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ونا~اثعفالدللجنةالسادسةالدووألاعمالالنجاحتوج
يأميأالساالصؤتمسرمحى~ا~والمتجارياالقمتصادر

فيالمتقنيالمتعاونحولاالولاريالرنأالجمتماعواعمال(الكومسيك)
وفييومستورعلىفيهماألمشاركةبفضلوذلكالمنظمةاعضاالالدول

ا(عضاالالدولجانبمن

تدينالسابقة،الدوراتنشأننشأنهامالسادسةالدووألانوالشك
وئرالدتدهمتهولمااالاجنتصاعاتسادتألستيالتتعاونلروحبنجاحها
عنهاا~توأا~االسالميألمؤتمرلممنظمةألعامةواالمأنك

عنهاالغنىقيمةأسهاماتمن

السادسةالدورةوقراراتتقاريرالكتاب1هزويتضمن
وشيسيينمينجزالمنيمتألفوهوللكوهسيك~

وهياالساسيةالمرجعيةثقالوثناعلىويحتويأالولالجز»
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اعمالوجدولالصئناركين،تاشمةالكتاباهزمرفقاتفيوترد
رللكوسيكالسادسةالدورةوقراراترللكوسيكالسادسظالدورة

حسيةاالفتتا000•افيالقيتالتيألرمثيسيتوالكلمات
.والختامية

الوثامئقعلىللكوسيكالتابعالتنسيقمكمتبمنالحصولويمكن
فيوا~للكوسيكالسادسةالدورةخاللبحمئتالمتياالخرى

اهزمز،المثانيالجن»منالثانيالقسمفيالواردةالقامئمة
الكمتا~~



اسفالسادالدورةعندرةاالالقراراتانفيمئنكيخالجنيوال
العملىاالرتقاال~فيفعاالاسهاماتسهمسوفللكوسيك
ألدولبينفيمااالقتاديالتعاونافاهدبلوحاجلمنالمبذول

االسالمي~تمرالمنمنظمةفيعضاالاال

الدورةهذهعنالصادرةالقراراتأنمناثقفلعلىوانني
5االعضاالدولجانبمنكامالتنفيذاتنفذسوفللكوسيك(لسادسة
عنها.والمنبمثقةلهاالمتابعةوالهيعثاتللمنظمةالعامةواالمامنة

اهانكارانأميد
المتنسيقمكتبرئيس

للكوسيكالتابع



الوا_االجزأ

السالمياتمرآلمةمنظمكاتارقر

بموجبهاانمشقتالستي

والمتجارياالقتصباديللتعاون.مثعظالداللجئت

ألمنظمة:عضاالالدولبينفيما

اعمالهافياللجسةبهباتمسترشدودلمتي





الثالثاالسالميالقمةمرتمرعنالصادرالثرار

للمنظمةدائمهلجانبمتاسيس

ولد»روسابوناسة

أ)(نس13/3رفمقرار

وا،لقدس)فلسطين(دووالالمثالثاالسالميالقمةموتمران

:لفعترةفيالسعوديظالعربيةبالسلكتالمكرمةمكةفيالمنعقد

ينامير/الالى\0منالموافق~1401االولربيعالالالى19من

م_19/1

الحسنالملكجاللةبهتقدمالذياالفترا-ا~:0ا01بعد

5ورىساملولثميرأسهالجان9مبامنشاالحدسلجنةرشسالشامني.

،السالمباولالد

االسالميالعمل>تدعيمبنرورقالعميقااليمانمننطال~ها

االقتاديانالميدوفيالتكنولوجدوالعلميانالميدفيالمشترك

•النجاريو

!لرايلمتعريفجديدةقكامنطاللمثقافةوااالعالماعطاالفي~غبة

القدسقضيةوخامةاال´ساسيةاالسالميةاالمةبتضاياالدوليالعام

والمسلمين<االسالمضدالموجهكالمفرمتهالحملةومواجهألروفلسطين

يقرع

والتكنولوجي<العلميللتعاونامثمكدلجانثنالثامنشاال-اوال

النقافيةالمشقونومولالعكالتجاريJالقعادياولملتعاون



ا~~التيالترار~تتنفيذصتابعألاللجانهذهمهة-~´~

تعزميسزمسبلوبحث،آلالمذكولالمجاأتفياالسالميا~تصرو~~

البىا~ووضعينالمياالهذهفياالسالميظالدولبينالعالقات

فياالسلرميةالدولقدرألدىمحصيرا~ا~رفكاالقمتراحاتوتقدميم

ألمجاالتأتك

أذادي~ى~دولعشرممثليمنلجمتهكلمستكثرن-ثالمثا

.اال~ميةالدولاحدىرئيسوبرمثاسه

خارجيةوزراالميتصر~فمناللجانمذهاعضا.مينتخب-را~

.للمتجة~قابلةسنواتثالثلمدةاالسالميةالدول

اور~عوأللعلىبعناءعاتهااجمتمااللجانمذهتعقد-خامسا

~تااذسنظاميااجتماعهاويكونفيها،االعضاء)الدولكالبيةمن

.االغلبية



الثالثاالسالميالقمةتمرمهعنالبممادردارالقى

االقتصاديالستعاونلتعزبنالعملخطت<بشان

االعضا«الدولببينفيمأ

أ)(ققأ1/3رقمر0قرا

)والقدس(دورة~الثالثصراالسالالقمتتمرمهان

الفمترةفيالسعوديةالعربية•با~المكرمةامبكهفيالمنعقد

~ير)7الى,0منالموافق~1401االول))´ربيعالى19من

ام.9الم

االسال~القمةتمرمهعناالدرالهورباعالن~

االعضا»الدولبينفيمامشاوراتاجرا»الىاعىوالدمي،المث

,الهامةااالقتصاديتالقضاياتجا»~وممتفقممشقركموقفالتخاذ

ق.اا-أام3ق،1-1ال/اق،أ-1<1المبالقرار3يذواذ

الدولبينفيماوألمتجارياالقتصاديالمتعاونبنئمأنقأ~11اا/

الخارجيةلوزواالعشرالحادياالسالميالمؤتمرعنوالصادراالعضاء

رقموالقرار•االسالميةباكمسنانبجمهوريةاباداسالمفيالمنعقد´

االسالمي،الينكسنشاطبشأنقآ~11/8.

العامةالجمعيةعزالضادزةالملظاتفيبالقرارات~حاط

ان:لبلدوحثوعاتدولسااللرىالسادستتمرىالمةIالمتحدةلالمم

بيونسعملوبخطة,الممنحازهغيير

•النا~الدول



نمتيجتتفاقمتالنامينة~قدانالبلدمشكالتانبقلق~حظ

دييهالذياالمرالدوليةاالقتصاديةالعالقاتفدالراهنةمكلالن

•الممتقدمةانالبلدوالناميةالبلدانبينألهوةتوسيعأ~

الدولاعمتمادمايحامها»انالبالغقلقهعن~

تبادلشروطعلىسلبيامرمنلباالوالمنتجاتتصديرعلى5االعصا

•مدفوعاتهاموازينوعلنىتجارتها

منالمتقدمةالبلدانبعضرعنهكشفتلمااسفهعن~

القضايابشأنالمفاوضاتفيالسياسيةاالرادةالىافمتقار

ومنقل000واالمسجارةميادينفيودبخاصةم~االقتصادية

•الدوليةالقمتصاديتاالعالقات~ترتيبعادةاوالمتكنولوجيا

بو~الناميةانالبلدبينفيمااالقمتصاديونالممتعا~ى

فير~عفرا<خاصبوجهاالعضا»الدولبينوفيماعام.

لمتحقيقاساسيهاةوادالنفسعلىالجماعياالعتماداستراتيجية

بالمتوازنتمتسمعالميةديةاقمتاتنميتالستفضميكليةتغييرات

النظاملستحقيقالسهبيفيتهاوحدمينلمتعنووسيلتاالنصافعلىوتقوم

•الجدبأالدوأليفمصادالا

الجهودالناميةانالبلدتوجهانضرورةجديد0

اقامةنحوالمحافلشتىفيإلصتقدمتانالبلدمحمفاوضاتهافي

الجديد.الدولياالقمتصاديالنظام

مناالسالميالموتمي8اعضاالدولاولمتةمابارتيار~حظ

االقمتصاديبملوالمتفااتالذعلىاالعمتماداللمبادىبالغاصتمام

تعاونهازيعنالذياالمرميألالناانالبلدبينفيماالمتقدمي

cاالمنمامئيةاحتياجاتهاوتلبيةاالقتاديتطاقاتهاميادةلن



تعاونها~»نمنحواولىورميتضرخطوةيبعد8االعضاالدول

حاتمنقترواقرارصياغةوتتطلبمفسها.علسواعمتمادهااالقتصادي

واقراوا~ممه،المجاريهالحواجز~للقضا»سياسرلسسفييذ

,التجاريةالعالقاتلمتوسيعالولويياتاوللتتعاونمنسقبرنامر

الدولعقدتالذياالمجتمناععناالدرالتقريرعلى~

ìالنىألمنتركيا،بجمهوريةامنقرةفيعالممسترىعلىعضاالاال

العقدخاللاالسالميةانللبلداالقتضاديتاالفاقلبحثم،1910سنوفمبر

فيمااالقتصاديالثعاونلتعزيزعملخطهولوضعالثنالثثراالنما

ءاالىفاالدولىمببن

أالسالميةاللجنةبهاتقامتالستيالتوصياتايضايالحظواذ

المتيالمسادسةدورتهافيواالجتماعيةوالثقافيةاالقتصاديةللشررن

التيالعملبخطكوالخاصة0/19نوفمبر19»12فيجدةفيامعقدت

المتجاريالتعاونواسبقياتبرمناهجوكذلكامقرةاجمتماعوضعها

الخبراء،مجموعةقبلمنحتالمقتراالعضا»الدولبينفيما

المؤتمراصدرهالذي11//رقمبالقرار~ايضا

المالرأسرزميادةبشأنالخارجيةلوزواالعشرالحادياالسالمي

رصدبشأنوبمتوصياتةللتنميةاالسالميالبنكنشاطوتوسيحفوحالصد

واذال،االمحضاالدولاتواردبستموميلالقيامللبنكتتيحاتاعمتماد

العمل.خطكتنفييذفيللنجا-القرارهذااهعييةاعمتبارهفييضع

مبىاالسالالبنكاتزهاالتيابيرالعتدبارتيا-~حظ

,االخارجينالتمارةتمويلانميد<الدمشاطلمدللسنعية



البحوثمركز~الذيللتقدمارتيا~عن~

فيأالسالميةانللبلدو:لمسندريبواالجمتماعيةديةوأالقممتصااالحصامثية

وجمعاالسالميةالدولبينفيماالمتجاريالمتبادلدراسةفيامقرة

اهزفيتنستهجالستيبالسياسةتتعلقمقترحاتلوضععنهاالحصائيات

الشأن.

~
بينفبيمااالقمتصاديالتعاونلمتعزيزالعملخطةعلىفقتالموا-,

!!)illالملحقفيبوردتالذيالنحو(على0االعضاالدول

سبةالممناات0االجرابامتحاذالتبكيرمحوالقامتاالمامةتوجيه-)

الدولبيبنفيمااالقتصاديإلستعاونلتعزيزالعملخطةلمتتنفيذ

االعضاء



دياالقمتاللمتعاونعملخطة

ميف´االسالالدولبينفيما

االسالميةالدولبينفيمااالقتصاديالتعاونتمرمهان

م0/19نوفمبر1الدألمنالفترةفيانقرةمديفتفيالمصنعقد

الحادياالسالميتصرالمهعنالصادرق/اا-ا3رقمالقرارعلى9بنا

عالممسترىعلىاحتصاحالىبالدعوةوالخاصالخارجيةلوزواالعشر

خاللانالبلدلهذهدميةاالقتااالفاقبحثاجلمنااالسالميةانللبلد

دعمشأنهامنالتيباالجراالاتوالتوصمين´•للتنميةالثالثالعقد

االسالمي،تمربالمه8االعضاالدولبيندياالقمتاالتعاون

الدولخارجيةوزراالمرتصرعنالصادربالقرار~

فياميفاالسالالدولبينفيمااالقمتصاديونالمتحابشأناالسالمية

Iالهاملتوااليديوالنقل.fاوالزراعفاثيرالعذاالمنمجاالت

الفنيموالمتعاونالفنيةوالمعارف

علىألاالعضأالدولغالبيةتوقيع

بينفيماوالستجاريوالفنياالقعتصاديللتعاونالعامهاالتفاقية

عضاأل،االالدول

الخافتالسادسةالدورةقرارات ------_
دولياقتصاديمظاماقامتبشانالممتحدةلالممالقامتللجمعية



<انثثبثذ

الراميةجهودهاهالل~ا~~اتيالذاستقاللهاعلىالممتركين

جديد<عالمياقتصاديسنظاماقرارالى

.والزراعةاالغذيه-اوال

:المعدمةاالمفاقيةا~م~الالن~ابيرالت>اتخاذ

انالبلدفي´~راعي~ه9~~ةاال~ام~ال~الصتعلقت

االئيهمجالفواهسياجاتهاتوفيراجلمناالسالمية

المزر:عأل´قتصاديات~~~ن~ال~ما~~الجر~

القاصتالماعات~ا~~~>9اال~ولللاللصناعتوا



البذورومناعةواالسمدةالجراراتانتاهمثلالزراعةعلى

.الزراعيةاالوليظالموادوتصيعاتوالمبيد

ايجاديتقيناالسالميالعالميفيامثىالغذاإلمنضاناجلمن

االقليمي.الصعيدعلىاالغذيةمناحتياطيمخزون

االساسيةا~لتحسينالالزمتابيرالتاخذيتقين

النقل.ووسامثلالزراعية

تضررتالستيانللبلداتمساعدتقديمامكاميةفيالنطريجب

والسيول.الجفافغرارعلىالطبيعيةبالكوارث

وغنمناالمطبيعيفالظواهرفيالمستحكموسامثلايجادفيالنظر

اوباالمالحالتربةوتشبعرالغاباتوقطعرواعيةالنلالرض5الصحرا

الخ~~~.با.لصيا»

االخرىالماليةوالمرمساتللتنميةاالسالميالمبئكعلىيتقين

فيامشيتوالغذراعيتالنالمشاريعتموميلفيفعالبدورتنطلعان

المجمتمعاتمستوىعلىاوالوطنيا~على8سوا5االعضاالدول

لنجارها-منامنيا

اثواحد0االنمتاربعجلةلالسراعالمالزمةابيرالعتداتخاذ

وتوسعريجيتتكاملتحقيقيحتسنىحمتىانمتأجهانظمفيتغييرات

.الخارجيةتجارتهافيوتنوح

الدولبينفيماللمتجارةالحاليا~يفمعدل.توسيع

علىالقاثمتألالتجارحجملمتوسيعاالفبعليفالفرميو~يداالعضا؟م



امهااستخدالمستخدمةغيراوالعاطلةاالنمتاجيتالطاقاتاماستخد

والزراعيةأال~ليتالموادمجاالتفيالحاليالوقتفيمنثلاال

انمتاجيةطاقاتاقامةيتمسنىحمتى,والمصنعةالمصنعكنصفوالسله

أسماليةالرو:لوسيطةالسلع

زيادةبغيتاألعضا»الدولبينفيماالممثناثيتاالمتجارةتشجيع

هذهممثلمعدلوزيادةجوهرية<زييادةالدوليةالتجارةفىحصتها

عموماالسلعوالممصنعةمنصفوالمصنعةالسلعمجالفىالتجارة

ميت.االسالالدولبينفيما

الدولبينفيماالصادراتتشجيعالىالراميةنشطةاالدعم

ممامت~األخرىانالبلدوبينبينهاوفيماخامة~االعضا~

نظم،ومحسنتتدريبتسهيالتوللمعلومناتأوسعتدفقبفضوذلك

السريعاالنجازفاناالدهذاوفى.الغرضلهذامناسبةمالية

التأمين،اعادةومينالمتأمجاالتفدبالمتعاونالخامةللدراسات

سوف•متاهتآمنظمةاقامتوامكانا~هير،اتاكتمادهناتضماوخطط

حجرتقفالستىالمعوقاتبعضتذلييلشأمنهامنملموسةخطواتتشكل

المشنامئيةالمتجارةأمامعشرة

البعزلبعضهايتتعيينغيرو~تجاريةمعاهلةتوفير

بااللمتراماتالمساسدونالخارجيةالمتجارية~ساتهافى

عضاأل،االالدولقبلمنابرامهاسبقأخرواتفاقاتعلىالصمترتبة

مصالحتحققالمتىيرالمتصدلسلعخاصةامعاعلفتوفرأنيجبكما

.منموااألقلاالسالميةالدول

بينهافيماالتجارىالمتبادلحجمتطومروتوسيعالىالسعى

ودعمالتجارةلتنميةاالسالمىالصركنباقامةالتعجيلخاللمن



عتلمنااورةللسجاالسالميةالغرفتا

اقامةوتيسيراألعضاء،للدولالتجاريكالمنظماتبينالستعاون

ريجىالتوالتخفيض•بالتجارةالنهوضمجالفيمشتركةمشروعات

منوذلكالتجارةهز»مشأمامالجمركيةوغيرالجمركيةللحواجز

اتفاقاتعقدوتشجيعاالطراف،متعددةتجاريةترتيباتاتفاقاتخالل

قبلمنوالمطبقةالقاثمتالتفصيليةالمعامالتنظمحصر

حنسودعمها،بينهاالربطاجلمنلكوناالعضاءالدولمنمجموعات

عنالستفصيليتالمتجاريتللمعامالتموحدمتظاموضعبعدفيمايحتسنى

فيالراغبةاالعضادالدولجميعجاسبمنخطوةالخطوةمهرطريق

المتبادلةالمصالحالمبادىعلىمبنياذلكيكونانويجب

فيالوضعمعفيهاالمثستركتاالطرافجميععلىبالمنفعةتدرالستي

منهالكلوالصناعيةاالقتاديتالتنميةمستوياتاالعتبارعين

علىعضودولةلكلالدوليةوااللتزاماتمئمالقاالتجاريلمنظاموا

منطقكاقامتإلىالراميالنهامنيالهدفتحقيقاجلمنوذلك•حدة

للجهودالدعمتقديماالعين،نسرالفايتهز»وبوضعحرةتجارة

التجارييةالتفضيالتنظاممنمتحررعالمينظامايجادالىالرامية

سنظاممفاوضاتفيالممشتركةاالسالميةانالبلدوتوميتالعالمية

فيماالمفاوضاتلمواصلةالفرصةهز»تنتهزبأنإلعالميالتفضيالت

الدولفيتقامالمتيالتجاريةوالمعارضاالسواقتنظيم

منتجاتوتسويقتشجيعاجلمنفيهاالفعالواالشتراكاالسالمية

فيويتعينبينهافيماالتجارةتوسيعفيوالمسافعهاالعضاءالدول

والمواصفاتالمقاييسلمتوحيدخطةوضعاالطارهذاا



وذلكاالسالمهالدولفيجهاز~الانشنااحمتعالىدراسة

انعضاالاالالدؤللمالمساتيتسنىحمتىالبحريالنقلمجالفي

البحريالنقلاساطيلومعالمتقدمةالبلدانفيممقيالتهاتنافس

دولةمنالكشرالتابعة

لهاالمنافذالتياالعضا»الدولبينالفعالالمتعاونتسهيل

تنسيقذلكفيبما(ترانزيت)العبورمجالفيوجيرانهاالبحرالى

علىالنقلمجالفيالمشتركةالمشاريعوتشجيعالنقلتخطيط

المثناثيالمستوىوعلساالتاليمومابيناالقليمي.الصعيد

المقاملمتمالخامة~االسال~المؤتمرقراراتتتنفييذ

ميل)اسرا(المحتلةفلسطينفينيا~للكياناالقتصادية

الوطنيالصعيدينعلى،المناسبوالبرامجالسيياساتتطوير

تصنيعحركةمتحقيتىالىدميةوالمهواالقليمي

طريقعنوذلكاتيافيالمدعومللنموفهالتاةوكأدعنهمستفنا»اال

االعضاءللدولالصناعيةالطاقاتومثنوينوتوسيعتقوية

الندعيللتعاوناالطرافمتعددةاوثنائيةاتفاقاتعقد

وتحقيقالصناعيانتاجهازيادةاجلمناالعضا«الدولبينفيما

اقمتصادياتاعمتمادطرميقعنلكونبينهافيماالصناعيالممتكامل

الدولفيا~عجلكودفعالتصنيعطاقاتدعمبغيتسمتوازية

الجماعياتيالذاستقاللهافياالسهامبهدفعضاالاال



فيماالمشتتركتالمشروعاتلمتشجيعاالولوييةاعطا»فيالنظر

ليتالمتاالمجاالتفياالعمماءالدولبين

والزرامحه،االغذية-

<الصناعة

2رلمحتجاا-

،التحتيةالبنسيتواقامةخدمات-

للمتجارةاالسالميةالغرفةوللتتنميهاالسالمأللبنكبيمكنو

طريتبينهمابيقيماأنامكانيةسحشاأنالسلعوتبادلوالصناعه

االعضاءالدولبينفيماالمشتركةالمشروعاتوانشا»لتشجيع

هتالسياوالتواالتاالنقل-رابعا

التنسيقدعمالىالراميةالتومياتمشتىتنفيذالىالمبادرة

تاالتاالدوالجوىالنقلوالبحرى،النقلمجاالتفسالتعاونو

الخدمات<والجويةاالرصادو•الالسلكيةوالسلكية

.البريدية

نشطةاألهذهلصثلالالزمةالموسسيةةآالجهنبانشاالالستعجيل

اهزفسالخارجسية9لوزرااالسالميةتصراتالصرراتلقروفقا

االسالمىالمؤتمربصنظصةاألعضاءالدولبيناالنسجامتحقيق
د

الوكاالتطرينقعنالسياحةوتاالت،االورالنقلمجاالتفى

حاليا.القامئمةالعالميةوواالقليميةالفرعيةاالقليمية



المثديتوالماليةالمساما.

كرميةألمرلذ.لبمومحأفضىابحتصاعاتعلى»راألعضاهالدولعلى

االسالميالبمنلثعلنو3االعضاللدولالمنقدييةالسلطاتو

العتالةمثلالمساحولسبةالممناات8االجراواميمتخذو:نميدرسواآن

مجموكداخلدالما~المواردفقتزيادةفيالمساهمه

برنامجوغايات:كثر،تتفق،وشروطالسسوفقااالسالميةانالبلد

مناحمتياجاتهاjاأليعضاد،للدولاالقتصاديةوالظروفالتنمية

اطارفىالسريعالنمومعالمتناسبةالصادراتواتالوارد

ت;.خصاصةأهميةاعطاءمعليثالدوالستمنمية:مستراتيجية

مموااألفلاالسك~للبندانا~االقمماد~واالجمما~

الدولفىليبتالماالمؤسساتبيبنشرالمبثالمتعاوندعم

المصرفيةالتسهيالتمنوغيرهاالمباشرالمتمويلمجالفىا(محضا»

السالميةاالحاليمةالمؤسساثودعم,8اال(محضا~ول

للمتنصةاالسالمىالبنكسيماوال

فيهاتشاركوا~حاليابماالمعمولالدفعمترهيبات

حماعيتسبكهالقا~الممتوافرةمكاماتاالاستكشافواال`عما»الدول

مفيذمرالمكسبكالخبرةصرءعلدأطرافاالالمتعددتأالخطهمن

حالياالقاثمفالنطم

يتالمركنالمنوكمحافظياجمتماعدعوة

لوطفيفالماليةالالسواقتقييمهااستكمالالىاالعضاءالدول

اماماالسواقهذهالىالدخولامكاناتتحسيناجلمنوذلمكمثمتالقا

اخلدمستثماراكتسجيعاجلمنلكنفيالراغبةاالخرىعضاالاالالدول

النحاريتوألصارمتالصتبادلتالصرديااسأسعلىاالعضاءالدول

•السلبمة



تبادلتحسيذا~االعنماءللدولالتديكا~ت0دى

بينهافيصاالمعلومات

بصفتاالعمتباربعيناالخذمعا~الدولفيبهاالمقبولللنظم

الصددهذافيالدوليةاالتجاهاتخامة

مبألمنشكلةالخا~~~ارميهالخمتاالعاملةالفقراتتنخيأ

الخارجيك8لوزرا~اا~االياالسال~المؤ~عناالدرالقبر~

اقتصادوتسنصية~اىادآلاجلمذوذللثاباداسالمفيعقدا~ي

.قبس~شمالفيالمسلمالمتركيالشعب

الدولمندولسةكلوو~ميزتعنا~الراميةالجهودتضافر

من:لتنميتاف)ها~~اجلمناالسالميالمؤتمرمنظمةفيعضاالاال

يأتيماخالل

~درو~الطاقةا~ولمدرقاكفاتتباعمشجيع

يةا~وغيرالتقليديةالطاقة

فيبينهافيمأمتعاونالووررقى~اإلمنراءالدولتشجيه

الطاقتبامنهتاجالممتصةالمجاالت

تمويل~واالوليهاالقليميةألماليةالمومساتحث

أال~الا~ولات~لزياالآلتستهدفالمتيالممحليتوعاتالمنش

.التقليدميةوغيرا~يهالمصادرمنالطاقةا-انتعلى

قحالعفيا~~ةا~~وااليديالمغنيةالخبراتدلتسبا

االعضاءالدولبينفيماالطاقة



فياالسالمييةالدولبينفيماللتعاونالمعبالييألاال´ولويكاعطاال

والتقنيةالعلوممجال

اجلمناالسالميةالمجموعةنطاقعلىجهارانشاءفيالنظر

والىاوالتقنيهالعلوملنظمتقدمالتيالماليةالمدخالتزيادة

اساسعلىفنقدمبحيثوالمتأريبوالمتعليمبالبحوثالخاصةجالبراه

وحيازتهاالمستورد»´التقنياتمنقلاجلمنالتعاون

وتطوميرهااستيعابهاو

.والتقنبيةالعلومامأستتخدوالىالتنمييةالىالهادنت

ال.االعضاالدولمنالواردةتفضيلية~معاملةصنح

العلميةمساتالمهاوالوكاالتمنشبكةاقامةجدوىفيالنظر

وبرامجوالنئنميتالبحوثبرامجودعمتنظيماجلمنوالتكنولوجية

واقامتالتتكنولوجيةمساتالمهلتشجيعوذلكوالمتأريبالتأهيل

تكنولوجيةمشكالتلحلممشتركتبجهودوالقيامللمعلومات،آمنظمة

تواكببحيثوالتكنولوجيةالعلميةالسمياسةوتطوير•محددة

.االمنماثيةافهااهد

المتقدمهوالتقنيةللعلوماسالميةمؤسسةباقامةالتعجيل

والفنياالقتاديللمتعاونالعامةاالتفاقيهذلكعلىمنتكما

:نالبلداحتياجاتتلبيكبغيهعضاالاالالدولبينوالتجاري

،الو~والوكاالتوا~تالمؤسساتمعبالمتعاونلكوناالسالميه

والمعرفتوالخبراتالمعلوماتتبادلوتسهيلاالساسيكالسبحوثودعم

ابينالمتقنيكنشرفياستتخد.مهامهوذلكالفنية



هذهعلدو~.االسالميثالمجموعةاخلدممنهاوالصستفيدين

فيوالسبحرثا~راسين´المنىتقديمالىتسعىانايضاالمؤسسة

الماليةا~ارد~ألنحهذهتمويلويجري•االهميةاتفيا~الت

ال.االعضاالدولفيالمتوفرةوالخامتاالعامه

بصورةبنتامئجهاواالسشفادةالبحوثمجالفيالجهودتضافر

والعلمي،ا~~وناتفاقات~يق~~~~~

العلميةا~~ت~وغيرهاللبحوثالوطمنيتالمراكزودعم

اال~ال.الدولفيمئمتالقابتلكوربطها...الن

~الجعتمااالشررنواملفالعاياليدا-ثامنا

ألاتا`~~الل~االسالميةالدولبينالتعاونتوسيع

وتنسيقا~~ا~~االيديمز.احتياطيمنشاالالا~وا~~

•المدىومتوسعلتملويلآلاسسملىالعا~االيديوتاهيلتعليم

تدفقبينوهلحلقةوايجادمشتركتاستشاريةوكاالتواقامت

االموالوس8رومنقلالكفاالات

العاملةيااليةاللتبمجالفيللتعاون~فرةبود~ل

وماهوالعاملةاالميديمناالعضا»الدولاحمتياجاتلتقديروفقا

منتخصيصهايمكنالتدمكامياتاالحجموتحديدلديها.منهامتوفر

ميماتمنوغيرماالصناعيكالمومساتلدىاالعضاءالدولةفاثاجل

.لبحربا

المتوفرةالعامألاالياياستخدامفرتفصيليةمعاملتتتطبييق

نموذجيمنظوضهالىا~~~قفيا(~نررىونالوى~اءررلل0زل0ر

~وا~~ا~~النظممعمتمشيايكوناالبحتماعيللسمان

فيةالمشتتركه8االعضاالدول



فجرألذلكفيبماالعقولهجرةلمشكلةمتكاملتقييموضع

بيجبالتياالجراالاتتحديداجلمنودلكالمؤهلة.العاملةااليدى

العاملةااليديلهجرةحدلوضعاالسالميالصعيدعلىاتخاذها

خدماتجعلوبألمتاليالمتقدمةانالبلدالىوالتكنولوجيكالعلمة

االيديدلتوضع~لبرامىوفقااالعضا»للدولألمتوفرال»هه

.الهاملت

فيمنتظمةبطريفتوالفيالمسنيللشحديثوبرامجاثظمةوضع

الالزمنالصتخصينالعاملينتأهيلاجلمنوذلكالمستوياتجميع

,JI..,البحوثتربطالشيالسلسلةفيألحلقاتكلالستكمال

والمتسويتىباالنمتا-

العا~الاليديالمستمروالمتحديثوالمتنميهالتأهيلتسهيل

التكنولوجسي.الستفيراستتيعابفياكفاتكونحسىعضاالاالالدولفي

االجمتماعيةالظروفمعضمان~وكذلكمنهدألواالمستفا

لملمتعاونبرامجطريقعنالمضييفةالدولفيوأالقمتصادية

الدحةوالسكان-تاسعا

منألالسكاالسياساتعنوالبحوثبالدراساتالقيامالىالمبادرة

فيالتبنميتلجهودالسكاناستجابتتحسيناجلمناالعضادالدولفي

ال.االعضاار`البلد

لضصانالحةمجالفيؤالمبحوثبالدراساتالقيامالىألالمبادر

بهدفا~والعنايةالستغذييةمنعالوممستوىافضفحيةظروف

.مشتركةعامةصحيةسياسةتطومير

االدويةمجالفيببحوثالقيام-

فيماوالصحةالسكانمجاالتفيوالخبراتالمعلوماتتبادلتكثيف

ال.االعضاالدولبين



الثرالتدون-اعاشر

فيماةاالعضاالدولفيالمعلوماتمظموتوسيعوتطوميرتحسين-

القامتاالتفاقيةفدالواردةواالحكاميمتفقمما5االعضاالدول

.االعئا~الدولبينوالتجاريوالخسدياالقمتاللمتعاون

فيماالمفنيللتعاونالوطنيألاالمكانياتعلىالمتعرفعلىالعمل

يمكن.االوطفيفتنميتهاوبرامجخططلوضع5االعضاالدولبين

احتياجاتهااالساساهكعلىءنقدران5االعضاالدوللحكومات

وخدماتIوالمهارات>>والتقنيةالبحوث.مجاالتفيالوطنية

طريقعن~..."1"يمكنالتيالستدريبوتسهيالت•االستشاريين

اكبر.بكفأقاخرىاسالمية«ولمعالتعاون

المنصفالفنيللتعاونارىوادتشريعياطاروضعجدوىدراسة

والقامئمةفعالالمصتبعف´االساليباالعتباربعيناالخكمعوالفعال

والتطبيقالقبوللكنلهايكفلحتىر0رسميةقاتامتفااساسعلى

الترتيباتيغطيان~الطاراهزشرنومن.مصكننطاقاوسععلى

واالسنشاريين،لحبرا~اموامستخدبدخولالخا~دريةواالدالتشريعية

الز~لهبمننحالحافةوالترتيباتوامتيازاتهماصاتهموالتن

الخدماتاهحابمنوغيرهممينوالممتعهدالمقاولينامواستخة

الماليةواالنظمةات،ادواالمداتالتجهينودخول,ا~

باالضافتعضاألاالالدولبينالمفنبيالمتعاونتشجعالتيلننقديةوا

للتكاليفعادلاقتسامتحقيبتىالىالهادفهالتمويلترتيباتالى



لتشجيعاالطرافوالممتعدد»شيتالمثناتيباتالمترتوسيع

Iوميةالمتعاوالبرامرتقاقاتاطممثلوسامئلطريقعنالفمنيالمتعاون

وكذلكوالخبراتللمعلوماتالمنمتظموالتبادلالمشتركةواللجان

.المعنيتالمومساتبينمباشرةاتالتمنواتباقامت

المعلوماتلمتجميعمثستركجهانالقامةالالزمةهاتاالجرااتخاذ

الفنيالتعاونوفرهدالمواردبشأناالسالميالمجمتمعاخلدالمتاحة

.5االعضاالدولبينفيما

جهودفيتسهمانيمكنالمتي•الوطنيةالصرسساتتحدميد

منميلزمماواتخاذوامكانياتهافعالميمتهاوتحسينالفنيالمتعاون

االساليبتطورانمساتالمهلهذهيتدرلكيملموسةاجواهات

خاللمنوذلكطاقاتهاتدعمانشانهامنوالتيللتعاونالعملية

المتنالشقيقةالمنظماتمعالخبراتوتبادلالمشتركةالجهود

.سمشتركةتدريبآنشطتفيواالسهاممشابهةمشاكلتعالج

الالزمالماليوالدعمالموظفينبمتوفيراالمكانبقدرالقيام

االسالمىتمرالمهلمنظمةبعتالمتاالصرسسات0فيريبالتالمنشطة

االيديمناال~الللدولالعاجلتاالحمتياجاتبمتلبيتالمكلفة

5االعضالدولعلىايستعينالغايةولهذه.دريةواالدالفنيةالهاملت

ويدمابمتنوذلكمسات!لمهمذهمعوثفيقاتعاوناتمتعاونان

اهزفيوامكامناتهاالمتوفرةطاقاتهاعنوالمعلوماتبالبيامنات

المضاع.

والوكاالتالممتحدةلالممالمتابعالتنميةبرمنأمرلدىالسعي

تيباتالمترواتخاذالمساعدةعلىللحصولفيهااالخرىالمعنية

العمل.خطةلسنفيذالالزمه



خامةاحكام-عسرحادي

فلسطين.وطنهتحريراجلمن

تنفيذبعتلمتالالزمهابيييالتكافةالقامتاالعانتتتتتخذ

المستورعلىدوريةعاتاجمتماتتنظيملهاويجوزالعمل.خطك

ملمكلينضرورةارتأتكلمااواالقلعلىسنتينكلمرةتتعقدالوزاري

اجلمنخامبةوبقةهز»العملخطةولهاتشناالمتىالموهوعاتحول

معملمنانجاز»تمفييماالمتقدماوجهامستعراخرأا

•المتوجينهيةالخطوطوضعاب

مذمالدثنكلحلبح)

,القادمةالمراجلفيالعملوخططسياساتوضعد)





بشأنالرابعاالسالميالقمةلصرتمىميالحتالبيان

والتجارياالقتاديللتعاوناثمتالةاللجنةوثامتاسناد

كيتالمترالجمهوريةرئيسافرينكنعانالرئيسفخامةالى

ميالخمتاالبيان

s/4-84/E/DECا.No

للتعاونالدامعةاللجئتومامتاسنادالمرتميقرر

السيدالمتر~الجمهوريهوميمرفخامها~المتجاريوإقمتمادي

افرين::.~ن





الرابعاالسالصالقمهمرتمرعناالدرالقرار

االقتصاديالتعاونفياالولويةاتفيالمجاالتبتحديد

)15(.Res No. IS/4-84/E/RES : 1/4-E

الستالسنواتخاللليتالمتااالولوياتباصتماديوصي...,11

القادمة

امثيالغذالمناjامحيتالزرالمتنميت-

الصناعة-

التكنولوجياو،´لعلم-

العتجارة-

اهالتالمووالنقل-

الطاقة-

العملخطةفياردألالواالخرىالمجاالتاهمالاليعنيوهذا





اذارالفر

الخامساالسالمأألثمةشمرمه

كوممسكامشعلةبشأن





للنعاونالدا~اللجعنهاعمالممبر-,

والنجاريفنادياال

أ)(نأفى-1/0رفمفرار

االسالمي)المتضامن(دورةالخامساالسالميالقمتتمرمنان

جمادى•9-•6منالفترةفيالكويت)(دولةالكويتفيالمنعقد

ا،م7/19ميناميىال9ال-2(الموافق~1407االولى

مرتمرعنالصادرألم(قس-13/3رقم~بالقرار

السعوديةاالعربيهبالمملكةالمكرمةامكففيالمثالثاالسالميالقمت

للمتعاوناثمهالداللجنهبمقمتضا»انشاوالذيم1/19سنة

بمهمتاليهاوعهد•5االعضاالدولبينفيماوالتجارياالقتادي

فيماوالتجارياالقتاديالتعاونمضارفيالمشتركالعملتعزيز

االمحضاهمالدولبين

خطواتمناثمتالداللجئتمااتخذتةعميقبارتيار~

العملخطةفيالواردةالتوصياتتنفيذمنحوتقدممنوماحققت

هراالعضاالدولبيناالقتصاديالستعاونلتعزين

علىاالقمتصاديالتعاونات5اجراترثسيدالرالحامت~ك

االسالمرءتصرالصرهنظةاخلدياثالمصتثتر



في~االعضا»الدوللجميعيتسنىحتىوالمتيحارياالقتصادي

رالداهمهالملجمةعملفيالمثناركةاالسالميالمؤممي

للمتعاوناثمةالداللجئتفياالعضا~الدولتمثيليقر-ال

الشاملةارةاالدعنولينالمسةالالوزراخاللمنوالتجارياالقتصادي

•ا~اهذهالىالموكلهالمهام9ضوفيوذلكديةاالقتاونللشه

.قدراقىتحقيقالىسعيالكبكامااللتنعلىاالعضا~الدولويحث

.الفعاليةمن

لكلالفعالللمتنسيقضامنامتابعةلجسةبانشاءه3يمنو-3

ا~امرحياتفنطاقفيتدخلالمتيوالمتجاريتاالقتصاديةالنشاطات

.انمتالد

االسالميتمرلملمهقراراتهابابالحااثمنهالدالبلجنةبقراريرحب-4

المناسبةابيرالعتدالتخاذالخارجية8لوزرا

o-المتيعاتاالحتماعددبتقليلاثمكالداللجنةتوهياتيقر

اللجمنةعاتاجمتمامعاخلتمتدوالمتيالوزاريالمستوىعلىتعقد

اعمالمجملفياالمجتماعاتهذهمثلنستأثروبادراه,ا~االد

.امثمةالداللجئت

منظمةعنوالمنبمثقهالفرعيةالهيهاتتقدمانعلىبيوافق-,

ديأال~المجالفيالعاملةاالخرىواجهزتهااالسالميتمرالمه

منلمتمكينهااثمتالداللجئتالرنشاطاتهاعنمرحليتتقارير

هذهفياالسالميالمرتميمنظمةقراراتتنفيذوممتابتتنسيق

االسالميالمرتميلممنظمةالعامةمنةاالمامعبالمتعاونالت.الممجا



v-للجنةالمتابعالمتنسيقمكمتببيضطلعالذيبالدوريشيد

نشاطاتهالتسهيلالدائمة

الذيوالتتجاريي0االقتصاللمتعاونالداشةاللجئتقراريؤييد-^

اقرارهااالسالميالمؤتمرلممنظمةسبقالمتيواالتفاقياتاالساسية

التفا~ا11وبخاصةالمتجاريويالقتاداونالشعابشأن

منظمةاعضاءالدولبينفيماوالمتجاريوالفنياالقمتماايللتعاون

فياالستثماراتوضانوحمايةتشجيعاااتفاقيةواالسالمأتمرالمه

.ذلكتفعلانعلداالعضاد(االدول





المتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذ-)

االعضا»الدولببنفمنادياال

االسالمينمرالمومنظمهفي

أ)(فى.أن-OIlرفوفرار

االسال~)التضامنادورقالخامساالسالميالقمةمرتمران

جمادي)9)ه6منالفترةفيالكويت)(دولةالكويتفيالمنعقد

م،1917يناير)9)ه1(الموافق~1407االو~

مرتمرعناالدر(ق.أ)أق-1/3رقم~بالقرار

ابااالمكر~امكةفيانعقدالذيالمثالئثاالسالميالقمة

ينلمتعنالعملخطةاعمتمادبشأن•1911عاوفيالسعوديةالعربية

فيالعامةااالمانهكلفوالذي5االعضاالدولبيناالقمتصاديالمتعاون

توصياتهاتنفيكالصتابعفالالزمتابيرالتكلباتخاذمنفسهالوقت

ضرورةارتأتكلماالوزرايالمستوىعلىدوريةعاتاجمتماوتنتيم

:،بفهلذلك

.عملمنامنجاز»تمفيماالتقدمامستعرافر-أ

التوجيهيةالخطوطوضح-ب

المشكالتحل-ر

القادمة.المراحلفيالعملوخططالسياصاتوضح-د



مؤتمرعناالدر(ق.أ)س-13/3رقم~بالقرار

ونامثمأل~الداللجنكانشاءبشانالثالثاالسالميالقمة

لمتكنولوجيواالعلميللمتعاوناثمتالداواللجنهوالتتجارياالقتتصادي

ليتالمتاالمهاماليهمااوكلاللتين

منظمةتمتخذ~اواتتخذتهاا~القراراتتنفييذصتابمت-ا

•والمتجاريدياالقمتابالمتعاونيتصفيمااالسالمأتمرالمه

,العلميوالمستكنولوجيالتعاونو

االعضاءالدولبينالمتعاونلتعزيزالممكنةالسبلجميعبحث-)

,المذكورةالميادينفى

الدولقدرةدعمالىالهادنتاالقتراحاتوتقديممرالبراوضع-3

I~التكنولوجيةوالعلميةوالمتجاريتوديةالقتااالتالمجاندالال،

تمرمهعزاالدر(ق.أ)أق-1/5رقما..بايذاذ

با~البيضا»الدارفيانعقدالذيالرابعاالسالميالقمت

التعاونلتعزيزالعملخطتبشأن•4/19rسنةفيالمغربية

•االعضاءالدولبيناالقمصادي

لصتابعةجهودمنالعامةاالمانةمابذلت

البحوثمركزاتومساعدلجهودايضا

,السالميةاللدولريبالتوالجتماعيةاوالقتصاديةاواال~مئيةا

للعلومالسالميظاالمومسةوالمتجارةلمتنميةالسالمياالمركزو

الناعتوللعتجارةالسالميةاالغرفتو•التنميةوالتكنولوجياو



والبحوثوالمهنيالفنيللمتدريبمىاالسألوالمركن•السلعوتبادل

العمل<خطهتتنفيذفيللتنميةاالسالميوالبنك

للمتعاونامئمظالداللجنةسنشاطانطالقتيابايالحظاذ

ومئيسايغرينكنعانمئيسالرفخامتبرمشامتوالمتجارياالقتصادي

والتكنولوجيالعلميللمتعاونامشمتالدواللجمنةتركياجمهورية

باكسمتانجمهوريألرئيسالحقضياءمحمدمئيسالرفخامةبرمشامت

الرابعاالسالميالقمةتمرمهعنا~درللقراراتنفيذ،االسالمية

اطارفيعضاالاالالدولبيناالقمتا«يالعتعاونوتعزيزتشجيعبشأر

•العملخطةتطبيق

للجنةاالول~والثامنياالجمتماعينان -__

فياسطنبولفياعقدقدوالمتجارياالقمتصاديللمتعاوناثمةالد

تيب<المترعلىام91~ومارسم19أللمنوفمبر

الستضافةالتركيظللجمهورية»

واالمن،الصناعيوالممتعاون,التجارةحولايةالوزرتمراتالمه

التوجيهيةالخطوطوضعتالمتيراعيتالنوالمنصك•اميالغذ

•المثالثالحيويةالقطاعاتهذهفيالعملخطتلتنفيذالالزمت

والذىالعامةاالمانةقامتالذيبالتقريرعلمايحيطاذ

•العمل:ا´اخطهممفيزفيالمتقدممدىيوهي

المتراالخرىوالنشاطاتاالجتتماعاتببرنامجايضاه0.اذ

واللجفتوالتتجاريدياالقمتاللتعاوناثمتالدالملجئهلهاخططت

لخطةاتنفيذ،1990مسةحمتىلمتكنولوجيواالطمرللمتعاوناثمةالد



جامنبهنوالمستصرالكاهلوالفنيالمناديالدعمتتطلبالتيالعمل

•الخطةمنالصتوخاةافاالهدتحقيقبغية5االعضاالدول

خطةتنفيكعرقلةالتيالصاعب5ازا--ا»مسااذ

وقلةالماليةالمواردلنقصرنظرامعينةقطاعاتفي.القص
_

•9االعضاولالةاستجابت5وبطوالمعلومات.البيامنات

والتجارياالقعثاديللتعاوناثمتالداللجئتان~حظ

ساسكة•اقرتاقةوالتكنولوجيالطمرللتعاوناثتالدواللجفت

المتعاونتعزيرالىالراميةالعملخطةتنفيذ•لنشاطاتهما

مععضاألاالالدولبينلعتكنولوجيواوالعلميوالتجارياالقتادي

االسالميةالبقعةحددتهاكااالولويةمجاالتعلىخامرتأكيد

:الرابعة

الدائمةللجنةالالزمةالمساعدةتقديم5االعضاالدولمنيطلب-1

العلميللتيعاوناثمةالدوللجنة•والحتجارياالقتاديللتعاون

االقتصاديللتعاونيواتعنالعملخطةبعتنفيكللتعجيللمتكنولوجيوا

.5االعضاولالةبينوالفني

البعنكفطباقفيالتجارةلعتمويلاجالاطولنظامبوضعيرحب-ال

هذافيالضشاركتعلى5االعضاالدولجميعويحث•للمتنميتاالسالمي

.معثلاالالوجهعلرباالنمتفاعيمكنحقتىوقتاسرحفيالنظام

T-االسإلميةباكستانجمهوريةحكومةبةتقامتالذيبالعو~يرحب

وااثيالغذلالمنالثالثزاويالزالمرتميالستضافت

.الزراعية



والصراهالتالنقل5~زرااالولاال~الامنطاأبارتياحميالحظ-5

م1987شهرسبتصبر/اهيلول~لاال~~تصرالصرمنظمة8اعضاالدولفي

دواالقتاللتعاونا~ا~~ا~~ةولىاللهحبالتزأهن

محشدامكانفيللنظر~اال~يق9ا~~وميترلى•والتجاري

روالتدرهيباالصالر,ا~منة~~ت~~والنطاقات>الصرارأ

.9االعضاالدولفيالطيرانشركاتبين





النأمرالجزء

و~ئقوقامئمتتقرير
ألسادسةالدورة

ا~رىويالقمتصادأللتعاونامثمةالدللجنة
الكوسيك)(





تقرميي
~للكو~سةدلسااورةلدا

)I~10 - 9 .J/ألم990االولتشرينأكتوبر





9وللذا
ير~0

وأ~رياالقتصاديلملمتعاوناثمكالدللجنةدمتالسا
اسالميأالالمؤتمرأ~

)I~9 .J-1190أالولتشرميناكتوبر/اه(

أالقمتصاديللمتعاوناثمةألدللجنةالسادسكألدورةعقدت-ا
معبالمترامىمسيك)،النكولمأالسالميالمؤتمروالمتجاري~

10و9يومى•I~Jفيألتقنيللمتعاوناالول:لموزارياالجمتمارلم
اعقابفيا~).51اأالولءبيع30و19(1990االولينتنشاكتوبر/
1990االولتثنرمينأكتوبر/^وvيوميعقدلخفينالمولكباراجمتماع

~لم14اااالولربيع^'و(الا

فيعضاالاالألمتاليكالدولعنممثلونالدووألهذهحضروقد-)
االسالميالمؤتمرمنظمة

الهاشميةاالردنيةالمملكك1-
المتحدةالعربيةأالمار:تدولةال-
اندونيسياجمهورمية3-
ااوغنأجمهورية~4
o-االسالميكايرانجمهورية
أالسالميةباكمستانجمهورمية1-
البحريندولت7-
A-السالماردبرومنايفيجارا
ا~بنجالديشجمهورمية9-
كيةالمترألجمهورية10-
تنثمادجمهورية11-
المتونسيةالجمهورية-1ال
بونالجاجمهورية»13
غامبياجمهورية-1أل
المشعبيكالديمقراطيةالجزائريةالجمهوريةا-ط

السعوديةالعربيةالمملكة16-
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قيكالعرالجمهوريةا
نعماسلطنة

غينياجمهورية
وبيساغيسياجمهورية

فلسطينولةد
قطرولتد

ميرونلكااجمهورية
لكويتاولةد

لنبنا´ميةاا´لجمهورية
لعربيةاميريةلجماا

ليماجمهوريه
ليزياما

العظمىاالمشتراكيةالشعبيةا~

بصفةورةلدا

~ولوالتدرهيبواال~محينه´واال~ال~االمحصامثيةمبحاثاالمركز
.االسالمية

والبحوثوالصصنيالفنيميبللمتدراالسالميالمركز-
التجارةلمتمنمميةاالسالميالمركز-

(افمستاد)والتنميةوا~~~لللوماالسالميةالمؤسسة-
للتنميةاالسالميالبعنك-
ا~ومتبادلوالصناعةللمتجارةاإلسالمميةا~فة-

االسالمميةا~ولمناالمستشارميين8الخبرااتحاد

االمممؤتمرمنلكل~نى-~ا~~-الدورة~كما
الممتحدف´اإلسمومبرمناهجومنكتاد)،االلموالتنعيف´للمتجارةالمتحدة
االمنمامئي.

السادسةالدورةمحيا~لى~قامثصة)1(المرفق(وميتضمن
امئصة)الدللجمنة



حيةالفتتاالجلسة

الجمهوريهومثيساوزال<جوتتورالرئيسفخامةرأس-4
للدورةالمشتركةاالفمتتاحيةالجلهتالكوسيك<ورثييس،التركية
التقنيللتعاوناالولالوزاريواالجسماعللكوسيكالسادسة

o-باعرابهاالفتتاحيخطاباوزالجوتتورمثيسالرفخامةوامستهل
مسامندةفيئنقسهعناعربكماالكوسيكرمئاسةلمتو~سرورهعن

مجمتصعاطارفياالقستصاديالتعاونيزتعناجلمنعضاالاالالدول
االسالمي~المؤتمرمنظمة

فيالجوهريةالهيكليةالتغييراتالسمشيرا•الرئيسوقال
والصبغةالمتبادلاالعمتمادزميادةمنبالرغم)منهالعالم،اقتاد

عددفيزميادةفهناكالدولبينفيماأالقمتصاديةللعالقاتالعالممية
واستشهداقليمي<اقمتماديتكاملاقامةالسالراميةالمحاوالت
قيةوا~،199الفيالموحداالورييالسوقمشروحوصمابمئفلسين
الرئيسفخامتواكد.اوكندالمتحدةالوالياتبينالحرةالتجارة

بينفيصااالقتصاديالمتعاونزيادةضرورةعلىاوزالجوتتور
االقتصادفيالراهنةالتطوراتمواجهةفيعضاالاالانالبلد

اعرببيامنةختاموفي.المنظمةعملخطةومراجعةالعالمي<
لهموتمنىتركيا<فيبالوفودللترحيبسرورهعنامجددالرئيس
اعمالهمفيالنجاح

مئيسالرلفخامةفمتمتاحياالالخطابنصالالمرغقفي(وميرد
.اوزال)تورجوت~

الجمهوريةراالونوثيسرلوت،اكبويلدريمالدولتماحبواستهل-1
فيبالوفودلسترحيبباخطابهرللكوسيكالمناوبوالرمنيسالتركية
الكوسيكاجسماعاتفرمرةالولمشتراكلالسرورهعنمعرباتركيا،
فيماالتقنيالتعاوناهميةالىوباالشارة.مناوبارئيسا~
الحكومةادباستعدالوزرا»وشيسصر-االعضا»انالبلدبين

االعضاءانالبلدمعالمجالاهزفيتجريمتهالمئناركةالتركية
االجمتمأععليهيتفق.Leلتنفيذالالزمةالقصرىالمسامندةوتقديمها

فييسكاالقتادالمشاكلامستصرارالىوباالشارةمشروعات.من
االقتصاديفيأاليجابيةالتطوراتمنبالرغمالناميةانالبلد

علسلوتاكبويلدريمالدولةمماحباكدالشمانينياتابانالعالمي
الىباالضافةالكوسيكاعمالجدولفيهتالمدرالمشروعاتاهمية

منالملموسالملفيالمشروعبهدفمستتخكالمتيالجديدةألخطوات



v-أ_هام~المين0بدألغأحامدألدكتور»~ليفنهنابوتضمز
أنتخابهءلمسJiأوزجوتتوزأ~نشيسفخاصةتهننثةأالسالميألمؤتمر

أالهينواعربالكوسيك.وثاسكوتنوليهتحيةألتررميةرمثيسا~
واسعةخبزههنألمرثيسفخامةبهفأيتمتعانفيثقتهنعمالعام
تحماالكوهسيك.أعمالمذجا-فيكبزىساهمتسيساهمحطيمتوقيادة

رئيساخا~انتنعاللوتاكبويلدريمولموالدمساحبألعاماالمينهنأ
الممذ~وبا~~منصبوتوليهكيةالسربالجمهورمية8ئوزرال

للكوهسيك

دور:تانجزتسةهاالىألغابأحتامداندكتورمعا~روأشار
ألخطوهذسرجمألبشأنمشجعةفمتاثبنممألسابقةالخمسالثومسيك
وحثئلمتعسرونومشروعاتملموسةبراعبألى.ألعمللحطةألعرينمة
المتبادليزلتعنالالزمةأبيرالعتداتخاذعلر8أالعغماالدولمعاليه

~)فيماوألسجارياالقتصادز

االولالوزارعأالجتماععقدألمسالعاماالمينمعاليواشار
:نفقألللكوسيك،سألالسادالدووألمعأصبألستنألتقنيللتعاون

ألمسبدولكالجهودملرميتىعلىصدمةجديدةخطوةميمثنلأالجمتماعأهز
اكدكماأالعضاد،ألدولبسينفيمااالقتصاديألستعاونأعاثملتوطيد
مشروعاتيضعسوفاالجمتماعاهزبانشنقتالعاماالمينمعالي
ألتقنيالمتعاونمجالفيللستعاونمشتركه

•بدألفاحامدالدكتور/معاليكلمةنص()االمرفق(ويستضمن
االسإلمياألمؤتمرلمنظمةالعاماالمين



االسالميألبنكرئيسعلي.محصداحمدألدكتور/8سعادوالقى-9
ألبنكانشعلةبايجازفيهاا~فافتتا-األحفلفيكلمةللستنمية،

باجرامشهاألكوسيككلفتالمتيألدراساتفيتقدممناحرز»وما

ألجلسةوعقب-1•
.الوفود8وؤسأ

اثمةالدا~السادسكللدووألالوزاريةالعملجلسةعقدتاا~
فيألدولكوزيرجلبيايشينبوثأسهاليومنفسظهربعد

.التركيةالجمهوريه

للكوسيكالسادسةالدورةعمالاجدولمشروع»االوزرمممتمداو-,)
C/COMCEC/6-90/D)1(وقمسارينألقرمشرو~بحشراوقررو . RESاoو

)2(C/COMCEC/6-90/D . RESاoمنالبدالموظفينكبارعدهماايناللذ
العمالاجدولبنود~اخرىمرةالنطر

8الدوراعمالجدولتسيب<الترعلى،,وðالمرفقان(ويتضمن
الدورة).لجنتوتقريرللكوسيكالسادسة

المملكةفيالستخطيطيرونالنهعبدأمينخالدسعادةوتالا~3
رقمالقرارمشروعالكو~ومقررالهاشميةدميةاالر
)1(OIC/COMCEC/6-90/D,RESالوزراءاعتمدهالذي.

رقمالقرارمشروعا~عبدأمينحألدسعادةتالمثم•14
)2(OIC/COMCEe/6-90/0.RESدولة~بشأندراتتيتضحنالذي

الوزرا»أعتمدهألذيولبنان



فيبرياداألن:.'´الهاتعرضالتيالمذبحة-وازا«اط
العملالدورةمحتفيراالالرنشجبرميوهينمنذالشريفالقدس

وأدانوا,ااالسرامثيليفالمسلحألالقواتاقترفتالذياالجرامي
الفلسطيني.الشعبمندااالسراثيليفألممارسات

أهدرهالذيللبيانالكاملهمتأبيكعنالوزرا»أعربحينوعلى
•النكراىا~هذهبشأناالسالميتمرالمهمنظمةعامأمين
ومطالبتهمالمحمتلةاألراضيفيالفلسطينيالشعبمعتضامنهمأكدوا
تقريرفيحتمقأممتهاوفيللمتصرفابلفالقاغيرحقوقهباقرار
الوطنيترابهعلىالمستقلةدولتاقامةوفيالمصير

الجمتماعاوميسر~ايشين~(ة~مان»ارا~نوترد-ا,
o)1(رقمارالقرمشروعبعرف IC/COMCEC/6-90/D . RESمشروعو
CjCOMCECj6-90j)2(دتمارا~ . RESاoالختا~ا~علس

.العمتمادهما

الختاميةالجلسة

للكوسيكالسادسةللدورةالمشتركةالختاميةالجلهتعقدتالا-
صاحببرمناسةألمتقنيبالمتعاونالمعنيين8للوزرااالولواالجمتماع
ورمئيسكيةالمترالجمهوريةومئيساوزالجوتتورالفخامة

الكوسيك.

lA-الدولةوزيرزار،يامحمدسعادةقدم<اميهالخمتاالجلسةوفي
االولاالجتماععناالدرالقرارمشروح<التركيةالجمهورية´في

منظمةاعضاالالدولفيالتقنيالتعاونباالمعنيينللوزرا»
الالوزرااعتمدهمانحوعلىاالسالميالمرتمي

ائمةالداللجئتاعمتمدتو
بالتعاونالمعنيين5ارللوز

السالمي.االمؤتمر

االولحاال~عناالدرالقرار
منظمةاعضاالالدولىفيالتتقني

كيةالمترالجمهوريةفيالدولتوزيرجلبيايشينسعادةقدمثم-19
C/COMCEC/6-90/D)1(رقمارالقرمشروع . RESاoرقمارالقرومشروع

)2(o ICICOMCEC/6-90ID. RESللكوسيكالسادسةالدورةعنالصادرين
.المعنيون9االموزعاعمتمدهمامامنحوعلى



ا~هاال~الخابأ،حامدالدكتورمعاليوألحى~~0
اهميةعلىفيهاأ~كلمةالخمتاميةالجلسةفياالسالمي<تصرالصر
علىوامثنىللكو~<السادسكالدورةاحرزتهاالتيامشجالنت
ميالريمالسدولةوصاهباوزالبحوتتورمثيسالرفخامةيه~يبل
´ا´لىسعيامحكيةتومجيهمنمامنهوماميقدفامثقةمحناميةمنلوتاكبو
االمينوأكلاال~أل.الدولبينفيصااالقتصاديالتعاونمتشجيح
للتعاوناالسالميمترآلمةلمنظمةالقامتمنةاالمااستعدادالعام
عندرةاالالراواتتنفيذلكفالتالصمتابعةاعمالفيالكامل

اراأللونىاالولو:الجتماحللكوسيكالسادسةورةالل
التقني.مبألتاون

معاليألقاهاالتيالكلمةمنص)9(رقمالمرفق(وميمتضمن
فياالسالميالومقصرلمنظمةالعامأالمينا~ابدحامدالدكتور
ا.الخناميةالجلسة

فيالتخطيطلجنةوثيسرماعبو.ن.قاميرأفمتأبسعادة/وألقى-ا)
ا~_ا~نوال~~بالنيابةكلمة،االسالميةباكمستانجمهورية

ولماهامتمنتامئجمنالدور»امجزتهلمأتقديرهعميقعن~
لوتاكبويلدريما~ولتومماحباوزالجوتتورمئيسالرفخامتبيدب
افاهدلتحقيقالعملقيادةفيارواقتحكمةمنالوزراءومئيس

•ا~ورة~ا~تا~الملموسكمئجالنتاالىواشارالكوسيك.
لمنظمةبعفالتاالمعنيةةواإلجمناالعضاءالدولانفيشقتاكدمه

الدور(عنا~الرةالقراراتبتنفيذستقوماالسالميا~تمر
بالنتعاونالمعنيينللوزراءااالولواالجمتماعللكوسيكا~«~
بهحظيةمالحدو~حكومةتركياالىالشكرأزجىكماالتتند.
سممتازةترتيباتمنلالجمتماعأعدومابالفكحفاوةمنا~فو«

فيالالوزرار~لوت.اكبويلدريمالدولت~حبوألقى))»
الجلسةفيكلمةللكوسيك<المناوبوالرمنيسكيةالمترايفالجمهور
اعامةولالمأنةللوفودوتقديرهشكرهعنفيهااعربالختامية
~´~األستابعةالمتخصصةتوالهيثاالسالميالموتميلمنظمة
ومئيسواضافاإل~ح.امجا-اجلمنمفلتجهودمن~~»
بالتعاونا~ن9الوزررايأتيأنصدرهاثلجلمماأنة5راا~ن



مناسبتعاونلقيامأالساسويرسوامرةالولمعاليجسمعواالتقس
كلممتهالوزرا»وشيساندولتصاحبواختتمالهام.المجالاهزفى

اوطانهم.ا~االيابسالمللوفودمتتمنيا
ولسةالدلصاحبالحساميهالكلحتممد10رقمالمرفقاويقضمن

.الوزرا»)وشيسلوتاكبويلدريم

ورمئيسكيةالمترالجمهوريةآرئيساوزال،جوتتورفخامةوأعربال-3
للوفودوتقديرهئنكرهعنالختاميخطابهفي,امثمةالداللجنة
اوالهيشاتاالسالميالموتميلمنظمةالعامةولالمانة
عملفياسهاماتمنوقدموهجهودمنبذلوهلمالها.الستابعة
عناوزالجوتتورمئيسالسرفخامةاعربكما.اامثمهالداللجان
المشروعاتتنفيذالىسعيااتخذتالتيالملموسةللخطواتطهاغمتبا

امنهمنيقينعلىامنهامؤكدالكوسيك،اعمالجدولعلىالمدرجة
يطرأ.Leبموازاةالكوسيكانشطهمجالفيهسيتسحالذيالوقتفي
فيجهداييدخراالينبغيسريعة،تطوراتمنالعالمياالقتادعلى

الكوسيك.اعمالمجدولعلىالمدرجةالمشروعاتتنفيذعلىالعمل
االجتماعفيالمشاركةللوفوداوزالجوتتورالرئيسفخامهوتمنى
اوطانهم.الىألالعودسالمة

الرئيسلفخامةالختاميالخطابنص)11(رقمالمرفقاويتممن
اوزال).جوتتور



~مننرتالمتياالساسيةالوثامثققامثمة
السادسة7لدور1

المتجاري,االقتصاديفلمتعاونامثمةالدللجنة

)1990االولتشريناكثوبر/10د7(اسطنبول،





~~~مية
الدورةفيهافظرمذألمتيمسرسيهاالمئقالوثناقائمف
ألمتجاريوأ~قمتصاديللستعاونامثمةالدللجنةالسادسه

0اسطنبول( - v1190االولتشريناكتوبر/أ(
االسالميألمؤتمرلمنظمةالعامةمامنكأالمنمقدممرجعيتقرير-ا

)OIC-BR/COMCEC-6/90(
8النجار~تلال~العامرأال~اتفاقيةمشروع-لم

االسالميألمؤتمرمنظمةفي»االعضأالدولبينفيما
))2(01CjCOMCECj6-90jD(

تلال~العامأالطاراتفاقيهلمشروحمقمقرحةتحسينات-3
االعالميالمؤتمرمنظمةفيالاالعضاألدولبينفيصاالمتجاريت

))4(CjCOMCECj6-90jDا9ا
الدولبينفيمأالتجاريةفضياتاالالتفاقيةالمنقحالنص-5

)01C/COMCEC/6-90/D)3((االسالميالصؤتصرمنظمةفيءاالعضأ
o-انللبلدالمتجاريسةالمعلوماتشبكةبشأنمرحليتقرير

)لمو~.~اعضاانالبلدمعلوماتوشبكةاالسالمية
)01C/COMCEC/6-90/D(S((اال~~

للتأميننظامالانشأحولالمفصلةالدراسةبشأنمرحليتقرير-.
_~فيالاالعضاالدولببنفيماالتصديرامئتمامناتعلى
)OICjCOMCECj6-90!D)6((أالسالميتمرالمه

v-أمئمتمأمناتعلىميزمللمتأاالسالميةالهيمنةالانشااتفاقيةادمو
)OICjCOMCECj6-90jD)7((االمستمثماروضمانالستصدير

A--بهاألمعمولالقياسيةاصفاتالصربينللمتوفيتى0منها
سمشتركةاصفاتموادوالعداالسالميهانالبلدفي

))91C/COMCEC/6-90/o{B(
دي:ال~للتعاونامشصهألدللجنةاخليالدالنظاممشروع~9

)OIC/DSRP-SG/90-Rev.ا(الكوسيك)(المتجاريو
أجالاألطولري.00االتمو~سنظامفيالتطورا،10-

))11(.71C/COMCEC/6-90/D(
ريكالمتحأا~أالسالميالمركنطحول~تقرير~1ا

))12(91C/COMCEC/6-90/D(
وتبادلالصناعكوللتجارةأالسالميةألغرفةانشعلةعنتقرميي.إه

.)OICjCOMCECj6-90jD)10((ا~
ا~والفنيريبللتأالسالميالمركزنشاطاتعنتقرميي13-

.)ICTVTR/COMCEC-6)<,r'I~~1الصرتمىبمنظمةالبحوثو
االحسامئيةاالبحاثلمركزالعامللمديرالسنويميرالمتقر15-

انقرةفياالسالميةللدولريبوالتواالبحتماعيتاالقمتصاديتو
)ADM/ACC06/DR(









وكيدنلعشاباشمتقا
للكوسيكسةدلسااورةلدافي

10أاسطنبول، - y/1990أالولتشرينأتحمتوبر(
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فتمتاحيالاالخطاب

الاوزبحوتتورالرئيسلضخامة

كيتالتوالجصهورميةومثيس
الكوسيكورثيس

الصشتركتالفتعتاحيتاالجلسةفي
للكوهسيكالسادسةورةللة

المتتنيالتدونبشأنالولااريالرزالجعتماحاو

)199•اولاكمتوبر/تمتمرين9•اسطنبولى(





فتتمتاحيالاأ~ب
JIاوزجوتتورالرئيسلفخامأل
كيةالمتر)لجمهوريةومثيس

ألكوسيكورشيس
ألصشتركففمتتاحيهالاألجلسةفي

فلكومسيكالسادسةللدورة
ألتقنيألستعاونبشانالولأاريألرزالجتتماعIو

)(99•أولأكمتوبر/تشرين9•اسطنبول(

•مالكرأوبونلمندأ
•لصوقرونالضيوفا

يطيب
سةدلسأا

الدورةالفتتاحسروريعنمعرباتركيافيبكمارحبانلي
واالجتماعوألتجاريأالقتصاديللتعاونامثمةالدللجنة

ألستتنيللتعاونأألول رىالوزأ

اجسماعاترئاسةلسأتوأنبهأسعدوتكليفليلشرفا~وألحق
منذلهامناوبكرئيسدوراتهاحضورعلرداومتالتيالكوسيك
جهود~فصارىسنبذلأمنناأألكدأنبدالزيبادي~وأود.انستماشها

•المتجارميةالعإلقاتوتنميةالفعالالتعاونمنمزيدتحقيقصوب
كبرىأهميت•أعتقدكما•عليهماأقطارناتعلقأمرانوهما

وعوندعممنتقدمونهبما•شكدون•مرهونأعمالنانجاحان
توثيقتفرض~صتزايدألضرورةوثمة.ئنمينةواسهامات
الراهنةألدوليةألظروفمواجهةفيبلداننابينفييماالمتضامن

متالحقةوممستجداتسريعتغيرفعترةنعييشأمنناجميعاندركفنحن
•وألوانهمومعتقداتهمأجناسهماخمتالف~•البشرسعيأرأال
مرعلىئنابمتألضرورةيظلوالوثأمالسالم~أفضلحياألالى

بحةوعلينا•الدوليألمجتمععلىيتقين•هناومن.األيام
ألمتتقدمةالبلدانبينالخجوأللسدممتضافريننعملأن•خاصة

واال•الفقيرهوالبلدانالغنيةألبلدانبين•الناميهوالبلدان
عصيبوضعازاءأنفسنانجدأر~فلن



أواصرتوطيدأهميةمضىوقتأيمنأكمثراالنلنلمسواننا
العالميشهدهمامواجهةفياننابلدبينفيمااالقمتصاديالمتعاون

.جذريةوسياسيظاقتصاديةتغيراتمناليوم
في،أيضأيسهمسوفمناأقطاربينفيمااالقمتصاديالمتعاونان

مجستمعتواجهأنيمكنمشكالتدرءفيحاسمااسهامااعمتقااي
.االسالميةمناأقطار

فيالصادفىملنأ2-الصقامهذافي-أخرىصرةكد4أأنأودو

مسلحمراحالىمشتحولأنقبلالخليجألزمةسلميحلالىالتوصل

المؤتمرمنظمكصعيدعلى8سوا-مكانمتهاالكوسيكأكدثلقد
صارتاذ-المنالخرةألدوليةالمحافلممسترىعلىأماالسالمي
االقتصاديبالمتعاونترتبطملموسةمشروعاتلدراسةمحفالدوراتها

أننقولحينالصوابعنمنحيدالأنسناوالحق.أقطارنابينفيما
حدالىيعودالكوسيكدوراتبهتحظىالذيالمتواصلاالصتمام

علىتنصبالدوراتتلكفيتجريالتياوالةالمدأنالىكبير
قدماعليهاينعكسوالاالعمال.جدولعلىالمدرجةالمشروعات

سيةمةتفاهمسوءوحاالتمشاكلمنمناأقطاربينأحيانايطرأ

منبأنهاالعتقادجميعاتنثماركوننيأمكممنثقةلعلىوانني
الحاليهالدورةفيالنهجاهزعلىالسيرمواصلةللغايةالمفييد

دوراتمنسيبليهاوما

،>ى>.دممند.بو:
وجذريتهيكلسيتتغيراتتشهدالعالميةاالقتاديتالساحتان

هيالتغيراتتلكوأهم.مباشراتأثيراأقطارناعلىثرته
واحدةسوقالىالمشتركةاوبيفاألورالسوقبتحولالمتصلهالتطورات

والتغيراتأقطارنسا.علىآمعكاساتمنذلكعلىيمترتبقدوما
التطوراتوكذلك,السوقيتيواالتحادالشرقيةأوروبافيالهيكلية
أالتفاقيةمفاوضاتوفيالعالميةالستجارةانميدفيالجارية
.(الجات)والمتعريفاتللمتجارةالقامت

عالمنايشهدهاالتيالصتواملةالمتكنولوجيةالمتطوراتان
المالرأسحركةايدوتن•والنقلالمواصالتميادينفياليوم

صبغةاضغاألالىأفضياقدالدوليالمستوىعلىوالخدماتوالعمالة
زميادةالىأدىالذياألمرالعالمي<االقمتصادعلىاميدقممتندولية



فرصأ~ثممنا-وأت•ألمتجارةوانهاضأالنستاجميةالقدرة
بينالعمالةوانتقالألمالرأسحركةدأللزياستيجت)علىدخول
تشابكزيادةعلىسرتبوقد.«خولمهافمستوياتفيتمتباينأقطار

ألعالممنمنطقةأميةفييقعتطورأيهارأناالقتصاديأالعالقات
تبذلهاألستيالجهودتزايدت:وهكز.كافةأالءضأقطارعلسسيؤثر
لمادر»ابينهافيماأقليميةأقتصاديتكاملأنظمكالقامةالدول
باضطرادتضطرأسليبيةتأثيراتمنعلالمتخااهزعنينجم)نيمكن

ألدوليكللصبغةألعالمياالقتصاداكتساب

نسوقأنيعكفناهذهأالقليمياالقتصاديملا~أنعلمةومن
بينالحرةألتجارةومنطقة•الواحدة»وروبيةاالسوقأصثلة

دولتبذلهاالتيألتكامليةوالجهود,Iوكندالمتحدةالوالميات
فيلخهرتالتيديةاالقتاالستجمعاتوبعض•الهاديوالمحيطاسيا
االسالميةاالقطارمجتمع
سوف1991عامالغربيةاألوروبيةألسوقفيالتكاملتحقيقأن
3ال0يبلغالذيسكانهابمجصوع•وروبية0االجماعةمنيجعل

أضخم•دوالربليونالف2ستالىيصلالذيدخلهاوبصستوىمليومنا
ستلحقألمتيديةاالقتااالثارترتهنوسوف.قاطبةالعالمأسواق
جواالمن-االسالميةأقطارنابمحتمعثمومن-ألناميةانبالبلد

مستهتجهكانتااذوماالواحدةوروبية0االسوقبموقفالتطوراهز
بةقامتالذيالعملويشير.تقييدهاالىأمالتجارةتشجيعالمى
الصناعيةالمنتجاتمناتالواردأنالىاالوروبيةالجماعةلجنة
تأثيراسيحد~الذياألمر•جنألحواازالةعقبإل10بنسبةتقلسوف

اتفاقياتاألوروبيةالجماعكأبرمتلوفيمايمتفاقمقدسلبيا
الشرقيكأوروباانبلدمعخاصةتجارية

الجمركيةغيرالحواجزفيتزايدااألخيرةالفترةشهدتوقد
جانبمنالجمركيةميفاتألتعرفيالملموسألالتخفيضات´برغم

وضاتاطار~فيالسيهتوصلتملماتطبيقاالصناعيةالبلدان
أؤكدأنأودوهنا(الجات).والتعريفاتللمتجارةالعامكاالتفاقية
ألجميعصالحفييكونسوفألعالميةالمتجارةتحريربأناعتقادي

بسيرالتداأن~الىتشيرلمتقديراتفا.المطافنهايةفي
المتحدةبالوالياتالنسيجمناعةفيلعاملتتيحالتيالحمائية
فيأما.السنويأجرهقيمةأمشالأربعتتعادلبوظيفتاالحسفاظ
الستكلفألترفعالمطبقألالحصاثيكات8االجرافان"الناميةالبلدان

الىبحاجةهمالذينالصناعةلرجالأمللمستهلكسواالبشدة
منتاجيةاالترديالسيؤديمما•االنتاهمدخالتاستيراد



•إأأ~تلمفاوضاتاوروجواىجولةأنفيشكمنهنأك
ايجابيبشطلتسهمسوف,ىأمألأهزنهايةمغمهااخمتمتا
ألعالميهالتجأرأتحريرفي.<الخالفاتعلسالتغلبأمكن

,ألتقليديكألستجاريهألسلععلىتقتصرالألمفاوضاتهذهوأنخاصة
أناو~فانسني:ولذ.وأالمستمثماروالخدماتواعةالنأيضاتغطيبل

.نافعاامرامسيظونألمفاوضاتهز»فينشطبدوراننابلداضطالع

ولسيس
المتوقعو
مأا)ذ-

,ألسعأىألوالمعاليأصحاب

,أمألمفرالمندوبون

ارتفا»منألنهايةفيأليهيهدفبما•االقمتصاديالنموان
انسالمتوطيدفيحسماألثعواملأغمثرهواألفراد.وفاهيكبمستوى
فيهاماعامال~ألوقتفيأالقتصاديةأا~وتنثنكل.:لدأخلي
أقطارنالمتطورالالزمكواالداريتاا~االصالحاتوتعزميرتحقيق

للطابعوتعمينسريعةتغيراتمناليومعالمناميشهد«وما
تتخذالمتيابيرألستأأنعلىليدلاالقمتصاديفللعالقاتالعالمي

وا(أرتقا»دياالا~ألنمولصعانتكفيلنالقطرميظالحدوداخلد
ونايدظ~ألمتناالهميةوميؤكد,أقأ«نارفاهيةبممسترى

ألدوليأالقتصادي

أ~وندعمأليومعالمفيالساثدظالظروفتمستوجبهنأومن
منأعلىمستوىلةانسنا~بلدبينفيماوالستجار،،االقمتصادي
مئريقعنأالاامثمودراسختعاوناقامةلنايتسنى.ولنالرفاهية

اهعالناتناووقدرأتناأفعالنابينوالمواءمةرشيدمنهجاتباح
.وأضحأIتحديدافناأهدوتحديد,االفعليف

أنوفي~افذؤهدهذهتحديدفيالمفيدمنيكونوقد
اقليميةتجمعاتطريقعنتطبيقهاببجريتعاوناستراتيجيةنتبنى
،ئناسعةانيةجفمناطقعبرتمتالمتياالسالميهاألقطاربينفيما
والعالقاتواالحتياجاتالهياكلفيتباينمنبينهايوجدعمافنال

وناا~انميدفيالنجا-أنفيشكيخالجنيوال.االقتصادية
اال~بيتألقيمألاسهاماتكمبفضيتحققسوفاالقتادي

الكوسيكمظلةتحتومشروعاتأنشعلةتنفيذفيألبدالكانلقا
والطاقةوالمواهالتوالنقلوالزراعةوالصناعةالتجارهمجاالتفي

حسالاألعضاألدولبيننافعلستعاونمفيدظامنطالقنقطةبشنابة



•ا~للمتعاونالوزارياالجمتماعبيمتولىأنالمقررن.ومن9ا
منمسامثلمناقنثمة,هذهالكوسيكدورةمعامنبالمتنسيعقدالذي
حمتىقمنا~التيالتعاونمجاالتفيالعمليزتعنشأنها
تصبحوأنبالنجاحنشطةاألهذهتكللأنمخلصامل9.وانسنياالن

ألمستقبلفيمنهايدبمناالضالععلىلتشجيعنامدعاة

ألقرارالىاالنتباهاسترعيأن•ألصقامهذافي,وأود
ألخارجية4رالونأألخيراالسالميألمؤتمرأليوخلصالذيالحكيم
ألعملخطةبتنقيحالخافرالقراروهو,القاهرةفيعقدالذي

التطوراتضوءفيوذلك<ألكوسيكتنفذهاالمتياالقتصاديللمتعاون
،1911عاممنذشهدقدالعالمأنالمحققفمن.الراهنكالعالمية

اضافةعليناتحمتمهائلةتغيرات•العملخطةاعمتمادمنذأي
مزيدوايالءبلدأمنابينفيماأالقتصاديالتعاونالسجديدةمجاالت

منوسيكون.بالفعلالقائمهالتعاونمجاالتلبعمراالممتماممن
فيعقد»ألممقررالسادساالسالميالقمةمؤتمريستخزأنالمالشم
الكومسيك~ألىبمقتضاهيعهدقراراأاكارفيالقادمالعام

ا~ .ألعملخطت

البالغسروريعنأخرىصرأللكمأعربأنكلصتيخمتامفيوأود
عملكمفيألستوفيقكللكم~0وار•تركبافيبكمبألمثر~

Jاأوز~رجوت
لمتركيةالجمهوريةاوثيسر





أكبولوطيلديريمالدولةصاحبكلمة
كيتالمترالجمهورية»اوزررئيس
للكوسيكالمناوبالرئيسو

المشتركةاالفتتاحيةالجلسةفي
للكوسيكالسادسةللدورة

التقنيالتعاونبشأنأالولالوزاريتمروالمه

)ا990ألولاأكتوبر/تشرمين9•اسطنبول(





كية00األ~يبيا
أكبولوطيلديريمالدولةصاحبكلمت

التركييتالجمهوريةالوزرارئيس
للكوسيكالمناوبالرئيسو

المشتركهالفتتاحيةاالجلسةفي
للكوسيكالسادسةللدورة

التقنيالسثعاونبثنأنالولااريالرزتمرالمهو
)1990االولأكتوبر/تشرين9•اسطنبول(

مثيسالرفخامة
الاالوزرالسعادةأصحاب
السالمياتمرآلمةلمنظمةالعاماألمينمعالى
المندوبونالسادة

وشعباحكومةتركياباسمبكمأرحبأنلغألالباغبطمتيدواعيمن
السادسةالدورةهز»خاللأععالمكمفيالنجاحموفورلكممتمنيا

.التقنيبالتعاونالمعنيينالللوزرااألولواالجتصاحللكوسيك

أتشرفاذالبالغسروريعنأعربأن•كلصتيمستهلفيوأود
.للكوسيكمناوبكرئيسمرةألولأعمالكمفيبالمشاركك

الكوسيكدوراتاستضافةعلىدأبتالتيكيتالمترالحكومةان
أهميةمناالجتماعاتلهذهبماتومن,5/19عاممنذالسنوية
الدولبينفييمااالقتصاديالمتعاونأواصرينتعنعلىالتقمتصربالغة
.بينهافيماالمتعارفتعميقأيضاتمتيحبلاألعضاء

سوف•بهاكعهدكمتركياانالمقامهذافيأىكدأنوأود
وشائجتوثيقالىسعياجهدهاقصارىبذلفي•تردددون•تمستمر

الستعاونانشكفالال.االعضاالبلدانبيناالقمتصاديالمتعاون
فيشأ~لهاسهامايسهمسوفمتينةأسسعلىمثمالقااالقتصادي

منالعديدتسويتلناميمتيحكماورفاهيمتهابلدامنناتنمية
والخالفاتالمشاكل



تحمترمالمتيأالقتصادي<المتعاونجهودانعلىالمتارميخدلناوقا
اهميةأالبألغدورلها,السيادةحقوقوتحمترمالمتبادلكالمصالح

الدولبينتنشأقدالتيالنزاعاتتفاديفي

منهاالتزاماحكوممتيانسبتالصنابهز»اىكدانواود
سلميحلايجادفيالصادقأالرغبكحدوهالتالدولية،باالتفاقيات

ومعوباتبالفاقلقاجميعالمنابالنسبألاثارتالتيالخليجالزمة
جمه

االجعتمايمعامنبالمتنا~ماهزفيألكوسيكدورةوتنعقد
منظمكأ~ءانالبلدفيالتقنيبالمتعاونالمعنيينالللوزرااألول

ليشملالوزارينهاالاجمتماعاتنطاقيتسعاوهنكز,االسالميالمؤتمر
خطةفيالمنصومى~الهامةالتتعاونمجاالتمناخرمجاال

ارشرطانالالزمهوألستكنولو~الماهرةالعمالةأنذلكالعمل،
وتنفيذاصلةا~االقتصاديةالتنميةلتحقيقعنهماغنى

اد:«متعدالمقاماهزفيلكمأؤكدأنويهمني.المنشودةوكاتالمشر
خبراتمنا~ماكارعضاال9اانالبلدمعتتقاسمالنتركيا
سنوات،عشرحواليمنذعليهسارتالذياالنمائيالنهجبفمنل

وانالخارجي،االنفمتاحالىالمرتكزالسوقاقتصادفيوالمتمشل
االجمتماعميعمتمدهاالتيالمشروعاتجميعتنفيذفيتسهم

ال(ر~نIأل«لسعاابأممحا

~تروناوبونلصندا

فهايكفيالعالمياالقمتصادأحوالعلىسريعةنظرةان
أزمةتعدفلم0نسبياايجابيانماشياتجاهعنتكشفالثمانينيات
كانتواذاالعالمي،الماليالنظامتهددالدوليةالمديونية
الثمانينياتبدايةفيقياسيةقاصاأنسجلتقدأوربافيالبطالك

كذلك.العشرينالقرنفينموفعترةأطولشفدقدالعقدهذافان
شهرفيالمالرأسأسواقشهدتهاالمتياألزمةعلىالتغلبأمكن



لزئكمماثلركودألر>ذلكيؤدياندون•1917األولينأكمتوبر/تنش
ألمتجأرألحسجمكما~,19)9عأمفيالعالماجهههالذي،

مستمراIمنزايدألعألممية

علس,J.i':ilما~في,ترتبةقداألحداثهذهنحانتولصأ
نهايةفيألصمتقدمةألصناعيةالدولفيالمراتيأال~ديالوضع

البلدانمعظمعلىكاخيفبدرجةتنعكسلوفانها,تالمثما~
:دىفقد.االسالميألمؤتمرمنفصةأعضاالألبلد:نومنها،ا~ميظ
بلدانمنألعدميأفيالسيما,~خلا~~ألقيمةانخفاض
هاألسألممعيشةمستوياتترديالس,وأفر~الالتينيةأمريكا

السبعينياتفيتهأمستويأدون

اناذا~حاربأىألمصوابنجافيألأنسنااعتقاديوفي
فحسبدتمترتبلمالناميةانأ~شهدتهاألستيالسلبيةالتطورات

وتقلصألستصديرسلععلىألطلبمرونةقلةهثلخارجيهعواملعلى
لتقلبآواا~الستجاريلملوضعنستيجكألخارجي>:لمتمويل´امكانيسات

تخانوألمتيالمطبقةاقتصاديةاالالسياساتعنفمال•ألفائدة)سعار
السلبيالوضحهذافيكبيردورلها

سياساتتطبيقالسالصمتقدمةألصناعيةالبلدانعمدتافاذا
نسبياتباطؤااالقتصاديالنمومعدالتسجلتواذا•تقييديةمنقدمية
سيستمرفسوف•1691عامفيمستومياتهاعلىألفاشدألأسعاروظلت
المتيرألناميةانأ~القتصاداتالسلبياالتجاهالعقدهذاخالل

سوفبل,ديونهاعب»تحتوترزحاألولسيةالموادتصديرعلىتعتمد
فيجادألتدابيراتخاذألى.مضطرةالناميك~ألبلدانتجد



واعادةااالواحدةااالسوقانشادعنالناجعةألمنافسةمواجهة
الشرقيكأوروبالبلدانالمهيكليةا~تنظيم

ولدعمال،األعضاانالبلدتعاونينلمتعنملموسكابيرتداتخانان
االانمتزايدةأهمية<يكتسبالكوسيكبهبنهضالذيالعمل

.العالميةاألوضاعتشهدهاالتيالسريعةالستفيرات

تأمينمشلمشروعاتانجازالىابعالةدونالمبادرةأنوالشك
انا~بينالتجارةنطاقتوسيعبغيةالصادراتناتاثمتما

وتحقيق<المعلوماتوشبكةالمتجاريةاالفضلياتونظاماألعضاد.
اسهاماتسهمسوف،أخرىمجاالتفيبدأتالمتينشطةاألثمار

علىللحصولالالزمةالشروطلهاوتكفلاننابلدتنميتفيايجابيا
•ملحوظاازدهارااالنتشهدالمتيالعالميةالمتجارةمنمالمثمنصيب
.جديدةأسواقاأمامهاوتفتح

فيالنجا-موفورلكمأ~أن،كلصتاخمتام~وأود،
تركيافياالقامةوها~ءمهمتكم،



الغابأحامدالدكتورمعاليكلمة
االسالميتمرالمهلمنظمةالعاماألمين
المشتركةاالفتتاحيةالجلسةفي

للكوسيكالسادسكللدورة
التفنيالتعاونبشأناألولالوزاريواالجتصاح

)1990االولتشرمنأكتوبر/9راسطنبول(





نسية´<با.اإل
ألغابأحامدالدكتورمعاليحلمة
االسالميالمؤتمرلمنظمةألعاماألمين
ألمنشتركةاالفمتمتاحيةألجلسةفي

للكوسيكالسادسهللدورة
التقنيألتتعاوننبحثثأألولألوزاريواالجمتماع

)j~9 ,J1950أالولأكمتوبر/تشرين(

ألرحيمألرحمنأللهبسم

,الوز~االرئيسدولة
,االجالأألمندوبونالسادة
,المعاليأصحاب
سادتياتيسيد

•وبرقاتهاللسورحمهعليكمالسالم

الدورةألعمالالمشتركأالفتتاحأحضرأنفيالنشدواعيلمن:نه
(كومسيك)وألتجارياالقتصاديللتعاوناثمةالدللجنهألسادسة

ألفنيالمتعاونحولأالسالميألممؤتمرمنظمةاألولالوزاريواالجمتماع
نبولامستاألجميلةالمتاريخيةالمدينةهذهفي

ألرئيسلفخامةاممتنانيعميقعنأعربأنبدءينباديآوأود
الالوزراومثيسولدولة<اثمةالداللجنةرئيسأوزالجوتتور

الشخصيالصتمامهماللجنتألمناوبالرئيسلوتأكبويلديريم
انالبلدبينوالتجارياالقتصاديالستعاونتتعزيزعلسوحرصهما
واقتصادياجسماعيتورتحقيقعلىاثبالدحرصهماوان.االسالمية

ألخطابويعكسوالشناه.باالكبارلجديرأالسالمييةالدولفي
تعكسكمارأوزالجوتتورالرئيسفخامةألقا»الذيفمتتاحياال

وابذألرينبمتعنتوكياامالمتنملوتأكبويليريمدولةكلمة
فيوالتكاملالمتعاونأنلكن•االسالميةانألبلدبينميكاالقتصاد
صرحعليهايقومأنيسنبغيالمتيالصلبةاألرضيةهمااالقتصادمجاالت
اللجنةاوالةمدأنفيشنكمرمنييخاوال.الموحدةالقويةأالمة
حولاالسالميالمؤتمرلمنظمةأألولالوزاريواالجمتماعامثمةاله

ألملهممتينألكلمتينبهاتينتسترشدسوفالفنيالستعاون



أعربأنأيضاوأود
تيباتالمترعلىالشقيق
يناللذالصييافةوكرماالستقبالولحرارة•جنبالىجنباالهامين
الممدينةهذه•I~Jالىوصولهممنذألوفود5أعضالقييهما

ليدالتتقارايةالقرونعبرأرباعمتنرفعتالمتيالجميلةالمتاريخييت
.االسالميةوالحضارةوالثقافة

المتركيوللشعبالتركيةللحكومةشكرناعن
المؤتمرينهذينلعقداتخذتالتيالممتازة

والمتجارياالقتصاديللتعاوناثمةالدللجنةالسادسةالدورةان
عالقاتأالسالميوالعالمالناميةالدولفيهاتواجهظروففيتتعقد

منذانقضتالتيالفترةتميزتولقد.مترديتدوليةاقتادية
مأ9ا019فيالمنعقدةاثمةالدللجنةمسةالخاالدورة

والصناعيالمتقدمالعالملدىالسياسية8االرادامانعدباستمرار
منوكيزهعلىألدولياالقتصاديألمتعاونارسا»عمليةالستحثاث
االقتصادانعاشالىالراميةالجهودتحفلولم.الةوالعداالنصاف
باسرهالعالمعبسرألر:هنتاآلونةفيتدور.التيالعالمي

:السالمي،ألمؤتمرمنظمةفياألعضا»ألدولتشنغلالمتيباالصتمامات
عضاال0االدولمعظماتاقتصادومافمتمشت.عملييات~اطارفي

تدفقانخفاضعنألناجعة8الخطيرالعواقبمنشنممنتعاني
وهروبدميونها،خدمة4أعباوزيادةاليها،المقدمةالمعومنات

انالبلدفيالحمايهحواجزواقامةالخارج.الىأموالهارؤوس
بصورةالمتجأريألتبادلعالقاتفيالمتوازناموانعد•الصناعية

.ايدقمتتن

االوضاعهز»مواجهةفينعماانعلينأيتقيناسرالحسبوامني
علىلناالصتاحألالثرواتامأستخدالى)البالغبالضعفتتسمالتي
هذهالنتابياستراتيجيةتوضعانينبغيكما•اادسداكثرمحو
منالتقليلبهدفألفاعليةمنممننقدرباقصىوامستخاللهاواتالمثر

هز»مابينالهوةادتزدولسوف.الصناعيألانالبلدعلىاعتمإدنسا
منأكليتزودمألماتساعاأالسالميوالعالماالخيرةانالبلد

القحاليمكنالتياالوضاعلهذه~لتصديألكفيلةوالسبلبالوسائل
الجديدةاالقتصاديةألتغييراتألىذلكويرجعاالن.حتتىبنتاشجها

ألمحثانسبيلعلىبينهاومنالعالمانحا»مختلففيتتحدثالمتي
ميترتبومام191)عامفيمستظهرالستيالواحدةاالوروبيكالسوق
المجموعةبيناالقتصاديةالعالقاتفيتاثيرمنذلكظهورهاعلى



ا~نهيىالانواجبنامنوسيكون.االسالميةوالدولبيتاالور
واثارها،ابعادهاعلىفستعرفوان،الجديدةالتطوراتهز»لمواجهه

حلفيمعاللمشاركةواالقتصاديةالسياسيةأرادتناعننكشفوان
اهيبانثممنواود.عنهاتنجمانيمكنالتياالقتصاديةالمشاكل
الستعاونلكثيفالالزمةابيرالتدكافةتتخذانعضاالاالبالدول

فيماواالستثماراتالتجاريةالمبادالتوتعزيزوالمتجارىاالقتصادي
حجرتقفالتيالعوائقكافةالةالنجهدهإقصارىتبذلوانبينها<
التعاون.اهزتحقيقدونعشرة

عشرسعا~أالسالميألمؤتمراناضيفانفيليولستأذهنوا
طاتبا~علمااحيطقدبألقاهرةعقدالذيالخارجيةلوزرا»
قيادتكمتحتالراهنتاآلونةفياثمةالداللجنةبهاتقومالتي

المجاالتفياالعضاءالدولبينالتعاونوتوسيعتعزيزبهدفالفتية
.والستجاريةاالقمتصادية

الخمسالدوراتانالتقديرمنبمزيدتمرالمهالحظكذلك
محامنةممتنتعقدمنهاواحدةكلكانتوالستيللكوسيكالماضية
قدالعمل.خطةحددتهااولومياتمجاالتحولوزارياجتصاحامنعقاأ
هذهاطارفيمنئماريع~تنفيذصوببالفعلخطواتاتخذت

االولويات.

فيجديدةالستراتيجياتصياغةايجادضرورةعنتمرالمهوأعرب
الئناا~االسالميةالقمألاعتمدتهاالتيالحاليةالعملخطةاطار
السادسةاالسالميةالقمةالىتوصيةالمؤتمرورفعةام9ا/عامفي

بمنحام99اعامفيالسنغالبجمهوريةاكاردفيعقدهاميعتنالمتي
هلما~سنتيجة,الغايةهذهلمتحقيقاجديدتفويضاالكوسيك
انيمكنولماكبرى،اقتصاديةتغييراتمنام9ا/عاممنذالعالم
االسالميةالدولاتاقتصادعلساثارمنعنهتسفر

ولسوف~الذياهزعنااجمتمااهميةكد4أالنبيحاجةوال
القراراتبشأنتقدممنامنجازهماتمواالستعراضبالبحث

وقد.الخمسالكوسيكدوراتعندرةاالالهامةوالتوصيات
المواضيعمنعديدعلسالحاليةالكوسيكدورةاعمالجدولآمشتمل
لالفضلياتالعاماالطارباتفاقيةالمتعلقةالمتقارميرمثلالهامة

لتنميةاالسالميالمركناعدهاوالمتيعضاالاالالدولبينالمتجارية
عضاالاالالدولبينتجاريتاعالميةشبكةوامنشاال•الستجارة



ارالدمركسزمعباالثستراكللتنميةاالسالميالبنكاعدهاورقكومي
~يضطلعالذيالتصديرائتماناتتأمينمشروعادواعدالبيضاء:

فيكبرىاهميةالمواضيع_ا»منولكل.للتنميةاالسالميالبنك
االجمتماعاهزمقدورفيسيكونانهفيأشكولستالعمل.خطةتنفيذ

القراراتبتنفيذالتعجيلالىتهدفمحددةابيرتدعلىاالتفاق
اتخاذها.سبقالتي

بوثيقهاالسالميتمرالمنلمنظمةالقامتمنةاألماتقامتوقد
لماملخصبينهامنمواضيعمحدةعلىتحمتوىاالجتماعاهزعنشاملة
تمراتمهاليهاأسندتهاالتيالمهامانجازبصددالكوسيكحققت
تمراتالمهقراراتبمتابعةالقامتاالعانتعفيتكما.القمة

التجارةوهيالعملخطةفياالولويةبمجاالتالمتعلقةالوزارية
.والطاقةالتواالتاوالنقلوالصناعةوالزراعةاالوالغذ

،منيسالر~0

االسالميالمتجاري´)الصعرض~نعلمااحيطكمانلييطيب
حهافمتمتاحفلحضورشرفليكانوقد•تونسفيحاليايقاوالرابع

الجارياالولتشريناكمتوبي/منالخامسفي

نظمتهالذيالهامالحدثالهزسممتازةتيسيراتقامتوقد
•التجارةلتنميةاالسالميالمركزمعبالتعاونالمتونسيةالحكومة
بنجارفيبشرمماال،االعضاالدولمندولتعشريننحو~واشتركت

أجلمناالسالميتمرالمهمنظمةتبذلهاالمتيالجهودرصيدالىيضاف
االسالميكانالبلدبينالستجاريالتبادلتنمية

التجاري::المعرضاهزانكدافىاندواعي.اغتباطيلمنوانه
عامينكلمرةبانمتظاميعقداذ•مستقرااتقليداالناصبراالسالمي::

اقيمفقد.المتجارةلتنميةاالسالميالمركزالىتنطيعهعهدانمنذ
يقاموسوف•وتومسوالقاهرة5البيضااروالداسطنبولمنكلفي
اناشدكيالفرصةهذهالغتنموامي.199)عامفيالخرطومفي

المتجاري::المعرضفيواسعمطاقعلدتشاركاناالعضا»انالبلد
الوقتفيتمتقدموانالخرطوم.فيتنطيعهالمزمعالرابعاالسالمي::

وتنظيمهالسادساالسالص::المتجاريا:المعرفرالستضافةبعرونىمفسه
.1994عامفي



قدبيستالعرمرجمهوريةحكومةاأناليكمانهيانويسرني
المصارفلمحافظيالسثامناالجتماعباستضافةعرض~بمتقديم

يومالقاهرةفيالاألعضاالدولفيالنقديةوالسلطاتالمركزية
vالخامسالسنوياالجمتماحمعيمتزامنوقتفيا99اارمارس/ان

القضايالمناقشتللتنميةاالسالميالمبئكارةادلمجلسعشر
مصرجمهوريةحكومةومستقوماألعضاء.للدولوالنقديةالمالية
االمنحولالرابعالوزاريمجتماعاالباستضافتأيضاالعربية

ا99اعاممنماوقتفيالقاهرةفيراعيةالنوالتنميةامثيالمغذ
باستضافةعرفيبتقديمومنيسيااندجمهوريةحكومةتفضلةكما

بينالفترةخاللمجباندوفياالتصاالتحولالثنانيالوزارياالجتماع
.1991يوليو/تموز1)الى^

ن9ايعقدا~التعاونحولاألولالوزاريالمؤتمران
خطوةأالجتماعاهزامعقادويصثل.الكوسيكدورةمعبالتزامن

الدولبينألتعاونتشجيعالسالراميةالجهودطريقفياألمامالى
عليهينطويلمابالنظروذلكاالسالمي،المؤتمرمنظمةفياألعضا»
الشاملةللسنعيةبالنسبككبرىأهميةمنالفنيالمتعاونقطاع

.الدولهذهاتالقتصاد
كباراه~وقدحافل.أعمالجدولاالجمتماعينمنولكل

المواضيعاوالتهممدوتناولتالماضييناليومينفيالمسؤولين
الىتهدفعمليةتومياتالىوتوملواالمؤتمر<أماموحتالمطر
وامل.ألممكنةالظروفأفضلظلفياعمالناانجازفيونمتنسامعا
وضععلى-مضىفيمافعلواكما-الموقرونالوزراأيعكفان
بالنفعيعودبماألمتعاونخطىتعجيلالىتهدفمحددةابيرتد

منا~بروحذلكفيمسترثندينأألعضادالدولعلىالمتبادل
االجستماعاتهز»مثنلبهاتتميزالتيوالتفاهمواالخوةاالسالمي
عادة

المتيمسواألزالسأشيرأندونهز»كلصتيأختتمأناليسعفي
بلاالسالميالمؤتمرمنظمةفيأألعضا»الدولاصتمامعلىتسستحوذ
هذهعننتجتقدأنهفيشكمنفماكافة.والعالماالسالميةواألمك
نأملونحناألعضا».الدولالقتصاداتبالنسبفاد~اثاراألزمة
عاجالسلمياحالاألزهتهز»تجدأنوجلعزاللهالىونضرعمخلصين



)لمتصرفالهزامنتهاادعناالسالميالموتميمنظمةتتعربوان
الجرحى،منوصشاتأ~الشهدمناتعنشخلفالذيأالجراميأثيلياالسر
للمواطنين:لواجبةالحمايةيوفيانالدوليبالمجمتمعتهيب

تمكينأجلمنجهودهميوأملوانألمحمتلهاألراضيفيأ~
.واالستقاللألمرميةفياخةأهدتحقيقمنالفلسطيينيالثنعب

ألختامفياودانني
لمخاطبةالفرصةهذه
اوالةألمدتكللبأن

الباهر

لكم~يأزجيأن
الموقرالجمعاهز

اطارفيتجريالستي

ليأتحمتمألنكمأخرىمرأل
تمنياتيعناعربوان•

بألنجاح~0اجمتما~.

وأنخطانسايسدأأنالقديرالعلساللهالسدعاثسالرفعوا~
لكموشكرأ,أالسالميةأألمةخدمة~جهودنايبارك

"وبركاتهأثلهورحمةعليكموالسالم



،عمارجدول
الساد،سةالدووأل

ألمتجاريو:القمتصادي~وناثمةالدللجنة
ألكوسيك)(االسالفيألمؤتمرلمنظمة

0اسطنبول( - y)ام9«الأكتوبر(





CjCOMCECj6-90jREP(المرفق ~ (Dاo

اعمالجدول
أنسادسهالدورة

وألتجارياالقتصاديللتعاونأثمةاللللجنة
(الكومسيك)االسالميالمؤتمرلمنظمة

)I~10 - 7 Jم)1990اكتوبر
االفتمتاحيةالجلسة-ا
رئيساوزال،جوتتورالرمثميسفخامةمنحيكافتمتاكلمة

ألكوسيكورمثيسألتركيةالجمهورية
ألجمهوريةوزرأ»ومنيستبزلو~،0ييندرميمالسيددولككلمة_

للكوسيكالمناوبوالرثيسالتركيك
لمنظمةالعاماالمين,الغابأحامدالدكتورمعاليكلمة_

االسالميالمؤتمر
المثالثاالقليسميةالمجموعاتعنفيابتالوفودوؤسا»كلمات_

االسالميالمؤتمربمنظمةاالعضاءللدول
االسالميألبنكرئيس•عليمحمداحمدالدكتورمعاليكلمة

.للستنمية
االعمال.مجدولاقرار-ال
االسالمي.المؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنتقرير-3
.المتابعةلجنتتقرير-4
ð-االطارمثنروعبنثمأنالمتجارةلتنميةاالسالميالمركزمنتقرير

بمنظمةعضاالاالالدولبينفيماالمتجاريةاالفضلياتالتفاقيةالعام
االسإلمي.المؤتمر

االسالميوالمركزللتنميةاالسالميالبنكمنتقرير-1
فيعضاالاالللدولالمتجارميةالمعلوماتشبكةانشاالبشأنالتجارة
.االسالميالمؤتمرمنظمة

v-لتأميننظامانشاالعنللتنميةاالسالميالبنكمنتقرير
مير.المتصدناتاشتما

بينالتوفيقبشأنألتنسيقلجنةامانةمنمقدمتقرير-^
االسالمي.المؤتمرلمنظمةاالعضادالدولفيألقياسيةهفاتالصرا

لبنانوجمهورييكفلسطيندولةلدعماقتصاديهابيرتد-9
النظامعناالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنتقرير-10
للكوسيك.اخليالد
.الدورةلجنةتقرير-11
ا~لمنييمستجدماا-لم

ألوزاريواالبحتماعللكوسيكالسادساالجمتماعقراراتاعتماد13-
.ألتقنيالتعاونبشأناالول
.للكوسيكالسابقةالدور)موعد)ا-
.8ألدوراختمتام17-





اجمتماعتقرير
8االجهزبأنشطتالمعنيةالدورةلجنة

عنهاوالمنبثنقةاالسالصالمؤتمرلمنظمةبتألمتا
للكوممسيكدمتالساالدورةخاللالمنعقدة

)ا990الولاأكتوبر/تشرين7,اسطنبول(





ية0باال:.اإلص:
أآلجهزءمثنطةبةا~الدورةلجنةاجتماعتقرير

عنهاوا~االسالميالمؤتمرلمنظمةالتابعة
للكوسيكالسادسةالدورةخاللالا~

)1990األولأكتوبر/تشرينv(اسطنبول،

للجنةالسادسةالدورةموظفيكباراجمتماعلقراراانفان(-
لجنهعقدت,الكوسيك)لموالتجاريأالقمتصادوللمتعاونالدائمة
التابعةاالجهزةبأنشعلةوالمعنيةالعضوميةألمفتوحةالدورة
yبيوماجتماعاعنهاوا~االسالميالمؤتمرلمنظمة

.1990األولاكتوبر/تشرمين

<االسالميةباكستانجمهوريةالدورة~لجنةاجتماعوحضر,-
.االسالميالصرتمىلمنظمةالعامةواألمامنة•التركيةوالجمهوريظ

المتابعةالتاليةوالهيشاتأللالجهزممشلوناالجتماعحنركا.7
عنهاوالمنبمثقةاالسالميالموتميلصنقمة

والمتأريبواالبحتماعيظواالقتماديتاالحصائيةبجاثاالمركز
االسالميةانللبلد
.أل)لتجاراالسالمي~المركن
والبحوثوالفنيالمهنيريباالسالمي~المركن
ألسلعوتبأدللصناعتوأللتجا~ةاالسالميةالغرفة
وا~لوجياوا~للعلوماالسالميةألمؤسسة

ممثلوتولى•باكمستانمن•خالدسعيدالسيد/االجمتماعورأس).
االجسماع.مقررمهمةأنقوألمركن

للمتجارةاالسالميةالغرفةمصثل•غوصأغاألسيد/وألقى0-
زالتماالغرفةأنفيهذكرتقريرارالسلحوتبادلوالصناعة

التسيا~وهيالمنستركةالمشروعاتمجالفيعملهاتواصل
فيماالصناعيللتعاون)ألولىالوزاريةألصنئاورألاليهاأسندتها

لكنفيمتعاونةاالسالمي:المؤتمرمنظمةفيعضا،)مالدولبين
أنالصددهذافيوأوضح.االسالمي~البنكمعوثيقاتعاونا
سالمي.9أ´ألعالمفيالمشروعاتمنعددابالفعلحددتقدالغرفة

غرفواتحادالصتحدة~األمممنظمةمحبالمتعاونفظمت،كما
االستثمارلترويجاجمتماعاتركيا،فيالسلعدلو~التجارة



انالبلدفيمخمتلفةمشروعاتأعرفتحيثالمشروعاتلمتقييمواجمتقاعا
قدأهرافعلىاالسالميتصرألسةمنظمةفينموااألقلاالسالمية
.نمواا~االسالميةانالبلدفي•المشروعاتهذهتعنيها

أهممنواحداتذللسوفألجدوىدراسا<:اعدادسرعةأنوأكد
•االسالميالعالمفيألصثنترنحةألمشروى:تتنفيذأمامالمعوقات

درايةمىنديهاباالمساهمةأنموأال~كشراألقطارتمستطيعبحيث
.وتسهيالتتقنية

وثيقاتعاوناتتتعاونالغرفةباناالجمتماية.غوصالسيد/وأبلغ
ألمؤتمرلمنظمةتنابهةأخرىسسا:.ومهصراكنمععملهاوتنسق
عنوأعرب.والمتجاريالماليوألتتعاونالصناعةمجالفياالسالمي
منأالفادةالسسعياخدماتهاتقديمفيلالستمرارالغرفةاداستعد

نطاقأوسععلسأالسالميالعالمفيالمتاحةواالمكامناتالتسهيالت
.ممكن

المقرمبنىبأناالجتماعالغرفةمصثل.أبلغتقرير»خمتاموفي
كبيرعددمنبمساند»بناؤهأكتملقدكراتشيفيللغرفكمثيسيالر
سيحتفلوأنهاالسالمي.ا_موتمرمنظمكفياألعضاءاؤقمالرمن

ا9اهالثنانييناير/كانونأوامثلفيبأفتتاحه

االحصامئيةبحاناألمركزمدهيرروك.جندشاديكمتور/الدوقدم1-
حولتقريرا,االسالميةللبلدانوالمتأريبواالجمتماعيةواالقمتماديك

فيتمتركنالمركزميواجههامشكلةأعوصأن~أكدالمركزسنشاط
ببرأمجيضطلعأنجاهدأيحاول5المرأنوأوضحالمتمويل.مجال
مختلفةهيشاتمناليهأوكلتاضا~:~مهامتنفيذجانبالسعمله
عدد~انخفضالذيالوقتفي•االسالميالموتميلمنظمةتابعت
للمركزااللزاميكمساهماتها.مدادعلىتواظبالمتياألعضا»الدول
قدألمركزأنوذكر.الماضيةسلتالتالسسنواتأمثمنا»دول10الى
بعمنىعنواالمستغناء,األدمنىالحدالىنفقاتهخفضالىلجأ

,هامةبرامجوتقليصالروا«~صرفعنوالمتوقفرموظفيه
منيعتمكنحمتىرألموظفينبامستحقاقأتالمخصمتاالموالمنواالقمتراض
تراكمتالمتيالديونأنالعامالسر،يروأوضحالعمل.فياالستمرار

مبالغاقتراض~تعذرمما•د.الرألف9ط0بلغتقدالمركزعلى
علىالدامئمةاللجنةوحثداخليا.المتاحهالمبالغلنفاداضافيك
ألمركزيضطرالحمتىفوراالمشكلةهز»لحلالالزمتالمتوصياتاتخاذ
ألقريبألمستقبلفيأبوابهاغالقالى



شاديالدكتور/ذ~,وبرامجهالمركزبأمشعلةيتصلوفيما
فياالستمرارمنيتمكنكياجهيداجهديبذلالمركزأنروكجند

الدوريتاألننئطةعنفمالا~وقال.ا~الموكلبالعملالنهوض
ألدوراتو~البحوثواجراءالمعلوماتبجمعالخامة

االحصائيللدليلالجديدةالطبعةالمركزيصدرسوف•المتدريبية
وكمتاباالفر~ألمديونيةحولوثيقةادباعهسيقومكماالسنوي

القصةمؤتمرعلولعرضها•االسالميتمرالمهلمنظمةاحماشيجيب
معلوماتنظامانشا»الى~المركزانوأضافالقادم.االسالمي
أالتصالمراكزاجتماعاتالىينظرونأنهماكدمهالتقنيللمتعاون
سبالتفسحبأنكفيلةكأنشطةالتقنيبالتعاونالمعنيينوالوزرا»

وتتيحاالسالميالمؤتمرمنظمةاطارفيالتعاونأمامومشمرةجديدة
.المتعاوناهزفيلالسهاممواتيةظروفاللمركز

v-الدكتور/وألقىf" .f.أالسالميللمركزالعامالمدير,باتوراي
أنالىباالشارةاستهلهتقريرا,والبحوثوالمهنيالفنيللمتدريب
دوراتفي~شرحأنبعدجديدازخماأكسسبتالمركزأنشعلة

ألتجأ~ةمجالفيدراسيةوبرامجاألجلوطوبيلةقصيرةتدرييبيت
يركز~المركزأنموضحا•لستكنولوجياواالتقنيوالتعليم

ا~المجالينفيالسيما•البشريةالمواردتنميةعلدخاصة
تا~جميعنثنثفثمأنه,المركنأنللجنةأوضحثم.والهندسي

مثنسكلكجواالمنميعاني•االسالميالمؤتمرلممنظمةالمتابعةاألخرى
حدالسىتفاقمتوالستياميةااللنألمساهماتمنالمتأخراتتراكم
ألزيادةمنالرغمعلسوذلك,حلأوتدبيرأيمعهيستعصي

علىانهوأضا~.وبرامجهألصركنأنشعلةعلىألطلبفيالملحوظه
فيالدواسةفيحالياالمنتظمينالطلبةمجموعاتتنوعمنالرغم
بلدان~منمسلميندارسينبقبولمالبالمركزفاندكا<
أالسالميأ~انوأضاف.االسالميالمؤتمرمنظمةفيأعضاال

ءهؤكاخمتيارفيالمركزميساعدأن•اعمتقااهفيميستطيعللتنمية
يقوممأخإللمنألبلذانبهذهمنهأعرفأنهأساسعلسمالطلبت

محمدحسيسألرئيسفخامكأنأللجنةابلغثمعمليات.منبه
ميالخستاالحفلبنفسهشهدقدردشبنجالجمهوريةرئيسارشاد.
اتمامشهاداتمنحخاللهجرىالذيالرابعةالدراسيةللسنة

أ~للمتدريباالسالميللصركنالعامالمديرواختمتمالدراسة.
الماليةكلالممشأبحثضرورألمؤكداتقرميي»وألمبحوثوالمهني
أعلسعلسوذلك•االسالميالمؤتمرلمنظمةبعألالتاللهيئات

لهامرميعحلايجاديتسنىحتى•المنظمةفيالمستويات



A-أالسالمي:لمركنأنألىمشير:كلمتهمجديرهمحمدألسيالموامستهل
ماتأا~مجاالتفيألمدىواسعبنشاطيينهضرالتجارةلتنمية

وتنطيمألستجارةوتشجيعباالسو:قأ~وألدراساتألستجارية
ألوافيالسنويألتقريرعنفضال•:نهوقال.المندر~البرامج

عهدتأالسالمية،ارألبلدبينفيماإلتتجارألعنالمركزيصدر»المذي
شبكظبانشاالالمتصلةكالدءاساتأخرىبمسؤولياتالكوسيكاليه

ذطار~فيريةألتجأ»لالفضلياتونظامالتجاريكالمعلومات
الشأنهذافيكشيرألآعماالالمركنأنجنوقد.االسالميألمؤتمر

ألكوسيكالىعنهادوريهتقاريروقدم

دوريتغيراودوريةمطبوعاتمنألمركزميصدرهماأنأونبرثم
األعضاءانألبلدفيالتجاريةألممعلوماتوننشوتعزينجمعيسستهدف

يقوم,وةألتجأبستشجينيستمنوفيمأ.:السالميالمؤتمرمنظمةفي
رابعهايعقدالتي•االسالميكرميةالتجاالمعارضبتنظيمالمركز
بينفيمسرةالمبأنشأالتصاالتفرمتتستيحوالمتي•تومنسفيحالييا

>لقدراتبنثمأنبهامومشوقمعلوماتعلسوالحصول,التجاريةاألطراف
يتمنثلالمركزالمنشطةألرابعمثيسيالرالمجالانواضافمكامنياتواال
مسيأالسالالمؤتمرمنظمةاجتماعاتفيرككوالمنثماالمتدريبفي

نظمالمركزانالمقام،اهزفيواوضح،.باختصاصاتهالمتصلك
ألقطريةللمنظماتواجتماعاتالستجارميينللملحقينتدريبيةبرامج
ألمباشرأالتصالتحقيق)لسسعيااالعضاءالدولفيالمتتجارةلتشجيع

انالبلدبينفيمأألتجارةبتعزيزالمعنيكالعناصرجميعبين
وتشجيعها.االسالمية

سسةا~العامألمديرتميمي<عرفاتالدكتور/وامستهل-9
هذهانمؤكدافستاد)،االلموألتنميةوالتكنولوجياللعلوماالسالميك
بمابلفحسب،الخمسيةخطتهاأطارفيانشعلتهاالتمارسالمؤسسك

العلميللمتعاونامثمةالدأللجنةعملوخطكابيضايسفق
لستكنولوجى.وا

انالبلدمعبألمتعاوناالطار.اهزفيقام،قدالمركزانوقال
بموضوعاتتعنيوالتنكنولوجياللعلومشبكاتستالمننثماءالمضيفة
واالتحادللعلوم<مالميةاألاالكاديميةاقامةعنفضال•مخمتلفك
البحثلمعاهداالسالمي

فيبرامجتشملفستاداألعملخطةانتميميكمتور/الدكرون
وتنميزواالعالم،ألسياسات.ورسملستكنولوجيا،وأالعلممجاالت

..م



فيوأضاف.التكنولوجياونقلوالتنسيق،والتعاون•البشريةالقوى
ونشروندوات،مؤتمراتبتنظيمقامتقدالمؤسسةاناالطاراهز

امنهاكماوألندوات،المؤتمراتووقائعالدراساتمنوسلسلةادلك
منحتقديمهاالساضافت•االسالميظللدولالمعلوماتفسبكةفيتننارك
النالبمنوار~لعاثتوالستكنولموجياالعلوممجالفيدراسية

ا~بمختلفتضطلعالمؤسسةانواضافالمسلمين.
واالمماالسالميألمؤتمرمنظمةفيالمعنيةألهيشاتمعوتعاون
انالدكتور~وذكرفرادي.االعضا»ألدولمعوكذلكالمسمدة
الوعيتنميةمئنلموضوعاتالىموجهةمشروعاتفيشرعةقدالمؤسسة
وما•التكنولوجياونقل,المشمسيةوا~قكوألتكنولوجي>المعلمي

ابيرالتدتحديدالسبالدعوةتقريرهواختتمموضوعات>منذلكالى
الن~نظراالماليةللمشكلكحلايجادتكفلالتيالفعالة

فيامريكيدوالرمليونعشرخمسةبلفتقدالمتراكمةالمتأخرات
.القيمةهز«عشرعلسلالفمستادالسنويةميتالميزاالتزيدحين

عرفمت~المتيالتقاريرفيالدووأللجنةدولتتدانوبعد10-
االجمتماع.خالل
البحوث~كزبهينهضلماالبالغتقديرهاعناعربت-أ

,االسالميةللدولوالمتأريبواالجمتماعيةوأالقتصاديةاالحصامئية
أالسإلميةوالغرفة•واالفمستاأ•المتجارةلستنميةاالسالميوالمركن
أنشعلةمعتمترابطآنشطتمنالسلمع،وتبادلوالصناعةللمتجارة

والتعاونوالتجارةاالقتصادمجاالتفيمعهاوتتكاملألكوسيك
االسالمي.ألمؤتمرمنظمظاعضادالدولبينفيماالمتقني

قيماسهاممنانقرةمركناهاسدلماتقديرهاسجلت-ب
بالتعاونالمعنيةاالتصالهيشاتاالول~االجمتماعبتنظيمه
فيا~للمتعاوناالولالوزارياالجمتماعلعقدتوطئتالتقني،

االسالمي.تمرالصهمننمةنطاق
عندراساتاداعدمنالبيضاأارالدصركنيز~بماوحبت-~

انشا»سيحدثهاالتيالستأثيراتوعنامشتركهاسالميكسوقانشاال
تمرالمهمنظمةاعضاالالدولعلىالواحدةربيةاالوالسوق

االسالمي.
ةآالجهنتواجهالتيالماليةاالزمةبستفاقمعلمااحاطت-د

الدولمعدم~جواالمن•االسالميالمؤتمرلمنظمةالفرعية
وقد.متأخراتهاوتراكماميتااللنمساهماتهابتسديدعضاالاال

دكامركزعلىاالموالتدفقلةضةعنالناجعةالمشاكلبلفت
وتهدد~1مابخنقهماتنذرالخطورةمندرجةانقرةومركن

القريبالمستقبلفيباغالقهما

..م



فيهتستطيعقد.ألذيالوقتفيبأمهرأيهاعناعوبت-~
عنلماارمماألتدبيرأالسالميتمرألمهلمنظرةالفرعيةاالجهزة
فانذلمك،وغيرخدماتمنتقدمك.ماة1لتاتعاباقمتضا»طريق
هذهتوا~ماعلدالمتغلبفيتجديلنابيرالستأهذهممنل

ألدولقيامعدمعنناجمخطيرمالىءهزمنتوألهيبثأالجهزة
.االلزاميةمساهماتهمابمتسديداالعضا»

وفودوؤسأالمناشدةللكوسيكا~دسةالدووألمنطلبت-و
لدى-المناسبالمستوىعلس-مساعيهمبذلأالعضا«الدول

اميةااللنمساهماتهاادسدالسأ~درةعلىلحعثهاحكوماتهم
,دكاوموكزال،البيضاارالدومركز•انقر:مركزفساتموانفي

االوضاعتحسينالىالملحةملحاجةمنظرالمكون,وأالفمستأد
االسالميتصرالمولمنظمةألفرعيألألآالجهنجو_تواالمتيالمالية

تصبحوقدالمرأكنتلكبعضآنشطتب.،سيهالشللوانخاصة
مساهماتهادفعفيعضاالاالالدولأشرحلمماباالغالقمهأدأل
لتسويةجادألاجبهواوتبذلالحالي،لعامموازنةفياميتااللن

.ممتأخراتها



عنالصادر)(االقرار
والتجارياالقمتصاديللثعاونامعةالدللجنةالسادسةالدور«

االسالميالموتميلمنظمة

)1990االولينتنشاكشوبي/10-9م(اسطنبول





عنألصادر(ا)القرار
وألتجارياأل~اليللمتعاونأثمةالدللجنةألسادسة

االسإل~ألمؤتمرلمنظمة
)19»ألأالولتشرميناكتوبر/10-9(اسطنبوأل

~ري1وأأ(تت~يللتعاونالدائمةللجنةالخامسه8الدوران
9~~ا~ل~5ألمنعقا(ألكومسيك)أالسالميالمؤتمرلمنظمة

،1990االولتشرينبرلم)كتو10و

انقمةمؤتمرعنالصادرأ)(قس-13/3رقمبألقرار~
مسيك<النكوانشادبنثمأنالثالثاال~مي

مؤتمرعنألصادر.)(ققأ-1/3رقم~بالقرار
أالقتاديألتعاونيزلتعنألعملخطةبشأنالثنالثاالسالميا~
مسر»أالسكألمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبين

موتمرعنالصادرأ)قلممق-4أنارقم~بألقرار
واالمنوالناعةألمتجارأليحدأوالذيالرابعاالسالميا~
باعتبارهاوأ~قةوألمموأهالتوألنقلالزراعيةألتنميكواثيالمنأ

االقتصادي،المتعاونفياالولوييةلهامجاالت

/(3وأ)،إقق-Oilألقرارينإحكامها~
يلي:بصاالترتييبعلىوالمعنيين)Iاقق
للتعاوناثمتالدأللجنةعنألصادرةالقراراتاكتمادأ.

بمتنطيمائصتلةوألمترتيباتالكومسيك)0والتجارياالقتادي
عملها.

تنفيذفيالكوسيكبةتنهضالذيألدوراهميةعلىالتأكيد
ا~ولوحثأ~ولىلهأأالمؤتمرتقديروعلوألعمل،خطت
ألشأن،~أ~لملحومسينكمالالنالدعمتقديمعلرعضاالأال

الخمسالدوراتعن8الصادرالقراراتهأاعمتبافستأخذان
المنبثنقألألمتابعةلجنةمنألمقدمةوالستوصياتللكوسيكا~~



اتألمؤتمرعنالصادرنهألصلةاتفياتاربالقرعلمااحاطتانو
•الخارجيةالالوزرممكاالسال

عن8ألصادربالقراراتعلمااحاطتواذ
عقدتوألمتيألصناعيالمتعاونحولالثالشةالوزاريةالمشاورة

أ،7/8حزيران/ميونيهالم-)7يوهياسطنبولفي
ألفترهفياسطنبولفيعقدالذيلملنقلأالولالوزارياالجمتماع

،19/لمايلولسبتمبر/v-)من
اسطنبولفيعقدالذيالعوامالتبنثمأناالولالوزاريالمؤتمر

.161/ايلولىسبتمبر/vوìميوهي
وأاثيالغداالمنبثنأنالثالثالوزاريالمؤتمر

)0الىlAمنالفترةفيابأداسالمفيعقدالذيراعيهالن
،1911اولتشرميناكمتوبي/
oيوميباسطنبولعقدالذياالقةبشأناالولالوزاريالمؤتمر

ام9/9ايلولسبتمبر/1و

منذأا~خطةتنفيذفيتقدممنماتحققبألمتقدتالحظاذ
والسيماللكوسيكمسةالخاالدورة

فيأالعضادالدولمنالقياسيالترصيفلخبواالاجمتماععقد
أولتشرميناتحتوبر/).´امنالفمترألفيتركيا،ازهير،مدينك
بينللمتوفيتى´´منهاجعناجريتالمتيالدراسهلتتنقيحار9/9

والعدادأالسالميةالبلدانفيبهاالمعمرنىالقياسيةألمواصفات
سمشتركةقياسيةمواصفات

لستنميهاالسالميألمركنمنباعوألخبراأ،لفريقعيناجمتماعقد
دميسمبر/كانوناا-أ)منالفترةفياسطنبولفيواولهماالمتجارة

ا4ا.9منالنتوألفي8البيضاإلدارفيوثنانيهما9/19اول
النشازكاماطاوقيظاتفامشروعلستنقيحوذلكر1990ارمارس/ان

الموتميمنظمظ8اعضاألدولبينفيماتفضيلطةتجارةنظام
المتواليعلىألمنشأ،بقواعدالخاصاالتفاقيةوملحقاالسالمي،

عالالخبرااجتصاحبامستضافألللتنميةأالسالميألبنكقيام
الخصامثصلدراسة،1919فثانتشريننوفمبر/)2يومالمستوى<
ميرالمتصدناتاشتماتأمينلنظامالعملية

فيكومسيك،عنا~أيممتابعةللجنةالسادساالجمتماععقد
لمراجعةأ،990ارانمارس/))-30منالفترةفياسطنبول
جدولفيألواردةالمشروعاتتنفيذفيتقدممناحرازهماجرى
الكوسيكاعمال



بالمتعاونالمعنيةاالتالهيشاتلممثنلياالولاالجمتماععقد
فياالسالمي،ألمؤتمرمننمةاعضا»الدولبينفيماا~
وهو،1990اراذمارس/,1-)3منا~ظفياسطنبول
اعمالجدولمشروعبمراجعةاخرىاهورضمنافطلعألذياالجمتماع
المؤتمرمنظمةاطارفيالتقنيللمتعاوناالولالوزارياالجمتماع
االسالمي.
~يةأ~حكومةبهاقامتألمتيوألترتيباتاتادأالستعد

ةألفستسفيألرابعمياألسالالمتجاريالمعرضلسنظييمالمتونسيية
14من - o/تيباتالمترذلكفيبما،1990اولتشريناكتوبر

سبيلعلىتونسفيللبضائعقتكمهمخازنبتوفيرالخاصه
االسالميةالدولبينفيماالتجاريةألتبادالتتشجيعفياالسهام
العالم.دولوباقياالسالميةألدولبينوكذلك
االجتماعالستضافةالعربيةمصرجمهوريةمنالمقدمالعرض
للدولألنقديةوالسلطاتالمركزيةالبنوكلمحافظيالثناهن
محبالتزامنوذلك•1991عامفياالسالمي،المؤتمرمنظمةاعضا»

االسالميالبنكمحافظيلمجلسعشرالخامسالسنوياالجمتماع
للسنعية

كنهمهسز>كىب~ا~التيلك~ته´«ديوء_بقعمبعنتعوب-1
انللبلدريبو)ا~واالجتماعيألوأالقتصاديةاالحصائيةاالبحاث
االسالميوالمرعن،الستججارةلستنميكاالسالميوألمركزأالسالمي،
للعلومأالسالميةوالمؤسسةوالبحوث؟ألمهنيالفنيللمتدريب
لصمناعةوأللمتجارةاالسالميةوالغرفةوا~لوجياوا~
بينوالستقنيوألتجاريأالقتصاديالتعاونمجاالتفيالسلعوتبادل
ميعتميننحوعلىوذلكاالسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضا»الدول

الكوسيكانشنطةمعوألستكاملبالترابط

للسنعيةاالسالميالبنكبذلهلماالبالغتقديرهاعنتعربكما-ال
المدرجكالمشروعاتمختلفتنفيذمبينلفيقيمةواسهاماتجهودمن
عملياتمنا~بهييضمللعولماالكوسيك،اعمالجدولعلى

دميةاال~التنميةفيشأنهلهاسهاماتسهممختلفكتحويلية
ال.االعضاانا~
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تنظيمفيانقرةمركزقدمهاالتيالقسمةبالمساهمةوتنوه-3
تو~التقنيبالتتعاونالمختصةاالتصاللمراكزاالولاالجمتماع

بشأنأالسالميتمرألمهمنظمةتقيمهوزارياجمتماعاوللعقد
التقني.المتعاون

رهألمتبجااالسالمي~المركزوضعهاألتيبألخططوترحب.4
عنالناتجظأالثاروعنمشترتحةاسالميةسوق8اننثماعندراساتأدالعد
منعلمةفيأالعضا~لدولبالنسبةالواحدة)الوربيةالسوقوجود

االسالمي.المؤتمر

ألاالجهرمنهأتعانيالمتيألماليةاالزمةبتتفاقمعلماوتأخذ0-
8االعضاالدولقيامعدمجواالمناالسالميتصرآلمةلمنظمةالمفرعية

وقدذممتها.فيالممتأخرةلنووالمباااللزاهيةمساهماتهاادبسد
الفنيللتدريباالسالميالمركزمنكلفيالسيولةمشكلةتفاقمت
و)الجمتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةاالبحاثومركنوالبحوثوالمهني
افيوجودهايهدأحدالداالسالميةانللبلدوالستدرييب
القريب

ì-الموتميلمنظمةالفرعيةلالجهن(ألممكنمنكانوان)نةوترى
أقتضاا)طريقعنلهامألألالزأالموالبعضعلىتحصلاناالسالمي
فيتجديلنابيرالتدهذهفانذلك،الىوماخدماتهامقابلاتعاب
عضاالاالالدولوفااللعدمنسيجةفادحعجنمنماتواجههعلىالمتغلب

اميةااللنبمساهماتها

منالتخفيفالىالحاجتاللحاحنظرا•أالعضاءالدولوتناشد7-
ان•التابعة~أالجهزةمنهتعانيالذيالماليالوضعحدة

الفورعلىتبادركيحكوماتهافيالمالئمةالممستومياتلدىتمتدخل
االبحاثمركزمنلكلالمستحقةاميتااللنمساهماتهاادسدالس

,االسالميةانللبلدرهيبوالتواالجمتماعيةواالقتصاديةاالحصاثيت
الحنيللتدريباالسالميوالمركن•المتجارةلمتنميةاالسالميوالمركز
لوجياوا~للعلوماالسالميةوالمؤسسةوالبحوث.والمهني
علىالعاماهزعنالمستحقةالمساهماتتدفعلمفما.والتنمية

عددمسيتعرض<المتأخرةالمبالغلمتسويةجادألجهودوتبذلالفور
باالغالق.امهدديكونسوفبلفعاليتهفيلعجزالمراكزهذهمن



مذ~علىبعدتصدقاوو/توقعلمالستيأالعضا»الدولتحثلم~
اوو~وا~ديأال~لستعاونبأالمتتعلقكاالساسييكنظمكاال

ماا~الىتسارعاراالسالمي،ألمؤتمرمنظمةاطارفيابرمت
بذلك..

امئطمكاعمئة»الدييئئسيييامكاليييئيييييااالئمئسا~مئعال
أالسالمى

أالسالمي~المركزباضمللنلماتقديرهاعنتعرب-1
منشروعاداعدفيونكساداالاهامنةمعبالمتعاون•جهودمنالتجارة
الدولبينفيماتجاريتافضلياتسنظامالنشا»عاماعالءاتفاقيك
قالبهافيالوثيقكتلكلوضعوكذلكأالسالمي،المؤتمرمنظمةاعضا»
عقدتالتي9الخبرافريقاجتماعاتبةاوصتهامحوعلىمثيالمنها
مسةألخادورتهافيالكوسيكلقراراتنفيذ

المنشأبقواعدالخاصوملحقهاالعاماالطاراتفاقيةتعتمد-)
ا~العامةمنةاألمالدىألعاماالطاراتفاقيةفسحوتقرر.3

األعضاءالدولجانبمنعليهاوالتصدميتىقيعاالسالمي~المؤتمر
عرضالكوسيكومثيسلفخامةتستيحالتيالترتيباتاتخاذترجو~4

السادساالسالميالقمةمؤتمرعلسالعاماالطاراتفاقية

االسإل_،0للملداالمتجادمةالمعلوماتسشكة

و~المتجارةا~االسالميللمركزتقديرهاعنتعرب0-
فياشمتركاا~الدراسةبتنقيحلقيامهماأالسالمي~

وألتكامل~~لخيفيالوالمترابطاوجهلستحديداعدادها
للدولالمعلوماتوشبكةاالسالميةانالتجارية~المعلومات

االسالمي~المؤتمرمنظمةاعضاال
الدولتنب~علىالحرصمنانطالقارالمالشممنانهكدته1-
المعلوماتشبكةبينالربطيمتمانماضافيةمصروفاتايةعضاالاال

~8اعضاللدولالمعلوماتونشبكتميألاالسالللبلدانالمتجارية
بياناتقاعدةبصثابةاالولىالشبكةتتصبححيثاالسالميالمؤتمر
عندمنيةالثاالشبكتاطارفيالستجارييةالمعلوماتفيمتخصصة



v-اتاداالستعدفيالمضيالتجارةلتنميةاالسالميالمركزمنتطلب
ور»بالضريلمتزماندونالتجاريةالمعلوماتشبكةالنمتنا،الالزمة

الىيقدموان•االسالميةللدولالمعلوماتشبكةانشناأبانمتظار
تقريراألكوسيكعنالمنبثنقةالمتابعةللجنةالسابحاالجمتماع

السبيلاهزفىتقدممناحرزهعما

التصدواثتماناتلمتأ~.أ~الر~>النظاو

A-جهودمنللمنتميةاالسالمي)لبنكبهاضطلعلمايرصاتقدعنتعرب
لستأميناالسالميةالشركةاننثماالاتفاقيكبنودوعاامنشاداعدفي

ذلكبتعميمالبنكلقياموكذلكواالستثماراا.إلستصديرناتاشتما
عليةومالحظاتهااراالهاتبديكياالعضادائدولعلىالمشروع

ألتنظيمعمليةبتنسيقالقيامالكوسيكتنسيقمكمتبمنتمللبه9
بغيةبجدةاالسالميالبسنكمقرفييعقدالخبراألفريقاجمتماععقد

االتفاقية.موادلمشروعنهأمئيتصياغةاعداد

مشروعبدرامت8جدفياجتماعهممعالمنالألخبراميقومانتقرر~10
.التاليةالقواعداطارفياالتفاقيةمواد
التصديراثتمامناتعلىبالتأمينآنظاماهزيسبدأانضرورةأ-
.أيضاأالمستشماراتريجبالتذلكبعديغطيانعلر
كجهازها4امنشايمتمهيشةخاللمنالنظاميعملانضرورة-ب

منصبه-بحكمالبنكرئيسويتولىللتنميةأالسالميللبنكتابع
.الهيئةهذهمجلسومثامت

.الطوعيةالمشارككاساسعلسالنظامانشا»ضرورة-بر
8االعضاانالبلدغلىبالنظامالمنتفعونيقتصران8ضرور-د

التطاحابمشاركهالسماهمعسواهم<دوناالسالميتمرالمهبمنظمة
ال.االعضاانألبلدفيالخاص

المتجارةتشملهاالمتيالسلععلىالنظاميقتصرانضرورة-~
يتمالمتيالمنشألقواعدوفقاال،االعضاانالبلدبينفيما

وغيرالتجاريةالمخاطرالنظاميغطيانعلىتحديدها<
.السوا»علىالمتجاريت

انالموظفينكبارقرركمااا»
ادهااعدمعالمن<االتفاقيةمواد
الصتابمتللجنةالسابعمجتماعاال

النهائيةالصيغةعرضيتم
االالخبرفريقابحتماحخالل

الكوسيك.عنالمنبمثقة

لصتروح
علىم
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هفاتللمواكيةالمترللمومسةتتقديرهاعناللجنةتعرب)ا»
ا~ا~للجنتكامانهايضاتعملوالتي-القياسية
منظمةاعضاءالدولبينفيماالقياسيةالمواصفاتبينبالتوفيق
~نهباثيةميفةلوضعجهودمنبذلتماعلى-االسالميالمؤتتمر
االسالميةألمبلدأنفيالقياسيةألمواصفاتبينالستوفيقاامنهاه
االعضا»الدولابدتماضوءفياامشتركةقياسيةمواصفاتواعداد

ومالحظات.اراالمن

للتوفيقالالزمةالمتدابيراتخاذالمتنسيقلجنةامانةمنتطلب.13
والعدادعضاالاالالدولفيبهاالمعمولالقياسيةالمواصفاتبين

ألىتقريروتقديمالمنهاج.لهذاطبقاسمشتركةقياسيةمواصفات
عما-االسالميتصرالمنلمنظمةالعامةاالمانةخاللمن-الكوسيك

السبيلهذافيتقدممناحرازهجرى

افاالسمتعددةللمقاصةاالسالمىاالتحاد

محلكانالموضوعاهزان•المتابعةلجنةثقريرخاللمنتالحظ<14-
للتنميةاالسالميالبنكجانبمندراسة

الىالراميةجهودهموأصلةاالسالمي~البنكمنتطلب17-
اتفيالصقاهةوترتيباتالمشروحالهزالالزمةالدراساتاستكمال
ألمبنوكفيهابصاالمعنيةالجهاتمعبالتشاوروذلكاللة

ألمبنلهيرفعوانال<االعضاالدولفيالنقديةوالسلطاتالمركزية
المركزيةالبنوكلمحافظيالنثامناالجمتماعالىالدراساتهذه

ابيرتدمنمايلزمالتخاذاالعضا«الدولفيالنقديةوالسلطات

االسالميالبنكبقيامالعامة،االمانةتقريرخاللمنعلما،تحيط1-
الثالمثةالوزاريةالمشاورةعنالصادرللقرارتنفيذا-للتنمية

نوفمبر/الوايوميجدأل،فيابحتصاحبعقد-الصناعيالستعاونحول
المشروعاتالمعني~المهمةلفرميتى<1917ثانتشرين

تشجيعلية3موضوعبنامستفاضةتناولاالجمتماحهذاوانالممشتركة<
الخطوطاطارفي5االعضاالدولبينفيماالممشتركةالمشروعات

.9الوزراحددهاالتيالعامة



»JI-امحيت0ارالتنعمهائىالغذ.اال
الموتميلمنظمةالعامةاالمانةتقريرخاللمن•علماتحيطاه

المثالمثأريالرنالمؤتمرعنالصادرةالقراراتبمضرناالمال~،
فساباداسالمفيعقدالذيالزراعيةوالسنعيةاميالغذلالمن

منذلكاعقبوبما•أ8))اولتشرينأكتوبر/لم0-اامنألفتر)
اطارفيا~الغذلالمنطياحمتيامخزونامشاءفيللنظرخطوات
االسالميالمؤتمرمنظمة

المؤتمرمنظمةفيالصلتاتفيواالجهزةاالعضاءالدولتأعو\-
الموتميقراراتلمسنفيذالضروريةأالجراءاتاتخاذا~االسالمأ،

الزراعيةوالتنميةاثدالغذلالمنالئنالثاريالرن
i-فتاستنمالعرضعاالعربيةممرجمهوريةلحكوعتتقديرهاعنتعرب

~الزراعيةوالتنميةامثيالغذاالمنحولالرابعالوزاريتمرالمه
.1991عام
قراراتتنفيذمتابعةتمرالمهلمنظمةالقامتاالعانتمنتطلب~4

وان•الزراعيةوالمستنميةاميالغذاالمنعنايةالوزرتمراتالمه
الموتميمنظمةتمراتمهالرالشأناهزفيمرحليةتقاريرتقدم

الكوسيكوالداالسالمأ

تصرألمهلمنظمةالقامتاالمامةتقريرخاللمنعلما،تحيطا-
فدالنقللوزراءاالولاالجمتماعانعقادمنذ•اتخذبمااالسالص،
10منالفترةفياسملنبولفياالعضاءالدول - vايلولسبتمبرلم

االحتماعذلكعندرةاالالقراراتلتنفيذاجراءاتمنا.9ال/
االسالمأتمرالمهمنظمةفيالمعنيةواالجهزة5االعضاالدولتأعو)ه
االولاالجمتماعقراراتلتنفيذالضروريةابيرالتاتخاذا~

االعضا~.الدولفيالنقللوزرا»



تنفيدمتابعةاالسالمأ.لمؤتمرلمنظمةالعامةأالمانةمنتطلب,-
فسمرحليةتقاريرتقدموانالنقلرا»لوناالولاالجمتماعقرارات

ألكوسيك.والدالمنظمةمؤتمراتألدالشأناهز

اهالتÎ-ا

االسالمي،المؤتمرلمنظمةالعامةاالهانةتقريرخإللمنتالحظ>1-
علىوزعتقدوقراراتهاهالتالمورااللوناالولاالجتماعتقريران

تنفيذها.بغيةالمعنيةوالهيشاتاالعضادالدول
استضافةعرفتألستياندونيسياجمهوريةالحكوعنهتقديرهاتتسجل,-

منألالفترفيونجباندفيالعوامالت8لوزراالثنانيأالجمتماع
1991ا-)أيوليو/تموز

r-المؤتمرلمنظمهالتابعةالمعنيةواالجهزةاالعضا»الدولتأعو
منأنصادرةالقراراتلتنفيذالالزمةابيرالتاتخاذالىاالسالمي
العوامالت.لوزراتاالولأالجمتماع

تتنفيذممتابعتأالسالميألمؤتمرلمنظمةالعاهةاالمانكمنتتلب4-
تقدموانامسالتالمولوزراءاالولاالجمتماععنالصادرةألقرارات
أالسالميالمؤتمرمنظمهمؤتمراتالمىنالشةاهزفيمرحليةتقارير
ألكوسيك.والى

ألمؤتمرلمنظمةالعامةمنتأالماتقريرخاللمنعلما،تحيطا-
الصادرةالقراراتتنفيذسبيلفيأجراداتمناتخذبمااالسالمي،

فياسنبولفيتعقدوألذيالطاقةعناالولالوزارياالجمتماععن
1منالفمترة - ð/أ.9/9اميلولسبمتمبر

أالسالمي)لمؤتمرمنفصةفيالمعنيةواالجهزةاالعضا»الدولتأعو)~
ألوزارياالجمتماعقراراتلتنفيذالضروريكالتدابيراتخاذالس
وزعتهاالتياالستبياناتعلىالردوالسالطاقةبنشأناالول

قأل.الطاحفي~الستتنيالتعاونبخصوصالتركيةالجمهوريك
r-تنفيذمتابعكاالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنتطلب

تقاريروتقدميمالطاقةلوزواالاالولمجتماعاالعنالصادرظالقرارات
الكوسيكوألسألمنظمةمؤتمراتالىنالثنثهذافيمرحلية
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التنظيميه
اخلوالد

لمنظمةالعامةاالمانةبذلتلممايرصاتقدعناللجنهتعربا-
اخليالدالنظاممشروعاداعدفيجهودمناالسالميالمؤتمر

للكوسيك.
ç-للنكومسيكأخليألدالنظامصياغةتحسينالسالحاجةعلىتوافق
مكمتبهيثمنكلبستشكييلالمتتعلقءالجنسيماوالمنبهجواشتتىمن

.المتابعةولجنتالكوسيك
أجرتهاالستيالضافيةقشاتالممناالننظرا•أللجنةتقرر3-

المكمتبهيشةتثنكيلمسالمتيحولالسابقةدوراتهافيالكوسيك
النظاممشروعاحالةمحددةنتيجةالىتخلصلمالمتابعةولجنة
العامةاالمانةتنظمهخبراءلفريقاجمتماعالىبرمتاخليألد

االجمتماعانعقادموعدقبلمقرهافياالسالميالمؤتمرلمنظمظ
فيانجازهتمفيماللنظروذلككافبوقتالمتابعةللجنةالسابع

)لكومسيكتنسيقومكمتبالعامكاالمانةبمعرفةاالنحمتىالصدداهز
تراعىأنعلىاالعضاء،الدولابدتهاالمتيألمالحظاتالىباالضافة

دورتهافيالكوسيكوضعتهاألستيالستوجيهيةالخطوطذلكفي
المتابعةولجنةالمكمتبهيمثتتنثكيلبشأنالرابعة

ألسابقةألدورةالىتوصيةرفعالصتابعظلجنةمنتلب4-
ولجنةالكوسيكمكمتبفيسثألتنثكيلاسراالاتبخصوصيللكوسيك
سيخلصالسيالنمتاثجاساسعلىلكونعنهاالمنبشقةالمتابعة

ألعامةاالمانةتنظمهالذياالالخبريقساجسماحاليها

مسيكألسابقةالد~ةانعقادمكازممحد
والدورةالممتابعةللجنةالسابعاالجمتماععقدعلىتوافق0-

9منالفترةفياسطنبولفيللكوسيكالسابقة - v/ايارمايو
تيب.السترعلى<1991اولتشرميناكتوبر/9-1منوالفمترق•1991

- موضوعالعامك´´واالشغالاالساسية´´البنيةتكونانعلىتوافق1-
السابقةألدورةمعلستزامنباسيعقدالذيالوزارياالجمتماع
.ا99اعامفيللكوسيك

y-أالجمتماعاعمالجدوليمشروعيادباعدالمتابعةلجنةتكلف
والدووأل•ألعامةوأالشغالاالساسيةالبنيألبشأناالولالوزاوي
للكوسيك.السابقة

A-الدورهأعمالجدولعلستدرجبانالممتابعهلجنةتكلفكما
وتدفقاالمستمثمارمجاالتفيبالتعاونتتصلابنودللكوسيكالسابقة
االموال.رؤوس
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الدولابالغاالسالمىتمرالمهلصنظمهألهامتاالمانكمنتطلبه9
ولجمنتللكوسيكالسابقةالدورةمنكلانعقادبموعداالعضا»

عمنها~المنبثقةالمتابعة

الساأالسال~ألقمةممريه...ااالعمال

)المانةمعوثيقبشكلالتعاونالكوسيكتنسيقمكسبمنتطلب10-
ادالعدالالزمةالدراساتاجواالفياالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامة
عرفيالكوسيكرئيسويتولىألكوسيكاننشطتعنضأفمرحليتقرير

فيسيعقدالذيالسادساالسالميالقمتتمرمهعلىالتقرميياهز
1991عاماواثلفياكارد
االعانتمعالمتعاونالكوسيكتنسيقمكسبمنتطلبكما~11

مايلزمالبيضاالر~ارالدوصركز,8انقرومركز•العامة
االسالميا~مؤتمرمنميطلبانمنالكوسيكرئيسلستمكين
لتنفيذجديدةاستراتيجياتوضعمالحيكألكوسيكتخويلالسادس

علىماطرأاعمتبارهافيواضعةاالسالميالمؤتمرمنظمةعملخطة
التأثيراتذلكفيبماممتسارعكتحوالتمنالعالمياالقتصادبنية
اوربيةسوققيامجواالمنعضاالاالالدولاتباقتادتلحققدالتي
سمتعددةالمتجاريتالمفاوضاتعنهامستمتمخمنىالمتيشجوا~•8واحد

اوروجوايدورةاطارفيتجريالتياالطراف
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بنثأن())رقمالقرار
االقتصاديةالمساعدةبتقديمالمتعلقةثلالممسا

االعضا»الدوللبعض

)I~10 - 9 .J/1990االولتشرميناكشوبي(





(,)رقمالقرار
االقتصاديةالمساعدةبتقديمالمتعلقةمثلالمسا

االعضاءالدوللبعض
أ)990االوليناكمتوبر/تنشأ0~9اسطنبول،(

~والتجاريأالقمتصاديللمتعاوناثمةالداللجنةان
فى•السادسةدورتهافيالصنعقدأل(المكومسيك).االسالميتمرالمه

.1990أولتشريناكتوبر/10-7منتركيا)،(جمهوريةاسطنبول

ألفلسملينية_بالتمنيتالحامتاالسالميةالقمةقراراتتمستذكراذ

حولللجنةالسابقتالدوراتعناالدرظالقراراتتمستذكرواذ
المتومياتوكذلكالفلسفينيللشعبواالمجتماعيةاالقتصاديةاالوضاح
ميبكاالسالللجنةعشرةمسةالخاالدورةالشأنهذاوفعمتهافيالمتي
االسالميتمرالمهالىواالجتماعيةفيألوالسثقااالقتصاديةونللشه

يوليو31منالقاهرةفيعقدالذيالخارجيةلوزواالعشرالمتاسع
.1990أغسطسoحتى

~
فيالفلسطينيللشعبوألمساعدةالدعمأشكالكلتقديممتابقت1-

و~أر~فوقصمود»يزلتعنالمحتلةالفلسطينيةاألراضي
~مصيرهتقرمييحقفيأمانيهتحقيقمحتىنضا~مواصلةمن

وعاصممتهافلسطينوطنهأرضعلىالممستقلتدولتهواقامت
ا~يرالمتحرمنظمة8بقيادالشريفالقدس

اإلسالميالموتميمنظمةفياألعضا»الدولمندولةكلمنيرجى\-
برامجتنفيذفيبهاتساهمالتيالمساعدةوحجمشكلتحددأن

يرالمتحرمنظمةمعوالتعاونبالتنسيقالفلسطينيالشعبلدعم
.الفلسطينية

السابقةللقراراتتأكيدهاللكوسيكالسادسةالدورةتجدد3-
واالقتصاديهالماليةوالمساعدةالدعمبتقديمالخاصة

.النسطينيللشعبواالجتماعية
فيالكوسيكالىتقريراتقدمأنالمتابعةلجنتمنتطلب4-

القرارهذاتنفيذفيالمحرزالتقدمبشأنالسابقةدورتها



والمتب~ريادياالقتللتعاوناثمةالداللجنةان
~ا~ر~توردورفيالمنعقدة•لم(الكوسيكاالسالميالموتمي
155>رلااهتشرر~زاكمتوبرلم10الىالمنتركيا)(جمهوريةاسطنبول

هألاألناستمرار0حسسا~
منكانوالتين9احتىعاماعشرخصمة
•طاقتهمايفوقومؤسساتوشعباحكومة

أإلاشذاأل~أدتكا؟ارتهوالدلبنانالقمتصادالمتحمتية
~بوامرارامنياللبناباالقتادوألحقتمأساتةتفاقمالىاألخيرة
أمريكيدوالرمليارعلىقيصتها

~أكا~منذنيةا~
نتحمل~أنمنتتيجمتها

ا~تتهدميمالىأدىمما

:سايلى´´00

ر~ن0~~0ريرننوالرناالقتصاديةوالمساعدةالدعمأنواعكلتقديما.
كيكالبسالتسهيالتفياالفضليةمنستجاتهومنحللبنان

~ا~لال~والتحتيةالبنيةبناالالعادةاتمساعدتقديم••
~~0رءا~وربحقولفيمعونساتتتصمنالحكوميةمساتوللمه

دريةاالدوالتجهيزاتوالصحةوالريلزراعتوا

.ور~~ذوا~رررريكالطبيةالحقولفيالعينيةالمساعداتمتقديم.3
.اليبث

ءا~انننينينبئئممئكاسيةزدشحننحيمهتتقثأل~
عضاالاالالدولاحدىفيتتحصلهم



الغابأحامدكمتورالدمعاليكلمة
العاماالمين

االسالميالموتميلمنظمة
للكوسيكالسادسةالدورةكظالمشترالخمتاميةألجلسكفي

ألتقنيالتعاونبشأناالولالوزاريواالجمتماع

)ا990الولاينأكمتوبر/تنشا0•اسطنبول(
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بدالفاحامدالدكتورمعاألكلمة
االسالميالمؤتمرلمنظمةالعاماالمين

للكوسيكالسادسهللدووألالمشتركةألخمتامييةالجلسةفي
الستتنيللتتعاوناألولالوزاريوداالجتماع

)I~J1990أألولأكتوبر/تشرينأ0في(

ا~حيمالرحمنالنهبسم

•ألكوسيكورثيسالجمهوريةرئيسفخامه
,للكوهسيكالمناوبالرئيسو»Iرالرنرئيسدولة

,»االوزرألمعاليأصحاب
•ألسعادةوألمعاليأصحاب
,الموقرونالمندوبونالسادة

سادتياتيسيد

وبركاتوأللهورحمكعليكمالمالم

كأا~الحفلأمامألتحدثجديدمنأقفأنليعمليملشرفانه
أالقتصاديللمتعاوناثمةالدللجنةسألالسادالدورةالخمتمتام

بشأناألولالوزاريمجتماعواالاالسالميالمؤتمرلمنظمةوالتجاري
االسالميالمؤتمرمنظمظاطارفيالتقنيالتعاون

لفخامةوشكرياصتنانيعميقعن8بدين8باديأعربأنوأود
الملهمةفمتمتاحيكااللكلصتهالكوسيكرئيسأوزالجوتتورالرثنييس

فيأالنحمتىتحققتالتيااليجابسيةللتناثرفشامالتحليالتضمنتالمتي
ألمتعاونتعزيناجلمنأالسالميالمؤتمرمنظمةعملخطتتنفيذ

الموقرةالهيشةهذهتشكيلمنذ8االعضاالدولبيناالقتصادي
اهزجمعكموبئنوجيهاتالحكيمةبنصا~اللةشاءاننمسترنثمدولسوف
المجاالتفيبناالمنوطةالمهامامنجازفيالمقبلةنشطةاالبثنأن

والتجارياالقتصاديلستعاونباألمتصلةالحيوية



اذ)لوزررئيسدولةا~أأبدألمتيالمالحظاتتضمنتكذلك
أالقمتصاديكالتطوراتلحالةأتحديدلوتأكبويلديريمالسيالم

انألبلدوفيأليومعالمنافيتجريالتيالمتسارعةوالسياسية
فيألسائدة)لجاشرةاالقتصاديةولالوضاعخاصبوجهألمتقدمة
.االسالميالعالم

موسعكمداوالتأألخيرةالمثالنثةاأليامطوالبيننافيماجرتلقد
لألمحاوفيوسعاندخرولم,االسالميوألتفاهمالتضامنروحتتحدوها
هذهوكانت.االسالميةاألمكتواجهألمتيللصثناكلحلولالىالتوصل
فيألصادقةالسرغبةفياالجماعياتفاقنابجالالتعكسألجلسات
ألتطبيقموضعوضعهايمكنوتدابيرعمليةحلولايجاد

.كافةيفوالمتجاراالقتصاديكالمجاالتفيالمصثسركةنشطةاألعمليات
المتوصلفيتقدممنأحرزنا»مأألىأيبضاالمسنمتاثجتلكوتشير

وذلكاألعمالجدولفيألواردةألرثيسيتألمسائللمتسويظصيغالى
مثنلالهامةالمشروعاتلبعضاقوارمنافياتضحمانحوعلى

الدولبينفيماالتجاريهاألفضلياتلنظامألعاماالطاراتفاقية
ألمواصفاتبينالتوفيقومنهأج,أالسالميالمؤتمرمنظمكأعضاد

.القياسيك

تعقدهذهألكوسيكدووالأرىأنكذلكسروريدواعيلمنوانه
نطاقفيالستتنيالمتعاونبنشأناألولالوزارياالجمتماعمعامنبالمتن
وما<االجتماعاهزتقريرانطوىولقد.االسالميالمؤتمرمنظمة
ابيرالتدبوضعيسمحواضحتتصورعلىقرارات،منعنهتمخض

النشاطمنالهامالقطاعاهزفياتباعهايمكنالتىألعملية
منالموقرونالوزرا»درسةتدماأنفيالشقتوتحدوني.االقتصادي

واسعةنمتاثجالىتفضيسوفالهامالمجالاهزفىللمتعاونابيرتد
ألنثماملاالقتتصادىتعاونناصعيدعلىالمدى

´´البنيألجسعلمناقرراذبعيدحدالىالمتوفيتىحالفناوقد
فيسيعقدالذيالوزاريبحتماحلالموضوعاالعامة´´واألشغالالتحمتية
أنلكن•للكوسيكالسابقةالدورةمعبالمتزامنالقادمالعام

دفعقوةميقطيسوفالخصوصوجهعلىانالميداهزفيالمتعاون
الشاملةدميةاالقتصاالمتنميتأجلمنمنالجهودجديدة



مثيسالريسيد

ألمؤتمرلمنظمةألعامةاألمانةعننيابة•لكمأؤكدأنوأو«
سبيلفيللتعاونألتامادنااستعد،نفسيعنوباألصالألاالسالمي
بشأناألولالوزاريواالجمتماعهذهألكوسيكدورةتوصياتتنفيذ

يرناعميق~عنأعربأنأيضالي.واسمحواا~التعاون
الوز~اةرئيسولدولة,أوزالجوتتورالرئيسلفخامكواممتناننا

ومأفاثقكعنايةمنشخصيايسبديانهماعلى•أكوبولوتيلدريم
,استطاعتالتياثمةالداللجنةانشعلةلكلاصتماممنيكرمانه

دفةتوجهالتيالقوةتصبحأنقيادتهما،ظلوفياشرافهمابفضل
أنوأود.العزيزةمنطاق~فيواالقمتماديالمتجاريالنشماط
كريممنألفينا»ماعلىلهماالشكرالزجاالألمناسبةهذهأغتتنم

•اسطنبولفيحللناحيسثماحاوألاقةصدروحمنغمرناوماالضيافة
.الجميلةالناريخيةالدينةهذه

الصحابشكرنساوعميقتقديرنافاثقعنأعربأنأيضاوأود
الممثنلينوللمراقبين•المموقرينوللمندوبينالوزراء،المعالي
هز»أمنجارفيأسهمتالتيالقيمةجهودهمعلى•الدوليظللمنظمات
كذلك~والعرفانالشكرأزجيأنهنايفوتنيوال.االجمتماعات

منوغيرهموألستحريريينالفوريينوللممترجمينالكوسيكتنسيق
Iهزالمجا--را~وراءمن-واصرارأببدعملواألذين

المؤتمر.

لمنحي•الرئيسسيدي•لكمبألمثنكرأخرىمرةأترجة,وخمتاما
اللهوأدعر•ميكالخمتاالجلسةأمامكلمة8اللقاالفرصةهذه

جميعاعملنايباركأنالقديرالعلي
••وبركأتهاللةورحمةعليكموالسالم





أكبولو_يلد«يمألدولةصاحبكلمه
التركيةالجمهوريةدIوزررئيس
للكوسيكالمناوبالرئيسو

السادسةللدورةالمشتركهالخمتاميةالجلسكفي
التقنيالمتعاونبنشأنالولااريالرزالجمتماعاو

)1990األولأكمتوبر/تشرين,0•اسطنبول(





~....L~أ

أنكب_~مأميلسذرميملةالدوسرحبلخلصة

بةثب!لرتيميةألجمهور8أمونرمثيدم(

مسميك<للطرب؟~هأ~مثيسرزرم

«د~)دمسزفلذوزةألمنشتزكةألمختمتأمية.لجلسةهي

)لستقانسأ~وننبشةورطIيارالرزالجتصأغأو

)واألظ•»ل9́0أميدن/متشيرأكتوب5Iمأسطنبوإر(

فخامة

•دألألسعأأهحنهاب

Iأالاسإلميتمرألعقلمنظمةمأ_حثاالميزمعالي

،الموقرونوبودنألمند

قتمادي0ال~ون:ممو:لدللجنكالسادسةالدورةخمتامفيأود
أربعهوبعد•المنقنيللتتعاوناألولألوزاريواالجمتمااعوألمتجأري

ا~د»ألىوالمتقديربالشكر.تو~أن,اوالةألمدمنآيام
معاليوألى•أعضادأالانألبلدوفودوأعضادوؤسا»الموقرين
.زمال.»االسالميانمؤتمرلممنظمةالعاماألمينبدألفاحامدالدكتور

ذالجمتمامات.هذ~إنباعبهيةمخلصةجهودمنجميسربذلوهماعلى
~لبيناءارالدو~فللتنميةأالسإلميللبنككذا~الشكرأزجيوأن

و~«ؤوببمدمنبذلو»لماألمنظمةعنأا~االجهزةوساثر
مماممنأليهمأوفلبماأالمطالعفينعانمىآبدوه

،لي~Iبأصحا
،لموقروناوبونلمندا

ألعالميهوالسياسيةديألاالقتصاتجاهاتواطالمتطوراتنحامنتااذ
ضرورةيودبعدميوهاكدتةفانها,االقلسيميالمتعاونأمميكتبرز
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مجتمعاخلدالتضامنأواصرمنوميتى
ةالركينيشكلوالمتجاريأالقتصادي

.انمنابلدبين

ونفألممتعا.المالميأاألقطارأ
فيمأزرللستنةألساسيةأوألاولوا

,وألمتعاونالمتكافلأمميكتبرزحيثالراهنةألظروفوفي
)لتعاونميسهمال,ألدولبينألعإلقاتفي•اتيالذ8االكتفاوليس

تحفيتىمفبأيضايسهمبل•فحسبأال´قطاررفاهيةفي~االقمتصادي
أنأود~ننسيثمومن.وألعالميقليمي9أمينأ~ى~ألسالم
امستنثناشيةأهميةهنديبلىحكومةتوليهماعلىأخرىهرةاأشدد
فيلهاممكندعمكلتقديمعلسهنأعن»ألنحدن0و,مسيمكألالوألننثطة

~:

األولاجمتماعهمالمتقمنيونألممتعاعنألمسؤولونالوزرا»عقدلقد
بينألتعاونأسسفنأ~سوألنترهسيكألسادسةالدو~ةمعبالستراهن
فييسقنيوال.أولويةاالاتفيألمجاالتهنهامآ~فرمجأذرفيأقطارنا

أنشطكمنطاقاتساعازاءارتياحيعنأا(.عرابسوء.المقامIهز
الممبذولةالمحاوالتتؤتيأنأ´هالالستتنيالمت.هاونلمت،مملدألظوءميك

وعاتمنثمصورةفيألعساجلأ~يبف..شو.ارهاألممجالاهزفي
هلصوسك

االساسيةألبنية~ألممتوكيزبشأنقراركمأناعمتقاايوفي
صائبقرارهوللطوهسيكالمسأبعةألدورةفيألعامةاالثنفالوخدمات
ينتعنفيميسهمسوفألمجالينهذينفيالمتعاونأنذلك•تصاما
كما,بحثنهاسبقالستياألخرىالتتعاونبمجاالت)لصمتصلةانشفطك
تنميةلدعممشروعاتمنبهمضطلعهاالنجازالمتعاونمييسر

.أقطارنا

بشأنأوالتهامدمنمتالعأاالهانةامنمتها»أنفيشنك~الجنيوال
اللجنةيمسكنسوفانشعلتهاونطاقللنكومسيكأخليالدألنظام

.ذ8ألكفامنبمزميدبأنشعلتهاإالنسالالمنأشمكالد



•ليلمعأابأصحا
,لموقروناوبونلمندأ

)لمشاركةالوفودا~فةأنرى~ألبسالشكيأتوجهأنلييطيب
أنأودكمأ•قيماسهام~ن~~و~3بسنأجهامنبذلتصاعلس

االقطاروشعوبلحكومات1و~هتر~حكومألتمنسياتأطيبأحملكم
حاملينركمأقمالالىتسعوالواأنواجياتمثنلومنهاألتيألنثقيقة

التتمنياتأطيبأخرىمرةهنسولكمبالدناعنإلذكرياتأطيبمعكم

أكبولو_ريميلد
»اوزرر~

لتركيةالجمهوريةا





JIاوزجوتتورألرئيسلفخامةميألخناألخطاب

كيةألسرالجصهورميةومثيس
ألكومسييكورشيس

ا~نحكالختاميةألجلسةفي
للكوسيكالسادسهللدورة

ألتقنيألتعاونبشأنأالولاريالووأالجتماخو

)I~0 ,Jا9أل0االولتستمرينأكتوبر/ا(





o~)اا(المرفق ICjCOMCECj6-90jREP

:كية0.بااال

اوزالجوتتور)لرئيسلفخامةميالخمتاالخطاب
التركيةالجمهوريةرئيس

الكوسيكورسيس
الممشتركألألختاميةالجلسةفي

مسيكالسادسة~للدورة
التقنيالستعاونبنئمأنأالولالوزاريواالجمتماح

)I~0 .J1990االولتشرميناكمتوبي/ا(

•~تروذأوبونلمند1ةدلساا
،الال~الضوفاةدلساا

للكوسيكالسادسةالدورةختامالىاالنوصلناقدمانحن
عضاالاالالدولبينالتقنيالستعاونبشاناالولالوزاريواالجمتماع

اجراهاالمتياوالةالصدشهدتوقداالسالمي.تمرآلمةامنظمهفي
مثمرةمناقشاتايام،اربعةمدىعلىالموظفين،وكبارالوزراء
كافةاالعضا»الدوللصالححكيمةقراراتباعمتمادوانتهت

والىالموقرين،المندوبينالىبالشكراتوجهانهناليويطيب
الهيشاتمختلفوالىاالسالمي،الموتميلمنظمةالعامةاالمانة
هذهأمنجاهسبيلفيقيمةاسهاماتمنموهقدلمالهاالمتابعك

11الموظفينالىبئنكرياتوجهاناودكمااالجمتماعات.
تنظيمها.فيعملواممنوالصترجصينواالداريين

الذي-التقنيالتعاونبشأناالولالوزارياالجمتماعوضعلقد
للتعاوناالساسحجر-للكوسيكالسادسةالدورةمععقد»تزامن

ورخامهاالدوللتنميةحيويةاهميتعلىينطويخر2مجالفي

مواكبةانفيثثمكومامن
توسيعالىبالكوسيكثنحدو
ثبذلانعليمثاميمشعينكذلك

سوفالتغيرالسريعةالعالميةاالوضاع
جديدةميادينتشملكينشاطهامجاالت
المشروعاتلمتحقيقالجهدقصارى

م..
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تحديدبألفعلتموالمتياالعمالجدولمحلسالمدرجةالمحادأل
ذلك.علىعالوةنعماأنمنلنأمناصوالاالساسية.استراتيجياتها

لتقليلاألولويةايالقألس•االفمتمتاحيةكلمتيفيأشرتوحسبما
منظممتناأعضاالمنالفقيرةوالبلدانالغنييةالبلدانبينالفجوة
المتقدمة.لسبلدانواالناميةالبلدانبينوكذلك

نجاحمنماحققناهان
تقاومننابمستوىلالرتفاع

اكثرمحملخاللمنعضاالاال

المطلقةالضرورةينسيناان~الينبغي
انالبلدمصالحلخدمةالتجاريةوعالقاتنا
وجدوىفعالية

اكثرمحالمفي•فتتاحيألاالكلمتيفيذكرتكما•نعيشامننا
التغيراتاطارفيتسعى.انالبلدبعضانذكرتفقدترابطا.
طريقعنترابطهامناكبرافادألاالفادةالىاالن_ميتالجار

االقليميةبالترتيباتالصقاماهزفيوامستشهدت•مخمتلفةترتيبات

مسبرقةغيربتغيراتحافلةفترةالعالميعيشلكنعنوفضال
اهزعنالنامشثةالجدميدةالتحدمياتلمواجهتقوانامنحشدانوعلينا
علىاالنحتىتقدممنوماحققناهمصالحنا.يخدمنحوعلىالوضع
.ورميةالضراالسسبالفعلأرمسيناقداننايؤكدالتعاونطرميق

فيالنجارانالشرقيةالكمتلكفيالجاريةالتطوراتاوضحتلقد
السوقاقتصادلمعبقواعداتقانعلىبالقدرةمرهوناليومعالم

تتمسثل~كبيرأليةبمنالمقامهذافيستمتعومحنالحرة.
من،نملككمامدربة.عاملةوقوىطبيعيةمواردمنلدينايتوافر
مستطيعالحرة،السوقباقمتمادالخبرةمنكبيراقدرااخرى.مناحية

البلدانمعشرعلينا<يتقينا~اعتقاديوفيمعا.نتقاسمهان
لتحريرالالزمةالخطواتاتخاذالىابعالةدوننبادرانا<االسالمين
ألمنافسةالتنفكالذيالعالمهذافيبلداننابينفيماالمتجارة

فراوة.تزدادفيه

توازنااكثرتنميتفحققاننستطيعانناشكيخالجنيوال
ما~،ممكنتصورةبافضلحشامنا،ااذالدخلمناعلىوممستوى
عليناأناعتقاديوفيورأسمال.وتكنولوجياعاملةقوىمنفرادى

االتجد»اهزفيجهودنانركنأن

منذتحظىالمتجاريلستعاونباالمتعلقةالمسائلكانتلقد
االصتماممناالكبربالجانب-معلومهوكما-الباكرةالبدايات
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ألممستابعةعملياتبتنفيذاالنويجريالكوسيك.اعمالجدولفي
وفقاالكوسيك<منطاقفيأتبداخرى،النشطةمكالالنلستنسيقوا

تواهلانمنالمناصانهواحسب.محددةواستراتتيجياتالساليب
الستبادركيوالتنسيقالمتابعةفيمهمتهابنشاطالكوسيك

أالقتصادييةألتنميةتحقيقفيتسهمسوفالتيالمشروعاتانجاز
االعضاءانللبلد

،ادالكرالمندوبون

وبفضلاعوام،ستةقبلانشاشهامنذالكوسيكغدتلقد
تطروالتيالهيئةهيبانهاتعرفالثمينة.ومساهماتكممساندتكم

االسالميكالبلدانبيناالقتصاديبالتعاونالمتعلقةالقضايافيها
النظر.وجهاتلتبادلالمونخينكبارفيهايجتمعوالمتي

اسهاماتكمبفضلتمستمرسوفالكوسيكانفيشنكيخالجنيوال
المقبلةاعمالهافينفسهالنجاحابهزخدماتهاتقديمفيالقيمة

فيأعبرالبأمننياالقتناعمنطلقومن•كلمتيأختتمأنقبل
عضاء0االدولشعوبجميععنبلوحدهالمتركيالشعبعنالمقامهذا

الغاشمألهجومالىاالمثنارألتسنيالتفو•االجمتماحهذافيالمممثلة
يومينمنذالفلسطينيوناخواننا~تعرضالذى

بكلالحامئطعرضتضربالتيهذهالعنفأعمالبشدةنديناننا
الفعلةهذهازا»البالغبالسخطونشعر•االنسانيةالمشاعى
عثاتوسقوطفلسطينياال0منأكثرمصرععنأسفرتالتيالنكرا»
أكتوبر/تشرينمنالثامنفياالسرامئيليةاألمنقواتبنيرانالجرحى
.الشريفالقدسمدينةفياالولى

تجا»الصمتميلقنأنيسستطيعالأحداان
الحصولفياألوحأهدفهيتمشلشعبضدتقترف

االحتاللتحتالواقعةأراضيهفي

القبيلاهزمنأفعال
المشروعهحقو~على

الرأىأمامبجالالأخرىمرةتبرزالوحشيةاسراشيلتصرفاتان
بوصفهاتبادر-أنالمتحدةاالمممنيقتضيحماالعالميالعام



فوريزتدابيراتخاذ-الىالعالميوالسالمواالحترامالمحبةراعية
للمتصرفألقابلةغيرالفلسطينيينحقوقلحماية

ماعلىبالنشكراخرىمرةمنكمكلالداتوجهانأخيراواود
أالولى،اياتهابدمنذالكوسيكدوراتانجا-اجلمنبهاسهمتم

اذواننيأالعضاد.انالبلدبيناالقتعاديالتعاونتنصيةسبيلوفي
التركيالشعبباسماألمانياطيببنقلتتخضلوااناليكماطلب

جميعالكماتمنىتمئنلونها،التيالدولوؤساالاالخوةالىوباسمي
الوطن.الىامحموداعود


