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تقرير

المنبثقةالمتابعةللجنةوالمثمرينالثالثاالجتماع

والتجاريالحتتصاديللتعلونالدائمةاللجنةعن

´)الكومسيكاإلسطميتمرالمنلمنظمة

لم2007مايو/أيار31-29ء(أنقرة

االقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرونالثالثاالجتماعانعقده1

31ه29منالفترةفيأنقرة»بمدينة(الكومسيك)اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةوالتجاري
).>>vمايو/أيار

المتابعة:لجنةفياألعضاءالتاليةالدولعنممكوناالجتماعحضر2-

(دائم)رئيس:التركيةالجمهورية.1
(دائم)وئيمىنائب:السعوديةالعربيةالمملكة.2
(دائم)وئيمىنائب:فلسطيندولة.3
الحاليةالقمةرئيس.ماليزيا.أ
العربية)للمنطقة(ممشكوئيمىنائب:قطردولة.5
اآلسيوية)للمنطقة(ممشكرئيسنائب.اندونيسياجمهورية.6
االفريقية)للمنطقةممشكلموئيمىنائب.ليونسيراجمهورية.7
ميةاإلسكباكمتان~رية<00
الكويتدولة<9
االتحاديةفيبيديا~د-.,0
ميةسك.مامر.نجمهورية>ا,

مقرر.
السابقبالمكتبعضو:
السابقبالمكتبعضو:
السابقالمكتبعضو:

r-مراقب:بصفةبيجانأذرجمهوريةاالجتماعحضركما

الهيئاتوممكراإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةممكراالجتماعحضركماأه
عنها:والمنبثمةللمنظمةالتابعةالتاليةالمتخصصة



(مركزاإلملثميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثمركز

أنتدة)
التجارةلتنميةاإلسلميالمركز-
للتنميةاإلسلثميالبنك-
والصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفة-
للتكنولوجيااإلسلثميةالجامعة-
الصناعية).للتنميةالدولية(المنظمةأنقرةفيلليونيدواإلقليميالمكتباالجتماعحضركما

ا)رقمالمرفقفيالمشاركينقانعة(ترد

األ~ل)جدولمنارقم(البنداالفتتاحيةالجلسة

رئسونائبالدولهوزمرشنع»اللطفعبدكثورالدساذاألسعادهاالجماعافسح0-
الكرمم.القرآنآما~منسسرماملثرهبعدوذلكءالركهمهبالجمهورراءالرن

ءالكوسكورئسالركهمهالجمهوررئسسزر»نجد~أحمدالرئسفخامهوجه,-
فهاأبرزءالخارجهللشؤونالرئسمسشارباشرى،مرادعليالسدهرأهااالجماعإلىوساله
مي.اإلسكالمؤمميمنظمهفياألعضاءالدولبناالهمادىالعاونأهمهسزرالرئسفخامه

v-إهامهفيالجارهملعبهالذىالدورأهمهإلىكلمهفيسزرالرئسفخامهأشار
نسبهموسطوصلنمومنحثثهمابفضلءالدولهالجارهوأنالممسدامه»االهصادمهالعلثه~
نمالعالمه.للعلثه~محددعاملبمثابهبا~ءالماضهعاماالخسسنخلك%vإلىالسنومه

بمنظمهاألعضاءالبلدانبنفماالبنهالجارهفيالمسهدفهالزهادهسزرالرئسفخامهأوضح
العملبرنامجفيواردهوكماء20اoعامبمنول9ه´20إلىمصلالياإلسلثميالمؤممي

الدابرمنسلسلهمخزأنمجبالغرض»هذامحقرإلىسعاأنهوأضافالعشرى،

بنفماالجارعهللثفضال~نظاممنفذأىءالجارهبحرمرمعلومابنهامنواالمساطاث»
مبنهوكما)009الثانيكانونمنامر/شهربحلولاإلسلثميالمؤمميبمنظمهاألعضاءالبلدان
أنشطهومعزمزالجارعه؟المفاوضاثلجنهفياألعضاءالدولاعثمدثهالذىالوزارىاإلعلثنفي

اإلنثاجهالقدرهودعمءالجارهلسوهلاإلسلثصهالمؤسسهإنشاءوخاصهءالجارهمموملى
كافهسزرالرئسفخامهودعاالمعشرك.سثماراالومنشطاألعضاءىالدوللدىوالنافسه



أسرعفيالتفضيليةالتعريفاتخطةوبروتوكولاإلطاريةاالتفاقيةعلىوالتصينللتوقيعالبلدان
ممكن.وقت

A-األ~ءالولىاتتصاداتعلىالملحوظةاإليجابيةبالتطوراتسعاهتهعنتعبيروفي
وانخفاضءواالحتياطاتالخارجيةالتجارةحجمفيالزيادةوهيأالاإلسلثمي»المؤتمربمنظمة
لممؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينهيماالبيئيةالتجارةمستوىوتحسنالتضخممعدالت

وكنلكالمضافة»القيمةمجاالتعلىالضوءمنالمزيدتسليطأهميةفخامتهأبرزاإلسلثميآ
األعضاء.اهولىبينفيماالتنافسيةالقدرةدعمفيالمهنيوالتريبءالمكثفالتعليم

مهداكانتالتياإلملثميالمؤتمرمنظمةبلدانأنإلىميزرالرشيمىفخامةوأشار9-
تنشيطمنالمساهمةمنالمزيدتعيمعلىقاهرةالتاريخأعمالفيبجذورهاتضربلحضارات

اإلسطيالمؤتمرمنظمةمجتمعانالعالمي.السطمإحكرفيواإلسهامءالثقافاتبينالحوار
تحيطالتيالفهموسوءالمجحفالتحيزمظاهرمواجهةوهو»أالكبير»بورأيضأيضطلع
بعزليتعلقنيمااالجتماعمعآراءهالرئيسفخامةوشاركاهولي.المجتمعفيباإلسلثم
فخامةواختتموفلسطين.العراقمنكليواجههاالتيوالمشاكلالتركية،قبرصشمالجمهورية
لثجتماع>بالنجاحتمنياتهخالصعنأعرببأنكلمتهالرئيس

)2رقمالمرفقفيسيزر»فجدتأحمدالرئيسفخامةكلمةنص(يرد

سعادةلثجتماحالكلمةوجهسيزر»نجتأحمدالرئيسفخامةوجههاالتيالرسر´لةبعداه0

التركي.الوزراءرئيسونائبآهولةوزيرشنع»اللطيفعبدآهكتور/

للكوسيكتقميرهعنوأعرببالوفود»شنراللطيفعبدآهكتوراألستاذسعادةرحبولقده11
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالمولبينفيماوالتجاريا~متصاديللتعاونراسخأمنبرأباعتبارها

سعاهتهقامءالعالمفيالكلي~دالحيثةللثتجاهاتموجزأعرضأقدمأنوبعدسلثمي.اال
األفضلياتنظاممشروعإلىسعاهتهأشارالسياق»هذاوفياإلقليمية.التجاريةاالتفاتياتبتحليل
إلىاألعضاءالولىودعااإلسطميآالمؤتمرمنظمةفياأل~ءالبلدانبينفيماالتجارية
التعاون.فرصمناالستفادة

فياالستثمارمجالفيوالتسهيلثتءالخاصالتطاحبهايقومالتيباألنسطةيتعلقوفيماه12
عنئمنراللطيفعبدآهكتوراألستاذسعادةأكداإلسطميآتمرالمنمنظمةفياألعضاءالبلدان
االستثمار.مجالفيالمتباهلالتعاونوتسجيعالعالميةالمنافسةمواكبةضرورة



المدىعلىالنطاقواسعةالبشريةالتنميةدعمأنإلىشنرءالدكتوراألستاذسعادةوأشار3-1
علىأيضأسعادتهشددالصدد»هذاوفياالقتصادية.التنميةمنأساسياعنصرأيشكلالطويل
المنظمة.بلدانفيالقدراتلبناءاألخرىوالبرامجالقطنمبادرةإلىمشيرأالفقر،محاربةأهمية

الهامةالبنودمنواحدإلىباإلشارةكلمتهشنراللطيفعبدالدكتوراألستاذسعادةواختتم4-1
متناهيوالتمويلالفقرحدةمنا´التخفيفوهوأالءئلكومسيكالقادماالجتماعأعمالجدولعلى

الفقر.مكافحةعلىالفقيرةالشعوبمساعدةوسائلمنكوسيلةالصغر´´ء

).3رثمفؤالمرفيشنرءاللطفعبدكثورالداألستاذسعادهكلمهنص(مرد

1oفابكاالسد<ثراهااالجثماعإلىكلمةأوغلوإحسانالدمنأكملالبروفسورمعاليوجهه
سلثمي.االالمؤثمرلمنظمهالعامهاآلمانةمسثشارأماللو»

التعاونثعزمزفيشركابهثقومالذىالدورعلىأوغلوإحسانالبروفسورمعاليوأثنى~16
اسثضافهطرمئعناإلسلثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولبنفماوالثجارىاالثثصادي
فياألعضاءالدولعلىمثعينأنهوأضافإنشائها.منذسنومأللكوسكالدوومهاالجتماعات

الدولبنفماوالثجارىاالثثصادىالثعاونلتنمهأكبرأولويهإعطاءاإلسلثميالمؤثمرمنظمه
الحادىالقرنثحدماثمواجههعلىبلداننالمساعدةاإلسلثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاء
والعشرمن.

شداإلسلثميالمؤثمرلمنظمألالعشرىالعملبرنامجأنمعالهذكرالخصوص»هذاوفيا~7
بنسبألاآلعضاءالدولبنفماالبسهالشجارهمسثوىلرفعاللثزمهالثدابرباثحاذالكوممسككلف
المنظمهفياألعضاءالدونىبنفيماالبنهالشجارهزهادهأنوأكد.201oعامبحلول9ه´20

وإدراكأعاجأل.بصفهاألخرىوالثدابروالتنظميه»والماليه»ءالمؤسسهالثدابراتخاذثستلزم
بإنشاءالخاصهاإلطاراثفاشهعلىبعدثصادؤأوثوثعلمالثياآلعضاءالدولدعاالنامأل»لهذه
ألنلممثاس(البراإلسلثميائمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولبنفمارمةالتجااآلفضالتنظام
المؤسسهبإنشاءللثنمهسلثمياالالبنكشامعلىأثنىكماممكن.وثتأسرعفيبذلكثقوم

للمنظمة.العشرىالعملبرنامجمعثماشأالشجاره»لتمويلالدولةاإلسلثمه

حولمنثدىلثنظمثقدمرهعمسعنأوغلو»إحسانالدمنأكملالبروفسور»معاليأعرب8-1

ثشرمننوفمبر/فيإسطنبولفيعقدهالمقررءجاثوالمنسرالقطنثطاعيفيواالسثثمارالشجاره
إلىأمضأأشاركماالشأن.هذافيالمنظمهأثرتهالذىالخمسيالبرنامجإطارفي»v»»2الثاني



الدولفيالسياحةلتنميةعشريابرنامجأالسياحةحولالخبراءلفريقالثانياالجتماعاعتماد
الفقر»حدةمنالتخفيفمسألةإلىخاصاهتمامءامكإلىالكوسيكأيضأدعاكمااألعضاء.
للمنظمة.العشريالعملبرنامجمعتماشياوذلك

).4رقمالمرفقفيأوغلو»إحسانالدينأكملفسررالبرومعاليوجههاالتيالرسالةنص(يرد

نسيا»إنووجمهورمةالكو~»دولةاآلمية:الدولوفودرؤساءذلكبعداالجماعأمامتحدث9-1
والتقديرالشكرالمتحثونوأزجىاإلهليمت.المجموعاتعننيابةءليونسيراوجمهورية
التعاونلتحمومتواصلدعممنمقدمهماعلىوشعبآءوحكومةرئيسأ»التركيةللجمهوريه
اليالممارهوالرتباتالحارالترحيبوعلىاآلعضاء»الدولبينفماوالتجارىاالقتصادي

ءالكوسيكمظلهتحتهإحرانتمالذيللقدمتقديرهمعنأعربواوبينمااالجتماع.لهذاأعدت
المؤتمربمنظمهاألعضاءالبلدانبينفيماالبنيةالجارةحجمفيالحاليهالزيادةوخاصة
الدولبنفمااالقتصاديالتعاونتعزيزفيقدماالمضيضرورةعلىأكدوامي»اإلسك

المنظمة.فياألعضاء

نائبءتكثأحمدالدكتورسعادةاالجتماعفعالياتضمنالمنعقدةالعملجلساتترأس~20

التركية.الجمهوريةفيللتخطيطالدولةوزير

رئاسةتحتالعضويةمفتوحةصياغةلجنةاالجتماع~األعمال»جدولاعتمادوبعد~~ا
اإلسلثمية.باكستانجمهوريةوفدورئيمىشاءحسينافتخارسيد(المتقاعد)العقيدسعادةالمقروء

)5المرفقفياللجنةاعتمدتهالذياألعمالجدولمننسخة(ترد

(البنداالقتصاديلمتعاونحولاإلسطيتمرالمنلمنظمةالعشريالعملبرنامجتنفيذاستعراض
األعمال)جدولمنالثالث

العملبرنامجتنفيذاستعراضحولبتترييمياإلسكا~تمر~رمةالةن1األ~روت-ة»-ء
اإلسلمى.المؤتمرلمنظمةالعشري



-مرجعثه:معلوماث
كانونمسمبولم8وvفي0المنعثداإلسلثميالمؤثمرلمنظمهاالسثثنامئألالدورهاعثمدثه23
اإلسلثمي.المؤثمرلمنظمهالعثمرىالعملبرنامجخطه0.2"األول

،20»6مارس/أذارoبثاومخاإلسلثميالمؤثمرلمنظمهالشابعهاألجهزهكافهاجثمعثه24

حضرولثداإلسلثمي.المؤثمرلمنظمهالعشرىالعملبرنامجنصوصاسثعراضفيواسثفاضث
ءالكوسكوهيأالاإلسلثمي»المؤثمرمنظمهعنالمنبثهالدائمهالثطثهاللجانممكراالجثماع
والشؤونمملثملكالدائمهواللجنه(لمكوسشك)»لوجيوالثكنولمعلميللثعاون)الدائمهواللجنه
ا~برنامجبثنفذالخاصهمهاالرشادالخطوطالثنسثياالجثماعواعثمد(كوماك).الثثافه
االسطمي.المؤثمرلمنظمهالعشرى

2o~ثنفذاسثعراضمكونأنوالعشرمنالثانياجشماعهافيالكوسكمثابعهلجنهأوصث
الكوسك.أعمالجدولعلىدائمثابندااإلسلثميالمؤثمرلمنظمهالعشرىالعملبرنامج

المنعقدانالخارجهلوزراءوالثلثثونوالرابعوالثلثثونالثالثاإلسلثصانالمؤثمرانأكد~2~´
االطاراثناهألثشكلأنعلى0v»2وì»»2عاميفيليالثواعلىأبادوإسلثمباكو،في

معاإلسلثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولبنفماالثجارمهاآلفضالثبنظامالخاصه

للوصولاألساس(برمثاس)الثجارمهاألفضالثبنظامالخاصهالثفضلهالثعرمفهخطهوثوكولبر
.9ه«20وثدرهاالمسثهدفهالنسبهإلىالمنظمهفياألعضاءاهولىبنفماالبنهالشجارهبمعل

~التوصيات:
واللثزمالكاملوالماليوالمعنوي،السياسيىالدعمتقيماألعضاءالدولاللجنةناشدت~27
اإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةانعشريالعملبرنامجلتنفيذ

الراميةالمنسقةجهودهابمواصلةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتاللجنة~بت~28
للمنظمة.العشريالعمللبرنامجوالفاعلالسريعالتنفيذضمانإلى

أعمالهاخططبإعداداإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتاللجنةد~كماه29
المؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجفيالمبينةاألهدافتحقيقإلىالساعيةوبرامجها»

وإلىالسنويةدوراتهافيالكوسيكإلىتقريربرفعالمنكورةالمؤسساتكلفتكمااإلسلثمي»
المعنية.المنظمةومحافلمنتدياتمنغيرها



.r-~التجارةمعدلتحقيقفيالمساعدةبغيةعملقوةبتأسيسالكوسيكبقياماللجنةر
بيانهوالوارد9ه~20بنسبةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالمستهدفالبيئية
حولاالعمالجولبنودمنoالبندتحتالتفاصيلوتردللمنظمة.العشريالعملبرنامجفي

اإلسلثمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالبيئيةالتجارةتوسيع

لتنميةاإلسلثميالمركزقبلمنالعقمةالعملسيرتقريربدراسةعلمااللجنةأخذته31
منظمةومؤسساتاألعضاءبالدولتقومبأنوأوصتءالحرةالتجارةمناطقبشأنالتجارة

الدراسات.منبالمزيدالمعنيةاإلسلثميالمؤتمر

اليونيوبينالفنيالتعاونحولمقترحمشروعبصياغةاليونيدوبقيامعلمأاللجنةأحيطت'1'1-
ءالكوسيكتنسيقومكتبللمنظمة»العامةاألمانةمعمناقشتهمقرراإلسلثميالمؤتمرومنظمة

أالمحاور»ثلثثةعلىالمقترحهذاويحتويالتجارة.لتنميةاإلسلثميوالمركزأنقرة»ومركز
مركزإلىالفنيةالمساعدةوتقيمالقطن)»لمالفقرحدةمنوالتخفيفءالتجاريةالقدراتبناءوهي
بتعزيزالمعنيةالعملقوةتتولىبأناللجنةوأوصتالتجارة.لتنميةاالسئميوالمركزأنقرة
اليونيدومقترحمنالنظرسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارة
والعشرين.لثةالثادورتهافيالكوسيكإلىلتقديمهتمهيذا

والتجاريالحتتصاديالتعاونيزتنإلىالساعيةالصرخطةتنفيذوا~اضالمرجعيالتقرير

األعمل)جدولمنالرابع(البنداإلسطيتمرالمنمنظمةفياألمناءالدولبينفيما

ïï-العامةاألمانةأعدتهالذيالمرجعيالتقريراإلملثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاا(مانةقامت
مختلفعلىالضوءإلقاءتمالعرض»أثناءوفيالمنظمة.عملخطةتنفيذحولالمعدوالتقرير

قراراتبتنفيذيتصلفيماللمنظمةالتابعةوالمؤسساتاألعضاءالدولبهاتضطلعالتينشطةاأل
الكوسيك.

األمانةأعدتهمايناللذسلثمياالالمؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذوتقريرالمرجعيالتقرير(يرد
)7»9المرفقينفياإلملثميالمؤتمرلمنظمةالعامة



-مرجعية:معلومات
الفترةفيبيجان»أذرجمهوريةباكو،فيالسياحةلوزراءالخاصراإلسثميالمؤتمرانعقد~34
).006أيلولمبتمبرلم12إلى9من

تشرينلمنوفمبرا7إلى7منالفترةفياليويةوالحرفللسياحةالوليالمؤتمرتنظيمتم~35
فيللصياحةالعليااللجنةمعباالشتراكالسعو~ءالعربيةالمملكةالرياض»فيء200ìالثاني
اإلسلثمية.والثماقةوالفنونللتاريخاآلبحاثومركزالسعوميةالعربيةالمملكة

االستراتيجيةالخطةلوضعاأااستعدالسياحيةالتنميةبشأنالخبراءمجموعةاجتماعهتدتمه36

إلى9منالفترةفيتركيافياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياأل~ءلمبلدانفيالسياحيةللتنمية
.2007مايو/أيار،اا

المستحلبه:ننطهاال

fV-200فيالسياحةحولالخاصللقطاعالثانيلممنتدىاستضافةماليجمهوريةمحرضتv.

~التوصيات.
إلىهوريتقريررفعمواصلةاإلسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمناللجنة~ه38

العمل.خطةتنفيذحولالسنويةموراتهافيالكوسيك

منظمةفياألعضاءلمدولفيالسياحةتنميةحولاالستراتيجيةالخطةبإعداداللجنةر~ه39

التخاذوالعشرينلثةالثاهررتهافيالكوسيكإلىلمخطةهذهرفعوقررتاإلسلثميآالمؤتمر
شأنها.فيالمناسبالقرار

مجموعةاجتماعاتالستضافةوعروضبمقترحاتالتقدماألعضاءاهولىاللجنة~ته40

بشأنهاينعقدلموالتيالعمل»خطةفياألولويةذاتالقضاياحولالقطاعيةوبينالقطاعيةالخبراء
اجتماعاتالستضافةبالتطوعاأل~ءاهولى~وكذااآلن»حتىخبراءمجموعةاجتماع
تمالتيالعملخطةفياألولويةذاتالتعاونقضاياحولالمنكورةالقطاعيةالخبراءمجموعة
كفرصةأنإالطويلة»لمدةاالجتماعاتهذهتنظيمأرجئولقداستضافتها.بشأنعروضتتيم
لهاالمحدالنهائيالموعدمراعاةمعاالجتماعاتهذهالستضافةمنماءاألالمولأماماآلنسانحة

الصلةذاتللتوصياتووهتاالماضيةالكوسيكفورةفيتحيدهتمالذي2006مايو/أيارفي
والعشرين.الثانياجتماعهافيالكوسيكمتابعةلجنةبهاخرجتالتي



1f-~المدرجةالمشروعاتبتنفيذالتبكيرفيبفعاليةالمشاركةعلىاآلعضاءاهولىاللجنة
إلىاإلملثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمنسقةالمؤسساتودعتالكوسيك»أعمالجولعلى

العمل.خطةفيالمبينالنحوعلىالمشروعات»لجانتشكيلفياإلسراع

2f-منطقةفياألعضاءالدولمنمجموعةتقومأنإلىالحاجةأهميةعلىمجددأاللجنةأكدث
علىوشددتلنلك»تبعأاالقليميةالمؤسساتدعمعلىللحصولإقليميةمشروعاتبوضعمعينة
ومجلمراالقتصادي»التعاونمنظمةسءاإلقليميةللمجموعاتالفعالاالشراكضمانأهمية

وإشراكإفريقيا،لغربوالنقدياالقتصاديواالتحادالعربي،المغربواتحادالخليجي،التعاون
المستقبل.فيالخبراءفرقاجتماعات

التعاونمجالفيوالعاملةبالمنظمةالمعنيةوالمؤمساتاألعضاءالبلداناللجنةد~ه43
الدولإلىاللثزمةالمساعدةتقديملمواصلةوذلكالكوسيك»رعايةتحتوالتجارياالقتصادي
الصدد.هذافياآلعضاء

ةلخته~امآ:ثة

مرحقيةمعلومات

اهولىبينفيمااالقتصاديالتعاونتعزيزا´امتراتيجيةواعتمدتالكوسيكوضعتأ«أ
فيماوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملو´اخطةاالسئميا´المؤتمرمنظمةفياأل~ء

اإلسلثميةالقمةذلكبعداعتمدتهاالتياالسلثمياا،المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبين
ومراجعتهما،بتنفيذهماالكوسيكأيضأالقمةكككلفتكماا.994عامعقدتالتيالسابقة
الضرورة.تستدعيعندما

دوراتأعمالجولعلىمنتظمأبندأالعملخطةلتنفيذبالنسبةالوضعاستعراض~«45
بها.الخاصةوالتنفيذالمتابعةآليةفيمبينهوكماالكوسيك

الخبراءلفرقاجتماعاتأربعةاآلنحتىعقدتالعمل´´ءخطةومتابعةتنفيذا´تحيةوفقأ«49
ااالمال»حولالقطاعيالخبراءفريقاجتماع(ا)هي:االجتماعاتهذهالعمل.خطةلتنفيذ

فيا´الخارجيةا´التجارة)2و(»1997عامتركيافىعقدالذيالرأسمالية´اوالتدفقاتوالتمويل»
خطة´´تنفيذ)4و(ا»998عامتركيافيالفني~والتعاون´´التكنولوجيا)3و(ا،997عامباكستان
.200o~مطهران»في11السياحةمجالفياالسئميالمؤتمرمنظمة~



fY-بهماخرجاللتين23و»2ارقمللتوصيتينوفقادراسةالكوسيكتنسيقمكتبأعد
عنالصادرةالتوصياتبتنفيذللتعجيلمناهبةآليةامجادبشأنالمتابعةللحفةعشرالثانياالجتماع
معبالتعاونوذلكاإلسلثمي»المؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذبشأنالسابقالخبراءفريقاجتماع

اإلسثمي.المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسسات

fA-المؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتقدمتياالتياإلسهاماتالكوسيكتنسيقمكتبكقىبعد
´´اآلليةعنوانتحتيجريهاكانالتيالدراسةالمكتبامتكملبها»األعضاءوالدولاالسئمي

I,"~عامعقدتالتيعشرةالتاسعةمورتهافيالكوسيكلتعتمدهاذلكبعدتقديمهاتموالتي

المؤسساتتقومالذيالمناسبالجهازللكوسيكالتابعةالدورةلجنةالتكميليةانيةتعتبره49
للوفاءأنشعلتهاوتنسيقمهامهابأداءإشرافهتحتسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية
التشكيلولضماناإلملثمي.المؤتمرمنظمةعملخطةبتنفيذيتعلقفيماإليهاالموكلبالتكليف
المادةعلىاللثزمةالتعديلثتعشرةالتاسعةدورتهافيالكوسيكأجرتءالدورةللجنةالجديد
للكوممميك.الداخليةاللثئحةمنعشرةالحادية

اجتماعات»عشرةاآلنحتىاللجنةككعقدتالدورة»للجنةالجديدالتكليفبمقتضى0-0
المشروعات.عروضاألخيراجتماعهافىواستعرضت

بمنظمةاألعضاءالدولفيالصناعيةالملكيةمكاتببينالفني´´التعاونمؤتمرتنظيمتم-0ا
براءاتمعهدقبلمن2001األولديسمبر/كانونا6-41بينفيماأنقرةفىاالسلثميااالمؤتمر
والمنظمةللتنميةاإلسلثميالبنكمعبالتعاونالتجارةلتنميةملثمياالوالمركزالتركياالختراع
الفكرية.للملكيةالعالمية

الدورة،لجنةبهاخرجتالتيالتوصياتعلىينوالعشالثانيةدورتهافيالكوسيكوافقته5)
المشروعات.عروضبتوزيعللكوسيكالعامةاألمانةوأوصت

المستقبليةاالنتطة

البنكمعبالتعاونالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزالتركياالختراعبراءاتمعهدسيقوم~53
بينالفني´)التعاونحولالثانيالمؤتمربتنظيمالفكريةللملكيةالعالميةوالمنظمةللتنميةاإلسثمي



المملكةائبيضاء»بالداراإلسلثمي~المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالصناعيةالملكيةمكاتب
.v»>2تموزلميوليو13ه11منالمغربية

والصناعة»للتجارةاإلسلثميةالغرفةمعبالتعاون_كاد~ال~كاءتستضيفأنالمقررمن4-0

فيأنترقفياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفيالحضاناتحولاستشاريأاجتماعأ

.2007عاممنالثانىالنصف

التوصيات

نحوعلىانخراطهالضماناللثزمةالتدابيرتتخذأناألعضاءالدولمجددأاللجنةناشدت00-

والمؤسساتاإلسلثمي»المؤتمرلمنظمةالتابعةاألجهزةبهاتقومالتينشطةاألفيأكبر
عنها.المنبثقةالمتخصصة

والتجاريا~متصاديالقطاعينوهمجلتنسيقدراسةإجراءأنقرةمركزمناللجنةطلبته56
االقتصاديالتعاونلتعزيزالعملوخطةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعمللبرنامج
هررتهافيالكوسيكإلىالدراسةهذهيرفعوأنءالمنظمةفياأل~ءالدولبينفيماوالتجاري
والعشرين.الرابعة

oV-«لجنةفيهانظرتالتيالكوسيكمشروعاتبعضفيالمحرزبالتقدمتر~إذواللجنة
فيتقسرأيإحرازيتملمبينماتنفيذهاتمالمشروعاتبعضأنالحظتوإذءالعاشرةامورة
تقريرفيالواردةالمشروعاتحذفيتمبأنأوصتفقدبهاءاالهتماملعدمذتيجةاآلخرالبعض
يحينحتىفيهاتقدمأيإحرازيتملمإذاالكوسيكمشروعاتقائمةمنالعاشرةا(.ورةلجنة
للكوسيك.والعشرينلثةالثاالدورةانعقادموعد

oA-أصحابومناإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمنسقةالمؤسساتمناللجنةملبت

دعتوكذاالكوسيك»لمشروعاتالمبكرالتنفيذتكفلالتيمةاللقنالجهوديبذلواأنالمشاريع
أعمالجوليثريبماجيدةوبرامجلمشروعاتبمقترحاتالتقسرإلىاألعضاءالدولكلاللجنة

الدورة.لجنةفكرمنالكوسيك

لرامةالكاملالتمويلتقديمفيالنظربشأنللتنميةاالسطيالبنكأعلنهمااللجنةر~ه59

متوسطللطيرانا~مليميةفانتربوطيرانشركةالتقني:التطورمجالفي´´التعاونمشروعجوى
الطيران.لصناعاتتوساشمؤسسةاقترحتهالذيالمدى´ا



0الثجارلثنمهسلثمياالالمركزثدمهالذىالعملسرحولبالثثرمرعلمأاللجنهأ~"\-0
والمحعاثللحدائؤشبكهإنشاءفيالمسثدامهالساحهلثنمهاااحولاإلثئميالمشروعلجنهبشأن
فيالفاعلهكألللمشارالمنظمهومؤسسدثاألعضاءالدولودعثإفرشاءغربفيللحدودعابره

المشروع.لهذاالدعمثثدممو/أو

فيبفعالهالمشاركهعلىاإلملثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولاللجنهو~-ìا
منظمهفياألعضاءالدولفياالخثراعبراءاثمكاثببنالفني´)الثعاونحولالثأنيالمؤثمر

ملثمي´´.االالمؤثمر

)8رثمفؤالمرفيالدورهللجنهالعاشراالجثماعثقرمرنص(مرد

البيئيةالتجارةتوسيعحولالتجارةلتنميةاإلسطميوكمركزللتنمية،اإلسطميالبنكتقريرا
األعمل)جاملمن5(البنداإلسطميالمؤتمربمنظمةاأل~ءالبلدانبينفيما

توسيعحولتقريريهماالتجارةلتنميةاإلملثميوالمركزءللتنميةملثمياالالبنكمنكلقدم"\-2
اإلسلثمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالبيئيةالتجارة

البيئيةالتجارةتوسيعحولالتجارةلتنميةمنثمياالوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكتقريرا(يرد
ا)9،0المرفقينفياإلملثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبندانبينفيما

فيالبيئيةالتجارةنسبةبزيادةالكوسيكاإلسلثميةللقمةلثةالثااالستثنائيةالجلسةكلفت~63
اإلسلثميالمؤتمرمنظمةدولفيالتجارةحجمإجماليمن9ه~20بنسبةاإلسلثميالمؤتمرمنظمة
العشري.العملبرنامجنهايةبمنول

التجاريةاألفضلياتنظامإطارفي2004عامبدأتالتيالتجاريةالمفاوضاتإلىينظر64-
الراميالهدفلتحقيقهامةأداةأنهاعلىسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيما
اإلرشاديةالخطوطفيعليهالمنصوصالنحوعلى9ه`2.نسبةإلىالبيئيةالتجارةوصولإلى

التعريفةخطةبروتوكولإلىالمفاوضاتمناألولىالجولةخلستلقدالعشري.العمللمبرنامج
اإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانفيالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةالتفضيلية
لخفضمحددزمنيوجدولمحددةأهدافذاتتجاريةاتفاقيةعنعبارةوهو(بريتاس)»
24يومتدشينهاتمالتيالمفاوضاتمنالثانيةالجولةتختتمأنالمقررومنالجمركية.التعريفات



فىعقدهاالمقررللكوسيكوالعشرينالثالثأالورقاثعقادقل2009الثانيينتشانبفي
التجاريةاألفضلياتنظامالنشاءاألجواءالثانيةالجولةتمهدسوف<2007الثانيتشرينانبفي

.2>09الثانيكانونينايرامناألولبحلول

لوزراءوالثلثقنالرابعاإلسلثميوالمؤثمرءللكوسكوالعشرمننألالثاالدورهشددث"\-0
الدولبنفماالثجارمهاآلفضالثنظامبإنشاءالخاصهاإلطاراثفاههأنعلىالخارجه
الهدفإلىللوصولاألساسشكلثنمثاسوالبرسلثمياالالمؤثمرمنظمهفياألعضاء
الوصولفيوالمثمكراإلسلثميالمؤثمرلمنظمهالعشرىالعملبرنامجفيعلمهالمنصوص
%.'1'0إلىالمنظمهفياألعضاءالدولبنفماالبنهالشجارهبمسثوى

اإلسلثميالمؤثمرمنطحألفيالبنهالشجارهأنللكوسكوالعشرمننألالثاالدورهالحظثه66
منظمهفياألعضاءالدولبنفماالبنه0الثجارحصهسجلثلقدامجابه.نثائجسجلثشد

عام9ه´1f,oمنزهادهاألعضاءالولىبنفماالبنهالشجارهإجماليمناإلسلثميالمؤثمر
.o>>2عاماأاه0,0إلى2>>أ

iV-الجديدالكيانذلكءالتجارةلتمويلالدوليةاإلسلثميةالمؤسسةإنشاءبرضاالدورةالحظت
..Jlرأسلديهسيكونالذيللتنميةاإلسلثميالبنكمجموعةضمنالتجارةلتمويلالمستقل
الدولاللجنةودعت~الر.مليونo>»يبلغمكتتبمالورأسدوالرىمليارï,»يبلغمرخص
التجارية.واألنشطهالمؤسسةككإنشاءد.عمإلىاألعضاء

iA-الموصلبرامجبموجبتوفرهالمقررللنعيةاإلسلثميالبنكمنالتجارةتعوملاليزال
ءسلثميهاالالبنوكومحفظةالصادرا~ءممويلوبرنامجءالوارداتتجارةمموملىاألربعة:
حصصومفدوقالصادراتهتعوملبرنامجحكممقدأنهإالاالستثمار.حصصوصندوو
حشدشككلمدالجاره.لسوهلسلثمةاالالدولةالمؤسسةإنشاءمعالحاليالعامخلكاالستمار
العويلهمة~لعدالعام.هذاخلكرللتعوملالهامةالمصادرمنآخرمصدرأالموارد
-6999منالفرهخلكدوالرمليارA,Oاإلسلثميالمؤتمرمنظمهفيالبنيهللتجارةالراكمي
خلكندوالرمليار10«93همتها~التياالعساداتإجماليمن%VAيصلماوهوء2006

الفترة.نفس



التوصيات.

('v-مجموعةرئيسعلىىمحمدأحمداألستاذ/سعادةبهتقدمالذيالمقترحعلىاالجتماعوامحتى

فيعقدالذياإلسثميالمؤتمرمنظمةلمؤسساتالتشاورياالجتماعأثناءللتنميةاإلسلثميالبنك
األمانةمنتتألفالكوسيكمظلةتحتعملمجموعةلتكوين2>•7مارس/آذارشهرفيجدة

والمركزءللتنميةسلثمياالوالبنكءالكوسيكتنسيقومكتباإلسلثميآالمؤتمرلمنظمةالعامة
زيادةسبللبحثوالصناعةللتجارةاإلسلثميةوالغرفةأنقرة<ومركزءالتجارةلتنميةاإلسثمي
المبينالنحوعلى»201oعامبحلول9ه`2»بنسبةاالسميالمؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارة
تنسيقمكتبيتولىأنعلىأيضأاالجتماعوافقكماللمنظمة.العشريالعملبرنامجفي

التابعةالصلةذاتالمؤسساتمعبالتشاورالعمللمجموعةالمرجعيةالشروطإعدادالكوسيك
للمنظمة.

vr-أمووجمنةضمناالجتماع،وافقءالكوسيكتنسيقمكتببهتقسرالذيللثقتراحوفقأ
بعاليه.المذكورللهدفللوصولواألساسالفارقةالعطساتلتكونالتاليةاتحياتعلىأخرى»

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامتنفيذفيالتعجيلأ)
مي.اإلسك
التجارة.لتمويلواإلسلقميةالدوليةالمؤسسةإنشاءب)



األعضاء.للدولوالتنافسيةاإلنتاجيةالقدراتتعزيزج)

المشتركة.المشاريعوتشجيعاآلعضاءءالدولفياالستثمارمناخوتحسينالتجارة»تيسيرد)

Vf-~الخبراءفريقاجتماعالستضافةللتنميةسلثمياالالبنكقدمهالذيبالعرضاللجنةر
للهدفالوصولإلىالراميةاالستراتيجيةووضعاإلرشاديةالخطوطرسممنللثنتهاء200vعام

.201oعامبحلول9ه´20إلىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارةزيادةفيالمتصل

yo-المتعلقةالمجاالتفيءوخاصةالبشريةالمواردلتنميةبرامجوضعبضرورةاللجنةأوصت

لتنميةاإلسلثميوالمركزللتنمية»اإلسلثميالبنكمناللجنةطلبتالصدد»هذاوفيبالتجارة.
اآلعضاءالبلدانبينفيماالبيئيةالتجارةزيادةبغيةتدريبيةدوراتأوندواتتنظيمالتجارة

اإلسلثمي.المؤثمربمنظمه

Vi-~~اللجنهطلبثللكوسك»والعشرمنالثانه0الدورعنالصادرالصألزىالقرارمع

ثثعلؤبباناثدوومهبصفهالشجارهلثنصهسلثمياالالمركزثزومدا~عضاءالدولمن
واالسثثمار.بالشجارهالخاصهواللوائحباإلحصاءاث

vv-بنفماالبنهالشجارهلرمادهللثنمهسلثمياالالبنكمبذلهاالثيبالجهودعلمأاللجنهأمحطث
الثجارمه»واألنشطألوعاثالمشرثموملطرمؤعناإلسلثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدول
اإلسلثميألبنكإلىورعامثهادعمهاثقدممعلىاألعضاءالبلدانوحثثالفنه.المساعدهوثقدمم
بنشاطبعدثعمللمالثياألعضاءالبلدانشجعثكمالمجال.هذافيأكبرإنجازاثلثحقنللثنمه
اإلسلثميالبنكثموملعلىلثحصلالشجارهلثموصلالثطبمؤممكنهومشروعاثفرصثحدمدعلى
البنه.0الثجارحجملرمادهساعهفيللبنكالفورىدعمهاثقدممعلىللثنمه

vA-دولهإسلثمثمؤسسهثفعلنحوللثنمهسلثمياالالبنكمبذلهاالثيالجهوداللجنهأهرث
المؤثمرمنظمهفياألعضك.ءلالزفىبننفماالبنهالشجارهثشجعزهادهبهدفالشجارهلثموصل

البنك.مجموعهفيالجمدالعضوذلكدعمإلىاألعضاءالبلدانكلودعثاإلسلثمي»

فيالقدراتلبناءالفنيالدعمتقديمفياالستمرارللتنميةاإلسلثميالبنكمناللجنةطلبته79
األعضاء.الدول

0A-~اإلسلثميوالمركزللتنمية»اإلسلثميالبنكقدمهمايناللذبالتقريرينعلمأاللجنةأ
اإلسلثمي»المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارةتوسيعحولالتجارةلتنمية

التجارةلتنميةاإلسلثميالمركزقدمهالذي2007لعامالسنويبالتقريرعلمأاللجنةوأحيطت



أنمثاحاالرمعوالحظثاإلسلثمي´´»المؤثمرمنظمهفياألعضاءالولىبنفماااالتجارهحول
الشجارهحصهأنبماوذلكءامجابهنثائجحقثثشداإلسلثميالمؤتمرمنظرافيالبنه0الثجار
شدبالمنظمهاألعضاءالولىفيالبنهالشجارهإجماليمناالملميالمؤثمرمنظمهفيالبنث
عام9اه0,0إلى2004عام1f,o%من9ه7بنسبهارثفاعفيثمكثبثامجاطفرهحققث
200o،200عامدوالرمالرا35حواليالشجارهلهذهاإلجمالهالقمهصافيووصلo.

1A-المركزتزويدفياالستمرارمياالسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاهولىمناللجنةطلبت
.واالستثماربالتجارةالخاصةواالحصاءاتباللوائحتتعلقببياناتالتجارةلتنميةاإلسلثمي

التوسعبمتابعةالتجارةلتنميةاإلملثميوالمركزللتنميةاإلملثميالبنكإلىاللجنةعمات~82
الشأنبنلكتقريرورفعاإلسلثميآالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارةفي
للمنظمة.التابعةاألخرىالمحافلمنوغيرهاالكوسيكإلى

اإلسكميةانالبلهالقاىا~،فرمعاتابتماثالثا:

فيماتنفذهاالتيالعديدةنشطةاألحولتقريرهاوالصناعةللتجارةاإلسلميةالغرفةقامته83
فيعقدالذياألعماللرجالالثانيالمنتدىمولتقريرهاقامتكما0الخاصبالقطاعيتعلق

اإلسلمية.البلدان

البلدانبينالخاصالقطاعاجتماعحولوالصناعةللتجارةاإلملميةالغرفةتقريرنص(يرد
ا)1رقمالمرفقفياإلملميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

مرحقيةمعلومات

غيرهامعبالتعاونوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةاتخذتالكوسيك،لتوجيهاتاتباعأه84
اإلسلثميآالمؤتمرلمنظمةالتابعةاألخرىوالمؤمسراتاألعضاءاهولىفيالوطنيةالغرفمن

اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفيالخاصالقطاعالنخراطالقواعدإلرساءتدابير
اجتماعاتتعقدأنعلىللكوسيكالتاسعةالورقفيواتفقالكوسيك.بهاتقومالتينشطةاألفي

وأثناءللكوسيك»السنويةالدوراتقبلالقطاعية»االجتماعاتذلكفيبماءالخاصالقطاع
الضرورة.استدعتمتىسطية»االالتجاريةالمعارض

بتبادلاألعمالورجالالخاصالقطاعممكرقامءالخاصالقطاعاجتماعاتأثناءه85

البعض.بعضهمبينتجاريةوصفقاتمشتركةمشروعاتوعملءالمعلومات



11مدارعلىالخاصللقطاعسنويةاجتماعاتوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةعقدت86-

كانتلقداالجتماعات.هذهبهتتسمالذيوانعمقانتتوعمظاهرلتحسينحثيثةجهودأوبذلتءسنة
هتدمراألخرى»نشطةاألمنعيدةأنواعبإقامةاالجتماعاتهذهإلىتضيفالغرفة

فياألعماللسيداتالثانيالمنتدىعقدشابهوماتدريبيةوبرامجءالعملوورشءالمؤتمرات

.200iاألولكانونديسمبر/اA-0منالفترةفيماليزيا»فياإلسلثميةالبلدان

AV-الغرفةبهتقومالذيالدورعلىجديدمنوالعشرينالثانيةدورتهافيالكوسيكأكدث
منظمةفياألعضاءالدولفيالخاصللقطاعالوحيدالمصلبوصفهاوالصناعةللتجارةاإلسلثمية

اإلسلثمي.المؤتمر

AA-أنوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةمنوالعشرينالثانيةدورتهافيالكوسيكطلبت
البلدانزيارةطريقعنوذلكءالخاصالقطاعمعاتصالعلىللبقاءمبادرتها»فيقدمأتمضي

المنظمة.فياألعضاءالبلدانفياالقتصاديالتعاونمجالفيأنشطبدورالقيامعلىوتشجيعها
االجتماعاتتنظيمطريقعنالخاص»القطاعتطويرنحوجهودهاموصلةإلىالغرفةودعت

التوصيات.متابعةولدعمفيهاهللنظرالكوسيكإلىتقاريرهاتقديمفيواالستمرارالصلة»ذات

المستقبليةاألنئنطة

\'A-بالمشروعاتوالمعنيةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالعمللمجموعةالساساالجتماع
(بشكل2007تموزيوليو/فيءباكستانتشي»كارافيعقدهاالمقرروالمتوسطةالصغيرة
مؤقت).

الفترةفيالسودانفيعقدهالمقررااالزراعيةالمنتجاتوتعبئة´´تسويقحولعملورشة~90
.2007ءآبلمأشسطس29ه25من

الفترةفيتايلثند»ءبانكوكءوالسياحةءوالثقافةللثقتصاد»الثانيسلثمياالالوليالمؤتمر91-
.2007أيلولسبتمبرلم9-7من

العربيةالمملكةجدة»فيعقدهالمقررءالخاصللقطاعالسياحةحولاألولالمنتدىه92
.2007الثانيثسريننوفمبر/1واألول»تشرينأكتوبر/f-31.يوميءالسعودية



فيماالمشتركةالمشاريعفيواالستثمارالتجارةلتنشيطالخاصللقطاععشرالثانياالجتماعه93
25ه23منالفترةفيالسنغالفيعقدهانمقرراإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين

.y»»2الثانيتشريننوفمبر/

الفترةفيقطر»دولةفيعقدهالمقراالسلثميةالبلدانفياألعماللسيداتالثالثالمنتدىه94
.2007الثانيتشريننوفمبر/29-27من

دكا،والمتومعلة»الصغيرةالوطنيةالمشروعاتتنميةبرنامجوضعحولالتدريبيالبرنامج~95
.2007األولكانونلمديسمبر13-10منالفترةفيءبنجلثديثن

اإلسلثمي»المؤتمرمنظمةبالانفيوالخصخمةمتثماراالحولالثالثالوليالمؤتمر~99
.>2مناألخيرلمربعاإلسلثمية»فيباكستانجمهورية v.

~التوصيات:
للقطاعالوحيدالمملبوصفهااإلسلثميةالغرفةتبذلهاالتيبالجهودعلمأاللجنةأ~ه97

نكمنالخاصللقطاعا~الفائدةلتحقيقبهاتقومالتينشطةاألقاعدةلتوسيعالخاص،

القطاعفيالقدراتوبناءالتجارة»وتمهيلا~هتصاديآالتمكينمجالفيبهاتقومالتينشطةاأل
بهدفالحركةفيأكبربحيةاألعمالمجتمعتمتعبأهميةأيضأعلمأاللجنةأحيطتكماالخاص.
االملثميةالغرفةتجريهاالتيللتصاالتتقديرهاعنوأعربتاالستثمار<وتشجيعالتجارةتنشيط
األعضاء.البلدانمعوالصناعةللتجارة

بموجبوالصناعةللتجارةالتجاريةبالغرفةالخاصةانبرامجبعضبتدشينللجنةوحبته98
المشاركةعلىبهاالخاصالقطاعتحثأنعلىاآلعضاءالدولودعتبها»الخاصةا~~

المشروعات.هذهفي

االسثمية»البلدانفياألعماللسيداتالثانيالمنتدىبهاخرجالتيالتو~اللبنآلال~~99
ومتطلباته.األعمالمجتمعاحتياجاتإلىالواجباالعتبارارعالءإلىالصلةذاتاألجهزةوال~

تنفيذأوالصمنامحةللتجارةاإلسلثميةالغرفةاتخذتهاالتيالمبادرةعلىاللجنةأعنت~100
األمرالتشبيك»طريقعنالرقميةالفجوةلتقليكالخاصالتطاحالجتماعاتاألساسيةللتوصيات

تدريبية.برامجوتنظيممعملورشبعقديتحققالذي



والغرفاإلسلثميآالمؤتمرلمنظمةالتابعةالصلةذاتالمؤسساتكلاللجنةدعت1-»1
المغرفةاتخنتهاالتيللمبادراتالدعمكلتقديمإلىائحكومية،غيروالمنظماتاألعضاءىالوطنية
تنظمهاالتيالفعالياتكلحضورعلىتشجيعهاإلىوكذاالخاص»القطاعبتنميةيتعلقفيما

الدولبينفيمااالقتصاديينوالتكاملوالتعاونواالستثمار»ءالبيئيةالتجارةتعزيزبغرضالغرفة
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاء

شركةوتسجيلاسفن»لمكاإلسلثمياالتحادبهاقامالتينشطةباألعلمأاللجنةأحيطتا~02

فيقشمجزيرةفي،9&1اإلسلثميللناديالرئيسيالمكتببافتتاحر~كماللشحن،بكة
جاكرتا»فيقريبأسيفتتحوالثانيأبيآفياألولفرعهاءأشوالتياإلسلثمية،امرانجمهورية
اإلسلثميللثتحادالثالثبالمشروعأيضأعلمأاللجنةأ~كماسفينة.ا90بهإندونيسيا»
األعضاءالشركاتتزويدعلىيعملالذيالتعاونيالمعلوماتبنظامالمتعلقالسفنلماهث

بالمعلومات.

البلدانفيالتجاريةالمعارضحولتقريراوالصناعةللتجارةاالملميةالغرفةقامت\->3
اإلملمية.

البندانفيالتجاريةالمعارضحولوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةتقر_~نص(يرد

ا)2رقمالمرفقفياالسثمدة

مرجعية:معلومات

األعضاءالبلدانإحدىفيعامينكلمنتظمةبصفةاإلسطميةالتجاريةائمعارضتعقدا~04

التجارةلتنميةاإلسثمىالمركزقامالبيئية.التجارةتشحينبهدفاإلسلثمي»المؤتمرمنظمةفي
التيوالعمقالتنوعمظاهرلتحسينجهودهويواصلاآلن»حتىمراتعشرالمعارضهذهبتنظيم
هذهمعبالتوازياألنثطةمنعديدةأنواحالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزعقدبها.تتسم

íß:::').a.....JI'~ذلك.وماالعملورش



المستعلية:ا_نشكة

-1 0oللبلدانعشرالحاديالتجاريالمعرضالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزينظمسوف
»2007الثانيتشريننوفمبر/25ه2امنالفترةفيالسنغالبجمهوريةدكارفياإلسلثمية
»20ا0عامغينياجمهوريةفيعشروالثالث»2008عامالعراقجمهوريةفيعشروالثاني

كثب.عناألمرلمتابعةالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمنوطلب

للدولالثانيالسياحيالمعرضبتنظيمالتجارةلتنميةاإلملثميالمركزأيضأميقومكمااه06
لميونيوA-ìمنالفترةفيلبنانبجمهوريةءبيروتفياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيا~عضاء
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيللصياحةالثالثالمعرضسيقاموكما،2008حزيران
.2009عاممصرفياإلسثمي

-التوصيات:
المعرضيناستضافةعلىالتأكيدإلىغينياوجمهوريةالعراقجمهوريةاللجنةال~~107

والعشرينلثةالثاالدورةانعقادقبلاالسلثميةانالبالفيعشروالثالثعشرالثانيالتجاريين

لتنميةاإلسلثميالمركزتمكينبهدف2.>7الثانيتشرينلمنوفمبرفيعقدهاالمقررللكوسيك
لتقيةسلثمياالالمركزمنوطلبالموضوعة.للخططوفقأالمعارضككتنظيممنالتجارة
كثب.عناألمرمتابعةالتجارة

فيبفعالهالمشاركهعلىاإلملثميالمؤثمرمنظمةفياألعضاءالدولاللجنهحثثه108
25ه21منالنثرهفيالسنغالفيعقدهالمقرراإلسلثمهللبلدانعشرالحاديالشجاريالمعرض
•2الثانيثشريننوفمبر/ 0v.

األولالمعرضاستضافهعلىالشركهللجمهوريهوثقدمرهاشكرهاعناللجنهأ~مثه109
المؤثمرمنظمهفيااالمساحهبعنوان:اإلسلثميالمؤثمرمنظمهفياأل~ءللدولللساحأل

لثنمهاإلسلثميالمركزثنظمهفياشثركوالذىوالتسامح´´السلقمالشقاءنقطهاإلسلثمي:
الثانيثشرمنلمنوفمبر26ه24منالفترهفيإسطنبولفي~ء1و~,TURSABالحجاره»

السياحيللمعرضباإلعدادالتجارةلتنميةاإلسلثميةالغرفةبقيامعلمأاللجنةأحيطت110-
لبنانبجمهوريةبيروت»فيعقدهوالمقرراإلملثمي<المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالثاني



سلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولوحثت»2008حزيرانلميونيو8~6منالفترةفي
المعرض.هذافيبفعاليةالمشاركةعلى

السياحيالمعرضالستضافةالعربيةمصرجمهوريةتبذلهاالتيبالجهودالجنةوحبت~111
السوريةالعربيةوالجمهورية»2009عاماإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالثالث

الخامسالمعرضالستضافةاإلسثميةامرانوجمهورية»2011عامالرابعالمعرضالستضافة
.2»ا3عام

التجاريةالمعارضمنالمزيديعقدأنالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمناللجنةلحبت~112
سيرعنمنتظمةتقاريريعدوأنالصلة»ذاتنشطةاألفيالمهنيةالخبراتمنويستفيدالقطاعية»
األعضاءالدولفيالسياحيةالمعارضوكذااإلسلثمية»البلدانفيالتجاريةالمعارضفيالعمل
إلىالتقاريرهذهيرفعوأنءالمتخصصةالمعارضمنوغيرهااإلسلثمي»المؤتمرمنظمةفي

للمنظمة.التابعةالصلةذاتوالمنتدياتالكوسيكدورات

منماءاألانالبلهبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبشأنالتجاريةلممفاوضاتمنالثانيةالجولة

األعمال/ولجةمن6(البندأنقرة/(جولةاإلسطميتمرالمنمنظمةفي

المفاوضاتفيالتطوراتبشأنتقريرأالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةمحرضت-1ا3

المؤتمرمنظمةفياألعضاءانالبالبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبمقتضىالتجارية

مي.اإلسك

.0مرجعيةمعلومات

عقدتالتيالخاصةجلستهاانتهاءمعالتجاريةالمفاوضاتمناألولىالجولةاختتمتا-1أ
المفاوضاتلجنةفياألعضاءالدولشاركتولقدللكوسيك.والعشرينالحاديةالدورةأثناء

بعضمراقببصفةأيضأاالجتماعاتهذهفيشاركتكمااألولى.الجولةفيبفعاليةالتجارية
وهي:أالاإلسلثمي»المؤتمرمنظمةفيأعضاءلدولفقطالسكةاإلقليميةا~متصاديةالتجمعات
الخليجي.التعاونومجلساالقتصادي»التعاونمنظمة

oالتعريفةلخفضآليةعلىالتجاريةالمفاوضاتلجنةاتفقتاألولى،الجولةنهايةوفيا-ا
المؤتمرمنظمةفىاأل~ءالبلدانفىالجمركيةالتعريفةخطةبروتوكولفيالجمركية



البريتاهنيحدأائجمركية.وغيرالجمر~ثبهالحواجزأيضأيفعليوالذيس)»(الجرتاإل~
زمني.لجدولوفقآالتعريفةلتخفيضمحددةأهدافأ

ìا~تيرإل_د~الجديآل~ءبروتو~لللكوسيكوالعشرينالحاديةالدورةا~تا«ا
~(ول~ةط~»100yمايو/آ_دمنتصفوحتىاألعضاء.الدولأمامعليهوالمصادقة

ث»بنبثكل:االول~»البدت~.علىبالتوقيعاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول
اإل~داتد(دآلد~~»دة~ءءوالسنغالوباكستان»وماليرياءوا_ردن»ومصر»الكاميرون»
~.با~(~وماليزيااألردنهمافقط»دولتانوقامتالمتحدة»العربية

ثينبتا~د~ا~د~ت~بقرارللكوسيكينوالعشالحاديةالدورةر~ا«17
إبداءدالجديت~اإل~داكا-~ككترتئي.2»09عامالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولة
نياأل~ءاالولجين~ا~التجارةتعميقبغيةالتجاريةالمفاوضاتمنمتعاقبةجوالت
وتوسيعها.اإلسلثميالمؤتمرمنظمة

البريتاستنفيذضمانإلىالعشريالعملبرنامجلتنفيذاإلرشاديةالخطوطتأعواها8
بينفيماالتجاريةاألفضلياتنظاممظلةتحتالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولةوتدشين
العامةواألمانةالكوسيكأنالخطوطهذهتبيناإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

األ~نآلوال~ا~~»~اتتيقبغيةالملثئمةالتدابيربتبنيسيقومااإلسلثميالمؤتمرلمنضمة
د~(تت.البريتاسعلىللتوقيعالسياسيةاإلرادةتعبئةإلىللمنظمةالعامة

الحاديةالدورةبقرارالخارجيةلوزراءوالثلثثينالثالثاإلسلثميالمؤتمرر~«1ا9
وحثت،2..6عامالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولةتدشينبشأنللكوسيكوالعشرين

ممكن.وقتأقربفيالبريتاسعلىالتوقيععلىالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاءالدول

وزراءيقومأنالخارجيةلوزراءوالثلثثينالثالثاإلسلثميالمؤتمرأوصىكمااه20
المفاوضاتمنالثانيةالجولةبافتتاحالتجاريةالمفاوضاتبلجنةاآلعضاءالدولفياتبارة
التجاريةاآلفضلياتنظامإنشاءفيالسياميةاإلرادةإلبداءخاصة،وزاريةجلسةفيالتجارية
علىالمصادقةبعمليةالتعجيلوكذااإلسلثمي،المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيما

الثانية.للجولةإرشاديةخطوطورسمالجريتاس»

الجولةبتدشينالتجاريةالممفاوضاتلجنةفياآلعضاءالدولفيالتجارةوزراءقاما«2ا
وحددإسطنبول.في2006الثانيتشريننوفمبر/24يومالتجاريةالمفاوضاتمنالثانية



2009الثانيكانونلممنامرمناألولمخثاراالجثماعهذافياعثمااهثمالذىالوزارىاإلعلثن
المؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولبنفماالثجارمهاألفضالثنظامإلنشاءنهائيكموعد

ثواعدالسثكمالنألالثاالجولهثخصصسوفالصددىهذاوفيالقنفذ.حزودخولهاإلسلثمي
اإلسلثميآالمؤثمرمنظمهفياألعضاءانالبالبنفماالثجارمهاألفضالثلنظامبعألالثاالمنشأ

والعشرمنالثالثاالجثماحأمامالدورههذهنثائجثعرضوسوفالصأل.ذاثاألخرىوالقضاما
الذىالثانهالجوألمنالثانياجشماعهافيالثجارمهالمفاوضاثلجنهثامثالعثماده.للكوسك

بنظامالخاصهالمنشأثواعدعنمداوالثبإجراء»2007مارس/آذار'I'-730منالنثرهفيعقد

الجمركه.غروألحواجزءالثجارمهاألفضالث

لوزراءوالثثقينالرابعسلثمياالوالمؤتمرءللكوسيكوالعشرينالثانيةالدورةشددت-ا22
الدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةاإلطاراتفاقيةأنعلىالخارجية
المتصلالهدفإلىللوصولاألساسيشكلثنوالبريتأساإلسلثمي»المؤتمرمنظمةفياألعضاء

»9ه20بنسبةسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارةنسبةزيادةفي
العشري.العملبرنامجفيمبينهوكما

المسقبلبةاألننطة

تحتالتجاريةللمفاوضاتالثانيةالجولةمنوالرابعالثالثاالجتماعانيعقدسوف23-1
الفترةفياإلملثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظاممظلة
أنقرة.فيسيعقدهماوكك»200vأيلوكوسبتمبر/ء2007يونيو/حزيران22«91من

المفاوضاتمنالثانيةالجولةأعمالالتجاريةالمفاوضاتلجنةتختتمأنالمقررمنا~~أ
للكوسيك.والعشرينلثةالثاالدورةانعقادموعدحلولحتىالتجارية

~.0متالتوصيا

2oوالمؤتمروالعشرينالثانيةدورتهافيالكوسيكعنالصادرةالقراراتمعتمشيااه
إلىاالنضمامإلىاآلعضاءالدولاللجنةد~الخارجية»لوزراءوالثلثثينالرابعاإلمألمي
كك~وكذاالتجارية؟المفاوضاتفيلتشاركالتجارية»اآلفضلياتنظامبشأناالطاراتفاقية
األفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفةخطةوبروتوكولاإلطاراتفاقيةتوقيععلىالدول

لها.ذلكمتاحأنبمجردعليهاوالتصديق(بريتاس)التجارية



المفاوضاتمنالثانهالجولهتختمأنرمهالتجاالمفاوضا~لجنةمناللجنة~ا-26

الكوسيكإلىمقومرهارفعمنهاطلبتكماشهرها2~المحددالزمنياإلطارخلكرالتجاريه
والعشرين.لثةالثادورتهافي

للنمةاإلسثميالبنكمعبالمعاونالتركيةللجمهوريهمرهاثقههنا~أهريث627-
ومنتارمحه»حتىاجتماعينعقدتالتيالتجاريةالمفاوضاتمنالثانهالجولةالمضافها

األفضلياتنظامإلنشاءمونيو/حزمران22إلىا9منالفترةفيالثا~االجماعتعقدأنالمقرر
فينجاحهاإلىباإلضافةاإلسلثمي؟المؤمميمنظمهفياألعضاءالدولبينالجارمة.فما
وفعاله.بكفاءهالجاريةالمفاوضاتمناألولىالجولهاستضافه

نظاممظلهمحثالثجارمهللمفاوضاثالثانهالجولهبافقماحالثقدمرمعاللجنهر~28-1

األولاال~عفياإلهثميالمؤمميمنظمهفياألعضاءالبلدانبنفماالجارعهاألفضالث
الثانينوفمبر/شرمن)4فيالثجارمألالمفاوضا~لجنهفياألعضاءالدولفيالجارهلوزراء
فمارمهالمجافضالمهاألنظامإلنشاءالمساسثاإلرادهإظهاربغمهوذلكءاسطنبولفيء2006
الفانه.للجولهمهاإلرشادالخطوطومصممميآاإلسكالمؤثمرمنظمأفياألعضاءالدوكبن

إلنشاءء2009األوكمنامر/كانونمناألوكفيالمسثهدفبالموعداللجنهرحثاه29
هوكمااإلسثمي»المؤمميمنظمهفياألعضاءالدولبنفماالجارعهاألفضالثنظاموثفعل
المفاوضا~لجنهفياألشضاءالدولفيالجارهوزراءمبناهالذىالوزارىاإلعلثنفيمبن
نفسها.الوثنتهفيالعبنهالساسهواإلرادهاإلرنمادمهالخطوطعلىصدثثكماومه»الجا
.-1 ïالنانيمنامر/كانونمناألولفيمقبالمررمهالمجااألفضال~نظامإنشاءا~ث

أىالقانونه»وثائقهاواعثباراإلسلثميآالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولبنفما2009
فماالمسهدفهالبنهللجارهه~؟2»نسبهإلىللوصولاألساسبمثابهءمثاسوالبراإلطارىاثفاشه
العشرى.العملبرنامجحددهاواليالمنظمهفياألعضاءالبلدانبن

لجنهفياألعضاءوللةالجارهلوزراءالثانياالجثماعانعثاأمثمبأنأوصثاهاأل

منأخرىمناسبهأىأوءالكوسكمنوالعنمرهنلنهالثاالدورههامشعلنالثجارمهالمفاوضاث
.Lوثقوممالثانهالجولهفائجعلىوثومعءالثجاومهالمفاوضاثلجنهفيالعملاسثعراضأجك
اإلسلثمي.المؤمميبمنظمهالخاهنالجارعهاألفضالثلنظامالكاملالثفعلأجكمنإحرازهمم



األعمال)جدولمنالسابع(البندالعالميةلحتجارةبمنظمةالمتعلقةالمسائل

حولمراقبةتقريرالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكمنكلقدم32-1
العالمية.التجارةبمنظمةالمتعلقةالمسائل

)14»13المرفقينفيالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكمنكلتقريرا(يرد

.0مرحقيةمعلومات

التجارةحولاإلنجليزيةباللغةأراميةحلقةبتنظيممؤخرا،ءللتنميةاإلملثميالبنكقام33-1

الثانينوفمبر/تشرين29إلى21منالفترةفيباكستان،أباد»إسلثمفيالتكنولوجياونقل
فيءالعالميةالتجارةمنظمةإلىالعربيةالبلدانانضماممفاوضاتحولدراسيةوحلقة»2006
.2001أبريل/نيسان4إلىامنسوريا،دمشق،

فيالبيضاء،الدارفيالعربيةباللغةالتجارةلسيامةعشرةالثانيةالدورةتنظيمتم\-34
.2001فبراير/شباط2إلىالثانييناير/كانوناoمنالمغرب،

اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالدائمةللبعثاتوالعشرونالثالثاالستشارياالجتماععقد1-~5

.2.»7فبراير/شباطoفيجسز»فيءجنيففي

دولفياألعضاءالبلدانانضمامقضاياحولعملورشةللتنميةاإلملثميالبنكقام36-1
إلىا3منقيرغيزيا»جمهوريةءبيشكيكفيللتنمية،اإلسلثميالبنكفيالمستقلةالكومونولث

o2آذارلممارسا. <v.

المستقلية:نشطةاأل

-1 rvبالنسبةالتكنولوجياونقلالفكريةالملكيةحولندوةبتنظيمئلتنميةاإل~ابنث~م
.2007يونيو/حزيرانiإلى4بينالفترةفيءالسعوديةالعربيةالمملكةفيالعربيةانللبال

الفرنسية»باللغةالتجارةلسيامةعشرةلثةالثاالدورةللتنميةاإلسثميالبنكمينظمكما\-38
.2007يونيو/حزيران22إلى4منالفترةفيبون»الجافي

فيالتجاريينوضيينللمفاتدريبيةدورةبتنظيمللتنميةاإلمثميا~يقوم~~اه39
.2007أغسطمر/آبا5-1امنالفترةفياليمنيةالجمهوريةفيالعربيةالبلدان



~التوصإت:.
فيبفعالمهالمشاركهعلىاإلسلثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولاللجنه~40-1

العمالثفيمسهمبمافها»اسثئنابمجرداإلسلثمي،المؤثمرمنظمهإطارفيالجارعهالمفاوضاث
المسائلثلكوالسماالدول»ثلكالثثصاداثبالنسهالكبرىاألهمهذاثبالمسائلالمثعلقه
المسائل؟منوغرهاوالخدعاث»ءالصناعهوالمنثجاثءالثكلنذلكفيبمابالزراعةالمثعلثه
علىالعالمث،الشجارهمنظمهفيبعضرمهنفعمهالوثثفيثثمثعالثياألعضاءىالدول~وكذا
منظمهإلىاالنضمامإلىعثالسامياإلسكالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولمنغرهادعم

بها.المقصألوالمحافلوالمنثدماثالعالمهالشجاره

تقديممواصلةالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكاللجنةشدتطا~4ا
وكذااألطراف»متعددةالتجاريةالمفاوضاتسياقفياألعضاءالدولإلىالفنيةالمساعدة
فياألعضاءالدوللدىوالمؤسسيةالبشريةالقدراتتعزيزبغيةوتنسيقهاجهودهمحشدناشدتهم
علىاألطرافمتعددالتجارةنظامفيبالكاملاندماجيتيسيريتمبحيثاإلسلثميالمؤتمرمنظمة
والمركزللتنميةاإلسلثميالبنكمنانلجنةطلبتالصددىهذاوفيوالعدالة.المساواةمنأساس

بهدفالعالميةالتجارةمنظمةإطارفياألعضاءالدولمواقفتنسيقالتجارةلتنميةاإلسلثمي
للمفاوضات.كةمشتأرضيةتهيئة

بمراقبةالتجارةلتنميةاإلمماثميوالمركزللتنميةاإلملثميالبنكإلىاللجنةو~تا~42
السنويةالدوراتإلىبشأنهاتقريرورفعالعالمية،التجارةمنظمةبأنشعلةالعلثقةذاتالمسائك
المعية.األخرىالمنتدياتمنوغيرهاللكوسيك

التجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميهاإلسلثميالبنكإلىالشكراللجنةأزجتا~أ3
الصادرالكوسيكلقرارطبقاالعالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقةانمسائلحولمراقبةتقاريرإلعداد

عشرة.الرابعةدورتهافي

التطوراتآخرحولالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزقدمهالذيالتقويراللجنةأقرت-1أ4
علىطرأتالتيالجديدةالتطورات(وبخاصةالدوحةفيالتنميةأعمالجدولعلىطرأثالثي

لمنظمةالسادسالوزاريالمؤتمرمنذالعالميةالتجارةمنظمةإطارفيالجاريةالتجارةمفاوضات
فياألعضاءبالدولالفاهمةالمستجداتإلىباإلضافةكونجفونجفيالمنعقدالعالميةالشجارة
األعضاءالدولحثتوكذاالعالمية)ءالتجارةمنظمةإلىانضمتالتياإلسلثميالمؤتمرمنظمه



طريقعنوذلكالجارية»المفاوضاتفيبفعاليةالمشاركةعلىاإلسلثميالمؤثمرمنظمةفي
بالسبهالقصرىاألهميةذاتوالمسائلالقضاياعلىيحتويامجابيأعمالجدولتقديم

والمنتجاتءالقطنذلكفيبمابالزراعة»المتعلقةالقضاياتلكوالسيماالدول»تلكالقتصادات
األخرى.والقضاياالمسائلمنذلكوغيرءوالخدماتالصناعية»

4oمنوغيرهماالتجارة»لتنميةاإلسلثميوالمركزللثنمية»اإلسلثميبالبنكاللجنةأكاتاه
التجارةوضاثمفاإطارفىاألعضاءللدولالفنىالدعمتقديمهملمواصلةالمعنيةالمؤسسات
األطراف.متعددة

تعزيزبغيةجهودهمالحشداإلسلثميوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكاللجنةطالبت146-
دمجتيسيربغيةاإلسلثمي»المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيوالمؤسسيةالبشريةالقدرات
هذاوفيوالعدالة.المساواةمناسأسعلىاألطرافمتعددالتجارةنظامفيبالكاملالدولهز»

مواقفلتسيقالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةمياإلسكالبنكمناللجنةطلبتالسياق>
للمفاوضات.مشتركةأرضيةتهيئةبغيةالعالميةالتجارةمنظمةداخلاألعضاءالدول

vالمسائلبمراقبةالتجارةلتنميةسلثمياالوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكاللجنة~\-أ
فيالكوسيكإلىلرفعهالصددهذافياتتريثتعدوبأنالعالميةالتجارةمنظمةبأنشعلةالمتعلقة
المعنية.اإلسلثميانمؤتمرمنظمهمنتدياتمنوغيرهاالسنويةدورتها

جدولمن8(البنداإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبورصاتبينفيماالتعاون

األعمال)

ممرجعية:معلومات

مائدةاجتماعاسطنبولبورصةعقدتءالعثمريندورتهافيالكوسيكطلبعلىبناةه1أ8
اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبورصاتبينفيماالتعاون´´تعزيزحولمستديرة

البلدانمنا1بورمماتبمشاركة»200oمارس/آذار29إلى28منالفترةفياسطنبولفي
المنظمة.أجهزةمنوعددمياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

فياألعضاءالدولبورصات´´منتدىباسممنبرتأسيسالمستديرةالمائدةاجتماعقرره649

األعضاءالدولبورصاتبينفيماالتعاونترسيخيتمأنقرروكذااإلسلثمي´´»المؤتمرمنظمة
المنتدى.هذامظلةتحتالمنظمةفي



0-1 oميةاالسكالبورصاتباستضافةإحداهماءالسنةفيمرتينعقد»المزمعللمنتدى»بالنسبة
البورصاتقيادةتحتيقعأنالمقررفمنااعضا،،الدولإحدىبورصةباستضافةوااخرر
منظمةعنالمنبثقةالكوسيكلجنةمنكلمنالماليالدعمإلىللحصوليسقىوأنميةاإلسك
ذلك.إلىوماالمشروعاتلبحثللتنميةاإلملثميوالبنكمياإلسكالمؤتمر

~ةمتالتترصث
الفانهأورثهافيالكوسكبهاخرجثالثيالصألذاثراثالثرامعوثمشثااه01

الدولبورماث´´منثدىبشأنبورماثهاشعلمأناألعضاءبالدولاللجنهأ~ثءوالعشرمن
المنشدىإلىاالنضمامإلىد~كمالها»واثثروهجاإلسلثميا´المؤثمرمنظمهفياألعضاء
.اللحا> ~.و
المبادرهعلىوثشجعهابورماثهامعصلبالثوااألعضاءالدولاللجنهطا~ا-52

المؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولبورماثالمنشدىالثانيالمسثدمرهالعائدهاجشماعبأسثضافه

.2007عامفياإلسلثمي´´
اإلسلثميالمؤثمرمنظمأفياألعضاءالدولبورماثمنثدىمواصلبأناللجنه~لث\-~3

أهامثوكذا»2007عامعقدهالمزمعالشالياجشماعهفيثقبهالمرالنقائبثحقئإلىسعثاجهوده

اإلسلثميوالبنكءالشجارهلثنمألسلثمياالوالمركزأنقره»مركزمعلثعاونبااسمبولببورصه
فيالكوسكإلىثرفعهالصددهذافيثقرمراثعدوأنالموضوعثطوراثثثابعأنءللثنمث
القادمه..و~ثها

اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألمناءالدولفيالفقرحدةمنللتخفيفالقدراتبناءبرنامج

لماألعمالجدولمنالتاسع(البند

فياألعضاءللقطنالمنتجةالبلدانبينالتعاونتنميةاستراتيجية~´´خطةتنفيذا~انر

)2>11-2>>1(اإلسطميتمرالمنمنظمة

آخرحولاللجنةإلىمفاهيميةورقةاإلسلثميتمرالمنلمفضةالعامةاألمانةقامت-1«ء

الصلة.ذاتوالمستجداتالتمئورات

ا)»رقمالمرفقفىالمفاهيميةالورقةنص(.رد



مرجعيه:معلوماث
فياأل~ءالدخلومنخفضألنموااألثلالبلدانفيالنثرحدهمنالثخففمسألهظلثه001

راءونىومؤثمراثاالسثصألالفمممخطفأعمالجدولعلىبنداثشكلاإلسلثميالمؤتمرمنظمه
الشادم.العفأنهامهبحلولالبلدانككفيالفقرمنالحدبفهالخارجه

1oi~البلدانفيالثدراثلبناءبرنامجأمستفقدمؤخراءلمزمامااثخذثهاملموسهخطرهوفي
ومنخفضهنموااألثلانالبالفيالنثرحدهمنللثخفمفاإلسلثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاء
الحيالبرنامجمنلىاآلوحلألالمرثدشنتمولقدسلثمي.االالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدخل
بهاورحبثكواالالمبور»فيo>>2مارس/آذارفياسثرشادمهعاثمشروثلثنهمنثثألف

هياألولىالمرحهفيالمسثفدهالدولوكانثوالعشرمن.الحادثةأورثهافيبعدفماالكوسك
وسرالرن.ومورمثانا»ءوبنجلثدشإنأونسا»

-1 oVدورتهافيوالكومسيكالخارجيةلوزراءوالثلثثونالثالثاإلملثميالمؤتمردعا
والتطورالتقدمبروحالبرنامجإلىوالتأييدالدعمككتقديمإلىاألعضاءالدولوالعشرينالحادية
اإلملثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفيوالتنمية

التيالثمانيةالقدراتبناءبرامجينوالعشالحاديةدورتهافيالكوسيكالحظتاه58
واالستثمار،التجارة،مجالفي2>•8إلى2009منالفترةفيللتنفيذماليزياعرضتها

ءوالمنتجاتالمشروعات،صاحباتوتطويرالتجارة،وتيسيروالمتوسطة»الصغيرةوالمشروعات
فيها.المشاركةعنىاألعضاءالبلدانحثتكماوالمعايير»

مجاالتفيالتعاونأهميةعلىلثةالثااالستثنائيةجلستهافياإلسلثميةالقمةشددتاه59
مةواألوبئةاألمراض»علىوالقضاءاألمية،ومحوءالقدراتوبناءالفقر»حدةمنالتخفيف
عنالغايةهذهلتحقيقالقزمةالمواردحشدإلىالحاجةإلىباإلضافةءوالسلوالمثرياءاإليدز»
محافظيمجلىالمؤتمركلفكماللتنمية.اإلسلثميالبنكداخلخاصصندوقإنشاءطريق
المقترح.هذابتنفيذللتنميةمياإلسكالبنك

األمانةمعبالتنسيقالعشريالعملبرنامجبموجبللتنميةاإلملثميالبنكتكليفتما~60
العالميةالصحةمنظمةمعالضروريةاالتصاالتإلجراءاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامة
خلكمنتمويلهيتمواآلوبئةاألمراضلمكافحةبرنامجلوضعالمعيةالمؤسساتمنوغيرها
للتنمية.اإلسلثميالبنكداخلإنشاؤهيتمأنالمقررمنخاصصندوق



اتخاذالعشريةالعملخطةعلىبنازللتنميةاإلسطيالبنكمحافظيمجلريتولىاهìا
ءفيهوالمكتتبءبهالمصرحالبنكمالرأسفيجوهريةزيادةتحقيقلضماناللثزمةالتدابير
للدولالفنيةوالمساعدةالماليالدعمتقديمفيدورهتعزيزمنيمكنهبمابالكامل،والمدفوع
تمالتيالتجارةلتمويلاإلسلثميةالمؤسسةتعزيزوكذااالسطمي»المؤتمرمنظمةفياآلعضاء
للتنمية.اإلمطميالبنكإطارداخلمؤخراتأسيسها
اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيالقدراتلبناءفعالياتأوأنشعلةثلثثةفيحالياالعملجاري~162
والتنافسيةاإلنتاجكفاءةتعزيزحولالخبراءلمجموعةاألولاالجتماعوهيأالالقطن؟مجالفى

آذارلممارس)3و22فيجدة»فيانعقدالذيللقطن»المنتجةا~عضاءالدولفيالدولية
200o«منظمةفياألعضاءالدولفيالقطنقطاعفيواالستثمارائتجارةتشجيعومنتدى
واالجتماعء200oأبريل/نيسانا9وا8فيجو،واجاهفيانعقدالذياإلسثمي»المؤتمر
المنتجةاألعضاءالدولفيالدوليةوالتنافسيةاإلنتاجكفاءةتعزيزحولالخبراءلمجموعةالثاني
تركيا>إزميرىفي»2006آذارلممارس30إلى28منللقطن»

بينفيماالتعاونبشأنالمنقحةالعملخطةعلىالخبراءلمجموعةالثانياالجتماعوافقه163

االجتماعصياغتهاتولىوالتيالقطن،مجالفياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول
فيالمنعقدالخبراء،لمجموعةالثالثاالجتماعفيمنهااالنتهاءوتمالخبراءلمجموعةاألول
الكوسيكاعتمدتهوالذيتركيا»ليا»أنطافيء2006األولتشرينلمأكتوبرا2إلى9منالفترة
الخارجيةلوزراءوالثلثثونالرابعاإلسلثميالمؤتمرصادقوقدوالعشرين.الثانيةدورتهافي

ه.أعكالمذكورةالعملخطةعلىمؤخرأ

41i~المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنوالعشرينالثانيةهررتهافيالكوسيكطلبت
القدراتبناءببرنامجالمتعلقةالمسائليراقباأنللتنمية،سلثمياالالبنكمعبالتعاوناإلسلثمي،

إلىوترفعهالصددهذافيتقريراتعدوأناإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفي
المعنية.سلثمياالالمؤتمرمنظمةمنتدياتمنوغيرهاالسنويةدوراتهافيالكوسيك

~ةالتوصيات

بفعاليةالمشاركةعلىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالمشاركةالدولاللجنة~ه165
لها.المحددالوقتفيالعملخطةتنفيذفي



الخاصةالوصل)(فمزاتاالثصالنقاطتحددأنالمعنيهاألعضاءالدولمناللجنةطلتاه66

العمل.خطةتنفيذبغيةبها

لمنظمةالعامةواألمانةوتركيا»فاسو»بوركينامنكلحكوماتإلىالشكراللجنةبتأن~117

أنقرةومركزالتجارة»لتنميةسلثمياالوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكوكذااإلسثميآالمؤتمر
بينالتعاونتنميةالستراتيجيةاإلملثميالمؤتمرمنظمةعملخطةإعدادفيإسهامهمعلى
).200v~2011(منللقطنالمنتجةالبلدان

-1 'A~والمركزللتنمية»اإلسلثميوالبنكاإلسلثمي»المؤتمرلمنظمةالعامةا(أمانةاللجنةد

معبالتعاونوالصناعة»للتجارةاإلسلثميةوالغرفةءأنقرةومركزالتجارة»لتنميةاإلمثمي
للقطنالمنتجةالبلدانيضماستثمارمنتدىتنظيمإلىالمعنية»واإلقليميةاالوليةالخنات
ءالسيجوصناعاتالخاص»والقطاعالمالية،والمؤسساتاإلسلثمي»المؤتمرمنظمةفياألعضاء
بقطاعالخاصةالعملخطةلتنفيذحقيقيةومقترحاتملموسةمشروعاتلرسمءالبحثومراكز
اإلسثمي.المؤتمرمنظمةبلدانمنالقطن

منالفترةفيالقطناستثمارمنتدىالستضافةالتركيةالجمهوريةبعرضاللجنةر~اه99
.2001الثانينوفمبر/تشرينا)إلىا0

منظمةفيالقطناستثمارمنتدىبخصوصاتخاذهايتمالتيباالستعداداتاللجنةر~ه170
اجتماعبعدأيارمايولم36فيعقدهالمزمعاستشارياجتماعتنظيمذلكفيبماياالسثالمؤتمر
باسمالعنكبوتيةالشبكةعلىالكترونيموقعوإنشاءمباشرةالمتابعةلجنة

OIecofor ~www oic cottoninvestmentforumorر.مرم

الصناعةوزارةأعدتهاالتيمتبياناتاالتعبئةإلىاألعضاءالبلداناالجتماعدعماكما-171

لتقييماألعضاءالبلدانعلىووزعهاأنقرةمركزمعباالشتراكالتركيةالجمهوريةفيوالتجارة
القطن.قطاعفيوقراتهمالتدريبيةاحتياجاتهم

('1vاإلسلثميالبنكمعبالتعاوناإلسلثمي»المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمناللجنة~ه

التجارة»لتنميةاإلسثمىوالمركزوالصناعة»للتجارةاإلسطميةوالغرفةأنقرة»ومركزءللتنمية
راتهاهفيالكوسيكإلىيرفعالشأنهذافيتقريرايعواوأنالعملخطةتنفيذيراقبواأن

المعنية.اإلسلثميالمؤتمرمنظمةمنتدياتمنوغيرهاالسنوية



حدةمنوالتخفيفالصفمتناهيةالقروض´ثمويلحولالنظروجهاتتبادللجلسةاإلعداد
(آلبنةللقوسيكوالمشرينلثةالثاالدورةأثناءفيتنظيمهمعالمناألمناء´´الدولفيالفقر
األعمال/جدولمنالعاشر

-1 vrالقروضتمويلحولعملورشةلتنفيذاسعدادهعلىبإيجازاللجنهأمفرهمركزأطلع
فياسطنبولفيمعقدأنوالمقرراألعضاءالدولفيالفقرحدهمنوالخفيفالصغرمتناهيه
العامةواألمانةءللتنصةاإلسلثميالبنكمعبالعاون2007تموزسولولم11إلى9منهالفت

المنظما~منوغيرهاالمعنه»اإلسلثمىالمؤمميمنظمهومؤسسا~اإلسلثميآالمؤمميلمنظمة

المعنه.الدوليه

مرجعبه:معلومان

حيثاألعضاءللبلدانمنتدىبمثابةتصبحأنعلىالعاشرةدورتهافيالكوسيكوافقتاه74
باإلضافةالمعاصر،العالمفياالقتصاديةالقضايابشأنالنظروجهتتبادلنمنالوزراءيتمكن
ابنتتدرجأنالكوسيكقررتالغاية»لهذهوتحقيقاأعمالهم.جداولعلىثابتةأخرىبنودإلى

اللثحقة.دوراتهافيالكوسيكأعمالجدولعلىمستقك

-1 Yoالمختلفةالموضوعاتمنعددومناقشةحولاآلراءبتبادلاألعضاءالبلدانوزراءقام
المنعقدةاآلراءلتبادلعشرةالحاديةالجلسةعنوانوكانللكوسيك.عشرةالحاديةالدورةمنذ

واالستثمار´´.التجارةتيسيرحولالقدرات´´بناءللكوسيكوالعشرينالثانيةالدورةفعالياتضمن

الصغرمتناهيةالقروض´´تمويليصبحأنوالعشرينالثانيةدورتهافيالكوسيكقررت176-
لثةالثاالدورةفياآلراءتبادلموضوعهواألعضاء´االدولفيالفقرحدةمنوالتخفيف
واألمانةللتنمية»اإلسلثميالبنكمعبالتعاونأنقرة»مركزمنطلبتكماللكوسيك»والعشرين
منوغيرهاءالمعنيةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةومؤسساتاالسلثميآالمؤتمرلمنظمةالعامة

لثةالثاالدورةانعقادقبلالموضوعهذاحولعمكورشةتنظيمالمعنيةالدوليةالمنظمات

القادمة.دورتهافيالكوسيكإلىالشأنهذافيتقريرورفعللكوسيكوالعشرين



المستقبية:اآلنشطة

-1 vvالصغرمثناهيةالقروضااتمويلحولعملورشةأنقرةمركزينظمأنالمقررمن
حزيرانلميوليوا1إلى9منالفترةفياسطنبوكفياآلعضاء´االدولفيالفقرحدةمنوالتخفيف

ومؤسساتاإلسلثميآالمؤتمرلمنظمألالعامةواألمانةءللتنميةاإلسلثميالبنكمعبالتعاون2.»7
الكوسيكإلىترفعوأنالمعنية،الدوليةالمنظماتمنوغيرهاءالمعنيةاإلسلثميالمؤتمرمنظمة
ومشروعاتالتوصياتيضمالعمل»ورشةبشأننهائياتقريراوالعشرينلثةالثادورتهافي

العمل.ورشةموضوعحولالمتوقعة،التعاون

ودعوتهموالخبرةالرأيذويمنأتنخاصبتحديديقومبأنأنقرةمرققاللجنةأوصت178-
أنقرةمركزويوجهالنظرىوجهاتتبادللجلساتالمحددةموضوعاتحولالعملورشإلى

الورش»هذهلحضورمنهاخبراءلترشيحاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدوللكلالدعوة
بمهمةالمكلفةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةاآلخرىللمؤسساتبالنسبةذلك.فيرغبتإذا

اإلجراء.لنفسرالمؤسساتتلكتخضعالنظر»وجهاتلتبادكعملورشتنظيم

~التوصياته~.

إلعدادجديدةآليةبشأنالمقدمحالمقتحولأنقرةمركزبهتقدمالذيالعرضوبعد\-79
التاليةالمقترحاتاللجنةالحظتالكوسيك»فعالياتضمنالنظروجهاتلتبادلجلساتوتنفيذ

دوراتأثناءفيعقدهاالمزمعالنظروجهاتتبادللجلساتمحكتكونأنيحتملكموضوعات
حقة.الكالكوسيك

تطبيقات).لماإللكترونيةالحكومةاألول:الموضوع
االستثمار.مناختحسينالثاني:الموضوع
عليها.المترتبةاالقتصاهيةواآلثارالمهنيالتدريبتطبيقات/نماذجالثالث:الموضوع
البيئيةالتجارةعلىالعملثتوتسيئالصرفبأسعارالمتعلقةالسياساتأثرالرابع:الموضوع

اإلسلثمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيما

أنالنظرىوجهاتتبادللجلساتالمنسقةالمؤسسةبصفتهأنقرة،مركزمناللجنةطلبتا-8»
منتظمبشكلاستبيانتوزيعخلكرمنحدةعلىموضوعكلبشأناألعضاءالبلدانأراءيرصد
االستيان.محلالموضوععلىإجاباتهموتحليلاألعضاءانالبالعلى



بشأنأنقرةمركزاستبيانعلىافوتباإلجابةاعاإلسعلىاألعضاءالدولاللجنةشجمتا-81
يكونالتيللمجاالتأفضلبتعريفوالخروجانصلةذاتاإلجراءاتلترميحالموضوعاتانتقاء
بشأنها.احتياجاتأوطلباتاألعضاءللبلدان

القروضتمويلبشأناألعضاءانالبالفيالوعيرفعإلىالحاجةعلىاللجنةدتش82-1
ملثمة.فرصةبمثابةيعدالنظروجهاتتبادلفإنالصددىهذاوفيالصغر؟متناهية

لماألعمالجدولمنعشرالحادي(البندللكوسيكوالعشرينلثةالثاالد~ةأعمالجدولمشروع

لثةالثاللدورةالمقترحاألعمالجدولمشروععلىتعديلثتوأدخلتاللجنةدرستا~83

فيء2007الثانينوفمبر/تشرينا9إلى13منالفترةفيعقدهالمزمعءللكوسيكوالعشرين
اسطنبوك.

الكوسيك.دوراتإثراءسيناريوآلياتعلىبالعمكالكوسيكتنسيقمكتباللجنة~ا~84

لثةالثادورتيافيالكوسيكعلىعماكاألجدولمشروعتعرضأناللجنةتروت~185
والعشرين.

ءاللجنةقبلمنالمعدلةءللكوسيكوالعشرينلثةالثاالدورةأعمالجدولمشروعمننسخة(ترد

الم.iرقمالمرفقفي

لماألعمالجدولمنعشرالثانيالبندلمأعمالهنيستجدما

تمرالمنمنظمةفيمنماءاألالبلدانفيوالتدريبالمهنيبالتطيمالخاصالصربرنامجمقترح

اإلسطي.

برنامجإزاءمبادرتهعلىأعمال،منيستجدمابندتحتبإيجاز،اللجنةأنقرةمركزأطلع-ا86
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفيوالتدريبالمهنيبالتعليمالخاصالعمل



مرحقيةمطوعات

فيوالتدريبالمهنيبالتعليمالخاصالعملبرنامجبشأنالمطروحالمقترحاللجنةالحطت~187
التعليمنوعيةتحسينبغيةأنقرةمركزبهتقدمالذيسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدان
األعضاء.البلدانفيوالخاصالعامالقطاعينفيوالتدريبالمهني

خبرةمحاكاةطريقعنللمبادرة»أنقرةمركزوجامزيةاستعدادالنجفةال~~ا~88
المؤتمرمنظمةمشروعاتصرالمهنيالتدريببرامجوفيالمجال»هذافياألوروبياالتحاد
اإلسلثمي»المؤتمرمنظمةفيالخريجينانتسابمشروعاتالمونيين»لتبادلمياإلسك

المشروعات.منوغيرهااإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيالجامعةطلبةانتسابومشروعات

التوصيات

هذاترفعوأنالمقترححولومستوفمتكاملتقريرايعدأنأنقرةمركزمناللجنةطلته189
األعضاء.الدولفيهتنظرلكيوالعشرينلثةالثادورتهافيالكوسيكإلىالتقرير

دعمإلىالمعنيةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةومؤسساتاألعضاءالدولاللجنةد~\-90
القطاعات»مخكففياألفرادأمامالفرصإتاحةإلىيهدفوالذيءالمقترحللبرنامجاإلعدادات

هذهفيالتنافسيةفياإلسهاممنيمكنهمالذياألمرءومهاراتهممعرفتهمزيادةعلىيعملبما
بلدانهم.فيواالجتماعياالقتصاديالتقدمفيوكذاالقطاعات

فيبخبرتهللمشاركةالصادراتلتنميةالتركيالمركزباستعدادعلمااللجنةأخذت91-1

والمتوسطة.الصغيرةللمشروعاتالدوليةالتنافسيةالقدرةتعزيزإلىالراميةالتدريبيةنشطةاأل

المؤتمرلمنظمةالعامةواألمانةاألعضاء»الدولإلىوالتقديرالشكراللجنةأزجت192-

اإلسلثميوالمركزأنقرة»ومركزءللتنميةاإلسلثميوالبنكالكوسيك»تنسيقومكتباإلسلثميآ
االتحادوللتكنولوجيا»اإلسلثميةوالجامعةءوالصناعةللتجارةاالسلثميةوالغرفةالتجارة»لتنمية
قسمفيالمبينةالفعالياتبإجراءقامواالذينالمتعاونينالشركاءكافةالسفنلملكسلثمياال

فيها.أسهمواأوالتقريرهذامنالعمل´اا´جلسات



الختامية:الجلسة

بهيئةالوزارةوكيلءتكتكأحمدالدكتورسعادةبرئاسةالختاميةالجلسةفيءاللجنةأقرت~193
مكتبمناللجنةطلبتطيه.المرفقةوالملحقاتتقريرهاءالتركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيط
دورتهافيالكوسيكإلىيرفعهوأناألعضاء»الدولعلىالتقريريورعأنالكوسيكتنسيق
والعشرين.لثةالثا

وئيمرسيزرهفجدتأحمدالرئيسفخامةإلىالشكراللجنةأعضاءممكرأزجى94-1

ألعمالالمستمردعمهمعلىالتركيةالمجمهوريةوحكومةالكوسيك»ورئيسرالتركيةالجمهورية
والمقتدرةالحكيمةرئاستهعلىتككأحمدالدكتورسعادةإلىبالشكرتقدمواوكذاالكوسيك»
اللجنة.أعمالفيالقيمةإسهاماتهمعلىالمشاركينكافةوكذاللجلسة»

بالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلءتكتكأحمدالدكتورسعادةجىوأن95-1
المؤتمرمنظمةومؤسساتالوفودمندوبيلكافةوالتقديرالشكرالختامية»كلمتهفيالتركية»
القيمة.إسهاماتهمبفضلاالجتماعهذاإلنجاحعملواالنينالفريقأعضاءكافةوكذااإلسثمي»

الدولبينفيماالتجارةتشجيعوالسيمااألعمالجدولعلىالهامةالبنودبعضإلىأشاركما
البنكمجموعةداخلالتجارةلتمويلالدوليةاإلسرلثميةالمؤسسةإنشاءطريقعناألعضاء

والتصديقبالتوقيعالتعجيلطريقعنالتجاريةاآلفضلياتنظامتفعيلوكذاءللتنميةاإلسلثمي
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبشأناإلطاراتفاقيةعلى

الجدوىدراسةملاالورقلجنةتناولتهاالتيالمشروعاتبعضذكركماوالبريتأس.اإلسلثمي»
المعنيةاألعضاءالدولودعاللحدود»العابرةوالحدائقاإلقليميةالطائراتمجالفيالتعاونحول

دعممنقدمهلماللتنميةاإلسلثميالبنكإلىبالشكرتوجهكماالمشروعات.ككتنفيذفي~للثسهام
المشروعات.لهذه

).17رقمالمرفقفيتكتكأحمدالدكتورلسعادةالختاميةالكلمةنصمننسخة(ترد



الحمرلثلثاث









~باالنجليزية:األعمل
المشاركينقانعة

المنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالثالثبتماعاالفي
الكوسيكعن

)2007مايو/آيار31ه29ء(أنقرة
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سيزرفجدتأحمدالرئيسفخامةرسالة

التركيةالجمهوريةونيس

إلى

عنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشربنالثالثبتماحاال

اإلسطميتمرالمنلمنظمةوالتجاريا~ديللتعامسزالدائمةاللجنة

)2007أيارمايوم29(أنقرة»

الرئيمر»سيادة
ا~_دنا~بتلجنةأعضاءالسادة

للجنةوالعشرينالثالثاالجتماعفىالمشاركينالوفودممثلىكلنلتقىأنسرورنادواعىلمنإنه

االسطمىالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةعنالمنبثقةالمتابعة

بالنا.فىالمنعقدة(الكومسيك)

الطرمقالتجارةتمهدحينففىومستدام.فامفاقتصاديتعاونلبناءاألساسبمثابةتعدالتجارةان

تسهم»فإنهاجانب»مناهولىبينفيماوالثقافيةواالجتماعية»ا~متصامية»والصطتالروابطلتعزيز

جانبمنالرخاءأعائموارساءءاالبتكاراتوتشجيعالصناعية<التنميةتعزيزفيمباشرىبشكل

،9ه~7إلىالسنويةنسبتهمتوسطيصلنمومنتحققهمابفضلاهولية»التجارة0باتتولقدآخر.

العالمية.~تمحددعاملبمثابةباتتالماضية،سنةالخمسين~والسيما

منمدفىتحسناموخرااالسطىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولاقتصاداتشهدتولقد

حجمزادكماءالتضخممعدالتمتوسطانخفضءالتجارةحجمزيادةجانبفإلىالهامة،المجاالت

ملحوظة.زيادةاالحتياطى

لجنةأعدتهاالتىللمراساتثمرةجاعتالتىالملموسةالنتائجنراقبإذوالفخرالزهوويملؤنا

مجالفىالتعاونتعزيزبفرضتأمستالتىاللبنةككطويلة،سنواتمدىعلىالكوسيك

لمىلمرامىاالتجاهعلىالمحافظةتمتفقدالسياق»هذاوفىبلداننا.بينفيماوالتجارةا~هتصاد



حجمهاوازدادبلاإلسطي،المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبيننيماالبيئيةالتجارةحجمزيادة
ةالتجارةحجمإجمالييكونوبذلكء200oعامفى9اه~5«2إلى2004عامفي9داه4«5من

أمريكيا.اموالنمليار277إلىوصل

البلدانتجارةحجمفى200oو2000عامىبينه~؟200حوالىإلىتصلزيادةلوحظتكما
منظمتنا.فياألعضاءانمنا~مل

نسبةإلىنصلأنالصعبمنيكونلنبأنهنؤمنفإننااإليجابية»لممؤشراتهذهإلىوبالنظر
المؤتمرمنظمةفياأل~ءالبلدانبينفيماللتجارةبالنسبة)ه~؟0وهيالمستمفةالزيادة

اللجنةبهكلفتوالذييآالعشالعملبرنامجفيواردهوكما»20اoعامبحلولاإلسلثمي
منململةتتخذأنيجبءالغرضهذاتحقيقإلىسعياأنهإالوالتجاري.االقتصاديللتعاونالدائمة

فىبلداننابينفيماالتجاريةلحفضئياتنظامتنفيذيتمأنيجبشىء»كلوقبللموألاالحتياطات.
االقتصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعشرينالثانياالجتماعمفجاءوعليهممكن.وتتأسرع

األفضلياتنظامتنفيذفيمتمثألاإلسطيالمؤتمرمنظمةفىاأل~ءاعولبينفيماوالتجاري
للتوتيعالبلدانكافةندعرفإنناالعف،هذاتحقيقإلىوسعيا.2<09عامبدايةفىالتجارية
ممكن.وقتعأسفيالتفضيليةالتعريفةخطةوبروتوكولاإلطاريةاالتفاقيةعلىوالتصيق

المؤتمرمنظمةفياأل~ءالدولبيننيماالبيئيةالتجارةتمويلألنشطةالمتزايدالدعمويعد
فرحبأنيسعدنافإنهالصد،هذاوفيامة.مستدبصورةالتجارةثسبيعلضمانأهميةذااإلمطمي
للتنمية.اإلسلثميالبنكرعايةتحتالنطاقواسعةبمشاركةاإلمطيةلمتجارةتمويلشركةبتأسيمى
اإلسصرالمؤتمرمنظمةفيالمعنيةاألخرىوالمؤسساتللتنميةاالسطميالبنكنشكرأننود

ا.مؤخنالتجارةشمتهاالتىالزيادةككفىإلسهامهم

أالاألعضاء»البلدانبنفيماوتشبيعهاالتجارةتعزيزفيجوهرياإسهافايسهمآخرموضوعوثمة
المشتركةاالستثماراتبعملاعواالسائتنافسية»القرأتوبناءلطنتاج»األساسيةالبنيةتدعيموهو
بلداننا.فى

سعياالمجتمعسعيإلىوالموامطتاالتصالوسائلوانشارلمتكنولوجيةالتطوراتأدتولقد
اإلنتاجكفاءةفإنهنا،ومنالعالمية.المنافسةبورهأنكىالذياألمرءالرفاهةتحقيقنحوحثيثا

المكثفوالتريبالحديثة،والتكنولوجياتالمضافة،القيمةمجاالتكلىوالتركيزواالنتشار»



هيكلعلىتغييرطرأكماللتنافس.أساسيااعنستفرضقدذلككلءاالحتياجاتلكبيةالموجه
التجارةتشكلحنففيلذا»المتقدمة.التكنولوجياذاتوالسلعءوالصناعةالخدمات»فيالتجارة
بلداننافى9ه~5.11إلىتصلالنسبةهذهفإنالعالمية»التجارةحجممن%vحواليالزراعية
بالحجمليسالمتقدمةالتكنولوجياذاتالسلعتصيرفياألعضاءالدولنصيبأنإالاألعضاء.
له.المتوقع

معبلداننا»فىوالتعليمالتحتيةالبنىوتنميةبتطويراالهتمامامالءضرورةتتضحعليه»وبناء
ناحيةومنوالمنهبيات.االبتكاراتفيوالتوسعالعاملة،القوىتعليمعلىخاصةبصفةالتركيز
أنيجبفإنهابلداننا»فيالسكانمن9ه´4>لحواليالرزقومصدرتعدالزراعةانحيثأخرى»
لزراعيةللمنتجاتابالنسبةيقالتسرومعلءالمضافةالقيمةزيادةأجلمنماالهتمنبالمزيدتحظى
االستثماراتأنعناؤهاإجرتمالتيالدراساتأسفرتولقدصناعية.منتجاتإلىتحويلهايتمالتي

والدخلالرخاءعلىهافاا«ثينتؤثراالعتباربعيناإلنمائيةالمستهدفاتتأخذالتيالمباشرة
القومي.

الرنيسزعبادة
ذ0ا_ةالمند.بون

وفيالفقر.خطتحتاإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفيشخصمليون370يعيش
الدائمةللجنةوالعشرينلثةالثاالدورةإطارفىسيجرىالذيالنقاشأننرىفإنناالصددىهذا

فيوخاصةالفقر»منسيحدالذيالصغرمتناهيالتمويلبشأنوالتجارياالقتصاديللتعاون
فيكانتالتياإلسلثمي»المؤتمرمنظمةأننعتقدنحنللغاية.مفيدأنقاشأسيكونالريفيةالمناطق
فىالمجتمعىللتضامناألساسيةالمبادئأعائموأرسوااإلنسانية»القيمشأنأعلوامنبينالصدارة
الكبيرترحيبناعننعربأننودوهناءالملموسة.الخطواتمنالمزيداتخاذيمكنهاالفقر،منالحد

منلطمتفادةالفعالةباألدواتيتعلقوفيماللتنمية.سلثمىاالالبنكأنشأهالذيالفقرمحاربةبصندوق
بشكلأنقرةمركزعلىيتقينجساممسئولياتفهناكاألعضاء»البلدانفيالصغرمتناهيالتمويل
بها.النهوضعام»بشكلاالسطميالمؤتمرلمنظمةالتابعةوالمؤسساتءخاص



الرشرء0ساد
دنا~طالمندوبون

وكذااالسثميآالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماانفعالا~متصاديالتعاوناين
مهدأكانتالتيفبلدانناالعالمي.السطمإحلكيفيمباشرأإسهامأميسهماناإلقليميهمتقراراال

اربأهللقيامتؤملهاالتيالتراكميةبالخبرةتزخرالتاريخأعماقفيبجنووهاتضربلحضارات
منظمةابنالعالمي.السلقمإحكفيواإلسهامءفاتالثمابينالتواصلمستوىتحسينفيحاسمة

مظاهرتصحيحعمليةمنبهنضطلعأنعليناكبيردورميناجميعأ،ونحناإلمطمي»المؤتمر
الدولي.المجتمعفيبهالمحيطةالفهمسوءأشكالكافةالةوابزءاالسطمضدالمجحفةالتحيز

علىالمفروضالعزلإلنهاءاإلملثميالمؤتمرمنظمةوجهتهاالتيالنداءاتكلمنبالرغم
توتلمالعالمفياألتواثالقبارصةدمجإلىالراميةالجيودفإنالتركية»قبرصشمالجمهورية
أيهونالشأنهذافيالخطواتمنالمزيدباتخاذاأل~ءبلدانناتقومأنتنوقعونحنبعد.ثمارها
فيقبرصلشمالمكاتبفتحابنالمنصف.غيرالعزلذلكالنهاءالعالمأماممثاألولنضربتأخير،
بها.واإلسراعالعمليةهز»تيسيرعلىميعملاألعضاءالبلدان

ءأراضيهسثمةعلىويحافظالمحنة»هذهيتجاوزأنالبلدلهذاأمانيناخالصفمنالعراق»عنأما
تأييدناكاملعننعربنحنالصدههذاوفيهيمقراطي.هيكلفيارواالمتقرالوطنية»ووحته
الخطواتفيوالمتمكةالعف»هذاتحقيقنحوالعراقيةالحكومةتتخذهاالتيالخنواتلكلود~
ابنوجيرانه.شعبهأجلمنبالسلمينعملعراقططزمةاألجواءوتهيئةأراضيهتأمينإلىالرامية
المنطقة.فياالستقراربتحقيقيتعلقهيماحيويأموقعأتشغلالعراق

عنالماضي،أيارمايولمفيمصرفىتالذيءالمجاورةللبلدانالوزارياالجتماعكشفلقد
وسوفهداف.6اككتحقيقفيالعراقمساعدةيريدقاطبةالعولىالمجتمعأنمئادهاالتيالحقيقة
نحنلممطنبول.فيعقدهالمزمعالمتبلالوزارياالجتماع~منالمجالهذافياالعمهامنواصل
إجماعإلىللوصولالدوليالمجتمعيعمهالذيالدعممنيستفيدسوفالعراقيالشعبأننؤمن
وسط.حلولوارمجادوطنيةأجندةوضعبشأن



الرنيسرميادة

ا~تالدنالمندوبون

تسويةطريقعنإاليتمJاألوسطالشرقفيواالستقراراألمنوتحقيقالدائم»السكإحكابن

السلمية.بالوسائلاثيلياإلسالفلسطينيالصراع

الدائرةالنزاعاتإنهاءويجبالفلسطينيون»يواجههاالتيالمشاكلحلفيجهودنانوا~أنالبد
اتحادها»علىتحافظأنالفلسطينيةالفصائلبكافةنهيبالسياقهذاوفيالفلسطينيةالفصائلبين
وسط.حلولعلىواالتفاقالمفاوضاتطريقعنالخلثفاتتتجدونوأن

~منسرىودائموثمامل»عادل،حلإلىالوصوليمكنلنأنهوالجليالواضحمن
التيالطريق´او´´خارطةالمتحدة»األممعنالصادرةالصلةذاتالقراراتإطارفيالمفاوضات

منعليهابمااألطرافكلتنهضأنتنوقعنحناألوسط.للشرقالرباعيةاللجنةوضعتها
اا.السك´´عمليةفيقدمأالمضيأجلمنمسئوليات

تمنياتيمعءالمشاركينلكلالتحيةأوجهأنحقأأوداعتباريهفياألفكارهذهكلأضعإذإنني»

جهود.منتبذلونهفيمابالنجاحلكم









االفتتاحيةالكلمة

شنراللطيفعبدالدكتوراألستاذلمعالى

التركيةبا~يةالمزراهونيسونانبالدولةوزير

عنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرونالثالثاالجتماع

اإلسطمىالمؤتمرلمنظمةوالتجاريالحتتصاديللتعاونالدائمةاللجنة

))007أيارمايولم)9(أنقرةأ

الموقرون»المتابعةلجنةأعضاء

الموقرون»المندوبون

بمناسبةأنقرةفىالموقرالجمعهذاواستضافةأخرىمرةبكم~ءسعادتىعنأعبرأنأود

والتجاريا~متصاديللتعاونالدائمةاللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرئالثالثاالجتماع

االسمر.المؤتمرلمنظمة

واحدةالكوسيكتعدالتىالتجارية،ا~تتعزيزمجالفىاألطرافمتعددةالتعاونمنتدياتان
ءالناميةالدولفىواالنسانىا~متصاديالتقدمتحقيقإلىتمعىجهودمنبهايتصلومامنها،
الراميةجهودهامواصلةمنوعزم»بإصرارءالكوسيكتسكنتولقدتدريجية.بصفةأهميةتكتسب
مستوىعلىمتتحقهاالتىالمكانةوتحكرءالرفاهةمستوياتبأرقىتتمتعحتىبلداننامساعدةإلى

العالم.

<سر،.:،<ن>_:
وصلفقدزخمها.علىتحافظ)002عامبعدالعالمىاالقتصاداعتالهاالتىالنموموجةتزالال

إلىوصلنموبمعدلذروتهإلى)»00oعامفى9ه«4.8بنسبةتوسناشهدالذيالعالمى،االقتصاد
العالمىالنموفىوروسيا»والهناءالصن،منكلإسهامجانبفإلى).006عامفى9ه«5.4

بالسنواتمقارنة2<06عامفىملحوظاارتناغااألوروبيةالمنطقةشهدتفقد،9ه~9بمتوسط



السنوات~%v,oبمتوسطواالستقراربالقوةيتمممنمومستوىتركياحققتكماالسابقة.
الماضية.الخمسة

لتتجاوزاالرتفاعفىآخذةظلتالنمومعدالتأنإلىالناميةللدولالعامةالشاملةالنظرةوتشير
عامفى9ءد7.2بنسبةتحقيقهتمالذيالنمومعدلارتفعكما.2006عامفىالمتحققالمتوسط
200oوالصادراتاالستماراتعلىالمترتبةاآلثارجانبفإلى.2006عامفيه~؟7.9إلىليصل
)»006أغسطمر/آبمنذالنفط.....(1..شهدتهالذيالتراجعفإنالصين»فىوالسيماالمتزايدة

وعندماالنمو.علىإيجابياانعكستالتضخميسببهاالتىالضغوطفىالتدريجىواالنخفاض
76_1معدلبدأ»2006عاممناألولالنصفخل~فيهامبالغطفراتإلىالنفطأسعارتقرضت
.2006عامبنهايةدوالر0iإلىليصلاالنخفاضفيدوالر

ملحوظاانمناالسطيالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلداناقتصاداتشهدتفقدءذلكعلىعلثوة
مسبرقة%,1"بنسبة2006عامفيالمتحققالنمومعدلمتوسطيتدرحيث.2006عامفي

فىاألعضاءالبلدانتحافظأنالمتوقعومن.200oعامفى9ه«5>5بنسبةنمومعدلبمتوسط
العالمى.االقتصادمعيتماشىبماالنموفىاآلخذاالتجاهعلىاالسمىالمؤتمرمنظمة

الطفرةاستدامةعلىاالبقاءتمفقدء2006عامفىتحققتالتيالمرتفعةالنمومعدالتمعبالتوازي

%v,4بنسبةزيادةشهدتوالتيوالخدمات»السلعفىالعالميةالتجارةحققتولقد0العالمية.التجارية

ارتفعفقدالقطرية»التجمعاتإلى.وبالنظر206•عامفىه~؟9.2بنسبةنمومعدلء0o>2عامفي

فىأما%.v,4بنسبةالوارداتمعدلازدادحينفيه~؟،8•4بنسبةالمتقدمةالدولصادراتمعدل

في9ها0"بنسبةارتفاعمستوىحققحيثأسرع»بشكلاالرتفاعهذاتمفقدءالناميةالدول

الواردات.فى91وهاهالصادرات

االسطىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفىربيةالخاالتجارةثسحيعتمفقدذلك،إلىإضافة
عامفىدوالرمليار980معدلحققالذيءالخارجيةالتجارةحجمتجاوزحيثجوهري،بثكل

6.2،20.oفىاألعضاءالبلدانفىالتجارةمجميسكلحينوفى.2.>6عامفىدوالرتريليون



OIC/COMCECFC/2307lREPرمم.~_

البيئيةالتجارةأنقدرفقدالعالمية»التجارةحجمإجمالىمن%01حوالىاإلمطىالمؤتمرمنظمة
فإنهوعليه».200iفى1e,e%إلى200oفى91اه'1',0منزادتقداألعضاءالدولبينفيما
المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينفيماالبيئيةللتجارةبالنسبةالخارجيةالتجارةحجمأنيعتقد
300علىيزيدماإلىبذلكلترتفعء200oعامفيدوالرمليار280إلىوصلتقدسلثمىاال
.2001فىدوالرمليار

ا~ددنالمندوبون

بصورةيتناصالعالميةالتجارةفىا~طيميةالتجاريةاالتفاقياتنصيبفإنلديكم»معلومهوكما
التجارةمنظمةإطارفىالمبرمةاالتفاقياتعددوصل»2006األولكانونلمديسمبرففىمتسارعة.

منء20ا0وبحلولبالفعل.النفاذحيزودخولهاتفعيلهاتماتفاقية2اoمنهاء368إلىالعالمية

االتفاقياتنصيبوصلولقداتفاقية.400ا~هليميةالتجاريةاالتفاقياتعدديتجاوزأنالمتوقع

بالنسبةحاجةفثمةلذا».9ه´40مستوىإلىالحاضرالوقتفىالعالميةالتجارةفياالقليميةالتجارية

معالتجاريالتبادلفىالتضافرهذامنللتعظيماإلسطىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللبلدان

بينها.فيماالتجاريبالتبادليتصلفيماتبذلهالذيالقدربذاتالخارجيالعالم

البلدانبينفيماالتجارةحجمفىه~؟20بنسبةالمستهدفةالزيادةإدراجتمفقدالصدد،هذاوفي
منالكثيرحققنافقدءالهدفهذاتحقيقإلىوسعياالمنظمة.أعمالجدولضمناألعضاء

ه~؟.1oإلى9اء´2منالمستوىهذاارتفعحيثالمنصرمة»الخمسةالسنواتخالراالنجازات

ووضعجديدة»أهدافووضعهدفنا»تحقيقأجلمنجهدناقصارىنبذلأنوعلينا

لديهمالمنظمةفىاألعضاءالبلدانبأنقناعةعلىوأنااإلمكان.بقدرجديدةاألساسلمشروعات

الجهودفإنجميغاءتعلمونوكماالمهمة.هذهإنجاحمنيمكنهمبماواالصراروالعزمالخبرة

بأنأؤمنوأناثمارها.تؤتىبدأتالتجاريةاألفضلياتنظامتفعيلبغية2004عاممنذالمبذولة

فىجوهرياإسهافايسهمسوف»2009عامفىتنفيذ»يتمأنيؤملالذيءالتجاريةاألفضلياتنظام

هذافيبفعاليةالمشاركةإلىاألعضاءالبلدانأدعركمابلداننا،بينفيماالتجاريةتالعلقةتعزيز

المشروع.



الموقرون»المنوبون

االقتصادي.لمتعاونتعزيزفياألهميةبالغراهكعبالخاصالقطاعأنثمطةفإنءمعلومهوكما
عالمياتنافعنايشهدالذياليومعالمنافيالرفاهةفيبحصةالفوزمنتمكنناالتيالوسائلأحدان

المشترك.االستثماروتدعيمالخاص»القطاعفيالتعاونترسيخفيتتمرءمتسارعبشكلمتزايذا
وصلحينففيالعالمي»الصعيدوعلىالمشترك.االستثمارفرصتحسينيجبنفسه،الوقتوفي

مسترىإلىزادفقد»200oعامفيدوالرمليار916إلىالمباشرةاألجنبيةاالستثماراتمستوى
اإلملثميالمؤتمرمنظمةفياعضاءاالدولنصيبويصل.2006عامفيفوالرتريلنيرن1«2
نحوعلىالتحتيةالبنىتحمينبأنأؤمنوإننيفوالر.مليار4oحواليإلىاالستثماراتهذهمن

امجاباتؤثرأنشأنهامنبلداننافيالمستقرةواالقتصاداتالمؤهلة،العاملةبالقوىمصحوباأفضل<
ومنالخاص.القطاعجانبمنوالفاعلةالنشطةبالمشاركةاقترنتماإذاسيماالحصة»هذهعلى

فيلمشاركتهاملثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةوالمؤسساتاألعضاءالبلدانعلىأمثيأنأودءثم
يتسعسوفالمشاركةهذهنطاقأنإلىأشيرأنأودكماالخاص.والقطاعاالستثمارأنشعلةتطوير
القادمة.السنواتفي

كموقرون»المتابعةلجنةأعضاء
ءالموقرونالمندوبون

تجارية»محطماتامتلكأوالتنافسية»منبدألالبشريةالتنميةحولاليومعالمنافيالمناقشاتمتور

البلدانموقفإلىوبالنظرالمعايير»هذهمعوتمشياالمجاالت.كافةفيا~متصاهيةالتنميهتحقيقأو
إلىتفتقرالدولهذهبأنالقوليمكنءالعالميةالمنافسةفياإلمطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
مدفإن،2•.6لعامالعالميالنموعلىالمنافسةلمؤشروطبقايتجزأ.الككلالتناسكلىالقرة

اهولى~متصاداتالتنافسيالمستوىمنتقتربالتياإلسطميآلممؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدان
مول.vيتعدىالاألولىهدولةالخمسينضمنوالواردةالمتقدمة



ءواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوامتفلكياالستثمار،فرصتحمينفإنءالسياقهذاوفي
ا~~األسواقإلى~خولالمضا~القيمةذاتالسلعأمامالمجالوفتحالبشرية»القدراتوتعزيز
المتوقعمنفإنهءوالطويلالمتوسطالمدىمنكلوعلىاألولوية.ذاتأهدافناضمنيكونأنيجب

اال~لفياهد~ءا~هيةوالمؤسساتالتكنولوجي»والتطورالكلي»ا~هصادبيئةتسهمأن
المنشرأ.المستوىإلىاإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءبالبلدان

J~وأمرJWIاإلنتاجيةحيثمناإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياآلعضاءالبلدانفيابشري

األعضاءالبلدانمعظمانفحيثوالبشرية.االقتصاميةللتنمية~بدإلىيثيرا~~دا~دة
أنا~انكك_فستا~حهزيكونفسوفالنامية،البلدانمنتعداإلسلثميالمؤتمرمنظمةفي

واف~.ا~حيةاألهنالبشريةالمواردتنميةطريقعنومممتدامةمتينةتحتيةبنيةترسي

Jوفيالبشرية.للتنميةشاملبرنامجبدعممرهوناعدالطويلالمدىعلىديةاالتتاا~~ح
~فيا.~ءانابالفيخاصةأهميةتكتسبباتتالبشريةالتنميةمعاييرفإنالصدد»هذا

الدولبينمن8أنيثحظ»2»06لعامالبشريةالتنميةتقريرإلى_لخظياال~.ا~~

فيالبشرية»التنميهحيثمنمتقدمةمكانةفيتصنيفهاتماإلسلثمىا~تمر~فياأل~ء
التنميةحيثمنوالمنخفضةالمتوسطةالفئاتفياألخرىا~عضاءانالبال~ترتيب~ء~

المؤشرهذاعلىالتصنيفحيثمناإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانتقدمJالبشرية.
التعليميةالخدماتعلىتعديلثتإدخالعلىعلثوةالعادل،والتوزيعالمتزايدالدخلعلىيعتمد

والصحية.

البنودإحدىالبشرية»للتنميةالجو~يةالعلثماتإحدىتشكلالتي,ßåll~نةبرا~تزالدال
منظمةفياألعضاءالبلدانسكانإجماليمن%'r.انحيثالكوسيك؟أعمالجدولعلىالهامة
مامعوتمشياالفقر.عتبةيملالذياليوم،فيواحددوالرمنأقلعلىتعيثىاإلملثميالمؤتمر



الحرمانالمثالميبلعلىءالحرمانأشكالوكافةءالدخلأساسعلىالقائمالفقرمكافحةفإنءسبق

اآلولوية.ذاتأهدافنارأسعلىيأتيالبيئي»والفقرالعمل»وفرصالصحية،والرعايةالتعليم»من
ونمكنهمالفقرأنواعمننوعأيمنشعوبناننقذأنيجبالمتحضرالمجتمعمنجزءانصبحفلكي
كأفراد.

منظمهفياألعضاءللثكلنالمنثجهالبلدانعملخطهفإنالنثر»مكافحهأجلمنسعناوفي

ملحوظهأهمهذاثثعدءوالعشرمننيالثاجشماعهافيالكوسكاعثمدثهاالثياإلسلثميالمؤثمر
والبلدانالخاصالقطاعمندوبيأدعرأنبدامهأودالساؤ،هذاوفيالثعاون.لثنمهبالنسبه
القطناسثثمارمنثدىفيبفعالهلنمشاركهالصألنوىاإلملثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاء
إسطنبول.فىالثانىثشرمنلمنوفمبر12إلى1>منعقدهالمقرر

فيعليهالتصديقتمالذياإلسلثمي»المؤتمرلمنظمةالعشرىالعملبرنامجيكتسبءمعلومهوكما
200o«الرؤيةيخدمبمابلداننابينفيماالتعاونتنميةعمليةتكتسبهالذياألهميةمننفسهالقدر

بأنقناعةعلىوإننيواالجتماعية.االقتصاديةالتنميةعلىتركزوالثي)01oلعامالمستقبلية
الفقر،بمكافحةالخاصةالصغرمثناهيةالقروضوتطبيقاتالقدراتبناءببرامجالمتعلقةالمسائل
الثانيىتشرينلمنوفمبرفيعقدهالمقررالكوسيكاجتماعأعمالجدولضمنإدراجهايجبوالتي
النتائجأشهدأنإلىأتطلعوأناالملموس.التعاونمسارعلىهامةخطواتبمثابةيعتبرأنيمكن

البرامج.هذهبهاستخرجالتيالملموسة

علىالمعنيةوالمؤسساتاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةأشكرأنأودكلمتيهختاموفي
منبالمزيدالمعنيةومؤسساتهاالمنظمةتواصلأنوأتمنىالكوسيك.أنشعلةفيمشاركتها
نوعأليالدعمتقدمأنالحكومةاستعدادأوضحأنأودءالتركيةالحكومةعنوبالنيابةالمشاركة.

التنمية.وجهودبلداننارفاهةفيوتسهمالتعاونتعزيزعلىتعملالتيالمبادراتمن

جهود.منتبذلونهماكلفيالنجاحلكموأتمنىاحتراميبخالصجميعالكمأتقدمأنوأود







فيسورالبروكلمة

أوغلىإحسانالدينإكمل

اإلسطموتمرلممنلمنظمةالعاماألمين

إلىمقدم

والعثمرينلثةالثاالدورة

ريواتباحتتصديللتعاونالدائمةالمتابعةللجنة

م0710أيارمايولم31-029(اسطنبول

الوزراءمعالي
السعاذ:أصحاب

والسادة،السيداتأيها
وبركاته،انهورحمةعليكمالسك

للكوسكالشابعهللجنهوالعشرمنالثالثهالدورهفيالمشاركنإلىثحاثيأوجهأن~ني
والثارمخث.الجمألأنثرهمدمنهفيثنحثدالثي

رئسسزارفجدثأحمدالرئسلفخامهامثنانيوعسؤشكرىعنألعبرا~سههذهأانثنم
لحكومهوكذاكومسك)(والثجارىاالثثصادىللثعاونالدائمهاللجنهورئسنالشركها~دمه
WI..lثا~الثيثد~Jملثمي.االالمؤثمرمنظمهألنشطهالدائمدعمهماعلىالشركيهالحكومة
لجدمرهالمنظمألفياألعضاءالدولبنوالثجارىاالثثصادىالثعاونثعزمزفيجدأهامبدور

ءالنبلالهدفهذاثحثؤفيالفعالألبنفساإلسهامفيمشثمرأنهاهزهنطىوأ~إل~~»
وصلحلقهلثكونؤطهامافلهاالثثافيآوثرائهااالسثراثجيو«ثعها~ر~بحمأ~ذ~
المنظمه.فىاألعضاءانالبالبنوأضأوالغربالشرؤبن



لتمكيناألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتنميةاألسبقيةنوليأناليوملناينبغي
االستثنائيةالدورةفإنالصددىهذاوفيوالعشرين.الحاديالقرنتحدياتمواجهةمنبلداننا
الكوسيككلفتم200oديسمبرفيالمكرمةمكةفيالمنعقدةاإلملثميالقمةلمؤتمرلثةالثا

منةأفقفي9ه´20إلىم200oسنة9اه´4منالبيئيةالتجارةحجملرفعمةاللقنالتدابيرباتخاذ

اهتمام.منتستحقهمابكلالمسألةهذهبحثعلىمينكبهذااجتماعكمأنمنواثقوإني

وتنظيميةوماليةمؤسساتيةإجراءاتاتخاذعاجكيتطلبالبيئيةالتجارةنموأننعلمإننا
السريعالتنفيذبغيةالتجاريةالمفاوضاتلسيرارتياحيعنأعبرالسياق،هذاوفيوغيوهاء
فيهناكتجريوالتياألعضاءالدولبينالتجاريةالتفضيلثتنظامحولاإلطاريةللثتفاقية
التركية.الجمهوريةحكومةمنكريمةبدعوةأنقرة

االتفاقيةهذهعلىبعدتصادقأوتوقعلمالتياألعضاءلالولنداءأوجهالصددهذاوفي
وأناآلجالأقربفيبذلكيقومواأن)PRETAS(التفضيليةالتعريفاتنظاموعلىاإلطارية
المفاوضات.تلكفيبفعاليةيشاركوا

ماليةوسالوجودأخرىجهةمنيقتضياألعضاءالدولبينالتجارةتنميةأنالبديهيومن
مهمة.

اإلملثميالبنكمستوىعلىالتجارةلتمويلالدوليةالشركةإنشاءأحييالمضمار،هذاوفي
مكة.فيالمنعقداإلملثميالقمةمؤتمرلقراراتطبقأوذلكللئتمية،

حجممنالرفعفيهامبدورالقياممنوتتمكنقريبأالعملفىالشركةهذهتشرعأنوأملي
البنكمنكلبهيقومالذيللووارتياحيعنأعبركمااألعضاء.الدولبينالمبادالت
فيوالصناعةلنتجارةاإلملثميةوالغرفةالتجارةلتنميةاالسئميوالمركزللتنميةاإلسلثمي
المجال.هذافيعملهمتقويةعلىوأحثهمالبيئيةالتجارةتطوير

وهذاوصناعاتهمالفلثحيةمنتجاتهموتتريعتنميةعنىيعملواأناألعضاءباندولأيضأأهيب
فىواالستثمارالتجارةحولالمنتدىبتنظيمأشيدالصددهذاوفيالتجارة.لتطويرأساسيشرط



الخماسيالبرنامجإطارفي200vنوفمبرفيبإسطنبولسينعقدالذيوالنسيج»القطنقطاع
الشأن.هذافياإلسلثميالمؤتمرمنظمةاعتمدتهالذي

أحثكمادعمنابكاملنخصهأنجميعاوعليناوضعهمبادرةاتخذتببرنامجاألمرويتعلق
فيه.الفعالةوالمشاركةالمنتدىلهذاالمحكماإلعدادعلىالمعنيةوالمؤسساتاألعضاءالدول

قطاعسيماوالالخدماتمجاالتفياألعضاءالدولبينالمبادالتتنميةأيضأالضروريومن
الدولفيالسياحةلتنميةالعشريةالخطةاعتماداإلطارهذافيأسجلأنويسعدنيالسياحة.
إلى9مناسطنبولفيالمنعقدالسياحةتنميةحولللخبراءالثانياالجتماعقبلمناألعضاء

ستقدماإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاآلمانةJتركيا.حكومةمنبدعوءم2007مايو11
الكوسيك.طرفمناعتمادهابمجردالخطةهذهلتنفيذمساندتهاكامل

علىننكبأنجميعأوعليناالفقر.لمكافحةخاصاهتمامءامكمنكمأطلبأنأريدوأخيرأ
الدورةاعتمدتالصددهذاوفيالمنظمة.فياألعضاءالبلدانمنالستئمانهااآلفةهذهمعالجة

للقراراتطبقأوذلكبشأنهاقرارأآبادإسلثمفيمؤخرأأشغالهااختتمتالتيشونوالثكالرابعة
لثة.الثااالستثنائيةاإلسلثميةالقمةعنالصادرة

مهمتكم.إلنجازمساندتيكامللكمأؤكدأنأودالختامفي
ءءءأشغالكمفيالتوفيقكامللكمأتمنى
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مرجعىتقرير

العامةاألمانةمنمقلم

اإلسطميتمرالمنلمنظمة

إلىمقدم

والتجاريا~ديللتعاونالدائمةللجنةوالمشربنلثةالثاالدورة

/2007مايو/آيار31-29(أنقرة،

مقدمةأوال

القمةلمؤتمرالثانيةالدورةفياإلسصرالمؤتمرمنظمةلنشاطاتا~متصاديالبعدإضافةمنذ

التعاونلتعزيزعديدةمبادراتاتخاذتم،1974سنةالهورفيعقدتالتياإلسالمي
مخكفة.قطاعاتحولالوزاريةاالجتماعاتمنعددعقدحيثاألعضاء.اللولبينا~لتادي

الدولبينوالتجاريا~هتصاديلنتعاونإطارإلتاحةعديدةقانونيةوثائقونحت~
ء1981فىالطائف/المكرمةمكةفىعقدالذيالثلثاإلسلثميالقمةمؤتمروأنشأاألعضاء.

تصلعالتىالقراراتجميعتنفيذمتابعةبهاوأناطوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنة
األجهزةمنسلسلةوأنشئتوالتجارية.ا~متصاديةالمجاالتفياإلسطميالمؤتمرمنظمةعن

األعضاء.الدولبينالمجالينهذينفيالتعاونتعزيزبغيةوالمتخصصةوالمنتميةالمتفرعة

إطارفىالمتخذةالمبادراتعنمحدثةأساميةمعلوماتتقديمهوالتقريرهذامنوالهدف
وتصديقتفيزووضعوالتجارياالقتصاديالتعاونتقيةوهماالتاليينسيناألدماالعودين
األساسية.واألظمةاالتذاقات

فىعقدتالتىلثةالثااالستثنائيةدورتهفىاعتمداإلسطمىالقمةمؤتمرأنإلىاإلشارةتجدر
األمةلتمكيناإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالعشريالعمكبرنامج»200oديسمبرفىالمكرمةمكة

والعشرين.الحاديالقرنتحدياتمواجهةمناإلملثمية

والتجاريامحصا«يالتعاونتنمية

والتجاريفثصادياالالتعاممذتنميةأجلمنالتعاون

للولىالتجارةوزراءاجتمعء1984نوفمبرفيانعقدتالتيلكومسيك»األولىالدورةخاك
لتعزيزمةالنوالوسائلالسبلاستشرافبفرضاالسالميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء

مم



قراراواعتمواالتجارةميدانفىاألولوياتمنمجموعةوحواءالتجارةمجالفىالتعاون

منظمةفىاألعضاءالدولبينالتجاريةالتبادالتلتعزيزاألجلقصيربرنامج´اتتفيذبشأن
والمخططات.المشاريعمنعددبإعدادتقضىتوصياتوتضمناإلسطمى´ا»تمرالمن

ثالثةوضعإلىالداعيةالمقترحاتوصدقتاألولىهمورتهاانعقاد~كومسيك»ناقشت
وهى:األعضاءالدولبينالتجاريةالمبادالتتعزيزمنهاالغايةءاألطرافمتعدةماليةأنظمة
ءالصادراتوائتماناالستثمارلتأميناإلمطميةوالمؤسسةءللتجارةأجالاألطولالتمويلنظام

إحرازهتمالذيالتقدممدىبإيجازيلىفيماونورداألطراف.متعداإلمطمىالمقاصةواتحاد

بينالتجارةتعزيزمجالفىجهودمنيبذلماوكذاالمنكورة»األنظمةمنكلوتفعيلإقبامةفى

اإلسطى:المؤتمرمنظمةفياألعضاءاهولى

راتالصالتقممابرنامجأوال

انعاشرالسنوياالجتماعفىللتجارةأجالاألطولالتمويلإقرارتمكومسيك،موافقةأعقابفى

إسمتغييرخرامنجرىوقداألردن»بعمانم1986مارسشهرفىللتنميةاإلمطىللبنك
الصامرات~.تمويلاانظامإلىالنظام

حركةتعزيز)ء1988(ا~408عامفىعملياتهبدأتالذيءالبرنامجهذامنينشد

اإلسطىءالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءاهولىبينالتقلييةغيرالسلعمنالصاهرات
وطويكقصيرالطرمالتمويلتوفيرطريقعنأعضاء،غيرمولإلىالموجهةوالصادرات

منللصادراتشهراI'0وشهورiبينالبرنامج»هذاإطارفىالسداد،فتراتوتتراوحاألجل.

مدتوقداإلسطمى.المؤتمرمنظمةفىعضوأخرىلةهأيإلىالموجهةاألعضاءالولى

فىوتوجداألخرى.واآللياتكالسفنءالرأسماليةللسلعمنواتعشرإلىالمذكورةالفترةاآلن
هذاعلىتشرفأكثرأووطنيةوكالةالصاهرات»تمويلبرنامجفىمشاركةعضوهولةكل

وتنميتهالصادراتتمويلتعزيزعمليةتنسيقفىالوطنيةالوكاالتهذهدورويتمالالبرنامج.

.بطدهافى

مجلسلكنءأخرىإلىعضودولةمنالصادراتتمويلأصالالبرنامجفكرةكانتوقد
141~(1997عامفى2عدالتنفيذيينالمديرين v(منظمةهولإلىبالتصيرليسمحالبرنامج

سدويتوقع»األعضاء.الدولصاهراتوتعزيزنطاقهتوسيعبهفا~هتصامية»والتنميةالتعاون
عليهكانمماأكبراألعضاءالولىمنالصاهراتسوقحجميصبحأنالبرنامجنطاقتوسيع

السابق.فى



~1427عامنهايةوحتىإنشائهمنذالبرنامج،هذاإطارفيالصافي،المعتمدلنإجماوبلغ

دوالرمليون378مبلحاعتمادوتمأمريكيدوالربليون1<57مبلغ)»2007فبراير91
ال.20>7»لم6(~1427عامأمريكي

المزيدوتأمينتمويلهمنلطستفادةالنظامبهذاالتمسكعلىاألعضاءالدولالكوسيكوتشجع
صادراتها.منالمكاسبمن

الصادرانواننماناالسنئمارلضماناإلسطمبألسسألالمن

اإلسالميللبنكفرعيةمؤسسةهيءالصادراتوائتماناالستثمارلتأميناإلسلثميةالمؤسسة
وبدأتإسطمي.دينارمليون10>يبلغبهمصرحبرأسمال1994عامفنأنشئتءللتنمية

البنكفىاألعضاءالعولهىالمؤسسةفياألعضاءوالدولء1995عامفيأعمالهاالمؤسسة

وصدقتهاىالمؤسسةتأسيساتفاقيةوقعتالتياإلسطمي<المؤتمرمنظمةوفيللتنميةاإلسلثمي
معظمووقعرأسمالها،فياأه50بنسبةالبنكاكتتبوقدالمؤسسة.رأسمالفياكتتابهاوسددت

الدولهذهوتمرالمؤسسة،تأسيساتفاقيةعلىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول
العضوية.إجراءاتالستكمالمخنتفةبمراحل

األعضاءالدولبيناالستثماراتتدفقوتشجيعءالتجاريةالمعاملثتنطاقتوسيعالمؤسسةتنشد

تأمينهاوإعادةانصادراتائتمانتأمينالم(المؤسسة:وتقدماإلسلثمي.تمرالمنمنظمةفي

غيرأوالمشتري)لمتجاريةمخاطرعنالناجمالصاهراتبيعحصيلةاستيفاءعدملتغطية
مخاطروبخاصةءالقطريةالمخاطرضدتأمينهوإعادةاالستثمارتأمينلم2و(ا(قطريةتجارية

ءالمدنيةواالضطراباتءوالحروبالملكي»ونزعاألجنبي،النقدتحويلعلىالمفروضةالقيوء
الذيللتنميةاإلسلثميالبنكمديريلمجلسثينالثكالسنوياالجتماعوخلكلبالعقود.واإلخلك
تأسيساتفاقيةتعديكبشأنقراراعتمدء0o»2يونيو24-23يوميبماليزيايابوتراجافيانعقد

البلدانإلىاألعضاءغيرالبلدانمنالواردةاالستثماراتتدفقمينتمنلتمكينهاالمؤسسة

فياالستثمارتعزيزفيهامبدورالجديدالتعديلهذابعدالمؤسسةتقوموسوفاألعضاء.
األعضاء.دهابك

ءوالدوليةالوطنيةالترويجندواتبتنظيمونلكءالتسويقيةاستراتيجيتهاتنفيذءالمؤسسةوواصلت
وعقداألعضاء»انالبالإلىالمتابعةوزياراتومناقشتها،المواضيعمختلفلعرضندواتوعقد

.والمصرفيينالمصدرينمعاجتماعات



األطرافدمتهاإلسطيالمقاصةاتحادثالثا

الكوسيكلجنةوأعربتالكوسيك.منبطلبالمشروعدوامةللتنميةاإلسطمىالبنكأجرى
امتكملألنهللتنميةاإلسطميللبنكتقديرهاعنءم1992عامفىالمنعقدةالثامنةدورتهافي

التوصياتوصدقتالمقترحةاالتفاقيةعلىمبدئياهءووافقتاألطراف´´»متعددةالمقاصة´آاتفاقية

سنةبالقاهرةاألعضاءالدولفيالنقديةوالسلطاتالمركزيةالبنوكمحافظىعنالصادرة
•و•.

من»1994أكتوبر2oإلى22مناسطنبولفيعقدتالتيالعاشرةالكوسيكدورةدعت
هذهتكونأنبشرطبينهافيمامقاصةترتيباتعملإلىاألعضاءاعولأخرى»أمووبين

أنعلىطوعى»أساسعلىاالنضماميكونوأنتغطيهاالتىبالسلعيتعلقفيمامرنةالترتيبات
الراغبةاألعضاءالدولمنفرعيةمجموعاتبينالمقاصةاتفاقياتإلبرامالنهائىالهدفيكون
.األطرافمتعددةللمقاصةإسطياتحادإنشاءهوفيياالمشاركةفي

تجاريةمعلوماتشبةإنشاءرابعا

للمعلوماتشبكةبإنشاءأوصىقراراءم1984عامعقدتالتيلكومسيكاألولىالدورةأقرت

وتحليلهاومعالجتهاالتجاريةالمعلوماتجمعتسييلإلىتهدفاألعضاءاالولبنالتجارية
حولجدوىدراسةإعدادالتجارةلتنميةاالسطميالمركزمنوطلب.مستعمليهالفائدةونشرها

الجوىدراسةالتجارةلتنميةاإلسطىالمركزقدموقدالشبكة.إنشاءوترتيباتإجراءات
وضعبهدفالجدوىهراسةلمراجعةفريقتعيينوتمللكوسيك»الثانيةالدورةإلىالمذكورة
فىاآلعضاءالدولفىالتجارةمجالفيبالمعلوماتالخاصةاألساسية´اللمعلوماتا´نظام

األعضاء.الدولفيالمتاحةلحمكاناتأمنلاألاالستخداملتأمينالمنظمة

وتشفيكاستكساكإلىباإلضافةالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزلدىالبياناتقاعدةاستيفاءتم
التياإلسطميةللبلدانالمعلوماتلشبكةاألساسىالنموذجمععمليايتطابقوهذاالبرامج.جميع

(البريد،العاديةالوسائلخلل~منالمعلوماتنشرويجريللتنمية.اإلمطميالبنكاعتمدها

اإلنترنتشبكةخطرمنأوسمجةاسطوانةعلىأيضاالنشريتمأنويمكنيسر).تجارالفاكس،
الجيرومنللعمل.جاهزةتصبحعندمااإلسطيةللبلدانالمعلوماتباستخداماالتصالنظامأو

بعنوان:ءاإلنترنتشبكةعلىصفحةالتجارةلتنميةاإلمطيللمركزأنبالذكر
ICDTORGررر



المرفقهذامنالمكىباالستفادةاألعضاءالدولللكوسيكوالعشرونالحاديةالدورةأوصت

التجارةلتنميةاإلسالميالمركزتزويداإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمنوطلبت
وقوانينه.االستثماروإحصاءاتبالتجارةالمتصلةبالبيانات

اإلسميةالتجاريةالمعارضفامسا

تتيححيثاإلسالميةبالتجارةالنهوضفيهامبدوراإلسلثميةالتجاريةالمعارضتضطلع
لتنميةاإلسلثميالمركزوينظممنتجاتهم.وعرضاألعمالورجالالشركاتبيناللقاءفرعمة

الحكومةفيالمعنيةالوزارةمعبالتعاونءاإلسلثميةالتجاريةالمعارضبانتظام»ءالتجارة
التيواألنظمةالقواعدتنفيذشأنومنوالصناعة.للتجارةاإلسلثميةالغرفةمنوبدعمالمضيفة

«ورةوأقرتهاالتجارةلتنميةاإلمطميالمركزأعدهاوالتيءاإلسلثميةالتجأ´ريةالمعارضتنظم
مي.اإلسكالتجاريالمعرضتنظيمعلىالفاعليةمنالمزيدإضفاءعشرة،الثامنةالكوسيك

التجاريالمعرضنظمحيثبنجاح.ميةإسكتجاريةمعارضعشرةفظمتاآلن،وحتى

وسينظمم»200oفبراير9إلىoمنالفترةفيالبحرينبمملكةءالمنامةفيالعاشرمياإلسك

نوفمبر25إلى2امنالفترةفيالسنغالفيعشرالحاديمياإلسمكالتجاريالمعرض

المعرضينالتواليعلىغينيا،وجمهوريةءالعراقيةالجمهوريةستستضيفكمام.2007
.20\0و2008فيميةاإلسكدللبكالتجاريين

اإلسطميالمؤمميمنطمهشياألعضاءولالهفيالخاصهالمطاعا~بنالمعاونسادسا

منظمهمرومالتيالكبرىاألهدافمنواحدةمياإلسكالعالمفيالخاصالقطاعتنميهتعتبر
اإلسلثميةالغرفهللكوسيكسعةالماالدوره~اإلطار»هذاوفيتحعيقما.مياإلسكالمؤممي
منظمعلى1994عاممنذودأ~الخاص،للقطاعسنويةاجتماعا~بنظيمالصناعةوللجارة

ولهذهالمحله.والغرفللتنصةمناإلسكالبنكمعبالتعاوندورىبشكلاالجتماعحزه
إلمجادالمشركالعاونمجاال~ومناشةللقاءأرضيهشكيلفيكبرىأهميهاالجتماعا~

االجماعمنعمدأنالمصررومنجدد.مجارسينوشركاءجامدهاستثمارومجاال~جامدةأسراو
>2007نوفمبر)3إلن)1منالفترةفيالسنناكفيالخاصللمطاععشرالثاني

للكفهاإلنمائةلألهدافكذلكودعمأاألعمالسيداتلدىدمهاالقتصاسرباإلمكانامنهاووعيأ

200oعاموالصناعهللجارةاإلسطمهالغرفهأ~الجنسن،بينالمساواةبعضامايتطوفما

حىءممولقدسنه.ككاإلسلثميهالبلدانفياآلعماكلسيداتا~فصادىللتمكينبرناعبعن

اإلمارا~بدولهالشارههفياألولاالجتماعنظمهثءالهبلهذامنعناجمامنظيماالن،



1>إلى8منالفترةفيبماليزيالمبوركواالفيوالثانيءo>20مارسفيالمتحدةالعربية

والغرفللتنميةاإلسلثميالبنكمعبالتعاوناالجتماعينهذينكالنظموقد.2006ديسمبر
بلدانبينفيماللتعاونالخاصةالوحدةمنكلقامتكماالنسائية.واالتحاداتالمعنيةالمحلية

وستنظماألعمال.لسيداتالثانيللمنتدىالماليالدعماإلنمائيالمتحدةا~مموبرنامجالجنوب

تنظيمتشجيعبغيةالتاليةاالجتماعات2007~والصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفة
لسيداتالثالثالنشاط:المنتدىهذامزاولةفياألعمالسيداتدورولتعزيزالمشروعات

الزراعيةالمنتجاتوتغنيفتسويق"عملورشةقطر»دولةفي2>07نوفمبرفياألعمال

اإلسلثميةالغرفةستقومذلكعلىوعطوةالسودان.في2007أغسطس29إلى2oمن

)www.oìc-الشبكيللربطبوابةبإنشاءللتنميةاإلسطميالبنكمعبالتعاونوالصناعة»للتجارة
)bin.netا~هتصادي.للتعاونللتنميةاإلسلثميالبنكمنبدعم

لرأبكآليةبالغرفةخاصةبياناتقاعدةإنشاءبصددوالصناعةللتجارةانإلسطميةالغرفةأنكما

تقديمهوذلكمنوالغرضالتجارية.المعلوماتوتقديمالتجارةولتسهيلالمعلوماتيةالفجوة
حولوخاصةاإلسلثميآالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولقوةمواطنحولشاملةماتمعلن

العالمفياالستثماريةالفرصعنمعلوماتإلىباإلضافةوالزراعة،والتجارةالصناعة

فىالجنوببلدانبينفيماللتعاونالخاصةالوحدةستتعاونالمشروعهذاولتنفيذاإلسطمي.
والصناعة.للتجارةاإلسطميةالغرفةمعاإلنمائيالمتحدةا~ممصندوق

عمليةعشريةعملخطةوالصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفةأعدتءسبقماإلىوباإلضافة

وهي:إطارهافيتقدمأالمشاريعمنعددأحرزت

الهيئةعمكانططقعنماليزياوزراءرئيسبدويهأحمدائهعبدالسيد«ولةأعلن11(
لتعزيزكوسيلةالزكاةمفهومتسخيرأجلمنأنشئتوقدء2006نوفمبر28يومللزكاةالعالمية
منالعديدمعاتصاالتوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةأجرتوقداألعضاء،اللولاقتصاد

الزكاة.لهيئةمحليةفروعإلنشاءبعضهامناألوليةالموافقةوتلقتاألعضاءالدول

منالبيئية:التجاريةوتعزيزاالستثماريةالفرصالستكشافالدوليةاإلسطميةالشركة12(
االستثمارية.بالفرصالمتعلقةللمعلوماتاالفتقارواالقتصادالتجارةتعيقالتيالعراقيلبين

دوليةإسلقميةشركةمؤخرأوالصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفةأنشأتالخللهذاولمعالجة
دوالرمليون100قدره:مقترحبرأسمالالبيئيةالتجارةوتعزيزاالستثماريةالفرصالستكشاف

المشاريعووضعإطثنعلىاهتمامهاالشركةوستركزفعأل.فيهاالكتتابتموقدأمريكيه



رجالبينالشبكيالربطفرصتوفيرأجلمنالتجاريةالمشاريعمانكياتحادأنشئ)3(
الغرفةتقدمهاالتيوالخدماتالتسهيلثتمناالستفادةفرصةذاتهالوقتفيولمنحهماألعمال
والصناعة.للتجارةاإلسلثمية

اإلسلثميةالتجارةتعيقالتيالرئيسيةاآلسباببينمنإنالمفتوحة:التأشيرةاتفاقية)4(
ثمومناألعضاء،الدولبينفيمااألعمالرجالتنقلحريةعلىالمفروضةالقيودهيالبيئية
فيللنظرالمنظمةفياألعضاءالدوكمعاتصاالتهاوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةأجرت
الدولبعضاآلنحتىوافقتوقداألعمال.رجاللفائدةالمفتوحةللتأشيرةاتفاقيةتسهيل

بحثحاليأويجريالمشروع.هذاعلىالمبدأ،حيثمناإلسلثمي،المؤتمرمنظمةفياألعضاء

التأشيرةهذهإصدارفيالموحدةصيغتهافياألعضاءالدولجميعتتبعهاالتيالكيفياتوتدارس
المفتوحة.

المشاريعإقامةفيالتحويليةاالحتياجاتتلبيةأجلمنالبنكهذاأنشئاإلعمار:بنك)5(
أمريكي»دوالريينبك1»العموميةمتنوعةبحصصرأسماألالبنكهذهويمتلكاألمد.طويلة

هنالكسيكونذلكإلىوباإلضافةأمريكيدوالربليون100الخاصةاالستثماراتوحصص

االستثمار.آلغراضسيستخدمللصكوكصندوق

للكوهسيك:السنويةالدوراتخطراآلراءلتبادلاجتماعاتسابعا

االقتصاديةالمواضيعحولاآلراءتبادك~بندإفرادعلىللكوسيكالعاشرةالدورةوافقت
اللثحقةالدوراتأعمالجداولفليإلدراجهااألعضاءالدولتهمالتيالحاليةالعالمية

التالية:المواضيعحولاآلراءلتبادلاجتماعاتعقدتومنذئذءللكوسيك.

التجارةعلىالعالميةالتجارةمنظمةوإنشاءالتجاريةللمفاوضاتأوروغوايدورة´´آثار-ا

عشرة)»الحاديةكومسيك(دورةاإلسطميا´المؤتمرمنظمةفياألعضاءللبلدانالخارجية

كومسيك(دورةميا´اإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللبلدانالخصخصة´اتجاوب-2

عشرة)ءالثانية

البلداناقتصاداتعلىاألوروبياالتحادوخاصةاإلقليميةا~متصاديةتالتكتك´اآثار-3
عشرة)،لثةالثاكومسيك(دورةاألعضاء(ا



ا~هتصاديواالستقراراإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفيالبينيواالستثمارااالتجارة-4

عشرة)»الرابعةكومسيك(دورةاألعضاءا´البلدانفيالهيكليةواإلصطحات

األعضاءالبلدانفيامةمستداقتصاديةتنميةتحقيقأجلمنالبشريةالمواردااتنمية0-
عشرة)ءمسةالخاكومسيك(دورة

(دورةالتجاري´اوالتحررالعولسةمواجهةفيوالمتوسطةالصغيرةالمؤسسات´´تعزيز-6
عشرة)،السادسةكومسيك

كومسيك(دورةاألعضاء´اللدولالخارجيةالتجارةعلىالجمركيةغيرالحواجزا´آثار-7

عشرة)ءالسابقة

(«ورةللتنميةاإلسالميالبنكودوراألعضاءالبلدانفيالخاصالقطاعاستثمار-8

ا»عشرةالثامنةكومسيك

بينوتنميتهاالتجارةتعزيزفيالمعلوماتتكنولوجياواستخداماإللكترونيةألتجارةأثر-9
عشرة)،التاسعةكومسيك(دورةاإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاالول

مياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينوالنقلبالتجارةالمتعلقةالتسهيطتا~0

لم»العشرونكومسيكدورةلم

(دورةالمنظمةفياألعضاءالدولبينا~متصاديالتعاونتعزيزفىالسياحةدور~11

والعشرون)»الحاديةكومسيك

واالستثمارا´.التجارةتسهيلمجالفيالقدراتاابناء~1)

كمؤسسةالكاملةالمسؤوليةأنقرةمركزيتولىأنللكوسيكوالعشرونالثانيةالدورةقررت

إعدادءللتنميةاإلسطميالبنكمعبالتعاونالمركزىمنوطلبتاآلراء،تبادلالجتماعاتتنسيق

خلكرمنوتقديمها،وتنفيذهااآلراءتبادلالجتماعاتلالعدادجديدةآليةحولمرجعيةوثيقة
العتمادها.للكوسيكالتاليةللدورةالمتابعةلجنة

الدولفيالفقرحدةوتخفيفالصغرمتناهيةاالئتماناتااتمويلموضوعاعتبارقررتكذلك

مركزمنوطلبتللكوسيك،والعشرينلثةالثاالدورةفياآلراءلتبادلموضوعااالعضاء(ا
المعنيةالمنظمةوأجهزةالعامةواألمانةللتنميةاإلسطميالبنكمنكلمعبالتعاونأنقرة

الدورةقبكالموضوعهذاحولعمكحلقةتنظيمءالصلةذاتالدوليةالمنظماتمنوغيرها

للكوسيك.المقبلةالدورةإلىالشأنبهذاتقريروتقديمللكوسيك،والعشرينلثةالثا



التجاريةا~لنظاماإلطاريةا~مفاقيةثامنا

منظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليةلنظاماإلطاريةاالتفاقيةنظامدخولشكل

نطاقلتوسيعالمنظمةبنلتهاالتيالجهودفىمهماتطوراالتنفيذ»حيزاإلمطمىتمرالمن

رتهاهفسكومسيكقررتدولعشرمنأكثرصدقتهاأنوبعدالبيئية»اإلسطيةالتجارة
االتفاقيةصدقةالتىالمشاركةالبلدانمنلفةمنالتجاريةللمفاوضاتلجنةإنشاءعشرةالثامنة
للكوسيكعشرةالتاسعةالدورةواعتمدتالمعلنة.التجاريةاالمتيازاتبشأنالتفاوضوسيتم

التىالدولبينالتجاريةالمفاوضاتمناألولىالجولةانطلثقأعلنالذيالوزارياإلعلثن
برعايةخبراءلفريقاجتماعالمتجارةلتنميةاإل~المركزاإلطارية.نظماالتفاقيةصدقة

األولى.للجولةاألساسىالعملإلعدادالبيضاءبالدار20>3يونيو26إ(ر2_منالكوسيك

~االتفاقيةإطارفىالتجاريةالمفاوضاتللجنةاألولىالجولةمناألولاالجتماعانعقد
إستراتجيةاالجتماعهذافىاللجنةاعتمدتحيثليا.أنطافى2004إبريل9إلىiمنالفترة

عملوخطةتوجيهيةوخطوطاءدهبمفمنتجنكلانتجاريةللمفاوضاتبرنامجاقترحتتفاوضية
اجتماعاننلكوتالاالتفاقية.إطارفىالتجاريللتحريرزمنياوجدوالالسوقإلىللوصوك
حيث/200oيناير8إلىoومن)004مبتعبر01إلى7منالفترة~لياأنطافىآخران

ضمنالتجاريبالتفاوضالمتعلقةالكيفيةوضععلىاالجتماعينهذين~المفاوضاتوكزت

نظامبروتوكولا´مشروعبإعداداألولىالجولةواختتمتالمنته´´.تغطيةومحددزمنيإطار

اجتماعها~(بريتاس)اإلسالمى´´تمرالمنلمنظمةالتجاريةاألفضليةلنظامالتفضيليةالتعرفة
اإلسطمىالبنكقدموقدليا.أنطافى200oأبريل2إلىمارس3>منالفترة~األخير
التجارية.المفاوضاتمناألولىللجولةءماليادعماللتنمية

لكوسيكوالعثرينالحاديةالدورةفامثرعلىانعقدتخاصةعورةفىوتوكوكالبرهذاامتكمل
الدولعددوبلغوالعثرين،الحاديةمورتهافىكوسيكواعتمدته،200oنوفمبر23فى

لة.سا9التجاريةاألفضليةلنظاماالطاريةاالتفاقيةعلىصادقتالتىاألعضاء

أوالقبولأوالتصديقوثائقارمداحتاريخمنالتسعيناليومفىالتنفيذحيزالبروتوكوليدخل
مصرمنكلوقعتوقدالمشاركة.الولىمنتقديرأاهلعلىحكوماتعشرمناالعتماد

الحاديةالدورة~فظمتخاصةمراسمفيالمذكورالبروتوكولوتركيا،وتونسواألردن
ستبدأبريتاسباعتماد).006مارسفيالبروتوكولماليزياوقعتكنلكلكومسيك.والعشرين

والتجاري.االقتصاديالتعاونلتعزيزالمنظمةمستوىعلىتبذلالتىالجهودفىهامةمرحلة



فىاألعضاءالولىجميعاألمرنهايةفىلتشملالمفاوضاتعمليةنطاقيوسعأنويرجى

وبريتاس.اإلطاريةاالتفاقيةتسيقها~منالمنظمة

الثانيةالجولةالوزاريةالدورةأطلقتءالصلةذاتوالكومسيكالوزاريالمؤتمرلقراراتتنفيذا
لجنةفىاألعضاءالولىوفودورؤساءالتجارةوزراءوبحضورالتجاريةالمفاوضاتمن

الثانيةالجولةمنوالثانياألولاالجتماعوانعقد.2>>6نوفمبر24فىالتجارية»المفاوضات
27و~200"\نوفمبر26إلى24منالفترةفىوأنقرةاسطنبولفىالتجاريةللمفاوضات

التوالى.على2007مارس30إلى

وهىإقليميةبمنظمةاتصاالاإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينأجرىنلكإلىباإلضافة
فيهادعىاالتحادإلىرسالةوجهتحيثإفريقيا.غربلدولوالنقديا~هتصادياالتحاد
االتحادشاركوقدوالبريتأس.التفضيليةالتجارةلنظاماإلطاريةلطتفاقيةمنماءاألهولهالنضمام

مولهانضمامبثمأنائمباحثاتمنمزيدإجراءأجلمنللكوسيكوالعشرينالثانيةاهورهفى
األعضاء.

اعبنهالزروالسمبهانىالتاألمنمجالفىالنعاون

الدولوخاصةالمنظمةفىاألعضاءالبلدانبعضفيحلمونالغذائىاألمنمشكلةظلت

اإلفريقىوالبنكللتنميةاإلمطميالبنكمعبالتعاونالعامةاألمانةفظمتكنلكمنها.اإلفريقية

بجمهوريةأاكارفياإلسطيةالبلدانفىالغذائىاألمنبشأنهفوةالسنغاليةوالحكومةللتنمية
إطالعوبعدالسادس.اإلمطمىالقمةمؤتمرهامشعلى»1991سمبرشهرفىالسنغال
فىالغذائيا´األمنااعقدإعطناعتمدداكارءندوةتقريرعلىالساسىاإلسطميالقمةمؤتمر

األعضاءاعولدعاأخرى،أمووبينمنالذيهاإلسطمىءالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدول

تقديممنتمكينهاأجلمنالمعنية»الماليةالمؤسساتإلىالماليةالمواردمنالمزيدتقيمإلى

منتتمكنحتىاإلمطىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءاإلفريقيةللولىالمساعداتمنالمزيد

أنشئتالتىالخاصةاللجنةوتقوموفعالية.بسرعةالغذائىلحمنالوطنيةاستراتيجيتهاتنفيذ
جهودمنبوسعهاماببنلالسنغالجمهوريةفىوالمياهالريفيةالتقيةوزيربرئاسةالفوة~
لكبارآخرانواجتماعانللخبراءاجتماعانبانفعلهتدوقدأاكار.هفوةتوصياتمتفيزأجلمن

التنميةوبنكللتقيةاإلمطميوالبنكالسنغالحكومةمنمشتركةبعثةزارتكماءالمسؤولين

الغذائى.األمنمجالفىبرامجهالتقويمالبلدانبعضاإلفريقى



تمرالمنلمنظمةالرابعالوزاريتمرالمناإليرانيةاإلسطميةالجمهوريةحكومةاستضافت

يناير16إلى14منالفترةفىطهرانفىالزراعيةولمتنميةكفذانىاألمنبشاناإلسطى
199o.المطنمةوالوسانلالسبلالستكشافالحاجةتمرالمنعنصرالذياإلمنوأكد

جميعفىالغذانىاألمنوضعموريباستعراضالقيامالمؤتمروقررالزراعى.االنتاجلزيادة
اإلسطمى.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

´´مزتمرفىنشطةمشاركةشاركتاالسطمىتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةأنبالذكرالجدير
فىوالزراعةاألغذيةمنظمةمقرفىعقدالذياالنعقادااعلىسنواتخصرالعالمى:الغذاء

األنذيةومنظمةاإلسطمىالموتميمنظمةاتفقتءذلكإلىإضافة.0220يونيوفيروما

فيينافىاإلسصتمرالمنومنظمةالمتحدةاألممبينعقدالذيالعاماالجتماع~والزراعة

بينهما.التعاونتعزيزطى،0220يوليوفىبالنمسا

الصناعةمجالفرمالتعاون(ج)

عامفىأجريتالتىالصناعىالتعاونحوللثةالثاالوزاريةالمشاورةقراراتمنا~
اإلمصرالبنكبرعايةالمشتركةالمشروعاتبتعزيزالمعنىالعمللفريقاجتماععقدء1987

المشتركةالمشروعاتلتعزيزآليةبالتفصيلبحثوالذي1987نوفمبرشهرفىبجدةللتنمية
الوزراء.حدهماحسباألعضاءالبلدانبين

مبتب4إلى1هنالفترةفىاسطنبولفىالمنعقدةللكوسيكالتاسعةاهورقدعت
القيامإلىالمقترحة»اتميةبشأنالعملفريقتوصياتتبحثلمالتىاألعضاءالدول1993
للمشاورةيتسنىحتىوتعليقاتهابآرانهااإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةوموافاةبذلك

هذااستضافةأخرىمرةاألعضاءالولىفاشتكماالموضوع.فىالنظرالرابعةالوزا<~ية

المشروع.استكماليمكنحتىاالستشاريالوزارياالجتماع

النكرمجالفىالتعاون(د)

منالفترةفىاسطنبولفىالنقلحولاإلسطمىتمرالمنلمنظمةاألوكالوزارياالحتماحانحد
أعرباالجتماعو~لكومسيك.لثةالثاالورقمعبكتزامنم1987سبتمبر10إلى7

التجاريالتعاونتتقيةفىهامأعنصرأيشكلالنقلقطاعبأنقناعتهمعنالوزراء
والسككوالبحري،البريالنقلتتقيةفىالتعاونوقرروااإلسالمية،اهولىبنفيماوا~هتصادي

والموامطت.النقلمجالفىوالتريبءالحبية



ء199oنوفمبر8إلىoمناسطنبولفيانعقدتالتىللكوسيكعشرةالحاديةالدورةحثت
االجتماعقراراتلتنفيذالطزمةالتدابيراتخاذعلىالمعنيةالمنظمةوأجهزةاألعضاءالدول

.لطجتماعالثانيةالدورةاستضافةاألعضاءالدولوناشدتءالنقلحولللمنظمةاألولالوزاري

ء0420نوفمبر27إلى2,..مناسطنبولفيانهتتالتىلكومسيكالعشرونالدورةناقشت
.اآلراءلتبادلالمخصصةدورتهافي»ااالمنظمةفياألعضاءالدولبينوالنقلالتجارةااتسهيل

فيوالطلكيةالسلكيةواالتصاالتاإلعممجالفىالحديثةالتكنولوجياأهميةإلىأشارتحيث
فياألعضاءالدولبينوالنقلالتجارةإجراءاتوتسهيلواالسثمارالتجارةأوساطتعزيز

المنظمة.

ومركزاإلسطمية»باكستانجمهوريةحكومةفظمتلكومسيك»العشرينالورقانعقادوقبل

عملحلقةءاإلمطميةوالغرفةأنقرة»ومركزءللشيةاإلسطمىالبنكمعبالتعاونالبيضاءالدار
16إلى14منأبادإسطوفيءالمنظمةفىاألعضاءالدولبينوالنقلالتجارةتسهيلحوك

لبحثهالكومسيكالعشرينالدورةإلىوتوصياتهاالمذكورةالحلقةتقريروقم.2004سبتمبر

الحلقةبتوصياتالتقديرمععلمهاكومسيكسجلتحيثاآلراء.لتبادلالمخصصةدورتها~

فىوالنقكالتجارةلتسهيلمراتتشريعىإلطارحاجةوجودعنأساسىبشكلأعربتالتي
أمووبينمنءالحلقةتوصياتشملتوقدالمالى.والدعمالدعموخدماتاألساسيةالبنيةمجاالت

يلى:ماأخرى،

للضوابطوفقاوا~مليميةالوطنيةالشريعيةإجراءاتهالتوحيدمنماءاألالبطأادعرة~1

.والنقل~التجارةلتسهيلالحاليةاهولية

الجويللنقكمطثمةأساسيةبنيةوهامةالطامةالخطواتالتخاذاألعضاءالبطأاادعوة-)
اا.الدعموخدماتوالحديديوالبري

التجارةتسهيلفيالتجارةلتنميةاإلسطىالمركزمنلطمتفادةاألعضاءالبطأ´´دعوة-3
اا.والنقك

والطسلكيةالسلكيةا~مصاالتمجالفىالتعاون(~)

الدورةمعبالتزامنوالسلكيةالسلكيةاالتصاالتلوزراءاألولالوزارياالجتماعانعقد

الوزارياالجتماعوانعقد.ا988سبتمبرشهرفىتركيااسطنبول»فىللكوسيكالرابعة
م.1991نوفمبر8إلىoمنالفترهفىإندونيسياجمهوريةونج»باندفياالتصاالتحولالثاني



الصاهرةالمهمةالتوصياتبينمناإلعطوسائلعلىالمطبقةاالتصاالتتعرفةتخفيضوكان
لتخفهضوالسبلبالوسائلالمعنيالخبراءلفريقاجتماععقدكمااألول.ائوزارياالجتماععن

مبتعبر29إلى28منالفترةفيالقاهرةفياإلعموسائلعلىالمطبقةاالتصاالتتعرفة
•وì'م

»1994أكتوبر)oإلى22مناسطنبولفيانعقدتالتىلكومسيكالعاشرةالدورةدعت
االجتماعينقراراتلتنفيذالطزمةالتدابيرالتخاذالمعنيةالمنظمةومؤسساتاألعضاءالدول

.والطملكيةالسلكيةاالتصاالتحولوالثانياألولالوزاريين

المؤتمرلمنظمةالثالثالوزارياالجتماعاإليرانيةاإلسطميةالجمهوريةحكومةاستضافت

11إلى8منالفترةفيطهرانفيوالطلكيةالسلكيةواالتصاالتالبريدحولاإلسلثمي
توصياتوقدمالتعاونمجاالتفيهمدنقطة2oمنقرارأاالجتماعوأصدر.1996يوليو

واالتصاالت.البريدمجالفيبينهافيماالتعاونتعزيزبغيةلتنفيذهااألعضاءلالولمحددة

البريدلخبراءبياناتبنكإنشاءاالجتماعاقترحهاالتىالهامةاألعمالبعضتضمنتوقد
الدولتمكنآليةوتحديدبالمنظمة»انخاصالمعلوماتشبكةنظامإطارفىواالتصاالت
األخرىاألعضاءالدوكبعضبهاقامتالتيوالبحوثالراماتمناالستفادةمناألعضاء

للبرقالفنىالمجالفىبالخبراءمحدثةقائمةوإعدادءوالبرقوالهاتفالبريدمجالفيفعك
األعضاء»ونىانفىانمتاحةوانتدريبانتعاونبنشاطاتمحدثةقائمةوإعدادوالهاتف،وانبريد

مقترحاتوتقديمللتنفيذقابلةمشارينأفكارواقتراحومقراتهااألعضاءالدولاحتياجاتوتحديد
وصناعتها.االتصاالتمعداتتطويرمجالفيالمشتركةاالستثماراتوتشجيعونشاطات

البريدحولالثالثالوزارياالجتماعتوصياتتنفيذلرصدمتابعةلجنةتكويناالجتماعوقرر
مستوىعلىولوسنويا»وندواتللخبراءاجتماعاتعقدوقررواللثسلكية.السلكيةواالتصاالت

االجتماعاتبينتفصكالتىالفترةتقنيصكنلكوتقررالخاص.القطاعتتضمنإقليمي»

سنوات.ثطثككمرةاالجتماعيعقدبحيثواالتصاالتللبريدالوزارية

الطاقةمجالفيالتعاون(و/

إلى3منالفترةفيتركياءاسطنبولفيالطاقةحولللمنظمةاألولالوزارياالجتماعانعقد
مسائلبأنالوزراء،منوإدراكأللكوسيك.مسةالخاالدورةمعبالتزامنم1989سبتمبر6

األعضاء»الدولبينفيماالمجاالتمختلففيالتعاونعناصرمنهامأعنصرأتمثكالطاقة

منشآتأداءبتحسيناألعضاءالدولأخرى،أمووبينمنيوصىهشامالقرارااعتمدوافقد



مواردمجالفيالبحوثوتشجيعالطاقة،مجالفيبينهافيماالتكنولوجيانقلوتعجيلالطاقة

الكهرباء.مجالفيبينهافيمامترابطةإقليميةشبكاتوإنشاءوالمتجددةالجديدةالطاقة

أكتوبر2oإلى24منالفترةفياسطنبولفيالمنعقدةالعاشرةالكوسيكدورةدعت
قراراتلتنفيذالضروريةالتدابيراتخاذإلىالمعنيةائمنظمةوأجهزةاألعضاءالدولم1994

حولالثانيالوزارياالجتماعاستضافةاألعضاءباهولىوأهابتاألولالوزارياالجتماع
الطاقة.

ائعامةواألشغالاألساسيةالبنيةمجالفيالتعاون(زلم

فياسطنبولفيالعامةواألشغالاألساسيةالبنيةحولاألولللمنظمةالوزارياالجتماعانعقد

االجتماعوحثالسابقة.الكوسيكدورةمعبالتزامنوذلك1991أكتوبر9إلى6منالفترة

المجال.هذافيبينهافيماالتعاونتعزيزعلىأخرى،أمووبينمناألعضاءىالدولالوزاري
مناألولويةذاتالقطاعاتضمناألساسيةوالبنيةالعامةلطشغالالميزانيةفيبندإفرادوطلب
الطاقاتبتطويروأوصىاألعضاءا´الدولبيناالقتصاديالتعاونتعزيزعمك´اخعلة

المجال.هذافيالمنظمةمنظومةإطارفىفعألالموجودةوالمشاريع

أكتوبر2oإلى22منالفترةفىاسطنبولفىالمنعقدةالعاشرةالكوسيكدورةالحظت
العامةواألشغالاألساسيةالبنيةحولاألولالوزارياالجتماععنالصادرةالقراراتم1994

التخاذالمعنيةالجهاتجميعإلىفداذووجهت»1991أكتوبر9إلى6منباسطنبولعقدالذي
العامة.واألشغالاألساسيةالبنيةحولاألولالوزارياالجتماعقراراتلنفيزالطزمةالتدابير

والتنميةالحضريةاألساسيةالبنيةمجالفىبالتعاونالخاصةإنونيسياباقتراحاتعلمأوأحاطت

الريفية.

االجتماعىوالضمانالعاملةالقوىمجالفيالتعاون(ح)

كوااللمبورءفياالجتماعيوالضمانالعاهنةبالقوىالمعنيالخبراءلفريقالثانىاالجتماعانعقد

نيةالثنااالتفاقية´´مشروعالستكمالاألولىعمل:مجموعتيوكون1984أكتوبرفىماليزيا»

العمالةبشأنالنموذجيةنيةالثنااالتفاقية´´مشروعالستكمالوالثانيةاالجتماعى´´ءالضمانبشأن
العاملة´´.األيديوتبادل

،1985سنةءباألردنعمانفىاالجتماعيبالضمانالمكلفةالعملمجموعةاجتمعتوقد

وتبادلبالعمالةالمكلفةالثانيةالعمكمجموعةاجتماعانعقدكمااالتفاقية.مشروعواستكملت



واستكملت1989مايو29إلى)7منالفترة~بتركياءاسطنبولفىالعاملةاأليدي

االتفاقية.مشروع

األيديوتبادلبالعمالةالمعنيةالعملمجموعةتقاريراأل~ءالدوكإلىالعامةاألمانةأرسلت

الثالثاالجتماعإلىميتماناالتفاقيتينمشروعىبأنوأبلغتهاءاالتفاقيةمشروعوكنلكالعاملة
للرامة.االجتماعىوالضمانبالعمالةالمعنىالخبراءلفريق

السياحةمجالفىالتعاون(ط)

ونالتهأهميةعلى»1994عامفىالبيضاءبالدارهتدالذيالسابعاإلسطمىالقمةمؤتمرأكد

الشميةفىأساسيامحورااعتبروالذيءالسياحةمجالفىاإلسطىتمرالمنمنظمةداخل

هذاتحقيقاتجاهفىالتقدمولتسهيلا´.األممبينوالشاربالثمانيدلالتداوتعريزاالقتصادية
شاملةهراسةإجراءاالسطمىالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسساتمنالقمةطلبتالهدف

اإلسطمى.العالمفيالسياحيةلطمكانات

سنةكوناكريفبىانعقدالذيءالخارجيةلوزراءوالعشرونالثالثاإلسطمىالمؤتمرأعرب
199oوالتقاربوالتبادلا~هتصامةالتنميةفيأساسيامحوراتمكرالسياحةبأنقناعتهعن
مجالفىالخبراءمنفرمقاجتماعلعقدالدعوةالعاماألمينمنوطلباألمم.بينالثقافيين

التعاونتعزيزإلىالراميةالعملخطةا~هتصاديللتعاونالدائمةاللجنةإطارفىالسياحة
فىللتعاوناألعضاءالولىتمرالمندعاكمااألعضاء.الولىبينوالتجاريا~هتصادي
التالية:المجاالت

اللغات.بمخكلفبسياحةالخاصةوالدعايةاالعطذ~اد«_دكتتيم

اإلسطمى>العالمفىالطبخوفنونبالسياحةخاصةأسابيعتنظيم

اإلمصة.انالبالفىاألثريةالمعالمأهمحولوثانقيةأشرطةإنجاز

البندان.هذهشعوببينالمطتلتقويةاالسطميةاعولبينجماعيةأسفارتنظيم

يعمشلالنجلالممشمرمنوتوجيهاإلسطيةالبلدانفىالسياحيةاالسثماراتتشجيع~.

البلدان.هذهفىسياحية

البلدانفىالمجالهذافىالخبرةذاتاهوأساتمكاتببينفيمااإلتصاالتتسهيلو.
اإلسطمية.



أكتوبر4إلى2منالفترةفىأصنهانفىالسياحةلوزراءاألولاإلسطميالمؤتمرانعقد
وثطثونإحدىفيهوشاركتاإليرانية.اإلسطميةالجمهوريةحكومة.استضافتهحيث.2000
أصنهان.إعطناعتمدكننكانسياحة.حولقرارالمنمؤتمرواعتمدعضو.هونآل

و.2002سبتمبر-'\0يومىكواالالمبورفىالسياحةلوزراءالثانىاالسطمىالمؤتمرانعقد

أكتوبر9إلى7منالفترةفىالرياضفىالسياحةلوزراءالثالثاإلسطمىالمؤتمرانعقد
الرياض.وإعسزالسياحةبشأنقراراالمؤتمراعتمدحيث.2002

30إلى)8منالفترةفىالسنغالأاكار»فىالسياحةلوزراءالرابعاالسمرالمؤتمرانعقد
أاكار.وإعطنالسياحةبشأنقراراالمؤتمرواعتمد200oمارس

9منالفترةفىبيجانأذرجمهوريةباكو،فىالسياحةلوزراءالخامساإلسطمىالمؤتمرانعقد
والجمهوريةوماليزيانيسياإنموجمهوريةمنكلحكوماتشكرحيث.2006سبتمبر12إلى

المؤسساتمعبالتعاونءاتصالنقاطبصفتهاهامهورمنبهتنهضلماءااليرانيةاإلسطمية
والتريبوالبحثوتسويقهاالسياحةتيسيرفىونلكاإلسطمىءالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

بينالشراكةلتنميةاستراتيجيةخطةإعدادأهميةمجدأالمؤتمروأكدالتوالى.علىمجاالتها،فى
المؤتمر.عنتصرالتىالقراراتتنفيذبمتابعةالعاماألهينوكلفوالعام.الخاصالقطاعين

منظمةفىاألعضاءالدونىبينوالتجاريا~متصاديالتعاونتدعيمضرورةمجددأالمؤتمرأكد

يمكنفإنهالسياق»هذاوفىأخص.بصفةالسياحةمجالوفيماعامةبصفةاإلسطمىالمؤتمر

فىالسياحةتنميةشجين~مناألهدافهذهتحقيقفىالحاسمالزخمهذامناالستفادة
وروحإطارفىالمشتركاالطيعىلمسياحىللمشروعاألولويةوارعالءبالمنظمةاألعضاءالدول
تحدياتلمواجهةاالسطمىالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملوبرنامجالمكرمةمكةقمةمؤتمر
المؤتمرمنظمةبندانعبرالسائحينتدفقينشطأنشأنهمنوهذاوالعشرين»الواحدالقرن

المؤتمروأكدالجاذبة.الجماعيةالبرامجمنالمزيدالسياحةشركاتستعرضبينمااإلسطمي»
النقلخدماتتحسينعلىمشتمألمتكامالتهجأميتطلبنلكفإنالقائلالرأيمجددأ

التأشيرات.إجراءاتوتيسيروالموامطت

شبكةإطارفىللسياحةالمممتدامةبالشميةالخاصبالمشروعالمؤتمررحبالسياق،دافى

تسعتضمالتىأفريقيابسمنطقةأنحاءجميعفىلمقساتواالطبيعيةللمحمياتللحدودعابرة
الولىوناشدا~هليمى،المشروعلهذامساندتهمجدأالمؤتمروأكداألعضاء.الدولمن



اللثزموالماليالمساسيالدعمسدمماألولمهوالمؤسسا~اإلسطميالمؤمميمنظمهومؤسسا~

اإلطسي.البرنامجهذامنفذوفعالهلسرعه

اإلسطميالمؤمميمنظمهفىاألعضاءالدولبنالشراكهمنمهإلىالحاجهمجددأالمؤمميأكد

فهاشركامجمهاسرخطهإعدادجدعهمنالمساوبهذافيومؤكدءالساحهمنصهأجلمن
والساءالجارعهاألعمالامجمهاالسرالخطههذهمشجعوسرفوالخاصه.الحكومةالقطاعا~

أكهكمااإلسلثمي.المؤمميلمنظمهالعشرىالعمكوبرنامجعملخطهمعممشأالنظروجها~
والضافه.المساحهإدارهكفألهإلىالحاجهالمؤممي

بشأنالخبراءمنلفرمقاجماعالمضافهمركامهجمهورممهفهالذىبالعرضالمؤمميرحب
هذاعلىمركالحكومهشكرهعنوأعرب»2>>7عاممناألولائنصفخة~الساحه،منمه

إلىالمعنهومؤسسامهاإلسلثميالمؤمميمنظمهفياألعضاءالدولجمعودعاالعرض

المؤمميمنظمه«ولفيالساحهلنمهمجهاالسراالخطهإعدادفيالفعالهركهالمنما

اإلسالميلمنظمهالعامهاألمانهمعبالسس-الكوسكمقومأنالمؤمميوطلبمي.اإلسك

الياإلسرامجهالخطههذهإلعدا«اللثزمهاإلجراءا~بامحاذ-األخرىالمعنهومؤسسامها
فمصادىاالالمعاونلمدعمموذلكاإلسلثميالمؤمميمنظمهعملخطهمعممشهمكونأنمجب

وسشملاإلسلثمي.المؤمميلمنظمهالعشرىالعملوبرنامهاألعضاءالدولبمنوالجارى
مجالفىوالمدرعبالبحوثااللمه:البنودعلىأخرى،أمووبنمنءاالجساعأعملجدول

الدولبنالنحكخدما~ءومعزمزالساحهوالسهلومرومجها،الساحهومسومىءالساحه
ومنفذممابعهفعالهلضماناليقامهاألمانهرهفهمعزمزرهضروعلىالمؤمميسدداألعضاء.كما

والمساهمهبالساحهالسملهاألخرىالمحافلمنوغرهالساحهوزراءمؤممرمرارا~جصع
امجمه.االسرالخطهإعدادفىالفعاله

والتومعياتالقراراتتنفيذأجكمنالعاماألمينبذلهاالتيالقيمةالجهودبارتياحالمؤتمرسجل
الدولتنظمهاالتياالجتماعاتمنوغيرهاالسياحةلوزراءميةاإلسكالمؤتمراتعنالصادرة

المؤتمرفوضلذلكونتيجةالمجال.هذافيومؤسساتهااإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
المؤتمر.عنالصادرةالقراراتتنفيذبمتابعةالعاماألمين

منهامأعامألالسياحةمنيجعللكيالجهودبذكمواصلةعلىالعاماألمينكذلكالمؤتمرحث

الفقر.منوالحدوالتجارياالقتصاديتعاونهايزوتعناألعضاء»الدولتنميةأجل



الدوكبينالتجاريالتعاونتعزيزفيالسياحةاختيار´ادورللكوسيكالعشرونالدورةقررت

العشرين.والحاديةدورتهافياآلراءلتبادلموضوعااإلسلثميا´المؤتمرمنظمةفياألعضاء

والحرفالسياحةوزارةبرعايةالتجارة»لتنميةاإلسلثميالمركزنظم!)(رقمبقراراهاوعمك

ءللتنميةاإلسلثميالبنكمعوبالتعاونءالمغربيةالمملكةفياالجتماعيوا~متصاديةالتقلية
ا~4يوميالبيضاء»الدارفيالموضوعهذاحولعملورشةاألخرىىالمنظمةومؤسسات

o200يونيواo.محللتكونللكوسيكوالعشرينالحاديةللدورةالورشةنتيجةقامتوقد

اآلراء.تبادل

والمركز~~)9وTURSAB"والسياحةالثقافة(وزارةالمختصةالتركيةالسلطاتفظمت

فياسطنبولفيبنجاحاإلسلثميةللبلداناألولالسياحيالمعرضالسياحة»لتنميةمياإلسك
ومنلكومسيك.والعشرينالحاديةالدورةمعبالتزامن200oنوفمبر26إلى24منالفترة

العربيةوالجمهوريةالعربيةمصروجمهوريةلبنانجهوريةمنكلتستضيفأنالمقرر

الترتيب.علىللمعرضوالرابعةوالثالثةالثانيةالدوراتءالسورية

والحرفالسياحةحولونيالةالمؤتمرالسعوديةالعربيةالمملكةفظمتذلك»إلىباإلضافة

للسياحةالعلياالهيئةمعبالتعاونالرياضفي2006نوفمبرا3إلىvمنالفترةفيالتقليدية

وإرسيكا.السعوديةالعربيةالمملكةفي

المركزمنالمقدمالعملسيربتقريرعلمهاوالعشرينالثانيةدورتهافيكومسيكسجلت
فيالمستدامةالسياحية´´التنميةحولللمشارينا~مليميةائلجنةحولالتجارةلتنميةاإلسلثمي
األعضاءالدونكناشدتكماإفريقيا´´.غربفيوالمحمياتالحدودعبرالواقعةالمتنزهات

.المشروعهذافيالفعالةبالمشاركةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةوالمؤسسات

اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالقيالتعا~

الدائمةللجنةالسادسةالدورةمعبالتزامنالفنيالتعاونبشأناألولالوزا~ياالجتماعانعقد

أكتوبر10-7منالتركيةبالجمهوريةاسطنبولفي(كومسيك)والتجاريا~متصاديللتعاون
اسطنبولفىالفنيالتعاونحوكالوطنيةاالتصاللمراكزاجتماعاتخمسةعقدتوقد.ا990

األعضاءولانبينفيماالفنيالتعاونوضعيةاالجتماعاتهذهوبحثت.ا994وا99>بين

االجتماعاتوكزتكماالتعاون.هذالتعزيزتوصياتواعتمدتاإلملثميالمؤتمرمنظمةفي
وخا~الفني.للتعاونالوطنيةاالتصاللمراكزوائماليةاإلداريةالقدراتتعزيزضرورةعلن

جديدة.برامجوإعدادالتعاونبرامجتحديثتمالثنائيةاالتصاالت
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للكوسيكالتاسعةوالورقلمخارجيةلوزراءوالعشرونلمحادياإلممطىلممؤتمرأوصى

الحتصاهيةالمجاالتفىالتريبعلىالتركيزمعاألعضاءالعولبينالفنىالتعاونبتعزيز
المربين.إعدادإلىباإلضافةواالجتماعيةوالثمانية

أكتوبر25إلى22منالفترةفىاسطنبولفىانعقدتالتىللكوسيك،العاشرةاهورقالحظت
فىمنتظمةبصفةسنوياتعقدالفنىبالتعاونالمعنيةاالتصالمراكزاجتماعاتأنم»1994

منكلاالجتماعاتلهذهتقممهالذيالمتواصلللدعمتقيرهاعنكذلكأعربتكمااسطنبول»

البحوثومركزءللتنميةاإلسطمىالبنكمالاإلسطمىالمؤتمرمنظمةمساتومنتركيا

لتنميةاإلسطىوالمركزءاالسطميةللبلدانوالتريبواالجتماعيةوا~هتصامةحصانيةاال
األعضاءالولىللكوسيكةالعاشالعورةدعتكماللتكنولوجيا.اأمطيةوالجامعةالتجارة»

الفنىالتعاونحولاألولالوزارياالجتماعقراراتلتنفيذاإلمطىالمؤتمرمنظمةوأجهزة
اسطنبول.فىم1990أكتوبر10-7منانعقدالذي

فىوالفنيالتكنولوجىبالتعاونالمعنىالخبراءفريقاجتماعالتركيةالجمهوريةاستضافت
عنلمصاهرةالمشاريعمقترحاتعممتوقدم.1998مايو8إلى6منالفترةفياسطنبول

الدولجميععلىاإليرانيةاإلسطيةالجمهوريةمنالمقدمةالمقترحاتوكنلكاالجتماع

األعضاءانعولبعضمنوصلتالتىدالرسحولتوقدبشأنها.يلزمماالتخاذاألعضاء

المتابعةآلليةطبقاالمشاريعلجنةإنشاءبغيةالتركيةالجمهوريةحكومةإلىباألمرالمهتمة
العمل.لخطةوالتنفيذ

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينالفنىالتعاونلتمويلجدأفعالبرنامجاإلسالمىوللبنك

للمؤتمرالمقبلةوالثشيرالرابعةاهورقإنىالشأنهذافىتقرير»البنكوسيرفعاإلسطمى.
الخارجية.لوزراءاإلسطى

وتصديقهاوا~مفاقياتاألساسيةالنظمتوقيعوضعثالثا

لوزراءوالثطشونالثالثاإلمطمىوالموتمراإلسطمىالقمةلمؤتمرالعاشرةالدورةحثت
بعدىتصعقو/أوتوقعلمالتىاألعضاءالولىوالعشرون،الثانيةالكوسيكودورةءالخارجية
نلكإلىتباهرأنوالتجاري،االقتصادىلمتعاونمجالفىواالتفاقياتاألساسيةالنظممخكف

توقيعلوضعءجولشككفىمحعث»ملخصالملحقفىويردممكن.وقتأسرعفى
(الملحق).وتصسقهااألماميةوالنظماالتفاقياتعلىوالمصادقة

والتجاريوالفنىاحتصاديللتعاونالعامةاالتفاقية-1



االتفكيةم)1977(~1397عامالخارجيةلوزراءعشرالثامناالسطمىتمرالمناعتمد

االستثماراتتشجيعإلىاالتفاقيةوتهدفوالتجاري.والفنىا~هتصاديالتعاونبشأنالحامة

اهولىبينفيماوالتكنولوجيةالفنيةوالمهاراتوالخبراتالمعلوماتوتباللاأل~الوسفىلىوختل
ارعالءمعتمييزوبلونعاهلبشكلالمذكورةالبلدانبينالتعاملتسهيلإلىوكنلكمنماءاأل

وصقهابلدا»وأربعوناثناناآلنحتىاالتفاقيةوقعوقدنموأ.البلدانألكلخاصةأ~
>1981أبريل28مناعتبارأالمفعولساريةاالتفاقيةوأصبحتثطثون<

مشماراتاالوضمانوحمايةتشجيعاتفاقية-2

اتفاتيةم)1986(~14•1عامفىالخارجيةلوزراءعشرلملئانىاإلسطمىالمؤتمراعتمد
األساسيةالمبادئاالتفاتيةوتحداألعضاء،الولىبيناالسثماراتوضمانوحمايةتشجيع

التجاريةالمخاطرةمناسشاراتهاوحمايةاأل~ءالولىبيننيمااألموالرؤوستطلحثبير

هولة»ثطثوناالتفاقيةوقعتاآلنوحتىالخارج.إلىوريعهااألموالوسرفىتحويل~ن~
فبرايرمنذالمفعولساريةوأصبحتالمنظمة.فىعضواهولةوعشرونأربععليهاوصقت

مول.عشرمنأكثرطيهاصقتأنبعدم»1988

التجاريةاألفضليةلنظاماالطاريةاالتفاقية-3
أكتوبرشهرفىالتجاريةاألفضليةلنظاماإلطاريةا~مفاقيةالساسةالكوسيكفورةأقرت
تسعوصقتهاعضوهولةوعشرونتسعاآلنحتىاإلطاريةاالتفاقيةهذهوقعتوقد.1990

لتصديقها.المطلوبللعالاستكمالهابعدالشفيذحيزمفلتوبنلك»عضوهولةعشرة

(بريتاس)المنظمةفىالتجاريةاألفضليةلنظامالتفضهليةالتعرفةبرنامجبروتوكول~4
نوفمبر25إلى22مناسطنبولفيانعقتالتىلكومسيكوالعشرونالحيةالدورةاعتمت

(بريتاس)المنظمةفىالتجاريةاألفضليةلنظامالتفضيليةالتعرفةبرنامجوتوكوكبر2005
أعضاءدولعشرالبرتوكولوقعتوقدالتجارية.للمفاوضاتاألولىالجولةمحصلةباعتباره

ماليزياوهما:منماءاألالولىمندولتينسوىلمبروتوكولتمسلملكن.2006نوفمبرحتى

الهاشمية.األرمنيةوالمملكة

o-الصنىللطرأناإلسطمىللمجلساألساسىالنظام
األعضاء»اهولىمنهولةعشرةستالمدنىللطيراناالسطمىللمجلساألساسىالنظاموقعت

فحسب.مولعشرةامثتاعليهاوصقت



i-والطلكيةاسلكيةاالتصاالتالتحاداألساسىالنظام

النظامام)984(ا~40oعامفىالخارجيةلوزراءعشرالخاصراإلسطىتمرالمناعتمد

محثمرةخمسوقعتهوقداإلسطية.الولىفىوالطلكيةالسلكيةاالتصاالتالتحاداألساسى
حيزاألساسىالنظاميدخللماآلنوحتىدولة.عشرةاثنتاوصقتهاألعضاءكولمنلةس

لنتصيق.المطلوبالنصاباكتمالممبمببالتنفيذ

v-االسالميةاذللبلدوالمقامسموالمعالمعهداألسامىالطام

إلالمذكورالمعهدأنقطةفيالشاركةفيالراغبةاألعضاءالدولللكوسيكا)4(الدورةدعت

وصدقهبرقيعه،عضودولةعشرةإحدىوقامتوتصديقه.إليهالمشاراألساسىالطامتوقيع

أعضاء.دولست

للشئوناإلسصةللجنةوالمشرينالثامنةالدورةإلىقمالذيالعاماألمينتقريرأنيطحظ

األساسيةواألنظمةاالتفاقياتتوقيعوضعحوكقسمأتضمنوالثمانية»واالجتماعيةا~متصادية
األعمالجول.بندونقلاألمرهذاتبحثلماللجنةأنإالالعادة.عليهجرتلماوفقأوتصديقها

المنظمةأعمالجلولبنودترشيدإطارفىالقانونيةالمواضيعإلىاألمربهذاالخاص

انعقدالذيالموظفينكباراجتماعبحثهالذيالمماكنالبندضمنتصنيفهتموعليه،وقراراتها.
القانونية.المواضيعوهى200oمايو8في

والمنتميةالمتخصصةوالمؤسساتالفرعيةاألجهزةنشاطاترابعا:

المتخصصةوالمؤسساتالفرعية»األجهزةوهىالتالية»الخمسامئسساتتتدمأنا~لىهز
مركز.منماءاألالدولبينفيماوالتجاريا~لتصاديالتعاونمجالفىالعاهلةوالمنتمية

اإلسصروالمركزءاالسمةللبلدانوالتريبواالجتماعيةوا~ديةحصانيةاالالبحوث

االسطميةوالغرفةللتنمية»اإلسطمىوالبنكللتكنولوجياهاإلسصةوالجامعةءالتجارةلتنمية
الثالثاالجتماعإلىمنفصلةيرهاشارالبواخرلمالكىاإلسطمىواالتحادوالصناعة،للتجارة

نشاطاتها.حولمفصلةمعلوماتمعالكوسيك»متابعةللجنةوالعشرين

العالميةانتجارةمنظمةبنشاطاتمتصلةمسانلسسا:

العربيةالمملكةبنيلوحبتالتىللكوسيكوالشرينالحاميةالورقفرالموضوعءانوقشى
عليهاالعالميةالتجارةمنظمةموافقةبعدالعالميةالتجارةمنظمةفىالكاملةالعضويةالسعودية

الوزاريالمؤتمرفىالنشطةالمشاركةعلىاألعضاءالولىوحثت»200oنوفمبراافى



أجندةتقيم~من)200oديسمبر18-31كونج(فونجالعالميةالتجارةلمنظمةالسادس

منهاخاصةاقتصاداتهاعلىالمترتبةواآلثارالبالغةاألهميةذاتبالمواضيعيتصلفيماامجابية

وقدأخرى.ومواضيعوالخدماتالصناعيةوالمنتجاتءالقطنفيهابمابالزراعةتتعلقالتىكك

إلىالموضوعهذاحولتقريريهماالتجارةلتنميةاإلمطىوالمركزللتنميةاإلسطميالبنكقدم
للكوسيك.والعشرينالثانيةاهورق

حولالعالميةالتجارةمنظمةاتفاقيةبشأنأراميةحلقةخرامنللتنميةاإلمطيالبنكنظم

فىالواء،علىالحصولعلىوأثرهاالفكريةالملكيةحقوقمنبالتجارةالخاصةالجوانب
السياساتحولعشرةالحاديةالورقتنظيمتمكما).2006يوليو12ا~0(بالسنغالأاكار

كذلك.12006يوليو7يونيوه19(تركيابجمهوريةاسطنبولفىاإلنجليزيةباللغةالتجارية

منظمةاتفاقيةحولعملورشةءالعانميةالتجارةمنظمةمعباالشتراكاإلسطمىءالبنكنظم

العربيةللبلدانالفكريةالملكيةحقوقمنبالتجارةالخاصةالجوانببشأنالعالميةالتجارة
)).001سبتمبر20-18(

المنظمةفىمنماءاألالبلدانفىالماليةاألوراقأممراقبنالتعاونتعزيزماهسأ:

اتحاد~إنشاءعنوانتحتمرةألولالبندهذاالتاسعاإلسطمىالقمةتمرمنتناول

هذابشأنإ)(قأق-9لم39رقمللقراربإصدارهالمالية´´األوراقلسوقلىهإسطمى
تمرالمنمنظمةمظلةتحتمتخصصةسسةمنوجودعدمالقرارالحظوإذالموضوع.

دعااألعضاءىالدولفيوتتميتهاومراقبتهاالماليةاألوراقأسواقبتتسيقمعنيةاالسطمى
وإلىاالمتثماريةوأنظمتهاالماليةأسواقهاحولشاملةبياناتقاعدةإنشاءإلىاألعضاءالدوك

منطلبكماالمالية.أسواقهابين~تإلقامةسعيابينهاإكيميةاتفاقياتإبرامإمكانبحث
بشأنفوراالحزمةبالراماتبالقيامالمعنيةالمنظمةلمؤسساتتوجيهاتهيصرأنالعاماألمين

مقاصة.وغرفةالمانيةلطسواقإمطمىاتحادإلنشاءآليةارمجادإمكان

واالجتماعيةوا~هتصاديةاإلحصائيةالبحوثمركزوقامءالطزمةالتوجيهاتالعاماألمينأصر
إلنشاءالممكنة´´الطرقعنوانتحتالموضوعحولهراسةبإعداداإلسصةللبلدانوالتدريب

األعضاء.الوكعلىتعميمهاوتممقاصة~واتحادالماليةاألوراقألسواقإسطمىاتحاد

اهرامةهز»)2002أكتوبر)oإلى22من(اسطنبول،عشرةالثامنةالكوسيكفورةوبحثت

التجارة.لتنميةاإلمطمىلممركزأعدهاذاتهالموضوعحولأخرىهراسةإلىباإلضافة

اإلسطميةللبلدانوالتريبواالجتماعيةواالفتماميةاإلحصائيةالبحوثلمركزوعهت



وتقديمالموضوعدراسةمتابعةمواصلةمهمةالتجارة»لتنميةاإلسطميالمركزمعباالشتراك
اآلمرأهميةالتقرير،أرامتبعدءأكدثالتيعشرةالتاسعةالكوسيكدورةإلىمشتركتقرير
المقترحللتحالفتدريجيانهجاواقترحتءالمنظمةبلدانفىالتجاريةاألعمالفرصتعزيزفي
البحوثمركزإلىوأسندتالمنظمةبلدانفيالمقاصةوغرفالماليةاألوراقأسواقبين

هذهمثلإنشاءبشأناللثزمةالدراساتإجراء»التجارةتنميةومركزءواالقتصاديةاالحصائية

اتحية.

التاسعةمورته~سابق،وقتفيطلب»قدالخارجيةلوزراءاإلسالميالمؤتمروكان
علىءالدراسةككإجراءالمذكورين»المركزينمنالسابق،القرارتأكيدهمعرضفيوالعشرين

هذهفيحالياالموجودةاآلليةتفعيلإلىبكءجديدةهيئاتااأيةإنشاءإلىدتالدراستلكتؤديأال

وغيرالسابقةالقراراتمجدداالخارجيةلوزراءشونالثكاإلسلثميالمؤتمروأكدالمجاالت´ا.
بينالتعاون´اتعزيزإلىالمالية´´األوراقألسواقدوليإسلثمياتحاد´اإنشاءمنالقرارعنوان
القمةمؤتمرمنكلوأصدرا´.المنظمةفياألعضاءالبلدانفيالماليةاألوراقأسواق

هذافيسماكينقرارينالخارجيةلوزراءوالثلثثينالحا«يمياإلسكوالمؤتمرالعاشرمىاإلسك
الشأن.

عنصدرالذي!)(قأقا-38/0رقمبالقرارينوالثطشونالثانيالوزاريالمؤتمرذكر
الحاديةالدورةعنصدرالذيأق~38/31ورقماإلسلثميالقمةلمؤتمرالعاشرةالدورة

الشأن.بهذاأقه32)لم2رقمالقراروأصدرالوزاري،للمؤتمرثينوالثك

شكلفيالداخليةالمواردلحشدالطزمةالخطواتاتخاذمواصلةعلىاألعضاءالدوكوحث

منككفيمربحةاستثمارمشارينفيالمواردهذهلمثلاألمثلاالستخداملتسهيلأسهم
والخاص.العامالقطاعين

التعاونتعزيزموضوعحوكمستديرةطاولةاجتماعاسطنبوكفيالماليةاألوراقسوقوعقدت

28يوميوذلكاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالماليةاألوراقأسواقبين
م.200oمارس)9و

األوراقأسواقبينللتعاونأرضيةإنشاءالتقديرمعوالثطشونالثانيالوزاريالمؤتمرالحظ
الطاولةالجتماعنتيجةااالماليةاألوراقألسواقاإلسلثمي´´المنتدىاسمعليهاأطلقالمالية

للبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزمنوطنبالمستديرة´ا،

للتعاونآليةامجادبشأنالطزمةالدراساتإجراءءالتجارةلتنميةاإلسطميوالمركزاإلسلثمية»



دونءوالسنداتلطسيموالمقاصةالماليةاألسواقمجالىفياإلسلثميالمؤتمرمنظمةدولبين

القائمةاألجهزةدورتفعيلبكجديدةأجهزةإنشاءالمذكورةالدراساتإجراءعلىيترتبأن

الميادين.هذهمكرفيحاليا

الحاديةالكوسيك«ورقخلكرهأعكالمذكورالمستديرةالطاولةاجتماعنتائجنوقشتكذلك
حشدإلىاألعضاءالدولبورمماتالكوسيكودعت.1200oنوفمبر(اسطنبوكينوالعش

للمشاركةودعاهاالمالية´ااألوراقألسواقمياإلسك´)المنتدىإطارفيالتعاونأجلمنجهودها

والبنكالبيضاءوالدارأنقرةمركزيمعبالتعاوناسطنبول،بورصةمنطلبكمابفعالية.فيه

الكوسيكدورةإلىالشأنبهذاتقريروتقديمالموضوعهذامستجداتمتابعةءللتنميةاإلسثمي
القادمة.

المنظمةفياألمناءولالةفيالفقرعلىللقضاءالقدراتبناءسابعا:

ماليزيامبادرةلدراسةاألولىللمرةاألمرهذااإلسلثميةللبنةوالعشرونالثامنةالدورةبحثت

البلدانبينالقدراتنبناهبرنامجلوضعءالعاشرةاإلسلثميةالقمةوئيمىباعتبارهاقدمتهاالتي
لتنفيذمحددةتدابيرعلىالتركيزمعالمنظمةفياألعضاءنمواوأقلهاالمنخفضالدخلذات

الفقر.حدةمنالتخفيفمجالفيالمنظمةعنصدرتالتيالقرارات

(قأق-أ6/0رقمبالقرارالخارجيةلوزراءاإلسلثميللمؤتمروالثلثثونالثانيةالدورةذكرت
عنالصادرأق-6/31رقموالقرارالعاشر»اإلسلثميالقمةمؤتمرعنالصادرإ)

-32/2oرقمالقراروأصدرتءالخارجيةلوزراءاإلسلثميللمؤتمروالثالثينالحاديةالدورة

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالفقرحدةمنالتخفيفأجلمنالقدراتبناءبشأنأق
مي.اإلسك

البلدانفيالقدراتلبناءبرنامجبوضعماليزيابمبادرةوالثلثثونالثالثالمؤتمرورحب

نمواا~هكالبلدانفيالفقرحدةمنالتخفيفإلىيرمياإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
منسلسلةالستضافتهالماليزياالشكروأزجىالمنظمة»فياألعضاءالمتدنيالدخلوذات

األعضاءللبلدانالقدراتبناءبرنامجبوضعالمعنيةالتوجيهيةاللجنةمسؤوليلكباراجتماعات

المناسبة.وآليتهالبرنامجمضامينلبحثاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفي

البرنامجتنفيذعمليةتسهيكفيللتنميةاإلسلثميالبنكبهيضطلعالذيالووالمؤتمرأكدكما
رقيسبيلفيللبرنامجالكاملالدعمتقديمإلىاألعضاءالدولودعاتفاصيله.رسمذلكفيبما

وتنميتها.اإلمطميةاألمة



العاشرهاإلمطميالقمةمؤتمروئيمىبصفتهاالبرنامجهذاأطلقتالتىصماليزياحكومةكانت

فيها.الفقرحدةلتخفيفالمنظمةفىاألعضاءنمواأقلهاوالمنخفضالدخلذاتالبلدانلصالح

لدعمالقرأتبناءلتعزيزالمطئمةالمشاريعصياغةعلىالمساعدةهوالبرنامجمنوالمف

البنياتتنميةنلكفىبماءواالداريةوالتنظيميةالمؤمسيةوالمهاراتالبشريةالمواردتنمية
والتعليمالصحةمنهاالنشاطاتمنعداالبرنامجهذانطاقيشملأنويقترحاألساسية.

وتهيئمخالتولدأنيمكنالتىءواالتصالالمعلوماتوتقنيةوالتكنولوجياوالعلوموالزراعة
للعمل.فرصا

مستفيدبلدبصفةإماالبرنامجهذافىالمشاركةفىالحقلهاالمنظمةفىاألعضاءالدولوكل
جميعومتنفذتنفيذها.يرجىالتىالمشاريعبشأنالمنظمةأعضاءباقتراحاتويرحبمساهم.أو

أساس.بشكلالمستفيدةالبلدانفىالبرنامجهذاضمنالواردةالمشاريع

فيهاالخاصوالقطاعءالمنظمةفىاألعضاءاعولمختلفيجمعإطاراالبرنامجهذايمكرو

A........j.JIJ,...:للوصولالمقصودةالبلدانإمكاناتالستنرءللتنميةاإلسطميالبنك~الحالية

األطراف.جميععلىندةبالفاتعودلحلول

البطأتحديدذلكفىبماءالبرنامجتفاصيلوضعفىللتنميةاإلسطمىالبنكمعماليزياوتنسق
األمرمتابعةفىفعالبورللتنميةاإلسطىالبنكوينهضللتنفيذ.القابلةوالمشاريعالمشاركة

التالى:النحوعلى

البطأفىعملفرصوتهيئةدخلتوليدعلىالقرةلهامجديةمشاريناختيار)1(
المقصودة.

التمويل.موضوعمعالجةنلكفىبماالمشاريعهذهمثفيزوتسهيلءالحكوماتمعالعمل/2(

الموارداستخدامعلىيعملحيثجيدهمسوقإنشاءالبرنامجهذاعلىينطويوال
الحالية.والمؤسسات

المنظمةفىاأل~ءاهولىتتفزهاالتىالقائمةوالمشاريعالبرامجتكميلالبرنامجهذاوينشد
بينكثبعنوتتسيقمشاوراتإلجراءحاجةوثمةالفقر.حدةلتخفيفالقدراتببناءالمتصلة

المجاك.هذافىالجهودازمواجيةلتجنبالمستوياتجميععلىالمعنيةاألطرافجميع

والجمهوريةالسم»داربرونايمنكلفىكبارمسئولينمنمؤقتةتسييرلجنةكونت
والجمهوريةوماليزياالهاشميةاألرمنيةوالمملكةإسونيسياوجمهوريةااليرانيةاإلسطمية



السعوهيةالعربيةوالمملكةاإلسصةباكستانوجمهوريةقطرودولةالكويتودولةالتركية
العربيةمصروجمهوريةالمغربيةوالمملكةالمتحدةالمربيةاإلماراتوهولةعمانوسلطنة

إطارفىالمشاريعوتنفيذالتسييرلجنةفىوالمشاركةالسنغال.وجمهوريةاليمنيةوالجمهورية
طوعية.بلإلزاميةليستالبرنامجهذا

للجنةاألولاالجتماعبعقدبدايتهعلىسنةمنأقلغضونفىملحوظاتقماالبرنامجحقق
منملسلةماليزياواستضافت.2»04ديسمبر1»يومبماليزيالمبوركواالفيالتسيير

مستوىعلىا´»المنظمةفياألعضاءللدولالقدراتلبناءبرنامجوهامةالتسيير´لجنةاجتماعات

توالداالوزراءرئيسمشنقدوالمطنمة.واآلليةالبرنامجمحتوياتلمناقشةءالموظفينكبار

.لمبوركواالفى200oمارس29فىالقرأتبناءبرنامججويأحمدائهعبدسري

الرياديةمشارينالثطثةاختيرتء)20>2/6>»5(البرنامجهذامناألولىالمرحلةإطارفي
:التالية

بنجطديش.فىاألسماكمصائدقطاعلتطويرالقدراتبناء•

نيا.موريتافىالمعدنيةوالمواردالنفطوا~التخطيطواالدارةمهامفىالقدراتبناء•

ليون.سيرافىالحيوانيةالثروةوتكنولوجياالنخيلزيتصناعةفىالقرأتبناء•

مشروحإطارفىالصغرمتناهىالتمويلوتنميةالصغيرةالمشاريعفىالقرأتبناء•

فىالسطدارآتشىفانجرويفىنامىتسومنللناجيناإلسميةالمصرفيةمعيتوافق

إندونيسيا.

العربيةبالمملكةجدةفىللتنميةاإلسطىالبنكمقرفىالتسييرللبنةالثالثاالجتماععقد
رئاسةفيوشارك).200oأكتوبر9و8(~1426رمضان6وoيوهىالسعودية
ود.ماليزيا،فيالخارجيةوزارةعامأمينالرازق»عبدحاجفوزيأحمدنسريتااالجتماع

للتنمية.اإلسطمىالبنكفىللعمليات)لمالرئيمرفانبسيسي،بكرأبوأمادر

~(وهى:المستفيدةالبطأمنفنيينفبراء-األولىللمرة-األخيراالجتماعهذاجمع
الخاص.القطاعوممكىالتسييرلجنةبأعضاءوسيراليون)وموريتأنياوإمفونيسيا

إتاحة~منالفقرحدةلتخفيفاألطراف~~متعدةبالشراكةالمتصلةالمواضيعمناقشةبعد

القراراتاالجتماعاعتمدنموا،منماءاألالبلدانأقلفىأفضكوقعراتاقتماميةفرص

التالية:والتوصيات



وسيراليونوموريتأنياوإنونيسيابنجطيشىمنبكلالخاصةالمشاريععلىالموافقة)1

مؤخرا»للتنميةاإل~البنكاعتمد(وقدتنفيذها.إلىستفضىالتيالتاليةالخطواتوتحديد
البلدان).هذهفىالقواتلبناءمشارينأربعةلتمويلدوالرىمليون24مبلغ

مممسللفريقويمكنباستمرار؟وتطويرهاالقدراتبناءمبادرةتعزيزإلىالحاجةتأكيد))

وإمكانالمبادرةتسييرشكلياتدراسةوماليزيا،للتنميةسلثمىاالوالبنكالمنظمةممكىمن
عليها.سسيةالمنالصبغةإضفاء

والخبراتالمهاراتعنإلكترونيةبياناتقاعدةإنشاءإلىللتنميةاإلسطىالبنكدعوة)3
األعضاءالبلدانلجميعوإتاحتهاوالشمية»وا~لتصاديةاإلداريةالمجاالتمخكففيا~جودة

عليها.ألحصولأوقدراتلبناءمسراعداتتقديمفىالراغبة

البلدانفىا~هتصاديوالنموالقرأتبناءفىمساهمتهاعلىماليزيا،وناسببتراإلشادة)4
خطرومنالسودانفياالجتماعيةومسؤوليتياوتضامنهاالتزامهامنواضحهوكمااألعضاء

المبادرة.هذهإطارفىنياموريتامساعدةفىالقويةرغبتها

الفني»للتعاونبرنامجهاخلكرمنبه»قامتالذيللدورماليزيابحكومةكذلكاإلشادة)5

المنظمة.فياألعضاءالبلدانمنللعديداالقتصاديةالتنميةفىوالمساهمةا~راتءنفن

وائسنغالوفلسطينلديفوالماوغينياالقمروجزرفاسوبوركيناإدراجعلىا~افتة~)
البرنامج.منالثانيةالمرحلةفيوالصومال

فيالسطمداربرونايفيبيجاوانسيريبندرفيالتسييرللجنةالرابعاالجتماعانعقدمؤخراء
برونايفىوالتجارةالخارجيةوزارةاالجتماعاستضافتوقد0620مارس30~29يومي

فيالخارجيةلوزارةالعاماألمينءعيسمحمدرستامأاتوكمعاليوترأسهالسئمدار
ماليزيا.

وإندونيسيابنجطديثر(فىالجاريةاألربعةالرياديةالمشاريعتنفيذوضعاالجتماعاستعرض

التنفيذ.إلنجاحالعملعلىالمعنيةاألطرافوشجعوسيراليون)وموريتأنيا

للمرحلةمشارينتنفيذفىللتنميةاإلسطمىالبنكخطاهاالتيالخطواتاالجتماعامتعرضكذلك
أربعةفىالنظرعلىاللجنةوافقتحيثالمنظمة.لبلدانالقدراتبناءبرنامجحزا~~

التصنيعغينياوهيللتنميةاإلمطمىالبنكتوصيةوفقالثانيةالمرحلةفىللتنفيذمشارين
Wl(~الطاقةواألردن)واليمناألسماك)(مصايدلديفوالمااالستثمار)مناخالهوائية/تحسين



OIC/COMCEC-FC/23-07/REP)6(المرهق

االجتماعفيحددتالتىاألخرىبالمثماريعإضراردونوذلكا~متصادية)السياسات(وضع
كذثوا~ماك.وا~لوفلسطينالقمروجزرفاسربوركيناهيوالتمييرءللجنةالثالث
.~الصناعةقطاعلتنميةالسنغالطلبفيالنظرعلىاالجتماعوافق

فيجاء...Lوخقراتاتبناءبرنامجفيالخاصالقطاعإشوالأمميةاالجتماعأكدكذلك
البرنامجعنمعلوماتتعميمعلىاالجتماعحثءلذلكوتحقيقاللبرنامج.األصلىالتصور
المنظمةأجهزةوكذلكالمنظمةفياألعضاءالدولجميععلىاختيرت،التيالمشاريعوكذلك
واالجتماعيةوا~متصاديةاإلحصائيةالبحوثومركزاإلسالميالتضامنصندوقمالالمعنية
للتجارةالوطنيةوالفرفوالصناعةللتجارةاإلسلثميةوالغرفةاإلسلثميةللبلدانوالتدريب
والمهنيين.العمالواتحاداتوالصناعة

(والد»يينمك3مسنأكثأالبالغالماليالتزامهاحولللجنةموجزاعرضاماليزياقامت

البرنامج.مناألولىالمرحلةفيالجاريةللمشارين

الذيالعشريالعمكبرنامجتنفيذوضععلىاالجتماعاإلسطيالمؤتمرمنظمةأطلعتكذلك
و~.200o(يسبرفيالمكرمةمكةفيانعقدتالتيلثةالثاسثنائيةاالاإلسطميةالقمةاعتمدته

التخفيفإلى~1(1البرامجلدعمالدوليةالجهودفيالمشاركةإلىاألعضاءالولىالبرنامجدعا

اإلسلثمى.ا~تر~فياألعضاءنموأا~هلالبلدانفيالقدراتوبناءالفقرحدةمن

القطنقطاعفيواالستثمارالتجارةتفعيلمجالفيالتعاون

أق»-39/31رتم~ارمتا~األمرهذااإلسطميةللجنةوالعشرونالثامنةالدورةبحثت
عنصدرالذيفقرأاألشدالمنتجةالبلدانعلىوانعكاساتهاللقطنالدوليةالتجارةخلكبشأن
أخالتالموضوعهرا~وأثناءالخارجية.لوزراءاإلسطمىللمؤتمرالثالثينوالحاديةالدورة
الدولفيالقطنقطاعفيواالستثمارالتجارةتنشيطاامنتدىمحصلةاالعتباربعيناللجنة

.200oأبريك69و6̂يومىواجادوجوفينظمالذياإلسطيا´المؤتمرمنظمةفياألعضاء

لبعضزياراتهلخكوالحكوماتالدولبرؤساءلطتمالالعاماالمينبمبامرةأشادتوكذلك
31إلى24منوالنيجروالسنغالوغامبياومالىوتشادفاسوبوركيناوهياألفريقيةانالبال
السائدةوا~متصاديةاالجتماعيةاألوضاعحولمباشرةمعلوماتعلىللحصولo>>2مارس
وتمواجتماعيا.اقتصاديافمساعدتهانهايخططأوتبذنىالتيائجهودحولوانبلثدءهذهفى

فيوالقطناألغذية~عاتتنميةتنشيطعلى»أخرىأمووبينمنالجولة»هذهخناالتفاق
األعضاء>الدولبينالمشتركةالمشاريعتنمية~منالبلثدهذه



والبنكفاسوبوركيناحكومةمعبالتعاونللمنظمة»العامةاألمانةفظمتالصددىهذاوفى

قطاعفىواالستثمارالتجارة´ثشيطحولمنتدىالبيضاءهالدارومركزللتنميةاإلسطمي
إبريل19و18يومىفاسوبوركينافىواجادوجوفى~',1فىاألعضاءالبلدانفيالقطن
200o.أفريقيا.فىالقطنقطاعفىالقيمةزيادةوسبلطرقمناقشةهواألساسىالهدفوكان

البيضاءالدارمركزمقرفىءأعالهالمنكورواجاهوجولمنتدىمتابعةاجتماعمؤخراانعقدوقد

الدارومركزفاسوبوركينافيوالصناعةالتجارةوزارةممكىبين0620فبراير3في

البيضاء.

اإلنتاجيةالقرةكفاءةبتعزيزالمعنىالخبراءلفريقاألولاالجتماعللتنميةاإلسطىالبنكنظم

فىللتنميةاالسطمىالبنكمقرفىءللقطنالمنتجةأألعضاءالدولفىالدونيةالتنافسيةوالقدرة
ا~هتصاداتفىالقطنإنتاجأهميةاالجتماعأكدحيث).00oمارس23و22يومىجدة

اإلطراقمتعدالتمويللمؤسساتالمحتملالدورأبرزكمااألعضاء.الولىمنلكثيرالوطنية

علىإجراءاتتضمنتمفصلةعمكخطةلمفريقوضعكماللتنمية.اإلسطمىالبنكمكز

بلدانبينالتعاونلتعزيزللتنمية»اإلسطمىالبنكوالولى/مجموعةوا~هليمىالوطنىالمستوى
.والتنافسيةاإلنتاجيةبالقرأتالمتصلةالمجاالتفيخاصة»للقطنالمنتجةالمنظمة

المعنىالخبراءلفريقالثانىاااالجتماعالتركيةالجمهوريةحكومةاستضافتالصدد،هذاوفى
منا´للقطنالمنتجةاألعضاءالمولفىالدوليةالشافيةوالقدرةاإلنتاجيةالقدرةكفاءةبتعزيز

االجتماعتوصيآثعممتوقدالتركية.بالجمهوريةأزهيرفى،2006مارس30إلى)8

للجنةالثثينالورقإلىشموسوفالمعنيةالمنظمةفىاألعضاءالدولعلىالمذكور

والشرينالثانيةالدورةإلىوستقدمواالحتساعية.والثمانيةا~هتصامةنللثمنياإلسطية
األخرى.المعنيةالمنظمةومحافكللكوسيك

تنشيطعلىالتعاونبشأنأق-24/32رقمالقراروالثعلونالثانىالوزاريتمرالمنأصدر

فىالممكنةالتدابيرجميعاتخاذضرورةعلىفيهوأكدالقطن.قطاعفىواالسثمارالتجارة
فضمانالعادلمطلبهافىنموأا~هلللقطنالمنتجةالبلدانلدعماإلملثمىالمؤتمرمنظمةنطاق

المنتوج.هذاتصنيعفىأعلىمضافةقيمة

إلى2007منالممتدةالخماسيةالعملخطةللكوسيكوالعشرونالثانيةالدورةاعتمدت

بينالتعاونتتقيةالستراتيجيةبالنسبةالفترةوسطفىالخطةاستعراضيتموسوف.2011
تتقيةباستراتيجيةالخاصةالعملخطةاعتمتكما.2009فىللقطنالمنتجةالمنظمةبلدان



)2011-2007(اإلسطىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللقطنالمنتجةالبلدانبينالتعاون

الدوليةالتنافسيةوالقرةاالنتاجيةالكفاءةبتعزيزالمعنىالخبراءفريقاجتماععنتمسالتي

9منانفترةفىبتركيالياأنطافىانعقدالذيءالمنظمةفىاألعضاءللقطنالمنتجةالبلدانفى
فىالمشاركةعلىالمشاركةالمنظمةفياألعضاءالبلدانحثتكما.200iأكتوبر12إلى

لحتمالمراكزهاتحديدالمعنيةاألعضاءالدولمنوطلبتالمناسب.الوقتفىالخطةتنفيذ
العمل.خطةلتنفيذ

منالقطنمعالجةصناعةتمويلفىللنظرخاصبشكلللتنميةاإلسطمىالبنكدعتكنلك

البلدانأقكبرنامجلصالحونيبادهالبنكبينالشراكةبرنامجبمقتضىلذلكالمخصصةالموارد

للتنمية>اإلسطميالبنكلمجموعةمتاحةأخرىمواردأيمنوكذلكنموا

اإلمطيةالقمةمؤتمرعنممدرالذيللمنظمةالعشريالعملبرنامجنصءالسياقهذاوفي

ءم2005ديسمبرفىالسعوديةالعربيةبلمملكةءالمكرمةمكةفىانعقدالذيلثةالثااالستثائية

ءالفقرمنتضررأالعالممناطقأشدتعدالتىإلفريقياخاصاهتمامامالءأهميةعلى
دعملتدابيرالبرنامجفىقسما~فردءلنلكووفقاالدين.ءوعبوالمجاعةواألميةواألمراض

إفريقيا.فىالفقروطأةمنوالتخفيفالتنمية

التنميةتحقيقإلىانراميةالنشاطاتتعزيزعلىالعشريالبرنامجنصالصددىهذاوفى

التجارةوتنشيطالصناعيةالمسيرةدعمذلكفىبمااإلفريقية،البلدانفيواالجتماعيةا~متصاهية
األمراض»علىوالقضاءوالفقرالديونءعبمنوالتخفيفالتكنولوجياونقلواالستثمار

للتنميةخاصبرنامجتبنى~منا´نيباد~ءاإلفريقيةللتنميةالجيدةالشراكةبمبادرةوالترحيب

إفريقيا.في

واالزدهار»التنميةمنأعلىمستوياتتحقيقإلىالحاجةالبرنامجأكدءذلكإلىباإلضافة

فىالفقرحدةوتخفيفا~هتصاديالتعاونلتعزيزأخرى،أمووبينمنءأولويةامالءوضرورة
الصراعات.منالمتضررةالمناطقفىخاصةالمنظمة»فىاألعضاءالولى

ا~دمجالفىاإلسطىالمؤتمرلمنظمةاعشريالعملبرنامحتنفيذتلمعا:

منبدعوة»2005ديسمبر8و7يومىالمكرمةمكةفىلثةالثاالطارئةاإلسطميةالقمةعقت

التىالتحدياتوتدارسلبحثسعود»آلالعزيزعبدبنائهعبدالملكءالشريفهنالحرمينخادم

هذهبمعالجةالكفيلةوالوسائلالسبلولتحديدوالعشرين،الحاديالقرنفىاالسطمىائعالمتواجه

اإلسطمى.التضامنمبادئقوامهاجعيدةجماعيةبروحالتحديات
,,م



شكلفىتاريخيةأهميةذاتوثيقةاعتمدتحيثاإلسطمىللعالمكبيرإنجازعنالقمةتمخضت

العالمبالتشغلالتيالمجاالتجميعيتناولمخططعنعبارةوهوعشري»عملبرنامج

جماعى.بعملالقياماإلمطيةاألمةمنتقتضىوالتىاإلسطى

التىالمسلمينوالمفكرينالعلماءلمداوالتنتاجااألساسفىيالعشالعملبرنامجويعتبر
دعوةقررالذيءالشريفينالحرمنخامممنبدعوةء200oسبتمبرفىالمكرمةمكةفىعقدت

األمةتواجهالتيالقضاياوتدارسلبحثاختصاصهمجالفىكلالعلماء»منتمثيليةمجموعة
غيرمولمنوكذااإلمطمىالعكرمنالعلماءمنالمتخصصةاللجانتداولتوقداإلسطية.

ثماريرءثطثةشكلفىاقترحواثمءالهامةالقضاياجميعبشأنأيامثطثةمدىعلىأمنما،
القطةالونيسيةالمواضيعحولالمختصةالثطثاللجانأشغالعنهاتمخضتالتيتوصياتهم
التالية:

اإلعطوءووسانكالسياسىالمجاالن

ءوالتكنولوجيةوالعلميةوالتربويةا~متصاديةالمجاالت

والثمانية.واالجتماعيةالفكريةوالشزرناإلسطىالفكرمجال

األعضاءالدولعلىعرضالثطثةالمجاالتبشأنتقريرمشروعفىالتوصياتمخلصصيغ
قررثمومنالمشروعبحث).00oنوفمبر12فىالرياضفىعقدالذياالجتماع~

لكبارالثانىاالجتماعوهتداالسشائية.الدورةمنقصيرةفترةقبكآخراجتماععقداالجتماع
ميسمبر6فىالخارجيةوزراءالجتماعتوصياتهرفعحيثo>20نوفمبر3•فىالمسئولين
العتمادها.للقمةرفعهاثمتعديلهابعداعتمدهاالذي2006

والحكوماتالولىساءورفىلملوكلثةالثااالسشانيةاإلمطميةالقمةاعتمدءالمكرمةمكةوفى

اإلمطمىالمؤتمرلمنظمةواستشرافيةتقسيةلرؤيةاألمسوأرسواانعشريهالعملبرنامج
والعشرين.الحاديالقرن~

الفورهلحىوتتفيزهيالعشالعملبرنامجمتابعةفىالشروعالعاماألمينقررالقمة»أعقابفى

تنرجالتىالمجاالتعننبذهبتقيمالعامةاألمانةداخلاإلداراتجميعالصدههذافىوكلف
معوبالتزامنالعشري.العملبرنامجتنفيذبشأنتوصياتإلعدادمنها»كلاختصاصضمن

شعيمإلى~منيدهوهماأل~ءاهولىخارجيةوزراءإلىرسائلالعاماألمنوجهءذلك

لموطنىالسياقينفىالبرنامجهذاتنفيذحولومطحظاتهمنظرهموجهاتوإبداءإسهاماتهم



مقترحاتهاشديماإلسطىالمؤتمرمنظمةأجهزةالعاماألميندعاإضافيةوكخطوةوالولى»
بجده.2006مارسoيوماجتماعهاهتدوإنىالتنفيذبخصوص

2006مارسoيومجدهفىاالسطمىتمرالمنلمنظمةالتابعةاألجهزةجميعاجتمعتوقد

هذهمسزوليواقترحالعشري»العملبرنامجفىأحكاممنوردمامكثفنحوعلىوتدارست

العمللبرنامجتنفيذهابمجاالتيتصلفيماعملهاسيرحدةعلىمؤسسةكلتعتمدبأناألجهزة

والكوهياك.والكومسيكالكومستيكوهى:الدائمة»الثطثاللجاناالجتماعحضرتكماالعشري.

البرنامج.لتنفيذطريقخارطةالتنسيقىاالجتماعواعتمد

تحتالتاليةالفرعيةالعناوينإطارفىا~هتصادمجالفىوأعمالتدابيرالبرنامجتضمنوقد

والعلمية.ا~متصاديةاالجتماعيةوالمواضيعالشميةوهوالونيسىالعنوان

االقتصادي.التعاون.1

للتنمية.اإلسصرالبنكدعم.2

الطبيعية.الكوارثمواجهةفىاإلسطىالتضامن.3

إفريتيا.فىالنترحدةوتخنيفالسميةدعم.4

رداوتعقيباتهاآراءهااستكمالاألعضاءاهولىمنطلبهالتجدالفرصةهذهالعامةاألمانةتغتنم
المساهماتإ«اجيتسنىحتىمنماءاألللولىالعامةاألمانةأرسلتهاالتىالرسائلعلى

البرنامج.منا~متصاديالجانبلتنفيذالطريقخارطةفىاألعضاءالولىمناألساسية

عامةومطحظاتخطصةعاشرا

متسق.غيركاناألولويةمجاالتمخكففىتحققالذيلمثمامأنأعالهالواردةالتفاصيلتبين

األولوية»ذاتالعشرةالمجاالتأصلمنمجاالتتسعةحولوزاريةاجتماعاتانعقتفبينما

السلكيةاالتصاالتءالصناعةء(األغذيةالمجاالتبعضحولانعقداجتماعمنأكثرأننجد

العالميةباألوضاعاالهتمامجانبإلىالواقع»وفىالسياحة).خاصوبشكلوالطملكية»

بتنميةاهتمامأاألخيرةالسنواتفياإلمطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءلحولأهتءالمتغيرة
المنظمةعملخطةإطارفىالخبراءفرقاجتماعاتمنكثيرهتدتعنىفبينماالسياحة.قطاع

فىأصنهانفىاألولاجتماعهممنذمراتأربعالسياحةوزراءاجتمعالمجاالت»مخكففى
نشاطاتمخكففىالخاصالقطاعمشاركةتمتكنلك.2000أكتوبر4على2منلمفترة

كبير.بشكلاالسطمىالمؤتمرمنظمة



عملخطهمتنبذممقضبانباستعراضالمكلفهالخبراءلفرفىالفطاعبألاال~~نأنو~
مجاالن:أربعألفيإالاآلنحنىمتعفألممعبنه،فعاونبألمئاربعونحبدنطاعكافيالمتطعه

حيألالخارالنجارهونسهبلالم99السبتمبر3-1(اسطنبولالمالرأسومنعقبلالنمووالمال

)1998مابو8ه6(اسطنبولالقيوالنعاونجباوالنكنولو)1997أكنوبى25-24تسي(كرا
).o<<2بولبو14-1,(طهرانوالسباحه

منالعبدفإنالعامأل،والفوىالعملمجالفيواحدوزارياجنماعبنعفدلمأنهمنوبالرغم
األعضاءلحولنكونوهكذاأخرى.مجاالنحولانعفذفدالخبراءمسنوىكلراالجتماعان

جميع~لالخبراءفرئعاناجنما~هووالمطلوباألولويه.مجاالنجميعفيمئر~فد
العمك.خطهفيالمفصألانتنبذانبحيهاسنرفررردكمااألولويهمجاالن

ئفىا~عهنا~هرهصبانالنوأهعبهعلىللكومسبكعئمرهالسابعهاهوره~
إلىود~)O/C/COMCEC/EGM-PA-OJ/REPرفم(الوئبفهالعملخطهمتنبذلنسريعالخبراء

بمئأنا~~نألاألمابقيبرالمتكورالخبراءفرئاجنماعفوصبانألحفكوفدمتنبذها.
فياأل~ءالولىبهنوالنجارىا~هنصاديالنعاونفعزبزعملخطهتنبذ~اسنعراض

مقلمهنإحرازهنم.Lمقاصباالمتكورالقومروبنضمنهذه.كومسبكهروه´´المفممالمتطعه
كصاهرهسبهاألساالمنوصبانبعضإلىخمهبئمكاالعتباهوبلفءالعملخطهتنبذمحملبهفي
ملخطأللتنبذاإلضافيهصبانالنوبعضبسملأمقا.كماالمتكورالخبراءئفىاجنماعمحنو

المتطعه.

بالنجارهالخاصهالغائمهالمتطعهامقاقانجميعمتنبذأهعبهأعالهالمسنعرضالعملبرناعبأكد
األ~ء.اهولىمينولمنجاريدياالقصامنعلونبزلنمنالمتطعه~خطهوكنلكواالقصاد

القعرانومتنبذونصبفهااالمقافانهذهجميعفوفبعإلىاأل~ءاهولىدعاالصد،هذاوفي
المتطعه.عملخطهفيالواردهالصألزان

وبحثالمنظمةإطارفىالبيئيةالتجارةنطلقلتوسيعتدابيرباتخاذالكوسيككلفكنلك»
التكدمكمنأكبرقرتحققأجلمناأل~ءاهولىمبنحرةتجارةمنطقةإنشاءإمكانية

الخطةفترة~9»`20مستوىلحىلحينيةللتجارةاإلجمربالحجموالنهوضاالقتصادي
-'\'.O' مستوىأكلىلحىفيهاوالمشاركةفثمطلتهالدعماأل~ءاعولودعا~)»00(ى

انطزمة.الخبرةلهابوفود









عملخطةتنفيذاستعراض

والتجاريا~ديالتعاونتعزيز

اإلسطمىالموتميمنظمةفيمنماءاألالدولبين

المنبثقةالمتابعةللجنةوالمرونالثالثاالجتماع

~
لم(كومسيكوالتجاريا~ديللتعاونالدائمةاللجنة

2،<7مايو)آيار31-29لمتركيةلمجمهوريةلمنقرة،لم

~)142^األولجماديا12-4

مفدمنه.أوال

من(كومسيك)والتجاريا~هتصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعشرونالثانيةالدورةطلبت

السنويةالدورةإمدادفياالستمرارآ1رقمالقرارمن)4((ثانيأاالفقرة(فىالعامةاألمانة

يلى:مانستعرضالقرارلهذاوتنفيذاءالعملخطةتنفيذحولدوريةبمعلوماتلكومسيك

العسكر:خطةحولأساسيةمعلوفاتميا:ثة

منظمةفىاألعضاءالدولبينالتجاريوا~متصاديالتعاونتعزيزعملخطةاعتمادتم

العربيةبالمملكةالمكرمةمكةفىانعقدالذيالثالثاإلسطميالقمةمؤتمرفياإلسطيالمؤتمر
لجنةالسادساإلسلثميالتةمؤتمروكلف.1981يناير28إلى2oمنالفترةفيالسعودية

ا~لتصاديالتعاونلتعزيزالهادفةالعمللخطةجديدةاستراتيجيةوتنفيذبوضعكومسيك
التحوالتاالعتباربعيناألخذمعاإلسطمي»المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينوالتجاري

العاشرةالدورةاعتمدتوعليه،ام.981سنةفىالعملخطةإقرارمنذالعالمفىحدثتالتي
اإلمطميالقمةتمرمنامحتمأوقدمنقحة.خطة)1994أكتوبر2oإلى22من(لكومسيك

(ق-أق8/7قرارهموجب)ا994ديسمبرا0-ا3المغربية»بالمملكةالبيضاء(الدارالسابع

خطةملتوقدسابق.وقتفىكومسيكأجازتهاالتىاالستراتيجيةجانبإلىالوثيقةهذهإ)
التالية:المجاالتفىالعملوبرامجالقطاعيةاألهدافا994عمل

الريفيةالتنميةووالزراعةاألغذية•
الصناعة•



والتعدينالطاقة•

الخارجيةالتجارة•
واالتصاالتالنقل•

السياحة•
المالرأسوتدفقوالمصارفالنقد•

الفنيوالتعاونالتكنولوجيا•
البشريةالمواردتنمية•

البيئة•

التعاوناستراتيجيةأنأخرى،أمووبينمنالسابقة،اإلسطميةالقمةالحظتوقد

وأنهااألعضاءلللولالفرعيةالمجموعاتبينتعاونأتتيحكومسيكاعتمدتهاالتىا~متصادي

االقتصادمعوالتكامكالخاصالقطاعوتعزيزا~هتصاديالتحريرمبادئأساسعلىتقوم

األعضاءلللولوالمستوريةوالقانونيةوالسياسيةاالقتصاديةالبنياتاحتراموعلىالعالمي
وأكدتتنفيذها.~التحسينمنللمزيدقابلةالعملخطةأنالحظتكماالدولية.والتزاماتها

القطاعيةاالجتماعاتاستضافةإلىاألعضاءاللولودعتالخطةلتنفيذالملحةالضرورةالقمة

وتنفيذها.الخطةبمتابعةالخاصالبابفيوردلماوفقأالخبراءلفرق

الفنيةالمواضيععشرالحادياجتماعهافيءكومسيكعنالمنبثمةالمتابعةلجنةبحثت

اجتماعتنظيمعنعوضأءبأنهوأوصتالبينىالقطاعياالجتماعبتنظيمالخاصةوالتنظيمية
معللتعاملواحداجتماعمنأكثرتنظيم9يمكقدالعمل،خطةتنفيذلبدءواحدبينىقطاعى
قبلوقدعمليأ.أفضلنهجأواحد»آنفيببعضهاالمتصلةالمجاالتمنعددأوواحدمجال

منكلاستضافةإلىاألعضاءالدوكودعاالتوصيةلكومسيكعشرالحادياالجتماع
البيئية.القطاعيةواالجتماعاتالقطاعيةاالجتماعات

الفعلة:تنفيذآليةثالثا:

ءالعملخطةمنيتجزأالجزءاشكلالتى"والمتابعةالتنفيذآلية_ااالخاصةللمادةوفقا

منتبدأأنيجبالعشرةاألولويةقطاعاتمنكلفىمحددةتعاونيةمشارينتنفيذعمليةفإن

ءكلفيالخبراءلفريقالموكلةالمهماتأماالخبراء.لفرققطاعيةاجتماعاتعقد~
ويجبالشأن.ءافىاقتراحاتوتقديمالعمكاحتياجاتاستعراضفهىالخطةفيءقطاع/مجال

المشاريعلجان"تتكونأنيجبءوعليهمعينة.تعاونيةمشارينلتحديدالخبراءاجتماعاتعقد



وليةفمسنالمشاريع.أوللمشروعالمقترحالبلدرئاسةتحتباألمرالمعنيةاألعضاءالدولمن

باألمر.المعنيةانمشروع(لجان)لجنةعاتقعنىتقعمشروعأيتنفيذ

وكذلككومسيكعقلتهاالتياالجتماعاتجميعناشدتءالمنقحةالعملخطةاعتمادمنذ

فرقاجتماعاتاستضافةاألعضاءالدولخارجيةلوزراءاإلسطميةوالمؤتمراتالقمةمؤتمرات
تعاونية.مشارينلتحديدالخبراء

وتدفقوالتمويلالنقدحولالخبراءفريقاجتماعالتركيةالجمهوريةحكومةاستضافت
حكومةونظمتم.1997سبتمبر3إلى1منالممتدةالفترة~اسطنبولفياألموالوسرن

للولىالخارجيةالتجارة´´تسهيطتحولالخبراءلفريقاجتماعااإلسلثميةباكستانجمهورية

ونظمتم.1997أكتوبر25و24يومىكراتشيفىاإلسطي´´المؤتمرمنظمةفياألعضاء

اسطنبولفىالفنىوالتعاونالتكنولوجياحولالخبراءلفريقاجتماعاالتركيةالجمهوريةحكومة
ام.998مايو8إلى6منالفترةخلك~

وقدمشارين.وأفكارتعاونيةمشارينمقترحاتمنعددعناالجتماعاتهذهأسفرتوقد

الفولجميعإلىالمقترحةالمشروعاتإلىإضافةالخبراءفريقاجتماعاتيرثمارأرسلت

الدولمنوطلبءكتابةالصددهذافىبرغباتهاالعامةاألمانةموافاةمنهاالطلبمعاألعضاء»
فىمشاريقهامقترحاتحولاللثزمةالتفاصيلتقديممشارينأفكارقامتالتياألعضاء
بأفكاراهتماماأبدتالتياألعضاءالدولمنطلبكماالمشاريع.عنكاملةتعريفيةاستمارات

حتىمقترحاتهاباعتبارهاتقديمهااإلسلثميالمؤتمرمنظمةمؤسساتاقترحتهاالتىالمشاريع
األعضاء.الدولجميععلىتعميمهايمكن

مصدريشلأصبحالمنظمةعمكخطةتنفيذتقدمءبطفإنءبذلتالتىالجهودمنبالرغم
~قلقهاعنفيهأعربتقرارالكومسيكعشرةمسةالخاالدورةاعتمدتفقدلكومسيك.قلق

ا´أنجعالتالياجتماعيافىتقترحأنالمتابعةلجنةوأوصتالعمل´اءخطةتنفيذفىالتقدمء´ابط
اسطنبولفىعشرالساساجتماعهافيالمتابعةلجنةتداولتءوعليهااءالوضعلتحسينالسبل
ءالخطةتنفيذبتعجيلالكفيلةوالوسائلالسبلأفضكبشأنم»20»»مايو11إلى9منالفترةفي

لكومسيك.عشرةالسادسةللدورةالتوصياتمنعددأوقدمت

علىافلطشالمطئمالجهازهىالدوريةلجنتهاأنعلىكومسيكرأيانعقدكذلك
االضطالعفينشاطاتهاوتنسيقاإلسصالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسساتنشاطات



علىالضرو~يةالتعديطتأقرتلذلكووفقأالعمل.خطةبتنفيذيتعلقفيمالهاالموكولةبالمهام
لكومسيك.اإلجرائيةوالقوا-األساسيالنظام

النظامتعديلبعدبهاأنيطتالتيالجديدةالمسؤوليةإطارفىاهورية»اللجنةشرعةكزئك
عملهامزاولةفىالكومسيكعشرةالتاسعةالدورةصدقتهاكمالماإلجراءاتوقواعداألساسي
علىتعميمهاتمكماكومسيكإلىتقاريرهاقامتاجتماعاتتسعةاآلنحتىعقدتحيثبالفعل
األعضاء.الدول

تعجلأنمعينةمشارينأياتالتىاألعضاءالولىلكومسيكعشرةالتاسعةالورقناشدت

فىاقترحتالتيالمشاريعتنفيذبغيةالعملخطةتضمنتهلموفقأالمشاريعلجانبتشكيل

المشاريعجميعمراجعةعلىالوريةاللجنةوافقتكنلكالخبراء.لفريقالقطاعيةاالجتماعات
العامةاألمانةعممتلنلكووفقأالخبراء.لغريقالقطاعيةاالجتماعاتفىاقترحتالتي

بشأنها.رغبتهاإبداءمنهاالطلبمعاألعضاءاهولىجميععلىالمذكورةالمشاريعمقترحات
المشاريععنتعريفيةاستماراتمألللمشارينالراعيةالجهاتمنطلبنلك،إلىباإلضافة

ءالعملخطةتنفيذفىخيرالتنأمنمزيدلحصولوتفاديأالعامة.األمانةإلىردودهاوارسال
م،2>>4مايواoأقصاهأجلفىوهودهاارسالللمشارينالراعيةاألعضاءاهولىمنطلب

هولةمنردودأيةوصولعدمحالةفيكومسيك)»توجيهاتعليهنصتلما(طبقأأنهعلى

قائمةمنشطبهاوسيتمالمشروعفيراغبةغيرستعتبرفإنهاالمحال،األجل~راعية
الراعيةاألعضاءللولىالدائمينالممثلينإلى(موجهةمنكرةإرسالذلكعقبوتمالمشاريع،
م>2004أغسطس0rيومونلكلمللمشارين

فىلكومسيكالعشرينالدورةخلكرانعقدالذيءالدوريةللجنةالخامساالجتماعراجع
(النقدالثقةالقطاعيةاالجتماعاتفىبلفعلقامتالتىالمشاريعمقترحاتء200)نوفمبر

وبعدالفنى).التعاونووالتكنولوجياالخارجية؟التجارةتسهيلالمال؟رأسوتدفقوالتمويل
غيابأوسابقوقتفيلتنفيذهانظرأءكمشارينقائمةمنالمشاريعمقترحاتبعضحذف

العشرونالدورةأجازتوقدللمشارين.جديدةقائمةالدوريةاللجنةاعتمدتفيها،الرغبة

والخامسألرابعاجتماعيهافىالدوريةاللجنةأجرتهاالتيبالمراجعةاحاطتهابعدءلكومسيك
االجتماعتقريرمن16الفقرةفىالمدرجةالمشاريعحذفمبدأءالمشاريعمقترحاتحول

اهورية.لنجنةالخامس

للجنةوالعشرينالثامنةالدورة~انعقدالذيالدورية»للجنةالسادساالجتماععيتن

مؤسساتبعض»200oمايو4فىجدةفيواالجتماعيةوالثحانيةا~متصاديةللشئوناإلمطمية



للجنةوالعشرونالحادياالجتماعوأجازاألولوية.ذاتالستةالمشاريعلتنفيذمنسقةالمنظمة

توصيات،o>>2مايو12إلى10مناسطنبولفىانعقدالذيكومسيك<عنالمنبثمةالمتابعة

المؤتمرمنظمةعنالمتفرعةاألجهزةبعضتكليفومنهاالدوريةللجنةالسادساالجتماع

اقترحتهاالتىالستالمشاريعلتنفيذالمطلوبالعملبتتسيقإليها،المنتميةواإلسطمي
نلك.لتحقيقالطرمبالعملللقيامودعاالتركية،الجمهورية

قبلء0620نوفمبر20فياسطنبولفىانعقدالذيالتدمعالدورياالجتماعاستعرض

فعالالمقترحةالتعاونبمشارينيتعلقفيماأنجزالذيالتقمءللكوسيكوالعشرينالثانيةالدورة
الهاشميةاألردنيةالمملكةبأناللجنةالكوسيكتنسيقمكتبأحاطاألخرى.المشاريعبحثكما
العامةاألمانة~من"األثريةالقطعمعلوماتا´نظامبعنوانمشروعمقترحبالفعلأرسلتقد

مشارينقائمةفىالمشروعهذاإهراجعلىاللجنةوافقتحيثاإلسالمى.المؤتمرلمنظمة

أعربتانمشارين»بجميعالخاصةالعروضتقديموبعدالتنسيق.بمهمةإرسيكاوكلفتكومسيك

منكلجهودتضافرمنبالرغمالمشاريعمعظمتنفيذفىالتقمءبطإزاءقنتهاعناللجنة
اللجنةطلبتلذلكاألعضاء.الدولاهتمامغيابإلىيعودهذاأنلوحظوقدءوالمنسقينالرعاة

هراكنودعوةالمبادراتيعتمدنهجاعتمادمسئوليها،كبارخلل~مناألعضاءىالدولمن

هذهتنفيذأجكمنممكنةفرصةأقربفيومنسقيهاالمشاريعبمالكيللثتصالفيهااالتصال
والعشرينلثةالثاالدورةحذفعلىالموافقةالموظفينكبارمنانلجنةطلبتكذلكالمشاريع.
لم.المنقحةالمشاريعقائمةطيهبشأنها(مرفقرغبةبلدأييبدلمالتىالمشاريعلكومسيك

لكومسيثالعثسرينوميةآلثةالورققراراتمتابعةفامسأ

الثانيةالدورةوجهتهالذيالنداءباألمرالمعنيةاألطرافلجميعالعامةاألمانةأرسلت

والنظماالتفاقاتمختلفتصدقأوتوقعلمالتياألعضاءالدوللجميعلكومسيكوالعشرون
بينا~هتصاديالتعاونلتكثيفسعيااالسطميانمؤتمرمنظمةرعايةتحتأعدتالتياألساسية

التعرفةبرنامجبروتوكولوتصديقبتوقيعخاصااهتماماالكوسيكوتولياألعضاء.الدول

وقعتاآلنوحتى(بريتاس/.التجاريةلطفضليةاإلسطمىالمؤتمرمنظمةلنظامالتفضيلية

والكاميرونوبنغديشروتركياوتونسوسورياوماليزياواألردنمصرمنكلبريتاس
ويتطلبواألردن.ماليزياسوىاالتفاقتصدقلمبينماالمتحدة.العربيةواإلماراتوباكستان
أعضاء.مولعشرةتصديقبريتاسمفعولسريان

اسطنبولفىالتجاريةائمفاوضاتئجنةاجتماعاتمنالثانيةانجونةانوزارياالجتماعدشن
التوالى.على20>7مارس30إلى27منو2>>6نوفمبر26)إلى4منالفترةفيوأنقرة



أنويتوقعالتفضيلية.التعرفةبرنامجبرتوكولىمشروعبشأنملموساتقدمااالجتماعوحقق
).007بنهايةالمفاوضاتمنالثانيةالجولةتختتم

استضافةبالفعلمحرضتالتىاألعضاءالدولمنلكومسيكوالعشرونالثانيةالدورةطلبت
تقديماألعضاءالدولفاشتكمااالجتماعات،هذهبعقدالتعجيلخبراءلفرققطاعيةاجتماعات

األوليةمجاالتفىبيئيةقطاعيةأوقطاعيةخبراءفرقاجتماعاتاستضافةبشأنمقترحاتها

وحبتوقداآلن.حتىخبراءفرقاجتماعاتحولهاتعقدلموالتىالعمل»خطةفيالمحددة
وزاريةاجتماعاتعدةالستضافةاألعضاءاهولىبعضمنالعقمةبالعروضكومسيك

تجريالسياق،هذاوفىإقليمية.عملوورشاتوندواتالخبراءلمجموعاتقطاعيةواجتماعات
هذهلعقدالحزمةالترتيباتوضعأجلمناألعضاءالدولهذهمعاتصاالتالعامةاألمانة

العمل.وورشوالفواتاالجتماعات

بيجانأذربجمهوريةباكوفىالسياحةلوزراءاإلسطيللمؤتمرمسةالخاالدورةعقدت
شبكةإطارفىللسياحةالمستدامةالتنميةبمشروعورحبت.2006سبتمبر12-11يومي

وأكدأعضاء.مولتسعةتشملالتيإفريقياغربفىللحدودالعابرةوالمحمياتالحدائق

اإلسالمىالمؤتمرومنظمةاالعضاءاعولوناشدا~هليمىالمشروعلهذادعمهمجددأالمؤتمر

البرنامبلهذاالفعالبالتنفيذاعلطسالطرموالماليالسياسىالدعمتقديمالوليةوالمؤسسات

ا~هليمى.

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينشراكةتطويرضرورةتأكيدالمؤتمرجددكذلك

استراتيجيةخطةإعدادأهميةالسياقهذافىمجدأوأكدءالسياحةتنميةأجلمناإلسطمي

المشاريعتنظيمعلىالقرةالخطةهذهتشجعأنعلىالخاص.والقطاعالحكومةفيهاتشارك
لمنظمةالعشريالعملوبرنامجاإلسطىالمؤتمرمنظمةعمللخطةوفقأاآلراءوالتقاء

السياحةمجالفيالبشريةالمواردتتقيةتأمينضرورةالمؤتمرأكدكمااإلسطى.المؤتمر
الضيافة.وإدارة

حولالخبراءفريقاجتماعالستضافةالتركيةالجمهوريةمنالمقدمبالعرضالمؤتمررحب

العرضهذاعلىالتركيةالجمهوريةحكومةوشكرء2007مناألولالربع~السياحةتنمية
الخطةإعدادفيالنشطةالمساهمةإلىالمعنيةالمنظمةمساتومناألعضاءالدولداعيأ

كومسيكمنتمرالمنطلبكمااإلسطمى.تمرالمنمنظمةفيالسياحةلتنميةاالستراتيجية
التدابيراتخاذاألخرى»المعنيةمساتوالمناإلسطىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمعبالتنسيق

تمرالمنمنظمةعمكخطةمعتتسقأنيجبالتياالستراتيجيةالخطةهذهإلعدادمةالن



العشريالعملوبرنامجاآلعضاءالدولبينوالتجاريا~متصا«يالتعاونلتعزيزمياإلسك

أعمالجدولفيأخرى،بنودبينمنالتالية،البنودوستدرجمي.اإلسكالمؤتمرلمنظمة

السياحةتسهيلوتعزيزها؟السياحةتسويقالسياحة؟مجالفيوالتدريبالبحوثاالجتماع:
األمانةقدرةتعزيزضرورةالمؤتمروأكداآلعضاء.الدوكبينالجويالنقكخدماتتعزيز

اآلخرىوالمحافلالسياحةوزراءمؤتمرقراراتجميعلتفيزفعالةمتابعةتأمينعلىالعامة
االستراتيجية.الخطةإعدادفيبنشاطوالمساهمةبالسياحةالخاصة

فيالخاصالقطاعإشراكضرورةتأكيدوالعشرينالثانيةدورتهافىالكوسيكجددت
اآلولويةمجاالتمخكفحوكتعقدالتيالخبراءفريقاجتماعاتتبحثهاتعاونيةمشارينتنمية
والصناعة»للتجارةاإلسلثميةالغرفةواصلتالصدد،هذاوفيالعمك.خطةفيحددتالتي

الخاصالقطاعاجتماعاتتنظيمفيجهودهااإلسلثميآالمؤتمرلمنظمةمنتميةمؤسسةبصفتها

~أ~~ا~نومحىالعمل.لخطةJWتفيزتحقيقأجلمنالكوسيكلتوجيهاتوفقا
فيآخرهاكاناإلسلثميالمؤتمرمنظمةبلدانمنمختلفةبلدانفيالخاصللقطاعاجتماعا
للقطاععشرالثانياالجتماععقدالمقررومنم).2»>7فبرايرv-5(البحرينبمملكةالمنامة

التجاريالمعرضينظموسوفم.V.»2نوفمبر23إلى21منالفترةفيالسنغالفيالخاص

محط~ون)م007نوفمبر25إلى2امنالفترةفيالسنناكفيعشرالحاديمياإلسك

والصناعة.للتجارةاإلسلثميةوالغرفةالتجارةلتنميةاإلسالميالمركز

.ولحتوصياتالخكلصةسابعا:

فيالتقدمءببطالمتصلةاألساسيةالمشاككأحديصلمحددةكميةوغاياتأ~اف~بإن

شرطأيعدلها،المخططاألعمالفيهتنفذأنيتوقعزمنيإطارفتحديدا~.~~تنفيذ
خي.نى~لهاالدوليةالعمكوبرامجخططوجميعبفعالية.والمتابعةللتخطيطأساسيا

األ~س~تحاالافيوهوالخطط.صياغةفيأخرىأساسيةخطوةاألولوياتتحديديعد

المواردتوزيعأوتخصيصإلىءاآلولالمقامفيءتهدففالخطةالتخطيط.لمفهومالفعلي
جميعتنفيذيتعذرفقدواالءمسبقأ.المحد«ةاألولوياتمنلمددوفقااالحتياجاتعلىالنادرة

منيمكنعمليةأومعيارإدخاكيجبوعليه،واحد.آنفيأهدافهاجميعتحقيقوالمشاريع
تصنيفها.واألهدافمختلفبينالموازنةلهاخك

خطةإطارفىالخبراءفرقاجتماعاتمنكثيرعقدتعذربينماأنهنجدآخرءجانبومن
اجتمعالستضافتها،مختلفةعروضأعلنتعندماحتىالمجاالت،مختلففيالمنظمة~



أكتوبر4على2منالفترةفيأصنهانفياألولاجتماعهممنذمراتخصرالسياحةوزراء
أعضاء.مولأربعحكوماتالتزامواهتمامبسبب)000

ينقذ.فهوءأوترعاهمشروعأوفكرةأيالمنظمةأجهزةأواألعضاءالدولتتبنىعندما

إلىأوكلتألنهاكومسيكأعمالجداولفيوردتالتيالمشاريعمنالعديدففذتالواقعوفي
بعضعينالملثحظات،هذهمثكمنوانطلشهللمنظمة.تابعةمختلفةومؤسساتأجهزة

وسترفعكومسيك.أعمالجدولفيالواردةالمشاريعبعضلتنفيذاامنسقة´االمنظمةمؤسسات

عمل.منيلزمماالتخاذلكومسيكالتاليةالدوراتإلىالمشاريعهذهبشأنتقارير

التيوا~مليميا~طيميشبها~متصاديالتعاونبرامجتجربةمناالستفادةتعدكذلك
لذلك»المنظمة.عمكخطةلتنفيذللغايةهاماسبيكالمنظمة،فياألعضاءالبلدانفيهاتشترك

مكرالحاليةوا~مليميةا~مليميةشبهوالتجمعاتالمنظمةبينسنوياجتماعاتتنظيمسيؤدي
إفريقياغربلدوكا~متصاديةوالجماعةالخليجيالتعاونومجلمراالقتصاديالتعاونمنظمة

الصدد.هذافيهامتأثيرإلىأفريقيا،غربهولوالنقديا~هتصاديواالتحاد

واألنظمةاالتفاقياتمختلفوتصديقتوقيعبعمليةالتعجيلمنكذلكبدالءالختامفي

االقتصاديبالمجالينوتتعلقاإلسطيتمرالمنمنظمةبرعايةوضعهاتمالتياألساسية
األعضاء.ولانبينوتجارياقتصاديتعاون~هامةالضرورياإلطارستوفرإذوالتجاري»
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باالنبيزيآل.األهمل

للكوسيكاللورةللجنةالعشراال~حتتربو

)20»7أيارميولم28ءأنقرةلم

لثةالثاالجلسةانعقادقبل،2001أيار/مايو28فيالورقللجنةالعاشراالجتماععقداه
).2007أيارمايو/31ه29(الكوسيكعنالمنبثةالمتابعةللجنةوالعشرين

الكوسيك.تسيقمكتبوئيمىتيفليآفروحالسيدسعادةاالجتماعترأسوقد2-

r-الكوسيكتنسيقومكتبسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةاالجتماعحضر«
للمنظمة:التابعةالتاليةالمؤسساتالىباالضافة

أنقرة)(مركزسطيةاالللبلدانوالتدريبواالجتماعيةوا~هتصاديةاإلحصائيةالبحوثمركز-

التجارةلتنميةاإلسلثميالمركز-
للتنميةاإلملثميالبنك-
والصناعةللتجارةاإلملثميةالغرفة-
للتكنولوجيااالسلثميةالجامعة-

خطةضمنالمقترحةالتعاونمشروعاتصاحبةالتركيةالمؤسساتبعضاالجتماعحضركما
بأنقرة،الصناعيةللتنميةالمتحدةاألمملمنظمةاإلقليميالمكتبممكروكذلكالكوسيك»عمل

عاليه.المذكورةملثمىاالالمؤتمرمنظمةمؤسساتإئىباإلضافة

t-فيها:للنظرالتاليةاألعمالجدولبنوداالجتماعاعتمد
الكو~»~خطةضمنالمقترحةالتعاونمشروعاتاستعراض\-
الجلسةأقرتهالذيملثمياالالمؤتمرلمنظمةيالعشالعملبرنامجتنفيذاستعراضهب

»200oاألولكانونديسمبدلمA-Vيوميعقدتالتياالملثميةللقمةلثةالثااالستثنائية

للكوسيك.ينوالعشلثةالثاالدورةأعمالجدولمشروعاستعراضهج
أعمال.منيستجد0...\د-



المستجداتآخرعلىاللجنةاإلملثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةأطلعتاالجتماع»بدايةفي

Iمايوا1-9مناسطنبولفيانعقدالذيءالسياحةحولالخبراءلفرقالثانىاالجتماعبشأن
عإطكتمكمااالجتماع.فيإقرارهاتمالتيالصياحةلتنميةاالستراتيجيةوالخطةء2007أيار

للقطن،المنتجةالدولعملخطةتنفيذعمليةفيإحرازهتمالذيالتقدمعلىاالجتماع
ا-0مابينالفترةفيعقدهالمزمعالقطناستثمارمنتدىلتنظيمبهاالقيامتمالتيوالتجهيزات

اسطنبول.في20>7الثانيتشريننوفمبر/,2

o-بعروضيتعلقفيماالمستجداتآخرحولعرضأالكوسيكتنسيقمكتبقدم
فيماالمستجداتآخربعرضالمقترحةالمشروعاتعروضمنممقوقامذلكوبعدالمشروعات.

بمشروعاتهم.يتعلق

اآلتيةالمشروعاتبشأنالتاليةالتوصياتاللجنةاتخذت-6

منظمةفياألعضاءالدولفياالختراعبراءةمكاتببينالفنيا´التعاونلمشروحبالنسبة

االسلثميةوالغرفةالتركياالختراعبراءاتمعهدمنكلممكرقاماإلسلثمي~»المؤتمر
اجتماعآخرانعقادمنذحدثتالتيالمشروعهذابشأنالمستجداتآخربتقديمالتجارةلتنمية
لتنميةاالسلثميةوالغرفةالتركيهاالختراعبراءاتمعهدمنكلوأوضحءالدورةللجنة
الصناعيةالملكيةمكاتببينالفنيالتعاونبشأناألولا´المؤتمربتنظيمقاماأنهماالتجارة
ءأنقرةفيديسمبر1oا»4يوميمدىعلىاالسلثميا´المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفي

إلىباإلضافةاإلسلثميآالمؤتمربمنظمةاألعضاءاعولمندولة19ممكرحضرهوالذي

الفكرية»للملكيةالعالميةوالمنظمةءللتنميةاإلسلثميوالبنكءالتجارةلتنميةاإلسلثميةالغرفة
االختراعبراءاتومكتباألوروبي،االختراعبراءاتومكتبالعالمية»التجارةومنظمة
الخليجي.التعاونلمجلس

تنسيقهويتولىااالمؤسيةالقدراتاابناء.أولهمافرعيين:مشروعينبإعدادالمؤتمرقاموقد
المكتببتنسيقهويقومااالمعلومات´آتكنولوجياوثانيهما:التركيهاالختراعبراءاتمكتب

كذلكالتجارةلتنميةاإلسلثميةالغرفةوقامتبالمغرب.والتجاريةالصناعيةللملكيةالمغربي



شباطفبرايرلم15~14يوميالبيضاءالدارفيالمشروعللجنةالثانياالجتماعبتنظيم
الملكيةمكاتببينالفنيا´التعاونحولأنقرةفيعقدالذيالمؤتمرتوصياتلمتابعة2007

إقرارتماالجتماعهذاوفياالسلثمي~.المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالصناعية
ءأنقرةفيالفرعيتاناللجنتانأعدتهالذياالستبيانمشروعجانبإلىءالمرجعيةالشروط
الثانيائمؤتمرعقداالجتماعوقررالمقبلة.للسنواتاإلرشاديةالخطوطعلىصدقةوكذا
مناالسمر´´المؤتمربمنظمةاألعضاءالولىفياالختراعمكاتببينالفنيا´التعاونحول
الهفويتصل.المغربيةبالمملكةالبيضاءهالدارفي20»7تموز/يولية13~11

خلكرتشكيلهماتماللتينالفرعيتيناللجنتينعملبرنامجإقرارفيالمؤتمرهذامناألساسي
الغرفةقبلمنالمرسلاالستبيانبهاخرجالتياإلجاباتعلىتأسيسأاألولالمؤتمر
.2>07مارسفيالتجارةلتنميةاالسلثمية

مساهمةللتنميةاإلسلثميوالبنكءالفكريةللملكيةالعالميةالمنظمةمنكليساهموسوف
العالميةالمنظمةأنملثحظةيجدرالصددىهذاوفيالمؤتمر؟هذاتنظيمأجلمنمادية
البنكيقومبينما,األعضاءالدولمندولةا3مشاركةبتمويلستقومالفكريةللملكية

جانبإلىبالرعايةاألولىالدولبعضمشاركةتمويلعمليةبفحصللتنميةاإلسلثمي
األخرى.المصروفاتبعض

المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالحضاناتإدارةعلى´)التدريبلمشروعبالنسبة
والصناعةللتجارةاإلسثميةوالغرفة»KOSGEBمؤسسةمنكلمصلقاماالسلثمي´ا
ليكونالمشروععلىاؤهاإجرتمقدالتغييراتبعضأناللجنةغبإبكالمشروع)(منسق
األعضاء.الدولفيللحضاناتالراهنللوضعأكبربشكلمسايرأ

الدولبعضفيالمعنيةاألطرافمنجاريةاالتصاالتبأنعلمأاللجنةأحيطتكما
اإلسطميةالغرفةمعبالتعاون»KOSGEBمؤمسةبعرضاللجنةورحبتاألعضاء.
فيالحضاناتحولاستشارياجتماعإستضافةللتنمية»سلثمياالوالبنكوالصناعةللتجارة
وتنمية»خبراتهملتبادلالخبراءفيهيجتمع،اإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدول
الثانيالنصفخلكرأنقرةفياالجتماعهذاعقديتمسوفبينهم.فيماالمدىطويلالتعاون



فيالخبراءأممعاءبجمعحالياوالصناعةللتجارةمطيةاالالغرفةوتقوم»2007عامهن
األعضاء.الدولبعضمنوكنلكالكوسيك»منوالتكنولوجياالعلممجالفيالحضانات

اإلقليميةفانتربوطيرانشركة.التقنيالتطورمجالفيا´التعاونلمشروعبالنسبة
اللجنةأعربتءالطيرانلصناعاتتوساشمؤمسةتمكلكهالذيالمدىا´متوسطللطيران
الكاملالتمويلأنمنللتنمية»اإلملثميالبنكممالأعلنهبماورحبتءتقديرهاعن

والدراسة.البحثقيدبالمشروحالخاصةالجوىلدراسة

التكلفةمنخفضالتصويرعلىالقائمالخرائطرمممنظاما´تطبيقاتلمشروعبالنسبة
منظمةفياألعضاءاللوللسواحلتحثالتيوبوجونيةاألنثرالطبيعيةالتغيراتلمراقبة
يعتونتمقدأنهعلمأاللجنةللتكنولوجيااإلملثميةالجامعةمصرأحاطاالمثميااءالمؤتمر
إدارةولمعهدالمنفذة،الجهةموافقةعلىالحصولوبعد.األ~ءالدولكافةعلىالمقترح
العريضةالخطوطرسمتم»والتكنولوجيالليندسةبنجلثيشرلجامعةالتابعوالفيضانالمياه

(توبيتاك)»والفنيالعلميللبحثالتركيالمجلسأعدالتنفيذ.وخطواتالتكلفةلتفاصيل
وأرسل»التفصيليالتحليلوالفيضان<المياهإدارةومعهدللتكنولوجيا،االسلثميةوالجامعة
المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةطريقعنللتنميةاإلسلثميالبنكإلىبالتمويلا~
أنيريدكماءوتمويلهدقيقة»دراسةالمقترحبدراهمةللتنميةاإلملثميالبنكويقومملثمي.اال

النهائي.القرارإتخاذقلالمعلوماتمنالمزيديكتى

نظرأءاااإلسلثميةالدولبينالتعاونوامكانياتالعالمية.الذهب´´أسواقلمشروحبالنسبة
اللجنةأوصتءالماضيةالثلثثةالسنواتمداربملىالمشروعبرعايةمهتمةهولةتحديدلعدم
القائمة.منالمشروعهذابحذف

واألسواقالمعارضتنظيمفيمتخصصةاقليميةشركاتا´انشاءلمشروعاتبالنسبة
علىاضيةاالفتىللعلعدائممعرضاتنظيموااءدائمةعرضقاعاتا´إقامةوالتجارية´´»
هذهبحذفاللجنةأوصتا´»األنترنتسبكةعلىالتجارةلتنميةاإلممثميالمركزموقع

فياألولبالمشروعالقياميتولىالخاصأوالعامالقطاعأنبماالقائمة،منالمشروعات

المشروعبتنفيذبالفعليقومالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزأنحينفىالبلدان»منالعيد
.2000عاممنذجزئيبشكلالثاني



منظمةفياألعضاءالدولبينفيماالطاقةلتكنولوجياشبكة~تكوينلمشروعبالنسبة
بهذايتعلقفيماملموستطورأييحدثلمأنهعلمأاللجنةأحيطتءاالملثمي´االمؤتمر
الكوسيك.مشروعاتقائمةمنبحذفهوأوصتءالمشروع

الثمرومشروع(ساثكماك)»الصناعيالثمرعبروالثحكمالرصد´امركزلمشروعبالنسبه
Lowالصناعي EarthOrbit،وومماثلالكفزمونكابلثثثشغلاثحاداثشرحهمااللذعن
أوصث»سدث)(ثرك~لغابفنظرأءسدث)(ثركالصناعيالثمرعبراالثصال
الدوره.للجنهالشالياالنعقادحثىوعاثالمشرهذهبشأنراثثراأمهاثحاذبإرجاءاللجنه

ممملشامافرشا´´»غربفيللحدودعابرهومحعاثحدائؤشبكه´´إذشاءلمشروعبالنسبه

المؤثمرمنظمهإطارفيالمشروعهذامنسؤبوصفهءالشجارهلثنصهاإلممثميالمركز
الذىالهامالمشروعهذافيالثطوراثأخربعرض»0أنثرمركزمعلثعاونبا،اإلسلثمي
عقدالذىالمشروعلجنهاجشماعبهاخرجالثيبالثوصاثعمك.افرشهدولثسعمضم
عقدالذىالثانيواالجشماع»20»6ثمور/مولهو12~1»منالنثرهفيالبضا،الدارفي
ضمنءاالجثماعهذاوافؤ»2006أملولمبثمبر/10موم2»»6عامبجانأذرباكو،في

لثنمهاإلسلثميوالمركزاالثلميالمنسمنكلثثرمرىعلى،أخرىأمووجمأل
بالثمومل»مثعلؤفماالمشروعجدوىبدراممهالخاصهالمرجعهالشروطوكذاالشجاره»

أثربفيللثنمهاإلملثميالبنكالىاألعضاءللدولالوزارىاإلعلثنبإرسالوأوصى
ثئمعلىوالحثالمشروع»هذاأهمهالىاالهشماممنالمرمدءامكبهدفممكن،وثث

المشروع.هذاإلىالفورعلىالمالياإلسهام

فيللثنمهاإلسثميالبنكبزمارهنمسامهجمهورفيالمدومهوالحرفالمساحهوزمرشام
الزمارههذهكللثالمشروع.هذاصاحببوصفهوذلك»2»»6عاماألولدسمبر/كانون

طلبأثثدمأنالمشروعفيطرفدوألكلمنللقنصهاإلسلثميالبنكوطلببالنجاح»
ألخرووفثأالبنك.محافظيمجلمىإطارفثيالبنكمحافظطرمؤعنللثموملمنفصك
الطلباث.ككبثثماألنحثىدولخصمىثامثاألنباء»

المملكهحثهاثثرالذىالثراث´´علىالمحافظهمجالفيالفني´´الثعاونلمشروعبالنسبه
األردنمعباالثملاإلملثميالمؤثمرلمنظمهالعامهاألمانهمثثومالهاشمه.األردنه



وإحاطةالمشروع).منسق(إرسيكا-اإلسلثميةوالثقافةوالفنونللتاريخاألبحاثومركز
ممكن.وقتأقربفيالمشروعبهذايتعلقفيمابالمستجداتعلمأاللجنة

v-فيءالبطبشأنقلقهاعناللجنةأعربتالمشروعات»كلحولتقديمهاتمالتيالعروضبعد
طلبتثمومناألعضاء.الدولقبلمناالهتمامنقصإلىيعزىهذاأنولوحظمنها.البعضتنفيذ
امتباقية.أكثرنهجأتتبنىأنالدول»بتلكالمسؤولينكبارطريقعناألعضاءالدولمناللجنة
بغيةممكن.وقتأقربوفيومنسقيه.المشروعبأصحاباالتصالإلىبهااالتصالجهاتودعت
إللغاءالمسؤولينكبارموافقةعلىالحصولإلىأيضأاللجنةسعتكماالمشروعات.تلكتنفيذ

لثةالثاالدورةانعقادموعدبحلولبها.اهتمامهمامنالدولمنأيتعربلمالتيالمشروعات

للكوسيك.والعشرين

:األحد.الثالند
A-المثعلثهالبنودثنفذحولشامكعرضأاإلسلثميالمؤثمرلمنظمهالعامألاآلمانألمصلشدم

البنودهذهوثثصرسلثمي.االالمؤثمرلمنظمهالعشرىالعملبرنامجفيالوازذاالثثصادىلثعاونبا
وأنشطهاإلسلثمي»المؤثمرمنظمهفياألعضاءالبلدانبنفماالشجارىدلللثباالمثزامدالحجمفي
البنألالشجارهمعدلإلىالوصولإلىوسعأالفقر.حدهمنوالثخنفءللقنصهاإلسلثميالبنك

فيعلهاالمنصوصه~؟20بنسبهاإلسثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالبلدانبنفماالمسثهدفه
األبعادثلثشهاثجثهااسثربشأناللجنهالكوسكثنسئمكثبأطلعفثدالعشرى،العملبرنامج
منظمهفياألعضاءالدولبنفماالثجارمهاألفضالثفظاومسثهدفثحثؤكالشالي:وثفصلها
الشجارىللثموملالدولهالمؤسسهوإنشاء»2009الثانيكانونلممنامربحلولاإلسلثميالمؤثمر
فياألعضاءالبلدانلدىوالثناخسهاإلنثاجهراثالقدوثعزمرءللقنصهاإلسثميالبنكعنالمنبثقه
سلثمي.االالمؤثمرمنظمه

أعدتقداليونيدوبأنعلمأاللجنة(اليونيدو)الصناعيةللتنميةالمثحدةاآلصممنظمةمملأحاطه9

األمانةمعمناقشتهلتتماإلسلثميالمؤتمرومنظمةاليونيدوبينالفنيالتعاونحولمقترحمشروع
ال»أنقرة(مركزوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثومركزللمنظمة»العامة



بناءوهيأالءمجاالتلحةمناألساسفىالمقترحهذاويتألفالتجارة.لتنميةاالسطميوالمركز
أنقرة،مركزإلىالفنيةالمساعدةوتقيم(القطن)،الفقرحدةمنوالتخفيفالتجارية»القدرات
التجارةبتعزيزالمعنيةالعملمجموعةتتولىأناللجنةواتترحتالتجارة.لتنميةاإلملثميوالمركز
كىالتعيثتمنيدالمنإدخالاإلمطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالبيئية
ين.والعشلثةالثامورتهافيالكوسيكإلىلرفعهتمهيدأاليونيوقبلمنالمقدمالمقترحمشروع

العمل.لقوةمرجعيةشروطمسودةإعدادالكوسيكتنسيقمكتبيتولىأناللجنةاققدحتا~•

المؤتمرمنظمةفىاأل~ءالبلدانبيننيماالبيئيةالتجارةبتعزيزا~ا~قوةإ~روفى
الممأآل>هذهحولالخبراءمجموعةاجتماعاستضافةللتنميةاإلملثمىالبنكعرضاإلسثمى»

:األ.الثالثالند

وا~يناألثةاطورقأعمالجولمشروحبأنعلمأاللبنةالكوسيكتنسيقمكتبأحاطا~ا
والعشرئالثالثاالجتماعفعالياتأثا،فىللنقاشمحكيكونانسوفعملهاوبرنامجللكوسيك
هذاحولعرضأيقمسرفالكوسيكتنسيقمكتببأنعلمأأحاطهاوكذاالمتابعة»للحفة

الموضوع.

:األحد.االند
الشكر.كلماتبتوجيهأعمالهااللجنةاختتمتثمه12



وعلناالمنمربمروضفطمأل

المنسقالسئىالأللممؤسسةطولة/وعتالمشرأهكارمقترحات/رقم
اطتراصلحة-

لتنميةاالسطمياهركزسوريا،كازاحتان،تركيابراءاتمكاتببنفيماالفنىالتعاونا
التجارةبنجاليئر،المنوب،منظمةفياأل~ءالولىفىاالختراع
واليمنباكمتاناإلالمؤتمر

للتجارةاإلسطميةالخرفة~تركيابيننيماالحضاناتإدارةعلىاتريب2
والصيدعةاالالموتميينظمةفياألمنعا<الدول

نالزاحتتركياشركة:التقىالتطورمجالفىالنعاون.3
متوسطللطرأنا~طيميةفانتربو~طران
المدىرر

اإلسطميةالجامعةبنجاليشرلتركياتركياعلىالقائمالخرائطرسمنظام~مطبيقات4
للتكنولوجيالمراقبةءالتكلفةمنخفضالتصوير
التىوبوجينيةواألنثرالطبيعيةالتغيرات
.<.فياأل~ءالولىلسواحلتحلث
اإلييييييالمؤتمرمنظمة

أنترقهركن-تركياوإمكانياتالعالميةالذهببورصات5
اإلسطميةالبلدانبنفيماالتعاون

لتنميةاالسطمياهركنفا~بوركينااالسالميالمركزفىمتخصصةإكيميةشركاتإنشاء6
ةا~لىالتجارةلتنميةرمةالتحاتيواألييراالمعارض•´-

~اإلسصرا~كزاالسطمىالمركزوتنظيمدائمةعرضقاعاتإقامة7
ةا~لىالتجارةلتنميةعلىاإلفتراضيةللسلعدائمصرض
االسطىللمركزااللكترونىالموقع
التجارةلتنمية

االسطميةالجامعةتركياالطاقةتكنولوجياشبكةإنشاء8
للتكنولوجيا

قر~تركياالصناعيةاألقمارفىللتحكممركز9
ومراقبتها

Lowعبىالميناالتيبا0 EarthOrbitتر«تركيا

لتنميةاإلسطمىالمركزبيسا»غينيابامبيا،غينياعابرةومحمياتحدائقشبكةإنشاءا1
أنقرةالتجارة/مركزنيا،موريتامالى»فريقيابفىفىللحوأ

ميواليونالمنقاد»-

للتاريخاألبحاثمركزاألرمنعلىالمحافظةمجالفىالفنىالتعاونا2
مطيةاالوالثعانةوالفزناثالتب-







األ~ءالدملبينالتجارةتوسعةبشأنللتنميةاإلسطىالبنكتقرير

اإلسصرتمرالمنمنظمةفى
إلىمقدم

للتعاونالدائمةللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالثالثاالجتماع

االسطىتمرالمنلمنظمةوالتجاريا~دي

تركيا-أ´مقرةفىم200vمايو29-31

البيئيةالتجارةوتسجيعللتنميةاإلسطمىالبنك

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينالتجارةبتشجيعالتزامهتعزيزالبنكيواصل.ا
كماحاليأ»تنفيذهالجاريللبنكاالستراتيجىاالطارفىااللتزامهذاويتضحملثمي.اال
العملبرنامجأنكما~.1في40حتىللبنكالمستقبليةالرؤيةمنيتجزأالجزءأنه

م200oفىالمكرمةمكةفىعتتالتىاالستثنائيةاإلسلثميةالقمةعنالمنبثقيالعش
حجمفى%20مقدارهازيادةلتحقيقأخرى،أمووضمنيدعر،المكرمة)مكةغ(بك

أنشعلةمجموعفانلذا»فقط..ïاfبنحوحاليأتقدرالتياإلسلثميةالدولبينالتجارة
األساسيات.هذهتسترشدالبنكبهايقومالتيوالمبامراتالتجارةتمويل

سعيهمنكجزءاألخيرالسنواتفىالبنكأطلقهاالتىاألخرىالمهمةالمبادراتومن.2
لتمويلاإلسطيةالدوليةالمؤسسةإنشاءءاإلسطميةللدولالبيئيةالتجارةلتعزيز
البنك،مجموعةإطارفيالتجارةبتمويليقوممستقألكيانأالمؤسسةومتكونالتجارة.
البنكيعطيتركيزمجالوهوءالتجارةتمويلمجالفيالبنكحققهالذيللنجاحونتيجة
فيللتنميةأداةالتجارةبامتخداماألطراف»متعددةلتنميةمؤسساتبينبارزةمكانة
األعضاء.الدول

رأسمالهايبلغالتىأهنى)كحد1Ï,o(الجيدةالمؤسسةفىاألكبرالصماهمالبنكميكون.3
دوالرمليون00oفيهالمكتتبورأسمالهاأمريكى»دوالربلشيين3بهالمصرح
البنك،لمجموعةتابعواحدكيانفيالتجارةتمويلأنشعلةكلالبنكومميدمجأمريكيه
المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينالتجارةتسهيلهورئيسىهدفلتحقيق



علىالمصادقةوبعدالمناصب.الوقتفىلهاأخرىفروعوفتحدبي،فىاألولفرعها
األولىالعامةالجمعيةعقدتالبنك،فىاألعضاءالدولمنعددقبلمنميسرالتأاتفاقية

المجلروعقدمسة.المنإدارةمجلمىفيهاوانتخبم200vفبرايرفىجدةفىمسةللمن

التجارةتمويلأعمالتصريفلتسهيلجدة،فىم200vأبريل1فىاالفتتاحىاجتماعه
للمؤسسة.العادية

صلةذاتأخرىمبادرات

لتعزيزأخرىجهاتعلىأيضأالبنكيعملالذكر،السابقةالرئيسةالمبامراتإلىإضافة.4

يلى:.Lالمجالهذافيالبنكجهودوأبرزاإلمطمي»العالمفىالبيئيةالتجارة
برنامج~منكثيرةبأنشعلةالبنكقامالقرأت:وبناءالصاهراتثسجيع/أل

األعضاءالدولمساعيلدعمالنظرقيدالعامفىالتجارة»وتشجيعالتجاريالتعاون

ذاتالمبادراتمنوغيرهاقدراتهابناءفىبمساعدتهاولذلكصا«اتهاءلتشجع
ويتحققاهولية»األسواقفيوفاعليةكفاءةأكثرنحوعلىللتنافمركأصواتالصلة
التىوالمنتدياتالتوعيةوحمطتالعملوورشوالفواتالتدريب~منذلك

أخرىأداةالتفاهممنكراتوستكونالممارسات.أفضلونقلالخبراتلتبا~تنظم

القدرات.بناءمجالفيالمبامراتلتنفيذكآليةتستخدم

مذكرتياآلنحتىالبنكوقعاالعضاء:الولىحكوماتمعتناهممذكراتامبراملرب/

تشجيعهوللمذكرتينالرئيسيوالموضوعوتركيا.ماليزياحكومتىمعتفاهم

تسعىماليزياحكومةمعالمبرمةالتفاهممذكرةأنحينوفىالتجارة.وتسهيك
معالمبرمةالتفاهممذكرةفإناألعضاءىالدولإلىماليزياصادراتلتشجيع

تركيابينا~متصاديوالتعاونالتجارةتشجيععلىتحديدأتركزتركياحكومة

االختيارووقعاالتجاه.هذافيالتركيةللحكوميةالحاليةالمبادراتلدعموأفريقيا
معللعملالتركىواالستيرادالتصديروبنكالماليزيواالستيرادالتصديربنكعلى

الموقعة.االتفاقياتتنفيذتسهيلفيللتنميةاإلسطمىالبنك

مجالفىالبنكاكتسبهاالتيالواسعةالخبرةترجمةتتمللتجارة:بحبالمرالتمويكلربح/
المؤسسة~منجديدةمجاالتإلىالدخولمنالبنكلتمكنالتجارةتمويل
فىالجديدةالمجاالتومنسانل.الومنوغيرهاالتجارةلتمويلاإلسطيةالدولية
إماهماخياراناآلنالبنكوأماملنتجارة.المركبأوالخاصالتمويلالمجال؟هذا



إلىاللجوءأوءعملياتهلتغطيةديةالسياأوالبنكيةالضماناتعلىالتاماالعتماد
وهذافقط.المستفيدةالجهةحجمعلىاعتمادأإ~ضماناتأيبدونالتمويل
منالنقيضينهذينبينتقعالتىالمحتملةالتجاريةاألعمالمنكبيرأمدأيحرم

المجاليمكرللتجارةلممركبالتمويلانالبنك.يقدمهألذيالتمويلمناالستفادة

منوغيرهابعدها،وماالشحنقبلمافترتىيشملإذنموأكبريشهدالذي
تمويكإدارةبدأتوقدالحصاد.بعدماكتمويلخاصأتصميمأالمصممةالمنتجات

مجاألسيكونالذيالمجالهذافىالتحضيريالعملفىبالفعلالتجارةوتنمية
الجديدة.سسةالمنلدىباألولويةيحظى

سعيهافيءالتجارةوتنميةتمويكإدارةقامتفقدسابقاءوردكماالقيمة:اضافة/د/
ءالتجاريةمطتالمعاإجراءاتإلىكبيرةقيمةبإضافةءالبيئيةالتجارةلتعزيز

وهذه~ءءالقابلةغيربالسدادللتنميةاإلسطىالبنكالتزاماتإصداروأهمها
البنك»يعولهاالتىللمعامتاالعتمادخطاباتلتأكيدالحاجةمحلتحكاماتاك

المتعلقةالمزاياوهذهالمعنية.للمعامطتاإلجمكيةالتكلفةبدورهاتخفضوالتى

إلىيؤديمماءالمنافسةعلىقدرةأكثرالبنكفىالتمويلعملياتتجعلبالتكلفة

هذافىالتقممنمزيدأالجديدةالمؤسسةتحققأنويتوقعالتجارة.حجمزيادة
االجراءات.منوغيرهااالعتمادلخطاباتالفعلىاإلصداربإمكانيةالمجال

بيانيمكنوتحدياتعراقيلتعترضهالبيئيةالتجارةمنالمطلوبالمستوىبلوغإن.5

التالى:النحوعلىبعضها

مواتيةبيئةوجودعدمانالمطلوب:والتمويلىاألموالرؤوسعلىالحصول/لرأ
األعضاءالدولمعظم:مامسهلطريقهناكفليمركأداء،عقبة~للتمو(

عليهتسيطرماغالبأالمصرفىفالنظامالتمويل.علىللحصركنموأأقلهاوخاصة

تهتمالبنوكوهذهاألجل.قصيرالتمويلعلىأساسأتركزالتىالدوليةالبنوك
الدول.هذهفىالعاملةالجنسياتمتعددةالشركاتباحتياجاتأكبراهتمامأ

رأسعلىالحصوللصعوبةنظرأوالمتوسطة:الصغيرةللمشارينالدعمانعدامب/لم

بالتنميةيضرمماءوالمتوسطةالصغيرةالمشاريعإهماليتمءالمطلوبالمال

أنهانلكلعتصادىالرئيسةالدافعةالقوةتقليديأتشكلالمشاريعهذهألننظرأ



هذايمكرنالذينالمشاريعوأصحابالطتصاد.الطزمةوالحيويةالطاقةتمكر

أكبر.ومشارينمؤسساتإلىلوايتحوكيالدعمإلىيحتاجونالقطاع

يكونماغالبافإنهللتمويلمجالهناكيكونحيثالمواتية:غيرالتمويل6ثسروج/ل
بنمبةنقديضمانإلىيصلقدالمطلوبفالضمانللغاية.مواتيةغيربشروط
أسعارارتفاعذلكإلىيضافالملموسة.األخرىالضماناتمنوغيره%»001

األجلقصيرالتمويلبموجبهيستخدماألسعارفىتباينووجودءللغايةالتمويل
نلكيؤديالحاالت»منكثيروفىاألجل.طويلةواستماراتمشروعاتلتمو(
ا~متصادفىالمؤثرةالجهاتتطلبهالذيالتمويلتكتنفالتيالصعوباتتعقيدإلى

مستقبأل.

شكلعلىالتجارةضتعتالتىالكثيرةالحواجزانالحرة:التجارةأمامالحواجزإ/لم
السريعلننمورئيسيةانتكاسةذاتهاحدفيتمكرتعريفيةوغيرتعريفيةحواجز
عنأوالمحلية»السياساتعنأماتنجمقدالتدابيروهذهالبيئية.للتجارة

العقباتتمثكأنهاكماا~متصادية.التحالفاتعنأوءوالدوليةا~مليميةا~اماث
-ا

إلىالوصولمنتحرماألفقراألعضاءفالدولالدولية.التجارةتقمأمامالرئيسة

لدىالفقراستئصالعمليةتتإخرءنلكغضونوفىالكبرىهاألسواق
تفضيليةتجارةواتفاقياتترتيباتوضعيكونقدفىأصأل.المستهدفةالمجموعات

الحواجز.لهذهالسلبيةاآلثاراستيعابسبلأحد

نمواا~هلاآلعضاءاللولقواتانعدامإنالمؤسسى:والدعمالقدراتبناءلر~/

إلىالبيئيةالتجارةتعزيزوتسهيلالتجاري»والتعاونالتجارة»تسجيعيعرقل

هذافيايجابيأتطورأاآلدواتهذهوتوسعةتكثيفويعتبرالمنشودة.المستويات
الخصوص.

األخرىالقيودمنواالتصاالتالنقلإناللوجستية:والنواحيالمعلوماتتبا»لو/لم
التيالدولمنأوالحصراءءالدولمنإماهىاألعضاءالدولفبعضالقائمة.

المنتجاتتسويقفإنذلك،علىوبناءجدأ.كبيرةبرجةاألساسيةالبنيةإلىتفتقر
توفرهاحاكوفىءالحديثةاالتصاالتانعدامنلك،إلىيضافالعراقيل.تعترضه

فياستخدامهاعلىا~هتصادفيالمؤثرةالجهاتثسجعوالمرتفعةكلفتهاتكون
االعتيادية.أعمالها



ءالتنظيميةالمحليةوالنظماللغة»بحواجزيتعلقماومنها.خرى:عراقيللزبز/
وغيرها.الشفافيةوانعدامالحكومية،كاإلعاناتالقانعةوالتشوهات

المقعدةانتجارةتمويلمممنيات

برامجبموجباليوم،وحتى139vعاممنذالتجارةتمويللعملياتالمعتمدإجمالبلغ.6

التالى:النحوعلىأمريكىلوالوبليون73.26األربعةالتجارةتمويل
دوالر~ن11.21الوارداتتجارةتمويكعمليات)1(
دوالربليونIv',1الصادراتتمويلربرناعب)2(

دوالربليون3•>4اإلسطيةنوكالمحفظة)3(
دوالرمطبين9>6االستثمارحصصمنلوق)4(

~1427إلى1420منالفترةفيالمذكورةالبرامجبموجبالمعتمدصاخبىوبلغ.7

التالي:الجدولفيمبينهوكماأمريكيردرنةبليون14.94

وهو0أمريكىدوالربليون78.2ا~421عاماألربعةللبرامجالمعتمدإجمالىوبلغ.8

التىالسنةفىحدثألنهخاصةأهميةنلكويكتمبواحد.عامفىسجلمستوىأكى
التجارة.لتمويلاإلسالميةالدونيةالمؤسسةإلىاالنقفالتثمها



الينبألالنجارهفموبل

بفعلالهدفهذاتعززوقدإنشائه.منذللبنكاستراتيجيأهدفأالبيئيةالتجارةتمويليعتبر.9
العملخطةفىمتمكةاإلمطمىءالمؤتمرمنظمةعنالصاهرةالطحقةالتوجيهات

يلبيهاالخطةحددتهاالتىواألهدافم.o>20ديسمبرفىصدرتالتيللمنظمةالعشرية

من%88نحوعلىالبيئيةالتجارةاستحوذتالنظرىقدالسنةففىثابتة.بصورةالبنك
فيالبنكمنجزاتالتاليالجولويوجزالصادرات.تمويللبرنامجالمعتمدمجموع

تمويلبرنامجبموجباإلسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىبينالتجارةمجال
الواردات:

الوارداتتمويلعملياتبموجبالبيئيةالتجارةتمويل)2(الجدول
األمريكية)الراتالو(بمطيبن

العنسةالنسبةالبيئيةلمتجارةالمعتمدإجملىلمسنة
7أل11.6168.907~1420حتى-م

مممم«م«موم«مىم~مم

1422~1.22489874

V1ر.و1م,ى.~مم

~7إل1.>029-1~<>47هد1424

1iVمرمم~,ومدوىم~وم
------~

~142~1.141861Vo

1427~2.111849~188

التجارةلتمويلاإلسطميةالدوليةسسةالمنعنمحدثةبيانات

تظهرإنشانها،علىم200oيونيوفىالبنكمحافظىمجلسوافقالتيالمؤسسةبدأت.10
يتولىفريقأالبنكإدارةشكلةالمؤسسة»إنشاءعلىالموافقةوبعدالوجود.حيزإلى

التمويلوبرامجنوافأبموجبالتجارةتمويلمناالنتقاليةالفترةإدارةعلىاالشراف
مجلسعينهفريقفصاعدأاآلنمنالمهمةهذهوسيتولىالجديدة.المؤسسةإلىالمختلفة

المؤسسة.إدارة

انجديدة،سسةانمنإنساءبعداإلسطيةالبنوكومحفظةالساداتتمويلبرنامجحلومع.1ا
موحد.برنامجإطارفىالبنكمجموعةفىالتجارةتمويلعملياتكافةتفيزاآلنيتم
بعدالقريبالمستقبلفيالخدماتتقديموقنواتالمنتجاتنطاقتوسعةميتمذلك،ومع
بنفسا.العملياتجميعالمؤسسةتتولىأن



االسطميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولعددإجماليبلغم2007مايوبدايةحتى.12

تحويلية.مؤسسة8ودولةfVالتأسيساتفاقيةعلىوقعتالتيالتحويليةوالمؤسسات
السعوديةالعربيةالمملكةفيهابمادولة23وقعتالتيوالمؤسساتالدولتلكبينومن
االتفاقية.علىصادقتمؤسسات8و

المؤسسة.إلىلالنضمامطلباتهامؤسسات91ودول9قامتذلكإلىوباإلضافة

المؤسسةلعضويةاالنضمامطلباتاستكمالعلىوالمؤسساتالدولتلكوتعكف

معالموقعتينالمنفصلتينالتفاهممذكرتيتنفيذعلىالبنكيعكفأخرى،ناحيةمن.ا3

لدولالبيئيةالتجارةلتعزيزالساعيةالمبادراتمنكجزءوتركيا»ماليزياحكومتي
تشجيععلىتركزماليزياحكومةمعالمبرمةوالمذكرةاإلملثمي.المؤتمرمنظمة

دوالرمليون100رأسمالهصندوقمنبدعماألعضاءالدوكإلىماليزياصادرات

التفاهممذكرةتنفيذيزالوالماليزيا.وحكومةالبنكمنكلمناصفةفيهتسهمأمريكي
منطلبوقدءالتركيةالوطنيةالجمعيةعليهتصادقأنينتظرتركياحكومةمعانمبرمة

ذلك.تحقيقفيالمساعدةالتركيالوفد









بالرميه:األمل

ةالتجللتنميةاإلسطمىللمركزالمعنويالتتىبر

2007اإلسطمىتمرالمنمنظمةفىاأل~داللولبينالتجارةحمل
عامةلمحة

المتابعةللجنةوالمرونالثالثاالجتماع

ا~ديللتعاونالدائمةاللجنةعنالمنبثقة

اإلسطميتمرالمنلمنظمةوالتجاري

(الكومميك)
,.••م>~,.مم~ر-م~<>

لمبأل:العاالنجارهفوجهاناأهما-

المسجلالنموعنبذلكمتخلفاه~3»3بنسبةنمواo>20سنةالعالمياالقتصاد~

العالممناطقاغلبفيا~هتصاديالنموبقىفقدالتراجعهذامنوبالرغم.2004سنة9ه~3»9
أشده.ط .ى

لمرئيسيالكابحكاناألوروبىا~متصادأنعلىالعالمىلعتصادا~مليمىالتوزيعويبين
هومماحاالأضعفاألوروبىاالنتاجكانفقدالعالمى.المستوىكلىواإلنتاجالتجارةلشمية

العالم.مناطقبقيةفىعليه

نسبةيتجاوزلماألوروبيةا~هتصاهياتأهمفيالخامالداخلىالناتجنموأننرىوبالفعل»
علىالخامالداخلىالناتجنمونسبةبقيتوقدوامطاليا).المتحدةالمملكةفرنسا»(ألمانيا،9ه_2

األعضاءبالولىمقارنة)60(األوروبىاالتحادفىالجديدةاألعضاءالولىفىأشدها



سنةه~4بنسبةازدادقدالولىلهذهاإلجمالىالخامالداخلىالناتجأنحيثالقديمة(ها)»

البترولصاهراتايراداتنتيجةنمونسبةأعلىسجلتفقدالمستقلةالولىمجموعةأما

ماوهوء200oسنةه_1»6بنسبةالخامالداخلىالناتجنمونسبةازدادتبفضلهاالتىالهائلة
العالمى.المعدلضعفيعادل

نمونسبةقليالتفوقه~)3ء4(الخامالداخلىالناتجنمونسبةفإنالشماليةأمريكافىأما
المتحدةالوالياتاقتصادسجلولقدالمنطقة.فىاحتصاديالنمووكنلكالعالميا~متصاد

إلى4منالناميةالمناطقفىالنموزيادةمعدلكانولقد).9اله3ء5(نمونسبةأعلىاألمريكية

ذلكفى(بماالوسطىوأمريكاالجنوبيةأمريكافيأشدهعلىا~هتصاديالنموكانحيثه~ء5
األوسط.والشرقإلفريقيابالنسبةالشأنوكنلكالكراييب)

وبفضل.200oسنةالنمونسبةتراجعفىالمتمكةالعامةالقاعدةاآلسيويةالبلدانتخالفلم

مجددامجلةقداآلسيويةالمنطقةتكونه~6،5بنسبةا~مليمنالداخلى:د.للخامالناتجفىزيادة
الداخلىالناتجسجلوكالعادةالنمو.طريقفىالسائرةالمناطقباقيمعمقارنةنمونسبةأعلى

9ه~9ء9بحوالىالتوالىعلىثمدران»200oسنةاستثائيةنمونسبةوالهندالصينمنلكلالخام

~,_~~

العالميةا~هتصاميةالشميةفىللطاقةالعالميةسراقاألتطورأثر»2004منةغراروعلى

فىالكبيراالرتفاعويعدالعالمى.السترىعلىلمتجاريةالمبادالتتياراتمتفقفىوكنلك
السب2003سنةمنذيتصاعدماانفكالذيالخامالبترولسروخاصةالمحروقاتأسعار

أسعارفىالتصاعدهذاويرجعالعالمى.ا~هتصاديشهدهاالتىالتطوراتفىالرئيس

الطلبتصاعدفقدللبترول.العالمىالطلبعلىطرأتالتىالعميقةالتغيراتإلىالمحروقات
ذاتالصاعدةااهتصادياتأمموفىاألمريكيةالمتحدةالوالياتفىملحوظةبصفةالبترولعلى

والهند.الصينمنهاوخاصةالطاقةعلىالمكثفالطلب

فانضبسرعةفاقتقدالعالمفىالبترولعلىالملحوظةالطلبزيادةفإنآخر،جانبومن

مستوىعلىالمشاكلتبرزبدأتوبهذا»األوسط.الشرقمنطقةفىخاصةالمستخرجةالكميات

مضافةمنوبالرغمثانية.ناحيةمنالبترولتكريرقدراتمستوىكلىثمناحيةمناإلنتاج
تستحقزيادةتعرفلمالعالمىاإلنتاجقرةفإن200oو2003منتىبينالبترولأسعار
أسعارارتفاعفىاألفرىصساهمتوقتيةصبغةوذاتاسشانيةأخرىعواملتوجدالذكر.



خليجمنطقةضربتالتىاألعاصيرالخصوصوجهعلىمنهاننكر200oسنةالبترول

فىالبتروليةبالتجهيزاتجسيمةأضراراألحقتوالتيوكاترينا)ريتا(إعصاريالمكسيك
التجهيزاتمنه_3إغطقإلىا~متصاهيةللتنميةالتعاونمنظمةتقديراتحسبوأدتالمنطقة

العالمي.المستوىعلىالتكريرمصافىمن9ه_2وقتةمنبصفةالبترولية

الخامالبترولأسعارصعودنتيجةالطاقةكلفةارتفاع200oلسنةالبارزةاألحداثومن

البترولأزمةأمشاءالسابقفيحدثكمااالستهثأسعارعلىواضحتأثيرلنلكيكونأنبدون

البترولإنتاجانخفاضأولهاعواملبعدةالظاهرةهذهتفسيرويمكن.1979و1973لسنتى

حصةلتزايدنتيجةالسابقفىعليهكانالذيالمستوىعنالمتقدمةالبلدانمنالعديدفى

األجورفىالزياداتإلىإضافةاإلنتاجقلراتتراجعابنثمءالخاماخلناكالناتجفيالخدمات
بالتاليوتأثيرهاالطاقةكلفةارتفاعتداعياتمنالحدإلىأدىالمتقدمةالبلدانمنالعديدفى

المستهلك.على

بليون1001مسجلة200oسنةه_~13بنسبةقفزةللسلعالعالميةلمصادراتقيمةحققتلقد

فىارتفاعاسجلتالتىانموادفناتحسبالتجارةقيمةتطورإلىنلكويرجع0أمريكىدوالر
األسعار.

قدالسلعمنالوارداتأنباعتبارللسلعالعكسيةالتجارةتراجعفىالمناطقككأسهمتوقد
وارداتنمونسبةكانتفقد.2004سنةالمسجلالمستوىمنأدنىنموا200oسنةعرفت

األمريكية)المتحدةوالواليات25األوروبىاالتحاد(اليابان،للبترولالمستوردةالمتقدمةالبلدان
فقداألمريكيةالمتحدةالوالياتوارداتوأما.2004سنةحققتهبمامقارنةالنصفمنأدنى

االتحادوارداتنمووتيرةبضعفىوالعالميةالتجارةنمووتيرةمنأمنىبوتيرةازدادت

وبرا~ول

مبادالتهانموفىواضحابطئاأوروباسجلتفقدا~هتصاميةالنتائجهذهلتدنيونظرا
قد200oسنةاإلسترلينىوالجنيهورواألأسعارتراجعأنمنوبالرغم.200oسنةالتجارية

سوىترتفعلمالسلعصاهراتفإناألوروبيةالصاهراتأسعارتنافسيةتحسينإلىمانوعاأدى
.200oسنةه_3،5بنسبة



OIC/COMCEC-fC/23-07/REP)ا0(المرق

كاآلتى:كانفقدالموادفئاتحسبo>20منةلنسلعالعالميةالصادراتقيمةتوزيعأما

دوالر~ر149لموا~(نالمعدنيةالموادأمريكى)،دوالرمليار1400(المحروقات

مليار199(الحبيةغيرالمعادنأمريكي)،دوالرمليار318(والفوالذالحيدأمريكى)»

وأمواتالعلميةالمعداتأمريكي)»دوالرمليار832لمأخرىكيماويةموادأمريكىاءفوالر

وتجهيزاتالمكتبيةالمعداتأمريكي)»موالومليار21ا(المتطورةالتكنولوجياذاتالرقابة
مليار711(أخرىمصنعةنصفاموادأمريكي)،موالومليارا275(الطلكيةاالتصاالت

مليار1274(أخرىآلياتأمريكي)ءموالومليار272(صيدالنيةموادأمريكى)»الره
مليار914(السياراتصناعاتموادأمريكى)،موالومليار852(الزراعيةالموادموالر)ء

أهرحى).~الر~د203(النسيجأمريكي)»دوالرمليار276(العطسأمريكى)»دوالر

سنةمنخفضةالمصنعةوالموادالزراعيةاألوليةوالموادالغذائيةالموادأسعاركانتلقد

200oملحوظا.ارتفاعاسجلتفقدوالمحروقاتالمعادنأسعارأماركود.حالةفيوبقية

ملحوظاشماللسلعالعالميةالتجارةمنالمعدنيةالموادوباقىالمحروقاتحصةسجلت

قدللسلعالعالميةالصادراتمنالزراعيةالمنتجاتحصةفإنذلكخنفوطى>9ه~I'1تبز

منالزراعيةالمنتجاتلحصةالنسبىالتراجعكانوإذا.9ه~9عنيقل.Lإلىقرا~

التطوراتهذهالبترول»........(iفىالحديثةالتطوراتفيهالسببكانللسلعالعالميةالصادرات

الزراعية.الموادحصةفىالمطحظالتراجعهذاتعميقفىساهمتالبترولأسعارفى

والموادالمعدنيةوالموادالحبيةالموادأنالمطحظونفيرىالمصنعة،الموادعنأما

انطتمنوبالرغمنلكخفوطىاألسعار.تصاعدفىنصيببأوفراستأثرتقدالكيماوية

التجاريةالقيمةفإنا~ونيةالموا«منوغيرهاالكمبيوترأجهزةكلىمجداالعالمىالطلب
الموادفإنأخرى،وبعبارةالصناعية.الموادمجموعمنأسرعتقماتعرفلما~تهله

ءالتسعينات~المصنعةالموادتجارةتتشيطفىلعبتهالذياهورمجالاكعبلماإل~وفة
أي»9اه~2المعالفىبلغتزيادةالفترةكك~الموادمذهمامراتقيمةمجلةحيث

المصنعة.الموادكلسرعةضعفى

أنعلى200oسنةالمناطقحسبالسلعووارداتلصامراتالتفصيلىالتوزيعيبن
المصرةالبلدانوالمكسيك»كنداأماه~.6بنسبةارتفعتقدالشماليةأمريكاووارداتصالرات

سجلتحينفىصاهراتهما»زيادةمنأطىبسرعةوارداتهماازدامتفقدءللبترولتقليبا
السلعصا»اتارتفعتسنواتعدةمنذمرةفطولتماما.معاكساتوجهاالمتحدةالواليات



ناحيةمنالظاهرةهذهتفسيرويمكنالعالمية.الصادراتمنأعلىبنسبةالمتحدةللواليات
موادلصادراتالجيدباألداءأخرىناحيةومنمجدا،الزراعيةالمنتجاتصادراتبانطلثق

انمبادالتأكثرمنالوسطىوأمريكاانجنوبيةأمريكافيائسنعووار«اتصا«راتوتعتبر
المكثفالعالميالطلبنشاطاوزادهارقمينمننموانسبةسجلتفقد.200oسنةحركية

علىالكبيرا~هتصا«يالنموإلىإضافةالمنطقةفيالصادراتألهمالمرتفعةواألسعار

ا~مليمي.المستوى

الدولومجموعةوإفريقيااألوسط(الشرقللبترولالمصدرةالمناطقكبرىسجلتوقد

العالمية.التجارةنمومستوىنسبتهتفوقالواردات«ىكبيرانمواالمستقلة)

بنسبةالسلعمنوالواردات9ه~9ء5بنسبةالسلعمنالصاهراتازدادتفقدآسيافيوأما
هذهفيالتجارةتطوراتتحديدفيحاسمادوراالصينفيا~متصادياألداءويلعبه~.7»5

بوتيرةأي200cسنةبالربعازدادتقدالصينيةالصادراتأنإلىالتقديراتوتشيرالمنطقة.

آسيا.فيللسلعاإلجماليةالصادراتمنبمرتينأسرع

للبترولالمصرةالمناطقأهموهىالمستقلةالدولومجموعةوإفريقيااألوسطالشرقأما

سنة9»~29بنسبةصادراتهاوازدادتالمحروقاتأسعارارتفاعمناالستفادةفياستمرتفقد
.0o»2سنة9ه~36وبنسبة20>4

المستوردةوالبلدانللبترولالمصدرةاإلفريقيةالبندانبينالتمييزفيتعينإفريقيافيأما
9ه~12بنسبةللبترولالمصدرةغيراإلفريقيةالبلدانفيالسلعصادراتارتفعتللبترول.

اإلفريقيةالبلدانفيالسلعصادراتأماللسلع.العالميةالتجارةنمويعادلماأيتقريبا»
الكمياتحجمفيالزيادةإلىناتجوذلكاله45بنسبةقفزةعرفتفقدللبترولالمصدرة
أخرى.ناحيةمن)00oسنةاألسعارارتفاعوإلىناحيةمنالمصدرة

متميزةميناميكيةالسلعتجارةعرفتفقدوالكراييبالوسطىوأمريكاالجنوبيةأمريكاوفي

الموادألسعاراإليجابيةوالتطوراتالمنطقةسجلتهاالتيالعاليةا~متصاديالنمونسبةبفضك
المحلية.انعملثتأسعاروارتفاعاألساسية

أعلىآسيافيالتوالي)على9اه_6و9اله15(السلعووارداتصادراتنموعمومابقيوإن
خطنمنحوظةبصفةتراجعاالنموهذامجلفقد»o>>2سنةالعالميةالتجارةنمومنبقليل



أي9ال)ه8بنسبةالمنطقة)فىالرئيسيةالتجارية(الدولةالصينمامراتازدادتالمعنية.السنة

9ه~11بنسبةاآلسيويةالبلدانبقيةصادراتازدادتكماآسيا.فىالسلعصادراتربعيمكرما
السلع.منالعالميةالصاهراتنمونسبةمنبقليلأدنىنسبةوهي200oسنة

-الخدماتتجارة2-
بليون2ء4مسجلةه~1ابنسبة200oسنةالخدماتمنالعالميةالصاهراتقيمةارتفعت

الخدماتمنذلكوإلىاسفرء(النقلالكبرىالتجاريةالخدماتفئاتعنأماأمريكى.موالو

للنقل.9ه~12وللسفر9ه~01بنسبةنمواسجلتفقدالتجارية)

الموادشأنفيخاصةالعالميةالتجارةعلىجمةتأثيراتالنقلكلفةالرتفاعكانكما

التدفقاتفيخاصةبصفةالنقككلفةارتفاعويؤثرالشحن.بكلفةأساساالمرتبطةوالخدمات
الضعيفة.المضافةالقيمةذاتوالموادالبعيدةللمسافاتالتجارية

والخدماتالسلعووارداتممادواتفينموأضف200oسنةأوروباسجلتولقد

فقدوروباألأما).00oسنةبالدوالرالمبادالتنموفىءبطأكبرأيضاسجلتكماالتجارية.

السنة.نفسر~ه~7بحواليارتفاعاأوروبافيالتجاريةوالخدماتالسلعتجارةسجلت

اه~2بحوالىالشماليةألمريكاالتجاريةوالخدماتالسلعووارداتصادراتارتفعت
فىالخدماتوارداتازدادتولقدالعالمى.المعدلمنأدنىنسبوهيالتوالى»علىاله10و

صادراتنمونسبةيفوقالسلعوارداتنموأنالمطحظومنالصاهرات.وتيرةبنفمىالمنطقة

السلع.

العالميةالتجارةمنديناميكيةأكثرآميافىالتجاريةالخدماتووارداتصا«اتكانتلقد
البلدانباقىمنأعلىبوتيرةوالهندالصينفىالخدماتتجارةارتفعتفقدالتجارية.للخدمات
الخدماتمنوارداتهسجلتفقدآميافىللخدماتالرئيسىالمسترردوهواليابان،أمااآلسيوية.
اسفر.لخدماتباننسةالخارجفىنفقاتهلتقلصراجعوذلك»o>>2منةتاماركوداالتجارية

سنةشهدهاالتيالطفرةبعدالنموفيكبيراتباطؤا200oسنةالعالميا~هتصادسجل
ماأي»9ه_3بحواليمتواضعانمواستشهد2006سنةأنإلىالمتوفرةالبياناتوتشير.2004
الماضية.انعشرةالسنواتخطرالحاصلالمعدليقارب



فىالنمونسبةكانتمنفىه~3،1بنسبةنموااألمريكيةالمتحدةالوالياتسجلتكما
.2006سنةه~2اليابانوفى9ه~2ء1بحوالىأوروبا

االنثمالىاالقتصادذاتالبلدانوفىالناميةالبلدانمنالمديدفيالنمونسبةفإنوعموماء

ه~5ء6بحوالىنمونسبةالمعلفيالناميةالبلداناقتصادياتسجلتولقدالعالمى.المعدلتفوق

األكثريعتبروالهندالصينمنكلاقتصادأنورغم.9ه_5ء9االنتقالىا~هتصادذاتوالبلدان

أمريكابلدانوأماه~.5عنتفوقبنسبةنمواسجلتقدآسياشرقجنوببلدانفإنديناميكية
اإلفريقيةالبلداناقتصادوأما.9ه~3ء9بحوالىنموامسجلةانركبعنمتأخرةبقيتفقداللثتينية
نموااقتصادهاسجلفقدنمواا~هلالبلدانوأماال.ه5منبأكثرنموامسجالأشدهعلىفمازال

وتتحملسنوات.10~البلدانمنالمجموعةهذهسجلتهأداءأعلىوهوه~6ء6بحوالى

استيرادكلفةالرتفاعالسلبيةالتداعياتالزراعيةوالمنتجاتلئبترولردةالمسقنمواا~هلالبلدان
الغذائية.والموادالبترول

المادةلهذهالمستوردةالبلداننموعلىسلبايؤثرالبترولأسعارارتفاعفإنوبا~»
منالمستهلكينحمايةإلىترمىتدابيرالبلدانمنالعديداتخفتءالحالةهذهوإزاءالحيوية.
التدابيرتدعيمأوواإلعاناتاألسعارعلىالرقابةاعتمادفىالتدابيرهذهوتتمكرعاياها.

ثرينمماالبترولأسعارارتفاعلتصاعدنظراالفائدةعليمةتبقىالتدابيرهذهولكنالقائمة.

المستهلك.علىبالتالى

ولكنءالبترولأسعارارتفاعتصاعدمنباستمرارتستفيدفهىللبترولالمصدرةالبلدانأما
فإنلذا»الصرف.سعروارتفاعالمالىالتضخممنحالةعادةتخلفالمرتفعةالبترولايرادات

لتحقيقاألمكرسثماراالنحوالبترولعائداتتوجيهفىيتمكنالدولهذهتواجههالذيالتحدي
امة.مستداقتصاديةتنمية

f-2007سنةتوقعات:

كلنظرفىالتفاؤلعلىتبعث)006سنةالعالمىا~هتصادسجلهاالتىالنتائجكانتلقد
أسعارارتفاحاستمرارمنبالرغم،2007لسنةمتواضعاقتصاديبنموتبشرفهىالمحللين»

المالى.التضخموتداعياتالبترول



علىيبعث2006منةالعالمىا~متصادياألداءأنإلىالدولىالبنكتقديراتتشيركما

الحصانيةوالسياساتللبترولالمرتفعةاألسعارمثلالسلبيةالعناصربعضأنغيرءاالرتياح
العالمى.االقتصادلتطورعائقاتشكنمازالت

العالمى.ا~متصادنشاطفىهامادوراباستمراريلعبالصينىالنمومستوىأنيتبينو
ا~هتصادأقطابمخكفلدى2007لسنةا~متصاديالنموفائضيحصلأنالمرتقبومن

واليابان.ورواألومنطقةالمتحدةكالوالياتالعالمى

مننمونسبةاألخيرةاماألعوخطرسجلالذيالصيناقتصادذبنالمصادرنغمىوحسب
ه_~.9»6بحوالىنمونسبة2007سنةيسجلقدرقمين

يحدثقدالعالميا~متصادنموفىطفيفاتباطؤاأنإلىالثمديراتثسيرالقول،وخعلمة

وجهفقدالتقديراتهذهمواجهةوفىالصينى.ا~متصادعلىتأثيراتمعهحامال200vمنة

الحالىاإلطارفىبينهمفيماانتعاونلتكثيفالعالمبلدانكلإنىنداءاالولىالنقدصندوق

التجارية.المبادالتلتتثسطالجمركيةالحواجزوتخفيضللعولسة

فتشير(السياحة)بالسفرا~ذاتالخدماتمنهاوخاصةالخدماتتجارةشأنفيأما
التىالتوالىعلىالرابعةالسنةستكون2007سنةأنإلىللسياحةالعالميةالمنظمةثميرات

فىكبيرةمرونةعلىأثبتالقطاعهذاأنعلماءالعالميةالسياحةقطاعفىملحوظانمواتعرف

المصدرنفسوحسبالخ...).التوتربؤرالحروب»الطبيعية،(النكباتاألزماتشتىمواجهة
المستوىمنطفيفةبنسبةأمنىولكنه_،4بنسبةنمواسيعرفالعالميةالوافداتمحدفإن

.2006سنةالمسجل

اللوحة.جولةمفاوضاتلنتائجبالنسبةحاسمةسنة)001سنةوستكون

سلبيةتداعياتلهاسيكوناإلخفاقكلفةفإنبينهمااتفاقإلىالجانبانتوصلصمحالةفى
المبادالتعلىالتوازنبعضبإلخالوعودعدةالناميةالبلدانتلقثوقدلية.اللو~تعلى

تنتهلمإذاوا~لتصاديالسياسىالمعيينعلىالتوتراتبعضحوثمنمفروالالتجارية.
إلىوالرجوعالعالميةالتجارةمنظمةقواعدتطشىإلىإضافةتوافقية.بحلولالجولةهذه

الحصانية.السياسةممارسة

اإلسطمى.تمرالمنمنظمةفىاأل~ءلللولالخارجيةالتجارة~اا-



المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالحقيقيالخامالداخليالناتجنمومعدلنسبةإن
.»2سنةاإلسلثمي o9ه~8،3بنسبةبتراجعأي)،>»4سنةه_6مقابلال،ه5»5حوالىهي.

استمرارإلىالتطورهذاويرجع.9اله3ء3بنسبةنموسجلفقدالعالميالخامالداخليالناتجأما
بعضفيالصنعةالموادلصادراتالجيداألداءإلىوناحيةمنالمحروقاتأسعارارتفاع

المتوسط.الدخلذاتاإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

200oسنةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدوكاإلجماليةالصا«راتقيمةسجلت
محققةالعالميةالصادراتمن9اله9،47يعادلماأيأمريكيدوالرمليار980»39حوالي

مليار792ء71قيمتهابلغتفقدالوارداتأما.2004سنةمعمقارنةه~27»61بنسبةزيادة

ه~19ء72بنسبةزيادةبذلكمحققةالعالميةالوارداتمن»~7،38يعادلماأيأمريكندوالر

فياألعضاءلالولالخارجيةللتجارةاإليجابيالتطورهذاتفسيرويمكن.2»»4سنةمعمقارنة

سنتيبينالمحروقاتأسعاربارتفاعأساساالعالميةالتجارةإطارفياإلسلثميالمؤتمرمنظمة

~~~

واضحةتورا~اإلمطيالمؤمميمنظمةفياألعضاءللدولالخارجهالجارة~
الصناعا~موادمنوغيرهاالمحروها~صادراتارقاعإلىأساساذلكومرجع)00oسنه

األسعار.فيالملحوظاالرمفاعإلىإضافهاجهاالسخر

بنسبةارقاعااإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولصادرا~ليمهسجلت
سنةأمريكيموالومليار768»21منار~حيث200oو2004سنتيبينه~27ء61

صادرا~ارتفاعإلىالزهادههذهومرجع.0o>2سنهأمرمكيدوالر980ء39إلىأ00أ
لوالومليون181054(السعودية:العربية:200oو2004سنتيبيناالميهاألعضاءالدول

ماليزها:»200oو2004سنتيبين9ه~6!»5بنسبةالعالمةمادرامهاازداد~حثأمريكي)

سنتيبينه~~4»36بنسبهالعالميهمادرامهاازداد~حيثأمرمكي)دوالرملونا30977(
.2و2>>أ «o،~ازدادتحيثأمريكي)لوالوملون247،891(المحده:بمهالعراالمارا

مليون82922»6(ونيسا:إندء200oو2004سنيبينه~40)»0بنسبهالعالمهمادرامها

»0o>2و2004سنيبيناه~7»12بنسبهالعالميةمادرامهاازداد~حيثأمرمكي)دوالر
بنه~18»62بنسبةالعالمةمادرامهاازدادتحيثأمرمكي)دوالرملون73451ء3(مركا:



صادراتهاازدادتحيثأمريكي)دوالرمليون5438>،4(امران:،0o»2و)004سنتي
أمريكي)دوالرمليون43934(الجزائر:»o>>2و2004سنتيبينه~33»54بنسبةالعالمية
نيجيريا:ء200oو2004سنتيبين9ه_42»68بنسبةالعالميةصادراتهاازدادتحيث

سنتيبين9ه_29»39بنسبةالعالميةصادراتهاازدادتحيثأمريكي)دوالرمليون41478»1(

العالميةصادراتهاازدادتحيثأمريكيادوالرمليون35233ء1(آكويت:»200oو2004

حيثأمريكي)دوالرمليون27019»4(ليبيا:»200oو2•>4سنتيبين9ه~38»1بنحبة

82251ء5(قطر:»o>20و2004سنتيبينه~36،41بنسبةالعالميةصادراتهاازدادت

و2004سنتيبين9ه~34»78بنسبةالعالميةممادواتهاازدادتحيثأمريكي)دوالرمليون
200o«بنسبةالعالميةصادراتهاازدادتحيثأمريكي)دوالرمليون2ا610»3(اخستان:كاز
ازدادتحيثأمريكي)دوالرمليون17403،8(عمان:»200oو2004سنتيبين9ه_4ء83

مليونا60491باكستان:»200oو2004سنتيبينه~60»55بنسبةالعالميةصادراتها

200oو2004سنتيبينه~79،20بنسبةالعالميةصادراتهاازدادتحيثأمريكي)«والر

اله10»69بنسبةالعالميةصادراتهاازدادتحيثأمريكي)موالومنيرن14969،7(والبحرين:
.o>»2و2>»4سنتيبين

الزيادةثفدرحيثالبلدانحسبالتوجهنغمرعرفتأفقداألعضاءالدولوارداتقيمةأما
792ء7اإلى2004سنةأمريكيدوالرمليار662»12منبنلكمرتفعةء9ه~19ء72بنسبة

اآلتية:األعضاءللدولالعالميةالوارداتبفضل،_لرتفاعوذلك200oسنةأمريكيدوالرمليار

بينه~69»75بنسبةالعالميةوارداتهاازدادتحيثأمريكي)دوالرمليون116562(تركيا:

وارداتهاازدادتحيثأمريكي)دوالرمليونا12509لمماليزيا:ء2005و2004سنتي
مليون95268(المتحدة:العربيةاإلمارات،200oو2004سنتيبين9ه~10بنسبةالعالمية

)ء00oو2004سنتيبينه~~30ء03بنسبةالعالميةوارداتهاازدادتحيثأمريكي)دوالر
بنسبةالعالميةوارداتهاازدادتحيثيكيلمأمرلوالومليون59626»65(السعودية:العربية
.2و2004سنتيبينه~40ء14 0o«:حيثأمريكي)دوالرمليون52699،9(إندونيسيا

43588،7(امران:،200oو2004سنتيبيناه_5»77بنسبةالعالميةوارداتهاازدادت

»200oو)004منتيبين9ه_1vبنسبةالعالميةوارداتهاازدادتحيثأمريكي)دوالرمليون

بين9ه~37»47بنسبةالعالميةوارداتهاازدادتحيثأمرمكي)دوالرمليون244ا0(باكستان:

وارداتهاازدادتحيثأمريكي)دوالرمليون23476(الجزائر:»200oو2004سنتي
دوالرمليون22474»7(نيجيريا:)،00oو2004سنتيبينه_13ء33بنسبةالعالمية



المغرب:»2005و)0•4سنتىبينه~16»56بنسبةالعالميةوارداتهاازدادتحيثأمريكي)

سنتىبنه~15ء39بنسبةالعالميةوارداتهاازدادتحيثأمريكى)لوالومليون20336»2(
2004005 J«(اخستان:كاز«~)وارداتهاازدادتحيثأمريكى)دوالرمليون20638

لوالومليون15365،6(الكويت:»200oو2004سنتىبين9ه_5>»56بنسبةالعالمية

توس:،20•0و2>>4سنتىبن9ه/18»35بنسبةالعالميةوارداتهاازدادتحيثأمريكى)

منتىبين9ه~3»53بنسبةالعالميةوارداتهاازدالتحيثأمريكى)دوالرمليون13173ء1(
العالميةوارداتهاازدادتحيثأمريكى)لوالومليون9،12850(بنغطيش:»200oو2004

حيثأمريكى)لوالومليون11931»81العراق:»200oو2004منتيبينه~22ء51بنسبة

1>498،9(قطر:،o>>2و20>4سنتىبين9ه~29»3ابنسبةالعالميةوارداتهاازدادت

و2004سنتىبينه~74،85بنسبةالعالميةوارداتهاازدالتحيثأمريكى)دوالرمليون

المؤتمرمنظمةفىاأل~ءللدولالعالميةللتجارةالجغرافىالتوزيعتلخيصيمكن

كاآلتى:اإلسلثمى

األعضاءللدولالعالميةالصاهراتاإلسطمىتمرالمنمنظمةمناطقتؤمنا~رات:•

الصادراتمن9ه~37،24العربيةالخليجلمولالتعاونمجلمىبلداناآلتى:التوزيعحسب
الءه11»92األوسطالشرقبلدانالءه0v»34األعضاءاآلسيريةالبلداناألعضاء،لالولالعالمية

ه~.7»32الصحراءجنوبالواقعةاإلفريقيةوالبلدان9و/9أ،6العربيالمغرببلدان

األعضاءللدولالعالميةالوارداتاإلسطمىالمؤتمرمنظمةمناطقمنتنالواردات:•

الخليجهولالتعاونمجلمىبلدانه~ء36اء8األعضاءاآلسيويةالبلداناآلتى:التوزيعحسب
والبلدانه~8»47العربىالمغرببلدان»9اله23ء31األوسطالشرقبلدان،9اله24.79العربية
ه~.7»25الصحراءجنوبالواقعةاإلفريقية

بالمطحظاتالقياماألعضاءللولىالخارجيةالتجارةحولانمتوفرةالبياناتتحليلمنيتبين
اآلتية:

هاد«انا:



سنةه~44»29منارتفعتحيثه~؟26ء03بنسبةالمحروقاتصاهراتحصةزيادة•
األسعارارتفاعنتيجةالموادهذهصالراتقيمةارتفاعإثر)00oمنةه~55»82إلى2004

وليبياونيجيرياالمتحدةالعربيةواإلماراتالسعوديةالعربيةفىخاصةالحترة»كث~
4وكازاخستانوالجزانر

منارتفعتحيث9ه_74،0بنسبةالمصنعةالموادمختلفمنالصادراتحصةارتفاع•
؟o•>2سنةاه~o>،9إلى.,.>•4سنة9اه(1،95

منانخفضتحيث9ه~15»14بنسبةالنقلومعداتاآللياتصالراتحصةتراجع•
؟200oسنةه~17»11إلى)004سنةه~15»54

ه_2o<5منانخفضتحيثه~20»57بنسبةالكيماويةالموادصالراتحصةتراجع•
؟200oسنة9ه~1v»4إلى2004سنة

حيث9ه~73ء88بنسبةلطستهثقابلةالغيرالخامالمواذمنالصاهراتحصةانخفاض•
؟2005سنة»)ه~38إلى2004سنةه~4»28منتراجعت

9«~69،11منتراجعتحسر9ه~57،4بسبةالمزايتالموادممالواتحصةامحفاض•

.600"سة9ه(4098إلى6004سة

الواردات:

بنسبةالمصنعةالموادمخكفمناإلسطمىتمرالمنمنظمةبلدانوارداتحصةارتفاح•
1o25،2منارتفعتحيثه~؟o_200سنةه~04،29إلى2004سنة9هo؟

،9ه_01،4بنسبةالمحروقاتمناإلسطمىتمرالمنمنظمةبلدانوارداتحصةارتفاح•

؟200oسنةه~01»9.,.إلى2004سنة9ه~10ء49منارتفعتحيث

بنسبةالنقلومعداتاتحياتمناالسطىالمؤتمرمنظمةبلدانوارداتحصةتراجع•

:200oسنة9ه~32،51إلى2004سنة9ه~36»87منانخفضتحيثه~~،98،0

بنسبةاألوليةالموادسانرمناالسطمىتمرالمنمنظمةبلدانوارداتحصةانخفاض•
انخفاضإبثر»200oسنةه~3،97إلى2004سنةه~4<32هنتراجعتحيثه~ء8ء60

حسبفهى200oسنةالموادلهذهالمستوردةالبلدانأماالعالمية.األسواقفىالموادهذهأسعار
ومران؟بنغطيش»باكستان،تركيا،ءالمتحدةالعربيةاالماراتاألهمية:



بنسبةالكيماويةالموادمناإلسطمىتمرالمنمنظمةبلدانوارداتحصةانخفاض•

؟200oهنة9ه~1o»10إلى'I'004سنة9ه~66»77منانخفضتحيث»9ه~13»76

بنسبةالغذائيةالموادمناإلسطمىتمرالمنمنظمةبلدانوارداتحصةانخفاض•

انخفاضإثر»200oسنة9ه~9،41إلى2004سنةه~~11»7منتراجعتحيث»9اه~»~77

الفترة.نفس~الموادهذهأسعار

الحلمات:~تجارة2

اإلسصرتمرالمنمنظمةفىاألعضاءللولىاإلجماليةالخدماتمامراتقيمةسجلت
سنةهعمقارنةه~10»34بنسبةزيادةمسجلةء2005سنةأمريكى-الر~ر95»79
آخرءجانبومنللخدمات.العالميةالصاهراتمن9ه~3»96الصادراتهذهتشل).004

ه~26»98بنسبةزيادةمحققة2>•5سنةأمريكىفوالرمليار10»~66الوارداتقيمةسجلت

~الر~ر,0»87الخال~تلتجارةاالجمالىالعجزبلغوبنلك.2004سنةمعمقارنة

للحلماتالعالميةالوارداتمنمنماءاألالولىفيالخماتوارداتنسبةبلغتكماأمريكى.
.2>•5سنة9ه~4،54

الخماتمنصاهراتهاقيمةسجلتتر~:هى:لنخماتالمصدرةاألعضاءالدولأهم

قيمةسجلت~لخىط:0األعضاءالدولصاهراتمنه~26~،7أيأمريكىدوالرمليار25055
الدولصالراتمن9ه~19،79أيأمريكىفوالرمليار18،95الحلماتمنمادراتها

أيأمريكىفوالرمليار14،95الخماتمنصادراتهاقيمةسجلت~:0األ~ء
7،59الخماتمنصاهراتهقيمةسجلتا~ب:األعضاء،الدولصالراتمن9ه~15061

قيمةسجلتا~~:~~األ~ء،اهولىصاهراتمن9ه~7،93أيأمريكىلوالومليار
األعضاء،الولىصاهراتمنه~6،1^أيأمريكىفوالرمليار5،91الحلماتمنصالراتها
هز9ه~4035أيأمريكىفوالرمليار4،16الخماتمنمامراتهاقيمةسجلتفيبيريا:

~الر~ر3063الحلماتمنصاهراتهاقيمةسجنتترس:منماء،األاهولىصاهرات



منصا«اتهاقيمةسجلتالكويث:األعضاء،اهولىمامراتمنه~3»80أيأمريكى
األ~ء.الدولمامراتمنه_~2،89أيأمريكىموالومليار2»7الخدمات

الدولفىللخماتاإلجماليةالصاهراتمنه~87»21بتأمنالثمانيةالبلدانهذهقامت
.0o>2منةاإلمطمىتمرالمنمنظمةفىاألعضاء

الوار«ات:

الخدماتمنوارداتهاقيمةسجلت~يزط:ص:للخدماتالمستوردةاألعضاءاللولأهم

ا~د~:ا~~األعضاء،الدولوارداتمنه~2>»22أيأمريكىفوالرمليار210»56

وارداتمنه~13»35أيأمريكىلوالومليار14)ء3الخدماتمنوارداتهاقيمةسجلت

أيأمريكىلوالومليار10»69الخدماتمنوارداتهاسجلت.قيمةتر~:منماء»األاللول

مليار9»48الخدماتمنوارداتهاقيمةسجلت~:منماء،األاللولوارداتمنه~10ء03

منوارداتهاقيمةسجلتا~يت:األعضاء»الولىوارداتمنه~8»89أيأمريكىدوالر
ن:اخمتالناآلمنماءءاللولصادراتمنه_9،93أيأمريكىلوالومليار7،39الخدمات

ط~ن:ه~ء6،89يعاهلماأيأمريكىفوالرمليار7»34الخماتمنوارداتهقيمةسجلت

اللولوارداتمنه_6»73أيأمريكىدوالرمليار7ء17الخماتمنوارداتهقيمةسجلت
منه_5»71أيأمريكىدوالرمليارiالخدماتمنوارداتهاقيمةسجلتنيبيرط:منماء»األ

.200oسنةاأل~ءراللولواردات
--

سةاألعضاءلللولاالجماليةالخدماتولهرداتمن9ه78،7»الثماميةالبلدانهز«أمت

الصاهرات:-

الموتميمنظمةضمنأهميةا~المنطقتاناألسيويةوالمنطقةاألوسطالشرقمنطقةتبدو

الخدمات:لصامراتالجغرافىالتوزيعحيثمناإلمطمى

منه~46ء0vأعنتحيثللخدماتالمصرةاألولىالمنطقةوصاألو~:اشرق•

4f»13يعادلبمااإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءاهولىفىللحماتاإلجمالىالعرض

أمريكى؟موالومليار



من9ه~26ء87أعنتحيثللخدماتالمصدرةالثانيةالمنطقةوهياآلسيويآل:ا~•

25»73يعادلبمااإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدوكفيللخدماتاإلجماليالعرض

أمريكي؟دوالرمليار

منه~7،11)أعنتحيثللخدماتالمصدرةلثةالثاالمنطقةوهيا~جرم:ا~ب•

22،11يعاهلبمااإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءلزالدوفيللخدماتاإلجماليالعرض

أمريكي؟دوالرمليار

حيثللخدماتالمصدرةالرابعةالمنطقةوهيالعربية:الخليجلدولالتعا~مجلمى•

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدوكفيللخدماتاإلجماليالعرضمناه~0ء0~أعنت

أمريكي؟دوالرمليار9،63يعادلبمااإلسلثمي

أعنتحيثللخدماتالمصدرةمسةالخاالمنطقةوهيالصحراء:جنوبالواقعةإفريقيا•

بمااإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيللخدماتاإلجمالياعرضمن9ه~5)»9

أمريكي.دوالرمليارoيعادل

الواردات:-

المؤتمرمنظمةضمنأهميةاألكثرالمنطقتاناألسيويةوالمنطقةاألوسطالشرقمنطقةتبدو

الخدمات:لوارداتالجغرافيالتوزيعحيثمنمياإلسك

منه~79،39أعنتحيثللخدماتالمستوردةاألولىالمنطقةهيواآلسيويآل:ا~•

42»44يعادلبمامياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيللخدماتاإلجماليالطلب

أمريكي؟دوالرمليار

من9ه~23ء49أعنتحيثللخدماتالمستوردةالثانيةالمنطقةوهياألو~:اشرق•

25ء>oيعادلبمااإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيللخدماتاإلجماليالطلب

أمريكي؟دوالرمنيأر

حيثللخدماتالمستوردةلثةالثاالمنطقةوهيالعر~:النيجلدولالتعاونمجلس•

اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيللخدماتاإلجمالىالطلبمن9)ه~3ء13أعنت

أمريكي؟الردومليار24ء66يعادكبما



أعنتحيثللخدماتالمستوردةالرابعةالمنطقةوهيالصحراء:~باالا~يتإفى•

بمامياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيللخدماتاإلجمالىالطلبمن9ه~8»8

أمريكي؟دوالرمليار9،38يعادل

منء~4،19أعنتحيثللخدماتالمستوردةمسةالخاالمنطقةوهيالحري:ا~ب•

5»11دليحا~اإلسألميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيللخدماتاإلجماليالطلب

أمريكي.دوالرمليار

المواد:حسبالخارجيةالخدماتتجارةبنية2-.2

حسباإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولخدماتميزانتوزيعخلك~هز
اآلتية:المحظاتإبداءيمكناألبواب»

المماددات.

تستأثرحيثاألعضاءللدولاإلجماليةالصادراتفيمتميزةمكانةواألسفارالسياحةتحتك

حيثمنالثانيالبابأماأمريكي.دوالرمليار59،49يعادلبما9ه~42_59بحواليحصتها

سجلتالتيالخاصةالمهاجرينالعمالتتحويكفيفيتمثلالخدماتصادراتفياألهمية
ا_~La!أهريي.دوالرمليار2oءا8يعادلبماالخدماتصادراتإجماليمن9)وال63،1

~ولاإل~يةالصادراتمن20»66بحواليحصتهتستأثرالذيالنقلفيفيتمثلالثالث
أمريكي.دوالرمليار0o»24يعادلبمااألعضاء

الواردات:

الماليةالخدماتعلىيشتمك(الذياألخرىا´ااالخدماتبسائرالمتعلقالبابباستثناء

وار(اتإ~ليمنه~26ء04بحصةاستأثرالذيانخ...)سلكيةوالكالسلكيةواالتصاالت
مكانةيحتلالنقكأنفلثحظأمريكي»دوالرمليار32،26يعادلبمااألعضاءالدولخدمات

بمااألعضاءىالدولفيفلخدماتاإلجماليةالوارداتمن9اله3ا،ه8حصتهسجلتحيثهامة

~ر25»5~~دك~9ه~20ء6الخاصةالتحويلثتتليهأمريكي»دوالرمليار43،58يعادل

الوارداتمنه~18ء18سجلتالتيواألسفارالسياحةالرابعالصففينجدثمأمريكيهدوالر
~ر22»5~~دل~اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياآلعضاءالدولفيللخدماتاإلجمالية

أمريكي.دوالر



اللولبعضفىالموادهذهصادراتحجموارتفاعالمحروقاتأسعارلتصا~كانلقد

لمنظمةالبيئيةالتجارةتطوراتفىالمباشراألثراالسطميتمرالمنمنظمةفياأل~ء
).00oسنةاإلمطىالمؤتمر

كماملحوظانمواسجلتقداأل~ءالولىلبعضالخارجيةالتجارةأنبالمطحظةوالجدير

و2004سنتىبين9ه~128بنسبةنموامجلةالتىالسطمدارلبرونايبالنسبةالحالهو
200o«004سنةأمريكىالرهمليون177»35منقيمتهاارتفعتحيث'I'1549»74إلى

البترول.منمامراتهاومراداتنتيجةوذلك200oسنةأمريكىموالومليون

(الصاهراتاإلمطمىالمؤتمرلمنظمةالبيئيةاإلجماليةالتجارةأداءكانلقد
منقيمتهافارتفعته~3ا»89بنسبةزيادةسجلحيث)00oمنةجيداالبيئية)البينية~الواردات

.200oسنةأمريكيفوالرمليار271»45إلى2004منةأمريكىدوالرمليار205»8

وارتفعتأمريكىموالومليار136إلىارتفعتقدالصافيةالبيئيةالتجارةفإنلذلك،ونتيجة
مناألعضاءللولىاالجماليةالتجارةمناإلمطمىالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةحصةبالتالى

.9اله6»89بنسبةنموايعاملبما200oسنةه~15»5إلى2004سنةه~5،14

اإل~ليةالصالراتمناإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصاهراتحصةسجلتكما
هنةه~13»7إلى2004سنةه~~13منارتفعتحيث،9ه~5ء3بنسبةزيادةاألعضاءللدول

200o.رداتاالامناإلسصرالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةارتفعتحينفى
9ه~17»30إلى2004سنةه~15»9منارتفعتحيث9ه~8،94بنسبةاألعضاءللوئزاإلجمالية
.0نذ..<
سنةبينالصعودنحواتجاهااإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتقيمةأبدتلقد

134»74إلى)003سنةأمريكىلوالومليار74»24منارتفعتحيث200oو2003

البيئيةالوارداتارتفعتحنفىه~ء80»95بنسبةبزيادةأي200oسنةأمريكىدوالرمليار

2سنةأمريكىدوالرمليار1ال7»1كى200rسنةأمريكىلوالومليار76»58من • 0o«أي

ه~~.79ء03بنسبةبتحسن



تكتسيالمحروقاتتجارةأناإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةبنيةخاللمنيتبين
.200oسنةه~35ء3منبأكثرانمعلفياستأثرتحيثالمبادالتفىاألهمالجانب

الصاهراتمناألوفيبالنصيب)9ه_38<6المحروقاتضمنها(ومناألوليةالمواداستأثرت

أمريكىفوالرمليار73»44يعادلبماه~»55»79مسجلةاإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالبيئية

كما.9ه/44بنحوالقيمةفيبزيادةأي»2004سنةأمريكيموالومليار1oمقابل200oسنة

أمريكىدوالرمليار58،2يعادلبماالبيئيةالصادراتمنه~44»21المصنعةالموادشكلة
اه~.8»77بنسبةالقيمةفىنموابنلكمسجلةء2004منةموالومليار9fمقابل200oسنة

بنسبةالكيماويةوالمواد9ه~86ء12بنسبةالمحروقاتمامراتبارتفاعالنموهذاتفسيريمكن
رممم.م^

يلى:كما200oسنةاإلمطمىالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصا«اتتوجهاتوتتمة

بنسبةالمحروقاتمناإلمطميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصاهراتحصةارتفاع•
؟200oسنةه_38»6إلى2004سنةه~27»33منارتفعتحيثه~ء24،41

منتقلصتحيثه_~ء6ء56بنسبةالكيماويةالموادمنالبيئيةلمصاهراتحصةانخفاض•
؟0o>2سنةه~9ة2~إلى'I'>04سنة9ه~9»9

حيثه~8»22بنسبةالمصنعةالموادمخكفمنالبيئيةالصاهراتحصةتراجع•
؟200oسنة)ه~5»12إلى2004سنة)ه~7،37منانخفضت

حيث9اله15ء17بنسبةالنقلوهيداتاتحياتمنالبينهةالصاهراتحصةتراجع•
؟2005سنةه~9»84إلى)004سنةه~~6،11منانخفضت

منانخفضتحيثه~~22،78بنسبةنيةالغذاالموا«منالبيئيةالصالراتحصةتراجع•
42005سنةه~14»67إلى2004سنة9اه_9

ه~~46»78بنسبةلطمتهثالقابلةغيرالخامالموادمنالبيئيةالصالراتحصةتراجع•
.200oسنةه~2ء52إلى2004سنةاله4»7منانخفضتحيث



المصنعةالموادمن)00oسنةاإلمطميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتأغلبتشكلة

بنسبةاألوليةالموادقريبمنتليهاأمريكيدوالرمليار63ء62يعادلبماه~~50»25بنسبة
التيالمعدنيةالمحروقاتضمنهامنونجدأمريكيدوالرمليار62،99يعادلبما9اله49»75

األولية.الموادمنالبيئيةالوارداتإجماليمنه~64»34لوحدهاتمط

اإلسصالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتتوجهاتشأنفىالمطحظاتأهمتلخيصويمكن
يلى:كما

المصنعةالموادمختلفمناإلسميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةارتفاع•
؟200oسنة)ه~8ء0)إلى2004سنة9ه~24ء26منارتفعتحيثه~15ء5بنسبة

9ه~9ء44بنسبةالمحروقاتمناإلسطمىتمرالمنلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةارتفاع•

؟200oسنة9ه_3)ء10إلى)400سنة9ه_2o»29منارتفعتحيث

القابلةغيرالخامالموادمناإلسلثمىانمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةارتفاع•
؟200oسنة9ه~4»86إلى)004سنة9ه_4»59منارتفعتحيثاله5ء88بنسبةلطتهطشر

اتومعداتاآللياتمناإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةانخفاض•
؟200oسنةه~11»99إلى2004سنةاه_3،85منتراجعتحيث9ه~13»43بنسبة

بنسبةالكيماويةالموادمناإلسصرالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةانخفاض•
؟200oسنةاه~0»24إلى2004سنة9ه~1ا»91منتراجعتحيث9اه~02،4

بنمهبةالغذائيةالموادمناإلسميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتحصةانخفاض•
).00oسنةه~12ء88إلى2004سنة9اله16ء14منتراجعتحيثاله2،20

الشحنسعرارتفاعإلىجهةمنراجعوالوارداتالصادراتبيناألرقامفيالتباينابن
الدولمعظمكونإلىأخرىجهةومن)CIF(الوارداتإحصائياتتتضمنهالذيوالتأمين
للمحروقات.صافيةمصدرةدولاألعضاء



منه~74»71بحوالياإلسطمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاللولمندول1>استأثرت
وهذهالبيئية.الوار«اتمنه~59ء27حواليواإلسطميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادرات

األهمية:بحسبكاآلتيهيالبلدان

ءالكويتامران»إندونيسيا،ماليزيا،تركيا»ءالمتحدةالعربيةاإلماراتالسعومية»العربية

وعمان.نيجيرياءباكستان

اإلسطميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالصادراتفيالعشرةالبلدانهذهحصةشكلة•
بلغتوقده~.3ء3بنسبةارتفاعامسجلة2004سنة9ه~7ا»95مقابل200oسنةاله74»71

؟200oسنةأمريكيدوالرمليار100»36البلدانمنالمجموعةهذهصادراتقيمة

هناإلسصرالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالوارداتمنالعشرةالبلدانهذهحصةتراجعت•
سجلتوقد.9ه~2»1بنسبةانخفاضامسجلة»200oسنة9اله59ء27إلى'I'004~9ه~5ء~21

.200oمنةأمريكيدوالرمليار11ء26حوالىالعشرةالبلدانلهذهالبيئيةالوارداتقيمة

البيئية:هليميةاالتجارة

~طأهريى(والرمليار57ء38حوالى200oسنةالبيئيةا~لليميةالتجارةقيمةسجلت
نموإلىباألساسراجعوهذا.9ه~39»85بنسبةبزيادةأي)،004سنةلوالومليار4ا»03

اإلفى~و~انه~79»04الالعربيةالخليجلدولالتعاونمجلمىلبلدانالبيئيةاإلقليميةالتجارة
اآل~يآلوا~ان9ه~40»33الالعربيالمغربوبلدانه~43»23الالصحراءجنوبالواقعة

التجارةحصةأنكماالمعية.الفترةخلكر9ه_11ء44~األوسطالشرقوبالانه~31»03ال

»`؟4»04بنسبةارتفعتاإلسطميالمؤتمرلمنظمةاإلجماليةالبيئيةالتجارةمنالبيئيةاإلقليمية
).00oسنة9ه´42،71إلى2»>4سنةه~؟41»06منانتقلتحيث

لمنظمةالبيئيةاإلجماليةالتجارةمنالبيئيةا~مليميةالتجارةحصةتطورتفسيريمكن
وحصةه~25ء769العربيةالخليجلدولالتعاونمجسمولحصةبارتفاعاإلسطميالمؤتمر

ال.ه4ء4+.العربيالمغرببلدانوحصة9ه_6،56-الصحراءجنوبالواقعةاإلفريقيةالبلدان

بينالبيئيةاإلقليميةالتجارةمناألخرىالمناطقبعضحصةتراجعنالحظأخرى،جهةومن
ء)ه~.52~وآسيا9ه~17»09-األوسطالشرق:2005و2004سنتي

والشرقوآسياالعربيةالخليهلدولالتعاونمجلىمناطقشكلة،200oسنةخلكر
علىمجلةحيثاإلسطي»المؤتمرلمنظمةالبيئيةاإلقليميةالتجارةمن9ه~87»27األوسط



الصحراءجنوبالواقعةاإلفريقيةالمنطقةأماه~.17،29و9ه_3ء)97و9اله31»01التوالى

البيئيةاإلقليميةالتجارةمنه~3،36و9اله9ء37التوالىعلىشكلتافقدالعربىالمغربومنطقة
اإلسطمي.المؤتمرلمنظمة

»9ه~30»64بنسبةاإلسطيتمرالمنمنظمةمناطقبينالتجاريةالمبادالتقيمةارتفعت
أمريكىدوالرمليار7»~96إلى2004سنةأمريكىلوالومليار58»91منارتفعتحيث

الخليجللولىالتعاونمجلمىاآلتية:المناطقبينالمبادالتنموإلىنلكويرجع.200oسنة
األوسطوالشرق9ه~26ء34-آسيا»9ه/33»39-العربىالمغرب»9ه_41»93العربية~

699«1"I.~~لبلداناإلسصرالمؤتمرمنظمةمناطقبينالمبادالتتراجعتآخرء-نبوهزء
).00oو)004سنتيبينه~4»24-الصحراءجنوبالواقعةإفريقيا

فقدالبيئيةاإلجماليةالتجارةمناإلسطمىالمؤتمرمنظمةمناطقبينالتجارةحصةأما
2004~ه~58ء94منانخفضت.حيث200oو2004سنتىبين9ه_2ء8ابنسبةانخفضت

كانفقداإلسطمىالمؤتمرمنظمةمناطقبينالتجارةتطورعنأما.200o~9ه~57»29إلى
آسياه_»0ا»9العربى-المغرب،9ه_5،599العربية:الخليجلولالتعاونمجلسمنطقةكاآلتي:

)ه~>8»7~~الصحراءجنوبالواقعةإفريقياه~ء13»19-األوسطالشرق»6ء01-

والشرقوآسياالعربيةالخليجلدولالتعاونمجلمىحصصشكلةء200oسنةوفك
ه~48»27التوالى:طىمسجلةممصراالتمرالمنمنظمةمناطقبينالتجارةمن9ه´89األوسط

جنوبالواقعةاإلفريقيةوالبلدانالعربىالمغرببلدانحصصأما.9ه~1ء~28ثم9ه~24»49و
المؤتمرمنظمةمناطقبينالتجارةمناله3،34و9ه~7،64التوالى:علىمكتفقدالصحراء

اإلمطى.

اإلسطمىتمرالمنمنظمةفيرمنماءاألالدولبينالتجارةتنمية~انقأبرزاااه

المستقبليةواآلفاق

تعزيزإلىالراميةاإلسطمىتمرالمنمنظمةجهودأنالثانيةاأللفيةأواخرفىبدالقد

اإلجماليةالتجارةمنه~10تتجاوزلمالتىالبيئيةفالتجارةثمارها.تعطىبدأتقدائبيئيةالتجارة
أمريكى.دوالرمليار135,72ناهزتبحيث2005منة%5,15مجلة'I'000سنة



علىاالعضاءواهولاإلسطميالمؤتمرمنظمةمستوىكلىالمبنولةالجهودمنوبالرغم
قانعةمازالتالعوائقمنالعيدفإنالبيئيةالتجاريةالمبادالتتقيةألجلالخصوصوجه
منهانذكراإلسطميتمرالمنلمنظمةالبيئيةالتجاريةالمبادالتمجرىفىاخشاقاتعدةمسببة
:الخصوصوجهعلى

غيرخاصةتريفيةشبهحواجزءتعريفيةحواجزاألسواق:إلىبالدخولتتعنتىمشاكل•

للتجارةالمدعمةالخدماتالنقل،التحتية،البنيةاللوجستيكى:المستوىعلىعوائق•
مطثمة؟غيرأوضعيفةتكونقدالتىالولية

الدوليةوالمواصفاثالمعاييرمعتتوافقالأومتنوعةغيرللتصيرالمعروضةالسلع•

األسواق؟فىةالمعت

منالمبنولةالجهودمنبالرغماألعمالوفرصاألسواقحولالمعلوماتتوفرمحم•

التجارة؟لتنميةاإلسطمىالمركزطرف

األعضاءالولىمنتجاتترويجخصوصفياألداءوضعفمحدودةاللقاءاتفرص•

اإلسطمى؟المؤتمرمنظمةبقيةمستوىعلى

الجمركيالمستوىعلىالخارجيةالتجارةشؤونومتبيرإدارةفىمعقدةإجراءات•

الموانئ؟وفىوالمصرفى

اهولية؟التجارةمجالفىالمتخصصةالفنيةالكفاءاتوجودمحم•

أداءها.ضعفأووالمتوسطةالصفرىانمؤسساتلفائدةالمناسبةالتمويلآلياتانعدام•

العالمبهايزخرالتىالوافرةاإلمكانياتإلىبالنظرالطموحاتمونالنتائجهذهتبقى

سطيةاالاألمةتواجهالتىالتحياتلرفعالعشريالعمللبرنامجطبقاالمؤملومناإلسطى.
األعضاءللدولاإلجماليةالتجارةمنالبيئيةالتجارةحصةزيادةينوالعشالحاديالقرنفى

.1o>2سنةأفقفىه~20بنسبة

العالمبهايزخرالتىالوافرةاإلمكانياتإلىبالنظرالطموحاتونالنتائجهذهتبقى
اإلسميةاألمةتواجهالتىالتحياتلرفعيالعشالعمللبرنامجطبقاالمؤملومناإلسطى.



األعضاءللولىاإلجماليةالتجارةمنالبيئيةالتجارةحصةزيادةينوالعشالحاديالترنفى
.2>اoمنةأفقفىه~20بنسبة

,>2أفقفىالهدفهذاتحقيقالعسيرمنوليمى o،منالمزيدالتحاقعلىوقفايبقىالذي
التجاريةاألفضلياتنظامفىاألطرافالعشرونالولىبمجموعةاالسطمىالمؤتمرمنظمة
مخططبتنفيذالمفاوضاتفىالمشاركةالدولالتزاممدىوعلىاإلسطمىتمرالمنلمنظمة
ا~~لالجروة~ل~ينصالذيFasttrackالتعريفاتلتخفيضالسريعالمسلسك
)PRETAS(اإل~المؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدولالتجاريةاألفضلياتلنظامالتعريفى
قر-محرءة~لحزال»األد(ن»مصرىبلدان:ستةقبلمناآلنلحدعليهالتوقيعتموالذي

وسوريأ.

ضمنإنشاءهاتمالتىالتجارةلتمويلالوليةاإلسطيةالمؤسسةتعتبرآخرءجانبومن
األ~ءالدولبينا~لتصاديالتعاونلتدعيممتميزةأداةللتنميةاإلسطمىالبنكمجموعةنظام

باحتجارة.ا~ذاتاالستثماراتوتتشيطوخدماتموادمنالتجاريةالمبادالتفرصوتكثيف
إنشاءإمكانيةبحثعلىاأل~ءالدولحثقدالعثمريالعملبرنامجأنإلىاإلشارةوتجدر
~ا~ائتابذاآلىتمالمزايامنلهاwاإلسطمى»المؤتمرلمنظمةالحرللتبادكمنطقة
ا~تد~~فىاالقتصادياالنماجمسلسلوتيرةمنوترفعالبيئيةالتجارةتعرقك

اتنيرات~عةننرااآلجالأفضلفىيتمأنيجبالهدفهذاتحقيقأنعلمااإلسطمىء
العالمى.ا~هتصاديشهدهاالتىوالتطورات

زاخرةاإل~ا~تر~فىاألعضاءالولىفإنالنكرىاآلنفةالعوائقمنبالرغم
أندباهباال~ديالتكاطمقوماتكلعلىتتوفرأنهاكمالطتغط.قابلةكبيرةبإمكانيات

منظمةبلدانهزآخربلدفىبكثافةأحياناوتوفرإالالمنظمةبلدانمنبلدفىوندرقلما
اإلسطمى.المؤتمر

:التاليةالقطاعاتنذكرالمثالوجهوعلى

لمدةبأسرهالعالمبحاجياتاآلنلحدالمعروفةالمخزوناتتفىأنيمكنا~~:~ا(

االكتفاءعلىهليلسوىتزوينبحرفىاألخيرةالبتروليةاالكثسافاتوماالزهنمنعتو(
المادة.هذهمنالجماعىالذاتى



منهاخاصةءالصناعيةالقطاعاتفيالبلدانمنالعديدتخصصتا~~:ا~اد

اإللكترونيةوالصناعاتالبناءوموادوالتعينالميكانيكيةوالصناعاتالكيماويةالصناعات
المواد.لهذهمصدرةاألعضاءالولىمنالعيدأصبحتبحيثوالصيلة

اهولىفىالخدماتلتجارةالراهنالوضعالتقريرهذامقدمةاستعرضتالحلمات:

أنتبينوقدالخدمات.تدفقبنيةضبطمنمكنممااإلسطمي،المؤتمرمنظمةفىاألعضاء

المستقبل.فىالواعدةالقطاعاتأهمهىوالنقلالمهنيةوانخماتالسياحة

أنإذبيان»منأكثرإلىالمجالهذافىالتكاملمواطنتحتاجالاألرا~:ا~ت

وتبقىالمنتجات.بهذهتتعلقاالمطىالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالمبادالتمنه~~20فنأزيد
أزيحتماإذاخاصةالمتوفرةالهامةاإلمكانياتإلىبالنظرقائمةالمبادالتهذهتنميةحظوظ

المستقبل.فىالفنيةوالعقباتالعراقيل

التجاريةالمبادالتإمكانياتحولالتجارةلتنميةاإلمطمىالمركزأعدها«امةمنويتبين
والخماتفلموادالرئيسيةاألصنافحيثمنالمستغلةغيراإلسطمىالمؤتمرمنظمةبلدانمين

اآلتية:صللمبادالتالعاليةاإلمكانياتذاتوالخماتالموادأهمفإن

:هيتبادالاألكثرللموادالونيسيةاألصناف

مليون6.960والجلدوالمطبسالنسيجأمريكيهدوالرمليون7.520وانصيدالزراعة

أمريكى،دوالرمليون6.36>والمحروقاتالبتروليةوالموادالحجريالفحمأمريكى،موالو

المعدنيةوالموادالمعاهنأمريكيهموالومليون4.64>والتبغالمشروباتالغذائية»المواد

دوالرمليون2.880وا~ونيةنيةالكهرباالتجهيزاتأمريكى،فوالرمليون4>000
720.1النقلمعداتمنوغيرهاالسياراتمحركاتءالمنجميةغيرالمعدنيةالموادأمريكى»

البطحتيكمنوالموادوالمطاطالكميائيةوالموادصنفلكلبالنسبةأمريكىموالومليون
المواد.منصنفلكلبالنسبةأمريكىفوالرمليون160.1

منظمةبلدانبقيةمعالمتاحةالمبادالتإمكانياتمنالقليلإالتستغلالالتىالبلدانأما

اآلتية:فهىاالسطمىالمؤتمر



ءالمغربماليزيا،فاسو»بوركينابنين،إنونيسيا،األردن،ءالبحرينءتوسءقرقيزستان

تركيا،ءالسودانالكويت»السط،داربرونايبيجان،أذرالجزائر،امران»قطر»ألبانيا»
السعودية.العربيةمالى»بنغطديثىءمورياءباكستان»فيجرياءخستان»كازأوغندة»تركمنستان»

البلدانمنالعديدفيهاتتمتعوالتيالواعدةاآلفاقذاتالقطاعاتفإنانخدماتعنأما

اآلتية:فهىاإلسالميالمؤتمرمنظمةمنطقةفىالطلبفيهاويشتدتنافسيةبميزة

والخدماتالسياحةءالنقلخدماتاالتصاالت،خدماتالتجارية،الخدماتالمالية»الخدمات

(وخدماتوالرياضةوالترفيهيةالثقافيةنشطةاألله»التابعةالهندسيةوالخذأماتالبناءلهاهالتابعة
اال~~وا~~توالصحةالبيئةخدماتوالبصرية)ءالسمعيةالخدماتباستثناءأخرى

لهاالتابعة

اآلتية:فهىالعرضبوفرةالخدماتتطاعفيهايتميزالتىانالبالأما

ءاألردنتوس»فيجريا»ءباكستان•J\.i.W1المغرب»مصرىإندونيسيا،تركيا»ماليزيا،

والكويت.البحرينامران»

التجارةمن9اه~5»5سوىتمثلالاإلسالميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةأنمنبالرغم
نظراالتفاؤلعلىيبعثالتجارةهذهتطورفإن200oمنةاألعضاءللدولاإلجمالية

ا~~~تبحاإلمكانياتهذهتجسيدولكنالمستويات.كافةعلىالمتوفرةمكانياتلك
بمواصلةيتعلق.Lفىخاصةالمتوسطالمدىعلىوأخرىفوريةتدابيراتخاذيتطلبملموسة
طىاالندماجتحقيقفىقدماوالمضياألعضاءىالدولبهقامتالذيالذاتيالتحريرمسلسل

نظاماتفاقيةتنفيذ~منخاصةاإلسطميالمؤتمرمنظمةأقاليموبينا~مليميالمستوى

اإلسطى.المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالتجاريةاألفضليات

النوعيةالقفزةاإلسطيالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةتحققأنالصعبفمنفعالء
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبينا~متصاديماجلطندحقيقىبرنامجوضعبدونالمنشودة

مناطقمختلففيبهاالعملتمالتىالمخططاتغرارعلىوذلكتنفيذهعلىوالعمكمىاإلسك
قوية.إقليميةاقتصاديةتجمعاتظهورإلىأدتوانتيالعالم

المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالمتميزةاطتراماتعلىباألساسالمعنيةوالخساتالقطاعاتالئحةتعتمد´
).(GATS/OMCالخدماتتجارةحولالعامةاالتفاقيةإطارفيمياإلسك

vo,



الحرللتبادلمنطقةإنشاءفيوالمتمثلةالبرنامجهذامناألولىالمرحلةJاعتقادناوفي

يادةنإلىالمثالسبيلعلىستؤدى201oسنةآفاقفياإلسطميالمؤتمرمنظمةبلدانبين

علىه~20حصتهاتبلغأنالمؤملمنحيثاإلسطميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةفيهامة
األعضاء.للدولاإلجماليةالتجارةمنا~هل

والعملمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةلتسهيلمصاحبةتدابيراتخاذيتقينكما

:اآلتيةالميادينفيخاصةتنميتهاعلى

مهمتهاللتنميةاإلسلثميالبنكفمجموعةتابعةللتمويلإسلقميةشركةإنشاءعلىالعمل•
يمكنهاكماميسرة.بشروطالقروضوتقديموالمتوسطةالصفرىالمؤسساتصفقاتتمويل
ضماناتاالعتباربعينتأخذأنالمؤسسةلهز»يمكنالمخاطر.ذاتاألموالرؤوستدبير

الدرجةمنالمصرفيالضمانأووالمنقولةمنهاالعينيةانمعهودةالبنكيةالضماناتعنتختلف

األولى؟

حولاألطرافومتعددةثنائيةاتفاقياتطريقعنالتجاريةالمستحقاتدفعتشجيع•
واالستثمار؟التجارةلتحسينوذلكاألداءات

الحكوميةالهيئاتمعبالتعاونوالمشترينالبائعينبينتجارييننظراءامجادعلىالعمل•

التجارية؟البنوكومعاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةبالتجارةالمعنيةالحكوميةوغير

األطرافومتعددةالثنائيالتوافقطريقعنالتجاريةالعملياتأموالتسديدعلىالعمل•

واالستثمار.التجارةلتحسين

اإلقليميالمستوىعلىالبحريللنقلتجاريةميةإسكشركاتإنشاءعلىالعمك•

طريقعنالشراكةتشجيععلىخاصةبالعملاإلسلثميةالبطأفيالبواخرمالكيبينوالتنسيق
النقكمجاكفيالتعاونننسىالكماللتنمية.اإلسطميوالبنكاإلسلثميةالبواخرمالكيمنظمة
السياحةلتنميةتارااااشارالجوياننقكوشركاتللشحنإقليميةشركاتإنشاءعلىبالعملالجوي

اإلسطية.البطفيالبيئية



نة•اةالتحا

التجارةاستعمالتنشيطاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاهولىعلىيتقين•

وخفضالصفقاتتنفيذلتسريعواألفرادالمؤسساتوبينالعموميةالصفقاتفياإللكترونية
األفضل.إلىاإلمصرالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجارةبمستوىوالرقيالكلفة

كلمةاالةالتحاكاتأ

اإلسطيالمؤتمرمنظمةأقاليممخكفبينواالمتيراأالتصديرشركاتإنشاءتشجيع•

والمركزللتنميةاإلمطميالبنكمنبدعمالمنشأذاتوالخدماتالسلعتجارةفيمتخصصة
).Tradmgcompames(التجارةلتنميةاإلسطمي

~

ضمنللتشاورآلياتإحداثعلىاإلسطىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىتشجيع•

عنالمبادالتتسهيلمجالفيالتحتيةوالبنياتالسياساتلتأهيكعملمخططلوضعالكوسيك
المؤسساتقدراتوتدعيمالحاجياتوتقييمالمبادالتتسهيلحولشاملةبدراسةالقيامطريق
الفنية.المساعدةتقديمعنفضك

~~~

لضبطاالستثمارتتشيطميدانفياستراتيجياتهامراجعةإلىاألعضاءالدولدعوة•

منها؟التخلصعلىوالعملالبيئيةالمبادالتتنميةتعوقالتيالشوائب

تفاقية´´ائةمراجعةإمكانيةهراسةإلىاإلسميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانة«عرة•

تكونحتىتعديلهاعلىوالعملا´اللثزمةالضماناتبكلبإحاطتهوحمايتهاالستثمارتنشيطحول

االستثمار؟مجالفيالجديدةالتوجهاتمعوتتفقفاعليةأكثر

~منخاصةاالستثمارلتنشيطكوسيلةالمنقولةالقيمبورصةنشاطاتتدعيم•
؟200oمارسفياسطنبولفىإنشاءهتمالذياإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالقيمبورصاتمنتدى

نشاطاتتحرير~منالمنافسةوتحفيزالماليةاألسواقإلىالدخولتسهيل•
الواقعةالماليةالمؤسساتدخولأمامالحواجزرفععلىوالعملالحدودعبرالماليةالمؤسسات
إئخ...؟المنطقةخارج



منحإجراءاتبتسريعباالستثمارالعلثقةذويمناألشخاصتنقلحركةتسهيل•

؟ا~طيميةالتجمعاتفىانمشاركةللبلدانبالنسبةالتأشيرةوإلغاءوالشغلا~هامةرخص

الجاريةالصفقاتعلىالعراقيلجميعرفععلىخاصةبالعملالصرفنظامتحرير•

المباشرباالستثمارالمرتبطالمالرأسعلىالصفقاتوتحريرلنعملةالكدمكالتحويلوتحقيق

موحدة.سوقإنشاءعلىآجكوالعملوالسنداتاألسهمسوقفيواالستثمار

القمةمؤتمرعنالصادرةالقرارات)ابمتابعةالخاصاالجتماعخلقكبالفعلتمولقد
إعداد2006مارسoيومجدةبمدينةالمنعقدميا´اإلسكالمؤتمرلمنظمةالثالثاالستثنائي

المؤسساتوبقيةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةقبلمنالقراراتهذهلتنفيذربرامه

مناألوفيالجزءأنحظالمكومنالتجارة.لتنميةاإلسالميالمركزبينهاومنلهاالتابعة
التجارةبتنشيطالمتعلقةالتجارةلتنميةاإلعالميالمركزطرفمنالمقدمةالمقترحات

الوثيقة.هذهضمنإدراجهاتمواالستثمار

الحاديالقرنفيميةاإلسكاألمةتواجهانتيالتحدياتلرفعالعشريالعمكبرنامجتنفيذإن

الفعانياتوبقيةاإلملثميالمؤتمرمنظمةمؤمساتفيهابماالجهودكلتضافريتطلبوالعشرين
عليهيتقينالذيالخاصوالقطاعاإلقليميةا~متصاديةوالتجمعاتاألعضاءالدوكحكوماتمن

مخططاتهاضمنوإدراجهاالعشريالبرنامجفيالواردةالمشاريعكلاالعتباربعيناألخذ

التنموية.

القرنفيميةاإلسكاألمةتواجهالتيالتحدياتلرفعالعشريالعملبرنامججاءولقد
التعاونلتدعيماإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعمللمخططإضافيةلبنةليشكلوالعشرينالحادي

أنحظالمكمعءالسابعاإلسلثميالقمةمؤتمرقبكمناعتمادهتمالذيوالتجاريا~هتصادي

جديدةملموسةمشارينطياتهفييحمكوأصبحالمخططهذاتنشيطإعادةعلىعملتالكوسيك
للتعاون.

قبلمنالمعتمدةوالمشاريعاالتفاقاتوكذلكالعشريالعملمخططتنفيذأصبحوهكذاه

المشترك.اإلسلثميالعمكفيالزاويةالحجرالكوسيك







والصناعألللنجلوهاإلسطمبألالنرفألففربر

اإلسطبأللللول~~حملننبالحول

م2••7مبو29-31

نركبا-أنفره

اال>.القطاتاا)2(

تفويضتمفقداإلسطمىءالمؤتمرمنظمةنطاقعلىالخاصللقطاعالوحيدالمعكرباعتبارها

القطاعلصالحأنشعلتهالمزاولةالكوسيكللجنةالتاسعةالدورةقبلمناإلسطميةالغرفة

بلفحسب،الخاصالقطاعملشمياتبتنظيماإلسطميةالغرفةتكثفىلمءالسياقهذافىالخاص.
نشطةاألهذهتشملالخاص.القطاععلىبالنفعتعودأخرىأنشعلةتنفيذعاصفهاعلىتأخذظلت
والبرامجواموراتءالعملورشءاإلستثماريةتمراتوالمنا~هتصامية»المنتدياتتنظيم

وانندوات.التجاريةوا(معارضالتدريبية،

االسطميةالنوفةأعدتوأنشطتهابرامجهاكفاءةتعزيزإلىتمفالتىالجيدةللرؤيةووفقأ
التىالمهاملتنفيذكآليةتعملأنهىالعملخطةوفكرةالقادمة.سنواتللعشرعملهاخطة

وتركزاإلسمى»المؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجضمناإلسطميةالغرفةألىأوكلت

النموتدنىثسملوالتىاالسطمىالعالمتجابهالتىالتحدياتمجابهةعلىالخطةهذه
ومغرةا~متصادي»انتعاونونقصالفقر،وتفشىالتجارية»التبادالتوضعفا~هتصادي»

العديدة.التحياتمنوغيرهاوالتمويلالشبكىالربطآلياتوغيابالحيثة»المعلومات

تفيزهافىالخاصالقطاعإشراكأسامرعلرمشارين0إشافىاإلسطيةالغرفةشرعةلقد

بوجهالمشاريعهذهوتهكاإلسمية.االتصاديةالروابطتعزيزفىللمساهمةفعلىعشريك



وتنميةءالعمالةتباهلوتيسيرالمشتركة»االسثماراتوتوسعةالبيئيةالتجارةيادةنإلىعام

تأسيسهايتمشركاتقبلمنالمشاريعتنفيذويتموالتعليم.الشبابقطاعاتوتطويرءالسياحة
إلىثطثبين....Iتتراوحفترةغضونفىأرباحهاتحققأنعلىالخاصالقطاعمعبالمشاركة
سنوات.خصر

التالية:المشاريعتنفيذتمالغايةهذهلتحقيق

قبلمنم2006نوفمبر28فىالهيئةا~عناالعطنتماالق:•´~1

مفهومتسخيربهدفتأسيسهاتملقدماليزيا»وزراءونيمربويأحمداثهعبدالسيدمعالى

والتنمويا~هتصاديالبعداستيفاءوبالتانياألعضاءىالولىاقتصاداتلتعزيزكوهيلةالزكإة

عصريمنظوروفقللمستحقينالزكاةأموالوتوزيعجمعيتموسرفءالهامةالفريضةلهذه
األمةعلىالتراكميتأثير»لهيكونسوفثمومنفالدولة»ءفالمدينةءفالقريةالحىبمستوىيبدأ

االتصالفيالغرفةشرعةلقدإشرافها»وتحتالدولةمعبالتعاونالعمليةتنفيذسيتمبأسوهاء

لديها.للهينةفروعتأميميبشأنمنهامشجعةباستجابةوحظيةاإلمطميةالدولمنعددمع
'..ةالتحا••.ستثما~مة6امد.الستشرف•الد•~ا~ال~2

لثةالثادورتهااجتماعفيوالصناعةللتجارةاإلمطميةللغرفةالعموميةالجمعيةاعتمدت

تأسيمىم2007إبريك270025منالفترةفينيابموريتافواكشوطفىعقدالذيوالعشرين

الشركةلهذهوعئهد).füRAS(االسثماريةالفرصالستكشافالوليةاإلسطيةالشركة

كافةفىالمرتقبةنداتالعاووفرةالمخاطربقلةتتسمالتياإلستثماريةالفرصإستكشافبمهمة

وصناعيةتجاريةمشروعاتوثسييدتعميمعلىالشركةتركزوسوفاإلسطمى.العالمأرجاء
إلىتهدفكمااإلسطية.الدولفىللعمالةالعملفرصتوفيربهدفونلكاقتصادية»مجية

الوطنىالدخلوتحسينالشباب»وتشغيلءالمستثمرينرساميلوزيادةالفراءدخلمعدلتعزيز
الدولفىللشركةمحليةفروعإنشاءمقترحالعموميةالجمعيةاعتمدتكمااألعضاء.للولى

دوالر.مليونمائتينللشركةالمبدنىالمالرأسويبلغاألعضاء.
للتجارةاإلسطيةللغرفةالعموميةالجمعيةاعتمدتاال~:~لألا~قفة>هصنة3-

الشعيرةهذهإلحياءالوقفلصندوقا»اةإنشاءوالعشرينلثةالثادورتهااجتماعفيوالصناعة

األغراضمخكفعلىلطنفاقإسعلميةأوقافإنشاءعلىاألعمالرجالوتشجيعالدينية

اإلسصةالغرفةومشارينأبحاثعلىواإلنفاقوتنموية»وتعليميةوصحيةبحثيةمنالخيرية
دوالر.مليونمأنةإلىرأسمالهيصلأنيؤملوالذي



OIC/COMCECFef2307IREP.مم..مي-

توفيرإلىرئيسىبشكليهفوالذياالتحادهإنشاءائهبحمدتم:األأا~اله4

لطنتفاعلهمالمجالإفساحالوقتنفسوفىءاألعمالأصحاببينفيماالشبكىالترابطفرص
اإلسطمية.الغرفةوخدماتتسهيطتمن

كأسهمأمريكى»موالوبليونمبلغمنهاءاألسهممتتوعمالبرأسبنكهو:~~~0-
وحصةأمريكى»فوالربطيينعشرةقرهماالعامةاالستثماريةاألسهمتبلغبينماإدارية»

هناكيكونسوفلنلكباإلضافةأمريكى،دوالربليونمأنةتبلغأنلهايقرالخاصاالستثمار
االستثمار.فىمنهاالستفادةيتمسوفوالذيءالصكوكصندوق

",افة´أ´أنشعلة
لمننئمة`عاتاحتما.ةالمات•أسا•اا•اامداد)1(

سطة•ة.´مساتاال

بمفالحجموالمتوسطةالصغيرةللمؤسساتاإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالعملفريقإنشاءتم
والمتوسطةالصغيرةلنمؤسساتالمستقبليةوالمسكرماتوالمشكطتاالحتياجاتوتحليلهراسة

الغرفةقامتعليهبناءلتنميتها.الطزمةاالستراتيجياتوضعمعاالسطمية.الدولفيالحجم
القطاعبهذاالمعنيةوالهيئاتاألعضاءالغرفمنومساندةللتنميةاإلسصرالبنكمعوبالتعاون

هذاتعقالتىوالمعوقاتالمشكطتوتحليلهراسة~وتمءللفريقاجتماعاتخمسةبتنظيم
لمعالجتها.المناسبةالحلولاقتراحوتماألعضاءىاهولىفىالقطاع

قدللفريقوالنهائىاألخيراالجتماعأنوبماوغاياته»أمدافهحقققدالعملفريقأنوحيث

هذا~النرمقأمنما،يقومأنالمتوقعفمنءكراتشى-باكستانفىيعقدأنمبدنيأتقرر
يلى:ماينجزونوسوفءالسابقةاالجتماعاتعنالصا«رةالتوصياتكافةبمرا.جعةاالجتماع

األمام.نحولطنططتىللتوصيات»األولويةأساسعلىإستراتيجيةصياغة(أ)
وفقالمدىوطوينةومتوسطةقصيرةأهدافلتحقيقومتكاملشاملعملبرنامجإعدادلم(ب

االمطمية.للغرفةألعشريةالعملخطة

لها»التابعةوالمؤسساتاالسطمىالمؤتمرمنظمةمستوى(عنىمؤسسةكلهورتحيد(ج)
الخاص).القطاعمستوىوعلى
الخصخصة:االستقمات.•لم2

علىالخاصالتطاحتشجيعوبغيةاالسطميةاهولىبينفيماسثماراالمستوىتحسينبمف

هذهبتنظيماإلسطميةالغرفةوتقوماألمنعاه.اهولىفيالخصخصةعمليةفىالمشاركة

اإلسطميةالغرفةثمرمالسياقهذافىاألعضاء.الولىمندهرةعلىبناءسنويأالمفتيات
الثالثالمنتدىالباكستانيةللحكومةالتابعةواالسثمارللخصخصةاالتحاديةالوزارةمعبالتعاون



فىسطيةاالباكمتانجمهوريةفىاإلسطمىالموتميمنظمةدولفىوالخصخمةلطسثمار
م.200vعاممناألخيرالربع

(~~~`
المملكةفىللسياحةالعلياالهينةمنكلمعبالتعاونوالصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفةثمرم

للسياحةاألولالمنتدىبتنظيمالسعودية»الصناعيةالتجاريةانغرفومجلمىالسعوديةالعربية

وميعقدم.2007أكتوبر'Y-031فىالسعوديةالعربيةبالمملقةجدةفىاإلسطيةالدولفى

وزيرسعودآلعبدالعزيزبننايفاألميرالملكىالسمولصاحبالكريمةالرعايةتحتالمنتدي

سياحىتكاملنحو´´شعاروتحتبالمملكةللسياحةالعلياالهينةإدارةمجلمىورنيسالداخلية

اإلمطمية~.الولىبينفيما
سطة•ة.اسسدت••..ناهداد•نا)4

:اال.•منظمة

للبحوثاإلسطمىالمعهدمنكلمعبالتعاونوالصناعةللتجارةاإلسطيةالغرفةثمرم

البنغاليشية»الصناعيةالتجاريةالغرفواتحادءللتنميةاإلمطمىللبنكالتابعوالتريب

إلعدادأيامأربعةمتهمتريبىبرنامجبتتظيمالمتحدةلحممالتابعجويريروبيريزوصنعوق

الولىفىللسياحةاألولالمنتدىوالمتوسطةالصغيرةمساتالمنلتنميةالوطنىالبرنامج

م.2007فيسمبر13~10منالفترة~بنغطيثربجمهوريةهكامدينةفىاالسطمية

تطويرمجاالتفىوالمتوسطةالصغيرةمساتالمنقواتيزتعنهوللبرنامجالونيسىوالهف

بالتكنولوجيا.واالرتقاءءالمنتجاتوتحسينوالترويج»والتسويقءاإلداريةالكفاعت
!.••وI.•ر<

اإلممصةالتايطفيةالجمعيةمنكلمعبالتعاونوالصناعةللتجارةاإلسطيةالغرفةثمرم
ءالتاينيةالمعارضوهينةاإلسالمية)الغرفةفىمراقببصفة(~الصناعيةالتجارية

المؤتمربتتظيماإل~)المؤتمرمنظمةفىمراقببصفةعضولمتايطندمملكةوحكومة

أنلهتقرروالذيتايطند»بمملكةبانكوكمدينةفىالثانىاإلسطمىالسياحىالثمانىا~متصادي
التعاونتحسينهوالمؤتمرمنالعفانم»2007سبتمبر9-7منالفترة~مبدنيأيعقد

حيثاإل~.تمرالمنمنظمةموكبينفيماالثقافىالترويج~منوالحتصاديالتجاري
بلدانهمبينفيماواقتصاميةتجارية~تالقامةللمشاركنمناسبةفرصةالمؤتمرهذايوفى

والبشرية).والفنية،(المالية»المواردحيثمنخاصةتايطند»ومملكة



مسائلحولنطقيةالتنمويةهدافلثوتنفيذااألعمال
التمكينتحقيقإلىيهدفبرنامجتنفيذفيم200oعاممنذاإلسطيةالغرفةشرعةالجندرة،

تملهن.سنويةمنتدياتتنظيمخلكرمنوذلكاإلسلثميةالدولفيعماكاأللسيداتاالقتصادي

فيوالثانيءمo»20مارسفياإلماراتبدولةالشارقةفيأولهماءمنتديينتنظيمتاريخهحتى

منكلمعبالتعاونالمنتديينتنظيمتملقدم.2>06ديسمبر10-8في(ماليزيا)كواطمبور

تلقتكماءالمضيفينالبلدينفيالمحليةالنسويةوالمنظماتوالغرفللتنمية»اإلسلثميالبنك
التابعةالجنوبالجنوببتعاونالخاصةالوحدةمنالثانيالمنتدىلصالحماليدعمالغرفة

منالفترةفيقطردولةفيانهبمشيئةالثالثالمنتدىوسيعقدءالمتحدةمملكاإلنمائيللبرنامب
م.3007نوفمبر29-27

مجاالتومناقشةوالتفاعلااللتقاءفياألعماللسيداتالفرصةوالثانياألولالمنتديينأتا-لقد

سيداتقطاعاحتياجاتعنهماانصادرةالتوصياتوتحددالتجاري،والتبادلللتعاونجديدة
المعلومات.وتوفيرءواإلدارةوالتسويقالتمويك،القدرات،تعزيزنواحيمثلاألعمال،

كواطمبورفيعقدالذياإلسلثميةالدولفياألعماللسيداتالثانيالمنتدىتوصياتمرفق

).5(رقمللبندرقم(ا)كملحقم2>>6ديسمبرا->8منالفترةفيبماليزيا
التعاونفياإلسهامإلىاألعمالعيداتودفعاألعمالمجالفيالمهاراتتشجيعوبغية

األعمالمجالفيالمهاراتلتطويرعمكورشةبتنظيماإلسلثميةالغرفةقامتاالقتصادي

حوكالثانيةالعمكورشةبتنظيمالغرفةتقومبينماءم2006مارسفي(باكستان)كراتشيبمدينة
م.2001أغسطمى)9-25فيالسودانفيالزراعيةالمنتجاتوتفليفالتسويق

يتسنىلمأنهاإلعتباربعيناألخذمعاالسطمبة:فةللف،الخاهللقطاءأ

تأجيلفيالمضيفالبلدلرغبةنظرأم2006عامفيالخاهنللقطاععشرالثانيالملتقىعقد
إلىاإلنتظارضرورةعلىأيضأاالتفاقوتمم.20>7نوفمبر23-21منالفترةزخلكرعقده.

علىاإلسلثميةللغرفةالعامةواألمانةهذاالنهائى.القرارألتحاذم2>06إبريلشهرنهاية

الخصوص.بهذاالنهائيالقراراتخاذبخصوصالسنغالفيالمنظمةالجهةمناتصال









حولتقارير

اإلسطميةللبلدانالتجاريةالمعارض

يقدمها

التجارةلتنميةاإلسطميالمركز

هنا~المتابعةللجنةوالصرينالثالثللجتماع

اإلصطصترالمنلمنظمةوالتجاريا~ديللتعاونالدائمةاللجنة

0720آساما31-29ءأنقرة

اإل~للبلدانعشرالحاديالتجاريالمعرنى
0720هالسنغالداكار-~رية

ا~تحر~فىاأل~ءالدولبينوالتجاريا~متصاديللتعاونالدائمةاللجنةأكدث
فىباستنبول2004نوفمبر17إلى23منالعشريندورتهافىالمنعقدةالكوسيك/مى/اإلسك
منالمقدمالعرفيقبولبشأناتخذتهأنمبقالذيقرارهاواحدرقمالقرارمن'V'Iالفترة
اإلسلثميةللبلدانالتجاريللمعرضمحثمرةالحاديةالدورةالحتضانالسنغالجمهوريةطرف
بداكار.)>.vمنة

متازلتبعدماالتظاهرةهذهتنظيمفىحقهاامتعادتقدالسنغالجمهوريةتكونوبهذاء
~.002~المتحدةالعربيةاإلماراتدولةلفائدةالتاسعةالدورةتنظيمعنطوعا

للبلدانالعاشرالتجاريالمعرضبمناهبةتمهيديلقاءتنظيمتماإلطار»هذاوفى
ممكىضمالبحرين»مملكةعاصمةبالمنامةo»»6فبراير9إلىoمنأقيمالذياإلسلثمية
ا~د~.للتجارةالسنغالىالدولىوالمركزالتجارةلتنميةمياإلسكالمركز

حولصافياشرحااالجتماعهذاخلكرالتجارةلتنميةاإلسالميللمركزالعامالمديرقم
جنوبمنإفريقىبلدفيمرةألولتقامألنهاالدورة،هذهتكتميهاالتيالخاصةاألممية
فرصمنالتظاهرةهذهمشيحهماإلىإضافةميآاإلسكالمؤتمرمنظمةإلىينتمىالصحراء
ا~~(~.وإ~_~بثرواتهاالتعريفمنحلكهامناإلفريقيةالبلدانمتتمكنمتميزة

للسنغالالخارجيةللتجارةالدوليالمركزإلىالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزسلمكما
المنظمتينالجهتينبينوانمهامالمسؤولياتتوزيعحولالتفاهممذكرةبمشروعتتعلقوثيقة



الجانبينكالمنعليهاالتوقيعيتمأنعلىءاإلملثميةللبلدانعشرالحاديالتجاريللمعرض
مناقشتها.بعدالحقوقتفي

للتنسيقاألولاالجتماع
المنعقدللسياحةالرابعالوزاريالمؤتمرهامشعلىاألولالتحضيرياالجتماعتنظيمتم

التفاهممذكرةبنودكلاالجتماعهذاخطرالجانبانبحثبداكار.200oمارس30إلى28من

Jنعسراا~هكاألعضاءالدولمشاركةكانتولقدالتجارة.لتنميةاإلسطيالمركزقدمهاالتي

ا~سبوبهذهاالجتماع>هذا~بحثهاتمالتيالمحاورأهممنللمعرضالترويجيةالحملة

المعرضفعالياتسيأويالذيللمبادالتالدوليأاكارلمركزميدانيةبزيارةالمركزوفدكام

المتوفرة.التجهيزاتعلىواطلعاإلمبطيةللبلدانعشرالحاديالتجاري

للتنسيقالثائرماالجتماع
200oمايو26و2oيوميالبيضاءبالدارالمركزبمقرللتنسيقالثانىاالجتماعانعقد

والمركزالسنغاليةالتجارةوزارةإلىالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزوجيهادعوةعلىبناء
الخارجية.للتجارةالسنغاليالدولي

المركزأرضيةعلىعشرالحاديالتجاريالمعرضإقامةعلىخاصةبصفةاالتفاقتم
لمنظمةالبيئيةالتجارة"شعارتحت2006يونيو11إلى7منبداكارللمبادالتالدولي

ا´.اإلفريقيةللتنميةوالشراكةاإلملثميالمؤتمر
العامالمديرساكأداماالسيدطرفمنالتفاهممذكرةعلىالتوقيعتماالجتماعنهايةفى
مياإلسكللمركزالعامالمديررشديعلكيوالسيدالخارجيةللتجارةالسنغاليالدوليللمركز

~).ا426الثانيربيعا200o(7مايو26فيالتجارةلتنمية

السعوديةالعربيةبالمملكةاالستثنائياإلسطميالقمةمؤتمرتنظيمعناإلعثنإثرطى
عشرةالحاديةالعاديةاإلسلثميةالقمةموعدتأجيلالسنغاليةالسلطاتقررت200oسنة

كافةتنظيمإرجاءتمالتاجيكهذاإثرعلى.2007سنةغايةإلى2006سنةفيأصكالمقررة

للقمةعشرالحاديمياإلسكالمؤتمرهامشعلىأصالإقامتهاالمزمعمنكانالتيالتظاهرات

بالتشاوروذلك2007سنةغايةإلىعشرالحادياإلسلثميةللبلدانالتجاريالمعرضفيهابما

اإلملثمى.المؤتمرمنظمةمع



للتنسيقالثالثاالجتماع
)0يومبداكاروالزراعةوالصناعةالتجارةغرفةبمقرللتنسيقالثالثاالجتماعانعقد

ووكانآلاإلسطميالمؤتمرومنظمةالوطنيةالوكالةمنكلممكراالجتماع~افيشارك
التجارةوغرفةالخارجيةللتجارةالسنغاليالدوليوالمركزاالستثماروتنميةالكبرىاألشغال
فعالياتتنظيمتاريخحولالمقدمةالمقترحاتالمجتمعونبحثبداكار.واعةوالنوالصناعة

.وهياإلسطميةانللبالعشرالحاديالتجاريالمعرض
2007نوفمبر11األحدإلىنوفمبر»7األربعاءمناألول:ا~متراح•
.2007نوفمبر18األحدإلىنوفمبر14األربعاءمنالثاني:ا~لتراح•

ماعلىاالتفاقوتمالخمسةاأليامامتدادعلىالمعرضبرنامجأيضااالجتماعبحثكما

للبلدانعشرالحاديالتجاريالمعرضلفعالياتالرسمياالفتتاحاألول:اليوم.6
منترحيبمحلا~متراحهذاكان(السنغالجمهوريةرئيسطرفمناإلسلثمية

؟األطراف)كل
عشرالثانياالجتماعوافتتاحالمستثمرينمنتدىتدشينوالثالث:الثانياليومين.2

؟ميةاإلسكللبلدانالخاصللقطاع

؟التجارةتنشيطهيئاتاجتماعالرابع:اليوم.3
المحرض.اختتامالخامس:اليوم.4

بالدار2006فبرايرشهرمناألولاألسبوعخلل~الرابعاالجتماععقدعلىاالتفاقتم
البيضاء.

للتنسيقالرابعاالجتماع
الدورةهامشعلىنبولباستا200oنوفمبر24فيللتنسيقالرابعاالجتماعانعقد

منظمةفياألعضاءالولىبينوالتجاريا~متصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعشرينالحادية
نبولباستا)00oنوفمبر25إلى)2منالمنعقدةالكوسيك-اإلسلثمي~تمرالمن

هبابللسيدالتهانيبتقديماالجتماعالتجارةلتنميةاإلسلثميللمركزالعامالمديرافتتح
للسنناك-الخارجيةللتجارةالدولىللمركزعامكمديرحديثااتعيينهتمالذيديالو~ديمبا

تكتسيلنمعرضعشرةالحاديةالدورةأنعلىمجددارشديعلكيالسيدأكدوقدسيساس~

الصحراءجنوبمنإفريقيةدولةفيمرةألولمتقامباعتبارهاللمركزبالنسبةمتميزةأهمية



المقوماتإلبرازأخرىمناسبةالمعرضسيشكككمااإلسطمي.المؤتمرمنظمةإلىتنتمي

اإلفريقية.للبلدانالطبيعيةوالثرواتالتجاريةوالفرصا~متصادية
.اآلتيةالمواضيعالمباحثاتتناولتولقد

2»>7سنةغايةإلىعشرالحادياإلسطميالقمةمؤتمرتأجيلإثر.للمعرضالجديد.التأرم

مؤتمرقبلاإلسطيةانللبالعشرالحاديالتجاريالمعرضتنظيمعلىاالتفاقتمبالسنغال

المؤتمر.لموعدتبعاللمعرضالرسميالموعدتحديدوسيتمأسابيع.ثطثةأوبأسبوعينالقمة

االجتماعاتمختلففيتشاركمشتركةبعثةتكوينعلىالجانباناتفق.ا~لرويجيةالحملة

لوزراءاإلسلثميانمؤتمر(اإلسطميالمؤتمرمنظمةمستوىعلىالرسميةوالتظاهرات
المعارضمكنالتجاريةالتظاهراتوبعضائخ...)الماليةاللجنةءالكوسيكءالخارجيةالشؤون

والدولية.ا~طيميةالتجارية

إلىالسنغاليالتجارةوزيرطرفمنرسميةمذكراتتوجيهسيتمأخرى،جهةومن
عشر.الحاديالتجاريالمعرضفىللمشاركةفيهايدعرهماألعضاءالدولبقيةينظراءه

األمر.هذابمتابعةالسنغاليالمركزوسيقوم

تنظيمهاسيتماالستثمارحولندوةبأنالسنغالىالمركزأفاد-المعرضهامشنشطةاأل
الغرفةطرفمنالخاصللقطاععشرانثانىاللقاءتنظيمسيتمكماالمعرض.هامشعلى

تنظيمعلىجانبهمنالتجارةلتنميةاإلسلثمىالمركزوسيعملوالصناعةللتجارةاإلسطمية
اإلسالمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالتجارةتنشيطأجهزةاجتماع

.عليمحمةأحمةالسيةللتنميةاإلسطميالبنكمجموعةرئيسمعاالجتماع

التجاريالمعرضإحاطةإلىوالراميةالسنغاليةالسلطاتتبذلهاالتيالجهودإطارفي

لتنميةاإلسلثميالمركزبيناجتماععقدتمءالنجاحأسباببكاملاإلسطميةللبلدانعشرالحادي
للتنميةمياإلسكالبنكومجموعةجهةمنالخارجيةللتجارةالعالميالسنغالىوالمركزالتجارة
هامشعلى200oنوفمبر25يوموذلكعليمحمدأحمدالسيدرئيسهاشخصفيسكة
.200oنوفمبر25إلى)2مننبولباستاالمنعقدةللكوسيكوالعشرينالحاديةالدورة

للمعرضالميدانيةبالتحضيراتالمتعلقةالمستجداتآخرالسنغاليةالبعثةاستعرضت
المديررشديعلك~انسيدطرفمنمدعماطلباالسنغاليالجانبوقدمعشر.الحاديالتجاري

التنظيميةالجوانبلتمويلعليمحمدأحمدالدكتورإلىالتجارةلتنميةاإلسطيللمركزالعام
:للمعرضاآلتية



؟اإلسصرالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىمستوىعلىالترويجيةالحملة•

؟لددكارالدوليللمعرضالتحتيةالبنيةتأهيل•
التظاهرة.هذهفينمواا~هلاألعضاءالدولمشاركة•

لتنميةاإلسصرالمركزلنشاطاتالكاملدعمهمجدداللتنميةاإلسلثمىالبنكوئيمىأكد
المبدئيةموافقتهأبدىثمالخصوصوجهعلىالتجاريةالمعارضولتنظيمعامةبصفةالتجارة
المسألةهذهأنالبنكرئيسأوضحفقدالثانيالطلبعنأماوالثالث.األولللمطلبينستجابةلك

لتمويلها.آليةامجاديصعبلذاالبنكأعدهاالتيالتمويلبرامجمنبرنامجأيفيواردةغير

:للتنسيقالخامساالجتماع
الخامساالجتماععقدتمالخارجيةللتجارةالعالميالسنغاليالمركزمند~ةطىءن

تموقدبداكار.للسنغالالخارجيةللتجارةالدولىالمركزبمقر2006رسط22مه~

اال~ع.هذافكرالعمليةوالترتيباتالتنظيميةالجوانبمنالمديدبحث

.االجتحاأشغالسيرأ-

جولفىالمدرجةللمعرضالتنظيميةالجوانبمختلفاالجتماعهذاخلكنالجانبانبحث

حيثالمعرضبتاريخاألولىالنقطةتتعلقالتجارة.لتنميةاإلسطمىالمركزأعدهالذياألعمال
تاريخلتحديدالسنغالفياإلسطسالمؤتمرلمنظمةالوطنيةللوكالةطلبتقديمعلىاالتفاقتم

أفضلفىالميدانيةالعملياتترتيبفىللمعرضالمنظمةالجهاتتتمكنحتىالمرضلتنظيم
سنةإلىالقمةانعقادموعدتاجيكإمكانيةحولتتحدثمحليةمصادرعدةوأنالسيماءاآلجال

.علىالجانبينبيناالتفاقتماالجتماعنهايةوفي
بينتختارحتىبالسنغالاإلسطميالمؤتمرلمنظمةالوطنيةالوكالةإلىبطلبالتقدم•

إلىا4منأونوفمبر1اإلى7منالمعرض:~هامةاقتراحهماتمالذينالموعدين
؟2»07نوفمبرا8

مؤسساتمستوىعلىللمعرضالترويجبمهمةالتجارةلتنميةاإلسالمىالمركزيتكلف•
اإلسطيالمؤتمرءالقمةمؤتمرالكوسيك،اجتماعاتاإلسطمي:المؤتمرمنظمة
المالية...؟اللجنةالخارجية،الشؤونلوزراء



(المعارضالخاصالقطاعمستوىعلىللمعرضبالترويجالسنغاليالمركزيتكلف•
فيبالمشاركةلهتسمحلكيالسنغاليةالتجارةوزارةمعباالتصاالتيقومكماا~مليمية)
؟اإلسثميالمؤتمرمنظمةواجتماعاتالرسميةالمهماتمخكف

إلىالمقدمالطلبالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمعبالتعاونالسنغاليالمركزسيتابع•

وتأهيلهبداكارالمعارضمركزترميمشأنفيللتنميةاإلسطمىالبنكمجموعةرئيس
الدولبمساعدةالمتعلقالطلبلمتابعةبالنسبةالشأنوكذلكالتظاهرة.هذهإليواء

؟المعرضفيالمشاركةفيالراغبةنمواا~هلاألعضاء

دليكإعدادالتجارةلتنميةاإلسلثميائمركزمعبالتعاونالسنغاليالمركزيتولى•

؟للمعرضاإلعلثميوالكتيباإلشهاريةاللوحاتوكذلكالعارض

البيضاءبالدارالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزبمقرالقادمالتنسيقياالجتماععقدسيتم•
القمة.انعقادتاريخعنرسميااإلعطنيتمحالماموعدهتحديديتمعلى

برنامجحولوثيقةانمشاركينإلىالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزسلمأخرى،جهةوهن
المركزأفادالصددهذاوفيالمعرض.هامشعلىسينعقدالذيالتجارةتنشيطأجهزةاجتماع
هذاسيتعهأالصادرات.لتنشيطالسنغاليةالوكالةحديثاأنشأتقدالسنغاليةالسلطاتبأنالسنغالي

هياكله.إرساءيتمريثماالمسألةهذهبمتابعةالجديدالجهاز

23بالسنغال~اإلالمؤتمرلمنظمةالوطنيةكالةالهوئيسررمهإالحتماإلهب
-مارس.

:اآلتيةالمؤسساتممثليوبحضورالوكالةرئيسوادكريمالسيدبرئاسةاالجتماعهذاتم
؟بالسنغالالتجارةوزارة•
؟الخارجيةللتجارةالعالميالسنغاليالمركز•

؟التجارةلتنميةاإلسطميالمركز•
؟أاكاروصناعةتجارةغرفة•

؟والصناعةللتجارةاإلسطيةالغرفة•
االستثمار.تنشيطوكالة•

السنغاليةالحكومةتوليهاالتيالقصرىاألهميةعلىمؤكدابالحاضرينوادالسيدرحب
للبلدانعشرالحاديالتجاريالمعرضومنهاالمصاحبةنشطةاأللكلوكذلكبكالقمةلمؤتمر

فيالكبرىباألشغالللقيامضخمةوبشريةماليةمواردحشدتماإلطارهذاوفياإلسلثمية.

التظاهراتوجميعالحدثهذاستستقبلالتيالحاليةالمنشآتوتطويربداكارالتحتيةالبنيةميدان
المصاحبة.



المعرضموعدلتحديدالعاجلةاآلهميةمسألةالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزأثار

تحديدلعدمنتيجةتجميدهاتمقدالحدثلهذاالترويجيةالبرامجكلألنعشرالحاديالتجاري
تجارةوغرفةوالصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفةأثارتالسياقنغمروفيالمؤتمر.موعد

الخاص.للقطاععشرالثانياللقاءبشأنالتنظيميةالمسائكبعضأاكاروصناعة

الذيللتنسيقارتياحهكاملعنمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالوطنيةالوكالةوئيمىأعرب

ودعاالخارجيةللتجارةالدوليالسنغاليوالمركزالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزبينالحظه

االجتماعهذاتنظيموتقررالحاضرة.المؤسساتكافةمنالفنيينمستوىعلىاجتماعتنظيمإلى
أثيرتوالتيالتظاهرةلهذهوالترتيبيةالتنظيميةالجوانبمختلفلبحث2006مارس24يوم
االجتماع.هذالخك

فيالحاصلالتقمحولالمعلوماتككتلقيفيرغبتهعنمجدداالوكالةرئيسأعرب

نشطةاألكلبينالتنسيقجهةبصفتهااآلعمالهذهفيالوكالةوإشراكالتظاهرةهذهترتيب
مي.اإلسكالمؤتمرمنظمةمظلةتحتبالسنناكتقامالتي

للتنسيقالسادساالجتماع
الحاديالتجاريالمعرضتنظيمعلىالسنغاليةبالجمهوريةالتجارةوزيرموافقةإثر

فونبر25ه21(المنظمةالجهاتطرفمنالمقترحالتاريخفيميةاإلسكللبلدانعشر
المركزبمقر)006سبتمبر20و19يوميللتنسيقالسادساالجتماععقدتم))007

تناولوقداإلسلثمية.للبلدانعشرالحاديالتجاريالمعرضإقامةآلياتلبحثالبيضاءبالدار

.اآلتيةالنقاطبالبحثاالجتماع
؟والترويجيةالتنشيطيةالحملة•
؟الترويجيةالمعدات•
؟العارضدليل•
؟التمويلإمكانياتحولالسنغالطرفمنالمقدمالطلبمتابعة•

التجارة).تنشيطأجهزةاجتماع(المعرضهامشعلىنشطةاأل•

أكتوبربينالمتراوحةللفترةعمكمخططعلىالجانبانصادقاالجتماعنهايةوفن
.2»»7نوفمبرو2006

المتميز.انحدثلهذاالترويجيةالحملةفيفعكشرعةقدالمنظمةالجهاتتكونوبذلك
منوغيرهالنمطوياتوتصاميمنماذجتقديمالسنغالىالجانبعلىيتقينالسياقهذاوفي



التجارةلتنميةاإلسصالمركزأما.2006أكتوبرفاتحقبلالعارضودليلالترويجيةاألدوات
منظمةمؤسساتاجتماعاتأثناءالستعمالهااإلشهاريةاللوحاتإعدادجانبهمنفسيتولى

إلخ...).للكوسيكوالعشرونالثانية(ائورقاإلسلثميالمؤتمر

للتنسقالسابعاالجتماع
للبلدانعشرالحاديالتجاريالمعرضفعالياتلتحضيرللتنسيقالسابعاالجتماعانت

67يومىاإلسصة Jجدولفيالواردةالنقاطمخكفبحثبعدبداكار.2006ديسمبر

:اآلتيةاألعمالإنجازكلىالجانباناتفقءاألعمال

علىتوزيعهيتمحتى2007ينايرشهرنهايةقبلالعارضدليلتحضيراستيفاءسيتم•
األعضاء،الدول

للكوسيكوالعشرينلثةالثاالدورة~فيهاالشروعتمالتىالترويجيةالحملةمواصلة•
نبولاستا/(موسياد)عشرائحاديالدوليوالمعرضلالعمالالعاشرالدولىوالمنتدى

.2006نوفمبر26

تنظيمموعدعنلددكارالدوليالمعرضخطررسيااإلعطنتمأخرىجهةومن

السنغالىالتجارةوزيرطرفمنوذلكءاإلسطيةللبلدانعشرالحاديالتجاريالمعرض

التجارة.لتنميةاإلسالميللمركزالعاموالمدير

للتنسيقالثامناالجتماع
للبلدانعشرالحاديالتجاريالمعرضفعالياتلتحضيرللتسيقالثامناالجتماععقدتم

السنغاليالجانبوهتمالبيضاء.بالدارالمركزبمقرv.»2فبراير1oو14يومياإلسطية

الدولعلىتوزيعهسيتموالذيطباعته)قبللمالعارضينعليلمشروعاالجتماعهذا~
عاممديرضمنهمومنءكذلكالمجتمعونناقشىوقداإلسطي.المؤتمرمنظمةفىاألعضاء

ءالمعرضهامشعلىستنضمالتيالنشاطات),ASEPEX(الصاهراتلتنميةالسنغاليةالوكالة

اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءاعولفيالتجارةتنميةهيئاتاجتماعخاصة
تحتالمشاركةواستمارةالعارضينعليلبوضعالمركزقاماالجتماع»هذاإثروعلى

:اإللكترونيموقعهعلىوذلكالمنظمةفياألعضاءوالوكالشركاتتصرف
icdt oic orرر_



حول

للسياحةاألولضالمه

اإلسطميتمرالمنمنظمةفيمنماءاألللدول

20>5نوفمبر26-24استتبرل

يقدمه

التجارةلتنميةاإلسطميالمركز

للسياحةاألولا~ض

اإلسطمىتمرالمنمنظمةفىمنماءاألللدول
2005ole TOURISM
2•>5نوفمبر21-24استنبمل

بالجمهوريةوانسياحةفةالثماوزارةرعايةتحتالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزنظم
للدولللسياحةاألولالمعرض(تورساب)التركيةاألسفاروكاالتجمعيةمعوبالتعاونالتركية
المعارضبقصر200oنوفمبر26إلى24منوذلكاإلمطىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء

علىيمتدحيثاألوسطالشرقمنطقةمعارضأكبربينمنيعدالذيCNR-EXPüباستنبول
فربع.مترا000o0Iتبلغمغعالةمساحة

لوزراءالثانىاإلسطميالمؤتمرعنالصادرةالقراراتوفقالتظاهرةهذهتنظيمتم
لتنميةاإلسطميالمركزا´منطلبالذي2001أكتوبر13و12يومىبماليزياالمنعقدالسياحة

سنتينكلمرةاالسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءلللولللسياحةمعرضتنظيمالتجارة
للتنميةاإلسصرالبنكمعبالتعاونونلكاإلسطميةللبلدانالتجاريالمعرضغرارعلى

والقطاعالمعنيةاإلسطمىالمؤتمرمنظمةهيئاتوسائروالصناعةللتجارةاإلسالميةوالغرفة
الخاص...

اإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولمندولةا4التظاهرةهذهفىشاركت
قطرىدولةءفلسطينءالمغربءلبناناألردن،امران»ماليزيا»كيرجستان،غينياهمصرى:وص

الولىأنحبوتولتالتركية.قبرصلولةأيضاشاركتكماوتركيا.سورياءبيجانأذرتونس»

لكلالمميزالهندسىالطابعيضمنهاالتىالجانبيةإبرازعلىحرصاونلكبنفسهاأجنحتهابناء
بلد.



.بالسياحةالمباشرةالععةذاتالقطاعاتأهمالمشاركةانفعالياتتمكر

؟األسفارووكاالتحطتالرمنظمي•

؟السياحيةوالمركباتءانفنامقءالنقلشركات•
؟السياحيالتنشيطعلىالقانعةاألجهزة•
؟بالسياحةا~ذاتالخدماتمقدهو•

؟التقليديةالصناعةقطاععلىالقائمةالفعاليات•

السياحى.القطاعفيالمستثمرون•
ا~هتصاديةالقطاعاتيمكرنا~متصاهيةالفعالياتمنعارض350حوالىالحثاستقبل

المذكورة.

~
حفل~CNR.EXPüالمعارضبقصر200oنوفمبر25يومالمعرضافتتاحتم

إحسانالدينأكملالدكتورالبروفسوراإلسطيالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينمعالىحضره

تمرالمنمنظمةفىاألعضاءالولىكافةمنساميةوشخصياتوزيرا30وزهاءأوغلى

اإلسطى.

السيدمعالىمثلوالمرموقةالساميةالشخصياتمنالعديدأيضااالفتتاححفلحضر

الثقافىاإلرثمنظمةورئيسراإلسطميةامرانجمهوريةونيسنائبماشايرحيمإسفانديار

فةالثماوزيرنائبإسانمصطفىالبروفسورحضرهكماااليرانيةالجمهوريةفىوالسياحي

استنبول.بلديةورنيسالتركيةبالجمهوريةوالسياحة
والتركي<نربيجانىاألالفولكلورمنراقصةلوحاتباستعراضاالفتتاححفلابتدأ
.السادةطرفمناالفتتاحكلماتإلقاءتمفلكعقب

؟CNRالمنظمةللشركةالعامالمنسقتاسبينار،عدنان•

؟سابتوروئيمرنائبأبيكحان،رضا•

؟التركيةالجمهوريةفىوالسياحةفةالثماوزيرنائباسان»مصطفىاألستاذ•
إحسانالدينأكملالبروفسوراألستاذاالسطمىتمرالمنلمنظمةالعاماألمينمعالى•

أوغلى.
دعاكماالتجارة»لتنميةاإلسالمىالمركزطرفمنالمبنولةبالجهودالمتدخلونأشاد

والتيالمساكةالمبادراتمنبمزيدالقيامإلىالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزالعاماألمينمعالى



تمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولبينالخدماتتجارةتتقيةعلىامجاباتأثرأنشأنهامن

اإلسطى.
المتميزالحدثهذاتابعتقدوالمرئيةالمكتوبةالتركيةالصحافةأنإلىاإلشارةوتجدر

المعرض.أيامعليلةشاملةبتغطيةحظيحيث

الرسميةالوفودوقامتالمعرضبانططقامذاناالتدشينشريطقطعتمءاالفتتاححفكبعد
المعرض.وأبنحةأروقةبينبالتجول

~
وضعتولقدالمعرض.بزيارةاسياخيالقطاعفعالياتمنالعديدقامتاألوا،اليوممنذ

علىساعدممانقلوممائلالمؤسساتوأصحابالساميةالشخصياتإشارةرهنCNRشركة

الحاديةالدورةفيالمشاركةالرسميةالبعثاتقامتفقدالثانياليومفيأماانرين.الزانتقال

(الكومسيك)اإلسلثميالمؤتمرفمنظمةوالتجاريا~متصاديللتعاونالدائمةللجنةوانعشرين
األعضاء.اعولمنفولكلوريةللوحاتاستعراضياحفالحضرواوقدالمعرض.بزيارة

عددالمعرضعلىتدفقاألسبوعيةالعطلةيومصادفالذيواألخيرالثالثاليومفي

لتسويقتسعىاألعضاءالدولفيالسياحيالقطاععلىالقائمةوالفعالياتانرينالزمنوافر

الخدماتوجودةالمحكمللتنظيمارتياحهموالزائرونالمشاركونأبدىوقدومنتجاتها.خدماتها
CNRوشركةالمركزطرفمنالمقدمة

~~
.2005نوفمبر0'1'يومبماليزياالسياحةحولعملورشةتنظيمالمعرضهامشعلىتم

تمحيثمتعددة.جنسياتمنالسياحةفيالمتخصصينمناعديأالتظاهرةهز»فىشارك

فيالسياحىواالستثمارالشراكةلتشجيعالمتاحةوالحوافزلماليزياالسياحيةبالمميزاتالتعريف

البلد.هذانحوالسياحتدفقلتكثيفماليزيا
فىبالسياحةتتعلقوص200oنوفمبر26يومتنظيمهاتمفقدالثانيةا~ورشةأما
امرانجمهوريةرئيسفانبماشايإسفانيارالسيدمعالىالورشةهذهأشغالحضرامران.

رشدي~والسيدالتركيةاألسفاروكاالتجمعيةونيسفانبإيبكمانرضاوالسيدميةاإلسك
إجراءفيالمشاركونشرعءاالفتتاححفلبعدالتجارة.لتنميةاإلسصللمركزالعامالمدير

الثنائى.التعاونإمكانياتبحثبهدفالثنائيةاالتصاالت



األشغاك.وسيروالمشاركةالتنظيممستوىعلىنجاحاللسياحةاألولالممرضسجللقد
الواسعةاإلمكانياتذاتأوالسياحيةالدولأهمفإنضئياليبوالمشاركةالولىعددكانوإذا

علىتبعثالتىالنتائجلهذهواعتباراولبنان.والمغربومصروماليزياكتركياحاضرةكانت
والفعاليةالثمةمنبمزيدالقادمةالعوراتتنظيمعلىالمركزسيقمالتظاهرةهذهبمستقبللالتفافى

وعرفللسياحةمتخصصمعرضأولهوكانالمعرضهذابأنبالذكريجدراألداء.فى
منظمةفياألعضاءالولىفىالسياحةبقطاعمتخصصةوشرقةمؤسسة350حوالىمشارقة

اإلسطمى.تمرالمن
ولينالمسنمعأوليةاتصاالتالتجارةلتنميةاإلمطمىالمركزأجرىأخرى»جهةومن

لمعرضالثانيةللورقالتنظيميةالجوانبلبحثاللبنانيةالجمهوريةفىالسياحةوزارةفى
.200vسنةببيروتاثهبإننسيقامالذياإلمطىتمرالمنمنظمةفىاألعضاءللدولالسياحة



حولتقرير
منماءاألللدولللسياحةالثانيالمعرض

اإلسطيتمرالمنمنظمةفى
•2-1'ن، <8 . A

كيرتةالم
فياألعضاءللدولالسياحةلوزراءوالثالثالثانيالمؤتمرينعنالصادرةللقراراتوفقا

)2»0اأكتوبرا3-ا2(ماليزيافيالتواليعلىعقدهماتماللذانمىاإلسكالمؤتمرمنظمة

الثامنةالدورةعنالصادرةوالقرارات12002أكتوبر9-6(السعوديةالعربيةالمملكةوفي

المركزمينظم،2002نوفمبر25إلى22منباسطنبولانمنعقدةالكوسيكللجنةعشرة

مياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءلنولللسياحةالثانيالمعرضالتجارةلتنميةمياإلسك

2007OICTOURlSM~~

لهذااألولىالدورةنظمأنسبققدالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزفإنوللتذكير
حيثكبيرانجاحاالتظاهرةهذهلقيةوقدباسطنبول.200oنوفمبر26إلى24منالمعرض
الفعالياتمخكفإلىينتمونمشارك350وحوالياألعضاءالدولمندولةاoمشاركيلقية

السياحة.بقطاعالصلةذاتا~متصادية

الفعالياتكلوتشجيعاآلعضاءالدولفيالسياحيالقطاعتنشيطإلىالمعرضحذايهدف
وتدفقالسياحيالمدوتكثيفا~متصاديةالتنميةفيالحيويةالقطاعاتمنباعتبارهعليهالقائمة
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىالسيا-

التمهيديةاللقاءات
منالمنعقدمي»اإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءفالولللسياحةاألولالمعرضحكر

لتنميةاإلسطيالمركزأجرى~~ء9»7_89~المعارضبمركب)>0oنوفمبر26إلى24

التحضيريةاإلجراءاتلبحثاللبنانيةالسياحةوزارةفيالمسؤولينمعتمهيديةلقاءاتالتجارة
أنالمقررمنكانالذياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولللسياحةالثانيللمعرض

.2007منةيونيوفيببيروتيقام

قصدالسياحةلمعرضالثانيةللدورةالضروريةالترتيباتوضععلىالجانباناتفقوقد
المديررشديعطنالسيةقامالصددهذاوفياآلجالأقربفيالترويجيةالحملةفيالشروع



اللبنانيينللمسؤولينتفاهماتفاقيةمشروعبتسليمالسيدالتجارةلتنميةاإلملثميللمركزالعام

التالي.االجتماع~بحثهقصدمقتضياتهفئنظرهموجهةإبداءاماهمداعيا
يونيوشهرمناألولاألسبوع~التظاهرةهذهتنظيمعلىأيضااتفقاقدالجانبانوكان

20<vالسياحة´´معرضللمعرضاألولىالدورةحولهأقيمتالذيالشعاربنفمىاالحتفاظمع

والتسامح´´.السطمبينالوشمىالعروة.اإلمطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللبلدان

األااأاالهتما

التحضيريةاللجنةعقدتءاللبنانيةالجمهوريةفيالسياحةوزارةمندعوةعلىبناء
بوزارةاجتماعأاإلسميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللولىالثانيالسياحيالمعرضلتنظيم

1إلى-الثانيكانون-يناير30منالفترةفيوذلكءبيروتاللبنانيةالعاصمةفيالسياحة
.2006شباطفبراير

.التالياألعمالجولمناقشةاالجتماعهذا~تموقد

؟واعتمادهالتفاهممذكرةمشروع1-
؟للمشاركينالمقدمةالحوافز)-

r-؟للمعرضوالترويجالدعائيةالحملة

؟للمعرضاالفتتاحىالبرنامج4-
الثاني.التنسيقياالجتماعومكانموعد0-

تحدوهماالتفاهممنجوسادحيثالتفاهممذكرةمشروعبنودبمناقشةالطرفانقاما-

مذكرةاعتمادوبعدالنجاح.أسباببكلالتظاهرةهذهإحاطةفيالمشتركةالرغبة

بصفةعليهاالتوقيعيتمأنعلىاألولىباألحرنالجانبينمنعليهاالتوقيعتمءالتفاهم
أوانلأقصاهموعدفيالبيضاءبالدارعقدهالمقررالثانيالتنسيقياالجتماع~نهائية

.2006-يونيو-حزيران

بالنقكالمتعلقةالتسهيلثتكلبتوفيرالتفاهممذكرةلبنودوفقااللبنانى»الجانبالتزم2-

منظمةفياألعضاءالدولمعظمحثوبهدفالجمركي.والتخليصوا~هامةوالشحن

بسعرخاصةتتعلقحوافزاللبنانيالجانبميوفرالمشاركة،علىاإلمطميالمؤتمر

استنادأوذلك).Biel(بيالوالترفيهفلمعارضالدولىبيروتمركزفىالمربعالمتر
علىاللبنانية،الجمهوريةفيأقيمتالتيالمماثلةالتظاهرات~المطبقةاألسعارإلى
بدايةيوم1oيتعدىالأجلفياألمربيذاالتجارةلتنميةاإلسطيالمركزإفادةيتمأن
.االجتماعانقضاءمن



أكبرجذببهدفوذلكممكنوقتاقربفيالترويجيةالحملةءبةعلىالطرفاناتفق3-
بالترويجالطرفانسيقوموهكذاالمعرض.فيللمشاركةاألعضاءاهولىمنممكنعدد

وكذلكاإلسلثميالمؤتمربمنظمةالخاصةوالتظاهراتاالجتماعاتأهمخلكرللحدث
ءاللبنانيةالجمهوريةبهاستشاركالتيوالدوليةا~مليميةالمتخصصةالمعارضجميع

اتفقكماالتظاهرات.هذهخطرالطرفينبينمشتركةبحمعلتالقيامإمكانيةمع

معبلقاءاتللقياماألعضاءالدولبعضإلىبزياراتالقيامإمكانيةعلىالطرفان
سيقومءذلكوألجلبالمعرض.المشاركةعلىحثهابهدفوذلكبهاالمختصةالجهات

تاريخمنيوما6oخلكربالمعرضالخاصةالترويجيةالموادبتحضيراللبنانيالجانب

المركز.معبالتنسيقوذلكءالتفاهممذكرةعلىاألولىباألحرنالتوقيع
فظرائهإلىرميةدعواتبتوجيهاللبنانيةالجمهوريةفيالسياحةوزيرمعاليميقوم4-

الذيالمعرضافتتاححفكلحضورمىاإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفي

الجانبميقومكمااللبنانية.بالجمهوريةالوزراءمجلمىوئيمىدولةبرعايةميكون

المؤتمرمنظمةفيالهامةالشخصياتمنعددإلىرسميةدعوةبتوجيهاللبناني

المعنيةالشخصياتبأسماءتتعلقبالئحةاللبنانيالجانبالمركزسيزوأحيثاإلسلثميآ
يتقينالذياإلسطميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينمعاليرأسهاوعلىالدعواتبهذه

التجارةلتنميةاإلسلثميالمركزسيقومءجهتهومنومتميزة.خاصةبعنايةإحاطته
فياألعضاءالدولفيبالسياحةالمعنيةالوزاراتإلىللمشاركةرميةدعواتبتوجيه
الدول.هذهفيبالسياحةالعلثقةذاتالمؤسساتومياإلسكالمؤتمرمنظمة

علىعمكورشةبتنظيمالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزيقومأنعلىاالتفاقتمكما
منظمةفياالعضاءالدوكفيالسياحيةالصناعةوتطويرالشراكة"حولالمعرضهامش

بتوفيرسيقومالذياللبنانيللجانبالورشةهذهبرنامجالمركزسلمحيثااءمياإلسكالمؤتمر
المشاركين.ذمةعلىووضعهامجهزةقاعة

»2006فبرايرفاتحفىاألولىباألحرنعليهاالتوقيعتمالتيالتفاهممذكرةإلىواستنادا
فيهاأعلنالتوجيهيةكلمتهاللبنانيةالسياحةوزيرمعاليخلثلهاألقىصحفيةندوةالجانباننظم

اإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالسياحةلمعرضالثانيةالدورةإقامةعنرسيا

وهيبيروتبيالمعرضأرضعلى2007-يونيو-حزيران24و22بينماالفترةفي

للمعرض.اإلعداديالبرنامجتنفيذانطلثقإلىإشارة



مجثىرئيسمعاالجتماعتمحيث)Btel(بيالمعرضبزيارةالمشاركونقاموقد

أكبرمشاركةلتأمينتشجيعيةأممعاربمنحتفضلالذيجويايمحمودالسيدالعامالمديراإلدارة

التجارة.لتنميةاإلسطيالمركزرغبةعندنزوالوذلكاألعضاءىالدولمنممكنعدد

امتدادعلىيقع)Biel(والترفيهللمعارضالوليبيروتمركزأناإلشارةوتجدر
الطلق.اليمواهفىمربعمتر000,02علىوكذلكمفعالةمربعمتر000,10قدرهامساحة

حتىالمعداتبأحدثتجهيزهوتمطرازأمثعلىللمعارضالدولىبيروتمركزبناءتموقد

الواجهةعلىبيروتمدينةبقنببوجودهالمركزهذايتميزكماالتسهيطت.كافةعلىيتوفي
سيارة.3000لحوالىالسياراتموقفويتسعالبحرية

o-للولىللسياحةالثانيالمعرضلتنظيمالثانيالتنسيقياالجتماععقدعلىالطرفاناتفق
.2006يونيوفاتحأقصاهموعدفيارالبيضاءالدبمدينةاإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

الترويجيةالحملة/4

اللبنانيةالسياحةوزارةوالتجارةلشيةاإلمطميالمركزبينالمبرمةالتفاهملمذكرةوفقا

24إلى22هزاإلسصرالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدولالثانيالسياحىالمعرضلتنظيم

بمناسبةالتجارةلتنميةاإلمطميالمركزنظمهاترويجيةحملةانطلقتءببيروت2007يونيو
2Arab>»6العربىالسفرااسوقمعرضإقامة Travel Market"الدوليالتجارةبمركز

المتحدة.العربيةباإلماراتهبىبمدينة
ممكرنظمالعالميالمستوىعلىمعرضأكبرثالثيعتبرالذيالمعرضهذا~

معاجتماعاتBielوالترفيهللمعارضالدوليالمركزبمعيةالتجارةلشيةاإلسطيالمركز
للولىالسياحةمعرضتقديمحلكهاتمالمشاركةاألعضاءالدولمنهولة17بعثاتممكي

األولىالدورةلقيتهالذيوالنجاحOICOURJSMاالسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

فيرغبتهاعنالمشاركةالدولبعثاتعبرتوقدالثانية.اهورقفيالمشاركةومزاياللمعرض
الحدث.هذافيالمشاركة

للتنسقالثانىاالجتماعهلم
يوليوزفيمبنياإقامتهالمزمعمنكانالذيللتنميقالثانىاالجتماعتأجيلتملحد
هذاتنظيمعلىالمنظمةالجهاتاتفقتولقدلبنان.علىاإلسرائيلىللعدواننظرا2006
التجارةلتنميةاإلسطمىالمركزوجهأخرىجهةومنالفضيل.رمضانشهربعداال~ع
للمشاركةاألعضاءاهولىفىالسياحيالقطاعفىالموظفينوسامىالوزراءالسادةإلىد~ات



ثمورفقد)»006يوليوزفىلبنانعاشهاالتىاألحداثإلىوبالنظرأنه»غيرالتظاهرة.هذهفى
إثروعلىاللبنانية.السياحةوزارةمناقتراحعلىبناء2008سنةإلىالمعرضتنظيمتأجيل
منظمةفىمنماءاألالولىفىللسياحةالثانىالمعرضتنظيمعلىالجانباناتفقالقرار»هذا

ببيروت.)008يونيو8إنى6مناإلسطيالمؤتمر





العرفن

مممم





منالمقلمالفنيةة8المممابرنامحهزتقرير

للتنميةاإلمطمىالبنك
اإلسطصتمرلهمنمنظمةفىمنماءاألالدولإلى
لحعطميةالتجارةمنننمةبقضلياالمتعلقةالمسائلبشأن

~
يوالتجلا~يللتعىنالدمعةللجنةالمتبعةللجنةوالصرينالثقةاللورة

اإلممطمىفمزتمرلمنظمةواالجتماعى
م2007ميو3ا-29

التركيةلهجمهوريةءمقرة6
للتنميةاإلصطمسلهبنكمجموهة

التعاونمكتبا

بعدألعالميةالتجارةمنظمةوتأسيمىم»1994أبريلفىأورجوايجولةاختتاميشكل

وهوالجديد،التجاريالكيانبرزوقدالعالمى.التجاريالنظامتاريخفىالهامةالمعالمأحدءنلك
نية:التألمرئيسةاألهدافلتحققام995عامينايرفىالوجودإلىالعالميةالتجارةمنظمة

التجارية.وباألنشطةالدوليةبالتجارةالمتعلقةاالتفاقياتوإبرامصياغة-

األطراف.متعالأساسطىالتجارةتحرميبشأنللتفاوضمنبرتوفير-
المتعاقدة.األطرافبنعاتالمنلتسوية-

التجارية.والسياساتالتجارةعنالمعلوماتمثديم-
.األطرافمتعدةاألخرىالمومساتمعالتعاون-

بشأنالعاماالتفاقومواألصلى»االتفاقالعالميةالتجارةمنظمةرسالةتشمكال

منإليهأضيفوماءالملةبصينتهم1947لعام(الجات)والتجارةالجمركيةالتعريفات

حقوقواتفاقيةءالخدماتفىللتجارةالجيدةالعامةاالتفطةأيضاثسملبلءفحسبنصوص
هذهفإنوباختصارللتجارة.الجماعيةاالتفاقياتومخكفءبالتجارةالصلةذاتالفكريةالملكية
األفكار.وفىالخمات»وفىالسلع»فىالتجارةجوانببجميعتهتمدائمةمزمسةهىالمنظمة

مقارناوشموالكتانيةأكثرالمنازعاتلتسويةنظاماتوفرأنهاكماالفكرية)الملكية(حقوق

(الجات).اتفاقعهدفىكانالذيبالنظام



أنهإآلالعالمية،التجارةتحريرفىاألطرافمتعدالجيدالتجاريالنظامأسهموتد
ونتيجةالنامية.للولىالمحودةالفنيةوالمواردالبشريةلمقوةتتجاوزمرهقةمطالبأضاف

اقتصاداتهاإ~جمنالبنكفىاألمنعاهالولىبعضفيهابماعيدة»ناميةلستتعكزلمءلنلك

العالمى.التجاريالنظامفى

اإلسطىالبنكشرعالحسان،فىالوليةالتجاريةلمساحةفىالتطوراتءهأخذومع
األعضاءالمولمساعدةإلىيهمفام997عامفىمكثففنيةمساعدةبرنامجتنفيذفىللتنمية

المجاالتفىالعاملةوالبشريةمسيةالمنمواردهاستوىلرفعاإلسمىالمؤتمرمنظمةفى
الدوراتفىاعتمادهاتمالتىالقراراتنصتوقدالعالمية.التجارةمنظمةبأنشعلةالمتصلة

واالقتصاديالتجاريللتعاونالدائمةللجنةعشرةوالثالثةعشرة،والثانيةعشرة،الحامة

االتجاه.«افىالبنكبينلهاالتىفلجهودالتوجيهمنمزيدعلى(كومميك)

مشغة6

اإلسطى،المؤتمرمظةفىاألمضاهللولىوالبشريةالمؤمسيةالقرأتولتعزيز
ذهقضايالمتابعةالعالميةالتجارةمعلمةلشؤونماصةوحدة»مأ»8يديرفىالبكأشأ

فىأ~>دولة40هاكاإلسطىالمؤتمرعظمةفىصوهولةcVبنومنالعظة.
الذيالفيةالمساعدةبرمدجويشكمراقب.بصفةتتمتعمنها1واالعالمية،التجارةمعلمة
,والسواتوالتقريبية،الراميةلوراتكاعيدةأشعلةالعالميةالتجارةمعلمةبشؤونيتعلق
المؤتمرمعلمةفىاألعضاهللولىريةائشاوواالجتماعاتوالدراسات،,J-,llوحلقات

تقيمعننضالالعالمية،التجارةلعظةالوزاريةعاتاالبتمافىللمشاركةادهمتاإلسطى

العالمية،التجارةتضديابشأنللبكالفيةالمساعدةج0بران.I~Jلهذهمخدةفيةمساعدات

العاملةالبشريةوالمواردلممؤمسيةالقرأتلتحسرونلكام،أ97عامفىفكرتهولتالذي
التالية:األشطةيتضحناألعضاهالولىفى

~0~

االجتماعاتوبعدو~قبكتشاوريااجتماعا23قرابةتاريخهحتىالبنكنظم
فىاإلسطمىانمزتميمنظمةفىاأل~ءاهولىإلعانةوذلكالعالمية،التجارةلمنظمةالوزارية
سنغافورة،فىمئتأتالتىالعالمية،التجارةلمنظمةالستالوزاريةتمراتللمنستعدادانةعملية

منبراريةالشاواالجتماعاتهذهشكلةوقد.كونغوهونغوكانكونوالعوحة،0وسياكر0وجنيف

التجارةمنظمةقضاياإزاءلمواقفهاذلك،أمكنانوللتنسيقاآلراءلتبادلاألعضاءللدول
وشزونها.العالمية



النحا)الساسانان.2

الواحدةاهورقتستغرقالتجاريةالسياساتعنموراتللتنميةاإلسطمىالبنكينظم
معوالتتسيقبالتعاونوالفرنسية)»ءواالنجليزيةء(العربيةالعاملةالبنكبلغاتونلكأسابيع»ثطثة
تعالجالتىالمنتظمةللدوراتمصفرةنسخةهيالدوراتوهذهالعالمية.التجارةمنظمة

وثسملشهورهثطثةلمدةجنيففىالعالميةالتجارةمنظمةتنظمهاوالتىالتجارية»السياسات
ءوالزراعةالتجارة<وإدارةوالجماركاألسواق»إلىالنفاذالمواضيع:منواسعةطائفة

تعوقالتىالفنيةوالحواجزءالنباتيةالصحةوتدابيرانصحيةوالتدابيروالمطبس،والمنسوجات
وحقوقءالخدماتفىالتجارةبشأنالعامةواالتفاقياتءالحكوميةوالمشترياتالتجاري»التبادل

الوقاية»وإجراءاتءالتعويضيةواالجراءاتوالدعماإلغراق.ومكافحةءالفكريةالملكية
المتعلقةسثماراالإجراءاتبشأنواالتفاقالمنازعات،وتسويةالحكومى،االتجاروشركات

اسسثبلية.واألنشعلةا~طيمىءوالتعاونوالبينة»والتجارةالمنافسة»وسياسةوالتجارةءبالتجارة
البرنامج.هذاإنشاءمنذالتجاريةالسياساتعنعورة12عئقدتوقد

حلقاتات´.3

التجارةمنظمةقضايامنكبيرةمجموعةثسمكعمكوحلقاتمفواتالبنكينظم

عنفضالوأحكامها،المنظمة~هاتفاقياتبمحتوياتاألعضاءالولىلتعريفونلكءالعالمية

الفواتمثظيماآلنحتىتموقدمصالحها»عنلتدافعأفضكوضعفىالدولهذهلتكونأنشعلتها
التالية:العملوحلقات

~`

منظمةفىاألعضاءلحولفىالخدماتفىالتجارةعلى(الجات)اتفاقأثرعنهفوة

اإل~البنكمعبالتعاونالتجارةلتنميةاالسطمىالمركز(نظمهااإلسصرتمرالمن
م).6995(نوفمبر~1416اآلخرةجمادى»المغرب،البيضاءالدارللتنمية).

بنالتجاريللتباهلالفنيةبالعوائقالمتعلقةاندوليةالتجارةاتفاقيةعنارهليميةالندوة

االسطمىانبنكمعبالتعاونالتونسيةالتجارةوزارةفظمتها(العربيالمغربدول
ا.م1996(نوفمبر~1416اآلخرةجمادىءالتونسيةالجمهوريةتوس»للتنمية)

الشرقمولوبعضآسياوسطفىاإلسطميةللولىالعالمية،التجارةمنظمةعننوة
م.1996ديسمبرتركمانستان»جمهوريةآباد»عشقاألوسط.



فىاإلسطىالمؤتمرمنظمةفىاأل~ءللولىالعالمية،0التجارمنظمةعننعرة-4
م.1997ينايرءالسنغالجمهوريةداكارءإفريقيا.ووسطغرب

o-أورجواي،جولةاتفاقياتوتنفيذءالعالميةالتجارةمنظمةعضويةإلىاالنضمامعننعرة

م.1997يونيوالسعومية»العربيةالمملكةءجدة

النسيجهنالبنكفىاأل~ءالولىمامراتتعزيزوطرقسياساتعننعرة-6
م.1997أغسطمىءاألرمنعمان»األوروبية.األسواقإلىالجاهزةوالمسر

v-أورجواي<جولةاتفاقياتوتنفيذ0العالميةالتجارةمنظمةمنهويةإلىاالنضمامعنهفوة
م.1997لم7/10السعولية،اعربيةالمملكة,جدة

المسثبلفىاألوروبيةالسوقمعاألخنيةمنتجاتفىاإلسطيةاللولتجارةعنفلوة-8

ديسمبر0التونسيةالجمهوريةتوس،العالمية.التجارةفىالراهنةالتطوراتضوءعلى
.~ووم

فىمنماءاألاللولبينالمنسوجاتمنتجاتفىوالتكاملالصاهراتتنميةعنهفوة-9

م.1998يوليولبنان،بيروت،العالمية.التجارةفىالراهنةالتطوراتضوءعلىالبنك،

البنك.فىمنماءاألالولىفىتنميتهاوطرقانتقليديةغيرالصاهراتسياساتعنهفوةه10
م.1998أغسطميسوريا،فمشق،

اهولىصاهراتطىوأثرهالمتجاري،التبادلتعوقالتىالفنيةالحواجزهنفلوة~11
م.1998سبتمبر0مصرالقاهرة،المتوسط.البحرإقليمفىالبنكفياأل~ء

الصحةوتدابيرالصحيةوالتدابيرالتجاريللتبادلالفنيةالحواجزعناإلكيميةالفوة12-

0كوناكريفىالفلوةهذهمئتلت0جنيف0ليةاللوالتجارةمركزمعبالتعاون0لمنباتية
م.1999أغسطمي5-2غينيا،

النباتية،والصحةالصحةوتدابيرالتجاري،التبادلتعوقالتىالفنيةالحواجزهنفلوة1-,.
الحجةنو24-12الشعبية،بنغطيشجمهوريةدكا،فىاالنجليزيةباللغةعئةت
م).2>>>مارس3~>27(~1420

االغراق،مكافحةواتفاقياتالعالميةالتجارةمنظمةفىالمنازعاتتسويةآليةعنهفوة~14
6~3(~1421اآلخرةجمادى8-5السعوهية،العربيةالمملكةجدة،العربية،باللغة
م).2000سبتمبر



فياألعضاءللدوكاألطرافمتعد«التجاريوالنظامءالعالميةالتجارةمنظمةعنندوة

ذو27-24ءالهاشميةاألردنيةالمملكةعشان»إفريقياهوشماكاألوسطالشرقفيالبنك
م).2006مارس22-19(~1أ21الحجة

واتفاقيتيءالعالميةالتجارةمنظمةفيالمنازعاتتسويةآليةعناإلنجليزيةباللفةندوة
صفر2-محرم29ماليزيا،كوااللمبورءءالوقايةوإجراءاتاإلغراقمكافحة

م).2001أبريك26~23(ا~4)2

واتفاقيتيءالعالميةالتجارةمنظمةفيالمنازعاتتسويةآليةعنالفرنسيةباللغةندوة
~142)لحجةذوا29-27ءالسنغالداكارءءالوقايةوإجراءاتاإلغراقمكافحة

م~>م~~~•.رم•(

عناإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالعربيةالدوكلصالحالعربيةباللغةندوة
م.2004أبريل28-27ءالسودان-الخرطومالمنافسة»وقوانينسياسة

التجارةمنظمةباتفاقيةالعملإنهاءأثرعنوالفرنسيةواإلنجليزيةالعربيةباللغةندوة
منظمةفياألعضاءالدولصادراتعلىوالملثبسبالمنسوجاتالمتعلقةالعالمية

~142oاألولربيع22-21ءالسعوديةالعربيةالمملكةءجدةاإلسلثميآالمؤتمر
ا.م200_مايو1ا10-(

واالتحادءوالتعدينالصناعيةللتنميةالعربيةالمنظمةمعالعربيةباللغةمشتركةندوة
14~12األردن،-عمتانءاإلغراقمكافحةموضوعتناولتوالصلب»للحديدالعربى
م).20>4يونيوأ-مايو31(~1أ)5الثانيربيع

فيالجاريةللمفاوضاتالراهنالوضعحولوالفرنسيةواإلنجليزيةالعربيةباللغةندوة
غيرللسلعاألسواقإلىوالنفاذالزراعةبخصوصالعالميةالتجارةمنظمة

-19اإلسلثمي،المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدوكوالفرصالزراعية:التحديات
الجمهورية-اسطنبوكءمo.»2مارس3>-29/~1426صفر)»

التركية.
الدوللصالحالتجارةتسهيكحولوالفرنسيةواإلنجليزيةالعربيةباللغةخبراءاجتماع)-2

شعبان24~23السعودية»العربيةالمملكةءجدةمىءاإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

ا.م200oسبتمبر28-27(~1أ26
صفر29-28بجدة،البنكمقرالعالمية»التجارةلمنظمةاالنضمامقضاياحولندوة)-3

م)2006مارس29-28(ا~427



بمنظمةاألعضاءالدوللصالحللتنميةاإلسلثميالبنكينظمهاالخدماتتجارةحولندوة
أوم)ء0920هط24-22(ا~4)7اآلخرربيع26-24اإلمطميآتمرالمن

المتحدة.العربيةاإلماراتدولةءظبى

علىالحصولعنىوأثرهابالتجارةالمتعلقةالفكريةالملكيةجوانباتفاقيةحولندوة
م.2006يوليوا2-ا0السنغل،أاكار»األساسية»األدوية

منماءاألاللولمنلمجموعةاإلمجليزيةباللفةالتكنولوجياونكلاتجارةحولالوة

با~ن.جمهوريةباد»إسطمام،0620نوفمبر29-27خطر،

ءالعربيةالدوللصالحالعالميةالتجارةلمنظمةاالهضماممفاوضاتتناياحولالوة

م.v•>2أبريل4-1السورية،الجمهوريةلمشق،

`~
قدراتعلىللمقاييسى´´الدولية´´المنظمةومتطلبات(الجات)اتفاقيةأثرعنعملحلقة

(يوليواهسر46~محرمإندونيسيا»جاكرتا»الصادرات.مجالفياألعضاءالدول
م/.).1مرم

واالتحادالعالميةالتجارةمنظمةاستحدثتهاالتيالفنيةاللوائحأثرعنعمل~

البحرمنطقةفياإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاهولىعلىاألوروبى،

م.1996أكتوبرتركيا،أنقره»المتوسط.

الدولعلىالخدمات´افيا´التجارةحولالعالميةالتجارةمنظمةاتفاقيةعنعملحلقة
م.1999يناير26ه24الهاشمية،األردنيةالمملكةعمئان،البنك.فىمنماءاأل

والخدمات»واالستثمارالزراعةعنالبنكهاأعتدراساتثطثلمناقشةعملحلقة

م).1999يوئيو28-29(~1420الثانيربيع12-13جنيف»

ءللبيئةالمتحدةاألممبرنامجمعبالتعاون(فظمتوالبيئةالتجارةعنا~~وةان
ام.999سبتمبر8-9مصر»القاهرة»آسيا).لغرباإلقليميالمكتب
لجنةمعبالتعاون(فظمتوأساليبهاالمنازعاتتسويةإجراءاتعنا~هليميةالعملحلقة
16ا~3لبنان»اإلسكوا~بيروت<لمآسيالغربواالجتماعيةاالقتصاديةالمتحدةاألمم

ام.999سبتمبر



الخدمات.فيالعالممةالمجارهومحرمرالعالممة،الجارهمنظمهعناالولها~~-7
العولمنالمستشارهنامحاد(نظمهام.1999سبصبر29~28ءمالزما»كوا~ر

ا.ممهاإلسك

ءالعربيةالمنطقةفيالبئةعلىالجارهمحومرأثرعنعمنوحلقهءإللمهدراسه-8
البئهمركزمنممدمالمشروع(هذام.2.»1مولهوا1-7البحرهن»دولهالمنامه»

العربه).المنطقهفيوالنميه

ءالخاصبالتطاحالمعفهللخططالمركهالحكوممهالهمنهمعمشركهعملحلقه~9
)م.002مبسبر16-14(~1423رجب9~7_»9مراسطنبول»

ءالنكرمهالملكهعنالنكرمه»الملكهلحعورالدوليهالمنظمهمعمشركه~حلقه\-0
1V-lالمالدمف»مالى، iم.003نوفمبر(

الوسطىهاسالدونىالعالمهالمجارهلمنظمهاالنضمامحولالروسةباللغةعملحلقه1-\

).»»oفبرامر03منامر~31مرهزما»

بجدة»البنكمقرواالسثمار´´»الجارهبتسيرمعلنفماالقدرا~´´بناءحو~عملحلقه\-2
ا.م2006مونو28~26(~1427الثانيجمادى2األولى-جمادى3.

-1 ïجوانبامفاقيهحولالعزبيهالدوكلصالحلممهالعاالتجارهمنظمهمعكهمنسعملحلقه

م.2009سبصبر20-18الكو~»بالجاره»المصلهالنكرمهالملكه
1t-األعضاءالوسطىآسيادوللصالحلمعالميةالتجارةلمنظمةاالهضمامحولهملحلمه

م.v»>2مارسا5-13لرقيزيا،جمهوريةءالبنكفي

واالستثمار»ءالزراعةقطاعاتشملترئيسةقطاعيةدراساتoاآلنحتىالبنكأعد

هذاوفياإلليكترونية.والتجارةءبالتجارةالمتعلقةالفكريةالملكيةحقوقوجوانبوالخدمات»
وتعاونءالميادينهذهفيالمتخصصينالعالميينالخبراءبعضخدماتمنالبنكاستفادالصددى

الدراسات.هذهبعضعلىشرافلك(األونكتاد)والتنميةللتجارةالمتحدةاألممتمرمنمع

الدوكفيالخاصةالتطبيقيةالحاالتمنمختارةمجموعةعلىمنهادراسةكواشتملت

واستراتجياتقيمة»فنيةنصائحعلىاشتملتكمامن»اإلسكا~تر~فياأل~ء
المنظمة.هذهفياألعضاءلزالدوتهمالتيالقضايامختلفبشأنتفاوض



الولىاحتياجاتمعكامكتكييفاالدراساتهذهتكييفلضمانإضافيوكإجراء
بشأنالمنظمةهذهفياألعضاءالدولمعالبنكتشاوراإلسطمىءالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

األفكارلتبادلجلساتوعقدءالدراساتلهذهالمرجعيةالشروطإلعدادالعريضةالخطوط

هذهمنالخبراءمنفريقواستعرضهاالدراسات»هذهمسوداتمناقشةجرتحيثواآلراء»
المتحدةاألمممؤتمرالعالمية/التجارةمنظمة(المتخصصةاألخرىالمؤسساتومنالدول

اإلمطميالمركز/آسيانغربواالجتماعيةا~متصاميةائمتحدةاألممفجنة/وائتنميةللتجارة
التابعةالعالميةالتجارةمنظمة(وحدةالبنكيصدرذلك»إلىوباإلضافةالخ)...التجارةلتنمية

وتحللتقيمحيثالعالميةالتجارةمنظمةعنفنيةمذكراتمنتظمةبصفةالتعاون)لمكتب

هذهتعميمويتماإلسطمي.المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىتهمالتىللمنظمةالراهنةالقضايا
الصلة.ذاتوالمؤسساتاألعضاءالولىعلىالفنيةوالمذكراتالدراسات

شأاال.•منظمة`منماءاألللدالمخصصةالغنةالمساكدة.5

العالمةةالتحامنظمةقضاها

التجارةمنظمةوشؤونقضايامجالفيالفنيةالمساعدةبرنامجمعتمشياالبنك»يقوم
علىبناءاإلسالمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولمحددةفنيةمساعداتبتقديمءالعالمية

التجارةمنظمةمنخبراءاستقددمأوخدماتهملتقديماستشاريينخبراءبامفادوذلكطلبها»
وإعدادالمنظمة»كعضويةالمنظمة»اتفاقياتمنوالهامةالحيويةالمسائلبعضلمناقشةالعالمية

وحتىعام.بوجهالقدراتوتعزيزءالعالميةالتجارةلمنظمةوحداتوإنشاءالقطرية»القوانين

البرنامج.هذامنعضودولةعشرةثطثةاستفادتاآلن



العالميةالتجارةمنظمةفياإلسصر،تمرالمنمنظمةفياأل~ءالدولوضع

بعد.للتنميةاالسطمىالبنكمنهويةإلىتنضملماألصنعباللونالمو~االول
نموا.ا~األعضاءالدول•









بالفرنسية:األصل

حسولتقرير

العالميةالتجارةمنظمةبأنشعلةالمتعلقةالمسائل

التجارةلتنميةاإلسطمىالمركز

عنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالثالثلطجتماع

اإلسطميتمرالمنلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنة

)20>7مايو/آيار3ا-29(أنقرة،

تمهيد

اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالفرعيالجهانبصفتهالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزتكليفتم

واللجنةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةقبلمنالبيئيةاإلسلثميةالتجارةبتنميةالمكلف

-اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمة

التجارةمنظمةإطارفىالجاويةاألطرافالمتعددةالتجاريةالمفاوضاتبمتابعةالكوسيك-

للتنمية.اإلسلثميالبنكمجموعةمعبالتعاونوذلكالعالمية

الدوريةاالجتماعاتإلىمنتظمةبصفةالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزيقدم»اإلعالمهذاوفي

اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةواالجتماعيةوالثمانيةاالقتصاديةللشؤوناإلسلثميةواللجنةللكوسيك

المفاوضات.هذهتورحولتقاريرالخارجيةللشؤوناإلسلثميةالمؤتمراتإلىوكذلك

اإلسطميالمركزيسهرالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريةللثجتماعاتالتحضيرنطاقوفي

اإلهثحيةالبلداننظربوجهاتللتعريفتمهيديةودراساتتقاريرإعدادعلىالتجارةلتنمية

والمنهجيات.المواقفمخكفبينتجمعمشتركةأرضيةإليجاد

والخاصالعامالقطاعينمناألعضاءالدولممكيلفائدةتدريبيةجوالتأيضاالمركزينظمكما

اإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةالبيئيةالتجاريةوالمفاوضاتالدوليةالتجاريةالمفاوضاتحول



األملالقسم

األطرافاالمتطدةالتجاريةالمفاوضات

~لحعالميةالتجارةلمنظمة

:t>20يوليوزهزمةنتائجمجموعةاألولى/الفقرة

بمواصلةالساميينالمسئولينالوزراءكنفا´بكنكون´االخامسالوزاريالمؤتمرأشغالنهايةعند

األهدافوتحديدضبطعلىالحرصمعفيهاالبتفيواإلسراعالعالقةالمسائلحولأشغالهم

ناحيةومنا´.´´كنكونمؤتمرخلل~عنهاالتعيرتمالتيالنظروجهاتاالعتباربعيناألخذمع

والتنسيقالعامالمديرمعالوثيقبالتعاونالعملالعامالمجلسوئيمرمنراءالرن~أخرى

وذلكء2003ديسمبراoموفىقبلالساميينللمسئولينالعامللمجلساجتماععقدقصدمعه

أقيمتاإلطار»هذاوفيالمرجوة.األهدافانجازعلىحرصاالضروريةالتدابيرالتخاذ

هذهتحقيقإلىللوصولكنكونمؤتمرمنذأخرىمناطقوفيجنيففيحثيثةمفاوضات

األهداف.

إلى27منالمنعقدالعموميالمجلساجتماعخطرإطاريةاتفاقيةبإبرامالجهودهذهكلتكللت

).004يوليوز30

دخولالزراعة»:وحيالمفاوضاتستشملهامسانلخمسةاإلطاريةاالتفاقيةنصيضبط

يتمولموالخدمات.التجارةتسهيلءالتنمويةالمسائلءاألسواقإلىالزراعيةغيرالمنتجات

فيهابماالدوحةمؤتمرإطارفيالواردةاألخرىبالمسائكتتعلقتعليماتأوترتيباتأيةاتخاذ

المضادةالتدابيرشأنفيالعالميةالتجارةمنظمةوقواعدالنزاعاتوفضالفكريةالملكيةحقوق

نلك.غيرإلىالبيئيةوالمسانلغراتلك

دعموسانلكلبإلغاءا~ام.الهامةالتدابيرمنبنوعينالناميةالبلدانعامةامتفادت

جولخارجسنغافورةمسائلضمنوار«ةمواضيعثةشكعلىاإلبقاءمعالصادرات

للتنمية.اللوحةعملبرنامجضمنالمقررةالمفاوضات

سنغافورةمسانل

(االستثمارىالعالميةالتجارةمنظمةأعمالجلولخارجسنغافورةمسانلثطثوضعتم

ه..،,:محر_<هئبهJ!نلنودفءفلنف_0مذ>بندم'-



وقدالدوحة.عملبرنامجتنفيذفترةخطراألقلعلىالعمومية)»الصفقاتشفافيةءالمنافسة

الوطنيةسياساتهافىتدخالتقديرهافيتمكرمسائللثعلةمعارضتهاعنالناميةالبلدانأعربت

حولبمفاوضاتالقيامعدمعلىاالتفاقتمولذا،التنموية.جهودهاتعرقلأنبالتاليويمكنها

االوحة.جولةلخكالعالميةالتجارةمنظمةإطارفيالمسائلهذه

ومنوالمنافسة.االستثمارلجنتيأشغالمواصلةحولقرارأياتخاذيتملمأنهحظالمكومن

.شأنهما:فيمضادينإجراعيناتخاذمعالتجارةتسهيلمسألةاعتمادتم0آخرجانب

البلدانكفاءةعلىوقفاتنفيذهاوأجندةااللتزاماتبأهميةالمتعلقاإلجراءيبقى.~ال•

؟تنفيذهاعلىوقدراتهاالنامية

مة<,المندالتحتةالنةلتشدمةالمطليالمساندة,الدىسائأ:.,فيتتوألاذا:~~•

للتجارة.تسهيكمجالفيالنهائيةالوثيقةبتطبيقاماكمنالناميةالبلدانإعفاءيتقين

معحقهمفيالمتاحةالمرونةمناالستفادةاستمراريةمنكدالتالناميةالبلدانعلىويتعين

االتفاقية.ومقتضياتشروطضبطفنالمشاركةعلىالعمل

NAMAاألسواق.إلىالزراعيةغيرالمنتجاتدخول-11

المتميزةالمقتضياتأناإلطاراالتفاقيةفيجاءتالتيالمرونةتدابيرلخكمننالحظأنيمكن

للمفاوضات.منطلقاذاتهاحدفيتشكل(كنكون)´´ديربيز´´نصفيوالواردة

مغاثاا."اآلة

كنكونفقبكتشجاتها>لشدةصعوبةاألكثرالمسألةالتعريفيةالتخفيضاتميكلةكيفيةمسألةتبقى

نظرهاوجهةمنتدفعمسترسلةمنهجيةالعتمادجهداالناميةالبلدانمتخرلم»2004يوليوزو

تؤكدحينفىمخكفة.تعريفيةخطوطعلىالتخفيضاتمندنيانسبةتقديمإلىاألطرافكل

جوهريةبصفةالعاليةالرسومبتخفيضتسمحمعادلةتطبيقضرورةعلىالصناعيةالبلدان

بهاتحتجالتيالرئيسيةالحججومنالضعيفة.الرسومعلىمناسبةتخفيضاتعلىوتحافظ

المسترسلةغيرالتخفيضاتمنبهاسيلحقالذيالضررأنهيمسعاهةفىالناميةالدول

الصناعية.الموادعلىعادةالموظفةالعاليةللرسومنظراحقهافىإجحافاميشكل



األسواقإلىالزراهيةالمنتجاتدخولمسألةيعالجالذييوليوزحزمةنتائجمنا´ب´´المرفق

االستمرارعليهميتقينالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاءالدولأنإلىالعبارةبصريحيشير

ءالناميةللبلدانيمكنولكنا´.خطبعدخطتطبيقهايتممسترسلةغير´امعادلةالعتمادالعملفي

منخاصةالمرفقفيالواردالناميةللبلدانالمتميزةوالمصالحالحاجياتعلىالتأكيدبفضل

منبنوعالتأكيدلهايمكنءالتخفيضالتزاماتفىشاملةتكونالقدالتىأبالمنلالمعاملةلخك

احتمالمعقنط»التعريفيةالخطوطببعضالمتعلقةفقطالمسترسلةالتخفيضاتكلىالحرية

نلك.لغيرتماماالتخفيضاتانعدام

تخفيضمسألةمكراعتمادهايجبالتيالتعريفىالتخفيضباليةتتعلقأخرىمسائكهنك

ألجكاالعتمادمنحيتمحيثءالمربوطةالنسبةعلىباالعتمادإلغاءهاأوالجمركيةالرسوم

الرسومتحويلمسألةوكذلكالناميةالبلدانبعضبهاالتزمتالتيالذاتيةالتعريفيةالتخفيضات

فياالتفاقيتممنهجيةباعتمادوذلك)advalorem(القيميةالرسوممنمثيطقهاإلىالقيميةغير

شأنها.

فإنشأنهافيالتفاوضيتمالتي)(unboundtariffالمربوطةغيرالتعريفاتبخصوصأما

التعريفةضعفىإلىيصلالمربوطةالتعريفةسقفاعتمادإمكانيةتخولالنصهذامقتضيات

وتنصمتميزة.~الناميةللبلدانبالنسبةالمرونةمستوياتضبطيتقينكمافعال.المطبقة

طوعية.بتخفيضاتالقيامإمكانيةعلىالقطاعيةالتعريفاتبإلغاءالمتعلقةالمقتضيات

أنكونإلىيرجعالمرفقاتضمناالتفاقيةهذهنصدمجفإنالمطحظينبعضوحسب

المفاوضينوأنبعدتبدألمالصناعيةللمنتجاتاألسواقإلىالدخولحولالحقيقيةالمفاوضات

الزراعة.حولالمفاوضاتنتائجينتظرون

أكتوبر31تاريخقبلتعترضهمالتيالتعريفيةغيرالحواجزإبالغإلىالمشاركينكلتشجيعتم

فيآجكالدخولثمالفئاتحسبوتصنيفهاوتدقيقهاالحواجزهذهبضبطوالقيام2004

المعاملةمبدأاالعتباربعينتأخذأنالمفاوضاتهذهعلىيتقينالحواجز.هذهحولمفاوضات

نموا.ا~هلوالبلدانالناميةالبلدانلفائدةوالمتميزةالخاصة



Ill-واكبألالللحألالمسأ

إلغاءسيتمكماالدعم.ووسائلالتعويضاتإلغاءعلىمبدئيةبصفةالمتقدمةالبلداناتفقت

مدةتمتدالتيالتأمينبرامجأوالصادراتقروضوائتمانللصادراتالمخصصةاالعتمادات

فسيتمأقلأويوما8>إلىتسديدهامدةتبلغالتيالبرامجوأمايوم.ا8.منأكثرإلىتسديدها

دعموسائلبإلغاءتتعلقالتزاماتاتخاذمرةوألولتموهكذا،تنظيمية.قواعدإلىإخضاعها

نتيجةبالمبادالتتلحقالتيالسلبيةاآلثارتجنبمنالتدابيرهذهمثلوستمكنالصادرات.

وضعيةفياألخيرةهذهجعكمماالزراعيللقطاعالمتقدمةالبلدانتخولهاالتيالدعموسائل

علىوبناءالنامية.للبلدانالزراعيةالمنتجاتإزاءمثمروعةغيرمنافسةإلىأدتاحتكارية

الطريقخارطةحتىوالالشأنهذافيمعينتاريختحديدبعديتسلميوليوزحزمةنتائه

هذافيالمستقبليةاآلفاقلمعرفةاالنتظارفقطيتقينلذا،المستقبلية.المراحلرسممنتمكن

الشأن.

IV-القطن

إفريقيابلدانأكدثلقدالقطن.حولماللكالمخيبةالمفاوضاتفتانبأيضاالمستجداتومن

والباسفيكوالكراييبآسياومجموعةاإلفريقيةالمجموعةتساندهاالتيللقطنالمنتجةالغربية

ييربمكتقدروالتيالدعموآلياتالتعويضاتنتيجةمنهاتعانيالتيالحرجةالوضعيةعلى

فيكبيرةعوائقتشكلوالتياألمريكية).المتحدةالوالياتقبلمنأساسا(المقدمةالدوالرات

بلالقطنمنومداخيشهامبادالتهانمووفيإفريقياغربالواقعةالبلدانفيالقطنإنتا.وجه

مزارعيها.عيشمستوىلاضمحكفيوحتى

مبدأوقبلتمستقلةبصفةالقطنمسألةمعالجةبشأنطلبهاعنأخيراالبلدانهذهتخلتلقد

إطارضمنالمسألةهذهوضعفيالمتمثلبموقفهااالحتفاظمعالزراعيةالمسألةضمنإ.ماجها

بها.خاصةورزنامةمتميزةتدابيرعلىيشتملخاهن

v-الخدمات

ردةاالاواألهدافااللتزاماتعلىالتأكيديوليوزلحزمة´´ج´´المرفقيجدأءالخدماتقطاعفي

يؤكدكماالخدمات.لتجارةالعامةللثتفاقيةالعريضةالخطوطوضمنالدوحةأعمالجدولفي

النامية.بالبلدانقةالعكذاتالميادينكلفيجوهريةعروضتقديمضرورةعلىالمرفقنفس



.علىاألعضاءالدوليوليوزفتانجمنا´ااجالمرفقيحثوفعك،

صادراتتفيدالتيالخدماتتوريدوصيغالقطاعاتفيخاصةللعروضعاليةجودةمينا´ت

نموا.األقكللدولخاصةعنايةمنحيتقينكماالنامية.البلدان

األعضاءالدولمنوغيرهاالناميةالدوكتوليهالذياالهتمامإلىاألعضاءالدولأشارتوقد

الطبيعيين).األشخاص(تنقلالرابعة.للصيغة

إعدادقصدالمفاوضاتإلنهاءالجهر«تكثيفضرورةإلىواضحةإشارةأيضاالقراريتضحن

فيفعالةبصفةالمشاركةمنتتمكنحتىالناميةالبلدانلفائدةهادفةفنيةمساعدةوتقديمالقواعد

الخدمات.حولضات0المنان

شهريتجاوزالأجلفيللعروضالمراجعةالصيغةتقديمضرورةإلىأيضااإلشارةتمتكما

تنقكأهميةتخفىوالاآلجال.أفضلفيالمبدئيةالعروضتقديميتقينفي~حينء200oمايو

الجهودتكثيفإلىيدعرالقرارأنإذءالناميةللبلدانبالنسبة)4(الصيغةالطبيعييناألشخاص

الوقائية.القواعدملالقواعدحولالمفاوضاتإنهاءفيوالتسريع

حثيثسيرأييوليوزشهرمنذتعرفلمالمفاوضاتفإنالتعليماتهذهعنالنظروبقطع

إلىالدخولبشأنوالعروضالطلباتلتقديمالثائىالمسلسلفىالواضحالتعثرإلىبالنظر

اة.األسه

2ايوميالمنعقدةالخدماتتجارةلمجنسالخاصةالورقخاللاألعضاءالدولناقشتوقد

وتنتهيالداخليبالنظامتبدأمتفرقةمسائلحولعشرةالخمسةالمقترحات2.>5فبراير2و)

تجارةحولالعامةاالتفاقيةمن41́الصيغةأيضاالدولهذهناقشتكماالبريد.بخدمات

الحدود.عبرالخدماثمقدميحركةمساألتعالجالتيالخدمات

VI-التنمويةالمسائل

المتعلقةوالمسائكالناميةللبلدانوالمتميزةالخاصةبالمعاملةالمتعلقةالتنمويةالمسائلبخصوص

فىللنقاشعرضهابعدإخفاقااألخرىهىعرفتفقدالعالميةالتجارةمنظمةاتفاقياتبتطبيق

المتعلقةالحاليةالتدابيرلتدعيمالشأنهذافىعمليةقراراتاتخاذيتمفلمجنيف.اجتماعات

الخاصةالمشاكللحلقراراتاتخاذأوجديدةتدابيراعتماديتمولموالمتميزةالخاصةبالمعاملة

يتقينالتىللمسائلبالنسبةجديدةأجاالجنيفقراريحدأالعلمية.التجارةمنظمةقواعدبتطبيق

الشأن.هذافىتقديمهايجبالتىوالتقاريرمراجعتها



إلغاءإلىألتوالتيوالمتميزةالخاصةالمعاملةبشأناألخيرةالمستجداتإلىاإلشارةوتجدر

ومنالمتدرج.التمييزمننوعإحداثإلىتؤديقهالتيالناميةللبلدانالثانويةالتصنيفات

واالقتصادياتالضعيفالدخلذاتاالقتصادياتلتشملالمساعدةمجالتوسيعأنحظالمك

األوروبياالتحادفيالجديدةاألعضاءالدولوجهفيمفتوحاالبابتجعلأنشأنهامناالنتقالية

المساعدة.هذهمنلتمتنيأ

الخاصةللدورةموجهةتعليماتيتضمنزالنصفإنوالمتميزةالخاصةالمعاملةخصوصوفي

االتفاقاتشأنفيالمقدمةالمقترحاتحوكالجاريةاألشغاككامللبحثوالتنميةالتجارةللجنة

.2يوليوزشهريتعدىالأجلفيالشأنهذافيتقريرتقديممع 0o.حولتقريرتقديمسيتمكما

ببحثالمكلفةالعالميةالتجارةمنظمةأجهزةككأنكماالجارية.األخرىالمسائلكل

يوليوزشهرأقصاهأجلفيالمجلسإلىتوصياتتقديمإلىمدعوة`12ااالفنأمنالمقترحات

200o.تقريروتقديمالمشاوراتبمواصلةالعامالمديرتكليفتمفقدبلتنفيذالمتعلقةالمسائلأما

قرارتحضيرقصد2005مايوفيالعموميالمجلسوإلنالتجاريةالمفاوضاتلجنةإلى

.o>>2يوليوزفيالمجلسزعنسيصدر

18-13كونغهونغالعالمية~التجارةلمنظمةالسادسالوزاريتمرالمنالثانية/الفقرة

.»ه.ذبسمبر
إحسانالدينأكمكالدكتوراألستاذمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينمعاليلتعليماتوفقا

األمينمعاليتمثيكالتجارةلتنميةاإلسلثميللمركزالعامالمديررشديلعكالسيدتولىغلىأو

13منكونغبهونغالمنعقدالعالميةالتجارةلمنظمةالسادسالوزاريالمؤتمرأشغالفيالعام

.»2ديسمبر18إلى c.

مناإلسكالمؤتمرمنظمةفياأل~ءالدولوفودإلىللمركزالعامالمديرقدمءالمناسبةبهذه

التجارةمنظمةإطارفياألطرافالمتعلدةالتجاريةالمفاوضات´´عنوانهاوثيقةالمشاركة

الوثيقةهذهمتقهاإلسطمياا.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىتأثيرهاومدىالعالمية

بينالتنسيقإمكانياتضبطمحاولةمعالمؤتمرانعقادغداةالمفاوضاتلمستجداتعرضا

تتضمنكماالمفاوضات.مواضيعمختلفإزاءاإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدان

مياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمصالحضمانعلىتؤكدمقترحاتأيضاالوثيقة

المفاوضات.في
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الناحية،فمنالمفاوضات.منحرجوقتفىالنعقادهنظراخاصةأ~المؤترهذايتسي

جولةإنجاحفىكنكونمؤتمرفشلبعدأخرفشالتتحملأنالعالميةاتبارةلمنعمةين

لهأمدالماإلىالمفاوضاتاستمرارتتقبلأنللمنظمةيمكنالءثانيةناحيةومنالدوحة.

التجارية.الصراعاتإلىبهموالرجوعالثنائيةالحلولإلىالدوللجوءإلىلنلكيؤديأنمخافة

كونغهونغفىالدوحةجولةأختتامألنطموحاتهمنوالحدالمؤتمرأهدافمراجعةتملذاه

المتحدةالوالياتاألوروبى»االتحاد(المعنيةالخمسةاألطرافوأنخاصةالمنالصعبأصبح

للتنازل.القابلةغيرمواقفهاعلىأصرتالهند)ءالبرازيلأستراليا،األمريكية»

مستوىعلىأوالحكوماتمستوىعلىسواءالمشاركةمنعاليةنعبا~تحر~ا~

مستوياتحسبتختلفكانتالمشاركةالوفودوأهميةحجمأنالمطحظومناللو~.ا~ت

وهو~ب83)هزيتكرناألوروبياالتحادوفدكانالمثالسبيلفعلىالبلدان.لهز»التنمية

اليابانثممنلوب359باألمريكيةالمتحدةالوالياتوفديليهاإلطقعلىمشاركوفدأضخم

وهيترادالوفىأعناءمحالكانفقداإلسطمىالمؤتمرمنظمةبلدانعنأمامندوب.229ب

أعضاءعددمعدلكانولقد(غامبيا).عنومندوبانالسعودية)العربية(المملكةمندوب63بين

دوآل.لككمندوب12اإلسالمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولوفود

دولة'1'0زهاءا~تمرفىالمشاركةاإلسطمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدوكعددبلغ

لمنظمةبالنسبةالمؤتمرهذاتميزولقدمطحظ.بصفةحضرتاالنضمامطورفىدولة13صر

12بعدالعالميةالتجارةمنظمةلحظيرةالسعوديةالعربيةالمملكةبانضماماإلسطمىالمؤتمر

الصعبة.المفاوضاتمنسنة

مالحظ.بصفةالمؤتمرهذافىأيضاللتنميةاإلسصالبنكشارككما

والتكنولوجياوالصناعةبالتجارةالمكلفالدولةكاتبتشانغ´´،~جونالسيداالجتماعهذاترأس

:االجتماعهذاانعقادلتيسيرتجارةوزراءستةتعيينتموقد(الصين).كونغهونغحكومةفى

!الزراهية)غيرالمنتجات(باكستانمنخانأخطارهيومايون•

؟الزراعة/(كينيامنكيتيويموكيسا•

41والمتميزةالخاصةبالمعاملةالمتعلقةوالتدابيرالتنمويةالمسائل(غريانامنروحىكليمان•

ناسجوكوريا،منشونغهيونغكيمميسرين:ثطثةعلىوالقواعدالحلماتتوزيعتموقد•

الشيلى.منوالكارإكناسييالنرويج»منستوركاهر



رؤساءقامالعامة»الجلسة~اللجان:نطاقفىوالعامةالجلسة~المداوالتتمتولقد

بلدانهم.نظروجهاتثسرحعامةبياناتبإلقاءالمشاركةالدولوفود

التيالمبدئيةبمواقفهاليةاللوالتجارةفىالفاعلةالبلدانأهمتمسكتاألولىاألربعةاأليامخطل

1vليلةمنبدايةالدولهذهمواقففيالليونةبعضتسجيلتمولكنجنيف.فيبهاتعهدت

والقطن.الزراعةبملفييتعلقمافي200oديسمبر

؟تمرالمنرهاناتهيما(-

تداولتالعالميةالتجارةمنظمةحظيرةإلىوالطونناالسعوديةالعربيةالمملكةانضمامقبولبعد

أصحابمنالمقدمالوزاريالبيانمشروعشأنفىكاملأسبوعمدةدولة10oحكومات

العالمية.التجارةمنظمةفىالقرار

انتهاءبآجالفقطيتعلقأهمهاالوزراء.طرفمنالذكرتستحققراراتاتخاذالبيانيستلزملم

عنزيادةولكن»الزراعية.غيروالموادللزراعةبالنسبةالكاملة-اتحياتأوالمفاوضات-أطر

المجلسورئيمىالميباسكالالسيدالعالميةالتجارةلمنظمةالعامالمديرطرحالبيانمشروع

تتعلقالمتميزةالمسائلمنمجموعةالوزراءأنظارعلى(كينيا)محمدأمينةالسفيرةالعمومي

الزراعية.غيروالمنتجاتالزراعةحولالمفاوضاتبآليات

وقدللمفاوضات.الرئيسيةالمجموعاترؤساءأعدهاتقارير6الوزاريالبيانمشروعيتضحن

ويتعلقالوزارياالجتماعانعقادقبلاألعضاءالدولطرفمنبالمصادقةواحدتقريرحظي

القواعدءالخدماتءالزراعيةغيرالموادءالزراعةالتقارير-بقيةأماالمبادالت´.´بتسهيل

وتحتالمجموعاتهذهرؤساءطرفمنتقديمهاتمفقد~،والمتميزةالخاصةبالمعاملةالمتعنتة

األعضاء.الدولمعمضامينهاشأنفىاالتفاقحتىأوالتفاوضبدونمسؤوليتهم

تقومالذيالدورأهميةتزايدنذكركنكونفياألخيرالمؤتمرمنذالحاصلةالتغييراتأهمومن

مزاياهامنالتي2004يوليوزرزمةإعدادتموقدبالمفاوضات.قدماللسيرالناميةالدولبه

المتحدةالوالياتاألوروبى،(االتحادالمعنيةالخمسةاألطرافقبلمناللوحةجولةإحياءإعادة

المتحدةالوالياتمنالمكونالرباعىقبلمنوليمىوالهند)،البرازيلأستراليا،ءاألمريكية

وكندا.والياباناألوروبيواالتحاداألمريكية

ابران~أ~مبينمنتضموالتىكنكونقبلتكونتالتى020مجموعةاستطاعتوقد

تهمموحدةمقترحاتوقلمتالمختلفةمصالحهابينالتوفيقالجنوبيةوإفريقياوالهندوالصين



تدعيمفيهامادوراأيضاG20مجموعةتلعبالزراعة.حولالمفاوضاتجوانبمختلف

وتأمينالغذانىاألمنعلىاهتمامهاكلتركزالذيG33منهاوخاصةالناميةانالبالتحالفات

القروية.والتنميةالعيثىوسانل

II-الوزاريكونغهونغمؤتمرئتائح

18فيالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالدولطرفمنعليهاالمصادقاالتفاقيةتنص

التيللمساعداتحدوضععلىالعسيرةالمناقشاتمنأيامستةبعدقونغبهونغ300oديسمبر

منالواردةالسلعوجهفيأسواقهافتحوعلىالزراعيةسياساتهالتدعيمالمتقدمةالبلدانتوفرها

ضغوطاتتحتتدوركانتحادةمناقشاتبعدالنتائجهذهإلىالتوصلتمولقدالنامية.البلدان

األساسيةالمسائلبعضفيالنظرتأجيلتمنلك،خطفوعلىللعولسة.المناهضةالمظاهرات

تجارةتعوقالتيالحواجزوتخفيضالزراعيةالمنتجاتعلىالموظفةالجمركيةالرسوممكر

.2006سنةغايةإلىالحلماتوتجارةالصناعيةالمواد

´´اتحياتإلعدادوفقهاالعمليتقينالتىاألساسياتبعضحولالوزراءبيناتفاقفعالحصللقد

أبريلتاريختعيينتمكمااألسواق.إلىامحيةالز>غيرالمنتجاتودخولالزراعةحولالشاملة~

اتحيات.هذهالستكمالنهائيكأجل2006

لكتزاهاتعامةلوائحمشارينبتقديمالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالدولالتزمتوقد

هذهمناالنتهاءالمؤمكومن.2<06يوليوز31اعتمادها،قبكسيتمالتيباآللياتالمتعلقة

).>»6سنةنهايةقبلالجولة

الزراعة/1

أجلفيا´للصادراتاالعموسائلكلا´إلغاءالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءاهولىتبنتلقد

قبكتحديدهايتملمالتيالتخفيضاتمناألوفيالجزءتحقيقشريطة20ا3سنةنهايةغايته

دعملوسائكاألخرىالصيغعلىقيودفرضاألوروبيةانللباليمكنالمقابلوفي.2010سنة

والمساعداتالصادراتاعتمادنذكرالصيغ»هذهومنالعالم.فيالزراعيةالمنتجاتصادرات

وأسترالياكندافيالعموميةالتجاريةوالشركاتاألمريكيةالمتحدةالوالياتفىالعينيةالغذائية

التجاري.للعرفالمخالفةبممارساتهاالمعروفةالجديدةوزيلثندة

التجارةمنظمةفياألعضاءالدولعلىالوزاريالبيانبمقتضىيتقينأخرى،جهةومن

الصادراتاعتمادوبرامجتطويرهاعلىوالعملالغذائيةالمساعدةحولسياساتإعدادالعالمية

30يتعدىالأجلفيوذلكالصادراتميدانفيالعاملةالعموميةالمؤسساتعملوخاهج



علىاألعضاءمختلفبيناتفاقحصلفقدالتعريفاتعنأمااآلليات.إطارفي)•0iأبريل

تفرعات>أربعةحسبالتخفيضاتخلثلهامنتتلو-تعريفيةهياكلوضع

اآللياتإعدادفيكدليلاعتمادهاالقتضاء،عنديتعيز،الذيالختاميالبيانفإنهذا<عنوفضك

منالمطئمالعألضبطفينفسهاعلىاالعتمادمنالناميةالبلدانبفضلهستتمكنالشاملة

وسائلوضمانالغذائيباألمنالمتعلقةالمؤشراتتمليهاالتىمتميزةكموادالتعريفيةالخطوط

لحمايةالخاصةالوقائيةالوسائلإلىأيضاالبلدانهذهتلجأقدكماالريفية.والتنميةالعيثي

ردات.االاأسحارانخفاضأوفجائيةبصفةالوارداتا~تفاعتاحتقانهضدالز~اعة

منلتصبهضبطهافسيتمالوقائيةوباتحياتخاصةبمادةوالمتعلقةالمتميزةالعناصرأما

بالزراعة.الخاصةللثليأ´تالمكونةالعناصر

القطؤ12

القطنلصادراتالدعموسائلإلغاءمبدأاكتسابفياإلفريقيةالبلداننجحتفقدالقطنعنأفا

ضرراأكثريكونماكثيراياكنتأ-لكاخلياكالدعمإلغاءفيالتوفيقءون)00iسنة

دعموسائلتخفيضعلىالعملضرورةإلىخاصةبعفةاالتغاتيةوتشيررات.~ه

فاعلية.أكثربصفةالصا.رات

مليار3ء8بحواليقيمتهقارتالذي~اخثياكعمباكخاىرعملأيإلىاالتفاتيةتشيرطوفعك

قطاعلتدعيماألمريكيةالمتحدةالواليات-فعهقاكالمبلغوهو200_سنةأمريكيالرءو

القصر.

غرب~انمنهاوخاصةنموااألقلعضا،افوراكقطن~يريمكنأخرى،جهةومن

أورسومعليهاتوظفأنبدونمةالمتكالبلداننحوتشاد)فاسو،بوزكيناءالبنينمالي»لمإفريقيا

هذهكلتقنعلمولكنالدوحة.مفاوضاتانتهاءمن_ايةو.لكا~رنظاملقيو.تخضع

مجدية.غيرواعتبروهااألفا~قةالمنتجينابيرالت

نمواالحالاؤاللةلئائدةاتحاذهاتمالتيابيرالته13

الجمركيةالرسوممناإلعفاء~أنذلكفيالراغبةالمتقدمةا~البكوالناميةانالبالبإمكان

وذلكنمواا~هلالدولمنالمنشأ.اتالبلدانسلعمناألقلعلى9»97لفائدةالحصصونظام

».>>8منةمنايةت



الزراعيةغيرالمواد/4

حولالمناقشاتدارتولقدطفيفا.تقدماسوىالزراعيةغيرالموادحولالمفاوضاتتسجللم

التخفيض.نسبةتحديدفىالتوفيقبدونالتخفيضصيغ

الوزاريالبياناعتمدفقدالزراعيةغيرالموادعلىالموظفةالتعريفاتتخفيضصيغعنأما

ا~~.التعريفاتتخفيضضواربعددتحديدعدممعالسويسرية´´´´الصيغة

أنيتقينكماالتخفيض´´التزاماتتبادلفيالشاملةغيربالمثل´´المعاملةعلىالبيانينصكما

والتعريفاتالتعريفيةالذروةإلغاءأوتخفيضفيهابماالتعريفات´´تخفيضالمعتمدةالصيغةتوفر

أهميةتصديرهايشكلالتيالموادعلىخاصةبصفةالموظفةالرسومارتفاعوتواليالمرتفعة

النامية´´.للبلدانبالنسبةحيوية

عددتخفيضمناإلعفاءمثلالناميةللبلدانبالنسبةالمرونةتوخيعلىأيضاالبيانينصكما

العددحولالصيغةتتطلبهاالتيتلكمنأهميةأقلتخفيضاتأوالتعريفيةألخطوطمنضئيل

الخطوط.مناألقصى
الخدمات/5

ديسمبرvبيانمشروعمنوالرداألخذمنحظأوفرالخدماتحول´´ج´´المرفقناللقد

200o.لمقتضياتارتياحهاعدمأبدتإذالمرفق.لهذاالكليالجفاءناميةبلدانعدةطلبتفقد

علىالعملاألعضاءاالوكمنتطلبالتياإللزاميةوصيغتهالجودةبأهدافالمتعلقةالملحق

فيبطلبتوصلتكلمااألسواقإلىالدخولسبكلبحثاألطرافمتعددةمفاوضاتفيالدخول

الشأن.هذا

المرفقمنالسابقةالفقرةفيخاصةالنهائيالوزاريللبياناإللزاميةالصيغةحدةانخفضتلقد

يضبطوالذيالمراجعةصيفتهفياألطرافالمتعددةالعروضطلباتبمسلسلالمتعلقأأج

منعشرالتاسعالبندمنالثانيةالفقرةإهثارفيالجماعيةالطلباتاعتبارإلزاميةواضحةبصفة

يراعيأنيجبالخدماتتجارةتحريرأنعلىتنصالتيالخدماتتجارةحولالعامةاالتفاقية

البلدان.بينالتنميةمستوياتتفاوت

28أقصاهأجكفياألطرافالمتعددةالطلباتتقديموجوبعلىأيضااألطرافاتفقتكما

منالثانيةالسلسلةتقديمسيتمكماالفرصة.سنحتماإذاالتاريخهذابعدأو2>06فبراير

لوا~تقديمويتعين.2>06يوليوز31يتعدىالأجلفيالمراجعةصيغتهافيالعروض

.200'\أكتوبر31يتعدىالأجلفياألوليةالنهائيةااللتزامات



فيالسادسالوزارينمرالمنبطلمبألالعاالنجارهلمنظمهالنجارينهالمفاوضاناالئالئه/الننره

كونغ.هونغ

المساعداتحجمتخفيضثة:شكأساسيةمسائلحولكونغهونغاجتماعمنذالنقاشتركز

الصناعيةالموادوجهفياألسواقفتحاألمريكية،المتحدةالوالياتفيخاصةالداخليةالزراعية

األوروبياالتحادمنتجاتعلىالموظفةالجمركيةالتعريفاتتخفيضثمالناميةالبلدانوخدمات

الزراعية.

2006أبريل30تاريخمراعاةقصدحثيثةجهودببذلكونغهونغبعدمامرحلةتميزتلقد

إلىالزراعيةغيرالمنتجاتودخولبالزراعةالمتعلقةلياتاأللوضعالمحدداألجلوهو

تعليقتمفقدالمبذولةالجهودكلورغمكونغ.هونغلبالغوفقاوذلكNAMAاألسواق

رؤساءقمةباءتبجنيف.ولقد2006يوليوز24فيالدوحةلجولةالتجاريةالمفاوضات

الماضييوليوز16فيبترسبورغبسانانعقدتوالتيG8الثمانيةمجموعةدولحكومات

بالفشل.المفاوضاتلتنشيط

لمنظمةالعامالمديرتدخكطلبإلىالمعنيةاألطرافأجبرتالمفاوضاتتعثرفإنوللتذكير،

األخيرهذامحاوالتأيضابامتفقدذلكومعالمفاوضات.تنشيطعلىللعملالعالميةالتفبارة

غيرأجكإلىعنهابالتخلي2.>6يوليوزفيالعموميالمجلىلخكرأيهفأبدىبالفشل

مسمى.

~وتنفيذاآل_تال~دالمحددةاآلجالاحتراملتعذرمرتقباالمفاوضاتهذهفشلكانولقد

المنعقدألمصفرالوزارياالجتماعأيضاعليهانصوالتيكونغهونغغبكفيالواردةالمهام

هذهوتتعلقالعالمي.االقتصاديالمنتدىهامشىعلى2>>6يناير)8إلى2vمنبدافوس

وط~اد200iفبراير28أقصاهأجلفياألطرافالمتمددةاألوليةالطلباتبتقديماألجال

30أ~هأ~فىاألسواقإلىالزراعيةغيرالمنتجاتودخوكبالزراعةالمتعلقةا~ت

بالخدماتالخاصةواللوائحالمشاريعلتقديمبالنسبة2006يوليوز3او200~أبر_

المراجعة.العروضو

اال~دننروبتىبينا~~فاتحتكلكنظراالمسدودالطريقإلىالمفاوضاتوصلتولقد

المفاوضاتفياألمريكيةالداخليةالسياسةوتأثيراألمريكيةالمتحدةوالوالياتاألوروبي

األمريكيةالمتحدةالوالياتبينالنظروجهاتفيفاتاالختكأنإلىاإلشارةمعالتجارية.

فيحاسمتأثيرلهايكنلمثانيةناحيةمنG20ومجموعةناحيةمناألوروبياالتحادو



بينالحوارجليدبذوبانأساسايمراألزمةمنالمفاوضاتخروجأنالواضحومنالموضوع.

جولةخلكرهاوس`بلثراتفاقيةغرارعلىاألمريكيةالمتحذةوالوالياتاألوروبياالتحاد

اي.األد«دف

منالتقليصعلىالعمكاألمريكيةالمتحدةالوالياتعلىيتقينأنهحظينالمكبعضويرى

أنعليهفيتعيناألوروبياالتحادأماالزراعية.منتجاتهامنهتستفيدالذيالداخليالدعمأهمية

وكبرىG20مجموعةعلىيجبكماالزراعية.المنتجاتوجهفيفأكثرأكثرأسواقهيفتح

أسواقها.فيالخدماتقطاعوفتحالصناعيةتعريفاتهاتخفيضعلىتعملأنالناميةولان

نوفمبر.شهرفيالمقررةاألمريكيةاالنتخاباتبعدمجدداالمفاوضاتتنطلقأنالمحتملومن

األمريكيةاإلدارةمجيآغايةإلىالمفاوضاتجولةتجميدسيقعأنهاآلخرالبعضيرىكما

الكونغرسأعضاءانتخابإعادةأنالمعلوممنحيث»2».9سنةاألبيضالبيتإلىالجديدة

في)TradePromotIOnAuthOrIty(التجارة´´تنشيط´´سلطةصالحياتوانقضاء2006سنة

منبمقتضاهابوشإدارةتتمكنالتى200vيوليوز31فياألمريكيةالمتحدةالواليات

اتفاقيةمتإلىالتوصكإمكانيةتأجيلإلىيؤديقدذلككلشاملة´اءاااتفاقيةشأنفيالتفاوض

عديدة.لسنوات

المسكةحولاألوروبيواالتحاداألمريكيةالمتحدةالوالياتبينالخلثفاتحدةأدتوهكذا»

والبلداننموااألقلفلبلدانبالنسبةالحيويةالمجاالتحولالمفاوضاتتأجيلإلىالزراعية

مسمى.غيرأجلإلىمياإلسكالمؤتمرمنظمةبلدانبينهاومنعامةبصفةالنامية

تنشيطإعا«ةفيالشديدةرغبتهاالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالدولتخفيوال

أنحظالمكومنالماضي.يوليوزفيتعليقهاتمالتىالدوحةجولةإطارفيالمفاوضات

ديJ:UبمدينةلقاءتنظيمعلىأشرفتحيثالمجالهذافينشاطااألكثركانتG20مجموعة

التواصلسبكوإرساءمواقفهمتنسيقمنأعضاءهايتمكنحتىسبتمبر9فيبالبرازيلجانيرو

النامية.البلدانمنأخرىمجموعاتمع

اإلفريقيةالمجموعةمعبالتعاوند~27(مجموعةعبرتسبتمبر9بتاريخعلنيغبكوفي

االقتصادذاتالبلدانمجموعةوكذلكنموااألقلوالبلدانوالباسفيكوالكراييبآسياومجموعة

بلدانداعيةالدوحةجولةشأنفيالمفاوضاتطاولةإلىآنياالعودةفيرغبتهاعنالهش

وباكمتان.ييياإندريسيا،مصر»:اإلسالميالملرتمرمنظمةفيأعضا<درلءتضم020بحمرعة2



وجهفىاألسواقفتحشأنفيبهاتقامتالتيالمقرحاتمحسينطىالحملإلىا~ل

اعمه.الزرالمنمجاسر

قبكعنهاأعربتأنسبقالتياهساماتهااالعتباربعيناألخذمتمأنالناميةالبلدانطلبتوهد

الدخولأوالخاصةالوقائيهواآلليا~المقطنةوالمسألةالسميرةالموادشأنفيكونغهونغمؤممر

ذاتللموادبالنسبهالحصرنظامإلىالخضوعوبدونالرسوممناإل~ءمعاواألسوإلى

ائقراراتوتفعيلبالجارهالخاصةللمساعدا~بالنسبةالشأنوكذلكنموااأللملالدولمنالمننمأ

األخر.الوزارىالمؤتمرلخكامحاذهاممالمي

لهذاالمحتمةالنيجةهوسكونالثنائهاالتفاقياتمعددفإنالمفاوضا~فنكتأكدحالهوفي

التجاريةالمبادالتمجعلمماالمختلفهالقواعدفيمفرطمضخممنذلكفيمامعاإلخفاو

نظروجها~ومهمشالقويةالبلدانصولهومشدالبلدانبمنروالفواحدهمنويزيدمعقدهعمله

المنعزلة.الصغرهالبلدان

غيراتصاالتالميباسكالالسمدالعالميةالمجارهلمنظمةالعامالمدمرمؤخراأجرىلقد~

بأناعتقادهفيإذللمفاوضات.مخر-إلمجادالعالميةالجارهفيالفاعلةولالهأ-معرسة

القرارأصحابأنالمعلومومنالدوحة.جولهالختامسانحةالراهنهالساسيةالنرون

التيالمفاوضاتفيالشروعإعادةالعالميهالمجارهمنظمهمنمطلبونبأسرهالعالمفيالساسي

).>»6مولهوفيمسمىغمرألجلموهف

التياألسامةوالمسائلالمفاوضاتممادمنألهمعااسطكلمخاطبهالميبامالا~الموال

أهمها:ومنبحثهامعين

مباحثاتفيالشروععلىالدالهمحالمكبعضبرز~حثللزراعة»الداخليالدعم•

والمبادالتفيالمؤثرةالداعما~ذواإلجماليالداخلىالدعمرتمبينا~~ل~الة

ءالمبادالتفيالمؤثرهعماتالتداذا~الدعمبوسائلالمربطهانموادونظمالعناصرمختلف

اعسادشأنهافياألعضاءالدولمعزماليالزراعيه~اداألسواقإلىاالخول•

بالموادمتعلقمافيخا~ءالحاليهوالمرونةالمعادلةبينللصلهبالنسبهفمولهأكنرمنبآل

نمو~»أكثرزالسرماالمسيرهللموادالحاليةالوضعهأنحظالمكومنالحعماسة.

خاصةالقدمبعضاألنغال~فعداواألسوإلىالزراعيهغرالمواددخولعنأما•

التعريفية،الخفيضا~وضواربالقطاعيةواألعمالالسويفيهغيربالحواجزمتعلقمافي



وسائلومنهاالدعمووسائلغراتلكالمضادةالقواعدمنهاوخاصةاتوا-عنأط•

وثيتا~و~تفريقوئيرسيقدمالمكشفةالمباحثاتإثرفعلىالبحريبالصيدالخاصةالدعم

ءا~و~ت~شيتانمالمرحلةفىأساسيةوثيقةالمناسبالوقتفىتشكلقدشمولية

هذهفيالشفافيةآلياتحولاتفاقيةإبرامتمفقداإلقليميةالتجاريةاالتفاقاتعنأط•

)4البندفىالواردةالقواعدبتوضيحالمتعلقةاألساسيةالمسائلمعالجةيتقينلهذاءاالكا_ت.

التجاريةالمبادالت)ابأهميتعلقمافي´الكات´اتفاقيةمن

والتجارةالمبادالتتسهيكمالاألفرىالميادينبعضفيالتقدمبعضتسجيلتمكما•

األحاسيةالمسألةخاصةوبصفةالبيولوجيالتعددحولواالتفاقيةالجغرافيةواإلشاراتوالبيئة

الر~م»منواإلعفاءحصصنظامبدوناألسواقابىالدخولفييابمابالتنميةالمتعلقة

نرا~آيةونعنحوبالتجارةالخاصةالمساعدةبشأنالمفاوضاتتسيروأخيراء•

كونغ.هونغغبكفيالواردة



ميالثالالقسم

التمارةمئعلمةإلىاالعصمامطورشىاإلسطميالمؤتمرمئعلمةلئياأل~ءالدول

العالمية

العربيةالمملكةانضمامبعدوذلكدولةا49العالفيةالتجارةمنظمةألعضاءاإلجمالياعادبلغ

فيكونغهونغفيالمنعقدالعالميةالتجارةلمنظمةالسادسالوزاريالمؤتمركخكالسعودية

.ا49العضوأصبحتحيث200oديسمبر

يعادلماأياإلسثمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمندولة39الدولهذهضمنيوجد

العالمية.التجارةمنظمةفياألعضاءالدولربع

.العالميةالتجارةيبنظمةابلبللثنضمبإمالمرشحة~اإلالمؤتمرمنظمة´األيييبيإءالدول

التجارةمنظمةإلىفضماملكالمرشحةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعددبلغ

لبنان»ءاخستانكازايران»العراق»بيجان،أذرالجزائر،أفغانستان».وهيدولة13العالمية

واليمن.طاجيكستانرياءسرءالسودانأوزبكستان،ليبيا»

الجديدة»المرشحةللبلدانبالنسبةالمنالصعبةأصبحتاالنضمامشروطأنحظطأنرويب

بالتزاماتفعكالجديدالمرشحالبلديتقياالمرشح.للبلدالتنمويالمستوىعنالنظربغضوذلك

ما(وهيالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاءالدولبهاتلتزمالتيتلكمنوتشدداإجحافاأكثر

الوالمتميزةالخاصةالمعاملةأنكماللتجارة).العالميةللمنظمةاإلضافيةااللتزامات~~

للتجارة.العالميةللمنظمةانضمامهاعندالناميةللبلدان~

وهنءأليةبصفةانتقاليةبفتراتالعالميةالتجارةمنظمةإلىتنضمالتبىالبلدانتستفيدوال

مستوىعنالنظربقطعوذلكآاا،البندبمقتضىأصكاألعضاءللبلدانعادةالمخولةالفترات

ولمدةمعينةقطاعاتضمناالنتقاليةالفتراتبعضمنحتملقدالبلدان.لهذهاالقتصاديةالتنمية

ا~تااللحزام~لوضماناتبالتنفيذيتعلقتفصيليزمنيجدركتقديمبعدوذلكقصيرة

التنفيذ،عمليةعلىالقائمينالموظفينتدريبالمناسبة،القوانين(إصدارالعالميةالتجارةمنظمة

القطاعات.بقيةفيالذ..)

فتراتمنحفكرةعنتدافعأنمياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلنيتقينولهذا»

شروطتتالعمأنيجبكماللتجارة.العالميةللمنظمةفضماملكالمرشحةانللبالمناسبةانتقالية

علىيشترطأنيجبالكماالمرشح.للبالاالقتصاديةالتنميةمستوىمعاألسواقإلىاال~ل

ا~ت~كاالكا~مثلاألطرافالمتعددةباالتفاقياتتقبكأنفضماملكالمرشحةالبلدان



البلدانالنضمامالمتبعةاإلجراءاتتبسيطيجبكماالمدني.الطيرانحولواالتفاقيةا~مية

بتطبيقها.واإلسراعنمواا~

أفغانستان'.

إنشاءتموقد.2004نوفمبر2ايومالعالميةالتجارةمنظمةإلىلطنضمدمطنباأفغانستانقامت

مذكرةأفغانستانشدملم.2004ديسمبر13بتاريخالعمومىالمجلمراجتماعخالل~فريق

العمل.فريقيجتمعلماآلنولحدانخارجية.تجارتهانظامحول

الجزاني2

منكرة1996منةيونيوفيرسمياالجزائرقست،1987سنةمنذمطحظبصفةحضورهابعد

فياألولىالخطوةيشككماوهوالخارجية.تجارتهانظامحولللتجارةالعالميةللمنظمة

للمنظمة.االنضمامإجراءات

منظمةفياألعضاءالولىبعضقبلمناألمثلةمنسلسلةالتاريخهذامنذالجزائرتلقت

واليابانوسويسرااألوروبىواالتحاداألمريكيةالمتحدةالوالياتومنهاالعالمية»التجارة

األوكاجتماعهالعملفريقعقداألولىهاألجوبةالعالميةالتجارةمنظمةكقىبعدوأستراليا.

بجنيف.1998أبريلشهرفىالجزائرانضمامحول

06002فبراير01998(أبر(األطرافالمتعددةالمفاوضاتمنجوالتبثمانيةالجزائرمرت

المفاوضاتمنوملسلتين)Cl»20و2>»4منتىثم،2»»3مايو)،»02نوفمبر»2002مايو

المسائكأما).2002ونوفمبر2002(أبريكوالخدماتوالصناعةالزراعةقطاعاتفىالثنائية

الشفافيةالدولة»تجارةالجمركى»النظامءالزراعة.فهيبالبحثالمفاوضاتتناولتهاالتي

).TRIPS(بالتجارةالمتعلقةالفكريةالملكيةحقوقثمالقانونيالنظامحوإصك

كماوالخدمات.السلعبشرنالمبعئيةللعروضمراجعةصيغة2002مارسفىالجزائرقامت

منمراجعةعناصربحثايضاوتم.200oيناير18فيللعروضمراجعةصيغتوزيعتم

العملفريقاجتماع~ونلكبالقوانينالمتعلقةالمسنجداتوآخرالعملفريقتقريرمشروع

.200oفبراير25في

اليابان،ءاألمريكيةالمتحدةالواليات.وهيبلدانا0حوالىمعمشائيةلقاءاتالجزائرأجرت

الجنوبية.وكورياتركيااألوروغوايهكوباءاألوروبى»االتحادكنداءأستراليا»سويسرا»

دينكاستييوبريزالسيدسهيترأوالذيانجزائرانضمامعلىالمشرفالعملفريقيضم

دولة.43وروغوايلم(األ



التجارةمنظمةإلىالجزائرانضمامبتحضيرالمكلفالعمللفريقالتاسعاالجتماعانعقد

).00oأكتوبر21بتاريخالمنظمةبمقرالعالمية

األسواقإلىالدخولحولالثنائيةالمفاوضاتتطوراتبحثاالجتماعهذاعملجدولتضمن

الجزائري.القانونبتطورالمتعلقةالمستجداتوآخرالعملفريقتقريرومشروح

الجزائرانضمامحولالعمكفريقتقريرمشروع´´الوثيقةدراسةعلىحالياالفريقهذاينكب

.200oأكتوبر21فيالمنعقداالجتماعمناقشاتمحورتشكلالتي

التجارةمنظمةفياألعضاءاللولوبعضالجزائريالوفدممكيبينثنائيةلقاءاتتنظيمتم

بصفةنذكر).00oأكتوبر20إلى18منالعملفريقاجتصاحانعقادهامشعلىالعالمية

والتىوماليزياالجديدةزيطندةسويسراهءاألمريكيةالمتحدةالوالياتمعالثنائيةاللقاءاتخاصة

األسواق.إلىوالخدماتالسلعدخولبالبحثتناولت

بيجلنأذر~3

مذكرةبيجانأنىقامتوقد1997يوليوز16فيبيجانأذرانضمامحولالعمكفريقتكوينتم

أولىمجموعةعلىأجوبةبيجانأذرقامتكما.1999أبريلفيالخارجيةتجارتهانظامحول

انعقد.2001فيسمبرفيأخرىأجوبةتلتهاء2000يوليوزفيالمذكرةهذهحولاألسفلةمن

.2002يونيو7فيالعمللفريقاألولاالجتماع

ثنائيةمفاوضاتإجراءحالياويتم.200oيونيو30فىالعمللفريقاألخيراالجتماعانعقد

المراجعة.العروضأساسعلىاألسواقإلىوالخدماتالسلعدخولحول

العراق4-

البندعلىبناء2004سبتمبر30فيالعالميةالتجارةمنظمةإلىالعراقانضمامطلبإيداعتم

2004ديسمبر13فيالمنعقدالعموميالمجلسخلثلعملفريقإنشاءتمكماعشر.الثاني

األوروغواي.منلميزا´كافاليس´´كيرموالسيدسهيترأ

اآلن.لحدالعملفريقيجتمعلمولكنالخارجيةتجارتهنظامحوكمذكرةالعراققدم

´ية´لنا0-
دورتهخطرالعمومىالمجلسلدىالعالميةالتجارةمنظمةإلىالنضمامهاايرانطلبإيداعتم

علىالموافقةتمتولقد).WT/ACC/IRN/I(بجنيف2004يوليوز9و8يومىالمنعقدة

).00oمايو)6يومالعموميالمجلسانعقادخطرباإلجماعايرانترشر



تقلملماآلنولحد.0o>2مايو21فيالعمومىالمجلمرانعقادخطلالعملفريقتكوينتم

بعد.العملفريقيجتمعولمالخارجية.تجارتهانظامحولمذكرةإيران

منذمرة21طلبهارفضوتم1'\'\1سبتمبرفىترشيحهاقامتأنسبقايرانفإنوللتذكير

المتحدةالوالياتطرفمنالفيتوحقلممارسةنظراالعمومىالمجلسطرفمن2001مايو

األمريكية.

خستانكاز6-

المفاوضاتابتدأتوقد.1996فبراير6فىفستانكازاانضمامحولالعملفريقتكوينتم

إطارفيوتستمر1997أكتوبرفىوالخدماتالسلعمجالىفىاألسواقإلىللدخولالثنائية

النظامالزراعة،.فهىبحثهاتمالتىالمواضيعبينومنوالمخأمات.السلعحولجديدعرض

دعموسائلاالستيرادهرخصاألسعار»علىالرقابةالجمركية)»االتفاقات(وكنلكالجمركى

للتجارة»الفنيةالحواجزالنباتية»والصحةالصحيةوالمواصفاتالمعاييرالصناعى،القطاع

المتعلقةالفكريةالملكيةوحقوقالخدماتالتشريعى،النظاموإصالحالقانونىالنظامشفافية

.TRIPSبالتجارة

طرفمنالعمكفريقاجتماعتناولهاالتىالنقاطأحداثلملخصمعللةصيغةوضعتم

تاريختحديدوتم.20>4نوفمبرفىالعمللفريقالسابعاالجتماع~بحثهاوتمالسكرتارية

الموالى.لجتماعكموعد200oمايو

`فيساالسفيرالعالميةالتجارةلمنظمةاخستانكازانضمامبتحضيرالمكلفالعملفريقرئيسقدم

اخستانكازترشيحتطوراتحولايجابياتقريرا200oيونيو7يوم(فنلندة)هيمانين´تابانى

جوهرية.بإصطحاتقامتالتى

v-لبنن

نظامحولتقريرنشرتموقد.1999أبريل14فىلبنانانضمامحولالعملفريقتكوينتم

فىالمطروحةباألسئلةالمتعلقةاألجوبةتوزيعوتمء2001يونيوفىاللبنانيةالخارجيةالتجارة

.2002أكتوبرا4فىاألولاجتماعهالعملفريقوعقد.20>2يونيوفىاللبنانيةالمذكرةشأن

أساسعلىاألسواقإلىوالخدماتالسلعدخولحولثنائيةمفاوضاتإجراءحالياويتم

.2006مارسفيالعمللفريقالرابعاالجتماععقدتموقدالمراجعة.العروض



ليبياه8

2>>1نوفمبر2oيومللتجارةالعالميةللمنظمةلطنضمدمرسمىطلببإيداعليبياقامت

)Doc.WTO/ACC/LBY/I.(منظمةفىاألعضاءالولىوافقت2004يوليوز)7وفى

ليبيا.معالمفاوضاتفىالشروععلىالعالميةالتجارة

بعديعقدلمالعملفريقأنكماالخارجيةتجارتهانظامحولمنكرةليبياتقلملماألنلحد

األول.اجتماعه

'I_السودان

حولمذكرةتقديمتمكما194'\أكتوبر)oيومالسودانانضمامحوكالعملفريقتكوينتم

التياألسئلةعلىأجوبةالسودانقدمكما.ا999ينايرفيالسودانيةالخارجيةالتجارةنظام

ينايرفىاألسئلةمنثانيةمجموعةطرحتمكما)»000نوفمبرشهرفىالشأنهذافيطرحت

.2004مارسفىالعمللفريقالثانىاالجتماعانعقد.2003

أساس~األسواقإلىوالخدماتالسلعدخولحولثنائيةمفاوضاتإجراءحالياويتم

المراجعة.العروض

طاجيكستان-01

العالميةللمنظمةالعامالمديرإلى200امايو)9يومرسمياطلباطاجيكستانحكومةقامت

خاللز2>>1يوليوزا8فيالعملفريقتكوينوتم.XIIللفصلوفقالطنضمدمللتجارة

فبرايرفىالخارجيةتجارتها~محولمذكرةطاجيكستانقامتالعمومى.المجلساجتماع

فياألعضاءاهولزطرفمنطر~تمالتياألجوبةمنبمجموعةالتوصلتمولقد.2»>3

األسواقإلىوالخدماتالسلعدخولحولثنائيةمفاوضاتإجراءحالياويتم.2>>3سبتمبر

~تم200oأبريلفيلمثانىاجتماعهالعمكفريقعقدولقدالمراجعة.العروضأساسعلى

لطاجيكستان.الخارجيةالتجارةنظامبحث

بكستلنأمز-.11

ديسمبى21يووالعالميةالتجارةمنظمةإلىأوزبكستانانضمامحولالعملفريقتكوينتم

كما1998سبتمبرفيالخارجيةتجارتهانظامحولزمذكرةأوزبكستانحكومةوقدمت.ا99أ

حولثنائيةمفاوضاتفىالشروعوتم.1999أكتوبرفىاألسئلةبعضشأنفيأجوبةتقليمتم

.2>•2يوليوز17فىمرةألولالعملفريقاجتمعاألسواق.إلىالدخول



اإلعضاءالدولمعاألسواقإلىوالخلماتالسلعدخولحولثنائيةمفاوضاتأوزبكستانأقامت

الثالثاالجتماعانعقدولقد.0o>2سبتمبرفىالمقدمةاألصليةالعروضأساسكلىالمعنية

.200oأكتوبرفيالعمللفريق

سوريا-.ا2

للتجارةالعالميةللمنظمةالعامالمديرإلىسورياانضمامطلبإبالحتم2001أكتوبر30فى

WT/ACC/SYRl1)(

اليمن-.1,.

وباهر2000أبريل14فىللتجارةالعالميةللمنظمةلطنضمدمطلبااليمنيةالحكومةقامت

انحكومةوقامت.2000يوليوزاvيومالشأنهذافىالعملفريقبتكوينالعموميالمجلس

اآلنولحد.200)نوفمبرشهرفيالخارجيةللتجارةاليمنىالنظامحولالمذكرةبتوزيعاليمنية

العمل.فريقيجتمعلم

فىاألنىا~عهالعا~التجارةمنظمةإلىاليمنانضمامبتعضيرالمكلفالعملفريقعقد

للبحثعرضهاتماتىالمعائكأهموقائعملخصعلىاالطالعمبدئياتمحيث200oأكتوبر3

التشريعيالمستوىعلىالمستجداتآخروبحثالخارجيةالتجارةنظامعلىأيضااالطالعتاله

علىاألسواقإلىوالخدماتالسلعدخولحولثنائيةمفاوضاتفىالشروعتمولقدباليمن.

األصلية.العروضأساس

._~البلدان
2004لجمبر13
1987يونيو17
1997يوليوز16
1996نجراير6
2004لجمبر13
20•0مايو26
1999أبريلا4
2004يوليوز27
1994أكتوبر29
2<اهليرزيو11
1994ليسمبر21
2001أكتوبر30
2000يوليوز17

`دددكد`ى
ألمانيا
فنلندة

أوروغواي

أفغانستان
الجزائر
بيجانأنر
اخستانكاز

الراق
اال`ن
لبنان
ليبيا

السودان
طاجيكستان
أوزبكستان
سوريا
اليمن
العالميةالتجارةمنظة:المصدر







اإلممطميالمؤتمرومنظمةالتجارةلتنميةاإلسميالمركزأنشعلة

سيستمرالعالميةالتجارةمنظمةإطارفىالدائرةاألطرافالمتعالةالتجاريةالمفاوضاتبخصوص

~االسمرالمؤتمرمنظمةبلدانبينللتنسيقتهمجهو«ابذلفىالتجارةلتنميةاإلسالمىالمركز

العالمية.التجارةلمنظمةالمقبلةالمفاوضات

بمدهاونلكنمواا~للاللولهنهاخاصةاألعضاءلللولالضروريةالفنيةالمساعدةالمركزوسيقدم

متشارة.واالالخبرةبتوفيرالنتائجوتنفيذالمفاوضاتفىالطزمتينوالخبرةبالدعم

منظمةبلدانبينولقاءاتمفواتعدةتنظيمالتجارةلتنميةاإل~المركزيعتزمأخرى»جهةومن

واقتصامياتالتجاريةالسياساتعلىتأثيراتهاومعرفةالمفاوضاترهاناتلتقييماإلسالمىالمؤتمر

بالمواضيعللتعريفبنشاطاتالمركزميقومكمامى.اإلسكالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدول

الخ.الجكترونيةوالتجارةالمبادالتوتمهيكالمنافسةأمكالمفاوضاتحولهاتدورالتىالجديدة

األعضاءالدولفىالخاصالقطاعوكذلكالمعنيةالحكوميةالدوائرممكرنشطةاألهذهفيسيشارك

اإلسصر.المؤتمرمنظمةفي

بينهاومنللمنظمةالتابعةالمؤسساتوبقيةاإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةفإنوللتذكير،

2006مارسoفيبجدةالمنعقداالجتماعخاللعملتقدالتجارةلتنميةمىاإلسكالمركز

المؤتمرلمنظمةالثالثاالستثائيالقمةمؤتمرعنالصادرةالقراراتتنفيذلمتابعةوالمخصص

عنالصالرةالقراراتلتنفيذبرنامجإعدادعلىلم200oديسمبرفىالمكرمةبمكة(المنعقدمياإلسك

مناالجتماعفىالمشاركونطلبفقداألطرافالمتعددةالتجاريةالمفاوضاتميدانفىأماالقمة.هز»

المفاوضاتمتابعةعلىالعملللتنميةاإلسطمىوالبنكالتجارةلتنميةاإلسلثمىالمركزمنكل

موحدةمواقفبلورةفيواإلسهامالعلميةالتجارةمنظمةإطارفيالجاريةاألطرافالمتعدةالتجارية

المفاوضات.اءإناإلسميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين



اإلسطمي.تمرالمنمنظمةفيمنماءاألالدولبينلممشاورات

المشاركة،األعضاءالدولبيناستشاريااجتماعا200oأيسبر12فيللتنميةمياإلسكالبنكنظم

للتنمية.الدوحةأجندةفيالحاصلالتقدمبحثاالجتماعتناولكونغ.بهونغ´´شنفريالاابفندقوذلك

تمر.المنهذاحضرواالذينوالثالثينالخسىاألعضاءالدولمنوزيرا22االجتماعهذافىشارك

البنكمجموعةرئيسوحضرهاإلسطميةباكستانلجمهوريةالتجارة<'..ÜJاالجتماعترأسوقد

النقدوصندوقالتجارةلتنميةاإلسلثميللمركزانعامالمديرمنكلأيضاحضرهكماللتنمية.اإلملثمي

واألنكتات.العربي

.يليماعلىالمشاركةاألطرافاتفقتالمناقشاتوبعد

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدوليضمللتنميةاإلسثميالبنكطرفمناجتماعتنظيم.ا

؟والخبراتالتجاربتتبادلحتىالعالميةالتجارةمنظمةإلىاالنضمامطورفيالتيمياإلسك

العالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقةالمسائلحولاالستشاريةاالجتماعاتعقدفىاالستمرار.2

؟كونغهونغمؤتمرلتقييماجتماعوتنظيم

التجارةمنظمةاتفاقياتتأثيراتحولللتنميةمياإلسكالبنكطرفمنبدراسةالقيام.3

؟اإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىالعالمية

t.العالميةالتجارةميدانفيالبشريةالمواردتأهيلفيللتنميةاإلسطميالبنكمساهمةتكثيف

؟المفاوضاتوآليات

مياإلسكالبنكطرفمناإلسطميتمرالمنمنظمةلدولالبيئيةالتجارةتنميةجهودتدعيم.5

علىاألعضاءالدولقدراتبتدعيمالمتعلقةللتنميةاإلسالميالبنكبرامجتنفيذمواصلة.6

؟القطنقطاعفيبذلتالتىالجهودغرارعلىاألسواقودخولالتصدير

مياإلسكوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكبينالتنسيقمنالمزيدعلىالعملضرورة.7

وتطويرها.األعنماءللدوكالمقدمةالفنيةالمساعدةأداءلرفعالتجارةلحتضة

v•

؟المفاوضينأ-

الدوحة.جولةنتائجبتنفيذالمكلفةاألطرب~

.تدريبميدانفي



الخاصالقطاعأوساطفىنشرهاثموتبسيطهاالدوحةجولةنتائجتعيم~انفى

منظمةفياألعضاءالدولاقتصادياتعلىالمفاوضاتتأثيراتدراسةميدانفي

؟مياإلسكالمؤتمر

والمركزللتنميةاإلسلثميالبنكمنكلطرفمنالجهودمنالمزيدبذل

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمواقفتنسيققصدالتجارةلتنيةمياإلسك

العالمية.التجارةلمنظمةالقادمةالوزاريةالمؤتمراتانعقادقبلمياإلسك





العرفن
ممرم





فجليزيةبا.األصل

القلواتبناءبرنامج_لاإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنمقدمةمفاهيمية~قة

)CBP40ICC(اإلسطمىتمرالمنمنظمةلبلدان

منظمةبلدانفىالقدراتلبناءبرنامجوضعلمقترحالعريضةالخطوطالورقةهز.تضع.1
ا~ملالمنظمةبلدانفىالفقرحدةمنالتخفيفإلىيهدف)(CBP4ÜICCاإلمطمىتمرالمن
الخل.ومحردةانمن

خلفية

والحتزاماتالتعهداتمنالرغمعلىالتنامىفىآخذالفقريعانونالنيناألشخاصعددإن.2
وعلىأسرعبشكلالفقرمنالحدأوءحدةمنالتخفيفعلىبالعملمحهذاتقطعالتيالجديدة
فعالة؟مواجهةالمشكطتهذهلمواجهةكافيةغيرالمتوافرةواآللياتالمرافقوتعدأوسع.نطاق
تفتقرءاهخلومحردةانمنا~لالمنظمةبلدانذلكفىبمااءنمناألهلالبلدانغالبيةانحيث
جعلولقدالفقر.حدةمنالتخفيفبرامجلتنفيذالطزمةالماهرةوالعمالةالماليةالمواردإلى
والعناصراالرهابيةالممارساتإلىللجنوحعرضةأكثرالسكانالبلدانهذهفيالفقر

الموجةانمنا~ملالخمسينالبلدانبينمنوعشريناثنينأنفطحظأنويجبالمتطرفة.
االسطمى.المؤتمرمنظمةفيأعضاءالمتحدةاال´ممقائمةعلى

القضاءإلىالراميةالوطنيةالجهودأنيتضححاليا»القائماهولىا~هتصاديالنظامظلوفى.3
تتسمقدراتبناءآليةإلىالحاجةفإنوعليه»التمامها.موليةجهودتساندهاأنيجبالفقرعلى

وقتأيمنأكثرأهميةتكتسبالدخلومحدودةانمناألهلالمنظمةبلدانلمساعدةبالفعالية
إنشاءاقتراحجاءهناومنالفقر.نيرمنللتحررالبلدانهذهمساعدةلضرورةوذلكمضى»

CBP40ICCبها.وإقراراالضرورةلهذهإمراكا

العف

f.لتالقدربناءلتعزيزمعلمةمشروعاتصياغةعلىالمساعدةفىالبرنامجهذامنالهفيسر
نلكفىبماوالنظيمية»المؤمسية»االداريةالمهاراتوكذاالبشرية»المواردتتقيةتقويةبغية
األنسطةبعضيغطىبحيثالقرأتبناءعمليةنطاقيتسعأنويقترحالتحتية.البنىتطوير



واالتصاالتالمعلوماتوثكنولوجياوالتكنولوجياوالعلوموالزراعةوالتعليمالصحةمجالفي
الدخل.وإدرارالعملفرصامجادإمكاناتعلىتنطويالتي

سواءCBP40ICCفىالمشاركةاإلسطمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدوللكافةيحق,0
منظمةفياألعضاءالمولكافةأماممفتوحوالمجالمساهمة.كدولأوللمساعداتكمكقين
الواردةالمشروعاتكافةتنفيذيتمتفيزها.ليتملمشروعاتبمقترحاتللتقدماإلسطميالمؤتمر
للمساعدات.المتلقيةالبلدانفيءمبدئيةبصفةالبرنامج»هذاتحت

التنفيذآليات

فيالخاصوالقطاعءالمعنيةالمنظمةبلدانيجمعإطاريبرنامجخلمنالتنفيذيتمأنيجب.6
إمكاناتاستنطلبغيةوذلكللتنمية،االسطميالبنكمثلالقائمة»والمؤسساتءالمنظمةبلدان
األطراف.كافةمصالحيخدمحلإلىللوصولالمستهدفةالبلدان

التالي:النحوعلىفاعألدوراللتنميةاالسميالبنكيلعبأنيجب.7

فرصروامجادالدخلالدرارإمكاناتعلىتتطويوالتىللتنفيذالقابلةالمشروعاتتحديدأ.
المستهدفة؟البلدانفيعمل

التمويل.مسألةتناولذلكفيبماالمشروعاتهذهتنفيذوتيسيرالحكومات»معالعملب.

المواردمناالستفادةهىلهالدافعةالتوةألنجديد»صندوقإنشاءالبرنامجهذاعلىيترتبال.8
بالفعل.القائمةوالمؤسساتالموجودة

منظمةفياألعضاءينقذهاالتىالقائمةوالمشروعاتللبرامجاستكماأليأتيالبرنامجهذا.9
إجراءالالزممنالفقر.حدةمنالتخفيفنحوالقدراتببناءيتعلقفيمااالسميالمؤتمر

تفاديبغيةوذلكالمستويات»كافةعلىالمعنيةاألطرافكلمعكثبعنوالتتسيقالمشاورات
المجال.هذافىالجهودتكرار

السال»داريربرونادولةمنالمسئولياتكبارمنتتألفمؤقتةتوجيهيةلجنةتشكيلتم.ا0
ودولةالتركية»الجمهوريةوماليزيا،واألردن»وإندونيسيا»سطية»االامرانوجمهورية
وسلطنةالسعودية،العربيةوالمملكةءاالسطميةباكستانوجمهوريةقطر»ودولةءالكويت
وجمهوريةواليمن،ومسرءالمخربة،والمملكةالمتحدة<العربيةاإلماراتودولةعمان،



البنكورئيمىاالسلثمىءالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينأيضأاللجنةهذهفياشترككماالسنغال.<
البرنامج.لتنفيذالمؤقتةاآلليةبمثابةتوجيهيةلجنةستعملللتنمية.اإلسلثمي

ليستالبرنامجهذاتحتالواردةالمشروعاتتنفيذوفىالتوجيهيةاللجنةفيالمشاركة.11
طوعي.أساسعلىتتمبلإجبارية»

البرنامج»تفاصيلتحديدفياإلسطميالتنميةبنكمعكثبعنالتنسيقماليزياتتولىسوف.ا2
للتنفيذ.القابلةوالمشروعاتالمشاركةالبلدانتحديدذلكفيبما

اإلفريقية،والصحراءأسياهمنبلدانشامالاالسترشادي،المشروعزمجإقراريتمسوف.ا3
إفريقيا.وشمال

لمبوركواالفى»200oشباطفبراير/فياالسطمىالمؤتمرلمنظمةالتابعCBP4تدشينتم.14
المختارة.البلدانفىللتنفيذالقابلةالمشروعاتمنمتواضعبعدد









باالنجليزية.األعمل

أعمالجاملمشروع
للكوسيكوالعشرينلثةالثاالدورة
)2>07الثانيتشرينلمنوفمبر16-13(اسطنبول

االفتتاحيةالجلسة\-
األعمالجدركاعتماد2-
ا~متصادي.التعاونمجالفياإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعمكبرناعبتنفيذإستعراض~3
اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةاالقتصاديةالشؤونمعيةعلىالتطوراتحولتقاريره4
السنوياالقتصاديالتقريرأ-
ائكومسيثعنالمنبثقةالمتابعةئئجنةوالعشرينالثالثاالجتماعتقريرب~
الكوسيكعمكخطةلتنفيذواستعراضمرجعيتقريرهج
اإلسلثمنالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقريرد~
االورقلجنةتقرير~

اإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالسياحةلتنميةاالستراتيجيةالخطةإعتماد
سلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماواالستثمارالبيئيةالتجارةتوسيع0-

اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدوكبينفيماالبيئيةالتجارةحولالسنويالتقريرأ-
اإلسلثميةبالدولالخاهنانقطاعإجتماعاتب-
اإلسلثميةللدولالتجاريةالمعارضج~

بمنظمةاألعضاءالدوكبينفيماالتجاريةاألفضلياتلنظامالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولة6-
أنقرة)(جولةمياإلسكالمؤتمر

y-~العالميةالتجارةمنظمةبأنشعلةالمتعلقةالمسا
اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالماليةاألوراقبورصاتبينالتعاون»~1
سلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانفيالفقرحدةمنالتخفيفأجلمنالقدراتبناءبرناعب'\-

األعضاءالبندانبينالتعاونتنميةباستراتيجيةالخاصةالعمنزخمئةتمبيتىمممنيةإستعراض
أ)»11~2>.7(للقطنالمنتجةمياإلسكالمؤتمربمنظمة

الفقرحدةمنوالتخفيفالصغرمتناهيةالقروضز´´تمويلحول:النظروجهاتتبادلنلجلسةالتحضير1-»
األعضاءالبلدانفي

اإلسلثيةاالوللبعضاالقتصاديةبالمساعداتمتعلتآل~~1-1
أعمالمنيستجد..Iه12

ßI:\اإلسطيالمؤتمربمنظمةمنماءاأللللولالمهنيوالعتريبالتعليمعمكبرنامجبشأنأنقرةمركز
للكوسيكوالعشرينالرابعةالدورةانعقادموعده

للكوسيكينوالعشالثالمثةالدورةوقراراتتقريراعتماده63
الختاميةالجلسة14-





احمرقق

)ممر(





اتككأحمدالد~األستاذلمعاليالختاميةالكلمة

كيةلمتىبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيل

لمكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالمثمرينالثالثاالجتماع

)2<<7أيارمايو/31(أنقرة،

ءنر،ر.ةالموالمنابعآللجنةأعضاءالسادة

لموقرون؟0لفندوبون0

بعدالكوسيكعنالمنبشةالمتابعةللجنةوالعشرينالثالثاالجتماعبنجاحنختتمذانحنها
االقتصاميةنامناإمكاحشدبغيةاألعمالجولعلىهامةبنودأدرسنافقدالمكشفة.المداوالت

اإلمطمى.المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانبينفيماالتعاونولتعزيزواالجتماعية»

منظمةفىاألعضاءالبلدانبهاتتمتعالتىاإلمكاناتتحقيقإليها»نسهىالتياالهدافأهممن

فىومساعدتهمشعوبنافيهاتحياالتىالرفاهةزيادةفىاإلسهامثمومناإلسطمي،المؤتمر
الحديث.عالمنافيمكانةمنبهميليقماوايتبوأأننحوالسعي

فإنهالصدههذاوفيبيننا.فيماا~متصاديالتعاونأهدافأهممنواحدأالتجارةتعزيزيعد

األعضاءالبلدانبينفيماالبيئيةالتجارةسجلتهاالتيالزيادةنالحظأنانتفاؤلعلىيبعثلمما
إسهامإنالماضية.الخسرالسنوات~9ه0,01إلىه~؟12مناإل~المؤتمرمنظمةفي

أهممنواحدأكان2»>6-9991بينالفترةفيموالومليار8.5بمبلغللتنميةاإلسلثميالبنك
للتنميةاإلسلثمىللبنكالخالصالشكرأزجىكماالمتسارعة.الزيادةهذهإنىأدتالتيالعوامل
آلملوإننيءالتجارةلتمويلاإلسطميهالمؤسسةتفعيلنحوالمبذولةجهودهوأقرالكبير،لدعمه
9ه´20إلىاإلسطميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالبيئيةالتجارةتصلأنمخلصأ

ينفذهاءالتىالجيدةوالمشاريعالبرامج~مناإلسلثميآالمؤتمرمنظمةمجتمعإنبسهولة.
الهدف.هذامنأبعدهوماإلىليصلتؤملهالتياإلمكاناتولديهءالعزمعاقد

خطرمنالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءنحوواجبهاتأديةبنجاحالكوسيكتواصل
اإلسطميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءالمفاوضات

بينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامنظامإلنشاءالمفاوضاتمنالثانيةجولتهاحاليأتعقدالتبى

حلوكقبكالتجاريةاألفضلياتنظامتفعيلونعتزماإلسطمى.المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدان



إلزالةالطزمةوالترتيباتالمنشأ،قواعداستكمالطريقعن2..5الثانىيناير/كانونشهر
األعضاءالبلدانكلإلىمجدأةالدهيرجهءالفرضلهذاوتحقيقالجمركية.غيرالحواجز
بعمليةتسارعأنمرالبريتاكلىالموقعةانالبالأنكركماالهام.المشروع«افىللمشاركة
عليه.المصادقة

الموفرونالضيوف

فيهاتتظرالتىالكوسيكمشارينهوتناولناهاالتىاألهميةذاتاألخرىالموضوعاتبينومن
للتنميةاإلسطميالبنكقمهالذيالسخىالمالىللدعمتقديريعنأعربإننيالورق.لجنة

مجالفيااالتعاونبمشروعالخاصةالجوىهراسةتمويلفىونيتهالمشروعاتهذهمنلبعض

المؤسسةتمتلكهالذيالمدىا´متوسطللطيرانابقيميةفانتربوطيرانشركةالتقنى:التطور
حدائقشبكةإنشاءفىالمتمكةالمستدامةالسياحيةا´التنميةومشروعءالطيرانلصناعاتالتركية

الفنيالتعاونمشروعشهدهاالتيالتطوراتأنكماأفريقيا´´.غربفىللحوأعابرةومحميات
الرضا.علىيبعثاإلسصالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفيالبراءاتمكاتببين

ءبسرعةالكوسيكمشروعاتتنفيذإلىالراميةجهومنانواصلأنكلينافصامداءاآلنومن

وفيمحقطنية.خطواتاتخاذ~منأعمالناجولعلىللتطبيققابلةجديدةمشارينووضع
المؤتمرمنظمةفىالمنسقةوالمؤسساتالمشاريعصاحبةالمؤسساتأدعرالصد»هذا

جهود.منيبذلونهماأحيىكماأكبرىبشكلالملموسةالتطوراتعلىللتركيزاإلسطمى

فىاإلسهامفىمتناميأدورأكلعبالخاصالقطاعبهايقومالتىنشطةاألبأنتامةهوايةعلىإننا

الخاصالقطاعديناميكيةمنمتزايدبشكلنستفيدأنعليناالبلدان.فىالتنمويةالمساعىتحقيق

بمكاناألهميةفمناالطار،هذاوفىاألطراف.متعدةوالتجاريةا~هتصاديةعالقاتنافي
ءالجودةعلىالضوءإلقاءمعاإلنتاج»نظموتحديثالخاص»القطاعراتاسثماتحريكمواصلة

لطستمار>الطزمةوالثمانيةوالماهيةوالمؤسسيةالقانونيةالتحتيةالبنيةوثرية

إلشراكالمبذولةلجهودهااإلسطميالمؤتمرلمنظمةالتابعةئلمؤسساتبالشكرأتقمأنأود
المعارضإقامة~مناإلسطميالمؤتمرمنظمةدخلا~هتصاديالتعاونفيالخاصالتطاح

لدىالتعاونإرادةأنعلىأؤكدأنأودءالسياقهذاوفىالخاص.القطاعوأنشطةالتجارية

الوام.طىتستمرسوفالكوسيك



الموقرون»المندوبون

المشتركةالمشكتإحدىأنلنايتبتءوا~متصاديةالتجاريةألنشطتنااستعراضناخلكرمن

منالكثيرفيالمقراتبناءجهودفيقدمأالمضىإلىحاجتنافيتتسكواجهناهاالتي

اإلداريبالقصورجوهرهافيتتصلتواجههاالتيالكبرىالعراقيلأنالواضحومنالمجاالت.
يجبوالوالبيئة.والصحةوانتعليمالدخلفيفقرمنشعوبناتعانيهماإلىباإلضافةوالقانوني

برامجطريقعنمعهالتعامليتمأنيجبإنمافقط،الدخلعلىللفقرمعالجتناتقتصرأن
الفقر.لمحاربةالنطاقواسعة

البرامج~منالفقرأوبهمسزتتأولأنتقاوللمكوسيكفإنالمظور،هذاومن
الفقرحدةمنا~بغيةسةمدىعلىالمستمرةجهومافإناميات،هذاوفىالمختلفة.

مملخطة((.1تمهزماجديدأبعداأكتستقدالقطنتطاعفىالتنافيةقدراتاوتعزيز
المقامفىالخامر،القطاعأدهوأنأودالمنامةبهذهالقطن.مجالفىاإلسلميالمؤتمرمنظة

فيعقدهالمقررالقطرإستثمارمنتدىفىللمشاركةالمعيةاألمضاهانالبالوكانةاآلول،

.100الالثاىتثرينفمبولمنا1الىا0منالفترةفىامطبول

دنا~ةبتالمتالجنةأعضاء
ءالموقرونالمندوبون

ميكونالذيالبندهوالصغرا´متناهيةوفنالقروتمويلالفقرحدةمنا´التخفيفموضوعإن
البندهذاإضافةعلىوافقناوقداألعمال»جولبنودبينمنالنظروجهاتتبادللجلسةمحك

معلهاالناجحوالتنفيذالحاليةالمسألةوهذهللكوسيك.والعشرينلثةالثاالدورةأعمالجدولإلى
وعليه»بلداننا.مصالحيخدمماإلىللوصوكالنقاشتستحقالمجالهذافيالمتاحةالبراعه
سوفتموز،لميوليوشهرفيأنقرةمركزيعقدهاأنالمقررالعمكورشةبأنقناعةعلىفإنني

المجال.هذافنالمستقبلىالعملومسارللمناقشاتهامةمعطياتتطر-

تبادلجلسةلعقدومختلفجديدبنهجيعملثنأنقرةومركزءالكوسيكمكتبأنأوضحأنآود

وذلكبنتائج»الخروجنحوموجهةوتكوناإلنتاجيةمنأكبربقدرتتسمبحيثالنظر.وجهات
والقصير.الطويلالمدىعلىللتطبيققابلةمخرجاتعلىلنحصول

والبنكاإلسلثميآالمؤتمرلمنظمةالعامةللقمانةالشكرأزجىأنأودكلمتيهأختتمأنو~

والصناعة،للتجارةاإلسطيةوالغرفةءالتجارةلتنميةاإلسطميوالمركزءللتنميةمياإلسك
علثوةالجليلة.وإسهاماتهملمشاركتهمواليونيدوللتكنولوجيا،اإلسالميةوالجامعةءأنقرةومركز



المنظمة،هذهفيالعملوفريقالكوسيك»تنسيقمكتبفىمالمنانأشكرأنأودءذلكعلى

االجتماع«افعالياتإختتامفيالحثيثةجهودهمعلىوالتحريريةالفوريةالترجمةفريقى
بنجاح.

الدورةفىأخرىمرةنلتقىأنوأتمنىوأنقرة»تركيافيبإقامتكماستمتعتمقدتكونواأنأتمنى
أتمنىكمااسطنبول.فيالثانيتشريننوفمبر/فىانعقادهاالمقررللكوسيكوالعثرينلثةالثا
وسالمة.ممتعةرحلةلكم


