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والتجاريا~متصاديللتعاونالدائمةاللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالعشروناالجتماعانعقدا-

أيارمايولما3-اامنةالتفياسطنبول،بمدينة(الكومسيك)اإلسلثميالمؤتمرلمنظمة

المتابعة:لجنةأعضاءالتاليةالدولعنممثلوناالجتماعحضره2

(ذانم)ونيمرالتركيةالجمهورية.1

(ذانم)ونيسرفانب

انم)0(ونيسرفانب

السعوديةالعربيةالمملكة.2

اإلسلثمية)للقمةالحالى(الرنيمرونيرنبظمالبزبادوأل.4

العربية)للمنطقة(ممتكونيسفانبالكويت«ولة.5

i.اإلفريقية)للمنطقة(ممتكونيسفانبتماديةاالنيجيرياجمهورية

السابقبالمكتبعضوالسوريةالعربيةالجمهورية.8

وبوركينااآلسيوية)ءلئمجموعةممشكءرئيس(نائباإلسلثميةامرانجمهوريةمنككتتمكنولمه3
االجتماع.حضورمنالسابق)بالمكتب(عضوفاسو

المتخصصةالهيئاتومصلوأسلثمياالا~هرلمنظمةالعامةاألمانةمشلواللورةحضركما~4

ممنيما:والمنبثحةللمنظمةالتابعةالتالية



اإلسصةللدولوالتدريبواالجتماعيةوا~متصاديةاإلحصائيةالبحوثمركز-

التجارةلشيةاإلسطميالمركز-
للتنميةاإلسطميالبنك»
والصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفة

البواخرلمالكياإلسصراالتحاد»

التالية:الوليةالمنظماتممكراالجتماعحضركما0-
العالميةالتجارةمنظمة-
ا~متصاديالتعاونمنظمة-

أنقرةا~هليمىللتعاوناليونيومركز-
اإلسطميةالدولمستشارياتحاد-

ا)رفمالعرفنفىالمئماركبنفانمأمننسخأ(نرد

ا~حبألالجلسأل

الدولةووزيرالوزراءرئيسنائبشنع،اللطيفعبدالكتوراألستاذمعالىاالجتماعافتتح~6

التركية.بالجمهورية

v-إلىرسالةءالكوسيكورئيسرالتركيةالجمهوريةرئيسسيزر»نجتأحمدالرئيمرفخامةوجه

فيهاأبرزالخارجية،للشؤونالرشيمىمستشارءامتنسيلاسكالفيهبىالسيدقرأهااالجتماع
المؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبينللتعاونمنبرأبصفتهاالكوسيكأهميةسيزرالرشيمىفخامة

دعمطريقعنالقانعةالتعاونآلياتتطويرأهميةفخامةأكدءالسياقهذاوفىاإلمطمى.

الجديدة.العالميةالتغيراتمعتتواكبللكوسيكجيدةرؤىوترميخالمؤسسيةقدراتهاوتقوية

A-الدولبينا~هليميةالتجاريةالترتيباتتحكرأنضرورةإلىميزرالرئيمرفخامةوأشار
بدءنجاحإلىأشاركماالعالمية.التجاريةالترتيباتشأننلكفىشأنهااألولوية»موقعاألعضاء

بمنظمةاألعضاءالولىبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالمعنيةالتجاريةالمفاوضات
وقعتقدتكنلمالتىاألعضاءىبالولىسيزرالرنيمرفخامةأهابءثمومناالسطى.المؤتمر

ممكن.وقتأقربفىنلكإلىتباهرأنالعام،اإلطاراتفاقيةعلىبعدصقتأو



'I-يساعدأنفيأملهعنسيزرالرئيسفخامةعبرقبرص»فىاألخيرةالتطوراتإلىإشارةوفي
بإزالةءالعالمبقيةمعللثندماجمساعيهافيالتركيةالشماليةقرصجمهوريةاإلسلثميالعالم

التركية.الشماليةقبرصجمهوريةعلىالمفروضةالحظرأشكالكلورفعالعوائقكافة

إلىتنطلعأنناميزرالرئيسفخامةذكراألوسط»الشرقمنطقةفىالمستجداتإلىإشارةوفيا-»
السياسية.مؤمساتهاأعائموإرساءإعمارهاإعادةفيالشعبأبناءكليشاركعراقيةدولةإقامة

عادلسلثمإقامةأنسيزرالرئيسفخامةذكراإلسرائيلى»الفلسطينيبالصراعيتعلقوفيماا-1
المنطقة.فيوالتعاوناالستقرارتعزيزفيسيسهموشاملودائم

فىالطيبةثمارهااللجنةأعمالتؤتيأنفىأملهعنأعرببأنكلمتهالرئيسفخامةاختتمثم2-1

والرفاهية.مالسكتحقيقنحوسعيها

~)رةالمرفقفىميزرفجدتأحمدالرئييرسالةنصمنفسنة(ترد

األستاذمعاليجتماعلكالكلمةوجهسيزرهفجدتأحمدالرئيسفخامةألقاهاالتيالكلمةبعدا~3

التركية.بالجمهوريةالدولةيروونالوزراءرئيسنائبشنع»اللطيفعبدكتوراال

منبرأباعتبارهاللكوسيكتقديرهعنوأعرببالوفودشنرالدكتوراألستاذمعاليرحبولقد-1أ
وبعداإلسلثمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبينوالتجارياالقتصاديللتعاونالمقامرفيع
الدولتحققأنضرورةعلىأكدءاألخيرةالعالميةاالقتصاديةتجاهاتلكموجزأعرضأقدمأن

الكلي؟االقتصادواستقرارالماهرةوالعمالةاألساسية،بالبنيةيتعلقفيمامناسبأمستوىالنامية
لتحقيقكبرىأهميةيشكلماوهوالمباشرة،األجنبيةاالستثماراتمنالكافيالقدرجذببهدف
بمنظمةاألعضاءالناميةاللولتطبقأنبضرورةرأيهعنأعربكمااالقتصادية.التنمية
المالرأسمتنتأثعنتنجمقدعكسيةآثارأيةمنتحميهاالتيالسياساتمياإلسكالمؤتمر
ازالةإلىالراميةبمساعيهاللتعجيلالكوسيكمعاليهدعاءالخصوصهذاوفيجك.األقصيرة
أهميةخاصةبصفةوأبرزأعضائها.بينالمباشراألجنبيواالستثمارالتجارةأمامالحواجز
الخاص.القطاعاستثمارات

1o~التجاريةالمفاوضاتإلىالوزراء،رئيسنائبشنرءالدكتورمعالىأشارالسياق،هذاوفي
بينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةالعاماإلطاراتفاقيةنطاقفيعقدتالتي

ثمالغاية.هذهإلدراكتاريخيةفرصةأنهاعلىاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدول
أماموأكدالتجارية،المفاوضاتتحرزهالذيبالنجاحسعامتهعنشنرالدكتورمعاليأعرب



المفاوضاتجولةفىالمتبقيةالثقةجتماعاتلكالفعالدمهاستواصلتركياأناالجتماع
األعضاءالولىشنرالدكتورمعاليحثكماالتركية.الجمهوريةفيمحدماالمزمعاألولى

بإنشاءالخاصةالعاماإلطاراتفاقيةعلىسدتصدقأوتوقعلمالتىاالسطمى»المؤتمربمنظمة
إلىتباهرأنعلىاإلسطمى،المؤتمربمننةاألعضاءاللولبنفيماالتجاريةاألفضلياتنظام

الميبلهيالكلىللثمتصادامةالممتدالتنميةأنكلمتهختامفىثنرالدكتورمعاليوأوضحا-6
ا~هنيميين.ارواالمتقرالسطلتحقيق

ووزيرالوزراءرئيسنائبشنرءاللطيفعبدامكتوراألستاذمعالىكلمةنص(يرد

)3المرفقفيالتركيةبالجمهوريةالولة

إلىكلمةاالسطميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينبلقزيز،الواحدعبدالكتورمعالىوجه17-
المؤتمرلمنظمةالمساعدالعاماألمينلياللو»فابيكاثييرنوالسفيرسعادةقرأهااالجتماع

فخامةإلىوالتقديرالشكربلقزيزآهكتورمعاليفيهاأزجىحيثارمتصامية»للشئوناإلسطمى
حنكةمنأبداهwءلمكوسيكورئيسالتركيةلجمهوريةرئيسسيزر،نجتأحمدالرئيس

الملتقى،هذاتنظيمعلىالتركيةللحكومةالشكروجهكماءالكوسيكأعمالإدارةفىرتيادة
االجتماع.فيكمنللمشارلكلالتهنئةووجه

العاماإلطاراتفاتيةبمقتضىالتجاريةالمفاوضاتمناألولىالجولةبدءإلىمعاليهتطرقثما-8
اإلسالميالمؤتمربمنظمةمنماءاألالولىبينفيماريةلملتجااألفضلياتنظامبإنشاءلمخاصة

اإليجابيةآثارهاعثىوركز»2004إبر~/نيسان9-6منائفترةفىأنعانيافىهتتوكتى
عناإلسلثمىالمؤتمربمنظمةمنماءاألالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتنميةعلى

التىالعيدةالنداءاتبلقزيزالكتورمعالىنكرءالسياق15وفىلمبيئية.لملتجارةتشجيعطرمق
لوزراءسطيةااللتوالمؤتمراإلمطمىالمؤتمرمنظمةمحتهاالتىللقمةمؤتمراتوجهتها
أنالعام»اإلطاراتفعليةعلىبعدفمقت(وقعتقدتكنلمالتىاأل~ءءهولللىالخارجية

نلك.إلىتباهر

واالتفاقياتاألساسيةبالنظمالمتعلقةالخطواتنغمرتنتهجJاأل~ءبالمولأهابكماا~9
بينها.فيماوالتجاريا~هتصاديبألتعاونالصلةذاتاألخرى



الدولتواجههالذيالدائموالتهعيثىالمتزايدةالمنافسةأنإلىبلقزيزالدكتورمعاليأشاركما~2>

فياألعضاءالمولمواقفتنسيقتستوجبكبيرةانتكاسةيمثطنالوليةالتجارةفيالنامية
العالمية.التجارةبمنظمةالصلةذاتبالمسلئليتعلقفيمااإلسلثمىالمؤتمرمنظمة

عنبلقزيزالدكتورمعالى.سربالعمل،خطةتنفيذحولالجديدةالتكميليةلقيةإشادةوفى21-
العمل.خطةتنفيذمنالتكميليةاعليةككتعجلبأنأمله

ءبلمنظمةاألعضاءالدولالقتصاداتوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتأهميةإلىوتنويهأ22-

والمتوسطةالصغيرةالمشروعاتعملفريقيقدمأنفىأملهعنبلقزيزالدكتورمعاليأعرب

األعضاء.الدولفيهلتنظروالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتعننهائيأتقريرأ

).4رقمالمرفقفيبلقزيزالواحدعبدالفكتورمعاليألقاهاالتيالرسالةنص(يرد

H-عننيابةاإلسصةباكستانوجمهوريةالكويتدولةمنكلوفودرؤساءذلكبعدتحدث
وحكومةرئيسأ<التركيةللجمهوريةوالتقديرالشكرالمتحدثانوأزجىاالقليمية.المجموعات

الولىبنفيماوالتجاريا~هتصاديالتعاونلتحقيقمتواصلدعممنتقدمهماعلىوشعبأ
علىأكداكمااالجتماع.لهذاأعدتالتيالممتازةوالترتيباتالحارالترحيبوعلىاألعضاء،
المنظمة.فياألعضاءالدولبينفيمااالقتصاديالتعاونتعزيزفيقسأالمضيضرورة

فياإلسطميةباكستانودولةالكويتدولةوفديرئيساألقاهمااللتينالكلمتيننصىمننسخة(ترد
)2و5المرفقين

العملجلسان

الحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيكتكتك»أحمدالدكتورسعادةالعملجلساتترأس2-_
التركية.بالجمهورية

-2 oسعادةالمقرربرئاسةالعضويةمفتوحةصياغةلجنةاالجتماعشكلءاألعمالجدولإقراروبعد

االسلثمية.باكستانجمهوريةوفدرئيسءخانأففانشيرالسفير

).1المرفقفىاللجةأقرتهكااألعمالجلولمنسخة(ترد



اإلسطيتمرالمنلمنظمةالعلمةاألمانةمنحربحيتترير

العاماألمينمياللو»فابيكاثييرنوالسفيرسعادةقاماألعمال،جولمنالثالثالبندبموجب26-

العامة،لحعانةالمرجعيالتقريربتقيماإلسلثمي،لملمؤتمربمنظمةا~هتصليةللشؤونالمساعد
العامةباألمانةا~متصاديةالشؤونمديرالزمان،هنيىالسفيرسعادةنلكبعدتلخيصهتولىثم

منماءاألاللولبهاتقومالتينشطةاألمختلفعلىالضوءألقىللتقرير،عرضهوفيبالمنظمة.

الكوسيك.لقراراتتنفيذأوذلكاإلسطمىءالمؤتمرمنظمةومؤسسات

تزاولهاالتينشطةاألعنأوراقأاإلسلثميالمؤتمرمنظمةمؤسساتممكرقدمكنلك27-
السنوي.عملهابرنامجعنموجزةبياناتوقدمواءمؤسساتهم

التابعةمؤسساتقدمتهاالتيوبالعروضالعامة~نةالمرجعيبالتقريرعلمأاللجنةلحيطت~28
لهم.تقليرهاعنوأعربتلنمنننمة،

االقتصاديالتعاونمجالىفيالمعتمدةاألماميةوالنظماالتفاقياتأهميةاللجنةأطت29-

بعدتصدقأوتوقعلمالتىاألعضاءللولىمناشتهااللجنةجددتالصددىهذاوفىوالتجاري.
اإلطارباتفاقيةيتعنقفيماوبخاصةممكن»وقتأسرعفيذلكإلىتباهرأنءاالتفاتياتهذهعلى
المؤتمربمنظمةاألعضاءلمدولبننيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةلمعام

التجارية.المفاوضاتجوالتأولىفياألعضاءالدولمشاركةتيسيرإلىسعيأاإلسطيآ

بتشكيلاإلسراعءالمشاريعحولباقتراحاتتقمتالتىاأل~ءالدولمجدأاللبنة~ه30
أثناءطرحتالتىالمشاريعككتنفيذبغيةالعمل؟خطةفيالمبينالنحوعلىلبحثهالجان

الخبراء.لفرقالقطاعيةاالجتماعات

أنالخبراءلفرقالقطاعيةاالجتماعاتاستضافةىضتالتىاألعضاءالولىمناللجنة~ه3ا
استضافةمحرضتالتىاألعضاءاهولىتتكرمأنارتأتكمااالجتماعات»هذهبعقدتعجل

هوليتاحبحيثعامين»تتجاوزالمخدةزمنيةفترة~بعقدماالخبراءفرقاجتماعات

الكوسيك.تقررهالذيالنحوعلىاستضافتهاتعرضأنالفترةهذهانقضاءبعدأفرىأ~ء
فىالخبراءفرقاجتماعاتالستضافةباقتراحاتتتمتمأناألعضاءالولىكنلكاللجنةونلشدت
اآلن.حتىخبراءفرقاجتماعاتبشأنهاتعقدلموالتىالعملخطةفياألولويةذاتالمجاالت

متىءالطزمةالتوصياتالطحقةالمرجعيةتقاريرهاتضقنأنالعامةاألمانةمناللجنةطلية3-)
مناسبأ.ذلككان



).8المرفقفىالعامةاألمانةمنالمقدمالمرجعىالتقريرنص(يرد

فىاألمناءالدملبينفيماوالتجارىاحتصاديالتعاونيزلتفالصرخطةتنفيذاستراض

اإلسطىالمؤتمرمنظمة

العاماألمينهياللوءفابيكاثييرنوالسفيرسعادةقدمءاألعمالجدولمن4البندمناقشةلدى33-

خطةتنفيذباستعراضالمتعلقالتقريرءاالقتصاديةللشؤوناإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالمساعد
المؤتمرلمنظمةالعامةباألمانةاالئتصاديةالشئونمديرءالزمانمنيرالسفيرقامثمالعمك.

والتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذ´´استعراضحولتقريربعرفنميآاإلسك
هذاالتقدير»معءاللجنةالحظتولقداالسلثميا´.المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينفيما

التقرير.

وأخنت.2004أيارمايولم10فيالمنعقدةالدورةلجنةتقريرالكوسيكتنسيقمكتبقدمكما~34
المقدم.بالتقريرالتقدير،مععلماءاللجنة

ro-كافةإلىإشعاربإرسالاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةبقيام~اللجنةأ~كما

علىبالرداالسراععلى~»2004الثانيكانونلميناير20فيوذلكاألعضاءىالدول
تلكلبحثلجانتشكيليتسنىحتىالخبراء؟فرقاجتماعاتعلىالمطروحةالمشاريعاقتراحات
الدولموافاةالعامةاألمانةمنالمتابعةلجنة~الدورة<لجنةأوصتوحسبماالمشاريع.

أيلولمنبتمبرلم3>أقصاهموعدفيردهابإرسالتبادربأناماهامطالبةآخربإشعاراألعضاء

للكوسيك.العشرينالورقإلىالخصوصهذافيمرحليتقريررفعيمكنكي؟)0>أ

لجنةوتقريرالعمل»خطةتنفيذعناإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقرير(يرد
)10و9المرفقينفيالكوسيكتنسيقمكتبقمهالذيالورق

فيالبيئيةالتجارةتوسيعبئمأنالتجارةلتنميةاالسطمىوالمركزللتنميةاالسطميالبنكتقرير

االسطميالمؤتمرمنظمة

االسطميوالمركزللتنميةسلثمياالالبنكممشكقدماألعمال،جدركمنoالبندمناقشةلدى36-

االسطمى.المؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةتوسيعبشأناللجنةإلىتقريريهاالتجارةلتنمية

rv-خططهخلكرمنللتنميةاإلسلثميالبنكاتخذهاالتيللخطواتتقديرهاعناللجنةأ~بت
وبرنامجءالوارداتتجارةتمويلهي:برامجأربعةبموجبالمطلوبةالمواردلتعبئةالتنفيذية
وآليتياالسثمارءحصصوصنلوقللثستثمارءاالسلثميةالبنوكومحفظةالصادرات،تمويل



للجهودأيضأالتتديرعناللجنةوأهربتالجماعي.والتمويلخطوتينمنبحةبالمراالتمويل
قيمتهماتمويلمنمكنهالذياألمرالصدد،هذافيللتنميةاالسطميالبنكبينلهاالتيالمتواصلة

اماألعو~اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةلصكحأمريكيفوالرمليار5».3
التجارةتمويلعملياتمن%Viيمكربمامr.20-1999الموافق~142-1424.

يبذلهلماتتديرهاعناللجنةوأ~بتأمريكي.«والرمليارI,oV"جملتهابلفتوالتيالمعتمدة

اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةزيادةأجلمنجهودمنللتنميةاإلسلثميالبنك
اننجفةو~فنية.مساعداتمنيقدمهومابالتجارة»متصلةلمشروعاتتمويلهخلكمنوذلك
برامجإلىواالنضمامالصادرات،تمويلمشروعفيالمساهمةعلىمجددأاألعضاءالدول

إلىالراميةالبرامجمنذلكوغيرالصادرات»وائتماناالستثمارلتأميناالسلثميةالمؤسسة

تقديمإلىاألعضاءالدولاللجنةود~اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةتشجيع
انعقادأثناءاإلنسلثميالمؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةزيادةإلىتهفملموسةاقتراحات
.2004الثانىنوفمبر/تشرينفىللكوسيكالقادمةالدورة

هذاتقديمإمكانيةوعرضتالصددىبهذااقتراحبرفعتركياوفدقيامأيضأاللجنةالحنتوقد~38

للكوسيك.العشرينالورقأماواالقتراح

قيمتهمالتخصيصجهودمنللتنميةاإلسلثميالبنكبينلهلماكاتتديرمحزاللجنةأعربتكما39-
الجماعيوالتمويلخطوتينمنبحةبالمراالتمويلآليتىخلكرمنأمريكىدوالرمليار58.1
ا~،424عامفيأمريكيدوالرمليون4)7مبلغمنهم»1999الموافق~ء1420عاممنذ

البنوكمنأمريكيدوالرمليون200قرهابمشاركةاآلليتين»ككلتمويلم2•03الموافق
منظمةمنبكلاألعضاءالولىفيالبيئيةالتجارةلتمويلاألخرىالماليةوالمؤسساتاإلسطمية

اإلسلثميللبنكأيضأيركاتتهناللجنةأهربتكماللتنمية.اإلسلثميوالبنكاالسطيالمؤتمر
عامفيأمريكيالرهمليار03,2إلىجملتهافيوصلتماليةمواردالعتمادهللتنمية
مبلغإلىباإلضافةءاألربعةالتجارةتمويلبرامجبموجبم)2003-200()ا~424

اعتمدهاالتيالتجارةتمويلعملياتإجماليمن^%Vيعادلماأوأمريكيموالومليارا,^04

نظاميلتمويلخصصتأمريكىالرهمليار74.30جملتهابنغتوالتىلنشميةاإلممصرالبنك
فيهما.العملبدءمنذالصادراتوتمويلالوارداتتجارة

عاميعنالتجارةلشيةاإلسصرللمركزالسنويبالتقريرالتقيي،مع~،اللجنةوأخلنت-tه
كمااإلسلثمي´´»المؤتمربمنظمةاأل~ءالولىبين´´التجارةموضوعحول)م0>2-3.•2

للعامامجابيةنتائجسجلتقداإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةأنبارتياحالحظت



9اه´2مناألعضاءالدولتجارةإجمالىمنالتجارةحصةارتفعتحيثالتوالي؟علىالثالث
أمريكي.دوالرمليار59منيتربماحجمهاوبلغم20»2عام9اه`2«7إلىم0.2اعام

التجارةولوائحإحصائياتعنحديثةبياناتتقديماألعضاءالدولمناللجنةطلبتوقدهذا-4ا

دورية.بصفةوذلكءالتجارةلتنميةملثمياالالمركزإلىواالسثمار

االمبتمرارمهمةالتجارةلتنميةاالسطميوالمركزللتنمية»سلثمياالالبنكمناللجنة~كماه42
إلىبشأنهاالتقاريرورفعسلثمي،االالمؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةتوسيععمليةمتابعةفي

الكوسيك.

ليبنيةالتجارةتوسيعحولالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنمية،ملثمياالالبنكتقريرا(يرد
).ا3و،1)و،11السرقاتفيالتركيةالجمهوريةاقتراحوكذااإلسلثمي،المؤتمرمنظمةفي

منظمةفيالبيئيةالتجارةلتشجيعالذهبقاعدةأسامرعلىلمتجاريالدفعترتيباتحولاقتراح

اإلسطمي.تمرالمن

الكوسيكإلىاألعمالجدولبندفيالمطروحالموضوعبإحالة~المتابعةلجنةوأخذت_~3

جتماعلكوالماليةواإلدارية،ءواالجتماعيةاالقتصادية»الشئونلجنةتقريرمنiللفقرةوفقأ
علىالتجاريالدفعبترتيباتيتعلقفيماالعاشرهاالسلثميةالقمةلمؤتمرالتحضيريانوزاري
7واألعضاء،الدولمنالفنيينالخبراءقيامضرورةعلىينصوالذيءالذهبقاعدةأساس

الكوسيكتقومالتيالترتيباتلتلكالدراسةمنالمزيدبإجراءالمركزية،البنوكمنسيما
لمنظمةالتابعةالصلةذاتواألجهزةللتنميةمياإلسكالبنكمعالوثيقوبالتعاونبتنسيقها،
هذهومزاياالفنيةالمسائلحولودراسيةفقاشيةحلقاتعقدإلىدعتكمامي.اإلسكالمؤتمر

التجارية.الترتيبات

4f-منخبراءمنيتألفخبراءفريقاجتماعتنظيمللتنميةمياإلسكالبنكمنالمتابعةلجنةطلبت
األعضاءىاللولفيأخرىوطنيةمؤسساتإلىباالضافةالماليةووزاراتالمركزية»البنوك

تنسيقمكتبمعبالتنسيقاإلسلثمي»المؤتمرلمنظمةالتابعةالصلةذاتاألخرىوالمؤسسات
تقدمأنعلىءالذهبقاعدةأساسعلىالتجاريالدفعترتيباتودراسةلبحثوذلكالكوسيك،
ا~متراح.هذاجدوىحولقراراتخاذلهايتسنىحتىحقةالكالكوسيكلورقاستشاريأتقريرأ



فياأل~ءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةالتجاريةالمفاوضاتلجنةتقرير

اإلسطمي.تمرالمنمنظمة

to-~~الخاصةالعاماالطاراتفاقيةبموجبالتجاريةللمفاوضاتاألولىالجولةبعقداللجنة

طريقعنسلثمي،أالالمؤتمربمنظمةاألعضاءاعولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاء

نيسانلمابريل9-6منالفترةفيلياأنطافيالتجاريةالمفاوضاتللجنةاألولاالجتماععقد

والمركزالكوسيكتنسيقمكتبمنتتألفالتيءالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةهمت46-

فيهدالذيالتجاريةالمفاوضاتللجنةاألولاالجتماعحولتتريرأءالتجارةلتنميةاإلسطمي
.2004إبريل/نيسان9ه6منلياأنطا

fY-األولللثجتماعوإدارتهاالستضافتهاالتركيةللحكومةوتقيرهاشكرهاعناللجنةأهرمتكما
التجارية.المفاوضاتللجنة

التجارةلتنميةاإلملثميوالمركزالكوسيك،تنسيقلمكتبتقديرهاعنانلجنةوأكربته48
التجارية.المفاوضلتللجنةكأمانةممتازنحوعلىبورهماممهماالضطك

للجنةاألولاالجتماعإليهاخلصالتيالمثمرةبالنتائجالتقديرهمع~»اللجنةأحنتوقد~49

بشأنأرائهابإبالغتقومأنعلىاالجتماعهذافىالمشاركةالولىو~ءالتجاريةالمفاوضات
ونلكاالجتماع،خلكرأقرتكمابالمنظمةالتجاريةاألفضلياتنظامإلنشاءالمفاوضاتاستراتيجية

م.2004سبتمبر/أيلولحلولقبلممكن»وقتأقربفى

العاماإلطاراتفاقيةعلىبعدتصقولمتوقعلمالتىاألعضاء،الولىالمتابعةلبنةونلثدت0->

منثمكنحتىءنلكإلىتبادرأناإلسلثمي،المؤتمربمنظمةالتجاريةاألفضلياتنظامإلنشاء
التجارية.المفاوضاتفىالمشاركة

العالمية.التجارةبمنظمةالمتعلقةالمسرل

والمركزللتنميةاإلسلثمىالبنكممثالقمهمااللنينبلتتريرينالتقديرهمع~ءاللجنةأفز-1-0
علمأأيضأاللبنةأحنتكمااألعمال.جولعلىالمدرجالبندهذابشأنالتجارةلتنميةاالسطمي

العالمية.التجارةمنظمةممةأبداهاالتيبالمطحظات



ريةالشاواالجتماعاتتنظيمفىللتنميةاإلمطىالبنكبينلهاالتىبالجهودأللجنة~وقده51
سياقفىالرئيسيةالقضاياحولمواتنهابينوالتنسيقأرائهالتباهلمنماءاألالدوللتهيئة

فيالصعيد~اعلىمفاوضاتمنسيجرىوهاالعالمية»التجارةلمنظمةالوزاريةالمؤتمرات
بناءبغيةأخرىفنيةمساعداتمنللتنميةاإلسلثميالبنكيقمهبماأيضأأشادتكمالممستقبل.
المنظمة.فىاألمناءالدولقدرات

بشأنالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزقمهالذيالتقريرالتقديرهمعاللجنة»الحننتكما«53

منالفترةفيكانكرنمدينةفىهتدوالمذيءالعالميةالتجارةلمنظمةالخامسالوزاريالمؤتمر

للثخفاققلقهاعنوأهربت-اءعلىاللثحقةوالتطوراتم2003أيلولسبتمبر/اأ-ا0
الولىمنهاتعانيالتيلهمومباالمتقمةالولىاكتراثعممبسببكانكرنمؤتمرإليهانتهىالذي
للقطن.المنتجةاألفريقيةالدولخاصةءالنامية

المعنيةوالمزسمعاتالتجارةلتنميةاالسميوالمركزللتنميةسلثمياالالبنكاللجنةو~4-0
المتعلدةالتجاريةالمفاوضاتسياقفيأألعضاء،للولىمساعدتهمتقديمبمواصلةاألخرى

المستقبل.فيستبريالتياألطراف

حشدالتجارةلثنعيةاإلسلثمىوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكمنكلمناللجنة~وقدمذا00-
األعضاءللولىوالمؤسسيهالبشريةالقدراتتعزيزعلىالعملأجكمنوتنسيقهاجهودهما
المتعدالتجاريالنظامداخككلىبثكلاالندماجلهايتسنىحتىاإلسلثمى؟لمؤتمربمنظمة
ولممساواة.العدلمنأساسعلىاألطراف

األ~ء،للولىالدائمةلمبعثةاجتماعاتلتنظيمهللتنميةسلثمياالالبنكطىاللجنةأثنث«5)
لتجارةلمنظمةالغاصىالوزارياالجتماعنتائجأثرمناقشةاستهنتكتىجينيفومقرها
العالمية.التجارةبمنظمةالعلثلةذاتالمسائلمنالعيدبشأنالتشاوروكذاومحصلته»العا~

oV-~هبةمراامواصلةالتجارةلتنميةاإلسلثمىوالمركزللتنميةاإلسلثميلمبنكمناللجنةو

السنويةلمللوراتإلىبشأنهاتقريرأورفعءالعالميةالتجارةمنظمةءنشمنةالعا~هةذاتالسئل

للكوسيك.

ةالتجللتنميةاالسطمىوالمركزللتنميةاالسطميالبنكمنكلقمهاالتيورلقاألنسخ(ترد
).1oو14كمرئتنفى



طقطاعلممكىمصريلهحطللملتقىاإلهدالحولوالصناعآلةللتجلاإلمطميةالنوفةتقرير

اإلمطمي.تمرهمنبمنكمةاأل~ملحلولداخلالخلص

بتقيمءاألعمالجولمنالبندبهذاوردكماوالصناعة»للتجارةاالسطميةلمغرفةممكرقام~58
الخاص.~علممكيفثمرالحاديللثجتماعالتحضيريةاألسالفيهتناولاللجنةأماوتقرير

اإلسلثميةللغرفةالكوسيكلجنةقبلمنالمخولالتفويضمعتماشيأأنهاللجنةالحظتوقد1'0-
الحادياالجتماعأنءالخاصالقطاعلممثليسنويةاجتماعاتبحدللقيامولصناعةللتجارة
V-oمنالفترةفيسيعقدء2004عامهتاهللمزمعمنكانالذيالخاص»للقطاععشر

تجارةغرفةمنكلبهتقمتالذيالمشتركلمطلبكلىبناءونلك)»00oلشباطفبراير
سيعقدالذيالخاصلمقطاعاجتماعالستضنةللتجارةلتنميةاالسميولحمركزالبحرينوصناعة

اإلسطمى.التجاريالمعرضمعبالتزامن

اإلسلثميةبالغرفة~أبصنتهيحضراالذيالبحريوصناعةتجارةغرفةممكروأبلغ60-

وأكربتالذكر.سابقيالحلشنلهنينتحضيريةأ~لمنتمبمااللجنةولمصناعة)للتجارة
التيوالصناعةالتجارة~فةدعوةيمكنأنهواقترحتءبهأبلفتلماتقيرهاعناللجنة

االجتماعاتكافةلحضوراإلسلثميةالتجاريةالمعارضو/أوالخاصالقطاعاجتماعتستضيف

المستقبل.فىستعقدالتي

االجتماعاستضافتهماعلىلبحريوصناعةتجارةوغرفةلهبحريلمملكةطشرللجنةجتفى~6ا

،200oفراير/شباطV-oمنلفترةفىلممنامةفىهدهالمزهرلحخاصللتدععشرالحادي

بالولىوأهلبتاالجتماع»نلكتنظيمهاطىولمصناعةللتجارةاإلسطيةالغرفةثمكرتكما
الملتقى.هذافىلحفاعلةلمشاركةطىهيهالحخاصةللتاعلتشجيناأل~ء

للتدعاألوللمنتدىتنظيمولصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةباعتزامطمأكلجنةوأنفت12-

م2004األولميسمبرلكانون8~همنةالفتىفىونلكلرياضعينةفىللسياحةصاك
والتجاريةللصناعيةالغرفومجلمرالسعوميةلعربيةبالمملكةللسياحةلمعليالمهينةمعنبالتعلى

ا~مية.

iT'-تنظيمللشارقةةبلملولحصناعةةلتجلاإلسطميةلغرفةباعتؤلمم~كلجنةلحيطتكما
-2امنالفترة~اإلسطمىلحمؤتمربمنظمةاألمناءبالولىاأل~لسيدلتاألولللمنتدى
االماراتبولةاألعمالميدلتورلمبعلةغرفلمتحادمعبالتعاوناألولميسمبرلكانون22

المتحدة.العربية



الغرفواتحادوالصناعةللتجارةاإلمطيةالغرفةبقيامالتقدير»معطمأهاللجنةأخذتكماه64

للتجارةاإلمطيةللغرفةإقليميمكتببفتحتقضيالتيالتفاهممذكرةعلىبالتوقيعالتركية
فيرسميأيفتتحبحيثوأوروباالوسطى»أسيالجمهورياتاسطنبولفيوالصناعة
للكوسيك.العشرينالدورةانعقادوقت200فيالثانيتشرينلمنوفمبر

)16المرفقفىوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةتقرير(يرد

اإلسطمية.الدولفييةالتجالىالمعارضحولالتجارةلتنميةاإلمطميكزالصتقرير

بنجاحنظمتهالذياالسلثميةللدولالتاسعالتجاريالمعرضالتقدير،معاللجنة»وال~65-

منالفترةفيالشارقةإمارةفيالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزالمتحدةالعربيةاإلماراتدولة
م.2002األولكانونلمديسمبر26~21

بموجبهاوالتيالبحرين.ومملكةمخينداجمهوريةأبرمتهاالتيباالتفاقيةاللجنةور~~62
االسلثمية.للدوكالعاشرالتجاريالمعرضالبحرينمملكةستستضيف

iV-~لتنميةسلثمياالالمركزقدمهالذيالمرحليبالتقريروردماعلىالتقدير،معاللجنة،وأ
البحرينمملكةفيالمنامةبمدينةاإلسلثميةلالولالعاشرالتجاريالمعرضتنظيمحولالتجارة
التكاملفيالخاصالقطاعاادوروموضوعه»200oشباطفبرايرلم-';0منالفترةفي

أنسلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءائدولاللجنةشدتطكمامية´ا.االسكللدولاالقتصادي
المعرض.هذافيفاعلةمشاركةتشارك

المستقبل،فيالمعارضهذهالستضافةالدولبعضقدمتهاالتيبالعروضكذلكاللجنةورهبت68-
وجمهورمةءم2006عامعشرالحاديالمعرضاستضافةالسنغالجمهوريةمحرضتحيث
م.20ا0عامعشرالثالثالمرضغيفاوجمهوريةء)م.08عامعشرالثانيالمعرضالعراق

حولالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزقدمهالذيالمرحليالتقريرالتقامر»معاللجنة،والحظت~69

فيالتركيةبالجمهوريةاسطنبولفيعقدهالمزمعاإلسلثميةللدولللسياحةاألولالمعرضتنظيم
علىاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءاالوكو~أء00oأيلولسبتمبرلم25)ه)منالفترة
المعرض.هذافيفاعلةمشاركةتشاركأن

ا)7المرفقفىالتجارةلتنميةاالسئمىائمركزتقرير(يرد



اإلسطميتمرالمنبمنظمةاأل~ءالدول~صتبينالتعاونتفريز

0v-اإلسصروالمركزءوالتدريبواالجتماعيةليةواالقتصاءاالحصائيةالبحوثمركزمشلوقدم

منبتوجيهالمشتركالتقريرإعدادفيبذلرماالتيالجهودعنموجزةمعلوماتالتجارةلتنمية
نائبقدمءالتركيةالجمهوريةمصلبهتقدمالذيللثتراحووفقأللكوسيك.عشرةالتاسعةالورق

والتعاونالتنسيقبأنشعلةيتعلقفيمادهبكتجربةفيهشرحعرضأاسطنبولبورصةرئيس
منمريتهإلىانضمتالذيأورأسيامنطقةبورصاتاتحادوالسيمااألطراف،ومتعددةالثنائية

رئيسنائبالسيدقدمكمااإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبعضبورصات

فيالمالسوقمؤسساتبينفيماالتعاونتعزيزتكفلاالقتراحاتمنعالأاسطنبولبورصة
اإلسطمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالدول

اإلحصائيةالبحوثمركزمنو~ءاسطنبولبورصةتجربةمناالستفادةإلىاللجنة~~7ا

بهذامشتركتقريرإعدادالتجارةلتنميةاالسطمىوالمركزءوالتدريبواالجتماعيةوا~متصادية
الشأن.

118للعرفنفيالنركبهاالفراخاننص(برد

فسزتمربمنظمةاأل~ءفلولبنمخكروتيممير~لهتجارةحوللحنكروجهاتلتبعللة8اإل

للكوسيك.الصرمنكلورةخرسيتمألياإلسطمي~

VY-لتحضيريةاألعمالبإعدادلقيامهالتجارةلتنميةاإلسطمىللمركزتقميرهاعناللبنةأكربت
لحمؤتمربمنظمةاألمناءالولىبنالنقلوتيسير~التجارةحولمتورالتىشيةالنقاللحلقة

سبتمبر/أيلول41i-lهنالفترةفياإلمطميةباكستانجمهوريةفىهاتالمزمعاإلسطمى´´
300f.مذهفىبنشاطثساركأنكلىللمنظمةالتابعةوالمؤسساتاألعضاءول9اللجنةوحثت
شية.النقاالحلقة

vr-شيةالنقالحلقةتستضيفسوفالتياإلسطميةباكستانجمهوريةللى~اللجنةوأزجت
اإلسصر~.المؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبينالنقلوتيسيرا´التجارةموضوعحول

منطرحمابمخكف~اللجنةأ~عرضه»الكوسيكتنسيقمكتبقمأنوبعد«74
متعقدلتيالنظروجهاتتبا(جلساتفيتناولهايمكنكمحاورحاليأ،يطرحومامقترحات

هى:المحاوروهذهءللكوسيكالطحقةالدوراتأثناء



المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولعلىوآثارهالعالميوالنقديالمالىالنظامإصالح-

االسطمي
األعضاءالدولفيالفقروطأةمنالتخفيف-
نموأا~هلاألعضاءوالدولاألجنبيةالمعونة-

التنميةأجلمنالتمويل-
المستدامةالتنمية-

المؤتمرمنظمةفيالبيئيةاألعمالمناخلتعزيزواالستثمارالتجارةلخدماتالقدراتبناء-

اإلسطمي.

Vo-القادمةالجلساتفيتناولهاليتمأخرىمحاوراقتراحعلىاألعضاءالدولاللجنةوشجت

الكوسيك.دوراتضمنستجرىالتياآلراءلتبادل

للكومسبكالمئمربنالدورهأعمالجدولمسوده

الفترةفيانعقادهاالمقررللكوسيكالعشرينالدورةأعمالجدولمسودةوأترتاللجنةدرست7-~

العشرينالدورةإلىرفعهوقررتءاسطنبولفي)م040الثانىتشريننوفمبر/26-23من

للكوسيك.

للكوسيك»الداخليوالنظامالداخليةللثئحةوفقأأنه»اللجنةالكوسيكتنسيقمكتبوأبلغ77-
مؤتمركلكىالتيالكوسيكدورةفيسنواتثشككللنكوسيكالعامةالجمعيةمكتبينتخب
عشرةالتاسعةالجلسةفيالمكتبانتخابيتمأنالمفترضمنكانعليه»وبناءمية.اإلسكللقمة

بينالمدةلقصرنظرأالدورةتلكأعمالجدولفيالبندهذاإدراجيتسنلمأنهإالللكوسيك»
انتخاباتإجراءموعديحلءوعليهعشرة؟التاسعةالكوسيكودورةالعاشرةميةاإلسكالقمة

للكوسيك.العشرينالدورةخلكنالمكتب

المجموعاتفيمنماءاألالدولدعوةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمناللجنة~78-

كلمرشحىاختارحولبينهافيماللتشاورسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةالثلثثاإلقليمية
الكوسيك.لمكتبمنهامجموعة

المرفقفىاللجنةأقرتهاالتيلنكوسيكالعشرينالدورةأعمالجدولمسودةمننسخةترذلم
.م•



للكوسيكالعشرينبالذكرىاالحتفالترتيبات

عنمعلوماتتضمنعرضأالكوسيكتنسيقمكتبقدمءاألعمالجلولمنالبندلهذاوفقأ79-

الموضوع.

بصفتهاالتركيةالجمهوريةبحثتللتنمية»سلثمياالالبنكاقتراحعلىبناءأنهاللجنةوال~8-»
البيئيةالتجارةتطويرعلىيركنالمستوىرفيعوزارياجتماعاستضافةءالكوسيكرئيس

اللورةانعقاديواكببحيثميآاإلسكالمؤتمرمنظمةأعضاءالدولبينفيماواالستثمار

النشائها.العشرينبالذكرىلطحتفالللكوسيكالعشرين

أعمالمنالكوسيكتنسيقومكتبللتنميةاإلسطمىالبنكبهقامماأيضأاللجنةوال~~81
يلي:.Lأبرزهامنكانوالتيالملتقى،_العقدمشتركةتحضيرية

األعضاء.الدولمنالمعنيونالوزراءفيهويشاركلملوزاريآالمستوىعلىالملتقىيعقد-

منهمالكلمنفصلينحلقينبمثابةللكوسيكالعشرينواللورقالملتقى»منكليكون
المشتركتين.والختاميةاالفتتاحيةالجلستينعدافيمابه»الخاصاألعمالجول

وجلساتعمال،لثومنتدىبارزين<وخبراءأكاهيميينتضملجانعدةمنالملتقىيتكرن
امولية.الساحةعلىبارزةشخصياتوتديرهاالوزراءيحضرهاذضى~

والدراساتوالندواتشيةالنقاوالحلقاتللخبراءاجتماعاتمكرنشطةاألمنمعدتنظيميتم»

النهائية.صورتهفىاألعمالجوللوضعتوطئة

تشاركأناالعضاءباهولىوأ~المستوى»رفيعالوزارياالجتماعأهميةعلىاللبنةأمحت82-
منجزءأالخاصالقطاعيكونأنأهميةعلىأيضأاللجنةشللتكمااالجتماع.مذافىبفاعلية

مشاركتهاوضمانهيهاالخاصةالقطاعاتتشجيععلىاألعضاءاللولوحثتلهام،الملتقىمذا
نطاقا.أوسعمشاركة

رسميأاإلعطنسيتمبأنهالكوسيكتنسيقمكتبقمهاالتيبالمعلوماتعلمأاللجنةوأنزت83-
فيمتدهوالمزمعالخارجيةلوزراءولمثطقينالحادياإلسلثميالمؤتمرانعقادأثناءاالجتماععن
اسطنبول.في2004حزيرانيونيو/ا6-14منالفترة



~الختامآلامحلسآل
الحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلنائبعلوان»لطفيالسيدسعادةرأسهاالتيالختاميةالجلسةفي84-

توزيعلمكوسيكتتسقمكتبمنوطلبتفرهتاته،هعالتقريراللجنةاعتمتءالتركيةبالجمهورية
العشرين.هررتهافيالكوسيكإلىورفعهاأل~ءالولىعلىالتقرير

فخامةإلىشكربرقيةإرسالرياضمحمدالسيالماالسلثميةباكستانجمهوريةممكراقترحه85
باإلجماعاللجنةووافقتالكوسيك.ورئيسالتركيةالجمهوريةرئيسسزرىفجدتأحمدالرئيس
االقتراح.هذاعلى

Ai-فيهاأعربالمندوبينباسمكلمةفلسطين،دولةوفدرئيسياسين،فؤادالسفيرسعادةألقى
حسنمنالوفودبهحظيةماعلىوشعبأحكومةلتركياشكرهصادقعنياسينالسفيرسعادة
االجتماعلرئيسالشكرسعادتهأزجىكماباسمئنبول.إقامتهاخلكرالوفادةوكرمالضيافة
جتماع.لكأعدوهاالتيالممتازةالترتيباتعلىولمعاونيه

بالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلنائبءعلوانلطفيالسيدسعا«ةألقى87-
منأبدوهماوعلىالقيمةمساهماتهم.علىللمندوبينشكرهعنفيهاأعربختاميةكلمةءالتركية
عنهاالمنبثقةوالمؤسساتسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةسعادتهشكركماتعاون.
جدولعلىالمدرجةبالموضوعاتيتعلقوفيماقيمة.إسهاماتمنأسدتهماعلىلهاوالتابعة
تناولتالمناقشاتألنارتياحهعنأعربءتوصياتمنعنهأسفرتومااالجتماعأعمال

األولىالجولةبدءأبرزهامنءاالهتمامموضعواألنشعلةوالمسائلالقضايامنواسعةمجموعة

المؤتمرمنظمةفيالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصاإلطارفيالتجاريةللمفاوضات
فيمتزايدأإسهامأتسهموالتيوبالتجارةالخاصبالقطاعالمتعلقةنشطةاألعنفضكميآاإلسك
الكوسيك.عمكإثراء

ال.20الركلفيعلوانلطفيالسيدلسعادةالختاميةالكلمةنصى(ير«









ركينالمتماقانعة

العشريناالجتماإل.في

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة
ا)>>4أيارمايو/ا3~1ا(اسطنبول،





باالنجليزيةاالمل.

العشريناالجتماعفيالمشاركينقانعة

الكوهسيكعنالمنبثقآلالمتابعةللجنة

/2>>4أيارمايو/ا3-اااسطنبول،ل
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سبزرنجد~أحمدنبسالمرفخامألوساأل

الكومسبكمرنبسكبألالنرالجمههربهونبس

المتابعةللجنةالصررناالجتماع

االانمةانلجنةعنالمنبثقة

والتجاريا~ديللتعاون

)0420هايو/آيارا1ء(اسطنبون





-لتركيةيااألعمل_

سيزرفجدتأحمدالرئيسفخامةرسالة

الكوسيكورنيسكتركيةالجمهوريةونيس

المتابعةللجنةالعشرممذاالجتماع

الدائمةاللجنةعنالمنبثقة

والتجاريا~ديللتعاون

120•4مايو/آيارا1الثناء.(اسطنبول،

الرئيس.سيادة

المتابعةللجنةالموقروناأل~ء

الموقرونالمندوبون

الدائمةاللجنةعنالمنبثقةالمتابعةفلجنةالمعثريز´ع0االبسرءربكمأرحبأدرسعا.ةأ~`ليدنيإنه

(الكوميك).ارقوالتبا´~~.قئلته´و~

0والثيارا~مثصادمجالىقيالثعاونثتعزيز:شر:دنعضممحفكبمكأنتت:ءثحضرالكوميكنزا~ا(

التنا~متصادمأالتصر>~اثالستعراضوكثذامفثمي.ا~مالمؤتمربمنتشمأاظ~اءاقالبكيييز~ا

مذر.األربقاعثمتترفي~تذ

مجالنفيوالدائمالوثيقالتعاونتعزيززيا.ةحتمبةعلىيؤ_وليةاك)اوضاع_يعالسالتغيرإن

قيمهافيتتشاركوالتيسلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماوالتجا~ةنتصاد9ا
ضروريأ،أمرأيعدالكوسيكداخلالتعاونتآكتصريرفإناإلمئارءهئذ>´وفيوالشفافية.ات~يخية

تنظيمية.أسأسيةبنيةومئالتوجهمنقتليةآذ~قسزنهأتودفي_ا

الكومسعكأعمالجلولبنودثحلدخلكمن_مدهأفاثأثأ`رسثفثالحالةالدوره.(هتنلعلىأنيو

عاث.اجتمامنسبقفمدااثحذتهاالثياتارالقرمتد`بعة~و



0االنيسرسيادة

ا~_لناوإلنالمند

النشاطاتاستعراضفيسيفيدالمقبلالثانيثسرينلمنوفمبرفيعقدهالمزمعالكوسيكاجتماعابن
هذاالمستقبل»فىتنفيذهايعتزمالتيالنشاطاتوككلمتصرمةعامأالعشرينمدارعلىففنتالتي
لطجتماع.العادياألعمالجدولمناقشةعنفضك

محاولةفيتواجههاالتيالمشكلثتتنافسوصاألعضاءالبلدانتقومأنبمكاناألهميةلمنوإنه
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةدولبينلمتعاونآلياتلتقويةمحلدةمقترحاتتقدمأنالعالممعالتكامل

فىعقدهالمزمعاجتماعهافيالدورةلجنةتركزأنالمفيدمنأنهيقينعلىفإنىذلك»علىوتأسيسأ
التعاونوتقييمءواالستثماراتالبيئيةالتجارةزيادةلقضاياالتصديعلىالقاممالثانىنوفمبر/تشرين

الخاص.القطاعوتطوير

تصميمالضروريمنفلنهءالعالميةلملتجارةمنكافنصيبلهاليسرالناميةالبلدانكانتولما
البلدان.مذهفىالخارجيةوالتجارةالتنميةمحاوالتدعمبغيةالدوليةالتجارةتنظمالتىالقواعد
أنشكدونالمهممنفإنهالعالمية»لساحةعلىالعمليستغرقهاائتيالطويلةالمدةإلىوبالنظر

البلدانبينالتعاونتعزيزينبغىءلخصوصهذاوفياألولوية.موقعا~طيميةللترتيباتتحل
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفىاأل~ءللدولالبيئيةالتجاريةالترتيباتطريقعناألعضاء

التجاريةالمفاوضاتنجاحتباشيركوحءاإلقليميةالتجاريةالترتيباتتنامىيشهدالذيالوقتوفى
اتفاقيةنطاقفيالتجارية»المفاوضاتللجنةاألولىالجولةكللالذيالنجاحارسعلىالمستقبلية
اإلسلثمىالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبننيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةاإلطار

اتفاقيةعلىتصادق0ولمتوقعلمالتيكبلدانبكنةنهيبوإنناأنكلكيا.فيتركيااستضافتهاالتي
فىاالندماجمنتتمكنكياالتفاتيةهذهكلىوكمصاهقةلتوقيعإلىتسارعأناآلن»حتىاإلطار
المفاوضات.عملية

مرنبس،سباله

الموفرون،همنلوبمسز

ونحنقبرص.فيجليدةأوضاععن2004إبريل/نيسان24فىأجريالذياالستفتاءتمخضلقد

الشعبنتركأنلليناالمقبول~فمنويقروه.الواقعهذايسجلواأنالجميععلىيتوجبأنهنعتقد

الشعبجهوديدعمكياإلسطميالعالمإلىتنطلعإننافيها.لهننبالتبعاتيكابدالقبرصيالتركي



والحظرالقيودكافةرفعننتظركماالراهنة.الظروفظلفيالعالممعللتكاملالقبرصيالتركي

التركية.قبرصشمالجمهوريةعلىالمفروض

منحالةفجرتوالتيءاألوسطالشرقفيللثوضاعالراهنةالتطوراتبعضإلىأشيرأنأود

اإلسلثمي.العالمفيواألسىالحزن

يتعذرحيثاألسىتثيرالعراقوهيأالالكوسيكأعضاءأحدبهايمرالتيالعصيبةالفترةان
زالماأنهالمؤسفومنالحرب.بعدمافترةفيوخاصةالبلثدأنحاءفيواألمنمتقراراالتحقيق
عنديتوقفالالعنفأعمالتصعيدأنكماالعراقي،للشعباليوميةاالحتياجاتتوفيررالمتمن

التياراتيدعممناخامجادإلىتؤديبلفحسب»السياسيةالعمليةوتعطيلالبلثدبناءإعادةإعاقة
المنشقة.

مسموعصوثفيهاالشعبقطاعاتلكافةيكوندولةإقامةأساسعلىللعراقرؤيتناتقومأنبدوال

الدولةتتمتعحيثالسياسيةاآللياتوتفعيلالبناءإعادةفيالمشاركةفرصبتكافؤالجميعويحظى
الداخليوالتناغماألمنبذلكمحققةالسياسيةووحدتهاأراضيهاعلىسيادتهاحمايةعلىبالقدرة

بأسره.الدولىوالمجتمعالجيرانومعالوطنأبناءبينوالسلثم

Jفياألوضاعوتفاقماالسرائيليالفلسطينيللنزاعحلإلىالتوصكفياالخفاقحالةاستمرار
علىمجددأأؤكدأنأودولذابأكمله.اإلسلثميالعالمداخكالعميقالحزنمنحالةيشيعالمنطقة

الصادرة1397و338و2في2رقمالقراراتأساسعلىاإلسرائيليالعربيالصراعحلضرورة
حودداخلفلسطينمعإسرائيلتتعايشحيثالواحدا~هليممفهومتعكسوالتياألمنمجلسعن
تعرينفيسيسهموالشاملوالدائمالعادلمالسكإقامةفإنولذلكمنهما.لكلبهاومعترفآمنة

المنطقة.فيوالتعاوناالستقرار

الوحيدةالفرصةتعدالتيالطريقخارطةتطبيقفييتمةوالدائمالنهائيالحلبأنثقةعلىوإننا
رقمبالقرارتركاترحبوكذلكاالتصال.قنواتجميعفتحإعادةبمكاناألهميةمنوإنهالمتاحه

oاoالمتحدة.للثممالتابعاألمنمجلمىباإلجماععليهوافقوالذيالطريقبخارطةالمتعلقا

واللبنانيالسوريالمسارينإحياءبضرورةنؤمنفإننايدومالذيهوالشاملالسلقمأنإلىواستنادأ

إلىالراميةالجهودفياإلسهامعلىالعزمدائمأكدأبهاتركياتواصلوسوفالمواتية.المرحلةفي
األوسط.الشرقفيانتظارهطالالذيالسلقمإقامة



فسرالىسيادة
ا~~لناأنمندوبون

إسهامأيسهمأنشأنهمنبلداننابينفيماوالتجاريا~متصاديالتعاونتعزيزبأناممانيعلىوتأكيدأ
محاربةعنىائمبنونةجهودناتعملأنفياألمليحدونيفإننىوئيىانائتعاونتطويرفيحقيقيأ

المجاالت.لكافةالشاملالتطويرنحوقدمأوالمضىشعوبناثرواتوزيادةالفقر

تحقيقسبيلفيطيبةثمارأتىينسوفعملكمأنكاملةثمةعلىوإننىمجدأبكمأرحبالختاموفى
والمطم.الرخاء



حيةالحتتاالكلمة

شنراللنيفعبدالدكتوراألستاذلمعالى

التركيةبالجمهوريةالدولةووزيرالوزراءونيسفانب

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالعشريناالجتماع
)1<.4أيارمايولماااسطنبول،لم





ا~حيةطكلمة

شنرالنطيفعبدلحدكتورمتاذ9المعالي

التركيةبالجمهوريةالدولةوونرراءكمنونيسفلنب

الصررناالجتماع

هنالمنبثقةالمتلبعةللجنة

والتجاريا~ديللتعلونهدانمةملجنة

اإلسطميطمزتمرلمنظمة

1ل-~/آط1اء(اسطنبول • 0t(

ممتبعة،لجنةأمنما،فموسرنةهسه
فمساعد،هقاماألمنمموقرهسيا

مموقرون،هممفوسذ

بمناهبةلمتميزةلنخبةهذهباستضنةالغامرةسعادتيعنبأهأنهذاخطابىبدايةفىلىيطيب
الكوسيك.عنالمنبثقةالمتابعةللجنةلحعشرياالجتماعلنعقاد

منالمزيدوتحققلمشكطتهاءحلامجادإلىلساعيةاهولىبنا~طيمىلتعالنأ~تنلمتلقد
لمىلوصولأجلمناألطرفالمتعدالتعاونتدعمأنعليهايتوجبالناميةفلولللرفاعية.

هامأمنبرأالكوسيكوثسكلجيدة.وتجاريةتتصاليةعلثعاتوتامةالرفاهيةمنأكلىأرجلت
منشةوشهدطماضسزءلحتسمدىعنىوتجاريأتتصاليأاإلسلثميةالدولمبنالتقريبكلىعمل

تنفيذها.ومنطةلمتلحرارولمتخاذاإلسترتيجية»ولمرؤىللملموسةولمشروعاتنلتعةمجاالت

لعلىولخنىلحكوسيك.الجتماعلتاالمدادفيأساسيةبمهمةللمتابعهلجثةثضطلعلخرىفاحثومن
مشروعاتهىلملوهمولاأل~لحولبنودحياليلزممابكافألستقومالموقرةموفودأنتلمةثعة

للتعاون.ملموسة



همتلبمة،لجنةأمنماهلهموقرونلهمادة

،الموقرونالمنلوبعسز

عامتصاعدياتجاهفيالعالمياالقتصادبدأء2001و)»000عامىفىسادالذىالركودأعقابفي
بينماالمتوسط،فى%Y,A'إلى2003عاممدارعلىتسجيلهتملحذيلمنمومحلوبلغ.2>»2

ءلمصناعيةولانالفيالبطيآاالنتعاشمنلكلكأنولقد.2»>7عام9ه»3.2إلىلممعدلهذاوصل

هذهفيهورهالبترولأسعارفيارتفاعمنعليهترتبوماويمطاألالشرقفياالستقراروعدو
ءالمتحدةالوالياتاقتصافياتفيفوقيمنهجاتباعإلىثسيرمملثماتهناكأنبيدالسلبية.التطورات
فيالمخاطرفىتوازنثمةهناكأنإلىاألخيرةناتلحياوثسيرخاصة.بصفةوآسياواليابان»
النموءلتحقيقتسعيكلياقتصادسياساتعنالبحثفيزيادةأيضأوخاكالعالم»أنحاءمخطف
االرتفاع.فيآخذةاإليجابيةفالتوقعاتحلوثهاءلحمحتملسلبيةالتطوولتمعأنهإليباإلضافة

ا~متصادإنعاشفيتباطؤإلىاألوروبىاالتحادمولفيحثلملذيلكسادأدى»2003عامفي

اتساقهعلىمحافظأظلولكنهبطيئأاللثتينيةأمريكافيلمنموبقىكمارو.اليوتيسةفيزيادةوفي
عامفيمرتفعنموبمعدلالناميةاألميريةاهولىاحتفظتبينماالقارة.واجهتهالتىاألزمةرغم
أيضأ.2003

هامةزيادةإلىأدىJWرأسوحمماباتالجاريةللمعامثتفىلفائضأنفطحظأنالمفيدومن
متأثرأ6>.3عام91ه4لىمناميةالولىفىالنمومعدلووصلاألجنبية.القمطتاحتيطياتفى

الستقبلفىارتفاعهيولصلأنممتوقعومناألميرية،ا~هتصاداتفىالمرتفعةالنموبمعدالت
عامأ،ثلثثنمنذستويىإلىمعدالتهوتراجعءالتضخميصكهلذيلضغطرفعومعللقريب.

االتتصاميةلنظملمزيبوءلسياقمذاوفىهائلة.طفرةلولهز»فىا~قصاميةالنظمشهدت
تحكمالتىوبلشروطلصناعية»اهولىفىسئتالتىبالتطوراتمتفاوتةبدرجاتتأثرتقدالناشئة

مولفىالخاصةاألوضاعلبعنىفمياسيةالجغرهيةبالعواملوكذالمولية»لمقاألسوفىاإلئتمانات

للتجارةفيالمستقرةغيرلمنمولمتجاهاتعلىوعكسيأمباشرأتأثيرأللمالرأساستثماراتوتؤثر

ميهاوالتيالتنميةتحققأجلمنتجاهدألتيللبلدانبالنسبةفيهمرغوبغيرتطوروهذاالعالمية.
استثماراتتصلأنالمتوقعمنأنهورغموالتمويل.التكنولوجيةالقمرةمجالىفىهامةاحتياجلت
علىشكموننلكسيعتمدالقريب»المستقبلفىالسابقةمعدالتهاللىالمباشرةاألجنبيةكمالرس
كلىتتصادوميكلمؤعلةعاملةترةميهايكونوأنءأساسيةبنيةوضعطىالناميةالبلدانقدرة

كلىينبغىلنهلريالصدههذاوفىلمباشرة.األجنبيةاالستثماراتجنبمنيمكنهاممامستقر؟



OIC/COMCECFC/20O4IREP-lممم~~-

ءاألجلتميرةالمالرأسبتحركاتتتعلقخياراتمنتتخذهفيماقةأكثرتكونأنالناميةاهولى

علىلملمترتبةاآلثارمننفسهاتحمىلكيالمباشراألجنبىالمالرأساسثماريشجنأسلوبأتتبعوأن
تقومالتىاإلسصالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتأنيقينلعلىوإنيالعالمية.الماليةاألزمة
أكبر.قيمةذاتتقتيراتنالنجعللنانبراسأستكونالشأنهذافىالقيمةرفيعبعمل

المتبعةلجنةأمنما،الموقرون،ةالسه

المحترمونالوفودأمنما،السادة

التىالتطوراتأروقتهفىيتابعالذيالمنتدىباعتبارهاالكوسيكلجنةكعبهالذيالوومنقأانطك
اللجنةهذهعلىيتقيناقتصاداتناأمامالمتاحةوالفرصالمخاطرفيهوتقيمالعالمياالقتصاديشهدها
االقتصاديالعجلينفياإلسطىالعالمبينفيماالتقاربلتحقيقالمبنولةجهودهامضاعفة
الحواجزرفعإلىتهلقالتىالمشروعاتبتنفيذالتعجيلإلىخاصةبصفةنحتاجونحنوالتجاري.

األعضاء.الدولبيننيماالتعاونوتعزيزواالستثمارالتجارةعلى

وإننيجليدة»فرصلتوفيرالخاصالقطاعاستثماراتزيادةضرورةجليالنايتضحاإلطارمذاوفي
علىستركزسلثمىاالالمؤتمرلمنظمةالتابعةواألجهزةالموقرينلملجنةأعضاءأنكبيرةثمةلعلى

العشريناالجتماعأعمالجدولعلىالمطروحةالبنودأهممنبصفتهاالخاصالقطاعاستثمارات

للكوسيك.

المنلبمهلجنهأمنما،ون،الموفىالساله

المحترمونالونردأمنما،ههسه

الكوسيكأعمالجولتضمنهاالتيالتعاونمشروعاتمننشهدهماالرضاعلىيبعثلمماإنه

لىيهفمشروعالمشروعاتتلكوأولالتنفيذ،حيزفياآلنتدخلوالتىطويلةسفولتمدىعلى
أولياتضمنوالتياإلسطميالمؤتمربمنظمةمنماءاألالولىبنهيماالتجارةنطاقتوسيع

الولىوصولبعدالتجاريةاألفضلياتنظامإقامةحولالعاماالطاراتفعلةتفعيلتمكماالكوسيك.
المطلوب.لملعالمىكليهالممسقة

للجنةاألولاالجتماعإطارفيالتجاريةللمفاوضاتاألولىالجولةجاعتالسياقمذاوفي
زيادةطىعزمنايؤكدتطوربمثابة2004لنيسانبريلفىلياأنطافىالمنعقدمتجاريةالمفاوضات
القحاتةتسيدعمالذياألمرجميعأ،لناتاريخهةصةوفىاأل~ءاللولبننيماالتجارة
محولبمناتتجارةتحرىمفاوضاتلستراتيجيةوضعتوقدالولى.هذهبينوا~قصاديةالتجارية
التجارية.للمفاوضاتللجنةاألولاالجتماعانعقادأثناءبالمنظمةاألعضاء



فيوفعالةمتوانتةبطريقةملهاستواصلالتجاريةلهمفاوضلتلبنةأنتامةشةلعلىوإنني
مشروعفيكةللمشلاألعضاءالولىجميعألأعولمفرصةهذهأنتهزأنولودالمقبئة،اجتماعاتها
اإلسطمى.المؤتمرمنظمةأمنما،لجصيحبالنسبةمفتوحأيعتبرلحذيكومسيك

األولىالجولةمنوالرابعوالثالثألثانىاالجتماعستستضيفتركياأنأعلنأنأيضأويسعني
الحكومةوأن»200oأبريل/نيسانحتىستستمروالتيكومسيكإطارفيالتجاريةللمفاوضات
طيبة.نتائجإلىالمفاوضاتمذهلمنجاحسبيلفىجهدأتدخرلنالتركية

الكوسيكأعمالجدولعلىالمطروحةالتعاونمجاالتمنآخرمجاألالعملخطةتنفيذآليةوتعتبر
المؤتمرمنظمةعملخطةفإنالموقرة»لجنتكمتدركوكمامرضية.مرحلةإلىوصلتوالتى

فيوالتجارياالقتصاديالتعاونوأهدافمجاالتكافةتتضمنالتىاألساسيةالوثيقةهياإلسطمي
التعاونأواصروتقويةتطويرإلىالراميةوالمبادئاألهدافتفعيلفيأكيدةرغبةوليناكومسيك.

خطةتنفيذآليةوضعبمكاناألهميةومنللتنفيذ.قابلةالعملخطةتصبححتىالشقيقةالبلدانبن
مذافيبدأالذيالعملمواصلةأيضأالحتميومناآلن.حتىتجمعتالتىالخبرةضوءطىالعمل
الظروفضوءكلىبينناهيمالملتعاونتطويرتتيحمؤسسيةتحتيةوبنيةآليةباستحداثالمجال
أعمالنا.جولأولوياتضمنالعملخطةتنفيذيستمرأنالضروريمنفإنهثمومنالراهنة.

واجهتنفيذهاأنإالءالعملخطةإطارفىالكوسيكإلىللتعاونمشروعاتمنللكثيرتعتيمومع
تعملأنيجبالمشروعاتهذهلتنفيذالمطلوبةاآلليةأنالواضحومنالخطيرة.المشكلثتمنالعيد
علىوالحصولالفنيةالناحيةمنكومسيكإلىتقدمالتىالممشروعاتتقييمجدأالمهمومنبكفاءة.
الذكر.سابقةاتحيةلتفعيلالتنفيذلمراقةميكلووضعالجدوىلدراساتالحرمالمالىالدعم

اإلسلثميلمؤتمرلمنظمةالعامةاألهلةإلسهامامتنانىعنألعربلملفرصةهذهألنتهزوإننى

الدعماستمرارفىثمتىوأؤكدالعمليةههفىللتنميةاإلمطىوالبنكعنهاللمنبثمةوالمؤسسات

منهم.لمقدم

لحمتلبعةلجنةأ~ءالموقرونةآلمة
لحموقرونلممندوبون

األ~ءالبلدانبنفماليبنيةلتجارةتعززلىالرلميةلممماعيفىهامةأهرىنتةوثمة
مبنوالنقلالتجارةمجلفىلموجودةللنرص)ألننملباالستخدامتتطقاإلسطمىلمؤتمربمنظمة
لشاءوالنعرالتجارةتسهيلبشأنلنظروجهلتلتبةتقررولقدكمشكلة.ومولسةاأل~ءلمبلدلمن
اجتماعأالتجارةلتنميةاالسطميلممركزينظموسوفالعام.هذاستحدالتىالكوسيكعورة



OIC/COMCECFC/20~ر~روممم~مي-

ناجحأاجتماعأسيكوناالجتماعهذاأنتقاعةلطيوإنيلمموضوع.هذاحولباكستانتستضيفه
أمشاءهتاهالمزمعلمنظروجهاتتباهلالجتماعهامأمدخألاالجتماعهذانتائجسشكلكماومثمرأ.
للكوسيك.العشرينالورق

المستدامةا~متصاهيةالشميةتحققطريقعنالمنطقةفىواالستقرارالسالتحمتقويمكن
الجهودفىاسهاماتهاالتركيةالجمهوريةحكومةوستولمصلالرفاهية.منأكلىلمستوىوالوصول
التعاون.لتعأيزالراميةالمبادراتكلدعموكذااالمصالعالمفىالتنميةلتحققالمبنولة

والتىالمقبلالثانىتشريننوفمبر/فىستعقدالتيالكوسيكبدورةأنكركمأنأودكلمتيختاموفى
سثمارااللزيادةجديدةفرصتولدأنفياألملويحدونياللجنة.لتشكيلللعشرينالنكرىستوافق
وأتطلعا~متصادي.والتعاونالتنميةفيجليدةآفاقتفتحوأنءالخاصالقطاعولتطويروالتجارة»

اإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالعامةواألمانةبالكوسيك،األمنعا«البلدانقلمنفعالةمشاركةإلى
النشاطات.هز»كلفيكصلةذاتوككالتابعةالمؤسساتوكذا

أعمال.منبهتقومونفيماوالتوفيقالنجاحككلكموأتمنىانتباهكمحسنلكموأشكر





بلقئيزالواحدكبدالدكتصمعاليرسالة

اإلسطميتمراهنلمنظمةالعاماألمين

العئمريناالجتماعإلى

الكوسيككنالمنبثقةالمتابعةللجنة

)2>>4أيارمايولم11(اسطنبول،





بلقزيزالواحدعبدالدكتورمعاليرسالة

اإلهطصالموتميلمنظمةلعاماألمين

العشريناالجتماعفي

عنالمنبثقةالمتابعةللجنة

ا(كوهسيكوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنة

التركيةالجمهورية-اسطنبول

20<4أيارمايولم-11

اسيدمعالي

ا~~~وبيزالندالسادة
»الكرامالضيوف

ءويركاتهاتهورحمةمحيكممالسك

ءالتركيةالجمهوريةرئيس»سيزرفجدتأحمدالسيد/بفخامةخاصةإشادةأشيدأنلييطيب
الدائمةاللجنةأعمالوتوجيهقيادةفيواقتدارحكمةمنفخامتهبهيتحلىلماالكوسيكرئيس
والتجاري.االقتصاديللتعاون

المتميزةالترتيباتعلىالتركيةالجمهوريةلحكومةالعميقينوتقديريإمتنانيعنأعربأنوأود
والمشاركينالمندوبينجميعإلىالصادقةبالتحيةكذلكأتوجهوأنءاالجتماعهذالعقداتخذتهاالتي
الكوسيك.متابعةللجنةالعشريناالجتماعفي

لهااإلسصرالمؤتمرمنظمةمستوىعلىهامةتطوراتيشهدوقتفياالجتماعهذاوينعقد
المفاوضاتمناألولىالجولةإنطثقوهوأالءالبيئيةاإلسلثميةالتجارةنطاقتوسيععلىانعكاسات
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليةلنظاماإلطاريةاالتفاقيةبموجبالتجارية
بحقإنها.2004إبريل9إلى6منلياأنطافياألولاجتماعهاعقدتمفاوضاتوهى،االمغمى

التعاونوتعزيزتطويرفيبهاتضطلعالتيالمهمةبخصوصالكوسيكمسيرةمنهامةلمرحلة
تصدروأنبناءباحتعراضلملجنةهذهتقومأنوآمل.األعضاءالدولبينوالتجاريا~متصادي
بناتفضيأنكنلكوآمل.نوفمبرفيعقدهامعالمنللكوسيكلمةالقاللدورةاللثزمةالتوصيات



المفاوضاتمنالمولميةلممرحلةإلىالتجاريةالمفاوضاتللجنةاألوللطجتماعااليجابيةالنتائج

وفعال.سريعنحوعلىالتجارية

لتعزيزاإلسطميالمؤتمرمنظمةعملخطةفيمحدهولماطبقاءالبيئيةاإلسصةالتجارةتقيةان

.التجاريةلممفاوضاتبانطلثقكبيرازخمااكتسبتقداأل~ءكولبينوالتجاريا~متصاديلمتعاون
والمؤتمراإلملثميةالقمةمؤتمردوراتمخكفوجهتهالذيالنداءعلىالصدمذافىأشدأنوأود

.نلكإلىتباسأنإلىاالتفاقيةعلىبعدتماتلمالتيمنماءاألالولىإلىالخارجيةلوزراءاإلسثمي
أجلمنالتفضيليالتجاريالنظامهذاحظيرةإلىكافةاألعضاءالولىمتخلأنجداالمستحسنومن

جمعا،.اإلمطميةاألمةمصلحة

يشكلثنعاملثنليةاللوالتجارةفيالضعيفةلقماهياتالمتزايدوالتهعيشالمنافسةحدةتتاميان
التجارةبمنظمةالمتعلقةلمقضايابخصوصالمنظمةفيمنماءاألالولىموطفتتسقلضرورةمهمةخلفية

الموضوع.متابعةعلىمنكبةالكوسيكأناالرتياحطىيبعثومما.العالمية

فقدوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزسلثمياالالمؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذبخصوصأما

الكوسيكتنسيقمكتبوضعهاكماالتكميليةاآلليةعلىاألخيرةهررتهافىالكوسيكصاهقت
والغرفةالتجارةلتنميةاإلسطميوالمركزللتنميةاإلسطميوالبنكالعامةاألمانةمعبالتعاون
مسلكااآلليةهذهتفتحأنوآملالمعنية.األخرىالمؤسساتمنوغيرهاوالصناعةللتجارةاإلسطمية

العشرينالدورةإلىملثئمةتوصياتلرفعاللجنةهذهمعالعملخطةتنفيذموضوعلمعالجةجديدا

.للكوسيك

فالمشروعات.العملخطةحامتهاالتىاألولويةذاتالمجاالتمنواحدةالصناعيةالشميةن

فياألعضاءالدولغالبيةفيالصناعيةالمؤسسةمكوناتمعظمبحقتشكلوالمتوسطةالصغيرة
األساسيةالسمةبذلكمشكلةءالعملفرصوتوفيرالنموتحققفىقيماإسهاماوتسهمءالمنظمة

~منوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتلتعزيزماسةحاجةوثمة.البلدانلهز»الصناعيةللتنمية

لمنإنه.أفضلمعلوماتوسوقوتدبيرمطورةمهاراتعلىتتوفرمواتيةتجاريةبيئةخلق
لوضعاإلسطميالمؤتمرمنظمةأنشأتهالذيالعملفريقأنالصددهذافيأسجلأنسعادتيمواعي

فيدكافياألولءاجتماعاتثطثةوبنجاحعقدقدوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتلتنشيطبرنامج
.2004مارسفيالهورفيوالثالث2003مايوفيتومابوفىوالثانى2002يناير

وأتمنى،ومثمرةفعالةنتائجعنميتمخضالمتابعةلجنةاجتماعبأنراسخنحوعلىموقنإنني
.والنجاحالتوفيقكاملالجتماعكم

وبركانه.انهورحمألعلبكموالسطم



الكويتأ(ولحةوفدونيسكلمة

عنالمنبثقةالمتابعةللجنةالعثمريناالجتماعفي

(الكومسيك)والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنة

)2004مايو/آياراا،(اسطنبول





الكويتدولةوفدونيسكلمة

عنلمصبثقةالمتابعةللجنةالمريناالجتماعفي

(الكومسيك)والتجاريالحتتصاديللتعاونالدائمةاللجنة

20هايو/آيار1ا،(اسطنبول >t(

الرئيس،السيد

الوقود،رؤساءالسادة

الوقود،أعماءواألقواتاألقوق

وبركاته»اثهورحمةعليكمالسلقم

للجمهوريةاالمنتانعظيمنالجزيلبالشكرأتوجهأنبدايةالعربيةالمجموعةعننيابةلييطيب
أعمتالتىالممتازةوالترتيباتاستقبالوحسنكريمةرعايةمنلقيناهلماوشعبآوحكومةرئيسأالتركية
اثه.شاءJأعمالنانجاحفيستساهمشكبكوالتياالجتماعلهذا

ءالرئيسالسية

البناءالعملمنيدالمنمناتتطلبالتىبالموضوعاتحافلأعمالجدولوأمامنااليومنجتمعإننا

األعضاءالدولبينفيماوالنقكالتجارة´´تيسيرلموضوعالكوسيكاختيارويأتيالمثمرهوالتعاون
أفضلحولبلدانناوتجاربالنظروجهاتخلله~مننتبادلكمحوراإلسلثمي´´المؤتمرمنظمةفي

تنتجالتيوالخدماتالسلعتبادلمستوىرفعبهدفاألعضاءالدولبينالبيئيةالتجارةلتيسيرالسبك
العالميةاألسواقفيوالدخولالبيئيةالتجارةتوسيعسبيلفيمناسبأاختيارأاألعضاءالدولداخل

األعضاء.بالدوكالتنميةمستوياترفعبهدف

الرئيس،السيد
الكرام،واألخواتاألخوة

Jأحديعدالخاصالقطاعتشجيعأنباعتبارالخاصالقطاعلدعمخاصةعنايةتولىالكوسيك

للجهودتقليريعنأعربأنأودالصددهذاوفيدوننا،فيالمتبعةالمهمةاالقتصاديةالسياسات
التعرفبهدفالخاصللقطاعاجتماعاتتنظيمفيوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةتبذلهاالتي



ريةامشمامشارينوإنشاءلعقدأولىكخطوةاألعضاءباعولالمتاحةمشماريةاالالفرصعلى

المخكفة.المجاالتفىومتبادلةمشتركة

فىمؤخرأعقدتالتيالتجاريةللمفاوضاتاألولىالجولةلبدءارتياحىعنأعربأنأودكما
لتحقيقالمفاوضاتهذهتستمرأنوآمل»2004نيسانابريل/9-6منالفترة~لياأنطاعينة

إلىالوصولأجلمناألعضاءالدولبينالبيئيةالتجارةتوسيعفيوالعتمةمنهاالمرجواسف

اإلسلثمى.المؤتمرمنظمةدولبينمشتركةإسطيةسرقبإنشاءاألسمىالهف

مجالفىيبذلهاالتيالجهودعلىللتنميةاإلسلثمىللبنكوالتقديربالشكرأتقدمأنيفوتنيالكما
األعضاءالدولبينالتشاوريةاالجتماعاتتنظيم~مناألعضاءالولىبينالبيئيةالتجارةتعزيز
علىالمطروحةالقضاياتجاهاألعضاءالدولمواقفتنسيقبمفالطزمةالفنيةالمساعدةوتمتيم
السلبيةاآلثارودرءمكاسبهاوتعظيمالمنظمةمفاوضاتفىموقفهالتعضياالعالميةالتجارةمنظمة
اإلمكان.بقدرعنها

االستقبالحسنعلىالتركيةللحكومةوتعتيريشكريأكروأنإاليسعفىالالختاموفي

والنجاح.التوفيقللجميعواجيأاالجتماعلهذاأعتالتىوالترتيبات

وبركاته.اثهورحمةعليكموالسطم



باكستانسفيرخانأففانشيرالسيدمعاليكلمة

اآلسيويةالمجموعةعنبالنيابةباكستانوفدورنيستركيالدى

الدائمةاللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالعشريناالجتماعفي

(الكومسيك)اإلسميتمرالمنلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاون

/2>>4مايو/آيار11,(اسطنبول





باالنجلبزبأل:األصل

باكستانسفيرخانأففانشيرالسيدمعاليكلمة

اآلسيويةالمجموعةعنبالنيابةباكستانوفد~نيستركيالدى

الدائمةاللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالمريناالجتماعفي

(الكومسيك)اإلسطمي~تمرلمنظمةوالتجاريا~ديللتعاون

م2<04مايو/آيار11ء(اسطنبول

»الوزراءرئيسنائبمعالي
المساعدالعاماألمينمعالي

ءاإلسلثميالمؤتمرمنظمةمشلوءالموقرونالمندوبونالسادة
»المتحدةللثممالتابعةوالمنظمات

ءوالسادةالسيدات

نيابةأتحدثأنءائإلسلثميةباكستانجمهوريةلوفدكرئيسواعتزازي،سروريدواعىلمنإنه1-
لكرمالتركيةللحكومةامتنانناعميقعنمعربأمياالسكالمؤتمربمنظمةاآلسيويةالمجموعةعن

االجتماعالستضافةممتازةترتيباتاتخاذهاعلىالكوسيكوألمانةبهعرفتطالماالذيضيافتها
فىا(الكوسيكوالتجارياالقتصاديللتعاونائمةاالاللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالعثمرين

1~J.

سيزرهفجدتأحمدالرئيسالسيدالتركية»الجمهوريةرئيسففخامةاالمتنانبكلنشعرإذوإننا2-
نتوجهكمانيرة،أفكارمنرسالتيهمافىوردماعلىسلثمياالالمؤتمرمنظمةعامأمينومعالي

للجنةالعشرينللثجتماعاالفتتاحيةالجلسةرئاستكمعلىبالشكرالوزراءرئيسنائبمعاليإليكم
يقينعلىوإننىاالستفادة.كلمنهاسنستفيدالتىالقيمةبآرائكممعناكتكبرومشارالكوسيك،متابعة
الدعمسكتىاألترالثللقبارصةاالندماجلتحقيقسيزرالرئيسفخامةوجههاالتيالدعوةأنمن

اإلسطمى.المؤتمرمنظمةجانبمنالواجب



الرئيسالسيد

الوفودأعضما،الموقرونالسادة

ءوالسادةالسيدات

أثناءالوفودورؤساءالوزراءالسادةمعاليبإلقائهاتفضلالتىالقيمةالكلماتتذكرونقدوكما3-

الولىتواجهالتيالهامةالقضايامنعددأفيهاتناولواوالتىللكوسيكعشرةالتاسعةالورق
واستخداماأللكترونيةالتجارة´´تأثيرموضوعالخصوصوجهعنىنذكرانوفيبالمنظمةاألعضاء

تلككانتوقداإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةوتطويرلتعزيزالمعلوماتتكنولوجيا

حيثتمامأوقتهاوفيللغايةمفيدةعشرةالتاسعةالدورةعلىطرحتالتىوالتوصياتالمقترحات
التجارةمجالتوسيععلىتعملالتيااللكترونيةالتجارةالمتحدامالملحةالضرورةعلىأكدث
تتواكبكيأنظمتناتحديثإلىالحاجةأسىفيونحناالسطمية.انالبالبينفيماالتجاريةتوالعه
االقتصاديةعلقاتنافيقويةقفزةتحقيقعلىتسامناوكيءالعالمفىاألهورمجرياتمع

والتجارية.

أماما~ياتلمواجهةهامةبتوصياتالدورةهز»أثناءالمداوالتمننخلصأننأملوإننا~4

فىاإلسلثميةالبلدانبالتثمفلالتىاألهوربينمنولعرالكوسيك.عملولدعماإلسطميةاألمة
فيهامأفاعكيصبحأناإلسلثميللعالميتمكنحتىمنسقةبطريقةالتجارية~تهاتعرنأنالعالم
التخوم.عندمهعشأيظلوإالءا~متصاديةوالشئونالعالميةالتجارة

منظمةحيويةتجليدمسألةهاليزياءفىانعقدالذيالعاشر،االسطميةالقمةمؤتمرمناوللقد0-

القمةأمامخطابهفيفيمشتبرفينالرئيسالسيداقترحكمافكلتها.وإعادةاالسطميالمؤتمر
عملوخطةإستراتيجيةوضعمنستمكنناللمنظمةجيدةديناميكيةرؤيةتفعيلأنالعاشرةاإلسطمية

التىتقاليدنامعيتناغمبماوالعشرينالحاديالقرنيفرضهاالتيالتخلياتمواجهةعلىاألمةتعاون
هذامداوالتتخلصأناألمليحدوناولذاقيمته.وإعالءاإلنسانحريةوصونبالسماحةتتميز

وأنالشأن،هذافيملموسةتوصياتإلىالكوسيكعنلممنبثمةلممتابعةللجنةالعشريناالجتماع
وا~تالتجارةمجعلتفيخاصةالعاشراإلسلثميةالقمةمؤتمرعنالصاهرالنداءإنجازتيسر

واالستثمار.التجارية

الملتقىهذالمنظمىشكريخالصاآلسيويةالدولمجموعةعننيابةمجدأإليكمأبعثوختامأى6-
االجتماع.هذالعقدالمستوىالرفيعةالترتيباتتلكاتخاذهاعلىالتركيةوللحكومة



المتابعةللجنآلالعشريناالجتماع

الكوسيككنالمنبثقة

/0420أيارمايو/ا3-11ءآاسطنبول





~باالنجليزية.األمل
األمالجدولصسرع

انمتابعةللجنةا~االجتماع
الكوسيكمحزالمنبثقة

)2004أيارمايولم13ه11ءاسطنبوللم
االفتتاحيةالجلسة

المتابعةلجنةلرئيساالفتتاحيةالكلمة-
سلثمىاالالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينكلمة-
الوفودرؤساءكلمات-

األعمالجولاعتماد
اإلسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنمقدممرجعىتقرير

األعضاءالدولبنوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعمللخطةتنفيذاتممااستعراض
اإلسطمىالمؤتمرمنظمةفى
اإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقرير-
الدورةلجنةتقرير-

البيئيةالتجارةفيالتوسععنالتجارةلتنميةإإلسلثمىوالمركزللتنميةاإلسصرالبنكتقرير
اإلسميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدول

البيئيةالتجارةتنميةأجلمنالذ~قاعدةأساسعلىالتجاريةالدفعالترتيباتعلىاقتراح
االسالمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين

فياألعضاءالولىبينالتجاريةللثفضلياتنظامإلنشاءالتجاريةالمفاوضاتلجنةتقرير
سلثمياالتمرالمنمنظمة

لمبألالعاالنجارهمتطحألبأنسطألالمنعلفألالمسائل

لمؤسساتعشرالحاديلحجتماعاالعدادبشأنوالصناعةللتجارةميةاإلسكالغرفةتقرير
اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولفىالخاصالقطاع

اإلسطميةللبلدانالتجاريةالمعارضزبشأنالتجارةلتنميةسلثمىاالالمركزتترير

اإلسطمىالموتميمنظمةفىا.منماءالدولفيالماليةاألوراقبورصاتبينالتعاونتعزيز

منظمةفىاألعضاءالدولبينالنقلوتيسير~التجارةحولالنظروجهاتلتبادلاإلعداد
للكوسيكالعشريناللوع~سيتمالذياإلسطمى´´المؤتمر

للكومسبكالعئمربنالدورهأعماكجدول~وع

الكومسبكإلنشماهالعمئربنبالذكرىباالحتمالالخاصأالترنيمان

L.أعمالهنبمنجد
ا~اعنماأ
االجتماعامتها،





.سرسيتترير

منممط

..سثبي.موتصر~.~هال.~~نال

~.
المنبثقةالمتابعةللجنةالعشريناالجتماع

(كومسيك)والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةعن

التركيةالجمهورية-اسطنبول
2>04مايو13-1ا





أساسيتقرير

منمقدم

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانة

إلى

كالمنبثقةالمتابعةللجنةالعشريناالجتماع

(كومسيك/والتجاريا~ديللتعاونالدائمةاللجنة

التركيةالجمهورية-اسطنبول

20مايو13-1ا 0t

ههمطأوال

ءم1974عامفىالهوربمدينةعقدالذيالثانىاإلسلثميالقمةمؤتمرفيتقررأنمنذ
دفعبغيةعديدةراتمباأاتخذتفقدءمياالسكالمؤتمرمنظمةلنشاطاتاقتصاديجانبإضافة
مختلقبشأنالوزاريةاالجتماعاتمنعددعقدكما.األعضاءالدولبينا~متصاديالتعاون
الدولبيناالقتصاديللتعاوناإلطارلتوفيرالقانونيةالوثائقمنالعديدووضعت»القطاعات
والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةوأنشئت،مياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
بمكةعقدالذيالثالثمياإلسكالقمةمؤتمرعنصادربقرار1981سنة(كومسيك)

المؤتمرمنظمةعنالصادرةالقراراتجميعتنفيذمتابعةمهمةبهاوأنيطت,المكرمة/الطائف
والمنتميةالمتفرعةاألجهزةمنمجموعةأنشئتكما،والتجاريةاالقتصاديةالمجاالتفيسلثمياال

.األعضاءالدولبيناالقتصاديالتعاونتوطيدبهدفوالمتخصصة

الموضوعينإطارفيالمبادراتهذهعنأساسيةمعلوماتتقديمإلىالتقريرهذايرمي
النظمعلىوالمصادقةالتوقيعووضعيةءوالتجارياالقتصاديالتعاونتنمية:وهما،التاليين
.المبرمةواالتفاقياتاألساسية

،للتعاوناألولويةذاتالعشرةالمجاالتفياآلنحتىتحققالذيالتقدمتفاصيلأدناهنورد
:العملخطةحددتهاوالتي



والنبارىا~ديالنعاونفطوبرفانبا

منماءاألالدولبنالتجارةتنميةمجالفىالتعاونأ)

التجارةوزراءاجتمعءا984نوفمبرفىانعقلتالتي»لكومسيكاألولىاهورق~
لتعزيزالطزمةوالوسائلالسبلاستشرافبغرضاإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىمنماءاأللللول
قراراواعتصواالتجارةميدانفيولويلتاألمنمجموعةومسوا،التجاريالمجالفىالتعاون
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةالتبادالتلتعزيزاألجلقصيربرنامجتنفيذبشأن

.والمخططاتالمشاريعمنععدبإعدادتقضىتوصياتوتضمن،االسطمى~

وضعإلىالداعيةالمقترحاتعلىوممامقتالكوسيكناقشت،األولىدورتهاانعقادخطر
وهياألعضاءالدولبينالتجاريةانمبادالتتعزيزمنهاالغاية،األطرافمتعدةماليةأنظمةثطث
»الصادراتوائتمانسثمارااللتأمناإلسطميةوالمؤسسة،للتجارةأجالاألطولالتمويلنظام:

فيإحرازهتمالذيالتعتممدىبامجازيلىفيماونورد.لمفاألطرالمتعدداالمطىالمقلمةواتحال
اعولبينالتجارةتعزيزمجالفىجهودمنبينلماوكذا،للمنكورةاألنظمةمنكلوتفعيلإقامة

.اإلمطىالموتميمنظمةفىاألعضاء

راتائمةتمصلنظام-1

السنوياالجتماعفيللتجارةأجالاألطولالتمويلإقرار»الكوسيكموافقةأمتابفىتم
مؤخراجرىوقد»األرهنعاصمةبعمانام986مارسشهرفىللتنميةاإلسطمىللبنكالعاشر
.الصالرات~تمويلنظامإلىالنظامإسمتغيير

منالصادراتحركةتعزيزلحى»~1408عامفىعملياتهبدأيلحهءمجطبرناهذايمف

إلىالموجهةوالصاهرات»االسطميالمؤتمرمنظمةفىمنماءاألاللولبينالتقليعيةغيرالسلع
السدادفتراتوتتراوح.األجلوطويلقصيرالحزمالتمويلتوفيرطريقعنءأعضاءغيرمول
أيإلىالموجهةاألعضاءالدولمنللصادراتشهرا60وشهور6بين،البرنامجهذاإطارفيء

سنواتعشرإلىالمنكورةالفترةاآلنملتوقد.اإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىعضوأخرىهولة
24ء~1418عامنهايةحتىءالبرنامجشملوقد.األخرىواآللياتكالسفنءالرأسماليةللسلع
وكالةءلمتالصادرتمويلبرنامجفىمشاركةعضودولةكلفيوتوجد.األعضاءاالولمنهولة



OIC/COMCECFC/2004lREP..J>ر<.مي-

عمليةتنسيقفيالوطنيةالوكاالتهذهدورويتمكر.البرنامجهذاعلىتشرفأكثرأووطنية
.مولهافيوتنميتهالصادراتتمويلتعزيز

~1422عامنهايةحتىءاألعضاءالدولفيهاكتتبتالذيالبرنامجرأسمالمجموعبلغ
ساهموقد.األعضاءالدولاكتتبتهاإسلثميدينارمليون167منه،ميإسكدينارمليون317،

النصفمنهالبنكدفع،إسطميدينارمليون1o<بمبلغالبرنامجهذافيللتنميةسلثمياالالبنك
.إسلثميدينارمليون155ر5»المدفوعالبرنامجرأسمالويبلغ.فعك

مجلسلكن،أخرىإلىعضوهولةمنالصادراتتمويلأصكالبرنامجفكرةكانتوقد
التعاونمنظمةدولإلىبالتصديرليسمحالبرنامج~1417عامفيعدلالتنفيذيينالمديرين

توسيعبعدءويتوقع.األعضاءالدولصادراتوتعزيزنطاقهتوسيعبهدفءا~متصاديةوالتنمية
.السابقفيعليهكانمماأكبراألعضاءالدولمنالصادراتموقحجميصبحأنالبرنامجنطاق

عامنهايةوحتىإنشائهمنذ»البرنامجهذاإطارفيءالصافيالمعتمدإجماليوبلغ

مبلغاعتمادوتممصدرةعضودولةا)9(ففائدةأمريكيدوالرمليوناا76ر2مبلغ,ا~_22

.عملية2اكلفةلتغطيةا~أ23عامأمريكيدوالر227ر2

وتأمينتمويتهمنللثستفادةالنظامبهذاالتمسكعلىاألعضاءالدولالكوسيكتشجع
.صادراتهامنالمكاسبمنالمزيد

الصادراتوائتماناالستثمارلضماناإلسلثميةكمؤسسة-2
اإلسطميللبنكفرعيةمؤسسةءالصادراتوائتماناالستثمارلتأمينميةاالسكالمؤسسة

مليونا27(إسطميدينارمليون1<0يبلغبهمصرحبرأسمال1994عامفيأنشئت،للتنمية
هىالمؤسسةفياألعضاءولمدولء1995عامفيأعمالهاالمؤسسةوبدأت.تقريبا)أمريكيدوالر

اتفاقيةعلىوقعتالتىءاالسطميالمؤتمرمنظمةوفيللتنميةمياإلسكالبنكفياألعضاءالدول
بنسبةالبنكاكتتبوقد.المؤسسةرأسمالفياكتتابهاورفعتءعليهاوصادقتالمؤسسةتأسيسز
تأسيساتفاقيةعلىاإلسطمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمعظمووقع»رأسمالهافي%0

عضودولة'I'9(هناكالعضويةإجراءاتالستكمالمختلفةبمراحلالدولهذهوتمرءالمؤسسة
.اآلن)حتىالمؤسسةإلىانضمت



الولىبناالسثماراتتدفقوثسجيعءلمتجاريةمطتالمعانطاقتوسيعلمىالمؤسسةتعك
وإعادةالصاهراتائتمانتأمن)1(:المؤسسةوتقم.اإلسطمىالموتميمنظمةفىاألعضاء

غيرأو(المشتري)تجاريةمخاطرعنالناجمالصادراتبيعحصيلةاستيفاءعدلتغطيةتأمينها
انقيودمخاطروبخامت»انقطريةالمخاطرضدتلعينهوإعادةمشماراالتأمن)2و((قطرية)تجارية

واال~»المدنيةواالضطرابات»والحروب,الملكيةونزع»األجنبىلنقدتحويلطىالمفروضة

.بالعقود

عاموخلكربوليصة7»النافذةالبوليساتمحدإجمالىبلغ~1423عامنهايةوفى
الصامرلمتالئتمانبوليصة00وبستالصامولة~متمانجيدةبوليصة23تأمس~1422

بلغتنتد~ا23fخلكرالمؤسسةأقرتهالمتىااللتزاماتأما»سثمارااللتأسنواحدةوبوليصة

26Clنهايةفىأمريكىدوالرمليونا26بقيمةالحاليةالتزاماتهامع»أمريكىالرسمليون
.ا~423

الوطنيةالترويجمفولمةبتتظيمونلك،الثسويقيةاستراتيجيتهاتنفيذ،المؤسسةوواصلت
الولىإلىالمتابعةوزيارات»ومنطشتهاللمولخميعفخكفلعرضنلولتوت،ليةوالد

.والمصرفسزئالممسمعاجتماعاتوهتدءاألعضاء

~_لممتداإلممصفمقمةمحة3-6

الكوسيكلجنةوأعربت.كومسيكمنبطلبالمشروعبرامةللتنميةاالسطمىالبنكقاو
~اتفاقيةاستكملألنهللتنميةاالسطمىللبنكتقيرهاعنءم1992عامفىالمنعقدةالثامنةهررتهافى

المقترحةاالتفاقيةعلىءمبنيا,المنكورةلحكوسيكعورةونتتوقد،األطراف~المتعدةالمقاصة

الولىفىالنقيةوالسلطاتالمركزيةالبنوكمحننىمنالصاهرةالتوصياتعلىوممتت
.199<سنةبلقاهرقمنماءاأل

لمى22مناسطنبولفىمحمتالتىالعاشرةالكوسيكعورةدعت»أخرىأمووبمنومن

مرنةالترتيباتهذهتكونأنبشرطبينهانيماترتيباتعملإلىمنماءاألاعولم1994أكتوبر2"
الهفيكونأنشريطةءطوعىأساسطىاالنضماميكونوأنتغطيهاالتيبالسلعيتعلقفيما

نيهاالمشاركةفىالراغبةمنماءاألاللولمنفرعيةمجموعاتبينالمقاصةاتفاقياتإلبرامالنهانى
.األطرافالمتعددةللمقاصةإسطمياتحادإنشا<هو



ثجاريةمعلوماتشبكةإنشاء-4

التجاريةللمعلوماتشبكةبإنشاءءم198أعامعقدتالتيلكومسيكاألولىالدورةأوصت
لصالحونشرهاوتحليلهاومعالجتهاالتجاريةالمعلوماتجمعتسهيلإلىتهدفاألعضاءالدوليبن

.مستعمليها

وترتيباتإجراءاتحولجدوىدراسةبإعدادالتجارةلتنميةمراإلسكالمركزتكليفتموقد

.الشبكةإنثنها،

ءللكوسيكالثانيةالدورةإلىجدوى.رامةالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزقدملذلكنتيجة
أموولعدةيصلحاألساسية´´للمعلومات´´نضامتطويربهدفوقالبءراسةلمراجعةنريقتعيينوتم
منظمةفياألعضاءالدولفيونثمرهاالتجاريةالمعلوماته~ممكزقدرأكبرجمعبينهامن

الدوكفيالموجودةمكانياتلكاألمثلا´(متخداموتأميناال~دواجيةوإلغاءسلثمياالالمؤتمر
.ااعضاى

وتشغيكاستكمالإلىباإلضافةالتجارةلتنميةمياذسكالمركزقكالبياناتقاعدة~تم
التياالسلثميةللبلدانالمعلوماتلشبكةا´اساميالنعوذ-معاعمكيتشاههوهئذا.امبالبرجميع
الفاكس،(البريدا~د~الوسائكخلكرمنالمعئومأاتنشرويجرق.ئلتنمبةاإلسزميالبنكهااعت
نظامأواالنترنتشبكةخلكرمنأوCD-ROMانةامصرعلىأ~االنشريتمأنويمكن...)
أنبالذكرالجديرومن.للعملجاهزةتصد-عذءاميةاإلسكللبذانالمعلو»:تبا~امتصائراال

:بعنوان،اإلنترنتشبكةعلىبصفحةتزو~»تب~التجارةلتنميةميا´اسنكالمركز
مم.مه.~ر....م.،_مرم

هز»منالكاملةباالستفادةا:اعضاءالدورللكومنميكعشرةسعةالنتاىرةاكوأوصت

>التنهيألت

اإلسطميةالتجاريةالمعارض-5

الوزارةمعبالتعاوناالسلثميةالتجاريةالمعارضالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزيننئب
المعارضوكعب.والصناعةللتجارةميةاالسكالغرفةمنوبدعمالمضيفةولةاكفىالمعنية

فرصةتتيححيثءاإلسطميالمؤتمربمنظمةالبيئيةالتجارةدفعفيهامةأدواراميةاالسكالتجارية
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هذهمنتسعةتننيمبنجاحتموقد.منتجاتهموعرضاألعمالورجالالشركاتبيناللقاء
.المعارض

2امنالمتحدةالعربيةاإلماراتبدولةالشارقةفيالتاسعاالسمرالتجاريالمعرضنظم
معبالتعاونالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزلهالتحضيرتولىوالذي<م2002ديسمبرI"2إلى

مملكةوتستضيف.الشارقةفىوالصناعةالتجارةوغرفةوالصناعةللتجارةاإلمصةالغرفة
علىاألعضاءالدولبتشجيعويوصي.)م004عامفلكرالعاشراإلمطميالمعرضالبحرين

.اإلسلثميةالتجاريةالمعارضفيفعالةبكيفيةالمشاركة

المعارضتحكمالتيواأل~القواعدعلىلكومسيكعشرالثامناالجتماعصادقوقد

تحديثإلىالقواعدهذهتنفيذيؤديوسوف.التجارةلتنميةاإلسلثميالمركزأعدهاوالتياإلسصة
فيالبيئيةالتجارةتنميةفىالفاعليةمنالمزيدإلىيؤديممااإلسطيالتجاريالمعرضإقامة
.اإلسلثمىالمؤتمرمنظمة

:اإلسميالمؤتمرمنظمةفيمنماءاألالعولفيالخاصةعاتالحطابينالتعاون-6

وقد.لكومسيكالرئيسيةاالهتماماتأحداالسلثميةالدولفىالخاصالقطاعتنميةتعتبر
نشطةاألفىالخاصللقطاعالمحتملالدوريخصفيمامرنمنهجاتباعالتاسعةكومسيكعورةقررت
وعلىمنتظمةبطريقةالخاصللقطاعاجتماعاتعقدقرارابن.كومسيكبهاتقومالتيالشاملة

وتهيئءاألعضاءالدولفيالخاصالقطاعيدعمهامإجراءهوكومسيكموراتقبلسنويأساس
تحقيقبهف،األعضاءالدولفيوالشركاتاألعمالرجالللقاءالفرصةاالجتماعاتهذه

ناجحةاجتماعاتعشرةاآلنحتىتموقد.الولىهذهفىلتنفيذهامشتركةوأفكارمشروعات
.الخاصللقطاع

الشارقةفي2>»)ديسمبر23إلى21منالفترةفيالخاصللقطاعالعاشراالجتماععقد

االجتماعاستضافةاإليرانيةاإلسلثميةالجمهوريةحكومةوعرضت.المتحدةالعربيةباإلمارات
.2003عامالخاصللقطاعالعاشر

،الخاصللقطاعاالجتماعاتهذهعقدفىوالصناعةللتجارةاإلسطميالغرفةبدأتأنمنذ
إلىينتمونأعمالرجالبيناالجتماعاتككخلكروالعقوداالتفاقاتمنالعديدوتوقيعالتفاوضتم

بذلتهاالتيالجهودمنلحرغمأنهلوحظأنهإال.سلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول



للقطاعالسنويةاالجتماعاتعنالصادرةالتوصياتتنفيذفإنءوالصناعةللتجارةاإلسصةالغرفة
.المنشودالمستوىإلىبعدترقلمءاالجتماعاتتلك~المبرمةوالتعاقداتواالتفاقاتالخاص

عمليةعلىالفاعليةمنالمزيدإضفاءأجلمنللمتابعةلجنةإحداثالكوسيكقررتوقد

للتجارةاإلسطيةالغرفةتعيينوتم.الخاصالقطاعاجتماعاتعنالصادرةالتوصياتتنفيذ
.اللجنةهذهعملبخصوصمحوريةكنقطةوالصناعة

v-للومسيكالسنمةالدوراتخطالنظروجهاتتبادل
االجتماعاتأعمنالجدولفىمنفصلبندإدراجعلىللكوسيكالعاشرةالدورةوافقت

الحاليةالعالميةا~متصاديةالمواضيعبشأنالنظروجهاتتبادلللمندوبينيتيحللكوسيكاللثحقة
التاليةالمواضيعحولاآلراءلتبادلاجتماعاتانعقدتالحينذلكومنذ.األعضاءالدولتهمالتي

العالميةالتجارةمنظمةوإنشاءالتجاريةللمفاوضاتأوروغوايدورة´´انعكاسات

(دورةاإلسطمى´´المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالخارجيةالتجارةعلى
.عشرة)الحاديةكومسيك

كومسيك(عورةاإلسصر´´المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالخصخصة´´تجارب
.)عشرةالثانية

اقتصادياتعلىاألوروبياالتحادوخاصةاإلقليميةاالقتصاديةالتكتلثت´´انعكاسات
.عشرة)الئالثة(الدورةاألعضاء´´البلدان

االستقراروكنلكاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيالبينيواالستثمارا´التجارة
عشرةالرابعةالدورةلماألعضاء´´الدولفىالهيكليةواإلصالحاتاالقتصادي

،لكومسيك)

األعضاءالبلدانفىامةمستدليةاقتصاتنميةتحقيقأجلمنالبشريةالموارد´´تنمية
.عشرة)مسةالخا(الدورة

التجاريوالتحررالعولسةمواجهةفىوالمتوسطةالصغيرةالمؤسسات´´تعزيز
.عشرة)السادسة(الدورة



(اللورةاألعضاء~لللولالخارجيةالتجارةعلىالجمركيةغيرالحواجز~آثار

.لكومسيك)عشرالسابقة

(الدورةللتنميةاإلسطمىالبنكوموراألعضاءالبلدانفيالخاصالقطاعاستثمار
.لكومسيك)عشرالثامنة

التجارةوتنميةتعزيزفيالمعلوماتتكنولوجياواستخداماإللكترونيةالتجارةأثر
عشرةالتاسعة(الدورةاإلسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىبين

.للكوسيك)

الدولبينالنقلوتسهيل~التجارةموضوعللكوسيكعشرةالتاسعةالعورةاختارت
العشرينالدورةخلكراآلراءلتبادلموضوعاليكوناإلسطمي~المؤتمرمنظمةفياألعضاء

ومنظمةوالصناعةللتجارةاإلسصةالغرفةمنكلمينظمكوهميكطلبعلىوبناء»للكوهسيك
ءالموضوعحولعملورشةءالتجارةلتنميةاالسطميوالمركزالبواخرلمالكىالسطمىاالتحاد
البحوثومركزللتنميةاالسطمىالبنكمكراالسمرالمؤتمرمنظمةمؤسساتمعبالتعاون

هذهنتائجوستقدم.2004عامباكمتانوتستضيفها»واالجتماعيةوا~فتصاديةاالحصائية

.بشأنهاالنظروجهاتلتبادلللكوسيكالعشرهنالورقإلىالورشة

تمرالمنمنظمةفىاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضليةلنظاماإلطاريةاالتفاقيةدخولان

كاناألعضاءالولىمندولعشرمنأكثرعليهاصاهقتأنبعدالتنفيذحيزأخيرااإلسطمى
أقرتوقدءالبيئيةاإلمطميةالتجارةنطاقلتوسيعجهودمنالمنظمةتبنلهفيمامامتطوربمثابة
المفاوضاتمناألولىالجولةانططقيعلنانزيالوزاريالبيانللكوسيكعشرةالتاسعةالدورة

لتنميةاإلسطمىالمركزونظم،اإلطاريةاالتفاقيةعلىمامقتوالتىاألعضاءالدولبينالتجارية
م2>»3يونيو26إلى2tمنالكوسيكبرعايةالبيضاءالدارفىالخبراءلفرقاجتماعاالتجارة
األولىالجولةأن»المضيفةالولةبصفتهاتركياوأعلنتءاألولىللجولةاألساسىالعملالعداد
المفاوضاتنطاقتوسيعيتمأنملالمأومن»م2004أبريل9إلى6منلياأنطافىمتعقد

علىمصامقتها~اإلسطميالمؤتمرمنظمةفىاأل~ءالدولجميعلثسملالنهايةفىالتجارية
.االتفاقية



الوراعيةوالتئمةالندائياألصمحالشىالتعاور(~)
الدولوخاصةالمنظمةفىاألعضاءالبلدانبعضفيتحللمالغذائىاألمنمشكلةان

احفريقىوالبنكللتنميةاإلمطيالبنكمعبالتعاونالبامةاألمانةفظمتكذلك.منهااإلفريقية
السنغالبجمهوريةأاكارفياإلملثميةالبلدانفيالغذائياألمنبشأنندوةالسنغاليةوالحكومةللتنمية
مؤتمرإطالعوبعد.السادساإلملثميالقمةمؤتمرفامثرعلىوذلكء1991ديسمبرشهرفي
األعضاءالدولفىالغذائى´´األمن´´عقدبياناعتمد»أاكارندوةتقريرعلىالسادسسلثمياالائقمة
إلىالماليةالمواردمنالمزيدتقديمإلىاألعضاءالدولودعاءسلثمياالالمؤتمرمنظمةفي

األعضاءاإلفريقيةللدولالمساعداتمنالمزيدتقديممنتمكينهاأجكمن»المعنيةالماليةالمؤسسات

وفعاليةبسرعةالغذائىللثمنالوطنيةاستراتيجيتهاتنفيذمنتتمكنحتىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفي
فىوالمياهالريفيةالتنميةوزيرمعاليبرئامتالندوةفلكرأنشئتالتيالخاصةاللجنةوتقوم.

.أاكارندوةعنالصادرةالتوصياتتنفيذأجلمناللثزمةالمجهوداتكلببذلالسنغالجمهورية
حكومةمنمشتركةبعثةزارتكما»المسؤولينلكبارآخرانواجتماعانللخبراءاجتماعانعقدوقد

األمنمجالفيبرامجهالتقويمالبلدانبعضاالفريقيالتنميةوبنكللتنميةاإلسالميوالبنكالسنغال
.الغذائي

المؤتمرلمنظمةالرابعالوزاريالمؤتمراإليرانيةميةاإلسكالجمهوريةحكومةواستضافت

م199oينايرا6إلى14منالفترةفىطهرانفيالزراعيةوالتنميةالغذائياألمنبشانسلثمياال
االنتاجلزيادةالمطئمةوالوسائلالسبلالستكشافالحاجةالمؤتمرعنصدرالذياالطثنوأكد.

الولىجميعفيالغذائياألمنوضعيةباستعراضدوريبشكلالقيامالمؤتمروقرر.الزراعي
.اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

األغذيةحولالخبراءلفريقاجتماعاستضافةالعربيةمصرجمهوريةحكومةمحرضتوقد
معاتصاالتهااالسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةوتواصل.والريفيةالزراعيةوالتنمية
.االجتماعموعدتحديدبغيةالمضيفةالحكومة

فينشطةمشاركةشاركتقداإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةأنبالنكرالجدير
والزراعةاألغذيةمنظمةمقرفىعقدالذياالتعقاد~علىسنواتخمسر:العالميالغذاءاامؤتمر

المشتركالعاماالجتماعخطرأنهذلكإلىأضف.)002يونيوفىرومافىالمتحدةللثممالتابعة
كلاتفقت»2002يوليوفيبالنمسافيينافىعقدالذياإلسلثميالمؤتمرومنظمةالمتحدةاألممبين
مجاالتفىبينهماالقائمالتعاونتعزيزعلىوالزراعةاألغذيةومنظمةاإلسلثمىالمؤتمرمنظمةمن



تأهلوإعادة»والوطنياجليمىالمعيينعلىالغذائيلصبرناهجوتنفيذإعدادءضمنهامن،
.وفلسطينأفغانستانمنكلفىالزراعىالقطاعحوإصك

الصناعةمجالفىالتعاون(ج)

عامفيأجريتالتىالصناعيالتعاونحوللثةالثاالوزاريةالمشاورةقراراتمنوانطه

للتنميةاإلسطيالبنكبرعايةالمشتركةالمشروعاتبتعزيزالمعنىالعمللفريقاجتماععقد1987

الولىبينالمشتركةالمشروعاتلتعزيزآليةبالتفصيلبحثوالذي1987نوفمبرشهرفيبجد«
.الوزراءحددهماحسباألعضاء

سبتمبرf-امنالفترةفياسطنبولفيالمنعقدةللكوسيكالتاسعةاهورقدعت
بذلكالقيامإلىءالمقترحةاآلليةبشأنالعملفريقتوصياتتبحثلمالتياألعضاءالدولا997

الوزاريةللمشاورةيتسنىحتىوتعليقاتهابآرائهااإلسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةوموافاة
الوزارياالجتماعهذااستضافةاألعضاءالدولناشدتكما.الموضوعفيالنظرالرابعة
.المشروعاستكماليمكنحتىسشارياال

والموامطتالنكلمجالفىالتعاون)(د

فياإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالولىفيالنقلحولاألولالوزارياالجتماعانعقد
وخلكر.للكوسيكلثةالثاالدورةانعقادمعبالتزامنم1987سبتمبرا>إلى7مناسطنبول

التجاريالتعاونتنميةفىهامأعنصرأيشكلالنقلقطاعبأنيقينهمعنالوزراءأعرباالجتماع
البحريوالنقلIالطرققطاعاتتنميةفىالتعاونوقرروا»اإلمطميةالولىبينفيماوا~متصادي

.والمواصلثتالنقلمجالفىوالتدريبءالحبيةوالسكك»

بالنقلالمعنىالخبراءفريقاجتماعاستضافةالعربيةمصرجمهوريةحكومةمحرضت
ءإرجاؤهوتم»القاهرةفي2003يناير9إلى7منعقدهالمقررمنكانوالذيوالموامت

جيدموعدلتحديدالمضيفالبلدمعاتصاالتهاسلثمىاالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةوتجري
.لطجتماع

والطسلكيةالسلكيةا~مصاالتمجالفىالنعاون(~)

الدورةمعبالتزامنوالطسلكيةالسلكيةاالتصاالتلوزراءاألولالوزارياالجتماعانعقد

الوزارياالجتماعانعقدوقد.ا988سبتمبرشهرفيتركيا،اسطنبولفيللكوسيكابهةال



م1991نوفمبر8إلىoمنالفترةفيإندونيسياجمهوريةءونجباندفياالتصاالتحولالثاني
عنالصاهرةالمهمةالتوصياتبينمنماالمحكوسائلعلىالمطبقةاالتصاالتتعرفةتخفيض.وكان

تعرفةلتخفيضوالسبلبالوسائلالممنيالخبراءلفريقاجتماععقدكما.األو~الوزارياالبتماه
.1993مبتعبر29إلى)8منالفترةفيالقاهرةفيماإلعكوسائلعلرالمطبقةاالتصاالت

المؤتمرلمنظمةالثالشزالو~ارياالجتماعاإليرانيةميةاإلسكالجمهوريةحكومةاستضافت

يوليو,1إلى^منالفقرةفبىطهرأ>~_واله_منلتية:لسنكيةااتصاانذ«البر،حورميا´اسك
وتوصياتبطلباتوتقدمنالتعذهمجا´التنيه_>نقطةا»»رتراوأاالجتماةوأ~~.6996
وقد.وااتصاالتالبر«اا~مبفبىبينو:افبدلتذ´ونيزاتهبغيةئتنغيذها:´:أ~ءئذور~دة
فيواالتصاالتالبريدلخبراءب:ذتبنث´ء0إنشزار0:اط~حو´:اقدالتيالوأمةاف~أ~بعذرتضمنت
مناالستفادةمنعضاء6ا´وزاكتمالن:آشية«تحثين>ن:نمنغئمةا~~الفدلمننوء:تئمنكة~:م.سراز

6~ربهد`تأ´مذ<ألتىتأ´تبحوءثس0اك~ . - ..:.llوالبرؤىالها~البريدعب`لرءر)ااخرتق~اء

بنشاطااتمحثقةء´ثمةوإعدأاد•تف>الو•ودالبزييذثئبزر´لغذ_0المب´ا_ىأاء_اثنبمحتهء:ئمة:عد>.

واقترا-ومقدراتها~ء7::ر:ك.<~حتد´«ترنب~ء>´،و_،ك_رائبرويةوييبألتهر،الشداه
محال~المشركأأاتا`امئنمأدتنجييه«نسر~نذ»عفتزه´توتقدييدثتنفيذ_ابثةمشر´،رييب.ارأنكأ

،´تتو0صذء~.اا_نت7:ا:سرد´نتيزنتمنه

علىولوءونواتتئلخبراءفمنوية:بسرئ`تعقد~ثأ،،ةمثمنكب0اك0•ء:ثمنكتت9ىأ´اءتتصد´:أئنبزيث

لمنظمألالثالثالوزارى~`ح7:كعزالسر`دزالنقرنيئنكو~عشز!لنذانيا´ئجئه´ى.´عثمث
مألبالجمهوربطهرانانعقدالذ.>والث~´~ت7ا´د~:´كءنز:الثنحو.ر.عر0أ´ئسز«فمؤتمر
~I)Iالوزارعاالجثماحأ~´فهالنو.انجمهوريهحكومةعرغنت•.ةيئر:نا´ما´ئنسردئة
عقدثارسذانمألالسودالحكومألشعنسوف,ء.مئثين0!(•:لمشكةااد~ااءثوالبى-حو:~معمنمأ



الطاقةمجالفىالتعاون(و)
اإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولفيالطاقةحولاألولالوزارياالجتماعانعقد

مسةالخاالورقانعقادمعبالتزامنوذلكم1989سبتمبر,-3منتركياءاسطنبولفي
فيالتعاونعناصرمنهامأعنصرأتملالطاقةمسائلبأنءالوزراءمنوإدراكأ.للكوسيك
بينهامنالتزاماتبعدةيوصيشامالقرارااعتمدوافقد»األعضاءالدولبينفيماالمجاالتمخكف

»الطاقةمجالفىبينهافيماالتكنولوجيانقلوتعبيلاأل~ءالولىفىالطاقةمنشآتأداءتحسين
بينهافيمامترابطةإقليميةشبكاتوإنشاءوالمتجددةالجديدةائطاقةمواردمجالفيالبحوثوثسجيع

.الكهربائيةالطاقةمجالفى

42oمنالفترةفياسطنبولفىالمنعقدةللكوسيكالعاشرةالورقدعت - 'I'أكتوبر
لتنفيذالضروريةالتدابيراتخاذإلىالمعنيةاالسطميالمؤتمرمنظمةوأجهزةاألعضاءالولىم1994
حولزالثانيالوزارياالجتماعاستضافةاألعضاءبالدولوأهابتاألولالوزارياالجتماعقرارات
»والتعدينالطاقةحولالخبراءلفريققطاعياجتماعاستضافةالسودانحكومةوعرضت.الطاقة
.بعدفيمااالجتماعموعدعنيعلنأنالمتوقعومن

العامةواألشغالاألساسيةالبنيةمجالفيالتعاون(ز)
األعضاءالدولفيالعامةواألشغالاألساسيةالبنيةحولاألولالوزارياالجتماعانعقد

انعقادمعبالتزامنونلكا99اأكتوبر9-6الفترةفياسطنبولفىاالسطمىالمؤتمربمنظمة
.للكوسيكالسابقةلمدورة

فيللتعاونهائلةوقدراتإمكانياتميهااإلسطميةالبلدانأنبارتياحاالجتماعالحظوإذ
الدولفىوالمستقبليةالحاليةاالحتياجاتكبيةعلىقاهرةالعامةواألشغالاألساسيةالبنيةمجال

.االسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء

فيماالتعاونتعزيزعلى»أخرىأمووبينمنءاألعضاءالدولالوزارياالجتماعوحث
األساسيةوالبنيةالعامةلطشغالالميزانيةفيمستقلبندتخصيصطلبوقد.المجالهذافىبينها
بينوالتجاريا~متصاديالتعاونلتعزيزالهادفةالعمل´اخعلةمناألولويةذاتالقطاعاتضمن
المؤتمرمنظمةإطارفيفعألالموجودةوالمشاريعالطاقاتبتطويروأوصىاألعضاء´االدول

.المجالهذافياإلسصر



أكتوبر2o-23منالفترةفىاسطنبولفىالمنعقدةللكوسيكالعاشرةاللورةالحظت
الذيالعامةواألشغالاألساسيةالبنيةحولاألولالوزارياالجتماععنالصادرةالقراراتم1994

فيالمعنيةواألجهزةاألعضاءالدولإلىنداءووجهت,ام99اأكتوبر9-6منباسطنبولعقد
حولاألولالوزارياالجتماعقراراتلتنفيذاللثزمةالتدابيراتخاذأجلمناإلسلثمىالمؤتمرمنظمة
إندونيسياجمهوريةباقتراحاتعلمأوأحاطت.األعضاءاللولفيالعامةواألشغالاألساسيةالبنية
والتنميةالحضريةاألساسيةالبنيةمجالفيبالتعاونالمتعلقةاألحكامالعملخطةتضمينإلىالرامية

.الريفية

االجتماعيوالضمانالعاهلةالقوىمجالفيالتعاون(ح)

فياالجتماعيوالضمانالعاملةبالقوىالمعنيالخبراءلفريقالثانىاالجتماعانعقد

االتفاقية´´مشروعالستكمالاألولى:عملمجموعتيوكون1984أكتوبرفي،ماليزياءلمبوركواال
العمالةبشأنالنموذجيةالثنائيةاالتفاقية´´مشروعالستكمالوالثانيةاالجتماعي´´الضمانبشأنالثنائية
»عمانفياالجتماعىبالضمانالمكلفةالعملمجموعةاجتمعتوقد.العاملة´´األيديوتبادل
الثانيةالعملمجموعةاجتماعانعقدكما.االتفاقيةمشروعواستكملت،1985سنة،باألردن

واستكملتا989مايو29-27منبتركيا،اسطنبولفيالعاملةاأليديوتبا«لزبالعمالةالمكلفة

.االتفاقيةمشروح

بالعمالةالمعنيةالعملمجموعةتقاريراألعضاءالدوكإلىالعامةاألمانةأرسلتوعندما

إلىسيقدماناالثفاقيتينمشروعيبأنأبلغتهاءاالتفاقيةمشروعوكذلكالعاملةاأليديوتبادل

.للدراسةاالجثماعيوالضمانبالعمالةالمعنيالخبراءلفريقالثالثاالجتماع

العاملةاأليديوتبادلالتوظيفحولدوليةعملورشةاستضافةإندونيسياحكومةمحرضت

البشريةالمواردتنميةحولالخبراءلفريققطاعىاجتماعاستضافةالسودانحكومةمحرضتكماء
.االجتماعينهذينعقدموعدعناإلعلثنبعدفيماوسيتم

لمسياحةمجالفىالتعاون(ط)

أهميةعلى»1994عامفىالبيضاءبالدارعقدالذيالسابعاإلسطىالقمةمؤتمرأكد

بثمأنمنفصالقرارااألولىللمرةوأقر»السياحةمجالفىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةداخكالتعاون

فىعقدالذيالخارجيةلوزراءوالعشرونالثالثسلثمىاالالمؤتمروأكد.المجالهذافىالتعاون

بينوالتقاربا~هثصامةالتنمةفىأساسيأمحورأتملآسياحةأنعلى,ا995عامفيمحوناكري



والتعاونالمعلوماتتبادلومنهاءالمجاالتمنعددفيالتعاونإلىاألعضاءالدولودعا.األمم

المؤتمراتقبلمنذلكعلىالتأكيدتموقدءالسياحةصناعةفيواالمشمارالسياحيةالفعالياتفي

.الخارجيةولوزراءللقمةاالسلثمية

ءالسياحةلوزراءاألولاإلسطمياالجتماعاإليرانيةاالسطميةالجمهوريةحكومةاستضافت
السياحةأهميةالمؤتمرأمركوقد.أصنهانبعينة2000أكتوبر4إلى2منالفترةفيعقدالذي

ضرورةهناكوأن،اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبينللتعاونمجاالباعتبارها

المؤتمرووافق.للسياحةالعالميةالسوقفىنصيبهاتوسيعبغيةالتعاونىللعملاستراتيجيةلوضع
أيضأقرركمأ»للسياحةالتحتيةالبنيةلتطويراألولويةإعطاءمعالتعاونمجاالتمنعلدعلى
.2»>1أغسطس28-27فيطهرانفىاللجنةاجتمعتوقد.للمتابعةلجنةإنشاء

لوزراءالثانىاإلسطميالمؤتمرإلىالسياحةبشأنطهرانوبيانالمتابعةلبنةتقيمتم
تمرالمنأصدروقد.كواطمبورفى2001أكتوبر13إلىا0منالفترةفيعقدالذيالسياحة
الدولفىالسياحةوتنميةتطويرأجلمنللعمللمبوركواالوبرنامجالسياحةتطويربشأنقرارا

تنفيذوكيفيةالسبللوضعالخبراءلفرمقاجتماععقدإلىودعاءاإلسلثمىالمؤتمرلمنظمةاألعضاء
اإلمفونيسيةوالجمهوريةومليزياااليرانيةاإلمطميةالجمهوريةالمؤتمروشكر.العملبرنامج
،السياحيوالتريباألبحاثمجالفىتجرىالتيللنشاطاتاتصالكمراكزالعمللعرضها

.التوالىعلى»السياحيةوالتسهيطت»والتسوهق

بمدينةالسياحةلوزراءالثانىاإلسطمىالمؤتمرعنالمنبثمةالمتابعةلجنةاجتماعانعقد
برنامجلتنفيذالطزمةوالكيفياتالسبلالمتابعةلجنةدرست»)002سبتمبر6إلىoمنلمبوركواال
.وجماعياذاتيا»األعضاءالدولبهستقومالذيكعمللبرنامججوالووضعتلمبوركواالعمل

6منالسياحةلوزراءالثالثاإلسطمىالمؤتمرالسعوهيةالعربيةالمملكةحكومةواستضافت

إعطنإلىإضافةالسياحةتنميةحولقراراالمؤتمرهذاأصلووقد»بالرياض2006أكتوبر9إلى
اoإلىا3منالفترة~بالسنغالدكارفىالمؤتمرلهذاالرابعةالدورةوستعقدءالرياض
النبراىفريقاجتماعاستضافةاإليرانيةاإلسطميةالجمهوريةحكومةمحرضتوقدم2004فيسمبر
معدائماتصالعلىالعامةواألمانة.انعقادهومكانتاريختؤكدأنالمرتقبومنءالسياحةحول

.الخبراءفريقاجتماععقدبشأنالمضيفةالحكومة



اإلسطميتمرالمنمنظمةفياأل~ءالدولبينفيماالفنيالتعاون(ي)
الدائمةللجنةالساهسةالدورةمعبالتزامنالفنىالتعاونبشأناألولالوزارياالجتماعانعقد

أكتوبرا0-7منالتركيةبالجمهوريةاسطنبولفي)الكوسيك(والتجارياالقتصاديللتعاون
بيناسطنبولفىالفنىالتعاونحوللموطنيةاالتصاللمراكزاجتماعاتخمسةفتلتوقد.1990

فىاألعضاءاللولبينفيماالفنىالتعاونوضعيةاالجتماعاتهز»وبحثت.1994و199>
علىاالجتماعاتوكزتكما.التعاونهذالتعزيزتوصياتواعتمدتاالسطميتمرالمنمنظمة

و~.الفنىللتعاونالوطنيةاالتصاللمراكزوالماليةاإلداريةالقدراتتعزيزضرورة
.جديدةبرامجوإعدادالتعاونبرامجتحديثتمنيةالثنااالتصاالت

للكوسيكالتاسعةواهورقالخارجيةلوزراءوالعشرونالحادياإلسلثمىالمؤتمرأوصى
والثمانيةا~هتصاديةالمجاالتفىالتدريبعلىالتركيزمعاألعضاءالدولبينالفنىالتعاونبتعزيز

.المدربينإعدادإلىباإلضافةواالجتماعية

'I'9إلى22منالفترةفياسطنبولفىانعقلتالتىIللكوسيكالعاشرةالدورةالحظت
فىمنتظمةبصفةسنوياتعقدالفنىبالتعاونالمعنيةاالتصالهراكناجتماعاتأن,م1994أكتوبر

تركيامنكلاالجتماعاتلهذهتقلمهالذيالمتواصلللدعمتقديرهاعنكذلكأعربتكما,اسطنبول

االحصائيةالبحوثومركز,للتنميةاإلسمىالبنكمالسلثمىاالالمؤتمرمنظمةومؤسسات
والجامعة,التجارةلتنميةاإلسصروالمركز,االسلثميةللبلدانوالتدريبواالجتماعيةوا~متصادية

.للتكنولوجيااإلسلثمية

لتنفيذاإلسطمىالمؤتمرمنظمةوأجهزةاألعضاءاللولللكوسيكالعاشرةالدورةدعتكما
فىم1990أكتوبرا0-7منانعقدالذيالفنيالتعاونحولاألولالوزارياالجتماعقرارات

.اسطنبول

فىوالفنيالتكنولوجىبالتعاونالمعنيالخبراءفريقاجتماعالتركيةالجمهوريةاستضافت
عنالصاهرةالمشاريعمقترحاتعممتوقد.ام998مايو8إلى6منالفترةفياسطنبول
األعضاءاعولجميععلىاإليرانيةاإلسطميةالجمهوريةمنالعقصةالمقترحاتوكذلكاالجتماع
لمىباألمرالمهتمةاألعضاءاهولىبعضمنوصلتالتىالردودحولتوقد.بشأنهايلزمماالتخاذ
.العمللخطةوالتنفيذالمتابعةآلليةطبقاالمشاريعلجنةإنشاءبغيةالتركيةالجمهوريةحكومة



مألالصروا~معثلثمسألاألساالثكلم~والمصالشأالثوثععوصعألثالثا
لوزراءشونالثكميائاسلثوالمؤثمرمياالسكالعمألمؤثمرالعاشرهالدورهحثث

علىءبعدثصادؤو/أوثوثعلداثثي~ءأألالدرءءللكوسكعشرهالثامنأوالدورهءجثالخار
فيذلكإلىدرثباأنءالنجأرىوثثصاد~اكالثعاونمجالفيواالثفاثماثاألساسأالنظدمخكف
االثفاثاثعلىوالمصادثأائثوهعوصعبأملخصجامدجدركالثثرمرمعمرفؤ.ممكنوثثأسرع

.الملحؤفىالواردهاألساسأوالنظم

رتروانتبوائفنيتتصادقاكللتعاونالعامةاالتفاقية-1

االتفاقيةام)9(الااا~39الئ´بالخارجيةلورزاىعشرالثامناإلسلثميالمؤتمراعتمد

ستثماراتاكنقلتشجيعإنىاألتفأقيةوتهلفوالتجا~ي.والفنيا~هتصاديالتعاونبشأ~العامة

األعضاءاندوربينفيو`والتكنولوجيةالفنيةوالترراتوالخبراتالمعلوماتوتبادلاألموالورؤوس

ألقلخاصةأهميةءامكمعتمييزوبلونعادلبشكلالمنكورةالبلدانبنالتعامكتسهيلإلىوكفلك

منظمةفىعضوهولة)29(عليهاوصاهق»نولة)41(اآلنحتىاالتفطيةوقعوقد.نموأالبلدان

.ام9»11أبريل2د1مناعتبارأالمفعولساريةاالتفاقيةلصبحتوبنلك،اإلسلثميللمؤتمر

األعضاءالولىبيناالستثماراتوضمانوحمايةثسجيعاتفاقية-)

م)1981(~14>اعامفرالخارجيةلوزرا-عشرالنثأنياإلسلثمىالمؤتمراعتمد
المبادئاالتفاقيةوتحدد»منماءاألالنولبينفيمااالستثماراتوضمانوحمايةتشجيعاتفاقية

أيمنالستثماراتهاالحمايةوتوفيراألعضاءاللولبينفيوااألموالرؤوسنقللتشجيعاألساسية
ثلثثونوقعتاآلنوحتى.الخار-إلىوريعهااألموائروسرفىتحويلضمانمعتجاريةمخاطرة
منأكثرعليهاصاعقأنبعدءالمنننمةفى~ائولآلوعشروناشنتانعليهاوصادقتءهولة
.ا>9»1»1فبرايرمنذالمفعولساريةأصبحتهولعشر

األ~ءالدولمينالتجاممةا~لنطاماإلطارمةا~مفتة-3

أكتوبرشهرفىالتجاريةا´افضلية~`ماإلهئأزبةاالتعأقيةلكوسيكالسا.سةلملورةأقرت

وذبر.األعضاءاللولدر.ولةدروعثسرروتأثثر6ا`رحتاإل~زبأاالتفاقيةهذهوقعوة،ا99.

تفاقةاالعلىدقةالمحساوشيفةالشعبية~يشر~يألجهرسر~امةائه`ألمائألكفت2>.:يأير,ال

الحاديةمقهالمصا«برهذدأنبسر•.عشرة)اثدمثةانسسرهذا<~بألانباأل~ءنفآلا.~

•علمهو.المحعرلربأسئنحب~نا~ةسرربانمحنواند.«>،~فيا_مفاليهدر.فيعد

والزركألالمشارالبلدانصالمجد.يةاو~تائعفشجنه.نربننةمندانذمهتر<د.«.رسمنيأفيدء«



.التجاريةالمفاوضاتلبنةتقوالهاالتجاريةالمفاوضاتأنوأعلنتاالتفاقيةعلىصاهقت

~تجرىأنالمزمعمنالتىالمفاوضاتمناألولىالجولةإستضافةالتركيةالحكومةوعرضت
.لياأنطافى»م2004إبريل9إلى6منالفترة

المدنىللطهراناإلسطيللمجلساألساسىالتطام-4

،األ~ءاللولمنلولة~ةستالملنىللطيراناإلسطمىللمجلساألساسيالنظامعلىوقع

.فقطدولتسعكليهوصادقت

والطلكيةالسلكيةا~مصاالت~محاداألسلسالنظام-5
م)1984اا~40oعامفىالخارجيةلوزراءعشزلمخامساإلسطمىالمؤتمراعتمد

النظامهذاعلنوقعوقد.اإلسصةالدولفيواللثسلكيةالسلكيةاالتصاالتالتحاداألساسيالنظام
النظاميدخللماآلنولفايةدولة.عشرةإحدىعليهوصادقاألعضاءالدولمندولةعشرةثشك

.للمصادقاتالمطلوبالنصاباكتمالعدمبسببالتنفيذحيزاألساسى

اإلسطميةللبلدانوالمقاييسالمعاييرلمعهداألساسىالنظام-6
المعهدأنشعلةفىالمشاركةفيالراغبةاألعضاءالدوللكومسيك)14(الدورةدعت

بالتوقيعأعضاءلولتسعوقامت.إليهالمشاراألساسيالنظامعلىوالمصادقةالتوقيعإلىالمذكور
اهولىمنثطثعليهوصالقتءاالسطميةللبلدانوالمقاييسالمعاييرلمعهداألساسيالنظامعلى

.األعضاء

يزتهمجالفبىالعاملةوالمنتميةالمتخصصةمساتوالمنالفرهيةاألجهزةنشاطاترابعا

منماءاألالدولبينوالتجاريا~ديالتعاون

الكوسيك)توجيهاتعلى(بناءلطزمواجيةوتطفيابالفاعليةاألساسىالتقريرهذايتسمحتى
والمؤسسات»الفرعيةاألجهزةوصءالستالمؤسساتمنيلىماألنشطةملخصايتضحنالء

:األعضاءالولىبينفيماوالتجاريا~متصاديالتعاونمجالفىالعاملةوالمنتميةالمتخصصة

اإلسطمىوالمؤكز»اإلسطميةللبلدانوالتريبواالجتماعيةوا~متصاهيةاالحصائيةالبحوثمركز
اإلسطميةوالغرفةءللتنميةاإلسطمىوالبنك»للتكنولوجيااإلسلثميةوالجامعة»التجارةلتنمية



هذهمنكلتقلمهاالتىالتقاريروستقدم.البواخرلمالكىاإلسطمىواالتحادءوالصناعةللتجارة
.أنشعلتهاحولتفصيليةمعلوماتءللكوسيكعشرالتاسعاالجتماعإلىالمؤسسات

عامألمطحظانخامسا

غيركاناألولويةمجاالتمخكففيتحققالذيالتقلمأنأعال«الواردةالتفاصيلتبين
ذاتالعشرةالمجاالتأصلمنمجاالتتسعةحولوزاريةاجتماعاتانعقدتفبينما.منسق
االتصاالتءالصناعة»)األغذيةالمجاالتبعضحولانعقداجتماعمنأكثرأننجدءاألولوية

،الوزاريةاالجتماعاتالستضافةالعروضمنالعديدهناكأنكما.السياحة)ءوالطلكيةالسلكية
كذلك.ممكنوقتأسرعفىاالجتماعاتهذهعقدباألمرالمعنيةاألعضاءالدولمنيرجىلكن
.األولويةمجاالتمنقفطمجاالتثطثةحولاآلنحتىانعقلتقدالخبراءفرمقاجتماعاتأننجد
االجتماعاتمنالعديدفإن,العاملةوالقوىالعملمجالفيواحدوزارياجتماعينعقدلمأنهورغم

فيشرعةقداألعضاءالدولتكونوهكذا.أخرىمجاالتحولانعقتقدالنبراىمستوىعلى

األولويةمجاالتجميعحولالخبراءفرمقاجتماعاتعقدهووالمطلوب.األولويةمجاالتبدايات

.العملخطةتنفيذاستراتيجيةفىوردكما

فريقاجتماععنالصادرةالتوصياتأهميةعلىللكوسيكعشرةالسابقةالورقشددت
ودعت)OIC/COMCEC/EGM-PA-Ül/REPرقم(الوثيقةالعملخطةتنفيذلتسريعالنبراى
بينوالتجاريا~هتصاديالتعاونتعزيزعملخطةتنفيذاستعراض~منويتضح.تنفيذهاإلى
)COMCEC/20.2004/FC/PLANرقم(الوثيقةاالسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدول
خطةتنفيذعمليةفىتقممنإحرازهتممامدىءالمتابعةلبنةدوراتمنالورقهذهإلىالمقسة
فريقاجتماععنائصادرةاألساسيةالتوصياتمنعمدإلىخاصةبكيفيةاالنتباهوكفتءالعمل
.أعالهالمنكورالخبراء
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والتجارياحتصاديالتعاونتعزيز

اإلسطميتمرلممنمنظمةفياألعضاءاالولبين

العشر~االجتماع

(كومسيك)والتجارياالقتصاديللتعاممذالدائمةاللجنةلعملالمتابعةللجنة

التركيةا~يةإسطنبول-

هد1425األولربيع24إلى22من

م/2>04مايو13-11الموافق(





والتجارياحتصاديالتعاونيزته

اإلسميالموتميمنظمةفيمنماءاألالدولبين

الصمروناالجتماع

مكومسيكموالتجاريا~ديللتعاونالدائمةاللجنةلعملالتابعةللجنة

التركيةا~يةإسطنبول~

~1425األولربيع24لجى22من

مم2004مايو13-11الموافق(

األمانةمن(كومسيك)والتجاريا~متصاديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالتاسعةاللورةطلبت

بمعلوماتللكوسيكالسنويةالدورةإمدادفياالستمرارا)رقمالقرارمنا6الفقرة(فيالعامة
يلى:مانستعرضالقرارلهذاوتنفيذاءالعملخطةتنفيذحولدورية

العملى:خطةحوليأساسيةمعلوماتثانيا:

العمللخطةجديدةامحراتيجيةوتنفيذبوضعكومسيكلجنةهسالسااإلسلثميالقمةمؤتمركلف
معاإلسلثمي،المؤتمرمنظمةفياألعضاءلزالدوبينوالتجاريا~تصاديالتعاونلتعزيزالهادفة
وبعدم.198اسنةفىالعملخطةإقرارمنذالعالمفىمثتالتيالتحوالتاالعتباربعيناألخذ
الدورةبالتالىعليهاوافقتمنقحةخطةوضعتمكومسيك»رعايةتحتاالجتماعاتمنسلسلةعقد

القمةمؤتمرإلىاالستراتيجيةالوثيقةهذهرفعتوقدءم1994نوفمبرفيلكومسيكالعاشرة
اعتمدوالتىءم1994ليسمبرشهرفيالمغربيةبالمملكةالبيضاءالدارفيالمنعقدالسابعمياإلسك

(ق.ا).أقه8/7رقمقرارهبموجبالوثيقتينهاتين

ا~هتصاديالتعاوناستراتيجيةأنبينهامنأمووعدةالسابعاالسطمىالقمةمؤتمرالحظوقد
هذهوأناألمنماءءلللولالفرعيةالمجموعاتبينتعاونإقامةإلىأهتءكومسيكأقرتهاالتى

التكاملالخاصالقطاعوتشجعا~متصاديالتحررعلىتؤكدالتىالمبادئعلىتقطعاالستراتيجية
األعضاءللدولوالتأسيسيةوالقانونيةوالسياسيةا~متصاميةالهياكلواحترامالعالمىا~متصادمع

القمةوافقتكماتنفيذها.~للتعليلقابلةالعملخطةأنالقمةالحظتكماالدولية.والتزاماتها



القطاعيةاالجتماعاتاستضافةإلىاأل~ءاهولىودعتءبسرعةالعملخطةتنفيذأهميةمحى

العمل.خطةتنفيذمتابعةبابفىعليهاالمنصوصالخبراءلفريق

الفنيةالمواضيعءعثرةالحاميةدورتهاخلكرالكوسيكعنالمنبثمةالمتابعةلجنةدرست
بينىقطاعياجتماععقدمنبدالأنهاللجنةوأوصتبينىقطاعىاجتماعبعقدالخاصةوالتنظيمية

منأكثرهتدوهوالعملي،الطابعمنأكبربقدريتسمنهجاتباعيخضلالعملخطةتنفيذلبدءواحد»
قبلوقداألولوية»حسبعلىالمتداخلةالمجاالتمنمحدأوواحدمجالحولواحدآنفىاجتماع
اجتماعاتالستضافةاألعضاءاهولىودعاانمتابعة<لجنةتوصيلتللكوسيكعشرالحادياالجتماع
بيئية.وقطاعيةقطاعية

الخطة:تنفيذآليةثالثا:

فشاريعتنفيذعمليةفإنالعمل،خطةمنيتجزأالجزءاشكلكتىوالمتابعةلحتفيذتحيةوهتا
قطاعيةاجتماعاتعقدخطرمنتبدأأنيجبالعشرةاألولويةقطاعاتمنكلفىمحلدةتعاونية

استعراضفهيالخطةفىلحاع/مجال،كل»فىالخبراءلفرمقالموكلةالمهماتأمااء،لبقلن
مشارينلتحديدالخبراءاجتماعاتتنعقدأنيجبالشأن»هذافىتقراحاتوتقديمالعملاحتياجات
الولىمنالمشاريع´´كجانتتكونأنيجبولنلكاألولويةمجاالتفيبالتعاونخاصةمعينة

مشروعأيتنفيذفمسؤوليةالمثماريع.أوللمشروعلمتترحالبلدرئاسةتحتباألمرالمعنيةاأل~ء

باألمر.معنيةالمشروع(نجان)لجنةعاتقكلىتقع

القطاعية:الخبراءفرقاجتماعاترابعا:

مؤتمراتوكذلككومسيكفعتهاالتىاالجتماعاتكافةنشتءلممنقحةالعملخطةاعتمادمنذ
مذه.الخبراءفرقاجتماعاتاستضافةمنماءاأللحولخارجيةلوزراءاإلسطيةلتولمموتمرالقمة

وتلفقنيةالمصرواأل~لالنقدحولالخبراءفريقاجتماعالتركيةالجمهوريةحكومةمتضافت
حكومةفظمتام.997سبتمبر,.إلى1منالممتدةالفترةخطراسطنبولفىاألعولرؤوس

األ~ءللولىائخارجيةالتجارة~سهيطتحولالخبراءلفريقاجتماعااالسطميةباكستانجمهورية
اجتماعاتركيامتتم.1997أكتوبر25و24يومىكراشىفىاإلسطمىاالموتميمنظمةفى

م»1988مايو8إلى6منالفترة~اسطنبولفىالفنىوالتعاونلمتكنولوجياحولالخبراءلفريق
اجتماعتقريرإرسالتموةمشارين.وأفكارمشارينمقترحاتمنكدعناالجتماعأسفروقد
بموافاةمطالبتهامعاألعضاء،اهولىجميعإلىالممقترحةالمشروعاتإلىإضافةالخبراءفريق
مشارينبأفكارتقمتالتياأل~ءالدولمنطلبوقدالصدد»هذافيبرغباتهاالعامةاألمانة
بأفكارامتماماأبدتالتىمنماءاألاللولمنطلبكماالمشاريع.عنكاملةتعريفيةاستماراتتقديم

يمكنحتىمقترحاتهاباعتارهاتتيمهااالسطميالمؤتمرمنظمةمؤسساتقستهاالتيالمشاريع
األعضاء.اعولجميععلىتعميمها



بعضمنهااستكتممشارينوأفكارمشارينبمقترحاتالخاصةالرهوتيوضحالتاليالجدول
الجولويوضحمرفق»جدولشكلفىموضحةوهيو،2003ديسمبرنهايةحتىاألعضاءالدول
المهتمةالبلدانأسماءإرسالتموقدءمقترحةمشروع/مشاريعفيرغبةأبدتالتيالدولأسماءكذلك

المشاريع.واألفكارهذهاقترحتالتيالبلدانإلىالمقترحةبالمشاريع

حولالخبراءفريقاجتصاحالستضافةعرضأأكتوبرفيالعربيةمصرجمهوريةحكومةقامت

وعرضتوالمواصلثتبالنقلنالمعنيالخبراءفريقاجتماعوكذاالريفيةوالتنميةوالزراعةالغذاء
العامةواألمانةالسياحة»حولزالخبراءلفريقاجتماعاستضافةاإليرانيةاإلسلثميةالجمهوريةحكومة
االجتماعات.هذهعقدحولالحكومتينمعدائماتصالعلى

العملى:خطةاطارأافلرفةعكذاتالمجاالتبعضفيسيئةأننطة.خامسا

المؤتمرلمنظمةالرابعالوزارياالجتماعاإليرانيةاإلسلثميةالجمهوريةحكومةاستضافت
م.1995ينايرا6إلى1fمنالفترةفيطهرانفيالزراعيةوالتنميةالغذائياألمنحولمياالسك

اإلنتاجلزيادةووسائلطرقاستكشافضرورةعلىاالجتماعهذاعنصدرالذياإلعلثنوركز
فيءالغذائياألمنوضعاستعراضاالجتماعوقررالعالية.االمكاناتذاتالمناطقفيالزراعي
المنظمة.بلدانجميع

الخماتحولاإلسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءلئدولالثالثالوزارياالجتماعانعقد

8منالفترةفيااليرانيةاإلسطميةالجمهوريةطهران»فيسلكيةوالكالسلكيةواالتصاالتالبريلية
مجاالتتحددنقطةوعشرينخمسايتضحنقرارااالجتماعاتخذوقدم.1996يوليو11إلى

سنوياتعقدأناالجتماعوقرراألعضاء،الدولجانبمنللعملمحددةتوصياتوهناكالتعاون،

كانلوحتىواالتصاالتالبريدمجالفيالتعاونبشأنوحلقاتوندواتالخبراءلفريقاجتماعات
للبريدالوزارياالجتماععقدكنلكوقررأيضا.الخاصالقطاعمتضمناإقليميمستوىعلىذلك

األقل.علىسنواتثلثثكلمرةأيتكراراىأكثربصورةواالتصاالت

وقدء)م000أكتوبر4-2منأصنهانبمدينةالسياحةلوزراءاألولمياالسكاالجتماععقد
علىأمورىعدةبينمنالقرار،أكدوقداصنهان،بيانجانبإلىالسياحةعنقرارعنهصدر

م،2>»1آغسطس28إلى27منطهرانفياللجنةهز»واجتمعتءمتابعةلجنةإنشاءضرورة

لمبوركواالبعينةءم2001أكتوبرا,.إلى10منالسياحةلوزراءالثانيسلثمياالالمؤتمرانعقد
لجنةاجتماعوانعقدلمبور،كواالعملبرنامججانبإلىالسياحةتنميةحولقراراتاخذحيث

المملكةحكومةواستضافتكوانحمبور،فيم200أسبتمبر6إلىoمنالمذكورللمؤتمرالمتابعة

و2>>2أكتوبر9إلى6منالفترةخلكرالسياحةلوزراءالثالثاإلسلثميالمؤتمرالسعوديةالعربية
الرياض.إطثنجانبإلىالسياحةتنميةحولقراراواعتمدبالرياض



الفترةفيالمتحدةالعربيةاالماراتبدولةالشارقةفيالتاسعالتجارياإلسطميالمعرضأقيموقد
ديسمبر23-21(الخاصللقطاعالتاسعاالجتماعمعبالتزامنءم2002ديسمبر26-2امن
م0مم ر.م

للكوسيك:عشرةالتاسعةاللورةامراتلقرالمتابعةأنشعلة:سادسا

عشرةالتاسعةالدورةوجهتهالذيالنداءباألمرالمعنيةاألطرافلجميعالعامةاألمانةأرسلتلقد

األساسيةوالمنظماالتفاقاتمختلفعلىتصادقأوتوقعلمالتىاألعضاءالدوللجميعللكوسيك
األعضاء.الدولبيناالقتصاديالتعاونلتكثيفسعيااإلسطمىالمؤتمررعايةتحتأعتالتى

بجميعتتصلأنوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةمنالعامةاألمانةطلبتءذلكإلىباالضافة

التوقيعفيللشراعبحكوماتهااالتما(مجالفيتستطيعماأقصىلبذلالمحليةالغرفمنفروعها
وذلكمياالسكالمؤتمرمنظمةرعايةتحتأعدتالتياألساسيةوالنظماالتفاقياتعلىوالمصادقة

كومسيك.وجهتهالذيللنداءوفقا

جمهوريةمنكلحكوماتمنالمقدمةبالعروضللكوسيكعشرةالتاسعةاهورقوحبتوقد

والجمهوريةالسودانوجمهوريةااليرانيةاإلسصةوالجمهوريةوماليزياوالفابونالعربيةمصر
وندواتالخبراءلمجموعاتقطاعيةواجتماعاتوزاريةاجتماعاتعدةاستضافةلعرضهاالتركية

الدولهذهجميعمعاتصاالتالعامةاألمانةتجريالسياق»هذاوفىإقليمية.عملوورشات
واللقاءات.والندواتاالجتماعاتهذهلعقدفةالنالترتيباتوضعأجلمناألعضاء

تتابعأنللمنظمةالعامةاألمانةمنطلبتللكوسيكعشرةمسةالخاالدورةأنذكر»يجدرومما

عقدتوالتيالخبراءلمجموعةالثلثثةالقطاعيةاالجتماعاتعلىالمترتبةوالنتائجالخطواتكثبعن
المشاريعمقترحاتحولبإجاباتهاالعامةاألمانةموافاةعلىاألعضاءاللولحثتكماءاآلنلفاية

هأعكالمنكورةالمشاريعلجانتكوينأجلمنالخبراءلمجموعةالقطاعيةاالجتماعاتفىقلعتالتي
جميععلىالمذكورةالمشاريعمقترحاتتعميمإلىالعامةاألمانةوسارعتممكن»وقتأسرعفى

لغايةوصلتالتيالقليلةوالردودممكن.وقتأسرعفيرغبتهابإبداءمطالبتهامعاألعضاءالدول
إنشاءمهمةإنجازأجلمن(المشاريع)المشروعاقترحتالتى(البلدان)البلدإلىئرسالهاتمءاآلن
األعضاء،لزالدومعظممنإجاباتورودلعدمونظرأباألمر.المعنيةالبلدانمعالمشاريعلحبان
علىفيهاتحثهااألعضاءاللولجميعإلىمذكرةم2004يناير20يومالعامةاألمانةأرسلت

الدولمنيرجىالعمكخطةتنفيذفيخيرالتمنمزيدلحصولوتفاديأوهودها.بإرسالاالسراع
حالةفيأنهعلىأم،004مايو1oيومأقصاهأجلوأقلردودهاإرسالللمشارينالراعيةاألعضاء

فإنهاالمحدد»األجلخلكرراعيةدولةمنردودأيةعدمالكوسيك)توجيهاتعليهنصتلما(طبقأ
المشاريع.قائمةمنشطبهاوسيتمبالمشروعمعنيةغيرستعتبر

.الخطةبتنفيذالخاصالعامالوضحلرامة:سابعا



للموقفمفصالعرضاالعامةاألمانةقمتللكوسيكعشرةالرابعةالورقطلبعلىبناء

الفترةفىاسطنبولفيانقحتالتىللكومسليكعشرةمسةالخاالدورةإلىالعملخطةبتنفيذالمتعلق
منالمستمدةالتائيةوالنتائجالمطحظاتمنعالاالعرضتضمنوقدءام999نوفمبر7إلى4من

مستفيضةمناقشةوبعد»اآلنلغايةانعقلتالتىالخبراءاجتماعاتمنالمكتسبةالخبرةتقييم
للكوسيكعشرةمسةالخاالدورةاتخنتءالعامةاألمانةطرفمنوالمقدمالمذكورلطستعراض

فيتقترحأنالمتابعةلجنةوأوصتءالعملخطةتنفيذفيالتقدمفيللبطؤقلقهاعنفيهتعربقرارا
الساهسةاجتماعهافيالمتابعةلجنةناقشتوعليه»الوضع´´لتحسينالسبل~أنجعالقادماجتماعها
بالتعجيلالكفيلةوالوسائلالسبلأفضلم،2000مايو14إلى9منالفترةفياسطنبولفىعشر
فيها.للنظرئلكومسيكعشرةالسادسةللدورةالتوصياتمنعددتقديموقررتءالخطةتنفيذفي

وحثتالعملخطةتنفيذفيالبطيآالتقدمإزاءالقلقعنللكوسيكعشرةالسادسةاللورةأعربت
اجتماععقدالصلدهذافيوقررتتنفيذها،فيللشراعالمناسباالجراءاتخاذعلىاألعضاءالدول

1>و9يوميعقدالذيالمتابعةللجنةعشرالسابعاالجتماعقبلالخبراءلفرمقالعضويةمفتوح
وطبقاءالعملخطةبتنفيذللشراعوالسبلالوسائلجميعاستكشافبغيةءاسطنبولفىم2001مايو
التعاونلتعزيزالمنظمةعملخطةتنفيذوتيرةبتعجيلالمعنيالخبراءفريقاجتماعانعقدفقدلذلك

متضمناالمذكوراالجتماعتقريرقدموقداسطنبول.فىم2001مايو7و6يومياالقتصادي

التوصياتمحرضتالتيعشرةالسابقةدورتهافيالكوسيكعنكمنبثقةالمتابعةلجنةإلىتوصياته
معمرفقهوكماالخبراءفريقاجتصاحتقريرتدارستالتيللكوسيكعشرةالسابقةالدورةعلى
اجتماعتوصياتعلىوصادقتالكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةعشرالسابعاالجتماعتقرير
علىالمنكوراالجتماعقراربتعميمالعامةاألمانةقامتوقدأهميتها.علىوشددتالخبراءفريق
األعضاء.الدول

عملخطةتنفيذوتيرةبتعجيلالمعنىالخبراءفريقاجتماععنالصادرة)13(التوصيةوتأعو
تكليفإلىاألعضاءاللولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزاإلسلثميالمؤتمرمنظمة

المالىالدعموتقليموتقييمهاالمقترحةالتعاونمشارينبدراسةللمنظمةالتابعةالصلةذاتالمؤسسات

منعشرةالثامنةلورتهافىالكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةلجنةوطلبتلتنفيذها»والطزموالفني
ءالمؤسساتككمنمؤسسةكلفهاموشروطمضمونتبيندراسةإجراءالكوسيكتنسيقمكتب

اإلسطميوالمركزاإلسلثميةللبلدانواالجتماعيةوا~متصاديةاالحصائيةالبحوثمركزمعبالتنسيق
للتجارةاإلسطميةوالغرفةللتنميةاإلسلثميوالبنكللتكنولوجيااالسلثميةوانجامعةالتجارةلتنمية

الثامنةهررتهافىالكوسيكعلىوعرضهاالبواخر»لمالكياإلسطمياإلتحادومنظمةوالصناعة
وتدارسها.لبحثهاعشرة

وحبتالتيللكوسيكعشرةالثامنةاهورقعلىوعرضهادراسةالكوسيكتنسيقمكتبوأجرى
تحديدبغية´´...التفصيلمنبألمزيدلهاالتطرقيتقينالتياإلضافيةباآلليةءالمبدأحيثمن،



كما...ا´الصلةذاتاإلسطمىالمؤتمرمنظمةبمؤسساتإناطتهايمكنالتيا~مو~ن~ق
أنظارعلىعرضهاأجلمنالدراسةاستكمالالكوسيكتنسيقمكتبمنالدورةهذهطلبت

الكوسيكتنسيقمكتبأجرىوقدءالكوسيكعنالمنبثمةالمتابعةللجنةعشرالتاسعاالجتماع
الشاورياالجتماع~دارالذيالنقاشذلكفيبماالمنكورةالمؤسساتمعالرمةوراتالث

واتباري.ا~متصاديالمجالينفيوالعاملةاالسميالمؤتمرلمنظمةالتابعةللمؤسسات

كلبرئاسة2003يناير13يومعقدوالذيالمؤسساتلهذهالخامسالتشاورياالجتماعو~

المؤسساتلهذه~فريقتشكيكتقررللتنميةاالسطميالبنكورئيسللمنظمةالعاماألمينمن

تكميلية.آليةوضعهراسةليستكمل

للجنةعشرالتاسعاالجتماعخلكرالتكميليةاآلليةحولىضاالكوسيكتنسيقمكتبقلم
للثطالعاألعضاءالدولعلىالدراسةتعميمتمقدأنه~منأبلغالكوسيكعنالمنبثقةالمتابعة
التىبالدراسةعلماالمتابعةللجنةعشرالتاسعاالجتماعأخذوقدبشأنها،نظرهاوجهاتوإبداءعليها
مارس27إلى25منأنقرةفيعقدالذيالعملفرمقاجتماع~سابقوقتفىلهااإلشارةسبق
يوليواoأقصاهأجلداخلنظرهاوجهاتنقلاألعضاءالولىمنالمتابعةلجنةطلبتوقدم»2003

العامةاألمانةمعبالتشاورالدراسةاستكمالالكوسيكتنسقمكتبعلىيتقينحيثءم2003
للدراسةالنهائيةالحصيلةالكوسيكتنسيقمكتبقدملنلكووفقأالصلة.ذاتوالمؤسساتللمنظمة

مكتبوضعهاكماالتكميليةاآلليةعلىصادقتالتيللكوسيكعشرةالتاسعةالدورةإلىأجراهاالتى
الصلةذاتوالمؤسساتاإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمعبالتعاونونلكاللجنةتنسيق
المنظمة.لهذهالتابعة

الجهازبمثابةالدوريةلجنتهااعتمادعلىالتكيميلة»ا~علىمصالقتهاإبانالكوسيكوافقت
نشاطاتهاوتنسيقاإلسصرالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسساتنشاطاتعلىافلطشرالمنم

التعيلأقرتلنلكووفقأالعمل.خطةبتنفيذيتعلقفيمالهاالموكولةبالمهاماالضطالعفى
للكوسيك.اإلجرائيةوالقواهداألساسىالنظامعلىالضروري

والتوصيات.الخكصة;ثامنا

انتباهالعامةاألمانةتسترعىسوفءالعملخطةتنفيذفيتحققالذيالتقمهدىاستعراضعند

خطةتنفيذفيللتعجيلالخبراءفريقاجتماعلتوصياتالسريعالتنفيذتأمينلضرورة(كومسيك)
و6فىاسطنبولفيانعقدالذيوالتجاري،ا~هصاديالتعاونحولاإلسطمىالمؤتمرمنظمةعمل
جيرةالتاليةوالتوصياتللكوسيك.عشرالسابعاالجتماععليهاممادقوالتىءم2»»1مايو7

هوالسياسيااللتزامتعزيزأناالجتماع´´يرىالتوصيات.منتغييرهاالمساسعلممعباالهتمام
القمةرئيسبينالتعاونجهودبتكثيفوأوصىالعمل»خطةتنفيذفيتقدملتحقيقاألولالشرط

اماكتحقيقيكفلبمااإلسطمى»المؤتمرلمنظمةالعامواألمينالكوسيكورئيساإلسطمية



الجهودتكثيفأهميةأيضااالجتماعأكدالصددهذاوفىاألعضاءىالولىجانبمنالمنشودالسياسى
منظمةإطارفىالمبرمةاالتفاقاتعلىوالتصديقبالتوقيعالتقبيليكفلبماءا~سيةالجبهةعلى

االسطمي´´.المؤتمر

تكونبحيثءالعملخطةفياألولويةذاتالمجاالتمنمجاللكلاتصالجهاتتحيد´´يمكن
المعنيةالمؤسساتإحدىتقيمهاأخرىوجهةاألعضاء،البلدانمنبلدكلفياتصالجهةهناك
سبقالتىالمشاريعتنفيذبغيةمعاءاالتصالجهتاتعملأنعلىاالسلثميآالمؤتمرلمنظمةالتابعة
يمكنكماوالخاص)»العامالقطاعينلكالكاملة(وبمشاركةاألعضاءالدولمعبالتشاورتحديدها

مخكفلخدمةاالتصالجهاتجميعنشاطاتلتنسيقالكوسيكتنسيقمكتب«اخلاتصالجهةإنشاء
الخبراء´´.فرقاجتماعات

الخبراتلديهاتتوافرالتياإلسطميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتأواألجهزةإشراك´´يجب
الجلوىدراسةإلعداداألوليةالمرحلةمنابتداءاالتصالجهاتبدورتنهضكيالمناسبةوالمرافق

يتعلقفيماخصوصاءمجالأوقطاعأيفيالتعاونمشارينمنمشروعأليوالنهائيةالتمهيدية
التكنولوجيةالمدخثتبتوفيرالمؤسساتأواألجهزةهذهتقومبحيثالتكنولوجيأوالتقنيبالتعاون

المشروع´´.تنفيذلتيسيراللثزمة

لتمويلالمؤسسيوالنظاموالسبلالوسائلبالتفصيليحدأللتمويلإطاروضعالضرورةا´تقتضي
المجال»هذافىالعاملةالمؤسساتوإجراءاتوسياساتاختصاصاتحدودفيالمقترحةالمشاريع
مشارينوتقييمبدراسةءللمنظمةالتابعةالصلةذاتالمؤسساتتكليفيمكنءالغايةلهذهوتحقيقا
لها´´.والفنيالماليالدعموتقديمالمقترحةالتعاون

المنظماتمعتعاونهالتوثيقجهودهاتعززأنالمنظمةعنالمنبثقةالمؤسساتعلى´´يجب

معالتعاونيةجهودهاتعزيزسلثمىاالللمؤتمرالتابعةالمعنيةالمؤسساتعلىيجبكمااالقليمية،
الموضوعاتحولوندواتعملوورشواجتماعاتبحوثشككفيالمعنيةاالقليميةالمنظمات
األعضاء´´.الدولبينفيمااالقتصاديالتعاونبتوثيقالمتعلقة

بينفيماالتجاريةلحفضلياتالعاماإلطاراتفاقيةعلىوالتصديقبالتوقيعسراعلكجهود´´بذل
الدولبينتجاريةمفاوضاتتنظيممنالتجارةلتنميةاإلسطيالمركزلتمكينمية،اإلسكالدول

للولىالبيئيةالتجارةيعزنبماائجمركيةغيرالحواجزوازالةاألفضلياتتبادلبغيةاألعضاء
جلية´´.بصورةاألعضاء

النبراىفريقاجتماعتقريرتعميمالعامةاألمانةأعادتفقدالخبراء،فريقاجتماعلعقداوانتظارأ
األعضاء،اهولىبينوالتجاريا~متصاديالتعاونلتعزيزالهادفةالعملخطةتنفيذفيالتعجيلحول
هذهفيهاستنظرالتىالتعاونمشارينتحليأأجلمناألعضاءالدولبينالتشاورأهميةمؤكدا

مشارينأوإقليميةمشارينتحديدضرورةعلىالتأكيدتمءالسياقهذاوفيللخبراء،االجتماعات



ا~طيمية»المؤسساتمنمسانلتهايمكنبحيثماءمنطقةفياألعضاءالولىمنمجموعةتساندها

التعاونمجلسمكرا~هليميةالمؤسساتجانبمنالفعالةالمشاركةإلىالسعىمنبداللذلك
التعاونومنظمةالعربيالمغربواتحاد»ا8رر.-ا~متصاديالتعاونومنظمةg.eeالخليجى

لحضورالمنظماتهذهتدعىأنيمكنوعليهءا8كة~رإفريقياغربلولا~متصادي
مكرالقبيلهذامنا~طيميةالبرامجمعالصلةربطكنلكويتعين\~",فىالخبراءاجتماعات
(نيباد).إفريقياتنميةأجلمنالجديدةالشراكةبرنامج

لتدارسهاالتعاونمشارينتطويرفيالخاصالقطاعإشراككنلكاألمريقتضينلكعلىوعطوة
فيالخاصالقطاععننمصلوأأيضايشاركأنالمقررومنالخبراءفريقاجتماعقبلمنوبحثها
الخبراء.فريقاجتماع

بينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزاإلسطميالمؤتمرمنظمةخطةمالعمةكذلكويتعن

للبنكالتصوريةالدراسةتنفيذمعوفامةءللتنميةاإلسطمىالبنكبرامجومخكفاألعضاءالولى
يتخطىأنالصددهذافيويتعينوالعشرين»الحاديللقرناإلسصةاألمةإعدادحولاالسطمى
الطرم.باالهتمامالمعلوماتوتكنولوجياواالتصالوالتكنولوجياالعلومتطويرمجاالت

التياألساسيةواألنظمةاالتفاقياتمختلفعلىوالمصادقةالتوقيعبعمليةالتعجيلمنكنلكبدوال

ستوفرإذوالتجاري،ا~هتصاديبالمجالينوتتعلقاالسطميالمؤتمرمنظمةبرعايةوضعهاتم
األعضاء.اللولبينوتجارياقتصاديتعاون~هامةالضرورياإلطار



البلد/المؤسسأ
الراغبالمبألالفنىللثعاونمشرحأمشارمن/االفكاررثم

المثثرحأل

األردنالمنظمأدولبنسألالهندالبرامجمجالفيفنيثعاونا

<0د>األ>المنظمألد»<0سراثالث.مطالحفاظمجال.في.في.0<شعاه2

rالسودانطباعهورؤإنشاج _.

السوداناألولثوالنماذجوالثصصمبثكاراالثعزمزمركز4

السودانالسودانفىوالسكنوعزالمأ5

السودانضومئأمئأكهرباخلقاإنشاج6

فياألعضاءالدولفياالخثراعبراءهمكاثببنالفنيالثعاون
كازاخسثانشركا7

-المنظمأ

شركاالثجارمأالحضاناثمجالهيالفنى.الثعاون~8

بوفانالشرطائره.الثكنولوجاثطومرمجالفيالفنىالثعاون
كازاخسثانشركا9

المدىمثوسطأاإلثلسث

الدولفىالثكنولوجماثطومرمؤسسأإلنشاءخنثمساعدهثقدمم
ثركما,ا0

-المنظمأفىاالعضاء

مألالسعودثركماسلثمأاالللبلدانالثكنولوجاوثطومرالطاشهأبحاثمركز11

كازاخسثانشركامأاإلسكللبلدانمئأالفضاالوكالة12

شركا-بالمراسألالدراسأمشروع13

للمناطؤالسلماالسثعمال.البسأالحمامهمجالفيالفنيالثعاون

شركاشاطئألأوساحألثعرمأوثوعدونالحلوألأجلمنالساحلث14
مرمعأ

من3ء2»1إلنثاجوبزمنوالمترالمثامثرونمعالجألثطومر
مهالسعودامران19

امرانفيالفطرماثإبادهفيثسثخدموهى،واحدبمشثؤ6امزمنثر -~...~

فىالكبرىلعثمثه(ثوثرمل)األمونوكزاملمعالجأعمألثطومر
مهالسعودامرانا,

´´دمبروموونظر»الفطرماثمكافحأ

مثرىطن25بطاثأإلنثاجهالكاربمزمبامنمعالجهعملثثطومر
vمأالسعودامرانا

السنأفي



قوىوتحليلالكتلةونقلدالحرارةنقللتشكيلسوت-سوفتبرامج
السعوديةامران18

----االجهاد

السعوديةامران--~الميدانيةاالختباراتمؤسسة19

األموالوتدفقوالتمويلالنقد

تركيا-إسعلميةتأمينإعادةمؤسسةإنشاء20

تركياللتنميةاإلسلثميالبنكإشرافتحتإسعلميةتحويليةمؤسسة2ا

كادافاألطمتعالةاسعلمةمقاصةااتحاداكالة»22

فيوالندواتللتدريبلسنواتيدوممنسقبرنامجتطوير
والنقديةالماليةالمجاالت

----~
للبلدانواالجتماعيةواالحصائيةاالقتصاديةاألبحاثمركزقيام

اإلسلثميوالمعهدللتنميةاالسطمىالبنكمعبالتعاوناالسطمية
النقدمجالفىالمسلينخبراءعندليلبجمعوالبحوثللتدريب

والتمويلالمصرفيوالنظام -_.-_.---

بالتعاونواالجتماعيةواإلحصائيةاالقتصاديةا.بحاثمركزقيام

لبياناتومنتظمدوريونشربجمعللتنميةاإلسطمىالبنكمع
تركيافىوالتمويليةوالنقديةالبنكيةالنشاطاتحولمفصلةومعلومات25

الخاصةالبياناتقواعدمنمجموعةوإعداداألعضاءالبلدان

-والمطوعاتالبياناتهذهمكالمتضمنةالصلةذاتبالنشاطات

بالتعاونواالجتماعيةواإلحصائيةاالقتصاميةاألبحاثمركزقيام

تركياوالبحوثللتلريبااسطمىوالمعهدللتنميةاالسطمىالبنكمع26
--ا~عضاء~البلدانفىالماليةوالمؤسساتللبنوكدليلبجمع



رجعأالخاالشجاره ...-----------

الحواجزحولمفصأللمعلوماثونشرمنشظملجمعأأل
عمان<ثركعا27

األعضاءالبلدانفيكثالجمروغركثالجمر

شركااإلسمهللشجارهبمثإنشاء28 -_.----~-~--------
المؤتمرمنظمأفىاألعضاءالبلدانلثهإلشراآلث

فاسوبوركناشركا29
العالمثالشجارهنظامفيمياالسك

للبلدانالمثارنااالثثصادمأالمزاثثحدمدحولأراسأل
ثونسشركا,~0

مياإلسكالمؤثمرمنظمأفياالعضاء _.~..~~~-

األ~ث~كزاإلسلثميراثالصادسوؤلثطومرصندوؤإنشاء
واإلحصائيأاالفثصادية3ا

واالجشماعيه--------

األبحاثمركزباحثاجاتالخامثاإلحصائثالمعلوماثومثارنهجمع

االثثصادمهالثصدمرمأودراثهااإلمراداثمناألعضاءالبلدان
واالحصدئأ

عثواالجثما

األبحاثمركزغراألعضاءللدولللنثلمشثركعمشروثطوس
أالثثصادمأحلةالسا مم

واالحصائث

عثواالجثما

األبحاثمركزالشجارهثنظيماعدشوحولمفصلةدراسأإعداد

االثثصادمأاألعضاءالدولفياثهاواجراء
واالحصائث

عثواالجثما----------

سثمألاالائنرفثئئبلدانانوهنثالغرفتقدمهاثجارمأثسهمطثخدماث
والصناعهللشجارهاألعضاء

Iاإلسطمأالغرفأالوطنثالغرفثقدمهاالثيمشراداالإدارهشهلثث

والصناعأللشجاره-----األعضاءللبلدان

اإلسلثميالمركزالدوألالشجارهمجالفيالمدرهنثدرمببرنامج
iVفاسوبوركنا

الشجارهلثنصأ ~.--......---



المعارضتنظيمفىمتخصصةإقليميةشركاتإنشاء

ليةاللو

أانمهمعارضصاال~إفامأ

اإلسطميالمركز
النجارهلتقبأ

االمصالمركز
0النجارنتسبأ

المركزIالمركزموقععلىاالحقيقية~للبضائعدائممعرضتنظيم
رنالنجالتمبألاإلنترنتفىالتجارةلتنميةاالسطمى



>«ور-جنةيدت

الدائمةاللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالعشرونالدورة

(اكومسيك)اإلسلميتمرالمنلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاون

20»4مايو/آيارا»،اسطتيول





باالنجليزيةاألصل:

الدورةلجنةتقرير

للتعاونالدائمةاللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالعشروناالمرة

(اكوهسيك)اإلسطميتمرالمنلمنظمةوالتجاريالحتتصادي

2•<4أيارمايولما،،اسطنبول

للتعاونالدائمةاللجنةعنالمنبثقةالمتابعةلجنةالنعقادتوطئةاجتماعهاالدورةلجنةعقدت1-
.2004مايو/آيارمنالعاشرفيمياالسكالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالثتصادي

وحضرتاإلسطميآالمؤتمرلمنظمةالمساعدانعاماألميننابيكادياللو،السفيرسعادةاالجتماعورأس
التالية:المؤسساتاالجتماع

اإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانة-

الكوسيك.تنسيقمكتب-
أنقرة.مركز-
والصناعة.للتجارةمياإلسكالمركز-
والصناعة.للتجارةاإلسلثميةالغرفة-
للتنمية.مياالسكالبنك-
السفن>لمالكيمياإلسكاالتحاد-

التركية.الجمهوريةمنوفدحضر«كما

التالي:األعمالجدركاالجتماعاعتمد2-
سلثمي.االالمؤتمرلمنظمةالعملخطةإطارفيالمقترحةالتعاونمشروعاتاستعراضأ-
التجاريةاألفضلياتفظاوحولالعاماالطاراتفاقيةنطاقفيالتجارةمفاوضاتاستعراضب-
اإلسلثمى.المؤتمرمنظمأفياألعضاءالدولبين
الذكرىبمناسبةالوزاري´´المستوىعلىاالقتصادية´´للقمةالتحضيريةاألعمالاستعراضج~

الكوسيك.لجنةإلنشاءالعشرين
.l-أعمالمنيستجدما

وأقرته).األعمالجدولاللجنةاستعرضت(وقد

T'-)الذيالتشاورياالجتماعبشأنتقريرأالكوسيكتنسيقمكتبقدماألعمل،جدولمن)االبند
إطارفيالمشروعاتفيإليهالتوصلتمماحولأل>»4مارس/آذارمناألولفيجدةفيعقد
األبحاثمركزوهيللمنظمةالتابعةالمؤسساتقامتكمااإلسلثميآالمؤتمرمنظمةعملخطة



والغرفةءالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزءوالتدريبواالجتماعيةواإلحصائيةاالقتصاهية

اتخذتهاالتيالخطواتعلىاللجنةعبإطكللتنميةاإلسلثميوالبنكءوالصناعةللتجارةاالسطمية
بصورةفيهااشتركتالتىأوالمؤسساتهذهبرعايةالمنفذةالمشروعاتتلكوخاصةاآلنإلى
مباشرة.غير

تنسيقومكتباإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةبقيامعلمأاللجنةأحيطتوقدهذا

لذامنها.استجابةأيعلىالحصولدونولكناألعضاءالبلدانمعاتصاالتبإجراءالكوسيك
مامعرفةمهمةالكوسيكتنسيقولجنةللمنظمةالعامةاألمانةمنكلإلىتسندأناللجنةقررت

تلكمنأيأأنعلمتوإذابتنفيذها،مهتمةJljiالالمشروعاتلهذه0الراعيةالدولكانتإذا
مظلةتحتمماملآخركيانأيأوجديدةمؤسسةأيإنشاءفكرةتقترحالمقدمةالمشروعات

اإلسلثميالمؤتمرقرارعليهينصبمااللولهذهبإعمتبا~أناإلسطميالمؤتمرمنظمة
هذهفيفيجوزوطنيأمشروعأكانإذاأماجديدة،مؤسسةأيإنشاءبحظرالخارجيةلوزراء
بتنفيذه.الدولةتقومأنالحالة
المقترحة).بالمشروعاتقائمةالوثيقةبهز»(ومرفق

f-حيثسبتمبر/أيلولنهايةقبلردهاالولىتقدمأنعلىإشعار»آخرهذايكونأنعلىاالتفاقتم
.2004نوفمبرفيللكوسيكالعشريناالجتماعإلىتقريرتقديميتقين

الحالية.المشروعاتقائمةإلى´´المنسق´´خانةإضافةاللجنةاقترحتوكذلك0-

المشروعات:منكلبشأنيليمااللجنةقررت'\-
.19رقمإلىارقممنالفني´´´´التعاونعنوانتحملالتيالمشروعات1-

أحيطتالمنظمة´´دولبينالتراثعلىالحفاظمجالفيالفنى´´التعاون2رقمللمشروعبالنسة
اإلسلثميةوالثعانةوالفنالتاريخبحوثبمركزاتصلتالسعوديةالعربيةالمملكةبأنعلمأاللجنة

المذكور.المشروعفىالمشاركةوطلبت

فياالختراعبراءةمكاتببينالفني´´التعاونبعنوان7رقمالمشروعحولورقةتركياقامتوقد•

المشروعهذالتنفيذاتخاذهاتمالتيالخطواتفيهتناولتاإلمطمي´´المؤتمربمنظمةاألعضاءالدول
األمانةفستقوماآلخرللمشروعبالنسبةوأماالمشروع.هذاتضمنهلماموضحةمنكرةوزعتكما

للقراروفقأاألعضاءبالدولباالتصالالكوسيكتنسيقومكتباإلملثميالمؤتمرلمنظمةالعامة
األعمال.جدولمن)1البند(ضمناتخذالذي

.26-20منالمالرأسوتلفقوالنقديةالماليةبالمسائلالمتعلقةالمشروعات2-
لجنةأوصتا´التأمينوإ~دةللتأمينإسمةشركةءا´إنثوعنوانه20رقمللمشروعبالنسبة•

تركيا.معJاالبإجراءانكوسيكالدورة



للتنميةسلثمياالالبنكإشرافتحتإسلقميةتحويلية´´مؤسسةبعنوان21رقمللمشروعبالنسبة•
الصادرات.واعتماداتللتأميناإلسلثميةالمؤسسةإقامةبالفعلتمقدأنهالدورةلجنةالحظت

لجنةطلبتفقدءاألطرافمتعددةإسلقميةمقاصة(اتحاد)وكالةبعنوان2)رقمللمشروعبالنسبة•

عندماجدوىدراسةبالفعللهأعدتالذيالمشروعاستعراضللتنميةمياإلسكالبنكمنالدورة

فياألخذمعتركيا،معبالتنسيقوذلكالكوسيكأعمالجدولعلىمدرجأالمشروعكان
يعنيوالذيالذهب´´أساسعلىالتجاريةالمدفوعات´´ترتيباتبعنوانالماليزياالقتراحاالعتبار
الذهب.الدينارأساسعلىبالمنظمةاألعضاءالدولبينالبيئيةالتجارةبتعزيز

للبلدانواالجتماعيةواالحصائيةا~متصاديةاألبحاثمركز´ثيامبعنوان24رقمللمشروعبالنسبة•

عندليلبجمعوالبحوثللتدريبسلثمياالوالمعهدللتنميةاإلسلثميالبنكمعبالتعاوناإلسلثمية
التنسيقإجراءالدورةلجنةطلبتوالتمويل´´المصرفيوالنظامالنقدمجالفيالمسلمينخبراء

وتركيا.للتنميةسلثمياالوالبنكالكوسيك.لجنةبينفيما

واالجتماعيةواالحصائيةاالقتصاديةاألبحاثمركز´´قيامبعنوان25و2_رقمللمشروعينبالنسبة•

بجمعوالبحوثللتدريباإلسلثميوالمعهدللتنميةمياالسكالبنكمعبالتعاونميةاإلسكللبلدان
األبحاثمركزو´ثيامءوالتمويلالمصرفىوالنظامالنقدمجالفيالمسلمينخبراءعندليل

دوريونشربجمعللتنميةاإلسلثميالبنكمعبالتعاونواالجتماعيةواإلحصائيةا~متصا«ية
األعضاءىالبلدانفيوالتمويليةوالنقديةالبنكيةالنشاطاتحولمفصلةومعلوماتلبياناتومنتظم
البياناتهذهمكرالمتضمنةالصلةذاتبالنشاطاتالخاصةالبياناتقواعدمنمجموعةوإعداد

أنقرةومركزللتنميةسلثمياالالبنكوهيالمعنيةالمؤسساتتلكإلىطلبفقدوالمعلومات´´.
تلكلتنفيذالمبذولةجهودهممواصلةالتركيةوالسلطاتالكوسيكتنسيقمكتبعنفضك

المشروعات.

بقياموالمتعلقينمعأ26و24رقمالمشروعيندمجالدورةلجنةرأتذلكمنالرغمعلىولكن

اإلسطميالبنكمعبالتعاوناإلسلثميةللبلدانواالجتماعيةواإلحصائيةاالقتصاديةاألبحاثمركز
النقدمجالفيالمسلمينخبراءعندليلبجمعوالبحوثللتدريبمياإلسكوالمعهدللتنمية
بالتعاونواالجتماعيةواإلحصائيةا~متصاديةاألبحاثمركز´´وقياموالتمويل،المصرفيوالنظام
والمؤسساتللبنوكدليلبجمعوالبحوثللتدريباإلسلميوالمعهدللتنميةمياالسكالبنكمع

المحتوى.فيالمشروعينهذينلتشابهنظرأاألعضاء´´البلدانفيالمالية

4»إلى27رقممنجيألالخاربالتجارةالمتعلقةالمشروعات~3

الحواجزحولمفصلةلمعلوماتونشرمنتظملجمع´´آليةحول34و27رقمللمشروعينبالنسبة•

التجارةتنظيمقواعدحولمفصلةدراسةو´´إعداداألعضاء،البلدانفيالجمركيةوغيرالجمركية



دمجالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزعلىالدورةلجنةاقترحتاألعضاء~الدولفيوإجراءاتها
المشروعبهذاالمتعلقةبرامجهومواصلةالمحتوىفىلشابههمانظرأالمشروعينهذين

المشترك.

الورقلجنةالحظتاإلسلثمية´´للتجارةبيوت)(أوبيت´´إنشاءبعنوان28رقمللمشروعبالنسبة•

بتوزيعتقوموسوفالشأنهذافيبالفعلخطواتباتخاذالتجارةلتنميةاإلسطمىالمركزقيام
األعضاءالبلدانعلىبعدفيماثمتركياعلىالمشروعهذاحولالمعلةالجوىدراسة

اإلسلثمي.المؤتمربمنظمةالصلةذاتوالمؤسسات

فياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءانالبالإلشراكاآليةبعنوان29رقمللمشروعبالنسبة•
اإل-سلثميالبنكبالفعليتخذهاالتيبالخطواتعلمأالورقلجنةاحيطتالعالمية~ءالتجارةنظام
هذابشأنالتجارةلتنميةاإلسطيوالمركزوالصناعيةللتجارةاإلسطميةوالغرفةللتنمية

جهودببذلالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةاإلسطمىالبنكمنكليقومكماالمشروع
المشروع._التنفيذ

للبلدانالمقارنةاالقتصاديةالمزاياتقريرحول~لراسةوعنوانه»30رقمللمشروعوبالنسبة•

اإلسلثميالبنكيبذلهاالتيبالجهودعلمأاللجنةأحيطتاالسطمى´´»المؤتمربمنظمةاألعضاء
مياإلسكالمركزإلىاللجنةطلبتءذلكإلىباإلضافةالصلة.ذاتالموضوعاتأجلمنللتنمية

والغرفةءوالتدريبواالجتماعيةءوا~هتصاديةاالحصائيةالبحوثومركزءالتجارةلتنمية

معبالتنسيقالدراسةإعدادفىيبذلونهاالتىالجهوديواصلواأنوالصناعةللتجارةاإلسصة
كالتالي:ليصبحالمشروععنوانعلىتعليلإجراءأيضأاللجنةاقترحتكمااألعضاء.اللول
بمنظمةاألعضاءالبلدانبينالتكاملوأوجهالمقارنةاالقتصاديةالمزاياتقريرحول~دراسة

االسطمى.المؤتمر

الحظتاإلسطمى~»الصادراتسوقلتطويرصندوق~إنشاءوعنوانه»31رقمللمشروعوبالسبة•

القانعةونوافذهبرامجهشكلفىالمشروعهذابالفعلتولىقدللتنميةاالسطميالبنكأناللجنة
االستثمار»حصصوصندوقالصادرات»تمويلوبرنامجالواردات،تجارةتمويلعمليات(مكر

أناألعضاءالولىإلىيطلبأنويمكنتقويتها»يمكنالتيلطستماراإلسلثميةالبنوكومحفظة
المبامرات.)هز»فىثسارك

البلدانباحتياجاتالخاصةأإلحصائيةالمعئوماتومقارنة´´جمعحول32رقمللمشروعبالنسبة•
بالفعلكانالتجارةلتنميةسلثمىاالالمركزأناللجنةالحظتاتهاا´،وقدراإليراداتمناألعضاء
المشروع.هذافيمسئوليةمنعليهبماالنهوضوسيواصلءالعملبهذايقوم



طلبتالساحلية´´»غيراألعضاءللدولللنقلمشتركمشروعتطوير"حول33للمشروعوبالنسبة•
المشروع.انعنبمسئوليتهالنهوضيواصلأنأنقرةمركزإلىاللجنة

للبلدانالوطنيةائغرفتقدمهاتجاريةتتسهيك´´خدماتحول36و35للمشروعينبالنسبة•

اللجنةطلبتاألعضاء´´للبلدانالوطنيةالغرفتقدمهاالتيمتيراداالإدارةو´´تسهيلثتاألعضاء´´»
تشابه.أوجهمنبينهالماالمشروعاتهذهتدمجأنوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةإلى

و´´إنشاءالدولية´´ءالتجارةمجالفىالمدربينتدريب´´برنامجحول38»37للمشروعينوبالنسبة•
لتنميةاإلسلثميالبنكإلىاللجنةطلبتوليأاا»الدالمعارضتنظيمفيمتخصصةإقليميةشركات

مفصلةدراسةإعدادالبنكإلىطلب»38للمشروعوبالنسبةفاسو.بوركينامعيتشاورأنالتجارة
لها.التابعةوالمؤسساتسلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولعلىوتعميمهاالشأنبهذا

للبضائعدائممعرضو´´تنظيمدائمة´´معارضصاالت´´إقامةحول40و»39للمشروعينبالنسبة•

البنكإلىاللجنةطلبتاإلنترنت´´ءفيالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزموقععلى´´الحقيقية´´
السياق.هذافيجهودهمواصلةللتنميةاإلسلثمي

لكلمىاإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسسرتمنمنسقينتعيينأهميةاللجنةأبرزتولقد

األعضاءالبلدانمنالردتلقيفوربذلكالقيامضرورةعلىالموافقةتمتقدأنهبيدالمشروعات.

بشأنه.باقتراحتقدمواالذيبالمشروعباهتمامهايتعلقفيما

~ورةطىدشو~.J~1بور~ممثلقدمياالتيالورقةإلىأيضأاللجنةاستمعتكما

ميه.اإلسكالبورصاتبينالفعالالتعاون

األولاالجتماععنموجزأعرضأالكوسيكممتلقدمءاألعمالجدولمن2البندوبموجب7-
)>004لم~نأجرط9ه6هزالفترةفيلياأنطافيعقدالذيالتجاريةالمفاوضاتللجنة

األفضلياتنظامإنشاءبغرضتفاو~إستراتيجيةتبنىاالجتماعأنعلمأاللجنةوأحيطت
خاصعملبرنامجاعتمادوكذامي»اإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءانالبكبينفيماالتجارية

بهتقومالذيوا~ا~~بالبوداللجنةأيضأالبنكأخطروقدهذاالمفاوضات.بجولة
التجارية.المفاوضاتلجنةأمانة

االتفاقية.تصديقنحوبودهامناألعضاءالبلدانتسارعأنضرورةعلىاللجنةووكزت

لعقدبالتحضيرعلمأاللجنةالكوسيكتنسيقمكتبأحاطاألعمال،جدولمن3البندوبموجب8-

الذكريتوافقالتيللكوسيكالعشرينالدورةبمناسبةالوزراءا´مستوىعلىاالقتصادية´´القمة



إلىالبندهذاإحالةينبغىأنهمؤداهاالتيالنظروجهةاللجنةتبنتولكنالنشائها.العشرين
المختصة.السلطةميأنهاحيثالكوسيكعنالمنبثمةالمتابعةللجنةالعشريناالجتماع

أ~~.فىوالمشاركينالجلسةرئيسإلىالشكربتقليمجلستهااللجنةاختتمته9



للتنميةاإلسطميا~يوتم

للتعاونالدائمةاللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالعشرينالدورة

(الكومسيك)اإلسطميتمرالمنلمنظمةوالتجارياالقتصادي

/2004هابو/أبار13-11(اسطنبول،





البيئيةالتجارةحجمزيادةعنللتنميةاإلسطميالبنكتقرير

تركيا)في(سطنبمل-فى،2004مايو13ها1يوميفي

اإلسلثميالبنكإلىطلب،ا997عامطهرانفيعقدتالتىاالسلثميةالقمةعقب.ا
األخرىالمؤسساتمعالتعاونبتعزيزالخليقةوالوسائلالطرقوتطويرصياغةللتنمية
المنظمة.فىاألعضاءالدولبينفيماالبنيةالتجارةحجملزيادةمياالسكالمؤتمرلمنظمة

شهرفيطهرانفيعقد(الذياإلسطميالمؤتمرلمنظمةالثانيالتحضيرياالجتماعوفي
نسبةمناألعضاءالدولبينالبيئيةالتجارةحجمزيادةضرورةتقررت)،ا99^عاميونيو
~.ا420عاممنبدءاالتجارةإجماليمن%اrإلى%ا0

التيءالعملمجموعةءجدةمدينةفياجتمعت،»1998عاممنأغسطسشهرفي.2

بشأنمحددةتوصياتوضعإلىوانتهتاإلسلثمىءالمؤتمرمنظمةمؤسساتمنالبنكشكلها
ءجديدةوأحكامبشروطالتجارةلتمويلجديدةألدواتالبنكاستحداثضرورةتتضمنالتجارة
واستخداماألعضاءىالدولفيجديدةاتصالنقاطوتحديدالمشترك»التمويلوتعزيز

واستيرادهتصلييمصارفوإنشاءالبيئية،بالتجارةالخاصةالمعلوماتلتوفيرالتكنولوجيا
الفنية.المساعدةخلكرمنالتجارةمجالفيالقدراتوبناءالثنائيةالدفعتسويةآلياتوتشجيع

شهر~،بنينفىءكوتونوفياجتماعهخلكرالتنفيذيينالمديرينمجلسأيد.3
المؤتمرلمنظمةالتابعةالعملمجموعةبهاتقامتالتيالتوصياتهذها،998عامنوفمبر

اإلسلثمي.

التجارةتمويلشأنفيللتنميةاإلسطميالبنكعمليات

القلثئلاألطرافالمتعددةالماليةالمؤسساتمنواحداللتنميةاإلسلثميالبنكيعتبر.4

التيءالتحويليةبرامجهوتستهدفاألعضاء.دولهبينالبيئيةالتجارةوتمولتشجعالتي
ءالناميةالدولمنوجميعهاءوالخمسينالخمساألعضاءالدوللمساعدةخصيماوضعت

معا.وتجاريةتنمويةأهدافتحقيق

مهمةالبنكإلىتوكلالتيءالتأسيساتفاقيةمنالثانيةللمادةتطبيقاالبرنامج،ينقذ.0
البرنامجأنوحيثاألعضاء.الدولبينالرأسماليةالسلعفيخاصةالخارجية،التجارةتنمية
اهولىمساعدةفييتمكىرئيسىهدفذاءالسائلةاألمواللتوظيفهسلوبوضعقد

´هذاعلىلزاماكانفقدوالتصدير؟االستيرادمجاليفيانتنمويةجهودهافىاألعضاء
تلبيةذاتهالوقتوفيمعقولعائدتحقيقءاألمواللتوظيفبرنامجاكونهحيثمنالبرنامج،
التجارةوتعزيزربيةالخاالتجارةفياألعضاءالدولمساعدةفيالمتمثلةالتنمويةاألهداف

البعض.وبعضهاالدولهذهبينفيماالبيئية



مساعدةبمفء1997عامطهرانفىعقدتالتىالثامنةاالسمةالحمةكلفت.1'

زيادةللتنميةاإلسطميالبنكوالعشرين،الحاديالقرنتحياتمواجهةعلىاإلسطميةاألمة
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالبيئيةالتجارةدعمأجلمنالتجارةتمويلأنسعلة

اإلسطمى.

أربعمن،11977(ا~397عامفيعملياتهبدأالذيالتمويل،برنامجيتكرن.7

تمويلوبرنامجءالوارداتتجارةتمويلعملياتالتحديدوجهعلىهىنوافذأوبرامج
للتنميةاالسطمىالبنكومسوقءوالتنميةلطسثماراالسطميةالبنوكومحفظةالصادرات»
وصفوقاالسمةالبنوك(محفظةاألخيرتانفنتانالناوهاتانسثمار.االلحصص

الواردات.تمويلعلىأيضاتركزالتيللبنكالتابعةاألعمالنوافذمنالحصص)

المصرفباسمالصادرات،لتمويلبرنامجاأيضا»البنكيليرءننكعلىعطوة.8
منالصادراتبتمويليختصالذيالخرطوم»ومقرهأفريقيافيا~هتصاهيةللتنميةالعربي
جامعةمنهويةلمىتنتمىالالتييقياألفراالتحادفىاألعضاءاهونىإلىالعربيةالسنع
العربية.الولى

ااتا

ا~،42>عاممنذالبنكقامالبيئية،بالتجارةالخاصطهرانقمةلقرارإعماال.9

الواردات.تجارةعملياتلتمويلالذاتيةمواردهمنأمريكيلوالوبليون5.65مبلغبتوفير
الصادرات.تمويللبونافجأمريكىفوالربليونا.21قدرهاإضافيةمواردخصصكما

لها:تفصياليلىونيما

داناطوارفموبلملبك

بكبأ)األمرالوالرا~(بمطسز
فمجموعلمصلرانفموبلبرفع

>000_
_0ذ00
_0ذ00
_0ذ0•

0000_

أمريكيهلوالومليونr,ا4قدر»إجماليامبلغاأيضاالبنكخصصءسبقماإلىباإلضافة.10

وتنميةالتجاريالتعاونبرنامج~من~1424وا~420عاميبينماالفترةفى

دوالرمليونA,00و~؟1421وا~420عامىفيأمريكيدوالرمليون7.1(التجارة

فوالرمليون32.0و~؟1423عامأمريكيفوالرمليون0•32و~؟1422عامأمريكي



المعارضوتنظيمءللسوقلراساتلتمويلالمبلغهذاواستخدما~)'I'44عامأمريكي
نموا.ا~هلاألعضاءالدولفىالقدراتلبناءالفنيةوالمساعدةءوالنلواتالتجارية»

اال~دات
ا~ء424وا~397عامىبينماالفترةفيالبنكاعتمدءاألربعةالتمويلبرامجإطارفي.اا

التالي.النحوعلىيفصلا)الملحق(انظرأمريكيدوالربليونtV,20قدرهإجماليامبلغا
أمريكي«والربليون16.81الوارداتتجارةتمويلعملياتأ.
أهريحيدوالربليونا.23االدواتتمويلبرنامجب.
أهريحى~الرنس2.18اإلسلثحيةالبنوكمحفظة~.
أمريكىدوالرمليونoا7سثماراالحصصصندوقد.

~ن7.72قدرهصافيامبلغاالبنثاعتمد~»1424وا~420عاميبينماالفترةوفي.ا2

التالى:النحوعلىيفصلأمريكي:دوالر
راألمريكيةالدوالراتوبمطيين

المجموعحصصصندوقالبنوكمحفظةتمويلبرنامجتمويلصليلتا

االستثماراإلسطميةالصادرات~الواردات

ي،مو،وم••مممومIومومويميم

,م،موموو••وممرمممروموم

,رومرورمoر~م~ورر.~1ممرم

1رممممومممرمو~مممرم1

ممرمرمومرممرم~مميم^,ويممم

0'"~Aسروم,,.,.1/'••11.1,.ورمممرI'

203هوءاألربعةانبرامجإطارفيا~»424عامفياعتمدالذيالمبلغكان.ا,.
كانالذيلهالسابقللعامبالنسبة91ه9قدرهازيادةيسماوهوأمريكيهدوالربليون
1,A'Iالرهبليونا.77(االعتمادهذامناألكبرالجزءوامتخدمأمريكي.دوالربليون

والصامرات.الوارداتتمويلبرنامجيإطارفيأمريكى)،

داثااةتحاا

الدولبينالبيئيةالتجارةحجموتعزيزتحسينءللبنكاالستراتيجيةاألهدافمن.14
دوالربليونا6.8>فمن.تحقيقهعامةبصفةتمقدالهدفوهذاالنامي.العالمفياألعضاء

مبلغاستخدمءالوارداتتجارةتمويلبرنامجإطارفياعتمادهتمالذيالمبلغوهوأمريكي،
فيماأمااألعضاء.اللولمنالوارداتلتمويله~؟75نسبةأيأمريكيدوالربليون001,'1'

اهولىبينالصاهراتلتمويلاإلجماليالمبلغوصلفقدءالصادراتتمويلببرنامجيختص
التجارةتمويلأداء2-رقمبالملحقومرفقأمريكى.فوالربليونا,H'إلىاألعضاء

الواردات.تجارةتمويلعملياتإطارفيالبيئية



لتمويلالمعتمدةالمبالغكانت~ء1424وا~420عاميبينماالفترةفي.19

بليون03,0الصادراتتمويلوبرنامجالوارداتتمويلعملياتإطارفيالبيئيةالتجارة
أمريكي.دوالربليون6.57وهومعالهماالمعتمدالمبلغإجماليمن%V"lأيأمريكيدوالر

التجارةلتمويلاألموالتعبئة

عامالمبادرةبهذهتقدموةاألموال.تعبئةمجالفيالبنكبهاقامأخرىمبادرةثمة.16

فيالبنكبهاإلسلثميةطهرانقمةكلفتالذياألعمالحجمزيادةلهدفاستجابةا~،420
.البيئيةالتجارةتعزيزأجلمن1977عام

yالتغلبأجلومنءللبنكالذاتيةالمواردمنالوارداتتجارةتمويلعملياتتمول.ا

تمويلطريقعنالخارجمنأموالتعبئةإلىالبنكلجأالمواردهفيالمتوقعالقصورعلى
التمويلاستراتيجياتكأحدالجماعيالتمويلآلياتطريقوعنخطوتينعلىبحةالمرا

قدرهإجماليمبلغتعبئةتمءاألطرافمتعددتنميةكبنكالبنكمركزثملوبفضلالرئيسية.
ovo,ا~424عاموفيا~.420عاممنذاآلليتينطريقعنأمريكيدوالرمليونا

مليون)».منهااآلليتين،طريقعنتقريباأمريكيموالومليون427مبلغاعتمدوحده»

أفرى.إملقميةبنوكوماليةمؤسساتمنتعبئتهاتمأمريكيدوالر

القويةالمساندةبفضلتحققتقدالمجالهذافيالبنكمساعيأنبالذكرالجيرمن.18

الدولفيالمالأسواقمراكزفيالتيتلكخاصةاإلسلثميةالبنوكقبلمنبهاحظيالتي
األعضاء.

البيئيةالتجارةتنميةأنشعلة

التجاريالتعاونبرنامج~منالبيئيةالتجارةتنميةعلىجاهداالبنكعملكذلك.19
التجاريالتعاونسبلواستكشافءالتجاريةالعلقاتتعزيزيستهدفالذيالتجارةوتنمية
يقدمكذلكاألعضاء.الدولبينوالصادراتالوارداتتجارةتنميةفرصوتسهيلالممكنة
نموا.األقلاألعضاءالدولإلىالقدراتلبناءفنيةمساعدةالبرنامج

ءعملحلقة/ندوةوثلثثينأربعالبنكنظما~ء424Jا~420عاميبينفيما.20
ودوراتدراساتتسعبتمويلوقامءاالتصاللنقاطواجتماعيينتجارية،معارضوثمانية
لتنميةاإلسلثميالمركز~األعضاءالدولومنظماتحكوماتمع(بالتعاونتدريبية
البرنامج.هذاخلكرمنوالتعدين)الصناعيةللتنميةالعربيةوالبنظمةالتجارة»

وعملحلقات/ندواتوأربعءمعارضوستةءعملحلقات/ندواتثلثثتنفيذتم).ا

لمزيدr-الملحق~.(انظر1424عام~دراسات/تدريبيةدوراتخصرودراسات
العام)خلكرالتجارةوتنميةالتجاريالتعاونبرنامجأنشعلةحولالتفاصيلمن



نلكيتجلىكمااألعضاءاللولبنالتجارةتمويلفيكبيرةمسا~البنكساهم.22
عاممنذالبنكضا~وقداليوم.إلىاألربعةالبرامجإطارفيالمعتمدةالمبالغحجممن

الثامنةاإلسطميةالقمةاتخذتهالذيالبيئيةبالتجارةالخاصللقراراستجابةجهوده~1420

تعبئةوعلىالذاتيةموارد»منإضافيةأموالتوفيرعلىوحرصا؟977عامطهرانفي
لتمويلالجماعىالتمويلآلياتأوخطوتنعلىبحةالمراطريقعنالسوقمنإضافيةأموال
التعاونبرنامجإطارفيتبذلالتينشطةاأللدعمأخرىمبالغخصصتكذلكالتجارة.

التجارة.وتنميةالتجاري

المعتمدةللمبالغالسنويالمتوسطكانإذالنغاية؟مشجعةالجهودهذهنتيجةكانت.23

1«45هو~»1424وا~420عامىبينماالفترةفياألربعةالتمويلبرامجإطارفي

بنماالفترةفىاعتمدتالتىللمبالغبالنسبةكبيرةزيادةيمكنماوهوأمريكي،دوالربليون
fا~396عامي لعلمالمعتمدالرقمأنبلأمريكى.دوالرمليون567وهي~ء119و
أمريكي.دوالربليونا«89كانوحده~1424

وقدالبيئية.التجارةعم0هوالتجارةتمويلبرامجمنالبنكيستعفهماأهم.24
13.78حوالي~1424و~1397عامىبينماالفترةفيالبيئية»التجارةلتمويكءاستخدم

تمويلبرنامجىإطارفيالمعتمداإلجمالىالمبلغمن9ه´71نسبةأيأمريكيموالوبليون
بينماأمريكىفوالربنيون03,0(أمريكيفوالربليون1,^.4وقدرهوالوارداتالصادرات

1.57وقرهالمعتمداإلجمالىالمبلغمن9ه´76نسبةأي~1423-ا~420عامي

.أمريكي)دوالربليون

سنوياأمريكىفوالرمليون850قدرهإضافيمبلغاعتمادعلىالبنكوافقكنلك.25
السلعمنللوارداتالتمويل~امنكبيرجزءوسيستخدمالفنية.والمساعدةالمشاريعلتمويل

جانبمن~خرىمساهمةسوىهز»وماالبنك.فياألخرىاألعضاءالدولمنوالنسمات

البيئيةالتجارةحجمزيادةفيالبنك

النجارهومتمبألفموبلإداره

للتقبألاإلمسطميالبنك



1-رفملمملحن

النجارهتقوبلانمعمدهأنمبأنغ

•_1424عامحنىا~317عامهن

بكبأل)األمرامناالدوالربمطبين(

الملفاهالعمليانباستناء•



1-رفمالملحى

منماءاألالدملبينالبيئيةالتجارةتمسلأداء

الورداتتجارةتمويلعملياتإطارفى



,.-رفمكملحى

~ا424عامفيالتجارةوتنميةلمتجلويالتعلونبرنامجمشطة6

النجاوبأ:المعارض

فبأالمصراألمتطألوجباونكنوالحرهطنالمنامعرض•

2<»3ركشلنياءالثالثوالتجاريالصناعىفنالمعر•

جدةءالعربيةللصناعاتالثانىالدولىالمعرض•

2»»3االسطمىالمؤتمرمنظمةمعرض•

ماليزيابوتراجاياءالقمة)مؤتمرمع(بأئتزامن

ءالسطساألنويقىالعربىالتجاريالمعرض•

تنزانياءالسلقمدار

تمويلمنتدىفىللتنميةاالسطمىالبنكجناح•
البيضاءالدارالولي»األعمال

االجنماعلناالمل/حلفامنا/وانالند

األعضاءالدولبينالبيئيةالتجارةتعزيزفيالمعلوماتواستخداماإللكترونيةالتجارةأثرحولعملحلقة•

.21/01/2003-01-تونسراإلسطمى»المؤتمرمنظمةفى

.01/2003(/9ماليزياكوا~رءاإلسطمى»المؤتمرمنظمةفىمنماءاألاألعمالرجالهفوة•

16/10/2003-15لمبور-كواالاالسطمى-المؤتمرلمنظمةالتابعةاألعمالهفوة•

لسلتوالدرالتدرييةاللورلمت

أل003/.24/8-61ءلمشقيزو-االحولمتريبيةلوراتثطث•

العربىالصناعىالتكاملحولهراسة•

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءوالولىآسياوسطفىالمستقلةالولىمجموعةبينالتجارةفرصحوللرامة•

التجارة).لتنميةاالسطمىالمركزمع(بالتعاوناإلسطمى



الجماعيكنوبل

خغونبنعلىبحألالمراأوو/الجماعيبلالنمو

ا~في24عامإلىا~42<عاممن

خطونبنمكلىبحألالمرا
~م

,.-رفمالملحن

بكبأ)األمرالدوالرا~بمطبينلم
-
المجوع





التجارةلتنميةاإل~للمرقنالسنويالتقرير

البيئيةاإلسلميةالتجارةحول

المتابعةللجنةالعشرونالدورة

ا~ديللتعاونالدائمةاللجنةعنالمنبثقة

اإل~ترالمن~والتجاري

(الكومسيك)

2004مايوااله1ااسطتيول





التجارةلتنميةاإلسطميللمركزالسنويالتقرير

الهينيةاإلسطميةالتجارةحمل

التجارةحولالمستجداتآخرالتجارةلتنميةاإلمطمىللمركزعشرالسادسالسنويالتقريريقدم
خاصة.بصفةالبيئيةوالتجارةعامةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللولىالخارجية

اإلسطمىتمرالمنمنظمةفياأل~ءللدولالخارجيةللتجارةالونيسيةجعاتالق

العالمىلتصاداال-فطورا

ا~وايخدماتتجارة1,1

التجارةأنإلى2»»3أبريلفيا~مرالسنويتقريرهافىللتجارةالعالميةالمنظمةتقديراتتشير
ذلكويعزى.200اسنة9»~1بنسبةتراجعا~ط9»`2»5بنسبةزيادةشهتوالخماتالسلعمنالعالمية
آسيا.اقتسامياتكبرىوفياألمريكيةالمتحدةالوالياتفيالطلبانكماشإلى

هذاسجلوقد'%'»5بنسبةالعالمياإلنتاجنمويفوقنمواالعالميةالتجارةعرفتىءأفىجمةومن
.»2سنةالنمو 'I'الغربية.وأوروباالطتينيةأمريكامكرالعإلممناطقمختلفبينمتفاوتةنسبا

ارتفاعواحتمالالعراقكحربالعالميا~لتصاداستقرارعلىتبعثالالتياألحداثلبعضونظرا
الشميةآفاقفابنالطمطىالحادالرئوياال~بوباءانتشارمخاطرإلىإضافةالمحروقات»أسعار

التفاؤل.علىتبعثالوقاتمةتضل2»>,.لسنةاالقتصادية

أنبعدأمر~موالومليار624>بلغتحيث»~؟4بنسبة200)سنةالسلعمامراتقيمةارتفعت
.2001سنة%tبنسبةتراجعاسجلت

تيمتهاعرفتنتد،20>1سنة9و~1بنسبةالحلماتتجارةوتراجعالعالمياالقتصادرى«منوبارئ
التقلصالظاهرةمذهيقسروممادوالر.مليارا54>حاجزبنلكمتخطية»2>>2سنةه~:5بلغنموا

إضافةرو)،والىبالينمقارنةالراهوقيمة(تراجعالصرفأسعاروتذبنبا(سشارتدفقفيالواضح
خنقإلىتؤديالتىالعالمفىالتوتربؤررواتنثالجنسياتالمتعددةالعالميةبالشركاتالثمةانهيارإلى

اإلرهاب.خشيةنتيجةالتجاريةالصفقات

أسعارارتفاعمنوالعالميارمتمادعلىبثملهألقىالذيالمخيفالهاجسهذامنوبالرغم

كبرياتفيالموظفينتسريحإلىأدى~واأل~رءالنقل~عطىالسلبيةوتداعياتهاالمحروقات
األزمة~مذهمساوئتداركمنمكنمستمرانمواالخدماتتجارةعرفتفقدالجويالنقلشركات



المتحدةالوالياتفيهااستأثرتالعالم»مناطقحسباألهميةمتفاوتنمواالعالميةالتجارةسجلت

األسد.بنصيباالنتقالىا~متصادذاتوالبلدانوالصينآسياشرقوبلداناألمريكية

أحيانا.يتقلصلمانركوداواليابانالغربيةأوروبامنكلفىالداخلىالطلبسجلذلك»خلثفاوعلى
األرجنتينمنكلفياالقتصاديالوضعزمتنتيجةالطتينيةامريكافىالنمومستوىتقلصكما

وفنزويك.
مستوىوتراجعالداخليالطلبازديادالشماليةأمريكافيالوارداتحجمارتفاعصادفوقد

الصادرات.
2>>2/4>>,.ستةالعالميا~دآقاق21-

منالخوفوهاجسالعراقحربلتداعياتنظراالتفاؤلعلىتبعثالالعالميا~لتصادآفاقأنيبدو
والموادالمحروقاتأسعاروكذلكالصرفأسعاراستقراروعدمالطنمطيةالرئويةالحمىاستمراراحتمال
األولية.
النمووتيرةتراجعنذكر2003سنةالعالمياالقتصاديالنشاطشلفيساهمتالتيالعواملومن

المؤسساتطرفمنالثمةوعدمالحذرجانبوتوخى'I'002سنةالصناعيةالبلدانفىا~متصادي

سنةغايةإلىالحالةهذهاستمرتوقدا.المنقولةالقيمسوقركودإلىأدى(مماوالمستهلكا~متصادية
لنسوف2003سنةا~هتصاديالنموأنإلىالمهتمةاألوساطوثسيرالبترول.أسعاروارتفاع2003
»~؟.3يتجاوز
سنةالعالميا~متصادنموبشأنتوقعاتهمراجعةإلىلىاللوالنقدمنلوقاضطرالحالة»هذهإزاء
سنةه~؟3»2بالعالميا~هتصادينموسوفحيثالعالميةالساحةعلىالمنكورةللمستجداتنظرا»2003
فقط.2004سنة%f,1وب2003

سنةعرفتهالذيالكبيرالتقلصبعدالعالمية،التجارةأنأيضالىاللوالنقدصندوقتوقعاتومن
»2>»4سنة9ه~6،1و2003سنةه~؟4»3و2002سنة9ه~2»9زهاءتبلغنموبفترةتمرسوفء2001

بعضفيالداخليالطلبولزيادةاإللكترونياتقطاعنشاطاتفيالمرتقبللتحسنحتميةكنتيجةوذلك
مثال.المتحدةكالوالياتالبلدان

علىيكونقداألمريكياالحتياطىالبنكأنالدوليالنقدمفوقأشارفقدالفائدة»نسببخصوصأما
إرباكإلىاآلسهمأسعارانخفاضأدىماإذاأوذلكإلىالضرورةدعتإذاءالنسبةهز»لتخفيضاستعداد

الذيا~متصاديا~هالعمعموعدعلىتكنلمرواليومنطقةأنإلىالصنلوقويشيرالداخلي.الطلب
ألمانياخاصةالمصاعبلكلعرضةلنلكنتيجةوتبقىءبتحقيقهعليهاعهدااألوروبيةالمجموعةأخذت

>ه~؟ء8بنسبةالفائدةترتفعأنالدولىالنقدصندوقويتوقعالفائدة.نسبةتخفيضمنلهامناصالالتى
.2004سنة9ء)ه~3و2007سنة9ه`1»1و2002سنةالمنطقةهذهفي

اليابانىاالقتصادبتطوراتالتفاؤلإلىيدعربماتقديراتهالدوليالنقدصندوقراجعفقداليابان،فيأما
.2»>4سنة9ر~1إلىثم2>»3سنة9ده0ء8إلىلتصل2002سنةه~؟3،0بنسبةنموايسجلقدالذي

اإلسطميالمؤتمرمتعلمةقيءاألمتالدملاهثصادياتتطور2-



أهنىنسبةوهي»2»>1ء~أسنة4اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولا~متصاديالنموسجل
النموهذانسبةوتتفير).9«~5(الناميةالبلدانكافةمستوىعلىالمسجلةالنسبةمعللمنواحدةبنقطة
الموادأسعارتغيراتخاصةالعالميةا~متصاديةالظرفيةبتداعياتمباشرةثرتتأنهاكماالبلدانحسب
المال.سوقاستقراروعدماألولية

أوالعربى)والمفربالخليج(بلدانللمحروقاتصرفاالمصدرةاألعضاءالدولبعضشهدتكما
علىالواقعةأواالفريقية(الدولوالنسيجالزراعيةالموادأوالمستقلة)الدول(مجموعةوالفازللمعادن
الظروف.أملتهمابحسباالقتصادينموهافيزيادةأوتراجعاالمتوسط)ضفاف

سنة9«´5،5منتحولحيثء9ه~37»5بنسبةسلثمىاالالمؤتمرلمنظمةالخامالداخليالناتجنموتراجع
منظمةفياألعضاءالولىاقتصادياتبعضأداءضعفعنيدلماوهذا.2>>1سنةر~:4إلىا996

الدول.هذهبعضقبلمنالمتبعةالهيكلىالتقويمسياسةمنبالرغمسلثمياالالمؤتمر
الفاتحمن9ء~4»5حوالى2001سنةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةلبلدانالخامالداخليالناتجمكنولقد
االسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولاالجماليةالصادراتقيمةبلغتكماالعالمي.الخامالداخلي
429»6الوارداتقيمةوسجلتالعالميةالصادراتمن9ه´8ء1لزيعادماأيأمريكيدوالرمليار498،2
العالمية.الوارداتمن9ه~6»75يعادلماأيأمريكيدوالرمليار

اإلسطميالمؤتمرمتعلمةقياأل~ءللدولاإلحماليةالتارييةالتيارةتطور3-
,'rالسلعتجارة:

والمنتجاتوالمعادنللمحروقاتالعالميةاألسعاروتطوراتالخارجيةالتجارةنموبينجدليةتبعيةهأك

منظمةفياألعضاءللدولالخارجيةالتجارةحولهاتتمحورالتيالموادأهممنتعتبرالتياألساسيةالزراعية

اإلسلثمي.المؤتمر
2.»او1999سنتىبينهامانموااالسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاللولصادراتقيمةسجلت

دوالرمليار498،2إلىا999سنةأمريكيموالومليار394منانتقلتحيثه~؟26ء3نسبتهبلغت
منانتقلتحيث9ه21»8بحوالىزيادةمسجلةاالتجاهنفسفيالوارداتاتجهتوقد.2<<1سنةأمريكي
.20.اسنةدوالرمليار429ء6إلى1999سنةدوالرمليار352

نذكراالسطميالمؤتمرمنظمةلبلدانالخارجيةالتجارةحجمأيادانفيأثرلهاكانالتيالعواملبينومن
بفضلأيضاالنتائجهذهتحققتكما.9ء`35»6بنسبةالخليجىالتعاونمجلسبلدانبينالمبادالتحجمارتفاع

بنسبةالصحراءجنوبالواقعةاالفريقيةالبلدانبينالمبادالتحجمدةوزماآلسيويةالبلدانتجارة
ميفوارالكوتالنضمامكانولقدالواردات.مستوىعلى9ء´40»5وبنسبةالصادراتمستوىعلىو~:7<،4

فيالهاماألثرأخرىجهةمنالمحروقاتأسعاروالرتفاعناحيةمنسلثمىاالالمؤتمرمنظمةإلىحديثا
النتائج.هز»إلىالوصولز

:للسلعاإلجماليةللتجارةالجغرافيالتوزيع
مسب2>>1سنةاالسمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالعالميةللتجارةالجغرافيالتوزيعتميز
.يليبماالمناطق



.الصاهرات
كيهااألعضاءىللولىالعالميةالصادراتمنه~؟43<3بلغالذياألسدبنصيباآلسيويةالبلداناستأثرت

انمغرباتحادفبلدانه~؟7،11بنسبةاألوسطالشرقبلدانثمه~؟ء28»8بنسبةالخليجيالتعاونمجلسبلدان
لللولالعالميةالصادراتمنو~؟7<2بنسبةالصحراءجنوبالواقعةإفريقيابلدانوأفيرا،9ر«9بنسبةالعريبى

األعضاء.

.الواردات

الوارداتمن9ه`4،»5بنسبةاآلسيويةالبلدانتستأثرإذالواردات،مستوىعلىايضاالتوجهنفسفطحظ
طتواليعنىسجلتالتىاألوسظكشرقبلدانوالخليجيالتعاونمجلسثماألعضاء،للونىالعالمية
جنوبالواقعةاإلفريقيةوالبلدان»~؟»9ء2العربىالمغرباتحادبندانسجلتكما».9اء~8،9و9و~24،2

األعضاء.للولىلملعالميةالوارداتمن9ه´7،2الصحراء
اد`••االنيا~

البلدانبعينةوالمتعلقةالتجارةلتنميةاإلسطمىالمركزعليهايتوفيالتىاإلحصاميةالبياناتآخرحسب
لمجموعاتتبعاملحوظةبصفةاإلسطيالموتميلمنظمةالبيئيةالتجارةبنيةتتغيرالولمسةتناولتهاالتى

.2»»1وا998السنواتبينالتاليةالتوجياتالحظناوقدالبلدان.

~´~~~`
9اه`<،2منانتقلتحيثاميةالفذالموادصالراتحصةفي9و~60بنسبةزيادةلوحظت•
نحونيةالغذاالموادمامراتبارتفاعالزيادةهذهتفسيريمكن.2»0اسنةاو~؟6،3إلى1998سنة

ءبنغطشامران،النيجراوغندة،ءانالحمود:وهىاإلسطمىالموتميمنظمةبلدانمنأفرىبلدان
البانيا.
منتحولتحيث2»<1وا998سنتىبينالمصنعةالموادمخكفمماهواتزيادة•

فهىالزيادةههفيساممتالتىاإلسطميةالبلدانأما.2<<1سنةو~؟3»الى1998سنة5و~28<5

صالراتبتوجيهالبلدانهز»قامتوقدوتركيا.تونس»توغو،ءلبنانارمران،طبحرئ»بنغطش،.
االعضاء.الولىمنفظرامهاالىالمولمأهذهمنهامة
تحولتحيث9ء4،6بنسبةالمحروقاتمناالسطمىالموتميمنظمةممامراتحصةزيادة•
ليبيا»الكويت»البحرين»ءبيدجانازرمامراتبفضل20<اسنةو~؟38،7الى1998سنة5و~37من

,.تضامختالتىالمحروقات....(1..فىللزيادةتبعاوذلكوسورينام»السنغالءتادجكستانفيجريا»
.2>»1سنةمرات

الموادلفائدةالبلدانبعضفىالصناعيةلتحويطتهانظرااألوليةالموادبقيةحصةتراجع•
فىخاصة»2»>1سنة9»~4،8إلى1998سنة9ه~5اءمنتحولتالتي9ه~5،8بنسبةالمصنعة

وموريتأنيا.وتوغووالبزائوبنفطش



سنةه~؟19»2منتحولتحيث9«~47بنسبةالنقلوهعداتاآللياتصاهراتحصةتراجع•
والمغربالكويتطرفمنالموادهذهصالراتلمتراجعنظراولنلك2001سنة9«´10»2إلى1998

وتركيا.والنيجر

´لحئلثئث
لزيادةنظراالمحروقاتمن%00tبنسبةاالسطمىالمؤتمرمنظمةوارداتحصةزيادة•

قدتو~.,Jw..Jlءباكستانفيجريا»النيجر»موريتانياءلبنان»مصر»~:البلدانبعضواردات
.2001سنةه~؟28،38إلى1998سنة»~؟5»2منالحصةهذهتحولت

ا998سنةه~؟13»3منتحولتالتى»~؟31»4بنسبةالغذائيةالموادوارداتحصةزيادة•
بعضأسعارتراجعشجعهاالتىالبتروليةالبلدانوارداتسيادةإلىنظرا2001سنةه~؟17،47إلى

وممورينام.ونيجرياوليبياوالكويتومصرالسعوهيةبالعربيةاألمرويتعلقللغذائيةالمواد
سنة9ه`36»9هنتحولتالتىه~؟69»6بنسبةالنقلومعداتاتحياتوارداتحصةتراجع•
ليبيالبنان،مصر،:كلحلدلمنبعضوارداتلتراجعنظراوذلك2001سنة9اه`1»22إلى1998

والسنفأل.
سنة9ه6ء6منتحولتلمتىه~؟14،9بنسبةاألوليةالموادباقيوارداتحصةتراجع•
.2001سنةه~؟5»12إلى1998

منتحولتالتى9اه«»8بنسبةالمصنعةالموادمخكفوارداتحصةفيطفيفتراجع•
.2»01سنة9«`37»3إلى1998سنة9ه~38

طقدماتة•23

حوالى2001سنةاإلسصرالئتمرمنظمةفىاألعضاءالدوللخلماتاإلجماليةالصالراتقيمةبلغت

يبلغإجماليبعجزأيأمريكىفوالرمليارا04»44الوارداتقيمةبلغتكماأمريكىموالومليار73،82
أمريكي.موالومليار30»1ا

~`~~`
حسباآلتيةلمبلداننجدللحلماتالمصلرةاإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءاللولأهمضمنمن

صاهراتمن9ه~21»75يعاهلماأيأمريكىفوالرمليار11ء0oمامراتهاقيمةبلغتالتيتركيا.األهمية
من9و~18»66يعاهلماأيأمريكىفوالرمليار13»77صاهراتهاقيمةبلفتالتى~يزطاأل~ء»الدول

9اه´2»29ليعةهاآيأمريكىفوالرمليار9ممامراتهاقيمةبلغتالتىمصراألعضاء،الولىممادوات
يعادلماأي.مريكيفوالرمليار5»5صاهراتهاقيمةبلغتالتىإل«و~منماء»األالولىصاهراتمن

موالومليار5ء18صاهراتهاقيمةبلغتالتىاحوديةا~ييةاألعضاءىالولىممادواتمنه~؟7،45
مليار4صا«اتهقيمةبلفتالتىا~~األعضاء»اللولصاهراتمن»~؟7ء02يعافكماأيأمريكي
2،91صاهراتهاتيسةبلفتالتىوتوتسراألعضاءالولىصادراتمن9»´5»46يعاهلماأيأمريكيفوالر
السبعةالبلدانحققتوهكذا»األعضاء.اللولصاهراتمنه~؟3ء9fيعاهلماأيأمريكىدوالرمليار



سنةاإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيللخماتاالجماليةالصاهراتمن9ء~76ء53مجتمعة

~
:األهميةحسبونوردهاللخماتالمستوردةاألعضاءالدولأهم

اللولوارداتمنه`؟18ء48يعادلماأيأمريكيدوالرمليار19»3سجلتالتيا~ديآلا-جية
الدولوارداتمنا»~؟6يعادلماأيأمريكيدوالرمليارا6»72سجلتالتيماليزيااألعضاءى
الدولوارداتمنا»~؟5»20يعادلماأيأمريكيدوالرمليارا5»88سجلتالتيو~إفاألعضاء،

األعضاءىاللولوارداتمنء~؟6»74يعادل...tأيأمريكىلوالومليار7سجلتالتي~األعضاءى
آكويتاألعضاء»الدولوارداتمن9»>9ء63يعادلماأيأمريكىدوالرمليار6»92سجلتالتيتركيا

التيفيجريااألعضاء،الدولوارداتمنه~؟5،1ايعادلماأيأمريكىموالومليار5»33سجلتالتى
التيوكزنستأناألعضاء،الدولوارداتمنأه3»33يعادلماأيأمريكيدوالرمليار3»47سجلت
األعضاء.الدولوارداتمنه~؟2يعادلماأيأمريكيدوالرمليار2ء6اسجلت

منظمةفياألعضاءالدولفيللخدماتاإلجماليةالوارداتمن9ده74مجتمعةالثمانيةالدولهذهحققت

.2001سنةسلثمىاالتمرالمن

للخدماتالخارجيةللتجارةا~افيالتوزيع

)~~`~`
الجغرافيالتوزيعويتميزءالخدماتصادراتمنكبيراقسطاوآسيااألوسطالشرقمنطقتيمنتن

:يلىبماالحلماتلصادرات
األعضاءاللولفيطخماتاالجمالىالعرضمن9ه«39»32سجلالذياألو~اشرق•

أمريكى؟دوالرمليار29ء02يعادلماأياإلسصرتمرالمنمنظمةفي
منظمةفياألعضاءالدولفىللخدماتاإلجماليالعرضمنء~؟34»3اسجلتالتيآهيا•

؟أمريكىدوالرمليار25»33يعادلماأياإلسطمىتمرالمن
الدولفيللخدماتاإلجمالىالعرضمناادأل؟ء20سجلالذيا~ا~ون~•

؟أمريكيدوالرمليار8»26يعادلماأياالسطيتمرالمنمنظمةفىاألعضاء

فيللخسات0اإلجماليالعرضمن9ه`5»65سجلتالتىا~اء~بالوا~إفقيا•
؟أمريكيدوالرمليار4»71يعادلماأياإلسلثميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدول
الدولفيللخدماتاإلجماليالعرضمنه~؟5،5)سجلالذيا~بيا~باتحاد•

أمريكى.دوالرمليارvيعادلماأياإلسلثميتمرالمنمنظمةفىاألعضاء

~`
لوارداتالجغرافيالتوزيعفيالوارداتأهموآسياالخليجيانتعاونمجلمىمنطقتىوارداتتشكل
:األهميةحسبكاآلتيتتوزعوهيالخدمات،



من9ه«fا»40يقا(..Lايامريكيموالومليار2f»43وارداتهاقيمةسجلتالتيآسيا•
؟األعضاءالولىواردات

ماايامريكىالرهمليار27»06وارداتهقيمةسجلتالذيالخليجيا~ون~•
؟األعضاءالدولوارداتمن%25ء9ايعادل

.Lاياهرحى~الر~ر18~»0وارداتهاقيمةمجلةالتياالو~ا~قمنطقة•
؟األعضاءالولىوارداتمن9ء`ا7»82يعادل
ايأمريكى«الرمليار10»91وارداتهاقيمةسجلتالتيالصحراءجنوبامواقعةافريقيا•
؟األعضاءالولىوارداتمن»~؟10»45يعاهلما

~هل.Lاياحريحىدوالر~د4»7اوارداتهاقيمةمجلةالتىا~بىا~~منطقة•
األعضاء.الدولوارداتمن4%»42

.الموادحسبألخدماتتجارةبنية
الموتميمنظمةفىاالعضاءالدولفىللخدماتالتجاريالميزانابواباهمتوزيعفكمنيتبين

:يلىما200اسنةسلثمياال

~´~~~´
اي9ه`34»53حصتهانجلتحيثاألعضاءللدولاإلجماليةالصادراتفيمتميزةمكانةالسياحةتحل

الصاهراتمن%23»29بنسبةالخاصةالتحويلثتذلكبعدتاتيامريكى.دوالرمليار31»84يعادلما
ا~لراتهز%ا»~79بنباتخدماتثمدوالر.مليار2ا»47يعادل.Lايللخدماتاالجمالية
اهولحى.موالومليارا5ء48يعادلمااياألعضاءالدولفيللخدماتاالجمالية

`لحئلثئتذ
وارداتا~لىهز)ه~؟8»08~حيثهامةمكانةيحةالنقلاننحظالخدمات´´باستثناء´´باقى

كيهاامريكيدوالرمليار31»3يعاملمااياإلسلثميالموتميمنظمةفياألعضاءالدولفيالخدمات
لثةالثاالمرتبةفيلنجدامريكيوالرمليار24ء26يعادلماايه~؟21ء76بنسبةالخاصةالتحويلثت
مليار»~ا35~ط.Lأيا~~تمناألعضاءللدولاإلجماليةالوارداتمن9>.51»56بنسبةاألسفار

أمريكى.دوالر
II-االسطمىالموتميلمنظمةالبيئيةالتجارةتوجهاتاهم

ساهمتالتيالهامةالعواملبعضنجدبالدرسنتناولهاالتيالعينةضمنجديدةبلدانادخالعلىعلثوة
.......(1اركاع.وهى'I'00ا~االهصرالموتميلمنظمةالبيئيةالتجارةمعطياتفيتغيراتاحداثفى

الموتميمنظمةالىميفواركوتانضمامالىاضافةاميةالفذالموادبعضاسعاروانخفاضوالمعادنالبترول
.2001منةالصرفأسعاروتغيراتاإلسطمى
منالبيئية)الواردات+البيئية(الصا«اتاإلسطميالموتميلمنظمةالبيئيةالتجارةحصةسجلتلقد
امجابيةتطوراتاألعضاء)للولىالعالميةالواردات+االعضاءللولىالعالمية(الصادراتاإلجماليةتجارتها
كما.200اسنة9ا»د2»21الى1999سنةاه~؟0ء95منتحولتحيث200امنةاه~أا»5تجاوزت



إلىا999سنةلوالوطيار81»8منتحولتحيث9ه38»5بلفتالقيمةحيثمنمةطن_دة~
.2001سنةدوالرمليار113»3

االعضاءلللولاالجماليةالصادراتمناالسطميالموتميلمنظمةالبيئيةالصاهراتحصةسجلتكما
.200اسنة9»«01»60الىا999سنةاه~؟0»07منانتقلتحيث9»~5»23بنسبةارتفاعا

منسلثمياالالموتميلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةفىهامةزيادةالحظنااخرى،~وهن
.200اسنة9اه~4»08الىا999سنة9داها»93منانتقلتحيثاد~؟8بنسبةاالجماليةالواردات

االسطىالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةقيمةمستوىعلىاالرتفاعنحوالتوجهاهمطحظةتتوقد
سنةامريكىدوالرمليار39ء73مناالسطىالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصاهراتقيمةارتفعتحيث

الوارداتارتفعت~.9ه´33بنسبةبزيادةاي»2001~أمريكىدوالرطيار52»81إلىا999
سنةلوالومليار60»5الىا999سنةامريكىدوالرمليار42مناالسطمىالمؤتمرلمنظمةالبيئية
.9ه´43»8بنسبةبزيادةأي200ا

المواديعتوقحسراإلسطميالموتميلمتعلمةالبيتيةةالقيليتية1-

اتالصاد-~تسة -
مااي،2<»اسنةأمريكىموالومليار59،31األوليةالموادمنالبيئيةالصاهراتقيمةبلفت-
اء~؟ءادء)بنسبةبزيادةايا998سنة9«~53مقابلالبيئيةاالجماليةالصالراتمنه~؟59»8عنيناهز

االسعارتضاهتحيث»2001وا998سنتىبنه~؟29بنسبةالمحروقاتهارمراداتارتفاع~و~
-بنسبةالمصنعةالموادهزا~الصالراتتقلصتنلكخفوطىالعالمية.السوقفىهرات3
البيئيةانصادراتالنخفاضنظرا200اسنة9ه~40ء2إلىا998سنة%tvمنتحولتسث9اه´4»5
التجارةتصنيفمن9و8»6ا~هسام»فىالمصنفةالمصنعةالموادمخكفومنالنقلومعدلمتاآللياتمن

نموأهميةمنبالرغمالمعنيةالفترة~9ه~17،98-و»~؟26<14-بنسبةالتوالىعلىونلكالحولحة

.9ه`42ء49سجلتالتىالكيماويةالموادمنالبيئيةالصالرات
داتا•.

سنةاإلجماليةالبيئيةالوارداتمن9ه~5ا،47مودفىاألوليةالموادمنالبيئيةالوارداتمشكل
و~؟.3،8-بنسبةبتراجعأيا»998سنة9»`53»5مقابلأمريكى)لوالومليار31»14بقيمة(أي200ا

للمعنيةانفترة~9اه´3»4-بنسبةالغذائيةالموادمنالبيئيةالوارداتانخفاضإلىالتراجعهذاويعزى

العالمية.األسواقفىاألسعارتراجعهزباالنمو~
بنسبةالمحروقاتومناألوليةالموادمنالبيئيةالوارداتحصةفيزيادةفطحظأخرىجهةومن

).001وا998منتىبينالتوالىعلى9ه~1»36وء~؟8»08
منتحولتحيثه~؟4»4بنسبةهامةزيادةالمصنعةالموادمنالبيئيةالوارداتحصةسجلتكا

دوالر.مليار29»4بقيمةاي2001سنة9ه´48ء53إلى1998سنةه~؟46»5

ومن9ه47»8+بنسبةألنقلومعداتاآللياتمنالبيئيةالوارداتزيادةلمىالنموهذاويرجع
الصناعى.القطاعفيالحيويةازديادعلىيدلمما9ء`23ء4+الكيماويةا~اد



االسطميالموتميلمئطمةاليئيةللتمارةا~ائيالتورين2-

الموتميلمنظمةالبيئيةالوارداتمن^'%والصادراتمن9«´74اآلتيةالعشرةاألعضاءالدولسجلت

تركيا،اندونيسيا،ءالسعوديةالعربيةالمتحدة»الهرميةاإلمارات:األهميةحسبوهيء2001سنةسلثمياال

ومصر.المغربءعمانءامرانءباكستانماليزيا،

وقد.2001و2000سنتي~9ه~74البيئيةالصادراتمنالعشرةالبلدانهذهحصةمكت•

.2001سنةدوالرمليار39المجموعةهذهصادراتقيمةبلغت

سنة9ه´68الى2000سنةV1%منالبيئيةالوار«اتمنالعشرةالبلدانهذهحصةتحولت•

بنسبةارتفاعاالبلدانمنالمجموعةهذهوارداتقيمةسجلتبينما»~؟.4بنسبةبانخفاضاي200ا

.200اسنةدوالرمليار41الى2000سنةامريكيدوالرمليار40منانتقلتحيثه~.2ء5

السنةا~ثسهةالتحا

مليار24ء6الىا999سنةامريكيدوالرمليارا8ء3منالبيئيةاالقليميةشبهالتجارةقيمةتحولت

شبهالتجاريةالمبادالتحصةارتفعتاخرىجهةومنأل«~..4ء8بنسبةبزيادةاي،2001سنةدوالر

منتحولتاذء9ه~1ء5بنسبةاإلسطميالموتميلمنظمةاإلجماليةالبيئيةالتجارةمنالبيئيةاالقليمية

.200اسنة»~؟46ء64الىا999سنة9ه´49»96

سنةء~؟20ء7بنسبةاألوسطالشرقلبلداناالقليميةشبهالتجارةفيالزيادةالىاالرتفاعهذايرجع

نفس~9اه~04»2بنسبةالصحراءجنوبالواقعةاالفريقيةوللبلدانء1999سنةمعمقارنة2»•ا

الفترة.

امنةا~ةالتحا

سنتىبين9د´31ء3تفوقسلثمياالالموتميمنظمةاقاليمبينالتجاريةالمبادالتفىهامةزيادةلوحظت

اإلسطمىالموتميمنظمةضمنالبيئيةاالقليميةالتجاريةالمبادالتقيمةتحولتوهكذا،.20»اوا999

الرفعفيأسهمتالتىاألتاليماما.2001سنةدوالرمليار28ء2الى1999سنةفوالرمليار21ء5من

وذلك5ؤم79،78بالصحراءجنوبالواقعةافريقيا.فهيائفترةتلكخلكرالبيئيةا~لليميةالتجارةمن

و~:35،2+الخليجيالتعاونمجلسبلداناإلسلثميآألموتمىمنظمةالىليفواركوتانضمامبفضل

.9»~31»8+بنسبةاألوسطالشرقوبالان

سنتيبينملحوظةبصفةتقلصتقدا~هاليمبعضفيالبيئيةاالقليميةالتجارةحصةانايضاحظنك

ه~.).6»5(~اآلسيويةوالبلدان%)10»4(~العربيبالمغرباألمرويتعلقء2001و1999

الموتميلمنظمةالبيئيةاالجماليةالتجارةمنالبيئيةاالقليميةالتجارةحصةاناألخيرفىحظنك

سنة9و´53،36الى1999سنة9ه´04،94منتحولتاذ9اه´ء3بنسبةطفيفاتراجعاشهدتسلثمياال

علىا~طيميةتجمعاتهاضمنمبادالتهاتقيمسلثمياالالموتميمنظمةاقاليمانعلىيدلمما،2>»1

ا~هاليم.بينالمبادالتحساب

االقليميةشبهالتجارةمن9«´73مناكثروآسياالخليجيالتعاونمجلسبلداناهنتاخرى،جهةومن

.2>ه1سنةالبيئيةا~هليميةالتجارةمن9ء~67ء4البيئية



)9دهبالنسب(2001سنةاإلسطميتمرالمنلمنظمةالبيئيةللتجارةالجغرافيالتوزيع

منالحصأاشرالصادرا,
االسطمأراثالصادIالبلداننحر. 0لممصدرالموادأهم.المسنهردهالهلدانأهم..المشر.´بلد

.للبلداإلجملهالبمنمهسنهاإلسسرا
اأه2ههاسنأ"%'2هها

لالسثهاثشابألغرخاماث-68.57باكسثان43(.5أففانسثانز

الحثوالحواناثالفذائثالمواد-,:»»02المثحدمبألالعراإلهاراث.

كسشهكلكشابألغرخاماث-•0»~<6دمصر3,46ألبانا

سثودثلكشابألغرخاماث-!~~»~اشركا
..~~.
الثشحمادوموالمنجمثالمحروثاث-:,.ا<:ثركما6،96الجزائر

الثشحمادوموالمنجمث:لمحروثاث-!
.أ2أل.8المغرب

مصنفهغرادوموأ

الثشحممادوموالمنجمثالمحروثاث-;11؟»؟ا~هبثالعرراثاالما,4»62مأالسعودبثالعر

الثشحموموادالمنجمثالمحروثاث]-.»«»»البحرهن-

كسثمكلثشابألغرخاماث-40:»اشركا.(13أذرمبدجان

«ال»:المغرب--
مصنعأمواد~~«~~6مألالسعودبثالعر»~79البحرمنز

شابألغمروخاعاثمصنعأمواد-

للثسثها.ك
مثهك:لكشابألغرخاماث-ا~»»ا0المثحدبثالعرراثاالما

حثوحواناثغذائثمواد~~9~»»0المثحدبثالعرراثاالما4050شبنفث

مصنعأموا~د-,~»:1اهران

لالسثها~شابألغرخاماث-<»»~<إنلونسا2»»47بننز

لالسثهك.كشابألنحرخاماث-~»«00شركا

الثشحموموادمنجمثهحروثاث-
~ا»إنونسا»ا1~مالسكداربروناى

النقلومحداثالدث-

لطسثهاهذشابألغرخاماث-ا«،ا»االمغرب8»64فاسوبوركنا

الثشحمادوموالمنجمثالمحروثاث-1»:»»مالى

للثسثهثشابألنحرخاماث-

لطسثهثثابلألغرخاماث-»»»ا»الغابون5»66مرونالكا

لالسثوالهثشابألغرخاماث-~ا»~انجوما

-.-»القمرجزر

مصنعأوموادنذائثمواد-1»:»:ماليI»»»»»أ´ر.فوكوث

مصنعأوموادغذائثمواد-,:»>»:فاسوبوركنا,

حثوحواناثانثغذادمو-15:»1الصو«`ر»ا»ا0,جبوثى

حأوحواناثنمذائأل-اد-1»»»»1المن

حثوحواناثغذائثادمو-ا900ألانسوأمأبثائعر1889~



مصنعةمواد-

الشحيموموادمنجصيةمحروقات-
ا02االعداة

مصنعةمواد-

بهامصرحغيربيانات-»5دأ،عمانا4الا»المتحدةالعربيةاإلمارات

الشحيموموادمنجصيةمحروقات-1»<1.باكستان

~قابلةغيرخامات-،ء»54المغرب«أ،<الغابون

لمشحيموموادمنجصيةقلتمحرو-

~قابلةغيرخامات-ال»،ا~نيسياإنلو

لطتهالكتإلبلةغيرخامات<..،<.ماليزيا-»»1<-غامبيا

حيةوحيواناتنذائيةمواد-44»،7مرونانكا1»1»غينيا

~قابلةغيرخامات-
د،ال4ليفواركوت

بهامصرحغيربيانات-..،<«كامررن«<43بيساوغينيا

بهامصرحغيربيانات-
»00أيفواركوت

بهامصرحغير_نات-..،.:سووينامالء.4غريانا

بهامصرحغير.بيانات-I....فيجريا

النقلومعداتآلياتءمصنعةمواد-ة<».(ماليزيا»~01انيسياإنلو

مصنعةمواد-»»»أاالمتحدةالعربيةاالمارات

المصنعةالموادسائر-

الشحيموموادالمنجميةالمحروقات-61،»7األردن9»»7-العراق

التنحيموموادالمنجميةالمحروقات-3»-22المغرب-

حيةوحيواناتنذائيةمواد-.<»»»المتحدةالعربيةاالمارات~059احران

الشحيموموادالمنجميةالمحروقات--15»،1بيدجانأذر-

ولواحقها.كيماويةمواد-»،<~1العراقا«»؟؟األردن

ولواحقها.كيماويةمواد-.د»»االسعوليةالعربية-

بها.مصرحغيربيانات-2«»»»المتحدةالعربيةاالماراتا»»ااخستانكاز

بها.مصرحغيربيانات-اء»ااامران-

بهامصرحغيربيانات-41،14باكستانأوز14)ا»قيرقيزستان

مصنعةمواد-73«»1خستانكاز--

~مواد-«~،<~السعوديةالعربيةاا»»»الكويت

بهامصرحغيربيانات-ا1ا»1المتحدةالعربيةاالمار~ات-1!

حيةوحيواناتغذائيةمواد-1..ءالالسعوليةالعربية»~000الفان

بهامصرحغيربيانات-»ا~43المتحدةالعربيةاالمارات`

الشحيم.وموادالمنجميةالروتات-51~ال»تركياالا»:ليبيا

الشحيم.وموادالمنجميةا~وآلت-»8081تونس-



النقل.ومعداتآليات-ا»»ا»إنونيسيا5»»»ماليزيا

التنمحيم.وموادالمنجميةالمحروقات-»~ا19المتحدةالعربيةاإلمارات

النقل.ومعداتآليات---

بهامصرحغيربيانات-ا.0»00بنفطيئى».5»ماليف

بهامصرحغيربيانات-ا»»~1ماليزياا»»»<مالي

بهامصرحغيربيانات-".'.فيجريا---

مصنعةوموادغذائيةمواد-~~»~~أيفواركوتاءا4~نياموريتا

مصنعةوموادغذئيةمواد-64~ء»مرونالكا---

ولواحقها.كيماويةمواد-ا»»55ليبيا»~0»المغرب

ولواحقها.كيماويةمواد-ا0»4~-تونمى~

بها.مصرحغيربيانات-1»011جيبوتى00~~~زمبيق
--------~-

بها.ميصرحغيربيانات-9<041-نيجريا~40091النيجر

بها.مصرحغيربيانات-<~»االيفواركوت1»91فيجريا

وموادمنجصيةمحروقات-
»3»»»نيسياإنلو

التشحيم. _-~
بها.مصرحغيربيانات-»»»د«المتحدةالعربيةاالماراتا5ا»57عمان

بها.مصر-غيربيانات-»>»11مصر
---------------_
بها.مصرحغيربيانات-4~»»~.الجزائر~»»3أوغندة

بها.مصرحغيربيانات-»»51ماليزيا -----_--.~__.._
بها.مصرحغيربيانات-»5»4.تاجكستاناان4<بكستاقأوز

بها.مصرحغيربيانات-»ه»«ااخستان0كاز--

حية.وحيواناتغذائيةمواد-14»11المتحدةالعربيةاالمارات»»»ااباكستان

حية.وحيواناتغذائيةمواد-ا4.~»السعوليةامربية
-----~
----~»--فلسطين
لطستهث.تنابلةغيرخامات-61»1»المتحدةالعربيةاإلمارات»»»»~

التشحيموموادمنجصيةمحروقات-ا~»»االسعوليةالعربية

لطستهث.قابلةغيرخامات-25(.9مالى22.38السنغال

~.قابلةغيرخامات-16.89غمبيا
_----~-

100000المغرب1095ليونسيرا
_.--~-----

بها.مصرحغيربيانات-53~»5المتحدةاعربيةاإلمارات»~»5.الصومال

حية.وحيواناتغذائيةمواد-الا»~~اليمن
------~~~
حية.وحيواناتغذائيةمواد-»»»4~السعوميةالعربية<5<»5السردان

للثستهلك.قابلةغيرخامات-

حية.وحيواناتغذائيةمواد-11»»0مصر



بها~مصرحغيربيانات-ال»،ااغويانا~ا0~4سووينام

حية~وحيواناتغذائيةمواد-ه<،»»تركيا»»،»»سرويا

الشحيموموادمنجصيةمحروقات-<5،1»لبنان

بها~مصرحغيربيانات-4»د»اأوزبكستان3»0»~تاجيكستان

بها~مصرحغيربيانات-35،االتركيا
لطستهث~قابلةغيرخامات-5..»<السنغالااا».تشاد

»5.المغرب

بها~مصرحغيربيانات-4.،.5بنين.».د.توغو

بها.مصرحغيربيانات-ءا،»~فيجريا--
حىوحيواناتغذائيةمواد-.»،»~ليبيا»ا،ا<تونس

ولواحقها.كيماويةمواد-»ة،>االعراق

النقلومعداتآليات-,~»»<انسعوديةالعربيةد~»»اتركيا
مصنعة~مواد-

مصنعة.مواد-,»<.».الجزائر

بها.مصرحغيربيانات-»د»5»امران»~.~-تركمنستان

بها~مصرحغير-`بيانات-»»»»ابيدجانأرر-
حيةوحيواناتغذائيةمواد-د4~»،يز_ط»»،~االيمن

حيةوحيواناتغذائيةمواد-14،4»اكاية





-مرم-

ثرعمااثر«حثحر

للكوسيكالمتابعةللجنةالعئمرينللثجتماع

/t>>2أيارمايولم13-11،(اسطنبول





~باالنجليزيةاألصل:

تركيااقتراح

الدائمةاللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالصررنالد~ة

(لمكومسيك)اإلسطميتمرالمنلمنظمةوالتجاريا~ديللتعاون

هذهإجراءاتوتختلفالتجارة.لتمويلالنوافذمنعددللتنميةسلثمياالالبنكلدىيوجد•

الطزمةاالداريةاإلجراءاتاتخاذالبنكعلىويتوجبأخرى.إلىنافذةمنوشروطهاالنوافذ
كاتالثمربينالتمييزوتجنبالكفاءةتحقيقأجلمنالتعدديةهذهعنالناتجةالمصاعبإلزالة

والدول.
1981عامتأمسالذيالصادراتتمويلنظاموضعمراجعةينبغيالصدد»هذاوفى•

يمارسهاالتينشطةاأللتحسينمةالنوالوممائلالسبلامجادينبغيكماءمنفصلكصندوق

يتبعها.التيواإلجراءات
أحدمنضمانخطابتقديمالشركاتإلىالبنكيطلبحاليأ،المتبعةالممارسةظلوفي•

تطبيقالبنكعلىوينبغيالربح.وهامثىالتحويليةالتسهيلثتقيمةبإجماليالتجاريةالبنوك
حبمروحقه_»8دىءهوالرهنءشروطعلىالمعلقةالحساباتمتلبديلةضمانبرامج
سياسةفيانتغييرهذاأنفيهشكالومماالمادية...إلخ.والضماناتdienالمدينممتلكات

المشروعات.وكذاءالتجارةتمويلعملياتحجممنميزيدالبنك
للدولاإلنتاجيةالقدرةتحمينبغيةالمشروعاتلتمويلاألميةمنيدالمنءامكوينبفى

القطاعات.منقطاعكلفياألعضاء





للتنميةاإلسطمىالبنكيلتقل

تقدمهالمتيالفنيةالمساعدةحول

للتنميةاإلسطميابنكمجموعة

العالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقةالقضايابشأن

للكوسيكالمتابعةللجنةالمثمريناالجتماع

2004مايو/آيارا38ااءاسطنبول





حولتقرير

للتنميةاإلسطميالبنكمجموعةتقدمهاالتىالفنيةالساهدة

اإل~تمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولكى

العالميةانتجارةبمنظمةالمتعلقةالقضايابسأن

مقدمةأوال.

العالميةالتجارهمنظمةوقيام»ا994عاممنإبريلشهرفيأوروجوايجولةختاميعتبر
العالميةالتجارةمنظمةظهرتوقدالعالمي.التجارةنظامتاريخفيالبارزةالمعالمأحدأثرها،على
التالية:األساسيةاألهدافتحقيقأجلمناI9o'عامينايرفيالوجودإلىجديدتجاريككيان

بها؟الصلةذاتواألنشعلةالدوليةالتجارةتنظمالتياألحكاموضع

التجارة؟تحريرحولاألطرافمتعددةللمفاوضاتمنتدىامجاد

المتعاقدة؟األطرافبينالمنازعاتتسوية

والتجارية؟والسياساتبالتجارةالمتعلقةالمعلوماتتوفير

األخرى.األطرافالمتعددةالمؤسساتمعالتعاون

لعاماألصليةالجأتاتفاقيةفقطليسالعالميةالتجارةلمنظمةمنحالذيالتفويضويشمل
194v،الخمات»لتجارةالجديدةالعامةاالتفاقيةأيضاوإنماءإضافاتأوتعديلمنعليهاطرأوما

المتعدةالتجاريةاالتفاقياتومختلفبالتجارةالمتعلقةالفكريةالملكيةبحقوقالخاصةواالتفاقية
والخدماتالسلعتجارةكلتغطيدائمةمؤسسةالعالميةالتجارةمننئمةأصبحتوبذلك»األطراف.

كانمماوأسرعأشملالمنازعاتلفضنظامتوفيرعلىعلثوةاءالفكريةالملكية(حقوقواألفكار
األصلية.الجأتاتفاقياتإطارفيمتاحا

أنهإالالعالمية،التجارةتحريرفيساهمقدالجديدالعالمىالتجارةنظامأنمنالرغمعلى
تتمكنلمءلنلكونتيجةشاقة.التزاماتالمحدودةوالفنيةالبشريةالمواردذاتالناميةالبلدانحملقد
التجارةنظامفىاقتصافياتهاإدماجمنالبنكفياألعضاءالدولمنعددمنهاعديدةنامية.ول

العالمي.



اإلسلميالبنكشرعءالعالميةالتجارةساحةعلىتحثالتيالتطورات_هأل~وإدراكا
فىاألعضاءالحوللمسا~ةا997ءعامفيالفنيةللمساعدةالنطاقواسعبرنامجتنفيذفيللتنمية
التجارةمنظمةنشةطالمتعلقةالبشريةومواردهابمؤسساتهااالرتقاءعلىاالسطميالمؤتمرمنظمة
عشروالثالثةعشر»والثانيةعشر»الحاليةالدورات~اتخذتالتيالقراراتوجاعتالعالمية.

االتجاه._افيالبنكلجهودالطريقلتنيرللكوسيك»

التجارةبمننةا~القضايامجالفيالبنكمنالمقلمالفنيةالمسا-ةبرنامحأ`مشطةثانيا.
العالمية

ميآاالسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولوالبشريةالمؤسسيةالقدراتتعزيزبهدف
بينفمنالعالمية.التجارةمنظمةبشئونمعنيةخاصةوحدة،1998عامينايرشهرفيالبنكأنشأ

فيعضودولة)40(أربعينهناكأإلسالمي،ألمؤتمرمننئمةفىأألعضاءو)لخمسينائثلثثائدول
منالمقدمالفنيةالمساعدةبرنامجويشتملزمراقب.بوضعمول)8(ثمانوالعالميةالتجارةمنظمة
العمل،وحلقاتوالندوات»الدورات،ممل:نشطةاألمنعددعلىالمجالهذافيالبنك

تحضرالتياإلسلثميآالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللولىالتشاوريةواالجتماعاتءوالدراسات
فياألعضاءللدولخاصةفنيةمساعدةتقديموكذلكالعالمية»التجارةلمنظمةالوزاريةلطجتماعات

فياألخذحمةن~التالىالمفصلالنشاطتقريرإعدادتموقداإلسلثمي.المؤتمرمنظمة
فيالبنكوضعهالذيالفنيةالمساعدةوبرنامجإليهااإلشارةالسابقالكوسيكلجنةقراراتاالعتبار

األ~ء.لللولوالبشريةالمؤسسيةالقلواتتحسينبهلفالمجالهذافي1997عام

النئاوربنهاالجتماعان.1

للدولالعالمية»التجارةلمنظمةالوزاريةاالجتماعاتوبعدقبلتشاوريااجتماعا18البنكنظم
منظمةعقدتهاالتياألخيرةالخمسالوزاريةالمؤتمراتبشأناإلسطمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
بمثابةكانتاالجتماعاتوهذهوكانكون.واللوحة»وسياكرهوجنيف»ءاللوحةفيالعالميةالتجارة
المتعلقةالقضاياحولءأمكنمتىءالمواقفوتنسيقالنظروجهاتلتبادلاألعضاءللولىمنتدى
العالمية.التجارةبمنظمة

متلمذيالعالميةالتجارةلمنظمةاألولالوزاريتمرللمنللتحضيرالتشاممةاالجتماعات•
1996عامديسمبرشهرفيسنغافورةفي

أهموكانت.التجارةعنالمسئولينكبارمستوىعلىتشاوريةاجتماعاتثطثعقلت
األعضاء:للدولالتاليةالمساعدةالبنكتقديرضرورةهياالجتماعاتهذهعنانبثقتالتيالتوصيات

التجارةمنظمةإلىفضماملكالتفاوضعمليةفياألعضاءللدولفنيةمساعدة
العالمية.



التىككلتمكينءحدةعلىحالةكلأساسعلىءالولىتطلبحسبمافنيةمساعدة
منفائدةأقصىاستخطصمنالعالميةالتجارةمنظمةفىعضوبالفعلأصبحت
المنظمة.

األثروتقييمالعالميةالتجارةلمنظمةاألوكالوزاريالمؤتمرفتانجلتقييمندوةتنظيم
الحالىاالنضمامبشأنالمؤتمرأثناءإليهالتوصلتمالذيللقرارالمحتمل

العالمية.التجارةمنظمةإلىالبنكفياألعضاءللولىوالمستقبلي

وعلىالعالميةالتجارةمنظمةفىالتطوراتمواكبةعلىاألعضاءالدولمساعدة
أخصوبصفةالعالمية؟التجارةلمنظمةالتابعةالمختلفةالهيئاتفيمواقفهاتنسيق
الثانىالوزاريللمؤتمروالفعالالمبكرالتحضيرعلىاألعضاءالدولمساعدة
العالمية.التجارةلمنظمة

مايوشهرقييتيفقيتائزيميالثالوزاريللمؤتمرللتحصييالتشاوريةاالجتماعات•
.1998عاممن

ووزراءالمسئولين»وكبارللخبراء،الذهنعصف(اجتماعتشاوريةاجتماعاتأربععقدت
الوزاري).للمؤتمرالختاميةالجلسةبعدالتجارةووزراءالمؤتمر،خلكرالتجارة

اللولمنلشرالمشتراالهتمامذاتبالقضاياتتعلقالتيالتاليةالبحوثومناقشةتقديمتم
ءالزراعةشأنفيأوروجوايجولةاتفاقياتتنفيذ(أ).وهيمياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

(ب)آليةالنامية؟للدولوالتفضيليةالخاصةوالمعاملةءاالغراقومكافحةوالملبوسات»والمنسوجات
األساسى.األعمالجدول(د)العالمية؟التجارةمنظمةإلىاالنضمام(~)المنازعات»فض

بها»خاصشاملأعمالجولاألعضاءلللوليكونأنيتقينأنهإلىاالجتماعاتوخلمت

بمصالحهاالمضرةاألخرىالبنودعلىفعلهاردودعلىويشتملالخاصةمصالحهاعلىفيهتركز
غيروالمنظماتءالمستهلكومصالحالعمالة»ومستوياتالبيئة»سكر:المنظمةاألعمالجدولفي

كبرىإدارةإنشاءضرورةاالعتبارفيالبنكيأخذأناتترحوقدذلك.إلىوماوالشفافيةالحكومية
(واستجابةالعالمية.التجارةبمنظمةالمتعلقةالقضاياشأنفياألعضاءللدولالفنيةالمساعدةلتقديم
كنلك).أخرىمهامجانبإلىالمهمةبهذهعضطكلكالتعاونمكتبالبنكإدارةأنشأتءلنلك

شهرفى~فيمتاأليالثالثالوزاريللمؤتمرللتحضيرالتشاورياناالجتمأعأن•
.ا919عاممننوفمبر

وفيالتجارة؟عنالمسئولينكبارجدة،فىضم(وسياالجدةفيتشاورياناجتماعانعقد
بدءاالقضايامنعريضةسلسلةاالجتماعتناولوقدالوزاري).المؤتمرحضرتالتيالوفودسياط
المتعدةولملمفارضاتاألساسى»األعمالوجدولءالعالميةالتجارةلمنظمةالحاليةاالتفاقياتتنفيذمن

كذلكمياكر.فىإثارتهاالمحتملالجيدةوالقضاياسنغافورة»فيأثيرتالتىوالقضاياءاألطراف



ءالبنكاجراهاالتيوالخدماتواالستثمارءبالزراعةالمتعلقةالثقةالدراساتاالجتماعانفاقثر

التالية:النقاطعلىاالجتماعركزوقدالبنك.بذلهاالتىلنجهودتقديرهمعنالمشاركونوأعرب

العالمية؟التجارةمنظمةالتفاقياتواألمينالكاملبالتنفيذالمطالبة

؟األساسياألعمالجدولفيالناميةالدولمصالحإدراج

وواالستثمار(التجارةسنغافورةفيأثيرتالتيبالقضاياالمتواصلاال~م

التجارة)ءوتسهيلالحكومية»واتوالمشتروالشفافية»المنافسة»وسياسةالتجارة»
بصددها؟الجهودتضافرووجوب

للحماية؟كتدابيرتتخذأنينبغيالوالبيئةالعمالةمستويات

االلكترونية؟بالتجارةأكثراالممامضرورةعلىاال~عأكد

نموا؟ا~هلاألعضاءللدولالفنيةالمساعدةتعزيزلضرورةالتصدي

االنضمام؟لعمليةوالمسرعةالعادلةالشروطعلىالتركيز

النامية.للدولامجابيأعماللجدولالحاجة

شهرفيالدوحةفيتاكزيالرابعالوزاريللمؤتمرللتحضيرالتشاوريةاالجتماعات•
.20»1عاممننوفمبر

جدة،فبىالمسئولينولكبارءجنيففيالخبراء(لمجموعةتشاوريةاجتماعاتأربععقدت

تبادلهواالجتماعاتهذهمنالرئيسيالهفوكاناللوحة)فيوللمتابعةالدوحةفيوللتنسيق
القضاياأهمحولمواقفهموتنسيقاإلسصرالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالنظروجهات
فيأثيرتالتىوللقضاياءالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريللمؤتمرتوطئةاألعمالجلولفى

الحكومية،واتوالمشتروالشفافية»ءالمنافسةوسياسةوالتجارةواالسثمارى(التجارةسنغافورة
وقدإثارتها).يتوقعقدجديدةقضاياوأيةوالخدماتالزراعةحولوالمفاوضاتالتجارةوتسهيعلت
منظمةفياألعضاءالدولبيناالتفاقوتمءاالجتماعاتهذه~باستفاضةالمناقشاتجرت

اجتماعخلكرتمتذلك»جانبوإلىذلك.أمكنكلماموحدموقفاتخاذعلىاإلسطميالمؤتمر
المتعلقةالجوانبحولالبنكبهماقاماللتينللدراستينالنهائيتينلتينالمسوومراجعةمناقشةجنيف»

المفاوضاتمتابعةعلىوحرصاااللكترونية.والتجارةايبس(ترالفكريةالملكيةحقوقفيبالتجارة
فياألعضاءلللولالبنكنظمفقدءبالدوحةالوزاريالمؤتمرخلكرالوفودرؤساءلجنةفيالجارية
حولأثيرتالتياألسئلةعلىالردودخلثلهقامتللمتابعةاجتماعااإلسلثميآالمؤتمرمنظمة

للمؤتمرالختاميةالجلسةفيإقرارهقبلعلثنلكالنهائيةالمسودةمراجعةوتمتالجاريةالمفاوضات
العالمية.التجارةلمنظمةالوزاري



فتالمجلتقسماإلسطميالمؤتمرمنظمةفياأل~ءالدولتهتاأليالتشاورياالجتماع•

من30-28يوصالتاليةالتجاريةللمفاوضاتوللتحضيرلحيها،وآثارهاالدوحةتمرمن

دية.السوا-بيةالمملكةجدة-،2••2عامأكتوبرشهر

وتقييملمناقشةاإلسطيآتمرالمنمنظمةفياألعضاءلللولمنتدىبمثابةاالجتماعهذاكان

التاليةاألطرافالمتعددةللمفاوضاتذاتهالوقتفىوللتحضيرعليهاهوآثارهاالدوحةمزتمرفتانج

اإلسمي.تمرالمنمنظمةفياألعضاءللدولالمشتركاالهتمامذاتاألفرىالقضاياوبحث

المؤتمرمنظمةفىاأل~ءللدولالدائمةالبحاتتهمتالذيالذهن~اجتماع•

فيالعالميةالتجارةلمنظمةالخامسالوزاريتمرللمنللتحضيربنيف،فىاإلسطمى

عاممايو2-1الموافق~1424عامأملربيعمناألولصفر~29بينماالفترة

جنيف.في،2>•3

إليمنعر29منبسويسرا،جنيف،فيءيوميناستمرالذىهذاالذهنعصفاجتماععقد

الخامسالوزاريللمؤتمرللتحضير'>)003عاممايو2ه1(ا~أ24عامأولربيعمناألول

-01بينماالفترةفىبالمكسيكءكانكرنفياالنعقادلهمخططاكانالذيالعالميةالتجارةلمنظمة

).•»3عامسبتمبر14

بكيفيةالخاصةالمواضيعتناولحكهماتمءلطجتماعاألولاليومفيجلستانعقلتوقد
الخاصةبالمعاملةالمتعلقةوالمسائلوالتنفيذالزراعيةغيرالمنتجاتحولالمفاوضاتمعالتعامل

العامةوالصحة(تريبس)باتفاقيةالخاصاالعطنتناولتمفقدللثجتماعالثانياليوموالتفضيلية.أما
الجارية.المفوضاتفينمواا~هلللدولاالهتمامذاتوالقضايا

التالية:الهامةالقراراتإلىاالجتماعتوصلوقد

بالمواعيدالعالميةالتجارةمنظمةجانبمناماكعدممنأملهمخيبةعنالمشاركونأعرب•
والزراعة»األساسيةاألدويةعلىبالحصوليتعلقفيماخاصةءللمفاوضاتالمحدقالنهائية
قبيلالقادمةالفترةخلكرالسياسيةاإلرادةمنمزيدإظهارعلىالمتقدمةالدولحثواوقد
كانكرن.فيالوزاريالمؤتمرانعقاد

الولىلمحاوالتالتصديوضرورةوتضامنهاالناميةالدولالوحدةأهميةعلىاالجتماعركز•
المصالح.متضاربةفئاتإلىبتقسيمهابينهاللتفريقالمتقدمة

االلتزاماتمستوىنفسالناميةالدولتحميلينبغيالالزراعية،غيربالمنتجاتيتعلقفيما•

الزراعية.المنتجاتمجالفيتتحملهاالتيواالرتباطات



فيالواحدةالمجموعةداخلالمصالحفيتضارببوجوداالعترافمنالرغمعلى•
مشتركةاهتماممجاالتتحديدبضرورةشعرواالمشاركينأنإالالزراعية،المفاوضات

مواقفها.تنسقأنالناميةللولىفيهايمكن

بالقياماإلملثميآالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفياألعمالمجتمعمساعدةالبنكإلىطلب•
إشارةوذلكءللتوعيةعملوحلقاتندواتعقدطريقعنءالمفاوضاتفيحيويةأكثربدور

تقيمالبنكإلىوطلبءباألعمالالمتعلقةكانكرنفيالعالميالتجارةمجلسمبادرةإلى
المجال.هذافيالمساعدة

الوزراءعلىتمارسأنيمكنالتيالضغوطمنواستيائهممخاوفهمعنالمشاركونأعرب•
الوزراءتحضيرأهميةعلىمؤكدينالدوحة»أعمالجولفىالتوسعلقبولكانكرنفى

المؤتمر.قبلجيداتحضيرا

تمرللمنللتحضيراإلسطميتمرالمنمنظمةفيمنماءاألللدولالتشاورياالجتماع•

شهرمن28-27يوميفيجدةفيمكلدالذيالعالميةالتجارةلمنظمةالخامسالوزاري

.2<<3عاميوليو

ا~424عامأولىجمادى28ه27يوميءجدةفىعقديوميندامالذياالجتماعهذا

فيالتجارةعنالرسميينالمسئولينلكبارمنتديامجادبغرض)2003عاميوليو28-27(الموافق

فيأثيرتالتىالقضاياومناقشةالنظروجهاتلتباهلاالسطمي،المؤتمربمنظمةاألعضاءالولى
ءكانكرنفيعقدهالمزمعالخامسالوزاريالمؤتمرخلكرتثارأنيحتملالتىوالقضاياالدوحةجولة

المكسيك.فى

وئيمرعلىمحمدأحمدالدكتورالمعاليصاحباالجتماعلهذااالفتتاحيةالجلسةفىوتحدث
تلبيةالبنكاستعدادوعلىالتحضيريةاالجتماعاتهذهمكرأهميةعلىمؤكداالبنك،مجموعة
يكونأنفىأملهعنمعرباالعالمية،التجارةبمنظمةالمتعلقةالقضايافياألعضاءالدولاحتياجات

القضاياتجاهالنظروجهاتلتبادلاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدولةفرصةاالجتماع
الخامسالوزاريللمؤتمرالجيدوالتحضيرالعالميةالتجارةمنظمةفيحاليابشأنهاالتفاوضيتمالتي

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينالجهودتنسيقأنعلىأكدوقدالعالمية.التجارةلمنظمة

العالمية.التجارةلمنظمةالتاليالوزارياالجتماعفيالدولهذهمواقفيدعمشأنهمناالمطي

منظمةفياألعضاءالدولمنالمشتركماالهتذاتالتاليةالقضاياعلىالتركيزتموقد

.االجتماعهذا~اإلسلثميالمؤتمر

والتنفيذوالتفضيليةالخاصةالمعاملة•

رة~فىفيأثيرتالتيالقضايا•



الخدما~.مفاوضا~•

االنضمام•

التيالعريضةواآلمالالجاريةللمفاوضاتالتنمويةاألبعادعلىالتأكيدتم»االجتماعوخك
اإلشارةتمتأنهإال.الدوحةفىبالتنميةالحامتاألعمالجدولفيوضعتهاقدالناميةالدولكانت

فيالتنميةقضاياحولاتفاقإلىللوصولتحددتالتيالمواعيدبكافةااللتزامفياإلخفاقأنإلى
الوعىتنميةفىالبنكبهيقومالذيالدوربأنالشعورسادوبذا»النامية.للدوكإحباطاسببءالدوحة
الالعالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقةالقضاياحوكاإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبين

للتحضيرالثساوريةاالجتماعاتهذهمكرلعقدحينهافيجاعتالتيالمبادرةوقوبلتيستمر.أنبد
مؤتمرنجاحأنعلىالتأكيدتموتقدير.بكلءكانكرنفىالهامالعالميةالتجارةمنظمةلمؤتمر
مكربالتنميةالمتعلقةوالقضاياالزراعة»مجالفييحرزالذيالتقدمنجاحعلىيتوقفكانكرن
والصحة(تريس)بالتجارةالمتعلقةالملكيةبحقوقالخاصواالطثنوالتفضيليةالخاصةالمعاملة
العامة.

تمرللمنللتحضيراإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءللدولالتشاورياالجتماع•

عامسبتمبرمنالتاسعفنكانكرنفيتالذيالعالميةالتجارةلمنظمةالخامسالمزاري

ءاالمكانقدرءراثالقراوتنسيقالنظروجهاتلتبادلمنتدىامجاداالجتماعمنالهدفكان
االجتماعأعمالجدولفيأثيرتالتيالقضاياحوكسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدول
المتعددةالتجاريةالمفاوضاتفيأحرزالذيالتقدمتقييمأيضاذلكومنكانكرن.فيزارقالو

تشادأفريقياغربدولبهاتقامتالتيالقطنمبادرةبشأنموحدةاستراتيجيةووضعاألطراف
ومالي.وبنين»فاسو،وبوركينا

جدولفىبهاالمطالبةتمتالتيالقضاياحولمستفيضةمناقشاتاالجتماعشهدوقد

ساألعضاء،الدولبينالتنسقأهميةعلىالخاصالتركيزمعكنكونفيالوزارياالجتماع
الوزاري.االجتماعمشاوراتخلكراالمكان،

باالضافةاإلسلثمى،المؤتمرمنظمةفيعضودولة24يمكرنمشاركا3»االجتماعحضر
التعاونومجلسا~متصاديالتعاونومنظمةأفريقيا،لغربواالجتماعيةاالقتصاديةللجنةممكينإلى

الخليجي.

فياإلسطميتمرالمنمنظمةفياأل~ءللدولالدائمةالبعثاتبينكانقرنبطماحوار

.20•3عاممنديسمبر3~2يوص,جنيف

التجارةبمنظمةالمتعلقةالقضاياشأنفيالبنكمنالمقدمةالفنيةالمساعدةبرنامجإطارفي
للدولالدائمةالبعثاتبينحواركانكرن،اجتماععقبسويسراهفيجنيففيدارالعالمية،



عامديسمبرr-Yالموافق~1424عامشوالI-A'يومياإلسطمي،تمرالمنمنظمةفياألعضاء

لمنظمةالخامسالوزاريالمؤتمرفشلتداعياتمناقشةءاألولملفان.االجتماعلهذاوكان

سلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالكبرىاألهميةذاتالقضاياعلىالعالميةالتجارة
وانعكاساتهالفشلهذاإلىأدتالتىاألسبابومناقشةلتحليلمنهينطلقوناللوللهذهأ«اسوامجاد
فىاألعضاءلللولالدائمةللبعثاتالفرصةاالجتماعأتاحثانيا»األطراف.المتعدالتجارةنظامعلى

الخامسيوملهمقرراكانالذيالعامالمجلسالجتماعللتحضيرجنيففياإلسلثمىالمؤتمرمنظمة
كانكرن.بيانذلككلىنصكما2003عامديسمبرمنعشر

:التاليةالستالمحاضراتألقيت»االجتماعو~

تقييم.العالميةالتجارةلمنظمةالخامسالوزاريالمؤتمر

علىالممكناالقتراب.سنغافورةفيأثيرتالتيوالقضاياالزراعيةالمفاوضات
كانكرن.نتائجضوء

التنفيذموضعالدوحةلجولةالتنمويةالمبادئوضعالقطن:مبادرة

التجارةنظاميعزنأميضعفهوهل.وا~طيميةالثنائيةالتجاريةاالتفاقياتانتشار
العالمية؟التجارةلمنظمةاألطرافالمتعددالعالمي

الدوحةجولةالنجاحالمؤديالطريق

نلك؟إلىيدعرماهناكهلالعالمية:التجارةمنظمةحإصك

الهامة:التوصياتمنبعضيليوفيماالمشاركينبينللغايةبناءةمناقشاتاالجتماعشهد

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدولفنيةمساعدةتقديمفىالبنكبورالمشاركونأشاد
فيالدورهذامواصلةضرورةمؤكدينالعالمي،التجارةبمنظمةالمتعلقةللقضايااإلسطي
المستقبل.

األعضاءالدولأممليبينانتظاماأكثربشكلالوثيقوالتنسيقالتعاونضرورةعلىالتأكيد
المضمار.هذافيالبنكبدوروالترحيبجنيف»فياإلسطميالمؤتمرمنظمةفى

موضوعفيالمرونةبعضوإبداءكانكرنمفاوضاتاستئنافضرورةعلىالمناقشاتأكدث
علىمةعكبمثابةيعتبرسوفالتجاريةالتسهيالتحولالتفاوضقبولأنعلىعطوةهذاالزراعة.
سنغافورة.فيأثيرتالتيالقضايافىالنيةحسن

وبصفة،سنغافورةفيأثيرتالتيالقضاياحولاألعضاءالدولمساعدةالبنكإلىطلبوقد
األعضاءالدولعلىلتداعياتهنظراءالموضوعهذاحولمفواتبتنظيملكونءالمنافسةقضيةخاصة



(منظمةوالتنميةللتجارةالمتحدةاألمممؤتمرمعللشاورسبيلهفيالبنكأنبالذكرالجدىومن.
الموضوع.هذاحولعملحلقةلتنظيماألونكتاد)ء

فكلةبإعادةوالخاصةالجنوبىالمركزمنكوكبس.رشيدالسيد/أثارهاالتىالقضيةأما
االتحادأخصوبصفةالمتقدمةاللولومحاولةبهاءالقراراتخاذوآليةالعالميةالتجارةمنظمة

أنعلىالتأكيدوتمتقليي.محلكانتذقدالنامية»الدولبمصالحتضرقدإصلثماتإدخاكاألوروبي
الحذر.بمنتهىتناولهايتمأنيجبالقضيةهذه

هذاوفىاألعضاء.اهولىلدىالتفاوضيةالقرأتتطويرفيالبنكدورعلىالتأكيدتمكذلك
تشاد»(وهىاالسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءأفريقياغربدوللمساعدةالبنكأعىءالسياق

وحلقاتالتوعيةمفواتطريقعنالقطن»مبادرةعنالمسئولةوبنين)ومالى»فاسو»وبوركينا
العمل.

مفاوضاتلتقييم2004عاممناألولالربعفيتشاوريالجتماعالبنكتنظيمأنغزووال
ضروريا.كانءكانكرن

العملوحلفانوالندوان،الدورا~،.)

لورق31بتتظيمالبنكقامسلثمي»االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولقدراتتعزيزأجكمن
العالميةالتجارةبمنظمةتتعلقالتيالقضايامنكبيرةمتنوعةمجموعةتفطيعملوحلقةوندوة،

التجارةمنظمةوأنشطةأوروجوايجولةاتفاقياتوأحكامبنصوصاألعضاءالولىتعريفبهدف
البنكوقعنلك»علىوعوةمصالحها.عنأفضلبشكلاللفاعمناللولهذهتتمكنحتىالعالمية
أفضلخدماتتقيمأجلمنالعالمىالتجارةمركزومعانعالميةالتجارةمنظمةمعتفاهممذكرتي

المضمار.هذافي

التجاريةالسياسةهزدورات

(العربيةالثطثةالرسميةباللفاتالتجاريةالسياسةعنأسابيعثلثثمتهادوراتالبنكنظم
منمصغرةصورةهىالدوراتوهذهالعالمية.التجارةمنظمةمعبالتعاونوالفرنسية)»واإلنجليزية
ثلثثةلمدةالتجاريةالسياسةعنالعالميةالتجارةمنظمةجنيففيتقدمهاالتيالمنتظمةالدورات

ءوللتجارةالجماركإدارةالسوق»إلىاالنضماممكن:المواضيعمنكبيراعدداوتفطيأشهر،
الفنيةوالحواجزالنبات»صحةوتدابيرالسميةوالتدابيرءوالملبوساتوالمنسوجاتوالزراعة،
الملكيةوحقوقءالخماتفىالتجارةحولالعامةواالتفاقياتءالحكوميةواتوالمشترءللتجارة
المنازعات،وفضءلملولةوتجارةوالحمايةءالتعويضيةوالتدابيروالدعماالغراق»ومكافحةءانفكرية
والتجارةءالمنافسةوسياسةوالتجارةءبالتجارةالمتعلقةاالسثماريةبالتدابيرالخاصةواالتفاقية

يلي:نيمامحلتالتىالتجاريةالسياسةموراتوتكخصالمستقبلى.والعملوالبيئة»



األهقةالبكلنياألعصما،لالولالعربيةباللغةالتجاريةالمياسةعناألولىالدورة

بينماالفترةفىجدة،فيللبك،يسيالرالمقرفيالدورةهذهعقدتوقد.بالعربية
أكتوبر4~ستقبرا4(المراقا_4ا9مامالثايةجمادىا4واألولىبمادىأ3
ا).9أ1عام

البكفىاألسما>لالولاإلمجليزيةباللغةالتجاريةسياسةباالخاصةالثايةالدورة

الفترةفىباكتان،فىولبذي،رافىالدورةهذهعقدتوقداإلجليزية.باللغةاألعلقة
ا).»»5مامإبريلأ4-5(ا_4أ0محرم^حتىا_fا9الحجةذوا9بينما

الماطقةالبكفىاألسما>للدولالفرسيةباللغةالتجاريةالمياسةعنلثةالثاالدورة

ماالفترةفيفاسوبوركيافىوجو،أوبادفىالدورةهذهعقدتوقدالفرسية.باللغة
)..<.مامماومر3إلىفبرايرا4بين

منقطرعاصمةالدوحة،فيعقدتالعربيةباللفةالثجاريةالسياسةعنالرابعةالدورة
).2><.عامأكتوبر'\'o-v(الموافق~1421عامرجبشهرمن28-10

فيءاسطنبولفيعقدتاإلنجليزيةباللغةالتجاريةالسياسةعنمسةالخاالدورة

~1أ23أولربيعشهرمنوالتاسعاألولبينماالفترةفيتركيا،جمهورية
.12>02مايو31-13(الموافق

واالنجليزية،)العربيةالثطثةباننغاتكانتالتجاريةالسياسةعنانساهسةاالورق

ءالسعو.يةالعربيةبالمملكةجدة»فيللبنكالرئيسيالمقرفيعقدتوقدوالفرنسية).
يوليو16يونيو-28(الموافق~142أعامأولىجماديا6إلىثانربيع28من
).2ه03عام

الندوات

منظمةفىاألعضاءالدولعلىالخدماتفيالتجارةعلىالجأتاتفاقيةأثرحولندوة.ا

مياإلسكالبنكمعبالتعاونالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركز(نظمهااإلسلثميالمؤتمر
ا~4ا6عاممنالثانيةجمادىشهرفيالمغربفىالبيضاء»الدارفىلم»للتنمية
ا)995عامنوفمبرشهر(الموافق

دولبينللتجارةالفنيةبالحواجزالمتعلقةالعالميةالتجارةاتفاقيةحولاإلقليميةالندوة.2

للتنمية)مياالسكالبنكمعبالتعاونالتونسيةالتجارةوزارةفظمتها(العربيالمغرب
شهر(الموافقا~4ا6عامالثانيةجمادىشهرفي،بتونمن،العاصمةتوسفي

الم.996عامنوفمبر



هولوبعضالوسطىآسيافىاال~لللولالعالميةالتجارةمنظمةحولهفوة
.1991عامميسمبرشهرفىتر~ن»بجمهوريةءأشباجاتفيءاألوسطالشرق

فىالبنك»فياألعضاءأفريقياوو~غربلدولالعالميةالتجارةمنظمةحولندوة
ا.997عامينايرشهرفيالسنغال،بجمهوريةدكار،

فيايآأوروبىلةبىاتفاقياتوتنفيذالعالميةالتجارةمنظمةإلىاالنضمامحولهفوة
.ا997عاميونيوشهرفيءالسعوديةالعربيةبالمملكةجدة،

منالبنكفياألعضاءاعولصادراتترويجومناهجسياساتحولندوة
شهرفيءباألردنعمان،األوروبية.األسواقإلىالجاهزةوالملبوساتالمنسوجات
.1997عامأغسطس

جدة»أوروجواي،جولةاتفاقياتوتنفيذالعالميةالتجارةمنظمةإلىاالنضمامحولندوة
ا7/10/997منءالسعوديةالعربيةبالمملكة

األسواقمعالغذائيةالمنتجاتفىاإلسلثميةللدولالمستقبليةالتجارةحولندوة
بجمهوريةالعاصمةتونبرا~لمية،التجارةفياألخيرةالتطوراتضوءفياألوروبية
.1997عامديسمبرشهرفيتونس

فىالبنكفياألعضاءالدولبنالمنسوجاتفيوالتكاملالصادراتترويجحولندوة
عاميوليوشهرفىلبنان،بيروث،العالمية.التجارةفيالراهنةالتطوراتضوء
1وم.

البنك.فياالعمناوللدولالتقليديةغيرالصادراتويبتروطرقسياساتحولندوةا.<
ا.998عاممنأغسطسشهرفيءسوريادمشق.

البنكفياألعضاءالدولصادراتعلىوتداعياتهاللتجارةالفنيةالحواجزحولندوة.11
ا.998عارمبتبشهرفيمصرالقاهرة.المتوسط.البحرمنطقةفي

النبات،صحةوتدابيرالصحيةوالتدابيرللتجارةالفنيةالحواجزحولإقليميةندوة.12

ماالفترةفيغينياكوناكري،فىعقتجنيف»فيالعالميالتجارةمركزمعبالتعاون
ا.999عامأغسطس5-2بين

باللفةعقتالنبات،صحةوتدامبىالصحيةوالتدابيرللتجارةالفنيةالحواجزحولندوة.ا3

آلمبةذو2f-2امبى.Lةالفقفيالشعبيةبنجلثليثرجمهوريةدكا،فياإلنجليزية،
).0020عاممارس30-27(الموافق~،ا420عام



العملحلقات

المملكةجدة»العربية»باللغةاإلغراقمكافحةواتفاقياتالمنازعاتفضآليةحولهفوةا.4

9ه3(الموافقا~42اعامالثانيةجمادىA-oمنالفترةفيءائسعوديةالعربية
)).000عامسبتمبر

oالشرقمولاألطرافالمتعددةالتجارةونظامالعالميةالتجارةمنظمةحولندوة.ا

فىالهاشمية»األردنيةبالمملكةءعمانالبنك»فياألعضاءأفريقياوشمالاألوسط
عاممارس)2ه19(الموافق~ء142اعامالحجةذو27)-4مابينالفترة
م<م

العالمية»التجارةلمنظمةالتابعةالمنازعاتفضآليةحولاإلنجليزيةباللفةهفوة
محرم29بينماالفترةفيماليزيا،لمبور،كواالالحماية»واتفاقياتاإلغراقومكافحة

ال.200اعامإبريل26أه3(الموافق~1422عامصفر2-

ءالعالميةالتجارةلمنظمةالتابعةالمنازعاتفضآليةحولالفرنسيةباللغةندوة

ذو)9~27بينماالفترةفيالسنغالدكارهءالحمايةواتفاقياتءاإلغراقومكافحة

.12002عاممارس13ا~ا(الموافق~1422عامالحجة

للدولالتصديريةالقلراتعلىيزواالوشروطالجأتاتفاقيةأثرحولعملحلقة

يونيو(الموفق~141"عاممحرمشهرفينسيا.أنلورتا.جاكاالبنك.فىاألعضاء
الم995عام

واالتحادالعالميةالتجارةمنظمةأدخلتهاالتيالفنيةالنظمأثرحولعملحلقة

المتوسط.البحرمنطقةفىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاهولىعلىاألوروبى

.ا996عامأكتوبرشهرفيتركيأ»أنقرة»

الدولفيالخدماتفيالتجارةعلىالعالميةالتجارةمنظمةاتفاقياتأثرحولعملحلقة
.ا999عاميناير26~24بينماالفترةفيءاألردنعمان..البنكفياألعضاء

جنيف»فيوالخدماتواالستثمارءالزراعةحولءالثلثثالراماتلمناقشةعملحلقة

عاميوليو28-26(الموافقا~420عامثانربيعا6-31بينماالفترةفي
.<.و.

للبيئة»المتحدةاألممبرنامجهعبالتعاون(فظمتوالبيئةالتجارةحولإقليميةندوة

ا.999عامسبتمبر8-6بينماالفترةفيالقاهرةآسيا.لفربا~طيميالمكتب



معبالتعاون(فظمتالمنازعات.فضوممارساتإجراءاتحولإقليميةعملحلقة

فيلبنان،بيروت،آسيا.لغربالمتحدةللثممالتابعةواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنة

.1999عامسبتمبرا6-31بيناالفترة

الخدمات.فيالتجارةوتحريرالعالميةالتجارةمنظمةحولدوليةعملحلقة

اتحاد(نظمهاا.999عامسبتمبر29-28يوميفيماليزيا،لمبور،كواال

اإلسلثمية).للولىاالستشاريين

العربية»المنطقةفيالبيئةعلىالتجارةتحريرأثرحولعملوحلقةإقليميةدراسة
البيئةمركزقلمه(مشروع2001عاميوليواI-Vبينماالفترةفيالبحرينءالمنامة

).العربيةالمنطقةفيوالتنمية

لمدراسات

والخدمات،واالستثمار»ءالزراعةحوكهامةقطاعيةدراسات)5(خمسزالبنكأجرىكذلك

ءالغرضولهذااإللكترونية.والتجارة(تريبسز)ءالفكريةالملكيةحقوقفيبالتجارةالمتعلقةوالجوانب
منظمةمعوتعاونالمجاالتهذهفيالعالميةالخبرةذويالخبراءبعضخدماتباستئجارالبنكقام
وقدالدراسات.هز»بعضعلىاإلشراففيوالتنمية)للتجارةالمتحدةاألمم(مؤتمرونكتاداأل

المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالحالةدراساتمنمختارةمجموعةدراسةكلتضمنت

التيالقضايامخكفعلىللتفاوضاستراتيجياتوعلىقيمةفنيةحظاتمكعلىواشتملتاإلسلثمي،
مي.اإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولتهم

فياألعضاءالدولالحتياجاتالدراساتهذهمواءمةضمانعلىالحرصبدافعالبنك»وكان
عناصرالعدادالعريضةالخطوطحولاألعضاءالدولهذهورمعتثماقداإلسلثمي»المؤتمرمنظمة
بمعرفةوروجعتالدراساتهذهمسوداتحلكهانوقشتالذهنلعصفجلساتوعقدواسات؟اكهز»

المتخصصةالمؤسساتومناإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمنالخبراءمنمجموعة

واللجنة(اآلونكتاداءوالتنميةللتجارةالمتحدةاألممومؤتمرءالعالميةالتجارةمنظمة(منلاألخرى

ذلك،إلىوباإلضافةوغيرهاا.التجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزآسيا»لغربواالجتماعيةا~متصادية
بإصدارالعالمية)التجارةمنظمةوحدة-التعاونمكتبخلكر(منءمنتظمةبصفةءالبنكقام

بالنسبةاالهتمامذاتللقضاياوتحليلتقييمعلىتحتويءالعالميةالتجارةمنظمةعنفنيةمذكرات
اللولعلىتوزعالفنيةوالمذكراتالدراساتوهذهسلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدول

الصلة.ذاتوالمؤسساتمياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

العالميةالتيارةمتعلمةلياققياليقكمشاركة.4

التحيدوجهعلىهماالعالميةالتجارةمنظمةلجانمنلجنتيناجتماعاتحالياالبنكيحضر
كمراقب.والتنمية،التجارةولجنةوالبيئةالتجارةلجنة



تمرالمنمنظمةفىاأل~ءاألهلإلىكبنكمنالمقلمةا~الفنيةالمسا~ة,0

العالميةالتجارةمنظمةبشلناإلسطمي

التجارةبمنظمةالمتعلقةالفنيةالمساعدةبرنامجمعبالتوازيءللتنميةاإلسطميالبنكيقدم
طلبهاعلىبناءاالسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىإلىخاصةفنيةمساعدةءالعالمية
منظمةشئونفيالمتخصصينائهخبرتكليفأواالستشاريةالخدماتاستئجاريقطرعن

ووضعءاالنضماممكرالمنظمةبهذهتتعلقالتىالحيويةالقضاياحولوذلكءالعالميةالتجارة
وهذهعامة.بصفةالقدراتوبناءالعالمية»التجارةلمنظمةوحداتوإنشاءءالوطنيةالقوانين
يلى:ماشملتالمساعدة

للولة---النشاليخالتل

قيرقيزياجهوريةبعملياتوالخبرةالمهاراتالكتسابالمسئولينكباربهاقاممراسيةزبلرة-2•هه

العالمية.ةالتجلمنظمة

الجاريةللمفالضاتالقدراتلبناءباترقينلجمهوريةفنيةمساكدة-

م••ممم••م

اخستانكازالعلميةالتجلرةلمننئمةلطضماملكازاخصتلندعم-2>>3/2••2

لبنانالعمةالتجارةلمنظمةلطضمامللبنلندعم»0020

النيجرالنيجراقتصالمطىاوروجواىجولةمفتيت6مر2حولملحلقة-2هه<

لديفالماالملليفجمهوريةفىنكسةملكيةفنئامبتامةدعم»2••3

ديةالسوالعربيةالمملكةالعالميةالتجلوةبمنظمةالمتعلقةالقضاياحولعملحلقلتوندواتست•~~2•>>ا/111

الصردانملتهايةالتجلىالسيطمةحولدورةلحضوررسمهةتجلريةبعثةتمويل-ا1ا8

جنيفا.فىفثمهرثطث

الخلملت.قطاعحولمراستنتمويل-

االهضمامإطرفىالسودانلحكومةميجية6استرأراسلتاأربعتمصل-

العالمية.ةالتجلىلمنظمة
م••,.

آلبنةمنالعمةالتجارةمننئمةشئونفيلخبيرلجنيفابارةنتمصل-

العمل.لفرمقاجتماعأولفىمى6السودللوفدوالنصحالفنيالدعملتقليم

م••,.

سووينامو´والمالية~المهنيةبالخلملتا"لحمتعلقةالقوانينلسنلسوويناممساكدة•ا1ا1

الحمايةمين6قو

ظاجيكممتانالعلميةالتجلرةلمنظمةلطضحلملطاجيكمتلن(عم>-ا••2

المتحدةلحربيةاإلملراتةالتجلوزارةفىالعطيةالتجارةلمنظمةوحدةإلمشاد(عم<2••>

اليمنالعمةةالتجلىمنظمةإلىلطضمامدعم«2••ا



حهلتقرير

للتنميةاإلسطيالبنكمجموعةتقدمهاالتىالغيةالمساعدة

اإلسطىتمرالمنمنظمةفيمنماءافالدولإلى

العالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقةالقضايابشأن

مننبذىموجز

مفاقيات4مثيرهاالتنللتحدياتوتصدياء1115عامالعالميةالتجارةمنظمةإنشاء~

إلىء1917عامفيللتنميةاإلسطميالبنكبادرءالناميةللدولالجديدةاألطرافادةالمتطالتجارة

مستهدفااإلسطميآتمرطمنمنظمةفيمنماءاألالدوللصالحيضمكلفنيةمسا~ةبرنامجتقديم

لمتجارةبمنظمةالمتعلقةالقضايافياأل~ءللدولوالبثسةسميةالمنالقدراتودعميزتكلمنه

وحلقاتوندوات،ءالتجاريةالسياسةفىدوراتمنكراامشعلةمنكأداتقديمطتعنالعالمية

ااهضمام.إليالسامحةللدولخاصةومسا~ةاستشاريةواجتماعاتءتطاهيةودراساتبحملرء

يلي:هاتحقيقهاإلىالبرنامجهذايرنوالتياألهدافاوتشمل

العالمية؟التجارةمنظمة~مفاقياتوالفهمالوعيزيادة•

التفاوضية؟القدراتبناء•

التجارةمنظمةاتفاقياتطيهاتنصالتىبالكيفيةوالحقوقالحتزاماتفهم•

العالمية؟

المتعلقةالقضاياحملالنظروجهاتوتبادلللتشاورمنماءاألللدولمنتدىتوفير•

المواقف؟وتنسقالعالميةالتجارةبمنظمة

.االهضمامإلىالساعيةمنماءاألالدولمساعدة•

فيالعالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقةالقضايافيالبنكقدمهاالتىالفنيةالمسا~ةأنشعلةوتشمل

يلي:ما0320-1995عاصبينماالفترة

الوزارعةتمراتالمنأمحابوفيوأثناءقبلتشاوريااجتماعا)11(عشرثمانية.1

سيكرء1918عامجنيفاء1996عام(سنغافورةالعالميةالتجارةلمنظمةالخمس

).2<<,.عاموكانكونء020اعامالدوحة,1999عام

التجامة:السياسةفىدورات)6(ست.2

1991جده

ا999واوبندي



,.00>موجوأوجا

2<01اللوحه

2002اسنبسل

»ال,..5مجال

العالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقةاالمخلفةالقضاياحولندوة)17(عشرةسبع

الدولعلىالعالميةةالتجالىمننةاتفاقياتبنرأثرحول~حلقة)8(ثمى

منماءاأل

فطاعبأاساذدر)5(~

~.دولة~ةإحدىإلىخاصةقيةمساعدة



التجارةلتنميةاإل~المركزتقرير

للتجارةالعالميةالمنظمةبنشاطاتالمتعلقةالمسائلحول

المتابعةللجنةالعشرممذاالجتماع

ا~(يللتعا~الدائمةاللجنةعنالمنبثقة

اإلسطميتمرالمنلمنظمةوالتجاري

ا(الكوسيك

م2004مابو13~11اسطنبولم





للبلدانوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةواللجنةاإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةكلفت

اإلسطىالمؤتمرلمنظمةالفرعيالجهازبصفتهالتجارةلتنميةسلثمياالالمركز(الكومسيك)االملثمية

التجاريةالمفاوضاتبمتابعةللتنميةاإلملثميالبنكمجموعةوكذااألعضاءالولىبينالتجارةبتنشيطالمكلف

العالمية.التجارةمنظمةتقيمهاالتياألطرافالمتعددة

حولمنتظمةبصفةتقاريرتقديمعلىالتجارةلتنميةاإلملثميالمركزيحرصاإلطارىهذاوفي

والثقافيةا~هتصاهيةللشؤوناإلسصةواللجنةللكوسيكالدوريةاالجتماعاتإلىالمفاوضاتهذهتطورات

الخارجية.للشؤونلوزراءالسنويةميةاإلسكوللمؤتمراتاإلسلثميالمؤترلمنظمةواالجتماعية

إبرازبهدفالعالميةالتجارةلمنظمةالزراعيةللثجتماعاتتمهيديةودراساتتتارييا~كزيحد~

بينها.للتنسيقأرضيةامجادومحاولةاالجتماعاتفذهفيميةاالسكالدوكمواقف

العالميةالتجاريهالمفاوضاتحولالعمكوورشاتندواتتنظيمعلىأخرىجهةهزاحركزو~

خاص.وقطاععامقطاعمناألعضا>الدوكممكىلفاناة



كنكونإلىاألوحألهز

حولتقرير

العالميةالتجارةمنظمةإطارفياألطرافدةالمتهالتجاريةالمفاوضات

.2<<1نوفمبرا4~9الدوحةالعالمية،التجارةلمنظمةالرابعالوزاريتمرالمنفتانج-)

وعدهاالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءاللولتوصلتأيام»ستةزهاءدامتمكشفةمفاوضاتبعد

فاتحغايةإلىتمتدالعالميةالتجاريةالمفاوضاتمنجليدةجولةفيالدخولبمقتضاهيتماتفاقإلىدولةا42
ا´.للتنميةالدوحة´´أجندةعليهايطلقالعالميةالتجارةمنظمةحياةفىالتاسعةالجولةوهي»200oيناير

يناير31فيالمفاوضاتعلىباالشرافالمكلفةالتجاريةالمفاوضاتللجنةاألولاالجتماعانعقد

.المفاوضاتلتسهيلالطزمةواألجهزةلمهيناتكلثسكيلاللجنةتولتوقد.2002

جمهوريةانضمامبروتوكولعلىالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالدولمامقتأخرى،جهةومن
وارتفعالعالميةالتجارةمنظمةإلىتنتسبانالدولتانأصبحتالمنظمة.إلىتايبيه~والصمنالشعبيةالصين
.دولة14fإلىاألعضاءالولىعددبنلك

المتعلقةاالتفاقيةوهيالتنفيذ،حيز~كوتونو´´اتفاقيةدخولبشأناسقثاءمنحعلىالدولهذهاتفقتكما

رغممجمدةظلتوالتيوالباسفيكوالكراييبآسياومجموعةاألوروبىاالتحادبينالتفضيليةبالتجارة
بلدانبعضقبلمنلقيتهاالتىللمعارضةنظراشهرا»عشرةثمانيةحوالىمنذالجانبينمنعليهاالمصامقة

للموز.المصرةالطتينيةأمريكا

يتجزأالجزءاالتنفيذحيزنتائجهاودخولواختتامهاالمفاوضاتسيريعتبىءالبيانهذامننلورمن
Single(وحيدارالق~ Undertakmg.(خلكرالمبرمةاالتفاقياتتطبيقفيالشروعيمكنذلك،ومع

´´مذكرةوتوضيحتحسينحولالمفاوضاتأمانط~.بصفةأومؤقتةبصفةإماالمفاوضاتمناألولىالفترة
منفصلة.بصفةبهاالقياميتقينالتيالوحيدةفهيالنزاعات´احلحولاالتفاقية



حولالمفاوضاتفىائبدءصحيةالعالميةالتجارةمنظمةفياأل~ءللولىالجيدلمبيانيعطي
والخسات.الزراعةمكرأصالالمقررالبرنامجحوللمتقلييةلضيعالموضمنهامننجدءالمسائلمنجملة

المنتجاتحولالتعريفاتالبيئة»حولجيدةضلتبمفاوالقياممطحيةلميضاالجيةالبيانيخولكما
كماالنزاعات.وفضا~هليميةاالتفاقاتالبحرى»للصيدقطاعدعملالغراق،المضادةالتدابيرالصناعية»

وشفافيةوالمنافسةسثماراالومنهاسنففورة~~مواضيعبشأنالقامعةالمفاوضاتعلىأيضاالبيانينص
النامية.البلدانقبلمنحادةمعارضةالمسائلهذهلقيةوقدالتجارة.وتسهيلالعموميةالصفقات

كمفاوضاتمنكاملأسبوحفبعدالشائكة.المسائلصدارةالزراعىالملفاحكلمرتقبا،كانكما

التوكيليتضحنأناألمرنهايةفياألوروبياالتحادبءالشفقمطلعحتىاألخيرةالليلةخلكردامتالشاقة
إلغاءهاعلىالعملانتظارفيلرلمتللصاالدعمأشكالكلتقليصتتنضى´´مطحظةبالمفاوضاتالخاص
التوكيلفىالرئيسيةالنقاطبقيةتضمنتكماالمفاوضات~.نتائجعنزالنظربقطععبارةإضافةمع,تدريجيا
لمأليالداخليالدعمأهميةمنالتخفيف"وكنلكألسواق~إلىاألخوكشأنفىالجوهريةالتحسينات,الزراعي

المبادالت~.وجهةتحريففييتسببأننهشمن

لمرئيسيةالمطالبإحدىتحقيقعلىالدوحةلمؤتمركلثحقةالمفاوضات~العملويمكن
أنإلىالبيانويشير).DevelopmentBox(للتنمية~´´صندوقإحداثفيوالمتمكةالناميةللبلدان
ونلكالمفاوضات~عناصركلمنيتجزأالجزءاستشكلالناميةللبلدانبالنسبةوالمتميزةالخاصةا´المعاملة

كاملمحلالريفيةوالشميةالغذائياألمنفيهابماالبلدانلهذهالحقيقيةالتنمويةالحاجياتتكونأنعلىحرصا
31يتعدىالأجلفىوالمتميزةللخاصةانمعاملةبشأنااللتزاماتآلياتوضعوسيتما).,.)الفقرةاالعتبار´
الدعموسائلكلىالنزاعاتحلمقتضيات~تسريالالتيالمهلةانقضاءأجلوو.2>>3مارس

األدا~

؟الخماتبشأن2000ينايرفىانطلقتالتىالمفاوضاتستستمر•
بااللتزلماتالمتعلقةاألوليةطلباتهم200.,.يونيو30يتعدىالأجل~المشاركونيقدم•

سيقمرنكمااأل~ء).اهولىبقيةقبلمنتحريرهاالمر-بمنالتى(القطاعاتالمتميزة
؟20»3مارس31يتعدىالأجلفىأوليةعروضا

الخمات.بشأنالمفاوضاتفىالتتمويالبدعلىكيدالت•



التدابيرهز«فروةوكذلكالجمركيةالتدابيرإلغاءالحالاقضىوإذا,تخليصإلىالمفاوضاتتهف

)tariff Peaks(تصيرهايشكلالتىالموادمنهاخاصةالجمركيةوالحواجزالقريبيةالجمركيةوالتدابير
النامية.انللبالبالسبةحيويةأممية

~´
البيئيةالمسائكبشأنالمفاوضاتفيالشروععلىالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاءالولىأجعمت

المقتضياتوبعضالعالميةالتجارةمنظمةقواعدبينالعمة(أ)نتائجها~:عنالنظروبقطعدخير~بلون

مخكفبينالمعلوماتتباللإجراءاتأأاالبيئة.لمحولاألطرافالمتعدةفياتاالتقفيالواردةالتجارية
البيئةحولاألطرافالمتعددةاالتفاقياتأماناتوبنجهةمنالعالميةلتجارةمنظمةفيلممختصةاألجهزة

الحواجزإلغاءأوتقليص.(أأأ)محظصفةإسنادمعاييرمرامةوكنلكبانتظام.ومتابعتهاأخرىجهةمن
البيئية.والخدملتالموادبشأنالجمركيةوغيرالجمركية

بجميعالمتعلقةلزاألشفامواصلةوالبيئةالتجارةلجنةمنالوزاريالمؤتمرطلبأخرى،جهةومن
نلكفيبماالوزاريللمؤتمرمسةالخااهورقإلىتوصياتوتقيمالحالىالعملبرنامجفىالواردةالنقاط

مفلوضات.فيالشروعمطحية

الوزاريالمؤتمرمنذانطلقالذيلحعالميةالتجارةمنظمةإطارفيالجاريامرامسللمسلسلسيستمر
إلىونلكالمبادالتتسهيلالعمومية»الصفقاتشفنيةالمناضة»قواعداالسثمارءحول1991سنةبسنغافورة

.2003سنةالخامسالوزاريالمؤتمرانعقادغاية

كلىبناءالخامسالوزاريالمؤتمربعدمباشرةالمفاوضاتفىالشروعكلىاألعضاءالدولاتفقت
المفاوضات.آلياتحولابا~~~األخيرهذايتخذهقرار

وسائلشأنفيالعملنظاموتحسين~توضيح,إلىترمىمفاوضاتإجراءعلىالختامىالبيانينص
والمبادئالمقاهيمعلىالحفاظعلىالحرصمعلالغراقالمضادةالتدابيروخاصةالتعويضيةوالتدابيرالدعم



علىالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضا»الولىعملتكمااالتفاقيات.هز»أداءا´فعاليةعلىوكنلكاألساسية

التجارةمنظمةإطارفىالقائمةواإلجراءاتالعملأنظمةوتحسينتوضيحإلىترمىمفاوضاتفىالشروع

ا~هليمية.التجاريةاالتفاقياتعلىتسريالتىالعالمية

.ننكرأنيجلوالتنميةإلىصراحةتشيرالتيالمقتضياتبينمن

جليدةفرعيةفئاتإحداث(بدونالصغيرةاالقتصاهياتإدماجبشأنعملبرنامجإحداث•

ضمنالفنىالتعاونلنشاطاتإطاروضعالعالمية)»التجارةمنظمةفياألعضاءللدول
نمواا~هلالبلدانبشأنعملبرنامجوإعداد)41إلى38الفقراتلمالعالميةالتجارةمنظمة

نموا.ا~هلالبلدانعلىالمشرفةالفرعيةاللجنةقبلمن
التكنولوجياونقلوالماليةبالمديونيةالمتعلقةالمسائكبحثيتوليانجديدينعملفريقيإحداث•

.2003سنةالمقبلالوزاريالمؤتمرإلىأشفألهمانتائجويقدمان
الفقرةوتضبطالفنية.والمساعدة´المناسب´´التمويلضمان´´إلىيرميعملمخططإحداث•

تدعيموضمانشأنهافيالفنيةالمساعدةبتقيماألعضاءلزالدوتلتزمالتيالمجاالت41
فيها.الناميةالبلدانقدرات

الصادرةالبضائعدخولضمانعلىبالعملالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاءالدولتتعهد•
خاضعةتكونأنوبلونالجمركيةالرسوممنمعفاقاألسواقإلىنموااألفلالبلدانعن
الحصص.لنظام

البلدانبهثقلمتالذي´´االقتراحإلى44الفقرةتشيرءوالمتميزةالخاصةالمعاملةعنأما•
بونوالمتميزةالخاصةملألالمعاحولإطاريةاتفاقيةشأنفيبالتفاوضوالمتعلقالنامية
المتعلقةالمقتضياتكلمراجعةعلىالوزراءاتفقوقدالشأن.هذافيمعينةخطةتحديد

عملية.تصبححتىبلقةوضبطهاتدعيمهاقصدوالمقميزةالخاصةبالمعامأل

حولمفاوضاتفىبالشروعاموحةبيانبمقتضىالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالدولتلتزم
إلمتعلقةواالهعامات´´المسائكحولمستقلقرارفيا~امهذاإلىاالشارةورهتكماالتنفيذ.إشكالية
الصنباعيةالبلداناهتمامجلبعلىسياامؤتمرإخفاققبلحتىالناميةالبلدانعيلتوقدالتنفيذ´´.بإشكالية
مراكش.اتفاقياتنقائصخاصةبصفةلتبحثودعوتهاالمسائلهذهنحو



منخرجتفقدالنسيج»ميدانفىومطالبهاأهدافهاتحقيقمنالناميةالبلدانتمكنمحمعنوبانرغم
المدفوعاتبميزانتتعلقألسبابالمفروضةالقيودشأنفىخاصةالتنفيذ»مجالفيالنتائجببعضآلوحة
الدعموبوسائل

فىوالماليةائفنيةالمساعدةبشأننمواا~للالبلدانعنالصادرةالمقترحاتبعضالقرارتضمنوقد
بنفمىالمقترحاتهذهقوبلتوقدالنباتية.والصحةالصحيةوائمعاييرالتجاريةللتنميةالفنيةالحواجزمجال
الصلةذلمتباالستثماراتالحامتاالتفاقيةفيالواردةاالنتقاليةالفتراتتميدإلىآالءهاتمالتىاألهمية

بالتجارة.

الصحهمالفحاهالصلهالملكه´يه~ذإن•.2•.´المعاا،´3

~`

المتعلقةباالتفاقيةلنعملابواهتهاأخرىمرةالعالميةالتجارةمنظمةفىاأل~ءالعولجللت•

الدولاستعدادعلىالبيانيؤكدكمابالتجارة.انصلةذاتالفكريةالملكيةحقوقمنبجوانب
ا~هلوالبلدانالناميةالبلدانتتمكنحتىاالتفاقية-هعلىالمرونةمنالمزيدالضفاءاألعضاء

األدوية.علىالحصولوتسهيللمعموميةلمصحةمشاكللحلكضروريةالتدابيراتخاذمننموا
إلزاميةتراخيصبمنحالعموميةالصحةلحمايةالحكوماتأهليةعلىالتأكيدكاملالبيانيجد•

أو~اآليدز´´فيروسمكراألوبئةانتشارحالةفىحيويةأهميةوتكتسىالجنورشاملةألويةإلنتاج
المستنقعات.حمى.والمريةاألمراض

البحوثولورالولىاالختراعبراءاتنظاماحتراممبدأاحترازوالتحفظبونالبيانيقر•
التجارةمنظمةفىاألعضاءاللولبعضمازالتالمفعول»خانقةجيدةأمويةاكشاففىوالشمية

فعالية.بكلالصعبةالصحيةالحاالتمجابهةمنتتمكنحتىلهاماسةحاجةفىالعالمية
حولاالتفاقيةعليهاتنصالتىبالبراءاتالمتعلقةوااللتزاماتلمحقوقأهميةمنالبيانينتقصال•

المجالفسحضرورةعلىيؤكدمابقلربالتجارةالصلةذاتالفكريةالملكيةحقوقمنجوانب
التدابيرتتخذحينالمقاضاةعنبمنأىتكونحتىالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاءللدول

اإليزفيروسملاألوبئةانشارعنالمترتبةالعموميةالصحةمشاكللحلالضرورية
.المستنقعاتوحمىالصدريةواألمراض

تواجهالتىللمشاكلحلوللمجادكلىالعملفىبمقتضاهتمتمراألعضاءاهولىمنانتراماالبيانيتضحن•
~باإلجماعاألعضاءالدولاتفقتوقداألدوية.صنعفيالمحودةالقلراتذاتنمواا~كلالبلدان

المقتضياتوتنصالدعم.وسلئلىمنالحدبشأنلتزامات6امناالمناهمجالفىالناميةالبلدانامليةحولرسمأحلإليالر~ل~>-

.متتاليةسنواتثطثةلمدةفولحراه،•منأزيدللنودالخامالوطنىالناتجيمجلأنبمدإالاالفناءاتذهعر~عدم~المعنية



براءاتبشرنبالتزاماتهاتفىحتىسنوات10لمدةنمواا~هلانالباللحلالمخولةاالنتقاليةالفترةتمديد
الصيدالنية.الموادمجالفياالختراع

II-لمدوحةبطماالعالميةالتجارةمنظمةعملبرنامج

المفاوضاتوأجهزةالتجاريةالمفاوضاتلجنة-أ

اجتماعهاالتجاريةالمفاوضاتلجنةعقدتءالرئيساختيارحولاالختلثففيهااشتدحادةمداوالتبعد

إلى2002فبرايرفاتحفىالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءاعولأخيراتوصلتيناير،28فياألول
المقبلة.التجاريةالمفاوضاتوإقامةإعدادكيفيةحولاتفاق

سيرعلىتسهرالتىاللجنةوهىءالتجاريةالمفاوضاتلبنةوضععلىاالتفاقهذاينص
بصفةوعرضهاالشأنهذافىتقاريرإعداداللجنةعلىويتعينالعام.المجلىسلطةتحتالمفاوضات»

كديبانيتشبا´ئموباشايالسيدالحالىالعامالمديروسيتولىالمجلس.أنظارعلىومنتظمةدورية
)SupachaIPamtchJpakdl(التجاريةالمفاوضاتلجنةرئاسة2001ستقبرمنذالمنصبهذاتولىالذي
).00oينايرمنالفاتحغايةإلى

ذلك.إلىالحاجةدعتأوكلماأشهرثلثثةأوشهرينكلمرةالتجاريةالمفاوضاتلجنةتجتمع

:يلىكماانمفاوضاتأجهزةبنيةوتتكون

الزراعيةغيرالمواددخولإشكاليةببحثاألولالفريقيهتمللمفاوضات:جديدينفريقينتكوين.تم•

المضادةالتدابيرءالدعم(وسائلالعالميةالتجارةمنظمةبقواعدالثانيالفريقيهتمبينمااألسواقإلى

اإلقليمية).واالتفاقاتمخراق،لك

الزراعيةللجنةخاصةدوراتإطارفيوالخدماتبالزراعةالمتعلقةالمفاوضاتتستمر.سوف•

الخدمات.ومجلس

اآلتية:للجانبالنسبةخاصةدوراتإدراجتم.كما•

والمتميزة.الخاصةالمعاملةحولالمفاوضات.والتنميةالتجارةلجنة•

األطرافمتعددنظامإحداثحولالمفاوضات:بالتجارةالمرتبطةالفكريةالملكيةحقوقمجلس•

الكحولية.للمشروباتبالنسبةالجغرافيةاإلشاراتوتسجيلللتبليغ
المتعدةواالتفاقاتالعالميةالتجارةمنظمةبينالعلقةحولالمفاوضات.والبيئةالتجارةلجنة•

البيئية.والخدماتوالسلعالبيئةبشأناألطراف
النزاعات.بحلالمتعلقةالتفاهممذكرةحولالمفاوضات:النزاعاتفضجهاز•



خاصةمقتضياتعلىالوزاريالبيانينصالوالتىالعالقة~المسائلبتطبقالمتعلقةالمواضيع•
تقيميقعثمللتجارةالعالميةللمنظمةالمختصةاألجهزةمستوىعلىالمسائلهذهبحثميتمبشأنها.
مذافىالمناسببالعملللقيام)'I'00سنةنهايةعندالتجاريةلممفاوضاتلجنةإلىنهاشفىتقارير

المضمار.

األجالIاالجنماكك

)003امايحلحولللتفاهمبمنكرةالمتعلقة-المفاوضات

النزاعات

حولاتفاقاألسواق:إلىالزراعيةالمنتجاتمحخول

----لحمفاوضاتمنهجيات
2003بالمكسيكالخامسالوزاريالمؤتمرالجغرافيةاالشاراتتسجيلنظامحولالمفاوضات

0330بالمكسيكالخامسالوزاريالمؤتمرIالمفاوضاتلسيرمرحليةمراجعة

موحدالتزامبصفة)جلكآخر200cينايراIالمفاوضاتلبقيةبالنسبةالمفترضةاآلجال

محد-غيرتاريخالوزاري-للمرتمىعاميةغيرالورقوتنفيذهاالنتائجاعتمادتراو

:لهمفىضلتأجهزةرلحة/با

إلىالرئاسةإسنادويتمالمفاوضات»أجهزةموراترئاسةازهواجيةالتجاريةالمفاوضاتلجنةثسترط

راتاللورئاسةوستستمرءالخاصةللوواتورئيسالعافيةللوواترئيس:بجنيفالمعتمهنالسفراء
إلىالفترةهذهتميدإمكانيةمع»2003خريففىسينعقدالذيالخامسالوزاريالمؤتمرغايةلمىالخاصة

لمضافى.أجل

اللوحأميانالطارفيومحالواضحتعويضثملنهافىبوجدالنىالسللمعالنعاملسبقع)-



فىاألعضاءالولىطرفمنالمفاوضاتأجهزةمختلفرؤساءتعيين'I'200فبرايراoيومتموقد
:يلىكماالعالميةالتجارةمنظمة

السفيرءالعاميةامورة(الشيليلم،يأراأليخندروالسفير.الخاصةالدورةءالخساتتجارةمجلمى•
(امرلندة).وايلنماري

ارجيرلويبيارالسفير:لحمراقالزراعيةغيرالمنتجاتدخولحولالمفاوضاتفريق•
(سويسرا).

)الجديدةزيلثندة(كروسوجونتيموتىالسفيرالقواعد»حولالمفاوضاتفرمق•
السفير.العاميةامورة)،(الغابونبيكىيولناالسفير،الخاصةاللورةءوالبيئةالتجارةلجنة•

(تركيا).داميرالبأوكوز
ثسونغيونغ´´أويالسفير:الخاصةالدورة-بالتجارةالمرتبطةالفكريةالملكيةحقوقمجس•

(المكسيك).موتو~بيريز´´إدواردوالسفير:العاديةالدورةالجنوبية)»(كوريا
السفير.العاديةالدورةباس´ا(المجر)ء´´بيترالسفير:العاديةالدورة-النزاعاتفضجهاز•

(أوراغواي).كاستييديلبيريزلوسكار
السفير:العاديةالورقءكونغا(هونغبنصونهيرستيوارتالسفير.الخاصةالدورة-الزراعة•

(مصر).فرحاتمجدي

الدورة(الجمايك)ءسميثوانسفوردالسفير:الحامتالدورة-والتنميةالتجارةلجنة•
(البنغلثديثى).عليتوفيقالسفير:العادية

السيد2002فبرايراoيومالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاءالدولعيفتأخرى،جهةومن

لمجلمرالعاديةفلدوراتكرئيس(ماليزيا)امانيام´´سوبر´´والسيدالعامللمجلسكرئيمر(كندا)مارثسسرجيى
:اآلتيةالعملفرقرؤساءوكذلكالسلع

واالمشمارالتجارةحولالعملمجوعة
الجراز~)لمكراياسيكساسديفليبلويس

المؤنسةومياسةالتجارةحولالعملمجموعة
(فرنسا)جنيفرمارمك

ربكا)(كوسنامونوصابوربوووناندالعموميةالصفقاتشفافيةحولالعملمجموعة

ودالليةالمليونيةحولا~مجساعة

I(ارمزالندا)جوانصوموكورستيفانالتكنولوجيةونقلالتجارةحوللمعملمجموعة



فىفعالةبصفةستشاركاالسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىأناعتزازبكلفطحظ
أجهزةبعضرئاسةبجنيفالمعتمديناالسلثميةالدولسفراءمنالعديدوسيتولىالمقبلة.المفاوضات
:بالسفراءخاصةبصفةاألمرويتعلقالمفاوضات

؟المجلسالعاديةالوواتىئيسماليزيا´´سوبررامانياالسفير•
الزراعة.؟للجنةالعاديةالدوراترئيس)مصر(فرحات:مجديالسفير•

رئيس(تركيا)أوكوزديميرالبوالسفيرالخاصةالدورةرئيس)الغابون(بيكايلندييوالسفير•
؟والبيئةالتجارةللجنةالعاميةالدورات

والبيئة.التجارةللجنةالعافيةراتاللورئيس)بنفطاش(علىتوفقالسفير•

الفهمنيلتنمرج/

منحققتهوماالمفاوضاتسيريعتبر,آلوحةبيانوحسبسابقامنلكلمىاإلشارةتمتكما

Smgle(واحد´´التزاممنكعناصرالتفيذحيزالنتائجهذهودخولنتائج (Undertaking(وتجدر
بصفةوإمامؤقتةبصفةإماتنفيذهايمكنالمفاوضاتمناألولىالمرحلةخطرالمبرمةاالتفاقاتأنالمطحظة

نهائية.

الوزاريتمرالمنوسيتولىالدوحة.أجندةفيالواردةالمواضيعكلالمفاوضاتمسلسلويتضمن
اختقامهايتوقعالتيالمفاوضاتهذهفتانجفىالحاصلالتقدمبحث)003منةبالمكسيكسيعقدالذيالخامس

تعير.أقصىعلى)ه>oينايرفاتحفى

التفاهممذكرة,وتوضيحتحسين,حولالمفاوضاتهىمستقلةبصفةتقامالتىالوحيدةوالمفاوضات
الجغرافيةاإلشاراتبتسجيلالحامتاألطرافالمتعددالنظامبشأنالمفاوضاتوكنلكالنزاعاتفضحول

تقتير.أقصىعلى20>3مايوفىالمفاوضاتهذهتنتهى)نوينبغيالمنتجات.لبعض

الفرارمخأل2مسلسل

ممكريلعببأنتأكيداتعلىاإلسطمىالمؤتمرمنظمةبلدانضمنهاومنالناميةالبلدانحصلت
منظمةفياألعضاءالولىممكيبينمنهؤالءتعيينوسيقعالمفاوضات،فىرئيسياهورااألعضاءالولى
العالميةالتجارة

r-جعللمنفسةوسياسةاالسمثمارخاصةالجدلثيرالتىالمواضيعحولالمفاوضاتفيللشروعمورمايكالسيديقمهالذىالدعم

األ~ء.الولىكللصالحاالحتكامعلىقدرتهحولتحومالشكوك



بعضضبطتمالمفاوضات،سيرحولالناميةالولىعنالصاهرةاالعتراضاتلبعضوتبعا

بينما:منننكرالشأنهذافىحولالتعليمات

أنبلوناألعلىالمجلسإشرافتحتالتجاريةالمفاوضاتلجنةوضعتمالعام:للمجلسالعلياالسيادة•
؟موازيةآلياتالمفاوضاتأجهزةبقيةوالتجاريةالمفاوضاتلبنةثسكل

إلىتقاريريقمراأنالمفاوضاتمجموعاترؤساءعلىيجب.المناورةعلىالرؤساءقدرةمنالحد•

عنىيجبءنلك0تعغرحالةوفىءإليهالتوصلتمالذياإلجماعحولضاهتتضمنالرقابةاجهزة
هذهمنالعبرةأمالمجل.مثيرالتيالمسائلحولالقائمةالمواقفلمخكفعرضايتضحنأنالتقرير

؟منهاالمستفيسزأوليكونونتوفيقيةحلولتقديمعلىالرؤساءقدرةمنالحدفىفتتمكراآللية

منأكثرتفوضلمالتىالبلدانتتمكنحتىواحدوقتفىاجتماعمنأكثرالمفاوضاتميناتتقيمال•
؟االجتماعاتأظبمتابعةمنواحدمندوب

علىتوزيعهيقعللتجارةالعالميةللمنظمةالثقةباللفاتجلسةكلمناالنتهاءفورتقريرإعداديتم•
الوفود.مختلف

Ill-الجاريةالمفاوضات

بكنكون2003سبتمبرشهرفىسينعقدالذيللتجارةالعالميةللمنظمألالوزاريللمؤتمرالبد
احثراميتسنىحتىاألوبئةانتشارمكافحةوأدويةوالخساتالزراعةحولاتفاقيةإلىالتوصلمنبالمكسيك
~ااألجلهذامراعاةالصعبومنالمفاوضات.جولةالنتهاءالجل200oسنةوهوالمقرر»التاريخ

فيالقائمةاألزمةاستفحالتعقيدازادهاوالتىاألطلسىضفتيبلدانبينالعلقاتعلىطرأتالتيللتعقيدات
العراق.

يوميبسينىاألولاللقاءأقيمللتجارة.انعالميةللمنظمةرسميةغيربصفةوزاريينلقاعينعقدتموقد

لتنالحاماتنفىاألمريتعلقوال.2003فبرايرا6إلىا4منبطوكيووالثانى2002نوفمبراoوا4

التطوراتبحثعلىاهتماماتهموكزواهولة25يمكرنالتجارةلوزراءمنتدىبتنظيموإنماقراراتباتخاذ
هذا~تموقد.2»»1نوفمبرفىقطربولةلوحةباالرابعالوزاريالمؤتمرانعقادمنذجتالتى

للموتمىالنجاحكللضمانآلوحةانعلمةبمواصلةالكفيلةالسبلأفضلحولالنظروجهاتتباهلاالجتماع
.2003سبتمبرفىبالمكسيكللتجارةالعالميةللمنظمةالخامىالوزاري



.2<>2نوفمبر01-14بميلنى:للتجارةالعلميةللمتعلمةالرمصغيرالوزارىاالجتماع

المتعلقةوالمسألةاألسواقإلىالدخولمسألةوميماالتجاري،بانجانبالمتعلقةالمسائلعنفضال

إبرامفىالشفافيةاالسثمارءء(المنافسةبسنغافورةالمطروحةوالمسائلالجغرافيةواإلشاراتبالقواعد

لمنامية،البلداناهتماماتبعضعنخاصةبصفةالمجتمعونأكدلمالتجاريةالتسهيةثمالعموميةالصفقات

مماالمحودة»االنتاجيةالقرأتذاتالفقيرةالبلدانفىاألساسيةلطويةاطزامىالتمتمسألةمنهاننكر
حمىووباءالمكتسبة)المناعةفقدان(داءااليدزداءسلاألمراضانشارمكافحةعنعاجزةيجعنها

بالتنفيذالمتعلقةالمقترحاتخصوصفىالحاصلالتقدمبالبجثائوزراهتتأولكماالسل.وداءالمستقعات
)implementationissues(فىالناميةالبلدانامفماجتسهيلشأنهامنالتيوالمتميزةالخاصةبالمعاملةو

العالمى.ا~قصاد

2،•,.طوكيوللتجارة:العالميةللمنظمةالرمصنحيرالوزارىاالجتماع-

لسيرالحاليااليقاععلىالحفاظوطريقةالزراعيةالمسألةخاصةبصفةاالجتماعهذابحث
سبتمبرفيبالمكسيك~بكنكون~للتجارةالعالميةللمنظمةالخامسالوزاريلمموتمىلخعقادقبلالمفاوضات

االتحادكوستاريكاهشيلى»ءالبرازيلأستراليا،:اآلتيةالبلدانمشاركةاالجتماعهذاشهدوقد
الجديدة،زيطندةالمكسيك»ماليزيا»وطوءلوزكوريا»كينياهءاليابانالهناءكونغ،مرنغمصر،األوروبى،
السيدأيضااالجتماعحضركمااألمريكية.المتحدةوالوالياتممويسراسنغنورة،ءالسنغالفيجريا»
إطارايشكلالاالجتماعهذاأنمنوبالرغمللتجارة.العالميةللمنظمةالعامالمعيركدي´بانيشبا´سوباشاي

التجارةمنظمةإطارفىالجاريةالمفاوضاتفىتقدمإلحرازمتميزةفرصةيعتبرفإنهالقراراتالتخاذحقيقيا
ونيمىهربنسونستيوارتالسيدطرفمنالمقدمةالمقترحاتخاصةبصفةالحاضرونبحثوقدالعالمية.

الزراعية.المسألةحولالمفاوضات

يونيو2إلىمليو31من´البنفالش:بداكانمواانكلللدولةالتجللوزراءالشىاالجتماع-

تتمكنحتى0320يونيوفى´البنغطلش´بداكانمواا~للولىالتجارةلوزراءالثانىاالجتماعانعقد
الصفوفلتوحيدللتنميةآلوحةبرنامجإطارفيوبحثهاالمشتركاالهتمامذاتالمسائلضبطمنالولىمذه
المؤتمرهذاسبقوقد.2»03سبتمبرفىبكنكونللتجارةالعالميةللمنظمةالخامسالوزاريالموتميفى
.2>03يونيو1إلىمايو31منالسامينالموظفيناجتماعانعقاد



نتيجةالتفضيليالهامش~رصرالكأالتعو-~مزتمة~آلياتبإمدادخاصةبصفةالوزراءيطالب

التزاماتحصوئربضرورةالو~ر::ءبطالبفورعاية.األكثرلةالدومعاملةا~هتصاديالتحريرسياسة

المخلدة.الحصصف<~-´»الجمركيةسو«ال«رمعفاقاندأ~_البلدا~سلعقبولخصو-رفيحقيقية

يونيو60إلى11من~ا~بأىبكراند•ابنريقي~طتجرةوزراءاحتصاح

بالحمساثئرالمكلفة:لفنيةا´لنجنةن

الخامسررالوراررالمؤثمرأءءمو_!فريقررموتف:لراثوصو~.شرررهثنهب0ومسزثرواثجموكثالشجار_
ثفاذثا:فحوزألمفدضأثره:ا.أءنر:´لسررحنةخذ~~:ثدا~~ثثترد0ثقدوإثر0لنثجأرا~ثميهللمنطمه

نصد`عبة.نبنذ.`در•:´بأريكشرب~ر~قوالنقذنى~هتصد´نااتحا_ا

6جد-نئثب<~ة:معيةظ.ائهئئمنظمهمسنالخأ )~ ( y00,.يونيوز(

ىسزرنذ,'I'•>•0بىبى؟0،.~~»<»

آخرحو.رمث:ودرات:لمشر`رثو.رجرق0ءر__ءءر:´لنه5ك`،~سنندهتبعمزر•_و_ء,.0حو:~>`د~`حهذا

منغأهرزة«مسائئر:لمتميزة،ء:لذ:مةمنةألمهمذ:تنفيذاسرة،:´لهارةانتبةمحنضهإث`~يبمف`و~`تالقد:>

اله:لمه.رء:اثثب5مثثنثه:لرد´´ءثضه!لرراعأل»حو~اثوثاثمأ



لتنميةاإلمطىالمركزطرفمنالمنوألللجهودارتاحهمعنالمشاركونأعربأثرى،جهةومن
العالمية.التجارهمنظمةإطارفىالدائرهالمفاوضاثمثابهةألجلللشحةاإلسطمىالبنكومجموعةالشجارة

األسواىإلىاعبألالزرغبرالمنتجاندخولحولالمفلوضا~أ-

مخكفلىاألسواقإلىالولوجحولالمفاوضاتلفرمقاألولاالجتماعفىالمشاركةاألطرافتطرقت
مسألةخاصةبصفةبألبحثتناولتكمااألسواقإلىالصناعيةالمواددخولحولالمفاوضاتمقاربات

االتحادقدمكماالبيئية.والمسائلالناميةالبلدانوانشغاالتالتعريفيةغيروالحواجزالجمركيةالرسوم
والنقاش.للبحثحاتاتتراالجيدةوزيعلندةوالياباناألوروبى

أبريل12و11يومىالمنعقدةالخاصةالورق~األطرافبناالختطفاتبوامرظهرتوة
وقدالصناعية.التعريفاتحولالمحاهثاتإجراءاتطىلطتفاقلممرجعىالتاريختحيدبشأن2002
3»تاريخبتحيدوالمتعلقةالمفاوضاتمجموعةوئيمىسابقاقمهاالتىا~هتراحاتحولالمناقشاتتوكزت
للزراعةبالنسبةالشأنهوكمااإلجراءاتحولاتفاقإلىالمعنيةاألطرافلموصولجل26>>,.مارس

والخعمات.

رقميةمعطياتيتضحنقدوالذيالمفاوضاتفيهستجرىالذىاالطاراالجراءاتهذهستضبط
التعبيريتمماوعادةالمواد.منلوائححولوالطلباعرضمنهجيةأوالقطاعاتحسرللتخفيضومنهجيات

المئويةالنسبعلىباالعتمادمتماكةأميةذاتأفقيةتعريفيةتخفيضاتعنأومعاملةإلىتستندمنهجيةعن

تعتمدفهىوالطلبالعرضتقيمإلىتستندالتىالطريقةأوالمنهجيةأماالمواد.قعاممنمجموعة~من
منظمةفىاألعضاءاهولىكاملعلىالنتائجتعميميقعثمنبنالجاطرفمنوالطلبالعرضطىعامة
رعاية.األكثرآهولةأساسعلىالعالميةالتجارة

بيانمن16(الفقرةآلوحةتفويضبمقتضىالعالميةالتجارةمنظمةفىمنماءاألاللولوكتزو

.الاللوحة

الفروةلمناءأوتخفيضفيهابماالجمركيةالرسومالحال~يقتضيه.Lحسبلحناه-أوبتخفينسر
بالنسبةخاصةالتعمريفيةسجنرالحواوكنلكألرسومتوظيففيولمتمرجالممرتقعةوالمرسومالتصريفية
المعنيةالموادبكامليجردوضوويتعنالنامية.انللبخاصةأهميةمامراتهاثسكلهتيللمواد
لخاميةللبلدانالخاصةوالمصاعحالحاجياتمراالعتبابعنلحمفاوضاتوستأخذمبئى.تمييزمبرن

اللتزاماتمإلنسبةكليةتكنلموانحتىبالمكرالمعاملةطريقةفيهابمانموا»ا~المشاركةوالبلدان
للتعريفاتلمعامةلكثعاقيةرمكوالعثسرينالثامنللبندالمناسبةللمقتضياتمزهاونلكالتخفيض



سوف~ضولهذااآلتية.50لمفترةفىالواردةوللمقتضياتا194لسنةGAITوالتجارة
ا~البلدانلمساعدةالقرتتدعيموتدابيراساتالسرنهاسفىاالنفاقسيتمالتىاالحبراءاتتتضمن
.لحمفاوضاتفىفعالةبصفةبحةالمشارمنتتمكنحتىنموا

يومالمشاركوناتفقاألسواقإلىالولوجحولالمفاوضاتمجموعةأشغالسيرحسنعلىوحرصا
:يلىماعلى2002يوليوزا8

نوفمبراهصاه2أجلفىاألسواقإلىالولوجحولالمفاوضاتبإجراءاتتتعلقمقترحاتتقليم»

ستلوجوكمااالعتباربعينأخذهاسيتمالتاريخهذاقبلالمقلمةالمقترحاتأنالعلممع2002

فيللمشاركنتقعيمهسيقعللمقترحاتملخصضمن2002ليسمبر31غايةإلىالمقلمةالمقترحات

.2003سنةلنفريقاألولاالجتماع

إلىالوصولقصد2003مارسشهرموفىقبلالمعنيةللثجراءاتالعريضةالخطوطحولاالتفاق»

.2007مايشهرنهايةعنداإلجراءاتهذهحولاتفاق

المتواجدهالمواقف

إلىتستندالتيالمنهجيةتفضلا´أنهاالجنوبيةكورياأعلنت:اليابانمنمدعومةالجنوبيةكيرويا
فانالكوريالخياروحسب"والطنبالعرضمنهجيةإلىالضرورةاقتضتوكلماالمحوتاللجوءمعمعاهلة

منماءاألاهولىلكلبالنسبةالمرتفعةيفاتالسفيعامتخفيضإلىتؤديمماهلةإلىتستندالتىاإلجراءات
ننلفىاتفاقإلىالوصولإلىمعاهلةإلىتستندالتيالمنهجيةتؤديقدكماالعالمية.التجارةمنظمةفي

لمشأنمذافىتحفظاتكورياأجتوقداللوحة).مفاوضاتلجولةأجلكآخر200oيناير1(مثكاآلجال

المعنية.البلداننمومستوىمعيتناسبمعينلمستوىالجمركيةالرسومتخفيضضرورةعنمعربة

علىتعتمدالتىالمنهجيةتفضلأنهاالمفاوضاتفريقإلىالبلدانهذهمرحت:وكينياوالهندالصين

نظراأتنيةبصفةلقهاأسوفتحتستطيعاللمناميةالبلدانمنللعيدأنكينياوتقوكوالطلب.اهرض
لحسنلمطزمةلمتالعائدوصرلمصناعىالمسلسلتراجعتخشىأنهامطحظةالصناعيةبنيتهالضعف

محىلملموظفةالرسومعلىعاليةتخفيضاتإجراءإلىالبلداناضطرتماإذاالحكوميةاهواثرسير
الصناعية.الموادمنالواردات

خفضطرقتعدحالةفىأنهمطحظاالليونةبعضاألوروبىاالتحادأبدى.~

بالنسبةممكنتنفيضأعلىإلىتؤديالتىككفىتتقمراتباعهايشعنالتىالطريقةذنالجمركيهالرسوم



فيفيتمكراألوروبىاالتحادحعمبالمنشودالهدفوأما´´العالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالولىلكل
المدعمة.والرسومفعالالمطبقةالرسومبينالفجوةتقريب

ضرورةحولوثيقةيوليوز3فىاألمريكيةالمتحدةالوالياتقمت:األمريكيةالمتحدةالواليات»

أنعلىماليزياأكدثكمااألسواق.إلىبالبيئةالععةذاتالموادمنعدأكبردخولضمان
لمخكفالبيئيةوالمعاييراألنماطحولاتفاقإلىبالضرورةتؤديالالموادهذهحولالمفاوضات

الصناعية.المواد

أعمالفىالمدرجةحساسيةاألكثرالمواضيعمناألسواقإلىالبيئيةالمعداتمخولتحسينويعتبر
التيالعراقيلأكبرمنالبيئيةالموادمفهومتحديدويعتبراألسواق.إلىالدخولحولالمفاوضاتمجموعة
الموادالئحةمملانططقكنقطةأصكالموجودةالتصنيفاتاعتمادالبعضويقترحالمفاوضات.هذهتعترض

المتحدةوالوالياتالجديدةزيلثندةبتأييدحظيالذيالمقترحوهو،APECقبلمنالمعتمدةالبيئية
مختلفبينللتفريقكطريقة)PMP(االنتاجآليةاعتماديخضلفهواألوروبىاالتحادأمااألمريكية.

النامية.اهولىبتأييدالطريقةهذهتحظىالولكنالمنتجات.

باالعتمادوذلكالتعريفيةغيرالحواجزحولمعمقةمناقشاتالمفاوضاتفريقاجتماعاتشمتكما

منالجزءهذاحولالمناقشاتكانتولقدالمشاركين.طرفمنالتعريفية~المقمةغيرالحواجزلوائحعلى

ولقدامجابية.نتائجتحققإلىأفضىممامشهودةغيربطريقةمركزةالمفاوضاتلمجموعةالمخولالتفويض
المفاوضاتبآليةيتعلقاقتراحأيفيوالمتميزةالخاصةالمعاملةاالعتباربعناألخذأهميةعلىالتأكيدتم

آلياتبشأناتفاقإلىللوصولنهائىكأجل2003مايو31تاريختحديدتموقدالتعريفية.غيرالحواجزحول
التعريفية.غيروالحواجزالجمركيةالرسومحولالمفاوضات

:الزراعيةلممفالضاتب/

المفاوضاترئيسوزع»2003فبراير16إلى14منانعقدالذيطوكيواجتماعقبلفقط~يامبضعة

حولالنقاشتنشيطقصدوذلكالمفاوضات»آلياتلنصاألولىللمسودةمرينسونستيوارتالسيدالزراعية
فياألعضاءالدولقبلمنالمستعملةوالمعادالتالقواعدمجموعةفهىاآللياتأماالزراعية.المفاوضات

اإلعاناتوتقيمالداخلىائدعموتدابيرالجمركيةالرسومتخفيضرزنامةإعدادقصدائعأئميةائتجارةمنظمة
للصاهرات.المقعمة

TN/MAIW/25(~1منأوليةنسخةفىتبليغهاتمالتىالنصوصهدهكحيصوقع~ه



لتسييرالضروريةا~تلوضعأجلكآخر'I'00,.مارس31تاريخللوحةالوزاريالبيانحدلقد
حولالمفاوضلتفريقرئيسمقترحاتقوبلتوقدالزراعية.المسألةحولالعالميةالتجارةمنظمةمفاوضات

األمريكيةالمتحدةوالوالياتاألوروبياالتحادقلمنبالرفضهربنسونستيوارتالسيدالزراعيةالمسألة

النامية.البلدانوبعضالمصدرة)عشرةالسبعةالولىكبرىتضم(التى'CAIRNS'`كارنس`ومجموعة

التوازنعنالتعبيرعنقاصرةاماها´´معتبراالمقترحاتلهذهالحادبالنقداألوروبىاالتحادتوجهوقد
لممنتجاتمنالمبادالتتحريرتكثيفأجلمنالعالمية~التجارةمنظمةفىاألعضاءاللولمواقفمخكفبين

وأنخاصةءائمقترحاتهذهفيموجودةغيرآلوحةلبيانالرئيسيةاألهدافمنالعيدأنكماالزراعية.
فىتجاريةغيراعتباراتبإقحاموالمتعلقةاهوحةفياتخاذهاتمالتيااللتزاماتاالعتباربعينيأخذ´´الالنص

المفاوضات.

المساعداتاالعتباربعنتأخذأنالعالميةالتجارةمنظمةعلىيتقينأنهاألوروبىاالتحادويعتقد
إلىواضحةإشارةوفىالبيئة.وحمايةالحيواناتوحمايةالغذائىباألمنالصلةذاتالمزارعينإلىالعقمة

لقواعدالواضحالخرقاالعتباربعينيأخذالالنص~أناألوروبياالتحاديعتبرءاألمريكيةالمتحدةالواليات
ملالناميةالبلدانأعربتالمتقدمة´´ءاوقدالبلدانكبرياتبعضفيالمطبقةالدعموسائلعنالناجعةالمنافسة

نظرهمفىصغيرانصرايعدفهوهربنسون»السيدقمهالذيالنصتجاهارتياحهاعنونيجيرياوكينياالهند
تنميةعلىوقفاأسواقهاقحيصبحلكىاألخيرةالثطثةالسنواتخلكرجاهدةعملتالتىالناميةالبلدانلتحالف
الغذائى.أمنهاحمايةوعلىلياتهااقتصا

بمقتضاهاتصبحالتىالسلبية~اللثئحة´´منهجيةارتياحبكلتبلتالهندأنالمصادربعضأعلنتوقد
رفضتفقدءنلكومعالشامل.بالتخفيضالخاصةا~اماتمنمعفاقالناميةللبلداناالستراتيجيةالمنتجات

والتيالناميةالبلدانإلىالممنوحةالفترةوصءسنواتا0امتدادعلىالرسومبتخفيضالمتعلقالمقترحالهند
جدا.قصيرةتعتبر

.فهىالراهنةالمواقفوأما

.اآلتيةالمواضيعحولالزراعيةالمفاوضاتفىاألطرافأهمبناالختطفأوجهتتعلق

علىالحريصةوالياباناألوروبىاالتحادبينالجللمصدرالونيسيةالمواضيعمنوهو:~•
أخرىجهةمنالناميةوالبلدان´كارنس´ومجموعةاألمريكيةالمتحدةالوالياتوبينجهة،منمنهاالحد

سنتن.منذالجانبينبينالنظروجهاتتوافقأفقتظهرولمتماما.بإلغائهاتطالبالتي



الرسومتخفينىكاونسومجموعةاألمريكيةالمتحدةالوالياتتقترح.الجمركيةالرسوتخفيضمعادالت•
نهايةعند%25نسبةالجمركيةالرسومكلتفوقالأن(يتقينالسويسريةالمعادلةحسبالجمركية
وجزرالهندوكنلكالوظائف´´تعددئمبدأ´´الصديقةالبلدانوبقيةاألوروبياالتحادويقترحالمحددة).الفترة

~اعتمادهاتمالتيلتلكمئمابهةللتخفيضصيغةاعتمادالجزرمنالمكونةالبلدانوبعضموريس
LIkeبالانمجموعةوتقترحتعريفي).فيلكلالتخفيضمعدلمنأدنى(حداغواياألورجولة

Mmded Groupوالباكستانوماليزياوإندونيسياوائهندوانهندوراسومصركوبامنلفتت(وهي
امتدادعلىالمائةفي0oبنسبةأوئيبنخنبصالقباعمبابواق)والزوأوغندةوتنزانيامينيكالدووجمهورية

النظروجهاتفىالتوافقعدمالمك~وصكزئك.المأنةفيo.بنسبةآخرتخفيضيليهسنواتئلثثة
ف.االختكتمامالمختلفتينالصيغتينقمتالتيالبلدانبين

الجديدالتعريفهوفما:حائر:ئبرائمسأثئروبقيةيذكرتغيراالمواقفتسهدلم~:•
لتدابيرالممكنةائنخفيضرصيغةره0́وهزرق:اكالصندوقإلغاءيتقينوهل)األخضرللصندوق

اللون)البرتقاليالصندوق
بينالرأيفيف´تاختكوهنالكالمناقئمات.منحظهااالعتباراتهذه«خذلم:التجاريةغيراالعتبارات•

حتىتحذلمأنهخضةبالمكوالجدير؟أهميةآالءهايمكنحدوألياالعتباربعينأخذهاكيفيةعنالبلدان

´هربنسوننصفيباالئمارة
أنهاألو~وبيا.ااتومنو:العالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءاعولبعضتعتبر.الجغرافيةالعمات•

المتحدةالوالياتومنهاأخرىمولترىحينفىالزراعيةالمفاوضاتإطارفيالمسرلةهذه~يتعن

هذه~الملثئماالطارهو)TRIPS(بالتجارةالعلقةذاتالفكريةالملكيةحقوقمجلسبأناألمريكية
4.IL.,JI.

.التاليةالنقاطفىالذكريستحقالذيالتقدمحصريمكنا~خيروفى

الدعمضروبمنضرباباعتبارهاللصادراتالممنوحةالقروضمناقشةلمبدأالمتحدةالوالياتقبول.1
!كافيةغيرالبابفئذافيالعقمةالمقترحاتأنإلىاإلشارةمعللصادرات»

؟التعريفيةالحصصإدارةتحسينضرورةحولتوافقحصول.2
r.االلتزام.أيمننمواا~هلالبلدانإعفاء

الخدماتتجارةحولالمفاوضاتج/

رقالرزاالبيانفيالمحدداألجلوهو«2»02يرنو30هزب>مر7تترءتحقيقمترلف•

بطلبانذدولة3»حواليتقامتحيثءالمتمزةاتأل؟نترأهاال«ليةاهنب.«لمتريرلند«حة

الثنائيةالصبغةمنوبالرغدعات.المطكلفراةمبانةإ´ير-ا:.ف~»0دفأية`.لية



البلدانعنأساساصالرةالطلباتمذهأنأحدعنيغيبالفإنهالمسألة،لهذهوالسرية
ومنالحالية.الفترةفيفعالةبصفةالخماتتقيمفىالناميةالبلدانساهمتوقدالمتقسة.
فيتتمحوروهىءالناميةالبلدانعنملرتقدالمقلمةالطلباتكثحواليأنالملثحظ

مكر(تنافسيةبميزةفيهاتتمتعالتىالخماتمجاالتفىاالمتيازاتطلبحولاألغلب
اإلعطميات).قطاع

الخساتمنواسعامجاالالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاءالمتقمةالدولطلباتتفطي•
والخماتاالمتيازوخماتالمهنيةبالحلماتومرورابالسياحةوانتهاءالطاقةمنابتداء

والحوأعبرالحرفيينبتنقطةالناميةالبندانطلباتوتتعلقالبيئية.والخلماتاالعلثمية
البلدانرغبةتقلقتماوإذاالبحرية.والخلماتالتوزيعوخساتوالبناءالمهنيةبالخمات
فىاآلنمنذتبدأأنفعليهاالفعلية،بالمشاركةالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالنامية

تقلمأنصالحهامنترىالتىالقطاعاتبضبطتقومأنكذلكبهاويجدرالطلباتهذهتحليل
الخاصة.طلباتهاشأنهافي

فيالخمات.قطاعفيالدعمووسائلالعموميةالصفقاتحولأيضاالمفاوضاتدارتكما•

إقامةعلىتنر13الفصلمنالثانيةالفقرةأنمنوبالرغمءاألولالجانبخصوص
قطاعفىالعموميةالصفقاتأنعلىتؤكدالناميةالبلدانفإناألطراف»متعددةمفاوضات
ومبدأاألسواقإلىواللخولىالوطنيةالمعاملةمجاالتفيااللتزاماتمنمعفاقالخدمات

االتحادفإنءنلكومع.ا3الفصلمناألولىللفقرةطبقاوذلكءرعايةاألكثراللولة
إلىوالدخولالوطنيةالمعاملةأنيعتبرحامتأهميةالمسألةهذهيوليالذياألوروبى
المفاوضات.مشموالتمنهىرعايةاألكثرالولةومبدأاألسواق

فقدخاصتقننإلىاآلنلحدتخضعالالتىالمسائكمنوهيءالدعموسائلعنأما•

بنفسهاهيتتولىأناكونغهونغشيليآء(األرجنتيناألعضاءالدولمنالعديداقترحت
الخدمات.بدعمالحامتبرامجهاحولالمعلوماتتقديم

الخدماتبتجارةالخاصةالوقائيةالتدابير

مضىمافىكانتوالتىالناميةللبلدانبالنسبةاألساسيةالمسألةحولاتفاقعلىالوصولتعذرولقد
الخمات.لتجارةبالسبةالخاصةالوقائيةالمقتضياتمسألةوهىأالحادونقاشجدلمحل

األمرالطوارئ»منانخساتقطاعحمايةضرورةإلىالناميةاألعضاءالبلدانمنالعديدأشارتوقد

اهتماماتهاتصبلملتىاألوروبيواالتحاداألمريكيةالمتحدةالوالياتومنهاالمتقممةالولىباعتراضلقىالذي
التطبيق.مشاكلعلى



الخاصةالورقأخيرامامتتالمناقشات»منسنتينمنأكثربعد.واحدجانبومنالذااالتحرير•
التحريراحتسابأيالذاتي.التحريرمعالتعاملآلياتعلى2003مارس6يوموالخماتالتجارةلمجلمر
..واحدجانبمنالذاتي

إلىوبالرجوعالثنائية.المفاوضاتطريقعنالذاتيالتحريربتدابيرالخاصةالقروضمنحيتم

تؤديوالقانونيةالتزاماتاآللياتعنتنجمال´´الشيلىمن´جارا`السفيرالخدماتمجلمىوئيمىتصريح
ا.باالعترافاالستفادةأوالقروضاستحقاقإلىبالضرورة

للحصولبطلبتتقدمأنلهايمكنالذاتىالتحريرتجربةفىتدخلالتىاألعضاءالولىمنهولةفكل
أواتحياتتطبيقعنداألعضاءالدولعلىويتعينالجارية.المفاوضاتفىالذاتىالتحريراحتسابعلى

تنميتها.ومستوىالناميةالبلدانلفائدةالمرونةاالعتباربعينتأخذأنالذاتىالتحريرباحتسابافاألعتر
تزايدفيوالمتمكةGATSبأهدافاالعترافتحقيقنحوإنجازااألمرهذاأنالناميةالبلدانمنالعيدوتعتقد
الخمات.تجارةفيالناميةائبلدانمساهمةأهمية

:نموااألهلبالبلدانالحامتالمعاملةآليات•

النقاطعلى2.20يوليوويونيوفىالمناقشاتتوكزتفقدأهميته.لهآخرجانبااتحيةهذهتعتبر
علىالحصوليمكنهاكماءالقطاعاتمنمحدودعلدفىمتميزةبالتزاماتنموااألكلالبلدانتتعهد:التالية

كمافيها.تجاريةمصلحةلهاأنتعتقدالتىالميالينضبطمنتتمكنحتىالمتقمةالولىقبلمنمساعدات

ننكرأيضاالنقاطهذهضمنومنمتميزة.بالتزاماتفيهاتعمتأنسبقالتيالمجاالتفىسشارباالتتعهد
فيوالتدريبالتكنولوجياافلمجاالتفىنمواالحلالبلدانمساعدةعلىاألجانبوالمزومنالمسشرمنحث
غيراجتماعوخىالصاهرات.حيثمننمواا~هلللبلدانحيويةمصلحةتمةالتىالخدماتقطاعاتكل

رسمية.مقترحاتتقديمتعتزمأمنواا~طالبلدانأكلنت»2002أكتوبرشهرأوائلفىأقيمرسى

بالنجارهالعطألزانالنكربهالملكبألبحفوفىالمنطقها~مفافبهد/

وقد2>>2يونيو28فيالعاميةغيرالثانيةدورتهالفكريةالملكيةحقوقحولاالتفاقيةمجلست
ا´االشاراتوتسجيلللتبليغاألطرافمتعدنظامإنشاءحولالمفاوضاتالتالية:النقاطاألعمالجولتضمن

ى.أفىمسائلمية،الحكلغيرالمنظماتلدىمطحظصفةالكحولية»والمشروباتللخموربالنسبةالجغرافية~

تقالع~ير>لمعصية>لتبارةمننلمةنياألمحضامالولىطرفمنواحدجانبمناتخذهاتمالتىبرالتداعكالذاتىالتحريربتدابيرنمنىأ~
.>55هسةمنز>لهولالنتألصنرقأوالولىللبنكالمهكلىالتقويمبرامجالطارفىأولبلدانهمالوطنىالمسساإطارفيالخسات



:التوالىملىبالبسزالورق0هذتدولتوقد

النظامضمنإدخالهايحتملالتىالجغرافية´´العطماتوالجغرافية~العطساتالعبارة~مفهومتحيد1-

والتسجيلالتبليغنظاممفه2

والتسجيلالتبليغ~نظاممفهوم3-
f-.المشاركة

المسائلبعضحولاآلراءتطابقإثرهاعلىحصلءالمواضيعهذهحولالنظروجهاتتبادلتملقد
والتسجيلالتبليغ(نظامالمسائلمنلثةالثاالفئةعنأمااألخرى.المسائلبعضحولاختطفوجودمع

للمنظمةالعامةاألمانةإلىطلبتقديمعلىالعاديةغيرالدورةإطارفياالتفاقتمفقداألطراف)المتعدد

مساعدةبفضلونلكوالتسجيلللتبليغالقائمةالعالميةاألنظمةحولإعلقميةوثيقةلوضعللتجارةالعالمية
).WIPO(الفكريةللملكيةالعالميةللمنظمةلياللوالمكتب

الجيدةالجولةأعمالجولفىمطروحةالجغرافيةاالشاراتتكونأنالبديهيمنكانوإذا
المناقشاتعمقحولقائمةلمتمازعميقةاختكلفاتفإنالعالميةالتجارةمنظمةإطارفيالدائرةللمفاوضات

منأخرىمنتجاتلتشملالمسألة~هتوسيعقضيةحولعميقةاختلقفاتتوجدكمابها.القياممجبالتى

حولاالتفاقيةمن23البندعلهاينصالتيالكحوليةوالمشروباتالخمورغيرالحمايةمنأعلىمستوى
صريحتفويضوجودعلىالمتقمةوالبلدانالناميةالبلدانبعضوتؤكدبالتجارة.العلقةذاتالفكريةالملكية
مكروجودمعمعلىاألرجنتينمكرأخرىبلدانتؤكدكماالجغرافيةاالشاراتتوسيعحولللتفاوضوواضح

القيامتبريريمكنالتىسبةالمذباألعماليتعلقمافيوإماالمفاوضاتسيرخصوصفىإماالتفويضهذا

بها.

العطفاتخصوصفيالحالىالمسودللطريقومعقدةتمييزيةصبغةبوجودالبدايةمنذارهرارويجب
يتعلقمرتفعةحمايةيؤمنأحدهما-الجغرافيةماتالعكلحمايةمزهوجنظاموجودويعتبرالجغرافية.

منبلرغمالتىالبلدانمنالعديدإلىنشيركماتمييزية.صبغةلهأمراالكحولية~والمشروباتبالخمور
االتفاقيةإطارفىلهاإضافيةحمايةتأمينعلىالقدرةتملكالفهيمعروفةجغرافيةمملثماتعلىتوفرها
الفكرية.الملكيةحقوقحول

:متباينةمواقفذاتمجموعتانالنقاشأثناءبرزتوقد

التىاألخرىالبلدانوبعضوالمفربوكينيااألوروبيواالتحادوسويسراوالتايلثندوباكستانالهند
تنافسيةقرةعنفيهاتتوفرالتىالموادتجارةلتنميةوسيلةألنهاالجغرافيةالعطساتتعميمفكرةعنتدافع
مرتفعةأسعارطى~منالحصولتستطيعأوالمثل)وجهعلىالباسماتىاألرزءداربيلنغ(شاينسبية



OIC/COMCEC-fC/20-04/REP-Jا)5(المرهق

المعارفلحمايةوهيلةالجغرافيةالعطاةأنالبلدانهذهتعتبركماوالتعسف.الحيفمنمصالحهاحمايةأو

التقليدية.والخبرات
البلدانمناآلخروالبعضاألمريكيةالمتحدةوالوالياتالجيدةوزيعلندةوكنداأستراليامنكلوتخشى

علىأيضاتؤكدكماحمائية.لفاياتالجغرافيةالعلثماتمذهتستعملأنمنالزراعيةللمنتجاتالمصرة

النامية.البلدانتتحملهاأنيجبالتىاالداريةالكلفة

يعطىآلوحةبيانكانإذا.Lحولفيورالفكريةالملكيةحقوقمجلسفىحالياالدائرالنقاشأما
الفريقهنمؤيدبيناآلراءتتعارضوهناال؟أمالجغرافيةالعطساتحولمفاوضاتفىللشروعالتفويض
الثانى.الفريقمنومعارضاألول

أنإلى2003فبرايرoفىالمنعقداالجتماعاختتامعندالفكريةالملكيةحقوقمجلمىرئيسأشار

عليهاتنصالتيباألمراضيتطقمافى200اسنةآلوحةمؤتمرقلابتدأتحيثمنعالةتشاتالمنا
البرازيلأماللوقت.مضيعةيعدالنقاشمواصلةأنالنرويجومعهاالبنوبيةإفريقيااعتقادوفىاالتفاتية.
أنهترىفإنهاكينياأماالمسألة.هذهحولآلوحةبيانمناالنتقاصلفكرةالتامالرفضعنأعلنانتدوالهند

المعنية.األمراضمنالحدعلىالعملعوضالوطنىاإلنتاجقواتتدعيمعلىالجهودكلتركيزيتعن
الدوحةبيانتأويلإعادةألنثعتهاءالصيدالنيةالصناعاتتستعيدأنعلىاألمريكيةالمتحدةالوالياتوتحرص

منكلالرأيهذافىالمتحدةالوالياتوتشاطرمأمن.غيرفىالفكريةالملكيةحقوقيضعصالحهاغيرفى
شيلى.وبلغاريا.والجنوبيةيقياإفى

المتحدةالوالياتوتقترحالنصعلىتحويراتإدخالفكرةوسويسراوكنداالمتحدةالوالياتوتمارض

صحيةأزمةفيهاتعمالتىالبلدانفىالعامةاألدويةاستيرادعنالناجعةالنزاعاتعلىسماحقرةفرضإما

تصيرإلىتسعىالتىللبلدانبالنسبةالفكريةالملكيةحقوقحولاالتفاتيةتطبقلمبدأاسشاءوضعإماو
لمصحية.األزماتمنالنوعمذامنتعانىالتىالبلداننحوالعامةاألموية

مقتضياتهتعميملمى~ضةتجعلهالنصتحريرفىالمرونةأناألمريكيةالمتحدةالوالياتوتعتبر
علىهائلةأرباحاتالتىانشراسذوضفطوالربوالسكريمرضمكرالمعديةغيراألمراضلشمل
اإلنتاجيةالقرأتذاتالناميةالبلدانتمتفلالأننمىكذلكوحرصاءاألمريكيةاألهويةمصانعأصحاب

فترةفرضفىالمتصلالحليقتصرأنيتقينالمتحدة،الوالياتنظروفىاالتفاقية.ههالواءمنالكبيرة
المرتفع.الدخلذاتالناميةالبلداناستثناءمعفحمعبالفقيرةالبلدانعلىالشكاوىكلىسماح



والمطسالتسبجحولا~مفافبه~لم

لموادالمصدرةالناميةالبلدانأعربت»2002يوليوز31فيالعمومىالمجلمرضمناجتماعهابعد

ذلكعلىأكدكماالفنيةالبلدانألسواقبسهولةالدخولبمقتضاهايمكناتفاقياتوجودلعدمقلقهاعنالنسيج
.200انوفمبرفىبالدوحةالوزاريالمؤتمر

إندونيسيا،تايندءءالبرازيلكنغ»هونغءالصين(الهند»منهاخاصةالمعنيةالمصدرةاهولىأعربت
~عدميسمونهماتجاهارتياحهاعلمعنالعمومىالمجلسأماموضوحبكلأخرى)ومولبنفلثدشباكستان،
فيوتؤثرالقطاعهذاعلىكبيرةمراقبةتمارسالضغطجماعاتأنرأيهاوفيالمتقدمة.البلدانليونة´´

.فيهالمطبقةالتجاريةالسياسة

البلدانبانتقاداتمباشرةالمعنيان(وهمااألمريكيةالمتحدةالوالياتواألوروبياالتحاددحضوقد
يمكنعارضةمسألةسوىهي.Lوالملثبسالنسيجحولاالتفاقيةتطبيقعدمأنبحجةالمأخذهذهالنامية)
التياالمتيازاتأنعلىالفتحدةوالوالياتاألوروبىاالتحادمنكليؤكدأخرى،جهةومنبسهولة.تداركها

النسيج.ميدانفىجزئياسوىأسواقهاتفتحلمالناميةالبلدانأنباعتباريبروهاشيآاليمنحانها

والتنميةالتجارةلجنةو~

إعادةحولتقريرهاوالتنميةالتجارةلجنةتقدملكيأجلآخروهو)»»2يوليوز31تاريخبحلول
منظمةفياألعضاءالدولقررتالنامية»البلدانلفائدةالمتميزةوالخاصةالمعاملةمبدأتطبيقفيالنظر
إلىوهقيقةواضحةتوصياتلتقديم2002ديسمبر31غايةإلىالمرجعيالتاريختميدالعالميةالتجارة
الشأن.هذافيقرارالتخاذالعامالمجلمر
وقد.2003فبراير7و3أيامثميناير29و24وا7أياموالتنميةالتجارةللجنةالخاصةالدورةانعقدت

منماءاألاللولوأبلتفبرايره7يوم(جميكا)سميثونسفوردللرئيسجديدقرارمشروعمناقشةتمت
العام.المجلسإلىنهائيتقريرلتقديمالمشروعهذااعتمادفىرغبة

تحليلالخاصة»االتفاقاتحولتتمحورالتيالمقترحاتوهى:النقاش،موضعاألساسيةالمسائلبقيتلقد
والمساعدةالتأسيسيةبالتدابيرالخاصةالمقترحاتبحثللرقابة»آلياتوضعاألخرى»المسائلمختلفوبحث
العالمية.التجارةمنظمةقواعدضمنوالمتميزةالخاصةالمعاملةإدراجوصيغةوالتكوينوالماليةالفنية



تقاقاتلكالمتميزةالمقترحاتمعالجةبكيفيةتتعلقوهيواالختفالجلتثيرأخرىنقطةوهناك

منظمةفىاألعضاءاهولىبعضتريداألفقية.للمقترحاتبالنسبةالشأنوكذلكاألولياتمراعاةكيفيةوعن

المبادئعلىالتأكيدشىءكلقبلاألمريكيةالمتحدةوالوالياتوالنرويجواليابانسويسرامكرالعالميةالتجارة
الناميةالبلدانمنأساساوهىالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالولىمنأخرىموالأنكماواألهداف.

المتميزة.للمقترحاتتعطىأنيببائدوحةتفويضحسباألولويةأنترى

بالرغمآلوحة.تفويضجوانببعضبتأويلوتتعلقواختفجدلمثاركانتهامةأخرىنقطةهناك

المشلقالعمكبرنامجإلىالوزراءيوليهاالتياألهميةحولمنماءاألالدولممكىبينالحاصلاإلجماع
قصد´´والمتميزةالخاصةبالمعاملةالخاصةالمقتضياتكلمراجعةوضرورةوالمتميزةالخاصةبالمعاملة

التطبيق.كيفيةحولقائمةالزالتاالختطفاتفإن~ءوعمليةوفعاليةدقةأكثروجعئهاتدعيمها

وفعالية«قةأكثروالمتميزةالخاصةالمعاملةلجعلالوحيدةالطريقةأناألعضاءالولىبعضتعتقد

القيامعلىتنصالتيالمقتضياتلبعضالحاليةوئالعنابتغييرونلكآمرة»جعلهافيتتمكروعملية

علىتغييراتإدخالاألخرىاللولبعضتريدوالالتفويض.فىواردهوماحسبقصرى´´بجهود
القائمة.وااللتزاماتالحقوقبينالتوازنخلمخافةآلوحةنص

أجهزةعلىالمقترحات-هإحالةفىتتمالطريقةأفضلأناألخرىالولىبعضوفودوتعتقد
أنهاعتقادهاوفيءالدوحةوتفويضيتنافىاالجراءهذاأناآلخرالبعضيرىحنفيالمفاوضات

األجهزة.منوغيرهاالمفاوضاتمجموعاتطرفمنمباشرةالمقترحاتهذهمعالجةيمكن

المقترحبحثفىقدماللمضىمستعدةاألعضاءاهولىممكىأنيبوءاالختطفاتمذهمنوبالرغم

المتعلقالتفويضحول´´توضيحات,تقيمالعامالمجلمرمنيطلبوالذيالناميةالبلدانطرفمنالعقم
السياقنفسروفيللدوحة.الوزاريالمؤتمر~الوزراءطرفمنالعقموالمتميزةالخاصةبالمعاملة
(المدرجالتقريرعلىالعمومي»لمجلسانعقادبعدمباشرةأيفبراير»10فىاألعضاءالولىممكرمماعق

حولمناسبة´´يرأهاالتى~التوضيحاتبتمتيمالمجلمرإلىموجهاطلبايتضحنالذي)7TN/CTDIرمزتحت
المسألة.بهذهالمتعلقالتفويض

للمعارضةنظراالمطلوبةالتوضحاتحتىيقدمولمالمذكورالتقريرعلىالعمومىالمجلمريصامقلم

الولى.بعضأبتهاالتى

علراعتراضاوأستراليااألمريكيةالمتحدةوالوالياتاألوروبياالتحادومنهاالمولهذهأبت
سابقةيشكلنظرهافيألنهوالتنميةالتجارةلجنةطرفمنالمقدمالمسرلةهذهتوضيحطلبعلىالمصامقة
هذاتقديمضرورةعلىنموا»اكاالبلدانمنهاخاصةاألخرىىاألعضاءالولىبعضتؤكدكماخطيرة.



الصيغةإلرأكعمعنذتجةهىإممااألولىالجلسةمذجتالتىاالحتطات«8أنباعتأرالتوضيي
لللوحة.لتفويضالجماعية

قحكلىينصالذيالبيانوهوالدوحة»بيانعنالصاهرالتفويضتأويلتعدآلوحة،مؤتمر~
وشفافةالمنافسة0ووالتجارةواالسثمارالتجارةحولالوزاريللمؤتمرمسةالخاالورق~مفاوضات
منوبطلبالمؤتمررئيسطرفمنمبامرةإلىاألمرهذاأأىلقدالمبادالت.وتسهيلالعموميةلمسنتات
اتخاذيتقينأنهالرئيساعتقادوفىاعتماده.تمالذيالنصمعانىحولتوضيحاتتقيمإلىاللولمنالعميد

غيابوفىالمسألةهذهحولالمشاركنلتحفظونظراالمفاوضات.فىالشروعقبلالواضحبالتوافققرار

سوىتعرفلمنفسهااألساسيةالمسائلوحتىينكرتقلمأيا~تحولالنقاشيسجللمءواضحتفويض
ستأخذهاالتىالمتميزةالمسائلاعتبرناماإذامؤكداباتاالتفاقعمأنالقولونستطيعهزيل.تقمم

االعتبار.بعناألهرآخرفىالمفاوضات

االتفاتيةمؤيديبنزمنمنذتفرقالتىاالختطفاتتشهدلم.واالسثمارالتجارةحولالعملفرمقه
(البلداناالتفاتيةومناهضىاليابان)كوريا،كنداءاألوروبى،(االتحاداالستثماراتحولاألطرافالمتعلدة
حولالمفاوضاتتعلقتاريخاء998سنةمنذالذكرتستحقتطوراتلمالحكوميةغيروالمنظماتالنامية

ا~هيةللتنميةالتعاونمنظمةإشرافتحتأتيمتالتىاالستثمارحولاألطرافالمتعدةتفتيةاال
)OEeD.(حولللتجارةالعالميةللمنظمةمشماراالحولالعالميةباالتفاقيةالمتعلقالنقاشتركزوقد

تطبيقهامجاللممااالعتبار.بعنأخذهايمكنالتياالستثمارأشكالمخكفتعريفومنهاالمسائلبعضر
منلمبعيداألمدعلىالفوائدلتحصيلوسيلةيعدالذيالمباشراألجنبىمشماراالفىسينحصرفهل

التجارةمنظمةفىاأل~»الناميةالبلدانمو~عنتعبرنظروجهةأخرى.وهىبلدانفىاالنجازات
تعريفاأيضاتتضمنأنلطتفاقيةيمكنكمااألخرى.البلدانوبعضوكوريااليابانوكنلكالعالمية
التيالمالىسثماراالآلياتمنوغيرهاالحقيبةأموالتشملقدالتىالموجودات~علىيعتمد,لحسثمار

قبلمنتأييداالشاملالتعريفهذايلقىالمضاربة؟هومنهاوالغرضالقصيراألمدعلىتكونماعادة
مشماراالعلىيمستدالذيالتعريفاألوروبىاالتحاديخضلحينفىوكندااألمريكيةالمتحدةلمواليات
للمعاى.تستجيبكانتكلماالحقيبة~موالفىسثمارااليشملسبقعمافضكالذيلممباشرالخارجى

األمدعلىبعمةمعهواالرتباطللمستفيداالداريةالشؤونعلىالتأثيرفىفتتمةلنلكوراءمنالفائدةوأما
البعيد.

ا~الولةومبدأالوطنيةالمعاملةوخاصةالتمييزوعمالشفافيةمجالفىالمواصفاتعنأما
تتحثتقريباكلهاكانتالمقسةالمشرحاتفإنءاآللياتعنوأمانقاش.محلاألخرىمىكانتهتدرعاية



ءالخماتلتجلرةائعامةاالتفاتيةفيالواردةالطريقةمعماحدإلىمثسابهالتىاإليجابيةالطحةمنهجيةعن

لتجارةالعامةاالتفاقيةغراروعلىبالتزامات.القياملطارهافىتمالتىالقطاعاتاألخيرةهذهتحدحيث
والمعاملةرعايةا~آهولةمعاملةحولأساسيةالتزاماتبفرضالتمييزعدمالطريقةهذهتؤمنالخمات»
سثناءاتباالالمتعنتةالمسائلمنهاخاصةالتوضيحمنشيئااألخرىالمسائلبعضوتستحقالوطنية.
عنالناثمئةالنزاعاتأنطمعرفةيتسنىحتىواالستشاراتعاتالصفوبميزانالمتعلقةالوقائيةوالتدابير

للتجارةالعالميةللمنظمةالنزاعاتفضآلياتنهشفيتطبقلحسثمارللعالميةلنعاتيةونتاالقائمسثماراال

؟الأم

:المنافسةومياسةالتجارةبنالتفاعطتحولالعملىفى•

أيالدوحة،بيانشأنهافيصدرالتىاألساسيةالمسائلأغلبالعملمجموعةعالبتاآلن»لحد
التطوعيالتعاونوآلياتالمبررةغيرواالتفاقاتاإلجراءاتفىواإلنصافالشغافيةمكراألساسيةالمبادئ
التوات.تدعيمطرمقعنالناميةالبلدانفىبالمنافسةالمكلفةالمومساتتدعيموكنلك

منظمةعنالصادرةالتوصيةفيكموجودللتعريفالمشابهالمحلوأالتعريفاألوروبياالتحاديخضل
االحتكاريةاالتحاداتاسقثاءمعءالداخليةاألسواقفىالمنافسةعلىوالمطبقةا~هتصاميةوالشميةالتعاون

هناكالعالمية.التجارةمنظمةفىاألعضاءالناميةالبلدانعلىفباشرأثرلهاالتىالصاهراتميدانفىالعاملة
المسائلمناقشةتمتوقدبإسهاب.المسائل-هتعالجاألنكتاأإشرافتحتصاهرةالتعليماتمنسلسلة
سبتمبر2vو2,يومىلملمنعقدةالورق~االجرائيةالناحيةمنواالنصافالتمسزومحمبالشفافيةالمتعنتة

كمفاوضات.بآلياتالمتعلقةاألساسيةلحمسألةمناقشةتقعلم.2>0)

وثيقةيقدمالذيالعالميةالتجارةمنظمةفىالعضوالوحيدالبندأسترالياتعتبر:العموميةاألسواقشفافية
منإطاروضعضرورةإلىترمىاتقراحاتوهيالعمومية،الصفقلتامرامآلياتحولرسميةعمل

والطريقةالصفقاتامرامآلياتحولوثيقةبتقليمونلكنزاهةبكلوالعملالتقاريرلتقيماإللزاميةالمقتضيات
الصفقات.مقميازاءللتعاملفىوالنزاهةوالموضوعيةالتمييزمحميؤمنالذياألمرنلك.فيالمتبعة

~قمتاالستيرادإجراءاتتبسيطحولالسلعتجارةمجنمرإطارفىنقاشجد:كمبادالتتسهيل
االستيراد.إجراءاتتبسيطحولالقائمةقاتلطتفامميزةصبغةإضفاءقصدمقترحاتعدةالمتتمةالبلدان

أداءفعاليةرفعمنستتمكنحيثاإلجراءهذامناألعضاءانناميةالبلدانتجنيهاقدالتىالفائدةمنوبالرغم
اتخنتهيانتواجههاقدالتىالمصاعبمنخشيتهاعنوأعربتمتومدةذلكمعبتفقدالجمركى»العمل

المخططاألوروبياالتحادقموقدالجمركية.ألنظمتهاالبدائيةالحالةباعتبارالمسألةهذهحولالتزامات
أي،المبادالتبتسهيلالمتعلقة´الكات´بنودعنمنعزلةاتفاقاتاقترححيثالشأن»هذافىشموليةا~



والبند~,I.Jباالستيرادالععةذاتواإلجراءاتالرسومحول8والبندالعبوربحريةالمتعلقoالبند
بالتجارة.كمتعلقةالقوامأوتطبقالنشرحولا0

لبألوالمانبألوالملبوهالنجلحولالصرمنفىن-

اايومىالعالميةالتجارةمنظمةفىوالماليةنيةوالمليوالتجارةحولالعمللمجموعةالثانىاالجتماعانعقد
المنظماتبعضقلمنالمقلمةالتقاريرإلىاالستماعفىالوقتأغلبومضى.2002يوليوز12و

عملهبرنامجعلىاألخيرفىالجهازهذاممالقوقدوالمالية.التجارةبناالرتباطاتحولوالعالميةا~طيمية
التىالرأيفىاالختطفاتإثرأبريلشهرفىعقدهتمالذياالجتماع~تجميدهتمالذي)002لسنة

البرنامج.هذافىالمليونيةلمسألةآالءهايتقينالتىاألهميةحولظهرت

IV-للتجارةالعالميةوالمنظمةاإلسطميالمؤتمرمنظمةفياأل~ءاندول

هولةاtVالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاءللدولاإلجمالىالعدبلغ»2004أبريلغايةإلى
فىا46(العضومقعونياثم)145العضو2003فبرايرoيوماأصبحةأرمينيامنكلانضمامبعدوذلك
f200أبريل23فىالنيبالثم)2>03أبريلt.فىمنماءاألاهولىمنلولة38الولىهذهضمنيوجد

االسطمىالمؤتمرمنظمة

العالميةالتجارةمنظمةااالنضماطور´ملثمىاالالمبرتييمنظمةفىاألعضاءالولى

العالميةالتجارةمنظمةإلىلطنضمدمالمرشحةاإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعددبلغ

لييباءءلبنانخستان»كزتادجكستان»ءبيجانأزرالعسولية»العربيةالجزائر»وهى.هولةعشرةإحدى
اليمين.مورياءءالسودانبخستان»أوز

ونلكالجليدة»المرشحةللبلدانبالنسبةالمنالصعبةأصبحتاالنضمامشروطأنفلثحظأنويجدر

وتشدداإجحافاأكثربالتزاماتفعالالجليدالمرشحالبلديتقياالمرشح.للبلدالتنمويالمستوىعنالنظربغض
اإلضافيةااللتزاماتعليهيطلقما(وصالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاءالدولبهاتلتزمالتيككمن

للمنظمةانضمامهاعندالناميةللبلدانتمنحالوالمتميزةالخاصةالمعاملةأنكمالم.للتجارةالعالميةللمنظمة
للتجارة.العالمية

الفتراتومىآلية،بصفةانتقاليةبالفتراتالعميةالتجارةمنظمةإلىتتضمالتىالبلدانتمتفيأوال
الشميةمستوىعنالنظر.بقطعونلك»XIIالفصلبمقتضىأصالاألعضاءللبلدانعادةالمخولةالتى



بعدونلكقصيرةولمدةمعينةقطاعاتضمناالنتقاليةالفتراتبعضمنرتملقدالبلدان.لهذهاالهتصامة
(اصدارالعالميةالتجارةمنظمةبقواعدااللتزامحولوضماناتبالتنفيذيتعلقتفصيلىزمنىجولتقيم

القطاعات.بقيةفىالخ..)التنفيذ،عمليةعلىالقائمنالموظفينتدريبالمناسبة»القوانين

انتقاليةفتراتمنحفكرةعنتدافعأناإلسلثميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىعلىيتعنولهذا،
سراقاألإلىالدخولشروطتتالعمأنيجبكماللتجارة.العالميةللمنظمةلنضمامالمرشحةللبلدلنمناسبة

تقبلأنلطنضمدمالمرشحةالبلدانمنيشترطالأنيجبكمااحرشح.للبلدا~قصاميةالتنميةمستوىمع
يجبكماالمدنى.الطيرانحولواالتفاقيةالعموميةالصفقاتحولاالثماتيةمكراألطرافالمتعدةباالتفاقيات

بتطبيقها.واإلسراعنمواا~فللمزالبلدالنضمامالمتبعةاإلجراءاتتبسيط

ه1ا~>1

للمنظمةمذكرة1996سنةرسمياالجزائرقلعتء1987سنةمنذمطحظبصفةحضورهابعد

للمنظمة.االنضمامإجراءاتفىاألولىالخطوةيشكلماوهوالخارجية.تجارتهانظامحولللتجارةالعالمية

التجارةمنظمةفياألعضاءاللولبعضقبلمناألسئلةمنسلسلةالتاريخهذامنذالجزائركقت

منظمةكقيبعدوأستراليا.واليابانوسويسرااألوروبىواالتحاداألمريكيةالمتحدةالوالياتومنهاالعالمية»
1998أبريلشهرفيالجزانيانضمامحولاألولاجتماعهالعملفرمقعقداألولىهاألجوبةالعالميةالتجارة

مايوء2،>2فبرايرء1998(أبريلاألطرافالمتعلدةالمفاوضاتمنجوالتبخمسالجزائرمرت
والصناعةالزراعةقطاعاتفىالثنائيةالمفاوضاتمنوسلسلتين)200,.مايو،2002نوفمبرء2002

ءالزراعةفهى:بالبحثالمفاوضاتتناولتهاالتىالمسائلأما).2002نوفمبرو2002(أبريلوالخمات

العمومية.والصحةالفكريةالملكيةحقوقثمالقانونيالنظاموإصالحالشفافيةالولة»تجارةالجمركى،النظام

سويسراهاليابان»ءاألمريكيةالمتحدةالوالياتوهى:بلدان01حوالىمعثنائيةلقاءاتالجزائرأجرت

الجنوبية.وكورياتركيااألوراغوايآكوباءاألوروبى،االتحادكنداءأستراليا»

بريزالسيداغواياألورسفيرسهايترأالتىالجزانيانضمامحولالعملفريقتنظيمعلىأشرفوقد
دولة.43ليلكاستييو



لبألالمصا-ميه2-

فيللتجارةالعالميةللمنظمةالسعومةالعربيةانضمامإلىالراميةاألطرافالمتعددةالمفاوضاتابتدأت

األ~اق>إلىالدخولحولالثنائيةالمفاوضاتقليلةمدةبعدكتها1993يوليوز

كبيراتمتماكندارئاسةتحتللتجارةالعالميةللمنظمةالسعوميةالعربيةانضمامحولالعملفريقحقق

البلد.لهذاالخارجيةالتجارةنظامهراسةفى

الصحيةالمواصفاتاالرسال»قبلانتفقدءالزراعةاآلتية:المواضيعحولحالياالمفاوضاتتدور

فرمقركزوالوا~ت»ا~-والصحةالفكريةالملكيةحقوقللتجارة»الفنيةالحواجزءالنباتيةوالصحة
االنضمام.بروتوكولصياغةعلىالعمك

السعوديةانضمامشروطمناقشةالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاءالدولمندولة30حوالىطلبت

ضمنهاومنالبلدانهذهمنالعديدمعثنائيةاتفاقيةا4السعوديةأبرمتوقدثنائية.أمسعلىالمنظمةإلى

فنيزويال،ءالبرازيلالمكسيك»الجنوبية»كوريااغواي،أورءباكستانءباكستانأستراليا»األوروبىاالتحاد
فطزالتالمتحدةالوالياتا~دية»العربيةبينالمفاوضاتأماتركيا.2003فبرايرومنذاألرجنتين»

األوروبى.االتحادعنفضال0بلدoاالمنظمةإلىالسعوديةالعربيةانضمامحولالعملفريقيضم

بهجانأذر«.

منكرةبيجانأنرقمتقد1997Jيوليوز16فيبيدجانأذرانضمامحولالعملفريقتكوينتم
األمثلةمنأولىمجموعةعلىأجوبةبيجانأذرقامتكماا.999أبريلفنالخارجيةتجارتهانظامحول
لفرمقاألولاالجتماعانعقد.200اديسمبرفىأخرىأجوبةتلتها»2000يوليوزفىالمذكرةهذهحول
.2002يونيو7فيالعمك

كزخسنان-4

الشائيةالمفاوضاتابتدأتوقد.1996فبراير6فيخستانكزانضمامحولالعملفريقتكوينتم

السلعحولجيدعرضإطارفىوتستمرا997أكتوبرفىوالخماتالسلعمجاليفىاألسواقإلىلألخوك
الجمركية)»االتفاقات(وكنلكالجمركىالنظامالزراعة،فهى:بحثهاتمالتىالمواضيعبينومنوالخمات.
الصحيةوالمواصفاتالمعاييرالصناعى»القطاعدعموسائلاالستيرادهرخصاألسعار»علىالرقابة



وحقوقالخماتالثسريعي»النظاموإصالحالقانونىالنظامشفافيةءللتجارةالفنيةالحواجزالنباتية»والصحة
وقد.2»>2ميسمبرثمهرفياألخيراجتماعهالعملفريقعقد.TRIPSبالتجارةالمتعلقةالفكريةالملكية
.2003لسنةاألولىالستةاألشهرخطرالثانىبتماعاالينعقد

-لبنان5

التجارةنظامحولتقريرنشرتموقد.ا999~بريلا4فىلبنانانتنمامحولالعملفرمقتكويتم
اللبنانيةالمنكرةشأنفىالمطروحةباألسئلةالمتعلقةاألجوبةتوزيعوتم»2001يونيوفىاللبنانيةالخارجية

.2003لسنةالثانيةالستةاألشهر~العباالجتماعينعقدأنالمحتملومن»2002يونيوفى

Y..1أيسبرا»يومللتبارةالعالميةللمنظةطضمامرسرطبباداعليبياقامت
)Doc.WTO/ACCl2ii.(

v-السو(ان

نظامحولمنكرةتقديمتمكماا994أكتوبر25يومالسودانانضمامحولالعملفرمقتكوينتو
الشأنهذافىطرحتالتىاألسئلةكلىأجوبةالسردانقدمكما.1999ينايرفىالسودانيةجيةلحخللمتجارة
أييسجللمءاآلنولحد.2>>3ينايرفىاألسفلةمنثانيةمجموعةطرحتمكما،2>0>نوفمبرشهرفى

الفريق.لهذااجتماع

~نادجكمنان8

للتجارةالعالميةللمنظمةالعامالمديرإلى2001مايو29يومرسمياطلباتادجكستانحكومةقمت

العمومى.المجلساجتماع~200ايوليوز18فيالعملفريقتكوينوتم.XIIللفصلونتالطنضمدم
العمل.فريقاآلنلحديجتمعولم.2»>3فبرايرفىالخارجيةتجارتهانظامحولمنكرةتادجكستانقمت

.1994موجهبر21يومالعالميةالتجارةمنظمةإلىأوزبكستانانضمامحولالعملفريقتكوينتر

فيبةأبىتقيرتوكما1998سبتمبرفىالخارجيةتجارتهانظامحولمذكرةأوزبكستانحكومةوقمت



اجتمعاألسواق.إلىالمخولحولثنائيةمفاوضاتفىالشروعوتم.ا999أكتوبرفىاألسئلةبعضشأن
.2<»2يوليوز17فىمرةألولالعملفريق`

سوريا.1<

.2>01أكتوبر30يومئلتجارةللعالميةللمنظمةالعاملممديرإلىسورياانضمامطلبإبالغتم

الهمن.11

المجلسوبادر2000)بريل14فىللتجارةالعالميةللمنظمةلحنضمدمطلبااليمنيةالحكومةقامت

المنكرةبتوزيعاليمنيةالحكومةوقامتأ.000يوليوزا7يومالشرنهذافىلعملفرمقبتكوينالعمومى
العمل<لفريقاجتماعأييسجلولم.2002نوفمبرشهرفيالخارجيةللتجارةاليمنىالنظامحول

----
لمصلرفرمقرئيس-اللفمتإنشاءيختلالبلدان

اغواياليور1987يونيو17الجزائر

ألمانيا1997يوليوزا6بيدجانأزر

<فنلندة,996فبراير6خستانكز

فرنسا1999أبريلاألبنان

-200اليسمبر21ليبيا~

كندا1993يوليوز21السعوليةالعربية

المغرب199أأكتوبر25السودان

-200ايوليوزا8تادجكستان

المكسيكا994ديسمبر2اأوزبكستان

-2001أكتوبر30سوريا~

اليمن

20يوليوز17

العالميةالتجارةمنظمة:المصدر

بعد«سيسهيتملمالعملفريق:...



.l-الموحألنمرمنبهالنجارهلتقبهاإلسطىالمركزبهاسبغومالنىاألعمال

سيستمرالعالميةالتجارةمنظمةإطارفىالدائرةاألطرافالمتعدةالتجاريةالمفاوضاتخصوصفى

~اإلسصالمؤتمرمنظمةبلدانبينللتنسيقتهمجهودابنلفىالتجارةلتنميةاإلسطمىالمركز
بجنيف.المقبلةالمفاوضات

سدهاونلكنمواا~هولمنهاحامةاألعصاءلللولالضروريةالغنةالمساعدهالمركزوسيقد
المفاوهثمات.شىالطزمتنوالخبرهبالدعم

منظمةبلدانبينولقاءاتندواتعدةتنظيمالتجارةلتنميةاإلسصرالمركزيعتزمأخرى،جهةومن

الولىواقتصامياتالتجاريةالسياساتعلىتأثيراتهاومعرفةلمفاوضاترهاناتلتقييماإلسطمىالمؤتمر
متورالتىالمجديدةبالمواضيعللتعريفبنشاطاتالمركزميقومكمااإلسطمى.الموتميمنظمةفىاألعضاء
انخ..الجكترونيةوالتجارةالمبادالتوتسهيلالمنافسةمكرالمفاوضاتحولها

الولىفىالخاصالقطاعوكفئكالمعنيةالحكوميةالواثرممكرلمفاوضاتهذهفىسيشارك
االسطمى.لممؤتمرمنظمةفىمنماءاأل

إلى01منبالمكسيكبكنكونللتجارةالعالميةللمنظمةالخامسالوزاريللمؤتمراإلعدادإطاروفى

األعماللتنسقللتنميةاإلسطىالبنكمعباتصاالتانتجارةلتنميةاإلسطمىالمركزقام»20<3مبتعبرا4
الموتمي.لهذااإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىاأل~ءاهولىلتحضيرتمهيداللجهتنبن



الدرفةملبرنامحفيالمفاوضاتتواريخ

)002بونبو.,.

>»»>مبنمر.»

ال••2نوفمبر<`

20,..ماى

اماتلتاألوليةالطلبات
تطلبهاتحرير(تدابيرالمتميزة
شركانها).منالبلدان

الفكريةالملكيةحقوقمنجوانب
:بالتجارةالعطقةذات

لتقيممقترحتاريخآخر
المتعدالنظامحولا~لتراحات

العلثماتوتسجيللتبليغاألطراف
للكحولبالنسبةالجغرافية

الكحولية.والمشروبات

نحيرالمنتجاتدخول

.لطفواق

بلدانمنهاأعضا>بال30حوالى
ام.لتأوليةطلباتقلعتمية0

شامية.مبادرةوهى

المسرلةهذهحولمفاوضاتتستمر

الذيالنصمشروعأساسعلى

توافقيوجدوالالرئيس.بهتقدم
اآلن.لحد

هواتحياتحوللطنفاقأجلآخرIالزراهية
م,.~~مم

آلياتحول,متأاالقتراحاتقديم

المفاوضات.

االلتزاماتحولاألولالمشروع:الحزرا~

تجاوزتمنلكومعجاهز.الجليدةالجليدةا~اهاتآلياتضبط

المحدد.األجلالمعاملةحولالمقتضياتفيهابما

والمتميزةالخاصة

.الخدمات

إلىللدخولاألوليةالعروضتقديم
تستعدبالتحرير(التزاماتاألسواق

ائهالنظرلمنحهاالبلدان
التجاريين).

المنتجةدخول
:لطسراق

تاتيةمبادرة

كخطوطعلىاالتفاقيةستعتمدIا~اهيةخر

31قبلتحيدهاتمالتىالعريضة
•200,.مارسالمفاوضاتآلياتحولاتفاقية



كنكونالوزارىنمرالمز

2003مهنمرا4~10

فضحولاتفاقيةتوكولىبمه

:النزاعات

حولاتفاقيةالبرامالمحألالتاريخ

يجبالتيوالتوضيحاتالتحسينات

البروتوكول.هذاعلىإإخالها

الوزاريالبيانمن47الفقرة

التحسيناتكليحدأللدوحة
وتوكوكببرالخاصةوالتوضيحات
منكجزءتعتبروالاالتفاقية.
وحيد.التزام

.المفاوضاتحصيلة

الوزاريللمؤتمرمسةالخااهورق

اإلنجازاتحصيلةبإعدادستقوم

وستعطىالمفاوضاتفي
وتأخذالسياسيةالتوجيهات
الحاجيات.حسبالقرارات

.فزراعة

اإلجماليةاللوائحمشارينتقيم

(وستقمالحياتعلىتستندالتي
بما)ء2>»3مارسفيللمصادقة

الخاصةالمعاملةمقتضياتفيها

والمتميزة.

العتةذاتالفكريةالملكيةحقوق

:بالتجارة
النظامحولالمفاوضاتنهاية

وتسجيللتبليغاألطرافالمتعأل
للكحولالجغرافيةالعطسات

الكحولية.والمشروبات

باالستنادالمفاوضاتفيالشروعواالستثمارالتجارةبينا~

اخةبالتهاتخاذهسيتمدادا.لىوسياساتالتبارةبينالتفاعل

العموميةالصفقاتشفافية

المبادالتتسهيل

آلياتحولالدورةهذه~
المفاوضات.



:والبيئةالتجارة

تقريراوالبيئةالتجارةلجنةتقم
فيالحالاقتضىإذاوتوصيات
بماالمستقبليةاألعمالخصوص

بالمفاوضات.القيامفيها

.الصغيرةالحتتصاديات
للقيامالعامالمجلمرتوصيات
بعمل.

التقدمحولالعامانمجلستقريروالماليةالمديونيةالتجارة»---

المسائل.هذهبحثفىالحاصلالتكنولوجيةونقلالتجارة---

االطكترونيه~~التجارة
البيانبعدالمفاوضاتنهاية200oينايرا

للدوحة.الوزاري--
:3.>3جنيف،وACC!:المصدر•

VI-اإلسطمىالموتميمنظمةفىمنماءاألالدولتعتمدهاأنيمكنالتيوالتوصياتالمواقف

حفبفبهمتقوبألبجوألالنبامألجل

إننالضروريفمنمنه»بدالأمرالتجاريةالمفاوضاتمنجديدةجولةفىالشروعكانإذا
طريقعنخاصةاالعتباربعينوأخذهااإلسصرالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمصالححماية
أيضايجبكماالمفاوضات.فياألساسيةالمحاورمنتكونأنيجبالتيوالمتميزةالخاصةالمعاملة

إلىاالقتصاهيةا~تبعضتطبيقمناألعضاءاللولتمكنالتيالتنفيذفتراتتمديدمنطقتجاوز
له.نهايةالما

الفاصلةالفجوةمنالحدفىستساهمالتىالمقبلةالجولةمناألعضاءاهولىكافةتستفيدأنيجب
فمواطنشافيةحلوالسياكيمنذظهرتالتىالعابرةالحلولثسكلوالالمول.هذهنمومستوياتبين
تأمينإلىتستندالعالميةالتجاريةللمفاوضاتجديدةمنهجيةاعتمادعلىالعمليجببلءالخلل

علىالفجواتوتقليصتعويضمنتمكنقويةآلياتعلىوتعتمدواألرباحالخسائربينالتوازن



ستفنمغايرةمنهجيةوكلنوعية.قفزةالعالمىلعتصادسيعطىمماالبلدانبنالتتمويالمستوى
حمائية.سياساتتوخىإلىبلدبكل

أوتعويضيةتدابيراتخاذفىا~متصاديالتحريرمساوئللرهالمناسبةالوسائلتتمكروقد

خاصة).ضرائبتوظيفمنمواردهتتكونتتمويبنكءخاصةماليةليقاصناإصطحية

إنشاءالضروريفمنوالمتميزة.الخاصةالمعاملةفىأساسياعنصراأيضاالفنيالتعاونيشكل

المواردوتدريباإلنتاججهازتطويرإلىسعياونلكالشميةوتمويلالتجارياالنفتاحبن~
تجارتها.تحريرمنبالتالىواالستفادةمامراتهاإمكانياترفعمنالناميةالبلدانوتمكينالبشرية

>::مب:1-
يسببمماالمفاوضاتسيرءبطمنالعميقاالسطمىالمؤتمرمنظمةدولانشغال•

لصبغتهانظرااألساسيةبالمسائلالمتعلقةالمفاوضاتانتهاءآجالمراعاةعدم
الملكيةحقوقءالزراعيةالمسألةخاصةوبصفةالياميةللبلدانبالنسبةالحيوية
وكذلكوالمتميزةالخاصةالمعاملةءالعموميةالصحةءبالتجارةالصلةذاتالفكرية
بالتنفيذ،المتعلقةالمسائل

حتىالمفاوضاتلهز»جليدودفعزخمإعطاهعلىالعملإلىمنماءاألالعول«عرة•

امجابيةنتائجتحققمنبكنكونللتجارةالعالميةللمنظمةالوزاريالمؤتمريتمكن
المرسومةاألهدافوتجسيدالعالميةالتجارةمنظمةفىمنماءاألاللوللكافةومثمرة

ءللتنميةاهوحةبرنامجفي
تمتالذيوالمتميزةالخاصةالمعاملةحولالعملبرنامجتنفيذأ~علىالتأكيد•

هذهمراجعةعلىالدأبضرورةإلىمجدااإلشارةمعالدوحةفىكليهالمصاهقة
يزدادحتىمنتظمةبصفةالعالميةالتجارةمنظمةمقتضياتضمنالواردةالمسألة

علىالعمليجبكماللتطبيق.وقابلةعمليةبالتالىوتصبحوهقةأمميةمضمونها
الخاصةالمعاملةإطارفياتخاذهايتمالتىبااللتزاماتالمتعلقةالقواعدتدعيم

ءوالمتميزة
بالتداعياتالمتعلقةالقراراتتنفيذعلىالفوريالعملضرورةعلىمجدداالتأكيد•

المستوردةوالبلدانالناميةللبلداناالصطحىبالبرنامجضرراتلحققدمحيالسلبية
ءالغذائيةللموادخالصا

العملقبلالناميةالبلدانعلىالتجاريالتحريرسياسةلتأثيراتمفصلبتقييمالقيام•
ءالسياسةهذهمنالمزيدعلى



تشكلالتىالميادينفىخاصةكاملةاغواياألورجولةاتفاقاتتنفيذعلىالعمل•
الزراعةء(النسيجاالسميالمؤتمرمنظمةلبإلانبالنسبةخاصةأهمية

جديدة»مفاوضاتفيالشروعقبلونلكاوالخلمات
فىالليونةعلىالحرصمعمنهااالستفادةعلىوالعملاالنتقاليةالمراحلتمديد•

بحاجياتهاالتضحيةإلىاإلسطمىالمؤتمرمنظمةبلدانتضطرالحتىمطتالمعا
التتموي،المجالفياألساسية

سياسةمجالفيوالماليةالفنيةالمساعدةخدماتمستوىمنالرفعلحىالعمل•

بصفةالناميةوالبلداناالسطمىالمؤتمرمنظمةبلدانلفائدةالتجاريةالمفاوضات
ءعامة

فيأساسيةكعناصرالبشريةالمؤهلثتوتدعيمالفنيالتعاونأهميةعلىالتأكيد•
يتقينكماالدوحة.وبرنامجاألطرافالمتعددالتجاريللنظامالتنمويالمسلسل
فيماالتعاونبرامجتكثفحتىالمعنيةالهيئاتوكافةالمؤسساتمناشدةعلىالعمل
الفنية،المساعدةمجالفىبينها

التىاالقصاءوسياسةالشفافيةانعداممناإلسلثميالمؤتمرمنظمةبلدانانشغال•

التجارةمنظمةفنيالقراراتخاذودائرةالمفاوضاتسيرعنلعزلهاحيالهاتطبق
التدابيراتخاذعلىتعملحتىالمعنيةلطرافالدعوةتوجيهيجبكماالعالمية.

األشغالفىفعالةبصفةاإلسطميالمؤتمرمنظمةبلدانمشاركةلضمانالضرورية
ءاألشغالمنغيرهاوفيبكنكونالخامسالوزاريللمؤتمرالتحضيرية

معاألطرافالمتعلدةوالتجاريةالماليةالسياساتبينالتنسيقتدعيمعلىالعمل•

الهيكلى،للتقويمالوطنيةالبرامجإطارفياتخاذهيتمالذيالذاتيبالتحريراالعتراف
اإلسطميالمؤتمرمنظمةبلدانمصالحاالعتباربعينتأخذمتوازنةرزنامةوضع•

تنقلحريةالزراعة»ء(النسيجالسواءحدعلىالصناعيةالبلدانومصالح
األشخاص)ء

بالتجارةا~ذاتالمسائلحيالمتجانسةمنهجيةاعتمادضرورةعلىالتأكيد•
تنفيذأهميةعلىالتأكيدمعاألطرافالمتعددالمستوىعلىوالماليةوالصيونية
التكنولوجياهنقلشأنفيالعالميةالتجارةمنظمةمقتضيات

ونلكالخامسالوزاريالمؤتمربعدماإلىالعملفرقأشفألاستمرارعلىالعمل•

للمجهودبالنسبةبالبحثتتناولهاالتىالمسائلتكتسيهاالتىالحيوية_فميةنظرا
اإلسطمى.المؤتمرمنظمةبلدانمستوىعلىالتنموي



هبألالغطامناالنوصباب~

أهميةاالعتباربعيناألخذمعمنغفورةمسائلفيالتوضيحمسلسلمواصلةعلىالتأكيديتقين•
فيالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالدولنظروجهاتتباينوكنلكتعقيدومرجة
ومدىالجوهريةأواإلجرائيةالمسائلمعالجةفىاعتمادهايتعنالتىالمنهجيةخصوص

اإلسالمي.المؤتمرمنظمةبلداناقتسامياتعلىالمحتملةتهاثيرات

تتجاوزمجحفةشروطتوفيرمنالعالميةالتجارةمنظمةإلىاالنضمامفىالراغبةاعولإعفاء•

النمو.منالمستوىنغمىولهاالمنظمةإلىسابقاانضمتبلدانوفرتهاالتىكك
منظمةإلىللثنضمامالمؤهلةاإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولتخضعالأنيتقين•

تلك(خاصةاألطرافالمتعددةالتجاريةاالتفاقياتفيواردةغيرالتزاماتإلىالعالميةالتجارة
~)ءالعالميةالتجارة~منظمةعليهايطلقالتى

منظمةفياألعضاءالولىعلىآليةبصفةوالمتميزةالخاصةالمعاملةمقتضياتتطبيقيتقين•
تبسيطعلىالعمليجبكماالعالميةالتجارةمنظمةإلىلطنضمدمالمؤهلةاإلسطمىالمؤتمر
االنضمام.إجراءات

لدخولاألسواقفتححولللمفاوضاتوالتصنيعيالتنمويالمسلسلتسهيلأهميةعلىالتأكيد•
األهدافمنجزءاتشكلبوصفهااإلسطميالمؤتمرمنظمةبلدانفيالزراعيةغيرالمنتجات
أهميةاالعتباربعينالجاريةوالمفاوضاتاإلجراءاتتأخذأنويتعينالمفاوضات.لهذهالرئيسية
الفروةعنتنجمقدالتىللمصاعبالمناسبةالحلولضبطعلىبالعملوذلكاألهداف،هز»

الناميةبالبلدانالخاصةالمصالح~الحفاظمعالجمركيةللرسومالتدريجيوالتطبيقالتعريفية
فمواءا~والبلدان

هد»إطارفيعقدهايتمالتياماتااللقضمنالجمركيةالرسومتخفيضاتتبادليتقين•
ءةوالمتمينالخاصةالمعاملةمبدأاالعتباربعيناألخذمعواإلجراءاتالمفاوضات

التدريجيوالتطبيقالتعريفيةوالنورةالجمركيةرسومهاتخفيضإلىالمتقدمةالبلداندعوة•
الجمرىر»،للرسوم



ءالحصصنظامخارجالقبولومناالعفاءمننمواا~هلالبلدانسلعتستفيدأنعلىالعمل•

علىالمطبقةكليةبصفةالتعريفيةغيرالحواجزبعضتفكيكأوتخفيضشأنفىالتفاوض•
والصحةالصحيةالتدابيرمنهاخاصةاإلمطيآالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىصا«ات
البلدانمنضماناتطلبإلىوااللمتجاءللتجارةالفنيةللحواجزبالنسبةالشأنوكنلكالنباتية.
المتقدمة.

والمطس..احولاالتفاقية

.ملحيويةأهميةتكتسىالتىالمسائللبعضحلولايجادعلىالعمليتقين

لللولبالنسبةحيويةأهميةتشكلالتىالحساسةالموادإدماجمناألوفيالجزءأنالملثحظمن•

الكليالتطبيقفيتأخيرعنهينجمقدمماسنواتالعشرفترةنهايةإلىتأجيلهتمقداألعضاء
ءوالمطبسالنسيجحوللطتفاقية

المنشأقواعدتغيير(مكرأخرىحمائيةتدابيرإلىالمستوردةالبلدانبعضتلجأأنالمحتملمن•
ءالشاملالتحريرتأثيراتمنللحدسعياوذلكمخراق)لكالمضادةالتدابيروتدعيم

المشاكلبعضتواجهأنالمصدرةاإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىلبعضيمكن•

تعريفي.بنظامالعملإلىيؤديقدممااألسواق´´إلىالدخوللضمان´´فقدانهانتيجة

~الزراعيةاالتفاقية

الدوحةعملبرنامجنجاحلضمانسياونلكالتجاريةالمفاوضاتتعجيلضرورةعلىالتأكيد•

إطارفىاتخنتهاالتىبالتزاماتهااإليفاءإلىالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالدولودعوة
البلدانإعفاءعلىالعمليجبكماالتفضيلية.االمتيازاتتقلصمسألةوبحثالزراعيالتفويض

أهميةاالعتباربعيناألخذمعالتعريفيةرسومهاتخفيضإلىيرميالتزامكلمننموااألقل

لغالبيةالفقرعلىالقضاءفىمساهمتهوفىإفريقيافىالتتمويالمجهودفىالزراعىالقطاع
السكان،

ألمنهمعنمستوىتحيدمنبلدكليتمكنحتىالغذائياألمنمفهومإمخالعلىالعمل•
مناالسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاهالولىتمكينإعادةعلىالعمليجبكماالغذائى.
علىوالحفاظالزراعيالتنمويالمجهودتنشيطعلىحرصاوذلكءوتدعيمهمالمزارعينحماية
الفذائيآاألمن



إلىاإلسطميالمؤتمرمنظمةفىمنماءاألالدولمنتجاتلدخولالظروفأفضلتأمين•

ا~هلالبلدانلصاهراتاآلجالأقربفياألسواقهذهوفتحالغربيةللبلدانالزراعيةاألسواق
نموا،

التجارةمنظمةإلىاالنضمامإلىالمؤهلةتلكفيهابمانمواا~البلدانكافةبإعفاءالمطالبة•

لصادرات»سياسةلتدعيمالماليةاإلعاناتوبتقديمالداخلىبالدعميتعلقالتزامكلمنالعالمية
تمالذيالوزاريالقراريدعمالمتقدمةالدولقبلمنوملموسعمليالتزامعلىالحصول•

بالبلدانالخاصحاإلصكلبرنامجالمحتملةالسلبيةالتداعياتبشأنتيرالتداحولبمراكشاتخاذه
ءالغذائيةللموادخالصاالمستوردةوالبلداننموااألقل

بعيناألخذمعمحددأجكفيللصادراتالمساعداتأنواعكافةإلفاءإلىالمتقلصةالبلداندعوة•

أغلبهاينتميالتيالغذائيةللموادخالصاالمستوردةالبلدانعلىتؤثرقدالتيالتبعاتاالعتبار
اإلسطميآالمؤتمرمنظمةإلى

ءالناميةالبلدانلفائدةالمخولةالدعمسياسةتطبقفىبليونةالتعامل•
بلدانفيالزراعةودورالوظائفالمتعدةالصبغةمراعاةعلىالمفاوضات~الرص•

ءعامةالناميةوالبلداناالسطمىالمؤتمرمنظمة
التوجيهاتوكلوالمعاييراألنماطاعتمادإلىكافةالعالميةالتجارةمنظمةبلداندعوة•

والحواجزالنباتيةوالصحةالصحيةالتدابيرعلىللمصاهقةدعيةكلماءالعلميةوالتوصيات
فيالقراراتخاذمسلسلفىالناميةالبلدانمشاركةتأمينعلىالعمليتعنكماللتجارة.الفنية
والمعايير»األنماطهذهإعداد

بسبضررلحقالتياإلفريقيةالبلدانمعالكاملاإلسطميالمؤتمرمنظمةبلدانتضامن•
المؤتمرمنظمةبلدانتساندكماالقطنية.السياسةالمتقدمةالبلدانبهاتدعمالتىاالعانات
السلبيةالتداعياتلدرءاإلفريقيةالبلدانبعضعنالصادرةاالستعجاليةرتالمبادااالسطمي

فارقة.األالمزارعينمطبينأنهكتالتياالعاناتلهذه

النكربهالملكيهحولاالمقافبه

متعدحلامجادإلىالراميةالمشاوراتإلخفاقالعميقاإلسلثمىالمؤتمرمنظمةبلدانانشغال•

القرأتذاتاألعضاءاللولطرفمناإللزاميةللتراخيصالفعلىاالستعمالحولاألطراف
ووفقاالفكريةالملكيةحقوقحولاالتفاقيةإطارفىونلكلها»تماماالفاقدةأوالضعيفةالتصنيعية

)»6(الفقرةالعموميةوالصحةاالتفاتيةهذهحولآلوحةلبيان
البراءاتنظاممحلوإ~النباتيللتنوعالذاتيةللحمايةنظامإنشاءإمكانيةعلىالحفاظ•

•UPOVواالتفاقات



الفكريةالملكيةحقوقحولاالتفاقيةمقتضياتبينالتجاسركممنانتخلصطىالعمل•
الجينيةالمواردا~بشأناألرباحتوزيعمسرلةوحلالبيولوجىالتتوعحولواالتفاقية
عليها»والحصول

حولاالتفاقيةتنفيذمصاعبلبحثالوقتمنمتسععلىالبلدانتتوفرحتىاالنتقاليةالفترةتميد•

ءالفكريةالملكيةحقوق
مناالستفادةمنيتمكنواحتىالتقلييةالمعارفاصحابحقوقالمفاوضاتتضمنأنيتقين•

عنها.تتولدقدالتىاالبتكارات

الخامانحولاالمقافبه

فىاألعضاءالولىمشاركةتسهيلثموشجيعالتدريجىالتحريرمبدأاحترامأهميةعلىالتأكيد•
قطاعاتتحريروكذلكالهانمىالمستوىعلىالخماتتجارةفىاإلملثمىالمؤتمرمنظمة
للولىبالنسبةأوليةصبغةيكتسىعملوهوءالمتقدمةالبلدانطرفمنبهالعملوسبلالتموين
االتفاقيةفىبهاالمعمولالخماتتجارةتقييممعاييروفقاإلسصرالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء
ءالخماتلتجارةالعامة

لتجارةالوطنىالقطاعتنظيمفىاألعضاءالولىحقوقاحترامضرورةعلىأيضاالتأكيد•
بتنفيذالمطالبةيتقينكماالخاصة.أهدافهاوفقالمجالهذافىالوطنيةسياستهاوتحريرالخدمات
خاصةأمميةبمنحونلك»200امارسفىالمعتمدةواالجراءاتالمفاوضاتأمسكافة

والتعبيلاالسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءاهولىمنالخماتمقمىصغارلحاجيات
ءالناميةبالولىالمتعلقةالعمكسبلحولشفاكاألمتكمالبا

تنفيذومواصلةكاتمى~الخماتتجارةحولالعامةاالتفاقيةهياكلعلىالحفاظعلىالعمل•
,91وtالفصلينمقتضياتمنهاوخاصةالناميةالبلدانلمصالحالراعيةالمقتضيات

بينالمصالحتوازنعلىحرصاونلكالطبيعيين»األشخاصتتقلتحريرتكثيفعلىلمعمل•
والشمال»الجنوب

االمتعجالية.الوقائيةالتدابيرمنهاخاصةالقواعدهإعدادتعجيكعلىالعمل•

التجاريةوالقيودالفرديةاالختياراتعنواإلعراضاألطرافمتعدةمنهجيةافتيارعلىالعمل•

ءالبيئيةاالعتباراتتمليهاالتى
التعبئةبقيودالصارمامكاتاألسواقإلىالسلعلخولتعوقجيدةحواجزخلقتفادي•

الموادهتأهيلوإعادةبالملصقاتالخاصةاالعتباراتتقتضيهوهاوالتغليف



وإعادةوالملصقاتوالتفليفالتعبئةومعاييربأنماطالمتبادللالعترافنظاموضععلىا~•
ءالمتقمةالبلدانوضعمنعالميةومعاييرأنماطتعميموتجنبالموادتأصل

القرةتدعيمعلىحرصاوذلكالبينيهالعمكترشيدإلىالراميةالتكنولوجيادخولتسهيل•
البيئةوحمايةقدراتهاوتعزيزالناميةالبلدانلصادراتالتنافسية

البيئيةوالمسائلالعاملةاليدمكرالتجارةإلىبصلةتمتالالتىالمسائلبحثأهميةعلىالتأكيد•
علىوالعملالخ...)للشغل»العالميةالمنظمةللزراعة،العالمية(المنظمةالمناسباإلطارضمن

العالمية.التجارةمنظمةعملبرنامجفيحشرهاعدم



لمعالميةالتجارةلمنقمةالخامسالوزاريتمرالمن

1>07سبتمبر14ه10كنكون



العالميةالتمارةلمننمةرالخامسا~اريرا~تص
1-1•كنكون t2•03سبتمبر

لتنميةاإلسلثمىالمركزاالسميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينبلقزيزالواحدعبدالدكتورمعالىعين
العالميةالتجارةلمنظمةالوزاريللمؤتمرمسةالخاالدورةأثمغالفياإلسطييالمؤتمرمنظمةلتمثيلالتجارة
.2003سبتمبر14إلى10منبكنكونانعقدالذي

التيالمفاوضاتفيالحاصلللتطورعرضايقدمءالطريقمنتصففياجتماعاكنكونمؤتمريعتبر
بالمفاوضاتللوصولالكفيلةواآللياتالمبادئحولولطتفاقناحيةمنللتنميةاهوحةأبندةإطارفىانطلقت
يحتدمالتيبالقطاعاتيتعلقمافيخاصةء2004سنةنهايةقبلأيبالدوحةالمحألاآلجالفىنهايتهاإلى

منالمطلوبومنإلخ...سنغافورةمسائلءاألسواقإلىالصناعيةالمواددخولءالزراعة:االختطفحولها

جنيف.فىحثيثاللسيرجديدةأنفأساتكتسبحتىللمفاوضاتسياسيزخمإعطاءهوالمؤتمرهذا

أنباعتبارسنةحواليمنذللتجارةالعالميةمنظمةأشفألفيالمتميزالحثالمؤتمرهذاشكلوفعالء

فيخاصةبصفةتصكتوقد'I'002نوفمبرمنذوساققدمعلىجاريةكانتالتظاهرةلهذهالتحضيرات
لبعضالوزاريالمستوىعلىالرسميةسواالجتماعاتالعموميالمجلسمستوىعلىالرسميةاالجتماعات

هذهفلكرتم.2003سنةومونريدلالشيخشرمفيثم20»2نوفمبرفي(أستراليا)سيلنىفىالبلدان
للتنمية.الدوحةأجندةفيالواردةالمسائلحولالنظروجهاتتباهلاالجتماعات

المسائلببعضالمتعلقةالنظروجهاتتقريبمحاوالتحولاألمربادئفيالمؤتمرأشغالتوكزت

علىعرضهمعالمنالوزاريالبيانمشروعإعدادإلىالجهودتحولتثمشأنها.فىالمفاوضاتتعثرتالتى
.2003سبتمبرفىكنكونفىالوزراءأنظار

المكتسبالعموميةوالصحةبالتجارةالعلمةذاتالفكريةالملكيةحقوقحولاالتفاقيةشكلةلقد

جتمنسرىالمؤتمريتمخضفلمذلك،عداوماالمؤتمر.هذالنيتنكرتاريخيةأهميةيكتسالذىالوحيد
هزيلة.

الجولةهذهأشغالتنتهيأنالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالولىلكافةبطنسبةمالنمنوكان
دوالرمليارo>»إلى400إضافةمنتمكنالتيالوحيدةالوسيلةباعتبارهاءالمحدقاآلجالفيالتنموية
الولي.البنكلتقريروفقاوذلكالناميةالبلداندخلإلىسنويادوالرمليار1o•والعالميللدخك



I-الخاسرالوزارينمرالمز)مالجلول

موخراانضمااللذانوالكومبودجالنيبالإلىإضافةا46الولىممكرللوزراء،الشاغلالشغلكان
جانبين.حولمشتركبيانإلىالمفاوضاتمنأيامoبعدالتوصلموءالعائميةالتجارةمنظمةإلى

builtأصال~المقرر´´البرناجوالمسمدةالقائمةاالتفاقاتبمراجعةويتعلقاألولالجانب-ا ID(

)4..;oloJlagendaوهىمراكثراتفاقاتفى:

؟الزراعة-
تجارةتحريريتحققحتىالخماتتجارةحولالعامةاالتفاقيةمراجعة~منوذلكالخدمات-

؟ممكننطاقأوسععلىالخدمات
شاملةأهويةاستيرادإتاحةفىالمتمكةآلوحةباتفاقيةالعملوتجسيدالفكريةالملكيةحولاالتفاقية

حمىء(اإلينواألوبئةاألمراضانتشارفتراتفى)GENERICMEDECINES(الجنور
البراءات.مستحقاتدفعبدونالسل)مرضالمستنقعات،

األطرافالمتعدةلطتفاقيةمستترارجوعااألمرحقيقةفىتعتبرالتيسثماراالحولالمفاوضات
ا~متصاميةللتنميةالتعاونمنظمةإطارفيشأنهافيالتفاوضتمالتى)MAl(متثماراالحول
)GEeD(؟1998سنةسحبهاووقع
؟المنافسةسياسات-
؟العموميةالصفقات-

المبادالت.تسهيل-

التجارةلمنظمةالعموميانمجلمروقامللمفاوضاتالقانونيةالقاعدةالوزاريالبيانمشروعشكللقد
ضفريتنبنوضعتفقراتعدةعلىتحتويالبيانمنمعدلةنسخةبتوزيع2003غشت)4يومالعالمية

لالعتراضنظراالشىءبعضالبيانمشروعإصدارتأخرلقدشأنها.فىتوافقإلىالتوصلعدمعلىكعلثمة
نه.شفيأبيتالتىالمقترحاتوكثرةالبلدانبعضطرفمنلقيهالذي

شملتهاأساسيةبميامينتتعلقمقتضياتعلىصفحة25منوثيقةشكلفىصرالذيالبيانينص
الصناعية.للمواداألسواقإلىوالدخولالزراعةبشرنالقراراتمقترحاتمنهاننكرآلوحة»مفاوضات



ا46الدولوزراءانظارعلىعرضهاتمباألرقاممضبوطةغيرأهدافامضامينهأغلبفىالمشروعاحتوى
كنكون.مؤتمر~العالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاء

فىالمنعقدالوزاريالمؤتمرأنظارعلىعرضهتمالذيالجديد،الوزاريالبيانمشروعيتضحنلم
لمنظمةالعاموالميركاستييديبيريزلوسكارالسيدالعموميالمجلىوئيمربرئاسة2»»3غشت31

الدولحكوماتطرفمنالمقدمةالمقترحاتمنالعيدباكدي»بانيسرسوباشايالسيدالعالميةالتجارة

األوروبى.واالتحاداألمريكيةالمتحدةالوالياتنظروجهتىعنالبيان6هذيعبراألمرحقيقةوفىاألعضاء.

يبرزونةمراكشاتفاقاتبتنفيذيتعلق.Lفىخاصةنقائصعدةبكنكونالصاهرالوزاريالبيانتتخلل
إلىيسيآقدمامضمونهفيالبيانيحملبلآلوحة.مؤتمرعليهاأكدطالماالتيللتنميةالحقيقيةاألبعاد
الموادبشأنالجمركيةوالرسومبالزراعةخاصةالمتعلقةاالسمرالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءاللولمصالح
بللبلدانناالمشروعةللطموحاتيستجيبالالبيان~اأنأيضاالمطحظوهنسنغافورة.ومسائلالصناعية
المتقمة.البلدانبعضمصالحهيمنةيكرس

الخامسالوزارينمرالمو)~لسهر-11

ذلكبعدالمؤتمروترأسفوكسفانسنتىالسيدالمكسيكدولةرئيسفخامةبرئاسةالمؤتمرافتتاحتم
منظمةفىاألعضاءالولىمنهولتينانتخابتموقدلرباس.أرؤنستولويسالسيدالمكسيكيةالخارجيةوزير

وبننطيش.مصروهماالرئيسنائبمنصبفياإلسطميالمؤتمر

:حولإجماالتمحورتوقدالوزراءالسادةقمهاعامةببياناتالمؤتمرأشفألانطلقت

؟باللوحةالمحددةاآلجالفيالمفاوضاتهناالنتهاءضرورة•
؟األطرافالمتعددالتجاريبالنظامالعملتعزيز•
وجهعلىنمواوا~فلالنموطريقفىاألعضاءالدولحاجياتاالعتباربعيناألخذعلىالعمل•

الخصوص.

الكلمةتناولنوقداإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولمندولة37ممكرالمؤتمرهذاحضر
:اآلتيةالولىممكر

كوتمرون،الكافاسو»بوركيناالسطو»داربرونايبنين»ءبنفليسالبحرين»السعومية»العربيةألبانياه
الكويت،خستان،كزاألردن،إندونيسيا،ناءغوياغينيا»الغابون»المتحدة،العربيةاإلماراتمصر،ميفوار،



كيرجستان»~ءءباكستانءأوغندةءعماننيجيريا،ءمبقلحموزموريتلياءءكمغربمالى،ماليزيا،ءلبنان

واليمن.تركياتوس»تو~»ثسادءالسودان»السنفل»

وللبياناتلملجانإطارفىدارتالتيالحتيتيةالمفاوضاتبينواضحتبايوجودالمطحظومن
فىلتخنتهاالتىالمواقفبينشامةالمفارقاتكنتحيثالصناعيةالبلدانعنةالماسككخلسةلسياسية
لمعمومية.الجلساتأثناءعنهأعلنتوماالمفاوضاتلجانلطار

الرسميةغيراالجتماعاتإحدىفسروذلك20»3مبتعبرا1فىلحمفاوضاتفيانوزراءشرع
مساعدةعلىوحرصاالرئيسية.المسائلتبحثعملفرقإطارفىدارتمناقشاتتلتهاالبعثاتلرؤساء

بنمناختيارهموقعالمسهلون)طيهميطلقرؤساء(oتعيينتمسطىىلالحلولامجادعلىالمفاوضن

طرف.كلنظرلوجهاتلرأسرأساباالستماعالراهنةالمو~مخكفبنالتوفقمهمتهمالوزراء

:آلمتيكاالعملنوقووساءتعسزتموقد

؟رةلسننافوالصناعةالتجارةوزيريوجورجييالسيد:الزراعة•

يدن.تانفيينمنريالسيد:األسواقإلىالزراعيةغيرالمنتجاتمخول•

تسهيلءلحمنافسةسياسةءوالتجارةاالستثمارالعمومية»لصفقات(شفافية.سنفنورةمماثل•

؟لكنداليةاللوالتجارةوزير:نحريىبيتيبيارالسيد.التجارة)
!لكينياوللصناعةالتجارةوزيرهوكيزاكيتيو:التنمية•
وزيرووحىهكليمانالسيدباحتجارة:العلقةذاتالفكريةالملكيةحقوقهيهابما.مستجدات•

لغويانا.ولمتعاونلحخارجيةلحجارة

بلنشاءتراولتحاذتمالصارمةمواتنهاعلىئلتسزالمصدرةاإلفريقيةانللبالوإصرارلثباتونظرا
سوباشايطسيدللعالميةالتجارةلمننةالعاملحمليىرئاستهتولىلممسألةهذهبشأنخاص~فرمق

كدي.بانيتشبا

مشروىبتعهيللمتعلقةلنصوصوكنلكللعمومىلممجلمرونيسرإلىتقاريرلعملقفىوزساءقم
.المفاوضاتشأنهفىاحتمتالذيالبيان

~ولكنهالحوفودرؤساءاجتماعات,تدعىعاتلجتمالحاروسيافىلحمفاوضاتدارتلقد
~ماعاتهمسماةالقاعاتداخلمغلقطارفىرسميةنعربصفةمتوركانتالحقيقةفى



فياألطرفألهملمد-ةتوجههيث)GREENROOMMEETINGS(لمخضراء~االجتماعلت
األوروبى.واالتحهلمتحدةلمواليلتطرفمناألطر~هذهاهيأرويتمالنزاع

Ill-~لحنرنيهوزلفمزنمر

أرنستولويمىلمرئيسالحظJبدستقبرمنعشرلمرابعفىلكنكونزلمريللممؤتمرلمغلانتهت

به.بأسالتتماثستالتىولممشاوراتلمتوفيقيةلمجهودرغمبموخهامتشبثةبقيتاألطر~كلأنهربان
واألربعونالثمنيةالعولتتفقلموبهذاسنغافورة.مسائلحولخلسةبصفةالنظروجهاتتبلنظهروة
طمشترك.لمبيانحوللمفلوضاتمنأيامoبعدلممائةبعد

خمةلملناميةانبلدانآلمالمخيبةلمموتمىوئلمةطرفمنيزللبيلنمشروعصياغةجاعتلقد

وأالتحداألمريكيةلممتحدةلموالياتنظروجهةعنسوىيعبرالأنهمقترةلمزراعية.لتلهمساعدحيل

ضبطعمنتيجةباإلحباطشعورلناميةهوللنتلبلةكنكون.مؤتمرلنعقادقبللداءهاتمكتراألوروبى
األخرىهييقعلمولمتىاألوليةاألمميةزلتألمولد~لمتلصاهرلحدامةلتلحمساعدطفاهمحالأجا

ضبطها.

عنةالماساقطنمبامرةلقيتهالحيفلترقلمفعلرهوأأيضاالقلقعلىتبعثلمتىلممسائلومن
لمولببعضمدومةلحلدانمذهطلبتلقدوبوركينطلس.بنمنثسال»مى،ومياالفريقيةلحلدانبعض

بلدلمنطرفمنلممقسللد~لحلملحمنعكنكونفىبكثعلةحلضرةكلنتلحى~ميةغيرولمنظماتللنامية
إلىبتاتايثيراللبيلننصللمطحظومناألمريكية.كمتحدةالدتلخاصةلقمنمنتجىلمىكشمل

لحصاميلتتنويعطى~يتممىبرنطجكلىلحبينينصبلطمس.األمدكلىلحوعهذامنلمتأي
لخريقى.مفربتجيرهمباألوحل~فىولمتخبطإلملةباثممعرمنحتلحىلحلدلنمذهءيقيةاإلفىلحشدان

يعدباعتباره~طريبحثكبياننصبنحفلنكوفىسيدصرحنتدلحمتحدةأألمممو~ما
محالة.الصعباسيكونلحمفرضلتمنلحوحةجولةميلىمافلنوليذا»هوحة.بيلنمكتقبكعنتراجعا

نقيضى.طرفكلىلخضيةولحلدلزلحصناعيةلهبلدلنمو~بنلكوبطت



اال~احندامهولحنلع

منداعة

نجدالنظر.وجهاتتباهنمحلهوماكانالذيالملفوهرالزراعيالملفحولاالختطفاتتبلورة
كاونسومجموعةالناهيةالبلدانيضمتحا~هنمبارةوهى~)~2!(والعشرينالواحدمجموعةناحيةمن

)CAIRNS(المتحدةالوالياتثانيةناحيةمنونجدالزراعية.للمنتجاتالمصدرةالبلدانأكبرتضمالتي
إبصادرات.تتشيطقصدأنواعهابكلالدعممساعداتمقممىأكبروهمااألوروبيواالتحاداألمريكية

النزيهة:المنافسةلقواعدمخالفةوتعتبرالزراعيةبالسياساتتتعلقجوانبثلثثةالبيانمشروعيعالج
لمت.الصادرودعماألمرقإلىالدخول0لمداخلىالدعم

مجموعةمنالزراعيةالمنتجاتمصدريوكبار21Gلمجموعةالمنتميةالناميةالبلدانتطالب

الداخليةالمساعداتوتخفيضالصناعيةللبلدانراغيةالزالمنتجاتصادراتدعملوسائلالكلىبااللفاءكاونس
ملموسة.بصفة

إلغاءفىالمشروعينحصرأنعلىاألمريكيةالمتحدةوالوالياتاألوروبىاالتحادحرصوقد
علىصةفيبصفةالمشروعينصكماالنامية.انللبالبالنسبةأمميةتشكلالتيالموادبشأنالتعويضات
ولكنءالناميةللولىبالنسبةخاصةأهميةشكلالتيالزراعيةلملمنتجاتمنالئحةدعمعنالتخليضرورة
شأنها.فىالتفاوضتستوجبالتىالنقاطمنالعيدنلكمعتبقى

نموااألقللمبلدانمنتجاتبمنحالمتقلصةالبلدانالتزامفكرةالنصمشروعيتضحنأخرى»جهةومن
تاريختحسدبونولكنتريفيةحواجزأوحصصفرضبدونأسواقهاإلىلمحريةبكاملاللخولأحقية
معين.

لملمعاهلةباالعتباريأخذللبيانمشروعفإناألسواقإلىالزراعةالمنتجاتدخولتحسينعنأما

األورييواالتحاداألمريكيةالمتحدةالوالياتمتراحوهوءالجمركيةالتعريفاتتخفيضبشرنالمزعوجة
منلملسن:9لمرمنهنمافةيشرحالنصلكنلماضى.ضتا3يوممشتركةمبالرةإطارفيلصالو
علىالحفظإمكانيةومنحلزراعيةالمنتجاتلكاملبالنسبةالتخفيضلمعلأدنىمفتحيدعلىاآلن

أخرىألشهرالعملمواصلةللنصريقترحوأخيرا»المنتجات´´.منمحلوت~بالنسبةنتطعاليةتعريفة

كولومبيا،ءمممنثميلى،لمزيل،هبربولينيا،األرجنتمن،ءلبنوبيةبأليقيااألمرويتعلقلمصرر~سلكنةنصفمنأزيدالبلدانهذهتشكلا1

ويالوفينلتليطندلمفيليبن،البيرو،هباراغراىء~،ءالمكسرأمهند»اتيماال،كوالسنلور،همتك،تور،االكوكوبا،متاريكا»كو-6



كلفىالعلميةائتجارةمنظمةإلىشكاوىتقيمبععمبمتتضاهاأل~ءلعولكتزململذيالملم~ببندمحردة
لمزراعية.لممسألةإلىبصلةتمتالتىالنزاعات

مشروع21Gمجموعةوننمتجهود»منوسعهافىمابنلعنلمشمالبلدلمنلتقاعسونظرا

االتحادمنالجنوبيةولخريتياولمممنولمهندلمزيللمبرطليعتهاوفىلحمجموعةهذهطلبتوةالوزاري.البيان
منتجاتهابهاتدعملتىلحهائلةلتللمساعدحدوضعلمحىلعملوالياباناألمريكيةالمتحدةولموالياتاألوروبى

الجنوب.بلدانفىلمزارعيناستقرارعميسببمماالزراعية

قدالحبلانقطاعإنماكنكون»مؤتمرإجهاضفيللسببهىلمزراعيةطمسطةتكنلماألمروطعفى
اإلجراءاتمراجعةإلىترميجيدةقواعدحولتمنثفىاللخولوننمتهىالناميةلمبلدانقلمنجاء

واالسثمار.لحجارةمنتحدلحيلحوطنيةوالقولمنن

الوزاريتمرالمنبعدمباشرةالمفاوضاتطامةعلىنولمفقطى2001لسنةآلوحةبيانوينص
نشروقدالمفاوضات~.آلياتحوللملورةمذه~لمصريحبالتوافقاتخاذهسيتمقرارأساسعلىالخاصر

نلكالمتقسةالولىأولتحيثاأل~ءءهولبنلحظروجوتفىتبايالجملةمذهفىااللتباسعن
كنكون.مناالنتهاهفورمفاوضاتفىالشروعبوجوب

للمسائلحولمفاوضاتقحفىولحابلناألوروبىا~محادمنهاوخاصةلحمتقمةلحلدانوترغب
فضمتكماالتجارة.وتسهيللحعموميةولحمنتلتولحمننمةمشملاالوصسنغألرةمملل´طمسماةاألربعة

سنغألرة.مسلئلحولمفالضلتفىبمروعمططبةاألوروبىاالتحالطىوسويسراوتايوانالجنوبيةكوريا

اهولىتأخرمسجالالجيدلريلوزلمبيانمشروعصرالشلرللبنىاألوروبىاالتحادتقيمولثر
لسنغألرةاألربعةلهمسائلمن~سلتنحولضلتلهمغلىفىبالشروعومطالباوضلتهفافىمنماءاأل

العملموحملةالبيانمشروعيشرحاالمشمارءعنلمالمبادالت.وتسهيللعموميةلصتناتشفنيةومى:
منلحيانيطلبحيثلحثمفنهذافىوهسعةاآلنقتبعوافالءللمننسةعنولمماكمممألمة.هذهتوضيحطى

لحعموص.للمجلسوتقيمهمبيدتتريرلمدإعدلحمملمجموعة

قلمن~موضرعنفيلحمفلوضلتتحليألحىكرامىاألوروبياالتحادمقترحوننرتموة

~محترنقعبارةعلىكنيةمحلداناعتمتوةنموا.األكلوالبلدلمنومليزيالحهندمنهاوخامعةللناميةالبلدان



الناميةللباللالسكةvvمجموعةكالمتولقدلمفاوضات.برنامجفيلممسائلهز»اجإسلمنعلمصريح~

سنغافورة.مسلئلحولمفلوضاتفىلمشروعرسنهاعنلإلعطزمحانياموتمرا

وثممادومالىوبنينفاسوبوركيناومىللتنمنتجةإفريقيةبلدانأربعةعنلصادرةللمبامرةترمي

األمريكيةلمتحدةالوالياتمنهاوخاصةللشملبلدانتوفرماالتىالقطندعملوسئلالكليا~ءطلبإلى
ثائرةالطلبهذارفضأثاروقدالمساعدات.هذهجراءالناميةبالبلدانلحقتالتىالخسائركلتعويضمع

والبامفيك.والكراييبآسياوبلداننمواا~هلالولى

لمبلدانموففىالتأثيرفيمنهاأمكبحملةالقيامفىاإلفريقيةالبلدانشرعةأشهربضعةومنذ
باسمنداءابجنيف2003يونيوفىفاسوبوركينالةسوئيمركمبدوريبطرالميدفخامةوجهلقدللصناعية.

للمنتجنالشملبلدانتقمهاالتىلملدعمأشكالكلاللغاءالوسطىولفريقياالغربيةإفريقيابلدانكافة
لممحليين.

لناءقصدطلبابالبرازيلمدعومةبلداعشرينباسمأخرىإفريقيةبلدانأربعةقلعتغشتاoوفي
عنماليةتعويضاتلفعمعالواحدة)للسنة9دث33(سنواتثةشكامتدادعلىللقطنعمةالداالمساعدات

فارقة.األبلمنتجنلحتتلتىاألضرار

لحراحاللنصيتضحنحيثالنامية.للبلدانإهانةالوزاريالبيانمنبالقطنالمتعلقةالفقرةشكل
حلامجادعلىيساعدماالوهذااألسواق.إلىالزراعيةغيرلمنتجاتلخولضمنلمسلةهذهاجبإل

معتركمخولطىقادرةنسيجيةصناعاتاإلفريقيةانالبالتمتلكالحيثلمقصيراألمدعلىلقطنيةللمشكلة
أناإل~اق»سياساتمناألمريتعانىالتيءاإلفريقيةالبلداناعتبرتلقدلخارجية.األسواقلغزوالمنافسة

باعتبارمقبولغيرحلهرا~لتصاهيةالمواردتنويعطىبالعملواآلضيالمشكلةلهز»المقترحالحل

لممسلةبحثكلىتؤكدللتىاألمريكيةالنظروجهةباجترارسوىيقوماللمموضوعهذافىالبيانمشروع
الموضوع.صميممعالجةمنمرربايعداماوهروالمطسللنسيجيشملأوسعلطارفى

لهصناعيهمموالهلمكلاألسوهح

واالتحاداألمريكيةلحمتحدةوالوالياتكنداطرفمنمتراحهتمنصلىباالستنادفمفاوضاتتور

لكلجمركىرسمتمعيدبمخىأيءللجمركيةلتعريفاتمثبيتالناميةلبلدانمنالنصرهذايطلبأألوروبى.
تعيال.بعممااللتزاممعمنتج



المامنهاوتطلبحقهافى~لحصناعيةلهبلدانأنلنيةلحلداناعتبرتلمضاهجلهذاوفى
تأشلكماالزراعى.لمملفشأنفىهزيلةتنازالتسوىتقملماألخرةمذهوأنخصوصابهلهاطتة
مميأمةتحققهونحلئاليشكللحعريفيةوةانوفىلمجمركيةيفاتلمتفىتنفيضأيأنلجىالناميةالبلدان

حقيقية.تصنيع

المركزمنكلقامءالموضوعهذافىالكوسيكئلجنةعشرةائثقةلحورقعنالصاهرللقرارونتا

مهام.المؤتمرمذافىاالسطمىلمؤتمرمنظمةبتمثيلللتنميةاإلسطميولمبنكلحجارةلتنميةاإلسطمى

بغفق3»»3مبتعبر9يوماإلسطمىلحموتميمنظمةبلدلنبنللتتسقاجتماعتنظيمتمولقد
غالى.بطرمىوسفسيدلحمصرىالخارجيةكتجارةوزيرمعانىرئاسةتحتصربيان

سشارياالاالجتماعنتلئجوتقيمطوزارىكبيانمشروعبحثخاصةبصفةاألعمالجلولتضمن

.200,.يوليوز28و27مومىبجدةلحعنت

بنلتنسقمليةبتتشيطكيلةوكوسلللحطرقببحثاالجتماعاه~لممشاركونقامولقد
بجيف.خاصةاإلسطمىلحمؤتمرمنظمةبعثاتمخكفنظروجهات

حولوثيقةاإلسطىكموتمىمنظمةفىاأل~«للولىلحجارةفشيةاإلسطمىلحمركزمتم
قامكمااأل~ء.هوللكعلةمو_لمو~ضيةلىشكلJيمكنوتوصياتمقترحلتمعلحمفلوضات
كنكون.الجتماعخصصرستجامجلةمنخاصمحدبتوزيع

لحصناعيةلحلدلمزا~موثسدمنهاحتهر~عدةلحىكنكونموتمرلقيهالذيواإلخفيعزى

للبلدانلخسبةهويةأمميةشكللحىطممكلبعضحولكتنازالتمنالمزيدتقيمضرورةطىوكحاحها
طيهتوجهةنتدلحموتميرئيسلممااإلخفآلءانوزراألخرىصالعالميةالتجارةمنظمةتتحملكماالنامية.
وجهاتاالعتبلبعمنيأخذالنصاهمهناألطر~بعضومشاغلاهتماماتعنتنطلألنهلحطمةموفود

لحىموجه~فىطجوةبصريحجطىونفىطيدالهنديالتجارةوزيرقلفلقداألطرف.قلنظر



البلدانبعضآراءلفرضمحاولةوميالنامية.البلدانمنعددأكبرموافعمداأخلتملقدتمراالممووئيمر
منهم~.األكبرالعدعلى

العالميةللتجارةمنظمةعلىواألوروبيةاألمريكيةللهيمنةضربةكنكونمؤتمريشكلشك،دونمن
للىكنكونلمخفاقمحالةالسيؤديولكن.2Gامجموعة~منكقوةالناميةالبلدانبروزعنوتعلن
ائحمطتخوض3004سنةستشهدحيثءمعروفنيرأجلإلىتأجيلهاسيتمالتىالدوحةجولةتعطيل

األهوركلأنالواضحومناألوروبية.المفوضيةأعضاءوتجليداألمريكيةالمتحدةالوالياتفىاالنتخابية

اتفاقاتإبرامإلىستهرعالتىالتجاريةالبلدانكبرىطرفمنالجانباألحاهيةالتجارةإلىالعودةنحوتسير
اغواي.أورجولةمفاوضاتتعثرخلكرالعهدكانكماكائهاشرأمممعوإقليميةثنائية

تنسيقالعالميةالتجارةلمنظمةللعامالمديروهنالعموميالمجلسرئيسمنالوزراءطلبلقد

ميسمبراoأقصاهأجلفىالسامينالموظفينمستوىعلىالعمومىللمجلساجتماععقدإلىوالدعوةاألشغال
المفاوضات.مسلسلبتنشيطالكفيلةالتدابيرالتخاذوذلك2>03

سيرعلىوتأثيرهاالحكوميةغيراللمنظماتاألهميةالمتصاعداهورإلىاالشارةالجديرومن
حولخاصةالناميةلبندانموا~إلىالدعموتقيمصوتهاإسماعالمنظماتهز»استطاعتفلقدالمفاوضات.

سنغافورة.وهسائلوالقطنالزراعىالملف





والصناعةللتجارةاإل~الغرفةتقرير

عترالحادىالملتقىترتيبلتاحول

الخاصللقطاع

للكوسيك)المتابعةللجنةكمئرين(االجتماع

لم2••4مابو/أبار1~ال1ا(اسطنبول





البيئيةالتجارة~يزلهخامرللقطاعهشركحاديالملتقى

اإلسطيةاللولبينفيماالمشتركةالمشاريعفيواالستشار
مملكة-المنامة

فيالخاصالقطاعوتمثلمياإلسكالمؤتمرمنظمةعنمنبثقةمؤسسةميةاإلسكالغرفةاز

ءالتأمينوإعادةلمالتأمينءالتجارةمجاالتفيالتعاونتعزيزإلىوتهدفإسلثمياءبلدا57

بينفيماالمشتركةاالستثمارمشارينوتنميةءاالستثماريةالفرصتملويىءالبنوكمة،المك

فيوالصناعةللتجارةالوطنيةوالغرفاالتحادات»منالغرفةعضويةوتتألفاألعضاء،البلدان

التعرففياألعماللرجالاألساسيةالمعلوماتتقديمعلىالغرفةوتحرصاألعضاء.البلدان

نشردهرفيمناالسلثميةالبيئيةالتجارةحجملتوسعةنفعلكماالمشتركةاالستثمارمشارينعلى

المتعلقةماتللمعلنتوفيرهاخلكرمنوكنلكالمختلفةالتجاريةبالفرصالمتعلقةانمعئوماتتلك

مجاالتفيالعاملينالخاصالتطاحوممثلياألعمالرجالوبأسماءوالصناعةبالتجارة

ونشرالخبراتلتبادلالمتوا~تشجيعهاجانبإلىا~الحاسبشبكةعبرمخنتفةاقتصادية

النؤسساتألصحابتدريبيةبرامجبتنظيمالغرفةتقومكمااإلسلثمية.الدولبينالتكنولوجيا

األعضاء.الغرفوكوادرالخاصةالتجارية

وتدريبيةومملوعاتيةواستشاريةترويجيةبراعبلتقديمللعملخمشتهاخلكرمزالغرفةوتعى
األعضاءالبلدانفيالخا~القطاعإلىاألخرىالخدماتجانبإلىالفنيةالمساعدةتقديموكذلك
وتسهيلوتشجيعتطويرطريقعنا~ماتهذهتوفيرويتماإلسلثمي»المؤتمرمنظمةفي

مولإحدىفيالسنويةالخاصالقطاعملتقياتتنظيمخلكرمنواالستثماريةالتجاريةالفرمن
التاسعةالدورةقبىمنبنلكممةاإلسكالغرفةتفويضبموجبوذلكاإلسلثمي،المؤتمرمنظمة
شتمتهتيلم(الكوسيكاإلسلثميا~تمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنة
أولبتنظيمم1994عاممنذالملتقياتمذهتنظيماإلسلثميةالغرفةبدأتحيثام.993عامفي
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وممثلياألعمالرجالمنزكبراحشداجمعحمثبثركااسطنبولفيالخاصللقطاعملثقى
اإلسلثمث.الدولفىالخاصالقطاع

مصركالتاليوهيأخرىميةإسكدوزتسعفيملتقياتتسعةعقدالملتقىذلكأعقب

والكاميرونام)ء998(ولبنان>)»1997(وباكستانم)»1996(وإندونيسيام)»1995(

وإيرانم)،2»»2(المتحدةالعربيةواإلما:اتم)،2<»1(وغينيام)ء2»»(»وقطرم)،1999(

م~<<م

سوفالبحرينوصناعأتجارةغرفةمنميةاإلسكالغرفةتلقتهاالتيالكريمةللدعوةاستجابة

ممزالفنزذخا~انبحرينممنكأعامةالمنامةمدينةالخاصللقطاععشرالحاديالملتقىيعقد

اتمزائهاإسك_رقالتب´:المعرضمعبالتزامنالملتقىيعقدوسوفء)م00oفبراير7-9

م.o>>2فبراير9-0منالفترةخلكرالمدينةنفسفييعقدالذي

ائسمونصا´حبالكريمةالرعايةتحتالخاصللقطاععشرالحاديالملتقىيعقدوسوف

البحرين.مملكةوزراءرئيسءخليفةJìسلمانبنخليفةالشيخ

الملتتر~:حورعامةومعلوماتللملتقىالمضيفالبلدعنموجزةمعلوماتيليوفيما

البحرين:مملكةعنموجزةلمحة)2(

منالغربجهةعنىالخليجفيتقعوهيءجزيرة35يضمأر~البحرينمملكةتعتبر

سبعةتعادلمساحةوتفطيالمملكةجزرأكبرالبحرينجزيرةوتعتبرالسعودية.العربيةالمملكة

بالرغمالمساحةحيثمنميةاإلسكالبلدانأصغرالبحرينوتعدللمملكة.الكليةالمساحةأثمان

العالية.السكانيةكثافتهامن

المنامة.مدينةالعاصمة:

الصيف.فصلفيالحرارةوشليدالشتاءفيالبرودةبالغالمناخ:

و).2>»»عام(إحصاءنسمةمليون».29السكانتعدادبلغالسكان:

م).2000(سنويا%i,"Iالنهكانيالنمومعدلبلغالسكاني:النمو

مربر.متركيلولكلنسمة966السكانية:الكثافة

م).2>>«(عامالسكا~إجمالىمن%د16~1~االمتعلمدرنسبةتبلغالتعليم:معدثر



العالمى.جرينتثىتوقيتعنالساعةونصفساعاتثلثثحولىلتوتيةيزيدالتوقيت:

واسع.بشكلاإلنجنيزيةتستحمبينماءللمملكةالرسميةللغةمىا-بيةاللغةاللفات:

العربيةالخليهلدولالتعاونومجلمراإلمطي»لمؤتمرمنظمةلمنظمات:منوية
GCC).(العالميةالتجارةومنظمةءالعربيةلولوجلمعة)wro.(

:0االفنصا

م).2000(أمريكيدوالربليون0.8االجماليالمحليالناتجبلغاإلجمالي:المحليالناتج

م).2000(عام%r,1'اإلجمالي:المحلىالناثهنمومعدل

ومزراعءلباناألومنتجات0والخضوواتوالفالفأ،التمور»المنثجاتأ-منالزراعة:
جن.الوا

الطبيعي.الغازا~»المعدنيةالثروةتشملالمعلنية:الثروة

البتروكيماويات،ءاأللمبرنيومالميثانول»األمونياىالنفط.تكريرللصناىتأهممنالصناعات:

واللؤلؤ.األسمكءالهيدروكربونالحيد»صهرمصانعءالخامالحليأ

التالي.النحوطىاإلجمالىالمحليالناتجمصادرتتوزعاالجمالي.المحليتبالنامصادر

م/.2.•>(عامبكباأمردوالراأالف94o,•1:الفرددخلمعدل

البحريني.للينارالمحلية:العملة

م).3<02مارس31إبحرينيدينار377.0لوالريحللالر:المومقابلللصرفمعدل

أمربكي)~لوالوملونبحسلبأمناه(المبالغ



ليبنيةالصادرات

المطركإجمالى

الواردانإجمكي

المينبأادداناال

ا~_،الفازمنتجاتاأللمونيوم.البترولية،والمنتجاتالمكررا~الصالرات:أهو

~جات.والنرالذ،

الوالياتءالمتحدةلمملكةءالدبانءلمتحدة~بيةاإلملرلمتهولةلسقومية،لحربيةالمملكة

لحجنوبية.كورياءسنفألرةاألمريكية»المتحدة

~

ك.نبألواتءالماكيناتالمعنية»صتجاتءالرأسماليةالسلعءلحمنسوجاتءالنذائيةا~اد

لملوائية.ولمنتجاتمنزلية

وسنغافورة،ءاألمريكيةلممتحدةيلتلرنةءلمتحدةلمملكةءليلنالسعومية،لممربيةلمملكة

وفرنسا.

ءاإلسثميةباكمتانجمهوريةءلممتحدةلمعربيةاالماراتهولة~مية»~بيةلمملكة
أنمملكةاإليرانية»اإلسطية~ريةاالنونسيت»لجمهوريةءلعربية~جمهورية
~.وهولة~ن،سلطنةمليريا»ءفكويتدولةلهلثممية،األرمنية

~
طريقطفيوصاألجنبيهاالهتثمارتجا»ومننتحمتحررلسلوبفبحرئمملكةحكومةلدى

تشجعاال~ليةلحمواردلمتنويعحتوضمنللولسز.هممشمرمنفبحومنجطبينةلتحمس

الوالتيالتصليينمولمتوجهزلتمتاعلتفىخأمتلخن،األجنبيمشماراالفحكومة



األجنبياالستثمارللحكومةتشجعكمامحليأ.لمقائمةالمنشئاتمنعلمباشرةللمنافسةتتعرض

مححقية.للبنيةمشارينفيالخاص

ضريبةإمحاءنلكفيبماءاألجانبللمستثمرهناإلمتيازاتمنالعليأالبحرهنمملكةوتمنح

توفرلخارج.إلىواألرباحللرساميلنقلعلىقير«أيةتوجدالفشركات.وضرائباللخل

توفرمعواالتصاالت.والمواصلثتللنقلمجاالتفيتسهيطتمعمتطورةتحتيةبنية

لولبقيةلتشملدلهئرتهتتسعولذيالبحريفيالمصنعةللمنتجاتالجمركياألمخاءتسهيطت

أوللولةلمملوكةالشركاتمعللتنافسالرخصةتمنحالالعربية.الخليجمولمتعاونمجلس

لعامة.للرفاصةاألخرىاألوجهأولعامةالصحةعلىضررأمنتجاتهاتسببالتيكك

والاألخرىلعملئتلكافةبحريةتحويلهيسهلالذيلبحرينيللينارهىممملكةعملة
عا.قة.لهاليستألوباالستثمارعلثآلالنقللمعمليةكانأنسواءقيودأليةتحويلهيخضع

لنثجانب،جليدةتجاريةناتلقياالتامةبالملكيةوتسمحاألجنبيباالستثمارالبحرهنترحب
علىلحصولشرطمونلمملكةفياألجنبيةللشرهتوفروعتمثيلمكاتببلنشاءتسمحكما

لحكومةهنإذنعلىللحصولللتجاريةلتاالستثماركافةفتخضعنلكومعمحلسذ.شركاء
بعضوجودمعالحار.من9ه~51نعبتهمايمككواأنعلىبحرينسزشركاءمعتتموعادة

الخليجىمتعاونمجلسمولبتيةموطنيغيرمنللثجلنبيسمحالقدفلنهاإلستثناءلت
لبحرمن.مملكةفيبناياتلوأراضيامتلكلوحيازةالخمس

ءالملكيةعنواالستخا،لتملكحقوقمحكمبشكلالبحرهنلمملكةفقانونيالنظاميحمي
التجاريةمعلثمةحمايةقلنونأنكمالتجارية»فقرصنةمنولحمايةمفكريةلملكيةوحقوق
التجارية.للسريةتشريعيةأوقانونيةحمايةليةتوجدوالقوة»محللوامعلىظكلمسجلة

نسبةوتقدرعامل272«.•>بحوالىلحمملكةفىمعاملةللقوةاإلجماليادالتيتدر

لئرباللولمعلنيةللحلمةفيللبحرينينمعظميعملبينما»9ه~60بحوالىولوافساألجانب

للذيءوفممتاألبرنامجتنفيذببدءلححرينيةلحكومةقامتم1996عاممطلعفيالحكومية.

يطبقونالنمنأولئكلى~للعقودوتمنحلطنن.المومنمعينةنسبةواستخدلمبتوظيفيلزم

اللممنوحة.الحوافزمنللثستفادةمحليةعملةشغيلالعملأصحابويننملللبرنامج.هذا

االجتماعيالضمانلبرنامجالحكوميألمكتبويفرضءلمملكةفيالعمالةعلىضريبةتوجد

مماحبعلى%vللىاالستقطاعنصبةترتفعبينماءالعاملراتبمن9»~5نسبتهمااسشاع

فخلمة.نهايةمكافأةحقوقالستيفاءالعمل



لليهالكنءالمتحدةالمملكةمعفقطراالستثلحمايةمشائيةاتفاتيةلمبحرينيةائحكومةلدى

واهنمارك،ءوقرصءوالصينءوبنغلثليشلستركيا،معولمتجاريتتصادياالللتعاونتياتاتفا

وجمهوريةءوهولندقءواألردنءوالعراقوالهند»واليونان»وفرنساء»لمعربيةمصروجمهورية

المتحدة.والمملكةوتركيا،وتومفى،وسورياءءلمجنوبيةوكورياوسنغافورة»ءاالتحاهيةروسيا

فرنسا.معكمزلوجةلضريبةلتفادياتفاتيةالبحرينلدىكما

لوناالستيرادلتسهيكحرةعبورمنطقةويوفرءململنميناءهوللبحريالرئيسيالميناء

سترةمنطقةفيآخرحرهيناهمناككماوالماكينات.المعداتعلىجمركيةرسومأية

الصناعية.

وقداد،994عاممنابتداءسنوياكخاصطقطاعملتقياتآلمةفياإلسطميةالغرفةاستمرت

فيالهامةوالمسالمولحهممنمحدفىلحخاصللقطاعملشياتعشرةيخهتلحتى~فةهلت

ألصنأ´عييزمنكبيرلمدجمعهاحيثمنكبيرأنجلحأهملتقدتهز»أثبتتلقداإلسطية.لملبلدان

ربأالتبالمسائلحوللنتباحثمباشرةمشائيةلتلقاءطارفيأإلسطميةالبلدانمنوانتجار

البنكفيهابماليةاللوالماليةالمؤسساتممكيالملتقيلتهذهفىيشاركماوعادةوا~هية.

وتقديمالمشتركةمشماريةااللمشروعاتبعضتمويللمكانيةفىلمنظربغيةللتنميةاالسطمى

الصناعيسزمنكسرعدوهمللمشاركنالملتقياتهذهاتاحتلقدالتجاري.التمويلخمت

هتعاودرفرصبشأنيةلتجلسنطاألوفىلحوعىتزليأكمااإلسطمية.فبلدانمناألعمالورجال

اإلسلثمية.البلدانبمننيماةكتجلوتوسعةمشتركةريةامشماصناعيةمشروعاتمتامةفي

صناعيةمنشئاتهلعةفيلتعالن~منلتكنولوجياونكلسثماراالجنبلحىلحملتقىويهف

األ~ءطبلدان~فمنةمختلمجموعةقبلمنتومنيحيةعروضتقليمويتممشتركة.

االستثماريةللسياسلتتوهنيحيتمكمااالستثمارية،باالحتياجات~يفاالستثمارهيئاتوبنى

كقيودمنممكنقدرأكبربتخفضجنباألوالتجارسثماراالجنببهلفلمبلدلنهذهفىلحمتبعة

ية.كتجل

وزرا،منعددنيهمبمنشخص20•إلىاo>بن..lلملتقىفييثماركأنلممتوقعومن

التظاهرةههفركيشلأنلمرتقبمنشهكمااإلمطية،لبلدانمضمنولمصأعةللتبارة

عظمةبذانكافةمناإلسطيةلممليةولمؤمستالبوكممكيمنحدةلحكاالتتملية



االستثمارلتأمينميةاإلسكالمؤسسةجانبإلىءهولة)57(عدهاالبالغاإلسلثميالمؤتمر
الخاص.القطاعلشيةاإلسلثميةوكمؤسسةالصادراتوائتمان

بهاتقومهاعادةوالتيللثستثماراألساسيةالخطواتمنالمتماكةالمشاريعلربطلمتنسقويعتبر
أقصىتحقيقفيللراغبينيستحسنلذاءالخاصالقطاعملتقياتفعالياتضمناإلسميةالغرفة
حالفيأوجديدةصناعيةاستثماريةمشروعاتإنشاءمجا(فيالملتقىهذامنممكنةاستفادة
تعريفيةنبذةتقديمعليهماإلسطميالمؤتمرمنظمةدولفىقائمةمشروعاتفيالتوسعفيالرغبة
Project(مشروعاتهمعناألساسيةالمعلوماتتتضمنالغرفةلىموجزة Profile.(

:~األهداف)4(

فياالستثمارمجالفيواألخرىالتجارةنطاقفيأحداهمااألهداف،منمجموعتنللملتقى

األطراف.والمتعددةالثنائيةواالتصاالتاللقاءاتتهيئةعلىالملتقىويقومالمشتركة»المشاريع

المعدلزيادةخلكرمنميةاإلسكللثمةا~متصاديةالتنميةتعزيزهيئلملتقيالرئيسيةوالغاية

يهدفكماللثستثمارات.والخارجيالداخليكتدفقوتشجيعءاإلسطميةالبيئيةللتجارةالحالي

اإلسلثميةالبلدانبينفيماوالتجاريالصناعيوالتعاونللشراكةكجسريعملأنإلىالملتقى

~لللتقاءالمشاريعألصحابواسعةفرصاالتحديدوجهعلىويوفرنموا»األكثروككنمواا~هل

الماليةالمؤسساتمعوكذلكالشراكةفيوالراغبينالمقتدرينالمستثمرينمعلوجهوجهآ

عنالمنبثقةالعيدةالمؤسساتخلكرومنللتنميةاإلسلثميالبنكمجموعةنيهابمااإلسلثمية

لتأمينميةاإلسكوالمؤسسةالخاصرالقطاعلتنميةاإلسلثميةالمؤسسةبينهامنزوللتيالبنك

لتنفيذمعينةعمليةترتيباتحولاتفاقإلىالتوصلتيسيرأجلهنالمصادراتوائتمانسثماراال

مشتركة.استثماريةمشروعات

التجارةلترجمةالفعليالتمكين´´بأنهعامبوجهواالستثمارالتجارةتنميةمصطلح~يعرف
لطار"أنهاعلىالخاصالقطاعملتقياتتصنيفيمكنوبالتالي´´.الرتعأرضعلىواالستثمار
للمستشرمنزاستقطابإلىالمخكفةالمشاريعأصحابحلكهمنيسقىتسويقيةألنشطةمنتظم
القاعملتقياتوتشتملالتجارية.وأنشطتهمأعمالهمتوسيعالتجارةأصحابيحاولنيمااألجانب
نشطة:األمنالتاليةاألنواعطىللخاهن

القانون.مذاحولملثحظةأيةمناقشةإمكانيةمعالمباشراألجنبيللثستثمارفرصتهيئة-

المحليون.المشاريعوأصحاباالستثمارفيالراغبينبينهيماللتوافقمجالإتاحة-

والتمويل.الشراكةفىوراغبيناالستثمارفيواغبنمناألساسيةاألطرافخمة-



والتجاري.لحصناعيلحعاونلخسةوأرضيةكإطارالعمل-

المستثمرينمعلمتجاريةوالمشاريعالعملأصحابوتتريبجمعنشطةاأل-هتشملحيث
الشروعأوالنهائىاالتفاقمرحلةإلىيصلواأنلمىجهودهموممماندةشراكةفىغبنلمرا

الفرصةتالملتقياتمذهذئنآخربمعنىلومثمرة»صناعيةلمرتجاريةشراكةفىالفعلى
لمراغبلموالمشروعوصاحبوالمشتريالبلئع~منيلتقيلكىالمنلسبةلممجاالتوتوفر
المشروع«هذافياالستثمارفي

:الفعليات)5(

:ö..موومحاضرانوضرس

البنكمن:كلقذمنعروضتقيمالخاصللتدععشرلهحاديللملتقىأألولاليومسيشهد
والمؤسسة).ICO(لخاصالقاعلتنميةاإلسطميةولحمؤسسة).IDB(للتنميةاإلسطمى
بنرمنوكنلكءالمضيفةوالغولة(_ألا_ا)»لحصامرلتوائتمانسثمارااللتلسناإلسصة
خماتهمماهيةطىالمشاركنإطالعلحىوتهلفءولحوليةا~ولممنظملتاألخرىالبلدان
الدوا~باقتسامياتالتعريفعلىالعروضبعضتركزكماءمؤسساتهموأهدافمهامهموطبيعة
القطاعاتامخملففىوامسثماريةتجاريةوفرمرامشماريمناخمنميهاومااألعضاء
األخرى.اإلسطميةالبلدانهعالتعلونكلىوالقرةالسعةومدىاالقتصامية

الثنائية.لمتاللقاء

وأصحابلتجاربننيماوالتباحثللنقاشلمفرعيةلجلساتمنسلسلةإجراءلملتقىيتضحن
حسبمشاركلكلدةمنفبرامجاد8إعادةويتمغبن.الراولشركاءوالمستثمريألمشاريع
~ملمية.اإلالغرفةقلمنللملتقىتعريفهيتممعزمنتجلووعمشأيفىرغبته

ءعالمشرونوعيةمكرعنهانبذةتتضمنبالمشاريعمبلئيةثمةبةلحمشاركنتزويديتمكما
وعناوينتوفرهاحالفىالجوىمرلمعةوكنلكءلممطلوبةوالصماهمةاإلجملية»والتكلفة
الغرفةتعمللمنشطنوعوتطلقميةفىفرغباتلساسوعئىلذالشركاءهم.للمشروعأصحلب
~ومنيعللمشللحموجزةلحيانلتضوءوعلىالتعلونفىاغبةلاألطرافجمعكلى
مممكنة.ريةواالمشمالتجاريةصافىكلى~فيسهللحملتقى~لحثاثىلخقاشر



.النجاوبأاالنصاال~

حيثالتجاريباالتصالتتعلقاستمارةإعدادتمفقدءالمنتجاتوترويجتسويقبهلف

أوالمطلوباالستيرادنوعأوالتصديربعرضالمتعلقةالبياناتتعبئةالراغبةاألطرافعلىيتقين

اإلسلثميةالغرفةتسعىسوفالمعلوماتككضوءوعلىثمومنمناسبة.عروضمنشبهما

االجتماعات.أثناءثنائيةلقاءاتوترتيبالمعلوفاتمطابقة

للدولوتصديراستيرادفرصحولتتضمنللمشاركينمستنداتتوفيريتمسوفكذلك

االستثماريالمناخحولإععلميةوهادةالمشتركةاالسثماريةالصناعيةللمشارينوقائمةاألعضاءى

الصلة.ذاتاألخرىالمعلوماتجانبإلىالبحرينمملكةفي

-:التسجيلال6(

خارجمنللمشاركينالملتقىفيالتسجيلكرسمأمريكيدوالر200-لموقدرهمبلغتحديدتم

)77(املغرانيتحويلأومصرفيةحوالةطريقعنالمبلغهذاتحويلويمكنالبحرينزءمملكة

وعنوانهالباكستانيالوطنيالبنكفيحسابهارقمعلىوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةباسم

-:مابلى
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التسجيلاستمارةتعبئةالملتقىفيالمشاركةفيالراغبينوالمؤسساتاألفرادمنيرجى
ويتحملمذام.2.>4نوفمبراoأقصاهتاريخفيوذلكاإلسلثميةالغرفةإلىوإعادتها

بالفندق.وإقامتهمسفرهمنفقاتالمشاركون

بشأنالبحرينوصناعةتجارةغرفةمسئوليخلكرمنلقالفنامنعددمعالتفاوضتملقد

الملتقن.فيللمشاركينمخفضةرسومتأمين

-.األخو(تأشيرات)8(

المختصةالوزارةعنممادرعامبخطاباإلسلثميةالغرفةتزودأنالبحرينغرفةعلى

ألعضاءأيامسبعةلمدةصالحةدخولتأشيرةبمنحيفيدالبحرينمملكةفيالداخلية)(وزارة

مطاروصولهملدىاإلسميةللغرفةالخاصللقطاععشرالحاديالملتقىفيالمشاركينالوفود



الدولي.البحرين

بحرينيأ.أبنارأ1oفيمنهالذيالدخول

أألسليللرسمفسالبدمنالمئماركبنياعفاءالنمأ

.<نتسز:)(
اللغتينإلىالفوريةالترجمةخدماتتوفيرمعالملتقىفىالعربيةاللغةاستخداميترسوف
الضرورةدعتإذاالترجمةخدماتلتوفيراللثزمةالترتيباتاتخاذتمكماءنسيةوافىاإلنجليزية
للمشاركين.الثنائيةاللقاءات~

التالي:النحوعلىللتمويلنوافذستعلىللتنميةاإلسطميالبنكمجموعةتشتملا-
البنوكمحفظةاالستثمار،حصصمنلوقاألم)»(المؤسسةللتنميةاإلسطميالبنك

المادرا~.وائتماناالستثمارلتأميناإلسلثميةالمؤسسةوالتنمية»لطستماراإلسطمية
الخا~.القطاعلتنميةاإلسطميةالمؤسسةءاألساسيةالبنيةمفوق

فرالخامرالقطاعومساندةدعمطىللتنميةاإلسطمىالبنكحرصفقدتأسيسهمنذ2-
الخصوصهذافيالبنكبذلهاالتيالجهودضمنومنءالسبلمخكفعبراألعضاءالبلدان
األعضاء.البلدانفيالخاصالقطاعأنشعلةلتعزيزمستقلةماليةومؤسساتنوافذإنشاء
القطاعم1994عامفيانبنكتبناهالذيالمدىالمتوسطاالستراتيجياألعمالجولوحد
التمويلخلكرمنتنميتهاإلىالبنكيرمىالتيالرئيسيةالتنمويةالمواضيعكأحدالخاص
األخرى.واألنشعلة

منعددبواسطةالمثمرةاإلنتاجيةالمشاريعتمويلإلىللتنميةاإلسطميالبنكيمف3-
المساهمةاإلستصناع»ءألجلالبيعءاإلجارةمكر:األجلوالمتوسطالطويلالتمويلعمليات
التبادلتشجيعإلىالبنكمهدفكماقصية.التناالمشاركةالحسنة،القروضالمال،رأسفي

احتياجاتلتلبيةالفرصةتتيحالتي´´المرابحة´´بواسطةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاري
التنموي.الطابعذاتاالستراتيجيةالسلعمنوالمستقييناألعضاءالسرل

التكنولوجياونقالمشاريعإلعدادالفنيةالمساعدةللتنميةاإلسطمىالبنكيقدمكما
األعضاء.البلدانلصالحالمؤسسيةوالمساندةالتقيةوالمعرفة



~
البلدانفيوالحميةالتحويليةالصناعات~عاتفيملنالعاالخاصالقطاعممكى~1

اإلسطمي.المؤتعرمنظمةفيمنماءاألغيربلدانفياالسطميةوالمجتمعاتاإلسالمية

القاعلمؤسساتالتحويليةخماتهاتقيمفيالراغبةالماليةالمؤسساتممكي~2
مي.االسكالمؤتمرمنظمةمولفيالخاص

الدولية.الماليةالمؤسسات,.-

المتحدة.األمملمنظمةالتابعةوالوكاالتالمؤسسات4-

-المشاركة:وضرورةأهمية13(

هوبكفحسباليكبماللتعريفمناسبةأوفقطللنقاشأرضيةالخاصالقطاعملتقياتتتيحال

األعمالرجالبينالمباشروالتفاوضبللقاه~حيثالحقيقي،بمعناهللتفاعلعملإطار

النظراءبينالملتقياتمذهوتجمعالمعروضة.المقترحةالمشروعاتحولونظراثهموالمستثمرين

وتؤلفءالرفيعةوالخبراتالعاليةالكفاءةونويالطموحةواألفكارالواثقةالقدراتأصحابمن

األعمالوجالزبينفيماالمباشراللقاءأنجانبإلىالتمويل.فىوالفطنةاألفكارفيالتميزبين

إقامةأهاملهمالمجاليفتحالملتقياتتلكتستضيفالتيالدولفيالمسئولينكبارهنوعدد

الوقتنفسفييتواجدوقلمااألخرى.ميةاإلسكالبلدانمزفظرائهممعاألمدطويلةقاتعك

الدوليةوالمنظماتالحكوميينوالمسئوليناالقتصاديينالخبراءكبارمنكبيرجمعوالمكان

الخاص.القطاعوقادةالماليةوالمؤسسات

وأصحابواالستثمارالتجارةمجاليفيالحاملةالجهاتكافةميةاإلسكالغرفةوتأعو

والتجاراألعمالورجالالتجاريةوالبيرتاتالمخكفةالتجاريةوالمؤسساتوالمستثمرينالمشاريع

الفعالةالمشاركةإلىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةدولمنالماليةوالمؤسساتوالبنوكوالمنظمات

معالتجاريةعلثقاتهملتعزيزطيبةفرصأيمنحهمسوفالذيالهام،ا~متصاديالحدثحذافي

فظرائهم.
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التجارةلتنميةاإلسطيالمركزتقرير

سطيةاالللبلدانالتجاريةالمعارفىحول

المتابعةللجنةالصررناالجتماع

ا~ديللتعامسزالدائمةاللجنةعنالمنبثقة

اإلسطميالمؤتمرلمنظمةوالتجاري

لم(الكوسيك

2>04مابو17ه11اسطنبول





حولتقمر

اإلسطحيةللبلدانالتاسعالتجاريضهه

حاكماألعلىالمجلس~القاسميمحمدبنسلطانالدكتورالشيخالسمولصاحبالساميةالرعايةتحت

العربيأاالماراتبدولةوالتجارةاالقتصادوزارةمعبالتعاونالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزنظمءالشارقة
,6منوذلكءميةاإلسكانللبالالتاسعالتجاريالمعرضالشارقة»وصناعةتجارةغرفةفيممثلةءالمتحدة
فةالشارإكسبربمركزالتظاهرةهذهأقيمت.2>.2ديسمبر26-2االموافق~1423ا_شن2,إلى
مستديمة´´.وتنميةحرةتجارةمي:اإلسك´´العالمشعارتحت

مربهمترألف16مساحةعلىويمتدالعالمفياعرضمراكزأحدثمنالشارقةإكسبرمركزيعد
عنفضكمربع.مترألف1oمساحتهتبلغخارجيوفضاءالداخليللعرضقاعات4إلىتنقسممنعاة
لعقدوالبصريةالسمعيةالوسائربأحدثالمجهزةالمؤتمراتوقاعاتواإلعلثمالصحافةلخدماتقاعاتوجود

السريعةالطرودوخدماتالسياراتتأجيرمنالعارضينلخدماتوقسموالتقنيةالفنيةالخدماتوقسمللندوات
تصويراإلنترنت،ءفاكسءهاتفاالتصاالت.أجهزةكافةاستخدامإمكانيةمعالسكرتاريةوخلمات
للمستندات.

الواحدةالساعأغايةإلىصباحاالعاشرةالساعةمنمفتوحاكانحيثأيامستةامتدادعلىالمعرضأقيم

رجالإلىاألولىالثلثثةاأليامتخصيصتموقدمساء.الثامنةلساعةإلىزواالالرابعةالساعةومنظهرا

األخيرة.ثةالثكاألياأخلكللصرمفتحهتمثمالوهميةوالوفوداأل~ل

ا~ضفيالمشاركةالدول)1

؟ومؤسسةشركة37ومربعمتر3»».لشعيبةاليمترلطيةلجزائريةالجمهورية•

؟اواحدة(شركةبيجانأذر

؟ومؤسسةشركةا3ومربعمتر20أ.لعربيةمصرجمهورية

؟ومؤسسةشركة12ومربعمتر60:لنلونيسياجمهورية

؟ومؤسسةشركة27ومربعهترا08:لحعرقجمهورية

؟ليمنيةلجمهورية

؟ومؤسسةشركة90ومربعمتر1)00.اإلسلثميةلمنبىجمهورية

:ومؤسسةشركةا6ومربعمترا44.الهاشميةلنيةاألرلمملكة

؟ولحدة)(شركة.خستانكز

؟واحدة)شركةم.ياترقينجمهورية

؟لمنلسودجمهورية

؟ومؤسسةشركة3وكامربعمتر153:لبحرمنمملكة



؟وعؤمسةشركة18ومربعمتر280.~هية~بيةلحمملكة

!ومومسةشركة24ومربعمتر360.لحكويتهولة

ومؤسمعة:شركةاClومربعهرا0̂:~سثرهية3االشجيةلحبيةلحمربيةلهجما~ية

؟ومؤسسةشركةا4ومربعمتر170.مليريا

؟وا_أل(شركة:ملي

ءلمترجزر

؟واحدة)(شركةنيةلمموريتااإلسلثميةلمجمهورية

؟سسةومنشركة35ومربعمتر350:المغربيةلحمملكة

؟ولحدة)(شركةمبقموز

؟شوكلت)8(فيسرياجمهورية

؟شوكلت10ومربعمتر132اإلسطمية:بطممتلزجمهورية

؟شركة35ومربعمتر250:ظسطنلولمة

؟شوكلت4ومربعمتر6>.سنغلجمهورية

؟ومؤسسةشركة78ومربعمتر204:~لولمة

؟ومؤسسةشركة20ومربعمترا89:تايطند

؟ومؤسسةشركة27ومربعمتر200.التونسيةلحجمهورية

؟ومؤسسةشركة30ومربعمتر0oV.لحركيةلحجمهورية

؟ومؤسسةشركة23ومربعمترا026:لممتحدةلحعربيةاإلمارلهتلولمة

؟مقلونيا

للعثميةاإلمطمي~كةمثمل

االتيةمياإلمكا(مؤتمرمنظمةفيأل~ء1فممرا(~الهرارشاركتللتنميآلد-ألسميلحبكمننبرعليآل
,;8لتظا1~هذه

؟لحعمودانجمهورية•

؟فستانكلجمهورية
؟مليجمهورية
؟نيةللموريتااإلسطيةالجمهورية
؟قمدجزر~رية
؟ترقزياجمهورية

؟ظسطنهولة
بيجان.أنر



حوالىأيإماراتيدرهممليون60oبحواليالمعرضبمناسبةالمبرمةالصفقاتقيمةتقديرتمقد
60oوأعمالرجلا0,أ00منهمألفا20I»00حوالىالزوارعمدبلغكماأمريكي.لوالومليونا80

التقليريةوالشهاداتاالمتيازجوانتمذيعلم2

للتعاونالدائمةللجنةعشرةالثامنةالدورةطرفمنالمعتمدالمعرضنظاممناoللمادةطبقا

منباستنبولالمنعقدة-الكوسيك-اإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينوالتجارىاالقتصادي
وممكرالمتحدةالعربيةاإلماراتدوألممكرمنالمتكونةالجائزةلجنةاجتمعت)'I'00أكتوبر)oإلىأ)

:اآلتيةالمعاييرضوءعلىالتجارةلتنميةمياالسكالمركز
المساحة-ا

'I'-المعروضاتنوعية
العارضةالشركاتعدد-3

الرسميالتجاريالوفدأعضاءومستوىعدد-أ
o-المشاركةاستمرارية

.كاآلتياالمتيازجوائزعلىالحائزةاألولىالثلثثةالبلدانتصنيفتم
األولىالجائزة:ميةاالسكامرانجمهورية-
تركياجمهورية-

المغربيةالمملكة-

الثانيةالجائزة.

لثةالثاالجائزة.

منحهاتمبهاتمرالتياالستثنائيةالظروفرغمفلسطيندولةبذلتهالذيالمتميزللمجهودوتقديرا

خاصة.تقديريةجائزة

المعرض.فيالمشاركةالدوللكلتقديريةشهاداتتوزيعتمكما

منكبيرانجاحاأحرزتقدالتظاهرةهذهأنعلىواالعلثمالصحافةوأوساطالرسميةاألوساطأجمعتلقد
التىالمحجوزةوالمساحةوالزائريناألعمالرجالعددحيثومنالحاضرةوالشركاتالبلدانعددحيث
الصفقات.منالعديدلعقدفرصةالتظاهرةهذهكانتكمامربع.متر,أ,»0<بلغت



التحضيريةاالجتماعات(-

2003أبريل30-29البيضاء:الداراألول:التحضيرياالجتماع-ا

االقتصاديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالرابعةالدورةعنالصادرة46الفقرة1رقمللتوصيةوفقا
ةإلىامنباستنبولالمنعقدة(الكومسيك)مياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينوالتجاري

0الدوروتنضيمالستضافةغينياجمهوريةطرفمنالمقدمالعرضبمقتضاهاتبلتالتي1998نوفمبر

التجارة،لتنميةمياإلسكالمركزوجههاالتيللدعوةوتبعاءاإلسلثميةللبلدانالتجاريللمعرضالعاشرة
إلىمية،اإلسكللبلدانالتجاريالمعرضبتنظيمالمكلفاإلسلثميالمؤتمرمنظمةعنالمنبثقالجهازبصفته
تنظيمعلىاالشرافجةبصفتهاغينياهلجمهوريةوالمتوسطةالصغرىوالمنشآتوالصناعةالتجارةوزارة

أبوبل3<و29يوميبالداراليبضاءالمركزبمقرالجانبانعقدءاإلسلثميةللبلدانالعاشرالتجاريالمعرض
التظاهرة.لهذهاألولالتحضيرياالجتماع~)ا424صفر28أ-7()003

انذتررئلمعرفالتنظبميةالجوانببمختلفالمتعلقةاألعمالجدرنىفيالواردةالنقاطالجانبانبحثوقد
نمننئمأالبينيأالتجارةشعار´´تحت2>04ديسمبر14إلى9منالفيفيةالعاصمةنكريكوبمدينةسيقام

إفريقياا´.لتنميةاالستراتيجيةوالشراكةاإلسلثميالمؤتمر

بصفتهمانوالرحمنعبدالسيدالغينيالجانبعنعليهاالتوقيعتماتفاقيةالجانبانأبرمذلكإثرعلى
السيدالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزوعنالصادرات(سيبكس)ءوتنشيطللمبادالتالدوليالمركزرئيس
صفر2»1(2»03أبريل30يوماالتفاقيةهذهعلىالتوقيعتموقدللمركز.العامالمديربصفتهرشديعلكي
4(14.(~

1اإلىvمنبكونكريميةاإلسكللبلدانالعاشرالتجاريللمعرضالثانيالتحضيرياالجتماعانعقد
والصناعةالتجارةوزارةوممثلوالتجارةلتنميةاإلسلثميللمركزالعامالمديرفيهشارك)0»3يوليوز

العالميالمركزرئيسمانوالرحمنعبدوالسيدالغينيةللجمهوريةوالمتوسطةالصغرىوالمؤسسات

وقدالمعرض.هذالفعالياتالتنفيذيةالجهةبصفتهاتكومكاروشركة(سيبكس)الصادراتوتنشيطللمبادالت
التظاهرة.لهذهالتنظيميةالجوانبمختلفالمشاركةاألطرافبحثت

فيالمسئولينمحاالتصاالتبعضالتجارةلتنميةمياإلسكللمركزالعامالمديرأجرىالمناسبةوبهذه
للمركزالعامالمديرأجرىكمام).اإلعكالسياحة»ءالنقلالمالية،ءالتجارة(وزراءالمعنيةالحكوميةالدوائر
حزهستقامحيثالشعبقصرمجمعإلىبزيارةوقامانخاصلنقطاعالمهنيةالجمعيةونيسمعاتصاالت

التظاهرة.



بالدارالمركزبمقر0320يوليوز39و28يوميالمعرضلفعالياتالثالثالتحضيرياالجتماعنظم

بصفتها´´كارتاكوم´´وشركةجهةمنالغيني´´السيبكس´´مركزوالمركزبيناتفاقيةإبرامإثرهعلىتمالبيضاء
الجهاتمخكفبينالمهامتوزيعاالتفاقيةتضمنتوقدثانية.جهةمنالمعرضفعالياتبتنفيذالمكلفةالجهة
التظاهرة.هذهتنظيمعلىالقائمة

تمحيثالبيضاءالدارببدينة03.2أكتوبر1وسبتمبر3»يوميالرابعالتحضيرياالجتماعأقيمكما
ميةاإلسكالقمةبمناسبةالترويجيةالحملةفيفعكالشروعتموقدللمعرض.الترويجيالمخططاستيفاء
الكوسيك.للجنةعشرةالتاسعةوالدورةالعاشرة

عشرةالتاسعةالدورةوتنظيمالعاشرةميةاإلسكالقمةانعقا«بمناسبةالترويجيةالحملةتدشينتموقد

مملكةأعربتباستنبول2.»3أكتوبر23إلى2»منالمنعقدةللكوسيكعشرةالتاسعةالدورةوخلكر

القطاعملتقىمعيتزامنحتىاإلسلثميةللبلدانالعاشرالتجاريالمعرضاحتضانفيرغبتهاعنالبحرين

.200أسنةبالبحرينعقدهالمزمعمياإلسكالمؤتمرمنظمةلبلدانالخاص

II-مملكة``مة0االسطمة0لليلداالعاشرالتحا~ى`فعاالت.-عاتاحتما

~`

ا~لتصاديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالتاسعةالدو~ةعنالصادرواحدرقمالقرارسزVcللفقرةوفقا

التي2003أكتوبرl'i'إلى20منباسطنبولالمنعقدةه~الكومسيكمياالسكالمؤتمرلمننئمةوالتجاري

غينياجمهوريةمعبهاالقياميجبالتيبالمشاوراتالمتعلقالبحرينمملكةتبئرمنالمقدمقتراهاالإلىتشير

عشرالحاديللملتقىمصاحبةتكونحتىاإلسلثميةللبلدانالعاشررقالتجاالمعرضفعالياتلتننئيمالشقيقة

ا~تغييربشأنميةاالسكللبلدانرقالتجاللمعرضاخلياكالنضاممن3للفصلووفقاالخاص´´للقطاع

نظمالمعنيين»المبللينمعالشأنهذافبىالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزبهاقامالتيللمشاو~اتوتبعاالمنظب

لرشوا17-16(2>0,.دوجمبر,2و1,يوميالبيضاءبالدارالمركزبمقرورياتثمااجتماعاالمركز

مملكةإلىغينياجمهوريةمنميةاإلسهللبلدانالعاشرالتجا~يالمعرضزنقلآلياتلبحث)~1أ24

اإلسلثمية.البلدانفيالخاصللقطاععشرالحادياءالملةمعيتزامنحتىالبحرين

.يليماعلرالمشاركينبيناالتفاقتموقد

للبلدانللتجاريللمعرضالعاشرةاللورةتنظيمعنغينيافجمهوريةالرسميالتنازل•

؟البحرينمملكةلفائدةسلثمياال

التجاريللمعرضعشرةلثةالثااللورةلتنظيمغينياجمهوريةلترشيحالدعمتعتيم•
؟20ا0سنةهتاها~معميةاإلسكللبلدان



قبلمنالتظاهرةهذهلتنظيمعبئيامعينةكانتالتيالجهاتإلىالتعويضاتتقديم•
كلعلىالثالثةاألطرافموافقةبعدوذلكالبحرين،مملكةفيالمختصةالسلطات

أساسعلىوذلكءالمعرضفعالياتلتنظيماآلنلحدبهاالقيامتمالتىالمصاريف
مسبقا.بتدقيقهاالمركزمقومالتيالمستندات

االجتماععقدعلىالبحرينمملكةوصناعةتجارةوغرفةالمركزممكيبيناالتفاقتماالجتماعنهايةوفي

البحرين.مملكةفياألولالتنسيقي

التيارة.لتنميةاإلسطميوالمركتاليحرمقمملكةييتتقاممكرةمةعلىالتوقيع

العاصمةبالمنامةالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزالبحرين~بينللتنسيقاألولعآالجت~ة
.2004فبراير11إلىا0منالبحرينية

رللمعرفالتنظيميةبالجوانبالمتعلقةاألعمالجدولفياكواردةالنقاطبحثتماالجتماعهذا~

خاصأبصفةتضمنتالجانبينبينتفاهممذكرةعلىالتوقيعإثرهعلىتماإلسلثميةللبلدانالعاشرالتجاري
اآلتية/المسائل

؟200oفبراير9إلىoمن.المعرضتاريخ•

؟المنامةلمللمعارضالدوليالبحرينمركز.المعرضمكان•

؟ميةاالسكانالبالبينا~متصادياالنلماجفيالخاصالقطاعدور.المعرضشعار•

فقتزيا:ةمي،اإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتعاونتدعيم:المعرضأهداف•

اليأ´نالفهبينالثنمراكةعلثالت~األعضاء،الدولبيناالستثماروحجمالتجاريةالمبادالت
االقتصاديةالطاقاتاستخداماألعضاءىالدولفيوالخاصالعامالقطاعينمناالقتصادية

؟األعضاءالدولفيالمتاحةاالستثماروإمكانياتوالتجارية

إشرافتحتالبقرينوصناعةتجارةوغرفةالتجارةلتنميةسلثمياالالمركز:المنظمون•
؟البحرينلمملكةالتجارةوزارة

مراقببصفةتتمتعالتيالدولاإلسلثميآالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولكافة.المشاركون•
غيرالبلدانفيالمسلمةالجالياتمناالقتصاديةالفعالياتاالسطمي،المؤتمرمنظمةفى

هيئامنذومختلفمياالسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفياالقتصاديةاإلسلثمية
؟مياإلسكالمؤتمرمنظمةومؤسسات

األولىثةالثكالمتميزةجنحةلثالجوائزتوزيعبها»القيامالمزمعوا~الثقافيةالتظاهرات•
؟المعرضاختتامعندوذلكنينالعارلكافةوالشها«ات

العنوانخلكرمناإلنترنتشبكةعلىالمعرضحولمطوعاتعلىالحصوليمكن•

ئنئثنئثثئنثثثنث.`.~(-~هر



.يلىكماالعرضمساحاتمنالمربعالمترأسعارتحليأتم•

؟المجهزةالمغطاةالمساحةمنالمربعللمترأمريكيدوالرا5»-

-<'I'المجهزةغيرالمفطاةالمساحةمنالمربعللمترأمريكيفوالرا:

الطلق.الهواءفيالمربعللمترأمريكيدوالر80-

البنكمشلولحضورهايدعىسوفلمةالقااألشهرخلكرأخرىتحضيريةاجتماعاتعقدعلىاالتفاقتم
والصناعة.للتجارةاإلسلثميةوللغرفةللتنميةاالسطمى



األولالمعرضحولففربر•

اإلسطميةالبلدانفيللسياحة•

.المرصهقتاريتيةةتية-1

فيانعقدالذيمياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالسياحةلوزراءالثانيالمؤتمرأصدر
معومذربتنظيمالتجارةلتنميةمياإلمكالمركزتوصية´´تطالب2».1أكتوبر13و12يوميلمبوركواال
للبلدانالتجاريةالمعارضغرارعلىسنتينكلسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفيللسياحة
الصناعة.وللتجارةميةاإلسكالغرفةوللتنميةاإلسلثميالبنكمعبالتعاون´´وذلكاإلسلثمية

ا~ولمنالعديداقتصادياتفيالسياحةتلعبهالذيللدوربالنظربالغةأهميةالتوصية~هوتكتسي
البلدان.منآخرعددلدىتأخذهالذيالمتزايدوالدوراألعضاءى

والغباإلسرا.مبةالحضارةإبرازإلىمضىوقتأيمنأكثرالماسةالحاجةفيأيضاأهميتهاتكمنكما
ا´_يا_.مبذاا(مأأىاهلهيروجماعكسعلىالحنيفسلثمياالالدينيحملهاالتياإلنسانيةوالمبادئالسمحاى

الغرب.في

منظمأفياألعضاءالدولتعدء2001سنةالصادرالعالميةالسياحةلمنظمةاألخيرالتقريروحسب

فيمستمراتقدماالبلدانهذهمنالعديدتحققحيثللسياح،جذبااألكثرالبلدانبينمناإلسلثميالمؤتمر
البحرعلرالواقعةاألعضاءوالولىوإندونيسياالمتحدةالعربيةواإلماراتوماليزياكتركياالسياحيالمجال
وغيرها.ولبنانومصروتونسرالمغربوخاصةالمتوسطاألبيض

أوليةاتصاالتفأجرىءالحدثلهذاباإلعدادللبدءخطواتبعدةالمركزقامالقرار،صدوربعدومباشرة
ءلبنان»المغربتركيا»سورياءماليزيأ،المتحدة»العربيةاإلماراتتونسر»بينها:مناألعضاءالدولبعضمع

قصدوذلكالسياحيالميدانفيوتجاربإمكانياتمنالدولهذهعليهتتوفرلمانظراعمانوسلطنةمصر
ممقدحاالمتوقعاألعضاءالدولفيالسياحةلمعرضالمقبلةالثلثثةالدوراتاحتضانستتولىالتيالولىتعيين
فيالسياحةعنبياناتقاعدةإعدادفيالمركزشرعكما.2007و200oو200,.سنواتفيالتواليعلى

والموجودةTINICتأينيك(شبكةالمركزفيالونيسيةالبياناتقاعدةمنيتجزأالجزءاتكوناألعضاءالدول
).www.lcdt.orgالتالي.ن0النوملر

اهتماماسورياأبدتكماونبنانومصرتركيامنامجابيةأوليةردوداالمركزمنقىءالدعواتلهذهواستجابة
الحدث.بهذاخاصا

http://www.lcdt.org


الثالثاإلمطمىالمؤتمرإلىالولىهز»منمئقاهاالتىالمروضكللمتجارةلتنميةاإلسطميالمركزقم
الورقوإلى2002أكتوبر9إلى6منالسعوليةالعربيةبالمملكةبالرياضلنعقدالذيلمسياحةلوزراء
المنعقدةالكوسيك--اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونائمةلالللجنةعشرةللثامنة

الدورةالتوالي0علىلتحتضنومصرولبنانتركياتعيينتموقد.2002أكتوبر25إلى22منباستنبول
.2007سنةلثةالثاواللورق2005سنةلمثانيةواللورق2003سنةاألولى

:الموضأهدف-»

تتعكزحتىاألعضا>لالولفرصأسلميةاالانللبالاألولالصياحىالمعرضتطيميشكلاإلطار-اوفي
:منهاأهدافعدةتحقيقمن

الميدان.هذافيالشراكةمجاالتوتشنيصاإلسلثميةالولىفىحيةالميااالستثماراتتثمبيع•

الصناعة.هذهوتنميةاأل~ءالولىبنالصياحلتفقجيدةتياراتخلق•

االسلثمية.للدوزوالتاريخىوالثفافرالحضارياإلرثوتنوعغنىلمراز•

تقنيعهابهلفبلدكلعليهايتوفيالتيلسياحيةالمقوماتعلىالضوءإلقاء•

هميزة~سياحيةكوجهة

وثسا~.ومحبةمسككلينلطسلقمالحقيقيالوجهامراز•

يتمبحيثاالسلثميةالسياحةأسواقداخلاألعضاءالدولبإمكانياتللتعريفالمعرضتنظيمشأنومن

رياضية.أوفنيةأوترفيهيةأوثقافيةكانتسواءالسباحيالبلدموهمفاتجميعفيهاتتوفركوجهاتإبرازها

.~ضفيفمشاركةاألطرف-3

المعرضهذافيتشاركأنيتوقعمنماء،األالدولفيالمتخصصةالحكوميةالهيئاتإلىباإلضافة

.التاليةالفعاليات

األسفاروكاالت•

النكلشركات•

السياحيةوالمجمعاتهقالفنا•

السياحةبتشجيعالخاصةالمنظمات•

السياحيةالخماتاستيرلدطىالعاملون•

التقليديةلمصناعاتأصحاب•

الصياحىالقطاعفىالمستمرون•

منمابعالصياحىبالمجالالتشيط...)JللراماتJولتوثيقااإلعكلممخلفةبئسامهالمركزامتمامان
بصفةاالمتصاأشيةفىيلعبهالذيحيويوللدوراألضاهالموللياتلهتمافىالطاعمذاألميةلكهإمر



بمالمعرضهذانجاحسبلجميعتوفيرعلىالمضيفةآهولةمعالمركزسيعمللحمنطلق~اومنعامة.
المعنية.وطفعالياتلحولمنمحدأكبرمشاركةيضمن

استعدادهاأبدتالتيالبلدانمعكاملبتنسيقالحثلهذاطتحضيرعلىاربلستمويعملللمركزأنكما
والتجارة.للصناعةاإلسلثميةوالغرفةللتنميةاالسطمىالبنكمعوكذالممعرضهذاالحتضان

ماهشمحىالتركيةالسياحةوزارةمعاجتماعاعتد(لتجارةلتنميةأإلمطمىلممركزأنإلىاإلشارةتجدر
فا.لهأبدتءبأنقرة2003مارس211إلى0'1'منالكوسيكمعمؤخرالقيمالذيالرسميغيراالجتماع

تمرانتىالحامتللظرفيةنظرا).0أسنةربيعإلىلحمعرضهذاتنظيمتأجيلفيرغبتهاالتركيةائوزارة
المنطقة.بها

التركيةاألسفليوكاالتجمعيةعيفتقدلمتركيةلمسياحةةوزلأنالمركزممكرإخبارتمأخرىجهةومن

)TURSAP(للساحة.األوللمحرضتنظيمكلىللسهرتنفييةكهيئة

.~ضلورتمخفتأجل-4

ه.نرالتياألجالفياإلسطميةلمئبلدلنلحصياحىللمرضاألولىالورقتنظيمالستحةنظرا
ههبمشز´و.اتلمتجارةلتنميةاألسطميلممركزقامءأعالهكيهالممشأزلحعبابلمكوسيكترارلت
يحتضناأدنالمقررمنكانطذانكعربيةمصروجمهوريةكلبنانيةالجمهوريةفىالمختصةكسلطات
تنضيرإرجاءموضوعللمحاهثاتتتاللتوةللتوكى.طى2007و200oمنتيوالثالثةالثانيةللورتن
.200oسنةللمعرضاألولىكعورةهتدمنلحركيةالجمهوريةتتمكنحتىاألحنرتناهورتين

إلىاللورتبزهاتينإلرجاءمونتناعنطعربيةمصروجمهوريةاللبنليةلحجمهوريةأعلنتوقد
لحتركى.كلى20•9و)>>7غاية

معاتوكيالمليابأنطاكثانىلهتحضمرياالجتماعتتجارةلتنميةاالسطمىلحمركزنظمنال»لمثرطى
لمذياألهالجدوللمطرفانبحثوة).00tلهبريل^وملمتركيةكجمهوريةفىلحمختصةللسلطات
T><5سبتمبر0'1'إلى2.2منستقامللتىفلمعرضاألولىلحلورةبشلنجوفبعدةتضمن

الثالث.التحضيرياالجتماعهامشطى200أمايو12يوملحقاقممنكرةكلىلمتوتيعباستنبول.وسيتم

والسياحةلمشفافةارةوونلمتجارةلشحةسلثمياالكمركزبنكمومتوزيعالتغا~منكرةتتضمن
~مورصلب~.وشركةلمتركيةللجمهورية



التركيةالجمهوريةاخاتاقتل

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالعشروناالجتماع

12>>4أيارمايولم1,.-11(اسطنبول،





باالنجليزية.االصل

بالتعاونالخاصاسطنبولبورصةاقتراح

األعضاءالدولبورصاتبين

اإل~المن~بننلة

ءواالقتصاديةءاالحصائيةالبحوثمركزمنكلبإعداد»قامالذىالمشترك<'...Us:.J1فيوردكما

23~30المؤرخالبيضاءبالدارالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزبأنغرةوالتدريبواالجتماعية»
األعضاءالبلدانفيالماليةاألسواقفيالتعاونتعزيزفيالنجاحفإنء2»>3أولتشرينلمأكتوبر

البلدانبهذهوالبورصاتالتنظيميةاألجهزةبينآليةوضعطريقعنمياإلسكالمؤتمربمنظمة
نوحيافإنالسياق»هذاوفيالبلدان.بهذهالونيسيةاألسواقفيالتنميةحالةعلىأساسأاعتمادأيعتمد
منالقائمةالدوليةالمؤسساتمعالوثيقالتعاونوكذابينها،والتوفيقدوليأالمقبولةواللوائحالقواعد
علىمياالسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالمالوأسواقالبورصاتيساعدأنشانه

بمنظمةاألعضاءالبلدانبورصاتبينفعالتعاونتحقيقوبغيةالدولية.الماليةاألسواقفياإلندماج
الغرض.حذالتحقيقمقترحاتخمسةيليفيماميآاالسكالمؤتمر

اإلسطميتمرالمنبمنظمةاألعضاءللبلدانالعمةالمالية´´األوراقوتوثقتحديداألمل:الحتتراح

مياإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانتستخدمهمرجعالنكونالمعاييرمنمجموعةتحديديمكن

البلدانهذهمنالمسثثمرينعلىبيسرمما!JWIرأسبأسواقالموجودةالمنتجاتعلىللتعرف

انرافلجنةتقومأنويمكنباالستثمارات.المتعلقةقراراتهماتخاذالعالمأنحاءكافةفيوالمنتشرين

ورممدالمعاييرهذهبوضعالبنكيقترحهاقدأخرىمؤسسةأيةأوللتغميأ،مياالسكالبنكمن

أيضأيمكنمي.كمااالسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءللبلدانثمةالمكاالستثمارآليةفيالتطورات

يقترحهاقدمؤسسةأيةتسييرهاعلىتعملبالفعلموجودةآليةأيهإتباعأوءرسميةتوثيقآليةوضع

األعضاءالبلدانبورصاتفيهذهاالستثمارآلياتإدراجعلىالتشجيعبهلفللتنميةاإلسلثميالبنك

اإلسلثمي.المؤتمربمنظمة

بمنظمةمنماءاألللبلدانلمعلمةالماليةاألوراقومؤشراتاإلكيميةلممؤشراتس:الثهاحتراح

اإلسطمي.تمرالمن

المؤتمربمنظمةاألعضاءللبلدانثمةمكسوقمؤشراتوكذاإقليميةمؤشراتاستحداثيعتبر
العالم.أنحاءكلفيالماليةاألوراقمحافظمستثمريانتباهلجنبفعالةآليةمياإلسك



جذبعلىأواالستثمارصناديقمنالعديدإنشاءطىالمؤشراتلهذهJW.llالتوزيعوسيساهد
فيالمتداولةوالمدرجةاألسامةالماليةوللثو:اقالمؤشراتلهذهبالفعلالموجودةاالستثمارصناديق
األعضاء.البلدانببورصاتالماليةاألوراقأسواق

اإلقليميةالمؤشراتهذهإنشاءفيالمتخصصةالدوليةالمؤسساتهنوالتوجيهالمساعدةطلبونرى
المؤسساتبعضبالفعلقامتولقدمي.اإلسكالمؤتمربمنظمةمنماءاألللبلدانالملثئمةوالمؤشرات

وفاينانشيالميآاإلسكالسوقمؤشرأنشأتالتيجونزداومؤسسةمكرميةإسكمؤشراتبإنشاء
هذهفيالمتضمنةالماليةواألوراقالعالمي.سلثمياالتايمزالفاينانشيالمؤشرأنشأتالتىتايمز

أسواقفيورهبالضروليسالعالم،فيالمتقدمةاألسواقفيالمدرجةالماليةاألوراقهيالمؤشرات
االسالمية.البلدان

األو،اقفىستثمراسثمارنمماديقاندىالبكيقدقديحتذى،مثألاإلسطىألبكيقمولكى
ف.مدربتوتوجدانالبكهذهمقبلماوالتىمياإلسكالمؤمميبعظةاأل~>للبلدانالمعلمةالمالية

بورماشا.

األخرىلممالسوقسسلتومزكثظيميةاألجهزةبنالتقالنلمثلث:احالحثر

.~فب´فعاليةاألكثرالتعاونمنالمزيدتحقيقنحوهامةخطوةالتنظيميةالجهاتبينالتعاونيعتبر
األعضاء.البلدانفيالماليةاألوراقأسواق

تننئيممياإلسكالمؤتمربمنظمةمنماءاألللبلدانالمالئمةاالستثماربآلياتاالعترافويتطلب

فيبينهافيماتتعاونأناألعضاءالولىفيالتنظيميةوللهيئاتوتسجيلها.المحليةلحتظيميةالجهات
علرالعملجانبإلىوالنزاعاتاألسواقفيوالتالعبللمعلوماتالداخلياإلتجلرمكرموضوعات

وتعميقالدولبينالمعلوماتتباهلتطبيقهايتطلبوالتىلمهيئاتهز»فيالساريةلئحاللوتطبيق
التوقيععندالمسائلهذهبشأنالتعاونيتحققأنويمكناعول.لككالتنظيميةالهيئاتبمنالتعاون
األطراف.متعدأوثنائيلمخماسعلىتفاهممذكرةعلى

القضايافهيبلبورمماتالمتعدواالدراجالعضويةوتعدالحوأعبرلولبالتديتعلقنيماأما•

المركزياإليداعوجهاتالمليةالبورصاتثمالتنظيميةللهيئاتالفعلبالتعاونإالبلوغهايتأتى
األ~´ءاللولداخلالمالأسواقفيوالمتعاملينالسماسرةبينالتعاونعنفضألالمقاصةوغوف

المتظوعة.



الغانمها~محادا~معالنعاونإفامألالرابع:ا~اح

والمركزوالتدريبوالتجاريةوا~متصاديةاإلحصائيةاألبحاثمركزمنالمقدمبالتقريروردوكما

باألعمالالنهوضأجلمنالماليةالبورصاتأسواقاتحاداتتتكونالتجارةلتنميةمياإلسك
االتحاداتتلكضمنومنإقليمي.أساسعلىوالتكاملوالتوفيقالتعاونخلكرمنوذلكالتجارية
بمنطقةالبورصاتواتحاداألوروبيةالماليةاألوراقبورصاتاتحادالمثالسبيلعلىنذكراإلقليمية
الماليةاألوراقبورصاتواتحاداألفريقيةالبورصاتواتحادآسياجنوببورصاتواتحادأورأسيا
يعملللبورصاتالعالمياالتحادأنعنفضكهذاءالعربيةالبورصاتواتحاداللثتينيةبأمريكا

عنفضكءالبورصاتجميعوتتمتعالعالم.مستوىعلىالمالألسواقإقليميغيراتحادأكبربمثابة
االتحاد.هذافيمراقببصفةأوكاملةغيرأوكاملةبعضويةإمااالقليمية،باالتحاداتعضويتها

للثتحاداتتلجأأناإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولداخلالماليةالبورصاتوبإمكان

خلكرمنبينهافيماالتعاونتعزيزعلىتعملأنكنلكءتستطيعكماعضويتهافيتدخكوأنالقائمة
علىعلثوةتصدرها،التيوالتوصياتءاالتحاداتهذهلدىالمتوافرةالمعلوماتمراكزمناالستفادة
بمنظمةاأل~ءالدولستجدسبقماإلىوإضافةتعقدها.التياألخرىواألنشعلةالتدريبيةالبرامج
إجراءعلىيساعدهامفيدأمصدرأالمالأسواقلتطويرالممارساتأفضلفيمياالسكالمؤتمر

الولىكذلكمباتالممارتلكستفيدكمااألسواق».اخلالحاليةأوضاعهالبحثالذاتيالتقييمعمليات
المشتركةالجهودبفضلالممارساتتلكظهرتوقدلديها.بورصاتإقامةإلىتسعىالتياألخرى
االقتصاديالتعاونومنظمةأورأسيابمنطقةالبورصاتواتحاداسطنبولبورصةتبذلهاالتي

ا~متصاديالتعاونلمنظمةالرئيسيةالصفحةفيالممارساتتلكعلىعاإلطكويمكنوالتنمية.

التالي:-الموقععثراالنترنتشبكةعلىوالتنمية
www.oecd.org/dataoecd/31/19/2Û786Û3.pdf)(

التدريببرامجالخلمس:ا~اح

أسواقمؤسساتمنوالمهنيينالسوقفىالعاملةطوافلثتدريبيةبرامجاسطنبولبورصةتنظم
والعملةالنظريةالمسائلالبرامجتلكتغطىحيثأوراسياءمنطقةفيوالخاصالعامبالقطاعينالمال

للبورصاتالبرامجهذهممل.عقداسطنبولزبورصةإمكانوفيوالدولية.المحليةباألسواقانمتعلقة
البنكمعبالتعاوناإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالتابعةاألخرىوالمؤسسات

أورأسيا.بمنطقةالبورصاتواتحادللتنميةسلثمياال

http://www.oecd.org/dataoecd/3




والتجاريا~ديللتعاونالدائمةللجنةالعثمرينالد~ة

)t>>2أيارمايولما3-اا،(اسطنبول

المتابعةللجنةالمئرمذاالجتماعبهأوصىكما

للكوسيك





أكمالجدولمشروع
والتجاريا~ديللتعاونالدائمةللجنةالعشرينالدورة

)2<<4نوفمبر26_23،اسطنبولل

االفتتاحيةالجلسة1-

'I'-األمالجدولإقرار

مرجعية:تقارير3-

مى.االسكالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنمرجعيتقريرأوأل:

البحوثمركزمن(مقدمسلثمياالالمؤتمرمنظمةبلدانإلىخاصةاشارةمعالعالميةا~متصاديةالتطوراتثانيا:
والتدريب).واالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائية

والتدريب.واالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثمركزخلكلمنالعالميالماليالنظامحإممكدعمثالثا:

الكوسيك)تسيقمكتبمن(مقدمالمتابعةلجنةتقريررابعا:

العمل:خطةتنفيذاستعراضخامسا:

Î-اإلسلثمنيالمؤتمرلمنظمةالعامةللقمانةتقرير

الدورةلجنةتقريرب-

بالمنظمة.األعضاءللدولالماليةالبورصاتبينالتعاونتعزيزسادسأ:

منظمةفياألعضاءالدونىبينالتجارةتوسيعبشأنالتجارةلتنميةمياالسكوالمركزللتنميةمياإلسكالبنكتقريرا_-
مي.اإلسكالمؤتمر

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالبيئيةالتجارةلتنميةالذهبقاعدةأساسعلىالتجاريالدفعترتيباتمقترح0-
مي.االسك

مى.اإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبيزالتجاريةاألفضلياتنضامإلنشاءالتجاريةالمفاوضاتلجنةتقريرا~

منظمةبأنشعلةالمتعلقةاألهوربشأنالتجارةلتنميةسلثمياالوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكمنالمقدمةالتقارير7-
العلمية.التجارة

A-األعضاءالدولفيالخاصالقطاعلمصليأعشرالحادياالجتماعحولوالصناعةللتجارةميةاإلسكالغرفةتقرير
مي.اإلسكالمؤتمربمنظمة

مية.االسكبالدولالتجاريةالمعارضبشأنالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزتقرير;-

اإلسطمي´´.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينوالنقلالتجارة´´تسهيلحولالنظروجهاتتبادلا~0

مية.االسكالدوللبعضاالقتصاديةبالمساعدةالمتعلقةالمسائل-11

الكومسيت.مكتبأعضاءتجديد12-

للكوسيك.والعشرينالحافيةاللورةانعقادعدموتحديد-13

أعمال.منيستجدما-14

oللكوسيك.العشرينالدورةقراراتاعتما«-ا

الختامية.الجلسة-16





الختاميالبيان

علوانلطفيالسيدسعادة

الختاميةالجلسةونيس

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالعشرينللجتماع
)t>>1أيارمايولما,.(اسطنبول،





فجليزيةبااأل~:

الختاميالبيان

علوانلطفيالسيدسعادة

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالعشرينفطجتماعالختاميةالجلسةونيس

200أيارمايولم1,.(اسطنبول» t(

ا~»دذوبودنالممد

الكرام،الضيوف

عزالمنبثقةبثالمتاللجنةاالجتماعهذاحققهالذقبالنجا-اغتباطيعنأعربأنلييطب

الكوسيك.

بينفيماوالتجارقا~قصاديبالتعاونتتصلمهمةقضأيأحولاالبسراعهذاأثناءاولناتلقد

إسهاماتهمأنهذا،اجتماعهاأثناءامتئاعتقدالمتابعةلجنةأدندقاعتقاوفيمية.ا´اسكا~البك

الكوسيك.أعمالإنجا-فيجوهريأ

عملخطةتنفيذالمتابعةلجنةاجتماعاستعرضهاالتي_اسة6ااالموضوىاتبينمنكانلقد
تمالذ~والتقدماألعضاء،الدو_بينوالتجارقااتتصادقالتعاونلتعزيزميمك6ا:المؤتمرمننئمة
بمواقفهايتعلقفيمابردحاتوافيناأنالمعنيةعضاء6اوراكإدعرفإننياوكا~..حذافيأحوارد
سبتمبر/أيلول3>بحلولو.لكالءأماالقتراحاتلهذهءةمنكانت1:.1وماالمشاريع،اقتراحاتمن

فيإسطنبولفيعقدهاالمزمعللكوميكالعشرينالدورةإلىبهذاتقريريرفعكي10>أ

الثاني.نوفمبر/تشريز

الموقرون»المندوبو~

ءالكرامالضيوف

لتنميةاإلسلثميوالمركزللتنمية،سلثمياالللبنكوتقديريشكريخالصعنأعربأنأود
سلثمي.االتمرالمنمنظمةفيالبيئيةالتجارةتوسيعمجالفيجليلةإسهاماتمنأسدوهwالتجارة



المؤتمرمنظمةلبلدانالبيئيةالتجارةلتوسيعبذلتالتيالجهودأنبالمطحظةلجديروإنه
مناألعضاءللبلدانالخارجيةالتجارةجملةمنالتجارةهذهنصيبارتفاععنأسفرتقداإلملثمي

منيأر59اآلنيناهزالتجارةهذهحجمأصبححينعلى»2002عام9اه~I',V'إلى200اعام9داه2

تحسينفياالستمراربغيةالعملنواصلأنعليناجميعأ»عنكميخفىالوكماأمريكي.دوالر

المجال.هذافىالوضع

فرأحرزتهالذيالنجاحعلىالتركيةالحكومةإلىالخاصبالشكرأثوجهأنأمضأليمطبكما
-6منالفترةفيلياأنطافيعقدوالذيالتجاريأالمفاوضاتللجنأاألولاالجثماعوثنظماسثضافأ

للجنةاألونىاالجنماععنهانمخذ~رالتالنتائجأرىأنسعا.هأمماوسمعدنى).»>4نيسانابريل/9

اتيجبأاستربنأنممكنوتتأقربفيبآرائهاالمثنهاركةالبلدانثدليأنأمكالثجارمأءالمفاوضاث
جنف´ة،ا´فأقرد:~´مياإلسكالمؤتمرمنظمأفيالثجارمأاألفضإلثنظامبإنشاءالخاصأالثفاوض
ب:سزاءاصةالفاإلطاريةاالثفاقيةعلىبعدثصدؤولمثوثعلمالثياألعضاءانالبلةأذكرأنوأحب

زرالمناركةمنلتمكنهمذلكإلىدوثباأنمياإلسكالمؤثمرمنظمأفيمأالتجاراألفضإلثنظام
الثجارمأ.المفاوضاث

عأر´~ة0التبلتنميةمياالسكوالمركزالكوسيكتنسيقلمكتببالشكرالهجأنأيضأوأود
ا.الهاراإلطاتفاقيةلتنفيذالتجاريةالمفاوضاتللجنةكأمانةوجهأكملعلىبدورهماممهمااضعلك
مية.اإلسكالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءوالخاصة

حافربدورمياالسكالتعاونبمنظمأاألعضاءالبلدانفيالخاصأالثطاعاثبنالثعاونمنهض

أنشعلةفيبروزأأكثردورأالخاصللقطاعنسندأنالصددهذافيوعلناالبسأ،الشجارهثوسعفي
منثبذلهماعلىوالصناعأللشجارةاإلسلثممةالنرفألأشكرأنالمقامهذافيمفوثني،والالكوسك
الملتقىبعقدنعلمأنلسعدناوإنهبلداننا.فيالخاصأعاثالقطابنفماالثعاونلثعزمنجهود
شباهفبرايرلم11إلىoمنالنثرهفيوذلكالبحرهنمملكأفيالخاصالقطاعلممثليعشرالحادى
2<«oفاعلةمثما~كةمياإلسكالمؤثمرمنظمأفياألعضاءالبلدانكافأمشاركأنإلىأثطلعوإنني

الملثقى.هذافي

الخاصأبالترتيباتالمتابعألجنةاجتماعاتمناالجتماعهذافيمداوالتناأثناءعلمأوأحطنا

الدولكلتقدمأنفيأمليعنزأعربأنوأودالكوسيك.إلنشاءالعشرينبالذكرىحتفاكلك

للمنظمةالتابعةالصلةذاتالمؤسساتوكذاميآاإلسكالمؤتمرلمنظمةالعامةواألمانةاألعضاء،



مياالسكالمؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةتعزيزعلىتركزالتيالجلساتفيجليلةإسهامات
االستثمار.وتشجيع

الكرامالضيوف

المؤتمرلمنظمةالعاهةمأنةولكالوفود،لجميعتقديريوخالصشكريجزيلعنأعربأعنأود
إنجا-علىساعدتإسهاماتمنجميعأأسدوهلماعنها،والمنبثقةلهاالتابعةوللمؤسساتمي»اإلسك

منبذلوهwالفوريينوالمترجمينالمعاونينالموظفينلجميعأيضأشكريأزجيكمااالجتماع.
متفانية.جهود
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الكوسيك.عنالمنبتفةالمتابعةللجنةالعشريناالجثماعاختتاماآلنوأعلن




