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األولالجزء





بموجهاأنشنتأنتىاإلسطمىتمرانمنمنظمةقرارات

يوالتجلا~يلنتعاونلحدائمةاللجنة

اإلسصالمؤتمرمنظمةأمنما،الدولبينفيما

أ~فىاللجنةبهاتسترشدوالتى





الثكاإلسطميففمألنمرمنلحنرالسةارالمفر

للمنظمألأانمأللجانبنأسبس

دولساءرفىبرناسأل

ا)(ىس31/3رفمفرار

السعوميةالعربيةبالمملكةالمكرمةمكةفىالمنعقدوالقس)فلسطن(لورقالثالثاإلسطميالقمةمؤتمران
ام.981يناير28إلى25منالموافق~14»ااألولربيع22إلى19منالفترةفى

يوأسهالجانبإنثما،لقلسلجنةوئيمر،الثانىالحسنالملكجةبهتقدمالذياحاالقتإلىاستمعأنبمد
االسطمية.الدولورؤساءملوك

وفيوالتكنولوجيالعلميالميدانفيلممشتركاإلسطمىالعملتدعيمبضرورةالعميقاإليمانمنوانطعا

والتجاري.االقتصاديالميدان

اإلسطميةاألمةبقضاياالنولىالعامالرأيلتعريفجيدةانعلمةوالشافةاإلعطمإعطاءفيورغبة

والمسلمن،´االسالضدالموجهةالمفرضةالحملةومواجهةوفلسطن،القسقضيةوخاصةاألساسية

.يقرع

ولإلعالولتجاريا~هتصاديوللتعاونولمتكنولوجي»العلميللتعاوندائمةلجانثطثإنشاء-أوال

الثقافية.لثمؤونوا

المجاالتفىاإلسطسالموتميويتخذهاالخذهالمتىلمقراراتمنفيزمتابعةاللجانهذهمهمة-ثانيا

وتقيمالبرامجووضعالميامنمذهفىاالسطميةالولىبنلععاتتعزيزسبلوبحثالمنكورة،

المجاالت.ككفىاالسطميةالدولقرةدعمتحققإلىهفةالهاحاتاالتقرا

االسطمية.اهولىإحدىرئيصوبرئاسةوزاريمستوىعلىمولعشرممثلىمنلبنةكلستكون-ثالثا

قابلةممنولمتثطثلمدةاالسطميةلحولخارجيةوزراءطرفمناللجانه»أ~هينتخب-رابعا

للتجيد.

ويكونفيهاهمنماءاألاهولىغالبيةمنأورئيسهادعوةكلىبناءاجتماعاتهااللجانهذهتعقد-خاس

األغلبية.حضرتهلذانظاميااجتماعها





>م>
بعالمرامياإلسكالقمةلمؤتمرالختاميالبيان

والتجارياالقتصاديفلتعاونالدائمةاللجنةرئاسةإسنادبشأن

التركيةالجمهوريةرئيسزافرينكنعانالرئيهنفخامةإلى
IS/4-84/E/DECرقمالختاميالبيان

ا~ديللتعلونالدائمةاللجنةوناسةإسنادتمرلممنقرر´´...

افرين...~نالسيد/لمتركيةالجمهوريةونيسفخامةإلىوألتجاري





إشرافتحتالمنفذةاألمسطة

(الكومصيك)والتجاريلثصادياالللتعلونالدائمةاللجنة

األمةتقدمأجلمنواألخىفةالمه((ورةالعلشرةدورتهفيالعنتاإلسطميالقمةتمرمنإن

).2<<3أكتوبرا7-ا6من(الموافقا_424ئممبان2اإلى2<منبماليزيايابوتراجافياإلسطمية)

»اإلسطميالقمةلمؤتمرالتلمعةالدورةعنالصادرإ)(ق.أق-3/9ارقمالقراريستذكرإذ

اإلسطميالقمةتمرلمنسةالسةالدورةعنرانصةإ)(قاق-2/6رقمبالقرار.يضايذكروإذ

والذيالكوسيكأنشعلةبشرنءام99اديسمبر1ا-9منالسنغالجمهورية،دكارفيعقدالذي

بنفيماوالتجاريا~ديالتعاونيزتهإلىالراميةالصرلخطةجديدةاستراتيجياتصياغةبهاينيط

،لتنفيذهاممةإجراءاتمنيلزمماواتخاذ،اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدول

الذياإلسطميالقمةتمرلمنالسابقةالدورةعنالصادرإ)(قأق-8/7رقمالقراريستنكروإذ

15-13(الموافق~14ا5رجب13-اامنالفترةفيالمغربيةبالمملكةالبيضاءاندارفيعقد

،الصروخطةاالستراتيجيةعلىصادقوالذي،م)1994ديسمبر

إلسميللمؤتمرالثسزاللورةعنالصادرأق،-3•/31رقمالقرار.يضايستذكروإذ

الخارجية،لوزراء

الكوسيكرعيةتحتةالعنتالوزاريةاالجتماعلتمستوىمطىالصادرةبالقراراتيذكروإذ

ءالتعاونمجاالتمختلفابسرن

الصممتهلةالسابقةعشرلمثمالميةالكوسيكدوراتعنالصادرةبالقراراتأيضاينكروإذ

ءالتجارةمجالفيوالسيما،منماءاألاللولبينا~ديالتعاونمجالفيالفعال

سمماتهاومنالمتفرعةوأجهزتهاالعامةاألمانةتبنلهاالتيالجهودأيضأبالتقديريطحظوإذ

تنفيذأجلمنوالتجارة،ا~دمجالفيالعاملةاإلسطميتمرالمنلمنظمةوالمنتميةالمتخصصة

الكوسيك،قرارات

تفسحالكومصيكأقرتهاالتيوالتجارياالهماديالتعاوناستراتيجيةأنبارتياحيسجلوإذ

للقطاعاألولويةإ~ءأسسكلىوتقوم,األعضاءلللولالفرعيةالمجموعاتبينفيماللتعاونالمجال

والقانونهةوالسياسيةا~ديةالبنياتوحرمة،العالمىالحثصادفيمدماجواالا~دوتحريرالخاص

الدولية.والتزاماتهامنماءاألكلدولسساتيةوالمن

للتنقيحوقابلةومرنةكامةسياسيةوثيقةالمنقحةالصرخطةأنأيضأالتقديرمعيسجلوإذ

والتنفيذ.بالمتابعةالغاصالفصلفيعليهاالمنصوصاألحكاممعتمشياالتنفيذخطر



الجطيميةا~ديةالتكتطتلقيامنتيجةوخاصةعالميةاقتصاديةتجمعاتظهورأهميةيدركوإذ

اتفاقيات،منذلكعلىترتبوها،العالميةالتجارةمنظمةوإنشاءأورجوايجولةاتفاقاتوتوقيع

عليهيتبادلالذيالمنبربدورتقوم،عشرةالحاديةالدورةمنابتداءأصبحتالكوسيكأنيتدروإذ

´´انعكاساتموضوعوأن،الجاريةالعالميةاالقتصاديةالمسائلحولاألفكاراألعضاءالدولاقتصادوزراء

تمرالمنمنظمةفياألعضاءللدولالخارجيةالتجارةعلى.ورجوايلجولةاألطرافدةالمتهالتجاريةالمفاوضات

وخاصةواإللكيميةالحتصاديةالتجمعاتوانعكاساتالخصخصة´فيمنماءاألالدول´تجاربوكذلكاإلسطمي~

احتصاديواالستقرارالبيئيةواالمقثماراتوالتجارةاألعضاءالدولاقتصاداتعلىاألوروبيارمحاأ

فيالفقروإزالةالنموتواصلأجلمنالبشريةالموارد´تنميةوأيضااألعضاءالبلدانفيالهيكليةواإلصطحات

وآثار،التجاري´´والتحريرالعولسةمواجهةفىوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتو´´تعزيزاألعضاء~الدول

،األعضاءالدولفيالخاصالقطاعواستثماراتاألعضاءىللبلدانالخارجيةالتجارةعلىالجمركيةغيرالقيود

والثالثةعشرةوالثانيةعشرةالحاديةالكوسيكدوراتموضوعاتهي،كانتللتنميةاإلسطميالبنلودورا

التوالي،علىعشرةوالسابقةعشرةوالسا«سةعشرةوالفامسةعشرةوالرابعةعشرة

:الشأنبهذاالعاماألمينتقريرعلىاإلطالعوبعد

بينفيماوالتعاونالتنسيقلموضوعخانقةكايةإيالءفيالكوسيكاستمرارضرورةكلىكدين)ا(

العالميةالتجارةمنظمةإلىلطضمامالراغبةالجديدةالدولانضمامبخصوصاألعضاءالدول

التجارةمنظمةنطاقضمنالمطروحةالجديدةوا~مفاقياتالقضايابخصوصالمواقفوبلورة

دةالستةالتجاريةالمفاوضاتفيالدوللهذهالتفاوضيالمركزتقويةبهدفوذلك،العالمية

.منهوالجديدةالمقررةالعملبرامجنطاقفيسيماوالالقادمةاألطراف

لجنةقبلمنلهالمخولةالمهمةتنفيذفيللتنميةاإلسطميالبنثنجاحإزاءارتياحهاعنتعرب

ادالستةوابينهافيماالتشاورأجلمناألعضاءللدولتنسيقيةاجتماعاتلتنظيمالكوسيك

فيسنغافورةفيعقدتالتيالعالميةالتجارةفمنظمةالوزاريةلطجتماعات-افضلبشكل

منسياتلوفيا998مايو2<-ا8منجنيفاوفيا996ديسمبرا3إلى9منالفترة

فيكانكرنفيو،2<<1نوفمبر14-9منالدوحةوفيا999ديسمبر3إلىنوفمبر3،

موحدجماعيموقفاتخاذفيالمساالةبغيةالتوالىعلى2><41/9/3إلىا>منالمكسيك

.االجتماعاتهذهأعمالجدولعلىالمدرجةالقضايامن

الخبراءلفرمقاجتماععقدعلىللتنميةاإلسطميوالبنكالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزيشكر

.األعضاءالدوللصالحالعالميةالتجارةلمنظمةالخامساريلمونتمرالممنانعتادقبل

انتوالذيجنيففيالكائنةللبعثاتالذهنيللشحذابتماعبتنظيملقيأمهللتنميةاإلسطميالبنكيشكر

لمن2••,.يوليو28و2لمايومياستشاريالجتماعلتنظيمهوكذلك،2<03مايو2-افي

العالمية.التجارةلمنظمةلمخامساالجتماعفيالمتبادلة~التاإلعدادأجلمنالعاصمةفييعملون



التيمنماءاأللمبلدانةلمسامط~اإلسطصآلبنةلحايةالتىالتطيةةالسامطببرامحأيضايشيد)5(

فىآلبنةوبلور،للمنظمةلضماماالهر~فرJljiال.والعالميةالتجارةمنظمةبنسهةتتمتع

الفرض.لهذاالملوحلقاتاندراتوتنظيممنماءاألاللولبينتشاوريهاجتماعاتمتبلىلمدعوة

محرالخاللقطاععلتاجتمامتفيوالصنا~ةللتجلاإلسطميةفةالضرتبذلهاالتيالجهوديتر(»)

.المللخطةالفعالالتنفيذبهلفالكوسيكلجنةلتوجيهاتوفقأ

لمعولسزاهقصديلمتعاونفيالخاصللقطاعالنشطةللمساهمةالبالغةاألهميةمكلىيزكأ)7(

النوفةلنشطتللتنميةاإلسطميا~هنا~اإليجابىوالد~التعاونوبقدرءمنماءاأل

~لمقطاعإلشرلمئفمودهااصلأللمواإلسطميةفةالفويأعو،والصناعةفلتجارةاإلسطمية

•األعضاءالدولبينلثصادياالالتعاونفي

الخا~لحقطاعاجتماعباستضافةمية6اإليراإلسطميةالجمهوريةقيامإلىالتقديربمنينظر)8(

للتبارةاإلسالميةمحنوفةمحمتعاونطهرانفي2•1/03/.6ذإلىمنالفترةفيالتلسع

ين.والقطوالصناعةللتجارةاإليرانيةالغرفةوالصناعة

لمنظارإعتمدتقد)كومسيك(والتجاريابتتماديللتعاونالدائمةاللجنةأنالتقديرمعيسجل)9(

.لمتبارةلتنميةاإلسالميالمركزأمالهوالذي،اإلسطميةللدولالتجارىللمعرضالداخلى

فيالتاسعاإلسميةللدولالتجاريضرالمهاستضافةكلىالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةيشكرا)(<

ءالمستدامةوالتنميةالحرةاتبارة-نوححول2002(يسمر26إلى2امنالشارقة

وغرفةلمتبارةلتنعيةاإلسالميالمركزبهاقلمالتىالمتميزةلنمجهوداتتقديرهعنبصه

.الموضهذاإلمجاعلشارقةباوالصناعةالتجارة

كمالقاالبمتماعإلستضلفةالصناعةولتجلرةالبحرينيةفةالفمنالمقدملحعرضأيضايرحب)11(

لمسنفلعرضوطهران~في2004اإليرالميةاإلسطميةالجمهوريةفيالخرللقطاععشر

الستضمةعوضزالوما.2006سنةالخرللقطاععشرالثالثاإلجتماعإلستضافة

.االمتظلرقيد2005لسنةالخاصللقطاععشرالثانياالجتماع

ا~للقطاعلحملشربتماعاالالستضنةنحيفياجمهوريةمنالمقدمباهرضأيضايرحبا)2(

بفمميتلمعشاركةلجىاألمحضامالدولويدمر»2••4سنةالعاشراإلسطميالتجاريضوالمه

التظاهرات.ألهفي

ولمتجاريالصصارىلمتعاونبنتمنبلىالراميةالمنقحةالملخطةتنفيذإلىالماسةالحاجةيئكدا)3(

تنفيذهاوهداىالميبيةاالسقلمبادئطبقأاإلسطميآالمئتمرمنظمةفيمنماءاألالدولبينفيما

•والتنفيذبالمتابعةالخرالفصلفيالمقررةلطجراءاتوفقأ

منظمةعملخطةبتنفيذالتعجيل~ا~اءفرمقإجتماععنةالصلالتوصياتأهميةكدينا)4(

مذمبتنفيذللتميللمورمةالتدابير)امخاذاألعنماءالدولإلىمغلباإلسطميآالمئتمر



وذلكءمعلمةآلياتمنالكوسيكتنسقمكتبيقترحهأنيمكنماخرمنالتوصيات

.لهالتابعهمساتوالمنإلسطميتمراالمنلمنظمةالعامةاألمانةمعبالتعاون

ذاتللتوصيةتنفيذاالمشروع،بياناتبطاقةمسودةعلىالكوهسيكتسسقمكتببموافقةعلماءخذ)ا5(

اإلسطمي،تمرلممنمنظمةعملخطةبتنفيذالتعجيلبشأنالخبراءفرمقاجتماععنالصادرةالصلة

المنظمة.عملخطةإطارفيمقترحاتمشارينعرضارتأواكلمااستخدامهاإلىويدمكل

األمانةهعبالتعاون،الكوميسياألجنةتنسيقمكتبأجراهاالتيبالدراسةايضأالتقديرهععلمأيحيط)ا6(

للبلدانوالتدريبواإلجتساعيةوالجتماديةاإلحصائيةالبحوثومركزاإلسصرتمرالمنلمنظمةالعامة

اإلسطميوالبنكللتكنولوجيااإلسطميةوالجامعةالتجارة،لتنميةاإلسطميوالمركزاإلسطمية،

مراكزبصفتهاالبواخر،لمالكياإلسطميواإلنحادولمصناعة،للتجارةاإلسطميةوالغرفةلنتنمية،

تنفيذأءالواليةهز»وشروطوأحكامبهاالمناطةالمهمةمحتوىاد8إنبثءوا~مصالللتنسيق

التابعةالمعنيةمساتالمنتفوضوالتيالخبراءفرمقإجتماععنالصادرةالصلةذاتللتوصيات

المقترحةالتعاونلمشارينالطرموالتقنيالماليالدعموتقديموتقييمبدراسةاإلسطميتمرالمنلمنظمة

ءأالكوميسلللجنةعشرةالتاسعةالدورةعلىلعرضهاتوطئةنيةالنهاصورتهافيوالمزمع

اإلضافيةاآلليةبشأنآرانهاإبداءإلىاآلجالأقربفيالمبادرةإلىاألعضاءالدولإلىيطلب)ا7(

حتى،الكوسيكتنسيقمكتبإقترحهاوالتياإلسطميتمرالمنمنظمةعملخطةلتنفيذالطزمة

فلكومسيك.عشرةلمتاسعةالدورةإلىتقديمهايتسنى

والتنسقبالتعاونالمتعلقةتلكفيهابمالممناسبةالتدابيراتخاذمنماءاألالدولإلىيطلب)18(

منوفنياقتصاديدعممنتقديمهيمكنماعلىللحصولالسعيأجلمنبينهافيماوالتشاور

انمنيةلمهانيةمساتوألمنألدوليةولممنظماتلمصناعيةالبلدانوخاصةلمدوليلممجتمعجانب

فيهاالداخليانيالظاألمنتحقمقبذنكيتسنىلكياألنحذيةإنتاجعلىقدراتهارفعيتيحبصأ

بها.لشصنيةالشراالقوةوتعزيز

ذاتالتعاونمجاالتفيالخبراءلفريققطاعيةاجتماعاتاستضافةإلىمنماءاألالدوليدعر)ا9(

العمل.خطةفيالواردةولسةاأل

فيالقطاعاتخبراءلفرقاجتماعينالستضافةالعربيةمصرجمهوريةمنالمقلمضبالهيرحب)2>(

العمل´´.خطةاحتوتهاالتيوالريفيةالزراعيةوالتنميةانىالنةواألمنوالموامطتاالنملمجاالت

لوزراءالثالثاإلسطميتمرالمناستضافتهاعلىالسعودية،العربيةالمملكةإلىبالشكريتوجه)21(

م.20>2أكتوبر9إلى6منالفترةخطرالسياحة

العملخطةتنفيذفضمانوذلكوانعاجلانفعانىدعمهمواصلةإلىلنتنميةاإلسطميانبنكيدعر)22(

.وفعاليةبسرعةالمنقحة

لتريفللتنميةاإلسطميالبنكمعبالتعاونعمللورشةالسنفألجمهوريةباستضافةكذلكيرحب)23(

وشبهاإلكيميةالمناطقفيمشابهةندواتبمتدويوصيلحمل،بخطةمنماءاألابنريقيةاللول

.اإلسطميتمرالمنلمنظمةاألخرىاإلكيمية



مدولموالحالتتمسهمفيدأميكونللكومصيكالمنويةكلوراتخالاآلرا«تباللنيلوك)24(

لحرنيصية.العالميةا~التضلتجاهمنماءاأل

فىالقطاعاتخبراءلفرىاجتمالحنالمتضنةالصردانجمهوريةمنالمقلمضباهرحب)25(

البثرية~.المواردو~منميةوالتطن~~الطاقةمجاالت

اإلسطميالمزتىمنكلمةفىاألمناءاإلسطميةللدولإلمحيميةثمبهندوةلتالغابونجمهوريةيشكر)21(

و~فخاص´،لحقطاعالنهوضفىللتنمهةاإلممطمىآلبنة~دورحملوالشرقيةالوسطىإفربقيافى

اإلممطمى.المؤتمرمنكلآللنياألخرىفمخيةوالمزهمسلتاللتنسةاإلسطميآلبنةمحمتعالن

فىمنماماألاإلسطميةللدولالصناعةحولابكيميةالصرورشةالستضافةفاسوبوركينايشكر)27(

المنيةوالمزسماتللتنميةاإلصطصالبنكمعبالتقالنونلكوالوصطى،والشرقيةبيةافىإفريقيا

اإلسطص.المؤتمرمنظمةفي

الصحةحولالخبراءلخسةاجتماعاستضألمية6اإليراإلمطميةالجمهوهةبرضيرحب)28(

الموضوع.ننصرحولوزارياجتماعسيمهوالذيءالصحيةوالقضايا

خطةتنفيذفىاإلسراعحولالخبراءهتالجتماعامتضطتهاكلىالتركيةالجمهوريةيثمكر)21(

•امطنبملفى2<01مليو7و6يومىمتوهذيالل»

هشطة~مثمجرحولالخبراهلفرىاجتصاحالمتضنةالتونسيةالجمهوريةضبهصوحب)3(<

•والتصللاجتاجمجرفىوالمتوسطة~الصغيرةمسستاالمز

منطيهاالمصسةبطالتتفهذهيزالتجاريةا~نطامحولاإلطاريةادمفالتيةدخولبلرتياحيسجل)31(

الجمهوريةفربهويرحبدمفتة.لحههتنصرلحاطبقااألمنعاهاللولمنعشرةمنأقثرطرف

ابلرية.ا~نطاقضمنمتنطهتىلمتجاريةوضلتاامفامناألولىالجولةالستضافةالتركية

لبدءاد8لالالحكوسمذالخبراهفرمةاجتماعامتضنةطىالمضربيةالمملكةحكومةيثمكر)32(

ا~مبنظمخلصةا~تفتيةاالميىفرمتجاريةالمفاوضاتاوممناألوالجولة

لجى24منففترةفيمبيضاهالدارفىالمنظمة،فىمنماءاألالدولبنالتجارية

تتيممحىالكومصيلهتتعسةمكتبوةانتجللتنميةاإلسطصالمركزو،2<•3لم6/26

هشن.لحذافىالالمةالوثأنق(181واالجتماع

فىهتجلريةضلتالمغالمناألولىالجولةفىهفعةالمثملركةإلىهمغهةاألمنامالدوليدمى)33(

ية،طتجلا~`نطامحوليةالتجلا~لمخلو

حولمحوارالخلصاالجتماعخطرالعميةلمتجلرةمنكمةبهتقلعتالذيبا~احىحب)341

ابكيميةالبنوكاكبعلتامنستةمحنروممكسالعمةالتجارةمنكلمةضمالذيالصياسلت

يومجنيفافىالمصةمتجارة~~فىتوهذهرللتنميةاإلممطمىآلبنةفيهابمااإلسمية

حواراتحولاجتماعااجميةا~البني(´تتبلنيقضىوالذى،2<<2مليو3



كذلكإليهتدعىأنيمكنوالذياإللكيميالصمياعلىوالماليةالتجارةوزراءيضمالسياسات
.الدوليوالبنكالعالميةالتجارةمنظمة

اجتماععقدإمكانيةيرىوالتيللكوسيكعشرةالثامنةالدورةعنالصادرةبالتراواتأيضايرحبلم35(

الكوسيك.دوراتمعباالرتباطاإلسطميآلالبلدانفيوالماليةالتجارةلوزراءالمذكورالسياساتحوارات

أنعاملة.األيديوتبادلاستخدامحولدوليةعملورشةالستضافةإندونيسياجمهوريةبعرضيرحب)36(

اإلسميتمرالمنلمنظمةوزارياجتماعالستضافةالعربيةمصرجمهوريةبعرضيرحب)37(

.المنظمةلبلدانالبيئيةبالتجارةللنهوض

الدولفيالخاصالقطاع´´استثماراتحولعملحلقةتنظيمةعلىللتنميةاإلسطميالبنكيشكر)38(

ءاسطنبولفيم2>>2سبتمبر16إلى14منالفترةفيللتنمية´´اإلسطميالبنكودوراألعضاء

الجمهوريةيشكركمااإلسطمي.تمرالمنلمنظمةالتابعةالصفيةمساتالمنمعبالتعاونوذلك

هذه.العملحلقةإستضافةعلىالتركية

التجارة´´أثرباتخاذيقضيوالذيءللكوسيكعشرةالثامنةالدورةاتخذتهالذيبالقراريرحب)39(

منظمةفيالتجاريةالمبادالتوتنميةتعزيزفيالمعلوماتتكنولوجياواستخدامانحكترونية

للكوسيك.عشرةالتاسعةالدورةخرالنظر»وجهاتلتبادلمنطلقاليكوناإلسطمي´´تمرالمن

واستخدامالحكترونيةالتجارة´´أثرحولكملحلقة)شغالالستضافةالتونسيةألجمهوريةيشكر)4<(

,،مناإلسطمي´´تمرالمنمنظمةفيالتجاريةالمبادالتوتنميةتعزيزفيالمعلوماتتكنولوجيا

والجامعةالبيضاء،والدار،أنقرةمركزيمعبالتعاونوذلكتونس،في2><3يونيوا2إلى

لتبادلجلسةلعقدتوطئةالصلة،ذاتاإلسطميتمرالمنمنظمةمساتومنللتكنولوجيا،أإلسطمية

.الكوسيكللجنةعشرةالتاسعةالدورةإطارفيالننفروجهات

أكتوبر23إلى2<منالفترةخمرستعقدللكوسيكعشرةالتاسعةالدورةأنالتقديرمعيسجل)41(

إلىاألعضاءالدولويأعو،التركيةالجمهوريةونيسفخامةبرناساسطنبولفي)م><3

االجتماع.هذافيونشطةفعالةبكيفيةالمشاركة

مكتبيضمعاملفرمقتشكيلبشأنءوالصناعةللتجارةاإلسطميةلمغرفةبمبادرةعلمايأخذ)42(

ومركزللتنمية،اإلسطميوالبنكاإلسطمي،تمرالمنلمنظمةالعاهةواألمانةالكوسيك،تنسيق

لتنميةاإلسطميوانمركزاإلسطمي،للبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةحصانيةاالالبحوث

بدوراالضطالعبغيةواتصال،تنسيقكمركزءوالصناعةللتجارةاإلسطميالغرفةوأخيراالتجارة،

انخاص.بالقناعكمنيةاالجتماعاتعنألصادرةانيوصياتتنفيذرصدآلية

تمرلمنعشرةالحاديةالدورةإلىبذلكتقريرورفعالقرار،هذامتابعةالعاماألمينمنيطلب)43(

اإلسطمي.القمة



النانيالجز(





سبألاآلساالوئاننفانصأل

للكومسبكوالحمربندبألالحاالدورهونفربر





المقدمةسليةاألالوشلققمة

للكوسيكوا~الخطيةاللورةفيهاننرتالتىأو

ر0o<2الشطىتشلىنوفمبر/25~22(اسطنبول





باالنجليزية.االصل

األسلسيةالوثائققائمة
للكوسيكونوالعشالحاديةالدورةفيهانظرتالتيأو/والمقدمة

)o»>2الثانيتشريننوفمبر/25ه22(اسطنبول»

للكوسيكوائعشرينا~دية>االورقأعودجدرك
لمنظمةالعامةاألمانةمنمقدممرجعيتقرير

اإلسثمىالمؤتمر
البلدانبشأنالسنوياالقتصاديالتتريى
-االسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
أنقرةمركزمنمتدمتقرير
التطوراتبشأنأنقرةمركزمنمقدمتقرير
الدوليالمالىالهيككفى
المتابعةللجنةوالعشرينالحادياالجتماعتقرير
المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنمقدمتترير

العملخطةتنفيذاستعراضبشأنسلثمياال
االقتصاديالتعاونتعزيزالىالرامية

األعضاءالدولبينفيماوالتجاري
والمركزأنقرةمركزمنمقدممشتركتقرير
بينفيماالتعاونبشأنالتجارةلتنميةسلثمىاال

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبورصات

اإلسلثمي
بشأنللتنميةسلثمىاالالبنكمنمقدمتقرير
األعضاءللولىبينفيماالبيئيةالتجارةتوسيع
اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفى



OS/LD-أOICCOMCEC/2

العالمية
لثنعثمياإلسكالموكنمنمقدمثقريرا~4

منظمأبأنشطأالمتعلقأالمسائكحه~التجاره
لسهالعاالشجارة

والصناعأللشجارهمثاإلسكالغرفهثقرمرا~ه
فيالخاهنالقطاعممكي:جتماعاثبشأن
:ألعضاءائبلد:ن
االسلثميةالغرفةمنهقامموجزتقرير
الغرفةأنشعلةبشأنو!ئصناعةئلتجارة
المؤتمرلمنظمةالتجارةمنتدىوتوصياتتقرير
ماليزياتتيمهالذيالتجاريوائمعوفنمي»اإلسك
مائيزيامنالمقدمالماليزيالحا~معيار
العالميمياإلسكاالقتصداايالمنتدىإطثن

االفتتاحي
التجارةلتنميةمياالسكالمركزمنتقرير

051D-(OlGCOMCECl2)ا0(

)12(OIc/COMCECl21-05/D
)13-05/DC2ا/OIC/COMCEC
)OIC/COMCECl21-051D(14

)5)(OS/D-اOIClCOMCECl2



االسمةللبندانالتجاريةالمعارضبثأن
حولالتجارةلتنميةاإلسطمىالمركزتقرير
فيالسياحةدوربثمأنالمنعقدةالعملحلقة
الدولبينفيماا~هتصاديالتعاونتوثيق

اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء
شقييمحولالكوسيكتنسيقمكتبتحرير
لمنظمةاالقتصاديتمرالمننتاجومتابعة

االسطسالمؤتمر
االمصالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقرير
الدولفىالفقرمنللحدالقرأتبناءحول
األعضاءالمنخفض»الدخلوذاتنموأ»األهل
اإلسطىالمؤتمرمنظمةفى

الثالثاالجتماععنالصادرالختامىالبيان
برنامجحولاالدارةلجنةفىالموظفينلكبار
منظمةفىاألعضاءللولىالقدراتبناء

االسطمىالمؤتمر
االسطىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقرير
لبعضا~هتصاميةبالمساعدةالمتعلقةالمسائلبشأن
اإلسطيةالمول

الدورةلجنةتقرير
لمنظمةاالقتصاديللمؤتمرائختاميالبيان
اإلسصرالمؤتمر
حولالخبراءلفرقالقطاعىاالجتماعتقرير
فىاإلسطمىالمؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذ
السياحةمجال
االسمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقرير
السياحةلوزراءالرابعاالسطمىالمؤتمرحول

)61(1D50-12/CECMOC/COI

)02(D/50-12/CECMOC/COI



.r'-توثيقبشأنالمستديرةالمائدةاجتماعتقرير
فياألعضاءالدولبورصاتبينفيماالتعاون
اإلسلثميالمؤتمرمنظمة

منمقدمةالجدوى،دراسةعلىسابقةدراسة~3ا
إقليميطيرانخطإنشاءضرورةبشأناها،
الطاقةتكنولوجياشبكةإقامةمشروعبمرض
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيما

والمواردالطاقةوزيرمنمقدماالسلثميآ
تركيافيالطبيعية
التكلفةمنخفضالخرائطرسمنظامتطوير
التغيراتلرصدالتصويرأساسعلىالقائم

الدولسواحلفيوبوجينيةاألنثرالطبيعية
مقدماإلسلثميآالمؤتمرمنظمةفناألعضاء

~TUBITAK
التعاونبشأنتركيامنمقدممشروععرض34-

األعضاءالدوكفىالبراءاتمكاتببينالفنى
معهدمنمقدممي»اإلسكالمؤتمرمنظمةفي

التركىالبراءات

)LEORBS(و)SATCM(مشروعا
TURKSATمنالمقدمان

´´دوربثمأنمكتوبةبياناتأوو/قطريةتقارير
بينفيمااالقتصاديالتعاونتنميةفيالسياحة
المؤتمرمنظمةفياالعضاءالبادان

االسلثمي´´ء
األد(ن-
الكويتدولة-
عمانسلطنة-

)82(/DS0-12C/ECMOCC/IO



السعوديهالعربيةالمملكة-
التونسةالجمهورية-
التركيهالجمهورية-
الالاا-
مستانكازاه
الكاميرون-
والهرسكالبوسنة-





تقرير

والمشرينالحاديةالدورة

والتجاريلثصادياالللتعاونالدائمةللجنة

(الكومسيك)اإلسطميتمرالمنمنظمةأعضاءالدولبينفيما

•2الثانيتشريننوفمبر/02-22(اسطنبول •o(





باالنجليزية:االصل

تقرير

والمثرينالحاديةالدورة

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنة

(اكومسيك)االسطيتمرالمنبمنظمةاأل~ءالدولبينفيما

)2>•5الثانيتسريننوفمبر/25-22،(اسطنبول

لمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعشرونالحاديةالدورةانهترت-,

.0o>2الثانيتشرينلمنوفمبر2o-22الفترةفيلمالكوسيكلمسلثميأالائمؤتمر

لمنوفمبر2o-22يوميالموظفينلكبارتحضيرياجتماعالدورةمستهلفيوانعقد2-

الحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلءتكتكأحمدالدكتورمعاليوترأسهالثاني،تشرين

القراراتمشارينوإعدأداألعمالجدولمشروعبنودلدراسةوذلكءالتركيةبالجميورية

الوزارية.الجلسة~رلعرضى

ï-مي:اإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالتاليةللدولممثلونالدورةوحضر

االنتقاليةاإلسلثميةأفغانستاندولة-1

ألبانياجمهورية~2

r'-والشعبيةالديمقراطيةالجزائرجمهورية
,- زر~ر1جمهوردة-0

ايريآلمملكة-ء

ì-الشعبيةبنغلثديتر~رية

v-السلتمداربروناي

A-الكاميرونجمهورية

القمرجزرجمهورية9-



فواردىكوتجمهوريةا~0

العربيةمصرجمهورية-1ا

غامبياجمهورية2-1

غينياجمهورية~13

إنونيسياجمهوريةه1ة

1oاإلسثميةامرانجمهوريةه

العر)قجمهورية1-~

الهاشميةاألردنيةالمملكةا~7

اخستانكازجمهوريةاه8

الكويتدولةا~9

قرغيزستانجمهوريةه20

نيهالنبناالجمهوريه~2ا

العظمىاالشتراكيةالمشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيريةه22

ماليزياه23

2o~ماليجمهورية

المغربيةالمملكةه26

مبيقموزجمهورية~27

االتحاديةنيجيرياجمهوريةه28

عمانسلطنةه29

اإلسلثميةباكستانجمهورية~30

الفلسطينيةالوطنيةالسلطةه31

قطردولة~32

PER/SO-(2/CECMOC/CIO



السعوديةالعربيةالمملكة~37

السنغالجمهورية34-

ليونسيراجمهورية~35

ï"I-الديمقراطيةالصومالجمهورية

V-'('السودانجمهورية

سووينامجمهورية38-

ï'\-السوريةالعربيةالجمهورية

اجاكستانطجمهورية-4>

التونسيةالجمهورية-41

التركيةالجمهورية-42

تركمانستانجمهورية-43

أوغنداجمهورية-4أ

4o-المتحدةالعربيةاإلماراتدولة

باكستانأوزجمهورية-46

4v-اليمنيةالجمهورية

أفريقياوجمهوريةءوالهرسكللبوسنهممكونمراقب»بصفةءالدورةفيوشارك-4
شارككماتايلثند»ومملكةءاالتحا«يةوروسياقبرص»لشمالالتركيةوالجمهوريةالوسطىه

مقدونيا.لجمهوريةممتر»كضيف»فيها

o-الهيئاتوممكرسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةممكرالدورةحضركما
عنها:والمنبثقةللمنظمةالتابعةالتاليةالمتخصصة
(مركزاالسلثميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركز1-

أنقرة)
التجارةلتنميةسلثمياالالمركز2-
r-للتكنولوجيااالسلثميةالجامعة



اسطنبول)(مركزاإلسلثميةوالثقافةوالفنونللتاريخاألبحاثمركز-4
للتنميةسلثمياالالبنك0-
والصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفة6-
y-البواخرلمالكيملثمياالاالتحاد

.التاليةالدوليةللمنظماتممثلوناالجتماعحضركما-6
االقتصاديالتعاونمنظمة-ا
(اليونيدوالالصناعيةللتنميةالمتحدةاألمممنظمة)-

ï-الناميةالثمانيالدولمجموعة

اإلسلثميةالبلدانمناالستشارييناتحاد-4
اإلسلثميةالبلدانمقاولىاتحاد0-
الصادراتوائتماناالستثمارعلىللتأميناالسلثميةالمؤسسة6-

).1المرفقفيللكوسيكوالعشرينالحاديةالدورةفيالمشاركينقائمة(ترد

-االفتتاحيةالجلسة
v-الثانيتشرينلمنوفمبر)4يومللكوسيكوالعشرينالحاديةللدوءةاالفتتاححفلعقد

2<. oورئيمنالتركيةالجمهوريةرئيسسزرىفجدتأحمدالرئيسفخامةبرئاسة

الكوسك.

بجمعالصادؤثرحبهعنفهأعربافثثاحمأخطابأسزر»نجثأحمدالرئسفخامهألقى8-
فياالعضاءالعولممكيمعأخرىمرهباالجثماعمعادثهعنفخامثهأعربثم»وبن.المند
أنإلىاالنشباهفخامثهولفثللكوسك.والعشرمنالحا«مهالدورهفيسلثمياالالمؤثمرمنظمه
منالعالممسثوىعلىالمثحدهاألممبعدسماسهمنظمهأكبرثانيثعدسلثمياالالمؤثمرمنظمه
عنرضاهعنالرئسفخامهوعبر.ثغطهاالثيالجغرافهوالمساحهالسكانثعدادحث
وثوكولبوصاغهمنواالنثها،ءالثجارمهللمفاوضاثاالولىالجوألبهاخثثمثالذىالنجاح
المؤثمربمنظمهاآلعضاءالدولمبنفماالثجارمهاألفضالثلنظامالثفضمألالثعرمفهخطأ

فيالساحهدورفخامثهأبرزكما,االعضاءالدولشبلمنللثوثعمعدأأصبحبحثاإلسلثمي
بحارفخامثهثقامثماإلسلثميآالمؤثمر•فياالعضاءللدولا~مثصامأالوفاهمهثعزمز



اهولىوحثمؤخراءبلثدهضربالذيلمزلزلجراءمنأصابهلمالمباكستانيللشعبالتعازي
المساعدةجهودتعزيزطريقعنلباكستانالمستمرالدعملمواصلةالدوليوالمجتمعاألعضاء
ثمارتجنيأنللكوسيكينوالعثسالحامةللورقمتمنياخطابهفخامتهوأختتم.يبنئونهاالتي

نجاحها.

)2المرفقفيسزرفجدتأحمدالرئيسلفخامةاالفتتاحيالخطابنص(يرد

اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينأوغلو»إحسانالدينأكملوفسررلمالبرمعاليألقى-9
سزرفجدتأحمدالرئيسلفخامةامتنانهعميقعنفيهاأعرباالفتتاحيةالجلسةفيكلمة
الشديدواهتمامهوحرصه»الكريمدعمهعلنءالكوسيكورئيمنالتركية»الجمهوريةرئيس
جراءمنأصابهلماالباكستانيللشعبتعازيهبحارمعاليهتقدمثم.الكوسيكبأنشعلة
علىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولوحثمؤخراءبلثدهضربالذيالزلزال
هذهتسهمأنفيأملهعنأعربكما.المنكوبوشعبهاباكستانحكومةمعالتضامن
فياالعضاءالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتوثيقفيجوهريااسهاماالدورة
سلثمي.االالمؤتمرمنظمة

اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينأوغلو،إحسانالدينأكملالبروفسوركلمةنص(يرد

)3رقمالمرفقفي

وجمهوريةالكاميرون»وجمهوريةءالسعوديةالعربيةالمملكةوفودرؤساءألقى-ا»
واآلسيوية»واالفريقيةالعربيةالمجموعاتفياألعضاءالدولعنبالنيابةكلماتبيجانأذر
للدورةالكريمةأستضافتهاعلىالتركيةللجمهوريةشكرهمعناعربواحيثالتوالي،على

خطةبروتوكولعلىوالتصديقالتوقيعأهميةعلىوشددواللكوسيك.والعشرينالحادية
هتكالذيأوألىالتجاريةالمفاوضاتللجنةالخاصةالجلسةاعتمدتهالذيالتفضيليةالتعريفة
الدولتتقيةفيالكوسيكدورأبرزواكماللكوسيك.والعشرينالحاديةالدورةاعتماد
الوفودرؤساءذكرءذلكعنوفضكسلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاألفريقية
وفيرة»واقتصاديةماليةبموارديتمتناالسطميالمؤتمرمنظمةمجتمعأنهأعكالمذكورين

المعيشةمستوىترفعأنشأنهامنبينهم.فيماالتعاونزيادةطريقعنحشدتاذاالتي
المجتمع.هذا«اخل



الجلسةأمامكلمةللتنميةسلثمياالالبنكوئيمىعليمحمدأحمدالدكتورمعاليألقى-اا
يجريهاالتياالخرىنشطةباألالصلةذاتالتطوراتعنموجزاقدمحيثاالفتتاحية»

،البنكوئيمىوأحاطوالبنك.الكوسيكبينالمثمرالتعاوناستمرارإلىأشاركماءالبنك
بالتصنيفالخاصةمكانتهعلىحافظالبنكأنعنمأالحضور,عليمحمدأحمدالدكتور
،التواليعلىانثالثللعامالقصيرجلله)A-l(+وءالطويلجللهAAAاالئتماني
بورز.أنمتاندرألمؤشروفقاوذلك

)4المرفقفيللتنميةاإلسلثميالبنكرئيسكلمةنص(يرد

»والصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةرئيسكامك»اثهعبدبنصالحالشيخمعاليألقى-ا2

طرحكما»االسلثميةالبلدانفيالتنميةطريقتعترضالتيللعوائقتحليكفيهاقدمكنمة
دورةفيالمشاركينعلىالشيخمعاليعزضءكلمتهوفيلها.العمليةالحلولبعض

ناشدكمااالسلثمية.البلدانبينفيمااالقتصاديالتعاونتوثيقكيفيةعنرؤيتهالكوسيك
طولألنءالهدفهذاتحقيقأجلمنائفورعلىالعمكسلثمياالالمؤتمرمنظمةمجتمع
التعاون.هذاأقامةفرصةعلينايفوتاالنتظار

).5رقمالمرفقفيوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةرئيسكلمةنص(يرد
الوفود.رؤساءسيزرفجدتأحمدالرئيسفخامةاستقبلاالفتاحيآالحفلوعقب~13

مةا.اخلسة
تشرينلمنوفمبر24يومللكوسيكوالعشرينالحاديةللدورةالوزاريةالعملجنسةعقدت4-1

الدولةووزيرالوزراءرئيسنائبشنع»اللطيفعبد/المساعداألستاذبرئاسة»200oالثاني

التركية.الجمهوريةفي
1oأحدسعواءآلالعزيزعبدبنفهدلمالملكجللة~وفاةفيائهاعزخالصعناللجنةأعربته
يتغماهأنالقديرالعلياثهونأعوالشريفين»الحرمينوخادمسلثمي»االالعالمفيءاألجكالقادة
رحمته.بكامل
للكوسيكوالعشرينالحاديةالدورةأعمالجدولمشروعالدورةاعتمدتا~6

)iالمرفقفيللكوسيكوالعشرينالحاديةالدورةأعمالجدولنص(يرد



v~شممه»الهادنهاآلروالمملكهءالعربهمصرمهجمهوروفودرؤساءوثامءثومثعحفلعقدا
الخاصهاالطارالثفاثهالشابعالثفضلهالثعرسهخطهوثوكولبربثوشعكثالثروالجمهوره

اإلسلثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولبنفماالثجارمأاألفضلماثنظامبإنشاء

(برمثاس).
صفهلثهدوإعطاءبشأنمرونالكامهجمهوربهثقدمثالذىبالطلبعلمأاللجنهأخذث~18

الدولبنفماالثجارمهاألفضالثنظامبإنشاءالخاصهاإلطارإثفاشهإطارفينموأ´´ءأثلا´دوأل
مي.اإلسكالمؤثمرمنظمأفياألعضاء

معلثعاونبامثعلقفماحكومثهبهاثامثالثياألنشطهعلىالدورهمصرمندوبأمنلعا-9
أجرثبلثدهبأنأفادكماالفقر.منالحدبشأناإلسلثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدول

اثجاثاسثرمنالثانيالجلحولعاماجشماعلعشدإلفرسااالثثصادمهاللجنهمعمشاوراث
.2»>6عامومبعفيالشاهرهفيالنثرمنالحد
بنفمااالثثصادىالثعاونثوثئفيالساحأ´´دورحولاآلراءلثبادلجلسأعثدث~2»

وثدماألعمال.جدولمن)9(رثمالبندثحثاإلسلثمي´´المؤثمرمنظمهفياألعضاءالدول
ورئسءالشركهمهبالجمهورالحكوممهالثخططبهئأزارهالووكلءثكثكأحمدكثورالدمعالي
كبارأجراهاالثيالمداوالثعنهثمخضثماعنموجزأعرضأالموظفن،كباراجشماع
منظمهفياآلعضاءالدولبنفمااالثثصادىالثعاونثومثئفيالساحه´ادورحولالموظفن
اإلسلثمي´ا.المؤثمر
)7رثمفؤالمرفيكثأحمد/كثورالدمعاليعرضنص(مرد
دولهالمثحده،العربهراثاإلمادوألمنكلوفودرؤساءشاماآلراء،دلثباجلسهفي~2ا

مه»السعودبثالعروالمملكهمخمنما،وجمهورمهءثونمنمهجمهورالعراؤءمهجمهورءالكومث
مهوالجمهورلبنان»وجمهورمألءعمانوسلطنألمرون»الكاوجمهورمهبث»العرمصروجمهورمأ
وجمهورمهثبرص»لشمالالشركهمهوالجمهورثرغزماءوجمهورمهالمغربه»والمملكهءالشركه
بلدانهم.فيالساحألثطاعمشهدهاالثيالثطوراثحولعروضبثثدمماإلسلثمألامران

منفصأل)بصورهمثوفرهكثابهثثدممهاثمالثيالثطرمه(الثقارمر



للسياحةاألولالمعرضتنظيمفيلنجاحهاالتركيةللجمهوريةشكرهاعنالدورةأعربته22
والعشرينالحاديةالدورةهامشعلىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفي

للكوممميك.

OIC/COMCEC/21)ßlIJ(.مي~~.ر~~_>~-~رمم OIC/COMCEC/21OS/RES(l
)2(05/RES

):1(القرارسياقوفي9و8العرفتنفي)2(والقرارا)(القرار(يرد

بينفيماا~دتصاديالتعاونتوثيقفيالسياحة´ثور~المعنيةاهرأسيةالحلقةتوصياتترد
).10أنمرفقفياالملثمي´االمؤتمرمنظمةفياألعضاءالولى

األجتماععنالصادرOIC/COMCEC/21-ÜS/Sc.Repالتقريرأيضأالدورةأعتمت~24
.o»20الثانيتشرينلمنوفمبر21يومعقدالذيالدورةلجنةالسابع

2o~نظامإنشاءبشأناإلطاراتفاقيةبموجبالمشكلةالتجاريةالمفاوضاتلجنةعقت
خاصةجنسةاإلسلثمي،المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضليات

لمنوفمبر)3يومتركيا،اسطنبول»فىللكوسيك»والعشرينالحافيةالدورةهامشعلى
)0o>2الثانيتشرين

الخاصةالتفضيليةالتعريفةخطةبروتوكولإعدادمنالتجاريةالففاوضاتلجنةانتهته26
االسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظام

العتماده.للكوسيكوالعشرينالحاديةالدورةلمىورفعته(بريتاس)ء
وقمالمرهقينفي(بريتاس)ونصالتجاريةالمفاوضاتبلجنةالخاصةالجلسةتقريرنص(يرد

التوالي).علىءا3ء12



مبأل..الخناالجلسلأل

الثانىتشرينلمنوفمبر35يومفلكومسيكوانعشرينالحاديةللدورةالختاميةالجلسةعقدت-27

20<oالوزراءرئيسنائبشنرءاللطيفعبدالمشاركالكتوراألستاذمعاليبرئاسة

التركية.بالجمهوريةالدولةووزير

ومقررتركيافيباكستانجمهوريةمفيرءشاهحسينإفتكارسيداألمتازسعادةألقى-28

سعادةولخصالوزارية.الجلسةاعتمدتهاالتيالقراراتفيهاستعرضبيانأاالجتماع،

علىالضوءمسلعألالصياغةلجنةاجتماعفيجرتالتىالمداوالتبيانهفىالسفير
!التفاق.نقاطبعض

لمنظمةالعامةباألمانةاالقتصاديةالشؤونإدارةمديرلر»جورأوكراألستاذسيادةألقى-29

أوغلوإحسانالدينأكملالدكتورفيسورالبرومعالىمنرسالةاإلسطميآالمؤتمر
باعتمادترحيبهعنرسالتهفيالعاماألمينمعاليوأعربللمنظمة.العاماألمين

المؤتمرمنظمةفيالتجاريةاألفضلياتلنظامالتفضيليةالتعريفةنظامبروتوكول
عنىبعدتصاعقأوءتوقعنمانتياألعضاءاندونىكافةداعيأبريتاس)،لماإلسلثمي
و(بريتاس)اإلسطميالمؤتمرمنظمةفيالتجاريةاألفضلياتنظامبسأناإلطاراتفاقية
ذلك.إلىتبادرأن

الم.4رقمالمرفقفيأوغلوإجسانالسأكملفيسورالبرومعاليألقاهاالتيسأنةالرنص(يرد

اإلسطيةباكستانجمهوريةفيالتجارةوزارةوكيلءعزاممحمداألستاذسعادةألقى-30
نجتأحمدانرئيسلفخامةشكر»عنفيهأعربالمشاركة»الدولكافةعنبالنيابةبيانأ

شنع،اللطيفعبدالمشاركالدكتوراألستاذومعالىالتركيةانجمهوريةونيسسزرى
لمنظمةالعامةاألمانةوإلىالتركية»بالجمهوريةالدولةووزيرالوزراءرئيسفانب

الدورة.كلكأعمالفيساهمتانتىالمعنيةاألطرافكافةوإلىاإلسطميآتمرالمن

انوزراءرئيسنائبشنراللطيفعبدالمشاركالدكتوراألستاذمعاليأيضأألقىكما-31

الختامية.الجنسةفىبيانأالتركيةبالجمهوريةالدولةووزير



إنجاحفيمماممتقدالتيالوفودلكافةامتنانهعميقعنمعائيهأعربكلمتهاختتاموفي
للكوسيك.والعشرينالحاديةالدورة

).1oرقمالمرفقفيشنرالدكتورلمعاليالختاميالبياننص(يرد

بالتوقيعالبحرينمملكةمندوبقامالختامية»الجلسةانعقادأثناءتمالذيالتوقيعحفلوفي-32
كمااإلسلثمي،المؤتمرمنظمةفيالتجارةاألفضلياتبنظامالخاصةاالطاراتفاقيةعلى
التفضيليةالتعريفةنظامبروتوكولعلىبالتوقيعالتونسيةالجمهوريةمندوبتفضل
اإلملثمي.المؤتمرمنظمةفيالتجارةاألفضلياتلنظام



المرققات
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الكوسيكورنيسالتركيةالجمهوريةلرنيسا~حيةالكلمة

سيزرفجدتأحمد.الرئيسفخامة

والعشرينالحاديةالدورةافتتاححفلفي

)2••5الثانيتشريننوفمبر/24(إسطنبول،

,الوزراءالمعاليأصحاب

العام،األمينادةسه

الموقرونالمندوبون

والعشرينالحاديةالدورةببدءاالحتفالبمناسبةاليوممعكمأكونأنسعادةأيماليسعدنيإنه

تركيا.فيبكممرحبأاإلسلثمي.تمرالمنلمنظمةالتابعةوالتجاريدقاالقتصاللتعاونالدائمةللجنة

منها.المرجوةالثمارتبذلونهاالتيالجهودتؤتىأناألملويحدوني

الكوهسيكاجتماعفييشاركالذيأوغلوإحسانالدينأكملفيسورللبروالنجاحكلأتمنىإنني

فيالعاماألميننجاحفإنفيه»الشكوممااألولى.للمرةمىاإلسكتمرالمنلمنظمةعامأأمينأبوصفه

يعتمدألمرأعضانهاباحتياجاتيفىبمأللمنظمةفعاليةأكثرهيكلتأسيسزإلىترميحاتإصكإحداث

األعضاء.الدولتقدمهالذيالدعمعلىكليأاعتمادأ

االذداها~بىأصحاب

دناا~فوجدنالمند

فياألعضاءاندولمنبدعمسنة،21لمدةتوقفبكالمستمرةمساعيهاانكوسيكواصلتنقد

االقتصاديةالعلثقاتلتنميةدوليأمنتديبكونهاالمميزةخصوصيتهامبتواكتمي»اإلسكالمؤتمرمنظمة

العالم.علىطرأتالتىاالقتصاديةالتطوراتتقييمعنفضكهذااألعضاء<الدولبينفيماوالتجارية

بينالتعاونوتوبيقاالقتصاديةقاتالعكتطويرإلىبالحاجةأجمعالعالمفيالشعورتنامىلقد

المتباهلالتفامف:وتزايدكبيرأ،تقدمأواالتصاالتالنقلنقطاعيمنكلشهدحيثالعولسة،ظلفيالدول

الدوك.مختلفبينز

حيثمنالمتحدةأألممبعدالعالمفيسياسيةمنظمةأكبرثانىهياإلسلثميتمرالمنمنظمةإن

بهاتقومالتىنشطةاألمنالرئيسىالهدففإنءلذلكتغطيها.التىالجغرافيةوالمساحةالسكانعدد

م«م«



تحققبحيثبالمنظمة»ااأعضاءالدوكاحتياجاتوتلبيةالمتاحة»الفرميمنزاالمتفا.ةهوالكوسيك

فويأدعمااألعضاءالدولتقدمأننأملجميعاإنناوالتجارق.اااقتصا«قالمجائيزفيمشتوكةأمنيتنا

وفعالة.مثمرةبأنشعلةالقيامكخكمنالدوليالنطاقعلىالملموسةالمشروعاتلتنفيذ

يز:أنلهيتوقع2»0_عامفي9ا.ءهبنسبةفعلينمومعدكحققالذقالعا_را`القتصا.إن

2فى%i,iبنسبة . <oحجمنإنالسياق،فثذاوفى~2006عامفىنفسهاالنسبةهذهتملىيحافظوأنء

يزيدأنأيضألهيتوقع»2004عامفي9ه<r,10بمعدلزادالذيوالخدماتالبضائعفىالعالميةالتجارة

~c>»2عاما؟ه7بمعدل

بدورهاشهدتقدمىاإلسكالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولاقتصاداتفإنذلك،عنفضك

علىطرأتالتىاإليجابيةالتطوراتمعمتوازيأيسيرالذىالنمووهو،2»»أعام9ه´9.7بنسبةنموأ

مند~:22نسبةتشكلزاألعضاءالبلدانأنمنالرغمعلىولكنالماضى.العام~العالمىاالقتصاد

من»ه~؟1والعالمى،المحلىالناتجإجمالىمنفقطه؟5بنسبةإالتسهمالأنهاإالالعالميىالسكانىالمعدل

العالمية.التجارةحجم

التعاونتوثيقفىالمنظمةفىاألعضاءاالوكانخراطضرورةعلىتؤكداألرقامهزءولعل

وتحققالعالمي،االقتصادفىبهاتسهمالتىنموهامدالترفعمزتتمكنحتىبينهاهفيماالمكثف

الرفاهية.منأرقىمستوق

التجاريةللمفاوضاتاألولىااالجولةباستضافةالتركيةالحكومةقيامسرورنا«واعيلمنوإنه

للدولالتجاريةاألفضلياتلنظاماإلطار´آاتفاقيةباسمإليهاوالمشارءالكوسيكمشروعسياقفى

التجارية.األفضلياتكولزبروتوإعدادعنهاوتمخضليا،أنطامدينةفىبنجاحعقدتحيثمية´´ءاإلسك

الحاليةالدورةإطارفىالبروتوكولهذاعلىبالتوقيعالصلةذاتاألطرافتقومأنالمنتظرومن

للكوسيك.

الوزراء،المعاليأصحاب

0الموترونالمندوبون

متوسطارتفعولقداالقتصادية،الرفاهيةتحقيقنحوالسعىمعكبيثوابماتتزايدالسياحةأهميةإن

مليون716إلىالخمسيناتفترةخلىسنويأسائحمليون25منالعالممستوىعلىالسائحينأعداد

يبلغالذىالسياحةوقطاعدوالر~مليار536نحوالقطاعهذاممزالعالميةالعوائدبلغثكماءاليومسا_

حصةفإنذلكومعالعالم.مستوىعلىالعمالةمنا:ه8يشلشخدرمليون2>7فيهالعاملينتعداد

كافية.غيرتعتبر91ه6تمثلوالتىالعالمىالسياحىالقطاعفيالسوقفىالمنظمةفىاألعضاءولاك



التعاونتوثيقفىآسياحة`´«ورمناقشةتتمأنوالملشنمالسديدمنأنهأرىالصدد~اوفى

األعمالجدولفىخاصبندتحتاإلسطمى~المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينفيمااالقتصادى

للكوسيك.والعشرينالحاديةالدورةأثناء

والذىالكوسيك،دورةمعبالتزامنإقامتهالمزمعاألولالسياحةمعرنىبأنقناعةعلىإنناكما
سيسهماإلسطىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولفىالسياحةمجالفىالعاملةالشركاتستحضره
القطاع.هذافىاألعضاءالدولبينفيماالتعاونجهودفىجوهريأإسهامأ

باإلضافةأفضل،بصورةبينهافيماللتعارفالفرصةإتاحةشأنهامنالسياحةبأنقناعةلعلىوإننى
وتاريخية.ثقافيةوقيمطبيعيةبهباتتتمتعالتىبلداننارفاهةفىبهتسهمماإلى

اسطنبولفىاإلسطميةوالثقافةوالفنونللتاريخاألبحاثمركزألهنالفرصةهذهأنتهزأنوأود
وعشرينالخسىاماألعوفلرجوهريةإنجازاتالسركنحققلقدتأسيسه.علىعامأ25مروربمناسبة
عليهاوالحفاظاإلملثميينوالثقافةالفنأعماللدراسةملموسةإسهاماتالمركزقدمحيثاألخيرة»عامأ
انللمركز.العامةاألمانةأولتهالذىالثمديدواالهتمامالكبيرالدعمبفضكوذلكعنها»المعلوماتونشر

مايبرزالمركزتأسيمىعلىعامأ2oمروربمناسبةتنظيمهتمالذىاالسلثميةللبلدانالثقافىاألسبوع
وفى~لية.وقيتتفوعمناألعضاءللبلدانوالثقافىالفنىالتراثفىالمتأصلةعماكاألهذهبهتتميز
أوسع.نطاقعلىالمثمرةنشطةاألهذهالمركزيتابعأنأودفإننىالصددهذا

الوزراء،المعالىأممحاب

دنا9ا~ا~دهنا

فىنسمةمليارمنأكثرمنهيعانىالذىالفقرمحاربةفىتتعكزتواجهناالتىالتحدياتأهمأحدإن

المجتمعمنكجزءونحنالسف.هذالتحقيقاللثزمةالجهودكافةببذلإاليتأتىالوذلكاليوم،عالمنا

معدليتجاوزالممنالعالمسكانعددالنصفإلىيقكأنهى2ه1oعامفىأولويتنافإن`الدولى،

تساعدمواتيةبيئةامجادإلىوسعيأالمجاعة.حافةعلىيعيشونوالذينواحد،دوالرعناليوميدخلهم

روحامداءعليناوالعالمى،الوطنىالصعيدينمنكلعلىالفقرمنوالحدوالتطورالتنميةتحقيقعلن

الحكومية.غيروالمنظماتالخاصالقطاعمعالقويةالشراكاتوبناءوالعزمالتصميم

آلياتوضعتتضمنبهانضطلعالتىالرئيسيةالمهامقائمةفإناألهدافهذهتحقيقعلىوعمأل

مبادئعلىوتقومالعالمية،القيممعتتماشىوالفعاليةباالستقلكرتتسمأفضلواقتصاديةسياسية

بينالعدالةوتحقيقوالمسئولية،ءوالشفافيةالرشيدىوالحكمءاالنسانوحقوقءالقانونوسيادةالديمقراطية»

العنف.ونبذالجنسين



منظمةفىاألعضاءالدولفىالفقرمحاربةإلىالساعيةالقدراتبناءبرامجتشكلأنويسعدنا

أنبمكاناألهميةلمنإنهللكوسيك.والعشرينالحاديةالدورةأعمالجدولمنجزءأاإلسلثمىالمؤتمر

التنميةوتحقيقالفقرومحاربةالدائم،مالسكوإرساءءالديمقراطيةدعمعلىالمشتركةجهودنانركن

وشبهاإلقليميالتعاونآلياتتعزيزيجبالسياقهذاوفىالمنظمة.فىاألعضاءالدولفىالمستدامة

إلىالدولىالمجتمعندعراننودإنناالسياسي.االستقراروترسيخالصراعلمنعوتطويرهااإلقليمي

إلىالساعيةجهودهادعمأجكمننموأاألقلالبلدانتواجههاالتىالمشكلةلحكخاصةتدابيراتخاذ

مننألغراالمقدمةالمساعداتزيادةإلىالساعيةالبلدانتلكذلكفىبماالمستدامة،والتنميةالفقرمحاربة

المباشرة.األجنبيةاالستثماراتوتنشيطالفنىوالتعاونالتنمية

بينفيماالتجارةوتحسيناالستثماراتلزيادةالواعدالتوجهذلكحظنكأنالسروردواعىلمنوإنه

لتحقيقخاصةآلياتاستحداثيتمأنالمفيدمنأنهكمااإلسلثمىءالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدول

البورصات.بينفيماالتعاونأهميةعلىأؤكدأنأودكماالهدف.هذا

الوزراء،المعالىأصحاب

الموقرونالمندوبون

دمارمنخلفهوماالماضي،الشهرباكستانوالشقيقالصديقالبلدضربالذيالزلزالأحزننامالشد

فياألخرىوالبلدانأندونيسياتتعافىأنقبلوقعتالكارثةهذهوأنخاصةءاألرواحفيفادحةوخسائر

العاماألولكانونلمديسمبرفيالمنطقةضربالذيالزلزالأحدثهاالتيالمدمرةاآلثارمنالمنطقة

والمساندةالدعمإلىيحتاجالذيالباكستانيالشعبإنىبالتعازيأخرىمرةأتوجهأنزوأودالماضي.

فياألعضاءوالدولالدوليالمجتمعأدعرأنأودالعصيبة.األيامهذهفىمضىوقتأيمنأكثر

إلىالمدىوطويلةالعاجلةالمساعداتمنالمزيدتقديمفياالستمرارإلىسلثمياالالمؤتمرمنظمة

باكستان.

الوزراء،المعاليأممحاب

ا~هرونا~وإلن

ويسعدنااألول.تشرينلمأكتوبرمنالثالثفياألوريىاالتحادإلىتركياانضماممفاوضاتبدأتلقد

فيتركماوضعبأنقناعةعلىونحنبه.وترحيبهمالتطورلهذااإلسطىالعالممتابعةمنلحظنا»ما

منكلفياألعضاءلزالدوبينالعلثقاتتوثيقفيامجابيأإسهامأيسهمأنشأنهمناألوريياالتحاد

األوريي.واالتحاداالسطميالمؤتمرمنظمة



التاريخيةالروابطعلىالحفاظاألوريىاالتحادمعالتكاملإلىطريقهافىوصتركيا»وتعتزم
إلىتركياانضمامأنونعتقدوتوثيقها،االسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولمعالعميقةوالثمانية
يتسموالذياألوروبياالتحاديتبعهالذيالنهجوتوميخالثحافىءالتنوعإثراءشأنهمناألوريىاالتحاد
والتعاون.بالتسامح

الورراءءالمعالىأصحاب

ا~أللنا~وإلن

المؤتمرلمنظمةبالنسبةاألهميةذاتالسياسيةالمسائلبعضإلىبإيجازأشيرأنهناأود

سلثمى.اال

عامصنعاءفىثم»2004عامونيويوركاسطنبولفىاإلسلثمىالمؤتمرمنظمةوجهتلقد

2 . >oكماالمسلمون.األتراكالقبارصةلهايتعرضالتىالعزلةلحالةحدوضعأجكمننداءاتعدةء

لوزراءالسنوىالتنسيقىاالجتماعانعقادأثناءالقضيةهذهتناولعلىاألكيدعزمهاالمنظمةكروت

نيويورك.فىo•»2أيلولسبتمبرلم2fيومعقدوالذىاإلسلثمىءتمرالمنمنظمةفىالخارجية

ترتقىحتىالقراراتهذهتنفيذنحوملموسةخطواتاألعضاءالدولكلتتخذأنتنوقعونحن

الدولى.المجتمعأماممصداقيةمنلهاوماءالمنظمةبهاتتمتعالتىاالحترامبدرجة

الذيناألتراكالقبارصةلهايتعرضالتىالطويلةالعزلةلحالةحدلوضعبالفعلالوقتحانلقد

تتاحأنوالبد.2>>4نيسان/أبريل24يومأجرىالذىاالستفتاءفىوالتسويةالسلقمأجلمنموتوا

أنيجبكماوالسياسى.المالىالدعمعلىيحصلواوأنالدولى،المجتمعداخلاالندماجفرصةلهم

والسياحة،واالستثمار،والتجارة،المباشر»النقلسيماوالءالمجاالتكلزفىالعالممععلثقاتهمتتطور

.والرياضةءوالثقافة

الوزراء،المعالىأصحب
ءالموقرونوبونالمنة

واهولىهارمليمىالسطمأولوياتقانعةتتصدرالتىالونيسيةالقضيةهوالعراقفىالوضعان

العراقمعبالتعاطفنشعرونحناألوسط.الشرقفىالتوازنلتحقيقعنهغنىالعنصرأيشكلحيث

وعميقة.تاريخيةتحولبمرحلةتمروالتىومعاناة،آالممنيعانيهلما



وسطمنهوحدتهسيحمىالذيالعراقفيالسياسىالهيكلبناءفىفوراالشروعإلىتنطلعإننا
رضاوينالءالمجتمعفناتكافةبينالوطنيةلثرواتهالعادلوالتوزيعالقانونسيادةويضمنءالقومية

الدولى.والمجتمعالعراقيالشعب

العمليةفىبفعاليةبالمشاركةونوصيهمءالشقيقالعراقىاشعبفناتكافةمعاتصالعلىونحن
بالتعدديةيتسرالعراقفيدستورينظامإقامةخالصةأمنيةونتمنىاالنتخابات.فىوالتصويتآسيامية
المجتمع.فئاتكافةيضموواسعكبيرإجماععلىويقوماإلمان»حقوقواحترامطيةوالديمترا

إرساءبدعماإلسالميتمرالمنمنظمةفياألعضاءوالدولالدولىالمجتمعنناشدفنحزوبالمل»

بأسرها.المنطقةوفيالعراقفىوحمايتهماهواالستقرارالدائمالسالقواعد

الوزراء،المعالىأصحاب
الموقرون،المندوبون

فىوفلسطينإسرائيلبينالنارإططقوقفمثل200oعام~تطوراتمنطرأماان
سبتمبرلمفيالغربيةالضفةمنجزنيآوانسحابهاغزة،قطاعمنإسرائيلوانسحاب،شباطفبرايرلم

الفلسطينى.اإلسرائيليللنزاعتسويةإلىالتوصلفيآمالناأنعشأيلول،

األمنمجلىقراراتعلىبناءتسريتهتتمأنينبغيالفلسطينياإلسرائيلىالنزاعأنونرى
ومن.منطقتنافيوشاملودائمعادلسمإقامةبغيةا»397و338و242أرقامالمتحدةلحممالتابع

وإسرانيلفلسطينهمادولتينيصوعوالذي»ا397رقمالقرارأكدهاالتيبالرؤيةالتمسكهناالمهم
الستئنافاألولويةإعطاءالسياقهذافيوينبغىبها.ومعترفآمنةحدودداخلجنبإلىجنباتعيشان

الرباعية.اللجنةأعدتهاالتيالطريقلخارطةوفقاالمحادثات

جانبمنخاصةالدولى،المجتمعجانبمنقويدعمإلىالمرحلةهز»فىماسةحاجةوثمة
الظروفلتحسينوإجراءاتإصطحاتمناتخاذهتملمااإلسلثميآتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدول

الفلسطيني.االقتصادوإنعاشالفلسطيني»للشعبالمعيسية

إطارفيالفلسطيني-اإلسرائيليالنزاعتسويةعمليةفيإسهاماتهاتركياتواصلوسوف



الوزراء،المعالىأصحاب

الموقر،انعاماألمين

الموقرون،المندوبون

العربيةالمملكةتستضيفهالذياإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىاالستثنائيالقمةمؤتمرينعقد

الدورةفىقراراتمنسيتخذماأنالواضحومناألول.كانونديسمبر/فىالمكرهةمكةفيالسعودية

لمنظمةاالستثنائىالقمةلمؤتمربالنسبةكبيرةأهميةأيضألهتكونسوفللكوسيكوالعشرينالحادية

المؤتمرفىيجريفيمامستمرةإسهاماتتقدمسوفاألعضاءالدولجميعأنويقينيسلثمى.االالمؤتمر
أنشعلة.من

فصانحثمارهاتؤتىأنللكوسيكوالعشرينالحاديةالدورةإطارفىالقيمةإلسهاماتهموأتمنى

المشترك.والسطالرفاهيةتحقيقإلىسعيأدولنا،

جميعأ.لكمتمنياتيأطيبمع









عمة
أونرسرن!أيدIدفيوءأعمد>بمه~

»معامدمين0
دؤتمر»دمدمومنفعة

والتجاوياالقتصاديللتعاونائمةالةللجنةوالعشرينالحاديةورةالهامتتاىفي

I~24(.كوهسيك) ,Jرم0057نوفمبر

»ال-.,,سر، <ء.«>»,ء«.,
إل~~~»هيلب.لنيبلننلنءلر.لمننللن.~ماطلل_طذلمأئئيلييرلبىا~لنثكسرحيرإ~لمنأم

لحزلبئنامثأء

لمبثسر»،أذ0لسا.ا

والعشوينالحاديةالدورةافتتاحأحضرأنليعظيملشوفإنه

ألعربالفرصةهذهأفتنمأنوأودوالتجاري.االقتصاديللتعاونائمةاللللجنة

ر.وئيمسيزر،حدتأحمدالوئسالفخامة~بالعميورتقددي~

والتجارياالقتصاريللتعاونائمةاللا~جنةرئيىالتركية،ااجمهورية



~وحرمهالمؤتمواإلسالميمنظمةلنشاهاتالكريمعمهلللحومسيك)

االستضافةعلىوشعبهاالتركيةالجمهوريةحكومةوكذلكبها،االهتمام

والضيافةالمعتاداحارالترحيبوعلىالسنويةكوميكلدوراتالمنتظمة

مدينةوالتاريخيةآجميلةينةالملهأهوصولهامنأللوفودتقدمالتيالكريمة

رئيىلفخامةوالملتزمةالقويةالقيادةظلفيكوسيك،دأبتلقلاسطنبول.

التعاونلتعزيزكبيرةساهماتتقديمعلى0إنشائهامنأالتركية،الجمهورية

اإلسالمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءولاللبينوالتجاوياالقتصادي

فيالكبيرةوالخسائرماراللعجمعميقينوحزنبصدمةأمبنالقد

الذيالمدهوJ1iilنتيجةإحصادهايصعبالتيالثمينةوالممتلكاتاألرواح

منظمةدولمتقلوقلم.2005أكتوبر8يومباكتانمنواسعةمنطقةمرب

زيارتيخاللوعلمتالزلزال.~ياسخيةإغاثيةمعوناتاإلسالميالمؤتمر

دولبهاتعهدتالتيالتبرعاتأن2005أكتوبر2(و22يوميلباكستان

خلفهائزيالدمارأنإالاإلجمالي.من1.75"هنأكثربلغتومؤسماتهاهنظمة0ا

باليينتتطلبموةالملالمناطقوتأهيلبناءإعادةأنلدرجةكبيراكانالزلزال

تتدمأنالمنظمةفيأألعضاءولالللجميعائينلأكروفإنيلذلكالدوالرات.

حكومةوالدعمالممكنةواإلنعمانيةالماديةالمساعداتجميععاجلبشكل

ا~يامعاناةولتخفيفا~لهأهالجسيماألثرلتجاوزوشعبهاباكتان

ومؤسماتهااإلسا(ميالمؤتمرمنظمةفياألعضا»ولاللأنوأعتقدالمتضررين.

والمنيةالوليةالمساعداتلتقديماألماميةالجبهاتفيحضورهاستراصى



الكوارثحاالتإغاثةصندوقإلنشاءماسةحاجةثمةأنأعتقدكمالباكتان.

الطبيعية.الكوارثهذهمثلمعللتعاملالمنظمةمتوىعلى

الكرام،الضيوف

وتحدياتعصيبةبظووفتعجمعبةبموحلةاليوميمراإلسالميالعالمإن

والثقافية.واالجتماعيةوالعلميةواالقتصاديةالسياسيةالمجاالتفيمثبطة

غيرالسكنيةوالظروفاألميةمنتعانيالمنظمةفياألعضاءالدولفمفظم

وانخفاضاألساسيةواالحتياجاتا~الخدماتونقصوالفقرالمالئمة

وعدماأللفية،اإلنمائيةاألهدافعنكثيرأتقلحيثا~ةتوقعاتمعدالت

~ووةإنتاجومستوياتاألساسيةالبنياتوقصوركافيةبشريةتنميةدوجه

فميةالتناالقدوةضعفالدينءعبوثقىاالستثمارممقوياتوانخغامنى

تحيطالتيوا~ياتالملبيةالظروفهذهظلوفيذلك.شابهوماوالتهميشر

~ارآبماليزيااجايابوتوفيانعقدتالتيالعاشرةاإلسالميةالقمةأ~رتبنا،

لتمكينعملوخطةاستراتيجيةإلىادالبارزةالشخصاتخنةبموجبهأشأت

والعثرين.احاديالقرنحدياتليالتصلمناإلسالميةاألمة



فياألعضاءانالبللمنقياديينينمفك~نالمولفة0اللجنةاجتعتوقا

7005ينايرفياجايابوتوفياألولىماليزيا،خارجيةوزيربرئاسةموتينالمنضمة،

ثالثفياللجنةتومياتوردتوقا.2005مايوفيأبادإمآلمفيوالثانية

تعزيزوبوامجسياسات(ب)والعشرينالحاديالقرنياتحل(أ)وهي:وثائق

ميكلتها.وإعادةاإلسالميالمؤترهنظةإمالح(ح)المتنيرةالوسطية

ألقاهاالتيالقيمةالكلمةشدياباهتمامتابعناالسنةهذهمنينايروفي

منودعاوقتهافيجاءتالتيعبلبناته~الملكالشريفيناحوعينخادم

مواضيعلمناقشةالمكومةمكةفياجتماعإلىاإلسالميةاألمةقادةفيها

اإلسا(ميالعالميواجههاالتيالتحدياتو~المشترك´´و´´العمل´´الوحدة´´

كماالألمة.ممتقبليةرؤيةومنعأجىمنلهاالمالئمةآحلولوالستكشافاليوم

األمةلمفكرياجتماعاتلعقد´´امحاجةعلىكألكاتهعبلالملكوكز

بناتنهعبدالملكمنعوةوبلاالستثنائية.اإلسالميةللقمةلإلعدادوعلمائها

فيالمكرمةمكةفياهلعينالمفكرينوالعلماءمنتاىانعقلالعزيز،عبل

اإلسالمي،العالميواجههاالتيا~يات.2005سبتمبر11إلى9منالفتوة

لتمكينالتومياتهنعا،دأواقترحالمتقبليةللرؤيةاألساسيةالجوانبوناقشر

إلىللمنتدىالنهائيةالخالعاتترفعوسوفا~يات.لهأهيالتملمناألمة

ديسمبر8-7يوهياهكرمةمكةفيممقاماهعالمناالستثنائيةاإلسالميةالقمة

واعتمادها.لبشر2005

جميعأبذلأنيشرفنيوليسيطيبأنهأذكرأنأوداليات،هذاوفي

ا~أنهنثقةعلىإنيوحها.جا~حالقتناكلوأحشا،ا(جهود



للتعافياإلسالميةلألمةةجايلطرقأميفتحقراراتهاتنفيأوالقمةلهذهالنهائية

قوياتعاضدأكألك~رالقمةهأهأنفيشكمنوماا~لية،نكستهامن

الذيالمستوىإلىدفعهاوالمنظمةيزتهفياألعضاءولاللرغبة~

ولاللجميعأنثقتيعنأعرب0الصددهأاوفيوشعوبنا.حكوماتناتنشاه

توسيعأجلهنبينهافيماالتجاريةيزالتبادالتلتعنتدخوجهاآلنءاألعف

عنيقلماالإلىا.أل،3وهو0اعاليمتواهامنالبيئيةاإلسالميةالتجارةنطاق

واهفكوينالعلماءىمنتلوضعهاأليفيللهلوفقآ0تجارتهاإجماليمن%20

اهلعين.

جميعفيوالتعاونالتضامنتعزيزيكتسيالعصيبة،األوقاتهذهوفي

هذاهامة.وفيوأولويةأهميةمنها،التجاريةواالقتصاديةوخامةالمبدالت

تقويةيزوتعزفيكومسيكبهتضطلعاأليبالدورإشادةأيماأشيدالسياق،

منجرىوكما.0األعضاولاللبينالتجاريةوالمبادالتاالقتصاديةالعالقات

واالقتصاديةالعالقاتتطويرفيالفعالةمصاهمتهاكومسيكمتوأملقبل،

دولنا.بينالتجارية

السلبيةآثارهاوتجنبالعولسةفوائلجنييقتضيذلك،إلىباإلضافة

سيتيحوالذيوالتجارياالقتصاديالتعاونبعمليةالتعجيىاقتصاداتنا،مملى

منالمزيدوتجنبالصتدامةالتنمية~الالزمةالقوةاألعضاءللدولبدوره

مشاركةخاللمنالمنظمةعمىخطةتنغيأوسيمهااقتصاداتنا.لبعضالتهميثر

االقتصاديالتكافلمنأكبروبقلتتسمبيئةأمامالطريقاألعضاء،للدولفعلية

لكومسيكالعشرين:لدورةبأنأذكرأنأوزألسياق،هك´وفيبيننأ.:ئتجاريو



األمانةمعبالتعاونكوهميكتنيقمكتبومنعهاالتيالتكميليةاآلليةاعتمدت

هذاوفالمعنية.والمنتميةوالمتنسمةالمتفرعةواألجهزةللمنظمةالعامة

المنظمةوأجهزةكومسيكتنسيقمكتبيويتقاعنأعربأنأودالصدد،

التعاونلتعزيزالعملخطةبتنغيأستهبلالتي0اآلليةهأهلتطويرالمذكورة،

األعضاء.ولاللبينبفعاليةوالتجارياالقتعادي

مناألولىالجولةأنكذلكالبالغينوالسرووالغبطةعلى~ومما

بيناألفضليةالتجاريةلنظاماإلطاريةاالتفاقيةسياقفيالتجاريةوماتالمنا

العميقتقديريعنوأعربهومني.نحوعلىاختتمتقداألعضاء،الدولى

الجولةخاللفمالياأفياجتماعاتأربعةالستضافتهاالتركيةاحسوريةلحكومة

لتنميةاإلسالميوالمولحنكومسيكتنسيقلمكتبشكويأزجيكمااألو~.

أشكركماالتجارية.المفاوضاتلجنةسكرتاريةمهامتوليفيالشتراكهماالتبارة

وبنهايةالمفاوضات.هذهتمويىفيمساهمتهعلىللتنميةاإلسال~البنك

الجهودمنهامةموحلةبلمختمالتجاريةالمفاوضاتمناألولىالمرحلة

ومنوالتجاري.االقتصاديالتعاونيزلتعنالمنظمةمستوى~المبذولة

األعماهالدولجميعليشملالتفضيليةالتجارةنظامنطاقيوسعأنالمأمول

مبادرةتتعينأنهوأعتقداإلطارية.االتفاقيةتصديقهاخاللمنالمنظمةفي

المنظمةأسوةستتمكنوهكأا،النظام.هأافياألعضاءالدولجميعمشاركة

المستقبلفيبينهاخوةتجاريةمنطقةإنشاءووسائلطرقمناقشةفيالبدءمن

سبتمبرفيالمسلمينالمفكرينوالعلماءمنتدىرسمهالذيللهدفوفقآالقريب

علىبعدتصدقأوتوقعلمالتياألعضاءولاللبشدةأحضفإنيوعليه،.2005

اآلجال.أقربفيذلكإلىتبادرأناإلطارية،االتفاقية



بشأنأخوىةيلعلأساسيةوأنظمةاتفاقاتأبرمتذلكإلىباإلضافة

الدولبينواالقتصاديةالتجاريةوالمبادالتالعالقاتتعزيزبغيةاقتصادية،أموو

أهميةأوليتالسنة،هأهينايرفيالعاماألمينمنبتوليتأنومنذاألعضاء.

األعضاءالدولقادةمعاتصاالتيوخاللوتصايقها.قيقهالتهوأولويةكبرى

للدولندائيأكووأنأودأخوى،موةبألك.القيامتهممناشلعلىدأبت

إلىتباذ:رأناألساسيةواألنظمةاالتفاقاتهأهوتصاقتوقعلمالتياألعضاء

اآلجال.أقوفيذلك

األولويةذاتالمجاالتأهمأحدباعتبار«الصياحة،قطاعاستقطبوقل

السنينفياألعضاءولاللبينوالتزامأكبيرااعتمامأالمنظمة،عملخطةفي

الثقافيةوالتبادالتاالقتصاديةالتنميةفيأساسيدورلهقطاعوهواألخيرة.

كماا،الصعبةوالعمالتخيلللهامامصارأيشلوهوالشعوب.بينوالتقارب

وعسينالفقرحاةلتخفيفهامةأداةهثلفمووعليه،عمل.فرصيتيح

الدولالهتمامونظوااالعتبارات،هذهمنوانطالقألشوبنا.المعيشةسقويات

فيانعقاالذياألولاالجتماعمنأوزاريةاجتماعاتأربعةمحقاتاألعفاء،

حكومةإلىالشكرلتوجيهالفرصةهأهأغتنم~أنوأودم.7000سنةأمنهان

السياحةلوزراءاإلسالميللمؤتمرالرابعةورةاللالستضافتهاالسنغالجمهورية

المغربيةالمملكةإلىوكأام200المارس30إلى28منالفترةفيأاكارفي

تابعةأخرىومؤسساتالتجارةلتنميةاإلسالميالمركزمعبالتعاونالستضافتها،

يونيوا5و14يوميالبيماءاراللفيالموضمعهأاحولعملورشةللمنظمة،



منلفريقاجتماعاالستضافتهااإليرانيةاإلسالميةالجمهوريةوحكومةم2005

يوليو14إلى(1هنالفترةفيمهرانفينفهاهوضعهحولالخبراء

االقتصاديالتعاونتعزيزفيالسياحةدور<<سنناقشالسةهأهوفيم.2005

خاللالمو~لمبهأاالخامةوتجاربناآراءناوسنتبادل>>األعضاءولاللبين

الذياألولالسياحيالمعوضسنزوراالجتماعفامثروعلىآحالية.الدورة

فيالمعنيةوالسلطاتالتجارةلتنميةالموكزاإلسالميتنظيمهفييشتول

فيالمعنيةللسلطاتوتقايويشكويعنأعربأنوأودالتركية.الجمهورية

لتنظيمالمشتركةلجهودهاالتركيةوالحكومةالتجارةلتنميةالموكزاإلسالمي

اسطنبول.فيالمعوضهأا

امحاصالقطاع~حمن.بينهاأسيعلىالمفظعةعمىخطةوفعتلقد

االقتصاديالتعاونتعزيزفيالخامرالقطاعدورأكدوقدتنفيذها.فيأبرزوورا

راءلوناإلسالميوالمؤتمواإلمالهيةالقمةقراراتمختلففيكذلكوالتجاري

تقديمأجيمنأكبوفوهةالخاصالقطاعمنحبضرورةلمقتنعوإنيالخارجية.

للمنظمة.أخوىوهنتدياتكومسيكاوالةملخاللالمساهماتمنالمزيد

علىاإلسالمي،المؤتمرلمنظمةأالقتصادياهؤتمرعقاشكلالصدد،هذاوفي

التعاوننشاطاتتقييمفيهاماتطورالكوهميك،العشرينالدورةهاشر

وتجبالخاص.القطاعنظووجهةمناألعضاءولاللبينوالتجارياالقتصادي

تسامتأننريدهاكناإنوتجاربهاالناعلةاالقتصاديةالجهاتأفكارمناالستفادة

تعزيزأجيمنالمنظمةفياألعضاءولاللفيواالستثمارالتجارةتنشيطفي

النومةهذوأغتنمأزأودالسياق،هذاوفيالمجاالت.هأهفيبينهاالتعاون



للتجارةاإلسالميةللغرفةرئيأالنتخابهكاملاتهعبابنصا~حالشيخلتهنئة

الجديدةالقيادةدعمفيأدخرجهدآولنكبيرا.نجاحالهوأرجووالمناعة،

والتجارياالقتعاديالتعاونتاعيمأجيهنااخاصالقطاعونشاطاتللغرفة

األعضاء.الدولبين

أفريقيا.فيأعضاءدولستفيببولةقمتالمنةهأهمنمارسوفي

علىاللحصولوالسغالوالنيجووماليوغاهبياوتشادفاسوبوركينازرتحيث

منطقةفيةالسائلاالجتماعيةاالقتصاديةاألحوالحولمباشرةمعلوفات

المنطقةهأهةلمساعللهايخططالتيأوتجوىالتيالجهودلروحهالساحل،

بينمناتفقنا،ولقاحار.باستقبالقوبلتالجولةهأهوفيواجتماعيأ.اقتصاديا

خاللمنأفريقياغوبفيوالقطناألغذيةتناتصنا~يرمىأخرى،أموو

بالتعاوننظمنا،الياتهذاوفياألعضاء.ولاللفيالمثمتركةالمشاريعتعزيز

لتنميةاإلسالميوالمركزللتنميةاإلسالميوالبنكفاسوبوركيناحكومةمع

الدولفيالقطنقطاعفيواالستثماررةالتبتنشيط<<حولمنتدىرة،التب

أبويل19و81يوميفاسوبوركينافيواغادوغرفي9المنظمة~فياألعضاء

حقيتىووسائلطرقمومناقشةىالمفتلمناألماميالهافوكانم.2002

تفاوضتالمنتدىهأاهامشوعلىأفريقيا.فيالقطنلقطاعإضافيةقيمة

فاسوبوركينافينظيراتهامعاتفاقاتعلىوتوكيا،المغربمنخامةشوكات،

للتنمية،مي3اإلساالبنكنظم~كماالبالد.هذهفيقطنمصانعإلنشاءومالي

والقدرةوالفعاليةاإلنتاجتعزيزحولالخبراءاجتماعى،المفتلهذاقبل

يومياإلسالميالبنكمقرفيللقطنالمنتبتاألعضاءانللبللالدوليةالتنافية



التياالقتراحاتالمعنيةالجهاتجميعتنفأأنوأوجوم.20~5مارس23و22

فعاآل.تنفيذأاالجتماعاتهأهعنصارت

جميعمنبالرغمزيادةفيفقرفييعيثوناألينالناسعددانفكوما

حيثحدته،منالتخفيفأجلمنولياللالمستوىعليبذلتالتيالجهود

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدخلمنخغمنةانوالبللنمواانإلمبللأقىتغتتر

الفقرلمكافحةالمطلوبةالماهرةالبشريةوالقوىالفاليةللموارداإلسالمي،

األهمتصنيفحسبنموا،األقلالخمسينانالبللبينمنأنونجدبغاعلية.

هأهوإزاءاإلسالمي.المؤتمرمنظمةفيعضواأبللوعشريناثنينا~ة،

مبادرةالعاشرة،اإلسالميةالقمةوئيوبصفتهاماليزيا،أهلقتالكئيبة،الصورة

فياألعضاةولاللبينالفقرحدةمنللتخفيفراتالقلبناء<<برنامج

للتخفيف~دةمشارينعلىيوكزعمليبرنامجوهو>>.I,.wوأقلهاالمنظمة

ايتهبلمنذعامهنأقىفيكبيراهآتقلالبرنامجهأاأفلهووقدالفقر.حدةمن

ديسمبر(0يومبماليزيالمبوركواالفيالتوجيهيةللجنةاألولاالجتماعبعقد

رائدةفشاريعثالثةحددتالبرنامج،لهأااألولىالمرحلةإطاروفيم.2004

للجنةالثالثاالجتماعفيالرأيوانعتوسيواليون.وموريتأنياديشر3بنغافي

للتنمية،اإلسالميالبنكبمقوم2095أكتربو9و8يوميانعقداأليالتوجيهية،

والممنغالوفلمطينيفوماللوغينياالقمروجزرفاسوبوركيناإدراج~

وثيقتعاونخاللمنماليزياوتضعمر.البونامنالثانيةالمرحلةفيوالصومال

عنأعبوأنالصددهذافيوأودالبرنامج.هذاتفاصيلاإلسالميالبنكمع



تجاهللتنميةاإلسالميوالبنكيامالينبهتنضاألياهشكورللدوريريتقل

أفريقيا.فيخامةاألعضاءولاللالفقوفيحدةتخفيف

بونامجأاطلقتقلكألكتركياأنأعلمأنلييطيبذلكجانبإلى

إطاربمثابةالبونا~جهذاوسيكون.99األفويقيةالتنميةتيجيةاستوا<<بعنوان

األفريقية.والبلدانتوكيابينالفنيوالتعاونواالستثمارالتجارةلتنميةومحفز

المعيشةمستوياتوحسينأفريقيافيالتنميةفيالمساهمةينشثفهووهكذا

اآلنينظمالبرنامجهأاإطاروفياألفريقية.الشعوبلدىالفقر~ةوتخفيف

وفيم.2005نوفمبر28إلى25منالفتوةفيأاكارفيتركيتجاريمعرض

التعاونتعزيزتنشاالتيالنشاطاتبقوةأدعماإلسالمي،التضامنتجيدإطار

أنأودالسياقهذاوفيواألخرتق.األفويقيةبينخاصةاألعضاءالدولبين

أفريقيا.معألتضامنمنأكبرقدراءبلإعلىاألعضاءولاللأحث

الذيالمشكورللدورتقديريعنأعبوأنأودكلمتي،أختتمأنقبى

فيبقدركبييتساهمدةمحلمشاريندعمفيللتنميةاإلسالميالبنكبهيضملع

لمومساتتقديريعنأعبرأنأودكمااألعضاء.ولاللفياالقتعا«يةالتنمية

وتجاريةاقتصا«يةأهورمعتتعاملالتياألخوىوالمنتميةالمتفرعةالمنظمة

للبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةاألبحاثمركزوهي

للتكنولوجيااإلسالميةوالجامعةالتجارةلتنميةاإلسالميوالموكزاإلسالمية

البواخر.هالكياإلسالميواالتحادوالماعةللتجارةاإلسآلهيةوألغرفة



النظرإعادةبمكانالقصرىالفرورةمنبأنهاعتقاديأكووالختاموفي

الدوليةالساحةفينشطةجهةتصبرأنمنتمكينهابغيةالمنظمةوورفي

حقيتىمنتتمكنلمفالمنظمةاإلسالمي.للعالمالوحياالممثلباعتبارها

قوياكيانأباعتبارهانفسهافرضمنتتمكنلمكماواتها،لقلاألمثلاالستخدام

األعضاء.للدولمشتوكاهتمامذاتقضايابشأندولياموتهاإسماع~تاورأ

بمادورهاوتنشيطالمنظمةوضعلتعزيزبجاجميعانعملأنعلينايجباآلره

فعاليةتعوينإلىحاجةونحناإلسالمي.للعالمامحقيقيةالقدواتمعيتاسب

فيحدثكمالتطلعاتواةالجديلالظروفمعومالءمتهاومصداقيتهاالمنظمة

أخوى.وإقليميةدوليةمنظمات

ا~ليةالدورةبأنالثابتةقناعتيعنأعربأنأودكلمتي،اختتموإذ

والعشرينالحاويةوجوللدورةوأفعالة.نتائجإلىوتفضيستثمرلكوسيك

كبيرأ.فجاحثالكومسيك

وبركانه.امهرحمهوعلبكموالسالم







الرحمالرحمناشرمسم

وصحبهآلهوعلىاألمين،الصادقمحمد،سيدناعلىوالسالمةوالصك
أجمعين

_ز7-12كرسبك..-



الوئيص»»فخامة
السديدةواآلراءالنيرةاألفكارمنالعديدالضافيةكلمتكمتضمنتلة
وتوممياتمقترحاتالمشاركونمنهسيستلهممعيناريببالتشكلالتي
المشتركاإلسطميالعمللتعزيزمحددة

العاماألمينأوغلي،إحسانالدينإكمالالبروفسوراألخعرضوقد
العمللواقعشاملةتصوراتالهامةكلمتهفي»مياإلسكتمرالمنلمنظمة

Iالتيالمتالحقةالتحدياتلمواجهةاقتراحاتوقدمءالمشتركسالميه
المجاالتكافةفياألعضاءالدولعلىالعولسةتفرضها

الوئيمر»»فخاهت
ة»والمعاهليالمالمعا.~-
•واألخواقاإلفوة

وبينبينهاكوثيقبالتعاوناالعتزازكلللتنميةاإلسالميالبنكيعتز
وانتمانمتثمارافلتأميناإلسلثميةسسةالمنوإن.الموقرةلجنتكم

lel(الصالرات CEC(لجنتكممنكريملتوجيهاستجابةأنشنت
علىسنواتعشربمضيبجدةالبنكبمقرسسةالمن-هوتحتفل.الموقرة
تدفقدعمفيالمتمثلةرسالتهاألداءالحثيثسعيهاتواصلوهيتأسيسها
إليهااالستثماراتواستقطاباألعضاءالدولصادرات
عميدةمبادراتاألخيرةاآلونةفيمسةالمناتخنتالصدداوفي
توسيعمنالعامهذالخكتمماأبرزهامنالمجالءافيدورهالتفعيل
الدعموتقديماألعضاءغيراكدولإلىالصا(راتليشملالتأميننطاق

تمحيثاألعضاء،اللولفيالصادراتضمانسمماتمنإلىوالمشورة
ضمانمساتمنمنعد«معتفاهممذكراتعلىالتوقيعالعامألالخك
.ز3.21أل_مبك..~



التأمينينشاطهاتوسيعمنيمكنهابمااألعضاءالدولفياالستثمار
الوطنيةالصاهراتتنميةفيبورهااتياممنلتتمكنالفنيأدانهاوتحسين

لفرصالترويجمجالفينشاطهاالعامدالخكسسةالمنعززتكما.
وذلكفيهااالستثمارمناخوتحسيناألعضاءالدولفياالستثمار
معبالتعاونالحيويالمجالهذاشيالفنيالعونلتقديمبرنامجباستحداث

البرنامجويشمل.للتنميةاإلسالميالبنكمجموعةوأجهزةمساتمنبقية
الدوليةمساتالمنمعبالتعاونستتمالتيوالفعالياتنشطةاألمنالعديد

الصناعيةلتنميةا~ةاألمممنظمةمثلالمجالهذافيالمختصة
NIDOلمجموعةالتابعةاألطرافمتعألاالستثمارضمانووكالةا)(ل
)MIGA(الونيالبنك

الوسر<.فخامة
tة،والسعاهالمعاليالءفحابه

،وا.خواتاإلفوة
اإلسالميوالبنكالموقرةلجنتكمبينالوثيقللتعاوناستمرارأ

إلىالراميةالمفاوضاتمناألوئىالجولةتمويلفيالبنكساهمللتنمية
تمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاء
فيالغرضلهذاعقدتالتياالجتماعات<كافةفيوشاركمياإلسك

بنلتلمالتركياالجزيلالشكرنزجيجميعأوباسمكمالتركية.الجمهورية
األعضاءالدولجميعتجاوبإلىونتطلعالنطاقءافيجهودمنوتبذل
األعضاءالولىبينالتجاريةلألفضلياتفاعلنظامإلقامةالجهر>هذهمع
المشتركةالمصالحيخدمبما

_ز3~12كوسبلذ.>~



الموقرةالكوسيكلجنةبينالمثمرالتعاونثمراتأحدثومن
تمرالمنمنظمةلدولاالقتصاديتمرالمنتنظيمللتنميةمياإلسكوالبنك

االجتماعهامشعلىءالماضيالعاماسطنبولفيصا،اإلسالمي
انجهودبفضلالثهبحمد،بالنجاحتمرالمنتكللوقد.للجنةالعشرين
الكوسيكولجنةالتركيةالسلطاتبذلتهاالتيالكبيرة

أنشأنهامنالتيالتوصياتمنالعديدتمرالمنهذاعنصدروقد
»العزملعاقدللتنميةاإلسالميالبنكوإنالمشترك.اإلسالميالعملرتعنى
توصياتلترجمةالموقرةلجنتكممعومثابرةبجدالعملعلىءاثهشاءإن
الواقعأرضعلىعمليةخطواتإلىتمرالمن

فريقبإنشاءالبنكقامتمرالمنتوصياتتنفيذنحوأولىخطوةوفي
والسعوديةباكستانفياجتماعاتعدةالفريقعقدوقد.االستثمارلتنمية

محددةمجاالتفيعمليةاقتراحاتوضععلىعاكفوهووماليزيا
المجالهذافيالمعنيةالجهاتمختلفبيناراألهوتوزيعوعلى

الوئيي،.فخامة
ة،والمعاهلير»المعا.فحاب

،وا.فواةخوة31
_1420عاممنذالتجارةتمويلمجالفيجهر«.البنكضاعفلقد

مامتوسطبلغوهكذا.الثامنةاإلسالميةالقمةلتوجيهاتتنفيذا(م)999(
1999~-5ال420الفتاةفيللتجادةاعتمادهتم 8.1م)2004ال~425

تممامتوسطأضعافثلثثةعنيزيدماوهوسنوياأمريكيدوالربليون
لمإذم)1998-1977(_9114-_3971الفترةلخكسنويااعتماده

«ز3-2اكرسبك..سر



بلغ~5241الماضيالعاموفي.أمريكيدوالرمليون675يتعد
أمريكيدوالربليون2منأكثرللتجارةاعتمادهتمهاإجمالي

،حافظتقدللتنميةمياإلسكالبنكمستكممنأنإلىاإلشارةوأو«
)AAA(»انتمانيتصنيفأعلىعلىالتواليعلىلثةالثاللمرةءاثهبحمد
أندندردستامؤسسةقبلمن،القصيرلطجل)9(-1+والطويلجللك

Standard(ى´البورز & POD(التصنيفلخدمات

لو~م»1فنفاهت
ة.والمعاهليو»المعاأمحا-

،ت1~خو1واإلفوة
فيللتنميةاإلسالميالبنكمجموعةدورتعزيزنحوهامةخطوةفي
فيالبنكمحافظيمجلساتخذ،األعضاءللدولالبيئيةالتجارةتنمية

لتنميةاإلسالميةسسةالمنبإنشاءتاريخياقرارابماليزيااألخيراجتماعه
التجارة

الحرمينخادماطلقهاالتيالراندةللمبادرةاستجابةالقرارهذاويأتي
المملكةوفدونيسرءاثهيحفظهالعزيزهعبدبنالثهعبدالملكالشريفين
_)2441-يا(بوتراجاالعاشرةاإلسالميةالقمةإلىالسعوديةالعربية
منظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريالتبادلتشجيعIIإلىدعاعندما
المستوىإلىالحاليالمتواضعمستواهمنورفعهمياإلسكتمرالمن
للتنميةاإلسالميالبنكمواردتعزيز11وأقترح»́,إليهتنطلعالذي

األعضاءالدولبينالصادراتلتمويلالمخصصة
معانسجاماالتجارةلتنميةاإلسلثميةمسةالمنإنشاءقرارميينهكما
لمجلسالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةحكومةقدمتهالذياالقتراح

-ز3-71كرسبك..سر



صدوروفور.الشأنبهذا_2541عامطهرانفيءالبنكمحافنني
الخطواتباتخاذالبنكباهر،سسةالمنبإنشاءالمحافظينمجلسقرار
تأسيساتفاقيةبإعدادبدءاءالواقعأرضعلىالقرارذلكلترجمةالالزمة
منبارزونخبراءحضرهاجتماعفيمستفيضلنقاشوطرحهامسةالمن
العالمأنحاءجميع

أمريكيدوالرمليون500فيهالمكتتبسسةالمنرأسمالويبلغ
البنوكمحفظةومنالصادراتتمويلبرنامجموار«من´ساسشيت

باليين3بهالمصرحسسةالمن»2رأسحاويبلغ.للبنكالتابعيناإلسطمية
سسةالمنهذهتحظىأنإلىالبنكويتطلع.األمريكيةالدوالراتمن

ومساندتهااألعضاءالولىجميعوبدعمالموقرةلجنتكمبدعمالوليدة
بينبالتجارةالنهوضفيالمساهمةفيبدورهاالفتيةمستالمنلتضطلع
المطلوبالوجهعلىاألعضاءهولنا

الوئيم»»لخخافت
ة»والمعاهاهعاليي».~-
»ت1~فو1واإلفوة

منظمةقضايابأهميةوإيمانا,الموقرةلجنتكمقراراتمعتمشيا
,االعضاءهولناعلىوالتزاماتمتطلباتمنأفرزتهوماالعالميةالتجارة
لتقيمالخاصبرنامجهضمنفشاحلهللتنميةاإلسالميالبنكواصل

حولاإلسالميتمرالمنمنظمةفياألعضاءللدولالفنيةالمساعدة
(م997عامهإنشانتمالذيلحيةاالتجارةبمنظمةالمتعلقةالقضايا
والندواتالدوراتكتنظيمواألنشعلةالفعالياتمنالعديدعلىوالمشتمل
الفنيةالمساعدةوتقديم،القطاعيةالدراساتوإعدادالعملوحلقات

-ز3-8الحدمسيك<_.



البنكيزمعحيثالتشاوريةاالجتماعاتوعقداألعضاءللدولالمباشرة
المشاركةالوفودساءورنالوزراءمستوىعلىتشاورياجتماعتنظيم
تمرللمنوالتحضيرلالعدادكونغبهونغم0052ديسمبر21يوم

أهب،الكريمالمقامهذاومن.العالميةالتجارةلمنظمةالسادسالوزاري
الدولجميعإلىالموجهةللدعوةاالستجابةخاللمنومساندتكمبدعمكم
االجتماعدافعالياتفيللمشاركةاألعضاء

الوئيودءففاهت
ة.والمعاهالممعالميوءاهحابه
ءواالخواتهاإلخوة

عبدالحاجالسيدد.لةأهلقهاالتيالراندةةبالمباذنأثيدأنيسعدني
لبناءمتكاملبرناعلوضعيامالينء0وزننيسرنبدوي،أحمدثه0

ألعضاءIلدول0فيت0لقدن0وتطويروتعزيز
أنيمكنلذي0لكبير0وبالدورلمبامرة0هذهبأهميةالبنكمنوإيمانا
منإلفادة0منبتمكينهااألعضاءلدول0فيلنمو0تسريعفيبهتضطل
لدول0منعدذومعماليزيامولتنيق0لبنك0بدأ،البعضبعضهاتجا،ب

Iمنكلفيإلطار00هذفينمو:جيةفشاريعوتنفيذذ0إلعدألعضاء
هذاعلىافلبشرلجنةشكلةوقد.يتأنياومونيشر.بنجالذليونسيرا
بمقرىررامأكتوبر9و8فياخرهماكاناجتماعينعقدت،مبىالبرنا
جدةفيللتنميةإلسثميIالبنك

-ز3-12كوسبلذ..~



لو~»»1هنفاهة
tة»واهعاهالمعاليرء~به

»وا.فواتاإلفوأل
استمرارويشرفهاليسعدهاللتنميةاإلسالميالبنكءسستكممنإن
تحقيقفيللمساهمةالهبإذنجاءأوسيسعىءالموقرةلجنتكممعالتعاون
أجلهامنجميعانعملالتيالساميةاألهداف
الشكربخالصألتقدمثانيةمرةهمةالفراغتنمأنأودا-،!شختىفي
اللولفيالوزراءالمعليوألصحابلفخافتكم،والعرفانوالتقدير
البنكبهيحظىالذيوالمتواصل»المستمروالدعمللمساندةاألعضاءى
االعضاءالدولبينوالتكاملللتضامنرمزأليبقىللتنمية،هياإلسك
والسدادوالتوفيقبالنجاحاالجتماعألايكللأنأسألواثه

وبركاتهاثهورحمةعليكموالسطو

_ر_.12كوهبك.~.







-لعرميةماهاألصل

كامللنهكبدابنصاحالشيخسعادةكلمة

ولمصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةونيس

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعشرينالحاديةالدورةفي

0520الثانيتشريننوفمبر/2tاسطنبول،

سيزارفجدتأحمدالرئيسفخامة

التركيةالجمهوريةونيس

اإلسطميتمرالمنلمنظمةوالتجارياإلقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةونيس

واألخرانتاإلخوة

.>.وبرالاتهانهورحمةعنيكممانسك

لكلالنجاحيكتبوأنءالتوفيقنعمةهذاجمعناعلىيسبغأنبدايةوأسألهءالقديرالعلياثهأحمد
ورفاهيةالمسلمينوعزاإلسلثمخيرفيهلماءالوارفةاإلسلثميةالمظلةهذهتحتمخلصجهد

أجمعينوصحبهآلهوعلىمحمدسيدناءوالهدىالرحمةنبيعلىوأسلموأصلي.»العالمين

.والسادةالسيداتأيها»هالفخامةصاحب
اإلقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةإجتماع»األولىللمرةلحضورقوائسعادةبالفخرأشعرمابقدر

بينكمأقفوأناوالمسئوليةاألمانةبحجمأشعر».ا_سلثميالمؤتمرمننئمةعنالمنبثقهوالتجاري
الماليةوالمؤسساتللبنوكالعاموالمجلسءوالصناعةللتجارةأإلسلثميةللغرفةكرئيمراليوم

دونحائكتقفقد»والسياسية!لعسكريةالعالمظروفأنواضحأفيهيبدوزمنفياإلسا.مية
ونريدننشدكالذ_ميإسثتكامل
االقتصاديةالوحدةعلىءاثهبعدينعقد»والرفاهالتنميةفيآمالناآخرأن،الواضحومن
فيراتمنالمغربإلىالمشرقمناإلسلثميةشعوبناعلىاشبهأنعمماعلىمرتكزينءميةاإلسك

الوتجاويةإقتصاديةوحدةلصناعةاثهبعونتؤمل»ةمتمينومواقعءمتجانسةوقدراتمترادفة،
ءالنودياخلستماإذاوالنماهاإلزدهاراألرضأرجاءفيتنشربلوحدنابالخيرعليناتعود

إتجاهكلفيالرؤىوتوضحتالعزائموصدقت
معالنظرأقلبمنقطعوأناءوالصناعةللتجارةاإلسلثميةللغرفةرئيسأبانتخابيتشرختأنومنذ
النظرفيهالقادمونليقلبننجزهأنلنايمكنوماءاآلنحتىإنجازهتمعمارجالها



ءاألعزاءأيها»»لمرئيسفخامة

ءملموسةمحددةإلنجازاتجديدةبدايةيكونأنآملعمليبرنامجوضعفيبدأنافقداثهوبحمد
يعاشواقعإلىتتحولمتىندريالتمنياتأوتصدرتوصياتعنبعيدأ
الذياإلستثنائيباجتماعهااإلسلثميةللغرفةالتنفينيةاللجنةأقرتفقدءالمدروسالمنطلقهذاومن
منعددأ»0الحاليالعاممنسبتمبرشهرأواخرفيالمصريةالشيخشرممدينةفيعقد

أتلوهاذاأناوها000اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةاإلستثنائيةالقمةإجتماعاتإلىلرفعهاالمقترحات
فيواإلستثمارواألعمالالتجارةمجالفيعمليةتجربةواقعمنانطلقتأنبعدءحضراتكمعلى

العاموالمجلسوالصناعةللتجارةاإلسلثميةللغرفةكرئيسموقعيومنءاإلسلثميةالدولمخكف
فمومكماماكممشاركأالعمليةالمقترحاتهذهألقدمجئت»االملثميةالماليةوالمؤسساتللبنوك

إسلقميةسوقبقياماألمةحلملتحقيقعزيزةقويةإسلقميةأمةامجادإلىتسعىالتيواهتماماتكم

.التفصيلةاألهداف
التالية:هاألهدافتحققملموسةعمليةخطواتإتخاذإلىالمقترحاتهذهتسعى
»االسلثميةالدولعلىالعمالةإستقددمفيالتركيزه1
اإلمثميةالدولبينالبيئيةاالستثماراتحجمزيادة)-
f-اإلسلثميةالدولبينالسياحةحجمتطوير
اإلسلثميةالدولبينالتبادلمعدلزيادة4-
مناهجوإعداد»التنميةومتطلباتالعملسوقحاجةمعيتوافقبماالتعليممناهجتطوير0-

0اإلسلثميةالدولفيأمكنحيثماالخاصللتعليمشركاتوإنشاء
ì-واألمةأصحابهاتفيدومخترعاتبابتكاراتتعودالتيوالدراساتالبحوثبمجالاإلهتمام

ذاتشركاتإنشاءمحاولةمع»وتسويقهاوتمويلهاوتشجيعهاأجمعوالعالماالسلثمية
»اإلسلثميةالدولفيأمكنحيثماواإلختراعاتاألبحاثهذهصللتبنيمخاطررأسمال

األمةوحاجةءالعصرهذافياالطثمأهميةوإقرار»االطثممعاإلقتصادبتكاملالتسليم7-
لمخطفويتصدىتضامنها،يعزنأرحبميدانإلىونقلهاإلعلثميخطابهاصياغةإلعادة

اإلسلثموشرحالمجتمعاتمنغيرنالدىللثسلثمالمشرقةالصورةوامضاح»التحديات
0تضامنهموتأصيلببعضهموربطهممشاربهمبمخكفالمسلمينلمجتمعاتالوسطي



:-الوسائلمنستأبتفحلالكفيلةالسبلإيجادعلينافإن،المذكورةاألهدافولتحمتق

:-ائزكاةيعوتونلجمعائعالميةلمهيئة:األوئى
العينةإلىالقريةأوالحيمنيترجءالزكاةوتوزيعلتجميعمعاصربمنظورتطبيقيكيانوهي
تحتللتكاملإجتماعيةووسيلةتنمويةإقتصاديةكأداةالزكاةفريضةبتفعيليهتم»فاألمةفالدولة
.الوهيلةلهذهوالمطلوب0.الدولةومراقبةإشراف
االسئميالمؤتمرلمنظمةوتسلميهإنجازهتموقد,للهيئةاألساسيالنظامإعداد1-
>القمةمؤتمرمنقرار~2

:هالمسلميناألعمالأصحابإتحاد:والثانية

»كانواحيثمااالسلثميةاألمةمناألعمالألصحابالعضويةمفتوحةدوليةمنظمةوهو
'-إلىوتهدفوالصناعةللتجارةاإلسلثميةللغرفةالتابعةالمنظماتكإحدى

اإلسلثميةالدولبينالتجاريالتبادلمعدلزيادة1-
التجاريالتبادلتعترضالتيالعقباتتذليلفيالمسلميناألعمالألصحابدورإعطاءه2

0واإلستماري

بينهمفيماوالتكاملالتعاونفرصزيادةيتيحمماببعضهماألعضاءتعريف3-
لديهاتتبلورالتىالدولإحدىفيأخرىومرةالمكرمةبمكةمرةيكونسنويمؤتمرعقد4-

ومتثيفوالمنافعاآلراءتبادلالمؤتمرمهمةوتكونءللتحقققابلةإستثماريةفرص
مخكففيشركاتوإنشاءءاإلسلثميةوالسلوكياتاإلسلثميباإلقتصادالحاضرين
>المذكورةالمجاالت

,-الوسيلةلهذهوالمطلوب
بينإتفاقيةمنالتأشيراتمنحنظاميتطلبهقدوماالقمةمؤتمرمنوإقرارهاألساسيالنظاموضع
0سلثمياالالمؤتمرلمنظمةوتقيمهإنجازهتموقدءالدونى

:اإلسطميالعالمالفرصإلستكشافاإلستشاريةاإلسطميةالشركة:لثةالثا
فرصواستكشافبدراسةتعنيءوالصناعةللتجارةاإلسلثميةللغرفةتابعةعالميةشركةوهي

اللثزمةالمعلوماتوتوفيرءالجدوىودراساتاإلستشاراتوتقديمالبيئيةالتجارةوتنشيطاالستثمار
اترحيباال~5~وا~بالبشريةالمواردوتطوير»لهاوالترويجالمشروعاتلتطوير

»القمةمنوالمساندة



.العالميةاإلعملمجموعة:\(\~

اإلسلثميةالماليةوالمؤسساتالبنوكفيهتساهم»دوالرملياريبلغبرأسمالدوليميإسكبنكوهو
يتعاملالءالكبيرةءاتالمكذويواألفراداإلسلثميالمؤتمرمنظمةدولمنالحكوميةوالهيئات

وتوويقءوتمويلهاالمباشراإلستثمارفرص:استكشاففيويتخصصمباشرةالجمهورمع
سوفاألسهممنأنواحأربعةويصدرءالماليةوالمؤسساتالمصارفسيولةوإدارة»اإلستثمارات

اثهبمشيئةدوالرمليارمائةإلىالبنكرأسمالرفععلىمعينةآليةعبرتعمل
القمةومساندةترحيبالوسيلةلهذهوالمطلوب

.الحرةريةالتياالمتعلقة.التاعسة

اإلسلثميالعالمعامةباعتارهاالمكرمةومكةجدةبينومطارميناءبهاحرةتجاريةمنطقةإنشاء
يتمءمياإلسكالعالمفياألعمالرجاللكلمفتوحةمدينةتكونبحيث»المتميزالوسطيولموقعها
تشجيعأالمنطقةهذهملقياموسيتيحءالسعوديةالعربيةالمملكةالمقردولةتضعهبنظاملهاالدخول
يصكهماعلىوتنفيذهاالصفقاتوعقداإلسلثميالعالموغربشرقمنوالخدماتالسلعلعرض
الدراساتإستكمالبعدوذلك»ومستودعاتبواخرشركاتكإنشاءمكملةخدماتوجودمنذلك

متخصصخبرةبيتمناللثزمة

.-السادسة

عالميةبمقاييسإعلقميةشركةوهياإلعلثميبالشأنالمختصة´´المحايدةالرؤيا´´شركةإنشاء
بمختلفناطقةيونيةتلفنوقنوات،العامةللعلثقاتوشركةءالمصورةللثنباءوكالةعنهاتتفرع
اإلسلثميالعالمفيالسائدةالرئيسيةاللغات

فيهاالمساهمةشلىواألفرادوالمؤسساتالدولوحثبإنشائهاالترحيبالقمةمنالمطئوب

»واألخراثاإلخوه».الرئسفخامأل

إلىأشيرأنءوفحواهمضمونهوصدقجدواهعلىكداللةيفوتنيالءبهتقامتبماأتقدمإذإنني
كيفنشهدونحنءالعريقالبلدهذاعلىشواطئهابعضتطلوالتيالمشتركةربيةاألوالسوق
بالتجارةلتتجاوز»الذاتيةوصراعاتهاالسماسيةمشكلئتهانابذة،هذهسوقهامنأوربااستفادت
حربينالقارةأرضوشهدتءطويكزمنأفيهاتكدونحالتوالتيءاألهوالبحوروالمال
جديدمنالحياةإلى0العودفيالرغبةإالشيآكلأمرتعالميتين
ثمءوجلعزباثهالكاملباإليمانمسلحينالطويكالمشوارببدءكمسلمينمطالبوناليومولعلنا

وعقولناوأوردتناأعماقنافياثهغرسهاالتيبالروابأ



اليومفالمنتظرون»االنتظاريعرفالعالمفىنعيشألننااآلنمنونبدأالخطىنسرعأنوعلينا
0الفائزونهماليوموالبادئون00غدأالخاسرونهم
وحقيقةأمنياتناإتساعرغمأننا»الموقرةالقمةهذهأمامنعترفأنالضروريمنيكونوقد

وقدراتناطاقاتناوحجموغباتناء
الصاهقالدعمساحاتناعنغاب..Lإذا0ذلككلمنكبيرأجزءوسنفقد»ومالأعمالكأصحاب

0وقامهمالمسلمينحكاممن

قدراتهكلمسخرأءالرغباتاألمانىلتحقيقجاهدأويسعىسعىمنمنهمأننشهدفإنناوللثمانة
االسثميةاإلقتصاديةالوحدةلهذهالمباركالتوجهلدعم

أالتهممسئولياواقعومنءالكرامحكامنايلونوالنينالتنفينيينالمسئولينهنامنأدعرفإننيولهذا
الخزانةيفرغونأنهميعلمونالقدوهمقوميةلمصلحةتأمينأالدولةخزاناتمثهمهميكون

المرهقةالرسومقيودمنمتحررةوارداتأوصادرات،مواردهاأهممنالعامةاإلسلثمية
0إسلقميينبلينبينتوقعثنائيةإتفاقيةكليصاحبماعادةوالذي»الكسيحالتعاملوبيروقراطية

لعظموعيهونمنهمنفريسقىوالنينواألعمالالمالرجالساحةأخليالنفعمهالوقتوفي
»اإلعفاءجداولأوءاألسواقإغراق.فيهابماالوسائطبكلسلعتهلتسويقالجماعيةالمسئولية
قاطبةاألمةإلقتصادكلهالخيرونزاهةوصدقبحريةتداولهمنكانءآخرينلتجارسلعأمحاربأ
الدولبينالتجاريالتبادلأرقامحقائقتغييرعلىالعملءجميعأواجباتناأوجبمنأنشكوال

التجاريةالموازينلصالحنقلبهاأنوعلينابخيرتبشرالفاألرقامءالبعضبعضهااالسلثمية
0األسرالتكالمتطلباتكلنملكونحنالعملثقةالتكتلثتزمنفيفنحن>االسلثمية

:واألخواتاإلخوة»>الرئيسفخامة

بماقامتالزمانمنقرنربعخكفيالموقرةلجنتكموأن»اثهأمامعظيمةمسئوليتكمابن
منوغيرهاعالميةوتجارةمحولمةمنومستجداتهالعصرمتطلباتولكن»بهتقومأناستطاعت
ولهذا»>والقياسللتنفيذقابلةأهدافأتكونبحيثخططنافيتغييرأنجريأنعليناتفرضتحديات
اإلسطميالقمةلمؤتمرلثةالثااإلسثنائيةالدورةلدىالمطالبهذهتتبنواأنالرشيمىفخامةياأناشدكم
>عزوبكلعليهاوتأكيكملهاالقويلدعمكمونتطلع»األبوابعلىوهي
فيأخاطبفإننىاإلسميالمؤتمرمنظمةداخلواحتراممكانمنالكوسيكولجنةلفخامتكمولما
أعرفهالذيأوغلىإحسانالدمنأكملفيسورالبرووممديقيأخيالمنظمةأمينمعالينفعمهالوقت
شريانالمنظمةهذهأوصالفييضخبأنذلكءاثهأعانهأمانتهلفترةيؤرخبأن»خلتأعواممنذ

منواجيأءالملموسالعمليالمجالإلىالتنظيرإطارمنبهاوالخروجوالمبادرةوالحركةالحياة



منلثلثثومتابعتهاتنفيذهاوإسنادالواقعألرضإلبرازهاوالتصديالمقترحاتهذهدعممعاليه
جميعأنعرفالذيعليمحمدأحمدالدكتورمعاليرأسهوعلىللتنميةاإلسلثميالبنكأولهاالجهات
للبنوكالعاموالمجلسوالصناعةللتجارةاإلسلثميةوالغرفة»أمتهصالحعلىوغيرتهخدماته

لجنتكمإلىبأولأوألمتابعةتقاريرمؤسساتثالثكتقدموبحيث»اإلسلثميةالماليةوالمؤسسات
مؤتمراتوإحاطةوالمتابعةاإلشرافعنالمسئولةالجهةهيالكوسيكلجنةتكونوأن»الموقرة
القادمةالقمة

األعضاءبالدولاإلتصالأمرأيضأالكوسيكلجنةإلىيعهدوأن»المشروعاتهذهإنجازبسير
تتسهيكمنوتتطلبهعقباتمنالخطةيعترضمالتذليك

هذالمخاطبةليالفرصةهذهإتاحةعلىلفخامتكمشكريمجدداءوتعالىسبحانهاثهأحمد»وختامأ
عثىجميعألنرسوا»النجاةسبلبنايسلكأناثهندعرواحدقاربفينبحروكلنا»الكريمالجمع

بعثمنعلىوالسلثمةوالصك»أجمعينالناسوفيردينناعزةفيهwواإلزدهارالنماىشواطيآ
وبركاتهاثهورحمةعليكموالسلثم0للعالمينوحمة
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تككأحمةالدكتورسعا«ةمنالمقدما~ضنص

التركيةالجمهوريةفيالحكوميةالتخطيطهينةوزارةوكيل

بموضوعالمتعلقةاآلراءتبادلاجتماعفتانجحولالموظفينكباراجتصاحورنيس

االقتصاديالتعاونتنميةفيالسياحة´´دور

اإلسطىتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينفيما

))00oالثانيتشريننوفمبر/24(إسطنبول،

ءالرئسسيادة
المعاليهأصخاب

ءالموثرونالمندوبون

كبارإلهاخلصالثيوالثوصاثبالملثحظاثموجزأثرالموالجمعهذاأمامأقدمأنيسعدني

الثعاونثعزمزفيالساحأل´ادوروهو:العامهذااآلراءدلثبااجشماعموضوعحولالموظفن

اإلسلثمياا.المؤثمرمنظمأفياألعضاءالدونبناالثتصادى

المسائلمنالعامدالموظفنكبارثناولءالموضوعهذاحولجرثالثيالمناقشاثأثناء

اإلسلثمي»المؤثمرمنظمألفياألعضاءالدولبنفمااالثثصادىوالثعارنبالمساحأالمثعلقة

بحثواكماالخصوص.هذافيالتوصاثمنالكشروثدمواالملثحظاثمنالعديدوأبدوا

ثنصألفيالساحأل´´بدورالمعنةالعملحلقةخلكبالساحألالخامألواآلراءالمقترحات

مرانحزمونولم15~14موميعثدثالثياألعضاءا´»الدولبنفمااالثثصاديالتعاون

00o(الشجاره.لثنمألمياإلسكالمركزمثرفي

ملي:مابنهامنءالمسائلبعضالموظفنكبارالحظوقد

وتنميةالبحوث»وإجراءوالمدربينالخبراءتبادلاألعضاءالدولتيسرأنضرورة•
فيالبشريةالمواردقدراتلبناءبرنامجوضعفىتشرعأنوضرورةالسياحة،
السياحي.القطاع

االتصالوسبلالمعلوماتيتناولعامبرنامجبوضعاألعضاءالدولتقومأنضرورة•
تنشيطبهدفعدةبلغاتالبرنامجهذاإعدادينبغيوالحضارات.الثقافاتحول



البشرية،تاريخفياإلملثميةالحضارةلعبتهالذيالكبيرالدوروترميخالسياحة،

علىالتعرفسبلبتيسيريسمحبحيثتركتها،التيالهائلةالثروةعلىوالحفاظ
نشطةروابطعلىالدخولفلكمناإلنترنتشبكةعبراإلملثميالتراث

ائمنظمة.فياألعضاءالدولتحددهاالتيلنموضوعات

ثقافيةبرامجبطرحوذلكحية،اسيامنتجاتهابتنويعاألعضاءالدولقيامأهمية•
المستدعة.التنميةتحقيقتضمنكيتقليديةوأنشطةءواجتماعية

استفادةأقصىاألعضاءالدولتحققأنضرورةعلىالموظفينكباراتفقوأفيرأ،•
ومننلمةمي،اإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتمنوالخدماتالبرامجمن

المتخصصة.واإلقليميةالدوليةالمنظماتمنوغيرهاالعالمية،السياحة

الرئيعر»سيادة
ا~يآأصحاب
ا~قرونالمندوبون

بينفيماالسياحةتنشيطإلىالراميةالتوصياتمنعددعلىأيضاالموظفينكباراتفقلقد
يلي:ماأبرزهامنكانوالتياإلسلثمي»المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

علىوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةاتفاقياتإلبراماألعضاءالدول~دعوة1

واإلقليمي.الوطنيالصعيدين

فيالسياحةمجالفيالشركاءكافةبينالتحالفاتإقامةعلىاألعضاءالدولتشجيع2-
المعنيةالرسميةاألجهزةالخصوصوجهعلىمنهمونذكربالمنظمة،األعضاءالدول
التعاونجهودوتعزيزالمشتركة»السياحيةالسوقتقويةبغيةوذلكءالسياحةبتنشيط
عام.بوجهالجهودتلكتعزيزوءللمنظمةاإلقليميدونالمستوىعلى

خطوطوعبروجوأوبحرأبرأمواصلثتوسائلتوفيرإلىاألعضاءالدولدعوة3-
فىأخرىإلىجهةمناالنتقلفيالوسائلتلكاستخداموتيسيرالحديديةالسكك
المنظمة.نطاق

الدولالسياحدخولتسهيلنحواللثزمةالتدابيراتخاذإلىاألعضاءالدولدعوة4-
البيئيةالسياحةوتعزيزبينهاهفيماوتحركهماإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

التأشيرة.إصدارإجراءاتتبسيططريقعنالدولهذهبينفيما



التياالستثماريةللمشروعاتحوافزمنحإمكانيةفيالنظرعلىاألعضاءالدولحث0-
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالمستثمرونبهايبادر

محرضتوالتيءالموظفينكبارمناقشاتعنهاتمخضتالتيوالتوصياتاالتفاقنقاطترد
علىمنهنسختوزيعبالفعلتمالذيالم(رقمالقرارمشروعضمناليوم»أمامكمبعضها

لغات.بثلثثحضراتكم

تبادلاجتماعإليهخلصماحولأقدمهالذيالعرضنهايةإلىوصلتقدأكونوبهذا
الموظفين.كبارمستوىعلىعقدوالذيءالعاملهذااآلراء

والتقديرالشكرجزيلولكم
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للكوسيكوالمشرينالحاديةالدورةعنالصا«ر

)2<05الثانيتشرينلمنوفمبر2Cl-22اسطنبول،لم

المؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعشرينالحاديةالدورةإن

الثانيتشرينلمنوفمبر2oإلى32منالفترةفىاسطنبولفيالمنعقدة(الكومسيك)،اإلسلثمي

بخالصتتقدمكماءباكستانضربالذيالمدمرالزلزاللكارثةا~حزنهاعنتعرباإذ
ءالمروعةالكارثةهذهلضحاياتعازيها

اإلسطمىالمؤتمرمنظمةقمةمؤتمراتعنالصادرةالصلةذاتبالقراراتتذكروإذ

؟الخارجيةلوزراءاإلسطيةوالمؤتمرات

يابوتراجابمدينةعقدالذيالعاشرهاإلسطميالقمةمؤتمرعليهأكدبماخاصبوجهتذكروإذ

فيالمضيضرورةمن»2003األولتشرينلمأكتوبر18إلى16منالفترةفيبماليزيا
اإلسطمي؟انمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينفيمااالقتصاديالتعاونتعزيز

االقتصاديالتعاونلتعزيزالعملوخطة´´االستراتيجيةوثيقةفيوردبماتذكروإذ
الكوسيكعليهاوافقتالتياإلمطميااتمرالمنمنظمةفياألعضاءالولىبينفيماوالتجاري

السابع؟اإلسطميالقمةمؤتمرواعتمدهاءالعاشرةدورتهافي

االجتماعوتوصياتءللكوسيكالسابقةالدوراتعنالصادرةالقراراتاعتبارهافيتأخذوإذ
عنها؟المنبثمةالمتابعةللجنةوالعشرينالحادي

التعاونتوثيقدونتحولالتيالعوائقجميعتذليلعلىبالعملالتزاميامجدداكدتنوإذ
األعضاء؟الولىبينفيماوالتجارياالقتصادي

الولىعلىوالمليةا~هتصاديةوآثارهالراهنالعالمىا~هتصاديالوضعفيننرتوإذ
اإلسلثمي؟المؤتمرمنظمةفياألعضاء

عقدإلىيدعروالذيالعاشرةدورتهافيالكوسيكعنالصادرالقراراعتبارهافيتأخذوإذ
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االهصادمهاسرالطورحولللكوسكالسنومهالدورا~خلكرالنظروجها~مبادلاجماعا~
؟األمعضاءاالولبهاومعنياميالمهمهالعالمه

لمبادلاهخصصهاالجماعا~إلهامخلصاليالناشجممابعهوهضمر~نصبمضعوإذ

فيعاسراالجماهذهمغطهااليالمجاال~فياألعضاءالدولمواهفومنسوالنظروجها~
الصله؟ذا~األولمهالمحافل

فياألعضاءالبلدانبنفماالبنهالجارهبعزمزاألعضاءالدونىالزاممجداأمؤكةوإذ

للجاره»المرهجيوالحرمرالمبادلا~هصادىالعاونخلكمناإلسطميالمؤمميمنظمه

عنالصادرهالصلهذا~بالقرارا~و~كروالجارمه؟ا~همصادمهاألساسهالبنهمطومربفه

أعمالها؟جدولعلىدائمكبنداهوضموحهذابإدراجوالماضهالكوسك

فياألعضاءالدولبنفماوالسسوالمعاونمادهلنبالحاجهالصددىهذافيءمسلموإذ

العالمه؟الجارهفينصبهادهزمأمكفلبمااإلسطميآالمؤمميمنظمه

بنفماالجارعهاالفضنا~نظامبشأنالعاماإلطارامفاههلدخولارماحهاعن~بوإه
األولىللجولهالموفقواالخامالنفاذ،حزاإلسلثميالمؤمميمنظمهفياألمعضاءالدول

الجارعه.للمفاوضا~

منالمعدمهوالدراسا~العمل،وأوراقءالعملسر.J:uli:i.Jالمرجعه،القارمى~وإذ
البحوسومركزءالكومسمكمنسوومكباإلسطمي»المؤمميلمنظمهالعامهاألمانه

والمركزأنقره/،(مركزممهاإلسكللبلدانوالمدرعبواالجمماعهواالهصادمهاإلحصائه

بشرنءوالصناعهللجارهمهاإلسكوالغرفهللنصه»مياإلسكوالبنكءالجارهلنصهاإلسلثمي
؟األعمالجولبنود

المعاونمجالفياحاملهمياإلسكالمؤمميمنظمهمؤسسا~مبذلهااليا~دمعد

والمدربواالجماعهوا~هصادمهاإلحصامئهالبحوثمركزوهيوالجارىهاالهمادى

للنصه،مياإلسكوالبنك،ءالجارهلنمهاإلسلثميوالمركزبأنقره،اإلسلثمهللبلدان
اهولى~~البواخر،لماكياإلسطميواالمحادءوالصناعهلنجارهاإلسلثمهوالغرفه
هذهنحوالمالهمامهابالزاوالوفاءالمؤسسا~لهذهالطزمنوالعونالدعممقدمماألمعضاء

بفعاله.مهامهاأداءفياالسمرارمنممكنهابماالمؤسسا~



OIC/COMCEC/21-05/REP~18(الموكل

األعمال)جدولمن3(البندته~ححة1-

اال~ا~~األ~~´~~ا~ال,-أوال:
عمان)األجدولمنr-1(البند

منهاالمقدمالمرجعىالتقريرعلىالعامةلطمانةهاتقد.سر•-
)](1ÜIC/CÜMCEC/21-0SID(منظمةمساتومناألعضاءالدولحققتهمابشأن

والتجاري.ا~متصاديالتعاونمجالفيتقدممناإلسطميتمرالمن

اإلسطىتمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولبينفيماللتعاونكمجالالسياحةبأهميةتت~2

اجتماعاتأربعةبعقدواهتمامهاالمنظمةفىاالعضاءالدولالتزام~~

ابرانبجمهوريةأصنهانفىالسياحةلوزراءاألولاالسطمىتمرالمنانعقادمنذوزارية

إلى~ط.2>00األولثسرين/اكتوبر4-2منالفترةفىاإلسطية
السنغالدكارهفىالسياحةلوزراءالرابعاالسطميتمرالمنالستضافتهاالسنغالحكومة

التىبامباهرة~انصددهذاوفى.200oآذار/مارس30-28،منانفترةفى
باكوفىالسياحةراءلونالخامساإلمطمىتمرالمنالستضافةبيجانأنرجمهوريةأخذتها
المشاركةعلىاألعضاءالولىوتيحث)ء006أيلولسبتمبرلم12-9منالفترةفى

تمر.المنهذافىالفاعلة

مجالفياإلسصرتمرالمنمنظمةإطارفيالموضوعةواللوانحاالتفاقياتأهميةعلى~كد-3
«حهعذ.تمدفانهاللوهاالتفاقاتكك<0أ<تشددكماءدءالتحا<•<0االقتصادد0التعا«د uJ_~ . J __ -•J_ر-»J.

منظمةفياألعضاءالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزإلىالخصوص

تصقأوتوقعلمالتىاألعضاءالدول~حددالصددهذاوفيمي.اإلسكتمرالمن
للدولالتجاريةاالفضلياتلنظامالعاماالطاراتفاقيةوبخاصةءاالتفاقياتهذهعلىبعد

الجمركيةالتفضينيةالتعريفةخطةوبروتوكولاإلسطيآتمرالمنمنظمةفياألعضاء
(بريتاس)،اإلسطميتمرالمنمنظمةفىاألعضاءللدولالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة

فياألعضاءالدولمشاركةنطاقتوسيعإلىسعيأممكنوقتأقربفيذلكإلىتبادرأن
م.الفظاذلك



األعصاءالداحامةةاشامهلمسةالعااالقتصادمةات•:ثائأ ~>
األعمال)حاولمر2-3(الشداال.•اممئطمة

ةاألفالعالسةاالقتصادمةاتالتطو>>0شأ<ةانة5«>0«العقد«دمالتةعلمأتأحد-4 -.~.~,_~__.__•._.
النتائجالىخنصوالذياإلمطىءالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىوآثارها

التالية:البارزة

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدوللمجموعةا~متصادياألداءمتوسطأن-أوأل

مجموعهافىالناميةالدولفياألداءمستوىدونظلقدجملتهافىمياإلسك
مكنالخارجيةالصدماتأمامالدولتلكاقتصاداتهشاشةمدىيعكسمما

المالية.التدفقاتاستقراروعدمالدولية،التجارةفيالمتوقعةغيرالتقلبات

الرئيسيةاإلنتاجيةا~متصاديةنشطةاأليمثلثنوالنفطىالزراعىاإلنتاجيزالال-ثانيأ
النسبةتلكازديادويتسبببالمنظمة.األعضاءالبلدانعددنصفمنيتربفيما

مخاطرإلىاقتصاداتهاتعرضإلىالبلدانهذهصادراتفىاألوليةالسلعمن
االقتصادىنموهاعلىسلبأينهكىمماءالدوليةالسنعأسعارفىالشديدةالتقلبات
الطويل.المدىعلىالسياساتوصنعالمستدام

التىالشديدةالصدماتمنالبلدانهذهتأثرمنالحداإلمكانفىيكونوحتى-ثالثأ

بيئةخلقنحوالجهودمنالمزيدبذلالبلدانتلكفعلىالعالمى،االقتصاديشهدها

تنمويةاستراتيجياتوضعنحوسعيها~منالمستدامةالتنميةلتحقيقمواتية

معالهيكليةحاتواإلصكالقطاعىالتنوععلىترتكزوعمليةتماسكأأكثر
الخاص.للقطاعالفاعلةالمشاركة

األعضاءلالورطآثا~ها,العالميةا~فصاميةراتالتطو~صدزرا~باالسترةأنة)اه~0-
للكوسبيك.السنويةالوواتإلىالشأنهذافيثفريرأيعتموأن»اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفي

األعماحد70-3الئد~العاالمااد~اصلثحاتثالثأ:

<.االده~هأثا>»ء)الده.الما)،المكاد0مشأدةأنة15«،0«المقدددمالتة~حدط-6
ونلك)].OIC/COMCEC/21-ÜSID)5[(اإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

ئوزراءاإلسلثميللمؤتمروالثينلثانيةلورقعنلمصاهر-~4/32للقرارثفيذأ



التالية:كبارزةالنتائجلمىخلصولمذيليمن.بجمهوريةبصنعاءعتدالذيالخارجية

وإعطاءالعالمىالمستوىعلىالسيولةنقصعنالناجعةالمخاطرموازنةأجلمنأوأل:

اإلسالمىالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانعلىءاألجانبللمستثمرينامجابيةإشارات
تمكنعامبشكدمواتيةاقتماميةبيئةوامجاداقتصاداتهامكنةإعادةعمليةبتعجيل

فاعل.نحوعلىالعملمنالسوقاقتصاديات

التىكككالدوليةالمليةالمعاييرمعأدقبشكلالتعاملمناألعضاءالدولتتمكنكيماثانيأ:

ميكلةإعادةبممليةتسرعأنعليهافإنالمصرفية،للمراقبةبازللجنةمؤخراوضعتها

والتنظيمية.اإلشراقيةالقرأتمنأعلىمستوياتتطوير~منالمصرفيةأنظمتها

إعادةعمليةفىفحاليةأكثردورأداءاإلسطىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانعلىثالثأ:

عمليةفىأكبربصورةاشتراكها~منجملتها،فىالعالمىالمالىالنظامميكلة
الدولية.الماليةالمعاييرومراجعةصياغة

إصدارالمنظمةفىاألعضاءالبلدانعلىءالدوليةاألموالاستخدامعنبديلةوكوسيلةرابعأ:

تكلفةأكلخياروهوالمالية»بورصاتهاكفاءةتعزيزطريقعناألمهممنالمزيد
المشتركة.القروضتلقىأوالسنداتبإصدارمقارنة

وماالموضوعهذابشأنالتطوراتودراسةمتابعةفييستمربأنأنقرةمركزإلى~-7
إلىالشأنهذافىتقريرأيرفعوأناألعضاءىللولىبالنسبةآثارمنعنيهيترتب
فنكومسيك.المقبلةالفورة

ينوالعشالحادياالجتماعمتضافتهاالالتركيةالجمهوريةلحكومة~ها-8
المتابعة.للجنة

رين؟والعثالحادراجتماعهافررالمتابعةلجنةعندرةالصادصيدتالتوتعتيد-ا>



األحد50~3النداخطةتنفمذ´ا.اخامسأ:

,~ا~~~~~

العملخطةتنفيذ´´استعراضالمعنون.'~~خذط-اا
)))7/OIC/COMCEC/21-Ü51D((تمرالمنلمنظمةالعاماألمينقدمهالذي

خطةلتنفذء>>د«>افاستهتقدف.ا<االستوالعاد>0األسر،0«ه~اال~. ..
للكوسيك.السنويةالدوراتإلىالعمل

عملخطةبتنفيذللتعجيلالخبراء،فرقاجتماعإلهخلصماتنفيذتشد~هممة-ا2
التركيةبالجمهوريةاسطنبول»فيعقدوالذيوالتجارياالقتصاديللتعاونالمنظمة
7منالفترةفي -iعشرةالسابقةالدورةاعتمدتهوالذي»2<>1أيار/مايو

للكوسيك.

ة<لفتمناعةعات.حتماااستضافةذنك،متاضتءانت.األعضاءJالده<0«~-31
>فيتدالت.األعضاءJالده>0»~كماعات.االحتماهذهمعقدءتمما><0أ>اءالخد -،••-~..،رء.،

أيارمايو/بحلولأقصاهموعدفيذلكتفعلأنالخبراء،فرقاجتماعاتاستضافة
2. . iاستضافةفيالراغبةاألخرىاألعضاءالدولأماممفتوحأالباببعدهيصبحء
تتقد><0أ>األعضاءJالده~شدكمامسك.الكرته>ةwطبما~االحتماء»>نفد

فىالمدرجةاألولويةذاتانمجاالتفيالخبراءفرقاجتماعاتالستضافةبمقترحات
بثمأنها.خبراءلفريقاجتماعانعقدقديكونالوالتيالعمل،خطة

<0سركةمشتأهمقطاعهاجتماعاتالستضافةحاتبمقتتتقد><0أ>األعضاءلالدهتخاشة-14

الوالتىالعمل،خطةفيالموجةاألولويةذاتالمجاالتفيالخبراءلفرقالقطاعات
بسرنها.خبراءلفريقاجتصاحانعقدقديكون

1o-ريةبالجميبالمعنيةمساتالموقدمتهابىالترحةالمقتالمشا،يهببيانند~~طكما<
األمحضاملالدهتحث,مه،العشا>اصفاتلموالمخصصةات0االستما.مطكمةالت

لجانتشكيلفىباإلسراعللمنظمةالتابعةالمنسقةوالمؤسساتالمشاريع»بتلكالمهتمة
العمل.خطةفيعليهالمنصوصالنحوعلىللمشارين

اللولمنمجموعةتقوالهاإقليميةمشارينتطويرإلىالملحةالحاجةعلى~محددا-16



ءثمومنءا~هليميةالمؤسساتدعمعلىالحصولبغيةءمعينةمنطقةفياألعضاء
منظمةمثلاالقليميةالمومساتحاسر،0هالفاعلةكةالعشا<،0ضمادأهمةعذ.تشدد

فىالعربى،المغربواتحادالخليجيهالتعاونومجلمراالقتصادي،التعاون

الخبراء.لفرقالمقبلةاالجتماعات

التعاونمجالفيالعاملةاإلمطميآالمؤتمرمنظمةفيالمعنيةالمؤسساتتد~-17
المساعداتتقديممواصلةإلىالكوسيك،رعايةتحتوالتجاريا~متصادي

بالفعل.:..,A.........;.JIتلكقدمتهاالتيالمساعداتهد~األعضاءىللدولالضرورية

اال~.الموترلمنظمةاالقتصاد،>الموترالساتوصلالت.ما(نتحة~«خذ18-

فاعل.شكللتنفذهاية»دافاءآتاالهأتخاذعا.المسةافاألطكافةءتحث

:اال.•~األعضاءلمدصات0فماالتعاونا•ا.سادسأ

األعماحدمن6-3الند

لتنمةاالسك_.كأا~»ةأنة5«<0هكل،0«المقددكالمشتدمالتة~تأخذ-19 -.~.~~_ IJ _ ~ ~ ___._•
اهولىبورصاتبينالتعاونااتوثيقفيإحرازهاتمالتيالتطوراتحولالتجارة
).OIC/COMCEC/21-üS/D(S((اإلسلثمي´´.المؤتمرمنظمةفىاألعضاء

معبالتعاونمستديرةمائدةاجتماعاسطنبولبورصة"'طتتد.-•-20
بينالتعاون´´توثيقحولسلثمىاالالمؤتمرلمنظمةالتابعةالصلةذاتالمؤسسات

مارس/فىاسطنبول»فىاإلسلثمى´´المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبورصات
والعديدالمنظمة»فىاالعضاءالدولمندولة1ابورصاتبمشاركةء20•0آذار

لها.التابعةالمؤسساتمن

بينفيماالتعاوناستواررة~ر.انمستددرةالمائدةءردرالصادوادر~~الة-21
مسمىتحتمحفلإلقامةلكوناإلسلثميآالمؤتمرمنظمةفيماءاألمحهالدولبورصات

الدولبورصات~سدءاسطنبولبورصةتترأسها´،اإلسلثميةالبورصات´´منتدى
كمااااإلسطميةالبورصاتامنتدىإطارفيالتعاونأجلمنجهودهاحشداألعضاء

فاعل.بشكلالمنتدىهذاإلىللثنضماميدعرهم

ءمنتظمةبو~ةسنو_اجتما~سيعقدا´اإلسطميةوصاتالبها´منتد~أ~~~~-22



األعضاءانالبالإحدىوتعقداالجتماعين»هذينأحداسطنبولبورصةتعقدأنعلى

لذاممكنأ،يكونالقدواحدعامفىاجتماعينعقدأن~~اآلخر.االجتماع

العملية.الناحيةمناألمرهذااسةسإعادةاإلسلثميةالبورصاتمنتدىعلىفيجب

النك,ة،التحا<لتتمتاال~3الو,ةأنة3همه<0>مالتها.<)اسطفوصة>مو~-23
إلىالشأنهذافىتغريرأترفقوأنءالموضوعانفىالمستجداتبمتابعةللشيةاإلمطى
للكوسيك.لمقامعةالورق

ةلمتحا•مشأهةالتحالتتمةاال.للتتمةاالنكااا-2

األحد.tالنداال.•امنظمةأ~ء.فماالسنة

لتنميةاإلسالمىوالمركزللتنميةاإلسمىالبنكمنالمقدمين.••علماتأخذ24-

اإلسطيتمرالمنمنظمةلبلدانالبيئيةالتجارةتوسيعبشأنالتجارة
)41(OIC/COMCEC/21-051D(ا(ا)وOIC/COMCEC/21-05/D.(

التجارة،لتمويلالدوليةاإلسطميةالمؤسسةإلنثماءللتنميةاإلسصرالبنكبجهود~-25

ويكونءللتنميةاإلسطمىالبنكمجموعةيتبعالتجارةلتمويلمستقلجديدكيانوهى
مليون0o»فيهالمكتتبالمالرأسيبلغكمادوالر»مليار3بهالمصرحمالهرأس

وذلكالتجارية،وأنشطتهاالمؤسسةتلكتأسيستدعمأناألعضاءالدول~دوالر،

المؤسسةوهيالجديدة،المؤسسةإلىالصادراتتمويلبرنامجفيحصصهابتحويل

التجارة.لتمويلالدوليةاإلسطية

خططهخلل~منللتنميةاإلسلثميالبنكحااتخذالتيللخطواتتماا0~•-21

الواردات»تجارةتمويلوهياألربعة»للبرامجالمطلوبةالمواردلتعبئةالتنفيذية
االستمارحصصوصندوقاإلسطميآالبنكومحفظةالصادرات،تمويلوبرنامج

لجيودباكما~تشيدالجما_رإ.التمويل,خطوت~عأربالورابحةإالتمويررآليت,

منمكنهالذياألمرالصدد،هذافيللتنميةاإلسطميالبنكيبذلهاالتيالمتواصلة
اماألعوخلك~البيئيةالتجارةلصالحأمريكيدوالرمليار6.69قيمتهماتمويل
المعتمدةعملياتهمن%Viيمشكبمام)2005-ا999(~1_25-~1420

أمريكي.دوالرمليار8«82جملتهابلفتالتيالتجارةلتمويل



OIC/COMCEC/21-05/REP...J)8ما~ال

السةةالتحا>مادة<أحل،0همةا>موجمود<0«للتتمةاال~.النكمذله~~-27 .••_.،..__~..____ر....-
منيقدمهومابالتجارةمتصلةلمشروعاتتمويلهخطرمنوذلكءاإلسلثميةللبلدان

المؤسسةبرامجإلىاالنضمامعلىاألعضاءاللولاللجنة~~فنية»مساعدات
إلىالراميةالمشروعاتمنذلكوغيرءالصادراتوائتماناالستثمارلتأميناإلملثمية

اإلسطية.للبلدانالبيئيةالتجارةتشجيع

2«1)تلوهاجماليمبلغلتخصيصجهودمنللتنميةسلثمياالالبنكيبذلهبما~28
عاممنذالجماعيوالتمويلخطوتينعلىبحةالمراآليتيخلرمنامريكيدوالرمليار
إطارفيالغرضلهذارصدهاتمالتيالمبالغجملةبلغتحيثام)»999~.(1420
دوالرمليون546حوالىوحدهم)20•0-2>04(ا~425عامفياتيقين

أخرى،ماليةومؤسساتءاسعلميةبنوكمنتدبيرهاتمدوالرمليون4)امنياأمريكي،

والبنكاالسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاللولبينفيماالبيئيةالتجارةتمويكبغية

.للتنميةاإلسلثمي

درمليا2.72جملتهابلفتاعتماداتبتخصيصللتنميةاال~رالبنكقيام~-)9
أمريكيدوالرمليار27.02وم)»2005~2•>4(ا~425عامفىأمريكي،والر

التجارة.لتمويلاألربعةأنظمتهإطارفي~1425-~1397منالفترةخلك

للتطبيقالقابلةالتجاريةالعملياتتحديدفىبفعاليةساعدتالتىاألعضاءالدول~-3»

أ~تقددلرالتاألعضاءلالدهرهيرهاوتيثهبتمويلياللتنميةاإلسلثورالبنكليقود
البيئيةالتجارةتمويلمدللزيادةوجهودهاإلسلثمىالبنكدعمإلىتبادرأنبعدمساعدة
المنظمةفىاألعضاءالدولبينفيما

هأهنصيبزادحيثالبيئيةالتجارةسجلتهاالتياإليجابيةبالنتائجاتت~نزط31-
عام9ده13.5إلى2002عامه~؟1)مناألعضاءالدولبارةتإجماليمنالتجارة

التقريرفيجاءكماأمريكي،دوالرمليار77نحوالتجارةهذهقيمةوبلغت2003
.200oسنةعنالتجارةلتنميةاإلسالميالمركزأعدهالذيالسنوي

0»~ -n~سر.د´ناتةالتحا<لتتمةاال~.5اله«مدفيمط.ا~توأداداألعضاءلالده .

ولوائحها.واالستثمارالتجارةاحصائياتعنمنتظمة
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تأعد<0أ>األعضاءىلالده.في<0التأمدكاتشذلك.فيمماالعالة،مساتالمهتحث-33 .

تيسيرأأكثرشروطبوضعوذلكءالمؤسساتمنوغيرهللتنميةاإلمطميالبنكجهود
األعضاء.الدولبينفيماالمباشرةالتجارةتنشيطفيتسهمالتيالتجاريةللمعامطت

رفيالمنعقداإل~رتورالمولمنظمةالتجارةمنتدىرهالمقدمةصيدتبالتوتأ~علمأ-34

للتنمية،اإلملثميالبنكمنككوتأعو»200"حزيرانيونيو/3ا-20يوميماليزيا

التوصيات.تلكلمتابعةالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركز

قدراتتعزيزبغيةءالفنيةالمعونةتقديميواصلأنللتنميةاإلسلثمي~~البنك-35
األعضاء.الدولفياالتصالجهات

رفييسرالتوبمتابعةرة0التجالتنميةاإل~بىكه~الو,للتنميةاإل~رالبنك~-36
إلىبشأنهاتقاريروتقديممي»اإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءللدولالبيئيةالتجارة

مي.اإلسكتمرالمنمنظمةفياألخرىوالمحافلالكوسيك

فسامةالتحااألفضالتنظاومانشاءالخاصمةالتحاضاتالعفالحفةاا3-
األعماحه.oالنداال.•منظمة.األيينمارء~

'iV-التيالتجاريةالمفاوضاتمناألولىالجولةألعمالالموفق~االختتام

فياإلسلميةالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامبشأناإلطاراتفاقيةبموجبعقدت
نيسانلمإبريلوحتى2.•4نيسانلمإبريلمنالفترةفيالتركيةبالجمهوريةلياأنطا

2• . o،بنظامالخاصةالجمركيةالتفضيليةالتعريفةخطةبروتوكولمشروعإعدادمع
(بريتاس).اإلسلثميتمرالمنمنظمةفياألعضاءللدولالتجاريةاألفضليات

للجولةورئاستهاالناجحةالستضافتهاالتركيةللجمهوريةهاتقدها•0~•-38

فيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءبشأناإلطارإتفاقةبموجبالمفاوضاتمناألولى
منالفترةفىلياأنطافىعقدالذىميآاإلسكالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبين
.o.20نيسانلمأبريكوحتى20»4نيسانIأبريل

للجنةخاصةجلسةالستضافتهاالتركيةالجمهوريةإلىالتقه•ماحهااكما~39

مناالنتهاءبغيةءللكوسيكينوالعشالحاديةورةالةهامشعلىالتجاريةالمفاوضات



الحاميةالدورةضمنسيعقدالذىالوزارىاالجتماعفىلتوقيعهتوطئة(البريتاس)إعداد

فلكومسيك.وانعشرين

لتنميةاإلمطمىوالمركزالكوسيكتنسيقمكتبا~.ضاها.~•-4•
بموجبالتجاريةالمفاوضاتلجنةكأمانةبيماالمنوطةبالمهمةمتميزنحوعلىالتجارة
اإلسطمية.البلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةاالطاراتفاقية

ضاتانمفاءللجنة(.األ«لةللجوماأ.دعد<0هللتنمةاالسطأ.النكقدمهماتطحظ-41 ,

اهورقهامشعلىالمنعقدالتجاريةالمفاوضاتللجنةالخاصاالجتماعوكذنكءانتجارية

المقبلةالجوالتدعممواصلةعلىالبنكو~للكوسيك،ينوالعثسالحادية
التجارية.للمفاوضات

،0سرفمامة>التجا~األفضالت.منظادالخاصةمالتفضلهمفةالتدخطةلكه»ته«تعتمة-42
االجتماعفيكليهالمتفق(البريتاس)اإلسطيالمؤتمرمنظمةفيتمضاءاألالدول
والعشرينالحاديةالدورةمعمتزامناانعقدالذيالتجارية»المفاوضاتللجنةالخاص

عنهتمخضتماوهوءإسطنبولفي2005الثانىتشريننوفمبر/23فيللكوسيك
التجارية.للمفاوضاتاألولىالجولة

بموجبالتجاريةللمفاوضاتالثانيةالجولةبدءالتجاريةالمفاوضاتلجنةبقرار~-43
منظمةفىاألعضاءاهولىبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبشأناإلطاراتفاقية

الحزمةبالمحقالبروتوكولاستكمالبهدفونلك»2>06فيسلثمياالتمرالمن

لتنفيذه.

بإنشاءبشأناإلطار~اتفاقيةعلىبعدتصدقولمتوقعلمالتياألعضاءاندولتد~-44
تقومأناإلمطمى´´المؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظام

األفضلياتبنظامالخاصةالجمركيةالتفضيليةالتعريفةخطةلبروتوكولتنضموأنبنلك،
(بريتاس).اإلمطمىتمرانمنمنظمةفياألعضاءسولالتجارية

4CJ-طىوالتصديقالتوقيعبعمليتيالتعجيلنحوالتجاريةانمفاوضاتلجنةبأعضاءتمسر

األعضاءلالولالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالجمركيةالتعريفةخطةبروتوكول



وقتأسرعفيالبروتوكولتفيزبغيةوذلك(بريتاس)،اإلسطىالمؤتمرمنظمةفى
ممكز.

t-األحد60الندالعالمةةالتحامنظمةسنشاطاتالمتعلقةالمساا

التجارةمنظمةفىالكاملةالعضويةعلىالسعوديةالعربيةالمملكةبحصول~-46

).2•0"الثانىتشريننوفمبر/اايومعليهاالمنظمةوافقتوالتىالعالمية

4v~للتنمية.اال~النكأعدهماالألد~>العالمةة0التجامنظمةشأ>~<صدا(>ء«تةتطحظ

.)OIC/COMCEC/20-041D)1((هالتجارةلتنميةاإلسمىوالمركز)OIC/COMCEC/20-04/D(اد«)

.فيفاعلةكةمشا>اشا<~كو~>0أ<.عا.اال~توالمومنظمة.فياألعضاءلالد«تحث-4̂
ا8~ا3كونج،(فونجالعالميةالتجارةمنظمةتنظمهالذيالسادسالوزاريالمؤتمر

القضايايتناولامجابيأعمالجدولتقديمطريقعنوذلك)،200oأولكانونديسمبر/
بلزواعة،المتعلقةالمسائلتلكسيماوالعليها.وآثارها~متصاداتهابالنسةاالهتمامذات

القضايا.منوغيرهاوالخدماتالصناعيةوالمنتجاتءالقطنفيهابما

لممارس30-29يوميعقدتالتىالندوةلتنظيمهللتنميةاإلسطيالبنكعلىتثنسر-49
حاليأالعالميةالتجارةمنظمةتشهدهاالتيللمفاوضاتالراهن´´الوضعحولo<20آذار

أماموالتحدياتالفرصاألسواق:إلىالزراعيةوغيرالزراعيةالمنتجاتنفاذبخصوص
منالفترةفيعقدتالتيالعملوحلقةاإلمطمى´´ءتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدول
المستقلةالكومنولثدولانضمامحول200oشباطفبراير/3-الثانىكانونيناير/31

تنظيمهعلىللتنميةاإلسطيالبنكإلى~اكمااإلسطي.تمرالمنمنظمةإلى
بغية»2005أيلولسبتمبر/فيالتجارةتسهيلبشأنالخبراءمستوىعلىاجتماع
المختلفةباألبعاديختصفيمااإلسطميتمرالمنمنظمةفىالمشاركيناألعضاءمساعدة

~كماالتجارة.تسهيلمفاوضاتإزاءالعالميةالتجارةمنظمةعملنطاقفي

للبعثةالتشاورياالجتماع)00oحزيرانلميونيوفىتنظيمهعلىللتنميةاإلسطميللبنك
وصلتمالمناقشةونلك»جينيف،اإلمطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءللدولالدائمة

التجارةلمنظمةالعامالمجلىاجتماعقبلúl).....JIمختلفعلىالمفاوضاتإليها

.o>>2تموزيوليو/فيالعالمية



>o-لاللء<تشاه>ء>ا>»>احتماءلتتظدمخططللتنسةاال~.المنك<0أ>تطحظ
التجارةلمنظمةالسادساريالرنالمؤتمرعشيةاإلسطميانمؤتمربمنظمةاألعضاء
وجهاتلتبادل»2»»5األو~كانونديسمبر/فيكونجفونجفيعقدهالمزمعالعالمية
للمؤتمر»المتوقعةوالنتائجءالدوحةعملبرنامجتطوراتأحدثبثمأنوالتداولالنظر

التجارةبمنظمةالمتعلقةالمسائلبشأنبينهمفيماالتعاونلتوثيقالوسائلأفضلواكتشاف
االجتماعحضورعلىاإلسطميالمؤتمربمنظمةاألعضاءاعولوتيثالعالمية.
الفقرة.هذهفيإليهالمشارالتشاوري

وتنسيقحشدإلىالتجارةلتنميةاإلسطيوالمركزللتنميةمياإلسكالبنكتسر-oا
منظمةفياألعضاءللدولوالمؤمسيةالبشريةالقدراتتعزيزإلىسعيأجهودهما

األطرافمتعددالتجاريالنظامفيالكاملاالندماجعليهابيسربمااإلملثميالمؤتمر
واإلنصاف.المساواةمنأساسعلى

(o-~الخاصةالمفاوضاتسيرءبطإزاءقلقهمعنملثمياالالمؤتمرمنظمةأعضاء
منظمةفياألعضاءالدولأنإلىويشيروناألسواقإلىوالخدماتالبضائعبدخول

فيها.مبالغلمطالبيتعرضوناالنضمامبصددهمالذيناالسطيالمؤتمر
االنضما>فيامخمةالاال~توالمهمنظمةفياألعضاء،االدهتخضهأالمسر-53

االتفاقاتفيتحتيتهامستهدفغيروتعهداتالتزاماتإلىالعالميةالتجارةمنظمةإلى
التجارةمنظمةالتزاماتعليهايطلقالتيكك(وخاصةاألطرافالمتعددةالتجارية
علىتلقائيأوالتفضيليةالخاصةالمعاملةأحكامتطبيقوينبغىاالضافية).-العالمية
كماالعالميةالتجارةمنظمةإلىالمنضمةسلثمياالالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدول
االنضمام.اجراءاتتبسيطيجب

>0<1حث»ءالعالمةةالتجاءلمنظمة>ءا>>االموتوالمهانعقادعدموylاقتتطحط4-0

التجارةمنظمةفيالوزاريالمؤتمرمداوالتفيللمشاركةبطلبتقامتفلسطين
األعضاءلالده~شد~مللكبر،0»رالعشررم«رمةالحادة,الد«ر،0فادءاقبه.عصفةملممهالعا

الوزاريالمؤتمرمداوالتفيللمشاركةفلسطينبهتقامتالذيالطلبوإقراردعم

المنظمةفيعضويتهايدعمواأن~~كماءمراقببصفةالعالميةالتجارةلمنظمة
مراقب.بصفة



المتعلقةالمسائلاقبةبورالتجا~ةلتقيةاإل~ررركاه,للتنميةاإل~رالبنكتيقا00-
فىخاصةاألعضاءفلولالفنيةانمعونةوتقديمالعالمية»التجارةمنظمةبأنشعلة

أمامالشأنهذافىتقريررفعثمالتجارةوتسهيلالخدماتبتجارةالمرتبطةالمسائل
اإلمطمىتمرالمنلمنظمةالتابعةالمحافلمنوغيرهءللكوسيكالسنوىاالجتماع
المعنية.

القطا•عاتاحتما0بشأالصناعةةللتحااالسطمةفةالنهه»،مقد«ءتة5-

األحد.7النداال.•منظيةاليبخا~فرربلدازم

سنويةملتقيات~ر،فيجهودمنوالصناعةللتجادرةاإلمطيةرفةالفتبننهما~-56
هذهعقدمواصلةإلىالغرفةوتأعوءللكوسيكالسنويةالوواتقبلالخاصللقطاع
اللقاءات.

oV-الخاهالقطا،احتماءف.االسطسةفةالفمملقدهماالت.«سالتقا>طمأتأخذ>
وأول»2005شباطفبراير/V-oمنانفترةفىانبحرينفىعقدالذيعشرالحادي
أذارمارس/3ا~منالفترةفىالشارقةإمارةفيعقدانزياألعماللسيداتمنتدى
3-1منالفترةفىماليزيافىعقدالذياألولالعالمىاالسطىوالمنتدى»2>.0

.2أ«ل>0دثسراأكتود 0o.ا«لة«ف.االسطسةفةالفتذلهاالت.الحمودتطحظكما
ء.انبحرينممفكةفحكومة~~الالخامر.انقطاعتطويرإلىتهدفأنقطة
ءوالمعهدالشأرقةفىالتجاريةوانغرفةءالمتحدةالعربيةباإلماراتالتجاريةالغرفواتحاد
فىدعممنموهقدلماللتنميةاإلسطىوالبنكماليزيا»فىاالستراتيجيةللقيادةاألسيري
منهم.كلفىالمنعقدةاالجتماعاتتنظيم

ا(.الحاحةط.كأدالد..JWI.,اال~،ا~هتصادء<المنتاء<متوصاتعلمأفهط-58 ,.

فىاألعضاءالدولفىالرخاءلتشجيعوهيلةباعتبارهاالمستدامة»ديةاالمتصاالتنمية
األولى»عملفرقثطةالمنتدىعينءالسياقانوفياإلسطى.تمرالمنمنظمة
اإلسطيةللشبكةوالثانيةءالخاصالقطاعيدعمياعانميةاقتصاديةسسةمنالنشاء
للتعليم.العالمىاإلسطىللصندوقوالثالثةءاألعماللميااتالعالمية



OIC/COMCEC/2I-OSIREP.....l)8(ا~حر

د0لضمادفاعلةآلةهاصاعتا>النطاق<»امعة«المتناتهذهمكرعقدأهمةط.تشدد59- .

غيروالمنظماتوا~ديمين،ءالخاصالعام/القطاعينبينالتفاعلمنالمزيدتحقيق

المنتدى.عنالصا»ةالتوصياتلمتابعةتأعوكماالحكومية»

ءللشميةاالسطمىوالبنكءالصلةذاتاإلسطمىتمرالمنمنظمةمساتمنتد~6-•
الوطنيةالتجاريةوالفرفالمتحدة»لحممالتابعةوالوكاالتءالحكوميةغيروالمنظمات

تتعلقوالتىالصناعةللتجارةاإلسطيةالغرفةقدمتهاالتيللمبادراتالدعمكللتقديم
الخاص.القطاعبتنمية

منالمزيدلتحقيقجهودمنتبذلهمالمواصلةوالصناعةللتجارةاإلمطيةالغرفةتد~-6ا
اإلسطمى<تمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولفيالخاصالقطاعمساتمنبينالتفاعل

طريقعنوذلكاإلسطمي،تمرالمنبمنظمةاألعضاءغيرالولىفياإلسطيةوالجاليات
لمواصلةوالصناعةللتجارةاإلمطميةالغرفةأيضأكما~صلة.ذاتعاتاجتواتنظيم

فيها.للنظرالكوسيكإلىهناكوالتوصياتالتقاريرهذهرفع

اإلسطميةلالدهرفيللسياحةلاألهالمنتدراإإستنظاإلسلثميةرفةالفبأنتأ~علمأ~62
نيسانإبريل/ا1v~9منالفترةفىالسعوديةالعربيةبالمملكةالرياضمدينةفي

فيالكويتلةهفىاإلسطمية»للتجارةاألولالعالميوالمعرضتمرالمنو())،2006
الدولفىاألعماللسيداتالثانىالمنتدى)3و()،<.,نيسانإبريل/ا1-9منالفترة

األعماللسيداتالثالثوالمنتدى2006عاممنالثالثالربعفيماليزيا،فياإلسطمية،
الدولفيوالخصخمةللثستثمارالثالثالدوليتمرالمن)4و(ء200vفيقطرفي

كميا.2002عامميةاإلسمكايرانجمهوريةفىاإلسلثميتمرالمنمنظمةفياألعضاء

والفرفبهاالخاصالقطاعلتشجيعاإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءتد~الدول
المحافل.هذهفيبنشاطللمشاركةالتجارية

8الندسعلمةامةالتحا.المعاةالتحالتنمةاال..-1-

~~
انعاشرالتجاريالمعرضمتضافتهاالالبحرينلمملكةهاتقدها•.~•63-

هذاشظيمفىالمملكةمعاشتركالذيالتجارةلتنميةاإلمطميوللمركزءاإلسميةللدول
فيالخاصالقطاع~دورعنوانتحت200oشباطفبراير/-,\0منالفترةفيالحدث



14000المعرض.رضمساحةبلغتاألعضاء~.الولىبينا~هتصاديالتكاملتحقيق

يترب(مابحرينىدينارمليون0oحوالىأبرمتالتيالصفقاتقيمةوبلغتمربع»متر
فوالر).مليون1,.»من

غينياوجمهوريةءالعراقوجمهوريةالسنغال<جمهوريةقدمتهاالتىالعروضتسة~64-
الثالثوالمعرضعشر»الثانىوالمعرضعشرىالحاديالتجاريالمعرضالستضافة

انتوانى.عنى2010و،2»>8و»2>07أعوامفىعشر

السياحىالمعرضاستضافتهاعلىالتركيةللجمهوريةها"كا•.ا~65
التقاءنقطة:اإلسالميتمرالمنمنظمةفي)االسياحةعنوانتحتاالعالمية،للدولاالول

واالتحادالتجارةلتقيةاإلسطميالمركز~فىاثقر~األي"وا~~ا~
الثانىتشرينلمنوفمبر26-24فىاسطنبولفىCNRوالسياحة،لوكالءالتركى

عا«د0لنادف.سنظاالسطمةلالد«ف.للساحةالشاء.<نالمه<0أ>علمأتأقة~11
سورياقدمتهالذيبالعرض~.2009عاممصرفىالثالثوالمعرض»2007

اإلسطية.للولىالرابعالصياحىالمعرضالستضافة

معرضالستضافتهاالديمقراطيةالشعبيةالجزانيلجمهورية~تتدكاأ.•~61
تحتاإلسص»تمرالمنمنظمةفىاألعضاءللولىاألولالتجاريةالزراعيةاألنسطة
فىاألعضاءالدولبينالشراكةنموذجالتجارية:الزراعيةاألنثطة~هطاععنوان
فىالتجارةلتنميةاإلسطىالمركزتنظيمهفىاشتركالذياإلسطى~.تمرالمنمنظمة
200oنيسان/أبريل'I'0ه17منالفترة

حولالعملسيرعنتقريرأيعدأنالتجارةلتنميةاإلسطىالمركزمن~~68
هذهرفعإلىباالضافةالسياحية»المعارضوكذااإلمطمية،للدولالتجاريةالمعارض
الصلة.ذاتاإلمطمىالموتميلمنظمةالتابعةوالمحافلالكوسيكموراتإلىالتقارير



v-الالا.فساالحتتصاد.التها´.•`~لمساحةا~~محمات --.
~>ن

تنميةفيالسياحةادوربثمأنالعملحلقةمتضافتهاالالمغربيةللمملكة~كا-69

الدارمدينةفياإلسطمي´´تمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينفيمااالقتصاديالتعاون
اإلسطميللمركزتقديرهاعنتعربكما»200oحزيرانلميونيوا0-41يوميالبيضاء

ومركزللتنميةاإلسلثميالبنكمعباالشتراكالحلقةلهز»الناجحتلكلتنظيمهالتجارةلتنمية
للعمل.حلقةمنخرجتالتيالتوصيات~~والصناعةللتجارةاإلسلثميةوالغرفةأنقرة

(مرفقةالتوصيات.ككتنفيذفيلسعياإلسطمىتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولوتد~

التقرير).بهذا

السياحة.تتقيةحولقدمتهالذيالعرضعلىالسعوديةالعربيةللمملكة~ط-70

بشأنالخبراءفريقاجتماعلعقدهااإلسلثميةايرانجمهوريةلحكومة~ط-7ا
المذكور.الخبراءفريقاجتماعتوصياتتعتمدكما،200oتموزيوليو/فيالسياحة

A-'.حد100النداالاإلعفلمنظمةالحتتصاد.•نتأأمتامعة

~~
توالموفتانبمتابعةهتقسرلحومسكالكر<تتممتمكتبقدمه<الذه<هماالطمأتأخذ72-

اإلسطمي.تمرالمنلمنظمةا~متصادي

لتنشطالفنمةنةالمعرناهبدتنفذلماءللتنمةاال~.النكعةمحموةمماد>~-73
االستثمار.

4v-فيمااليبذراالستثماءرتتشيطبشأنللتنميةاإل~رالبنكاجتماعاتانعقادتحط~أمضا

ونلكءo•20األولتشرينلمأكتوبرفياإلسطىتمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولبين
والمنتدىماليزيا،فيجايابيتالفجفيالعالمياإلسطميا~متصاديالمنتدىانعقادبمناهبة
السعومية.العربيةبالمملكةجدةفياألعمالالتاسعالدولى

yo-~لمواصلةاإلسطمىتمرالمنلمنظمةالتابعةالمعنيةمساتوالمناألعضاءالولىتد

تطا~كمااإلمطمى»تمرالمنلمنظمةا~متصاديتمرالمنإليهاخلصالتيالنتائجمتابعة



والمستجداتالتطوراتحولتقريرأترفعأنإلىللمنظمةالتابعةالمعنية~المؤسسات

المقبلة.الكوسيكموراتأمامالموضوعهذافى

اال.•منظمة.األمناءا`.•.ات~للحدالقدهناءنا~9

.األحد.11الند

V"l-~فيالقدراتلبناءبرنامجوضعبخصوصماليزياطرحتهاالتياألخيرةبالمبا«ة
والدولتقمأا~هلالدولفيالفقرمنللحداإلمطمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

الذيالبرنامجمناألولىالمرحلةومتشيناالسطمي»المؤتمرمنظمةفىالدخلمحدودة

~المبرر.كواالفي2005آذارلممارسفىديةاسترشامشروعاتثطثةمنيتكرن
للبرنامج.الدعمتقدمأناألعضاءالدول

ف.األعضاء،0اللدادط.ماماالضتماىالت.الثمانتاتالقد>هناءامبمدعلمأتأخذ-77
واالستثمارالتجارةمجاالتفي2006عامبحلوللتنفيذهااإلسطميانمؤتمرمنظمة

إدارةمجالفيالمرأةقواتوتقيةءالتجارةوتيسيروالمتومعلةالصغيرةوالمشروعات
هذهف.كةالعشا>ط.األعضاء,',ll,Jl.1تحثكماءمةالمعا>»ءاالنتاحة,ءاألعمال

البرامج.

لمنظمةالعامةواألمانةفاصو»بوركيناحكومةمنلكلهاتقد~•.~•-78

علىءالتجارةلتنميةاإلسصوالمركزءللتقيةاإلسطيوالبنكاإلمطى»المؤتمر
فيأفريقيافيالقطنقطاعفيواالستثمارالتجارةلتشيطلمنتدىالناجحالتنظيم

تمالتيالتوصياتتنفيذإلى~ء200oنيسانإبريل/19ء18يوميوجوأواجاد
المذكور.المنتدىفيإعتمادها

الثانيالخبراءفريقاجتماعالستضافةالتركيةالجمهوريةمنالمقدمبالعرض~79-

الولىوتيحثيا»20•6أذارمارس/فيإزهيرفيالقطن´´وتصنيعإنتاجا´صناعةحول
اإلجتماع.هذافيالمشاركةعلىالمعنيةالبترولومؤسساتاألعضاء

بلدانفىالقرأتبناءببرنامجالمتعلقةالمسائلبمتابعةللتنميةاإل~البنكإلى~80
للتعاونالدائمةللجنةالسنويةالوواتإلىعنهاتقاريرورفعاإلمطميآالمؤتمرمنظمة



ale(ا´نا8.:«يه.ا:أاءا,<.د.:.:(إ.ا.ءأ_(ا،إفؤ.المر

اإسلثميآائموتورلمنظمةالتابعةأئمعنيةفئرالمحامنوغيرهاوالتجاريا~متصادي

الصدد.هذافيللتنميةهياإلسكالبنكيبذلهاالتيالمستمرةالجهودوتطحظ

ةالهلحفةاا-ا>

I(ة>الدهلحفة>متةعلمأتأحه~8ا ( OlC/COMSEClSC-OS/REPفه.دةا.الوصاتالتوتسر

الفرعيةاألجهزةأنشعلةفيأكبرنحوعلىللمشاركةاألعضاءالدمةحة.~شد82-

عنها.المنبثقةالمتخصصةوالمؤسساتاإلسلثميالمؤتمرلمنظمة

~~-ا,

الفترةفيالكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالثانيا.جتماععقد~87-
منالفترةفيللكوسيكينوالعشالثانيةالدورةوعقدء2»>6أيارمايو/)5)-3من

اسطنبول.فياليالتوعلى6.20الثانيتشريننوفمبر/:36-1

هوواالستثمارا´التجارةبتيسيريتعلقفيماالقدرات´ابناءموضوعيكونأن~84-

للكوسيك.والعشرينالثانيةالدورةأثناءاآلراءتبادلحولهيجريالذيالموضوع

معبالتعاونءالموضوعهذاحولعمكحلقةتنظيمللتنميةسلثمياالالبنكمن~~
انعقادقبلوذلكأخرى،دوليةمنظماتوأيةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانة

الدورة.تلكإلىالشأنحذافيتقريروتقديمءللكوسيكوالعشرينالثانيةالدورة

بتقاريراإلسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةموافاةإلىاألعضاءالدولتد~~85

وذلكالنظر،وجهاتتبادلحولهيدورالذيبالموضوعالمتعلقةتجاوبياتتناولقطرية
للكوسيك.والعشرينالثانيةالدورةانعقادمنكافوقتقبل

لحدهtهمشرضهمو،0«العشه»الثا_.عمااحتماف.دتقو<0أ>المتامعةلحفة،0ه~~86 J.~_رر.~~.~Jب_._\_~..~~
تبادلحولهايدوربديلةبموضوعات~رءللكوسيكوالعشرينالثانيةورةانأعمال
للكوسيك.اللثحقةالدوراتأثناءاآلراء

اعيدبمواألعضاءلهالهتبلذأناإلسك_رتو~المولمنظمةالعامةاألمانةنه~87-
المتابعة.للجنةوالعشرينالثانيواالجتماعللكوسيكوالعشرينالثانيةالدورةانعقاد









باالنجليزية:االصل

)2(القرار

البلدانبعضإلىالحتتصاديةالمساعدةبتقديمالمتعلقةالمسائلبشأن

20الثانيتشرين/نوفمبر,.5-22(اسطنبول، >o(

دورتهافيالمنعقدة(الكومسيك)،االسطميالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديلتعاونالدائمةللجنةان

،2>ه5الثانيتشرمن/نوفمبر25-22مناسطنبولفيوالعشرينالحامية

فلسطيندولةلدعماقتصاديةتدابير-أ

القسطيني؟الشعبدعمشرناإلسطميةالقمةتمراتمنعنالصادرةبالتراواتتذكرإذ

الوزاريةاجتماعاتهاوفيالسابقة«وراتهافيالدائمةاللجنةاتخذتهاالتيالسابقةبالتراواتأيضاتذ~وإذ

األخرى؟اللجانواجتماعات

ظسطن؟هولةلدعماالسلثميةالدولخارجيةلوزراءوالثطشنالثانيالمؤتمربقراراتإيضأتذكروإذ

بنلكمنتهكةءالفلسطينيةالمناطقواحترالفلسطينيالشعبعلىالمتكررةاالسرائيليةاالعتداءاتتدينوإذ

العرانلثمكالجميعبوقفوتطالبدوليأ».بهاوالمعترفالموقعةواالتفاقياتالوليةالشرعيةراتتوا

كافةمناالسرائيليةاالحترلقواتالفوريباالنسحابوتطالبءولممسيحيةاالسالميةالمقدساتونتهاك

العازللمجدارإقامةفرضعلىواالصرارالفلسطينيىالشعبكلىاالعتداءاتووقفءالفلسطينيةاألراضي

لذلك؟الشيدةالوليةالمعارضةرغمالفلسطينية»األراضيعلى

لقسفيهابماومخيماتها»وقراماسنهاكلفىالفلسطينيةالوطنيةالسلطةبهتضطلعالذيالدورتطحظوإذ
الو~؟ا~متصادبناءوإعادةالفلسطينىللشعبالمعيشيةاألوضاعتحسيناجلمنالشرقية،

رسر~.الطخادرطةخطةتنفيذلضمانالساللحفظقوات:سالرباعيةلمداللجنةتيايثدا-

لمنظمةلمتابعةالمعنيةواألجهزةمنماءاألاالولبعضمنالعقمةئلمساعدةهاتقد.ء•-2

.اإلسطميالمؤتمر

إعادةأجلمنمخيماتهاوفيءالفلسطينيةاألرضفىالفلسطينيةالوطنيةالسلطةتبنلهاالتىبالجهودتشد-,.

هول~محكاالسرائيليةالحربآلةمواجهةفيالفلسطينيوبالصموداالسرائيلي،االحتىماسرهبناء

وتطويرهالوطنيا~هتصادبنا«العادةومساعداتهاجهودهابمضاعفةالصلةزلتاألخرىوالجهاتاألعضاء

بناهأجلمنالنسطينيالشعبإلىاألعضاءالولىبعضمنالعقمةللمساعدات´هاتقد0....•-4



OIC/COMCEC/2I.05IREP~)9(ا~ة

اا.االسطو.نوالمهلمتطمأالناعأالصألزانناألحمأهاألعضا«لمدلنسر.طز.الفنصاده6
لبناءالفلمطبنيوالسبالفلمطبنبأالوطنيأاسلنألمساعدهوالمنرونالمطلوبأالمساعدانبتسماإلسراع
المؤسسانلهذهالنحنيأالبنيأفمرفسرأنبعدخاصأالوطنيأ،سسانهمندعمعلىوالعملالوطنى،امتصاده
ائبلى.االسراالحنوفوانفبلمنالمشاملالنسبرإلى

القنبه,منصالبأاالوالصماعدهالعون,الدعمأسكالكلتعبمإلىنهدفالنىبفذالساالفراران~محدأ-5
الفلمطبنبأللمتجانفضلبأاألوإعطاهالفلمطبنبهالوطنيأوالملطهالفلسطينىالنسبلدعموالمعنوبذوالمالبأ
كبأ.الجمروالرسومالضرائبمنواالعفاءاالسنبرادفى

االقمصامبأالمئمروعانتنبذفياإلسهامعلىاألعضاءهولفيوالممشمرياألعمالنسر~جل-6
الفلسطينيالوطنياالهتصادبناءأجأمنالفلمطبنبأاألراضىفياإلسكانومئساربعوالزراعبأوالصناعبه

فيلمفالعأالمرحألفىاالنمائيأبرامجهامتنبذفيالوطنيهومؤسسانهاالفلمطبنبأالوطنيأالسلطه>دعم
والصحبأ.عبأواالجنمااالفنصامبذالمجاالنمخنلف

مترضهاالنيالناسبأللظروفتطرأ،الفلمطبنبأالعامأللطبديعملفرصفوفبراألعضاه~إرملد-1
االمتصاايالوضعلدعموذلكالفلسطيني.للنسبالمعبمئيالوطنعلىائبلىاالسراالحنوفوان
البطاأل.لمحىوالفضاءالفلسطينيللمثعباالجنماعي,

ف.الوطنمأ»سلطنماالغلطنأ«الندمتطمأمهئنامنهاتعاقانعندعا.األعضا»لمدلأمضأ~-8
الفلسطيني.للنسبواالجنماعياالهتصاديبالوضعللنهوضعبأواالجنماوالنجاربأمبأاالمتصاكمجاالن

مقسر.11هالعمادال.اال~.نوالمهلمتطمألالناسألممسانلمه>األعضاءلدلحممه~-1
ومسنفل.فويفلسطبنىوطنىافنصادإفامأللمىسعبأعاجألممونان

لمسابغهلمركلنولتنبذالطزمهمجهودموصأللىاالسطميالمؤنمرلمتطمألالعاماألسن-ند~10
بئمأنالفأسهمورنهافىالكومسبكإلىالعملسبرتعرس.تحبمءفلسطنلدألدعمأاعنصادمانمالني
لفراران.هز»منمتنبذ»نمما

لبنطنة-مصامطب

ءلمكوسيكاالمطمىءالموتميلمنظمةولمتجاريا~قصاديللتعاونلدلمنمةللجنةلمن

االسطمي.القمةلمؤتمرلمعاشرةاهورقعنهصالر.)1(ق.ق~10-13رقملمربالقرتخرإذ

لوزراءاالسطمىتمرللمهولثسلمواحدةلحورقعنلصاهرقا-3اا(3رقممتوارفعفكرولمذ
لخارجية.

األرواحفىوخسائرهنمرلرمنهيهتسببتوماءلبنانطىاإلسرلخيليةاتاالعتداهكنلكتتنكروإذ

لبنان.فىواالفتصاليةلمسياهميةاألوضاععلىنلكولخعكاساتءولمصككات



االعمارهوإعادةسلطتها،وبسطواالستقرارهاألمنلتحقيقاللبنانيةالحكومةتبنلهاالتيالجهودتقدروإذ

اإلسرائيلي.االحترنيرتحتواقعةكانتالتيالمناطقفياللبنانيينالمواطنيناحتياجاتوتوفير

تحكهاكانتلتىالمناطقفيلمقيموناللبنانيونالمواطنونيواجههاالتيالصعوباتهباراالبعينتاختوإذ

المجاورة.والمناطقإسرائيل

الشأن:بهذاالعاماألمينتقريرعلىاطلعتأنوبعد

).2(باريسلممانحهنمؤتمرإطارفيالعقمةللمساعداتوالعربيةاالسطميةللدولتقيرهاعنتعرب.1

االسطمي.المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزةمنالعقمةللمساعداتتتديرهاعنتعربأل.

مزارعفيهابماءاللبنانيةاألراضيمنأجزاهمناالنسحابعناالمتناعفيإسرائيلاستمرارتدين.3

دوليا.بهاالمعترفاللبنانيةالحدودوراءماالىشبعا،

منمخكفةمناطقفيزرعتهاالتىاألرضية~مشاملةخرائطتسليملرفضهاإسرائيلتدين.4

معتقلينالحتجازإسرائيلأيضأوتدئءالسنيينحياةعلىبالغاخطراتشكلوالتيءالبقاعوغربجنوب

سجونها.فيلبنانيين

والمؤسساتاألصولضمنالسياسيةخياراتهممارسةفيديالسياحقهفيلبنانمساندةتن~,0

االحترامأساسعلىوالصديقةالشقيقةالدولمعتعهإقامةفىحقهاالعتباربعينآخذةالدستورية،

والفية.والمساواةالجواروحسنءالوطنيةولمصالحهواالستقلك،للسيادةالمتباهل

رفيقالوزراءرئيسضحيتهاذهبالتياإلرهابيةاالغتيالجريمةفيالحقيقةعنالكشفأن~.6

لبنانفيواالستقراراألمنترسيخفييساهمكانواءوأينماكانواءأيأالمجرمينومعاقبةورفاقه،الحريري
والمنطقة.

v.لىمتنوعةوإنسانيةوعينيةماليةمساعداتتقيمبضرورةالخاصةالسابقةتوصياتهاجديدمنتئكد

األعضاءالدولإلىاال~ةوترروالتدريب.والتقنيةاالقتصاديةالمجاالتفياحتياجاتهضوءفيلبنان

للمساهمةوفعالعاجلبشكلللتحركواإلقليميةالدوليةالمنظماتوسائراالسطمي،المؤتمرمنظمةفي

لهذاالفانحةللولىمؤتمرلعقدالدعوةمعوالتجاوباالسرائيلى»االحترممر»ماإعمارإعا«ةفي

الفرض.

أيةهونأسواقهاإلىاللبنانىاالنتاجلدخولاسشائيةتسهيطتتقيمإلىاألعضاءالدولتد~.8

االسرلمئيلى.للعرانوتصيهلصمود»األساسيةالركيزةيعتبرالذيالقتصادهدعمأعوائق،

للكوسيك.القاسةالدورةإلىبشأنهتتريروتقيمالموضوعهذامتابعةالعاماألمينمنتطلب.9

ألبقيالجمهوريةلحصلية-مساعدتج

لثلنىاإلسطيولمزتمر).Io-E/18(لعطفر،االسطيلتةمؤتمرعنلصلرةلصلةزلتلتلبطتنكر%

لكوسيك؟لمشسزولورق،بيةلخللوزراءولثمن

االسطى،لمؤتمرلمنظمةلتبعةلمغيةاألجهزةومنمنماءاألهولبنىمنلمقمةلمساعدةلسق~ط-ا



الحاليةالمرحلةفيكبرىاقتصاديةصعوباتيواجهالذيألبانيالشعبالقويةمساندتهامتن~~-2

السوق.اقتصادإلىالنتقاله

مساعدةتقديرىرليةالدهالمنظمات,اإلسطيةمساتالمو,اإل~رتوالموبمنظمةاألعضاءلالدهتحثيه-,.

بنجاح.اإلنمانيبرنامجهاتنفيذمنألبانياحكومةتتمكنحتىألبانياهإلىسخيةاقتصادية

المقملة.مسكالكرة<الده.ا(شمأنهدتةتتدمرهءضوالموهذامتامعةالعا>،0األمد<0ه~4- ._ر_.,._-~ ~.~ ,. J..JJ _ ._•.

ااوغنةلدعمامثصاديةابيرتة-د

تمروالمن)(l0-EC/20العاشرهاإلسلثميالقمةتمرمنعنالشأنهذافيالصادرةبالقراراتتذكرإذ

للكوسيك؟ونالعشوالدورةالخارجيةلوزراءوالثطقينالثانياإلسطمي

واالقتصاديةالماليةالمساعداتتقديمإلىالدوليةوالمنظماتاإلسطميةمساتوالمناألعضاءالدول-~ا

تنفيذعنفضألءتبعاتمنعليهايترتبومااللثجنينمشكلةمواجهةعلىلمساعدتهاأوغنداإلىالعاجلة

والتقانية.واالجتماعيةاامتصاميةبرامجها

مخنداأه~العاجلةالمساعداتتقدير.ىءممةاالسكالمنظمات«مساتالموهاألعضاءىلالدهتثأل-

الشمالية.

محاحل.مشكلالمسألةهذهلمتامةمخنداأهمةمحكراالتصالالعا><0األمد<0ه~3-

اإلسطميةأفغانستاندولةعملةالثصاديةابيرتة-~

سلثمىاالوالمؤتمر)(EC-19/10العاشرهاإلسطميالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ

؟للكوسيكالعشرينوالدورةالخارجيةلوزراءوالثالثينالثاني

الخارجيةلوزراءاإلسلميللمؤتمرالتاسعسثنائياالاالجتماععنالصادرالختاميبالبيانأيضأتألكروإن

!2>>ااألولمشرينأكتوبر/منالعاشرفيبالدوحةانعقدالذي

االسطمية؟أفغانستاندولةفيالسائدالخطورةالبالغالوضع~وإذ

اإلنسانيةالكارثةوبأنخطيرةانسانيةمأساةواجهتحافةعلىكانتاإلسلثميةأفغانستاندولةبأنتتر1-

وعاجلة.فوريةإغاثةتدابيراتخاذتستدعىبهاالمحدقة

لةده~ا_.أساسة,عاحلةمساعداتتقععومط.االسطمةالمومساتهاألعضاءلالدهتثأ-

االسطمية.أفغانستان

.االسطسة.د0أفغانستادلةدهشعسر.ا(مساعداتقامت.التاألعضاءلماألهتشد"1-

بإنشاءالخارجيةلوزراءاالسطيللمؤتمرسثنائيةاالالتاسعةالدورةلتراواهاتتد.~ا-4

الصندوق.هذابإنشاءاإلسراعإلىوتأعواألفغاني»الشعبلمساعدةممفوق



سخيةمساهمةمنقمتهلمااإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدولها"امتنال0~•0-
العودةعلىلساستهمفغاناألالطجئنلصالحمؤخرأفشئالذياإلسطميالمؤتمرمنظمةلصمفوق

أخرى.وبلدانمجاورةبلدانمنبالهمإلى

مسك.للكرالقامعةة<االا(.مشأنها«تة~هءضوالمههذامتامه<0أ>العا>،0األمد،0ه~6-

الصوملجمهوريةلدعماهثصاديةتدابير-و

االسطميولممؤتمر)(I5/IO-ECالعاشرهاالسطميلقمةمؤتمرعنالصاهرةلمسابقةبالتراواتتذكرإذ
للكوسيك؟العشرهنوالورقالخارجيةلوزراء)13132»8(والثالشنالثانى

لمنظمةالتابعةالصلةذاتاألجهزةومناألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدة~ال-ا

اإلسطمي.المؤتمر

العونأشكالمنوغيرهالماديالعونتقديمإلىتبالىأناالسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءبألدول~-2

.الصومالإلى

الصوماا،.ثسرا(.المساعداتهد0العودمتمتالت.األعضاءلماألهتشد-3

f-~للكوسكالقامعةةاال<اا.مشأنهآدتةمقلده«الموضهمذامتاسر،0´>1العاد،0األسر<0ه.

قيرغيزياجمهوريةلدعميةاقتمةمساعدات-ز

االسطمىوالمؤتمر)(EC-22/10العاشرهاإلسطميالقمةتمرمنعنالشأنهذافيالصادربالتراعتنكرإذ
للكوسيك؟العشرونوالدورةالخارجيةلوزراءوالثطنينالثاني

وسيامتها!استقهانالتأنبعدءتيرغيزياجمهوريةفيالقائمللوضعتفهمهاعنتوبوإذ

الحرة؟السوقاتتصادإلىاالنتقالبقرةالمتعلقةاالقتصاميةالصعوباتهباراالفيتاخذوإذ

لمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزةومناألعضاءاللولبعضمنالعقمةللمساعدةاهاتقد.-ا-1
اإلسطمي.تمرالمن

أجل<0هماغدقدمة>لحممرمحمةمساعداتتتسواالسطممةالعالمةمساتJI.;هاألعضاهلالدهحمسرتناشة-2

األطرافمتعدةمنظماتخرمنأوشنانيأساسعلىسواءتواجهها،التياال~متصاديةالسابعلىالتغلب

اال~هتصادي.برنامجهاتنفيذمنلتمكينهاإقليمية،أو

ما.غدةمة<حممه.ااالفنمةهلمعالةمصاعدتهما«ةiللتنممة.االسطوكمنكأمضأتنطة-1

مسك.للكهلقامعةة<الد.ااشأنهدتةتقساهءضهالموهذامتامعةالقاء<0األسر،0ه~-4



بيجانأذرجمهوريةلدعمالثصاديةتدابير_ح

الثانياالسطيوالمؤتمر)(EC-21/10العاشرهاإلسطميالقمةمؤتمرعنالصادرةبالقراراتتذكرإذ

بيجان؟أذرجمهوريةومساعدةدعمبشأنلكوسميكالعثمرينوالدورةالخارجيةلوزراء)l0/32-E(والثطقين

المتحدة!للثممالتابعاألمنمجلسعنالشأنبهذاالصادرةالقراراتإلىتشيروإذ

احتكإلىأدىوالذيأرمينيا،جمهوريةجانبمنبيجانأذرجمهوريةعلىالمستمرلمعدوانةتد~سمة-1
ومشردين.الجئينإلىأذربيجانيمواطنمليونتحويلوإلىأراضيهاخمسر

فياألعضاءولانتضامنعنوتعربأراضيها،ووحدةبيجانأذرجمهوريةلسيادةتأييدها~محددآأ-
والحرجةالخطيرةالمرحلةهذهفيوشعبهابيجانأذرحكومةمعكامآلتضامنأاالسطميالمؤتمرمنظمة
تاريخها.من

r-حكومةمعالملموستضامنهابتعزيزاإلسطميالموتميمنظمةفياألعضاءالولىتقومأنضرورة~كد
وشعبها.بيجانأنر

لمنظمةالتابعةالصلةذاتوالهيئاتاألعضاءالدولتقمهاالتيللمساعداتوتقديرها~4-
الدولية.والمنظماتالمتحدةاألممومؤسساتاإلسطميالمؤتمر

االنسانمة,فتصادمةاالالمساعداتمحا>~،أذ>مةلحكرفيتو<0أ>االمطسةمساتالموهاألعضاءلالد«شدط0-
بيجان.أذرشعبعنالمعاناةوطأةتخفيفبغيةالماسة

بيجان.أذرلجمهوريةواالقتصاديةاإلنسانيةالمساعداتمنحفياالستمرارالدولية.إلىالمنظماتتد~2-

v-للكوسيك.التاليةالدورةإلىعنهتتريروتقديمالموضوعمتابعةالعاماألمينمنتمحو

والهرسكالبوسنةلدعماقتصاديةتدابير-ط

األمةلشعوبوالمصيرالهدفوحدةتؤكدالتياالسطميالمؤتمرمنظمةميثاقوأهدافبمبادئتسترشدإذ

الدوليين؟واألمنالسلمبتعزيزوتعهدهااإلسطمية

البوسنةحكومةمعالكاملأعضائهاتضامنعنوالمعبرةالمنظمة»عنالصاهرةبقةالنمابالقراراتتذكروإذ

وشعبها؟والهرسك

غيردورتيهفي)الخارجيةلوزراءاإلسطميالمؤتمرعنالصاهرةالقراراتأيضأا~رهافيتاخذوإذ

االجتماعأعقبهماواللتينءوالهرسكالبوسنةفيالوضعبشأنوجدةاسطنبولفيالمعقودتينالعاديتين

والثالثينالثانيإلىوالعشرينالحاديمناالسالميةوالمؤتمراتآبا«»إسطمفيعقدالذيالخاصالوزاري

العشرينوالورق)(EC-14/10سلثمي<االالمؤتمرلمنظمةالعاشرةوالقمة)E-14/32(الخارجيةلوزراء

للكوسيك!



عامفيلنشئتالتيوالهرسك،للبوسنةلتالمساعدحشدمجموعةبهقامتالذيللعملتقيرهاعنتوبوإذ

99oمنالمؤلفةاالتصاللمجموعةكوا~رفىاالسطمي»المؤتمرمنظمةعقدتهالذياالجتماعخرا

إلعادةبعينهالمشروعاتوتتماميةإنسانيةلمتمساعدتقديمإلىسعياءالدفاعووزراءالخارجيةوزراء

والهرسك؟البوسنةفيوالبناءالتعمير

لمنظمةالتابعةالصلةذاتاألجهزةومناألعضاءالولىمنالمقدمةللمساعدةاطتتد0سرا-ا

المعنيالمساعداتتعبئةفريقبهايقومالتياألنثطةمواصلةأهميةأيضأكدتنكمااإلسالميهتمرالمن

والصناعةللتجارةاإلسطميةللغرفةالخاصبالبرنامجالتقديرمععلمأوتأخذءللمنظمةوالتابعبالبوسنة

والهرسك.البوسنةفيالخاصالقطاعلمساعدة

منالمانحينمؤتمر~مساهماتمنسلثمياالتمرالمنمنظمةفياألعضاءاادولقمتهبماتو~2-

الولىثسجعالتيءا996نيسانإبريل/فيبروكسلفيانعقدالذيوالهرسكالبوسنةإعمارأجل

لتراوطبقأالطجئنعودةعمليةلمتمامحتىالماليلطسهامجهودهامواصلةعلىالمنظمةفياألعضاء

التيبالجهودوثسيد.20>اأيارمايو/فيالمرحةفىعتدالذياإلسطميالمؤتمرمنظمةمؤتمر

الشأن.هذافياإلسطميالمؤتمرلمنظمةالتابعةوالهرسكالبوسنةإعمارلجنةتبذلها

نةمعهامه«ضه>>سخمةعاتتدتقسر<0المانحد<0ههاغد>اإلسطممةمساتالمههاألعضاءلالدهشدن-3

جمهوريةحكومةإلىإنسانيةمساعداتلتقديمللتنميةاإلسطميالبنكبرنامجبتنفينالمبادرةتيسرءمالية

.البالتعميرإعادةفيالمساهمةبغيةوشعبهاءوالهرسكالبوسنة

الهينلتتبنلهاالتيالحميدةولنجهودالمنظمةفياألعضاءالدولمنالعقمةللمساعدة~ال-4

والهرسك.البوسنةفيالحربضحاياومساعدةإغاثةسبيلفياألخرىاالنسانيةالهيناتمنوغيرهااإلسطية

والهرسك.البوسنةإعمارإلعادةفعالةتدابيراتخاذإلىيبادرأنالدوليبالمجتمع~-5

إطارفىالسياسيواستقهاأراضيهاوسعلمةوالهرسكالبوسنةسيادةوحمايةبصون~~~ما~-6

هذامنانطماالعملمواصلةأجلمنوالهرسكالبوسنةحكومةوتسانددوليآءبهاالمعترفحدودها

مواصلةيمكنهحتىللثمةشعبهاالستعادةحافزأيكونودائمعاملحلاليجادسعياالوطياءاألساس

واليانات.والثقافاتعراقاألمتعددكمجتمعالحياة

تنفذ<محألذ.أعضاهقتال<نفدذ.ه.الت.االسطو.توالمهمنظمةف.األعضاءلاللو،0ه~-7

الدوليةالمساعداتمنممكنقركبرتوجيهعلىتعملأنلهالتابعةالتنسيقولجنةوالهرسكللبوسنةالسال

المسلمون.سنيونالبوفيهايعيشالتيالمناطقفىوبخاصةوالهرسك»البوسنةإعمارأجلمن

.مسكللكهالمقلةة>للدعنها،تةمقد،0أ>هالضوالموهذامتامه<0أ<العاد<0األمد،0ه~~8



OIC/COMCEC/21-05/REP~)9(امرهن

اإلسطميوالمؤتمر)(I6/l0-ECالعاشر،اإلسطميالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ
للكوسيك؟الشوينوالدورة)1(ا32»7(الخارجيةلوزراءوالثالثينالثاني

إلىسعيأاالسمر،المؤتمرمنظمةإطارفيغينياجمهوريةبهتنهضالذيالدوراعتبارهافيتنروإذ
األعضاء؟الولىبعضفىمتقراراالوإعادةالسالإقرار

وسيراليون،ليبيريامنغينياجمهوريةلمىتتدفقالتيالطجئينمنالغفيرةاألعدادالحسبانفيتأخذوإذ
غينيا؟جمهوريةاقتصادعلىالوطأةشليأعبئأسرالذياألمر

حدودهاامتدادعلىغينياجمهوريةلهاتتعرضالتىالمتكررةاالعتداءاتبراءالعميقالقلق~ورطوإذ
نزوحعملياتإلىوألتوالصككاتاألرواحفيفادحةفسائرعنأمفرتوالتيوليبيرياليونسيرامع

ذاتها؟غينياأراضىداخلفيالنطاقوسعةسكانية

مذهفيهأدانوالذياألمنمجلعىعن2.»<أيلولمبتمبرلم13فىالصادراالعطناالعتبارفيتنزوإذ
االعتداءات؟

لوزراءالتنسيقياالجتماععن2<>هأيلولسبتمبر/ا3فيالصادرالختاميالبياناالعتدرفى~نذوإذ

وأعربوااالعتداءاتهذهالوزراءفيهأدانالذيالبيانوهواالسطيهالمؤتمرفياألعضاءاالولخارجية

غينيا:جمهوريةمعتضامنهمعن

وعودةءالمشردينللسكانالعيشسبلوكفالةالبالتعميرالعادةغينياجمهوريةحاجةالحسبانفينحذطوإذ

األصلية؟بلدانهمإلىالطجئين

تفقتقدللتنميةاإلسطميالبنك/االسطميالمؤتمرمنظمةمنمشتركةبعثةأناالرثياحمعتطحظإذ

هذهعننجماالذيوالمارالخسائرحجمتقيربهدفالمتمرهن،هجماتجراهمنأضيرتالتىالمناطق

لالعمار.برنامجوإعدادالهجمات

وحكومتها؟غينياشمبمعوتضامنهاتأييدهاعن~ا~

وماميةماليةمساعداتتقديمإلىاإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءوالبلدانلىاللوالمجتمعتة~ه2

اعتداءاتمنلهتتعرضعماالناشئةالصعبةاألوضاعمواجهةمنلتمكينهاغينياهجمهوريةإلىتبيرة

أراضيها.علىالمسلمين<منمعظمهمءالطجئينمناأللوفمئآتوجودوعن

،>نةأ>مالمةاعاناتةصو<ف.كانتاءسومساعداته~<مقمهمامادةأللتنصةاال~.النكتنشد3-

السكانلصالحالطزمةاالجتماعيةلمتحتيةالبنىإقامةمنلتمكينهاغينيا،جمهوريةإلىميسرةبشروط

منالغفيرةاألعدادهذهوجودعنالناجمالبيئىالتدهورمنالحدعلىالعملومنءوالطجنينالمشر«ين

البشر.



للكوسيك.المقبلةالورقإلىبشأنهاتقريروتقيمالمسألةهذهمتابعةالعاماألمينتمحو-4

ليونسيراجمهوريةإلىالمساعداتتقديم-ك

الثانيوالمؤتمر)(171l0-ECالعاشر»اإلسطميالقمةمؤتمرعنالصادرةالصلةذاتبالقراراتكرتةإذ

؟للكوسيكالعشرونوالورقا)3ا32»7(سطيةاالالدولخارجيةلوزراءوالثطقين

مآده،0المودسدكانتالت.اال~.»الموترلمنظمةالتاسعةاالسطممةالمومسات«األعضاءلالدهتناشد-ا

ويطتمنيعانيالذيالبلدهذاإلىكبيرةوماديةماليةمساعداتتقيمإلىتبادرأنءأعضائهامنفاعكعضوأ

والقياماألساسيةالبنيةبناءإعادةمنشعبهاتمكينبغيةوذلكءالعنفأعمالأبشعمنشعبهعانىوالذيالحرب

منالمليونونصفمليونحوالىتوطينإعادةوكذلكلهاالحاجةتأعوالتيواالعمارالتأهيلإعادةبعملية

والمشردين.العائدينالمواطنين

<0هاال~.توالمولمنظمةالتامهلالتمو<ةلصندهتمومساعدامتقدهامومتهلو<0الذداألعضاءلالدهتناشة2-

التياالعمارإعادةجهودلفعأجلمنءبذلثبالقياميتفضلواأنليون»لسيراا~متصاديواإلعمارالتأهيلإعا«ةأجل

ليون.سيراجمهوريةحكومةحالياتتبناها

I'-0هتحامدهاتالتسرمالمشا>الخاصةالمعتمدةسالسلةاءللقسرالحممدةمساعمهمذلالعا>.0األمد<0هتطسر> ر

ليون.سيراأجل

.للكوسسكهمةالقاةالده<ا_.عنهدتةتقدميهى»الموضيهذامتامعةالعاد<0األمد<0«أ~~-4

قريهايالةالمدمرالزلزالأمتابفياإلسطميةكستانياريةليمهوالمساعدةتقديم-ل

(الكومسيك)،االسطيالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةان

وفيالممككاتفيالمسبوقغيروالدهارءالبشريةاألرواحفيالهائلةالخسائرإزاءالبالغقلقهاعنا~

ء2ههoاألوللتشرينأكتوبر8يومباكستانضربالذيالمدمرالزلزالفيهاتسببالتيالتحتيةالبنية

الجهودوبذلالحيوية،المواردحشدحلهايسكرمخطيرة»تنمويةمشكلةتمكالطبيعيةالكوارث~أن

الدولي»والمالىالفنيالدعميعضدهاالتيالوطنية

وشعبآحكومةلباكستانالموجهةالنطاقواسعةاإلغاثةوجهودواالعمار،التأهيلإعادةجهودأيضأتد~الكما

ءلكارثةضحايامعاناةتخفيفأجلمن

االعوتقديرأجلرهاإلسالميةلحمةاإلسلثورتو~..11..لمنظمةالعا>األمد~جيه,الزرالنداء~~ابكما

الزلزال»منالمتضررالباكستانيللشعبوالمساعدة

تقيمأجلمنالدوليللمجتمعباكستانحكومةمناشدةوكذاءالدولرؤساءوجههالذيالنداء~~كما

بها،حلتالتىالكارثةمحنةتجاوزمنالدولةهذهتتمكنحتىالمساعدة

ءشجاعةبكلالكارثةهذهتواجهالتىوشعباءحكومةءباكستاندولةمعتضامنهاا-~عن



الماليةالمومسات,عنها،المنبشة,للمنظمةالتابعةالمتخصصةالسيئات,األعضاء،لالدهكافةتناشد2-

وجهودبرامجفيباكستانلمساعدةوبسخاءالفورعنىتستجيبكيالحكوميةغيروالمنظماتاإلسطية،

ءالمسبوقةغيرالنكبةهذهأعقابفيواإلعمارالتأهيلوإعادةاإلغاثة

غيروالمنظماتوخارجها»المنظمةداخلاهوليةوالمنظماتاألعضاءللدولا~.~•~3

دعمأءالباكستانيةللحكومةلمسخاءشيدةالمساعداتبتقيمسارعتالتيوالمجموعاتواألفرا«الحكومية

ءواإلغاثةالتأهيلإعادةإلىالراميةلجهودها

ءا>لودن<0الثالثدهالثالثاال~.لطحتما،أدتةفهء<0أ<اال~.الموترلمنظمةالعا><0األمدتطالسر4-

الفترةفيإليهااالشارةتمتالتيالجماعيةالجهر«حولللكوسيكوالعشرئالثانيةوالدورةالخارجية،

عاليه.)2(

الكشميريالشبإلىالمساعداتتقليم-م

الثانيوالمؤتمر)(IO-EC/23العاشر»االسطميالقمةمؤتمرعنالصاهرالصلةزيبالقرارتذكروإذ

للكوسيك.العشرينوالورقءا)5ا32»8(قراراإلسطميةالدولخارجيةلوزراءوالثطشن

استمرارجراءمنيعانىيزللمكشميرمنالهندتحكهالمتيالمناطقفيوكشميرجاميشعبأنتطحظإذ

؟ليةاقتصامصاعبعليهترتبمماشيدةبصورةتفاقمايناللذوالقمع»الفظائع

برياء.األالكشميريينالمشردينعنالمعاناةرفعأجلمنفوريةاقتصاديةمساعداتتقيمإلىبالحاجةتقدا~

المنكهاال~.<0التضاهة<صنده«مخامةاالسطسةالمومساتهاألعضاءلالدهحسه~ثد2-

للمعاناة.يترضالذيالكشميريللشعبفوريةمساعداتتقيمللتنميةاالسطمي

مخكفف.<0سرالكشسرللطلةاسةد>منهتقداالسطسةالمومسات>األعضاءللمدهكافةأمضأتناشة3-

.اإلسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانفىوالمؤسساتالجامعات

للكوسك.المقلةةلد»>اا.مشأنهدتةتقسرهءالموضيهذامتامعةالقاء<0األمد<0ه~4-

اليمنيةالجمهوريةإلىاهثصاديةمساعداتتقديم-ن

والمؤتمر)(EC-24110العاشر»االسطميالقمةمؤتمرعنالصاهرةالسابقةالصلةذاتبالقراراتتذكرإذ

!للكوسيكالعشرينوالدورةا)3ا32كا-(قراراالسطميةالدولخارجيةلوزراءوالثطقينالثاني

المترتبةاألعباءعنالناجعةاليمنيةالجمهوريةتواجههاالتياالقتصاميةالصعوباتراالتفىتأنزوإذ

،1994حزيرانيونيو/فيالفاشلةاالنفصالمحاولةسببتهاالتيالكبيرةوالخسائراليمن،توحيدإعادةعلى

؟ا996عامفياليمنيةالجمهوريةاجتاحتالتيالمدمرةالسيولوكنلك

لطصالحالئماملالبرنامجمتنبذفيالبمنبأالحكومألحففنهاالنيوالنجاحاننبذلها،النىللجهودمنهاونندبوا
:والمالياالداري



الولىمنالالجئهنمجموعاتإليواءاليمنيةالحكومةتتحملهاالتيالثقيلةاالعباءاالهتبارفيخذتواذ

لها؟المجاورةاالفريقية

نوأ؟األقلالدولإحدىاليمنبأنتذكروإذ

اإلصالحبرنامجوتنفيذا~فتصاديةالصعوباتتجاوزسبيلفياليمنيةالحكومةلجهودتقديرهاعن~-ا

الصد.ذلكفينجاحمنحققتهوماالشاملوالمالياإلداري

لمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزةومناألعضاءىالدولبعضمنالمقدمةللمساعدة)~هاتقة0مها-2

.اإلسلثميتمرالمن

ا~متصاديةالمساعداتارءأنهكافةلتندداإلقليمية,ليةالد>المنظماتسا«ر•األعضاءلللدهةاالعوتد~د-3

فسائرآثاروتجاوزالشاملوالمالياالدارياإلصالحبرنامجتنفيذإلىالراميةجهودهالدعماليمنيةللحكومة

منغفيرةأعدادامواءعننتجتالتيالتقيلةاألعباءمنوالتخفيفءالعامهذافياليمناجتاحتالتيالسيول

له.المجاورةاإلفريقيةالدولمنجثينالك

مسيك.للكرالمقبلةالور>~ة.11عنهم»رتةتتسورهءضوالموهذامتامعةالعا>،0األمد<0ه~-4

طاجيكستلنإلىاقتصاديةمساعداتتقديم-س

منالصادر)(l0-EC/27العاشرهاالسلميالقمةتمرمنعنالشأنهذافيالصادرةبالقراراتتط~إذ

للكوسيك»العشرينوالدورة)E-32-13قرار(الخارجيةلوزراءسلثمياالللمؤتمروالثلثثينالثانيةلمدورة

الدولالتزاموكذلكاالسطمي،المؤتمرمنظمةميثاقفيالواردةوالمبادئالمقاصداالعتبارفيتاخذوإذ

؟الدوليينواألمنالسلمبتعزيزاالعضاء

الدائرةالمريةاألهليةالحربجراءمنطاجيكستانتعانيهاالتيالحرجةاألوضاعمنعممتىبكقتشعروإذ

البنىتدميرعنفضألالسكانمنآآلفوتشريدوإصابةمصرعإلىأمتوالتيسنوات،ستمنذفيها

؟واالجتماعيةاالقتصاميةاألساسية

ماليدعمتقديميسكرمالذياألمرءوطنهمإلىالعالجيكالالجئينمنألفمائتينحوبعودةطماخذتواذ

؟إليهمكبيروتقنى

طاجيكستانسكانمنالمائةفي25_يتدرماأنبهجاءالذيالعالمياألغنيةبرنامجبتترييتذكروإذ

؟غذائيةمعونةإلىماسااحتياجايحتاجون

واألطفالمنمعالبينخصوممآواالسهالالسلبينهامنمعديةألمراضالملحوظالتفشيبق~واذ

؟والنساء

.مساعدانمناألعضاءالدولبعضفدمنهلماالبالغ~ط-1





أنيسقهاالنمواالبلدانأقلفئةإلىمعظمهاينتميالتيالمنكوبةاألعضاءالدولأنلراكاالتمامتدر~وإذ

المملة؟ذاتالرئيسيةالمشاريعتنفيذوكنلكوالتصحرهالجفافمكافحةلحمطتالمتزايدءالعبوحدهاتتحمل

للدولالغذائىالعونوتوفرالمساعدةتمنحوالتزالمنحتالتياألعضاءللدولات´.~•ا-

الطبيعية.والكوارثبالجفافالمتضررةاألعضاء

منالمتضررةاألعضاءالولىمساعدةفيالستمرارهللتنميةاإلسطميللبنكات`..أ-ا~2

الميدان.هذافىمساعدتهتقديممواصلةعلىوتشجعهالطبيعيةوالكوارثالجفاف

الطسعة.ثا>الكر»سالحفافمةالمنكراألعضاءلللدهمساعداتمتقسر.(الدهالمحتمهأمضأشدن3-

اإلسطميةللدولعاجلةمساعدةتقيمإلىاالسطميتمرالمنمنظمةومؤسساتاألعمنداءالولىتد~-4

الجفافلمكافحةالدائمةالوليةالحكوميةاللجنةوفى(امجاد)للتنميةالدوليةالحكوميةالهينةفياألعضاء

منذتنهالهاالتيالصعبةاألوضاععلىالتغلبمنلتمكينهاوذلك(سيلس)ءاإلفريقيالسهلمنطقةفي

طويل.أمد

إليه(عتلمذيوالوطنيةواالقليميةالماليةوالمؤسساتالمانحةالبلدانباجتماعالتند~•0-

لتمويلالمناسبةالحياتفىللنظر1998حزيرانيونيو/فىللتنميةاالسطميالبنكبمقرالكويتدولة

الجديدة.البرامج

إنمائيةقروضشكلفيأمريكيموالومليونثطثينبقيمةالكويت«ولةقمتهاالتىبالمساهمةتويسر6-

البرنامجلصالحأمريكيدوالرمليونعشرينبقيمةللتنميةاإلسطميالبنكبمساهمةوكنلكءميسرة

الجيد.

الجفافلمكافحةالجيدبرنامجهاتنفيذفيلشروعهاالسعوميةالعربيةللمملكةأيضأ~ال7-

اإلفريقي.السهلبلدانفيوالتصحر

ومعوناتدعممنتقمهلماالعظمىاالشتراكيةالليبيةالعربيةللجماهيريةأيضأتقديرهاعن~8-

وتحسنالطبيعيةوالكوارثوالجفافالفترحدةوتخفيفءالتحتيةبنيتهالتحسيناإلسطيةللولى

العينية.والمساعداتالميسرةوالتروضالمنحخرمنوالشافيةواالجتماعيةالصحيةاألوضاع

مسك.للكرالمعتلةة<الده.ا(عنه،تةتقمرهةضوالموهذامتامعةالقاء<0األمد<0ه~~9

الجرادوومتنوالجقا~التصحومنالمتضررةا~يقىالسهللدولمساعداتتقديم-ص

معاالسطميالتضامنبشأنلمسابقةاإلسطيةالقمةعنالصادرء)2717»15(رقمبالقرار~أنأتإذ

فريقى؟األالسهلشعوب



المشتركةالحكوميةاللجنةاالسطمي/المؤتمرمنظمةبرنامجبتنفيذالتعجيلضرورةاالعتبارفيتنمحوإذ
أسرعفىينقذلمانينهارقدالذيفريقيآاألالسهلشعوبلفائدةللتنميةاإلسطمىالبنكالجفاف/لمكافحة
ممكن؟وقت

والثالثينالثانياالسطميوالمؤتمرالعاشراالسطمىالقمةمؤتمرعنالصاهرةالسابقةبالتراواتتنروإذ
للكوسيك؟العشرينوالورقالخارجيةلوزراء

التابعةالصلةذاتواألجهزةاألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعن~1-
اإلسطمي.المؤتمرلمنظمة

السهلموللتمكينوعاجلةخاصةمساعداتمنحإئىاالسطميةوالمؤسساتاألعضاءاللول~~2
األمطارلقلةنتيجةالمراعيوتضررءالحبوبنقصعنالناتجالحرجالوضعمواجهةمنفريقىاأل

انمهاجر.الجرادأسرابواجتياح

الجفافلمكافحةالمشتركةالحكوميةوللجنةاالسطمىالمؤتمرفمنظمةالعامةلطمانةتقيرهاعن~3-
واستكمالإعدادأجلمنبذلوهاالتيالجهودعلىللتنميةاالسطمىوللبنك(سيس)يقياألفرالسهلفى

فريقى.األالسهلشوبلصالحللتنميةاالسطمىالبنكسيلسرلماإلسطمىلمالمؤتمرمننةبرنامج

منظمةبينالمشتركالخاصللبرنامجالسريعللتنفيذوالطزمالكاملاالهتمامارمالهضرورةمجدا~ال4-
فريتى.األالسهاشعوبلصالحللتنميةاإلسطميالبنكلمالسيساإلسطميلمالمؤتمر

لمنظمةالمشتركالبرنامجلتمويلوجوهريةسخيةمساهماتلتقميماألعضاءاللولإلىملحأ~5-
لتجميدتحقيقأونلكاألفريقىءالسهلشعوبلفائدةللتنميةاإلسطمىالبنكالسيلسر/اإلسطمي/المؤتمر
فىمتواصلةتنميةتأهينفيوالمساهمةمعاناتهموتخفيفالشعوبهذهمعاإلسطمىالعالمتضامن
يقي.األفرالسهلمنطقة

االقليمة،,منيايةاكاملةالتموالمومسات>المانحةلالدهاحتماءمانعقاأءداتتمه~ءتطنذ6-
البرنامجلتمويلسبةاهناا_تلبحث1998حزيراننية/يوشهرخطرالكويتدولةعقتهولمذي
الجيد.

مساهمةوكذلكءميسرةإنمائيةكقروضأمريكيفوالرمليون30بمبلغالكويتهولةبمساهمة~7-

الجيد.للبرنامجأمريكيدوالرمليون20بمبلغللتنميةاإلسميالبنك

هوللصالحبرنامجهامنلثةالثاالمرحلةتنفيذفيالسعوميةالعربيةالمملكةبدهاتتديرهح~~ء8-

والتصحر.الجفافلمكافحةيقياألفرالسهل

مة..األذالسطللدهالحدناهبالدذ.تمامساهما<0ى،0االعالى.األعضا»للمدهتحث9-



المقبألرنالدإارردتهمقابو,ضوإلءJI...,منابهألاإل~_نورالمولمتطمألالعامأاألمانأره~ا-.

للكومسبك.

موزامبيق~يةاالقتصاديةالمساعدة-ق

ميسمبر/2-1يوميفىموزبيتىفيأجريتالتيوالشريعيةالرئاسيةاالنتخاباتبأن~االال~اذ

اليمقراطيةالعمليةلدعمالمواتيةالظروفهيأمماءبالشفافيةواتسمتبسطوىتمتقدء2ه04االولكانون

واالجتماعية؟ا~متصاليةالبرامجتنفيذفيقدمأوالمضي

والتنميةالفقرعلىللقضاءبرنامجتنفيذفيموزبيتىحكومةبذلتهاالتيللجهودهاتتد0متأاذ
واالفتصا«ية؟

فياالستمرارعامةبصفةالدوليوالمجتمعاالسالميةمساتالمنوجميعللتنميةسلثمياالالبنك~شدا-

واالقتصادي.االجتماعىوميقموزتطورلضمانمساعتهم،تتديم

تبنلهاالتيالجهودضوءفىمبيقموزعلىالمستحقالخارجيالينإسقاطعلىالمتقدمةالبلدانتث~2

الفتر.علىلقضاءحاليأ

مبيق.موزإعمارإعادةبرنامجلتنفيذالطرمالدعمتقديمفياالستمرارإلىاألعضاءالدولجميعتد~3-

التابعةالصلةذاتوالمؤسساتاألعضاءالدولبعضمنالمقسةللمساعدةتقديرهاعميقعنتمبر4-

سلثمي.االالمؤتمرلمنظمة

لمنعدوليةوإقليميةإقليميةوشبهقوميةآلياتلوضعاللثزمةالمساعدةتقديمعلىالدوليالمجتمعتحث5-

المبكر.االنذارأنظمةذلكفيبماوإدارتهالهاواالستعدادالكوارث

للكوسيك.والعشرونالثانيةالدورةإلىبشأنهتتريرورفعالقرارهذاتنفيذمتابعةالعاماألمينمنتطلب6-

السودانجمهوريةإلىاقتصاديةمساعداتتقديم-ر

بشأنالسابقةدوراتهمفيءالخارجيةوزراءواجتماعاتسلثمي»االالقمةلمؤتمرالسابقةبالقراراتتألكرإذ

السودان؟دعم

الطجئينوتدفقءعليهالمفروضةالمدمرةالحربآثارمنالسودانيعانيهلماالعميقالقلقعن~ا-

.والفيضاناتوالتصحروالجفافالطبيعيةوالكوارثالنزاعاتجراءمنوالنازحين

السطماتفاقيةتوقيعإلىأفضتوالتىءالسودانجمهوريةفيحدثتالتيااليجابيةبالتطوراتتشيد-2

لبناءلهامساستهاوتؤكد»الوطنيةالوحدةحكومةبتكرئترحبكما.2005يناير9فيالشامل

واستقراره.السودانوحدةأجلمنوالتنميةالسطم
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الولىبقيةوتتاشد،تنفيذهبدأالذيالعاجلةالمساعداتبرنامجمعاالسطميالبنكبتجاوبتشيد-3

والكوارثوالتصحروالجفافالحربآثارالزالةالبرنامجلدعمالعاجلةالمساعداتتقيموالمؤسسات

واالقتمامية.واالجتماعيةالتحتيةالبنيةعلىوآثارهاءالطبيعية

الكوسيكالىبشأنهتتريروتقليمالموضوعهذامتابعةاالسطميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينمن~-4

القامعة.بدورتها

اقالهجمهوريةلدعماقتصاديةتدابيرش~

الذياالسطميةللدولالخارجيةوزراءواجتماعالعاشر،سطيةاالالقمةمؤتمرعنالماسبالتراعتذكرإذ

العراقي»الشعبدعمبشأنسبقه

المطلوب،واألمنيواالقتصاديالمعاشيبالمستوىالعراقشعبيعيشأنبضرورةقناعتهاعنترب-ا

ارادته.عنخارجهألسباببهمرلمذياالقتصاديوالحصارلمحروبآثارويتجاوز

العراقومساعدةلدعموسعهامافيتبذلأناإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاالسطميةلدولتمث2-

واستقرارأمنفيفعالوبشكليسهمأنيستطيعلكيالداخليةشؤونهفيالمتخلوعممعاجل»بشكل

التشوهاتومعالجةءاالقتصاميةالمشكطتوحلالمراقفيالتنميةتحقيقشأنهمنماوهوءالمنطقة

العراقي.با~هتصادالهيكلية

يترضالتياإلرهابيةاألعمالبسببلنلكالطزمةالتدابيرواتخاذأمنيمناختوفيروأهميةضرورة7تئ3-

المساعدةتقيموكذلكءالعراقإعمارإعادةأجلمنيعملونممنوغيرهمالمدنيونالسائقونلها

العراق.لشعباإلنسانية

القامعة.الفترةفياهراقإعمارإعا«ةفىللمساهمةاالسطميةالدولأيضا~شد4-

الكوسيكالىبشرنهتقريروتقيمالموضوعهذامتابعةاالسطميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينهن~5-

المقبلة.دورتهافي







:حولالعملورشة

منماءاألالدولبينامحتتصاديالتعاونتتقيةفىالسياحةا´دور

اإلسطميتمرالمنمنظمةفي

للجنةالعشرينالدورةعنالصادرواحدرقمالقرارمنوالثمانينالسابقةللفقرةوفقا
باسطنبولالمنعقدة~الكومسيك´ااإلسطميالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمة

واالقتصا«التقليديةوالصناعةالسياحةوزارةوبرعايةباسطنبول»2».4نوفمبرشهرفي

البنكمجموعةمعبالتعاونالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزنظمالمغربيةللمملكةاالجتماعي
السياحةدورحول´´عملورشةاإلسطميانمؤتمرمنظمةمؤسساتوباقيللتنميةاإلسالمي

يوميوذلكاإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبيناالقتصاديالتعاونتنميةفي

fيونيو15واoالبيضاء.بالدارشيراتونبفندق2>ه

الورشة:أهداف

اإلملثميالمؤتمرمنظمةمساتومناألعضاءالدولمنالخبراءمنفريقجمع

اإلمطي؟المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولفيالسياحيالقطاعأ«اءلتقييمالدوليةوالمنننمات

المؤتمرلمنظمةالبيئيةالسياحةبمستوىللنهوضالكفيلةوالوسائلالطرقبحث
؟األعضاءالدولبينالسياحيالتدفقتسهيلعلىوالعملاإلملثمي

التدابيراتخاذعنىالقرارأصحابلمساعدةالعمليةالتوصياتمنمجموعةتقديم

اإلسلثميآالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالسياحةلتسهيلالضرورية

تسيةيتسنىحتىالسياحةقطاعفىاألعضاءالدولبينالتعاونمواطنضبط

المجال،هذافيوالشراكةاالستثمارتنشيطواإلسطميةالبلدانبينالسياحيالتدفق

.الورشةهذهفيشارك

اإلمطمى؟تمرالمنلمنظمةالعامةاألمانة~

:اآلتيةاألعضاءالدولمشلو



ماليزيا،ءالكويتلييباءءاألردنإندونيسيا،غامبيا،مصرىبيجان»أذرالسعودية،العربية

الشؤونوزارةاالجتماعي،واالقتصادالتقليديةوالصناعةالسياحة(وزارةالمغرب،مالي،

وتركيا.تونسرمورياءالسنغال»قطر»نيا»موريتاالخارجية)»التجارةوزارةوالتعاون،الخارجية

:اآلتيةاإلمطميالمؤتمرمنظمةمؤسسات~

؟للتنميةاإلمطيالبنكمجموعة•

؟(اإليسيسكو)والثقافةوالعلومللتربيةاإلسطميةالمنظمة•

؟اإلسطيةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةاألبحاثمركز•

التجارة.لتنميةاإلسطيالمركز•

:واإلقليميةالدوليةالمنظماتمشلو~

دلم(األنكتاوالتنميةللتجارةالمتحدةاألمممنظمة5

:بالذكرونخصءوالخاصالعامالقمئاعينمشلو~

المجلسالمغرب)ءلمقاوالتالمام(االتحادالمغربيةللمملكةللسياحةالوطنيةليةالفيرا•

البيضاء.بالدارللسياحةاإلقليمي

ومناقشتهااستعراضهاتمعملبأوراقاآلتيةاإلسطميالمؤتمرمنظمةمؤسساتتقامتكما

:الهوشةأشغالخطر

؟)IRCICA(اإلسطميةوالثعانةوالفنونللتاريخاألبحاثمركز•

).ICCI(والصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفة•

ا).رقمالمرفقفيالمشاركينالئحة(توجد

.االفتتاحيةالجلسة

رشدي~السيدطرفمنالندوةافتتاحتمالحكيمالذكرمنبيناتآياتتوةبعد
والصناعةالسياحةوزيرللسيدامتنانهعنمعرباالتجارةلشيةاإلسطميللمركزالعامالمدير

التظاهرة.لهذهالكريمةبرعايتهتفضلالذيالمغربيةللمملكةاالجتماعيواالقتصادالتقليدية
المشاركين.بالسادةرحبكما

للقرارتنفيذاتأتيالتىالورشةهذهأهميةعنىرشديعطرالسيدأكدكلمته،مستهلفي

تنظيمالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمنطلبوالذيللكوسيكالعشرينالدورةعنالصادر
فياألعضاءالدولبيناالقتصاديالتعاونتشيطفيالسياحةدورموضوع´احولورشة



~الموضوعذا~حولالنظروجها~مبادللحضمروذلكميا´اإلسمكالمؤمميمنظمه

للكوممسك.منوالعشالخادمهالدوره

والخبراءالمرارأصحابممكنإلىمهدفالورشههذهأنكلمهفيرشدىالمسدأضاف
القطاعأداءسمإلىاإلسلثميالمؤمميلمنظمهاالبعهالمؤسسا~ومناألعضاءالدولمن

األعضاء.الدولبنلمساحيالدفقبكثفالكفلهالسبلوبحثمهاإلسكاهولىفيالساحي

عرضهامسمالورشهعنسصدراليوالوصما~القومرأنإلىسادمهأشاركما

إلى22مننبولباساعمدهاالمزمعالكوسكللجنهوالعشرمنالخادمهالدورهأنظارعلى
اإلملثمهللبلدانللساحهاألولالمعرضانعقادمعمسزامنوالمي200oنوفمبر25

علىاإلسطمهالولىلحثالفرصههذهوانهز200oنوفمبر)6إلى24منعقدهوالمزمع

الظاهره.هذهفيمكثفهبصفهالمشاركه

اإلسطمهالبندانفيالساحيالنشاطواهععنلمحهرشدىعلل~السدهدمذلكبعد

فإناإلسلثميالعالمفيالماحهحمهالساالمعوما~ومنوعسددنهالرغموعنىأنهعنىمبرزا
معبرالياإلعجابهالمؤشرا~بعضهناكأنهإالالطلعا~دونبقىالبنهالساحهمسوى

فيمطردمزامدلوحظحثاإلسلثميالمؤمميمنظمهانلبالالبسهحمهالسالنمومفاؤلبشائر
كا~والمي200اسبصبر11أحدا~بعدخاصهاإلسلثمهالدولبنالرافسالساحعدد

منالعدفيالصلهذا~والقطاعا~الساحيالمطاعفياالسثمارا~مبادلبكثفمصحوبه

ومصر.والمغربولبنانمركاولمزماهاالمثارسبلعلىبنهامناإلملثمهالبلدان

صاحبلحكومهوشكرهامفانهفائىعنالعامالمدمرسادهأعربكلمهخاموفي
المملكهفيسممهالرالدوائركافهوإلىبمهالمفرالمملكهعاهلالسادسمحمدالملكالجلكه

المشاركهاإلسلثميالمؤمميمنظمهمؤسسا~وإلىرمهالضروا~هد~اليالمغربه
ائورشه.هذهألشغالوالموفرالنجاحكلسمنا

ائدمنأكملالبروفسورمعاليوجههااليالكلمهالعسبيحصدالمسدألقىذلكبعد
معرباالورشههذهفيالمشاركنإلىاإلسلثميالمؤمميلمنظمهالعاماألمنأوغلىإحسان
الذىالمواصللالعمالمغربهالمملكهعاهلالسادسمحمدالملك~إلىامثانهفائوعن

الدابرعلىالمغربهللسلطا~بالشكرفدمكمامي.اإلسكالمؤمميلمنظمهجلكهموله
النجاح.أسباببكلالظاهرههذهإلحاطهمهاامخذانيالفعاله

الساحهمكسهاالىاألهمهإلىواضحهإشارهالعاماألمنمعالىكلمهفيجاءوهد

الصناعهالنشاطا~نمومسوىمفوونموامسجلأ~حثا~هصادىالنشاطفي

مواطنخلووللفردالدخلزهادهفيبارزادوراكعبانساحهأنانمنحوظفمنمه.انقلد



فيالخامالداخلىالناتجمنالرفعفيتسهمأنهاكماالفقر.دحرفيبذلكمساهمةجديدةشغل

البلدان.مناعديأ

عدديسجلأنتتوقعالتيللسياحةالعالميةالمنظمةتقاريرمنذلكعلىاستدلوقد
مماسائحمليارواحدحوالي20ا0منةليبلغسائحمليون0voخوائيالسنةهذهالسياح

أمريكيدوالرمليار621بحوالياالستفادةمنالسياحيالتدفقتستقطبالتيالبلدانميمكن
.2010سنةأفقفيأمريكيدوالرمليار0010يعادلوماالسنةهذه

األمينمعاليذنكإلىأشاركماالسياحة،أضحتا~متصاديآدورهاعلىوعطوة

المتبادلاالحترامأساسعلىالتعاونوتدعيمفاتالثمابينالتفاهملتدعيممتميزةأداةالعام،

علىاإلسطميالمؤتمرمنظمةصادقتاإلطار»هذاوفيالشعوب.لكلالشخصيةللهويات
الولىبينالتعاونمجالفياألولوياتبكلتحظىأنيجبمتميزةكأداةالسياحةاعتبار

ائقطاعاتكأحدانسياحيائقطاعإدراجعلىاإلسطميائمؤتمرمنظمةحرصتوقداألعضاء.

األعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتدعيمالعملمخططضمناألولويةذات

اإلسطمي.المؤتمرمنظمةفي

عنالورثمةأشفألتتمخضأنفيأملهعنالعاماألمينمعانيأعربءكلمتهختاموفي

فياألعضاءالدولفيالسياحيبالقطاعالنهوضفيتسهمأنشأنهامنعمليةتوصيات
تدخرلنوسوفاألعضاءالدولبينا~متصاديالتعاونوتعززاإلسطيالمؤتمرمنظمة

تنميته.علىوالسهرالقطاعبهذاللنهوضالطرمالدعملتقديمجهدأيالعامةاألمانة

انتقليديةوالصناعةالسياحةوزيرممثلالداوديالرحيمعبدالسيدوجهكما

بكافةفيهارحبالمؤتمر،أشغالإلىتوجيهيةكلمةالمغربيةللمملكةاالجتماعيوا~متصاد

الورشةلهذهتنظيمهعلىالتجارةلتنميةاإلسطميللمركزالشكرعباراتوأسدىالمشاركين

السياحي.الميدانفياإلسلثميةالبلدانبينالتعاونروابطلتعزيزمتميزاحثاتشكلالتي

فيالسياحيالقطاعشمييمإلىتهدفإنماالورثتهذهأنقائالالداوديالسيدوأضاف

واتخاذبتتميتهالكفيلةوالوسائلالطرقوبحثاإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاالول
الظرفيةهذهفيخاصةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالسياحةلتسهيلالضروريةالتدابير

هذافيا~متصادية.التجمعاتنحوائمتزايدواالتجاهالعوئمةواجتياحاألسواقبانفتاحالمتميزة
إستراتيجيةوضععثىالعملاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىيتقيناإلطار

تطمحالتياإلسطيةللمجموعةالعلياالمصالحعنالدفاعاءإنالمواقفلتوحيدمشتركة
والثقافيالحضاريثراءهاذلكفيعتادهاالعالميةالساحةعلىمتميزكشريكنفسهالتفرض

القارات.شتىعلىالجغرافيوامتدادهاالمتنوع



علىالهاممفعولهالهاظاهرةهذايومنافييشكلالسياحيالنشاطأنقائالوأضاف
دالالتمنتحملهلمااإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاهولىفيا~متصاديالصعيد

بينبالتسامحومناديوالسلثمالتضامنعلىتحثإنسانيةقيممنتتضمنهوماإسعلميةثقافية

والشعوب.الديانات

المؤتمرمنظمةبهتقومالذيالمتميزالدورالوزيرسيادةممكرأبرزكلمتهختاموفي

وأبدىوتميتهالقطاعبهذاللنهوضالسياحةلوزراءاإلمطميةالقمةمستوىعلىاإلسطمي
وتؤكدالبيئيةالسياحةتنميةمنتمكنالتوصياتمنبمجموعةانورشةهذهتتقدمأنفيأمله
مقاومةعلىالعملمعالسياحتدفقاستوارفيفاعلكعاملميةاإلسكالثقافةتثمينعلى

باستعمالونلكوالمسلميناإلسطسمعةتشويهإلىالراميةالمغرضةالدعائيةالحمطت

الحديثة.واالتصالالمعلوماتتكنولوجيا

البنكمجموعةممثلعليبنمحمدالسيداالفتتاحيةالجلسةخلكرالكلمةأخذكما

حكومةبنلتهاالتيللجهودالبنكوتقديرالخاصامتنانهعنفيهاأعربللتنميةاإلسلثمي
النجاحأسبابكلتوفيرألجلجهدامتخرولمالتظاهرةهذهاحتضنتالتىالمغربيةالمملكة

فيالحسنالبالءأبلىالذيالتجارةلتنميةاإلسطميللمركزبالشكرسيادتهتوجهكمالها.
حولالنظروجهاتتبادلفيسيساهمونالذينالمشاركينالخبراءولكافةالورشةتنظيم

المشترك.اإلسطيالعملفىقصرىأهميةيكتسيالذيالقطاعبهذاالنهوض

منالسياحيالنشاطتدعيمفيمباشرةغيربصفةالبنكبمساهمةعليبنالسيدذكر
الطسلكيةواالتصاالتوالنقلكاالتصاالتالصلةذاتاألساسيةالبنيةمشارينتمويل~

وب.الشروالماءوالتطهير

للسياحةالمغربيةالغزاليةباسمكتانىلعربعزاالسيدالكلمةتناركنلك،بعد
الضيافة.وكرمالمتسامحبلدالمغربفىالمقامطيبلهمومتمنياالمشاركينبالسادةمرحبا

السفرصناعةأنبعيدأمدمنذالبلدانمنائعديدفىالمسئولينأذهانفيترسخلقد

العائم.فىالمتوفرةوالمنجصيةالبتروليةائثرواتذلكفىتضاهيهاالالمستقبلصناعةأضحت
المواردصدارةسيحكرالسياحىالنشاطأنإئىللسياحةالعالميةالمنظمةشديراتوثسير

.2030سنةآفاقفيالعالميالمستوىعلىا~متصامية

السياحيةالدولفىالسياحىالنشاطأداءضعفانكتانيالسيدأبرزآخر»جانبومن
أمريكابلدانأواألوروبيةالبلدانمعبالمقارنةاإلمطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء

العريقةوائحضاريةالتاريخيةالمآثربأبهىتزخراإلسلثميةالبطأأنالمفارقاتومنالجنوبية.



فيمرموقامكاناتحتلحتىالبيئيةاإلسطميةسياحتنالتنميةجاداعمكمناتترقبالتي
العالمية.السياحة

الترويجيالنشاطفيالواضحالتقصيرإلىفبلدانناالسياحياألداءضعفويرجع
عندوالعراقيلالحواجزاستمرارومنهاالقطاعهذافىسياساتنابينالتنسيقوضعفلسياحتنا
الخ...التأشيراتوطلبالحدودعبور

وشافتنالعاداتناالسياحيةالخدماتمطثمةعدمبالاننافيالسياسةعلىالمأخذومن

األسفاروكاالتطرفمنالمتبعةالممارساتإلىالسياقهذافيأشاراإلمطميةالعربية
الجماعية.السياحةوضعف

المناقشاتوخعلصةالهوشةأشفأللمب

:يليكماانمكتبتكوينتمالورشةأشغالمواصلةقبل
؟المغربيةالمملكة:الرئس

؟ماليزيادولة:الرشيمىنائب

مالي؟جمهورية:الرئيمرنائب

للسياحةالوطنيةالفيدراليةكتانى.لمالعربعزالسيد:المقرر
المغربية)للمملكة

الدولمنالخبراءبعضطرفمنخطتالمداتقيمتمالعامةاالفتتاحيةالفترةإبان
:اآلتيةاهوليةوالمنظماتمنماءاأل

-السياحيالقطاعفيواالسثمارالسياحيةالوجهاتلتنميةالحيثةانوسائل•

األنكتاأ؟بنفيدار/ميازدافيدالسيد

بنحسنالسيدء/السياحةقطاعفىالعالميةالتجارةمنظمةمفاوضات•
؟مستشارهصديق

التحديات.اإلمطمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاهولىفيالدوليةالسياحة•

4أنقرةمركز/واآلفاق

فياألعضاءالدونىبينالسياحيالتعاونتنميةفىالخاصالقطاعدور•

؟والصناعةللتجارةاإلسميةالغرفة/اإلسطمىالمؤتمرمنظمة

البحوثمركزوتتشيطها/السياحةتنميةلتطويركأداةالثمليديةالصناعة•
؟امرميكا~اإلسطمية~والثقافةوالفنللتاريخ



اإلرثلحمايةا´اسيمكووالثقافةوالعلومللتربيةاإلسطيةالمنظمةجهود•
من/اإلسصرالمؤتمرمنظمةفياألعضاءولانفىوالمعماريالثماني
؟والعلوموالثماقةلنتربيةاإلسطميةالمنظمة-سالمصالحاسيدتقديم

؟السعوديةالعربيةالمملكةمداخلة•

؟ماليزيادولةمداخلة•

؟التركيةالجمهوريةمداخلة•

؟انتونسيةالجمهوريةمددخنة•

؟المغربيةالمملكةمداخلة•

السنغال.جمهوريةمداخلة•

القضاءاتمنشبكةإنشاءمشروعماليجمهوريةممثلقدمأخرى،جهةومن

وماليبيساووغينياوغينياغامبيااقتراحمنالغربيةإفريقيافيالحدودعبرالمحمية

.Jlål..JIJوموريتأنيا

.كاآلتيالنقاشخلثصةكانتوقد

الساالقطااتا

سعرخاصةبصفةومنهامتغيراتعدةإلىالسياحةتطاعفىالعالمىالطئبيخضع
ردودفىالقطاعهذاهشاشةتتجلىكماالقطاع.هذافىالمقدمةالوطنيةوالحوافزالصرف
بؤرعنالناجعةمتقراراالعدموحالةالسميةوالمخافرالسياميةاألزماتإزاءالقويةفعله

التوتر.

النشاطعرف»~؟1سوىالسياحيالنمومعلفكهايسجللمالركودمنسنواتثلثثةبعد
عددأنإلىللسياحةالعالميةالمنظمةبياناتتشيرإذ)،•»4سنةمتميزةقفزةالعالميالسياحي

2003لسنةبالنسبة9»«10بزيادةسائح»مليون760بلغقدالعالميةالسياحيةقطاعفيالسياح

.2>>4غشتفي%iوينايرفي9ه`9سوىالنسبةهذهتسجللمحيثقياسياهرقمايعدماوهو

2002سنةسائح700منأكثرإلى190oسنةسائرمليون2oمنالسياحعددانتقل
سوفالسياحعلدفإنللسياحةالعالميةالمنظمةوحسب.20>4سنةسائح760إلىليصل

.9ه~6،6بمعدلسنوانموايشلسوفوهذا2020حدودفييتضاعف

آسيامنطقةمنهاخاصةالعالمبقاعكلشملتقريباعاماالسياحيالنموكانلقد
النشاطفينموااألمريكيةالمنطقةسجلتكما.9»~20الاألوسطالشرق9«´299والباسفيك



5و~4وأوروبا%Vسوىاإلفرسهالمنطمهسجللمحنفيا>>~:>8بلغبرسنالمساحي
النشاطيمزومماالسابقه.السنهمنأفضلكا~وإنالعالميالمعدلمنأدنىنسبهوهي

سنهالمسجلالراجعبعدوالباسفكاسافي~اليالنوعهالقفزه2004منهالسماحي
ا´السارس´´.الطنمطهالرئويلمهاباالحمىانشارسجه2>>3

التدفقموزمنوإعادهاألمركهالمنطقهفيالمسجلهاإلمجابمهبالناشجأمضامسز~كما

والورو.الدوالرصرفأسعارمطوراتمأثر~وأمرمكاأوروبابنالمساحي

منالسنويةمهاامرادامبلغحثللساحالمفضلهالوجهاتمنروبهاألوëß.l1ومعبر
دوالرملماراا4(مكهاألمرالبلدانملهاأمرمكيدوالرملمار24»حواليالقطاعهذا

ا3(األوسطالشررمنطقهملهاأمرمكي)دوالرمالر95(والباسفكاسامنطقهثمأمركي)

أمومكيا.دوالرمئار12(اإلفرقهالمنطقهوأخراأمرمكي)دوالرمالر

ماأىالعالمفيشخصملون207حواليشغيلفيالساحهالصناعهساهمكما

وساهمأمرمكيدوالرمالر474حواليالقطاعهذامدركماالشغلفرصمن9ء~8معادل
%.1ابنسبهالدولمنللعامدالخامالداخليالناهجفي

بعدوخاصه200اسنةمنذالمطاعهذابهامرالياآلزمهنهامه200fسنهعرف

أنعلىمثهالحدسرالمؤشراوتدلمكيه.األمرالسحدةالوالماتفي2001سبصبر11أحداث

أنعلىالخبراءمجمعكماإهامهم.أماكنمنالقريبهالمناطقإلىالوجهمفضلونالمسافرهن

)JL.)IJوالشسى(البحرللساحجذبعواملشكلالماضيفيكا~اليالثلثثهالمحاور
مجاوزها.مهدمبهالغرالمناطيوارماد

سنهسائحملون69امن~إذا«<~:،5بنسبهالسا-موافدنسبها~لقد
اإلرهابعنالناجموالومراوالعرلحربكسجه2004سنهسائحملون5)6إلى2003

´´السارس´´.اللثنمطهالرئوىا~بحمىانشارومخاوف

السياحةأنواعمخلفبنالمسزمنوالبدمعمده»العالمهالمساحهبنهمعبر

لكلالداخليهالسياحةأيضانذكركماالعالفيه.والسياحهالحدودعبرالسياحةفهناكالعالميه.
اخر.إلىبلدمنمخشفالساحيالنشاطمجعلممابال،

تتميزوالتيالعالميةالسياحةنجدناحيةفمنآسياحة،مننوعينبينالتمييزيجبوهنا
سياحةوهيالداخليهالسياحةجانبإلىهامانمواتعرفسياحةوهيالقاراتبينالسياحبتدفق

تالرحكمنظميطرفمنمتزايدباهتمامتحظىأصبحتباعتبارهاتنضجبدأتقدفردية
التقليدية.الفندقيةالمتطلباتعلىنفقاتهاتقلماعادةالتيالثانويةالسكنيةالوحداتوأصحاب



فيوتلوومعينةمناطقفيمكشفةبصفةتتركزفهيالعالمية»السياحةالصناعةبنيةعنأما
لمفنالقوأصحابالطيرانوشركاتلمسفرءوككاستفادولقدوالسفر.لمرحلثتصانعيكبارفلك

االستراتيجياتعلىباالعتمادالمتاحةاإلمكانياتمنالسياراتتأجيروشركاتالسياحيةوالبواخر

سكنيةوتجمعاتحضريةمراكزبإنشاءونلكتتميتهاوجديدةأسواقفتحتمبحيثءوالوليةالعالمية
وجيز.وقتفياألموالوسرفىاسترجاعمنيمكنمشماراالمنالنوعهذاصغيرة.

مننآلإطارفيالسياحةقطاعحولالدائرةاألطرافدةالمتالتجاريةالمفاوضات

العالميةألتجارة

التجارةلمنظمةالعمومي(المجلسيوليوزحزمةمنالخماتقطاعبثمأن´ج`المرفقيؤكد

انعريضةوالخطوطللتنميةالدوحةبرنامجضمنإعدادهاتمالتيواألهدافااللتزاماتالعالمية)
المجاالتجميعفيهامةعروضتقديمضرورةعلىيؤكدفهوالخدمات.لتجارةالعامةلطتفاقية

الخمات).توريد(طريقةالطبيعيناألشخاصتتقلخصوصفيخاصةالناميةالبلدانتهمالتي
.200oمايوشهريتعدىالأجلفيالمراجعةالعروضتقديمعلىأيضايوليوزحزمةوتتص

بإعدادالمتعلقةالمفاوضاتالختتامالجهودحثوجوبعلىأيضاالقرارينصكما

فىالفعليةالمشاركةمنتتمكنحتىالناميةللبلدانمضبوطةفنيةمساعدةتقديموعلىالقواعد
الخدمات.حولالمفاوضات

فىاألعضاءاهولىفىالصعبةللعملةاألماميةالمواردمنمورداالسياحةأصبحت

المزئةفكفىوتساهمالشغلمواطنمنالعيدخلقمنتمكنكمااإلسطمى.المؤتمرمنظمة

اإلسطى.المؤتمرمنظمةبلدانفىتوازناتتخلقكماالبحر.علىالمطلةالفيرالبلدانعلى
جيدةقضاءاتخلقمنالسياحىالنشاطبفضلنسبياالمتخلفةالمناطقبعضتسكنتوقد
جيدة.مؤسساتوإنشاءمشارينلبعث

موالومليلو37حوالىالموتميمنظمةفىاأل~ءللولىالسياحيةاإليراداتسجلت

من9ه´6يعادلماأيسلئحمليون43بحوالىفلينالواالسياحمحدتقديرتمكماأمريكى.
للسياحة.العالميةالسوق

.فهىسنوياسائحالمليونفيهاالسياحمحديتعدىالتيالسياحيةالبلدانأهمأما
العربيةاإلماراتتونس؟المغرب؟مصر،نيسيا؟إنلوالسعولية،العربيةتركيا،ماليزيا،



من%V<بحواليمجتمعةاألولىالقطةالبلدانوتستأثرالبحرين.ءاألردنءالمتحدة

السياحية.اإلجماليةاإليرادات

سائحمليونا8بحواليتقدرفهياإلملثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالسياحةعنأما
نسبةوجودعلىيدلمماالوافدينللسياحاإلجماليالعددمن%foيعادلماأي20»2سنة

نشاطهافيتعتمداإلمطميالمؤتمرمنظمةبلدانبعضأنالمطحظومناإلدماج.منهامة

مثلاإلسالميالمؤتمرمنظمةإلىتتتميأخرىبلدانمنالسياحاستقبالعلىالسياحي
وعمان.المتحدةالعربيةواإلماراتولبنانوالكويتواألردنالبحرين

3.البحرينفهياإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةللسياحةالمفضلةالوجهاتعنأما

منهما،لكلسائحمليون4،1اخستانوكانالكويتسائح»مليون2<3األردنسائح،مطبين
انعالميةالسياحةأقطابأنالمطحظومنسائح.مليوناء1مصرءسائحمليون1»3توس

اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالسياحةمنبسيطةأعدادسوىتستقبلالوتركياماليزيامكر

لديها.المتوفرةواإلمكانياتبالقرأتمقارنة

.فهياألعضاءالدولفيالسياحةمقوماتأهمأما

؟الطبيعة•
؟المقدسةاألماكن•

:السياحيةالمنتجعات•

؟والسياحيةالتجاريةاألحداث•

؟اإلسطميةالبطأفيوالثقافةالتاريخ•
؟المائدةفنون•

؟والرياضةالسياحة•
التقليدية.الصناعة•

منعشرالحاديأحداثبعدخاصةاإلسطميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالسياحةاكتسبت

األوروبيةالديارارتيادعلىتعودواالذينالسياحمنفلعديدءمتزايدةأهمية2001سبتمبر

واألعمال.للسياحةاإلسطيةالبقاعنحووجوههمولواواألمريكية

لكنءالجماعيةالسياحةعلىاإلسطيةالبلدانمنالعديدفيالسائحيتعوألمصحيح،
التسويقيةالتقنياتانشاربفضلنوعيةقفزةاإلسلثميةالبيئيةالسياحةتعرفأنالمنتظرمن

والبلدانالسفروكالءطرفمنالممنوحةالتسهيطتوكذلكاالتصالوأدواتالجديدة
وتوسولبنانومصرلديفوالماوإمفونيسياماليزياالمثالسبيلعلىنذكرنفسها.السياحية

الخليج.بلدانأسواقفياألوروبيةالبلدانجديةبصفةتتاسأصبحتبلدانوهيءوالمغرب

A'l'



والمفربوتوسولبنانومصروالماليفوإنونيسياماليزيافإنأخرى،جهةومن

للسياحبالنسبةاألوروبيةالمنافذأهميتهافيوتضاهيالزائرينتستهويسياحيةمنافذتشكل
الخليجي.التعاونمجلسبلدانمنالوافدين

لمنظمةالسةالمساحة

لمنظمةالبيئيةالسياحةنموعرقلةأوتسهيلفيتسهمأنيمكنعواملعدةهناك

اإلداريةوالتدابيرالحدودعبرواإلجراءاتالدخولتأشيرةتسليمبينهامناإلسطمي»المؤتمر

الحكومات.مستوىعلىوالمشاكلالعقباتهذهكلحليتمأنويتعينوالجمركية.

علىبالعملوذلكالمقصودالبلددخولسهولةعلىوقفاالسياحيةالسياسةنجاحويبقى
ذلكيتأتىولنالراحة.سبلتأمينمعمقبولةبأثمانمتوفرةلهاأثمكابشتىالنقكوسائلجعل
فيتساهمقدمنخفضةأسعاراتقدمالتيالجويالنقلشركاتفظهوردقيقة»خطةرمممبون

األعضاءالدولبينالسياحيالتدفقحجمفيبالتاليوالزيادةونجاحهالسياحيالعمكتوفيق

المجال.هذافيسياساتهامراجعةعلىالحكوماتويحفز

الوطنيةالتجاربتقديم

وتركياوتونسروالسنغالوسورياوالمغربوماليزياوأنربيجانالسعوديةالعربيةمنكلقمت
خاصة.بصفةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةوالسياحةعامةالسياحيالقطاعفيالوطنيةتجاربها

منالسياحةموقعالسياحي:النشاطمنثةشكجوانبإلىتالمداحكهز»تطرقتوقد

المستدامة.السياحةوتنميةالسياحياالستثمارتنشيطءالسياحيةالوجهاتتسويقالوطني،االقتصاد

يبقىالوطنيةالسياحيةالسياسةنجاحأنالوطنيةالمداخلثتمخكفنتائجمنتبينوقد

.اآلتيةالعوامكتوفرعلىوقفا

؟السياحةمجالفيالطويلللمدىوطنيةواستراتيجيةرؤيةتوفرضرورةه
انمجالفياإلستراتيجيةهذهمعمتوافقةاألخرىالقطاعيةالسياساتتكونأنيتقينه

العطتةذاتاألخرىاالقتصاديةالنشاطاتكلفإنأخرىوبعبارةالسياحيى
؟النقلقطاعمنهاخاصةالسياحيةاإلستراتيجيةنجاحتدعمأنيجببالسياحة

الطلبمعاإلسطميةالبطأفيالوطنيةالسياحيةوالمنتجاتالخدماتتتالعمأنالبده

؟والوطنيالعالمي
سياحةمثلالتقليديةبالسياحةاالكتفاءومحموتوميعهاالمنتجاتتشكيلةتنويعمن»البد

أيضانذكركماوالصحراويةالجبليةوالسياحةالبيئيةالسياحةلتشملالمنتجعات



نذكركماالخ...)المعدنيةالميا»حماماتالبحر،بحمامات(العالجمتشفاءاالصياحة

الخ...؟والرياضةوالتعليمالتربيةأيضا
حملثت(تنظيمشموليةبصفةسواءجريئةتسويقيةسياسةوضععلىالحرصه

علىأوالخارج)فيالبالسعةوتحسينالوطنيةالسياحيةالوجهاتبعضلتسويق
يتقينالتيوالتجاريةاالقتصاديةالمنشآتفيهابماالداخليا~متصاديالمستوى

؟منهاوالتمكنالتوزيعشبكاتكبرىفيالقويالمحضورعلىالعملعليها
(بالسياحةالععةذاتالخدماتكللتحسينفاعليةذاتتحتيةبنيةامجادمنالبده

والحدود،البواباتفياالستقبالو:لثفافية،التاريخيةالمآثرصيانةءالمطاعمخدمات

؟...لمإلخالسياحيالتنشيطالحجز،السياحية،الوثائقءاألمن
والحفرياتالمعماريواإلرثالتقليديةالصناعةفيهبمااإلرثعلىالحفاظضرورةه

؟والبيئةاألثرية
الحفاظيجبلذاوتستهويهمالسياحتجلبأساميةميزةالتقليديةالصناعةتشكلكماه

المستدامة.الشميةعواملمنكعاملعليها

فيضعفمواطنتثمكلالتيالسياحيالقطاععلىالمأخذبعضالمشاركونضبطكما
:خاصةبصفةنذكرالمأخذهذهومننموا.األلاألعضاءالدولفيخاصةالسياحيالقطاع

اإلمكانياتأوالعالميالطلبمعمقارنةالفنادقفياالستقبالقواتضعف•

؟الجويالنقلقدراتأوالمتوفرة

؟وتداعيهاالتحتيةالبنيةقدم•
؟تماما)فيهيضعفوآخرالطلبفيهيشتدموسمللسياحة(الموسميةالصبغة•
؟اإلقليمياالقتصادفياالندماجضعف•

؟واأل~االجتماعيةالحياةعلىالسلبيةالتأثيراتبعض•

؟البيئةعلىالسلبيةاآلثاربعض•

األرباح؟بجلتستأثرالتيلمسفروكالءلهيمنةنظرالمخارجإلىموجهةرأسماليةبنية•
العالية.الجويالنقلكلفة•

التوصيات

علىالمنعقدةالسياحةلوزراءاألربعةاإلمطميةتمراتالمنبقراراتالمشاركونيذكرإذ

السنغال.وجمهوريةالسعوديةالعربيةوالمملكةوماليزيااإلسطميةامرانجمهوريةفيالتوالي

المذكورة.الوزاريةالمؤتمراتقراراتفيالواردةالمقتضياتاالعتباربعيناألخذوبعد

.اآلتيةالتوصياتعلىالمشاركونصادق



الداخليةووزاراتالهجرةمصالحعنالمسؤولينبيناجتماعتنظيمإمكانيةبحث1-

!الدخولتأشيراتمنحبتسهيلالكفيلةاآللياتلضبطالجمركيةوالمصكح

اختصاصها،ميدانفيكلتعمل»نكياإلسطيالمؤتمرمنظمةمؤسساتدعوة~6
منظمةفياألعضاءالدولرفيالمشتركةانسياحيةللمشارينخاصةأهميةمنحعنى

؟واألعمال/المالأوساطفيوىءالترويجالجد(هراسةاإلسطيالمؤتمر

r-األبحاثومركز´´اإليسيسكو´´والثماقةوالملومللتربيةاإلسطيةالمنظمةدعوة
إعدادعلىتعمالكياإليرسيكاا´´´مطنبولبااإلسطيةوالثماقةوالفنونلنتاريخ

الحضاراتحسرارفىفعالةكأداةالثقافيةالسياحةأهميةحولتحسيسيبرنامج

الخاصللقطاعالصددهذافيويمكنالعالم.فياإلسطمصورةلتحسينووهيلة
؟مساهماتهاتقدمأنالمانحةوالهيئاتوالمؤسساتالمعنيةامونيةوالمنظمات

للسياحةمعرضاسنتينكلمرةيقيمالذيءالتجارةلتنميةاإلسطيالمركز«عرة~4
وضععلىبالعملوذلكالسياحةلقطاعاألهميةمنالمزيدلمنحءاإلملثميةللبلدان
أجهزةبينلقاءاتندوات»ءبمستثمرينخاصة(منتدياتجديدةمتميزةبرامج

؟...)الخالسياحةتنمية

عبرمحميةلقضاءاتشبكةإنشاءمشروععلىارتياحبكلالمشاركوناطلع0-

وماليوغينيابيساووغينياغامبياطرفمنوانمقترحالغربيةإفريقيافيالحدو«
لجنةطرفمنالمشروعهذاببحثالمشاركونأوصيكماوالسنفانى.وموريتأنيا

منل~باستعقدالتيفلكومسيكوالعشرينالحاديةالدورةهامشعلىالدورة
؟200oنوفمبر2oإلى22

البندانوحضارةشافةحولالعامةوانمعلوماتتصاالتلكبرنامجوضع6-

السياحةتنميةإلىلغات،بعدةإعدادهسيتمانزيالبرنامجهذايرمياإلسلثمية.

البشرية.تاريخفيودورهاالثريةاإلسطيةالحضارةمقوماتوإبرازاإلمطمية

صطتتأمينمعاإلسطىاالرثهذاإلبرازمنبرااإلنترنيتشبكةوستكون
الدولكلطرفمنانحوارمواضيعوضبطالشبكةعبرانمباشرالتحاور

:المد~(ببرنامجاستئناساالبرنامجهذاوضعيتمأنالمفيدومناألعضاء.

ACCESSTOاسمإطلثتىونقترح)اإلمترنتعبرالمتوسطالبحر ) ATIC
TOURISM AND ISLAMIC CULTURE(~الجرظ~.~ا



v-حيةالمياللمعلوماتمتميزةشبكةوضععلىيعمللكيأنقرةمركزدعوة
الدولإلىنداءوتوجيهاإلسمى.المؤتمرمنظمةبلدانفىالصلةذاتوالخدمات
الضرورية.والبياناتالمعلوماتبكلأنقرةمركزاعفاءعلىتعمللكياألعضاء

ونلكالصياحةميدانفىالعاملةاألطرلفائدةمتريبيةدوراتتنظيمإلىأنقرةمركزدعوة8-
اإلسطى.ائمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالمتخصصةالمؤسساتمعبالتعاون

السياحةميدانفيالمتخصصةالتدريبيةالمعاهدبينشبكةبإنشاءأنقرةمركزتكليف~9
الخبراءتبالتنشيطإلىالشبكةهذهتهدف...).إلخوالفنادقالسياحة(مدارس
علىالعملأيضايتقينكماحية.اسياالتنميةحولوالبحوثبمزوالممتروالمكونين
لفائدةتدريبيةدورات(تنظيمالقطاعهذافىيةالبشالمواردلتنميةمخططوضع

...).إلخالمستقبليةواالستراتيجياتحيةالمياالصناعةتطورحولمنتدياتءالمكونن

الصددهذاوفىاإلسطمية.البلدانفىالسياحةحولمرصدإنشاءإمكانيةبحث-ا»
يشكلأنيمكنكماالمشروع.لهذاكنموذجالمغربيةبالتجربةاالستئناسيمكن

)Satelliteالسياحةحولاإلحصاءاتكليأوياتصالمركزالمرصد
)accountمعالجتها.ويؤمناسياخيواالستمار

بلدكلمساعدةأجلمنالتعاونإلىاإلسطيالمؤتمرومنظمةاألنكتاأدعوة-11
فيتنمويتوجيهيمخططوضعمنتمكنانتيالعريضةالخطوطضبطعلى
منويرفعالمبادالتوتكثيفالسياحيةاالسثماراتاستقطابيكفلالسياحةميدان
السياحية.اإليراداتمستوى

اإلسطميتمرالمنمنظمةفيمنماءاألبالدولتتعلقتوصيات

انجهودمنالمزيدلبذلاإلسطمىتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولدعوة-ا2
العالميةوالمنظمةاإلسطمىالمؤتمرمنظمةمساتمنوخدماتبرامجمنلطستفادة

المتخصصة؟والدوليةا~هليميةالمنظماتوبقيةللسياحة

1i-التطاعمنبمنالشراكةاتفاقياتتتقيةطىتعمللكياإلمطميالمؤتمرمنظمةبلداندعوة
؟لمسياحيةالشميةمجالفىاإلمليميأوالوطنيلممستوىعلىسواءولمخاصالعام

منهاخاصةاألعضاءالدولفيالسياحيةالفعكياتمختلفبينالتحالفاتتشجيع-ا4

ائمشتركالترويجيتمحتىاألعضاءالدولفيالسياحيللترويجالرسميةاألجهزة
شبهالمستوىعلىالتعاونجهودوتدعيمبفعاليةالسياحيةوللمنتجاتللسياحة
؟اإلسطميالمؤتمرمنظمةمنطقةكاملوفياإلقليمي



1o-بالبرامجيتعلقفيماخاصةللسياحةمشتركةترويجيةومعداتبرامجإعداد

المعداتهذهوضعويتعينوالمطوياتواألدلةاإلشهاريةواللوحاتالتلفزيونية
يتمحتىالمبلدانمنوغيرهااألعضاءالدولخدمةفيالترويجيةوالنشاطات

المؤتمرمنظمةبلدانكلوخصوصياتالمتميزوثراءهفيالثهباإلرثالتعريف

؟والدولياإلقليمىالمستويينعلىاإلسطمي

منالسياحيةمنتجاتهاتنويععلىاإلسطيتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولدعوة-16

الجماعاتفيهاتشاركتقليديةأنشعلةوكنلكوثقافيةاجتماعيةبرامجإمراج~

والتدبيرالتخطيطلتحسينالجهودمنالمزيدبذليتقيناإلطارىهذاوفيالمحلية.
اقتصاديةإمكانياتيتضحنقطاعافقطليسرباعتبارهاالبيئيةالسياحةمجالفيوالترويج
بلءمعروفةغيروقدراتإمكانياتبهاتوجدالتيالنائيةالمناطقفيخاصةعالية
؟المستدامةالسياحةوتنميةالطيبيةالبيئةلحمايةأداةباعتبارهوكنلك

الدولمندولةكلفيالتقنيديةالصناعةقطاعاتلمختلفبجردانقيامضرورة-17
حرفواشانللحرفيينورشاتبإنشاءلحمايتهاخاصةجهودوبذلاألعضاء

؟التقليديةالصناعة

المشاركةعثىتعمللكىاإلسطىتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولدعوة-ا^

تتظمهسوفالذياإلسميةللبلدانفسياحةاألولائمعرضفيوكثافةبفعانية

إلى24مننبولامتامدينةفىالتجارةلتنميةاإلسطىوالمركزالتركيةالجمهورية
؟)00oنوفمبر26

عبرالفلحركةوتسهيلاألعضاءالدولبينالجويةللمطحةخطوطإقامةإلىاندعوة-ا9
منظمةمناطقضمنالتنقللتسهيلالبحريةوالمطحةالحديدسككطريقوعنالطرق
بينوشراكةتعاونتعطااإلقامةخاصةبجهودالقياميتعنكمااإلسطمي.المؤتمر

وانخطوطالمفتوحةاألجواءسياسةوتطبيقاألعضاءللدولالتابعةالطيرانشركات

؟األعضاءالدولفىالمنأهموكننكاإلملثميةالعواصمبينالمباشرة

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدولالجويةللمطحةشركةإنشاءإمكانيةبحث-20

األعضاءالدولفيحطتالرمنظمىبينالسياحلنقلكاتثمرعدةأواإلسطي
أمامحاجزاثسكلالتيالمسافاتوتقريباألعضاءالدولبينالسياحنقللتسهيل
؟اإلمطميالمؤتمرلمنظمةالبيئيةالسياحةتنمية

فياألعضاءالدولبينوتنقطهمالسياحدخوللتسهيلالضروريةالتدابيراتخاذ-21

~مناإلسطيةالبلدانبينالسياحىالتدفقوتكثيفاإلسطمىتمرالمنمنظمة



الوسرمتخفيضيتقينالصددىهذاوفيالتأشيرات.علىالحصولإجراءاتتسهيل
العابرين.الزائرينلفاناةتشجيعيةحوافزوضعيتقينكماالتأشيرات.منحعلى

الصادرةمتثمارااللمشارينحوافزمنحإمكانيةبحثعلىاألعضاءالدولدعوة-22

؟األعضاءالدولمنالمستثمرينعن

عامةترصدت

يتمحتىاألعضاءالدولفيالسياحيةحطتالرمنظمياتحادإنشاءإمكانيةبحث-23

التعاونمنوتمكينهمبعضهمبيناألعضاءالدولفيالسياحيةالمهنأربابتقريب

؟والتدريبالسياحيالتنشيطمجاالتفي

؟اإلسميالمؤتمرلمنظمةالبنيةالسياحةلتنشيطمشتركصندوقإنثما،إمكانيةبحث-24

2o-الورشة.هذهبهاخرجتالتيالتوصياتتنفيذلمتابعةالسياحةحولمتابعةلجنةإنشاء

السادسمحمدالملكالجطةلصاحبامتنانهمعميقعنالورشةفيالمشاركونعبر

كماالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزبهايحيطالتيالساميةللرعايةالمغربيةالمملكةعاهل

والتنظيمالوفادةوحسنالضيافةكرمعلىالمغربيةالحكومةإلىالشكربعباراتتوجهود

التظاهرة.لهذهالبيد

للمركزائعامالمديرمنلكلوارتياحهمتقديرهمعنأيضاالمشاركونعبركما

والجهودللورشةالجيدالتنظيمعنللتنميةاإلسطيالبنكومجموعةالتجارةلتنميةاإلسطمي
إلنجاحها.المبذولة

)009إلشد15شىءااسثاالدر







باالنجلبزبأل:االعمل

للجنةالسابعاالجتماعتقرير

والعشرينالحاديةالدورة

للكوسيك

20انثانيتشريننوفمبر/21(اسطنبونى» 0o(

انعقادقبل»0o»2الثانيتشرين/نوفمبر21فيالدورةللجنةالسابعاالجتماععقده1
لم.200oالثانيتشرينلمنوفمبر25ه22(لنكوسيكوالعشرينالحاديةالدورة

لمنظمةالمساعدالعاماآلمينليمانجانا»تورياالستاذ/سعادةمنكلاالجتماعترأسوقد2-
العاماألمينمستشارأياللو»فابيكاالسفيروسعادةءاالقتصاديةللشؤوناإلسلثميالمؤتمر
اإلسلثمي.المؤتمرلمنظمة

ءالكوسيكتنسيقومكتبسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاآلمانةاالجتماعحضر~3
للمنظمة:التابعةالتاليةالمؤسساتالىباالضافة

اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانة-
أنقرة)(مركزاالسلثميةللبلدانوالتدريبواالجتماعيةوا~هتصاديةاالحصائيةالبحوثمركز-
التجارةلتنميةسلثمياالالمركز-
للتكنولوجيااإلسلثميةالجامعة-
للتنميةاإلسلثميالبنك-
والصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفة-

منظمةمؤسساتإلىباإلضافةالمشروعات»صاحبةالتركيةالمؤسساتاالجتماعحضركما
عاليه.المذكورةاإلسلثميالمؤتمر

فيها:للنظرالتاليةاألعمالجدولبنوداالجتماعاعتمده4
í-اإلسلثمي،المؤتمرمنظمةعملخطةضمنالمقترحةالتعاونمشروعاتاستعراض
2»»4الثانيتشريننوفمبر/27ه23فيانعقدالذياالقتصاديالمؤتمرنتائجتقييمهب

اسطنبول»في
ءأعمالمنيستجدماهج



o-حورعرضاالكوسيكتنسيقمكتبقدمالدورة،للجنةالسادساالجتماعلقراراتوفقا
أصحابقامذلكوبعدتركيا.منالمقدمةالمشروعاتبعروضيتعلقفيماالمبذولةالمساعي
بهم.الخاصةالعروضبتقديمالمشروعاتمقترحات

.طيه)مرفق(المشروعاتبشأنالتاليةالقراراتاللجنةاتخذت-,

فياألعضاءالدولفياعاالختبراءةمكاتببينالفنيا´التعاون.)1(رقمالمشروع
المشروعصاحبالتركياالختراعبراءةمكتبقدمحيثاإلملثميا´،المؤتمرمنظمة
ومنسقه»المشروعصاحبمنكلمنطلبذلكوبعدالمشروع.هذاحولعرضأ
العالميةبالمنظمةواالتصالللمشروعلجنةتشكيلالتجارة»لتنميةاإلسلثميالمركز
المستقبل.فيعقدهاالمقررالصلةذاتاالجتماعاتلحضورلدعوتهماالفكريةللملكية
المشروعتمويلفيمشاركتهبدراسةالمبدأحيثمنللشيةاإلسلثميالبنكويهتم

صاحبمنطلبذلكبعدالمشروع.ملفإعدادمناالنتهاءفوروذلكآنفا،المذكور
بوصفهالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزإلىالكاملالمشروعملفيرسلأنالمشروع
للنظربهالبنكغوإبكاالعضاءاهولىعلىتوزيعهيتولىكيوذلكءلهالمنسقةالمؤسسة

األعضاءالدولبينفيمااألعمالحضاناتمجالفيالفني´´التعاون):2(رقمالمشروع
الصغيرةالصناعاتلتنميةالتركيةالمنظمةتقمتاإلسلثمي~.المؤتمرمنظمةفي

الصدد،هذاوفيحوله.بعرضالمشروع»هذاصاحبةكا~ال~ال)»(طوالمتوسطة
ومؤسسةوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةمنكلتعاوناللجنةالحظت

)KOSGEB(يقومأنالمشروعصاحباللجنةناشدتالمشروع.وثيقةصياغةإتمامفى
وأحيطتاألعضاء.الدولعلىلتوزيعهوالصناعةللتجارةاإلملثميةالغرفةإلىبإرساله
البلدانفيالحضاناتاشبكةليصبحتعيلهتمقدالمشروعاسمبأنعلمأاللجنة

اا.اإلسلثمية

اإلقليميةفانتربوطيرانشركةالفني:التطويرمجالفي´´التعاون)3(رقمالمشروع
ائمشروع،صاحبالطيران»لصناعاتتوساشمؤمسةتقامتالمدى´´.متوسطللطيران
هذاتجاهاالهتمامبعضيبدىقدالخاصالقطاعأناللجنةالحظتوقدحوله.بعرضر
اإلسطميةالغرفةمعاالتصاالتوإجراءاللثزمةالوثائقبإعدادصاحبهوناشدتالمشروع



أعربوالذىالمشروعبهذاللتنميةاإلسطميالبنكاهتماملوحظكماوالصناعة.للتجارة
الملفاستلثمبمجردتنفيذهمناألولىالمرحلةتمويلفيالمشاركةفيللنظراستعدادهعن

لمنظمةالعامةاألمانةإلىبرفعهيقومبأنالمشروعصاحباللجنةناشدتوقدله.الكامل

فيه.للنظرللتنميةاإلسلثميوالبنكاألعضاءالدولعلىيعهلترنمياالسكالمؤتمر

الدولفيالتكنولوجياتطويرمؤسسةالنشاءالفنيةالمعونة´اتقديم)4(رقمالمشروع
المؤسسةالمشروع»صاحباللجنةناشدتاإلسلثميا´.المؤتمرمنظمةفياألعضاء

الدولعلىلتوزيعهللتكنولوجيااالملثميةالجامعةإلىبرفعهالتكنولوجيا»لتطويركيةالتى
األعضاء.

التكلفة،منخفضالتصويرعلىالقائمالخرائطرسمنظام´´تطبيقات)5(رقمالمشروع
منظمةفياألعضاءالدوللسواحلتحدثالتيوبوجينيةواألنثالملبيميةالتسراتلمراقبة

العلميللبحثالتركيالمجلسالمشروع»صاحبتقدممي´´.اإلسثالئتر
للتكنولوجياهاإلسلثميةالجامعةوأفادتالمشروع.هذاحولبعرضوالفني(توبيتاك)ء

أجتاآلنوحتىاألعضاءىبالدولاتصاالتهابإجراءقامتبأنهاءالمشروعمنسقبصفتها
للبيئةالمتحدةاألممبرنامجإشراكإلىاللجنةدعتكماباألمر.اهتمامهمامؤسستان
صاحباللجنةوناشدتالمشروع.فيوالثقافةوالعلومللتربيةاإلسلثميةوالمنظمة
األعضاء.الدولعلىيعهتونلتتولىللتكنولوجيااإلسلثميةالجامعةإلىبإرسالهالمشروع

البنكووافقالبيئة.وزراءمؤتمرعلىالمشروعهذاطرحبإمكانيةاقتراحوردكما
المشروع.لتطبيقاللثزمالماليالدعمفيالنظرعلىللتنميةاإلسلثمي

عهدتاالسلثمية´ا.الدولبينالتعاونوإمكانياتالعالميةالذهبا´أسواقلم:6(رقمالمشروع
للمذكرةمتكاملةنصوصتوزيعبمهمةالمشروع»منسقصفهبوءأنقرةمركزإلىاللجنة

صاحبةءاسطنبولذهببورصةمنتسلمهالذيالمشروعملفونموذجءانتوضيحية
اهتمامهمعناألعضاءالدولمنكافعددأعربواذااألعضاء.الدولعلىالمشروخ»
تفيزه.سبلعلىللتعرفالدوللهذهاجتماععقدالىالمشروعصاحبيدعربالمشروع»

v-ذكرها.التالياالضافيةللمشروعاتالتاليةالقراراتاللجنةاتخذت

سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالطاقةلتكنولوجياشبكةتكوين
المشروع.مالكبوصفهاالتنميةوإدارةالكهربيةالطاقةمواردلمسحالعامةاإلدارةقامت



ودعتله.منسقأللتكنولوجيااإلسميةالجامعةتعيينوتمالمشروع.عنعرضبتقديم
توزيعه.لتتولىالجامعةإلىوابرسالهللمشروعموجزالعدادالمشروعصاحباللجنة

مات)(تركالصناعيالقمرعبراالتصالووسائلالكفريونكابطتثشغيلاتحا«قدم
القمرومشروع(ساتكماك)الصناعيالقمرعبروالتحكمالرصدمركز.همامشروعين
Lowالصناعى Earth Orbit.ليهيكونقدالخاصالقطاعأناللجنةالحظتوقد
الدولفياالعطموممائلبينالصلثتلتوثيقالمشروعاتهذهفيماالهتبعض

الحزمةالوثائقيعدأنالمشروعصاحبودعتاإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاء
والصناعة.للتجارةاإلسلثميةبالغرفةيتصلوأن

شبكة~عملباسمالجديدالمشروععرضبتسيقالتجارةلتنميةاالمطيالمركزيقوم
إجتماعفيالمقترح,أفريقياغربفيوالمحمياتالسياحةعنللحدودعابرةحدائق
السياحةمجالفياإلملثميالمؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذبثمأنالمنعقدالخبراءفريق
طهران.في200"تموز/يوليوا4الىا,منالفترةفي

والعشرينالحاميةالدورةأماماالضافيةالمشروعاتككتعتيمعلىاللجنةوافقت-8
حاليأ.الموجودةالمشروعاتقائمةفيتضمينهايتمحتىللكوسيك

المشروعاتأصحاباللجنةفاشتمناسبزمنيجدولإهارفيالعمليتسنىحتى-9
عامبنهايةاألعضاءالدولقافةعلىلتوزيعهاتمهيداالمشروعاتككبإعدادومنسقيها
20«o،عليها.الكوسيكتنسيقومكتباإلملثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةعإطكثم

القطاعإ~لالمزمعالمشروعاتجميعرفعإمكانيةعلىأيضأاللجنةوافقتكماا-0
القطاعإلىبدورهاتقدمهاوالتيوالصناعة،للتجارةاإلسلثميةالغرفةإلىفيهاالخاص
اجتماعاته.فيالخاص

خلصماومتابعةتقييمإزاءلممبذولةلممساعيبشأنبعرضالكوسيكتنسيقمكتبتقدم-11
العشرينالدورةهامشعنىانعقدالذيسلثمياالالمؤتمرلمنننمةا~متصاديالمؤتمرإليه

.2»04الثانيتشريننوفمبر/فيائكوسيكالجتماع



ملي:ماعلىاللجنألوافقثالمثعمقهالمناثشهبعد-ا2
دها»انعثامواعدلثعارضثفادمأاالثثصادمهالمؤثمراثلماألعمالمنثدماثعقدثنسؤ-
بالمرئماثالكوسكثنسمقمكثبإفادهاإلسلثميآالمؤثمرلمنظمهالشابعهالمؤسساثعلى-

ا~مثصادى»للمؤثمرميالخثاالبانفيالواردهالثوصاثبثنفذالمثعلقه
المؤثمرلمنظمهاألعمالمنثدماثاالثثصادمه/للمؤثمراثميالخثاالباننصوإضافه

ءللمنظمهالشابعهللمؤسساثااللكثرونياثموثععلىاإلسلثمي
بالقطاعالمثعلقهالثوصاثجمعإطاربثوحدوالصناعهللشجارهاإلسلثمهالغرفهومناشده

بالقطاعالمثعلقهالثوصاثرفعومثمثنفذها.شسربهدفالمنثدماث»هذهعنالخاص
ءالقادهنالخارجهلوزراءاإلسلثميوالمؤثمراإلسلثمهاللجنهإلىالخاص

الثوصاث.لثنفذللثنمهاإلسلثميالبنكمنالمقدمبالدعماللجنأوحبث-

منلكلواهتنانهتقديرهعنمعربأأعمالهالكوسيكدورةللجنةالسابعاالجتماعاختتم-ا3
فيه.المشاركينوكلاالجتماعرئيس

الصنمروعامناوضبهفانمأل

سسألالمزالدوأل/وعاهناالمنمرأفكارمففرحان/

ا~احصاحبأ

البلدالمغي

ا~منعاون

براءاتمكاتببينفيماائفنيالتعاون
فىا~(عضاءائلدولفياالختراع

اإلسلثميالمؤتمرمنظمة

حمنتاناتمجالفيالفنيالتعاون
فياالعضاءالدولبينفيمااألعمال

اإلسطميالمؤتمرمنظمة

:التقنيالتطورمجالفيالتعاون
االقليميةفانتربوطيرانشركة
المدىمتوسطللطيران

مورياءخستان،كازا

بنجطيش»المغرب،

واليمنباكستان

االسطمىالمركز
النجارهلتسبه

اإلسطمبألالغرفأ
والصناعأرنللنجا

اخسنانكاز



اإلسطميةالجامعة-ة-مؤسسةإلنشاءالتقنيةالمعونةتقديم4

~(~الدولفيالتكنولوجيللتطوير
المؤتمرمنظمةفياألعضاء

سلثمياال

اإلسلثميةالجامعةة-علىالقائمالخرائطرسمنظامثطبيقاته
للتكنولوجيالمراقبةءالتكلفةمنخفضالتصوير
التيوبوجينيةواألنثرالطبيعيةالتغيرات
فياألعضاءالولىلسواحلتحدث
-اإلسطمياالمؤتمرمنظمة

أنتدة~كذة-وإمكانياتالعالميةالذهببورصات6

Iميةاالسكالبلدانبينفيماالتعاون-

حيةالحارالتمارة-2

ا.~-ا~آلتقدمهاالتيالتجارةتيسيرخدمات7
والصناعةللتجارة..<ء><<<.><.>>..>< J~<»~ءدمبددنهياهيه<بيامعرف<`

ا~~-ا~آلتوفرهاالتيالوارداتإدارةخدمات8
أ~~~~~آاألعضاءالبلدانفيالوطنيةالغرف ->.-<<-،<--

فاصوبوركينا~~ا_كذفىمتخصصةإقليميةشركاتإنشاء9

~~~~التجاريةواآلسواقالمعارضتنظيم .._....
اال~هرا_كذدائمةعرضقاعاتإقامةا0

التجارةتنمية----

-إصائيةمشروعات-3-

ة-الطاقةتكنولوجياشبالةإنشاء1ا

تري«تركياومراتبتهاالصناعيةاالألعمارفىللتحكمهركن\»

Lowالنا~التراال EarthOrbitترعيا،كيا ~..~
االسطميالمركز07~0~د~0ال~~عابرةومحمياتحدائقشبكةإنشاءا4

رةاتب~~~~أل~~~أ~(~~أفريقياغر~فيللحدود







~النجليزيةمااألمل:

تقرير

التجاريةالمفاوضاتللجنةالخاصةالجلسة

األعضاءالدولبينفيماالتجاريةا~تنظامامشاء

اإلسطميتمرالمنبمنظمة

/2<09الثانيتشريننوفمبر/23ءإسطنبول(

الخاصةاإلطارتيآلاظبموجبأنشئتالتيالتجاريةالمفاوضاتللجنةالخاصةالجلسةعقدت\-

فياإلسلثميتمرالمبؤبمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاء

.2009الثانيتشريننوفمبر/23يومتركياءإسطنبوك

اتفاقيةغلىصادقتالتياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءلزالدومشلواالجتماعوحضر~2

المنظمة:فياألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةاإلطار

الشعبأدشبنجكأدمأجمه-

الكاميرونجمهورية»

العربيةمصرجمهورية»

غينياجمهورية»

الهاشميةاألر«نيةالمملكة»

اللبنانيةالجمهورية»

العظمىاالشتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية»
ماليزيا»

اإلسلثميةباكستانجمهورية»

السنغالجمهورية»

العربةالسوريةالجمهورية»

التونسيةالجمنورية»

التركيةالجمهورية»
أوغنداجمهورية»

المتحدةالعربيةاالماراتدولة»



توقعلموالتىاإلسصالمؤتمربمنظمةالتاليةمنماءاألالفولعنممثلوناالجتماعفىوشاركه3

فراقب:بصفةالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةاإلطاراتفاقيةعلىبعدتصادقولم

الديمقراطيةالشعبيةالجزائرجمهورية»

بيجانألرجمهورية»

السطمداربرونايه»

جاسبياجمهورية»

(موقعة)إنأونسياجمهورية-

ا(موقعةالعراقجمهورية-

(مو~)الكويتهولة»

هالىجمهورية»
انمغربيةالمملكة»

(موقعة)الفيدراليةنيجيرياجمهورية»
عمانسلطنة»
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t-التالية:وللمنظماتاالسطمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمشلواالجتماعحضركما

االتجاريةالمفاوضلتلجنةأمانةفىمنموأ(بوصفهالكوسيكتنسيقمكتب»

تتصادياالالتعاونمنظمة»

التجارية)المفاوضاتلجنةأمانةفىعضوأ(بوصفهالتجارةلتنميةاإلسلثمىالمركز»

للتنميةاإلهمطىالبنك»

أنقرة)(مركزاإلسطيةللولىواهتريبواالجتماعيةديةواالتقصااالحصائيةالبحوثمركز-

اإلسطى:الموسرمعلمةفىمراتببصفةيتمتعونالنينالتاليةالدولمشلواالجتماعحمركما0-

التركيةالشماليةقبرمرجمهورية-
مقدوميا-

روميا-



ا)رتمالمرفقيالمشاركينتامعةمقسخة(ترد

االفتتاحيةانجنسة

بهيئةالوزارةوكيلءتكتكأحمد/الدكتوراألستإ.ذمسبإدة0برئاسةاإلفتتاخيةالجلبمةبمقات~6

التركية.بالجمهوريةالحكوميةالتخطيط

v-مبتمعأنإلىكلمتهفىتكتكأحمدراألكتنمنعادةأشارالمشاركة،الوفودبكافةترحيبهوبعد

فىالرفاهيةتعزيزفيوالتجاريدىاالقتمناالتعاونأهميةأدركقداإلسلميالمؤتمرعظمة

المتحدةالعربيةاإلماراتودولةالعربيةالسوريةالجمهوريةسيادتههأكمااألعضا،،الدول

ظامإشاهبشأناإلطار.اتفاقيةعلىالمصادقةبعدالتجارية،المفاوضاتللجةمممااضماعلى

نهايةإلىالتوصلبعدإمهسعادتهألمحكمامى.اإلسكالمؤتمرعظمةفىالتجاريةاألفضليات

مشروعإعدادمناالعتما،األعضا«الدولعلىبيغرالتجارية،المفاوضاتمناألولىالجولة

األعضا،الدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتبظامالخاصةالتفضيليةالتعريفةخطةبروتوكول

فىبالعملالتجاريةالمفاوضاتلجةفىاألمضا>الدولساشدأاإلسلمي،المؤتمرعظمةفي

المدف.هذالتحقيقسعيأ،الخاصةالجلسةتلك

الخارجيةالتجارةوزارةوكائةفيالعامالمديرمينجو»ذيقتواألستاذ/سيادةاالجتماعترأسوقد01-

التركية.الجمهوريةفي

األعمالولحهإلثرار

األسامة.اقترحتهالذيالخاصةالجلسةأعمالجدولالتجاريةالمفاوضاتلجةأقرت9-

التجاريةالمفاوضاتلجنةأهانةمنالمقدمالعرض

للتطوراتموخرأاالجتماعفىقزمتهالذيالعرضفيالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةطرحت1-•

فىالتجاريةفضئياتاألإنشاءبنظامالخاصةالتجاريةالمفاوضاتإليهاتوصلتالتيالحديثة

لجنةإتخذتهاالتىالهامةراتالترابعضإلىاإلنتباهلفتتكماميآاإلسكالمؤتمرمنظمة

المفاوضاتلجنةتجتمعأنكذلكاألمانةاقترحتكماالرابع.بعهااجتمافىالتجاريةالمفاوضات

الخاصةالتفضيليةالتعريفةخطةببروتوكولالمتعلقةالنواحىلتناول2.>6عامفىالتجارية



وما(البريتاس)اإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظام

الجمركيةغيروالحواجزالتعرمفيةشجهوانحواجزالمنشأ،قواعدمكزوذلكبتنفيذها،يتصل

بالتجارة.تبطألالمرالمسائلمنوغيرها

بينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظمالخاصةلمتفضيليةيفةالتهخطةبروتوكولمشروعفىالنظر

(البمساس)اإلسطمىتمرالمنمنننمةفىمنماءاألاالفل

كولزبروتوصياغةمناالنتهاءعلىالخاصةالجلسةفىالتجاريةالمفاوضاتلجنةعملتولقد

منظمةفىاألعضاءالدولبينفيماالتجاريأاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفةخطة

فىمعلقةتركتالتىالقضاياحولالمداوالتبإجراءقامتكما(البريتاس)،اإلسطميتمرالمن

الفترةبامتداديتصلفيمانموأاألقلالبلدانأبلتهاالتىالمخاوفإلىبالنظرالسابق.االجتماع

لجنةقامتفقدءالتجارةمعالجةتدابيرتوحيدإلىالحاجةعلىعلثوةءأطوللمدةاالنتقالية

التعريفةخطةبروتوكولمن12و1»و9ولحو7و9و5أرقامالموادبتعديلالتجاريةالمفاوضات

للجنةالرابعاالجتماعفىصياغتهاتمتالتيالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيلية

التجارية.المفاوضات

استمرارتواجهالتىبالصعوباتيتعلقفيماانسنغالوفدأبداهالذيالرأياللجنةالحظتوقد

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصالتفضيلية،التعريفةخطةبروتوكولعلىوالتوقيعالمفاوضات

يتقينثمومنأفريقيا،لغربوالنقدياالقتصادياالتحادفىبدهلعضويةنظراوذلكللمنظمة،

القابلةالخارجيةالتعريفاتتنفيذحولاالتحادأ~ءمعالطزمةالمشاوراتإجراءعليهم

االتحاد.مظلةتحتللتطبيق

فىمنماءاألالدولبينفيماالتجاريةا~ليتبنظامالخاصالتفضيليةالتعريفةخطةبروتوكولإقرار

(البريتاس).(إلسطمىتمرالمنمنظمة

التفضيليةالتعريفةخطةبروتوكولمشروعمننيةالنهاالنسخةالتجاريةالمفاوضاتلجنةأقرتا~3

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالجمركية

للكوسيكوالعثمرينالحاديالوزارياالجتماعإلىترفعهاأنوقررت(البريتاس)،االسطمى

توقيعها.أجلمن



دثأبالمصاوثوكورالبوعليسثوثعالثيالبلدانثسارعأنالثجارمأالمفاوضاثلجنأثررثكماأ~4

المنثجاثثائمألوكذاءالثخفضمنمنهملكلالمحدد»المممنومأباألثساطاألمانأغوإبكءعلمه

النفاذ.حزوثوكوكالبردخولمذثارمنأشهرثأشككرفي

أعمالمنيستجدما

o-\المثعلقألالمسائكحسمأجلمنزهنثظمألبصورهعاثاجثماعقدالثجارمألالمفاوضاثلجنألثررث

علىشددكثالثرمألالجمهورممثلأنغرالبرمثاس~شفعكبوف»بعدثحسملبرالتر.بائشجاره
المفأوضاث~إجراءعندولومأاألالمنشألقواعدبكونأ~إلىالحاجأ

توقعلمااميميآاإلسكالمؤتمرمنغئمةفيأألعضاءائدولائتجاريةالمفاوضأ´تلجنةناشدت16-

منظمةفيأألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتننمئادبشرأناإلطاراتفاقيةعليبعد

بالتوقيع.تباءرأنمي»اإلسكالموتمي

التجا~يةالمفاوضاتللجنةالتائياالجتماعانعقادومكانتار~غ

انعقادومكا´نبتاويذاللجنةأعضاءبإخطاراألمانةتقومأنالتجا~يةالمفاوضاتلجنةبرت<قرا-10:

اآلمانأثبلغأنارماءالثبئلمفأوضاثالشامأالجوألاسثضافأفيالراغبأاألعضاءول!كوعلىا-د1

~o»>2عامبنتامألكث

قتاميةحطاتمك

والتقدسائشكرالمشاركةالدوكأزجتءالتجاريةالمفاوضاتللجنةالخاصةالجلسةنهايةفي~19

منالوفودبهحظيةماوعلىجتماع،لكأعدتهارالتالممتازةالترتيباتعليالتركيةلنجمهو>~ية

التاريخية.إسطنبوكبمدينةإقامتهمخلثلائوفادةوكرمالضيافةحسن





فنالحمر

)مسر(





باالنجليزية:االصل

الخاصةالتفضيليةا~يفةخطةبروتوكول

األمحضامالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظام

)PRETAS(اإلسلميالموتميمنظمةفي

األعضاءالدولبنفمارمهالتجااألفضلياتنظامإلنشراهالتجاريةاوضدتالعفلجنهأعضاءإن
مصرجمهوريهالكاميرون»مهجمهورالشعبه»بنجلثديشمهجمهوراإلسلثمي؟انمؤسرمنظمهفي

الجمهوريةالهاشميه<دنهاآلرالمحنكةءاإلسلثمهامرانجمهوريهغمنياءجمهورمةءالعربه
جمهورمةمالزما،العظمى،كيهاالنتراالثمعبهاللبهالعربةمهالجماهرءاللبنانه

الجمهوريهالتونسه»الجمهوريهءرمةالسوالعربيهالجمهوريه,I~Jجمهوريةباكستان،
السحاه.العربهاإل~اراتدولةأوغندا،جمهوريهءالتركية

اإلسلثمي؟المؤتمرمنظمةميثاقبأهداف~مأ

توصيالتيلم(الكوسيكوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةدراتقب~عتا
وخطةاإلسلثميآالمؤتمرمنظمةفياأل~ءالدولبينفيماتجاريةأفضلياتنظامبوضع
بينفيماا~هصاديألتعاونلتعزيزوالسابقةلثةالثااإلسلثميةالقمةمنكلتبنتهاالتيالعمل
األعضاء؟الدول

األفضلياتبنظامالخاصةاالطاراتفاقيةعليهانصتالتيوالمبادئ~أالهداف
اإلسلثمي؟المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجارية

دورتهافيالتجاريةللمفاوضاتاألولىالجولةبتدشينللكوسيكالوزاريباإلعلثن~ا

التعاوندرجاتهنأعلىدرجةتحقيقفيالتجارةتلعبهالذيالجوهريبالدورواقتامحا
الدولبينالرفاهيةتدعيمعلىعلثوةواالستثمارهاإلنتاجفرصنطاقوتوسيعاالقتصادي،
اإلسلثمي؟المؤتمرمنظمةفياألعضاء



اإلملثمي؟تمرالمنمنظمةفيواألعضاءنموااألقلللولىالخاصةللثحتياجات~آل

األعضاءالدولمنبكلالخاصةاألطرافومتعدةالثماثيةبااللتزاماتا~لالهتماامالء
حدة؟على

الجمركيةفلتعريفةالسريعالتخفيضجدولتنفيذمتابعةفيالمشاركةاعولبعض~~

االختياري؟

وتعزيزوتطويرتوسيعبهدفالتجاريةللمفاوضاتمتتاليةجوالتانعقادضرورةعلى~كدأ
اإلملثمي؟المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظام

للثجراءاتالواجباالهتمامءامكطريقعنالبروتوكولهذاأهداف~بتحقيق
للتنفيذ؟المحددةالزمنيةوالجداول

يلي:ماعلىاتفقواقد
)1(العاده

بفانالنعر

تعني:التاليةوالمرجعياتالمصطلحاتفإنالبروتوكول»هذالغرضتحقيقأ

1("I."~اإلسلثمي؟المؤتمرمنظمة

فياألعضاءالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنة´االكومسيك´ا:)2
المنظمة؟

بشأنالمفاوضاتجوالتإطارهافيتنعقدالتياللجنةالتجارية~:المفاوضاتالجنة)3
المشاركة؟الدولبينفيماالتجاريةاألفضليات

منظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامالتجارية´´:األفضليات~نظام)4

اإلسلثمي؟المؤتمر

الدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتجاريةاالتفاقيةاإلطار~:´´إتفاقية)5
المنظمة.فياألعضاء

فيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصالتفضيليةالتعريفةخطةبروتوكول´´البروتوكول´ا:)6
المنظمة؟فياألعضاءالدولبين



7("PRETAS:´طبقاالمشاركةالدولبينفيماتطبيقهاالمقررالتفضيليةالتعريفةخطةا

البروتوكول؟لهذا

اإلسلثمي؟تمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولاألعضاءا´:ااالدول)8

إتفاقيةفيواألطرافاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءلالد.المتعاقدة´´:´´الدوك)9
اإلطار؟

ونفذته.عليهوصادقتوتوكولن»البرعلىوقعتالتيالمتعاقدةولانانمشاركة:لنالدوا)>

مسمىتحتالمتحدةاألمممنفتهاالتيالمنظمةفياألعضاءالدولنموأ´´:األقك´´الدول)11
ألك؟خلثف´)الكومسيكتقررلممانموأ»األقلالدول

الجمركيةالتعريفاتجداولفيعليهاالمنصوصالجمركيةالوسرمالجمركية:التعريفاتا)1
الجمركيةالتعريفاتتشيرقدالمشاركة،الدوللبعضبالنسبةأنهعلىاالتفاقتموقدالوطنية؟
الجمركيةالتعريفاتجداولفىعليهاالمنصوصالوارداتعلىالمفروضةالرسومإلىأيضأ

ألوطنية!

الجمركية،للتعريفاتخلثفاالحدودعلىتحصلالتيالرسومالجمركية:شبهالتعريفاتا)3
علىإالتحصلالوالتيالخارجية،التجارةمعاملثتعلىالجمركيةللتعريفةممالأثرلهاوالتي

علىاألسلوببذاتتفوضالتي:لمباشرةغيروالرسومانضرائبعنتختلفأنهاغيرالواردات.
بعينهاخدماتتقديمنظيراالستيرادرسومتعدوالالواردات،لتلكالمناظرةالمحليةالمنتجات
الجمركية؟ثبهالتدابيرضمن

علىتفرضالتيالرسومككإلىتشيرالحدودعلىتحصلالتيالوسرمأنعلىاالتفاقتموقد
للتعريفات.خلثفأاالستيراد،

الجمركيةا´التعريفاتبخلشفأساليبأولوائحأوإجراءاتأيةالجمركية´´:غير´)العوائقا)4

تشوبيأالتجارةتشويهأوإلواردات»تقييدفيأثرهايتملوالتيا´ءالجمركيةشبهوا´التويفات
ءمدأشد

1o(قوانينفيالواردالمنسقالنظاممستوىعلىالمحددةالمنتجاتقائمةالسلبية´´:´´القائمة
لتخفيضخاضعةتكونلنوالتيالمشاركة»الدولفيالمطبقةالوطنيةالجمركيةالتعريفات
.PRETASبموجبالتعريفة



)2(المادة
عامةأحكام

المنمقالنظاممستوىعلىPRETASفيتضمينهايحبالتيالمنتجاتتحديديتما~
المشاركة.للدولالوطنيةالجمركيةالتعريفاتقوانينفيالوارد
الدولةفيالمطبقةالنسبةهيللتخفيضالمستخدمةالجمركيةلنتعريفاتاألساسنسة~2

.2003ا~ولتشرينأكتوبر/امناعتبارأساريةأصبحتوالتيبالرعاية»األولى

علىبالوارداتخاصةجديدةجمركيةتعريفاتأيتطبقلنالتنفيذحيزPRETASدخولفور
الدولعلىبالفعل،المطبقةالرسومزيادةتتمالكماءالتعريفةلتخفيضالخاضعةالمنتجات
بينها.فيماالتجاريةللعلثقاتبالسبةالبروتوكولهذافيالمشاركة

الجمركيةالتعريفةتخفيضإطارفيسنواتثلثثمتهاسماحفترةنموأاألقلالدولتمنحسوف
التنفيذ.تاريخمناعتبارأوذلك»PRETASفيالواردةالمنتجاتعلى

نفسهاالسماحفترةمناالستفادةعاديةغيرظروفأتواجهالتياألخرىالمشاركةللدوليجوز
الكوسيك.وموافقةالدولةمنطلبعلىبناءوذلكالتنفيذتاريخمناعتبارأ

لم3(المادة

التعريفةتخفيضبرنامح
النظامخطوطإجماليمن%vمشاركةدولةكلتغطىالتعريفة،تخفيضلغرضتحقيقأ1-

الوطنيةالقوانينفيعليهالمنصوصالمنسقالنظاممستوىفيوالمحددةبها»الخاصةالمنسق
تعريفاتهاخطوطإجماليمنأكثرأوه~؟90يتراوحمشاركةدولةأيةالجمركية.للتعريفة
النظامخطوطإجماليمنه~؟1إالتغطيال9ه´1»وصفربيناألساسبسعرالمقدرةالجمركية
ذاتها.المنسق
سوىا)(الفقرةفيإليهاالمشارالمنسقالنظامخطوطإجماليمن%vنسبةتتضمنال2-

.9ه`10علىتزيدالتيالجمركيةالتعريفاتذاتالخطوط
r-علىالمفروضةالجمركيةللتعريفاتبالنسبةV%المنسقالنظامخطوطإجماليمن

الجمركية:تعريفاتهاوالتي)»1(الفقرةفيإليهاالمشار



i-ا:.)ه5إلىتخفيضهايتمه)ه`أ،علىتزيد
'%.oإلىتخفيضهايتما:)ه5وحتىاه´أoعلىتزيدب~
اه`أ.0إلىتخفيضهايتم1o%وحتى%01علىتزيدج~

الدولقبلمنسنويةدفعاتأربعوعلىنموأ،األقلالدولقبلمنسنويةدفعاتستعلىوذلك
التنفيذ.حيزPRETASدخولتاريخمنبدءأوذلكاألخرىى

السنويةالتخفيضبدفعاتالتجاريةالمفاوضاتلجنةمكرتاويةالمشاركةائدولتخطر-4
حيزالبروتوكولهذادخولتاريخمنأشهرثةشكخكوذلكالمنتجات،بقائمةوكذاقررتها،التي

التنفيذ.

)4(المادة

~يفةألطوعيالسريعالتخفيضبحاول
اتفاقيةمن)2(بند6المادةلنصوطبقأالبروتوكول،هذامنألصلةذاتالموادمناستثناءا-

اإلسلثمي»المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةاإلطار
علىاإلجراءهذاتتخذأنءالتنزيلثتمنمزيدإجراءفيترغبالتيالمشاركة»لالوليجوز
يعالسالتخفيضإلىاإلنضمامتعتزمالتيالمشاركةالدولوعلىبينها.فيماطوعيأساس
ثلثثةخكالتنفيذحيزPRETASدخولبعدالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةتخطرأنللتعريفة
أشهر.
أالويحباسلبية.القائمةفيالواردةتلكغيرالمنتجات،كافةالتعريفةتخفيضجدوليضم~2

يلي:ماالسلبيةالقائمةتتجاوز

-\2oالتيالتعريفيةالخطوطإلىباإلضافةالمنسق،الننامتعريفةخطوطجميعمن9ث
أكثر؟أو9ه´20تعريفتهامتوسطيبلغالتيالناميةبالدولوالخاصةأقل»أو9اه0نسبتها

تبلحالتيالخطوطإلىباإلضافةالمنسق،النظامتعريفةخطوطكافةمن9ه`20ب-
1o%بينتعريفتهامتوسطيتراوحالتيالناميةللدولبالسبةوذلكأكل»أوه~؟1»تعريفتها

~ا؟؟2'9...



يقلالتيالنامية،بالدولوالخاصةالمنسقالنظامتعريفةخطوطكافةمن9اه~oج-
.1o»~9عنتعريفتهامتوسط

نموأ.األقلبالدولالخاصةالمنسقالنظامتعريفةخطوطجميعمن9ه~3>ود-
فيحاليأبهالمعمولاسعرطىاألفضليةفامثرتطبيقطريؤعنالتعريفةتخفيضيتم3-
للتعريفةالمنظمةلموطنيةبعلقوانينلمخاصالمنسقلمنظاممستوىعلى0برعايةاألولىالولى

الجمركية.
t-منلمتسعيناليوممناعتبارأتبدأفعات<خصرعلى9ه´50إلىاألفضليةهامشزيادةتتم

مبععلىالبرنامجتنفيذنموأملانألالدولعلىيجببينما0التتفيذحيزوتوقولالبرهذادخول
مفعات.

نموأاألقلالدوللمنتجاتبالنسبة9ه`50إلىاألفضليةهامشزيادةالناميةاعولعلىيجب0-
فعات.ثطثعلى
يجوزنلك<قبلأوالطوعيالسريعالتخفيضجولتنفيذتاريخمنالخاصةالسنةبدايةفى6-
ائتنزيت.وزيادةالمنتجاتتغطيةنطاقتوسيعبغيةمفاوضاتإجراءالمشاركةللدول

)5(هالمه
المنشأقواعد

استوفتإذاائتفضيليةبالمعاملةتنمتعسوفالمشاركةللولىبيننيهااالتجاريتمالتيلملمنتجاتلى
بإقرارالتجاريةالمفاوضاتلبنةتقومأنإلى)3(المرفقاإلطارباتفاقيةالمرفقةالمنثمأقواعد
للمنشأ.جيدةقواعد

)6(ةآلمة

الجمركيةشبها~يفاتإلفاء

~نموأا~واهولءالمشاركةالولىكفىالتتفيذءحيزالبروتوكولهذادخولفور)1
هذهمدويجوزللتخفيض.الخاضعةالمنتجاتجميععلىالجمركيةشبهتعريفاتهاأعوام،ثقة
اللجنة.عليهووافقتالتجاريةانمفاوضاتللبنةبطلبتقامتإذانموأ،األقلللدولالفترة



جمركيةشبهتعريفاتأياستحداثيتملنالتنفيذ،حيزالبروتوكولهذادخولفور)2
التعريفة.لتخفيضالخاضعةالمنتجاتعلىفعكالمطبقةالتعريفاتككزيادةتتملنكماجديدة،

)1(المادة

كيةالحمرغيرانرائقإزالة
فينموأاألهلوالدولالمشاركة»الدولتلغيالتنفيذ»حيزالبروتوكولهذادخولفورا)

مدويجوزالتعريفة.لتخفيضالخاضعةالمنتجاتعلىالجمركيةغيرالعوائقأعوام،ثلثثةخك
اللجنة.عليهووافقتالتجاريةالمفاوضاتللجنةبطلبتقامتإذانموأ،األقلللدولالفترةهذه
جديدة،جمركيةغيرعوائقأياستحداثيتملنالتنفيذ،حيزالبروتوكولهذادخولفور)2
انتعريفة.لتخفيضالخاضعةالمنتجاتعلىفعكالمطبقةالعوائقتنكزيا«ةتتمالكما

)8(المادة
التويضيةوالتدابيروالدعماإلغراقمكافحة

تشويهاآخرطرفوبينبينهالتجارةتشويهفييسهمالممنوحالدعمأناألطرافأحدوجدإذا
اتخاذالمعنيللطرفيجوزالطرف»هذامعالتجارةفيإغراقحدوثلهتبينإذاأوكبيرأ»
الصلة.ذاتالعالميةالتجارةمنظمةقواعدمعتتماشىملثئمةتدابير

)9(ائمادة

الوقائيةائتدابير
هذهمنأيتطبيقيعتزمالذيالطرفعنىيتقينءالتطبيقموضعالوقائيةالتدابيروضعقبل

للموقفشاملفحصإلجراءاللثزمةالمعلوماتبكافةالتجاريةالمفاوضاتلجنةتزويدالتدابير
علىاألطرافيقومءالحلهذامكرإلىالوصولأجلومناألطراف.لدىمقبولحلامجادبهدف
عنالمشاوراتتسفرلموإذاالتجارية.المفاوضاتلجنةمستوىعلىمشاوراتبإجراءالفور
تطبيقالطرفلهذايجوزيومأ،30خلرالوقائيةالتدابيربشأناتفاقإلىاألطرافتومنل
الصلة.ذاتالعالميةالتجارةمنظمةقواعدمعتتماشىالتيالوقائيةالتدابير



ا)>(انعاده

وتوكهلالبرمراجعه

االطار،اتفاقيةمن)2(المادةمن)6,9(الفقراتفيالواردةوالمبادئالمقاصدلتحقيقسعيأ

بمنظمةاألعضاءالبلدانبينالتجاريةاألفضلياتنظامتفعيلفيالمكتسبةبالخبرةواسترشادأ
تورية.بصفةالبروتوكولمراجعةتتماإلمطي»المؤتمر

)11(المادة

سسيالمنالهيال

نصعلىبناءPRETASلبروتوكولالكاملالتنفيذعلىباإلشرافالكوسيككتزم)1
اإلطار.اتفاقيةمن13المادة

والتوظيفءPRETASبروتوكولتنفيذعنمسئولةالتجاريةالمفاوضاتلجنةتكون)2
وسوفاإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتلنظامالسلمى
ولوائحهااإلطاراتفاقيةمنا3المادةلنصطبقأمهامهابأداءالتجاريةالمفاوضاتلجنةكتزم
عشرة.التاسعةدورتهافيالكوسيكتبنتهاوالتياخنية»الد

إليهاالمسندالتكليفأداءإلىسعيأمنتظمةبصفةاجتماعاتهاالتجاريةالمفاوضاتلجنةتعقد)3
وتضمينهابالتجارةالمتعلقةالمواضيعتوضيحبفرضوذلكاالطار»واتفاقيةالبروتوكولمنوالنابع
نطاقه.وتوميعالتجاريةاألفضلياتنظامتطويرعلىوالعملالبروتوكول،في

)12(المادة
فتاميةأحكام

فيالواردةغيربالمواضيعيتصلفيمامرجعيةوثيقةبمثابةاإلطارإتفاقيةتعتبر)1
,PRETASبعروه~ل

وثائقاإليداعجهةاستلثمتاريخمنالتسعيناليومفيالتنفيذحيزالبروتوكوليدخل)2
المشاركة.الدولحكوماتمناألقلعلىحكوماتعشرقبلمنالموافقةأوالقبولأوالتصديق
تاريخمنشهرانقضاءبعدساريأالبروتوكولهذاإلىمتعاقدةدولةأليةاللثحقاإلنضمامويعتبر
بها.الخاصةالتصديقوثيقةامداع



تخطرالتيالبروتوكولامداعجهةهياإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتعتبر)3
التصديقوثائقمنوثيقةأيةبإيداعالبروتوكولعنىالموقعةالمتعاقدةأوالمشاركةالدولجميع
منذلكوغيرالتنفيذ»حيزالبروتوكولبدخولإخطارهمتتولىكماءالموافقةأوالقبولأو

بسريانه.أوبالبروتوكولالمتعلقةاإلخطاراتأواألعمال

والفرنسية.واالنجليزيةالعربيةهيالحجيةمتساويةلغاتبثلثثالنصهذاحرر

االنجليزي.للنصالحجيةتكونالتفسيرفي~نشوبحالةفي



التعريفةخطةبروتوكول

األفضلياتبنظامالخاصةالتفضيلية

اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجارية

الدولةامم

التعبيةيتبنبث~ديآل

بخالنار

مبرونالكاجمهوريه

العربيةمصرجمهورية

اإلسلميةامرانجمهورية

الهاشميةاألردنيةالمملكة

اللبنانيةالجمهورية

العظىاالشتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية

ماليزيا

السنغال~دبأل

السوريةالعربيةالجمهورية

التونسيةالجمهورية

التركيةالجمهورية

أوغنداجمهورية

المتحدةألعربيةمارات9ادولة



فئالحمر

)مي(





باالنجليزية.األهيل

أوغلوإحساناندينأكملالبرو~معاني

االسطيتمرالمنمنظمةعامأمين

والعشرينالحاديةللدورةالختاميالحفلفي

(الكومسيك/والتجارياالقتصاديلنتعاونانصةاندللجنة

20الثانيتشرينلمنوفمبر25(إسنبول» 0øلم

المؤثمرمنظمهعامأمنأوغلو،إحسانالدمنأكملفسروالبرومعاليعنبالنابأ

العاماألمنمعاليشكنلموثثدمرى.احتراميوعمئثحياثيعزلكمأعبرأنأوداإلملثمي،
اآلبحاثمركزإدارهمجلساجشماعاألثناء،هذهفيمحضر»إنهحثورهالههذهحضورمن

باسطنبول.اإلملثمأوالثقافهوالفنونيخللثار

لالورهميالخثاالحفلفياإلملثميالمؤثمرمنظمأعامأمنمعاليأمكرأنليشرفنيإنه
للكوسك.والعشرمنالخادمه

احسانالدمنأكمل/البروفسورمعاليوسالهاثثمحضرعلىاثرأأنلياسمحواواآلن
اإلملثمى.المؤثمرمنظمهعامأمينأوغلو،

.الرماألنصمنيوفما

الرحيمالرحمناثهبسم

التركية.الجمهوريةفيالدولةووزيرالوزراءرئيسنائبشنرءاللطيفعبدالدكتورمعالي

التركية،بالجمهوريةوالسياحةالثقافةوزيركوكأتيك/اسيدمعالي
الوزراء،المعاليأصحاب
ءالموقرونالمندوبون
ءوالسادةالسيدات



وبركاته،اثوورحمةعليكمالسط

اسادقجميعإلىبالشكرأتوجهأنللكوسيك»وائعشرينالحاميةالدورةختامفيأود،
منعددالىللتوصلمخلصةجهودمنبذلوهماعلىوالمندوبين»الوفودورؤساءالوزراء»

الهامة.القرارات

0الرنسمبدي

عملخطةتنفيذبعمليةيتعلقفيماالهامةالقراراتمنعددأالدورة»هذهخلكرإتخذنا،لقد

فياألعضاءاعولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتنميةبشأناإلسطميآالمؤتمرمنظمة
الدولبينفيماائتجاريةاألفضلياتنظامبثمأناإلطارباتفاقيةيتصلماسيماوالالمنظمة،
التعريفةخطةبروتوكولمنالنهائيةالنسخةباعتمامناهامتقدمإحرازمنتمكناحيثاألعضاء»

(البرتياس).التفضيلية»

العربيةمصرجمهوريةوهماألعضاءىالولىمنثطثبأنعلمأأحطناأنصدورناملجأأومما
مواعيمنوكانالهامة.الوثيقةهذهعلىوقعواقدالتركية،والجمهوريةالهاشميةاألردنيةوالمملكة
ممكن.وقتأقربفيالبروتوكولهذاتوقيععزمهاعنالمشاركةالبلدانبقيةأعربتأنسرورنا

وتزكيبناءالمحيطاإليجابيالمناختهيئةفيتمهمالتطوراتهذهفإنذلكعلىعطوة
هذاوفيالشقيقة.بلداننابينفيماالوطنيةوا~متصاميةالتجاريةا~تمنالمزيدإقامةفيأملنا
هذافيالمشاركةاالسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولجميععلىأنهأوضحأنأودالصدد

بكاملهااالسطيالمؤتمرمنظمةأسرةتكونأناألمليحونيوهكذاممكن.وقتأسرعفيالنظام
فيبينهافيماحرةتجارةمنطقة~هامةالطامةواآللياتالوسائلمناقشةفيالشروععلىقادرة

مؤخرأالمسلمونالعلماءأكدهاوالتيللكوسيكالرئيسيةاألهدافإحدىتعدوهيالقريب.المستقبل
التياألعضاءىالعولدعوةأكروفإننيلذا.200oأيلولسبتمبر/فيالمكرمةبمكةاجتماعهمفي
.وقتأقربفيذلكإلىتبا~أنلم»(البريتاساالطاراتفاقيةعلىبعدتعمقأوءتوقعلم

مناألعضاءالدولأبدتهلمذى~امارتياحىعنأعربأنأودالصدد»هذاوفى
صامقوامنعددزيادةفي~والذيالتجارية»األفضلياتنظامبشأناإلطاراتفاقيةتجاهجانبها
وهولةالسوريةالعربيةالجمهوريةهماأخريين»لتينبانضمآوونلكهولة»ا6إلىا4منعليها

جانبمنوالتوقيعالمصامقةعملياتتتوالىأناألملليحدونىوإننىالمتحدة.العربيةاالمارات



علىإلتركيةالجمهوريةلحكومةشكرىأكروأنالمقامهذافىوأودالقريب.المستقبلفىالدول
بشأناإلطاراتفاقيةتناولتالتيالتجاريةللمفاوضاتاألولىللجولةورئاستهاالموفقة،فتهاامتضا
اإلسلثمية.البندانبينفيماالتجاريةفضنياتاألنظام

مداوالتناانعقادأثناءاألعضاءالدولأحرزتهاالتىالمشجعةالتطوراتباهتمامتابعناولقد
صاعقناكمااا،األعضاءالدولبينفيمااالقتصادىالتعاونتنميةفىالسياحةا´دورموضوعحول
والتىنفعمه،الموضوعحولالعملحلقةعنهاتمخضتالتىالهامةالتوصياتمنعددعلى
وأتمنى).»0oحزيرانيونيو/ا5اه4منالفترةفىالمغربيةبائمملكةالبيضاءالدارفىعقدت
عقدهسبقفيمااتخذتالتيالقراراتوكذأالتوصيات»هذهمحصلةوتقييممتابعةمننتمكنأن
مبتعبر/فيالخاصرملثمياالالمؤتمرانعقاديحينعندماوذلكالسياحة»لوزراءمؤتمراتمن
بعميقأتوجهانالمقامهذافىلىويطيببيجان.أذربجمهوريةباكومدينةفي2>06أيلول
التىنشطةباألالصادقواهتمامهاالكريمدعمهاعلىبيجانأذرجمهوريةلحكومةوامتنانىشكرى

اإلسلثمى.المؤتمرمنظمةبهاتضطلع

أوجهكافةبتقديمالفورعلىتبا«أناألعضاءالدوللكافةمناشدتىأكرووإننى
تتمكنحتىوشعبأ،حكومةالشقيقة،باكستانلدولةاإلنممانيآأوالماديسراءوالدعمءالمساعدة

الضحايامعاناةمنالتخفيفأجلومنبهاءألمتالتىالمروعةالزلزالكارثةآثاراجتيازمن
سلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبأنقناعةلعلىوإننىالكارثة.ككفىالمنكوبين

والفنيةالماليةالمعونةلتقديمالمبادرالركبطليعةفيدومامتبقىلهاالتابعةوالمؤمسات
مستوىعلىالكوارثمنغاثةلكدائمصندوقلتكوينالماسةبالحاجةيقينعلىوإننيلباكستان.
الطبيعية.الكوارثهز»مةلمواجهةاإلسلثميالمؤتمرمنظمة

الرئيمرلفخامةالتقديروبالغالشكرخالصعنأخرىمرةأعربأنأودكلمتى»أختتمأنوقبل
الحكمةوعلىالرائعةجهودهعلىالكوسيك»ورئيمرالتركيةالجمهوريةوئيمرسيزرهفجدتأحمد

الكوسيك.لوراتموفقاختتامنحومداوالتنابهايديرالتيواالقتدار

عنبالنيابةءالدورةهذهإدارةفيملشتهعلىشنراللطيفعبدالدكتورلسعادةبالشكرأتقدمكما
إمتنانيعميقعنأعربكمامرضية»نتائجإلىوصولهاعلىساعدمماالتركية؟الجمهوريةوئيمر

حكمةمنبهشاركواماعلىالموقرينوالمنوبينالسعادة»وأصحابالوزراء،معاليللسادةوتقديري
بهقامما.غلىائكوسيكتنسيقئمكتبوالتقديربالتهنئةأتوجهكماالدورة.هذهانجاحفيإسهامأعظيمة
منظمةعنالمنبثمةالمتخصصةاألجهزةوكذاالدورة»هذهألعمالالقيقالتنظيمفيتصكتجهودمن



والالكوسيك.أنشعلةإنجاحأجلمنودعمهمالحثثةجهودهمعثىلهأ»وانتابعةاإلسطيلممؤتمر
فيأسهمواالنينوجميعءالفوريينوالمترجمينالتحرمرسذالمترجمتىإلىبالشكرأتوجهأنكذلكيفرمني
ائمؤتمر.هذاإنجاح

متابعةفيوسعأتدخرلناإلمطميالمؤتمرئمنظمةلمعامةاألمانةJجميعألكمأوكدأنوأود

وتنفيذها.الكوسيكقرارات

خطانا،يسدأوأنمساعينافىليعيناالضراعةبأكفلمتييلئعلىا(إلىلمتوجهالنهاية»وفى
أوطانكم.إلىسالمةعودةجميعألكموأتمنىاالسمية.لمةوانرفاهةالرخاءلنحقق

لموغلوإحسانالسزلمكملونيسور/بر

لمرمالةنصلمتهى

الشكرجزيلولكم

وبركاتهاشورحمةكليكموللسم







شنع،اللطيفعبدالمشارك/األستاذلمعاليالختاميةالكلمة

التركية،بالجمهوريةالدولةووزيرالوزارىونيسفانب

2005الثانيتشريننوفمبر/25إسطنبول،

الوزراء،المعائيأصحاب

الموقرون،وبونالمنة

الحاديةالدورةفعالياتختنامئةالكاملارتياحيعنأعرببأنكلمتيأستهلأنأود

تكثيفمنتتمكنسوفالكوسيكبأناليقينويملؤنياألمكليحدونيوإنهبنجاح.والعشرين

أهدافنا»تحقيقفيهامبدورعواالضعلكبلداننا،بينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونوتوثيق

ودعمها.الشقيقةالدولإسهاماتبفضلو.لك

دوليةمؤسسةا3منومشكمندوبأ285ينوالعشالحا«يةالكوسيكدورةحضرلك
المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالشكرألزجيالفرصةهذهأنتهزأنوأوددولة.oافي

حضرواالذينالمشاركينوكلائصلة،ذاتالمؤسساتفنالموقرينواألعضاءاإلسلثمي»
للكوسيك.إسهاممنموهقدوماءاهتماممنأبدوهلماالدورة»

الوزراء،المعاليأصحا~

ور،الموقرالمندوبون

مناقشاتوجرتالعالمي»ا~هتصادعلىصرأتالتيالتطوراتآخرتقييمتمالدورة»أثناء

اإلسلثمية.الدولعلىالتطوراتهذهآثارحولمستفيضة

بغيةدوريأ،بصفأالكو.مسيكبهاتضطلعالتياألنشطأتقييمإعادةبمكاناألهميةمنإنه

ا´~متصاديةالتوجهاتتستلزمهمافإنااطارهفئذاوفيوفعاليتها.استمراريتهاضمان
وننا.تهنطاقفيإدماجهايجبمقتضياتمنالعالميةواالجتماعية



الوزراء»اكمعالىأصحاب
الموقرون<المندوبون

مستوىبارتفاعيرتبطإذالعالم»فينموأالقطاعاتأسرحمنالسياحةقطاعكانلطالما
في2فيبنسبةالمنصرمالعقدخلثلاألجنبيةالسياحةعلىالطلبمعدلارتفعولقدالرفاهية.
ففيالمائة.في28.3بنسبةالسياحةقطاععلىفة.1النفقاتفيزيادةذلكوصاحبالمائة»
عنالناجعةاإليراداتوبلغتسائح»مليون716إلىاألجانبالسائحينعددوصل»2004عام
يصلأنانمتوقعفمنالعالمية»السياحةمنظمةلتقديراتووفقأدوالر.مليار536السياحةقطاع
2السياحةعنالناجعةاإليراداتإجمالييبلغوأنسائحمليار0,1إلىالعالمفيالسائحينعدد

.2020عامبحلولدوالرتريليون

تاريخيةوشائجبينهاتربطالتيبلداننا،رخاءفيفقطتسهملناألجنبيةالسياحةأنشعلةان
أفضل.بشكلالتعارفمنشعوبناتمكنأيضأولكنهاالجذور،عميقةوثقافية

أجلمنجهودهاتبذلأنالكوسيكفياألعضاءالدولعلىفإنالمضمار،هذاوفي
توثيقعليهايجبكمالديها،بهاالمعمولواللوائحللقوانينطبقأوزيادتهالسائحينمتفقتيسير
ذلك»علىعلثوةالسياحة.قطاعفيالعاملةوالهيئاتالخاصالقطاعمؤسمعاتبينفيماالتعاون
فياألعضاءالدولبينفيماالسياحيالتبادلودعمالتعاون»وتوثيقالمعلومات»تبادلتيسيرفإن

والمعارض»العمل»وحلقاتالمشتركة»الندواتإقامةفيالنشاطمنمزيدأيقتضيالكوسيك
المشتركة.نشطةاألمنوغيرهاوالفنيةءالشفافيةوالفاعليات

تنظيمهفياشتركتالذيمية»اإلسكالبلدانفيللصياحةاألولالمعرضفياالنخراطان
دورةمعمتزامنبشكلاألعضاءالولىحكوماتممثليمعالسياحةشركاتبعضالعامهذا

ثماره.آتىقدءالكوسيك

اماألعوخلثلالسياحةمجالفيكبيرةإنجازاتتحقيقمنتسكنتتركياإنوحيث
وإفادتهاالشقيقةاإلسثميةانالبالمعللتعاونتاماستعدادعلىفإنهاءالماضيةوالعشرينالخمس
السياحيىللتدريبالتخطيطمنبدءأالمجاالتمنواسعنطاقفىاكتسبتهاالتيالخبرةمن

للمنتج.المشتركالتطويرإلىوصوألالترويج»وأنشطةءالسياحيةالمنشآتفيواالستثمارات



الوزراء،لررالمعاأصحاب

الموقرون،المنوبون

بناءبرامهناقشتمابينمنناقشتقدللكوسيكوالعشرينالحاديةالدورةأنيسعدني

ننعمأنفياألمليحدونيالسياق»هذاوفياألعضاء.الدوكفيائفقرمنالحدأجلمنالقدرات

محاربتهافينموأاألقلائبلدانتواجههاالتيتالمشككحلإلىالساعيةالمشتركةجهودنابثمار

إقامةإلىحاجةفيفإنناءاألهدافهذهمعوتماشيأالمستدامة.التنميةتحقيقنحوومساعيهاللفقرى

الحكومية.غيروالمنظماتالخاصالقطاعمعقويةشراكات

الوزراء»المعاليأصحاب

وق،الموقرالمتدويوق

بموجبالتفضيليةالمتعريفةخطة.كولا´بروتقإعدادمنباالنتهاءتتىسعادعنأعبرأنأود

الدولبينفيماالتجاريةفضتياتاألنظامإنتتناءبشأناإلطار´´اتفاقتةفىالمتقتلالكوسيكمنتروع
وبماللكوسيك.والعشريينالحاديةالدورةأتناءوتترقتعهميا´»اإلسكالمؤتترمنظمةفياألعضاء

تحريرإلىتهدفالتياإلطاراتفاقتةعلىللتتوقتعاالسلثميةالبلدانجميعأماممفتترحالبابأن

أهدافاتضبعإنهاحيثءاألهميةبالغةانطلثقنقثبمثابةتعتبراالتفاقتةهذهفإنالتجارة،
أنأودكمااألعضاء.الدولبينفيماالشجارةتعرقلالتقالعوائقالزالةزمنياوجدوآلءملموسة

بغيةأنتتعوأتقءالحاليةالكرسييكدورةخلثلكولالبروتتىعلىوقعتالتقاألعضاءالزولأهنن

أقربفيعليهبالتترقيناألخرىفيمستقتنوتتركوكالبرعلىبعدقعتقلمالتىالمعنيةاألطراف
ممكن.وقت

ائوزراء،المعالىأصحاب

ءالموقرونالمندوبون

الكوسيك»أنشعلةعليهاترتكزوالتىاالقتصادى»بالتعاونالخاصةالعملخطةإن

جانبمنالقيموالدعماإلسطمىءالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةإسهاماتعلىتنفيذهايتوقف

هذهفىالمشاركةاألعضاءالدولأناشدالمقامهذافىوإننىالصلة.ذاتاألخرىالمؤسسات

جديدة.لمشروعاتبمقترحاتوالتقدمالمشروعات،



العالميىاالقتصادفيالدوليةمساتالمنبهاتضطلعالتيالمتناميةاألدوارإلىبالنظر
هذهلتنفيذكمسقاالسطميالمؤتمرمنظمةتعيينوراءالكبيربالمغزىقناعةعلىفإنني

العمل.خطةإطارفياقتراحهاتمالتيالقيمةالمشروعات

لمنظمةالتابعةوالمؤسساتاألعضاءالدولمقدمأأشكرأنالمقامهذافىلىويطيب
بنتائجتأتىأنالمشروعاتلهذهمتمنيأالغاية»هذهتحقيقنحوجهدأتأللمالتىمىاإلسكالمؤتمر
التنفيذتسهيلعلىيسا_الذىاألمربلداننا،بينالتعاونتحقيقفيفاعألإسهامأوتسهمملموسة»
العمل.لخطةالموفق

الوزراء،المعالىأصحاب

الموقرون،المنوبون

اللجنة»هذهأصبحتءالكوسيكنشأةمنذمرتالتىوالعشرينالحاديةاماألعوعليلة
مؤسسيمنتدىتعقدها،التىالمنتظمةعلتواالجتماتنفذها،التىالجوهريةالمشروعاتبفضل
الدولكافةأنشكثمةوليمىسلثمى.االالمؤتمرمنظمةإطارفىاالقتصادىللتعاوناناجح

المتحققة.االنجازاتهذهمننصيبألهمكانالموقرينوالمشاركيناألعضاء

وللسادةءالمشاركةالوفودلكافةوتقديرىشكرىعميقعنأعربأنيفوتنىالكلمتى»ختاموفى
النينءالصلةذاتاإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالتابعةوالمؤسساتالعامة»و~نةءالصحافةمندوبي
صادق.دعممنوفروهبمااهورقهذهإنجاحفىأسهموا

وإلىءفيهالمعاونالعملوفريقالكوسيكتنسيقلمكتببالشكرأتوجهأنكذلكبىيجدركما
إلتمامه.وتفانيهمالعملفىهتتهمعلىوالفوريينالتحريريينالمترجمينالسادة

المقبلالعامفىأراكمأنإلىمتطلعأتركيا،فىاإلقامةبطيباستمتعتمقدتكونواأنآلملوإننى
مياركم.إلىالعودةسمةلكمومتمندللكوسيك»والعشرينالثانيةالدورةفى
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