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.)1رقمانمرفقفىالمشاركنقائمة(ترد

~
o-التركيةبالجمهوريةامولةوزير،آينمحمدالكتورمعالىاالجتماعافتتح.

ءالمكومسيكورئيمرلمتركيةالمجمهوريةوئيمرءمزرنجتأحمدلمرئيمرفخامةوجه-6

اال~ءللولىيتيححيثالكوسيكبهتضطلعالذيباهورنيهانوهاالجتماعالىرسالة
المشروعاتأمميةكلىايضافخامتهوشدبينها.ذيعاالتعاونتومشقسبلاستكشاففرصة

المؤتمرمنظمةعملخطةبتنفيذللتعجيكالعملضرورةمؤكدأ»الكوسكوضعتهالمتى

شتىدعمطىاأل~ءاعولفخامتهشجعالسياق»مذاوفىلها.الفعاليةوكفالةاالسطمى
المتعلقةالتطوراتإلىفخامتهوأشارلمعمل.خطةبتنفيذللتعجيلالمطروحةالمقترحات

بالجهودالصدهذافىمنوهأاالسطمى،المؤتمربمنظمةمنماءاألاهولىفىالتجارةبتحرير

المؤتمرلمنظمةالتابعةالمنيةالمؤسساتمنوغيرهللتنميةاإلسطميالبنكبينلهاالتى

بنفيماالتجاريةاألننلياتلنظاملحعاماالطاراتفاتيةجفولفخامتهرحبوقداإلسطى.
المؤتمرلمنظمةلمتلبعةوحموسسلتاأل~ءطولوحثالتنفيذ»حيزاأل~ءاهولى

بنجاح.التجاريةوضاتللمفمناألولىالجولةإلنجازجهدهاقصارىبنلعلىاإلسطمى

يكللأنفىاملهعنصربالحمشلركنجميعكىشكرهكلمتهختامفىلمرئيسفخامةوازجى
لحنجاح.المتبعةلجنةاجتصاح

).2رقمالمرفقفيسزرنجتاحمدلمرشيمىرسالةنص(يرد



v-بالجمهوريةالولةوزيرءآمينمحمدالكتوراألستاذمعالىكلمةالىاالجتماعاستمع

تطرقثمالكوسيك.بهاضطلعتالذيأنعملأمميةمؤكدأبالوفودمعاليهرحبوقد.التركية

الحثيثوالسعياالستقراراستعادةسرعةفىأملهعنمعربأالعراق»فىالوضعلمىمعطيه

تواجههماإلىمعاليهأشارثمالبلد.نلكفىواالحتماعىا~هصادياالعمارإعادةنحو

التنميةمجلفىمصاعبمناالسطىالمؤتمرمنظمةفىاال~ءالناميةالبلدان

وأكدالبلدان.لهذهالماليةالهياكلوضعفالعالمىا~قصادالنكماشنتيجة»االتتصامية

تعملأناإل~المؤتمرمنظمةلهمنيتنضىلصعوباتككعلىالتغلبأنمعاليه

تيرقالمالرأسمتحاتبسأنالحنىتوخيمعاألجنبى»المالرأسراتلسثماثسبيعطى

التكامللتعميقجهودهااال~المؤتمرمنظمةمولتتسقأنضرورةعلىممشدأاألجل،

فى<معاليهونوهبينها.هيماواالسثمارلتجارةامامالحواجزبإزالةونلكلتها»اتتصادبن

حول2<<2سبتمبر/أيلولفىاسطنبولفى~لمتىمراسيةبالحلقةالمقام»مذا
اإلسطميالمؤتمرمنظمةمولتولىانفيأملهعنمعربأ»لمخاصالقطاعلتاستثمار

اتفاتيةدخولإلىمعاليهأشاركماتوصيات.منامرأسيةلحلقةككليهخلستلمااهتمامها

أنمؤكدأالتنفيذ،حيزلمىسطيةاالالولىبننيمالتجاريةاألننلياتلنظامالعاماإلطار

المفاوضاتمناألولىللجولةالنجاحلكفالةالضروريةلمتدابيرتتخذسوفلمتركيةأنحكومة

تتسقمكتبتتراحإلىمعاليهأشارثملتركية.الحكومةتستضيفهاسوفوالتىائتجارية
لخطةللفعالالتنفيذمسرانا~هتراحهذاشأنمنأنمؤكدأالتكميليةاآلليةبشأنالكوسيك
ذاتوالمؤسساتاالسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةتتمهلماتعيرهعنمعربأ»العمل

اعولجميعالىالشكربتوجيهكلمتهمعاليهواختتمالسياق.هذافىودعماسهاماتمنالصلة

ثمينةاسهاماتمناستهلمااالسطمىلمؤتمرمنظمةعنلمنبثقةالمؤسساتوالىاال~ه

النجاح.كللطبتماعمتمنياالكوسيك»اعمالفىقمةجهودمنوبنلته
).3رقملممرفقفىآسنمحمدامكتوراألمتازمعالىكلمةنص(يرد

للشؤوناإلسطميالمؤتمرلمنظمةالمساهاالعاماألمن<ميالوفابيكاالسخرسعادةتال-8

اإلسمى،الموتميلمنظمةلحعاماألمن»يزبلتنلحواحدعبدهكتورمعالىرسالةاالتتصامية»
الجمهوريةرئيس»سزرنجتأحمدالرئيسلفخامةامشانهعنرسالتهفىأعربالذي

وجهكماالكوسيك.عملتوجيهفيمقترةتيادةمنابداهلما،الكوسيكورئيمىالتركية



لىمعاليهتطرقثملممتابعة.لجنةاجتماعستضاقهاالأنترهيةللحكومةائشكرالعاماألمين

اجتماعلتوصياتلمواجباالهتمامللبنةتعطىأنفىأمنهعنفأ~بالعملخطةتنفيذ

للكوسيك.عشرةلمسابقةلمورقاعتمتهاالتىلمعملخطةبتنفيذالتعجيلبشأنائخبراءفرق

للتوصياتتتنيذاالكوممميكتتسقمكتباتترحهاألتىالتكميليةلقيةالعاماألمنوتناول

ككلملجنةتتاقثىJفىهلهعنذ-بالخبراء<فريقاجتماععنالصا«ةالنكرسالفة
مناألولىللجولةلالعاالبنلتالتيللجهودتنيرهعنلمعاماالمينمعاليأعربثماتمة.

أعضاءالولىبننيمايةألتجلا.فضلياتلنظامالعاماإلطاراتفاتيةسياقفىالمفاوضات

االتفاتيةعلىبعدأوتصتقتوقعلمالتىاأل~ء»لمولالعاماألمنحثكنلكالمنظمة.

االقتصاديلتعاونتعزيزفىتسهمالتىمماميةاألوالنظماالتفاتيات.ß.....Jاإلطارية
معاليوفثمادممكن.وتتهربفىنلكلحىتباهرأناأل~ء»هولبننيماوالتجاري

البيئيةلحجارةتمايزلمىتهفنشاطاتمنللتنميةاإلسطمىالبنكبهيقومبماالعاماألمن
تعزيزفىلمخاصالقطاعبهيضطلعلمذيفهامبالدرنوهكمالممنظمة.أعضاءللولى

مناختوهييضرورةمؤكدأاالمطمية»اعولبينهيماتتصادياالولمتعاونالبيئيةالتجارة

ضرورةالصد،هذافىلمعام»األمنوأكدسوره.اإلضطالعطىالخاصالقطاعيساعد

تنفيذها.فيلمبدءبغيةائخبراءلخرقةاجتماعاتعنلممادةوالقراراتالتوصياتفىالنظر

ح.هنبكاملبتحتيقلطجتماعتمنياتهعنءرسالتهختامفىمعيه»وأ~ب

).4رقمالمرفقفيبلقزيزلمواحدعبدالكتورمعالىرسةنص(يرد

تحاميةاالنيجيرياوجمهوريةلمكويتهولةهنكلهولوهردووساءنلكبعد~9

واألفريقيةلحعربية~ا~طيميةالمجموعاتعننيابةاإلسصةارمرانوجمهورية

عينةفيمؤخرأوقعلمذيالهزئزلضحايافىائهمعنعننالمتخثأعربوقدواألسيوية.

ماعلىوثمعباءوحكومةرئيسأالتركية»للجمهوريةوطتقيرالشكروأزجواالتركية»بنجول
وعلىاأل~ء»الولىبننيماوالتجاريا~قصاديللتعاونمتولمصلدعممنتقمه

ءنلكبعدن»المتخثوأكداالجتماع.لهذاامحتلمتىالممتازةولمترتيباتالحارالترحيب

نيماطتعاونوتطويراأل~ءطونىبنهيماتتصادياالطتعالنتعزيزفىكمضيضرورة
وولحقية.ملموسةمشروعاتإلىلحمشادأبينها



لضىاالرفىلمخطيرلموضععثىيؤكدلكىظمطنهولةوفوئيمرننكبمدوتحعثا~»
وهماديلمميامى«عمهاتقيماالسطمىلموتمرمنظمةفىاال~ءلدلمناشدأءلمحكة
لحرج.ممنعطف~افىلمفلسطينىللثمعب

~
الحكومبألالنخطبطبهبنألزارهلوكبلنكال.حمدلملكنورممعادهطعملجلممانفرأس~11

طنركبأل.بألبالجمهور

برئاسةألعضويةمفترحةصياغةلجنةثسكيلاالجتماعقرراألعمال»جدلالاووبعد~12

االمطمية.باكعمتانجمهوريةوفوئيمرخان»فغانشيرلسغرسعادةلممقرر

).5رقمفمرنقفركلبنةهرتهكمااألعملجولنص(يرد

العاماألمينميأثو»فابيكامسفرممعادةقاماألعمال»جونىمنهثثلمبندفىلخظرثدىه13
معامة،لحعانةلمرجعىلمشريربتعتيماإلمطمى»المؤتمربمنظمةاالقصاميةلئشؤونالمساعد

العامةباألمانةا~قصاميةلشزرنميرالزمان»منرلحمغيرممعادةنلكبمدكخيمهتولىثم
التىنشطةاألمخكفعنىضوه»يرللشهعرضهفى»لزملنمنرلحمغيروقربالمنظمة.
اتترلىتتخذلحىمحأاإلمطمىلمموتمىمنظمةومؤمساتاأل~هلحولبهاقامت

هكومميك.

1tوحموامومساتهمألنشطةعروضااالسطمىتمرلحمةمنظمةسمتمهممكرحملمخلكه
لهمرمسلت.لهذهلحمعنويةلحعملبر~عنموجزةبيانات



التباريالتعاونمجالفىالمعتمدةاألماميةوالفظاالتفاتياتأميةاللجنةأكتا-6
مناشتهااللبنةجتالممدىهذاوفىاإلسطى.لمؤتمرمنظمةإطأرفىوا~تصادي

أمرعفىنكإلىتبادرأناالتفاقياتهذهعلىبعدتصعقأوتوقعلمالتىاأل~ءللدول
البلدانبينفماالتجاريةلطفضياتالعاماالطارباتفاتيةيتعلقنيماوبخاصةممكن،وقت

المقبلة.التجاريةالمفاوضاتجولةفياألعضاءالدلمشاركةتيعيرإلىسعيأاإلسلمية»

v-المشاريعلجانبتشكيلالتعجيلةللمشارينالمقترحةاألعضاءالمولمجدأاللبنةناشدتا

اجتماعاتامشاءاقتراحهاتمالتيالمشاريعثفيذبغيةالعمل،خطةفيالعبنالنحوعلى
للخبراء.القطاعيةاألفرقة

أنالقطاعيةاألفرقةاجتماعاتاستضافةمحرضتالتياأل~ءاعولاللجنةطالبت~18
الستضافةبعروضتقمتلمتياهولىالئجنةفاشتكمااالجتماعات.هذهبعقدتعجل

تتجاوزالمخدةزمنيةفترةخلكراالجتماعاتهذهبعقدتقومانالخبراءأفرقةاجتماعات
كلىاستضافتياتعرضJالفترةهذهلنقضاءبعدأخرىأعضاءلدوليتاحبحيثعامين،
الستضافةبمقترحاتتتقماناأل~ءاهولىكنلكاللجنةوناشتالكوسيك.تقرره.Lنحو

بشأنهاتعقدلموالتيالعملخطةفياألولويةذاتلممجاالتفيالنبراىألفرقةاجتماعات
اآلن.حتىخبراءاجتماعات

توصياتمستقباللمعامةاألمانةمنالعقمةالمرجعيةالتقاريرمشملانلمللجنةاقترحتا-9
المحددة.التضليابعضنثمناسبة
).6رقمالمرفقفىالعامةاالمانةمنالمعتمالمرجعيالتقريرنص(يرد

أئعاماألمينمياللو،فابيكالمسفيرسعأذةهماألعمال»جولمن4لحندمناقثمةلدى2->
ثمطعمل.خطةبتنفيذلممتعلقلحتقريرءا~عتصاهيةللشؤوناإلسطمىلممؤتمرلمنظمةالعمما_

االسطمى،المؤتمرلمنظمةالعامةباألمانةاالئتصاهيةالشئونميرءالزمانمنيرالسفيرقام



لمعملخطةلتنفيذالتكميليةاآلليةعنعرضأالكوسميكتتسقمكتبقمكمالحشرير.بعرض
تتنيذفثمعلةتيصيرفىلمكوسميكعورةللبنةمداخلي~لمنظاموممابهاالخامسالحرنتنمع
للكوممميك.عشرةالثامنةالورقطلبتهمانحوطىءالمشاريع~فورةو~إدارةالعمل~خطة

علىبالفعلتعميمهاجرىوراق6اهذهبأنجتماع6المكوسكتتسقمكتب~وأخطر
هيها.ومطحظاتهالئهاآرالبداءالمنظمةأ~ءالولى

المؤتمرلمنظمةالعامةاألملنةمنالعقميربالثهلمشعير،مع»لحمأاللجنةأحنته2ا

لمموضوع.هذااال~بشأن

المعنىأنخبراءفرمقاجشماعتوصياتأمميةطىالصال»هدافى»لملجنهوثسثه22
وهى»200امايو/آيار2و,يومىاممننبولفىثلمذي»فعملخطألبثفذبالثعحيل
للكوسك.0عثمرالمصابعهلمورقنميهاوثتثالتىالتوصيات

بالتعاونالكوسيك»شسقمكتب.عدهالتىبالرامةلمثميي»معطمأ»اللجنةأحاطت)ه3
ولمتيلممقترحة»التكميليهاآلليةعناإلمطمى،لمموتمىمنظمألفىلحصلةزلتسمماتلممةمع

مارس/آذار27-25الفترة~لمنقرةفىمتعمللفرقاجتماعفىاستعراضهاجرى

لتكميليةاآلليةفىبآرلهثهالمكوسيكتتسقمكتبلالغاأل~ءلحوللملجنةفاثمت~24
الكوسيك،تتسقمكتبيقومأنهى<20.0,.يوئيولتموز1oيتجاوزالموهدفىالمشرحة

لمنظمةلحعامةاألمانةمعبالشاورالنهائيةلمرلممةبوضعاأل~ه»لحولآلراءكتيهلدى
عشرةلتاسعةالفورةطىامرامةهذهلعرضتوطئةلممنية»ومؤمساتهاإلسطمىالمؤتمر

للكوسيك.

للتجارةاإلسطيةو~فةهكومميكتتسقمكتبيتروبأنلهلجنةصتلىكنلكه25
توصياتتتفينمتابعةوآليةلمتكميليةاتحيةمنطمحملةلهكامة(جهبامتمرلضولهصناعة
مناسبا.نلككانحيثمااتحيتن»بنفتكلملتحققبنيةلخلص~عممكلىاجتماعات



لتكميليةواطيةالعملخطةتنفيذعناإلسطمىالمؤتمرلمنظمةلمعامةاالمانةتترير(يرد

لم8و7لممرهتنفىالكوممميكتنسيقمكتبوضعهاالتىلمعملخطةلتنفيذ

والمركزللتقيةاالسطميلبنكممثالقمءاالعمالجولمنoالبندمناتثةلدى26-

فياال~ءللولىالبيئيةائتجارةتوسيعبشأنالئجنةالىتقريريالتجارةلتنميةاالمطى
االمطى.المؤتمرمنظمة

~منللتنميةاإلمطىالبنكاتخذهاالتىللخطواتتقيرهاعناللجنةأعربت~27
الواردات،تجارةتمويلوهىاألربعة»التمويللبرامجالمطلوبةالمواردلتعبئةالتنفينيةخططه
وآليتيمتثماراالحصصوصنرقاإلسطيةالبنوكومحفظةالصاهراتتمويلوبرنامج
المتواصلةبالجهودكنلك»الئجنة»ونو~الجماعى.ولتمويلخطوئنمنلبحةبالمرالتمويل
أربعةقيصتماتعوملمنمكنهلذياألمرالصدمذافيللتنميةاإلسطىالبنكبينلهاالتى
9ه´78يملبما200)-1999اماألى~ألبيئيةلمتجارةلصالحأمريكىموالوراتمليا
اللهفةوأعربتأمريكى.موالومليار%09,0جملتهابلغتالتىالتجارةلتمويلعملياتهمن
البيئيةالتجارةزيادةأجلمنموازيةجهودمنللتنميةاالسطمىالبنكبينلهلماتقيرهاعن

مساعالتمنيتمهومابالتجارةمتصلةلمشروعاتتمويله~منونلكاإلسطيةللبلدان
واالنضمامالصا«اتتمويلمشروعفىالمساهمةعلىاأل~ءالولىاللجنةوحثتنية.
وعلتلممشرمننلكوغيرالصاهراتوائتمانسثمارااللتأميناإلمطيةالمؤسسةبرامجإلى

مطية.االللبلدانليبنيةالتجارةشجينإلىالرامية

تتقيةبشأنالتجارةلتنميةاإلسطيالمركزقمهلمذيبالتقريرطمألملجنةأحنتكنلك~28
أ~مللولىلمبيئيةلمتجارةحتتتهبماونوهتاإلسطمى»المؤتمرمنظمةلبلدانلمبيئيةالتجارة
اجملىمنالتجارةهذهنصيبتفعلحيثالتولمىطىالثانىللعاممجابيةارنتائجمنالمنظمة
تيسةوصلتكما»2001عام9612.21لمىا999عامov,11«~9مناأل~ءاهولىتجارة
أمريكى.فوالرمليار56منيتربماإلىالتجارةهذه



األولىللجولةاالعدادبشأنالكوسيكتنسقمكتبقمهاالتىبامرامةاللجنةنومته29
سلثمي،االالمؤتمرلمنظمةالتجاريةاألفضلياتنظاماتفاتيةإطارفىالتجاريةللمفاوضات

المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةوالمؤمساتالعامةاألمانةضمعمللفرمقاجتماعفىونلك

.2.<3مارس/آذار27ه25الفترة~انقرةفىوهتداالسطمي»

<r-لتنميةاإلسطىوالمركزالكوسيكتتسقمكتببهقاملماشيرهاعناللبنةأعربت
علىالمؤسستينهاتيناللبنةوحثتالتجارية»المفاوضاتمناألولىللجولةلإل~ادالتجارة
المفاوضاتللجنةإنشاؤماالمعتملاألمانةعملبأعباءمعأينهضاكىعملهماتسيق

النجادأل

اجتماعتنظيمأجلمنالتجارةلتنميةاإلسطمىالمركزبينلهاالتىبالجهوداللجنةفوهته31
الفترةفيالبيضاءالدارفىءاأل~ءالولىلجميعالعضويةمفتوحالخبراء»منلفريق

لطتفاقيةالتجاريةللمفاوضاتاألولىالجولةلبدءلال_اد،2003حزيران/يونيو26-24

المركزمناللجنةوطلبتاإلسطمى.لممؤتمرلمنظمةالتجاريةاألفضلياتلنظاماالطارية
بالتعاونالفنية،الوثائقوضعمناالنتهاءالكوسيكتتسقومكتبالتجارةلتنميةاإلسصر

اجتماععقدقلاأل~ءاعولطىوتعميمهااإلسطمى،المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمع

المنكور.الخبراءهرمتى

جرىقداإلسطميةللولىالتاسعالتجاريالمعرضأنالشعير<معءاللجنةالحظته32
بينبالتعاون)»002األولهيسمبرلكانون26ه21الفترة~الشارقةفىبنجاحسنظيمه
حيثالمتحدة،العربيةاالماراتبولةالمختصةوالجهاتالتجارةلتقيةاإلسطىالمركز
أجريتالتيمطتالمعاوقرتمربع»مترلمف14العارضون~هاالتيالمساحةبلغت
12<لمىالزائرينعمدوصلحمنعلى،أمريكىموالومليون181بنحوأنمعرضأمشاء
األعمال.رجالمنآالفمحثمرةبينهممنزائرألف

المعرضعنالتجارةلتنميةاإلسصرالمركزقمهاالتيبالمعلوماتطمأاللجنةأحاطت33-
~9الفترة~غينياهبجمهوريةكوناكرى،فيهتالمقرراإلسطميةللولىالعاشرالتجاري



سلثمياالالمؤتمرلمنظمةالبيئية~التجارةشعارتحت2004األولميسمبرلكانونا4

غينياهولةشكرهاعناللجنةوأعربتأفريقيا~.تنميةأجلمناالستراتيجيةوالشراكة
المعرضفيبنشاطلممشاركةعلىاآلعضاءاهولىوحثت»لمهاملمحثهذاالستضافتها
االسمية.للولىالعاشراإلسطميالتجاري

مقررأكانوالذياإلسلثمية،المولفىللسياحةاألولالمعرضبأنعلمأاللجنةأحاطت34-
ربيعإلىتأجلقدأل،•ه3عامالتجارةلتنميةاإلملثميوالمركزالتركيةالجمهوريةتنظمهأن
اإلسطىالمؤتمرمنظمةفي~ذاتمساتوالمةاأل~ءالدولمنوطلبت2»<4عام
فعالة.بصورةفيهتشاركأن

عنمنتظمةمرحليةتقاريرتقيمائتجارةلتنميةاإلملثمىالمركزمناللجنةطلبت35-
بنودمنمنفصلبندإطارفىتتيمهايجريأنطىاإلملثميةللولىائتجاريةالمعارض
الكوسيك.موراتاعمالجدول
توسيعبثلرالتجارةلتنميةاالسطميوالمركزللتنمية»االسئميالبنكتقريرينص(يرد

بشلنالتجارةلشيةاالسطميلممركزتقريرونصاإلسطية»للبلدانلمبيئيةلمتجارة
لمتولمي).طىا2وااو,0و9رقمأئمرفقاتفىوالعاشرالتاسعائتجاريينالمعرضين

منظمةبشأنتقرىهنلمتجارةلشيةاالسطمىوهمركزللتنميةاالسطيالبنكممثالقم~36
التقريرين.بهننالتقتيرمعمملحااللجنةاحنتوقد،قضايامنبهاومايتصلالعالميةالتجارة

اجتماعاتلتنظيمجهودمنللتنميةاالسطميالبنكبينلهلماتقيرهاعناللجنةاعربته37
القضايابشأنموخهاوتتسقلمرأيتباهلمناال~ءاهولىتمكنالىسعاثساورية
بشأنوكنلك»العالميةالتجارةلمنظمةأئوزاريةالمؤتمراتسياقفيالمطروحةالرئيسية

قواتتعزيزتستهفأخرىفيةمساعداتمنالبنكيقمه~فضالالمقبلة،المفاوضات
التجارةمنظمةفياتلمتفبشأن~عيةهراساتا_ادالمثالسبيلعلىومنهاالبلدان،هذه

وتقميمالتجارية»السياساتفىمراسيةوبرامجمراسيةوحلقاتفواتوتتظيمءالعالمية
اال~ء.للولىمخدةفنيةمساعدات



فياأل~ءللولىالدائمةالبعثاتمحتهالذيباالجتماعطمأاللجنةأحاطتكنلك~38
قاموالذيالعانمية،التجارةلمنظمةالخاصرالوزاريللمؤتمرامتعدادأاألفكارلتباهلجنيف
اللجنةأحنتكما.2003أيارمايولم2و1يومىللتنميةاإلسطىلمبنكجنيففىبشظيمه

البنكبمقرالموظغنلكباراجتماعلعقدللتنميةاإلسطمىالبنكيجريهاالتىباالستعداداتطمأ
علىيتاإلممصرالمؤتمرمنظمةفىاأل~ءاعولوفودلرؤساءثساوريواجتماعبجدة،
إلى1»منهتالمقررالعالميةلمتجارةلمنظمةالخامسالوزاريالمؤتمراجتماعاتهامش
بالمكسيك.كانكرنبعينة2003لميلولسبتمبرلم14

طتجارةئتتميةاالسطىلممركزهمهالذيبالتقريرالتقيرءمع»طمأاللجنةأحنت~39
اللجنةالتقريرأحاطكماالعالمية.التجارةلمنظمةاألخيرةنشطةباألالمتصلةالقضايابشأن

العالمية.التجارةومنظمةاإلسصرالمؤتمرمنظمةبلدانبينا~تفىبالتطوراتطمأ
الوزاريللمؤتمرباالمداديتصلهيماالتجارةلشيةاإلسطمىالمركزمطحظاتأمماسوطى
14~10الفترة~بالمكسيككانكرنفىسيعتدالذىالعالمية»لمتجارةلمنظمةلمخامس
فىالجاريةلهمفاوضاتفىالتتمءبطابراءكقهاعناللجنة.عربت02003أيلولمبتمبرلم
القضايابعضبشأناآلراءفىتونقوجودلعمنظرأللتنمية،آلوحةأعمالجولإطار

تنفيذالمثالسبيلكلىومنهااالسطمي»المؤتمرمنظمةأ~هاهولىتهمالتىالرئيسية
األساسيةاألمويةعلىولمحصولءاألماميةلمسلعأسواقلمىولنفلزأورو~اي،اتفاقات
األوبئة.بعضلمعالجة

التاسعاالجتماعفىالعالميةالتجارةلمنظمةممةلمشاركةارتياحهاعناللجنةأعربت~40
التجارةمنظمةمملأبداهاالتىبالمطحظاتطمأاللجنةأحاطتكماالمتابعة»للجنهعشر

المؤتمرمنظمةفىاأل~ءكولبنالتجاريةلفضلياتاالطاريةاالتفاتيةحولالعالمية
فيبهمسموحالتجاريةلطننلياتإكليميةتياتاتفالمىاالنضمامأنأشارحيثاإلسطى»

العالمية.التجارةمنظمةقواعدإطار

المؤتمرمنظمةأ~ءالدلبهتضطلعالذىالبارزللووتقتيرهاعناللجنةبتأه-4ا
منعلمةفىاأل~ءالدلسفراءمنعيداأنوبخاصةالجارية»المفاوضاتفىاإلسطى
انعالمية.لمتجارةمنظةمنالتفاوضاجهزةبعضيترأسونجنيففياإلسمىالمؤتمر



األهورمتابعةالتجارةلتنميةاالسطىوالمركزللتقيةاالسطمىالبنكاللبنةفاشت~42
والمحاظللكوسيكالسنويةالوواتإلىعنهاتقاريروتمتيمالعالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقة
اإلسطى.المؤتمرلمنظمةاألخرى

فيالتجارةلتنميةاإلمطىوالمركزللتنميةاإلسطمىالبنكمنالعقمةاألوراقمننسخ(ترد
).14وا3فعتنالمر

'H-بمخكفعلمااللجنةاحاطتءالكوسيكتتسقمكتبمنالعقمةااليضاحاتعلىبناء

فياالراءتباهلحولهايورانيمكنكموضوعاتطرحتالتىوالحاليةالسابقةا~قراحات
:يلىنيماحاتاالقراهز»وتمكتللكوسيكالحقةالوواتامشاءماتالمزمعالجلسات

أنموتمىمنظمةفىمنماءاالالولىطىواثرهالعالمى،والمالىىالنةالنظاماصالح-

االمطى.
اال~ءالولىفىالنترةوطتخفيف-
نموااال~ءالولىوكلاالجنبيةالمساعدات-

لمتنميةتمويل-
المستيمةالشمية-

اإل~لمموتمىلمنظمةلمتابعةوالمنظماتاأل~هللولىيمكنانهكنلكلملجنةورأت

الوواتفىحولهالمر.يتباهليجريالتىلحموضوعاتبشأنحاتالمترمنمزيدطرح
مجارقتيسيريكونJلمتركيةالجمهوريةاحرحتلمصدىهذاوفىللكوسيك.المقبلة
لمنظر.وجهاتلتباهلموضوعأاإلمطمىالممؤتمربمنظمةاألمنعاهلحولبنفماولمنكل

اإل~لممركزممكرتحمءللكوسيكعشرةلحامنةفورةعنالصاهرللترلمرإعماأل~44
للحلقةاال_لمدحولموجزةبياناتللتكنولوجيااإلسطميةوالجامعةلفترةومركزالتجارةلتنمية

التجارةوتنميةلتعزيزلحمعلوماتتكنولوجياواهمتخداما~ونيةلحجارةأثر•عنطرلمسية
لحزيرانيونيو12ه10لحفترة~محدهالممتروالحلقةوصاإلسصة~للبلدانائبيئية



لتنميةاإلسطىالمركزبأنعلمألملجنةوأحاطتلمتونسية.بالجمهوريةتوسفى20<3
للكوسيك.عشرةالتاسعةاهورقلمىالرأسيةالحلقةهذهعنتقريرأميقمالتجارة

to-الحلقةلستضافةلعرضهاالتونسيةالجمهوريةلحكومةتقيرهاعناللجنةأعربت
للتكنولوجيااالسميةوالجامعةأنقرةومركزالتجارةلتنميةاإلسطمىوللمركزءالدراسية
لمنظمةالتابعةالمعنيةوالمنظماتمنماءاألاهولىاللجنةوناشت»الحلقةهذهبتنظيملقيامهم
الدراسية.للحلقةمذهفىفعالةمشاركةتشاركاناإلسطمىالمؤتمر

بمستوىللثرتقاءوالصناعةللتجارةاإلسميةالغرفةتبتلهاالتيبالجهوداللجنةفوهت~46
كماسلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياأل~ءبالبلدانالخاصةالقطاعاتبنفيماالتعاون
الخاصةالقطاعاتبينفيما~التعاونبشأنالغرفةمنالعقمللتقريرتقتيرهاعنلملبنةأعربت
هتدقبيلمننشاطاتمنتبتلهوبمااإلسطمي~»المؤتمرمنظمةفىاأل~ءالبلدانفى

التريب.وبرامجالرأسيةوالحلقاتاالستثمارومؤتمراتلمخاصالقطاعممكىاجتماعات

tV-الخاصالتطاحلممكىالتاسعاالجتماعفظمتاالسلثميةالغرفةبأنعلمأاللجنةأحنت
إلىلمشكراللجنةووجهتالشارقة.إمارةفىاألولكانونفيسمبر/23ه21ائفترةحكر
بإمارةوالصناعةالتجارةوغرفةالمتحدةالعربيةاإلماراتبولةوالصناعةاالقتصادوزارة
o<<اشتراكفياالجتماعنجاحتجلىوقداالجتماع.لهذادعممنقماهماكلىالشارقة
اإلسلثميلمبنكأبدىوقدأمريكى.فوالرمليون200قيمتهاتناهزصفقاتفاقثموانيهمنوب
مليون60vإلىقيمتهاإجمالىيصلمشروعاتبسبعةاالهتمامنلكعلى~ةءللتنمية

أمريكى.فوالر

ءطهرانفييعقدسوفالخاصالتطاحلممكىالعاشراالجتماعبأنطمأاللجنةأحاطتهة8
الغرفةمعبالتعاون2003األولاكتوبرلتشرئ6ه4الفترةفيءاإلسطميةارمرانجمهورية
غرفةمنالعقمللعرضترحيبهاعناللجنةاعربتكماوالتعين.والصناعةللتجارةاإليرانية
المنامةفيالخاصانقطاعلممكىعشرالحادياالجتماعالستضافةوالصناعةللتجارةالبحرين

الثالثاالجتماعالستضافةالسنغالجمهوريةحكومةمنالعقموبالعرض<2004عامفي



استضافةاأل~ءلو~1احدىتعرضانالمنتظرمنزالوما.206•عامفىممثمر
اإلملثميةالغرفةتجريهاالتىباالتصاالتعلمأاللجنةأحيطتكماعشر.الثانىاالجتماع
لممكىاألولالمنتدىمحدبشأنالسعومةالعربيةبالمملكةالمسؤولينمعوالصناعةللتجارة
تشبيعإلىاألعضاءالولىاللجنةودعت.2003عامالسياحةمجالفىالخاصالقطاع

االجتماعات.هذهفيالفعالةالمشاركةكلىليهاالخاصةالقطاعات

والصناعةللتجارةامطيةاالالغرفةتبنلهاالتيللجهودتقيرهاعناللبنةواعربت}-9
القيامالغرفة»الىوطلبتاالعضاء،البلدانفيالخاصةالقطاعاتبينفيماالتعاونلتدعيم
السنويةاالنعقادموراتقلنلكيكونانتفضيلمعءالخاصالقطاعلممكىاجتماعاتبتنظيم

توصياتتقيميتسنىوبحيث»الشأنهذافيالما«الكوسيكقرارفيجاءكماللكوسيك،
بشأنها.مايلزمالتخاذالكوسيكلورقالىاالجتماعاتكك

تركيافيوالصناعةللتجارةاإلسلثميةللغرفةإقليميمكتببإنشاءاللجنةوحبتكنلك0-»

هذاوسيكونالوطنية.غرفها~مناألعضاءاهولىفيالغرفةشبكةتوسيعزيادةبهف
وجميوريةوماليزياالسعوهيةالعربيةالمملكةفيالموجودةا~طيميةللمكاتبإضافةالمكتب

الكاميرون.

المقررللكوسيكعشرةالتاسعةاهورقاعمالجولمشروحواقرتاللجنةنظرته51
علىعرضهوقررتءاسطنبولبصينة2003االولتشريناكتوبر/23الى2»منعقدها
للكوسيك.عشرةالتاسعةاهورق
فيءاللجنةاعتمتهكماءللكوسيكعشرةالتاسعةالدورةاعمالجولمشروعنص(يرد

ا).oرقمالمرفق

التخطيطبهيئةالوزارةوكلتكالهأحمدالكتورلمسعادةرأسهاالتيالختاميةالجلسةفي2-0
العامةاالمانةمنوطلبتمرفتاته»معالتقريراللجنةاعتمتالتركية.بالجمهوريةالحكومية



فىالكوسيكالىورفعهمنماءاالاعولطىالتقريرتوزيعاالسطمىالمؤتمرلمنظمة

عشرة.التاسعةمورتها

فخامةالىشكربرتيةارسالفلسطن»ولةوفدوئيمريأسن»فؤادالسفيرسعادةاتترح53-
اللجنةووانتت.الكوسيكورئيمىالتركيةالجمهوريةوئيمرسزر»نجتأحمدالرئيمر

ا~اح.مذاعلىباالجماع

فيهاأعربالمنوبنباسمكلمةءفلسطينهولةوفدرئيسءيأسن~ادالسفيرسعادةألقى4-0

وكرمالضيافةحسنمنالوفودبهماحظيةطىوشعباحكومةلتركياشكرهمساعقعن

طىولمعاونيهاالجتماعلرئيسالشكرسعاهتهازجىكماباسطنبول.آلمتها~الوفادة

لطجتماح.أمحوهالمتىالممتازةالترتيبات

بالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلتكال»أحمدامكتورسعادةألقى00-

منأبوهماوطىالقيمةمساهماتهمطربنللمنلشكرهعنهيهاأعربختاميةكلمةالتركية»
عنهاالمنبثمةوالمؤسساتاالسطىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةسعامتهشكركماتعاون.

علىالموجةالموضوعاتإلىمعاليهوأشارهيمة.إسهاماتمنأستهماطىلهاوالتابعة

لتناولارتياحهعنفأعربتوصيات»منعنهلمنفرتوماالمتابعةلجنةاجتماعأعمالجول
التكميليةاتيةأبرزمامناالهتمام»موضعوالمسائلالقضايامنواسعةمجموعةالمناقشات

األونىللجولةالتحضيريةواألعمالاإلسص»المؤتمرمنظمة~لخطةالفعالالثفيذلكفالة
نشطةاألعنننألالتجارية،~تالعاماإلطارلمتفاتيةمياقفىالتجاريةللمفاوضات

كنلكالكوسيك.عملإثراءفىمتزايدأإسهامأتسهموالتىوبالتجارةالخاصبالقطاعالمتعلقة
عينةلهتقرضتالذياألليمالحامثبعدالسعومةالعربيةللمملكةتعازيهعنسعامتهأ~ب

أوطانهم.إلىالعودةسطةللمفوبنمتمنيأكلمتهسعاتواختتمالرياض.
لم.تكالأحمدامكتور/لسعادةالختاميةالكلمةنصا,رقوالمرفقفى(يرد
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كثمرطتلسعاالجتماعفى

طكومسيككنالمنبثقةلحمتبعةللجنة

)2•>3(يلملولم14-12(اسطنبحل»





مثسرلمتمعاالجتماعفىكينفمصلقطعة

مكومسيككنفمنبثقةفمتبعةللجنة

)2003آيلىميو/ا4-12(هطنبول»
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سزرنجلتأحمدالرنيصفخآلرسة

طكومسيكورنيسطترقيةالجمهوريةونيمر

كثمرطنلمعاالجنماح

لحكو~أكنالمنبئفألطمنطعألللجفأل

)2>03أبلملبرلم12(اسطنبول،





سزرنجلتاحمدلحرئيسفخةرسة

التركيةالجمهوريةونيمى

الكوسيكورنيمر

03120آيلملولم12(امطنبول،

لمرئيس»السيد
لممتابعةللجنةالموتروناأل~ء
الموقرونالمنوبون

عنالمنشةالمتابعةللحفةممثمرلمتاسعاالجتماعفىالمشاركةالوفودبالارحبأنيسعس

عملهم.فىلمنجاحكللهممتمنياالكوسيك

لمولفىوالتجاريةاالفتصاهيةلمتطوولتنيهمناصهامامحفالوالتزالالكوسيككانتلقد
أثناءونلكلممجالهذافىلمتعاونصفىلمستعرلخرنيهيجريكمالمعالم»وفىا.~ه
منتظمة.بصورةعامطتحدالتىلمووات

جولبنودإعداد~منجيدةآفاقاكتحسوفلمحاليةاهورقJفىشكيخالجنىوال
لسابقة.االجتماعاتفىلتخنتهالمتىارلمتالقرنتتنيذومتابعةالكوممميكأعمال

األعضاءللولىالثمينةاإلسهاماتلمىنيهالمفضليعودلمنضجمنموجةائكوسيكبلغتلقد
لمماوانه.عنياوالمنبثمةلهامابقةولممؤمساتاالسطمىالمؤتمرلمنظمةالعامةواألمانة

العمليجريالكوسيكوضعتهاالتيالهامةالمشروعاتبعضأنمزدهربمستقبليبش
لمتنفيذ.مرحلةأخرىمشروعاتبلغتبينمااآلن»بمتتضاها

العملخطةبتنفيذالتعجيلبغيةاألخيرةالسنواتفىبنلتالتىالمكشفةلمجهودنقرإننا
،الكوسيكعملأمماسيشطالذياألمروالتجاري»ا~قصاديلتعاونتعزيزإلىلمرامية
إلىلسعنىأمميةانيؤكدجيدةثسكيطتوظهورالموليةللظروفالسريعلمتغيرأننلك



أنالتوقعولننىالعمل.خطةحتهالمتىلممجاالتفىللتعاونجيدةمشاريناستشراف
.لهعملخطةبتتنيذ~لحعبيللىالراميةلمخططاتتتفزفىمنماءاألألولىكلتسهم

الرنبسر؟السبد
لموفرون،بونللنر

بفضلاألخرةألمبنولتفيجيدةمفعقوةائعالميةالتجارةتحريرنحواالتجاهاكتسبلقد
ا~لمتعاوناجلمنلممبامرلمتوتمف.لمعالميةلمتجارةمنظمةبنلتهاالتىالجهود

كولشارككمالهك.هذاتمعتقإلىالتفضيليةالتجارةتياتولمتفاالحرةلمتجارةواتفاقيات
اإلسهامإلىالراميةجهودها~منلمعمليةمذهفىاإلسطمىلممؤتمرمنظمةفىاأل~ء
العأئمية.التجلرةمنظمةأعمالفيالفعال

للتنميةاإلمطميالبنكيتمهلماشكريعنأعربلكيالمناسبةهذهأغتنمأنوأود
لححظمةأ~ءللولىد~منعنهاوصبقةاالسطمىلمعوشرلمنظمةألتابعةولممؤسسات

مذهلنشاطاتكثبعنلمتابعتهوكنلكلحعالميةلمتجارةمنظمةلعضويةاالنضمامأجلمن
المنظمة.

مولبنهيماريةلملتجااألفضلياتلنظاماالطاريةاالتفاتيةمخولنشهدبأنسعداءفنا
عمل~منأمحتالتىا~مفاقيةوميلحاليهلعام~لتتنيذحيزألمنظمةأعضاء

فيستبدأالتىالتجاريةللمفاوضاتاالولىللجولةاالملاالعدادلمىلنتطلعوانناالكوسيك.
لمنفىشكواليخائجنىمنكر.ممائفثاالتقاتيةتنفيذاطلفىترهياوتستضيفهاألقاممالعام
.لمتاالستعدادلهذهدعمهاتحمسوفعنهاولممنبثمةلهمالمتابعةوالمؤسمعاتلعامةاألمانة

الموقرونالمنوبون
المحترمونالضيوف

لعالمطىمبلثىتأشلهالتىلراخةكسيسيةلتطوراتبيجازلمسترضأنأود
االسميالمؤتمرمنظمةفى~هولةوهي،معراقأرخمىوحدةأننلك.اإلسطي
لتركيا،بالنسبةخاصةأهميةتمةوالتزلكانتوسيامتها~هىوالحفاظلتركيا»وجار



إدار-وتشكيلالسياميةوحتهأئحربمابعدعراقيحققأنفىاألملكبرويحونا
وتت.أسرعفىلمطبيعيةموارد»علىالكاملةاسيطرقمعطيةميمقرا

فىوالتوازناتاالستقرارعلىمبامواثيراتتؤشسوفلمعراقفيحثتالتيالتطوراتان
أساسعلىالعراقفىواالستقراراألمنتحقيقبمكاناألهميةمنيصبحمناومن.المفلقة

ممكن.وتتأسرعفيلموطنىالتوافقمن

تكونأنفيبغياألساسيةاالنسانحقوقوكفالةواالستقراراألمنتحتتىبعداألولويةأما
معجنبإلىجنباتسيرانالبدالعمليةهذهأناعتقامناوفي.بالهمإلدارةالعرلمتسزاستعادة
االنتقالية.العمليةهذهفيجوهريبورالمتحدةاألممتضطلعوأنالعراقإعمارإعادة~د

ياالنمحامنكبيرةإعدادفييتسببوالذيوالفلسطينييناالسرائيلسزبنالطويلالنزاعان
العربياعالنأنأخرى،مرةهنا»أؤكدأنوأوداالسطمى.العالمكلفىالعمقالحزنيثير
ارالقو338و242امولىاألمنمجلمىقراريلمماسعلىيحلأنينبغىاالسرائيلي

آمنةمودداخلوفلسلينلسراشيلهيهاتتعايثرمنطقة~ايجادفكرةطىينصالذيا397
االمتترارتحقيقفيبورهيمهرسرفوثماملودلمئمعا(سالتحققأنكمابها~.ومعترف
المنطقة.فىوالتعاون

تطوراتالنزاعحلاتجاهفىتقيرلحتىاألخيرةالتطوراتأننعتبرفحناالطارهذاوفى
الفلسطينيةالحكومةحصلتأنبعدالطرفنإلىالطرمق~خريطةتتيمJنلكللغاية.امجابية
يعملأنلنآملوانناالسط.فياألما~زةلمفلسطينيالشويعىلممجلسثمةعلى
حدوضعأجلمننيةبحسنيتعاوناوانلعالتحكيمعلىفماعدا،اآلنمنفان،المل

العدائية.لألعمال

نبسالرالسبد
الموفرونالمنوبون

سوفبلداننابننيماوالتجاريا~قصاديالتعاونتعزيزبأنارممانىمجداأؤكدإذإنني

جهومناتسهمأنفياألملكبيريحونى0لولىالتعاونتطويرفىهامةإسهاماتلهتكون



فيالتطوربتحيقوالتعجيلالفقرحدةةوطوتخفيفشعوبناثروةزيادةفيالتعاونأجلمن
المجاالت.جميع

عنيدة.نتلئجإلىالتوصلالجتماعكممتمنياأخرىمرةبكمأرحبالعشاىبهذه



ا~حيةطكلمة

آيعنمحمدطلكتور/االستأللسعالة

طتركيةبطجمهرمةطولةوزير

لهكوسيكعنالمنبثقةطمتبعةكلجنةمثرالتنعاالجتماع
)2003آيلمليرلم12لم~ء





ا~لهكلمة

آيعنمحمداللكتور/االستأللسعالة

لهتركيةبعلجمهوريةطلولةوزير

لمكوسسرأعنانمنبثقألكمتلبعةللجنةعشرالتناالجتماع

)2003آيلملولما2ءاسطنبولم

لمنابهةللبنةالموقرونمنماءاال
لممساعدلمعاماالمنسعادة

الموترونالمغبون

بمناسبهاسطنبولفىالبارزةللنخبةهدهالستضافهسروريعنلمبباالعركلمتىلمبدأانأود
الكوسيك.عنلحمنبثقةلممتابعةللجنةفثمرالتاسعاالجتماع

يوثقبارزالياسمحفالثمملعاما»عشرئمنيتربمامدىمحى،الكوسيكظلتلقد
هذااستخموقد.ولحجاريةا~لةاالهدافلتحققاالممصةهولبنالتعاونعرى
ووضعلحعاونمجاالتفىملموسةمشروعاتتتنيذبدءاوشررلمولمناتشة~

.لحمستقبلنحولمموجهةاالستراتيجيات

الكوسيك.موراتاال_لدوهياال~منكبيرجانبمحىبمهمةالمتابعةلجنةوتضطلع
مساهمةتقسونسوفالبارزس،والمفربنالخبراهولمنتمءانكممنتامةثعةلعنىوانني
العام.لهذالمكوسيكفورةأعمالجوللوضعهامة

لحمتابعة»لجنةا~ءالموقرونالسادة
ءانموقرونالمنوبون

يب.لمقالماضيفيولحمأساةلحترتومنسحابةالمنطقةوطىاالسطميالعالمطىخيمةلقد
يتمكنوأنطمأساةهذهمنممريعأالخروجمنلمشققالعرتىالشعبيتمكنأنلنرجوولمننا



اإلسطى»للعائموالبدولرخاء.التثورتحققأجلمنالمبنوئةللجهودمفعةةإ~همن
المراق.وتنميةإمارإعادة~فىتيااىبوريضطئع)نبدره»

المتابعة»لجنةأ~ءالموقرونالسادة

لحموقرونالمنوبون

لمحببويرجععدة.منرتمدىطىلمعميقالركودمنيعانيالعالمىا~قصادظللقد

األكبرالنصيبتمككوهىوليابان»لممتحدةالياتلمةبالأأنبلىانوضعلهذاالحقيقي
فىتراجعاخثلننجدءنال~طىوعطوةبخناقها.الركودأمسكقدالهانمي،اإلنتاجمن

وآميا.لمنوبيةرباوفلمشماليةوأمريكاالحتييةأمريكابلدفىمنلعيدا~قصادياألداه

حيثالعالمي»االنتاجالنكملثرنتيجة200,عامفىتراجعاالعالميةالتجارةسجلتكنلك
.2»•2عام%2.1بنسبةنمتشكنها,.0ïا.بنسبةلمعام~دفيهعائميةانتجارةانكمشت

يحتاجاألمرفإنفلة»ومع.200,.عامالتجاريواألداءالنموفيتحسنيتحققأنوالمتوقع
تواجههتىلناميةللبلدانلمتجاريواألداءالنموتحسينأجلمنمكشفةجهودبننإلى

ا~هتصاميةاألزماتنتائجمنغيرها»منكثرحاد»بثكلتعانىولمتىميكليةمشكطت
فىلمتىككأولناميةا~قصادلتمن~غائبيةأننلكمنواألممالعالمية.والمالية
نتيجةميهالداخلىلطلبيةلتمحاولتهافيإضانيةصعوباتءعبتتحملاالنتقالمرحلة
مياكلهالضعفأيضأونتيجةميبلةسياساتانتهاجطرتيو«منالعالميا~قصاديفرضهلما

المالية.

تريليونا,0منالعالمي،االتصالتراجعسبب»لمباشرةاألجنبيةمشماراتاالنقصتلقد
بالنسبةالصعوبةبالغوضعوهذا.200اعامموالومليار735لى2»»•عامدوالر

كانوإذاوالتمويل.لمتكنولوجيةلمعرةلىبشدةتحتاجحيثالشمية»إلىتتطلعالتىلنبلدان
~ألسابقةمستوياتهاإلىفمباشرةاألجنبىالمالرأسراتإسثماتصلأنالمتوقعمن

ا~هتصاديولمهيكلمئةالمولمعاملةولمقوىاألساسيةالبنىتوفىJإال،فقاسةالسنوات
اعكالاىوفىلعملية.هذهلشاءهامةسزةسيكونلمبشرةلمتمشملااللجنبلمممشالكلى
لمملرفىتحاتفىلمنثعائيةأكثرنهجاتباعاإلطار»هذافىءلممناسبمنسيكونأنه



فيالسعيمعالعالمية»لمعالةمةاألناملسأهومنعامالاآلنتملالتىاألجلقصيرة
االجنبى.الماللرأسفمباشرةسشاراتاالشجينإلىنفعمهتتالمو

ممنابعهلجنهأمنما،الموفرونالساد»

لرونالموالمنصوبون

هذهعليهتنطوىوماالعالميا~هتصادتطوراتفيهنتابعمحفلوهىئلكومسيك،البد
عوىتوثيقأجلمنجهودهاتكثفأنالتتصاداتتا»فرصمنوتتيحهمخاطرمنالتطورات
بصفة0نركزأنوعليناولمتجارية.ا~ميةفمجاالتفىاإل~طعالمفيانتعاون
التجارةأمامالحواجزالةفىإلىتهفالتىالمشروعاتبتنفيذلمتقبيلعلىخاصة،

لمواجهةسبيلانجعأننلكمنماء.األهولبينهيماالتقالنتعزيزولمىواالستثمارات
فيماقويةاقتصامةمياكلهامةفىيكمنلمنماا~قصاديالركودللمعالميةالماليةاألزمات

اإلمطمى.المؤتمربمنظمةاأل~ءالولىبين

يتيحبمااإلسطميةلبلدانبيننيماالتعاونتعمقفىتتمةتواجهنالتياألولوياتإحدىان
الماليةوالفرصالمشتركة»واالستثماراتاألجنبى»الماللرأسالمباشرةاالستثماراتتقييملها

األعولرؤوسمنوفرةاإلممصةلمبلدلن~فىتوجدحينعلىلنهننكالمتاحة.
مرتفعة.فائدةبأمعارالعالميةاالسواقمنا~قرهنىإلىمضطرةأخرىبلدانأنجدالعاطلة»
وهنلموليةلقاألسومناالفتراضشروطعنلمناجعةلمضارةاآلثارفىلنظرنمعنوحن
مسارينلمتحداثلمىالملحةالحاجةلناتتجلىلتتا»اتتصادطىفعالميةلمعالميةاألزماتتأثير
اإل~.الولىبننيماائعالمىأئتعاونلتعزيز

سبتمبر/أيلولفياسطنبولفيهتالتىالرأسيةبالحلقةأنوهأنيفوتنىالالمقام،هذاوفى
بينفيماالخاصةاالستثماراتلزيادةألمتاحةلمفرص~بحثتوكتىالماضى،العاممن

المعنيةوالمؤسساتالموقرهنلملجنةا~ءأنفىشكواليخالجنىالكوسيك.أ~ءاعول
للنتائجالكاملاهتمامهملونيوسوفعنهاولمنبثمةاإلمطمىالمؤتمرلمنظمةالتابعة

لها.متيقأتقييمأويجرونمرلمسيةلمحلقةككإليهاخلستالتىوالتوصيات



ا~تالدنا~~لجنةأعضاء
الكدامالممفوبون

وصلتةلمعشرهنعامهامناآلنتقتربإذالكوسيكأنفطحظأنالمسيكجلمماإنه
أعمالهاجولعلىموجةظلتالتىالتعاونمشارينمنمحيدتنفيذهيهايجرىمرحلةإلى

طوال.لسنوات

،األ~ءهولبنفيماالبيئيةالتجارةتوسعةعلىالعملالمشاريعمذهصدارةفيويأتي
لنظامالعاماالطارفاثعاتيةالكوسيك.أجلهامنتسعىالتىاألولويةذاتاالهدافأحدوهو

عليهاممقأنبعدلمتتنيذحيزاآلندخلتةاالسميةاعولبنفيماالتجاريةاألفضليات
األولىلمجولةلممقبلةالشهورفنونفىستبدأكنلكمنماء.األالولىمنالمطلوبالعد

بمابالنجاح»المفاوضاتهز«توبت..1وإذااالتفاتية.ههإطارفىالتجاريةللمفاوضات
فىملموسةتخفيضاتمنإليهستؤدىوبماالزراعةبينهامنعيدةقطاعاتمنتشمله

ولتوثيقاأل~ءللبلدانالبيئيةللتجارةكبيرةفعقوةسيعطىهذافانءالجمركيةالرسوم
بينها.هيماا~هتصاميةتلمعلقه

لحارفيمرةألولمتعتدطتىالمفاوضاتهذهباستضافةتركياتقومأنسروريمواعيومن
لممفاوضات.لهذهلحكاملالنجاحكفالةبغيةتمارهاالتركيةلححكومةتبنلوسوفالكوسيك.
اضطلعاطنهنءالتجارةلتنميةاإلسطميوالمركزلمكوسيك،تنسيقمكتبأنفيأشكولست
تحققحتىالتركيةالحكومةمعتناسقفىيقمطمموفألمفاوضات،لهذهالتحضيربعملية
لحمؤسساتسائرمعأنموسستن،فامتنأنمنثمةلعلىوإننيالنتائج.أفضلالمفاوضاتهذه

توصلالتيالنتائجمنكاملةبصورةتستفيدسوفاإلمطمى»الموتميلمنظمةالتابعةالمعنية

الخبراءفريقواجتماحلماضىمارس/آذارفىانقرةفىتالذيالخبراءفرمقاجتماعإليها
المقبل.لحزيرانيونيوشهرفيالبيضاءالدارفىهتالمقرر

لمنجاحمنطيبهرهيهتحتتىوطذيلحكوسيكأعملجولعلىالسرجلمثانيالمجالأما
لحموتر،جمعكميعلموكماوالتجاري.ا~ديالتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذآليةفهو
مجالفىالكوسيكأمدافتبنوثيقةأهمتعداالسطميلحمؤتمرمنظمةعملخطةفابن



والدائماألولالبندهوالتنفيذموضعالخطةهذهوضعوأنوالتجاري»االقتصاديالتعاون
ألمحفل.هذاأعمالجولطى

خطةإطارفىالكوسيكإلىتقيمهاجرىقدلمتعاونمشارينمنكثيرأأنمنالرغموعلى
منو~نالمشاريع.تنفيذآليةفيللقصورنظرأهتطمنهاالبعضإالمنفيزيمكنفنمءالعمل
تنسيرومكتباإلسالميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةأئمؤسساتتضطلعأنالمفيد

مذايشملأنويببالعمل.خملةتنفيذآليةعلىالفعاليةإضفاءبغيةتياايبورالكوسيك

لىتقالقالمؤسساتواختياراآلنحتىللكوسيكفتمتالتيللمشارينالفنيالتقييماهور
التنفيذ.طيةمفعقوةإعطاءطىيساعدسوفالذياألمرالمشاريع،هذهتنقينمتابعة

االسطمىالمؤتمرلمنظمةالعاهة~نةشكريعنألعربالفرصةمذهأغتنمأنوأود
واشأالعمليةلهذهثمندعممنقلمي»لماللتنميةاإلممصروللبنكعنهاالمنبثحةوالمؤسسات

المقبلة.لمفترةفىيتواصلسوفالدعممذاأن

دن5ا~المتابعةلبتأ~م
~امالمنوبون

اإلسطميالعالمبينلهماتعزيزفىتسهمأننغمهاكلىآلتقدالتركيةالجمهوريةحكومةن
عرىتوثيقنحوانمبنولةالجهودطتدعموأنوالرخاء،النسيةتحقيقأجلمنجهودمن

بلداننا.مبنفيماالتعاون

بكلأعمالكىتكللأنآمألتحاتى،عنجميعألكمأىبكىالفرصة«هأغتتمأنوأود
النجاح





~طواحدعبدلحلكتورمعطىرسال

اإلسطىلهمؤتمرلمتكلمةلحعلماألصن

مثرطقعاالجتماعلجى

ألحكومصيةمحزلهمنبثقةطمتلبعةللجنة

)2003آيلميولم12(~ل»





وسلة

بلقرفرالواحهعبداله~و~

العاماألمين

اإلسالفيالموتمىلمنظمة

عشرفتلسو4لالجتماحيةاكفتتاالجلسةإلى

الحلتاايللتقالناالانمةاللجنةكزالمنبثقةالمتبعةللجنة

)كومسيك(والتجاوي

,.2003ميو14-12اسطنبول:

لرنبسى،االسبد
الموفرين،المندرينõاهماد

والساده.لسبدانامحفران

ألألال،9(كا)ى««أل(

االجتماعفىكينوالمنثارالمندوبينكافةإلىالحارةتحياتىأنقكأنبداية~~

(كوممميك)والثجارقفتصادقاالللتعاونانصةاكاللجنةعنالمنبثمةالمتابعةللجنةعشرالتاسع

هذاالستضانثالجمورمه´التركةلحكومهاشانىعنأعربأنكنلكال5أ5

اللجنة.لنهذهالنهاماالجتماع

ونيسسيزرهتنبأ~السيدبفخامةرخاهنحوعلىأشيدأنكذلكشىا~ا5

قيادتهفيواقتدارحكمةمنفخامتهبهيتحلى.Lعلىالكوسيك»رنسءالتركيةالجمهورية

مى.االسكالمؤتمرلمنغئمةالقابعةالدائمةاللجنةهئذ»ألعمالوتوجيهه



OIC/COMCEC-fC/19-o3/REP~)4(المرنتى

تعزيزعملخطةتنفيذوضعيةباستعراضتقوموهى0اللجنةهذهثطرقأنأو~5
فريقاجتماععنالصادرةالتوصياتتنفيذموضوعإلىوالتجاري،ا~مصاديالتعاون
التعاونلتعزيزاإلسالمىتمرالمنمنظمةعملخطةتنفيذوتيرةبتسريعالمعنىالخبراء

والتى(م،00(مايوفىاسطنبولفىعقدوالذي0األعضاءالدولبينوالتجاريا~متصادق
تمنحالتىللتوصياتخاصةأمميةأولىأننىكماللكوسيك.عشرةالسابقةالدورةأقرتها

للكوسيكاألخيرةالعورةوكانتالعمل.خطةتنفيذفىمعينأمورأللمنظمةالتابعةالمؤسسات

فريقاجتماعلتوصياتوفتأاإلطارد.افىتطويرهاتمالتىالتكميليةباآلليةوحبتقد
وتطويربحثغلى0المنظمةمومساتمعبالتعاون0الكوسيكتنسيقمكتبوينكبالخبراء.
مذافىمناهبةخطواتإلىتتوصلوأناألمرالمتابعةلجنةتتدارسأنوآملالمقترح.
الشأن.

بينالتجاريةالمبادالتنطاقتوسيعيكتسيهاالتىاألمميةعنالكثيرالشىءقيللقد

المبادالتأنحيثحاسم،بعملالقياماألعضاءالدولمن~رمجالوهومية،اإلسكالدول

مباد~مهاإ~ارمز()ء:نسبةتناهزإذالركود،يشوبيازالماالدولهذهبينالتجارية

العالمية.التجارية

لنظاماإلطاريةاالتفاقيةدخولأثرعلىأنهإلىا~دهذافىأ~أفىهأوال

مناألولىالجولةلتنظيماالستعدادفإنالنفيذحنيناألعضاءوللكالتجاريةاألفضلة
مرضية.بكيفيةيسيراإلطارية»االتفاتةإهثارضمنالتجاريةالمفاوضات

إلىتبادرأنعلى~مفاقية1_«علىتصادقأوتوقعلمالتياألعضاءالولىأ~5

القادمة.التجاريةالمفاوضاتفىمشاركتهالتسهيلنلك

قانونىإهاروضعمننهاالغر-راألخرقاألساسيةواانظمةاالتفاقياتمن_.~5

وفيماالمشركةوالمشاريعمسثماراالمجالفيوكذااألعضاءولاكبيندقاالقتصاللتعاون

الخا-رءالقئاحبين

واألنظمةاالتفا~تعلىو!لمصا.قةالتوقععلىكذلكاألعضاءالدولأ~5

األخرق.األساسية
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فتىءماالذقواعتراصلا~دالدورإلىالمقاممذافىكنلكاإلثمارةمن~وال

البيئية.اإلسالميةالتجارةتعزيزفىللتنميةاإلسطمىالبنكبهيضطلع

للتنميةاإلسالميالبنكومشارينأننئمةمنعددإلىهناخاصةبكيفيةأ~5

الشظيمإلىكذلكاإلثارةوتجدراألعضاء.الدولبينالتجاريالتعاونتعزيزإلىوالرامية
مىاإلسكوالمركزللتنميةمىاإلسكالبنكبينمشتركنحوعلىنضمتىاكللمنتدىالناجح
شمالفىوالموجودةالمنظمةفىاألعضاءالدولبينالتجارةتعزيزحولالتجارةلتنمية
إلىوأدعرتمةتو~اتإمدارعنوأسفرت}"2DD.3أبريل18و17يومىأفريتيا،وغرب

تنعيذها.

تمروالمةاف~ميةالقمةمزتمرموراتعنالصادرةاألخيرةوأتافتراأفى
اإلسالميةالتجارةتعزيزفىالخامرالقطاعدورعلىشدتقدالخارجيةلوزراءاإلسلثمى
الخاصنلتطاةالمواثيةالظروفتوفيرإلىحاجةفىفنمنلذاا~مصادق.والتعاونالبنية
الذ-العمرفريقأنأسجاأنالمسدمذافىيسعفى»ولكمالمنشود.بدورهيضطلعلكى
نموأا~ملالبلدانفيوالمتوسطةالصغيرةأنمؤسساتلتتشيطبرنامجوضعأجلمنشكلته
الثانياجتماعهيعقدسوفاإل~»المؤتمرمنظمةفىاأل~ءالساحليةغيروالبلدان
مبق.موزبجهوريةتومابوفىالقامعةالكيلةاأليام~

فيقيماإسهامأستسهمهامةنتائجعنمتتمخضاالجتماعهذامداوالتأن~وهر
العام.مذامنأكتوبرثسفىاسطنبولفىفتدهالممقررللكوسيكهمةالقالورق

مؤسساتهاولجميعللمنظمةالعامةلطمانةالتاملمتعاونالموترهنللمنوبنأل~أنوأود
المتابعة.للحفةلحموكولةالمهامإنجانفى

والنجاح<التوفقكاملللكوسيكصرالتدمعلطحتماعوتنى

وبركانه.امنهورحمألطبكموالممطو





متبعةللجنةمثرلحتعاالجتماعأملجلول

ا~يللتقالنلحالهمةلحلجنةهنلهمنبثقة

(لحومسيك/اإل~طمزتمرلمنطحةيوطتجل

،~)12-1t2>•3لميلوملولم(





طمتبعةللجنة~طتمعاالجتماعأ~جلول

اإلسمىتمرلحمنلمنظمةيولحتجلا~يللتقالنلهمةطةلحلجنةهنالمنبثقة

(لحومسيك)

/2003لميلميولم14~12(~»

حيةاالفتاالجلسةه1

لممتابعةلبنةونيمىكلمة-

اإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالعاماالمنكلمة-

الوفودوؤسا»كلمات-

األعمالجولاعتماد2-

االهصرالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمرجعىتقرير3-

t-األ~ءالبلدانبيننيماوالتجاريا~ديلمتعاونيزلتنالعملخطةتنفيذلخراستعر

اإلسطمىالمؤتمربمنظمة

اإلسطىالمؤتمرمنظمةعملخطةلتنفيذالتكميليةاتحية-

c-التجارةتوسيعبشأنالتجارةئتتميةاإلسطمىولممركزللتنميةاإلسطمىالبنكمنتقريران
اإلمطمىالمؤتمرمنظمةلبلدلمنالبيئية

بمنظمةاأل~ءلمنالبلدبننيماالتجاريةللمفاوضاتاألولىالجولةفىللشروعاإلعداد
التجاريةاألفضلياتنظاملمتفاتيةطارفىاإل~المؤتمر

العالميةلتجارةمنظمةبنشاطاتالععةذاتأئمسائل~6

v-واستخدامالجكترونيةالتجارة~لمثرموضوعحوللنظروجهاتتباهللجلسةاإلعداد
المؤتمرمنظمةفياأل~ءللبلدانلمبيئيةالتجارةوتطويرتعزيزطىالمعلوماتتكنولوجيا
للكوسيكعشرةالتاسعةلمورق~تنظيمهاالمزمعاإلسطي~

بالمنظمةاأل~ءالبلدانفىالخاصالقاعمؤسساتبنالتعاون8-

للكوسيكعشرةالتاسعةالورقأعمالجولمشروع~9

أعمالمنيستجدماا-0

يرالشاعتمادا-ا

االجتماعاختتاما-2





منمفعممرجعىنفور
اإلسطىفمزنمرلمنطمههمأاألمأل

لحمتبعةفنجنة~طتعاالجتماعطى

أطكومصيةكنلحمنبثقة

م2>>3(يلميولم14-12ء(~ل
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،ام974عامفيالهوربمديةعقدالذيالثاناإلسالميالقمةمزتمرفيتقررأنمذ

اكارندفعبغيةعديدةمبادراتاتحذتفقدءاإلعالميالمزتميعظمةلشاطاتا~ديجانبفةإف
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منمجموعةأنثنتكما»والجاريةديةاالقصاالمجاالتفياإلسالميالحؤتمرمنظمةعنالصادرةالقرارات

.األعضاءالدولبيندياالقصااكارنتوطيدلجدفوالحخمصةوا~ا~عةاألجهزة

فوعيزالوإطارفيالمبادراتهذهعنأساسيةمعلوماتتقديمإلالتريرهذايرمي
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.المبرمةواالتفاقيات
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ا(~،ا-م(بيز.ةالمتبأمميتمبا(ف>(لععاونا)

وزراءا~ء198ةنولنمبرفيانعقأتاقءلحوهسيكاألولىورةال~ل

لتعزيزاالزمةواوسائلامبلالنااسشربغرضاإلسالميالؤتمرمنظمةفياألعضاءلدولالجارة

اتفيزبثأنقراراواعتمدواا~رةميدانفيوياتاألومنمجموعةوحدلحواءا~ريانجالفيونالت
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الوجهةوالصادرات،اإلعالمىالمؤتمرعظمةفياألعضاءالدولببزا~يةنموالسلعمنالمادر(ت
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حقمةانإلىانضمتعضودولة,.1(هنا(العضويةإجراءاتالمتعاللمختلفةبمراحلالدول

.اآلن)

بيناالسثماراتتدفقوتشجيع<ا~ريةالحماهالتلحاآلتوسيع.إراؤمصةتحدلنا

تأهينهاوإعادةاصادواتانعانتأمين)1(:اؤمسةوتقدم.اإل~هياؤقرمنظمةفياألعضاءولال

(قطرية)تجاريةنموأوي)(المشتتجاريةلمخاطرعنجرالاصادواتبيعحميةاسيفاءعدممخطية
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.باهقودواإلخاللءاحدنيةواالضطرابات<والحرولبءالحليةونزعءاألجنىامقد

1~لمغايةوفي 42 T~عاموحاللبوليمة67النافذةالبوليساتعددإلحالىبلغ

الصادراتالتنمانبوليصة"5وجددتالصادراتالتنمانجدالةبويمة2,.أصدرت~4221

اا7بلفتفقد~ا422خاللالؤسسةأقرثاالقااللتزاماتأما،سثمارااللتأهينواحدةوبوليصة
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مرنةالرتباتهذهتثكوذأنبشرطبيهافيماتربياتعملإل>ألعماهالدولام»9مرأك,.ه

ر>لناهدفيكوذأذشريطة,هرعيأماسعلىاالنضماميكوذوأذتغطيهاالقبالسلعيقلقفيما
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األنثطةفيالخامرللقطاعاغملالدورلخمرفيمامرذمهجاتدعاالمعةكرسيكدورةقررترقد

أماسوعلىسظمةبطريقةالخامرللقطاعاجماعاتعقدارةإذ.كومسيككاتقومالقالشاملة
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االجتماعاستضافةاإليرانيةاإلسال».يةالجمهورية~مةوعرضت.ةاحتحلاهربيةباإلهارابتارقةامثا

.200,.عامالخاصلحقطاعاهاشر

للقطارىاإلجماعاتهز»عقدفيوالماعةللجارةاإلسالميالنوفةبدأتأذمذ

أعمالرجالبيناالجماعاتتلكخاللوالعقودمتهاالتفاقامنالعديدوتوقيعالفارمنىتم،الخاص

بذلهاالقالجهودمنبالرغمأنهلوحظأنهإال.اإلسالمىالمؤتمرعظمةفياألعضاءالدولإلىيعوذ

للقطاعيةا~االجماعاتعنالصادرةالوهياتتفيزفإذ،والماعةللجارةاإلسالميةالنوفة

وقد.المشردىالمتإلىبعدترقلم،االجماعاتتلكخاللالمبرمةوالعاالاتواالتفاقاتالخامر

الوهياتتفيزعمليةعثىالفاعليةمنالزيدإضفاءأجلمنبعةللتلجةإحداثالكوميكقررت

محوريةكقطةوالماعةللجارةاإلسالميةالنوفةتعيينوتم.الخامىالقطاعاجماعاتعنالصادرة

.اللجةهذهعمللخمرمر

v-للكرهمبكالمنوذورا-اهلمةالطربمافملنباه

أعمساللجدورفيمفصلبنهدإدراجعلىللومسيكالعاشرةالدورةوافقت

اهالحيةديةاالقصااواضيعبشأنامظوجهاتتبادلللمدربينيتيحللوميكالالحقةاالجماعات

اضيعالىحولاآلراءتبادلكالتاجتمالتانعقدالحينذ~ومنذ.األعضاءالدولتحماقالحالية

.يةال



علىااللميةالجارةعظمةوإنشاءالجاريةللمفاوضاتأوروغوايدورة~ا~ممات-ا
دية8اكوميك(دورةاإلسالمىاالمؤتمرعظمةفياألعضاءفالولالخارجيةالجارة

.عشرة)

يةاككوهميك(دورةاالمالمى~الؤتمرعظمةفياألعضاءولللهالخمخمة~قارب-2

.)عشرة

اقتصادياتعىاألوروبياالتحادوخاصةاإلقليميةاالقتصاديةاتتالت~ا~سات-,.

.عثرة)اثاثة(ا(ورةاألعضاءاانابلل

االنمنااياالمضرار(كالحااالسالميالزغرلخنعأفىالبنواالمشار`اخجارأ-4

،لكرممك)عثينالراعأ(اطروأ•ألعفاء1لاالمبىالهبكأللذاالصالحام

o-~األعضاءاذالبلدفيامةمتاقماديةتقيةتقيقأجلمنالبشريةالواردتقية

.عشرة)مسةالخا(الدورة

(الدورةالجارياوالحررانهولةمواجهةفيوالمومعلةالصفوةالؤمساتاتعزيز-6

.عشرة)السادسة

v-السابحة(الدورة:ألعفاءاللدولالخارجيةالتجارةعلىالجمركيةنموالحواجزفاآثار

.لكوسيك)عشر

(اندورةللحيةاإلسالميالبكودرراألعضاءاذالبلدفيالخاصالقطاعاممار-^
.لكوسيك)عشرمةاك

األلحترونيةالتمارةاأثرموضوعللوميكعشرةالثامنةالدورةاختارت

لتبادلموضوكارنليكهااإلسالميةللدولالبيئيةالتجارةوتنميةتعزيزفيالمعلوماتجيالحنولووامتخدام

اإلسالميالمركزميقرملمحومسيكطلبعلىوباءء~هسيككثراتامعةالدورةخاللاآلراء

اإلسالميةللبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثومرلحنالتجارةلتنمية

عثرالتاسعةملدورةالسابقالوضوعحولعملورشةبتنظيملوجياللتنواإلسالميةوالجامعة

والغرفةللتنميةاإلعالميالبنكمثلاإلسالميتمرانمنظمةمنوماتمعباكارنوذ~~مسيك

.والصناعةللتجارةاإلعالمية



الزواعيتوالمتفصةاىايى<االهنمحالفر<التعاون(ب)

الدولوخامةالمظمةفياألعضاءاذالبلدبعضفيقللمالغذائىاألمزشكلةإذ
للحيةاإلنويقىوالبكللحيةاإلسالمىالبكمعبالعاوذالعامةاألمانةفظمتكذلك.مهااإلفريقية
شهرفيالسخالريةبممهوأاكارفياإلسالميةاذالبلدفيالغذائياألمنبشأألندوةالغاليةوالحكومة
اإلعالميالقمةمؤتمر.طالعوبعد.السادساإلسالميالقمةمزتمرمامرعلىوذلك،»9»اديسمبر
المزتميعظمةفياألعضاءالدولفيالفذاني~األمنناعقابياذاعمد،أاكارندوةتقريرعلىاالدس
أجلمن،المعيةدالليةالمؤساتإلالماليةالواردمنالزيدتقديمإلىاألعضاءالدولودعا،اإلعالمى
منتمكنحقاإلسالميالمؤتمرعظمةفياألعفاءاإلنويقيةللدولالمساعداتمزالزيدتقديممنتمكيها

وةاكخاللأشتالقاخامةاللجةوتقوم.وفعاليةبرعةالفذانىلألمنالوهيةاتجيهااسرتفيز
تفيزأجلمزالالزمةالجهوداتكلبذلالمغالجهوريةفيوالمياهالريفيةالهيةوزيرمعالبرئاسة

،الؤولينلكباراذآفواجماعاذللخبراءعاذاجماعقدوقد.أاكارندوةعنالصادرةالوهيات
ربعهاإلنويقيالهيةوبكللحيةاإل~ميوالبكالسخالحكومة«زكةشتبعةزارتكما
.الغذانىاألمنمجالفيبرامجهالقويماذالبلد

اإلسالميالمؤتمرلمنظمةالرابعالوزاريالمؤتمراإليرانيةاإلسالميةالجمهوريةحكومةواستضافت

1إلىا4منالفترةفيطهرانفيازراعيةوالتنميةالغذائياألمنبشان 'Iوأكد.)1995يدير

.الزراعياإلنتاجلزيادةا_ممةوالوسائلالسبلالستكثالنهالحاجةةالزعنمدرالذياإلعالن

{األمنظمةفياألعضاءاألوللجيعفيالغذائياألمنونعيةباستعراضدوريبشكلالقيامالمؤتمروقرر

.اإلعالمي

حولالخبراءفريقاجتماعاستضافةاهربيةهصرلجهورية~مةضتا8وقد

مةا~معتحااتصاالاإلمالهيتمرافىلمنظمةاهامةاألمانةوتواصا~.يفيةوالىازراعيةواتنميةاألغذية

.االجتماعمومتأتحديدبغيةالمضيفة

فيفثمةمشاركةركثتقداالعالمي<لمؤتمرلنشرالماعة>الماتةأنكر.تألحد_
معة<تواعةواتى<ألغذيأمثنمأمقيتيعقدىت1•داالتتعليمشردتشدر:<لمالمي<لئذاهمؤتمر0

األممبزلمنثتيك.~1<لمام<الجتعاعقاللأئالكةإلىأفك.ا<هانريهدرومايداتعدةمملة
ثئمةمنقكلافقت،7<>7يوليرفي.لنممافيناليهعقداألىاإلمالىتمر<كومتتمة<ثعدة
وتثيذإعدادبحالتييشها<لقاثر<لعاوتتؤشعليوالزراعةاألغذيةومئثمة<إلمالى<لؤتمر



كلفيالزراعي»ئقطاعوإمالحكأميلوإعادة،والوهنىاإلقيمىيزالصعيهعلىالغذائىلألمنبرنامج

.وفلمينفيأفقانتمن

الناكةمحالنإل~دن1)8(

ذ،أجريتالقألصاعىاهارنحوللةاكالوزاريةالشاورةقراراتمنوانطالقأ

للحيةاإلعالميالبكبرعايةكةالتتالمشروطبعزيزالمعنىا~لفريقاجماععقد198العام

األعمامالدولبيزالمشركةالمشروعاتلعزيزآليةبالضميلبحثوالذيا187نوفمبرشهرفيعبدة

.الوزراءحدد»ماحسب

4-امنالغرةفيامطبولفيالمعقدةللكوسيكاالمعةاندورةدعت

بذلكالقيامإل،المقرحةاآلليةشأكالعملفريقتومياتتحث(القاألعضاءالدول1993مبمبر
الظيابهةالالوزاريةللماررةيمنحقوتعليقاقابآرانهااإلعالمىالؤتمرلظمة»لماتاألماتوموافاة

يمكنحقاالساريالوزارياالجماعهذاامضافةاألعضاءالدولفامدتكما.الوعوعفي

.الشروعاسكمال

والمواهالنهالغطمجالفه>النعاون)(-

اإلعالميتمرافىبمنظمةاألعضاءالرلفياتطرحولاألولالوزاريبسرعاالانعقد

وحالل.للكوميكلثةالثاااورقانعقادهعبالتزامنام187مبمبر1>إلىvمناسطبولفي

التجاوزاهارنتقيةفيماطعفرا~النقلقطاعبأنيقيهمعنالوزراءأعرباالبماع

،البحريوالقل،الطرققطاعاتتقيةفياهارنوقررواءاإلعالميةالدولبينفيما~قصاديواال

.وا(اصالتالقلمجالفيريبوات،آحديديةوالسكك

بالنقلاحعنالخبراءزريقابمماعاسضافةالعريةمصرريةلحهوحومةمحرضت

وتجري»ءإرجافىوتم،القادرةفي020,.يدير1إلى7من5عتالمقررمنكانوالذيوالوامالت

.لالبماعجديدموعد~يدالمضيفابندمعاتصداقااإلسالميالمؤتمرلمظمةالماعةاألمانة

ملكبوالةاللكيةاالنايمحالفبو.ور.النما(~/



معبالتزامنوالالملكيةالسلكيةا~نصاالتلوزراءاألولالوزارياالجتماعانعقد

0ةا<اوأاالجتمارألانعقدوقد.1688سبتمبرشهرفيترحيا،اسطنبولفيللومسيكالرابعةالدورة

.ولحان)1611نوفمبر8إلىoمنافترقفيإندونيسيابحهورية،ونجباندفياالتصاالتحولالشالي

االجتماععنالصادرةاحهمةالتومياتبينمناإلعالموسائلعلىالمطبقةاالتصاالتتعرفةتحفيض

االتصاالتتعرفةلتخفيضوالسبلبالوسائلالعنالخبراءلفريقاجتماععقدكما.األولالوزاري

.ا99المبتمج29إلى28منالفترةفيالقاهرةفياإلعالموسائلعلىالمطبقة

المؤتمرلمنظمةالثالثالوزارزاالجتماعاإلمرانيةاإلسالميةالجمهورية~مةاستضافت

يوليو1اإلى8~زالفترةفيصرانفيوالالمليةالمليةواالتعاالتالبوياحولاإلسالمي

2دزقرارااالجتماعوأمدر.1996 oوتوصياتبطلباتوتقدمالتعاونمجاأللتهفيهحددنقطة

تضمنتوقد.واالتعاالتالبريدمجالفيينهافيمااعاونتعزذربغيةلتنفيذهااألكفاءللدولمحددة

فظا)إطارفيواالتعاالتابويدلخبراءبيانالتهبنكإنشاءاالجتماعاقترحهاالقاطامةاألعمالبعض

الدرامات~زاالسألدةمناألعضاءالدولتمنآليةوتحديد،بالمظمةالخاصالمعلوماتشبكة

محدثةقائمةإعدادرتىوابوالهاتفريدالبهمجالفياألخرىاألعضاءالدولربعةبحاقامتالتىوالبحوث

فيالجاريةوالتدريبالتعاونبنشاطاتمحدثةقائمةوإعدادءوالهاتفوالبريدللبرآلالفنالمجالفيبالخبراء

وتقديمللتنفيذقابلةمثارينرأفواقتراحومقدراتحااألعضاءالدولاحتياجاتتبيناألعضاءالدول

.ومناعتوااالتصاالتمعداتتطويرمجالفيالمشتركةاالسثماراتوتثجيعونشاطاتمقترحات

الثالثالوزارعاالجتماعتوصياتتفيزلرصدمتابعةلجنةلحويناالجتماعوقرر

علىولوءوندواتراءللنبمنويةاجتماعاتعقدوقرر,والالسليةالليةواالتصاالتالبريدحول

بينتنصارائسةا~تقليصيكذللئهوتقرر.الخاصالقطاعتتضمنأنعلي،إقليميمستوى

.~راتامالثركهرةاإلجتماعيعقدبحيثواالتصاالتللبريدالوزاريةاالجتماعات

الثالثزارياااالجتماععنالصادر>التةللكوميكعثرالثاناالجتماعاعتمد

ريةباجمههبطيرانانعقدالذيءوالالملكيةالسلكيةواالتصاالتالبوياحولاإلسالميتمرانلمنظمة

للمنظمةرالرابهزاريالهاالجنماخاستضافةالسودانريةلجومةحكوكرضت.اإليرايةاإلسالمية

االجتماععقدتاريخالودايةالحكومةتعلنوموفءوالالملكيةالسلكيةواالتصاالتالبريدحول

.بعدفيما

الطافمحالفبرالنعاونو)لم



الحؤتمرمنظمسةفياألعضاءالدولفيالطاقةحولاألولاوزارياالجماعانت

الخامةالدورةانعقادمعبالتزامنوذلكام981سبمبي6-,.هنتركياءاسطنبولفياإل»المي

محنلفلاعاون~صرهن~طعصرأتمثلالطاقةمساثلبأن»الوزراءمنوإدراكا.للكوسيك

أداءتحسينبيهاهنالتزاماتةبعهيوميشامالقرارااعمدوافقدءاألعضاءالدولبينفيماالمجاالت

البحوثوتشجيعءاكاآل_لفييهافيماالكولوجيانقلوتحجيلاألعضاءا~ولفيالطاقةمشتات

اللالآ_مجالي~~ابتتإقليميةشبكاتوإنشاءوا~دةالجديدةالطاقةمواردمحبالفي

.الكهربائية

25-24هنالفتوةفيامنبولفيالنعقدةلحومسيكا~ثرةالدورةدعت

لتنفيذالضروريةاإلالتاتحاذإلىالمعنيةاإلسالمياؤتمرمنظمةوأجهزةاألعضاءالدولام994أكتوبر

حوارا~ليزاريا~اال~راستضاآلاألعضاءلالولباوأهابتاألولالوزارياالجتماعقرارات

ومن،والتعدينالطاقةحوراخبراءلفريققطاكياجتماعاستضافةالردانحكومةوعرضت.الطاقة

.بعدفيمااالجتماعموعدعنيعلنأنالتوقع

العا«وا(فغاااالعابآلببمبااف<نالمعام(ز)

الدولفيالعامةواألشفاراألسامةالبنيةحولاألولالوزارياالجماعانعقد

انعقادمعبالتزادروذلك1981أكتوبر9-6الفترةفياسطنبولفياإلسالميالؤتمربمنظمةاألعضاء

.للكوسيكالسابقةالدورة

هائألوقدراتإ~سرت~يراإلسالميةالبلدانأنبارتاحاالجماعالحظوإذ

ام،الدىفيوالقبليةالحاليةلتهاالحتياجاتلبيةعلىقادرةالعامةواألشغالاألماميةالبيةمجالفيونللت

.اإلعالميالمؤتمرعظمةفياألعضاء

العاونيزتكعلى•أخرتاأهروبينمن،األعضاء:´مدولالوزارياالجماعوحث

األماميةوالبيةالعاهة_ثنالاليزايةفيمقلبدتحميصطلبوقد.المجالهذافيبهافيما

الدولبينوالتجارياالقتصاديالعاونلعزيزدفةاطالعملخطةمن~األولويةذاتكاتالقطاضمن

حذافياإلسالميدالمأمنظمةإطارفيفعالجودة11والمشاريعالطاقاتبطويروأوصىاألعضاء~

.المجال

3ه-22منالغرةفياسطنبولفيالمعقدةللكوميكالعاشرةالذورةال~

العامةواألشغالاألماميةالبنيةحولاألولالوزارياالجماععنالصادرةالقرارات)1994أ~بر
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فيا~واألجهزةاألعفاءالدولإلىنداءورجهت،م1ء91أكوبر9-6منبامطبولعقدالذي
ا´.يةحو`راألولالوزارياالجماعقراراتلفيزالالزمةالدابراقاذأجلمزاإلسالمىتمرالزمظت

المالراميةإندريسيالجهوريةباقراحاتعلمأوأحاطت.األعفاءالدولفيالعامةواألشغالاألمامية

.الريفيةوالحيةاهضريةاألماميةالبيةمجالفيبالعاوذالمعلقةاألحكامالعملحطةتضمين

بواالسماوالحانالعامالالفرومباافوالمعاون(و)

فياالجتماعيوالضمانالعاملةبالقوىالمعنالخبراءلفريقالشالياالجتماعانعقد

االتفاقية~مثروعالستكمالاألول:عملمجموعتىوكون1184أ~برفيءماليزيا،لحبوركواال

العمالةبئأنالنموذجيةنيةالثنااالتفاقيةامشروعالستكمالوالثانيةاالجتماعي~الضمانبشأنالثناية

ءباألرزن،عمانفياالجتماعيبالضماناحلفةالعملمجموعةاجتمعتوقد.االعاهلةاأليديوتبادل

بالعمالةالمكلفةالثايةالعملمجموعةاجتماعانعقدكما..االتفاقيةمشروعواستملت،1985سنة

.االتفاقيةمثروعوامتكملتا989مايو29-27منبتركياءلاسطنبهفيالعاملةاأليديوتبادل

باهما~الحعنيةاهملمجموعةتقاريراألعضاءا(ولإلىاهامةاألمانةأرسلتوعندما

إلىميقدماناالتفاقيتينمشروعيبأنأبلفتهاءاالتفاقيةمشروعولمحذ~اهاهلةاأليديوتبادل

.لدراسةاالجتماعيواضمانباهماآلاحعنىالخبراءفريقاثامثااالجتماع

األيديوتادلظيفا-حولدوليةعملورشةاسضافةإنأويسياحكومةعرفت

البشريةالمواردتقيةحولالخبراءلفريققطاعىاجماعاسضافةدانا~حكومةعرفتكما،العاملة

.االجماعينهذينعقدعددعناإلعالنبعدفيماوميت

العباهمبالفبوالنعاون(ط)

على،»««ءعامفي>بيفاءبالدارعقد<زياالبع<إلمالى<لقمةؤةأكد
iبثأذنفعالتودودأذر:هوةةرت،<~.بةبمادنو<المالى<زةنخعةد«خل«لعارنهية

كوناكرىدعقدي<كد«رتوزردهودمئررنث<كد(مالى>لزتمرىرت.<بحالمذ<فيرن>ت
وءء.مم<ةينربوالة<التمامية>تنعةفياساسأمحررأتمل<هاحةأنعل،<»»هءمليد

>ليامية<ضاياتفيودلعارندلعلر»تتإدلونها،<يجاالتمزعدديدرن>تلى!<العناء<أرل
رلرزردءلقمة<إلهالميةدزةدتقلمزذلكعلى<لتاكيدةوقد،<لساحةمناعةلررد«ث
<دريه
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~زراءاألولاإلسالمياالجماعاإليرانةاالسالمية`لجمهوريةحومة»مفافتا

ألحيةالمزتميأدراوقد.أمنهانبمدية2000برأكتى4إلى2هنةالفتفيعقليانءالسياحة

رلوضهفرورقها(وأن،اإلسالميتمرالزعظمةفياألعضاءالدولبينللحارنمجاالباعبارهاالسياحة

منعددعلىاؤتمرووافق.للسياحةالعاليةالسوآلفينصيبهاتوسيعبغيةالقاوليللعملاتيجيةامت

.بعةللمتلجنةإنشاءأيضاقرركما»للصياحةالحيةالبيةلطويراألولويةإعطاءمعالعاونمجاالت

.2001أغسطس28-27فيطهرانفياللجةاجمعتوقد

لوزراءاالناإلسالميالؤتمرإلىالسياحةبشأناطهواكوبياذالمابعةلجةتقديمتم

قراراالمزتميأمدروقد.لمبوركواالفي,.•>1أكوبر'1Tإلىا»منالغرةفيعقدالذيالسياحة

لمظمةاألعضاءالدولفيالسياحةوتقيةتطويرأجلمنللعمللمبوركواالوبرنامجالسياحةتطويربشأن

زثكر.العملبرنامجتفيزوكيفيةالسبللوضعالخبراءلفريقاجماععقدإلىودعا،اإلسالمىالمزتمي

ا~الكمراكزالعمللعرضهااإلندونييةوالجمهوريةوماليزيااإليرانيةاإلعالميةالجمهوريةالمؤتمر

على،حيةالياوالهيالت،والسويق،السياحيريبواتلجاثاألمجالفيتجرىالقللشاظات

.الوالي

بمدية:ئياحآلوزراءناكاإلسالميالؤتمرعنالمبقةالمابعةلجةاجماعانعقد

برنامجلفيزالالزمةوالكيفياتالبلالمابعةلجةأرمت<1•02مبمبر6إلClمنلمبوركواال

.وجامياذاتيا،األعضاءالدولبهمسعنالذيالعمللبرنامججدوالورفعتلمبوركواالعمل

آسياحةوزراءاثامثاإلعالميالمزتميامعوديةاهربيةالحملآل~هةواستضافتا

إعالنإلىإضافةامياحةتنميةحولقراراتمرافىهذاأصدروقدءياضبال2002أكتوبر9إلى6من

إن.االجتماكاتكقدبشأنا~مةا~هاتهذهمعدائماتصالكىاهامةواألهانة.ياضالى

قدامياحةحولالخبراءفريقاجتصاحاستضافةسابقاعيضةاقاإليرانيةاإلسالميةالجمهورية~مة

دانماتصال~اهامةواألهانة.طيرانفياالجتماعهقد)200,.مايو29-77(افترتهلتحدد

.الخبراءفريقاجتماع~مأناصيفةا~رمةمع

اإلمالمير<الموتميمنظمةفيىاالفضاءا_ولبينفيااهير»التعاون(ير<)

للجةالسادسةالدورةمعبالزادزالفنوذالعابشاذاألولالوزارياالجماعانعقد

0~رالركيةبالجمهوريةامطبولفي)الكوسيك(والجاريدياالقصاوذلت<لدائمة - vأكوبرا

119J>بسرنامطبولفيالفنىالعاونحولالولخيةاالتصاللراكرعاتابتلخةعقدتوقد.ا59•

9« tاإلعالمىترالزعظمةفياألعضاءالدولبينفيماالفنىالعاونوضعيةتطاالبتهذهوبحت.ا



واايةاإلداريآلالقدراتتعزيزضرورةعلىعاتاالبتوكزتكما.وذالحاهذاعزيزتومياتواعمدت

بسراجوإ~اداعاونبرامجتحديثةالقنانةاالتصاالتخالل>.الفنىللعاونالوهنيةاالتعاللمراكز

للكوسيكمعةاتوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشروزالحادىاإلعالمىالمؤتمرأومى
واالجماعيةلقافية0واديةاالتعصاالمجاالتفياألريبعلىالركينمعاألعضاءالدولبينالفنوذالعابعزيز

.المدربينإعدادإلىباإلضافة

25إلى22منالفترةفياسطنبولفيانعقدتالتى،للكوميكالعاشرةالدورةالحظت
،اسطنبولفيمنتظمةبعفةمنوياتعقدالفنبالتعاوذالمعنيةاالتصالمراكزاجتماعاتأن،ام994أ~بر

منظمةومؤماتتركيامنكلاالجتماعاتلهذدتقدمهالذيالتواصلللدعمتقديرهاعنكذلكأعربتكما

والتدريبواالجتماعيةواالحماديةاإلحصايةالبحوثومركز،للتنميةاإلسالميالبنكمثلاإلسالميالمؤتر

.للتكنولوجيااإلعالميةوالجامعة،التجارةلتنميةاإلعالميوالركزاإلسالمية.،للبلدان

لفبذاإلعالمىالمزتيمظمأوأجهزذاألعضاءالدولللكوسبكالعامرهالدورهدعذكما

.امطبولفىما99•أبحوبىا>-7دزانعفأالذيالفنىوذالعاحولاألولالوزارياالجنهاعنوارا~

فيوالفنىالكولوجيباعاونالعنىالخبراءنريقاجماعالركيةالجمهوريةاسضافت

وكذلكاالجماععنالصادرةالمشاريعمقرحاتعممتوقد.م11»8مايو"إل6مزالغرةفيامطبول

وقد.بشأفايلزمهاالتخاذاألعضاءالدوللجيععلىاإليرايةاإلعالميةالجمهورية~نالقدمةالمقرحات

لجةإناءبغيةالركيةالجمهوريةحكومةإلىباألمرالمهمةاألعضاءالدولربعف>زوملت<لتيالردودحولت

.العمللخطةالفيزمبعةاتآلليةطبقاالمارين

.منسقنموبحاناألولويةمجاالتلمختلففيقتحةالذيالمتامأنأعالهااواردةالتفاضيلتبين

منأ~أننجد»األولويةذاتالعشرةابحاالتأصلمنمجاالتتسعةحولوزاريةاجتماعاتانعقدتفبينما

أنكما.السياحة)،والالمليةاللكيةاالتصاالت،المناعة،(األغذيةالمجاالتربعفحولانعقداجماح

لحزهعقدباألمراحمنيةالدولدزدرجىلحن،الوزاريةاالجتماعاتالستضافةومنرالعيدرالعديدفناك

~مةحولاآلنحتىانمقدلتقدالخبراءفريقاجتماعاتأننجدكذلك.كنوقتأسرحفياالجتماعات

فإن،العاملةواطوىالعملمجالفيواحدوزارياجتماعينعقدلمأنهورغم.األولويةمجاالتمنفقطمجاالت

قداألعضاءالدولتكونوحكذا.أخرىمجاالتحولانمقاتقدالخبراءمستوىعلىاالجتماعاتمنالعديد

كمااألولويةمجاالتلجيعحولالخبراءفريقاجتماعاتعقدهووالطلوب.األولويةبحاالتبداياتفيشرعة

.العملخطةتنفيذاستراتيجيةفيورد
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أجلمنكومسيككرهافةالتىاأللشطةحولتوهيةمشروعاالسالميةللجةيقلمموف

.رجيةالحالوزراءا~~مالساللؤتمر~ميةورفمهدراستا

((())أ



والمادقةالتوقيرونصة
متالصبرواالتفاقياتههتاالماالفظكلى



العبم-وا(تفاقياةا(مامتالمنه_<قهالماهمالتوقيهومعيه

لوزراءوالعشرونالتاسعاإلسالميوالمؤتمراإلسالميالقمةلمؤتمرا-سعةالدورةحثت

على»بعدتمادةو/أوتوقع)القاألعضاءاندول،للكوسيكعثرةمةاكوالدورة،الخارجية

أسرعفيزئكإلىتبادرأنءوالجاريدياالقصاونالتمجالفيواالتفاقياتاألساسيةالظملخلف

والظماالتفاقياتهعلىوالمصادقةالرقيعوضعيةيلخصجديدجدولاعتريرمعمرفق.عكنوقت

:الملحقفيالواردةاألساسية

والنبارواهبوماالفنما-ونللنقامالعاهةاالعناب-ا

ام)977(~1ال97كامالخارجيةلوزراءعشرالثامناإلسالميالمؤتمراعمد

االسثماراتنقلتشجيعإلىاالتفاقيةوقدفوالتجاري.والفنىاالقتصاديالتعاونبشأنالعامةاالتفاقية

األعضاءالدولبينفيماوالتنولوجيةالفنيةوالقدراتواخبرالتهالمعلوماتوتبادلاألموالورؤوس

أللتا~خاصةأ~إيالءمعتمييزوبدونعادلبشلالحذكورةآبلدانبينالتعاملتهيلإلىوكذلك

منظمةفيعفودولة)28(عليهاومادتى،دولة)4ا(اآلنحقاالتفاقيةوقعوقد.نمواالبلدان

.)1981أبريل28مناعتباراالمفعولساريةاالتفاقيةأمبحتوبذلك،اإلسالميتمرال

r-االكناىا_ولميناالصتماوانهوهمانوحمابةنضيهفبانفا

~1401قسامفيالخارجيةلوزراءكثرالشالياإلسالمياحأتمراعتمد

الحبادتناالتفاقيةوتحدد،األعضاءالدولبينفيمااالسثماراتوضمانولحايةتشجيعاتفاقيةم)6981(

لمخافرةأيدزالمثماراتحاالحمايةوتوفراألعضاءالدولبينفيمااألموالوؤوصنقللتشجيعاألمامية

وصادهءدولةن0~وقعتاآلنوحق.الخارجإلىوريعهااألموالوؤوصتحويلفمانهعتجارية

Jالمقعهماريةأمبحتدولعشرمنأكثرعليهاصادقىأنبعدءالمنظمةفيعضردولةكثررنعليها

.ام988فبرايرهنذ

r-األكضاءالدولبينالتباريتفنليتاال~ءاإلكاويتاالتفاقية

شوفيرة<تب<ءتنتممنه<.«وةد«ئيهمكرميكدة<سورة<لتة0
ددسز،<أودندوةنوعثرمدثفي<ةحقريو<.هيه<«تمذهوقعةم،<«>.»كترد
د.«ريةقة<دتهعىدتة<هيقةمأىمرو-جسورةنته<لدة»ةتقت>.>>تور0هفيم
فيةا،عثرة<ءدية<ءدتةىتدهذ0و..معثرة<ددةدة<هي0مرة<تهفنية0دمتف



فيلمحوسيئاقامت،وعليا.الحفعولماريةلصبحاحصادقاتمنالمطلوبالعددفتامتقداالتفاقية

االتفاقيةعلىمادقتوالقالشارمحةالبلدانمنالجاريةوضاتاغالجآبتوينعشرالشامةأورقا

ابر~إسضافةالركيةالحكومةوعرضت.بشأمخاالفارضازمعالجاريةاالميازاتعنوأعلت

.م20>4عامفيالمفارقاتمناألولى

ا~نبر<للطبرانهبه<اإلهظللمجلمر>االماهبردا~«-4

مندولةعشرةمتالمدنللطواذاإلعالمىللمجلىاألساميالظامعلىوقع
.فقطدولمبععليهومادقت،األعضاءالدول

ملطيةوالالاللكيةمتراالتاالالتمادميو.ااما~ء1-ط

40عامفيالخارجيةلوزراءعشرالخامساإلسالميالمزتمياعمد o~ا

علىوقعوقد.اإلسالميةالدولفيوالالسلكيةالسلكيةاالتصاالتالتحاداألساسىالطامام)984(

يدخللماآلنولفاية.فقطدولعشرةعليهومادةاألعضاءالدولمندولةعثرةثالثالظامهذا

.للمصادقاتالطلوبالنصاباكتمالعلمبببالتنفيذحيزاألسامىالطام

مبأاإلمةانللبميمروالمفاببرانمعا~ا(مامبو.ا~«-,

المعهدأشعلةفيالمشاركةفيالراغبةاألعضاءاندولفكوسيكا)4(الدورةدعت

علىبالرقيعأعضاءدولمتوقامت.إلياالثاراألمامىالطامعلىوالصادقةالرقيعإلىالمذكور

ءاألعفالدولءزدو-كعليهومادقت،اإلسالميةاألللبلدوالمقاييرموالمهلمعهداألماميالقام



المنتمتما~المرساةمالفر_ةا(ممتطث
يروالتماميه<ا(قتاهنانتعامتعزيزمباا<فير<العامال

ا(~<دا-مبيز.



العامالالمنتميهمالمتنسهوالممومهاةالغرلاالممزةة9نحا
ا(~ءامالهبيز<التبار،<مء<االقتاهنالتعاميزعممبااف<

توجيهاتكلى(باءلالزدواجيةوتالفيابالفاعليةاألساسيالتريرهذايتمحق

والمؤسسات،الفرعيةاألجهزةوهيءالستالمؤساتمنيليماألنشطةملخصايتضحنال،الكوسيك)

البحوثمركز:األعضاءالدولبينفيماوالتبارياالقتصاديالتعاونمحبالفيالعاملةوالمنتميةالمتخصصة

،التجارةلتنميةاإلسالميوالؤكن،اإلسالميةللبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائية

واالتحاد،والصناعةللتجارةاإلسالميةوالغرفة،للتنميةاإلسالميوالبنكءللتكنولوبيااإلسالميةوالجامعة

عشرالتاسعاالجتماعإلىالمؤسساتهذهمنكلتقدمهاالقالتقاريرومتقدم.انبواخرلمالكياإلعالمي

.أننطتهاحولتفصيليةمعلومات،رميكالكمتابعةللجنة

البنكدكمحولتوصيةمشروعاإلسالميللجةوالعثرينالسادسةللدورةيرفعوسوله

وتقديمهدراستهأجىهناالقتصاديةهتهالمجاالفياإلعالميتمرالمألنظمةالمنتميةواألجهزةللتنميةاإلسالمي

.الخارجيةلوزراءا~نيناإلسالميللمؤتمركتوصية
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كادفأالمعألكاتنيألمدىاستعراهذ
والتبحاريتتمادياالالتعاون0لمعريمربالى
إل~_1نقرالمولنظمآفيأل~ء1الحاولبيلن

ئمآ1لمأ1للجناعشرموالتاالبلتالإ
مكوسيلكموالتجاريتتماديااللحلتحلك

لمحيآالتاجلطلريآإمطنلحد
م3200~يوا9•ا2

هتة~~.59

والتجاريا~ديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالثامنةالدورةطلبت

فياالستمرار)1رقمالقرارمن20الفترة(فىالهةاألمانةمنلم(كومسيك

,العملخطةتنفيذحملدوريةبمطوعاتللكوسيكالسنويةالد~ةإمداد

يلي:مانسترضالقرارلهذاوتتفيذا

لحعبل9~طو(~~9~~ت~فيب.

وتنفيذبوضعكومسيكلجنةالسادساإلسميالقمةتمرمنكلف

بينوالتجاريا~ديالتعاونلتفريزالهادفةالعمللخطةجديدةاستراتيجية

التحوالتاالعتباربعيناألخذمع,اإلسطميالموتميمنظمةفياألمناءولكة

سلسلةعقدوبط•~1981سنةفيالعملخطةإقرارمنذالعالمفيحدثتالتى

عليهاوافقتمنقحةخطةوضعتمءكومسيكرعايةتحتاالجتماعاتمن

الوثيقةهذهرفتوقد~,1994نوفمبرفيلكومسيكالعاشرةالدورةبالتالي

البيضاءالدارفيالمنحأالسابعاإلسميالقمةموتمرإلىاالستراتيجية

الوثيقتينهاتينا~والتي(م،999ديسمبرشهرفيالمغربيةبالمملكة

(ق.ا).أق-8/7رقمقرارهبموجب

أنبينهامنأمووعدةبعالمسااإلسطميالقمةتمرمنالحظوقد

بينتعاونإقامةإلىأدتءكومسيكأقرتهاالتيا~ديالتعاوناستراتيجية

كمبادئعلىتقطعاالستراتيجيةهذهوأنءاألمناءللدملالفرعيةالمجموعات

ا~دمعالتكاملالخاصالقطاعوتشجعا~ديالتحررعلىتوكدالتي



للدولوالتأسيسيةوكقانونيةوالسياسيةا~يةالهياكلواحتراملحعالمي

~يلللتقابلةالعملخطةأنالقمةالحظتكماالدولية.والتزاماتهااألعضاء~

ولالةودهتبسر~؟العملخطةتنفيذأهميةعلىالقمةوافقتكماتنفيذها.

عليهاالمنصوصيالخبراء~القطاعيةاالجتماعاتاستضافةإلىاأل~ء

الل.~تنفيذمتابعةبابفي

عشرة،الحاديةدورتها~الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةلجنةدرست

ا~وأوصتبينيقطاعياجتصاحبتالخاصةوالتنظيميةالفنيةالمواضيع

اتباحينضلالعملخطةتنفيذلبدءواحد»بينيقطاعياجتصاحمتمنبدالأ~

واحدآنفياجتصاحمنأكثرعقدوهوالعملي،الطابعمنأكبربقدريتسمنهج

قبلوقدءاألولويةحسبهلىالمتداخلةالمجاالتمندعةأوواحدمجالحول

األكضاءالدولودعاالمتابعة»~توصياتللكوسيكعشرالحادياالجتماع

بيئية.وقطاعيةتطاهيةهاتاجتماالستضافة

~<~9~تننية9طثب.ث

فإنءالعملخطةمنيتجزأالجزءاتشكلالتيوالمتابعةالتنفيذآلليةوفقا

أنيجبالمثمرةاألولويةتطاهاتمنكلفيمحددةتعاو~مشا~تنفيذمملية

لفريقالموكلةالمهماتأماالخبراء،لفرققطاعةاجتماعاتمت~منتبدأ

وتقديمالعملاحتياجاتا~اضفهيالخطةفيءقطاح/مجال»كلفيالخبراء

مشارينلتحديدالخبراءاجتماعاتتنتأنيجبءالشأنهذافياقتراحات

´لجانتتكونأنيجبولذلكاألولويةمجاالتفيلتعاهنباخاصةعينة

للمشروحالمقترحالبلدوناسةتحتباألمرالمعنيةاأل~ءولالةمنالمشا~~

المشروحلملجان9لجنةعاتقعلىتقعمشروحأيتنفيذفمسووليةالمشاريع.أو

باألمر.المخية



عقدتهاالتياالجتماعاتكافةناشدتالمنقحة،العملخطةاهتمادمنذ

الدولخارجيةلوزراءاإلسطيةتمراتوالموالقمةتمراتمووكذلكقو~

افزه.الخبراءفرقاجتماعاتاستضافةاأل~ء

النقدحولالخبراء~اجتماعالتركية´ا~يةحكومةاستضافت

منالممتدةانفترة~اسطنبولفياألموالوسرفىوتدفقالمصرفيةواأل~ل

ا~عااإل~_~نجمهوريةحومةفظمت.ام997سبتمبر3إلىا

منظمةفياألعضاءللدولالخارجيةالتجارةاتسهيلةحولالخبراءلفريق

تركياتمتام.997أكتوبر25و24يوميكراتشىفياإلسميااالموتمي

~اسطنبهلفيالفنيوالتعا~لوجياالتكحولالخبراءلفريقاجتماعا
مقترحاتمن~دعناالجتماعأسفروقد،~1988مايو8إلى6منالفترة

إلىإضافةالخبراءفريقاجتماةتقريرإرسالتموقد.مشارينروأفهمسارين

األمانةبموافاةمطالبتهامعاألعضاء،الدولجميعإلىالمقترحةالمشروعات

بأفكارتقامتالتياأل~ءالدولمنطلبوقد,الصددهذافىبرغباتهاالعامة

الدملمنطلبكما.انمشارينعنكاملةتمريخيةاستماراتتقديممشلريع

منظمةمومساتقدمتهاالتيالمشاممهربأفهاهتماماأبدتالتياأل~ء

جميععلىتعميمهايمكنحتىحاتهامعثرباعتبارهايمهاتقه,اإل~الموتمي

منماء.األالدون

مشارينوأفكارمشارينبمشرحاتالخاصةالردوديوضحالتالىالجدول

موضحةوهي,~002أيسبنهايةحتىاألمناءالدول~مناستالهاتم

فيرغبةأبدتالتيالدولأسماءكذلكالجاملويوضح0مرفقجولشكلفى

بالمشاريعالمهتفةالمبلدانأسماءإرسالتموقدمقترحة،ممسرع/مشا~

وير<العثJرالحههذهاقترحتالتيالبلدانإلىالمقترحة



0~.9~~و9طر96عالقةهت9أل~~ت9في~ليثهة~9هسب.ط

ارابحالوزارياالجتماعاإليرانيةاإلسميةالجمههريةحكومةاستضافت

فيطهرانفيالزراهيةوكتنميةالنزانياألمنحولاإل~الموتميلمنظمة

هذاعنصدرالذياإلعطنوركز.~1995يناير16كى14منالفترة

فيالزراعيا~متاجلزيادةووسانلطرقاستكشافضرورةعلىاالجتماع

ءانيالنألاألمنوضعاستراضاالجتماعوقررالعالية.اإلمكاناتذاتالمناطق

المنظمة.بلدانجميعفي

الموتميمنظمةفياأل~ءللدولالثالثالوزارياالجتماعانعقد

طهران،فيوالطسلكيةالسلكيةوا~مصاالتكبريديةالخدماتحملاإل~

اتخذوقد~.1996يوليو11إلى8منالفترةفياإليرانيةاإلسلثميةالجمهورية

وهناك,التعاونمجاالتتحددنقطةوعشرينخمسايتضحنقرارااالجتماع

سنوياتتأناالجتماعوقرر,منماءاألالدملجانبمنللعملمحددةتوصيات

البريدمجالفيالتعا~بشأنوحلقاتوندواتالخبراءلفريقاجتماعات

أيضا.الخاصالتطاحمتضمناإكيميمستوىعلىذلككانلوحتىوا~مصاالت

أيتكرارا،أكثربصورةوا~مصاالتللبريدالوزارياالجتماععقدكذلكوقرر

ا~.علىسنواتثلثثكلمرة

4-2منأصنهانبمدينةالسياحةلو~اءاألولاإلسلثمياالجتماععقد

وقد,اصنهانبيانجانبإلىالسياحةعنقرارعنهرصةوقد,~oooأكتوبر

واجتمعت،متابعةلجنةإنشاءضرورةعلى,أمووعدةبينمن,القرارأكد

تمرانمنانحد,~OOlأنحطس28إلى27منطهرانفياللجنةهذه

بمدينة،r-2001أكتوبر13إلى(0منالسياحةفوزراءالثانياإلسطمي

عملبرنامججانبإلىالسياحةتتقيةمحولقراراتاخذحيثكوا~ر

سبتمبر6إلى5منالمذ~للفوتمرالمتابعةلجنةاجتصاحوانحدءكوا~ر

الموتميالسعوديةالربيةالمملكةحكومةواستضافت,كوا~رفي~002



~002أكتوبر9كى6منالفترة~السياحةلوزراءالثالثاإلسطمي

.انرياضإعطن~مبإلىالسياحةتنميةحهلقراراواعتمدهربالريا~

اإلماراتبدولةالشارقةفيالتاسعالتجارياإلسطميالمرهوأقيموقد

االجتماعمعبالتزامنءكم007ديسمبر26-21منالفترةفيالمتحدةالربية

الثامناالجتماعانعقدكم).007ديسمبر23-21(الخاصللقطاعالتاسع

.كوناكريبمدينة~OOlأكتوبر11إلى9منالخاصللقطاع

طرسيكةممشلحث~9ووةلمة9هته6و9طتب~لمتر9~9~د~..

الذيالنداءباألمرالمنيةاألطرافلجميعالعامةاألمانةأرسلتلقد

أوتوقعلمالتياأل~ءالدوللجميعللكوسيكعشرةالثامنةالدورةوجهته

الموتميرعايةتحتأعدتالتياألساسيةوالمنظما~مفاقاتمختلفتنىتصادق

إلىباإلضافةاألعضاء.الدولبيناالقتصاديالتعاونلتكثيفسعيااإل~

تتصلأنوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالنوفةمنالعامةاألمانةطلبتءذلك

ا~مصالمجالفيتستطيعماأقصىلبذلالمحليةالغرفمنفروعهابجس

التياألساسيةوالنظما~مفاقياتعلىوالمصادقةالتوقيعفيلطسراحبحكوماتها

وجهتهالذيللنداءوفقاونلكاإلسلثميالموتميمنظمةرعايةتحتأمحت

كومسيك.

منالعتمةبالعروضللكوسيكعشرةالثامنالدورةوحبتوقد

وا~يةوماليزياوالفابونالعربيةمصرجمهوريةمنكلحكومات

استضافةلعرضهاالتركيةوالجمهوريةالسودانوجمههريةاإليرانيةاإلسطية

وورشاتوندواتالخبراءلمجموعاتقطاعيةواجتماعاتوزاريةاجتماعات~ة

هذهجميعمعاتصاالتالعامةاألمانةتجريءانسياقهذاوفيإكيمية.عمل

والندواتاالجتماعاتهذهلتا~مةالترتيباتوضعأجلمنمنماءاألالدول

واللقاءات.

األمانةمنطلبتللكوسيكعشرةمسةالخاالدورةأنذكرهيجدرومما

االجتماعاتعلىالمترتبةوالنتانجالخطواتكثبعنتتابعأنللمنظمةالعامة



ولالةحثتكماءاآلنلغايةعقدتوالتيالخبراءلمجموعةالقنةاقطاعية

التىالمشاريعمفرحاتحولبإجاباتهاالعامةاألمانةموافاةعلى~`األ~ء

المشاريعلجانتكوينأجلمنالخبراءلمجموعةالقطاعيةاالجتماعاتفيقامت

تعميمإلىالعامةاألمانةوسارعتممكن،وقتأسرحفيهأعكالمذكورة

بإبداءمطالبتهامععضاء6اكدولجميععلىالمنقنورةالمشاريعمقترحات

تماآلن،لغايةوصلتالتيالكيلةوالردودممكن.وقتأسرعفيرغبتها

إنجازأجلمنالمشاريع)لمالمشروحاقترحتالتيلمالبلدانلمالبلدإلىإرسالها

ورودلدمونظراباألمر.المعنيةالبلدانمعالمشاريعلجانإنشاءمهمة

فيهاتحثهاللدولمذكرةالعامةاألمانةأرسلتاأل~ء،الدول~منإجابات

.ردو(هاإرسالفياإلسراععلى

التجارة´تأثيريكونأنللكوسيكعشرةالثامنةالدورةقررتعندما

البيئيةاإلسطميةالتجارةفيالمعلوماتتكنولوجياواستخدامالجكترونية

األبحاثمركزمنطلبتفقدءعشرةالتاسعةدورتهافياآلراءلتباللموضوعا

والمركزاإلسلثميةللبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائية

حولندوة.عقدللتكنولوجيااإلسلثميةوالجامعةالتجارةلتنميةاإلسطمي

.للكوسيكعشرةالتاسعةالدورةقبلالموضوع

.'~9فتننية~~9~»9هنهل9~9و9هب~~.

العامةاأل~مةقامتللكوسيك~ةالرابعةورةالةطلبعلىبناء

عشرةمسةالخاالدورةإلىكعملخطةبتنفيذالمتعالقللموقفمفصكعرضا

,(م999نوفمبر7إلى4منالفترةفياسطنبولفيتانتالتيللكومسليك

تقييممنالمستمدةالتاليةوالنتانجالملثحظاتمنعدداالعرضتضمنوقد

مناقشةوبد،اآلنلغايةتانتالتيالخبراءاجتماعاتمنالمكتسبةالخبرة

الدورةاتخذتءالعامةاألمانةطرفمنوالمقدمالمذكورضرلطسترامستفيضة

تنفيذفيالتقدمفيللبطركقهاعنفيهتربقراراللكوسيك~ةمسةالخا

السبل~أنجعالقادماجتماعهافيحتتأنالمتابعةلجنةوأوصتالعمل»خطة



فى~السادسةاجتماعهافيالمتابنعةلجنةناقشتوعليهءاالوضعلتحسين

الكفيلةوالوسانلالسبلأفضلء~~~كممايو14إلى9منالفترةفىاسطنبول~

السادسةللدورةالتوصياتمند8تقديموقررتءالخطةتنفيذفيبالتعجيل

فيها.للنظرللقوسيك~ة

البطيآالتقدمإزاءالكتىعنللكوسيكهشرةالسادسةالدورةأعربت

لطسراحالمناسباإلجراءاتخاذعلىاأل~ءالدولوحثتالعملخطةتنفيذفي

الخبراء~ا~يةمفتوحاجتصاحمتالصددهذافيوقررتتتفيذهاءفي

~OOlمايو10و9يوميعقدالذيالمتابعةللجنةمصرالسابعاالجتماعقبل

خطةبتنفيذلطسراحوالسبلالوسائلجميعاستكشافبغية,اسطنبولفي

تنفيذوتيرةبتعجيلالمفيالخبراءفريقاجتصاحانحدفقدلذلكوطبتاءالعمل

في~2001مايو7و6يوميا~ديالتعاونلتعزيزالمنظمةعملخطة

المتابعةلجنةإلىتوصياتهمتضمناالمذكوراالجتماعتقريرقدموقد.اسطنبول

علىالتوهمياتمحرضتالتيهثرةالسابقةدورتهافيالكوسيكمحزالمنبثقة

كماالخبراء~اجتصاحتقريرتداومتالتيللكوسيكمحشرةالسابقةالد~ة

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةهثرالسابعاالجتماعتقريرمعمرفقهو

قامتوقد.أهميتهاعلىوشددتالخبراء~اجتصاحتوصياتعلىوصادقت

.األ~ءالدملعلىالمذكوراالجتماعقراربتعميمالعامةاأل~مة

بتعجيلالمفيالخبراءفريقاجتصاحعنالصادرة)13(التوصيةوتدمى

ا~ديالتعاونلمتعزيزاإلسطميالمؤتمرمنظمةهملخطةتنفيذوتيرة

للمنظمةالتابعةالصلةذاتمساتكمنتكليفإلىاألمناءالدولبينوالتجاري

وا~موالفنيالمالياندعموتقديموتقييمهاالمقترحةالتعاونمشا~بدراسة

هشرةالثامنةدورتهافيالكوسيكعنالمنبثقةالمتبعةلجنةوطلبت»لتنفيذها

كلمهاموشروطمضممذتبيندراسةإجراءالكوسيكتتسقمكتبمن

اإلحصائيةالبحوثمركزمعبالتنسيق»المومساتككمنمزسمة

التجارةلتنميةاإلسميوالمركزاإلسطيةللبلدانواالجتماعيةوا~لية



اإل~والنوفةللتنميةاإلسلثميوالبنكللتكنولوجيااإلسطميةوالجامعة

~وكرضر»البواخرلمالكياإلسطميا~محادومنظمةوالصناعة~للتجارة

.وتدارسهالبحثها~ةالثامنةدورتهافيالقوسيك

الثامنةاالمرةعلىوعرضهادراسةالكوسيكتتسقمكتبوأجرى

يتقينالتياإلضافيةباآللية,المبدأحيثمن,رهبتالتيللكوسيكعشرة

التيالمهامومضموننطاقتحديدبنية´´...التفصيلمنبالمزيدلهاالتطرق

هذهطلبتكما...´´الصلةذاتاإلسلثميتمرالمنمنظمةبمومساتإناطتهايمكن

أنظارعلىعرضهاأجلمنالدراسةاستكمالالكوسيكتنسيقمكتبمنالدورة

مكتبأجرىوقد,الكوسيكعنكمنبثقةالمتابعةللجنةعشرالتاسعاالجتماع

ذلكفيبماالمذكورةالمومساتمعاللثرمةالمشاوراتالكوسيكتنسيق

الموتميلمنظمةالتابعةللمومساتالتشاورياالجتماعخلكردارالذيالنقاش

.والتجارياالقتصاديالمجالفيالعاملةواإلسطمي

13يومعقدوالذيالمومساتلهذهالخامسالتشا~ياالجتماعوخلكر

للتنميةاإلسلثميالبنكورنيسللمنظمةالعاماألمينمنكلبوناسة2003يناير

،تكميليةآليةوضعدراسةليستكملالمومساتلهذهعملفريقتشكيلتقرر

للتنميةاإل~البنكورناسةاإلسلثميالموتميلمنظمةالعامةاألمانةوتولي

التعجيللضرورةسستانالمنهاتانتوليهالذياالهتماممدىعلىيدلإنما

بينوالتجاريا~ديالتعاونبتزيرالخاصةالمنظمةعملخطةبتنفيذ

نيةالنهاالحصيلةالكوسيكتنسيقمكتبيقدمأنويرتقب,األ~ءالدول

.الكوسيكمتابعةللجنةالحالياالجتماعإلىلدراسته

ألفيوة..9ت9~و9أل~..

اجتصاحالستضافةكرضاأكتريرفيالعربيةمصرجمهوريةحكومةقامت

الخبراءفريقاجتصاحوكذاالريفيةوالتنميةوالزراعةالنذاءحولالخبراء~

اإليرانيةاإلسلثميةالجمهوريةحكومةو~ضتوالموامتبالنكرالمفي



دانماتصالعلىالعامةواألمانة,السياحةحولالخبراء~اجتماعاستضافة

.االجتماعاتهذهعقدحولالحكومتينمع

هتر~ت..9وصةلمنة9ة~..

هوف,العملخطةتنفيذفيتحققالذيالتقدممدىاستعراضعند

لتوصياتالسريعالتنفيذتأمينلضومرةكومسيك/لممتباه6العامةاألمانةتسترعي

اإلسميتمرالمنمنظمةعملخطةتنفيذفيللتعجيلالخبراءفمتاجتماع

مايو7و6فياسطنبولفي.إنتوكذيوالتجاريا~ديالتعاونحمل

OOl~،كماالتوصياتتنفيذتأمينفيوسعاالعامةاألمانةتدخرالوسوف

االهتماممنالمزيدبإ~ءللكوسيكالوزارياالجتماعالعامةاألمانةتوصي

دونالخبراءلفمتالمذ~االهتماحعنالصادرةالهامةالتوصياتنفسلتنفيذ

الفقراتفإنالسياقهذاوفي,أخرىتوصياتأيمسابعلىذلكيكونأن

كلحكراضهاباستهيوصيفإنهولذلكباالهتمامجديرةاآلتيةوالتوصيات

,الفعالبالتنفيذالكفيلةوالوسانلالسبلتحديدأجلمنالكوهسيكتحدهاجتماع

.هيفامةأهميةكومسيكتوليهاأنالعامةاألمانةتريدالتيالفقراتوهذه

تقدم~قاألولالشرطهوالسياسيا~امتعزيزأناالجتماعايرى

اإلسلثميةالقمةونيسبينالتعاونجهودبتكثيفوأوصى،العملخطةتنفيذفي

تحقيقيكفلبما،اإلسطيالموتميلمنظمةالعامواألمينالكوسيك~نيس

أكدالصددهذاوفي،األعضاءاللولجانبمنالمنشودالسياسيا~ام

التعجيليكفلبما،السياسيةالجبهةعلىدالجهةتكثيفأهميةأيضااالجتماع

.اإلسلثميااالموتميمنظمةإطارفيالمبرمةعلىاأ~مفاقاتوالتصدمقبالتوقيع

خطةفياألولويةذاتالمجاالتمنمجاللكلاتصالجهاتتحلياأيمكن

وجهة،األ~ءالبلدانمنبلدكلفياتصالجهةهناكتكونبحيثءالعمل

على،اإلسلثميالموتميلمننئمةالتابعةالمنيةالمومساتإحدىتقيمهاىأفى

بالتشاورتحديدهاسبقالتيالمشاريعتنفيذبنية,معاا~مصالجهتاتعملأن

يعقنكما،والخاص)العامالقطاعينلكككاملة(وبمشاركةاأل~ءالدولمع



جهاتجسهنشاطاتلتنسقالكوممسرأتنسيقمكتبداخلاتصالجهةإنشاء

.الخبراء~فرقاجتماعاتمختلفلخدمةا~مصال

اإل~الموتميلمنظمةالتابعةمساتالمنأواألجهزةإشراك´´يجب

ا~مصالجهاتبدورتنهضقيالمناسبةوالمرافقالخبراتلديهاتتوافرالتي

أليوالنهانيةيةالتسهيةالجدوىلرامةإلعداداألوليةالمرحلةمنابتداء

يتعلقفيماخصوصا,مجالأوقطاعأيفيالتعاونمشارينمنمشروع

بتوفيرالمومساتأواألجهزةهذهتقومبحيثالتكنولوجيأوالتقتيبالتعاون

.المشروح´´تنفيذلتيسيرانلرمةالتكنولوجيةكمدحت

وطسبلالوسائلبالتفصيليحدأللتمويلإطاروضعالضرورة´تقتضي

وسيساتاختصاصاتحدودفيالمقترحةالمشاريعلتمويلالمومسيوالنظام

يمكن,الغايةلهذهوتحقيقا,المجالهذافيكعاملةمساتالمنوإجراءات

التعاونمشارينوتقييمبدراسة،للمنظمةالتابعةالصلةذاتمساتالمنتكليف

.لها´´والفنيالماليالدعموتقديمالمقترحة

لتوثيقجهودهاتعززأنالمنظمةهزالمنبثقةمساتالمنعلى´´يجب

التابعةالمنيةالمؤسساتعلىيجبكما,ابكيميةالمنظماتمعتعاونها

فيالمنيةا~المنظماتمعالتعاونيةجهودهاتزيزاإلسطميتمرللمن

بتوثيقالمتعلقةالموضوعاتحولوندواتعملوورشواجتماعاتبحوثشكل

.األمناء~الدولبينفيماا~ديالتعاون

العاماإلطاراتفاقيةعلىوالتصديقبالتوقيعللبسراحجهود´´بذل

لتنميةاإلسطميالمركزلتمكين,اإلسطميةالدولبينفيماالتجاريةلطفضليات

ا~تتبادلبغيةاأل~ءالدولبينتجاريةمفاوضاتتنظيممنالتجارة

بصورةاألعضاءللدوللهبيئيةانتجارةيعزنبماالجمركيةغيرالحواجزوإزالة

تعميمالعلمةاألمطةأعادتفقد،الخبراء~اجتماعينتانتظارافى

لتعزيزالهادفةالقمنخطةتنفيذفيالتعجيلحولالخبراءفريقاجتصاحتقرير



بينالتشاورأهميةكدامن,األ~ءالدملبينوالتجارياحتصديالتعلون

عاتاالهتماهذهفيهامتتظرالتيالتعاونمشارينتحديدأجلمناألمناءالدمل~~

)وإكيميةيعمشلتحديدضر~ةعلىالتأكيدتم,العياقهذاوفي,للخبراء

يمكنبحيث»مامنطقةفياأل~ءالدولمنمجموعةتساندهامشا~

جانبمنالفعالةالمشاركةمنبداللذلك,ابكيميةالمومسات´منمدتهامسه

-ECCمالالحكيميةمساتالمن ECO,التعاونومنظمةالعربيالمنوبواتحاد

المنظماتهذهتدعىأنيمكنوعليه,ECOWASإفريقيابنكللدولاالقتصادي

.االمستقبلفيالخبراءاجتماعات~



لمنكسةهونبلنلهنلصيةلسرلمميمجهدفىفنىتعاون

فمنظمة.ول0بهنطتراثالحىلحلألمجلرفيهنىتعالن

طهاعةور~لىمتاج6

األوليةولمنمألجولتصميراالسكلرتضرمنىمركز

لنلحصولىفىوهمكنلحمألى

ضوئيةكاللحيةخطالجتاج

~فىاأل~-للولىفىاالنتراعهراءةمكالماهنالحنىلمتعاون

لتجاريةلممنفلتمجلىفىلملنىلتعاون

ابييةبوفانلتهرمرةلحه:هتكنرهرب~محهلحنىلننىلتعاون

لمدىمتومعلة

األ~»للولىفىفتكنولوجياتريرمزممصةالمشما»فنيةمسا_ةتقليي

النظمةفى

اإلمطمهةللبلدانلتكنوكوحهاوتطودلطنةأبحاثمركز

اإلمطميةللبلدانلفضا´ميةلوكالة

ملمرلملةطرطمةمشروح

للمنكلكرالصليممراالمتصا:ليبنيةالحمايةمجالفىلفنىالتعاون

سريعاشاطليةلوساحليةتريةوترعهونلمحيلولةأجلمنالساحلية

ايزمنترمنJ،2،اإل~متاجومهنلنولمهترمترونلميتامعالجةتطوير

رلنلفىلنريلتإبادةفىمتفألتلمىقواحد~،بمشتق6

مكنحأفىلكلرلىلقيمته(ترتوطر)األيونوكزايرمعالجة~تئرهد

´ليلرومو`نم-وللمريلة

فمنةفىمترصطن25بطتةإل~متلجهبسزيبلنلحكلملعجةعليةتطرس
--------

االحهةوةوتحللمحكةركللحرارةكللتئمكملموت~تلمحس

~ا-االختهارلهتمزمسة

لجمطهيةممنتإعالقمزمصةلجثما«

للتنميةاإلمطمىطظأإثوطأتحتإمعلميةتىلحآلملزمسآل
--

.طوافمتحدةلجمطهيةمقاصآ(لجحاد)وكاال

لمجالتفىلتولمنسرلحاليبكنرلتايلوممنمقبوظ~تىهد

وعنقليةلمالية

اإلمطميةللبلدانلحيةواالجتماواإلحانيةا~ليةاأل_ثكز8قيام

والبحوثللتدريااإلممطمىولممعهدللتنميةاالسطميلبنكمعملتعاون

ولتمومللمصرفىوهنظاومنقدمجالفىلمصلينخبرا«عنللملبجمع

لبنكمعملتعلونواالجتماعيأإلحصانيةواالحثصيةاألبحاثسركزقيام

ملصلةومكومتتلهيةومنتظملمديونمثربجمعللتنميةاإلممطمي

7وإ_0األمنمالحهلدلئفىوهتموييةوالنتطيةلهنكيةفنثماطلتحول

لمتضمنةلصلةزلتبنثطلتاهخآلماتهبيهترامدمنمجموعة

ولمطوملتافهيطاتأل-مكى

مبنالمعمكهتبوكاجتمالحةوكا~نيةا~ميةكامحلثمركزقيام

للبنوكلحللمجمعوهبحوثلحتريباإلهطمىولمعهدللشيةاإلمطس

األ~»لحللدانفىلحيةولمزممصات

األدطئ

ألحنأ

فمردلن

~(لن

لحصودلن

لحصودلن

تركيا

تركيا

ألرلخصنان

نوكبا

فرب

نرب

لمولبأ

كاللخسنلن



لحجمركهةلجزالحرحولمننةلمكوملتاونثرمنتكملجمعآلية
27IIتركياIملن

األ~ءطبلدلنفىهجمركهةوتحد

تركياIاإلسطميةللتجالةميتلجشاءا28

فياإلممطمىلمؤتمرمنكمةفىاألمناءفهلدان9إلئمراآلية
29I•IتركياIفلسرموركينا

لعميه`هتجلرةنطال

منماءاألللبلدانلمقلرنةا~لمتاهمنتحليأحولفرهمة
30IتركياIتونس

~اإلمطصلحمؤترمنكلمةفى

ا~يةاألمحلئامركزاإلسطصلحصاللمتسوقلتطويرمنلوقلجثما،

واالجتماعيةواإلحصلهة

ا~األمحلثمركزلحهلدانجلتاماحتياالفةاإلحصطهةلحمطوملتاومقلرنةجمع
واالجتماعيةإلحصيةواهتصليريةوترطهااإلسرالاتمن.منماء

ا~األبحلثمركزالساحليةغيراألمناءلللعلللنكل9مشترمشروعتطومر

كيةواالجتماواالحمطية

ا~األبحلئامركزفيولجرا-لحهاهتجلرةتتيمواال_لمفصلةفرلحمةإالال

كيةواالجتماواإلحمطية--األمنماء~فلول

للتجلرةاإلسطميةلغرفةمنماءاألللبلدانالوفنيةلهنوفتقلمهايةتجلتسهيطتخسلت

وهصناعة

للتجلرةاإلسطميةلغرفةللبلدانلحوطنيةلحغرفتقسهالحىاالستيرالإداةتمهيطت

وهصناعة-األمنا-~

لتتمهةاإلسطصكزطملالدوليةلحجلرآمجلفىلحملربنتلريبمرنلمكل
37IIفلسرموركينا

التجارة

لتنميةاإلمطمىلحمركزلحلوليةطمعارضرتنكليمفيمتفصةلحيميةشوكلتلجشا»
38IIفلسرموركينا

هتجلرة

لتتمهةاإلمطصطمركنألخمةمعلرمحرصاالتبتة

متجارة ~
لتنميةاإلسطصلمركزاإلمطميلحمركزموقعلحى`لحتيقية`للبضقعدهمضرمهتتكيم

ةمتجل.اإلمترنتفىهتجلرةلتنمية





لحومسيكتتسقمكتبمنمتقةلرلمسة

كميليةآليةوضعإمكطيةحول

اإلسطىالسرتميمنننمةملخطةتنفيذأجلمن

األ~ءطولبنفيماىوالتجلا~يالتقالنللتريز

كلحمنبثقةطمتبعةللجنةمثرلحتسعاالجتماع

اإلسصطمزتمرالمننمةيوطتجلا~يللتقالنلحالحمةكلجنة

)(طكومممية´

«~)12-1t2007آيلوملولم(





مجليزيةباد:األ~

تفيزأجلمنتكميليةآليةوفعإمكديةحولأوليةأفكار

والجاريحصادياالالعاونلعزيزاالسالميالمؤتمرعظمةعملخطة

األعضاءالدولبينفيما

تنفيذاالكوسيكتنسيقمكتبهاأعهالقرامةالهمنمحتصرةنسخةالورقةهذهتمثلا)

ىزالمنبثقةالمتابعةللحفةعشرالثامناالحتماععنالصادرتين27و21رقمللتوصيتين

المؤتمرمنظمةعملخطةبتنفيذللتعحيلمناهبةتكميليةآليةصياغةبشأنالكومسيلث

فيالعالقةذاتالمنظمةمؤسماتقبىم1لمحةمثارإلالورقةوتاعواإلعالمى.

v,6يوميمطنبولباعقاالذيا~اءفريقاحتماعمتهتوصياضوءفيالخطةتنفيذعملية

الموضوع.هذالمناقشة2>»1مايو

عقدJ!ااعمل»خطةعنيتجزأال..هزءوهيءبعةوالللتنفيذالحاليةاآلليةتأعو)2

تشملهاالقالعشرةالتعاونبحاالتمنبحالكلفيالخبراءمستوىعلىقطاعيةاجتماعات

بمدفبحالأوقطاعلكلبالنسبةواألمماهياتواألولوياتالقضايالمناقشةوذللثالخطة

تطرحأنالمفترضمنفإنهءلذللثللخطة.الفعلىالتنفيذأحلمنمشارين.عقترحاتالخروج

يتمبحيثأماسااألعضاءالبلدانقبلمنللتعاونبحال´زقطاعكلفيالمقترحةالمشاريع

الدولةبرئامةالمشروعلجنةتتولىثمفيه.المحتملينالشركاءمزمكونةمشروع´´´´لجنةتشكيل

إلدوريةتقارعرفعمعالمقترحاشروعلدورةالالحقةالمراحلتسيراالقتراحصاحبة

التنفيذ.مراحلحولالكوسيك

1فكمبلبأل/ألبأ



T'(المحاالتمنفقط~مةبالنسبةموىللخواءقطاعيةاجتماعاتاآلنإلتعقدلمأنهإال

لجانتشكيلبعديتملممقترحامثروعا40عنتمخضتءاآلليةعليهاتنصالقالعشرة

كا.الخاصةرمهاث (تا

للغايةمحدوداظلالعملخطةتنفيذمدىأنإالاآلد´،ءحقالمبذولةالجهودمنالرغموعلى)4

قلقأثارأمروهوواإلحراثى،الفيالحستوىعلىومتابعتهاالملموسةالنتائجحيثمن

الخارجية.لوزراءاإلعالميوالحوتمرالكومسيلث

مفتوحخبراءفريقاحتماععقدعشرةالسادسة:ورقافيالكومسيلثتورتلذللث»ه)

العمل.خطةبتنفيذللتعحيلالممكنةوالومماثلالسبلالستكبثافالعضوية

حاللهودارتامطبول.عدية»..امايووال'\يرىالخبرا>فريقاجماعانعقد)6

رذلكاخطتنيذدرزقولالقوالعواقيسيهالرياالقماحولوشرةستفيمتماقات

اإلمالى.الموتميلمظتاالبعهالمومساتأعدقاالقالقيمهالعملوأوراقالمذكراتعلىبا>

عرة.السابعهأورقافيالكوسيكأقرقاالقالتومياتمزعددعناالحماعوتمخض

أثناءللنقاشىالمطروحةالرئيسيةضوعاتالأحدالعملخطةتنفيذمسألةظلتوقدال)

تنسيق~منالملحنةوطلبتا~مسيك.عنامبثقةبعةالللحفةعشرالثامناالجتماع

ذاترمومسماقااإلسالمىقرالنظمةالعامةاألمانةمعبالتعاونيقوم»أناحومسيك

السبلأفضلحولللكوسيكالحاليةاللورةإلىتقررايقدموأنهنامبة)لياتبوضعءالعالقة

الصادرة13رقمالتوصيةتنفيذإلىاإلثمارةمعرضوفيالخبراء.فريقاحتماعتوصياتلتنفيذ

اإلعالمىتمرالملىمنظمةمساتلملىحياتمتالمنحإلىتأعووالقالخبراءىفريقاحتصاحعن

لهاءالالزموالماليالفيالدعموتقلموتقييمهاالمقترحةالتعاونمشروعاتلدراسةالصلةذات

ذاتالمنظمةموسماتمعبالتنسيقءيقومأنالكومسيلثتنسيق~منالملحنةطلبت

اكمبلبأ/ألبأل



تناطأنعكنالتيمالوحدودفحوىتوضحدرادمةبإمحدادءاتصالحهاتبوصفهاءالعالقة

فيها.للنظرللكوسيكالحاليةالدورةإلىوتقديمهاءاىمساتتلكمنمومسةبكل

ر.ت0فيالمكبتاولهمانتد»)،واله,(0أعالتينJالمذكالوهيين-ابهاوظ^)

التفيه.مرفعلومعهماالمترحهالتكميليهاآلليهإلوتوملواحدة

لخطةالحاليةالتنفيذآليةإلاخةإفبحرداكها،منيتضحكماءاهترحةالتكميليةاآلليةتمثل)9

أوالرئيسيةمكوناقةمنأيأوالقائمةاآلليةمحلتحلأنمنهااهصوتوليسا~.عمل

إذاالتنفيذعمليةأثناءلجامتعانةااليمكنأاعمةآليةباعتبارهاإليهاالنظريجبوإنماعملهاتلغى

قدراالسالميهتمراك~التابعةالمومساتتقومأنتفترضفهيمومناألمر.لزم

وبلحانالخبراءليرةالقطاعيةعاتباالحتماالمنوطةوالوظائفمالومناقشةبانجازءاإلمكان

اشتراكيستلزمهذاأنالواضحومنالتنفيذ.لعمليةالرئيسيةا~نأتتعدوالقاشروعات

خطةإمثأرفيتتمالقالتعاونمشروعاتوتنفيذتقييمفيمباشرةبصورةاالساتهذه

اإلضراردونالغرضلهذاحةالوالبشريةا(ليةمواردهابتوحيهااللتزامعنفضالءالعمل

األساسية.بوظاشفها

يستأسرإلىالعاماتجافهافيقدفالاعترحةالتكميليةاآلليةهذهأننذكرأنبناوحدر)10

العكس<علىبلا~.داخللوائحأوقانونيةترتيباتأيةإللغاءالدعوةأوحديدهيكل

إطارفيالعمللخطةالفعالللتنفيذالمتاحةاإلمكاناتال~فالحاحةعلىتولمحدفهى

للموارداألفضلاالستخدامعلىتشحنفهيالسياق»هذاوفىللمنظمة.الحاليالعامالهيكل

االعتبارفياألخذمعءللمنظمةالتابعةمساتالبينفعالوتنسيقمتحدد.ممنهومحةال

اعلوعات.تكنولوجياتتيحهاالتىواإلمكاناتالعالميةالساحةتشهدهاالتيالتطورات

سوءفيالمنظمةعمللخطةالفعالالتنفياتحقيقإلىالمقتر~التميليةاآلليةتحاف)11

بصورةتؤثرا-قلحيةالعاالتطوراتاالعتبارفيتأنحزأظالحماالخبراء.فريقانحتماعمتتوصيا

نكمبلبذ/اأب



بينهامنجوانب»عاةأ~علىوتركزاإلمالميآتمرالمنظمةداخلالتعاونعلىمباشرة

العاىوالمنظورالتنفيذ،عمليةفياشروعدورةإدارةمفهوموإدخالءوالعملالمشروعتوجيه

اعلوعاتبتكنولوجياواالهتمامءوالدوليةاإلقليسر،والتجمعاتا~تبينالتعاونورور

منها.واالستفادة

المقرحةالكميليةانفيزآليةشاال:

تكويها:أ)

عمللخطهالحاليةالتفيذآلليةاسكماالالمترحةاآللية0هذتعدأوضعا،أذمبقكماا)ال

يوفيماحشدمعاإلعالمىالموتميلمظتاالبعهالمرساتمباشرةبعورةتضموهىالمظت،

نريقاجتماعإليهاانتهىالقعشرةالمالهالتوميهJIوباالشارةوحبرات.موارد،>لديها

بدرامهالمعيه.::..A........JlIتلك~J'تأعووالقالخطهبنيذ)العجيلشأذالخبرا.

أهيهكتبينلها،الالزموالفنالمالالذعموتقموتقييمهاالمقرحهالعاويهالمشروعات

للحبرا>القطاعيهباالجتماعاتالموهةالفيزيهواللطآتالمهامفيالمؤمماتتلكمشاركه

والفيز.بتالمتاآليهعليهاتصالقالمروعاتوبلجاز

تجدرءالحاليالنظامإطارفيإليهاالتوصلميتمالمقترحةا~ليةاآلليةهذهأنوعاا)3

مساتالتلكبحعأجلمنحالالوحيدا~هيالكوسيك´`دورة´´لجنةأنإلىاإلشارة

اجتماعاتولياتمسلىلبعضتوليهاعندبينهافيماوالتنسيقمواردهاوحشدواحدمحفلفي

)Jالمشاريع.ولجانالخبراء

~مسيك.العاما~تشلالق؟أعناصرأهممنءمعلومهولحماءورةالللجنةوتعد)14

نشاطاقاءاألخيرةهذهبدأتأنمنذاحومسيكدوراتهامشعلىمنتظمةبصفةتجتمعوهي

اجتماعتحضروالقللمنظمةالتابعةالحرهمصامتأبدأتاألخوةاماألعووفيإليها.تقريرهاوترفع

السنويةاالجتماعاتفامصعلىللتنميةاإلعالميالبنك.عتراجتماعاتاعقدفيالدورةلجنة

تنسيقبفرخروذلكالدورةلجنةالجتماعاتلمحامتدادجد:فيتعقدالقاإلسالميةللحفة

الموتميمنظمةإطارضمنتعقدأخرىاجتماعاتهناكأنإلىاالثمارةوتحدرأنشعلتها.

الغرفيهذالتحقيقمنهااالستفادة~منتظمةبصورةالتابعةالحوصساتوتحضرهااإلعالمى

لم»نعمببألبه



OIClCOMCEC-fC/19-03/REP..J)8(ا~آل

المؤسساتتللثبيناللقاءاتزيادةإلىتطرأ~القبحةالحاصامحزئي»~ولو.~»محق

لمحة.الحشت.:...Ar;Jاحثبتنفدأفي،lء:ثاددا0تة

1o(فيالصلةذاتالموادعلىاؤهاإجريجبالقالتعديالتبعضهناكأنأيضاالواضحمن

تتالءملمحيالعمللخطةوالتنفيذالمتابعةآليةوفيللكوسيكالداخليةوالالئحةاألعمامىالنظام

تكويناقتصار.محكنءالسياقهذاوفيللمنظمة.التابعةمسماتالحوإلمتسندالقاحهمةمع

المؤسساتتللثإليهاتتوصلالقالنتائجلمحافةرفعمراعاةمعمسماتالموتللثعلىالدورةلجنة

لمحمالالعتماد.ءكثلةاألعضاءالدوللمحافةتكون~ءاحومسيكإلىالتنفيذعمليةأثناء

بعضإحجامهيالحاليةالتنفيذآليةتواجهالقاحشكالتأهمإحدىأنإلىاإلثمارةتجدر

فيالمشاركينعددقلةعنفضالالخبراءفرةاجتماعاتمنالكافيالعدداستضافةعنالدول

االجتماعات.تلك

ووظفهاعملهاب)

اإلسالميتمرالملىمنظمةمؤصسامتتكليف~.ءالورقةهذهمنمبقفيماأوضحنالحما)16

اءالخهJ(عاتامحتماووظاثفقسؤولياتتحملفيتشاركصوففإظاءالعملمحطةبتنفيذ

اإلطارىهذاوفي~ليا.لجاالمعمولتقريباالطريقةبنفساآلليةتعملوصوفريع.الحشاولجان

يلى:فيماالحوممساتلتلكالرئيسيةاحهامإيجاز~

الجدوى,اآلولويةحيثمنءالعملخطةنطاتىفيالتعاونوأفكارمقترحاتتقييم•

ذللث»وغوءالمنسقوتعيينوالتمويل

بكاملوالكومسيكبعةال(لجنةالكوسيكإلىالمقيمةريعاثمقترحاتتقلم•

ءوالتوجيهللموافقةهيتها)

األ~ء»الدولمعبالتعاونالمشروعتنفيذ•

فيكلءالعملوخطةاستراتيحيةذلكفي.نماءالقائمةالتعاونونظماتفاقياتمراحعة•

إذاجديدةونظماتفاقياتوصياغةواقتراحبشأفاتوصياتوتقلماختصاصه»نطاق

اآلمر.اقتضى

افلميأل/ألبأ



v(«إعدادإلىأيمااإلشارةمزبدالالوظان،تلكمزوفيفهلكلالمعقدةاطيعهمو>وفي

عدفاشروع)لفيزإرشاديهطخطتضمننيهويقه(وهىالمروعدورةإدارةويته
بسيذه.المعيهالمومساتعملتهيل

اتفازهايبضالقوالدابواالمالىالمزتميعظمةمزمعاتبينالسيقج)

المنظمةمومساتبينالجهودتنسيقمنالمشروعتنفيذعمليةأثناءبدالأنهالواضحمنا)^

مننوعأيوتجنباردهالالفعالواالمتخدامأعمالهاوتنظيمالعمليةفذهفيالمشاركة

الذيالحاليالنظامفيالمناسبالشكلتحديدعندلوحظوقدبينها.فيماالعملازدواجية

ا(«ورةلجنةأنالتنفيذ،عمليةأثناءأنشعلتهاوتنسقتعملأننطاقهفيالمومساتتلكتستطيع

النظامءز,,المادةعلىيالتالتعلبعضإدخالمعالغرضهذالخدمةالمناسبةالجهةفيتبدو

وحدهالتعديلهذايكونالر.كاءحالأيةوعلىللكوسيك.الداخليةوالالئحةاألساسي

معالجةأجلومنلذلك»اصروع.تنفيذلعمليةاألوحهومتعددةالشموليةالصفةضوءفيكافيا

أعماللتنظيم»ا1للمادةا~لةالصيغةإلىتستندداخليةالشحةوضعيقترحءالموقف

االعالمى.الموتميلمنظمةالتابعةاطؤممساتوإجراءات

القانحليةالدلحالئحةبحانبإلىأعالهإليهااحشار11للمادةالمعدلالنصصياغةوعندا)9

إلالتطرقمن1الءمناهبةأمحرىصورةأيأودانحليةوقواعلقوانين~محلىتكونقد

التعاونفيالحيويةأل~نظرااللدوليةوالولحاالتواحؤمسماتالحنظماتمعالتعاونموضوع

ءلكفيعلىوعالوةالدراسة.ملذهفياقترا~ةماغرارعلىاإلسالمىالمؤتمرمنظمةدولبين

للمصارفالدولياالتحادمثلاألمحضا-»الدولبينالعمالنقاباتبعضإشراكفيالنظريحكن

وإنإخ،ءاإلسالميةالبلدانمقاوليواتحادءاالهمالميةانالبللفياالمتشاربعنواتحادءاإلعالمية

حذافيبهتسهمأنيحكلماالتنفيذعمليةفيبعدىالمنتميةالمؤسسةصفةعلىبعضهايحصللم

للنشاطاتسلوكومدونةللمهنالمقامهمنبحموعةوضعذلكغضونفيويحكنالمجالى.

التنفيذ.ممليةفيلمحةللمشارمؤهلةتصبح~لجاااللتزامعلىالجهامتهتللثوتشحينريةالتحا

انكمليه/ألبأ



اخاقةوابعا:

األ~رزهبحموعةأومناهبةمنهحيةوضعفيالورقةلهذهواألساسياألولالهدفيتمثل)2>

23و2ارقمالتوصيتينمعتمشياالعملخطةتنفيذلعمليةدفعقوةإعطاءإلىالرامية

االعتبارفياألخذمنبدالءذلكومعبقة.الللجنةعشرالثامناالجتماععنالصادرتين

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتعاونعلىمباشرةبصورةتوثيالقالعا_التطورات

وخاصةا~»أسرةورسالةمهمةعنودقيقةواضحة~ةلدينا~نبحيثاإلعالمي

ءذلكوعلىالعالمية.التحدياتمواجهةفيوتضامنهاتعاوغاوتعزيزدعمأحلمنمسماقاءملى

آلليةاألساسيةوالتوجهاتدىاللتأكيدوا~حاتا_حظاتمنعدداالدوامةهذهتقدم

هز»نطاقضمنوالتوجهاتدئالتلك~ناتأهموتتمثلاصرحة.التميليةالتنفيذ

وتقدمءوليةواللاإلقليميةوالتجمعاتا~تمع<ئمعاونوروحالعاىا~رفيالدراسة

منهاواالستفادةالمعلوماتبتكنولوجياواالهتمامالتنفيذ»عمليةفيالمشروعدورةإدارةمفهوم

بالنسبةأمماسية~ناتوهيا~فياألعضاءالدولبينوالتحارياالقتصاديالتعاونفي

التنفيذ.عمليةفيلدورهاأداءهافيالمنظمةمساتلملى

فياعنيةاىسماتتشركوهيءالقائمةلآلليةإ~فةجوهرها،فيالمقترحة»اآلليةتعتبر)21

فيتستمرأناألعضاءللدولو.~الحالية.باآلئيةا~مىدونالتفيذعمليةفيالمنظمة

آليةفيوردكماءريعاثلجانلحوينمومنءالقطاعيةالخبراءJ(اجتماعاتاستضافة

معا.اآلليتانتعملأنا~ومنذللث»فيرغبتمقالحالية<التنفيذ

خالله»زيمكنالذيسبالماالقائماهيكلأفاعلىالكوسيكدورةلجمةتحددتلقد)22

إطارفيإليهاكلةالمالأداءأثا،أنشعلتهاوتسقمعاتعملأذا~فيالمعيةللمومسات

األساسيالظاممنااالمادةعلىالالزمةالتعديالتإحراءمنبدوالالتفيذ.عملية

الصدد.هذافيفائدةألحرويجعلهاالدورةلجمةعمليظم.عاالداخليةوالثحتهاللكوسيك

لتطيممناسبةأخرىنويةقاصورةأيةأوداخليةالشحةإلعدادالحاحةذلكإلويضاف

الحمبلبأ/ألبأ



إعدادويلثلالتنفيذ.بعمليةيتعلقفيماللمنظمةالتابعةاعنيةمساتالوأعمالأنشعلةوتسيق

ذاته.ضالذلخدمةمساتاللهذهأخرىأداةالمشروعدورةإدارةوثيقة

عنالنظربغضالعمل»خطةتنفيذفيتقدمأيتحقيقر~»اأنهإلىبحددااإلشارةتجدر)23

فإنلذللثمثمروعاتا.لتمويلواصتقرقا~فيةا(ليةاردالغيابفيوضعها،ميتمالقاآللية

والوساثلالمبلا~رخاللمنالهامالجانبهذاعلىالتغلبإلىعوةملا~موسمات

أنمسماتاللتلك~القاردالححملةفيضوءوفيالتمويل.هذابتدبوا~

إلىالسعيمثلأخرى»بداثلعنالبحثا~منفإنهءالحاليةالظروفظلفيتحصصها

تعودالتيمشروعاتافيرلمحةواثأخرىدوليةمنظماتمنالفنيةالمساعدةعلىالحصول

معتأسيسهاميتمالقالتعاونآليةإطارفيا~ءأوبا~األعضاءالدولعلىبالنفع

الدوامة.هذهمنمبقفيماجاءلمحماواءمسماتا~تهذه

ضمنالتنفيللعليةالحاليةاآلليةاالعتبارفياألنحزJ!كوةملبالحنظمةالحعنيةالمؤممسامتإن)24

إدارةأيءأعالهإليهمااحثمارالوثيقتينإعدادأثناءءا~مصيلثبحامتلفهاالقالمهامنطا~

اإلبحراثية.والقواعلاحشروعدورة



للكوسيكألدورةللجنةالداخليالنكلم

عمللخطةالتنفيذيةاألسئطةبمتلبقةالصفية

اإلسطمىالمؤتمرمنظمة

بهلقملمنكره

التكميليةاآلليةحولالكوسيكتنسيقمكتبأهدهاالتيالسابقةالراسمةتضمنت-ا
فياإلسطميالمؤتمرلمنظمةبعةتالمقنيةالمؤسساتمشاركةأسلوبلتحيدالمقترحة
توصياتإلىاإلشارة)OIC/COMCEC/18-02/SM(الوثيقةالمنظمة~خطةتنفيذعملية

أمحتهاالتيالجيدةلوثائقطىوبناه.الخطةبتنفيذبالتعجيلالمعنىالخبراءفريق
دارتالخطة،تنفيذتعواهلالتيالرئيسيةوالعولمئقالمشاكلحولللمنظمةالتابعةالمؤسسات

واسعةمناقشات)2001مايو/أيارV'\-ء(اسطنبوللممنثورالخبراءمقفىاجتماع~

وقتفيللكوسيكعشرةالسابقةاهورقأقرتهاالتىالتوصياتمنصدعنأسفرتومفيدة
.الحق

الذيالمؤسسىلشكيلواوالوسائلالطرقيوضحمالىإطارلمجادإلىحاجةومناك-2
المحدقواإلجراءاتوالسياساتللسطحياتوهتاالمقترحةالمشروعاتتمويل~منيتم
الصلةذاتاإلملثمىالمؤتمرمنظمةمؤسساتتفوضأنالغرضلهذاتحتيتاويمكن.لها

وترد.لهااللثزمةوالحيةالماليةالمساندةوتقيمالمقترحةلمتعاونمشروعاتوتتييمجراسة
عشرةالسابقةامورةادعتمتهاكماالمنكورالخبراءفريقاجتماعتوصياتمذارهق

2الداخلى/التطام



الخبراءيقفىاجتماعاتإلىالموكلةالمهامبعضأنإلىضمناالتوصياتوثسير-3
بحاجةءالعملخطةوثفيزمتابعةآليةستهاأنسبقوالتىالمشروعات،لجانإلىوكنلك
.اال~المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسساتلتضمالمراجعةإلى

t-أنرؤينتدالقائمالنظامنطاقفىالمقترحةالتكميليةاتيةتقومأنيتقينداموما
والمؤسساتوميئاتهاالمنظمةوأمانةلمغيةاأل~ءالولىمنتتكونالتىالورق»لجنة

الوحيدالمحفلهىوالتجاري»ا~هتصاديالتعاونمجالفىالعاملةلهاوالتابعةالمتخصصة
المتعلقةأنشعلتهالشسقوالمؤسمعاتالهيئاتههطارهفىكتقىأنيمكنالذيحالياالمتاح
.المنظمةنطاقفىالتعاونمشروعاتبنفيذ

o-بدأتأنمنذونلكالكوسيكعورةاجتماعاتماهشعلىبانتظامالورقلجنةتجتمع

بهاستكلفالتيالجيدةثحياتالسةإلىوبالنظر.إليهاتقاريرهاوتقمأنشعلتهااألخيرةهذه
منمزيدهتدإلىاللجنةتضطرنتدءالمنظمةعملخطةتنفيذيخصنيمااهورقلجنة

تحضرهاوالتيالمنظمةنطاقفياألخرىاالجتماعاتمناالستفادةويمكن.االجتماعات
الجنةعتقسأنبعداألمرلحقضىطماالورقللجنةإضانيةاجتماعاتلعقدالمعنيةالمؤسسات

.التعاونمشروعاتتنفيذعلىالعملفي

لنصتنظيمهاويخضعالكوسيكبنيةفىاألساسيةالمكوناتأحدالورقلجنةتعتبر-6
:كاآلتيونصهابحرمسيكالداخلىولمنظاماألساسىالنظاممن)11(المادة

ة~.:ا1اكمدة

والمؤسساتءالفرعيةوالهيأ_تاأل~ء»اهولىجميعمناهورقلجنةتتكون)أ
تتمقاتلمتفاأيةاعتمادويتم.لمكوسيكاختصاصمجاالتفىالعاملةوالتابعةالمتخصصة

.للكوسيكالعامةالجمعيةجانبمنالصدمذافي

وبرامجأنشعلةلمراجعةالكوسيكعورةاجتماعلشاءالورقلبنةتبتمع
إلىبنلكتقريراوتقمأعاله(أ)الفترةفىلميهاالمشارالمنظمةمؤمسات
.والتوجيه>كشسقبغرضللكوسيكالعامةالجمعية

2الداخلى/التطام



v-ذاتالموادطىالتهيتبعضإدخالإلىحاجةهناكمتكونأنهالواضحمن
العملخطةوتنفيذمتابعةآليةوكىالداخلىالنظامأواألساسىالنظامفىسواءءالصلة
المنظمةفيالصلةذاتللمؤسساتفنحهاالمحتملالجيدةالسطحياتمعمتمشياليكون
متابعةآليةعلىالتعيطتمذهملإجراءويتعين.كنلكلعملهاقانونىأساسهناكوليكون
.اآلليةهذهمناجزةامورةلجنةتكونحتىالعملخطةومنفيز

الداخلىوالنظاماألمامىالنظامهىإدخالهاالمقترحالتهيتبيانيلىفيما-^
:للكوسيك

للومسهكالداخلىوالنظلماألسمىالنظلم)ألف

لمنظمةالعامةواالمانةاال~ءلمول-نممكسرمنالورقلفبةتتكون//
العاملةللمنظمةوهتابعةالمتخصصةوألمؤمساتالفرعيةوهياتهاالسكسفمؤتمر

.ا~~اختصاصمجالفى

عواالجتماالمتابعةلجنةtاجتماءثمنتظمةبصفةالورقلجنةتجتمعب/
الذكرسالفةوالمؤسساتالهيئاتومبرلمبح~نشطةلمراجعةلحكوسيكلورقنواريالن
لجنةوتقم.والتجاريااقصااىلحتعاونمشروعاتتنفيذمساندةشرنهامنالتي

بماميراتقرألمنظمة»عملىخطةمبتفيذالمتعلقةلححبيدةمكحياتهاضوءفيالورق،
.ولحتوجيهلالعتمادالكوسيكإلىعنه.عمالها~سفرت

داخلي~نظاميوضعالورقلجةإلىالموكلةالموسعةالصكحياتهىبالنظرج/
.الكوسيكجانبمنيعتمدأنطىلحورقبلحنةخاص

العملخطةوتنفيذمتابعةآلية-باء

حياةمثره)ح
الثيالثعاوروعاثمشرلشثيذالطزمةالمساندةبتميمللكوسيكالتاسعهامورةلجنةتكلف
.االسطمىالمؤتمرمنظمةعملخطةإطارفيتوضع

2الداخلى/التطام



نشطةاألبتسييرالمعنيةالورقللجنةالداخلى~النظاممشروعفاننلكعلىبناء-9
إدخالهاالمقترحالتهيتكلىيعتمدأنينبغياإلسطى~المؤتمرمنظمةعمللخطةالتنفينية
لهاتخضعالتيللكوسيكالداخلىوالنظاماألساسيالنظاممنا,ولم2العامتينعلى
.العملخطةوتنفيذمتابعةآليةمنالمعنىالقسمفىجاءماعلىوكنلكالورق»لجنة

فإنه،العملقطةتنفيذفىالمشروعاتالورق،إدارةامتخداماحتمالمراعاةمع-ا0
.يليقيمااال~المؤتمرمنظمةفيالمعنيةللمؤسساتاآلساميةالمهامكحيصيمكن

حيثمنالعملخطةإطارفىبالتعاونالمتعلقةواألفكارالمقترحاتتقييم•
»الخ..المنسقوتعيينوالتمويلوالجوىاألولوية

واالجتماعالمتابعة(لبنةالكوسيكإلىتقييمهايتمالتيالمشروعاتتقيم•
»بشأنهامالنالتوجيهوإصدارالعتمادهاالزاري)

»المنيةاأل~ءأعولمعبالتعاونالمشروعتنفيذ•
اتنضىكلماالصلةذاتالمجاالتفيالقائمةالتعاونونظماتفاقاتمراجعة•

.بشأنهاالتوصياتوتقيمالعمل»وخطةاالستراتيبيةنلكفىبمااألمر،

2الداخلى/التطام



رنح/منسرل

التتفينيةا.مئطةبتسلىالمنيةللكوسيكاللورةللجنةطداخلىالنظلم

اإلسطمىالمؤتمرمنظمةمللخطة

يفوالتعلالنطى

والفرهركنطق:ه~االمه

منظمةعمللخطةالتنفينيةنشطةاألبتقييرالمعنيةالورقللجنةالداخلى~النظاميطبق
.امورةلجنةأنشعلةتعييرعلىالداخلى~~النظام~بمدفيماإليهوالمشاراالسطمىاالمؤتمر

تعارف.2المادة
.يلىماالوثيقةهذهفىالواردةبالباراتيقصد»نلكغيركىينصلمما

'-I~
لمتطمهوالنجارىا~هنصا«يللنعاونائمألالداللجنألكومصهلال-2

اإلممطمىالمؤتمر

اال~مىنمرالعفمتطمهفىاأل~ءالولىمنماءاألالولى-3

اإل~المرسرلمملمكالمامأاأل_-

للكومسبكالعامألالجمعأله-الجمجأالعامه

للكومسبكالعامألللجممبأالمعنوياالجتماعذادىال<البمنهاع_,

الكومسبكعنالمنبكألبعألالمنالجنأل

2الداخلى/التطام



واألمانةمنماءاألالولىمنوالمكونةللكوسيكالتابعةالهيئة
للمنظمةوالتابعةالمتخصصةوالمومساتالفرعيةوالهيئاتالعامة

والتجارىا~قصاديالتعاونمجالفىوالعاملة

لاللوكنلكشروعااقترحتةتكونالتىمنمانااألالولىالمعنيأا.منماءاللول-9

مشاركةأطرافاتكونبناهعامهاأبتقدتكونالتىاألخرى
المشروعهذافىمحتملة

اإلسطمىنمرالمزلمتطمألالنابعأالفرعبألالهبتانالفرعبألالهبتان-10

اإلسصالمؤتمرلمتطمألالنلبعأالمنخصصألالموسممانالمنخصصألالمؤسسان-11

االمصا~نمرمتطحألعنالمنبثعألبعألالناالمومسانبعألالناالمؤسسان-ا2

العمل-خطه14

اللولبينوالتجاريا~قصا«يالتعلونتعزيزهمتراتيجية
اإلسصالموتميمأظمةفىاألعضاء

اعولبنوالتجارىا~قصأذىالتعاونلتعزيزالعملخطة

االسطمىالموتميمنظمةفىمنماءاأل

االسنرانبحيأل-ا3

Clجانبمنالعملخطةإطارفىحةالمقتىالتعاونمشروعاتوعبعنسراحاك_م

الولىطرمقعنالخاصلمتاعوموسلتاألمنماءءاللول

والصناعةللتجارةاإلسصةالغرفةأوالمخيةمنماءاأل

المشروعبياناتلنموذجوهتاالمنظمةفىالصلةذاتوالموسمملت

الكوسيكاعتمتهالذي

:3ةآلمة
المتخصصةمساتواعة.اوالهيئاتواألملة»العامة،الول~األ~ء»منالد~ةلبنةشكوناأ,

والتجارىتتصاداالمجل~التعاونفرالعاملةوالتابعة
اهورق.لجنةشكيلفىتراهاالتىلتالتغييرإهخالتقررأنللكوسيكأ2,
.الكوسيكلتوجيهاتوهتااللورةلجنةتعمل)3`

اهورهلجنألمهام
~:4هلحمة

2الداخلى/التطام



:يليبماالورقلجنةتقوم»العملخطةلتنفيذإليهاالموكولةللمهامتنفيذا
األولويةحيثمنالعملخطةإطارفيالعتمةالتعاونمثمروعاتوتقييممراجعةاأأ

.بمشروعا~هتراحتنفيذيتولىالذي>ئمنسقوتعيينوالتمويلوالجوى
التوجيهوإصدارالعتمادهاالكوسيكإلىوتقييمهامراجعتهاتتمالتىالمشروعاتتقيمأ2أ

.بشأنهااللثزم
اقتضىإذاالقائمةالتعاونونظماتفاقاتبمراجعةالورقلجنةتكلفأنللكوسيكأ3أ

.بشأنهاالتوصياتوتقيمءالعملوخطةاالسترلمتيحيةنلكفىبمااألمر،
متعمينتشملالتى~احاتاألولويةإ~اءيجوزالمقترحةالمشروعاتتقييمعند,4أ

المشروع.إلهيايتوصلالتىاجآتالنتائج/االستتتلتسويقبخططيتقسرن

:5هآلمة

الوزاريواالجتماعالمتابعةلحفةاجتماعاتهامشعلىبانتظامالورقلجنةتجتمعأ1أ
4المادةعليهتنصلماوهتاالعمللخطةتنفيذالميهاالموكولةبالمهامللقيامللكوسيك
.النكرسالفة

علىءنلكإلىحاجةهناككانتإذاإضانية»اجتماعاتتعقدأنفورةفلبنةيجوزأ2أ

تحضرهاوالتياإلسطىلممؤتمربنظمةهاتتلتىاألخرىاالجتماعاتمامشى
.منتظمةبصفةالمعيةالمؤسسات

'r'المنظماتمنوغيرهالممتحدةلحمملمتابعةلمتخصصةوالوكاالتالهيئاتدهرةيجوز
دعتإذااللجنةاجتماعاتلحضوراهورقلجنةبأنشعلةالصلةذاتالوليةوالمؤسمعات

.نلكإلىالحاجة
ئئثورة~اجتماعاتوقائع

اللورةلجنةاجتماعتأ~جلول:,ةلحمة

والمرمساتالعامةاألمانةهعبالشاورمحررةلجنةأعملجولالكوسيكتتسقمكتبيضعأ1,
المدعوينمنوغيرهوءاللجنةأمنما،إلىاألمالجولالكوسيكتتسقمكتبويبلغ.بالمنظمةالمعنية

.اكرعلىبشهراالجتماعموعدقاللحضور»

بالوثائقمصحوبااألعمالجلولعلىإلراجهيقترحجليدبندأييكونأنيجبأ2,

وترسل.وجلواهمنهوالفرضالبندهذاوطبيعةالموضوعخلفيةمشرحالتيمةاكل

,مرم2الداخلى/التطام



نمىلمسابعبقطة0الورلبنةاجشماعقلالكوسيكشسمكتبلىالوشانقهده
_..

امعيةهة,شسرمت»هطةاألهلةممل:vةهمه
فرالرميطبدرأحرى،أمووضمنوتترم،انورةلجةاجتماعاتفرلمعلةاألهلةشارألأ1,

.برنيةااللممغد
هدلىءلمعامةاألهلةمعبلثساورأخرى<أمووضمنالكوممميك،تتسقمكتبيد-أ2,

.اللجنةلعمللمطامةلوثائقإعدادكلىويمهرفورةفجنةاجتماعات

رولحعللحثوصهال:8~ه~

.اءاآللىبتونقتو~تر~رةلجنةتتخذ)1•
يلزمماواتخألالعتمالهالكومسيكبلىلمورقلجنةوتقاستوصيلتلمكو~تتعمقمكتبيقم''\''

كآلأحكال:1طماله~

ولمنظمةلكومسيةمداخلىلمنظاماعدةلمداخلىالنظامهذافىنمربثمنلهمردلمنيماتطبقاأ,

.مطمرااللمموتمى

'r'لحكوممميكجانبمناعتماد«تاريخمنلحمفعولساريلحداخلىطظاميصبح.

2لداخلرلملمتطاح



باالنجليزية:األصل

فرصبلنا

اللخطألشغبذللنعجبلالخبراءفرفىلجنصاح

يوالنجلا~يالنعالنلنهبر

االسطىنمرالمزبمنظمألاال~ءطولبنفبما

12001ابلIمبو7ه6ا~ءلم

خطةتنفيذفيتقملتحقيقاألولالشرطموالسياسىااللتزامتعزيزأناالجتماعيرىا)(
الكوسيكورئيمىاالمطمية»لقمةوئيمربينالتعاونجهودبتكثيفوأوصىالعمل»
منالمنشودالسياسياماتتحقيقيكفلبمااإلسطمي،المؤتمرلمنظمةالعامواألمين
علىالجهودتكثيفأهميةأيضأإالجتماعأكدالصدهذاوفياأل~ء.اهولىجانب
إطارفيلممبرمةاالتفاقاتعلىوالتصيقبالتوقيعالتعجيليكفلبماالسياسية»الجبهة
اإلسطمى.المؤتمرمنظمة

مشاركةإلىاالهتماممذاوترجمةاأل~ء،الولىاهتماممستوىرفععلىالعملابن)2(
للخطة،الرئيسيةاألهدافبوصفهاالمشتركةاألهدافبعضعلىالتركيزيقتضىفعالة»
ومنها:
الفذائىءاألمنا)(
لمنتر»وطأةتخفيف)2(
الريفية»الشمية)3(
األساسية»البنيةتتقية)4(
التجاري»والتبا(اإلنتاجتتقية)5لم
)i(عمل»فرصخلق
الخ).صحة...-متريب-(تعليمالبشريةالمواردتتقية)7(

2االاخلى/التطام



التعاونمجاالتأوولملقطاعاتأولوياتبتحيدالمنظمة،عملخطةبتنفيذلمتعجيليمكن)3(
معقولة.كميةأهدافلهتحدزمنىجهولوضعمع

بحيثالعمل»خطةفىاألولويةذاتالمجاالتمنمجاللكلاتصالجهاتتحسديمكن)4(
إحدىتقيمهاأخرىوجهةاأل~ء»لحلدانمنبلدكلفياتصالجهةهناكتكون

معأ،االتصالجهتاتعملأنطىاإلمطىءكمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسسات
لكالكاملة(وبمشاركةمنماءاألاهولىمعبالشاورتحيدهامبقالتيالمشاريعتنفيذبغية

ءالكوسيكتنسيقمكتبداخللمتمال»جهةلمنشاءيمكنكمالم.والخاصالعامالقطاعين
الخبراء.أفرقةاجتماعاتمنكفبلخسةاالتصال،جهاتجميعأنشعلةلتنسيق

هيهاتتوافرالتياإلمطميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتأواألجهزةإشراكيجب(ه)
األوليةالمرحلةمنابتداءاالتصالجهاتبورتنهضكيالمناسبةولملمرافقالخبرات
قطاعأيفيالتعاونمشارينمنمشروعأليوالنهائيةالتمهييةالجوىاسةسإلعداد
أواألجهزةهذهتقومبحيثالتكنولوجى»أوالثمنيبالتعاونيتعلقفيماخصوصامجال،أو

.المشروعتنفيذلتيعيرالطزمةالتكنولوجيةالمدخلثتبتوفيرالمؤسسات

ماليةمساعداتتقيمفىمضى،نيماكعهده»يسهمأنللتنميةاإلسطمىللبنكيمكن)6لم
مواعيدها.فيالخبراءأفرقةاجتماعاتتمنيمكنهابماالمضيفة»للبلدان

اكا،علىبشهراالجتماعموهدقاالمقترحة»بالمشاريعاأل~ءالولىموافاةيجب)7(
وافية.اسةسهراستهامنتتمكنحتى

المشاريع.لجانأعمالومتابعةوتقييمبمراجعة»آلخر،آنمنءالقيامللكوسيكيمكن)8(
تحظىأنيمكنالتيالمشتركةللمشروعاتاألولويةامالءاألعضاءاهولىعلىيجب)9(

علىالبلدان،منمجموعاتقبلمنالمشاريعهذهوتنفيذأخرى،أعضاءمولبامتمام
ا~فاليم.بينوفيماابميميةوموناالقليميةالمستويات

الراغبوالبلدالمشروعفكرةصاحبالبالبنمبشيةمشاوراتإلجراءاحاجةهناك)1<(
شأنهمننلكأنحيثالخبراءفرمقاجتماعإلىتتميمهقبلالمشروعفيالمشاركةفي
المشروع.نجاحفرصيعزنأن

الجوىوثائقإ_ادعندوالتخصصيةالفنيةالخبراتمنمعنمستوىتوافرمنبدالا)ا(
الوثائقهذهتوضحأنويجبءمعينإقليمفىبجاهبيةتحظىالتىللمشاريناألولية

فيها.المشاركةاهولىمحىبهاتعودانيمكنالتىوالفوائدللمشارينالفنيةالسطحية

2الداخلى/التطام
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للمشاريناألساسيةللبياناتموحدأنموذجأيضعأنالكوسيكتتسقلمكتبيمكنا)2(
للمنظمة.العامةاألمانةوتعلنهاإلسطمىللمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالجهاتتعتمده
مو_قلالنموذجهذاتوزيعللمشارينالمقترحةمنماءاألاهولىعلىويجب

كاف.بوتتاالجتماع
والنظاموالسبلالوسائلبالتفصيليحدللتمويلإطاروضعالضرورةتقتضي)13(

واجراءاتوسياساتاختصاصاتمودفىالمقترحةالمشاريعلتمويلالمؤسسي
ذاتلممؤسساتتكليفيمكنالغاية»لهذهوتحقيقأالمجال.مذافىالعاملةالمؤسسات
الماليالدعموتقيمالمقترحةالتعاونمشارينوتقيمبرامةللمنظمة»التابعةالصلة

لها.والفنى
طبيعةمقترحةمشارينألياألساسيةالبياناتووثائقالجوىهراساتتوضحأنيجب)14(

يجبكمابها.بالوفاءالمعنيةا~الولةثمرمأنينتظرلمتىالماليةا~اماتومدى
مشاركةأخرىأمناءهولبهاتسهمأنيمكنلمتىالتمويلمصلوالوثائقهذهتحدأن
المشروع.فى

زيادةضرورةاالجتماعيرىاأل~ء»طولبننيماالتعاونيةالجهودإنكاهإلىسميأ)15(
هذامراعاةوضرورةتتصادياالالتعاونفىالخاصالقطاعبهينهضالذىاهورتفحل
تحيدذئننلكطىوبناءلممنظمة.عملخطةتنفيذعمليةمراحلكافةفىاهور

مذهتعميممعلمخاصالقطاعمعبالشاورءأمكنكلمايتم»Jيجبحةامتتىلحمشارين
للتجارةاالسطميةالغرفة~منلحخاصلمقطاعمؤسساتطىمباشرةالمشاريع
والصناعة.

المؤتمرلمنظمةائعامةواالمانةلحكوسيكمكتبيضم~ءهرمتىشكيليمكن)11(

بمثابةيكونكىوالصناعة»للتجارةاالسمةوالغرفةللتنميةاالسطمىوالبنكاالسطمى
ممكىاجتماعاتعنالصاهرةالحترصيات0تتنيذمتابعةبمسئوليةتضطلعاتصالجهة

لمخاص.التطاح

للمشارينتسومقشبكةبإنشاءوالتجارةللصناعةاالسطميةالغرفةتقومأنيمكن)17(
االسطميولممركزالصناعيةللتنميةالمتحدةاألممبمنظمةباالستعلةوالمتوسطةالصغيرة
الولىفىولممتوسطةا~ةللمشارينيتيحالشبكةمذهإنشاءألننلكالتجارة،لتنمية

بينها.فيماواالمداداتللشراكةقواتمنتقيمهما~مناسواقهاتوسيعاال~ء

2االاخلى/التطام



OIC/COMCEC-fC/19-03/REP~ا8ا~خق

المشتركواالنتاجءالخامالموادتوهييهذهواإلمداداتلشرلكةقواتشملأنويمكن
نلك.لمىومادا،سنعة»نصفولسلعالغيار»لقطع

يمكنولمخماتالصناعةقطاعىفيألمشتركةالمشاريعفىسثماراالتتقيةلمىسعيا)18(
لممنوياالجتماعموعدقلبمشاريقهمالتقدمإلىلممحتملينالمشاريعأصحابدىة

لئتنميةاال~البنكمنمشتركةلجنةتقومأنعلىأشهر<بستةلمخاصائقطاعلممكى
أصحابتوحيهكينيةوعتورلممشارين»هذهبفحص:وهصناعة،لنتجارةاالسطميةولغرفة
المشاريعإدارةاالاىومثييمالجوىمات0«ألعدادلصحيحةلمطريقةإلىالمشاريع
صياغةالعادةأطرمةبالممئوماتالمشاريعأصحابيزوأنلكوبعدالمقترحة.ألمشتركة

الغرفةتعقدهالذيالخاصالقطاعممكىاجتماعفىللمناقشةلطرحهاتوطئةمقترحاتهم
اإلسطىأئبنكطىريعالممشاعرضنلكبعدويمكنءوالصناعةللتجارةاإلسطية

لها.والماليةأئتقيةالمساعدةتعيمفىللنظرللتنمية
معلوماتالستقاءللتنميةاالسطميلبنكمعاتصالعلىلبقاءسطيةاالللغرفةيمكنا)9(

التجارة.لتمويللمبنكلدىالمتاحةوالنوافذاألنظمةومخكفالتسهيطتحول
تعزيزفيونيربقرتسهمأنلمنظمةعنالمنبثقةلممتخصصةللمؤسساتيمكن)2»(

والمؤسساتللتنميةاالسطمىلبنكطىيببكمااأل~ء»للولىالمؤسسيةالقرأت
برامج~منفمجالهذافيتبنلهاالمشكورة..لمتىلمجهودتضا~أنللمنظمةمتابعة

لمتقنى.ولتعاونلمماليةالمساعدات
معتعاونهالتوثقجهودهاتعزز.نلممنظمةعنلممنبثقةلمومساتطىيبب)2,(

تعزيزاإل~للمؤتمرلتابعةلممعنيةلممؤسساتكلىيجبكماا~»لممنظمات
عملوورشواجتماعاتبحوثشكلفىالمعنيةا~طيميةالمنظماتمعلتعاونيةجهودها
األ~ء.اهولىبنفماا~قصاديلمتعاونبتوثقلمتعلقةالموضوعاتحولونوات

مخكفونشاطاتبرامجبنللتتسقالحالىالمستوىتزيزلمضرورةمثقضى)22(
ريةلمشاواالجتماعاتهتدفىاالنتظاميكفلبماءللمنظمةلمتابعةالمعنيةلممؤسسات

ا~هتصاميةللشئوناالسميةولئبنةللكوسيكلمسنويةالوواتفامثركلىالحالية
وتفاديالمؤسسات،هذهبننيماالقائمالتعاونتزيزلىسعأولمثعانية<واالجتماعية
ولتبامللممؤسسات»هذهمنلالفممندةلمبرلمجفىالعملسيرورصدمجهود،ازمواج
بينها.هيمالخبولتوتدارس

2هداخلى/لتطام
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تبسيطومنهااأل~ء،اعولبننيماروالتجاالتباللتيسيرخطواتاتخاذيمكن)23(
ملتالمعلوبتباملوذلكالمعايير»بنالتوافقوتحققالجمركيةوالوثائقاالجراءات
المؤتمرمنظمةإطارفىالقائمةالمعلوماتشبكات~منالتجاريبالتباهلالمتعلقة

االسطى.
الولىبينفيماالسلعانتقاللتيسيرالضروريةاالجراءاتاتحادلىالحاجةتد-)24(

منماء.األ

إلىاالملثميةللغرفةتدعىاأل~ءاعولبينفيماالبحريالنكللخساتتيسيرأ)25(
الغاية.مذهلبلوغفعالةآلية~قراحالبواخرلمالكىاالسطىاالتحادمعالتعاون

أنشأهاالتيللمعلوماتالتعاونيةالشبكةخماتمناالستفادةوعلىاألعضاءاعولحث)26(

الولىفيالبحريالشحنشركاتلخمةجدةفىبمقرهالبواخرلمالكىاالسطىاالتحاد
األعضاء.

فإنهالتجاري،التباهلوتعزيزالمعلوماتتباهلفىااللكترونيةالمعداتألهميةنظرا)27(
(تاينيك)مطيةاالللبلدانريةالتحاالمعلوماتشبكةإلىلمدعمتقيماأل~ءللولىيمكن
منوغيرهاوا~متصاميةاالحصائيةللمعلوماتوالمنتظمالسريعالمتفق~من

سطية.االللبلدانالبيئيةالتجارةتتقيةفىتسهمأنيمكنالتيالمعلومات
التجاريةطفضلياتالعاماالطاراتفاتيةعلىوالتصيقبالتوتيناعلطسجهودبنل)28(

مفاوضاتتنظيممنالتجارةلتنميةاالسمىالمركزلتمكينسطية»االاعولبيننيما
بماالجمركيةغيرالحواجزوزالةاألفضلياتتبا(بغيةمنماءاألالولىبنتجارية
جلية.بصورةاأل~ءللولىالبيئيةالتجارةيعزن

لتنميةملثمىاالللمركزيمكنمشتركة»ا~سرقإنشاءإلىالسعيإطارفى)29لم
االسلثميةوالغرفةأنقرةومركزللتنميةاالسمىالبنكمعبالتعاونيقوم»أنالتجارة»
األعضاءاعولجميعاستفادةأهميةطىتشدءاميةحلقاتبتتظيموالصناعة»للتجارة
حرةتجارةمنطقةالقامةقانونيأإطاراتشالالتىريةلملتجااألفضلياتاتفاتيةمزايامن
االسطي.<لمؤتمرمنغئمةفىاألعضاءالولىبين

التجاريةللمعارضالمستضيفةوالولىالتجارةلتنميةاال~المركزيقومأنيمكن)30(
ويحددداخلى)»(نظاموتنظيمهاالمعارضهذههدينظمقانونىإطاربوضعاالسلثمية
والنجاحاالستمراريةيكفابماشروط)»(كراسالشأنهذافىواالختصاصاتاإلجراءات

2الداخلى/التطام



واألسواقللمعارضالولياالتحادلدىليهكمعرضاجهإسيمكنبحيثللمعرض
التجارية.

للتنميةاالسطميوالبنكالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزيتعاونبأناالجتماعأوصى)3ا(
اكتسابلطختصاصيينيتيحتأهلىبرنامجتنفيذفىللتكنولوجيااالسطىوالمعهد
الولىطىبالنفعيردبماالوليةالشجارةمجالفيالحيثةوالنظموالقواعدالتقنيات
األعضاء.

2لمالداخلىالتطام



باإلنجليزية:األصل

مملخطةمشروطتافورةإدارةنكأم

اإلسطميتمرالمنمنغنمة
مسردة/لم

~خطألعكمئسهورههإلل´فطلو
اإلسطمىلحمزنمرمنظمأل

ممودذ/لم

ظسبربالمزكوه

ولهغطىالنرض

عشرةالثامنةاهورقعنالصاد)RES-l/30(القراركىبناءالرامةهذهأجريت-1

السابقةمراستهفيالكوسيكتتست،مكتبمنالمقترحةلمتكميليةاآلليةمنكجزءءللكوسيك
)OIC/COMCEC/18-02/SM(اإلسلثميالمؤتمرمنظمةمؤسساتإشراكطريقةبشأن
والفكرة.المقترحةالتكميليةاتحيةفيالتوسعبقصدونلكالمنظمه»عملخطةتنفيذعمليةفى

تقيمهوالمنظمةعملخطةلتنفيذكأسلوبالمشروع~عورة~إدارةمنهجيةإمخالفياألساسية
إعدادمنالغرضفانلذا.تنفيذهضمانثمومنالمشروعإعدادلتحسنفيةمرجعيةوثيقة
تعزيزفىالمساهمةهوللتحليل)شامةاالروالتوجيهات(لمتقياتلحمشروعرةلإدارةوثائق
.المنظمةعملخطةفىتدخللمتىالمشروعاتإدارةوفاكليةكفاءة

,م3oعمل/خطأمنمروعانا0مور0إدارتطام



وإدارةلتصميمأمواتمجموعةأنهكىالمشروع~عورةاإدارةمفهومكنيصويمكن-2

وتنفيذتخطيطفىالمتبعفاألسلوب.المنطقىالتحليلإطارمنهجيةعلىتعتمدالمشروع
تحيدالبرامج،المشروع(وضعرةهاسمكيهأطلقمعنتسلسلوفقيسيرالمشروع
.التقييم)التنفيذ»التمويل»الصياغة»المشروع»

وكينيةتوقعاتهم«امةطىالمعنيةاألطرفالمنطقررالتحليلإطارمفهوميشجن-3
(ويطلقمنطقيةإطاريةمصفوفةشكافىالمنطقىالتحليلإطارمنهجيةناتجويقم.تحقيقها
فيالمشروعأ«افبوضعبمطالبتناالمصفوفه،هذهوتوفر.)LogFrameأيضاعثيها
قدالتىوالمخاطراألماميةاالفتراضاتبتحيدبالتخطيطالقائمينومطالبتهامرمى،تسلسل
ويجب.المشروعلخطةالداخلىالمنطقمنللتحققطريقةالمشروع»جوىعلىتؤثر
منللتأكدوأساليبمنهاللتحقققابلةمؤشراتوضععندءمنسقيهأو.المشروعميريتفكير

.البدايةمنذوتقييمهانمشروعمراقةفيفيةفىالتفكيربضرورةءإحرازهيتمالذيالتقدم

وتونيرالمعنيةاألطرافاستشارةتضمنبنيةالمشروععورةإدارةنظاموثائقتوفر-4
حياةمنالرئيسيةالمراحلفىعلمعنالقراراتاتخاذيمكنحتىالمطئمةالمعلومات
التنميةمؤسساتمنكبيرمدجانبمنواسعنطاقعلىالنظامهذاويستخم.المشروع
مجموعةنلكفىبمااألطراف»والمتعدةألمثائيةالعونوكاالتنلكفىبماوالوطنيةاهولية
االقتصاديالتعاونمنظمةخبراءومجموعةاإلنمائى،المتحدةاألمموبرنامجالوليهالبنك

األوروبية،لممساعداتشأنفىللتعاوناألوروبىاالتحادومكتبءالمعونةلتقييمواإلنمائي
الزراعيةللبحوثاموليةوالخمةامولية»للتنميةالكفيةوالوكالةDFIDالبريطانيةوالوكالة
.GTZاأللمانيةوالوكالةاهولية»للتنميةاالستراليةوالوكالةاهولية»

o-فابنولذا.السنينعبروأهواتهتتنياتهتطويرتمهتدطويل،تاريخمنالنظاملهذاولما
مولمتاألمنالخاصةمجموعتهاهيهاالعونووكاالتالشيةمؤسساتمنكبيرعمدهناك

حسبالنظامهذاوتقنياتأهواتتخكفوقد.اضهاألهخصيماصممتالتىوالتقنيات
اهرامةفابنءثمومن.جوهرهافىتتغيراللمنهاإالأنشطته»ومجاللهالمحدقاألغراض
وتطويرها،غيرهالحراحمنبدالالمتوفرة»والتقنياتاألصواتتطويعإلىتهمفالحالية
األطرافمتعدةالطبيعةاالعتبارفىاألخذمعالمنظمةعملخطةمشروعاتتنفيذلعملية

3مل/خطأمفمروعك0هورإدارهتطام



لبلدانوالتجاريا~قصاديللتعاونالمحدقولمظروفاالحتياجاتوكنلكالخطةلمشروعات

.االسطىالمؤتمرمنظمة

النظام،لهذاالنمطيةالوثائقفابنحاليا،العملطيهيجريwونتاأنهمطحظةينبغى-6

الوثائقمنوضخممائلكممنتتكونالتوجيهية،دلتواالرشاالتحليلتقنياتإلىباإلضافة
نشاطمجالفىالمشروعاتتنفيذأشاهالمكتسبةألتجارب~منلمسننعبروضعتالتي
لمبدايةفىتكتتىالمرامةهذهفانوبالتالي».األطرافمتعدأومثائياتعاوناكانسواءمحد

ا~هتصاديالتعاونإطارمعليتمشىالمشروعرةهإلدارةنظامنواةتطويعبمحاولة
وأمواتهالنظام»لهذاألرئيسيةالعناصركلىبالتركيزاإلسطمى»المؤتمرلمنظمةوالتجاري
.الزمنمعتطويرهايمكنلمتىاإلرشامةعناصرهوتمدادالمتاحة»الرئيسيةوثمنياته

األولالمقامفيالنظامهذاوثائقتخصصالمقرحة»لحكميليةاتيةإطاروفى-7
أعمالحكراستخدامهايمكناألمثا،»ككوفى.بالمنظمةلحمخيةالمؤسساتالستخدام
لجانأعمالفىوكنلكالعمل»بخطةطواردةلحقطاعيةلحخبراء~مجموعاتاجتماعات
ستوفرأنهاكما.المنظمة~لخطةلمحاليةمتفيزآليةفىإليهالحمشارالمشروعات
فىللتعاونلخكارومحيممشروعاتولحراحبتصميملممهتمةاأل~ءللبلدانهامةمعلومات
النظامهزأوثائقتتضمنهاالتىالمعلوماتمنكفئكوهيستنيأ.المنظمةعملخطةإطار

مشروعاتتمويلفىجزئيا(طيا´ثساركأنيحتمللمتىولممرنةللتنميةطوليةالوكاالت
.بالمشروععملهمالمحتملولنولحمقااالسثسارسذوكنلكالمنظمةأ~ءبنالتعاون

والمنهجبألطخلغبه

لمجموعات~عيةاجتماعاتتالحالية~ونتالحعملخطةومتابعةتتغذيتطلب-8
مخكفاأل~ءالفولمنالخبراهيتناولحيثللخطةلمعشرلممجاالتمنكلفىلمخبراء
أجلمنمجالأو~حكلفىالجوهريةوالمسائلاألولوياتويحونويناقشرنها»~
لكللمحتملةلحمشروعاتلحراحاتفانلذا».للخطةتتنيذامعينةلمشروعاتتقراحاتإ_اد

كليشكلءثمومن.نفعمهااأل~ءلميولمنأساساتتبعالقطاعات_ائمجاالتهذهمن
بقيةتنفيذمسئوليةوتقع.هيهالمحتملنالشركاءمنمكونةمشروح~لحجنةمقترحمشروع

,ممم3عمل/خطألعالنامفمروسورهإدارهتطام



االقتراحصاحببرئاسةالمعنيةالمشروعلبنةعاتقطىالمقترحالمشروععورةمراحل
الكوسيكإلىآخرإلىحينمنالمشروعفيالعملميرعنتقاريرومتمتم.األصلى

تحقيقه.تمالذيالتقمتوضح

.محودالممنظمهعملخطهمنفيزكانهثدءاآلنحثىهلتلحىلمجهر«منوبالرغم-9

الطرؤجمعلباثخبراءلمجموعهاجتماعهدللكوسكعشرهالساسههورهثررثوثد
.الت._ةبتفمذللثعجلالممكثةوالسبل

مناسطنبولفىألمنظمة»عملخطةبنفيذللتعجيلالخبراءمجموعةاجتماعانعقد-10
التوصياتمنمحداوصاغبالتفيذالمرتبطةالقضايامخكفهراسة200امايو/آبار7-6
.للكوسيكعشرةالسابقةالنورةعليهاوانقت

يعملأنككوسيكتسيقمكتبمنالمتابعةلجنةطلبتعشرىلحامناالجتماعوفي-11
هذافيبخبرتهالطمتفادةبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتمعبالتعاونمطثمةآليةوضععلى
إلىإشارةوفى.النكرسالفةالخبراءمجموعةوضعتهالمتىلحترصياتلتنفيذالصد

وتقييمهراسةللمنظمةبعةتالمعنيةالمؤسساتمنطلبتالتر.الخبراءمجموعةتوصيات
المتابعةلجنةطلبتلهاالطرمالفنىوالدعمالتمويلوتوهيرالمقترحة،التعاونمشروعات

هيئاتبصفتهامخية»المنظماتمعبالتتسقيتولى»أنلمكوسيكتتسقمتتبمنأيضا
إليهمتوكلأنيمكنالتيمهمةوشروطوصطحياتمضمونلشرحهراسةإجراءاتصال،
.فهاللنظرللكوسيكعشرةالثامنةالورقإلىالمرامةهذهوتقيم

بتنفيذللتعجيللمتكميليةاآلليةإنساءنيهااتترحهراسةالكوسيكشسقمكتبأعد-,2
عثرةالثامنةالورقلمىوقمها)(OIC/COMEC/18-02/SMلمنظمةعملخطة

ضوءفىاآلليةتطويرومسيكلمةطلبتءلممشرحةلمتكميليةباتحيةالترحيبوبعد.للكوسيك
أنيمكنلمتىالمهامومضموننطاقتحيدأجلمنلخبراءمجموعةاجتماعتوصيات
لمالءكومسيكطلبتكماءلمعملخطةتنفيذعندلحمنظمةلمصلةزلتفمؤسساتماتتوال

المهامتحيدفىبالكوسيكفورةلجنةمنمثعادةبااللخر~احانمناسباالهتمام



مالنواالنسيابلطنشطةالفعالالتتسقلضمانبالمنظمةلحمعنيةلحمؤسساتإلىالموكولة
.المشروع~عورةإدارةنظاموالداخلي~~لمنظامإمدادجانبإلىالصد»هذافي

الخبراءمجموعةابتماعتوصياتفانءأعالهأمنكوعلمكوسيكتراوفيجاءوكما-,3

بالمنظمةالمعنيةللمؤسساتالفعلىلحثترثلرئيسىلممرجعهىلعملخطةبتتنيذللتقبيل
حالياتقمصيدتتهذهأنمطحظةاألممية.يمكانفمنثمومن.العملخطةتنفيذعمليةفى

كتزماللذانالداخلي~~النظاموالمشروعورةإدارةنظاممنكلإلعدادمةالنالتوجيهات
السابقةلممرلسةفىلوحظوكما.العملخطةتنفيذعندبالمنظمةالمخيةالمؤسساتبهما

فان،)OIC.COMCEC/18..02/SM(لمعملخطةبتنفيذللتعجيللمتكميليةباآلليةالمعنية

مسئولياتمنجانبابالتتنيذتكليفهاعندتتحمللتوصيات»بهذهطماتحيطإذالمؤسسات»مذه
إعدادويستند.أعالهليهالممشارلممشروعات~ولحجانلخبراءمجموعةعاتاحتماومهام
عندانمعنيةانمؤسساتبهاكتزملمفذانالداخنى~و~لمنظاملممشروععورةلدارةفنناممسودة

.لنظرةهذهإلىالتفيذ

تحتبالمنظمةالمخيةللمؤسساتلرئيسيةفمهامكحيصيمكناإلطارهذاوفى-ا4

لتالية:ئلفة

األولوية»حيثمنلعملخطةنطقفىبألتقالنلحخاصةواألفكاراالتترلحاتتقيم•
؟آخرهلى..منسقوتحسزولتمويل»ولجوى»

لدانصة)واللجنةممتابعةالمكومسيكهىتتهمهابعدلحمشرحةوعلتلمثمرشيم•
:توجيهاتهاطىوالحصولالعتمادها

!المشروعات~هجانمعلدباالشترمنماءاألهولمعبالتعاونفمثروعتنفيذ•
نلكفىبمانساههاءمجالفىللتعاونمماميةاألولنظماالثعلتياتمراجعة•

متراحفمغيةللمومساتويمكن.بشأنهاتوصياتوتعيملمعملوخطةاالسترلمتيجية
.األمرلزمإلاغيرهاوصياغة

oضمانضرورةوهوءلحمشروعتتنيذأمشاءمراعاتهيجبأهميةيكرالأمروهناك-ا
القليلةمواردماولممتخداملنشظتها،وانميابائتنفيذ»فىلحمشاركةلحمؤسساتبننيماالتتسق

,مو3عمل/خطألعلنامغمرو0لورإدارهتطام



ظلفيالمعلمةلمجهةتحيدفىالنظروعند.آجيةلاالنأشكالمنشالأيوتحنببالعر

أنشعلتهابتتسيقتقوموأنإطارهافىالمخيةالمؤسساتتعملأنيمكنالتىالحالىالنظام
إدخالمعلنلكالمئمةالبنيةهىتبوبالكوسيكامورةلبنةأنلوحظالتنفيذ»أثناء

.لئكوسيكلداخلىولمنظاماألسامىالنظاممن)1المرقملممادةطىالتهيتبعض
.المشعبوطابعهالممشروعتنفيذعمئيةلثسرليةنظرابمفردهكرالقدالتياهذاولكن

لتنظيمااللمادةلممحلالنصلمىهنتتاداالتدلهبيربمضلتحاذلمتترحمنفانوبالتاليه
.لتهاوإجراءلممنيةالمؤسساتعمل

لتدلمبيرمجموعةولمخئكءأعالهلميهالممشارا)»1(للمادةائممللنصصياغةوعند-ا6

والمؤمساتلممنظماتمعلمتعاونموضوعتتأولينبغيداخلى»نظام~فىستصاغالتى
اإلسطمى»لممؤتمرمنظمةإطارفىللتعاونمنسبةلمحيويةألهميتهنظرالحوليةوهوكاالت

االتحاداتمنمحدلمثراكفىالنظريمكننلك»طىوعطوة.لمسابقةلمولمسةفيجاءكما
اتحادءاإلسطميةللبنوكالولياالتحادملالتتفيذءعمليةفيا.منماءالبلدانفىالمهنية
بأن(علماوغيرهمسطيةاالألبلدانمنلممقاولونلتحاد.اإلسطيتلبلدلمزمنسشارساال

يمكنلماونلكاالسطمى)لممؤتمرلمنظمةلتابعةلمومسةصفةطى~يحصللمبنها
قابلةلمهيئاتهذهوممما~تخماتتصبحولكى.التنفيذعمليةفيمسامعاتمنتقسهأن

ألنشطةسلوكومونةألمهنيةلممعاييرمنمجموعةوضعيمكنفإنهالتتخينفىبهالستعانة

.لمتتنيذ~فىلحمثماركةمن.ليتمكرابهاااللتزامطروثسجيعهماألعمال»رجال

إدارةنظاممسودةفىلحتنيذبعمليةالمخيةللمومساتطداظي~~لخظاملحراجويمكن-17
.اإلرشاهية~~لحترجيهاتقممضمنءلحمشروععورة

تيةلحنمأفةإالليعمتلممقرحةلحكميليةاآلليةفانءسلبقةهرلسةفىوردوكما-18
لمنظرينبغىبلاألولىاعليةمحلتحلJ-منهالمهمفوليس.لمممللخطةلمخطيةالتتنيذ
مهامأنتتترضفهيولهذا»•لحتنيذعمليةفيلحضرورةعندتستحمدعامةأنهاطىسا

فىلمرئيسيانالمكونانوهمالحمشروعات»ولجانلمخبراهمجموعاتاجتماعاتووظائف
نلككانكلماءبالمنظمةلحمنيةالمؤسساتمعولحتسامهابهااالضطالعيمكنلحتفيذ»عملية
مجموعةاجتصاحعنلحصاهرةالتوصياتزروردكماءيتطلبهذاأنلحو~ومن.ممكنا



مشروعاتوتتنيذتقييمفيمباشرةالمؤسساتككاشتراكالعمل»خطةبتتفذللتقبيلالخبراء
تعريضمونالفرضلهذاوبشريةماليةمواردمنليهاماتخصيصوكنلكلمتعاون»
جيدبمفهومالمتاحةللموارداألمةاالستخدامعلىثسجعوهى.للخطراألساسيةأعمالها
واإلمكانياتالعميةالتطوراتاالعتبارىاألخذمعالمنظمةوكاالتبينفمافعألوشسق
العالميةلتطوراتبامتماممترسفهينلك»لىوباإلضافة.لممعلوماتتكنولوجياتممهاالتى
وتوجيهالمشروعأهميةعلىتؤكدثمومنالمنظمة»لحارفيالتعاونطىمباشرةتؤثرالتي
والتجمعاتواموليةا~فليميةلممنظماتمعالتعاونوروحالعالمى،والمنظوربه»العمل

.منهاواالستفادةالمعلوماتبتكنولوجياواالهتمامالمخكفة»

األساسياإلطارتعتبرانالمنظمةعملوخطةاالستراتيجيةJلحىاالشارةينبغى-19

منفلكل.المشروعفورةإدارةنظاموثائقإمدادفىتتبعالتيولمتوجيهاتللسياسات
عنلصورهمانظراالمنظمةإطارفيلمتعاونلمنشطةتوجيهفىلححجيةأوالهءالوثيقتن
هنةأكبروهوالبيضاء»الدارفى1994إبراألوهيسمبرلكانونفيلممنحاالسابعالقمةمؤتمر
األساسيائدافعفانالمجميع،ينكروكماثانيا<.اإلسطميأئمؤتمرمنظمةفيالقرارالتخاذ
عنالناجعةلمتحياتمجابهةهواإلسطىالمرتميمنظمةلطارفىلموثائقهذهإلهداد

فابنثالثا».الثمانيناتأواخرمأذالعالممستوىطىلمضخمةوا~قصاهيةلمسياسيةالتغسرات
ثمومنءمنماءاأللحولجانبمنمستفيضةومناقثماتهققإمدادثمرةهمالوثيقتنفامتن

.الصدهذافيالمشتركةورغبتهارؤيتهاعنتعبرانفهما

ومحدةجيدةشغيلوطرقأمسطىالعمل»خطةوكنلكءاالسترلتيجيةتعتمنا-2»
بالجهودللنهوضمعلمةوأواتلمطاراككلللمنظمةبنلكوتقمالعالميةاالتجاهاتمعتتنق

.لمتعاونلشجيعالمبنولة

االستراتيجيةوثيقةفى)31(المادةاألخيرالبندبأنالمطحظةتجرلمصدمذاوفى-21
يتجزأالجزءاالعملخطة(وتعتراالمترتيحيةبمراجعةرياهلكومسيكثرم:ونصه
العملبشأنالمناسبةالقراراتواتخاذتحتتتلمتىالنتائجضوءفىتتنيذهامدىلشيممنها)
.التنفيذ~أشاهلمطامةاالجراءاتالتخاذنيةأتكاائمرونةيوفيلممستقبل~»فىمهن

3عل/نألسنهررعامذهررنإدارنمتالم



تمتمولمتجاريا~هتصاديلممجالنفىتعملالتىاإلسطميالمؤتمرمؤسساتان-22
التعاون،لشروعاتوبالنسبة.فسأتهامنذالكوسيكومهامأعماللدعموخبرتهاخماتها
التعاونبأنلمقوليمكنولكن.لممرهوبالمستوىمونولكنهاملموسةنتائجفهناك

بالقياميسمحأننلوضعفىالمحودة»مواردهمنبالرغمالمنظمة،إطارفىا~هتصادي
فىالمتاحةالعمليةوالخبراتالطويلةالتجاربورصيدللتعاون»آلياتلوجودنظرابالمزيد
.المعلوماتتكنولوجياتهيئهاالتيالفرصإلىباإلضافةللمنظمةالتابعةالوكاالت

العمل»خطةمشروعاتتنفيذفىتقمأيإحرازيمكنالأنهمرةمنأكثرتكرروقد-23
لتمويلالثابتةنيةالكاالماليةالمواردغيابفيتنفيذها»فىالمستحمةاآلليةعنالنظربغض

للمنظمةالتابعةلممؤسساتعاتقطىملقاقهامةمسئوليةفهناكثمومنالخطة»مشروعات

أنيمكنالتيالمواردالنونظرا.التمويلهذاعلىللحصولجيدةوأساليبطرقإليجاد
التنفيذ،لعمليةيلزمبمامقارنةللغايةمحردةءالحاليةوفألننرظلفىالمؤسساتمذهتمتمها
اهوليةالمنظماتمنلمفنيةالمعونةطأخرى،بدلمثلعنالبحثبمكاناألمميةفمن

آليةإطارفىالمقابلوللطرفاأل~ءللولىالفائدةيحققبمامشروعاتهافىواالشتراك
المنتظرومن.لمسابقةالرامةفىنكركماولممؤمساتالمنظماتهذهمعمتقامالتىالتعاون

التفويضظلفىلمتنفيذلعمليةالحزمةالتمويلآليةبالمنظمةالمنيةالمؤسساتمترسأن
.الكوسيكمنطيهمتحصلالذي

2t-المشروعاتتنفيذفيالسائدةالموليةالممارساتمعتمشياءبأنهراسخاعتقادومناك
سيكونبالمنظمةلممعنيةللمؤسساتالمشروعفورةإدارةنظاموثائقإمدادفانآنفاءوردكما

ومسئولياتها.امر´نتنفيذفىوفعاالممعاهداعامال

~عملخطةضوءفيلحمشروععورةإلارقنظلموطقوبنيةثكل

فىيعتبرلممشروحفورةإدارةلنظامالتاليةلموثيقةمشروعفانقلمنوردوكما-25
احتياجاتحسبميتطورانلمحطسذومضمونهامجالهاأنكما.أوليةمسودةالحاضرالرتت

منبهايتصلوماللمنظمةالرئيسيةارلمتلحترأدنكما.العملخطةتنفيذعمليةومتطلبات
خطةالقمة»لتمؤتمرقراراتمكرلمللمنظمةوالتجارياالقتصاديالتعاونتحكمونظمقواعد

3عمل/خطألمفروعك0مور0إدارتطام



وحتى.لهامكمكجزءاستكونللكوسيك)األساسىوالنظامواالستراتيجيةالمننلمة،عمل
.جزأهناإلنميقسمفإنهعمليبثمكلالنظاممذاتقسيميمكن

;اهربهجأه

:بشنلاألملسةمولحق
الونيسيةالقضايا•
اإلجراءات•
امشروعبإدارةالمتصلةالعمليات•

;النانوممبني،

:يلىمابملنلتواإلرشاللحتحليلتقتيلة

المنطقىاإلطارمنهجية•
االختصاصاتإمداد•

الجوىهراسةقلماوثائقإمداد•
السدادوكيفيةطخمةنطاقلبيانمسودةإمداد•
لممشروحجداولإمداد•
الميرونالمتعهون•
المشروعالستعراضتقريرإمداد•
سنويةخطةاد8إ•
المشروحجودةمعايير•
لحمشروحلمستكمانىتقاريرإمداد•
لحمشروحلشمييمالطحقةأنتقاريرإمداد•
الغيةللمعونةلمطزمةالتسهيطتإمداد•
وألمواردلنشطةجدارنى•

الجودةلتتييمأهولمة•
بالمختصراتقانعة•

3/عماخطألعانمفروهورهإدارهتطام



موانتةبعدالمنظمة،عملخطةضوءفيالمشروععورةإدارةوثائقتكونأنينبغى-26

.مستمرةبصورةوتحيثهاهيهاالحصوللسهولةإليكترونيامتاحةعليها،الكوسيك

وعلتلممشرمطوهلتونظامالتقمراد8إ
مراحلإدارةفيأساسيجزءالرئيسيةالبياناتوتسجيلالوثائقوإنتاجإ_ادابن-27

الوثائق-وئيسيتنفئتنإلىالوثائقتقسيمويمكن.لهالجيدةالمخرجاتودعمالمشروع
.تفصيليةمرجعيةووثائقءالمشروحمعلوماتلنظامالمطلوبة

الرئيسيالمئخصتقسروثائق~منمجموعةمنالمشروعمعلوماتنظاميتكرن-28
نظامعنوسينجم.أنشطتهمنأخرىمرحلةإلىمرحلةمنتقمكلماالمشروعلوضع

.الوثائق

التنفيذلعمليةالكليةاكاءةعنوالمجمعةالجاريهالمعلوماتمنكل-المعلوماتتباهل•
نشطةاألمراقة•
األداءتقاريروخاصةموحد،بشكللمتقاريرإعداد•

والنتائجالمخرجاتتحقيقطىالتركيز•

:هىالرئيسيةا~والوثائق
اعتمادطرقوتجهيزالرئيسيةوالقضاياءلألهدافملخص:المشروعإلعدادمعلومات•

االعدادتيدومىالمقترحةالمشروعات
وتتفيزهالمشروعإعدادكلىللتعاقداهققالطرق.المقاولاختيارإجراءات•
المقترحةوا.عمالالرئيسيةوالمسائللحدا..»موجز.المشروعلمراقةمعلومات•

العملسسيرمرلمقةمعلوماتإعدادءعادةوينبغى.التنفيذعمليةأمشاءللمشروع

ويتعين.المشروعفىتمتممنتحقيقهيتمماحسبشهراا2أوأشهر6كلفيالمشروع
.للكوسيكالسنوياالجتماعإلىلتعتيمهسنوياا~طىواحدثمرييخاكيكونأن

3مل/خطذمنمروعك0هورإدارهتطام



وحداثتهاتتضمنهاالتىالمعئوماتجودةطىتعتمدالوثائقهذهفائدةأنالواضحومن-29
بالتفصيلالمعلوماتتقيمفياأل~ذاتاألخرىاألساسيةالوثائقمنعدوهناك.

.بالمنظمةالمعنيةالمؤسساتبرا~~فيوتطورستحألالتىاإلدارةقراراتوتسجيل
سينشئهالذيالمشروحمعلوماتال~~مضمنئوثائق0هذهمترجنشطة»األعورةوطوال
لحكوسيك.تتسقمكتبوييره

3عمل/خطأمفمروعان0لور0إدارتغام



باإلنجيزية:األ~

~خطةمشهوهتلورقإإارقنكأم
اإلسطىالمؤتمرمنظمة

بسودق/لم

الكوسيككتمثسرو~مجمركةاجتصاحبولسعلةمراجعتهاطمت

)2003ارمكرص/اف77إلى29منبكقرقالعنت

وعالمنمرلورهإدارهنظام-1

التشغيلىوبطلرهالممروحلورقإلارقتطلممنفاالط~ا1

والبرامجالمشروعاتإدارةكيفيةتحسينهوالمشروعفورةإدارةنظاممنالهف-1
العامةالظروفوكنلكءأننملنحوعلىمحتاراالفىالرئيسيةالقضاياوأخذأنواعهابجميع
المشروععورةإدارةنظامويقم.بهاالخاصةواألفكارالمشروعاتوتنفيذتصميمفيللعمل
المنتفهن،علىميظلالتركيزأنمنللتأكدالمشروعفورةمراحلجميعفىمتسقامنهجا
.بكفاءةيتمانوالتقييمالرقابةأنكمااألوقات»جميعفىمتاحةللمشروعالشاملةائنظرةوأن
.واستدامتهامالهتهاواستمراروالبرامجالمشروعاتجوىتعزيزشأنهمنالمنهجومذا
نشطةاألأواألفكارمننوعأيأواالبرامج~أيضاالنظاممذافىمشروع~كلمةوتعني
.اإلسميلممؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذعمليةفيبالتعاونالخاصة

التصميمتنفيذإلىبالمنظمة)لممعنية(المؤسساتوعاتألمسرومنسقوميرويحتاج-2
علىالنظاممذاويسا_.عملهاوخطةالمنظمةاستراتيجيةإطارفيالمشروعاتوتسليم

,الم3عمل/خطأمفروطناهسرلى0إدارتطام



ويدارداخليا»ومتكاملواضحاستراتيجياتجاهفييسيرللتعاونلمنظمةبرنامجأنمنالتأكد
.الملحةواألولوياتاالحتياجاتتعكمرلمتيلملموسةالنتائجعلىويركزبألءة

خاصةأهميةعلىمنطويالمنظمةالستراتيجيةالتاليةالعناصرفابنالصدههذاوفى-3

:لسياساتهاكإطار
االقتصاميةالكفاءةلبلوغالمنظمةهولاقتصاداتفيميكليةتطوراتإحداث•

.ا~قصاديالتحررطرمقعناالجتماعيةوالرفامية
األماميةالطموحاتيدعمبأسلوبا~قصاديالتكاملزيادةصفلتحمتقالألح•

النشاطفيأكبرنصيبكلىللحصولاالسطمىالمؤتمرمنظمةموللمجتمع
العالمى.ا~قصادي

للتكاململثئمةبيئةتونيربهفالعامالتطاحوإصالحا~ديالتحررشجين•
المتباهلاالعتمادوتزلميدالعولسةعمليةمنكاملةبصورةواالستفادةا~دي

العالم.فى
التعاونأنشعلةفىللمشاركةالخاصالقطاعفرصوزيادةفعالمورتوفر•

هيماالتعاونجهودفىجينوحيويةبعدإمخاليمكنحتىلحمنظمةا~قصادى
.األ~ءلحولبن

لتبامأاأل~ءالفولمنالخاصلحقطاعممكىلجمعمبامرةكلوممماندةمشجيع•
زلتوائقضاياالمشاكلومرلمسةبينهمهيماالعمليةوالخبرةواألفكار،لممعلومات،
المشتركةالمشروعاتولحامةالمباشر،التعاونإمكانيةومرامعةلحمتباهل،االهتمام

مجموعاتبهاتضطلعأنيمكنالتىالمشتركةللمشروعاتاألولويةإ~ء•
بنهيماأوا~طيميةوهونا~»المستوياتطىمنماءاألللولىلمصغيرة
.منماءاألطوللباقىماليلمتزأمأيهوناألتاليم»

t-إطاراتقملممنظمةعمللخطةلحاليةالرشيقةبأنالمطحظةتجر،نلكطىوعطوة
العملوبرامجاألهدافادوتولمقضايا»المشاطلتحميدالمشروعرةهإدارةلمنهجيةعمليا
الخطةملالجوانبمتحدةعملخطةإطاروفى.لتعاونمجاالتلموبقطاعاتتتصلالتى

~عاتمستوىعلىتفصيالأكثرأهدفتحيدالشاملةاألهدافهذهتحققيتطلبلمحالية،

مممم3عمل/خطأمنروعك0هورإدار>تطام



ويمكن.األمرنهايةفىالكبرىأنفاعلةا~هدافبلوختضمنلحىأنتعاونومجاالت
أمشاءلحفصيليةأهالخهاهوغةفىاأل~ءالدلتساهدأنبالمنظمةالمعنيةللمؤسسات
.لحثفيذعملية

c-عامةبصياغةلمنقرهمركزقامءالخطةإعدادأشاهدنهالتنكيىينبغيالصدهذاوفى
مجالأو~عكلفيالمطلوبةولبياناتبالمعلوماتالمتصلةوالمشروعاتلطنسطةومحدة
تتفيذماينبغىمنختارةعاتمونوعنلغماميةبحثيةمشروعاتجانبلحىءالمجاالتهذهمن
منلجزءهذاحنفموجزة،بوثيقةالخروجطىوحرصاالخطةاعتمادعمليةوأشاء.

عورةإلدارةالمقترحالنظامضمنالخطةمنالجزءهذاجإهلممقترحفمنوبالتالىه.الخطة
عنيدة.مرجعيةكمادةالمشروع

للقطاعلخشعلةللمشاركةخاصاهتمامإمالءضرورةطىلمتأكيدينبغىوأخيرا،-6
بنود~سرجأالموضوعهذاظلهتد.التعاونأنشعلةفىاأل~ءاعولفيانخاص
فيطيهالتأكيدوتكررطويلةلفترةاالسمرلحمؤتمرمنظمةمحاظمخكفأعمالجول

.لحثمأنهذافىمصالحةذاتخهجية(آليةتوضعلماالنحتىولكن».كثيرةمناسبات
لتتيملحفرصةممكيهاللحخاصلحقطاعإ~ءلممشروع»عورةلمرةإدنظامفىلممقترح،رمن
القمالعلتنميةلريةاألرإعمالمءلحمرحلةهذهفىويجب.للتنفيذقابلةلمشروعاتحاتمتتى

مممنيةاف)األملوا~ا•مصطلحىفانثم،ومن.األ~ءاهولىفىلمخاص
.الخاصالقمناععلىعامةبصفةتعودانالمشروح»فورةإلارقوثيقةفىحالياالمستحمان

الخاصلمقمالعممكيبنأكبرنحوطىثعاطية~تتقومأنلممتوقعفمنلحطريقة»وبهذه
.المشروعاتتنفيذأمشاءفى

طمفروحلورههإلللتكللملحرنبممبهحلطمرا-12

v-ال_المشروحأنليوضح~طوره~مفهوميستحمJبدايةلهاحياة~عورةفىيمر
ومقييم)لحمرطبةطرمق(عنلهتتنيذمنلحمستفادةباهروساالنتقاعويببونهاية.ووسط
لثورةمتممجزءولححاضرلحماضيتجاربمناالستفادةان.جيدةأنشعلةوإهدادلتحيد

.برمتها

,همعمل/الخفذمنمروعكمور:بدر.متالم



إلىتؤديعليهاهمتفقباسترلتيجيةيبدأتسلسالألمشروعاتوتنفيذإ_ادطريقةتتبع-8
.لمقاموالعملاالستراتيجيةتحسينبهفوتقتموتتفذتصاغثممحال»لعملفكرة

(خصمىمنالمشروععورةإدارةنظاميتكرنالم،(رقمشكلفىمبنهووكما-9
بالفعلومتاحةمعدةوهىالعملخطةتحلأنيمكنالحالىاإلدارةنظاموفى.مراحلست
:هىلحاتيةولحمراحل.ا~البرمجةمحل

:األولىالمرحلة
الثانيةالمرحلة
:لحالقةانمرحلة

:الرابعةلحمرحلة
مسة:الخاالمرحلة

األولىوالقببموعالمسرنحبا
وعالمسرإعداد
بلالنمو

وانمرافألالتنبذ
.وتميمهطممئروعاسنكمأنى

3مل/~منمروعكهور-0إدارتطام



المعنية،األطرافستتبعهاالتىالرئيسيةالخطواتالمشروع~عورةإدارةنظاميوضح-1>
خطةإطارفىالتنفيذكانإذابالمنظمةالمعنية(المؤسساتالمشروعميروخاصةوبصفة
الحقتقييمإجراءثمواستكمالهتنفيذهحتىمحتملونتهمشروحتحيدمنبدءاالعمل)
اتخاذعندهايتقينالتيالنقاطمنمدااهورقوتتضمن.أنمختارة)نشطةاأللبعض(بالنسبة
يكونأنلضمانهامةفرصاككوتعد.البيلةالخياراتمنومحداالواضحةالقرارات

الورقنظاميحدكما.التشغيلفىالمرونةولتشجيعواضحااستراتيجياتفكيراالتفكير
وكلهاللجودةومعاييرتفصيلية»وتوجيهاتالتقارير»إلعدادوأشكالتحليلية»أمواتمجموعة
.الجيدةالممارساتتعزز

)1رفمهله(المراألولىوالنفبيمالمصروعفحدبد-13

.واختبارهاوغربلتهااألطرافمتعدةالتعاونمشروعاتتحيدالمرحلةهذهتشمل-11

وقد.الملثئملممشروعالختيارحاسمانعاملثناألوليوالتقييمالمبكرةامتيقةالغربلةان
الجوىهراسةقبلماأووالمبشية»والموضوعية،القطاعية،المشروعدراساتتجرى
عملهاالمطلوباالضافيةاهراماتوتحيدمعينة»أفكاروفحصواختيارتحيد»فىلتساعد
منبمزيدالقيامحولقراراتخاذمينلكونتيجة.ماعملاتخاذأومثمروعئصياغة
.عسههنإلهد!التوصلتمالتيللخياراتالتفصيليةالدراسات

خطة(فيالمشروحعورةوميرومنسقريقومأنالمتوقعمننفيالمرحلةهذهوفي-12
والمؤسساتللمشروع:لرئيسيةالعقمةبصفتهااألعضاءاهولىتقوموأنالمنظمة)»عمل
ولمطاروالسياساتالفكرةتماسكمنبالتحققالصلةذاتالهيئاتمنوغيرمابالمنظمةالمعنية

وأنالمنتفعين»أوالمعنيةلحطوافمئمةالمشروعفكرةأنمنتتأكدوأنءاالستراتيجية
أنالمنتظر.ومناالعتبارفىتؤخذمطحظاتهموأنبوضوحمخدةاألطرافأنتراعى
محممنوالتأكدوأسبابها،إلحاحااألكثرالفعليةالمشكطتتحيدمقةمنالتأكدإلىبيامروا
.للمنتفهنمالمهمنالتحققمونسلفامعدحلبأياألخذ

بائمنظمةالمخيةالمؤسساتستتولىالمشروع»فورةإدارةمنالمرحلةلهذهوبالنسبة-13
:التاليةنشطةاألتنفيذ

7عمل/خطألعاهنامضرومحور-إ(ارهتطام



أخرىمعنيةهيئةوأياأل~ءءالولىمنالرسميةالمشروعاتمقترحاتتسلم•
اإلسطمىالمؤتمرمنظمةنطاقفى

المتوفرةالمعلوماتنوعيةفيالشكحالةفىمطثمةفيتعتعمليةفىالبدء•
األطرفهيهاثساركالتيملالورشةلتوجيهمعهوالتعاقدللنقاشميرتعين•

معلئمانلككانإذاءالمعنية

والمؤسساتلموكاالتمخكف(منالشمييمأمالمنالمكتئبةفروسمنالتحقق•
منهالطمتفادةوإداجهاوامولية)الوطنية

المعلوماتجميعوجودةتوافرمنوالتحققأئجوىلرامةقلماوثيقةتقيم•

المطلوبة
وغربلةالمنتفعين،منوغيرهااأل~ءالولىمعالممكنةالمشرحاتمناقشة•

بينهامنلطختيارتتيمهاقلالمقترحات
إجراءأوالمعلوماتمنمزيدجمعنلكويشمل.للمقترحاتمبئىتقييمإجراء•

الحاجةحسبمكتبية»دامة
.نلكوكيفيةالمشروعإعدادفىالشروعبثمأنقراراتخاذ•

إعداديتممطثما»نلككانوإذاجواه»منلمتحققطىالمشروعإ~ادينطوي-14
المعنيةواألطرافبالمنظمةلمعنيةالمؤسساتجانبمنلتتهمهللمشروعتفصيليتصميم
وأئثانيةالمبئىلالعداداألولى:محيتنفىمرحلتنإلىالمرحلةمذهتقسيمويمكن.األخرى
تقومقدالمبئي،باإلعدادمنماءاألهولثمرمأنالمتوقعمنوبينما.التفصيلىلالعداد

تنسقمكتببأنالتنكيىيجبالصدهقذاوفىالثانية.المرحلةبإعدادالمعنيةالمؤسسات
)OIC/COMCEC/18-للمشروعاألساسيةالبياناتاستمارةنموذجبالفعلأهدقدالكوسيك

)021PPFاقتراحطىللحصولالستخدامهللكوسيكعشرةالثامنةالورقطيهوونقت
.للمشروعوكاملموحد

فنطهأل)(ممرحألفمفروعنغر4ه1
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1c-فىاألخذمعالتعاون»أفكارأوالمشروعالقتراحأنهامةالجوانبجميعمترس
األساسيةوالعواملاإلسلثمى،المؤتمرمنظمةإطارفىللتعاونالرئيسيةاألهدافاالعتبار
وضعفيبنشاطالمنتفعونيشاركأنوينبغى.والمنتفعينالرئيسيةاألطرافوآراءللجودة

المشروعصلةالشأنهذافياألساسيةالعناصرومن.المشروعلفكرةالتفصيليةالمواصفات
معالمنطقيالتحليلإطارنلكفيبماللتنفيذ،جداولوضعيجبكما.وجواهبالمشكلة
إلىنلكيؤديأنالمنتظرومن.المتاحةرذبالمواوجداولكمتوقع»والتأثيرللنتائجمؤشرات

.للتمويلالمشروعطرحصمأوطرحبشأنقراراتخاذ

لحراساتإجراءفيبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتتشرعقدالتقييممرحلةوأثناء-16

المشروعاتأفكارتطويرويتم.والماليةوالتعدقيةنيةااهنبراجواوإدارةالطزمةالتمهيدية
التدخلنوعيةأوواالستمراريةالجوىعلىالتركيزيكونأنوينبغىخطط.إلىالمئمة

لفكرةالتفصيليةالمواصفاتوضعفياألخرىواألطرافالمنتفعونويشارك.المقترح
(هلارلطتمروقابليتها؟)تنجحأنالمرجحمنهل(أيجواهابحسبتقيمالتىالمشروع

القضاياأخذمنالتأكدينبغيكما.)4الطويللممدىعلىفوائدتدرأنالمرجحمن
.االعتبارفيوأهدافهالمشروعتصميمفىالرئيسيةاألهدافوسياساتالمتعارضة

1v-الورق»لجنة~منبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتأجرتهالذيالتقييمأساسوعلى

منللمشروعتمويلعلىللحصولللسعىرسمىاتتراحتقيمبشأنقراراالكوسيكمشخذ

واألمواتالتقنياتاستخدامإلىتحتاجبالمنظمةالمخيةالمؤسساتأنلواضحومن-ا8
إدارةنظاممنالمرحلةهذهفيالستخدامهاللمشروعتقييممعاييرلوضعالمستحثةأوالمتاحة
:ممامامتننتيجتنعنالتقيممرحلةمناالنتهاءيسفرأنالمنتظرومن.المشروععورة

جوىهراسةأ
قبلماهراسةفيتحيدهتمالذيالمشرحالمشروعمالهمةمنللتأكد

الفنية»التفاصيلنكرمعلطمتمرارءوقابلللتنفيذقابلوأنهالجوى<
.للمشروعولمتتغيليةوالمؤسسيةءوالماليةوا~هتصاهية



OIC/COMCEC-fC/19-03/REP~)8(ا~آل

لتبريرللكوسيككافيةمعلوماتتوفيرهوالجوىهراسةمنالغرض
وتنفيذهتمويلهعلىالعملأورفضهأوتعيلهأوالمقترح،المشروعتبرلها

:بشرنالكوسيكمنقرار
.النكرسالفةاهرامةأساسطىلمتمويلبشأنلحراحإ_اد-

.لشورعرفنى-
موضحةتكنلمإذاالمشروعجوانبلبعضاهرامةمنبمزيدللقيام-

.الكافيبالشكل

لحنطنه)هلأل(لحمرملالنمو-10

أساسعلى»نهائيةبصفةالتمويلاتتراحصياغةالتمويلمرحلةأمشاءويتعين-19
بالمنظمةالمعنيةالمؤسساتبواسطةوفحصهوتقييمهكتها»التيوالمناقشاتالسابقةالرامات

نلكبعدويتم.الكوسيكطيهاواهتتالتيللجودةالمحدقالمعاييرمجموعةضوءفىء
ويتخذالكوسيك»عننيابةبالمنظمةالمعيةالمؤسساتبوامعلةالتمويللحراحاتفحص

وثيقةفيوتصاغالتنفيذطرقعلىتقاقااليتمثم.محمهمنلممشروعتمويلبشأنقرار
.وتتفيزهلممشروعتمويلترتيباتمتبنقانونية

الهيئةأوالكوسيكإلىالتمويلمتراحتقيمقبللممشروعتصميمجودةثمهموعند-20
أئمشروعمالمعةمنأخرىمرةبالتحققبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتثعومأنيجبالمختصة»

.ارلطمتمروقابليتهوجواه

اللزمةالمصاحبةاتلحجراهبيانالمتمويلاقراحالنهائيةلصياغةثضمنأنيبب-2ا
تمويللمرحلةالمتوقعةالنتدعيلىوفما.فعالتمةنلكيكنلمإذاالمشروع»تنفيذلتسهيل
.لمشروعرةسإدارةنظامظلفى

I(مححدالنكلفىالقرا-النموبلفهانبنهمباغنه).

,و-3لمعلخطأمنمروعانمور:إدارهتطام



بالمنظمهفمعنيةالمومساتقرار

..~
وفصهأوالمشروعتصممبإعادة
نلكفىبماالمعنية»الطرف/ا_طرافابواسطهمومعهمنكرةأوتمولاتفاقية

.ثنعذبةالمتعلقةواالداريهالثنثالنصوص

ظلفىبالمنظمة،لممعنيةللمؤسساتالرئيسيةالمهاممنفانمبق»فيماوردوكما-22
مذهتتطلبالتمويل»محرمةإلىوبالنظر.التنفيذلمراحلتمويلآليةوضعالحالى،النظام
الطرقإحدىفانلمسابقة،الرامةفىاتترحوكما.ابتكارياوتفكيراتجصييامنهجااتية
.الوليةاإلنمائيةالوكاالتأوالمؤسساتمنخارجيتمويلعلىللحصولالسعيفىتتقمل
الماليةباعتماداتهابالمنظمةالمعنيةللمؤسساتالسنويةالبرامجبإمماجآخراتتراحومناك

السنويةالبرامجككوغاياتوأهدافتتناسبالتىالحوأفىونلكالتفيذلغمليةالمخصصة
التيللمشروعاتجزئيأوكلىتمويلعلىللحصولمنماءاألاعولإلىاللجوءويمكن.

.المشروععورةإدارةنظامتحتمتندرج

بشأنميثةمعلوماتبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتتصرفتحتيكونأنيجب-23
و~المشروعتحيدعندنلكمعرفةوستساعد.الرئيسيةومصاهرهالتمويلأنواعمخكف

.اتتراحشكلفىوتقيمهلممشروعتطويركيفيةبشا´نقراراتخاذطىإعدادهمراحل

رأسفيالمساهمةأوالقروضأوالمنح~من:~بأساليبالمشروعاتتمول-24
يأتيوقد.المشروعلتمويلمتكاملةحزمةلتصبحاألساليبهذهتخكطماوكثيرا.المال
منأوالبيئةصناهيقمكرداخليةمواردمنأوا~اح»صاحبميزلمنيةمنالمشروعتمويل
.موليةتمويلمؤسساتمنأواألطراف»متعديفمولنأوشائيةأطراف

ويشترط.هتطواحدمممرمنوكاملشاملتمويلعلىلححصولالمعتادمنليس-25
كشرهلممشروعمقترحجانبمنعينية)أو(ماليةمساهمةوجوداهوليهنالممونهنمعظم

أواشنممولين(أيالمشتركالتمويلفيلمتفكيرالمناسبومن.التمويلفيالشتراكهم
.تقيمهلمواحدلممموليستطيعمامطىتيودوجودحالةفيأوالكبرىللمشروعاتأكثر)

مععمل/كانحألمضروكنالور-إدارهتطام



المشروعإلعدادالمبكرةالمراحلفىالمحتملينبالممولناالتصالويستحسن-26
فانعامة،وبصفة.سيطبقونهاالتيوالشروطواإلجراءاتالتمويل،فىأولوياتهمومعرفة
.لتمويلهبالمللوالمبلغوتعقيدهالمشروعحجمتزايدمعتتزايداالمدادجهود

معأل/الراحلألالمرموالمر~التنبذ6~ا

وتستخم.التنفيذمرحلةتبدأا~م»المائىالدعموتأمنالمشروعتخطيطبعد-27
ويشمل.الشاملةأهدافهنىوالمساهمةالمشروعمنالفرضلتحقيقعليهاالمتفقالموارد
لسيرتقييمويجري.والتوريااتواأل~(الفنية»والساهداتاهرامات،دتعامةمذا
.المتغيرةالظروفمعلمتكيفبقصدالعمل
الكوسيكتنسيقمكتبيقوم(التيبالمنظمةالمعنيةللمؤسساتالداخلي~~النظامسيبين-28

يق~عامة،وكقاعدة.المؤسساتهذهبننيماالتتفينيةالمسئولباتبتوزيعحاليا)بصياغتها
ورةإدارةفنالوتقييرمرحلةأمشاءالمؤسساتهذهبنمناختيارهسيتمالذيا~المنسق

والتمويل،التعاقداتوإدارةالثمرام،نلكفيبماالتنفيذ،جوانبجميععنالمسئوليةالمشروع
علىيتمعمامنتظمةبياناتالكومعيكإلىوميقمآخره»إلىالمالية»والرقابةواإلشراف
.وأنمتابعةالرقابةتقاريرأساس

هولمنالخمةمقسىمعوالتعاقدالتفاهممنكرةاستكمالمهمةالتفيذيشمل-29
خاصةبياناتوتوفرالتنفيذ~ءلمثمستمرةمهمةكمشروعسيرومراقة.األ~ء
جلعكعملهيجبماوتحد»المعنيةاألطرافأوالمنسقةالمؤسسةلتستحمهاباألداء
:ومياهورقمنالمرحلةهذهفياتخاذهاينبغىخطواتومناك.منشأقدالتيالمشاكل

المباشرهنالمنتفع/المنتفعنمعبتمأنهاولمتفاوضتفاهممنكرةإ_اد•
بالمعلوماتالمتعهدوتزويدمنماء،األهولمنالرئيسىالمقاولواختيارمناقصةطرح•

للمشروعجهودهوتعبئة
األولىالسنويةلحخطةوإهدادالمشروعفيللبدءعملورشةتنظيم•
العملمسرعنماتائمملوتبليغءوتسجيلتجميع،أجلمنالمعلوماتإلدارةنظامإنشاه•

هيهوالتمويلىالماديوالتقمم
سنويةخططوتنفيذإمداد•
المقاولمنمنتظمةتقاريركقى•

3مل/خطأمفروعك0هورإدارهتطام



منتظمةاجتماعاتوهدالعملسيرمراهبةزياراتثرتيب•

نإثاألمراتنضىإذاري»هفىإشرافتونير•
.األمراقتضىإذالمشروع»لتعلمراجعاتوإجراءوحلها»المشكطتتحد•

الفلمسأل)حلأل(المرونغهمهوعالمسراسنملv-ا

عنمعلوماتالمعنيةلططوافالمشروعوتقييماستث.ا`رمرحلتاتمتم-30
الستخلثصالمعلوماتوتستخم.عليهالمترتبةواآلثارالبرنامجأوالمشروعمخرجات
فيوإدارتهاوتصميمهاالتقيةمشروعاتاستراتيجيةصياغةعندمنهاواالستفادةالروس
.المستقبل

أومشروعونتائجوتنفيذلتصميم»ضوعىومبونظامىتقييمبأنهاالتقييمعمليةفيوتعت-31
جودةقياسهوتتييمأيمنوالمف.نيهاالعمللنتهىأومنفيذمايجريسياسةأوبرنامج
.لطستمراروقابليتهوتأثيرهءوفاعليتهءوكفاعتهمممته»مالمدىوتقسرالبرنامجأوالمشروع
إدارةلنظاموهتاوتقييمهوحبالوثمرالعملانتهاءلمرحلةأئمصاحبةالرئيسيةالخطواتوتشمل
:يلىماالمشروعفورة
بالمشروحالعملانتهاءعنتقريرإعداد•
المستفادةاهروسعنوثيقةوضع•

الحقلتقييمتخضعالتىالمشروعاتاختيار•
المشروعتقييموعنالمستفادةاهروسعنتقريرإصدار•
.األخرىالمشروعاتإ_ادأنشعلةفيالروسهذهمناالستفادةمنالتأكد•

ويعتمد.والتأثيرءوالكفاءةاألداء»حيثمنأمدافهأمماسطىعادةالمشروعيقتم-32

استخدامالمفيدفمنولنلك.المنطقيالتحليلإطاربنيةعلىمتزايدةبصورةالمشروعتقييم
.وإعدادهالمشروعتحيدمخندالمنطقىالتحليلإطارأسلوببالمنظمةالمعنيةالمؤسسات
.المنطقىالمتحليلإلاازثمرحاالتالىانقسمويتضمن

:المشروععورةمنمعينةمراحلفىالتقييميجري-33
تحقيقهسيتملمهيرجحمالتقيملممسبق)التقييمبمرحلة(وتعرفالتنفيذفيالبدءقل•

3عمل/خطألعمكمضرولور-إدارهتطام



عامةهذاويتعلقرئيسى)شمييملمرئيسيةمواعيدفىأوفمدةمنتصففىأيالتنفيذ،أئشاء•
التتخينلشاءتمدالتىبأئتقارير

لمتقهم)مرحلة(أيلتنفيذفتهاهعند•
فيوتلملممدىطويلةاآلثارلتتييمالمشروعمناالنتهاءبعدلمثيبميتماألحيانبعضفى•

.محق)مثييمباسم

تم.بمالممشروعومتترحلتمويلجهةلالغهوللتقيمأخرهامغرضوهناك-34
.مدةوعاثلمشرأفكارظهورلمىاألحانمعضفىلمتشييمويؤدى

فىهتطأولممشروع،عورةمراحلمنكيلمحدفىإاليثماركوناللهناهر~لن-75
كلىعادةيعتمدجيدمشروعإمدادفانثم»منم.لحعملمراحلمنمرحلةأىمنجزء
ولمتعاونالفعاللمتتسقان.مخيةاألطر~منكبيرمحدبنهيماوحوارجماعىعمل
تطويرويحتاج.لعمليةطولضروريلمربائمنظمةلحمخيةلحمؤسساتمبننيماثقل

والتقييمولمتمويل،واإلمداد،لححيد،يتطلبالعملاستكمالJكماطويل»وهتلحىطمشروع
المشروعطبيعةحسبءمنهلطنتها،همنولمتبضعلمىفشهرثطثةمنيستنرقةأمروهو.
النن(لحمشاركونميطحظلحظام-امالفىفهلحمعتدفمناألموءنهايةوفى.

تحيدعمليةتونقمدىاإلمطمىلحمؤتمرمنظمةعملخطةتتغيذفىبدمنسيشتركون
لحمخكفةلطولميولخصحةرويةهيهمومميكونلحفعلية»وعلممثمرفورةمعوإ-الهلممشروع

وتتفيزهلحمشروعوضعيتطلبهطذيولهجهدهلحرتتويتفهمونهتغذءمليةطيهاتتطويلحى
.لحمنظمةنطلقفىلحعالنكارفى

لهمخروعلورهإلوهنطملنحلحلفاللهناولىنطبلنا-طبا

عورةفىتستحملتىلحرئيسيةولثغياتلتاألو.حذر0لخظامهذافىتوجد-36
معترفتقياتوامتخدامفهملضرورىمنفانناجحبمشروعمراحوإلهدال.لممشروع

ومن.معنمشروعلئثيبملتقياتمنمختارةمجموعةمتخدامءعادةويتم.إلعدالهبها

ةاالدلىنظاميستحممJلحمشرحومن.عنهاتمفرلمتىلختائجوفهمتممتخممتىعرفةلممهم
ويشترط.ومتسقواضحبمشروعمراحالعدألتقنيةيقمالذيالمنطقىلتحليلإطار

كنلكويمكنلمنطقية.لتحليل~.ستخداممتزايدةبصورةللمشروعاتالمحتملونلممولون

مfوم7مل/خألوهطنامضر0سررإدارهكام



النهائى.والتتييملمعمل»سيرومراقةالمبئى»التقييممراحلفىاألطرمذهاستخدام
الفني»التقييممكرالتقييمتقنياتءاإلمكانبقمراالعتدر،فياألخذيمكننلك»إلىوباإلضافة
المخاطر،وتتييمواالجتماعية)وا~ميةالمالية»(للجوانبالعائدإلىالتكلفةنسبةوتحليل
وتحليلالمؤسسى»والتحليلالثمافىءاالجنماعيالتحليلأوالمصلحةأصحابوضعوتحليل

المشروعكانإذاماالختبارالمشروعإعدادمرحلةفيالتقنياتهذهوتستخم.البيئيالتأثير
.جوىهراسةبإجراءغالبانلكعملويتممنهالمقصودالهفتحققفيسينجح

معميتطوروالذيالمشروعورةإلدارةالحاليللنظاماإلرشاميةالتوجيهاتومتكون-37

وتنفيذإعدادفىالجودةعاليمسترىإلىالتوصلفىاألساسىالمرجعستكونالرتت
خطةمشروعاتإدارةعلىالمساعدةهواإلرشاميةبيهاتالتوهز«منوالغرض.المشروع
.وفعاليةبكفاءةالمنظمةعمل

:التاليةالمكوناتعادةالتوجيهاتوشمل-38

الدارةالرئيسيةنشطةباأل~منالمعنيةاألطرافتضطلعثسفيلىإطار)أ
المشروععورة

إدارةمنمخكفةمراحلفىاتخاذهايجبلمتيلراتللقرالخياراتمنمجموعةب)

فيومرونةولخمحتراولحىلحترملتعزيزإلىتهفوطتيالمشروعفورة
الشغيل

تساهدللجودةومعاسروتوجيهاتللتطوير»ونماذجالتحلئل»علواتمنمجموعةج)
بمهامهاالقيامبالمنظمةالمنيةالمؤسساتوتمكنالممارساتتحسنتعزيزكلى
.المشروعتنفيذعند

عورةإدارةنظامفىالتقيمومعاييرللتحليلمنطقيةاألطرلمتخدامألهميةونظرا-39
.التالىالقسرفىبارمجازشرحهالمناسبمنفانءلممشروع

لممنطقىمحنبلإطارمنهج1.2

وإدارةتخطيطأجلمنلمشروعرةهإدارةنظامفىةمتخذالرئيسيةواألداة-40
وكنلكما،وضعوتحليللتحيدتقيةوهولممنطقي»االطارمنهجباممتعرفمامشروع



البرنامجإعدادوبعد.الوضعلتحسنتتفيذماينبغىالتىواألنقطةاألهدافتحيد
ائتنفيذمرحلتيفىالعملسيرمراقةبهفلالارةرئيسيةأداةالمنهجهذايعتبرءوالمشروع
.للتقييموإطارءالعملسيرلمراقةنظامولوضعنشطةاأللجداولاألساسويعم.والتقييم
.امورةمراحلمنمرحلةكلفىحاسماراهيلعبفهوثمومن

منهجمل0الخاصالقطاعفيإدارةنظريةلمىالمنطقىاإلطارمنهجأصولوترجع-41
كأداةالمنهجهذاطوعولقد.الستينياتفيشائعةكانتوالتىاألهداف~حسب~اإلدارة
.اإلنمائيةالمعونةتقميمفىالمشتركةالوكاالتأمنكبيرمحدبواسطةواإلدارةللتخطيط

ومارواجهالمنطقىاإلطارمنهجأثبتنتدءاالنتقاداتمنالمنهجمذايخلوالوبينما-42
للمشروعلمشكلموحدموجزتقيمفييسامروهو.جيدةوكاالتبواسطةيمتحمزال

.بهالخاصوانمنطق

المشروعاتإلعدادالمنهجهذاتستحمأنبالمنظمةالمنيةالمؤسساتتستطيع-43
هذاويعد.تطبيقهكيفيةمعرفةلممهمفمنوبالتالى.وتقهمهاسيرهاومراقةوإدارتها،
بماالقيامطىالمنظمةمؤمساتمسا-ةوبإمكانهواإلدارة»والعرضءللتحليلأداةطمنهج

:يلي
والمنتفعناالمشكطت(وخاصةلممشروحإمدادأمثاهالقائمالوضعتحليل•
الساهدةواألنشعلةءلألهدنمنطقىهرمىتسلسللحامة•
المحتملةالمخاطربعضتحيد•

للتفيذلمترلمتيجيةاختيار•
وتقيمهاوالنتائجالمخرجاتةلمر!ةأملوبننملتحيد•
.المنالوسهلةمتسقةصورةفيونطاقهالمشروحبنيةعنالمعلوماتوتباهلعرض•

t t-العمليةهذهتوجيهفىتساهمخطواتأربععلىالمنطقىاإلطارمنهجيشتمل:
لممشكلةتحليل•
لمصلحة~بعنتحليل•

األهدفتحليل•
للتفيذمفضلةاستراتيجيةاختيار•

3مل/خطألمفمروعانهوره0إدارتطام



.التحليللهذانتيجةهى)LogFrameط-وتحر~(ا~اال~ر«~آل-45
أنرئيسية،افراضاتهوكنلك.ونتائجهوأنثتعلتمنهوالفرضالمشروعأهدافكخصوهى
.لممصفوفةلشكلمثاالأمناه)2مرقمالشكلويبين.وتقييمهمراقتهوآئيات

فيبماللمشروع،لمرئيسيةالوثائقلوضعاألوليةالبنيةالمنطقىاإلطارمصفوفةتقم-46

تصميموثيقةضمنللشروعوصف•

؟والشهم
4والتكاليكنشطةاأللململمخرجاتجداول•
4المخاطرالدارةمصفوفة•
:الخماتنطاق•

للعراقةترتيباتجانبإلىالمشروح؟

.وعللمسركمخصصهالقامممنكره•

لحمنطنيا~مصغوفألبنبأل:2رفمالسكل

االقداضاتوصالهتممىإأل_اءمؤشراتالممئددءدصف

المعلوماتمصامرالمساصةمدىتيأساألثر:الهف
لممتخمةوالطرق.الهكتحققفىالذيالموسعاإلنمائى
تتريروإعداللجمعهامرحلةفىتستحمالمشروعنيهيساهم
بشأنهاالتقيمالمستوسذعلى-

-,وائقطاعىالقومى

ربطبشأنهترلمضاتالمعلوماتمصاهرنها.ةفىالوضعالنتيجة:الغرنى
الغر~بالهفلمستحمةولطرقإلىيسيرلممشروعفىالمتوقعةاإلنمائية
تقومروإعدادلجمعهامنلغرضتحققحيثالمشروع»نهاية
بشأنهاويستخمالمشروهالعناصرجميعتسامم
استكمالعندفىنلك

وثمييمهألمشروع
ربطبشأنمتراضاتالمعلوماتمصامرتحققمدىقياس:~كلمحف
عنصركلصفالمستحمةوالطرق.عنصركلأهدافالمتوقعةالنتيجة
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كلمخرجاتالنتاج

عنصر
يمتحم
والتقييمالمراجعة

ونوعكمتيأس
وتوتيتالمخرجات

بالغرضIتغريروإعدادلبممرIأزم

بشأنها
النتائج:طمخرجلت

يمكنالتىالمباشرة
وتستخمتسليمها.(السلعمياسها

سيرمراقةأمشاءللمشروعوالخمات)

والمراجعةالعملعادةتكونوالتي

ربطبشأنانقراضاتالمعلوماتمصامر
كلبهفالمخرجاتالمستحمةولمطرق

عنصرتقريروإعدادمعهالب

بشأنها

إدارةسيطرةتحت
الشروع

أهد_تتفيذ/عملالتيالمهام:ا~
لمشاءيستحمالبرنامجلتتنيذلمنجزت
العملسيرمراقةوتسليمالمشروع
المحدقالمخرجات

ربطبشأنافتراضاتIالمعلوماتمصاد
بالمخرجاتالنشاطالمستحمةوالطرق

تقريروإعدادلجمعها

بشأنها

:فىالورقإدارةطوان`نشاطالمنطقىاإلطارمنهجاستخداميمكن-47
»لبرامجنطاقفىتترزالتىنشطةاألوتقهمتحيد•
,ومنطقيةمنتظمةبطريقةلممشروعصيغةإ-ال•
»المشروعتسميماتتتييم•
»هيهاالمولحتةتمتلمتىالمشروعاتتنفيذ•
.وتقهمهلممشروعفىلمعملشعموثمهممرهة•

استخداميمكنولكنالمشروح»فورةبدلميةفىمبكراالمنهجهذالممتحداميخضل-48
والتىبهاالعملالجاريالمشروعاتهكلةوإعادةاستعراضفىتمصامدكىالتحليليةاألهوات

فىبالمرونةويتسمالتفكيرعلىنلكيساهدتصميمها»عندالمنهجهذامبادئفهاتستحملم
.التطبق

التعتمم.كمعلهر2
أومشروعنوعيةوتحسينتقييمأنمطحظةالمشروعإدارةفورةأمشاءالمهمومن-49

يتصفالجودةعاليالنشاطأووالمشروح.اإلدارةلنشاطبالنسبةأسامسأمربمفردهبرنامج

:باآلتى
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مئموتصميمأهدافليه•
مهنيةبصورةيدار•
أمدافهيحقق•

درلطمتمرقابلةنتدعميه•

>o-القراراتإلىتفضيالتيالجوهريةاألسئلةعلىاالجابةعندهامةمعاييروهذه
إعدادعندمراعاتهاالمهمومن.بالتفصيلالمعاييركك)1(رقمالجولويشمل.الرئيسية
تحتاجمعاييروهذه.القراراتخاذمستوياتمخطفعلىعليهللمواهتةوتعتيمهمقترح

.المشروععورةمنمخكفةمراحلاافيبانتظامامهاامتخدإلىبالمنظمةالمعنيةالمؤسسات

كفرارمعسر)ا(رفمالجدول
القراراتخاذمعايير

األ-ا.ر)المرحلة(بدايةجوهريسؤال

--؟األولىالتقييممرحلةإلىلطنتتالتؤهلةكافيةبجدارةيتسماالقتراحهل
مطثمةاألمداف•

الفقر.حدةمنالتخفيففيمباشرةغيرأومباشرةبصورةالنشاطسيساهم•
عليهاوتوافقبهالمعلويمكنءومطثمةواضحة،ولمتنظيميةالمؤسسيةالترتيبات•

،،.المشاركةالحكومة

.فيهاللتحكمقابلةوتبوالمخاطرتحيدتم•
.لمئمشاركةالحكومةفيالمسئولينكبارمنقويةمساندةعثىالمشروحيحوز•
أهدافه.لممشروعيحققأنالمرجحمنأنهإلىالشاملالواقعىالتتييميشير•
للمشروعالمشاركةالحكومةلدىواالجتماعيةاالقتصاميةللسياساتالمشروعمالمعة•

األولى)المرحلة(نهايةجوهريسؤال
)التمهيدياإلعدادمرحلةإلىبا~فتراحاالنتقالينبغىمل
عملهاوخطةالمنظمةاستراتيجيةمعاألهدافتوافق•
بهاالعملويمكنءو.هئمةءواضحةوالتنظيميةلممؤسسيةالترتيبات•
فيهاللتحكمقابلةوتبوالمخاطرتحيدتم•
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المشروعإلعدادزمنىجولإعدادتم•
المخيةاألطرافمنقويدعمكىالمشروعيحوز•
أمدخهالمشروعيحققأنالمرجحمنأنهإلىالشامللوتعىلمتقهميشير•

الثانية)(المرحلةجوهريسؤال

4التفصيلىاإلمدادمرحلةإلىبا~احاالنثعالينبغىهل
مئمةاألهد~•

الفقرحدةمنالتخفيففيمباشرةغيرأومباشرةبصورةالنشاطسيساهم•
اإلمدادفىبنشاطالمعنيةاألطرافشقرك•
الجودةمعاسرتستوفياألولىاإلمدادعمليات•
الجودةبمعاييريفيالتمهيديالتصميم•
بهااللتزامويتمويهلممشرإل_ادزمنيجولإمدادتم•
أهدخهميحققبأنهللمشروعلهشامللمتتهميبش•

ارلطمتمرقابلةالفوائدتكونأنطمرجحمن•
المشروعبعدالمتكررةلمميزانيةتستمرأنلممرجحمن•
لمثالثة)(المرحلةجوهريسؤال
)لحتفيذمرحلةإلىباالتراحاالنسالينبغىهل
مطثمةاأل-~•
فىمباشرةغيرأومباشرةبصورةميعماهمالنشاطهذاأنيوضحلحنترظاهرةتحليل•

لمنترحدةمنالتخفيف
الجودةمعاييرمعتتمشىلمتصميم~ت•
لحمشاركةطحكومةمنللمشروعتريدعم•
أمدخهلممشروعيحققأنلممرجحمنأنهلمىلمشامللحومحقىلمتتييميثمير•
واالهمترلمتيجيةاولحمتمرلمقابليةتحليلالشمييميشمل•
كينيةعنتفصيلياتقيماتقمالنترحدةلتننيفولمسترلتيجيةلنفقرتحلياللمتصميميشمل•

نلكفىاالتراحممماصة

ارلطمتمرقابلةلممستهخةلحمحليةولحمجتمعاتالمؤسساتطىستعودالتىالفوائدتبو•
لثة)الثاالمرحلة(نهايةجو«يسؤال

,رم3عل/مألسررعامذمررهإدارنتالم



L.؟اتخاذهاينبغىالتىالتصميميةاالجراءاتهى
مطثمةتزالالاألهداف•
عليهاوتوافقبهاالعملويمكنومطثمة»واضحة»والتنظيميةالمؤسسيةالترتيبات•

المشاركةالحكومة

تعليطتبإ~لليسمحنيةالكابالمرونةيتسمالتصميم•
سطةويعملالصحيحالمسارفىالمشروعيتقم•
إعدادوعمليةالمقاولطيهايسيرالتياألأارةوإجراءاتلممراقبة»ونظامالسنوية»الخطة•

األماميةبالمعاييرتقىالتقارير

األداءبتقييميتصلنيماجيدتقيرطىالمقاوليحصل•
المخكفةوالمساهماتالمسئولياتمطثمتفصيليبشطالتفاهممنكرةتوضح•
ومتواصلقويدعمطىالمشروعيحصل•
بألءةواالستراتيجيةامةاالمتدتحليلتطبيقيتم•
ارلطمتمرقابلةلممستهفةالمحليةوالمجتمعاتالمؤسساتعلىتعودالتيالفوائدتبو•

1o-لحمسودةهذهفاينالمشروح»عورةإدارةنتئامبشأنالتفسيريةالمنكرةفىوردكما
فىالكوسيكتتسقمكتبمنلممقترحةميلية9التاتمةمنجزءهىالنظاملهذاالمعدة
المعنيةلممؤسساتاشتراكطريقةعن)OIC/COMCEC/18-02/SM(السابقةاهرامة

قراربموجبلحمقترحةمكميليةاآلليةفىالتوسعبغيةالعملخطةتنفيذعمليةفىبالمنظمة
.ااشادنهذافى)18(اهورقالكوسيك

منظمةعملخطةتنفيذعمليةفيللمشروعفورةإدارةنظامإدخالمنوالفكرة-52
لمتيمهامهاإدارةكيفيةلتحسنبالمنظمةالمخيةالمؤسساتمسا_ةهىاإل~المؤتمر
متعمقامنهجاالنظامهذاويقم.نلكفىلمتتسقمنبمزيدوتيامهاالكوسيكلميهاتوكلها
وأن.األوقاتجميعفىلهشاملةنظرةتوا،رمنللتأكدلممشروعفورةمراحلجميعطوال
والمشروعاتأئبرامججوىيمزنالمنهجهذاأنالمعتقدومن.بكفاءةوالتتييمالعراقةتتم
.لطمتمرلووقابليتهاومالعمتهاالمنظمة،عملخطةفى

,oع3عمل/خطأمغروعكهورهإدارذتطام



المنهجمذاتمتخمولوطنيةأموليةاالنوئيةلممؤسساتمنكبيرمحدومناك-53
الحاليةوالمسودة.نشطةاألومجالالمحدقاضاآلهحسبمخكفةوآمواتتقياتبتوظيف
هذافىالمتاحةولمتقياتواتاألتطويعإلىتهفمحاولةالمشروععورةإدارةلنظام
طبيعةاالعتبارفىاألخذمعالمنظمةعملخطةمشروعاتمنفيزعمليةفىلتستحمالنننام

تتصادياالالتعاونوأوضاعاحتياجاتوكنلكلمنب»الجومتعدةلمشيةخطةمشروعات

ينبغىللمعلوماتونظاملخهانيةتوجيهاتالنظاممذاولدى.لمنظمةنطاقفىوالتجاري
عملتتطلبضخمةوثائقمجموعةفهىثمومن.نلكلىلحاجةدعتكلماومنميتهتطويره
.إلصدارهاالمنظمةمؤمساتجانبمنجماعى

أوالغموضبعضيشربهايزالالليحالية»صورتهافىلحرمة»لنلمموكدومن-54
الحاليمداهايحتاجةكمالتوضيح»منمزيدإلىتحتاجلمتىككلوأننلتهتىلنقاط

األعضاءالولىمساهماتJهيهشكالوممالمواضح.لمتحيدمنمزيدلمىوفحواها
وأكثرننلوشكلبصياغةللنظادلحاليةالمسودةمشرىبالمنظمة»لمعنيةوالمومسات

االسطمى.لممؤتمرمنظمة~خنةثنيذمممنيةفىللتطبقوقابنيةفاطية
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البيئيةةطتجلتمويلكنللتنميةاإلمطىأكلبنةتقوس

للتنميةاإلمطمىكلبنةلماإلمطصالمؤتمرلعنمةاألمناءلهلولبن

الكومصيك~لحمنبثقةطمتبعةللجنة~التنلطجتماحمطم
ر20>3)يلولممل14-12ء(لحطنبول





البيئيةكتجارة0تمملهنللتنميةاإل~البنكتقرير

للتنميةاإل~اإلسطي/البنكتمرالمنلمنظمةاأل~»الدولبن
مبهزىو،وفبلا~ونللنمهلمدلعأللجنألمنفعأفمنلعأ،للبنأصرلمنلميلجنماع(مغم

لمبنركباهتسرلسنأفره<<»فبرملبرلم»4»ه»0لفرعه

البنككلفا»997عامطهرانفىهدالذيالثامناالسطىالقمةمؤتمربأتفىا-
فيالتعاونحجملزيادةوكميةنوعيةووسائلسبلوتطويربصياغةللتقيةاالسطمى
وفياالمطي.المؤتمرلمنظمةالتابعةاألخرىالمنظماتمعالبيئيةالتجارةمجال

شهرفيطهرانفىهتد(الذياإلسصالمؤتمرلمنظمةالثانىالتمهيدياالجتماع
اإلمطميالمؤتمربمنظمةاأل~ءللولىالبيئيةالتجارةزيادةتقرر)،1998يونيو
مناعتبارأاإلجماليةتجارتهاحجممن9اه~3إلى9ه~10منللتنميةاإلسطىوالبنك
~.1420عام

أغسطمىشهرفىجدةفىاجتماعأالفرضلهذاالبنكشكلهعملفرمقتولقد2-
امجادالتوصياتهز»شملتوةائتجارة.تمويلبشأنمحشدةبتوصياتوخرج1998
تعزيزجيدة؟وأحكامشروطوفقالتجارةلتمويلجيدهألمراتللتنميةاالسطمىالبنك
استخداممنماء؟األالولىفىمجارقحولللتتسقجهاتتحسز4لممشتركالتمويل
للوارداتبنوكإقامة4~ذاتلمخكفةالجهاتبنالمعلوماتلتوفرالتكنلوجيا

~منالتجارةمجالفىلمقراتوبناهلمشائية:ئنفعآلياتتعزيزوالصامرات»
الغية.الساهدة

ميثةفىهدهالذياجشماعهفىللثمةاالسطمىشلنكالسيرسمجلىاعتمدوة3-
العملفريقبهاتقشمالتىالثوصاتاء998نوفمبرفىبننريةمحمهوكوتونو
اإلسطى.المؤثمرمنظمةمنالمشكل



هالنجللنموبلالبنكبرنمح

ا369عامفىعملياتهبدألمذيلمتجارة»لتمويلللتنميةاإلسطيالبنكبرنامجيتأنف
تمويلوبرنامجلموارداتتجارةتمويلعملياتمي:آنوافذبرامج4منم)1977(~

االستثمار.حصصروصنرقوالتنميةلطستماراإلمطيةلمبنوكومحفظةالصاهرات
فيا~متصاميةللتنميةالعربيالمصرفمعبالتعاونحاصأبرنامجأالبنكييركما

غيرالولىإلىالعربيةالولىمنالصاهراتلتمويلالخرطوم»ومقرهباميا)لمإفريقيا
اإلفريقية.الوحدةمنظمةفىالعربية

بخهنلحنىاناإلمجل

هالنجلبزونصفموبلموارد

البيئيةالتجارةحجمرفعبشأنارطهرفىهتدأنزيملثمىاالالقمةمؤتمرلقراردعمأ0-
نتدللتنمية،اإل~اإلمطى/البنكالمؤتمربمنظمةاأل~ءاإلسطيةالولىبين
بمقتضىالتمويللتتيمالخاصهمواردهمنأمريكيموالوبليون5ر23مبلغالبنكأتاح

عاممناعتبارأونلكالصاهرات»تمويلوبرنامجلموارداتتمويلعملياتبرنامج
المبلغ:هذاتوزيعتفاصيلالتاليالجولويبين,-".420

بكبأل)األمرلهلوالرالبمعلذلهنا»ههلولفيهمهطغجصلم-

فمجموعهصطرلمنافموبلبرنمالدلناهولنجلوهنعولملبكلمصنأل
مررم•مرم•م•••

وسرممرمر•ممرمم

.,.,.,مممم,.,.

مرىرم~سرمومرر•

ر~رمىو•سرررم

_<»ء<
>««»_
~ا423

أمريكيموالومليون4ر51إلىإجماليهوصلمبلغأالبنكخمثصتقم»ماعلىعطوة~6
التجاريوالتعاونالتجارةتنميةبرنامجبمقتضى~1423-~1420الفترة~

ولعامأمريكي؟موالومليوناطر4~142اوعام~142<عاممنلكل(خصص
مليون»ر32مبلغا~423ولعامنأمريطوالرمليون0ر52مبلغ~1422



المعارضوتتظيمبالسوقالمثطقةلمراساتتمويلفىالمبلغهذااستحيتوقدموالر)~
ا~هلاألعضاءلالسقواتلرفعالفنيةالمساعداتوتمتيموالنولمتولمتريبالتجارية
نموأ.

~الموافيهالنجلفموبل~

v-بمقتضىعملياتكلى~1427-~1797الفترة~للتنميةاإلسطميالبنكوافق
أمريكيموالوبليون18ر97اإلجماليةتيمتهابلختآنفأالمنكورةاألربعةالتمويلبرلمج
التالي:النحوعلىالتمو~هذهتقاصيلوكانتل.1رقملحملحق(أنظر

لمرداتالوتجارةتمويل~
لمصاهراتتمويلبرنامج
اإلسصةالبنوكمحفظةعمليات
سثماراالحصصمفوقعمليات

فوالربليون15ر4>

الدلهنبليه1د1̂
فوالربليون1ر94
أمريكيموالومليرن4لماولماهه

5ر95إلىوصل~ا413-~ا41>لقرة~هيهوونقالذيالمبلغان8-
التالى:النحوهىوتفاصيلهأمريكى،موالوبليون

~المنكورةاألربعةالبرامج/النوافذبمقتضىطيهووفقلمااإلجمالىالمبلغووصل9-
عن9ه~22بمعلزيادةيصلمبلغوهوأمريكى»فوالربليون1ر97~1423عام
أمريكي.الرهبليونار62بلغقدكانالذيءالسابقةالسنةفىعليهالموافقالمبلغ



أوأمريكيفوالربليون1ر63(عليهالمموافقالمشروعاتمناألكبرالقسطوكان
الوارداتتجارةتمويلعملياتلحسابتمقدعليها)لمموافقالعملياتإجماليمن9ه~83

الصاهرات.تمويلوبرنامج

الينبألهالنجلفموبل

الولىبينالبيئيةالتجارةوثسجيعدعمهوالتجارةتمويلبرنامجمنالرئيسالهفان~1»
منأمريكىفوالربليون1ار6حوالياستخيم~»1397عامفحنزبالبنك.األعضاء
بمقتضىكليهلمموانتةتمت)9ه»75(أوامريكيفوالربليون15ر4»مبلغأصل

الصاهراتتمويللعملياتلممخصصالمبلغوكامرالوارداتتجارةتمويلعمليات
الملحقويبيناأل~ء.اهولىبنالتجارةتمويلفيأمريكىفوالربليون1ر17البالغ
الواردات.تجارةتمويلعملياتبموجبالبيئيةلمتجارةتمويلعملياتلداء2رقم

التجارةلتمويلعليهالموافقالمبلغإجماليبلغ,~123t-ا~20tالفترةو~~11
بليون4الصاهراتتمويلوبرنامجالوارداتتجارةتمويلعمليات~منالبيئية
فوالربليون5ر09والبالغمجن؟للبرناالكليالمجموعمن%%VAأوأمريكى؟فوالر

أمريكي.

الجماعىوطتمويلفطوتنمنبطمرابحةالتمويل

لتمويلالمخصصةالمواردزيادةإلىالراميةللتنميةاإلملثميالبنكجهودمنكجزء
الجماعى،والتمويلخطوتينمنبحةبالمراالتمويلبآليتىالعما.<البنكأمخلالتجارة»
موالومليون209كلىالموافقةالمنكورالعامخطروتم،~1420عامفىونلك

عنىفكانتءا~422و~142,لعاميالمعتمدةالمبالغأماالغرض.لهذاأمريكى
أمريكى.موالومليون)95وأمريكىموالومليون274التوالى

ءاألسلوبينمنينبمقتضىأمريكىالرس_رن320مبلغاعتمد»~41)3عاموفي
اإلملثميةالماليةوالمؤسساتالبنوكمنمنهاأمريكىفوالرمليون160تعبئةتم

األخرى.



هلمنهلتقبأ)مسله

لمذيالتجارة،وتنميةلمتجاريالتعاونبرنامجطريقعنالتجارةأيضأالبنكيشجن
التعاونإمكاناتوامتكشافاأل~»الولىبنالتجارية~تتعزيزعلىيركن

البرنامجيقتمكمابينها.هيمالمصا«لمتوتنميةليبنيةلتجارةسبلوتسهيلالتجاري
قرأتها.لبناءنموأ2األاأل~ءللولىالفنيةالساهدة

معرضأ16وعمللورشهوة70البنكنظمء~1422-هد1420طنترة~
6مجلحرنابمتنضىموجركماواالتممال.التتعمقلنقاكالمثنواجتماعنتجاريأ»
لتنميةاإلسطميكالمركزاألمنماءءطولومؤسساتحكوماتمعبالتعاون9مرلمسات
الفني.التعاونبرنامجإطارفيطتعس)والصناعيةللتنميةالعربيةولحمنظمةلحجارة

توبييتانرتانوهتجاريةمعارضوستةعمللورشمفولمةثطثفظمتوة
بأننطةالمتعلقةلمتفاصيلمنلمزيد3لملحق(لظرا~423عام~وموهمات

لعام).~فىفبرنامج

1vمنثابتهوكمااأل~ءهولمبنلهتجارةلتمويلوهامةكبيرةإمهاماتمنكقتملقده
التحويليةالبرامجلخذلمالنوبمتنضىتاريخهحتىطيهاونقطتىالمبالغحجم~
المضمارهذافىجهودهمنكضا~,~1420عامومنذلحنكر.سغةاألربعة

بشأن1997عامفىطهرانفىتلحذيلحامناإلسطميلحقمةمؤتمرلقراراستجابة
لتمويلقلزيمنأكبرمبالغالخاصةلمداخليةمواردهمنلحنكأتاحلقدلحينية.لحجارة
منونلكالغرض؟لهذالمسوقمناألعولمنيدلحمنبتعبئةتيامهعنننأللحجارة؟
خصصكمالحجماعى.سويلولسلوبخطومتنمنلبحةبالمرممويلأسلوبي~
وتنميةتشجيعبرنامج~منلمبيئيةلمتجارةعملياتوتشجيعلدعملخصافةأمواأللحنك

التجارة.

بلغ,~1423-ا~430لمنعرة~للغاية.مشجعةلمجهودمذهفتانجلقد18-

األربعةالتحويليةلمنواف/لمبرامجبموجبلحيهاالعونقالتجارةتمويلمشروعاتمتوسط



خلكرتحتيتهوتماعتمدهامتوسطبكثيريفوقمتوسطوهوأمريكى»فوالربليون1ر49
إجماليوصلوقدأمريكى.فوالرمليون567بلغوالذي»~1419-1397الفترة
L.أمريكى<فوالربلون1ر97~1423عام~اعتمد

وخكايبنية.ا~رةترطنحوموبتهالتجارةلتمويلالبنكلبرنامجالرئيسالعفانا-9
أمريكيلوالوبليون12ر77امتخم،~123tو,397عاميبينالممتدةالفترة

بليون,6ر57البالغالمبلغإجماليمن2ه~77أنهذاويعنيالبيئية.التجارةلتمويل
قدءالصاهراتتمويلوبرنامجالوارداتتجارةتمويللعملياتوالمعتمدأمريكى»لوالو
20t(البيئية.التجارةلتمويلاستخدامهاتم 23-1 t~المبلغهذابلغ:اtموالوبليون

موالوبليون5ر09والبالغللبرنامجين»المشتركاالجمأئىمن%V̂أوأمريكي
أمريكي).

لتمويلسنويأأمريكىالرلمليون85<منأكثرلمىوصلتمويلبتمتيمالبنكقامكماه20
عملياتلتمويلالتمويلهذامناألكبرلمقسطويستخمنية.ومساعداتعلتمشرو
وهذانلتتمية.اإلسصربالبنكمنماءاألاألخرىاعولمنوالخماتالسلعاستيراد
الولىبينالبيئيةالتجارةحجموزيادةإلىدتعزيزيرمى،البنكمنإضانيأإسهامأيشكأ

األعضاء.

هطنجلمتمبأل,موبللمرهإد

للتقبألاالسطميطبنك



ارفمملحو

لمفترةفطرطيهامموهىةالتجلتمويلملية

كيةاألصالراتلملوبمطسزا~423علموحتى~1317علممن

لمهملغاةطليلتااستبعه(به

•)EFS(لحساللمنا.نعولبرنكل
-)(ITFOهولمردهنا.فموللبرنكل
•)IBP(الجطمبأل.هبنولحامحفأل



•)UIF(الحمنمل.وحدهصنلول

2رفمملحن

الواردانهنجهموبل~ثلفىطينبألهكنجلفموبلملبكأداء



3ركوملحى

طلوورشطفولهت
لحصناعاتلمخاصةالتجارةمنتجاتنفىولمطلبلحرضعنعملورشة_

لممتحدة.لمعربيةاإلمارلتهولةلمثماوقة،فميكانيكية»

غربفىاأل~ءولمدللحعربىلحمغرببلدانبنتتجارةعنعملورشة_
لمنوبية.ملكةلحيضاه»اللمرهويتيا»

لهتجطةضرلحمعل
لممتحدة.لحعربيةاإلمارلمتلولةء~قةطتا~»اإلمطمىلمتجاريلحمرض_
تركيا.لمستبول»موسياد~ءمبثظيمهقتلحذيلحعاسرهولىلحجاريلحممرض_
سنغال.جمهوريةألحار»مصرىلحخاسرلحوليلحجاريلحمرض_
سوهية.لحعربيةملكةجدة»لحردنة»لحصناعاتهمعنمعرض_

لمتونسية.لحجمهوريةتونمرىهولى»طتجأزيتوسمرض_
سرمية.لحعربيةلحمملكةءجدةءلحظمطينيةفنتهلتمعرض_





ةالتجللتنميةاإلسطمىممركزمنمقلمتقومر

األ~»لنلهلفبينيةةمتجلحول

اإلمطمىفمزتمرمنعلمةفى





السنويالتقرير
التجارةلتنميةاإل~للمركن
البيئيةاإل~التجارةحول

م(مقتطف

أحثائتجارةلتنميةاإلسلثميللمركزعشرالسا.سالسنوقالتقريرمت
عامةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللولىالخارجيةالتجارةاتمستب

خاصة.عصفةالنتةالت<ه ~

الموتميمنظمةفياأل~ءللدولالخارجيةللتجارةالونيسيةالتوجهات
اإل~

والخدما~السلعنجاره1.1

أنإلى2002لسنةالسنويتقريرهافيللتجارةالعالميةالمنظمةتقديراتتشير
بنسبةتراجعامقابل%2,5بنسبةزيادةشهدتوالخدماتالسلعرهالعالميةزةالت
وفياألمريكيةالمتحدةالوالياتفىالطلتالستمرارذلكويرجع2001سنة%1
أبريلفيالصادرالعالميةالتجارةلمنظمةائسنويالتقريرحسبآميااقتصا.ياتكبرى
2003

بنسبةالعالمىاإلنتاجنمويفوقنمواالعالميةالتجارةعرفت0أخرىجهةومز
الطينيةأمريكاطالعالممناطقحسبالنمونسةتفاوتت0عامةوبصفة,%1,5
.2002سنةالغربيةوأوروبا

العراقكحربالعالميةا~متصامةالبيئةميزتالتياألحداثلبعضواعتبارا
الحادانرئويااللتهابانتشارمخاطروكذلكالمحروقاتأسعارزيادةومخاطر
مظلمة.تطل2003سنةاالقتصامةالشميةآفاقفإناللثنمطي

مليار6240بلغتحيث%4بنسبة2002سةالسلعصادراتقيمةارتفعت
.2001منة9ه4بنسةتراجعاسجلأنبعدأمريكىموالو

1540حاجزمتخطية2002سنة%5بنسبةالخدماتتجارةقيمةكنلكارتفعت
االنتعاشهذايقسرومما.200(سنة%1بنسبةانخفاضاسجلتأنبعددوالرمليار

سثماراالمتفقفرالواضحبالتقلصالعالمىاالقتصاديالركودملؤهابيئةفىالتجاري
واليورو)»بالينمقارنةالدوالرقيمةتراجع(الصرفأسعارفيالكبيرةوبالتغيرات



التجاريةالصفقاتعلىالطوقوتشدثالجنسياتالمتعد.ةالشركاتثقة.ئرءئرإلوقذئئث
العالم.فيالتوتربؤرانتشارعلىزيادةالعالميةاإلرهابيةالعملنيائتخثيةائعالمية

اإلرهابمنالخوفهاجسمنبالرغممتراصكنمواا~ماتتجارةعر~
وماواألسفارالنقلأزمةفيالسببكانتالتيالمحروقاتأسررا~تفأح•العائمى
النقلشركاتكبرياتفيالموظفينتسريحفيبالخصوصتشلتتمخننكرهسردا
تجارةمنأخرىجوانبنموبفضلاألزمة0هذتأازكتم0ا~وئسروق.آلبب

ا~ء:ت.

أهمومنالجهات،حسبالعالميةالتجارةنموفيتفاوتوجودحزالمكرهه
آسيا،شرقبلداناألمريكية»المتحدةالوالياتنذكرالنموءهذايانفاعلةائجرت
االنتقالي.االقتصاد:اتانوالبكالميز

تراجعاحتىأوركوداواليابانالغربيةأوروبامنكلسجلت.لك»خلثفوعنى
اخلي.اكالضلبىمتءر

اقتساماتنموتباطؤإلىوفينيزويالاألرجنتينعونتهاالتياألزه:تأ.تكوا
المنمقة.هز>

وتراجعاخليانهالطلببزيادةقوبلالوارداتارتفاعفإنءالشماليةأمريكافياأه
.ا~.رات

الخوفوهابسالعراقحربلتداعياتنظراقاتمةالعالمياالقتصادآفاروب
المحروقاتأسعاروكذلكالصرفأسعاراستقراروعدماللثنمطيةالرئويةالحمىمن

األولية.والمواد

سنةاالقتصاديالمنموتباطؤهو2003سنةضعفاالعالمىاالقتصادزادومما
ولدىالمؤسساتفيتسودالتيالثقةممأجواءواستمرارالصناعيةالبلدانفى2002

أسعاروارتفاعالمنقولةانقيمسوقركودإلىأدىمما2003سنةغايةإلىالمستهلكين
سوفاالقتصاديالنموأنإلىاالقتصاديةالساحةعلىالمراقبينكلويشيرالبترول.

.2003سنة%3يتعدلن

نتيجة0032سنةالعالميالنموبشأنتوقعاتهالولىانةمنلوقراجعولتر
إلىاالقتصاديالنمويتراجعأنتقمرهفىالمحتملومن:كرها،سبقاتىالوأمل

2004ن%4,ا~بال2003ن%3,2



الذيالكبيرالتقلصبعدأنهإلىولياكالنقدصندوقيشيرآخر،جانبومز
%2,9بنسةنمواالعالميةالتجارةستعرف02001سنةانعالميةالمبادالتعرفته
فيانمرتقبالتحسننتيجةوذنك2004سنة%6,1و2003سنة~)04.3و2002~

كالوالياتالبلدانبعضفيالداخليالطلبوزيا.ةالجكترونياتقطاعنشاطات
المتحدة.األمريكية

قداألمريكياالحتياطيالبنكأنالدوليالنقدصندوقيعتقدأخرى»جهةومن
كانماإذاأوذلكإلىالحاجةاقتضتإذاالفائدةنسبةلتخفيضاستعدادعلىدنيكو

منطقةأنإلىالصندوقويشيرالداخلي.الطلبعلىأثراألسهمأسعارالنخفاض
المصاعبلكلعرضةبذلكوتبقىالمرتقباالقتصاديعاإلقكتعرفلمرواليو

أنالدولىالنقدصندوقويتوقعالفائدة.نسبتخفيضإلىتحتاجالتيألمانياخاصة
2003منة%1,1بو2002سنةالمنطقةهذهفيO~O,8بالفائدةنصبترتفع
.2004سنة%2,3بو

أنإلىمثيراتتيراتهفيالنظرالدولىالنترمنلوق)عادنقدبادن»لليابالنسبةأمز´
%8,0النعبأهذهتبلغوقد2002منة%0,3بنبةنموايعزفقداليابانىقتما:اف
.2009منة%او2003سنة

االالمف~منظمةف،األ~ءالد«لاقتصادياتدتطه2-

سنة%4اإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءلندولاالقتصاديالنموسجل
البلدانكافةمستوىعلىالسعلةالنسبةمنواحدةبنقطةأدنىنسبةوهي»20ا~

بتداعياتمباشرةتتأثرأنهاكماالبلدانحسبالنموهذانسبةوتتفيرلم.9(اله`النامية
المال.وسوقاألوليةالموادأسعارتغيراتخاصةالعالميةاالقتصاديةالظرفية

الخليج(بلدانفلمحروقاتصرفاالمصدرةاألعضاءالدولبعضشهدتكما
والنسيجراعيةالنالموادأوالمستقلة)الدول(مجموعةوالغازللمعا~أوالعربي)
نموهافىزيادةأوتراجعاالمتوسط)ضفافعلىالواقعةأواإلفريقية(الدول

الظروف.تمليهمابحسباالقتصادي

اإلسلثميالمؤتمرمنظمةبلدانلمجموعةالخامالداخليالناتجنمونسبةشهت
بنسبةبتراجعأي2001سنة9ه~4إلى1996سنة%5,5هنانخفاضاإجماال
سياسةمنبالرغماإلسطميةالبلداناقتصادياتأداءضعفعنيدلماوهذا5و´37.5
األعضاء.الدولبعضقبلمنالمتبعةالييكليالتقويم



حوالي2001سنةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةلبلدانالخامالداخنيتبالنأمترولت
العالمي.الحامالداخليالناتجره%4,5

اإلسلثميائمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولاإلجماليةالصاد~اتقيمةبئغتكو:
سجلتكماالعالميةالصادراتمن%8,1يعادلماأيأمريكيالردهمب:~(9ر.)
الوارداتمن%6,75يعادلماأيأمريكيدوالرمليار429,6دز:اتاءقببرة

اند:ئمية.

تمرالمنمنظمةفياأل~ءللدولاإلجماليةالخارجيةالتجارةتطور3-
اإلسلتمي

:والبضانحالسلحتجارة3.آ

العالميةاألسعاروتطوراتناحيةمنالخارجيةالتجارةنموبين_نيةتبعيةشذن
أهممنتعتبرالتيأخرىناحيةمناألساسيةالزراعيةوالمنتجاتوانمعا.رة:تئنسرز.
المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالخارجيةالتجارةحولهاتتمحور:تر!:انت

ببنهامانموااالسلميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءادولرات0صاقيمة~
19992001منتي Jأمريكيموالومليار394منانتقلتحيث%26,3فستهبلغت
فيالوارداتاتجهتوقد.2001سنةأمريكيوالر0مليار498,2إئى1999سنة
منةموالومليار352منانتقلتحيث%21,8بحوالية0زيامسجثةاالتجاهنز

.2001سنةردوفمليار429,6إلى1999

مجلمىلدولالتجاريةالمبادالتحجمزيادةإلىالتصاعدياالتجاههذاويرجع
تجارةإلىأيضايرجعكماأخرىعواملعنفضكoó35,6بنسبةالخليجيالتعاون
%70,4بنسبةالصحراءجنوبالواقعةاإلفريقيةالبلدانتجارةوزيادةاآلسيويةانالبك
معالمبادالتبفضلوذلكالوارداتحيثمن%40,5وبنسبةالصادراتحيثمن

أخرى.جهةهنالمحروقاتأسعاروارتفاعناحيةهنجديد/عضوبلدلمأيفوارالكوت

المؤتمرمنظمةفىاأل~ءللولىالعالميةللتجارةالجغرافيالتوزيعممير
:يليبماالمناطقحسب2001منةاإلسلثمي



_._->>.._..><->n.هه.-<<>ا•ا::.». OICiCO..,CEC-FCiI9-o3,RE...J).0رر0معز0>

من9و´43~3بلغالذياألسدبنصيباآلسيويةالبلداناستأثرت~د~ات:
بنسبةالخليجيالتعاونمجسبلدانتليهااألعضاء»للدولالعالميةالصادرات

بنسبةالعربيالمغرباتحادفبلدان%1,71بنسبةاألوسطالشرقبلدانثم»9»~28.8
الصادراتمن%7,2بنسبةالصحراءجنوبالواقعةإفريقياانبكوأخيراء9و~9

األعضاء.للدولالعالمية

بنسبةاآلسيويةالبلدانتستأثرإذ0الوارداتمستوىعلىأيضاالتوجهنف~نك~
o40,5~بلدانوالخليجيالتعاونمجلمىثماألعضاءىللولىالعالميةالوارداتمن
اتحادبلدانسجلتكما.09آه~8.9و%24,2التوالىعلىسجلتالتياألوسطالشرق
من%7,2الصحراءحنوبالواقعةاإلفريقيةوالبئدان~'o9,2العربيالمغرب
األعضاء.للدولالعالميةالواردات

:2000و1998منتيبيناآلتىالتوجهلوحظة

للستهلك~قابلةالغيرالخامات.صادراتحصةفي%84تفوقزيادةلوحظت•
تحقيقتسنىوقد.2000سنة%5,1إلى1998سنة9ه´2.8منانتقلتحيث
الموتميمنظمةفىاألعضاءاإلفريقيةالدولصادراتبفضلالتوجههذا

اإلسلثمي.
حيث2000و(998سنتىبين%73بنسبةاميةالغذالموادصادراتزيادة•

نلكتحقيقتسنىولقد.2000سنة%10,2إلى1998سنة%5,9منانتقلت
األوسط.الشرقوبلداناإلفريقيةالبلدانبفضل

منانتقلتحيث9ه~90تفوقبنسبةالنعلاومعداتاآللياتمامراتزيادة•
.2000سنة%.19,2إلى(998سنة%13,7

منانتقلتحيثه~؟9تفوقبنسبةالمصنعةالموادمختلفمامراتزيادة•
o26,2~2000~%28,5إلى1998منة.

1998سنة%51منتحولتالتى9ه´27بنسبةالمحروقاتصادراتتراجع•
سنةالمحروقاتأسعاربانيبارالتراجعهذاتفسيرويمكن.2000سنة%37إلى

الموادلهذهالمستوردةالبلدانمنوهياآلسيويةالماليةاألزمةوبتفاعطت2000
الثلث.بحواليالبيئيةاإل~التجارةفىوزنولو



سنة%4,5منانتقلتحيث%46,7بنسبةاألوليةائموادباقيوا~داتزيادة•
.2000سنة%6,6إلى1998

سنة%1,61منتحولتحيث»9(د~4.7بنسةاميةالغذالموادوا~داتريادة•
1998).!13.3«9~2000.

منتحولتحيثء9ث2ا.بنسبةالممصنعةالموادمختلفوارداتفيزيادة•
o37,2~2000سنة9»38(الى998سنة.

سنةد~؟8منتحولتحيثء~ال»35بنسبةالمحروقاتوار.اتتراجع•
.2000سنة%5,2.(11998

%38,7منتحولتحيث،~؟ء4.5بنسبةالنقلومعداتاآللياتوارداتتراجع•
.2000سنة%36,6اإلى999منة

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدوللخدماتاإلجماليةالمصادراتقيمةبنغت
الوارداتقيمةبلغتكماأمريكيدوالرمليار74,05حوالي!200cJسنةاذملثمي
أمريكي.دوالرمليار32,38يبنغإجماليبعجزأيأمريكي.والرمليا~106,44

للخدماتالمصدرةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولأهمضمنمن
دوالرمليار19,48صادراتهاقيمةبلغتالتيتر~األهمية:حسباآلتيةالبلداننب

قيمةبلغتالتي~لحزيا0األعضاءالدولصادراتمن%26,31يعادلماأيأمريكي
الدولصادراتمن%16,09يعادلماأيأمريكيدوالرمليارآ1,91صادراتها
يعادلماأيأمريكيدوالرمليار9,8صادراتهاقيمةبلغتالتى~0األعضاء

5,2اتياصادرقيمةبلغتالتيإندونيسيا0األعضاءالدولصادراتمن9(ه´3~24
ا~بية0األعضاءالولىصادراتمن%7,04يعادلماأيأمريكيدوالرمليار

%6,48يعادلماأيأمريكيموالومليار4,79صادراتهاقيمةبلغتالتيا~دية
موالومليار3,03مامراتهقيمةبلغتالتىالمنوب0األعضاءالدولصادراتمن

قيمةبلغتالتيوتونصاألعضاءالدولصادراتمن%4,1يعادلماأيأمرى
الدولصادراتمن%3,74يعادلقاأيأمريكىدوالرمليار2,76ممادواتها

نتط2000منةهولى)وهبنكلحولىلمنتدمخرقللتجارة،لعلميةلممننئمةلونكتة،منظمة(ممطيةلنستتجارةحولفمتوفرةلمبينت~´



اإلجماليةالصادراتمن%77مجتمعةالسبعةالبلدانحققتوهكذاهاألعضاء.
.2000سنةاإلسطميالمؤتمرمنظمةفيا.عضاءاالولفيللنسمات

:األهميةحسبونوردهاللخدماتالمستوردةاألعضاءالدولأ_

يعادلماأيأمريكيدوالرمليار25,26سجلتالتىا~ال~امحرمة
دوالرمليار15سجلتالتياألعضاءء.إندونيسياالدولوارداتمن9د~23.74
سجلتالتي~لحزطاألعضاء»الدولوارداتمن9ه´14.1يعادلماأيأمريكي
الدولوارداتمن9اه´3.84يعادلماأيأمريكيدوالرمليار14,73

من9»~7.55يعادلماأيأمريكيدوالرمليار8,14سجلتانتياألعضاءء.تركيا
يعا~ماأيأمريكيدوالرمليار7,51سجلتالتي~األعضاء»الدوكواردات

أيأمريكيدوالرمليار4,93سجلتالتيا~يتاألعضاءىالدولوارداتمز9،´7
دوالرمليار3,47سجلتالتينيجيريااألعضاء»الدولوارداتمن%4,64يعادلما

2,25سجلتالتي_~ناألعضاءىالدولوارداتمن%3,27يعادكماأيأمريكي
األعضاء.الولىوارداتمن%2,12يعادلماأيأمريكيأوالزمليار

فىللخدماتاإلجماليةالوارداتمن~o76,42مجتمعةالثمانيةالدولهذهحققت
.20~0سنةاإلسثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

للخدملتالخارجيةللتجارةالجغرافيالتو~

فيالصادراتأهموآميااألوسطالشرقلمنطقتيالخدماتصادراتتشكل
:كاآلتىتتوزعوهيءالخدماتلصادراتالجغرافيالتوزيع

سجلتالتىاألو~اشرقمنطقةهىللخماتالمصدرةاألولىالمنطقة•
تمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولفيللخماتاإلجمالىالعرضمن%45

أمريكى؟دوالرمليار33,32يعادلماأياإلسلثمى
من%31,07سجلتالتىآ~منطقةهيللخماتالمصدرةالثانيةالمنطقة•

أياإلسلمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولفىللخدماتاإلجمالىالعرض
؟أمريكيدوالرمليار23يعادلما



التيالخليجيا~ونمجلسمنطقةهيللخدماتالمصدرةلثةالثاانمنضتة•
منظمةفياألعضاءالدولفيللخدماتاإلجماليمذرالعرمن%10,74سجلت
؟أمريكيدوإلرمليار7,95يعادلماأي)اسلثميالمؤتمر

سجنتالتيالحربيا~با~دمنطقةهيللخدماتالمصدرةالرابعةائمنطقة•
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيئلخدماتاإلجماليالعرضمن%7,95
؟أمريكيدوالرمليار5,89يعادلماأيمياإسك

اإلجمانيالعرضمن9»`5.25سجلتالتي:ا~اءجنوبالوا~إفريقيا•
3,88يعادلماأياإلسلثمي.المؤتمرمنضةفياألعضاءولاكفي~مات
أمريكى.:وال~مليار

يعالترنفيالوارداتأهموآسياالخليجيالتعاونمجلسمنثقتيوار.اتتشقر
كاآلتي:عتترنوهيا~مات»ادرداتنوانجفرا_

وارداتهاقيمةسجلتالتيآ~منطقةهيللخدماتالمسترردةا´أولرانمنمقة•
الدولوارداتمن%37,18يعادلماأيأمريكيدوال~مليا~ة9.ة.
~ء:::.
التىا~ا~ون~منطقةهيللخدماتالمستو~دةاك:نيةالمنمئقة•

من9ه30,43يعادلماأيأمريكيدوالرمليار32,39وا~داتهاقيمةسجنت
األعضاء؟ولاكوا~دات

قيمةسجلتالتياألو~اشرقمنطقةهيللخدماتالمستوردةلثةالثاالمنطقة•
وارداتمن%18,95يعادلماأيأمريكيدوالرمليار20,17وار.اتو
األعضاء؟الدول

ا~اءجنوباوا~يتإفىمنطقةهيللخدماتالمستوردةالرابعةالمنطقة•
%9,52يعادلماأيأمريكىدوالرمليار10,13وارداتهاقيمةسجنتالتي
األعضاء؟الدولوارداتمن

سجلتالتيا~بيا~_منطقةهيللخدماتالمستوردةمسةالخاالمنطقة•
وارداتمن%3,92يعادلماأيأمريكيدوالرمليار4,17وارداتماقيمة
األعضاء.الدول

:الموادحسبملتالفةتجارةبنية

وةورنمنياأل~مارالدولمنيالخدمات~انأجوابأهمزيرةنثلهنيتبين
يلي:ما2000سنةاإلسثميالمؤتمر



سجلتحيثاألعضاءللدولاإلجماليةالصادراتفيمتميزةمكانةائياحةتحتر
ذلكبعدتأتيأمريكي.دوالرمليا~29,71يعادلماأي%32,50حصتها

يعادلماأيللخدماتاإلجماليةالضادراتمن9ء~22,31بنسبةالخاصةالتحويلت
اإلجماليةالصادراتمن9د~16,3,بنسبةالنقلخدماتثمدوالر.مليار20,39
أمريكي.دوالرمنيأر14,9يعادلماأياألعضاءالدولفيفلخدمات

من%27,5سجلحيثهامةمكانةيحتلالنقلأنحظنكااالخدماتباقيباستثناءاا
ماأياإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيا~ماتوارداتإجوالي
ماأي9د~21,04بسبةالخاصةالتحويلثتتليهاأمريكيدوالرمليار30,07يعا.ر
الوارداتمن%15,08بنسبةاألسفارلثةالثاالمرتبةفيلنجددوالرمليار23يعادل
أمريكي.دوالرمليار16,49يعادلماأيالخدماتمناألعضاءللدوارنيةاإجما

II-اإلسطميتمرالممنلمنظمةالبيئيةالتجارةتوجهاتأهم

المؤتمرلمنظمةالبيئيةأدالتجارةمعطياتتغيرفيساهمتالثيالعواملأهمنه
والمعادنالبترولأسعارتضاعفالخصوصوجهعلىنذكر2001سنةاإلسلثمي
منظمةحاضرةإلىأيفوارالكوتانضمامثماألوليةالموادبعضأسعاروانخفاض
الصرف.أسعارتغيراتإلىإضافةاإلسلثميالمؤتمر

اإلجماليةتجارتهامناإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةحصةسجلتلقد
700(سنة910د~تفوقإيجابيةتطورات

سنتيبين9»`33بنسبةاإلسثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتقيمةازدادت
صادراتهامناإلسثميالمؤتمرلمنظمةالبيتيةالصادراتحصةأما»2001و1999

1999سنة%10,10منانتقلتحيث9ه´5,23بنسبةارتفاعاسجلتفقداإلجملية
.2001سنة%10,60إلى

المؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةفيهامةزيادةالحظنا0أخرىجهةومن
منة%ا1,93منانتقلتحيث%81بنسةقارتاإلجماليةوارداتهامناإلسلثمي
.2001منة~~؟14,08إلى1999
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1رقم:لجدول
(1999200منتىبينمىاإلسكتمرالمنلمنظمةالبيئيةالتجارةتطور J

امريكى)دوالرامنيار

التخرات19992001 ---->»~
i394,43498االجماليةانصاد.ات 1926,31 ,.'ال~0 ~~-_.-

7339815232,92انبيئيةالصادرا_•
10,0710,605,23بالنسبانحصة,

I352,60,429,6321,84اإلجماليةائو(ردات
4260,5043,81~07البيئيةانواردات

18,03´0814´´1~اI93بالنسبائحصة´

الواردات)8ات(الماسإجماالاإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالبيسيةالتجارةمجلنت
تحولتاألعضاءللولىاإلجماليةالمبادالتمنزالتجارةحصةأنباعتبار:يجاميةت:أ.
.%5ر53بنسةبزيادةاى1200معنةالأه12م2اإلى1999منة%11.7jمز

المؤتمرلمنظمةالبيئيةائتجارةصمناالرتفاعنحوالتوجههذاخضةمنكتمتتك«
39,73هزاإل~المؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتقيمةارتفعتحيثره!:<مك
ايء200(سنةأمريكيدوالرمليار52,81إلى1999سنةأمريكي:1::«~:
42مناإلسثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتارتفعتكما%.33بنبةدا:ة.ا
بنسبةبزيادةأي2001سنةموالومليار60,5إلى1999سنةأمريكيا،يا::<رن

%43,8.

ال..»•
ا~ا(يحتونىحسبااإلسطميتمرالمنلمنظمهالبينيهالتجارةبنيه1-

مليار20األوليةالموادمناإلسلميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتقيمةبلغت
البيئيةاإلجماليةالصادراتمن%53عنيناهزماأيء2000سنةأمريكيدوالر
.%5بنسبةبتراجعأي1998سنة%56مقابكمياإلسكالمؤتمرلمنظمة

اإلسثمىا~تمر~البيئيةدراتالمتاانخفضتفقدالموادمستوىعلىأما
سنتىبين%3,5و%14,1بنسبةالتواليعلىالكيماويةالموادوالمحروقاتمن

19982000 J.الفترة.تلكخكالخامالبترولأسعارانهيارإلىذلكىويعن

<. مز«مذمياناأ.



2رقمميالبيهالرسم
اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصا:راتبنية

ه~:بالنسب

سنسزفمندد:

مناإلسلثميالمؤتمرفمنظمةالبيئيةالوارداتقيمةسجلتأخرى،جيةومن
مليار17,6منانتقلتحيث%5بحواليقارتبهابأسالزيادةانمصنعةا.انمو

يعادلماأي2000سنةأمريكيالرهمليار18,5إلى1998سنةأمريكيدوالر
o46,5~اإلسصر.المؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتمن

النقلومعداتاتحياتمنالبيئيةللوارداتارتفاعإنىالنموهذاويعزى
للشيآ»9ه´5م5~ككيماويةوالمولد9(ه´3م5+المصنعةالموادمختلفومن9ه14م8+

لحيويته.القطاعهذااستعادةعلىدلالذي

اإلسمىالمؤتمرلمنظمةكبيئيةةلنتجلالجغرافيالتوزيع2-

من9ه~68واتالماسمن%74اآلتيةالعشرةاألعضاءالدولسجلت
اإلماراتاألهمية:حسبوهي02أل0اسنةاإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالواردات
0عمان0ايران0باكستان0ماليزيا0تركيا0إهونيسيا0السعوديةالعربية0المتحدةالعربية
مصر.0المغرب

oاإل~المؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتمنالعشرةانبلدانهز«حصةأملت
39المجموعةهذهصا«اتقيمةبلغت.وقد7001و2000السنوات~9ء´74
.2001سنةدوالرمليار



oمناإل~المؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتمنالعشرةالبلدانهذهحصةتحولت
قيمةسجلتبينما%.4بنسبةبانخفاضأي2001سنة%68إلى2000سنة%71

مليار40منانتقلتحيث%2,5بنسبةارتفاعاالبلدانمنالمجموعةهذهارااته
.2001سنةدوالرمليار41إلى2000سنةأمريكيرظ.ه

سنةأمريكيدوالرمليار18,3منالبيئيةالجهويةون0التجارةقيمةتحولت
منبالرغموذلك%23,8بنسبةبزيادةأي_»001سنةوالر0مليار22,6إلى1999
المؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةمناإلجمانيةالبيئيةالجهويةدونالتجارةحصة~ر
.200آسنة%42,8إلى1999سنة%46منتحولتإذ،%6,8بنسبةمياإلسك

التعاونلمجلمرالبيئيةالجهويةالتجارةحصةتراجعإنىاالنخفاضهذايرجع
سنة%26,8بنسبةاإلسثميالمؤتمرلمنظمةاإلجماليةالبيئية.التجارةمنائخئيحبي
المنطقةولبلدان%15,8بنسبةالمغاربيةوللبلدان01999سنةمهمقارنة7001

الفترة.نغمرخثك~ó6,6بنبةا:ميوية

:2رقمالجدول
اإل~المؤترمنظمةفىاألعضاءللدولالبيئيةالجهويةدونرةائتبتمثور

أمريكى)موالو(مليون2001و1999سنتىبين

~نىمنالحه
ائسزنمر
«إلسطمى

المناالمبادفبمأل
(واللى)(~

88,32

الستآلمةاةالتحا

26,6
40.2)
nSI

52,131

اإلسطميالمؤتمرمنظمةجهاتبينالتجاريةالمبادالتفيهامةزيادةلوحظت
2001آ999سنتىبين%40تفوق .J.،الجهويةالتجاريةالمبادالتتحرنتوهكذا



oمناإلسلميتمرالمنلمنظمةالبيئيةألوارداتمنالعشرةالبلدانهز.حصةتحولت
قيمةسجلتبينما»~؟.4بنسبةبانخفاضأي2001سنة%68إلى2000منة%71
مليار40منانتقلتحيثO~2,5بنسبةارتفاعاالبلدانمنالمجموعة0هذوار.ات
.2001منةر6دومليار41إلى2000منةأمريكىر.رك

منةأمريكىدوالرمليار18,3منالبيئيةالجهويةدونالتجارةقيمةتحوئت
منبالرغمونلك9»~23.8بنسبةبزيادةأيء2ا.~منةدوالرمليار22,6إلى1999
المؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةمناإلجمانيةالبيئيةانجهويةدونالتجارةحصةتقلص

.2001منة%42,8إلى(999منة%46منتحولتإذ,%6,8بنسبةاإلسلمي

التعاونلمجلمرالبيئيةالجهويةالتجارةحصةتراجعإلىفخفاضاظهذايرجع
سنة%26,8بنسبةاإل~المؤتمرلمنظمةاإلجماليةالبيئيةالتجارةمنالخليجي
المنطقةولبلدان9اه´5.8بنسبةالمغاربيةوللبلدان,1999سنةمعمقارنة2001

الفترة.نغمىخلل~9ه6.6بنبةااسيرية

:2رقمالجول
اإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللولىالبيئيةالجهويةدونالتجارةتطور

أمريكى)فوالر(مليون2001و1999سنتىبين

متطحألمنطن
نمرالمز

االسطمى

همبالالمنافبأل
دوالر)(ملهون

61,42
15.06
17ÕI

88,32

مألاlõالنحا

26,6
 04,22

,i51

.اذا25

اإلسالمىالمؤتمرمنظمةجهاتبينرمةالتجاالمبادالتفىهامةزيادةلوحظت
19992001منتىبين%40تفوق .J.الجعويةالتجاريةالمبادالتتحولتوهكذاه



OIC/COMCEC-fC/19-03/REP..Jا)0(انرق

30,2إلى(999سنةدوالرمليار21,5مناإلسلثميالمؤتمرمنظمةضمنانبيئية
البيئيةالجهويةالتجارةمنالرفعفيأسهمتالتيالجهاتأما.2001سنةدوال~مليار
بفضلوذلك070,3/0+بالصحراءجنوبالواقعةإفريقيافهي:الفترةتلشرخلثل
+الخليجيالتعاونمجلمىبلدانإإلسلثمي،المؤتمرمنظمةإلىأيفوارالكوتانضماه

.~o31,7+باآلسيويةالبلدانوأخيراذدأ5.(3

بينتقلصتالمنافقبعضفيانبيئيةالجهويةالتجارةحصةأنأيضاحثيك
اآلسيويةوالبلدان)11CIa(-العربيبالمبغرباألمرويتعلق(ء00او1999رمنت
ى..~~~-

مناإلسطيالمؤتمرمنظمةجهاتبينالتجارةحصةأناألخيرفينك~
بنسةزيادةلذلكتبعاشهدتاإلسطيالمؤتمرلمنظمةاذجماليةالبيئيةائتجارة
.2001سنة9ه´57.2إلى1999سنة%54,04منتحولفتإ:»%5,8

من%70منأكثروآسياالخليجيأئتعاونمجلمىبلدانأعنتأخرق»~ةوهز
اإلسلثميةالتجارةمنJ.69%اإلسلثميمرالمؤدلمنظمةالبيئيةيةائجير>ند.ائتب:ة
_."".001منةذننة

:3:قماابول
اإلسطمىالموتميمنظمةفىاألعضاءللولىالبيئيةالجهويةالتجا:ةتمثور

)موالو(مليون19992001Jمنتىبين

متطمأمناط ~
نمرالمز

اإلسلنمي

السرالمبادفبمه
دوالر/(ملبون

نسبأل
النفبرلنا

82,42
86.13
92.8)
4307

نعبه
التعبرا~

2001-1999
1.782

6,5
93-0

ا1,01
~28.15



OIC/COMCEC-fC/19-o3/REP..Jا)0(المرقر

3رقما~ميالرسم
2~0(سنةمياإلسكتمرالمنلمنظمةالبيئيةللتجارةالجغرافيةائشبكة

و~:بطنسب



ر:´.`:´هب

ه.انبحرا

Iائقمرجزار~»
.يفواركوتإ

2001سنةالشركاءوأهمالبيئيةاإلسلثميةالتجارةهيكل

نحو~لت1
لحبلدان
منةاإلمسطسة
200 I,,%,,إ

المستوردهالبلدانأهم

باكنتأن
المتحدةالعربيةاإلمارات
مصر
تركيا

Iتركيا
ائمغرب

~
العربية.لحئتعدةاإلمارات
البحرين

Iتوكيا
المغرب,

~ Iالسعوليةاعربية

Iالمتحدةالمربيةاإلمارات
المتحدةع.اإلمارات
~~~~أل Iإنئونيسيا

تركياأ

iا.-ونيسا

مالي
فاسوبوركبنا
الصومل
البعن
السعومبهالهرمية

المنحاهع.اإلمارا~

إلنالفا

الراق
عمان

-ماكستان
ا~ب

نيسياإنهر
ماليزط

الكاحردال
-~الىت

الكاهردنا

لبفواركون

%لحصأ
هصلرهذمن

للهنبألاإلممطمهأل
سنألللبلداإلجملبأل

2001-
5768

1,43I

6463

2727

)).81
3492
62,41
00.62
00,02

4321
16.16
دا.(ا

94,42
«8.«1
76,56
7872
04,91

وهالمصةالموادأهم

~فابألغبرخامان•
الحبألانانوالحبونبألالفذاالمواد•
لطسنهلكفابألغبرخامان•
~فابألغبرخامان•
التقمحبم»وموادالمنجميأالمحروقان•
مصقألغبرمواد•
التتبوموادالمنجميأالمحروقان•

الشحيموموادالمنجميةالمحروقات•
الشحأوموادالمنجميةالمحروقات
لحستهثقابلةغيرخامات•

مصنعةمواد-
لطستهلكقابلةغيرخامات-
لطعتهثقابلةغيروخاماتمصنعةمواد-
حيةوحيواناتغذائيةمواد-
مصنعةمواد-
لطتهثقابلةغيرخامات-
لطستهطثقابلةغيرخامات•
ومعداتآلياتءالشحيموموالمنجصيةمحروقات

النك
~قابلةغيرخامات-
الشحيموموادالمنجميةالمحروقات-
لطستهثقابلةغيرخامات- -
لطستهثقبلةغيرخامات،
لطمتهطثقبلةغيرخامات•

صناعيةوموادنأللمنيةمولد-
صناعيةوموادنيةنحذامواد-
حيةوحيواناتغذلنيةمواد-
حيةوحيواناتغذائيةمواد-
حيةوحيواناتنيةنحذامواد-
مصنعةمواد«

مصنعةوموالالشجيموموادمنجصيةمحروقات
بهامصرحغيربيانات

مصنعةوموادالشحيموموادمنجصيةقلتمحرو-
لطستهثقابلةغيرخاملة-
الشحيموموادمنجصيةقلتمحرو-
لطستهثقابلةغيرخامات•

لطستهكثقابلةغيرخامات
حيةوحيواناتغذائيةمواد
لطمتهثقلبلةنيرتخاط•

بهاحمصرغيربيانلت

بهامصرحغيربيانات



بهامصرحغيربيانات-60,00Iسررينام5II(.»غريانا
بهامصرغيربيانات>40,00فيجريا

النةومعداتألياتمنعة»..مواد40,15ميزط7,82Iإنونيسين´
مصنعةمواد-14,28المتحدةالعربيةاإلمارات:
المصنعةالموادسانر-!

الشحيموموادالمنجميةالمحروقات«61,47األردن9,83Iامهزار:
Iالثسحدوموادالمنجميةالمحروقات-34,22المغرب

حيةوحيواناتغذائيةموأد-32,00المسرةالعريةاالمارات
....ا«وموادالمنجميةالمحروقات-15,62~ذربيداز --
ولواحقهاكيماويةمواد-20.1االعراق
ولواحقهاكيماويةمواد،18,40´السعوديةالعربية ---

iبهامصرحغيربيانات-33,88المتحدةالعربيةاإلمارات>ألد.>زخشرنث
II~.~.2156-بهامصرحغيربيانات

iبهامصرحغيربيأنات«41,14.باكستاناوزا.((اقيرقيزستأن
iمصنعةمواد-33.91خستانكاز ~.

الشحيموموادمنجصية«محووقت21,69ليةالسوالعربية61,16امكويت
I-بهامصرفيبيانات«17,16ا(تحدةالعربيةاإلمارات

حيةوحيوانلتغذائية~موال.22,00السعوليةالعربية38.00Iب<!
,Iبهامصرغيربيانات«21,43المتحدةالعربية~إلمارات ~«-.--_
I´الشحيموموادالمنجميةالمحروقات-57,27تركيا6يا>.´ليين

Iالشخيروموادالمنجميةفمحروقات-38,86تونس
النكرومعداتكيلت-31,32نيسياإنلو5,66مايز،ا

II-الشحيموموادالمنجميةالمحروقات
النةومعدلمتأليات•16,69..المتحدةالعربيةاإلمارات:

بهامصرغيربيانات-100.00بنفلثيثر0.58
Iبهامصرحغيربيانات«2.ه6(´مليريا10((.مالي

بهامصرغيربيانات-20,00فيجريا
مصنعةوموادمفذلنيةمواد-33,33ليفوليكوتIا1,42Iنياموريتا

مصنعةوموالغذائيةمواد>24.56مرونالكا
ولواحقهاكيماوية>مواد11,55»ليبيا7,08المغرب

ولواحقهاكيماويةمواد-10,43توس
مماممدغدسانات-6666•حسر370>مسة>´-

بهامصرغيربا~مات•90,48فيجريا40,91النيجر
بهامصرحغيربيانات«26,70أيفواركوت7,91فيجريا

الشحيموموادمنجصيةمحروقات-23,88إمفونيميا
بهامصرحغيربيانات•53,36المتحدةالعربيةاإلمارات15,57IIعمانسلطنة

بهامصرغيربيانات•20,32مصر
بهامصرحغيربيانات-47.62الجزاني6,73IIوغندة

بهامصربيانات.غير-9,52ملزيا
بهامصرحغيربيانات•35,40´`تامجيكستان12,40IIإوزبكستان

بهامصرغيربيانات-18,86خستانكز
حيةوحيوانأتغذلمنية-(•34,66المتحدة(لعربيةاإلمارات21,87IIباكستان

حيةوحيواناتغذائية-اد-14,70السوميةالعربية --_
فلسطين

للثستهلك~قابلةغيرخامات•61,28العتيدةالعربيةاإلمارات6,29قطر
الشحيموموادمنجصيةمحروقات«13.69السعوليةالعربية .--

للثستهلثكقابلةغيرخامات-(5(.9مالىا22.38Iالسنغال
للثستهلك~قابلةغيرخامات-16,84غمبيا

»الا



i100.00المغرب
بهامصرحغيربيانات-53,25المتحدةع.االمارات
حيةوحيواناتغذائيةمواد-27.27اليمن ---------------
حيةوحيواناتغذائيةمواد-36.47.السعويةالعربية

I-لطتهكثقابلةغيرخامات
حيةوحيواناتغذائيةمواد-21,80---مصر~0~

بهامصرغيربيانات-66.6(غريانا
حيةوحيواناتغذائيةمواد-33,15تركيا
الشحيموموادمنجصيةمحروقات«-15,67لبنان

بهامصرحغيربيانات•41,43اوزبكستان
ý~---_35,71-بهامصرغيربيانات

لطتهطكغير´قابلةخامات50,00السنغال~~~~~
37,50المغرب
بهامصرحغيربيانات-40,05بنين

بهامصرحغيربيانات26,14~_
حيةوحيواناتغذائيةمواد--33,80ليبياا(ا.اا
IIولولحقهاكيماويةمواد-10.56العراق .--

13.35Iالنكر؟ومعداتلحات-10,96العوديةالعربية
0Iمصنعةمواد-0أ
`<Iمصفحةمواد-10,08الجزاني
بهامصرحغيربيانات-38.56ايرانI:._ة9:

بهامصرغيربيانات«19,66بدجانأذر1
13,99iIحيةوحيواناتغذائيةمواد-54,47ماليزيا

Iحيةوحوفاتغذائيةمواد-14,43الكويت



األفضلياتنظامحولاإلطارا~مفاقيةعلىصادقتأوولموقعتالتيللدولالصحة
اإلسطيتمرالمنلمنظمةالتجارية

2002أكتوبر

iالحمصا«لحألالثولسع9األمتالدول
-92/09/1oالمومية~~المربية

-11/97و(/--ينبنفثكر
I´93و(/1/9فاسوبوركنين-
1/9909/02/)25د.الكاف:´

~~ I-5/3/12/99ا11/96آ
/95(/8نميا 1I-
~0/9395/05/3o

iإنالنيا~يا----~ -----92لم54/02

0`~` i24/01/01-ما--
08/11/9512/05/93=-إ-`ن

2/12/98ا01/02/93_0اآل.ذ:>
-11151/96~.`ن

95/11/9202/11/92~_´م
29/09/9330/10/02ا~.1.
I1فيجرب -7/198و
05/099314/11/01فيأدنا

2/0إل~ن 9911/10/93إ/5
-10/9209فسطن
0/09/9130/06/99آ`~ال
-31/05/92`-(`ذ
-Ql/14/92مشا«
3/70/00م2/01/93م_~
9مممم/982م/23/09يي_
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مرعمةاألالرتللربمعهقاالمزتمرتمةاأل~دللرلدتلم
200012000

TotalImporls(4)»0هسد~ 3/4inFromoleTatlllImports(l) 1/2la'Y.I FromOIeCOUNTRY
)3(..CODaerlCountrl.. J

2.43.87636.00279,00AFGHANISTANأل42.9300,6018.00ا-`~.
89ALBANIAكا.106.أل00اه.(90كا.1344,00(.أ5ط_
836,00ALGERIA(80098,00(.875,008ا1561,00(أل.(لحرا،.

307,00AZERBAIJANااا2كا.16.19.ا(أ1430,0000.(د9أام.هيد_
330,24BAHRAINأل(980.00((.ها6كا.(39.843682,00اسوير

105BANGLADESH.ا8أل899.(00ا1(.9995.اا99.1901اكا.>اسخيثر
151470,0019.902BENIN).1394.99158.006ءأ.هاانير
1400.301BRUNEI(510.00(.335ا.90ا00,321.ءء9مررس
BURKlNAFASO(00.01أل2.ال05د8أد.ا(.أ530,0000دا.ه9د«ىمرم
CAMEROONأل(9.00األ92.00ألأل.(-4(ا,00,185100ال(.(ءمرر.اال
6CHAD.أل181.0090(382.5945,005,91ا(.>8شرا،

9.00Il.ll60.008,00COMOROS(9.99>(.>9انتمر
843,00COTED'IVOIRE(66كا.»(1,62(>22.432546.991,00_ا.ألة

14,006163,00DJlBOUTIألأل.أ(636,001.0018(8أد.سيرتى
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ةلحتجللتنميةاإلمطمىطمرقزمنمقلمتقرير
اإلمطيةللبلدانالتنيطتجلهرالمعرحول

طكومسيكعنالمنبثقةطمتبعةللجنة~طتعاالجتماع
ر2003آيلميولم14-12ءاسطنبحللم





حولتقرير
اإلسطميةللبلدانالتاسعالتجاريلممعرض

محمدبنسلطانالدكتورالشيخالمسمولصاحبالساميةالرعايةتحت
لتنميةاإلسلثميالمركزنظمءالشارقةحاكماألعلىالمجسعضوالقاسمي
ءالمتحدةالعربيةاإلماراتلدولةوالتجارةاالقتصادوزارةمعبالتعاوقالتجارة
للبلدانالتاسعالتجاريالمعرضءالشارقةوصناعةتجارةغرفةفيسكة

ديسمبر26-21الموافق~1423شوال21إلى[6منوذلكءاإلسلثمية
ااالعالمشعارتحتالشارقةإكسبربمركزالتظاهرةهذهأقيمت.2002

مستديمة´ا.وتنميةحرةتجارةاإلسلثمي:

السيدبوناسةالتجارةلتنميةاالسطميالمركزعنوفدالغرضلهذاتوجه
.السادةمنالوفداهينتكونوقدللمركز.العامالمديررشدي~

والتكويناتالدراسمديرءاحراينالحسنالدكتور0
التجاريبالتنشيطمكلفالبديوي»المختارمحمدالسيد0
بالدراساتمكلفمال»محمودالسيد0
بالدراساتمكلفقاسم»أيمنالسيد0

علىويمتدالعالمفيالعرضمراكزأحدثمنالشارقةإكسبرمركزيعد
وفضاءالداخليللعرضقاعات4إلىتنقسممغعالةمربعمترألف16مساحة
لخدماتقاعاتوحودعنفضكمربع.مترألف15مساحتهتبلغخارجي
السمعيةالوسائلبأحدثالمجهزةالمؤتمراتوقاعاتواإلعطمالصحافة
العارضينلخدماتوقسموالتقنيةالفنيةالخدماتوقسمالندواتلعقدوالبصرية

معريةالسكريتاوخدمأتالسريعةالطرودوخدماتالسياراتتأخيرمن
تصويرءاإلنترنتفاكر»هاتف»االتصاالتأجهزةكافةاستخدامإمكانية

المستندات.



ا~ضفيالمشاركةالدول)1

شركة37ومربعمتر300الشعبية:الديمقراطيةالجزائريةالجمهورية0
ءومؤسسة

لم»واحدة(شركةبيجانأذر•
ءومؤسسةشركة13ومربعمتر204العربية:مصرجمهورية0
ءومؤسسةشركة12ومربعمتر~0إندونيسيا:جمهورية0
ومؤسسة»شركة27,مربعمتر108العراق:جمهورية0
اليمنيةالجمهورية0
ءومؤسسةشركة50ومربعمتر1200اإلسلثمية:إيرانجمهورية•
ءومؤسسةشركة16ومربعمتر144الهاشمية:األردنيةالمملكة•
ا»واحدة(شركةكرفستان:•
ا»واحدة(شركةقرقيزيا:جمهورية0
السودانجمهورية•
ءومؤسسةشركةJ.33مربعمتر153البحرين:مملكة•
ومؤسسة»شركةا9ومربعمتر280السعو~:العربيةالمملكة0
ءومؤسسةشركة24ومربعمتر360الكويت:دولة•
ومربعمتر108العظمى:االشتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية•

ءومؤسسةشركة15
ومؤسسة»شركة14ومربعمتر170ماليزيا:•
واحدة)»(شركةمالي:0
القمرجزر0
واحدة)»(شركةنيةانموريتااإلسلثميةالجميورية•
ومؤسسة<شركة35ومربعمتر350المغربية:المملكة•
لم»واحدة(شركةمبيقموز0
شركات)»8(نيجيرياجمهورية•
ءشركات10ومربعمتر132اإلسطمية:باكستانجمهورية•
35مربعمتر250فنسطين:دولة0 .J<~ثحر
شركات»4ومربعمتر60السنغال:جمهورية•
ءومؤسسةشركة78ومربعمتر204قطر:درنة•
20مربعمتر189ند:تايك• .Jءوقؤمسةشركة
27مربعمتر200التونسية:الجمهورية• j0ومؤسسةشركة

.~,



ءسسةومنشركة30ومربعمتر570التركية:الجمهوريةه
شركة23ومربعمتر1026المتحدة:العربيةاإلماراتدولةه

ءسسةومن
مقدونياه

للتقبألاإلسطميالبنكمئاركأل)2

نموااألقلالدولبعضضمبجناحللتنميةاإلسلثميالبنكشارك
منبلدكلبمنحالمنظمونتكرموقداإلسطميآالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

درنةباستثناءمربعةأمتارتسعةتساويبالمجانعرضمساحةالبلدانهذه
مربع:متر250مساحةلنفسهاحجزتالتيفلسطين

0السودانجمهورية•
0اليمنيةالجمهورية0
ءفستانكازجمهورية0
0ماليجميورية0
0نيةالموريتااإلملثميةالجمهورية0
0القمرجزرجمهو~ية0
0قرقيزياجمهورية0
بيجانأذر•
فلسطيندولة0

البلدانذهلممكيواإلقامةاسفرتكاليفبتحملاإلسطميالبنكتكفل
للعرض.المعدةالبضائعشحنوكذلك

مشاركةأيضاانمعرضشهدلتنميةاإلسطميالبنكمجموعةجانبوإلى
والثحانة.والعلومللتربيةاإلسطميةوالمنظمةوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفة

سموبرئاسةانعلياالتنظيميةاللجنةاالفتتاحمراسمإعدادعلىأشرفت
أقيموقدالشارقة.فياألميريالديوانوئيمىالقاسميسالمبناثهعبدالشيخ
تحتلشارقةباالجامعيةالخاص..بالمدينةالقطاعوملتقىالمعر~افتنارحفل

م..



المجلسعضوالقاسميمحمدبنسلطانالدكتورالشيخالسموصاحبإشراف
العاماألمينبلقزيزالواحدعبدالدكتورمعاليحضرهوقدالشارقةحاكماألعلى
البنكوئيمرعليمحمدأحمداندكتورومعالياإلسلثميالمؤتمرلمنظمة
منظمةفياألعضاءللبلدانالتجارةوزراءالمعاليوأصحابللتنميةاإلسلثمي
ساميوكذلكالحفل~الحضورالدعوةبقبولتفضلواالذيناإلسلثميالموتمي

المهتمينوكافةاألعمالورجالالصحافةورجالواألجنبيةالمحليةالشخصيات
بنفاهمالشيخمنلكلكلماتإلقاءالحفلهذاأثناءتموقدالمدعوين.من

غرفةرئس)المدفعمحمدبنوأحمدوالتجارةاالقتصا»يرونالقاسميسلطان
اإلسطميةالغرفةرئسداودأبوإسماعيلوالشيخالشارقةوصناعةتجارة
المؤتمرمنظمةعامأمينبلقزيزالواحدعبدالدكتورومعاليوالصناعةللتجارة

اإلسلثمي.

الشارقةحاكمونائبالعهدوليبرفقةالسموصاحبقامالمساءىوفي
اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينومعالياألميريالديوانوئيمروكذلك
بينبجولةوقامواالمعرضبتدشينلسموهالمرافقةالرسميةالوفودوبقية

~السيدقدمحيثالتجارةئتنميةاإلسلثميالمركزجناحزاركمااألروقة
حولالسنويالتقريرومنهاالمركزإصداراتبعضالسمولصاحبرشدي
البيئية.اإلسلثميةالتجارةحولوبياناتيمرتجارومجنةالبيئيةاإلسلثميةالتجارة

للوفوداألولىالثلثثةاأليامخصصتأيام6لمدةالمعرضواستمر
أوقاتوكانتللجمهور.المعرضأبوابفتحبعدهاتماألعمالولرجلرالرسمية
مساء.التاسعةإلىالرابعةومنظهراالواحدةإلىصباحاالعاشرةمنالمداومة

التجارةلتنميةاإلسلميالمركزجناح)4

50حواليمساحتهبلغتبجناحالتجارةلتنميةاإل~المركزشارك
هذهتجسدصورالوحاتخكمنالمركزنشاطاتفيهاستعرضمربعامترا

المبادالتتطوراتتوضحبيانيةرسوماتحملأخرىولوحاتالنشاطات
أيضااستعرضكمااإلسثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجارية
وبثالخارطةاإلسلثميةالتجاريةالمعارضمنمقتطفاتيتضحنفيديوشريط

للبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكةحولRetroprojectionطرقعنمعلومات
معلومات.قواعدمنتحتويهوممااإلسطمية



منلمايعادوماميرتجارمجلةمننسخةألف14قرابةتوزيعتم
التقريرتوزيعتركماالتجارة.لتنميةاإلسلثميللمركزالترويجيةالمطويات
التيالوثائقبعضللعرضوقدمالبيئية.اإلسثميةالتجارةحولاألخيرالسنوي
سثماراالو~الخارجيةةلملتجلودنيلالدراساتمنهاخاصةالمركزأعدها
ألمركزجناحعلىوتوافداإل~.المؤتمرمنظمةفياألعضاءاندولفي
انخدماتحولالمعلوماتوطلبللستفساروالمهتمينالزوارمنكبيرعدد
األعمال.ورجالاألعضاءالولىلفائدةالمركزيتيمياالتي

للموفرلممصامبةاألشطة)5

التاسعالملتقىأشغالألمناسبةبهذهالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزتابع
للتجارةاإلسطنيةالغرفةنظمتهالذياإلسثميةللبلدانالخاصللقطاع

فيا~هتصاديهالفعالياتمنالعديدمشاركةالملتقىهذاشيدوقدوالصناعة.
نلبنكالفعأنةانمساهمةالخصوصالوجهعلىمنهانذكراإلسلثميةالبلدان

للتنمية.اإلسثمي

عنىاتصاالتبعدةللمركزالعامالعيررشدي~السيدقاموقد
السمولصاحببهاقامالتىالزيارة0خاصةبصفةمنهاننكرالرسمىالمستوى
الشارقة.حاكماألعنىالمجلىعضوالقاسميمحمدبنسلطانالكتورالشيخ

للتنميةسلثمي9اانبنكبمساهمةالتجارةلتنميةاإلسثمىالمركزنظمكما
منظمةفياألعضاءالدولفىالميكانيكيةالصناعاتمنتجاتتجارةحولنوة

برئاسةالحكيمالنكرمنتيسرما~ةبعدافتتاحهاتماإل~،المؤتمر
والصناعةالمانيةللشؤونالولةير..ونفربلثىبنخلفانمحمدالدكتورمعالى
راشدجاسمالسيدعنهنيابةانكلمةوألقىالمتحدةالعربيةاإلماراتبدونة

منالخبراءمنالعديدتد~التظاهرةهذهوشهدتالوزارةوكيلالشامسي
للتنمية.اإل~البنكمنهاننكروالدوليةاإلقليميةوالمنظماتاألعضاهاعول
المرفق).فىالفوةهذهعنالمفصلالتقرير(أنظر



مليون650بحواليالسرضبمناسبةالمبرمةالصفقاتقيمةتقديرتمقد
منهموزائرمشركألف120.000حواليالزوارمحدبلغإبماراتيدرهم

شركة650وكنلكالساميةالشخصياتمن8377وأعمالرجل10.400
إسعلمية.ومنظمة

أجهزةجميعانظارمحطالمتميزالحدثهذاكانفقداإلعلثميةالتغطيةعنأما
بمنومنوالمنطقة.االماراتفيوالمرئيةوالمسموعةالمكتوبةاإلعطم
ءالمرباخباراالتحادهالبيان»´الخليج»نذكرالحدثهذاتابعتالتيالصحف

KhaleejTimesandGulfTodayGulfnews

معصحفياحديثاالتجارةلتنميةاإلسطميللمركزالعامالمديرأجرىكما
فعالياتعنفيهتحدثمباشرةالفضائيةعلىبثهتمالشارقةإمارةكفريون
اإلسطيالبنكمعبانتعاونالمركزنظمهاالتيالعملوورشةوالندوةانمعرض
الدولفيالميكانيكيةالصناعاتحولالشارقةوصناعةتجارةوغرفةللتنمية

أإلسلثمي.تمرالمنمنظمةفياألعضاء

البيضاءبالدارالمركزبمترمحغيةندوةلتجارةلتنميةاإلسطميالمركزنظم
أعمدةالصحافةهذهأقرهتوةوالمرئيةالمكتوبةالصحظآمننخبةجمعت
النمرضالجللممركزبهايترمالثىبالمجهوداتمشيدةالحلثبهذاخاصة
9LeالSaharaجريدةبالنكرونخصالبيئيةاإلسطمية.بالتجلرة Matin

فيالحمدوثهوفققد~لمعرض~ادنالقولعلىالمشاركونأجمعوقد
وتجديدانتعاونأواصروتوثيقمنتجاتهالعرضعضاء9الندولالفرصةإتاحة

العالمفيوالتجاريةاالقتصاديةالفعالياتبنالشراكةبأعمالللقيامالمناسبات
اإلسطمى.

وهمشوكنللموخرلراعيةلجهتكريم)7

الملييرشدى~الميدبهاقاومترالمعروأروقةأجنحةبنجولةإثر
السفعمحمدأحمدالسيدمنكلبرنتةالتجارةلتنميةاإلسطميلمركزالعام
اتحادرئيسىنائباالخرجيراشداثهوعبدالشارقةوصناعةتجارةفةكلرئيس



الغرفةوئيمرونائبالمتحدةالعربيةاتاإلملبدولةوالصناعهالتجارةغرفة
للتجارةاإلسطميةالغرفةعامأمينالجاسموعقيلوانصناعةللتجارةاإلسلثمية
سعيداإلماراتدوالسيدبدولةالغرفاتجادعامأمينسلطاناثهوعبدوالصناعة

األخيرةهذهقامتءالشارقةوصناعةتجارةلغرفةالعامالمديرانانجروعبيد
السيدقمحيثالمعرضفيبأحنحةالمشاركةوالراعيةالمنظمةالجهاتبتكريم
التعارةلتنميةاإل~المركزمنلكلريةتنكاهدييةالمدفعفحمدأحمد

هداياإنىإضافةءللتنميةاإلسلثميوالبنكوالصناعةللتجارةاإلسلثميةوالغرفة
ومصرفللتوزيعأدنوكشركة:وهيالراعيةالجهاتإلىقامتأخرى
التيللمساهماتتقديراوذلكجيكاومجموعةالخليجوطيرانالوطنيالشارقة
للمعرضوالتنظيموالترتيباإلعدادخلثلقدمتها

التقديريةوالشهاداتاالعتيانجوانوتحريعالمعرضافتتام)8

عشرةالثامثةالدورةطرفمنالمعتمدانمعرضنظاممن15للمادةطبقا
منظمةفياألعضاءالدولبين,والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنة

أكتوبر25إلى22منباستنبولالمنعقدة-الكوسيك-اإلسلثميالمؤتمر
المتحدةالعربيةاإلماراتدولةممكرمنالمتكونةالجائزةلجنةاجتمعت2002
.اآلتيةالمعاييرضوءوعلىالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزوممكر

المساحة-آ
المعروضاتنوعية-2
العارضةالشركاتعلد-3
الوسمىالتجاريالوفدأعضاءومسترىعدد-أ
الشاركةاستمرارية-5

.كاآلتياالمتيازجوانعلى0الحائزةاألولىالثكلتالبلدانتصنيفتم

األولىانجائزة:
الثانيةالجائزة..
لثةالثاالجائزة.
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المعوض.فيالمشاركةالولىلكلتقيريةشهاداتتوزيعتمكما

~هأنعلىواإل~الصحافةوأوساطالرسميةاالوساطأجمعتلقد
الحاضرةوالشوكاتالبلدان.عددحيثمنكبيرانجاحاأحرزتقدالتظاهرة

بلغتلنتيةالمحجونوالمساحةوالزائريناألعمالرجالهدحيثومن
الصفقات.هنالعديدلعقدفرصةالتظاهرة_«كانتكمامربع.متر14.000

7003بلبةظ؟ا



اإلسطمهألللبلدلنلحعفرىطنجلضلهمهحولمنكر»

طمتلبعةللجنةكشرلحتلمعاالجتماع

لهكو~أهنلهصبثقة

)2>>3)يللممه12-14(~،
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اإلسطميةللبلدانالعاشرالتجاريالمرض

2004أجمبر14-9غينيا،جمهوريةكوناكري-

للجنةعشرةألرابعةالدورةعنالصادرة46الفقرة1رقمفلتوصيةوفقا
انمؤتمرمنظمةفياألعضاءائدولبينوالتجارياالقتصاديئلتعاونالدائمة

تمالتي1998نوفمبر4إلى1مناستنبولفىالمنعقدةهالكوسيك-اإلسطى
العاشرةالدورةالحتضانالغينيةالجمهوريةطرفمنالمقدمالعرضقبولبمقتضاها

لتنميةاإلسطيالمركزوجههاالتيللدعوةوتبعااإلسمية»للبلدانالتجاريللمعرض

التجاريالمعرضبتنظيمالمكلفاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةتابعجهانوهوالتجارة»
والمتوسطةالصغرىوالمنشآتوألصناعةالتجارةوزارةإلىاإلسطمية»للبلدان

االجتماعالجهتانعقدتالمعرض»فعالياتبتنظيمالمكلفةاإلشرافجهةغينياهلجمهورية
2930يومىللمعرضاألولالتحضيري J2728(2002أبريل .J1424صفر~(

البيضاء.بالدارالمركزبمقر

:االجتماعهذافي«رك

اشارقةوتجارةصناعةلغرفةالعامالملييوان»البركبيدسعيداسيد

~
والمنشآتوالصناعةالتجارةوزيرديوانوئيمرموماح»خليلإبراهيمالسيد

والمتوسطة»الصغرى
~-الصادراتلتنشيطالدوليالمركزرئيسمانو»الرحمنعبدالميد



العامالمديررشدي»~السيد

عدالناالعامالمديرالرحمونيآحسينالسيد

والتدريبالدراساتمديراحراين»الحسنالسيد

التجاريالتنشيطعنمسؤولالبديوي»المختارالسيد

الخارجيباالتصالمكلفقاسم»أيمنالسيد

بتحضيرالمتعلقاآلتىاألعمالجدولعثىالمجتمعونصادقاالفتتاحية،الجلسةبعد

:اإلسميةللبلدانالعاشرالتجاريالمعرض

العامينوالمتفقدونالمنظمون•

المعرضومكانتاريخ•

المعرضموضوع•
المشاركون•

المعروضات•

المننةفياألعضاءنموااألقلالدولمشاركة•

لمالفلاءالسكنالجمارك<ثيرة»الت(للمشاركينالمخولةا~•

والشهاداتالنصب•

الترويجيةا~خصوميفيالجهتينبينالتسيق•

الموازيةنشطةاأللتنظيمالجهتينبينالتنسيق•
مسنجدان•



بتنظيموانمتعلقةاألعمالجدولفيالواردةالنقاطمختلفالمناقشاتسناولت

2004ديسمبر14إلى9منإقامتهالمزمعاإلسطيةللبلدانالعاشرالتجاريالمعرض

اإل~المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالبيئيةالتجارة11موضوعتحتبكوناكري

".إفريقيالتنميةاالستراتيجيةوالشراكة

الغينيالجانبعنعليهاالتوقيعتمتفاهممذكرةفيالمناقشاتهذهنتائجتضمينتمولقد

وتنشيطللمبادالتالدوليالمركزوئيمرمانوءالرحمنعبداسيدلحرفمن

التجارةلتقيةاإلسلثميللمركزالعاوالمديررشدي~والسيدهميبكمر-»الصاهرات

~).1424صفر28(2003أبريل30يومونلك

´االحنهانا

الثانيالنصف~بكونكريالثانيالتحضيرياالجتماعهتدعلىالطرفاناتفق

لمنظمةتابعةأخرىمؤسساتأيضاليشملتوسيعهسيتمالذي2003سبتمبرشهرمن

للتجارة~سلميةاإلوالغرفةلنتنميةاإلسطيالبنكمنهاخاصةاإلسطيالمؤتمر

االجتماع.لهذاالنهائىالتاريغتحيدقصدالمرا~الطرفانوسيتبادلوالصناعة.

النظر.وجهاتفىالتوافقسادهوديجوفىالمناقشاتدارت





للتنميةاإل~ا~امنمقعمتقومر

منالمقلمةالفنيةالمسا~ةبرنح~

طتتميةاإلسصالبنكمجموعة

اإل~طمزتمربمنكلمةاألمناءاللوللجى

العمةةلحتجلمنكلمةبقضياالمتعلقةطمسطربثمنل

الكوممبككنلحمنبئفأللحمنلبعألللجفألمسرلحنلسعاالجنماح

م2003)بلملولم14-12(ا~»





تقلمهأليالفنيةالساهدةبرنربسلنتقر«

للتنميةاإلممطمىلهبنكمجموعة

اإلسطىطمزتمرمنظمةفىاألمناءاللولطى

العمةةالتجلمنظمةبقضليايتطقفيما

مقلمة:أوال

العميةالتجلرةمنظمةوإنشاءءم1114أبريلفىأورونوايجولةافتتلميشكل

ظهرتوقد.القطمىالتجلويلحنظلمتمنفى_فيسةلحمطمأحد،نلكأ~في

لتحقيقم111oينليرفى_جودإلى»طجليديكتجللحيل»طعمةةلحتجلمنننمة

:التيةاألسلسيةاألهد_

.ةبطتجللحمتعلقةواامثعلةليةاللوةلحجل~مدألقراوضع-

ة.التجلتحرميخونا~_متدقمفالضلتإلجراءمحفلتوفير-

•لهمتعآلةا~~بنعلتطنةتسوية-

.يةلحجلولهميلسلتةلحتجلحوللهمطومتتوفر-

.األفرىا~_ةمتهلحمزسملتمعممالن-

الهةا~فيةمجردالتتضمنلحعمةةلهتجلبمنكلمةلهيطتطتىولحمهمة

أيضاوتتضمنبلءلحملةبصيغتهام1147لمعلمةولحجلطجت)لما~للتعرفة

القريةلحمليةمجالجولهبحولوا~مفى,طخعملتفىةلحتجلكلعلما~مغى

.األخرىمخكفةا~لخامتدقيةطجلا~عنننال»ةبطتجلطمتطقة

مواع2لحةتشعنألهمةمزمعةتمكللحعمةةلهتجلمنطمثأنءلحتولوموجز

لتسويةنطالوتوفلهنرية)لحمليةق(حةوا~ولحخعملتالهصلعفىةلحتجل

~فةلحمنىلحعلمالحفةوهرهلحذيلهنطلممنوثموالكقطيةكثرعلتلحمنة

.(لحجت)ةوطتجل
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ةطتجلمنظمةفىطمتمكرالجليدا~_متطديالتجلطنظلمأنومع

كبيراعبأيشطرمه2إالءلحعمةةالتجلتحريرفىكبيراإسها~قد~

«لتتمكنلم»ألغلةونتيجة.طيةلللولالمحلودةولحفنية~ردطمواطى

هحمنءللتنميةاإلمطىلهبنكفىاأل~ء0لحلولبنربينهامنءمحيدةنلمية

تحريرمليةمنالكلةاالستفدةلتحقمقالعطصالتجفويالنظلمفىاتهالحصة

.ةالتجل

محىيةالنجلراتالتنوهذهعينيهنصبيضعوهو،لحبنكشرعوقد

علمفىالفنيةللصاعدةشلبرنلمحتنفيذفىءلهعوليةةالتجلصعيد

تمريزطىاإلمطىالمؤتمرمنظمةفىاألمناءكعوللمساعدة،ام99لما

وقد.العميةةلهتجلومنعلمةبطثعلةالمتعلقةيةوطثسطمزسسيةمواردها

(والتجلويا~ي~نلحالهمةاللجنةمخنتها2التىانقراراتعززت

13ا1«واامهافى)كومسيك J 12 J)ا~مجاههذافىدكلبنةبينلهاالتىالجهر.

ثكليا:

العلميةةطتجلبمنكلمةطمتطقةانفنيةالمعاهدةبرنلمحمشطة6

منظمةفىاألمناءاللولفىوالبمربةالمزسسيةالمقعراتبناملتزيز

لحعميةةالتجلامننمةبقضليامنية~وحدةا~اهشأ،اإلسمىلحمؤتمر

هذهإلىلحضمتلحى~أفىاأل~ءطلولمحدبلغوقد،ام19^ينليرفى

وهىلحمرحبوضعلهاهول8لهىبابفينةءلولمة)37(تلريخهحتىالمنظمة

كمنكورلحغنيةهدةطمسابرنحويثملم.طبة(مرفقالمنظمةلحىابحضملمبصلد

علتواالجتماءوالعرلحت»~وحلقلتاءلتوالنلو»طلورلتمكرمحيدةمشطة2

للمؤتمراتلإلهدالاإلسطمىطمز_زمنكلمةفىاأل~ءبطلولى~التشالمة

كوللجىمحعدةفنيةمعاهدةتقليمعنفننالءططميةةطتجللمنكسةالوزارية

األخذمعطتىطمرحلىلحتقوس8أوال•اإلسطمىلحمؤتمر`منعلمةفىاألمناء

اكومصميك،طفغتهالحتىملبقاطيهالحمشللمتلحقرارمحعيد»وجهنحىاالعتبلرفى

البنكشأه6لحذيالعلميةةطتجلبمنكمةلحمتطىلحفنيةكساهدةوبرنلمح

لللولوطبثريةسميةالمزالقعرتلتحسنءم1117علمفىللتنميةاإلسمى
•األمنا»



:ريأللهتثالاالجتماكتا)لم

فرممنماءاألاللوللمسطحلحمخكفةربآلكتعةاالجتمامحتمنلهطيةكلبنةنظم

لمنظمةاألخيرةاألربعةالوزاريةللمزتمرلمتإهدالا،اإل~لهمؤتمرمنظمة

وتوفرولهلوحة.وميالوجنيفهنلغذرةمنكلفى~لهتىطعمةةمحجل

،بينهاهيماراء6األ~ه1لحلولفيهتتبلمحفالطتثالمةاالجتمامحتهذه

.العميةةلهتجلبمنننمةلهمتعلقةطمسنبثلنموتنهاوتتسى

طعطميةةلهتجللممنظمةاألمالحون(ولملمزثمرلمإل~المةإالجتمامحت~

م1616فيممبرشيسنفنىرةفيتلحذى

عززفرركلةالتحللررمممخهحيللملحغرض>1لومآلتثمة~محت1~محقت

طبنكلحررقيلواالجتماعلتلهذهلهرنيمةلحتوصيةونصتومفغذرق)جدة

:منماءاألطوللجررلهتطيةلحمسا_ةبتتليوللتنميةاالسمى

م~~مة~مضمل1لحتفالضررححلفرر~منماء91كللولطفغمةلحمسامالة

•طعطميةةلهتجلمنكلمة

لتمقسزاللولز،~حدةو~همطرركلرحطة،انمطلحآلطفنىعمساهدة

من~رفطدةتحقمقنهلحعمةةلهتجلمنكلمةكنمريةلحمنضمةاأل~ء

.طمنطمةلجيمضملمها

لمنظمةملى61يرلحخزلطموتمرعنو0طنتطيطتررتمخضلتقسمفلوةنتننهم

الدونكلىطمزتمرلحاهطمصتهلفللقوللهمحتملاذمروتقسم,لحعمةةلحتجل

•طعطيةةلحتجلمنعلمةلهىممتخبالفىحيالهمنضمة~افىاأل~ء

كعطمية،ةلحتجلمنكلمةفييةلحجللهتكتطورموحبةفياأل~ملهلولساهدة

وجهو~•نلمنطمةلهتلعةلهمخكفةاألجهزةفىموتنهاتتعمقفىومممأمحتها

الالممتوفا~مبكرةترتيبةوضعفىمنماءاأللحعولمسا~ة,لهخصوص

•طعميةةمحجللمنطحةطشىيطوزلىلحمؤتمر

،طعصآلةلهتجلكمنكلمآل0طثطرمىلىلهونللمؤتمرال8لإلربةلحتثالجتمامحت9ا

:م1118ملوفىءجنيفافىمتطذق



واألجتماع»للخبراءريالتشال(االجتماعريةتشالعلتاجتماأربعة~

متال2لحا»ةلهتجللوزراءريالتشالواالجتمناعءكمسزولنلكبلوريالتشال

للمؤتمرالفتيةلحجلسةبعدةطتجللوزرا»~يواالهصاعءلحمؤتمر

•طمنكور)_زلمري

األهميةذلمتطقضياتطحلهتىلهتطيةوركلاأللحمتكورةاالجتماعتفىوقعمت

االجتماعت~افىستشتهاوتمتاإلمطىطمزتمرمنعلمةفى_منماءللعول

متنحة»و~طمنموجتءلحزراعة:نرايلمومهفتنت3تنفيذ(أ)وهى

ءعلتالمنة~آلية(ب)لحلميةللولىوقتفضيلية~كمعطلة،اإلغراى

لمنكسةاألهى~6امحول(د)ءالعطميةةلحجل´منعلمةلمى)امضململم~ا

.لحعطميةةلحتجل

فىاألمناءلهلول~يتعننحهمفالهلحتتناجلحىلهمتكورةإالجتماعلتوخلمت

ءمصحهايوجزبها~شالأ~جلولتضعأناإلسطىالمؤتمرمنظمة

ومعلسر،لحبينةمكرمصحهانحىتؤثرلحىاألخرىطقضلياطىر«دهامشممل

.نلكطىومماوسغنيةءلححكوميةغيرىالمنظملتءكمستهلكنومصحءلمصر

لتقعيمطيةةإللىاستحدلثفىطنظرالبنكيتولىأناالجتماعفىولحرح

كعميةةلحجلبمنكلمةلحمتعلقةطقضليابثنناألمناءلحعولبىطفنيةة8طمسا

لحمهمةهذهلتوليمعالنمكتببعلشاءطخصوهرهذافى~اإدارة(وقلمت،

أخرى).مهلمجطباإلى

~لحطثلهوزاريللمؤتمرلإل_الاتطذانطتثالريلناالجتماعلن

:م1111نوفمبرفى~فىتلحذيالعمةةالتجل

ءجدةفىةالتجلمموولى(لكبلو~جدةمنكلفيتشالريلناجتماعلنمت

مجموعةاالجتماعلنو~•~)فىطوزاريلحمؤتمرفىالمثلركةولنوفود

لهتجلرةبمنعلمة~لهحيةاحفتتتنفيذتشمللهتىلحتضليامنوامعة
ءا~_ةمتعلةولحمغالضتءللعنمةاألمىاأل~وجعول»كعمية

طستجدةوهضلياءسنغنررةفىتكلذي<زلمرمرلبطمزتمرلحمتعلقةوالقضيا

حولثطككركتمحلاالهتما~كما.~مزتمريتتاللهالمنيحتملكتى

طمشلركونوأعربءللتنميةاإلسطمى~اال8إمنوطخعمتواالمشملالزراعة



ولمكد.طمجلهذافى~ابينلهاالتىللجهر(تقليرهماعناالجتماعنفى

:لحقطة~االجتماعلن

كعطية.ةالتجلمنظمة~مفتلتواألمنلحلللتنفيذكد-ة

.للمنظمةاألسلسأل~1جلولنحىالنيةاللولمسطحإودج

المتجارةلمسنغنورةبمزتمرلهمتعلقةالقضيابخصوفرىلهجلطللمحضرورة

فىالحقوميةوالسيلمت،الشفنيةءكمننسةوسيمتةوكتجل،ستثمل9وا

.اةالتجلوتسهيل»المشتريةمجط

ةبطتجليتطقفيما~مسنمزبدبنلإلىالخلجةطراالجتماعلأكد

.ونيةابحت

للحميةكتدلمبيرالبيئيةوطمعمد~1~لهتخداممحمضرورة

نموا.ا~اللوللهىالمعتمةلهفنيةلمما~ة1لتعزيزالخلجةاالجتماعلزتتةل

إلىاامضممبليةيتطقفيماوطمسرعةلحعلةالشروطاالجتماعلنأكد

.محيةلهعولمسطحيراعى.يجلبىأمثرجلوللحىطحلجة

فىمتالذيالرابعالوزاريللمؤتمر2لإل~~لحتىربةالتشالاالجتماعلت

:م2001نوفمبرفىلحعوحة

واجتماعءجنيفافىلحخبراءمجموعة(اجتماعربةتثالمعتاجتماأربعة~

.آلوحة)فىالمتلقةواجتماع»اللوحةفىطتتسيقىاالجتماعءجدةفىطمسزولنكبلو

´منعلمةفى~ه6االلولبناآلراءتبل-االجتماعلتلهذهالرئيسطهعفوكلن

أ~جهولطىطمطروحةالرئيسةطقضلياإزاءموخهاوتتسقءاإلسطمىكمؤتمر

سنغذرةبمزتمرالتتفيذءبقضليايتطقهيماالعمةةالتجللمنظمةلحوزارىكمؤتمر

فى~ميةولهميلت،ولهشغنية»لحخنسةو~ةوطتجل»واالمشمل(طتجلرة

والقضلياولحخلملتلحزراعةبمسكبطمفالضتطنغقةوطقضليا»لحمشتملةمجة

األ~ءطولوونقت،االمجثماعلتألهفى~منتشتوجرت.لحمتوقعة)الجعيدة

ءفالدطىوبا~.نالاأمنحيثموحدموتناتبنىنحىاإلسطىلحمؤتمرمنظمةفى

الجوانبحولمنكأهدهمااللتمنلللرلممتهنالنهيةطصيغةواستراضمفتشةتمت



فىتطذىاالجتماعفىاطكترونيةةولحجلءطفكريةطملكيةبحقوقلحمتعلقةيةمجة
طمزتمرلحاءعتلتلحتىلهوفردوزساءلجنةفىيةالجللحمغالضلتولمواكبةجنيف.

المؤتمر`منعلمةفىاأل~ءلهلوللصكلحمتلبقةاهتماع~انكلم»طرحةفىلحوزاري
ومراجعةءطجلسةطمفالضتحولةطمثللمتمتفسلاالطىدلتمحيث،اإلسمى
.لهمنقورلحوزاريللمؤتمركفتية~فىاعتمدهقبلكختلمىاإلهطمشروع

لمنتثةب~لهمزتمسربمنعلمةاألمنمإءبطلولىللخبراءطتشالرياإلجتماع
منلحقمةللمرحلةمتدال3واكلولهذه~ولحرهالهلوحةمزتمرنتحوتقسم

م.2>>2لحتوبي30ه28ءطممرلية~بيةالمملقة-ةجتية،التجلكمفالضلت

لمناقنمةاالمؤتمربمنظمةاأل~ءاهولىمنخبراءللقاءمناسبةجتماامذاكان
وتحليلتدارس••حيكآهول.ككها•وآلوحةتداعيات~مواوتقييم

ومنسمقالشأنبهذالتحاذهيحمنومالمتجارمة»المفاوضاتمنهمةالقاالمرحلةاستحقاقات

أجندة"ضيمنجةو~ذلمت•.الموكافةحولءقر~مكانالييو~،
فتمك،اذاتىاألا.لمموامنوغيرهاأءاهوحة

لدىاإلمطىطمزتمر`منعلمةفىاألدبمناءلللولممة9طدللبعثتمثالرياالجتماع-
لهخلسطوزاريللموتمىال8لإلءسجنيفلحمختصة´لمننملتواطمتحدةاألمممكتب
~.ةطتجللمنظمة

ضمنلهغعيلتمنملسلةطلفىاالجتماعألاللتنميةاإلمطمىاكلبنةنظم
طوزلريللمؤتمرلإلعداللحعلميةةلحجلمنظمةتنملياحولطفنيةة8طمممابرنلمى
طىتنسيقيأريأتثمالاجتماعأجنيفلجتماعميلىهيثلحعمة.ةطتجللمنظمةطخمر

طىريأتثالواهتماعأءةجةفىاطنةبمقتاأل~ءلحلولمنلحصزولمنكبلمستوى
هذافىكةهشللحوفردسا»رفىممعتوىطىوفلكعطكونطوزاريلحمؤتمرهمر
لحمؤتمر.

تهينةهوءمملبقةطموتمرتفىملطكلنكماجنيف»اجتماعمنولحهلف
محطرووجهلتاماآلرلتبلاإل~طمزتمربمنعةاألمناءلللولروتثالملتقى
أ~جهولضمنسكونطترطموضوعلتهولءعلحمستهرا~»طمووتتمسق
لحخمر.يلحوزلطمزتمر

:~وحلقتوطنولهتلهتلحور)2(



سلسلةطبنكنظمءاإلمطمىطمزتمرمنظمةفىاأل~ءلحعولقعراتبناءلتعنك

صطقةالتضليامنواسعةمجموعةتشملالتىا~اسيةوالحلقلتوالنلواتالعوراتمن

جولةاتفعلتوأحقلمبمضموناألمناءاللوللسريفا,العطميةةالمتجلبمنظمة

اللفاعمنيمكنهاننلوضعفىتكونحتى»العمةةالد~منظمةوامشعلة»آورونراي

العمةةالتجلمنظمةمعتفاهممنرتىطىالبنكوقعءنلكنحىوعطوة.مصحهاعن

.المجلهذافىملتالخدآفضللتوفيرءلىاللوةالتجلومركز

:ا~سيلستفىلورات

التىالثثطلبلغتأسبعه~ملتهالهتجلآل~فىلوراتلحبنكنكلم

طتجلرةمنننمةمعنلحتعطونالاءوطفرنميتةيةواامجلناهربيةوهىاآلبنةيستخلصها

ةلحتجلمنظمةهاتتالتىالمنتظمةراتاللومنمختصرةنسخةاهوواتهذهوتد.العطمية

واسعةمجموعة~والتىءأشهر~لمدةيةالتجل~حولحنيفافىآحصة

،والزراعةءةالتجلوإدارة»الجمركيةوالرسومءمواقاألإلىالوصولمكرالموضوعلتامن

آملمالفنيةوالحواجزءالنبطةالصحةوتدابير.~صحيةوالتدابير»والمطسروحمنسوجلتا

ءالخلملتافىةالتجلبثلنالهةوا~فتت»الحكوميةالمشتريةوسيللتءةالتجل

،بضيةالقصوالتدابيرالدعموميلت»اإلغراقومكنحةءا~طليةوحقوق

بشلنوا~مفلقالمنلزكتفضروآلية,طولةبهاتقومالتىيةالتجلستوالمملوالضمطلت

والبينة،ةومجل»المننمةوميملتوالتجلرةءةلحجلطقطقةيةستثملاالكتدابير

~هاالتىالمتجلةميملتمجلفى0راتاللوأما.لهمستقبلىوطلابكيميةوالنزعة

:اآلتىفهىالبنك

النفقةاأل~ءللعولاالبيةبعللفةيةلهتجللهسيلتامجلفىاألولىاللورة.ا

جمدى14إلىاألولىىجمه23الفترةفرمجدةفىالبنكمقرفىعتلت»لحربية

.م)1118أكتوبر4-زمبتتب14(~4111اآلخرة

،البنديمهفىءباامجلينآلالنفقةاألمناءلللول~بالججليزبةالشيةاللورة.2

أبوبل2ة-5(~ا20tمحرم8إلى~4111الحجةزيا1كفترةفىءلحستل

0.~مم•

ءواجالوجوفىءلحفرنسيةالمنطقةاألمناءلللولبعلفرنسيةعتلتالثطثةالعورة.3

م.20>>ملرس3-فبراير41الفترةفى»فلسوبوركينا



t.رجب28-01طفترةفىء~»طرحةفىبطربهةعتلتكرابعةلحعورة

212o - 7) ~ 1tم)0020أكتوبر•

o.األولربيع19~1طفترةفيترقيا،يول»إمطأفىيةبا~مجلتين~الخمةاللورة

2331- 17) ~ 1tم)0220ملو.

تمءليةاللووالمتغيراتا~رلهتوبميبباالعمةةلحتجلمنننمةطلبطىبناء.6

ةبجةالبنكبمقرهاتمقررككحيثءالحق8موطىالسسةطلورةتتلجيل

فىاإلسمى»طمزتمربمنظمةاأل~ءطلولكطةلصكلحلحسرلميةبيةالهلحمملكةفى

حطيأالبنكويتبعم)ء2>>3لجبلى1هسمل22(~4241صفرv-محرم19ةكفت

مسورةهذهتلمملطيةلسةلل~ةلحتجللمنظمةطفنىطتعالنإدارةمعالتتمت

لحقم.يونيةشهرفى

:السوات

منظمةفياأل~ءطولطىطخلمتفىةلحجلبشلنالجلتهفىألنرحولفلوة.ا

اإلسمىطنكمعبطتعالنةالتجللتنميةاإلسطمىالمركز(فننمهااإلسمىلحمؤتمر

.ام)•95(نوفمبر~ا416اآلخرة~الىفىالمنوب،,طبيضاءالدار,رللتنمية

مولمنلحجلرةلمملمطفنيةبطحواجزالمتعلقطونيةةالنجلهغالبثلنبكيحيةفلوة.2

فىللتنمية)اإلمطمىلحبنكمع~طترنسيةةطتجللمرةون(فننمتهطربىالمنوب

.ام1996(نوفمبر~116tاآلخرةجمالىفى،تونس,~تونس

لولوبعض_سطىآسيافياإلمطيةلللوللحعلميةةطتجل`منعلمةحولسوة.3

.م1916ميسمبرفى،تركمطمتلجمهورية,آبهعشقفىمتعت,األوسطكشرق

متعت،ا~فىمنماءاأللحريقياووسطنربللولىلحعطميةةالتجلمنظمةحولنعرة.4

..م1117ينلفى,السنغلجمهومد,داكلرفى

،وغوايلمورجولة(تفتلتوتنفيذالعميةةطتجلامنطحةإلى)امضملمهولفلوة.5

.م1117يونيهفى،السرعة,جدةفى~



المنسوجةمنلهبنكفىاأل~ءاللول~لهتتشجووأعيبميعلتحولنعرة.6

أمضطسفىIلناألرIمكفىمحلة,:،ألوروبيةالمرقلهىالجاألةوكمطبس

vم•~.

،لهرووغوايجولةطفقتوتنفيذلحعمةةطتجلمنكمةطىابحضملمحولفلوة.7

ام.7/01/117فىء~هية»جدةفيمكت

األوروبيةالمرقمعالنذاءلهتاجفىاإلسطميةللعولالمستقبليةةالتجلحولنعرة.8

،تونسءالعصمةتونمرفىعتلتءلحعمةةالتجلفىلهراهنةطتطوراتضوءطى

.م1117ليسمبرفى

فىاألمناءلحلولبنالمنسوجةمجلفىو~لمتالصرتشجهحولفلوة.1

فى<لبنكءبيروتفى~»العمةةالتجلفىلحراهنةالتطوراتضوءنحىالبنك

.ام118يوليه

ءالبنكفىاأل~ءلللولسكيليةىلحصرتتشجهولمميبميلتحولنعرة.01

ام.118أضنمرفىءسوريا»لمسقفى~

البنكفىاألمناءاللولصراتطىهاوآثلةالتجلأمامالفنيةالحواجزحولفلوة.ا1

سبتمبرفى»مصرءلهقاهرةفى~ءطمتوسطانجيضرلهبحرمنطقةفىطولحمة

•»م«ء^

لحنبطيةالصحةوتداسرالصحيةوالتدلمبيرةمحجلأملمطفنيةلححواجزحولبحيحيةفلوة.ا2

-2الفترةفى»نحنيا»كوحرىفىعتلت»جنيف»لىاللوةلهتجلمركزمعبطتعالنء
Clم1999أغطس.

ءلحنبطيةالصحةوتدلمبلحصحيةوطتدلمسرةلحتجللملمالفنهةلححواجزحولفلوة.13

زي)t-21لحفترةفىءلهشعبية~جمهورية»لكافىادمجلسةبطنة~

.م)0020ملرس3>-27(~0421الحجة

ءططميةةالتجلمنظمة~فىاإلغركلومطفحةطمنلزعلتا~آليةحولفلوة.14

8لحفترةفى»ليةالسرءجدةفىءالربيةبعللغةمتعت - o4211اآلخرةىجمه~

.م)0020سبتمبر31-6



OIC/COMCEC-fC/19-03/REP~ا)3(ا~تى

oفىاأل~ءلللولا~لحامتطديتجل8والنظلملحعطميةةطتجلمنظمةحولنعرة•ا

24الفترةفى,لناألر,~فىعتلت,عمقياوشملاألوسطكشرقمنطقةمنالبنك

.م)2001ملرس22-ا1(ا~421الحجةزي27-

ولحضمطلتااإلنراق~واتفتلتلهعنلركتفضآنيةحولا~مجليزيةبكلفةفلوة•16

-محرم21الفترةفى,يامطن,كوالحصبررفىعتلت,العميةةالتجلمنظمةلحلفى

01>222صفر2 ~ 2'-H') ~1 t(م•

فىوالحميةاإلنركل~وطفطنتعنتتلعنةفضآنيةخونلحفرنسيةبطنةنعرة،17

الحجةنو29ه27~ةفىالمنخل،دلمكل،فىمتعت،العطميةالتجلرةمنظمةإطل

1422~)11-1T'م)20>2ملرس.

:الصرخلقت

طىمقيلسىللترحيالهعوليةطمنظمةومتطلبتالجلتمفى2أ~مرحول~حلقة.1

محرمفى»هلونيمياءجرتافىمتت،البتكفىمنماءاألللولىالتصليريةاتالقل

•م)1115يونيهلم~1416

وا~محهلحعطميةةلحتجةامنطحةوضحهاالتىلحفنيةااعظمةلحرحولملفلقة.2

البحرمنطقةفىلحولحعةاإلسمىالمؤتمرمنظمةفىاألمناءاللول~األوروبى

.م1116أكتوبرفى»ترقياءطقرةفيعتلت»المتوسطاألبيض

الولىفىطخعمتفىلحجفرةطىلحعطميةالتجلرةمنننمةالمفتتأثرحول~حلقة.3

.م1911ينير26-24الفترةفى»األردنءملنفى~»البنكفىاألمناء

واالمتثمللحزراعةحولأكبنلها8ألحىكثطثكلرامملتلمفتشةملحلقة.4

28-21(~1420(آلخررس16-13طفترةفى,جنيففىعتلتءوالخدملت

.م)1191يوليه

ءللبينةالمتحدة(ألممبر~معلحتقالن(لحمتوكبينةةلحتجلحولبكيحيةنعرة.5

سبتمبر8-6طنترةفى»مصرءكقاهرةفىآسيا»متلتلنربابكيصالمكتب
.~ممم



اللجنةمعمتعالنفكلمتلمكتافمنلننرومليتلمجراءةحوللحيميةعملحلقة'\.

فر،لبنلز,تسهفي~ءالمتحدةلطمفتلعةآعميالنربواالجتماعيةا~
.م1691سبتمبر16-13ففترة

v.فخلملتافىالعلميةةالتجلوتحريرالعميةةمتجلمنكلمةمولية~لعملعلقة«
نطتعهفظمتلمم1)11سبتمبر28-28الفترةفى،مينى،اطمسركوفى~
اإلسطية).اللهلمنمسزستشلاالالحهمع

»بيةههفمنطقةفىالبينةمحىةالتجلتحريرهرJ~وحلقةبكيحيةهراسة».
منمقلمةطرفةلمم2>01يريي11-أل~ةفرءهبحهعز,فمنةفىعتلت

ا~~لم.~فىوهشميةمبينةمركز

:اللراسلتا)3لم

»وكخدمتءواالسثمللحزراعةحولرنيمة~محةلراست•اآلنحتىهبنكأهد

هألافىأآلبنةواستعل.ونيةالحتهلرةوالت»الفكآللحملكيةطمتطقةالتجلآلمب2وكجو

اإلشرففىاالوكتةمعوتعالن»همههامن~لحخباا«~بخلملتالخصوهر

المتطتةالمالحتلرعلتمنةمختلمجموعةلرلمسةكلوتضمنت.سلتطراهذهبنىطى

ولمستراتيجيلتاءهيمةفنيةمطرمتوتضمنت,اإلمطمىلهمؤتمر´منعلمةفىاأل~ءبعول

لهلهل.هذهتهمطتىلحمخكفةلهقضياحوللملتفالض

فراأل~ءطولاحتيلجتمعتةبمهدة~لحداست5~بلنلخنىوكتليد

هألهنطقإل~الطعةالخنرط~ا~~ه~~~»اإلسطمىطمزتمرمنظمة

قبلمنومراجعهاراسلتاالدمسودةمفتشةفيهاتمتريةتشالجلسلتو~،ستلمعرا

التجلرةاكمننمة(أخرى~مزمصتو~»احهل5هذمنالخبراءمنمجموعة

لتنميةاإلسطمىوالمركز/آميالخر.واال~عيةا~اللجنة/ونكتالاال/العمة

لحتبفىالعطميةةالتجلبمنكمةا~الوحدأتدءفلكلحىةوعطآخره)كىهتجلرة

الراهنةالتضلياوتحلينتقسرفيهايتملخيةمطحطتءامنتطمأسروطى،محنكفىكتعنون

وبتم.اإلسطمى)لمؤتمرمنكلمةفىا.~ءا~تماترا~ةالتجلبمنظمةالمتعلقة

اإل~المسزتمرمنكلمةفىاأل~«ا~~~والمطحنتراسلتاالدهذهتصم

.الصلةذلمتسستالمزوطى



.العطميةةالتجللمنظمةانتبعةطجنفىالبنككةمشل)4(

للمنظمةتلبعتنلجنتنكلتاجتماءمرطتاوبصفةالحنسرطوهتافى~أيحضر

.زلمبينةوالتجثر.والشميةةلحتجلمغيقن

فيمااإلسطمىتمرلحمنامنطحةفىاألمناءلحلوللهىكمقعمةطمحلدةلحفنيةهدةلهمسر/5(

لحعطمية:ةالتجلبمنظمةيتصل

ءآحصةةمجلابمنطمةالمتعلقةالفنيةالساهدةبرنلمحإطلوفى»انبنكيقلم

عنوفالأ»منهابطلباإلمطىتمراهزمنظمةفىاألمناءطولطىمحلدةلخيةمساعدة

ةطتجلابمنطمةالمتصلةطيرية~يتطقفيما~يةبخلمتاالستعطةطرمق

معنيةوحداتوطشاء»_علنيةنعنطقواوصياغة»المنظمةبىا~مضملممكر»العمة

.الوموجهطىاللوللهذهالقلراتبناءوتوفيرءالولىهذهفىالعطميةةالتجلبمنظمة

>:اآلتىالبنكيتعمهاالتىالساهدةوتشمل

والحيةالمهنيةبطخلمتتتطقمن2قولوضعسومسامطىالساهدةتعيم.1
•وحضمطت

قواعدءوالزراعة~ةطتجلمنننمةإطلفىمحعدةطفقتحولنوةتنظيم.2

•(تمد/آخره).إلى»البينةءاالهتثملرءطخلملتءالمنشأ

•(طيجر/النيجراثصاللحىالرونرإبميرجولةغتت3ألهنيحول~حلقة•3

(مملكةططحيةةطتجلبمنظمةالمتعلقةطموضوممتحول~طقلتا/نعراتست.4

•لية)السربيةلحه

o.طسلزرقةلمالعطميةةالتجلمنظمةلهىقالتستلزمضملمدعم.

ةالتجلمنعلمةمليةفىلمتوالخبرالمهلراتال)تسبللمسزولن«اسيةزبلرة.6

.قيرغينما)(جمهوريةالعمية

.(´نبنلن)العمةةمجلمنننمةإلىلبنلنمضمام2دعم.7

المجاالتفىالتواتوبناءءلحفالضيةلتلهمهلنكتهء~عيةبلرعلتاالضنالع.8

.لن)كسودلمططميةةطتجلبمنكلمةالمتعلقة

•(لحسودان)ططميةةالتجلمنظمةطىمودانانضحلمدعم.1



اإلملرات(هولةكمنيةلهوزارةفىالعطميةةلهتجلبمنظمةمخيةوحدةمشاءدعم.10

.طمتحدة)طوبية

.(اليمن)المصةةالتجلمنظمةمنهويةإلى)امضملمدعم.1ا

.(طلجيقستلز)العطميةةالتجلمنظمةمنويةبى)امضملمدعم.12

لطضحلمالمساعىإطلفىللسودانفنيةكمسإهدةاستراتيجيةمراستلربعتمويل.13

.(الممودلن)~ةالتجل´منعلمةإلى

1t•التفالضموضوعلتحولقيرقيزيالجمهوريةالبشريةلهتلراتلبناءدعمتقمما

.قيزيا)سلمالحية





لحومصيةمحزطمنبثقةطمتبعةللجنة~لهتعاالجتماع

ر2003)يلوملو/14-12ءلحطنبوللم





بنشاعلتالمتعلقةا~ظ~لتندية

للتجارةالعالميةالمنظمة

I-العنتللتجارةالعكسيةللمنظمةالرابعيزارالوتمزالمونتاءج

:2001نوفمبر14إلى9منبالدوحة

االثناناألعضاءائدوراتفقتءأيامستةزهاء»امتمكشفةمفاوضاتبعد

من__ةجولمةفتحعلىللتجارةالعالميةائمننئمةي)142(المائةبعدواألربعون

التاسعةائجوئةوهيء2005ينايرفاتغايةإلىتمتألعالميةالتجاريةالمفاوضات

اا.للتنميةوحةالهااأجندةومت_رللتجارةالعالميةالمنضةحياةفي

عنرباإلشرافالمكلفةالتجاريةالمفاوضاتللجنةاألوئزاالجتماععت

3أقصاهأجلفيالمفاوضات Iالفثزمةوا´اجيزةالهيئاتكلوشكلت.2002يناير

المفاوضات.سيرلحسن

علىللتجا~ةالعالميةالمنظمةفياألعضاءالدولصادقتأخررءجهةومن

انالكالمنظمةإنىااااتايبيهوالصينالشعبيةالصينجميوريةانضمامبروتوكول

~وا~ربعينالرابعةلةواك.المائةبدواألريعدنلثةالثاالدولةالتواليعلىأصبحا

للتجارة.العالميةالمنضةإلىائمنتسبةالمائة

التنفيذ،حيزااكوتونواااتفاقيةدخولبشأناستثناءمنحعلىالدولهذهاتفقتكما

آسياومجموعةاألوروبياالتحادبينالتفضيليةبالتجارةالمتعلقةاالتفاقيةوهي

~الجانبينمنعليهاالمصا.تةرغم~ةظلتوالتيوالباسفيكوالكراييب
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أمريكابلدانبعضقبلمنلقيتهاالتيللمعارضةفننراشهرا،عشرةثمانيةحوالي

لنموز.المصدرةتينيةلحك

1.االحسا´`-1

ضامذأالمفا`

التنفيذحيزفتامجهاو.خوكمياواحتتائمفاو~تننيريعنتبرا~رءهذاحننب

~,اا<:<<>",A'ذللشز»مهه).Smgleاindertakma(~»اهاالت0ءامتد~»ءه ___.._...-_.~~t

اوموقتةبصفةالمفاوضاتمناالولو!.لفترة~المبرمةاالتفا_انترتضبيهفر

النزاعاتحلحولياالتفاتية)امئذكرةوتوضمد.تحنسررJحوالمفاو~نتا~انو~نية.

منفصلة.بصفةبهاالقياميتعيزالنتبيالو~ةفهي

حيةصكللتجارةالعالميةالمنضةمياألعضاءورلكائب_البيان~ر

حوئرآتقليديةاضيرالمهضمنهاومنالسامر.ه~جملةحولالمفاوضاترفيءاب

ا~الب_البيانيعمنيكماوا~مات.ائزراعةمثرا~ثالمقررابرن_-

الصناعية،المنتجاتحوكالتعريفاتالبية<حو~_<ةبمفاوضاتالقيامحيةصه
النزاعات.وحرالجويةتياتتفااكالسك،مصا_دعمال.غرار،المضادةابيرالت

ومنهاااسنففورةا´مواضيعبثانالمستقبلمفاوضاتمىا~البيان~ركما

هدهلقتوقدالتجارة.وتسييلميةالعمرالصفقاتوشفافيةوالمنانصةمتثماراال

النامية.ادنالبك~منحادةمعارضةالمسار

فبدالشائكة.المسا~رأسعليمنتظر،هوكماالزراعيالملفكانلت

يتضمئأنالنيايةفياألوروبياالتحادقبلالشاتةالمفاوضاتمنكاملأسبوع

انتظارفيللصادراتعماكأشكالكلاا~رمبدأبالمفاوضاتالخاصالتوكيل
اا.المفاوضاتنتائجعنالننفراابقمئععبارةإضافةمعءريجياااإلغاءهاعلىالعمل.
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فيالجوهريةااالتحصيناتالزراعيالتوكيلفيالرئيسيةالنقاطبقيةتتضمنكما

إلىالمؤديةالداخليالدعموسائلفيالجوهريةااالتخفيضاتو~لكااسواقلثلحولوج
اا.المبادالتتحريف

تحقيقعلىالدوحةلمؤتمرحقةالكالمفاوضاتخكالعملويمكن

للتنميةااصندوقإحداثفيوالمتمثلةالناميةللبلدانالرئيسيةالممئالبإ~ر

)DevelopmentBox.(بائنسبةوالمتميزةالخاصةااالمعاملةأنإلىالبيانويثير

علىحرصاوذلكااالمفاوضاتعناصركلمنيتجزأالجزءاستشكلالناميةللبلدان

الريفيةوالتنميةالغذائياألمنفيهابماانالبك~هالحقيقيةالتنمويةالحاجياتاعتبار

فيوالمتميزةالخاصةألمعاملةبشأنااللتزاماتآلياتوضعوسيتم).13(الفقرة

خا.لهاتسر~الالتيالمهلةانقضاءأجلوهو.2003مارس31سرىالأجل

الزراعي.عماكوسائلعثىائنزاعاتحلمقتضيات

:الخامان

؟الخدماتبشأن2000ينايرفيانطلقتالتيالمفاوضاتستستمر•

األوليةطلباتهم2002يونيو30يتعدرالأجلحكرالمشاركونيقدم•

تحريرهاالمرغوبمنالتي(القطاعاتالمتميزةبااللتزاماتالمتعلقة

الأجلفيأوليةعروضاسيقدمونكمااألعضاء).الدوكبقيةقبلمن

؟7003مارس31يتعدى

الخدمات.بشأنالمفاوضاتيالتنمورالبعداعتبار•

البمركيةابيرالتإلغا.JWIاقتضروإذا<~إلرالمفاوضاتتهدف

tanff(التدابيرمذهدورةوكذلك Peaks(والحواجزالتدريجيةالجمركيةابيروالت
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للبلدانبالسبةحيويةأهميةتمديرهايثكلالتيالموادمنهاخاصةالبمركية
.النامية.

-.ا~
فيالشروحعلىللتجارةالعائمنيةالمنضمةشياألعبضداءولراكأحمهنت

تةالعك)i(نتا~اا.عنالنظروبقمئندا_خيرا_ونالبييةا~نرشر<~ضاتانعفاه

فىالواردةالمجاريةالمقتضياتو~رارةللتبالعالميةائمنغمةاى«بدر

مختلفبينالمعلوماتتبا،لاجراءاتالبية.(أأ)Jحوافادضرا~.ةا_اتتفاظ

االتفاقياتاماناتوبينجهةمنللتجا~ةالعالميةالمنضة_رالمختصةحيرةااه

دراسةوكذ~بانتضام.ومتابعتهااخرقجية«نالبيةحوئرا´،_مرافا~.ة

الجمركيةوغيرالجمركيةالحواجزالغاءاو~ر)111.(مك~صفةامذا.~يير

مواصلةوالبيئةالتجارةلجنةنهالووارقالمؤتمر~أخزق»جيةومن

إلىصيدتتووتقديمالحاليالعمربرنا~ه~الواردةالنقا-بجميعالمتعئقةشغار9ا´

اوضات.مففيالشروححيةصك.شكفيبماالوزار~للمؤتمرائخامممةودرةاك

.فيسنفاأاضه

ائذقللتجارةالعالميةالمنظمةإ~ارىالجارتراسياكالمللسيستمر

ءالمنافةتواىاالستثمار،حول1996سنةبنغانورةائوزاريالمؤتمرمنذانمئلور

زارقالوالمؤتمرانعقادمحايةإلىائمدا.التتهسءميةالعمرالصفقاتانيةشف
.2003سنةالخامر

المؤتمربدمباشرةالمفاوضاتفيالشروععلىاألعضاءالدولاتفقت

آلياتحول'~"Iاألخير~ايتخذهقرارعلىبناءالخاصرالوزاري

المفاوضات~



وتحمينتوضيح11إلىترميمفاوضاتإجراءعلىالختاميالبيانينص

المضادةالتدابيراصةوفالتعويضيةابيروالتالدعموسائىشأنفيالعملفظاو

علىوكذلكاألماميةوالمبادئالمقاهيمعلىالحفا-علي~الحرصمعغراتلك

للتجارةالعالميةالمنظمةفياألعضاءJاك.عملتكمااالتفاتيات.لهذهاألداء~فعالية

واإلجراءاتالعمكأننئمةوتحسدرتوضد-إلىترميمفاوضات~الشروععلى

التجاريةاالتفاقيات~رترقالتيلئتجارةالعالميةالمننئمةإهشادر_القائمة

اإلقليمية.

:نذكرأنريبالتنميةإلىصراحةتثيرا~المقتضياتبينمن•

ا_اث(_و>نالصغيرةاالقتصادياتا.ماهبشانعملبرنا~جا_اث•

وضعلتجارة)ءالعالميةالمنضةفىعضا،اكJلك._يدقفرعيةفة

(الفقراترةللتبالعالميةالمنضةضمنالفنيالتعاودنلنثمامئاتامثار

~مننموااالقلالبلداتحولعملبرنا~جوا_ا.)41الى38

نموا.االقلانالبكعلىالمشرنةالفرعيةاللجنة
با~يونيةالمتعلقةالمسا~~ليانيت_يدينعملفريقياحداث•

اموتمرخلك~اشغالهمانتاجبتقديمويكئفانالتكنولوجياونقلوالمالية

.2003سنةالمقبلالوزاري

شهررفيعليهالمصادقةالعامالمجلىيتولىعمل~احدا~•
والمسا_ةااالمناسبالتمويلضمان1Iالىويرمي2001دوجمبر

الفنيةالمساعدةستشملهاالتيالمجاالتعلى41الفقرةوتنصالفنية.

انالبكراتهعيمبتاالخيرة~هالتزاموعلىا~عضاءالدولقبلمن

النامية.
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تحقيقعلىبالعملللتجارةالعالميةالمنظمةفياألعضاءالدولتتعهد•

منمعفاقاألسواقإلىنموااألقلالبلدانعنانصادرةالبضائعدخول

الحصص.لنظامخاضعةتكونأنوبدونائجمركيةالرسوم

الذياااالقتراحإلى44الفقرةتشيروالمتميزة»الخاصةالمعاملةعنأما•

إطاريةاتفاقيةشأنفيبالتفاوضوالمتعلقالناميةالبلدانبهمتت
اتفقوقدعبمل.منهجيةتحديد_ونوالمتميزةالخاصةالمعاملةمول

الخاصةبالمعاملةالمتعلقةالمقتضياتكلبحثإعادةعلىالو~راء

عملية.تصبححنتى_تةوضبمئهاتدعيمهاقصدةوالمتمين

الدوحةبيانبمقتضىللتجارةالعالميةائمنضةفياألعضاءو~اكتلتن.

فيااللتزامهذاإلىاإلشارةوردتكماالتنفيذ.إشكاليةحولمفاوضات_ربالشروع
ائبلدانعملتوقدالتنفيذاا.بإشكاليةالمتعلقةواالهتماماتااالممائكحولمنفصلتراو

المسائلهذهلبحثالصناعيةالبلدانجلبعلىسياتلمؤتمرإخفاقمنذالنامية

مراكشى.اتفاقياتنقائمرمنهاخاصة

فقدالنسيج»ميدانفيأهدافهاتحقيقمنالناميةالبلدانتمكنىمعنوبالرغم

ألسبابالمفروضةبالقيوديتعلقمافيخاصةالنتائج~روحةاكمنخرجت

عم`اكوبوسائكالمدفوعاتبميزانصلةذات

بشأننموااألقل:البلدانعنالصادرةالمقترحاتبعضالقرارتضمنوقد

التجارةلتنميةعائقاتشكلالتيالفنيةالحواجزمجالفيوالماليةالفنيةالمساعدة

المقترحاتهذهقوبلتوقدالنباتية.والصحةالصحةمعاييريخصمافيوكنلك

لسنية~توتنصذعم.وسانلمنالدبثمانا~امأتمناإلعناءمجاأفىلناميةالبلداناعلية-لو~نبىلومولتيسر«.(
مشائيةسنواتثنثث_ةفوالر000Iمنأزنلفردائخادالومنىتبهالنايجأان~إالاإلعناءت0مذمشنقنىعدعلى
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الخاصةاالتفاقيةفيالواردةاالنتقاليةالفتراتتمديدإلىآالءهاتمالتيا_هميةبنفمر

بالتجارة.الصلةذات~متثمارات

ارادتهااخورمرةللتجارةإ~لميةالمنضةفياالعضاءالدول_.ت•

الصلة:اتالفكريةالملكيةحقورمنبجوانبالمتعلقة_االتفاقية~

منالمزيدالضفاءاالعضاءا_واراستعدادعلىالبيانيركدكمابالتجارة.

نموااالقلادنوالبكالناميةانالبكتتمكنحتىاالتفاتيةهذه~رالمرونة
المولو-وتييرميةالعمرالصحةمشاكللحرالضروريةابيرالتاتخا.من

االدوية.الى

بمذحالعموميةالصحةلحمايةالحكوماتاهليةعلىاخرقمرةالبيانيو_•

_ريةحيواهميةو~را~ورشاملةا:ويةالنتا-الزاميةترا~ر
حمىاوأ~ريةاالمرا-راوزاااااآلثمىفير.مثلاالوبةانتثارحاآل

المستقعات.

ودورالدولياالختراعبراءاتنضاماحترازوالتحف~ونالبيانيحترم•

بعذروتو_المفعول.فائقة~يدةأدويةاكتشاففيوالتنميةثا~
هذهإلىالحاجةأممنفيرةللتبالعالميةالمنظمةفياألعضاءولاك

فعالية.~الصعبةالصحيةالحاالتتجابهحتىاألدوية

التيبائبراءاتالمتعلقةواالئتراماتالحقوقأهميةمنالبيانينتقصال•

الصلةذاتالفكريةالملكيةحقوقمنجوانبحوكاالتفاقيةعليهاتنص

عضا،اكوللك~عنالعملمجاكإفاحطىفقطيؤكدفهوبالتجارة.

لحكالضروريةالتدابيراتخا..تستطيعحتىللتجارةالعالميةالمنظمةفي
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السيدافيروسمراألوبئةانتثارعنالناتجةالعموميةالصحةمشاكل

نزاعات.ذلكعنينشأأنبدونالمستنقعاتوحمىا~ريةواألمراضه

امجادعلىالعملفيبمقتضاهتتمراألعضاءلزالدومنالتزاماالبيانيتضحن

صنعفيالمحدودةالدراتذاتنموااألتلانالبكتواجبهالتيللشماكحلول

انالبكلكلالمخولةاالنتقاليةالفترة~ءعلىاألعضاءوئراكأجمعت_هية.األ.ه

المواداختراعاءات0بربثمأن~ائتزاماتياتفيرتمنوات10~ةافيئر0ا

ا~نية.

II-وحةالهبعدماةللتجدنالعالميةالمنظمةعملبرنا~ج

المفاوضاتوأجهزةالتجاريةالمفاوضاتلجنة-أ

مداوالتوبعدءيناير_8~وئر6ااجتماعياالتجاريةالمفاوضاتلجنةعدت

المننئمةفيعضا،ادا´~_صرافاتفقتالرئيى»اختيارحولفيا:»ختك~اا~

إلقامةإتباعيايتعيزالتيالمرقعثى7002فبرايرحنات_رللتجارةالعالمية

المقبلة.التجارية~اتالمفاء

سيرعلىتشرفالتجارية،المفاوضاتلجنةوضععلىاالتفاقهذاينص
بانتظامأنظاره~رتعر-رالذيالعامالمجلىملمئةتحتالمفاوضات

ااسوباشا~اسرالحاليالعاما~يروسيتولى.ورية.تقارير

غايةإلىالتجاريةالمفاوضاتلجنةرئاسة)SupachaiPanitchipakdi(االياابانيتثب

.2005ينايرمنالفاتح

دعتوكلماأثهرثةشكأوشيرينكلمرةالتجاريةالمفاوضاتلجنةتجتمع

ذلك.إلىالحاجة
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:يليكماالمفاوضاتأجهزةبنيةوتتثكد

بالدخولاألولىالمجموعةتيتمللمفاوضات:جديدتينمجموعتينإ_اث.تم•

بقواعدفتهتمالثانيةانمجموعةوأماالزراعية.غيرللموادبالنبةمواقاألإلى
واالتفاقاتءغراتلكالمضا~ةالتدابيرءالدعم(وسائلللتجارةالعالميةالمنظمة

اإلقليمية).

دوراتإطارفيوالخدماتبائزراعةالمتعلقةالمفاوضاتتستمر.سوف•

الخدمات.ومجلمرالزراعةحولزللجنةخاصة

اآلتية:للجانبالنسبةخاصةدوراتإدراهتم.كما•

والمتميزة.الخاصةالمعاملةحولالمفاوضات:والتنميةانتجارةلجنة•

إحداثحولزالمفاوضات.بانتجارةالمرتبطةالفكريةالملكيةحقوقمجنى•

بالنسبةانجغرانيةأإلشاراتوتسجيلللتبلينمئرافاألمتعد:نضام

الكحولية.للمشروبات
للتجارةالعالميةانمنظمةبينالعلقةحولانمفاوضات:والبيئةالتجارةلجنة•

ائبيئية.والخدماتوالسلعالبيئةحولزاألطرافالمتعددةواالتفاقات
بحلالمتعلقةالتفاهممذكرةحولالمفاوضات:النزاعاتفضجهاز•

النزاعات
البيانينصالوالتيالعالقة~المسائلبتطبيقالمتعلقةالمواضيع•

~رالمسائلهذهبحثمييقعبها.خاصةمقتضياتعلىالوزاري
تقريرتقديمويتمللتجارةالعالميةللمنظمةالمختصةاألجهزةمستوى

للقيام2002سنةنهايةفيالتجاريةالمفاوضاتلجنةإلىشأنهافي

شأنها.فيالمناسببالعمل

ائوحةبيارب~«رفىومسرواضهتقويضاشأنمفىيربأائتىلمئمد`نذمعلنتعاملسيقهأ>



األجالعاتاالحتما

iمو_التزامبصفةأجلى´خز"005بذ´يزا

.المفاوضاتأجهزةوئاسنة/ب

الخاصةوراتلكبالنعبةالر_مةسر:.موفبجنيفالمسرونالفراءائزئامة

~يمكنحثء7~0«خريف~مينعترتيناكالخا_رزارقالوالموتميف:يةا_ر

فبراير15يومللتجارةالعالميةالمنضةفياااعضاءا~مئرافعيفتو~
:يليكماتفيالعفا.أجيرةمختلفوؤسراء700_

ا~ر)ء(يا~اأ~روالفير.ا-صةو~ةاك:ا~ماترةتبمجثى•
ة).(إيركوايلنماريالفيرالعا.ية،ورةاك

السفير.اقسوشكالزراعيةنميزالمنتجاتدخو~حوكالمفاوضاتفريق•

(سويسرالم.ارجيرنوي

ز~ة(كروسوجونتيموتيالسفيرالقواى،حولالمفاوضاتفريق•

)انجديدة
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)»(الغابونبيثيلندةيوالفير,الخاصةورةاكوالبيئة»التجارةلجنة•

(تركيا).داميرالبأوكوزالفير.العاديةالدورة

السفير:الخاصةورةاك-بالتجارةالمرتبطةانفكريةالملكيةحقوقمجلس•
بيريزواردوااإدالسفير.العاديةالدورةالجنوبية)»كوريالم"تشونغيونغ)اأوق
(المكيك).موتواا

الدورةاا(انمجر)،«الساابيتواسفير:العاءيةورةاك-ائنزاعاتنمذرجيار•

لم.اغواق(أوركامتييديلبريزكراو-ربيترالمغير:العادية

ءنغ)كو(هونغنهيربنصوستيوا~تالسفير:الخاصةورةأك-الزراعة•
مصر).لمنوحاتقمبالفيز.العا.يةورةان

سمينثوانفور.السفير:الخاصةا~ورة-والتنميةانتجارة~ة•

البنفك.يثر).لمعليتوفيقانفير.ا.يةالهورةاكيك)،الجمالم

يومللتجارةالعالميةالمنظمةفياألعضاءاألهئرافعيننتءأخرقجةومن

السزانعامللمجلسكرئيي(كدالممارشيجيوسالميد2002فبراير15

نرق~ؤمماءوكذلكاللعرلمجكالعا.يةوراتلككرئيىلمماليزيالمااامأنيامسوبر

:اآلتيةالعمل

والمالبأبونبأالمدحولالعمل~عه
الكوئومبنياالكوميزخوهميوفسررنون!
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اإلسلميالمؤتمرمنعلمةفياألعضاءالدولأنواعتزازفخربكلنلحظ

الدولسفراءمنالعديدوميتولىالمقبلة.المقاوماتيفعالةبصفةمتثاركا

بصفةاألمرويتعلقالمفاوضاتأجهزة~روئامة~المعتمديناإلسلمية
:بالسفراءخامة

>افمجسالقادمةورا~اكرئسبإلممالزبرراماناااسوالفير•

الزراعة.؟العادمةدللجنهالدورا~رئس)مصر(فرحا~:مب~الفر•

والسفرالخاصهالدورهرئس)الغابون(بكارركهالسفر•

؟والبئهالتجارةللجنةالعا.~وراسراكوئسرن(~كالمزديمرالب5أو

الجارهللجنهالعاد~الدوراترئس)بنغك.نى(علىرفههالفر•
والبئه.

المفاوضاتمئهجهلمج

سيريعبر11الدوحةبيانوحمبسابقازئكإلىثارة0اتمت~ا

التزامكعناصرالتنفيذحيزالنتائجهذهودخولنتا_جمنحققتهوماالمفاوضات

المرحلةخكالمبرمةاالتفاقاتأنخضةالمكوتبرر)Single(Undertaking(وا~اا

نيائية.بصفةوإمامؤقتةبصفةإماتنفيذهايمكنالمفاوضاتمناألو_ر

الدوحة.أ~ةفيالواردةاضيعالموكرالمفاوضاتمسنسلويتضون

مالتبحث2003سنةبالمكسيكسيعقدالدقالخامسالوراويالمؤتمروميتوئى

على2005ينايرفا_حفياختتامهايتوتعائتيالمفاوضاتهذهنتا«جفيالحاصر

تقدير.أقصى

تحين"حولالمفاوضاتهيمستقلةبصفةتقامالتيالوحيدةوالمفاوضات

النظامبشأدنالمفاوضاتوكذلكالنزاعاتفضحولالتفاهممذكرة"وتوضيح

أنوينبغيالمنتجات.لبقصالجغرافيةاإلشارات~الخاصةاألطرافالمتعدد

تقدير.أقصىعلى2003مايو_المفاوضاتهذهتنتهي



الفرارانحاذمسلسل

علىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةبلدان.ضمنهاومنالناميةالبلدانحصلت

تعيينوميقعالمفاوضات،في~ئيسيادورااألعضاءالدولمشلويلعببأنتأ~ات

للتجارةلحيةاهالمنضةفي.األعضاءولاكممثئيبينمنهؤالء

اعتراضاتفتيحةالمفاوضاتسيرحولا~اثبعضرضبطتموفعك»

:نبالتعليماتهذهسرنومنالنامية.وثزاكعنصا:رة

إشرافتحتالتجاريةالمفاوضاتلجنةوضعتمالعام:للمجلسالعلياالسيادة•

بقيةوالتجاريةالمفاوضاتلجنةأنإلىاإلشارةتجدركمااألعلى.المجلهن

؟موا~يةآلياتيثكلثنالالمفاوضاتأجيرة

عاتمجمووؤماء~~يجنب.ا~ورةعلرالرؤساء_رةمنا~•

اإل~ححوئرعرضاتتضمنالرتابةأجرةإ_رريرتتاموتأنالمفاوضات

يتخمنأدرالتقرير~~يجبءذلكتعذرحالةو~ءإليهالتوصلتمالذق

:الجدلتثيرالتيالمسائلحورالقائمةالمواقفلمختلفعرضا

تتعكزرمتالمفاوضاتألجهزةواحدآنفياجتماعمنأكثرعقديمكنال•

؟االجتماعاتأغلبمتابعةمن~وب«رأكثرتفوضالالتيالبلدان
العالميةللمنغمةثةالثكباللغاتجلسةكلمناالنتهاءفورتقريرإ_اديتم•

الوفود.~علىيعهتونيقعللتجارة

Ill-الجاويةالمفاوضات

يتوصيأن~نكءمرتقبهوكما2005سنةالمفاوضاتجولةتتنييوحتى

ابكنكونسبتمبرشهرفيسينعأالذيللتجارةالعالميةللمننئمةزارقالوالمؤتمر

محاربةمنهاالغرضواألدويةماتوالفالزراعةحولاتفاقيةإلىبالمكسيك

جنائمنافةومسرمةمشمداراالفامةائبر~مثينالترانيهائمدحولائمفأ´وضد´تفىللشروعمورمايكائعميديقنعهاذيالدى3-
عضذ:ء.اكوئزاككننلصأدنهحتكاماكطىرتهتكحورتحو.الثمكوك
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العلثقاتعلىطرأتائتي~اتننثرااألجلهذامراعاةالصعبومناألوبئة.

وتعقيدا.حدةالعراقيةمةاألناستفحالزادهاوالتياهلسياضفتيانبكمدز

أقيمت0للتجارةالعالميةللمننئمةرسمية.غيربصفةوزاريينلقاىنعدتمو_

16إلى14منبطوكيووالثانية200'(نوفمبر15و14يومي~نياألولى

بتننئيموإنماترا~اتباتخا:را~ائتها:ر_رمراكيتعلورو:،~"',003نبرايز

منذ_تالتيراتالتصرببحنثاتامرنة:.ته_رهائتجا~ةو~راءضما~ر
قمئر_وتبا~وحةالعنترةللتبا~لميةلمنغئمةاراعالو~ارقالموتميانعة:.

تةانمشكمواصلةكيفيةاصةفيبصفةاتائمبامثوئتتذاو_(.001نوفمبرفي

قاكللتجارةالعالميةللمنظمةالخاسرالوزا~قللموتمىا-النبكزلضمانوحةاك

.2003مبتعبررفيبا~سيقاه

نوفمبر15-14ني:بسيهلئجارةالعالميةللمنظمةالرسميغيرالوزارياالجتماع

2002.

مواقاالالىخولاكمسالةوسيمارقالتجاانببالبالمتعنتةمرالمسرءر~ك

بنغسرنو~ةالمصروحةالوالمسرالجغرانيةواا«ثمارات~اتعواىالمتعئقةوالمسرئة

التجارية)تالتهيثثمالعموميةالصفقاتابرامرفيالثمفانيةاال~ارء(المنانمة»

منهانذكرءالناميةالبلداناهتماماتبعضعنخاصةبصفةسرنيملتقىعبر

الفقيرةانالبك~االساسيةاال:وينةالنتاج)الزاميا~يقممالة-امةبصفة

(داءاال~~داءموآجيةعنعاجزةيجعئيامماءالمحدودةتناجيةاكالقدراتذات

الوزراءتناولكماالس.و.اءالمتنقعاتحمىووباءالمكتبة)المناعةانفي

)implementationissues(التطبيقبقضاياالخاصةالمقدمةالمقترحاتبالبحث

ا~ما-تعييرنهاشمنوالتيوالمتميزةالخاصةبالمعاملةالمتعلقةوالمقتضيات

العالمي.االقتصادفيالناميةالبلدان



اإليقاععلىالحفاظوطريقةالزراعيةالمسألةخاصةبصفةاالجتماعهذابحث
ائعالميةللمنظمةالخامسالوزاريالمؤتمرانعقادقبلالمفاوضاتلسيرالحالي

.2073سبتمبرفيبالمكيكبكنكونعقدهاالمزمعللتجارة

شيلي،البرازيل،أمتواليا،>:اآلتيةالبلدانمشاركةاالجتماعهذاشرو~

كوريا،كينياهءالياباناليند،كونغ،هونغمصر،0األوروبياإلتحادكوستاريكا،
سويسراسنغافورة،السنغال،نيجيريا»يدق،البزيك~ةءالمكيكماليزيا،وطوءلوز

´سوباشايالسيداالجتماعفئذاأيضاحضركمااألمريكية.ا~ةوالواليات
االجتماعهذاكونمنوبالرغمللتجارة.العالميةللمنضةاهامالمديربانيتشبا_ي´

مفاوضاتستكتسبوفرصةحقيقياىمتكانفتالقراراتالتخاذإهثارايثكلال
خاصةبصفةالحاضرونبحثوقدمحسوسا.تدمابفضلهاللتجارةالعالميةالمنظمة

اسرانزراعيةالمسألةحولالمفاوضاتوئيرطرفمنمةالمتالمقترحات

هربنسون.ستيوارت

سواق6اإلىالزراعيةغيرالمنتجاتدخولحولالمفاوضاتأ-

الولوجحولالمفاوضاتلفريقاألولاالجتماعفيالمشاركةاألطرافتطرقت
إلىالصناعيةالمواددخولحولللمفاوضاتالمقارباتمختلفإئىاألسواقإلى

غيروالحواجزالجمركيةالرسوممسألةخاصةبصفةبالبحثتناولتكماا_سواق

منكلتدموقدبالبيئة.العثقةذاتوالموادالناميةالبلدانوانشغاالتالتعريفية

والنقاش.بالبحثتناولهاميتماقتراحاتالجديدةوزيلثندةوالياباناألوروبياالتحاد

المنعقدةالخاصةالدورةخلطاألطرافبيناالختلفاتبوادرظهرتوقد
اتإجراهعلىتفاقلكالمرجعيالتاريغ~يدبتأن2002أبريل12وا1يومي
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التياالقتراحاتحولالمناقشاتتوكزتو~الصناعية.التعريفاتحولالمحادثات

2003مارس30تاريخبتحديدوالمتعلقةالمفاوضاتهمجموعةوئيرسابقا~~

بالنسبةالشأنهوكمااإلجراءاتحوراتفا~إلىالمعنيةمئرافألالوصول~أ~

_والذيوضاتالعفنيهجراءاتأاهذدمنتضبث

منهجةعنالثعبريشمماوعادةائمواء.مزلوا_-حورواثثلبراثعونأومنجية

رالتالطريقةاوا~اماالموا،.اقامرهمجموعةحاثمنيةالموائنمنب

مئرفمنوالمئلبالعر-نعلىعامة~~روائضلبرالمعرفتدها:ر~
للتجارةالعائميةالمننئمة_ر~ءا~ذرا~«ال<اه~ىرا_هاثنت~يقعثبا_رانب

اية.رهألكثرالةاك>أ~:ا.ر~ر

اثعائمأالمننثمأ_بىا´»عنسز:ءJواكوتنز.

:وحةااكبيادنمن16(الفقرةوحةاك

فيزبماالجمركيةسرمالزالحاار~يقثضيهماحمنبءهالفأورابثخفين

توضيفرفير-والتالمرتفعةوالرسومالثعريفنيةالذروةالغاءأهتخفين~

تنكالتيلنموادبالنبةصةفيالتعريفيةغيرامنرا~وكذ~ثماامرسر

الموا<ك~جردوضرو~زالنامية.انللبكفامةأهمية~،<~اتيا
الحا~تاالعثباربعيزالمفاوضاتخذومثمب_ر.تعيير_ونالمعنية

ا~بمانموا»ااالمرالمشاركةانوالبكالناميةانللبالخاصةوالمصا~

الثخغين_اماتالتنربالنسةكليةتكنلمواننحثىبالمكرالمعاملةطريقة
العامةلثتغاقيةمكر<~والعشريزالثامنىللبندالمناسبةللمقتضياتوقعاولك

50انحقرةفيالوا~دةو~ت1994لسنةGATTوا~رةللتعريفات
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شأنهافيااتفاقسيتمالتياإلجراءاتتتضمنسوفالغرضولهذااآلية.

منتتمكنحتىنمواا~تلرانالبكلصاعدةالقدرات_محيموتدابيرالدراسات
.االمفاوضاتفي_لةبصفةالمناركة

إلىالولو-حولالمفاوضاتمجموعةأشغالنميرحس.علىوحرصا

.يليماعلى2002ليوريوا8يومالمشاركوناتفقاألسواق

فيسواق9اإلىالولوجحولالمفاوضاتبإجراءاترتتعلهمقترحاتتقديم

التأر_-هذا~المقدمةالمقترحاتأنالعلممع2002نوفمبراأقصاهأجن

3اغايةإلىالمقدمةالمقترحاترجمتوكمااالعتباربعينأخذهاسيتم

االجتماعفيركينللمشرتديمهسيقعللمقترحاتملخمارضون2002ديسبز

.2003سنةللفريقاألول

مار،رشيرمو~قبلالمعنيةجراءاتلكالعريضةالخصر-حولاالتفاق

ءاقثيرفياية~ا«جراءات_هحو.راتفارإلىالوصور~2003
2003.

حدةالمتواالموا~

تخضرااأنهاالجنوبيةكورياأعلنت:باناكمنمدعومةالجنوبيةكوريا

إلىالضرورةاقتضتوكلماالمحدوداللجوءمعمعادلةإلىتستندالتيالمنهجية

إ_ر~التياإلجراءاتفإنالكوريالخياروحسب11والطلبالعرضمنهجية

ااعضاىJالد.كلبالنسبةالمرتفعةالتعرفاتفيعام~نإلىتؤديمعادلة
إ_رمعادلةإلىتستندالتيالمنهجيةتؤدق~كماللتجارة.العالميةالمنظمةفي

لجولةأجلكآخر2005ينايرا(مثكاآلجالأ~ياتفاقإىالوصول

ضرورةعنمعربةالشأنهذافيتحفغاتكورياأءتوقدالدوحة).مفاوضات

المعنية.ا~اننمومتوىمعيتناسبمعينلمخترىالجمركيةالرسومتخفيض
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تفضلأنهاالمفاوضاتفريقإلىالبلدانهذهمرحت:وكينياوالهندالصين-

البلدانمنالعديدأنكينياوتقولوالطلب.العرضعلىتعتمدالتيالمنهجية

الصناعيةبنيتهالضعفنضراأفقيةبصفةأسواقهافتحتستطيعالالنامية
لحسناللثزمةالعائداتوهدرالصناعيالمسسلتراجعتخشىأنياخضةمك

عاليةتخفيضاتإجراءإلىالبلداناضطرتماإذاانحكوميةالدوائرسير

الصناعية.الموادمنالوار،اتعلىالموظفةالرسومعلى

فيأنهملثحظاالليونةبعصاألوروبياالتحادأ_ى.~

فيتتعتلاتباعهايتقينالترالطريقةاافإنالجمركيةالرسومخفضمئرقتد.حالة

المنظمةفياألعضاءالدوللكلبالنسبةممكن~رأ~رإلىتؤ.قالتيتلك

تقريبفيفيتعتلاألوروبياالتحادحسبالمنشو.ا~فوأما11للتجارةالعالمية

ا~عمة.والرسومفعكالممئبقةالرهومبينةالفجر

يوليوز3فياألمريكيةا~ةالواليات~مت.األمريكيةالمتحدةالواليات

إىبالبيئةتةالعكذاتالموادمنعددأكبرأخوكضمانضرورةحولوثيقة

تؤديالالموادهذهحولالمفاوضات.أنعلىماليزياأ_تكمااألسواق.

انصناعية.الموادلمختلفالبيئيةوالمعاييراألنماهحولاتفاقإلىبالضرورة

األكثرالمواضيعنهاألسواقإلىالبيئيةالصداتدخولتحسينويعتبر
األسواق.إلىالدخولحولالمفاوضاتمجموعةأعمالفيا~رجةحماسية

الموادالئحةمتلانطلثقكقطةأصكالموجودةالتصنيفاتاعتمادا~رويقترح

الجديدةزيلثندةبتأييدحظيياكالمقترحوهو,APECقبلمنالمعتمدةالبيئية
اإلنتاجآليةاعتماديخضلفهواألوروبياالتحادأمااألمريكية.المتحدةوالواليات

بتأييدالمئريقةهذهتحضإلولكنالمنتجات.مختلفبينللتفريقكطريقة~ه)5(
النامية.االول
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غيرحزالحواحولمعمقةمناقثناتالمفاوضاتفريقاجتماعاتشهدتكما

طرفمنالتعريفية~المقدمةغيرالحواجزلوائحعلىباالعتمادوذلكمالتعريفية.

لمجموعةالمخولالمتفو~رمنالجزءهذاحولزالمناقشاتكانتولدالمشاركين.

ولقدإيجابية.نتائجتحقيقإلىأنضىممامشهودةغيربمئريقةمركزةالمفاو~ت
اقتراحأقفيوالمتميزةالخاصةالمعاملةاالعتباربعيناألخذأهميةعلىأ~التتم

31تاريزتحديدتمو~التعريفية.غيرالحواجزحوارالمفاوضات«آلية~ق

الرسومحولالمفاو~اتآلياتبثمأناتفاقإلىللوصولفيائيكأجر_00مايود

التعريفية.غيروالحواجزالجمركية

.راعيةالنالمفاوضاتب/

_ء0«_فبراير16الى14نهانعدقاكهئوكيوااجتماعتبر~ايامبضعة

~رااولىالسوءةهربنسونستيوارتالسرالزراعيةالمفاو~تريسوزع
ا:~~اتاءاالزراعية.ضاتالعفا.حورالنقا.ار~~وذلكالمفاوضات،آليات
المننئمةرفياالعضاءولاك~مزالمستعملةوالمعا.التالقواىمجموعةفهي

اخلىاكعماكوتدابيرالجمركيةالرسومتخفيضرزنامةاىاد~للتجارةالعالمية
للصادرات.مةالمتاالعاناتوتقديم

لوضعأ~كآخر2003مارس31تار~خللدوحةاريالرنالبيانحددلقد
المسألةحولللتجارةالعائميةالمنضةامفاوضاتلتيبرالضروريةاآلليات

الزراعيةالمسألةحو~المفاوضاتنريقوئيمرمقترحاتقوبلتوقدازراعية.

ا~ةوالوالياتاألوروبياالتحاد~منبالرفضهربنسونستيوارتالميد

عشرةالبقةولاككبرقتضم(التي_اا5´´ال~´كارس´ومجموعةاألمريكية

النامية.البلدانوبعضالمصدرة)
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قاصرةاماها~معتبراالمقترحاتلهذهالحادبالتاألوروبياالتحادتوجهوقد

العالميةالمنظمةفياألعضاءالدولهواتفمختلفبينالتوازنعنالتعبيرهن

منالعديدأنكماالزراعية.المنتجاتمنالمبا.التتحريرتكثيفأجكمنااللتجارة

النصوأنخاصةالمقترحات،هذهفيموجودةغيروحةاكلبيانالرئييةاألهداف

بإقحاموالمتعلقةالذوحةفياتخا.هاتمالتيااللتزاماتاالعتباربعينيأخذااط

الممفأو~ت._رتجاريةغيرراتاعت

بعينتأخذأنللتجارةالعائميةالمننئمةعلىيتقدنأنهاألوروبياالتحا:ويعتد

وحمايةالغذائينباألهالصلة:اتالمزارىرإلىمةالمتالمسرىاترتاال

يعتبراألمريكية،ا~ةالوالياتإلىواضحةإشراوةوفرالبيئة.وحمايةاناتالسر

المنافةلقواعهالوا~الخرقاالعتباربعينيأخذالا~ر´اأنبياألور.االتحاى

أعربتو~ا´»المقدمةانائبككبردات~ر~المئبقةا~عموسائئرعنالناجعة

السر_مهالذيالنمارتجادارتياحىعنونيجيرياوكينياا~متراميةاكازالبك

عملتالتيالناميةادرالبك~الف.نضرهم~صغيرانصرا~نوءنفربنسر

تنميةعلىاوقفتيا:أسرافت-~~را´،~خيرةثةالثكالسنواتلثىفيجاهدة

الغذائي.أمنياحمايةوعلىاقتصادياتها

اللبيةشحةالك11منهجيةارتاحبكرتبلتالهندأنالمصا.ربعمذنأعلنتوة

ا~اماتمنمعفاقالناميةانللكاالستراتيجيةالمنتجات~ممقتضاها~~التى ...ر
بتخفيضالمتعلق-المقترالينونضتفقدذلك»ومعمل.الشربالتخفيمذرالخاصة

تعتبروالتيالناميةانالبكإ(رالممنوحةالفترةوهيسنوات،10ادامتعلىالرسوم

جدا.قصيرة

.فهيالراهنةالمواقفوأما

:اآلتيةالمواضيع_األطرافأهمبينفياالختكأوجهتتعلق
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االتحادبينا~مصدرالرئيسيهالمواضيعمنوهو.~•

المتحدةالوالياتوبينءجهةمنمنهاالحدعلىالحريصةوا__ناألوروبي»

تطالبالتيأخرىجهةمنالناميةوالبلدان´كارس´و~عةاألمريكية

سنتين.منذالجاسبينالنظروجهاتتوافقأفقتغئهرولمتماما.بإلغائها
األمريكيةالمتحدةالوالياتتقترح.الجمركيةالرسومتخفيضمعادالت•

ن(يتالسويسريةالمعادلةحسبالجمركيةالرسومتخفيضنمركارومجموعة

المحددة).الفترةنهاية~المائةفي25نسةالجمركيةالرسومككتفوقالأن
الهندوكذلكااالوهائفتعددلمبدأااالصديقةانالبكوبقيةاالوروبياالتحادويقتره

مشابهةللتخفيحرصيغةاعتمادالجزرمنالمكونةانالبكوبعض~ر~روجزر

خطلكلالتخفيضمنأدنى(حداغواياألورجولةخكاعتمادهاتمالتيلتلك

كوبامنتتألفوهيلمLikeMindedGroupبلدانمجموعةوتقترحتعريفي).

ومينيكاكوجمهوريةوالباكستانوماليزياوإندرنيياوالهندوا~وراسومصر

علىالمائةفي50بنسبةأوليبتخفيضالقياممبابواق)والزةوأوفوتنزانيا
الملثحظومنكذلك.المائةفي50بنسبةآخر~رينيهسنواتثةثثادامت

تماما~الصيغتينقامتالتيانالبكبينالنظروجاتفيالتوافق~م
ف.االختك

هوw:حاليعلىالمماثلوبقيةيذكرتفيراالمواقفتشهدلم:ه~
ومارق؟األنالصندوقإلغاءيتقينوهل؟األخضرللصندوقالجديدالتعريف

اللون؟البرتقاليالصندوقلتدابيرالممكنةالتخفيضصيغةهي

و~~تشات.المنامنحظهااالعتباراتهذهتأخذلم:التجاريةغيراالعتباراته

يمكن~وألياالعتباربعينأخذهاكيفيةعنالبلدانبينالرأيفياختلقفات
´هربنسوننحرفيباإلشارةحتىتحذلمأنهخضةبالعثيروالب؟أهميةآالءها

فلتجارةالعالميةالمنغمةفياألعضاءالدولبعضتعتبر.الجغرافيةالحشمات• ~
المفاوضاتإمثارفيالمسألةهذه.بحثيتقينأنهاألوروبياالتحادومنها
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مجلس.ناالمريكيةالمتحدةلموالياتومنهاأفرىدولترعنسنفيازراعية

هذهبحثالمطئماإلطارهو)TRIPS(باتجارةالعطتةذاتالفكريةالملكيةحتي_
ألة.الصد

باعتبارهاللصادراتالممنوحةرالقروناتثمةنألبا~ةاياتالوتبو~.ا

المقدمةالمقترحاتأنإ_~اإلثمارةمعءللصا.راتعماكضروب«نضربا

؟كانيةغيراباكهذازر

؟ائتعريفيةالحصصإدارةتحسينضرو~ةJحو:نقتوJحصو.2

االلتزام.أقمننموااأل~ا~اناءإعف.3



الخدماتتجارةخونالمفاوضاتلمج

المحد.األجلوهو2002يونيو30~بهبامرالتقدمقتحقيهتملد•

طرفمنالثناميةاألوليةالمئلباتلتقديموحةلكزارقالودالبيانفي

الىالدخوللتحسينبطلباتابك30اليحوتقامتحيثدن.البلدا

ثر«يةوالسألثنا~الصبغةمنوبالرغما~اءات.كرفبىاراالسر
عناساساصادرةالمئلباتهذهانا_عنيغيبالفانهءا~لة

الفترةفينقالةبصفةالناميةانالبكماهمتو_المتقدمة.ادنالبك

مةالمتالمئلباتثلثحواليانالمك~ومنا~مات.لتقديمالحالية

~حو~االغلبرفيتتمحوروهي0الناميةانالبكعن~ر0

تنافية.بميزةفيياتتمتعالتيا~ماتمجاالتفياالمتيازات

ا~ء:ترهواسعامجاالالمقدمة~ء6اوراكمئباتتغمني•

ماتوفالعينيةبا~ماتومرورابالسياحةوانتوءالمشاقةمناءابت

البدا~نمئلباتوتتعئووالبيية.وا~ماتميةاامحكوا~ماتآامتياز
ماتوفوالبناءالمهنيةالخدماتالحدود،عبرالحرفيينتبتنقكالنامية

الناميةانالبكرغبةتقلقتماواذاالبحرية.والندماتالتوزيع

تبداانفعليهاالفعليةبالمشاركةللتجارةلحيةالهالمنضةفيا_عصاء

~تقومانكذلكبيارويبالطلباتهذهتحليىفياآلنمنذ

الخاصة.مئلباتهاشانهافيتقدمانصالحهامزترىالتيالقطاعات
زرالدعمووسامرالعموميةالصفقاتحولالمفاوضاتدارتكما•

الفقرةانمنوبالرغماالورهالجانبخصو-رفيالخدمات.قطاع

ءمئرافاالمتعددةوضاتمفاقامةمى~ر13الفصلمنالثانية

ا~ماتقطاعفيالعموميةالصفقاتانعلىتوالالناميةالبلدانفان
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إلىوالدخولالوهنيةالمعاملةمجاالتفياهتراماتمزمعفي

مناألولىللفقرةطبقاوذلكرعاية،األكثرالدولةومبدأاألسواق
المسألةهذهيوليالذياألوروبياالتحادفإن0ذلكومع.ا3الفعل

ومبدأا.سواقإلىوالدخولالوهنيةالمعاملةأنيعتبرخامةأهمية

المفاوضات.تفويضمشموالتمنهي~رعايةاألكثرالدولة

إلىاآلنلحدتخضعالالتيالمسائلمنوهي0الدعموسا~عنأما•

ثيلي،0(األرجنتيناألعضا.ولاكمنالعديداقترحتفقدرخاهتقنين

برامبصاحولماتالمعلىتقديمبنفسرميتتو_رأدنكونغاهونغ
ا~ما_.ءعمالخاصة

ا~مات.بتجارةالخاصةالوقائيةالمقتضيات•

والتيالناميةللبلدانبالنسبةاألساسيةالمسألةحولراتفعلىالحصو~تعذر

الخاصةالوقائيةالمقتضياتمسألةوهيأالونقاشجد~~مضىمافيكانت

ا~مات.لتجارةبالنسبة

قطاعحمايةضرورةإلىالناميةاألعضاءالبلدانمنالعد_رتأشو_

الوالياتومنهامةالمتلزالدوباعتراضلقيالزراألمررق»الصرانهالخدمات

التطبيق.مشآككعلىاهتماماتهاتصبائتياألوروبيواالتحاداألمريكيةالمتحدة.

المناقشات،منسنتينمنأكثربعد.وا_جانبراك~ومنالتحريره
2003مارس6يوموالخدماتالتجارةلمجلمرالخاصةورةالةأخيراصادقت

جانبمنالذاتيالتحريراحتسابأيالذ´اتي.التحريرمعالتعاملآلياتعلى
5 واحد

قمئاءلتحريرلئتجارةالعالميةالمنظمةفراال~ءلنورطرفمزواحذجانبمنفخذهاتمللتربيراتذا~طىلكالتحريرلبيربت)»نعنى
1995منةمنذائولوالنقذلصنرقأولملوئرلئبنكانهيكئىانتتو_برا».إهثارفىأوبذنمملوننرالمسنألخنارفىالحلمات
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الثنائية.المفاوضاتطريقعنالذاتيالتحريرابيربتالخاصةالقروضمنحيق

تنجمال11الشيليمن´جارا´السفيرا~ماتمجلىرئيىتصريحإلىمبالرجوع

أورالقررهاستحقاقإلىبالضرورةتؤديوالقانونيةالتزاماتاآللياتءز
اا.باالعترافاالمتفا.ة

ليايمكنالذاتيالتحريرتجربةرفي_خرالتياألعضاءالدولمندوئةفكل
الجارية.المفاوضاتيا_راكالتحريراحتعابعلىللحصولبملبتتدمأدن

التحريرباحتساباالعترافأواآللياتتمئبيقعنداألعضاءالدولعلىو~ر

وتعتدتنميتها.ومستوىالناميةانالبكلفا_ةالمرونةاالعتباربعينتأ_أنالذاتي

GATSبأ_افاالعترافتحقيرتىنحوإنجازااامرهذاأنالناميةانالبكمنا~_

ا~مات.تجارةفرالناميةالبلدانمساهمةأهميةتزايدشيوالمتمثئة

.نموااألتلانبالبكالخاصةالمعاملةآليات•

Jيونيويالمناقشاتتوكزتفقدأهميته.لهآخرجانبااآلليةهذهتعتبر

ىدفيمتميزةبالتزاماتنموااأل~انالبك~.التاليةالنقاطعلى2002يوليو
المقدمةوكاكقبلمنمساعداتعلىالحصوليمكنياكماالقمئاعات،مز~ود

~كمافيها.تجاريةملحةلهاأنتعتالتيالميادين~منتتمكنحتى

ضونومنمتميزة.بالتزاماتفيياتعيدةأنسبقالتيالمجاالتفيباالستثمار

انالبكمسا~ةعلىاألجانبوالمزودينالمتثمرينحثنذكرأيضاالنقاطهذه

التيا~ماتقمئاعاتكفيريبوالتالتكنولوجيانقكمجاالتفينموااألقل
غيراجتماعوخكالصادرات.حيثمننموااألقلللبلدانحيويةمصلحةتمل

تديمتعتزمأنيانموااألقلانالبكأعلنت»2002أكتوبرشهرأوائلفيأقيمرسمي

رسمية>مقترحات
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بالتجارةالعلقةداتالفكريهالملكيةبحقوقالمتعلقةا~مفاقيةد/

فيالعاديةغيرالثانيةدورتهالفكريةالملكيةحقوقحولاالتفاقيةمجلىعقد
إنشاءحولالمفاوضاتالتالية:النقاطا~عمالز_ولتضمنو~2002يونيو28

للخموربالنسبةااالبفرافيةاثماراتاااو~لتبليغمئرافاكدمتنظام
أخرق.مسائلءالحكوميةغيرالمنضاتقكحزكهصفةءالكحوليةوالمشروبات

.التوالي~ربالبحثالدورةهذدلتتنا._•

يحتملالتيالجغرافيةءتااالعكوااالجغرافيةماتالعثااالعبارةمفهوم~~{-
النضامضونإ:خالها

Î-والتجيرالتبليغنضام_ف

والتسجيرالتبليهاانضاممفيوم3-
ائمثما~كة.4-

تمئابقإثرهاعثىحصلءاضيهالموهذهحيالالنضروجياتتباءلوقعلك
ءنأمااألخرى.الممما~~رحولفياختث•وجومعالمسا~بعمذنحو~اآلراء

فياالتفاقتمنقدمئراف)األا~دوالتسجيكالتبليغ(نضامائمصائر«نلثةالثالفئة
للتجارةالعالميةللمننئمةالعامةاألمانةإلىمئلبتديمعلىالداديةغيررةالد.إطار

بفضلوذلكوا~ئلتبليغالقائمةالعالميةاألنضةحوئرميةإعكوثيقةلوضع

).WIPO(الفكريةللملكيةالعالميةللمنغئمةولياكالمكتبمساىة

جدول_مطروحةالجغرافيةاإلشاراتتكونأنيهيابمنكانوإذا

فإدنللتجارةالعالميةالمنضةإمثارفيالدائرةللمفاوضاتالجد~ةالجولةأعمال

تو_كمابيا.القياميجبالتيالمناقشاتعمقحولثائمةمازالتعميقةفاتاختك

مسترقمنأخرقمنتجاتلتشمكالمسألةهذهتوسيعقضيةحولعميقةفاتاختك
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من23البندعليهاينصالتيالكحوليةوالمشروباتالخمورغيرالحمايةمنأعلى

الناميةالبلدانبعضوتؤكدبالتجارة.قةالعكذاتالفكريةالملكيةحولاالماتية

توسيعحولللتفاوضووامحصريحتفويضوجودعلىالمتقدمةانوالبك

هذاملوجودعدمعلىاألرحنتينملأخرىبلدانتؤكدكماالجغرافيةاإلشارات

المناسبةباألعماليتعلقمافيوإماالمفاوضاتميرخصومزفيإماالتفو_

بيا.القيامتبريريمكرالتي

المسدودلئطريقومعقدةتمييزيةصبغةبوجودايةابمنذاإلقرارويجب

لحمايةمزدوجنظاموجودويعتبرالجغرافية.ماتالعكخصوصفبيالحاني

والمشروباتبالخموريتعلقمرتفعةحمايةيؤمنأ_هما-الجغرافيةماتالعه

منبالرغمالتيالبك!نمنا~_إلىنشيركماية~تعيينصبغةلهأمراالكحولية~

حمايةتأمينعلىالقدرةتمثكالفهيمعروفةجغرانيةماتعكعلىتوفرها

الفكرية.الملكيةحقوقحولاالتفاتيةإهثارفيلهاإضافية

:متباينةمواقفذانتمجموعتانالنقاشأثناءبرزتو~

وبعضوالمغربوكينيااألوروبيواالتحادوسريسراوالتايثنأوباكستاناليند

لتنميةوسيلةألنهاالجغرافيةماثالعكتعميمفكرةعنافعتالتياألخرىالبلدان

األرزدارجيلنغ،(شاينسبيةتنافسيةقدرةعنفيهاتتوفرالتيالموادتجارة

أومرتفعةأسعارعلىحكهامنالحصولتستطيعأو)J\:i.J\وجهعلىالباسماتى
الجغرافيةآلعثماتأنالبلدانهذهتعتبركماوالتعسف.الحيفمنمصانحهاحماية

التقليدية.والخبراتالمعارفلحمايةوهيلة

والبعضاألمريكيةالمتحدةوالوالياتيدةالبوزيلثندةأسترائيامنكلوتخشى
العلثماتهذهتستعملأنمنانزراعيةللمنتجاتائمصدرةالبلدانمناآلخر
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تتحملهاأنيجبالتياإلداريةالكلفةعلىأيضاتؤكدكماحمائية.لغاياتالبغرانية

النامية.انفي

كاناإنماحولالفكريةالملكيةحقوقمجلسرفيحالياائراكالنقاشويتعئق

ال؟أمالجغرافيةماتالعكحولوضاتمففيللشروحالتفو~ريعضيوحةاك_ان

التأني.الفريقمنرومعارنادوئيالفريقنه~~:را´دراءتتعار-روهنا

العموميةوالمحةالفكريةالملكيةحقوقحورتفاتية7ا~•

5~المنعقداالجتماعاختام~الفكريةالمئكيةحقورمجثرر~~أشأر
سنةالدوحةمؤتمرتبكأتاتحيثمنعا.تاتا~اتثأنإلىì003'فبراير

Î001إفريقيااعتقادروفاالتفاتية.عثيها~رراك_األمرا-رريتعثه~_ر

والينالبرازيئرأمالرتت.مضيعة~النقا.راصلةموأرالنرو~-ومعزبيةالبس

أماالصمألة.هذهحوئروحةاك~>رمننتقا-ر6ائفكرةماترالرفءرأعثنافي

الوهنياإلنتاج_رات_محيمعلىالجيودكرتركيز~رأنهترقفإنا~ا

األمريكيةالمتحدةالوالياتوتحر-رالمعنية.اامراضمنا~علىالعمررعوف

غيرفيوحةاكبيانتأويكإعا.ةألنثقتها»ا~النيةالصناعات~أدنىر

يا~ةالوالياتمئروثمأمن.غيرفي<الفكريةالملكيةحقوقيضعصالحيا

وبغاريا.~روبيةالجنرإفريقيامنكرالرأيهذا

ا~ر~رتحويراتإ.خا~فكرةوسويسراو~اا~ةالياتا(وتعار-ر

استيرادعنالناجعةالنزاعات~رسما-فترةرفرفإءا~ةالوالياتوتقترح

رتطبيهلمبدأاستثناءوضعإماوصحيةأزمةفيياتعمالتيالبلدانفيالعامةاألدوية

األدويةتصديرإ_رتسعىالتيانللبكبالنسبةالفكريةالمئكيةحقوقحولاالتفاقية

المضعية.األزماتمنالنوعهذامنتعانيالتيالبلداننحوالعامة



عرضةتجعلهالنصتحريرفيالمرونةأناألمريكيةا~ةالوالياتوتعتبر

والربوالسكريمرضرهتلرالمعديةغيراألمراضلتشمرمقتضياتهتعميمإلى

ءاألمريكيةاألدويةمصانعأصحابعلىهائلةأرباحا_رالتيالشرايينو~

منالكبيرة>إلنتاجيةالقدراتذاتالزاميةانالبتتغل0الأنعلىكذلكوحرما

فيالمتشرالحليقتصرأدن~رءا~ة!لوا_اتنضروياالتفاقية.هذهواءاك

الناميةانالبكاستثناءمعفحسبالفقيرةادرالبكعلىوقالشكاعلىسما-فرةرفرن

المرتفع.الدفنذات

ريل،البراكنه،هونغالصيئآ(الين،منياخاصةالمعنيةا~رةولاكأعربت
رالمجكأماموضوحبككأخرق)ودولزبنغث،ردن،باكستاإ~ونيمياء0ندتايك

رأيهاوفيالمتندمة.البلدانااليونةااعدميسمونهماتجاهارتياحهاىمعنالعمومي

السياسةفيوتؤثرالتطاحهذاعلىكبيرةتبةمراتمارسالضغطجماعاتأن

.فيهالمطبقةالتجارية

ا~نو~لماألمريكيةا~ةالياتا(واألوروبياالتحا.دحضوقد

حراناالتفاقيةتىتصيهعدمأنبحجةالمأخذهذهلمالناميةالبلدانبانتقاداتمباشرة

جهةومنبسيولة.اركهاتيمكنعارضةمسألةسوىهيمابسوالمكالنسيج

التياالمتيازاتأنعلىا~ةوالوال_تاألوروبياالتحادمنكليؤكدأخرى،



والتنميةالتجارةلجنة~-

والتنميةالتجارةلجنةتقدملكيأجلآخروهو2002يوليوز31تاريزبحلول
البلدانلفائدةوإلمختلفةالمتميزةالمعاملةأبتمئبيق_النضرإعادةحولتقريرها

المرجعيالتاريختمديدفلتجارةالعانميةالمنضةفراألعضاءوئراكتروتالنامية،

.2002ديسمبر31غايةإلىالشأن_:هذاقرار:اتخاذواضحةتوصياتلعرض

و3أيامثميناير29و24و(7أياموالتنميةالتجارةللجنةا~صةورةاكانهترت

سميثونسفوردللرئيس_يدقرارمشروعمناقشةتمتو~.2003فبراير7

لتقديمالمشروعهذااعتمادفيرغبةاألعضاءوا~اكوأ_تفبزاير،7يوم(جميكا)

العام.المجلىإلىفيائيتقرير

حولتتمحورالتيالمقترحاتوهي:0رالنقاشموضعاألماميةالمسائلبقيتلت

بحثللرقابة<آلياتوضع0األخررالمسائلمختلفوبحثتحليىالخاصة<االتفاتات

وصيغةوانتكوينوالماليةالفنيةوالمماىةالتأمييةابيربالتالخاصةالمقترحات

للتجارة.العالميةالمننئمةقواعدضمنوالمتميزةالخاصةالمعاملةإدراج

معالجةبكيفيةتتعلقوهيفيواالختكلالبتثيرأخرىنقطةوهناك

بالنسبةالشأنوكذلكاألولياتمراعاةكيفيةوعنتغاتاتلكالمتميزةالمقترحات

متكللتجارةالمعالميةالمنظمةفيا~عضاءالدولبعضتريداألفقية.للمقترحات

علىالتأكيدشيآكلقبلا_مريكيةالمتحدةوالوالياتوالنرويجواليابانسويسرا
العالميةالمنضةفياألعضاءالدولمنأخرىدوالأنكماواألهداف.المبادئ

يجبالدوحةتفويضحسباألولويةأنترىالناميةا~انمنأساساوهيلئتجارة

ا~ة.للمقترحاتتعطىأن



جوانببعمزربتأويلوتتعلقفياختكمثاركانتهامةأخرىنقطةهناك

األهميةحولاألعضاءالدولممثلي:نالحاصلاإلجماعبالرفوحة.اكيمذرتفو

وضرورةوانمتميزةالخاصةبالمعاملةالمتعلقالعملبرنامجإلىزراهاايوليياالت
وجعليا_مميمهاقصد11وائمتميزةالخاصةبالمعاملةالخاصةالمقتضياتكرمراجعة

ا~ق.كيفيةحولتائمةال~ائتاالختك_اتفإناا»وعمليةليةفي•دتةأكثر

والمتميزةألخاصةا~ملةلجعرالو~ةالطريقةأناألعضاءولاكبعمزرتعتد

المايةالعناو«نبتغييرو.ثءآمرةجعليةفيتتعتلوعمليةوفعاليةدتتأكثر

وار.هوماحسبى´قصو´بجودمالتعلى~ر(لتيالمقتضيات~ر

-رىرتغييراتإدخائراألخرقولاك~رتريدوال~ر.التففي

القائمة.وااللتزاماترالحشونبالتوازنخرمخانةحةاك.

المقترحاتهذدإحائة~تتشرصريقةأنضئرأناألعضاءالدول~روتعتد

يتذا_رجراءااههذاأناآلخرا~ريرىحدررفيوضاتالمماأجنهزةعلى

منمباثزةالمقترحات0هذمعالجةيمكنأنهاعتقادهاوفي0وحةاكوتفو~ر

األجهزة.نهوغيرهاالمفاوضاتمجموعاتطرف

_ءاللمضيمستعدةاألعضاءالدولممثئيأنيبدوءفاتاالختكهذهمنوبالرغم

العامالمجلى»نيمئلبيواكالزاميةانالبكطرفمنالمقدمالمقترحبحثفي
منالمدموالمتميزةصةافبالمعاملةالمتعلقالتفو-رحول11توضيحات"تقديم

ممثئيصا.رالياتنفس.فيللدوحة.زارقائوائمؤتمرخا~الوزراءطرف
علىالعمومي،المجلمرانعقا.بعدمباشرةأيفبراير»10فياألعضاءالولى

المجلىإلىموجهاطلبايتضحنقاك)7TN/CTDIرمزتحت(المدرجالتقرير

المسألة.بيذهالمتعلقرالتفوهينحولاامناسبةيرأهاالتي~التوضيحاتبتقديم

التوضيحاتحتىيقدمولمالمذكور:(.Ui::Jlعلىالعموميالمجلمريصادقثم

الدور.~رأبدتهاالتيللمعارضةنظراالمطلوبة
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وأمتراليااألمريكيةالمتحدةوالوالياتوروياألاالتحادومنهاالدولهذهأد_

لبنةهرفمنالمقدمالمسألةهذهتوضيرهلبملىالمصا.تةملرحتراما8~

الدولبعضتؤكدكماخطيرة.سابقةشكدنطرهافيألنهوالتنميةالتبارة

التوضييهذاتقديمضرورةعلرموا،األ~انالبكمنهاخاصةاألخرى،األمما،

عدممن«اتجةهرإنمااألوىآلجة~__التيناتاالختك_>أنربامت

وحة.اكلتفو_البعاميةائعينةادراك

سنغافورةمسانلولم

وهوءوحةاكبيانعنالصادرالتفو~رتأويل~.ءوحةاكموتمرخلقى

والمنافسةوالتجارةواالستثمارالتجارةحولاتمفاوفهفت~~رالذقالبيان

تمر~مسةالخاالدورةخكالمبادالتوتييلىالعموميةالصفقاتوشفانية

ا~_منوبطلبالموتمير~صرفمنب.رةالىا.مرهذاادقلترالووارق.

داعتةروفاعتما.ه.تقاكا~رمه._رحولتوضيحاتهتتالىا~وئرمز

ونضراات.المخاوفميالشروحتبرالوا~انقبالتوقراراتخا.يتقينانهالرميى

النقاشيجللوا~»~رتفوغيابويالمسائةهذهحولالمثماركيزلتحف

تقدمسوىتعرفلمنفسهااالساسيةالمصائروحتى_كرتترواياآلياتحولن

هزيك.

زمنمنذتفرقالتيناتاالختكتشرلم:واالستمارالتجارةحولالعمرقفريهه

األوروبي،(االتحا.االستثماراتحوكاألطرافالمتعددةاالتفاتيةمؤيديبين

غيروالمننئماتالنامية(البلذاانإالتفاقيةومناهضيدن)الياكوريا»كندا»

حوئرالمفاوضاتتعليقتا<~يخ,1998سنةمنذالنذكرتستحقتطوراتالحكومية)

منظمةإثرافتحتأقيمتالتياالستثمارحولاألطرافا~دةاالتفاقية

العالميةباالتفاقيةالمتعلقالنقاشتركزو_).OEeD(االقتصاديةللتنميةالتعاون
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مختلفتعر~ومنماالمسائلبعضحولللتجارةالعالميةللمنظمةاالستثمارحول

سينحصرفملتطبيقهامجالأمااالعتبار.بعينأخذها~نالتياالستثمارأشكال

البعيداألمدعلىالفوائدلتحصيلوسيلةيعدالذيالمباشراألجنبياالستثمارفي

الناميةالبلدانموقفعنتعبرنظروجهةأنرى.وهيبلدانياإلنجازاتمن

البلدانو~وكوريااليابانوكذلكللتجارة~.أ~لميةالمنضةفياألعضاء

علىيعتمد11متثمارلكتعريفاأيضاتتضمنأنتفاقيةلكيمكنكمااألخرى.

اتيالمالياالستثمارآلياتمنوغيرهاا~أ~التشرقدالتيااالموجودات

ائتعرفهذايلقىالمضاربة؟هومنهاروالغرفالتصيراألمدعلىتكونماءا،ة
االتحاديخضلحينفي~وكندااألمريكيةا~ةالوالياتقبلمنتأييداالثامل

~فضكالذيالمباشرالخارجياالستثمارعلىيستذالذقالتعر~األوروبي
الفائدةوأماللمعايير.تتجيبكانتكلماالحقيبةأموا~فيمتثمارااليثملمبق

~واالرتبا~فلمستفيداإلداريةالشؤونعلىالتأثيرفيفشمتلذلكورا>من

البعيد.األمدعلىتةبعك

الوطنيةالمعاملةوخاصةالتمييزوعدمالشفافيةمجالفيالمواصفاتعنأما

فإناآلليات»عنوأمانقاش.محلاألخرىهيكانتفقدرعايةاألكثرالدولةومبدأ

تتشابهالتياإليجابيةشحةالكمنيجيةعن~ثتقريباكلهاكانتالمقدمةالمقترحات
~»تحد»حيثءالخدماتلتجارةالعامةاالتفاقيةفيالواردةالطريقةمعماحدإلى

العامةاالتفاقيةغراروعلىبالتزامات.القيامإطارهافيتمالتيالقطاعاتاألخيرة

~لأساسيةالتزاماتبفرضالتقيينعدمالطريقةهذهتؤمنالخدمات،لتجارة
شيااألخرىالمسائلبعضوتستحقمئنية.الووا~ملةوعايةاألكثرالدولةمعاملة

المتعلقةالوقائيةابيروالتباالستثناءاتالمتعلقةا~~منياخاصةالتوضيحمن

عنالناشئةالنزاعاتأنهلمعرفة~يتسنىحتىواالستشاراتالمدفوعاتبميزان

النزا~~فضآلياتشأنهفيتطبقللثستثمارالعالميةتفاقيةلكوفقاالقاشراالستثمار

)الأمللتجارةالعالميةللمنظمة
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:>منافسة.ميامةتجا،ة0بيتتفاعثت0حددمد0ذيو>

شأنهافيصدرالتياألساسيةالمسائلأغلبالعمكمجموعةعالجنت0ن9ا~

واالتفاقاتاإلجراءاتفيواإلنصافائشفافيةمتاالماميةالمبادقأقمة،هاك~~ر

فيبالمنافسةامكلفةالمؤسساتءعيموكذلكالتطوعيالتعاونوآلياتالمبررةغير

الد~!ت.عيمترهنريهىراميةائذدا<~البك

فيالموجودلنتعريفالمشابها~ودائتعريفاألورو_راالتحأ.يخضر

فيالمنافسةعلىوالمصقةآاقتصاديةوالتنميةالتعاورمننئمةعنانصا:رةائتومية

التيالصادراتميدا~_العاملةريةاالحتالاااتحاءاتامتثناهمعءاك!خليةا~األسر

هناكفلتجارة.العالميةائمنظمةفيا.~ءالناميةا~ا<رعلى.مبأثرأثرئزا

اإلجرائيةالناحيةمنوا´ءنصأف:لنتمييزوئمالنثمفأثنيةبالمتعقةالمندانئراثثمةمذدتمنت

المذلةمناقشةتقعلم؟.07؟~(:•؟6يو_رالمنعاةا:ورةلثفي

ات.المفأ«فاتبآكالمتعنتةاا~«امية

المنظمة_انعضوالو~البلدأستراليأتعتبر.ا~~األسواق~~-
العمومية،اصفقأتإبرامآلياتحولرسمية~وثيقةيدمياكلئتجارةانعالمية.

لتقديماإللزاميةالمقتضياتمنإطاروضعضرورةإلىتر_رحاتاتتراوهي

والريقةالصفقاتإبرامايياتحولوثيقةبتديمو.لكنزاهةبكلوالعملالتقارير

التعامليوالنزاهةضوعيةوائموالتمييزعدميو»نقاكااامرذ~.فيالمتبعة
الصفقات.ميمتإزاء

إجراءاتتبسيطحورالسلعتجارةمجلمىإمثارفينقاتزجد.المبادالتتسيل

مميزةصبغةإضفاءتصدمتترحات_ةالمتقدمةالبلدانطهفيمتمتاالستيراد

اتجنيهقدالتيالفائدةمنوبالرغماالستيراد.إجراءاتتبسيطحولالقائمةنلثتفاقات
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العملأداءفعاليةرفعمنستتمكنحيثاإلجراءهذامناألعضاءانناميةالبلدان

قدائتيائمصاعبمنخشيتهاعنوأعربتمتر،،ةزئكمع~تفقد0لملجمركي~

ألنظمتهاالبدائيةالحالةباعتبارالمسألةهذهحولالتزاماتاتخذتهيإنتواهميا

حيثءالشأنهذافيشموليةاألكثرا~األوروبياالتحادقدموقدالجمركية.

5البندأيءالمبادالتبتسهيلالمتعلقة´الكات´بنودعن.منعزلةاتغاتاتاتتر-

باالستيرادتةالعكذاتواإجراءاتدالرسوJ_8وا~العبوربحريةالمتعلق

بالتجارة.المتعنتةاىالقرو~رالنشخون10وا~وا~ير،

والماليةوالمديونيةالتجارةحولالعملقفريه-و

ائمنضةفيوالمايةوا~يونيةالتجارةحولالعمكعةلمجمرالثانياال~:حانعقد

ا_راالمتقاعفيالوقتاغلبومر"'.002يوليو~12واايو_ررةللتبالعالمية
بيزاالرتبامئاتحوكوالعالميةاالقليميةالمننئمات~رقبنمنمةالمتالتقارير

•00؟لسنةعملهبرنا~جعلىاالخيرفيالجيارهذاصا:قو_والمائية.التجارة

ا~اقرفيفاتاالختكاثرابر~شهرفيعدهتمقاكاالجتماعخلكر~هتمالذي
البرنا~-.هذا~المديونيةلعمالةآالءنايتقينرالتاالهميةحولمهرتالتي



~-IV-العالميةوالمنظمةاإلسلعميتمرالمنمنغمةفياألعضاءالدول

غايةإلىللتجارةالعائميةالمنضةفياألعضاءللدولاإلجماليا~دبلغ

فبراير5يوم(أصبحتأرمينيامنكلانضمامبدوذلكدولةا200346أبريل
السادس(العضومقدونياثمالمائة)بعدواألربعونالخامسالعضو2003

مندولة38الدولهذهضمنيوجد).2003أبوير4فيالمائة~.وااربهودن

مياإلسكالمؤتمرمننئمةفياألعضاءوناك

ااالنضمابصدد,اااإلسكالمؤتمرمنضة.ااعضاىولاك --'-
.للتجارةالعالميةالمننئمة

إلىللثنضمامالمرشحةمياإلسكالمؤتمرمنظمة_األعضاءلزالدوىدبلغ

السعودية،العربية0الجزائروهي:.ولةةعشإ_قللتجارةالعالميةالمنضة

موريا،السودان،بخستان،أوزليبيا،ءلبنانختان،كزتادجكستان،0أزر_جان

للبلدانبالنسبةصعبةأصيحتفضماماكشروطأنحظنكأن

البلديتقياالمرشح.للبكالتنمويالمستورعنالنظربغضيدةابالمرشحة

فياألعضاءالدولتلزمالتيتلكمنإجحافاأكثربالتزاماتفعكيدابالمرشح
العالميةللمنننمةاإلضافيةااللتزاماتعليهيطلقما(وهيللتجارةالعالميةالمننئمة

انضمامهاعندالناميهللبلدانتمنحالوالمتميزةالخاصةالمعاملةأنكمالم.للتجارة

للتجارة.العالميةللمنظمة
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للتجارةالعالميةللمنظمةتنضمالتيانالبكءآليةبصفةأيضاتتفوال

،XIIالفصلبمقتضىأصكا.عضاءالبلدانعادةبهاتتمتعالتياالنتقاليةبالفترات

بعمزر~تملدالبلدان.لهذها~متصاديةالتنميةمستوقعنالنضربقشعوذلك
زمني_ولتقديم~وذلكتميرةولمدةمعينةقطاعاتضمناالنتقاليةلفترات0

للتجارةالعالميةالمنظمةبقوا_ا(طتزامحولوضمانات~لتنفيذيتعئقتفصيلي

يا_-..)التنقين<عملية~ررالقاسالمونئدن_ريبالمناسبة،القوانين(إ~ار
ا~اعات.قت

عز.افعتأنمياإلسكائمؤتمرمنضةفياألعضاءالدولعلىسررولوا،

ارق.للتبالعالميةللمننئمةفضماملثالمرشحةللبلدانمنامةانتقاليةفتراتمنحفكرة

لئبلداال~ا،يةالتنميةمستوىمعاألسواقإلىا~خولشرر-ءمتتكأزيجبكما

تف~ت9_اتقبىأنفضماملكالمرثمحةانالبكءنيشتر-الأنيجبكماالمر_-.

درالضراحوزواالتفاقيةالعموميةالصفتأتحولنتفاتيةالثمثىافاالصرالمتعد:ة

وااسراهنموااالتلا~انال~:مالمتبعةاإلجراءات~يجبكماا~ني.

بتصيقها.

الجزائر.1
1996منةرسمياالجزائر~متd987سنةمثحزمكبصفةحضورهابعد

ةالخطريتكلماوهوالخارجية.تجارتهانضامحولللتجارةالعالميةللمنظمةمذكرة
للمنظمة.االنضمامإجراءاتفياألونى

األعضاءوناك~رقبرمناألسرامنمللةالتار~-هذامنذالجزائرتلقت

)األوروبيواالتحاداألمريكيةا~ةالوالياتومنهاللتجارة»العالميةالمنظمةفي

عتاألولى.األجوبةللتجارةالعالميةالمنظمةتلقيبعدوأمتراليا.واليابانوسويسرا

بجنيف.1998أبريلشهرفيالجزائرانضمامحولاألولاجتماعهالعملفريق
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(أبريلاألطرافالمتمددةالمفاوفماتمنجوالتبأربعةالجزائرمرت

المفاوضاتمنوسستين)2002نوفمبر،2002ماين،2200نلبراير»8199

).2002نوفمبرو2002(أبريلماتوالذوالمناعةالزراعةقطاعاتيالثنائية

الواليإتوهي:انبك10حواليمعثنائيةلقاءاتبإجر.إءالجزائرقامت

كوبا«األوروبي»االتحاد~اء0أسترالياسويسرا،ءبادنالياءاألمريكيةا~ة

بية.البسوكو~ياتركيااق،األو~اف

ا~اغواياألورسفيرسايترأرالتالجزائرانضمامJ_العمررفريهنضم

بك.43ديلكاممتييوبريز

السعوديةالعريية2-

المعو.يةالعربيةانضمامإلىالراميةصرافاادا~.ةالمفاوضاتأتابت

الثنائيةالمفاوضاتتليلة_ة~تلتها•1996~اقفيللتجارةالعالميةللمنظمة
مواق.األإلىاءخوارحولز

تحتللتجارةالعالميةللمنظمةالسعودية~العربيةانضمامحو~العملق0فرحقق

البلد.وتدورلهذاالخارجيةالتجارةنغشامراسة0_كبيرامات~ارئاسة

المواصفات0اإلرسالقبلالتفقدءالزراعةاآلتية:المواضيعحورحالياالمفاوضات

تحريرعلىالعمرفريقركزو_والخدمات»TR1P'Sءالنباتيةوائصحةالصحية

االنضمام.بروتوكول

مناقشةللتجا~ةالعالميةالمننئمةفيعضا،اكالدولمنلةد.30حواليطلبت

13السعوديةأبرمتوتدثنائية.أمسعلىالمنظمةإلىالسعوديةانضمامشروط

اغوار،أور0باكتان0:أسترالياضمنهاومنالبلدانهز»منالعديدمعثنائيةاتفاقية
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2003فبرايرومنذ0األرجنتينفنيزويك،ازيل،البىالمكيك،الجنوبية،ىريا
معبة.األوروبيواالتحادةالمتالوالياتمعالمفاوضاتوالزالتكيا.ق

ثضالبالء51المنظمأإلىمأالسعودالعربأانضامهدك´~ثفي~
ااوروبى.االثحادعن

بيجانأذر.4

قد1997Jيوليوز16فيبيدجانأذرانضمامحولا~يقفى~_زة

قامتكما1999أبريكفيالخارجيةتجارتيانغشامحولتتريراأذر~~نقامت

أبوبةتنتها،200~يوليوزفيالتقريرهذاحولاألسئلةهنمجموعةعلىا~جوبة

.2002يونيو7فيالعمللفريقاألولاالجتماعانت.2001أينبر~أخرق

كرفستان.5

ابتدأتو~.1996فبراير6فيخستانكزانضمامحولالعمكقفريهتكوينتم

أكتوبرفيوالخدماتالسلعمجاليفياألسواقإلىخوللكالثنائيةالمفاوضات

وثتعلقالقائمة.والخدماتالسلعحولجديدعرضيإطارفيوتواصلت1997

(وكذلكالجمركيالنظام0الزراعة:التاليةبالميادينبحثهاتمالتيالمواضيع
ا~عة،دعموسا~0االستيرادرخصاألسعار،علىالرقابةالجمركية)،االتفاقات

حاإلصك0للتجارةالفنيةالحواجز0النباتيةوالصحةالصحيةوالمواصفاتالمعايير

احكريةالملكيةوحقوقالخدمات0والتشريعيالقضائيالنضامبشفافيةالمتعلق
ديسسرشهرفياألخيراجتماعهالعملفريقعقد.TRJPSبالتجارةالمتعلقة

.2003~األولىالستةاألشهرخلرالثانياالجتماعينعقدوقد.2002



نشرتموقد.1999أبريل(4فيلبنانانضمامحوكالقمنرنريهتكو~رتم

المتعلقةاألجوبةتوزيعوتم.2001يونيوفيائخارجيةتجارته~اهل_تقرير

أنالمحتملومن،2_07يونيوفيالبنانيةالمذكرةشأن~المصروحةبااأسئلة

/.003لنةنيةاثالسنتةاألميرلثرفيائمقبنراد~حينعا

ااثالسه.8

ثمكما1994أكثوبر•5موو.ادرانسرانضمادحرثنالعشر

_متكما.1999ينايرفيانيةالمودانخارجيةائتبد:رةننزاهحو~قريييمتت

المنتنئرمن_ء000نوفمبرشهررفيا~<نهذارفيمئرحتالتياأل~~رأجوبة

لهذااجتماعأقيسجكلمءاآلنو~األمثلة.من~نيةمجموعةمئرهيتمأدن

.~الفرصة<.

ثادحكسثار.8

ائما~يرإلى2001مار29يومرسميامئلباتا.جكتانحكومةءمت

ا8~العملقفريهتكوينو_XIIللفصلونقافضمادلكلئتجارةالعائميةللمنضة
نضامحولمذكرةتادجكستانقامتالعمومي.المجلىاجتماعحكر2001يوليوز

العمل.فريقاآلن~يجتمعولم.2003فبرايرفيالخارجيةتجارتها



بخستانأوز.9

للتجارةالعالميةالمنظمةإلىبخستانأوزانضمامحولالعملفريقتكوينتم

تجارتهانظامحولتقريرابخستانأوزحكومةو_مت(.994دوجمبر21يوم

أكتوبرفيا.سئلةبعمزرشأنفيأجوبةقامتكما19.98شتمبر_الخارجية

فريقاجتمعا.سواق.إلىالدخولحورثنائيةمفاو~اتفيوعالشوتم.1999
(.00(يوليوز17فيمرةألولالعمل

~دال.10

يومللتجارةالعالميةللمنظمةالعاما~يرإلىمورياانضمامملبغإبكتم

.200أأكتربو30

اليمناا.

أبريل14_للتجارةالعالميةللمنظمةفضماملكملبااليمنيةالحكومة~مت

يوليوزاiيومالثانهذافيالعملفريقبتكوينالعموميالمجلنوبا.ر2000
ولماحاوجية.لئتجارةاليمنيالنغشامحوارالمذكرةاليمنيةالحكومةوزعت2000

العمل.لفريقاجتماعأييسجل



العملفريقإنشاءتارينالبلدانا
~ 17I1987يونيو

1997يوليوز16
1998فبراير6
1999أرريا14
200أ.يسبرا(
1993يوليو:2(
25I1994أكتوبر
18i:2001يوليو
I1994.يسبر2ا

30I2001أكتوبز
17I:2000يوليو

هعلفهلىدنبسر
اغوايالبور
نباألما

Iائسعو.يةالعرينية

Iادنزالسرد
--:_ا»_حكنعتاأ

Iمكستاآودا J I
•سودرية

Iالتمد

كندا

المغرب

للتجأزةائعائميةائمننئمة.ا~.

بتتأميممهيتدلبرالعملفريق.*

الدوحةتمرمنبعدالتجارةتنميةاإلميطميالمركزبهاسيترماقىاأل~ل-:

إ~رفياالائرةاأل~ا~المتعددةالتجاريةالمفاوضاتخصو-رفي

مجهوداتهبذلفيالتجارةلتنميةاإلملثميالمركزسيستمرللتجارةالعالميةالمننئمة

بجنيف.المقبلةالمفاوضاتحكرمياإلسكالمؤتمرمننئمةادنبكربللتنسيق

الدولمنهاخاصةاألعضاءللدولالضروريةالفنيةالمساعدةالمركزوسيؤمن

المفاوضات.فياللثزمتينوالخبرةعمباكبمدهاوذلكنموااألقل

ندواتعدةتنظيمالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزيعتزمأخرى»جيةومن
ومعرفةالمفاوضاترهاناتلتقييماإلسلثميالمؤتمرمنظمةبلدانبينولقاءات

المركزسيقومكماا_عضاءولانواقتصادياتالتجاريةالسياساتعلىتأثيراتها

وتسهيكالمنافسة~المفاوضاتحولهاتدورجديدةبمواضيعللتعريفبنشاطات

الخ..اإللكترونيةوالتجارةالمبادالت



القطاعوكذلكالمعنيةالحكوميةنرالدواممثالالمفاوضاتهذهفيسيشارك
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الخنلمبألالطمه

تكةاحمداللكتوراالستألمعالة

~~لطجتماحطختيةلحجلسةونيمر

الكوسيكمحزالمنبثقةالمتبعةللجنة

)2003آيلوملولم14ء(لحطنبعل

0مموقرونالمنلوسز
08همممافعلماألمنةمعه

اكرام،كضوف

عنالمنبثالمتابعةللبنةاالجتماعاهحتتهلمذيبالنجاحاختاطىعن.عربأنلىيطيب
الكوممميك.

بنفيماوالتجاريا~قصاديبالتعاونتتصلمهمةتناياحولاالجتماع-المشاءتداولنالقد
تسدىأنهذاءاجتماعها)مشاءءلحمتطاعتةلهمتابعةلجنةأناعتقاديوفىاإلسطمية.البلدان
لحكوممميك.أ~لنجاحفىجوهريأاسهامأ

عملخطةتنفيذالمتابعةلجنةاجتصاحلحمتعرضهالمتىاألساسيةلحموضوعاتمبنمنكانوة
مكتبمنالمهمةوامراساتوالتجارى،االقتصاديلهتعاونلتزئاإلمطمىالمؤتمرمنظمة
بآرائهاموافاتنامناأل~ءاهولىتتمكنأنوآملالتكميلية.اآلليةحولالكوسيكتتسق
واللتنالتكميليةباتميةالمتعلقتنالمشروع~عورةو~إدارة(اخلى~الحظاموثيقتىحول
بحيث،200,..تموزلميوليو1cيتجاوزالمو-فىونلكءلحكوممميكتتسقمكتبأهدهما
عشرةالتاسعةالورقطىستناهرامامتنعرضمنلمكوسيكتتسقمكتبيتمكن

المقبل.األولشرمنأكتوبر/فىاسطنبولفىمحدهاالمقررللكوسيك



الموقرونالمندوبون
الكرامالضيوف

اإلفادةفحققأناأل~ءءللولىالبيئيةالتجارةلتوسيعجهودمنفبنلهعمافضألعلينا،ان
والاإلسمى.المؤتمرمنظمةمؤمساتجميعتتيحهاالتىوالخماتالفرصمنالقصرى
االسطميوللمركزللتقيةاإلسطميللبنكالخاصشكريعرأعربأنائمقاممذافييفوتني
االسمية.للبلدانالبيئيةالتجارةتوسيعأجلمنثمينةجهودمنيبذالنهلماالتجارةلتنمية

منظمةلبلدانالبيئيةألتجارةلتوسيعبنلتلمتيالجهودأنفطحظأنالصعريكجلمماوإنه
التجارةجملةمن9اه~0منالتجارةهذهنصيبارتفاععنأسفرتةاإلسطمىالمؤتمر
حجمأصبححينعلى»200اعامفى9اه~2إلىا997عامفىمنماءاألللبلدانالخارجية

أنجميعأ،هيكميخفىالكماوكلينا»أمريكى.موالومليار56اآلنيناهزالتجارةهذه
المجال.هذافيالوضعتحسنفىمتمراراالبغيةالعملنواصل

المعتمدةاألساسيةوالنظماالتفاتياتوشتىلمنعملخطةتنفيذأهميةاالجتماعهذافىأكناوقد
األفضلياتلنظاماإلطاريةاالتفاتيةخاصةبصفةومنهااإلسص،المؤتمرمنظمةإطارفى

هذهعلىبعدتصتأوتوقعلمالتىاأل~ءالولىالمتابعةلجنةفاشتوقدالتجارية.
ممكن.وتتأسرعفىنلكإلىتباهرأناالتفاتية

الكوسيكومكتبالتجارةلتنميةاإلسطمىالمركزأجراماالتىامراماتأنفىأشكولست
سوفلمتجارية،األننلياتاتفاتيةإطارفىالتجاريةللمفاوضاتاألولىالجولةلبدءتواطئة
ءلمقبللمشهرفىلمبيضاءالدارفيهاتالمقررامرأسيةالحلقةفياستعراضموضعتكون
العتمادها.للكوسيكهثرةالتاسعةامورةطىالنتائجعرضيتسنىبحيث

الموقرونالمنوبون
الكرامالضيوف

اهورقأثناءالنظروجهاتلتباهلالتحضيريةاألعمالاالجتماعهذاأشاهأيضأاستعرضنالقد
علىالمعلوماتتكنولوجياولمستخداما~ونيةلتجارة~أثرحولللكوسيكعشرةالتاسعة
جميعمشاركأناألملويحونىاإلسطى~.المؤتمرمنظمةانلبالالبيئيةالتجارةتعزيز
انعقادقبلتونسفيالموضوعهذابشأنمحدهاالمقررالرأسيةالحلقةفىاأل~ءالبلدان



الضروريالدعمكلتقمسوفاأل~ءالبلدانأنفيشكيخالجنيالكماءالكوسيكعورة
اآلراء.تباهلجلسةالنجاح

تيسيرموضوعبجعلاتتراحالمتابعةللجنةعشرالتاسعاالجتماعلمشاءاستعرضناكنلك
التيالموضوعاتأحداإلسطمى~المؤتمربمنظمةاأل~ءاهولىبنهيماوالنقلالتجارة
النكلتيسيرأناعتقاديوفيللكوسيك.العشريكورةلمثأهالرأيتباهلحولهايجري
اإلسطمية.للبلدانالبيئيةالتجارةتتقيةفىامجابيأإسهامأيسهمسوف

االسمىالمؤتمربمنظمةاأل~ءالبلدانفىالخاصةالقاعاتبنلمتعاونينهضكنلك
لكثرمورأالخاصللقطاعنسندأنالصدهذافىوطيناالبيئية.التجارةتوسيعفيحافزسرر
للتجارةاإلسطيةالغرفةأشكرأنالمقام»هذافىيفرمنى»واللمكوسيك.أنشعلةفىبروزأ

بلداننا.فىالخاصةالقطاعاتبننيماالتعاونلتعزيزجهودمنتبنلهلماوالصناعة

الموفرونالمنوبون
الكراملمضيوف

ضحايافيالسعوميةالعربيةللمملكةالتعازيخالصعنأ~بأنأودكلمتى»اختتمأنقل
الرياض.بصينةمزخرأوقعالذيا~الحامث

لمنظمةالعامةوطمانةالونرد،لجميعوتتمريشكريصادؤعنأعربأنأودكنلك
إسهاماتمنجمعأأسوهلماعنها»والمثبشعةلهاالتابعةوللمؤمساتاإلسطمىفمؤتمر
والمترجمنوننالمعاالموطثنلجميعلميضأشكرىأزحىكمااالجتماع.نجاحطىسامحت
متفانية.جهودمنبنلوهwالفورسذ

أكتوبرفىللكوسيكعشرةالتامةالورقفىأخرىمرةبكماحتقاهلمىاتطلعإذولننى
بلدانكم.إلىسالمةمردةجميعألكمأتمنىالقامم،

الكو~.عنالمنبتقةالمتابعةللجنةعشرالتاسعاالجتماعاختتاماآلنوأطن




