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االقتصاديللتعاونالدائمةأللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرونالحادياالجتماعانعقد-ا

1)-1<منالفترةفيءاسطنبولبمدينةلم(الكوسيكمياإلسكالمؤتمرلمنظمةوالتجاري
>200oمايو/أيار

المتابعة:لجنةفياألعضاءالتاليةالدولعنممثلوناالجتماعحضر~2

(دائم)رئيس:التركيةالجمهورية.ا

ادائم)وئيمىنائب:السعوديةالعربيةالمملكة.2

(دائم)وئيمرنائب:فلسطيندولة.3

مية)اإلسكللقمةالحالي(الرئيمررئيسنائب.ماليزيادولة.أ

العربية)للمنطقة(ممشكرئيسنائب.قطردولة.5

لماآلسيويةللمنطقة(ممشكرئيسنائب.اندونيسياجمهورية.6

االفريقية)للمنطقة(ممثالرئيسنائب.ليونسيراجمهورية.7

ميتاإلسكبأكمتان~ريةأأ.
الكويتدولة.8
«)~رةإيرازجمهورية.ا0
ريتاالتفيبيرياجمهورية.ا1

مترر:
السابقبالمكتبعضو:
السابقبالمكتبعضو:
السابقبالمكتبعضو:

r-ضيوف:بصفةالتاليةالدولممنلو~الدورةحضركما

البحرينمملكة-

العراقجمهورية-



المتخصصةالهيئاتوممكراإلسالمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمشلوالدورةحصركما-4

عنها:والمنبثقةللمنظمةالتابعةالتالية

ميةاإلسكللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركز-

التجارةلتنميةاإلسالمىالمركز-

للتنميةمىاإلسكالبنك-

والصناعةللتجارةاإلسالميةالغرفة-

البواخرلمالكىاإلسالمياالتحاد-

(إرسيكا)باسطنبولاإلسالميةوالثقافةوالفنونللتاريخاألبحاثمركز-

مراقب.بصفةبأنقرةاإلقليميللتعاوناليونيدومركزممثلاالجتماعحضركما0-

)ارقمالمرفقفىالمشاركينقانعةمننسخة(ترد

االفتتاحيةالجلسة

وكيلءتكتكأحمدالدكتورسعادةاالجتماعافتتحالكريم»آنالترمنتيسرماإلىاالستماعبعد6-

التركية.بالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارة

y-رسالةءالكوسيكورئيمىالتركيةالجمهوريةرئيسميزرهفجدتأحمدالرئيسفخامةوجه

أبرزالخارجية،للشؤونيسالرمستشارءامتنسيلاسكالفيهبيالسيدقرأهااالجتماعإلى

االقتصادمجاالتفيللتعاونلدعممنبرأبصفتهاالكوسيكأهميةسيزرالرئيسفخامةفيها

والتطوراتالمستجداتلتقييموكذااإلسالمي»المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينوالتجارة

فيالمرجوةاألهدافتحقيقأجلمنفإنهءالسياقهذاوفياالقتصاد.مجالفيالعالمية

وزيادةالكوسيككفاءةمنالرفعضرورةعلىفخامتهأكدفقدءوالتجارةاالقتصادميادين

إنتاجيتها.

A-المثمرالتعاونوتعزيزءالخاصالتطاحلدعمالملحةالضرورةسيزرالرئيسفخامةوأوضح

البلدانفيالرفاهةمستوىرفعفياإلسهامأجلمنءالخاصةالقطاعاتبينوالشامل

االقتصاديالمؤتمرإلىالصددهذافيوأشاراإلسالمى.المؤتمرمنظمةفياألعضاء

عنوأعربللكوسيك،العشرينالدورةهامشعلىعقدالذيمياإلسكالمؤتمرلمنظمة



أعمالجدولمشروعإعدادفيالمتابعةللجنةوالعشرونالحادياالجتماعينجحأنفيأمله

المؤتمر.ذلكنتائجمتابعةيتيحبشكلللكوسيكوالعشرينالحاديةالدورة

اإلسالميالمؤتمرمنظمةداخلالتجاريةالترتيباتضرورةإلىسيزرالرئيسفخامةوأشار9-

الجولةنجاحإلىفخامتهأشارالسياق،هذاوفياألعضاء.البلدانبينفيماالتعاونلدعم

بمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءبشأناإلطارالتفاقيةاألولى

التفضيليةالتعريفةخطةبروتوكولمشروعأنأكدكمالم،795لم~ا~»اإلسالميالمؤتمر

الثانينوفمبر/تشرينبحلولعليهللتوقيعأمئعثيكونسوفاالمفاوضاتهذهعننتجالذي

2«<o،الرئيسفخامةأهابكماللكوسيك.الوزارياالجتماعلعقدالمقررالموعدوهو

نظامإنشاءبشأناإلطاراتفاقيةعلىبعدصدقةأووقعتقدتكنلمالتيبالدولسيزر

القريب.المستقبلفيوالمصادقةبالتوقيعتقومأنالتجارية،األفضليات

جتماع.لكبالنجاحتمنياتهخالصعنأعرببأنكلمتهسيزرالرئيمرفخامةاختتمثم-ا0

)2رقمالمرفقفيسيزرفجدتأحمدالرئيسرسالةنصمننسخة(ترد

سعادةجتماعلكالكلمةوجهسيزر،فجدتأحمدالرشيمىفخامةوجههاالتيالرسالةبعدا~ا

التركية.بالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلءتكتكأحمدالدكتور

منبرأباعتبارناللكوسيكتقديرهعنوأعرببالوفودتكتكأحمدالدكتورسعادةرحبولقد-ا)

علىمياإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديللتعاونالمقامرفيع

أكداألخيرة»العالميةاالقتصاديةتجاهاتلكموجزأعرضأقدمأنوبعدعامأ.عشرينمدى

والعمالةاألساسية،بالبنيةيتعلقفيمامناسبأمستوىالناميةالدولتحققأنضرورةعلى

األجنبيةاالستثماراتمنالكافيالقدرجذببهدفاالكلي؟االقتصادواستقرارالماهرة

االقتصادية.التنميةلتحقيقكبرىأهميةيشكلماوهوءالمباشرة

نطاقفيعقدتالتيالتجاريةالمفاوضاتإلىتكتكالدكتورسعادةأشارالسياق»هذاوفي-ا3

بمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءبشأناالطاراالتفاقية

تكتكالدكتورسعادةأعربثمالغاية.هذهإلدراكتاريخيةفرصةأنهاعلىمياإلسكالمؤتمر

مشروعمناالنقهامأهميةعلىوأكدالتجارية،المفاوضاتتحرزهالذيبالنجاحسعامتهعن



الحاديةالدورةفيانعقادهمعالمنالوزارياالجتماع~عليهللتوقيعوإعدادهالبروتوكول

للكوسيك.والعشرين

تكتكالدكتورسعادةأوضحاإلسالمي»المؤتمرلمنظمةالعملخطةتنفيذإلىإشارةوفىا-4

االسراعأجلمنأنهمعاليهوذكرالعمل.خطةفىالمقترحةللمشروعاتالمبكرالتنفيذأهمية

لككفنيتقييمإجراءالضروريمنفإنهالمذكورة»وعاتبالمنشيتعلقفيماالتنفيذبآلية

قادرميقلولوضعالجدوى،دراساتإلجراءطالزمالمكيالدعمتوفيربغرضلممشروعات،

المشروعات.هذهتنفيذمراقبةعلى

1o-السبلهيالكلىلالقتصادالمسثدامةالشيةأنكلمتهختامشىشكتككثورالدسعادةوأوضح

اإلثلمين.واالسثقرارالسالملتحقيق

)3العرفنفىنفنك،أحمدكنورالداألستاذمعالىكلمهنص(برذ

السفيرسعادةقرأهااالجتماعإلىكلمةأوغلو،إحسانالدينأكملالبروفسورمعالىوجه16-

حيثءاالقتصاميةللشئوناإلسطميالمؤتمرلمنظمةالمساعدالعاماألميندياللوءفابيكاثييرنو

التركيةالجمهوريةوئيمىسيزر»فجدتأحمدالرشيمىفخامةإلىوالتقديرالشكرفيهاأزجى

الشكروجهكماالكوسيك،أعمالإدارةفيوقيادةحنكةمنأبداهلماءالكوسيكورئيسر

الملتقى.هذااستضافةعلىالتركيةللحكومة

-1 yمنظمةفياألعضاءالدولأوغلوإحسانالدينأكملالبروفسورمعالىأيضأدعاوقد

حولللمنظمةالعامةاألمانةمبادرةمساندةإلىلهاالتابعةوالمؤسساتاالسالمي،الموتمي

بأفريقيا.القطنقطاعفىراتواالسثماالتجارةتنشيط

اتفاقيةضمنبنجاحالتجاريةالمفاوضاتمناألولىالجولةإتمامعنحديثهمعرضوفيا-8

المؤتمربمنظمةاألعضاهالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاوبشأناإلطار

منظمةفياألعضاءالدولبقوةأوغلوإحساناهينأكملالبروفسورمعاليحثاالسالمي»

بنلكتقومأنعليهاالتصديقأواإلطاراتفاقيةبتوقيعاآلنحتىتقملمالتياإلعالمىالمؤتمر

أهميةعلىأيضأأوغلوإحسانلمالبروفسورمعاليشددءالسياقهذاوفىوقت،أسرعفي

تمتمنهااالنتهاءتمالتىالسياسيةبالمسائلالخاصةاألخرىواللوائحاالتفاقياتمنعدد

األمحضام.الدولكللهاتنضمأنأيضأينبغيوالتياإلسميهالمؤتمرمنظمةرعاية



البروفسور/إحسانمعاليأعربءالعملخطةتنفيذحولالجديدةالتكميليةلآلليةإشادةوفي19-

العملية.تنفيذمنالتكميليةاعليةككتعجلبأنأملهعنأوغلو

بتبنيتناديوالتياإلسالميالمؤتمرلقمةالحاليالرئيسبوصفهاماليزيا،بمبادرةوتذكيرا~2>

ناشداإلسالميهالمؤتمرمنظمةدولفىالفقرمنللحدالهادفةالعمليةالبرامجمنمجموعة

تعززالتيبالثناءالجديرةنشطةاألهذهبدعماألعضاءالدولأوغلوإحسانلمالبروفسورمعالي

االسالمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتعاون

لم.4رقمالمرفقفيأوغلوإحسانالدينأكملالبروفسورمعاليوجههارالتالرسالةنص(يرد

وممثلإندونيسيا،وجمهوريةالسعودية»العربيةالمملكةمنكلوفودرؤساءذلكبعدتحدث21-

للجمهوريةوالتقديرالشكرالمتحدثونوأزجىاالقليمية.المجموعاتعننيابةليونسيرا

االقتصاديالتعاونلتحقيقمتواصلدعممنتقدمهماعلىوشعبأوحكومةرئيسأ،التركية

لهذاأعدتالتيالممتازةوالترتيباتالحارالترحيبوعلىاألعضاء»الدولبينفيماوالتجاري

الدولبينفيمااالقتصاديالتعاونتعزيزفيقدمأالمضيضرورةعلىأكدواكمااالجتماع.
المنظمة.فياألعضاء

العملجلسان

الحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلءتكتكأحمدالدكتورسعادةالعملجلساتترأس)-2

التركية.بالجمهورية

برئاسةالعضويةمفتوحةصياغةلجنةتشكيلاالجتماعقررءاألعمالجدولإقراروبعد23-

اإلسالمية.باكستانجمهوريةوفدورئيسالعامالقنصلرياض»محمدالسيدسعادةالمقرر

).5المرفقفىاللجنةأقرتهكمااألعمالجدولمننسخة(ترد

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةمنمرجعيتترير

المساعدالعاماألميندياللوءفابيكاسعادةقاماألعمال،جدولمنالثالثالبندبموجب24-

وفيالعامة.مأنةلثالمرجعىالتقريربتقديممي،اإلسكالمؤتمربمنظمةاالقتصاديةللشؤون



ومؤسساتاألعضاءالدولبهاتقومالتينشطةاألمختلفعلىالضوءألقىللتقرير،عرضه

الكوسيك.لتراواتتنفيذأوذلكاإلسلثمي»المؤتمرمنظمة

-2 o~الوقتوفىوتتديركا»هنوأهربتالعامة»_عانةالمرجعيبالتقرير~ا~أ

وتحديدأ.دقةوأكثرأحدثمرجعيةتقاريرإعدادالعامةاألمانةمنطلبتذاته

االقتصاديالتعاونمجالفىالمعتمدةاألساسيةوالنظماالتفاقياتأهميةعلىاللجنةأكد-26-

للدولمناشدتهااللجنةجددتالصدد»هذاوفىاإلسطمى.المؤتمرمنظمةإطارفيوالتجاري

وقتأسرعفيذلكإلىتبادرأنءاالتفاقياتهذهعلىبعدتصدقأوتوقعلمالتىاألعضاء

فيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةالعاماالطارباتفاقيةيتعلقفيماوبخاصةءممكن

الدولمشاركةتيسيرإلىسعيأوذلكاإلسالمي»المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبين

مستقبأل.ستجرىالتيالتجاريةالمفاوضاتجوالتفىاألعضاء

اإلسراعالمشاريع،حولباقتراحاتتقامتالتىاألعضاءالدولمجددأاللجنةناشدت~27

طرحتالتيالمشاريعتلكتنفيذبغيةالعمل؟خطةفىالمبينالنحوعلىلبحثيالجانبتشكيل

الخبراء.لفرقالقطاعيةاالجتماعاتأمشاء

الخبراءلفرقالقطاعيةاالجتماعاتاستضافةمحرضتالتىاألعضاءالدولنهاللجنةطلبت28-

استضافةمحرضتالتياألعضاءالدولتتكرمأنارتأتكمااالجتماعات،هذهبعقدتعجلأن

يتاحبذلكتقملموإن،2>>6الثانىتشرينلمنوفمبربحلولبعقدهاالخبراءفرقاجتماعات

تقررهالذيالنحوعلىاستضافتهاتعرضأنالفترةهذهانقضاءبعدأخرىأعضاءلدول

اجتماعاتالستضافةباقتراحاتتتقدمأناألعضاءالدولكذلكاللجنةشدتوطالكوسيك.

فرقاجتماعاتبشأنهاتعقدلموالتيالعملخطةفىاألولويةذاتالمجاالتفىالخبراءفرق

اآلن.حتىخبراء

اجتماعاستضافةلعرضيااإلسطيةإيرانجمهوريةلحكومةشكرهاعناللجنةأعربت~29

األعضاءالدولود~ء200oيوليو/تموزفيانعقادهالمزمعالسياحةحولالخبراءمجموعة

فاعلة.مشاركةاالجتماعهذافيللمشاركة



0T'-~البلدانفىالسياحةحولالخاصللقطاعاألولالمنتدىبانعقاد~كلجنآلأ

عامنهايةقبلالرياضبمدينةوذلكوانصناعةللتجارةاإلسالميةالغرفةتنظمهالذياالسالمية

200o،العلياالهيئةفيوممثلةالسعوديةالعربيةالمملكةلحكومةشكر~~اللجنآلوأعربت

تشجيععلىاألعضاءالدولاللجنة~كماودعمه.المنتدىاستضافةعلىللسياحة

المنتدى.هذافيالفاعلةالمشاركةعلىبلدانهافىالخاصةالقطاعات

الالحقة»المرجعيةتقاريرهافيالالزمةالتوصياتتضقنأنالعامةاألمانةمناللجنة~-rا

مناسبأ.ذلككانمتى

).6المرفقفىالعامةاألمانةمنالمقدمالمرجعىالتقريرنص(يرد

فيمنماءاألالدولبينفيماوالتجارياحتصاديلمتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيأصراستعرا

اإلسطيتمرالمنمنظمة

n-المساعدالعاماألمينأياللو»فابيكاسعادةقدماألعمال»جدولمن4البندمناقشةلدى

العمل.خطةتنفيذباستعراضالمتعلقالتقريرءاالقتصاديةللشؤوناإلسالميالمؤتمرلمنظمة

ائتقرير.بهذاالتقدير،مععلمأ،اللجنألأخدثولقد

فيo»>2أيارمايولم4فىالمنعقدةالدورةلجنةتقريرالكوسيكتنسيقمكتبقدمكما33-

المقدم.بالتقريرير،التقةمعكلمأ،اللجنةوأحيطتجدة.

المؤتمرلمنظمةالتابعةوالمؤسساتالفرعيةاألجهزةبعضتعيينعلىاللحنآلوا~34-

التركية،الجمهوريةاقترحتهاالتيالستةالمشروعاتلتنفيذالالزمالعمللتنسيقسالميائة

الغاية.بهذهتحقيقأالطرمالعملاتخاذإلىود~

المؤتمرمنظمةمؤسساتتتولىأنبضرورةالدورةلجنةقرارعلىأيضأاللجنةوافقث35-

المؤتمرفيشاركواالذيناألعمالرجالقدمهاالتيالتوصياتفيالنظرالمعنيةاإلسالمي
الطزمة.والتدابيراألعمالتتخذكياألعمالمنتدى-للمنظمةاالقتصادي

لجنةوتقريرءالعملخطةتنفيذعناإلسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقريريردلم

)8و7المرفقينفيالكوسيكتنسيقمكتبقدمهالذيالدورة



فيالبيئيةالتجارةتوسيعبشأنالتجارةلتنميةاالسطميوالمركزللتنميةاالسطميا~التقرير

االسطميالموتميمنظمة

االسالميوالمركزللتنميةاالسالمىالبنكممثالقدماألعمال»جدولمنoالبندمناقسةلدى36-
االسالمي.المؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةتوسيعبشأناللجنةإلىتقريريهماالتجارةلتنمية

خططه~منللتنميةاالسالميالبنكاتخذهاالتيالخطواتبارتياحاالجنةالحظت37-

وبرنامجءالوارداتتجارةتمويلهي:برامجأربعةبموجبالمطلوبةالمواردلتعبئةالتنفينية
وآليتياالمتثمارءحصصوصندوقلالستثمار»اإلسالميةالبنوكومحفظةالصادرات»تمويل

المتواصلةللجهودتتديرها~وأعربتالجماعي.والتمويلخطوتينمنبحةبالمراالتمويل

أمريكيدوالرمليار0,1قيمتهمالتمويلالصددىهذافىللتنميةاإلسالميالبنكيبذلهاالتي

~اأ25-ا420اماألعوخاللاالسالميالمؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةلصالح

بلغتوالتيالمعتمدةالتجارةتمويلعملياتمن%Viيمكربماام2004-1999(الموافق

أمريكي.دوالرمليارV,tجملتها

أجلمنمتوازيةجهودمنللتنميةاإلسالمىالبنكيبذلهwتعيرهاعناللجنةوأعربت38-

متصلةلمشروعاتتمويلهخاللمنوذلكاإلسالميهالمؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةزيادة

فيالمساهمةعلىمجددأاألعضاءالدولو~فنية.مساعداتمنيقدمهومابالتجارة،

وائتمانسثماراالمينلتاإلسالميةالمؤسسةبرامجإلىواالنضمامءالصادراتتمويلبرنامج

المؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةتشجيعإلىالراميةالبرامجمنذلكوغيرءالصادرات

اإلسالمي.

حشدمجالفيجديدةآلياتإدخالفىللتنميةاإلسالميالبنكبمبادراتا~وحبث39-

عامبدأتاواللتانالجماعيوالتمويلخطوتين،منبحةبالمراالتمويلآليتىطريقعناألموال

المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارةتمويلبغرض)؟1999(~1420

58.1مبلغإجماليتعبئةفىجهودمنالبنكبذلهلماثثدير~عناللجنةوأ~بتاإلسالمى،

أمريكيدوالرمليون545مبلغمنهااتحيات،هذهطريقعناآلنحتىأمريكىدوالرمليار
فقط.م)2000(~14)5عامأمشاء



0í-وصلتماليةمواردالعتمادهللتنميةاإلسالميللبنكأيضأتثديرال~اللجنآلأهربتكما

تمويلبموجبم)2004-2003(~1425عامأمريكيدوالرمليار.)72جملتهافي

دوالرمليار96.1البالغةالقيمةعلىه~؟33بنسبةزيادةيشلماوهواألربعة.التجارةبرامج

الوارداتتجارةتمويلبرنامجىوبموجبالماضي.العامفياعتمادهاتموالتيأمريكي

أمريكيدوالرمليار2)«5(اآلنحتىاالعتمادهذاإجماليبلغءالصادراتتمويلوبرنامج

تخصيصتمءاآلنحتىالوارداتتجارةتمويلبرنامجاعتماداتإجماليومن)،9ه~13أي

يتعلقوفيمااألعضاء.الدولوارداتلتمويل%Viأيأمريكيهدوالرمليار18.42

الدولبينفيماالصادراتتمويلنحوموجهةاالعتماداتفكلالصادرات»تمويلببرنامج

األعضاء.

للتنميةاالسالميالبنكحديثأوضعهاالتيالخمسيةاالستراتيجيةبالخطة~اللجنةوأ~تأ~ا

التيالتدابيراللجنةأياتءذلكعلىعالوةسنويأ.ه~؟20بنسبةالتجارةحافظةزيادةبهدف

منبحةبالمراالتمويلطريقعنالسوقمناألموالحشدعلىالتركيزلزيادةالبنكاتخذها

السلعتمويلمثلالتجارةلتمويلجديدةآليةتحديدإلىباإلضافةالجماعيىوالتمويلءخطوتين

الخاص.القطاعتستهدفالتياألعمالمنمزيدفيللدخولسعيأوذلكءالمهيكل

عامعنالتجارةلتنميةمىاإلسكللمركزالسنويبالتقريراتتديوء~~ءاللجنةوأتأت42-

200oالحطتكمأمي´´،اإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينا´التجارةموضوعحولم

منالبيئيةالتجارةحصةفيارتفاعأسجلتقدمياإلسكالمؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةأن
9اه´r,oإتى،200اعام91اه0"0كانتأنبعد9اله27بنسبةاألعضاءالدولتجارةإجمالي

).003عامأمريكيدوالرمليار74.2التجارةهذهحجموبلغ.2003عام

التجارةلتنميةمياإلسكالمركزموافاةفيتستمرأناألعضاءالدولمناللجنة~-43

واالستثمار.بالتجارةالمتعلقةواللوائحباإلحصائياتالمتصلةبالبيانات

توسيعبمتابعةالتجارةلتنميةاالسالميوالمركزللتنميةمياإلسكالبنكإلىاللجنةعهدث-4أ

إلىبشرنهاتقريرورفعاإلسالمي،المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارة

اإلسالمي.المؤتمرمنظمةمنتدياتمنوغيرهاالكوسيك



ثوسيععنالتجارةلتنميألاإلسالميوالمركزللشيةاإلسالميالبنكمنكلتقريرا(ومرد

ا).0و»9المرفقاتفياإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالبسهالشجارة

الدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةريةاتبتا~وفلجنةتقرير

اإلسطمي.تمرالمنمنظمةفيمنماءاأل

to-~مفاوضاتمناألولىالجولةنتائجحولتقريرأالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةثد

منظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامظلفيأجريتالتيالتجارة

اإلسالمي.المؤتمر

الجولةاستضافةفيلنجاحهاالتركيةللجمهوريةوتقديرهاشكرهاعناللجنةأهربتكماه46

بينالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءبشأناالطاراتفاقيةظلفيالمنعقدةللمفاوضاتاألولى

2004أبريل/نيسانمنالفترةفيلياأنطافياإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

الجولة.هذهإدارةفيكغامتهامحىأثنت~0200oأبريل/نيسانإلى

لتنميةمياإلسكوالمركزءالكوسيكتنسيقلمكتبوتفديرهاشكرهاعناللجنةوأ~يت47-

لخكالتجاريةالمفاوضاتللجنةمانة3ممتازنحوعلىبدورهماالضطالعهماالتجارة

األولى.الجولة

األولىالجولةتمويلفيالسهامهللتنميةاالسالميالبنكإلىبالشكراللجنةتوحهتكما-48
التجارية.للمفاوضاتالقادمةالجوالتدعممواصلةعلىالبنكوحثتءالتجاريةللمفاوضات

هذافيالمشاركةالدولو~األولى»الجولةبنتائجير»كتقة~علماءاللجنةأخة~وقد-49

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفةخطةبروتوكولتقدمأنعلىاالجتماع

بغيةءبشأنهنهائيقرارالتخاذبلدانهمإلىاالسالميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينفيما

فيانعقادهالمزمعللكوسيكوالعشرينالحاديلالجتماعالوزاريةالجلسةفيللتوقيعإعداده

.200oالثانينوفمبر/تشرين25)-2منالفترة

باستضافةالتركيةالجمهوريةاممنلمنالمقدمباالقتراحالتقدمرءمععلمأ،اللجنةوأخذث0-•

نتهاهلكللكوسيك،والعشرينالحادياالجتماعهامشعلىالتجاريةالمفاوضاتلجنةاجتماع

بينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفةخطةبروتوكولإعدادمن



الحاديةبالدورةالوزارياالجتماعأثناءلتوقيعهاإلسالمىالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدول

للكوسيك.والعشرين

إلنشاءاإلطاراتفاقيةعلىبعدتصدقولمتوقعلمالتىاألعضاءىالدولاللجنةو~ثدت~51

منتتمكنحتىنلك،إلىتبادرأناالسالمى»الموتميبمنظمةالتجاريةاألفضلياتنظام

المسكبلية.التجاريةالمفاوضاتفىالمشاركة

لمبه.العاالنجارهبمنظمألالمنطقهالسلل

اإلسالمىوالمركزللتنميةاإلسالمىالبنكمنلكلوتقديرهاشكرهاعناللجنةأهربت52-

بناءالعالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقةالمسائلحولالمراقبةتقاريرالعدادهماالتجارةلتنمية

للكوسيك.عشرةالرابعةالدورةفيالصادرالقرارعلى

حولالتجارةلتنميةاإلسالمىالمركزمنالمقدمبالتقريريرءالقتحعلماءاللجنةأ~~~53

التىوالمستجداتيوليوبحزمةيتعلقفيما(خاصةبالدوحةالتنميةأعمالجدولتطوراتآخر

حثثكمااإلسالمي).المؤتمرمنظمةإلىمؤخرأانضمتانتياألعضاءالدولعلىطرأت

هذهفيبفعاليةالمشاركةعلىاإلسالمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولانلجنة

كبيربشكلاقتصاداتهمتممالتىالقضايابخصوصامجابيأعمالجدولبتعيمالمفاوضات
المنتجاتسرقإلىالنفاذوإمكانيةأفريقيافينالقطبمنتجىالمتعلقةالقضاياتلكخاصة

الزراعية.وغيرالزراعية

of-فىالقطنقطاعفىواالستثمارالتجارةتوسيعاامنتدىأناثتديرحاللجنةالحظثكما

واجادوجو،فىبنجاحتنظيمهتمقداإلسالمي´`المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

.o»»2أبريل/نيسانا9لمى1^منفاسوبوركينا

توسيعمنتدىالستضافتهافاسوبوركينالحكومةوتقديرهاشكرهاعناللجنةأعربت00-

كمااإلمطميآالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولفيالقطنقطاعفيواالستثمارالتجارة

والمركزللتنميةاالسالميوالبنكاإلسالمىالموتميلمنظمةالعامةاألمانةمنكلشكرث

المنتدى.هذاتنظيمفىفاسوبوركينامعالشتراكهمالتجارةلتنميةاإلعالمى



التجارةمنظمةبرنامجأنقطةحولتقريرالعدادهللتنميةاإلسالمىالبنكعلىاللبنةأثنث~56
اإلسالمى.المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولإلىالمقدمةالفنيةللمعونةالعالمية

oy-آذارلممارس30~29منالفترةفيندوةلتنظيمهللتنميةاإلسالميبالبنكاللجنةأ~(ث
2<0oسوقإلىالنفاذإمكانيةبشأنالجاريةالعالميةالتجارةمنظمةمفاوضاتا´موقفعن
فىاألعضاءالدولأمامالمتاحةوالفرصالتحياتالزراعية:وغيرالزراعيةالمنتجات
يناير/كانون31منالفترةفىعملورشةتنظيمهإلىباإلضافةاا؟االسالمىالمؤتمرمنظمة
بمنظمةالجديدالكومنولثدولاتحادبلدانالتحاقإمكانيةعن2000oفبراير/شباط3-الثانى
للتنميةاإلسالميالبنكبينلهاالتيالمتواصلةائجهودعلىالئجنةوأئرثالعالمية.التجارة
العالميةالتجارةمنظمةالتفاقياتاإلسطيائمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانفهملتعميق
التيالمنتظمةالتجاريةالمياسةدورات~منالمنتظمةالتجاريةالسياسةدورات~من
.o>>2مايو/آيار27إلى9منالعاصمةتونسرفىحاليأمنهاالتاسعةالدورةتنعتد

التابعةالفنيةالمعونةأنشعلةوتكثيفابزيادةللتنميةاالسطميالبنكبمبادرةاللجنةوحبت58-
الوزاريالمؤتمرالنعقادتمهيدأاألعضاءىالدولإلىوالمقدمةالعالميةالتجارةلمنظمة
كانونديسمبر/18إلىا3منالفترةفىكونجفونجفىالعالميةالتجارةلمنظمةالسادس
االجتماعيختصالمقبلة:الفترة~تشاوريةاجتماعاتثطةبتحيدونلك،o>»2األول
مممثوليبحضورجدةفىالثانىاالجتماعوينعقدجنيف،فىالدائمينالمندوبيناألول

السادسالوزاريالموتميعشيةالوزراءمسترىعلىالثالثاالجتماعينعقدبينماالعواصم،
كونج.فونجفىالمنعقدالعالميةالتجارةلمنظمة

المعنيةوالمؤسساتالتجارةلتنميةاإلسطمىوالمركزللتنميةاإلسالمىالبنكاللجنةتوئثة0-'\

المتعددةالتجاريةالمفاوضاتسياقفياألعضاءىللدولمساعدتهمسيمبمواصلةاألخرى

األطرافا.

التجارةلتنميةاإلسالمىوالمركزللتنميةاالسطمىالبنكمنكالاللجنةطالعتوقدمذا6-»
للدولوالمؤسسيةالبشريةالقدراتتعزيزعلىالعملأجلمنوتتسيقهاجهودهمابحشد

النظامداخلكلىبشكلاالندماجلهايتمنىحتىاإلسالمى؟المؤتمربمنظمةاألعضاء
والمساواة.العدلمنأساسعلىاألطرافالمتعددالتجاري



المسائلبمراقبةالتجارةلتنميةمياإلسكوالمركزللتنميةمىاإلسكالبنكإلىاللجنةوعهدثه6ا

السنويةالدوراتإلىبشأنهاتتريرأورفعالعالمية<التجارةمنظمةبأنشعلةالعالقةذات

مي.اإلسكالمؤتمرمنظمةإطارفىتنعتدالتياألخرىالمنتدياتمنوغيرهاللكوسيك

لتنميةمياإلسكوالمركزللتنميةمياإلسكالبنكمنكلقدمهاالتياألوراقنسخ(ترد
ا).2وااالمرفقانفيالتجارة

الدولبينفيماالخاصالقناعإجتماعاتحولوالصناعةللتجارةاإلسطميةانغرفةتقارير

اإلسطمى.الموتميبمنظمةاألعضاء

االجتماعبشأنميةاإلسكالغرفةممثلقبلمنالمقدمةبالتقارير~اطيتثأتدثوقد62-

ءالبحرينفي200oفبراير/شباطV-oمنالفترةفياتمنعقدالخاصلتقطاععشراتحا«ي

ا-منالفترةفيالشارقةإمارةفيالمنعتأميةاإلسكبالبلداناألعماللسيداتاألولوالمنتدى

جهودهاحشدلمواصلةميةاإلسكالغرفةمساعيعلىأثتثكما)»00oمارس/آذار3

الشارقةوإمارةالبحرينمملكةلحكومةشرطهقأهريةكماالخاص،القطاعلتعزيز

لدعمهملئتنميةمياإلسكوالبنكالمتحدةالعربيةواإلماراتالبحرانوصناعةتجارةوغرفة

المذكورة.االجتماعاتلتنظيمالمقدم

الذيالخاصللقطاععشرالحادياالجتماعبهاخرجالتيبانتوصياتعلمأاللحئةوأحيطث63-

)لسياساتوضعفيالوطنيةالتجارةغرفخا~منءالخاصالقطاعمشاركةعلىركز

علىثقالكالتمثيلبمنحهونلكالتجارةوتحريرالعولسةتحياتمواجهةفيوالبرامج،

ثمة.المكالمستويات

لعبتهالذيبالدوردثأش~والمتوسطةالصغيرةالمشروعاتتنميةعلىاللجنةثنمددث64-

القطاع.هذادعمفيوالصناعةللتجارةميةاإلسكالغرفة

لسيداتاألولالمنتدىبتنظيموالصناعةللتجارةميةاإلسكالغرفةبمبادرةاللجنةوحبتكما-6ه

هياالجتماعيالنوعقضيةأنباعتبارمياإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءبالدولاألعمال

اا.اطغيةتنمية´´أهدافأعمالجدولعلىاألساسيةالبنودإحدى



PRE/5-û12C/f-CECMOCC/IO

ii-~ياألعماللسيداتالثانيالمنتدىالستضافةقطردولةمنالمقدمبالعرضاللجنهر
التابعةوالمؤسماتاألعضاءالدولوحثث)ء..6عامفيمياالسكالمؤتمرمنظمةبلدان
المنتدى.هذافيبفعاليةللمشاركةاإلسالمىالمؤتمرلمنظمة

iY-الذياألعماللسيداتاألولالمنتدىبهاخرجالتي11رقمبالتوصية~اللجنةأحيطت

عناألعضاءالدولفياألعمالمنتدياتبينالصلةتتريةإلىالحاجةعلىأساسىبشكلركز

والخبرات.التجاربمناالستفادةإلى0تهدفشبكةإنشاءطريق

ìA-~للتنميةمياإلسكوبالبنكمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةبالمؤسساتاللجنةأ

زمالكالدعملتقديمالوطنيةالتجارةوغرفالمتحدةاألممووكاالتالحكوميةغيروبالمنظمات

والتسويقاإلدارةمهاراتتطويربشأنالمقدمةوالصناعةللتجارةاإلسالميةالغرفةلمبادرة

الدولية.السوقفيالمنافسةعلىقدرتهملتنميةاألعمالسيداتتحتاجهاالتيوالترويج

التطاعتطويرنحوجهودهامواصلةوالصناعةللتجارةاإلسالميةالغرفةاللجنةطالت69-

إلىالتقاريررفعفيواالستمرارءاالجتماعاتمنعددتنظيمطريقعنوذلكالخاص

التوصيات.لمتابعةالطرمالدعموتقديمفيهاللنظرالكوسيك

0v-ميةاإلسكوالقممالكوسيكهامشعلىاألعمالمنتدياتانعقادأهميةعلىاللجنةأ~ث

التيالتوصياتمتابعةإلىد~~والخاص،العامالقطاعينبينالحوارلبناءفعالةكآلية

االسالمي.المؤتمرمنظمةمؤسساتبهاخرجت

)13المرفقفيوالصناعةللتجارةاإلسالميةالغرفةتقاريراتر>

اإلسطمية.الدولفيانتجاريةالمعارضحولالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزتقرير

بنجاحنظمتهالذيميةاإلسكلالولالعاثررقالتجاالمعرضالثثديرءمعاللجنأل،والحغت-vا

فبراير/شباط9~5منالفترةفيالمنامةفيالتجارةلتنميةاإلسالميوالمركزالبحرينمملكة

2<«oوقدا´ميةاإلسكالدولبيناالقثصاديالتكاملفيالخاصالتطاح´ادوروموضوعهم

مليونo>حواليالمبرمةالصفقاتقيمةوبلغتمربعا»مترأا4000علىالمعرضأقيم

أمريكيا).دوالرامليون13»(حوالي~ينيآدينارأ



وجمهوريةالعراقوجمهوريةالسنغالجمهوريةقدمتهاالتيبالعروضكذلةاللجنةورحبت12-

عامعشرالثالثوالمعرضعشرالثانيوالمعرضعشرالحاديالمعرضالستضافةغينيا

التوالي.على20ا0و2>>8و2>>6

التجارةلتنميةمياإلسكالمركزقدمهالذيالمرحليالتقريرا~هر»-ا~»وال~73-
فيالتركيةبالجمهوريةاسطنبولفياإلسالميةللدولللسياحةاألولالمعرضتنظيمحول

أنعلىمىاإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولو~»200oالثانىنوفمبر/تشرين
المعرض.هذازيفاعلةمثماركةتشارك

4v-~دولبنجاحنظمتهالذيالزراعيةللصناعاتاألولالمعرضاتتديرهعاللجنآلوال

PalalSdesنيسانلمإبريل)0-17منالفترةفيمياإلسكالمؤتمرمنظمة " 200o

EXposItIOnsPillS Mantlmes"الزراعية:الصناعات´لقطاعوموضوعهالجزائربمدينة

مي´´.اإلسكالمؤتمرمنظمةأعضاءالدولبينالشراكةنموذج

)ا4رقمالمرفقفيالتجارةلتنميةاإلسالميالمركزتترير(يرد

اإلسالميتمرالمنبمنظمةاأل~ءالدولبورصاتبينالتعاون

vo-~واالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزمنالمقدمالمتابعةتقريراثثدحرحاللجنألال

البورصاتاتحاد`اإنشاءحولالتجارةلتنميةاإلسالميوالمركزءوالتدريبواالجتماعية

اإلسالمي´´.المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالمقاصةوغرف

حولالمستديرةالمائدةاجتماعالستضافةالتركيةللجمهوريةكاتتديرهنا~أهربت76-
اإلسالميالمؤتمرمنظمةأعضاءالدولفىالمالسرقمؤسساتبينفيماالتعاونااتعزيز
لبورصةتقديرهاعنا~أهربتك)ء00oآذارمارس/)9-28مناسطنبولفى

واالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزمنكلمعاالجتماعتنظيمفيلمشاركتهااسطنبول
للتنمية.ااسالميوالبنكالتجارة،لتنميةاالسالمىوالمركزءوالتدريبواالجتماعية

vv-اجتماعوآثارنتائجحولاسطنبولبورصةمنالمقدمالعرضالتقديرمعائئجنةوالحظت

المستيرة.المائدة



^V-كنتيجةا´ميةاإلسكالبورصات´´منتدىاسمتحتمنتدىإنشاءيعراكقةمعالليتوالحتت

بمزيددهابكبورصاتبموافاةاألعضاءالدولآكيتتشوطالمستديرة»المائدةالجتماع

هذهلدىالمنتدىلهذابالترويجطالبتهاكماا´ءاالسالميةالبورصاتاامنتدىعنالمعلوماتمن

إليه.اإلنضمامإلىودعوتهاألبورصات

ءوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثلمركزالمشتركالتتريىنص(يرد

الم.6و,اoرقمالمرفقينفىالتجارةلتنميةاإلسالمىوالمركز

الدولبيناالقتصاديالتعاونتعزيزفيالسياحة´´(ورحولالنظروجهاتلتبادلاإلعداد

والعشرين.الحاديةالكوسيكدورة~تنفيذهالمزمعاإلسطميتمرالمنمنظمةاألعضاء

حولالتجارةلتنميةاالسالميالمركزمنالمتامالعملسيربتقريرعلمااللجنةأخذت~19

الستضافةالمغربيةللمملكةتتديرهاعنوأعربتالموضوع،حولعمللورشةاإلعداد

.2حزيرانلميونيواo-ا4منالفترةفيالبيضاءالدارفيانعقادهاالمزمعالورشة <o

الدولوحثتالورشةلهذهعدادلكالتجارةلتنميةاإلسالمىللمركزتقديرهاعنأعربتكما

الورشةهذهفيالمشاركةعلىعنهاالمنبثقةوالمؤسساتاالسالميالمؤتمرمنظمةأعضاء
فاعلة.مشاركة

اإلسال_ةالدولفيالعمرانيالتراثعلىالمحافظةميثاقبمشروع~ا~أحيطت8->

التنمية.فيدورهوتفعيل

منطرحمابمختلفكلمأاللجنةأمحطثءعرضهالكوسيكتنسيقمكتبقدمأنوبعد~8ا

ستعقدالتيالنظروجهاتتبادلجلساتفيتناولهايمكنكمحاورحاليأ،يمئرحومامقترحات

هى:المحاوروهذهللكوسيك،الالحقةالدوراتأثناء

األمحضامالدولفيالفقروطأةمنوالتخفيفالصغرمتناهيةالقروض

نموأاألقلاألعضاءوالدولالخارجيةالمعونة»

المؤتمرمنظمةفيالبيئيةاألعمالمناخلتعزيزواالستثمارالتجارةلخدماتالقدراتبناء»

اإلسالمي.

المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالقطنقطاعفيواالستثمارالتجارةتنشيط

اإلسالمي.



اآلراءتبادلجلساتفيللمناقشةأخرىموضوعاتالقتراحاألعضاءالدولاللجنةدهت~82

القادمة.الكوسيكدوراتضمنستعقدالتى

للكومسبل«والضربنبهالحادالدورهأعمالجدولمسوده

للكوسيكوالعشرينالحاديةللدورةالمقترحاألعمالجدولمسودةوعدلتاللجنةئاقشت83-

وثررثاسطنبول،فيم200oالثانىتشريننوفمبر/0'1'-'1''1'منالفترةفيانعقادهاالمقرر

للكوسيك.والعشرينالحاميةالدورةإلىرفعه

اللجنةعالتهاالتىللكوسيكوالعشرينالحاميةالدورةأعمالجدولمسودةمننسخة(ترد

).17رقمالمرفقفي

الختاميةالجلسة

بهيئةالوزارةوكيلتكتكأحمدالدكتورمعالىرأسهاالتيللجنةالختاميةالجلسةفي84-

مناللجنةوطلبتومرفقاته.تقريرهااللجنةأقرتالتركية،بالجمهوريةالحكوميةالتخطيط

الحاديةالدورةإلىوتقديمهاألعضاءالدولعلىالتقريرتوزيعالكوسيكتنسيقمكتب

لنكوسيك.والعشرين

رسالةتعيمميةاالسكباكستانجمهوريةوفدرئيسءرياضمحمداألستاذسعادةاقترح85-

وافقوقدالكوسيكورئيسرالتركيةالجمهوريةرئيسسيزرفجدتأحمدالرئيسلفخامةشكر

االقتراح.ذلكعلىباإلجماعاللجنةأعضاء

بيانأالسعوميةالعربيةالمملكةوفدوئيمىءالنفيسةعبدالواحدبناثهعبداألستاذسعادةألقى86-

للجمهوريةشكرهخالصعنالنفيسةاثهعبداألستاذسعادةوأعربالمندوبينجميععننيابة

إقامتهاخاللالوفادةوكرمالضيافةحسنمنالوفودمنحظيةماعلىوشعبأحكومةالتركية

التىالممتازةالترتيباتعلىولمعاونيهاالجتماعلرشيمىالشكرسعادتهأزجىكمامطنبول.با

لالجتماع.أعدوها



الحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلتكتكأحمدالدكتورمعالىأعربالختاميبيانهوفى87-
منأبدوهماوعلىالقيمةإسهاماتهمعلىللمندوبينشكرهخالصعنالتركيةبالجمهورية

الموتميلمنظمةالعامة_عانةشكرهعنتكتكالدكتورمعالىأعربكماالتعاون.روح
وفيماقيمة.إسهاماتمنأستهماعلىلهاوالتابعةعنهاالمنبثقةوالمؤمساتاإلسالمى
توصيات،منعنهأسفرتومااالجتماعأعمالجدولعلىالمدرجةبالموضوعاتيتعلق
التجاريةاألفضلياتنظامبشأنوالهامةاألخيرةللتطوراتارتياحهعنمعاليهأعرب
التعاون.مشروعاتوكذاءالبورصاتبينوالتعاون
ا).8رقمالمرفقفىتكتكأحمدالدكتورلمعالىالختامىالبياننص(يرد
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المشاركينقانعة

للكوسيكوالعثمرينالحاديالدورةفي

لم2>05أيارمايولم12-001(إسطنبول





~ماالنحليزية:األصل

والعشرينالحادياالجتماعفيالمشاركينقانعة
الكوسيكعنالمنبثةالمتابعةللجنة

)200oمايو/آمارا2«ا0(إسطنبول»
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سزرفجدتأحمدالرئيسفخامةرسالة

الكوسيكورنيسالتركيةالجمهوريةونيس

والعسرينالحاديةالجسلة

اكومسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

~20>5مايو/آيار1•إسطنبوللم





~بالنركبأاألصل:

سيزرفجدتأحمدالرنيسرفخامةرسالة

التوليةالجمهوريةونيس

الكوهسيااعنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالصمرينالحادياالجتماعأهامتقدم

)2،>5أيارميو/منالعاشر(إسطنبول،

الرئيسرءسيادة

»الموترونالمتابعةلجنةأعضامالساد«

ا~ترون»المندوبون

عنالمنبتقةالمتابعةللجنةوالعشرينالحادياالجتماعفيبكمأرحبأنليسعدنيإنه

المؤتمرمنظمةاتخذتقدوهاا.(الكوسيكوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنة

إناالنتخاب.طريقعنالعامأمينهابتعيينوقامتءجديدةمبادرةأخرىمرةاالسالمي

أسرةفيأسهملطالماكبيرةخبرةذوتركيعالمالشرفيالمنصبلهذاإنتخابهتمالذيالشخص
لمنظمةأيضأبلفحسب»لتركياليسروسعادة،فخرمصدريشلممامي،اإلسكالمؤتمرمنظمة

اإلسالمي.المؤتمر

مجلمىومؤتمراإلسالمي»المؤتمرمنظمةقمةأثناءاتخذتالتيالقوارتأبرزتلقد

المنظمةأعضاءاحتياجاتتلبيةبهدفاوذلكوتجديدىإصالحلعمليةبحاجةالمنظمةأنالوزراء

عمليةفيالعاماألميننجاحسيعتمدويقينأوفعالية.كفاءةأكثرنحوعلىبمتطلباتهاوالوفاء

الدولكلستقدمهالذيالدعمعلىالمقبلةالفترةلخكالمنظمةستشهدهاالتياالصالح

الينأكملالبروفسورمعاليءالعام_مينوالتوفيقبالنجاحتمنياتيعنهناوأعرباألعضاء.

أعمال.منينتظرهفيماأوغلو،

تواجههاالتىاالقتصاميةوالصعوباتالعالمي»االقتصادفىالمتغيرةاألوضاعإن

المؤتمرمنظمةمظلةتحتوفعاليةكفاءةأكثرنحوعلىنتعاونأنعلينالزامأتجعلهبالدنا»



يتعلقفيماوذئكالمعاصر»وقتنافيأهميتهتتزايددوليأمحفالالكوسيكوتعداإلعالمي.

العانمية.االقتصاديةالتطوراتوتقييمقتصادءواشةالتجارةمجاالتفيالتعاونبتعزيز

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةأنأؤمنفاناالماضي،فيالحالكانوكما

والتجارياالقتصاديالتعاونتعميقفيالكبيرإسهامهاستواصلمياإلسكالمؤتمرلمنظمة

وفيالمشتركة.والثقافيةالتاريخيةالقيممنمجموعةتجمعهاالتيبلداننابينطويكاستمرالذي

وضمانالكوسيك،بهاتتومالتينشطةاألوتنويعتطويرءبمكاناألهميةمنفإنهاإلطار»هذا

فيفاعلةمشاركةلهاالتابعهوالمؤسساتاإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمشاركة

تنفذها.التيالتعاونمشروعاتوفيالكوسيك»أنشعلة

ءالكوسيكعمروهيالمنصرمة،العشرينالسنواتإلىمتفحصهبعينأنظروحين

مجاالتفيالعديدةالحيويةوالمشروعاتبهاءقامتالتيالقيمةالمهامأرىأنالسعادةتغمرني

وتنظيمالخاصة،القطاعاتبينتحققالذيوالتعاونأنجزتها»التيالتجاريالتمويلمثل

أكسبهاالذيالشئالتجارية؟األفضلياتنظاموإنشاءاآلراء،لتبادلجلساتوعقدالمعارض،

التعاون.مجاالتفىهائلةوخبرةكبيرةمعرفة

والالزمتينالمرجوتينوالكفاءةبالسرعةيتسملمالشديد،لسفاالكوسيك»أداءأنإال

والتجارية.االقتصاهيةأهدافهالتحقيق

كياألهميةبالغةاألهورمنتعدانتاجيتهاوزيادةالكوسيككفاءةرفعفإنءثمومن

منالكوسيكتصبحابنوماوالتجارة.االقتصادمجاالتفيالمرجوةأهدافناتحقيقمننتمكن

والوفاءبعملها،المنوطةالمتطلباتكلتلبيةمنيمكنهاقدالذيللمستوىتصلبحيثالقوة

بالدنا،فيالرفاهةمستوىرفعفياإلسهاممنعندئذتتمكنحتىمنهاىالمنتظرةبالتوقعات
المنطقة.فيواالستقرارالسالموتعزيز

الرئيس،سيادة

ءالموقرونالمعتلون

العامالقطاعبوضعيتعلقفيماتراجعاالحاضرعالمنافيالمتقمةاالقتصاداتتشهد

بالمنا،فىالرفاهةمستوياترفعفىنسهموكيالخاص.التطاححالةفيتنامييقابلهووزنه،

أنإذالخاصة،القطاعاتبينوالشاملالمثمرالتعاونوتعزيزءالخاصالتطاحدعمبنايجدر

بالنجاح.جهودناتكللأنلضماناألهميةبالغةالخاصالقطاعجيود



أنشعلةفيالخاصالقطاعمشاركةضمانهوهدفنايكونأنالبدالسياق»هذاوفى

الذياالسالميالمؤتمرلمنظمةاالقتصاديالمؤتمرجمعولقدفعالية.أكثرنحوعلىالكوسيك

لمناقشةقاعدةوأرسىبالعناءمناألعمالرجالللكوسيكالعشريناالجتماعهامشعلىعقد

ءأنتمتقومواأناألملليحدونىوإنهالكوسيك.وزارىمعالحلولمقترحاتوتبادلالمشكالت

متابعةيتسنىكىالمطئم؟النحوعلىالكوسيكعملبرنامجبإعدادءالموقرونالخبراءأيها

االقتصادي.المؤتمرنتائج

نبس؟الرسباده

ال8ا~_المندوبون

البالدهذهتحصلوكيءبالنجاحبالدناتبنلهاالتىاإلنمائيةالجهودتكللأنأجلمن

بعضوعملبلداننا،بينالتعاونتطويرمنفالبدءالعالميةالتجارةمنكافانصيبعلى

اإلسالمي.المؤتمرمنظمةداخلالتجاريةالترتيبات

فيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءبشأناإلطاراتفاقيةسياقوفيالصدد،هذاوفي

استضافتءالكوهسيكمشروعاتأحدتعدوالتىاإلسالمى،المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبين

واقتدار.بكفاءةوأدارتهالياءأنطافىالتجاريةالمفاوضاتمناألولىالجولةتركيا

بتخفيضالخاصالبروتوكولبمشروعالمتعلقةاألعمالمناالنتهاءيتمأنتنوقعونحن
معدأيكونبحيثممكن،وقتأسرعفيالمفاوضاتهذهنتاججاءالذيالجمركيةالتعريفة
الوزاريآاجتماعلعقدالمقررالموعدوهو»o»20الثانيتشريننوفمبر/بحلولعليهللتوقيع

التيعشرةاألربعةاألعضاءالدولأنيقينعلىفإننىالمقصدىهذافحققوكىللكوسيك.
المضمار.مذافيجهودهامنتزيدسوفاالمفاوضاتفياستركت

التجارية،األفضلياتنظامإنشاءبشأناإلطاراتفاقيةتوقعلمالتيبالدوليتعلقوفيما

االتفاقيةعلىوالتصديقالمفاوضاتعمليةفىللمشاركةأدعرهاأنودفيبعدىعليهاتصدقولم

وقت.أقربفيفيالمذكورة

الرئيمىءسيادة

ءالموقرونالسفوبون

فياألعضاءالدولبورصاتبينالتعاونزيامةبهدفأجريتالتىاألعمالحققتولقد

تحققالذيباإلنجازسعادتىعنأعربأنوأودرفيعأ.مستوئاالسطميالمؤتمرمنظمة



فيآزارلممارسفيهدالذياالجتماعخاللاإلسالمية´´الدولبورصات´´منتدىبإنشاء
المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبورصاتمنالمستوىونيعىممثلينبمشاركةإسطنبول،
بالكوسيكاألعضاءالدولأدعرأنوأودللمنظمة.التابعةالصلةذاتوالمؤسمعاتاإلسالمي<
األعمال.هذهفيللمشاركة

الدولبيناالقتصاديالتعاونتنميةفىالسياحةالدوراآلراءتبادلجلساتمناقشةإن
الدائمةللجنةوالعشرينالحامةالجلسةانعقادأنتاءاإلسالمى´´المؤتمرمنظمةفىاألعضاء
راسخأاعتقادأوأعتتدوبناء.كبيرمدلوللهعمللهواقادمالثانينوفمبر/تشرينفىللكوسيك

تساعدأنهابلفحمعب،بالمنافىالرفاهةتحتيتىفىتسهمأنهاعلىتقتصرالالسياحةأميةأن
تعاونهالخاصالقطاعيكشفأنآملذلك،علىعالوةشعوبنا.بينالتقاربتحسينعلىأيضأ
المجال.هذافى

األممإطارفىإليهالتوصلتمالذيالحلعلىاالتفاقعلىعاممنأكثرمضيرغم

القبارصةاألتراكيزالفالءالكثيرةالوعودورغمالقبارصة»ااتراكعليهووافقالمتحدة،

القراراتإطارفىولكناالقتصادية.والمقاطعةالقيودمنالكثيرتحتالعيشمواصلةيحاولون

تموالتىالماضي،حزيرانيونيو/فياإلسالميالمؤتمرمنظمةخارجيةوزراءاتخذهاالتى

أجلمنملموسةخطواتاالسالمىالعالميتخذأنتنوقعءأيلولسبتمبرلمفيمجددأعليهاالتأكيد

العالم.باقىمعقبرصلشمالالتركيةالجمهوريةاندماجضمان

الشرقفيالتطوراتبشأنالرؤىبعضاضيفاأنأودهذا»حديثىمعرضوفي
األوسط.

أعلنالذيالنارإطتىوقفأننؤمننحنوإسرائيل،فلسطينبينبالنزاعيتعلقفيما

إلعطاءهامةبدايةيشكطزائحين»ذلكمنذالطرفانأحرزهالذيوالتقدمءالشيخشرمقمةنتيجة

المسار.هذافيالخطواتمنالمزيداتخاذعلىالطرفينكالونحثالسالم.لعمليةدافعةقوة



OIC/COMCEC-fCI2I.(J51REP..J)2(المرهق

الفلسطينىالجانبمعبالتنسيقشاروناالسرائيلىالوزراءوئيمىخطةتنفيذأنونتوقع
ءالغربيةالضفةمنالجزئىواالنسحابغزة،قطاعمنواحدطرفمنالكلىلطسحاب
أقرهاالتىا~يق~ر~أسامرعلىالمفاوضاتعجلةتدفعجديدةسالمميناميكيةميشكل
المتحدةلألممالتابعاألمنمجلسبقرارعمألوذلكبرمته،الدولىالمجتمعوساندهاالطرفان
.اoاoرقم

أاليجبءالديناميكيةهذهمثلتشكيلوتيميرالحالية،األمنيةالبيئةتعزيزلغايةوبلوغأ
باقتراحتركيابادرتالخصوص،هذاوفيالمنطقة.دعمفىوسعأالدوليالمجتمعيدفي

يلقاماكتىهولاألتهوينأجلمنلفلسطين؟االقتصاميةالمساعدةلتفديماألطرافمتعددبرنامج
فلمطين.فىوالتنميةاإلصالحعملياتفىواإلسهامالشعب<

القنواتتفعيلبضرورةنؤمنفنحنشامأل،يكننممادائمأيكونلنالسطمإنوحيث

مناسبة.مرحلةفىواللبنانيةالسورية

فىواإلسهامالدعمبقتيمبالتزا~الوفاءصلستراالماضى،فىتركيافعلتوكما

األوسط.الشرقفىانتظارهطالالذيالسالمأعائمإرساء

قواتهاسحبمنانتهتقدأنهامنسورياأعلنتهماوالسرور،الغبطةإلىيدعرومما

رقماألمنمجلمىبترارعمالونلكءo»20نيسانلملمريل26يوملبنانمنواألمنيةالعسكرية

«~ه~~

كماالدولي،المجتمعتوقعاتحسبلبنانفىالديمقراطيةالعمليةتتطورأنتركياوتأمل

إراد~هنبريآليبأننىالبالشعبفيهايستطيعبيئةالدولةفىاالنتخاباتتكفلأندمل

السياسية.

الرئيس،سيادة

الموقرون،المندوبون

تحولنقطةيشهدءالكوسيكأعضاءوأحدالمنطقةفىالهامالبلدذلكالعراق»إن

أعتبتالتىالفترةو~الميب>بأوقاتيمرالعراقىالشعبنرىأنالمحزنومنتاريخية،

تزالالأنهالؤسفا»ومنالمنشودة.بالدرجةواألمناالستقراريتحققلمالعسكرية»الحملة

للشعب.اليوميةالمسكزماتتلبيةفىصعوباتهناك



للبالءاألساسيةاالقتصاديةالبينةتدميرإلىتؤديالمستمرةوالعنفالتخريبأعمالإن

إلىالعراقىالبترولمنالدخلوصولدوناألعمالهذهتحولأخرى»ناحيةومنءناحيةمن

وتنفيذالعراقإعمارإلعادةالمبذولةالجهودتزالالذلك»علىوبناءالمطلوب.المستوى

تمثلتوجهاتونشأةالمصالح»مجموعاتظهوراحتمالعنفضألءكافيةغيرالسياسيةالعملية

البالد.وحدةعلىخطورة

ضمانبمكاناألهميةمنفإنهءممكنوقتبأسرعالعقباتهذهعلىالتغلبأجلومن

هذهوبموجبالعراق.فيالسياسيالتحولعمليةوتنفيذالدستورصياغةفياتحدمتحقيق

ويحافظالدولى»والمجتمعجيرانهومعالداخل،فيبالسالمينعمجديدعراقظهورفإنالعملية،

حرأتعبيرأتعبرأنالمجتمعطوائفكافةتستطيعحيثالسياسيةووحدتهأراضيهسالمةعلى

نلككلإنالسياسى»والعملاالعمارإعادةأنشعلةفىالمساواةقدمعلىوتشاركنفسها»عن

الدولة.هذهمع~مننتعاملالذيالمنطلقهويكونأنينبغى

الموجودةالصعبةالظروفمنالرغمعلىأنهنجدالمنظور،مذامنائوضعنقيمعندما

وتمتاالنتخابات،فيبأصواتهمالهاإلدعلىالعراقسكاننصفمنأكثرأقبلالعراق»فى

فيإجماعإلىاألحزابوتوصلتالموقت،العراقيالبرلمانتكوينوتمبنجاح»االنتخابات

الخطواتهىتلكالموقتة.العراقيةالحكومةوتكونتالمنتخبة،السياسيةالقيادةحولالرأى

األوسط.للشرقباننسبةالهامةالدولمذهفىوالديمقراطيةاالستقرارنحوالسعىفىالجديدة

العيمقراطيةثمافةتتثلمنالعراقيونوإخوانناأهسقاؤنايتمكنآناألملويحدونا

طوائفكافةأويمنلءالبقاهعلىوقادرعادلحكمنظامأعائموإرساءالرأيفىوالتوافق

واجبهامنأنتركياوترىالعراقى.الشعبخيرفيهلماالغنيةبالدهمواردويحشدالشعب،

العصيبة.األوقاتهذهفىازرتهومقالعراقمساعدة

الرشيمى»سيادة

ءالموقروناألعضاء

تحياتي،أطيبعنجميعالكمألعربالفرصةهذهأنتهزأنكلمتياختتامفييسعدنى

بالنجاح.تمنياتىخالصمعاالجتماع.هذافيأسهممنكلأمننوأن



0م0

كتكأحمدالدكتورلسعادةاالفتتاحيةاكنمة

التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيل

اكومسيكهنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعسرونالحادياالجتماع

~2005مايو/آيار10(إسطنبول





أتكتأحمدالد~لمعادةا~حيةالكلمة

التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيل

الكو~اعنالمنبثقةالمتابعةللجنةوكصرونالحادياالجتماع

20مايو/آيار1>(إسطنبمل • o/

انموقرونانمتابعةفجنةأعضاءانسادة
العاماألمينمساعدالموقرالميد

ءالموقرونالوفودووساءالعمادة

انعقادبمناسبةاسطنبولفيالموقرالجمعهذاباستضافةسعادتىعنأعبرأنأود
الكوسيك.عنالمنبثمةالمتابعةللجنةوالعشرينالحادياالجتماع

الماضية،القليلةالسنواتفىبالغةأهميةاألطرافمتعددالتعاونتعزيزاكتسبولقد
أواصرولتوثيقءالرفاهيةمنأعلىمستوماتإلىالوصولعلىالناميةالدوليساعدبماخاصة
تحسينفيهامموربأ«اءالكوسيكقامتفلقدالصدهذاوفىوالتجارية.االقتصاديةا~ت
عامأ.عشرينعلىيربومامدىعلىبلداننابينوالتجاريةا~هتصاديةا~ت

تامةقناعةعلىوأناءالكوسيكموراتإعدادفىجوهريةوظيفةالمتابعةلجنةوتودي
طريقعنوذلكالتعاون،نحوالمبذولةلجهودناجديدةأفاقأسيفتحالمتابعةلجنةاجتماعبأن
فيالصادرةالقراراتبنفيذالمتصلةالتطوراتومراقبةالكوسيك،أعمالجدولبنودتحيد

السابقة.الدورات

الموقرونالمتابعةلجنةأعمما،المادة

أقددنالمهداءفروما،المساأ.

وفى2><2عاممنذكبيرأنموأمحققأكبيرةدافعةقوةاكتقبقدانعالمىا~هتصادان
تمولقد.2<<4فىارتفاعها2<<3عامتحققتالتىالعاليةالنمومستوباتواصلتاالطارهذا



النموبدأمنأولالمتحدةالوالياتكانتلقد.9ه´4بنمبة2004عامفىالنمومعدلتقييم
علىاألميريةالدولمنغيرهاسارتثمالمضمار»هذافىالصينوتبعتهاالعالمى»ا~هتصادي

فىا~متصاديالنموأنغيرالعالمى.~دالمتسارعالنموفىأسهمواثمومنالنهج»ذات
الصناعية.البلدانمنغيرهافىالنمومعدالتمتوسطمنأمنىكاناألوروبيةالمنطقة

فىالمتزايدةمعدالته)003عامفيالناميةاعولفىا~دياالنتعاشواصلولتد
العالمى.النمومعدلمتوسط91ه6ا.البالغالبلدانهذهفىالنمومعدلويفوق.2004عام

هواألسيويةالبلداناقتصادياتفيخاصةالمتوقعغيروالنموالعالمىاالنتعاشفإنوبالطبع
البلدانبعضامتبعدناإذاحتىأنهوهيقائمة،تظلالحتيتةأنغيرءالنتيجةهذهإلىأدىالذي
متوسطأقمنجدالمتسارع،باالرتفاعنموهامعدالتتتميزالتىوروسياوالهندالصينمال
بكثير.%0سبةيفوق2004عامفىالناميةالبلدانفىالنمومعدل

سزدءذ..ئدبنهدن0ددد:
سرذ>.،<د:،<د:،.>.
نموأحقققدالعالميةالتجارةحجمفإنالنموءنحوالعانسا~دإتجاهمعتماشيأ

حجمأننجدالبلدان،مجموعاتعنىنظرةوبإلقاء.í»<2عامفىتقريبأه~؟1<.2بنسبةيتدر
%.V',بنسبةوارداتهاحجمزادبينما9ه<8.1بنسبةزادقدالمتقسةاهولىصادرات

األرقامتظهرحيثاآلخر،هوبسرعةيتزايدالناميةاهولىفيالتجارةحجمأنويبو
المنكورة.الولىفى2004لعامللواردات9ه~12م8وللصادراتا«ال»l^بنسبةزيادة

منظمةفىاألعضاءالبلدانامحمادياتفىيجابية9االتطوراتبعضظهرتكما
الموتميمنظمةفىاألعضاءاهولىبينفيماالبيئيةالتجارةحجموبلغاإلسطمى.الموتمي
بالعاممقارنة9ه`32بنحوتحدربزيادة،2007عامفىأمريكىموالومليارvcاإلسمى

فقدالعالميةالتجارةفياالسطمىالموتميمنظمةفىاألعضاءالبلدانلنصيبوبالنسبةالسابق.
^%.بنسبةتقدربزيادةموالومليار610إلىاألرقاوارتفعت

%0,0بنسبة2<<4سنةالمباشرةاألجنبيةمشماراتاالإجمالىيزيدأنالمفترضمن
إلىالموجهةالمباشرةاألجنبيةاالسثماراتتكونأنأيضأالمتوقعومنالسابقة،بالسنةمقارنة
زياد«هوالزيادةمذهأسبابأهمومن،2004سنة%tvقدرهازيادةحققتقدالناميةاعول



لالسثماراتأعلىمعدالتتحقيقأجلومنآسيا.دولفيالمباشرةاألجنبيةاالسثمارات
لديهاجديدةأسأسيةبنيةإنشاءإلىحاجةفيالدولهز»فإنالناهية»الدولفيالمباشرةاألجنبية
أنأرىالصدد»هذاوفىراسخة.واقتصاداتمؤهلة»عاملةوقوةوثسجيعأ»جذبأأكثرتكون
المباشرةاألجنبيةاالسثماراتثسجيعأجلمنمةالالناالحتياطاتتتخذأنبهايجدرالولىهذه
األجل.قصيرةاألموالوسرفىحركةمنبدأل

تضطلعوالتياإلسالمي»تمرالمنلمنظمةالتابعةالمؤسساتبإرشادناتتومأنوآمل
ومفيدة.طيبةفتانجتحتيتىلبالدنايتسنىلكىوذلكءالمجالهذافىوالقيمةالهامةباألعمال

الموقرونالمتابعةلجنةأعضاءالسادة

الموقرونالوفودرؤساءالسادة

األفضلياتنظامبإنشاءالمتعلقةللمفاوضاتاألولىالجولةفإنجميعأتعلمونكما
قداإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماالتجارةتعزيزإلىالراميةالتجارية
ليا.أنطافيالماضيالعاممنأبريل/نيسانمنذبدأت

ماالفترةفيالتجاريةانمفاوضاتللجنةالرابعاالجتماعبإنعتادفإنهءالسياقهذاوفي
األولىالجولةاكتملتقدتكونتركيا،في200oنيسانلمأبريل2Jآذارلممارس30بين

التجارية.للمفاوضات

المفاوضاتلجنةأعدتهالذيالتجاريةاألفضلياتبروتوكولمشروعطرحولتد
عناالعضاءالبلدانتعربأنوأتمنىاألعضاء.البلدانقبلمنوالتوقيعللمناقشةالتجارية
والعشرينالحاديةالدورةإطارفىالمنعقدةالوزراءجلسةأثناءالوثيقةهذهتوقيعفيرغبتها

التجاريةا~تتكتسبسوفبنجاحالمفاوضاتهذهمناالنتهاءفبمجردوعليهللكوسيك.
هائلة.دافعةقوةبلداننابينفيماوا~هتصادية

الموقرونالمنابعةلجنةأممما>المعادة

دن»المدقددفيالىروسا>الساد،

الوثائقإحدىتعتبرالتياإلسالميهتمرالمنمنظمةعملخطةفإنجميعاتذكرونكما
تتفزأنيجبللكوسيكوالتجارياالقتصاديالتعاونوأهدافمجاالتتتضمنالتىاألمامية
بلداننا.بينفيماالتعاونأواصرتوطيدبغيةبفعالية،



إلىالتعاونمثمروعاتمنعددتقديمتماآلن،حتىالواردالعملخطةإطاروفي
بآليةاإلسراعأجلومنالمشروعات.هذهتتفزعندخطيرةمشكالتنواجهأنناإالالكوسمك،
المشروعاتلهذهفنيشقييمإجراءالضروريمنفإنهالمذكورةبالمشروعاتيتعلقفيماالتنفيذ

علىالقادرةالهيكلةلوضعالجدوى،دراساتإلجراءالالزمالمالىالدعمتوفيربغرضالمقدمة،
المشروعات.هز»تنفيذمراقبة

الكوسيكإطارفيالتعاونمشروعاتبعضسماتتحديدتمفقدالصددهذاوفي
قوةسنكتسبمي»اإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمنسقةالمؤسساتبدعمأنناوأعتقد

المذكورة.المشروعاتلتنفيذإضافيةدافعة

الهامةالموضوعاتأحدالكوسيكأنشعلةفيالخاصالقطاعمشاركةزيادةثسكل
فيالمنعقداألعمالمنتدىأثناءالموضوعهذامناقشةتمتفتدجميعأتذكرونوكمااألخرى.
اتخاذوتمءالكوسيكافتتاحعلىعامأعشرينمروربمناسبة2004لم23إلى)2منالفترة
الكوسيك.أنقطةفيالخاصالتطاعجانبمنفعاليةأكثرمشاركةنحوالقراراتمنعدد
الموقرينالكوسيكأعضاءبأنحقيقيةقناعةعلىفإننيالقراراتهذهتنفيذإلىوسعيأ

بعمليضطلعونسوفاإلسالمىالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسساتمعباالشتراك
الالزم.

والمؤسمماثاإلسالميالمؤتمرلمنظمهالعامةاألمانةإلىبالشكرأتوجهأنأودكما

اآلر،حثىإسهاماتمنموهقدماجميععلىللثمةاإلسطميالبنكإلىباإلضافةبهاألمتصأل
المستقبل.فيدعمهماستمراروأرجو

الموقرونالمتابعةلجنةأعضاءالسادة

الموقرون،الوفودساءرفىالسادة

فيماخاصةاألهميةبالغةالسياحيةوالحركةالدوليةالسياحةتعتبرالمعاصرعالمنافي
تلعبكماالدوليين؟واألمنالسالمأعانموإرساءالفقر،منوالحدالمممتدامة،بالنسيةيتصل
قطاعأالسياحةكانتولطالماالدول.بينوالثفافىواالجتماعيا~متصاديالتفاعلفيهامأدورأ

يقتصرالالسياحةدوربأنوعيعلىونحنالعالم،حولالبلدانمنلكثيربالنسبةعنهغنىال



تلكقدرةزيادةإلىديتنولكنهاالمعنى»البلدإلىاألجنبيةللعملةمدخألكونهامجردعلى
العمل.فرصمنمزيدتوفيرطريقعنالتوظيفعلىالدولة

األولوياتقائمةتتصدرالتىالمجاالتأحدهيالسياحةأنجميعألديناكدالمنومن
األعضاءالبلدانبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونأواصربتتريةيتعلقفيماالعملبخطة
بينالسياحيةاألنثطةتطويريتمأنبمكاناألهميةلمنوإنهمى.اإلسكتمرالمنمنظمةفى

واثقفإننىالصددهذاوفيوالتاريخية.والشفافيةالطبيعيةالمواردمنبالكثيرتتمتعالتىبلداننا
بينفيماا~هتصاديالتعاونتتقيةفيالسياحةاادورعنوانتحملالتىالعملورشةأنمن

ا-4منالفترةفىالمغربفىتنظيمهاالمزمعمى´´اإلمكتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدول
1o20مونو •o«مثفرأ.نجاحأثحتئسرف

التيالخاصةالجلساتفىكبيربشكلالذكرسالفةالعملورشةنتائجتسهموسوف
التعاونتتقيةفيالسياحةاادوربعنوانللكوسيكوالعشرينالحادياالجتماعإطارفيستتعتا

هذافيتفتحأنوآملمي´ا.اإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماا~هتصادي
إلىأتطلعفإننيالخصوصهذاوفيالشمية.وجهوداالقتصاديللتعاونجديدةآفاقاالجتماع

العامةواألمانةءالكوسيكفياألعضاءالدولجانبمنمثمرأوإسهامأفعالةمشاركةأرىأن
والتابعة.المعنيةمساتالمنوجميعميآاإلسكالمؤتمرلمنظمة

نا~قرمالمتابعةلجنةأعضاءالعمادة

,الموفرونالوفودساءرفىالساده

وبرفعالمستدامة،ا~هتصاديةبالتنميةإاليتحشاأنيمكنالواالسشرارالسالمإن
التركيةالحكومةعنونيابةبلداننا.فيهاتتعالتيالجغرافيةالمنطقةفياألفرادرفاهيةمستويات

الجهودوجميعبنداننا،تتقيةفىاإلسهامشأنهامنالتياألعمالجميعبأنأصرحأنأود
جانبنا.منالمستمربالدعمتحظىأنيجبالتعاونوزيادةالرفاهيةتحتيتىأجلمنالمبذولة

فيوالتوفيقالنجاحلكمأتمنىكماتحياتيعميقعنجميعألكمأعربأنأودوختامأ
أعمالكم.





t )(

أوغلوإحسانالدينأكملالبروفسورمعاليرسالة

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالعاماألمين

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالمثرونالحادياالجتماع
)200oأيارمايولما>إسطنبوللم





فيورالبرومعالورمآل
أو~إمانادينأكمل

العاماألمين
اإلعالمياالتمرلمنظمة

الكوميكمتابعةللجنةوالعئرينالحادياالبتمامإلر
التركيةالجهوريةاسطنبول،
2005'1يرط12»10

،.....السيدمعالي

ترين،9االمندوبينالسادة

الكرام،الضيوف

ه سزدذوإلنه،عبومIامالم

رئيسسيور،فجدتأحمدالسيدبفخامةخاصةإشادةأشيدأزبدايةأود

واقتدار.حكمةبكلاللجنةهذهلعمللتوجيهه0الكوميكوئيسالتركية،ريةالجمعه

االجتماع.طأااستضافتهاعلىالتركيةالجمهوريةحكومةإلىبالشكوأتوجهأنأودكما

الدول~ناالقتصاديالتعاورتعزيزفيفحمودبدورالكوسيكوتضطلع

اك~مةلهاتتعرضالتيةالعديلالهجماتخلفيةعلىإضافيةأهميةيضغيوهذاإألعضاء،

األعضاءالدولعلىيتقينماإناألخيرة.السنواتفيالجبهاتمختلفعلىاإلسالمية

المجالفيسيماوالوروابطهاتعاونهاتعزيزهوبهالقياماإلسالميالمؤتمرمنظمةفي

اإلحساسفإزالعامهذاينايرهنفيتمامأأهينأمممتيتوليتأزومنذدق.االقتصا

ترسختولقدويتعزز.يتناهىفتنمااالقتصاديللتعاونالقصوءريةاألوهإتعطاءورةبذ

ا~المنظمةفياألعضاءالدولنباالقتصادءرالتعاونتعزيزبضرورةالقناعةهذه

هنعددإلىاألخيرةزياراتيخاللسيماوال0القادةمعأجريتهاالتياالتصاالتعقب

جنوباألفريقيةالبلدانبعضإلىجولتيخاللوكأااألعضاءواألسيويةالعربيةالدول

الصحراء.



لنظاماإلطاريةاالتفاقيةإطارفيالتجاريةالمفاوضاتأنالصدريثلجومما

انطالقتها.أعلنتقداإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلية

األربعةاالجتماعاتالستضافتهاالتركيةالجمهوريةلحكومةالعميقتقديريعنوأعرب

إلىبالشكوأتوجهكماالتجارية.المفاوضاتمناألولىالجولةإطارفيلياأنطافي

نحوعلىتوليا،يناللذالكوميكرتنتمكتبوالىالتجارةلتنميةاإلسالميالموكن

لهذهاألساسيالعملوإعدادالتجاريةالمفاومناتلجنةسكرتاريةمهمةشقرك،

إلسهامهللتنميةاإلسالميللبنكشكرتعنأعربأنيفوتني7كماالهامة.المفاوفات

المهمةاالتفاقيةهذهإلىاالنضمامأناليقينوليالتجارية.المفاوضاتتمويلفي

التياألعماهالدولوبقوة،أحث،فإننيثمومنممكن،حيزلحبريتخذأزينبغيللغاية

الكمااآلجال.أقربفيذلكإلىتبادرأناالتفاقيةهذهعلىبعدتصادقأوتوقعلم

االتفاقياتمنعدداستكمالتمقدأنهذاتهالوقتفياألعضاءالدولأذكرأزيفوتني

اإلسالميالمؤتمرمنظمةبرعايةآاقتصاديةبالقضاياتتعلقاألخرىاألساسيةواألنظمة

األعضاء.الدولاقتصاداتالتكاملمنالمزيدلتحقيقاألساسيةرميةاألتثكلوالتي

األساسيةواألنظمةاالتفاقياتهذهتكتميهاالتياألهميةعلىأخوىمرةأشدأأنوأود

األعضاء.الدولسائرإليهاتنضمأنينبغيوالتي

التعاونلتعزيزاإلسالميالمؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذبمسألةيتعلقوفيما

التكميليةاآلليةعلىاألخيرةدورتهافيالكوسيكمادققفقدوالتجارياالقتصاري

اإلسالميوالبنكالعامةاألمانةمنلحلمعبالتعاونالكوسيكتنسيقمكتبوضعهاالتي

اإلسالميةللبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثوموكزللتنمية

االتحادومنظمةوالصناعةللتجارةاإلسالميةوالغرفةالتجارةلتنميةاإلسالميوالمركز

المجالفيالعاهلةالمنظمةمؤسساتباضطالعأنهوآملالبواخر.لمالكياإلسالمي

خطةلتنفيذجديدةآفاقستنفتحالتكميلية،اآلليةإطارفيالجايأبدورهااالقتصاري

العملية.لتسريعالعمى

رئيسةبصغتهايا،مالينبهاتقامتالتيبالمبادرةالصددهذافيأزكرأنوأوو

فىالفقرحدةمنبالتخفيفتتعلقالعمليةالبرامجمنمجموعةالعتمادلممللية،للقت



فيعديدةاجتماعاتعقدتتوجيهيةلجنةتشكيلتمولقداإلعالمية.البلدان

المشاريعلعملالوسمياالنطالقعناإلعالنتمولقانيرة.األاألشهرفيكوااللمبوو

ماليزياوزواءوئيىحضرهوسميحفلفيالبرنامجهذاإطارفيعليهاالصادقالثالثة

وسيواليونبنغالديثو~نكالتخصمثاوينوهي.2005مارمى29مهلمبوركواالفي

بينالتعاونتعززالتيالمحمودةنشطةاأللهذهعماللتقديمإلىوأ«_وموريتأنيا.

اإلسالمي.المؤتمرمنظمةفياألعفاءالدول

مؤتموإليهآلالذياإلخفاقخلفيةعلىأنهالمقامهذافيأذتحوأنووأه.

تقضيمبادرةاإلسالميالمؤتمرمنظمةاتخذتالعالميةالتجارةلمنضمةكانكرن

اإلسالمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءنللقطالمنتجةالصحراءجنوببلدانبمامدة

البلدانضم2005أبويل19و18يوميواغادوغرفيالصددهذافياجتماععقدوقد

جانسإلىالقطنصناعةتطويرمجالفيالخبرةذاتالمنظمةوبلدانالمنتجة

عنهاتمخضالتيالمقترحاتالمعنيينجميعيتابعأنوآملدولية.ماليةماسات

وناجعة.فعليةمتابعةاالجتماع

بتنظيمجيدأتقدمأأحوزنافقدباألولوية،يحظىالذيالصياحي،القطاعفيأما

الفوعةهذهأغتنمأزوأودمنقضمة.بكيفيةاآلنحتىعقدتوزاريةمؤتمراتأربعة

لوزراءالرابعاإلسالميالمؤتمرالستضافتهاالسنغالجمهوريةحكومةإلىبالشكوألتوجه0

منالكوسيكوستتخذ.2005مارس30إلى28منأكاوفيمقدالذء~السياحة

فيمينظمكماالنة.لهذهدورتهاخاللالنظروجهاتلتبادلمحورأالياحة~ضمع

التركية،الجمهوريةحكومةمعبالتعاونالتجارة،لتنميةاإلسالفيالموكنذاتهالوقمتى

اسطنبول.فينوعههناألولحياليارالمعرف

البعكبهيمطلعالذيالمحمودبالدورأشيدأزالمناسبةبهذهيفوتنيوال

األعماه.للدولاالقتصاديةالتنميةتحقيقفيللتنميةاإلعالمي



المؤتمرلمنظمةالتابعةاألخرىالمؤمماتمنبغيرهاالتقديرمعأنوهأنوأوو

لتعاونتعزيزافيإلسهامهاوالتجارياالقتصاديالمجالفيالعاملةاإلسالمي

األعضاء.الدولبينوالتجارياالقتعادي

اإلسالميللبنكيتسنىحتىالشأنهذافيدعمهايمتقلاألعضاءالدولوأناشد

المتقبل.فيالقيمةأنشمطتهنطاقتوسيعللتنمية

وأتمنىوهئمرة.فعليةفتانجعنميتمخضالمتابعةلجنةاجتماعأناليقينولي

والنجاح.التوفيقكاملالجتماعكو

وبركانه.الهورحمةعلبكموالالم



)ر0

والعفرونالحادياالجتماعأعمالجدول

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

200مايو/آيار12ه10إسطنبوللم o~





~باإلنجليزيةاألمل:

أعمالجدولمشروع

المتابعةللجنةوالعشرينالحاديبتماعاال

الكوسيكعنالمنبثقة

)2005أيالىمايولم12-10ء(اسطنبول

االفتتاحيةالجلسةا-
المتابعةلجنةلرئيساالفتتاحيةالكلمة-
اإلسطىالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينكلمة-

الوفودرؤساءكلمات-
األعمالجدولاعتماد)~

سلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنمرجعيتقرير~3

فياالعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعمللخطةتنفيذاتممااستعراض4-
اإلسالميالمؤتمرمنظمة
مياإلسكالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقرير-

الدورةلجنةتقرير-

فيماالبيئيةالتجارةفيالتوسععنالتجارةلتنميةااملثميوالمركزللتنميةاالسالميالبنكتقرير0-
اإل~المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبين

منظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامإلنثماءالتجاريةللمفاوضاتلجنةتقرير6-

اإلملثميالمؤتمر
v-العالميةالتجارةمنظمة~نشطةالمتعلقةالمسائل

األعضاءالدولبينفيماالخاصالقطاعاجتماعاتبشرنوالصناعةللتجارةاإلملثميةالغرفةتقرير8-

اإلسطميالمؤتمرمنظمةفى
اإلسالميةللبلدانالتجاريةالمعارضبشأنالتجارةلتنميةاإلسميالمركزتقرير9-
االسطميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالماليةراقاآلوبورصاتبينالتعاون~10
بينا~متصاديالتعاونتنميةفىالسياحةا´دورموضوعحولالنظروجهاتلتبادللجلسةاإلعداداه1

للكوسينهوالعشرينالحاديةالدورةخاللانعقادهاالمزمعا´اإلسصةالدول

للكومسيئهوالعشرينالحاديةالدورةأعمالجدولمشروعا-2
أعمالمنيستجدما13-

التقريراعتماد14-





م>(

مرجعيتترير

اإلسلثميالموتميلمنظمةالعامةاألمانةمنمقدم

إلى

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعشرينالحاديةالدورة

(الكومسيك)

التركيةالجمهورية-اسطنبول

2005مابو12~10





اساسىتقرير

منمقدم
اإلسالمىتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانة

عنالمنبتقةالمتابعةللجنةوالعشرينالحاديةالدورة

(كومسيك)والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنة

التركيةالجمهورية-اسطنبول

2005مايو12-ا0

مقمكاو(.

إضافةءام914عامفىالهوربمدينةعقدالذيالثانيمياإلسكالقمةتمرمنفيتقررأنمنذ

التعاوندفعبغيةعديدةمبادراتاتخذتافقد»مياإلسكتمرالمنمنظمةلنشاطاتاقتصاديجانب

ءالقطاعاتمختلقبشرنالوزاريةاالجتماعاتمنعددعقدكمااألعضاء.الدولبيناالقتصادي

منظمةفياألعضاءالدولبيناالقتصاديللتعاوناإلطارلتوفيرالقانونيةالوشانقمنالعديدووضعت

بقرارا98اسنة(كومسيك)والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةوأنشنتءصاإلسكتمرالمن

متابعةمهمةبهاوأنيطتء)الطانفالمكرمةبمكةهتدالذيالثالثمياإلسكالقمةتمرمنعنصادر

كماءوالتجاريةاالقتصاديةالمجاالتفىمياإلسكتمرالمنمنظمةعنالصادرةالقراراتجميعتنفيذ

بيناالقتصاديالتعاونتوطيدبهدفوالمتخصصةوالمنتميةالمتفرعةاألجهزةمنمجموعةأنثنت

األعضاءالدول

الموضوعينإطارفيالمبادراتهذهعنأساسيةمعلوماتتقديمإلىالتقريرهذايرمي

األساسيةالنظمعلىوالمصادقةالتوقيعووضعيةوالتجاري؟االقتصاديالتعاونتنميةوهما.التاليين<

المبرمةواالتفاقيات

,للتعاوناألولويةذاتالعشرةالمجاالتفياآلنحتىتحققالذيالتقدمتفاصيل0أدنانورد

العملخطةحددتهاوالتى



والتجارياالقتصاديالتعاونتطويرثانيا:

األعضاءالدولبينالتجارةتنميةمجالفيالتعاون

للدولالتجارةوزراءاجتمع,ا984نوفمبرفيانعقدتالتيءلكومسيكاألولىالدورةلخك

فيالتعاونلتعزيززمةالكوالوسانلالسبلاستشرافبغرضاإلسالميتمرالمنمنظمةفياألعضاء

برنامج´´تنفيذبشأنقراراواعتمدواالتجارةميدانفياألولوياتمنمجموعةوحددواالتجاري»المجال

وتضمنمي´´»اإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةالتبادالتلتعزيزاألجلقصير

والمخططاتالمشاريعمنعددبإعدادتقضىتوصيات

ثشكوضعإلىالداعيةالمقترحاتعلىوصادقتالكوسيكناقشتاألولىهدورتهاانعقادلخك

نظام0وهياألعضاءالدولبينالتجاريةالمبادالتتعزيزمنهاالغايةاألطراف»متعددةماليةانظمة

واتحادالصادرات»وانتماناالستثمارمينلتميةاإلسكسسةوالمنللتجارة»أجالاألطولالتمويل

إقامةفيإحرازهتمالذيالتقلممدىبإيجازيليفيماونورداألطراف.المتعالمياإلسكالمقاصة

األعضاءالدولبينالتجارةتعزيزمجالفيجهودمنيبذلماوكذاءالمذكورةاألنظمةمنكلوتفعيل

اإلسالميتمرالمنمنظمةفى

الصادرانفموبلنظام•1

للبنكالعاشرالسنوياالجتماعفيللتجارةأجالاألطولالتمويلإقرارالكوسيك»موافقةأعقابفىتم

النظامإسمتغييرخرامنجرىوقدءاألردنعاصمةبعمانم1986مارسشهرفيللتنميةاإلسالمي

الصادراتتمويلاانظامإلى

السلعمنالصادراتحركةتعزيزإلى_ءا408عامفىعملياتهبدأالذيالبرنامج»هذايهدفا

غيردولإلىالموجهةوالصادراتمي»اإلسكتمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولبينالتقليديةغير

هذاإطارفيالسداد،فتراتوتتراوحاألجل.وطويلقصيرزمالكالتمويلتوفيرطريقعنأمنماءء

عضوأخرىدولةأيإلىالموجهةاألعضاءالدولمنللصادراتشهراJ.60شهور6بينالبرنامج»

الرأسمالية،للسلعسنواتعشرإلىالمذكورةالفترةاآلنمدتوقداإلسالمي.تمرالمنمنظمةفي

األعضاءالدولمندولةأ6ءها4ا^عامنهايةحتىءالبرنامجشملوقداألخرى.واآللياتكالسفن

هذاعلىتشرفأكثرأووطنيةوكالةءالصادراتتمويلبرنامجفيمشاركةعضودولةكلفيوتوجد

فيوتنميتهالصادراتتمويلتعزيزعمليةتنسيقفيالوطنيةالوكاالتهز»دورويتمثلالبرنامج.

دولها



ما_»ا424عامنهايةحتىاألعضاءىالدولفيهاكتتبتالذيالبرنامجرأسمالمجموحبلغ

ساهموقداألعضاء.اللولاكتتبتهاإسالميدينارمليون170منهإسالمي»دينارمليون32•مقدار»

فعالالنصفمنهالبنكدفعإسالمى،دينارمليونا0oبمبلغالبرنامجهذافيللتنميةمياإلسكالبنك

دينارمليون75منهامياإلسكالبنكدفعميآإسكلينارمليون134الملفوعالبرنامجواسمالويبلغ

ميإسك

المديرينمجلسلكنأخرى،إلىعضودولةمنالصادراتتمويلأصكالبرنامجفكرةكانتوقد

والتنميةالتعاونمنظمةدولإلىبالتصديرليسحالبرنامج~1417عامفىعدلالتنفيذيين

البرنامجنطاقتوسيعبعدويتوقع»األعضاء.الدولصادراتوتعزيزنطاقهتوسيعبهدفاالقتصادية»

السابقفيعليهكانمماأكبراألعضاءالدولمنالصادراتسوقحجميصبحأن

•A..1424عامنهايةوحتىإنشانهمنذالبرنامج؟هذاإطارفيالصافي،المعتمدإجماليوبلغ

224ر8مبلغاعتمادوتممصدرةعضودولة)19(لفاناةأمريكيدوالرمليونا233ر16مبلغ

عملية11كلفةلتغطيةA..1424عامأمريكيدوالر

المزيدوتأمينتهتمويكمنستفادةلكالنظامبهذاالتمسكعلىاألعضاءالدولالكوسيكتشجع

ممادواتهامنالمكاسبمن

الصادراتوانتماناالستتمارلضمانميةاإلسكسسةالمن-2

أنشنتءللتنميةاإلسالميللبنكفرعيةسسةمنءالصادراتوانتماناالستثمارلتأمينميةاإلسكسسةالمن

أمريكىدوالرمليونا27(إسالمىدينارمليون001يبلغبهمصرحبرأسمالI'194عامفى

األعضاءالدولهىسسةالمنفياألعضاءوالدولءا999عامفيأعمالهاسسةالمنوبدأتتقريبا).

سسةالمنتأسيساتفاقيةعلىوقعتالتىميآاإلسكتمرالمنمنظمةوفيللتنميةمياإلسكالبنكفي

رأسمالها،فى5هؤمبنسبةالبنكاكتتبوقدمسة.المنرأسمالفياكتتابهاورفعتعليها»وصادقت

هذهوتمرءالمؤسسةتأسيساتفاقيةعلىمياإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولمعظمووقع

حتىسسةالمنإلىانضمتعضودولة34(هناكالعضويةإجراءاتالستكمالمختلفةبمراحلالدول

ا~ن).

الدولبيناالمسثماراتتدفقوثشجيعءالتجاريةتالمقامكنطاقتوسيعإلىسسةالمنتهدف

تأمينهاإعادةالصادراتانتعاندمين)ا(مسة:المنوتقدماإلسالمي~تمرالمنمنظمةفياألعضاء



تجاريةغيرأو(المشتري)تجاريةمخاطرعنالناجمالصادراتبيعحصيلةاستيفاءعدملتغطية

القيودمخاطروبخاصةالقطرية»المخاطرضدتأمينهوإعادةسثماراال~مين)2و((قطرية)

واإلخاللالمدنية»واالضطراباتءوالحروبالملكية»ونزعاألجنبي»النقدتحويلعلىالمفروضة

بالعقود

أصدرت_ا422عاملوخكبوليصة16النافذةالبوليساتعددإجمالىبلغ5ا424عامنهايةوفي

لتأمينواحدةوبوليصةالصادراتالتنمانبوليصة"oوجددتالصادراتالتنمانجديدةبوليصة23

أمريكي»دوالرمليون00iبلغتقفد_4241لخكسسةالمنأقرتهاالتىااللتزاماتأمااالستثمار»

«ا424نهايةفي~مريكيدوالرمليونا19بقيمةالحاليةالتزاماتهامم

وعقدءواالوليةالوطنيةالترويجندواتبتنظيموذلكءالتسويقيةاستراتيجيتهاتنفيذءسسةالمنوواصلت

اجتماعاتوعقداألعضاءىالدولإلىالمتابعةوزياراتومناقشتها،المواضيعمختلفلعرضندوات

والمصرفيينالمصدرينمع

األطرا~المتعددمياالسكالمقاصةاتحاد~3

فيالكوسيكلجنةوأعربتكومسيك.منبطلبالمشروحبدراسةللتنميةاإلسالمىالبنكقام

اااتفاقيةاستكملألنهللتنميةاإلسالصللبنكتقديرهاعنءم1992عامفيالمنعقدةالثامنةدورتها

المقترحةاالتفاقيةعلىمبدنيا»المنكورة»الكوسيكدورةوافقتوقداألطرافا´´»المتعددةالمقاصة

األعضاءالدولفيالنقديةوالسلطاتالمركزيةالبنوكمحافظيمنالصاهرةالتوصياتعلىوصدقت

199>سنةبالقاهرة

2oإلى22مناسطنبولفيعقدتالتيالعاشرةالكوسيكدورةدعتأخرى،أمووبينومن

فيمامرنةالترتيباتهذهتكونأنبشرطبينهافيماترتيباتعملإلىاألعضاءالدولم1994أكتوبر

النهانيالهدفيكونأنشريطةطوعي»أساسعلىاالنضماميكونوأنتغطيهاالتيبالسلعيتعنق

إنشاءهوفيهاالمشاركةفيالراغبةاألعضاءاالولمنفرعيةمجموعاتبينالمقاصةاتفاقياتإلبرام

األطرافالمتعددةللمقاصةميإسكاتحاد



نجلربألمخوهلنامبكنهإتماء>4

بينالتجاريةللمعلوماتشبكةبإنشاءم،1984عاممحمتالتىلكومسيكاألولىاهورقاوصت

لصالحونشرهاوتحليلهاومعالجتهاالتجاريةالمعلوفاتجمعتمهياإلىتهلقا.عضاءاللول

مستعملييا

إنشاءوترتيباتاتإجراهحولجلوىلرامةبإعدادالتجارةلتنميةاإلسالصالمركزتكليفتموقد

الشبكة

وتمللكوسيك،الثانيةالدورةإلىجوىهراسةالتجارةلتنميةاإلسالصالمركزقملذلكنتيجة

منأموولعدةيصلحاااألماميةللمعلوماتاانظامتطويربهكالجوى«امةلمراجعةفرمقتعك

انمزتميمنظمةفراألعضاءالدولفىونشرهاالتجاريةالمعلوماتمنممكنقمرأكبرجمعبينها
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فىنشطةمشاركةكتثمارقداإلسالميتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةأنبالنكرالجدير
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المنامةمبلفيالتهادن(.)
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المشروعاتلتعزيزآليأبالتفصيلبحثوالذيا987نوفمبرشهرفيبجدةللتنميةمياإلسك

الوزراءحددهماحسباألعضاءالدولبينالمشتركة

سبتمبر4-1منالفترةفىاسطنبولفىالمنعقدةللكوسيكالتاسعةالدورةدعت

القيامإلىالمقترحة»اآلليةبشأنالعملفريقتوصياتتبحثلمالتياألعضاءالدولا993

للمشاورةيتسنىحتىوتمليقاتهابآرانهااإلسالمىتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةوموافاةبذلك

االجتماعهذااستضافةاألعضاءالدولناشدتكماالموضوع.فىالنظرالرابعةالوزارية

المشروعاستكماليمكنحتىاالستشاريالوزاري

توالموامتالنقلمجالفيالتعاون)(د

تمرالمنبمنظمةاألعضاءالدولفيالنقلحولاالولالوزارياالجتماعانعقد

لثةالثاالدورةأنعقادمعبالتزامنم1987سبتمبر01إلى7مناسطنبولفيمىاإلسك

فيهاماعنصرأيشكلالنقلقطاعبأنيقينهمعنالوزراءأعرباالجتماعلوخكللكوسيك.

تنميةفيالتعاونوقرروااإلسالمية»الدولبينفيماواالقتصاديالتجاريالتعاونتنمية

والمواصالتالنقلمجالفيوالتدريبالحديدية»والسككالبحريهوالنقلالطرق»قطاعات

بالنقلالمعنيالخبراءفريقاجتماعاستضافةالعربيةمصرجمهوريةحكومةمحرضت

ءهإرجانوتمالقاهرة»فى)i'00يناير9إلى7منعتدهالمقررمنكانوالذيوالمواصالت

موعدلتحديدالمضيفالبلدمعاتصاالتهااإلسالميتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةوتجري

لالجتماعجديد



ملكيةوالكالسلكيةاالتصاالتمجالفيالتعاون(_)

الدورةمعبالتزامنوالالسلكيةالسلكيةاالتصاالتلوزراءاألولالوزارياالجتماعانعقد

الوزارياالجتماعانعقدوقد.ا'\88سبتمبرشهرفيتركيااسطنبول»فىللكوسيكالرابعة

نوفمبر8إلىoمنالفترةفيإندونيسياجمهوريةءونجباندفياالتصاالتحولالثاني

التوصياتبينمنماإلعكوسانلعلىالمطبقةاالتصاالتتعرفةتخفيضوكانام.99ا

المعنىالخبراءلفريقاجتماععقدكمااألول.الوزارياالجتماععنالصادرةالمهمة

الفترةفيالقاهرةفيماإلعكوسا(علىالمطبقةاالتصاالتتعرفةلتخفيضوالسبلسانلبالو

ا993سبتمبر29إلى28من

لمنظمةالثالثالوزارياالجتماعاإليرانيةميةاإلسكالجمهوريةحكومةاستضافت

8منالفترةفيطهرانفيسلكيةوالكالسلكيةواالتصاالتالبريدحولمياإلسكتمرالمن

وتقدمالتعاونمجاالتفيهحددتنطة2oمنقرارااالجتماعوأصدر.ا996يوليوااإلى

مجالفيبينهافيماالتعاونتعزيزبغيةلتنفيذهااألعضاءللدولمحددةوتوصياتبطلبات

بنكإنشاءاالجتماعاقترحهاالتيالهامةاألعملبعضتضمنتوقدواالتصاالت.البريد

وتحليدبالمنظمة»الخاصالمعلوماتشبكةنظامإطارفيواالتصاالتالبريدلخبراءبيانات

الدولبعضبهاقامتالتىوالبحوثالدراساتمناالستفادةمناألعضاءالدولتمكنآلية

المجالفيبالخبراءمحدثةقانعةإعدادوالبرقوالهاتفالبريدمجالفياألخرىاألعضاء

فيالجاريةوالتلريبالتعاونبنشاطاتمحدثةقانعةوإعدادوالهاتف»والبريدللبرقالفني

للتنفيذقابلةمشارينأفكارواقتراحومقدراتهااألعضاءالدولاحتياجاتتبيناألعضاءالدول

معداتتطويرمجالفيالمشتركةاالستثماراتوتشجيعونشاطاتمقترحاتوتقديم

وصأعتهااالتصاالت

حولالثالثالوزارياالجتماعتوصياتتنفيذلرصدمتابعةلجنةتكويناالجتماعوقرر

علىولووندوات»للخبراءسنويةاجتماعاتعقدوقررسلكية»والكالسلكيةواالتصاالتالبريد

بينتفصلالتىالفترةتقليصكذلكوتقررالخاص.القطاعتتضمنأنعليإقليميهمستوى

سنواتثالثكلمرةاالجتماعيعقدبحيثواالتصاالتللبريدالوزاريةاالجتماعات

الثالثالوزارياالجتماععنالصادرالتقريرللكوسيكعشرالثانىاالجتماعاعتمد

بطهرانانعقدالذيءوالالسلكيةالسلكيةواالتصاالتالبريدحولمياإلسكتمرالمنلمنظمة

االجتماعاستضافةالسودانجمهوريةحكومةوعرضتاإليرانية.ميةاإلسكبالجمهورية

الحكومةتعلنوسوفءوالالسلكيةالسلكيةواالتصاالتالبريدحولللمنظمةالرابعالوزاري

بعدفيمااالجتماععقدتاريخالسودانية



الطاقةمجالفيالتعاون

تمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولفيالطاقةحولاألولالوزارياالجتماعانعتد

الدورةانعقادمعبالتزامنوذلكام"A"سبتمبر6-3منتركيااسطنبول،فياإلسالمي

عناصرمنهاماعنصرأتمثلالطاقةمسانلبأن0الوزراءمنوإدراكا.للكوسيكمسةالخا

بعدةيوصيشامكقرارأاعتمدوافقداألعضاء،الدولبينفيماالمجاالتمختلففىالتعاون

فيماالتكنولوجيانقلوتعجيلاألعضاءالدولفىالطاقةمنشآتأداءتحسينبينهامنالتزامات

وإنشاءوالمتجددةالجديدةالطاقةمواردمجالفيالبحوثوتشجيعالطاقة»مجالفىبينها

نيةالكهرباالطاقةمجالفىبينهافيمامترابطةإقليميةشبكات

أكتوبر25سر24منالفترةفياسطنبولفىالمنعقدةللكوسكالعاشرةالدورةدعت

الضروريةالتدابيراتخاذإلىالمعنيةمياإلسكتمرالمنمنظمةوأجهزةاألعضاءالدولم1994

الوزارياالجتماعاستضافةاألعضاءبالدولوأهابتاألولالوزارياالجتماعقراراتلتنفيذ

حولالخبراءلفريققطاعياجتماعاستضافةالسودانحكومةوعرضتالطاقة.حولالثاني

بعدفيمااالجتماعموعدعنيعلنانالمتوقعومنءوالتعدينالطاقة

العامةواألشغالاألساسيةالبنيةمجالفيالتعاون

االعضاءالدولفيالعامةواألشغالاألساسيةالبنيةحولاألولالوزارياالجتماعانعقد

معبالتزامنوذلكا99اأكتوبر9-'\الفترةفياسطنبولفياإلسالميتمرالمنبمنظمة

للكوسيكالسابقةاللورةانعقاد

فيللتعاونهائلةوقدراتإمكانياتلديهااإلسالميةالبلدانأنبارتياحاالجتماعالحظوإذ

الدولفيوالمستقبليةالحيةاالحتياجاتتلبيةعلىقادرةالعامةواألشغالاألساسيةالبنيةمجال

اإلسالميتمرالمنمنظمةفياألعضاء

فيماالتعاونتعزيزعلىأخرى،أمووبينمناألعضاءىالدولالوزارياالجتماعوحث

والبنيةالعامةشغاللثالميزانيةفيمستقل»بندتخصيصطلبوقدالمجال.هذافيبينها

االقتصاديالتعاونلتعزيزالهادفةالعمل´´خطةمناألولويةذاتالقطاعاتضمناألساسية

إطارفيفعكالموجودةوالمشاريعالطاقاتبتطويروأوصىاألعضاء´´الدولبينوالتجاري

المجالهذافيمياإلسكتمرالمنمنظمة



اكتوبر2o_22منالفترةفياسطنبولفيالمنعقدةللكوسيكالعاشرةالدورةالحظت

الذيالعامةواألشغالاألساسيةالبنيةحولاألولالوزارياالجتماععنالصاهرةراتالتراام994

فيالمعنيةواألجهزةاألعضاءالدولإلىندايووجهتام؟991أكتوبر9-6منباسطنبولعقد

حولاألولالوزاريبتماعاالقراراتلتنفيذالالزمةالتدابيراتخاذأجلمنمياإلسكتمرالمنمنظمة

إندونيسياجمهوريةحاتباهثراعلماو~حاطتاألعضاء.الدولفيالعامةواألشغالاألساسيةالبنية

والتنميةالحضريةاألساسيةالبنيةمجلفيبطتعاونالمتعلقةاألحكامالعملخطةتضمينإلىالرامية

الريفية

االجتماعيوالضمانالعاملةالقوىمجالفيالتعاون(ح)

ءلمبونكواالفياالجتماعيوالضمانالعاملةبالقوىالمعنيالخبراءلفريقالثانياالجتماعانعقد

بشرننيةالثنااالتفاقية´´مشروعالستكمالاألولىعمل.مجمنوعتيوكون1984أكتوبرفيماليزيا»

األيديالعمالة.وتبادلبشأنالنموذجيةنيةالثنااالتفاقية´´مشروعالستكمالوالثانيةاالجتماص´´الضمان

»1985سنةءباألردنءعمانفياالجتماعيبالضمانالمكلفةالعملمجموعةاجتمعتوقدالعاملة´´.

األيديوتبادلبالعمالةالمكلفةالثانيةالعملمجموعةاجتماعانعقدكمااالتفاقية.مشروعواستكملت

29منبتركياءاسطنبولفيالعاملة - 2vاالتفاقيةوعمثبرواستكملتا989مايو

وتبادلبالعمالةالمعنيةالعملمجموعةتقاريراألعضاءالدولإلىالعامةاألمانةأرسلتوعندما

الثالثاالجتمناع.إلمبىمناقسيقداالتفاقيتينمشروعيبأنأبلغتهااالتفاقية»مشروعوكذلكالعاملةاأليدي

للدراسةاالجتماعيوالضمانبالعمالةالمعيالخبراءلفريق

العاملة،األيديوتبادلالتوظيفحولدوليةعملورشةاستضافةإندونيسياحكومةمحرضت

البشريةالمواردتنميةحولالخبراءلنريققطاعياجتماعاستضافةالسودانحكومةمحرضتكما

االجتماعينهذينعقدموعدعنناإلعكبعدفيماوسيتم

أهميةعلىءا994عامفىالبيضاءبالدارعقدالذيالسابعاإلسلثميالقمةتمرمنأكد

بشأنمنفصالقرارااألولىللمرةوأقرالسياحة»مجلفيمياإلسكالمؤتمرمنظمةداخلالتعاون

فىعقدالذيالخارجيةلوزراءوالعشرونالثالثاإلسالميتمرالمنوأكدالمجال.هذافيالتعاون

بينوالتقارباالفثصاديةالتنميةفىأساسيامحوراتمثلالسياحةأنعلىء1999عامفيكوناكري

فيوالتعاونالمعلوماتتبادلومنهاءالمجاالتمنعددفىالتعاونإلىاألعضاءالدولودعااألمم.

اإلسالميةتمراتالمنقبلمنذلكعلىكيدالتتموقدءالسياحةصناعةفيواالمشمارالسياحيةالفعاليات

الخارجيةولوزراءللقمة



فلوزراءاألولاإلسالمىاالجتماعاإليرانيةاإلسالميةالجمهوريةحكومةاستضافت

المؤتمرألركوقدأصنهان.بمدينة0002أكتوبر4إلى)منالفترةفيعقدالذيالسياحة»

وأناإلسالمى»تمرالمنمنظمةفىاألعضاءاللولبينللتعاونمجاالباعتبارهاالسياحةأهمية

العالميةالسوقفينصيبهاتوسيعبغيةالتعاونيللعملاستراتيجيةلوضعضرورةهناك

التحتيةالبنيةلتطويراألولويةإعطاءمعالتعاونمجاالتمنمحدطىتمرالمنووافقللسياحة.

أل8-27فىطهرانفىاللجنةاجتمعتوقدللمتابعة.لجنةإنشاءأيضاقرركماللسياحة»

2>•ااغعطس

لوزراهالثانىاإلسالميالمؤتمرإلىالسياحةبشأنطهرانوبيانالمتابعةلجنةتعيمتم

المؤتمرأصدروقدلمبور.كواالفى020اأكتوبر13إلىا0منالفترةفىمتدالذيالسياحة

الولىفىالسياحةوتنميةتطويرأجلمنللعمللمبوركواالوبرنامجالسياحةتطويربثمأنقرارا

وكيفيةالسبللوضعالخبراءلفرمقاجتصاحمتدإلىودعا0اإلسالصالمؤتمرلمنظمةاأل~ه

والجمهوريةوماليزيااإليرانيةاإلسالميةالجمهوريةالمؤتمروشكرالعمل.برنامجتنفيذ

والتريباألبحاثمجالفىتجرىالترللنشاطاتاتصالكمراكزالعمللعرضهااإلمفونيممية

التوالىكلىحية،الفمياوالتمهيالت0والتسوهق0السياحى

بعينةالسياحةلوزراءالثانىاإلسطمىالمؤتمرعنانمنبتقةالمتابعةلجنةاجتماعانعقد

لتنفيذالالزمةوالكيفياتلملسبلالمتابعةلبنةمرست»0220مبتعبر6إلىoمنلمبوركواال

ذاتيااألعضاءىانولىبهستقومالذيالعمللبرنامججوالووضعتلمبوركواالملبرنامج

وجماعيا

السياحةلوزراءالثالثاإلسالمىالمؤتمرالسعوليةالعربيةالمملكةحكومةواممتضافت

إضافةالصياحةتنميةحولقراراالمؤتمرهذااصلووقدءبالرياض0220أكتوبر9إلى6من

منالفترةخاللبالممنفاللكارفىالمؤتمرلهذاالرابعةاللورةوانعقلتءالرياضإ~إلى

استضافةاإليرانيةاإلسالميةالجمهوريةحكومةمحرضتوقدءم200oمارس30إلى28

بطهرانo<20يوليو14إلى11منالسياحةحولالخبراءفرمقاجتصاح



مياإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالفنيالتعاون

الدائمةلنجنةالسادسةالدورةمعبالتزامنالفنيالتعاونبشرناألولالوزارياالجتماعانعقد

أكتوبرا0-7منالتركيةبالجميوريةاسطنبولفي)الكوسيك(والتجارياالقتصاديللتعاون

بيناسطنبولفيالفنيالتعاونحولالوطنيةاالتصاللمراكزاجتماعاتخمسةعقدتوقد.ا990

منظمةفياألعضاءالدولبينفيماالفنيالتعاونوضعيةاالجتماعاتهذهوبحثت.ا994و1990

ضرورةعلىاالجتماعاتوكزتكماالتعاون.هذالتعزيزتوصياتواعتمدتمياإلسكتمرالمن

تمنيةالثنااالتصاالتلوخكالفني.للتعاونالوطنيةاالتصاللمراكزوالماليةاإل(اريةالقدراتتعزيز

جديدةبرامجوإعدادالتعاونبرامجتحديث

للكوسيكالتاسعةوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشرونالحاديمياإلسكتمرالمنأوممى

والثقافيةاالثصاديةالمجاالتفيالتدريبعلىالتركيزمعاألعضاءالدولبينالفنيالتعاونبتعزيز

المدربينإعدادإلىباإلضافةواالجتماعية

29إلى22منالفترةفياسطنبولفيانعقدتالتيءللكوسيكالعاشرةالدورةالحظت

فيمنتظمةبصفةسنوياتعقدالفنيبالتعاونالمعنيةاالتصالمراكزاجتماعاتأنءم1994أكتوبر

تركيامنكلاالجتماعاتلهذهتقدمهالذيالمتواصلللدعمتقديرهاعنكذلكأعربتكماءاسطنبول

اإلحصائيةالبحوثومركزءللتنميةمياإلسكالبنكمثلمياإلسكتمرالمنمنظمةمساتومن

والجامعةءالتجارةلتنميةمياإلسكوالمركزاإلسلثمية»للبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصادية

للتكنولوجياميةاالسك

لتنفيذمياإلسكتمرالمنمنظمةوأجهزةاألعضاءالدولللكوصميكائعاشرةالدورةدعتكما

فيام990أكتوبر01-7منانعقدالذيالفنيالتعاونحولاألولالوزارياالجتماعقرارات

اسطنبول

فيوالفنىالتكنولوجيبالتعاونالمعنيالخبراءفريقاجتماعالتركيةالجمهوريةاستضافت

بتماعاالعنالصادرةالمشاريعحاتمعثرعممتوقدام.99^مايو8إلى6منالفترةفياسطنبول

ماالتخاذاألعضاءالدولجميععلىاإليرانيةميةاإلسكالجمهوريةمنالمقدمةالمفتوحاتوكذلك

حكومةإلىباألهرالمهتمةاالعضاءالدولبعضمنوصلتالتيالردودحولتوقدبشأنها.يلزم

العمللخطةوالتنفيذالمتابعةآلليةطبقاالمشاريعلجنةإنشاءبغيةالتركيةالجمهورية

المبرمةواالتفاقياتاألساسيةالنظمعلىوالمصادقةالتوقيعوضعيةثالثا

الخارجية»لوزراءوالثالثونالحاديمىاإلسكتمروالمنمياإلسكالمقمةتمرلمنالعاشرةالدورةحثت

النظممختنفعلىبعد»تصادقو/أوتوقعلمالتياألعضاءالدولءللكوسيكالعشرينوالدورة

وقتأسرعفيذلكإلىتبا(رأنوالتجاري،االقتصاديالتعاونمجالفيواالتفاقياتاألساسية

والنظماالتفاقياتعلىوالمصادقةالتوقيعوضعيةيلخصجديدجدولالتقريرمعمرفقممكن.

الملحقفيالواردةاألساسية



والتجاريوالفنياالقتصاديلنتعاونالعامةاالتفاقية

االتفاقيةام)977(_1391عامالخارجيةلوزراءعشرالثامناإلسالميتمرالمناعتمد

االستثماراتنكلتشجيعإلىاالتفاقيةوتيدفوالتجاري.والفنياالقتصاديالتعاونبشأنالعامة

الدولبينفيماوالتكنولوجيةالفنيةوالقدراتوالخبراتالمعلوماتوتبادلاألموالوسورفى

ءإيكمعتمييزوبدونعاللبشكلالمذكورةالبلدانبينالتعاملتسهيلإلىوكذلكاألعضاء

)29(عليهاوصادقءدولة)4ا(اآلنحتىاالتفاقيةوقعوقدنموا.البلدانألقلخاصةأهمية

مناعتبارآالمفعولساريةاالتفاقيةأصبحتوبذلكءاإلسالصتمرالمنمنظمةفيعضودولة

م1981~بزيك28

األعضاءالدولبيناالستثماراتوضمانوحمايةتشجيعاتفاقية

مم1981(_1401عامفيالخارجيةلوزراءعشرالثانياإلسالصتمرالمناعتمد

المبادئاالتفاقيةوتحدداألعضاءىالدولبينفيمااالسشماراتوضمانوحمايةتشجيعاتفاقية

منالسثماراتهاالحمايةوتوفيراالعضاءالدولبينفيمااألموالوسرفىنكللتشجيعساسيةائة

وقعتاآلنوحتىالخارج.إلىوريعهااألموالوسرفىتحويلضمانمعتجاريةمخاطرة~ي

عليهاصادقأنبعدالمنظمة»فىعضوادولةوعشرونثالثعليهاوصالقتدولة»ثالثون

ام988فبرايرمنذالمفعولساريةأصبحتدولعشرمنأكثر

األعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليةلنظاماالطاريةاالتفاقية-3

شهرفيالتجاريةاألفضليةلنظاماإلطاريةاالتفاقيةلكومسيكالسادسةالدورةأقرت

الدولمندولةوعشرونثماناآلنحتىاإلطاريةاالتفاقيةهذهوقعوقدءا990أكتوبر

استكمالهابعدالتنفيذحيزدخلتوبذلكءاالتفاقيةعلىلولةعشرةثشكوصادقتاألعضاء.

عليهافلتصديقالمطلوبللعدد



المدنىللطيراناإلسالعىللمجلساألساسيالتطام•4

ستالمسللطيراناإلسالمىللمجلمراألساسالنظليكلىوقع

فقطمولعثرعليهوصامقتاألعضاءىالدلمنهولةعشرة

o•والالسلكبألالسلكيهالناالنصاالنحاداألساسيالتطار

»140oعامفىالخارجيةلوزراءعشرالخامساإلسالميالمؤتمراعتمد

وقعوقداإلسالمية.الولىفيوالالسلكيةالسلكيةاالتصاالتالتحاداألساسىالنظامم)1984(

ولفايةهولة.عشرةإحدىعليهوصادقمنماءاألاللولمن«ولةعشرةثالثالنظامهذاكلى

للمصادقاتالمطلوبالنصاباكتمالمدمبسببالتنفيذحيزاألساسىالنظاميدخللماآلن

االسالميةللبلدانوالمقاييسالمعاييرلمعهداألساسيالنظام-6

المعهدأنشعلةفىالمشاركةفىالراغبةاألعضاءالدوللكومسيك)14(الدورةدعت

أمنما،دولتسعوقامتإليه.المشاراألساسالنظامعلىوالمصادقةالتوقيعإلىالمنكور

لحثطهوصامقتءاإلسالميةللبلدانوالمقاييسالمعاييرلمعهداألساسىالنظاممحىبالتوقيع

منماء.األالدولمن



تعزيزمجالفيالعاملةوالمنتميةالمتخصصةوالمزمساتالفرعيةااجهرةنساطات0رابعا

األعضاءالدولبينوالتجارياالثصاديالتعاون

ءالمتفرعةاألجهزةوهى.نشاطاتها،عنمفصلةمعلوماتالتليةالعمتالمؤسساتسشم

اهولىبنفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونمجلفىالعاملةوالمنتميةالمتخصصةوالمزسمعات

والمركزاإلسطمية،فلبلدانوالتريبواالجتماعيةواالتتصاهيةحصانيةاالالبحوثمركزاأل~ء.

لمنظمةالتابعةمساتالمنهذهمنويتوقعالبواخر.لمالكىاإلمطمىواالتحادءالتجارةلتنميةاإلمطمى

للكوسيكوالعشرئالحادياالجتماعإلىثعاريرهاتقماناإلسالصالمؤتمر

عامألمطحظانخامسا.

منسقغيركاناألولويةمجاالتمختلففىتحققالذيالتقلمأنأعالهلتالوارالتفاصيلتبن

اننجداألولوية،ذاتالعشرةالمجاالتأصلمنمجاالتتسعةحولوزاريةاجتماعاتانعقلتفبينما

والالسلكية»السلكيةاالتصاالتءالصناعة(األخية»المجاالتبعضحولانعقداجتماعمناكثر

اللولمنيرجىلكنءالوزاريةاالجتماعاتالستضافةالعروضمنالعيدهناكأنكماالسياحة).

فريقاجتماعات«اننجدكنلكممكن.وقتاسرعفىاالجتماعاتهذههتدباألمرالمعنيةاأل~ه

اجتماعينعقدلم.نهورغماألولوية.مجاالتمنفقطمجاالتثالثةحولاآلنحتىانحتقدالخبراه

قدالخبراءمستوىكلىاالجتماعاتمنالعليأفإنءالعاملةوالقوىالعملمجالفيواحدوزاري

األولويةمجاالتبداياتفىشرعةقداألعضاهالولىتكونوهكذاأخرى.مجاالتحولانقعت

تنفيذاستراتيجيةفىوردكمااألولويةمجاالتجميعحولالخبراهفرمقاجتماعاتمتدهووالمطلوب

العملخطة

فرمقاجتماععنالصالرةالتوصيات.فميةطىللكوسيكعشرةالسابقةاهورقشست

تنفيذهاإلىودعت)OICICOMCECÆGM-PA-OlIREPرقم(الوثيقةالعملخطةتنفيذلتسريعالخبرا»

األعضاءالدولبينوالتجاريدياالتقصاالتعاونتعزيزعملخطةتنفيذاستعراضخطرمنويتضح

مناللورةه5إلىالمقلمة)COMCEC/20-2004/FC/PLANرقو(الوثيقةاإلسطمرالمؤتمرمنظمةفى

بكيفيةاالنتباهوتلفتالعمل،خطةتنفيذسليةفيتقلممنإحرازهتممامدىالمتابعة،لجنةلورات

أعالهالمذكورالخبراءفريقاجتماععنالصادرةاألساسيةالتوصياتمنمحدإلىخاصة
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بشأنالعامةاألمانةمنمقدمتقرير

والتجارياالقتصاايالتعاونتفريزكملخطةتنفيذاستعراض

اإل~تمركمنمنظمةفياألعضاءالدولبين

والعشرينالحاديةكجلسة

والتجاريياالقتصادللتعاونالدائمةاللجنةلعملالمتابعةللجنة

(الكومسيك)

التركيةالجمهورية-إ،مطنبول

20<5مايواآيار01-12





عملىخطةاستعرإضرثمفيذ

والتجارياالقتصاديالتعاونتعزيز

مياإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبين

العشرينوالحاديةالدورة

(كومسيك)والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةلعملالتابعةللجنة

التركيةالجمهوريةإسطنبول.
)005مايو12.10

مفلنه:5ام

العامةاألمانةمن(كومسيك)والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةالعشرونالدورةطلبت

بمعلوماتللكوسيكالسنويةالدورةإمدادفياالستمرار)1رقمالقرارمن1oالفقرة(في

يليمانستعرضالقرارلهذاوتنفيذاءالعملخطةتنفيذحولدورية

الل.خطةحولأساسهةمعلوماتثانها.

العمللخطةجديدةاستراتيجيةوتنفيذبوضعكومسيكلجنةالسادسمياإلسكالقمةتمرمنكلف

اإلسالميهتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينوالتجارياالهماديالتعاونلتعزيزالهادفة

ام98اسنةفيانعملخطةإقرارمنذالعالمفيحدثتالتيالتحوالتاالعتباربعيناألخذمع

عليهاوافقتمنقحةخطةوضعتمكومسيك»رعايةتحتاالجتماعاتمنسلسلةعقدوبعد

إلىاالستراتيجيةالوثيقةهذهرفعتوقدءم194'\نوفمبرفيلكومسيكالعاشرةالدورةبالتالي

فيالمغربيةبالمملكةالبيضاءالدارفيالمنعقدالسابعمياإلسكالقمةتمرمن

الفعلة.تنفيذآليةثالثا.

مشارينتنفيذعمليةفإنءالعملخطةمنيتجزاالجزءاتشكلالتىوالمتابعةالتنفيذآلليةوفقا

منتبدأأنيحبةالعشاألولويةقطاعاتمنكلفيمحددةتعاونية



ءكلفيالخبراءلفريقالموكلةالمهماتأماالخبراء،لفرققطاعيةاجتماعاتهدخالل

أنيجبءالشأنهذافيحاتامثراوتقديمالعملاحتياجاتاستعراضفهيالخطةفيقطاع/مجال،

أنيجبولذلكاألولويةمجاالتفيبالتعاونخاصةمعينةمشارينلتحيدالخبراهاجتماعاتتنعقد

أوللمشروعالمقترحالبلدوناسةتحتباألمرالمعنيةاألعضاءالدولمنا´المشاريعاالجانتتكون

باألمرالمعنيةالمشروع(لجان)لجنةعاتقعلىتقعمشروعأيتنفيذفسزوليةانمشارين.

الخبراء.قفىعلتاجتمارابعا<

تمراتمنوكذلككومسيكعقدتهاالتياالجتماعاتكافةناشدتءالمنقحةالعملخطةاعتمادمنذ

الخبراءفرقاجتماعاتاستضافةاألعضاءاهولىخارجيةلوزراءاإلسطميةوالمؤتمراتالقمة

المصرفيةواألعمالالنقدحولالخبراءفريقاجتماعالتركيةالجمهوريةحكومةاستضافت

فظمتم.1997سبتمبر3إلىامنالممتدةالفترةخطلاسطنبولفياألموالوزوسوتدفق

الخارجيةالتجارة´´تسهيطتحولالخبراءلفريقاجتماعااالسطميةباكستانجمهوريةحكومة

م1997أكتوبر2oو24يوميكراتشيفياإلسطمي´´تمرالمنمنظمةفياألعضاءللدول

منالفترةخطلاسطنبولفىالفنيوالتعاونالتكنولوجياحولانخبراءلفريقاجتماعاتركيامحمت

م1988مايو8إلى6

تموقدالمشاريع.وأفكارالتعاونمشارينمشرحاتمنمدعناالجتماعأسفروقد

الدولجميعإلىالمشرحةالمشروعاتإلىإضافةالخبراءفريقاجتصاحتقريرإرسال

منطلبوقدءكتابةالصددهذافيبرغباتهاالعامةاألمانةبموافاةمطالبتهامعءاألعضاه

عنكاملةتعريفيةاستماراتتقيممشارينبأفكارتقامتالتياألعضاءاهولى

اهشرحتهاالتيالمشاريعبأفكاراهتماماأبدتالتياألعضاءالدولمنطلبكماالمشاريع.

علىتعميمهايمكنحتىامقترحاتهباعتبارهاتقديمهااإلسلثميالمؤتمرمنظمةمؤسسات

وأفكارمشارينبمشرحاتالخاصةالرهوتيوضحالمرفقالجدولاألعضاء.الولىجميع



شكلفيموضحةوهىءم0320ديسمبرنهايةحتىاألعضاءالدولبعضمناستالهاتممشارين

مرفقجدول

إلى11منالسياحةحولالخبراءفريقاجتماعاإليرانيةاالسطميةالجمهوريةستستضيف

الستضافةعرضاأكتوبرفيالعربيةمصرجمهوريةحكومةوقدمتءبطهران2005يوليو14

المعنيالخبراءفريقاجتصاحوكذاالريفيةوالتنميةوالزراعةالغذاءحولالخبراءفريقاجتماع

والموامطتبالنكل

العمل:خطةإطارداخلعطلةذاتالمجاالت~فىحديثةأنشعلةخامسا<

تمرالمنلمنظمةالرابعالوزارياالجتماعاإليرانيةميةاإلسكالجمهوريةحكومةاستضافت

يناير16إلى14منالفترةفيطهرانفيالزراعيةوالتنميةالغذانياألمنحولاإلسطمي

199o.ووسانلطرقاستكشافضرورةعلىاالجتماعهذاعنصدرالذياإلعطنوركزم

األمنوضعاستعراضاالجتماعوقررالعالية.اإلمكاناتذاتالمناطقفيالزراعياإلنتاجلزيادة

المنظمةبلدانجميعفي,الفذاني

حولاإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالثالثالوزارياالجتماعانعقد

فىااليرانيةاإلسالميةالجمهوريةءطهرانفىوالالسلكيةالسلكيةواالتصاالتالبريديةالخدمات

تحددنقطةوعشرينخمسايتضحنقرارااالجتماعاتخذوقدم.1996يوليو11إلى8منالفترة

تعقدأناالجتماعوقرراألعضاء»الدولجانبمنللعملمحددةتوصياتوهناكءالتعاونمجاالت

حتىواالتصاالتالبريدمجالفىالتعاونبشأنوحلقاتوندواتالخبراءلفريقاجتماعاتسنويا

الوزارياالجتماععقدكذلكوقررأيضا.الخاصالقطاعمتضمناإقليميمستوىعلىذلككانلو

ال.األعلىسنواتثلثثكلمرةأيواءتكراأكثربصورةواالتصاالتللبريد

أكتوبر4-2منأصنهانبمدينةالسياحةلوزراءاألولاإلسلثصاالجتماععقد

بينمنالقرار،أكدوقداصنهان»بيانجانبإلىالسياحةعنقرارعنهصدروقدم»2000

27منطهرانفياللجنةهذهواجتمعتءمتابعةلجنةإنشاءضرورةعلىأمورىعدة

1,.إلىا0منالسياحةلوزراءالثانياإلسطميتمرالمنانعقدءم2001أغسطس28إلى



عملبرنامججانبإلىالسياحةتنميةحولقراراتاخذحيثلمبوركواالبمدينة0م020اأكتوبر

فيم20•2سبتمبر6إلىoمنالمذكورتمرللمنالمتابعةلجنةاجتماعوانعقدكوااللمبوو،

لوزراءالثالثاإلسالميتمرالمنالسعوديةالعربيةالمملكألحكومةواستضافتلمبور،كواال

إلىالسياحةتنميةحولقراراواعتمدبالرياضم0220أكتوبر9إلى6منالفترةخاللالسياحة

مارس3>إلى28منالسياحةلوزراءالرابعاإلسطميتمرالمنوهتدالرياض.إعطنجانب

200oأاكاروإعلثنالسياحةتنميةبشأنقرارأواعتمد0السنغالبجمهورية0داكارفي

فيالمتحدةالعربيةاالماراتبدولةالشارقةفيالعاشرالتجارياإلسطميالمعرضواقيم

07-05(الخاصللقطاععشرالحادياالجتماعمعبالتزامنم»200oفبراير09ه0oمنالفترة

م)0o>2فبراير

رللقوسيكالمشسزالدورةلقراراتالمتابعة(نشطة•ساسه

الدورةوجهتهالذيالنداءباألمرالمعنيةاألطرافلجميعالعامةاألمانةأرسلتلقد

والمنظماالتفاقاتمختلفعلىتصادقأوتوقعلمالتياألعضاءالدوللجميعللكوسيكالعشرون

الدولبيناالهثصاديالتعاونلتكثيفسعيااإلسطميتمرالمنرعايةتحتأعمتالتىاألساسية

أنوالصناعةللتجارةاإلسالميةالغرفةمنالعامةاألمانةطلبت0ذلكإلىباالضافةاألعضاء.

بحكوماتهااالتصالمجالفىتستطيعماأقصىلبذلالمحليةالغرفمنفروعهابجميعتتصل

منظمةرعايةتحتأعدتالتياألساسيةوالمنظماالتفاقياتعلىوالمصادقةالتوقيعفيلطسراع

كومسيكوجهتهالذيللنداءوهتاوذلكاإلسطيتمرالمن

منكلحكوماتمنالعقمةبالعروضللكوسيكالعشرونالدورةوحبتوقد

السودانوجمهوريةااليرانيةاإلسطميةوالجمهوريةوماليزياوالغابونالعربيةمصرجمهورية

لمجموعاتقطاعيةواجتماعاتوزاريةاجتماعاتعدةاستضافةلعرضهاالتركيةوالجمهورية

جميعمعاتصاالتالعامةاألمانةتجريءالسياقهذاوفيإقليمية.عملوورشاتوندواتالخبراء

واللقاءاتوالندواتاالجتماعاتهذهلعقدالطزمةالترتيباتوضعأجلمناألعضاءالدولهذه



أنللمنظمةالعامةاألمانةمنطلبتللكوسيكعشرةمسةالخاالدورةأننكرهيجدرومما

الخبراءلمجموعةالثطثةالقطاعيةاالجتماعاتعلىالمترتبةوالنتانجالخطواتكثبعنتتابع

حولبإجاباتهاالعامةاألمانةموافاةعلىاألعضاءالدولحثتكماءاآلنلغايةعقدتوالتي

لجانتكوينأجلمنالخبراءلمجموعةالقطاعيةاالجتماعاتفيقامتالتيالمشاريعمقترحات

مشرحاتتعميمإلىالعامةاألمانةوسارعتءممكنوقتأسرحفيهأعكالمذكورةالمشاريع

ممكنوقتأسرعفيرغبتهابإبداءمطالبتهامعاألعضاءالدولجميععلىالمذكورةالمشاريع

المشروحامشرحتالتي(البلدان)البلدإلىإرسالهاتمءاآلنلغايةوصلتالتيالقليلةوالردود

ورودلعدمونظراباألمر.المعنيةانالبالمعالمشاريعلجانإنشاءمهمةإنجازأجلمن(المشاريع)

جميعإلىمذكرةم2004يناير2>يومالعامةاألمانةأرسلتاألعضاءىالدولمعظممنإجابات

فيالتأخيرمنمزيدلحصولوتفادياردودها.بإرسالاالسراععلىفيهاتحثهااألعضاءالدول

1oيومأقصاهأجلردودهاإرسالللمشارينالراعيةاألعضاءالدولمنطلبالعملخطةتنفيذ

دولةمنردودأيةعدمالكوسيك)توجيهاتعليهنصتلما(طبقأحالةفيأنهعلىم<2004مايو

المشاريع»قانعةمنشطبهاوسيتمبالمشروعمعنيةغيرستعتبرفإنهاالمحددهاألجللخكراعية

وذلكءللمشارينالراعيةاألعضاءللدولنمينالداالممثلينإلى(موجهةمذكرةإرسالذلكعقبوتم

م2004أغسطس30يوم

.الخطةبتنفيذالخاصرالعامالوضعدراسة>سابعا
فيالبطيآللتقدمقلقهاعنفيهأعربتقراراللكوسيكعشرةمسةالخاالدورةاعتمدت

لتحسينالسبلا´أنجعالقادماجتماعهافيتقترحأنالمتابعةلجنةوأوصتءالعملخطةتنفيذ

9منالفترةفياسطنبولفيعشرالسادساجتماعهافيالمتابعةلجنةتداولتوعليهءااالوضع

عددأوقدمتءالخطةتنفيذفيبالتعجيلالكفيلةوالوسانلالسبلأفضلبشأنم،2>>>مايو11إلى

فيهاللنظرللكوسيكعشرةالسادسةللدورةالتوصياتمن

والسبلالوسائلجميعاستكشافبغيةللكوسيكعشرةالسادسةالدورةقررت

المعنيالخبراءفريقاجتماعانعقدفقدلذلكوطبقاءالعملخطةبتنفيذسراعلك

مايو7و6يوميمثصادياالالتعاونلتعزيزالمنظمةعملخطةتنفيذوتيرةبتعجيل



عنالمنبثقةالمتابعةلجنةإلىتوصياتهالمذكوراالجتماعرفعوقداسطنبول.فيم020ا

للكوسيكعشرةاسابهةالدورةعلىالتوصياتمحرضتالتيعشرةالسابقةدورتهافيالكوسيك

الخبراءفريقاجتماعتوصياتعلىصادقتالتي

خطةتنفيذوتيرةبتعجيلالمعنيالخبراءفريقاجتماععنالصادرة)13(التوصيةوتأعو

إلىاألعضاءالدولبينوالتجارياالهماديالتعاونلتعزيزاإلسلثميتمرالمنمنظمةعمل

وتقديموتقييمهاالمقترحةالتعاونمشارينبدراسةللمنظمةالتابعةالصلةذاتمساتالمنتكليف

لجنةمنطلبعلىبناءالكوسيكتنسيقمكتبوأجرىلتنفيذها،والالزموالفنيالماليالدعم

المبدأ،حيثمنوحبت»التيللكوسيكعشرةالثامنةالدورةعلىوعرضهادراسةالكوسيك

تحديداابغيةاآللية...هذهتفعيليتمأنطلبتأنياغيرالدراسة.تضمنتهاالتياإلضافيةبآللية

كما..."الصلةذاتاإلسالميتمرالمنمنظمةمساتبمنإناطتهايمكنالتيالمهامومضموننطاق

أنظارعلىعرضهاأجلمنالدراسةاستكمالالكوسيكتنسيقمكتبمنالدورةهذهطلبت

الكوسيكتنسيقمكتبأجرىوقدالكوسيك»عنالمنبثقةالمتابعةللجنةعشرالتاسعاالجتماع

االجتماعلخكدارالذيالنقاشذلكفيبماالصلةذاتمساتالمنمعالطزمةالمشاورات

والتجارياالقتصاديالمجالينفيوالعاملةاالسالميتمرالمنلمنظمةالتابعةمساتللمنالتشاوري

200iيناير13يومعقدوالذيمساتالمنلهذهالخامسالتشاورياالجتماعوخلثل

لهذهعملفريقتشكيلتقررللتنميةمياإلسكالبنكورنيسللمنظمةالعاماألمينمنكلبوناسة

تكميليةأليةوضعدراسةليستكملمساتالمن

التاسعااجتماحخاللالتكميليةاآلليةحولعرضاالكوسيكتنسيقمكتبقدم

علىالدراسةتعميمتمقدأنهلهخكمنأبلغالكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةعشر

التاسعاالجتماعأخذوقدبشأنها،نظرهاوجهاتوإبداءعليهالططالعاألعضاءالدول

اجتماعخاللسابقوقتفيلهااإلشارةسبقالتيبالدراسةعلماالمتابعةعشرللجنة

لجنةطلبتوقدءم2003مارس27إلى)5منأنقرةفيعقدالذيالعملفريق

يوليو15أقصاهأجلداخلنظرهاوجهاتنقلاألعضاءالدولمنالمتابعة



العامةاألمانةمعبالتشاورالدراسةاستكمالالكوسيكتنسيقمكتبعلىيتقينحيثم»2003

للدراسةنيةالنهاالحصيلةالكوسيكتنسيقمكتبقدملذنكووفقاالصلة.ذاتمساتوالمنللمنظمة

وضعهاكماالتكميليةاآلليةعلىصادقتالتيللكوسيكعشرةالتاسعةالدورةإلىأجراهاالتي
ذاتمساتوالمناإلسالميتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةمعبالتعاونوذلكاللجنةتنسيقمكتب

المنظمةلهذهالتابعةالصلة

بمثابةالدوريةلجنتهااعتمادعلىءالتكيميلةاآلليةعلىمصادهشهاإبانالكوسيكوافقت

وتنسيقاإلسطميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةمساتالمننشاطاتعلىافلطشرالمعلنمالجهاز

أقرتلذلكووفقاالعمل.خطةبتنفيذيتعلقفيمالهاالموكولةبالمهامعاالضطكفينشاطاتها

للكوسيكاإلجرائيةوالقواعداألساسيالنظامعلىالضروريالتعديل

النظامتعديلبعدبهاأنيطتالتيالجديدةالمسؤوليةإطارفىالدورية»اللجنةشرعة

مزاولةفىللكوسيك)عشرةالتاسعةالدورةعليهاصادقتكما(اإلجراءاتوقواعداألساسي

علىتعميمهاتمكماالكوسيكإلىتقاريرهاقامتاجتماعاتأربعةاآلنحتىعقدتحيثعملها

األعضاءالدول

والتوصيات>الخطة:ثامنا
تسترعيسوفءالعملخطةتنفيذفيتحققالذيالتقدممدىاستعراضعند

فريقاجتماعلتوصياتالسريعالتنفيذتأمينلضرورة(كومسيك)انتباهالعامةاألمانة

مثصادياالالتعاونحولمياإلسكتمرالمنمنظمةعملخطةتنفيذفيللتعجيلالخبراء

67فياسطنبولفيانعقدالذيوالتجاري، .Jاالجتماععليهاصادقوالتيم»2001مايو

منتغييرهاالمساسعدممعباالهتمامجديرةالتاليةوالتوصياتللكوسيك.عشرالسابع

لتحقيقاألولالشرطهوالسياسيااللتزامتعزيزأناالجتماعاايرىالتوصيات.

القمةونيمربينالتعاونجهودبتكثيفوأوصىالعمل،خطةتنفيذفيتقدم

بماميآاإلسمكتمرالمنلمنظمةالعامواألمينالكوسيكورنيمىميةاإلسك

أكدالصددهذاوفياألعضاءىالدولجانبمنالمنشودالسياسيااللتزامتحقيقيكفل
وم



والتصديقبالتوقيعالتعجيليكفلبماءالسياسيةالجبهةعلىالجهودتكثيفأهميةأيضااالجتماع

اإلملثميتمرالمنمنظمةإظارفيالمبرمةاالتفاقاتعلى

بحيثءالعملخطةفياألولويةذاتالمجاالتمنمجاللكلاتصالجهاتتحديداايمكن

مساتالمنإحدىتقيمهاأخرىوجهةاألعضاءىالبلدانمنبلدكلفياتصالجهةصاكتكون

انمشارينتنفيذبغيةمعاءاالتصالجهتاتعملأنعنىاإلمطميآتمرالمنلمنظمةالتابعةالمعنية

والخاص)»العامالقطاعينلكككاملة(وبمشاركةاألعضاءاهولىمعبالتشاورتحيدهامبقالتى

االتصالجهاتجميعنشاطاتلتنسيقالكوسيكتنسيقمكتبداخلاتصالجهةإنشا»يمكنكما
الخبراءفرقاجتماعاتمخككلخعمة

لديهاتتوافرالتيمياالسكتمرالمنلمنظمةالتابعةمساتالمنأواألجهزةإشراك´ايجب

إلعداداألوليةالمرحلةمنابتداءاالتصالجهاتبورتنهضكيالمناسبةوالمرافقالخبرات

مجال،أوقطاعأيفيالتعاونمشارينمنمشروعأليوالنهانيةالتمهيديةالجدوىدراسة

بتوفيرمساتالمنأواألجهزةهذهتقومبحيثالتكنولوجيأوالتقنيبالتعاونيتعلقفيماخصوصا »
المشروعتنفيذلتيسيرالطزمةالتكنولوجيةخطتالمد

سسيالمنوالنظاموالسبلالوسائلبالتفصيليحدأللتمويلإطاروضعالضرورةااتقتضي

هذافيالعاملةمساتالمنوإجراءاتوسياساتاختصاصاتحدودفىالمشرحةالمشاريعلتمويل

وتقييمبدراسةللمنظمة،التابعةالصلةذاتمساتالمنتكليفيمكنءالغايةلهذهوتحقيقاءالمجال

لهاوالفنيالمالىالدعموتقديمالمعثرحةالتعاونمشارين

تعاونهالتوثيقجهودهاتعزنأنالمنظمةعنالمنبثقةمساتالمنعلى´ايجب

اإلسالميتمرللمنانتابعةالمعنيةالمؤسساتعلىيجبكماقليمية»اطالمنظماتمع

وورشواجتماعاتبحوثشكلفيالمعنيةاإلقليميةالمنظماتمعالتعاونيةجهودهاتعزيز



األعضاءالولىبينفيمااالهماديالتعاونبتوثيقالمتعلقةالموضوعاتحولوندواتعمل

فيماالتجاريةلألفضلياتالعاماالطاراتفاقيةعلىوالتصديقبالتوقيعلطسراعجهوداابذل

بينتجاريةمفاوضاتتنظيممنالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزلتمكيناالسثمية»الدولبين

البيئيةالتجارةيعزنبماالجمركيةغيرالحواجزوإزالةاألفضلياتتبادلبغيةاألعضاءالدول

جليةبصورةاألعضاءللدول

فريقاجتماعتقريرتعميمالعامةاألمانةأعادتفقدالخبرا»»فريقاجتصاحلعقدااوانتظارا

الدولبينوالتجارياالهثصاديالتعاونلتعزيزالهادفةالعملخطة0تنفيذفيالتعجيلحولالخبراء

ستنظرالتيالتعاونمشارينتحديدأجلمناألعضاءالدولبينالتشاورأهميةكدامناألعضاءى

أوإقليميةمشارينتحديدضرورةعلىالتأكيدتمالسياق»هذاوفيللخبراء»االجتماعاتهذهفيها

المؤسساتمنمساندتهايمكنبحيثماءمنطقةفياألعضاءالدولمنمجموعةتساندهامشارين

مجلسمثلاإلقليميةمساتالمنجانبمنالفعالةالمشاركةإلىالسعيمنبداللذلكءاإلقليمية

ç.Cالخليجيالتعاون c.ومنظمةالعربيالمغربواتحادءررى-االهثصاديالتعاونومنظمة

المنظماتهذهتدعىأنيمكنوعليهءرىميةكهإفريقياغربلدولمثصادياالالتعاون

هذامناإلقليميةالبرامجمعالصلةربطكذلكويتعينا´»المستقبلفيالخبراءاجتماعاتلحضور

فيباد)مإفريقياتنميةأجلمنالجديدةالشراكةبرنامجمثلالقبيل

التعاونمشارينتطويرفيالخاصالقطاعإشراككذلكاألمريمثضيذلكعلىوعلثوق

القطاععنممثلونأيضايشاركأنالمقررومنالخبراءفريقاجتماعقبلمنوبحثهالتدارسها

الخبراءفريقاجتصاحفيالخاص

فثصادياالالتعاونلتعزيزاإلسالمىالموتميمنظمةخطةءمةمككذلكويتعين

ماوخاصةللتنمية،اإلسلثميالبنكبرامجومختلفاألعضاءالدولبينوالتجاري

الحاديللقرناإلمطميةاألمةإعدادحولاالسالميللبنكالتصوريةالدراسةبتنفيذمنهيتعلق



واالتصالوالتكنولوجياالعلومتطويرمجاالتيتخطىأنالصلدهذافىويتعينوالعشرين»

اطزمباالهتمامالمعلوماتوتكنولوجيا

واألنظمةاالتفاقياتمختلفعلىوالمصادقةالتوقيعبعمليةالتعجيلمنكنلكبدوال

والتجاري،االقتصاديبالمجالينومثعلقاإلسالميتمرالمنمنظمةبرعايةوضعهاتمالتياألساسية

األعضاءالدولبينوتجارياهثصاديتعاونإلقامةالضرورياإلطارستوفرإذ
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والثقافيةاالقتصاميةللشؤوناالسالميةللجنةوالعشرينالثامنةالسنويةالدورةهامشعلى~1

يومفىالدورةللجنةالسادساالجتماععقد)ء0o>2مايو/آيار5~3(جدة»واالجتماعية

االسطىالبنكمقرفىالسعوهيةالعربيةبالمملكةجدة،مدينةفي200oأيارمايو/4

عنالمنبعثةالمتابعةللجنةوالعشرينالحادياالجتماعانعقادقبلوذلكءللتنمية

الكوسيك.

ئمنظمةالمساعدالعاماألمينأياللو»فابيكالمالسفيرسعادةاالجتماعرئاسةفيوشارك2-

البنكمجموعةوئيمىنائبءأزندنجعفرسيدالموقر/الدكتوروسعادةاإلسالمي»المؤتمر

والسياسة).التجارة(لشؤونللتنميةااسالمى

اإلسالمى:المؤتمرلمنظمةالتابعةالتاليةالمؤسساتعنممثلوناالجتماعوحضر,..-

اإلسالمى،المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانة-

اإلسالمية،للبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصادية»ءاالحصائيةالبحوثمركز-

التجارةلتنميةاإلسالميالمركز-

للتنميةاإلسالمىالبنك-

للتكنولوجيااإلسالميةالجامعة-

والصناعةللتجارةاإلسالميةالغرفة-

القمةلموتمرالعاشرةالدورةرئيسبصفتهاماليزيا،جمهوريةعنممكراالجتماعحضركما

)ر.<03حزيرانلميونيو18ه16ماليزيا،(بوتراجاياءاإلسالمى



فيها:للنظرالتاليةاألعمالجدولبنوداالجتماعاعتمد4-

األفضلياتنظامبثمأناإلطارإتفاقيةضمنالتجاريةللمفاوضاتاألولىالدورةأ-
االسالمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالتجارية

إطارفىالمقترحةالتعاونبمشروعاتيتعلقفيماإحرازهتمالذياتحممراجعةب~
اقترحتهاالتيآستةوعاتالمقسنلكفيبمااإل~-الموتميمنظمةعملخطة

تركيا.

ائجمهوريةفىعقدالذياالسطىالمؤتمرلمنظمةاالقتصاديالمؤتمرنتائجعتهمج-
.3<<4الثانىتشريننوفمبر/27-23منالفترةفىالتركية

ماليزياحكومةمعللتنميةاالسالمىالبنكوقعهاالمتىالتفاهممذكرةعثىاالطالعد~

والتجارةوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتمجالفىالعاملينتطورعلىاإلطالع~-
االلكترونية.

أعمالمنيستجدماو-

علىاالجتماعائكوسيكتنسيقومكتبائتجارةلتنميةاإلسطمىائمركزممكرأطشع0-

األفضلياتنظامبشأناإلطاراتفاقيةضمنالتجاريةالمفاوضاتشهتهاالتىالتطورات

مشروعذلكفيبمااالسمى،المؤتمربمنظمةاألعضاهالدولبينفيماالتجارية

نظامبسرناالطارالتفكية)،9~792لمالكضيليةالتعريفةبخطةالخاصالبرتوكول

أعدهاالتياالسمي»الموتميبمنظمةاألعضاءاهولىبينفيماالتجاريةاألفضليات

فىالتركية،الجمهوريةليا،أنطافىعقدالذيالتجاريةالمفاوضاتللجنةالرابعاالجتماع

آليةعلىالبروتوكولهذاويحتوي.200oنيسانإبريل/)-أذارمارس/,..0منالفترة

الجمركية.التعريفةلخفض

االستعداداتبعملالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةالدورةللجنةالساسىاالجتماعأوصى~6

الورقأمام)PRETAS(الكضيليةالتعريفةخطةبروتوكولمشروعتحيمالطزمة

كليه.للتوقيعالثلنىثسريننوفمبر/شهرفىإسطنبولفىفتدهاالمزمعللكوسيكالوزارية



v-بأنللتنميةاإلسالمىوالبنكاإلسطىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةاالجتماعأوصىكما
توقعلمالتىاإلسطىالموتميبمنظمةاألعضاءاعولكللحناعجهدهماقصارىيبذال
المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشا«بثمأناإلطاراغاتية

التجارية.المفاوضاتفىثستركوأنبنلكقومأناآلن،حتىعليهاتصقولماالسطي

A-قتلمنالمقترحةالستةالمشروعاتحولعرضبتقديمالكوممميكتنسيقمكتبأممملقام
لمنظمةالتابعةالمؤسساتإحدىلتعيينبمقترحاتتقدمكماالمعنية،التركيةالمؤسسات
المقترحة.المشروعاتمنكلتنفيذفيالمنسقبدورللمشاركةاإلسالمىالمؤتمر

الموتميلمنظمةالتابعةالتاليةالمؤسساتتعييناهورقلجنةقررتمطولةمناقشاتوبعد9-

أهناه:المقترحةالمشروعاتلتنفيذائالزمالعمللتنسيقاإلسالمى

المفنرحألالسئمروعانفسأل

لممنسقةالمؤهسماتلممؤسساتلمدول/لممقترحةالمشروعاتمسلسل
لممؤتمرلمنظمةالتبعةاحا~اصاحبة

اإلسطمي---

لتنميةاالسمرا~كزمكتبتركيا/براءاتمكاتببين~الحىونات1
التجارةالتركىاتالبراهمنظمةفىاأل~ءالدولفىاالختراع

االعالمىالمؤتمر-

للتجارةاإلسطميةالنوفةKOSGEBتركيا/حضاناتمجالفىالفنىالتعاون)
والناعةالدولبينفيماالمنيرةاألعمال
اإلسصالموتميمنظمةفىاألعضاء

TAlتركيا/شركةالفنية:الشميةمجالفىالتعاون3
المدىمتوسرطارللطاا~لليميةفانتربو-

TTGVIUTتركيا/مومسةإلنثماءالفنيةالمعونةتقليم4
منماءاألاندولفىالتكنولوجيةالشمية-



االسطمىالموتميمنظمةفى

lUTتوكيالمالبيئة:حمايةمجالفىالفىاتعاون TüBÎTAK
للساحليةللمنطقةاألملاالستخدام

للشاطئ/المتسادعالنحرمنعبغرفر
الساحل

بورصةتركيا/Iوإمكانياتلحعالميةالذ~أسواق

باسطنبولائألمباإلسطميةاللولبينفيماالتعاون

االحصائيةلبحوثمركز
واالجتماعيةوا~لتصادية
والتدريب

ارقمللمشروعاتالمالىالدعمتقيمفيرغبتهعنللتنميةاإلسالميالبنكأعربلقد1-»

المشروعات،هذهأحدلتنفيذالطرملمعملتنسيقتعذرعلىالبنكأكدكما,0و3و

المجال.مذافىالمتاحةوالخبرةعملهونطاقميكلتهإلىترجعألسبابونلك

االتصالاإلسالمىالموتميلمنظمةالتابعةالمنسقةالمومساتمنالورقلجنةطلبت11-

تنفيذعلىالعملوبدءبينهمفيماالتعاونبغيةالمقترحةائمشروعاتبأصحاب

المنكورة.المقترحةالمشروعات

الموتميلمنظمةالتابعةالمنسقةالمومساتبإبالغالكوسيكتنسيقمكتبيقوم12-

الصدد.هذافىمنهاالمطلوبوبالعملبورهااإلسالمى

االقتصاديالموتميبنتائجالدورةلجنةإجتصاحبإعالمالكوسيكتنسيقمكتبممكرقام13-

نوفمبر/27-23منالفترةفىاسطنبولفيالمنعقداالسطمىالمؤتمرلمنظمة
م.2004الثانيثسرين

قررءوالبيانبالتوضيحاال~تمرآلمةلمنظمةاالقتصاديالمؤتمرنتائجتناولوبعد14-

العتمةالتوصياتدراسةالمخيةاإلسطميالمؤتمرمنظمةمؤسساتعلىأنهاإلجتماع

التىواألعمالالالزمةالتدابيرلتحيدوهنلكالمؤتمر،فيالمشاركيناألعمالرجالمن

اؤها.إجريجب



-1 oالبنكبينالموقعةالتفاهممذكرةعلىاالجتماعللتنميةاإلسالميالبنكمشلوأطلع

دولبينفيماواالستثمارالتعاونتشجيعبغرضماليزيا،وجمهوريةللتنميةسالميانة

واالتصاالت.المعلوماتتكنولوجياعلىعالوةاإلسالميهالمؤتمرمنظمة

دورحولاألعضاءللبلدانموجزأعرضأللتكنولوجيااإلسالميةالجماعةممكرقدم16-

الصغيرةالمشروعاتمجالفيالعاملينتطويرفيللتكنولوجيا5اإلسطمدالجماعة

االلكترونية.والتجارةوالمتوسطة

اإلجتماعلرئيسشكرهاعميقعنبالتعبيرالسادسإجتماعهاالدورةلجنةاختتمتا~7

فيه.والمشاركين





)و(

للتنميةاإلسطميالبنكتقرير

األعضاءالدولبينالبيئيةالتجارةحول

اإلسطميتمرالمنمنظمةفي

للتقالنالدائمةللجنةوالمثمرينالحاديةالدورةعلىيوض

اإلسطميتمرالمنلمنظمةوالتجارياحتصادي

(الكومسيك)

التركيةالجمهورية-إسطنبهل
2005مايو/آيارا0-21





البيئيةالتجارةتمريزعنللتنميةاإلسطميالبنكتقرير

عنالمنبثقةالمتابعة،للجنةوالصسزالحادياالجتماععلى~ض(
التأبمشينةسيتالذي(كومسيااا0والتجاريا~ديللتعاونالدائمةاللجنة

تركيا)<اسطنبولمدينةفيم2•05مايو12-10الفترةفي

فيعقدالذي،الثامناإلسطىالقمهمؤتمرعقبءللتقيةاإلسالمىالبنكمنطلب_,
كمأالتعاونحجملزيادةووسائلسبلويمتحدثيصوغأن،ام997عامطهران
التابعهاألخرىالمؤسساتمعبالتنسيقوذلك،البيئيةالتجارةمجالفىونوعأ
<اإلسالمبىالموتميلمنظمةالثانىالتمهيدياالجتماعوفى.اإلسالمىالمؤتمرلمنظمة
للدولالبيئيةالتجارةحجمزيادةتترر»)ام991يونيوفىطهرانفيعئقد(الذي

لهذهاالجماليةالتجارةحجممن9اه~3إلى9»´01منوالبنكالمنظمةفىاألعضاء
.ا~4)0عاممنابتداءوذلكءالدول

أغمعلمىفي،جدةفى<الغرضلهذاالبنكشكلهالذي،العملفريقاجتمعوقد_2
وسانلاستحداثثملتالتجارة،تمويلبشأنمحددةتوصياتإلىوخلص،ام998
:اآلثىشلتكما،جديدةوأحكامشروطوفقالتجارةلتمويلجيدة

،المشتركالتمويلتعزيز•

البيئية،التجارةتمولبشأنللتنميقاألعضاءالدولفىاالتصالجهاتتعيين•

،البيئيةالتجارةعنالمعلوماتلتوفيرالتكنولوجياامتخدام•

،الشانيةالسدادوآلياتترتيباتوتعزيز,واالمتيراأللتصديربنوكتأميمى•

.الفنيةالمساعدةتقديم~منالتجارةمجالفىالقدراتوتعزيز•

عئقدالذي،اجتماعهفىللتنميةاإلسطىللبنكالتنفيذيينالمديرينمجلمىاعتمدوقد_3
التابعالعملفريقتوصيات،ام998نوفمبرفى،بنينجمهوريةفى،كوتونوفي

.اإلسالميالمؤتمرلمنظمة



العالمفىاألطرافمتعددةالقليلةالماليةالمومساتأحدللتنميةاإلسطمىالبنكيعد
،األعضاءدولهابينالبيئيةالتجارةوتمويلتعزيزمجالفىتعملالتى,

،ناميةدولجميعها،عضودولة00لمساعدةالتمويلىالبنكبرنامجويخصص
.وتجاريةتتقويةأهدافوللبرنامج

تخولالتى،البنكتأميمياتفاقيةمنالثانيةبالمادةعمألالمذكورالبرنامجتنفيذويتم
.الرأسماليةاسلعفىوالسيما»األعضاءالدولبينالخارجيةالتجارةتعزيزالبنك
,السائلةاألرصدةاسثماروسانلإحدىيمكربومنعهالبرنامجذلكتدشينتمكما

،الشميةمجانىفىالحثيثةجهودهافىاألعضاهالدولمساعدةاألساسىومفه
المشاروسيلةبوصفهوالبرنامج.والوارداتالصادراتتجارةمجالفىوالسيما
،نفسهالوقتفىيحققوأن»معترلةعائداتيحققأنعليهيتقين،األرصدة
،الخارجيةتجارتهاتعزيزفىاألعضاءالدولمساعدةفىالمتمكةالتنمويةاألهداف
.بينهاالتجارةحجموزيادة

سعيه~منوالسيمام)1997ء(طيرانالثامناإلسطمىالقمةموتمركلف
البنككلف،والعشرينالحاديالقرنلتحدياتالتصديعلىاإلسطميةاألمةلمساعدة
وتعزيزهاالبيئيةللتجارةدعمأوذلتك،التجارةلتمويلأنسطتهبزيادةللتنميةأإلسطمى

.انمنظمةفىاألعضاءالدولبين

منام)977(ا~397فىعملياتهبدأالذي»التجارةلتمويلالبنكبرنامجيتف
تمويلوبرنامج،الوارداتتجارةتمويلعملياتبرنامج:صنوافذأوبرامجأربعة

تمثلكما.االسمثمارحصصوصنرق،اإلسطيةالبنوكومحفظةالصاهرات،
تمويلعلىأيضأيركز)نإذ،للبنكالتجاريللنساطنافذتينوالصندوقالمحفظة
.الواردات

المصرفعننيابةالصادراتلتمويلخاصأبرنامجأالبنكيدير،ذلكعلىوعالوة
،لهمقرأالخرطوممنيتخذالذي)BADEA(إفريقيافىا~ديةللتنميةالربى
الدولإلىالعربيةالدولمنوالبضائعالسلعتصيرلتعوملخصيمأالبرنامجوئكرس
.اإلفريقىاالتحادفياألعضاء،العربيةغير



التجارةبتعزيزوالمتعلق،طهرانفىعئقدالذياإلسطيالقمةموتمرلقراردعمأ_9
منأمرمكىموالوبليون7.ا4مبلغ،ا~420عاممنذ»البنكوفرفقد،البيئية
مواردخصصتكما»الوارداتتجارةعملياتلتمويلالعاديةالرأسماليةموارده
وتفاصيلءالصادراتتمويللبرنامجأمريكىدوالربليونا.48تبلغأخرىإضافية
:التالىالنحوعلىذلك

الواردا~نجارهفموبلعملبا~

دوالرمليون46.3بلغإجماليأمبلغأأيضأالبنكخصص،أعالهتقدمماعلىوعطوة_01
وتقيةالتجاريالتعاونبرنامجإطارفىوذلك~ا425_4201الفترةفيأمريكي
,التجاريةالمعارضوتتظيمءالسوقاساتدرالتمويلالمبنغهذاويستخدم.التجارة
الدولقدراتلتعزيزالفنيةألمساعداتوتقديم،الندواتوعقد»التدريبيةوراتوان

.نموأأنحراألعضاء

قيمتهامجموعبلغعمليات~1425إلى~1397منالتترةفيالبنكاعتمد_ا1
المذكورةاألربعةالتمويلبراهجإطارفيوذلك،أمريكيدوالربنيون23.،2
:ينىكماوتفاصيلها،_ا)انمنحتىانغرلم

الوارداتتجارةتمويلعمليات
الصادراتتمويلبرنامج
االسميةالبنوكمحفظة
سثماراالحصصىصندوق

««,Aأمريكيدوالربليرنا

أمريكيووالرر(رون0و,

أمريكيدوالربليون»,0•

.أمريكىدوالرر(رونه5م



7.72إلى~142>منالمعتمدةالمبالغصافىوبنغ_1) ~142 oأمريكىدوالربليون
:التالىالنحوعلىوتفاصيلها،

المذكورةاألربعةالبرامجإطارفى،~1425عامتمويلمناعتمدمامجموعوبلغ_13
العامفى~عتمدالذيالمبلغعلى9ه~73بزيادةأيأمريكيموالوبليون72.2،

المبالغمجموعمناألكبراحسطوكان.أمريكىفوالربليون96.1وهوانمنصرم
المعتمدة)المبالغمجموعمن9ه~87يعاهلماأوأمريكىموالوبليون25.2(المعتمدة

.انصادراتتمويلوبرنامجءالوارداتتجارةفتمويلأعتمدقد

ا´~:النحاهنا

t,_مولهبينالبيئيةالتجارةمسترىبزوتعنتحميناالستراتيحيةالبنكأهدافمنان
إجمالىومن.عامةبصورةالهكهذاتحقيقتموقد.النامىالعالممناألمحضام
دوالربليوناA,42مبئغخصص،اآلنحتىالوارداتتجارةلتقوبلالمعتمدةالمبك
لتمويل،البرنامجهذاإطارفىالمعتمدةالمبالغإجمالىمن5ه«76يعاملماأوأمريكى
وجهتفقد،الصادراتتمويلببرنامجيتعلقوفيما.األعضاهاعولمنانواردات
2_الملحقويوضح.األعضاءالدولبينالصاهراتلتمويلالمعتمدةالمبالغجميع
.الوارداتتجارةتمولعملياتإطارفىالبيئيةالتجارةتمويلبرنامجأدام

1o_146إلى~142•منالفترةوفىo~،البيئيةالتجارةلتمويلالمعتمدالمبلغكان
بليون0'\,،الصاهراتتمويلوبرنامج،الوارداتتجارةتمويلعملياتإطارفي

يبىوالذي،للبرنامجينالمعتمداإلجمالىالمبلغمن%V'\يعادلماأيأمريكىدوالر
4,Vمكىأصدوالربليون.



استجابةونلكالموارد،تعبئةمجالفىأخرىمبادرةالبنكاتخذ،ا~420عامفى_ا6
فياالسالمىالقمةتمرالمنلتكليفنتيجةالتجاريةاألعمالمجالفيالمستهدفلتحقيق
.البيئيةالتجارةحجمبزيادةالبنكام997عامفىطهران

vالرأسماليةالبنكمواردمنجرنيأالوارداتتجارةتمويلعملياتبرنامجويفول_ا,
علىبحةالمرابصيغةخارجيةمواردتعبئةتتم،المتوقعالمواردنقصعلىوللتفلب
.الرئيسةالتمويلاستراتيجياتكإحدىالجماعىالتمويلآلياتوباستخدامخطوتين

تعبئةإلى،األطرافمتعددتتقومأبنكأبوصفهالبنكوضععلىاالعتمادأدىكما
هاتينطريقعنا~420عاممنذأمريكىدوالرمليونا,ovoمجموعةما

بصيغةأمريكيدوالرمليون45oمبلغأعتمدوحد.ا~425عاموفى.اآلليتين
.خطوتينعلىبحةبالمراوالتمويلالجماعيالتمويل

التويالدعمبفضلتيسرالمجالهذافىالبنكبذلهالذيالجهدأنبالذكروجدير_ا8
الدولفيالماليةالمراكزمنوالسيما,اإلسالميةالبنوكمنالبنكبهحظيالذي

.األعضاء

:ةالتحا..اأنشعلة

ءالتجارةوتنميةالتجاريالتعاونبرنامجخاللمن،البيئيةالتجارةأيضأالبنكيعزن_19
التعاونإمكانيةواستكشاف»التجاريةتالعلقهتعزيزإلىالبرنامجويهدف
الولىبينالصاهراتوتنمية»البينىالتجاريللتبادلالفرصوتيسيرءالتجاري
ا~هلاألعضاءالدولقدراتلتعزيزالفنيةالمساعداتالبرنامجيقدمكما.األعضاء

.نموا

حلقات/ندواتثمانيا~425و~1420عاميبينالفترةفىالبنكنظم_)>
إحدىومول،االتصاللجهاتواجتماعين»تجاريامعرضأوعشرينوواحد،عمل
والمنظماتاألعضاءالولىحكوماتمع(بالتعاونتريبيةعورة/دراسةعشرة
الصناعيةللتنميةالعربيةوالمنظمةءالتجارةلتنميةاإلسصركالمركز»األخرى
.التجارةوتنميةالتجاريللتعاونبرنامجهإطارفىوذلكءوالتعدين)



»ثحارمةمعارضوخمسه،اجتماعات/عملحلثاث/ندواتأربعالبنكمولوقد_~.
برنامجبأنشعلةالمتعلقة(لنتفاصملا~42oعامفىدوامتين/بيثينتدرودورتن
.)3_الملحقانظرءالعام~الثحارةوشميةالشجاريالتعاون

منذلكويتأكد,األعضاءدولهبينالتجارةتمويلفىكبيرأإسهامأالبنكأسهم_22
البنكضا~وقد.األربعةالتمويلبرامجإطارفىاآلنحتىالمعتمدةالمبالغحجم
عنالصادرالبيئيةالتجارةبتعزيزالمتعلقللتراعاستجابةا~420عاممنذجهوده
األموالمنمزيدأالبنكوفروقد.ام997طهرانفىالثامناإلسالمىالقمةموتمر
علىبحةالمراصيغةممتخدمأالسوقمنإضافيةأمواألوعبأالداخليةمواردهمن

أمواألخصصكما.التجارةتمو(بهدفوذلكالجماعى»التمويلوأسلوبءخطوتين
التجاريالتعاونبرنامجإطارفيبهايضطلعالتىاألنثمطةلدعمإضافية
.التجارةوتنمية

،ا~425_41)0الفترة~,للغايةمشجعةالجهودهذهنتائجكانتوقد_23
دوالربليونا.8األربعةالتمويللبرامجسنويأالمعتمدةالمبالغمتوسطبلغ

567بلغوالذي,أعتمدتالتيالمبالغمتوسطبكثيريفوقمبلغوهو،أمريكى
المعتمدالمبلغبلغإذ,ا~419ا~397عامىبينالفترةفىأمريكىدوالرمليون
.~1425عامفيأمريكىدوالربليون97.1

استخدمفقد.البيئيةالتجارةدعمهوالتجارةلتعوملالبنكلبوناهجالونيسيالهدفابن_24
دوالربليون13.78مبلغ~142o/~1397الفترةفيالبيئيةالتجارةلتمويل
تمويلعملياتإطارفيالمعتمدالمبلغإجمالىمن9ه´76يعادلماأيتقريبأأمريكى
أمريكيا.دوالربليون04.18(الصادراتتمويلوبرنامجالوارداتتجارة

وتهدف،ا~4)6مطلعفيالجديدةالخصيةاالستراتيجيةخطتهالبنكدشنوقد-25
هذهلتحقيقوكمحاولة،سنويأ9ه´20بنسبةالتجارةتمويلمحفظةزيادةإلىالخطة
.أساسيةمبادراتاتخاذتمفقد»الطموحةالرويا

التمويلصيغةباستخدامالسوقمناألموالتعبئةعلىالتركيزيزدادأن
.الجماعيالتمويلوأسلوبخطوتينعلىبحةبالمرا



كمحاولةالمهيكلالسلعكتمويلالتجارةمللتصجديدةآلياتالبنكسيستحدث)ب
.الخاصالقطاعإلىالموجهةالتجاريةاألعمالمنمزيدلتتشيط

لتمويلمستقلجديدكيانإنشاءإمكانيةالبنكيدرسءآخرتطوروفى_)6
الجديدالكيانهزأوسيكون.البنكفىالتجارةتمويلنوافذجميعفيهتدمج،التجارة
بينالبيئيةالتجارةبتعزيزميكلفكما»بحتهتجاريةأمسعلىيعملبحيثموجهأ
.األعضاءالدول

التيارةوتنمية~~ا.(ادة

للشبهاإلسالميالبنك







)1الملحن(

الواردا~نجارهنصماعمليانإطارفىالسنبألالنجارهأداء

طد142o_~1797النفرههي

المبالغل

.المملغاهالعمليانباستمتاى(~)



)3الملحن(

فيالتجارةوتنميةالتجاريالتعاونبرنامجأداء

رم20>5_0420(ا~425عام

بتنفيذهاألتزموالتيءتنفيذهاتمالتياامئمطة

م)2>05لم9/2(~ا425الحجةذو29حتىوذال

:ألنحاالمعا`

بألالسعودميألالعرالمملكأل_جدهالدولىالنجاريجدهمعرض•

م~t/o~/م~رم

اسطنبولفيالمستقليناألعمالورجالالصناعيينلرابطةالدولىالتجاريالمعرض•
.م2004لم19/9_16تركيا_

.م30/9/2004_24النيجر_فيامىفىاألولالصحراءعبرالمعرض•

ديسمبر8_نوفمبر25السنغال_أأكار_الدولىالتجاريأاكارمعرض•

.)م>>4

-oالبحرين-المنامة-اإلسالميةللدولالقاترالتجاريالدولىالمعرض•

م~ودمدر

الموتميمنظمةفياألعضاءللدولنيةالغذاالموادلصناعاتاألولالمعرض•

م.2<<5لم4لم2_<17الجزاني_العاصمةالجزاني_االسالمى



المغرب-الرباط-والمانيزيةالتركيةالتجربة_الصاهراتترويجعننوة

م~•.>م~م

>م2004ا/0لم7~5-تونقر_العربيةاهولىفىالصناعيةلطنتاجيةالثانىالموتمي

منظمةفىاألعضاءاهولىيينالتفضيليةالتجارةنظامبشأناألولىالمفاوضات

.م2004/2005تركيا_لياأنطا_اإلسطمىالمؤتمر

_لمبوركواال_اإلسطمىالموتميمنظمةدولفىاألعماللرجالالثانىالمنتدى

.م2004لم10~/7

األعضاءوالدولالمستقلةالدولمجموعةبينالتبادليةولمتجارةالتجارةعنهفوة

.اإلسطىالموتميمنظمةفىاألخرى

الربعفيكتنفيذطا)جلتهاابتنفيذم1~1تمأنشحة

•~14)6علرمزا~ل

:اسانالد..الندانالد

لم.باكسثان-(بنجطشللشحةاإلسطمىالبنكسياساتعلىالتعرف•

الصناعيةللتنميةالعربيةالمنظمةمع(بالتعاونالعربيةالصناعاتتكاملعناسةس•

الرباط)_والتعين



)4الملحق(

خطوتينعلىبحةبالمراوالتمويلالجماعيالتقحماعمليات

ا~42"إلى~140,.منالفترةفي

)بكبنهاألصإلرانالدوبمطسز(





)•(

التجارةلتنميهاإلسطيالمركزتغرير

البيئيةالتجارةحول

اإلسطىتمرالمنمنظمهفياألعضاءالدولبينفيما

المنبثقةالمتابعةللجنةوالعثمرينالحاديةالجلسةعلىيعرض

والتجارياالقتصاليللتعاونالدائمةاللجنةعن

اإلسطميالموتميلمنظمة

(اكومسيك)

التركيةالجمهورية-إسطنبهل

205•مايو/آيار1y-ا0





التجارةلتنميةاإلمصللمركزالسنويالتقلى

البيئيةاإلهطيةالتجارةحول
مم•0

األولجزءهفىالتجارةلتنميةاالسطىللمرقرعشرانسابعالسنويالتقريريقدم
علىاألضواءيلقىثم.2003~2002لسنةالعانميةالتجارةحولالمستجداتآخر

الثانىجزءهوفى.200oمنةآفاقإلىنلكبعدليتطرق2004سنةالحاصلةالتطورات

مخكفمستوىعلىسواءالبيئيةاإلسطيةللتجارةالحالىالوضعبالتحليلالتقريريتناول
اإلسالمى.تمرالمنلمنظمةذاتهااإلثليميةالتجمعاتداخلأواإلسالميتمرالمنمنظمةأقاليم

حسبأوالموادحسبالبيئيةاإلسميةالتجارةتطوراتأيضابالتحليلالتتريىيتناول
.2•»3-200,سنهالبلدانحسبثمالخدماث

I-العالميلطقتصادالونيسيةالتوجهات

~
7؟3بقيمةبلغتحيثه~؟1\بنسبةنموا6003سنةللسلعالعالميةانتجارةعرفت

المتبادلةالموادطبيعةوإلىالرباهواألسعارتغيراتإلىراجعوذلكأمريكىموالوتريليون
السوقفيالمصنعة)والموادالزراعيةالمنتجاتالمنجمية؟المواد0المحروقات(نفعمها

العالمى.

فىالطلبالرتفاعكانوقد»2003سنةتسارعاالتجاريالنمووتيرةازدادت
ومنالتجارية.المبادالتوتيرةتزايدفىاألساسىالتأثيرآسياوشرقالمتحدةالواليات
األداءواقععنشيآفيتبيناله´.4ء5بنسبةالسلعلصادراتالسنويةانزيادةأنالمالحظ
المستوىعلىالمباشراألجنبيسثماراالتراجعمنوبالرغمالمعنية.السنةخا~التجاري
انتعاشاعرفقدالصاعدةالبلداناقتصادياتنحواألجنبىمالالرأستدفقفإنالعالمى
.2003سنةخاللملحوظا



استمركما.2003سنةاإلنتاجفىزيادةالمنجمىوالقطاعالصناعىالقطاععرف

نموتفوقبصفةالتجاريةالمبادالتوتزايدتالزراعىاإلنتاجفىالملحوظالنموتصاعد

ذاته.االنتاج

الموادأسعارفىالحاصلةبالتطوراتبالدوالرالمقدرةالتجاريةالمبادالتتأثرتكما
الحدمن2003سنةالصرفأسعارتغيراتمكفتولقدالصرف.أسعاروتدابيراألولية

الحالى.االختاللمنجرنيا

المتحدةالوالياتفيواالدخارالتوفيرستوىتراجععنأساسااال~هذانجم
الوضعيةهز«ظلتولقدأخرى.ناحيةمنآمياشرقفىارتفاعهوعنناحيةمناألمريكية

فىانجاريالعجزاستفحالتداركمنالدوالرقيمةتراجعيمكنولم.2••3سنةحالهاعلى
المتحدة.الواليات

هامأدوراالمحروقات،أسعارخاصةاألولية،الموادأسعارمستوىارتفاعلعبوقد

للبترول.المصدرةاالنتقاليةوالبلدانوإفريقيااألوسطالشرقفيالسلعصادراتانتعاشفي

أسرعبنسقزيادةوالمنجصيةالزراعيةالمنتجاتأسعارعرفتمعيودىهولماوخطفا
المصنعة.الموادأسعارفىالملحوظةالزيادةمن

زيادةمنأسرعبوتيرة2003سنةللسلعالعالميةالصادراتقيمةارتفعتلقد
التجاريةالقيمةزيادةاألوليةالموادأسعارارتفاحعننتجوقدالتجارية.الخدماتصاهرات

إلىإضافةالشماليةأمريكافىاألمنىالقلقوتزايداألوسطالشرقنزاحأدىحينفىللسلع»
تداعياتحدوثإلىآسياشرقفىالنمطىالحادالرنويااللتهابوباءانشارمخاطر
الخدمات.تجارةنمومنحتالسفرحركةعلىملبية

الموادحسبللسلعالعالميةالتجارةبنيةغيرتقدالحيثةالمستجداتأنالمحظومن

هز»مظاهرأبرزومن.2003و2000سنةبينالمتراوحةالفترةو~2003سنة

ننكر:التغيرات

تكنولوجياشاهدتهالذيالهائلالزخممنوبالرغمالمكتبيةالمعداتتجارةأنأوال،
طوالكانتبعماالسلعلتجارةاالجماليالنمووتيرةذلكمعتسايرلمفإنهاالمعلومات



تبلغلمالتىالوحيدةالفئةأنهابلالعالمية.الصادراتفىنمواااكثرالفئةالتسعينات
.2000منةحقتتهالذيالتيأسيالمستوى)003منه

2000سنةبعدحتىمستمرتصاعدفيالكيماويهالموادصادراتنموظللتدثانا،

الصيدالنيةالموادعلىالطلبتزايدعنناتجوذلكللسلعاالجمالىالنمومعمقارنة

نذكر20>3سنةالمناطقمسبالعالميةالسلعتجارةيعلترناألماميةالمميزاتومن

.أساميةترجماتثالثة

األمريكيةالمتحدةالوالياتفىالتجاريللعجزالمستمرالتصاعدعنترتبلقدأوال،
أنطالماالدانمالتلقعلىتبعثوضعيةولكنها0العالممناطقبتيةفياإلنتاجتدعيم
األمريكيةالمتحدةللوالياتالخامالداخليالناتجمعمتارنهاتساعاتزدادالعجزهوة

واللم.والخدماتللبضائعالعالميةالتجارةمنء~؟505(العالميةالتجارةومعء~؟)3(

فيمفاجئتخفيضأينتيجةالعالميالسترىعلىيحدثقدالذيالمباشراألثريخفى
الميزانفيالكبيرالفائضبوجودعلما0الوارداتتخفيضعنينشأقدالعجزهذا

لقدالشمالية.أمريكاخارجالواقعةالستةالمناطقفيحالياوالخدماتللبضائعالتجاري

فيوخصوصاآسيافياألجنبيالصرفمخزونفيالزيادةمنالفائضهذامكن
أمريكي).دوالرمليار60(الصين

تدفقإلىأدىوالتجارياالقتصاديالمستوىعلىصاعدةكقوةالصينبروزثانيا»
األسعارارتفاعفيساهمومماالمنطقة.تلكنحواالقتصاديةوالفعالياتاألعمالرجال

أنقماوالموجة.النحاسمكراألوليةوالموادالبترولعلىالصينيالطلبتزايد
كانالمختلفةواآللياتالمصنعةشبهوالموادالتجهيزموادمنالصينمشترياتارتفاع
تجاوزتولتدآسيا.شرقبلدانمنالعديدفيوالصادراتاإلنتاجزيادةفيعامال
منللمصدرينبالنسبةسواءاألولىاآلسيويةالوجهةفأصبحتاليابانالصينيةالسوق
ووتيرةبندهقالصينيةالوارداتارتفاعمنوبالرغماألوروبي.االتحادمنأوآسيا
هاما.تجاريافائضاذلكمعسجلتالصينفإنالصادراتازديادمنأسرع

التجاريةقفاتالتدفإنالكبرىرمةالتجاالشعوبإحدىأصبحتالصينأنبماثالثا،
العملتوزيعإعادةمأتاهاعميقةتغيراتلذلكتبعاشهدتقداإلقليميالمستوىعلى
الدخلذاتاألخرىانالبالوبعضاليابانمملالمنتجةانالبالمنفالعديدآسيا.في



وأوروباالثمماليةأمريكانحومباشرةالصنعنيةالنهامنتجاتهاتصدرتعدلمالعالى
الصينإلىالعاليةالمضافةالقيمةذاتمصنوعاتهامكوناتترسلأصبحتبلالغربية

الصين.فىفروعهاطريقعنالغربيةاألسواقإلىنيةالنهاالبضاعةوإرساللتجميعها
اليدمنتستفيدحتىالصينفىلتستترالغنيةالبلدانصناعاتمنالعديدانتقلتوبهذا،
علىيذكرتغيرأييحثلموالنسيج.العطسصناعةفىخاصةالرخيصةالعاملة
المتحدةالوالياتوارداتمنحصةأنذلكالصين،إلىالصناعاتهذهانتقالإثر

الصينأنحيث2003وا990الفترة~تتغيرلمالصلعمناألوروبىواالتحاد
المذكورتين.المنطقتينتموينفىاآلسيويةالبلدانبقيةمحلحلت

كخاماننجاره-2

أيأمريكيدوالرمليار1800حوالى2003سنةالتجاريةالخماتتجارةسجلت

الغربيةأوروبافىالخدماتتجارةسجلتفقد.2002سنةمعمقارنةه~؟17بنسبةبزيادة

هذهتتجاوزلمحينفيالتوالىعلىه~؟21وا6بنسبةسنويةزيادةاالنثعاليةوا~ميات

السنية.وأمريكاآسيافىه~؟6النسبة

االنتقاليةاالقتصادياتوفىالغربيةأوروبافىالتجاريةالخماتمبادالتعرفتلقد
الدوالر.فلكفىالدائرةالمنطقةفىخاصةبصفةالعمنةقيمةارتفاعبفضلمتميزةميناميكية

سجلتهانعبةأدنىأماه~؟.4بلغتالصاهراتلنمونسبةأدنىالشماليةأمريكاسجلتوقد
للمنطقةبالسبةالمتوفرةالبياناتوثسير.ه~؟3الينيةأ~مقافىكانتهتدالواردات
.2003سنةخاصةميناميكيةسجلتقدالتجاريةالخماتتجارةأنإلىاإلفريقية

قدالخماتتجارهفإناألوسطالشرقمنطقةفىاساناةالتوترحدةمنوبالرغم
.2»»2سنهسجلتهالذيالركودبعدانتعاشاعرفت

السنةمعمقارنةمتواضعاكان2003سنةالخدماتتجارةنموفإنآسيافيأها
السابقة.

صرفاالمصرتينالجهتيناألوروبيواالتحاداأل~مكيةالمتحدةالوالياتومعبر
فيوارتفعتقلصقدالشماليةأمريكافانضأنوبماالعالمي.المستوىعلىالخدماتلتجارة
00بلغحيثعاليابقىللمنطقتيناالجماليالفائضقيمةفإناألوروبياالتحادفانضالمقابل



الغربيةأوروباحصةتجاوزتالزمنمنمتدمضىوبعد.2003سنةأمريكىموالومليار
التجارية.للخماتالعالميةالصا«اتنصفجيدمن

أكثر(مناألمنمعضلةالستفحالنظراجمةمتاعبتعرففمازالتالسفرخدماتأما
القانعالتهيأإلىإضافةاألمريكية)المتحدةوالوالياتاألوسطالشرقهىتضرراالمناطق
منطقةفىخاصةالنمطىالحادالرنويااللتهابوباءانشارمخاطرانشارمخاوفنتيجة

فإنأخرىمناطقنحوتحوملهتمالسياحىالتفقمنجزءاأنمنوبالرغمآسيا.شرق
ظلتفقد.20<3سنةاالنخفاضبعضجيدمنعرفتالسفرلخماتالعالميةاإليرادات

)ه~؟9حوالىلتسجلتراجعفىالتجاريةللخماتاالجماليةالقيمةمنالخدماتهذهحصة
.1•<3منه

فىالمتميزالنشاطإلى2<.,.سنةالعالميةانخدماتلصادراتالملحوظالنمويعزى

فمنلذا،الخمات.تجارةفىالحجممناألسعارطرحيتمالعامةوبصفةالغربية.أوروبا
بصفة2003سنةأوروباسجلتهالذيالنمونتجلقدالصرف.أسعارتغيراتطرحالصعب
األخرىاألوروبيةالعمالتأهمعارارتفاعلعبك،وبدرجةرواليوسعرارتفاععنخاصة
بعدالصرفسعرإلىنظرناماوإذاالواقعوفياالتجاه.هذافيدوراالدوالرمقابلفى

مقارنة2•<4منةطفيفاتراجعاسجلتقدالغربيةألوروباالخدماتصادراتفإنمراجعته
.2.<3سنةمع

بفضلالعالمبقية2004و)007سنتىاآلسيويةالخدماتصادراتنموتجاوزولقد

عليها.السياحوتوافدبريطانياومنالشماليةأمريكامنخاصةالباطنمنللخساتاستقطابها

2>>4سنهالعالمىا~د7-

ولقده~؟.4نسبتهابنغت20<4سنةمتصاعدةبوتيرةنمواالعالمى~هتصاداالسجللقد

النشاطتضخمعنفضالأساسيادوراالمجالهذافىالصينىا~اهصادازدمارلعب
األمريكية.المتحدةوالوالياتاليابانمنكلفىمثصادياال

جعلممابطيناكانفقدالمرتفعالدخلذاتاألوروبيةالبلدانفىااللحماديالتقويمأما
المنطقة.ككفيأهميةكلالنمونسبة



بنحوقارتمعهودةغيرزيادةعرفقدالعالميةانمبادالتحجمفإنأخرى،جهةومن

الصينى~دالصارخالنمونتيجةالوارداتعلىالطلبتزايدإلىراجعونلكاه~؟0؟2
االنتاج>~قما~دةالذيالمتحدةالوالياتفىالداخليالطلبتصاعدوإلى0جهةمن

ه~؟8روسيا»ه~؟8»8ا~كعاليةنمونسبةالناميةالبلدانبعضسجلتوقد
البلداننمونسبةرفعفىدورالبلدانهذهاللحماياتالعالىلحداءكانولحده~؟.6والهند
.2004سنة9ه´6حوالىإلىالنامية

9ه~9نسبتهبلغت2004سنةملحوظانموااألخرىهىسجلتفقدالعالميةالتجارةأما

المبادالتسجلتحيثالعالميةاألسواقفىالصينى~د(لمتزايدمفماجباالوتميزت
.9ه~30بنسبةيادةنالصينية

شرقبلدانصادراتفىواضحاضرراالعاليةالتكنولوجياقطاعتراجعأحثالعد

البلدان.بعضصادراتكثىحوالىالغنةهذهتمالحيثوالباسفيكآسيا

نسبيا.قصيرةلخراتولكنهاكبيرةبتغيراتالعاليةالتكنولوجياأسواقوتتميز

أسعاروارتفعت2004سنةه~؟30بنسبةارتفعتقدالطاقةأسعارفإنعامة،وبصفة

التوجه.هذاتفيرمعالماألفقفىتبواوالء9ده707بنسبةالمنجميةوالموادالمعاهن

.9اه~0ء5حوالىبلغتنمونسبةاعبةالزرالمنتجاتأسعارسجلتءنلكمحكمروعلى

ولكنالكبيرالعالمىا~مصاديالنمومناستفادتفقدالعالميةالمنجميةالصناعةاما

االتجاه.هذافىدوراالصينىاالهمادنمويلعب)خرىومرةمنتظم.غيربنمق

والتوتياءوالنيكلالنحاسمكرالمتداولةالمعادنلبعضالسنويالمعدلارنحنوالعد
الموادذسعاركبيرة.يادةنالذهبأسعارسجلتالتوالىعلىلثةالثاوللسنةملحوظة.بصفة

وتضخالفوالذهنالعالمىاالنتاجزيادةبفعلكبيراارتفاعاعرفتقدالحيديةالمنجمية
المنجمية.الموادمنالصينيةالواردات



تتشيهعلىمباشراأميراتأ)9ءه4لم2<04سنةعرفتهالذيا~هصاديللنموكانالمد
مليارا900لتمجلاه~؟6بسبةالخدماتصادراتارتفعتحيثالخدماتتجارةحركة

أمريكى.دوالر

ومناسنة.بدايةمنذتحسنا2004سنةالعالميةالتجارةآفاقعرفتءعامةوبصفة

المحظومنوالتجارة.االنتاجعلىتداعياتالبترولأسعارالرتفاعيكونأنجداالمحتمل

اليابانفىالمتوقعاتفاقالذيبالتطورعنهاالتعويضوقعقدالحاليةالمستجداتأنأيضا
نسةتسجلأنأيضاالمنتظرومنالغربية.أوروبافىالكبرىالصناعيةالبلدانبعضوفى
فىالملحوظبالتدفقذلكفىمتأثرةالمعدل،فىه~؟8»5حوالى2004سنةالتجاريالنمو

السنة.لنفمىاألولىآستةاألشهر~التجاريةالمبادالت

التجاريةالخدماتفإن2004سنةعرفتهالذيالمعتمرا~هتصاديالنموغراروعلى
نظراعامةتقديراتتقديمالعميرومنالقطاعات.جلفىمتواصلنموفىأيضاهيبدت
ثالثةمطحظةيمكننلك»ومعالخدمات.ثسملهاالتىا~ديالنشاطمجاالتلكثرة

(السياحة).والسفرالنقلالتجارية»الخدماتوهى:الخدمات»تجارةتثملهابارزةقطاعات

األداءأدتالتىوالتأمين)(المصارفالماليةالخدماثنذكرأيضاالخدماتأبرزومن
كماعالميا.نمواالعاليةالتكنولوجياقطاعأخيراسجلسنوات»أربعةوبعد).»»4سنةالجيد

مىعرفتالثقافيةوالصادراتاإلذاعىوالبثالفكريةالملكيةحقوقمثلأخرىقطاعاتأن
.2>04منةا~هتصاديالنمونتيجةانتعاشااألخرى

ينايربينه~؟12بنسبةالسياحىالنشاظنموالعالميةالسياحةمنظمةبياناتوثسير
المنظمةنظروجيةمنالمستبعدمنوليمى.2003سنةفقط«`.1سجلأنبعد2>•4وأوت
اآلسيومةالمنطقةوستستأثرالسنة.امتدادعلىه~؟10بنسبةنمواالسياحىالنشاطيعرفأن

ذلكبعدتأامىالعريضة،لقاعدتهانظرا2004سنةالسياحىالنشاطنموبنصفوالباسفيك
وإفريقيا.األوسطوالشرقاألمريكيةالمنطقةعلىالباقىالنصفويتوزعاألوروبية.المنطقة
سيتجاوزالذيالوافدينالسيارعددناحيةمنالنمومنه~؟9بحوالى)004سنةوستتهي

0VAسانح.مليون



للمسافرين.أوالجويللسحنبالنسبةسواء2004سنةالجويالنقلعلىالطلبازداد
نقلحركةأنإلى)004أكتوبرفىالصادرةالجويللنقلالدوليةالجمعيةبياناتوثسير

ويمكراه~؟.2ء4بنسبةالثمحنحركةارتفعتحينفى9اه`0»8بنسةازدادتقدالمسافرين
هذهحجممنفقطه~؟2ونحوالعالميةالتجارةقيمةمن9ه~42حوالىالجويالشحن

اإلجمالىالطلبعنواضحةفكرةتعطىالجويالثمحنحركةأنالقولنستطيعالتجارة.لهذا
للنقل.

i-t2009صنأل

عاديونسقوتيرةإلىالعالمىا~دسيعود2004لسنةالمتميزةالديناميكيةبعد
.2»04سنةه~؟4»5معمقارنة3»9بنسبةنمواميسجلحيث

ستبلغالتيالشميةوتيرةإمالءفىاليابانبامشناىاآلسيويةالمنطقةتستمرسوف
المبادالتتدفقكثافةإلىالمنطقةازدهارويعزى.2004سنةتقريباه~؟7»2مقابله~؟6»5

االقتصاديالنشاطثانية.وسيتركزناحيةمنالداخلىاال~وإلىناحيةمنالتجارية

ملحوظا.ازدهاراتعرفالتىالصينيالسوقحولباستمراراآلسيوي

الركبآخرفىيجعلهامماه~؟2األوروبيةالبلدانأهمفىا~ديالنمويتجاوزلم
النمومفتاحأصبحافقدوروسياالوسطىأوروباأماالعلمية.ا~دياتالكبرىبالنسة

الهائلةاالسثماراتبفضلوذلك200oسنةحتىكذلكوسيستمران20<4سنةا~دي

بلدان(هىبلدان1<ليشملاألوروبىاالتحادتوسعإلىإضافةالجهتينتستقطبهاالتى
أنيخفىوالقبرص).مالطا،سلوفاكياءسلوفينياءالمجرهءالشيكجمهوريةبولونيا»البلطيق»
المنطقةوستسجلاألوروبية.انالبالأهمحسابعلىالنموهذامنجرنياستستفيدالبلدانهذه

سبقتها.التىالمنةه~؟5»6معمقارنة200oسنةه~؟5على4بنسبةنموابكاملها

دونولكنهاقويةستظلالنمونسبةفإنإفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةفيأما
البترول.إنتاجارتفاعمناستفادوالذي2<»3سنةالمسجلالمستوى

علىالطلبارتفاعمنالمغاربيةانالبالمنهاوخاصةانالبالكلمتمتفيأمبدنيا
البتروليةنداتالعاواقععنتبينالتىاالستهالك،زيادةولكناألوروبية.الصاهرات
بأسرها.المنطقةفىالنموزيادةفىاألساسىالعاملتبقىالمرتفعة،



فىا~هتصأديأالزدهارمنأيضاالصحراءجنوبالواقعةاإلفريقيةالمنطقةستستفيد
منالعديدأنأيضاا~ومنالمنطقة.فبندانالرئيسىالتجاريالشريكتعتبرالتيأوروبا
المحروقات.أسعارالرتفاعنظراهشةوضعيةفىتبقىللبترولالمستوردةالمنطقةبلدان

ميظلا~متصاديالنموفإنالمعنيةالفترةخطرالمنطقةسجلتهالذيالجيداألداءمنوبالرغم
حيثمنالعالمبتيةوبينبينهااتساعاتزدادالفجوةسيجعلمماالعالمبقيةمعمقارنةضعيفا
الدخل.

بذلكوستتجاوز2005سنة9ث6بنسبةنمواللخدماتالعالميةالصادراتستسجل

دوالر.تريليون2حاجز

العالمياالقتصادبنموذلكفيمستفيدةمتميزةديناميكيةالخدماتتجارةسجلت
قطاعاتأهمالخدماتصادراتنموشملوقدآسيا.فيالصاعدةاالقتصادياتوظهور
التجارية.والخدماتوالنقلالسياحةمكراالقتصاديالنثماط

تبادلثورةمحورواالتصالالمعلوماتتكنولوجياوخاصةالتكنولوجيالتطورويعتبر
النشاطاتبعضوانتتالالباطنمنالمعامالتحركةتقريبايقسرماوهذاالخدمات.
الكلفة.تقليصبحثاالعالممنأخرىأنحاءفيلتمتقراالقتصادية

اإلسطمي.نمرالمنمنظمأفياألعضاءالدورنجارهفطور11-

)>03سنةاإلسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدولالخامالداخليالناتجمثل
.2002منةه~؟3»1مقابلالعالميالخامالداخليالناتجمن»~؟4،.5

الموتميمنظمةفياألعضاءللدولالخامالداخلىللناتجالحقيقيةالنمونسبةمعدلأما
أنالطبيعيومن»2002سنةو~؟4»6مقابل9و~5،3بنسبةكانتفقد2003سنةاإلسالمي

الدولبعضفيا~هتصاديالنمونسبةتحسنةوقدآخر.إلىبلدمنالنسبةهذهتختلف

سنتيالبترولأسعارارتفاحنتيجةللبترولالمنتجةمياإلسكالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء

منه~؟4،5اإلسطميالموتميمنظمةفياألعضاءللدولالخامالداخلىالناتجشكل
6»9»2األعضاءالدولصادراتقيمةسجلتطد.20»3سنةالعالميالخامالداخليالناتج

سنةمعمقارنة9د7»7بزيادةءالعالميةالصادراتمن9ه`8»4يعادلبماأمريكيدوالرمليار



ءالعالميةالوارداتمن%Vيعادلبمادوالرمليار530»2الوارداتقيمةسجلتكما،2002
مناألعضاءللدولالخارجيةالتجارةحصةارتفاعيل.2002سنةمعمقارنةء~؟4»6بزيادة

ارتفاعلعبلقدالعالمى.السوقفىاألعضاءللدولالتجاريالموقعتدعيمعلىالعالميةالتجارة
2002منتىبيناألعضاءللدولالخارجيةالتجارةأداءتحسينفىأساسيادوراالبترولأسعار

للمحروقاتالعالميةاألسعاروتطوراتالخارجيةالتجارةنموبينجدليةتبعيةهناك

التجارةحولهاتتمحورالتيالموادأهممنتعتبرالتىاألساسيةالزراعيةوالمنتجاتوالمعادن
اإلمطمى.الموتميمنظمةفياألعضاءللعولالخارجية

منتيبينهامانموااإلسطميالموتميمنظمةفىاألعضاءالدولمامراتقيمةسجلت
سنةأمريكىدوالرمليار498،2منانثقلتحيث9ه>2)»3فستهبلغت2»»3و2>»1

صادراتفيالواضحالتحمنويرجع)>»3سنهأمريكيدوالرمليار6»9»2إلى2>»1
.اآلتيةالبلدانلصادرات2003و2001سنتىبيناالجمالىالنموإلىاألعضاءاعول

العالميةالتجارةمنحصتهاازدادتحيثأمريكي،دوالرمليون1iViV:ماليزيا

حيثأمريكي»دوالرمليون15913:تر~»2003و2001سنتيبين199ه~بنسبة

العربية،2<•3و)<،1سنتىبين519ددبنسبةالعالميةالتجارةمنحصتهاازدادت

بنسبةالعالميةالتجارةمنحصتهاازدادتحيثأمريكى»دوالرمليون15766:ا~دية

دوالرمليون9504:المتحدةبيةالهاإلمارات)،•>3و2>>اسنتىبين)2،4و~؟

و)••اسنتيبين)3،7و~؟بنسبةالعالميةالتجارةمنحصتهاازدادتحيثأمريكيه

بنسبةالعالميةالتجارةمنحصتهاازدادتحيثأمريكيهموالومليون4705.ىان،2•>3

ازدادتحيثأمريكيهدوالرمليون4297.ا~افى»2003و2001منتىبين17،89ده

428،:اخستانكاز،2<<3و20<1سنتيمين229ه´بنسبةالعالميةالتجارةمنحصتها

منتيبين49ء5»~؟بنسبةالعالميةالتجارةمنحصتهاازدادتحيثأمريكي»دوالرمليون

1<>22><3 J،التجارةمنحصتهاازدادتحيثأمريكى،دوالرمليون4161.مصر

حيثأمريكي»دوالرمليون4039:ليبيا»2003و)<01سنتىبين100د~؟بنسبةالعالمية

:)،نيجيريا>•3و2><1سنتىبين41<49دهبنسبةالعالميةالتجارةمنحصتهاازدادت



بين61»8د~؟بنسبةالعالميةالتجارةمنحصتهادادتانميثأمريكى،دوالرمليون3457

»ة.~J.•ه.منئى

زيادةسجلتفتدءالبلدانحسبءالتوجهاتنفسرالوارداتعرفتأخرى،جهةومن
إلى200امنةأمريكىدوالرمليار429،6منقيمتهاانتقلتحيثه~؟23»4بحوالىقارت
اآلتية:األعضاءلالولا~لميةالوارداتزيادةنتيجة)003سنةأمريكىدوالرمليار530»2

بنسةالعالميةالوارداتمنحصتهاازدادتحيثأمريكى،دوالرمليون2د1059.قر~
أمريكي،دوالرمليون14007:ديةالسوا~بية»2003و2001سنتىبين9ه67ء8

003)00امنتىبينه~؟35»5بنسةالعالميةالوارداتمنحصتهاازدادتحيث Jء(
الوارداتمنحصتهادادتانحيثأمريكيهدوالرمليونا2669.ا~ةالحر~اإل~رات
أمريكي،دوالرمليونا8251:إيرانء2<.3و)00امنتىبينه~؟29ء5بنسبةالعالمية

:~يز_»2003و200امنتىبين%Vlبنسبةالعالميةالوارداتمنحصتهاازدادتحيث
9«AAبين9داه2بنسبةالعالميةالوارداتمنحصتهادادتانحيثأمريكي»دوالرمليون

منحصتهاازدادتميثأمريكى»دوالرمليون6718.~»2003و)001سنتى
دوالرمليون3397ء6:الاليت»2>03و200اسنتيبينء،؟68»5بنسةالعالميةالواردات

و200اسنتىبينه~؟43ء2بنسبةالعالميةالوارداتمنحصتهادادتانحيثأمريكيه
33:نيبيرطء2003 iVالعالميةالوارداتمنحصتهاازدادتحيثأمريكيهدوالرمليون
حيثأمريكيهدوالرمليون28ذ6.كستانط)ء003و2001سنتيبينه~؟29»3بنسبة
2003)00اسنتيبين)»~؟8بنسبةالعالميةالوارداتمنحصتهازدادت j«الزا~ن.
بين9»د32»2بنسبةالعالميةالوارداتمنحصتهاازدادتحيثأمريكى»دوالرمليون)046
.3.20و200اسنتى

:للسلعاإلجماليةللتجارةالجغرافيالتوزيع-ا,ا

اإلسالميالموتميمنظمةفياألعضاءللدولالعالميةللتجارةالجغرافيالتوزيعتميز
:يلىبماالمناطقحسب)0>3سنة

:المصادران

العالميةالصادراتمن»~؟39ء8بلغالذياألسدبنصيباآلسيويةالبلداناستأثرت
األوسطالشرقبلدانثم»9»~31ء1الخليجيالتعاونمجلسبلدانتلبهااألعضاءىللدول



الصحراءجنوبالواقعةإفريقيابلدانوأخيراه~؟»8»9العربىالمغرباتحادفبلدان9اء`3
األعضاء.للدولالعالميةالصادراتمن%y,ا

.الواردا~

بنسةاآلسيومةالبلدانتستأثرإذالواردات،مستوىعلىأيضاالتوجهنفسنحظ
الشرقبلدانوالخليجىالتعاونمجلمىثماألعضاء،للدولالعالميةالوارداتمن9ه35،7

العربىالمغرباتحادبلدانسجلتكما.0ه~؟7،22وه~؟25،8التوالىعلىسجلتالتىاألوسط
للدولالعالميةالوارداتمنه~؟7،5الصحراءجنوبالواقعةاإلفريقيةوالبلدانه~؟،8،3

األعضاء.

مياإلسكالمركزعليهايتوفيالتىالخارجيةللتجارةاإلحصائيةالبياناتآخرحسب
المركزلهاأرسلهالذياالستبيانعنأجابتالتيالبلدانبعينةوالمتعلقةالتجارةنتتمية

وعلىالعالميةالتجارةومركزلنكتاتCOMTRADEالبياناتقواعدعلىأيضاوباالعتماد
مجالتوسيعمنالمركزمكفتالتىاإلنترنتشبكةعلىاألعضاءللدولالوطنيةالمواقع
لقداإلسالمي.تمرالمنمنظمةفىاألعضاءovالدولمنهولةo<منعينةليشملالبحث

المبادالتتوزيعواقعمنتكونماأقربإحصائيةبمقاربةالقياممنالواسعالمسحهذامكن
اآلتية:المطحظاتإلىالتقريرخلصوقدالمواد.حسباألعضاءللدولالتجارية

انتقلتحيثالمصنعةالموادمختلفصادراتحصةفىه~؟37بنسبةزيادةلوحظت•
بارتفاعالزيادةهذهتفسيريمكن.2003سنةو~؟27»9إلى2002سنةو~؟4،20من

بنغالديثرنحوالموادهذهمنوالماليزيةوالباكستانيةواإلندونيسيةالتركيةالصاهرات

وتونس.



ه~؟6»13منتحولتحيث9»`3»،8بنمبةنيةالغذاالموادمخكفمامراتزيادة•
الزيادةهذهفىمماممتالتىاالسميةالبلدانأما.2003منة9ه`8»2إنى20<2سنة

أيفوار.كوتءالمغربإندونيممياءتركيا،ماليزيا،:فهى
منتحولتحيثه~؟31ء8بنسبةطمتهالكقابلةالغيرالخاماتصاهراتحصةتراجع•

كك~العالميةاألسعارتراجعنتيجة2<03سنةه~؟3ء45إلى2002سنة9ه~5

الفترة.
سنةذه~؟7،9منتحولتالتىاو~؟oبنسةالمحروقاتمنالصادراتحصةتراجع•

مم~ورمرورم~~مم

ء~؟2003و200)منتىبين9ه~3بسبةالنقلومعداتاآللياتصادراتحصةتراجع•
لتراجعنظراوذلك2003منةه~؟19»86إلى)002منةه~؟2<»5منتحولتحيث

ونيميا.وإندوتركياماليزيامكرالبلدانبعضطرفمنالموادهذهمامرات

منتحولتالتى%12<6تفوقبنسبةنيةالغذاالموادمنالوارداتحصةزيادة•
بلدانبعضوارداتزيادةنتيجة2003سنة5ه´1<،7إلى2<02سنةه~؟9؟5

ونيجيريا؟ومصروإندونيسياوماليزياالسعوديةالعربيةأسلاإلسطميتمرالمنمنظمة
منتحولتالتي%10؟3بنسبةالمصنعةالموادمختلفمنالوارداتحصةزيادة•

مكراألعضاءالدولبعضفىخاصة2003سنةه~؟35؟3إلى2002سنةد~؟32

؟السعوديةوالعربيةإندونيسياارمران؟ماليزيا؟تركيا؟
سنةه~؟3،10منتحولتالتى%6،8بنسبةالمحروقاتمنالوارداتحصةزيادة•

المؤتمرمنظمةبلدانبعضوارداتزيادةنتيجة)003منة«~؟11إلى2<>)

فاتورةارتفاعأنكماوالمغرب.وباكستانوإمفونيسياوماليزياتركيامكراإلسصر
؟المعنيةالفترة~االتجد»هذافىدورالعبتاألسعارارتفاعنتيجةالطاقةمواد

%Vمنتحولتالتى%36،7بنمبةاألوليةالموادباقيمنالوارداتحصةتراجع•
بقيمةتتمتعالتىالموادهذهأسعارزيادةنتيجة2003سنةه~؟4؟4إلى2002سنة

نيسا،إندوتركيا؟.فهىالمستوردةالبلدانأماالعالمية.األسواقفيعاليةتجارية
؟وباكستانماليزيا

,سرمم



منتحولتالتى%6ء4بسبةالنكلومعداتاتياتمنالوارداتحصةتراجع•
الموتميمنظمةبالانضمنومن.2003سنةه~؟38»6إلى)002سنةه~؟41»2

ايران»ءالسعوديةالعربيةتركيا»ماليزيا،نذكرالموادلهذهالمستوردةاإلسطمى
إنونيسيا.

اإلسطميتمرالمنىمنظمةفىاألعضاءاعولفىاإلجماليةالقسماتصادراتقيمةبلغت
تمكر).<0)سنةمعمقارنةه~؟9بنمبةبزيادةأمريكى»الرهمليار83حوالى0320سنة
سجلتفقدالخدماتوارداتقيمةأماالعالمية.الخماتصا«اتمن%t»6الصا«اتهذه
o,العجزقيمةبلغتوقد.0220سنةمعمقارنة%8ء2بزيادةأ~مكى»والرمليارا

من%1"،4األعضاءالدولفىالخماتوارداتسكلتوقد.دوالرمليار32االجمالى
.2>>3سنةالعالميةالخماتواردات

نجدللخدماتالمصرةاإلسطمىالموتميمنظمةفياألعضاهالولىأهمضمنمن

ماأيأمريكىفوالرمليار19تهاصاداقيمةبلغتالتىتركيا:األهميةحسبا~ميةالبلدان
مليار13،57صادراتهاقيمةبلغتالتىماليزيااألعضاء،اهولىصاهراتمنه~؟63يعادل
قيمةبلغتالتي~األعضاء؟اهولىصاهراتمنه~؟16،36يعاهلماأيأمريكىفوالر

األعضاء،الدولصادراتمنه~؟13،34يعادلماأيمكىأصموالومليار07،11مامراتها
من~o,\,,\0يعادلماأيأمريكىدوالرمليار5،47صادراتهقيمةبلغتالتىبالمنه

فوالرمليار5،34تهاصاداقيمةبلغتالتىالعموديةا~بيةاألعضاه؟الولىاتصاس
قيمةبلغتالتىونيمعاإنداألعضاءاهولىصاهراتمنه~؟6؟44يعادلماأيبكىأص

األعضاء،الدولممادواتمنو~؟6،38يعادلماأيأمريكىدوالرمليار5،29صادراتها
منه~؟3،59يعادلماأيأمريكيدوالرمليار،)97صادراتهقيمةبلغتالذيكستانط

أيأمريكىدوالرمليار2،93مامراتهاقيمةبلغتالتىوتونص،األعضاءالدولصاهرات
األعضاء.الدولصادراتمنه~؟3،54يعاملما



فىاإلجماليةالخدماتالصادر)تمن9ءد79»24مجتمعةالثمانيةالبلدانحتتتوهكذا»
.20»3منةاإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

:األهميةحسبللخدماتالمستوردةاألعضاءالدولأهم

أيأمريكيدوالرمليار20؟79الخدماتمنوارداتهاسجلتالتيا~د~ا~بيآل
دوالرمليار17؟53سجلتالتىمالحزطاألعضاء؟الدولوارداتمن9ه17؟95يعادلما

17،4مجلةالتيوفيصياإنةاألعضاء؟الدولوارداتمن9اه´35،1يعادلl.oأيأمريكى
سجلتالتيتركيااألعضاء،الدولوارداتمند~؟1oيعادلماأيأمريكيدوالرمليار
التىالكويتاألعضاء،الدولوارداتمن%y,fايعادلماأيأمريكىدوالرمليار8،58
األعضاء،الدولوارداتمنه~؟5066يعادلماأيأمريكيدوالرمليار6؟55سجلت

الدولوارداتمن9ه´5،59يعادلماأيأمريكىدوالرمليار6؟47سجلتالتي~
وارداتمنه~؟3،51يعادلماأيأمريكىدوالرمليار4مجلة:اخستانكان0األعضاء
من9ءد3يعادل.Lأيأمريكىدوالرمليار3،47سجلتالتيونيجربااألعضاءالدول
األعضاء.الدولواردات

الدولفىاإلجماليةالخدماتوارداتمن9ده73،26مجتمعةالثمانيةالدولهذهحققت
.20»3منةاإلسالميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء

الخارجيةالخدماتلتجارةالجغرافيرالترن

الخدمات.صادراتمنكبيراقسطاوآسيااألوسطالشرقمنطقتيمنتن

:كا~ىاألمميةحمبالخدماتلصادراتالجغرافىالتوزيعذكر0وير

االجمالىالعرضمنه~؟41»26سجلتحيثمصدرةمنطقةوهي.األوسطالمشت•
مليار34)،4يعادلماأياإلسالمىتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولفيللخدمات

أمريكي؟دوالر



فىاألعضاءالدولفيللخدماتاالجمالىالعرعرمنه~؟33ا،vسجلت:)مميا•

؟أمريكىدوالرمليار21»53يعادلماأياإلسطىالموتميمنظمة

االجمالىالعرضمناه~؟<،83سجل:بيةالهالخليجلدولالتعاونمجلس•
مليار8)،4يعادلماأياإلسطىالموتميمنظمةفىاألعضاءالدولفىللخمات

4أمريكىدوالر
الدولفىللخدماتاإلجمالىالعرضمناه~؟0»25سجل:ا~بىا~_اتحاد•

؟أمريكىدوالرمليار8»5يعادل.Lأياإلسطمىالموتميمنظمةفىاألعضاء
للخدماتاالجماليالعرضمنه~؟4»73سجلالذي:الصحرا»جنوبالواقعةإفريقيا•

دوالرمليار3ء9يعادلماأياإل~الموتميمنظمةفىاألعضاءاعولفى

أمريكى.

فىالخدماتوارداتأهموآسياالعربيةالخليجلدولالتعاونمجلسمنطقتىتومن
االسطى.الموتميمنظمةفىاألعضاءالولى

:كا~مياألهميةحسبالخدماتلوارداتالجغرافىالتوزيعنكرويرد

%4ء)98يعادلماأيأمريكىدوالرمليار49ء8وارداتهاقيمةسجلت:آميا•

4األعضاءاهولىوارداتمن

دوالرمليار3>،28مه3واردقيمةسجلت:بيةالهالخليجلدولالتعاونمجلمى•

؟األعضاءالدولوارداتمن%26»14يعادلماأيأمريكي

ماأيأمريكىدوالرمليار20»5وارداتهاقيمةسجلت:األو~ا~ق~•

؟األعضاءاهولىوارداتمن%17»7يعامل

أمريكيدوالرمليار9ء65تياوارداقيمةسجلت.الصحراءجنوبالواقعةإفريقيا•

؟األعضاءاهولىوارداتمنه~؟8ء77يعادلماأي

ماأيأمريكىدوالرمليار5»61وارداتهاقيمةسجلت.ا~بيبالمنهمنطقآل•

األعضاء.اهولىوارداتمن%4»85يعادل



:الموادحسبالخدماتتجارةبنية

فىاألعضاءالدولفىللخدماتالتجاريالميزانأبوابأهتوزيع~منيتبين
:يلىما1003منةاإلسمىتمرالمنمنظمة

حصتهاسجلتحيثاألعضاءللدولاإلجماليهالصادراتفىمتميزةمكانةالسياحةتحتل
بنسةالخاصةالتحويالتذلكبعدتأتىأمريقى.دوالرمليار39ء61يعادلماأيه~؟37061
خدماتثمدوالر.مليار25»ا8يعادل.Lأيللخدماتاإلجماليةالصادراتمنه~؟24026
يعادلماأياألعضاءالدولفىللخماتاإلجماليةالصادراتمنه~؟16»18بنسبةالنتل

أمريكى.دوالرمليار16»79

منه~؟28ء74سجلحيثهامةمكانةيحةالنتلأننالحظالخدمات´´بامشناء´´باقي
يعادلماأياإلسطمىءتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولفىالخدماتوارداتإجمالى
25،5)يعادلماأيه~؟20ء79بنسبةالخاصةالتحويالتتليهاأمريكىدوالرمليار35ء27

الوارداتمن9داه6،64بنسبةلثةالثاالمرتبةفيوالسفرالرحالتلنجدأمريكى،دوالرمليار
أمريكى.دوالرمليار20ء42يعادلماأيالخدماتمناألعضاءللدولاإلجمالية

III-اإلسميتمرالمنلمنظمةالبيئيةانتجارةتوجهاتأهم

ضمنمندولة0o(بالدرسنتناولهاالتىالعينةضمنجديدةبلدانإدخالعلىعالوة
OVفىساهمتالتىالهامةالعواملبعضنجداإلسمي)المؤتمرمنظمةفىمنضومةدولة

.وهي2»»3سنةاإلسطمىتمرالمنلمنظمةالبيئيةالتجارةمعطياتفىتغيراتإحداث
المحروقاتمونمناألوليةالموادبعضأسعاروانخفاضوالمعادنالبترولأسعارارتفاع
المبادالتجلأساسياعلىثمرمالتىالعمالتمخكفبينالصرفأسعارتغيراتإلىإضافة

اليابانى.واليانواليوروالدوالروهىانتجارية

لمالبيئيةالواردات+البيئية(الصادراتاإلسالمىتمرالمنلمنظمةالبيئيةالتجارةتميزت
مليار113منقيمتهاانتقلتحيث5و`33بنسبةزيادةالمبادالتعرفتحيثاألداء،بفعالية
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حصةسجلتأخرىجهةومن).<03منةموالوملياراoاإلى20<اسنةأمريكىموار

حيثارتفاعااألعضاءللمولاالجماليةالتجارةمناإلسطمىانموتمىلمنظمةانبيئيةانتجارة
ه~..5،5بنسبةبزيادة0320منةاه~:305إلى020اسنةاه~؟)،8منانتقلت

اإلجماليةالصاهراتمناإلسالميالموتميلمنظمةالبيئيةالصامواتحصةسجلتكما
اه~؟2ء1إلى)>01سنةاه~؟0ء60منانثقلتحيثه~؟1cبسبةارتفاعااألعضاءللولى
.2003منأل

المؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةفىطفيفةزيادةالحظناأخرى»جهةومن
إلى200اسنة9اه´4»08منانكلتحيثه~؟2»56بنمبةاإلجماليةالوارداتمناإلمطى

.2003منته~؟14»44

لمنظمةالبيئيةالتجارةقيمةمستوىعلىاالرتفاعنحوالتوجههذامالحظةتمتوقد
5،)8مناإلسمىالموتميلمنظمةالبيئيةاتالماسقيمةارتفعتحيثاإلممطمىالموتمي
بزيادةأيء2003سنةأمريكىدوالرمليار74ء2إلى2001سنةمكىأصفوالرمليار
مليار60»5مناإلسطمىالموتميلمنظمةالهنيةالوارداتارتفعتكماه~؟.4<»58بنسبة
ه~؟.26،6بنسبةبزيا«ةأي20<3سنةموالومليار76»6إلى1999سنةامريكيفوالر

الموادترزمهحسباإلمطميالمؤتمرلمنطحة´البيئيةالتجارةبنيةr,ا

لمنظمةاليينيةالمبادالتأسأسثسكلاألوليةالموادأنإلىالمتوفرةالمعطيةثممير

.2003سنةالمبادالتمن9ه´50بحوكىثرتاهمتأإذاالممطميآالموتمي

سجلتحيثاال~كموتمىلمنظمةالبيئيةالصاهراتبسواداألوليةالموادتستأ~مر

2002سنةه~؟62»02مقابل0720فمنةدوالرمليار40يعاهلماأي9ه«57»8نعبتها

اإلسصرالموتميلمنظمةالبيئيةالصادراتفيالمحروقاتحصةتراجعإلىراجعونلك

سنةدوالرمليار3،34قيمتهاسجلتالتىالمصنعةالموادصادراتلفاناةو~؟12ء5بنمبة

.0320و0220سنتيبينارتفاعاالموادهذهموشرمجلوقد).0<3



المعنيةالفترةخاللاإلسطىالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتتوجهاتكانتولقد

المصنعةالموادمناالسالمىالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتحصةارتفاع•
سنة9ه~25ء85الى)002سنةه~؟19»68منانشلتحيثه~؟ء31»4بنسبة

.الموادهذهمناآلتيةالبلدانصادراتارتفاعإلىالزيادةهذهوترجع).»03
؟المتحدةالعربيةاإلماراتءامرانماليزيا،ءباكستانإندونيسيا»تركيا،

ومعداتاآللياتمناإلسالميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتحصةارتفاع•
منة9ه~1»،9الى2002سنة9ه~9ء71منانتقلتحيثه~؟،12»6بنسبةالنقل

الموادهذهمناآلتيةالبلدانصادراتارتفاعالىالزيادةهذهوترجع.2»>3
؟السعوديةالعربيةتركيا،عمان»إندونيسيا»ماليزيا،

الكيماويةالموادمناإلسطميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتحصةارتفاع•
.2>»3سنة9و~4،9إلى2002سنة9ه«8،6منانتقلتحيثء9ث>9»3بنسبة

الكويت،:الموادهذهمناآلتيةالبلدانصادراتارتفاعالىالزيادةهذهوترجع
؟ونيمياواندامرانماليزيا»ءالسعوديةالعربية

الغيرالخاماتمنمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتحصةتراجع•
إلى)>.2سنة»~؟6»7منانتقلتحيث«>~؟ء40»5بنسةلالستيالكالقابلة
العالمية؟األسواقفيالموادهز»أسعارانخفاضنتيجةوذلك.20»3سنة9ه`3،9

بنسبةالمحروقاتمنمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتحصةتراجع•
؟2>>3سنة9ء~34،9الى2002سنة%39ء9منانشلتحيثء9ا»~2ء5

الغذائيةالموادمناإلسطميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتحصةتراجع•
.2»»3سنة9ه~1oإلى2002سنة9»~15ء5منانشلتحيث»9د<~4،3بسبة

؟العالميةاألسواقفيالموادهز»أسعارانخفاضنتيجةوذلك

اداتاا~.

أإلسالميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتفياألسدبنصيباألوليةالموادتستأثر
،2•>3سنةاإلسالميالمؤتمرلمنظمةاإلجماليةالبيئيةالوارداتمن»~؟51»2سجلتحيث

تراجعحصوليعنىوهذا»2001سنة9ءد58متابلأمريكيدوالرمليار39»3بقيمةأي
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينمنالوارداتحصةانخفاضنتيجةالحصةهذهفي



مناإلسالميتمرالمنلمنظمةالبيئيةالوارداتأنالمطحظومن.9داه6،5بسبة:إلسالمى
37،4الوارداتهذهقيمةبلغتوقدالمعدل.فىه~؟3ا،6بنسبةارتفعتالمصنعةأئمواد

.2003سنةأمريكيدوالرمليار

.اإلسالميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتمستوىعلىالتوجهنفسفطحظ

الموادمختلفمناإلسالميتمرالمنلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةزيادة•

إلى2>>2سنةه~؟19،7امنتحولتالتىد~؟6،31بنسبةالمصنعة
االماراتوارداتبارتفاعالزيادةهذهتخميرويمكن.20أل>سنةه~؟25،93
؟الموادهذهمنوالبحرينتركيا(ومراندالسعومة»العربيةالمتحدة»العربية

نيةالغذاالموادمناإلسالميتمرالمنلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةزيادة•
).>>3سنة9ء~16»1إلى2>02سنة9دءهاه0oمنتحولتالتى9ه«7بنسبة

العربيةالمتحدة،العربيةاالماراتوارداتبارتفاحالزيادةهذهتفسيروممكن
؟الموادهذهمنوماليزياباكستان»البحرين،ءالسعودية

الكيماويةالموادمناإلسصرالموتميلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةزيادة•
سنةر~؟1>،89إلى2002سنة9د`10؟5منتحولتالتى9هأد3»7بنسبة

الكويت،باكستان،امران؟وارداتبارتفاحالزيادةهذهتفسيرويمكن.2>>3
المواد؟هذهمنالسعوديةوالعربيةإندونيسيا

ومعداتاآللياتمناإلسالمىالموتميلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةزيادة•
سنةا»~؟1»9إلى2002سنةه~؟11ء7منتحولتالتيه~؟2بنسبةالنقل

الصالحةالغيارقطعوارداتبارتفاعالزيادةهذهتفسيرويمكن.2>03
باكستانالمتحدة،العربيةاالماراتماليزيا»ءارمرانفىالميكانيكيةللصناعات
المواد؟هذهمنالسعوديةوالعربية

غيرالخاماتمناالسطمىتمرالمنلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةتراجع•

إلى2•>2سنة9ه`6ء9منتحولتالتى»~؟28بنسبةلطمتهالكالقابلة
لهذهالتجا~مةالقيمةبانخفاضالظاهرةهذهتفسيرويمكن.20•3سنةو~؟4،9
؟المواد

بنسبةالمحروقاتمناالسالمىتمرالمنلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةتراجع•
.2003سنة9ه`30»3إلى200)سنة»~؟36؟2منتحولتالتىه~؟16»5



اإلسطميتمرطمنلمنظمةالبيئيةللتجارةافيالجهالتمنلىه7.2

الوارداتمن9ده63ء4والصادراتمن%0V»5اآلتيةالعشرةاألعضاءالدولمجلة
السعومية،العربية:األهميةحسبوص»2003سنةاإلمطمىالموتميلمنظمةالبيئية

ومصر.الكويتءعمانباكستان»ارمران»إمفونيسيا»ماليزيا،تركيا،ءالمتحدةالعربيةاالمارات

،2003سنةخالل%0V؟5البيئيةالصادراتمنالعشرةالبلدانهذهحصةمقلت•
دوالرمليار3،52المجموعةهذهصادراتقيمةبلغتوقد).002سنةه~؟72مقابل
.2007سنأل

إلى)020سنةه~؟62منالبيئيةالوارداتمنالعشرةالبلدانهذهحصةتحولت•

منالمجموعةهذهوارداتقيمةوسجلت'\'%.،3بنسبةبزيادةأي20>3سنةه~؟4،63

.002,.سنةأمريكيفوالرمليار48،6البلدان

مقابل0320سنةأمريكيدوالرمليار30ء4البيئيةاالقليميةدونالتجارةقيمةبلغت

دونالتجارةنموإلىنلكويرجعه~؟.19بنسبةبزيادةأي)ء010سنةموالومليار24»6

الفترة.ككخالل)9ده7»2(األوسطوالشرق9ه`8»8~اآلسيويةللبلدانالبيئيةاإلقليمية

البيئيةاالسالميةالتجارةمنالبيئيةاالقليميةمونالتجارةحصةتراجعتذلكخالفوعلى

2003سنةه~؟4اإلى20>اسنةه~؟46»64منتحولتإذه~؟»12بنسبةتراجعااإلجمالية

خاللالبيئيةاالقليميةدونالتجارةفىركودعنهترتب...Lالتوالىعلىالثانيةللسنة

تفضلاإلسالمىالموتميمنظمةبلدانأنيؤكدماوهذا.0320»0220»020االسنوات

إليها.تتتمىالتىاألتاليمأوالمناطقخارجتوجدجيدةأسواقدخول

معمبادالتهاإجراءإلىفأكثرأكثرتميلالدولبعضأنإلىالتراجعهذاتفسيريمكن
هىإليهاتتتمىالتىالتجمعاتنغمىفىتقعوالاالسمىتمرالمنلمنظمةتابعةأخرىبلدان
العربيةالخليجلدولالتعاونمجلمى.فهىالتراجعهذاشهدتالتىالبلدانأمابنفسها.

لكل-9ه«9»2(العربيالمغربوبندانالصحراءجنوبالواقعةاإلفريقيةالبلدانء~؟-)29(
.2<<3و2<<1سنتىبينء~؟-)7،2(اآلسيومةالبلدانثمالمنطقتين)من



اهالنحا

تفوقاإلسطمىتمرالمنمنظمةقاليمبينالتجاريةالمبادالتفىهامةزيادةلوحظت
منةدوالرمليار43؟8إلى2001سنةدوالرمليار28منقيمتهاتحولتحيثه~؟4،51

الخليجلدولالتعاونلمجنسالبيئيةاإلقليميةالمبادالتنتيجةالنموهذاتدعموقد.2003سنة
,%+.0األوسطالشرقاه~؟~؟3؟3آسياه~؟-،2<،5العربية

البيئيةاإلجماليةالتجارةمنالبيئيةاإلظيميةالتجارةحصةأناألخيرفىونطحظ
2.•1سنةء~؟53،36منتحولتإذه~؟6،10كبيرةقفزةشستاإلسطمىالموتميلمنظمة
تتجهاالسالمىتمرالمنمنظمةمناطقأولحاليمأنعلىيلمما؟2003سنةه~؟59،<2إلى

حسابعلىاالسطمىالموتميمنظمةمنأخرىمناطقأولحاليممعمبادالتهاإقامةنحو

الواقعةاإلفريقيةبالبندانخاصةاألمرويتعلقاإلقليم.لنفستتتميالتيالبلدانبينالمبادالت
العربيةالخليجلدولالتعاونمجلمى،9ه~13،4~العربىالمغرب~،9ه`22الصحراءجنوب
.0ا.~•،2داألو~والشرقا.~؟ال



)9هبالنسب(20•3سنةاإلسطيتمرالمنلمنظمةالبيئيةللتجارةفيالجنرارالترن

منالحصةالصالرات

الصالراتنحو

اإلسطميةالبلدان
المصعدةالموادأهمالبيئيةدةالمسسالبلدانأهماإلسطيةالمنشأبلد

اإلجماليةسنة

سنةللبلد2>•3
'o/a'م••م'%'

لطمتهالكقابلةغير-~خامت6.(93باكستان21,65أفغانستان

الندميح~~منتجات79.74تركيا1,04ألبانيا

الشحيموموادالمنجميةالمحروقات-53,71تركيا8,31الجزاني

وغاز)(بترول15,51-مصر

17,21البحرين13,5السعوديةالعربية
الشحيموموادالمنجميةالمحروقات-

-1,71باكستان

وموادالشحيمموادمنجصية،محروقات-33،40تركيا14,71بيدجانأذر

كيماوية2>،49طاجيكستان--

21,25السعوديةالعربية
وموادالمنجميةالمحروقاتمصنعة،مواد-

العر.ميةاإلمارات8,83البحرين
الشحيم17,77`

-المتحدة

وهوادالنسيج)(منتجاتمصنعة،مواد-آ8.~07باكستان
3,79بنغاليثى

غذائية15,47ايران

16.02النيجر
انيةعذوموادقطن27.19بنين

14,78إندونيسيا-
58,54ماليزيا-

انشحيموموادمنجصيةمحووقت6,3المعطمداربروناي
40,54إندونيسيا .
22,68النيجر

ونسيجيةجلديةمنتجاتقطن،17.16فاسوبوركينا
16,38بنفليش ...--

البنكاكاو،الشحيم،موادمنجصية؟محروقات21.77ثساد

والقطن20,42بونالجا

4•،0•فيجريا
توابل0,32القمرجزر

3>,••تونسر

الشحيمموادمنجصية،محروقات0البن»14,7فيجريا20,37ميفواركوت



والفواكه10,84ىق
71,27الصومال حيةوحيواناتغذائيةمواد-,289برمروق
25,22اليمن
الشحيموموادمنجصيةمحروقات-1513-وىيا

واأللمنيوماإلسمنتقطن،-9212~ررة0مىبي15,760~

22,31ارمرانمةالعر.ماالمارات الشحيموموادمنجصيةمحروقات-~8816.,
18,85عمانالمتحدة

36و09المغرب
والخثعبالتشحيموموادمنجصيةمحروقات-(95برناب

(4هاوفيجريا
37,71مامسالمرم

التنظيفوموادالزيتيةالحبوب-5315عاميا
16,95بيععاوغينيا
36,33مرونالكا

والفوالذالحديدالبن،ءكيماويةمواد-198عيزرا
35,05فيجريا

وموادمنجصيةمحروقاتJمصنعةمواد-
89,47فيجريا13,2بيمعاوغينيا

الشحيم
أجهزةومرطباتءخشبيةمنتجات-

76,06فمورينام0,91ئيانا
السيارات

41,39ماليزيا---

والورقبانيةكهرأجهزةغذائية،زيوت-العربيةاالمارات9,36ونيعمياإند
-المتحدة.

55و93األردن
الشحيموموادالمنجميةالمحروقات~15,02المراق

-34,98المغرب
53,24ا_حران.

التثمحيموموادالمنجميةالمحروقاتءفواكه-~
العربيةاإلمارات(0و22ا_هران

والسجاد(641
المتحدة--

النسيج»لصناعةأجهزةءصيدالنيةمواد-40,16العراق~~~85-~~~~~
كريمةأحجارءكبريتءملح1,971الممعوديةالعربية
العربيةاإلمارات

حديدءالشميمموادءالمنجميةالمحروقات-28,94
المتحدة10,98كازخعمتان

ذ~ءحبوبوفوالذ»
15,14-ارمران
موادالمنجمية،المحروقاتءكريمةأحجار-55,28باكستانأوز

44,88قرقيزستان
إلكترونيةأجهزةالشحيم،21,88خستانكاز

الشحييموادالمنجمية،المحروقات-34،>>باكعمتانآ1,29ا~يت



28ء00رإندونيسيا

..العربيةماراتاإلم
كريمةأحجاروكهربانيةإلكترونيةأجهزة-18,78´

.ا~ة5300لمنان
واالت,`

14,09السعوديةالعربية

60,15تركيا
الشحيم.وموادالمنجميةالمحروقات-7411ليبيا
23,81--تونس---

29,49ونمسمااند
النقل.ومعداتآليات-,اا.

مةمالعراالمارات6,88مالنرممار
القمحيم.وموادالمنجميةالمحروقات-15,45.,.•

المتحدة

ء<المدالصمدمنتحات~0582<دثمنغال520مالدمف

38,53تونس
السياراتوآجهزةقطن-15,90مالى

-21.5فيجريا

28,94أيفواركوت
البحريالصيد-مواد4714نياموريتا

20,53مرونالكا

10,19السعوديةالعربية
وأسمدةنيةالغذاالمواد-6,32المغرب

9,03تركيا

الصيدوادوإلكترونية»بانيةكهرأجهزة-61,12إندونيسيا
0,74مبيقموز

والقطنالبحري18,55باكستان

الصيدموادخضرىحية،حيوانات-
87,06فيجريا33،>•النيجر

زيتيةفواكهالبحري،

خيوطالتشحيم،وموادمنجصيةمحروقات-44,35إندونيسيا
7,21فيجريا

البناء.وهعداتالنسيج20,74ميفواركوت

العربيةاإلمارات
نيةالغذاالموادتجهيزءللسيارةأجهزة-34,68

المتحدة22,47عمان
وميكانيكيةبانيةكهروأحهزة

18,45ايران

43,13السودان
الشايهالبن،البحريهالصيدمواد-.

العربيةاإلمارات9ء00ةاون
جلديةومنتجات3928

المتحدة

الشحيم»وموادمنجصيةمحروقاتءاتن-23,36طاجيكستان.
26,44اوزبكستان

وفواكهوخضرالسياراتأجهزةالنحاس،17,86بنغالديش

العربيةاإلمارات
غذائيةوموادءومطسنسيجيةمنتجات-35,35

المتحدة26,58باكستان
بسماتى)(أرز

14,79السعوديةالعربية



----فلمطين
ميدالشحيم،وموادمنجصيةمحروقات-6745.•مةانعر.ماالمارات

المتحدة6,04قد
بطمتيكيةمنتجاتومثتقاته،وصلب

24,38العمعوديةاهربية
أسمدةالشحيم،وموادمنجصيةمحروقات-26,58مالى

35,63العمنفال
بطستيكيةمنتجاتءملح1215ر0وورمىرق,

.38,89المغرب
وهشروباتبانيةكهراجهزة-022نسرالى

15,93ماليزيا
العربيةاالمارات

منتجاتحية»وحيواناتغذائيةمواد-43,35
المتحدة85,71الصودال

وجلود.خشبية,
26,07اليمن
51,25العمعوديةالعربية

فواكهالشحيموموادمنجصيةمحروقات-
.العربيةاالمارات33,49المعودان

لحومكريمة،واحجارقطنءزيتية16,07
المتحدة-
البحريالصيدمنتجاتكيماوية»مواد--

90,08اليانا1,66سررينام
كريمةوأحجار

محروقاتءحيةوحيواناتنيةمألاهواأ-24,74تركيا
30,38سرويا

الشحيموموادمنجصية19,48السعوديةالعربية
58,56تركيا

بها.مصرحغيربيانات-41,72طاجيكستان
20,34~وزبكستان

لطمتهث.قابلةغيرخامات-65,42المغرب6,97شاد
وموادمنجصيةمحروقاتقطن،ملح»-34,8فاهموبوركينا

7547
وصلبوحديدالشحيم19,96بنمن
42,03ليبيا

أسدقءالشحيموموادمنجصيةمحروقات-10,44ترهو
12,36الجزاني
10,3الممعوميةالعربية

للسيارات،الغيارقطعءوصلبقطن-المربيةاالمارات15,23تعر~
المتحدة

ءومشثاتهاأللمنيومءالنهيجلوازم~»53,4ارحران5827~~~
جلود23,62بيدجانأنى

،الشحيموموادفنجميةمحروقات-30,58لحزطط2114~~
وجلودفواكهالبحري،الصيدمنتجات18,21الكويت
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للتنميةاإلسطميالبنكتقرير

للتجارةالعالميةالمنظمةبنشاطاتالمتعلقةالمسائلحول

المنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالحاديةالجلسةعلىيعرض

والتجاريا~ديللتعاونالدائمةاللجنةعن

اإلسطميتمرالمنلمنظمة

(اكومسيك)

التركيةالجمهورية-إسطنبول

2005مايو/آيار12ه1>





للتنميةاإلسطميا~أمجموعة

المتعاونمكتب

تقدمهكزيالفنيةةالمسامحةبرنامجبشأنتقرير

للتنميةاإلسطميا~أمجموعة

اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولإلمى

العالميةالمتجارةمنظمةبقضعاليتعلقفيما

مةمقهأوال:

فيالعالميةالتجارةمنظمةوإنشاءم،1994أبريلفىأوروغوايجولةاختتاميشكل
منظمةظهرتوقدالعالمى.التجاريالنظامتاريخفىالرئيسةالمعالمأحدذلك،أعقاب

األساسيةاألهدافلتحقيقم199oينايرفىالوجودإلىالجديد؟التجاريالكيانالعالمية،التجارة
التالية:

بالتجارة.المتعلقةواألنشعلةالدوليةبالتجارةالخاصةالقواعدوضع
التجارة.تحريرحولاألطرافمتعددةمفاوضاتإلجراءمحفلتوفير
المتعاقدة.األطرافبينالمنازعاتتسوية

التجارية.والسياساتالتجارةحولالمعلوماتتوفير
األخرى.األطرافمتعدةمساتالمنمعالتعاون

للتعرفةالعامةا~مفاقيةمجردالتتضمنالعالميةالتجارةبمنظمةأنيطتالتىوالمهمة
العاما~مفاقأيضاوتتضمنبلءالمعدلةبصيفتهام19tvلعاموالتجارة(الجات)األهلية
عنفضالءبالتجارةالمتعلقةالفكريةالملكيةمجالجوانبحولواالتفاقالخدمات،فيللتجارة
العالميةائتجارةمنظمةأنالقول»وموجزاألخرى.المخكفةاألطرافمتعددةالتجاريةاالتفاقات

الملكيةاحقوقواألفكاروالخماتالسلعفىالتجارةأنواعكافةثسملدائمةمسةمنشكل
العاماالتفاقوفرهالذيالنظاممنوشموالتلقائيةأكثرالمنازعاتلتسوسةنظاماوتوفرالفكرية/

(الجات).والتجارةبالتعرفةالمعني



قدالعالميةالتجارةمنظمةفىالمسرالجديداألطرافمتعدالتجاريالنظامأنومع

البسريةالمواردعلىكبيراعبأيسكاأنهإالءالعالميةالتجارةتحريرفىكبيراإسهاماأسهم
الدولبعضبينهامنعديدة»ناميةدولتتمكنلملنلك»ونتيجةالنامية.للولىالمحدودةوالفنية

لتحقيقالعالميالتجاريالنظامفيامحصاداتهادمجمنءللتنميةاإلسطمىالبنكفىاألعضاء
التجارة.تحريرمممنيةمنالكامنةاالستفادة

التجارةصعيدعلىالجاريةالتطوراتهز»عينيهنصبيضعوهوءالبنكشرعوقد
األعضاءالدوللمساعدةام،997عامفىالفنيةللمساعدةشاملبرندجتنفيذفىالولية»
بأنشعلةالمتعلقةوالبشريةالموسيةمواردهاتعزمنعلىاالسطىالموتميمنظمةفى

للتعاونالدائمةاللجنةاتخذتهاالتىراتالتراعززتوقدالعالمية.التجارةومنظمة

فىانبنكبيذنهاالتىالجهودا3و,2وااموواتيافى(كومميك)والتجارياالهمادي
ا~مجا».هذا

ثانيا:

العالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقةالفنيةالمساعدةبرنامجأنشعلة

اإلسالمى،الموتميمنظمةفىاألعضاءالولىفىوالبشريةالموسيةالقدراتبناءلتعزيز
عددبلغوقدام»998ينايرفىالعالميةالتجارةمنظمةبقضايامعنيةخاصةوحدةالبنكأنثمأ
)39(تاريخهحتىالمنظمةهذهإلىانضمتالتىاإل~الموتميمنظمةفىاألعضاءاعول
ويثملالمنظمة.إلىاالنضمامبصدوهيالمراقبوضعلهاهولة,2إلىباإلضافةهولة،
العمل،وحلتاتءوالفواتءالدوراتمثلسيدةأنسعلةالمنكورالفنيةالمساعدةبرنامج

اإلسمىالموتميمنظمةفىاألعضاهبالمولالخاصةريةالشاوواالجتماعاتواهراسات»
إلىمحددةفنيةمساعدةتقديمعنفضالءالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريةتمراتللمولالعداد

فىاألخذمعالتالىالمرحلىالتقريرأعدوقداالمص.الموتميمنظمةفىاألعضاءاهولى

وبرنامجءالكوسيكاتخذتهاالتىمابقاإليهاالمشارالقراراتالتحيد»وجهعنىاالعتبار
عامفىللتنميةاإلسالمىالبنلهأنشأ»الذيالعالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقالفنيةالمساعدة
األعضاء.للولىوالبشريةالموسيةاقراتلتحمينام»997

ورية:التثمااالجتماعات(ا)

منظمةفىااعضاىالدوللصالحالمخكفةريةالشاواالجتماعاتمنالعديدالبنكنظم
التىالعالميةالتجارةلمنظمةاألخيرةالخمسةالوزاريةتمراتللموإعدادااإلسطمىءالموتمي



االجتماعاتهذهوتوفروكانكون>والدوحةوسياطوجنيفسنغافورةمنكلفىعقدت
المسائلبثمأنمواقفهاوتتسقبينهاهفيمااآلراءاألعضاءاهولىفيهمثبادلمحفالريةالشاو
العالمية.التجارةبمنظمةالمتعلقة

العالميةالتجارةلمنظمةاألملاريالنئلمؤتمرلإلعدادالقشاومةاالجتماعاته.»
مI"199ديسمبرفيسنغافورةفيعقدائزي

جدةمنكلفيالتجارةمسؤولى(لكبارالغرضلهذاثساوريةاجتماعاتثالثةعقت
بتتديمللتنميةاإلسصرالبنكقيامعلىاالجتماعاتلهذهالرئيسةالتوصياتونصتاوسنغافورة
األعضاء:الدولإلىالتاليةالمساعدة

منظمةلعضويةاالنضمامحولالتفاوضعمليةفياألعضاءللدولالفنية»المساعدة
العالمية.التجارة

األعضاءالدوللتمكينحدة<علىحالةكلأساسوعلىالمطلوبة،الفنية»المساعدة
المنظمة.إلىانضمامهامنفاندةأقصىتحقيقمنالعالميةالتجارةمنظمةلعضويةالمنضمة

التجارةلمنظمةاألولالوزاريالمؤتمرعنهاتمخضرالتىالنتائجلتقييمندوةحثظيم
البنكفياألعضاءاهولىعلىالمؤتمرأثا،المستيدفللتوارالمحتملاألثروتقييمالعالمية»
العالمية.التجارةمنظمةإلىمستقبالأوحالياالمنضمة

ءالعالميةالتجارةمنظمةفىالجاريةالتطوراتمواكبةفياألعضاءالدول~مساعدة
الخصوص،وجهوعلىللمنظمة.التابعةالمختلفةاألجهزةفيمواقفهاتنسيقفيوممماعدتها
الثانىالوزاريتمرللمةاستعداداوفاعلةمبكرةترتيباتوضعفىاألعضاءالدولمساعدة
العالمية.التجارةلمنظمة

التجارةلمنغمةالثانيالوزاريتمرللمنادلإلىالتشاوريةاالجتماعات

ام:99^مايوفيجنيف،فيعقدالذيالعالمية،

لكبارالشاوريواالجتماعللخبراء،الشاوري(االجتماعثساوريةاجتماعاتأربعةعقدت
الشاوريواالجتماعالمؤتمر،انعقادأمشاءالتجارةلوزراءالشاوريواالجتماعولين،المسو
المذكور).الوزاريللمؤتمرالختاميةالجلسةبعدالتجارةلوزراء

للدولاألهميةذاتالقضاياتعالجالتىالتاليةاألوراقالمذكورةاالجتماعاتفيوقدمت

منفيز(أاوهىاالجتماعاتككفيمناقشتهاوتمتاالسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء



الخاصةالمعاملةاإلغراق»مكافحةوالمطس،المنسرجاتانزراعة،أوروغواي:اتفاقات
التجارةمنظمةإلىاالنضمام(~)عات،المنانفضآلية(ب)الناميةللدولوالتفضيلية
العالمية.التجارةلمنظمةاألساسىاألعمالجدول(دلمالعالمية»

فياألعضاءالولىعلىيتقينأنهمفاد»استنتاجإلىالمنكورةاالجتماعاتوخلمت
ويسملمصالحها»يوجزبهاخاصاشامالأعمالجدولتضعأناإلسطمىالموتميمنظمة
ومصالحالعمل،ومعاييرالبينة،~مصالحهاعلىتوثيالتىاألخرىالقضاياعلىردودها

يتولىأناالجتماعفىواقترحنك.إلىوماوالشفافيةءالحكوميةغيروالمنظماتءالمستهلكين
القضايابشأناألعضاءالدولإلىالفنيةالمساعدةلثعديمأساسيةإدارةاستحداثفىالنظرالبنك

التعاونمكتببإنثما،الخصوصهذافىالبنكإدارة(وقامتالعالمية»التجارةبمنظمةالمتعلقة

أخرى).مهامجانبإلىالمهمةهذهلتولى

لمنظمةالثالثالوزاريتمرللمناد8لإلامتاللذانالتشاومماناالجتماعان

م:1999نوفمبرفىسياتلفيمتالذيالعالميةالتجارة

جده،فىاننجارهمسوولى(لكباروسبكجدهمنكلفىثساورياناجتماعانعفد
منواسعهمجموعهاالجتماعانوغطىمبكر).فيالوزارينمرالموفىركهالمساوللوفود
األعمالوجدولالعالمبألءالتجارهبمنظمهالخاصهالحالبةاالقكانمتفيزثسملالنىالقضابة
عفدالذيالوزاريلمونمرباالمتعلقهوالقضابااألطراف،منعدهوالمفاوضانللمنظمة»األساسى

االجتماعاننافثىكماسبكر.مونمربتماولهاأنبحتملالنىالمستجدةوالقضاياءسنغافورةفى
وأعربءللتقبهاإلسطمىالبنكإعدادمنوطخدمانواالمشمارالزراعةحول~امعانس

وأكدالمجال.هذافىالبنكببذلماالنىلنجهودبرهماشدعناالجتماعبنفىالمئماركون
التألبه:النناطااجنماعان

لمبة.العاالنجارهمنظمه~مفافانواألمينالكاملللتفيذالدعره
للمنظمه.األساسياألعملجدولعلىالناهبهالولىمصالحإمراج
(النجارهسنغافور»بمونمرالمنعلتهالغضابابخصوصالجاريالعملممجرهضرو

المسنربا~،مجالفىالحكومبألوالسباسانالسفافبألءالمنافسه،وسياساتوالتجارهواالسثمار،
التجاره).وتسهبل

الجكنرونبه.بالنجارهبنعلنفبماالعملمنهزيابذلإلىالحاجةعلىاالجتماعانأكد
للحمايةكتدابيرالبيئيةوالمعاييرالعمالةمعاييراستخدامعدمضرورة

نموا.ا~الدولإلىالمقدمةالفنيةالمساعدةلتعزيزالحاجةاالجتماعانشارل



المنظمة.إلىاالنضمامبعمليةيتعلقفيماوالمسرعةالعادلةالشروطاالجتماعانأكد
النامية.الدولمصالحيراعىامجابىأعمالجدولإلىالحاجة

عقهاأليالرابعالوزاريتمرللمنلإلعدادتعقهالتيالتشا~يةاالجتماعاته.»

»م:>>انوفمبرفيالدوحةفي

كبارواجتماعءجنيففىالخبراءمجموعة(اجتماعثساوريةاجتماعاتأربعةعقدت
الهدفوكانالدوحة).فيالمتابعةواجتماعالدوحة،فىالتسيقياالجتماعجدة،فيولينالمسو
اإلسالمى،تمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولبيناآلراءتبادلهواالجتماعاتلهز»نيمىالر

لمنظمةالوزاريتمرالمنأعمالجدولعلىالمطروحةالرئيسةالقضاياإزاءمواقفهاوتسيق
والتجارةواالسثمار،(التجارةسنغافورةبموتمرالتفيذءبتضايايتعلقفيماالعالميةالتجارة
المتعلقةوالتضاياءالمشترياتمجالفيالحكوميةوالسياساتوالشفافية،المنافسة،وسياسات

فىمفصلةمناقشاتوجرتالمتوقعة).الجديدةوالقضاياوالخدماتالزراعةبشأنبالمفاوضات

موحدموقفتبنيعلىاإلسالمىتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولوواقفتاالجتماعات»هذه
اللتينللدراستيننيةالنهاالصيغةوامتعراضمناقشةتمتذلك،إلىوباإلضافةذلك.أمكنحيث

فياإللكترونيةوالتجارةالفكرية،الملكيةبحترقالمتعلقةالتجاريةالجوانبحولالبنكأعدما
عقدتالتيالوفودووساءلجنةفيالجاريةالمفاوضاتولمواكبةجنيف.فيعقدالذياالجتماع
منظمةفىاألعضاءالدوللصالحمتابعةاجتماعالبنكنظمالدوحة»فيالوزاريالموتميأشاه
ومراجعةالجارية،المفاوضاتحولالمثارةاالستفساراتعلىالردتمحيثاإلسالمى،تمرالمن

المذكور.الوزاريتمرللمنالختاميةالجلسةفياعتمادهقبلالختامياإلعطنمشروع

اإلسطميتمرالمنبمنظمةاألعضاءباكدولللخبراءالتشا~ياالجتماع

منالقا(مةللمرحلةواالستعدادالدولهذهعلىوأثرهاالدوحةموتمرنتانإلوتقييملمناقشة

م.0220أكنوبى3<-28ءالسعوديةالعربيةالمملكة-جدةءالتجاريةالمفاوضات

اإلسطميالموتميبمنظمةاألعضاءالدولمنخبراءللقاءمناسبةاالجتماعهذاكان
وتحليلتدارستمحيثالدول.تلكعلىوأثرهاالدوحةتمرمنفتانجتداعياتوتتييملمناقشة

وتتميقالشأنبهذااتخاذهيحسنوماءالتجاريةالمفاوضاتمنالقادمةالمرحلةاستحقاقات
أجندة•ضمنوالمدرجةالعالقةذاتالمواضيعكافةحولاإلمكان،قدرالمواقف،
انمشترك.االهتمامذاتاألخرىالمواضيعمنوغيرهاالدوحة~ء

.أبكانكون-المكسيةالخامسالوزاريتمرللمنلإلعدادالتشاوريةاالجتماعات....



الفنيةالمساعدةبرنامجضمنالفعالياتمنسلسألإطارهذافىللتقيةاإلسطمىالبنكنظم
العالمية.التجارةلمنظمةالخاصرالوزاريتمرللمنلالعدادالعالميهالتجارةمنظمةقضاياحول

لدىاإلسالمىتمرالمنمنظمةفىاألعضاءللدولالدائمهللبعثاتشاورياجتماع
جنيف.فىم2003مايو3-2بجنيف،المختصةوالمنظماتالمتحدةاألمممكتب

28-27جدة،فىالبنكبمقراألعضاءللدولالتجارةمسوولىلكبارشاورياجتماع
م.2003يوليو

سبتمبر9يومبكانكونتمرالمنفعالياتهامشالبنكعقدهثالثثساورياجتماع
اإلسالمي.تمرالمنبمنظمةاألعضاءالدولوفودشافةله.محيتم،2>•3

ملتقىتهينةهوالسابقة»تمراتالموفىالحالكانكماءاالجتماعاتهدهمنوالهدف
ومنسيقالنظرووجهاتاآلراءلتبادلاالسطميالموتميبمنظمةاألعضاءللولىثساوري
الوزاريتمرالمنأعمالجدولضمنستكونالتىالمواضيعحولءالمستطاعقدرالمواقف،
الخامس.

بجنهف.م20>3دمسمبر3-2كانكون~»باللما´´حوارثشاورىاجشاعه.ه

أخرىومواضيعبكانكونالخامسالوزاريالموتميفتانجمناقشةالحوارهذا~تم
األعضاء.للدولمشتركاهتمامذات

حملالعالميةالتجارةلمنظمة11اإلطارا~مفاق"لمناقشةتشاورياجتماع
جنيف.-م2004أكتوبر13الدوحة،عملبرنامج

Julyيوليو(ا´´حزمةعليهأطلقالذياإلطاراالتفاقبنودأهملمناقثمةاالجتماعمذاعقد
Packageم،2<<4يوليونهايةفىالعالميةالتجارةلمنظمةالعامالمجلسإليهتوصلالذي

الدوحةمفاوضاتعملبرنامجلدفعالعريضةالخطوطعلىاالتفاقبموجبهتموالذي

الزراعةمجاالتفىخاصةالمقبلةالفترةفىتفاصيلهاعلىالتفاوضسيتمالتىوالمواضيع
الحيومة.المواضيعمنوغيرهاالزراعيةغيروالعلع

العمل:وحلقاتوالندواتالدورات)2(

منسلسلةالبنكنظماإلسميهتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولقدراتبناءلتعزيز
بمنظمةالمتعلقةالقضايامنواسعةمجموعةثسملالتىالدراسيةوالحلقاتوالندواتاهووات

وأنثمعلةأوروغواي،جولةاتفاقاتوأحكامبمضموناألعضاءالدوللتعريفالعالمية،التجارة



وعطوةمصالحها.عنالدفاعمنيمكنهاأفضلوضعفيتكونحتى،العالميةالتجارةمنظمة
لتوفيرالدولي،التجارةومركزالعالميةالتجارةمنظمةمعتفاهممذكرتىعلىالبنكوقعذلك،على
المجال.هذافيالخدماتأفضل

التجارية:السياساتفيدورات

التىا~العملبلغاتأسابيعثالثةمدتهاالتجاريةالسياساتفىدوراتالبنكنظم
العالمية.التجارةمنظمةمعبالتعاونوذلكوالفرسية،واإلنجليزيةالعربيةوهيالبنكيستخدمها
فيالعالميةالتجارةمنظمةتعقدهاالتيالمنتظمةاموراتمنمختصرةنسخةالدوراتهذهوتعد
مثلالمواضيعمنواسعةمجموعةتغطىوالتيأشهرىثالثةلمدةالتجاريةآسياساتحولجنيف

والمطسر»والمنسوجاتءوالزراعةالتجارة،وإدارةءالجمركيةوالرسوماألسواق،إلىالوصول
المشترياتوسياساتءالتجارةأمامالفنيةوالحواجزءالنباتيةالصحةوتدابيرالصحيةوالتدابير
ومكافحةالفكرية»الحنكيةوحقوقالخدمات،فىالتجارةبثمأنالعامةواالتفاقاتالحكومية»
بهاتقومالتىالتجاريةوالممارساتوالضماناتالتعويضية»والتدابيرالدعموسياساتءاإلغراق
والتجارةءبالتجارةالمتعلقةاالسثماريةالتدابيربشأنواالتفاقالمنازعاتفضوآليةالدولة»

مجالفيالدوراتأماالمستقبلى.والعملاإلقليميةوالنزعةءوالبينةوالتجارةءالمنافسةومياسات

اآلتي:فيىالبنكعتدهاالتىالتجاريةالسياسات

ءبالعربيةالناطقةاألعضاءللدولالعربيةباللغةالتجاريةالسياساتمجالفياألولىالدورة.ا

ا4(~ا419اآلخرةجمادىا4إلىاألولىجمادى23الفترةفىجدةفىالبنكمترفىعقدت
ام).998أكتوبر4-مبتعبر

ووالبندي،فىءباإلنجليزيةانناطقةاألعضاءلالولعقدتباإلنجليزيةالثانيةالدورة.2
م).1999أبريل24-5(~ا420محرم8إلى~ا4ا9الحجةزي19الفترةفىءباكستان

بوركيناواجادوجو»فىبالفرسية»الناطقةاألعضاءللدولبالفرنسيةعقدتلثةالثاالدورة.3
م.2»•0مارس3-فبرايرا4الفترةفىفاسوء

7(~4211رجب28-01الفترةفىقطر»الدوحة»فىبالعربيةعقدتالرابعةالدورة.4
-o(م).0020أكتوبر

o.األولربيعا9-1الفترةفىتركيا»إسطنبول»فىباإلنجليزيةعقدتمسةالخاالدورة
م).0202مايو3ا-ا3لم~ا423



الولىكافةلصالحالسعودية»العربيةالمملكةة»بجتالبنكمقرفىعقتالسادسة.المورة6

األولجمادىا6إلىالثانيربيع28منالفترة~اإلسطمىالموتميبمنظمةاألعضاء
م).2003يولية,6-يونية28لما~424

بجمهوريةكوتونوفىالفرنسيةباللغةالناطقةاألعضاءاعوللصالحعمتالسابقةا.امورة
م).0420يولية9-يونية2االفترة~بينين»

جاكرتافياالنجليزيةباللغةالناطقةاألعضاءالولىلصالحعقتالثامنة.المورة8

م.0420أكتوبراo-سبتمبر27الفترة~بإمفونيميا»

الندوات:

منظمةفىاألعضاءالدونىعلىلحخماتفىالتجارةبشأنالجأتانحاقأثرحول.ندوة1

للشمية)»االسميالبنكمعبالتعاونالتجارةلتنميةاإلسصالمركز(نظمهااإلسالمىالموتمي
لم.م199o(نوفمبر~4161اآلخرةجمادىفيالمغرب»البيضاء،الدار

دولبينالتجارةأهامالفنيةبالحواجزالمتعلقالدوليةالتجارةاتفاقبشأنإقليمية.ندوة2

تونسرفىاللتنميةاإلسطمىالبنكمعبالتعاونالتونسيةالتجارةوزارةنظمتهلمالعربىالمغرب
م).1996(نوفمبر~4161اآلخرةجمادىفىتونس»العاصمة،

الشرقمولوبعضالوسطىآسيافىاإلهمطميةللدولالعالميةالتجارةمنظمةحولا.ندوة
م.1996ميسمبرفىءتركمانستانجمهوريةآبادهعشقفىععتمط،األو

فيعقتءالبنكفىاألعضاءأفريقياووسطغربهولالعالميةالتجارةمنظمةحول.هفوة4
.ام.997ينايرفىالسنغال»جمهوريةداكارء

فىعقدتأوروغوايىجولةاتفاقاتوتنفيذالعالميةالتجارةمنظمةإلىاالنضمامحوله.مفوة
م.1997يونيهفىالسعودية،جدة<

المنسوجاتمنالبنكفىاألعضاءالدولصادراتثسجيعوأساليبسياساتحول.مفوة6
م.199vأغسطمىفىءاألرمنعمان،فىعقدتءاألوروبيةكسوقإلىالجاهزةوا~

فيعقدتأوروغواي،جولةاتفاقاتوتنفيذالعالميةالتجارةمنظمةإلىاالنضمامحولا.مفوة
م.197'\الم0المفيالسعوهية،جدة،



علىاألوروبيةالسوقمعالغذاءإنتاجفىاإلسميةللولىالمستقبليةالتجارةحول.ندوة8
ديسمبرفىتوس،العاصمة»توسفىععتالعالمية،التجارةفىالراهنةالتطوراتضوء

'IV~~.

البنكفىاألعضاءالدولبينالمنسوجاتمجالفىوالتكاملالصادراتثسجيعحول.ندوة9
ام.998يوليهفىلبنان،بيروت»فىعقدتالعالمية،التجارةفىالراهنةالتطوراتضوءعلى

البنك»فىاألعضاءللدولالتقليديةغيرالصادراتثسجيعوأساليبسياساتحول.ندوةا•
ام.998أغسطميفىسوريا،دمشق،فىعقدت

البنكفياألعضاءالولىمامراتعلىوآثارهاالتجارةأمامالفنيةالحواجزحول.ندوةاا
ام.998مبتعبرفىمصرىءالقاهرةفىعقدتالمتوسط<األبيضالبحرمنطقةفىالواقعة

النباتية،الصحةوتدابيرالصحيةوالتدابيرانتجارةأمامالفنيةالحواجزحولإقليمية.ندوةا2
أغسطميo-2الفترةفىغينيا،كوناكري»فىعقدتءجنيفالدولى»التجارةمركزمعبالتعاون

'I•و~.

عقدتالنباتية»الصحةوتدابيرالصحيةوالتدابيرالتجارةأمامالفنيةالحواجزحول.ندوةا3
ا~42>الحجةزي24-)االفترةفىالشعيبة،بنغالديشىجمهوريةدكا،فياإلنجليزيةباللغة
م).0020مارس3>-27(

عقتءالعالميةانتجارةمنظمةإطارفىاالغراقومكافحةالمنازعاتفضآليةحول.ندوة14

8الفترةفيالسعودية،جدة»فىءالعربيةباللغة - o6اآلخرةجمادى - 7) ~121 fسبتمبر
م).2•.•

oفىاألعضاءللولىاألطرافمتعدالتجاريوالنظامالعالميةالتجارةمنظمةحول.ندوةا
زي27-)4الفترةفيءاألردنءعمانفيعقدتأفريقيا،وشمالاألوسطالشرقمنطقةمنالبنك
و).2>•امارس22-ا9(ا~42االحجة

فىوالضماناتاالغراقمكافحةواتفاقاتالمنازعاتفضآليةحولاإلنجليزيةباللغة.ندوة16
صفر2-محرم29الفترةفىماليزيا،لمبور»كواالفىعقدتالعالمية»التجارةمنظمةإطار
م).2>01أبريل26ه23(~14)2



vفىوالحمايةاالغراقمكافحةواتفاقاتالمنازعاتفضآليةحولالفرسيةباللغة.ندوةا
ا~4)2الحجةذو29-27الفترةفىالسنغال»أاكار،فىعقدتالعالمية<التجارةمنظمةإطار
م).2002مارسا3~,ا(

منظمةفىاألعضاءالعربيةالدوللصالحالمنافسةوقانونسياسةحولالعربيةباللغة.ندوةا8
-الخرطومءم0420امريل28)~7الموافقا~o)4األولربيع9-8اإلسطمى،تمرالمن

)لسردان.جمهورية

منظمةباتفاقيةالعملإنهاءأثرعنوالفرسيةواإلنجليزيةالعربيةباللغةهفوة.19
منظمةفياألعضاءالدولصادراتعنىوا~بأنمنسوجاتانمتعنتةانعالميةانتجارة
اا-ا<(~142oاألولربيع2-)21السعودية،العربيةالمملكةجدة،اإلسمي،الموتمي
م).2<04مايو

والتعدين<الصناعيةللتنميةالعربيةالمنظمةمعالعربيةباللغةمشتركةنوة.2<
41~12األردن،-عشاناالغراق،مكافحةموضوعتناولتوالصلب<للحيدالعربيواالتحاد
(31الثانيربيع ~142 oم).2<<4يونيو2-مايو

للمفاوضاتالراهنالوضعحولوالفرنسيةواالنجليزيةالعربيةباللغةنوة.21
غيرللسلعاألسواقإلىوالنفاذالزراعةبخصوصالعالميةالتجارةمنظمةفىالجارية

2<-ا9اال~،الموتميمنظمةفياألعضاءللدولوالفرصالزراعية:التحيات
التركيةالجمهورية-اسطنبولم،o<<2مارس30-29/~4261صفر

المل:حلقات

القدراتعلىالقياسيللتوحيداهوليةالمنظمةومتطلباتالجأتاتفاقأثرحولعمل.حلقة1
(يونيها~416محرمفىإمفونيسيا؟جاكرتا؟فىمحقمتالبنك<فىاألعضاهللولىالتصيممة

.~.ورو

األوروبىواالتحادالعالميةالتجارةمنظمةوضعتهاالتىالفنيةاألنظمةأثرحولعمل.حلقة2
المتوسط،األبيضالبحرمنطقةفىالواقعةاإلسطميكموتمىمنظمةفىاألعضاءلحولعنى
م.1996أكتوبرفىتركيا؟أنقرة،فىعقت

الدولفىالخدماتفىالتجارةعلىالعالميةالتجارةمنظمةاتفاقاتأثرحولعملا.حلعة3
ام.999يناير)6-24الفترةفياألردن،عمان،فيعقدتالبنك؟فىاألعضاء



والخدمات»واالسثمارالزراعةحولالبنكأعدهاالتىالثالثالدراساتلمناقشةعمل.حلقة4

ام).999يوليه28-26(ا~20fاآلخرربيعا'\-ا3الفترةفىجنيف»فيعقدت

المكتبءللبيئةالمتحدةاألممبرنامجمعبالتعاون(فظمتوالبيئةالتجارةحولإقليميةه.ندوة
ام.999سبتمبر8-6الفترةفىمصر»التامرة»فيآسياءعتدتلغرباإلقليمى

اللجنةمعبالتعاون(فظمتالمنازعاتفضوعملياتإجراءاتحولإقليميةعمل.حلقة6

ا3الفترةفيلبنان»بيروت»فىعقدتءالمتحدةلألممالتابعةآسيالغربواالجتماعيةاالقتصادية
ام.999سبتمبرا6-

ءالخدماتفيالعالميةالتجارةوتحريرالعالميةالتجارةمنظمةحولدوليةعملا.حلتة

اتحادمعبالتعاون(فظمتام999سبتمبر)9-28الفترةفىماليزيا»لمبور»كواالفىعقدت
اإلسالمية).الدولمنسشارييناال

عقدتالعربية،المنطقةفيالبيئةعلىالتجارةتحريرأثرحولعملوحلقةإقليمية.دراسة8
والتقيةالبينةمركزمنمقدمة(الدراسةم020ايوليواا-1الفترةفىالبحرين»المنامة»فى

العربية).المنطقةفى

ءاسطنبولءالخاصبالتطاعالمعنيةللتخطيطالتركيةالحكوميةالهيئةمعمشتركةعمل.حلقة9
م.0220ستقبرا-"\ا4(~ا4)3رجب-'\vتركيا»

مالى،الفكرية،الملكيةعنالفكرية،الملكيةلحقوقالدوليةالمنظمةمعمشتركةعمل.حلقةا0
م.2003نوفمبرا7-ا6لديف،الما

الوسطى،اسالدولالعالميةالتجارةلمنظمةاالنضمامحولالروسيةباللغةعمل.حلقةا1
.200oفبراير03ينايره31قرقيزيا»

الدراسان:لم3(

ءوالخدماتواالسشمار»الزراعةحولونيسةقطاعيةدراساتoاآلنحتىالبنكأعد
هذافيالبنكواستعاناإللكترونية.والتجارةالفكرية،بالملكيةالمتعلقةالتجاريةوالجوانب
علىاإلشراففيونكتاداالمعوتعاونالمشهورين»العالميينالخبراءبعضبخدماتالخصوص

بالدولالمتعلقةالحاالتدراساتمنمختارةمجموعةدراسةكلوتضمنتالدراسات.هذهبعض

للتفاوضواستراتيجياتقيمة»فنيةمعلوماتوتضمنتاإلسالمي،المؤتمرمنظمةفياألعضاء
الدول.هذهتهمالتيالمختلفةالقضاياحول



فىاألعضاءالدولاحتياجاتمعتامةبصورةمكيفةالدراساتهذهبأنإضافىوكتأكيد
هذهنطاقإلعدادالعامةالخطوطحولاعولهذهمعالبنكثساوراإلسالمي»الموتميمنقمة

قبلمنومراجعتهاالدراساتمسودةمناقشةفيهاتمتريةشاوجلساتوعتأتالدراسات،
العالميةالتجارة(كمنظمةأخرىمتخصصةمؤمساتومنالدول»هذهمنالخبراءمنمجموعة

إلىالتجارةلتنميةاإلسالميوالمركز/آسيالغربواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنة/ونكتاداال/
فيالتعاونمكتبفيالعالميةالتجارةبمنظمةالخاصةالوحدةتعدذلك،علىوعطوةإآخره
بمنظمةالمتعلقةالراهنةالقضاياوتحليلتتييمفيهايتمفنيةمالحظاتمنتظم»أساسوعلىالبنك»
الدراساتهذهتعميمويتممي.اإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولتهمالتىالعالميةالتجارة

ذاتمساتالمنوعلىاإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىالفنيهوأنمئتحظأت
الصلة.

العالمية:التجارةلمنظمةالتابعةاللجانفيالبنكمشاركة)4(

للمنظمهثابعثيرلجنتينعاتاحتماءمراثبوبصفهالحاضرالرثتفىالبنكيحضر
والبينه.والشجارةلثميألوابالتجارهمعنيقن

مياإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولإلىالمقدمةالمحددةالفنيةالمساعدة)5(

العالمية:التجارةبمنظمةيتصلفيما

فنيةمساعدةالعالمية»التجارةبمنظمةالمتعلقةالفنيةالمساعدةبرنامجإطارفيءالبنكيقدم
متعانةاالطريقعنوذلكمنها،بطلباإلسالمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولإلىمحددة
إلىاالنضماممكرالعالمية،التجارةبمنظمةالمتصلةالحيويةيابالتضايتعلقفيمااسشاريةبخدمات

الدول<هذهفىالعالميةالتجارةبمنظمةمعنيةوحداتوإنشاءالوطنية»اطودنينوصياغةالمنظمة،

ااتى:البنكيقدمهاالتيالمساعدةوثسملالعموم.وجهعلىالدوللهذهالقدراتبناءوتوفير

والضمانات.والماليةالمهنيةبالخدماتتتعلققوانينلوضعسووينامإلىالمساعدةتقديم.1

المنشأ،قواعدء(الزراعةالعالميةالتجارةمنظمةإطارفيمحددةاتفاقاتحولندوةتنظيم.2
(ثساد).آخره).إلىالبيئة»االسثمارءالخدمات،

(النيجر).النيجراقتصادعلىأوروغوايجولةاتفاقاتأثرحولعملحلقة.3

(المملكةالعالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقةالموضوعاتحولعملحلقاتلمندواتست.4
السعودية).العربية



o.اقستان).(تانالعالميةالتجارةمنظمةإلىقازاقمتانانضمامدعم

العالميةالتجارةمنظمةعملياتفىوالخبراتالمهاراتالكتسابللمسزوليندراسيةزيارة.6

قيرغيزيا).(جمهورية

ا.(لبنانالعالميةالتجارةمنظمةإلىلبنانانضمامدعم.7

المجاالتفىالقدراتوبناءءالتفاوضيةالمهاراتكتعزيزءقطاعيةبدراساتاالضطالع.8
(السودان).العالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقة

(السودان).العالميةالتجارةمنظمةإلىالسودانانضمامدعم.9

العربيةاإلمارات(دولةالمعنيةالوزارةفىالعالميةالتجارةبمنظمةمعنيةوحدةإنشاء.دعما0
المتحدة).

(اليمن).العالميةالتجارةمنظمةعضويةإلىاالنضمام.دعماا

(طاجيكستان).العالميةالتجارةمنظمةعضويةإلىاالنضمام.دعما2

إلىلالنضمامالمساعيإطارفىللسودانفنيةكمساعدةاستراتيجيةدراساتأربع.تمويلا3
(السودان).العالميةالتجارةمنظمة

الحاليةالتفاوضموضوعاتحولقيرقيزيالجمهوريةالبشريةالقدراتلبناءدعم.تمويلا4
(قيرقيزيا).

1oلديف).مالمالفكريةالملكيةبحقوقمعنيةوحدةإنشاء.دعم

لمفاوضاتاألولىالجلسةفعالياتف_~السودانبعثةلدعمجنيفإلىخبيرزيارة.تمويلا6
لم.(السودانالعالميةالتجارةمنظمةإلىاالنضمام

v(سوريا).العالميةالتجارةمنظمةإلىاالنضماممواضيعفيخبيرامفاد.ا



العالميةالتجارةمنظمةفياإلسالمى،المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولوضع
بأيتتمتعالدولتتمتعالتىالدوللعصويةاالئصمامتاريخفياألعمئاءالدولم

ة~منهمراقببمئةألمنطمةالعالميةالتجارةمنظمة

القمر~جزرالجزائرم2000سبتمبر^ألبانيا1
ايراننستان~أفظام995يناير1البحرين2

فلسطين-أذربيجان~ام995يناير1بنغالديش~3

ألالصومال-المراقام996فبراير22بنين~4

oسورياقازاقستانم1995ينايراالسلقمداربرونار

تركمنستان--لبذان~م1995يونيو3فاسو~بوركينا6
ليبيام1995ديسمبر13الكاميرون7
-----.~
العربيةالمملكةام996أكتوبر19ثساد~8

السعودية-----
السودان~-م~199~5يذايي1أيفواركوت9
طاجكستان-م1995مايو31جيبوتي~ا0

أوزبكستانم1995يونيو30-مصر11

>~0السرا>995منادا>0<الحامي12

ام996أكتوبر23جامبيا~ا3 ------.-
ام995أكتوبر25نينيا~14
------------------
م1999مايو31بيساو~-غينياا9

------~~
م1995ينايراحوايانأ16

م1995يناير1ونيمياإند17
~~~

م1999ينايرااألردنا8 -.~~_ -.~~_
ام995ينايراالكويت,9

---
ام998ديسمبر20تيرقيزياجمهورية20 .--
ام995يناير1--«`ليزيا~21
ام995مايو31المالديف~)) -_.-
م1995مايو31مالى~)~3

م1995مايو31موريتانيا~)4
~

ام995ينايراالمغرب)5

م1995أغسطسر26هوزبيق~)9

م1996ديسمبرا3انيبر~27

م199oيناير1نيجيريأ)8
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م2000نوفمبر9

م1995ينايرا

ام995يناير1

م1995ينايرا
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ام995يناير1

م1995~يو31

ام995~زس29

م1995مارس26

ام991ا«يل«•

م1995ينايرا

بعد.للثميهاإلسالميالنكعضويألإلىتنضملماألصفرباللوعالموضحةالدول
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)•<ر

كتجارةلتنميةاإلسطمىالمركزتقرير

للتجارةالعالميةالمنظمةبنشاطاتالمتعلقةالمسائلحول

المنبثقةالمتابعةللجنةوالعثرينالحاديةالجلسةلحىيعرهر

والتجاريا~ديللتعاونالدائمةاللجنةعن

اإل~الموتميلمنظمة

ا(الكوسيك

التركيةالجمهورية-إسطنبول

2مايو/آيار12ه1> <0o





هولتترير
للتجارةالعالميةالمنظمةبنشاطاتالمتعلقةالمسائل

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةواللجنةمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةكلفت

لمنظمةالفرعيالجهازبصفتهالتجارةلتنميةاإلسالمىالمركز(الكومسيك)االسالميةللبلدان
التجاريةالمفاوضاتبمتابعةاألعضاءالدوكبينالتجارةبنشيطالمكلفمياإلسكالمؤتمر
البنكمجموعةمعبالتعاونوذلكالعالميةالتجارةمنظمةإطارفيالدائرةاألطرافالمتعددة

للتنمية.مياإلسك

منتظمةبصفةتتارييتتديمعلىالتجارةلتنميةمىاإلسكالمركزيحرصاإلطار،هذاوفى
للشؤونميةاإلسكواللجنةللكوسيكالدوريةاالجتماعاتإلىالمفاوضاتهذهتطوراتحول

السنويةاإلسالميةوللمؤتمراتمياإلسكالمؤتمرلمنظمةواالجتماعيةوالشفافيةاالقتصادية
الخارجية.الشؤونلوزراء

التجارةلمنظمةالوزاريةلالجتماعاتتمهيديةودراساتتتارييإعدادعلىالمركزيعملكما
أرضيةايجادومحاولةاالجتماعاتهذهفيميةاإلسكالدولمواقفإبرانبهدفالعالمية

بينها.للتسيق

التجاريةالمفاوضاتحولعملوورشاتندواتشظيمعلىأخرىجهةمنالمركزويعمل
والخاص.العامالتطاعينمناألعضاءالدولممكىلناناةالعالمية



حولتقرير

العانميةانتجارةمنظمةإهارفيأألطرافدةالمتطالتجاريةالمفاوضات

•2يوكيوزحزمةالعالميةالتجارةمنظمةنتائجمجموعة/1 • t
الساميينالممنولينالوزراءكلفاا)ابكنكونالخامىالوزاريالمؤتمرأثمغالنهايةعند
وتحديدضبطعلىالحرصمعفيهاالبتفىواإلسراعالعالقةالمسائلحولأثمغاليمبمواصلة
معالوثيقبالتعاونالعملالعامالمجلىونيمىمنالوزراءطلبأخرىناحيةومناألهداف.
اoموفىقبلالساميينللمسئولينالعامللمجلىاجتماععقدقصدمعهوالتسيقالعامالمدير
هذاوفيالمرجوة.األهدافانجازعلىحرصاالضروريةالتدابيرالتخاذوذلك،2>•3أيسبر

إلىللوصوككنكونتمرمنمنذأخرىمناطقوفىحنيففيحثيثةمفاوضاتأقيمتاإلطار،
األهداف.هذهتحقيق

27منالمنعتأالعمومىالمجلساجتماعخاللإطاريةاتفاقيةإبرامإلىالجهودهز»كلانتهت
.2>>4يونيوز30إلى

دخولالزراعة،:وهىالمفاوضاتسشملهامسانلخمسة2004يوليوزحزمةنصيضبط
اتخاذيتمولموالخدمات.التجارةتسهيلمة،النصالمسائل،أسواقإلىالزراعيةغيرالمنتجات

الفكريةالملكيةحقوقفيهابماالدوحةمؤتمرإطارفىالواردةاألخرىالمسائلحولقرارأي
والمسانللالغراقالمضادةالتدابيرشأنفيالعالميةالتجارةمنظمةوقواعدالنزاعاتوفض
ذلك.غيرإلىالبيئية

الدعموسانلكلبإلغاءااللتزام:الهامةالتدابيرمنبنوعينالناميةالبلدانعامةاستفادت
خاللالمفاوضاتأعمالجدولخارجمننافورةمسائلمنمواضيعثالثةتركمعللصادرات
للتنمية.الدوحةعملبرنامج



سنغافورةمسائل
(االسثمار،العالميةالتجارةمنظمةأعمالجدولخارجسنغافورةمسانلوضعمبدنيةبصفةتم

مسانللثالثةمعارضتهاعنالناميةالبلدانأعربتوقدالعمومية).الصفقاتثنعافيةالمنافسة،

ولذا،التنموية.جهودهاتعرقلأنبالتالىوممكنهاالوطنيةسياساتهافىتدخالتقديرهافىتمة
خاللالعالميةالتجارةمنظمةإطارفىالمسائلهذهحولبمفاوضاتالقيامعدمعلىاالتفاقتم

آلوحة.جولة

تمكماوالمنافسة.سثمارااللجنتىأشغالمواصلةحولقرارأياتخاذيتملمأنهالمحظومن

:ضمنهامنالتجارةتمسيلبخصوصإجراءاتخاذ

البلدانكفاءةعلىوقفاتنفيذهاورزنامةااللتزاماتبأميةالمتعلقاالجراءيبتى.~ال•
؟تنفيذهاعلىالعملعلىالنامية

الضروريةالتحتيةالبنيةلثسييدالمطلوبةوالمساندةالدعموسانلتتوفرلمإذا.~~•
للتجارة.تعهيلمجالفىنيةاننهاالوثيقةمنيبقااللتزامهنالناميةانبلدانإعفاءيتقين

المرونةمنمتمراربااالستفادةإمكانيةمنالمفاوضاتخاللالتأكدالناميةالبلدانعلىويتعين

االتفاقية>و~تشروطضبطفيالمشاركةعلىالحرصمعلهمالمخولة

األسواق.إلىالزراعيةغيرالمنتجاتدخول

نصفىوالواردةالمجالهذافىالمخولةالمرونةحولةالعتمينالمقتضياتأننالحظأنيمكن

للمفاوضات.منطلقاذاتهاحدفيثسكل´´موبريز´´

التعساتتخفيضآلية
العديدحاولتفقدثسعبا.األكثرالمسألةالتعريفيةالتخفيضاتهياكلترتيبكيفيةمسألةتبقى
سترسلةمنهجيةاعتماديتملكى2••4يوليوزوقبل`كنكون´قبلجاهدةالناميةالبلدانمن

الخطوطمخكفعلىالتخفيضاتمندنيانسبةتقديمإلىاألطرافكلنظرهاوجهةمنتدفع
الرسومبتخفيضتسمحمعادلةتطبيقضرورةعلىالصناعيةالبلدانكدتنحينفىالتعريفية.
الحججومنالضعيفة.الرسومعلىمناسبةتخفيضاتعلىوتحافظجوهريةبصفةالعالية



قدراتهاتفوقبصفةمحالةالمتتضررأنهامسعاهةفىالناميةالدولبهاتحتجالتىالرنيمية
الصناعية.الموادعلىعادةتوظفهاالتىالعاليةللرسومنظرا

يثيراألسواقإلىالزراعيةالمنتجاتدخولمسألةيعالجالذييوليوزفتانجمن"y"المرفق
فياالستمرارعليهميتقينالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاءالدولأنإلىالعبارةبصريح
بفضلءالناميةللبلدانيمكنولكنخط.بعدخطتطبيتهايتممسترسلةغيرمعادلةالعتمادالعمل
بالمثلالمعاملةلخكمنخاصةالمرفقفىالواردالناميةللبلدانالمتميزةالحاجياتعلىالتأكيد

علىالحريةمنبنوعالتأكيدلهايمكنالتخفيض،التزاماتفىشاملةتكونالقدالتى
لغيرتماماالتخفيضاتانعداماحتمالمعفقط،التعريفيةالخطوطلبعضالمسترسلةالتخفيضات

أوالجمركيةالرسومتخفيضمسألةمكرالتعريفىالتخفيضبآليةتتعلقأخرىمسائلهناك
بهاالتزمتالتيالذاتيةالتعريفيةالتخفيضاتمسألةأوالمربوطةالنسبةعلىباالعتمادإلغاءها
القيميةالرسوممنمثيالتهاإلىقيميةالغيرالرسومتحويلمسألةوكذلكالناميةالبلدانبعض
)advalorem(عنيها.االتفاقيتممنهجيةباعتمادوذلك

شأنهافيالتفاوضيتمالتي)(unboundtarrlffالمربوطةغيرالتعريفاتخصوصفيأما
منضعفينإلىيصلالمربوطةالتعريفةسقفاعتمادإمكانيةتخولالنصهذامقتضياتفإن

ة.متمينبصفةالناميةللبلدانبالنسةالمرونةسقوياتضبطيتقينكمافعال.المطبقةالتعريفة
طوعية.بتخفيضاتالقيامإمكانيةإلىالقطاعيةالتعريفاتبإلغاءالمتعلقةالمقتضياتوشير

للمنتجاتاألسواقإلىالولوجحولاالتفاقيةنصدمجفإنالمالحظينبعضوحسب
المفاوضينوأنبعدتبدألمالحقيقيةالمفاوضاتكونإلىيرجعالمرفقاتفىالزراعيةغير

الزراعة.حولالمفاوضاتفتانجينتظرون

التعريفيةغيرالحواجز

تاريخقبلتعترضهمالتيالتعريفيةغيرالحواجزإبالغإلىالمشاركينكلثسجيعتم
آجالالدخولثمالغناتحسبوتصنيفهاوتدقيقهاالحواجزهز.بضبطوالقيام2•>4أكتوبر31
مبدأاالعتباربعينتأخذأنالمفاوضاتهذهعلىيتقينالحواجز.هذهحولمفاوضاتفى

نموا.األملوالبلدانالناميةالبلدانلفاناةوالمتميزةالخاصةالمعاملة

,رم.



الزراعيةالمسألة
إلغاءميتمكماالدعم.ووسائلالتعويضاتإلغاءعلىمبدئيةبصفةالمتتامةالبلداناتفتت

إلىتمتدالتيالتأمينبرامجأوالصادراتقروضوائتمانللصادراتالمخصصةاالعتمادات

قواعدإلىإخضاعهافميتمأدنىأويوما80تبلغالتىالبرامجوأمايوم.ا80منأكثر
ومتمكنالصادرات.دعموسائلبإلغاءتتعلقالتزاماتاتخاذمرةوألولتموهكذا،تنظيمية.

تخولهاالتىالدعموسائلنتيجةبالمبادالتتلحقالتىالسلبيةاآلثارتجنبمنالتدابيرهذهمثل
منافسةإلىأدتاحتكاريةوضعيةفياألخيرةهذهجلمماالزراعىللتطاعالمتتامةالبلدان

يتملميوليوزشهرحزمةعلىوبناءالنامية.للبلدانالزراعيةالمنتجاتإزاءمشروعةغير
المستقبلية.المراحلرسممنتمكنالطريقخارطةحتىوالالشأنهذافىمعينتاريختحديد

القطن
إفريتيابلدانأكدثلقدالقطن.حولماللكالمخيبةالمفاوضاتنتائجأيضاالستجداتومن

والباسفيكوالكراييبآسياومجموعةاإلفريقيةالمجموعةتساندهاالتيللقطنالمنتجةالغربية
الصادراتلتكثيفالدعموآلياتالتعويضاتنتيجةمنهاتعانيالتيالحرجةالوضعيةعلى
هز»ثنكلاألمريكية).المتحدةالوالياتقبلمنأساسا(المقدمةالدوالراتراتبملياتتدروالتي

إفريتياغربفيالواقعةالبلدانفيالتطنإنتاجوجهفيكبيرةعوائقالدعموآلياتالتعويضات
معاناةمنويزيدالبلدانهذهمواردمنيحدمماتسويقهإمكانياتويعرقللهاالمساندةوالبلدان
ارعين.المنمنالعديد

مبدأوقبلتمستقلةبصفةالقطنمسألةمعالجةبشأنطلبهاعنأخيراالبلدانهذهتخلتلقد
إطارضمنالمسألةهذهوضعفيالمتمالبموقفهااالحتفاظمعالزراعيةالمسألةضمنإدماجها
بها.خاصةورزنامةمتميزةتدابيرعلىيشتملخاص

الخدمات

الواردةواألهدافااللتزاماتعلىالتأكيديوليوزلحزمةااااجالمرفقيجدأءالخدماتقطاعفي
يؤكدكماالخدمات.لتجارةالعامةتفاقيةلكالعريضةالخطوطوضمنالدوحةأعمالجدولفي

النامية.بالبلدانالعالقةذاتالميادينكلفيجوهريةعروضتتديمضرورةعلىالمرفقنفسر

.علىاألعضاءالدوليوليوزنتائجمن´´ج´´المرفقيحثوفعك،



صادراتتفيدالتيالخدماتتوريدوصيغالقطاعاتفىخاصةللعروضعاليةجودةاثأمين
نموا.األقلللدولخاصةعنايةمنحيتقينكماالنامية.البلدان

األعضاءالدولمنوغيرهاالناميةالدولتوليهالذياالهتمامإلىاألعضاءالدولأشارتوقد

الطبيعيين).األشخاص(تتقلالرابعة.للصيغة

إعدادقصدالمفاوضاتإلنهاءالجهر«تكثيفضرورةإلىواضحةإشارةأيضاالقراريتضحن
فيفعالةبصفةالمشاركةمنتتمكنحتىالناميةالبلدانلفاناةهادفةفنيةمساعدةوتقديمالقواعد

الخدمات.حولالمفاوضات

شىيتجاوزالأجلفيللعروضالمراجعةالصيغةتتديمضرورةإلىأيضااإلشارةتمتكما
تتتلأهميةتخفيوالاآلجال.أفضلفىنيةالمبدالعروضتتديميتقينحينفي)،0•0مايو

الجهوذتكشزإلىيدعرالتراعأنإذالنامية؟للبلدانبالسبة)4(الصيغةالطبيعييناألشخاص
الرقانيه.القواعدأهميةمالالقواعدحولالمفاوضاتإنهاءقصد

حثيثسيرأييوليوزثمهرمنذتعرفلمالمفاوضاتفإنالتعليماتهذهعنالنظروبقطع
إلىالدخولبثمأنوالعروضالطلباتلتقديمالشانىالمسلسلفىالواضحالتعثرإلىبالنظر
اة.األسه

21يومىالمنعقدةالخدماتتجارةلمجلسالخاصةالدورة~األعضاءالدولناقشتوقد

وتتتهىالداخليبالنظامتبدأمثفرقةمسانلحولعشرةالخمسةالمقترحاتo•<2فبراير22و
تجارةحولالعامةاالتفاقيةمن´´4`´الصيغةأيضاالدولهذهناقشتكماالبريد.بخدمات
الحدود.عبرالخدماتمقدمىحركةمسألةتعالجالتىالخدمات

التنمويةالمسائل
المتعلقةوالصمانلالناميةللبلدانوالمتميزةالخاصةالمعاملةالتنمويةالمسائلخصوصفي

فيلننقاشعرضهابعدإخفاقااألخرىهيعرفتفقدانعانميةانتجارةمنننمةاتفاقياتبتمنبيي
المتعلقةالحاليةالتدابيرلتدعيمالشأنهذافيعمليةقراراتاتخاذيتمفلمجنيف.اجتماعات
الخاصةالمشاكللحلقراراتاتخاذأوجيدةتدابيراعتماديتمولموالمتميزةالخاصةبالمعاملة



يتقينالتىللمسائلبالنسبةجديدةآجاالجسزقراريحدأالعالمية.التجارةمنظمةقواعدبتبيق

الشأن.هذافيتتديمهايجبالتىوالتقاريرمراجعتها

إلغاءإلىأدتوالتىوالمتميزةالخاصةالمعاملةبشأناألخيرةالمستجداتإلىاإلشارةوتجدر
ومنالمتدرج.التمييزمننوعإحداثإلىتؤديقدالتيالناميةللبلدانالثانويةالتصنيفات

واالقتصاذياتالضعيفالدخلذاتاالقتصاذياتلتسملالمساعدةمجالتوسيعأنحظالمك
االتحاذفىالجديدة0األعضاالدولوجهفيمفتوحاالبابتجعلأنشأنهامناالنتقالية
الساعدة.هز.منلتستنيااألوروبي

الخاصةللدورهموجهةتعليماتيتضحنالنصفإنوالمتميزةالخاصةالمعاملةخصوصوفي
االتفاقاتشأنفيالمقدمةالمشرحاتحولالجاريةاألشغالكامللبحثوالتتميهالتجارةللجنة
تقريرتقديمسيتمكما.200oيوليوزشهريتعدىالأجلفيالشأنهذافيتتريرتقديممع
ببحثالمكلفةالعالميةالتجارةمنظمةأجهزهكلأنكماالجارية.األخرىالمسائلكلحول

يوليوزشهرأقصاهأجلفيالمجسإلىتوصياتثقديمإلىمدعوة2ااااالفئةمنالمشرحات
200o.وتتديمالمشاوراتبمواصلةالعامالمديرثكليفتمقفدبالتنفيذالمتعلقةالمسائلأما

قرارتحضيرثصد2005مايوفيالعموميالمجلسوإلىالتجاريةالمفاوضاتلجنةإلىتترير
.200oيوليوزفيالمجلسعنسيصدر

للتجارةالعالميةوالمنظمةاإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدول-11

اادذالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءللدولاإلجماليالعددبلغ<200أأكتوبرغايةإلى

ضمنيوجد.ا4د1العضو2004أكتوبرا3يومأصبحتالتيكمبودياانضمامبعدوذلكدولة

مياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمندولة38الدولهذه

العالميةالتجارةمنظمةإلالنضماالمرشحةاإلسكتمرالمنمنظمة.الدول~األعضاء

التجارةمنظمةإلىلالنضمامالمرثمحةاإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعددبلغ

العراق،بيدجان،أذرالسعودية،العربيةالجزاني،أفغانستان<:وهىدولةعشرةثةشكالعالمية

اليمن.طاجيكستان؟سوريا؟السودان<أوزبكستان؟ليبيا،لبنان،خستان،كازا



التجارةمنظمةإلىانضمامهابشأنوأفغانمتانالعراقطلبعلىالعمومىالمجلىصادق
.2..4ديسمبرا3فىالمنعتأاالجتماع~الطلبينفاذينلبحثعملفرقوأنشأالعالمية

منظمةإلىلالنضمامترشحهابشأنالعموميالمجلىإلىمماثالطلباقامتامرانأنكما
.WT/ACC/IRN/lبجنيف.2004يوليوز9و8يومىالمنعقدةالدورةخاللالعالميةالتجارة

الجديدة،المرشحةللبلدانبالنسبةالمنالصعبةأصبحتاالنضمامشروطأننالحظأنويجدر

بالتزاماتفعالالجديدالمرشحالبنديشيدالمرشح.للبلدالتتمويالمستوىعنالنظربغضوذلك
ماوهىلمالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاءالدولبهاتلتزمالتىتلكمنوثسدداإجحافاأكثر
الوالمتميزةالخاصةالمعاملةأنكماللتجارة).العالميةللمنظمةاإلضافيةااللتزاماتعليهيطلق
للتجارة.العالميةللمنظمةانضمامهاعندالناميةللبلدانتمنح

وهيآلية،بصفةانتقاليةبالفتراتالعالميةالتجارةمنظمةإلىمنضمالتىالبلدانتمتفيأوال
عنالنظربقطعوذلكآ)أل،البندبمتنضىأصالاألعضاءللبلدانعادةالمخولةالتىالفترات
معينةقطاعاتضمناالنتقاليةالفتراتبعضمنحتملقدالبلدان.لهذهاالمثصاديةالشميةمستوى
االلتزامحولوضماناتبالتنفيذيتعلقتفصيلىزمنيجدولتقديمبعدوذلكقصيرةولمدة
عمليةعلىالقانعينالموظفينتدريبالمناسبة،القوانين(إصدارالعالميةالتجارةمنظمةبقواعد

القطاعات.بقيةفيالخ..)التفيذ،

فتراتمنحفكرةعنتدافعأناإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولعلىيتقينولهذا»
شروطتتالعمأنيجبكماللتجارة.العالميةللمنظمةلالنضمامالمرشحةللبلدانمناسبةانتقالية

منيشترطالأنيجبكماالمرشح.للبلداالهثصاديةالتقيةمستوىمعاألسواقإلىالدخول
الصفقاتحولاالتفاقيةمكراألطرافالمتعددةباالتفاقياتتقبلأنلالنضمامالمرشحةالبلدان
البلدانالنضمامالمتبعةاالجراءاتتبسيطيجبكماالمدنى.الطيرانحولواالتفاقيةالعمومية

بتطبيقها.واإلسراعنموااألفل

الجزاني.ا
للمنظمةمنكرة1996سنةرسمياالجزانيقامت»1987سنةمنذمطحهبصفةحضورهابعد

إجراءاتفياألولىالخطوةيشكلماوهوالخارجية.تجارتهانظامحولللتجارةالعالمية
للمنظمة.االنضمام



منظمةفىاألعضاءالدولبعضقبلمناألمنلةمنسلسلةالتاريخهذامنذالجزانيتلقت

واليابانوسويسرااألوروبيواالتحاداألمريكيةالمتحدةالوالياتومنهاالعالمية،انتجارة
األولاجتماعهالعملفريقعقداألولى»األجوبةالعالميةالتجارةمنظمةتلتىبعدوأستراليا.

بجنيف.ا998أبريلشهرفيالجزانيانضمامحول

،2002فبراير»1998(أبريلاألطرافالمتعددةالمفاوضاتمنجوالتبخمسالجزائرمرت
قطاعاتفيالثائيةالمفاوضاتمنوسلسلتينا2003مايو»2002نوفمبر»2002مايو

تناولتهاالتىنلالصماأما).2002ونوفمبر2002(أبريلوالخدماتوالصناعةالزراعة

النظاموإصالحالشفافيةءالدولةتجارةالجمركيىالنظامالزراعة».فهىبالبحثالمفاوضات
العمومية.والصحةالفكريةالملكيألحقوقثمنونيالتا

كماوالخدمات.اسلعبثمأننيةالمبدللعروضمراجعةصيغة200)مارسفيالجزانيقامت
منمراجعةعناصربحثأيضاوتم.200oينايرا01فىللعروضمراجعةصيغتوزيعتم

العملفريقاجتماع~وذلكبالقوانينالمتعلقةالمستجداتوآخرالعملفريقتتريرمشروع
.o>20فبراير25فى

اليابان»ءاألمريكيةالمتحدةالواليات:وهبىبلدانا0حواليمعثنائيةلقاءاتالجزانيأجرت

الجنوبية.وكورياتركيااألوراغوايآكوباءاألوروبي»االتحادكنداءأستراليا،سويسراه

السيداغواياألورسفيرسهايترأالتيالجزائرانضمامحولالعملفريقتنظيمعلىأشرفوقد
لة.ه43ديلكاستييوبريز

'I'-السعوديةاكعربية

العالميةللمنظمةالسعوديةبيألالعرانضمامإلىالراميةاألطرافالمتعددةالمفاوضاتابتدأت

األسواق.إلىالدخولحولالثانيةالمفاوضاتقليلةمدةبعدتلتها199أليوليوزفيللتجارة

كندارئاسةتحتللتجارةالعالميةللمنظمةالسعوديةالعربيةانضمامحولالعملفريقحتق

البلد.لهذاالخارجيةالتجارةنظامدراسةفيكبيراتتدما



المواصفاتءاالرسالقبلالتفقدءالزراعة.اآلتيةالمواضيعحولحالياالمفاوضاتمتور

العموميةوالصحةالفكريةالملكيةحقوقلنتجارة،الفنيةالحواجزالنباتية،والصحةالصحية
االنضمام.بروتوكولصياغةعلىالعملفريقركزوقدوالخدمات،

انضمامشروطمناقشةالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاءالولىمنهولة30حوالىطلبت
منالعيدمعمثانيةاتفاقية,4آسعوديةأبرمتوقدمثانية.أمسعلىالمنظمهإلىالمعومية

الجنوبية<كورياأورغواي،ءباكستان)متراليا»األوروبىا~محادضمنهاومنالبلدانهذه
العربيةبينالمفاوضاتأماتركيا.20<,..فبرايرومنذءاألرجنتينفنزوبال،زين،انبراانحكميك،
معتمرة.التفنالمتحدةالوالياتالسعوية»

عننضالدولة،oاالمنظمةإلىالمعوميةالعربيةانضمامحولكندابرنامةالعملفريقيضم

إليه.المنتميةوالدولاألوروبىا~محاد

جانأذربيه3-
بيدجانأذرقستوقد1997يوليوز16فىبيدجانأنرانضمامحولالعملفريقتكوينتم

علىأجوبةبيدجانأذرقامتكماا.999ملأسفىالخارجيةتجارتهانظامحولمنكرة
ديسمبرفىأخرىأجوبةكتها02000يوليوزفىالمذكرةهذهحولاألمنلةمنأولىمجموعة
.2002يونيو7فىالعمللفربقاألولاالجتماعانعقد.2001

خمتانكازا-4

المفاوضاتابتدأتوقد.1996فبراير6فىاخستانكانانضمامحولالعملفربقتكوينتم

إطارفىوتمتمرا997أكتوبرفىوالخدماتالسلعمجالىفىسواق6اإلىللخولالمشائية
النظامالزراعة،.فهيبحثهاتمالتىالمواضيعبينومنوالخدمات.السلعحولجيدعرض
دعموسانلاالستيراد،رخصاألسعار،علىالرقابةالجمركية)»االتفاقات(وكذلكالجمركى
للتجارة،الفنيةالحواجزالنباتية»والصحةالصحيةوالمواصفاتالمعاييرالصناعى،اهطاع
المتعلقةالفكريةالملكيةوحقوقالخماتالثسريعي،النظاموإصالحالقانونىالنظامشفافية
ينعقدوقد.2002ديسمبرشهرفىاألخيراجتماعهألعملفريقعقد.TR1PSلحتجارة
.1<03سنةاألولىآستةاألشهر~القادماالجتماع



لبنان-5
نظامحولتقريرنشرتموقد.1999أبريل14فيلبنانانضمامحولالعملفريقتكوينتم

فيالمطروحةباألسئلةالمتعلقةاألجوبةتوزيعوتم»2001يونيوفياللبنانيةالخارجيةالتجارة
األشهر~المقبلاالجتماعينعقدأنالمحتملومن»2002يونيوفياللبنانيةالمذكرةشأن
)<003لسنةالثانيةآستة

ليبيا-6
2>>1ديسمبر21يومللتجارةالعالميةللمنظمةلالنضمامرسيطلببإيداعليبياقامت
)Doc.WTO/ACCl2Ii.منظمةفياألعضاءالدولوافقت2004يوليوز27وفيا

ليبيا.معالمفاوضاتفيالشروععلىالعالميةالتجارة

v-السودان
حولمذكرةتقديمتمكما199ذأكتوبر25يومالسودانانضمامحولالعملفريقتكوينتم

التياألسئلةعلىأجوبةالسودانقدمكماا.999ينايرفيالسودانيةالخارجيةانتجارةنظام
فياألسفلةمنثانيةمجموعةطرحتمكما02000نوفمبرشهرفيالشأنهذافبىطرحت
الفريق.لهذااجتماعأييسجللماآلن؟ولحد.r.20يناير

طاجيكستان-8

العالميةللمنظمةالعامالمديرإلى200امايو)9يومرسمياطلباطاجيكستانحكومةقامت

خالل2•>1يوليوز18فيالعملفريقتكوينوتم.XIIللفصلوقفافضماملكللتجارة

فبرايرفيالخارجيةتجارتهانظامحولمذكرةطاجيكستانقامتالعمومي.المجلساجتماع

العمل.فريقاآلنلحديجتمعولم.2>•3

أوزبكستان.9

ديسمبر21يومالعالميةالتجارةمنظمةإلىأوزبكستانانضمامحولالعملفريقتكوينتم

كما1998سبتمبرفيالخارجيةتجارتهانظامحولمذكرةأوزبكستانحكومةوقدمت.1994

مثانيةمفاوضاتفيالشروعوتما.999أكتوبرفياألسفلةبعضشأنفيأجوبةتقديمتم

.20>)يوليوز17فيمرةألولالعملفريقاجتمعاألسواق.إلىالدخولحول



لمبهالعاللمنظمهالعامالمدبرإلى

اليمن.11
وبادر200<ملأبىا4فىللتجارةالعالميةلنمنظمةلالنضمامطلبااليمنيةالحكومةقمت
الحكومةوقامت.2000يوليوزاvيومالشأنهذافىالعملفريقبتكوينالعمومىالمجلس

يسجلولم).>02نوفمبرسهرفىالخارجيةلنتجارةاليمنىاننظامحولالمنكرةبتوزيعاليمنية
العمل.لفريقاجتماعأي

العملفرمق)شاءيختل

191يرنيرلما1لما

اI'9لماليرزير16

I'19,فبراير6

ا999أبريل14

لمجزاني

بيدجانأنر
كازخممتان

لبنان
ليييا~

الممعوديةالعربية

السودان

طاجيكممتان

أوزبكممتان
ماسوسما~

ا99اليرلىز21

1994أكتوبر29

2•0ا«ألذ^'

ا994فيصمبر21
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المغرب
المكعبك
ألملنها

العالميةالتجارةمنظمةا~:
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v-وحةالهتمرمنبهالتجارةلتنميةاإلسميالمركزبهايقومالتياألعمال
التجارةمنظمةإطارفيالدائرةاألطرافالمتعددةالتجاريةالمفاوضاتخصوصفي

منظمةبلدانبينللتنميقتهمجهودابذلفيالتجارةلتنميةاإلسطمىالمركزسيستمرالعالمية
بجنيف.المقبلةالمفاوضات~اإلسالميتمرالمن

نموااألقلالدولمنماخاصةاألعضاءللدولالضروريةالفنيةالمساعدةالمركزوميقدم

المفاوضات.فىالطامتينوالخبرةبالدعمبمدهاوذلك

بينولقاءاتندواتعدةتنظيمالتجارةلتنميةاال~المركزيعتزمأخرى،جهةومن
السياساتعلىتأثيراتهاومعرفةالمفاوضاترهاناتلشقييماإلسطميالمؤتمرمنظمةبلدان

المركزسيقومكمااإلسالمي.تمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولواقتصامياتالتجارية

وتسهيلالمنافسةمثلالمفاوضاتحولهاتدورالتيالجديدةبالمواضيعللتعريفبنشاطات

الخ.االلكترونيةوالتجارةالمبادالت

فىالخاصالقطاعوكذلكالمعنيةالحكوميةوانرانمملوأالمفاوضاتهذهفىميشارك
اإلسطمى.الموتميمنظمةفىاألعضاءالدول



ارفمالعرفن

عاممديرتقرير

التجارةلتنميةاإلسطميالمركز

العالميةالتجارةلمنظمةالخاسرالوزاريتمرالمن

)007سبتمبر14~10كنكون



العالميةالتجارةلمنظمةالخامسالوزاريتمرالمن

،~10-1t2>03سبتمبر

المركزاإلسالميتمرالمنلمنظمةالعاماألمينبلتزيزالواحدعبدالدكتورمعالىعين
تمرللمنمسةالخاالدورةأشغالفياإلسالميالمؤتمرمنظمةلتمثيلالتجارةلتقيةاإلسالمى
).>.3سبتمبرا4إلىا.منبكنكونانعقدالذيالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاري

فيالحاصلللتطورعرضايقدمالطريق،منتصففياجتماعاكنكونمؤتمريعتبر
المبادئحولولالتفاقناحيةمنلنشميةالدوحةأجندةإطارفىانطلقتالتيالمفاوضات

منةنهايةقبلأيبالدوحةالمحدداآلجالفينهايتهاإلىبالمفاوضاتللوصولالكفيلةواطيات
المواددخولالزراعة،.االختالفحولهايحتدمالتىبالقطاعاتيتعنقمافيخاصة،2>»4

زخمإعطاءهوالمؤتمرهذامنالمطلوبومنإلخ...سنغافورةمسائلاألسواق،إلىالصناعية
جنيف.فيحثيثاللعيرجديدةأنفأساتكتسبحتىللمفاوضاتسياسى

حواليمنذللتجارةالعالميةمنظمةأشغالفيالمتميزالحدثتمرالمنهذاشكلوفعال،
وقد2>>2نوفمبرمنذوساققدمعلىجاريةكانتالتظاهرةلهذهالتحضيراتأنباعتبارسنة
غيرواالجتماعاتالعموميالمجلسمستوىعلىالرسميةاالجتماعاتفيخاصةبصفةتصكت

فيثم2>02نوفمبرفىأستراليا)لمسيدنيفىالبلدانلبعضالوزاريالمستوىعلىالرسمية
المسائلحولالنظروجهاتتبادلاالجتماعاتهذه~تم.20>3منةومونريدلالشيخشرم

للتنمية.الدوحةأجندهفيالواردة

المتعلقةالنظروجهاتتقريبمحاوالتحولاألمربادئفيتمرالمنأشفألتوكزت
البيانمشروعإعدادإلىالجهودتحولتثمشأنها.فىالمفاوضاتتعثرتالتىالمسائلببعض
.2>03سبتمبرفيكنكونفيالوزراءأنظارعلىعرضهالمزمعالوزاري



العموميةوالصحةبالتجارةالعالقةذاتالفكريةالملكيةحترقحولاالتفاقيةثكلتلقد

يتمخضفلمذلك،عداوماالمؤتمر.هذافىتذكرتاريخيةأهميةيكتسيالذيالوحيدالمكتسب
هزيلة.نتائجعنسوىالمؤتمر

تنتهيأنالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاءالدوللكافةبالسبةزمالكمنوكان
إضافةمنتمكنالتىالوحيدةالوسيلةبأعتبارهاالمحددة»اآلجالفيالتنمويةالجولةهذهأشغال
الناميةالبلداندخلإلىسنويادوالرملياراo0Jالعالمىللدخلدوالرمليار00oإلى400

الدولى.البنكلتتريروقفاوذلك

I-الخامسالوزاريتمرالمنأعمالجدول

اللذاندجوالكمبوالنبالإلىإضافه1iiالدولمشلوراءهللونغلالنماالشغلكان
بمانإلىالمفاوضاتمنأمامoبعدالثومكهوالعالمية»الشجارةمنظمةإلىمؤخراانضما

نبن.جاحولمثنثرك

)bUIltأصال(االمقررمامجااالبروالمسمدةانقائمةاالتفاقاتبمراجعةويتعلقاألولالجاب-ا

)In agendaوهرمراعثراتفاقاتفيالمدرجة:

؟الزراعة
يتحققحتىالخدماتتجارةحولالعامةاالتفاقيةمراجعةلخكمنوذلكالخدمات

؟ممكننطاقأوسععلىالخدماتتجارةتحرير
إتاحةفيالمتمثلةالدوحةباتفاقيةالعملوتجسيدالفكريةالملكيةحولاالتفاقية

(GENERICMEDEClNES~1شاملةأدويةاستيراد jJ(األمراضانشارفتراتفى
البراءات.مستحقاتدفعبدونالسل)مرضالممتنتعات»حمى(اإليدز،واألوبئة

د~ةلسننافوسانل)-

المتعددةلالتفاقيةمستترارجوعااألمرحتيتةفيتعتبرالتياالستثمارحولالمفاوضات
للشيةالتعاونمنظمةإطارفيشرنهافيالتفاوضتمالتي)MAl(االستثمارحولاألطراف
؟ا998سنةسحبهاووقع)OEeD(االقتصادية



؟المنافسةسياسات
؟العموميةالصفقات

المبادالت.تسهيل

لمنظمةالعموميالمجلىوقامللمفاوضاتنونيةالتاالقاعدةالوزاريالبيانمشروعشكللقد
تفراتعدةعلىتحتويالبيانمنمعدلةنسخةبتوزيع2003غشت24يومالعالميةالتجارة
مشروعإصدارتأخرلتدشأنها.فيتوافقإلىالتوصلعدمعلىكعالمةضفريتينبينوضعت

التىالمشرحاتوكثرةالبلدانبعضطرفمنلتيهالذيلالعتراضنظراءالقسبعضالبيان
شأنه.فىأبديت

أساسيةبميادينتتعلقمقتضياتعلىصفحة)5منوثيقةشكلفيصدرالذيالبيانينص
األسواقإلىوالدخولالزراعةبثمأنالقراراتمقترحاتمنهانذكرالدوحة»مفاوضاتثملتها
عرضهاتمباألرقاممضبوطةغيرأهدافامضامينهأغلبفيالمشروعاحتوىالصناعية.للمواد
كنكون.تمرمنخاللالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءا48الدولوزراءأنظارعلى

المنعتأالوزاريتمرالمنأنظارعلىعرضهتمالذيالجديد،الوزاريالبيانوعمثسيتضحنلم
والمديركاستييديبيريزلوسكاراسيدالعموميالمجلسرئيسبرئاسة2>>3غشت31في
منالمقدمةالمقترحاتمنالعديدباكديهبانيسسوباشايالسيدالعالميةالتجارةلمنظمةالعام

الوالياتنظروجهتىعنالبيانهذايعبراألمرحقيقةوفياألعضاء.الدولحكوماتطرف
األوروبي.واالتحاداألمريكيةالمتحدة

مراكشاتفاقاتبتنفيذيتعلقمافيخاصةنقائصعدةبكنكونالصادرالوزاريالبيانتتخلل

فيالبيانيحملبلالدوحة.مؤتمرعليهاأكدطالماالتيللتنميةالحقيقيةاألبعاديبرزوال

خاصةالمتعلقةاإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمصالحإلىيسيآقدمامضمونه

أنأيضاالمالحظومنسنغافورة.ومسائلالصناعيةالموادبشأنالجمركيةوالرسومبالزراعة

البلدانبعضمصالحهيمنةيكرسبللبلدانناالمشروعةللطموحاتيستجيبالالبيانهذا
المتقدمة.



II-الخامسالوزارينمرالمنأعمالسبر

بعدالمؤتمروترأسفوكسرفانسنتيالسيدالمكسيكدولةرئيسفخامةبوناسةالمؤتمرافتتاحتم
الدولمندولتينانتخابتموقدأرؤنستودرباس.لويمىالسيدالمكسيكيةالخارجيةوزيرذلك

وبنغالديثى.مصروهماالرئيسنائبمنصبفياإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

.حولإجماالتمحورتوقدالوزراءالسادةقدمهاعامةببياناتتمرالمنأشغالانطلقت

؟بالدوحةالمحددةاآلجالفىالمفاوضاتمز.االنتهاءضرورة•
؟األطرافالمتعددالتجاريبالنظامالعملتعزيز•
نمواوا~هلالنموطريقفىاألعضاءالدولحاجياتاالعتباربعيناألخذعلىالعمل•

الخصوص.وجهعلى

تناولوقدمياإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولمندولة31ممثلو´تمرالمنهذاحضر
.اآلتيةالدوكمشلوالكلمة

ءفاسوبوركيناءمالسكداربروناتبنين،أيشر،بنغكالبحرين،ءالسعوديةالعربيةألبانيا،

ءإندونيسياناءغوياغينيا»ءنالجابرءالمتحدةالعربيةاإلماراتءمصرديفوارءكوتءمرونالكا

ءنيجيرياءموزامبيقموريتانياءءالمغربماليهماليزيا»لبنان،ءالكويتءفستانكازاءاألردن

تركياتونسر»توغوهتشاده»السود!نءالسنغالءقرقيزستانقطر»ءباكستانءأوغندةءعمان

.والبمن

والبياناتاللجانإطارفىدارتالتيالحتيتيةالمفاوضاتبنواضحتباينوجودحظالمكومن
المواقفبينشاسعةالمفارقاتكانتحيثالصناعيةانالبالعنالصادرةتلكخاصةالسياسية
العمومية.الجلساتأثناءعنهأعلنتوماالمفاوضاتلجانإطارفياتخذتهاالتي

االجتماعاتإحدىلخكوذلك2003سبتمبر11فيالمفاوضاتفيالوزراءشرع

الرئيسية.المسائلتبحثعملفرقإطارفيدارتمناقشاتتلتهاالبعثاتلرؤساءالرسميةغير
عليهميطلقرؤساء(oتعستمالوسطى»الحلولامجادعلىالمفاوضينمساعدةعلىوحرصا



الراهنةالمواقفمختلفبينالتوفيقمهمتيمالوزراءبينمناختيارهموقعالمسهلون)
طرف.كلنظرلوجهاتلرأسرأساباالستماع

:كاآلتىالعملفرقساءرفىتعيينتموقد

؟لسنغافورةوالصناعةالتجارةوزيرجورجيويوالميد.الزراعة•
يدن.تانفيينهنريالسيد:األسواقإلىالزراعيةغيرالمنتجاتدخول•
المنافسة،سياسةءوالتجارةمتثماراالالعمومية،الصفقات(شفافية:سنغافورةمسانل•

؟لكنداالدوليةالتجارةوزير:غريربيتيبيارالسيد:التجارة)تسهيل
؟لكينياوالصناعةالتجارةوزيرموكيزأكيتيو.الشمية•
كليمانالسيد:بالتجارةالعالقةذاتالفكريةالملكيةحقوقفيهابما:مستجدات•

لغويانا.والتعاونالخارجيةالتجارةوزيرووحىه

قراراتخاذتمالصارمةمواقفيةعلىللتطنالمصدرةاإلفريقيةالبلدانوإصرارلثباتونظرا
العالميةالتجارةلمنظمةالعامالمديروناستهتولىالمسألةهذهبشأنخاصعملفريقبإنثما،

بانيثسباكدي.سوباشايالميد

بتعديلالمتعلقةالنصوصوكذلكالعمومىالمجلمروئيمرإلىتتارييالعملفرقرؤساءقدم
المفاوضات.شأنهفىاحتاهتالذيالبيانمشروع

الوفودرؤساء´´اجتماعاتتدعىاجتماعاتإطارفيرسمياالمفاوضاتدارتلقد
القاعاتداخلمغلقإطارفيرسميةغيربصفةتدوركانتالحقيقةفىولكنها
MEETINGS(الخضراء´´االجتماعاتاشاعاتالمسمدة GREEN ROOM(

الوالياتطرفمناألطرافهذهافتيارويتمالنزاعفىاألطرافألهمالدعوةتوجهحيث
األوروبى.واالتحادالمتحدة

Ill-لكنكحناريالمنتمرالمنفتانج

لويمىالرنيسرالحظأنبعدسبتمبرمنعشرالرابعفىلكنكونالوزاريالمؤتمرأشغالانتهت
التىوالمشاوراتالتوفيقيةالجهودرغمبمواقفهامثسبقةبتيتاألطرافكلأندربانأرنستو
سنغافورة.مسانلحولخاصةبصفةالنظروجهاتتباينظهروقدبه.بأسالتقدماشهدت



البيانحولالمفاوضاتمنأيامoبعدالمأنةبعدواألربعونالثمانيةالدولتتفقلموبهذا
المشترك.

الناميةالبلدانآلمالمخيبةالمؤتمروناسةطرفمنالوزاريالبيانمشروعصياغةجاءتلقد
المتحدةالوالياتنظروجهةعنسوىيعبرالأنهمعتبرةالزراعية.المساعداتحيالخاصة

الناميةالدولانتابلتدكنكون.مؤتمرانعقادقبلإبداءهاتمالتياألوروبىواالتحاداألمريكية
الموادبعضلصادراتعمةالداالمساعدات~ءمحددأجلضبطعدمنتيجةباإلحباطشعور

ضبطيا.األخرىهييتعلموالتياألوليةاألهميةذات

الصادرةالقطن´ااامبادرةلتيتهاالتيالفاترةالنعلردودأيضاالتلقعلىتبعثالتيالمسائلومن
مدعومةالبلدانهذهطلبتلتدفاسر.وبوركينابنينتشادهمالى،وهياإلفريقيةالبلدانبعضعن

التامبالمنعكنكونفيبكثافةحاضرةكانتالتيالحكوميةغيروالمنظماتالناميةالدولببعض
ومناألمريكية.المتحدةالوالياتخاصةالتطنمنتجيإلىالشمالبلدانطرفمنالمقدمللدعم
ينصبلالقصير.األمدعلىالنوعهذامنالتزامأيإلىبتاتايشيرالالبياننصأنحظالمك

التيالبلدانهز»اإلفريقية،البنداناقتصادياتتنويععلىبالعمليقضىبرنامجعلىالبيان
إفريتي.مندوبتعبيرحسبااوحالاألفيوالتخبط´´باإلهانةتثمعرأضحت

باعتبارهالتلقعلىيبعثالبياننصبأنحنانكوفيالسيدصرحقفدالمتحدةاألممموقفأما
المفاوضاتمنالدوحةجولةميليمافإنولهذاءالدوحة.بيانمكتسباتعنتراجعايعد

طرفعلىالناميةانوالبالالصناعيةالبلدانمواقفبذلكوباتتمحالة.الصعباميكون
نقيض.



الزراعة
النظر.وجهاتتباينمحلدوماكانالذيالملفوهوالزراعىالملفحولاالختالفاتتبلورة
الناميةالبلدانيضمتحالفعنعبارةوهىد~)`2ا(والعشرينالواحدمجموعةناحيةمننجد

منونجدالزراعية.للمنتجاتالمصدرةالبلدانأكبرتضمالتى)CAIRNS(كارسومجموعة
الدعممساعداتمقدميأكبروهمااألوروبيواالتحاداألمريكيةالمتحدةالوالياتثانيةناحية

الصاهرات.تتشيطقصدأنواعهابكل

المنافسةلتراعدمخالفةوتعتبرالزراعيةسياساتباتتعلقجوانبثالثةالبيانمشروعيعالج
الصادرات.ودعماألسواقإلىالدخولالداخلى»الدعم:النزيهة

مجموعةمنالزراعيةالمنتجاتمصدريوكبار21Gلمجموعةالمنتميةالناميةالبلدانتطالب

وتخفيضالصناعيةللبلدانالزراعيةالمنتجاتصادراتدعملوسائلالكنيباإللغاءكارس
ملموسة.بصفةالداخليةالمساعدات

إلغاءفىالمشروعينحصرأنعلىاألمريكيةالمتحدةوالوالياتاألوروبىاالتحادحرصوقد
بصفةالمشروعينصكماالنامية.للبلدانبالنعبةأهميةثسكلالتيالموادبشأنالتعويضات

خاصةأهميةثسكلالتىالزراعيةالمنتجاتمنالئحةدعمعنالتخلىضرورةعلىخاصة
شأنها.فىالتفاوضتستوجبالتيالنقاطمنالعديدذلكمعتبقىولكنالنامية»للدولبالنسبة

األقلالبلدانمنتجاتبمنحالمتقدمةالبلدانالتزامفكرةالنصمشروحيتضحنأخرى،جهةومن
ولكنتعريفيةحواجزأوحصصفرضبدونأسواقهاإلىالحريةبكاملالدخولأحقيةنموا
معين.تاريختحديدونبة

باالعتباريأخذالبيانمشروعفإناألسواقإلىالزراعيةالمنتجاتدخولتحسينعنأما

األمريكيةالمتحدةالوالياتاقتراحوهو0الجمركيةالتعريفاتتخفيضبشأنالمزدوجةالمعادلة

يشرحالنصلكنالماضي.غشتا3يوممشتركةمبادرةإطارفيالصادراألورييوا~محاد

الصين،ثيلىءءالبرازيلبوليفياهءاألرجنتينءالبنوبيةنجريقيااألمرويتعلقالمعمور.ممامنةنصفهنأزيدالبلدانهذهتثمكلاا
التايالندالنيليبينن،البيروهالباراغوايآمصرءءالمكسيكانهناءكواتيماالءالمملفالورءءبستناإلكواتورءكوباءكوستاريكاهكولومبيا،

ونينيزويال-`



لكاملبالنسبةالتخفيضلمعدلأدنىهدفتحديدعلىاآلنمنالعمل.اثينأمرينإضافة
منمحدود)العددبالنسةفتطعاليةتعريفةعلىالحفاظإمكانيةومنحالزراعيةالمنتجات
تلتزمالذيااالسلما´ببندمحدودةأخرىألشهرالعملمواصلةالنصيشرحوأخيرا»المنتجات´ا.

التيالنزاعاتكلفيالعالميةالت_رةمنظمةإلىشكاوىتتديمبعدمبمتتضاهاألعضاءالدول
الزراعية.المسألةإلىبصلةتمت

G)1مجموعةرفضتجهودهمنوسعهافيمابذلعنالشمالبلدانلتقاعسونظرا

والصينوالهندالبرازيلطليعتهاوفيالمجموعةهذهطلبتوقدالوزاري.البيانوعمثس
وضععلىالعملوالياباناألمريكيةالمتحدةوالوالياتاألوروبىاالتحادمزالجنوبيةوإفريقيا
فيالمزارعيناستقرارعدميسببمماالزراعيةمنتجاتهابهاتدعمالتىالهائلةللمساعداتحد
الجنوب.بلدان

سنغافورهمسانل

انقطاعإنماكنكون؟تمرمنإجهاضفىآسببهيالزراعيةالمسألةتكنلماألمرواقعفي
ترميجديدةقواعدحولمناقشاتفيالدخولرفضتالتيالناميةالبلدانقبلمنجاءقدالحبل
واالسثمار.التجارةمنتحدالتيالوطنيةوالتوانيناإلجراءاتمراجعةإلى

المؤتمربعدمباشرةالمفاوضاتإقامةعلىاانوافقعلى20>1لسنةالدوحةبيانوينص

آلياتحولالدورةهذهخاللالصريحبالتوافقاتخاذهسيتمقرارأساسعلىالخامسالوزاري

األعضاء»الدولبينالنظروجهاتفيتباينالجملةهذهفيااللتباسعننشأوقداا.المفاوضات

كنكون.مناالنتهاءفورمفاوضاتفيالشروعبوجوبذلكالمتتامةالدولأولتحيث

حولمفاوضاتفتحفيوالياباناألوروبياالتحادمنهاوخاصةالمتتامةالبلدانوترغب

وتسهيلالعموميةوالصفقاتوالمنافسةسثماراالوهيسنغافورةمسائلالمسمدةاألربعةالمسائل

بالشروعمطالبةاألوروبياالتحادإلىوسويسراوتايوانالجنوبيةكورياانضمتكماالتجارة.

سنغافورة.مسائلحولمفاوضاتفي

تأخرمسجالالجديدالوزاريالبيانمشروعصدرالتنازللبعضاألوروبياالتحادتقديموإثر
المسائلمنفقطمسألتينحولالمفاوضاتفيبالشروعومطالباالمفاوضاتفياألعضاءالدول



االسثمارءعنأماالمبادالت.ومتهيلالعموميةالصفقاتشفافية:وهيلسنغافورةاألربعة

تبدوافالالمنافسة،عنوأماالمسرلة.هذهتوضيحعلىالعملمواصلةالبيانمشروعيقترح
وتقديمهجديدتتريرإعدادالعملمجموعةمنالبيانيطلبحيثالشأنهذافيواسعةاآلفاق
العمومي.للمجلمر

منفتطموضوعينفىالمفاوضاتتحديدإلىالرامياألوروبىاالتحادمقترحرفضتموقد
الناميةالبلداناعتمدتوقدنموا.ا~هلوالبلدانوماليزياالهندمنهاوخاصةالناميةالبلدانقبل
أقامتولتدالمفاوضات.برنامجفىالمسائلهذهإدراجلممنعالصريح´اااالتوافقعبارةعلى

مفاوضاتفيالشروعرفضهاعنلالعطنصحافيامؤتمراالناميةللبندانالممثلة17مجموعة
سنغافورة.مسائلحول

وماليوبنينفاسوبوركيناوهيللتطنمنتجةإفريقيةبلدانأربعةعنالصادرةالمبادرةترمي
منهاوخاصةالشمالبلدانتوفرهاالتيالتطندعملوسائلالكلىاإللغاءطلبإلىوشاد

هز»جراءالناميةبالبلدانلحقتالتيالخسائركلتعويضمعاألمريكيةالمتحدةالواليات
والكراييبآسياوبلداننموااألقلالدولثائرةالطلبهذارفضأثاروقدالمساعدات.

والباسفيك.

موقففيالتأثيرفيمنهاأمالبحملةالقيامفياإلفريقيةالبلدانشرعةأشيربضعةومنذ
2003يونيوفيفاسوبوركينادولةونيسكمبدوريبالزالعميدفخامةوجهلتدالصناعية.البلدان

التيالدعمأشكالكلإللغاءالوسطىوإفريتياالغربيةإفريقيابلدانكافةباسمنداءابجنيف
المحليين.للمنتجينالشمالبلدانتقدمها

قصدطلبابالبرازيلمدعومةبلداعشرينباسمأخرىإفريقيةبلدانأربعةقامتغشتاoوفي

دفعمعالواحدة)للسنة>ء~؟33(سنواتثالثةامتدادعلىللقطنعمةالداالمساعداتإلغاء

فارقة.األبالمنتجينلحقتالتياألضرارعنماليةتعويضات

النصيتضحنحيثالنامية.للبلدانإهانةالوزاريالبيانمنبالقطنالمتعلقةالفقرةشكل
ماالوهذااألسواق.إلىالزراعيةغيرالمنتجاتدخولضمنالمسألةهذهبإدراجاقتراحا



اإلفريقيةالبلدانتمتلكالحيثالتصيراألمدعلىالقطنيةللمشكلةحلامجادعلىيساعد
اعتبرتلتدالخارجية.األسواقلغزوالمنافسةمعتركدخولعلىقادرةنسيجيةصناعات

المشكلةلهذهالمشرحالحلأناإلغراق»سياساتمناألمرينتعانىالتيءاإلفريقيةالبلدان
فىالبيانمشروعباعتبارمقبولغيرحلهواالهثصاديةالمواردتنويععلىبالعملوالقاضى

فىالمسألةبحثعلىتؤكدالتىاألمريكيةالنظروجهةباجترارسوىيقومالالموضوعهذا
الموضوع.صميممعالجةمنهروبايعدا.Lوهوسوالمكالنسيجيشملأوسعإطار

الصناعيةالموادأماماألسواقفتح
األمريكيةالمتحدةوالوالياتكنداطرفمناقتراحهتمنصإلىباالستذ)دالمفاوضاتتدور

بمعنىأيالجمركية،التعريفاتثبيتالناميةالبلدانمنالنصهذايطلباألوروبى.واالتحاد
تعدينه.بعدمااللتزاممعمنتجلكلجمركيرسمتحديد

منهاوتطلبحتهافىتجحفالصناعيةالبلدانأنالناميةالبلداناعتبرتأيضاالمجالهذاوفي
L.ا~شأنفيهزيلةالتتنانسوىتقدملماألخيرةهذهوأنخصوصابهلهاطاقةال

الذروةوفيالجمركيةالتعريفاتفيتخفيضأيأنإلىالناميةالبلدانأشارتكماالزراعى.

حتيتية.تصنيعمياسةتحقيقدونحائكيسكلالتعريفية

VI-اإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالمشاورات
منكلقامءالموضوعهذافيالكوسيكللجنةعشرةلثةالثاالدورةعنالصادرللقراروقفا

فيمياإلسكالمؤتمرمنظمةبتمثيلللتنميةمياإلسكوالبنكالتجارةلتنميةمياإلسكالمركز
الهام.تمرالمنهذا

بفندق2003سبتمبر9يوممياإلسكتمرالمنمنظمةبلدانبينللشيقاجتماعتنظيمتمولقد

غالي.بطرسيوسفالسيدالمصريالخارجيةالتجارةوزيرمعاليوناسةتحتالميريديان

االجتماعنتائجوتتديمالوزاريالبيانمشروحبحثخاصةبصفةأألعمالجدولتضمن

.200أليوليوز28و27يوميبجدةالمنعقدأالسثساري

الشسقعمالتبششطالكفلهوالوسائلالطرؤيحثاالجثماعهذالخكالمشاركونشامولتد
بجنف.خاصهاإلسالميالمؤتمرمنظمهبعثدثمخقلفنظروجهاتبن



حولوثيقةاالسالميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدولالتجارةلشميةاإلسطميالمركزقدم
الدوللكافةموحدلموقفأرضيةثسكلأنيمكنوتوصياتمقترحاتمعالمفاوضات
كنكون.الجتماعخصصريمىتجامجلةمنخاصعددبتوزيعقامكمااألعضاء.

v-الخاتمة

البلدانمواقفتثمددمنهاخاصةعواملعدةإلىكنكونمؤتمرنقيهالذياإلخفاقيعزى
تشكلالتيالمسائلبعضحولالتنازالتمنالمزيدتتديمضرورةعلىوإلحاحهاالصناعية
هذاوزراألخرىهيالعالميةالتجارةمنظمةتتحملكماالنامية.انللبالبالنسبةحيومةأهمية

ومشاغلاهتماماتعنتغافلألنهبالثمةالوفودإلهترجيتفتدالمؤتمروئيمىأمااالخفاق»
وزيرقالفلقداألطراف.كلنظروجياتاالعتباربعينيأخذالنصاقدمحيناألطرافبعض

لتدتمر´´المنونيمرإلىموجهخطابفىالعبارةبصريحجاتلىأرونالسيدالهنديالتجارة
علىالبلدانبعضآراءلفرضمحاولةوهىالنامية.البلدانمنعددأكبرمواقفعمداأغفلتم

منهم´´.األكبرالعدد
التجارةمنظمةعلىواألوروبيةاألمريكيةللميمنةضربةكنكونمؤتمريشكلءشكدونمن

محالةالديسينولكن.2Gامجموعة~منكقوةالناميةالبلدانبروزعنوتعلنالعالمية
ستشيدحيثمعروف،غيرأجلإلىتأجيلهاميتمالتيالدوحةجولةتعطيلإلىكنكونإخفاق
المفوضيةأعضاءوتجديدمكةاألمرالمثحدةالوالياتفىاالنتخابيةالحمالتخوض2•»4منة

منالجانباألحاديةالتجارةإلىالعودةنحوتسيراألهوركلأنالواضحومناألوروبية.

كماشركانهاأهممعوإقليميةثنائيةاتفاقاتإبرامإلىمتهرعالتيالتجاريةالبلدانكبرىطرف
أوروغواي.جولةمفاوضاتتعثرخاللالعهدكان

تسيقالعالميةالتجارةلمنظمةالعامالمديرومنالعموميالمجلسونيسمنالوزراءطلبلقد
أجلفيالسامينالموظفينمستوىعلىالعموميللمجلساجتماععقدإلىوالدعوةاألشغال
المفاوضات.مسلسلبنشيطالكفيلةالتدابيرالتخاذوذلك2>03ديسمبر1oأقصاه

سيرعلىوتأثيرهاالحكوميةغيرللمنظماتاألهمةالمتصاعدالدورإلىاإلشارةالجديرومن
البلدانمواقفإلىالدعموتقديمصوتهاإسماعالمنظماتهذهاستطاعتفنقدالمفاوضات.

سنغافورة.ومسانلوانقطنالزراعىالملفحولخاصةالنامية



)مم(

والصناعةللتجارةاإلسطميةالنوفةتقريرا

منماءاألالدولفيالخاصالقطاعاجتماعاتاحول

اإلسطميتمرالمنبمنظمة

المنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالحاديةالجلسةعلىيعرض

والتجلويا~ديللتعاونالدائمةاللجنةعن

اإلسطيالموتميلمنظمة

(الكومسيك)

التركيةالجمهورية-إسطنبول

2>>5أيارمايولم1-12>





OIC/COMCECIFC/21OS/REPJ')مم>~-
الخاصللقطاععشرالحاديالملتقىفعالياتعنتقرير

اإلسطميةالبلدانبينالمشتركةالمشاريعفيواالستثمارالتجارة~يز
ياالقتمةالبحرينوإعطن

افدV-c(دا<امدمملكة-المنامة

الوزراءونيسخليفةآلسلمانبنخليفةالشيخالسموصاحبحضرةوتشريفبرعاية

المشامحفيواالستثمارالتجارةلتعزيزالخاصللقطاعكشرالحاديالملتقىعقدالموقر

بينمشتركبتنظيمالبحرينمملكةعاصمةالمنامةمدينةفياإلسطميةالبلدانبينالمشتركة

البحرينوصناعةتجارةوغرفةوالصناعةللتجارةاإلسطميةوالغرفةوالتجارةالصناعةوزارة
)م.•>5فبراير7-5منالفترةخر

منظمةفياألعضاءالدولمندولة30يشلونمشار_400حواليالملتقىفيشارك

تمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةممثلىذلكفيبماالدوليةوالمنظماتاإلسطميتمرالمن

اإلسطميةسسةوالمنالتجارة»لتنميةاإلسطميوالمركزللتنمية»اإلسطميوالبنكاإلسطميآ
هندعةوممثليءالصناعيةللتنميةالمتحدةاألممومنظمةءالصادراتوانتماناالستثمارلتأمين

اإلسطمية.غيرالبلدانبعضفيالعاملةاإلسطميةمساتالمن
االفتتاحة:الخلسة

م2>05فبراير5السبتيومصباحمنالتاسعةالساعةحواليفياالفتتاحيةالجلسةعقدت

ألقىثمءالحكيمالذكرآياتمنعطوةبتطوةالجلسةاستهلتوقدءللمعارضالبحرينمركزفي
فيهاأعربكلمةالبحرينمملكةفيوالتجارةالصناعةيرونفخروالنهعبدحسنالدكتورمعالي

ءوالمعرضالملتقىبافتتاحسموهتفضلعلىالوزراءونيسالسمولصاحبتقديرهبالغعن

بالغةبظروفاإلسطميةاألمةفيهتمروقتفييأتياناللذانالحدثينهذينأهميةإلىفتافي
األولالمقامفيتتعلقالتحدياتمنالعديدتواجهاإلسطميةاالقتصادياتأنإلىمشير:ءالصعوبة

اإلسطميةمتهاالقتصاديابينالتكاملتعزيزأهميةعلىكدامنوالمنانسأل،البقاء~رقدرتهابمدى

إسطمي.اقتصاديتكتلإليجاد
عضوكمالبوحسنجهادسعادةألقىالبحرينوصناعةتجارةغرفةونيسعننيابة

هذهأنإلىفيهاأشاركلمةالماليمينناألونانبالبحرينوصناعةتجاراغرفةإدارةمجلس

القيامعلىاإلسطميالعالمفيالخا~القطاعرغبةعثىقوياىليالتعداالقتصاديةالتظاهرة
لهذهالبحريناحتضانأنموضحااالقتصادي»والتطورائتنميةعمليةفيوالمتقدمالرائدبدوره

ءالعالميةالتجاريةاألرسالبينبهاحظيةالتيالرفيعةالمكانةعلىكديناالقتصاديةالتظاهرة

الميادين.شتىفىونماءتطورمنإليهوصلتماويظهر

فيهانوهكلمةالسابقلبنانجمهوريةوزراءونيسالحريريرفيقالسيدألقىذلكبعد
اإلداريةقاتالمىوإزالةواإلسعلمية،العربيةاألقطارمختثفبينالعطقاتتعزيزبأهمية

الدولمختلفبينالتعاونشبكةتعزيزعلىمنصبةلبنانجهودأنإلىمشيراءوالجمرقية

األفضلالسبيلهيالمشتركةالعربيةالسوقأنكلمتهفيالحريريواعتبرءو!إلسطميةالعربية

واإلسطميآل.الربيةالدولنطاقفيمتثماروانةالتجارةلدعم

فيهاأشادتكلمةبماليزياالخارجيةالتجارةوزيرأعزيزةوفيةالسيدةألقتكما

التجارةتعزيزفييسهمانالحدثينأنعلىكدةمنوالمعرضللملتقىالمنظمينبجهود
األقطاربينيةالتقليةاألوامرإلىونوهتءاإلسطميةللدولاإلستثماريةوالروابطالبيئية

منالعديةوأنءالدولهذهبينالوثيقةالعروةعلىالحفاظفيتزالوالساهمتاإلسطمية

السلعمنالعديةإنتاجفيمتطورمستوىتحقيقمنانةبفضلتسكنتاإلسطميةاألقطار

,/^



OIC/COMCECIFC/2105lREPJم<<مدمي-
منالوارداتمنامهااحتياجالكبيةاإلسطميةالدولتتجهأنبالتاليويتمينءوالخدمات

األعمالورجالالسلعحركةوتسهيلتيسيرإلىاإلسطميةالدولودعتالشقيقة<اإلسطيةالدول
الجودةمقاييسعلىوا~مفاقلمجمركيةاإلجراءاتتنسقوإلىوالقيودهقيلالواإزالةخىمن

تمرالمنلمنظمةكتجاريضوالمهللملتقىماليزيااستضنةعنوأكلنتوالمنتجات.للسلع
م.2>05يونيوفييابوتراجافىاإلسطمى

ملكفيهاشكركلمةالجاسمأحمدعقيلالسيداإلسطيةفةللنهالعاماألمينوألقى
الدوللحىيتوجبأنهفيهاأكدكماالملتقى،استضافةعلىالبحرينمملكةوشمبوحكومة
الذاتعلىاالعتقةوتحقيقلممرحلةتحدياتلتجدونقدراتهاوتحشدجهودهاتوحدأناإلسطمية
يزبتهإالذلكيتحققوالءالمقبلةالتحدياتلكافةوالتصديللصمودالرمةلمقوةويمنحها
علىيقومشاملبرنامجوضعخرمنالحثصاديالتعاونوتقويةاإلسطيةالبيئيةالتجارة
القطاعات.كافةفىوالتعاونالتكامل

االسطميتمرالمنمنظمةعامأميناغلوإحساناندينأكملالدكتورمعالىعنونيابة
علىالعاماألمينكلمةءالحتصاديةونللشنالمساكأالعاماألمينأيالوفابيكاالسفيرالسيدألقى

الدورةواجتماعالعاشراإلسطصالقمةتمرمنأنإنىفيهانوهوالتىللحدثينالكريمةرعايته
بغيةاالقتصاديتعاونهالجتامةاأل~ءالدولإلىعوةالةوجهاللكوسيكوالعشرينالحادية
التردىظلوفىالكبرى.العالميةيةالحتصةالتكتطتاوجهفىالتهميشوتطنىبالشميةاإلسراع
منباتفقددولناتشملوالتيالناميةالبلدانبينفيماالتجاريالتبادلألوضاعالمستمر
مننجكلأنلنايتسنىلكىوالتجارىلثصادىاالوتعاونناتضامننامنفعززأنعليناالضروري
بلسرها.اإلسميةواألمةاأل~ءللدولونماءوازدهارسطوعهدالجديدةانحنية

سليمانعلىالدكتورالغاصالقطاعلتنميةاإلسطميةسسةللمنالعامالمديرألقىكما
الخاصالقطاعمشليبتمويلإنشاءهمنذيقومللتنميةاإلسطمىالبنكأنإلىفيهاأشاركلمة
للظروفاالستجابةلمحىقادرةةجديةناتكياوإنشاءطتمويلأساليبتطويرعلىالصرمع
لمبنكيقدمهالذىاإلسطمىالتقصلمفهومأنوأكدءالشرعيةالقواعديوافقوبمالتنيراتوا

تقديمأيضاليشملذلكيتجلونوإنماءفقطالالمالتمويلتقديم~البنكدوريقتتترأاليقتضى
بدوروالقيامالصورةتقديمأيضاليشملذلكيتجاوزوإنماءفقطالرمالتمويلوالتقديمالمشورة

وأساليبه.التقوبلحجمعنالنظربننراالستثملراتكافةفىفعال
السيفقاعةإلىالوزراءونيسالسموصاحبتوجهالملتقىأعملافتتاحإمقطهبه

صاحبأدلىمغالوتهوقبلالملتقى،فىالمشاركةالشخصياتوكبارالوفودساءبرفىالتقىحيث
األشقاءمنبإخوانهاالبحرينترحيبكنفيهأعربللصحفيينبتصريحالوزراءونيسالسمو
أنلجىسموهمشيراالخير»التجمعهذافىوالصديقةالشقيقةالدولمناألصدقاءومنباله
بماسموهمشيداالمشترألءاإلسطمىا~دىالعمل.مامواسعةآفاقايفتحالتجمعهذا

ءالمشاركينوبقيةالسابقاللبنيةا~يةو~اءونيسالحريريرفقدولةكلمةتضمنته
ا~ديالفكرفىواسعةتنلقفتحفىسيسهمالهاماحتصاديالحدثهذابأنسموهكدامن

الوطنيةللكوادرالوظلفوإيجهبيةالهالدملفيبىالهاالستثمارذلكفىبمااإلسمي
فرصأنتصريحهفىالوزراءونيسالسموصاحبوأضافاالستثمارىهذاخرمنربةآلمة

االستقرارمقوماتمنبهتتمتعمابفضوذلككبيربشكلمتاحةالبحرينمملكةفىاالستثمار
والتنمية.

الدولفىالخاصلمقطاعدوردعمعلىالوزراءونيسالسموصاحبأثنىوفيما
المنطقةفىاالستثماراتحجمزيادةنحولمعملأهميةعلىسموهحثواإلسعلميةبيةاله



OIC/COMCEC/FC/21م<<م>~- 05IREP J
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يمكنطذيالكبيرالد~علىسموهوأكدءالمدربةللكوادرالعملفرصخلقعلىواألقدرنموا
منظمةفيمنماءاألالدولبينالبيئيةالتجارةوتنميآلالتقاربتمريزفيالتطاحهذايلعبهأن

فيللتنميةاإلسطميوالبنكالمننآلأله(وربأهميةذاتالسياقفيمنوهااإلسطميآتمرالمن
التقارب.هذامثل

اال<.0التحا`ا
مملكةفيوالتجلرةالصنامعةوزيرقامالخلصللقطاعكشرالحاديالملتقىهامشعلى

.العاشراإلسطميالتجاريالمعرضبافتتاحفخروالنهعبدحسنالدكتورسعادةالبحرين

واكزراعةالبلدياتوزيراكصالحصكحبنلحيالدكتورسعادةمنكلسعادتهرافقوقد
جولةفىالمشاركةالوفودمساءورفىالبحرينوصفدكةتجارةغرفةونيسكانرخالدوالسيد

عنتعبرمنتجاتهناكمعرضبهيزخرماعلى~أطلعالمعرض»أرجاءمختلفشملت

وأربمينإحدىالمعرضفيالمشاركةالدولعددبلغحيثاإلسطميةللدولالحقيقيةاإلمكانيات

مختلففيالمشاركةللدولالوطنيآلالمنتجاتالمعروضاتقانعةوشملتءإسعلميةدولة

وغيرها.والحرفيةوالزراعيةوالصناعيةاإلنتاجيةالقطاعات

المكتا:هنةانتخاها

التدلن:النحوعلىالمكتبهينةتزكيةتم
)البحسزوصناعةتجارةغرفة(ونيسكانرمحمدبنخالداألستاذسعادة-

الكويت)وصناعةتجارةغرفةوفداعضررمضانحمزةمحمداألستاذ-
ونبسأ
مفورأ

:األاخلسة
~فةالعاماألمينالجاسمأحمدعقيلاألستاذسعادةبوناسةاألولىالعملجلسةعقدت

التالية:األوراقتقديمفيهاتماإلسطمية،
القحطاني.هيثمالدكتورقدمهاالبحرين´`مملكةفياالستثمارترويج-
الحميدعبدالسيدقدمهاالغاص´´والقطاعالعربيةالتنميةدعمفيالعربيالصندوق´´دور-

اعتصاديلطماءالعربيللصندوقالعاموالمديراإلدارةمجلسونيسعنزنيابةقلعىالز
الحمد.يوسفاللميفعبدسعادةواالجتماعي

سليمانالعزيزعبدعلىالدكتورقدمهاالخاصالقطاعلتنميةاإلسطميةسسةالمندو_
مسة.للمنالعاموالمديرالتنفيذيالرئيس

للتنمية.اإلسطمىالبنكقبلمنالوهابعبدوليدالدكتورقدمها´´الصكوك´´حولمحاضرة
األوراق.تضمنتهاالتىالمسائلمختلفتناولتعامةمناقشةاألوراقتقديمأعقبثم

الثانمة:اخلسة
والمديرالتنفيذيالرئيسسليمانالعزيزعبدعليالدكتوربوناسةالثانيةالعملجلسةعقدت

التالية:األوراقتقديموتضمنتالغاصالقطاعلتنميةاإلسطيةسسةللمنالعام
زائريلطفىلمسيدقدمها´´الصادراتوانتماناالستثمارلتأميناإلسطميةسسةالمن´´دور

مسة.المنفيالتسويقمسنول
ممكرأحمدسلطانديوانالسيدقدمهابنفاليش´´فياالستثمارومجاالتفرص-"
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لثة:الثاخلسة
م2>05فبراير6الموافقاألحديومصباحمنالتاسعةالساعةفىلثةالثاالصرجلسةتمت
لمسنغالى.التجارةوزيرأبيومحمدرالسيدمعالىبرنلمة

فىالخارجيةالتجارةوزيرمشهمديمصطفىالسيدمعالىقدمهااالستثمار~ومجاالت~فرص
بية.انمنهانمحنكة

والتجارةالصناعةوزيرجرشكنعلىالسيدمعطىقدمها,تركيافىاالستثملرومجاالت`´فرص
تركيا.فى

السنغال.فىالتجارةوزيرالسيدمعالىقدمها,المنفالفىاالستثملرومجاالت´´فرص-

تنميةلمرةإدمديرحاجىبنلحىمحمدحاجىالسيدقدمهاالسيلحى´القطاعفىاالستثملرئفرص-
السياحة.

مالينى.منالذعبدبنماهدانيالالسيدآلمها,ماليزيافىاالستثمارومجاالتهرص-

باالستثمارالنهوضوكالةمديرداودالحبيباالسيد~قدمهاتونسفىاالستثمارومجاالت~`فرص
التونسية.الجمهوريةفىالخارجى

الصناعية.الحدلمنطةالتسويقمديرملنووديري(ولى´´ياستثملكموقع-~البحرين

فيلممشارينتمويلإدارةمسزعلجناحىمحمودالسيدقدمهاللتنمية~البحرينبنكوخدمات-~دور
للتنمية.البحرينبنك

النيجر.ممكرقدمها"النيجرفىاالستثمارومجاالت-´´فرص

وزارةممكرالماحيالذخلفالماحىالسيدقدمها,السودانفىاالستثمارومجاالت-`فرص
السودان.يةجمصفىاالستثمار

الصناعةوزارةممثلقدمهاالبحرين~مملكةفىالمتاحةالصناعةوالفرصالتوجهات~عن
المملكة.فىوالتجارة
~~للآل:اثاآلألات

فيهاشاركءا~افومتطدقثليةلقاءاتم2005فبراير6األحدالشطىاليومصباحشهد
ماهت3وقدواإلسعلمية.الدوليةوالجهلتاألعمالوأصحاباالسثساروشركاتفيالنهمسلوا
ذاتالمجاالتفيبينهمفيماللتقالنالممكنةالنواحىحولرللتشهالفرصةللمشاركيناتاللقاه

الجديدةلمشاريعهمتمصلمكلىوالحصهللمنتجطهمجديدةأسواقإيجهمكرالمشتركاالهتمام
التجاريةلمفرصمنذلكإلىوماالراغبينالشركاءمعمشتركةمشروعاتوإقامة

واالستثمارية.
للئتشث
اوالكه،كتليةالصناعيةالمنطلمنكلالوفودوأمنامساءرفىمنمجموعةزارت
م.2005فبراير7ادعنينيومكلهروذلكوكيماويةالبترللصناعلتالخليعوشركةوبلكسكوى
وبيتالتراثيةالقربةشملتسياحيةبجولةالوقتنفسفىأخرىمجموعةقامتبينما
اتران

:•اعتقة•••الخلسة
ا~ديومصباحمنكشرةيةالحةالماعةتمامفىالختاميةالمجلسةتمت
تجارةغرفةونيسكطومحمدبنخالداألستاذةسعةرنلسةتحتم2005فبراير7الموافق
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ةسعةمنكلإلىاإلسطيةفةالنهمنتذكلريةهداياتقليمالجلسةبدءوسبقءالبحرينوصناعة
ستألاألةومعةءالبحرينوصناعةتجارةفةنكلإدارةمجلسونيسكطومحمدبنخالدستألاأل

محدستألاألةوسعةالمنطمة»اللجنةورنيسفةالهةإلالىمجلمى~بوكمطرحسنجهة
اتوشهةالمزجوتقديمتمقماللملتقى.لمعاموالمنسقالتتنيذىالرنيصنطبنقىحسنالرحيم
ض.والمهالملتقىتنظيمفىالمساهمةوالمزسماتللشركاتتقديرية
كرنةفىوالصرالصناعةإإارقمديرومضلنحمزةمحموداألعتألممقررقامهابه

اعتمادهتموالذيا~ىمبحرينوبيلنالختاصفتقريربتطوةلهكويتوصناعةةتجه
باالجماع.
وصندكةتجارةفةلهالتنفيذىنيسالىنقبنقىحسنالرحيمعبداألستلذسعادةقدمثم
مشلوكتهموكلىةمكلالدكبيتهمكلىالمشلركينفيهاشكركلمةللملتقىالعاموالمنسقالبحرين
شكرببرقيةتبعثسوفالبحرينفةنكلأنوأكدالثانيةولمجلمماتالمناقشاتفىالنشطة
الفعاليلت.نجاحفىساهمواالذينالمسئولينكافةإلىبأسمهم
األمينونلباإلدارةمجلسمنموبوكملحسنجهةاألستاذسعادةألقىأخرىجهةمن
يحققلمنفىأمنهمحزفيهاأعربفمنظمةملجنةورنيسالبحرينوصناعةةتجلىلنوفةالمى
لجىولمشلىءلمفعطيتينمطينفىسثملركتهمخىمنأهدفمنإليهكلمىاماالمشاركونكافة
بذلتهاآلوالصناعةللتجارةاإلسطيةفةوالنهالبحرينوصناعةتجارةغرفةمنزكلأن

فيعشريالحةالملتقىبتالحلمهذايتحققلكىالماضيةسنواتالثطثعليلةجهودهما
إلىدةالصوسعلمةبالبحريناجتامةطيبللمشاركينوتمنىبالفطرتحققوقدالبحسزمملكة

أوطلهم.
فتامفىكلمةاإلسطميةفةللنهالعاماألمينالجاسمأحمدمميلاألستاذسعادةألقىكما
وصناعةةتجلوغرفةالبحرينمملكةوشعبومكومةلملكواالمشانالشقرفيهاجددالجلسة
لخمحالموأهميةلجىوأشلوالملتقى.أيلوطوالوتكريمحفاوةمنالمشاركونلمسهلماءمبحرين
فيهابمالههلعةريةواالسثمايةوالتجلىالجوانبامخلفاتناولتوالتىالصرأمراقتناولتهاالتى

لمشليةاتاللقاملنلجىونوهالمستدلمة،ا~يةوالتنميةوالتكنولوجيا،التمويل»مجاالت
ذاتالمجاالتفىبينهمفيمانللتعةالممكنةالنواحىحولالتباحثفرصللمشاركينأتاحت
معمشتركةعلتمشرووإقامةلمجديدةلمشلرمعهمتمويلعلىوالحصولالمشتركاالهتمام
التفاهماتفتلتمنيدالطتوقمإلىأشاركماالفرص»منذلكإلىومافراغبينالشركاء
بةإستثملعلتمشرووإقامةيتجللتبةمشاسحتنفيذبغيةاألطرافمنيدالطبينالمشتركة
سطةللوفدوتمنىالمنتقىمجاح6فىساهممنلجميعالشكربتقديمكلمتهوختممشتركة.

فملتقى.لفهيلتالممتازةمتنيةعنواالعالالصحافةرجلشكركماديلرهمإلىدةالص

ا~دىمبحرينإعطن
طتجارةلتسرا~للقطاععشرمحلديفملتقىعنالصةر

اإلسطميةالدملبينالمشتركةمهالمشارفيواالستثملي
مملكةالمنامة-ءء2<<5ادفد7-5

فيالمشاركيناالسطمىلحمؤتمربمنعةمنماءاألالدولفىالخاصالقطاعممثليإن
لحدولبينالمشتركةمهالمشلهىواالسثملىالتجلرةيزلتنفخاصللقطاعمعثمرالملتقى

~البخسمملكةطمةالمنلمةبمدينةالمنسداإلسطمىالمؤتمرمنعةفيمنماءاأل
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اإلممطية.البلدان
فبرايرمنوالصعلصالخامسيوصمدىكىالملتقىاجتحاكتشهدتهلماوكمحصلة

تسمى:وثيقةلحلرفى-باآلتىيوصىهخرللقطاعمشريالحةالملتقىفإنءم2<•5
ا~(ىمبحرينإعطن

ا~ىنللتعهلمدهمةاللجنةخطرمناإلسطمىفمزتمربمنظمةاألمنعاهلملولدمىة»1
وإنمثماماإلممطمية»ا~تبينالتطليزلتهحقيقيةخطوات~مخأل(الكومسيك)والتجارى
ءمتمعلةوكيرمتكطلةاتالحصةخلقلحىقطرىطثصةكتككرالمشتركة.اإلسطميةمسوق
منها.لكلمنصبيةفميزةحسباإلسطميةالدملمسزهصروتقصيم

لممؤتمرلمنكسةوالتجاريا~ىنللتعهفدلهمةملجنةخرمناألمنعاهالدولمنلثمدة>2
قادرةمشتركةالثصاليةهتراتيجيةمملورةءجليدةممية9رضةلمرح(الكومسيا´)اإلسطمى

همتسلرعة.لمعصيةوالتطوولتالتحديتمواجهةلحى

فمناخوتهينةالشمية»وبرامالجهودفىوهطليصمطبيعيدورهلمخىالقطاعإ~ء3-
لمنشطلتحريرهلىكمتملقءالقاحهذاطتت~~والتشربعىفمزمسس
لممخكفة.ولمفلحيةا~يةطقطاعلتاهفيوتطوبرءاإلسطيةالدولفىا~ي

لمخمةوهبرلمحفميمنتوضعفىوهصناعةلهتجارةغرفخرمنالخاصالقطاع5لشرأ«
كلفىلممنيةوالهيفتالمجمرفىتمثيلهاخرمنةالتجلوتحربرلمةالصتحدياتبمواجهة

األمناء.لمدولمنلولة

لت(الصنداالمشملريةالصكولهكيةتحممنفىللتنميةاإلسصالبنكللسرلمالمةاألهميةامالم•0
لمالمةموهراأللحىمحصولفىللممشمرمنلحمجلتتيحأنشعلهامنوالتىاإلسطمية)،الهية
مصدراتمكركماللتنمية،االصصمبنالاألمناءفلولفىاالسثملريةمهالمشلوتنميةلتقوبل
دورةخىمنللشريعةهمطفقةهمثلرلفىلطمشعلهمسررىاإلسطصالمللرأسهلعا

األمكر.منحونحىلمهاواستظالرساميللحشدمتكاملة

اإلسميةلهمزمسمةبرلمالمنةلطمتنةوالمسثمرهنوالبنولهالمصدرهنإلىاالمرةتوجيه'\-
الفردىالمستوىنحىواالمشمرالمطراتلتنميةولللهءهصطرلمتوكتملنسشلىااللضملن

اإلسطية.البلدان~يلتوالجماعى

منولطرمشتركة،مثلومهحولادمفتيةمنمحدتوقملجىهمشلركنتوصلفملتقىيقمن»2
تجلرةوغرفةولممناجم»والصناعةةللتجلمية2االسالنوفةبينتوقيعهاتمالتىمفطيةادأهمها

حولميببنامطخمةوا~مغيةلديهم.والمؤتمراتفرللمعلىمركزلبناءطاجيكستلنوصناعة
أمريكى.لوالومليون,5منهثرانصمسنقيمةتبتغحيثءبنغاليشفىسكنيةوحدة2<•<

منبلءنتالتجارةتحريرطرمقكنيتحاللناالستثملريزتهأنمكلىلممشاركونكدين8-
تتقيةمكرباالمشملرلمصلةذاتالسيحتبينالمطلوب)اسمجلموتحققعمةالموالمضرورى

البشرية.المواردوتنميةالتحيةالبنية

منفال´صتمءا.لتاجيةمقدرةةزيةلمحىكبيربثكلعتماالصطرتتتقيةأنفمشركونكدين«1
مفتوحة.يةتجلىسيلتبتبنىتشجيعهاينبغىهتىاالستشاراتمنممزيدضخخر



الواقعأرنرعلىتحققماعلىكثب-~وقفاوقدالخاصللقطاععشرالحادىالملتقىا«إن0
اقتصادوخلقءالبحرينبمملكةالشاملللتطويرالوطنىالمشروعإطارفىباهرةخطواتمن

والمناخهذهالجذباملكلكقىأنإلىليتطلعءوالخارجيةالداخليةاالستثماراتأماممنفتح
فرصكنالبلحثيناألعمالورجالكمستثمرينمنالمنسبالتجاوببالمملكةالمتاحالواعد
لطستثمار.حقيقية

وتكافنالةالطمبادئعلىالقانعةالمشروكةلممنافسةحريةفسانأنعلىالمشاركونكد«يناا
أهميةكلىكدونينكمالطستثمار»لممناسبالمناختهينةإطارفىأساسيامرتكزاتقبرالفرص
تحسينالخصوسوجهوعلىأحتصادياألداءكفاءةلرفعكوسيلةالمنافسةوتشجيعدعم

المتاحة.المواردمحدوديةضوءفياالستثماريةلمكفاءة

سسةوالمنللتنميةاإلسطميالبنكلجهودتقديرهمبالغعنالملتقىفىالمشاركون»يعربا2
ءومنظماتهلمغاصالقطاعقدراتوتدعيميزتنسبيلفىالخاصالقطاعلتنميةاالسطمية
ألمنيرةللمشروعاتالمقدماالمتهانوتطويرءالتمويلشروطتحسينمنالمزيدإلىويتطلمك
البحوثوتمويلالتعليميةالبهاتفىالتوسعخرمناألعضاءالدولقدراتوتنيمءولممتوسطة
العلمية.

وصادقتوقعتاالتىأإلسطصتمرالمنمنظمةفىاألعضاءللدولتقديرهبالغعنالملتقىيعبرها3
وكذلكوالتجاريوالفنىاالقتصاديالتعاونحولالعامةوا~مفاقيةالتجارية،األفضليةاتفاقيةعلى

تقملمالتياألمناءالدولالملتقيوينائمدءاالستثماراتوضمانوحمايةبتطويرالخاصةا~مفاقية
ماوالتياإلسطميتمرالمنلمنظمةاألسلسيةوالنظما~مفاقياتهذهعلىوالمصادقةبالتوقيعبة
البيئيةالتجارةحجمزيادةفىبالفةأهميةمنالخطوةلهذهلمابذلكالتعجيل~ءزالت

اإلسطية.

tبينفيمااحتصاديالتعاونيزتنفيوالمطوعاتللبحوثاإلسطميةاله:أآلمركز(ورإلى»بالنظرا
والتجاريةاالقتصاديةالمعلوماتحولالفجوةسدخطدمنتحقيقهيمكنوالذياألمنماءءالدون
فةالهفىاأل~ءوا~محاداتالوطينةالغرفمنيرجىلذاءاإلسطميةالدولبينالقانعة

معللتعاونوسعهمفىمابذلاإلسطمىتمرالمنلمنظمةالتابعةمساتالمنوكذلكاإلسطية
بالمركز.ا~مصالبمهامللقيا)أشخاصوتعيناتصالنقاطإنشاءخرمنالمركز

التنميةعجلةدفعفىالحجموالمتوسطةالمنيرةمساتالمنبهتقومالذيالهامللدور-نظراا8
الدولبوشصحكوماتمنهاتنتظرهالذياإليجابىوالمردوداإلسطيةالدولفىاالقتصادية
للتجارةاإلسطميةفةالفمعوالتعاونالقطاعهذالدعممنماءاألالدولالملتقىيدمكلاإلسمية،
الحرفية.ادمشعلةمجالفىوخاصةبهللنهوضالراميةوأنشطتهابرامجهافيوالصناعة

فةافىخرمناألخرىاإلسطميةالماليةمساتوالمنوالمصارفالتقوبلومصادربيوتد(عوةا,
خىمننموااألكراإلسطميةالبلداناقتصاديلتوتطويريزتفإلىوالصناعةللتجارةاإلسطمية
الصغيرة.والحرفيةولمزراعيةالصناعيةالمشروعاتتمويل

وإقامةللتنميةاإلسطمىللبنكالتلبناألساسيةلمبنيةصندوقمنلطتفادةاألكضاءالدول»دعوةا2
السريعةكالطرقالتجاريالتبادلبتغىيزالمرتبطةاألساسيةالبنيةتطويرتخدممشروعات
الدولبينفيماالبضائعحركةانسيابلتسهيلطلةالمنالنكروشركاتءالحديديةالسككوخطوط

أسرع.وقتوفىاكربتكلفةمنماءاأل



OIC/COMCEC/FC/21OSIREPرم<<م>س-
للكارثةواألسىاألسفبالغعناإلسطميةالبلدانفىا~للقطاععشرىالحةالملتقىا»يمبر^

فييهفيماهياشرقوجنوبجنوبفىاللولمنمحدببشصحتتالتيممروعةاإلمسطية
الخيريةواألعملالتطوعيةمجهودفىللمساهمةاأل~ءالمنظملتصد-مى،تسونابإ~ر
تقديرهعنبصهبالشصككأبناءمنللمنكوبيننولمصثالضلتقديمبلدانهافىتتمالتى
الصدد.هذافىمنماماألالدولحكوماتاتخذتهاهتىراتللمبة

الدولمخكفمنوالمستثمريناأل~لرجالالخاصللقطاععشريالحةالملتقى»ينلثمد11
شمالفىة8الوااالستثماروفرصالمشاعهفىستثملباالالمنلسباالعلتمامإيالءاإلسطية
التركية.قبرص

وتبادلالتجاربلطرحالخرالقطاعملتقيلتأ`شطةمنمبجهتخصيصضرورةكلىلمتأكيد»20
والخصفصةاالقتصادياإلصالحببرامجيتطقفيماوخاصةاإلسطمية»الدولبينفيماالخبرات
التجاربوسلبياتبياتارمجامنمنهالكلالمشتركةاالستفادةيحققبمااالستثماراتوجذب
األخرى.

وتوسحبلءفقطالسلميةالتصنيفاتنحىتأسيسهاقصرومالمالنوعيةلممجسوتنشيط»تغميل2ا
الدولبينفيماواالستثماريالتجاريلولمقبةالتقالنلتعئيزدامةأ´مشطةليشملمفهومها
ونحيرعال.الجودةوضملنءمينوالتءوالتمويلراتالسةوتنميةءكالتسصتاإلسطمية

حفاوةمنالمشاركةالوفودلقيتهلماواالمشانالعرفانبالغعنالملتقىفيالمشاركونيمبر22-
لحضرةالحكيمةلحقيادةظلفىالبحرينمملكةفيوالشمبىالرسميالمستمنكلىوترحيب
يتوجهونكماالبحرين»مملكةملكفليفةآلسلعننبنعيسىبنحمدالملكا~صاحب
الوزراءونيسخليفةJiسلمانبنخليفةالشيخالسمولصاحبوالتقديرالشكرآيتبلممى
معاليإلىبالشكريتوجهونكماللملتقىىا~حيةالجلسةوتشربفهالكريمةلرعايتهالموقر
والوزارةفىوالسزولينالمملكةفيوالتجارةالصناعةبرونفخروالنهيجدحسنالدكتور

الملتقىهذاادإلمطجهدمنبذلوهلماالبحرينوصناعةتجلرةغرفةفىوالعلملينالمسؤولين
وحسنضيفةكرممنكةلممشلىالوهي(لمستهولماءحهدمجاالممكنةالتسهيةكطةوتوفير
المضمون.بهذامنهمكللمقامشكربوقيتبرفعالملتقىصوصىءإقامتهممدةطوالةوفة



اإلسطيةالدولفىاألعماللسيداتاألولالمنتدى
õلمسرالوبتا><إلمامأل_دمسارقأ،~2005رمام-13

للغرفةالعموميةللجمعيةعشرةالثامنةالدورةاجتماععنالصادر)9(رقمللقراروفقا
م29م2يناير7فىالهاشميةاألردنيةبالمملكةكمانفيتالذيوا~~للتجارةاإلسلثمية
يليماعلىينصوالذي

كوناكرىوإكنالخاصرللقطاعالثامنالملتقىتقريرالعموميةالجمحةضتاستهلم
اجتماعلدىلقيهالذىالطيبوالصدىنجاحمنحققهبماوأشادتا~دي،

(الكومسيك).اإلسطميالمؤتمرلمنظمةوالتجارىا~دىللتعلونالدائمةاللجنة
لم.اإلسطميةطبلدانمنكمالاأللسيداتتطاهيةاجتماعاتتأهميةعلىوأكد

طشيخالسموصاحبحرمالقاسميمحمدبنتجواهرالشيفةسمورعايةتحتعقد
حاكمالمتحدةالعربيةاإلماراتلدولةاألعلىالمجلسمنموالقاسميمحمدبنسلطانالد~
دولةفيوالصناعةالتجارةغرفااتحادمنالمقدمةالكريمةالدعوةعلىوبناءالشارقة
الشارقآلمدينةفياإلسطميةالدولفياألعماللسيداتاألملالمنتدىالمتحدةالعربيةاإلمارات
محرم22-20المسالفا~2005مارس3.1منالفترة~المتحدةالعربيةاإلماراتبدولة

...A1426نحرناواتحادوالصناعةللتجارةاإلسصآلالغرفةمنكلبينمشترلئابتعاونوذلك
ومجلسالشارقآلءوصناعةتجارةو~فةءالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيوالصناعةالتجارة
سميةفيشركاءشعار´´تحتوذلكالشارقةأكمالسيداتومجلسءاإلماراتأكمالسيدات

".واالجتماعيةاالقتصادية

اإلسصةالدولفياألعمالسيداتلمنتجاتتجاريمعرضالمنتدىجانبإلىعقدكما
للمعارض.الشارقةإكسبرمركزفي~2005مارس4.1منالفترةخلكروذلك

فيمنماءاألالدولمندولة32يمكرنشخص250حواليىالمنتدفيشاركوقد
فيهابماالدوليةالمنظماتمنو~دءللتنميةاإلسطميالبنكجانبإلىاإلسطمىتمرالمنمنظمة
كنسائيةوالجمعيةءالكويتدولةفىاإلسطميةالشرمعةأحكامتطبقالستكمالالعليااللجنة

وا~محادالعرب،كمالاألسيداتمجلسءاإليرانيةالنسائيةوالجمعيةا~يقي،للتضامن
واتحهءوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتلتنميةالبلكستانيةوالهينةءالنسائيةللجمعياتالكويتي

الباكستانية.كيةالصناالتجاريةلحنسائيةوالغرفةالعربيات،المستثمرات

المشاركين/بأسماءقانمآلومرهق

0ار~محيالا~



قاعةوفي~2005مارس1ا~ءيومصباحمنوهنصفالتلسعةالساعةتمامفي
الكلمات~وألقيتللمنتدىىا~حيةالجلسةتمتسلسواديسونفندقفيالمباركية
التلية.

سعادةعنهانيابةألقاهاطنتاىراعيةالقاسميمحمدبنتجواهرالشيخةسموكلمة•

الشارقة.إمارةفيا~(يةلمتنميةدائرةونيسالقاسميفيصلبنطارقلمشيخ

اإلماراتدولةفىوالتخطيطا~(وزيرةلمقاسمىخالدبنتلبنىالشيفةمعاليكلمة•
ا~دوزارةوكيلحمادا~محداألستاذسعادةعنهانيابةألقاهاالمتحدةالعربية

الدولة.فيالمسا~ولمتخطيط

سعادةألقاهاالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيوالصناعةالتجارةغرفااتحادكلمة•
أموصناعةتجارة~فةورنيسءا~محادونيسفانبالفرجيراشدبنالنهعبداألستاذ
كقيوبن.

األمينالجاسمأحمد~األهتاذسعادةألقاهاوالصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفةكلمة•
اإلسطمية.فةللهالعام

القرق.لحسىرجاءةسعهأللقهااإلماراتأ~لسيداتمجلسكلمة•

بيتالهاألعمالسيداتاتحهونيسةيسيجرهدىالسيدةكلمة•

اللبنافيات~.األ~سيداتجمعيةونيسةكرامىليلىالسيدةكلمة•

•المكتلباهينآل

زالمكتبطينة~بةطمأصعافىالتطيآلتزكيةتملقد

لحمتحدة/.العربيآلاإلمارات((ولآلالقرقمحسىرجاهسعادةزالرئيسة•

ن).الكاسهرجمهومةاكواانجلسذالسيدةلحرئيسة.فانب•

روالصناعةلتجارةاإلسطميةرا~فةلحينوازش~اآلنسةزالمقررة•

انصياغة.لجنة
0منكلضمتالختاميالتقولىلصيا~لجنآلتشكيلتم

والصناعة).للتجلرةاإلسطميةفياف9~نوازش~اآلنسة•

المتحدة/المربيةاإلماراتفيوالصندكةالتجارةنحرنا(اتحةالكربممحدجوادكسيد•

والمناجم/والصناعةللتجارةالكلميرونيةفة(النهفاومهسميدوالسيد-

•اهمرضى



فيصلبنطارقالشيخسعادةقبلمنالشارقةاكسبرمركزفيالمعرضافتتاحتموقد
و_«الوفودساءرفىبحضورقة،الشلإمارةفيا~ديةالشميةدائرةونيسلمقاسمي

مفكفطعرضأركانتضمنتوقدالمشاركة،الووفودوأ~مالشخصياتكبارمن
اإلمطمية.الدولفياألعمالسيداتقبلمنتصنيعهاتمالتىالمنتجات

العملأوراقتقديم

والمواضيعالمسائلمخكفاتناولتأ~اقتقديمتضمنتعملجلساتخمسعقدتم
كلختاموفيتاءالتهذهتذليلميةإمكهحولاقتراحاتتقديممعاألعمال،سيداتاتهمالتي
-التالي:النحوعلىاألوراقتقديمتموقدواألجوبة.أسفلةتقديمتمعملجلسة

الشيخفضيلةتقديمااواالبحتماعيةا~ديةالتنميةفيودورهااإلسلثمفيالمرأةااوضع
الشريعةأحكامتطبقالستكمالالعليااإلستشاريةاللجنة(ونيسالمذكورفالدالدكتور
الكحت).دولةفياإلسلثمية

العام(األمينرفسنجانيهاشمفاطمةالسيدةتقديم"والنموالتقدمأجلمنالثقافيااالتفاهم
اإليرانية).اإلسلثميةالجمهوريةفياالجتماعيفلتضامننيةالنصاللهينة

غرفةإدارةفي(~أنجيلثهنأبيناميتوجاأكواالسيدةتقديمالكاميرون´افيا~أةا´وضع•
والحرفا)والمناجموالصناعةللتجارةالكاميرون

د.أاتوتقديمآسيا(اشرقجنوبامنطقةفياألعماللسيداتالمتاحةوالفرصااالتحديات•
ماليزيا)فياألعمالاتسيةجمعية(ونيسةفوراساه´´

أيوبابنيتاالسيدةتقديمابنريقية´´المنطقةفيكمالاأللسيداتالمتاحةوالفرصااالتحديات
المنفال).يةجمهولى•النسدنيللتضامنابنريقيةللجمعيةالتنفيذي)المدير

(ونيسةالبستكيفأهمةاألستاذةتقديمالبشري´ا،فنربحيهدفاالتطوعيانعملفي´)االستثمار
النسائية).للجمعياتالكويتيللثحادالفنيةاللجنة

اتسيةمجلس(ونيسةالقرقعيسىرجاءسعادةتقديماإلماراتأعمالسيداتمجلستجربة
اإلمارات)أعمال

~يزةالمستشارةاا(تقليمديةالسوالعربيةالمملكةفيكمالاألسيداتمصاحااتنمية
وابدارية).وا~ديةالماليةلطستشاراتمضنةقيمةمركزعاممديرالخطيب

واألعمالالمشاريعمجالفيالتواصلتتيحاألعماللسيداتمعلوماتشبكةإقامةااإمكانية
اللبنانياتا).كمالاألسيداتتجمع(ونيسةكراميليلىالسيدةتقديم

oواألكمالالمشاريعمجالفيالتواصلتتيحكمالاأللسيداتمعلوماتشبكةإقامةااإمكانية
ا~مياتا.األعمالسيداتتجمعونيسةكراميليلىالعيدةا´تقديم

ا~لمةمنافعإدراكا´؟والمتوسطةالصغيرةمساتالمنقطاعفيكمالاألااسيدات
الباكستانيةالنسائيةالغرفة(ونيسةأحمدسلمىةالسيةتقديمااالمعرفةكلىالقانعوا~د
والصناعة)للتجارة

o"تدارينةالسيهيمتقة"والمتوسطةالصغيرةمساتالمنلتنميةالباكستانيةالهينةخدماتا
اإلسطمية.باكستانجمهوريةمنأرسلقن

اننب.وكيايبودوربنبانةالسيةيمتقهتركيا(افىالتجاريالمجالفياألعمالااسيدات
تركيا).لجمهوريةللشركاتكيلمجموعةونيس

رابطةونيسمينتراوالفسربنةالسيةتقديماااألمالاتسيةبينفيماألخبراتتبادل"
بنفلثديش.فياألعمالصاحبات

زأكمالاتلسيةونجاحاتتجاربا



كلجدوىبشرنيتهرفىللتنميةاإلسطمرا~´ممكرقلمالمقعمةالمشاريعمراجعتهوبط
بنربشأنالرمةااليضاحاتيمتقةالمشاريعصاحباتمنيطلبسوفا~´بأنوأبلغمشروع
كلت.المشار~معهاتونتمالتيالبنكوثيقةنصحسباستيفاءهايجبلمتيالمتطلبات

كلىالحصولفيفقطيرنحبنالالمشاريعصاحباتبأنللتنميةاإلسطميالبنكممكرويرى
ويطلبنءالمقترحةاإلستثماريةمشاريقهنوإدارةملكيةفيللشراكةأيضأشركاءوعلىبلالتمويل
النوفةمنطلبءالخصوصهذافيأسواق،....اخ.إلىالدخولفيويرنحنللتكنولوجياهموردين
والخاصةالقانعةالجكترونيةالمواقعفيالمقترحةالمشروعاتطرحوالصناعةفلتجارةاإلسطمية
والمتوسطةالصغيرةسماتالمنلتنميةالباكستانيةالهينةموقعمكروا~~ا~ةبالمشاريع

)SMEDA(بالتعاوناإلسلثميةالغرفةتقومأنأيضأاقترحكماالعطتة،ذاتانئهساتمنونحيرها
الشارقةوصناعةتجارةوغرفةالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيوالمناعةالتجارةفا8اتحادمع

مشروعاتفيالدخولفيانحبيناالمنوالصناعةة~لىاإل~الغر~أ~ءكافةبد~ة
مناألعمالسيداتقبلمنالمطروحةالمشروعاتمنلهميروقماإلختيارمشتركةاستثمارية

اإلسطمية.الدول

~.7ا´لختالبياا

عميقةمناقشاتجرتيوميناستمرتالتيالعملجلساتفيدارتالتيالمداوالتخر
التوصياتمنطديدتقديمتموقدلرنة»32فياألعمالسيداتمجتمعممثلتبينفيما
وبناءالمشاركات،منكقيهاتمالتىالمباشرةلممقترحاتأوالعملأوراقخطدمنسواء
ا~.األعماللسيداتاألولكمنتدىإعطذااباسمالتاليالبيانصدرذلككلى

اجتمحزاللثياإلسطيةالدولفياأل~للسيداتاألولانمنتدىفىالمشاركاتاتفقت
يلينمامحىc-200Sمارس3-1منالفترةخلكدالشارقةإما:ةفي

غرفواتحادوالصناعة،للتجارةاإلسطميةالغرفةمنكلاتخذهاالتيبالمبادرةالترحيب1(
األولىالمنتدبعقدالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفىوالصناعةةالتجل

البلدانفياألعمالسيداتتجمعمشتركةأرضيةتوجدالتاريخهوحتىألمهالمطحظة2(
اإلسطمية.

سسنوينيجتمعنأنفىاألعماللسيداتالملحةوالضرورةالماسةللحاجةالتاماارادا3(
بينهن.فيماعملشبكة

الغرفةاتخذتهاالتيالمبا(رةتحظىأنفيأملهنعنالمنتدىفىالمشاركاتاوأعربت4(
المالية.مساتوالمنالبنوكقبلمنالرمباالهتماماإلسطمية

سنوينسقوفقلممنتدياتهذهمكرلتالحاجةمحىالتأكيد5(

األ~ءالدولالمنتدىيد~األ~لسيداتبهتضطلعالذيوالهامالمنشطللدورنظرا6(
المنظمةأنشعلةفياألعماللسيداتفاعلةمشاركةتأمنإلىاإلسميالمؤتمرمنظمةفي



نيات/المودااأل~لسيداتمةأمهعامأمين(إبراهيمبيتودادسةالمهنة-
افستان).كازنوفازهداماتاتيهاألستاذة-
ا~دية.العربيةبالمملكةارامكرشركةمنالعريضثرياالسيدة•
المتحدة.انعربيةاإلماراتلولةمنالصايغناديةالسيدة•
والمهن.األردن.األ~للصاحباتالوطنيا~محادونيسالجابرعبدهندالسيدة-
وباكستان)أكرمجاويدشهالالدكتورة•
ميا)(موريتهأحمدسيدبنتأفطيعات•
العربية)مصروليجمهوريةالدالتعاون(وزارةالعيسوي~دلطفيمهاالسيدة•

يترسوفكماالمنتدىهجلسات~المشاركينجميععلىا~أوراقيعتونتمت
كتاب.شكلفيمجتمعةطباعتها

وتنميةتطويرفىالبنك(ورللقنيةاإلسطميالبنلئهممكرالرهانفاروقالسيداستعرنيوقد
مساتلممنلقصاعدعملتقديمللتنميةاإلسلثميالبنكتدخلأنعلىو.أكداألعمال،سيداتمشارين
العضوالبلدلصالحاإلسلثميالبنكقبلمنللتمويلخطوجوديتطلبالحجموالمتوسطةالصغيرة
micro-finance(الفصفرةالتمويللعملياتبالنسبةأماالمعني، operations(علىيتقينفإنه
نصالحقرضعلىللحصول~أبطنبيتقدمأنالنوالبلدفيللتنميةاإلسلثميالبنكمحافظمكتب
تتولىالتيللحكوماتالقروضهذهمكريقدمللتنميةاإلسلثميا~أنحيثالعمليات.هذهمثل

مساتمنفلكرمنالدنياالمستوياتعلىالقروضهذهمثلتيزيع~اإلشرافامسئوليةبدورها
الخدمات.هذهعلىوالرقابةالتنفيذمهامتتولىوسيطة

الثنانيآلالجلسرتا

إلتقتحيثءم200المارس2يومفياألطرافوالمتعددةنيةالثناالجلساتمن-دعقدتم
للتنميةاإلسطميالبنكممثلومعالبعضبعضهنمعالمشاركةآبلدانكافةمناألعمالسيدات
فرصحولوتباحثنءوالمتوسطةالصغيرةمساتالمنلتنميةالباكستانيةالهينةممثلةمعوكذلك

التجاريةروابطهنفيالتوسعوإمكانيات

وفودمعنيةالثناالجلساتأثناءالزمانفاروقالسيدللتنميةاإلسلثميالبنكممثلاجتماعوخلكر
و~بتنانيا،واليمن»وتوجو»العاج»وساحلءوالكاميرونءبنينتجمهورطمناألعمالسيدات

والمتوسطةالصغيرةمساتالمنلصالحللتنميةاإلسلثميالبنكتسميلثتسيادتهأوضحوالسودان
مساتكمنخرمنماتالفةهذهتوفيروطرقالمصفرة،القروضعلىالحصولوسبلالحجم
عنفضألءالمصفرةالقروضخدماتتوفيرفيالوسيطةا~سساتودهرالتنمويللتمويلالوطنية
المشاريعلصالحالمباشرالتمويلتسهيطتعلىكحصولومتطلباتالتمريرخدماتوضوابطشروط
الكبيرة.

للتنميةاإلسطميالبنكممكرذكرالمنتدىهخلكرتقديمهاتمالتيالمشرو~تعلىتعليقهوفي
يمكنفبالتانيءمتوسنةأومنيرةوكاتبمشرتصنيفهايمكنربحالعثهذهأغنبيةأنوحيث

اإلسطميالبننةممكرواقترحاأل~ء.الدولإلىانمقدمةالتويل~طتسهيطتمناالستفادة
يمتقهاسزأمنللطلبللتنميةاإلسطمرالبنكمحافظيبمكتبا~مصاللممشارينماهباتكلىللتنمية
micro(-ا~ةالتمويلبعمليلةيتعلقوفيماوالمتوسطة.الصغيرةمساتالمنلتمويلخط

finance operations(بغتحللطلبللتنميةاإلسطميا~أمحافظىبمكتبا~مصالأيضأأتترحفي
ا~ةالتمويل~تبلدهملحكومةتمويلخط



الدائمةاللجنةاجتماعاتفىللمشاركةدعوتهنلنالمثاللها،التفهةوالمزسمات
الكوسيك).ماإلسطمىالمؤتمرلمنظمةىوالتجلاحتصاديللتعلون

تطويربغةاألعماللسيداتالفنيةة8كمسالتقديمالماسةالحاجةكلىالمنتدىيزكأ7(
والتفليفا.ولمتسحتاإلارةمجاالتفياألعمالسيداتومهاراتقدرات

المؤتمرمنظمةفيمنساءاألالدولفيوالصناعيةالتجلريةالغرفاىالمنتديدمحو8(
وإتاحةاألعمالسيداتوهيناتوجمعياتلمجلسالرماالهتمامإ~ءإلىاإلسطمي
والوفودالمعارضفىوإشراكهنالغرفإداراتمجالسفيللمشاركةلهنلمفرصة
كتجارية.

يشكلوالمعلوماتوا~مصاالتءالتمويلمجاالتفيالواضحالنقصأنالمنتدىالهظ9(
لذلكالتجارية،روابطهنتوسيعفياألعمالاتسيةمساعيتقترضالتيكتباتمنجزء
خرمنالعقبات،ككلتذليلاستراتيجيةوضعلمىاإلسطميةالغرفةالمنتدىيدعر

للتنمية»اإلسطميولحنكءوالمعلوماتللبحوثاإلسطميةالغرفةمركزمعالتعاون
معها.مشتركةتفاهممذكراتتوقيعتمكتياألخرىالدوليةوالمنظمات

فياألخرىاإلسميةالماليةمساتوالمنوالبنوكللتنميةاإلسطميكبنكلممنتدىيدعر10(
األمناءالدملفياألعمالصاحباتمشارينلتقوبلنافذةتخصيصإلىاإلسطميةطدول
بالبنك.

إلىمنطقها،باختطفااإلسطيةالدولفىالقانعةاألعمالسيداتمنظماتاالمنتدىيدعر11(
الشبكي،الترابطأسلوبوفقوالعملالتواصليزتهخرمنوروابطهاتهاعلةتحسين
مطوعاتشبكةإقامةطرمقعنالبنىبنهاوفبراتتجاربمناالستفادةبهدف

الغرفةلدىتأسيسهتمالذيوالمعلوماتللبحوثاإلسطميةالغرفةمركزلممنتدىيناشد12(
تكنولوجيامجالفيالدراساتإعدادفييساهمأنوطمناجموالصناعةللتجارةاإليرانية
األعمالمجتمعتطويرلصاحلممعلومات

القملمجالفياأل~لاتسيةمساتسنمنمحداتخذهاالتيبالمبادراتالمنتدىيشيد13(
التوجه.هذابدعمالماليةمساتوالمنانمصارفويناشدالفيري،التطوعي

األعملسيداتسسلتمنقبلمنالجهودمنيدالمنبذلضرورةكلىكمنتدىكدين14(
فيالمبادراتهذهمكرمنتكثفأناإلسلثميةالدولفياألهليةلممنظماتمنوغيرلحا
منبنالمونإلىالخدمات~´مكرتقديمفىوخاصةلمصحية،والرعايةالتعليم،مجاالت

تضمالتيالتطوعيةالبحاتإيفألخىمنالفانية،الوبغيةا~فيوالسيداتطفال3ا
والطبيبات.ا~ء



األخرىاألعمالومنظماتوالصناعةالتجارةوغرفواتحاداتمجالسىالمنتديناشد15(
وراتالةفياألعمالسيداتإشراكإلىاإلسطميةالدونفيوالتعليميةالعلميةمساتوالمن

ا~ديةاامشعلةلممارسةوالدرايةانخبرةإكسابهنبهدفوالتأهيليةالتدريبية
.االمخلفة

علىتعميمهاإلىودعااأل~`راتاسيةلبنرالناجحةبالتجاربعلماىالمنتدأخذ16(
منها.لطستفادةمنماءاألالدولفياألعمالسيداتامجالس

ءالسياقهذاوفيسنوي،نمقوفقالمنتدياتهذههثلعقدضرورةعلىالمنتدىكدين17(
إلىاإلسطميةالغرفةويأعواألعضاء،الدولمنعددقدمهاالتيبالعروضالمنتدىيشيد
يمكناأل~ءالدولقبلمناستيفاءهابموجبالتيالمعاييروضعلتتولىآليةتشكيل
سنويا.المنتدرهذامثلعقد

مظلةتحتهينةتأسيسإمكانيةفيبالنظراإلسطميةللغرفةالتنفيذيةاللجنةمناشدة18(
األعمالاتسيةلصالحاإلسلثميةالغرفة

اتالسيةوالمتوسطةالصغيرةالمشاريعإقامةوتشجيعدعمضرورةعلىالمنتدىأكد19(
ا~مشطةممارسةفيلهنالمناسبةالفرصة~ماحةءاإلسلثميةالدولفياألعمال

والمنظماتا~محاداتوبينكمالاألسيداتمجالسبينوالتنسيقالمختلفة،ا~دية
والصناعاتوالحرفيةالمهنيةالنشاطاتوتطويرعملهاألعضاءالدولفيالنسوية
كخارجية.األسواقفيالمنافسةعلىالقادربالمستوىوجعلهاالتقليدية

الونيسيةلنمناطقالجغرافيالتمثيلأساسعلىمتابعةلجنةتشكيلإلىالمنتدىيدعر20(
لمتابعةواآلسيويةواإلفريقيةءالعربيةالمناطقوهياإلسلثميتمرالمنلمنظمةالثلثث
مجالسعلىوتعميمهاالصددهذافيمناسبةتقاريروإعدادالمنتدىهتوصياتتنفيذ
األ~ءالدولفيكمالاألسيدات

الدملمنكلفيللمنتدىممثلتعيينإمكانيةفيالنظراإلسلثميةالغرفةالمنتدىيناشد21(
المتابعة.لجنةمعكمنسقليعملاألعضاء

منكلإلىوتقديرشكربرقياتبرفعالمنتدىأوصى22(

oالمتحدةالعربيةاإل~راتادولةونيسفهيانآلزايدبنخليفةالشيخانسموصاحب
oحاكماألعلىا~~القاسصمحمدبنسلطانالدكتورالثسرخالسموصاحب

الشارقة.
oالمنتدىراعيةالقاسميمحمدبنتجواهرالشيخةالسموصاحبة

بأنالعاماألمينسعادةأوضحأنبعداللجنة،عضويةلجىاالهضمامفيالرغبةالمشاركاتمنعددأبدىوحيث••
للغرفةالعامةاالمانةتجرىوسوفاللجنة؟اجتماعاتفىمشاركتهمتكاليفاتحملاللجنةأعضاءجميععلى

اللجنة.هذهلتفعيلالمعنيةمساتالمنمنعددمعاتصاالتاإلسلثمية



oإمار.فىالحتصاديةالشميةدائرةونيسالقاسميفيصلبنطارقالشيخسعادة
الشارقة.

شكرهمبالغهنالمنتدىفيالمشاركونمحركماالمنتدى،لهذاالدولةالستضافةوذلك
بيةالهاإلماراتادولةفيوالصناعةالتجارةغرفاتحادإلىوتقديرهمامتنانهموعصق
سيداتومجلساإلمارات،أعمالسيداتومجلسالشارقة،وصناعةتجارةفةونكلءالمتحدة
القنيةعلىاإلعالوألجهزةءالتنظيموحسنالضيافةوكرمالحفاوةعلىالشارقة،أعمال
المنتدىألعمالالمتميزة

إلىوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةدروعتقديمتمالختاميةالجلسةنهايةفى
لطسهاماتالتقديرهنتعبيرأالمذكورخالدالدكتورالشيخفضيلةوإلىءالمتحدثاتجميع

فيالبالغأثرهالهاكانحيثالمقدمةلمعملأوراقطيوردتالتيالقيمةرواألأالمتميزة
ى.المنتدمداوالت

األ~لسيداتتجمعبيناألولىلئاالمشترللتفاهممذكرتينتوقيعا~ى~تم
السودانياتاألعمالصاحباتاتحادبينالثانيةثماإلملرات،أعمالسيداتومجلسلملبنانيات
نيةالثناوالعطقاتالتعاونيزتهإلىمجملهافىوتهدفاإلملرات،أ~لسيداتومجلس

المشترك.االهتمامذاتالمجاالتفى

المنتدىواكيةإلىبزيارةالمشاركةالوفودونيساتقامتللمنتدىالثثاليوموفي
المنتدى»ونتانحأهدافكلىسموهاأطلعنهيثءالقاسصمحمدبنتجواهرالشيخةسمو
للتجارةاإلسميةالنوفةسكةقبلمنالمنتدىدانتبمناسبةتذكارىدرعتقديمتموقد

•والصناعة



)~,(

التجارةلتنميةاإل~المركزتقرير

األعضاءالدملفيالخاصالتطاحاجتماعاتحول

اإل~الموتميبمنظمة

المنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالحاديةالجلسةعلىيعرض

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةعن

اإلسطميتمرالمنلمنظمة

لم(اكومسيك

التركيةالجمهورية-إسطنبول

2>05مايو/آيار12~1>





حولبرالنفر
العاسرالنجاريالمعرض

اإلسطبأانللبال

وصناعةتجارةغرفةمعوبالتعاونالبحرينلمملكةوالصناعةالتجارةوزارةإشرافتحت

المعرضبالبحرينللمعارضالدولىبالمركزالتجارةلتقيةاإلسالمىالمركزنظمالبحرين،
).200oفبراير9ه5(~ا42oالحجةذو30إلى26مناإلسالميةللبلدانالعاشرالتجاري

األولالوزيرخليفةآلسنعانبنخليفةالشيخسموعليهاأشرفالتىالتظاهرةهذهأقيمتوقد
مية´´.اإلسكللبلداناالقتصادياالندماجفيالخاصالقطاعاادورشعارتحتالبحرينلمملكة

مربعمترا60»>مساحتهتبلغمغطىفضاءمنللبحرينالمعالميةالتجارةمركزيتكرن
المراكزأكثرمنالمركزهذايعدمربع.متر800.منهماكلسصاحةتبلغرواقينإلىيتنسم
آسمعةالمعداتبأحدثمجهزةقاعاتعدةعلىيتوفيحيثءالمنطقةفيتجهيزاوأفضلهاحداثة

للعارضين.الفنيةوالخدماتوالندواتوالمؤتمراتالصحافةبحاجياتتفيوالبصرية

إلىصباحاالتاسعةالساعةمنللزائريناألبوابفتحيتمحيثأيام6لمدةالمعرضاستمر
األيامتخصيصتمالثامنة.الساعةإلىالرابعةالساعةمنالمساءوفيالظهربعدالواحدةالساعة
العموم.وجهفيالمعرضذلكبعدليفتحالرسميةوالوفوداألعماللرجالاألولىالثالثة

:وهيدولة33المعرضفىتعاركت

السعبيةالديمتراطيةانريةالجزالجمهورية
بيدجانأزرجمهورية
الشعبيةبنغالديشى~رية

مرونالكاجمهورية
العربيةمصرجمهورية
السوريةالعربيةالجمهورية
إندونيسياجمهورية



العراقجمهورية•
اإلسصةارمرانجمهورية•
المغربيةالمملكة•
الهاشميةاألردنيةالمملكة•
البحرينمملكة•

السعوديةالعربيةالمملكة•
ماليزيا•

الكويتهولة•
اإلسطميةنياموريتاجمهورية•
مبيقالموزجمهورية•
النيجرجمهورية•
الشادجمهورية•

فلسطيندولة•
عمانسلطنة•

السالداربرونيسلطنة•
السنغالجمهورية•

قطردولة•
التونسيةالجمهورية•

التركيةالجمهورية•
المتحدةالعربيةاالماراتدولة•
اليمنجمهورية•

السودانجمهورية•
التركمانستانجمهورية•
أوغندةجمهورية•

االمسلمةالجالية(تايطندة•
المتحدةالمملكةفىاإلسميةالجالية•

منظمةفياألعضاءنمواا~الدولبعضشاركتلنتقية،اإلسميانبنكمنوبرعاية
البنك.جناحتحتأعالهالمذكورةاالسالمىالموتمي



المعرضشينته-ا
خليفةالشيخاسموصاحببحضوراإلسالميةللبلدانالعاشرالتجاريالمعرضتدشينتميز

السابقاألولالوزيرالحريريرفيقوالمرحومالبحرينللمملكةاألولالوزيرخليفةآلسلمانبن
البلدانمختلفمناألعمالورجالالشخصياتوسامىالوزراءوبعضاللبنانيةللجمهورية
الصومال،ءالسودانبروني،ماليزيا،ءالسنغالقطرىتركيا،ءالبحرينءالمغرب.التاليةاإلسالمية

جيبوتي.

للمعرضالمصاحبةالنشاطات-2

إنشاءسبيلفيأولىكمرحلةاإلسطميتمرالمنلمنظمةالحرالتبادل´`منطقةحولوةنة

المشتركة.اإلسطميةالسوق

.2فبراير8يومالبحرينوصناعةتجارةوغرفةالتجارةلشميةاإلسالميالمركزنظم <o
السوقإنشاءسبيلفيأولىكمرحلةاإلسالمىالمؤتمرلمنظمةالحرالتبادلمنطقةااحولندوة
اا.المشتركةميةاإلسك

األعضاء.الدولمندولة)0يشلونمشارك«10حواليالندوةهذهفيشارك

.الندوةخا.كاآلتيةالمواضيعبحثتموقد

المؤتمرلمنظمةالتجاريةاألفضلياتنظامحولاالتفاقيةمقتضياتألهمعامتقديم•

:مياإلسك

؟وهياكلهاالمفاوضاتمنهجية•

؟االقليميةواالتفاقياتمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالتجاريةاألفضلياتنظامحولاالتفاقية•

منظمةواتفاقياتاإلسالميالمؤتمرلمنظمةالتجاريةاألفضلياتنظامحولاالتفاقية•

؟العالميةالتجارة

؟2004أبريلأنتاليامفاوضاتنتائج•

تفاقية.لكالمحتملةالتأثيرات•

فياالستثمارمجالفيوالشراكةالتجارةلتنشيطالخاصللقطاععشراكحادياالجتماع
اإلسطميةالبلدان
فيالمختصةالحكوميةنرالدواطرفمن200oفبرايرvإلىoمنالتظاهرةهذهتنظيمتم
البحرين.وصناعةتجارةوغرفةوالصناعةللتجارةاإلسميةوالغرفةالبحرينمملكة



البنكوكذلكاألعضاءالدولمندولة31منمندوباVcالتظاهرةهذهفىشارك

العربيةالخليجلدولالتعاونومجلمرالتجارةلتنميةاإلسطمىوالمركزللتنميةاالسطى
غيرالدولبعضفىالمسنمةاألقلياتوممثلوواالجتماعيةا~هصاديةللتنميةالعربىوالصندوق
االسطمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاء

المعرضفعالياتتقسم-3
مليونo.حوالىقيمتهابلغتالمعرضخاللصفقاتإبرامإلىاألوليةالمؤشراتتبين
65الصقفاتإحدىقيمةسجلتوقدلم.أمريكيدوالرمليونا30عنيربو(مابحرينىدينار
أبرمتصفقةأيضانذكركماالبنغالديشى.عاصمةبداكاسكنىمركبلبناءأمريكيدوالرمليون
دوالر.ماليينعدةقيمتهابلغتوكازاخمتانادانبين

ارتادواالذيناألعمالرجالعددفإنالتطلعاتدونكانالعموممنالزوارعددكانإذا
متناتوعتدالمعروضاتجلبيعتمفتدالتظاهرة.هز»بفعالياتبالغاهتمامعنينمالمعرض
األعمال.رجالبينعديدة

األروقةبعضتميزتوقدوصناعيةتجاريةمنشأة00oحوالىمشاركةالمعرضشهدكما
انرين.الزإعجابأثارمماواألصالة،المظهرأناقةبينيجمعالذيالجذاببتصميمها

واللقاءالعاشرالتجاريالمعرضلفعالياتوالدعانيةاإلشهاريةاللوحاتكثافةالمطحظومن
لدىارتباكإلىأدىمماالمنامة»العاصمةشوارعكلغطتالتىالخاصللقطاععشرالحادي
وأهميته.المعرضمدةحولالعموم

والشهاداتالمنصبتمامه-4
الثامنةالدورةقبلمنعليهالمصادقللمعرضالداخلىالنظاممنعشرالخامسللبندوفقا
الجائزةلجنةاجتمعت2002أكتوبر25إلى22منباسطنبولالمنعقدةللكوسيكعشرة
الختيارالتجارةلشيةاإلممطميوالمركزالبحرينوصناعةتجارةغرفةممكيمنالمتكونة
وهي:المعرضنظامفيالواردةالمعاييرحسبرواقأحسن



؟المساحه•

؟المعروضةالموادجودة•
؟المشاركةالشركاتعدد•
؟وعددهالرسميالتجاريالتمثيلمستوى•
المعرض.فيالمشاركةعلىالمواظبة•

.اآلتيةالدولإلىالنصب0إساتم
األولىالجائزة:ماليزيا•
الكويتدولة•
اسالمداربرونايسلطنة•

الثانيةالجائزة:

لثةالثاالجائزة.

الحاملةا~ينمملكةبذلتماالتيالخاصةللجهودواعتباراأيضاالمعاييرهز.لكلوبالنظر
خاصة.تقديريةجائزةمنحهاتمالنجاحأسباببكلالتظاهرةهز»

سوامهرةالتنالهذهنجاحعلىواإلعالمالصحافةوأوساطالرميةاألوساطكافةأجمعت
دةوبىالعر~مساحةإلىبالنظروكذلكاألعمالرجالأوالمشاركةالبلدانمستوىعلى

5و~9•عنيناهز.Lأيمربعمتر14>>>المعروضاتفضاءمساحةمقلتلقدالمعروضات.

وأهميتما.مةالمبلالتجاريةالصفقاتعددعنناهيكالمعرضفيالمتوفرةالمساحةكلمن



حولتقرير

انيةالنألفلصناعاتاألولا~ضر

اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألمناءالدولفي

تمهيد
لتنميةاإلسالمىالمركزإدارةلمجلسعشرةالتاسعةالدورةعنممادرلطلباستجابة

المعرضتنظيمعلىوالصادراتللمعارضانريةالجزالشركةمعبالتعاونالمركزعملالتجارة
أبريل2<إلى1vمنسيقامالذياإلسطمىالموتميمنظمةلبلداننيةالغذاللصناعاتاألول
200oالصناعات´ثطاعشعارتحتالعاصمةبالجزانىالبحريهالصنوبرهالمعارضبقصر

اإلسطمى´´.الموتميمنظمةبلدانبينللشراكةنموذجىقطاعءنيةالغذا

للتحدياتبالنسبةمغزىمنأكثريحملألنهالمناسبالوقتفىالتظاهرةهذهتنظيمميينه
بالنسبةنيةالغذاالصناعاتقطاعتأهيلتقتضيالعولسةفتحدياتوالحالية.القادمةوالرمانات

علىحرصاالمنافسةعلىوتقوىالحدثمستوىفىتكونحتىاإلسالميةالدولمنللعيد
للعديدبالنسبةنيةالغذاالصناعاتقطاعيشكلوتميتها.العالميةالسوقمنحصتهاعلىالحفاظ
الثرواتتتشيطعلىللعملوفرصةوالمتكاملةالمندمجةللتنميةهائلةإمكانياتاألعضاءالولىمن

الدولبعضتسجلحينفىأنهبالمطحظةالجيرومنالبحري.الصيدومنالزراعيةالوطنية
األسواقفىتسويقهعلىتعملنيةالغذاالصناعاتمنتجاتمنبهبأسالفانضااألعضاء

الخارج.منالمنتجاتهذهمناحتياجاتهكليستورداآلخرالبعضنجدالخارجية

الحدثهذاتنظيم~منالتجارةلتنميةاالسطىالمركزيحرصاالطار،هذاوفى
المجال.هذافىالشراكةمشارينوتنميةللمبادالتجديدةفرصبعثعلىالمتميز

المعرضافوأههالمشاركون
مناالسالمىتمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولكافةلمشاركةمفتوحاالمعرضميكون

االقتصاديةوالفعالياتالتجارةتتشيطوأجهزةوالخاصالعامالقطاعينمناقتصاديةمساتمن



وعلىاإلسالميالمؤتمرمنظمةمؤمساثإلىإضافةاألعضاءالدولغرمنالقادمهالمسلمة

للشية.اإلسالميالبنكرأسها

المعرضمنالغايةفإننسمةالمليارزهاءيضمالذياإلسالمىللعالمالشاسعلالمتدادوتبعا

:اآلتيةاألهدافتحتيتىفيتتمثل

؟التجاريةالمبادالتشثيطعلىالعمل•
؟األعضاءالدولفىواالسثمارالشراكةإمكانياتضبط•

والمستهلك.المنتجبينأاحوارأمستدعيم•

الجزانيإلىالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزبعثةزيارة

رشديعاللاسيدالعامالمديربرئاسةالتجارةلتقيةاإلسالميالمركزمنبعثةقامت
الجاريةاالستعداداتعلىللوقوف2004مايو)01إلى26منالعاصمةالجزانيإلىبزيارة
األعضاء.الدولفىنيةالغذاللصناعاتاألولالمعرضلتحضير

المركزبعثةبيندارتالتيللمحادثاتاألساسيالممخورالتظاهرةهذهتهيئةشكلةلقد

.المعرضتنظيمعنالجزائريةالحكوميةائرانالوفىوالمسئولين

؟انريةالجزالتجارةلوزارةالعامالكاتبءشلنمالسيد•
؟´لصافاكمر´العامالمديرالرئيسالجاسميهرشيدالسيد•
!والصناعةللتجارةالجزائريةللغرفةالعامالمديرالشامي»محمدالسيد•
الخارجية.التجارةلتشيطنريالجزاللمكتبالعامالمديربنينى،محمدالسيد•

التيالمحادثاتإثرنريالجزاوالجانبالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزبيناالتفاقتملقد
:يليماعلىالجاسميوالسيدرشدي~السيدبيندارت

البحرى-المعارض-الصنوبربتصر200oأبريل20إلىا7منالمعرضتنظيم•

؟العاصمةبالجزائر

•حواليالمعرضأرضيةمساحةحجز• 00o؟مربعمتر



الحدثهذالنجاحالضروريةالتسهيطتكلتأمينمسوولية´´صافاكمر´´شركةتحملت•
المتميز.

طرف.كللياتمسنوتضبطاتفاقيةعلىالتوقيعسيتم

و´´صافكسالتجارةلنسيةاالسطمىالمركزبيناالتفاقيةهذهعلىالتوقيعبالفعلتملقد
ومنذ.04.2يونيو)3يومخاللالمعرضلتنظيمالنفيذيالجهازبصفتها~كارتاكوم´´وشركة
كللنشرالتجارةلتقيةاالسالمىالمركزمنبرعايةالتزويجيةالحملةانطلقتالحينذلك

األعضاء.الدولفياألعمالأوساطفىالمعرضحولالضروريةالمعلومات

بالرباطالمعتمدةاألعضاءالدولسغاراتكافةإعطمعلىالمركزعملاإلطار؟هذاوفى
التجمعاتوكذلكوالصناعةالتجارةوزاراتالتجارةتتسيطعنالمممنولةالحكوميةوالوانر
المعرضفيالمهتمةاألوساطمشاركيلتمهيلالضروريةبالمعلوماتومدهاالمعنيةالمهنية
اإلسطمى.تمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولفىنيةالغذاللصناعاتاألول

فيعاملةشركة250زهاءمعباتصاالتالمركزقامفقدالخاصالتطاحمستوىعلىأما
للبلداننيةالغذاللصناعاتاألولالمعرضفىالمشاركةعلىلحثيانيةالغذاالصناعاتقطاع

الذي'\'''<<4´´سيالنيةالغذاللصناعاتاألخيرالدوليالمعرضخاللوذلكبالجزانى،اإلمطمية

.2<<4أكتوبرفىبفرنساكيم

بقصرالزوالبعدالواحدةالساعةعلى200oأبريل1vيومالمعرضتدشينتم
للجمهوريةالتجارةوزارةممثلىبحضوروذلكءالعاصمةبالجزانىللمعارضالبحريالصنوبر
التجارةلتتشيطالوطنيوالمكتبوالتجارةالصناعةوغرفةالشعبيةالديمقراطيةانريةالجز

منظمةفياألعضاءالدولمندول10منأكثرالتظاهرةهذهفيشاركتكماالخارجية.
بوركينااسنغال،مصر،مورياءامران،ءتوسالمغرب،الجزانى<:وهىاإلسالميتمرالمن
انية.الغذالصناعاتقطاعمنسسةمن1>0عنيربووما...إلخفأسو



إعالم~منقامبجناحشاركقدللتنميةاإلسطمىالبنكأنإلىاإلشارةوتجدر
4مشاركةتمويلعاتقهعلىأخذكماعليهايتوفيالتىالتمويلوآلياتالبنكبمهامالمشاركين

فاسو.وبوركيناالسنغالسوريا،السودان،.وهىاألعضاءالدولمندول

عرضوورشةندوةالمتميزالحدثهذامعبموازاةالتجارةلشيةاإلسالمىالمركزنظم
فياألعضاءالدولفىنيةالغذاالصناعاتمنتجاتاثجارةحول200oأبريلا8يوموطلب
اإلسالمى´´.الموتميمنظمة

الشعبيةالديمتراطيةانريةالجزللجمهوريةالتجارةوزارةمنكلبمماهمةالندوةأقيمت
لتنميةاإلسالمىوالمركزللتنميةاإلسالميوالبنكالخارجيةالتجارةلتتشيطالوطنيوالمكتب
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~باإلنجليزيةاألعمل

العملسيرتقرير

األعضاءالدولبورصاتبينالتعاونتوشقتطوراتحول

اإلسطيتمرالمنبمنظمة

تكامال.أكثرالعالمىاالقتصادأصبحالدولية،والتجارةلألمرارالمتزايدالتدفقمع
التقدمإناألعول.رؤوسوأسواقائمائيةاألسواقفىصورهاأوضحفيالعولسةوتتبدى

تزايدومعالتطور.هذافىكبيربدورقامقدواإلتصاالتالمعلوماتقطاعفيالتكنولوجي
هذهعملتءللعولسةنتيجةخاصبوجهالماليةواألوراقعامبوجهالماليةاألسواقبينالمنافسة

ومنءالدوليةواللوائحوالتواعدبالمعاييرااللتزاموكذاتقنياتها»وتحسينثطويرعلىاألسواق
مناالستفادةأجلمناألخرىالبورصاتمعالتعاونزيادةعلىعملتقغدأخرى»ناحية

والتدابيروالسياساتتتبعها،التيوالفعليةوالمؤمسيةالقانونيةاألطربينوالتتسيقخبراتها
ءتحالفاتبتشكيلقاموافتدثممنالمستثمرين.لقاعدةالمتبادلةالمشاركةإلىباإلضافةءالخاصة
واتحادات.ءوجمعياتءمندمجةوشركاتءمشتركةتداولومحافل

تكامألمتكاملةأجهزةإلىهشةتمثيليةأجهزةمنطبيعتهافيالتحالفاتتلكوتتتوع
واإلحكام.القوةمنمتفاوتةدرجاتفيالتجمعاتصورمنمجموعةتوجدهذينوبينتاما»
واإلقليمي.الدوليالمستويينعلىالتحالفاتهذهتكوينيتمكما

قامتقفدلذاوالتطورات،المستجداتهذهتدركمياإلسكالمؤتمرمنظمةدولإن
بوجهبينهااالقتصاديةتالعلقهتعزيزبغيةالبورصاتبينالتعاونوتدعيمجهودهابتكثيف
خاص.بوجهارهاالمتمرثمالمكالمناخوتوفيراالستثماراتوجذبءعام

ميةاإلسكللبورصاتاتحادإنشاءإمكانيةعلىتوكزتماأولالجهودتوكزتوقد
منظمةبورصاتحول)9Eلم39(برقمخاصقرارتبنيتمفقدالغرضولهذاوالمقاصة،
نوفمبرا3ا~2(الدوحةميةاالسكالقمةلمؤتمرالتاسعةالدورة~مياإلسكالمؤتمر
م<



امجادحولدراساتبإجراءالبيضاءوالدارأنترقمركزيكلقامفتدالقرار،لهذاووفتا
لوزراءمياإلسكالمؤتمرطالبقفدذلكإلىباإلضافةالمنشود.االتحادذلكإنشاءتضمنآلية

هذايصبحأن)200ايونيو/حزيران)7~25منالفترةفى(باماكوفيعقدالذيالخارجية

الكوسيك.أعمالجدولبنودمنثابتأبندأالموضوع

التىعشرةالثامنةدورتهافىالموضوعهذاالكوسيكتناولتالتالى،العاموفى
عشرةالتاسعةالدورةأما).200)الثانىأكتوبر/تشرين25~32(اسطنبولفىانعقدت

حولالدراساتأنوهيأالثابتةقاعدةوضعتفتدلمالثانىأكتوبر/تشرين23-20(للكوسيك
فىالتانمةاآللياتتفعيلإلىبلجديدة»أجهزةاستحداثإلىتؤديأنيجبالالموضوعهذا
المجاالت.هز»

اإلحصائيةالبحوثمركزمن:كلقامفقدالجديدة،اإلرشاديةالقاعدةهز»ضوءوفى
التجارةلتنميةاإلسالميوالمركزاالسطمية،للبلدانوالتدريبواالجتماعيةوا~دية
بهايمكنالتيالكيفيةعلىفيهركزاجديدمشتركبتترييوخرجاءالسابقةدراستهمبمراجعة
مجاالتفياإلسالميالموتميمنظمةفياألعضاءالدولبينالتعاونلتحتيتىآليةامجاد

والسندات.األسهمومقاصةالمالية،األسواق

أعربتوبينماللكوممميك،العشرينالدورةأمامذكرهاالسالفالدراسةقمتوقد

التعاونتحقيقفيالمشروعهذاأهميةبرزتفقدالمثمترك،التقريرلذلكتقديرهاعنالكوسيك
فرصمضاعفةوفيءعامبوجهاإلسالمىتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبيناالقتصادي

فقدذلكعنى~ةخاص.بوجهاإلسالمىتمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولبينمشماراال

التركية،الجمهوريةممكرمنالمقدمالعرضعلىبناءءاسطنبولبورصةمنالكوسيكطلبت
فيماللتعاونإطارلوضعتمهيدأوذلكاألعضاء،البلدانمنالبورصاتلممكىاجتماعأتعقدأن
اإلحصائيةانبحوثومركزللتنمية،اإلسالمىالبنكمنكلمعالوثيقبالتعاونالبورصات»بين

التجارة،لتنميةاإلسالمىوالمركزاإلسالمية»للبلدانوالتدريبواالجتماعيةوا~هتصادية
والصناعة.للتجارةاالسالميةوالغرفة

اإلحصائيةالبحوثمركزمنكلإلىانكوسيكعهدتفقدالخصوص،هذاوفي
التجارةلتنميةاإلسالميوالمركزاإلسالمية،للبلدانوالتدريبواالجتماعيةا~ديةوا
للدولبالنعبةوتداعياتهاالموضوع،ذلكعلىطرأتالتىالمستجداتودراسةمتابعةمتكمالبا

التالية.الكوسيكدورةإلىالسانبهذاتتريربرفعإليهماعهدتكمااألعضاء،



ومتابعةالستعراضالجديدةالدراسةإعدادميتمللكوسيك»المطلبهذامعتمشيأ
االسطى.الموتميبمنظمةاألعضاءالدولعلىآثارهاولمناقشةاألمر،هذاتطوراتومراقبة
مقدمةإعطاءعقبباختصار،الدراسةتستعرضيلى:كماالدراسةميكلةسيتمالصددىهذاوفى
ا~مليميةالمسترياتعلىتأسيسهاتمالتىالمتنوعةالبورصةتحالفاتخبراتاألمر،هذاعن

االسطمى.المؤتمرمنظمةبورصاتمنهاتمتفيأكيالدروسالستخالصوذلكواهولية»
باألشكالالقارئتعريفأجلمنالماليةاألوراقأسواقبينالتعاونآلياتآخرقسروسيناقش
التداولمحافلءالمتبادلةالعضويةالمتبادل»القيدوثسملالمثمرة»التعاونألنشطةالمحتملة
الفنى.والتعاونالتدرمبوتوفيرالقانعةاالتحاداتمعالتعاونءشردتالمنإعدادالمشترك»

بالتعاونالمتعلقةالتطوراتاعتبارميتمالنظرية،المرجعيةالمعلومات~ملكتقديمعقب
منالمسندالتكليفإرشاداتإطارفىاإلسالميالمؤتمرلمنظمةاألعضاءالدولبورصاتبين

الدولبورصاتعنللتدرئومعلوماتبياناتتوفيرءالقمممهذافىأوأل،وميتمالكوسيك.قبل
العاملةالبورصاتالفرعيالقسمهذاسيتناولكمااإلسالمى.المؤتمرمنظمةفىاألعضاء
هذهوثسملعنها»إحصائيةمعلوماتامتخدامخاللمنوذلكبالمنظمة،األعضاءبالدول

الفرعىالقسمفىأما..الخ.المتداولةوالقيمةالسوق،ورسملةالعتيدة،الشركاتالمعلومات
اإلسالمىالموتميمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتعاونجهوداستعراضفسيتمالتالي،
التاليالفرعيالقمممأمازمني.تسلسلمنظورمنوذلكالمالية،واألسواقسثماراالمجالفي

فىاألعضاءالدولبورصاتيضممحفللشكيلالمقترحةواألغراضاألهداففسيناقشى
المائدةاجتماعمنالمقدمةالتوصياتاألخيرالتسموسيلخصاإلسالمي.المؤتمرمنظمة

المترتبةاآلثارلمناقسةاألخيرالتمممسيخمصكمااسطنبول.فيمؤخرأانعقدالذيالمستديرة
واقتراحاالسالميهالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولالبورصاتبينالتعاونمنمزيدعلى
الدولمندولةكلبورصةعنمعلوماتتوفيرإلىباإلضافةالغاية.هذهنحوالتوصياتبعض

للتدرئ.يقدمملحقفياالسالمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

حولالمستديرةالساندةاجتماععتدإلىهنااإلشارةتتمسرفالتقريرفىسيردوكما
الفترةفياسطنبولفياالسالميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبورصاتبينالتعاونثسجيع
اتخذولقدللكوسيك.السابقةللدورةونيسيأتطورأباعتباره)>>oمارس/مارس29-28بين
بالمنظمة.األعضاءاهولىبورصاتبينالتعاونلشجيعتمامأمنعةتوصياتاالجتماعذلك
مكر:قضاياأيضأاالجتماعناقشكما



المعنية؟الدولفىالبورصاتبياناتيحريللبياناتمركزإنثما،ا-

اإلسطية.الدوللبورصاتمشتركموشرامجاد)~
r-إسعلمية.ارمداعشهاداتعمل
t-ملة.المتباوالعضويةالمتبدلالتسجيل
المشترك.للتداولمحفلإقامة0-
السوق.وإجراءاتقواعدبينوالتوفيقءالبورصاتفىالممارساتأفضلثسجيع6-
v-البورصات.فىللعاملينمتريببرامجإعداد

تكوهنعلىاالجتماعفىاالتفاقتمللتعاون،محتملةمجاالتبوصفهاالنقاطهذهمناقثمةبعد

حققياالتياألخرىالنجاحجوانبومنالمعلومات.تكنولوجياولبنةالفنية،اللجنةعمل:لجنتى
سنويأ.مرتينوانعقاده)ISEF(اإلسطمية~البورصات~منتدىبإنثما،القراراتخاذهاالجتماع

تعزيزإلىالراميةالمساعىطريقعلىمحطمةاإلمطميةالبورصاتمنتدىإنشاءوبعد
العملخطةبروحالكاملااللتزامنحووخطوةاإل~ءالموتميمنظمةناتكيابينالتعاون
منتدىإنشاءوبعدالتعاون.تعزيزفىمحوريأمورأالخاصالقطاعأعطاءإلىالرامية

يلي:ماتنفيذ~مقعنالتكاملمنأعلىمستوماتتحقيقفياألملتجداإلسطميةالبورصات
األعضاء.البورصاتبينمشتركةتدرمببرامج•
تمرالمنبمنظمةاألعضاءاهولىمنللمسشرينمفتوحةمشتركةبياناتقاعدةعمل•

اإلسطمي.
البورصات.بينالخبراتتبادل•
بورصاتلدىالمتاحةالقريةاالمكانياتباستخدامماليةموشراةأووسانلوضع•

األجانب.المسشريناهتماملجذباإلسطيالموتميمنظمةفىاألعضاءاهولى
والثظيمية.الرقابيةالسلطاتبينالتعاونتحقيق•



)•,(

إسطنبولبورصةمنالمقدمالعرض

التعاونتعزيزحملالمستديرةالساندةاجتماعفتانجحول

اإل~الموتميبمنظمةاأل~ءالدولبورصاتبين

المنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالحاديةالجلسةعلىيعرض

والتجأرياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةعن

اإلسلتميتمرالمنلمنظمة

لم(الكوسيك
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الرنيسرالسيد

العاماألمينالسيد

ا~قرونالوفودساءرنانسادة

والعشرينالحاديةالجلسةفيجميعأبكمأرحبأنيسعدنىإسطنبولبورصةعننيابة
فيماالتعاونعنأتحدثأناليوموأود(الكوسيك)؟والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنة
اإل~.تمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبورصاتبين

والتجاري،االقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةإجتماععنالصادرالتوارمعوتماشيا
o»»2مارس/آذار29إلى28منالفترةفيمستديرةماندةإجتماعإسطنبولبورصةفظمت
منظمةفياألعضاءالبلدانبورصاتبينللتعاونإطارلوضعالمناخلتهيئةإسطنبولفى
اإلسالمي.تمرالمن

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفيبورصة35ساءرفىاالجتماعإلىوأعي

تسيقومكتبءالتركيةالخارجيةوزارةممثليجانبإلىءالتنفيذيونومديروهامياإلسك
اإلسالميةوالغرفةآسيوية»-ورواألالبورصاتوإتحادالثركية)ءالتخطيطوزارةلمالكوممميك
البحوثومركزءللتنميةاإلسالميوالبنكءالتجارةلشيةاإلسالميوالمركزءوالصناعةللتجارة

والتدريب.واالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائية

كالتالى:وهمبورصةعشرةإلحدىالثفيذيونونالمديراالجتماعوحضر
وعمان،بورصة-

وبرهاد،ماليزيابورصة-
ودكا،بورصة-
jبدبى»المالسوق-
وإسطنبول»بورصة-
واثسى»كاربورصة-
والخرطوم»بورصه-
و»مسقطبورصة-



وفلمطين،بورصة-
والسعودية،تداولبورصة-
طهران،بورصة-

اإلسالميتمرالمنمنظمةمساتمنومصلوأ

المشاركينمنالمقدمةالمشرحاتمختلفمعوتماسياالمداوالت،منيومينوبعد

سايلى:علىاالتفاقتمفتدبالتعاون»يتصلفيماإتباعهاالمزمعالعملخطةبخصوص

الذيالمحفل،ذلكظلفيالكوسيكفياألعضاءالدولبورصاتبينالتعاونيستمر•
إدارةإسطنبولبورصةوتتولىاإلسالمية´´.البورصات~اامنتدىبعدفيماإليهيشار
والبنكالكوسيكلماإلسالمبىتمرالمنلمنظمةالماليالدعمتحيمإلىوتسعىالمنتدى»هذا

ذلك.إلىوماالبحثمشروعاتلتمويلللتنميةاإلسالمى

تستضيفبينماءإسطنبولبورصةتستضيفهأحدهمامنويأ؟اجتماعينالمجموعةتعقد•
الثاني.االجتماعاألخرىالمشاركينالدولبورصاتإحدى

المعلومات.تكنولوجياولجنةالفنيةاللجنةوهماأالعمللجنتيتأسيستم•

يلى:مماالفنيةاللجنةتتألف
و،عمانبورصة-
و،مسقطبورصة-

وإسطنبول،بورصة-
وءالسعوديةتداولبورصة-
وفسطين،بورصة-
بدبىالمالسوق-

يلى:فيمااللجنةهز»اختصاصاتوتتركز
وءالموشراتوضع-

و،اإلسطميةاإليداعشهادات
و،المتبادلالقيدفرص
واألخرىىاإلسالميةوالمؤمساتالبورصاتإلىالجسررمد

و،والتدريبالعاملينتبادل
وءالبورصاتأداءلتتييممسح-استبيانإعداد



.التعاونمجاالتتعريف-

يلى:مماالمعلوماتتكنولوجيالجنةوتتألف
وإسطنبول»بورصة-
Jطهران»بورصة-
وبأبيآالمالسوق-
برهاد.ماليزيابورصة-

يلى:فيمااللجنةهذهاختصاصاتوتتركز
والمشاركة،للبورصاتالتكنولوجيالمستوىتتييم-
بيانات.مركزامجاد-
وقتفيتحديدهيتمموعدفىالبيضاءالدارفيالتالىاالجتماعينعقدفسرفوأخيرأ-

اإلعالميالمؤتمرمنظمةإلىاالجتماعفيالصادرةالقراراتوتتدمءالحق

والكومسيك.

إحاطةاإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولجميعمننرجوتتدمماإلىباإلضافة
إليه.لالنضمامودعوتهمالمنتدىودعمءالمحفلبهذاعلمأبالدهمبورصات

الحاضرةمساتالمنجميعلممثلىشكريأكروأنإسطنبول،بورصةعنبالنيابةوأود،
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتعاونلتعزيزاألولالمستديرةالساندةاااجتماعفى

بورصاتبينفيماالتعاونأواصرتتريةفيالقيمةعظيمإسهامأيسهمالذيلدعمهممىاااإلسك
الشكر.جزيلولكمبالدنا.

لإسلببورصه

200oمابو/أذار
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اإلنجليزيةباللغةاألعمل:

أعمالملجهمسودة

للكوسيكوالعشرينالحاديةورةالة

لم2>>5الثانيتشرينلمنوفمبر02-22(إسطنبول،

االفتتاحية.الجلسةه1
األعمال.جدولإعتماده2

المرجعية.التقاريره3
اإلسالمي.المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنالمقدمالمرجعيالتقريرا-

البلدانإلىخاصةإشارةمعالعالمياالقتصادعلىطرأتالتيالتطورات2-
اإلحصائيةالبحوثمركزمنالمقدماإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

والتدريب.واالجتماعيةواالقتصادية
اإلحصائيةالبحوثمركزمنالمقدمالدوليالماليالييكلحإصكمساندة\'"-

والتدريب.واالجتماعيةواالقتصادية
الكوسيك.تنسيقمكتبمنالمتامالمتابعةلجنةتقريره4
العمل.خطةتنفيذاستعراض0-

اإلسالمي.المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقرير\-

الدورة.لجنةب~تقرير
i-مي.اإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبورصاتبينفيماالتعاون

التجارةلتنميةاالسالمىوالمركزللتنميةمياإلسكالبنكمنكلمنالمقدمانالتقريرانه4
مي.اإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارةتوسيعحول

فيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنثما،بشأنالتجاريةالمفاوضاتلجنةمنالمقدمالتقرير0-
اإلسالمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين

ì-العالمية.التجارةمنظمةبأنشعلةالمتعلقةالمسائل
v-الخاصالقطاعاجتماعاتحولوالصناعةللتجارةميةاإلسكالغرفةمنالمقدمالتقرير

اإلسالمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءانالبالبين

فيالتجاريةالمعارضحولالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزقبلمنالمقدمالتقرير8-
اإلسالمية.البلدان



بينفيمااالقتصاديالتعاونتتقيةفيالسياحةاادوربخصوصالنظروجهاتتبادلجلسة9-
اإلسالمياا.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدان

هامشعلىالمنعقدمياإلسكتمرالمنلمنظمةاالقتصاديالمؤتمرفتانجومتابعةتقييم1->
للكوممميك.العشرينالدورة

اإلسالمي.تمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولفيالفقرلتخفيفالتدرأتبناءبرنامجا~1
اإلسالمية.البلدانبعضإلىاالقتصاديةالمعونةبتتديمالمتعلقةالمسائله12

للكوسيك.والعشرينالثانيةالدورةموعد3-1
أعمال.منيستجدما~14

1o-للكوممميك.والعشرينالحاديةالدورةقراراتاعتماد
الختامية.الجلسة-16



مبهالخناالكلمه

فككاأحمداللكنورمناذاأللمعالى

الختاميةالجلسةونيس

لحكوسيكمنالمنبثقةالمتلبعةللجنةوالمشرهنالحاليةللجلسة

)2••همليو/آيل11،مطنبول(لم





الفتيةالكلمة

،تكالأحمهكتورالهاألعتأللمعطى

وا~الحاديلجتماعالختنميةالجنسةونيمى

الكومميةئالمنبثقةالممتبعةفنجنة

)100•ميواآيار11,إسطنبوللم

ا~تددناالند(ءروطالسادة
ا~قر»ا~ما.~مصاعداسيد
ءا~امالضيوفالسادة

المتابعةلجنةاجتماعاتمنآخراجتماعأكللالذي.لنجاحمعامتىعنأعربأنأود
الكوممميك.عنالمنبكة

بالتعاونلممتعلقةالهامةاهضديامنمدبشأناالجتماعهذاحالنتداولناولقد

قناعةعلىوأنااالسمي.انموتمىمنظمهفىاألعضاءالبلدانبينفيماوالتجاريا~امصادي

الستقبلية.انكوسيكأعمالفىستسهمبصدهانحنالتىالمتابعةلجنةبأن

نظامعلىطرأتالتىالهامةالحمتجداتآخربتقييماالجتماعهذافىقمناولقد
فيشاركتالتىاألعضاءللبلدانالخاصسكريعنأعربأنويمعدنىالتجارية.فضنياتاأل

حت2•،4نيسانلمأبريلمنالفترةفىليأأنطافىالمنعقدةالتجاريةللمفاوضاتاألولىامورة
أنسروريدواعيلمنوإنهامورة.تنكبتتظيمقامتالتىمساتوالمن)<<oأبريل/نيمان

التجارية.المفاوضاتلجنةاجتماعاتعنهاأسفرتالتىالمثمرةالنتائجهذهأرى

باالنتهاءيتعنقفيماالطرمبعملالمشاركهالبلدانتترمأنآملتقدم»ماعلىوعالوة
أمثامللتوقيرمعدأيكونبحيثلمتجاريةاألفضلياتبخطةالخاصالبروتوكولمشروعمن

ولمتوقعلمالتياألعضاء»البلدانأنكرأنأودكماللكوسيك.والعشرينالحاديةالدورة



منظمةفىاألعضاءاالولبينالتجاريةاألفضلياتنظامبسأناالطاراتفاقيةعلىتصدق

التجارية.المفاوضاتفىمشاركةلهايتسنىحتىذلكفىباإلسراعااسطى،الموتمي

لجنةاجتماعالستضافةإمتعدادهاأبدتالتركيةالجمهورمةأنأنكدأنتتىينهوال
للكوسيك.والعثمرينالحاديةالدورةفامثرعلىالتجاريةالمفاوضات

األعضاء»السادةحضرات
الكرام..الضيوفالسادة

التعاونلتعزيزاإلسالمىالمموتمرمنظمةعملخطةتنفيذالمتابعةلجنةراجعت
ولقدالصدد.هذافىتقدممنتحققومابالمنظمة،األعضاءالبلدانبينوالتجاريااللحمادي
منمنسقةمساتمنعيفتقدالساسىاجتماعهافىالدورةلجنةبأنمحنمتأنسرنى

بهذا-أننامنمئةلعلىوإننىالكوسيك.مشروعاتبعضلتتولىللمنظمةالتابعةالمومسات
تلكتحتيتىنحوقدهانسيرسرف-التتسيقيةوالمومساتالمشروعاتأصحاببينالتعاون

المشروعات.

~ثسجيعوهواألعمالجدولعلىالمهمةالبنودأحدأيضأالمتابعةلجنةستسوالعد
أنلياسمحواوهناءاإلسطمى´`.الموتميبمنظمةاألعضاءاهولىفىالبورصاتبينالتعاون

مركزمعبالتعاونالمستديرةالساندةاجتماعبتتظيملقيامهااسطنبوللبورصةشكريأسجل
اإلسطميوالمركزاإلسطميةللولىوالتدريبواالجتماعيةاهتصاهيةواالحصانيةاالالبحوث

ءاسطنبولفى200oمارس29~28منالفترة~للتنميةاإلسطمىوالبنكالتجارةلتنمية
اامنتدىمسمىتحتالبورصاتبينللتعاونرسمىغيرمحفلإنشاءعنتمخضوالذي

اإلسالمية~.البورصات

األعضاء...السادةحضرات

الكرام...الضيوفالسادة

´´دورحولالنظروجهاتتبادللجلسةاالستعداداتأيضأناقشنابتماعاالهذاأشاه
االسطميالموتميمنظمةفياألعضاءالدولبينمثصادياالالتعاونتتقيةفيالسياحة
األعضاءالبلدانكلتتمكنأنوآملللكوسيك.والعشرينالحاديةالدورةخاللانعقادهوالمزمع

الموضوع.هذاحولالكوسيكدورةقبلالمغربفىستعقدالتىالعملورشةحضورمن



فىالمعنيةمساتوالمناألعضاءالبلدانأنفيهالشكممافإنهذلكإلىوباإلضافة
النظر.وجهاتتبادلجلسةإلنجاحالالزمالدعمتقدمسوفاإلسالمىالمؤتمرمنظمة

األعضاء»السادةحضرات

الكرام..الضيوفالسادة

لمنظمةالعامةو_مانةالمشاركةالوفودلكلوتتديريشكريعنأعبرأنلىإسمحوا

فيأسهمتقيمةجهوذمنبذلوهلماعنهاوالمنبثقةلهاالتابعةمساتوالمناإلسالمىالمؤتمر
معهوالعاملينالكوسيكتنسيقمكتبإلىبالشكرأيضأأتوجهكمااالجتماع.هذانجاح

مخلصة.جهودمنبذلوهwوالتحريريينالنوريينوالمترجمين

فيعتدهاوالمتروللكوسيكينوالعثنرالحاديةالدورةفىلتائكمإلىأتطلعإذوإنني
دكم.بكإلىآمنةعودةلكمأتمنى-اسطنبولفي)00oنوفمبر25~22منالفترة

عنالمنبتفةالمتابعةللجنةينوالعشالحادياالجتماعأعماكفتامأعلنوبهذا

الكوسيك.




