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تترير

المنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالثانياالجتماع

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةعن

´´الكومسيكاإلسطميتمرالمنلمنظمة

)2•>6مايو/أيار2923-ء(إزهير





تقرير

المنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالثانياالجتماع

والتجاريا~ديللتعلونالدائمةاللجنةعن

´´الكومسيكاإلسطميتمرالمنلمنظمة

)2•>6مايو/أيار25ه23،(إزهير

ا~متصاديللتعاونالدائمةاللجنةعنالمنبثقةابهةالمتللجنةوالعشرونالثانياالجتماعانعقد1-

25~23منالفترةفيإزميرىبمدينة(الكومسيك/اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةوالتجاري
).006أيارمايولم

المتابعة:لجنةفياألعضاءالتاليةالدولعنممثلوناالجتماعحضر~2

ا(دائموئنيس.التركيةالجمهورية
(دائم)رئيسنائب.السعوديةالعربيةالمملكة

(دائدارئيسنائب:فلسمئيزءولة
العربية)للمنطقة(ممشكرئيسنائب.قطردولة

اآلسيوية)للمنطقة(ممشكرئيسنائب.

االفريقية)للمنطقة(ممشكرئيسنائب:

ازروز~اجمهورية

اليرنسيرجمهورية

مقرر.اإلسلثميةباكستانجمهورية.11

السابقبالمكتبعضو.الكويتدولةد.1

السابقبالمكتبعضو.االتحاديةنيجيرياجمهورية.9

مراقب:بصفةالتاليةالدولممكراالجتماعحضركما~3

السوريةالعربيةالجمهورية-



الهيئاتوممكرسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةممكراالجتماعحضركما4-

عنها:والمنبثقةللمنظمةالتابعةالتاليةالمتخصصة

(مركزاإلسلثميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركز

اأنقرة

التجارةلتنميةاإلسطميالمركز-

للتنميةاإلسطميالبنك-
والصناعةللتجارةاالسالميةالغرفة-

المرقمالمرفقفيالمشاركينقائمة(ترد

األعمال)جدولمنارقم(البنداالفتتاحيةالجلسة

الوزراءوئيمرونائبالدولةوزيرشنرءاللطيفعبدالدكتوراألستاذسعادةاالجتماعافتتح0-

الحكيم.الذكرآداتمنتيسرماتلقوةبعدوذلكءالتركيةبالجمهورية

رسالةءالكوسيكورئيمىالتركيةالجمهوريةوئيمرسيزرهفجدتأحمدالرشيمىفخامةوجه6-

فيهاأبرزءالخارجيةللشؤونالرئيسمستشارباشريىمرادعليالسيدقرأهااالجتماعإلى

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبيناالقتصاديالتعاونأهميةسيزرالرئيسفخامة

اإلسالمى.

v-هوالعشريالعملبرنامجفىالمحددالهدفأنالىسيزرفجدتأحمدالرئيمرفخامةأشار

أهميةإلىوأشار,9ه~20بنسبةاإلسطيالمؤتمرمنظمةفىالبيئيةللتجارةمعدلتحقيق

األفضلياثنظامبإنشاءالخاصةاالطارالتفاقيةالتابعالتفضيليةالتعريفةخطةبروتوكول

.المستهدفهذاتحقيقفى(بريتاس)االسطىالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجارية

علىبعدصادقتأووقعتقدتكنلمالتىاألعضاءبالدولسيزرالرشيمىفخامةوأهاب

ممكن.وقتأقربفىذلكالىتبادرأنبريتاس،أواالتفاقية

جتماع.لكبالنجاحتمنياتهخالصعنأعرببأنكلمتهرسينالرئيسفخامةاختتمثم8-

)2رقمالمرفقفىسيزرفجدتأحمدالرئيمررسالةنصمننسخة(ترد



سعادةللثجتماعالكلمةوجهسيزر»فجدتأحمدالرئيمرفخامةوجههاالتىالرسالةبعد~9
شفر.اللطيفعبدالدكتور/االستاذ

للكوسيكتقديرهعنوأعربءبالوفودشنراللطيفعبدالدكتوراالستاذسعادةرحبولقداه0
منظمةفياالعضاءالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديللتعاونراسخأمنبرأباعتبارها
العالمفيالكليللثتصادالحديثةلالتجاهاتموجزاعرضاقدمأنوبعداالسطمى.المؤتمر
التجارةزيادةفياالقليميةالتجارةاتفاقياتأهميةأكدمطميآاالالمؤتمرمنظمةمجتمعوفي
.اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينالبيئية

للتوقيعالملحةالحاجةالىشنراللطيفعبدالدكتوراألستاذسعادةأشارالسياق»هذاوفي-1ا

نظامبمقتضىالتجاريةللمفاوضاتالثانيةالجولةفيالشروعقبلبريتاسعلىالمبكر

.2006االسميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبينفيماالتجاريةاالفضليات

اإلسلثمي»المؤتمرمنظمةعملخطةسياقفيالكوسيكمشروعاتبتنفيذيتعلقوفيماا~2

والمؤسساتالمشروعات~صحابشنراللطيفعبدالمشاركاألستاذالدكتورسعادةأهاب

سعيأجهودمنيبذلونهفيمايسرعواأناإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالصلةذاتالمنسقة

المشروعات.لتنفيذ

االقتصاديةالتنمية،أنكلمتهختامفيشنراللطيفعبدالدكتوراألستاذسعادةوأوضح13-

ا~هليميين.واالستقرارالسلقمتحقيقلضمانالسبيلهيالمستدامة

)3رقمالمرفقفيءشنراللطيفعبدالدكتوراالستاذمعاليكلمةنص(يرد

السيد/سعادةقرأهااالجتماعإلىكلمةأوغلو»إحسانالدينأكملالبروفسورمعاليوجه4-1

االسطمي.المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةفياالقتصاديةالشؤونمديرلمر<جورأوكر

-1 oفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزفيتركيابهتقومالذيالدورعلىمعاليهوأثنى

الكوسيكالجتماعاتاستضافتهاطريقعنسلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبين

موقعهاوكذاالثريةوثقافتهاالطويلالحضاريبتاريخهاتركياأنوأضافإنشائها.منذسنويأ

عاليأتأهياليؤملهابوضعتتمتعوالغربالشرقبينالتقاءنقطةباعتبارهااالستراتيجي

العالمي.السطملترسيخأكبربدورعضطكلك



الذياالسطميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجبينالتفاعلعنحديثهمعرضفي16-

المكرمة،مكةفيعقدالذياالسطميالقمةلمؤتمرلثةالثااالستثنائيةالدورةفياعتمادهتم

المؤتمرمنظمةعملوخطة»200oاألولديسمبر/كانونفىالسعوديةالعربيةبالمملكة

تنفيذأنمعاليهذكرءبينهمفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزإلىالراميةاإلسالمي

والعكسرالعشريالعملبرنامجتنفيذيدعمأنشأنهمناإلسطميالمؤتمرمنظمةعملخطة

صحيح.

1vالخاصةاإلطارالتفاقيةالتابعالتثضيليةالتعريفةخطةبروتوكولإقرارأنمعاليهأوضح~كما

اإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفيالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاء

لتوسيعالمنظمةفياألعضاءالدولتبذلهاالتىالجهودمنجديدبعهدامذانايعدا(البريتاس

إلىأوكلللمنظمةالعشريالعملبرنامجأنإلىأشاركمابينها»فيماالبيئيةالتجارة

إلىلتصلوزيادتهاالمنظمةفيالبيئيةالتجارةتقويةأجلمنتدابيروضعمهمةالكوسيك

أعربالسياق»هذاوفيالعشرة.السنواتفترةخا.لالتجارةحجمإجماليمن9ه`20نسبة

الهدف.هذاتحقيقسبيلفيجهدأتأثولنالكوسيكءنثقتهعنمعاليه

تركيالحكومتيتقديرهعميقعناوغلوأحسانالديناكملفيسورالبرومعاليأعربا-8

ءالسياقهذاوفيإفريقيا.فيسيماوال»نموأاألقلالدولمعتضامنمنأبديتاهلماوماليزيا

فيالمتمثلةالماليزيةوالمبادرةءللتنميةإفريقياواستراتيجيةالتركيةبالمبادرةمعاليهأشاد

الفقر.حدةلتخفيفالقدراتبناءبرنامج

).4رقمائمرفقفيأوغلوإحساناهينأكملالبروفسورمعالىوجههاائتيالرسالةنص(يرد

جمهوريةإندونيسيا،جمهوريةقطرىدولةاآلتية:الدولوفودرؤساءذلكبعدتحدثا~9

المجموعاتعننيابةليون»سيراجمهوريةءاالتحاديةفيجرياجمهوريةاإلسلثمية»باكستان

علىوشعبأوحكومةرئيسأ،التركيةللجمهوريةوالتقديرالشكرالمتحشرنوأزجىاالقليمية.

األعضاء،الدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونلتحقيقمتواصلدعممنتقدمهما

ضرورةعلىأكدواكمااالجتماع.لهذاأعدتالتيالممتازةوالترتيباتالحارالترحيبوعلى

المنظمة.فياألعضاءالدولبينفيمااالقتصاديالتعاونتعزيزفيقدمأالمضي



علىبالتوقيعالسوريةالعربيةالجمهوريةوفدوئيمىوقامتوقيع،حفلأقيمذلكوبعد'\'-0

األفضلياتنظامبإنثما،الخاصةاالطارالتفاقيةالتابعالتفضيليةالتعريفيةخطةبروتوكول

(البريتاس).اإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفىالتجارية

العملجلسان

الحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيلتكتك،أحمدالدكتورسعادةالعملجلساتترأس-6ا

التركية.بالجمهورية

برئاسةالعضويةمفتوحةصياغةلجنةتشكيلاالجتماعقررءاألعمالجدولإقراروبعد32-

باكستانجمهوريةوفدورئيسرمحاح»حسينافتخارسيدالمتقاعدالعقيدسعادةالمقرر

اإلسلثمية.

).5رقمالمرفقفياللجنةأقرتهكمااألعمالجدولمننسخة(ترد

األعمال)بحولمن3رقم(البنداإلسميتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةمنمرجعيتقرير

قسمرئيسجورلرءأوكرالسيالمسعادةقامءاألعمالجدولمنالثالثالبندمناقشةلدى~23

وفيالعامة.~نةالمرجعيالتقريربتقديماإلسطي»المؤتمربمنظمةاالقتصاديةالشؤون

ومؤسساتاألعضاءالدولبهاتقومالتينشطةاألمختلفعلىالضوءألقىللتقريرىعرضه

الكوسيك.لقراراتتنفيذأوذلكاالسلثميآتمرالمنمنظمة

).6رقمالمرفقفىالعامةلطانةالمرجعىالتقرير(يرد

ستقبليةأنشعلة

جمهوريةفيباكومدينةفيالسياحةلوزراءالخامساالسطميالمؤتمريعقدسوف~24

.2006أيلولسبتمبرلما2ه9منالفترةفيبيجانأذر

السياحةحولالخاصللقطاعاألولالمنتدىوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةتعقدسوف25-

غرفمجلسمعبالتعاونوذلكجدة،في)،006أيلولسبتمبر/ا3ا~امنالفترةفي



محرضتولقدللسياحة.األعلىالسعوديالمجلسمنوبدعمءالسعوديةوالصناعةالتجارة

.0720عامفيالسياحةحولالخاصللقطاعالثانيالمنتدىاستضافةمالىجمهورية

التوصيات

العامة.لحعانةالمرجعيبالتقريرعلمأاللجنةأحيطت26-

االقتصاديالتعاونمجالفيالمعتمدةاألساسيةوالنظماالتفاقياتأهميةعلىاللجنةأكدث27-

للدولمناشدتهااللجنةجددتالصدد»هذاوفياالسطي.المؤتمرمنظمةإطارفيوالتجاري

وقتأسرعفيذلكإلىتبادرأنءاالتفاقياتهذهعلىبعدتصادقأوتوقعلمالتياألعضاء

بينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةاالطارباتفاقيةيتعلقفيماوبخاصةءممكن

إلتفاقيةالتابعالتفضليةالتعريفةخطةوبروتوكولاإلسلثميآالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدول

النظام.فياألعضاءالدولمشاركةنطاقلتوسيعسعيأوذلكاالطار»

لتنميةاإلسطميوالمركزاالسطمي،المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنكلمناللجنةلحبت28-

الدولاحتياجاتضوءفيالقائمةاألساسيةوالنظماالتفاقياتفيالنظرأنقرةومركزالتجارة»

فيه.للنظرالكوسيكإلىبشأنهامشتركتقريرورفعاالعضاء»

اإلسراعالمشاريع»حولباقتراحاتتقامتالتياألعضاءالدول~دآاللجنةناشدت'\'-9

المشاريع.تلكتنفيذبغيةالعمل؟خطةفيالمبينالنحوعلىلبحثهالجانبتشكيل

0r-التىالخبراءلفرقالقطاعيةاالجتماعاتتستضيفأناألعضاءالدولمناللجنةطلبت

فرقاجتماعاتبأنعلمأوأحيطتءالعملخطةفياألولويةذاتالتعاونمجاالتتغطى

مفتوحةاآلنأصبحتقدءقبلمناستضافتهااالعضاءالدولبعضمحرضتالتيالخبراء

فيتحددالذيالنهائيللموعدوفقاالستضافتها»االفرىاألعضاءالدولأمامالعضوية

.2006أيار/مايوفييحينوالذيالسابقةالكوسيكدورات

األعضاءالدولبينفيماالتعاونمجاالتأحدباعتبارهاالسياحةأهميةمجددااللجنةأكدث31-

المؤتمرفيبفعاليةتشاركأنعلىاألعضاءالدولوحثتاإلسطميآالمؤتمرمنظمةفي

منالفترةفيبيجانأذربجمهوريةباكو،فيعقدهالمزمعالسياحةلوزراءالخامساإلسطمي
.2006أيلولسبتمبر/ا2~9



المنتدىفيبفعاليةالمشاركةعلىبهاالخاصالقطاعلتشجيعاألعضاءالدولاللجنةدعت32-

.2006عامالسعوديةالعربيةالمملكةفيعقدهالمقررالسياحةحولالخاصللقطاعاألول

التىالمرجعيةالتقاريرفيالضروريةالتوصياتتضمنأنالعامةاألمانةمناللجنةطلبت33-

ملثئها.ذلككانمتىالحقأ»ستقدمها

فيمنماءاألالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخنةتنفيذاستعراض

األعمال)جدولمن4(البنداإلسطميتمرالمنمنظمة

إدارةمديرلرجوراوكرالسيالممعادةقدماألعمال،جدولمنالرابعالبندمناقشةلدى~34

العمل.خطةتنفيذباستعراضالمتعلقالتقريرمي،إلمكالمؤتمرالمنظمةا~متصادية،الشؤون

الدورة.للجنةالثامنباالجتماعالخاصالتقريرالكوسيكتسيقمكتبقدمكما

لجنةوتقريرءالعملخطةتنفيذعنزاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقرير(يرد

)8و7المرفقينفيالكوسيكتنسيقمكتبقدمهالذيالدورة

التوصيات

اندورة.ولجنةالعامةاألمانةبتقريرعلمااللجنةاحيطت0-,-

األمانةلخكمنالمشروعاتعروضبتوزيعوطالبتالدورة،لجنةتوصياتاللجنةأقرت36-

اإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةالعامة

rv-سلثمياالوالمركزاالختراعلبراءاتالتركىالمعهدبينالتفاهمبمذكرةعلمأاللجنةأخذت

الدولفياالختراعبراءاتمكاتببينالفني´´التعاونمشروعتنفيذحولالتجارةلتنمية

اإلسلثمي´´.المؤتمربمنظمةاألعضاء

بالتعا~المتعلقاإلسطميتمرالمنبمنظمةالخاصالعشريالعملبرنامجتنفيذاستعراض

األعمال)جدولفي5(البنداالقتصادي

اإلملثمىالمؤتمرلمنظمةالعامةباالمانةا~متصاديةالشؤونمديرلرجوراوكرالسيدقام38-

ائصدد.هذافىالمستجداتبثمأناللجنةمبأعك



أساسيةمعلومات

8-7منالفترةفيالمنعقدةاإلسطميالمؤتمرلمنظمةلثةالثااالستثنائيةالدورةأقرت39-
اإلسطمي.المؤتمربمنظمةالخاصالعشريالعملبرنامجo>20األولديسمبر/كانون

التوصيات

اإلسطميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجتنفيذأستعراضيصبحأناللجنةقررت4->
الكوسيك.أعمالجدولعلىثابتأبندأ

المبذولةجهودهاتواصلأناإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتمناللجنةلحبت~41
سلثمي.االالمؤتمرلمنظمةالعشريالعمللبرنامجوالفعالالسريعالتنفيذلضمان

برنامجتنفيذفيتستمرأنإلىاإلسصرالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتاللجنةدعت2-1
بغيةبهاالخاصةوالبرامجالعملخططتضعوأناإلمطميلممؤتمرلمنظمةالعشريالعمل
ترفعبأنالمؤسساتهذهإلىعهدتكماءللمنظمةالعشريالعمكبرنامجأهدافتحقيق
المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمنتدياتمنوغيرهاللكوهسيكالسنويةالدوراتإلىتقارير

اإلسطي.

(ددآل~د««نرأناال~ا~تحر~ا~مةاألمانةمناللبتملبتىا-4م

اشرن.انفيللكوسيك

فيماالبيئيةالتجارةتوسيعحولالتجارةلتنميةاالسطمىوالمركزللتنميةاالسطميالبنكتقرير

األعمال).جدولمن6(البنداالسطميتمرالمنبمنننمةمنماءاألالبلدانبين

إلىتقريريهماالتجارةلتنميةسلثمىاالوالمركزللتنميةاالسميالبنكمنكلممشكقدم44-

االسطمي.تمرالمنبمنظمةاألعضاءألبلدانبينفيماالبيئيةالتجارةتنميةحولانلجنة

التجارةتوسيعحولالتجارةلتنميةاإلسطمىوالمركزللتنميةاالسطيالبنكتقريرا(يرد

)10و9المرفقينفياإلسطميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالبيئية



آساسيةمعلومات

خططه~منتصرفهتحتلتكونالمطلوبةالمواردبتعبئةللتنميةاالسطيالبنكقام45-

تمويل.برنامجالواردات»تجارةتمويلهي:للتمويلبرامجأربعةبموجبالتنفيذية
جانبإلىاالستثمار»حصصوصندوقللثستثمارءميةاإلسكالبنوكومحفظةالصادرات»

الجماعي.والتمويلخطوتينمنلمرابحةواالمشترك»التمويلوهيالثلثثة:التمويلآليات

مئيأر1,0'قيمتهمااإلجماليفييبلغ>تمويكخصصللتنميةاالسئميالبنكأنولوحظ

-ا420اماألعو~اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةلصالحأمريكيدوالر
المعتمدة.التجارةتمويلعملياتمن%voيشلبمام)20•0-ا999(الموافق~ا426

التمويلطريقعناألموالحشدمجالفيجديدةآلياتبإدخالللتنميةمياإلسكالبنكقامأ-6

عامبدأتوالتيالجماعي»والتمويلءخطوتينمنبحةبالمراالتمويلوآليتيءالمشترك
المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارةتمويلبغرضا)؟999لما~420

طريقعناآلنحتىأمريكيدوالرمليار42.1مبلغإجماليبتعبئةالبنكقامكمامي»االسك

فقط.)م)005(اهب426عامأثناءأمريكيدوالرمليون56)مبلغمنهاءاآللياتهذه

tv-وذلكاإلملثميآالمؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةزيادةعلىللتنميةمياإلسكالبنكيعمل

~14)6عاموفيفنية.مساعداتوتقديمبالتجارة»متصلةمشروعاتتمويلكفيمن

مظلةتحتدوالرمليارا.72مبلغعلىللتنميةسلثمياالالبنكاعتمد)2005-200(أ

بمقتضاها.يعملالتياألربعةالتمويلخطط

البلدانبينفيماالبيئيةالتجارةمعدالتسجلتهاالتيااليجابيةالنتائجبارتياحاللجنةالحظت~48

البلدانبينفيماالبيئيةالتجارةنصيبزادحيثاإلسلثميآالمؤتمربمنظمةاألعضاء

األعضاءالبلدانصعيدعلىالتجارةإجماليمنسلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاء
بلغتأي»2003في.عام9اهr,oبنسبةمقارنة،20>4عامفياه~؟4.45بمقداربالمنظمة

.2004عامفيأمريكيدوالرمليارا00حواليالتجاريةالقيمة

بينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةاالطاراتفاقيةمنككأناللجنةأ~ت~49

نسبةتحقيقفياألساسيمثلثنوالبريتأساالسلثمىءتمرالمنبمنظمةاألعضاءالبلدان



البلدانبينالعثمريالعملبرنامجحددهاوالتيأه2»البالغةالمستهدفةالبيئيةالتجارة
االسطي.المؤتمربمنظمةاألعضاء

لتمويلمخصصةمنشأةبوصفهاالوارداتتجارةتمويلمؤمسةبإنشاءعلمأاللجنةأخذت0-0
منظمةفىاألعضاءالبلدانودعتءللتنميةاالسطميالبنكمجموعةإطارفيالتجارة
بنجاح.المنشأةهذهمنالمرجوةاألهدافتحقيقبغيةالكاملالدعملتقديماإلسطميالمؤتمر

التجارةلتنميةاإلسطميالمركزموافاةفيتستمرأناألعضاءالدولمناللجنةطلبت1-0
واالستثمار.بالتجارةالمتعلقةواللوائحباالحصائياتالمتصلةبالبيانات

الذيالتقدمحولمعلوماتالتاليتقريرهيضمنأنللتنميةاالسطميالبنكمناللجنةطلبت~52
مستجدةمنطرأوماالتجارةلتمويلاإلسطيةالدوليةمؤسسةبإنشاءيتعلقفيماإحرازهتم
البنك.مالرأسزيادةعلى

طرحالتجارةلتنميةاالسلثمئوالمركزللتنميةاإلمطميالبنكمنكلمناللجنةطلبت53-
أمامسلثمياالالمؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةتوسيعيخصفيمامحد«ةوحلولمقترحات
للكوسيك.والعشرينالثانيةالدورة

توسيعبمتابعةالتجارةلتنميةاإل~والمركزللتنميةاإلسطميالبنكإلىاللجنةعهدت4-0
إلىبشأنهاتقريرورفعاإلسطمي»المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارة

اإلسطمي.المؤتمرمنظمةمنتدياتمنوغيرهاالكوسيك

تمرالمنمنظمةفىمنماءاألالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءحملأنشعلة

األعمال)ولجهمنv(البنداإلسطمي

التيالتجاريةالمفاوضاتفيالتطوراتحولتقريرأالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةقامت00-

تمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامظلفيأجريت

مي.االسك

أساسيةمعلومات

نظامبإنشاءالخاصةاإلطاراتفاقيةظلفيالتجاريةللمفاوضاتاألولىالجولةاختتمت56-

»200oعاماإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضليات



اإلطارالتفاقيةالتابعالتفضيليةالتعريفةخطةبروتوكلالتجاريةالمفاوضاتلجنةوأعدت

اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءانالبالفيالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصة

علىوعرضهللكوسيك»والعشرينالحاديةالدورةفيعليهالتصديقتمالذي(بريتاس)

عليه.للتوقيع/التصديقاألعضاءالدول

oV-عامالتجاريةللمفاوضاتالثانيةآجولةءبهللكوسيكوالشرينالحاديةالدورةقررت

الدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنثما،الخاصةاإلطاراتفاقيةظلفيوذلك،2.>6

اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفىاألعضاء

التوصيات

فيالمشاركوناألعضاءالدولفيالتجارةعنالمسئولونالوزراءيقومبأناللجنةأوصت~5«1

اإلرادةإظهاربغيةالتجارية<للمفاوضاتالثانيةالجولةبتدشينالتجاريةالمفاوضاتلجنة

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإلنشاءالسياسية

للجولةشاديةاالسترالخطوطولتحديدءبريتاسعلىالتصديقعمليةفيوللثسراعسلثمي،اال

الثانية.

فيبريتاسعلىالتوقيععلىالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاءالدولاللجنةحثت59-

ممكن.وقتأقرب

األفضلياتنظامبإنشاءالخاصةاإلطارالتفاقيةللثنضماماألعضاءالدولاللجنةدكت60-

إزاءارتياحهاعناللجنةوأعربتءالتجاريةالمفاوضاتفيألمشاركةلهايتسنىكيالتجارية

عضوأ.17إلىالتجاريةالمفاوضاتلجنةفيالعضويةزيادة

منالثانيةالجولةالستضافةالتركيةالجمهوريةبهتقامتالذيبالعرضاللجنةوحبت-iا

منظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإطارفيالتجاريةالمفاوضات

األعضاءالدولغبإبكالتجاريةالمفاوضاتللجنةالعامةاألمانةوستقوممي»اإلسكالمؤتمر

ومكانه.الثانيةللجولةاألولاالجتماعانعقادبموعد



األعمال/جدولمن8(البندالعالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقةالمسائل

حولالمرجعيتقريرهالتجارةلتنميةاإلسطيوالمركزللتنميةاإلمطمىالبنكمنكلقدم62-
العالمية.التجارةبمنظمةالمتعلقةالمسائل

ا)2وااالمرنتينفىلتجارةلتنميةاالسطىوالمركزللتنميةاإلسطىلبنكمنكلتتريرا(يرد

أساسيةمعلومات

وفودورؤساءإلوزراءمستوىعلراستشارييناجتماعينبتنظيمللتنميةاإلسطميالبنكقام63-
لمنظمةالسادسالوزاريالمؤتمرهامشعلىاإلمطمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدان
التوالى.على200oاألولكانونلمديسمبراoو12فيكونجفونجفيالعالميةالتجارة
المدرجةالقضاياحولالنظروجهاتلتبادلاألعضاءللبلدانفرصةاالجتماعينكالوأتاح
المؤتمر.أعمالجدولعلى

4i-23منالفترةفىاسنفنالفيالفرنسيةباللفةالتجارةسياسةالعاشرةالدورةتنظيمتم
.2006فبراير/شباطا0إلىالثانىيناير/كانون

o-\'جدةفي2006مارس/آذار29-28منالفترةفىندوةبتنظيمللتنميةاالهصرالبنكقام
التجارةمنظمةإلىاإلسطىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبعضانضمامقضاياحول

ءاالنضمامعمليةحولالنظروجهاتلتبادلالمشاركةللبلدانالفرصةالندوةوأتاحتالعالمية.
منظمةإلىاالنضمامحديثةاالمطىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانخبراتمنوللتعلم
العالمية.التجارة

إلى22منالفترةفىظبيأبوفيالخدماتتجارةحولندوةللتنميةاالسطميالبنكنظم66-
.2006أيارمايولم24

ìY-~فيالسعوديةالعربيةللمملكةالكاملةبالعضويةللكوسيكوالعشرينالحاديةالدورةر
العالميةالتجارةلمنظمةالسادسالوزاريائمؤتمرعليهاوافقوالتيالعالمية»التجارةمنظمة
.200oاألولكانونلمديسمبرفيكونجفونجفيالمنعقد



المستقبليةا«نشطة

باللفةالتجارةلسياسةعشرةالحاديةالدورةبتنظيمللتنميةاالسطميالبنكيقومأنالمقررمن68-

).0»6يوليو/تموز7إلىحزيرانلميونيوا9منالفترةفيتركياءاسطنبولفيءاإلنجليزية

التوصيات

المفاوضاتفىبفعاليةللمشاركةاالسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولاللجنةحثت69-

بالنسبةالكبرىاألهميةذاتالقضايابشأنالعالميةالتجارةمنظمةإطارفيالجارية

والمنتجاتالقطن،ذلكفيبمابالزراعة،المتعلقةالقضاياتلكوال».يما~متصاداتهاء

األخرى.والقضاياءوالخدماتءالصناعية

0v-مساتوالمنالتجارةلتنميةسلثمياالوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكاللجنةوناشدت

المفاوضاتسياقفياألعضاء،لالولالفنيةمساعدتهمتقديمبمواصلةاألخرىالمعنية

األطراف.المتعددةالتجارية

V1-التجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكمنككاللجنة~بتوقدهذا

لالولوالمؤسسيةالبشريةالقدراتتعزيزعلىالعملأجل.منوتنسيقهاجهودهمابحشد

النظامداخلكليبثنكلاالندماجلهايتسنىحتىمي؟اإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاء

اللجنةطلبتالصددىهذاوفيوالمساواة.العدلمنأساسعلىاألطرافالمتعددالتجاري

الدولمواقفلتنسيقالتجارةلتنميةسلثمياالوالمركزللتنميةسلثمياالالبنكمنكلمن
للمفاوضات.مشتركةأرضيةتهيئةبهدفالعالميةالتجارةمنظمةداخلاألعضاء

المسائلبمراقبةالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكإلىاللجنةوعهدت12-

السنويةالدوراتإلىبشأنهاتقريرأورفعءالعالميةالتجارةمنظمةبأنشعلةالعلثتةذات

األخرى.المعنيةالمنتدياتمنوغيرهاللكوسيك

األعمال)جدولمن9(البنداإلسطمىالمؤتمرمنظمةفيمنماءاألالدولبورصاتبينفيمانالتعلى

V'î-حولالعمللسيرتقريرأاسطنبولبورصةقامتاألعمال»جدولمنالبندهذامناقشةلدى

سلثمى.االتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبورصاتبينالتعاونبتعزيزالمتعلقةالمستجدات



أساسيةمعلومات

فياألعضاءالدولبورصاتبينالتعاونا´تعزيزحولالمستديرةالمائدةاجتماععقد74-
.200oمارس/أزار29-28يومياسطنبولفياالسطمي(اتمرالمنمنظمة

yo-الدولبورصات´´منتدىباسممنبرتأسيسللكوسيكوالعشرينالحاديةالدورةالحظت
المستديرة.المائدةاجتماععنتمخضاالسطمي´االمؤتمرمنظمةفياألعضاء

التوصيات

يخرجأناالسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبورصاتمنتدىمناللجنةطلبت76-

.2•06فيعقدهالمزمعالقادماجتماعهفيملموسةبنتائج

الدولبورصاتا´منتدىعنبالمزيدالبورصاتلتعريفاألعضاءالدولاللجنةدعت77-

للثنضماماالعضاءالدولدعتكماءلهوالترويجاإلسطمي´ا»المؤتمرمنظمةفياألعضاء

المنتدى.لهذا

بزماماألخذعلىتشمعهاوأنبورصاتهامعتتواصلبأناألعضاءبالدولاللجنةأهابت78-

فياألعضاءالدولبورصاتلمنتدى"الثانيالمستديرةالمائدةاجتماعواستضافةالمبادرة

.2006عامفي11اإلسلثميالمؤتمرمنظمة

بورصةمنكلمعبالتعاوناإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةاللجنةطالبت-79

بمتابعةللتنميةاإلسلثميوالبنكالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزأنقرة»ومركزءاسطنبول

التالية.الكوسيكالدورةأمامبهاتقريرورفعالشرنهذافيالمستجدات

الدولبينفيماالخاصالقطاعإجتماعاتحولوالصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفةتقارير

األعمال).جدولفى\0(البنداإلسطميتمرالمنبمنظمةاألعضاء

بالقطاعيتصلفيماأنشعلتهاحولتقريرأوالصناعةللتجارةاإلسالميةالغرفة

ا)3رقمالمرفقفىوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةتقرير(يرد



أساسهمعلوماث

االجتماعاتهذهعلىاإلسلثميةالغرفةزادتفقدءالخاصالقطاعاجتماعاتإلىباإلضافة81-

استثمارمؤتمراتفينشطةاألهذهوتتمثلالخاص.القطاعمشاركةتتضمنأنشعلةبتنظيمها

بمؤسساتاإلسلثميةالغرفةوئيمىواجتماعالتجارية<والوفودءوالمنتدياتءالخصخصة

اإلسلثميةللغرفةإضافيةفرصةإتاحةفيالفعالياتهذهمنالغرضويتمثلالخاص.القطاع

منافهمطرحمعاألخرى»البلدانفيالخاصالقطاعمؤسساتمعللتفاعلالمضيفوللبلد

الوقت.ذاتفيالمباشراألجنبياالستثمارأمامالبابوفتحاالستثماري

والتياالسلثمية»بالغرفةالخاصةالجديدةوالبرامجالجديدةبالرؤيةعلمأاللجنةأحيطتكما~82

التجاريالتبادلحجمزيادةخلكمنا~هتصاديآالتعاونمستوىرفعإلىتهدف

اإلسلثميةالغرفةوضعتفقدءالسياقهذاوفيالمشتركة.المشروعاتفيواالستثمارات

األمممنظمةفياألعضاءالبلدانأرجاءمختلففيبمهامعللثضطكمكثفأبرنامجأ

فيفاعلبشكلاالنخراطإلىودعوتهاالخاصالقطاعبمؤسساتلتقاهلكميةاإلسك

واحد.آنفيمنهاالدعمتلقيمعالحكومات

لمؤسساتعشرالثانيللثجتماعاألولالمتحضيرياالجتماعبانعقادعلمأاللجنة-أحيطت87

أاكار.في2>06مارس/آذارفيالخاصانقطاع

المستقبليةنشطةاأل

التالية:المستقبليةنشطةباألعلمأاللجنةوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةأحاطت84-

يرانحنلميونيوفيوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتحولالخامسالعملفريقاجتماعه

اسطنبول.في

قطر.في2006حزيرانلميونيوشهربنهايةالتجارةلغرفتدريبيبرنامج•

منالثالثالربعخلثلماليزيافياإلسلثميةالبلدانفياألعماللسيداتالثانيالمنتدى0
.2006عام

العربيةالمملكةفيالخاصوالقطاعالسياحةحولاألولالمنتدىيعقدأنالمقررمن0

.200iسبتمبر/أيلولا3إلىاامنالفترةفيالسعودية



فيءباكستان-أبادمإسكفيعقدهالمقررالثانيالعالمياإلمطياالقتصاديالمنتدى•
.2>06الثانينوفمبر/تشرينyإلى6منالفترة

منظمةفياألعضاءالبلدانفيوالخصخمةاالستثمارحولالثالثالدولىالمؤتمره
.2007-2006فياإليرانيةاإلسلثميةالجمهوريةفيعقدهالمقرراإلسلثمي»المؤتمر

.20>7فىقطرفىاألعماللسيداتالثالثالمنتدىه

فيعقدهالمقررمنكانالذيالخاصالقطاعلمؤسساتعشرالثانياالجتماعتأجيلتم~85
تمقدالقمةأنحيث»2007عامإلىعشرةالحاديةاالسلثميةالقمةمعالسنغالفي2>»6

.v»»2عامحتىإرجاؤها

التوصيات

كللدىالتجارةوغرفالخاصةطاعالةمؤسساتيحثواأناألعضاءبالدولاللجنةأهابت86-

المحافل.هذهفيبفعاليةالمشاركةعلىمنها

القطاعلتطويرالراميةجهودهابمواصلةوالصناعةللتجارةميةاإلسكالغرفةاللجنةطالبت»-17

رفعفيواالستمرارالصلة»ذاتاالجتماعاتمنعددتنظيمطريقعنوذلكالخاص

التوصيات.لمتابعةزمالكالدعموتقديمفيهاللنظرالكوسيكإلىالتقارير

AA-مياإلسكوبالبنكميآاإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةبالمؤسساتاللجنةأهابت

الدعمكللتقديماألعضاءىللدولالوطنيةالتجارةوغرفءالحكوميةغيروبالمنظماتءللتنمية

القطاعتطويربشأنوالصناعة.للتجارةميةاإلسكالغرفةتتخذهاالتيللمبادراتاللثزم
الخاص.

ا1(البنداإلسطميةالدولفيالتجاريةالمعارضحولالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزتقرير

األعمال/.جدولمن

التجاريللمعرضاإلعدادحولالمرحليالتقريرالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزقدم~89
ء2007عامالسنغالجمهوريةفيدكارهفيعقدهالمزمعميةاإلسكللدولعشرالحادي

السياحيالمعرضوكذاعشر،الحادياالعتياديااسئميالقمةمؤتمرمعبالتزامنوذلك



لبنانبجمهوريةءبيروتفيعقدهالمقرراإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالثاني

.2>>7يونيو/تموز)4-22منالفترةفي

)41رقمالمرفقاتفيالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمنالمقدمةالمرحليةالتقارير(ترد

أساسيةمعلومات

للدولالعاشرالتجاريالمعرضالتجارةلتنميةاالسطميوالمركزالبحرينمملكةفظمت90-

وموضوعهم200oشباطفبرايرلم9-5منالفترةفيالبحرينبمملكةءالمنامةفياالسلثمية

االسطمية´ا.الدولبيناالقتصاديالتكاملفيالخاصالقطاع´ادور

فيالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزنظمهالذيالزراعيةللصناعاتاألولالمعرضأقيمه9ا

الجزائربمدينة´15داه0ءdesExpositionsPinsMaritimes"200oنيسانلمإبريل20-17منالفترة

المؤتمرمنظمةأعضاءالدولبينالشراكةنموذجالزراعية:الصناعات´ثطاعوموضوعه

اإلسلثمي´ا.

فياشتركالذيسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولللسياحةاألولالمعرضأقيم~92

مركزو)TURSAB(السياحةلشركاتالتركيةوالرابطةالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزتنظيمه

.200oالثانيتشرينلمنوفمبر26إلى24منالفترةفياسطنبولفي)CNR(اسطنبولمعارض

المستقبليةاألنسطة

اإلسلثميةللدولعشرالحاديالتجاريالمعرضالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزينظم~سوف93

عشرىالحادياإلسطميالقمةمؤتمرمعبالتزامن200vعامالسنغالبجمهوريةداكارءفي

.2010عامغينياجمهوريةوفي»2008العراقجمهوريةفيعشرالثانيالمعرضويقام

فياألعضاءللدولالثانيالسياحيالمعرضالتجارةلتنميةمياالسكالمركزينظمسوف~94

تموزلميونيو24ه22منالفترةفيلبنانبجمهوريةبيروتفيسلثمياالالمؤتمرمنظمة

فياالسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالثالثالسياحيالمعرضسيقامكما»2007
.2009عاممصر

التوصياته

فيبفعالبةالمشاركةعلىسلثمياالنمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولاللجنةحث95-

اإلسلثميأل.لالولعشرالحاديالتجاريالمعرض



فيبفعاليةانمشاركةعثىاالسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولانلجنةحثت~96
المزمعاإلملثمي»المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولوالثالثالثانيالسياحيينالمعرضين
التوالي.علىومصرلبنانفيعقدهما

التجاريةالمعارضمنالمزيديقيمأنالتجارةلتنميةاإلمطميالمركزمناللجنةطلبت97-
المضمار.هذافيالمتخصصةالمهنيةبالخبراتيستعينوأنالقطاعية

للدولالرابعالسياحيالمعرضالستضافةسوريابهتقامتالذيبالعرضاللجنةوحبت~98

اإلسطمي.تمرالمنمنظمةفياألعضاء

حولدوريةبصفةمرحليةتقاريرإعدادالتجارةلتنميةاالسطميالمركزمناللجنة~~99

فياألعضاءالدولفيالسياحيةالمعارضوكذااإلسلثميةالدولفيالتجاريةالمعارض

دوراتأمامورفعهاالمتخصصةالمعارضمنذلكوغيراالسطيهالمؤتمرمنظمة

اإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةالتابعةالصلةذاتوالمنتدياتءالكوسيك

اإلسطيتمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولفىالفقرحدةمنللتخفيفالقدراتبناءبر~مر

األعمال)جدولفىاا(بد

إلىتقريربرفعاألعمال،جدولمنالبذهذامأقشةلدىللتقية،االسطىالبكقام\-••

المستجدات.أحد~بممأناللجة

أساسثمعلوماث

منظمةفياألعضاءالولىفيالقطنقطاعفيواالستثمارالتجارةتوسيعمنتدىعقدتم-01ا

.200oنيسانلمأبريل19إلىا8منالفترةفيفاسوبوركيناواجادوجوهفياإلسلثميالمؤتمر

للدولالدوليةوالتنافسيةاالنتاجيةالكفاءةرفعحولالخبراءلفرقالثانياالجتماععقدتما~02

آذار/مارس30-28منالفترةفياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللقطنالمنتجة

إزهير.في

فيالقدراتبناءبرنامجحولالتسييربلجنةالمسئولينلكبارالرابعاالجتماععقدتم1-•3

إلى29منالفترةفيبجوانسريبندرفيسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدان
.2006مارس/آذار30



2006أيارمايولمفيللتنميةاإلسميوالبنكالتركيةالحكومةبينتفاهممذكرةتوقيعتما-04

أفريقيا.لتنميةالتركيةاالسترتيجيةيخصفيماالتعاونبشأن

المستقبليةنشطةاأل

o<~والتنافسيةاالنتاجيةالكفاءةرفعحولالخبراءلفرقالثالثاالجتماعينعقدأنالمقررمنا

إلى2منالفترةفياالسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللقطنالمنتجةالبلدانفيالدولية

ليا.أنطافي06.2األولأكتوبر/تشرين6

التوصيات

اإلسطميالبنكمعبالتعاوناالسطيالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمناللجنةطلبتا-ه6

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفيالقدراتبناءببرنامجالمتعلقةالمسائلمتابعةللتنمية

منظمةمنتدياتمنوغيرهاللكوسيكالسنويةالدوراتإلىبشأنهاتقريرورفعاالسمي،

المعنية.االسطيالمؤتمر

-1 <vحولالخبراءلفرقالثانياالجتماعتقريربهاخرجالتيبالتوصياتعلمأاللجنةأحيطت

المنظمة.فياألعضاءللقطنالمنتجةانالبالفيالدوليةوالتنافسيةاالنتاجيةالكفاءةتدعيم

مشكطتهالحلالفلسطينيةالوطنيةللسلطةالعونيقدمواأناألعضاءبالدولاللجنةأهابتا-»8

الفقر.تفاقمإلىيؤديالذياالقتصاديالحظرعنالناشئةاالقتصادية

بينفيماواالستثمارالتجارةتسهيلبشأنالقدرات´´بناءحولالنظروجهاتتبادللجلسةاإلمداد

الثانيةالدورةأثناءفىتنظيمهاالمقرراإلسطمي´´تمرالمنمنظمةفياألعضاءالبلدان

األعمال)جدولمن1,.(البندللكوسيك.والعشرين

واالستثمارالتجارةتسهيلحولالعملبورشةاللجنةبإعالمللتنميةسلثمياالالبنكقاما-•9

28~26منالفترةفيجدةفيسلثمياالتمرالمنمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيما

العامةاألمانةمعبالتعاونللتنميةسلثمياالالبنكيعقدهاأنالمقرر2006يونيو/حزيران

اإلسطمي.تمرالمنلمنظمة



المستقبليةنشطةاأل

التجارةتسهيلحولعملورشةبتنظيمللتنميةاإلسطميائبنكيقومأنالمقررمن110-

العامةاألمانةمعبالتعاوناإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماواالستثمار

توصياتحولتقريربرفعيقوموأنأخرى»دوليةمنظماتوأيةاإلسطميالمؤتمرلمنظمة

للكوسيك.والعشرينالثانيةالدورةإلىالعملورشة

التوصيات

التيبالمقترحات~اللجنةأحيطتالكوسيك»تنسيقمكتببهتقدمالذيالعرضوبعد-ااا

فيتناولهايمكنكمحاوريلى»فيمابيانهاوالواردحاليأ،المقدمةوتلكقبلمنطرحت

للكوسيك:الحقةالدوراتأثناءستعقدالتيالنظروجهاتتبادلجلسات

األعضاءالدولفيالفقرحدةمنوالتخفيفالصغرمتناهيةالقروض-

نموأاألقلاألعضاءوالدولالخارجيةالمعونة-

اإلسطمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالقطنقطاعفيواالستثمارالتجارةتنشيط-

تبادلجلساتفيللمناقشةأخرىموضوعاتاقتراحعلىاألعضاءالدولاللجنةحثت-اا2

القادمة.الكوسيكدوراتضمنستعقدالتياآلراء

rالستحداثوانتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةانبحوثمركزمنالنجفةملبت-اا

.النظروجهاتتبادلجلساتإلدارةوامجابيةكفاءةأكثرآلية

ااألعمالجدولفيا4(آلبنةللكوسيكوالعشرينالثانيةالدورةأعمالجدولمسودة

للكوسيكوالعشرينالثانيةللدورةالمقترحاألعمالجدولمسودةو~تاللجنة~تشته114

اسطنبول.فيم2006الثانيتشرينلمنوفمبر24)~1منالفترةفيانعقادهاالمقرر

التوصيات

-1 1oللكوسيك.والعشرينالثانيةالدورةإلىاألعمالجدولمسودةرفعاللجنةقررت

عالتهاالتيللكوسيكوالعشرينالثانيةالدورةأعمالجدولمسودةمننسخة(ترد
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-بالتركية.األصل

ميذدفجدتأحدحرنيسىفخامةوسلة

التوليةالجمهوريةأنيسر

عنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالثانيمبتماعاال

اإلسطميتمرالمنلمنظمةوالتجاريالحتتصاديللتعاممذالدائمةاللجنة

لم2002_يو/أيار23كتناء-إزهيرم

ا~هددن»بحةالمتالجنةأعضاءالسا«ة

0الموفرونالمندوبون

المتابعةللجنةوالعشرينالثانياالجتماعفىالمشاركينبكلأرحبأنسعادةأيماليسعدنيأنه

(الكومسيك).سلثمياالالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةعنالمنبثقة

الحاضرىالوقتفيوالسيماءكبيرةبدرجةالدولبينا~متصاديالتعاونأهميةتعاظمتلقد
هذاوفيالحياة.مناحيكافةعلىينسحبسريعأوتحوألشديدةدوليةمنافسةالعالميشهدحيث

التعاونتحقيقنحوخطاهافيبثباتاألعضاءالدولتمضيأنبمكاناألهميةلمنفإنهالسياق<
إطارفيا~هتصاديةللمشكلثتحلوألتجدوأناإلسلثميآالمؤتمرمنظمةإطارفيا~هتصادي
األجل.طويلةباالستراتيجياتالمتصلةالعالميةالديناميكية

تلعبهالذيالدورتواصل»الهدفوهذاتتقدراساتمنتجريهمابفضل»الكوسيكان
ا~هتصاديةتبالعلقهالنهوضألوجهالكافياالعتباريوليمئرافاألمتعددمنبرأبوصفها



العالميين»والتجارةا~متصادبهايمرالتيئلتحوالتوكذافيها»األعضاءالدولبينوالتجارية

التقييم.موضعويضعها

لجتماعتمهيدأهذهالمتابعةلجنةستتخذهاالتىالصلةذاتالقراراتأنقناعةعلىونحن
إطارفياالقتصاديالتعاونوتيرةمناالسراعإلىتؤديسوفللكوسيكوالعشرينالثاني
المقبلة.للفترةاألوجهمتعددةقيمةمقترحاتلوضعأساسأستشكلكماءالمنظمة

دنا~فالمندوبون

العملبرنامجالمنصرمالعامنهايةفىأنعقدتالتىلثةالثااالستنائيةسطيةاالالقمةاعتمدتلقد
تتناولهاالتيالقضايامعالتعاملفىبهااالسترشاديتمطريقخارطةبمثابةيعدالذيالعشري،
واالجتماعيةءا~هتصاديةبالجوانبيتعلقفيمااإلملثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدان

الدراساتتجسدهالذياالقتصاديالتعاونلتحسينتصورأالبرنامجهذاويضعوالسياسية.
عنوذلك»9ه`2>إلىتصلبنسبةاألعضاءالدولبين(لتجاريالتبادلمعدالترفعإلىالرامية
االقتصادي.التعاونهذاآقاعسرعةمناالستفادةطريق

حركةفيكافنصيبعلىنحصلوكىبالنجاح»بلدانناتبذلهاالتيالتنمويةالجهودتكللوكى
منظمةمستوىعلىالتجاريةالترتيباتطريقعنبينناالتعاونتعزيزينبغىالعالمية»التجارة
الذيالكبيرالنجاحإلىننظرحينللمستقبل»بالنسبةاألمليحدوناوهنا،اإلملثمي.المؤتمر
الدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظام)ابإنساءالخاصةاألولىالمفاوضاتجولةبهاختتمت
اإلطارالتفاقيةالتابعالتفضيليةالتعريفةخطةبروتوكولوتوقيعاالسطى،منظمةفياألعضاء
اإلسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينفيماالتجارةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصة
(بريتاس).

كبيرأإسهامأيسهمسوفالذيالمقترحهذااألعضاءالدولكلتدعمأنبمكاناألهميةلمنإنه
واقعإلىوا~متصاديالتجاريالمجالينفىالتعاونإطارفىالمحددةاألهدافتحويلفي

اإلطاراتفاقيةعلىتوافقألناألعضاءالبلدانلكلالدعوةنرجهءالمرحلةهذاوفىملموس.
االسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصة



وقتأسرعفيعليهماوالتوقيعاإلطارالتفاقيةالتابعالتفضيليةالتعريفةخطةوبروتوكول
األفضلياتنظامبإنشاءالخاصةالثانيةالمفاوضاتجولةفيالشروعبغيةوذلكءممكن

تصوروضعىننجحأناالسطيهالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجارية
المقترح.لهذانهائي

دنا~فالمندوبون

الوقتفىواليوم،المتحدة.األممبعدسياسيةمنظمةأكبرثانيهياإلسطميالمؤتمرمنظمةابن
المؤتمرمنظمةنهوضبأننؤمنفإنناءفرصفيهلناوتتاحمشكطتفيهتواجهناالذي

منبدألالبعضبعضهامنوتقريبهاءوالحضاراتالثقافاتبينالجسورمدبمهمةاإلسطى
فإنناالغاية»لهذهوتحقيقأاألعضاء.الدولوكذاالعالمى،النظامصالحفيسيكونبينهاالمباعدة
االسطيالمؤتمرلمنظمةنكفلأنأجلمنبدأناهاالتيالتشكيلوإعادةالتحويلعمليةندعم
لمتطلباتوتستجيبءوالشفافيةبالديمقراطية،تتسمءباالخترامجديرةءنشطةكمنظمةكيانها
العصر.

ماإلسكضدالتمييزيةالسلوكياتظهورإلىأدتالتيالفهموسوءالتعصبأشكالكافةوإلزالة

أنواعكلتحاربالتيعمةالداوالوثائقالمثمر»الفعالالتعاونفإنءإستبعادهإلىوالرامية

كبيرة»بأهميةتحظىالرشيدالحكمتحقيقإليتهدفالتيالعالميةالقيممعوالمتسقةاالرهاب

فيقدمأتركياتستمروسوفالصحيح.النحوعلىللعالممنوجههاالتيالرسائلتفهمكيوذلك

الشأن.هذافىاألعضاءالدولكافةمعوالبناءالوثيقالتعاون

دناالفانمندوبون

إلىواالستثماراتاألموالرؤوسنقلفيهامةبوظيفةتقومالمنقولةالبضائعبورصاتان
البدءإشارةإططقتمفقدالمنظور»هذاإطاروفيالتنمية.عمليات~منالقومىا~هتصاد

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبورصاتبنفيماالتعاونلتعزيزالجهودبذلفي
فيالمنعقداالجتماعإطارفيا´اإلسطيةالدولبورصات´´منتدىتأسيمىوتمسلثمي»اال



لمنظمةالتابعةالمؤسساتندعركىالفرصةهذهنغتنموإننا.o»20آذارلممارسفيإسطنبول
~إقامتهاالمزمعنشطةاألفيوالمشاركةالدعملتقديماألعضاءوالدولسلثمياالالمؤتمر
المنتدى.هذاإطارفيانمقبلةالفترة

ا~متصاديةا~تتحسينفيحيويبدورالخاصللقطاعالموجهةالدعايةأنشعلةوتضطلع
كلجهودتكاتفنرىأنسرورنادواعيلمنفإنهالصدد»هذاوفىالدول.بينفيماوالتجارية

نشطةاألتلكإدارةفيالتجارةلتنميةسلثمياالوالمركزوالتجارةللصناعةاإلسلثميةالغرفةمن
التعاونتعزيزإلىتهدفالتيءالعملوورشوالندواتالتجاريةالمعارضمثلالمفيدة

اإلسطي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالخاصالقطاعبينوا.التصال

التجاريةالروابطوتوطيدالخاصالقطاعأنشعلةدعمفيالبارزبدورهاتتسمأخرىقضيةوثمة
فيالتجاريةالبيئاتوتعزيزاالستثماردعمفيالقضيةهذهوتتصراألعضاءىالدولبينفيما

الثانياالجتماع~اؤهاإجرالمزمعالمفاوضاتبأنقناعةعلىفنحنوعليه،بالنا.
لمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةعنالمنبثمةالمتابعةللجنةوالعشرين
تسهمأنشأنهامنواالستثمارااالتجارةبتيسيريتعلقفيماالقدرات~بناءبشأنسلثمىاالالمؤتمر
واالقتصاديالتجاريبالتعاونيتصلوفيمااألعضاءبالدولالخاصالقطاعفيفاعكإسهافا
باالعدادللتنميةاإلسلثمىالبنكويقوماالسطي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيما
بالنجاح.العملهذاإتمامفيجهودهتكللأنونأملالشأن؟بهذاعملورشةلعقد

فيواألعضاءالمنخفضالدخلذاتنمواا~هلالدولفيالفقرحدةمنالتخفيفقضيةان
ومؤتمراتسطيةاالالقمممنالكثيرأعمالجدولتصدرتقداإلسلثميالمؤتمرمنظمة
ودعمبإعدادنقومأنسرورنادواعيلمنفإنهوعليه»اإلسلثمية.الدولخارجيةوزراء
فياألعضاءالدولفيالفقرمنللحدالقدراتبناء´´برامجإطارفيومكشفةتفصيليةدراسات
منأعفاالبرنامجهذاإطارفىالمقدمةاالقتراحاتتلقتماوإذااالسلثميا´.المؤتمرمنظمة
المؤتمرمنظمةكفاءةرفعإلىذلكيؤديأنالمؤكدمنفإنهاألعضاءىالدولجميعقبل

الماليالدعمشأنومنالعالمي.النظاممنكجزءمكانتهاوكذابمهماها،القيامفياإلسلثمي
األهدافتحقيقبيسرأنالذكرسالفةللمقترحاتللتنميةسلثمياالالبنكيقدمهالذيالمستمر

المقدم.البرنامجفيعليهاالمنصوص



عامونيويوركإسطنبولفىسلثمياالالمؤتمرمنظمةأطلقتهاالتيالمتكررةالنداءاتان
األتراكيعيشهاالتيالعزلةحالةإنهاءالىفيهادعتوالتيء200oعامصنعاءوفي2004

القبارصة.األتراكقلوبعلىالسرورأدخلتقدالمسلمونالقبارصة

أجلمنالقراراتهذهلتفعيلاألعضاءالدولقبلمنجادةخطواتاتخاذيتمأنالمتوقعومن

شأنهامنالخطواتهذهبأنونعتقدالدولي.المجتمعأماموتماسكهاالمنظمةمكانةعلىالحفاظ

العالم.بقيةمعالقبارصةاألتراكإدماجفيكبيرةبصورةاإلسهام

السطملصالحموتواالذينالقبارصةاألتراكعلىالمفروضةللعقوبةحدوضعينبغيكما
وكذا.2004أبريل/نيسانفيقبرصفياؤهماإجرتميناللذاالستفتائينككفيوالمصالحة

االتصاالتتوطيدعلىعطوةوسياسياىمالياالتركيةقبرصشمالجمهوريةدعميتمأنيجب

المجاالت.كافةفيمعهاوا~ت

األوسط.الشرقفيإحرازهتمالذيالتقدمبعضعنعجالةفيأتحدثأنوأود

السياسية،ووحدتهأراضيهبسلثمةمحتفظعراقبناءأجلمنالمبذولةالجهودتدعمفتركيا

الرشيدوالحكموالشفافيةبالديمقراطيةتمتعهعلىعلثوةجيرانه،معسلميةبعطقاتويتمتع
واالزدهار.

آسياسية.العمليةتحريكبهدفالعراقفىهامةخطواتاتخاذمؤخراتمولقد

الشعبفئاتكافةتمكرالنطاقواسعةسياسةالعراقفيالجديدةالحكومةتنتهجأنونتمنى
أنونأملطائفية.أوعنصريةتفرقةأيةمعتتسامحالوالوطنية،الوحدةوتدعمالمراقى،
حلإلىتحتاجالتيللمشكلثتللتطبيقوقابلةعمليةحلولإلىالعراقيةالحكومةهذهتتوصل
فيواالستقرارالدائمالسطمأعائمإرساءاناألولويات.قائمةعلىاألمنقضيةواضعةمباشر»
وضعإلىوسعيااالسرائيلي.النسطينىللمراحنهائيحلامجادعلىيعتمداألوسطالشرق
علىمباشربشكلتؤثروالتىءالسطعمليةفىالفلسطينيينمعاناةوإزالةالقائمةللمعوقاتحد



المحوارمناخإرساءإلعادةالمشتركةجهودنابتفعيلنقومأنعلينايجببأسره،الشعبمستقبل
الطرفين.بينتسويةإلىوالوصوك

إقامةفيالمتمالالحلأساسعلىالقائمالهدفعلىالحفاظأجلمننجتهدأنعليناويجب
الطريق.خارطةأساسعلىالمفاوضاتفيوالبدءدولتين

المفاوضات.خلل~منإالتحقيقهيتمنىالالمنطقةفيوالثماملوالدائمالعادلانسلقمإن

منخالصاترحيناالمشاركينبجميعأرحبأنيسعدنىاالعتبار،فياألفكار0هذأخذومع

ناجحأ.اجتصاغالهموأتمنىالقلب







OIC/COMCEC-FC/22-06/AEP)3(المرهق

االفتتاحيةالكلمة

شنراللطيفعبدالدكتوراألستاذلمعالي

التركيةبالجمهوريةالوزراءونيسونانبالدولةوزير

عنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرونالثانىاالجتماع

اإلسطميتمرالمنلمنظمةوالتجاريا~(يللتعاونالدائمةاللجنة

/2>.>6أيار،مايولم23(إزميرى

دنا~هالمندوبون

بمناسبةإزهيرفيالموقرالجمعهذاواستضافةأخرىمرةبكم~لللتقاءسعادتيعنأعبرأنأود

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالثانياالجتماع

اإلسلثمي.المؤتمرلمنظمة

العلثقاتبتوطيديتصلفيمااألطرافمتعددالمنبرهذاإطارفيالتعاونبتعزيزاالهتمامإن

ولقدجلية.بصورةيتنامىالعالميةاالقتصاديةالتطوراتوتقسربلداننابينوالتجاريةاالقتصادية

جهودهابذلفيءوالعشرينالثانيعامهافيوهيالمنابر»هذهأحدبوصفهاالكوسيكاستمرت

لبلداننا.الرفاهمنأعلىمستوياتتحقيقإلىالرامية

دنا~هالمندوبون

االقتصادنموفإنالطبيعية»الكوارثورغمءالبترولأسعارشهدتهاالتيالقفزاتمنالرغمعلى
ءالماضيةعامأالثلثثينعبراألعلىيعدوالذي»9ه«5«3بمعدل2004عامفيتحققالذيالعالمي

ارتفاعهافيالنمومعدالتتستمرأنالمتوقعومن.200oعامه~؟8.4قدرهنمومعدلتبعهقد

كلفيالمتسارعةالنمولمعدالتكانولقد.200yو)006عاميفيالمتناميةالصورةبهز»

ارتفاعفيالبارزدورهاتأكيدبكلالناميةاآلسيويةاالقتصاداتوكذا»وروسياوالهندالصينمن
المعدالت.هذه



بلغحيثاالقتصادي.االنتعاشمعيبالتوانالناميةالبلدانفيهائلةنمومعدالتتحققتولقد
الرغموعلى.2004عام%V,iوء200oعام9ده7.2الناميةالبلدانفيالنمومعدلمتوسط
عنمتأخرأظلاإلسميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفياالقتصاديالنموأنمن

سجلالذيالعالميالمتوسطالمعدلهذاتجاوزفقدالنامية»االقتصاداتحققتهاالتيالمعدالت
.600oعاما:ه5.5فبمنهنمومعدل

النمومعدالتمعمتوازيا.000V,.,بنسةوالخدماتأالبضائعفيالعالميةالتجارةحجمزادلقد
يصروأن،صعودهافيالمعدالتتستمرأنالمتوقعومن،o»»2عامتحققتالتيالمرتفعة
.2006عامبحلول9ه`8نمومستوىالىالتجارةحجم

األعضاءالدولاقتصاداتفيجليةنواهاالتيالهامةالتطوراتبعضفثمةتقدم،ماعلىوبناء
البلدانفىالخارجيةالتجارةحجمزادالسابقبالعامفبالمقارنةاإلسلثمية؟المؤتمرمنظمةفي

للوارداتدوالرمليار783فيفيمتمثك9ه~30بمعدلاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجارةحققتكماللصادرات.دوالرمليار681و

هذاوفيالسابق.بالعاممقارنةدوالرمليار25قدرهابزيادة2004عام9داه4معدلاإلسلثمي
فيماالتجارةبحجمالوصولبغيةاألعضاءالدولجهودلتكثيفالكبرىاألهميةبرزتفقدءالسياق
القمةحددتهالذيالمعدلوهوء9ه´20معدلإلىاالسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين

.20اoلعامهدفأالماضيالعامفيالمنعقدةالعاديةغيراإلسلثمية

ءا~دونالمتابعةلحفةأعضاءالسادة

دنا~فالمندوبون

فيالنموتحقيقأسبابأهممنتعدا~هليميةالتجاريةاالتفاقياتعددفيالمتسارعةالزيادةإن

سنةالعشرينخلل~مراتستاإلقليميةالتجارةاتفاقياتعددتضاعفولقدالعالمية.التجارة

وصلo»>2الثانينوفمبر/تشرينفيالعالميةالتجارةمنظمةاتفاقياتعددأنكماالمنصرمة.

التجارةمنه~؟4>أناالعتبارفيأخذناماوإذاالتنفيذ.حيزاتفاقية183منهادخلت،334إلى

التجارةالتفاقياتالموسعالدورمناالستفادةفإنالعالمية»التجارةاتفاقياتإطارفيتتمالعالمية



الدولبينفيماأكبرأهميةاكتسبتقداألمكراالستغاللالتجارةاستغلل~أجلمناالقليمية

سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

منتعدألتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءبغيةالمبذولةالجهودفإنجميعاهلدينامعروفهووكما

سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجارةلتعزيزبالنسبةبمكاناألهمية

أثناءعليهللتوقيع(بريتاس)التجاريةاألفضلياتبروتوكولبفتحترحيبيعنأعربأنوأود

المفاوضاتمناألولىالجولةمناالنتهاءمعإعدادهتمالذيللكوسيك»والعشرينالحاديةالدورة

علىللتوقيعاألعضاءالدولجميعوأدعر.))2004/00o(شهرأ12لخكالتجارية

الذيالدورألهميةنظراوذلكءعليهبالتوقيعاآلنحتىأعضاءخصمىقاموالذىاا،´´بريتاس

منالثانيةالجولةفيالبدءيتمأنوآملبلداننا.بينفيماالتجارةتعزيزفيالبريتاسسيلعبه

ممكنة.سرعةبأقصىمنهاواالنتهاءالتجاريةالمفاوضات

مشاركةأنكمااالقتصادي.التعاونأواصرتوطيدفىبارزادوراالخاصالقطاعأنشعلةتلعب

العاشرالدوليالمنتدىفيسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمناألعمالرجال

(موسياد)المستقلينالصناعةورجالاألعمالرجالجمعيةقبلمنانعقادهالمزمعءعماللث

«نتامةقناعةعلىوأناكبرىءأهميةتكتسبمياإلسكالمؤتمرمنظمةعامأمينمعبالتعاون

العالمية»للثسواقبالنسبةاالستثمارآفاقتقييمإلىموجهةالمنتدىهذافياألعمالرجالمشاركة

دعمإلىبلداننافياألعمالىرجالأدعركماالصدد.هذافيجديدةلفرصمنافذفتحثمومن

المنتدى.هذافيالمشاركةطريقعنبينهمفيماالتعاون

المعنيةسلثمياالالمؤتمرمنظمةومؤسساتالكوسيكفياألعضاءالدولبأنتامةثقةعلىإنني

أعربأنأودكماالخاص.القطاعأنشعلةتحسينحولاللثزمةالدراساتبإجراءيقومونسوف

لتنميةاإلسطميوالمركزوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةمنكلالسهاماتتقديريعن

هذهفيإسهاماتهاتقديمفيتستمرسوفالجهاتهذهأنأثقكماءللتنميةاالسميوالبنكالتجارة

القادمة.الفترةفكنشطةاأل



طفرةمنحصتهمعلىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةأعضاءبحصولتتعلقهامةأخرىقضيةوثمة
علىالمنافسةيادةنطريقعنتحقيقهيمكنالذيالشئالمتنامي»العالمياالقتصادفيالرفاهة
آفاقلتحسينيكونأنالبدالصدد»هذاوفيواالجتماعي.االقتصاديالمجالينفيالدوليالصعيد

مجاالتتطويروءالمرتفعةالمضافةالقيمةذاتبالسلعالدوليةاألسواقوتزويداالستثمار»
معدالتولتحقيقأولوياتنا.قائمةفيالصدارةموقعواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيافيالتعاون
مؤشرفياإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولتحتلهاالتيالمرتبةفإنالمنتظرة»التحسن
سبعسوىتحتسبلمنرىىوكماالعوامل.أهممنواحدةتعدالعالميالنمومجالفيالمنافسة
مؤشرفياألولىدولةالخمسينضمنسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمنفقطدول

20.o.تشهدهاالتيوالتحسيناتالتكنولوجى»والتطورالكلى»االقتصادبيئةتسهموسوفا
المستوىإلىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءبالدولالوصولفيالسياسيةالمؤسسات
المطلوب.

ومستقرثابتاقتصاديميكلووضعللدخل،العادلالتوزيعوضمانبالاننا،فيالفقرمنالحدان
بيئةولتوفيرالفقرلمنعوذلكوجلد»بمثابرةتحقيقهاعلىنعملالتيالجسامالمهامضمنتأتي
تقديريعنأعربأنأودالصددىهذاوفيوالدولى.المحليالصعيدينعلىللتنميةثمةمك

سلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبعضتنفيذهافيبدأتالتيالقدراتبناءلبرامج
هذهفيالبدءفيأسهمتالتيوالمؤسمعاتالدولأهننأنأودكماالفقر.علىالقضاءبغية

فيجهودمنيبذلونهفيماالنجاحالدوللمندوبيأتمنىفإننيءذلكعلىعلثوةوتنفيذها.البرامج
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالقطنانتاجفيالتنافسياالتجاهتنميةفياإلسهام

سلثمي.اال

0دنا~ةبتالمتالبنةأممما.اسادق

منالفترةفيمكةفيلثةالثااالستثنائيةاإلسلثميةالقمةاعتمدتهالذييالعشالعملبرنامجإن
A-iبعضبتصميميتعلقفيمااألعضاءلالولبالنسبةكبرىأهميةيمكراألولديسمبر/كانون

الدولبينواالجتماعيةا~هتصاديةالتنميةتحقيقمجالفيالهامةاألهدافومناألهداف.



الدولي»المجتمعمعالحواروتكثيفءالتضامنتعزيزيأتياالسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

االنسانبحقوقواالرتقاءاإلسلثم»منالخوفوعقدةالدولىاإلرهابومحاربةءالتسامحوتشجيع

الرشيد.الحكملمبادئوالترويج

أخذيجباالسطمى»المؤتمرمنظمةبهاتنهضالتىلنشطةالدولياالحترامتعزيزأجلومن

برنامجفيالمتضمنةوالثقافىواالجتماعيا~متصاديالتعاونمشروعاتتنفيذنحوجادةخطوات

للتعاون.جديدةمجاالتإيجادوكذاالعشريهالعمل

ءرنا~ةالمتابعةلبنةأعضا>السادة

الموفرون،المندوبون

دورتهاتعقدسوفالتيللكوسيكالمشحوناألعمالبجدولأذكركمأنأودكلمتيهأختتمأنقبل
السياق»هذافياألهميةبالغةاألهورومنالمقبل.الثانيتشريننوفمبر/فيوالعشرينالثانية
تعزيزوبرامجاالنشاءهتحتوالمشروعاتءالبورصاتبينالتعاونتنميةعلىالتشديديأتي

أعمالجدولفىالعشريالبرنامجأهدافتضمينوكذاالعشري»العمكبرنامجإطارفيالقدرات
الكوسيك.

لمنظمةالعامةواألمانةءالكوسيكفياألعضاءالدولمنأعلىوإسهاممشاركةمعدلأتوقعإنى
علىوإنيالذكر.سابقةنشطةباأليتعلقفيماوذلكالصلة»ذاتوالمؤسساتاإلسطمي»المؤتمر
المتابعةللبنةوالعشرينالثانىاالجتماعإطارفيتجرونهاالتىالقيمةالدراساتأنيقين

النجاحكللكموأتمنىلبلداننا.المشتركينوالسلثمالرفاهةتحقيقفييسهمسوفللكوسيك
جهود.منتبذلونهفيماوالتوفيق









ية:باالنجلين.ألمل

أوغلوإحسانالدينأكملالبروفسورمعاليرسة
اإلسصرتمرالمنلمنظمةالعاماألمين

إلى
الكوسيكمتا~للجنةوالعشرينالثانياالجتماع
م002'\مايو25•23التركية،الجمهوريةإزمير~

الوزراءونيمرفانبسنير،اللطيفعبدوفيسررالبرمعالي
التركية،بالجمهوريةالدولةووزير

والسعادة»المعاليآصحا~

والسادة،السيداتحمرات

لمنظمةالعاماألمين0أوغلىإحسانالدينأكملفيسورالبرواعتذارإليكمأنتلأنبدايةأود
اللتزاماتوذلكالهام،االجتماعهذاأشغالبنفسهالحضورمنتمكنهلعدم0مياإلسكتمرالمن

وإلقاءاالجتماعهذافيبتمثيلهكلفنيفقدوعليهذلك.استلزمتأخرىجهاتمعسابقةوارتباطات
عنهنيابةالرسالةهذه

ألعمالكموتمنياتهالعاماألمينمعاليتحياتخاصإليكمألنقلالفرصةهذهوأنتهز
والسدادبالتوفيق

~
سنير»اللطيفعبدوفيسررالبرمعالي
التركيةبالجمهوريةالدولةووزيرالوزراءونيمرفانب

ءوبركاتهاثهورحمةعليكممالسك

مشاعرأصدقعنألعربالفرصةهذهأغتنمأنبدء،زيبادئلي،يطيب
ونيس0التركيةالجمهوريةونيس0سيرزفجدتأحمدالرئيسفخامةإلىوالتقديراإلمتنان
لمامي،اإلسكتمرالمنلمنظمةالتابعة)كومسيك(والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنة
الجمهوريةحكومةوكذابنشاطاتها،واهتمامحرصومناللجنةلهذهدعممنفخامتهيوليه

عبدفيسورالبروومعاليالوزراءونيمر0أردونمانرجبطيبالسيددولةوخاصةالتركية،
دعمهمعلىالتركيةالجمهوريةحكومةفيالدولةووزيرالوزراءونيسفانبسنير،اللطيف
مياإلسكتمرالمنمنظمةبأنشعلةواهتمامهموحرصهمالدروب



االقتصاديالتعاونتعزيزفىبالثناءوجديرمثاليبدورتضطنعتركياإن
واجتماعاتالكوسيكلدوراتالمنتظمةاستضافاتهالخكمناألعضاءالدولبينوالتجاري

سبيلفيتركياإسهامبأنثقةلعلىوإننيإنشانها.منذسنةكلعنهاالمنبثقةالمتابعةلجنة
العريقالحضاريالتاريخإنالمستقبل.فيمكثفنحوعلىسيتواصلالنبيلالهدفهذاتحقيق
والغربالشرقبينالتقاءنقطةمنهايجعلوالذياإلستراتيجيوموقعهاالثقافيوغناهالتركيا
العالميالسلمتعزيزفيأكبربدورللنهوضكبيرحدإلىتوهلهامقوماتكلها

فييأتيإذخاص»وطابعصبغةلهالكوسيكمتابعةللجنةاليوماجتماعإن
العربيةبالمملكةالمكرمةمكةفيعقدتالتيميةاإلسكللقمةلثةالثانيةاالستثناالدورةأعقاب

تواجهالتيالتحدياتعلىاألولىبالدرجةوكزتوالتيم.200oديسمبرشهرفيالسعودية
تمرالمنلمنظمةالعشريالعملبرنامج"بعنوانعمليأعملبرنامجواعتمدتمياإلسكالعالم
تواجههالتىوالتحدياتالمعابلتذليلمياإلسكللعالمسانحةفرصةيوفيوالذيtlمياإلسك

بندأحددناالتنفيذموضعالبرنامجهذاوضععلىوحرصنااهتمامناإطاروفي
وعقدنامنتظمةبكيفيةتنفيذهلمتابعةمياإلسكتمرالمنمنظمةمنابرمختلفجدولعلىأانمأ

التنفيذأجلمنجهودناءمةلمكوثانقوأعددنا0المنظمةمساتمنلجميعتنسيقيأاجتماعأ
األمانةموافاةاألعضاءالدولمنكذلكطلبناالصددهذاوفيالبرنامج.لهذاوالفعالالسريع
البرنامجتنفيذبخصوصنظرهابوجهاتالعامة

التحضيريالموظفينكباراجتماعأنأعلنأنالمضمار،هذافيويسعدني»
مايو8إلى6منفرأمنعقدالذيالخارجيةلوزراءمياإلسكتمرللمنثينوالثكلثةالثاللدورة
العشريالعملبرنامجتنفيذحولالوزراءإلىقرارمشروعتقديمعلىوافققدم0620

دعا11قدكانالعشريالعملبرنامجأنإلىعنايتكمكريماسترعيأنوأود
إلىالراميةمياإلسكتمرالمنمنظمةعملخطةفيالواردةالفصولتنفيذإلىاألعضاءالدول
عملخطةتنفيذفإنأخرى،وبعبارة".األعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيز
ثمومنصحيح.والعكسالعشريالعملبرنامجتنفيذبدورهسيعزنمياإلسكتمرالمنمنظمة
الكوسيكإلىالدعممنالمزيدتقديمإلىمياإلسكتمرالمنمنظمةمساتمنجميعأدعرفإنني

بهاالمناطةاألهدافتحقيقمنلتمكينها

التجارةتعزيزتدابيراعتمادبمهمةالكوسيكالعشريالعملبرنامجكلفولقد
فترةلخكللتجارةاإلجماليالحجممن5ر20نسبةإلىلتصلبهاوالنهوضالبيئيةميةاإلسك
المبتغىهذالتحقيقجهدأتألولنالكوسيكبأنالصدد»هذافيموقن»وإننيسنوات.عشر

فيخاص»صندوقإنشاءإلىأخرى»أمووضمنمنءكذلكالبرنامجهذاويرمي
هذامياإلسكالبنكينشنأنفيملونالفترهحدةمنللتخفيفللتنميةمياإلسكانبنكإطار

هزأفيمياإلسكالعالموآمالتطلعاتتلبيةأجلمنوذلكالقصير،المدىفيوتفعيلهالصندوق
الشأن



االقتصاديةالتنميةتحقيقإلىالراميةالنشاطاتتعزيزكذلكالبرنامجوقرر
فيوأودأفريقيا.فيللتنميةالغايةلهذهخاصبرنامجواعتماداالفريقيةالبلدانفيواالجتماعية

حريصونونحنأولوياتنا»أولىإحدىضمنتندرجالمسألةهذهأنإلىأشيرأناإلطارىهذا
توليفورءم200oمارسفيقمتأننيوالواقعالشأن.هذافيملموسةتدابيراتخاذعلى

حيثأعضاء»أفريقيةدولستشملتبجولةميآاإلسكتمرالمنلمنظمةعامأأمينألمهمتي
علىالحصولأجلمنوذلكوالسنغال»والنيجروماليوغامبياوتشادفاسوبوركينازرت

لخكوأعلنتالبلدان.تلكفيالساندةواالقتصاديةاالجتماعيةاألوضاعحولاألوليةالمعلومات
ذلكفيبماأفريقيا»فيالمستدامةالتنميةتعزيزإلىيرميبرنامجعملقانطكعنالجولةتلك

تعزيزلخكمنأفريقياغرببلدانفيالقطنوتصنيعنيةالغذاالصناعاتلتطويرعناصر
مياإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينالمشتركةالمشاريع

الجمهوريةلحكومةالتقديرعباراتأصدقعنأعربأنأودالصددىهذاوفي
سيماوالنموأ،البلدانأقلمعالتضامنروحمنأبدياهماعلىماليزياولحكومةالتركية
التركيةبالمبادرةأشيدأنوأودبينها.فيمامتميزةقاتعكإقامةوتعزيزوتطويرمنها»األفريقية
القدراتبناءببرنامجالمتعلقةالماليزيةوبالمبادرة11إفريقيافيالتنميةبإستراتيجية11المتعلقة
فيوخاصةءالتنميةتحقيقفياإلسهامإلىالبرنامجانهذانويرميالفقر،و~ةمنللتخفيف
التجاريالتعاونتطويرلخكمنوذلكنموأ،البلدانأقلفيالفقرحدةمنوالتخفيفأفريقيا،

البلدانهذهداخلالقدراتوبناءبينهافيماواالقتصادي

التيالونيسيةاألهدافمعمتوافقةالبرنامجينهذينمنالمتوخاةاألهدافإن
العشريالعملبرنامجينشدها

أانمأوسأشجعالمبادرتينلهاتينالتويدعميعنأعربتالسببولهذا
سيماوالاألعضاء»الدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزترومالتيالمماثلةالنشاطات

وغيرهااألعضاءاألفريقيةالدولبينفيما

وبدعمللتنميةمياإلسكالبنكمعوثيقبتعاونفرأ»منتركيااستضافتوقد
التنافسيةوالقدرةاإلنتاجيةالفاعليةبتعزيزالمعنيالخبراءلفريقالثانياالجتماعءمنهمالي
إلى28منإزهيرفيميآاإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءللقطنالمنتجةالبلدانفيالدولية
الوسائلمنالمزيدلتطويرعملخطةإعدادعلىاالجتماعاتفقوقدءم0620مارس30

لهذاءوتموالتجارة.التطنإنتاجمجاليفياألعضاءالدولبينالتعاونبتعزيزالكفيلةوالسبل
بتركياوناستهامهمةأنيطتتوجيهيةلجنةتشكيلءالغرض

األعضاءالدولبينأوثققاتعكإقامةإلىستفضيالجهودهذهأناليقينولي
العالميةاألسواقفيالقطنأسعارتقلباتمنالحدسبيلفيوذلكلهوالمنتجةللقطنالمصدرة
تمخضتالتيالمثمرةبالنتائجشخصياسررتولقدالمنتجة.البلدانعلىالسلبيةآثارهاومن
االتفاقيةإطارفيالمشاركةالدولبينجرتالتىالتجاريةالمفاوضاتمناألوليالجولةعنها

أنوأودمي.اإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليةلنظاماإلطارية
لتلكالناجحالتنظيمعلىالتركيةللجمهوريةامتنانيصادقعنألعربالفرصةهذهأغتنم

الجولةهذهتمويلفيإسهامهعلىللتنميةمياإلسكوللبنكلياأنطافيالتجاريةالمباحثات



الدولبينالتجاريةاألفضليةلنظامالتفضيليةالتعريفةخطةبروتوكولاعتمادإن
نوفمبرفيللكوسيكوالعشرينالحاديةالدورةخاللمياإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاء
2<<oمبادالتهانطاقلتوسيعالمنظمةفياألعضاءالدوللجهودجديدعهدبزوغعلىيدلم
التجارية

قريبأالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاءالدولتوقعأنفىاألملويحدونا
عامالمفاوضاتهذهمنالثانيةالجولةقانطكنإعكيتسنىحتىوذلكالبروتوكولهذاعلى
هذهقانطكنإعكأنواعتقدللكوسيك.والعشرونالحاديةالدورةحددتهلماوفتأم»0620

البيئيةميةاإلسكالتجارةإجماليمنو~:20هدفتحتيتىفيكبيرحدإلىسيسهمالثانيةالدورة
العشريالعملبرنامجعليهنصwطبقأ

وجميعوالدوربالنشطالعامةاألمانةدعممجددألكمأوكدأنأودءالختاموفى
منظمةعملخطةتنفيذلعمليةلهاالتابعةوالمنتميةالمتخصصةمساتوالمنالفرعيةاألجهزة
العشريالعملولبرنامجمىاإلسكتمرالمن

التوفيقكاملالكوسيكمتابعةللجنةوالعشرينالثانياالجتماعألعمالوأتمنى
والسداد

لكموسكرأ

وبركاشهاثهورحمهعلكمموالسك
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والعشرينالثانياالجتماعأمحمالجدول

والتجريالحتتصاديللتعاونالدائمةاللجنةهنالمنبثقةالمتابعةللجنة

اإلسطميتمرالمنلمنظمة

,.006مليو/أيار02"-3إزميرى

االفتتاحيةالجلسة1-
المتابعةلجنةلرئيساالفتتاحيةالكلمة-
سلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينكلمة-
الوفودرؤساءكلمات-
األعمالجدولاعتماد؟-

ï-اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنمقدممرجعيتقرير
األعضاءالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعرينالعمللخطةتنفيذأماتماستعراضأه

اإلسلثميالمؤتمربمنظمة
اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقرير-
الدورةلجنةتقرير-

اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعمللبرنامجتنفيذأماتماستعراض0-

البيئيةالتجارةتوسيعبشأنالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةسلثمياالالبنكمنتقريران6-
اإلسلثميالمؤتمرمنظمةلبلدان

v-المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةللثفضلياتنظامبإنشاءالمتعلقةنشطةاأل

سلثمياال
A-العالميةالتجارةمنظمةبأنشعلةالعلثقةذاتالمسائك

اإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانفيالماليةاألوراقبورصاتبيننالتها«~9
الدولفيالخاصالتطاحمؤسساتاجتماعاتبشأنوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةتقرير1->

سلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاء
االسلثميةللبلدانالتجاريةالمعارضبشأنالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزتقرير-ا1



اإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالفقرمنللحدالقدراتبناءبرنامج2-1
للبلدانالدوليةالتنافسيةوالقدرةاإلنتاجيةالكفاءة~تعزيزحولالخبراءلفريقالثانياالجتماع

االسميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللقطنالمنتجة
التجارةبتيسيريتعلقفيماالقدراتاابناءموضوعحولالنظروجهاتتبا~لجنسةاإلعداد13-

للكوسيكوالعشرينالثانيةالورقخلرعقدهاالمزمعواالستثمارا´
للكوسيكوالعشرينالثانيةالدورةأعمالجولمشروع14-
o-اعمالمنيستجدماا

التقريراعتماد16-







أساسيتقرير
منمقدم

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانة

~
والمشرينالثانيةالد~ة

(كومسيك/والتجاريالحتتصاديللتعاونالدائمةاللجنةمتابعةللجنة

التركيةالجمهورية-إزهير
م•،~~مررمم

مفدمهأوال

)،19الtعامفيالهوربمديةعقدالذياالناإلعالمىالقمةمؤتمرفيتقررأذمذ

دفعبغيةعديدةمبادراتاتمزتفقداإلسالمى،المؤتمرمعلمةالطاتاقصاديجانبإخافة

علقبشاذالوزاريةاالجماعاتمنعددعقدكمااألعضاة.الدولبيندياالقصاوذالعا

الدولبيندياالقصاللقاوألاإلطارلوفرالقانونيةالوثائقمزالعديدورفعتالقطاعات،
والجاريدياالقصاوذللعاالدائمةاللجةوأنشتاإلسالمى،المؤتمرمعلمةفياألعضاء

بمكةعقدالذيااللثاإلسالميالقمةمؤتمرعنمادربقرار,98,سة(كومسيك)

الؤتمرعظمةعنالصادرةالقراراتجيعتفيزبعةتمهمةهاوأنيطت)الطائف،المكرمة

والمعيةالمنوعةاألجهزةمزمجموعةأنشتكماوالجارية،ديةاالقصاالجدالتفياإلعالمي

األعضاء.الدولبيندياالقصاالقاوألتوهيأكدفوالمخمصة

الموضوعينإطارفيالمبادراتهز»عنأمامةمعلوماتتقدمإلالتريرهذايرمي

علىوالمصادقةالرقيعوونعيةوالجاري،دياالقصاوذالعاتقيةوها:دالليين،األساسين

المبرمة.واالتفاقياتاألساسيةالطم

األولويةذاتالعشرةالمجاالتفياآلذحقتحققالذيالقدمتفاعيلأدناهنورد

العمل:خطةحددتاوالقوذ،للعا



والتجارياالقتصاديالتعاونتطوير

األعضاءالدولبينالتجارةتنميةمجالفيالتعاون

الجارةوزراءاجمع،1984نوفمبرفيانعقدتالقلكومسيك،األولىالدورةخالل

لعزيزالالزمةوالوهائلالسبلافاسشربنوضاالسالمىالمؤتمرمعلمةفياألعضاءللدول

قراراواعمدواالجارةميدانفياألولوياتمزمجموعةوحددوا,الجاريالمجالفيوذالعا

المؤتمرمعلمةفياألعضاءالدولبينالجاريةدالتالتيزلعناألجلقموبرنامج´اتفيزبشأأل

.توالخططالمشاريعمزعددبإعدادتقضيتومياتوتضمن،اإلسالمي´´

إلالداعيةالمقرحاتعلىومادقتكومسيكناقشتاألول،أورقاانعقادخالل

الدولبينالجاريةالمبادالتتعزيزمهاالغايةاف،األهرمعددةماليةأنظةثالثومع

اال~رألميناالعالميةوالمؤسةللجارة،أجالهولاألالعويلنطاموهى:األعضاء

مدىمامجازيلىفيماونورداف.األهرالمعدداإلعالمىالقامةواتمادالصادرات،وائماز

فيجهودمنيذلماوكذاالمذكورة،األنظمةمنكلوتفعيلإقامةفيإحرازهةانزيالقدم

اإلسالمي.المؤتمرمعلمةفياألعضاءالدولبينالجارةتعزيزمجال

الصادراتتمويلبرنامز.ا

االجماعفيللجارةأجالهولاألالعويلإقراركوميك،موافقةأعقابفية

وقداألردذ،عاصمةبعماذام986ماومرشهرفيللحيةاالعالميللبكالعاشالسزى

.ااالصادراتتمويل~ظامإلالطامإسمتفيرمؤخراجرى

مزالصادراتحركةتعزيزإل,ا988عامبهالعملأاتالذيالبرنامج،هذايهدف

إلىالموجهةوالصادراتاالسالمى،المؤتمرمعلمةفياألعضاءالدولبينالقليديةنموالسلع

السداد،فراتوتراوحاألجل.وهويلقموالالزمالعويلتوفرمريقعنأعضاء،غردول

إلالموجهةاألعضاءالدولمزللصادراتشهرا10وشهور6بيزالبرنامج،هذاإطارفي

عشرإلىالمذكورةالغرةاآلذمدتوقداالعالمى.المؤتمرعظمةفيعموأخرىدولةأي



الدولمندولة)6البرنامج،علوقداألخرى.واأللياتكالعفنعالية،الرأللسلعسزات

أكرأووهيةوكالةالصادرات،تمويلبرنامجفيمشاركةعمودولةكلفيوتوجداألعضاء.

تمويليزتعنعمليةتسيقفيالوطيةالوكاالتهذهدورويملالبرنامج.هذاعنىترف
دولها.فيوتميهالصادرات

مجلرلكنأخرى،إلكمودولةمنالصادراتتمويلأمالالبرنامجفكرةكانتوقد

وذالعامعلمةدولإلىبالمديرليسمحالبرنامج1997عامفيكدلالفيذيينالمديرين

توسيعبعدويوقع،األعضاء.الدولمادراتوتعزيزنطاقهتوسيعهدفدية،االقماوالحية

فيعليهكاألعاأكبراألعضاءالدولمنالصادراتسوةحجميصبحأذالبرنامجنطاق

االبق.

تمويالنهمنلإلسفادةالطا)هذاالمسكعلىاألعضاءالدولكوميكتشجع

مادراقا.مزالمكاسبمزالمزيدوتأمين

الصادراتوانتماناالستثمارلضماناإلسطميةسمةطن.2

االسالمىللبكفرعيةمؤسسةالصادرات،وائمازاالسعارألميناالسالميةالمؤسسة

وبدأتإسالهى.ديارمليون100يبلغبهمصرحبرأعال1994عامفيأنشتللحية،

البكفياألعضاءالدولهىالؤسسةفياألعضاءوالدول<1995كامفيأعمالهاالمؤسسة

الؤسةتأسيىاتفاقيةعلىوقعتالقاإلسالمى،المؤتمرعظمةوفيللحيةاإلسالمي

في%0>بسبةالبكاكبوقدالمؤسة.وأعالفيعااكتورفعتعليها،ومادقت

هذهوتمراألسيى،اتفاقيةعلىاإلسالميالمؤتمرعظمةفياألعماهالدولمعظمووقعوأعاها،
العضوية.إجراءاتسكمالالمحلفةبمراحلالدول

بينراتاالسماتدفقوتشجعالجارية،اهاهالتنطاقتوسيعإلاؤمسةقدف

وإعادةاصادواتائتمانتأهين)1(اؤمسة:وتقدماإلسالمي.اؤتمرهنمةفياألكضاء)اول

أو(ا~ي)تجاويةلمخا~عنجمالاصادواتبيعحصيلةامتيفاىمعلتغيةتأهيها

لمخاطروبكناصةاقرية»ا~لحرضدتأميهوإمحادةمشماراالتأهين)2و((قطرية)تجاريةنمو



المدنية،واالضطراباتوالحروب»ا~،ونزعءاألجمقالقدتحويلعلىالمفروضةالقيود

اال~ميالبكمجموعةمحافظيلمجلسا~السوياالجتماعوخاللباهقود.واالخالل

بثأنقراراكتمادةءلم20•9يونيو24و27يوهيبماليزيايابوتراجافيانعقاالذيللتقية

اؤمسةلتميناصادواتوائتماناالسعارلضماناالسالميةالمؤسسةإنشاءاتفاقيةتعديل

فذاوبعداألكضاء.انالبلهإلىاألعضاءنموالبلدانمنالقادمةسشرراتاالتدفقضمانمن

األعضاء.اهابلهفياالسعارتعزيزفيألحيةأكبوبدررالمؤسسةستقومالتعديل،

الوطيةالترويجندواتبتنظيموذلكالتسويقية،استراتيجيتهاتفيزاؤمسة<واصلت

ا.عضاء،الدولإلىاتابهةوزياراتوماقشتها،اضيعاللمختلفلعرضندواتوعقدوالدولية،

.والبولالمصدرينمعاجتماعاتوعقد

األطرافدالمنهاإلسطمىالمفاصألانحاد.3

لجةوأعربتكوميك.منبطلبالمشروعبدواسةللحيةاالعالمىالبكقام

ألنهللحيةاإلعالمىللبكتقديرهاعنام،592عامفيالمعقدةمةاكأورقافيكوسيك

علىمبديا،المذكورة،كوميكدورةوافقتوقدا،افاألهرالمعددةالمقاصةاااتفاقيةاسكمل

واللطآتالمركزيةالبوكمحافنىمنالصادرةالوهياتعلىومدقتالمقرحةاالفاقية

.ا99>سةبالقاهرةاألعضاءالدولفيالقدية

22مزامطبولفيعقدتالقالعاشرةكوسيكدورةدعتأخرى،أمووينومز

99أكوبر2هإل tهذهتكوزأذبشرطيهافيماتربياتعملإلىاألعضاءاندولام

مريطةهرعى،أسامرعلىاالنضما)يكوذوأذتفطهاالقباللعيقلقفيمامرنةالربيات

الراغبةاألعضا>الدولمنفرعيةمجموعاتبينالمقاصةاتفاقياتإلبرامالهائياهدفيكوذأذ
اف.األهرالعادةللمقاصةإمالمىاتعادإنشا>هوفيهاالمشاركةفي

بألنجارمطومأمناسبكألإنئماء

للمعئوماتشبكةإنشاءم،1984عامعقدتالتىلكوسيكاألولىالدورةأومت

وقليلهاومعالجهاالجاريةالمعلوماتععتسهيلإلىقدفاألعضاءالدولبينالجارية



جدوىدوامةبإعدادالجارةلحيةاإلسالمىالمركزتكليفةوقدمعمليها.لماحونشرها

جدوىدوامةالجارةلحيةاإلسالمىالمركزقدموقدالشبكة.إنشاءوترتيباتإجراءاتحول

ااقاعدةتطويرهدفالجدوىدراسةلمراجعةفريقتعيينوةللكوميك،االنيةالدورةإلى

وتأميناإلعالمىالؤتمرمظةفياألعضاءبالدولالعلقةالجاريةالمعلوماتحولاابيانات

األعضاء.الدولفيالموجودةلإلمكاياتاألملسخداماال

إلباإلضافةالجارةلحيةاإلسالفيالمركزبياناتقاعدةتصورإعدادمناإلنهاءة

المعلوماتلشبكةاألساسيالموزجمععمليايشابهوهذاالبرامج.جيعوتشفيلاسكمال

خاللمنالمعلوماتنشرويبريللحية.اإلسالمىالبكاعمدهاالقاإلسالميةاذللبلد

أوCD-ROMاسطوانةعلىأيضاالشريمأذويمكن.)..الناكر(البريد،العاديةالوسائل

تصبحعدمااإلسالميةاذللبلدالمعلوماتباسخداماالتصالنظامأواإلنرنتشبكةخاللزه

علىبصفحةتزويدهةقدالجارةلحيةاإلسالميالمركزأذبالذكرالجديرومنللعمل.جاهزة

.WWW.ICDT.ORGبعوان:اإلنرنت،شبكة

هذهمنالكاملةباالسفادةاألعضاءالدولللكوميكوذالعشرالدورةأومت

لحيةاإلسالميالمركزمداإلسالميالمؤتمرعظمةفياألعضاءالدولزهوطلبتاألداة،
وأنظت.سشرراالوإحصاياتبالجارةالمعلقةبالبياناتالجارة



اإلسلمبأالنجاوبأالمعارض

تيححثاإل~ميةبالجارةالهوضفيهامبدوراإلسالميةالجاريةمنىالمعارتمطلع

لحيةاإلعالمىالمركزويظممجاقم.وعرضاألعمالورجالالشركاتبيناللقاءفرمة

فيالمعيةالوزارةمعبالعاوذوذلكاالعالمية،الجاريةمزالمعارمظم،نمووعلىالجارة،

القواعدتفيزإذوالماعة.للجارةاالسالميةالغرفةمنوبدعمالمسيفةالدولةحكومة

الجارةلحيةاإلسالمىالمركزأعدهاوالقاالسالمية،الجاريةالمعارضتمكمالقواألنظة

الجاريالمعرضتظمعىحليةالفامنيدأمنميضفىللكوسيكعشرةمةاكالدورةوأقرقا

اإلسالمى.

اعرضنظمحيثاناجحة،إمالفيةتجاريةمعارضمحشرةتظيماآلنحقةولقد

200فبراير9~5منالبحرينبمملةمة،الفيالعاشراإلسالميالجاري ø.اعرضوسيعقد

اإلسالميالقمةمؤتمرفامثرعلى2>07مسةالسخالفيعشرالحادياإلسالميالجاري

التجارييناعرضينغيباوبحهوريةالعراقيةالجمهوريةتستضيفوسوفمحشر.الحادي

لمحزالموصيقهالتوالي.لحى2010و2>08فيمحثرااللثاومحشرالمالياإلسالميين

كومسيك.إلىالموضوعهذاحولمفصالتقريراالتجارةلتقيةاالسالمي

اإلسطمىتمرالمنمنظمةفياأل~ءالدولفيالخاصةالقطاعاتبينكتعاون.6

.لكوميكالرئيسيةماتاالهماأحداإلعالميةالدولفيالخاصالقطاعتقيةتعر

فيالخاصللقطاعاكملالدورعضفيمامرذمهجاتدعاالمعةكوسيكدورةتورتوقد

معلمةيقةبطالخاصللقطاعاجماعاتعقدقرارإذكومسيك.هاتقومالقالشاملةاألشطة

الدولفيالخامرالقطاعيدعمهامإجراءهوكومسيكدوراتقبلسويأسامروعلى
األعما،،الدولفيوالوكاتاألعمالرجالللقاءالفوهةاالجماعاتهذهوقىاألعضاء،

الدول.هذهفيلفيزفاكةشتوأفكارمشروعاتتقيقعدف

االجماععقدحيثالخاصللقطاعناجحأاجماعأعشرةأحداآلذحقةوقد

معبالزامن1••هفبرايرvإلى5منالبقرينبمملكةالماعةفيالخامرللقطاععاشرالحادي



لسيداتاألولالمنهدىانعقدذلك،إلباإلنافةالعاشر.اإل~مىالجاريالمعرضانعقاد

3إلى1منالغرةفيالمخدة)العربية(اإلماراترقةالثافياإلسالميةاذالبلدفياألعمال

فياألعمالليداتتجاريمعرضنظاألعمال،عيداتىمتجانبوإلى).>>هماومر

وموفمنى.المعارمركزفيالمخدةالعربيةاإلماراتفي2005مارس4إلىامنالغرة

20فيالسخالفيالخامرللقطاععثراالناالجماعيعقد <v،اإل~ميةالغرفةوسقدم

الكوسيك.إلىالشاذهذافيمفصألتقريرأوالماعةللجارة

والعقوداالتفاقاتمنالعديدوتوقيعالفاوضةهذه،الخامرالقطاعاجماعاتخالل

المؤتمرعظمةفياألعضاءالدولإلىينهموذأعمالرجالبيناالجماعاتتلكخالل

والماعة،للجارةاإلسالميةالغرفةبذلهاالتىالجهودمنبالرغمأنهئوحظأنهإالاإلسالمى.

والعاقداتواالتفاقاتالخاصللقطاعالسزيةاالجماعاتعنالصادرةالوهياتتفيزفإذ

إحداثكومسيكتورتوقدالمشرد.المسوىإلبعدترةلماالجماعات،تلكخاللالمبرمة

عنالصادرةالوهياتتفيزعمليةعلىالفاعليةمزالزيدإضفاءأجلمنبعةللتلجة

محمرمركوريةكقطةوالماعةللجارةاإلسالميةالغرفةتعيينوةالخامر.القطاعاجماعات

اللجة.هذهعمل

للكوسيكالسنويةالدورات~طنظروجهاتتبادل.7

أعمالجدولفيمفصلبدإدراجعلىللكوميكالعاشرةالدورةوافقت

المرافيعبأألالظيوجهاتتبادلللمدربينييحللكوسيكالالحقةاالجماعات
لبادلاجماعاتانعقدتالحينذلكومذاألعضاء.الدولقمالتيالحاليةالعالميةديةاالقصا

اآللية:المرافيعحولاآلراء

الجارةعظمةوإنشاءالجاريةوفاتللمفاأوروغوايدورةاااعكاسات-1

اال~مىالمؤتمرمعلمةفياألعضاءللدولالخارهيةالجارةعلىالعالمية

عرة).الحاديةكوميك(دورة



OIC/COMCEC.FC/22.06/REP)1(المرتو

(دورةاإلمالمىااالمؤتمرمعلمةفياألعضا>للدولالخمخمةااقارب-2

).عشرةنيةاككوميك

علىاألوروبياالتحادوخاصةاإلقليميةاالقتصاديةالكالت´´انمكاسات3-

).5~اك~(ااورقاألعضاء´`البلدانفاقماديات

t-االستقرارولمحذ~اإلسالفياؤتمرمنظمةفيابينىواالسمار``التجارة

عشرةارابهةورة(الاألعضاء``الدولفياعليليةواإلصالحاتدياالقصا

.(~~

الجاريوالحررالعولمةمواجهةفيوالمومعلةالمنوةالمؤساتااتعزيز-»

عثرة).السادسة(الدورة

v-الدورةاألعضاد(افلدولربيةالخاالجارةعلىالجمركيةنموالحواجزااآثار)

لكوسيك).عشرةالسابقة

للحيةاإلسالميالبكودوراألعضاءاذالبلدفيالخاصالقطاعاسمار-ه

لكوميك).عشرةمةاك(الدورة

الجارةوتقيةيزتعنفيالمعلوماتلوجياتكوواسخداماإللكرونيةالجارةأثر»-

عشرةاالمعة(الدورةاإلعالمىالمؤتمرمعلمةفياألعماهالدولبين

للكوميك).

وذالعشر(الدورةاإلسالمىالمؤتمرمعلمةدولبينوالمقلالجارةتهيلا->

للكوسيك).



المؤتمرعظمةفياألعضاءالدولبيندياالقصاوذالعاتعزيزفيالسياحةدور-11

للكوسيك).والعشروزالحادية(الدورةاإلسالمى

الجارةوتهيلالقدرات´اباءموفوعللكوميكوالعشروزالحاديةالدورةاخارت

القللكوميكوالعشرينااليةالدورةخاللاآلراءلبادلموفوعاليكوزواالسماراا

الركية.بالجمهوريةإمطبولفي)••1نوفمبرال4إلى»امنسعقد

حولعملورشةللحيةاإلسالميالبكيظمأذيوقعكومسيك،هلبعلىوباء
قبلوذلكأخرى،دوليةعظمةوأيةاإلسالميالمؤتمرلمظمةالعامةاألمانةمعبالعاوذالمرفوع

هز«محملةوسقدمالدورة.إلىتقويرناورفعللكوسيك،والعثرينيةاكالدورةانعقاد

اآلراء.لبادلساحةثكلفيللكوسيكالقبلةللدورةالورشة

التجاريةاألفضليةلنظاماإلطاريةا~مفاقبة.8

مظةفياألعضاءالدولبينالجاريةفمليةاأللطاماإلطاريةاالتفاقيةدخولإذ

قررتالدولمندولعرمزأكرعليهامادقتأذبعدالفيزحيزمؤخرأاإلعالميالمؤتمر

المشاركةاذالبلدمنمؤلفةالجاريةالمفاوضاتلجةإنشاءعنوةمةاكأورقافيكوميك

الدورةواعمدتالمطت،الجاريةاالميازاتبشاذالفاوضوميماالتفاقيةعلىمادقتالتي

المفاوضاتمناألولىالجولةانطالقأعلزالذيالوزارياإلعالذللكوسيكعراالمعة

الجارةلحيةاإلعالمىالمركزونظاإلطارية،االتفاقيةعلىمادقتالتيالدولينالجارية

إلعدادالبيضاءبالدارم2•03يويو2'\إل24مزكوسيكبرعايةالخبراءلفريقاجماعا

األولى.للجولةاألماميالعمل

إطارفي~التىالتجاريةالحفاوضالتللجنةاألولىالجولةمناألولاالجتماعوكقد

كهااجتما~لاللجنةاعتماتوقام،2004أبريل9إلى6هنلياأنطافياالتفاقية

وخطوطالتجاريةللمفاوضاتمنتوج´´بعلمنتوج´´نظام~لهامنتقترحللتفاوضاستراتيجية

هذاوتبعالمذبحورة.االتفاقيةمجوجباالقتصاديللتحريروجاوال9األسوامحملوخطةتوجيهية

).2>09يناير8~9و2>04مبتمج10~7(لياأنطافيمحقداآخراناجتماعاناالجتماع



إهارفيالجاريةوفاتللمفاآليةوفععلىاالجماعينهذينخاللوفاتالفاوتركزت

نظامحولبروتوكولمثروع11إعداداألولالجولةترجتوقدالمجات.وتفعلةعددزمن
االجماعفي)PRETAS(اإلعالمىالمؤتمرلمعلمةالجاريةاألفضليةلظامالفميليةالعريفة

البكأذويذكر.2>•5أبريل2إلماومر3>مزالغرةفيلياأنطافيانعقدالذىاألخو

الجارية.وفاتللمفااألولللجولةماليأدعمأقدماإلمالمر

الحاديةالدورةمامرعلىفظمتخامةدورةفيالبروتوكولهذاإعدادمناالنهاءة

والعثروزالحاديةالدورةواعمدقا،2•>5نوفمبر23يومللكوسيكوالعشريز

بلدا`.عرسبعةالجاريةاألفضليةنطامفيالمشاركةاذالبلدعددبلغوقدللكوسيك.

أوالصديقوثائقإيداعتاريخمنالسيناليومفيالفازحيزالبروتوكولوميدخل

ممروقعتوقدالمشاركة.الدولمزاألقلعلىحكوماتعثرقبلمزالموافقةأوالقبول

الحاديةالدورةخاللنظخامرحفلفيالمذكورالبروتوكولعلىوتركياوتوسواألرأذ

.20>1مارس27يومالبروتوكولعلىأيضاماليزياووقعتللكوسيك.والعشرين

علىالجهودمزهامةمرحلةبلوغةقديكوذالغميلية،الجمركيةالعريفةنظ)وباعماد

توسرأألويؤملوالجاري.دياالقصاوذالعاتعزيزأجلمناإلسالمىالمؤتمرمعلمةمسوى

خاللمناإلسالمىالمؤتمرمعلمةفياألعضاءالدولجيعلشملالمطافغايةفيالمفاوضات

الفضيلية.العريفةلطاماإلهاريةاالتفاقيةعلىمصادقها

الزراعيةوالتنميةالغذانياألمنمجالفيالتعاون(ب)

الالمعلمةفياألعضاءاذالبلدلبعمربالسبةمهمةمسألةتزالالالغذائىاألمزمشكلةإذ

(جيبوقالشرقيةإفريقياودولواليجر)وموريانياوماليفاسو(بوركيااالحلدولمهاسيما

اإلفريقيوالبكللحيةاالسالمىالبكمعبالعاوذالعامةاألمانةفظمتوكذلكوالمومال)

ريةمجمهوأاكارفياإلسالميةاذالبلدفيالغذائىاألمنبشاذندوةليةالسغاوالحكومةللحية

وبعدمر.الساداإلسالميالقمةمؤتمرهامشىعلىوذلك،1991ديسمبرشهرفيالسخال

الغذائىاألمزااعقدبياذاعمدأاكار،ندوةتقريرعلىاالدعراإلسالمىالقمةمؤتمرإهالع

Iالجارية.األقفيةلطاماإلطاريةاالعفاقيةعلىمزخرالديفالمالجهوريةمادقت



الواردمنالمزيدتقدمإلاألعضاءالدولو«عااإلسالمى،المؤتمرعظمةفياألعضاءالدولفي

للدولالمساعداتمنالمزيدتقدممنتمكيهاأجلمن،المعيةالماليةالمؤساتإلىالمالية

لألمنالوهيةاسراتيجيهاتفيزمنتمكنجتىاإلعالمىالمؤتمرمعلمةفياألعماهاإلفريقية

وزيرمعاليبرئاسةالدرةخاللأنشتالقالخامةاللجةوتقوموفعالية.بسرعةالغذائي

الوهياتتفيزأجلمنالالزمةالمجهوداتكلببذلالسخالجهوريةفيوالميا»الريفيةالهية

كماالمؤولين،لكباراذآخرواجماعاألللخبراءعاذاجماعقدوقدأاكار.ندوةعنالصادرة

بعمنىاإلفريقىالهيةوبكللحيةاإلعالمىوالبكالسخالحكومةمزمشركةبعةزارت

الغذائى.األمنمجالفيبرامجهالقوماذالبلد

ا~تمرعظمةابعالىاوزارياؤتمراإليرانيةاإلسالميةالجمهورية~هةوامتضافت

يناير17إلى14هنافترقفيطهرانفيازراعيةواتنميةالغذائياألهنبشاناإلسالمي

ا~ممةواوسائلاصبلالستشالحاالحاجةاؤتمرعنرصلياناإلعالنوألمحدم.1999

فيآغذائياألهنوضعيةباستعراضدوريبشلالقياماؤتمروقررالزراعي.اإلنتاجلزياالة

اإلعالمي.اؤتمرمنظمةفياألعضاءالدوللجيع

آاغذيةحولالخبراءغريقاجتماعاستضافةاهربيةهصربحهورية~هةكرضتوال

الحق.وقتافياالجتماعانعقادهوكاتحديدوسيتميفية.والىالزراعيةوالتقية

نشطةمشاركةشاركتقداإلسالمىالمؤتمرلمعلمةالعامةاألمانةأذإلاإلشارةوقدر

والزراعةاألغذيةمعلمةمقرفيعقدالذياالنعقادااعلىسواتفرالعالمى:الغذاءاامؤتمرفي

العاماالجماعخاللأنهذلكإلىأمف.1>»2يونيوفيرومافيالمخدةلألمماالبهة

،2002يوليوفيبالمسافييافيعقدالذياإلسالميالمؤتمرومعلمةالمخدةاألممبينالمشرك

القائموذالعاتعزيزعلىوالزراعةاألغذيةومعلمةاإلسالمىالمؤتمرمعلمةمنكلاتفقت

يهما.



عا)لأجريتالتىالماعىوذالعاحوللةاكالوزاريةالمشاورةراتتوامزوانطالقأ

اإلعالمىالبكبرعايةكةالثتالمشروعاتبعزيزالمعنالعمللفريقاجماععقد,اله»

بينالمركةالمشروعاتلعزيزآليةبالنميل~والذيا98النوفمبرمهرفيبمدةللحية

الوزراء.حددهماحسباألعضاءالدول

4-,منالغرةفيامطبولفيالمعقدةللكوسيكاالمعةالدورة«عت

إلالمقرحة،اآلليةبشاذالعملفريقتومياتتحثلمالقاألعضاءالدولا993مبمبر

للمشاورةينحتىوتعليقاقابآرائهااإلمالمرالؤتمرلطمةالعامةاألمانةوموافاةبذلكالقيام

االجماعهذاامضافةاألعفاءالدولنا~تكماالموموع.فيالنرالرابعةالوزارية

المشروع.امكماليمكنحتىسشارىاالالوزاري

توالموامةالنقلمجالفيالتعاون)(د

اإلعالمىالمؤتمربمظمةاألعضاءالدوللالقلحولاألولالوزارىاالجماعانعقد

للكوميك.لةاكالدورةانعقادمعبالرامزام987مبمبرا•إلvمنامطبولفي

تقيةفيهامأعموايثكلالقلعقهبأذيقيهمعنالوزراءأعرباالجماعوخالل
قطاعاتتقيةفيوذالعاوقرروااإلسالمية<الدولبينفيماواالقصاديالجاريوذالعا

والمواهالت.القلمجالفيواألريبالحديدية،والككالبعري،والقلالطرق،

إلهمنالغرةفيامطبولفيانعقدتالقلكومسيك،عثرةالحاديهالدورةحت

لفيزالالزمةالدابراقاذعلىالمعيةالمعلمةوأجهزةاألعضاءالدولام،»ه»نوفمبر^

االجماعالمضافةاألعفاءالدولودعتوالمواهالت،القللوزراتاألولاالجماعقرارات

والمواهالت.القللوزراءاالن

23من(لفوةخاللإمطبوللانعقدتالقللكوميكوذالعرالدورةفاقت

المؤتمرمعلمةفياألعضا>الدولبينوالقلالجارة´اتسهيلموصوع2>>4نوفمبر27إلى



االعالملحولوميالحتسيهاالقاأللحيةإلىلتاوأثماراآلراء.تبادلجلسةفياإلسالمي´´

بينفيماوالقلالتجارةعملياتوتسهيلواالمشمارالتجارةماختعزيزفيالحديةواالتصال

اإلسالمي.المؤتمرعظمةبلدان

اإلعالميهباكساذجهوريهحكومةفظمتللكوسيك،العشرينالدورةانعقادوقبل

اإلحصائيةاألكاثومركزللحيةاإلسالميالبكمعوذبالماالجارةلحيةاإلسالميوالمركز
Jوالماعةللجارةاإلسالميةوالغرفةاإلعالميةللبلدانواألريبواالجماعيةواالقمادية

دولبينوالقلالجارةتهيلحولعملورشة2•»4مبمبرا6إلا4منآبادإمالم

العشرينالدورةإلوتومياقاالمذكورةالعملورشةتقريرقدموقداإلمال»ي.المؤتمرمعلمة

القديرمععلماوذالعشرورةالهتأخهوقداآلراء.تادلجلسةفيلدارسهاللكوميك

لسهيلماعبتشريعىإطارإلحاجةهاكأذارتأتالقالمذكورةالعملورشةبوميات
تومياتتضمتوقدالمالي.عمواللالدعموخدماتالحيةالبييةمجاالتفيوالقلالجارة

أخرى:أمووبينمنانعملورشة

لألنظمةوفقاواإلقليميةالوهيةتشريعاتامواءمةإلىاألعضاءاذالبلداادعوة.ا

،ااوالقلالجارةلهيلالقائمةالدولية

للقلمالئمةقيةبيةلطويرالضروريأالدابراقاذإلىاألعضاءاذالبلداادعوة.2

،ااالدعموخدماتالحديديةوالسككواألرضوالبعريالجوي

لتسهيلواالتصالاالعالملحولوجيااستخدامإلىاألعضاءالبلدان´`دعوة.3

.والقل´´التجارة

تحديدوسيم.الخبراءنريقاجتماعاستضافةالعربيةمصرلجهورية~مةمحرضت

.الحقوقتفياالجماعانعقادموعد

سلكيةوالكالسلكيةاالتصاالتمجالفيالتعاون)5(

معبالزامنوالالسلكيةالملكيةاالتصاالتلوزراءاألولالوزارياالجماعانعقد

االجماعانعقدوقد.1988سبصبرشهرفيتركيااسطبول،فيللكوميكالرابعةالدورة



نوفمبر8إلى9منالفترةفيونيسياإنلبحهوريةونج<بانلفياالتصاالتحولالشاليالوزاري

المهمةالتوصياتبينمناإلعالموسائلعلىالمطبقةاالتصاالتتعرفةتحفيضولمحانم.1991

والسبلبالوسائلاعنىالخبراءلفريقاجتماععقدلمحمااألول.الوزارياالجتماععنالصادرة

29إلى28منالفترةفيالقاهرةفياإلعالموسائلعلىالمطبقةاالتصاالتتعرفةلتخفيض

.1997سبتمبر

»"إلال»مزالغرةفيامبولفيانعقدتالتىلكوميك<ةالعاشالدورةدعت

قراراتلفيزالالزمةالدابراقاذإلالمعيةالمنعةوأجهزةاألعماهالدولام،994أكوبر

االتصاالت.فوزراءنواكاألولاالجماع

المؤتمرلطمةلثاكالوزارياالجماعاإليرايةاإلسالميةالجمهوريةحكومةاسضافت

1اإل8منالغرةفيمهرانفيوالالسلكيةالسلكيةواالتصاالتالبريدحولاإلعالمي

بطلباتوتقدموذالعامجاالتفيهحددنقطة2همزقرارأاالجماعوأمدر.ا99'\يوليو

البريدمجالفيبيهافيماوذالعاتعزيزبغيةلفيزهااألعضاءللدولمحددةوتوميات

لخبراءناتيابكإنشاءاالجماعاقرحهاالقالهامةاألعمالبعمنىتممتوقدواالتصاالت.

الدولتمكنآليةوقديدبالظة،الخاصالمعلوماتشبكةنطامإهارفيواالتصاالتالبريد

فياألخرىاألعضاءالدولبعضعاقامتالقوالبعوثالدراماتمزاالسفادةمناألعضاء

واهاتف،والبريدللبرةالفنالمجالفيبالخبراءكدثةقائمةإعدادوالبرةواهاتفالبريدمجال
احياجاتتبيناألعضاءالدولفيالجاريةواألريبوذالعاباهاتمحدثةقائمةوإعداد

ونشاهاتمقرحاتوتقديمللفيزقابلةمثارينأفكارواقراحومقدراقااألعضاءالدول

وماعها.االتصاالتمعداتتطويرمجالفيالمشركةراتاالسماوتشجيع

الثالثالوزارياالجتماعتوصياتتفيزلرهدمتابعةلجنةلحويناالجتماعوقرر

وندوات،للخبراءسنويةمحالتهاجتمامحقدوقررءوالالسليةالسليةواالتصاالتالبوياحول

القالفتوةتقليصلمحذلكوتقررالخاص.القطاعتتضمنأنكليإقليميهمستوىكلىولو

ثالثلمجلموةاالجتماعيعقدبحيثواالتصاالتللبريدالوزاريةلتهاالجتماعابينتفصل

سنوات.



االلثالوزارياالجماععنالصادرالتريرللكوسيكعثراالناالجماعاعمد

بطهرازانعقدالذيوالالملكية،انسلكيةواالتصاالتالبريدحولاإل~مىالمؤتمرلمظمة

الوزارياالجماعاسضافةاذالسودجهوريةحكومةوعرضتاإليرانية.اإلسالميةبالجمهورية

السودانيةالحكومةتعلنوسرفوالالملكية،السلكيةواالتعاالتالبريدحولللمعلمةالرابع
بعد.فيمااالجماععقدتاريخ

الطاقةمجالفيالتعاون

الؤتمرمعلمةفياألعضاءالدولفيالطاقةحولاألولالوزارياالجماعانعقد

الدورةانعقادمعبالزامنوذلكام989مبمبرI"-3منتركياامطبول،فياإلعالمى

عاهرمنهامأعمرأتملالطاقةمسائلبأذالوزراء،مزوإدراكأللكوميك.مسةالخا

بعدةيومىشامألقرارأاعمدوافقداألعضاء،الدولبينفيماالمجاالتعلففيوذالعا

فيماالكولوهيانقلوتععيلاألعضاءالدولفيالطاقةمشآتأداءقينيهامنالزامات

ثبكاتوإنشاءوالجادةالجديدةالطاقةمواردمجالفيالبعوثوتشجيعالطاقة،مجالفيبيها

باية.الكهرالطاقةمجالفييهافيمامرابطةإقليمية

2ه-24منالغرةفيامطبولفيالعقدةللكوميكالعاشرةالدورةدعت

الدابراقاذإلىالمعيةاإلساليالمؤتمرمظةوأجهزةاألعضاءالدولام994أكوبر

اسضافةاألعضاءبالدولوأهابتاألولالوزارياالجماعقراراتلفيزالضرورية

قطاعىاجماعاسضافةاذالودحكومةوعرضتالطاقة.حولناكالوزارياالجماع

بعد.فيمااالجماعموعدعنيعلنأذالوقعومزوالعدين،الطاقةحولالخبراءلفريق

العامةواألشغالاألساسيةالبنيةمجرفيالتعاون

الدولفيالعامةواألمغالاألماميةالبيةحولاألولالوزارياالجماعانعقد

بالرامزوذلكا99اأكوبر5-6الغرةفيامطبولفياإلسالمىالمؤتمربمعلمةاألعضاء

أمووبينمناألعضا«،الدولالوزارياالجماعو~للكوسيك.االبهةالدورةانعقادمع

ايةالميزفيسقلبدقميصهلبوقدالمجال.هذافييهافيماوذالعاتعزيزعلىأخرى،



لعزيزالهادفةالعمل´´خطةمناألولويةذاتالقطاعاتضمناألماميةوالبيةالعامةمغاللأل

والمشاريعالطاقاتبطويروأومىاألعما>~الدولبينوالجاريدىاالقصاوذالعا

المجال.هذافياإلعالمىالمؤتمرمعلمةإطارفيفعألالموجودة

2ه-22منالغرةفيامطبولفيالمعقدةللكوسيكالعاشرةالدورةأخذت

األماميةالبيةحولاألولالوزارياالجماععنالصادرةبالقراراتعلماام994أكوبر

الدولإلنداءووجهت)،159اأكوبر»-'\منبامطبولعقدالذىالعامةواألمفأل

راتتوالفيزالالزمةابرالتاتفازأجلمزاإلعالميالمؤتمرمعلمةفيالمعيةواألجهزةاألعضا>

وأحاطتاألعضاء.الدولفيالعامةواألشغالاألماميةالبيةحولاألولالوزارياالجماع

فيبالعاوذالمعلقةاألحكامالعملخطةتضمينإلالراميةإنأويسياجهوريةباقراحاتعلمأ

الريفية.والحيةالحمريةاألماميةالبيةمجال

االجت~والضمانالعاملةالقوىمجالفيالتعاون(ح)

فياالجماعيوالضمانالعاملةبالقوىالمعنالخبراءلفريقلياكاالجماعانعقد

´´مشروعال~لاألولىمحمل:مجموعتىوكون1984أكتوبرفيماليزيا،لمحواالبورء

المائيةاالتفاقية´´هثروعال~لنيةواكاالجتماعي~الضمانبشأنالمائيةاالتفاقية

بالضمانا~العملبوعةاجمعتوقدالعاملة´´.األيديوتبادلالعمالةبشأنالموذجية

اجماعانعقدكمااالتفاقية.مشروعواسكسلت،1985سة،باألردنعمان،فياالجماعي

29-27منبركيااهطبول،فيالعاملةاأليديوتبادلبالعمالةا~المانيةالعملمجموعة

االتفاقية.مشروعوا~1989مايو

بالعمالةالمعيةالعملمجموعةتقاريراألعضاءالدولإلىالعامةاألمانةأرملتوعدما

إلىميقدماذاالتغاقييزمشروعىبأذأبلغهااالتفاقية،مثروعوكذلكالعاملةاأليديوتادل
للدراسة.االجماعىوالضماذبالعمالةالمعنيالخبراءلفريقالدثاالجماع



االيايوتبادلاتونيفحولدريةعملورشةاستضافةونيسياإنا~هةكرضت

تقيةحولالخبراءلفريققطاكياجتماعاستضافةاسودان~هةعوضتكماالعاملة،

االجتماعين.هذينمحقدموعدكناإلعالنبعافيماوسيتمابشريةاوارد

السياحةمجالفيالتعاون(ط)

أميةعلى,ا594عامفيالبيضاءبالدارعقاالذيالسابعاإلعالمىالقمةمؤتمرأكد

بشاذمغمالقرارااألولللمرةوأتوالياحة،مجالفياإلعالمىالمؤتمرمعلمةداخلوذالعا

فيعقدالذيالخارجيةلوزراءوالعشروزثاكاإلسالمىالمؤتمروأكدالمجال.هذافيوذالعا

والقاربديةاالقصاالهيةلأماسأعورأتملالياحةأذعلى،ا955عامفيكوناكرى

المعلوماتتادلومهاالمجاالت،مزعددفيوذالعاإلىاألعضاءالدولودعااألمم.بيز

منذلكعلىاألكيدةوقدالسياحة،مدعةفيواالسمارالياحةالفعالياتفيوالعارذ

الخارجية.ولوزراءللقمةاالعالميةالمؤتمراتقبل

لوزراءاألولاإلسالمىاالجماعاإليرانيةاإلسالميةالجمهوريةحكومةاسضافت

المؤتمرأدركوقدأمنهاأل.بمدية2000أكوبر4إلى2مزالغرةفيعقدالذيالياحة،

هاكوأذاإلعالمى،المؤتمرمعلمةفياألعضاءالدولبينوذللعامجاالرهاباعتالسياحةأمية

ووافقللسياحة.العالميةالسرةفينعيبهاتوسيعبغيةالعاونللعملاسراتيجيةلرضعفرورق

كماللسياحة،الحيةالبيةلطويراألولويةإعطاءمعوذالعامجاالتمنعددعلىالمؤتمر

أغطر28-27فيفهراألفياللجةاجمعتوقدللمابعة.لجةإشاهأيضاقرر
م••م

لوزراءااللياالسالمىالمؤتمرإلالسياحةبشاذفهراذوبياذالمابعةلجةتقدمة
المؤتمرأمدروقدلمبور.كواالفي2>•,أكوبر,3إل,•منالفوةفيعقدالذيالسياحة

الدولفيالسياحةوتقيةتطويرأجلمنللعمللمبوركواالوبرنامجالسياحةتطويربشاذقرارا

وكيفيةالسبللوضعالخبراءلفريقاجماععقدإلىودعااإلمالمر،المؤتمرلطمةاألعضاء

والجمهوريةوماليزياااليرايةاإلسالميةالجمهوريةالمؤتمروثكرالعمل.برنا»جتفيز

واألريباألعاثمجالفيتبرىالتىللشاطاتاتصالكمراكزالعمللعرضهااإلندونيية



المبقةالمابعةلجةاجماعوانعقدالوالي.علىالسياحية،والسهيالتوالسويق،السياحى،

،2>»2مبمبر,إلى5منلمبوركواالبمديةالسياحةلوزراءاالناإلسالمىالؤتمرعن

جدوالووضعتلمبوركواالعملبرنامجلفيزالمالزمةوالكيفياتالسبلالمابعةلجةدرست

وجاعيا.ذاتيااألعما،،الدولبهسقومالذيالعمللبرنامج

الياحةلوزراءلثاكاالعالمىالمؤتمرالعوديةالعريةالمملكةحكومةواسمافت

إضافةالياحةتقيةحولتواراالمؤتمرهذاأمدروقدمر،بالرياال>>1أكوبر9إل"\مز

الياحة.حولالخبرا>مزففريقاجماعلعقددعاكما،مرالرياإعالذإل

المابعآأعمالالمؤتمرريساسعرضالياحة،لوزراءااللثاإلسالميللمؤتمربعةوت

انعقدوقدالعامة.األمانةمعبالعاوذوذلكعاالقياميبقيالقوتلكبالفعلجرتالن

حكومةفيالمحمةللجهاتلملينمزالمؤلفالمشركالعمللفريقالمددهذافياجماع
2••4أبريل,vفيللمعلمة،العامةواألمانةللسياحة)العليا(اميةالسعوديةالعريةالمملكة

عممتوالسياحة.بهيةالخاصالقرارتفيزفياكرزالقدماسعواضة~جدة.في
األعضاء.الدولعلراالسعراضمحملةالعامةاألمانة

3•إلى21منالغرةخاللبالغالدكارفيالمؤتمرهذاالرابعةالدورةوانعقدت

الياحةمجالفيراتاالسماحولىمتالغالحكومةفظمتكذلكم.2••5ماومر

جددكماأاكار.وإعالذالياحةتقيةبشاذقرارأالمؤتمرواعمدالوزاري.المؤتمرمعبالزامن

الياحة.حولالخبراءمنلفريقاجماعلعقدالدعوة

إلى9منالفترةفيبأذريجانباكوفيالسياحةحولالخامساإلسالفياؤتمووسيعقد

فياألعضاءالدولللكوسيكوالعشرونالحاديةالدورةحتوقد.2>09سبمبي12

المؤتمر.هذافيبفعاليةالمشاركةعلىاإلسالمىالمؤتمرعظمة

إلى11منالسياحةحولالخبراءفريقاجتماعاإليرانيةاإلسالميةالجمهوريةاستضافت

المؤتمرعظمةمحملخطةفيالسياحةقطاعالخبراءفريقناقشوقدبطهران.2005يوليو14

منبعادوأومىاعظمةفياألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزاإلسالمي
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فيالواردةالعملبرامجفي.لملةذاتالفقراتمزفقرةكلممنللفيزوالوسائلالطرق
الحاديةالدورةفيالوهياتهذه.همدتقدوالمعلمة.مملخطةمنالياحةتطاع

.2005فونبر25إل22مزإمطبولفيانعقدتالتىلكوسيكوالعشريز

فيالحدودبيناصدقالمحميةللحدائقشبة´´بإنشاءتوصيةالوميالته5هذبينومن

،وهالي,بيماووغينيا<وغييا،غامبيااقامتمشرلمشروعوهو،إفريقيا`´غرب

اق~مسيكاسابهةااوريةاللجةأيضاالمشروعهذادرستوقدوالسغال.،وهوريتأنيا

وكلفاصارينقائمةضمنالمشروعوأدرج2>>هنوفمبر)1يومإسطبولفيانعقدت

المشروع.هذابسيقالجارةلحيةاإلسالميلحزال

بينالتجاريالعاونتعزيزفيالياحة´ادورلكومسيكوذالعشرالدورةرتانت

لعشرين.والحاديةأورقافياآلراءلبادلموضوعااإلسالميا´المؤتمرعظمةفياألعضاءالدول

السياحةوزارةبركايةالتجارة،لحيةاإلسالمىالمركزنظم،)1(رقمبقراراهاوعمال

بعواذعملورشةالمظمة،مؤماتمنأخرىومؤسساتاإلسالميالبكمعوبالعاوأل

15و14إلهىا~ءا~ارفيالمغربية´´.المملكةفياالجماعيواالقصاداليدوية´´الحرف

شكلفيلكومسيكوالعثرينالحاديةللدورةالورشةهذهعملةمتقهوقه.2005يونيو

اآلراء.لبادلمساحة

واتحادوالصياحةآلقافة(وزارةالركيةالجمهوريةفي<المخصةالسلطاتفظمت

بجاحالتجارة،لتقيةاإلعالميوالمركزالمعارض)ومركزالركيةوالسياحةالسفروكاالت

نوفمبر26إلى24منالفترةفياسطبولفياإلسالميةللبلداناألولالسياحيالمعرض

نيةاللباالجمهوريةتستضيفوسوفلكوميك.والعشرينالحاديةالدورةمعبالزامن2>>ه

والرابعا~ثوا~نا~~المعرضالسوريةالعربيةوالجمهوريةالعربيةمصروبحهورية

التوالي.على

عرفتالمدد،هذاوفنظام.باالياحةحولالخاصالقطاعىمتتطيمميم

العلياالهيةمعبالعاوذالقبيلهذامنىمتأولاسصافةالسعوديةالعربيةالمملكةحكومة

قديدوميم،والماعةللعجارةالعوديهالنوفومجلىالسعوديةالعربيةالمملكةفيللياحة



االنالخامرالقطاعىمتماليجهوريةوسسميف.الحقوقتفيىالتانعقادموعد

20فيالسياحةحول <v.

مياإلسكتمرالمنمنعلمةفياألعضاءالدولبينفيماالفنيالتعاون(ي)

للجةالسادسةالدورةمعبالزامنالفنىوذالعابشاذاألولالوزارياالجماعانعقد

-vمنالركيةبالجمهوريةامطبولفي(كوميك)والجاريدياالقصاوذللعاالدائمة

الفنوذالعاحولالوطيةاالتصاللراكراجماعاتخسةعقدتوقد.ا99>أكوبرا>

بينفيماالفنوذالعاوضعيةاالجماعاتهذهومجت.1994و199>بيناسطبولفي

وكزتكماوذ.العاهذالعزيزتومياتواعمدتمراالمالالمؤتمرمعلمةفياألعضاءالدول

الفن.وذللعاالوطيةاالتصاللمراكزوالماليةاإلداريةالقدراتتعزيزفرورقعلىاالجماعات

جديدة.برامجوإعدادوذالعابرامجقدثةاالئيةاالتصاالتوخالل

~مسيكالتاسعةوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشزرنالحادياإل~هياؤتمزأوصى

االقتصاديةالمجاالتفيالتدريبعلىالتركيزمعاألعضاءولالهبينالفنىالتعاونبعزيز

المدربين.إمحدادإلىباإلضافةواالجماعيةوالقافية

إلى22منالغرةفيامطبولفيانعقدتالقللكوسيك،العاثرةالدورةالحطت

بمنةسوياتعقدالفنبالعاوذالمعيةاالتصالمراكزاجماعاتأذم،1994أكوبر2ه

هذهتقدمهالذيالمراملللدعمتقديرهاعنكذلكأعربتكماامطبزل،فيمغمة

للحية،اإلسالميالبكملاإلسالمىالمؤتمرعظمةومؤسساتتركيامنكلاالجماعات

والمركزاإلعالمية،اذللبلدواألريبواالجماعيةواالقماديةاإلحصائيةالبعوثومركز

العاشرةالدورةدعتكماللكولوجيا.االعالميةوالجامعةالجارة،لحيةاإلعالمي

الوزارياالجماعراتتوالفيزاإلعالميالمؤتمرعظمةوأجهزةاألعضاءالدولللكوميك

10مزانعقدالذيالفنالقاوألحولاألول - vامطبول.فيم199•أكوبر

فيوالفنىا~لوجيبالتعاونالمعنىالخبراءفريقاجتماعالتركيةالجمهوريةاستضافت

محنالصادرةالمشاريعمقترحاتمحعمتوقدم.1998مايو8إلى6منالفترةفياسطبول



الدولجيععلىااليرانيةاالسالميةالجمهوريةمنالمقدمةالمقرحاتوكذلكاالجماع

المهمةاألعضاءالدولبعضمنوملتالقالردودحولتوقدبثأفا.يلزمماالقاذاألعضاء

لخطةوالفيزالمابعةآلليةهبتاالمشاريعلجةإنشاءبغيةالركيةالجمهوريةحكومةإلباألمر

العمل.

المعلمة.فياألعضاءالدولبينالفنوذالعالمويلجدأفعالبرنامجاإلسالمىوللبك

المبرمةواالتفاقياتاألساسيةالنظمعلىوالمصادقةالتوقيعوضعثالثا

لوزراءوالالنرذالحادياإلماليوالمؤتمراإلسالمىالقمةلمؤتمرالعاثرةالدورةحت

علىبعد،تمادةواأوتوقعلمالقاألعضاءالدولللكوسيك،العشرينوالدورةربية،الخا

فيذلكإلىتبادرأألوالجاري،دياالقصاوذالعامجالفيواالتفاقياتاألماميةالطمعلف

لمكن.وقتأسرع

االتفاقياتعلىوالمادقةالرقيعومعيةيلخمرجديدجدولالتريرمعمرفق

.)1(رقمالمرفقفيجدولثكلفيأيضاموجودةوهى,دالليةالتاألماميةواألنعلمة

والتجاريوالفنياالقتصاديللتعاونالعامةاالتفاقية-أ

م)1977(~1797عا)الخارجيةوزراءكشرهنالاإلسرهياؤتمراعتمد

نقلتشجيعإلىاالتفاقيةوقافوا~ري.وافنىدياالقصااتعاونبشأناهامةاالتفاقية

فيماوا~لوجيةاضيةوالقدوالتهوالخبواتاهلوعاتوتبادلاألموالورؤوسمشماراتاال

تمييزوبدونعادل~نحورةانالبلدانبيناتعاهلتسهيلإلىولمحذ~األعضاءادولبين

كليهاومادةدرة،)41(اآلنحقاالتفاقيةوقعوقدنموا.ابدانألقلخاصةألحيةإيالءمع

اقتبارااغعولهاريةاالتفاقيةأصبحتوبذ~اإل~هي،الحؤتمرهنمةفيعضودوآل)29(

م.1981أبويل28من



األعضاءالدولبيناالستثماراتوضمانوحمايةتشجيعاتفاقية

م)1981(~1401عامفيالخارجيةزراهلمحشرليالاإلسالمياؤتمرامحمد

ابادىاالتفاقيةوتحدداألكضاء،ولالبينفيمالتااالستثماراوضمانولحايةتشجيعاتفاقية

هنراقاالمشماالحمايةوتوفراألعضاءولالبينفيمااألهوالوؤومرنقلتشجيعاألساسية

_شونوقعتاآلنوحقالخارج.إلىوريعهااألهوالوؤوصتحويلضمانهعتجاريةلمخاطرةأي

منألمحشركليهاصادقىأنبعهامنمة،فيكضرادوةوعشوونأربعمحيهاوصادقتدرة<

).1988فبواييهنذاهعولساريةأصبحتادولعشر

األعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليةلنظاماإلطاريةاالتفاقية

شهرفيالجاريةاألفضليةلطامريةاالهااالتفاقيةلكومسيكالسادسةالدورةأقرت

الدولمندولةوعشروزمماذاآلذحقاإلهاريةاالتفاقيةهز»وقعوقد،199>أكوبر
..~...., بعدالفيز´هيزدخلتلكوبذ´االتفاالية،علىدولةعشرةمبعومادامتاالعماء.

عليها.للصديقالمطلوبللعدداسكماها

نظامإطارفيالتفضيليةالجمركيةالتعريفةبنظامالخاصالبروتوكول
(بريتاس)التجاريةاألفضلية

إل22منإمطبولفيانعقدتالقلكومسيكوالعشروزالحاديةالدورةاعمدت

األولللدورةنيجةالفميليةالجمركيةالعريفةبطامالخاصالبروتوكول1>>هنوفمبر2ه

~2>>6مارسشهرحدودإلىالبروتوكولهذاعلروقعتوقدالجارية.المفاوفاتمن
األعضاء.الدولمز

.ءه>/ء4اااتاريزاألعضاءالدولبينريةالتبااألفضليةلنظاماالطاريةاالتفاقيةااللدينهلجهورآل~قتامؤخرا2

التجاريةفمنليةاأللنظاماالطاريةاالتفاقيةلكومسيكاالدسةالدورةلتاأقر

Jاألعضاء.الدولبينالتجارةيزتنأجلمنبالتقارنالخاصالقسمفيالومنوعحول8البندراجع



المدنيللطبرانمياإلسكللمجلساألساسيالنظام-_

الدولمندولةعثرةستالمدنللطواذاإلعالمىللمجلراألماميالطامعلىوقع
فقط.دولعشرعليهومادقتاألعضاء،

سلكيةوالكالسلكيةاالتصاالتالتحاداألساسىالنظام-و

(1984•5عامفيربيةالخالوزراءعشرالخامىاإلسالميالمؤتمراعمد ~1 t(م

هذاعلىوقعوقداالسالمية.الدولفيوالالسلكيةالسلكيةاالتصاالتالقاداألسامىالظام

لماآلذولفايةدولة.عثرةإحدىعليهومادتىاألعضاءالدولمندوئةعشرةأربعالظام

للمصادقات.المطلوبالعاباكمالعدمبسببالفيزحيزاألساسيالطاميدخل

j-ميةاإلسثللبلدانوالمقاييسالمعاييرلمعهداألساسيالنظام

المعهدأنشعلةفيالمشاركةفيالراغبةاألعضاءالدوللكومسيكا)4(الدورةدعت

أعضاءدولمتوقامتإليه.االراألماميالطامعلىوالمصادقةالرقيعإلىالمذكور

أربععليهومادقتاإلسالمية،اذللبلدوالمقايسرالمعايرلعهداألساسالطا)علىبالرقيع
أعضاء.دول

والمنتميةالمتخصصةمساتوالمنالفرعيةاألجهزةنشاطاترابعا

وذالعامجالفيالعاملةدالليةوالمعيةالمخصصةوالمؤسساتالمفرعة،األجهزةسقدم

واالقماديةاإلحصائيةالبحوثمركزاألعضاء:الدولبينفيماوالجاريدياالقصا

اإلعالمىوالبكالجارة،لحيةاإلعالمىوالمركزاإلعالمية،اذللبلدواألريبواالجماعية

منويوقعالبواخر.لمالكىاإلعالمىواالقادوالماعة،للجارةاإلعالميةوالنوفةللحية،
االجماعإلىنشاهاقااعنمفصلةتقاريرتقدمأذاالسالمىالمؤتمرلمعلمةاالبهةالمؤسساتهذه

كوميك.بعةتللجةوالعشريزناك



العالميةلتجارةمنظمةبنشاطاتتتعلقأموو

الدورةوحبتحثللكوسيك.والعشريزالحاديةالدورةفيالمرفوعهذانوقر
معلمةفيالكاملةالعمريةعلىالعوديةالعربيةالمملكةمحمولللكوسيكوالعشروزالحادية

الدولوحت،2>>5نوفمبر11فيالعالميةالجارةمعلمةاعمدقاالقالعالميةالجارة

،كونج(فونجالعالميةالجارةلطمةاالدسالوزاريالمؤتمرفيالفعالةالمشاركةعلىاألعضاء

ذاتالقضايايدولإمجابيأعمالجدولتقدمخاللمن)2005ديسمبر18إلى13من

والمجآتالقطرفيهابما<بالزراعةتصلالقتلكخامة،عليهاوآثارهاداقاالقصااالممام
.أخرىوقضاياوالخدماتالساعية

الدولمواقفوتسيقاآلراءدللتتشاوريةاجماعاتللحيةاإلسالمىالبكيظم

ويقدمتدريبيةبرامجيظكماالعالية.الجارةبمظمةالخامةميعالموابشاذاألعضاء
نفسه.المجالفياألعضاءالدولفيالقدراتلباءفيةمساعدات

األعضادللدولتشاورياوزاريااجماعاللحيةاالعالمىالبكنظ،الصددهذاوفي

انعقدالذيالعالميةالجارةلمظمةاالدسالوزاريالمؤتمرهاشعلىاإلعالمىالمؤتمرعظمةفي

تطوراتأحدثبشاذوالداولالظوجهاتلبادل2>•5أيمبرا2فيكونجفونجفي

بيهاوذالعالوثيقالومائلىأفضلواسكثاف،للمؤتمرالوقعةشجوالتالدوحةعملبرنامج
.العالميةالجارةبمعلمةالمعلقةالمائلبشاذ

إلىباالنضماممملةمواميعحولأراميةندوةمؤخراللحيةاإلسالميالبكنظم

فيالسعوديةالعربيةبالمملكةجدةفيللحيةاإلسالمىالبكمقرفي،العالميةالجارةعظمة

اذالبلدتواجههاالقوالمشاكلالحدياتالدرةناقشت~.2»>6مارس2»2-^

انضمتالتىالمظةفياألعضاءالدولوقاربالعاليةالجارةمظةإلىاالنضمامفيالراغبة

وزيريمان،اتهعبدبنهاشمكورالدمعاليالدرةحمروقدالعالمية.الجارةعظمةإلى

العوديةالعريةالمملكةقربةحولعرفاوقدمالسعودية،العريةالمملكةفيوالماعةالجارة
العالمية.الجارةلطمةاالنضمامعمليةخالل



حول2005ماومر30و29يومىدراسيةحلقةللحيةمالميالمالبكنظكما

المجاتنفاذمحمرمرحالياالعالميةالجارةمعلمةتشهدهاالقوفاتللمفاالراهنااالوضع

المؤتمرمظةفياألعماهالدولأماموالحدياتالفرمي:األمواةإلالزراعيةوغوالزراعية
معلمةدولانضمامحول20>5فبراير3إليدير31منالغرةعملحلقةواإلمالمراا

للبقةتشاوريااجماعا2•>هيونيوفينظكما.العالميةالجارةمعلمةإلىاالعالمىالمؤتمر

إليهاوملتمالماقشةوذلك،مجيفاإلعالمىالؤتمرعظمةفياألعضاءللدولالدائمة

يوليوفيالعالميةالجارةلمعلمةالدائمالمجلىاجماعقبلالمساراتعلفعلىتالمخاوف

تسهيلبشاذالخبراءىمتعلىاجماعاللحيةاالعالميالبكنظكذلك.2•>ه
المؤتمرمعلمةفيالماركيزاألعضاءمساعدةبغية،2»•5مبمبر21»-لمافيالجارة

مفاوضاتإزاءالعالميةالجارةمعلمةعملنطاقفيالمخلفةباألبعادمحصفيمااإلسالمي

.الجارةتهيل

البيضاءالدارمركز،وكومسيكللعظةالعاماألمينمنكلكلف،المجالهذاوفي

تطمهاالقافاألهرمعددةالجاريةالمفاوضاتبمابقة،للحيةاإلعالمىالبكمعبالعاوذ
هذهحولمعلمةمرحليةتقاريرالمركزيقدم،اإلطارهذاوفي.العالميةالجارةمعلمة

ديةاالقصاللشؤوذاإلسالميةواللجةللكوسيكالسزيةاالجماعاتإلىالفارضات

المركزمنيوقع<المددهذاوفي.ربيةالخالوزراءاإلعالمىوالمؤتمر،والقافيةواالجماعية

المؤتمروخامة،افاألهرمعددةالجاريةوفاتبالفاالخامةالكلوراتشأذتقريرتقدم

ديسمبر,8إلىا3مزكونجفونجفيانعقدالذيالعالميةالجارةلمعلمةمرالسادالوزاري

الخامةالمفاوفاتسرءبطإزاءقلقهاعزوالعشروزالحاديةكوميكدورةأعربت

المؤتمرمعلمةفياألعضاءالدولأألإلىويشروز<األسراةJ!والخدماتالبضائعبدخول

أعضاءكومسيكناشدتو.فيهامبالغلمطالبيعرفوذاالنضمامبمددهمالزيزاإلعالمى

فيالراغبةاإلسالميالؤتمرعظمةفياألعضاءالدولإخضاععدمالعالميةالجارةعظمة

االتفاقاتفيتقيقها«سهدفغروتعهداتالزاماتإلىالعالميةالجارةمعلمةإلاالنضمام

،العالميةالجارةمعلمةالزاماتعليهايطلقالىتلك(وخامةافاألهرمعددةالجارية



فياألعضاءولالهعلىتلقاياوالفميليةالخامةالمعاملةأحكامتطيقويبفى.االضافية)

.االنضمامإهراءاتبيطيببكماالعالميةالجارةعظمةإلالمعلمةاإلسالميالمؤتمرمظة

الجارةلمنعةالوزاريالمؤتمرانعقادموعدقربكوسيكالحنت,ذلكجانبإلى

معلمةفيالوزارىالمؤتمرمداوالتفيللمشاركةبطلبتصدمتفلطينأذوحيث،العالمية

األعماهالدوللكوميكوالعثروزالحاديةالدورةناشدت،مراقببعفةالعاليةالجارة

لمظمةالوزاريالمؤتمرمداوالتفيللمشاركةفلطنبهتصدمتالذىالطلبوإقراردعم

.مراقببعفةالمظمةفيعمريهاتدعمأذهاناشكما،مراقببعفةالعالميةالجارة

ودعاالصدد.لجذاةأ-'Y/31رقمالقراروالالرذلياكالوزاريالمؤتمرأمدركذلك

الجارةعظمةإللالنضمامتسعىالقاإلسالميالمؤتمرعظمةفياألعضاءالدولدعمإلىالقرار

لمعالجةالعاجلةاألولويةوإيالءالعالميةالجارةعظمةفيالقرارمععمليةفيالشفافيةوإلالعالمية

المسائلإدراجورفضافاألهرمعددةالجاريةاالتفاقياتفياالغائيالبعدوتعزيزالفيزمشاكل

فيةمساعداتوتقدملميةالهالجارةعظمةعملبرنامجفي،والبيةالعملمعايرمل،الجاريةنمو

.قدراتاباءفيللساهةميةاكاذللبلد

الجارةعظمةإلاالنضماملعمليةالسياميةعباراتاالإعاقةعدملفعاذالحاجةأكدكما

الجارةمعلمةخامةالدريةالمظماتفيوتسيقهامواقفهادعمإلاألعفاءالدولودعا,العالمية

اإلسالميالمؤتمرعظمةفياألعماهالدولالمؤتمرودعا.الدوليالقدومدرةالدوليوالكالعالمية

انضماممفاوضاتإجراءاتويسرومساندةلدعمالعالميةالجارةعظمةعمريةإلانضمتالق

لمعلمةالدائمالمملويابع.العالميةالجارةعظمةإلبعدتمم)القاألخرىاألعضاءالدول

.المسألةهذهجيففياإلسالمىالمؤتمر

اإلسالميةالقمةعنمدرالذيللمعلمةالعشريالمملبونامجنص،السياقهذاوفي

للدولنداءعلى،م2>>هديسمبرفيالسعودية،المكرمةمكةفيانعقدالذيااللةاالسدية

األعماهاإلسالميةالدولبينالمواقفوتسيق،العالميةالجارةمعلمةإلىلالنضمامالساعيةاإلسالمية

.العالميةالجارةمعلمةفي



المنظمةفياألعضاءالبلدانفيالماليةاألوراقأسواقبينالتعاونسادسا

`´إنشاءانكنوتحتمرةألولالبنلهذااتامعاإلمالهيآقمةمؤتمرتناول

إ)(تأت-79/9رقملقراربإصدار»ا_ية``األوراتلسرةدوليإسالمياتحاد

منظمةمظلةتحتمتخصصةمؤسسةوجوالكاماتمرارالحظوإذ.ضوعاهاهنهبثأن

دعا،األعضاءالدولفيوتنميتهاوهراقبتهادايةاألوراقأسراقيبتنسيقمعنيةاإل~هياؤتمر

وإلىاالسمثماريةوأنظمتهادايةأسواقهاحولشاملةبياناتقاعدةإنثما،إلىاألكضاءولال

منطلبلمحما.االيةأسواقهابينقالتهعالإلقامةسعيابينهاإقليميةلتهاتفاقياإبرامإ~نبحث

بشأنفوراالالزمةوامالتهبالباقيامالحعنيةاعظمةؤسمالتهتوجيهاتهيصدرأناهاماألمين

.مقامةوغرفةالمايةالسوأةإسالمياتحادإلنشاءآليةإيجادإ~ن

واالقماديةاإلحصائيةالبعوثمركزوقا)،الالزمةالوجيهاتالعاماألمينأصدر

ا´الطرةمحواألقتالمرفوعحولدراسةبإعداداإلعالميةاذللبلدواألريبواالجماعية

الدولعلىتعميمهاوةا´مقامةواقادالماليةاألوراتىألهواةإمالمياقادإلنشاءالمسكة

أكوبر25إل22من،(اسطبولعشرةاالمةالكوسيكدورةومجت.األعماه

اإلعالمىالمركزأعدهاذاتهالمرفوعحولأخرىدوامةإلباإلنافةالدراسةهذه)2•>)

واألريبواالجماعيةواالقماديةاإلحصائيةالبحوثلمركزوعهدت.الجارةلحية

دراسةبعةتمواهلةمهمة،الجارةلحيةاإلماليالمركزمعباالشراكاإلسالميةاذللبلد

دوامةبعا،أكدثالقعشرةاالمعةالكوسيكدورةإلمشركتقريروتقدمالموموع

تدريبيافجاواقرحت،المظةبلداذفيالجاريةاألعمالفرمرتعزيزفياألعوأمية،الترير

مركزإلىوأسدتالمظةبلداذفيالمقاصةوغرفدالليةاألوراقأسراقبيزالقرحللحالف

إناءبشاذالالزمةالدراساتإجراء،الجارةتقيةومركز،واالقماديةاالحصائيةالبعوث

.اآلليةهز«مل

دورتهخالل،سابقوقتفي<هلبقدالخارجيةلوزراءاإلسالمىالمؤتمروكاذ

تلكإجراء،المذكورينالمركزينمز،السابقالقرارتأكيدهمعرضفيوالعشريزاالمعة

اآلليةتفعيلإلىبل،جديدةفيات´´أيةإنشاءإلالدراساتتلكتؤديأالعلر،الدراسة

مجدداالخارجيةلوزراءالالثرذاإلسالمىالمؤتمروأكد.ااآمجاالتهذهفيحالياالموجودة



إلىالمالية´`األوراتىألسوأةدوليإسرمياتحاد´´إنشاءمناقرارعرانوغيرالسابقةالقرارات

منكلوأصدر.´´ا~فياألعضاءالبلدانفيا(ليةاألوراالأسواتىبينالعاون´`تمزيز

كاثلينقرارينالخارهيةلوزراءوالالنينالحادياإلسالميواؤتمرالعاشراإلسالميالقمةمؤتمر

.الشأنهذافي

صدرالذيإ)(قأق-'IY>1^رقمبالقرارينوالثالثونالشاليالوزاريالمؤتمرذتحر

الحاديةالدورةعنرمهيالنهأآل~71~78ورقماإل~هىالقمةلمؤتمرالعاشرةالدورةعن

.الشأنلجذاأو-22/32رقمالقرارروأصه،ألوزاريللمؤتمروالثالثين

فيالداخليةالمواردلحدالالزمةالحظواتاقاذمواهلةعلىاألعضادالدولو~

منكلفيصرعةاسمارمثارينفيالموارد~»~األ~سخدامااللهيلأسهمشكل

.والخامرالعامالقطاعين

التعاونتعزيزموضوعحوليرةمستلطاولةاسطنبولفيالماليةاألوراقسرقوعقدت

79و28يوميوذلكاإل~مياؤقرمنظمةفياألعضاءالدولفيالماليةاألوراتىاقأسبين

.م2>>ءمارس

أمواقابين~ونأرضيةإنشاءاتقديرمعوا~ثونليالالوزاريالمؤتمرالهظ

الجتماعنتيجةا(لية´´األوراقالسواتراإل~ميى`´اتاسرمحليوأطلقالماليةاألوراق

وا~ريباواالجتماعيةواالقماديةاالحصايةابحرثمرلمحزمنوطلب,يرق´´المتالطاولة

إيجادبشأناكازمةواساتالإجواء,اتجارةتقيةاال~هيوالمركز,اإلسالميةللبلدان

~مهمصةواةا(يةا.مواتلمجالفياال~هياؤتموعظمةدولبينونلتآلية

دورتفعيلبلةجديلأجهزةإنشاءلحورقانواسالتهالإجواءيرتب.عىأندون,والدات

.ا-الين5~هلفيحايااقائمةاألجهزة

اكرسيكدورةخاللأعال»المذكوريرةالمتالطاولةاجماعفائجزقتكذلك

األعضادالدولبورماتالكوسيكودعت.)2••5زفمبر(امطبولوالعرينالحاديه

ودعاهاااالماليةاألوراقألسراقاإلعالمىى)االمتإهارفيوذالعاأجلمنجهودهاحدإلى



والدارأنقرةمركزيمعبالعاوذ،امطبولبورمةمزهلبكما.بفعاليةفيهللمشاركة

الكوسيكدورةإلالشاذكذاتقريروتمدمالموموعهذاسجداتبعةت،البيضا>
.القادمة

المنظمةفياألعضاءالدولفيالفقرعلىللقضاءالقدراتبناءسابعا

مبادرةلدرامةاألولىللمرةاألمرهذااإلعالميةللجةوالعشروزاالمةالدورةمحت

بينالقدراتلباءبرنامجلرفع،العاثرةاالسالميةالقمةريسباعارهاقدمهاالقماليزيا

محددةتدابرعلىالركينمعالمظمةفياألعضاءنمواوأقلهاالمخفمرالدخلذاتاذالبلد

.الفقرحدةمزالخفيفمجالفيالمعلمةعنمدرتالقالقراراتلفيز

رقمبالقرارربيةالخالوزراءاإلعالميللمؤتمروالالثوذيةاكالدورةذكرت

1•h-رقموالقرار،العاشراإلسالمىالقمةمؤتمرعزالصادرإ)(تىأتى

31h-ربيةالخالوزراءاإلسالمىللمؤتمروالالئيزالحاديةالدورةعنالصادرأتى,

فيالفقرحدةمنالخفيفأجلمنالقدراتباءبشاذ,أق-32125رقمالقراروأمدرت
.اإلسالميالمؤتمرعظمةفياألعضاءالدول

معلمةفياألعضاءاذالبلدفيالقدراتلباءبرنامجبومنماليزيابمبادرةالمؤتمرورحب

المدنالدخلوذاتنموااألقلاذالبلدفيالفقرحدةمزالخفيفإليرمياالعالمىالمؤتمر

مسؤوللكباراجماعاتمنسلسلةالمضافهالماليزياالشكروأزجى،المعلمةفياألعضاء

اإلعالمىالمؤتمرعظمةفياألعضاءاذللبلدالقدراتباءبرنامجبومنالمعيةالوجهيةانلجة

.المامبةوآليهالبرنامجمضامينلبحث

تفيزعمليةتسهيلفيللحيةاإلعالمىالبكبهيمطلعالذيالدورالمؤتمرأكدكما

فيللبرنامجالكاملالدعمتقدمإلاألعضاءالدولودعا.تفاعيلهرسمذلكفيبماالبرنامج

.وتميهااإلسالميةاألمةرقرميبل



اإلعالميالقمةمؤتمرريربمفهاالبرنامجهذاأهلقتالقفىماليزياحكومةكانت

حدةلخفيفالعلمةفياألعضا>نمواأقلهاوالمخفمنىالدخلذاتاذالبلدلصاح،العاشر

.فيهاالفقر

القدراتباءلعزيزالمالئمةالمارينعيافةعلىعدةالماهوالبرنامجمنواهدف

البياتسيةذلكفيبما،واإلداريةالظميةوالؤسيةوالمهاراتالبشريةالمواردتقيةلدعم

والعليمآلمعةمهاالشاطاتمنعدداالبرنامجهذانطاتىيشملأذويقرح.األمامية

وقيندخالتولدأنيمكنالتى،واالتصالالمعلوماتوتقيةوالكولومياوائعلوموائزراعة

.للعملفرما

بلدبصفةإماالبرنامجهذافيالماركةفيالحقلهاالمظمةفياألعضاءالدولوكل

.تفيزهايرجىالقالمشاريعبشاذالمظمةأعضاءباقراحاتويرحب.مساهمأومسفيأ

.أماميبشكلالمسفيدةاذالبلدفيالبرنامجهذاضمنالواردةالمشاريعهيعوسفذ

فيهاالخاصوالقطاع،المظمةفياألعضا>الدولعلفمجمعإطاراالبرنامجهذاويمل

للوهولالمقصودةاذالبلدإمكاناتالسغالل،للحيةاإلعالمىالبكملاحايةوالمؤمات

.افاألهركيععلىبالفائدةتعودلحلول

تمديدذلكفيبما،البرنامجتفاهيلوضعفيللحيةاإلسالمىالبكمعماليزياوتسق

بعةتفيفعالبدورللحيةاإلسالمىالبكويهمر.للفيزالقابلةوالمشاريعالمشاركةالبالد

:االلىالعرعلىاألمر

البالدفيعملفرصوقيةدخلتوليدعلىالقدرةهامجديةمشاريناخيأر)1(

.القمودة

موصوعمعالجةذلكفيبماالمشاريعهذهتفيزوتسهيل،الحكوماتمعالعمل)2(

.العويل



الوارداسخدامعلىيعملحيث،جديدمدرقإنشاءالبرنامجهذاعلىييطوال

.الحاليةوالؤسآت

فياألكضاءولالهاتنفنهاقاقائمةوامثاريعابواهجتميلابوناهجهأاوينشل

محنوتنصيقفثاوراتالجواءحاجةوعة.الفقرحدةلتخفيفالقدراتببناءاتصلةاعظمة

.المجالهذافيالجهودازدواجيةلجبالمستوياتبحيععلىاهنيةاألطرافلجيعبينلمحقب

والجمهورية,السالمداربرونايمنكلفيكبارمسوليرمنمؤقةتيرلجةكرنت

والجمهورية،وماليزيا،الهاعيةاألردنيةوالمملكة،إندونيسياوجهورية،اإليرايةاإلسالمية

العربيةوالملكة،اإلسالميةفيباكتوجهورية,قطودولة،الكويتودولة،الركية

ممروعهورية،المغربيةوالمملكة،العدةالعربيةاإلماراتودولة،عماذوملعلة،السعودية

المشاريعوتفيزاليولجةفيوالمشاركة.السخالوجهورية،اليميةوالجمهورية،العربية

.هوعيةبلإلزاميةليستالبرنامجهذاإطارفي

األولاالجماعبعقدبدايهعلىسةمنأقلغضوذفيملحوظاتقدماالبرنامجحقق

20ديسمبر1»يومبماليزيالمبوركواالفيالتسيرللجة • t.منملسلةماليزياواستضافت

مسوىعلى،المظمة´´فياألعضاءللدولالقدراتلباءبرنامجإلقامةالسير´´بحةاجماعات

سريأاتووزراءويسدشنقدو.الالئمةليةواألالبرنامجمحرياتلماقشة،الموظفينكبار

.لمبوركواالفي200"مارمى29فيالقدراتباءبرنامجبدويأهدائةكبد

مشارينالالثةاخرت،)200612005(البرنامجهذامناألولىالمرحلةإهارل

:دالليةالريادية

.بجالديرفياألعدكممائأعقهلطويرالقدراتباء•

والمواردالغطوامغاللالخططواإلدارةمهامفيالقدراتباء•

.يامورتفيالمعدية

فياهيوديةالروقوتكولوهياالغيلزيتمدعةفيالقدراتباء•

.سراليوذ



با~جدةفيللتقيةاإلسالفيالبكمقرفيالهيوللجةالمالثاالجتماععقد

فيوشارك.)2005برألمحتو9و8(~ا426رمضان6و5يومىالسعوديةالمرية

،ماليزيافيالخارجيةوزارةعامأهين,الوازآلعبدحاجفوزيألحدنسريتااالجتماعرئاسة

.للحيةاإلسالمىالبكفي(للعمليات)الرئيىنائب،سيسيلحرأبوأمادرود.

:وهي،الستفيدةالبالدمنفيينخبراء-األولللمرة-األخواالجتماعهذالجع

.الخاصالقطاعوكلىالتمييلجمةبأعضاءوسراليونا،وموريتأنيا،ونيسياوإنل,بجالديثي

منالفقرحدةتخفيفاألطراال~´´متعددةلمحةبالثرااتصلةاضيعالمماقشةبعل

االجتماعاعتمدIنموااالعضاءالبلدانأقلفيأفضلوقدراتاهماديةفرصإتاحةخالل

:التايةوالتوصياتالقرارات

وموريانياوإندرنييابجالديثيمنبكلالخامةالمشاريععلىالموافقةا)

اعمد(وقد.تفيزهاإلسفضىالتىدالليةالخطواتوقديدوسراليرذ

أربعةلمويل،دوالرمليون24مبلغ،مؤخراللحيةاالسالمىالبك

.اذ)البلدهذهفيالقدراتلباءمشارين

ويمكن~لفريقباسمرار.وتطويرهاالقدراتباءمبادرةتعزيزإلىالحاجةتأكيد))

شكلياتدوامة،وماليزياللحيةاالسالمىوالبكالظمةلمليمنعمل

.عليهاالمؤسسيةالصبغةإخفاءوإمكازالمبادرةتيو

الهاراتعنإلكرويةناتياقاعدةإنشاءإلللحيةاإلسالمىالبكدعوة)3

وإتاحها،والحيةواالقماديةاإلداريةالمجاالتمحلففيالموجودةوالخبرات

احمولأوقدراتلباءصاعداتتقدمفيالراغبةاألعضاءاذالبلدلجميع

.عليها

دياالقصاوالموالقدراتباءفيفسالحهاعلى،ماليزياببروناساإلشادة)4

ومسؤوليهاوتضامهاالزامهاهنواضحهوكمااألكضاءالبلدانفي.



إهارفينياموريامساعدةفيالقويةرغبهاخاللومناذالسردفياالجماعية

.المبادرةهذه

برنامجهاخاللمن،بهقامتالذيللدورماليزيامحكومةكذلكاإلشادةه)

منللعديدديةاالقصاالهيةفيواالهةالقدراتباءل،الفنوذللعا
.المعلمةفياألعضاءاذالبلد

وفلسعليزلديفوالماوغيياالقمروجزرفاموبوركياإدراجعلىالموافقة)6
.البرنامجمزنيةاكالمرحآلفيوالمومالوالسفال

داربرونايفيبيجاوانسويربنلفياتسيرلجنةابعالىاالجتماعانعقدمؤخراء

والتجارةالخارجيةوزارةاالجتماعاستضافتوقد2>>6مارس7>-29يوميفيالسالم

فيالخارجيةوزارةاهاماألمينكيسى،كمدرستا)أاتولمعاليوترأسهالسالمداربرونايفي

مايريا.

بجالدير(فيالجاريةاألربعةالرياديةالمشاريعتفيهوضعاالجماعاسعرض

الفيز.إلغباحالعملعلرالمعيةافاألهروحثوسواليوأل)ومورياياوإندونيسيا

اإلعالميالبكخطاهاالقوالخطواتالرفعالخطواتاالجماعاسعرضكذلك

وافقتحيثالمظمة.اذلبلدالقدراتباءبرنامجمناالنيةللمرحلةمثارينتفيزفيللحية

للحيةاإلسالميالبكتوميةوفقاالنيةالمرحلةفيللفيزمثارينأربعةفيالظعلىاللجة

(ممايداالسمار)والمالديفماخاقسيرالهوائيةالطاقة(واألرأذالماغو)(تصيعغيباوهي

القاألخرىبالمشاريعإضراردوزذلكاالقصادية)وماتالسياومع(واليمناألعدك)

والسغالوفلسعليزوالقمرفاموبوركيافيوالسير،للجةااللثاالجماعفيحددت

فيه.الماعةقطاعلحيةالغالهلبفيالظعلىاالجماعوافقكذلكوالمومال.

جاءماوفقالقدراتباءبرنامجفيالخاصالقطاعأشراكأعليةاالجماعأكدكذلك

البرنامجكنمعلوماتتعميمعلىاالجتماعحثلذلك،وتحقيقاللبرنامج.األمليالصورفي



الظمةأجهزةكلكJالظمةلاألعضاءالدولهيععلىاخرت،القالمشاريعوكذلك

واالجماعيةراالقصاديةاإلحصايةالبعوثومركزمالمىالمالضامنمدرتىملالمعية

للجارةالوهيةالغرفووالماعةللجارةاإلعالميةوالغرفةاالعالميةاذللبلدواألريب

رالمهيين.العمالواقادآتوالماعة

دوالر،ماليين3منأكرالبالغااللالزامهاحولللجةموجزاعرفاماليزياقامت

البرنامج.مناألولالمرحلةفيالجاريةللمشارين

الذيالعشريالعملبرنامجتفيزومععلىاالجماعالعامةاألمانةعلأهلعكذلك
وقد.2>>"أيمبرفيالمكرمةمكةفيانعقدتالقلةاكاالسائيةاإلعالميةالقمةاعمدته

الخفيفإلالراميةالبرامجلدعمالدوليةالجهودفيالمشاركةإلاألعضاءالدولالبرنامجدعا

..اإلسالميالمؤتمرمعلمةفياألعضاءنموأاألقلاذالبلدفيالقدراتوباءالفقرحدةمن

القطنقطاعفيواالستثمارالتجارةتفعيلمجالفيالتعاونثامنا

رقمللقراربعةتاألمرهذااإلسالميةللجةوالعشروناالمةالدورةبحت

األشدالمجةاذالبلدعلىوانعكاساتاللقطنالدوليةالجارةخللبشاذ،أتى-31139

وأشاء.الخارجيةلوزراءاإلسالميللمؤتمرا~يعزوالحاديةالدورةعنمدرالذيفقرأ

قطاعفيواالسمارالجارةتشيطى´امتمحملةاالعباربعيناللجةأخذتضرعالمودراسة

19و18يوميواجادوجوفينظمالذياإلسالمي~الؤتمرعظمةفياألعضاءالدولفيالقطر

.2005أبريل

لبعمنىزياراتهخاللوالحكوماتالدولبرؤماألالنعالالعاماألمينمبادرةوكذلك

24منواليجر،والغال،وغامبيا،ومال،وتشاد,فاسربوركياوهياألفريقيةاذالبلد

واالقماديةاالجماعيةاألوماعحولةمباشرمعلوماتعلىللحصول2••هماومر3اإل

.واجماعيااقماديالماعاقالهاعظهأوتذلالقالجهودحولو،الالأهذهفيالسائدة



والقطراألغذيةماعاتتقيةتشيطعلى،أخرأمووبينمن،الجولةهذهخاللاالتفاقوة

.األعضاءالدولبينالمشركةالمشاريعتقيةخاللمنالبالدهذهفي

والبك،فاسربوركياحكومةمعبالعاوذالعامةاألمانةنظت،المددهذاوفي

قطاعفيواالسمارالجارةااتشيطحولىمت،البيضاءالدارومركز،للحيةاإلعالمى

إبريل19وا^يومىفاموبوركيافيواجادوجوفي،ا´المظمةفياألعضاءألالبلدافيالقطر

2<<o.فيالقطنقطاعفيالقيمةزيادةومبلهرةماقشةهواألساسالهدفوكاذ

.أفريقيا

الدارمركزمقرفي،أعالهالمذكورواجادوجوىلمتبعةتاجماعمؤخراانعقدوقد

الدارومركزفاسربوركيافيوالماعةالجارةوزارةلملىبين206•فبراير3فيالبيضاء

.البيضاء

القدرةكفاءةبعزيزالمعنالخبراءلفريقاألولاالجماعللحيةاإلعالمىالبكنظم

اإلسالمىالبكمقرفي,للقطنالمجةاألعضاءالدوللالدوليةفيةالتوالقدرةجيةاالت

فيالقطنجإتأميةاالجماعأكدحيث.2005ماوبر23و22يوىجدةفيللحية

العويللمؤسساتالمحملالدورأبرزكما.األعضاءالدولمزلكوالوطيةاالقصادات

تضمتمفصلةعملخطةالفريقوضعكما.للحيةاإلعالمىالبكملاإلهراقمعدد

لعزيز،للحيةاالعالمىالبكآمجموعةوالدوليواالقليمىالوهنىالمتعلىإجراءات
جيةاالتبالقدراتالمملةالمجاالتفيخامة،للقطنالمجةالمظمةبلداذبينوذالعا

.فسيةوالت

الخبراءلفريقاالن)ااالجماعالركيةالجمهوريةحكومةاسضافت،المددهذاوفي

فلقنالمجةاألعضاءالدولفيالدوليةفسيةالتوالقدرةجيةاإلتالقدرةكفاءةبعزيزالمعن

تومياتعممتوقد.الركيةبالجمهوريةأزموفي,1>»6ماومر3>إلى1^من

للجة29الدورةإلىتقد)وسوفالمعيةالمعلمةفياألعضاءالدولإلالمذكوراالجماع

والعشرينانانيةالدورةإلوسقدم.واالجماعيةوالقافيةديةاالقصاللشوذاإلسالمية

.األخرىالمعيةألمظمةومحافلللكوسيك



علىوذالعابشاذأة~32ا24رقمالقراروالالئوذناكالوزاريالمؤتمرأمدر

.القطرتطاعفيواالسمارالجارةتشيط

اإلسالميالمؤتمرعظمةنطاأفيالمسكةالدابرعيعاتمازمرورقالمذكورالقرارأكد

هذاتصيعفيأعلىمضافةقيمةلضعاذالعادلمطلبهافينموأاألقلللقطنالمجةاذالبلدلدعم

الموج.

منالقطنمدعةتمويللالطرإلخامةبعفةللحيةاإلعالمىالبكدعاكما

للحيةاالعالمىالبكبرعايةنموااألقلاذللبلدالشراكةبرنامجبموجبالخصمةالموارد

فيتوفرأخرىمواردأيةوكذلك(يباد)إفريقيافيالهيةأجلمنالجديدةالشراكةوبرنامج

.للحيةاإلسالمىالبكمجموعةنطاق

القمةمؤتمرعنمدرالذيللمعلمةالعثريالعملبرنامجنمر،الياتىهذاوفي

أيمبرفيالعوديةالعربيةبالمملكة،المكرمةمكةفيانعقدالذيلةاكاالسديةاإلعالمية

،الفقرمزتفورأالعالمماهقأشدتعدالتيإلفريقياخاصاهمامإيال>أهيهملى,الم••ه

دعملدابرالبرنامجفيقم~افرد،لذلكووفقا.الديرءوعبواجاعةواألميةواألمرامز

.إفريقيافيالفقروطأةمزوالخفيفالهية

الهيةتقيقإلالراميةالشاطاتتعزيزعلىالعثريالبرنامجنمر،المددهذاوفي

الجارةوتيطالساعيةالمرةدعمذلكلبما،اإلفريقيةاذالبلدفيواالجماعيةديةاالقصا

،مراألمراعلىوالقضا>والفقرالديوذدعبمزوالخفيفالكولوبياونقلواالسمار
خامربرنامجتنخاللمن،اايباد(ااإلنويقيةللحيةالجديدةالشراكةبمبادرةوالرحيب

.إفريقيافيللحية

الهيةمنأعلىياتمتتقيقإلىالحاجةالبرنامجأكد،ذلكإلىفةباإلن

وتففيفدىاالقصاوذالعايزلعن،أخرىأمووبينمز،أولويةإيالءومرورق،واالزدهار

.المراعاتمنالمصررةهقاكفيخامة،المظةفياألعضاءالدولفيالفقرحدة



االشممادمجالفىالعثرىالعملبرنامرثنغذ

الحرمينخادممنبدعوةشىاالمتاالعالمىالقمةلؤتمرلةاكالدورةانعقدت

-8يومىالعزيزعبدبنالتهعبدالملكالشريفين vلماقشةالكرمةمكةفيم2005ديسمبر

معالجهاومبلهرةولعديدوالعشرينالحاديالترذفياالسالمىالعالمتراجهالقالحديات

االسالمى.الضامنمبادىعلىتقوممجددةبروح

تاريحنىمفزىذاتوثيقةاعتماتهيثاالسالميلعا)بحبواإنجازاآقمةمحصةهلت

اهتمامبحاالتبحيعيشملبرنابحاأتاحياناإلسالمىاؤتمرعظمةاهشرياعملبرناهجوهو

ا.هة.هنلجاعياعمال~اقاإل~هياهاأ

العلماءمداوالتانتيجةعلىاإل~ميالؤتمر~العشريالعملبرنامجامتهوقا

~فيم200.,سبتمبر11إلى9منعقدتجلسةخاللداولتهالقاملعينا~ين

مجاالتيملونالعلماءهنمجمرقةدعوةقررالذيالشريفين،الحرمينخادممنقوةبدا~مة

االسالميالعا)منالعلماءفريقتداولوقداالسالمية.ا.مةتواجهالقالقضايالبحثلمختلفة

ثالثةشلفياعتمدوا،مالهامةالقضايالجيعحولأيام~األعضاء،نموولاللهنوكذلك

التالية:ا~مةاالساسيةضيعالواحوللجان~مةعنانبتتالقتوصياتمتقاريره

واإلعالميةالسياميةاصرون

والتولوجيةوالعلميةوالتعليميةاالقتصاديةاهؤون

والقافية.واالجتماعيةا~يةوالشؤوناإلسالميا~

ا.كضاءا~ولكىمرضهاا~مةالمجاالتبشأنتقريرمشروعفياتوصياتصيغت

قررءوهنا~وعبحثةوقهم.2009نوفمبر12فيياضالىفيمحقااجتماعJخال

فياونئين~واثانيةالجمةعتالتاحيثمغلقة.أخرىامشفائيةجمةعقااالجتماع

ديسمبر'\فيالخارجيةوزراءاجتماععلىوثيقتهامشروعكرضتوقهم،2009نوفمبر7>

العتمادها.لقمةوقدمهاتعديالتهعاكتمدهااذيم2001



لملوكاإلسالمىالقمةلمؤتمراالسائيةالدورةاعمدتالمكرمة،مكةالمقدسةالمديةافي

تقدميةلرؤيةاألسامرووضعتللمعلمةالعشريائعملبرنامجوالحكومات،الدولورؤساء

والعشرين.الحاديالترذفيللعظةجديدةواسشرانية

للعظمةالعشريالعملبرنامجتفيزبعةتبدءضرورةائعا)األمينقررالقمة،عقب

إلعداد،العامةاألمانةداخلاإلداراتلجميعليةالمؤوالعاماألميزأناطالصددهذاوفيفورأ.

الوقتفيللعظمة.العشريالعملبرنامجتفيزبشاذتومياتاخصامها،مجالفيإدارةكل

مسالحاقمتقدممهمفالبأاألعضاءالدولخارجيةوزراءإلرسائلالعاماألمينوجهنفسه

الوهناإلهارفيللعظمةالعشريالعملبرنامجتفيزبشأألتعقيباتمأوارائهموإرسال

الهيةوالمؤسساتوالمخمصةالمفرعةاألجهزةالعاماألميندعاأخرى،خطوةوفيوالدولي.

5فىيعقداجماعفيالموضوعوماقشةالبرنامجلفيزمسالحاقااقراحإلىلملمظمة

جدةفيم2>»هماومر

أحكاممومعنموعلىواسقرضتم2>•6ماومر"فيالمعلمةأجهزةجيعاجمعت

المؤسساتتعمدهللعملمسارأاألجهزةمؤولواقرحئلمظة.العشريالعملبرنامج

االجماعحضرتكذلكللمعلمة.العشريالعملبرنامجلفيزمجاالقافينوديبثكل

واعمدوكرمياك.وكومسيككومسيكوفىالظمةعنالبقةالالثالدائمةاللجاذ

للعظمة.العشريالعملبرنامجلفيزالطريقخارهةالسيقىاالجماع

يعينالقواألعمالاالجراءاتاالعالمىالمؤتمرلطمةالعشريالعملبرنامجيموغ

والقضاياالهيةااللي:الجزءمندالليةالفرعيةاألقسامفياالقصادمجالفيهاالقيام

والعلمية:واالقماديةاالجماعية

قصادي0االوذالعا.1

للحيةاإلسالمىالبكدعم.2

الطيعيةالكوارثمواجهةفياالجماعىالضامن.3

t.أفريقيا.فيالفقروطأةمزوالخفيفالهيةدعم



أرائهاامكمالاألعضاءالدولمزمجددالطلبالفرصةهذهالعامةاألمانةوتغم

المالحاتتدورحقاألعضاءالدولإلالعاماألمينبعهاالقالرسائلعلىوردودها

وذلكاالعالمى،المؤتمرلمظةالعشرىالعملبرنامجتفيزأجلمزالطريقخارهةفياألمامية

األعضاء.الدولقبلمزلفيزها

االقعادي.المجالفيالعشريالعمللبرنامجالراهنالومندالليةالفقراتوتعرمنى

العملبرنامجمنمباشرةعريضعظالمبيةالفقراتاقبستالوثيقة،مزالجزءهذاوفي

تفيزأجلمنالطلوبالعملأواكرزالقدمفبرزالعاديبالخطالمبيةالفقراتبيماالعشري

البرنامج.

اعتصاليالتعاون-ا
ا,اثانيا.المشريالملبرنامج
الجاريةاالتفاقياتهيععلىوالمصادقةالرقيعإلىاألعضاءالدولدعوة

خطةفيالواردةاألحكاموتفيزاإلعالمى،المؤتمرمعلمةإطارفيالمرفوعةالحاليةراالقصادية

بينوالجاريدياالقصارذالعاتعزيزإلالرامية،الصلةذاتاالسالمىالمؤتمرمعلمةعمل

.األعضاءالدول

العملاالقدم

التجاريةاألفضليةبطامالخامةالفضيليةالعريفةخطةبروتوكولتفيزتأمين

إطارفيالجاريةالمفاوضاتمنيةاكالجولةفيوالشروع(بريامى)األعضاءالدولبينفيما

الدابرللعظمةالعامةواألمانةكرمسيكوسخذالجارية.األفضليةلطاماالطاريةاالتفاقية

األهداف.هذهلحقيقالمالئمة

اعتدملرضحالماديبالحطالمكمربآالفقراتبنماللفظتالعشرىالعملناهجممنهماثرةمقتبسةالداكن)لخطالكتوبةالفقراتالقم،هذاليد~

تفيزه.تجاهالمنجزالملأر



للرتينالياميةاالرادةحشدإلاإلسالميالمؤتمرلمعلمةالعامةاألمانةدعوة

بينفيماالجاريةففليةاألبظامالخامةالفميليةالعريفةخطةبروتوكولعلىوالمادقة

.(بريامر)األعضاءالدول

الجارة،لحيةاإلعالميوالمركزللعظمةالعامةاألمانةمنكلمنالطلب

مراجعةاإلعالميةاذللبلدلدريبراواالجماعيةواالقماديةاإلحصايةالبعوثومركز

وتدارمه.لبحهالكوسيكإلورفعهبشأمخاتعويروإعدادالحاليةاألماميةواألنظمةاالتفاقيات

ذاتومؤسساقااالسالميالمؤتمرلمعلمةالعامةاألمانةمزمؤلفةلجةإنشاء

.الحاليةاألماميةواألنظمةاالتفاقياتتفيزبعةتبغيةوذلكالملة

االقليميةاالقتصاديةوالتجمعاتاإلسالمياؤتمرعظمةبينا~قاتتعزيز

المطمأ.داخل

ا•اثانيا.المثريالملبرنامر
األعضاءالدولبينالبييةالجارةنطاقتعزيزعلىبالعملالكوميكتكليف

،دياالقصاالكاملمنمزيدلعقيقيهاالحرةالجارةمعلقةإنشاءإمكانيةودرامة

ولاللودعوة،الخطةمدةخاللالجارةحجمإجاليمز9»~20نسبةإل؟مرلوالو

لمكنمسرىأعلىعلىالمشاطاتتلكفيوالمشاركةالكوسيكنشاطاتلدعماألعضاء

.الضروريةبالخبرةتمعوبوفود



-الفدم/العمل

لظامريةاالهااالتفاقيةإلدأامتحرةقارةمعلقةإنشاءإمكديةكث

الخامةالفميليةالعريفةخطةوبروتوكولالمظمةفياألعضاءالدولينالجاريةاألفضلية

األعماه.الدولبيزفيماالجاريةاألفضليةبظاا

والمركزوالماعةللجارةاإلسالميةالغرفةبكليفالكوسيكتومية

واالقماديةاالحصايةالبحوثومركزللحيةاإلسالميوالبكالجارةلحيةاإلسالمى

معلقةإنشاءإمكانيةحولالالزمةالدراسةبإجراءاالسالميةاذللبلدواألريبواالجماعية

األعماه.الدولبينالحرةللجارة

ضوعالبشأنالخارجيةلوزراءاإلسالميوالمؤتموكومسيكقرارصدوربعد

اتخه.للقراروفقامفصلةطريقخارطةإعداديتمسوف،5أعالكورالذ

لحيةاإلسالميالمركزمنكلميشرعالبيية،اإلسالميةالجارةلعزيزسعيأ

دراساتإعدادفيوالماعة،للجارةاالسالميةوالغرفةللتقيةاإلسالمىوالبكالجارة

:يليبماوالماعةللتجارةاالسالميةالغرفةسقومالصددهذاوفيالهدف.هذالحقيق

وذلكاالسالمىالؤتمرعظمةفياألعضاءالدولفيالحرةللجارةماهقإنشاء)1(

.الدولهذهفيالمعيةالحكوماتمعبالشاور

معباليقالمعلمةفياألعضاءالدولبينالحردلللتمعلقةإشاه)2(

.الكوسيك
بغيةالظمةفياألعضاءالدولفيكيفالوأجلمنريبلتشركاتإناء)3(

.المؤهلةالعاملةبالقوىاألعضاءالدولاقساداتتزويد

.المظمةفياألعضاءالدولفيريةاالسماالفرصالمكشافشركاتإنشاء)4(

للغرفةمنهميةكهيةالظمةفياألعضاءالدولفياألعمالألرباباتحادإنشاء)5(

.والماعةللجارةاالسالمية

للجارةاالمالهيةللغرفةفميةكهيةالشاباألعماللرجالاتحادإنشاء)6(
.والماعة



.المعلمةفياألعضا>الدولبيزالياحةدالتالتيزلعنخامةشركةإنشاء)6(

الدولفيواالسمارتالجارةلحيةخاصكبكالدولياإلعماربكإنشاء)8(

الدولفيامةالمتللحيةتعزيزأالحيةالبياتولمويلالمعلمةفياألهضاء

.األعضاء

الدولبينالجمركيةالحواجزإلفاءعلى،األعضادالدولمعبالسيق،العمل)5(

الدولبينالجاريةاألفضليةنطامتفيزخاللمنوذلكالمعلمةفياألعضاء

.األعضاد

العملبرنامجوتفيزوالجارياالقعاديوذالعالعزيزخامةلجاذإنشاءا)>(

بيزوالجاريدياالقصاوذالعالعزيزالكوسيكعملوخطةالعثري
المعلمة.فياألعضاءالدول

اآللية:نشطةاألتعزيزذ~إل9؟إل~~

اإلسالمية،اذللبلدالجاريةمزالمعار.ا

اإلسالمية،اذللبلدحيةالياالمعارض.2

الخاص،للقطاعالسزيةاالجماعات.3

ذاتالجأتحولوالطلبالعرضوورشالمخممةمنىالمعار.4

العالية،الجاريةالقدرة

األعمال،رجالياتمت.5

امية،االفرالمعارض."\

v.األعمال،رجالالجماعاتاألعمالمراكز

لحيةاإلسرميلمخرالمرمقرفيالمعلمةبلداذلمجدتالدائمةمنىالمعار.8

،الجارة

الجارة،تسهيل.9
الجاري،اإلعالم.ا•

فياألعضاءالدولإعالمأجهزةفيالمعلمةلشاهاتأكبرتفعلية.ا,
.المعلمة



OIC/COMCEC.FC/22.06/REP)1(اهرتى

والبريوالجويالبعرىالقلملوالوامالتالقلبوعائلالهوض.12
والماعةللجارةاالعالميةالغرفةمنكلبينوذالعاخاللمن

للحيةاإلسالمىوالبكالبواخرلمالكىاالسالمىاالقاتوعظمة

والطماتالؤساتمعوبالسيقالجارةلحيةاإلسالميومركز

.والدوليةاالقليمية

اعظمةفيالخاصالقطاعاجتماعاتخاللالموقعة_ففاقاتفعالتفيزضمان

يابوتراجامتدى،االقتصاديامطبولمتدى(االقتصاديةالمظمةمت،ياتتومياتوكذلك

.االفريقي)الركياالقتصاديىالت،االقتصاديجدةمتدى،االقتصادي

البحرى.الفل

بغيةالمظمةفياألعضاءالدولفيالبعريالقلمجالفيراتاالسماتعين

العالمية.األصواتىفياكرقفيةالتبالقدرةومدهاالبعريالقلكاتشعلىالفاعليةإخفاء

القلفيبالكفاءةيميزسليمنطامتطويربغيةالبحريةللمالحةبكةشركةدعم

والبحرأفريقيامنالمظمةبلداذموانئبيندائمحقيقيخطإلقامةوالجارةوالمواهالت

المظمة.إطارفيالبييةالجارةنطاتىلوسيعاألقمىوالشرقوالخليجاألهروالبحرسطالمو

فيواألفرادالخاصوالقطاعالبقريةالمالحةشركاتواألعضاءالدولدعوة

والطاقمالحموالتعلىولألميزوالعويمنىالحمايةناديلدىسفهالجيلاإلعالميةاذالبلد

والعويضللحمايةالحاليالعالمىىالمتتلبيةمندياكتمكينبغيةوذلكواألفراووالخسائر

األعضاء.الدولموانئفيالوطيةالسفنمعواةالماقدمعلى

'Y,االصر.ثانا.برنامج
المؤتمرعظمةبينالقاوألعلىالمؤسسيةالصبغةإضفاءإلالراميةالساعىتعزيز

.وتعزيزهوالجارةاالقصادمجالفيالعاملةليةوالدماإلقليميةوالمؤسساتاإلسالمى



القدم/العمل
-

تظيمإلىالصلةذاتوهؤ~قااالفالميالمؤتمرلمظمةالعامةاألمانةدعوة

البيية.االسالميةالجارةلعزيزالمظمةداخلاإلقليميةديةاالحصاالجمعاتمعاجماع

الصلةذاتلتهالمؤسسابينا~ونلتعزيزتفاهممذكواتإبراميمسوف

قصادية0االالمجاالتفيالعاملةوليةوالهاالقليميةوالمؤسساتوبيزاالسالميالمؤتمرلمظمةالتابعة

والجارية.

مذكراتحولالمعلوماتتبادللحىاالعالمىالمؤتمرعظمةمؤسعماتتشجيع

الدوليةديةاالقصاالجمعاتهنغرهاومعالمخدةاألمموكاالتمعالمبرمةالفاهم

األخرى.واإلقليمية

4,اثانياكمشري.الملبرنامر
وتيق،العالميةالجارةمعلمةإللالنضمامالساعيةاإلسالميةالدولدعم

.العالميةالتجارةمظةإهارفياألعضاءاإلسالميةالدولبينالمواقف

)العمل<لمدم

إلالجارةلحيةاإلماليوالمركزللحيةاالعالمىالبكمنكلدعوة
وتسيقالقطاعهذافيالعالميةالجارةلمعلمةافاألهرمعددةالجاريةالمفاوضاتبعةت

للمقاومات.مركمرتكزتقيقبغيةاإلعالمىالمؤتمرمعلمةفياألعضاءالدولمواقف



1,0ثانيا.أنعشري.العملبرنامج

رجالانقالحركةتسهيلإلىاالسالميالمزتميعظمةفياألعضاءالدولدعوة

حدودها.عبروالمسشويناألعمال

)العملالقدم

للجارةاإلسالميةوالنوفةالعامةواألهانةالظمةفياألعضاءالدولسقوم

الحكم،هذالفيزجهودهابسيقوالماعة

'\,اثائيا.العشريالعملمرناصح
االسالمى،المؤتمرعظمةفياألعضاءالدولبينااللكرويةالجارةتوسيعدعم

والخبراتالمعلوماتتبادلعمليةفيفشاههالعزيزوالماعةللجارةاإلسالميةالغرفةودعوة

األعضاء.الدولفيالجارةغرفبين

)العملالقدم

األمانةوبينالملةذاتالدوليةالمؤساتبينتفاهممذكرةإبراميمموف
إمكاناتالمكشافالحدةلألمماالبهةالمعيةالمؤساتوبيناإلمالمرالمؤتمرلمظمةالعامة

يساعدسرفممااإللكرونية،الجارةمجالفيالقدراتلباءكةستوماريعبرامجإطالق

كماالجوب.بلدانبينللقاوألكبوةكامةقدرةالمجالوهذاالرقمية.الفجوةتقليمىعلى
االسالي.المؤتمرمعلمةفىاألعضاءالدولبينوذالعاإمكاناتاسكشافيمموف

والماعةللجارةاإلسالميةوالغرفةللحيةاإلسالمىالبكمنكليقدم

واألريبواالجماعيةواالقماديةاإلحصائيةاألكاثومركزالجارةلحيةاالسالميوالركز

المرابطوكذلكوطيةاسراقياتلوضعفيةمساعداتالفرورة،عداإلسالمية،للبإلاذ

.اإللكرونيةالجارةلحيةالطلوبة



v,1الميا.العثريالصربرنامح

البييةاسرياتفيومواقفهاالبييةسياساتاتسيقإلىاألعضاءالدولدعوة

~قصادية.االتميتهاعلىسلباتعكرالحقالعالمية

-القدم/العمل
.المجالهذافيمبادراتاقاذكوسيكمنيرقع
واألريبواالجماعيةقمادية0واالاالحصايةاألعاثمركزمزيطلب

فيالبيةمحبراءوقائمةالبييةبالمؤشراتخامةناتياقاعدةوإدارةإنشاءاإلسالميةاذللبلد

.المعلمةفياألعضاءالدول

للقنصهمىاإلسكالبنكدعم-ال

ا«1ثانا.العشريالصربرنامر
معالجةفيللساهةيهدفخامرمدرتىللحيةاالسالمىالبكفييشأ

بوضعالبكمحافنيمجلرويكلفالعمل،نوصوتوفروطأتهمنوالخفيفالفقرمشكالت
تمويله.آلياتذلكفيبماالفيزموضعالمدرةهذا

)العملالقدم

النشائهالمطلوبالمبلغوضحتالموضوع،حولتموريةورقةالبكأعد

االجماعإلىالمددهذامقرحتقدمللبكالفيذيينالمديرينمجلروتورآلياته.وناقشت

2•06مايو3031Jيومىالكويتفيعقد»المزمعالبكمحانظرلمجلروالالثيرالحادي

عليه.والمرافقةلإلهالع



اا«ثانيا.المشريالعملبرنامر
المؤتمرلمظمةالعامةاألمانةمعبالسيقللحيةاإلعالميالبكتكليف

العالقةذاتاألخرىوالمؤسساتالعالميةالصحةعظمةمعالالزمةاالتصاالتجراءيااإلعالمى

البكفيعيشأالذيالخامرالصدرةمنتمولواألوبةاألمراضلمكافعةبرامجلوضع

للحية.اإلعالمى

)العملالتقدم

لمنظمةالعامةواألمانةللتنميةاإلسالمىالبنكمنمثتوك~فويقينشأ

العالية.الصحةومنظمةاإلسالميالمؤتمر

مرجعيةادإكدللتقيةاإلسالميوالبكاعظمةبينالتعاونفريقيتولسرف

وإدارتهتمويلهوطريقةالبرنامج5نطااهماتالدرهذهوستحددللبرنامج.الجدوىاسالتهلدر

للمشروع.مستشاراختياروتتضمن

17فيللتقيةاإلسالفيوالبكالعامةاألمانةبينعقدتسيقياجتماعفي

إنشاؤهالمزمعالخاصوترالصدمنالبرنامجهذاتمويلضرورةعلىاالتفاقة،20>6فيبوايي

البرنامج.هذابإعدادالالثالمظماتتقوموأناإلسالميالبكداخل

3.1ثانيا.المشريالمملبرنامر

لرفعالالزمةالدابرباتحاذللحيةاالسالميالبكمحافطرمجلىتكليف

الدعمتقديمفيدورهتفعيلمنتمكيهأجلمنوذلكوالمدفوع<فيهوالكببهالمصرحوأعاله
اإلسالميةالمؤسسةولعزيزاإلسالمى،المؤتمرعظمةفياألعضاءللدولالفيةوالمساعدةالمالي

للحية.اإلسالمىالبكإطارفيمؤخرأأنشتالقالجارةلمويل



-)العملالقدم

إلوقدمتالمرفوعحولويقةإعدادةالبك،مالوأمربزيادةيقلقفيما

االجماعإلالحالهافعالالملةذاتالوثائقأجازالذيللبكالفيذيينالمديرينمجلى

.I">>2مايوفيآكويتفيعقدهالمزمعالبكمحانظرلمجلروالالثيرالحادى

اتفاقيةالبكأعهالتجارة،لتمويلالدوليةاالسالميةسسةباليتصلفيما

اقروومنالتفيذيين،يرينالهمجلسإلأحالهامدرسهاخبراءفريقالجتماعوقدمهاتأسيسها

االتفاقية.5هذ،20>'\مايوفيالحويتفي5عقدهعانالمحافظينمجلىيدرسأن

4•2ثانيا.العثريالصربرنامج

معللعاونالهادفةوبرامجهآلياتهتطويرعلىللحيةاالسالميالبكحث

القرار.اتحاذعمليةوتفعيلتبسيطفيوالظيالخامر،القطاع

)العملالقدم

.المددهذافيالمطوببالعملللحيةاإلعالمىالبكيقوم

2olثانيا.العشريالصربرنامح

االسعارفرمىتقيةعلىلهاالبهةواألسسدتللحيةاالسالمىالبكحث

المشروعاتلطويرالالزمةماتالعلووتوفرالجدوىدراساتمزمزيدوإنجازالبييةوالجارة

لها.ويجوالرالمشركة



)العملالقدم
-

.الصددهذافيالمطلوببالعملللحيةمراالمالالبكيقوم

الطبيعيةالكوارتمواجهةفىمىاإلسكالتضامن-ال

ا.3ثانيا.المشريالعملبرنامر

بحيقهمجينالمحاومساعدةا~فلعلىيحثاإلسالميالدين

واضحةاسواتيجيةوإقواربورقاإلعالميةولالعلىيحمكا،تمييزدون

بينفيماوالعاونالتسيقنحوالتوجهودكم،اإلسالمياإلغاثيللعمل

امجمعومؤسساتالهياتوبيناإلسرميةلدولا~دةاإلغاثيةالجهود

هناأريةا~ليالمجتمعوهؤسسأتوا~ت،جههمنأإلسالميالمذلي

.أخرىجهة

)العملالفدم

االسالميالتضامنوصدواوالساقةللتجارةاإل~هيةالغرفةمنكلتظم

اإلقليميةاالغاثةووكاالتوهظماتالدوليللهاللاإلسالميةواللجةللتقيةاالسالميوالبك

اإلسالمياإلغاثيللعملاستراتيجيةلوضعاجتماعا،اعظمةفياألعضاءالدولفيوالوطية

للزكاةدوليةعظمةإلنشاءوالماعةللجارةاإلعالميةالغرفةسعى

الدولمعوباالوواإلعالميالضامنومدرةللحيةاإلسالمىوالبكالمظمةمعبالسيق
.المعلمةفياألعضاء



2•3طيا.العشريالعملبرنامح
األغذية.منعنزوناقاتشكيلإكادقعلىالكوارثهز»منالمضررةالدولمساعدة

-)العملالقدم
والماعةللجارةاإلعالميةوالغرفةللحيةاالسالىالبكمنكلدعوة

ووكاالتاالغاثةومظماتالدولللهاللسالميةالمواللجةاالعالمىالضامنومدرة

اهدف.هذالعقيقعملهالسيقاألعضاءالدولفيالعوذ

إفريقيافيالفقروطأةمنوالتخفيفالتنميةدعم-ء

ا..4العشرىالصربرنامر
اذالبلدفيواالجماعيةديةاالقصاالهيةتقيقإلالراميةالشاطاتتعزيز

الكولوبياونقلواالسمارالجارةوتشيطالساعيةالمسرةدعمذلكفيبما،االفريقية

الشراكةبمبادرةوالرحيب،األمراضعلىوالقضاءوالفقرالديوذءعبمنوالخفيف

.إفريقيافيللحيةخاصبرنامجخاللمن،´´يباد´´االفريقيةللحيةالجديدة

التقدم/العمل

ا~تمرعظمةبينبالتعاونتعنىاالفريقيةاألعضاءالبلدانبحموكةإنشاء

إلجراءواعظمةفيبادأهانقبيناجتماعكقداألولىالخطوةلحونومموف،ويباداال~مي

.فغاكها



أنقرهومركزيللتقيةاال~ميوالبكاالسالميتمرالعظمةالعامةاألمانةدعوة

.الفريقياخاصبرنامجلوضعالالزمةالدراساتالجراءالبيضاءوالدار

مرجعيةماعدادللحيةاإلعالمىوالبكالمعلمةبينوذالعافريقيبدأ

.وإدارتهتمويلهوفريقةالبرنامجنطاقالدراساتهذهوتمدد.للبرنامجالجدوىلدرامات

.البرنامججدوىدراماتيمولأألللبكويمكن

األعماهللدولمومنالظمةعنمبقعمللفريقالجدوىدراماتترفع
.العمادهالخارجيةوزراءومؤتمر

انللبللوالتدريبواالجماعيةواالقماديةاالحصايةلمجاثاألمركزتومية

.إفريقياعلىخاصتركيزمعاألعضاءللدولللفقرخامىمرشروتحديثبوضعاإلسالمية

,...4العشريالصربرنامج

إلىالراميةالبرامجلدعمالدوليةالجهودفيالمشاركةإلىاألعضاءالدولدعوة

المؤتمرعظمةفياألعضاءنموااألقلألالبلدافيالقدراتوباءالفقرحدةمنالخفيف

.االسالمى

)العملالقدم
منالخفيفأجلمنالقدراتلباءالوجيهيةللجةالرابعاالجماعانعقد

الخامةالمشاريعتفيزويجري.2006مايو30و29يوهىالسال)داربرونايفيالفقرحدة

وتقيةبجالديى،فياألعدكوهمائدليون،سرافيالخيلزيتمدعةفيالقدراتبباء

مي،تسونامنالمتضررةآتشيهبنهاهفيالصفوةوالقروضوالتوسعلةالصفوةالمشاريع
.ياموريافيالمعديةوالمواردالغطواسكشاف



3..4العثريالعملبرنامر
الحقةافاألهرومعددةااليةالديوذاللغاءالدائةاألعضاءالدول~

الخفمز.الدخلاألعضاء~ذاتالدولعلى

العملمالتقدم

.عليهلإلطالعاألعضاءالدوللجيعإلىالعملبرنامجالعامةاألمانةبعت

...4المشريالصربرنلمى t
الخفيففيأكبرجهودلبذلالمخممةالدوليةوالمظآتالمؤسساتحث

فيزحينواكوالالجينالمسلمةالمجمعاتومساعدةنموااألقلاألعضاءالدولفيالفقرحدةمن

الفقر.ومكافحةللضامنالعالمىوالمدرتىاإلسالمىالمؤتمرمعلمةفياألعضاءالدول

)العملالقدم

اذالبلدألقلبروكيلأجدقلفيزالخبراءمسوىعلىالعلمةاجماعيمل

من.لذلك،العشريالعملبرنامجفيوردتالقالمقرحاتهذهتفيزعمليةمنجزءا،نموا

الذيالخبراءاجماععنمدرتالقللومياتوالفعالالسريعالفيزتأميزبمكاذالضرورة

وسرف،المجالهذافيجيدةتومياتاالجماعأمدرفقد.20•6مارس7و6يومىعقد

ائدورةوإلىالقادمةأررقافيواالجماعيةوالقافيةديةاالقصاالشؤوذلمل.لجةالوهياتتقدم

فيأذريجاذريةمجمهوباكرفيعقدهالمزمعربيةالخالوزراءاإلمالمرللمؤتمروالالئيزااللة
.)»>6يونيو



ألالبلداألقلبروكسلوأجدةاأللفيةغايةاالاألهدافتحقيقأجلمنالعاونتأمين

.الفقرحدةتقيفأجلمناالسالمىالؤتمرلمظمةالعشريالعملوبرنامجنموا

عامألمناحظومكصألخكعانمرا

تعزيزإلالراميةاإلسالمىالمؤتمرعظمةعملخطةبفيزالمعلقةأعالهالواردةهيلالفاتبين

كاذاألولويةمجاالتلخلففيقققالذيالقدمأذاألعضاءالدولبيزوالجاريدياالقصاوذالعا

ذاتالعشرةالمجاالتأملمنمجاالتتسعةحولوزاريةاجماعاتانمقاتفبينهامنهق.نمو

السلكيةاالتصاالتالماعة،(األغذية،المجاالتبعفىحولانعقداجماعمنأكرأذغداألولوية،

أبدتالمغرة،العالميةباألوضاعاالممامجانبإلالواقع،وفيالصياحة).خامروبشكلوالالسلكية،

فبيماالسياحة.قطاعبهيةاهعامأاألخوةالسواتفياإلسالىالمؤتمرمعلمةفياألعماهالدول

اجمعالمجاالت،لخلففيالمظمةعملخطةإطارفيالخبراءJ(اجماعاتمنكوعقدتعذر

.2•0>أكوبرtعلى2مزالغرةفيأمفهاذفياألولاجماعهممذمراتأربعالسياحةوزراء

كبر.بثكلاالعالهىالمؤتمرعظمةنشاطاتلخلففيالخامرالقطاعمشاركةنمتكذلك

خطةتنفيذمقتضياتمتعواضباا~الخبراءلغرةاقطاعيةاالجتماعاتأنويالحظ

ا(لمجاالت:أربعةفيإالاآلنحقتنعقد(معينة،تعاونيةمشارينوتحديدقطاعلمحلفيالمنظمةعمل

تشي(لمحراالخار،جيةالتجارةوتسهيل)1997سبتمبر7~1(اسطنبولالمالرأسوتدفقالتمويلو

والسياحةا)998مايو8~6(اسطنبولالفنىوالتعاونوالتنولوميا)1997أكتوبر29~24

2يوليو14~11(طهران < 0o.(

منالعديدفإنالعاملة<والقوىالعملمجالفيواحدوزارياجتماعيعقد)أنهمنوبالرغم

قداألعضاءالدوللحونو~اأخرى.مجاالتحولانعقدتقدالخبراءمستوىعلىاالجتماعات

مجاالتلجيعحولالخبراءفويقكاتاجتماعقدهووالمطلوباألولوية.مجاالتلجيعفيشرعة

العمل.خطةفيالمفصلةالتفيذاستراتيجيةفيوردكمااألولوية

فريقاجماععنالصادرةالوهياتأميةعلىللكوسيكعشرةالسابقةالدورةشددت
)OICICOMCECIEGM-PA-OllREPرقم(الويقةالعملخطةتفيزلسريرالخبراء
بشاذالعامةاألمانةبقريرالمذكورالخبراءنريقاجماعترمياتألحقتقدوتفيزها.إلودعت



المقدماعظمةفياألعضاء)اولبينالتجاريواالقتصاديالتعاونتعزيزعملخطةتفيز~اسعواض

عملخطةتفيزعمليةفيتقدممنإحرازهتمماتفاصيلالمذكورالتريرويضمناالجماع.لهذا

عنالصادرةاألماميةالتوصياتبعضإلىخاصةبشكاالنتباهويلفتاالعالهي،المؤتمرهظمة

المظمة.عملخطةلتفيزاإلضافيةالتوصياتبعضيشملكما.أنفاالمذكورالخبراءفريقاجماع

االلةمشائيةاالالدورةاعمدتهالذياإلسالمي،المؤتمرلمظمةالعشريالعملبرنامجشدد

القسمفياسعرضاهملما2005ديسمبرشهرفيالمكرمةمكةفيعقدتالقاالسالمىالقمةلمؤتمر

بالجارةالمعلقةالقائمةاإلمالمرالمؤتمرعظمةاتفاقياتسائرتنعيذأميةعلىالوثيقة،هذهمزالسابق

بينوالجاريدياالقصاوذالعاتعزيزأجلمزاإلسالمىالمؤتمرمعلمةعملخمةوكذاواالقماأ،

االتفاقياتهذهجيععلىوالمصادقةالرقيعإلىاألعضاءالدولدعاالمدد،هذاوفياألعماه.الدول

المظمة.عملخطةمنالصلةذاتاألحكاموففيز

البيية،اإلسالميةالجارةنطاتىتوسيعإلىالراميةاإلجراءاتبعزيزكومسيككلفكما

االندماجمنأكبرقدرتقيقأجلمناألعضاءالدولبينالحرةللجارةمعلقةإنشاءإمكديةودراسة

تغطيهاالقالفوةفيالجاريةللمبادالتاالجاليالحجممن9«~2>نسبةإلىلرفعهدياالقصا

منالمسكةالمسوياتأعلىعلىفيهاوالمساحةأنشطهادعمإلأيضااألعضاءالدولودعاالخطة.،

الالزمة.الخبرةتملكوفودخالل
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ا~بتماء8أتقوير
ميداإلمهالمؤتمرامنطحةلمؤ~ة

للمنكلمةالححوءالحملبرناممئتنفيذ
ا~ديتالعربيةالسلطة-بده

D~ددال6مار

العملبرنامجلتتغيذاإلعالميائأرتمىعنسةئأسماتالعيقيبسرعاالانعقد-1

~ز~عورة،2>•6مارس9رميه»ا~ديةالعربيةبا~حدهفي,للمعلمةيا~

.لمنظمةالعاماألمين

مساتوائأقية!ىرآواألجكاعامةاألها´نةعننكثلهاإل~~عفئذاأثغال~ر-6

:ات`يةوائتنميةا~

,اإل_اهيانمعألمجمع
~ا•0< ءوبسر`شه`مئتطنهاالعالميه´معهابحا`

.اتايهثا~اال~الميةآالك`-ستتمة



ميةاهفتتهالبلحة

تمرا~لمنعةالعاماألمين،أوغلىإحعاذالدينبحملرالبرو~معالىترأس-5

.اال~حيةالجلةأثغال،اإلعالمي

،حيةاالهاكلمهمزمهفي،أوغلىإحاذالديرلحملرونيسرالبرمعاليأماد-"\

الدورةمترإ_.ءياك،د~أر_اهعبدبناتهعبدالملكيفينا_مينا-مجادم
كللتحقوأمغاها_او(قاوأدار،المكرمةمكةلاإلعالميالقمةتمركلةاكاالسدية

معا)روأماف.اإلسالميةائألمنعةانارعييا~العملمرلبرناواعمادها،بالجاع
بما<المسنمة~يدةومقامدأ~افا«رممرائذكالعماربرنامجأذ,مومعاالعاماألمين

أذإلى~~~معاليهوأمار.اجد،ةاأللفيةتدياتاجه>التىإل~الية1األمةمكانةزه

لبحثواحدةكاوا~علىاال~المبةةاأل_ادأذ،رجا-اال-~عمذامزمرك1
قدراتاوامكاف~فيكاردورولحديدعاتناعلىالملقاهالفيزمهمةو:ارس

._ا~ركيننةكمعاليهردعا.ا~~مياناة~زتدورالتيولياتبالمسز(المالع

ةا~~العامةاألمانةأىقاالتى.قاكخارهةمغبذرىعلىايعر~أذ
يموتنك،للبنئمةا-بعةرائنهمبةخةاتمساتوائأعيةالذةاألجهمة9و~!.،اإل~المي

كلمةمننغةطبهزر(د.العمارناهببونعالد~تنبذعنمانبغيةا.~~ت1هائقت

)2رقم

جمحا:ءامواأل_ن,:إليبثالعامائدأدن~~اإل~~رخائبذ~ئي-7

ا~فيالحاوأل~و_د,وا~عةجاوةشتاإلعالميةالغرنةورئيى,االعالميالفقا

،اا~رةلحيةاإلسالمي~كالعامرا_دIإلر~الداموالمد«,للمةاالعالمي

لئبندانوالدويبةواال~عيةواالها.يآلاإلحايةالبحه~ك_اءاماك«وماعد



OICICOMCEC-FC/22-0S/AEP:)(المرق

اإلمالياالقاتلمنعةمالهواألمين،بياأللكاإلماليةا-معةور_ر،اإلسالمية

.ا-الالكي

:لييناكالعملنريقيبمماعاالتكل-5

الد~وناهة«ءرهاوفاإلعالمورسانلىجيا.لهوالتكنهموالعلهوالتقانةييةا-رنئسز

اإل~الميتمياكبمنظمةجياشهوالتكنه«ئئعلومحدالماالعاممينشها،محاحيثبعلى

مأإلعةددحائذوالتطنولويباوالعلومالتربيةشؤونلبنةت8مداو

ا~ج~مإعدا.مثابت~تائألجيعأألإلىوأشار.ائعيةساتو.ا:األ~مبااءول
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سليةبفومرائوحليةويرهابتالعامةاألمانةموافاةساتاكجيعمنطلب-ا1

اإلعالمي{اكإبساعاتJ!تقديمهالمزمعاخامياعتريرفيإدراجهابغيةوذلك،الفيز

.القمةومؤتمرالخارجيةلوزراء
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!نجليزى.ألمل:

عملخطةتنفيذاستعراض
والتجارياالقتصاديالتعاونتعزيز

اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين
والعشرونالحاديةالدورة
الدائمةاللجنةمتابعةللجنة

(كومسيك)والتجارياالقتصاديللتعاون
انتركيةالجمهوريةإزهيره
رì~~ر0-'1'م

مقدمةأوأل:

(كومسيك)والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعشرونالحاديةالدورةطلبت
11الفقرة(فيالعامةاألمانةمن200oنوفمبر)5.إلى22مناسطنبولفيانعقدتالتي

تنفيذحولدوريةبمعلوماتلكومسيكالسنويةالدورةإمدادفياالستمرار)1رقمالقرارمن
يلي:مانستعرضالقرارلهذاوتنفيذاالعمل،خطة

العمل:خطةحولأساسيةمعلوماتثانيا:
فياألعضاءالدولبينالتجاريواالقتصاديالتعاونتعزيزعملخطةاعتمادتم
المكرمةمكةفيانعقدالذيالثالثاإلسلثميالقمةمؤتمرفياإلسلثميالمؤتمرمنظمة
القمةمؤتمروكلف.1981يناير28إلى25منالفترةفيالسعوديةالعربيةبالمملكة
استراتيجيةوتنفيذبوضعكومسيكلجنةال1991ديسمبر1~ا9(داكارءالسادساإلسلثمي
فياألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالهادفةالعمللخطةجديدة
إقرارمنذالعالمفيحدثتالتيالتحوالتاالعتباربعيناألخذمعسلثمي»االالمؤتمرمنظمة
25إلى22من(لكومسيكالعاشرةالدورةاعتمدتوعليه»ام.981سنةفيالعملخطة
بالمملكةالبيضاء(الدارالسابعاإلسلثميالقمةمؤتمروكانمنقحة.خطة)1994أكتوبر

إلىالوثيقةهذهإ)(ق~أق7لم8قرارهبموجباعتمدقد)1994ديسمبر01-31المغربية»
1994عملخطةحددتقدوسابق.وقتفيكومسيكأجازتهاالتياالستراتيجيةجانب

التالية:المجاالتفيالعملوبرامجالقطاعيةاألهداف



الريفيةالتنميةووالزراعةاألغذية•
الصناعة•

والتعينالطاقة•
الخارجيةالتجارة•
واالتصاالتالنقل•
السياحة•
المالرأسوتدفقوالمصارفالنقد•

الفنيوالتعاونالتكنولوجيا•
البشريةالمواردتنمية•
البيئة•
التعاوناستراتيجيةأنأخرى،أمووبينمنالممابعة»االملثميةالقمةالحظتوقد

وأنهااألعضاءفلدولانفرعيةالمجموعاتبينتعاونأتتيحكوهميكاعتمدتهاالتياالقتصادي
االقتصادمعوالتكاملالخاصالقطاعوتعزيزاالقتصاديالتحريرمبادئأساسعلىتقوم

األعضاءللدولالدستوريةوالقانونيةووالمياسيةاالقتصاديةالبنياتاحتراموعلىالعالمى
تنفيذها.~التحسينمنللمزيدقابلةالعملخطةأنالحظتكماالدولية.والتزاماتها
االجتماعاتاستضافةإلىاألعضاءالولىودعتالخطةلتنفيذالملحةالضرورةالقمةوأكدت
وتنفيذها.الخطةبمتابعةالخاصالبابفيوردلماوفقأالخبراءلفرقالقطاعية
الفنيةالمواضيععشرالحادياجتماعهافيكوهميك»عنالمنبثقةالمتابعةلجنةبحثت
اجتماعتنظيمعنعوضأأنهبينتوالبينيالقطاعياالجتماعبتنظيمالخاصةوالتنظيمية
معللتعاملواحداجتماعمنأكثرتنظيميملقدالعمل،خطةتنفيذلبدءواحدبينيقطاعي
قبلعمليأ.وقدأفضلنهجأواحد»آنفيببعضهاالمتصلةالمجاالتمنعددأوواحدمجال

منكلاستضافةإلىاألعضاءالدولودعاالتوصيةلكومسيكعشرالحادياالحتماع
البيئية.القطاعيةاالجتماعاتوالقطاعيةاالجتماعات



الخطة:تنفيذآليةثالثا:
فإنءالعملخطةمنيتجزأالجزءاتشكلالتيوالتنفيذبالمتابعةالخاصةللمادةوفقا
منتبدأأنيجبالعشرةاألولويةقطاعاتمنكلفيمحددةتعاونيةمشارينتنفيذعملية
كل»فيالخبراءلفريقالموكلةالمهماتأماالخبراء.لفرققطاعيةاجتماعاتعقدخلك

الشأن.هذافياقتراحاتوتقديمالعملاحتياجاتاستعراضفهيالخطةفيءقطاع/مجال
´لجانتتكونأنيجبوعليه»معينة.تعاونيةمشارينلتحديدالخبراءاجتماعاتعقدأنويجب

المشاريع.أوللمشروعالمقترحالبلدرئاسةتحتباألمرالمعنيةاألعضاءالدولمنالمشاريع´ا

باألمر.المعنيةالمشروع(لجان)لجنةعاتقعلىتقعمشروعأيتنفيذفمسؤولية

الخطةتنفيذرابعا:
وكذلككومسيكعقدتهاالتياالجتماعاتكافةناشدتءالمنقحةالعملخطةاعتمادمنذ
اجتماعاتاستضافةاألعضاءالدولخارجيةلوزراءاالسلثميةوالمؤتمراتالقمةمؤتمرات

التعاون.مشارينلتحديدالخبراءفرق
عملها،وخطةسلثمياالالمؤتمرمنظمةالستراتيجيةلكومسيكالعاشرةالدورةاعتمادبعد
استضافتإذ.1998و1997بينماالفترةفكالخبراءلفرقاجتماعاتثلثثةعقدت
وتدفقالمصرفيةواألعمالالنقدحولالخبراءفريقاجتماعالتركيةالجمهوريةحكومة
ونظمتم.1997سبتمبر3إلى1منالممتدةالفترةخلكاسطنبولفىاألموالرؤوس
الخارجيةالتجارةا´تسهيلثتحولالخبراءلفريقاجتماعااإلسلثميةباكستانجمهوريةحكومة
م.1997أكتوبر25و24يوميكراتشيفيسلثمي´´االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدول
الفنيوالتعاونالتكنولوجياحولالخبراءلفريقاجتماعاالتركيةالجمهوريةحكومةونظمت

ام.998مايو8إلى6منالفترةخلكراسطنبولفي



أرسلتوقدمشارين.وأفكارتعاونيةمشارينمقترحاتمنعددعناالجتماعأسفروقد

األعضاء،الدولجميعإلىالمقترحةالمشروعاتإلىإضافةالخبراءفريقاجتماعاتتقارير
الدولمنطلبوكتابة»الصددهذافيبرغباتهاالعامةاألمانةموافاةمنهاالطلبمع

فيمشاريقهامقترحاتحولاللثزمةالتفاصيلتقديممشارينأفكارقامتالتياألعضاء
اهتماماأبدتالتياألعضاءالدولمنطلبكماالمشاريع.عنكاملةتعريفيةاستمارات
باعتبارهاتقديمهااإلسلثميالمؤتمرمنظمةمؤمساتاقترحتهاالتيالمشاريعبأفكار

األعضاء.الدولجميععلىتعميمهايمكنحتىمقترحاتها

مصدريملأصبحالمنظمةعملخطةتنفيذتقدمءبطفإنبذلت،التيالجهودمنبالرغم
~قلقياعنفيهأعربتقرارالكومسيكعشرةمسةالخاالدورةاعتمدتفقدلكوسميك.قلق
´´أنجعالتالياجتماعهافيتقترحأنالمتابعةلجنةوأوصتءالعملخطةتنفيذفيالتقدمء´ابط
اسطنبولفيعشرالسادساجتماعهافيالمتابعةلجنةتداولتوعليهءالوضع´التحمينالسبل
تنفيذبتعجيلالكفيلةوالوسائلالسبلأفضلبشأنم»2000مايوا1إلى9منالفترةفي

لكومسيك.عشرةالسادسةللدورةالتوصياتمنعددأوقدمتالخطة»

العضويةمفتوحخبراءفريقاجتماععقدلكومسيكعشرةالسادسةالدورةقررت
اجتماعانعقدلذلكوطبقاءالعملخطةبتنفيذلطسراعوالممبلالوسائلجميعالستكشاف

يومياالقتصاديالتعاونلتعزيزالمنظمةعملخطةتنفيذوتيرةبتعجيلالمعنيالخبراءفريق
لجنةإلىالتوصياتمنعدداائمذكوراالجتماعقدمحيثاسطنبول.فيم200امايوvو6

الدورةعلىالتوصياتمحرضتالتيعشرةالممابعةمورتهافيكومسيكعنالمنبثقةالمتابعة
)2رقم(المرفقالخبراء.فريقاجتصاحتوصياتصدقةحيثلكومسيكعشرةالممابعة

تنفيذوتيرةبتعجيلالمعنىالخبراءفريقاجتماععنالصاهرة)13(التوصيةوتأعو
الدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزاإلسلثميالمؤتمرمنظمةعملخطة

المقترحةالتعاونمشارينبدراسةللمنظمةالتابعةالصلةذاتالمؤسساتتكليفإلىاألعضاء

علىبناءكومسيكتنسيقمكتبوأجرىلتنفيذها،والطزموالفنيالماليالدعموتقديموتقييميا
منوحبت»التيلكومسيكعشرةالمثامنةالدورةعلىوعرضهاهراسةكومسيكلجنةمنطلب
لهذهإضافيأتفصيكطلبتأنهاغيرالدراسة.تضمنتهاالتيالتكميليةباآلليةالمبدأ،حيث

المؤتمرمنظمةبمؤسساتإناطتهايمكنالتيالمهامومضموننطاقتحديدابغيةاتحية...
أجلمنالدراسةاستيفاءكومسيكتنسيقمكتبمنطلبتكما...´´الصلةذاتاإلسطي
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أجرىوقدءكومسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةعشرالتاسعاالجتماعأنظارعلىعرضها
الذيالنقاشذلكفيبماالصلةذاتالمؤسساتمعاللثزمةالمشاوراتكومسيكتنسيقمكتب
فيوالعاملةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةللمؤسساتالتشاوريةاالجتماعاتحكردار

الذيالعملفريقاجتماعفيأخرىمرةالدراسةروجعتووالتجاري.االقتصاديالمجالين
.20>3مارس27إلى)5منالفترةفيأنقرةفيانعقد

نقلإلىاألعضاءالدولودعابالدراسةعلمهالمتابعةللجنةعشرالتاسعاالجتماعسجل
كومسيكتنسيقمكتبعلىيتقينحيثم»2003يوليو1oأقصاهأجلداخلنظرهاوجهات
اعتمدتووفقأالصلة.ذاتوالمؤسساتللمنظمةالعامةاألمانةمعبالتشاورالدراسةاستكمال

بالتعاونكومسيكتنسيقمكتبوضعهاالتيالتكميليةاآلليةلكومسيكعشرةالتاسعةالدورة
المعنية.المنظمةومؤسساتاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمع

نشاطاتعلىللثشرافالملثئمالجهازهيالدوريةلجنتهاأنعلىكومسيكرأيانعقد
بالمهامعاالضطكفينشاطاتهاوتنسيقاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسسات
النظامعلىالضروريالتعديلأقرتلذلكووفقأالعمل.خطةبتنفيذيتعلقفيمالهاالموكولة
لكومسيك.اإلجرائيةوالقواعداألساسي

تعديلبعدبهاأنيطتالتيالجديدةالمسؤوليةإطارفيالدورية»اللجنةشرعةكذلك
مزاولةفيلكومسيك)عشرةالتاسعةالدورةصدقتها(كمااإلجراءاتوقواعداألساسيالنظام
تعميمهاتمكماكومسيكإلىتقاريرهاقامتاجتماعاتسبعةاآلنحتىعقدتحيثعملها
األعضاء.الدولعلى

تعجلأنمشاريناقترحتالتياألعضاءالدوللكومسيكعشرةالتاسعةالدورةناشدت

فىاقترحتالتيالمشاريعتنفيذبغيةالعملخطةتضمنتهلموفقأالمشاريعلجانبتشكيل
جميعمراجعةعلىالدوريةاللجنةوافقتكذلكالخبراء.لفريقالقطاعيةاالجتماعات
األمانةعممتلذلكووفقأالخبراء.لفريقالقطاعيةاالجتماعاتفىاقترحتالتيالمشاريع
رغبتهاإبداءمنهاالطلبمعاألعضاءالدولجميععلىالمذكورةالمشاريعمقترحاتالعامة
عنتعريفيةاستماراتمثللمشارينالراعيةالجهاتمنطلىءذلكإلىباإلضافةبشأنها.
خطةتنفيذفيخيرالتمنمزيدلحصولوتفاديأالعامة.األمانةإلىومودهاوإرسالالمشاريع
مايو,oيومأقصاهأجلدهارهإرممالللمشارينالراعيةاألعضاءالولىمنطلب،العمل



دولةمنردودأيةعدمكومسيك)توجيهاتعليهنصتلما(طبقأحالةفيأنهعلىم»2»04
قائمةمنشطبهاوسيتمالمشروعفيراغبةغيرستعتبرفإنهاالمحدد»األجل~راعية

الراعيةاألعضاءللدولالدائمينالصكينإلى(موجهةمذكرةإرسالذلكعقبوتمالمشاريع»
م.2004أغمطمر30يوموذلكءللمشارين

فيلكومسيكالعشرينالدورةخكانعقدالذيءالدوريةللجنةالخامساالجتماعراجع
الثلثثةالقطاعيةاالجتماعاتفيبالفعلقامتالتيالمشاريعمقترحات،2004نوفمبر
التعاونووالتكنولوجياالخارجية؟التجارةتسهيلالمال؟رأسوتدفقوالتمويل(األموال
وقتفيلتنفيذهانظرأءالمشاريعقائمةمنالمشاريعمقترحاتبعضحذفوبعدالفني).
الدورةأجازتوقدللمشارين.جديدةقائمةالدوريةاللجنةاعتمدتفيهاهالرغبةغيابأوسابق

الرابعاجتماعيهافيالدوريةالجنةأجرتهاالتيبالمراجعةإحاطتيابعدلكوسميك»العشرون
تقريرمن16الفقرةفيالمدرجةالمشاريعحذفمبدأالمشاريع»مقترحاتحولوالخامس
الدورية.للجنةالخامساالجتماع

لنجنةوانعشرينالثامنةالدورةخكانعقدالذيالدورية»ئلجنةالسادساالجتماععيتز
بعض،o»>2مايو4فيجدةفيواالجتماعيةوالثقافيةاالقتصاديةللشئوناإلسلثمية
الحادياالجتماعوأجازاألولوية.ذاتالستةالمشاريعلتنفيذمنسقةالمنظمةمؤهمسات
مايو12إلى1.مناسطنبولفيانعقدالذيكومسيك»عنالمنبثةالمتابعةللجنةوالعشرون
200o«عنالمتفرعةاألجهزةبعضتكليفومنهاالدوريةللجنةالسادساالجتماعتوصيات
التيالستالمشاريعلتنفيذالمطلوبالعملبتسيقإليها»المنتميةواإلملثميالمؤتمرمنظمة
ذلك.لتحقيقاللثزمبالعملللقيامودعاءالتركيةالجمهوريةاقترحتها

o•>2نوفمبر21يوماسطنبولفيانعقدالذيالدوريةللجنةالسابعاالجتماعاستعرض
المقترحة،التعاونمشارينيخصفيماالمحرزالتقدملكومسيك»والعشرينالحاميةالدورةقبل

).1رقمالمرفقفيموجودةالمراجعةالمشاريع(قائمةإضافيةمشارينأيضاودرس



األعضاء»الدولبينالطاقةلتكنولوجياشبكةالنشاءالمقترحبالمشروعيتعلقفيمامافي
للمشروع.منسقاللتكنولوجيااإلملثميةالجامعةتعيينتمفقد

باألقماروالرصدالمراقبة´´مركزيخصانيناللذالمقترحينبالمشروعينيتصلفيماوأما
يمكنالخاصالقطاعأناللجنةالحظتفقدااالمنخفضالمدارذاالصناعيو~القمرالصناعية~

فياألعضاءالدولفياالعطموسائلبينالروابطتعزيزاالمشاريعبهذهمهتمايكونأن
وربطالضروريةالوثائقإعدادإلىالمشروعصاحبودعتاإلسلثميآالمؤتمرمنظمة
والصناعة.للتجارةاإلملثميةبالغرفةاالتصال

عبرالطبيعيةوالمحمياتللمنتزهاتشبكةااإنثماءيخصالذيالمقترحالمشروعأما
عملخطةبتنفيذالمعنيالخبراءفريقاجتماعفياقترحوالذيأفريقيا´´غربفيالحدودية
اإلسلثميةبالجمهوريةطهرانفيالمنعقدءالسياحةمجالفياإلسلثميالمؤتمرمنظمة
منسقاالتجارةلتنميةاالسئميالمركزاللجنةعيفت»200oيوليوا4إلىاامنااليرانية
للمشروع.

لكومسيكوالعشرينالحاديةالدورةإلىاإلضافيةانمشارينهذهرفعاللجنةوقررت
علمالكومسيكوالعشرونالحاديةالدورةأخذتوقدالحالية.المشاريعقائمةفىإلدراجها

فيه.الواردةالتوصياتعلىووافقتالدوريةاللجنةبتقرير

لكومسيكوالعشرينالحاديةالدورةقراراتمتابعةخامسأ
الحاديةالدورةوجهتهالذيالنداءباألمرالمعنيةاألطرافلجميعالعامةاألمانةأرسلت
االتفاقاتمخكفعلىبعدتصدقأوتوقعلمالتياألعضاءالدوللجميعلكومسيكالعشرون
االقتصاديالتعاونلتكثيفسعيااإلسلثميالمؤتمررعايةتحتأعدتائتياألساسيةوالنظم
األعضاء.الدولبين

حولاألعضاءألدولخارجيةوزراءإلىرسائلالعاماألمينبعثءذلكإلىباإلضافة
اتمؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذوتيرةتسريعأنالعاماألمينأكدكماذاته.الموضوع
والمصادقةالتوقيعذلكفيبماوالتجاري،االقتصاديالتعاونتعزيزإلىالراميةاإلمطمى



مستوىرفععلىاإلملثميالعالميساعدأنشأنهمناألساسيةواألنظمةاالتفاقياتعلى
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالفغرحدةمنوالتخفيفالبيئيةاالملثميةالتجارة
االقتصاد.وتحريرالعولسةتفرضهاالتيالتحدياتمنوغيرهاالتهميثرومعالجةاإلملثمي

أنوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةمنسابقوقتفيطلبتقدالعامةاألمانةوكانت

بحكوماتهااالتصالمجالفىتستطيعماأقصىلبذلالمحليةالغرفمنفروعهابجميعتتصل
المؤتمرمنظمةرعايةتحتأعدتالتىاألماميةوالنظماالتفاقياتوتصديقبتوقيعللشراع
كومسيك.وجهتهالذيللنداءوفقااإلسلثمي

2004أبريلمنلياأنطافيعقدتالتيالتجاريةالمفاوضاتمناألولىالجولةترجت
بنظامالخاصالبروتوكوللمشروعالتجاريةالمفاوضاتلجنةبإعداد200oمارسإلى

وقداإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةالتجاريةاألفضليةنظامإطارفيالتفضيليةالجمركيةالتعريفة
لكومسيكوالعشرينالحاديةالدورةهامشعلىفظمتخاصةجلسةفيالبروتوكولهذاأعد
اعتمدته.التي»200oنوفمبر23يوم

تصادقأوبعدتوقعلمالتيالتجاريةالمفاوضاتلبنةأعمعاءالعامةاألمانةدعتكما

ذلك.إلىتبادرأن(بريتاس)التفصيليةالجمركيةالتعريفةنظامعلى

نظامعلىوقعتالتياألعضاءالدولعددأنإلىاإلشارةتجدرالصدد،هذاوفي
اهوليةالتجارةوزيرةوقعتعنمالهخمسإلىارتفعالتفضيليةالجمركيةالتعريفة
األفضليةبنظامالخاصالتفضيليةالجمركيةالتعريفةنظامبروتوكولالماليزيةوالصناعة
األمانةمقرفيأقيمتوقيعحفلفياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجارية
العربيةمصرجمهوريةإلىإضافة»2006مارس27يوماإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامة

البروتوكولوقعتالتيالتركيةوالجمهوريةالتونسيةوالجمهوريةالهاشميةاألردنيةوالمملكة
تصادقأنبعدالنفاذحيزالبروتوكولوسيدخللكومسيك.والعشرينالحاديةالورقخلر
علىصادقتالتيانالبالعددارتفعذلك»علىعلثوةاألعضاء.الدولمنعشرعليه

لمنظمةالعامةاألمانةتوصلبعدبلدا17إلىالتجاريةاألفضليةلنظاماإلطاريةاالتفاقية
.2>»6ابريل11يوملديفالماجمهوريةتصديقبوثيقةاإلسلثميالمؤتمر



الخبراءفريقاجتماعتوصياتتنفيذأهميةلكوهميكوالعشرونالحاديةالدورةأكدثوقد
التعاونتعزيزإلىالراميةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذوتيرةبتسريعالمعني

ء200امايو7وiيوميالتركيةبالجمهوريةاسطنبولفيعقدوالذيوالتجاري»االقتصادي
رقمالملحقفيمرفقة(نسخةعشرةالسابقةدورتهافيكوهميكأقرتهاالتيالتوصياتوهي
0م

بالفعلمحرضتالتياألعضاءالدولمنلكومسيكوالعشرونالحاديةالدورةطلبت
الدولمنطلبتكمااالجتمائت،هذهبعقدالتعجيلخبراءلفرققطاعيةاجتماعاتاستضافة
200ïمايوشهربمنولبذلكتقومأنالخبراءلفرققطاعيةاجتماعاتاستضافةتعرضالتي
ماحسباالجتماعاستضافةفيراغبةأخرىدولأماممفتوحأبعدهاالبابيصبححيث
كومعيك.قررته

قطاعيةخبراءفرقاجتماعاتاستضافةبشأنمقترحاتهاتقديماألعضاءالدولناشدتكما
اجتماعاتحولهاتعقدلموالتيءالعملخطةفيالمحددةاألوليةمجاالتفيبيئيةقطاعيةأو
اآلن.حتىخبراءفرق

منالسياحةحولالرابعالخبراءفريقاجتماعاإليرانيةاإلسلثميةالجمهوريةاستضافت
عملخطةفيالسياحةقطاعالخبراءفريقناقشىوقدبطهران.0o»2يوليو14إلى11

فياألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزاإلسلثميالمؤتمرمنظمة
بإنشاءتوصيةالتوصياتهذهبينومنللتنفيذ.والوسائلالطرقمنبعددوأومسالمنظمة
أقامتهمشتركمشروعوهوإفريقيا»غربفيالحدودبينةالعمتوالمحمياتللمنتزهاتشبكة
مععلمهالخبراءفريقسجلوقدوالسنغال.وموريتأنياوماليبيساووغينياوغينياغامبيا
لبحثه.لكومسيكوالعشرينالحاميةالدورةعلىعرضهعلىووافقالمذكوربالمشروعالتقدير
إنشاءمشروعوأدرجوأقرتها،التوصياتهز»لكومسيكوالعشرونالحاديةالدورةبحثتوقد

وعينالتعاونمشارينقائمةضمنأفريقياغربفيالحدودبينممتدةومحمياتمنتزهات

للمشروع.منسقاالتجارةلتنميةسلثمياالالمركز

26إلى24منالفترةفياسطنبولفياالمثميةانللبالاألولالسياحيالمعرضنظم
المعنيةالسلطاتمعباالشتراكلكوهميكوالعشرينالحاديةالدورةمعبالتزامن200oنوفمبر



9599والمياخة»الشافة(وزارةالتركيةالجمهوريةفى .Jاالسطىوالمركزآل_9~و
السلقمالتقاءنقطةاإلسطي:المؤتمرمنظمةفي~المياحةشعارتحتالتجارة»لتنمية

الجمهوريةفىاإلسميةللبلدانوالرابعوالثالثالثانىالصياحيالمعرضومينظموالتسامر~.
التوالي.علىالسوريةالعربيةوالجمهوريةالعربيةمصروجمهوريةاللبنانية

السياحةحولالخاصللقطاعاألولالمنتدىوالصناعةئلتجارةاإلملثميةائغرفةوستتظم
التجاريةالغرفومجلرالسعوديةالعربيةالمملكةفيللصياحةالعلياالهيئةمعبالتعاون

للقطاعالثانيالمنتدىأماالحق.وقتفيالتواريخعناإلعنوسيتمالسعومية.والصناعية
.20>7فيمالىجمهوريةفستستضيفهالسياحةحولالخاصر

بينالتجاريالتعاونتعزيزفيالسياحة´ادورلكومسيكالعشرونالدورةاختارتوقد
الحاميةدورتهافياآلراءلتبادلعنوانأاإلسلثمياالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

وزارةبرعايةالتجارة،لتنميةاإلسطميالمركزنظم)»1(رقمبالقراروعمكوالعشرين.
عملورشةالمنظمة،مؤسساتمنأخرىومؤسساتملثمياالالبنكمعوبالتعاونالسياحة
يوميالبيضاءالدارفيالمغربية´ا»المملكةفياالجتماعيواالقتصاداليدويةا´الحرفبعنوان
فيلكومسيكوالعشرينالحاديةللدورةالورشةهذهمحصلةقامتوقدo»>2يونيو15و14
ورشةتوصياتئكوممميكوالعشرونالحاديةالدورةوأقرتاآلراء.ئتبادئلمصاهمةشكل
تنفيذها.علىالعملإلىاإلملثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولودعتالعمل

التجارةلتسهيلالقدرات~بناءلكومسيكوالعشرونالحاديةالدورةاختارتوقد
للتعاونالدائمةللجنةوالعرشينالثانيةالدورةفياآلراءلتبادلموضوعاواالستثماراا
اسطنبولفي2•06نوفمبر24إلى21منستنعقدالتي(كومسيك)والتجارياالقتصادي

التركية.ريةبكجمهو

حولعملورشةللتنميةاإلمطميالبنكينظمأنيتوقعكومسيك»طئبعلىوبناء
قبلأخرى،موليةمنظمةوأيةسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمعبالتعاونالموضوع
الثانيةالدورةإلىالعملورشةمحصلةوستقدملكومسيك.والعشرينالثانيةالدورةانعقاد

اآلراء.لتبادلمساهمةباعتبارهالكوميسكوالعشرين



فيالخاصالقطاعإلشراكالحاجةلكوهميكوالعشرونالحاديةالدورةأكدثكذلك
مجاالتمخكفإطارفيتعقدالتيالخبراءفريقاجتماعاتتبحثهاللتعاونمشارينتطوير
للتجارةاالملثميةالغرفةواصلتالصد،هذافيJالعمل.خطةفيالمحدقاألولية

اجتماعاتتنظيمفيجهودهااالسلمي،المؤتمرلمنظمةمنتميةمؤسسةباعتبارهاوالصناعة،
عقداآلنوحتىالعمل.لخطةفعالتنفيذتحقيقأجلمنكوهميك»لتوجيهوفقأالخاصللقطاع
المنامةفيآخرهاكانالمنظمة»بلدانمنمخكفةبلدانفىالخاصللقطاعاجتماعأعشرأحد

التجاريالمعرضمعبالتزامنوذلك)00oفبرايرإلىاoمنالفترةفيالبحرينبمملكة
9إلىoمنالفترةفىالمنامةفيالبحرينمملكةامتضافتهالذيالعاشراإلملثمي

J.للتجارةاإلسلثميةالغرفةوالتجارةلتنميةاإلسثميالمركزمعبالتعاون2005فبراير
الصناعة.

العمل:خطةإطارفيصلةذاتأنشعلةسادسا:

لمنظمةالرابعالوزارياالجتماعااليرانيةاالمثميةالجمهوريةحكومةاستضافت

إلىا4منالفترةفىطهرانفيالزراعيةوالتنميةالغذائياألمنحولاإلسلثميالمؤتمر
ìاستكشافضرورةعلىاالجتماعهذاعنصدرالذياالعشنوركزام.995ينايرا

االجتماعوقررالعالية.االمكاناتذاتالمناطقفيالزراعىاالنتاجلزيادةووسائكطرق
المنظمة.بلدانجميعفي،الغذائياألمنوضعاستعراض

حولسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالثالثالوزارياالجتماعانعقد
اإليرانيةاإلسلثميةالجمهوريةءطهرانفيواللثسلكيةالسلكيةواالتصاالتالبريديةالخدمات

وعشرينخمسايتضحنقرارااالجتماعاتخذوقدم.1996يوليوا1إلى8منالفترةفي
وقرراألعضاء،الدولجانبمنللعملمخدةتوصياتوهناكءلمتعاونمجاالتتحددنقطة

مجالفيالتعاونبشأنوحلقاتوندواتالخبراءلفريقاجتماعاتسنوياتحدأناالجتماع
وقررأيضا.الخاصالقطاعمتضمناإقليميمستوىعلىذلككانلوحتىواالتصاالتالبريد
ثلثثكلمرةأيتكرارا»أكثربصورةواالتصاالتللبريدالوزارياالجتماععقدكذلك
األقل.علىسنوات

أكتوبر4-2منأصنهانبعينةالسياحةلوزراءاألولاإلسلثمياالجتماععقد
منالقرار،أكدوقداصنهان»بيانجانبإلىالسياحةعنقرارعنهصدروقدم،2..»



إلى27منطهرانفىاللجنةهذهواجتمعتمتابعة»لحفةإنشاءضرورةعلىأموو»عدةبين
أكتوبرا3إلىا0منالسياحةلوزراءالثانياإلمطميالمؤتمرانعقدم»200اأغسطمي28
عملبرنامججانبإلىآسياحةتنميةحولقراراتاخذحيثلمبوركواالبمدينة)م»00ا

فيم2002سبتمبر6إلىoمنالمذكورللمؤتمرالمتابعةلجنةاجتماعوانعقدكوااللمبورء
لوزراءالثالثاإلسطيالمؤتمراسقوميةالعربيةالمملكةحكومةوامتضافتكوا~ر»
السياحةتنميةحولقراراواعتمدبالرياضم2002أكتوبر9إلى6منالفترةخكالسياحة
3»إلى28منالسياحةلوزراءالرابعسلثمىاالالمؤتمروعقدالرياض.إطثنجانبإلى

وإعلثنالسياحةتنميةبشأنقرارأواعتمدالسنغال»بجمهوريةأاكار»في200oمارس

9منالفترةفيبيجانبأذرباكوفيآسياحةحولالخامساإلسطمىالمؤتمرداكار.وسيعقد
المؤتمرمنظمةدولينوالعشالحاديةدورتهافيكوهميكحثتوقد.2006مبتعبر12إلى

المؤتمر.هذافيبفعاليةالمشاركةعلىاإلسلثمى

والنوصبان:الخلثصه:سابعا

األمانةتسترعيموفالعمل»خطةتنفيذفيتحققالذيالتقدممدىاستعراضعند

للتعجيلالخبراءفريقاجتماعلتوصياتالسريعالتنفيذتأمينلضرورةلم(كومسيكانتبا»العامة
انعقدالذيوالتجاري»االقتصاديالتعاونحولاإلسلثميالمؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذفي
لكومسيكعشرالسابعاالجتماععليهاصادقوالتيءم200امايو1و6فياسطنبولفي

الشرطهوالسياسيااللتزامتعزيز11أنخاصبشكلاألولاالجتماعأكدوقد).2(الملحق~
القمةوئيمىبينالتعاونجهودبتكثيفوأوصىالعمل،خطةتنفيذفيتقدملتحقيقاألول

االلتزامتحقيقيكفلبمااإلملثميآالمؤتمرلمنظمةالعامواألمينكومسيكورئيمراإلملثمية
تكثيفأهميةأيضااالجتماعأكدالصددهذاوفياألعضاء»الدولجانبمنالمنشودالسياسى
فيالمبرمةاالتفاقاتعلىوالتصديقبالتوقيعالتعجيليكفلبماءآسياسيةالجبهةعلىالجهود
اإلملثمي´ا.المؤتمرمنظمةإطار

ءوتوسيعهاالتعاونونشاطاتترتيباتإقامةيسهلالقويالسياسيااللتزامأنوالواقع
حتىاألعضاءالدولبيناندماجاأكثرتعاونأنظمةتطورعلىيساعدمواليةمرحلةوفي
ءبلدانهافيالضروريةوالماليةواالقتصاديةوالمؤسسيةالقانونيةالبيئةلخلقمستعذةتكون
.ونشاطاتهالتعاونترتيباتتيسيرأجلمناألطرافمتعددالمستوىعلىوكذا



اإلملثميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجأنإلىاالشارةتجرالصدد»هذاوفي
خادمعقدهاإلىدعاالتياإلملثميالقمةلمؤتمرلثةالثااالستثنائيةالدورةاعتمتهالذي

المكرمة»بمكة200oديسمبر8و7يوميالعزيزعبدبناثهعبدالملكالشريفينالحرمين
يلي:كماا´آسياميةا´اإلرادةبعنواناألولالرئيسيالجزءفيالسياميةاالرادةأهميةعلىشد

ملموسواقعإلىالجديدةالمأمولةالرؤيةلتحويلالضروريةالسياسيةباإلرادة)االتحلي
األعضاءالدولإلىعمليةمقترحاتلتقديمتدابيرمنيلزممااتخاذإلىالعاماألمينودعوة

الخارجية.لوزراءسلثمياالالمؤتمرإلى~فعهاثمومنفيهاللنظر

األساسيةالعناصرعادةتشكلالتيوهيءمعينةأوولمكميةأهدافأالعملخطةتحددلم
(خطةالوثيقةهذهمنالمترخىالهدفكان´لماالتالي:النحوعلىذلكتفسيرخطة.ولوثيقة
ياتمسترفيتتفاوتالدولمنكبيرلعددالجماعيةالطموحاتتحقيقهوالمنظمة)عمل

أنالعمليوالالممكنغيرمنأنهوجدفقدالوطني»النطاقعلىأولوياتهاوتخكفنموها
خططفيعادةيوجد..Lغرارعلىموقوتةومحددةكميةوغاياتأهدافالوثيقةلهذهتوضع
اا`.الوطنيةالتنمية

التقدمءببطالمتصلةاألساسيةالمشاكلأحديمسمحددةكميةوغاياتأهدافغيابأنإال
المنظمة.عملخطةتنفيذفي

للتخطيطأمماسياشرطأيعدلها»المخططاألعمالفيهتنفذأنتوقعزمنيإطارفتحديد
زمني.بعدلهاالدوليةالعملوبرامجخططوجميعبفعالية.المتابعة

األساسالواقعفيوهوالخطط.صياغةفىأخرىأساسيةخطوةاألولوياتتحيديعتبر
المواردتوزيعأوتخصيصإلىاألول،المقامفيتهدف،فالخطةالتخطيط.لمفهومالفعلي
جميعتنفيذيتعنيفقدواالءمسبقأ.المحمدةاألولوياتمنلعددوفقااالحتياجاتعلىالنادرة

منيمكنعمليةأومعيارإدخاليحبواحد.وعليهآنفيأهدافهاجميعتحقيقوالمشاريع
تصنيفها.واألهدافمخكفبينالموازنةحكها

ءمت.د.سزنهن:0



خطةإطارفيالخبراءفرقاجتماعاتمنكثيرعقدتعذربينماأنهنجدآخر»جانبومن
اجتمعالستضافتها»مخكفةعروضأعلنتعندماحتىالمجاالت»مخكففيالمنظمةعمل

أكتوبر4على2من(لفترةفيأصنهانفياألولاجتماعهممنذمراتأربعالسياحةوزراء
باكوفيالخامسالمؤتمروسيعقدأعضاء.دولأربعحكوماتالتزامواهتمامبسبب2>»»

والعشرونالحاديةالدورةحثتوقد.2006سبتمبر12إلى9منبيجان،أذربجمهورية
هذافيبفعاليةالمشاركةعلىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدوللكومسيك
المؤتمر.

ينقذ.فهوترعاه»أومشروعأوفكرةأيالمنظمةأجهزةأواألعضاءالدولتتبنىعندما
إلىأوكلتألنهاكومسيكأعمالجدولفيوردتالتيالمشاريعمنالعديدففذتالواقعوفي
بعضعينالمطحظات»هذهمكرمنوانطلثقاللمنظمة.تابعةمخكفةومؤسساتأجهزة

ومترفعكومسيك.أعمالجدولفيالواردةالمشاريعبعضلتنفيذا´منسقة´االمنظمةمؤمسات
عمل.منيلزمماالتخاذلكومسيكالتاليةالدوراتإلىالمشاريعهذهبشأنتقارير

التيواإلقليمياإلقليميشبهاالقتصاديالتعاونبرامجتجربةمناالستفادةتعدكذلك
لذلك،المنظمة.عملخطةلتنفيذللغايةهامأسبيكالمنظمة»فىاألعضاءالبلدانفيهاتشترك
ملالحاليةواإلقليميةاإلقليميةشبهالتجمعاتوالمنظمةبينسنوياجتماعاتتنظيمسيؤدي
إفريقياغربلدولاالقتصاديةالجماعةوالخليجيالتعاونومجلىاالقتصاديالتعاونمنظمة
الصدد.هذافيهامتأثيرإلى..إلخ»

واألنظمةاالتفاقياتمخكفعلىوالمصادقةالتوقيعبعمليةالتعجيلمنكذلكبدال

االقتصاديبالمجالينوتتعلقسلثمياالالمؤتمرمنظمةبرعايةوضعهاتمالتياألساسية
األعضاء.الدولبينوتجارياقتصاديتعاونالقامةالضرورياإلطارستوفرإذوالتجاري»

المتعلقالجزءفياالسطميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجأيضاأكدهاألمروهذا
جميععلىوالمصادقةالتوقيعإلىاألعضاءالدول´ادعرةعلىنصإذاالقتصاديا´»ا´التعاونب

وتنفيذاإلسلثميآالمؤتمرمنظمةإطارفيالموضوعةالحاليةوا~متصاديةالتجاريةاالتفاقيات
تعزيزإلىالراميةءالصلةذاتسلثمياالالمؤتمرمنظمةعملخطةفيالواردةاألحكام
األعضاء.الدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاون



بينالبيئيةالتجارةنطاقتعزيزإلىترميتدابيرباتخاذالكوممميكا´تكليفعلىنصكما
التكاملمنمزيدلتحقيقبينهاالحرةالتجارةمنطقةإنشاءإمكانيةودراسةاألعضاءالدول

ءالخطةمدةحكرالتجارةحجمإجماليمن9ه`20نسبةإلىبهاوالوصول،االقتصادي
أعلىعلىالنشاطاتككفيوالمشاركةالكوممميكنشاطاتلدعماألعضاءالدولودعوة

منظمةعملخطةتفيزيتمأنيعنيوهذاالضرورية.ابالخبرةتتمتعوبوفودممكنمستوى
منظمةفياألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزاإلملثميالمؤتمر
ملثمياالالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجمناالقتصاديوالشقاإلسطميالمؤتمر

مشتركا.تنفيذا

أخرى،أمووبينمناإلسلثمي،القمةلمؤتمرلثةالثااالستثنائيةالدورةأولتالختام»وفى
علىاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجنصإذالبيئية،للقضاياكبرىأهمية
حتىالعالميةالبيئيةالمنتدياتفيومواقفهاالبيئيةسياساتهاتنسيقإلىاألعضاءالدولاأعرة
المجالهذافيمبادراتكومسيكتتخذأنيتوقعكمااالقتصادية.´´تنميتهاعلىسلباتنعكرال

اإلملثمي.المؤتمرمنظمةعملخطةفىاألولويةمجاالتمنمجالهوالذي



1هالملحن

المؤسسة/الدولة
التنسيقجهةالمهتمةالدولةمقترحةمشارين/أفكاررقم

المقترحة

-فنيتعاون
ءاخستانكاز

مورياء

مىاإلسكالمركزءالمغربالدولفىاالختراعبراءةمكاتببينالفنىالتعاون
التجارةلتنميةبنغطديثسرءالمنظمةفىاألعضاء

ءباكستان

اليمن----
مىاإلسكالغرفةلولبينالتجاريةالحاضناتمجالفىالفنىالتعاون

تركيا2
والصناعةللتجارة--اإلسطمىتمرالمنمنظمة

طائرة.التكنولوجياتطويرمجالفىالفنىالتعاون
اخستانكازتركيا3

--المدىمتوسطةاالقليميةبوفانالتير
ميةاالسكالجامعةفىالتكنولوجياتطويرمؤسسةإلنشاءفنيةمساعدةتقميم

تركيا4
للتكنولوجيا---المنظمةفىاألعضاءالدول0

الصورعلىمبنىالتكلفةمنخفضخرائطنظامتطبيقات
االسلثسةالحامعة

oتركياتمرالمنمنظمةبلدانسواحكفىالطبيعيةالتغيراتلرصد
للتكنولوجيا

--سلثمياال
البحوثمركز
حصانيةاال

واالقتصاديةالبلدانبينالتعاونوفرصالعالميةالذهبأسواق
تركيا6

واالجتماعيةاالسطمية

للبلدانوالتدريب

االسالمية-------
-.(~--iJI:~التجا~رةثا~ميا~

vاالسلثميةالغرفةللبلدانالوطنيةالغرفتقدمهاتجاريةتسهيطتخدمات

والصناعةللتجارة---األعضاء~~~~
االسطميةالغرفةالوطنيةالغرفتقدمهاالتىاالستيراءإدارةتسهيطت^

والصناعةللتجارةاألعضاءللبلدان



المعارضتظبىفىمنخصصألإفلبمبأئمركانإنئماء

لبألالدو

أانمألمعارضمماالنإفامأل

إضافيةمشارين

الطاقةلتكنولوجياشبكةإنشاء
الصناعيةباألقماروالرصدالمراقبةمركز

منخفضمدارذوصناعىقمر

اإلسطميالمركز
النجارهلتمبأل

سلثمىاالالمركز
النجارهلتقبه

فركبا

فركبا

فركبا

فىالحدودعبرالطبيعيةوالمحمياتللمنتزهاتشبكةإنشاء
Iغينيا

أفريقياغرب
اإلسالمىا~كن
النجارهلتمبأل



2-الملحق

توصيلتا

الصرخطةبتنفيذللتعجيلالخبراء~اجتماع

والتجاريالحتتصاديالتعاونيزلتف

التعاونلتعزيزالعملخطةبتنفيذبالتعجيلالمعنيالخبراءفريقاجتماععئقد
»اسطنبولفياإلسثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينفيماوالتجارياالقتصادي
.200اأيار/مايو7و1يومي»التركيةبالجمهورية
عملخطةبتنفيذللتعجيلالتوصياتمنمجموعةعلىالخبراء»فريقاجتماعوافق
عنالمنبثقةالمتابعةعشرالسابعاالجتماعإلىرفعهاوقرراإلسلثميالمؤتمرمنظمة

التالي:النحوعلىوذلكالكوسيك»

فيتقدملتحقيقاألولالشرطهوالسياسيااللتزامتعزيزأناالجتماعيرى)1(
ورئيمىاإلسلثمية»القمةرئيسبينالتعاونجهودبتكثيفوأوصىالعمل»خطةتنفيذ

المنشودالسياسياطترامتحقيقيكفلبمااإلسلثمي»المؤتمرلمنظمةالعامواألمينالكوسيك
علىالجهودتكثيفأهميةأيضأاالجتماعأكدالصددفئذاوفياألعضاء.الدولجانبمن

منظمةإطارفيالمبرمةاالتفاقاتعلىوالتصديقبالتوقيعالتعجيليكفلبماءالسياسيةالجبهة

اإلملثمي.المؤتمر

)2(Jإلىاالهتمامهذاوترجمةاألعضاءىاهولىاهتماممستوىرفععلىالعمل
الرئيسيةاألهدافبوصفهاالمشتركةاألهدافبعضعلىالتركيزيقتضيفعالة»مشاركة
ومنها:ءللخطة

الغذائي»األمن)1(

»الفقروطأةتخفيف)2(

الريفية»التنمية)3(

ءاألساسيةالبنيةتنمية)4(

التجاري،والتبادلاإلنتاجتنمية15(



عمل،فرصخلق)6(
الخ)...صحه.-ببندر-(نقلبمالبئمربهالمواردتعبه)7(

و/أولقطاعاتأولوياتبتحديدءالمنظمةعملخطةبتنفيذالتعجيليمكن)3(
معقولة.كميةأهدافلهتحددزمنيجدولوضعمعالتعاونمجاالت
خطةفياألولويةذاتالمجاالتهنمجاللكلاتصالجهاتتحديديمكن)4(
تقيمهاأخرىوجهةاألعضاءىالبلدانمنبلدكلفياتصالجهةهناكتكونبحيثانعمل،
معأ»االتصالجهتاتعملأنعلىاالسلثميآالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسساتإحدى
لكككاملة(وبمشاركةاألعضاءالدولمعبالتشاورتحديدهاسبقالتيالمشاريعتنفيذبغية

الكوسيك»تسيقمكتبداخلاتصال»جهةإنشاءيمكنكماوالخاص).العامالقطاعين
الخبراء.أفرقةاجتماعاتمختلفلخدمةءاالتصالجهاتجميعأنشعلةلتنسيق

التيسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتأواألجهزةإشراكيجب)5(
المرحلةمنابتداءاالتصالجهاتبدورتنهضكيالمناسبةوالمرافقالخبراتلديهاتتوافر
أيفيالتعاونمشارينمنمشروعأليوالنهائيةالتمهيديةالجدوىدراسةإلعداداألولية
األجهزةهذهتقومبحيثالتكنولوجي،أوالتقنيبالتعاونيتعلقفيماخصوصأءمجالأوقطاع
.المشروعتنفيذلتيسيراللثزمةالتكنولوجيةالمدخلثتبتوفيرالمؤسساتأو

مساعداتتقيمفيمضى<فيماكعهدهءيسهمأنللتنميةسلثمياالللبنكيمكن)6(
مواعيدها.فيالخبراءأفرقةاجتماعاتعقدمنيمكنهابماءالمضيفةللبلدانمالية
بشهراالجتماعموعدقبلالمقترحة»بالمشاريعاألعضاءالدولموافاةيجب)7(

وافية.دراسةدراستهامنتتمكنحتىاألقل»على
لجانأعمالومتابعةوتقييمءبمراجعةآلخر»آنمنءالقيامللكوسيكيمكن/8(

المشاريع.

أنيمكنالتيالمشتركةللمشروعاتاألولويةءامكاألعضاءالدولعلىيجب)9(
علىءالبلدانمنمجموعاتقبلمنالمشاريعهذهوتنفيذأخرى،أعضاءدولباهتمامتحظى

األتاليم.بينوفيمااإلقليميةودوناإلقليميةالمستويات



المشروعفكرةصاحبالبلدبينمبدئيةمشاوراتإلجراءاتحاجةهناكا)(»

ذلكأنحيثالخبراءفريقاجتماعإلىتقديمهقبلالمشروعفيالمشاركةفيالراغبوالبلد
المشروع.نجاحفرصيعزنأنشأنهمن

إعدادعندوالتخصصيةالفنيةالخبراتمنمعينمستوىتوافرمنبدالا)ا(
هذهتوضحأنويجبءمعينإقليمفيبجاذبيةتحظىالتيللمشاريناألوليةالجوىوثائق
فيها.المشاركةالدولعلىبهاتعودأنيمكنالتيوالفوائدللمشارينالفنيةالسطحيةالوثائق

األساسيةللبياناتموحدأنموذجأيضعأنالكوممميكتنسيقلمكتبيمكنا)2لم
العامةاألمانةوتعلنهاإلسطميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالجهاتتعتمدهللمشارين
موعدقبلالنموذجهذاتوزيعللمشارينالمقترحةاألعضاءالدولعلىويجبللمنظمة.
كاف.بوقتاالجتماع

والنظاموالسبلالوسائلبالتفصيليحدأللتمويلإطاروضعالضرورةتقتضي)13(
المؤسساتواجراءاتوسياساتاختصاصاتحدودفيالمقترحةالمشاريعلتمويلالمؤسسي
التابعةالصلةذاتالمؤسساتتكليفيمكنالغاية»لمهذهوتحقيقأالمجال.هذافيالعاملة
لها.والفنيالمالىالدعموتقديمالمقترحةالتعاونمشارينوتقييمبدراهمةءللمنظمة
مشارينألياألماميةالبياناتووثائقالجدوىدراساتتوضحأنيجب)14(

بها.بالوفاءالمعنيةالعضوالدولةتقومأنينتظرالتيالماليةااللتزاماتومدىطبيعةمقترحة
أخرىأعضاءدولبهامتهمأنيمكنالتيالتمويلمصادرالوثائقهذهتحدأنيجبكما

المشروح.فيمشاركة
االجتماعيرىاألعضاء،الدولبينفيماالتعاونيةالجهودإذكاءإلىمعيأ)15(
وضرورةاالقتصاديالتعاونفيالخاصالقطاعبهينهضالذيالدورتفعيلزيادةضرورة
تحديدفإننلكعلىوبناءالمنظمة.عملخطةتنفيذعمليةمراحلكافةفيالدورهذامراعاة
هذهتعميممعالخاصالقطاعمعبالتشاورءأمكنكلمايتم»أنيجبالمقترحةالمشاريع
للتجارةاالسلثميةالغرفةخلكرمنالخاصالقطاعمؤمساتعلىمباشرةالمشاريع
والصناعة.

لمنظمةالعامةواألمانةالكوسيكمكتبيضمعمل»فريقتشكيليمكن)16(

يكونكيوالصناعة»للتجارةاإلملثميةوالغرفةللتنميةاإلسلثميوالبنكاإلسميالمؤتمر
ممكياجتماعاتعنالصادرةالتوصياتتنفيذمتابعةبمسئوليةتضطلعاتصالجهةبمثابة
الخاص.القطاع



تسويقشبكةبإنشاءوالتجارةللصناعةاإلسثميةالغرفةتقومأنيمكن)17(
والمركزالصناعيةللتنميةالمتحدةاألممبمنظمةباالستعانةوالمتوسطةالصغيرةللمشارين

فيوالمتوسطةالصغيرةللمشارينيتيحالشبكةهذهإنشاءألنذلكالتجارة»لتنميةسلثمياال
بينها.فيماواالمداداتللشراكةقنواتمنتقيمه.Lخكمنأسواقهاتوسيعاألعضاءالدول
لقطعالمشتركواالنتاجءالخامالموادتوفيرهز»واإلمداداتالشراكةقنواتتشملأنويمكن
ذلك.إلىوماالمصنعة»نصفوالسلعالغيار،
والخدماتالصناعةقطاعيفيالمشتركةالمشاريعفياالستثمارتنميةالىسعيا)18(
السنوياالجتماعموعدقبلبمشاريقهمالتقدمإلىالمحتملينالمشاريعأصحابدعوةيمكن

للتنميةاإلسلثميالبنكمنمشتركةلجنةتقومأنعلىأشهر»بستةالخاصالقطاعلممكي
أصحابتوجيهكيفيةوتقررءالمشاريعهذهبفحصوالصناعة»للتجارةاالسلثميةوالغرفة
المشتركةالمشاريعإدارةأداءوتقييمالجدوىدراساتألعدادالصحيحةالطريقةإلىالمشاريع
مقترحاتهمصياغةالعادةاللثزمةبالمعلوماتالمشاريعأصحابيزوأذلكوبعدالمقترحة.
للتجارةاالسلثميةالغرفةتعقدهالذيالخاصالقطاعممكياجتماعفيللمناقشةلطرحهاتوطئة

تقديمفيللنظرللتنميةاإلسلثميالبنكعلىالمشاريععرضذلكبعدويمكنوالصناعة»
لها.والماليةالتقنيةالمساعدة
الستقاءللتنميةسلثمياالالبنكمعاتصالعلىالبقاءاإلسثميةللغرفةيمكن)19(
التجارة.تمويلالبنكلدىالمتاحةوالنوافذاألنظمةومخكفالتسهيلثتحولمعلومات
فيوفيربقدرتسهمأنالمنظمةعنالمنبثقةالمتخصصةللمؤسساتيمكنلم2»(
والمؤسساتللتنميةاإلسلثميالبنكعلىيجبكمااألعضاءىللدولالمؤسسيةالقدراتتعزيز
برامجخلكرمنالمجالهذافيتبذلهاالتيالمشكورةالجهودتضاعفأنللمنظمةالتابعة

التقني.والتعاونالماليةالمساعدات
تعاونهالتوثيقجهودهاتعززأنالمنظمةعنالمنبثقةالمؤسساتعلىيجب)21(
تعزيزاإلسطميللمؤتمرالتابعةالمعنيةالمؤسساتعلىيجبكمااإلقليمية»المنظماتمع

عملوورشواجتماعاتبحوثشكلفيالمعنيةاإلقليميةالمنظماتمعالتعاونيةجهودها
األعضاء.الدولبينفيمااالقتصاديالتعاونبتوثيقالمتعلقةالموضوعاتحولوندوات



ونشاطاتبرامجبينللتنسيقالحاليالمستوىتعزيزالضرورةتقتضى)22(
التشاوريةاالجتماعاتعقدفىاالنتظاميكفلبماللمنظمة»التابعةالمعنيةالمؤسساتمخكف

االقتصاميةللثمئوناإلسلثميةوللجنةللكوسيكالسنويةالدوراتهامشعلىالحالية
ازدواجوتفاديالمؤسسات»هذهبينفيماالقائمالتعاونتعزيزإلىمعيأوالثقافية»واالجتماعية
وتدارسولتبادلالمؤسسات»هذهمنلكلالسندةالبرامجفيالعملسيرورصدالجهود»

بينها.فيماالخبرات
ومنهااألعضاءىالدولبينفيماالتجاريالتبادللتيسيرخطواتاتخاذيمكن)23(
المعلوماتبتبادلوذلكالمعايير»بينالتوافقوتحقيقالجمركيةوالوثائقاإلجراءاتتبسيط
المؤتمرمنظمةإطارفيالقائمةالمعلوماتسبكاتفكمنالتجاريبالتبادلالمتعلقة

االسئمي.
بينفيمااسلعانتقاللتيسيرالضروريةاالجراءاتاتحادإلىالحاجةتأعو))4(
األعضاء.الدول

االسلثميةللغرفةتدعىاألعضاءالدولبينفيماالبحريالنقللخدماتتيسيرأ)25(
الغاية.هذهلبلوغفعالةآليةالقتراحالبواخرلمالكيسلثمياالاالتحادمعالتعاونإلى

)i((للمعلوماتالتعاونيةالشبكةخدماتمناالستفادةعلىاألعضاءالدولحث

فيالبحريالشحنشركاتلخدمةجدةفيبمقرهالبواخرلمالكيسلثمياالاالتحادأنشأهاالتي
األعضاء.الدول

التبادلوتعزيزالمعلوماتتبادلفيااللكترونيةالمعداتألهميةنظرأ)27(
للبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكةإلىالدعمتقديماألعضاءللدوليمكنفإنهالتجاري»
واالقتصاديةاإلحصائيةللمعلوماتوالمنتظمالسريعالتدفقخلكرمن(تاينيك)اإلسلثمية
اإلسلثمية.للبلدانالبيئيةالتجارةتنميةفيتسهمأنيمكنالتيالمعلوماتمنوغيرها
للثفضلياتالعاماالطاراتفاقيةعلىوالتصديقبالتوقيعللشراعجهودبنل128(
تنظيممنالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزلتمكيناإلسلثمية»الدولبينفيماالتجارية
الجمركيةغيرالحواجزوإزالةاألفضلياتتبادلبغيةاألعضاءالدولبينتجاريةمفاوضات

جلية.بصورةاألعضاءللدولالبيئيةالتجارةيعزنبما



ملثمياالللمركزيمكنمشتركة»إسلقميةسوقإنشاءإلىالسعيإطارفي)29(
اإلسلثميةوالغرفةأنقرةومركزللتنميةملثمياالالبنكمعبالتعاونيقوم»أنالتجارة»لتنمية
مناألعضاءالدولجميعاستفادةأهميةعلىتشدددراسيةحلقاتبتنظيموالصناعة»للتجارة
الدولبينحرةتجارةمنطقةإلقامةقانونيأإطارأتشكلالتيالتجاريةاألفضلياتاتفاقيةمزايا

االسطمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاء
للمعارضالمستضيفةوالدولالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزيقومأنيمكن)30(
داخلي)»(نظاموتنظيمهاالمعارضهذهعقدينظمقانونيإطاربوضعاالسلثميةالتجارية
االستمراريةيكفلبماشروط)»(كراسالشأنهذافيواالختصاصاتاإلجراءاتويحدد
للمعارضالدولياالتحادلدىدوليكمعرضإدراجهيمكنبحيثللمعرضوالنجاح
التجارية.واألسواق

اإلسلثميوالبنكالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزيتعاونبأناالجتماعأوصى)31(
اكتسابللثختصاصيينيتيحتأهيليبرنامجتنفيذفيللتكنولوجياسلثمياالوالمعهدللتنمية
الدولعلىبالنفعيعودبماالدوليةالتجارةمجالفيالحديثةوالنظموالقواعدالتقنيات
األعضاء.









بألر´.باال´األصل:

للومسيكالدورةللجنةالثامناالجتماعتقرير

)0620أيار~يو/22(إزمير»

الثانيةالدورةانعقادقبل)»060أيارلممايو))فىالدورةللجنةالثامناالجتماععقد-1

).2006أيارمايو/22(للكوسيكوالعشرين

تنسيقمكتبرئيسبأعمالالقائمتيغلى،فروحالسيدسعادةاالجتماعترأسوقده2

الكوسيك.

r'-الكوسيكتنسيقومكتباالسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةاالجتماعحضر«

للمنظمة:التابعةالتاليةالمؤسساتالىباالضافة

أنقرة)(مركزاالسميةللبلدانوالتريبواالجتماعيةوا~متصاديةاالحصائيةالبحوثمركز-

التجارةلتنميةاإلسلثمىالمركز-

للتنميةاإلسطيالبنك-
والصناعةللتجارةاإلسميةالغرفة-

منظمةمؤسساتإلىباإلضافةءالمشروعاتصاحبةالتركيةالمؤسساتاالجتماعحضركما

عاليه.المذكورةاإلسلثميالمؤتمر

فيها:للنظرالتاليةاألعمالجدولبنوداالجتماعاعتمد-4

i-ءالكوسيكعملخطةضمنالمقترحةالتعاونمشروعاتاستعراض

اإلسطيالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجتنفيذفيالمحرزالتقدماستعراضهب

A-Vيوميعقدتالتيسلثمياالالمؤتمرلمنظمةلثةالثااالستثنائيةالدورةأقرتهالذي

»200oاألولديسمبر/كانون

الذيءالقطنوتصنيعانتاجصناعةحولالخبراءلفرقالثانياالجتماعنتائجتقييمهج
إزميرىفي200iأذارلممارس30ه2328فيانعقد

.l-أعمال.منيستجدما



:األحد10الندتت

o-بعروضيتعلقفيماالمبذولةالمساعىحولعرضاالكوسيكتنسيقمكتبقدم
يتعلقفيماالمستجداتآخربعرضالمقترحةالمشروعاتأصحابقامذلكوبعدالمشروعات.
بمشروعاتهم.

.طيه)مرفق(المشروعاتبشأنالتاليةالقراراتاللجنةاتخذت-6

منظمةفىاألعضاءالدولفياالختراعبراءةمكاتببينالفنيا´التعاونلمشروحبالنسبة
خطةواعتمدتالمشروع»لجنةلتشكيلارتياحهاعناللجنةأعربتاالسطمي´´»المؤتمر
التعاونومنسقهالمشروعصاحبمنكلمنالمشروع»تنفيذإلىسعياوطلبتالتنفيذ،
تمويلفيمشاركتهبدراسةالمبدأحيثمنيهتمالذيللتنميةاإلسطميالبنكمع

المشروع.

فياألعضاءالدولبينفيمااألعمالحضاناتمجالفيالفنيا´التعاونلمشروعبالنسبة
للتجارةاالسلثميةالغرفةمنكلتعاوناللجنةالحظتاالسلثمي´اءالمؤتمرمنظمة

اللجنةناشدتالمشروع.وثيقةصياغةإتمامفى)KOSGEB(ومؤسسةوالصناعة
المشروعمقترحبتوزيعيقوماأنوالصناعةللتجارةاالسلثميةوالغرفةالمشروعصاحب
ماليةمؤمساتأيةوكذاءللتنميةاإلسلثميوالبنكاألعضاءىالدولعلىمنهاالنتهاءحين
ومنسقهالمشروعصاحبأنعلمأاللجنةوأخذتبالمشروع.اهتمامأتبديماليةغيرأو

ودعتالمعنية.األعضاءالدولتحديدأجلمناألولديسمبر/كانونأواخرفيسيلتقيان
أجلمنسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةإلىإرسالهإلىالمشروعصاحباللجنة
األعضاء.الدولعلىتوزيعه

للطيراناإلقليميةفانتربوطيرانشركةالفني:التطويرمجالفي´)التعاونلمشروعبالنسبة
تسيقمكتبأبلغالطيران»لصناعاتتوساشمؤمسةتمتلكهالذياا.المدىمتوسط

اإلسلثميللبنكالمشروعحولتفصيليةوثيقةأرسلتقدمسةالمنأناللجنةالكوسيك
بعضبتمويلالبنكسيقومءالوثيقةتحليلوبعددعمه.علىالحصولأجلمنللتنمية
أنأيضأعلمأاللجنةوأخذتالبنك.جانبمناالشتراطاتبعضمعالمشروعجوانب
منطلبءثمومنبالمشروع»اهتمامهاعنأعربتقدبالعربيةالناطقةالدولمنعددأ

لتوزيعهللكوسيكالعامةاألمانةإلىوإرسالهءالعربيةاللفةإلىالمشروعترجمةالمؤسسة
المهتمة.األعضاءالدولعلى



األعضاءالدولفيالتكنولوجياتطويرمؤسسةإلنشاءالفنيةالمعونة~تقديملمشروحبالنسبة
المؤسسةوهوالمشروع»صاحبأنعلمأاللجنةأخذتاإلسطمي~.المؤتمرمنظمةفي

الكوسيك.مشروعاتقائمةعلىمنالمشروعحذفطلبالتكنولوجياهلتطويرالتركية

ءالتكلفةمنخفضالتصويرعلىالقائمالخرائطرسمنظام´´تطبيقاتلمشروعبالنسبة
منظمةفياألعضاءاالوللسواحلتحثالتيوبوجينيةواألنئالملبيعيةاتالس~اقبة

العلمىللبحثالتركيالمجلسوهوءالمشروعصاحبتقدماإل~´´ءتدالن
اتصاألأجرىأنهاللجنةالمجلسوأفادالمشروع.هذاحولبعرضوالفني(توبيتاك)»

المشروع»ميزانيةعلىمعهاواتفقالعملخطةوأعدللتكنولوجيا،االسلثمبةبالجامعة
منللتنميةاالسلميللبنكالميزانيةبإرسالالمشروع»منسقةبوصفهاالجامعة،فقامت
بالمشروع.اهتمامهأبدىقدكانإذالمالىإسهامهأجل

عهدتا´.االسميةالدولبينالتعاونوإمكانياتالعالميةالذهب´´أسواقلمشروعبالنسبة
علىالمشروعاتمقترحاتتوزيعبمهمةالمشروع»منمقبوصفهءأنقرةمركزإلىاللجنة
أنءالمشروعصاحبةءاسطنبولذهبوبورصةأنقرةمركزاللجنةودعتاألعضاء.الدول
لكسبقويذهبسوقولديهاالذهبمنبإمكاناتتتمتعالتىاألعضاءالدولعلىتركز

ءبالمشروعاهتمامهمعناألعضاءالدولمنكافعددأعربواذابالمشروع.اهتمامها
تنفيذه.سبلعلىللتعرفالدوللهذهاجتماععقدالىالمشروعصاحبيدعر

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءللولىبينفيماالطاقةلتكنولوجياشبكةلتكويبالسبة
الشميةوإدارةالكهربيةالطاقةمواردلمسحالعامةاالدارةبأنعلمأاللجنةأحيطتاإلسلثمي»
للجنةأنإالءالكوسيكمشروعاتقائمةمنالمشروعحنفطلبتءالمشروعمالكبوصفها
فإنهللتكنولوجيا»سطيةاالالجامعةغيابعلىعطوةالمشروحألهميةنظرأأنهارتأت
للكوسيك.والعثمرئالثانيةالورقأمشاءفىالنهائىالقراراتخاذيتمأنينبغي

مات)(تركالصناعىالقمرعبراالتصالووسائلالتلفزيونكابلثتتشغيلاتحادقدم
القمرومشروع(ساتكماك)الصناعىالقمرعبروالتحكمالرصدمركز.همامشروعين
Lowالصناعى EarthOrbit.لديهيكونقدالخاصالقطاعأناللجنةالحظتوقد
األعضاءالدولفىاالعطموسائلبينالمتلتوثيقالمشروعاتبهذهاالهتمامبعض
وأنالطرمةالوثائقيعدأنالمشروعصاحبودعتاإلسطمى.المؤتمرمنظمةفي

العربية،باللغةالوثائقتكونأنويفضلءوالصناعةللتجارةسطيةاالبالغرفةيتصل



إحامةمنوالصناعةلنتجارةاالسطميةالغرفةتتمكنبحيثءمعقولةفترة~وذلك
بتنسيقستضطلعكانتإذاماحالةفىعلمأللكوسيكينوالعشالثانيةالدورةلجنة

المشروع.

المشروععرضبتسيقأنقرةومركزالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزمنكليقوم
،أفريقياغربفىوالمحمياتآسياحةعنلئحدودعابرةحدائقشبكة~عملباسمائجديد
االسطميالمؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذبشأنالمنعقدالخبراءفريقإجتماعفىالمقترح

طهران.في200oتموز/يوليوا4الى1امنالفترةفيالسياحةمجالفي

v-ومنسقيها،المشروعاتمالكىقبلمنإحرازهتمالذيالتقدماالرتياحمعالنجفةالحظت
الناجحالتنفيذعنالنهايةفيتثمرأنشأنهامنالتيجهودهمبذلفىباالستمرارناشدتهمكما
المشروعات.لهذه

هذافىالمبذولةالمساعيعنمختصرةنبذةاإلسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمحرضت
نيسانلمأبريلفىجدةفيالمنعقدالمسئولينكبارباجتماععلمنااللجنةوأحيطتالصدد.

لوزراءوالثطقينالثالثاإلمطميتمرللمنلتقديمهقرارصياغةفيهتمتوالذي،20»6
بالجهوداللجنةإعالتمكما.2006حزيرانلميونيوفيبيجانأذرفىعقدهالمزمعءالخارجية
العملبرنامجتنفيذبغيةاإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتقبلمنالمبذولة
عملخطةبينالمتماكةالنقاظبعضثمةأنوالحظتاإلمطمىءالمؤتمرلمنظمةيالعش
باندولالخاصبروكسلعملوبرنامجاإلنمائيةاأللفيةوأهدافاالسطميانمؤتمرمنظمة
اللجنةألقتفقدالعمل،خطةغطتهاالتىاألهميةذاتالمجاالتإلىوباالضافةنموأ.األهل
واحد.وقتفيواالستثمارالتجارةتعزيزإلىالحاجةعلىالضوءمنمزيذد



->ؤ
فىالمنعقداالجنماعبشرنعلمأاللجنةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةأحاطت
بإعدادتقومأنالمعنيةبالجهاتوأهابتاالجتماعنتائجاالرتياحمعاللجنةوالحظتإزهير.
المنتجةالدولأمامآسانحةوالفرصالتحدياتبشأنأفضلفهملصياغةمنقحةعملخطة
االسطى.المؤتمرمنظمةفىاألعضاءللقطن

االجتماع.لرئيسوامتنانهتقديرهعنمعربأأعمالهاالجتماعاختتم

اصئروكالنابعروضمحائهنمألفي

لممنسىالمفيالبلدالمؤسسةلمالولةالمشروعاتأفكارلممقترحاترقم

-اعراحماهبة.-

اإلسطمىالمركزمورياءخستان»كازاتركيابراءاتمكاتببنفيماالننىالتعاونا
التجارةلتنميةبنجطيثر»ءالمغربمنظمةفيمنماءاألالولىفياالختراع

واليمنباكستاناالسطمىالمؤتمر

االسطميةالغرفة-تركياناتحمننامجالفىالفنىالتعاون2
والصناعةللتجارةفيمنماءاألالولىبنفيمااألعمال

---اإلسطمىالمؤتمرمنظمة

-اخستانكازتركياشركة:التقنيالتطورمجالفيالتعاون3

متوسطللطرأنا~طيميةفانتربوطرأن

--المدى

اإلسطميةالجامعةبنجطيش/تركياتركياعلىالقائمالخرائطرسمنظام~تطبيقات4

للتكنولوجيالمراقبةءالتكلفةمنخفضالتصوير
التىوبوجينيةواألنثرالطبيعةالتغيرات
فياألعضاءالولىلسواحلتحدث

االسطمىالمؤتمرمنظمة

أنقرةمركزتركياوإمكانياتالعالميةالذهببورصات5
سطيةاالالبلدانمبنفيماالتعاون



االسطميالمركزIفىمنخصصألإكبمبألئمركانإمقماه
0النجارلتمبألIالنجاوبأواألسوانالمعارضتظبى

أانمأعرضفاعانإفامأل

الطاقةجياكنولوشكةإنثماه

الصناعيةا~همارفيللتحكرمركز

وهراقبتها

Lowالصناعىالغمر EarthOrbit

محابرنومحمبانحداتىشبكأإتمعاء

بفباأفرغربفىللحوأ

االسطميالمركز
رنالنجالتسبذ

OICICOMCEC-FCI22-06IREP)8(المرهق

بيساو،غينياجامبياء

ءالسنغالهوريتانياءلىءط

سيداليدذ

االسطميالمركز

لتقبأ
/مركز0النجار
0أتمر







OIC/COMCEC.FC/22.06IREP)9(اهرق

البيئيةالتجارةتوسيعبشأنللتنميةاإلسطميالبنكمنتقرير

األ~ءللدول

منهتالمزمعلكومسيكوالمئمرينالثانيالمتابعةالجتماع(مقدم

توكيالم»إزهير,م0620مايو25إلى23

اإلسطىالقمةمؤتمرعنالصادرةللتوجيهاتوفقاالتقريرهذاأعد-ا

البنكثكليفتمحيثام997عامطهرانفيعقدالذيالثامن

وزيادةالبيئيةالتجارةلزيادةتدابيروتنفيذبوضعللتنميةاإلسلثمي
كما.اإل~المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولاالقتصاديالتعاون

يونيو,(طهرانفلمنظمةالثانىالتحضيرياالجتماعفىتقرر

على9اه~>مناألعضاءللدولالبيئيةالتجارةزيادةتتمأنام)998

.ا~420عاممنبدءا,اإلجماليةالدولهذهتجارةمناه»~3

أولالبنكأنشأهالذيالعملفريقعقدءللتنفيذقابلةعملخطةولوضع-2

إلىالفريقانتهىوقدام.998أغسطميفيجدةفيلهاجتماع

أدواتبإيجادالبنكقيامتتضمنالبيئيةالتجارةبشأنمخدةتوصيات

.يليماعلىوالتركيز»جديدةوأحكامبشروطجيدةتمويل

المشتركالتمويلترتيباتتعزيز-

األعضاءالدولفىاتصالنقاطإنشاء-

البيئيةبالتجارةالخاصةالمعلوماتلتوفيرالتقنيةامتفلى-

وا~ا(نصابربنوكإنئماء-

ة:دسر.الده0



الثنائيالدفعآلياتتعزيز-

الفنية.المساعدةطريقعنالتجارةمجالفيالقدراتبناء-

فيالعملفريقتوصياتعلىللبنكالتنفيذيينالمديرينمجلمىصادق-3

ام.998نوفمبرفي,بنين»كوتونوفيعقدالذياجتماعه

اإلسطمىالمؤتمرلمنظمةاالستثنائيالقمةمؤتمرأثناء»مؤخراتم-4

•20ديسمبر(فىالمكرمةمكةفيعقدالذي o(عملبرنامجوضع

األعضاءللدولالبيئيةالتجارةحجمزيادةإلىيهدفسنواتا0لمدة

العملخطةأعطتوقد.9ه2•بنسبةاإلسطيالمؤتمرمنظمةفي

المركزلتقديراتووفقاالبيئية.التجارةتوسيعلجهودجديدةدفعةهز»

الراهنالوقتفيالبيئيةالتجارةحجميبلغ,التجارةلتنميةاإلسطي
r,O~المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمعبالتشاورالبنكوسيقوم.9اه

اللثزمةالترتيباتبوضعلهاالتابعةاألخرىواألجهزةاإلسطي
العشري.البرنامجأهدافتحقيقلضمان

التجارةتمويلعمليات

o-األطرافمتعددةالماليةالمؤسساتأحدللتنميةاإل~البنكيعد

كلوتستفيد.األعضاءللدولالبيئيةالتجارةبتمويلتقومالتيالقليلة

تنمويةفوائدمنلهاتحققهبماانتجارةتمويلبرامجمناألعضاءالدول

وتجارية.

التىالبنكتأسيمىاتفاقيةمنالثانيةالمادةبمقتضىالبرنامجتنفيذيتم-6

تجارةوبخاصة,الخارجيةالتجارةبتعزيزالبنكيقومأنعلىتنص

البرنامجطبقوقد.األعضاءالدوللمصلحة»الرأسماليةالسلع

فياألعضاءالدولولمساعدةالسائلةاألرصدةالستثماركوسيلة



يحققوبذاوالواردات.الصادراتتجارةمجاالتفىالتنمويةجهودها
ءمجزيةعائدات,السائلةاألرصدةالستثماركوسيلة,مرالبرنا

التنمويةاألعضاءالدولحاجاتتلبيةفىنفسهالوقتفيويساهم

الدول.لهذهالبيئيةالتجارةوزيادة

v-برنامجلمام977(ا~397عامفيعملياتهبدأالذيالبرنامجيضم

ومحفظة»الصادراتتمويلوبرنامج,الوارداتتجارةتمويلعمليات

االستثمار.حصصوصندوقءاإلسطيةالبنوك

عننيابةصادراتتمويلبرنامجبإدارةالبنكيقوم»ذلكعلى~ة-8

مخصصوهو(باديا)أفريقيافياالقتصاديةللتنميةالعربيالمصرف

فياألعضاءغيراألفريقيةالدولإلىالعربيةالدولصادراتلتمويل

العربية.الدولجامعة

اآلنحتىالبرنامجاتإنجان

التجارةوتنميةتمويلموارد

فيعقدالذيالبيئيةبالتجارةالخاصاإلسطيالقمةمؤتمرلقرارتنفيذا-9

مواردهمنأمريكيدوالربليونA,ا4مبلغبتوفيرالبنكقام»طهران

عامومنذ.الوارداتتمويلعملياتبرنامجإطارفيالعادية

دوالربليونا,voبقيمةإضافيةمواردتخصيصتما~42>

أدناه.الجدولفيمبنهوكما»الصادراتلتمويلأمريكي

أدم.وسقم.ك



دوالرمليون46.3مقدارهماالبنكخصص»تقدمماإلىإضافة-ا0

التعاونبرنامجإطارفيا~42o-ا420منالفترة~أمريكي

دراساتلتمويلالمبلغهذااستخدامويتمالتجارة.وتنميةالتجاري

والندواتالتدريبوتنظيم»التجاريةالمعارضوإقامة»السرق

نموا.األقلاألعضاءالدوللمصلحةالقدراتلبناءالفنيةوالمساعدة

االهنمادان

مجموعهماا~426-ا~397منالفترة~البنكاعتمد-11

»األربعةالتجارةتمويلبرامجإطارفىأمريكيدوالربليون24«ا2

يلي:كماوتفصيلها

أمريكىدوالرمليون19«20الوارداتتجارةتمويل.1

1v•االماتهوئاعقم.ك



أمريكيدوالرمليونا.32الصادراتتمويلبرنامج.2

أمريكيدوالرمليون2.81اإلسلثميةالبنوكمحفظة.3

أمريكيدوالرمليون795االستثمارحصصصندوق.4

البرامجبموجبالمعتمدةالصافيةالمبالغتفاصيلأدناهالجدوليظهر-12

:~1426-ا~420منالفترةخلكروذلك»أعالهالمذكورة

~142-'\1420التجارةلتمويلالصافيةاإلجماليةاالعتمادات)2لمالجدول

بكبأاألمرالدوالرا~بمطيبنالمبالغ

ا.72األربعةالبرامجبموجبا~426عامخكاالعتماداتبلغت-ا3

المعنويةاالعتماداتمتوسطيعادلمبلغوهو»أمريكيدوالربليون

العامفيتحقيقهتمعمايقمرأنهبيد»الماضيةالستالسنوات~



الخزانةإدارةخططإلىاالعتماداتفياالنخفاضهذاويعزىالسابق.

أمامالطريقتمهيدعنفضال»اإلسطيالدينارسلةمخاطرالحتواء

الجديدة.التجارةتمويلمؤسسة

البيئيةالتجارةتمويل

وقد,للبنكاإلستراتيجيةاألهدافأحديملالبيئيةالتجارةتعزيزظل-ا4

تجارةتمويلعملياتبينومن.كبيرحدإلىالعفهذاتحقيقتم

منالورداتلتمويل9»~75نسبةذهبتاآلنحتىاإلجماليةالوردات

كانتفقدءالصادراتتمويلببرناهريتعلقفيماأمااألعضاء.الدول

األعضاء.للدولالبيئيةالصادراتلتمويلموجهةالمعتمدةالمبالغكل

بموجبالبيئيةالتجارةمجالفيالبنكبإنجازاتموجزيليوفيما

.الوارداتتجارةتمويلبرنامر



OIC/COMCEC-PCI22-0G/REPأ)(اهرق

النجارهلنموبلالمواردنعبنه

oمنالمواردتعبئةوهيالبيئيةالتجارةلتعزيزأخرىمبادرةالبنكاتخذ-ا

القمةمؤتمرلقراراستجابة~ا420عامفيذلكبدأوقداألسواق.

ام.99vعامطهرانفياإلسلثمي

إضافة,البنكرأسمالمنجزئياالوارداتعملياتبرنامجتمويليتم-ا6

الجماعي.والتمويلخطوتينفيبحةالمراطريقعنالمواردتعبئةإلى

دوالرمليون2ا37قدرهإجماليمبلغتعبئةذلكعلىبناءتموقد

عاموفي~.ا420عاممنذاآلليتينهاتينطريقعنأمريكي

42iمبلغاعتمادتموحده~اo 2iلعملياتأمريكيدوالرمليون

نسبةيشلمبلغوهو,خطوتينمنلمرابحةواالجماعيالتمويل

فيماموجزيليوفيماالعام.خلل~المعتمدالتمويلإجماليمن%49,ا

المبادرةهذهإطارفيتحقيقهتم

~0142-142<.التجارةلتمويلالسوقمنالمعبأةالمبالغ)4(الجدول

ال«ن0مق>ت.ن



vبهاستعملالتياآللياتأهمأحدالسوقمنالمواردتعبئةستبقى-ا

مختلفبإدارةالمؤسسةهز»وستقومالتجارة.لتمويلالجديدةانمؤسسة

الدولستقومالتيالميمترالتمويلمبالغذلكفيبما»الصناديق

حدةتخفيفملمحددةمجاالتإلىتوجيههاليتمبتوفيرهااألعضاء

التجارةتمويلمجالفيمسها»فينجحقدالبنكأنذكر»يجرمما-ا8

فيوبخاصة»التجاريةالبنوكمنيتلقاهالذيالقويالدعمبفضل
األوسط.الشرقمنطقة

التجارةلتمويلوليةالهاإلسطيةكمؤسسة

فيعقدالذيالثثيناسنوياجتماعهفيالبنكمحافظيمجلسوافق-19

المديرينسجلسةتوصيةعلىماليزيافيجايابترافىم200oيونيو

وسيحتفظالتجارة.لتمويلالدوليةاإلسلثميةالمؤسسةبإنشاءالتنفيذيين

3بهالمصرحرأسمالهايبلغالتيالجديدةالمؤسسةأسهمبأغلبيةالبنك

.أمريكيدوالرمليون00oفيهوالمكتتبأمريكي»دوالربطين

زيادةبهدفالبنكفيالتجارةتمويلأنشعلةبكلالمؤسسةوستضطلع

مدينةفيللمؤسسةالرئيسيالمكتبوسيكون.عملياتهاوكفاءةفاعليتها

عملياتهاتبدأأنويتوقع,دبيفيلهافرعأولإنشاءوسيتم,جدة

والثثينالحاديالسنوياالجتماعخلكرتأسيسهااتفاقيةتوقيععقب

الموافقةتمتوقدالكويت.فيم200iمايوشهرآخرفيسينعقدالذي

التمرير.طريقعناألعضاءالدولمنسيمرالتأاتفاقيةعلى



إلتجارةتعزيزأنشعلة

التعاونبرنامجطريقعنالبيئيةالتجارةلتعزيزأيضاالبنكيمعى-20

العطقاتتقويةإلنالبرنامجهذاويهدف.التجارةوتنميةالتجاري

فرصوامجاد»الممكنةالتجاريالتعاونسبلواستكشافءالتجارية

الفنيةالمساعدةالبرنامجيقدمكمااألعضاء.الدولبينالتجاريالتبادل

نموا.األقلاألعضاءللدولالقدراتلبناء

عملوحلقةندوة20البنكنظم~142oإلى1420منالفترة~-26
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2f-لبرامجالمعتمدالسنويالمتوسطبلغإذطيبةنتائجالجهودهذهحققت

دوالرمليونا.8نحوا~426-'ا42•عامبيناألربعةالتمويل

مليونoiYبمبلغالمعمدمتوسطعلىملحوظةبزيادة,أمريكي

وكان.ا~9,4إلىا397منالفترةخطرالمتحققأمريكيدوالر

,أمريكيدوالربليونا.72نحوا~426لعاماالعتماداتمبلغ

أمريكى.دوالرمليون24Iا2التراكمياإلجماليوبلغ

2o-~بليون30.14نحواعتمادتما~426إلىا397منالفترةو

52.20البالغالمعتمداالجماليالمبلغمن9»«75أو»أمريكيدوالر

تمويلوبرنامجالوارداتتجارةتمويللبرنامجءأمريكيدوالرمليون
الصادرات.
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حولتقرير
20>6اإل~تمرالمنمنظمةفياألعضاءللدولالبيئيةالتجارة

I-لمبهالعاالنجارهنوجها~أهم

تنميةعلىبدورهساعدمما2004سنةنمونسبةأعلىالعالمياالقتصادسجللقد
كما9~0د4بنسبةقفزةالخامالداخليالناتجحققوقدملحوظة.بصفةالعالميةالتجارة
البلدانسجلتالسابقة»السنواتغراروعلى.9ء~9بنسبةائعالميةالسلعتجارةارتفعت
هذهتراوحتحيثاإلنتاجفينموسبةأعلىالمستقلةالدولومجموعةاآلسيويةالنامية
لتبلغالجنوبيةألمريكاالخامالداخليالناتجنمووتيرةتسارعتكما.9ء~8و7بينالسبة

i%سجلحينفي1986سنةمنذالمنطقةهذهتسجلهانسبةأعلىوهي2004سنة
العالمي.المعدليقاربماأي9دء~4ء3نسبتهبلغتجديدةانطلثقةالشماليةأمريكافيالنمو

نموسبةتسجيلإلى2004سنةاألوسطوالشرقبإفريقياالمتعلقةالبياناتوتشير
المهجنةالقياسيةباألرقاممقارنةملحوظتحسنوهو0المنطقتينفيالعالميالمعدلتقارب
فيخاصةأهميةأقلنموامجلةالمناطقبعضأنأيضاحظالمكومنالتسعينات.في

سوىاليابانيسجللمحينفي9ه~203بلغتنمونسبةسجلتالتيورواألمنطقة
9ء~7،3و9«~905التواليعلىمجلتاقدوالهندالصينأنخاصةبصفةحظونك.9ء~3،6

والمبادالتاإلنتاجارتفاعترافقولقدمبادالتهما.ترتفعأيضاالتواليعلىالثانيةوللمنة
األخرى.األساسيةالموادمنوالعديدالمحروقاتأسعاريادةنمع

التجاريةالتعاملثتفياألساسيةالبلدانبعملقتمقارنةالدوالرتراجعأنكما
قدالزراعيةوالمنتجاتوالمعادنالمحروقاتأسعارفيالهاماالرتفاعإلىإضافةالعالمية
وبفعلبالدوالر.عالمياالمتبادنةاسلهأسعارفياء~~0بنسبةيادةنإلىذلككلأدى
العالميةالمبادالتقيمةازدادتاألسعارفيالملحوظواالرتفاعالمبادالتفيالكبيرالنمو
أمريكي.دوالرتريليون809لتبلغ9«~2ابنسبةبالدوالرللسلع

األوروبي.االتحادإلىجديدةبلدان10انضمامشهدت)004سنةأننذكركما

السلعنجاره.,

قيمتهابلغتحيث2>04سنة9دء~21بنسبةقفزةللعلعالعالميةالمتجارةحققتلقد
دادانكمااألسعار.ارتفاحإلىباألساسالزيادةهذهترجعأمريكيهدوالرتريليون8ء9



ويرجع.2000سنةمنذتحققتنتيجةأفضلوهي9ء~9بنسبةاسفعصادراتحجم
أيء%ا0بسبةازدادتالتيالمصنعةالموادلتجارةالطيبةالنتائجإلىذلكفيالفضل
أمريكاصادراتانططقلعودةكانلقد.2003سنةتحقيقهاتمالتيالنتائجضعفي
التجاريةالمبادالتنموفيالكبيراألثرلم9ه~7األوروبية(والصادراتلم9ه~9(الشمالية
العالمي.المستوىعلىالمصنعةالموادتجارةثلثيحواليمعاالمنطقتانتحققالعالمية.

ماأي9اء~oبنسةالعالميالمستوىعلىاآلسيويةالمصنعةالموادصادراتازدادتوقد
العالمية.التجارةمن9ء~30يمكر

20>4سنةالموادمجموعاتوحسبالسلعمنالعالميةالصادراتقيمةسجلتلقد
:حواألمكالمنجميةالمواد0أمريكيدوالرمليار2~9والفوالذالحديد:اآلتيةالنتائج
0أمريكيدوالرمليار172الحديديةغيرالمعدنيةالمواد0أمريكيدوالرمليار116

التقنيةذاتالرقابةومعداتالعلميةالمعدات0أمريكيدوالرمليار993:المحروقات
0أمريكيدوالرمليار729.أخرىكيماويةمواد0أمريكيدوالرمليار188:الحديثة
2:الصيدالنيةالمواد0أمريكيدوالرمليار1134.أخرىآليات fVدوالرمليار

مليار1134.واللثسلكيةالسلكيةاالتصاالتوتجهيزاتالمكتبيةالمعدات0أمريكي
صناعةمواد0أمريكيدوالرمليار693مصنعة:شبهأخرىمواد0أمريكيدوالر

0أمريكيدوالرمنيأر783.الزراعيةالمنتجات0أمريكيدوالرمنيأر847.العيارات
أمريكي.دوالرمليار258:ا~0أمريكيدوالرمليار195:النسيج

السنويةالقيمتغيراتمستوىعلىالملحوظةتياباختطفاالصادراتهز»تميزت
المنجميةالموادوالفوالذ»الحديداألربعة:للمجموعاتفبالنسبةالمواد.مجموعاتلمختلف
العالميةالصادراتيادةننسبةتراوحتءوالمحروقاتءالحديديةغيرالمعادنءواألمالح

النسيجالزراعية»المنتجات:المتبقيةالثلثثةللمجموعاتوبالنسبة.9ء~46و31بين
.9ء~1oو11بينتراوحتحيثحاالأضعفكانتفقدءوالملقس

التجارةقيمةارتفاعإلى1004سنةالبترولأسعارلمعدالتالهاماالرتفاعأدىلقد
أمريكي.دوالرمليارا000بلغتقياسيةأرقامامعجلةبالدوالرللمحروقاتالعالمية
ذلكيصحبأنبدونوالصيناألمريكيةالمتحدةالوالياتفىالبترولعلىالطلبفازدياد

منالصافيةانوارداتارتفاعإلىأدىالبلدينفيالمادةهذهمنالداخلياإلنتاجفييادةن
بسبةالبترولمنالعالمياإلنتاجارتفاعمنوبالرغمالعالمي.المستوىعلىالبترول
فيالفائضقواتتقليصإلىالوارداتعلىالطلبتكثيفأدىفقد1004سنة405%

بالنقلالعلقةذاتالعابرةالمشاكلبعضظهورأنكماالتكرير.وقدراتاإلنتاج
المحروقات.أسعارارتفاعتزايدإلىأدىقداألسواقعلىوالضغوط



حيث20•4سنةللمحروقاتاإلططقعلىمصدرأهماألوسطالشرقكانولقد
طنمليارعنيزيدماأيأمريكي»دوالرمليار284الموادهز»منصادراتهقيمةبلغت
بحواليالسعوديةالعربيةالمملكةوتستأثراإلنتاجحيثمناألونىالمنطقةيعدبذلكوهو
العربيةفاإلماراتفالكويتالعراقثمد~~)18(إيرانتليهاالمنطقةإنتاجنصف
اإلنتاجأهميةحيثمنالثانيةالمنطقةالشماليةأمريكاوتعتبربلد).لكل9ه~11المتحدة(

تليهااإلنتاجنصفبحوالياألمريكيةالمتحدةالوالياتمنهاتستأثرلمطنمليون600(
منعالمياالثالثالمركزفتحتلالمعتقلةالدولمجموعةأما.9ء~20وكندا9ء~30المكسيك
.9ء~93بحواليروميامنهاتستأثرطن)مليون374(اإلنتاجأهميةحيث

النمونسبةبضعفينتفوقبزيادةأي9ء~10بنمسةإفريقيافيالبترولإنتاجازداد
المحروقاتمناإلفريقيةالصادراتقيمةمرةألولتجاوزتولقد.2004سنةالعالمية
يرجعالمستقلة.الدولمجموعةصادراتأمريكيدوالرمليار120بحواليالمقدرة
فيجديدةبلدانظهورإلىمابقدرالمحروقاتمناإلفريقيةالصادراتنموفيالفضل
نيجيرياأماوالسودان.االستوائيةوغينياتشادمثلللمحروقاتومصدرةمنتجةالمنطقة
منوبالرغموليبيا.الجزائرتليهااإلفريقيالعرضمن309ء~حواليلوحدهاتلبيفهي
القارةمندولة0oمنأزيدفإنللبترولوالمصدرةالمنتجةاإلفريقيةالبلدانعددزيادة

للمحروقات.إطلثتامستوردةتعتبراإلفريقية

ماتالتهتحارة.2

وغيرهااألسفار(النقل»التجاريةالخدماتمنالعالميةالصادراتنمونسبةبلغت
دوالرتريليون2حدودبذلكمتخطية»2004سنة9ء~18حواليالتجارية)الخدماتمن

2004و2000سنتيبينوالخدماتالسلعمنالعالميةالصادراتسجلتولقدأمريكي.
صادراتنموتجدون1995منذمرةوألولالمعدل.في9ه~9بنسبةمنوياارتفاعا
سنةبكثافةالسفرخدماتازدادتكماالتجارية.الخدماتبقيةصادراتالنقلخدمات

.2000سنةالمسجلالقدرمنأضعفجزءسوىتقتلالولكنها20>4

خدماتأننرىالتجاريةالخدماتمناألساسيةالثلثثةالمجموعاتضمنومن
منيأر00oيعادلماأي2004سنة9ه~23بلغتحيثنمونسبةأهممجلةقدالنقل
نموضعففيالمتصلالسلوكلسالفبالنسبةمنعرجاالنتيجةهذهوتمتلأمريكي.دوالر
هذافيوالفضلالخدمات.مناألخيرتينالمجموعتيننمومعمقارنةالنقلخدمات
معالسلعلتجارةالعاليةالنمونسبةعامليالتقاءإلىيرجعإنماللنظرالملفتالتطور
النقل.كلفةارتفاع



626قيمتهاسجلتحيث%ا8بنسبةالعالميالمستوىعلىالسفرخدماتارتفعت
بقدرذلكويعزىالسابقة.السنةمنأسرعنمووتيرةبذلكمحققة0أمريكيدوالرمليار
9ء~3ابحواليآسيافيالتجاريةالخدماتووارداتصادراتنمووتيرةتسريعإلىواسع
الخدماتتبادلبأنالتذكيرمنالبدالمنحوظالنموهذاأسبابولمعرفة.2•04سنة

الرئويااللتهابحمىوباءمنالسلبيةالتداعياتمنكثيراتضررتقدآسيافيالتجارية
.2003سنةاللثنمطي

أكثرتستقطبأوروباأنيخفى(والوروباألاألوروبيةالسفرعائداتارتفعتولقد
بنسةتراجعاسجلتأنبعد2004سنةد~4ا»بنسبةالعالمية)اإليراداتنصفمن
علىالثانيةللسنةاستمرتفقداإلفريقيةاألسفارعائداتعنأما.2003سنة9«~0»9

منالمتأتيةعائداتهاسجلتالتيإفريقياشمالمنطقةفيخاصةاالرتفاعفيالتوالي
فيأماالمغرب).في9ء~22توس»في9.»~25مصر»في9»~34عالية(نمونسبةالسفر
9اء~oبحوالينمونسبةاألسفارعائداتبلغتفقدالوسطىوأمريكاالجنوبيةأمريكا
وفي)9د~30(البرازيلفيالعائداتزيادةألنالعالميالمعدلمنأدنىبقيتولكنها

عائداتركودنتيجةمفعولبدونبقيتقد)9ء~27(الشيليوفي)9ء~28(األرجنتين
مينيك.الدوجمهوريةفياألسفار

االتصاالتخدماتءالمالية(الخدماتالتجاريةألخدماتبقيةصادراتعنأما
مليار1>>0قيمتهابلغتحيث9ء(1iبنسبةنمواعرفتفقد...)الخواللثملكيةالسلكية
ا´بقيةنموسبةتتغيرلموالنقلاسفرلخدماتوخطفا.2004سنةأمريكيدوالر

مجموعنمونسبةدونمرةألولبقيتكما»2003سنةمعمقارنةالتجارية´´الخدمات
.1995سنةمنذالخدمات

.2••5سنةالعالمياالقتصادآفاق.3

العالمياإلنتاجتراجعأنالعالميةالتجارةمنظمةفياالقتصادخبراءترقبلقد
العالميةالتجارةتباطؤإلىسيؤديالبترولأسعارفيالكبيراالرتفاعإلىهابقدرالراجع
2سنة • •o.منأكثرتسجللنسوفالسلعمنالعالميةفالصادراتi%0200سنةo
.2•04سنةالمسجل)9ء~9(النمومستوىدونبذلكوتبقى

انداخليالطلبازديادتأكدحيثاليابانفياالقتصاديعاإلقكبوادرظهرتلقد
منطقةوفيأوروبافيأما.1004سنةأغلبعليلةعرفهالذىالركودبعد100oسنة
بعضمنوبالرغمضعيفا.بقيالخامالداخليالناجفإنالخصوصوجهعلىورواأل

فيمنهفاعليةأشدكاناالقتصادىالنشاطفإنالمتحدةالوالياتفيالمسجلالتباطؤ
المتحدةالوالياتاقتصادفيالذكرتستحقالتيالمستجداتومنواليابان.أوروبا



تغيراتمخاطرتجنب(قصدالقارةباألسعاروالخدماتالسلعصادراتقيمةأناألمريكية
األشهرخطلالوارداتقيمةمنأسرعبوتيرةتزايدتقدتغطيتها)علىوالعملاألسعار
.200oلسنةاألولىالستة

شهدتقدالماضيالعامفيالمسجلةالعاليةالنمونسبفإنالناميةالمناطقفيأما
التيالصينباستثناءالجنوبية»وأمريكاآسياشرقاقتصادياتمنالعديدفيالتباطؤبعص
وهي200oلسةاألولىالستةاألشهرخلثل9ء~9ء5بلغتنموسبةاقتصادهاسجل
فياالقتصاديالنشاطأداءارتفاعمنوبالرغم.2>04سنةتقريباالمعجلةالنسبةنغمر

الصادراتشهدتحينفيبشدةتراجعقدالصينيةللوارداتالحقيقيالنموفإنالصين
ملحوظا.استقرارا

.2>•6لستةيالتسيةالتوقعات.4

•20سنةملحوظاتباطئاالعالمياالقتصادعرف»2•04سنةالمسجلالنموبعد o
ماأي9»~3متواضعةنموسبةستعرف2006سنةأنإلىالتقديراتوتشير).9ء~3ء5(

الماضية.العشرةالسنواتخلثلالمسجلالمعدليقارب

الوالياتفيمتواضعةستكونالنمونسبةأنإلى200iسنةتقديراتوتشير
فيحالهاعلىالنموسبةستستمرحينفي9ء~3»اتتعدىلنحيثاألمريكيةالمتحدة
غرارعلىاقتصادهمافسيسجلوالهندالصينأما.9ء(2اليابانوفي9»~2»اأوروبا
نسبةالناميةالبلداناقتصادياتمتعرفعامةوبصفةعالية.نمونسبةالماضيةالسنوات

والهندالصينمنكلاقتصادأنورغم.9ء~5»9االنتقاليةوالبلدانء~5»6بحوالينمو
تزيدنمونسبةتعرفسوفآسياشرقبلدانبقيةفإنديناميكيةالعالماقتصادياتأكثر
نسبةوستزيد9ء~3ء9عنتزيدالنمونسبةالطتينيةأمريكاتسجلسوفبينما.9»~5عن
فيالطيبةالنتائجهذهتحقيقفيالفضلويرجع.9ء~5عناإلفريقيةالقارةفيالنمو
وإلىوتشادوأنغوالنيجيريامكرللبترولالمنتجةالبندانبعضفيالهامالنموإلىإفريقيا
وبورنديليبيريامكرالصحراءجنوبالواقعةالبلدانبعضفياالستقرارعودة

والسردان.

نسبةللبترولالمصدرةالشماليةوإفريقيااألوسطالشرقفيالناميةالبلدانوستسجل
.2004سنة9ء~6»9و200oمنة9»~5ء7حواليمقابل9ء~5ء5قليكتفوقنمو

والموادللبترولإطتالمسترردةنموااألقلوالبلدانالناميةالبلدانوستتحمل
ويمكناألساسية.والموادالبترولمنالوارداتكلفةالرتفاعالسلبيةالتبعاتالزراعية
عاإلقكعمليةبلغتهاالتيالنضجبمرحلةكبيرحدإلىالعالمياالقتصادنموتباطؤتفسير

احتمالإلىإضافةالبترولأسعارارتفاعمجددايؤديوقداألخيرة.العالمياالقتصادي
العالمى.االقتصادنموفيتدريجيتباطؤإلىوبائيةكارثةإلىالطيورممىتحول



تقديراتفتشيرالسياحيةاألسفارخدماتمنهاخاصةالخدماتتجارةعنأما
4منستمرالعالميةالسياحيةاالستقباالتأنإلى2006لسنةللسياحةالعالميةالمنظمة

200o(~505»~9)0بسنةمقارنةواحدةنقطةبحوالىالنمونسبةوستتقلص9ه~5إلى
.9ء~4اءتبلغوالتيالبعيدلطمدالسنويةالنسبتوقعاتقليالستفوقولكنها

اإلسصرتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولتجارةتطور11-

األعضاءلندولالحقيقيالخامالداخنيالناتجنمونسةمعدلأنإلىالتقديراتتشير
الداخليالناتجنمويتجاوزلمحينفي%iبلغ2004لسنةاإلسطيالمؤتمرمنظمةفي
ضعفحوانياألعضاءالدوللدىالمسجنةالنسبةتكونوبهذا».9ه~3»5العالميالخام
وأسعارالمحروقاتأسعارارتفاعإلىالتطورهذافيالفضلويرجعالعالمي.المعدل
04>20032سنتيبيناألوليةالموادبعض .Jصادراتأداءفعاليةوإلىءناحيةمن
ناحيةمنالمتوسطالدخلذاتاألعضاءالدولفيالخدماتوكذلكالمصنعةالمواد
منظمةفياألعضاءالدولفيالخامالداخليالناتجنمونسبةمعدلسجللقدأخرى.
.9ء~3ء4بنسبةبزيادةأي2003سنة9ه~5»8مقابل2004سنة%iاإلسثميالمؤتمر

اإلسثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولاإلجماليةالصادراتقيمةسجلتكما
الصادراتمن9ه~8»62يعادلماأي2004سنةأمريكيدوالرمليار768»26

662»12الوارداتقيمةوبلغت2003سنةمعمقارنة9ه~26»1بنسبةيادةبنالعالمية»
9)ء~4»88بنسبةيادةبنالعالميةالوارداتمن9ه~1o»7يعادلماأيأمريكيدوالرمليار
التجارةمناألعضاءللدولالخارجيةالتجارةحصةارتفاحويدل.2003سنةمعمقارنة
ويعتبرا~سواق.محولمةإطارفياألعضاءللدولالتجاريالموقعينتعنعلىالعالمية
سنتيبينالحصةهذهزيادةفياألساسيالعاملما»حدإلىالمحروقات»أسعارارتفاح

مرJمم

السلعنجاره.1

والمعادنللمحروقاتالعالميةواألسعارالخارجيةالتجارةبينجدلية~هناك
حيةالخارالتجارةمناألوفيالجزءتمثلالتياألماميةالزراعيةالمنتجاتأسعاروكذلك
األعضاء.للدول

األوليةالموادمبادالتحجموارتفاعاألسعاريادةناألحوالأغلبفيكانتولقد
المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالخارجيةالتجارةأداءفعاليةفيالمؤثرةالعواملأهم

اإل~.



راجعوذالك2004سنةملحوظةزيادةاألعضاءللدولالخارجيةالتجارةمجلة
االستخراجيةالصناعاتموادوبعضالمحروقاتصادراتزيادةإلىخاصةبصفة
الصعود.نحواألسعارتوجهاتإلىإضافة

و2002سنتيبين9ء~54»5ابنسبةيادةناألعضاءالدولصادراتسجلتلقد
7~8»2~إلى200)سنةأمريكيدوالرمليار497»21منقيمتهاارتفعتحيث2004
الدولصادراتبارتفاحالزيادةهذهتفسيرويمكن.2004سنةأمريكيدوالرمليار

فيزيادةأيأمريكيدوالرمليون1)5507(ماليزياالفترة:تلكحثلاآلتيةاألعضاء
مليون1923i(تركيا)»2004ه2003سنةحثل%19»56بنسبةالعالميةالصادرات

ه2003سنةخل~%33بنسبةالعالميةالصادراتفييادةنأيأمريكيدوالر
الصادراتفيزيادةأيأمريكيدوالرمليوناا2ا07(وديةالسرالعربية)»2>04

65>86(المتحدةالعربيةاإلمارات)»2004ه2>>3سنةخطل%31بنسبةالعالمية
سنةخك%1v»31بنسبةالعالميةالصادراتفييادةنأيأمريكيدوالرمليون
العالميةالصادراتفيزيادةأيأمريكيدوالرمليون40721(إيرانلم»2004~6003
أيأمريكيدوالرمليون16130(العراق)»2004ه2003سنةلخك%31بنسبة
الكويتلم»2004)~003سنةخلثل%76»14بنسبةالعالميةالصادراتفيزيادة
خلثل%30»7بنسبةالعالميةالصادراتفيزيادةأيأمريكيدوالرمليون00213لم

الصادراتفيزيادةأيأمريكيدوالرمليون3>582(الجزائر)»2004ه2003سنة
دوالرمليون1109»8(تشاد))»0>4~2003سنةخلثل%2803بنسبةالعالمية
لم»2004ه2003سنةحثل%اا61بنسبةالعالميةالصادراتفيزيادةأيأمريكي
39»64بنسبةالعالميةالصادراتفيزيادةأيأمريكيدوالرمليون18284»62(قطر
فيزيادةأيأمريكيدوالرمليون206ا4(اخستانكازءلم2004ه2003سنةخلثل%

مليون1000o(مصرلم»2004ه2003سنةخلثل%59»4بنسبةالعالميةالصادرات
ه2003سنةحثل%26»4بنسبةالعالميةالصادراتفيزيادةأيأمريكيدوالر
بنسبةالعالميةالصادراتفيزيادةأيأمريكيدوالرمليونا9اا4(ليبيا)»2004

زيادةأيأمريكيدوالرمليون32757(نيجيريا)ء2004ه2003سنةخطر38%»4
).2004ه2003سنةخلثل%33»23بنسبةالعالميةالصادراتفي

عرفتحيث0انالبالحسبالتوجهاتنغمرالوارداتعرفتأخرىجهةومن
دوالرمليار44109منقيمتهاارتفعتحيث9ه~50بنسبةزيادةاألعضاءالدولواردات
زيادةبفضلوذلك02004سنةأمريكيدوالرمليار662012إلى2002سنةأمريكي
أيأمريكيدوالرمليون97337(تركيا.اآلتيةاألعضاءللدولالعالميةالواردات
العربيةاإلمارات0)2004ه2003سنةبين9ه~40013بنسبةالغالميةالوارداتفيزيادة
9ء~3108بنسبةالعالميةالوارداتفيزيادةأيأمريكيدوالرمليون73228(المتحدة
فيزيادةأيأمريكي«والرمليون644307(سوريا0)2004ه2>03سنةبين



372(إيرانلم،2004~2003سنةبين9»~35بنسبةالعالميةالواردات oyدوالرمليون
العراق)؟2004~2003سنةبين9)ه~305بنسبةالعالميةالوارداتفيزيادةأيأمريكي

سنةبين9ه~8306بنسبةالعالميةالوارداتفيزيادةأيأمريكيدوالرمليون9271(
الوارداتفيزيادةأيأمريكيدوالرمليون1>2294(ماليزيا0)2>>4-2>>3

دوالرمليون1337(~اخستانكان0)20<4)ه003سنةبينا9ه~23065بنسبةالعالمية
إندونيسيا0)لم004ه2003سنةبين9ء~59بنسبةالعالميةالوارداتفيزيادةأيأمريكي

سنةبين9«~39087بنسبةالعالميةالوارداتفيزيادةأيأمريكيدوالرمليون45521(
الوارداتفيزيادةأيأمريكيدوالرمليون134008(كيرجيستان0~2004ه2003
دوالرمليون)75~6(مصر0)2004ه2003سنةبينء~~88036بنسبةالعالمية
0)2004ه2003سنةبين9د،28058بنسبةالعالميةالوارداتفيزيادةأيأمريكي
9اء~5<27بنسبةالعالميةالوارداتفيزيادةأيأمريكيدوالرمليون1)983(الكويت
فيزيادةأيأمريكيدوالرمليون1928)(نيجيريا0))004ه2003سنةبين

منيرن408509(السودان0)2004ه2003سنةبين9»~29083بنسبةالعالميةالواردات
0لم2004ه20>3سنةبين9د~51بنسبةالعالميةالوارداتفيزيادةأيأمريكيدوالر
3600v«~9بنسبةالعالميةالوارداتفيزيادةأيأمريكيدوالرمليون17756(باكستان

فيزيادةأيأمريكيدوالرمليون17624(المغرب0)2004~2<03منةبين
مليون127244,(تونسر0لم2004-20>3سنةبين9ه~3)029بنسبةالعالميةالواردات
ه2003سنةبين9)ه~0054بنسبةالعالميةالوارداتفيزيادةأيأمريكيدوالر

م<ر

اإلجماليةالسلعلتجارةالجغرافيا~-1,1

المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالعالميةللتجارةالجغرافيالتوزيعكانلقد
كاآلتي:2004سنةاإلسطمي

العالميةالصادراتمن9ء~37096حوالياآلسيويةالبلدانتؤمنالصادرات:•
31093بنسبةالعربيةالخليجلدولالتعاونمجلمىدولوتستأثراألعضاءللدول
ء~~9011~العربيالمغربوبلدان»~13056~األوسطالشرقوبلدان%

العالميةالصادراتمن%4Vd~الصحراءجنوبالواقعةاإلفريقيةوالبلدان
األعضاء.للدول

اآلسيويةفالبلدان0الوارداتمستوىعلىأيضاالتوجهنغمىفطحظالواردات:• -
الشرقبلدانتليهااألعضاءللدولالعالميةالوارداتمن9ه~3909oبحواليتستأثر
09»~22027~العربيةالخليجلدولالتعاونمجلسوبلدان9ء~24066~األوسط
جنوبالواقعةاإلفريقيةانالبالوأخيرا9ه~8086~العربيالمغرباتحادبلدان

األعضاء.للدولالعالميةالوارداتمن9«~7031~الصحراء
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Y,الموادحسباإلجماليةالسلعتجارةهيكلا

الدولمندولةo>تغطيةمنالمتوفرةالخارجيةالتجارةبياناتدراسةمكفتلقد
تقديمالسهلمنيجعلمماوالخمسينالسبعةاإلسثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
يالموادحسبالتجاريةالمبادالتهيكلواقععنحقيقيةصورةترسمإحصائيةبيانات
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

.اآلتيةحظاتبالمكاإلدالءمنالبياناتتحليليمكن

منارتفعتحيث9ء~25»3~بنسبةالمحروقاتصادراتحصةارتفاع.1
قيمةارتفاعإثروذلك2»>4سنة~051ء•iإلى20»3سنة9ولم4>،73

المتحدةالعربيةواإلماراتالسعوديةالعربيةفيخاصةالموادهذهصادرات
؟وقطروالكويتوالجزائرونيجيرياوإيران

حيث9ء~31ء32بنسبةالمصنعةالموادمختلفصادراتحصةتراجع.2
:2•>4سنة9»لم1i»19إلى2003سنة9)ء(7»9منانخفضت

منانخفضتحيث9ء~2•بنسبةالنقلومعداتاآللياتصادراتحصةتراجع.3
صادراتانخفاضبسبب2>04سنة9اء~5ء87إلى2•»3سنة9اءلم9،86
اإلماراتإندونيسيا»تركيا،ماليزيا»المواد:هذهمناألعضاءالدولبعض
؟والمغربالسعوديةالعربيةتونمىءالمتحدة،العربية

9ء~8ء2:منانخفضتحيث»ال24بنسبةالغذائيةالموادصادراتحصةتراجع.4
حثلالعالميةاألسعارتراجعإثروذلك2••4سنة9»~6،23إلى2>>3سنة
؟الفترةتلك

حيث9ء~8»4بنسبةللثستهلثكالقابلةغيرالخامالموادصادراتحصةتراجع.5
.2••4سنة9ه~3ء1iإلى2003سنة9»~03»4منتحولت

-.الواردات-

منانخفضتحيثء9<~03بنسبةالنقلومعداتاآللياتوارداتحصةتراجع.1
بعضوارداتتراجعبسبب1004سنة9«~37»84إلى)003سنة9ه~38ء6

المتحدة»العربيةاإلماراتتركيا»ماليزيا»:الموادهذهمناألعضاءالدول
؟وإندونيسياإيرانءالسعوديةالعربية



انخفضتحيث23»73بنسبةالمصنعةالموادمختلفوارداتحصةانخفاض.2
تراجعبسببوذلكء2004سنة9ء~26ء92إلى2003سنة9د~35»3من

العربيةاإلماراتتركيا،المواد:هذهمناألعضاءالدولبعضواردات
؟السعوديةوالعربيةماليزياءالمتحدة

بنسبةالغذائيةالموادمناألعضاءالدولوارداتحصةفيطفيفتراجع.3
؟2004منةا0»65إلى2003سنة9ء~10»7منانخفضتحيث9ه~0»4
حيث9»~14ء18بنسبةالمحروقاتمناألعضاءالدولوارداتحصةتراجع.4

؟2004سنة9»44إلى3003سنة9ه~1امنانخفضت
9«~7»2بنسبةأخرى´اأولية´´موادوارداتمناألعضاءالدولحصةانخفاض.5

وذلك2004سنة9ء~4ء1اإلى2003سنة9ه~4ء43منتراجعتحيث
ا_عضاءالدولأماالعالمية.األسواقفيالموادهذهأسعارتراجعبسبب

وباكستان.مصرماليزيا»إندونيسيا،تركيا».فهيالمستوردة

ماتالتهتحارة.2

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالخدماتلصادراتاإلجماليةالقيمةسجلت
سنةمعمقارنةء~~4»59بنسبةبزيادة2004سنةأمريكيدوالرمليار87اإلسلثمي
وارداتعنأماالعالمية.الخدماتصادراتمن9ه~4الصادراتهذهتمكر.2003
دوالرمليار84سجلتفقداإلسثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالخدمات
وارداتشكلةوقد.2003بسنةمقارنة"%y-بنسبةبانخفاض»2004سنةأمريكي
العالمية.الخدماتوارداتمن99»4اإلسثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

تركياهي:للخدماتالمصدرةاإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولأهم
يعادلبما0أمريكيدوالرمليار23080التركيةالخدماتصادراتسجلتحيث

الخدماتصادراتسجلتحيثماليزيا0األعضاءالدولصادراتمن~027042
الدولصادراتمن9ء~190ا8يعادلبما0أمريكيدوالرمليار16095الماليزية
المصريةالخدماتصادراتسجلتحيثمصرفهي:األعضاءالدولبقيةأمااألعضاء.

المغرب0األعضاءالدولصادراتمناء~8601يعادلبماأمريكيدوالرمليار14
%0Vdيعادلبماأمريكيدوالرمليار6042المغربيةالخدماتصادراتمجلةحيث
السعوديةالخدماتصادراتسجلتحيثالسعوديةالعربية0األعضاءالدولصادراتمن

ترنمى0األعضاءالدولصادراتمن9ء~6075يعادلبما0أمريكيدوالرمليار5،85
من9دء~4يعادلبما0أمريكيدوالرمليار3052الترسيةالخدماتصادراتسجلتحيث

مليار2022ريةالسرالخدماتصادراتسجلتحيثسوريا0األعضاءالدولصادرات



مجلةحيثالكويت0األعضاءالدولصادراتمن9ه~2056يعادلبما0أمريكيدوالر
صادراتمن9د<~38،2يعادلبما0أمريكيدوالرملياريالكويتيةالخدماتصادرات
األعضاء.الدول

اإلجماليةالخدماتصادراتمن9ه~85بتأمينمجتمعةالثمانيةالدولهذهقامت
.2004سنةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدول

وارداتقيمةسجلتحيثماليزياهي:للخدماتالمستوردةاألعضاءالدولأهم
الدولوارداتمن%22»35يعادلبماأمريكيهدوالرمليار19الماليزيةالخدمات

مليار11السعوديةالخدماتوارداتقيمةسجلتحيثآسعوديةالعربيةاألعضاء،
سجلتحيثتركيااألعضاءىالدولوارداتمن%13»14يعادلبماأمريكي»دوالر
من%12،27يعادلبماأمريكيهدوالرمليار10التركيةالخدماتوارداتقيمة

7ء39المصريةالخدماتوارداتقيمةمجلةحيثمصراألعضاءىالدولواردات
حيثالكويتاألعضاءىالدولوارداتمن%8ء8يعادلبماأمريكي»دوالرمليار
من%7ء3يعادلبماأمريكي»دوالرمليار6الكويييةالخدماتوارداتقيمةسجلت
الكازاخستانيةالخدماتوارداتقيمةسجلتحيثاخستانكازاألعضاء»الدولواردات
نيجيريااألعضاءىالدولوارداتمن%5ء88يعادلبماأمريكي»دوالرمليار4،93
%oيعادلأمريكيءربييادوالرمليار4ء2النيجيريةالخدماتوارداتقيمةسجلتحيث
2ء8المغربيةالخدماتوارداتقيمةسجلتحيثالمغرباألعضاء»الدولوارداتمن
األعضاء.الدولوارداتمن%3ء33يعادلبماأمريكيهدوالرمليار

اإلجماليةالخدماتوارداتمن%VAبتأمينمجتمعةالثمانيةالدولهذهقامت
.2004سنةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدول

1>>4سنةللخدماتالخارجيةللتجارةالجغرافيالتوزيع1,,

لصادراتالجغرافيالتوزيعفيقطبأهماألوسطالشرقمنطقةتمثل
المنطقةتليهااإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالخدمات
اآلسيوية.

استقطبتحيثللخدماتالمصدرةاألولىالمنطقةوهي.األوسطالشرق•
يعادلبمااألعضاء»الدولفيللخدماتاإلجماليالعرضمن9ء~49ء29
؟أمريكيدوالرمليار42»78



استقطبتحيثللخدماتالمصدرةالثانيةالمنطقةوهي.اآلسيويةالمنطقة•
يعادلبمااألعضاءىالدولفيللخدماتاإلجماليالعرضمن9»~25»14
؟أمريكيدوالرمليار21»82

للخدماتالمصدرةلثةالثاالمنطقةوهي.العربيةالخليجلدولالتعاونمجلمى•
األعضاءىالدولفيللخدماتاإلجماليالعرضمن9«~1ا»59استقطبتحيث
؟أمريكيدوالرمليار10يعادلبما

استقطبتحيثللخدماتالمصدرةالرابعةالمنطقةوهي.العربيالمغرب•
يعادلبمااألعضاء»الدولفيللخدماتاإلجماليالعرضمن9ه~11ء45
؟أمريكيدوالرمليار9»94

المصدرةالخاصةالمنطقةوهي:الصحراءجنوبالواقعةاإلفريقيةالمنطقة•
الدولفيللخدماتاإلجماليالعرضمن9ء~2»53استقطبتحيثللخدمات
أمريكي.دوالرمليار2»19يعادلبمااألعضاء»

فيالخدماتلوارداتالجغرافييعالترنفيقطبأهماآلسيويةالمنطقةأتصل:الواردات
.األوسطالشرقمنطقةتليهااإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيا~عضاءالدول

استقطبتحيثللخدماتالمستوردةاألولىالمنطقةوهي.اآلسيويةالمنطقة•
يعادلبمااألعضاء»الدولفيللخدماتاإلجماليةالوارداتمن9ء~28»87
؟أمريكيدوالرمليار34»38

استقطبتحيثللخدماتالمستوردةالثانيةالمنطقةوهي:األوسطالشرق•
يعادلبمااألعضاء»الدولفىللخدماتاإلجماليةالوارداتمن9»~23»17
أأمريكىمليهوالر2>7ء59

للخدماتالمستوردةلثةالثاالمنطقةوهي:العربيةالخليجلدولالتعاونمجلس•
األعضاء»الدولفيللخدماتاإلجماليةالوارداتمن9د~20»68استقطبتحيث
؟أمريكيدوالرمليار24»أ3يعادلبما

المستوردةالرابعةالمنطقةوهي:الصحراءجنوبالواقعةاإلفريقيةالمنطقة•
الدولفيللخدماتاإلجماليةالوارداتمز9د~6»59امتقطبتحيثللخدمات
؟أمريكيدوالرمليار7»85يعادلبمااألعضاء»

استقطبتحيثللخدماتالمستوردةمسةالخاالمنطقةوهي:العربيالمغرب•
5ء57يعادلبمااألعضاء»الدولفيللخدماتاإلجماليةالوارداتمن9«~4ء66
أمريكي.دوالرمليار

.الموادحسبماتالخهتجارةهيكل

المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالخدماتميزانيعتونمننستخلصأنفدتطيع
.اآلتيةالملثحظاتالمراكزحسب2•04منةاإلسطى



حيثاألعضاءللدولاإلجماليةالصادراتفيمتميزةمكانةواألسفارالسياحةتحل
منالثانيالمركزأماأمريكي.دوالرمليار42074يعادلماأي%43حصتييماتبلغ
الخاصةالتحويثتفيفيتمكراألعضاءالدولفيالخدماتصادراتفياألهميةحيث
يعادلماأي0الخدماتصادراتإجماليمن9ه~20حواليتمثلالتيالمهاجرينللعمال
من%18034أيمنلالذيالنقلفيفيتملالثالثالمركزأماأمريكي.دوالرمليار20

أمريكي.دوالرمليار1802يعادلماأياألعضاءلالولاإلجماليةالصادرات

السلكيةواالتصاالتالماليةالخدماتيضم(الذيأخرى´´المركز´اخدماتباستثناء
فيالخدماتوارداتإجماليمن9ء~26»54حصتهسجلتالذي...)إلخواللسلكية

حيزايحتلالنقلأنفلثحظأمريكيهدوالرمليار24»3يعادلماأياألعضاءىالدول
أياألعضاءالدولفيالخدماتوارداتإجماليمن%33»68حصتهسجلتفقدماماء
يعادلماأي%22»64~الخاصةالتحويثتتليهأمريكيدوالرمليار31يعادلما
%17ء1o~واألسفارالسياحةالرابعةالمرتبةفينجدثمأمريكي.دوالرمليار20ء75
دوالرمليارا5»72يعادلماأياألعضاءالدولفيللخدماتاإلجماليةالوارداتمن

أمريكي.

.1>04سنةاإلسميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءولللهالبيئيةالتجارةتوجهاتأهم

الصرفأسعارتغيراتإلىإضافةوالمعادنالمحروقاتأسعارالرتفاعكانلقد
فيالبالغالتأثيراليناألوروءالدوالره.التجاريةالمبادالتعملثتأهمبين2••4سنة
.2004سنةاإلسلثمىالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةتطور

نمواسجلتقداألعضاءالدوللبعضالخارجيةالتجارةأنأيضاحظالمكومن
2004و2003سنتيبين%40بلغتنمونسبةصادراتهسجلتالذيتشادمتلمنهما
دوالرمليون121إلى2003سنةأمريكيدوالرمليون87منقيمتهاتحولتحيث

البترولية.الصادراتبفضلوذلك2004سنةأمريكي

الواردات+البيئية(الصادراتاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةسجلتلقد
منارتفعتحيث9ه~36بنسبةهامةزيادة2004سنةاإلسلثمي)المؤتمرلمنظمةالبيئية
.2004سنةأمريكيدوالرمليار205ء8إلى2003سنةأمريكيدوالرمليار151
للدولاإلجماليةالتجارةمناإلسثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةحصةارتفعتكما

نمونسبةيعادلماأي»2004سنة%14»45إلى2003سنة%13»5مناأليمضاء
%.7بلغت



الصادراتمناإل~المؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتحصةسجلتلقد
إلى2003سنة%ا2اء9منارتفعتحيث%6»64بنسبةزيادةللمنظمةاإلجمالية

.2004سنة%ا3

في%ا0ا»ابنسبةمشابيةزيادةوجودالوارداتمستوىعلىالمحظومن
حيثاألعضاءللدولاإلجماليةالوارداتمناإلسثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالواردات
.2004سنة9ا«~5»9إلى2003سنة%ا4»44منارتفعت

حيثالصعودنحواإلسطميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتقيمةتوجهتأكدوقد
سنةدوالرمليار99»9إلى2002سنةأمريكيدوالرمليار59»27منارتفعت

منالبيئيةالوارداتقيمةارتفعتالوقتنفسروفيه~68»5بنسبةبزيادة)»0>4
»2004سنةأمريكيدوالرمليار105»1إلى22••سنةأمريكيدوالرمليار60ا»9

.9ء~74»9بنسبةبزيادة

الموادحسبااإلسطمينمرالمن~الببنبالالنجارهمبكل7•1

أوفرتحتلالمحروقاتأناإلسطميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةهيكلمنيتبين
).004سنةالمبادالتمن9ه~33المعدلفيسجلتحيثنصيب

البينيهالصادرانهكل

مننصيبأوفرلم9ء~76»7~المحروقاتضمنها(ومناألوليةالموادشكلة
الموادسجلتكماأمريكي.دوالرمليار52ء7يعادلبما»9«~54~البيئيةالصادرات
أمريكي.دوالرمليار44»78يعادلبماالبيئية»الصادراتمنء~~46المصنعة

:كاآلتىكانتفقدالبيئيةالصادراتهيكلتوجهاتأما

ارتفعتحيث%5»04بنسبةالبيئيةالصادراتمنالمحروقاتحصةزيادة•
التداعياتبسببوذلك»1004سنة9«~32»92إلى2003سنة9ء~34»9من

البلدانفيالمبادالتعلىوتأثيراتها2004سنةاألسعارلزيادةالهامة
؟للبترولالمصدرة

%3ء85بنسبةالبيئيةالصادراتمنالنقلومعداتاآللياتحصةزيادة•
؟2004سنةه~11»32إلى2003سنة9~010ء9منارتفعتحيث

حيث9ه~2»8بنسبةالبيئيةالصادراتمنالكيماويةالموادحصةزيادة•
إلىراجعوذلك»2004سنة9ه~9»67إلى2003سنة9ه~9»4منارتفعت



0وفعالالكيماوية.الموادوبقيةالصيدالنيةالموادأسعاربينالواضحالفرق
التجارةفيديناميكيةاألكثرالعنصرتعتبرالتىالصيدالنيةالموادتجارةفإن

الموادبقيةتجارةنمومنأدنىنمواعرفتقدالكيماويةللموادالعالمية
ولهذاء.2004منة~ظانمواسجلتوالتي(البتروكيماويات)الكيماوية

هنوافرءبنهنا~و~صادراتهاتتألفالتيالعالممناطقكلفإن
الدولومجموعةاإلفريقيةوالبلداناألوسطالشرقامنلالبتروكيماويات

حسابعلىهامانمواالبتروكيماوياتمنصادراتهاشهدتقدالمستقلة
؟الصيدالنيةالمواد

حيث%5ء2بنسبةالبيئيةالصادراتمنالغذائيةالموادحصةانخفاض•
؟2004سنة9ادء~4»22إلى2003سنة9اء~oمنتقلصت

ءال3ء5بنسبةالبيئيةالصادراتمنالمصنعةالمواد~حصةتراجع•
؟2>>4سنة9ء~24ء94إلى2>>3سنةاله25،85منتقلصتحيث

بنسبةالبيئيةالصادراتمنللستهلكالقابلةغيرالخاماتحصةتراجع•
2004سنة9ء~30ا9إلى20>3سنة5ء~309منتقلعتحيث9اء~802
ا~~.األسواقفياألسعارانخفاضإلىراجعوذلك

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالبيئيةالوارداتهيكل

البيئيةاإلجماليةالوارداتمنء~~49ء67~األوفيالجزءاألوليةالموادشكلةلقد
بنسبةاستأثرتالتيالمحروقاتضمنهاومنء20>4سنةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمة
كماأمريكي.دوالرمليار48»37الموادهذهوارداتقيمةسجلتوقد.9د~29ء28

اإلجماليةالبيئيةالوارداتمن9ء~50»33المصنعةانموادمنالبيئيةالوارداتسجلت
.1004~أهريحيدوالرمليار49»02يعادلبمامياإلسكالمؤتمرلمنظمة

.االسئمىالمؤتمرلمنظمةالبيتيةالوارداتمستوىعلىاآلتيةالتوجهاتحطنك

المؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتمنالمختلفةالمصنعةالموادحصةزيادة•
9ء~29»6إلى2003منة9ء~25093منارتفعتحيث9ه~2»5بنسبةاإلسلثمي

المواد:هذهمناآلتيةللبلدانالبيئيةالوارداتارتفاعنتيجةوذلك2004سنة
؟والبحرينتركياالسعودية»العربيةالكويت»المتحدة»العربيةاإلمارات

اإلسلميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتمنالنقلومعداتاآللياتحصةزيادة•
سنة9اء~2»39إلى2003سنة5اء~ا09منارتفعتحيث9د~4ا»ابنسبة
الخاصةالغيارقطعمناآلتيةللبلدانالبيئيةالوارداتارتفاعنتيجةوذلك2004

0عمان0المتحدةالعربيةاإلمارات0ماليزياإيران»:الميكانيكيةبالصناعات
؟السعوديةوالعربيةنيجيريا



بنسةاإل~المؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتمنالكيماويةالموادحصةزيادة•
2•>4سنة%11ء34إلى2»•3سنة%10»89منارتفعتحيث4%»13
إيران.الموادهذهمناآلتيةللبلدانالبيئيةالوارداتارتفاعنتيجةوذلك

؟وتركياالسعوديةالعربيةماليزيا»باكستان»المتحدة»العربيةاإلماراتإندونيسيا،
بنسبةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتمنالمحروقاتحصةتراجع•

؟2004سنةه~29ء28إلى2003سنة9ء~30»3منتقلصتحيثه~~3»36
بنسبةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتمنالغذائيةالموادحصةتراجع•

ء204•سنة%15»58إلى2003سنة%16»1منتقلصتحيث9ء~3»22
؟العالميالمستوىعلىالموادهز»أسعارانخفاضنتيجة

المؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتمنللستهثكالقابلةغيرالخاماتحصةتراجع•
9ء~4ء81إلى2003سنة%4ء9منتقلصتحيث%1ء83بنسبةاإلسلثمي

بتراجعالموادمنالمجموعةهذهتميزت»2003سنةغراروعلى2004سنة
بينالتكاملستوىضعفأيضاالملثحظومنالمتبادلة.للموادالتجاريةالقيمة
اإلسثمي.المؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةفيالموادهذه

اإلسطميالموتميلمنظمةالبيئيةللتجارةالجغرافيالتوزيع2,3

بحوالياإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمندولا0استأثرت
الوارداتمن%i»06واإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتمن72،3%
0عمان0تركياالمتحدة،العربيةاإلمارات0السعوديةالعربية:هيالبلدانهذهالبيئية.
ومصر.باكستانالكويت،إيران،0إندونيسيا0ماليزيا

اإلسلميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتمنالبلدانهذهحصةمقلت•
وقد.9ء~3بنسبةبزيادة1003سنة9ه~11،70مقابل10•4سنة9د~11ء3

سنةأمريكيدوالرمليار71ء1المجموعةهذهصادراتشيمةبلغت
ممر

اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتمنالبلدانهذهحصةمقلت•
.9»~4026بنسبةبتراجع2004منة%006iمقابل2003سنة9ه~6303
سنةأمريكيدوالرمليار6307المجموعةهذهصادراتقيمةبلغتوقد
م••ر

البيئيةابكليميةالتجارة

مقابل2004سنةأمريكيدوالرمليار0i»41البيئيةاإلقليميةالتجارةقيمةبلغت
لبلدانالبيئيةاإلقليميةالتجارةنمومرجعها%35بزيادة»2003سنةدوالرمليار3•»4



OIClCOMCEC-FC/22-06/REP)ا0(اهرق

وإفريقيا)9ه~36(+العربيةالفنيجلدولالتعاونومجنمر)9ه~62(ألاألوسطالشرق
المعنية.الفترةخلل)9ءأل27(~اآلسيويةوالبلدان)9د~29(~الصحراءجنوبالواقعة
البيئيةاإلجماليةالتجارةمنالبيئيةاإلقليميةالتجارةحصةسجلت0ذلك~وعلى
.2004سنة5ء~43042إلى2>>3سنة9ء~40»98منارتفعتحيث%iبسبةزيادة

وحصة9«~20بسبةاألوسطالشرقمنطقةحصةارتفاعأيضاحظالمكومن
المناطقبقيةسجلتحينفي~ا<~بنسبةالعربيةالخليجلدولالتعاونمجلمى
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للتنميةاإلسطميا~~~
التعامذمكتب

تقدمهالذيالفنيةالمساعدةناهجسبشأنتقرير
للتنميةاإلسطميالبنكمحموكة

اإلسطميتمرالمنمنظمةفرماألعضاءالدورإلى
العالميةالتجارةمنظمةمقضديايتعلقفيما

مألسلثة.أوال

التجارةمنظمةوإنشاءءام994أبريلفيأوروغوايجولةاختتاميشكل
وقلالعالمي.الجاريمالنةتاريخفيالرئيسةالعالمأحدذلك،أعقابفيالعالمية
وا995ينايرلالوجودJإالجديد،التجاريالكيانءالعالميةالتجارةمنظمةظهرت
التالية:األماميةاألهدافالتحقيق

بالتجارة.المتعلقةواألنشعلةالدوليةبالتجارةالخامةالقواعدوضع،

التجارة.تحريرحولاألطرافمتعددةمفاوضاتالجراءمحفلتوفر،

المتعاقدة.األطرافبينزعاتاكتقوية،

التجارية.والسياساتالتجارةحولماتالعلوتوفر،

األخرى.األطرافمتعددةالمؤسساتمعالتعاون>

الهامسةاالتفاقيةمجردالتتمنعنالعالميةالتجارةبمنظمةأنيطتالتيوالهمة
أيمناوتتضمنبلالعالة،بميفهاما947لعاموالتجارة(الجات)األهليةللترفة
الفكريةاللكيةبحالجوانبحولواالتفاقالخدمات،فيللتجارةالعاماالتفاق
األخرى.المنتلفةاألطرافسردةالتجاريةاالتفاقاتعنفضالبالتجارة،المتعلقة
أنواعكافةتشملدائمةمؤمسةتشكلالعاليةالتجارةعظمةأنالقول،وموجنى



لسويةنناماوتوفرمالفكريةالملكية(مقرةواألفكاروالخدماتالسلعفيالجارة
بالعرفةالمعنالعاماالتفاقهوفى<لذيالطاممنوعوالتلقايةأكرزعاتاك

(دلجات).والجارة
عظمةفيالمشلالجديدافاألهرمعددالجاري<لظامأنومع

عبأيشكلأنهإالالعالمية،اتجارةقرييفيكبواإسهاماأسهمقدالمالميةالجارة
تمكنلملذلك،ونيجةمية.اكللدولاكدودةوالفيةالبثريةالمواردعلىكبوا
منللحية،االسالميالبكفياألعضاءالدولبعمنىبينهامنعديدة،ناميةدول
تحريرعمليةمنالكاملةاالسفادةلعميقالعالىالجاريالطامفيداقا>قصادمج

الجارة.
علىالجاريةالتطوراتهذهعينيهنصبيضعوهوالبنك،شرعوقل

ممسامفيالفنيةللمساعدةشاملبرنامجتفيزفيالدولية،التجارةمعيد
مواردفاتعزيزعلىاالسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولةلساعلم،199ال

عززتوقدالعالية.التجارةومنظمةبأنشعلةالمتعلقةوالبشريةالمؤسية
(كوميك)والتجارياالقتصاديللعاونالدائمةاللجنةاتحذتهاالقالقرارات

االتجاه.هذاليرابنكيزهاالقالجهودا3وا2وا1اتمادورفي
ثائإ

العلصألالثإلرهيمثطمألالمثطثأالثتلألالمساالأمحيرثاأثشطأل

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيوالبشريةالمؤسسيةالقدراتباءلتعزيز
ينايرفيالعالميةالتجارةعظمةبقمنايامعيةخاصةوحدةالبكأنشأاإلسالمي،
إلىانمنعتالتياإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعفاءالدولمحددبلغوقدءام998
وهيالمراقبومنعلهادولةا3إلىباإلضافةءدولة)39(تاريخاحقالمنظمةهذه
عديدةأنقطةكورالذالفنيةةعلالمسابرناهجويشملالمنظمة.إلىاالنضمامبصدد
التشاوريةعاتواالبتماوالدراسات،ءالعملوحلقاتوالندوات،الدورات،مثل

الوزاريةللمؤتمراتلإلعداداالسالميالمؤتمرعظمةفياألعضاءبالدولالخامة
فياألعضاءالدولإلىمحددةفيةمساعدةتقديمعنفمنالالعالمية،التجارةلمظمة
علىاالعتبارفياألخذمعالتاليالرحليالتقريرأعدوقداالسالمي.المؤتمرعظمة
للساعدةوبونامجالكوسيك،اتحذقاالتىسابقاإليهاالمشارراتالتواالتحديد،وجه



عاملهيرللتنميةاالسالميالبنكأنثأهالذيالعاليةالتجارةبمنظمةالتعلقالفنية
99vاألعضاء.للدولوالبثريةالؤسيةالقدراتلتعسينم،ا
الثشاورمألااليثماعاث)ا(

األعضاءالدوللصاحالمختلفةالتشاوريةعاتاالبتمامنالعديدالبنكنظم
التجارةلمنظمةاألخوةالتالوزاريةللمؤتمراتإعداداا(سالمي،المؤتمرمنظمةفي

وهونغوكانكونوالدوحةوسياتلوبنيفسنافورةمنكلفيعقدتالتىالعالمية
االبتمامحاتهذهفروتوكونغ.لجونغالقادمللمؤتمرإعدادأوكذلكءكونغ

بشآنمواقفهاوتسقبينها،فيمااآلراءاآلعمناءالدولفيهتتبادلمحفالالتشاورية
العالمية.التجارةبمنظمةالمتعلقةالمسائل

الثمارهلمتطمألاألولاريالرقللمؤثمرلالعدادالثشاورمألااليثماعاث.~
ما996أمسميرشيسئئاقورههيمحلثةاآليلصألالعا

كلفيالتجارةسؤولي(لكبارالفرضلهذاتشاوريةاجتماعاتثالمةعقدت
قيامعلىعاتاالبتمالهذهالرثيةالتومياتونصتوسنفافورة)جدةمن

األعضاء:الدولإلىالتاليةالساعدةبتقديمللتنميةاإلسالميالبنك

لعفويةاالنفعامحولالتفاوضعمليةفياألعضاءوللللالفنيةةاالعل،
العالية.التجارةمنظمة

الدوللتمكينحدة،علىحالةكلأساسوعلىآطلوبة،الفنيةالساعدة.
منفاتدةأقمىتحقيقمنالعالميةالتجارةمنظمةلعفويةالمنضمةاألعمنا،
المنظمة.إلىانضمامها

التجارةلمنظمةاألولالوزاريالمؤتمرعنهاتمخضالتىتجالنتالتقييمندوةتظيم«
األعضاءالدولعلىالمؤتمرأثناءالمستهدفللقراراكتملاألثروتقييمالعالمية،

العالمية.التجارةمنظمةإلىمستقبالأوحالياالمنضمةالبنكفي

ءالعالميةالتجارةمنظمةفيالجاريةالتطوراتمواكبةفياألعضاءالدولماعدة>
وجهوعلىللمنظمة.التابعةالمختلفةاألجهزةفيمواقفهاتنيقيرومساعدقا
اداامتعلوفاعلةمبكرةترتيباتوضعفياألعضاءولاللمساعدةالخصوص،
العالية.التجارةلمننمةالشاليالوزاريللمؤتمر



رهالثيالمتطمأالشاتياريالرتىللمؤثمرلإلعدادالثشاورمألااليشاعاث.•
0ام998ماموقييتقاهقيعثةيالةالعالمأ،

واالجماعللخبراء،اتشاوري(االجماعتشاوريةاجماعاتأربعةعقدت
المؤتمر،انعقادأثا،الجارةلوزراءالشاوريعواالبتالمسؤولين،لكبارالشاوري
كور)الذالوزاريللمؤتمرالخاميةالجلسةبعدالجارةلوزراءالشاوريواالجماع

ذاتياالقفاتعاجالتىليةالتاألوراقكورةالذاالجماعاتفيوقدمت
تلكفيماقشهاوتمتاإلعالميالمؤتمرعظمةليراآلعضاءللدولاأللحية
والالبس<السوجاتالزراعة،أوروغواي:اتفاقاتتفيز(أ)وهيعاتاالبت
زعات،اكفمنىليةi(ب)ميةاكللدولوالفضيليةالخامةمآلالمعانواة،االمكافحة
لظمةاألساسياألعمالجدول(د)العالمية،اتجارةعظمةإلىاالنفعام(~)
العالمية.الجارة

الدولعلىيعينأنهمفادهجاستإلىالمذكورةعاتاالبتوخلمت
يوجزبماخاصاشامالآعمالجدولتضعأناالسالميالمؤتمرعظمةفياألعضاء

البية،ملمصالحهاعلىتؤثرالقاألخرىياالقفاعلىردودهاويشملمصالحها،
إلوماوالشفافيةالحكومية،نمووالنظماتالمسهلكين،وعماحالعمل،ومعاى
لقد_أساميةإدارةاسحداثفيالنكالبعكتولىأنعاالبتفيواقرحذلك.

العالمية،الجارةبمنلمةاتعلقةياائقفابشأناألعضاءالدولإلىالفيةالمساعدة
إلىالمهمةهذهليلتوناتمكببإنشاءاخموصهذافيالبكإدارة(وقامت
أخرى).مهامجانب

الثالثاريالرتىللمؤثمرلإلعدا(علثدااقالملةالثشاورماقااليثماعاق.•
ام999توقصيرقيمإثلقيعقداأليالعالمثرهالثيالمتطمأ

فيالجارةمسؤولي(لكبارومياتلجدةمنكلفيتشاورياناجماعانعقد
مجموعةعاناالبتوفطىمياتل).فيالوزاريالمؤتمرفيالمشاركةوللوفودجدة،
ألعالية،الجارةبمظمةالخامةالحاليةاالتفاقاتتفيزتشملالقياالقفمنواسعة
المعلقةوالقفايااف،األهرمعددةومناتوالمفاءللعظمةاألساسياألعمالوجدول
يدولهاأنيحملالتىالمسجدةوالقفايامننافورة،فيعقدالذيالوزاريبالمؤتمر



واالستمارازواعةحولثرثدراساتاالجتماعانفاقسبحماسياتل.مؤتمر

عناالجتماكينفيا~رلحونوأعربلتقية<اإل~ميا~إعدادمنوالخامات
اتاية:ات~ألاالجتماعاوأنحدالمجال.هذافيا~يبذلهااقلجهودتقدير~

اكامة.اتجارةعظمةالتفاقاتواألمينا~مللتفيزااعرة

لمنظمة.األساسيكمالاألجدولعلىاالميةالدولمصاحإدراج

سنغافورةكؤتمراتعقةاقضديالمخصوصالجارياهمل»هجضرورة
وا~ساتا~فية،خسة،الوسياساتواتجارةواالستمار،(الجارة

اتجارة).وتسهيلا~يات،مجالفيا~هية

بالتجارةيتعلقفيماالعملمنمزيدبذلإلىالحاجةعلىاالجتماكانأكد

اإللحرونية.

للحمايةكدابرالبييةواهامعالعمالةمعايراسخدامعدمضرورة

نموا.األقلالدولإلىالمقدمةالغيةالمساعدةلعزيزالحاجةاالجتماعانتاول

المظمة.إلىاالنضمامبعمليةيتعلقفيماوالسرقةالعادلةالشروطاالجتماعانأكد

ا:مية.ولالمصاحيراقيإيجابيأمحمالجدولإلالحاجة

يحاوااريا~لى~ثمرا(~محةثمحثةا~.لشرولى~ام~~لثا••
.م0»•توهميىهي.((~هيكثة.آي

جنيف«فيالخبراءمجمركة(اجتماعتشاوريةاجتماعاتأربعةعقدت

بعةالواجتماع0وحةالفيآتنسيقياالجتماعجدة«فيا~وهزبحبارواجتماع
ا~ولبيناآلراءتبادلهواالجتماقاتلهذهئيسالالهدلناو~نوحةا.الفي

ا~وحةاوئيسةاقضدياإزاءمواقفهاوتنسيقاإلسالمي<اوتمرمنظمةفياألعضاء

~ديتعق~اعا_اتجارة~اوزارياؤتمرأعمالجدولعلى
0ا~لحسةوسياساترةوامب0وا.~ر(اتجارةفورةسنفكؤقرانتغيأ«

ا~وا~الت«0ا~~رفيا~هيةواسرسآت0ليةوامثفا
مناقشاتوجرتاتوقعة).ابحايدةواقضاياوالخاماتازواعةبشأنوضاتباغا

اال~هياؤتمرمنظمةفياألكضاءولالووافقتاالجتماعات«هأهفيمغصلة



مناقشةتمتذلك،إلىوباالمنافةذلك.أمكنحيثموحدموقفلبنعلى
التجاريةالجوانبحولالبنكأعألحااللتينللدراستينالنهائيةالصيغةواسحواض
فيعقدالذيبتماعاالفياإللكترونيةوالتجارةالفكرية،اللكيةبحقوقالتعلقة
المؤتمرأثناءمحقدتالتىالوفودرؤساءلجنةفيالجاريةالمفاومناتولمواكبةبنيف.
منظمةفياألعضاءالدوللصاحمتابعةابتماعالبنكنظمالدوحة،فيالوزاري
ءالجاريةالمفاوضاتحولالمثارةاالستفساراتعلىالردتمحثاإلسالمي،المؤتمر

الوزاريللمؤتمرالختاميةالجلسةفياعتمادهقبلالختامياإلعالنمشروعومراجعة
كور.الذ

تمرالمنيمتطمةاألعصاءيلدولللئيراءالتشاوريااليتصاع.>.
الدولههةعلىوأثرهاالدوحةتمرمنتتانحوتقييملمتاقشةاإلسطمي
المملكة.يذةءريةالتياالمقاوهتاتصقالقادمةللمرحلةا(واالمتط
م2ه02أكترير30>28ءالسعوديةالعريية

المؤتمربمنظمةاألعضاءاالولمنخبراءللقاءمناسبةبتماعاالهذاكان
حثالدول.تلكعلىوأثرهاوحةاللمؤتمرنتائجتداعياتوتقييملناقشةاإلسالمي

يحسنوماالتجارية،المفاوهناتمنالقادمةالمرحلةاستحقاقاتوتحليلتدارستة
ذاتالمواضيعكافةحولاإلمكان،قدرءالمواقفوتسيقالشأنقذااتمنأذه
ذاتاألخرىضيعالوامنوغوهاالدوحة´´،أبندة~ضمنوالدرجةالعالقة
المشترك.االهتمام

يكائكوق~التاعساريالرقتمرللمنا(لإلعةالتشاوريةعاتااليتما<
مالمكسيك

برنامجضمنالفعالياتمنسلسلةإطارهذافيللتنميةاالسالميالبنكنظم

الخامسالوزاريللمؤتمرلإلعدادالعاليةالتجارةمنظمةقمناياحولالفنيةالمساعدة

العالمية.التجارةلمنظمة

لدىاإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالدائمةللبعثاتوريتثماابتماع

بنيف.فيم2>>3مايو3-2بحنيف،المختصةوالنظماتالتحدقاألمممكتب



جدة،فيالبنكبمقراألعضاءللدولالتجارةمسؤوليلكبارتشاوريابتماع

المه>3يوليو28-2لما

سبتمبر9يومبكانكونالمؤتمرفعالياتهامشالبنكعقدهثالثتشاورياجتماع»

اإلسالمي.الؤتمربمنظمةاألعضاءالدولوخودكافةلهدعيةم،2هه3

هوالسابقة،المؤتمراتفيالحالكانكماعات»االبتماهدهمنوالهدف
ووجهاتاآلراءلتبادلاإلسالميالمؤتمربمنظمةاألعمنا،للدولتشاوريملتقىقينة
جدولضمنستكونالتىالمواضيعحولالمستطاع،قدرالمواقف،وتنسيقالنظر
الخامر.الوزاريالمؤتمرأعمال

م2003(مسمإل32-كاثكوثرء"معدلحماااحوارثشاورياحشماع.•

ومرافيعبكانكونالخامسىالوزاريالموتميفتانجمناقشةالحوارهذاخاللتم
األعضاء.للدولمئتركاهتمامذاتأخرى

العالميةالتجارةلمنظمة,,اإلطاراالتفاق,,لمناقشةتشاورياجتماع,'.
جنيفا.-م0420اكتوبرا3,الدوحةعملبرناهجحول

´´حزمةعليهأطلقالذياإلطاراالتفاقبنودأفملناقشةبتماعاالهذاعقد

Julyيوليو`´ Packageفيالعالميةالتجارةلننمةالعامالمجلسإليهتوصلالذي

برنامجلدفعالمريضةالخطوطعلىاالتفاقبموجبهتموالذي)،2••4يوليوغاية

المقبلةالفترةفيتفاعيلهاعلىالتفاوضسيقتالتىوالمرافيعالدوحةمفاوضاتعمل

الحيوية.المرافيعمنوغوهاالزراعيةنمووالسلعالزراعةبحاالتفيخامة

تمرالمنمنظمةفياألعضاءللدولالدائمةللبعثاتتشاورياجتماع•
إلعدادبجنيفاالمختصةوانمنظماتالمتحدةاألمممكتبلدىاإلسالمي

بجنيفم2•05يونيوا5,كونغبهونغالسادسالوزاريتمرللمن



ا~قرمنظمةفياألعضاءولللللمجنيفائمةاللابعثاتمماحبتماحاالهااننم

تتعلقيدةمحلمواضيعقشةلولال~لخبواءملتقىتحيئةبغرضوذ~اال~مي

وماءلحونجلجونجمحقاها-محالعامةالتجارة~السادساوزارياؤقربأبندة

اهلناللتملحماالتجارية.وضاتاغامنالقادمةلمرحلةاتحاذهيحسن

اإل~ن،قدراواقف،وتنسيقالنظرووجهاتاآلراءوتبادلالتشاوربتماعاال

وغوهاوحة´اءالل´´أجناةضمنوا_رجةالعالقةذاتاواضيعلحافة~ل

ا~ل.االهتمامذاتاألنرىاراضيهمن

~تحا~(مسيا~ترالى~ثصرا(~محةا~وريا~اريا~~ح>.
م70»9(سمر97ءكوتح

فياألعضاءالدوللصالحتشاوريأوزاريااجتماعأللتنميةاإلسطميالبنكنظم
لتلكملتقىلتهيئةوذلكم»600oديسمبر12يومكونغبهونغاإل~المؤتمرمنظمة
والقضاياالدوحةعملبرنامجفيالتطوراتآخرحولاآلراءوتبادلللتشاورالدول

وماالعالميةالتجارةلمنظمةالسادسالوزاريالمؤتمرأعمالجدولعلىالمطروحة
الدولبينالتعاونلتعزيزالسبلأفضلحولالتناكرجانبإلىقراراتمناتخاذهيتوقع

ضمنهممنممثال157االجتماعوحضرالعالمية.التجارةمنظمةقضايافياألعضاء
واإلقليمية.الدوليةالمنظماتمنوالعديددولة35يشلونوزيرا22

يهوتحا~(سرا~واويا~تمر~لامشاورياويا~قاالحتماح••
70(يسميي,~ءكوتح «oم

قامه»أعكالتشاورياريالرناالجتماعفيالمشاركةاألعضاءالدولطلبعلىبناء
التيالتطوراتحولاآلراءوتبادلالتناكربغرضالتشاورياالحتماع11هبعقدالبنك

األطراف.متعددةالتجاريةالمفاوضاتتشهدها

العملوحلثاثواثوالثةاالوراث)2(

البكنظماإلسالمي،المؤتمرعظمةفياألعضاءالدولقدراتباءيزلت
منواسعةمجموعةتشملالتىالدراسيةوالحلقاتواتواكالدوراتمنسلسلة
وأحكامبمضموناألعضاءالدوللعريفالعدية،الجارةبمظمةالمعلقةالقضايا



أفضلوضعفيتكونحقءالعالميةالتجارةمنظمةوأنشطةأوروغوايىجولةاتفاقات
معتفاهممذكوليعلىالبكوقعذلك،علىوعالوةمصالحها.عنالدفاعمنيمكنها
المجال.هذافيالخدماتأفضللترفوالدولي،التجارةومركزالعاليةالتجارةعظمة

.الثإلرمألالسإساثالئي(وراث

العملبلفاتأسابيعثالثةمدتماالتجاريةالسياساتفيدوراتالبكنظم
معبالتعاونوذلكوالفرنية،واإلنجليزيةالربيةوهيالبنكيستخدمهاالقالثالث
التيالمنتظمةالدوراتمنلمختصرةنخةاالوراتهذهوتعدالعالية.الجارةعظمة
أشهر،ثالثةلمدةالتجاريةالمياساتحولجنيففيالعالميةالتجارةمنظمةتعقدها
والرهومءاألسواقإلىالوهولمثلمنيعالموامنواسعةبحموعةتفطيوالتي

آلمعةوالتدابووالمالبس،والمنسرجاتوالزراعة،التجارة،وادارةالجمركية،
الحكومية،المشترياتوسياساتالتجارة،أمامالفنيةوالحواجزالنباتية،الصحةوتدابو

ومكدفعةالفكرية،الملكيةوحقوقءاالماتفيالتجارةبشأنالعامةواالتفاقات
القالتجاريةوالممارساتوالضماناتالتعويقية،ابووالتلالدعمومياساتاإلغراق،
المعلقةاالمتثماريةبعالتدابشأنواالتفاقالمنازعاتفضوليةiالدولة،مجاتقوم

والعملاالقليميةعةوالقوالبيئة،والتجارةالمنافة،وسياساتوالتجارةبالتجارة،
اآلل:فهيالبكعقدهاالتىالجاريةالمياساتبحالفيالدوراتأماالمستقبلي.

الناطقةاألعضاءللدولالعربيةباللفةالتجاريةآسياساتمجالفياألولىالدورة.ا
لجادى14إلىاألولىلجادى23الفترةفيجدةفيالبنكمقرفيعقدتبالعرية،
م).ا998أكتوبر4-مبتمجا4(~ا4ا9اآلخرة

فيباإلنجليزية،الناطقةاألعضاءللدولعقدتباإلنجليزيةالثايةالدورة.2
~ا42همحرم8إلى~ا4ا9الحجةزيا9الفترةفيءباكتانووالبمدي،

رممووور.رممt-و(

فيءبالفرنسيةالناطقةاألعضاءللدولبالفرنسيةعقدتلثةالثاالدورة.3
الم>ه>مارس3-فبرايرا4الفترةفيفاسو،بوركياواجادوجو،

رجب28-ا>الفترةفيتطر،االوحة،يربالعربيةعقدتالرابعةالدورة.4
29(ط64الا _ vم)2هههأكتوبر



ريعا9-االفترةفيتركيا،إسطبول،فيباالنجيزيةعقدتمسةالخاالدورة.ه
م)2>>2مايو3ا-ا3(~ا423األول

tلصاالسعودية،العربيةالملكةة،بحتالبكمقرفيعقدتالسادسةالدورة.6
إلىالشاليربيع28منالفترةخاللاإلسالميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولكافة
م).2ه>3يوليةا6-يويةال^(ا~424األوللجادىا6

كوتونوفيالقرنيةباللغةالناطقةاألعمنا،الدوللصاحعقدتالسابقةالدورة.7
م).2>>4يولية9-يوية2االفترةخالليين،ريةبمبمهو

جاكرتافياإلنجليزيةباللغةطقةاكاألعضاءالدوللماحعقدتالثامنةالدورة.8
م.2هه4أكوبر6ه-سبصبرالالةالفتخاللوييا،مإند

مايو279-الفترةفينية،التالعاصمةفيالعريةباللفةعقدتالتاسعةالدورة.9
مم•،~

دكارفيالقرنيةباللفةطقةاكاألعضاءالدوللصاحعقدتالسابقةالدورة.ا»
م).2هه6فبرايراه-يدير23ةالنتخاللالسخال،ريةمجمهو
الثدواث

فياألعضاءالدولعلىالخدماتفيالجارةبشأنالجأتاتفاقأثرحولندوة.ا
البنكمعبالتعاونالتجارةلنهميةاالسالميالمركز(نظمهااالسالميالمؤتمرعظمة

(نوفمبر~ا4ا1اآلخرةلجادىفيالفوب،البيمناءءالدارللتنمية)،اإلسالمي
ه~رووو

بينالتجارةأمامالفنيةبزبالحواالمعلقالدوليةالجارةاتفاقبشأنإقليميةندوة.2
اإلسالميالبكمعبالتعاوندلتونيةالتجارةوزارة(نظمتهالعربيالمغربدول

(نوفمبر~ا4ا1اآلخرةلجادىفيلونى،العاصمة،تونيفيللتنمية)
رم,ووم

دولوبعضالوسطىسيا;فياإلسالميةللدولالعديةالتجارةعظمةحولندوة.3
ديسمبرفيتركمانتان،لجهوريةباد،;عشقفيعقدتاألوسط،الشرق

ر,ووم



البنك،فياألعضاءآفريقياوومطغربولللالعالميةالتجارةمنظمةحولندوة.4
ام997ينايرفيالسنغال،لجهوريةأاكار،فيعقدت

أوروغواي،جولةاتفاقاتوتنيذالعاليةالتجارةمنظمةإلىاالنضمامحولندوة.ه
م.199vيونيهفيالسعودية،جدة،فيعقدت

منالبنكفياألعضاءالدولصادراتتشبيعوأساليبسياساتحولندوة.6
فياألردن،عمان،فيعقدتوروية،األالمرةإلىالجاهزةوالمالبعىالمنسوجات
ام.99vأغطس

أوروغواي،جولةاتفاقاتوتنفيذالعاليةالتجارةمنظمةإلىاالنضمامحولوةنلال.
م.ا99الما1>17فيدية،السوءجدةفيعقدت

السرتمعالغذاءإنتاجفياإلصالميةللدولالمتقبليةالتجارةحولندوة.^
تونيفيعقدتءالعالميةالتجارةفيالراهنةالتطوراتمنوهعلىاألوروبية
م.ا997ديسمبرفيتونى،العاصمة،

األعضاءولاللبينالنسوجاتJبحافيوالتكاملالصادراتتشبيعحولندوة.9
لبنان،بووت،فيعقدتالعالمية،التجارةفيالراهنةالتطوراتضوءعلىالبنكفي
وال9و^يويوفي

األعضاءللدولالتقليديةغرالصادراتتشبيعوأساليبسياساتحولندوة.ا»
ام.998أغسطسفيسوريا،دمشق،فيعقدتالبنك،في

فياألعمنا،الدولمادراتعلىوثارهاiالتجارةأمامالفنيةالحواجزحولندوة.اا
مبتعبوفيمصرىالقاهرة،فيعقدتالمتوسط،األبيضالبحرمنطقةفيالواقعةالبنك
«,وو^

الصحةوتدابوالصحةوالتدابوالتجارةأماوالفنيةاحواجنىحولإقليميةندوة.ا2
فيغينيا،كوناكري،فيعقدتءجيفالدولي،التجارةمركزمعبالتعاونالنباتية،
م.ا999أغطس9-2الفترة

النباتية،آلمعةوتدابوالصحةوالتداعبرالتجارةأمامالفنيةبزالحواحولندوة.ا3
ال4-ال1الفترةفيالشعبية،بغالديثىلجهوريةدكا،فياإلغبليزيةباللفةعقدت
و)2>>همارس3>-ال(لما~ا42>الحجةزي



العالية،التجارةمنظمةإطارفياإلغراقومكافحةالمنازعاتفضليةiحولندوة.14
اآلخرةلجادى8-هالفترةفيالسعودية،جدة،فيالربية،باللغةعقدت
و).2«>>سبتمبر6-3(الا421

وللللاألطرافمتعددالتجاريموالننهالعالميةالتجارةمنظمةحولوةنل.اه
عمان،فيعقدتأفريقيا،وثكالاألوسطالشرقمنطقةمنالبنكفياألعضاء
م).2ه>امارس22-ا9(الا42االحجةزي2v-24الفترةفياألردن،

Jاإلغرامكافحةواتفاقاتالمنازعاتفضليةiحولاإلغبليزيةباللفةندوة.ا6
الفترةفيماليزيا،لمبور،كواالفيعقدتالعالمية،التجارةمنظمةإطارفيوالضمانات

م).2>ه1أبريل21-23(~ا422مفر2_محرم29

اإلغراقمكافحةواتفاقاتالمنازعاتفضليةiحولالقرنيةباللفةندوة.1ال
2-الفترةفيالمنفال،داكارءفيعقدتالعالمية،التجارةمنظمةإطارفيوالحماية v
م).2>ه2مارسا3-اا(~ا422الحجةذو29

فياألعضاءالربيةالدوللصاحwالناوقانونسياسةحولالعربيةباللفةندوة.18
إبريل28-27الموافق~ا42هاألولربيع9-8االسالمي،المؤتمرمننمة

السودان.لجهورية-الخرطومم،2>>4

منظمةباتفاقيةالعملإنماءأثرعنوالفرنسيةواإلنجليزيةالعريةباللفةندوة.ا9

فياألعضاءولاللصادراتعلىوالالبىبالمنسرجاتالمتملقةالعالميةالتجارة

ربيع22-2االعودية،العريةالمملكةجدة،االسالمي،المؤتمرمنظمة

م).2>»4مايواا-1>(~ا425األول

والتعدين،المناعيةللتنميةالعربيةالمنظمةمعالعربيةباللفةمشتركةندوة.2>

-عشاناإلنمراة،مكافحةموفموعتناولتوالملب،للحديدالعربيواالتحاد

و).2>>4يونيو2-مايو3ا(~ا42هالشاليريعا4-ا2ءاألردن

للمفاوضاتالراهنالومنعحولوالفرنيةواإلغبليزيةالربيةباللفةندوة.2ا

للسلعاألسوأةإلىوالنفاذازواعةبمنصوصليةالمعاالتجارةمنظمةفيالجارية



المؤتمرمنظمةفياألعضاءوللللوالفرصالزراعية:التحدياتغر

)،2هههمارس3ه-29اا~426مفر2»-ا9اإلسالمي،

التركية.الجمهورية-اسطنبول

tلصاالتجارةتسهيلحولوالفرنيةواإلنجليزيةالعريةباللفةخبراءاجتماع.2ال

ءالسعوديةالعربيةالمملكةجدة،مي،االصالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

م).2>»همبتمجv(2-»2ا~421شعبان2423-

29-28بجدة،البنكهقرالعالية،التجارةلمنظمةاالنفساحقضاياحولندوة.23

الم)«»1مارسال9-28(ا~42لمامفر

.العملحللثاثه

القياسيللتوسراالوليةالننمةومتطلباتالجأتاتفاقأثرحولعملحلقة.ا
ونيميا،إندجاكرتا،فيعقدتالبنك،فياألعضاءللدولالتصديريةالقدراتعلى
م).1999(يونيهالا4ا1محرمفي

واالتحادالعاليةالتجارةمنظمةومنعتهاالتىالفنيةاألنظمةأثرحولعملحلقة.2
البحرمنطقةفيالواقعةاالعالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىاألوروبي
ام.991أكتوبرفيتركيا،ءأنتوقفيعقدتالمتوسط،األبيض

فيالخدماتفيالتجارةعلىالعاليةالتجارةمنظمةاتفاقاتأثرحولعملحلقة.3
يناير26-24الفترةفيءاألردنعمان،فيعقدتالبنك،داألعضاءالدول
رمووو

واالستثمارالزراعةحولالبنكهاأعلالقالثالثالدراساتلمناقشةعملحلقة.4
-21(~ا42>اآلخرربيعا6-ا3الفترةفيجنيف،فيعقدتوالخدمات،

ام).999يوليه28

المتحدةاألممبرنامجمعبالتعاون(فظمتوالبيئةالتجارةحولإقليميةندوة.ه
»-1الفترةفيمصر،القارة،فيسياءعقدت;لفرباالقليميالمكتبللبيئة،
ا).999مبتمج



معبالتعاون(فظمتالمنازعاتفضوعملياتإجراءاتحولإقليميةعملحلقة.1
فيعقدتءالمتحدةلألممالتابعةآسيالغربواالبتساعيةديةاالقصااللجة

م.1999مبتمجا6-ا3الفترةفيلبنان،بووت،

فيالعاليةالتجارةوقريرالعالميةالتجارةمنظمةحولدوليةعملحلقة.7
ام999سبتمبر29-28الفترةفيماليزيا،لمبور،كواالفيعقدتالخدمات،
اإلهمالمية).الدولمناالستشارييناتحادمعبالتعاون(فظمت

المربية،المنطقةفيالبيئةعلىالتجارةتحريرأكرحولعملوحلقةإقليميةدراسة.8
منمقدمة(الدراسةم2ه>ايوليواا-7الفترةفيالبحرين،الناهة،فيعقدت
الوية).المنطقةفيوالتنميةالبيئةمركز

ءالخاصبالقطاعالقنيةللتخطيطالتركيةالحكوميةاليئةمعمشتركةعملحلقة.9
م.2002سبتمبرا6-ا4(ا~423رجب9لما-موكيا،اسطنبول،

اللكيةعنءالفكريةالملكيةلحقوةاالوليةالمنظمةمعمشتركةعملحلقة.اه
م.2003نوفمبرا7-61لديف،االءماليالفكرية،

اسيالدولالعالميةالتجارةلمنظمةاالنضماوحولالروميةباللغةعملحلقة.11
.2هههفبراير>3يناير~3اقرقيزيا،الوسطى،

.الدراساث)3(

واالسثمار،الزراعةحولرثيةتطاعيةدراسات9اآلنحقالبنكأعد
اإللكتروية.والتجارةءالفكريةبالملكيةالمتعلقةالتجاريةوالجوانبوالخدمات،
معوتعاونالمشهورين،العالهناءالخبىبعضبحذهاتالخصوصهذافيالبنكواستعان

لمختارةبحموعةدراسةكلوتمننتالدرامات.هذهبعضعلىاإلشراففيونكتاداال
وتضمنتاإلسالمي،المؤتمرمنظمةفياألعضاءبالدولالمعلقةالحاالتدراساتمن

هذهتممالقالنتلفةالقضاياحولللتفاوضواستراتبياتقيمة،فنيةمعلوفات
الدول.

الدولاحياجاتمعتامةبصورةمكيفةالدراساتهذهبأنإمنافيوكتأكيد
العاهةالخطوطحولاالولهذهمعالبنكتشاوراإلسالمي،المؤتمرمنظمةفياألعضاء



مممودةمناقشةفيهاتمتتشاوريةجلساتوعقدتالدراسات،هذهنطاقإلعداد
مؤسساتومنالدول،هذهمناءالخبىمنمجموعةقبلمنومواجتهاالدراسات
االقتصاديةاللجةاونكتاداالاالعالميةالتجارة(كمنظمةأخرىمتخصمة

علىوعالوةخره);إلىالتجارةلتنميةاالسالميوالركزاسيا;لفربواالبتساعية
وعلىالبنك،فيوذالعامكتبفيالعالميةالتجارةبمظمةالخامةالوحدةتعدذلك،
بمنظمةالمتعلقةالراهنةالقضاياوتحليلتقييمفيهايتمفنيةتمالحظمنتنم،أساس
هذهتعميمويتماإلسالمي.المؤتمرعظمةفياألعضاءالدولتممالقالعالميةالتجارة

وعلىاإلسالميالؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىالفنيةوالمالحظاتالدراسات
الصلة.ذاتالمؤسسات

•العالميةالتجارةلمنظمةالتابعةاللجانفيالبنكمشاركة)4(

تابعينلجيناجماعاتمراقب،وبصفةالحامنيالوقتفيالبعكيحمني
والبية.والجارةواتقيةبالجارةمعيينللعظمة

منننمةفياألعضاءولالةإلىالمقدمةالمحددهالفنيةةالمسامحة)5(
.لميأالعاالتجارةبمنظمةمثصلفمااإلسالفيثمرالمن

العالمية،الجارةبمظمةاتعلقةالفيةعدةالمابرنامجإطارفيالبك،يتدو
وذلكمنها،بطلباإلسالميالموتميعظمةفياألعضاءالدولإلىمحددةفيةمساعدة

بمظمةالمملةالحيويةيابالقفايقلقفيماامناريةبحدماتنةاالمتمريقعن
وحداتوانشاءالولخية،القوانينوصياغةالظمة،إلىاالنمنماممثللمية،الهاتجارة
وجهعلىالدوللهذهالقدراتباءوتوفرالدول،هذهلالعاليةالجارةبمظمةمعية

اآلت:البكيقدمهاالقالساعدةوتشملالعموم.

والمايةالمهيةبالخدماتمعلقينقوالومعموريامإلىعدةالمامقد_.ا
ت.0والضما

قواعد(دلزراعة،العاليةالجارةمغمةإهارفيكادةامقاقاتحولمدرةلظيم.2
(شاد)أخره).إلابيت،منهار،االالخدمات،المشذ،



(اليجر).اليجراقصادعلىأوروغوايجولةاتفاقاتأثرحولعملحلقة.3
العالميةالجارةبمظمةالمعلقةالومنوعاتحولعملحلقاتاندواتست.4

السعودية).العرية(الملكة
ن).(قازاقتالعالميةاتجارةعظمةإلىنقازاقتالضمامدعمه.

عظمةعملياتفيوالخبراتالمهاراتالكسابللمسؤوليندراسيةزيارة.1
قوغيزيا).(لجهوريةالعالميةالجارة

(لبان).العالميةالجارةعظمةإلىلبانانمنعامدعملما.

فيالقدراتوباءومنية،الفاالمهاراتكزيزقطاعية،بدراساتاالمنطالع.^
(السودان).العالميةالجارةبمظمةالمعلقةالمجاالت

(السودان).العاليةاتجارةعظمةإلىالسودانانفمامدعم.9

اإلمارات(دولةالهيةالوزارةفيالعالميةالجارةبمنلمةمعيةوحدةإنشاءدعم.اه
اتحدة).الوية

(اليمن).العالميةاتجارةعظمةعفويةإلىاالنفعامدعم.1ا

نا).(طابيكتااللميةالتجارةمنظمةعضويةإلىاالنمتمامدعم.ا2

الساعيإطارفيللسودانفيةكمساعدةاتجيةاتدراساتأربعتمويل.13
(السودان).العاليةالجارةعظمةإلىلالنمتمام

موضوعاتحولقوقيزيالجمهوريةالبشريةالقدراتلباءدعمتمويل.ا4
(قوقيزيا).الحاليةاتفاوض

(مالديف).الفكريةاللكيةلجقوقمعيةوحدةإنشاءدعم.اه

األولىالجلسةفعالياتخاللالردانبعةالعمجيفإلىفبوزيارةتمويل.ا6
(دلسودان).العاليةالجارةهظمةإلىاالنضماملمفاوضات

(سوريا).العالميةالجارةعظمةإلىاالنمتماممرافيعفيلمرتينخبرإيفاد.ا7



العالميةالتجارةمنظمةفياإلسطمي،تمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولوضع

بعد.للتنميةاالسطميالبنكعضويةإلىتنضملماألصفرباللونالموضحةالدوك
نموا.ا~هلاألعضاءالدول•









حولتترير

للتجارةالعالميةالمنظمةبنشاطاتالمتعلقةالمسائل

االقتصاديللتعاونالدائمةواللجنةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةكلفت
الجهانبصفتهالتجارةلتنميةاإلسثميالمركز(الكومسيك)اإلسثميةللبلدانوالتجاري
بمتابعةاألعضاءالدولبينالتجارةبتنشيطالمكلفاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالفرعي

وذلكالعالميةالتجارةمنظمةإطارفيالدائرةاألطرافالمتعددةالتجاريةالمفاوضات
للتنمية.اإلسثميالبنكمجموعةمعبالتعاون

بصفةتقاريرتقديمعلىالتجارةلتنميةاإلسثميالمركزيحرصاإلطارىهذاوفي
واللجنةللكوسيكالدوريةاالجتماعاتإلىالمفاوضاتهذهتطوراتحولمنتظمة
اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةواالجتماعيةوالثقافيةاالقتصاديةللشؤوناإلسلثمية

الخارجية.الشؤونلوزراءالسنويةاإلسثميةوللمؤتمرات

الوزاريةجتماعاتلكتمهيديةودراسات:(.UI1iإعدادعلىالمركزيعملكما
االجتماعاتهذهفياإلسلثميةالدولمواقفإبرازبهدفالعالميةالتجارةلمنظمة
بينها.للتنسيقأرضيةإيجادومحاولة

المفاوضاتحولعملوورشاتندواتتنظيمعلىأخرىجهةمنالمركزويعمل
والخاص.العامالقطاعينمناألعضاءالدولممثليلفائدةالعالميةالتجارية



الدائرةاألطرافالمتعددةيةالتجالىالمفاوضات
<العالميةالتجارةمنظمةإطارفي

العالميةالتجارةمنظمةإطارفي2•>4يوليوزحزمةنتائجمجموعة/1

المسئولينالوزراءكلفا´بكنكون´االخامسالوزاريالمؤتمرأشغالنهايةعند
علىالحرصمعفيهاالبتفيواإلسراعالعالقةالمسائلحولأشغالهمبمواصلةالساميين
العملالعامالمجلسوئيمىمنالوزراءطلبأخرىناحيةومناألهداف.وتحديدضبط

للمسئولينالعامللمجساجتماععقدقصدمعهوالتنسيقالعامالمديرمعالوثيقبالتعاون
علىحرصاالضروريةالتدابيرالتخاذوذلكء2003ديسمبر1oموفىقبلالساميين
مناطقوفىجنيففيحثيثةمفاوضاتأقيمتاإلطار»~اوفيالمرجوة.األهدافانجاز
األهداف.هذهتحقيقإلىللوصولكنكونمؤتمرمنذأخرى

العموميالمجلساجتماعخلثلإطاريةاتفاقيةإبرامإلىالجهودهذهكلانتهت
.2004يوليوز30إلى27منالمنعقد

وهي:المفاوضاتستشملهامسائلخمسة2004يوليوزحزمةنصيضبط
التجارةتمهيلءالتنمويةالمسائل»أسواقإلىالزراعيةغيرالمنتجاتدخولالزراعة»
الدوحةمؤتمرإطارفيالواردةاألخرىالمسائلحولقرارأياتخاذيتمولموالخدمات.

شأنفيالعالميةالتجارةمنظمةوقواعدالنزاعاتوفضالفكريةالحنكيةحقوقفيهابما
ذلك.غيرإلىالبيئيةوالمسائلغراتلكالمضادةالتدابير

وسائلكلبإنناءااللتزام:الهامةانتدابيرمنبنوعينالناميةالبلدانعامةاستفادت
أعمالجدولخارجسنغافورةمسائلهنمواضيعثلثثةتركمعللصادراتالدعم

للتنمية.الدوحةعملبرنامجخلثلالمفاوضات

سنغافورةمسائل-1

العالميةالتجارةمنظمةأعمالجدولخارجسنغافورةمسائلوضعمبدئيةبصفةتم
عنالناميةالبندانأعربتوقدانعمومية).انصفقاتشفافيةالمنافسة»(االستثمار»
أنبالتاليويمكنهاالوطنيةسياساتهافيتدخكتقديرهافيتقتلمسائللثلثثةمعارضتها

فيالمسائلهذهحولبمفاوضاتالقيامعدمعلىاالتفاقتمولذا»التنموية.جهودهاتعرقل
الدوحة.جولةخطلالعالميةالتجارةمنظمةإطار

االستثمارلجنتيأشغالمواصلةحولقرارأياتخاذيتملمأنهالملثحظومن
:ضمنهامنالتجارةتسهيلبخصوصإجراءاتاتخاذتمكماوالمنافسة.



أ31مخامةامةالتحاضاتاالعفاالمستمداتآخر\....هذامقد1
رمر

كفاءةعلىوقفاتنفيذهاوأجندةااللتزاماتبأهميةالمتعنتىاإلجراءيبقى:الفي•
؟تنفيذهاعلىالعملعلىالناميةالبلدان

التحتيةالنيةلتشدتالمطاالمساندة,الد_1iما,فيتتلاذا.ط~•
مجالفيالنهائيةالوثيقةبتطبيقااللتزاممنالناميةالبلدانإعفاءيتقينالضرورية
للتجارة.تسهيل

باستمراراالستفادةإمكانيةمنالمفاوضاتخلثلالتأكدالناميةالبلدانعلىويتعين
ومقتضياتشروطضبطفيالمشاركةعلىالحرصمعلهمالمخولةالمرونةمن

االتفاقية.

المجالهذافيالمخولةالمرونةحولالمتميزةالمقتضياتأنحظنكأنيمكن
للمفاوضات.منطلقاذاتهاحدفيتشكلاا«وربيزاانصفيوالواردة

التعريفاتاتخفيضآلية

فقدتشعبا.األكثرالمسألةالتعريفيةالتخفيضاتهياكلترتيبكيفيةمسألةتبقى
اعتماديتملكي2004يوليوزوقبل`كنكون`قبلجاهدةالناميةالبلدانمنالعديدحاولت
التخفيضاتمندنيانسبةتقديمإلىاألطرافكلنظرهاوجهةمنتدفعمسترسلةمنهجية
تطبيقضرورةعلىالصناعيةالبلدانتؤكدحينفيالتعريفية.الخطوطمختلفعلى
علىمناسبةتخفيضاتعلىوتحافظجوهريةبصفةالعاليةالرسومبتخفيضتسمحمعادلة
أنهامسعاهةفيالناميةالدولبهاتحتجالتيالرئيسيةالحججومنالضعيفة.الرسوم
الموادعلىعادةتوظفهاالتيالعاليةللرسومنظراقدراتهاتفوقبصفةمحالةالمتتضرر
الصناعية.

إلىالزراعيةالمنتجاتدخولمسألةيعالجالذييوليوزنتائجمنااابالمرفق
يتقينالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالدولأنإلىالعبارةبصريحيشيراألسواق
ولكنخط.بعدخطتطبيقهايتممسترسلةغيرمعادلةالعتمادالعملفياالستمرارعليهم
فيالواردالناميةللبلدانالمتميزةالحاجياتعلىالتأكيدبفضلالنامية،للبلدانيمكن
التخفيض»التزاماتفيشاملةتكونالقدالتيبالمتلىالمعاملةخلثلمنخاصةالمرفق
التعريفيةالخطوطلبعضالمسترسلةالتخفيضاتعلىالحريةمنبنوعالتأكيدلهايمكن
ذلك.لغيرتماماالتخفيضاتانعداماحتمالمعءفقط

الرسومتخفيضمسألةملالتعريفيالتخفيضبآليةتتعلقأخرىمسائلهناك
الذاتيةالتعريفيةالتخفيضاتمسألةأوالمربوطةالنسبةعلىباالعتمادإلغاءهاأوالجمركية



إلىقيميةالفيرالرسومتحويلمسألةوكذلكالناميةالبلدانبعضبهاالتزمتالتي
عليها.االتفاقيتممنهجيةباعتمادوذلك)advalorem(القيميةالرسوممنمثيلتها

التفاوضيتمالتي)(unboundtarriffالمربوطةغيرالتعريفاتخصوصفيأما
يصلقدالمربوطةالتعريفةسقفاعتمادإمكانيةتخولالنصهذامقتضياتفإنشأنهافي
للبلدانبالنسبةالمرونةمستوياتضبطيتقينكمافعال.المطبقةالتعريفةضعفيإلى

إمكانيةإلىالقطاعيةالتعريفاتبإلفا>المتعلقةالمقتضياتوتشيرمتميزة.بصفةالنامية
طوعية.بتخفيضاتالقيام

األسواقإلىالولوجحولاالتفاقيةنصدمجفإنحظينالمكبعضوحسب
وأنبعدتبدألمالحقيقيةالمفاوضاتكونإلىيرجعالمرفقاتفيالزراعيةغيرللمنتجات
الزراعة.حولالمفاوضاتنتائجينتظرونالمفاوضين

التعريفيةالغرالحواجز

قبلتعترضهمالتيالتعريفيةغيرالحواجزغإبكإلىالمشاركينكلتشجيعتم
ثمالفئاتحسبوتصنيفهاوتدقيقهاالحواجزهذهبضبطوالقيام20>4أكتوبر31تاريخ
بعينتأخذأنالمفاوضاتهذهعلىيتقينالحواجز.هذهحولمفاوضاتفيآجكالدخول
نموا.األقلوالبلدانالناميةانالباللفائدةوالمتميزةالخاصةالمعاملةمبدأاالعتبار

اهة.االمسرلة-3

سيتمكماالدعم.ووسائلالتعويضاتإلغاءعلىمبدئيةبصفةالمتقدمةالبلداناتفقت
التيالتأمينبرامجأوالصادراتقروضوائتمانللصادراتالمخصصةاالعتماداتإلغاء
إخضاعهافسيتمأدنىأويوم18•تبلغالتيالبرامجوأمايوم.180منأكثرإلىتمتد
دعموسائلبإلغاءتتعلقالتزاماتاتخاذمرةوألولتموهكذاهتنظيمية.قواعدإلى

نتيجةبالمبادالتتلحقالتيالسلبيةاآلثارتجنبمنالتدابيرهذهمتلومتمكنالصادرات.
فياألخيرةهذهجعلمماالزراعيللقطاعالمتقدمةالبلدانتخولهاألتيالدعموسائل
النامية.للبلدانالزراعيةالمنتجاتإزاءمشروعةغيرمنافسةإلىأدتريةاحتكناوضعية
خارطةحتىوالالشأنهذافيمعينتاريختحديديتملميوليوزشهرحزمةعنىوبناء

المستقبلية.المراحلرسممنتمكنالطريق

~
أكدثلقدالقطن.حول~لالمخيبةالمفاوضاتنتائجأيضاالمستجداتومن

آسياومجموعةاإلفريقيةالمجموعةتساندهاالتيللقطنالمنتجةالغربيةإفريقيابلدان
وآلياتالتعويضاتنتيجةمنهاتعانيالتيالحرجةالوضعيةعلىوالبامفيكوالكراييب

قبلمنأساسا(المقدمةالدوالراتراتبملياتقدروالتيالصادراتلتكثيفالدعم
وجهفيكبيرةعوائقالدعموآلياتالتعويضاتهذهتشكلاألمريكية).المتحدةالواليات



إمكانياتويعرقللهاالمساندةوالبلدانإفريقياغربفيالواقعةالبلدانفيالقطنإنتاج
المزارعين.منالعديدمعاناةمنويزيدالبلدانهز»مواردمنيحدمماتسويقه

مستقلةبصفةالقطنمسرلةمعالجةبشأنطلبهاعنأخيراالبلدانهذهتخلتلقد
هذهوضعفيالمتعكربموقفهااالحتفاظمعالزراعيةانمسألةضمنإدماجهامبدأوقبلت
بها.خاصةورزنامةمتميزةتدابيرعلىيشتملخاصرإطارضمنالمسألة

ماتالخه-5

االلتزاماتعلىالتأكيديوليوزلحزمة´´ج´´المرفقيجدأءالخدماتقطاعفي
العامةللتفاقيةالعريضةالخطوطوضمنالدوحةأعمالجدولفيالواردةواألهداف
كلفيجوهريةعروضتقديمضرورةعلىالمرفقنغمريؤكدكماالخدمات.لتجارة
النامية.بالبلدانالعثتةذاتالميادين

:علىاألعضاءالدوليوليوزنتائجمن´اج´االمرفقيحثءوفعك

تفيدالتيالخدماتتوريدوصيغالقطاعاتفيخاصةللعروضعاليةجودة´اتأمين
نموا.األقلللدولخاصةعنايةمنحيتقينكماالنامية.البلدانصادرات

الدولمنوغيرهاالناميةالدولتوليهالذياالهتمامإلىاألعضاءالدولأشارتوقد
الطبيعيين).األشخاص(تنقلالرابعة.للصيغةاألعضاء

المفاوضاتإلنهاءالجهود~ضرورةإلىواضحةإشارةأيضاالقراريتضحن
منتتمكنحتىالناميةالبلدانلفائدةهادفةفنيةمساعدةوتقديمالقواعدإعدادقصد

الخدمات.حولالمفاوضاتفىفعالةبصفةالمشاركة

الأجلفيللعروضالمراجعةالصيغةتقديمضرورةإلىأيضااإلشارةتمتكما
والاآلجال.أفضلفيالمبدئيةالعروضتقديميتقينحينفيء200oمايوشهريتجاوز
القرارأنإذالنامية»للبلدانبالنسبة)4(الصيغةالطبيعييناألشخاصتنقلأهميةتخفي
الوقائية.القواعدأهمية~القواعدحولالمفاوضاتإنهاءقصدالجهودتكثيفإلىيدعر

سيرأيليونيوشهرمنذتعرفلمالمفاوضاتفإنالتعليماتهذهعنالنظروبقطع
بشأنوالعروضالطلباتلتقديمالثنائيالمسلسلفيالواضحالتعثرإلىبالنظرحثيث
األسواق.إلىالدخول

المنعقدةالخدماتتجارةلمجلمرالخاصةالدورةحثلاألعضاءالدولناقشتوقد
بالنظامتبدأمتفرقةمسائلحولعشرةالخمسةالمقترحات200oفبراير22و2ايومي
االتفاقيةمنlitااالصيغةأيضاالدولهذهناقشتكماالبريد.بخدماتوتنتهيالداخلي
الحدود.عبرالخدماتمقدمىحركةمسألةتعالحالتيالخدماتتجارةحولالعامة



مة...االمساأ-6

والمسائلالناميةللبلدانوالمتميزةالخاصةالمعاملةالتنمويةالمسائلخصوصفي
بعدإخفاقااألخرىهيعرفتفقدالعالميةالتجارةمنظمةاتفاقياتبتطبيقالمتعلقة
لتدعيمالشأنهذافيعمليةقراراتاتخاذيتمفلمجنيف.اجتماعاتفيللنقاشعرضها
اتخاذأوجديدةتدابيراعتماديتمولموالمتميزةالخاصةبالمعاملةالمتعلقةالحاليةالتدابير
جنيفقراريحدأالعالمية.التجارةمنظمةقواعدبتطبيقالخاصةالمشاكللحلقرارات
هذافيتقديمهايجبالتيوالتقاريرمراجعتهايتقينالتيللمسائلبالنسبةجديدةآجاال
الشأن.

أدتوالتيوالمتميزةالخاصةالمعاملةبشأناألخيرةالمستجداتإلىاإلشارةوتجدر
التمييزمننوعإحداثإلىتؤديقدالتيالناميةللبلدانالثانويةالتصنيفاتإلغاءإلى

الدخلذاتاالقتصادياتلتشملالمساعدةمجالتوسيعأنالمحظومنالمتدرج.
الدولوجهفيمفتوحاالبابتجعلأنشأنهامناالنتقاليةواالقتصادياتالضعيف
المساعدة.هذهمنلتستفيداألوروبياالتحادفيالجديدةاألعضاء

موجهةتعليماتيتضحنالنصفإنوالمتميزةالخاصةالمعاملةخصوصوفي
المقترحاتحولالجاريةاألشغالكامللبحثوالتنميةالتجارةللجنةالخاصةللدورة
يوليوزشهريتعدىالأجلفيالشأنهذافيتقريرتقديممعاالتفاقاتشأنفيالمقدمة
200o.أجهزةكلأنكماالجارية.األخرىالمسائلكلحولتقريرتقديمسيتمكما
توصياتتقديمإلىمدعوة2ااااالفئةمنالمقترحاتببحثالمكلفةالعالميةالتجارةمنظمة
تمفقدبالتنفيذانمتعلقةالمسائلأما.200oيوليوزشهرأقصاهأجلفيالمجلمرإلى

وإلىالتجاريةالمفاوضاتلجنةإلىتقريروتقديمالمشاوراتبمواصلةالعامالمديرتكليف
يوليوزفيالمجلسعنسيصدرقرارتحضيرقصد200oمايوفيالعموميالمجلمر

0520أكتوبر/يوليوزهللتنميةالدوحةجولةمستجدات-11

الرراعةالم

حيث200اسنةانطلقتالتيلم(قطرالدوحةجولةمفاوضاتمحورالزراعةتعتبر
التيالزراعيللقطاعمساعداتهاحجمتخفيضالمتقدمةالبلدانمنالناميةالبلدانتطلب
الفقيرة.البلدانفيالتقليديينبالمزارعينأضراراوتلحقالنزيهةالمنافسةمفعولتبطل

األطرافأهمبينأثهربضعةمنذالدائرةالزراعةحولالمفاوضاتعرفتلقد
األوروبياالتحاداألعضاء:الخمسةمنتدىإطارفيخاصة(الزراعيةبالمسألةالمعنية

وزيوريخبباريميانمجتمعة)والبرازيلوانهندوأستراليااألمريكيةانمتحدةوالواليات



بينالمتبادلةالمقترحاتفيتشلتجديدةتطوراتوجنيفلمالمضيقالوزاري(االحتماع
.020ومجموعةاألوروبىواالتحاداألمريكيةالمتحدةالواليات

تليهاالمفاوضاتأمامهاتتعثرالتيالعقباتأهممناألسواقإلىالدخولويشكل
سبقعلىالمنافسةموضوععرفولقدالداخلي.الدعمبوسائلالمتعلقةالمسائل

عانقة.مارانتانموضوعبهذاالمتعنتةانمسائلبعضأنإالانتقدممنشيئاانصادرات

تستدعيالتيالمسائلبينالتوازنبعضإيجادإلىعامةالمفاوضاتهذهوتهدف
متزامنة.حلوال

الماليالدعموسانلحولالمقدمةالجديدةوالعروضالمقترحاتتمحورتولقد
للنسوات.الزراعيةالمنتجاتودخول

بكبألاألمرالمنحأ»بانالوالطرفمنالمغدمفنراحاالا-1

الثطثةالمحاورشأنفيللتفاوضجديدااقتراحااألمريكيةالمتحدةالوالياتقامت
سبقألجلوالمنافسةاألسواقإلىالدخولالداخليهالدعم(الزراعيةبالمسألةالمتعلقة

oخلثل%0iبنسبةالداخليالدعمتخفيضالمتحدةالوالياتاقترحتولقدالصادرات).
ا~وروبياالتحادطرفمن9ه~80بنسبةالداخليالدعمتخفيضيتمأنشريطةسنوات
واليابان.

الزراعيةالمنتجاتعلىالجمركيةالرسومتخفيضالمتحدةالوالياتتطلبكما
أفقفيالزراعيةالصادراتدعمإلغاءعلىوالعمل%9>و00بينتتراوحبنسبة
خلثلالجمركيةوالرسومالداخليالدعمفيهامةتخفيضاتتحقيقوسيتم.20ا0سنة
سنوات.oلمدةاألوليةالفترة

التيالزراعيةالسياساتإلغاءإلىاالقتراحهذاحثلمنالمتحدةالوالياتتهدف
سنة.1oأجلفيبالكاملبالمبادالتالإخكتسبب

للبلدانبالنسبةمتماثلةشرائح4منصيغةالمتحدةالوالياتقامت.ا~لحميضصيغة
%0iو40بينماثم9ه~40و20بينماثم9د~20فوقماالمتقدمة:والبلدانالنامية
شريحة.كلداخلاألهميةمتزايدةبتخفيضاتالقياموسيتم.9>»~60يفوقماوأخيرا
ثم9ه~85ه75ثم9د»~75~65ثم'%0-00:اآلتيةالتخفيضاتالمتقدمةالبلدانومتقدم
9 .-Ao~أهميةالمتحدةالوالياتتضبطلمولكناألربعة.الشرائحداخلالتواليعلى9ء

تخفيضاتتطلبأنهامرحتبلالناميةالبلدانمنتطلبهاالتيالتعريفيةالتخفيضات
الوالياتاقترحتكماالمتقدمة.البلدانطرفمنالمقدمةالتخفيضاتمنبقليلأدنى



الموادعددتحديدمعالمتقدمةالبلدانلتعريفات9ه~75بنسبة~تحديدأيضاالمتحدة
تبلغنصبياضعيفةتعريفيةتخفيضاتشأنهافيتتخذأنافللنطريمكنالتيالحساسة

الجمركية.للرسومالخاضعةالتعريفيةالخطوطمن5اء~

األوروبيا~حادطرفمنالمغدمفنراحاال1-ا

دعمهابتخفيضاألمريكيةالمتحدةالوالياتطرفمنالمقدمالطلبعلىجوابا
ماأي9د~70بنسبةتخفيضااألوروبياالتحادقدم>><amber<صنفمن9د~80بنسبة
المتحدةوالوالياتاليابانتقدمأنشريطة9ه~65والبالغسلفاالمقدمالعرضعنيزيد

مناسبة.تخفيضاتاألمريكية

الداخليالدعمبخصوص%ioبنسبةتخفيضاأيضااألوروبياالتحاداقترح
واضحةبصورةاألزرقللصنفالمخولالدعمبضبطوطالبالمتقدمةللبلدانالمخول
ودقيقة.

محورلوضعطلبهعناألوروبياالتحادتخلىفقدالتخفيضصيغةعنأما
)pivot(علىالجمركيةالرسومتخفيضفيالمرونةبعضمناألطرافيمكنقدالذي

الرسومتخفيضاألوروبياالتحاديقترحوبالمقابلشريحة.كلداخلالموادبعض
بالسبة9»~50لتبلغالسفلىالشريحةضمنالواردةالموادعلى9ء~20بسبةالجمركية
.9ء~90تفوقالتيجمركيةرسومتتضمنالتيللشريحة

إلى10منالحسامةالموادعددلتخفيضاألوروبياالتحاداستعدادمنوبالرغم
النسبةيفوق160وعددهاالتخفيضاتتشملهاالتيالموادفإنالتعريفيةالخطوطمند~8
المتحدة.الوالياتطرفمنالمقترح1%

طرفمنالمقدماالقتراحلقبولمستعدااألوروبياالتحاديكونقدأخرىجهةومن
%ا00بنسبةالزراعيةللمنتجاتبالسبةالتعريفيةباألسقفالمتعلقةG20مجموعة
النامية.للبلدان%10oوالمتقدمةللبلدان

واقتراحاتهاالناميةانالبلهفعلردود-1,3

يفيالاألمريكيالعرضأنعلىG20مجموعةطريقعنالناميةالبلدانأعربت
منالبدبلاألسقفمستوياتتخفيضيكفيالأنهيعتقدانوالهندفالبرازيلبالحاجة.
الفعلي.النقديالتسديدتخفيض



G20مجموعةطرفمنالمقدمالجديداالقتراحفإناألسواقإلىالدخولعنوأما
2أكتوبر12في <<oأمل(تصحيحيةتدابيروضعالناميةالبلدانتمكينمنيطلب

المتقدمةالبلدانمنالمدعمةالوارداتعلىلمتعويضيةتدابيرأولالغراقالمضادةالتدابير
التفاصيلمنالمزيدتعطلمالمجموعةهذهأنإالتدريجية.جمركيةرسومتوظيفأو

اآلليات.هذهمتلعملطرقحول

9ه~54بنسبةاألدنىالتعريفيللتخفيضمعدالاالقتراحيتضحنأخرى،جهةومن
النامية.للبلدان9ء~36بسبةاألقصىالتعريفيللتخفيضومعدالالمتقدمةللبلدانبالنسبة
إضافة0المتقدمةوالبلدانالناميةللبلدانمختلفةشرائحوضعG20مجموعةتقترحلهذاء
األخيرة.هذهتقدمهاأهميةأكثرتعريفيةتخفيضاتإلى

المتحدةوالوالياتاألوروبياالتحادموا~بينتقاربوجودسقممايتبين
التخفيضاتأهميةحولكثيرايختلفانولكنهماالداخليالدعمبخصوصاألمريكية
األسواق.إلىالدخولإزاءنهايتبكقدالتيالتعريفية

ا.دلفطن

التجارةمنظمةفياألعضاءالدولأنشأتيوليوزاانتائجااحزمةلمجموعةوفقا
كروزوتيمالسيدرئاسةتحت2004نوفمبر19يومالقطنحولفرعيةلجنةالعالمية

الجديدة.ندةزيكمن

الذيللرداألماميةالعناصرإحدىالقطنيةبالمسألةمتخصصجهانإنشاءويعتبر
اإلفريقيةالدولمقترحاتعلىالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالدولبهقامت

المقترحبحثأيضاتم(كماالقطاعهذابشأنوتشاد)ماليفاصو»بوركيناء(بنيناألربعة
العمومي).المجلسطرفمنالتنمويةالمسألةأيضايضموالذيالقطنحول

المبادالتبمعوقاتالصلةذاتالسياسيةالمسائلكلالفرعيةاللجنةأشغالستتناول
الدعماألسواق»إلىالدخولاآلتية:باألمسيتعلقفيماخاصةالقطنقطاعفيتؤثرالتي

الصادرات.سبقألجلالمنافسةالداخلي»

إدخالإلىالرامية200oأبريل22بتاريخوثيقةاإلفريقيةالمجموعةوزعتولقد
أيضاتتضمنوالتيالقطنمنالمشتقةوالموادالقطنتجارةعلىجوهريةحاتإصك
ألنهاالمقترحهذااألعضاءالدولمنالعديدأياتوقدالنسيج.مواداللجنةهذهحسب
الشكلية.الجوانبمنبدالالمضمونعلىأشغالهابناءإمكانيةالفرعيةللجنةمبدئياتخول
للمفاوضاتاإلجمالياإلطارفيبحثهيتمأنيجبالقطاعهذاحإصكأنالبعضويعتقد

الزراعية.



المسانمكونةاآلتيةالعناصرفنتجارةانعالميةللمنظمةاإلفريقيةالمجموعةاقترحت
:الزراعةحولالمفاوضات

:األسواقإالدخول

إلىالمادةهز»دخولتحسين~منللقطنالعالميةالتجارةأداءرفعسيتم
القطندخولحريةمنللقطنوالمصدرةالمنتجةنموااألقلالبلدانوستستفيداألسواق.
معينة.بحصصااللتزامبدوناألسواقإلىالمشتقةوالمنتجات

~

سبتمبر21أقصاهأجلفيالقطنبتجارةتخلالتيالداخليالدعمتدابيرجميعإلغاء
200o.منالداخليالدعمتدابيرنقلتجنبقصدالضروريةاإلجراءاتاتخاذوسيتم
آخر.إلىصنف

بالنسبةالمخولةالتدابيرإطارفىبالقطنخاصةطموحةمعاييروضعسيتمكما
واألزرق.األخضرللصنف

2يوليوزفاتحأقصاهأجلفيالقطنصادراتدعموسانلكلإلغاء <<o.

المزارعينلصغارواالجتماعياالقتصاديالمستوىعلىالسلبيةالتداعياتولتفادي
صندوقإنشاءاإلفريقيةالمجموعةاقترحتالرزقمصادرلبعضفقدانهمعنوالمترتبة
منمكونةثطيةلجنةمسؤوليةتحتالصندوقإدارةتقعالقطن.إنتاجلدعمطوارئ
والحكومات.والمنتجينالمانحةالجهاتممثلي

اعتزامهابذلكمعجلةامجابية0أجندباثتراحتقامتشداإلفريقتالمجموعةأنفطحظكما
مصالحها.عز>القاعفيثدماالمضي



III-للتجارةالعالميةوالمنننمةاإلسطميتمرالمنمنظمةفياألمناءالدول

انضمامبعدوذلكدولة149العالميةالتجارةمنظمةألعضاءاإلجماليالعددبلغ
العالميةالتجارةلمنظمةالسادسالوزاريالمؤتمرخطلالسعوديةالعربيةالمملكة
2أحمبرفيكونغهونغفيالمنعقد • 0o149العضوأصبحتحيث.

اإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمندولة39الدولهذهضمنيوجد
العالمية.التجارةمنظمةفياألعضاءالدولربعيعادلماأي

منظمةإللثنضماالمرشحةاإلسكالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدول
.العالميةالتجارة -

إلىللثنضمامالمرشحةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعددبلغ
0إيران0العراق0بيجانأذر0الجزائر0أفغانستان:وهيدولة13العالميةالتجارةمنظمة
واليمن.طاجيكستان0سرريا0السردان0أوزبكستان0ليبيا0لبنان0اخستانكان

للبلدانبالنسبةالمنالصعبةأصبحتاالنضمامشروطأنحظنكأنويجدر
البلديتقياالمرشح.للبلدالتنمويالمستوىعنالنظربغضوذلكءالجديدةالمرشحة
األعضاءالدولبهاتلتزمالتيتلكمنوتشدداإجحافاأكثربالتزاماتفعكالجديدالمرشح

العالميةللمنظمةاإلضافيةااللتزاماتعليهيطلقما(وهيالعالميةالتجارةمنظمةفى
انضمامهاعندالناميةانللبالتمنحالوالمتميزةالخاصةالمعاملةأنكمالم.للتجارة
للتجارة.العالميةللمنظمة

بصفةانتقاليةبالفتراتالعالميةالتجارةمنظمةإلىتنضمالتيالبلدانتستفيدوال
وذلك()ألءالبندبمقتضىأصكاألعضاءللبلدانعادةالمخولةالتيالفتراتوهيآلية»
الفتراتبعضمنحتملقدالبلدان.لهذهاالقتصاديةالتنميةمستوىعنالنظربقطع

يتعلقتفصيليزمنيجدولتقديمبعدوذلكقصيرةولمدةمعينةقطاعاتضمناالنتقالية
ءالمناسبةالقوانين(إصدارالعالميةالتجارةمنظمةبقواعدا~امحولوضماناتبالتنفيذ
القطاعات.بقيةفيالخ..)التنفيذ»عمليةعلىالقائمينالموظفينتدريب

فكرةعنتدافعأناإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىيتقينولهذا»
يجبكماللتجارة.العالميةللمنظمةفضماملكالمرشحةللبلدانمناسبةانتقاليةفترات~
كماالمرشح.للبلداالقتصاديةالتنميةمستوىمعاألسواقإلىالدخولشروطءمتتكأن

األطرافالمتعددةباالتفاقياتتقبلأنلطنضمدمالمرشحةالبلدانمنيشترطالأنيجب
تبسيطيجبكماالمدني.الطيرانحولواالتفاقيةالعموميةالصفقاتحولاالتفاقيةمثل

بتطبيقها.واإلسراعنموااألقلالبلدانالنضمامالمتبعةاإلجراءات



.2004نوفمبر21يومالعالميةالتجارةمنظمةإلىلطضمآوطلباأفغانستانقامت
لم.2••4أيسبرا3بتاريخالعموميالمجلمراجتماع~عملفريقإنشاءتموقد
العمل.فريقيجتمعلماآلنولحدالخارجية.تجارتهانظامحولمذكرةأفغانستانتقدم

1996سنةرسمياالجزائرقامت»1987سنةمنذمطحظبصفةحضورهابعد
الخطوةيشكلماوهوالخارجية.تجارتهانظامحولللتجارةالعالميةللمنظمةمذكرة
للمنظمة.االنضمامإجراءاتفياألولى

فياألعضاءالدولبعضقبلمناألسئلةمنسلسلةالتاريخهذامنذالجزائرتلقت
وسويسرااألوروبيواالتحاداألمريكيةالمتحدةالوالياتومنهاالعالمية»التجارةمنظمة
العملفريقعقداألولى»األجوبةالعالميةالتجارةمنظمةتلقيبعدوأستراليا.واليابان
بجنيف.1998أبريلشهرفيالجزائرانضمامحولاألولاجتماعه

,1998(أبريلاألطرافالمتعددةالمفاوضاتمنجوالتبثمانيةالجزائرمرت
لم200oو2004سنتيثم»2003مايو»2002نوفمبر»2002مايو»2002فبراير

(أبريلوالخدماتوالصناعةالزراعةقطاعاتفيالثنائيةالمفاوضاتمنوسلسلتين
ءالزراعة.فييبالبحثالمفاوضاتتناولتهاالتيالمسائلأما).2002ونوفمبر2002
الفكريةالملكيةحقوقثمالقانونيالنظامحوإصكالشفافيةالدولة»تجارةالجمركي»النظام

العمومية.والصحة

السلعبشأنالمبدئيةللعروضمراجعةصيغة2002مارسفيالجزائرقامت
بحثأيضاوتم.200oيناير18فيللعروضمراجعةصيغتوزيعتمكماوالخدمات.
وذلكبالقوانينالمتعلقةالمستجداتوآخرالعملفريقتقريرمشروعمنمراجعةعناصر
.200oفبراير25فيالعملفريقاجتصاحخطل

المتحدةالواليات:وهيبلدان10حواليمعثنائيةلقاءاتالجزائرأجرت
تركيااغواي»األوركوبا»األوروبي»االتحادكندا»أستراليا»سويسراهاليابان»األمريكية»
الجنوبية.وكوريا

سفيرسهايترأالتيالجزانيانصمامحولالعملفريقتنظيمعلىأشرفوقد
دولة.43ديلكاستييوبريزالسيداغواياألور



منظمةإلىالجزائرانضمامبتحضيرالمكلفالعمللفريقالتاسعاالجتماعانعقد
.200oأكتوبر2ابتاريخالمنظمةبمقرالعالميةالتجارة

الدخولحولالثنائيةالمفاوضاتتطوراتبحثاالجتماعهذاعملجدولتضمن
القانونبتطورالمتعلقةالمستجداتوآخرالعملفريقتقريرومشروعاألسواقإلى

الجزائري.

حولالعملفريقتقريرمشروع11الوثيقةدراسةعلىحالياالفريقهذاينكب
2أكتوبر2افيالمنعقداالجتماعمناقشاتمحورتشكلالتيالجزائرا´انضمام • 0o.

منظمةفياألعضاءالدولوبعضالجزائريالوفدممثليبينثنائيةلقاءاتتنظيمتم
.200oأكتوبر20إلى18منالعملفريقاجتماعانعقادهامشعلىالعالميةالتجارة
ز~ةسويسرا،ءاألمريكيةالمتحدةالوالياتمعالثنائيةاللقاءاتخاصةبصفةنذكر

األسواق.إلىوالخدماتالسلعدخولبالبحثتناولتوالتيوماليزياالجديدة

نأأربيب-7

قامتوقدا997يوليوزا~فيبيدجانأذرانضمامحولالعملفريقتكوينتم
بيدجانأذرقامتكما.ا999أبريلفيالخارجيةتجارتهانظامحولمذكرةبيدجانأذر

أجوبةتلتهاء1000يوليوزفيالمذكرةهذهحولاألسئلةمنأولىمجموعةعلىأجوبة
.1>01يونيوvفيالعمللفريقاألولاالجتماعانعقد.100اأيسبرفيأخرى

t-العراق

2••4سبتمبر30فيالعالميةالتجارةمنظمةإلىالعراقانضمامطلبإيداعتم
فيالمنعقدالعموميالمجلسخثكعمكفريقإنشاءتمكماعشر.الثانىالبندعلىبناء
وراغواي.األمنفاراس´ا´اكيلثرموالسيدسهيترأ2004ديسمبر13

العملفريقينعقدولمحيةالخارتجارتهنظامحولمذكرةالعراقيقدملماآلنلحد
العراق.انضمامبتحضيرالمكلف



العموميالمجلسلدىالعالميةالتجارةمنظمةإلىالنضمامهاايرانطلبإيداعتم
89يوميالمنعقدةدورتهخطل Jبجنيف2004ليونيو)WT/ACC/IRN/l.(ولقد
مايو26يومالعموميالمجلمرانعقادخطرباإلجماعإيرانترشيحعلىالموافقةتمت
o••~«

طلبهارفضوتم1992سبتمبرفيترشيحهاقامتأنسبقإيرانفإنوللتذكير
منالفيتوحقلممارسةنظراالعموميالمجلسطرفمن2001مايومنذمرة21

األمريكية.المتحدةالوالياتطرف

افستانكانه6

ابتدأتوقد.ا996فبراير6فيفستانكازاانضمامحولالعملفريقتكوينتم
ا997أكتوبرفيوالخدماتالسلعمجاليفياألسواقإلىللدخولالثنائيةالمفاوضات
بحثهاتمالتيالمواضيعبينومنوالخدمات.السلعحولجديدعرضإطارفيوتستمر
0األسعارعلىالرقابة0)انجمركيةاالتفاقات(وكذلكالجمركيالنظام0الزراعة:فهي

والصحةالصحيةوالمواصفاتالمعايير0الصناعيالقطاعدعموسائل0االستيرادرخص
0التشريعيالنظامحوإصكالقانونيالنظامشفافية0للتجارةالفنيةالحواجز0النباتية
.TRIPSبالتجارةالمتعنتةالفكريةالحنكيةوحقوقالخدمات

منالعملفريقاجتماعتناولهاالتيالنقاطأحداثلملخصمعدلةصيغةوضعتم
وتم.2004نوفمبرفيالعمللفريقالسابعاالجتماعخلل~بحثهاوتمالسكرتاريةطرف
الموالي.لثجتماعكموعد200oمايوتاريختحديد

العالميةالتجارةلمنظمةخمتانكازاانضمامبتحضيرالمكلفالعملفريقرئيسقدم
تطوراتحولإيجابياتقريرا200oيونيوvيوم(فنلندة)هيمانين´تاباني´فيساالسفير
جوهرية.بإصلثماتقامتالتياخمتأنكانترشيح

v-لبنان

تقريرنشرتموقد.1999أبريل14فيلبنانانضمامحولالعملفريقتكوينتم
المتعلقةاألجوبةتوزيعوتمء2001يونيوفياللبنانيةالخارجيةالتجارةنظامحول

ينعقدأنالمحتملومن»2002يونيوفياللبنانيةالمذكرةشأنفيالمطروحةباألسئلة
.2003لسنةالثانيةالستةاألشهرخطلالمقبلاالجتماع



نوفمبر2oيوململتجارةالعالمميةللمنظمةلملثنضمامرسميطلببإيداعليبياقامت
1001)Doc.WTO/ACCILBY/l.(اهولىوافقت2004ليونيو17وفي

ليبيا.معالمفاوضاتفيالشروععلىالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاء

لمالعملفريقأنكماالخارجيةتجارتهانظامحولمذكرةليبياتقدملماآلنلحد
األول.اجتماعهبعديعقد

اانالسو-5

تقديمتمكماا994أكتوبر2oيومالسودانانضمامحولالعمكفريقتكوينتم
أجوبةالسردانقدمكما.ا999ينايرفيالسودانيةالخارجيةالتجارةنظامحولمذكرة
مجموعةطرحتمكماء2000نوفمبرشهرفيالشأنهذافيطرحتالتياألسئلةعلى
الفريق.لهذااجتماعأييسجللماآلن»ولحد.2003ينايرفياألسئلةمنثانية

طاجبكسنان-,•

للمنظمةالعامالمديرإلى200امايو29يومرسمياطلباطاجيكستانحكومةقامت
يوليوزا8فيالعملفريقتكوينوتم.XIIللفصلوفقاللثنضمامللتجارةالعالمية

شجارتهانظامحولمذكرةطاجيكستانقامتالعمومي.المجلساجتصاحخلثل2>>ا
العمل.فريقيجتمعلماآلنولحد.20>3فبرايرفيالخارجية

بكسفانأمن-.11

21يومالعالميةالتجارةمنظمةإلىأوزبكستانانضمامحولالعملفريقتكوينتم
فيالخارجيةتجارتهانظامحولمذكرةأوزبكستانحكومةوقدمت.ا994ديسمبر
وتم.ا999أكتوبرفياألسئلةبعضشأنفيأجوبةتقديمتمكماا998سبتمبر
مرةألولالعملفريقاجتمعاألسواق.إلىالدخولحولثنائيةمفاوضاتفيالشروع

.2002ليونيو17في

سوريا-.اال

للمنظمةالعامالمديرإلىسورياانضمآوطلبغإبكتم020اأكتوبر30فى
).WTI.4CCI.S'YR/l(للتجارةالعالمية



البعن-.ا3

200>أبريل14فيللتجارةالعالميةللمنظمةلنضمامطلبااليمنيةالحكومةقامت
.2>>0يوليوز1vيومالشأنهذافيالعملفريقبتكوينالعموميالمجلسوبادر
شهرفيالخارجيةللتجارةاليمنيالنظامحولالمذكرةبتوزيعاليمنيةالحكومةوقامت
العمل.فريقيجتمعلماآلنولحد.2002نوفمبر

العالميةالتجارةمنظمةإلىاليمنانضمامبتحضيرالمكلفالعملفريقعقد
أهموقائعملخصعلىعاالعلكمبدئياتمحيث200oأكتوبر3فيالثانياجتماعه
وبحثحيةالخارالتجارةنظامعلىأيضااالطالعتك»للبحثعرضهاتمالتيالمسائل
باليمن.التشريعيةالمستجداتآخر

اللفرمقرئيساللفرمنإنشاءتاريخانالبلة
__..---
---)004أجمبر13فعانستان

أوروغواي1987يونيو17الجزائر

ألمانيا1997يوليوز16بيدجانأنر

فنلندة1999فبراير6خستانكاز

أوروغواي2004أجمبر13ا~اق

---200oمايو26ايران

فرنسا1999أبريل14لبنان

---2004يوليوز27ليبيا

المغرب1994أكتوبر25السودان

-)001يوليوز18طاجيكستان

المكسيكا994ليسمر21أوزبكستان

---2001أكتوبر30سوريا

ألمانيا)~000يوليوز17اليمن

لمبألالعاالنجارهمتطحأللمصد~:



السلحعوونن

IV-اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولتتبناهاقدالتىومقترحاتمواقف

حقيقيةتنمويةجولةأطهز

حاسما،منعطفاتشكلباتتقدالتجاريةالمفاوضاتمنالجديدةالجولةكانتإذا
حيوية»مسألةيعداإلسلثميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولمصالحعلىالدفاعفإن
لنتائجالرئيسيةالمكوناتمنوجعلهاوالمتميزةالخاصةالمعاملةعلىبالتأكيدوذلك

األعضاءالدوكتمكنللتطبيقأطوكفتراتمنحمجردتتخطىبحيثءالمفاوضات
االقتصادية.بصياساتهاالخاصةاآللياتبعضتطبيقمواصلة

منالجديدةالجولةمناألعضاءالدولكلتستفيدأنالبديهيمنكانوإذا
مستوياتبينالفوارقتقليصفيالجولة0هذتسهمأنأيضاالبداهةفمنالمفاوضات

الدول.0هذبينالتنمية

´´كانكونفيظهرتالتيوالوقتيةاالرتجاليةالمواقفتفرنلنسوفوحتماء
المفاوضاتفيجديدةمنهجيةاعتمادمنهذهوالحالةبدفكالمشاكل.لكلحاسةحلوال

علىتستندووالخسائراألرباحبينتوازنإيجادعلىالحرصقوامهاالعالميةالتجارية
النهضةوتحقيقالتنميةمستوياتمختلفبينالفوارقتقليصتكفلحقيقيةآليات

الحمائية.السياساتإلىالعودةبابوتصدالشاملةالعالميةاالقتصادية



لتقويمتعديليهوأخرىموازنةتدابيراتخاذعلىالعملفيالمعلمةالحلولتبدوقد
توظيفمنمواردهتأتيتنميةبنكخاصة»مواردديلماالقتصاللتحريرالسلبيةالتداعيات
خاصة).ضرائب

فمن!والمتميزةالخاصةالمعاملةفيأساميةحلقةالفنيالتعاونيعتبركما
وسائللتطويرسعياالتنميةوتمويلالتجارياالنفتاحينتربطعطقةإيجادالضروري
الناميةالبلدانتتمكنحتىالمختصةوالكفاءاتالبشريةالمواردوإعدادوالتدريباإلنتاج
التجارة.تحريرمنواالستفادةالتصديرعلىقدراتهارفعمن

j-عامهفوصبان

األطرافالمتعددةالتجاريةالمفاوضاتفياالعتباربعيناألخذعلىالعمل•
لبلدانبالنسبةوالمتميزة´´الخاصةالمعاملةمبدأ´´تطبيقمعالتنمويالبعدالقادمة
عامةالناميةوالبلدانمياإلسكالموتميمنظمة

علىالعملأجلمنالناميةالبلدانوبقيةاإلسطميالمؤتمرمنظمةبلدانبينالتعاون•
تكتفيوالشموليةمنهجيةتعتمدالحاليةاألطرافالمتعددةالتجاريةالمفاوضاتجعل
انالبالالمصالحاالقتصاديةالحمايةغايتهاجديدةجمركيةغيرتدابيربوضعفقط

العمال.وحقوقالمواطنينوصحةالبيئةحمايةقناعتحتالصناعية

منظمةفياألعضاءالدولعلىتأثيراتهوتقييمالتجاريالتحريرتداعياتضبط•
االقتصادي.التحريرمنجديدمسلسلفيالدخولقبلاإلسلثميالمؤتمر

تكتسيالتيالميادينفيخاصةبكاملهااغواياألورجولةاتفاقياتتطبيقعلىالعمل•
لم.الزراعة»الخدماتاإلسلثمي(النسيجدالمؤتمرمنظمةلبلدانبالنسبةأهمية

الحتىالليونةمنالمزيدواعتمادمنهااالستفادةعلىوالعملاالنتقاليةالفتراتتمديد•
مجالفياألساسيةبمصالحهاالتضحيةإلىاإلسطيالمؤتمرمنظمةبلدانتضطر
التنمية

ببلدانالمتعلقةالتجاريةالمفاوضاتفيوالماليةالفنيةالمساعدةعلىالقائمالعملتدعيم•
عامة.الناميةوالبلداناإلسثميالمؤتمرمنظمة

نزاعاتفيهاتنشأالتيالحاالتفيالناميةللبلدانوالماليالفنيللدعمآليةوضع•
اإل~.المؤتمرمنظمةفي:ألعضاءالدولبينتجارية



OIC/COMCEC-fCI22-06IREP)ا~(اهرق

العالميةالمنظمةفيالقرارمملمملعلىوالديمقراطيةالشفافيةمنالمزيدإضفاء•
وغيرالرسميةاالجتماعاتفيالناميةالبلداناشتراكعلىالحرصمعللتجارة
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالفعالةالمشاركةوعلىالرسمية

واالعترافاألطرافالمتعددةوالتجاريةالماليةالسياساتبيناالنسجامتدعيم•
الهيكلي.للتقويمالوطنيةالبرامجإطارفيالمطبقالوطنيبالتحرير

اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمصالحبينمتوازنةأجندةوضع•
األشخاص).حركةحريةالزراعة»ءالسيجالصناعية(البلدانومصالح

القطاعيةالتوصيات-ب

بتوفيرللتجارةالعالميةللمنظمةاالنضمامفيالراغبةاألعضاءالدولمطالبةعدم•
المنظمةفياألخرىاألعضاءالدولبهاتطالبالتيتلكصرامةتتعدىشروط
المماثل.التنمويالمستوىذاتللتجارةالعالمية

المرشحةاإلممثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولتخضعالأنيجب•
االتفاقاتعليهاتنصالالتزاماتإلىللتجارةالعالميةالمنظمةإلىللثنضمام
العالميةالمنظمةالتزاماتفائضيسمىما(خاصةاألطرافالمتعددةالتجارية
للتجارة).

الدولعلىوالمتميزةالخاصةالمعاملةمقتضياتآليةبصفةتطبقأنيجب•
العالميةالمنظمةإلىللثنضمامالمرشحةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
االنضمام.شروطتبسيطمعللتجارة

الذروةوتقليصالجمركيةالرسومتخفيضإلىالصناعيةالبلداندعوة•
التدريجية.التعريفاتآليةوتطبيقالجمركية

الدخولمنالحصصنطاقخارجنموااألقلالبلدانسلعتستفيدأنيتقين•
الرسوم.منالتاماإلعفاءمعاألسواقإلى

مدسررم



بالنسبةإلغاءهاأوالتعريفيةغيرالحواجزبعضتقليصشأنفيالتفاوض
التدابيرمنهاخاصةاإلمطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدوللصادرات
منظمةاتفاقياتمعتتنافىالتيللتجارةالفنيةوالحواجزالنباتيةوالصحةالصحية
؟العالميةالتجارة

الدخولفياإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولحقعلىالحفاظ
التفضيتتناقصحالةوفيتدعيمه.علىوالعملالمتقدمةالدولأسواقإنى

آليةووضعالتفضيليةاالتفاقياتمراجعةكرخاصةتدابيراتخاذيتقينالتعريفية
المتضررة.البلداناقتصادياتوتنويعلتصحيحالضروريةالمساعداتلتقديم

اإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولحقيقيةأهميةالمسائلبعضتشكل
:التاليةالمسائلمنهانذكرلها»حلايجاديتقين

سلبيةتداعياتظهورإلى)MFA(األليافمتعددةاالتفاقية0إلغاأدىلقد•
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمنالعديدفيالنسيرصادراتعلىأثرت

الضروريةالتدابيرواتخاذالبلدانهز»وضعيةفيالنظرمنالبد0لذااإلسطي.
؟اإللغاءهذانقائصلتعديل

قواعدتعديلأممل(حمائيةتدابيراتخاذإلىالمستوردةانالبالتلجأأنيمكن•
التحريرتداعياتلتقليصسعياوذلكالخ)غراتلكالمضادةالتدابيرتدعيم0المنشأ
؟الكلى

منظمةفىاألعضاءالدولمجموعةمنالمصدرةالبلدانبعضتتضررقد•
تطبيقإلىسيدفعممااألسواق´´إلىالدخول´´ضمانفقدانمناإل~المؤتمر
تعريفي.نظام

الزراعةحولاالتعاقبه

الذاتياالكتفاءمستوىبلدكليحدأحتىالغذائياألمنمفهومإدخال•
بمبدأالعملاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولإتاحةوكنلكالغذائي
الغذائي.واألمنالزراعةتنميةألجلالريفيالمزارعحماية



األسواقإلىاإلسطميالمؤتمرمنظمةبلدانمنتجاتدخولتحسنضمان•
منالواردةالبضائعأماماآلجالأفضلفياألسواقهذهوفتحالغربيةالزراعية
نموا.األقلالبلدان

إلىانضمتالتيالبلدانفيهابمانموااألقلالبلدانكلبإعفاءالمطالبة•
الصادرات.وتدعيمالداخليبالدعمالمتعلقةااللتزاماتمنللتجارةالعالميةالمنظمة

القراراتلفائدةوعمليملموسالتزامعلىالمتقدمةالبلدانمنالحصول•
المحتملةالسلبيةبالتداعياتالمتعلقةالتدابيرحولبمراكثرالصادرةالوزارية
الغذائية.للموادخالصاالمستوردةوالبلداننموااألقلالبندانإصالحلبرنامج

البلدانطرفمنالمطبقةالصادراتدعملوسائلالكليباإللغاءالمطالبة•
علىالمحتملةالمضاعفاتاالعتباربعيناألخذمعمحددأجلفيالصناعية
األعضاءالدولمنكبيراعدداتضمالتيالغذائيةللموادالمستوردةالبلدانمستوى

اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفي

مداه.وضبطالناميةللبلداناألدنىالدعماستعمالفىالمرونةبعضضمان•

الزراعةودورالوظانالمتعددةالطبيعةاالعتباربعيناألخذعلىالحرص•
المفاوضات.خلعامةالناميةالبلدانوفياإلسثميالمؤتمرمنظمةبلدانفي

األنماطاعتمادإلىللتجارةالعالميةالمنظمةفياألعضاءالدولكلدعوة•
والصحةالصحيةالتدابيرتطبيقفيالعالميةوالتوصياتالتوجيهاتوالمعايير»
مسلسلفيالناميةالبلدانإشراكعلىوالعملللتجارةالفنيةوالحواجزالنباتية
والمعايير.األنماطهذهضبطإلىالراميالقرار

الفكريةالملكيةحولاالتفاقية

النباتيةلطمنافالذاتيةللحمايةنظاموضعإمكانيةعلىالحفاظ•
)suigeneris(اتفاقيهأوالبراءاتنظاممكان)UPOV.(



التعددحولواالتفاقيةTRIPSاتفاقيةبينالتوافقوعدمالنقائصمنالتخلص•
المواردباستنثلآلعقةذاتاألرباحبتوزيعالمتعلقةالمسألةوحلالبيولوجي
إليها.والولوجالجينية

فىالواردةللموادبالنسبةصلثحيتهامدةتقليصأوبالبراءاتااللتزاممناإلعفاء•
األساسية.األدويةخصوصفيللصحةالعالميةللمنظمةالنموذجيةالقائمة

المصاعبلبحثالكافيالوقتعلىالبلدانتتوفرحتىاالنتقاليةالفترةتمديد•
.TRIPSباتفاقيةالمتعلقة

كلمنواالستفادةالتقليديةالمعارفيمتلكمنحقوقالمفاوضاتتضمنأنيجب•
بها.المتعلقةوالتجديداتالتحسيات

التاماتJحواالتقاقية

تنفيذو~اصلة)GATS(الخدماتتجارةحولاالتفاقيةبنيةعلىالحفاظ•
XIX..Jالفصلينمقتضياتخاصةالناميةللبندانبالنسبةاإليجابيةالمقتضيات IV

األشخاصبتنقلالمتعلقةالمقتضياتتحريرمنالمزيدعلىا~•
والجنوب.الشمالبينالتوازناستقرارعلىحرصاالطبيعيين

القاحلة.الوقائيةبالتدابيرمنهاالمتعقةخاصةالقواعدإعدادفراإلسراع•

االجتماعيةوالمعاييرالتنميةالتجارة،

إلىالراميةالفرديةالمبادراتواجتناباألطرافالمتعددةالمنهجيةاختيار•
البيئة.علىالحفاظبذريعةالتجارةمنالحد

لدخولجديدةحواجزلوضعكذريعةوالملصقاتالتغليفاتخاذتجنب•
األسواق.



الملصقاتووضعالتعبئةومعاييربأنماطالمتبادللالعترافنظاماعتماد•
البلدانتضعهاالتىوالمعاييراألنماطاستعمالتعميموتجنباالستعمالوإعادة

الصناعية.

التنافسيةالقدرةلتدعيمالبيئةعلىالمحافظةتكنولوجياعلىالحصولتسهيل•
وتأهلهاالخارجيةاألسواقفياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدول
بيئتها.علىللحفاظ

فيالتجارةإنىبصلةتمتالالتىالمسائلمعالجةضرورةعلىالتأكيد•
الخ..وتجنبللشغلالعالميةالمنظمةءوالزراعةالتغذيةمنظمةلمثالمناسباإلطار
للتجارة.العالميةالمنظمةإطارفيإقحامها

VI-المدوخةتمرهنبطالمتجارةلتنميةاإل~الممركزبهايقومالتياألعمال

منظمةإطارفىالدائرةاألطرافالمتعددةالتجاريةالمفاوضاتخصوصفي
بينللتنسيقتهمجهودابذلفيالتجارةلتنميةاإلسثميالمركزسيستمرالعالميةالتجارة
العالمية.التجارةلمنظمةالمقبلةالمفاوضاتخلثلاإل~المؤتمرمنظمةبلدان

الدولمنهاخاصةاألعضاءللدولالضروريةالفنيةالمساعدةالمركزوسيقدم
بتوفيرالنتائجوتنفيذالمفاوضاتفىمتيناللزوالخبرةبالدعمبمدهاوذلكنموااألقل
واالستشارة.الخبرة

ندواتعدةتنظيمالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزيعتزمأخرى»جهةومن
تأثيراتهاومعرفةالمفاوضاترهاناتلتقييماإلسلثميالمؤتمرمنظمةبلدانبينولقاءات
كمااإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولواقتصادياتالتجاريةالسياساتعلى
مثلالمفاوضاتحولهاتدورالتيالجديدةبالمواضيعللتعريفبنشاطاتالمركزسيقوم

الخ.اإللكترونيةوالتجارةالمبادالتوتسهيلالمنافسة

التطاحوكذلكالمعنيةالحكوميةنرالدوامشلوالمفاوضاتهذهفيسيشارك
اإلسلثمي.تمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولفيالخامر



العالميةالتجارةلمنظمةالسادسياالزالىا~تر
2••5أيسبرا»-13كونغ،هونغ

أكملالدكتوراألستاذاإلسطيالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينمعاليلتعليماتوفقا
التجارةلتنميةاإلسلثميللمركزالعامالمديررشديعطلالسيدتولىأوغلىإحسانالدين
العالميةالتجارةلمنظمةاسادسريالموزاالمؤتمرأشغالفيالعاماألمينمعاليتمثيل
.200oديسمبرا8إلىا3منكونغبهونغالمنعقد

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولوفودإلىللمركزالعامالمديرقدوالمناسبة»بهذه
إطارفياألطرافالمتعددةالتجاريةالمفاوضات´´عنوانهاوثيقةالمشاركةاإلسطمي
اإلسلثمياا.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىتأثيرهاومدىالعالميةالتجارةمنظمة
ضبطمحاولةمعالمؤتمرانعقادغداةالمفاوضاتلمستجداتعرضاالوثيقةهذهتقدم

مواضيعمختلفاءإناإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينالتنسيقإمكانيات
األعضاءالدولمصالحضمانعلىتؤكدمقترحاتأيضاالوثيقةتتضمنكماالمفاوضات.

المفاوضات.فياإلسطميالمؤتمرمنظمةفي

فمنالمفاوضات.منحرجوقتفيالنعقادهنظراخاصةأهميةالمؤتمرهذايكتي
فيكنكونمؤتمرفشلبعدآخرفشكتتحملأنالعالميةالتجارةلمنظمةيمكنالءناحية
إلىالمفاوضاتاستمرارتتقبلأنللمنظمةيمكنالثانية»ناحيةومنالدوحة.جولةإنجاح
إلىبهموالرجوعالثنائيةالحلولإلىالدوللجوءإلىذلكيؤديأنمخافةلهأمدالما

جولةاختتامألنطموحاتهمنوالحدالمؤتمرأهدافمراجعةتملذا»التجارية.الصراعات
(المعنيةالخمسةاألطرافوأنخاصةالمنالصعبيبدواأصبحكونغهونغفيالدوحة
علىأصرتلمالهندالبرازيل»أستراليا،األمريكية»المتحدةالوالياتاألوروبي»االتحاد
للتنازل.قابلةغيرمواقفها

علىأوالحكوماتمستوىعلىسراءالمشاركةمنعاليةنسبةالمؤتمرهذاسجل
تختلفكانتالمشاركةالوفودوأهميةحجمأنحظالمكومنالدولية.المنظماتمستوى
يتكرناألوروبياالتحادوفدكانالمثالسبيلفعلىالبلدان.لهذهالتنميةمستوياتحسب
المتحدةالوالياتوفديليهاإلطلثقعلىمشاركوفدأضخموهومندوب832من

المؤتمرمنظمةبلدانعنأمامندوب.229باليابانثممندوب356باألمريكية
لمالسعوديةالعربية(المملكةمندوب63بينيتراوحالوفودأعضاءعددكانفقداإلسطمي
منظمةفياألعضاءالدولوفودأعضاءعددمعدلكانولقد(غامبيالم.عنومندوبان
دولة.لكلمندوب12اإل~المؤتمر



زهاءالمؤتمرفيالمشاركةاإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعددبلغ
هذاتميزولقدحظ.مكبصفةحضرتاالنضمامطورفيدولة1iمنهادولة52

لحظيرةالسعوديةالعربيةالمملكةبانضماماإلسلثميالمؤتمرلمنظمةبالنسبةالمؤتمر
الصعبة.المفاوضاتمنسنة12بعدالعالميةالتجارةمنظمة

ملثحظ.بصفةتمرالمنهذافىأيضاللتنميةاإلسثمىالبنكشارككما

والصناعةبالتجارةا~الدولةكاتب0تشانغ´ا´اجرنالسيداالجتماعهذاترأس
لتيعيرتجارةوزراءستةتعيينتموقد(الصين).كونغهونغحكومةفيوالتكنولوجيا

:االجتماعهذاانعقاد

؟الزراعية)غيرالمنتجات(باكستانمنأخطارهيومايون•
؟الزراعة)(كينيامنكيتيويموكيسا•
الخاصةبالمعاملةالمتعلقةوالتدابيرالتنمويةالمسائل(غريانامنروحيكليمان•

؟والمتميزة)
0كوريامنشونغهيونغكيمميسرين:ثثثةعلىوالقواعدالخدماتيعتونتموقد•

الشيلي.منوالكارإكناسيي0النرويجمنستوركاهرناسجو

ءالعامةالجلسةخلقكاللجان:نطاقفيوالعامةالجلسةخثكالمداوالتتمتولقد
بلدانهم.نظروجهاتتشرحعامةبياناتبإلقاءالمشاركةالدولوفودرؤساءقام

بمواقفهاالدوليةالتجارةفيالفاعلةالبلدانأ~تمسكتاألولىاألربعةاأليامخلل
الدولهذهموا~فىالليونةبعمرتسجيلتمولكن~.فيبهاتعهدتالتيالمبدئية
والقطن.الزراعةبملفىيتعلقمافي100oديسمبراvليلةمنبداية

I-؟نمرالمنرهانا~هيما

العالميةالمنظمةحظيرةإلىوالطونناألسعوديةالمعربيةالمملكةانضمامقبولبعد
اريالرنالبيانمشروعشأنفيكاملأسبوعمدةدولةا0oحكوماتتداولتللتجارة
العالمية.التجارةمنظمةفيالقرارأصحابمنالمقدم

فقطيتعلقأهمهاالوزراء.طرفمنالذكرتستحققراراتاتخاذالبيانيستلزملم
غيروالموادللزراعةبالنسبةالكاملة~اآللياتأوالمفاوضات~أطرانتهاءبآجال

العالميةالتجارةلمنظمةالعامالمديرطرحالبيانمشروحعنزيادةولكن»الزراعية.
أنظارعلىلم(كينيامحمدأمينةالسفيرةالعموميالمجلسورئيسالميباسكالالسيد



والمنتجاتالزراعةحولالمفاوضاتبآلياتتتعلقالمتميزةالمسائلمنمجموعةالوزراء
الزراعية.غير

الرئيسيةالمجموعاترؤساءأعدهاتقارير6الوزاريالبيانمشروعيتضحن
انعقادقبلاألعضاءالدولطرفمنبالمصادقةواحدتقريرحظيوقدللمفاوضات.
غيرالموادالزراعة»التقاريرهبقيةأماالمبادالت´.´بتسهيلويتعلقاريالرناالجتماع
طرفمنتقديمهاتمفقدءوالمتميزةالخاصةالمعاملةالقواعد~الخدمات»ءالزراعية
شأنفياالتفاقحتىأوالتفاوضبدونمسؤوليتهموتحتالمجموعاتهذهرؤساء

مضامينها.

الدورأهميةايدتننذكركنكونفياألخيرالمؤتمرمنذالحاصلةالتغييراتأهمومن
التي2004يوليورزمةإعدادتموقدبالمفاوضات.قدماللسيرالناميةالدولبهتقومالذي
(االتحادانمعنيةالخمسةاألطرافقبلمنالدوحةجولةإحياءإعادةمزاياهامن

الرباعيقبلمنوليمروالهند)»البرازيل0أستراليا0األمريكيةالمتحدةالوالياتاألوروبي»
وكندا.وا__ناألو~وبيواالتحاداألمريكيةالمتحدةالوالياتمنالمكون

أعضائهابينمنتضموالتيكنكونقبلتكونتالتي020مجموعةاستطاعتوقد
وقدمتالمختلفةمصالحهابينالتوفيقالجنوبيةوإفريقياوالهندوالصينيلالبران

G20مجموعةتلعبالزراعة.حولالمفاوضاتجوانبمختلفتهمموحدةمقترحات
كلتركزالذيG33منهاوخاصةالناميةالبلدانتحالفاتتدعيمفيهامادوراأيضا

الحرو~.والحياةال~والتنميةالعيثيوسائلوتأمينالغذائياألمنعلىاهتمامها

II-الوزاريكونغهونغتمرمنفتانج

العالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالدولطرفمنعليهاالمصادقاالتفاقيةتنص
حدوضععلىالعسيرةالمناقشاتمنأيامستةبعدكونغبهونغ200oديسمبرا8في

فيأسواقهافتحوعلىالزراعيةسياساتهالتدعيمالمتقدمةالبلدانتوفرهاالتيللمساعدات
حادةمناقشاتبعدالنتائجهز»إلىالتوصلتمولقدالنامية.البلدانمنالواردةالسلعوجه
تأجيلتم0ذلكخطفوعنىللعولسة.المناهضةالمظاهراتضغوطاتتحتتدوركانت
الزراعيةالمنتجاتعلىالموظفةالجمركيةالرسومملاألساسيةالمسائلبعضفيالنظر

سنةغايةإلىالخدماتوتجارةالصناعيةالموادتجارةتعوقالتيالحواجزوتخفيض
م~

وفقهاالعمليتقينالتياألساسياتبعضحولالوزراءبيناتفاقفعكحصللقد
كمااألسواق.إلىالزراعيةغيرالمنتجاتودخولالزراعةحولالشاملة´´´´اآللياتإلعداد

اآلليات.هز»الستكمالنهائيكأجل2006أبريلتاريختعيينتم



عامةلوائحمشارينبتقديمالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالدولالتزمتوقد
المؤملومن.2•06يوليو31قبلاعتمادهاسيتمالتيباآللياتالمتعلقةللثلتزامات
.0630سنةنهايةقبلالجولةهز»مناالنتهاء

الرراعة/1

الدعموسائلكل´´إلغاءالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالدولتبلتلقد
التخفيضاتمناألوفيالجزءتحقيقشريطة20ا3سنةنهايةغايتهأجلفيللصادرات~

علىقيودفرضاألوروبيةللبلدانيمكنالمقابلوفي.0,20سنةقبلتحديدهايتملمالتي
0الصيغهذهومنالعالم.فيالزراعيةالمنتجاتصادراتدعملوسائل،األخرىالصيغ
األمريكيةالمتحدةالوالياتفيالعينيةالغذائيةوالمساعداتالصادراتاعتمادنذكر

بصارماتهاالمعروفةالجديدةوزيلثندةوأسترالياكندافيالعموميةالتجاريةوالشركات
التجارية.غير

منظمةفياألعضاءالدولعلىالوزاريالبيانبمقتضىيتقينأخرى»جهةومن
وبرامجتطويرهاعلىوالعملالغذائيةالمساعدةحولسياساتإعدادالعالميةالتجارة
وذلكالصادراتميدانفيالعاملةالعموميةالمؤسساتعملومناهجالصادراتالعتماد

اتفاقحصلفقدالتعريفاتعنأمااآلليات.إطارفي)006أبريل30يتعدىالأجلفي
حسبالتخفيضاتحثلهامنتتدرجتعريفيةهياكلوضععلىاألعضاءمختلفبين

تفرعات.أربعة

فيكدليلاعتمادهاالقتضاء»عنديتقين»الذيالختاميالبيانفإنهذا»عنوفضك
ضبطفينفسهاعلىاالعتمادمنالناميةانالبالبفضلهستتمكنالشاملةاآللياتإعداد
باألمنالمتعلقةالمؤشراتتمليهاالتيمتميزةكموادالتعريفيةالخطوطمنالملثئمالعدد

الوسائلإلىأيضاالبلدانهذهتلجأقدكماالريفية.والتنميةالعيشوسائلوضمانالغذائي
انخفاضأوفجائيةبصفةالوار«اتارتفاعاحتماالتضدالزراعةلحمايةالخاصةالوقائية
الواردات.أسعار

لتصبحضبطهافسيتمالوقائيةوباآللياتخاصةبمادةوالمتعلقةالمتميزةالعناصرأما
بالزراعة.الخاصةللثلياتالمكونةالعناصرمن

التطقلم2

الدعموسائلإلغاءمبدأاكتسابفىاإلفريقيةالبلداننجحتفقدالقطنعنأما
ماكثيراالذيلبنتاجالداخنيالدعمإلغاءفيالتوفيقبدون1006سنةالقطنلصادرات



علىالعملضرورةإلىخاصةبصفةاالتفاقيةوتشيرللصادرات.ضرراأكثريكون
فاعلية.أكثربصفةالصادراتدعموسائلتخفيض

قيمتهقارتالذيالداخليبالدعمخاصعملأيإلىاالتفاقيةتشيرالوفعال
المتحدةالوالياتتدفعهالذيالمبلغوهو2004سنةأمريكيدوالرمليار3ء8بحوالي
القطن.قطاعلتدعيماألمريكية

بلدانمنهاوخاصةنموااألقلاألعضاءالدولقطنتصديريمكنأخرى،جهةومن
توظفأنبدونالمتقدمةالبلداننحوتشاد)فاسوءبوركيناءالبنين(مالى»إفريقياغرب
الدوحة.مفاوضاتانتهاءمنبدايةوذلكالحصصنظاملقيودتخضعأورسومعليما
مجدية.غيرواعتبروهارقةاألفاالمنتجينالتدابيرهذهكلتقنعلمولكن

نموااألكرالبلدانلفاناةاتخاذهاتمالتىالتدابير/3

مناإلعفاءتمنحأن11ذلكفيالراغبةالمتقدمةوالبلدانالناميةالبلدانبإمكان
نموااألقلالبلدانسنعمناألقلعلى'\%Vلفائدةالحصصونضامالجمركيةالوسرم
.2008سنةمنبدايةوذلكالمنشأذات

Itراعبهالزغبرالمواد

دارتولقدطفيفا.تقدماسوىالزراعيةغيرالموادحولالمفاوضاتتسجللم
التخفيض.نسبةتحديدفيالتوفيقبدونالتخفيضصيغحولالمناقشات

البياناعتمدفقدالزراعيةغيرالموادعنىالموفقةالتعريفاتتخفيضصيغعنأما
الصناعية.التعريفاتضواربعددتحديدعدممعااالسويسريةااالصيغةالوزاري

كماااالتخفيضالتزاماتتبادلفيالشاملةغيربالمرااالمعاملةعلىالبيانينصكما
الذروةإلغاءأوتخفيضفيهابماالتعريفاتتخفيضالمعتمدةالصيغةتوفرأنيتقين

الموادعنىخاصةبصفةالموظفةالرسومارتفاعوتوانيالمرتفعةوالتعريفاتالتعريفية
النامية.للبلدانبالمنسبةحيويةأهميةتصديرهايشكلالتي

مناإلعفاءمتلالناميةانللبالبالنسبةالمرونةتوخيعلىأيضاالبيانينصكما
تتطلبهاالتيتلكمنأهميةأقلتخفيضاتأوالتعريفيةالخطوطمنضئيلعددتخفيض
الخطوط.مناألقصىالعددحولالصيغة



الخدما~/5

vبيانمشروعمنوالرداألخذمنحظأوفرالخدماتحول´´ج´´المرفقناللقد
عدمأبدتإذالمرفق.لهذاالكلياإللغاءناميةبلدانعدةطلبتفقد.100oديسمبر
منتطلبالتياميةالجزوصيفتهالجودةبأهدافالمتعلقةالملحقلمقتضياتارتياحها
الدخولسبللبحثاألطرافمتعددةمفاوضاتفيالدخولعلىالعملاألعضاءالدول
الشأن.هذافيبطلبتوصلتكلمااألسواقإلى

السابقةالفقرةفيخاصةالنهائيالوزاريللبياناإللزاميةالصيغةحدةانخفضتلقد
المراجعةصيغتهفياألطرافالمتعددةالعروضطلباتبمسلسلالمتعلق´ج`المرفقمن

منالثانيةالفقرةإطارفيالجماعيةالطلباتاعتبارإلزاميةواضحةبصفةيضبطوالذي
تحريرأنعلىتنصالتيالخدماتتجارةحولالعامةاالتفاقيةمنعشرالتاسعالبند
البلدان.بينالتنميةمستوياتتفاوتيراعيأنيجبالخدماتتجارة

أجلفياألطرافالمتعددةالطلباتتقديموجوبعلىأيضااألطرافاتفقتكما
تقديمسيتمكماالفرصة.منحتماإذاالتاريخهذابعدأو2006فبراير28أقصاه
200يوليو31يتعدىالأجلفيالمراجعةصيغتهافيالعروضمنالثانيةالسلسلة i.
.2006أكتوبر31يتعدىالأجلفياألوليةالنهائيةااللتزاماتلوائحتقديمويتعين

JVIاإلسطمي.تمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينالمشاورات

الدولبيناستشاريااجتماعا200oديسمبرا2فيللتنميةاإلسلثميالبنكنظم
التقدمبحثاالجتماعتناولكونغ.بهونغااااشنغريكبفندقوذلكالمشاركة»األعضاء
للتنمية.الدوحةأجندةفيالحاصل

انزينوالثلثينالخسراألعضاءالدولمنوزيرا22االجتماعهذافيشارك
اإلسلميةباكستانلجمهوريةالتجارةيروناالجتماعترأسوقدالمؤتمر.هذاحضروا
العامالمديرمنكلأيضاحضرهكماللتنمية.اإلسميالبنكمجموعةوئيمروحضره
واألنكتات.العربىالنقدوصندوقالتجارةلتنميةاإلسلميللمركز

:يليماعلىالمشاركةاألطرافاتفقتالمناقشاتوبعد

منظمةفياألعضاءالدوليضمللتنميةاإلسثمىالبنكطرفمناجتماعتنظيم.ا
حتىالعالميةالتجارةمنظمةإلىاالنضمامطورفيالتياإلسثميالمؤتمر
؟والخبراتالتجاربتتبادل

مر«ى



بمنظمةالمتعلقةالمسائلحولاالستشاريةاالجتماعاتعقدفيمتمراراال.2
؟كونغهونغمؤتمرلتقييماجتماعوتنظيمالعالميةالتجارة

منظمةاتفاقياتتأثيراتحولللتنميةاإلسلثميالبنكطرفمنبدراسةالقيام.3
؟اإل~المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىالعالميةالتجارة

ميدانفيالبشريةالمواردتأهيلفيللتنميةاإل~البنكمساهمةتكثيف.4
؟المفاوضاتوآلياتالعالميةالتجارة

طرفمناإلسثميالمؤتمرمنظمةلدولالبيئيةالتجارةتنميةجهودتدعيم,0
؟للتنميةاإلسلميالبنك

الدولقدراتبتدعيمانمتعنتةلنتنميةاإلسلثميانبنكبرامجتنفيذمواصلة.6
فيبذلتالتيالجهودغرارعلىاألسواقودخولالتصديرعلىاألعضاء
؟القطنقطاع

والمركزللتنميةاإلسثميالبنكبينالتنسيقمنالمزيدعلىالعملضرورة.7
األعضاءللدولالمقدمةالفنيةالمساعدةأداءلرفعالتجارةلتنميةاإلسثمي
وتنويرها.

1,Vتدريبميدانفي:

؟المفاوضين\-
الدوحة.جولةنتائجبتنفيذالمكننةاألطرهب

أوساطفينشرهاثموتبسيطهاالدوحةجولةنتائجتعميمميدانفي
؟الخاصالقطاع
األعضاءالدولاقتصادياتعلىالمفاوضاتتأثيراتدراسةميدانفي
؟اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفي
للتنميةاإلسلثميالبنكمنكلطرفمنالجهودمنالمزيدبذل

األعضاءالدولمواقفتنسيققصدالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركز
القادمةالوزاريةالمؤتمراتانعقادقبلاإلسطميالمؤتمرمنظمةفي

العالمية.التجارةلمنظمة
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الخاصالتطاحملتقياتاحولوالصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفةتقرير

اإلسصرالموتميمنظمةفياألعضاءالدولفي

عنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالثانيةالدورةاجتصاحإلىالمقدم

الكومسيلئالجنة

اإلسطميةالغرفةتقومءالكوسيكللجنةالتاسعةالدورةاجتماععنالصادرالتفويضبموجب
فىاإلسطمىتمرالمنلمنغمةالتابعةمساتوالمنمنماءاألغرفهامعسنويأبالتعاونوالصناعةللتجارة

التعاونتنميةبهدفوذلكاألعضاءىالدولإحدىفىاإلسطميةللغرفةالغاصالقطاعملتقياتتنظيم
القطاعلممكىفريدأمنبرأالملتقياتهذهأتاحتلقداإلسطمى.تمرالمنمنظمةدولبينفيمااالقتصادى
تعزيزفىيسهمبماواتفاقياتصفقاتومتللتعاونجديدةومجاالتنواحيوإستكشافلبتقاهالغاص

اإلسص.التجاريالتبادل

خرهنالمنتقياتهذهمقاصدبدعماإلسطميةالغرفةتقومءالخاصالقطاعملتقياتإلىباإلضافة
واالستشار،الخصخصةتمراتمناألمشطةلهذهمثالالخاص،القطاعمشاركةتتيحأخرىأنشعلةتنظيم

فضألالتجارية»امحتصاديةوالوفودءالتجاريةوانمعارضءاألعمالسيداتومنتدياتءالثقفيةوالمنتديات
لمخاص.القطاعمعاإلسطميةالغرفةونيسلقاءاتعن

للتفامكلمعأالمضيفاوالبلداإلسصةللغرفةإضافيةفرصةمنحهونشطةاألهذهمنالهدفإن
لديهااالستثماريالمناخمطمحاستعراضالوقتنفسوفىاألخرىىاأل~ءالدولمنالخاصالقطاعمع

وممكىالخاص»القطاعمنالمستثمريناألمشطةهذهفىمشاركإليها.المباشراألجنبىاالستثمارةودكل
المالية.مساتوالمنالبنوك

ملتقياتعنتتريرهاتقليماإلسصةالغرفةكلىيتقيناأل~لجدولمن)7(رقمللبندوفقأ
فىهمتالمقررمنكانالخاصللقطاععشرالثانىالملتقىأنإلىالتنويهيجدرلذلكالخر.القطاع

أاكارفىهاتالمقرراالسطمىالقمةتمرلمنكشرةالحاديةالدورةجطبإلىالسنغالجمهورية
أيضأتمفبالتالىم2007عامإلىتأجيهتمقدالقمةتصمنأنوبماءم2006عامفىالسنغالبجمهورية

والصنامةبةاتبارالغرفواتحادالمضيفالبلدطلبعلىبناءا،م20•7(القادمالعامإلىالملتقىتأحيل



السنغالية.كيةوالزرا

األولالتحضيرياالجتماعمنتدحيثءبدأتقدالمنتدىلهذاالتحضيراتأنإلىالتتويهيجلوكما
كيةوالصناالتجاريةللغرفالوطنىوا~محادوالصناعةللتجارةاإلسطميةفةالفمنكلممثلىبمشاركة
ا(لجنةونيسوادكريمالسيدبوناسةاإلسطمىءلمقمةمزتمرلتنظيمالوطنيةوههينةءالسنغاليةوالزراعية
كلضمتلجانتشكيلاالجتماعخروتمم.2006سمالى23يومفىاإلسطمىءالقمةتمرلمنلمتنظيمية

السنغالفياإلسميتمرالمنمنظمةلشنونالوطنيةوالوكالةءولمصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفةمن

)ANOCI-(للغرفاالوطنىوا~محادءالسنغالجمهوريةفىربيةالخاوالشنرنالتجارةوزارتىمنوكل
السنغالية.والزراعيةكيةوالصناالتجارية

والفترةالمعنيةمساتالمنمنكلعلىالمترتبةولحمهامالمسنولياتتحديداالجتماعخطتمكذلك
التحضيرية.المراحلمخكفإلمجلرالمطلوبةالزمنية

اجتماعاتانعقادمومطتحديدلعدمنظرأطاقةوجه~المنتدىانعقادموكدبختالىتحديديتمولم

كنالنظروبصرفأنهعلىمبدنيأا~مفاقبطفيماوتمأإلسالص.القمةتمرلمنهشرةالثانيةالدورة
يعقدسوفالغاصللقطاععشرالثانىالملتقىفإناإلسطمى»القمةتصلمنالحقأيحدأسوفالذيمطالمو
يعقدسوفعشرالحادياإلسطمىالتجاريالمعرضأنولوحظءم2007عامفىالسنغالجمهورمةفى

للقطاععشرالثانىالملتقىمتمبدىيمكنوبالتالىءم0720نوفمبر25-2امنالفترةخطرمبلفيأ

شهرنهايةإلىاالمتظارمسررةكلىأيضأا~مفاقوتمم.2007نوفمبر23~2امنالفترةخاللمخاص
المنظمةالجهةمناتصالعلىاإلسطميةللغرفةالعامةواألمانةهذاالنهكى.القرارألتحاذم0620إمل

الخصوص.بهذالمنهانىفقراراتخاذبخصوصلمسنفلفى

النحوكلىهىبتنظيمهاالغرفةتقومالتىالتكميليةاألمشطةفإنأعاله»التنويهسبقوكما
النالى:

سمة:االداألاتلسةالثالمنتد

شهرفىبماليزياكوا~رفياإلسصةالدولفىكمالاأللسيداتالثلى`المنتدىتالمقررمن
يلى:كماالمذكورممنتدىمنفمرجوةالمنتدىواألهدافم»2>>6سبتمبر

الشبكى.الترابطوتعزبرالتطيمخرمنالتجاريةاأل~لإقامةكلىوالتشجسهالوعىزيادة~
األعمال.لسيداتالعمليةالقلراتبشأنواإلحصاءاتوالبياناتالمعرفةتحسين~
التجارية.الفرصحولوالمطوعاتالماليةالمعلوماتنشر~

بينكجسورالعملكلىجمعياتهنوهثكمالاأللسيداتاوالتسصقيةامآلاإلدالمهاراتتطوير~
اإلسص.تمرالمنمنظمةومؤسساتاألعمالسيداتجمعيات

العديدةبالمبادراتالتعريفوتبادلالتكامليةكمجاالتفىاأل~ءا~فابينفيماالتعاونتحسين~
وإكاادلتطويرالدعموتقديمتعميمها،كلىواهملالناجحةالتجارباومساندةءوالناشفةالقانعة

وطنية.تنمصةإستراتيجيات
البشرية»لحمواردتنميةمجالفيخطواتاتخاذاأل~ءءالدمللدىواألولوياتالطلبكىبناء~

ءوالتعليميةءالتنمصةاألهدافلصالحالتكنولوجياهونشرونطرلحذاتية»القدراتيزتعنجهودلتطمر
سكالمستوعلىالجماعىالعملخرمنية»التجالىالمنشفاتاوتطويرءالصحيةالرعايةمجالوفى



ابكيسى.وشبهاإلكيمى
معتتوافىاإلسطميةالدولفىاألعماللسيداتالثلىالمنتدىأهدافأنإلىباإلضافة

مثل:اإلسطى»تمرالمنمنظمةوأولوياتأهداف
أجلمناإلسطمىالعالمفىالصلةذاتاألخرىوالمزمساتاأل~ءولالةبينفيماالتعاونتطوير~

االسطمى.تمرالمنمنظمةنطاقعلىتكامألأكثرمجتمعإقامة
ليةاقتصاسياساتواقتراحءلتكيديةواالحرفيةوالصناعاتوالزراعةوالصناعةالتجارةتشجه~

العالمأرجاممخكفافىالمماثلةوالمنظماتبينهافيماللتعاونمجاالتوفتحءاأل~مللدولمفيدة

لحتنموية.امحتصاديةالجهودفىاإلسطمى
التكنولوجيةالفجوةوتكيصاألمنمأءالدولفىوالفدماتالسلعوإنتاجالتجارةفىالتنوستيسير~

التجاريةمساتالمنكفاءةورفعالخاصالقطاعدمدتحمينخرمنءكيةالصناالدولمعالقانعة
العامة.

والتقتيةوالتعليمية،العلمية»ولممعلوماتءواإلداربةءوالسناهيةوالفنية»التجاسة»التبادالتتطوير~
منماء.األالدولبينفيما

المتطلباتكافةتحتضنسوفالتىءاإلسطميةامحتصاديةللرابطةالتدريجىالتحققأجلمنالسعى~
للدولاألهميةذاتالمشكطتلتذليلإ-ادهتمشاملنهجمحروالرفاهيةالبثسرللتنميةاألساسية

منماء.األ

بةالتجالىالغرفاومجلسبالمملكةللسياحةالعلياالهينةمعبالتعاونالمنتدىطذايعقدسوفا

حكومةأبدتكماالسعودية.العربيةالمملكةفيم20>6سبتمبرا3-1امنالفترةفيديةالمصلحيةالصنا

باماكو.كاصمتهافيللسياحةالثانيالمنتدىاستضافةفيرمحتهاماليجمهورية

:ا••امننمآل(امحصخصه~راالستقماالثالثالداهنتا

الخصخصةهينةمعطتعاونوهخصخصةاالستثمارحولالثالثالدولىالمنتدىيعقدسوفا

بالجمهومآلطهرانفىوالمناجموهصناعاتللتجارةاإليرانيةوالغرفةءللتنميةاإلسصروالبنكاإليرانية،
للتجارةاإليرانيةفةالهمعاتصالكلىاإلسطميةللغرفةالعامةواألمانةم.0720عامفىاإليرانيةاإلسصة
تمر.المنلعقدالمطلوبةالتحضيراتاستكمالأجلمنوالمناجموالصناعات

معبطتعاونسكثالعالمىاالسمىا~ديلحمنتدىدتتظيماإلسطميةللغرفةالعامةاألمانةتقوم
لحخارجيةكشئونة0ووزاماليزيا،فىومقره)ASLI(وطقيادةلطمتراتيجيةاآلسيويلممعهدمنكل

خطرأبادإسطمفيسيتالذيءللتنميةاإلسطمىوالبنكاإلسطمية»باكستانجمهوريةوحكومةءالماليزية
ا>يومأبادإسطمفىاألولالتحضيرياالجتماععقدتمالسياقهذاوفىم.2006نوفمبر7~6منالفترة
سعادةأيضأوحضرهاإلسطمية»باكستانجمهممآلراءونونيسكزيزشوكتمعالىبوناسةم20•6مارس

الباكستالسالوزراهونيسأكداالجتماعوخالباإلسطمية.باكستانجمهوريةفىاالقتصاديالشئونونير



التنظيميةالجوانبمناقشةتمهابط0الكفاءةمنعاليةدرجةلحىالخبراهمنمحديجمعسوفالمنتدىن0
المهام.يعوتونللمنتدى

ه:الماأامنااللفا

الغرفةونيسكاملالتههبدبنصالحالشيخسعادةشرعءوالملتقياتتمراتالمنإلىباإلضافة

هذهخرالغرفةونيسويلتقىاالسطمي.تمرالمنمنظمةدولإلىساراتبرنامجتنفيذفياإلسطمية
القطاعممثلىمنكبيرةمجموعةومعالمخيينوالوزراءاأل~ءالدولساءرفىالمفخامةبأصحابراتاالنى

الجديدةيةامهوشرحءوالخاصالعامكينالقطابينماالتفاعلإزكاءراتياالنهذههنوالهدفالخاص.
سعادةالرئيسوقاماإلسطمي.اعتصاديلمفاهيمالترويجعنفضألءاالسطميةللغرفةالجديدةعاتوالمثس

ماليزيافىكخاصالقطاعممثلىمعوإلتقىماليزيابنىرقتاريقهحتىكاملالتهعبدبنصالحالشيخ
العربية.مصروجمهوريةءالمتحدةالعربيةاإلماراتودولةءاألردنرةبنلسعادتهقامكماالمجاورة.والدول

والتجارةوالصناعةللتجارةالتركيةالغرفا~محادالعموميةالجمعيةالرئيسيحضرأنالمرتقبومن
معسربةالمناهذههامشعلىوسيبتقىءأنقرةفىم2•06مايو27فىمحدها~السلعوتبادلالبحرية
الوسطى.آسياجمهوساتمنطقةمناأل~ءفيافىممطى

~

التالى:علىإطالعكماإلسطميةللغرفةالعامةاألمانةتودكما
العينةمعبالتعاونوالمتومعلة.الصغيرةمساتللمناإلسطمىتسرالمنلمنظمةالعمللفرقالخساالجتماع~

العمللفمتالخامساالجتماعاإلسطميةالغرفةتعقدسوفوالمتوسطةالصغارةمساتللمنالترقية

يونيو7-5هنالفترةفىتركيافىوالمتوسطةالصغيرةمساتللمناإلسصرتمرالمنلمنظمة
م~•,

مهاراتتنميةعلىتركزالتيالبرامجتنفيذكىاإلسطميةالغرفة(أبتا~:وفرثراآلرببيآلاهراج~
للقطاعتسهلالتىوالوسانلاألساليبتطويرعلىالتركيزوكذلكاأل~ءءالغرفوكودارموظفى
منتظمبشكلعملوورشيبيةتدلىبراهجتنظيمخىمنوذلكويسرءبسطسةأمالهإنجانالخاص

الدولفيوالمتوسطةالصغيرةمساتلحمنتنميةوهيناتللتنميةاإلسطصالبنكمعبالتعاون
تنظيمالغرفةتزمعالسياقهذافىالمتحدة.األمملهينةالتابعسروجوبيريزوصندوقاألمنماءء

قطربدولةالدوحةمدينةفىاألوسطالشرقدولفىالوطنيةالغرفموظفىلصالحتدريبىبرنامج
م.0120يونيو28~25منالفترةفي







اإلسطميةللبلدانفنمرالحادىالتجاريالمعرض

2>>1السنغال-داكار-جمهوربأل

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةأكدث
2004نوفمبر27إلى23منالعشريندورتهافيالمنعقدةالكوسيك/اإلسلثمي/
منالمقدمالعرضبشأنقرارهاعلىواحدرقمالقرارمن72الفقرةخلقكمنباسطنبول
للبلدانالتجاريللمعرضعشرةالحاديةالدورةالحتضانالسنغالجمهوريةطرف

.2007سنةتنظيمهاالمزمعاإلسلثمية

تنازلتبعدماالتظاهرةهذهتنطيمفيحقهااسترجعتقدالسنغالجمهوريةتكونوبهذا«
.2002سنةالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةلفاناةالتاسعةالدورةتنظيمعنطوعا

التجارةلتنميةاإلسلثميالمركزممثليبينتمهيديلقاءتنظيمتماإلطار،هذاوفي
العاشرالتجاريالمعرضإقامةبمناسبةالخارجيةللتجارةالسنغاليالدوليوالمركز
البحرين..مملكةعاصمةبالمنامة600oفبراير9إلىoمنميةاإلسكللبلدان

حولوافياشرحاالتجارةلتنميةاإلسلميللمركزالعامالمديرقدماالجتماع~اوخلل
منظمةبلدانمنبلدفيمرةألولتقامالتيالدورة~»تكتيهاالتيالخاصةاألهمية
إلىإضافة0الصحراءجنوبالواقعةاإلفريقيةالمنطقةإلىينتمياإلسلثميالمؤتمر
بثرواتهاللتعريفاإلفريقيةللبلدانبالنسبةالتظاهرةهذهستتيحهاالتيالفريدةالفرص

االقتصادية.وإمكانياتها

للتجارةالدوليالمركزإلىاالجتماعهذاخلثلالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزسلمكما
والمهامالمسؤولياتتوزيعحولالتفاهممذكرةبمشروعتتعلقوثيقةللسنغالالخارجية

يتمأنعلىءاإلسلثميةللبلدانعشرالحاديالتجاريللمعرضالمنظمتينالجهتينبين
مناقشتها.بعدالجانبينمنالوثيقةهذهعنىالتوقيع

للتنسيقاألولاالجتماع

الذيللسياحةالرابعالوزاريالمؤتمرهامشعلىاألولالتحضيرياالجتماعتنظيمتم
بداكار.200oمارس30إلى28منعقد

مردر



التجارةلتنميةاإلملثميالمركزقدمياالتيالتفاهممذكرةبنودكلالجانبانبحثلقد
االجتماع.هذاخلثلدارتالتيالمناقشاتنموااألقلاألعضاءالدولمشاركةواستقطبت

مركزميدانيةبزيارةللقيامالمناسبةهذهالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزبعثةاغتنمتوقد
للبلدانعشرالحاديالتجاريالمعرضفعالياتسيحتضنالذيللمبادالتالدوليأاكار

اإلسمية.

للثنمسقالثانياالجثماع

.>2مايو2iو2oيوميالبيضاءبالدارالمركزبمقرللتنسيقالثانياالجتماعانعقد o
السنغاليةالتجارةوزارةإلىوجههاالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمندعوةعلىبناء

الخارجية.للتجارةالسنغاليالدوليوالمركز

المركزأرضيةعلىعشرالحاديالتجاريالمعرضإقامةعلىخاصةبصفةاالتفاقتم
لمنظمةالبيئيةالتجارة11شعارتحت1006يونيو11إلى7منبداكارللمبادالتالدولي
إفريقيا´´.لتنميةوالشراكةاإلسطميالمؤتمر

العامالمديرسالأداماالعميدطرفمنالتفاهممذكرةعلىالتوقيعتماالجتماعنهايةفي
للمركزالعامالمديررشديعلثلوالسيدحيةالخارللتجارةالسنغاليالدوليللمركز
~)ا426الثانىربيعا200o(7مايو26فيالتجارةلتنميةاإلسلثمي

الموهيتنكليمتاربحتأجيل

السعوديةالعربيةبالمملكةاالستثنائياإلسلثميالقمةمؤتمرتنظيمعناإلعطنإثرعلى
2سنة «<oعشرةالحاديةالعاديةاإلسلثميةالقمةموعدتأجيلالسنغاليةالسلطاتقررت

200سنةفىأصكالمقررة iتنظيمإرجاءتمالتأجيلهذاإثرعلى.2007سنةغايةإلى
الحادياإلسلثميالمؤتمرهامشعلىأصكإقامتهاالمزمعمنكانالتيالتظاهراتكافة
سنةغايةإلىعشرالحادياإلسثميةللبلدانالتجاريالمعرضفيهابماللقمةعشر
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفيالمختصةالهيئاتمعبالتشاوروذلك2••7

للتنسبنالئا~االهنماع

2•يومبداكاروالفلشحةوالصناعةالتجارةغرفةبمقرللتنسيقالثالثاالجتماعانعقد
.200oسبتمبر

ووكالةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةلمؤتمرالوطنيةالوكالة_شلواالجتماعهذافيشارك
وغرفةالخارجيةللتجارةالسنغاليالدوليوالمركزالكبرىواألشغالاالستثمارتنشيط



تاريخحولالمقدمةالمقترحاتالمجتمعونبحث.بداكارحةوالفكوالصناعةالتجارة
اإلسلثمية.للبلدانعشرالحاديالتجاريالمعرضفعالياتتنظيم

2007نوفمبراااألحدإلىنوفمبر07األربعاءمناألول:االقتراح•
.2>01نوفمبرا8األحدإلىنوفمبرا40األربعامنالثاني:االقتراح•

الخمسة:األيامامتدادعلىالمعرضبرنامجأيضااالجتماعبحثكما

للبلدانعشرالحاديالتجاريالمعرضلفعالياتالرسمياالفتتاهاألول:اليوم.,
اسنغالجمهوريةوئيمىطرفمنميةاإلسك

عشرالثالثاالجتماعوافتتاحالمستثمرينمنتدىتدشينوالثالث:الثانياليومين.6
مية.اإلسكللبلدانالخاصللقطاع

التجارةتنشيطفئاتاجتماعالرابع:اليوم.3
المعرضاختتامالخامس:اليوم.4

بالدار2002فبرايرشهرمناألولاألسبوعلخكالرابعاالحتماععقدعلىاالتفاقتم
البيضاء.

للتنسيقالرابعاالجتماع

الحاديةالدورةفامثرعلىنبولباستا200oنوفمبر24فيللتنسيقالرابعاالجتماعانعقد
منظمةفياألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعشرين
نبولباستا200oنوفمبر2oإلى21منالمنعقدةالكومسيك~مي-اإلسكالمؤتمر

~بللسيدالتهانيبتقديماالجتماعالتجارةلتنميةمياإلسكللمركزالعامالمديرافتتح
للسنغال~حيةالخارللتجارةالعالميللمركزعامكمديرمؤخراتعيينهتمالذيأيالوهديمبا

للمعرضعشرةالحاديةالدورةأنعلىمجددارشديعلثلالسيدأكدوقدسيساس-
الدولمندولةفيمرةألولستقامباعتبارهاللمركزبالنسبةمتميزةأهميةتكتسي

للبلدانمتميزةمناسبةأيضاتشكلأنهاكماالصحراءجنوبالواقعةاإلفريقيةاألعضاء
االقتصاديةوإمكانياتهاثرواتهامقوماتإلبرازاألعضاءاإلفريقية

اآلتية:المواضيعحولالجانبانتباحثولقد

سنةغايةإلىعشرالحادياإلسلثميالقمةمؤتمرتأجيلبعدللمعرض:الجديد.التأر
2<. vميةاإلسكللبلدانعشرالحاديالتجاريالمعرضتنظيمعلىاالتفاقتمبالسنغال
الرسميالموعدتحديديتمسوفذلكألجلأسابيع.ثلثثةأوبأسبوعينالقمةمؤتمرقبل

المؤتمر.موعدتحديدوفقللمعرض



االجتماعاتمختلففىتشاركمشتركةبعثةتكوينعلىالجانباناتفق:الترويجيةالحملة
لوزراءاإلملثميالمؤتمر(اإلسلثميالمؤتمرمنظمةمستوىعلىالرسميةوالتظاهرات

مثلالتجاريةالتظاهراتوبعض.).الخ.الماليةاللجنةالكوسيك»الخارجية»الشؤون
والدولية.اإلقليميةالتجاريةالمعارض

إلىالسنغاليالتجارةوزيرطرفمنرسميةمذكراتتوجيهسيتمأخرى،جهةومن
الحاديالتجاريالمعرضفيللمشاركةفيهايدعرهماألعضاءالدولبقيةينظراءه
األمر.هذابمتابعةالسنغاليالمركزوسيقومعشر.

سيتماالستثمارحولندوةبأنالسنغاليالمركزأفاد.المعرضهامشنشطةاأل
منالخاصللقطاععشرالثانياللقاءتنظيمسيتمكماالمعرض.هامشعلىتنظيمها
منالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزوسيعملوالصناعةللتجارةاإلسثميةالغرفةطرف
المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالتجارةتنشيطأجهزةاجتصاحتنظيمعلىجانبه

اإلسثمي.

عليحمهأحمدالسيهللتنميةاإل~البنكمجموعةرئيسمعاالجتماع

التجاريالمعرضإحاطةإلىوالراميةالسنغاليةالسلطاتتبذلهاالتيالجهودإطارفي
المركزبينمشتركةلجنةعقدتالنجاحشروطبكاملاإلسلثميةللبلدانعشرالحادي

25يوماجتماعاالخارجيةللتجارةالعالميالسنغاليوالمركزالتجارةلتنميةاإلسثمي
وذلكللتنميةاإلسلثميالبنكمجموعةرئيسعليمحمدأحمدالسيدمع20•0نوفمبر
25إلى22مننبولباستاالمنعقدةللكوسيكوالعشرونالحاديةالدورةهامشعلى

.2005نوفمبر

للمعرضالميدانيةبالتحضيراتالمتعلقةالمستجداتآخرالسنغاليةالبعثةاستعرضت
رشديعلثلالسيدطرفمنمدعماطلباالسنغاليالجانبوقدمعشر.الحاديالتجاري
الجوانبلتمويلعليمحمدأحمدالدكتورإلىالتجارةلتنميةاإلسلثميللمركزالعامالمدير

للمعرض:اآلتيةالتنظيمية

؟اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمستوىعلىالترويجيةالحملة•
؟لددكارالدوليللمعرضالتحتيةالبنيةتأهيل•
التظاهرة.هذهفينموااألقلاألعضاءالدولمشاركة•

اإلسثميالمركزلنشاطاتالكاملدعمهمجدداللتنميةاإلسثميالبنكرئيسأكد
أبدىثمالخصوصوجهعلىالتجاريةالمعارضولتنظيمعامةبصفةالتجارةلتنمية
رئيسأوضحفقدالثانيالطلبعنأماوالثالث.األولللمطلبينللثستجابةالمبدئيةموافقته
لذاالبنكأعدها:لتيالتمويلبرامجمنبرنامجأيفيواردةغيرالمسألةهذهأنالبنك

لتمويلها.آليةإيجاديصعب



للتسبىانخامساالجنماح

االجتماععقدتمالخارجيةللتجارةالعالميالسنغاليالمركزمندعوةعلىبناء
العديدبحثتموقدبداكار.السنغاليالمركزبمقر200iمارس22يومللتنسيقالخامس

االجتماع._اخلثلالعمليةوالترتيباتالتنظيميةالجوانبمن

جدولفيالمدرجةللمعرضالتنظيميةالجوانبمختلفاالجتماع».اخلثلنبانالحابحث
المعرضبتاريخاألولىالنقطةتتعلقالتجارة.لتنميةاإلسلثميالمركزأعد»الذياألعمال
السنغالفياإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالوطنيةللوكالةطلبتقديمعلىاالتفاقتمحيث
ترتيبفيالمنننمةالجهاتمهمةلتسهيلانمعرضلتنظيممعينتاريختحديدمنهانغاية

إلىالقمةانعقادموعدتاجيكإمكانيةحوليدورالحديثوأنالسيماالميدانية»العمليات
.2008سنة

:علىالجانبينبيناالتفاقتماالجتماعنهايةوفي

تختارحتىبالسنغالاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالوطنيةالوكالةإلىبطلبالتقدم•
منأونوفمبر1اإلىvمنالمعرض:إلقامةاقتراحهماتماللذانالمعدينبين
؟2007نوفمبر18إلى14

مستوىعلىللمعرضالترويجبميسةالتجارةلتنميةاإلسثميالمركزيتكلف•
المؤتمرءالقمةمؤتمرالكوسيك»اجتماعاتاإلسلثمي:المؤتمرمنظمةمؤسسات
المالية...؟اللجنةءالخارجيةالشؤونلوزراءاإلسثمي

الخاصائقطاعمستوىعلىلنمعرضبانترويجاسنغاليالمركزيتكنف•
يتمحتىالسنغاليةاإلشرافارةونمعباالتصاالتيقومكمالماإلقليمية(المعارض
؟اإلسلثميالمؤتمرمنظمةواجتماعاتالرسميةالمهماتمختلففيإشراكه

الطلبالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزمنعبالتعاونالسنغاليالمركزسيتابع•
المعارضمركزترميمشرنفيللتنميةاإلسلثميالبنكمجموعةوئيمرإلىالمقدم
؟المعرضفيالمشاركةفيالراغبةنموااألقلاألعضاءالدولومساعدةبداكار

دليلإعدادالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمعبالتعاونالسنغاليالمركزيتولى•
؟للمعرضاإل~والكتيباإلشهاريةاللوحاتوكذلكالعارض

بالدارالتجارةلتنميةاإلسثميالمركزبمقرالقادمالتنسيقياالجتماععقدسيتم•
القمة.انعقادتاريخعنرسميااإلعلثنيتمحالماموعدهتحديدوسيقعالبيضاء



حولوثيقةالمشاركينإلىالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزسلمأخرى»جهةومن
هذاوفيالمعرض.إقامةهامشعلىسينعقدالذيالتجارةتنشيطأجهزةاجتماعبرنامج
السنغاليةالوكالةحديثاأنشأتقدالسنغاليةالسلطاتبأناسنغاليالمركزأفادالصدد
اال~ع.هذافيالسنغالبتمثيلستتعهأالتيالصادراتلتنشيط

بالسنغال~اإلالمؤتمرلمنظمةالوطنيةالوكالةوئيراالجتحا

:اآلتيةالمؤسساتممثليوبحضورالوكالةوئيمىوادكريمالسيدبرئاسةاالجتماعهذاتم

بالسنغال»التجارةارةون•
الخارجية»للتجارةالعالميالسنغاليالمركز•
التجارة»لتنميةاإلسلثميالمركز•
أاكار»وصناعةتجارةغرفة•
ءوالصناعةللتجارةاإلسثميةالغرفة•
االستثمار.تنشيطوكالة•

الحكومةتوليهاالتيالقصرىاألهميةعنمؤكدابالحاضرينوادالسيدرحب
التجاريالمعرضومنهاالمصاحبةنشطةاأللكلوكذلكبلالقمةللمؤتمرالسنغالية
ضخمةوبشريةماليةمواردحشدتماإلطارهذاوفياإلمثمية.للبلدانعشرالحادي
التيالحاليةالمنشآتو~يربداكارالتحتيةالبنيةميدانفيالكبرىباألشغالطقيام

المصاحبة.التظاهراتوجميعالحدثهذاستستقبل

المعرضموعدلتحديدالعاجلةاألهميةمسألةالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزأثار
لعدمنتيجةتجميدهاتمقدالحدثلهذاالترويجيةالبرامجكلألنعشرالحاديالتجاري
والصناعةللتجارةاإلسثميةالغرفةأثارتالسياقنغمروفيالمؤتمر.موعدتحديد
للقطاععشرالثانياللقاءبشأنالتنظيميةالمسائلبعضأاكاروصناعةتجارةوغرفة
الخاهن.

للتنسيقارتياحهكاملعناإلسثميالمؤتمرلمنظمةالوطنيةالوكالةوئيمرأعرب
للتجارةالعالميالسنغاليوالمركزوالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزبينالحظهالذي

الحاضرة.المؤسساتكافةمنالفنيينمستوىعلىاجتماعتنظيمإلىودعاالخارجية
التنظيميةالجوانبمختلفلبحث2006مارس24يوماالجتماعهذاتنظيموتقرر

االجتماع.هذاحثلأثيرتوالتيالتظاهرةلهذهوالترتيبية

الحاصلالتقدمحولالمعلوماتكلتلقيفيرغبتهعنمجدداالوكالةوئيمرأعرب
كلبينالتنسيقجهةبصفتهااألعمالهذهفيالوكالةوإشراكالتظاهرةهذهترتيبفي
اإل~.المؤتمرمنظمةمظلةتحتبالسنغالتقامالتينشطةاأل



للسباحهاألولالمعرض
اإل~نمرالمومنظمهفىاألعضاءللدول

100نوفمبر29ه24نبولاستا o

والسياحةالثقافةوزارةرعايةتحتالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزنظم
المعرض(تورساب)التركيةاألسفاروكاالتجمعيةمعلتعاونياوالتركيةبالجمهورية

نوفمبر26إلى24منوذلكاإلممثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولللسياحةاألول
200oنبولباستاالمعارضبقصرCNR-EXPüمعارضأكبربينمنيعدالذي
مربع.متر000,10oتبلغمغعالةمساحةعلىيمتدحيثاألوسطالشرقمنطقة

لوزراءالثانياإلسطميالمؤتمرعنالمصادرةالقراراتوفقالتظاهرةهذهتنظيمتم
اإلسلثميالمركزمنا´طلبالذي2001أكتوبرا3و12يوميبماليزياالمنعقدآسياحة
مرةاإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولللسياحةمعرضتنظيمالتجارةلتنمية
البنكمعبالتعاونوذلكاإلسلثميةللبلدانالتجاريالمعرضغرارعلىسنتينكل

المؤتمرمنظمةهيئاتوسائروالصناعةللتجارةاإلسلثميةوالغرفةللتنميةاإلسلثمي
الخاص.والقطاعالمعنيةاإلسلثمى

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمندولةا4التظاهرةهذهفيشاركت
0المغرب0لبنان0األردن0إيرانماليزيا<0كيرجستان0غينيا0مصر.وهياإلسلثمي
قبرصدولةأيضاشاركتكماوتركيا.سوريا0بيجانأذر0تونمى0قطردولة0فلمطين
التيالجاذبةإبرازعلىحرصاوذلكبنفسهاأجنحتهابناءالدولأغلبوتولتالتركية.
بلد.لكلالمميزالهندسيالطابعيضمنها

:بالسياحةللمباشرةالعطقةذاتالقطاعاتأهمالمشاركةالفعالياتتمثل

؟األسفارووكاالتحطتالرمنظمي•
؟السياحيةوالمركباتالفنادق»ءالنقلشركات•
؟السياحيالتنشيطعلىالقائمةاألجهزة•
؟بالسياحةالعلثتةذاتالخدماتمقدهو•
؟التقليديةالصناعةقطاععلىالقائمةالفعاليات•
السياحي.القطاعفيالمستثمرون•



القطاعاتيشلوناالقتصاديةالفعالياتمن350ýljحوالىالمعرضاستقبل
المذكورة.االقتصادية

خلثلCNR.EXPOالمعارضبثصر200oفمبرفي2oيومالمقرصافثتاحثم
الدسأكملكثوراندالبروفسوراإلسلثمى´المؤتمرلمنظمهالعاماألمينمعالىحضرهحفل

منظمهفياألعضاءالدولكافهمنسامةوشخصاثوزمرا30وزهاءأوغلىإحسان
مي.اإلسكالمؤثمر

اسيدمعاليمثلوالمرموقةالساميةالشخصياتمنالعديدأيضااالفتتاححفلحضر
اإلرثمنظمةورئيمراإلسلميةإيرانجمهوريةوئيمرنائبماشايرحيمإسفانديار
نائبإسانمصطفىالبروفسورحضرهكمااإليرانيةالجمهوريةفيوالسياحيالثقافي
نبول.استابلديةورئيمرالتركيةبالجمهوريةوالسياحةالثقافةوزير

والتركي.األذربيجانيالفولكلورمنراقصةلوحاتباستعراضاالفتتاحمفلابتدأ

:السادةطرفمناالفتتاحكلماتإلقاءتمذلكعقب

؟CNRالمنظمةللشركةالعامالمسقتاسبينارءعدنان•
؟سابتوروئيمرنائبءأبيكحانرضا•
؟التركيةالجمهوريةفيوالسياحةالثقافةيروننائبءإيسانمصطفىاألستاذ•
أكملالبروفسوراألستاذمعالياإلسثميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينمعالي•

أوغلى.إحسانالدين

كماءالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزطرفمنالمبذولةبالجهودالمتدخلونأشاد
المبادراتمنبمزيدالقيامإلى0التجارلتنميةاإلملثميالمركزالعاماألمينمعاليدعا

فياألعضاءالدولبنالخدماتتجارةتنميةعلىإيجاباتأثرأنشأنهامنوالتيالمماثلة
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمة

الحدثهذاتابعتقدوالمرئيةالمكتوبةالتركيةالصحافةأنإلىاإلشارةوتجدر
المعرض.أيامعليلةشاملةبتغطيةحظيحيثالمتميز

بينبالتجولالرسميةالوفودوقامتالمعرضبانعلةإيذاناالتدشينشريطتطعتم
المعرس.وأجنحةأروقة



ولقدالمعرض.بزيارةالسياحيالتطاحفعالياتمنالعديدقامتاألولاليوممنذ
نقلوسائلالمؤسساتوأصحابالساميةالشخصياتإشارةرهنCNRشركةوضعت

المشاركةالرسميةالبعثاتقامتفقدالثانياليومفيأماالزائرين.انتقاءعلىساعدمما
المؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعشرينالحاديةالدورةفي

فولكلوريةللوحاتاستعراضياحفكحضرواوقدالمعرض.بزيارةلم(الكوسيكاإلسلثمي
األعضاء.الدولمن

المعرضعليتدفقاألسبوعيةالعطلةيومصادفالذيواألخيرالثالثاليومفي
تسعىاألعضاءالدولفيالسياحيالتطاحعلىالقائمةوالفعالياتالزائرينمنوافرعدد

المحكمللتنظيمارتياحهموالزائرونالمشاركونأبدىوقدومنتجاتها.خدماتهالتسويق
CNRوشركةالمركزطرفمنالمقدمةالخدماتوجودة

2oيومبماليزياالسياحةحولعملورشةتنظيمالمعرض»هامشعلىتم
جنسياتمنالسياحةفيالمخصصينمنالعديدالتظاهرةهذهفيشارك.2005نوفمبر
الشراكةلتشجيعالمتاحةوالحوافزلماليزياالسياحيةبالمميزاتالتعريفتمحيثمتعددة.
البلد.هذانحواسياحتدفقلتكثيفماليزيافىالسياحيمتثمارواال

20نوفمبر26يومتنظيمهاتمفقدالثانيةالعملورشةأما •oبالسياحةتتعلقوهي
جمهوريةوئيمرنائبماشايإسفانديارالسيدمعاليالورشةهذهأشغالحضرايران.في

والسيدالتركيةاألصفاروكأالتجمعيةرئيسنائبإيبكمانرضاوالسيداإلسلثميةإيران
شرعاالفتتاح»حفلبعدالتجارة.لتنميةاإلسلثميللمركزالعامالمديررشديعطر

الثنائي.التعاونإمكانياتبحثبهدفالثنائيةاالتصاالتإجراءفيالمشاركون

وسيروالمشإركةالتنظيممستوىعلىنجاحاللسياحةاألولالمعرضسجللقد
ذاتأوالسياحيةالدولأهمفإنضئياليبدوالمشاركةالدولعددكانوإذااألشغال.
لهذهواعتباراولبنان.والمغربومصروماليزياكتركياحاضرةكانتالواسعةاإلمكانيات
الدوراتتنظيمعلىالمركزسيقدمالتظاهرةهذهبمستقبلالتفاؤلعلىتبعثالتيالنتائج
أولهوكانالمعرضهذابلنبالذكريجدراألداء.فيوالفعاليةالثقةمنبمزيدالقادمة
فيالسياحةبقطاعميتممشارك35•حواليمشاركةوعرفللسياحةمتخصصمعرض
اإل~.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

معأوليةاتصاالتالتجارةلتنميةاإلمطميالمركزأجرىأخرى،جهةومن
للدورةالتنظيميةالجوانبلبحثاللبنليةالجمهوريةفيالسياحةوزارةفيالمسؤولين

اثهبإذنسيقامالذياإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالسياحةلمعرضالثانية
.20•7منةببيروت



حولتقرير
للسياحةالثانيالموضتنظيم

اإلسطميتمرالمنمنظمةفيمنماماألللدول

النمهبدبهاللفاءا~

المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولللسياحةاألولالمعرضافتتاححفلبعد
CNR-المعارضبمركب200oنوفمبر26إلى24منعقدوالذيميآاإلسك
وزارةفيالمسؤولينمعتمهيديةلقاءاتالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزأجرىألال»~ط

فياألعضاءللدولللسياحةالثانيللمعرضالتحضيريةاإلجراءاتلبحثاللبنانيةآسياحة
.1007سنةيونيوفيببيروتسيقامالذياإلسلثميالمؤتمرمنظمة

المركزبذلهاالتيللجهودوتقديرهاارتياحهاعناللبنانيةالبعثةأعربتوقد
وأكدتجيدةظروففيللسياحةاألولالمعرضإقامةأجلمنالتجارةلتنميةمياإلسك
وقدالتظاهرة.لهذهاللبنانيةالحكومةتوليهاالتيالخاصةاألهميةعنالمناسبةبنفمى
أقربفيالشروعفيأملهاعناللبنانيةالسياحةبوزارةللسياحةالعامةالمديرةأعربت
التجارة.لتنميةاإلسلثميالمركزمعبالتنسيقالترويجيةالحملةفيوقت

علثلالسيدالتجارةلتنميةمياإلسكللمركزالحامالمديرسلم0اللقاءهذاوخثل
مقتضياتهبحثقصدفيهللنظرودعاهمتفاهماتفاقيةمشروحاللبنانيينللمسؤولينرشدي
مناللبنانيةالسياحةبوزارةللسياحةالعامةالمديرةأكدثكماالمقبل.االجتماعلخث

يحاطحتىالطاقاتكلوحشداإلمكانياتكلتسخيراللبنانيةالسلطاتاعتزامعلىجانبها
الشروحعلىالطرفاناتفقالصددهذاوفيالنجاح.أسباببكلللصياحةالثانيالمعرض

الدولكافةفيوالخاصالعامالقطاعينتشملاآلجالأقربفيترويجيةحملةفي
مي.اإلسكمنظمة.المؤتمرفياألعضاء

شهرمناألولاألسبوعحثلالتظاهرةهذهتنظيمعلىأيضاالجانباناتفقكما
حولهأقيمتالذيالشعاربنفساالحتفاظمعالحتالمالتاريخهذاتأكيد(يتقين200yيونيو
مالسكالتقاءنقطة.اإلسثميةللبلدانالسياحة´´معرضللمعرضاألولىالدورة

اا.والتسامح



اآل~'''1االحتما

اللجنةعقدتاللبنانية»الجمهوريةفيالصياحةوزارةمندعوةعلىبناء
اإلسثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالثانيالسياحيالمعرضلتنظيمالتحضيرية
-يناير30منالفترةفيوذلكءبيروتاللبنانيةالعاصمةفيالسياحةارةبوناجتماعأ
.2>06شباطفبرايراالى-الثانيكانون

.التالىاألعمالجدولمناقشةاالجتماعهذاخلثلتموقد

؟واعتما«هالتفاهممذكرةمشروح-1
؟للمشاركينالمقدمةالحوافزه2
؟للمعرضوالترويجالدعائيةالحملةه3
؟للمعرضاإلفتتاحرالبرنامج-4
.الثانيالتنسيقياالجتماعومكانموعد0-

تدفعهالتفاهممنجوسادحيثالتفاهممذكرةمشروحبنودبمناقشةالطرفانقامه1
البنود،جميعحولالنقاشامتيفاىوبعدالمعرض.إنجاحفيألمشتركةالرغبة
يتمأنعلىاألولىباألحرنللتوقيعرفعهاوتمالتفاهممذكرةالطرفاناعتمد
فيالبيضاءبالدارعقد»المقررالثانيالتنسيقياالحتماعخلثلنهائيةبصفةالتوقيع
.I"200-يونيو-حزيرانأوائلأقصاهموعد

الطرفين»منالمعتمدةالتفاهممذكرةفيوردماوحسبالنبناني،الجانبالتزمه2
والتخليصواإلقامةوالشحنالنقليخصفيماوتخفيضاتتسهيلثتبتأمين

علىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمعظمحثوبهدفالجمركي.
مركزفيالمربعللمترمناسبسعربتحديداللبنانيالجانبسيقومالمشاركة»
األسعارإلىاستناداوذلكء)Biel(بيالوالترفيهللمعارضالدوليبيروت
إفادتيتمأنعلىاللبنانيةالجمهوريةفيالمماثلةالتظاهراتخلثلالمطبقة
يوما.اoخلثلبذلكالمركز

r-جذببهدفوذلكممكنوقتاقربفيالترويجيةالحملةبدءعلىالطرفاناتفق
سيقوموهكذاالمعرض.فيللمشاركةاألعضاءالدولمنممكنعددأكبر

بمنظمةالخاصةوالتظاهراتاإلجتماعاتأهمخلثلللحدثبالترويجالطرفان
التيوالدوليةاإلقليميةالمتخصصةالمعارضجميعوكذلكاإلسلثميالمؤتمر
الطرفينبينمشتركة~القيامإمكانيةمعاللبنانية»الجمهوريةبهاستشارك

بعضإلىبزياراتالقيامإمكانيةعلىالطرفاناتفقكماالتظاهرات.هذهلخك
علىحثهابهدفوذلكبهاالمختصةالجهاتمعبلقاءاتللقياماألعضاءالدول

الترويجيةالموادبتحضيراللبنانيالجانبسيقومءذلكوألجلبالمعرض.المشاركة



مذكرةعلىاألولىباألحرنالتوقيعتاريخمنشهرحثلبالمعرضالخاصة
المركز.معبالتنسيقوذلكالتفاهم»

إلىرسميةدعواتبتوجيهاللبنانيةالجمهوريةفيالسياحةوزيرمعاليسيقومه4
افتتاححفللحضوراإلمطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيفظرائه
اللبنانية.بالجمهوريةالوزراءمجلمىوئيمىدولةبرعايةسيكونوالذيءالمعرض

فيالهامةالشخصياتمنعددإلىرسميةدعوةبتوجيهاللبنانيالجانبسيقومكما
هذهبلثشحةاللبنانيالجانبالمركزسيزوأحيثاإلسطمي»المؤتمرمنظمة

ومناإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةالعاماألمينمعاليرأسهاوعلىالشخصيات
إلىللمشاركةرسميةدعواتبتوجيهالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزسيقومجهته»

واإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيبالسياحةالمعنيةالوزارات
الدول.هذهفيبالسياحةالعلثقةذاتالمؤسسات

حولعملورشةالمعرض»هامشعلىالمركزينظمأنعلىاالتفاقتمكما
اا»اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالسياحيةالصناعةوتطويرالشراكة
مجهزةقاعةبتأمينسيقومالذياللبنانيللجانبالورشةهذهبرنامجالمركزسلمحيث

لتنظيمها.

والسفرمكاتبأصحابنقابةمعاجتماعتنظيمتم0الزيارةهذههامشوعلى
:السادةالنقابةأعضاءمناالجتماعهذاحضرحيث0بلبنانالسياحة

النقابةوئيمرعبودهجان•
النقابةمديرحتي»اغسان•
النقابةعضوناصر»أمين•
النقابةعضوحجار»ألمكسندر•

وبالخصوصالمركزنشاطاتعننبذةبإعطاءاالجتماعهذاخلثلالمركزوفدقام
األعضاءللدولللسياحةالثانيالمعرضأهميةعلىركزحيثالمعارضتنظيممجالفي
أبدتجهتها،ومن.07.2عاملبنانفيتنظيمهالمقرراإلسلثميالمؤتمرمنظمةفي

المعرض.إلنجاحاللثزمالدعموتقديمالترويجفيللمساهمةالخاصالتطاحاستعدادالنقابة

200فبراير1يوماإلتفاقيةعلىاألولىباألحرنالتوقيعوبعد i«ندوةفظمت
علىاإلتفاقعنالتوجيهيةكلمتهفياللبنانيةالسياحةوزيرمعاليخلثلهاأعلنصحفية
فياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالسياحةلمعرضالثانيةالدورةعقد
بيروت»بيالمعرضأرضعلىء2007-يونيو-حزيران24و22بينماالفترة

له.اإلعداديالبرنامجوإنطلثق



السياحةوزارةعاممديربرفقة)Biel(بيالمعرضأرضزيارةتمتكما
المديراإلدارةمجلمىوئيرمعاالحتماعتمحيثارق»بالونالعربيةالسياحةومسؤول
السياحيللمعرضتشجيعيةأسعارتحديدعلىاالتفاقتمحيثجويايمحمودالسيدالعام
المشاركةعلىالدولمعظميشجنبمااإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالثاني
والسيدالعامالمديرنائبجويديآراميبالسيدمرفوقاجويايالسيدوكانالحدث.هذافي

التسويق.مديرشحااهميشال

متر000,01على)Biel(والترفيهللمعارضالدوليبيروتمركزيحتوي0وللعلم
أحدثعلىمبنيةخارجيةعرضكمساحةمربعمتر000,02علىوكذلكمغعالةمربع
بوجودهالمركزهذايتميزكماالحديثة.والتجهيزاتالتهيلثتكافةعلىوتحتويطرأن
سيارة.3000_بهالسياراتموقفويتسعالبحريةالواجهةعلىبيروتمدينةبقلب

o-الثانيالمعرضلتنظيمالثانيالتنسيقياالجتماععقدعلىالطرفاناتفق
فيارالبيضاءالدفياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولللسياحة
.20>6يونيوفاتحأقصاهموعد



حملتقرير
انيةالظللصناعاتاألولالمعرض

اإل~تمرالمنمنظمةفىاأل~ءالدولفى

اإلسطيالمركزإدارةلمجلمرعشرةالتاسعةالدورةعنصادرلطلباستجابة
علىوالصادراتللمعارضالجزائريةالشركةمعبالتعاونالمركزعملالتجارةلتنمية
منسيقامالذياإلسلثميالمؤتمرمنظمةلبلدانالغذائيةللصناعاتاألولالمعرضتنظيم
v2أبريل2.إلىا• . oتحتالعاصمةبالجزائرالبحريهالمعارض~الصنوبربقصر

المؤتمرمنظمةبلدانبينللشراكةنموذجيقطاعالغذائية»الصناعاتااقطاعشعار
اإلسلثمياا.

بالنسبةمغزىمنأكثريحملألنهالمناسبالوقتفيالتظاهرةهذهتنظيميأتي
الصناعاتقطاعتأهيلتقتضيالعولسةفتحدياتوالحالية.القادمةوالرهاناتللتحديات
علىوتقوىالحدثممعتوىفيتكونحتىاإلسلثميةالدولمنللعديدبالنسبةالغذائية
قطاعيشكلوتنميتها.العالميةالسرقمنحصتهاعلىالحفاظ~علىحرصاالمنافسة

المندمجةللتنميةهائلةإمكانياتاألعضاءالدولمنللعديدبالسبةالغذائيةالصناعات
البحري.الصيدومنالزراعيةالوطنيةالثرواتتنشيطعلىللعملوفرصةوالمتكاملة

منبهبأسالفائضااألعضاءالدولبعضتسجلحينفيأنهبالملثحظةالجديرومن
اآلخرالبعضنجدالخارجيةاألسواقفيتسريتهعلىتعملالغذائيةالصناعاتمنتجات
الخارج.منالمنتجاتهذهمناحتياجاتهكليستورد

هذاتنظيمخللمنالتجارةلتنميةاإلسلميالمركزيحرص0اإلطارهذاوفي
المجال.هذافيالشراكةمشارينوتنميةللمبادالتجديدةفرصبعثعلىالمتميز>الحدث

ا~نروأهدافالممنماركون

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولكافةلمشاركةمفتوحاالمعرضسيكون
التجارةتنشيطوأجهزةوالخاصالعامالقطاعينمناقتصاديةمؤسساتمناإلسلثمي
مؤسساتإلىإضافةاألعضاءالدولغيرمنالقادمةالمسلمةاالقتصاديةوالفعاليات
للتنمية.اإلسلثميالبنكرأسهاوعلىاإلسطميالمؤتمرمنظمة



منالغايةفإننسمةالمليارزهاءيضمالذياإلسلثميللعالمالشاسعمقدادلكوتبعا
:اآلتيةاألهدافتحقيقفيتتملالمعرض

؟التجاريةالمبادالتتنشيطعلىالعمل•
؟األعضاءالدولفيواالستثمارالشراكةإمكانياتضبط•
والمستهلك.المنتجبينالحوارأسستدعيم•

الجزانيإلىالتجارةلتنميةاإلسطيالمركزبعثةزيارة

علل~السيدالعامالمديربرئاسةالتجارةلتنميةاإلممثميالمركزمنبعثةقامت
علىللوقوف2004مايو28إلى26منالعاصمةالجزائرإلىبزيارةرشدي

األعضاء.الدولفيالغذائيةللصناعاتاألولالمعرضلتحضيرالجاريةاالستعدادات

بعثةبيندارتالتيللمحادثاتاألساسيالمحورالتظاهرةهذهتهيئةشكلةلقد
:المعرضتنظيمعنالجزائريةالحكوميةالدوائرفيوالمسئولينالمركز

؟الجزائريةالتجارةلوزارةالعامالكاتبءشلنماسيد•
؟´لصافاكن´العامالمديرالرئيمرالجاسميهرشيدالسيد•
؟والصناعةللتجارةالجزائريةللغرفةالعامالمديرالشامي،محمداسيد•
الخارجية.التجارةلتنشيطالجزائريللمكتبالعامالمديربنينيآمحمدالسيد•

إثرالجزائريوالجانبالتجارةلتنميةاإلسلمىالمركزبيناالتفاقتملقد
:يلىماعلىالجاسميوالمميدرشديعللالسيدبيندارتالتىالمحادثات

المعارض-الصنوبربقصرo•20أبريل20إلىاvمنالمعرضتنظيم•
؟العاصمةبالجزائرالبحريه

؟مربعمتر000oحواليالمعرضأرضيةمساحةحجز•
هذالنجاحالضروريةتالتسهيككلتأمينمسؤوليةااصافاكىااشركةتحملت•

المتميز.الحدث

طرف.كلمسئولياتتضبطاتفاقيةعلىانتوقيعسيتم

التجارةلتنميةاإلسلثميالمركزبيناالتفاقيةهز»علىالتوقيعبانفعلتملقد
23يوملخكالمعرضلتنظيمالتنفيذيالجهازبصفتهاااكوم´اكارتاوشركةوااصافكمر´´

اإلسلثميالمركزمنبرعايةالترويجيةالحملةانطلقتالحينذلكومنذ.4.20يونيو
فياألعمالأوساطفيالمعرضحولالضروريةالمعلوماتكللنشرالتجارةلتنمية
األعضاء.الدول



المعتمدةاألعضاءالدولسفاراتكافةإعطعلىالمركزعملاإلطار»هذاوفي
وكذلكوالصناعةالتجارةدراتونالتجارةتنشيطعنالمسئولةالحكوميةوالدوائربالرباط
المهتمةاألوساطمشاركيلتسهيلالضروريةبالمعلوماتومدهاالمعنيةالمهنيةالتجمعات

اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالغذائيةللصناعاتاألولالمعرضفي

شركة250زهاءمعباتصاالتالمركزقامفقدالخاصالقطاعمستوىعلىأما
للصناعاتاألولالمعرضفيالمشاركةعلىلحثهاالغذائيةالصناعاتقطاعفيعاملة
للصناعاتاألخيرالدوليالمعرضخلثلوذلكبالجزائر»ميةاإلسكللبلدانالغذائية
.1004أكتوبرفيبفرنساأقيمالذي´´2004´اميالالغذائية

بقصرالزوالبعدالواحدةالساعةعلى200oأبريل1ايومالمعرضتدشينتم
التجارةوزارةممثليبحضوروذلكالعاصمة»بالجزائرللمعارضالبحريالصنوبر
الوطنيوالمكتبوالتجارةالصناعةوغرفةالشعبيةالديمقراطيةالجزائريةللجمهورية
الدولمندول10منأكثرالتظاهرة_»فيشاركتكماالخارجية.التجارةلتنشيط

مورياءإيران»توس»المغرب»الجزائر»:وهياإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
الصناعاتقطاعمنمؤسسة100عنيربووما...إلخفاسوبوركيناالسنغال»مصر<
الغذائية.

إعلثمخطلهمنقامبجناحشاركقدللتنميةاإلسلثميالبنكأنإلىاإلشارةوتجدر
تمويلعاتقهعلىأخذكماعليهايتوفيالتيالتمويلوآلياتالبنكبمهامالمشاركين
فاسو.وبوركيناالسنغالمورياءالسردان».وهياألعضاءالدولمندول4مشاركة

وورشةندوةالمتميزالحدثهذامعبموازاةالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزنظم
الدولفيالغذائيةالصناعاتمنتجاتااتجارةحول200oأبريل18يوموطلبعرض

اإلسلثمي´ا.المؤتمرمنظمةفياألعضاء

الديمقراطيةالجزائريةللجمهوريةالتجارةوزارةمنكلبمساهمةالندوةأقيمت
والمركزللتنميةاإلسلثميوالبنكالخارجيةالتجارةلتنشيطالوطنيوالمكتبالشعبية
بهذاتتعلقمسائلحولهؤالءطرفمنعروضتقديمتموقدالتجارة.لتنميةاإلسلثمي
القطاع.

ائصناعاتقطاعفىوالطلبللعرضلقاءاتعدةأقيمتالندوةعنوزيادة
الغذائية.



العالق
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للكوسيكوالعشرينالثانيةالدورةأعمالجدولمشروع

))060الثانىتشرينلمنوفمبر42-12(اسطنبول،

االفتتاحية.الجلسة-ا
األعمال.جدولاعتماد)ه
r-تقارير.

والتجاري.االقتصاديالتعاونحولمرجعيتقريرأوأل-
السنوي.االقتصاديالتقرير-ثانيا
الكوسيك.عنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالثانياالجتماعحولتقرير-ثالثأ
.الدورةلجنةتقريرالعمل:خطةتنفيذ-رابعأ
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تكتكأحمداألكس/ستألاأللمعالىلمختاميةالكلمة

التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةالحأارةوكيل

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالصرهزالثانىاالجتماع

))00)مايو/أيار25اإزميرء

الموقر«ن»المتابعةلجنةأعضما،السادة

ا~هردنا~و«نى

للجنةوالعشرينالثانيللثجتماعالناجحباالختتامالغامرةبالسعادةشعوريعنأعربأنأود
جدولعلىالمدرجةالهامةالبنودتناولنااالجتماع»هذا~الكوسيك»عنالمنبثقةالمتابعة
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزبهدفاألعمال

هذادعمفيكبيرأإسهامأستسهمهذاالمتابعةاجتماعنتائجأنقناعةلعلىوإننياإلسلثمي.
التعاون.

نظاممنكلشهدهاالتيالتطوراتكانتاألعمال»جدولمنناقشناهاالتيالبنودجملةومن
النضمامهالسوريابالتهنئةأتقدمأنوأودالرضا.محلالبريتاسوتوقيعالتجاريةاألفضليات

منالثانيةالجولةاستضافةلقبولهالتركياوكذاءالبريتاسعلىوقعتالتيالدولقائمةإلى
وأنءممكنوقتأقربفيأعمالهاللمفاوضاتالثانيةالجولةتختتمأنوأرجوالمفاوضات.

الدولمجددأأناشدثمومناألعضاء.الولىبينالتعاونتحقيقفيملموسأإسهامأتسهم

ممكن.وقتأسرعفيبذلكتقومأنعليهتصدقأوالبريتاسعلىتوقعلمالتياألعضاء

دذ9ا~المندوبون

منظمةعملخطةتنفيذإطارفيأهميةذاتأنهاوأرىالمتابعةلجنةتناولتهاأخرىقضيةثمة
الكوسيك.مشروعاتضمنالمدرجةاألعمالسيراستعراضوهيأالاإلسلثميآالمؤتمر
والسيماالمشروعات<بعضفيالمهمةالخطواتمنعدداتخاذالسرورعلىيبعثمماوإنه



إءربالشكثرأنتوجهأنإئنيدتتون~ممثصلبة:رأ~فعذرتثفبأثترائتتوثائمشرفك
يفوتذروالءماتإسيامن~موهلمأالمئةذاتانمنسقةوالمؤسساتاإلساثميائمؤتمرمننئمة
سةملمومشروعاتإقامةبغيةالجهودمنالمن_~~ا0عئيذينبغيأنهأو~رأ_ائصد:هز::في

أدثعث~ اثرائع.~

بو~صأتبدر~اائتعاودنتعزيزبأتجاداتخا.مك:تبالتيبالخضراتأثمينأر
تشكينتمراتائعمرلجار~رأزوأتمذرثمي.اأياماائمؤتمرمنضةءرمسر´ءاذ،زاك>

0•انحراانضييرفانما:.

راتالبراء-وهذداإلسا~ر.ائمؤتمرمنغئمةرفي~::-11ولاكأمادائفر-~دز~حبة10أناة

وأو.~:-.ا)ربالنتسرو~ئتعزيزمنبنزبمثأبةرانبزاهمنذدوتعتبر~إلساثمي.اند:تمزمنضث
لنبنئذوكز!ا--»ابهز>إزا-جهر.من.~تبذلهه´ئ~األعفاء~.~«انشقرأأ~_ر:ز

ار.>انالبنوىأهبر
1نبفرسررائبذهذاحثثنأوك:ندرائتانمسائئرأزأؤكد<رأو:•منيث.اكد_ورأنت

~:´-اكرثن.لئثاهثنتزكةالمصلحةفتخذب_رمنتفيخمةدراسةمحر>نتدأريجبا´:أعما~
ء0´ابذنفيا~،>فشذ:روفللخوات.مشزتباءرويجزتينللتضيق~ةمنبر~فز-.ينترحيث



الموفرون،المندوبون

فياألعضاءالدولأمامتطرحالعالميةالساحةعلىواالجتماعيةاالقتصاديةالمستجداتشن
نكشفأنأهميةهناوتتعاظمالتحديات.طريقهافيتضعبينمافرصأاالسطميالمؤتمرمنظمة
للجميع»الرفاهةمنالمزيدولتحقيقللتعاون»ملموسةصورإلىالفرصلحكلتحويلجهودنا
مجاالتتنميةانمشتركة.استراتيجياتوضع~منونلكالمطروحة»التحياتولتجاوز
للتعاوناستراتيجياتاستحداثعلىالعملوكذاوالثمافي»واألجتماعيا~متصاديالتعاون

بهااألعضاءوالدولسلثمياالالمؤتمرمنظمةمنككتدعمأننهاشمنجيدنهجذات
فيإعدادهتمالذيالعشريالعملبرنامجإطارفيلمقضاياهذهتضمينتموقدأكبر؟دعمأ
فياألعضاءالدولكافةجانبمنالفاعلةالمشاركةأهميةعلىأشدأنأودالسياق.هذا

أعربأنأودكماالبرنامج.هذاأهدافضمنلهاتصوروضعالمزمعالتعاونمشروعات
أملوكنيءتنفيذهومتابعةالبرنامجإعدادبغيةجهودمنتبذئهلماالعامةلطمانةشكريعن

والتوفيق.بالنجاحدراساتهاتكللأن

الكرام؟الضيوفالساده

موهقدلمااالسطميالمؤتمرلمنظمةالتابعةوالمؤسساتالوفودكافةإلىبالشكرأتوجهأنأود
العامليناألفرادوكافةءالكوسيكمكتبإلىالشكرأزجيأنيسعدنيكماقيمة»إسهاماتمن
منبينلونهلماوالتحريريينالفوريينالمترجمينوفريقءالتوثيقفريقوفيالقاعةهذهفي

مضنية.جهود

لمتيلنكوسيكينوالعشالثانيةالدورةفيجميناأراكمأنوأرجوسالمةرحلةلكمأتمنى
الثانياالجتماعأعملأختتموهكذااسطنبول.فيالثانىتشريننوفمبر/فيتعقدسرف

الكوسيك.عنالمنبثمةالمتابعةللجنةوالعشرين


