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 :السـوق اإلسالميـة املشتركـة
  التكامل التدرجيي والنتائج املتوقعة

 
حتاول هذه الورقة استشراف النتائج احملتملة إلقامة السوق اإلسالمية املشتركة اليت يتطلع هلا اجلميع على اعتبارهـا             

سالمي وذلك مـن خـالل      اهلدف األمسى لنشاطات التعاون االقتصادي بني البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإل           
وبعد إلقاء الضوء على ما ميكن أن يفرزه حتقيق هذا     . تفحص جتارب البلدان املعنية يف مسعاها لتحقيق ذلك اهلدف        

الشكل املتقدم من أشكال التكامل االقتصادي من نتائج والوقوف على املعوقات اليت قد حتول دون بلوغه، تنتقل                 
التقدم التدرجيي يف عملية بناء التكامل االقتصادي وجدوى األسلوب املرحلي          الورقة إىل تسليط الضوء على أمهية       

  .يف حتقيق اهلدف املنشود
  
  مقدمـــة .1
  

إن فكرة إقامة سوق إسالمية مشتركة تضم كافة البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي هي               
ذي انعقد بالهـور يف عـام     فكرةٌ قدمية طُرحت ألول مرة أثناء مؤمتر القمة اإلسالمي الثـاين ال          

وقد اتفقت اآلراء حينذاك على أن هذا املـشروع ال ميكـن أن يـشكل، يف أفـضل         . 1974
ولئن أحملت كافة القرارات    . االحتماالت، سوى هدفا طويل األجل يتطلب دراسة متأنية ومشولية        

 مـستوى وزراء    اليت تبنتها املؤمترات اإلسالمية املتعاقبة اليت عقدت على مستوى القمة أو علـى            
اخلارجية إىل نفس ذلك الرأي، فإن إقامة السوق املنشودة ظلت على الدوام هدفا تنعقد اآلمـال                

وقد أدركت البلدان األعضاء باملنظمة يف مرحلة مبكرة ضرورة تعزيـز وتوطيـد             . على حتقيقه 
والتجاريـة  التعاون فيما بينها من أجل حتقيق ذلك اهلدف من خالل توثيق عالقاا االقتـصادية               

  .والتغلب على نقاط الضعف املؤسسية اليت حتول دون النهوض بتلك العالقات
  

ومما ال شك فيه أن أهم اخلطوات اليت مت قطعها على طريق زيادة التعاون االقتصادي والتجـاري                 
 إىل اعتماد خطة عمل منظمة املؤمتر اإلسالمي لتعزيز         1981بني بلدان املنظمة هي املبادرة سنة       

عاون االقتصادي والتجاري بني بلداا األعضاء مث تشكيل اللجنة الدائمة للتعاون االقتـصادي             الت
ويف ضوء املتغريات اليت استجدت علـى الـساحة الـسياسية           . لتنفيذها) كومسيك(والتجاري  

 واعتِمـدت خطـة جديـدة معـززة         1994واالقتصادية العاملية، نقِّحت خطة العمل يف سنة        
  .ومع ذلك، فقد سار تنفيذ اخلطة اجلديدة بنسق بطيء للغاية. للتنفيذ وبآلية للمتابعةباستراتيجية 
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وقد وضعت البلدانُ األعضاء باملنظمة يف مراحل خمتلفة عددا من الربامج واملشاريع اليت دف إىل               
تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري فيما بينها وذلك من خالل آليات متعددة من بينـها تيـسري       

كما قطعت اجتماعات مؤسسات القطـاع  . التبادل التجاري وزيادة فرص الدخول إىل األسواق     
. اخلاص اليت عقدت عرب السنني شوطا طويال على طريق النهوض باالستثمارات وبالتجارة البينية            

ومن جانب آخر، مت إبرام عددا من االتفاقيات متعددة األطراف الراميـة إىل تعزيـز التعـاون                 
إال أن هـذه    . دي والتجاري بعضها يف مرحلة التوقيع والبعض اآلخر يف مرحلة املصادقة          االقتصا

  .العملية أيضا تسري ببطء شديد
  

وعند أخذ كافة ما سلف بعني االعتبار، وبالنظر إىل اختالف البىن االقتصادية للبلدان األعضاء يف               
يف إقامة سوق إسالمية مشتركة يظـل      املنظمة وتباين مستوياا التنموية، يتضح أن هدفها املتمثل         

فال يزال على البلدان االعضاء بذل املزيد من اجلهد اجلماعي واختـاذ العديـد مـن             . بعيد املنال 
ولعل خري شاهد على ذلـك      . اخلطوات من أجل تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية فيما بينها        

 املائة من إمجايل جتارا اخلارجية نتيجة        يف 10حجم جتارا البينية الذي ال يزال جامدا عند نسبة          
لعدة أسباب لعل أمهها اعتماد اقتصاداا على عدد حمدود من السلع، وقلة شركائها التجـاريني،               

  .وعدم كفاية بناها األساسية التجارية
  

ومن جانب آخر، اكتسبت فكرةُ إقامة السوق اإلسالمية املشتركة أمهية خاصة يف اآلونة األخرية              
نظر اىل املد الكاسح لتيار العوملة وتزايد ظهور التكتالت اإلقليمية، وما صاحبتها من سياسات              بال

محائية، مما أطلق العنان لقوى املنافسة وأدى إىل ميش بلدان العامل النامي مبا فيها البلدان األعضاء         
 شكل آخر مـن     ومن ذلك، فإن إقامة سوق إسالمية مشتركة، أو أي        . مبنظمة املؤمتر اإلسالمي  

أشكال التكامل االقتصادي، أضحى أمرا حتميا بالنسبة لبلدان املنظمة حىت تتمكن من التعامـل              
  .على قدم املساواة مع التكتالت االقتصادية القوية وتتفادى التعرض إىل املزيد من التهميش

  
ـ              وق إسـالمية   ويف ظل هذه اخللفية، دف هذه الورقة إىل استشراف النتائج احملتملة إلقامة س

مشتركة كهدف ائي لنشاطات التعاون االقتصادي بني البلدان األعـضاء يف منظمـة املـؤمتر               
وبعد . اإلسالمي وذلك من خالل تفحص جتارب البلدان املعنية يف مسعاها إىل حتقيق ذلك اهلدف    

صادي من  إلقاء الضوء على ما ميكن أن يفرزه حتقيق هذا الشكل املتقدم من أشكال التكامل االقت              
نتائج والوقوف على املعوقات اليت قد حتول دون بلوغه، تنتقل الورقة إىل تسليط الضوء على أمهية                
التقدم التدرجيي يف عملية بناء التكامل االقتصادي وجدوى األسلوب املرحلي يف حتقيق اهلـدف              

  .املنشود
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  مية املشتركةالتعاون االقتصادي بني بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي والسوق اإلسال .2
  

سـرعان مـا    إال أنه   .  كمحفل سياسي أساسا   1969تأسست منظمة املؤمتر اإلسالمي يف عام       
رتكز على قاعـدة   إال إذا ا  فعاالاملشترك ال ميكن أن يكون      أن العمل السياسي    اتفقت اآلراء على    

مد ة، الذي اعت ميثاق املنظمأكدوبالفعل، فقد . املشترك وواسع النطاقاالقتصادي مل متينة من الع
على ضرورة التعاون من أجل حتقيق تقدم البلدان األعضاء وعلى احلاجـة إىل             ،  1972يف فرباير   

يكـون ميثـاق     بذلكو. تضافر جهودها ملا من شأنه أن ينهض بقدراا اإلنتاجية بوترية متزايدة          
ايا االقتـصادية   رضية املناسبة للنظر بصورة جـادة يف القـض        األللبلدان األعضاء   هيأ  املنظمة قد   

. واالجتماعية اليت تواجهها والسعي إىل استكشاف ااالت املمكنة للتعاون والتنسيق فيما بينـها            
فاهلدف مل يكن حتقيق التقارب بني البلدان األعضاء ملساعدا على حتقيق األهداف السياسية اليت              

قيق التكامل االقتصادي   أنشئت املنظمة من أجلها فحسب، بل وأيضا لتمهيد الطريق من أجل حت           
  .فيما بينها

  
ويف هذا اإلطار، بادرت منظمة املؤمتر اإلسالمي منذ وقت مبكر إىل إدراج القضايا االقتـصادية               
الرئيسية يف جدول أعمال املؤمترات السنوية لوزراء اخلارجية وإىل الشروع يف تنفيذ بعض مشاريع         

أما االنطالقة احلقيقية فقد جاءت يف مؤمتر . كلالتعاون االقتصادي والفين على مستوى اموعة ك
 حيث أشار ملـوك ورؤسـاء الـدول         1974القمة اإلسالمي الثاين الذي انعقد بالهور سنة        

إىل التطورات االقتصادية العاملية وإىل القضايا االقتصادية اليت " إعالن الهور"اإلسالمية بوضوح يف 
ن األعضاء على وجه اخلصوص وإىل ما كان يتطلبـه          كانت تواجه البلدان النامية عموما والبلدا     

وقد كان ذلك مبثابة إشارة واضحة للمنظمة كي . ذلك األمر من عمل مشترك ضمن إطار املنظمة
تقوم بالتحرك املناسب يف اجتاه إرساء وتعزيز نشاطات التعاون االقتصادي بني بلداا األعضاء يف              

رة عن املؤمترات السنوية لوزراء اخلارجيـة حـول         فتالحقت القرارات الصاد  . وقت سريع نسبيا  
خمتلف مواضيع التعاون االقتصادي، وبذلت جهود مكثفة إلقامة خمتلف املؤسسات والوكـاالت            

  .املتخصصة يف اال االقتصادي
  

، بذلت املنظمة جهودا كبرية من أجل إرساء اإلطـار          1974ومنذ صدور إعالن الهور يف عام       
طراف الذي يتيح للبلدان األعضاء إمكانية التعاون على نطاق واسع ومباشرة           القانوين ومتعدد األ  

كما مت التعامل مع العديد من القضايا االقتصادية ونظِّمت العديد من           . العمل االقتصادي املشترك  
وفيما يلي ملخـص    . اللقاءات على أرفع املستويات واعتمدت قرارات على قدر كبري من األمهية          

  .ت واإلجنازات اليت حققتها املنظمة يف جمال التعاون االقتصادي حسب ترتيبها الزمينألهم التطورا
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، أصدر املؤمتر األول لوزراء املالية يف بلدان املنظمة إعالن النوايا 1973يف ديسمرب  •
خبصوص تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية دف دعم التنمية االقتصادية والتقدم 

، اعتمد املؤمتر الثاين لوزراء املالية 1974يف أغسطس  و.عضاءاالجتماعي يف البلدان األ
 أكتوبربنود اتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف 

1975. 
 
تأسست اللجنة اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية       ،  1976يف مايو    •

 البلدان األعضاء مهمته دراسة وحتليل نشاطات كجهاز فين منتظم مكون من ممثلي كافة
التعاون االقتصادي والتجاري والثقايف بني تلك البلدان ورفع التوصـيات حوهلـا إىل             

 .املؤمترات السنوية لوزراء اخلارجية للبت فيها
  
 اإلسالمي الثامن لوزراء اخلارجية االتفاقية العامة حـول   ، اعتمد املؤمتر  1977يف مايو    •

القتصادي والفين والتجاري، وهي دف إىل تشجيع حركة رؤوس األمـوال           التعاون ا 
واالستثمارات وتبادل البيانات واخلربات واملهارات الفنية والتكنولوجية فيما بني البلدان          

 41 ووقَّع عليها حىت اآلن    1981دخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف أبريل       وقد  . األعضاء
 . عضوا بلدا27بلدا عضوا وصادق عليها 

  
تأسيس مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية     املتعلق ب املؤمتر املذكور القرار    اعتمد  كما   •

 مجـع ونـشر البيانـات       ليقوم مبهام واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية يف أنقرة       
 وتنظـيم الـدورات      االقتصادية واالجتماعيـة   واملعلومات اإلحصائية وإجراء األحباث   

 . لصاحل البلدان األعضاء يف املنظمةلعالقة ذات االتدريبية
  
على تأسيس املركـز    لوزراء اخلارجية   تاسع   اإلسالمي ال   املؤمتر وافق،  1978 يونيويف   •

مث حتول اسم   . اإلسالمي للتدريب الفين واملهين والبحوث يف العاصمة البنغالديشية دكا        
 .هذا املركز أخريا إىل اجلامعة اإلسالمية للتكنولوجيا

 
على تأسيس الغرفـة    لوزراء اخلارجية   عاشر   اإلسالمي ال   املؤمتر وافق،  1979 مايويف   •

اإلسالمية للتجارة والصناعة يف كراتشي بباكستان كأحد األجهزة املنتمية ملنظمة املؤمتر           
 .اإلسالمي

  
 اإلسالمية الثالثة خطة العمل لتعزيز التعاون االقتصادي  ، اعتمدت القمةُ  1981يف يناير    •

 األغذيـة والزراعـة،   :هـي ت قطاعاعشرة  وقد تضمنت اخلطة  . دول األعضاء بني ال 
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التجارة، الصناعة، النقل واالتصاالت والسياحة، املسائل املالية والنقدية، الطاقة، العلوم          
 .والتكنولوجيا، قوة العمل والشؤون االجتماعية، السكان والصحة، التعاون الفين

  
 تشكيل ثالث جلان دائمـة يف جمـاالت التعـاون           كما قررت القمة اإلسالمية الثالثة     •

 .االقتصادي والتجاري، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والشؤون اإلعالمية والثقافيـة        
 ومقـره   ،ووافقت القمة املذكورة كذلك على تأسيس املركز اإلسالمي لتنمية التجارة         

 .ن األعضاء تعزيز التبادل التجاري بني البلدا العمل على دف،الدار البيضاء
  
 اإلسالمي الثاين عشر لوزراء اخلارجية االتفاقية حـول         ، اعتمد املؤمتر  1981يف يونيو    •

وهي حتدد املبادئ األساسية للنهوض بتحركـات       . تعزيز ومحاية وضمان االستثمارات   
 ضـد رؤوس األموال بني الدول األعضاء يف املنظمة، وتوفِّر احلمايـة لالسـتثمارات             

دخلـت  وقـد   . ، وتكفل حرية حتويل رؤوس األموال إىل اخلـارج        األخطار التجارية 
 بلدا عضوا وصادق    30، ووقع عليها حىت اآلن      1988االتفاقية حيز التنفيذ يف فرباير      

 . بلدا عضوا19عليها 
  
جنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري     ، اعتمدت الدورةُ األوىل للَّ    1984يف نوفمرب    •

 مشروع تنفيذ الربنامج قصري األجل للنهوض بالتجارة فيما         التابعة للمنظمة ) كومسيك(
 .بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  
ة  مالي ج األوىل للكومسيك على مقترحات مقدمة بشأن وضع برام        كما وافقت الدورةُ   •

 الربنامج األطول أجالا هو  أوهل، األطراف للنهوض بالتجارة البينية لبلدان املنظمة   ةمتعدد
وقد بدأ العمل ـذا     . لتمويل التجارة أو ما يعرف أكثر باسم برنامج متويل الصادرات         

 ضمن عمليات البنك اإلسالمي للتنميـة وهـو يهـدف إىل            1988الربنامج يف سنة    
املؤسـسة   أما الربنامج الثـاين فهـو        .النهوض بالتجارة البينية يف السلع غري التقليدية      

املؤسسة نـشاطها يف    هذه  وقد بدأت   . ائتمان الصادرات اإلسالمية لتأمني االستثمار و   
 والربنامج الثالـث هـو      . جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية     نشاط  ضمن إطار  1991

االتفاقية حول غرفة املقاصة اإلسالمية متعددة األطراف واليت أعدها البنك اإلسـالمي            
وقـد  . 1991 سنة   للتنمية ووافقت عليها الكومسيك يف دورا السابعة اليت انعقدت        

دعت الكومسيك يف دورا الثامنة البلدان األعضاء يف املنظمة للنظر يف وضع ترتيبات             
للمقاصة فيما بينها، على أن تظل إقامة إحتاد إسالمي متعدد األطراف للمقاصـة هـي        

 .اهلدف النهائي
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ية تفاقمشروع اإلطار العام ال السادسة للكومسيك ، تبنت الدورة1990ُيف أكتوبر  •
ها املتعلق وملحقَمبنظمة املؤمتر اإلسالمي  األعضاء دولفيما بني ال ةيلتجاراألفضليات ا
 .  وعشرون بلدا على االتفاقية وصادق عليها سبعة بلدانثالثةوقَّع وقد . بقواعد املنشأ

  
 اإلسالمية السابعة وثيقة االستراتيجية وخطة العمل       ، اعتمدت القمةُ  1994يف ديسمرب    •

تعاون االقتصادي والتجاري بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت           لتعزيز ال 
 . العاشرة للكومسيكتبنتها الدورةُ

  
 الـسوق   بشأن إقامـة   القمة اإلسالمي الثامن قرارا       مؤمتر أصدر،  1997يف ديسمرب    •

 وخطة  على أمهية تنفيذ االستراتيجيةمن بني أمور أخرى، ،فيهؤكد اإلسالمية املشتركة ي
تنفيذ خمتلـف    العمل لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني الدول األعضاء وكذلك        

 .االتفاقيات املربمة ضمن إطار املنظمة
  
كما دعت القمةُ اإلسالمية الثامنة البلدانَ األعضاء إىل صياغة مقترحـات ملموسـة              •

ة ونقل التكنولوجيا   يف جماالت الدخول إىل األسواق وسياسة املنافس      للتعـاون والتنسيق   
وإقامة شبكة متكاملة للمعلومات وتأسيس بنية حتتية فعالة        ة واالستثمار   واملالية والتجار 

  . مبا يساعد على إقامة سوق إسالمية مشتركة
  

يالحظ مما سبق أن منظمة املؤمتر االسالمي بذلت جهودا كبرية من أجل وضع اإلطار املؤسسي 
ن للعامل اإلسالمي من خالله التعاون على نطاق واسع وتبني وتنفيذ والقانوين والفين الذي يمِك

وبالفعل، فقد ترسخ السعي إىل حتقيق التكامل االقتصادي . سياسة العمل االقتصادي املشترك
اإلسالمي وتثبتت دعائمه إال أن التقدم امللموس يف جمال التعاون الفعلي ال يزال ضعيفا ومل يعط 

االسالمية مثال ال يزال، كما سبقت حجم التجارة البينية بعد، ومن ذلك أن مثراته املنشودة 
  .اخلارجية للبلدان األعضاء ةتجارال من إمجايل ٪10 اإلشارة إليه، يف حدود نسبة

  
ميكن القول عموما إن الوضع الذي تعيشه بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي ال خيلو من التناقض 

حتياجات كبرية غري جمابة لكنها يف ذات الوقت بلدان غنية باملوارد فهي بلدان ذات ا. واملفارقة
وعلى الرغم من توفر القناعة التامة لديها جبدوى التعاون فيما بينها . واإلمكانات غري املستغلة

وبضرورة وضع اآلليات املناسبة لتحقيق ذلك التعاون، فإا تظل متعثرة يف تصور وتنفيذ 
ج مثرات العمل املشترك، مثل إقامة منطقة للتجارة احلرة أو تأسيس احتاد السياسات الكفيلة بإخرا

فمنها ما هو . وما من شك يف أن أسباب ذلك التعثر عديدة ومتنوعة. مجركي أو سوق مشتركة
مرتبط بالبلدان ذاا كاختالف هياكلها االقتصادية وما ينتج عنه من صعوبات يف تنفيذ ومتابعة 
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ها على املستوى الفين واملايل والسياسي، ومنها ما هو مرتبط باملنظمة نفسها السياسات املتفق علي
  .من حيث بنائها املؤسسي وآلية صنع القرار فيها

  
وبرغم هذا وذاك، فقد أولت منظمة املؤمتر اإلسالمي يف الفترة األخرية فكـرةَ إقامـة الـسوق                 

 سلم أولوياا باعتبارها اهلدف األمسـى       اإلسالمية املشتركة أمهية خاصة وبوأا مكانة معتربة يف       
فإننا سنفترض يف هذه الورقة أن اهلدف وعليه، . لنشاطات التعاون االقتصادي بني البلدان األعضاء

واضح ومتفَق عليه وسنركز، بالتايل، على العوائق اليت قد حتول دون حتقيقه مث ننتقل إىل تقييم ما                 
  . الضوء على أمهية تبني األسلوب املرحلي يف السعي لتحقيقهقد يفرزه من نتائج ونسلط يف األخري

  
  معوقات إقامة السوق اإلسالمية املشتركة .3
  

  التكامـل  مقارنة بأشكال  تطورا تعترب السوق املشتركة أكثر أشكال التكامل االقتصادي اإلقليمي       
أقل تظل   وإن   ية،مرك اجل اتطق التجارة احلرة واالحتاد   اطق التجارة التفضيلية ومن   اخرى مثل من  األ
لـسلع  لليس فقط   حرية التنقل   السوق املشتركة    وتتيح   .ة واالقتصادي ة النقدي ات من االحتاد  طورات

عوامل اإلنتاج مثل رؤوس األموال واأليدي العاملة واملبـادرات اخلاصـة           واخلدمات وإمنا أيضا ل   
ضع درات بلداا األعضاء وت    كما أا تكفل إزالة التعريفات اجلمركية على صا        .إخلوالتكنولوجيا  

وبالتـايل، فـإن    ). البلدان غري األعضاء  ( األطراف الثالثة    على صادرات تعريفة خارجية مشتركة    
مشروع كهذا يتطلب أوال وقبل كل شئ بلوغ درجة عالية من التوافق والتنسيق بني السياسات               

  .املشاركة فيهلبلدان التجارية والصناعية واملالية واالقتصادية ل
  

والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا السياق هو ما إذا كانت البلدان اإلسالمية قد استوفت ذلـك   
الشرط أم ال؟ ولكي نتمكن من اإلجابة على هذا السؤال، قد يكون من املفيد إلقاء نظرة علـى                  
ا عدد من احلقائق األساسية اليت تؤثر تأثريا مباشرا على مساعي بلدان املنظمة حنو حتقيق تكاملـه               

  .االقتصادي
  

فمنظمة املؤمتر االسالمي تمثِّلُ، بأعضائها السبعة واخلمسني، ثاين أكرب منظمة دولية يف العامل بعد              
ومتتد رقعةُ بلداا األعضاء على مساحة شاسعة يف أربع قارات، من ألبانيا            . منظمة األمم املتحدة  

يف الغـرب   ) أمريكا الالتينية (ن غويانا   يف اجلنوب، وم  ) أفريقيا(يف الشمال إىل موزمبيق     ) أوروبا(
إال أن ذلـك    . يف الشرق، أي ما يعادل سدس مساحة العامل ومخس سكانه         ) آسيا(إىل إندونيسيا   

االمتداد اجلغرايف الشاسع ونقص خدمات النقل واالتصاالت وعدم كفاية شبكات املعلومات متثل            
فخطوط السكك احلديديـة والنقـل      . تركةمجيعها عوائق هامة أمام إقامة السوق اإلسالمية املش       

البحري واجلوي بني البلدان األعضاء حمدودة وهي كثريا ما تلتقي عرب البلدان الصناعية بدال مـن        



8  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

وبغض النظر عن تباينها اجلغرايف،     . وكذلك األمر بالنسبة إىل خدمات االتصاالت     . االلتقاء املباشر 
المي جمموعة غري متجانسة من حيث عدد سـكاا  تشكل البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلس 

وهياكلها االقتصادية واالجتماعية وأنظمتها السياسية ومستوياا التنموية ومواردهـا وعالقاـا           
فمن بني بلدان املنظمة من هو شديد الكثافـة الـسكانية، مثـل             . الدولية ومصاحلها وأولوياا  

يون نسمة وباكستان وبنغالديش ونيجرييا اليت يزيد  مل200إندونيسيا اليت يزيد عدد سكاا على 
 مليون نسمة، ومن هو ضئيلها مثل املالديف اليت ال يتعدى عدد            100عدد سكان كل منها على      

 ألف نسمة وبروناي وسورينام اللتني يقل عدد سكان كل منهما عن النصف مليون 300سكاا 
  ). 1اجلدول امللحق رقم (نسمة 

  
دات البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي بدرجة كبرية، إذ يتدرج الناتج            كما تتباين اقتصا  

 مليار دوالر لـدى     148 مليار دوالر لدى اململكة العربية السعودية و       167احمللي اإلمجايل من    
 مليون دوالر لدى غينيا بيساو، حبيث 245 مليون دوالر فقط لدى جزر القمر و220تركيا إىل 

هي تركيا والسعودية وإندونيسيا ومـصر  (لناتج احمللي اإلمجايل لستة بلدان رئيسية     يعادل جمموع ا  
اجلـدول  ( يف املائة من جمموع دخل بلدان اموعة اإلسالمية ككل           52نسبة  ) وإيران وماليزيا 

وبغض النظر عن بعض االستثناءات، تتشابه هياكل االقتصاد لدى كافة البلدان           ). 1امللحق رقم   
 إذ تـسهم    السلع األوليـة  عدد حمدود من    على  ريبا حيث يعتمد اإلنتاج والصادرات      األعضاء تق 

. الزراعة وإنتاج النفط يف الغالب بأعلى حصتني يف اإلنتاج لدى حوايل نصف بلـدان املنظمـة               
 املصدر حبسب العامل اقتصادات لكافة مؤخرا الدويل النقد صندوق أصدره الذي تصنيفال وحسب
 جمموعـة  ضـمن  اإلسالمي املؤمتر منظمة يف عضوا بلدا 15 يندرج لتصديرية،ا هالعوائد األساسي

 البلـدان  جمموعـة  ضمن آخر عضوا بلدا 13 ويندرج ،النفطية غري األولية للسلع املصدرة البلدان
 ).2 رقم امللحق اجلدول( للنفط املصدرة

  
 بأعلى يسهم اخلدمات عقطا أن إىل أيضا 2 رقم امللحق اجلدول فيشري اإلنتاج، هيكل حيث من أما

 مـن  األكرب بالنصيب الصناعة وتسهم املنظمة يف عضوا بلدا 34 لدى اإلمجايل احمللي الناتج يف نسبة
 احلذر يتعني أنه إال .فقط بلدان 8 لدى األوىل املرتبة يف الزراعة تأيت بينما بلدا 21 لدى اإلنتاج ذلك
 .األعـضاء  البلـدان  معظم يف ناشئا يزال ال اتاخلدم قطاع أن اعتبار على األرقام هذه قراءة عند

 وتكرير باستخراج األول املركز الصناعة قطاع فيها حيتل اليت البلدان يف الصناعية النشاطات وترتبط
 جل يف التحويلية الصناعات تسهم ال احملدودة، االستثناءات بعض عن النظر بغض فإنه لذلك، .النفط
 اإلنتاج هيكل يف االختالف ويقترن .الصناعي إنتاجها إمجايل يف متواضعة بنسبة سوى املنظمة بلدان
 عضوا بلدا 22 أن ذلك ومن أيضا، املعيشة مستوى ويف الدخل يف باختالف األعضاء البلدان لدى

 مـن  حمـدود  عدد تصدير على تقريبا بالكامل تعتمد منوا أقل بلدان هي اإلسالمي املؤمتر منظمة يف
   ).1 رقم امللحق اجلدول( زراعية سلع معظمها يف هي يةالنفط غري األولية السلع
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 املـؤمتر  منظمـة  إن القول ميكن للنفط، املصدرة عشر الثالثة األعضاء البلدان احلسبان يف وباألخذ

 مـثال،  2001 عـام  ففـي .الفقر شديدة وبلدانا الغىن شديدة بلدانا عضويتها يف تضم اإلسالمي
 .قطر يف دوالرا 27918 إىل سرياليون يف دوالرا 150 نم اإلمجايل احمللي الناتج ترواح

  
 .آخـر  إىل عضو بلد من الدخل مستويات يف الواضح التباين املوارد ميزان يعكس آخر، جانب ومن

 حجم أن إىل يشري مما سالبا األعضاء البلدان أغلبية لدى املوارد ميزان أن يبني 3 رقم امللحق فاجلدول
 بعيـد  حد إىل ذلك ويفَسر .االستثمارية احتياجاا لتلبية املطلوب املستوى من أقل احمللية مدخراا
 على كبري أثر له يكون مبا األعضاء البلدان من الكثري كاهل يثقل الذي اخلارجي الدين حجم ضخامة
  .بينها االقتصادي التعاون فرص تضييق

  
 املـستوى  سـلفا،  شـرحه  بقس كما املنظمة، بلدان لدى والصادرات اإلنتاج هيكل يعكس كما

 املطلوبــة  املتقدمـة التكنولوجيات تبادل على قادرة غري أا اعتبار على البينية لتجارا املنخفض
 مـن  هـم  املنظمة لبلدان التجاريني الشركاء كبار جل فإن وبالتايل، .املصنعة السلع خمتلف إلنتاج
 يف 10 حوايل متثل املنظمة لبلدان البينية الصادرات كانت بينما ،2000 عام ففي .املتقدمة البلدان

 وارداـا،  إمجـايل  من املائة يف 13.4 حوايل متثل البينية والواردات صادراا إمجايل من تقريبا املائة
 يف املائـة    55.1 يف املائة فيما خيص الصادرات و      55.3بلغت نسبة تعاملها مع البلدان املتقدمة       

 غـري  مـن  فإنه الوضع، هذا لتصحيح جاد جهد بذل بدون فإنه عليه، وبناء. فيما خيص الواردات  
 .املشتركة اإلسالمية السوق إقامة على اإلسالمية البينية للتجارة احلايل املستوى يساعد أن املنتظر

  
تسهم كافة العوامل سالفة الذكر يف زيادة التباين بني بلدان املنظمة مبا جيعل من الصعب التقـدم                 

يق أي شكل متطور من أشكال التكامل االقتصادي فيما بينها، كالـسوق       خبطى ملموسة حنو حتق   
وبالفعل، فكما هو متعارف عليه من الناحية النظرية وثابت من خـالل            . اإلسالمية املنشودة مثال  

التجربة األوروبية، هناك بعض املعايري االقتصادية احملددة اليت يتعني على أي جمموعة من البلـدان               
اسي قبل حماولة تأسيس أي شكل متقدم من أشكال التكامل االقتصادي فيما            إيفاؤها كشرط أس  

وال خيفى على أحد أن تباين اهلياكل االقتصادية لبلدان املنظمة، وبالتايل تباين مـستويات              . بينها
أدائها االقتصادي، سيجعالن من إقامة السوق اإلسالمية املشتركة يف هذه املرحلة على األقل أمرا              

ضف على ذلك، أن اختالف العالقات وااللتزامات الدولية . لصعوبة إن مل يكن مستحياليف غاية ا
لكل بلد عضو سيخلق فروقا كبرية، بل وحىت تضاربا، بني األولويات الوطنية لكل بلد ومصاحله               

لذلك، فإنه يبدو من الصعب على بلدان املنظمة أن تتفـق يف الوقـت              . وآليات صنع القرار فيه   
 ظل املعطيات املوجودة، حىت على أبسط القواسم املشتركة لرسم السياسات املؤدية            الراهن، ويف 

  .إىل إقامة السوق املنشودة
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  مقتضيات إقامة السوق اإلسالمية املشتركة ونتائجها املتوقعة .4
  

تكمن قوة الدفع األساسية إلقامة أي مشروع للتكامل االقتصادي اإلقليمي يف حتويل االقتصادات             
. غرية احلجم إىل تكتل اقتصادي كبري مبا يدره من مزايا اقتصادية على البلدان املشاركة             الوطنية ص 

ودف التجمعات االقتصادية اإلقليمية إىل التعجيل بعملييت النمو والتنمية يف البلدان املشاركة من             
ـ                الني خالل إزالة احلواجز التجارية فيما بينها وإرساء عالقات أوثق للتعـاون والتنـسيق يف ا

وكما أسلفنا، فإن السوق املشتركة تعترب شكال متقـدما مـن أشـكال             . االقتصادي والتجاري 
التكامل االقتصادي اإلقليمي يسمح بالتدفق احلر للسلع واخلدمات وعوامل اإلنتاج بني البلـدان             

املـرام  ومن املفترض أن تبلغ السوق املشتركة       . املشاركة وحيتم عليها تنسيق سياساا االقتصادية     
إقامتها بني بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي ذلك القدر من التكامل وأن تستويف تلك الشروط، وإن               
يكن ذلك بصورة تدرجيية كما تنص عليه استراتيجية وخطة عمـل املنظمـة لتعزيـز التعـاون           

د تقيـيم   عنيتعني  لذلك،  . االقتصادي والتجاري بني دوهلا األعضاء، وإال فإا لن ترى النور أبدا          
سـوقا  التسليم مسبقا بأا ستكون       ونتائجها املتوقعة  السوق اإلسالمية املشتركة  مقتضيات إقامة   
  .  تضم يف عضويتها كافة بلدان املنظمةكاملة املواصفات

 
وهو أمر ميكن   .  بني بلدان املنظمة   رةاحلشتركة خلق بيئة للتجارة     املسالمية  اإلسوق  ة ال قامتتطلب إ 

على إزالة كافة احلواجز، من تعريفية وشبه تعريفيـة وغـري           األعضاء  بلدان  افق ال تو حتقيقه حينما 
 ، يف مرحلة معينة يتم االتفاق عليها      ،تعريفية، أمام جتارة السلع واخلدمات فيما بينها وعلى العمل        

حينما يـصبح   بعبارة أخرى،   أي  . )غري األعضاء  (بتعريفة خارجية مشتركة إزاء األطراف الثالثة     
السلع واخلدمات الناشئة من البلدان األعضاء حرا، تكون السلع واخلـدمات ذات املنـشأ              تبادل  

خاضعة لتعريفة خارجية مشتركة وذلـك بقـصد محايـة          ) من البلدان غري األعضاء   (اخلارجي  
، يمنح البلد العـضو يف      رةاحلتجارية  البيئة  ويف ظل تلك ال   . الصناعات احمللية يف البلدان األعضاء    

معاملة تفضيلية تفوق ما هو معمول به علـى املـستوى           البلدان األعضاء   شتركة سائر   السوق امل 
                   ـريغالدويل أو ما هو ممنوح للبلدان غري األعضاء يف السوق، مما سيؤثر على اجتـاه التجـارة وي

وضع ويضع البلدان غري األعضاء يف ) املوردين الداخليني(األسعار لصاحل البلدان األعضاء املصدرة    
تجـارة  إال أنه ستكون لتلك الوضعية ثالثة تأثريات متناقضة إىل حد مـا علـى ال              . غري تنافسي 
نتج عن الزيادة احملتملة يف حجم واردات        الذي سي  "خلق التجارة "أوال  : لبلدان األعضاء اخلارجية ل 

ثانيـا  . الطلببلدان املنظمة من باقي أحناء العامل كنتيجة ملا ستشهده من زيادة يف الدخل ومنو يف   
والذي ميكن أن ينتج عن حتول مصدر الواردات من املوردين من خارج اموعة          "حتويل التجارة "

وقد ينتج ذلك عن إزالة احلواجز املوجودة أمام التجارة البينية          . اإلسالمية إىل املوردين من داخلها    
ثالثا، احتمـال   .  التنافسية لبلدان املنظمة أو عن خفض التكلفة نتيجة لتحسني اإلنتاجية والقدرة         
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حتسن معدل التبادل التجاري كنتيجة لزيادة الطلب يف أسواق البلدان األعضاء واخنفاض تكلفـة              
وسيتوقف ذلك أساسا على االجتاه الـذي سيـسلكه         . صادراا اىل أسواق البلدان غري األعضاء     

 .التأثريان األوالن
  

، جيـب أن ختلـق       بني البلدان األعضاء   واخلدمات يف السلع    يةالتجارالنشاطات  إضافة إىل حترير    
السوق اإلسالمية املشتركة الظروف املالئمة اليت تكفل حرية تـدفق كافـة عوامـل اإلنتـاج،         

أو  حبيث حيق ألي مـواطن       ،وخصوصا منها رؤوس األموال واأليدي العاملة واملبادرات اخلاصة       
 مكانستثمار يف أي    االعمل أو   للبحث عن فرصة    ال صاحب مشروع أو شركة يف أي بلد عضو       

 وحبيث تنطبق على ،ضمن إقليم السوق دون أن يصطدم بأي شكل من أشكال التحديد أو التمييز
 أو  املستقبل هلـم  املواطنني أو الشركات من أي بلد عضو نفس املعاملة اليت يتلقاها مواطنو البلد              

زيد من األسواق اجلديدة مبا يفسح      بذلك، ستفتح السوق اإلسالمية املشتركة امل     و. شركاته احمللية 
كما ستؤدي حرية حركة عوامـل      .اال لتحقيق مستوى أفضل لتوزيع وختصيص عوامل االنتاج       

اإلنتاج، وخصوصا منها رؤوس األموال واأليدي العاملة، إىل رفع اإلنتاجيـة وزيـادة الكفـاءة      
حتقيق وفورات احلجم وتوسيع    وحتسني القدرة التنافسية للسوق اإلسالمية مما سيؤدي بدوره إىل          

نطاق التخصص مبا خيفض تكلفة اإلنتاج واالستثمار والتطوير التكنولوجي وخيفض بالتايل أسعار            
  .منتجات شركات البلدان األعضاء يف األسواق اإلقليمية والعاملية

  
احملليـة يف   الـصناعات    تنافسية كتلك، سيتعني على الشركات و      بيئةففي ظل   خر،  آ جانبمن  و
بلدان األعضاء أن تتأهب ملواجهة األوضاع اجلديدة اليت ستسود املنطقة واليت قد حترم بعـض               ال

املـديني القـصري    الشركات، بل وحىت بعض الصناعات، من مزاياها التنافسية وخصوصا على           
كما ستؤدي حرية تدفق رؤوس األموال واأليدي العاملة إىل حـدوث تغـريات يف              . واملتوسط

فرؤوس األموال  . لعوامل اإلنتاج وخصوصا يف املراحل األوىل من عملية التكامل        األسعار النسبية   
ستتدفق حنو البلدان األعضاء اليت ستوفر أعلى معدالت رحبية وستنـزح األيدي العاملة اىل البلدان 

لذلك، فإنه من احملتمل أن تشهد البلدان األعضاء املزيـد مـن   . األعضاء اليت ستمنح أعلى أجور 
فإن تلـك   ، على املدى الطويلأما.  يف أداء منوها االقتصادي على املديني القصري واملتوسط       التباين

الفروقات ستميل إىل التناقص لتختفي بصورة شبه كلية حني تكتمل عمليـة تأسـيس الـسوق                
 .املشتركة مبا ستفرزه من هوامش شبه متساوية من حيث األجور واألرباح

  
أمني حرية احلركة لعوامل اإلنتاج ضمن نطاق السوق اإلسـالمية   إن حترير النشاطات التجارية وت    

املشتركة سوف يقتضيان تنسيق ومواءمة السياسات املالية والصناعية والتجارية والتنافسية الوطنية           
فمشاريع التكامل االقتصادي مثل السوق املشتركة ال ميكـن أن يكتـب هلـا       . للبلدان األعضاء 

ملشاركة فيها على جمموعة موحدة من القواعد واملبادئ يف جمـاالت           النجاح دون اتفاق البلدان ا    
وبطبيعة احلال، سيحتم ذلك على حكومات البلدان األعضاء تنسيق         . التجارة واالستثمار واإلنتاج  
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ومواءمة سياساا االقتصادية مبا يعين ختليها التدرجيي عن سيادا املطلقة فيمـا يتعلـق بتلـك                
 أن تنسيق ومواءمة السياسات االقتصادية لسبعة ومخسني بلـدا لـن   وما من شك يف . السياسات

يكون أمرا هينا إذ أنه سيتطلب إجراء إصالحات هيكلية صارمة على املدى الطويل مما قد خيلـق                 
بعض املشاكل االجتماعية واالقتصادية، بل وحىت السياسية، يف الكثري من البلدان على املـديني               

 .القصري واملتوسط
  

ب يف أن إقامة سوق إسالمية مشتركة سيسهم على املدى الطويـل يف زيـادة االسـتقرار          ال ري 
. والتضامن واألمن والرخاء يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي على املستوى اإلقليمـي            

فإقامة منطقة للتجارة احلرة والسماح حبرية تدفق عوامل اإلنتاج، وخصوصا منها رؤوس األموال             
ي العاملة، من شأنه أن يزيل ما قد يكون موجودا من اختالفات سياسية وتـوترات بـني                 واأليد

البلدان األعضاء، ذلك أن التعاون االقتصادي سيؤدي إىل تعاون سياسي وإىل تثبيـت وتعزيـز               
االستقرار يف املنطقة مبا يقوي الوضع االقتصادي والسياسي موعة بلدان املنظمة على املـستوى             

 ومن منظور عام، فمن املتوقع أن تؤدي الديناميكية اليت سيفرزها التكامل االقتصادي بني              .الدويل
البلدان اإلسالمية من خالل إقامة السوق املشتركة، واملتمثلة يف حتقيق وفورات احلجـم وإزالـة               
احلواجز الداخلية للتجارة، إىل توفري املزيد من فرص االستثمار وزيادة الطلب علـى املنتجـات               

. اجلديدة وبالتايل زيادة إنتاجها إىل جانب استقطاب املزيد من االستثمارات األجنبية إىل املنطقـة            
وسيؤدي ارتفاع مستوى التبادل التجاري واإلنتاج إىل زيادة الدخل على املـدى الطويـل مبـا                

 .سيسهم يف حتقيق الرفاهية لشعوب اموعة اإلسالمية ككل
  
 االقتصادي األسلوب املرحلي يف التكامل  .5
  

عدم (عند التمحص يف ما استخلصناه من خالل التحليل الوارد يف األقسام السابقة من هذه الورقة 
كفاية التعاون االقتصادي القائم بني البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، واتساع الفجوة             

ق اإلسالمية املشتركة يف مقابل     اليت تفصل بني هياكل اقتصاداا، والعوائق الكبرية أمام إقامة السو         
، ال يسعنا إال التسليم مبدى صعوبة بلـوغ اهلـدف املنـشود     )ما هلا من انعكاسات بعيدة املدى     

فإقامة السوق اإلسالمية املـشتركة     . واالعتراف بأنه يظل، عند التحليل النهائي، هدفا بعيد املدى        
ضاء وضرورة توصلها إىل فهم مـشترك       تتطلب توفر اإلرادة السياسية الراسخة لدى البلدان األع       

  .حول نطاق هذه السوق وآلياا ومراحل تنفيذها واألمناط اليت سيتم على أساسها ذلك التنفيذ
  

وبالتأكيد فإنه ليس من اليسري قط أن ينخرط سبعة ومخسون بلدا ناميا منتشرا يف أربع قارات يف                 
ية احلرب العاملية الثانية ستة بلدان أوروبيـة  عملية تكامل ذا احلجم متاما كما فعلت ذلك إثر ا       

متجانسة ال زالت إىل اليوم تسعى اىل استكمال مقومات تكاملها مبا يرضـي مجيـع األطـراف     
فالصعوبات االقتصادية والفنية والسياسية اليت ترتبط مبثل هذا املشروع هي بال شـك             . املشاركة
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د القضايا ذات العالقة وضرورة يئة البيئـة        وبالفعل، ويف إشارة ضمنية إىل تعقُّ     . ضخمة وشائكة 
نصت االستراتيجية وخطة العمـل     املالئمة مث التقدم خبطى مدروسة ومتأنية حنو اهلدف املبتغى،          

تنميـة  "على  املؤمتر اإلسالمي   لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني الدول األعضاء يف منظمة          
ول األعضاء مبا يؤدي إىل حتقيق التكامـل التـدرجيي          وتوسيع نطاق التعاون االقتصادي بني الد     

القتصادياا دف إنشاء سوق إسالمية مشتركة أو أية صورة أخرى للتكامل االقتصادي، وذلك             
ومن شأن هذا األسـلوب أالَّ  . "بانتهاج أسلوب تدرجيي وعلى النطاق اإلقليمي يف املرحلة األوىل      

ـ اليت ميكن أن تفرزهـا ا       فقط يف التغلب على اآلثار السلبية      هميس تـشكيل  وترية املتـسارعة ل   ل
 بلدان املنظمة يف احلصول على      إىل دعم طموحات  أيضا  يؤدي  بل  التجمعات االقتصادية العاملية،    

ومن هذا املنطلق، فقد بادر عدد كبري مـن بلـدان           . ط االقتصادي العاملي  ا النش مننصيب أكرب   
بشكل موضوعي والتوجه حنو حتقيقـه عـرب        ) شتركةالسوق امل (املنظمة إىل تقييم اهلدف النهائي      

  .جسر خمططات التكامل اإلقليمي وشبه اإلقليمي
  

فقد سعت بلدان املنظمة إىل االخنراط يف نوعني من خمططات التعاون والتكامل االقتصادي علـى           
األول هو التجمعات اليت تقتصر عـضويتها علـى البلـدان           : املستويني اإلقليمي وشبه اإلقليمي   

ألعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي فحسب، والثاين هو التجمعات اليت تضم كذلك بلدانا أخرى   ا
ومما يذكر يف هذا الصدد أن أكثر من ثلثي         ). 5انظر اجلدول امللحق رقم     (غري أعضاء يف املنظمة     

تجمعات منخرط يف هذا وذاك من مثل تلك ال       ) ومنها العديد من البلدان األقل منوا     (بلدان املنظمة   
مما يوفر ملنظومة املؤمتر اإلسالمي رصيدا كبريا من التجارب يف هذا اال ومينحها قوة دفع كبرية                

  .حنو بلوغ هدفها النهائي
  

وقد يكون من املفيد الرجوع إىل جتارب تلك التجمعات من أجل التعرف على التوجه التدرجيي               
س بعض تلك التجمعات يعـود إىل بـدايات   فتاريخ تأسي. الذي ينبغي تبنيه لتحقيق ذلك اهلدف 

استقالل البلدان املشاركة فيها، وخصوصا البلدان األفريقية، وال يزال الكثري منها فاعال إىل يومنا              
هذا مما يدل على استمرار احلاجة إىل التعاون االقتصادي، بل وإىل تزايد أمهيتـها، وإن كانـت                 

ورات السياسية اليت تراكمت عرب السنني وانطبعت       ترتيبات وآليات ذلك التعاون قد تأثرت بالتط      
  .بطابعها

  
ومن جانب آخر، ال خيفى على أحد أن عددا حمدودا فقط من التجمعات القائمة قـد جنـح يف                   

وتشري التجـارب   . التقدم وفق الوترية املرسومة له ومتكن من حتقيق األهداف اليت أُنِشأَ من أجلها            
مل االقتصادي بني بلدان املنظمة عـرب التـاريخ إىل جـسامة            املستقاة من خمتلف جتمعات التكا    

إال أن  . الصعوبات العملية اليت واجهتها وإىل ضرورة إجياد السبل الكفيلة بإزالة تلك الـصعوبات            
التحليل املفصل لتلك الصعوبات يظل خارج نطاق هذه الورقة وإن كان من الواضح أن أمههـا                
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سيق الفعال لالستثمارات ضمن نطاق اإلقليم، ثانيا، احلاجة إىل         أوال، التن : يتركز يف ثالثة ميادين   
تعويض البلدان األعضاء اليت قد تتكبد خسائر يف املراحل األوىل لتأسيس التجمع، وثالثا، التنازل              
التدرجيي عن الصالحيات الوطنية الختاذ القرار فيما يتعلق بالقضايا االقتصادية واالجتماعية اخلاصة 

 بعبارة أخرى، تنسيق ومواءمة السياسات االقتصادية واالجتماعية علـى املـستوى            باملنطقة أو، 
  .اإلقليمي

  
إن التنسيق الفعال لالستثمارات يساعد إىل حد كبري على حتقيق درجة عالية مـن الكفـاءة يف                 
ختصيص املوارد وبناء نسيج صناعي متنوع على مستوى اإلقليم مما يؤدي بالضرورة إىل حتقيـق               

كما أنه يعد مبثابة حجر الزاوية ألي سياسة أو خمطـط           . احلجم وختفيض تكلفة اإلنتاج   وفورات  
ولتجنب اتساع الفجوة بني البلدان األعضاء، هناك حاجة        . يرمي إىل التوزيع العادل لثمار التنمية     

يف ماسة ألن يكون الدعم املايل املقدم إىل تلك الضعيفة من بينها آتيا من بقية البلدان املـشاركة                  
ويستدعي مثل هذا التوجـه التركيـز   . التجمع بدال من االعتماد يف ذلك على املصادر اخلارجية        

بدرجة أكرب على التعاون التنموي ولعل ذلك يكون أكثر نفعا وأجدى نتيجة حني يتم من خالل                
الربط فيما بني جتمعات التكامل االقتصادي القائمة بالفعل بني بلدان املنظمـة علـى املـستوى                

  .اإلقليمي
  

وأخذا يف االعتبار التوجيهات اليت تنص عليها استراتيجية املنظمة وخطة عملها، فإن األمر يتطلب              
االجتاه حنو حتقيق التكامل بصورة تدرجيية انطالقا من التجمعات اإلقليمية القائمة واليت تضم بلدانا            

 املرحلة األوىل على تأسيس     أعضاء ذات مميزات جغرافية واقتصادية مشتركة حبيث يتم التركيز يف         
آليات رمسية للتكامل فيما بني تلك التجمعات، مثل مناطق التجارة احلرة واالحتادات اجلمركية، مث 
السعي يف مرحلة ثانية إىل الربط فيما بني تلك اآلليات من خالل ترتيبات االمتيازات التفضيلية مبا                

ومنِ شأن التنفيذ الفعلي خلطـة عمـل        . د تشييده للصرح األكرب املرا  " اللبنات األوىل "جيعل منها   
منظمة املؤمتر اإلسالمي وخمتلف االتفاقيات اليت مت إبرامها ضمن إطار املنظمـة أن يلعـب دورا                

ومن هذا املنظور، فإن هناك ضرورة ملحة لإلسراع بالتوقيع واملصادقة على           . حامسا يف هذا اال   
االتفاقية حول تعزيز ومحاية    ، و ية فيما بني الدول اإلسالمية    اتفاقية اإلطار العام لألفضليات التجار    

  .االتفاقية العامة حول التعاون االقتصادي والفين والتجاري، ووضمان االستثمارات
  

وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن اجتماع فريق اخلرباء حول انعكاسات إقامة سوق إسالمية               
، توصـل إىل    2000 أكتوبر   14 و 13ية الدوحة يومي    مشتركة، الذي عِقد يف العاصمة القطر     

نفس النتائج فيما يتعلق بالتوجه الذي ينبغي تبنيه يف السعي إىل إقامة مثل هذا الشكل املتقدم من                 
التركيز على  "فقد أوصى االجتماع، من بني أمور أخرى، بضرورة         . أشكال التكامل االقتصادي  

ف الترتيبات اإلقليمية وشبه اإلقليمية باعتبارها القاعدة       االستفادة من املؤسسات القائمة ومن خمتل     
تناول هذا "كما أكد اخلرباء على احلاجة إىل   ". الرئيسية اليت يتم االنطالق منها حنو اهلدف النهائي       
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املوضوع بأسلوب منهجي يضمن التوصل إىل استراتيجية شاملة وتدرجيية تؤدي إىل حتقيق اهلدف             
لى احلاجة إىل ختطيط نسق التقدم على أساس املزايا والتكاليف احملتملـة    وأكدوا أيضا ع  ". املنشود

عمليـة  "لكل مرحلة من مراحل التكامل االقتصادي ذلك ألن إقامة سوق إسالمية مشتركة هي              
ومن جانب آخر، ناقش اخلرباء املوضوع من زاوية        ". طويلة األجل وذات أبعاد ومراحل متعددة     

 من اتفاقية هـذه املنظمـة       24ة العاملية ونبهوا إىل أمهية أحكام املادة        ما يتعلق منه مبنظمة التجار    
خبصوص إقامة التجمعات اإلقليمية وإىل ضرورة انضمام كافة بلدان منظمة املؤمتر اإلسـالمي إىل      
عضوية منظمة التجارة العاملية ملا من شأن ذلك أن يساعدها على التقدم خبطى أسرع حنو حتقيق                

  . االقتصادي وبناء السوق اإلسالمية املشتركةهدفها يف التكامل
  
  اخلالصـــــة .6
  

لقد انقضت سنوات طويلة على بداية احلديث حول إقامة سوق إسالمية مشتركة يف خمتلف حمافل    
. منظمة املؤمتر اإلسالمي ومن الواضح أن الطريق ال يزال طويال قبل التمكن من حتقيق هذا اهلدف

ت التعاون االقتصادي اليت مت تأسيسها حىت اآلن مل تؤد إىل إرساء منط             وبالفعل، فإن أيا من ترتيبا    
منظم للتكامل االقتصادي، مثل منطقة للتجارة احلرة أو احتاد مجركي، ميهد السبيل لبلوغ اهلدف              

كما أن بلدان املنظمة مل تنجح إىل اآلن يف إزالة احلواجز اجلمركية الـيت تقـف أمـام                  . املنشود
بعض أو يف تطبيق تعريفة مشتركة على وارداا من باقي بلدان العـامل أو يف               صادرات بعضها ال  

  .السماح بالتنقل احلر لعوامل اإلنتاج فيما بينها
 

ومع ذلك، فإنه جيب التسليم بأنه ال يبدو من املمكن، يف هذه املرحلة على األقل، بلوغ الدرجة                 
ة ذات مميزات ومقومات اقتصادية وسياسية      املطلوبة من التنسيق أو التوفيق بني سبعة ومخسني دول        

ولذلك، فإنه من األفضل البدء بوضع أهداف أكثر تواضعا مـن           . متباينة إىل حد التناقض أحيانا    
وبالفعل، فـإن إقامـة سـوق       . حتقيق تكامل تام على أن يظل ذلك التكامل هدفا طويل األجل          
صلبة وانتهاج استراتيجية دقيقـة     إسالمية مشتركة هي عملية طويلة تتطلب توفر إرادة مشتركة          

وكما يتضح من جتارب التكامل اإلقليمي الناجحة يف العامل ومن خمتلف النظريات . حمكمة اإلعداد
االقتصادية، يظل النجاح يف هذا املضمار مرتبطا بوضع آلية للتكامل التدرجيي تتضمن خطـوات              

  . ليةحمددة ميهد تنفيذ كل منها الطريق أمام تنفيذ اخلطوة التا
  

ومن شأن تبين هذا التوجه أن خيلق جوا من الثقة املتبادلة وينمي روح التـضامن بـني البلـدان                   
وجيب التذكر هنا أن منظمـة املـؤمتر   . األعضاء، ومها شرطان أساسيان لتحقيق التكامل املنشود      

ن مل تبلـغ    اإلسالمي قد قامت فعال باختاذ عدد من املبادرات اهلامة وتأسيس اآلليات الواعدة، وإ            
وعند ترسيخ تلك املبادرات وتطوير     . بعد مراحل متطورة، يف خمتلف جماالت التعاون االقتصادي       
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وتفعيل تلك اآلليات مث ربطها ببعضها ضمن إطار أوسع مشولية وأكثر مرونة، كما تنص عليـه                
عليهمـا  خطة عمل املنظمة، نكون إذَّاك قد وضعنا األساس الصلب والقاعدة املتينة اليت سـتقوم    

  . جتمعات اقتصادية أوسع نطاقا بني البلدان األعضاء كالسوق اإلسالمية املشتركة مثال
  

ومن جانب آخر، هناك بعض الشروط األساسية والبديهية اليت يتعني توفرها حىت يصبح األمل يف 
ن ومن أبرز تلك الشروط حتقيق التقارب بني البلدان األعضاء م. حتقيق اهلدف املنشود مشروعا

خالل تعزيز عالقات التعاون بينها وضمان االستغالل األمثل لقدراا ومواردها وخصوصا يف 
ولتحقيق ذلك، يتعني إعطاء األولوية لبلوغ التكامل بني . جمايل االستثمار والتجارة اخلارجية

ل األعضاء بني الدو"  التفضيليةلتجارةااتفاقية نظام "التجارة واالستثمار وحتريرمها من خالل تنفيذ 
االتفاقية حول تعزيز ومحاية "كما من املهم جدا أيضا العمل على ترسيخ وتنفيذ . يف املنظمة

أخريا، وبالتأكيد ليس . مبا يكفل زيادة املشاريع املشتركة ويوسع نطاقها" وضمان االستثمارات
صادي والتجاري آخرا، جيدر التذكري بأن خطة عمل منظمة املؤمتر اإلسالمي لتعزيز التعاون االقت

بني دوهلا األعضاء تظل هي اإلطار األساسي الذي يوفر آليات ذلك التعاون والوثيقة التوجيهية 
  .الرئيسية اليت يتعني السعي إىل التنفيذ الفعلي لبنودها وأهدافها دومنا إبطاء
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  2001السكان والناتج احمللي اإلمجايل يف عام : 1اجلدول امللحق 
  

  السكان  
  )مليون(

  الناتج احمللي اإلمجايل
  )مليار دوالر(

  مجايل للفردالناتج احمللي اإل
  )دوالر(

  1159  3.954  3.41  ألبانيا  ..  ..  22.69   (*)أفغانستان
  1775  54.858  30.91  اجلزائر

  720  5.693  7.91  أذربيجان
  357  47.074  131.75   (*)بنغالديش  11316  8.042  0.71  البحرين

  372  2.409  6.48  (*) بنني
  7044  2.254  0.32  بروناي

  542  8.542  15.75  الكامريون  196  2.474  12.65   (*)بوركينا فاسو
  378  0.22  0.58   (*)جزر القمر  209  1.605  7.66   (*)تشاد

  1456  96.765  66.45  مصر  751  0.574  0.76   (*)جيبويت
  3743  4.624  1.24  الغابون
  300  0.404  1.35   (*)غامبيا
  200  0.245  1.22   (*)غينيا بيساو  339  2.886  8.51   (*)غينيا

  822  0.631  0.77  غويانا
  682  145.501  213.22  إندونيسيا

  4117  94.561  22.97  العراق  1665  114.141  68.54  إيران
  1703  8.829  5.18  األردن  595  10.418  17.52  كوت ديفوار

  16533  35.746  2.16  يتالكو  1502  22.372  14.90  كازخستان
  283  1.404  4.96  قريغيزيا

  4748  16.709  3.52  لبنان
  3679  87.54  23.79  ماليزيا  5030  28.597  5.69  ليبيا

  1873  0.556  0.30   (*)املالديف
  227  2.587  11.39   (*)مايل

  1147  33.492  29.20  املغرب  355  0.966  2.72   (*)موريتانيا
  173  1.919  11.11   (*)النيجر  196  3.553  18.09   (*)موزمبيق
  7368  19.334  2.62  عمان  312  41.107  131.58  نيجرييا

  425  59.796  140.73  باكستان
  27918  16.553  0.59  قطر

  467  4.636  9.93   (*)السنغال  7822  166.693  21.31  السعودية
  150  0.736  4.92   (*)سرياليون
  ..  ..  9.78   (*)الصومال
  1164  0.494  0.42  سورينام  392  12.513  31.90   (*)السودان

  175  1.084  6.18  تاجيقستان  1162  19.528  16.80  سوريا
  2059  19.985  9.70  تونس  255  1.259  4.95   (*)توغو
  2273  147.947  65.08  تركيا

  820  3.879  4.73  تركمنستان
  26158  67.488  2.58  اإلمارات  253  5.643  22.28   (*)أوغندا

  461  11.497  24.92  انأوزبكست
  396  8.74  22.05   (*)اليمن

  1116  1461.057  1309.47  جمموع بلدان املنظمة
  -  4.7  21.3  كنسبة من العامل

  .قاعدة بيانات املؤشرات الرئيسية مبركز أنقرة: املصدر
  .البلدان األقل منوا(*) 
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  هيكل اإلنتاج: 2اجلدول امللحق 

  )2000-1996 متوسط الفترة القيمة املضافة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل،(
  

الصناعات   الصناعة  الزراعة  
  اخلدمات  التحويلية

  22  12  26  52  ألبانيا
  38  10  49  13  (*)اجلزائر 

  53  17  46  1  (*)البحرين   43  7  38  19  أذربيجان
  52  14  22  26  بنغالديش

  48  8  14  38  )* (*بنني
  40  12  26  34  )** (بوركينا فاسو  59  9  38  3  (*)بروناي 

  43  12  15  42  )* (*تشاد  38  11  21  41  الكامريون
  75  4  21  4  جيبويت  47  4  14  39  جزر القمر

  51  19  32  17  مصر
  39  6  54  7  (*)الغابون 

  40  7  36  24  )* (*غينيا  56  6  15  29  )* (*غامبيا
  30  8  12  58  )* (*غينيا بيساو

  40  10  24  36  (**)غويانا 
  43  15  35  22  (*)إيران   38  25  44  18  إندونيسيا

  50  19  23  27  (**)كوت ديفوار   52  10  39  19  (*)العراق 
  56  15  32  12  كازخستان  69  15  27  4  األردن

  46  11  53  1  (*)الكويت 
  30  14  24  46  قريغيزيا

  40  7  52  8  (*)ليبيا   62  11  26  12  لبنان
  43  33  45  12  ماليزيا

  62  7  16  22  املالديف
  44  10  31  25  *)* (موريتانيا  37  5  17  46  )* (*مايل

  46  13  21  33  موزمبيق  52  18  31  17  املغرب
  26  5  41  33  (*)نيجرييا   43  7  18  39  )* (*النيجر
  52  5  45  3  (*)عمان 

  49  16  25  26  باكستان
  45  10  48  7  (*)السعودية   47  11  52  1  (*)قطر 

  60  16  22  18  السنغال
  31  6  25  44  سرياليون
  44  9  18  38  )* (*السودان          *)* (الصومال
  47  24  26  27  سوريا  59  9  31  10  (**)سورينام 

  39  10  22  39  )* (*توغو  53  22  26  21  تاجيقستان
  59  18  28  13  تونس
  59  16  25  16  تركيا

  45  8  52  3  (*)اإلمارات   31  26  42  27  تركمنستان
  37  8  18  45  أوغندا

  43  10  27  30  أوزبكستان
  37  7  46  17  اليمن

  46  16  38  17  متوسط جمموعة بلدان املنظمة
  .قاعدة بيانات املؤشرات الرئيسية مبركز أنقرة: املصدر

  .البلدان املصدرة للسلع األولية غري النفطية. (**) البلدان املصدرة للنفط(*) 
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  إمجايل االستثمارات احمللية : ميزان املوارد: 3اجلدول امللحق 

  دخرات احملليةوإمجايل امل

  كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل
  

  ميزان املوارد  إمجايل املدخرات احمللية  إمجايل االستثمارات احمللية
  1990  2000  1990  2000  1990  2000  

  22-  8-  3-  21  19  29  ألبانيا
  2  ..  28  ..  26  ..  أذربيجان  20  2-  44  27  24  29  اجلزائر

  5-  7-  18  10  23  17  بنغالديش
  14-  12-  6  2  20  14  بنني

  4  3  20  21  16  18  الكامريون  19-  13-  9  8  28  21  بوركينا فاسو
  15-  24-  6-  10-  9  14  جيبويت  16-  16-  1  0  17  16  تشاد
  2  15  28  37  26  22  الغابون  7-  13-  17  16  24  29  مصر

  13-  12-  4  11  17  22  غامبيا
  5-  0  17  18  22  18  غينيا

  8  1  26  32  18  31  إندونيسيا  27-  27-  9-  3  18  30  غينيا بيساو
  14  2-  34  27  20  29  إيران

  7  4  19  11  12  7  كوت ديفوار
  11  2-  25  30  14  32  كازخستان  26-  31-  6-  1  20  32  األردن

  12-  20-  4  4  16  24  قريغيزيا  26  13-  37  4  11  18  الكويت
  21  2  47  34  26  32  ماليزيا  11-  82-  7-  64-  18  18  لبنان
  16-  17-  7  6  23  23  مايل

  15-  15-  15  5  30  20  موريتانيا
  24-  28-  10  12-  34  16  موزمبيق  6-  6-  18  19  24  25  املغرب
  9-  7-  3  1  11  8  النيجر
  21  15  34  29  23  15  نيجرييا
  4-  8-  12  11  16  19  باكستان  ..  22  ..  35  14  13  عمان

  9-  5-  11  9  20  14  لسنغالا  24  10  40  30  16  20  السعودية
  1  ..  15  ..  14  15  السودان  16-  1-  8-  8  8  9  سرياليون

  3  0  24  17  21  17  سوريا
  4-  8-  16  17  20  25  تاجيقستان

  3-  7-  24  25  27  32  تونس  15-  12-  6  15  21  27  توغو
  7-  4-  17  20  24  24  تركيا

  9  13-  49  28  40  40  تركمنستان
  15-  12-  3  1  18  13  أوغندا  ..  25  ..  45  30  20  اإلمارات

  9  6-  28  9-  19  15  اليمن  6  29-  17  13  11  32  أوزبكستان
  .2002البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية : املصدر
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  2000التجارة البينية للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف عام : 4اجلدول امللحق 

  )مليون دوالر(
  الــــواردات  الصــــادرات  

  
التجارة البينية 
  لبلدان املنظمة

البلدان 
  املتقدمة

البلدان 
  النامية

إمجايل 
  الصادرات

التجارة البينية 
  لبلدان املنظمة

البلدان 
إمجايل   البلدان النامية  املتقدمة

  الواردات
  636  519  118  195  133  80  53  49  أفغانستان

  10078  2287  7803  834  20468  3399  17068  1374  اجلزائر  1065  214  851  78  261  14  247  4  ألبانيا
  1036  737  435  307  1745  605  1141  177  أذربيجان
  3580  1926  1637  1366  8090  2341  959  816  البحرين

  1470  835  631  212  210  134  75  44  بنني  8993  5071  2348  971  5590  544  4228  237  بنغالديش
  1420  937  480  299  3161  1215  1946  40  بروناي

  524  251  255  306  167  97  68  25  بوركينا فاسو
  181  80  102  45  85  27  58  8  تشاد  1592  530  1028  344  2386  665  1712  109  الكامريون
  614  380  220  156  143  131  13  122  جيبويت  60  29  30  8  16  4  12  0  جزر القمر

  1403  165  1232  80  3963  879  2869  51  الغابون  21660  7007  13330  2196  5633  1585  3441  781  مصر
  300  182  119  39  35  6  29  1  غامبيا
  683  238  444  107  856  318  538  57  غينيا

  535  237  273  9  650  183  458  5  غويانا  93  32  50  15  94  89  5  0  غينيا بيساو
  33511  17462  15750  4785  62102  28293  33771  3053  إندونيسيا

  16176  7130  7135  1676  27551  11800  12374  2671  إيران
  2666  1429  1235  808  3519  1582  1936  954  كوت ديفوار  2746  1046  1700  348  14097  2262  11834  1113  العراق
  5052  3534  1486  356  9138  6333  2805  645  كازخستان  3671  2169  1909  1210  1284  1125  129  683  األردن

  554  407  147  205  502  293  209  155  قريغيزيا  5685  1542  4143  738  17752  7824  9929  2289  الكويت
  6206  2211  6228  850  714  446  259  322  لبنان

  )يتبع(
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  2000التجارة البينية للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف عام : 4تابع اجلدول امللحق 
  )مليون دوالر(

  الــــواردات  الصــــادرات
التجارة البينية   

  لبلدان املنظمة
البلدان 
  املتقدمة

البلدان 
  النامية

إمجايل 
  الصادرات

التجارة البينية 
  لبلدان املنظمة

لدان الب
إمجايل   البلدان النامية  املتقدمة

  الواردات
  4095  1324  2770  617  12688  1486  11190  1185  ليبيا

  82195  37501  43151  4103  98153  47937  50189  4810  ماليزيا
  484  415  68  128  318  136  181  1  املالديف

  618  149  412  77  477  103  368  48  موريتانيا  1310  840  390  306  190  85  100  17  مايل
  1158  555  294  33  364  164  126  3  موزمبيق  12412  2146  8856  967  8228  1566  6052  486  املغرب
  8831  3644  5167  671  21392  5731  15659  1798  جريياني  273  141  121  92  187  88  97  84  النيجر
  5375  2964  2411  2131  10542  8167  2375  1771  عمان

  11049  7452  3596  5077  9156  3777  5377  1807  باكستان
  36191  10960  25103  4393  74688  33658  40992  10140  السعودية  3252  1242  2010  693  11527  4520  5881  839  قطر

  1553  677  875  65  841  408  369  227  السنغال
  336  252  47  31  31  4  27  0  سرياليون
  1440  846  594  361  1768  1322  445  287  السودان  336  252  47  131  120  118  2  116  الصومال
  5345  2169  2179  764  4981  1677  3163  1427  سوريا  471  156  312  10  510  72  438  12  سورينام

  1225  848  374  190  387  308  57  128  توغو  675  558  117  303  784  491  293  186  تاجيقستان
  8593  1713  6753  910  5986  956  4799  647  تونس
  54501  18925  33858  6317  27768  7787  18432  3529  تركيا

  39584  20432  19149  8114  41068  18369  17241  5740  اإلمارات  1788  1294  386  600  2505  1891  576  575  تركمنستان
  892  622  270  30  320  79  241  17  أوغندا

  2111  1393  718  472  2126  1587  539  451  أوزبكستان
  420606  179364  231918  56322  531526  218224  293875  52231  إمجايل جمموعة بلدان املنظمة  2323  1307  771  193  4076  3463  500  115  اليمن

  100  42.6  55.1  13.4  100  41.1  55.3  9.8  كنسبة من إمجايل جمموعة بلدان املنظمة
  .بيانات املؤشرات الرئيسية مبركز أنقرةقاعدة : املصدر
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  التجمعات االقتصادية اإلقليمية اليت تنخرط فيها: 5اجلدول امللحق 

  بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي

  

  أهم التجمعات اإلقليمية اليت تضم بلدانا أعضاء يف منظمة املؤمتر االسالمي فقط

 غرب العريباحتاد امل اجلزائر، ليبيا، موريتانيا، املغرب، تونس

مصر، العراق، األردن، الكويت، ليبيا، موريتانيا، فلسطني، الصومال، السودان،         
 سوريا، اإلمارات، اليمن

 جملس الوحدة االقتصادية العربية

 جملس التعاون اخلليجي البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، اإلمارات

، باكـستان، تاجيقـستان،     أفغانستان، أذربيجان، إيران، كازخستان، قريغيزيا    
 تركيا، تركمنستان، أوزبكستان

 منظمة التعاون االقتصادي

  

  أهم التجمعات اإلقليمية اليت تشترك بلدان املنظمة مع بلدان أخرى يف عضويتها

 يف إفريقيـــا

، الـرأس   الكامريون، بوروندي،   بوركينا فاسو ، بوتسوانا،   بنني، أنغوال،   اجلزائر
، جيبويت،  كوت ديفوار ، الكونغو،   تشاد، جزر القمر  سطى،  األخضر، إفريقيا الو  

غينيـا، غينيـا   ، غانـا،  غامبيا،  الغابون، غينيا االستوائية، إريتريا، إثيوبيا،      مصر

، موريتانيـا ،  مـايل ، مدغشقر، املـالوي،     ليبيا، كينيا، ليسوتو، ليبرييا،     بيساو
 توميه وبرنـسيبيه،    ، رواندا، ساو  نيجرييا،  النيجر، ناميبيا،   موزمبيقموريشيوس،  

، الـسودان ، جنـوب إفريقيـا،      الصومال،  سرياليون، جزر سيشل،    السنغال
 ، تنـزانيا، زائري، زامبيا، زميبابويأوغندا، تونس، توغوسوازيالند، 

 اجلماعة االقتصادية اإلفريقية

ي واالقتصادي لوسط االحتاد اجلمرك الغابون، الكونغو، غينيا االستوائية، تشاد، إفريقيا الوسطى، الكامريون
 إفريقيا

، إريتريـا، إثيوبيـا، كينيـا، ليـسوتو،         جيبويت،  جزر القمر أنغوال، بوروندي،   
، سوازيالند،  السودان، ناميبيا، رواندا،    موزمبيقمدغشقر، املالوي، موريشيوس،    

 ، زائري، زامبيا، زميبابويأوغنداتنـزانيا، 

السوق املشتركة لشرق وجنوب 
 إفريقيا

، كينيا، مدغشقر، املالوي، موريشيوس، ناميبيا، روانـدا،        زر القمر جبوروندي،  
 ، زامبيا، زميبابويأوغنداجزر سيشل، سوازيلند، تنـزانيا، 

 املبادرة عرب احلدود

، الكونغـو، غينيـا     تـشاد ، إفريقيا الوسـطى،     الكامريونأنغوال، بوروندي،   
 االستوائية، الغابون، رواندا، ساو توميه وبرنسيبيه، زائري

 اجلماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا
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، كوت ديفوار، ليبرييـا،     غينيا بيساو ،  غينيا، غانا،   غامبيا،  بوركينا فاسو ،  بنني
 توغو، سرياليون، السنغال، نيجرييا، النيجر، موريتانيا، مايل

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا 

 جلنة احمليط اهلندي ل، فرنسا، مدغشقر، موريشيوس، جزر سيشجزر القمر

 احتاد ر مانو سرياليون، ليبرييا، غينيا

االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب  توغو، السنغال، النيجر، مايل، ساحل العاج، بوركينا فاسو، بنني
 إفريقيا

 يف أوراسيـــا

  أقطار جنوب شرق آسيارابطة ، الفلبني، سنغافورة، تايلند، فيتنامماليزيا، إندونيسيا، بروناي دار السالم

، بلغاريا، جورجيا، اليونان، ملدافيا، رومانيا، االحتـاد        أذربيجان، أرمينيا،   ألبانيا
 ، أوكرانياتركياالروسي، 

جملس التعاون االقتصادي للبحر 
 األسود

، ملـدافيا،   قريغيزيا،  كازاخستان، روسيا البيضاء، جورجيا،     أذربيجانأرمينيا،  
 أوزبكستان، أوكرانيا، تركمنستان، ستانتاجيقاالحتاد الروسي، 

 كومنولث الدول املستقلة

مجهورية كوريا،   اليابان،، اندونيسيا،   )وضمنها هونك كونكغ  (الصني  بروناي،  
 .الفلبني، سنغافورة، تايوان وتايلند

 املؤمتر االقتصادي لشرق آسيا

 ابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمير ، سري النكاباكستان، نيبال، املالديف، بوتان، اهلند، بنغالديش
  

  .البلدان املكتوبة بالبنط العريض هي بلدان أعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي: مالحظة


