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معرفى سازمان هاى بين الملى مرتبط با فناورى

نگاهي به توانمنديها و همكاريهاي 
(D-8) گروه هشت كشور مسلمان

مقدمه                 
مشتركات  داراي  كشورهاي  ميان  منطقه اي  پايدار  همكاري هاي  توسعه 
فرهنگي يا ديني يا حتي اتحادهاي مبتني بر منافع مشترك ميان چند كشور، يكي 
از زمينه هاي مهم شكل گيري نهادهاي نوپا و تأثيرگذار در ابعاد جهاني است. 
دستيابي  هدف  با  كه  صنعتي  يافته  توسعه  كشور  هشت  گروه  تشكيل  تجربه 
حوزه هائي  در  في مابين  همكاري هاي  تقويت  استراتژيك،  مشترك  اهداف  به 
چون مديريت انرژي وايجاد اقتصادى قدرتمند متمركز بوده است را مي توان 
از نمونه هاي موفق اين پيمان ها و همكاري ها برشمرد. طي اين گزارش، ضمن 
معرفي گروه هشت كشور مسلمان در حال توسعه و توانمندى ها و محورهاي 
همكاري گروه، نگاهي اجمالي به نشست هاي دوره اي اخير و مصوبات آنها 

معطوف داشته و اهم اقدامات صورت گرفته را بررسى خواهيم نمود.

تاريخچه                   
 گروه هشت كشور مسلمان درحال توسعه كه اندونزي، ايران، بنگالدش، 
جمله  از  دارند،  عضويت  آن  در  نيجريه  و  مصر  مالزي،  تركيه،  پاكستان، 
پيمان هايي است كه به منظور ايجاد روابط مستحكم اقتصادي و تقويت نفوذ 
اين كشورها در بازارهاي جهاني و برقراري گفت وگو با كشورهاي صنعتي 
تشكيل گرديده است كه به پيشنهاد ارزشمند نجم الدين اربكان نخست وزير 
اسبق اسالم گراي تركيه شكل گرفته است. وي با سفر به كشورهاي عضو در 
تيرماه سال 1375، زمينه تأسيس اين گروه را فراهم آورد. كشورهاي موسوم به 
D8 كه شامل كشورهايي در گستره جنوب شرقي آسيا تا قاره آفريقاست، در 

واقع از تشكيالت جانبي سازمان كنفرانس اسالمي به شمار ميآيد.

   اين كشورها كه هر كشور به جز مالزي داراي جمعيتي معادل 70 ميليون 
نفر است، داراي منابع طبيعي بسيار غني مي باشند، با اين وجود به دليل عواملي 
توسعه  كافي  اندازه  به  فقر  و  اقتصادي  و  مالي  بحران هاي  جنگ،  وقوع  چون 
سران  اجالس  نخستين  مقدماتي،  نشست هاي  سلسله  يك  از  نيافته اند.پس 
D8 با حضور سه رئيس جمهور و چهار نخست وزير و يك وزير خارجه با 

با  گفتگو  برقراري  و  مزبور  كشورهاي  ميان  اقتصادي  همكاري  تقويت  هدف 
گروه هشت كشور پيشرفته صنعتي G8 رسمًا در تاريخ 25 خرداد ماه 1376                
( 15 ژوئن 1997) در استانبول آغاز به كار كرد. به نظر مى رسد گروه دى- 
كارى  نيروى  شامل  نفر  ميليارد  يك  حدود  جمعيتى  از  برخوردارى  با  هشت 
از  ژئوپليتيكى  ممتاز  موقعيت  و  انرژى  عظيم  منابع  و  نفر  ميليون  معادل 400 
عناصر الزم براى تبديل شدن به قطبى نيرومند در سطح معادالت بين المللى 
بهره مند باشد. هرچند اين گروه در مراحل نخست هم گرايى به سر مى برد، اما 
گام هاى برداشته شده در سال هاى اخير نظير تقويت همكارى هاى بين اعضا در 
زمينه هاي گردشگرى، بانكدارى اسالمى و امضاى معاهده تجارت آزاد با هدف 
كاهش تعرفه هاى گمركى نويد بخش گسترش همكاري هاي گروه دى هشت در 
حوزه هاى مختلف باشد. ازميان اهداف اصلي اين تشكل مي توان به موارد زير 

اشاره داشت:
• توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي عضو

• تقويت موقعيت كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني
• ايجاد تنوع و موقعيت هاي جديد در روابط بازرگاني
• تقويت حضور در تصميم سازي در سطح بين المللي 

• ارتقاي سطح زندگي مردم دركشورهاي عضو .
همكاري،  گفتگو،  صلح،  مي باشد:  اصول  براين  مبتني  الذكر  فوق  اهداف 

عدالت، تساوي و مردم ساالري.



56

نشست نخست                   
نخستين جلسه سران D8 با حضور سه رئيس جمهور از جمله آقاي هاشمي 
 1376(1997) خرداد  در  خارجه  وزير  يك  و  نخست وزير  چهار  رفسنجاني، 
در شهر استانبول تركيه برگزار شد. البته اين گروه حدود يك سال قبل از اين 

تاريخ فعاليت هاي مقدماتي خود را آغاز كرده بود.
در اعالميه تصويب شده در اولين اجالس سران، اهداف و انگيزه هاي اين 
گروه تشريح شده است. اين اعالميه موارد متعدد همكاري را در برمي گيرد، 
ولي هدف اصلي همان توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي عضو است كه 
براي نيل به اين اهداف انجام همكاري هايي در زمينه صنعت، تجارت، حذف 
موانع تجاري، استفاده از توانمندي هاي هشت كشور براي اعتالي سهم آنان 
در تصميم گيري هاي جهاني، توسعه كشاورزي، فقرزدايي، توسعه ارتباطات و 
اطالع رساني، انتقال علوم و تكنولوژي، ماليه، بانكداري، انرژي، محيط زيست 

و000 پيشنهاد شده است. 
صنعت،  تجارت،  زمينه  در  همكاري ها  به  كه  شد  گرفته  تصميم  همچنين 
اطالع رساني،  و  مخابراتي  پروژه هاي  انساني،  منابع  توسعه  انرژي،  كشاورزي، 
طرح هاي توسعه روستايي، بانكداري و خصوصي سازي به ترتيب كشورهاي 
مصر، تركيه، پاكستان، نيجريه، اندونزي، جمهوري اسالمي ايران، بنگالدش و 

مالزي نظارت داشته باشند.
توسعه  دي -هشت  گروه  اصلي  اهداف  برمي آيد  بيانيه  اين  از  چنانچه 
اقتصاد  در  توسعه  درحال  كشورهاي  موقعيت  تقويت  اجتماعي،  اقتصادي، 
جهاني، ايجاد تنوع و موقعيت هاي جديد در روابط بازرگاني تقويت حضور در 
تصميم سازي در سطح بين المللي و ارتقاي سطح زندگي مردم دركشورهاي 
ديگر  براي  گروه  در  عضويت  شده  مطرح  مفاد  طبق  بود.  خواهد  عضو 
كشورهاي در حال توسعه كه به اهداف و اصول آن پاي بند باشند امكان پذير 
است و همچنين عضويت در آن تاثير در روابط دوجانبه يا چندجانبه كشورهاي 
عضو با ديگر كشورها نداشته و مانعي نيز جهت عضويت آنان در سازمان هاي 

منطقه اي و بين المللي نيست.
با تأكيد اعضاي گروه، هدف اصلي  D8عبارت است از توسعه اقتصادي- 
مقابله،  بجاي  گفتگو  منازعه،  جاي  به  صلح  چون:  اصولي  طبق  اجتماعي 
به  عدالت  دوگانه،  استانداردهاي  جاي  به  عدالت  استثمار،  جاي  به  همكاري 
جاي تبعيض، دموكراسي به جاي ظلم .به عبارت ديگر اهداف D8 عبارتند از 
بهبود موقعيت كشورهاي درحال توسعه در اقتصاد جهاني، تنوع بخشي و ايجاد 
فرصت هاي جديد در روابط تجاري، ارتقاء اعضاء در تصميم گيري هاي سطح 

بين المللي و ارائه استانداردهاي بهتر براي زندگي.

سازمان مزبور داراي سه ركن اصلي زير است:
- اجالس سران
- شوراي وزيران

- كميته متشكل از كارشناسان ارشد هر كشور
شوراي  و  عضو  كشورهاي  دولت هاي  رؤساي  شركت  با  سران  اجالس 
وزيران امورخارجه سالي يك بار و اجالس كارشناسان ارشد دوبار در سال 
را  رياست  بعدي  اجالس  برگزاري  تا  سران  اجالس  رئيس  مي شوند.  برگزار 
كماكان به عهده خواهد داشت. وزراي خارجه اين هشت كشور نيز شوراي 
وزيران و ركن سياسي گروه را تشكيل مي دهند و نشست ساالنه آنان قبل از 
از  متشكل  ارشد  مقام هاي  كميسيون  همچنين  مي شود.  برگزار  سران  اجالس 
مقام هاي ارشد وزارت خارجه هشت كشور عضو است و ركن اجرايي گروه 

را تشكيل مي دهند. 

نشست سوم و تشكيل گروه هاي كاري              
  سومين اجالس گروه كار همكاري هاي صنعتي D8 در تاريخ 22 و 23 
از  نمايندگاني  اجالس  اين  در  شد.  برگزار  مالزي   ، كواالالمپور  در  مه 2007 
كردند.  شركت  تركيه  و  پاكستان  مالزي،  ايران،  اندونزي،  مصر،  بنگالدش، 
دبيركل  D8 نيز در اجالس حضور داشت. اجالس ظرفيت هاي همكاري چون 
مورد  را  چوبي  توليدات  الستيك،  پتروشيمي،  خودروسازي،  وتوليد  ساخت 
مالحظه قرارداد .اجالس پيشنهاد كرد كه گزارش هاي كشوري زير در اجالس 

چهارم ارائه شود:

.D8 1. مالزي – همكاري مديريت فرودگاه و خدمات بندر در ميان اعضاي
2. تركيه – بخش خودروسازي . 

3. اندونزي – خودروسازي و ساير بخش ها . 
4. مصر – نساجى، آهن و فوالد و پتروشيمي . 
5. ايران – پتروشيمي، خودروسازي – سيمان . 

الزم به ذكر است كه كميته كارشناسان ارشد در سومين اجالس خود كه 
در شهر آنتالياي تركيه برگزار گرديد، تصميم گرفتند كه ده گروه كاري براي 

بررسي زمينه هاي همكاري تاسيس گردد. اين ده گروه عبارتند از:

1- صنعت
2- كشاورزي

3- مخابرات و اطالعات
4- تجارت

5- علوم و تكنولوژي 
6- توسعه نيروي انساني

7- بهداشت
8- توسعه روستايي

9- بانكداري
10- انرژي
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محورهاي مهم صنعتي طرح شده در چهارمين نشست             
چهارمين اجالس گروه در بالي (اندونزي) از تاريخ 10 تا 12 نوامبر 2008 

برگزار شد . در اين اجالس محورهاي زير مورد نظر قرار گرفت: 

خودروسازي                 
اتحاديه  نماينده  و  اندونزي  خودروسازي  صنعت  اتحاديه  نمايندگان 
حاوي  گزارشات  دادند.  ارائه  گزارش هايي  اندونزي  سيكلت  موتور  صنعت 
اندونزي  ويژه  به   D8 خوردوسازي  صنعتي  بخش هاي  دستاوردهاي  آخرين 
بود وچندين پيشنهاد در خصوص همكاري هاي بالقوه ميان كشورهاي D8 در 
صنعت خودروهاي دو ديفرانسيل، از طريق توسعه و تدوين طرح هاي صنعتي، 

تقويت صادرات و تسهيالت تجارت مطرح شد. 
خواست  اندونزي  خودروسازي  اتحاديه  از  ايراني  هيات  مذاكرات  طي 
تجارب خود در زمينه اجراي طرح خودروي ملي را ارئه كند كه اتحاديه مذكور 
گزارشى را در اين زمينه ارائه كرد. اين اتحاديه اظهار داشت كه هيچ محدوديتي 
براي صادرات اتومبيل هاي اندونزي كه با سرمايه گذاري مشترك شركت هاي 

معتبر بين المللي توليد شده اند وجود ندارد. 

كود شيميايي               
رئيس اتحاديه كود شيميايي اندونزي (APPL)در گزارشي اعالم كرد كه 
غذايي،  مواد  و  انرژي  بحران  علت  به  شيميايي  كود  براي  جهاني  درخواست 
شيميايي  است وي همچنين توانمندي هاي صنعت كود  سريعًا رو به افزايش 
تعمير  و  نگهداري  ساخت،  تداركات،  مهندسي،  زمينه هاي  در  اندونزي 
وپروژه هاي مديريت اشاره كرد. وي گفت با توجه به ظرفيت هاي كشورهاي 

D8 ايجاد همكاري صنعتي كود شيميايي در بين كشورهاي عضو الزم است. 

آن  طي  كه  كرد  اشاره  كواالالمپور  در  مجمع  ششمين  تصميم  به  دبيرخانه 
دولت هاي متعهد به اجراي حداقل يك پروژه مشترك با اعضاي D8 به منظور 

كاهش اثرات بحران غذا شده اند. 

پتروشيمي                    
نماينده اتحاديه صنايع مواد خوشبوكننده و پالستيك در گزارش خود به 
و  آفريقا  خاورميانه ،  در  بويژه  پتروشيمي  بازار  در  تقاضا  افزايش  به  اجالس 
اقيانوسيه اشاره كرد. اندونزي ظرفيت كافي براي رشد بيشتر در اين  آسيا – 
تجارب  ارائه  آماده  اندونزي  دارد.  سرانه  هزينه  كم  مبلغ  به  توجه  با  صنعت، 
خود به كشورهاي در زمينه صنايع خوشبو كننده و پتروشيمي مي باشد. نماينده 
OSTIM گزارشي از تجارب خود در خصوص مديريت اين سازمان و تحت 
پوشش قراردادن هزاران شركت كوچك و متوسط تركيه در بيش از 100 بخش 
 OSTIM صنعتي ارائه داد. هيات اندونزي سوالي در خصوص امكان همكاري
با اندونزي در خصوص ايجاد سازمان مشابه در اندونزي مطرح كرد و نماينده 

تركيه آمادگي كشورش را براي همكاري با اندونزي اعالم نمود. 
خصوص  در  خود  تجارب  از  گزارشي  تركيه  انحصارات  موسسه  نماينده 
هدف  با  پروژه اي  داد.  ارائه    OICعضو دولت هاي  با  موسسه  اين  همكاري 
ارتقاء همكاري هاي فني در زمينه مالكيت معنوي، شامل قانون مالكيت صنعتي 
و استاندارهاي بين المللي طرح ريزي شده است. از طريق اين پروژه ، موسسه 
تركيه اي به دولت هاي عضو OIC  پيشنهاد كرد تا تمام ادارات IPR در يك 

نهاد خودگردان ادغام شوند. ضمنًا دادگاه هاي ويژه IPونهادهايى هماهنگ براي 
حصول اطمينان از تعامل و آموزش موثر و ظرفيت سازي برنامه ها ايجاد شوند. 
همچنين نماينده مالزي در راستاي تصميم سومين اجالس EGICگزارشي 
در خصوص انجام بررسي در خصوص استاندارد سازي گواهينامه هاي بخش 
غذا ارائه كرد. وي بر اهميت گواهينامه هاي غذا كه موجب رشد بيشتر بازار 
صادرات در آسيا، خاورميانه و آفريقا مي شود، تاكيد كرد. در اين زمينه، مالزي 
بر توانايي خود در زمينه صدور گواهينامه غذاي حالل كه حاوي استانداردهاي 
بين المللي توليد غذا است، تاكيد كرد. وي همچنين بر ضرورت تاسيس يك 
نهاد براي نظارت بر الگوبرداري هاى بين المللي از گواهينامه محصوالت حالل 

اشاره كرد. 

نساجي، آهن و فوالد                
شامل  كشور  آن  اقتصاد  ديدگاه هاي  خصوص  در  گزارشي  مصر  نماينده 
عمل  به  اقدامات  و  آزاد  تجارت  موافقتنامه هاي  مصر،  اقتصادي  شاخص هاي 
فوالد  و  آهن  نساجي،  صنعت  در  ويژه  به  صنعت  بخش  ارتقاء  براي  آمده 
اعضاي  توسط  اجرا  براي  پيشنهادي  اقدامات  حاوي  گزارش  اين  كرد.  ارائه 
سرمايه گذاري  پروژه هاي  تعيين  جمله  از  همكاري ها  توسعه  به منظور   D8

مشترك تبادل اطالعات از طريق نقاط تماس با همكاري دبيرخانه D8 مشاوره 
پروژه هاي امكان سنجي، با توجه به ايجاد سرمايه گذاري واقعي و بهره مندي 
براي  همكاري  عوامل  كرد  تصريح  وي  بود.  عضو،  كشورهاي  تمام  براي 
واقعي سازي پروژه ها، نمايشگاه هاي بازرگاني مشترك و بررسي لجستيك هاي 
مي باشد.  مي گذارند،  تاثير  پروژه ها  سازي  واقعي  بر  كه  عضو  كشورهاي  بين 
اكتبر  تا 18  از 16  اسالمي  بازرگاني  نمايشگاه  دوازدهمين  كردكه  اعالم  مصر 
2009 در قاهره برگزار مي گردد وشركت كنندگان در اجالس را به بازديد از 

اين نمايشگاه دعوت نمود.
 

فناوري                 
نماينده پارك فناوري پرديس گزارشي در خصوص تجارب خود در زمينه 
توسعه يك منطقه فناوري هاي يكپارچه ارائه كرد. وي پيشنهاد كرد بازار فناوري 
به عنوان نظامي براي ايجاد روابط موثر بين ارائه كنندگان فناوري و متقاضيان 
كشورهاي  ظرفيت  از  مي تواند  بازار  اين  كه  گفت  وي  شود.  تشكيل  فناوري 
عضو براي بهبود فناوري، حذف امور موازي و تاسيس شبكه اي بين كشورهاي 

به ويژه در زمينه محصوالت مبتني بر فناوري هاي نوين استفاده كند. 
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گاز و الكتريسيته                        
نيجريه  گاز  بخش  زمينه  در  گزارشي  نيجريه  نفت  ملي  شركت  نماينده 
ارائه كرد. وي گفت نيجريه با رشد پييش بيني نشده در تقاضاي بخش گاز 
مواجه شده است. به اين منظور، نيجريه يك برنامه جامع گاز را به اجرا در 
ساخت  زمينه  در  همكاري  كرد  پيشنهاد   D8 كشورهاي  به  وي  است.  آورده 

پااليشگاه هاي مخصوص صادرات را آغاز كنند. 

  نشست پنجم و طرح موضوع همكاري هاي اقتصادي                
برگذار  بالي  جزاير  در  كه   D8 مجمع  پنجمين  بيانيه  در  زير  عبارت  سه 

گرديد، آمده كه نشان دهنده اهداف اصلي آن نشست است :
• ما خود را متعهد به همكاري با يكديگر براي حل مسايل اقتصادي در 

كشورهايمان مي دانيم. 
تاكيد مي كنيم به تعهدمان براي ارتقاء همكاري در زمينه انرژي  مجدداً   •

براي توسعه منابع جايگزين و تجديد پذير.
• تاكيد بر اهميت D8 براي مشاركت در توسعه اقتصادي كشورهاي عضو 

و حصول اطمينان از اينكه اين امر موجب ارتقاء تجارت جهاني مي شود.

موضوعات  طرح  در  كشورمان  عمل  ابتكار  و  ششم  نشست 
همكاريها                  
ششمين نشست دوره اي هشت كشور در حال توسعه اسالمي به نام «دي 
8» در 8 جوالي 2008 در هتل هيلتون كواالالمپور مالزي برگزار شد. شعار اين 
اجالس برخورد با چالش ها از طريق همكاري ابتكاري بود. وزيران امورخارجه 
دي-8 در اين نشست دو روزه پس از بررسي طرح ها و پيشنهادهاي كارشناسان 
و كميسيونرهاي گروه دي -8 اين مصوبات را به اجالس سران دي-8 ارائه 
جوالي  و4   3 در  مي شود  ناميده  كميسيونر  كه  ارشد  مقامات  نشست  كردند. 
برگزار شده بود. كشورهاي ايران، مالزي و اندونزي در باالترين سطح اجرايي، 
پاكستان در سطح نخست وزير و كشورهاي تركيه، بنگالدش، نيجريه و مصر 
در سطح وزير در اجالس مالزي حضور داشتند. سران دي-8 كه در اجالس 
كاهش  منظور  به  را  آزاد  تجارت  معاهده  اندونزي  بالي  در  گروه  اين  گذشته 
تعرفه هاي گمركي و رفع موانع تسهيل تجارت امضا كرده بودند در اجالس 
كردند.  مذاكره  راهبردي  و  مهم  موافقتنامه  اين  شدن  اجرايي  درباره  مالزي 
راهكارهاي افزايش همكاري ها، مهم ترين مسائل منطقه اي و جهاني و نيز برنامه 
سوم  هزاره  دوم  دهه  در  عضو  كشورهاي  تجاري  و  اقتصادي  همكاري هاي 
ميالدي در دستور كار ششمين نشست سران كشورهاي عضوگروه دي-8 قرار 

داشت. 
در  هشت  دى-  گروه  سران  نشست  ششمين  درباره  توجه  جالب  نكته 
مالزى تصميم و اراده رؤساى كشورهاى شركت كننده درباره پيشنهاد راهبردى 
جمهورى اسالمى ايران است. ايران به عنوان يكى از اعضاى كليدى گروه دى- 
هشت خواستار تدوين برنامه راهبردى 10 ساله موسوم به نقشه راه در نشست 
شده  ترسيم  انداز  چشم  براساس  و  آن  موجب  به  كه  است  شده  گروه  سران 
حجم مبادالت تجارى بين گروه دى- هشت تا سال 2018 به 20درصد خواهد 
رسيد. هر چند چنين پيشنهادى در نگاه اول ممكن است بلند پروازانه به نظر 
برسد، اما با توجه به ظرفيت هاى موجود در سطح 8 كشور بزرگ جهان اسالم 
دستيابى به چنين هدفى دور از دسترس نيست مشروط بر اين كه كشورهاى 
عضو با كنار گذاشتن تمايالت برون سازمانى و تشكيالتي و كارى براى اجرايى 

كردن مصوبات (دبيرخانه) بستر الزم را براى عملياتى ساختن پيشنهاد ايران 
فراهم سازند.

 5 از  را  خودشان  بين  تجارت  گرفتند  تصميم  دي8  كشورهاي  همچنين 
درصد به 15 تا 20 درصد در ظرف 10 سال آينده برسانند. محمود احمدي 
نژاد رئيس جمهوري ايران در اين نشست، با حمايت از تهيه و تصويب چشم 
انداز طرح و برنامه 10 سال آينده سازمان دي 8 و تقويت دبيرخانه، پيشنهادات 

زير را ارائه كرد:
تاسيس  نظير  مشترك  گذاري  سرمايه  نهادهاي  گسترش  و  ايجاد   -  1  
صندوق مالي براي اجراي پروژه هاي مشترك در زمينه هاي مختلف صنعتي، 

فناوري هاي نوين و كشاورزي.
ظرفيت هاي  از  استفاده  منظور  به  انرژي  همكاري هاي  موسسه  ايجاد   -2 

متقابل كشورهاي عضو در اين زمينه.
 3- بسط و توسعه همكاري در زمينه بانكداري اسالمي به منظور كمك به 
رشد و پيشرفت پايدار كشورهاي عضو و تاسيس نظام مالي بانكي جديد 

در كنار نظامات كنوني.
 4- استفاده متقابل از ظرفيت هاي خدمات فني مهندسي از طريق تشكيل 
گروه كاري براي شناخت و تدوين اطلس توانايي ها و نيازهاي كشورهاي 
عضو و معرفي مكانيزم هاي مالي و حقوقي در جهت بهره برداري از اين 

توانائي ها. 
همكاري هاي گروه دي -8 در حوزه صنعتي و توانمندي كشورهاي عضو

همكاري هاي  حوزه  در  پيشنهادات  اهم  شده،  برگزار  نشست هاي  طي 
صنعتي شامل اين موارد گرديده است:

• تركيه: پيشنهاد طراحي و ساخت يك هواپيماي سمپاش كشاورزي.
• مصر: پيشنهاد ساخت ماشين آالت كشاورزي، آسياب هاي غالت، سيلوها، 
كاميون هاي حمل زباله و رفت و روب خيابان ها و فرودگاه ها، ايستگاه هاي 
نمكزدايي، ايستگاه هاي بهداشتي و درماني و كارخانههاي تبديل فاضالب 

به كودهاي طبيعي. 
• پاكستان: پيشنهاد ساخت ماشينآالت معدني، كشاورزي از قبيل: سورتينگ 
و  بذرپاش  ماشينآالت  دروگر،  كمباينهاي  كوچك،  تراكتورهاي  ميوه، 

ماشينآالت آبياري. 
• ايران: تهيه پرسشنامه اى در زمينه مطالعه امكان سنجى توليد ماشين آالت 

كشاورزى و تدوين و تقديم طرح عملياتى به اجالس سوم صنعت. 
• پيشنهاد ايجاد شركت هاي چندمليتي به منظور تعريف و اجراي پروژه در 

كشورهاي عضو گروه دي-8 و خارج از آن. 

همچنين زمينه هاي همكاري مصوب گروه بصورت زير بوده است:
حدي  در  عضو گروه  كشورهاي  از  يك  هر  متنوع  توانمندي  هاي  بر  تكيه 
است كه همكاري هاي صنعتي مبتني براي اين توانمندي ها قابل تعريف هستند.

 صنايع عمده كشورها با توجه به گزارشات ارائه شده كشورها بصورت 
زير است:

• اندونزي 
غذايي،  مواد  جنگلي،  توليدات  سيگار،  توليد  گاز،  نفت،  عمده:  صنايع 
روشنايي،  صنايع  نقل،  و  حمل  اتومبيلسازي،  نساجي،  فلزي،  مصنوعات 
پوشاك، كفش، سيمان، استخراج معدن، صنايع كود شيميايي، صنايع چوب، 

الستيك.



59

معادن: نفت، گاز، زغال سنگ، قلع، نيكل، مس، طال و بوكسيت، نقره و چوب.

• مصر: 
صنايع عمده: آهن و فوالد، آلومينيوم، سيمان، نفت و گاز ، نساجي، صنايع 

غذايي، صنايع روشنايي، صنايع شيميايي، صنايع دارويي، توريسم.
آهن،  سنگ  قلع،  سرب،  مس،  روي،  نمك،  فسفات،  آهن،  سنگ  معادن: 

سنگ گچ، پنبه نسوز، منگنز.

• نيجريه: 
صنايع عمده: فرآوردههاي غذايي، منسوجات، سيمان، مصالح ساختماني، 
كفش، محصوالت شيميايي، سفالگري روغن نخل، بادام زميني، الستيك، 

نفت، چوب، پوست و چرم.
معادن: نفت، گاز، قلع، سنگ آهن، ذغال سنگ، سنگ آهك، نيوبيم، سرب، 

روي. 

• ايران: 
صنايع عمده: پتروشيمي، نساجي، سيمان، مصالح ساختماني، فرآوردههاي 

غذائي (بخصوص پااليش شكر و روغن گياهي) و مصنوعات فلزي.
معادن: نفت، گاز، زغالسنگ، كروم، سنگآهن، سرب، منگنز، مس، روي و 

گوگرد.

• مالزي:
الكترونيك،  صنايع  روشنائي،  صنايع  نخل،  روغن  الستيك،  عمده:  صنايع 
استخراج معدن، ذوبآهن، دادهپردازي اطالعات، چوببري و صنايع چوب 

و پتروشيمي.
معادن: قلع، نفت، چوب، مس، آهن، گاز طبيعي و بوكسيت.

• تركيه:
پتروشيمي،  شيميائي،  صنايع  فوالد،  نساجي،  غذائي،  صنايع  عمده:  صنايع 
رنو،  فيات،  كارخانههاي  محصوالت  (مونتاژ  اتومبيلسازي  صنايع  سيمان، 
استخراج  الكترونيك،  صنايع  هيونداي)،  و  اوپل  تويوتا،  موتورز،  جنرال 

معدن، صنايع چوب و كاغذ.
معادن: كروميت، بوكسيت، مس، آهن، منگنز، سرب، روي، آنتيموان، پنبه 
باريم،  سولفات  طال،  مرمر،  سنگ  و  جيوه  گوگرد،  چخماق،  سنگ  نسوز، 

استرونتيوم، سنگ سمباده، فلدسپات، سنگ آهك و كربنات منيزيم. 

• پاكستان: 
كود  كاغذي،  صنايع  داروئي،  صنايع  ساختماني،  مصالح  عمده:  صنايع 
شيميائي، آبزيان، پوشاك و نساجي، صنايع غذائي، الستيك سازي، صنايع 

پتروشيمي.
سنگ  آهن،  سنگ  گچ،  سنگ  مس،  كروميت،  بوكسيت،  آنتيموان،  معادن: 
و  گوگرد  نمك،  سنگ  موليبدنيوم،  مرمر،  سنگ  منيزيوم،  كربنات  آهك، 

ذخاير گاز طبيعي.

• بنگالدش:
صنايع عمده: پوشاك، صنايع داروئي، كنفبافي، صنايع چاي، صنايع كاغذ، 

سيمان، صنايع كود شيميائي، مهندسي روشنائي و شكر.
معادن: گاز طبيعي، زغال سنگ.

ساختار توليد و تجارت در كشورهاي عضو گروه هشت                 
مي توان  جهاني،  توسعه  گزارش هاي  در  جهاني  بانك  تقسيم بندي  طبق 
كشورهاي عضو گروه را بر اساس شاخص هاي عمده اقتصاديشان در سه گروه 

جاي داد:
• كشورهاي صادركننده نفت كه شامل سه كشور اندونزي، ايران و نيجريه 

مي شود.
•كشورهاي با درآمد متوسط كه چهار كشور پاكستان، تركيه، مالزي و مصر 

را شامل مي شود.
•كشورهاي كمتر توسعه يافته كه در ميان اين 8 كشور تنها كشور بنگالدش 

در اين گروه قرار مي گيرد.

با نگاهي به تركيب توليد ناخالص داخلي اين كشورها مي توان به ساختار 
توليد و سهم بخش ها در اقتصاد اين كشورها پي برد.

در هر 8 كشور بخش خدمات، بيشترين سهم را در تركيب توليد ناخالص 
داخلي دارا مي باشد. اما در ارتباط با نقش ساير بخش ها در بين اين 8 كشور، 
نفت(اندونزي،  صادركننده  كشورهاي  بين  در  كه  به طوري  است.  تفاوت هايي 
ايران، نيجريه) بخش صنعت بعد از بخش خدمات بيش  ترين سهم را به خود 

اختصاص داده است.
در مورد كشور اندونزي تفاوت سهم بخش صنعت و كشاورزي زياد بوده 
كه خبر از اهميت بخش صنعت در اقتصاد اين كشور مي دهد. الزم به ذكر است 
كه سهم نسبي محصوالت كارخانه اي از كل صنعت در اين كشور باال مي  باشد. 
ولي در مورد ايران و نيجريه سهم بخش صنعت مشابه و تنها اندكي بيش تر از 
سهم كشاورزي است و بيش تر فعاليت ها در بخش صنعت مربوط به استخراج 

نفت بوده و در واقع فعاليت غالب در بخش صنعت را تشكيل مي دهد.
به  مصر)  مالزي،  تركيه،  متوسط(پاكستان،  درآمد  با  كشورهاي  ميان  در 
محصوالت  و  بوده  اقتصاد  بخش  مهم ترين  صنعت  بخش  پاكستان،  استثناي 
كارخانه اي بيش از نيمي از اين بخش را در بر مي گيرد. اما در پاكستان بخش 

پيشتاز، بخش كشاورزي مي باشد.
در كشور بنگالدش كه جز كشورهاي كمتر توسعه يافته به حساب مي آيد 
بخش كشاورزي با وزني حدود 2 برابر بخش صنعت مهم ترين بخش اقتصادي 
گروه  كشورهاي  بين  در  است،  مشخص  كه  گونه  همان  مي آيد.  حساب  به 
هشت، كشورهاي تك محصولي كه وابسته به صادرات نفت و يا فعاليت  هاي 
كشاورزي هستند، وجود دارند. تك محصولي بودن اقتصاد اين كشورها باعث 
شده است كه آنها در مقابل شوك هاي بين المللي و تغييرات نسبي قيمت هاي 
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جهاني اين محصوالت آسيب پذير باشند و چنين عواملي تاثيرات زيان باري بر 
كل اقتصاد آنها داشته باشد. الزم به ذكر است كه مدت هاست اين كشورها به 
مشكالت ناشي از تك محصولي بودن، پي برده اند و سعي دارند كه با متنوع 

كردن توليدات خود، اقتصادشان را بازسازي كنند.
تحقق  براي  الزم  منابع  زيادي،  حدود  تا  نفت،  صادركننده  كشورهاي  در 
اين هدف همانند پس اندازهاي داخلي، سرمايه گذاري در رشته هاي مختلف 
توليدي و ايجاد انگيزه الزم براي تغييرات به منظور داشتن آينده بهتر، فراهم 
وجود  يافته  توسعه  كمتر  كشورهاي  در  زمينه هايي  چنين  البته  كه  است.  شده 

ندارد.
حدود %31  كشورهاي گروه هشت  در  صنعت  سهم بخش  كلي  طور  به 
است كه محصوالت كارخانه اي تقريبًا يك دوم آن را تشكيل مي دهد، در حالي 

كه در اين گروه كشورهاي سهم كشاورزي حدود 25% مي باشد.
همان طور كه قبًال گفته شد كشور بنگالدش با وجود اين كه جز كشورهاي 
محصوالت  را،  آن  صادراتي  اقالم  بايستي  قاعدتًا  مي باشد  توسعه يافته  كمتر 
اقالم  درصد   78/4 كارخانه اي  محصوالت  ولي  دهد،  تشكيل  كشاورزي 

صادراتي اين كشور را تشكيل مي دهد.
در كشورهاي با درآمد متوسط گروه هشت، به استثناي كشور مصر كه در آن 
سهم سوخت در صادرات باالترين رقم را به خود اختصاص داده است، سهم 
محصوالت كارخانه اي باالترين رقم اقالم صادراتي را تشكيل مي دهد. اهميت 
محصوالت كارخانه اي در صادرات اين كشورها نشان مي دهد اگر كشورهاي 
استانداردهاي  با  بتوانند  و  بخشند  بهبود  را  خود  محصوالت  اهميت  مزبور 
جديد  فرصت  هاي  از  بردن  سود  براي  خوبي  شانس  كنند  رقابت  بين المللي 

دسترسي به بازار خواهند داشت.
كه  اندونزي  جز  به  هشت،  گروه  عضو  نفت  صادركننده  كشورهاي  در 
صادرات محصوالت كارخانه اي سهم نسبتًا بااليي از اقالم صادراتي را به خود 
اختصاص مي دهد، صادرات دو كشور ايران و نيجريه به نفت متكي مي باشد 
كه البته در سال هاي اخير سعي شده است كه به ميزان زيادي از اين اتكا كاسته 
شود. در ارتباط با كشورهاي با درآمد متوسط در گروه هشت، مي توان گفت 
كه محصوالت كارخانه اي با سهمي باالي 55% از كل واردات مهم ترين اقالم 

وارداتي اين كشورها را تشكيل مي  دهد.
هنگامي كه واردات اين گروه از كشورها با ساختار صادراتي آنها مقايسه 
مي شود مي توان چنين نتيجه گرفت كه كل ساختمان تجارت خارجي آنها تحت 
تاثير محصوالت كارخانه اي قرار دارد. در حقيقت اين گروه كشورها در ميان 
هشت كشور متنوع ترين ساختار توليد و تجارت خارجي را دارند و در مورد 
كشورهاي صادركننده نفت، نيز مهم ترين اقالم وارداتي محصوالت كارخانه اي 

هستند.

مسلمان  كشور  هشت  همكاري هاي  دورنماي  بر  پاياني  تحليل 
                   8-D

بيانيه  براساس  كه  گروهي  مي گذرد،  دي-8،  گروه  عمر  از  دهه  يك 
شكل گيري آن قرار بود و هست كه جايگاه كشورهاي در حال توسعه را در 
اقتصاد جهاني ارتقا بخشد، فرصت هاي جديدي در روابط تجاري ايجادكند، 
استانداردهاي  نهايتًا  و  باشد  داشته  بين المللي  تصميم گيري هاي  در  مشاركت 

زندگي بهتر (رفاه عمومي) را براي مردم كشورهاي عضو فراهم سازد. 
اقتصادي  باالي  ظرفيت هاي  اقتصادي  تحليگران  و  كارشناسان  اعتقاد  به 
نيروي  ميليون  نفري، 400  ميليون  جمعيت 950  جمله  از  دي -8  كشورهاي 
توسعه  براي  مطلوبي  فرصت  سرمايه گذاري  گوناگون  زمينه هاي  و  فعال  كار 
حجم  است.  كرده  فراهم  عضو  كشورهاي  ميان  جدي  و  موثر  همكاري هاي 

تجارت در ميان كشورها 49 ميليارد دالر بوده است.
 در مورد تصويب موافقتنامه گمركي و برنامه ويزا براي بازرگانان و تجار 
كه  چرا  برسد،  نتيجه  به   كي  بگوييم  كه  است  سخت  خيلي  كه  گفت  بايد 
عالوه براجراي اين موافقت نامه ها بايد انتظار داشته باشيم كه تجارت در ميان 

كشورهاي گروه به صورت اساسي و قابل توجهي رشد كند.
 يك گزارش تحليل اذعان دارد در حالي كه نشست سران هشت كشور 
صنعتي جهان، G8  در توياكوي ژاپن  براي يافتن راه حل هايي براي مقابله با 
افزايش قيمت نفت، تورم جهاني و حمايت فزاينده از توليدات داخلي در حال 
توسعه،  حال  در  اسالمي   كشور  هشت  سران  نشست  ششمين  بود،  برگزاري 
اقتصادي  توسعه  تقويت  براي  خود  ابتكارات  اعالم  حال  در  كواالالمپور  در 
كه  است  معتقد  وينر  جاناتان  بودند.  خود  گروه  چارچوب  در  حكومت  و 
هيچ گونه تناسب آشكاري بين دستور كارهاي دي-8 و جي-8 وجود ندارد. 
بين  جي8  كشورهاي  در  سرانه  درآمد  نيست،  جامع  دي-8  دستوركارهاي 
32000 تا 44000 دالر است، حال آنكه اين مبلغ در كشورهاي دي 8 بين 480 

دالر در بنگالدش تا 5500 دالر در مالزي است. 
اعضاي گروه دي-8 همگي عضو سازمان كنفرانس اسالمي هستند، بنابراين 
بديهي است كه همكاري با اين سازمان در صدر راهبرد تشكيالتي و سازماني 
ديگر  از  نيز  سارك  و  اكو  اقتصادي  همكاري  سازمان  با  رابطه  دارد.  قرار  آن 
هشت  گروه  روابط  گلوگاه  مهم ترين  است.  گروه  اين  راهبردي  اولويت هاي 
كشور اسالمي در حال توسعه به مناسبات تجاري و گمركي برمي گردد كه به 
رغم تاكيد اعضا بر حل و فصل موانع موجود هنوز نظام تجاري شفافي در ميان 

گروه شكل نگرفته است.
 دي 8 مي تواند تبديل به يك سازمان و باشگاه قدرتمند اقتصادي و سياسي 
اسالمي شود و عالوه بر اجرايي كردن اهداف خود، مسائل اقتصادي- سياسي- 
اجتماعي جهان اسالم را نيز در دستور كارهاي خود مورد بررسي قرار داده و 
گروههاي كاري براي هر يك تشكيل شود و حتي نمايندگي جهان اسالم را 
در شوراي امنيت بر عهده بگيرد. بديهي است كه الزام آور شدن تصميات اين 
گروه در مورد موضوعات جهان اسالم مي تواند نقش مهمي در گسترش صلح، 

وحدت و شكوفايي و رفاه اقتصادي در ميان كشورهاي اسالمي داشته باشد.
مهم ترين نكته مثبت در مورد گروه دي- هشت هدف از تشكيل آن است. 
نگاهي به تاريخچه فعاليت سازمان هاي منطقه اي نشان مي دهد كه اين سازمان ها 
معموالً با دو هدف تشكيل شده اند، اهداف ايدئولوژيك در يك سو و اهداف 
سياسي، نظامي، اقتصادي و امنيتي در سوي ديگر. تاريخ نشان مي دهد آن دسته 
شده اند،  تاسيس  ايدئولوژيك  صرف  اهداف  با  كه  منطقه اي  هاي  سازمان  از 
در دستيابي به اهداف خود چندان موفقيتي كسب نكرده اند. نمونه عيني اين 
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مسئله پيمان ورشو است كه نتوانست كشورهاي بلوك شرق سابق را يكپارچه 
و همگون سازد، ولي در آن سو ناتو به علت آنكه در پس تشكيل خود هدف 
ايجاد  از  بود  عبارت  هدف  اين  رسيد.  نتيجه  به  مي كرد،  پيگيري  را  مهم تري 
دي  گروه  اقتصادي.  رشد  و  توسعه  منظور  به  غربي  اروپاي  در  امن  محيطي 
براي  اهدافي  چنين  وجود  صرف  آيا  ولي  دارد،  اقتصادي  اهدافي  نيز  هشت 

موفقيت يك پيمان كافي است؟
«كارل دويچ» نظريه پرداز سياسي عوامل زير را براي ايجاد هم گرايي در 
يك منطقه الزم مي داند، مسلمًا وجود اين عوامل براي ايجاد يك پيمان موفق 

منطقه اي نيز ضروري است. اين عوامل عبارتند از:
• وجود نوعي طرز زندگي مشترك در همه كشورهاي منطقه.

• نبود تخاصم و تعارض در باورها، فرهنگ ها، ارزش ها و مذهب و سنت 
اين كشورها.

• وابستگي و منافع متقابل اقتصادي كشورهاي عضو.
• وجود حداقلي از توانايي هاي سياسي و اداري. 

• تشابه نخبگان سياسي آن كشورها و وجود عقالنيت در آنان.
• همچنين وجود حداقلي از شبكه هاي ارتباطي و مبادالتي شامل شبكه هاي 

بزرگراه ها، قطار و هواپيما، گمرك و غيره.
با توجه به نكات باال مشكالت زير بر سر راه همكاري گسترده آنان وجود 

دارد:
• ناآگاهي اعضا از توانمندي هاي اقتصادي يكديگر

• بعد مسافت و پراكندگي جغرافيايي
اقتصاد  بودن  همگنى  غير  و  يكديگر  توليدات  و  كاالها  به  نيازي  بي   •

كشورهاي گروه
• وجود موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي

• كمبود تسهيالت اعتباري براي تامين مالي بهاي صادرات يا واردات
• كيفيت پايين كاالهاي توليدي

با  عضو  كشورهاي  برخي  سياسي  روابط  تيرگي  و  داخلي  اختالفات   •
همديگر 

• و سرآخر ناهمگوني شديد توسعه اقتصادي اين كشورها.

يعني  آسيا  در  هشت  دي  گروه  كليدي  كشور  سه  كه  بود  مناسب  شايد 
ناموفق «اكو»  تجربه  به  سازمان  اين  تشكيل  هنگام  به  تركيه  و  ايران  پاكستان، 
توجه مي كردند. اكو كه جانشين اتحاديه «آر. سي.دي»، بازوي اقتصادي پيمان 
ضد كمونيستي سنتو، محسوب مي شد. به دنبال پيروزي انقالب اسالمي ايران و 
نيز عدم حمايت آمريكا از آن كارآمدي وكاركرد سابق خود را از دست داد. زيرا 
كشورهاي عضو فاقد حداقل شرايط الزم بودند. عالوه بر اين به دنبال فروپاشي 
اتحاد شوروي و در راستاي رقابت و تضاد و نه همكاري ايران و تركيه در 
آسياي مركزي تعداد اعضاي اكو از سه به ده كشور رسيد و همين شكاف هاي 
موجود در اين پيمان را تشديد كرد و تحقق تمام مصوبات اقتصادي و سياسي 

آن را به رويايي دست نيافتني مبدل كرد.
دارد،  وجود  نيز  هشت  دي  سازمان  در  مشكالت  همين  آنكه  به  توجه  با 
شايسته است كه اعضا با درك دشواري هاي سازماندهي يك پيمان منطقه اي 
كنند.  توجه  اروپا  اتحاديه  يعني  منطقه اي  سازمان  موفق ترين  تجربه  به  موفق 
اين اتحاديه كه در سال 1951 و به دنبال سخنراني وزير خارجه وقت فرانسه 
«رابرت شومان» تشكيل شد، اوالً كار خود را با تنها شش عضو آغاز كرد و به 
تدريج و پس از كسب موفقيت هاي كوچك و به تدريج اما پايدار اعضاي خود 
را افزايش داد. عالوه بر اين چنانچه از نام آغازين اين اتحاديه يعني «جامعه 
زغال و فوالد اروپا» پيداست، هدف اوليه تنها همكاري در يك عرصه كوچك 
اقتصادي- زغال و فوالد- بوده است و طي مدت زماني طوالني يعني 5 دهه به 

ديگر زمينه هاي همكاري اقتصادي و سياسي توجه گرديد. 
به طوري كه امروز شاهد دستاوردهاي بزرگ اين اتحاديه و وحدت رويه 
فضايي، اقتصادي تجاري بازرگاني، سياسي و اقتصادي در اين كشورها هستيم. 
صدور  از  فارغ  نيز  هشت  دي  گروه  عضو  كشورهاي  كه  است  شايسته  لذا 
بيانيه هاي طويل و كشدار كه در آن ها بر همكاري در كليه زمينه ها تاكيد شده 
است، عرصه اي كوچك اما مهم را براي همكاري انتخاب كنند و تا زمان حل 
اختالفات خود و پيشبرد اهداف آغازين از پذيرش اعضاي جديد امتناع ورزند. 
اميد است كه توجه به اين نكات موجب شود تا كشورهاي عضو گروه دي 

هشت بتوانند نقش اقتصادي مهم تري را در سطح نظام بين الملل ايفا كنند.
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