياألعضاءبالدول
مناألعضاءالدولفيهتعربفواياعنإعطنعلى1988شتمبرفيباستنبولالمنعقدة
فيويضبطاألعضاءالدولبينالتجاريةلنفضلياتنظامإحداثاعتزامهاعن~
النظام.هذامكرلوضعاطرمةوالتوجهاتاألساسيةالمبادئالوقتنغمى

مشروعتدقيقعلىالتجارةلتنميةاإلسطيالمركنانكبالفترةهز»خطل
الشأنهذافيبهاقامالتياالستشاراتبعدخاصةعليهاألخيرةاللمساتووضعاالتفاقية

ابتمعالذيإألعضاءاعولخبراءفريقأنظارعلىوعرضهوا´األنكتاد~~للغات´´مع
سنةوالثانيةبتركياآ989أجمبرشهرفياألولىكانتمرتين»الغرضهذاألجل
المشروع.علىاللمساتآخروضعإثرهماعلىتمالبيضاءبالدارآ990



اعتمادتمالكوسيك»اجتماعاترزنامةضمنإدراجهمنسنواتستبعد
مناإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظاممشروع

اإلسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةباألمانةأودعتهالتيللكوسيكالسادسةالدورةقبل
والمصادقة.التوقيعقصداألعضاءالدولعلىليعرض

دولة22اليوملغايةالمشروحهذاعلىالموقعةاألعضاءالدولعددوصلوقد
غينيا،غمبياءمصرىءمرونالكافاموءبركيناالبنغطديش»السعودية»العربية:وهي

فلسطين»الباكستان»أوغندة»نيجيريا»المغرب»ليبيا»لبنان»األردن»ايران»إندونيسيا،
تركيا.تونسرهالتشادىءالسودانالسنغال،

ءاألردنإيران»مصرىاآلتية:األعضاءالدولالمشروعهذاعلىصا»قتكما
تركيا.توس»التشادىالسودان»ءالسنغالالباكستان،ليبيا،

األعضاءللدمةاا~ت``االا~مفتةتحسمسه~هصةة´ .~~
اال´امنظمة

الشؤونلوزراءاإلسطيةوللمؤتمراتالكوسيكللجنةالمناسبةللتوصياتتطبيقا
أهميةحولتحسيسيةندوةالمركزنظمالمركز»إدارةمجلسلتوصياتوكذلكالخارجية
استتبرل.بمدينة2001أكتوبر19يوموذلكءالتجاريةاألفضلياتلنظاماإلطاراالتفاقية

فيفيتصلالكوسيكإشرافتحتأقيمتالتىالندوةهذهمنالرشيميالهدفأما
حيثالتجارية»المبادالتتنميةفيأسامياعنصرابصفتهااالتفاقيةهذاأهميةإبراز
بينالتجاريةالمفاوضاتمنجولةفيالدخولمنللتنفيذحيزدخولهابعدتمكنسوف
الدولمنهاتستفيدالمفاوضاتآلياتمنمجموعةاالتفاقيةتتضمنكمااألعضاء.الدول

اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاء

اإلسطميةللبلدانالتجاريةالممعلوماتشبكةج/

التجارةلتنميةاإلسلثميالمركزأحدثالكوسيك»للجنةالمناسبةللتوصياتوفقا
روافدمنرافداتعتبروهياإلسلثمية،لنبلدانالتجاريةللمعلوماتشبكة1996سنةمنذ
.üICIS-NETأواسيسنتشبكة

I-البياناتامدته~ى
وتطلعاتلحاجياتتستجيبحتى200(أكتوبرشهرمنذالشبكةوهيكليةبنيةفيالنظرإعادةتم
علىالتاليالعنوانعلىالشبكةهذهمحتوياتعلىعاالعلكويمكنللمهنية.والجمعياتالخاصالقطاع
htداإلنترنتشبكة '//Yi..WWledt orوالبياناتالمعطياتقواعدكلالموقعزانىسيجدحيث



أعدهامتطورة)Researchengme(بحثمحركاتأستعماليمكنتينيك.شبكةإطارفيالمعدة
الشبكةفياالشتراكفيرغبكلمااالستبياناتملئللزانييمكركماالغرض.ليذاخصيماالمركز

اإلسطيةللبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكةالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزأعد
اآلتيةالمعطياتقواعدمنمكوناتهامخكفواستوف

oاألعمالفرص
oاالقتصاديالحقلفيالعاملون
oاإلقتصاهيةالموشرات
oلمتجاريةاإلحصائيات
oالتظاهراتمنإليهاوماالمعارض
oالتجاريالدليل
oواإلصداراتماتاالرا

استعماالتمنافذكافة~منومتوفرةالمركزفيعمليةالقواعدهذهأصبحت
تأينيك

المركزبينلاالقتصاديةالفعالياتأهمعنالصا~المتزايدبالطلبمنهاوعيا
التىاألعماللرجالبالنسبةالمفيدةالبياناتمنتوفرماأقصىلجمعوسعهفىماكل

بألنسبةيتيحونهاالتيكفرصونشرلمنتجاتهمجديدةأسواقايجادطىتمصاعدهم
العالموبقيةاألعضاءللدول

وهااستيفاحاليايجريجديدةمعطياتقواعدإحداثتماإلطارىهذاوفي
اإلسطيانمركزموقع~منانقريبلممتقبلفىفستعمالباهرةفتمبر
0hالتاليالعنوانهىاإلنترنتشبكةملىالتبارةلتنمية '//Yf2YWicdt or

~:القواعدهذه

qةللتجدنالعالميةالمنظمةإطارفيبهاكمتعهدالتعريفات
oالمطبقةالتعريفات
oالتفضيليةالتعريفات
oانالبلأوالقطاعاتأوالموادحسبالمعلوماتاستخراج



oالبلدانحسبالتعريفيةغيرالتدابير
oتدبيركلحسبالتعريفيةغيرالتدابير
oالموادحسبالتعريفيةغيرالتدابير
oالموادحسبأوالتدابيرحسبأوالبلدانحسبالمعلوماتاستخراج

بلخدمكالمتطفألاطترامك

oالخماتتجارةحولالعامةاالتفاقيةإطارفيااللتزامات
oالبلدانحسبالتزامات
oالتدابيرحسبالتزامات
oالقطاعاتحسبالتزامات
oالقطاعاتأوالتدابيرأوالبلدانحسبالمعلوماتاستخراج

يالنجلالووافى

oطىطموقعاإللكتروني»البريدالناكر»ءالهاتفالعنوان»البلدأ0الشركات
اإلنترنت

oاإلشهارءاالتصالالموادهصوراألسعار»ءالجردة0المواد
oاإلشهاراالتصال،ءللتكلفةفجودة»0للخمات
oحسبءالخعماتحسبالشركات»حسبالمواد،حسبالمعلوماتاستخراج

األسعار

للتجارةالعطميةالمنظمةلملحرافاأللحمتدةيةمحجلضلتالعفة

oللتجارةالعمةالمنظمةاجتماعات
oالمفاوضاتفتانج
oالجاريةالمفاوضات
oاالنضمام

واالستمارالنجلوهبسلنا~~

التائبةاالتفافبان
األ~افةالمتها~مفطيلت
لملشركاتبيناالتفاقيات



أعمالرجلهىعين

الخماتومقدموالصناعةورجالاألعمالبرجالبالتعريفاألمرويتعلق
فياألعضاءالدولبينواالستثمارالتجارةميدانفيالمتفوقينالوكالءوكذلك
اإلسطميالموتميمنظمة

oالمتفوقاألعمالوكيل
oالمتفوقالصناعةرجل
oالمتفوقالخدماتمقدم
oانمتفوقةاألعمالرجالجمعيات

اإلسميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريالعملتنشيطعلىحرصا
باستمرارالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزيبحثمتواصلة،بصفةالمعطياتقواعدواستحداث

المشروع:هذاإلنجاحخبراتهممناالستفادةيمكنجدوشركاءالمعلوماتمصادرعلى

األمممنظمةالدولي،البنك(العالميةبالتجارةالمتعلقةايباناتقواعدإلىالوممول•
؟.)الخ.للتجارةالعالميةالمنظمةالمتحدة»

؟البياناتوجمعتنميةقصدالمشراكةاتفاقيات•
:الوطنيةاالتصالمراكزاجتصاح•
خاصةالتجاريةالمعلوماتشبكةومشروحالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزبخماتالتعريف•

!وغيرهااإلسطميالمؤتمرمنظمةمؤسساتأجتماعاتخطر
!البيئيةاإلسطيةالتجارةأداءمنالرفعقصدوالماليةالبشريةالوسائلمنالمزيدعنالبحث•

تتمكنوحتىلمنتجاتهاجديدةمنافذامجادعلىاالقتصاميةالفعالياتمساعدةوألجل
اإلسطميالمركزيقدمءاألعمالفرصعلىاالطالعمنالعالملهوبقيةاألعضاءالدول
منوذلكللمركز»المماثلةللمؤسساتمقابلبونوأحيانامفيدةصيغاالتجارةلتقية
~منتلتقيالذياإلنترنتعلىالمركزموقععلىالفضاءمنحيزتوفير~
والطلب.العرضفرص

األعضاءالدولإلىنداءللكوسيكالمتابعةئلجنةعشرةالسابقةالدورةوجهتوقد
)تينيك(التجاريةالمعلوماتشبكةوعمشيصبرحتىالبياناتتقديمفيتسا~حتى
وغيرها.االقتصاديةإحصائياتمنالتجاريةالبياناتتياراتعبرهتتدفقللعمل»جاهزا



برنامجاللنتمتاإلمطىالبنكمعبالتعاونالتجارةلشيةاإلسطميالمركزوضع
إنشاءمناألخيرةهز»تتمكنحتىنموااألكراأل~ءاهولىلفائدةالفنيةللمساعدة
سنةبفينياالنموذجيةبالتجربةالعملهذاابتدأوقدالتجارية.للمعلوماتالوطنيةالشبكات
2002.

للتنميةاإلسطميالبنكبهيقومالذيللعملمكملةالعملياتهز«تكونأنوميهي
اإلسطمي.المؤتمرمنظمةفياأل~ءاهولىبينالتجارةتمويلمجالفى



1999لسنةالشركاءوأهمالبيئيةاإل~التجارةهيكل
-_--

%لحصه
فمعرتمنفبلدلنفصلرهذنحو

لحمصدقممو«أهملمينيألاإلمطميةلحقودة~انأهم1999اإلمطمبأمنةالمنعتابد
سنةللبلدعملية8´«

1999
~قابلةعنىموال-75,00باكستان43,24افناستان

الحيةوالحيواناتنيةالفذالحمواد-8,33المتحدةاإلمارلمت ----.~~~
لحستهكقابلةغيرخامات-50,00تركيا0,73فبانيا

لحستهكقابلةغيرخامات-50,00لمتحدةاإلمارلت
مصنفةسرموادالشحيم،وموادالمنجميةالمحروقات-74,50تركيا6,76الجزاني

سلفا.8,32المغرب
الشحيم.وموادالمنجميةالمحروقات-----

التشحيموموادالمنجميةفمحروقات-19,32البحرين16,22لسعوليةلعربية
الشحيموموادالمنجميةفمحروقات-16,36المتحدةملتاالمار

لحستهكقابلةغيرخامات-48,25تركيا15,39بيجانزر
لحستهكقابلةغيرخاماتمصنعة»مواد-30,71لسعوليةاهربية10,37فبحرئ

~قابلةغيرخاماتمصنعة،مولد-13,88المتحدةعلتاالمار

------~
حيةوحيواناتغذائيةمواد-18,97يرلن3,85لبننطيثر

مصنعةمواد-14,37باكمتان ----..--._-
لحستهكقابلةغيرخامات-32,81نيسياإنلو30,92مبنن

~قابلةغيرخامات-15,63البنفطيئى ------------._.
النكومعدلتألياتاليسميم،وموادمنجصيةمحروقات»-65,21مكيريا8,1Iلمسالداربروني
وموادمنجصيةومحروقات~قابلةغيرخامات-37,50لبفونيسيا13,79فاصوبوركينا

التسحيم.
~قابلةغيرخامات-20,83ماليزيا

لطتهكقابلةغيرخامات-29,29ثمماد6,18--هكامرون~
~~غير~قابلةخامات-23,23انغابون

-----فقمر
حيةوحيواناتغذائيةمواد-66,04لصومال75,71مجبيوتى

حيه~نألانيه~وحيواناتمواد-28,30ليمن-
مصنعةوموادحيةوحيرفاتنيةنحذاموال-20,17فممعوليةالمربية16,97مصر

مصنعةادو-لثسحيهوموادمنجصية~~>قات-16,00-ركيات
المنجميةلممحروقات~»قابلةغيرخامات-51,42-فمغرب1,12الغلبرن

الشحيم.ومواد
لطستهيك.قابلةغيرخامات-إ1,43الجزلنى

~قابلةغيرخامات-100,00السنغال12,50--غامبيا
حيةوحيواناتغذائيةمواد-65,96مرونالكا6,19--غينيا

لحستهكقابلةغيرخامات-\0,64فيجريا--
----بيمعاوغينيا
بهامصرحغيربيانات-50,00لسنغال1,0فويانا

-بهامييبرحغيربيانات-33,33سووينام--
النقلوممداتألياتمصنعة»مواد-38,22ماليزيا7,29إنلونيميا

المصنعة.لمموادسانرمصنعة،موال-17,02للمتحدةعاإلمارات



لشحيموموادالمنجميةالمحروقات-75,00تونس0,23لهمراق

حية.وحيواناتفذلنيةموال-29,33فمتحدةعلتااإلمل7,23لن~لى

الصحيم.وموالممنجميةفمحروقات-15,76لجفونيسيا

ولولحقها.كيماويةمولد-24,62السموميةممربية41,82األرمن
ولولحقها.كيماويةموال-16,22لمتحدةعاإلمارلت

بها.مصرحغيربيانات-22(.0إل~ننى10,29كزخسا~
بها.مصرغدربيانات-13,20تركيا--

بها.مصرحغيربيانات-38,21إل~ننى27,09كيرجستان
مصنعةمواد-36,58_~ن

-------~------
لشحيموموالمنجصيةمحروقات-81,00باكستان10,95لكويت

بهامصرغيربيانات-8,10السموميةممربية
حية.وحيولناتغذلنيةموال-21,90لمتحدةعاإلمارلت40,23لبنان

بهامصرغيربيانات-18,73الممعوميةممربية ._...
التنحيموموادمنجصيةمحروقات-55,88تركيا10,30ليبيا

مشحيمومولدمنجصيةمحروقات-27,826تونسر .---------~
لثصحيموموالمنجصيةمحروقاتلنكوممدلتليات-28,07بفونيسيا5,19يامالن

هنك.وسمدلتفيات-16,42المتحدة.إ.
----لمليفا
بها.مصرحغيربيانات-34,62ماليزيا10,97--مالى

بها.~حىبيانات-30,77لجفونيمميا _------__--.--~
حيةو~فلتغذلنيةموال-34,62فطونر5,12موريتلنيا

رحدةوحيوهتغذلنيةمولد-30J7لكامررن
ولولة.كيماويةموال-28,91السموميةلعربية7,19لمنرب

ولولت~كيماليةموال-19,47ليبيا
بها.مصرغيربيانات-[00,00ماليزيا0,37لمزمبمق
مصر~غيربيانات-94,00فيجريا_28,90النيجر
بها.مصرحغيربيانات-21,91السنغالى-4,03فيجريا

لثسحيمومولدمنجصيةمحروقات-32,55مرونالكا

--متوفرةغيربيانات55,44إ.ع~آلمتحدة2518صان
متوفرةغربيانات13,44~أل_

حيةوحيواناتفذانية-مواد33,02المتحدةإ.ع.(697باكستان
حيةوحيواناتغذائيةمواد-14,00ا~-ا~--
-----فلمطيى~
~قابلةغيرخامات-33,58إ.ع~لمتحدة6,70~

التنحيموموادمنجية~وقات-20,92سالليفا
لطستهطلذقابلةغيرخامات-23,12مالى7922للسخال

~قابلةغيرخامات-[4,52~_
-.---ليونسيرا

متوفرةغيربيانات-30,36ليمن1294(~رلمى
حيةوحيواناتغذائيةمواد-429~6ا~-~_

حيةوحيواناتغذائيةمواد-53~8السموميةالمربية1433للسردان
لالستهكقابلةغيرخامات-14,22~

متوفرة~غيربيانات-55,56نمر_ظ1,67سووينام







التلمعاإلسطمىيالتجلضرالمهبشنلةللتجلاإلسطمىالمركزمن

الكوسيكهنالمنبثقةطمتلعةللجنةعشرالثامناالجتماع

لم2<<2أيارمايولم11-10ء(اسطنبول





التاسعاإل~النجاريالممرضفحضبرحولففربر

فياأل~ءالدولبينوالتجارياالقتصا.يللتعاونالدائمةاللجنةاتخذت
باستنبولالمنعقدةعشرةلثةالثا:ورتهاخك(الكومسيك)اإلسثميالمؤتمرمنظمة
اإلماراتبهتقامتالذيالعرضبمقتضاهتبلتقراراآ99نوفمبرا4إلى[من

.2000سنةالثامناإلسلثميانتجاريالمعرضلتنظيمالمتحدةالعربية

القمةتياممعبالتزامنهرةالتغناشذهتنظيمفيقطرهولةلرغبةونظرا
لحمتحدةالعربيةاإلماراتهوالتأزلتقطر«بلولةالحوحةبملينةالتاسعةاالسطمية
15منللمعرضالثامنةالدورةارضهاعلىبالفعلأقامتلتيترهولةلفائدة
تنظيمفيبحقهاالمتحدةالعربيةاإلمأ.اتهولةواحتفظت2000اكتوبر20إلجى

الطحقة.الورق

جمهوريةطرفمنالمعمالعرضتبلتأنلهاسبقللكوسيكأنوبما
للعربيةاتاإلمل»لةلرغبةونظراللمعرض.التاسعةللورقلتنظيمسنغال
فيللدخولالطرفينمنالكوسيكطلبتءالتظا~ةهذهتنظيمفيالمتحدة

التجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزالكوميكمكتبوإبالغللشلهذافيمشررلت
.2000ديسمبر30يتعدقالأجلفياتفقمنلحيهسيستقرانبما

التجارةلتنميةاإلسلثميالمركزتابع0المكومسيكتوصيةإلىاستنادا
فيمشاوراتهماإنهاءعلىلحثهماالبنيزفيالمختصةالسلطةمعاتصاالته
بتاويغبخطابالمركزتوصل0خير7ااوفيالكوسيك.طرفمنالمحدداألجل
أنمفادهالسنغاليالخارجيةلنتجارةالوليالمركزمن2001مارس27

التجاريللمعرضالتاسعةالورقتننئيمفيحقهاعنلتتنانقدالسنغالجمهورية



األمانةبإعلثملتوهالمركزوقامالمتحدة.العربيةاإلماراتدولةلفائدةاإلسلثمى
المثماورات.هذهبنتيجةوالكومسيكاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامة

اانمتحدة~ااتاالمالة.تفاةعل.مذالتوقيه3-
ة...نتنمه71

2001أبريل25و24يوميللمعرضاألولالتحضيرياالجتماععدتم
شخصفيممثالالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزبينالبيضاءبالدارالمركزبمقر
شخصفيممثلةالمتحدةالعربيةاإلماراتو«لةرشديعلل~السيدالعامهمس
إثر«علىتمالشارقةوصناعةتجارةلغرفةالعامالعيروانالجرعبيدسعيدالسيد
:العريضةخطوطهايليفيمانوردالتيالتفاهممنكرةعلىانتوقيع

2002لوجهبر26إلى21منالمفرضفاربخ

الشارقةمركزأرضيةعلىالمعوضسيقام
أبوابهسيفتحجيةتجا~يمركبوهوللمعارض

باحةعنفضكالمعرض.بمناسبةمرةألول
قاعاتعلىالمركزيتوفي:معروضات»
األعصرلرجالومركزواالجتماعاتللمؤتمرات
الخدمات.كافةتوفروسكرتارية

مستديمةوتنميةحرتبادل:اإلسلميااالعالم

منظمةفياألعضاءالدولبينالتعاونتدعيم
التجارةحجممنالرفع0اإلسثميالمؤتمر

الشراكةتشجيعاألعضاء،الدولبينواالستثمار
العامالقطاعين«ناالقتصاديةالمفعالياتبين

مكانياتلكالترويجاألعضاءالدولفيوالخاص
والتجارةااقتضادمستوىعلىالمتاحة

.األعضاءالدولفيواالستثمار



االقتصادوزارةالتجارة»لتنميةاإلسلثميالمركز
ءالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيوالتجارة
هيئةتعيينتمكماالشارقة.وصناعةتجارةغرفة
المعرض.تنظيممحميةعلىافللثبشخاصةفنية

صفةلهاالتيالبلدان0األعضاءالولىكافة
الفعاليات0اإلسلثميالفوتمرمنظمةفيمطحظ

غيرالولىفيالمسلمةالجالياتلدىاالقتصا»ية
منظمةوهيئاتمؤسساتمختلف0األ~ء

اإلسلثمي.تمرالمن

ممحاستحقاقجوائزءوفنيةتشافيةنشاطات:المصاحبةالنتماطات
طىشهاداتتوزعكماالمتميزةالثلثثةلنروقة
المشاركين.كافة

المفطاةالباحةفىالمربعلمتردوالر175د(سام
المغطاة.غيرالباحةفيالمربعلمترفوالر140
الطلق.الهواءالمربع`فيلمترفوالر80

األشهر~أخرىتحضيريةعاتاحتماتطىليضداالتفالتمكما
اإلسلثميةوالغرفةللتنميةاإلسلثميالبنكمملمنكلأيضايحضرهاالقاسة
والصناعة.لنتجارة

بينالتجارةتنشيطعلىاإليجابيةوتأثيراتهاالتظاهرةهذهألهميةو~ا
حثالكوسيكمنالتجارةلتنميةاإلسثميالمركزيطلباإلسلمية،انبلدان
علىالتجارةوزاراتوخاصةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول



صعدعلىسواءالهامةالثظاهرههذهفيومثمزهمكنفهبصفةالمشاركه
الخاص.القطاعمسثوىعلىأوالرسميةالمؤسساث

5-~

الولىإلعكالضروريهالثدابرالشجارهلثنميهاإلسلثميالمركزاثخذ
برنامجفيالشاسعاإلسلثميالشجارىالمعرضثدرجحثىالباناثبهذهاألعضاء
نطاؤأوسععلىالباناثهذهنشرمنهاوطلبالولهضالمعارفيكثهامشاو
والمكثفه.الفعالهالمشاركهعلىوحنهااالثثصادمهالفعاالثمختلفلدىممكن

واألجهزهاإل~المؤثمرمنظمهمؤسساثمشاركهالمعرضسيشهدكما
المؤسساثهذهسثسثفدفمواءاألثلاألعضاءالدولغراروعلىلها.الشابعه
المعرضشكلوبهذا،مربعه.أمثارثسعهثبلغبالمجانمجهزهعرضبمساحه
منظمهعملميادمنشئىثجسدالثيالمنظماثهذهبنشاطاثللثعربفمناسبه
اإلسلثمي.المؤثمر

ومجللثرمجهوداثبذلعلىالشجارهلثنمهاإلسلثميالمركزمحرص
المؤثمرمنظمهاجشماعاتمسثوىعلىسواءميآاإلسكالشجاريللمعرض
منوخرهاواثالندبمناسبهأوالكومسك~ءالخارجيهوزراء(مؤتمرمياإلسك

الجهوث(المعارضنشاطاثهإطارفيالمركزفهابنئاركالتيالثظاهرآث
ا.عاثاالجثماالمؤثمراث»ءوالمثخصمة

عشرةالسابقةالدورةهامشعلىالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزبعثةعقدت
اإلعداداتحولالشارقةوصناعةتجارةلغرفةالعامالمديرمعاحتماعاللكوسيك
التاسع.مياإلسكالتجاريللمعرضالجارية



.رةامااقالألىIجدولالطرفانبحثوقد

مشاركتهاأكدثالتيالدول•
الشارقةا´إكبوالمعارضمركببناءأشغالفيالحاصلالتقدم•
الترويجيةالحملة•
المعرضكتيب•
العارضيندليل•
الجمركيةالتسهيلثت•
والنقل)(اإلقامةللمشاركينالمخولةالتسييطت•
نموااألقلاألعضاءالدول•
للمعرض.المصاحبةالنشاطات•

ثالثاجتماععقدعلىواتفقاإلنجازاتحولالتقاريرالطرفانتبادلوقد
يناير.شهرفيالشارقةبإمارةللتنسيق

وغرفةالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزبينللتنسيقالثالثاالجتماععقدتم
56يوميوذلكالشارقةوصناعةتجارة .Jلشارقة.باالغرفةبمقر2002مارس
كماالمعرضإعدادفيمنلالحاالتقدمحولالتقاريرتبادلاالجتماعهذاحكرتم
فيخاصةالمقبلةالفترةخلثلبهاالقيامالطرفينعنىيتقينالتيالمهامضبطتم
المعرض.ودليلالوطنيةواأليامالترويجيبالعمليتعنقما

ر-<تتنميرد.سمر»ءذتد«
االمتقاعمنذالمركزحققهاالتياألعمالبتقديمللمركزالعامالمديرقام
:للتنسيقالثاني

الدولسفاراتلدىاالقتصاديينالمستشارينضماجتماعاالمركزننلم0
المعلوماتونشرفلمعرضالتروييلهخكتمبالرباطالمعتمدةاألمما.
المشاركة.وكيفيةوانحوافزبالتسهيثتالمتعلقةوالبيانات



االقثصادثللجنهوالعشرسالخامسهالدورهانعثاأفرصهالمركزاغشنم•
للمعرض.ويجللثر)2002منايى23-19(جدهاإلسلثميآالمؤتمنلمنظمه
يشلونسامسموظفهنعادهثضمالثيعاثاالجثماهذهمثلأ~ةثخنىوال

األعضاء.الدولفيوالشجارةالخارجهوزاراث
الدوللحثالمركزطرفمنجد»هثدابراثحاذثم2002فبرا~شهرفي•

إلىالمشاركهفينشهاعنعبرثالثيالدولودعوهالمشاركهعلراألعضاء
كماالمرجوه.المساحهثحد«معلبلدهاالوطنيالجناححجزعلىالعمل
مؤثمرحضورهاأثناءاإلفرقةالدولبعضبعندثمعا~ءشرأجرث
نكرىكوبمدتوالصناعهللشجارهاإلسلثمةالغرفهنظمئهالذىالخاصالقطاع
مصرىنجر~ءهي.البلدانهذه.2001أكثوبرشهرفيمائيمهبجمهور
إمران.شركاءمالزما،

بالخرطومسيعقدالذىجمهالخارالشؤونلوزراءاإلسلثميثمرا~وسشكل•
للمعرض.ويجللثربعمللئثأمأخرىفرصه2002مونو27إلى25من

لمعاليالشخصيالثدخلللتسرالمناسبههذهللمركزالعامالمديروسفثنم
وزراءالسادهائمعاليأصحابلدىاإلسلثميالمؤثمرلمنظمهالعاماألمن

الخارجه.

اإل«دتيالجانبتترير

التيبالدولالئحةالشارقةوصناعةتجارةلغرفةالعاما_يرالسيدقدم
األخير.التنسيقاجتماعمنذالغرفةتهاأنجنالتياألعمالو~لكمشاركتهاأكت
:هيالبلدانهذه

لييباءءاألردنءإيرانإندونيسيا،0مصرا~رين»ءأززبيدجانالجزائر،
مورياءءالسنغالالسعودية،العربيةقطرى0باكستان0عمانالمغرب:ميرياء
غينيافاموءبوركيناالبنين،ديثرءالبننكءالمتحدةالعربيةاإلماراتتركيا،توسرء
اإلسلثميانمؤتمرمنظمة.مؤسساتبعضعلىعلوقءدانالسرمالي،بيسه،
للتاريخاألبحاثومركزا´اإليسسكو´´والتقانةوالعلومللتربيةاإل~ةالمنظمة
وبعضللتنميةاإلملثميوالبنك´´اإلرسيكا´اباستنبولمية:إلسكوالثقافةوالفنون
ا´د_خرق.اإلقليميةالبنوك



المتحدةالعربيةاإلماراتفيالحكوميةالدوائرلدىباتصثتالغرفةقامت
.التاليةالتسهيلثتعلىالحصولألجل

العارضن.لفائاهإعفاءاثمنحعلىمئهالمبدفثهالمواثمث:الجمارك0
فيللمشاركنرسميكنائلالخلوطرأنشركهاعثماأثمالجوى.النثل•

ثفضله.أسعارالهؤالءوسثخصص.المعرض
علىبرمدماخشماالمثحدهالعربهراثاإلمافيالحكومةالدوائرمثضع•

الشجارىالمعرضزوروا"محبارهعلهكثبالمعرضبمناسبهالرسائلجمع
الشاسعاإلسلثمي

المعثمدهسهالدبلوماالبعناثمعالرسميالمسدعلىاثصاالثأثعث•
المعرض.شأنفيدبيوفي~بوظبي

والغرلحآلالمركزبينكآلالمشتراألعمال-ج

بعثةإرسالعلىوانغرفةالمركزبيناالتفاقتم0للمعرضالترويجإطارفي
فيالمشاركةعلىالبلدينهذينسلطاتلحثوليبياالجزائرمنكلإلىمشتركة
بالترويجالتجارةلتنميةمياإلسكالمركز~أخرىجهةومنالمعرض.
غرفةكلفتكماالصحراء.جنوبالواقعةاإلفريقيةاألعضاءالدوللدىللمعرض
كونفيدراليةوبلداناألسيويةالبلدانلدىللمعرضبالترويجالشارقةوصناعةتجارة
مي.اإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالمستقلةالدول

إكسبرلمركزميدانيةبزيارةقامالمركزوفدأنحظةبالمكالجديرومن
حسب2002غشتشهرمنتصففيمرةألولأبوابهسيفتحالذيالشارقة

اإلنجاز.هذاسيرعلىواطلعاألشغالعنالمسؤولين

هامةنسبةاإلسلثميةللبلدانالتجاريالمعرضدوراتمختلفسجلتلقد
المتزايداالهتمامالمعرضهذابمستقبلالتفاؤلعلىيبعثومماالمشاركة.من
مية.اإلسكالساحةعلىالمتميزالحدثلهذااألعضاءالدولتوليهفتئتماالذي



تقملماإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولأنالملثحظمنءولكن
المستوىعلىميةاإلسكللبلدانالتجاريالمعرضموضوعببحثمناسبةأيةفي
جهةتوجدفكالتظاهرة.هذهلتنميةالمناصبالقانونياإلطارإيجاديخولالذي
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمستوىعلىالتنسيققواعدتضبطمحددة
التظاهرةهذهتنظيمبقيفقدبالمعرض.خاصةاعتماداتتوفيريقولمياإلسك
المضيف.البلدمعينسقالذيالتجارةلتنميةاإلسلميالمركزعملإلموىل

المركزقدوالبيئية،اإلسلميةللتجارةالترويجيالعملبأهميةمنهووعيا
مورتها~~الكوسيكلجنةإلمىالمعرضنظاممشروعالتجارةلتنميةاإلسلثمي
وعملإقامةإطارفيهيضبط2001أكتوبر2آإلى18منةالعنتعشرةالسابقة
أساسيةمعلوماتيتضحنكمااتباعهايجبالتياإلجراءاتو~.التظاهرةهذه

األعضاء.الدولمشاركةلتسهيل

األ~ءللولىالكوسيكلجنةأوصتالمشروع»هذاعلىعهااطكوبعد
تاريخمنأشهرثلثثةيتعدىالأطفيالمسألة~هحولحظاتهامكبتمتر
بتنظيمالتجارةلتنميةاإل~المركزكلفوقدالمعرض.نظامبمشروعتومليا
المعرض.نظامالستيفاءخبراءفريقاجتماع

الممركزبا~ءالشأنهذافياألعضاءالدولحظاتمكعلىاالطالعوبعد
األعضاءالولىمنالخبراءمنفريقضماجتماعبتنظيمالتجارةلتنميةاإلسلثمي

بالدارالمركزبمقر2002مارس27و26يوهياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفي
عشرةالثامنةالدورةعلىسيعرضالذيالنظامهذااستيفاءخللهتمالبيضاء
عليه.للمصاتللكوسيك



النجلوىضالمهنظاممشروع

اإلسطمهألللبلدان

الكوسيكمحزالمنبئفةالمنبهةللجنةهئرالثامناالجنماع
)2<02أيلوملبولم11-10ء(اسطنبحل





التجاري~ضنظامحولالخبراءلحتاجتصاحتقرير
اإلسطميةللبلدان

للجنةعشرةالسابقةالدورةأصدرتهالذي53الفقرة2رقمللقرارتنفيذا-1
منطلبالذي200[أكتوبر21إلى18منباستنبولالمنعقدةالكوسيك
فياألعضاءالدولخبراءلفريقاحتماعتنظيمالتجارةلتنميةاإلسطميالمركز
المعرضنظاملمشروعالنهائيةالصيغةإلعداداإل~المؤتمرمنظمة
موافق~1423محرم12وا1أيامالمركزنظماإلسصة»للبلدانالتجاري

لهذااألخيرةاللبناتلوضعالخبراءلفريقاجتماعا2002مارس27و26
المشروع.

:األنبهاألعضاءالدولممكراالجنماححضر-2

السعوديةاعربيةالمملكة•
البحرينمملكة•
العربيةمصرجميورية•
المغربيةالمملكة•
نيةالموريتااإلسطميةالجمهورية•
النيجرجمهورية•
السنغالجمهورية•
التونسيةالجمهورية•

التجارةلتنميةاإل~للمركزالعامالمدير•
ارالبيضاءالدمعارضلمكتبالعامالمدير•

لمكبنالمنارأسماءفانمه1رفم(المرفق



الفعليزينباآلنسةالكلمةتناولتالحكيمالذكرمنبيناتآياتتطوقبعد-3
فيهاوحبتالمغربيةالمملكةفيوالمعادنوالطاقةوالتجارةالصناعةوزيرباسم

المقام.طيبلهممتمنيةالمغربيةالمملكةفيالمشاركينبمجموع

اتخاذوراءكانالذيالتجارةلتنميةاإل~بالمركزالوزيرالسيدأشاد
المغربأنأكدكماالمتميزةالتظاهرةلهذهنظاموضعأجلمنالبادرةهذه
اإل~التجارةلتطويرالمركنبهايقومالتىبالمجهوداتينرهفتنماالذي
ظروفتحسينفيسيساهمالنظامهذاوضعأنالوزيرالسيدواعتبرالبيئية
علىالتجربةأبانتالذياإلسطميةللدولالتجاريالمعرضوإقامةتنظيم

التجاريةانمبادالتلتنميةكوسيلةالفعليأدائهمستوىمنالرفعضرورة
اإل~.الدولبينواالستثماروالشراكة

علينايفرضاالقتصاديةالتكتطتمنطقأنإلىالوزيرانسيدأشاركما
ومالمعةنجاعةأكثروجعلهاالتجاريةالمبادالتتنميةآلياتفيالنظرإعادة

وثحفيزهالمجال_افيبهالمنوطبالوويقومحتىالخاصالقطاعلحاجيات
المعرض.هذاراتسفيالدائمالحضورعلى

لتنميةاإلسطميالمركزعامميررشديعطرالسيدالكلمةأخذذلكبعد-4
وتطويربلورةفييساهمواأنإالأبواالننالمشاركينبكافةفيهارحبالتجارة
التجارةلتنشيطمتميزةأداةيعتبرالذياإل~للبلدانالتجاريالمعرضأداء

البيئية.اإل~

التجارياإلعطفيالنقصانأوغيابأنالعامالمديرالسيدوأضاف
تعيقالتيالعراقيلأهمبينمنيعتبراألعمالرجالبيناللقاءاتفرصوفي

البيئية.اإل~التجاريةالمبادالت

هذهتكريسفيأهميتهعلىوالتأكيداالجتماعمذاعتدبخلفيةالتذكيربعد
اسيدأضانكءدوراتثمانيةبعدثمارهاتطيبداتالتيالتجاريةالتظاهرة
اإلسطميةانللبالالتجاريلمعرضقانونيإطاروضعانعلىالعامالمدير
هذاتنظيمعندمراعاتهايجبالتيوالشروطوالتدابيراإلجراءاتويحمنينظم

ملحا.أمراأصبحالمعرض



للمعرضسيعطيالنظامهذاتبنيأنالعامالمديرالسيدأشاركما
للمزيدأساسياحافزاوسيكونمهنيةوأكثردوليابعدااإل~للبلدانالتجاري

هذهفيلبلدانناواالقتصاديةالتجاريةوانمؤسساتاألعمالرجالمشاركةمن
المشاركينعندوشفافةواضحةالصورةستصبرالنظامهذاباعتمادإذالتظاهرة

الحدث.هذافيالمشاركةوحيثيدثبشروطيتعلقفيما

المغربيةالمملكةإلىبالشكررشدي~السيدتوجهكلمتهاختتاموقبل
قصدمالحظاتهمإلبداءجهدايدحروالمالذينالخبراءوكافةالكوسيكولجنة
البيئية.اإلسطميةالتجارةإلنعاشاألساسيةاألداةهذهتطوير

J-المكتبهيشةنتغابن

:التاليالنحوعلىالمكتبهيئةانتخابتم-5

المغربيةالمملكة:الرئيمر
البحرينمملكة.األولالرئيينائب
السنغالجمهورية:الثانيالرئيمرنائب
العربيةمصرجمهورية:األولالمقرر
النيجرجمهورية:الثانيالمقرر

/2رقمالملطىلملمعملمجمبزمامتمروحعلىالمصدقة-ب

اإلسثميالمركزقدمهكماالعملبرنامجمشروععلىاالجتماعصادق-6
التجارةلتنمية

اإلسالميةللبلدانلمتجارىضلممكلنظامشروعدرا~-ج

طرفمناإل~للبلدانالتجاريالمعرضلنظاموجيزتقديمبعد-7
بندا.بنداانمشروعدراسةفيالخبراءشرحالمركز

بالبحثاالجتماعتناولءالمشاركينبيندارتالتيالمناقشاتعلى~ة
التابعةوالمؤسساتاألعضاءالدولمنالمركزعلىوردتالتيالمطحظات
.التاليةاإل~المؤتمرلمنظمة



العربيةمصرجمهورية0
الهاشميةاألرمنيةالمملكة0
المغربيةالمملكة0
النيجرجمهورية0
عمانسلطنة0
الكويت(ولة0
اسنغالجمهورية0
التونسيةالجمهورية0
)ICCl(والصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفة0

األولالنصعلىالتعديطتبعصوإدخالمستفيضةمداوالتبعد
نظاممشروحإقرارتماألعضاءالدولعلىالمركزطرفمنتوزيعهتمالذي

طيه.مرفقهوكماالحاضرينبإجماحاإلسلثميةللبلدانالتجاريالمعرض

اإلسلثميةللبلدانالتجاريالمعرضنظامعلىالمصادقةعلىعلثوة
:يليبماالخبراءفريقأوصى

ثدممفيمساهشهمسثوىمن~فعبأنللثنمهاإلسلثميالبنكأعوه»
فياإلسلثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءنموااألثلالدولمشاركه
الشجاره.لثنمهاإلسلثميالمركزمنظمهاالثيالثجارمهالمعارض

عثثاثوربطثوطدعلىالعملإلىالشجارهلثنمهاإلسطميالمركزأعوهء
الدولفيوالمؤثمراثالمعارضصناعهثطومربغرضمشابههمؤسساثمع

اإلسلثمي.المؤثمرمنظمهفياألعضاء
المعارضاثحادإنشاءعلىالعملإلىالمثجارهلثنمهاإل~المركزأعوهه

اإلسثصه.للدولوالمؤثمراثالثجارمه
ثنظمبهاالمنوطالحثاثدلللصاغهالشجارهلثنمهاإلسلثميالمركز»أعوه

اإلسلثمه.البلدانفيالمعارض



االتفاقيةذلكأمكنكلماتبنيإلىالتجارةلتنميةاإل~المركزدعوةء
المعرضتنظيمحولالمتحدةالعربيةاإلماراتلةوهالمركزبينالمبرمة
القادمة.لطتفاقياتكنموذجالتاسعاإل~التجاري

إلىاإل~للبلدانانتجاريالمعرضنظاممشروعرفعإلىالمركزدعوة»
عليه.المصادقةقصدالكوسيكللجنةعشرةالثامنهالدورة

).3رفمالحلحلفىوعالمنمر(نص

المملكةإلىواالحترامالتقديرفائقعنالخبراءفريقاجتماعأعرب
كماالضيافةوكرماستقبلحسنمنلقوهماعلىوشعباوحكومةملكاالمغربية
هذاإلنجاحبنلوهاالتيالجهودعلىمساعديهوكافةالعامبالعيراالجتماعأشاد

االجتماع.

~(423محروا1ليضاءالدارا
2002رسط27مواحق





لحومسيةعنلحمنبكةلحمتلقةلهجنةمثرطشناالهماع

ر2002آبارمطو/1ااه0(سطنبول؟





للتنميةاإلسطميالبنكمجموعة
التعاونمكتب

تقدمهالذيالفنيةالمساعدةجبرظبشأنتقرر
لتقيةاإلسالميالبنكمجموعة

اإلسالميالمؤتمرمنظمةفي5االمحضاالدولإلى
العالميةرةالتجامنظمةبقضااتملقفيما

مةمئةإأوال

عظمةوإنشاء،ام994أبريلفيأوروغوايجولةاختتا)يشكل
الجلويمالظتاريخلالويسةالمعالمأحلءذلكأعقابفيالعاليةالجارة
إلى،الجديدالتجاريالكيان،ا~لميةا~رةمنظمةظهرتوقد.العالمي
ليةالتاألماميةاألهدافلتحقيقم199هيديرفيالوجود

.بالجارةالمتعلقةواألنشعلةالدوليةبالتجارةالخامةالقواعدومنع،

الجارة.تحريرحولاألطرافعادةمفاوضاتالجراءمحفلكوفر•

.المتعاقدةاألطرافبينزعاتاكتسوية>

.التجاريةوالمياساتالتجارةحولالمعلوماتلوغر،



.األخرىلحااألطراتعادةالمؤسساتمعونات-

االتفاقيةبحردالتمنمنلميةالهالجارةبمنلمةايعلتالقوالمهمة
بميفهاام947حاموالجارة(الجات)األهليةللعرفةالعامة
واالتفاق،الخدماتفيللجارةالعاماالتفاقأيمناوتمنمنبلالمعدلة<
عنفضال،بالجارةالعلقةالفكريةالملكيةلجالجوانبحول

ءالقولوموجز.األخرىالمخلفةافاألهرمعدءةاتجاريةاالتفاقات
أنواعكافةتثملدائمةمؤسسةتشكلالعالميةاتجارةعظمةأن

وتوفرالفكرية)اللكية(حقوقواألفكاروالخدماتالسلعفيالجارة
وفره<لذيالظاممنوعوالتلقايةأكرزعاتاكلسويةفنالما
.(الجات)واتجارةبالمعرفةالعنالعاماالتفاق

عظمةير<لمشالجديدافاألهرمعدداتجاريالنألمأنومع
أنهإالالمالية،اتجارةقرييفيكبراإسهاماأمهمقدااللميةالجارة
.ميةاكللدولالمحدودةوالفنيةالبثريةالواردعلىكبواعبأيشكل
الدولبعمنىيهامن،عديدةناميةدولتمكنلم،لذلكوتيجة
الظامفيداقااقصادمجمن،لنعيةاالسالميالبكفياألعضاء
.الجارةتمريرعمليةمنالكاملةاال~دةلتحقيقالعالياتجاري

الجاريةالكلوراتهذهعييهنصبيمنعوهو،البكشرحوقد
للمساعدةشاملبرنامجتفيزفي،وليةالاتجارةمعيدعلى
المؤتمرعظمةفياألعضاءالدوللساعدة،ام997عامفيالفية

بأنشعلةالعلقةوالبشريةالؤمسيةمواردهاتعزيزعلىاإلسالمي
تها<تمنذ<لتيالقراراتعززتوقد.العاليةالجارةوعظمة



اتمددورفي)كومسيك(واتجاريدياالقصاونللهالدائمةاللجة
.Clاالتحاهذافيالبكيبذلهاالقالجهودا3وا2وا1

التمارهممتطمأالمثطثةالقشةأالسامطمحيرثاآتشطأل
العالمية

فياألعضاءالدولفيوالبشريةالمؤسيةالقدراتباءيزلن
الجارةبمظمةمعيةخامةوحدةالبكأنشآ،االسالميالمؤتمرعظمة
وبلغ.المظمةبمذهالمعلقةالقضايالمعالجة،ام998يديرفيالعالمية
)31(المظمةهذهالىانمنعتالقالبعكفياألعمنا،االولعدد
االنمنملمبصددوهيالمراقبوضعلهادولتسعJ!منافةباال،دولة
!Jملعديدةآنشطةالمذكورالفيةالمساعدةبرنامجويشمل.المظمة

واالجماعات،والدراسات،العملوحلقات،واتواك،الدورات
لإلعداداالسالميالمؤتمرعظمةلاألعفاءبالدولالخامةريةالشاو
مساعدةتقديمعنفمنال،االلميةالجارةلمظمةالوزاريةتمراتللعق
أعدوقد.االسالميالمؤتمرعظمةفياآلعضاءالدولإلىعادةفية

الحديد،وجهعلىراالعتفياألخذمعلياتحلىالىاقوير
المساعدةوبرنامج،الكوميكقااتمنذالقسابقاإليهاالشارالقرارات
للحيةسالميالمالبكأنثأهالذيالعالميةالجارةبمظمةالمعلقالفية
للدولوالبشريةمسيةاتىالقلراتلحين،ام997عامفي

.األعمنا،



مألالثشاولىاالحثماعاث)ا(

الؤتمرمننمةفياألعضاءللدوللمختلفةتشاوريةعاتابتماالبنكظم
التجارةلمنظمةاألخوةاألربعةالوزاريةللمؤتمراتإعدادا،اإلسالمي
والدوحة.ومسياتلوجيفسنغافورةمنكللعتالتالقالعالمية
األعمنا،الدولفيهتتبادلمحفالالتشاوريةكاتاالبتماهذهوتوفر
التجارةبمنظمةالمحلقةالمسائلبشأنمواقفهاوتنهق،بينهافيمااآلراء
.العالية

األولاريالرتىللمؤثمرادلالعةالثشاورياالحثماع
أسمصرلثيثورهستقاشيمحداأليلمعالمأالثحارثلمنطمأ

«~وو,

التجارةمسؤولي(لكبارالنوضلهذاتشاوريةعاتابتماثالمةعقدت
لهذهالرثيةالتوصياتونمتومنافورة)جدةمنكلفي

التاليةالمساىةءبتللتنميةاإلسالميالبكقيامعلىعاتاالبتما
:األعضاءالدولإلى

االنضمامحولالفاوضعمليةفياألعمنا،للدولالفنيةالمساعدة
.العديةالجارةعظمةلعمنوية

لمكين،حدةعلىحالةكلأساسوعلى،آطلوبةالفيةالمساعدة
أقصىتحقيقمنالعالميةالجارةمنظمةلعمنويةالمنضمةاألعمنا،الدول
.المظمةإلىانضمامهامنفائدة

األولالوزاريالؤتمرعنهاتمغضالتيالنتائجلتقييمندوةتنيم
أثا،المسهدفللقراراكتملاألثروتقيم،العالميةالجارةلظمة



إرمسقبالأوحالياا~البكفياألعضاءالدولعلىالمؤى
.اعايةالجاوةعظمة

عظمةفيالجاريةا~واتموالحبةفياألعضاءالدولماعدة

أ~األجهزةفيمواقفهاتسيقفيوماعدقا,العالميةرةائب
فياألعضاءالدولمساعدة,الخصوصوجهوعلى.للعظمةاالبهة

~االليالوزاري~تمراسعداداوفاعلة~ةتيباتقومي
.العديةالجارة

.~تييالىلحمة~ثمر~كة.(لالالشرههاالحثما~ث

~هقي,~قرم~.~ي»ا~هلالا~وه~
^55~»•

,~اءالشاوري(اال~عتشاوريةكاتاجتماأربعةكقدت

لوزراءالشاوريواالجماع,امؤوهزلحباراتشاوريواالجتماع
بعدالجارةلوزراءاتشاوريواالجماع,اوتموانعقادأثا،الجارة
.نحور)اناوزاريلمؤتمرالخاميةالجلسة

القضاياتعاجالتيا-ليةتراألووالحورقانكاتاالجمافيوقدمت
ماقشروتمتاإلسالمياؤتمرهظمةفياألعضاءلدولاأل~ذات
ا~جات,الزراعة:أوروغواياتفاقاتتفيز(أ)كاتاالجمافي

االميةللدول»مفضيليةواالخاصةاعامة,5اإلغرا~فحة,وا~بس

)Y(العدية،الجارةعظمةإراال~م(~),ا~زعاتفضآية
العالميةا~رة~األساسياألعمالجدول(د)



علىيسينانهمفادهاستتأجإلىالمذكورةعاتاالبتماوخلمت
أعمالجدولتمنعأناإلسالميالمؤتمرمنظمةفياآلعمناء<لدول
األخرىالقضاياعلىردودهاويثمل،ممصالحهايوبربماخاماشامال
tومصا،العملومعايو،البيئةمثلممممالحهاعلىتؤكي<لتى

.ذلكإلىوماوالشفافية،الحكوميةنمووالننماتالمستهلكين،
أساسيةإدارةاستحداثفيالنظرالبنكيتولىأنبتماعاالفيواقرح
بمنظمةالمتعلقةالقضايابثأناألعضاءاالولإلىالفنيةالمامحدةلتقديم
مكتبنشاءمالخصوصهذافيالبنكإدارة(وقامت،العالميةالتجارة
أخرى).مهامجانبإلىالمهمةهذهلتولىاتعاون

للمؤثصرلالعداداكثةاقالملةالثشاورماقاالحثماعاق
سماثلقيمحديالةالعلصألرهالثيالمتطمألالثالثاريالرق
ام999توقصيرقي

مسؤولي(لكباروسياتلجدةمنكلفيتثاوريانعات<بتماعقد
.سياتل)فيالوزاريالمؤتمرلالثاركةولوفودءجدةلاتجارة
تفيزتثملالتيالقضايامنواسعةمجموعةاالجتماعاتوفطى

األعمالوجدول،العالميةالتجارةبمنظمةالخامةالحاليةاالتفاقات
المتعلقةوالقضايا،األطرافمتعددةوالفاوهنات،للمنظمةاألساسي

التىالمستجدةوالقضايا،مننافورةفيكتلاأليالوزاريتمربالق
ثالثدراساتعاذاالبتمافاقثركما.سياتلمؤتمريتناولهاأنيحتمل
للحية،اإلسالميابكإعدادمنوالخدماتواالسثمارالزراعةحول

يذلحاالتيللجهودتقديرهاعنبتماعيناالفيالمشاركونوأعرب
التاليةالنقاطاالجتماكانوأكد.المجال~افيالبنك



العالمية.التجارةمننمةالتفاقاتواألمينالكاملللتنفيذالدعوة

.للمنظمةاألساسياألعمالجدولعلىالناميةالدولمصاحإدراج

سنغافورةبمؤتمرالعلقةالقضايابحموصالجاريالعملدمجفرورق
،الشفافيةالمنافسة،وسياساتوالتجارة،واالسثمار(ألتجارة

.التجارة)وتهيل،المشترياتلمجالفيالحكوميةوالسياسات

يتعلقفيماالعملمنمزيدبذلإلىالحاجةعلىعاناالبتمااكد
.اإللكترونيةبالتجارة

للحمايةكدابرالبيئيةوالعامعالعمالةمعامعاستخدامعدمضرورة

الدولإلىالمقدمةالفنيةعدةالمايزلتنالحاجةعاناالبتماتاول
.نموااألقل

بعمليةيقلقفيماوالسرعةالعادلةالشروطعاناالبتماأكد
.المننمةإلىاالنضماو

.الناميةالدولمصاحيراعيإيجابيأعمالجدولإلىالحاجة

للمؤثمرلإلعداد~ثالشيا~ورإلاالحثماعاث
م2ههاثولئمرلثيالوحأشي~أليمعالرالحوراوى

,جنيففيالخبراءمجموعة(اجتماعتشاوريةاجتماعاتأربعةتمحقل

واجتماع,وحةالفيآتنسيقياالجتماع,جدةفيا~ولينبحبارواجماع
اآلراءتبادلهواالجتماعاتلهز»اوئيسالهافوبحان.الدوحة)فيالمابعة

القضاياإزاءمواقفهاوتسيق,اإل~هياؤتمرعظمةفياألكضاءالدولبين



العاليةالجارةلمظمةالوزاريالمؤتمرأعمالجدولعلىالمطروحةالويسة
<واالسثمار(التجارةسنغافورةبمؤتمر،التنفيذبقضايايتعلقفيما
فيالحكوميةوالمياسات،والشفافيةءالمنافسةوسياساتالتجارةه

والخدماتالزراعةبشأنبالمفاومناتالمتعلقةوالقضايا،المشترياتمجال
،االجتماعاتهذهفيمفصلةمناقشاتوجرت.القوقعة)الجديدةوالقضايا
موحدموقفتبنعلىاإلسالميالمؤتمرمننمةفياألعضاءالدولووافقت
الصيغةواستعراضماقشةتمت،ذلكإلىوباالمنافة.ذلكأمكنحث
بحقوقالعلقةالتجاريةالجوانبحولالبنكأعألحااللتينللدراسينالنهاية
بنيف.فيعقدالذياالجتماعفياإللكترويةوالتجارة،الفكريةاللكية
المؤتمرأشاهعقدتالتىالوفودرؤساءلجنةلالجاريةالمفاومناتولمواكبة
فياألعمنا،الدوللماحمتابعةابتماعالبنكنظم،الدوحةفيالوزاري
حولالشارةاالستفساراتعلىالردتمحيث،اإلسالميالمؤتمرعظمة

فياعتمادهقبلاطتامياالعالنمشروعومراجعة،الجاريةالفارضات
كورالذالوزاريلمؤتمرالختاميةالجلسة

العملوحللثدثوالئدراثوراثالة)2(

نظم،اإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعمنا،الدولقدراتباءلتعزيز
مجموعةتشملالتياميةالدروالحلقاتواتواكالدوراتمنسلسلةالبعك
األعضاءالدوللتعريف،العالميةالتجارةبمننمةالعلقةالقضايامنوامعة
،العالميةالتجارةمنظمةوأنشت،أوروغوايجولةاتفاقاتوأحكامبمضمون
علىوعالوة.مصالحهاعناالفاعمنيمكنهاأفضلومنعفيتكونحتى
ومركزالعاليةالتجارةمننمةمعتفاهممذكوليعلىالبنكوقع،ذلك

المجالهذافيالخدماتأفضللترفع،الدوليالتجارة



.الثإلرلألالسإلساثلئي«وراث

بلغاتأسابيعثالمةمدقاالجاريةالياساتلدوراتالبكنظم
،والفرنيةواإلنجليزيةالعريةوهيالبنكيستخدمهاالقالمالثالعمل
لمختصرةنسخةالدوراتهذهوتعد.العاليةالتجارةمنعةمعونبالتوذلك
حولجيففيالعاليةالجارةعظمةتعقدهاالتيالمتظمةالدوراتمن

منواسعةمحموعةلظيوالق،أثهرثالمةلمدةالتجاريةالسياسات
الجارة،وادارة،الجمركيةوالوسوم،Jاألمواإلىالوهولمثلالوضوعات
النباية،الصحةابووتلالصحةوالتدابو،والمالبروالنهموجات،والزراعة
واالتفاقات،الحكوميةالشتوياتومياسات،التجارةامامالفيةوالحواجز
ومكدفعة،الفكريةالملكيةوحقوق،الخدماتليرالتجارةبشانالماعة

وارساتwوالمنمأنات،يمنيةالتعووالتدابوالدعمومياسات،االغراق
بوالتدابشأنواالتفاقالنازعاتففروألية،الدولةبماتقورالقالجارية

والبية،والجارة،الناخسةوسياساتوالتجارة،بالتجارةالمتعلقةاالسثمارية
السياساتمحالفيالدوراتآما.التبلىوالعملاالقليميةوالوعة
:اآلليفهيالبنكعقدهاالقالتجارية

األعضاءلدولالمربيةباللغةالتجاريةآسياساتمحالفياألولىالدورة.ا
لجادى23الفترةفيجدةفيالبنكمقرلعقدت،بالعربيةطقةاك

أكتوبر4-ستعبر41(~4191اآلخرةلجادىا4إلىاألولى
ومموو^

في<باإلنجليزيةطقةاكاآلعضاءللدولعقدتباإلغبليزيةالثانيةالدورة.2
~م^إلىطاfا9الحجةزيا9ةالفتفي،باكتان،ووالبدي

-~»»»)~_»0iمم«_~_بريل,



في،بالفرنسيةالناطقةاألعضاءللدولبالقرنيةعقدتلثةالثاالدورة.3
م.2>ههمارس3-فبرايرا4الفترةفي،فاسوبوركينا،واجادوجو

28-ا>الفترةل،قطر،وحةاللليهبالمربيةعقدتالرابعةالدورة.4
.و)2>>>أ~بر25-7(ا«42ارجب

ا-الفترةفيتركيا،إسطنبول،فيباإلنجليزيةسعقدالخامةالدورةه.
.م)2«ه2مايو31-13(~1423األولريعا9

.الئدواث

الدولعلىالخدماتفيالتجارةبشأنالجأتاتناقرأثرحولندوةا.
التجارةلتنميةاالسالميالركز(نظمهااالعالهيالؤتمرمنظمةفياألعمنا،
ىلجلةفيالمغرب،،البيضاءالدار،للتنمية)اإلسالميالبنكمعبالتعاون
ام)99هفيفمبرما«4مماآلخية

أمامالفنيةبالحواجزالمحلقالدوليةالتجارةاتفاقبثأنإقليميةندوة.2
بالتعاوندلتونيةالتجارةوزارة(ظمتهبيالهالمغربدولبينالتجارة
حرةاتةلجادىفي،ترنمى،العاصمةتونسفيللتنمية)اإلسالفيالبنكمع
.ام)991(نوفمبرا«4ا1

الوسطيآسيافياإلسالميةللدولالعاليةالتجارةمنظمةحولندوة.3
لجهورية،باد;عشقيلعقدت،األوسطالشرقدولوبعض

.ا)996ديسمبرل،تركمانتان

األعضاءأفريقياووسطغربلدولالعالميةالتجارةمنظمةحولندوة.4
ام99اليديرفيءالسنغاللجهورية،أاكارفيتعقل،البنكليه

جولةاتفاقاتوتفيزالعالميةالتجارةمنظمةإلىاالنضمامحولندوة.5
ام99vيويهفي،السعودية،جدةفيعقدتءأوروغواي



فياألعضاءا~ولصادراتتشجيعوأسايبسياساتحولندوة"\.
فيعقدت,األوروبيةامرآإرالجاهزةوا_بسا~جاتمنالبك
.م1997أغسطسفي,األردن,عمان

v.جولةاتفاقاتوتفيزاعايةاسجارةعظمةإلىاالنضمامحولندوة
1997/1في,امعودية,جدةفيعقدت,أوروغواي «Iv.م

معاغذاىإناجفياإلسالميةلدول»~االجارةحولندوة.8

عقدت,اعا_اتجارةفيارامةا~راتضوءعلىاألوروبيةالسوتى
.م1997ديسمبرفي,تونس,اعاصمةتونسفي

ادولبينامسوجاتمجالفيوا~هلاصادواتتشجيعحولندوة.9
عقدت,اهايةامجارةفياهةالاتكلوراتضوءعلىا~فياألعضاء

.م1998يويهفي,بان<بووتفي

لدولآتقليديةنمواصادواتتشجيعوأسايبسياساتحولندوة.10
م.1998أغسطسفي,سوريا,أهشقفيعقدت,ا~فياألعضاء

ا~ولصادراتعلىوآثارهاا~رةأمامالفيةالحواجزحولندوة.اا
فيعقدت,سطاتاألبيضابحرهطقةفياىاقعةا~فياألعضاء
.م1998سبصبرفي,مصو<القاهرة

وتدابوالصحيةابوواتا~رةأمامانيةالحواجزحولإقيميةندوة.12
فيعقدت,جيف,ولالالجارةموكزهعبا~ون,امباتيةالصحة

م1999أغسطى«-2الفتوةفي,غيبا,لحوناكري

الصحةوتدابوالصحيةوالدابوا~رةأمامآغيةالحواجزحولندوة.17
في,الشعبيةبغالديىمهورية,دبحافياالنجيزيةبالغةكقدت,الباتية
2-21الغوة t12»الحجةزيt~م)2>>>مارساله-2»ال



هظمةإطارفياإلغراقومكافحةزعاتاكفمزلية;حولندوة.ا4
5ةالفتفي،السعودية،جدةفي،العربيةباللغةعقدت،العالميةالجارة

.))2>>همبمبر6-1(الا42ااآلخرةلجادى»-

األطرافمعددالجاريوالظامااليةالجارةعظمةحولندوة.اه
،أفريقياوثكالاألرسهالشرقمظقةمنالبكفياألعمنا،للدول
~ا42االحجةزي27-24الغرةفي،األردن،عمانفيعقدت

مام••»مارسمم_>»(

مكافحةواتفاقاتالخازعاتغنىية;حولاالغبليزيةباللفةندوة.ا6
لمبوركواالفيعقدت،العالميةالجارةعظمةإطارفيوالمنمأناتJاالغرا

أبريل26-23(~ا422منمر2-محرم29الغرةفي،ماليزيا،
ممم••م

مكافحةواتفاقاتالخازعاتفصآليةحولالفرنسيةباللفةندوة.ا7
أاكار،فيعقدت،العاليةالجارةعظمةإطارفيوالحمايةاإلنراة
مارسا3-1ا(~ا4ال2الحجةذو29-27الغرةلءالسخال

م-م.~~

العملحلقات

هيدلتالدوليةالمظمةومطلباتالجأتJاتفاأثرهولعملحلقة.ا
فيعقدت،البكفياألعضاءللدولالمديريةالقدراتعلىالقياسي
.ام)999(يونيهالا4ا6محرمفي،يياإندو،جاكرتا

العالميةالجارةعظمةومنتالتيالفيةاألنظمةأثرحولعملحلقة.2
الواقعةسالميامالؤتمرعظمةفياألعمنا،الدولعلىاألوروبيواالقاد



أ~برفي,تولحياءأنقوةفيعقدتءسطاتاألبيضالبحرمعلقةفي

م،ههه

فياتجارةمحىاعايةاتجارةعظمةاتفاقاتأثرحولمحملحلقة.7
في,االردن,عمانفيعقدت,ا~فياألعضاءالدولفيالخدمات

.م1999يناير36-24الغرة

ازراكةحولا~هاأعلاقا~ثواساتالقشةلمحملحقة.4
ربيع16-17اغتوقفي,جنيففيمحقات,والخدهاتواالسثمار

78»اآلخر - 76) ~ 12tم)1999يوليه.

األهمبوناهجهعباتعاون(فظمتوابيئةاتجارةحولإقليميةندوة.0
,هصرءهوةاقافيآسياءعقدتغوباالقيميا~,لبيئةاتحدة

.م1999سبتمبر8-6اغتوقفي

(فظمتا_زكاتفضوعمياتإجراءاتحولإقيميةمحملحلقة"\.

~هماتابهةآسيالغربكيةوااجتماا.لحصاديةا~هعباتعاون
سبتمبر1,-17افتوقفي,منان»بووتفيمحقات,اتحدة

«.55و

اعا~اتجارةوتحريواهايةاتجارةهننمةحولدريةعملحقة.7
29-28الفتوةفي,مايريا,بورلحواافيكقات»الخدماتفي

ا~ولهناالستشارييناتحادهعباتقاوأل(فظمتام999سبتمبر
اال~هية).



المنهقةفيابيةعلىالجارةتمريرأرحولعملوحلقةإقيميةدوامة».
م2هه>يويواا-7الغرةفي،اسوير،مةاكفيعقدت،العويت

العرية).المظقةفيواليتابيتمركزمزعقدة(دلدرامت

.واسا~الهر7(

اعبةالزرحولرئيسةتطاعيةدراسات5اآلنحقالبكأعد
،الفكريةباللكيةالعلقةالتجاريةوالجوانب،والخلمات،واالسثمار
الخبراءبعضبحدماتاخموصهذافيالبنكواممعان.لكترويتاالوالتجارة

هذهبعضعلىاالشراففيونكتاداالمعوتعاونه،المشهورينلمنالعا
المعلقةالحاالتدراساتمزعنتارةمجموعةدراسةكلوتضمنت.اللراسات
قيمة،فيةمطومالتهوتمنعنت،اإلسالمىالمؤتمرعظمةفياألعضاءبالولى

اللول.هذهتممالقالمختلفةياالقفاحولوضللألوامتراليجيات

احتياجاتحتامةبعورةمكيفةالدراماتهذهبأنإمنافيولحأكيد
اللولهذهحالبنكتشاور،االعالميالمؤتمرمنظمةفياألعفاءالدول
جلساتوعقدت،واساتاللهذهنطاقالعدادالعامةالحظوطحول

منمجموعةقبلمنومرابمهاالدراساتمسودةمناقشةفيهاتمتتشاورية
(كمنظمةأخرىمتخمسةمؤسساتومن،الدولهذهمناحبراء
اسياiلنوبواالجتماعيةديةاالتعصااللجنةاونكتاداال/العاليةالتجارة
الوحدةتعد،ذلكمحلىوعالوةخره)iإلىالتجارةلتقيةاالعالميوالموكز
أساسوعلى،البنكفيالتعاونمكتبنيالعالميةالتجارةبمنظمةالخامة
بمنعةالمعلقةالواهنةياالقفاوتحليلتقييمفيهايتمفيةتمالحظ،منتظم
ويم.اإلسالميالمؤتمرمنكمةفياألعضاءالدولتممالقالعاليةالتجارة



أحوبرفي،تركيا،أنقرةيرعقدت،المتوسطبيفراألالبحرمعلقةفي
ررومم

فيالتجارةعلىالعالميةالتجارةمنظمةاتفاقاتثرfحولعملحلقة.3
في،األردن،عمانفيعقدت،البكفياألعضاءالدولفيالخدمات
.ما999يناير26-24الفترة

الزراعةحولالبنكأعدهاالقالثالثاساتاالرلناقشةعملحلقة.4
ريعا6-13الفترةفي،جيففيعقدت،والخدماتواالمشمار

.و)1999يوليه28-26(«421هاآلخر

األممبرنامجمعونبالت(فظمتوالبيةالجارةحولإقيميةندوة.ه
،مصر،القاهرةفيميا،عقدت;لنوباإلقليميالمكتب،للبيئةالمتحدة

.وا999مبتمج8-6الفترةفي

(ظمتزعاتاكففىوعملياتإجراءاتحولإقليميةعملحلقة.1
لألممالتابعةأميالفربواالبتساعيةديةاالقصااللجةمعباعاون
سبتمبرا1-ا3الفترةل،لبنانءبووتفيعقدت،التحدق

رمووو

العالميةالتجارةوتحريرالعالميةالتجارةمنظمةحولدوليةعملحلقة.7
29-28الفترةفي،ماليزيا،لمبوركواالنيعقدتءماتالخلفي

الدولمناالستشارييناتحادمعبالعاون(فظمتم6999مبمبل
.ا(سالمية)

1́1م



النهقةدابيةعلىالجارةتمريرأمحولعملوحلقةإقليميةدوامة.8
م2••ايوليراا-7الغرةليو،ابعرين،ةاكدعقدت،المرية

العرية).الملقةفيوالسيةابيةمركزمنمقدمة(ألدراسة

.واسانالة~7(

الزراعةحولرئيسةقطاعيةدراساتهاآلنحقالبنكأعد
،الفكريةبالملكيةالعلقةالجاريةوالجوانب،والخدمات،واالمشار
الخراءبعضبفلماتاحموصمذافيالبنكواسحان.اإللكترونيةوالجارة

هذهبعضعلىاالشرافلونكتاداالمعوتماون،المشهورينلنالما
المعلقةالحاالتدراساتهنمختارةمجموعةدراسةكلوتضمنت.الدرامات
قيمة،فيةمعلوماتوتضمنت،االسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءبالولى

الولى.هذهقمالقالنحلفةالقضاياحولللفاوضوامتراتيبيات

احياجاتمعتامةبعورةمكيفةالدراساتهذهبأنإمنافيونحئاكيد
اللمولهذهمعالبنكتشاور،اإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول
جلساتوعقدت،الدراساتهذهنطاقهإلعدادالعاهةالخطوطحول

منمجموعةقبلمنومرابتهاواساتاللمسودةمناقشةفيهاتمتلثدورية
(كمنظمةأخرىمتخصمةمؤسساتومنءالدولهذهمناءالحبى

/مياiلنوبواالبساعيةديةاالقصااللجةاونكماداالاالعالميةالتجارة
الوحدةتمد،ذلكعلىوعالوةآخره)إلىالجارةلتقيةاالسالميوالمركز
أساسوعلى،البكفيالتعاونمكتبفيالعاليةالتجارةبمظمةالخامة
بمنعةالعلقةالراهنةياالقفاوقليلتقييمفيهايمفيةتمالحظ،منتظم
ويم.االسالميالوتمرمنظمةفياألعمنا،الدولتممالقالعالميةالتجارة



عظمةفياألعضا>الدولعلىالفيةتوالمالحنهالدراساتهذهتعميم
.الملةذاتمساتالزوعلىاالسالميالموتمي

العالميةالتجارةلمنظمةالتابعةاللجانفيالبنكمشاركة)4(

لجنهيناجماعات،مراقبوبعنمةالحافرالوقتلالبكيحمني
.والبيةوالجارةوالسيةبالجارةمعيينللمنلمةكابقين

فياألعضاءولالةإلىالمقدمةالمحد(ةالفنيةةالسامط)5(
التجارةبمنظمةيتصلفيمااإلسطميتمرالمنمنظمة
العالمية

التجارةبمنظمةالمتعلقةالفنيةالمساعدةبرنامجإطارل،البنكيقدم
اإلسالميالمؤتمرمنهمةفياألعضاءالدولإلىمحددةفنيةعدةصما،العالمية
يتعلقفيمااستشاريةماتبظاالستعانةطريقعنوذلك،منهابطلب
،المننمةإلىاالنضماممثل،العالميةالتجارةبمنظمةالمتصلةالحيويةبالقضايا
فيالعالميةالتجارةبمنظمةمعنيةوحداتوانشاء،الوطنيةالقوانينوصياغة
وتثمل.العموموجهعلىالدوللهذهراتالترباءوتوفر،الدولهذه

:اآلليالبنكيقدمهاالقالمساعدة
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للتجارةالعالميةالمنظمةبنشاطاتتتعلقمسانل

I-نوفمبر14-9اناوحه.للنجارهلمبألالعاللمنظمهالرابعالوزارينمرالمن
2001

الوزارينمرانمنأفوار-1

قفردرنةأميرثانيآلخليفةبنحمدالشيغالسموصاحباالفتتاحيةالجلسةترأس
واالجتماعيةوالتجاريةاالقتصاديةوالتحدياتبالرهاناتفيهاذكرهامةكلمةوألقى

أملهعنعبركمااأللفية.هذهمطلعفيرفعهاالبلدان~علىيتقينالتيوالثمانية
وإنصافا.عدالأكثرتجارينظامإلنشاءجديدةانطتالمؤتمرانيشكلأنفي

الوفودرؤساءتناولوقداللجان.إطاروفيعامةجنساتفيالمداوالتدارت
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىمشلوتدخلوقدبلدانهم.نظروجهةعنللتعبيرالكلمة

:اآلتيةاإلسطمي

بروني<0موريتانياالبنفليثر>0إنلونيسيا0السنغال0مصر0المغرب0باكستان0قطر
غريانا،0مبيقالموز0نيجيريا0البحرين0الكويت0الغابون0تركيا0ألبانيا0ماليزيا0غمبيا
البنين،0فوارديالكوت0المتحدةالعربيةاإلمارات0غينيا0أوغندة0عمان0األردن0توس

اليمن.0كرافستان0السودان

مقيه.اإلثرالمحموعهشرعمكانتثمرياأنإلىاإلشارهتجدرأخرى»جههومن
إلىحديثاالمثضمهالبلدانماسممثحدثةمهالخثاالمجلسهحلل~الكلمهعمانلتتثاووثد

للشجارة.العالميهالمنظمه

متارتالسفيراالسيدبرئاسةااالعامةإطار´االلجنةفيالمفاوضاتدارت
فقدالمتميزةالمسائلأماالوزاري.البيانحولخاصةوتركزتكونغاهونغاالمهربنسون
الرئيمرا:ااأصدقاءبرئاسةالستةالعملمجموعاتإطارفيبحثهاجرى

لسنغافورةوالصناعةالتجارةوزيريؤوهجورجالسيد.الزراعة•
اسويسفياالقتصادوزيركوشيبان،باسكالالسيد:التفيذمسائل•
فيالخارجيةللشؤونالدولةكاتبمساعدويال»فاالنزمينورلدوهيرالميد:البيئة•

ألشيلي.
جمهوريةفيوالصناعةالتجارةيرونأروين»أالكالسيد:القواعدضبطمسائل•

إفريقيا.جنوب



كندا.فيالعالميةالتجارةوزيربتيكرر»بيارالسيدالجديدة:المواضيع•
دربانأرنحتولويمىالسيد:بالتجارةالصلةذاتالفكريةالملكيةقانونمنجوانب•

المكسيك.فيللماليةالدولةكاتببوتيستاء

للتجارةالعالميةالمنظمةفيا~عضاءالدولبيناجماعهاكيكنلمعامة»بصفة
البلدانوحتىاألطراف.المتعددةالتجاريةالمفاوضاتمنجديدةجولةانملالت~ل

~كانتالناميةالبلدانوبعضالمصنعةالبلدانمنوأغلبهاالعبادة»لهذهالمساندة
(خاصةالناميةالبلدانمنكبيرمداعترضوقدالمفاوضات.فحوىحولالرأيفي
عنالبعثبضرورةمتطلينءجيدةجولةليةفيالشروععنىنموا)األقلالبلدانمنو

تخفيضاتعنالبحثفيبتهاداالعوضالقائمةاالتفاقياتبتنفيذالكفيلةوالطرقالوسائل
المنافسة.أوسثماراالملمجاالتفيجيدةوقواعدأنظمةوضعأوجيدةجمركية

فقرة45منيتألفوزاريقرارمشروع-
(رعايةاألموية~والحصولالفكريةالملكيةحقوقحولاريونقرارمشروع-

فترة.1Iمنلفيت0)العموميةالصحة
نقطة.51منويتكونلتتفينية»الجوانبحولوزاريقرارمشروع-

i´´~فنطفاال:

البعثات،وزساءمستوىعلىالمستقبليالعملبرنامجبشأنالمفاوضاتدارت
الخطف.مواضعبأهمتتعلقوهي

فهلالحقوق:هذهتطبيقمرونةبمدىالمفاوضاتهذهفياألساسيالمحوريتعلق
عندفقطستطبقأمالعموميةالصحةلرعايةالمتخذةاإلجراءاتلجميعشاملةمتكون
الوطني:الصعيدعلىصحيةأزمةحوث

إلىانناميةالبلدانعنالناشئةالنسيرموادبولوج:المستعصيةالمسائلتتعلق
مناالستفادةفيالمساواةوبعدملالغراقالمضادةالتدابيرمجالفيوبالتعسزاألسواق
الدعم.وسائل



األوروبياالتحادمنهاوخاصةالصناعيةانبلداندفعإنىأساساانمفاوضاتترمي
عنونلكانزراعيةالمنتجاتأمامأسواقهافتحإلىوكورياواليابانوسويسراوالنرويج
وتقليصالصادراتدعموسانلوكذلكالحصصوإلغاءالجمركيةالتدابيرتخفيضطريق
الداخلي.الدعم

الوزارياالجتماععنالحاصلةالنتائجيقبللنأنهعلىاألوروبياالتحادأصر
فيظهرتالتيالمسائلتوضيحإلىيرميبانبيئةخاصتوكيلعلىيتوفيأنغيرمن

فيالحنىتوخيأوالبيئةونظامالعالميةالتجارةنظامبينالعطقةمكراختكلفاتشأنها
للتجارة.العالميةالمنظمةإطار

المبادالن.فسهبلءالعموميهالمصففا~ءالمنافسهسثمار»اال~:

فيلمسنغافورة(مواضيعجديدةمواميعإدراجفيرغبتهاألوروبياالتحادأكد
حينفياألخرى.البلدانبعضرنلكفيليتوقدءالجيدةالمفاوضاتجولةجدول
لنلك.المشيدةمعارضتهاعنالناميةانالبالعبرت

التطبيق.بشأنالنقاشمستوىعلىخاصةتبرزانصبغتينالمسألةهذهتكتي
وكذلكوتوضيحهالإلغراقالمضادةبالتدابيرالمتعلقةالقواعدبإصالحاألمرويتعلق
السمك.مصائددعمفيهابماالدعمبوسائل

.باللوحةكوزاريتمرالمنفتانج2-

واألربعوناالثناناألعضاءاعولاتفقتءأيامستةزهاءدامتمكشفةمفاوضاتبعد
المفاوضاتمنجديدةجولةفتحعلىللتجارةالعالميةالمنظمةفي)142(المائةبعد

المنظمةحياةفيالتاسعةالجولةوهي»20~5ينايرفاتحغايةإلىتمتدالعالميةالتجارية
للتنمية~.الدوحة~أجدةوستدعىللتجارةالعالمية

المفاوضاتعلىباإلشرافالمكلفةالتجاريةالمفاوضاتللجنةاألولاالجتماععقد
سيرلحمنا~مةواألجهزةالهيئاتكلوشكلت.2002يناير31أقمماهأجنفي

المفاوضات.



علىفلتجارةالعالميةالمنظمةفياألعضاءاعولماقتأخرى،جهةومن
أمبحااللذانكمنظمةإلىتايبيه~والصينالشعبيةالصينجمهوريةانضمامبروتوكول

المائةبعدواألربعينللرابعةوالدولةالمائةبعدواألربعنلثةالثاالولةالتواليعلى
للتجارة.العالميةالمنظمةإلىالمنتسة

وميالتفيذءحيزكوتونو~اتفاقية~لبشأناسشاءمنرعلىاعولهذهاتفقتكما
والكراييبآسياومجموعةاألوروبياالتحادبنلتفضيليةبالتجارةالمتعلقةاالتفاقية
عشرةثمانيةحواليمنذللجانبينمنعليهاالمصامقةرغممجمدةظلتوالتيوالباسفيك
للموز.~ةللتينيةأمريكابلدانبعضقبلمنلقيتهاالتيلنمعارضةنظراشهرا،

لمتنفيذحيزنتائجهاودخولواختتامهاالمفاوضاتسيريعتبرالبيان»هذاحسب
Single(و~الحزامهزيتجزأالبزء Undertakmg.(فيالشروعيمكننلك»ومع
أمانهائية.فىمؤقتةبصفةالمفاوضاتمناألولىالفترة~المبرمةاالتفاقياتتطس

هتيالوحيدةفمياالنزاعاتحلحولاالتفاقيةمنكرةوتوضيحتحسنحولالمفاوضات
منفصلة.بصفةبهاالقياميتقين

فيالبدءصحيةللتجارةالعالميةالمنظمةفىاألعضاءلنولالجيهالبيانيعطي
البرنامجحولالتقليديةالمواضيعضمنهاومنلممسائل.منجمله~حولللمفاوضات

للقياممطحيةأيضاالجديدالبيانيعطيكماوالخعمات.الزراعةمكرأصالالمقرر
المضادةالتدابيرءالصناعيةالمنتجاتحولالتعريفاتالبيئة»حولجعيدةمماتبمغاو

أيضاالبيانينصكماالنزاعات.وحلالجهويةاالتفاقياتءالمعمكمصائددعملالغراق،
وشفافيةوالمنافسةمتثماراالومنهامنغفورة´´´´مواضيعبشأنالمستقبلمفاوضاتعلى

البلدانقبلمنحادةمعارضةالمسائلهز»لقيةوقدالتجارة.وتسهيلالعموميةالصفقات
النامية.

أسبرع0فبعدالشائكة.المسائلرأسعلىمنتظر»هوكماالزراعيالملفكانلقد
الخاصالتوكيليتضحنأنالنهايةفياألوروبياالتحادقبلالشاقةالمفاوضاتمنكامل

إنناءهاعلىالعملانتظارفيللصادراتالدعمأشكالكلآتقليصمبدأبالمفاوضات
النقاطبقيةتتضمنكمااا.المفاوضاتفتادجعنالنظر)ابقطععبارةإضافةمعتدريجيا(ا



وكذلك~اق~الولوجفيالجوهرية~التحسيناتراعيالنالتوكيلفيالرئيسية
المبادالت~.تحريفإلىالمؤميةالداخليالدعموسائلفيالجوهرية~التخفيضات

المطالبإحدىتحقيقعلىآلوحةلمؤتمرالطحقةالمفاوضات~العملويمكن
).DevelopmentBox(االلتنميةصندوقإحداثفيوالمتمثلةالناميةللبلدانالرئيسية
الجزءاستشكلالناميةللبلدانبالنسةوالمتميزةالخاصة)المعاملةأنإلىالبيانويشير
الحقيقيةالتنمويةالحاجياتاعتبارعلىحرصاونلكألممفاوضاتعناصركلمنيتجزأ
آلياتوضعوسيتم).13(الفقرةالريفية´وللتنميةالغذائياألمنفيهابماالبلدانلهذه

وهو.2073مارس31يتعدىالأجلفيوالمتميزةالخاصةالمعاملةبشأناالنتزاعات
للدعموسائلعلىالنزاعاتحلمقتضيات~تسريالالتيالهيلةانقضاءأجل

~~)~

:مخدمان

؟النسماتبشأن2000ينايرفيانطلقتالتيالمفاوضاتستستمر-
المتعلقةاألوليةطلباتهم2002يوتيو30يتعدىالأجل~المشاركونيقدم-

الولىبقيةقبلمنتحريرهاالمرغوبمنالتيالقطاعات(المتميزةبااللتزلمات
؟2003مارس31يتعدىالأجلفيأوليةعروضاسيعمونكمااأل~ء).

الخمات.بشأنالمفاوضاتفيللتمويالبعداعتبار-

وكننكالجمركيةالتدابيرإلغاءالحالاقتضىوإذا,تقليصإلىانمفاوضاتتهدف
tariff(التدابير«»دورة Peaks(الجمركيةوالحواجزالترمجيةالجمركيةوالتدابير
النامية.للبلدانبالنسةحيويةأهميةتصيرهايشكلالتيالموادمنهاخاصه

المفاوضاتفيالشروععلىلئتجارةائعالميةائمنظمةفياألعضاءالدولأجمعت
قواعدبينا~)i(نتائجهاا:عنالنظروبقطعتأخيرابونالبيئيةالمسائلبشأن

المتعدةاالتفاقياتفيالواردةالتجاريةالمقتضياتوبعضللتجارةالعالميةالمنظمة
فيالمختصةاألجهزةمختلفبينالمعلوماتتبا~إجراءاتالبيئة.(أأ)حولاألطراف
البيئةحولاألطرافالمتعددةاالتفاقياتأماناتوبينجهةمنللتجارةالعالميةالمنظمة

تقليص.(أأأ)مطحظصفةإسنادمعاييردراسةوكذلكبانتظام.ومتابعتهاأخرىجهةمن
البيئية.والخدماتالموادبشأنالجمركيةوغيرالجمركيةالحواجزإلغاءأو



مواصلةوالبيئةالتجارةلجنةمنالوزاريالمؤتمرطلبأخرى<جهةومن
إلىتوصياتوتقديمالحاليالعملبرنامجفيالواردةالنقاطبجميعالمتعلقةاألشغال
مفاوضات.فيالشروعمطحيةنلكفيبماالوزاريللمؤتمرمسةالخاالدورة

سنفا´»:ا´

انطلقالذيللتجارةالعالميةالمنظمةإطارفيالجاريالدراسيالمسلسلسيستمر
شفافيةالمنافسة»قواعداالستثمارىحول1996سنةبسنغافورةالوزاريالمؤتمرمنذ

سنةالخامسزاريالقالمؤتمرانعقادغايةإلىالمبادالتتسهيلالعمومية»انصفقات
2003.

الوزاريالمؤتمربعدمباشرةالمفاوضاتفيالشروععلىاألعضاءالدولاتفقت
المفاوضات.آلياتحول´´با~األخيرهذايتخذهقرارعنىبناءالخامى

نظاما´وتحسينتوضيح´´إلىترميمفاوضاتإجراءعلىالختاميالبيانينص
معغراتنكالمضادةالتدابيروخاصةالتعويضيةوالتدابيرالدعموسائلشأنفيالعمل

لهذهاألداءا´فعاليةعلىوكذلكاألساسيةوالمبادئالمقاهيمعلىالحفاظعلىالحرص
فيالشروععلىللتجارةالعالميةالمنظمةفياألعضاءالدولعملتكمااالتفاقيات.
المنظمةإطارفيالقائمةواإلجراءاتالعملأنظمةتحمين«توضيحإلىترميمفاوضات
الجهوية.التجاريةاالتفاقياتعلىتسريالتيللتجارةالعالمية

ااامالتتصةمثمات

.نذكرأنيجدرالتنميةإلىصراحةتشيرالتيالمقتضياتبينمن

فرعيةفئةإحداث(بدونالصغيرةاالقتصادياتإدماجبشأنعملبرنامجإحداث
التعاونلنشاطاتإطاروضعإ»للتجارةالعالميةالمنظمةفياألعضاءللدولجديدة
عملبرنامجوإعداد)41إلى38(الفقراتللتجارةالعالميةالمنظمةضمنالفني
نموا.األقلالبلدانعلىالمشرفةالفرعيةاللجنةقبلمننموااألقلالبلدانحول

ونقلوالماليةبالمديونيةالمتعلقةالمسائلبحثيتوليانجديدينعملفريقيإحداث
سنةالمقبلالوزاريالمؤتمرخلثلأشغالهمانتائجبتقديمويكلفانالتكنولوحيا
2003.

2001دوجمبرشهرفيعليهالمصادقةالعامالمجلمريتولىعملمخططإحداث
على4(الفقرةوتنصالفنية.والمساعدةاالمناسبالتمويلضمان11إلىويرمي



هز»التزاموعلىاألعضاءالدولقبلمنالفنيةالمساعدةستشملهاالتيالمجاالت
النامية.البلدانقواتبتدعيماألخيرة

دخولتحقيقعلىبالعملفنتجارةالعالميةالمنظمةفياألعضاءالدولتتعهد
الجمركيةالرسوممنمعفاقاألسواقإلىنموااألقلالبلدانعنالصادرةالبضائع
الحصص.لنظامخاضعةتكونأنوبدون

بهتقامتالذي´´االقتراحإلى44الفقرةتشيرءوالمتميزةالخاصةالمعاملةعنأما
الخاصةالمعاملةحولإطاريةاتفاقيةشأنفيبالتفاوضوالمتعلقالناميةالبلدان

كلحثإعادةعلىالوزراءاتفقوقدعمل.منهجيةتحديدبدونوالمتميزة
حتىبدقةوضبطهاتدعيمهاقصدوالمتميزةالخاصةبالمعاملةالمتعلقةالمقتضيات

عملية.تصبح

بالشروعالدوحةبيانبمقتضىللتجارةالعالميةالمنظمةفياألعضاءالدولكتزم
منفصلقرارفيااللتزامهذاإلىاإلشارةور~كماالتنفيذ.إشكاليةحولمفاوضاتفي
إخفاقمنذالناميةالبلدانعملتوقد'~'.بإشكاليةالمتعلقةواالهعامات~المسائلحول
االختالالتمنهاخاصةالمسائلهز»لبحثالصناعيةالبلدانجلبعلىسياكيمؤتمر
مراكش.اتفاقياتعنالناجعة

النسيجميدانفىمبتفيدتياإلىالوصولمنالناميةالبلدانتمكنممعنوبالرغم
ألسبابالمفروضةبالقيوديتعلقمافيخاصةالنتائجببعضآلوحةمنخرجتفقد

اندعم~وبوسائرانمفرعاتبميزانتتعنتى

المساعدةبشأننموااألقلالبلدانعنالمادةالمقترحاتبعضالقرارتضمنوقد
يخصمافيوكنلكالتجاريالتوسعتعوقالتيالفنيةالحواجزمجالفيوالماليةالفنية
ءهاإيكتمالتياألهميةبنفمرالمقترحاتهذهقوبلتوقدالنباتية.والصحةالصحةمعايير
بالتجارة.الصلةذاتاالستثماراتبشأنباالتفاقيةالمتعلقةاالنتقاليةالفتراتتصيدإلى

فيإرادتهاعلىأخرىمرةللتجارةالعالميةالمنننمةفياألعضاءالدولأكدث
بالتجارة.انصلةذاتالفكريةالملكيةحقوقمنبجوانبالمتعلقةباالتفاقيةالعمل
هذهعلىالنيونةمنالمزيدإلضفاءاألعضاءالدولاستعدادعلىالبيانيؤكدكما

لمنيةممقصياتوتنصلمدعو.وسانلمنالحدبثمانطتزمات0مناإلعناءمجلفىلمناميةلنالبلداعليةحولومطحدهرلومولدتيمر0د
متتاليةمنرتمحةلمدةموالو1000منلذيدلفر«الخاملموطنىلناتريسجلJ!البصةعناءهت60مذ»مونتضسمطر

\رم



الضروريةالتدابيراتخاذمننمواهلاألاوالبلدانالناميةالبلدانتتمكنحتىاالتفاقية
األدوية.إلىالولوجوتيسيرالعموميةالصحةمشاكللحل

بمنحالعموميةالصحةلحمايةالحكوماتأهليةعلىأخرىمرةالبيانيؤكد
انتشارحالةفيحيويةأهميةوتكتسيالجنورشاملةأدويةإلنتاجإلزاميةتراخيص
المستنقعات.حمىأوالصدريةاألمراضأوالسيدافيروسمملاألوبئة

فيوالتنميةالبحوثودورالدولياالختراعبراءاتنظامتحفظبونالبيانيحترو
المنظمةفياألعضاءالولىبعضوتوجدالمفعول.فائقةجيدةأدويةاكتشاف
الصحيةالحاالتتجابهحتىيةاأللهذهإلىالحاجةأممىفيللتجارةالعالمية
فعالية.بكلالصعبة

عليهاتنصالتيبالبراءاتالمتعلقةوااللتزاماتالحقوقأهميةمنالبيانيتلصال
يؤكدفهوبالتجارة.الصلةذاتالفكريةكملكيةحقوقمنجوانبحولاالتفاقية
للتجارةالعالميةالمنظمةفياألعضاءللدولقصدعنالعملمجالإفساحعلىفقط
عنالناتجةالعموميةالصحةمشاكللحلالضروريةالتدابيراتخاذتمتطينحتى
أنبونالمستنقعاتوحمىانصمريةواألمراضالميدافيروسملاألوبئةانتشار
نزاعات.ذلكعنينشأ

حلولابجادعلىالعملفيباالستمراراألعضاءالدولقبلمنالتزامالبيانتضمن
إألدوية.صنعفيالمحدودةالقدراتذاتنموااألقلالبلدانتواجهالتيللمشاكل

األقلالبلدانلكلالمخولةاالنتقاليةالفترةتمديدعلىاألعضاءالدولأجمعتوقد
الصيلية.المواداختراعبراءاتبشأنبالتزاماتهاتفيحتىسنوات10لمدةنموا

:اإل~تمرالمنمنظمةفياأل~ءالدولبينراتالمشال3-

الدولبيناستشاريااجتماعا200آنوفمبر8يومللتنميةاإلسثميالبنكأقام
جمهوريةسفيرةأيالوكلودأبساالعيدةترأستهمياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
والماليةاالقتصادوزيركمالحسينيوسزاسيدمعاليوبحضور~السنغال
للتنميةاإلسلثميالبنكوئيمىعليمحمدأحمدوالدكتورقطردولةفيوالتجارة

(حوالياإلسثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول:االجتماعهذافيشارك
الخليجي.التعاونلمجلمرالعامةواألمانةالتجارةلتنميةاإلسثميوالمركزدولة)30

تناولتهاوثائقمشارينثلثتةمناقشةخاصةبصفةاألعمالجدولوتضمن
كلود´أبصاالسيدةقدمتهماوزاريقرارومشروعياريالرنالبيان.وهيالمفاوضات

بجنيف.السنغالجمهوريةسفيرةأيالو

الوثائقمنبلدانهمنظروجهةلشرحالبلدانمنالعديدمشلوالكلمةتناولوقد
المقدمة.الثلثثة



التنسيقبتفعيلالكفيلةوالطرقالوسائلببحثالمشاركونقاماالحتماح»نهايةوقبل
آليةبإحداثوذلكاإل~المؤتمرمنننمةفياألعضاءالدولوفودمخكفمواقفمبي

الكوسيك.إلىتقديمهاسيقعللتشاور

الباكستانسفيربرئاسةا´~شيراتونبفندق2001نوفمبر12يومقصيراجتماعأقيمكما
المفاوضات.تطوراستعراضحثلهتمأكرممنيرالميدبجنيف

الناميةالبلدانومواقفاإلسطيالمؤتمرمنظمةبلدانمواقفبينتشابهسجلوقد
شموليةوبمبدأالمفاوضاتفيالتمويالجانباالعتباربعينباألخذجميعهاتطالبالتي

شفافيةعلىالحرصمعوالتوازناإلنصافمبدأتراعينتائجإلىوالوصولالمفاوضات
للتجارة.العالميةالمنظمةأشغال

التياإلسطيالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبعضتعتبرأخرى»جهةومن
الدخولتكلفةأنللتجارةالعالميةالمنظمةإلىاالنضمامقصدمفاوضاتحالياتجري
ننبالواالجتماعياالقتصاديالوضعاالعتباربعيناألخذيحروأنهجداعاليةأصبحت
للتجارة.العالميةالمنظمةإلىاالنضمامشروطفيالمرونةبعضوإدخالالمعني

حزمبكلمواقفهاعناإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولدافعتوقد
منالصناعيةالبلدانومنناحيةمنالناميةالبلدانمنالمفاوضينبينالوسيطدورولعبت
أخرى.ناحية



فياألعضاءللدولاإلجماليالعددبلغ0تايبيهوصينالشعبيةالصيندخولبعد
مندولة38بينهامن02~.1نوفمبر12غايةإلى~لة144للتجارةالعالميةالمنظمة
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

المنظمةإاالنضمابصددالمؤتمر~اإلسلثمىمنظمة.األعضاءالدول-
للتجارةالعالمية

إلىللثنضمامالمرشحةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعددبلغ
هذهتر~.وليبياسوريامنكلتقديمبعددولعشرةللتجارةالعالميةالمنظمة
لييباءءلبنانءكرفستانبيدجان»أذرءالسعوديةالعربيةالجزائر».هيالعشرةالبلدان
اليمن.سوريا»السودان»بخستان»أوز

المرشحةللبلدانبالنسبةصعبةأصبحتاالنضمامشروطأنحظنكأنويجدر
فعكالجديدالمرشحالباليتقياالمرشح.للبلداالقتصاديالوزنعنالنظربغضالجديدة

للتجارةالعالميةالمنظمةفيا~عضاءالدولتلزمالتيتلكمنإجحافاأكثربإلترامات
المعاملةأنكماللتجارة).العالميةللمنظمةاإلضافيةااللتزاماتعليهيطلقما(وهي
للتجارة.العالميةللمنظمةانضمامهاعندالناميةانللبالتمنحالوالمتميزةالخاصة

بالفتراتللتجارةالعالميةللمنظمةتنضمالتيالبلدان»آليةبصفةأيضاتمتفيأوال
بقطعوذلكءXIIالفصلبمقتضىأصكاألعضاءالبلدانعادةبهاتتمتعالتياالنتقالية
االنتقاليةالفتراتبعضرمنحتملقد!لبلدان.لهذهاالقتصاديةالتنميةمستوىعنالنظر
بالتنفيذيتعلقتفصيليزمنيجدولتقديمبعدوذلكقصيرةولمدةمعينةقطاعاتضمن

ءالمناسبةالقوانين(إصدارللتجارةالعالميةالمنظمةبقواعدااللتزامحولوضمانات
القطاعات.بقيةفيالخ..)التنفيذ،عمليةعلىالقائمينالموظفينتدريب

فضماملكالمرشحةانللبالمناسبةانتقاليةفتراتمنحفكرةعنالدفاعيجدرولهذا،
مستوىمعاألسواقإلىالدخولشروطءمتتكأنيجبكماللتجارة.العالميةللمنظمة
للبنضمامالمرشحةالبلدانمنيشترطالأنيجبكماالمرشح.للبلداالقتصاديةالتنمية
واالتفاقيةالعموميةالصفقاتحولاالتفاقيةممراألطرافالممتعددةباالتفاقياتتقبلأن

نموااألقكالبلدانالنضمامالمتبعةاإلجراءاتتبسيطيجبكماالمدني.للطيرانحول
بتطبيقها.واإلسراع



ديةلمسركوبية.1

للمنظمةالسعومةالعربيةانضمامإلىالراميةاألطرافالمتعددةالمفاوضاتابتدأت
إلىالدخولحولالثائيةالمفاوضاتقليلةمدةبعدتلتهايا»996مايفيللتجارةالعالمية
األسواق.

العالميةللمنظمةالسعوديةالعربيةانضمامحولالعملفرمقحققكندا»رئاسةتحت
خانياالمفاوضاتالبلد.وتدورلهذاالخارجيةالتجارةنظامدراسةفيكبيراتقدماللتجارة
ءالنباتيةوالصحةالصحيةالمعاييراإلرسال،قبلالتفقدءالزراعةاآلتية:المواضيعحول

TR1P'S«االنضمام.بروتوكولتحريرعنىانعملفريقركزوقدوالخدمات

أهممعثنائيةاتفاقيةعشرةإحدىعلىاآلنحدإلىالسعوديةالعربيةوقعت
التجاريين.كائهاشر

الجزاني.2

(995سنةرسمياالجزائرقمت(،987سنةمنذمثحظبصفةحضورهابعد
الخطوةيشكلماوهوالخارجية.تجارتهانظامحولللتجارةالعالميةللمنظمةمنكرة
للمنظمة.االنضمامإجراءاتفيا~ولى

فياألعضاءالدولبعضقبلمناألسئلةمنسلسلةالتاريخهذامنذانجزائرتلقت
وسويسرااألوروبيواالتحاداألمريكيةالمتحدةالوالياتومنهاللتجارة»العالميةالمنظمة
العملفريقعقدأألولىىاألجوبةللتجارةالعالميةالمنظمةتلقيبعدوأستراليا.واليابان
بجنيف.(998أبريلشهرفيالجزائرانضمامحولاألولاجتماعه

بقطاعاتتتعلقمشائيةمفاوضاتفي2002ومارسفبرايرفيالجزائردخلتوقد
والخدمات.والصناعةالزراعة

جانأزربيه.3

قامتقدJ.(997يوليوز16فيبيدجانأزر~محولالعملفريقتكوينتم
علىاألجوبةقامتكما1999أبرينفيانخارجيةتجارتهانظامحولتقريراوبيدجانأن

ينعقدلمالتاريغ»هذاولمغاية.2000ليونيوفيالتقريرهذاحولاألسئلةمنمجموعة
الخبراء.لفريقاألولاالجتماع

خستانكز.4

ابتدأتوقد(.996فبراير6فيكزنستانا~محولالعملفريقتكوينتم
(997أكتوبرفيوالخدماتالسلعمجاليفياألسواقإلىللدخولالثنائيةالمفاوضات

رر.



التيالمواضيعوتتعلقالقائمة.والخدماتاسلعحولجديدعرضإطارفيوتواصلت
الجمركية)ءاالتفاقات(وكذلكالجمركيالنظامالزراعة»:التاليةبالميادينبحثهاتم

انصحيةواألنماطالمعاييرللصناعة،دعموسائلاالستيراد»رخصاألسعار»عثىالرقابة
القضائيالنظامبشفافيةالمتعلقاإلصالحءللتجارةالفنيةالحواجزءالنباتيةوالصحة

العملفريقعقد.TRlPSبالتجارةالمتعلقةالفكريةالملكيةوحقوقالخدماتوالتشريعي،
.2001يوليوزشهرفياألخيراحتماعه

كماالعملفريقمعاجتماعات4مستانكزعقدت2001نوفمبرشهرغايةوإلى
التجاريينالشركاءأ~معالثنائيةالمفاوضاتمنسلسلةفيشرعة

يوليوزفيالمنعقداألخيراالجتماعخلإليهاالتوصلتمالتيالنتائجأهمومن
والخدماتالبضائعدخولشروطحولالثنائيةالمفاوضاتتكثيفضرورةهو2001
كرفستان.سوقإلى

لبنان.5

تقريرنثمرتموقد(.999أبريل14فيلبنانانضامحولالعملفريقتكوينتم
األشهرخطراألولاالجتماعومينعقد.2001يونيوفيالخارجيةتجارتهنظامحول
.2002لسنةاألولىالستة

ديسمبى21يوملتجارةالعالميةلمنظمةللنضمدمرسميفلببإيداعليبياقامت
0012)Doe.WTO/ACCl2ll(

السودان.7

تقديمتمكما1994أكتوبر25يومالسودانانضمامحولالعملفريقتكوينتم
علىأجوبةقامتكما(.999ينايرفيالسودانيةالخارجيةالتجارةنظامحولتقرير
طرحيتمأنالمنتظرمنء2000نوفمبرشهرفيالشأنهذافيطرحتالتياألسئلة
الفريق.لهذاابتماعأييسجللمءاآلنولحداألسئلة.منثانيةمجموعة



نادجكسنان.8

للتجارةالعالميةللمنظمةالعامالعيرإلىرسمياطلباتادجكستانحكومةقامت
يوليوز18فيالعملفريقتكوهنوتم2001مأي29يومXIIللفصلوفقالنضمام
العمومى.المجلمراجتماع~2001

اجتماعأييتمولمالخارجيةتجارتهنظامحولمنكرةتادجكستانيقدملمءاآلنلحد
الممل.لفريق

بخستلزأون.9

يومللتجارةالعالميةالمنظمةإلىبخستانأوزانضمامحولالعملفرمقتكوينتم
فىالخارجيةتجارتهانظامحولتقريرالوزبنستانحكومةوقلمت(.994دوجمبر21

وعالقسوتم.(999أكتوبرفياألسئلةبعضشأنفيأجوبةقمتكما1998شوتمبر
األسواق.للىاهخولحولمشائيةمفاوضاتفي

.2002لسنةاألولىالستةاألشهر~األولاجتماعهللعملفرقيعقدقد

30يومللتجارةلمعالميةللمنظمةالعامهمسرلحرسوريالمضامطلبإبالغتو
.200[أكتوبر

ا(.ايت

وبامر2000أبريل14فىللتجارةلعانميةللمنظمة~مبلحمنيةلححكومةهمت
لمحكومةومازالت2000موليون17يوملهشل_افى~فرمقبكعسزلمعمومىلمجس
لمفريقاجتماعأييسجلولمالخارجية.للتجارةليمنىمظامحوللحمنكرةإمدادبصدليمنية
لمعمل



OIClCOMCEC-FC/18-02/REP_')(ءمرق

التجاريةالمفاوضاتلجنةإلىشأنهافىتقريرتقيمويتملنتجارةالعالميةللمنظة
شأنها.فيالمناسببالعملللقيام2002منةنهايةفي

االجتماعات

حلحولالتفاهمبمنكرةالمتعلقةللمفاوضات
النزاعات
اإلشاراتتسجيلنظامحولللمفاوضات
الجغرافية
المفاوضاتلسيرمرحليبحث

2003~ى

موحدالتزلمبصفةأجلكآخر2005يناير1للمفاوضاتلبقيةبالنسبةلمفترضةاآلجال

لمبخنل-الوزلريللمؤتمرلعاهبهغبرهورهللننانجوتفبذ~لفألحوللفى
بعدبحد

.فمفاوضاتألجهزةبالنسبةمزءجةرئاسةعلىالتجاريةالمفاوضاتلجنةتتص
السزاو~ئاسةهذه~لىوسيتالخلسة،للورلتورنسلحعاميةلتللمورونيمر

المؤتمرغايةللىفخاصةللورلتبالنسبةالرئاسةتتمددوسوفبجنيفالمعتمون
ففترة.هذهتميدنلكبمديمكنحيثء2~~3خريففيسينعقدللذيمخاسرموزاري

2002فبرايرا5يومللتجارةالعالميةالمنظمةفىاألعضاءلفاألطرعيفتوقد
:يلىكماالمفاوضاتأجهزةمختلسرؤساء

لحورقشيلي)؟(يأرالليخنروالسفير:ا~~ا~ورة:الحلماتتجارةمجلس•
(إيرلندة).وايلنماريألسفيرالعامة<

لمويسفير.لطسواقالزراعيةغيرالمنتجاتمخولحولكمفاوضاتفرمق•
ار(سويسرارجير
)للجيدةز~ة(كروسوجونتيموتيللسفير0القواعدحولللمفاوضاتفرمق•
امورةلم؟(الغابونبيكيلندةيوالسفير0ا~~االودة0والبيئةطتجارةلجنة•

(تركيالم.داميرالبأوكوزكسفير:العا~



~أويالسني:الناهةالدورة-بالتجارةالمرتبطةالفكريةالملكيةحقوقمجلمى•
موتوبيريزاإدوارهالسفير:العاديةالدورةانجنوبية)ء(كوريا"تشونغيونغ

(المكسيك).
العاديةالورقاا(المجر)»باسايبترالسفير:العاديةالدورة-النزاعاتحلجهاز•
أورا~اي).لمكاستييديلبريزوصكرابيترالسفير:
الدورة,كوزلم(هونغبنصونهيرستيوارتالسفير.الخاصةالدورة-الزراعة•

مصر).لمفرحاتمجديالسفير:العادية
ءلميكالجما(سميثوانسفوردالسفير:الخاصةالدورة-والتنميةالتجارةلجنة•

يثر).انبنغاللمعليتوفيقالسفير:انعاديةاندورة

15يومللتجارةالعالميةالمنظمةفياألعضاءاألطرافعيفتأخرى،جهةومن
امانيامسوبر"السيدالعامللمجلىكرئيمرالم(كندمارشيسرجيىالعميد2002فبراير
:اآلتيةائعملفرقرؤساءوكنلكاسلعلمجلمرالعاديةللدوراتكرئيمر(ماليزيا)

واالستثملةمتجلحوللمصرمجموعه

همننةوسيمهةلمتجلحولفعملمجموعه

البرازيل)لكورباسبكساسديفلببلوبس

نمما)(فىجنىفرسر(

ربكا/لحوسنامونوبوصلوررونالدهصرمبهطنفكضفطبألحولالصرمجموعأل

ميما)كولوكومبزخومسنومفوهبىوهمطبألهملبونبألحوللمعملمجموعأل
اهكنولوبيهوناللتجارةحوللمصرمجموعأ

(لميزالمدا)جولنصوالكورصتيفان

ستشاركاإلسطيالمؤتمرمنظمةفياأل~ءلحولJوا~انىفخربكلفطحظ
لممعمساإل~ا~لسفراءمنكحيدوسيترلىلحمقبلة.المفاوضاتفيفعالةبصفة
:بالسفراءخاصةبصفةاألمرويتعلقالمفاوضاتأجهزةبعضرئاسةبجنيف

:السئن.لمجلمرلمئعا~لئوواتوئيمىماليزيا)(وامانيامسوبرانمنير•
الزراعة.؟للجنةالعاديةالدوراتوئيمى)مصر(فرحات:مجديالمنير•
أوكوزديميرالبوالسفيرالخاصةالدورةوئيمر)الغابون(بيكايلندييوالسفير•

؟والبيئةالتجارةللجنة(لعاديةالوواترئيى(تركيا)
والبيئة.التجارةللجنةالعاديةالدوراتوئيمر)البنغطيثر(عليتوفيقالسفير•

تمعفوفمنمبية/3



_OICICOMCEC-FCllS-02IREP(هرق («t

)Single Undertaking(مناألولىالمرحلةخطدالمبرمةاالتفاقاتأنا~وتجر
نهائية.بمنعةوإمامؤقةبصفةإماتنفيذهايمكنالمفاوضات

وسيتولىالدوحة.أجندةفيالواردةالمواضيعكلالمفاوضاتمسلسلويتضمن
نتائجفيالحاصلللتعمبحث2003سنةبالمكسيكسيعقدالذيللخامسالوزاريالمؤتمر
تقس.أقصىعلى2005ينايرفاتحفىاختتامهايتوقعلملتيالمفاوضاتهذه

منكرة•وتوضيحتحسين•حولالمفاوضاتسوىمستقلةبصفةتقاملنوسوف
اإلشارلتلتسجيلاألطرافالمتمدالنظامحولوالمفاوضاتالنزاعاتحلحولهرالتفا

أجل.كآخر2003مايفيستنتهيالتيالموادلبعضللجغرافية

فقرارمخلذمسلسل

تأكيداتطىاإلسطميفمؤتمرمنظمةبلدانضمنهاومنلحناميةهبلدلمزحصفت
بنمن-الءتحسزوسيقعممفاوضت»فيرئيسياهورااأل~ءللولىممكريلعببأن

للتجاره~فعالميةكمنظمةفىمنماءاأللحولممكي

صاهرةلخماتاعترنتيجةهمغاوضاتمميرحوللحعليملتبعضضبطتموفعال»
:نجدلحعليمات~هبنومنمنامية.هولعن

لشرنقتحتمتجاريةضاتهمفةلجنةوضعتملحعلم.~علياةهسيه•
أجهزةبتيةوالتجاريةهمغالضاتلجنةJبىأإل~دة~~األلحى.همجلسر

:يةموفىفيأتيشكطذالكمفاوضات
أنفمفاوضاتمجموعاترؤساءطىيجب.للمنلورةطىفرؤمماهقرة~•

بيه»مترملتمي0اإلجماع~لعرضاتتضمنفرقلبةلجهزةكىتقارمىسموا
قئمةلحمو~لمخكفمرضايتضصJمتريعطىيببنلك»تخرعالةوفي
:هجلمثيرالتيالمسائلحول
البلدانتتمكنحتىللمفاوضاتألجهزةولحدJفيلمجتماعمنأكثرتيمكنال•

؟االجتماعاتأغلبمتلقةمنمنوبمنأكثرتفوضاللحى
للتجارةللعالميةللمنظمةهثطةباللفلتجلسةكلمناالنتهاءفورتتريرإ_اديتم•
مونود.مخكفعلىتوزيعهيقع

»شوكبمد»عنسةوميامتالمشار0خافتلجملمثيرلتىفموهيوحولضتهفةفىوعهشرمهميكليديعتمه>زيفدعما
ألضاء.0الحولكالصلوالمتكام0علىقرتهحولتحوم

l•م



VI-الدوحةتمرمنبطالتجارةلتنميةاإلسميالمركزبهاسيقومالتياألكهر

المنظمةإطارفيالدائرةاألطرافالمتعددةالتجاريةالمفاوضاتخصوصفي
بينللتسيقمجهوداتهبذلفيالتجارةلتنميةاإلسصرالمركزسيستمرللتجارةالعالمية
بجنيف.المقبلةالمفاوضات~اإلسطيالمؤتمرمنظمةبلدان

الدولمنهاخاصةاألعضاءللدولالضروريةالفنيةالمساعدةالمركزوسيؤمن
المفاوضات.فيالزهينوالخبرةبالدعمبمدهاوذنكنموااألقل

ندواتعدةتنظيمالتجارةلتنميةاإلسطيالمركزيعتزمأخرى»جهةومن
تأثيراتهاومعرفةالمفاوضاترهاناتلتقييماإلسطيالمؤتمرمنظمةبلدانبينولقاءات
بنشاطاتالمركزسيقومكمااألعضاءالدولواقتصادياتالتجاريةالسياساتعلى

المبادالتوتمهيلالمنافسةملالمفاوضاتحولهاتدورجديدةبمواضيعللتعريف
الخ..اإللكترونيةوالتجارة

القطاعوكذلكالمعنيةالحكوميةنرالدواممكرالمفاوضاتهذهفيسيشارك
اإلملثمي.الموتميمنظمةفياألعضاءالولىفيالخاص









للكوممبكعثرههئامنألفدورهأملجدولمئمروع

)6002االولتتعربناكنوبوا'I'5~22ءاسطنبوللم

االفتتاحيةالجلسةا~
األعمالجولاعتماد)-
مرجعيةتقاريره3

اإلسالصالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنمرجعىثعرير-31-
منمقدماالسطمي،الموتميمنظمةبلدانالىخاصةإشارةمعالعالميةا~لتصاليةالتطورات-2-3
.نترهمركز
أنقرههركنمنمتسمالعالمى،المالىالنظامفىاالصالحاتدعم-3ه3

الكوسيكتنميقمكتبمنمقلمءالمتابعةلجنةثعرير-4-3
العمل:خطةتنفيذاستعراض-5~3

اإلسص.المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنشريرأ)
الكوسيك.تنسيقمكتبمنتقريرب)

مقدماالسطمي،المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانفىالمقاصةوغرفللبورصاتاتحادإنشاء-6ه3
للتنميةاإلسصوالبنكءالتجارةلتنميةاالسمروالمركزانقره»مركزمن

t-لبلدانالبيئيةالتجارةتوسيعحولالتجارةلتنميةاالسمروالمركزللتنميةممصراالالبنكمنثعريران
االسمرالمؤتمرمنظمة

حول:التجارةلتنميةاإلسطمىالمركزثعرير5-
ائتاسعاالسمرائتجاريائممرض-ا5-
اإلسطميةللبلدانالتجاريالمعرضنظاممشروع-)5-

العالميةالتجارةمنظمةبنشاطاتالعمةذاتالمسائل6-

القطاعلممطىالتاسعلطجتماعالتحضيريةاألعمالحولوالصناعةللتجارةاالمطميةالنوفةمنثعرير7-
االسطمىلمموتمىمنظمةبلدانفىلمخاص

االسطمىالبنكودوراأل~ءالبلدانفىالخاصالقطاع~اسثماراتموضوعحولالنظروجهاتتباهل8-
للتنمية

'I-االسطميةالبلدانلبعضا~هتصاليةبالمساعدةالمتعلقةالمسائل

اللورةلجنةثمرييه10

للكوسيكعشرةالتاسعةالدورةانعقادموعدتعسز,-ا

اعمالمنيستجدماه12

للكوسيكعشرةالثامنةالورققراراتاعتماد13-

الختاميةالجلسة14-





فرظولىالسمحنهكتورلسعالةالختلميطبيلن

مصرشنطجتماعطختيةلحجلسةونيس

لحوهميةمحقلحمنبثقةهتلبعةلنجنة

120>.,.أينوملولم1امطنبول»لم





~بالنركبهاألعمل:

أونحوإزميرلي.كينالدكتورةلسعةالختامىلميبلن

عشرالثنلطجتماعلمختاميةالجلسةونيس

الكوسيكمحنرفمنبثقةالمتلبعةللجنة

12002أيارمايو/11ء(اسطنبول

الموقرونالمندوبون
المساعدالعاماألمنسعا«ة

الكرامالضيوف

لجنةاجتماعاتسلسلةفيآخراجتماعبهتكللالذيللنجاحارتياحىعنباإلعرابكلمتىاستهلأنأو«
الكوسيك.إطارفىالعاملالهامالمحفلنلكءالمتابعة

بينفيماوالتجاريا~هتصاديبالتعاونالمتعلقةالهامةالقضاياحولاالجتماعهذاأمشاءاآلراءتبأملناولقد
الشقيقة.بلداننا

ومناإلسلثمي.المؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذسياقفىإنجازهاتمقدالملموسةالتطوراتمنسلسلةان
منعليهأدخلتموهوماءالكوسيكتنسيقمكتبأعدهالذيللمشروعاألساسيةالبياناتنموذجمشروعذلك

ذلك»عنوفضالالكوسيك.إلىتقديمهيتسنىحتىءالقيمةمساهماتكم~منسليدةوإضافاتتحسينات
الغرفةقامتكماءاإلسميةالتجاريةالمعارضنظاممشروعوضعمنالبيضاءالدارمركزانتهىفقد

الصالرةالقراراتتنفيذلمتابعةءالعملأفرقةالجتماعاتاالعدادفىبالشروعوالصناعةللتجارةاالسطمية
الخاص.القاعاجتماعاتعن

والمؤسساتالعامةاألمانةمعبالتعاون-الكوسيكتنسيقبمكتبيناطأنءلمسليدةراتالترامنكانولقد
المقترحةالمشروعاتتنفيذلسرعةزمنىإطارووضعالضروريةالوسائلبحثمسئولية-للكوسيكالتابعة
إلدارةفعالةطريقةإلىالتوصلعنيسفرسرفالعملانكرأنوأعتقدالعما.خطةسياقفى

الماليةالمواردتأمينإلىءالمقترحةالمشروعاتتقييممنبدءأءممراحلجميعتغطيةمعءالمشروعات
الخبراءأفرقةتوصياتلوضعبالنسبةءالبارزةالمعالمأحدالتراعمذاويمدالمشروعات.إقامةمنواإلنتهاه

التنفيذ.موضع

الموقرونالمندوبون

الكرامالضيوف

فإنهاإلملثمى،المؤتمرمنظمةفىاألعضاءاللولبنفيماالبيئيةالتجارةلتوسيعالمبنولةالجهودسياقفى
االسطمى،الموتميلمنظمةالتابعةالمومساتكافةتعرضهاالتيوالخلماتالنرميمناالستفادةاألهميةمن

الخارجيةالتجارةبتمويلللتنميةاإلسلثميالبنكاضطالعأنوأعتقدللشية.اإلسطميالبنكرأسهاوعلى



فىاألعضاءللدولالبيئيةالتجارةتمويلإلىباإلضافةءالمنظمةاعضاءغيرمنمولمعاألعضاءللدول

بلداننا.صادراتحجمزيادةفىيسهمأنشأنهمناإلسطمىءالمؤتمرمنظمة

البنكاعتمدهالذىالمبلغارتفاعءالقريبالمستقبلفىنشهدأنفيأملىعناإلعرابأو«السياق»هذاوفي
دوالر.مليار2علىيربوماإلىموالومليار1.65منالماضي،العامفيالتجارةلتمويلءللتنميةاإلسطمي

لمنظمةاألعضاءالدولبنفيمالمبيئيةلمتجارةلتوسيعبنلتالتىالجهودأنءاالرتياحعلىيبعكلمماوإنه
إلىا997عام%01مناألعضاءلللولالخارجيةالتجارةحجمزيادةعنأسفرتقداإلسطمىءالمؤتمر

,ووور~ه>رم1

لتأييدءالجهودتتواصل-للكوسيكعشرةالسابقةالورقعنالصادرللقرارإعماأل-أنهالمعروفومن
جانبمنمساندةمعءالعالميةالتجارةمنظمةالىءسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولانضمام

اآلناصبحتقدسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياال~ءاللولمنلولة38ان.للتنميةسلثمىاالالبنك
قدءالعالميةالتجارةمنظمةالىاخرىلولثمانيانضماموانالعالمية،التجارةمنظمةفيأ~ءبالفعل
منظمةفىاألعضاءللدولبالنسبة.مغزامالهااحتماالتلمىاألرقامهذهوثسيرالتفاوض.مرحلةاآلندخل

يكفلوالذيالعالميىالتجارةنظامفيالمنشودلعادللمنهجإقرارعلىيساعدقدممااإلسلثمى،المؤتمر
األطراف.جميعمصالح

الموقرونالمنلوبون

الكرامالضيوف

العولسة.طرمقفييسيرعالمفيالعالمىااتصادفيمتزايدنفوذالجنسياتمتعددةللشركاتاصبحلقد
سشاراتاالبلفتالعالمي´´»دياالتقصا´´الوضععنأ001عامألمتحدةاألهمعنالمالللتقريروطبقا
،المباشرةاألجنبيةالرأسماليةمشماراتاال)نإلىوبالنظرلوالو.تريليوناارالمباشرةاألجنبيةلمساليةالر
هذهحجمفيحدثتالتيالزيادةمدىيتضحفانهءا-امعشرةمنذلوالومليار2<0_تقدركانت

اكبرمواردإجمالىذبناخرى،مرةالمتحدةاألممأرقامالىوعودا.اهولمةوتيرةاضطرادمعاالسثمارات
.امريكيموالوتريليون7ر1حوالىيبلغالجنسيةهتعد«ةشركة20<

ليكوناختيرالذيللتنمية´´سلثمياالالبنكوهورالخاصة´´االستثماراتموضوعاهميةاالرقامهذهوتؤكد

لجنةقامتوالذيءللكوسيكعشرةالثامنةالدورةمعبالتزامنيعقدالذياالجتماعأثناءاآلراءلتبا«لمحورا

الدعمتقدمسوفاألعضاءالبلدانانفيشكواليخالجنيبه.الخاصةاالستعداداتباستعراضالمتابعة

االجتماع.هذالنجاحالضروري

الدورةأثناءالرأيلتبا«لمجاألسيكونالذيالموضوعبشأنجديدينمقترحينهذامؤتمرناأثناءتدارسنالقد

قدالموضوعينككأناعتقا(يوفيالمستيمة´´.´´التنميةوالتنمية´´´´تمويلوهماءللكوسيكعشرةالتامبعة

منظمةإطارفيالقضاياهذهمناقشةالمهممنسيكونوأنهالعالميىاألعمالجدولعلىالمتحدةاألممأدرجته

سلثمي.االالمؤتمر



الموقرونالمذوبون
الكرامالضيوف

التىالرغبةمعقلبيكلمناتفقبأننىكدأفىأنوأودجميعأ.أحزاننامثيرفلسطينفىالمأساويةاألحداثان
الدعموتقديمليةاالقتصاالمساعداتتوفيرفىجهدااألعضاءالدولتألوبأالاجتماعنا،امشاءعنهاالبعضعبر

لفلسطين.

المؤتمرلمنظمةالعامةولمانةالوفودلجميعوثعديريشكريخالصعنأعربأن-الختامفى-واود

االجتماع.هذانجاحعلىساعلتالتىالقيمةإسهاماتهاعلىعنها،والمنبشعةلهاالتابعةولعلجهزةاالسصرء

جهودمنبذلوه.Lعلىالفوريينوالمترجمينءالمنظمةمنوننالمعالجميعالشكربخالصأثعدمأنأودكما
متفانية.

لكمأتمنىالقا«ماألولثسرينبرلمأقتوشهرفىللكوسيك،عشرةالثامنةالدورةفىبكماللقاءاملوعلى
بطكم.إلىحميدأعودأجميعأ

الكوسيك.عنالمنبتقةالمتابعةللجنةعشرالثامناالجتماعاختتاموأعلن




