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انتجارةمنظمةنطاقضمنالمطروحةكجديدةوا~مفاقياتالقضايابخصوصأنمواقفوبلورة

دةالمتالتجاريةالمفاوضلتفىالدوللهذهالتفاوضىالمركزتقسةبهلفوذلك»آحصة
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لمن)<03يوليو28و27يوصاستثماريالهتماعلتنظيمهوأللكء2003مايو2-1فى

العالمية.التجارةلمنظمةالخامساالجتماعفىطمتبادلةلسعاالتاإلعدادأجلمنالعصمةفييصرن
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التىاألمناءالبلدانةلمساطللتنميةاإلسطيالبنكهايهالتيالتقتيةالساهدةببرامجأيضايشيد

فيالبنكوبدور»للمنظمةاالهضماممرحلةفيتوالالأوالعالميةالتجارةمنظمةبنويةتتمتع

فر.الهلهذاانعملوحلقاتالندواتوتتظيماألمناءالدولبينتشاوريهعاتاحتمامتإلىةاألكل

الخاصللقطاعاجتماعاتمتفيوالصناعةللتجارةاإلسطيةالنوفةتبذلهاالتيالجهوديتدر

.الصرلخطةالفعالالتنفيذبهدفاكومسيكلجنةلتوجيهاتوفقأ

الدولبينلثصادياالالتعا~فيالخاصللقطاعالنشطةللمساهمةالبالغةاألهميةكلىكدين

النوفةلنشاطاتللتنميةاإلسمىالبنكمنالمقدماإليجابيوالدعمنالتعةويقدر»أل~ء1

الخاصالقطاعإلشراكجهودهالمواصلةاإلسميةفةالنهويدكلءوالصناعةللتجارةاإلسطية

.منماءاألالدملبيناحتصاديالتعاونفي

الخاصالقطاعاجتماعبلستضنةاإليرانيةاإلسطيةالجمهوريةقيامإلىالتقديربحنينننر

للتجارةاإلسطيةالنوفةمعبالتعاونطهرانفى6/01/2003إلى4منالفترةفيالتاسع

ين.والقطوالصناعةللتجارةاإليرانيةفةالهوالصناعة

النظامإعتمدتقد)كومسيك(والتجاريابتتصا(يللتعاونالدائمةاللجنةأنالتقديرمعيسجل

.التجارةلتنميةاإلسطرالمركزهأطوالذي»سطية6اللدملالتجاريللمرضالداخلى

فيالتلمعاإلسطيةلملدولالتجاريضالمهاستضلفةعلىالمتحدةالمربيةملرات6ادولةيشر

ءالمستدامةوالتنميةالحرةالتجارةموضوعحهل2<02ديسمبر26إلى21منالشارقة

فةونكلالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزبهاقامالتىالمتميزةللمجهوداتتقديرهعنبمه

.طممرضهذاامجاعبالشلرقةوالصناعةالتجارة

الحادياالهتماعإلستضلنةالصناعةJلتجارةانبحنيةفةافىمنالمقدمبالعرضأيضأيرحب

السنغلىض.وطهرانفى2>04اإليرانيةاإلسطيةالجمهوريةفىالخاصللقناععشر

الستضافةضسزالوما.2007سنةالخرفلقناععشرالثالثاإلجتماعإلستضافة

200لسنةالخاصللقطاععشرالثانياالجتماع oاامتظارقيد.

الخاصللقطاعالعاشراالجتماعالستضافةغينياجمهوريةمنالمقدمبالمرضأيضايرحب

بفعاليةالمشاركةإلىاأل~ءالدولمماعوء2004سنةكعاشراإلسميالتجاريضوالمه

التظاهرات.هذهفى

والتجاريا~ديالتعا~تضزإلىالراميةالمنقحةالصرخطةتنفيذكىالماسةالحاجةكدين

تنفيذهاوطرانقاالستراتيجيةلمبادئطبقأاإلسمي<تمرالمنمنظمةفىاألمناءالدولبينفيما

.والتنفيذبالمتابعةا~الفصلفىالمقهرةلطجراءاتوفقأ

منظمةعملخطةبتنفيذالتعجينبنيةالخبراءفربقإجتماععنالصادرةالتوصيلتأهميةكدين

هذهبتنفيذللتعجيلا~مةالتدابيراتخذاألمناءالدولإلىويطلباإلسطي»تمرالمن



)•,(

وذنكءمعلمةآلياتمنالكوسيكتنسقمكتبيقترحهأنيمكن.L~منالمتوصيات

•الالتابعهمساتوالمنإلسطيتمراالمن´لمننمةكعامةاألمطةمعبالتعا~

ذاتللتوصيةتنفيذاالمشروع»بيطلتبطاقةمسودةكلىاكومسيكتنسيقمكتببموافقةكلمايأخذ

اإلمطمى»تمرالمنمنظمةعملخطةبتنفيذالتعجيلبشأنالخبراءفرمقاجتماععنالصالرةالصلة

أنمنظمة.عملخطةإطارفيمقترحاتمشارمهعرضارتأواكلمااستخدامهاإلىويأعو

األمانةهعلهتعاونءميسيكاكولجنةتنسقمكتبأجراهاالتيباللراسةأيضأالتقلييهععلمأيحط

للبلدانوالتدعبواإلجتساعيةوالجتتصاديةاإلحصائيةلححو~ومركزاإلمطىتمرالمنلمنظمةالعامة

اإلسميوالبنكللتكنولوجيااإلسطيةوالجامعةءالتجارةلتنميةاإلممطميوالمركزاإلسطية»

مراكزبصفتهاالبواخر،فمالكياإلسطيواإلتحادوالصناعة،لنتجارةاإلسميةفةواننهءللتنمية

تنفيذأءالواليةهذهوطوئمروأحكامبهاالمناطةالمسهمةمحتوىادإطبمئأنءواإلتصالللتنسق

التابعةالمنيةمساتالمنتفوخروالتىالخبراءمتإحتماععنالصادرةالصلةذاتللتوصيات

المقترحةالتعاونلمئاممهالالموالتقنيالمالىالدعموتقليموتقييمبدراسةاإلسطيتمرالمنلمنظمة

ءالكوميسكللجنةعسرةانتلسعةالدورةعلىضهالهتوطلةالنهيةصورتهافيوالمزمع

اإلضافيةاآلليةبشأنآرانهاإبداءإلىاآلجالأقربفىالمبادرةإلىاأل~ءالدولإلىيطلب

متىءالكوسيكتنسقمكتبإهشرحهاوالتىاإلسطىتمرالمنمنظمةعملخطةلتنفيذالرمة

للكوسيك.عشرةالتاسعةاللورةإلىتقديمهايتسنى

والتنسقلحتعا~المتعلقةلحكفيهابماالمنلسبةالتدابيراتخألاألمناءالدملإلىيطلب

منوفنياهثصاديدعممنتقديمهيمكنماكلىللحصولالسعيأجلمنبينهافيماوالتشا~

المعيةالماليةسسأتوالمنأندونيةوالمنظملتانصناعيةانبندانوخاصةالدونىانمجتمعجانب

فيهاالداخليمي2الظاألمنتحققبذلكيتسنىلكياألمنذيةإنتاجكلىقدراتهارفعيتيحبما

بها.لشىنيةالشراالقوةيزوتن

ذاتكتعاونمجاالتفىالخبراءلغسرقطاعيةاجتماعاتاستضلفةإلىاألمناءالدمليد~

الصر.خطةفيالواردةولسةاأل

فىعلتالقطاخبراءلفرقاجتماعينالستضلفةا-بيةمصرجمهوريةمنالمقدم~ضيرحب

الل´´.´´خطةاحتوتهاالتيوالريفيةالزراعيةوالتنميةانيالظواألمنوالموامطتالنكلمجاالت

لههراءأنثالثاإلسطيتمرأنمناستضافتهاعنىءديةالسوبيةالهانمحنكةبالشكرانىيتوجه

م.20>2أكتوبر9إلى6منالفترةخطرالسياحة

العملخطةتنفيذلضمانوذلكوالعاجلالفعلدعمهمواصلةإلىللتنميةاإلسطىالبنكيدكل

.وفعاليةبسرعةالمنقحة

لتعناللتنميةاإلسطميالبنكمعبالتعاونعملفورشةالسنغالجمهوريةباستضافةكذلكيرحب

وشبهالجكيميةالمناطقفىمشابهةندواتبتويوصيءالعملبخطةاأل~ءالجنريقيةالدمل

.اإلسميتمرالمنلمنظمةاألخرىالجكيمية



الدولموا~لتنسقمفيدأسيكونلحومسيكالسنحمةالدورات~اآلراءتبادلأنيدرك)24(

الونيسية.انعانميةا~ديةالقضاياتجاهمنماءاأل

فيالقطاعاتخبراءلفربقكيناجتماالستضطةالسودانجمهوريةمنالمقدمضبالهيرحبر25لم

انبشرية´´.انمواردو´تنميةين´´والقط´´انطاقةمجاالت

اإلسطيالموتميمنظمةفياألمنعا»اإلسطميةللدولإكليميةئمبهندوةلتالغلبحذجمهومآليشكر

وذنكأنفاص´´ءبأنقطاعاننهوضفيننتتميةاإلسطميانبنك´الورحولوالشرقيةانوسطىإفربقيافى

اإلسطمى.تمرالمنمنظمةفىاألخرىالمنيةوالمومساتللتنميةاإلسطميالبنكمعلحتعاون

فىاأل~ءاإلسطميةلندولالصناعةحولابكيميةألعملورشةالستضافةفاسوبوركينايشكر

المنيةمساتوالمنللتنميةاإلسطيالبنكمعبالتعا~وذلكوالوسطىهوالشرقيةاغربيةإفريقيا

اإلسطى.تمرالمنمنظمةفي

الصحةحملالخبراءلغمةاجتصاحاستضنةاإليرانيةاإلسطميةالجمهوريةضربهيرحب

الموضوع.نفسحملوزارياجتماعسيحبهوالذيءالصحيةوالقضايا

خطةتنفيذفياإلسراعحولالخبراءفربقالجتماعاستضطتهامحىالتركيةالجمهوريةيشكر

.اسطنبولفي2<01ميو7و'\يوميمتوالذيءالل

أ´مشطة´تشيسهحهلالخبراء~اجتماعالستضافةالتونسيةا~ية~ضحبملى

.وانتصديرا~متاجمجالفيوالمتوسطة´´المنيرةسسلتالمن

منعليهاالمصادقةبطالتنفيذحيزالتجاريةاألفضليةنظامحولاإلطاريةاالتفاتيةدخولبارتياحيسجل

الجمهوريةضبهحبملىا~مفاقية.عليهتتصلماطبقااألمناءاللولمنهئرةمنأكثرطرف

اإلطارية.ا~مفاقيةنطاقضمنستفتكتيالتجاريةالمفاوضاتمناألولىالجولةالستضافةالتركية

لبدءلال~ادالحكوميينالخبراءفريقاجتماعاستضافةعلىا~بيةالمملكةحكومةيشكر

ا~تبنننامالخاصةاالطاريةا~مفاقيةسياقفىالتجاريةضاتالعفةاىممناألوالجولة

إلى2tمنالفترةفيالبيضاءالدارفىءالمنظمةفىمنماءاألالدولبينالتجامة

تنظيمكلىالكوسيكتتسقمكتبJالتجارةلتنميةاإلسطمىالمركزJء20>6/3لم26

الشأن.هذافيالرمةالوحقامدادJاالجتماع

فىالتجاممةالمفاوضاتمناألولىالجولةفيالفعالةالمشاركةإلىالمنيةاألمناءالدمليدمكل

ءالتجاريةاألفضليةنظامحولالتجاريةا~مفاقيةإطار

حوللحوارياانخاصجتماع3ا~العالميةالتجارةمنكلمةبهتقامتالذيباالقتراحيرحب

ابكيميةالمبنوككيماتمنستةعنوممكينالعالميةالتجارةمنظمةضمالذيالسياسات

يومجنيففيالعالميةالتجارةمنظمةمترفيمتوالذيللتنميةاإلسطميالبنكفيهابمااإلممطية

حواراتحولاجتماعاا~~ميةاإلكليميةالبنوكتتبأنيقضىوالذي»2002مايو3



مرم(

كذلكإليهتدعىأنيمكنوالذيابمكيميالصعدطىوالماليةالتجارةوزراءيضما~

•الدوليوالبنكالعالميةالتجارةمنظمة

اهتماعمتدإمكطيةيرىوالتيللكوسيكعئمرةالثامنةاللورةعنالصالوةلحقراراتأيضايرحب

الكوسيك.لوراتمعباالرتباطاإلسطميةالبلدانفىوالماليةالتجارةلوزراءالمنكورالسياساتحوارات

العاملة.األيديوتباللاستخدامحوللوليةعملورشةالستضافةإندونيسياجمهوريةضبهيرهب

اإلسصرتمرالمنلمنظمةوزارياجتماعالستضنةا~بيةمصر~~ضيرحب

.المنظمةفبلدانالبيئيةبالتجارةللنهوض

الدملفيالخاصالقطاع´´استثماراتحملعملحلقةتنظيمةعلىللتنميةاإلسطميالبنكيشكر

ءاسطنبحلفىم2<02سبتمبر16إلى14منالفترةفىللتنمية´´اإلسميالبنكودورمنماءاأل

الجمهوريةيسكركمااإلسطمي.تمرالمنلمنننمةالتابعةالمنيةلحموسسلتمعبالتعاونوذلك

هذه.اللحلقةإستضطةعنىالتركية

التجارة´´أئرالمحاذيقضيوالذيءللكوسيكعشرةالثامنةألدورةاتخذتهالذيبالقراريرحب

منظمةفيالتجاريةالمبلدالتوتنميةيزتنفيالمنوماتتكنولوجياواستخدامانحكترونية

للكومسيلئا.عشرةالتلسعةالدورةخطرالنظر»وجهلتلتبادلمنطلقاليكوناإلسطمي´´تمرالمن

واستخدامالحكترونيةالتجارة`´أثرحولعملحلقةأشغالالستضنةالتونسيةالجمهوملىيشكر

ا0مناإلسطص´´تمرالمنمنظمةفيالتجاريةت3المبادوتنميةيزتنفيالمطوملتتكنولوجيا

والجامعةالبيضاءهوالدارءأنقرةمركزيمعبالتعا~وذلكءتونسفي2003يونيو12إلى

لتبادلجلسةلتدتوطئةءالصلةذاتاإلسطميتمرالمنمنظمةمساتومنللتكنولوجياهاإلسطية

.الكوسيكلنجنةعشرةالتاسعةاندورةإطارفيانننفروجهات

أكتوبر23إلى20منكفترة~ستحدللكوسيكعشرةالتاسعةالدورةأنالتقديرمعيسجل

إلىاأل~ءالدملويد~ءالتركيةالجمهومةونيسفخامةبرناساسطنبولفيم2003

االجتماع.هذافيونشطةفععلةبكيفيةالمشاركة

مكتبيضمعامل~تشكيلبشأنوالصناعة»للتجارةاإلسميةالنوفةرةبسبةعلمايأخذ

ومركزءللتنميةاإلسطىوالبنكاإلسميهتمرالمنلمنظمةالمعدمةواألمانةءالكوسيكتنسق

لتنميةاإلسطمىوالمركزاإلسطميآللبلدانوالتدريبواالجتماعيةوا~ديةاال~ميةالبحوث

بدوراالضطالعبنيةءواتصالتنسيقكمركزءوألصناعةللتجارةاإلسميفةالهوأخيراالتجارة»

الخر.بالتطاحالمخيةاالجتماعاتهنالصادرةاليوصياتتنفيذرصدآلية

تمرلمن~ةالحاديةالد~ةإلىبذلكتقرير~فعالقرارىهذامتابعة)لعاماألمينمنيطلب

اإلمطمي.القمة



النانيالجزء





والمشسزلثةالثاالدورةو~األساسيةالوحققانعة

األمناءالدملبينفيماوالتجاريا~يللتعلونالدائمةللجنة

اكومسيك)لماإل~الموتميمنظمةفى





المقدمةسلميةاألالوحقلحمة

للومسيكوالصربنالثطثةاللورةفيهانطرتالتيأوولم

•2الثىتشرينلمنوفمبراv-,4اسطنبوللم •v(





DL/70-32/CECMOC/CIO
~~و/أوفيهاالنظرتمالتىا_ساسيةبالوشانققانمآل

كلكو~وا~لثةالثاالدورةأمام
ر0770ميالثتثسسرلمنوفمبر1v-14(اسطنبول»

لنكوسيكوالعشرينلثةالثأالدورةأعمالجدول-ا

حولاإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالعامةا_مانةمنالمقدمالتقرير
االقتصاديالتعاونتعزيزالىالراميةالعملخطةتنفيذاستعراض
االسطىالموتميمنظمةفياألعضاءالدولبينوالتجاري

مشروعبشأنالتجارةلتنميةاإلسميةالغرفةقبلمنالمقدمالتقرير
اإلسطمىالمؤتمربمنظمةاألعضاءاعولبينفيماحرةمنعلةإقامة

بشأنالتجارةلتنميةاإلسميةالغرفةمنالمقدمةالعملخطةمشروع-4
لمنظمةالعاميةغيرلثةالثاالقمةبهافرجتالتىالمشروعاتمتابعة
االسطىالموتمي

الدولبشأنأنقرةمركزمنالمقدمالسنوياالقتصاديالتقرير
اإل~الموتميبمنظمةمنماءاأل

انتعاونبشأناإل~المؤتمرمنظمةقبلمنمقدممرجعيتقرير6-
والتجارياالقتصادي

المتابعةللجنةوالعشرينالثالثالتقرير

منظمةفىاالعضاءالبلدانفىالصياحةلتطويراالستراتيحيةالخطة
اإل~الموتمي

الدورةلجنةتقرير~9

البلدانبينفيماالبيئيةالتجارةحولللتنميةاإلسطيالبنكتقرير
اإلسطمىالمؤتمربمنظمةاألعضاء

حولالتجارةلتنميةاإلسطيةالغرفةقبلمنالمقدمالسنويالتقرير
اإلمطيالمؤتمربمنظمةاأل~ءاعولبينالتجارة

توسيعبشأنوالصناعةللتجارةاإلسطيةالغرفةقبلمنالمقدمالتقرير
اإلسطىالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالبنيةالتجارة

المعارضبشأنالتجارةلتنميةاإلسطيةالغرفةمنالعقمةالتقارير
اإل~الدولفيريةالتجار

ذاتائفنيةوالمساعدةللتنميةاالسطيائبنكمجموعةحوتقرير-ا4
اإلسطيالمؤتمربمنظمةاألعضاءللدورالعقمةالصلة

االتيقةدة



المتعلقةالمسائلحولالتجارةلتنميةاإلسطمىالمركزمنتقرير
العالميةالتجارةمنظمةبأنشعلة

القطنسثمارالاألولالمنتدىحولتقرير

فىالفقروتخفيفالصغرمتناهى~التمويلبشأنالعملورثةتقرير
ا_عضاءالبلدان

اآلراءتبا(لجنساتالمقترحةالموضوعاتبشأناالستبيانفتانج
بانكوسيك

أنقرةلمركزالجديدةاآلليةاختصاصات

بالمساعدةالمتعلقةالمممانلبشأناإلسمىتمرالمنمنظمةتقرير
اإلسطيةالبلدانلبعضالحتصادية

والتدريبالتمليمبرنامجمتشيننثأنقرةمركزمنمقدمعرض
المهنى

والصناعةللتجارةاإلسميةالغرفةأنقطةبشأنتقرير

اإلسطيةالغرفةأنشعلةبشأنالخارجيةالتجارةوزارةقبلمنتقرير
الخطراألغذيةمعاييروضعحولتركيةآراءوالصناعةللتجارة

الصغرمتاهي)التمويلالمكتوبةالعروضأو/وقطريةتقارير

األعضاءالدولفىالفقرحذةمنوالتخفيف

السوريةالعربيةالجمهورية

والشعبيةالديمقراطيةالجزانيجمهورية

الكويتدولة

التركيةالجمهورية

غينياجمهورية

المغربيةالمملكة

السعوديةالعربيةالمملكة

أوغنداجمهورية

عمانسلطنة

التركيةقبرصJWجمهورية

االتحاديةروسيا

23-0c COMCEcطالا(ااOJ

الوتيقةرمق



تقرير

ينوالعشلثةالثاالدورة

والمتجاريا~ديللتعاونالدائمةللجنة

الكوسيك)لماإلسطميتمرالمنمنظمةأ~ءالدونبينفيما

-v(اسطنبول 1t20الثيتشريننوفمبر/ا <y(





م´بأ.´با:األصل

بنوالعثىالثطثألرهاللو

والتبماريا~ينللتعطاالكمةفلجنة

)اكومسيك)اال~تصالمنبمنظمةاأل~ءلمدولبينفيما

1الثيمتسسزنوفمبر)1v-ا4،اسطنبوللم • •v(

لمنظمةوالتجاريا~هتصادي~ونالدائمةللجنةوالعشرونلثةالثاالورقانعقدت-ا

.2007الثانيتثريننبر/ه,7ه14الفترةفى(الكومسيك)االسطميالمؤتمر

الورقانعقادعلىسابقموعدفىللكوسيكانتابعالموظفينكباراجتماعانعقدوقد~2
وكيلءتكثأحمدالدكتور~ىوترأمه)ء007الثانيتشريننوفمبر/اvالى,4من

بدولمشروعبنودلدراسةوذلكءالتركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارة
ائوزارية.انجلسةعنىنعرضهاانقراراتمشارينوإعدادنىاألعما

االسالمي<المؤتمرمنننمةفىاألعضاءنيةائتافلولممكوناندورةوحضر3-

اإل~أفغانستاندولة-ا

ألبانياجمهورية~2

r-والشعبيةالديمقراطيةالجزائرجمهورية

t-بيجانأنرجمهورية

البحرينمملكة0-

i-السطداربروناي

v-فاسوبوركينا

الكاميرونجمهوريةه8

مفواركوتجمهورية9-

العرميهمصرجمهوريه~1•



االسطميةا.مرانجمهورية-14

العراقجمهورية-15

الهاشميةلنيةاألرالمملكة-16

yاخستانكازجمهورية-ا

الكويتهولة-18

تيرغيزياجمهورية-ا9

اللبنانيةالجمهورية-2.

العظمياالشتراكيةألشعبيةالنيبيةالعربيةالجماهيريةه2ا

ماليزياه22

لمماليفجمهوريةه23

ماليجمهوريه~24

2oالمغرميهالمملكهه

2vعمانسلطنةه

االسلثميةباكستانجمهوريةه28

فلسطيندولةه29

قطردولةه30

السعوهيةالعربيةالمملكة~71

كسنغالجمهورية~72

ليونسيراجمهورية~77

السودانجمهورية~74

السوريةالعربيةالجمهوريةه75

طاجيكستانجمهورية~39

Y'V-توجوجميورية

التونسيةالجمهورية~38



النركبهالجمهوريه~39

تركمنستانجمهورية}-»

,t-أوغنداجمهورية

المتحدةالعربيةاالماراتدولة-42

باكستانأونجمهورية-43

4t-اليمنيةالجمهورية

JWوجمهورية»والهرسكللبوسنهممكونءمراقببصفةالورق»فيوشارك-4

االتحادية.وروسياتايطد»ومملكةكتركية»قبرص

o-الهيئاتوممطوسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةممطوالورقحضركما

عنها:والمنبثمةللمنظمةالتابعةالتاليةالمتخصصة

سطيةاالللدولوالتريبواالجتماعيةوا~تصاديةاالحصائيةالبحوثمركز~1

أنقرة)(مركز

التجارةلتنميةاالسطيالمركزه2

r'-اسطنبول)(مركزاالسطميةوالثماقةوالفنونللتاريخاألبحاثمركز

للتكنولوحياسطيةاالالجامعةه4

للتنميةاالسطيالبنك0-

i-والصناعةللتجارةمطيةاالالغرفة

y-البواخرلمالكياالسطياالتحاد

A-مطيةاالالبلدانممتشاريإتحاد

والتعاونللحواراإلسطيالمؤتمرشبابمنتدىه9

i-التاليةالدوليةللمنظماتممكوناالجتماعحضركما:

الناميةالثمانيالولىمجموعةه1

االسلثميةالبلدانمقاولىاتحاد~2

r'-(اليونيو)الصناعيةللتنميةالمتحدةاألمممنظمة

.11المرفقفيللكوسيكوالعشرينلثةالثاالدورةفيالمشاركينقائمة(ترد



االفتتاحيةالجلسة

v-ائثانيتشريننوفمبر/ا6يومفنكومسيكوانعشرينائثائثةفنورةاالفتتاححفلعقد
200vورئيرالتركيةالجمهوريةرئس»جولالهعبدالرئيمرفخامةبرئاسة

ائكوسيك.
عنوأعربالدولبمندوبياالفتتاحية»كلمتهفيجول»اثهعبدالرئسفخامةرحبه8

للمرةاإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولممكيبينئوجودهبالسرورشعور»

تنفيذهايجريالتيوالمشاريعللثنشطةااليجابيةبالنتائجوأشادللكوسيك»رئيسأاألولى
التياإلقليميالتعاونمبادراتخصوصياتإلىفخامتهأشاروقدالكوسيك.إطارداخل

بمنظمةاألعضاءالبلدانبنفيماالبيئيةالتجارةأنعلىمؤكدأبنجاح»تكللت
السنواتمدارعلى9اد~oإلى9ه~10منترايتإذصاعداتجاهفياإلسطميائمؤتمر
نظامنجاحإلىالمجلمرنظرجولاثهعبدالرئيمرفخامةلفتالصدههذاوفياألخيرة.

البارزةالمشاريعأولباعتبارهالتجارةتحريرفياألعضاءكولبينلمتجاريةاألفضليات
ضرورةإلىالرئيمرفخامةأشاروقداإلسطمي.المؤتمرمنظمةعباءةمنتخرجالتي

فيالتنفيذحيزالتجاريةاألفضلياتنظامإدخالأجلمنلمساعيهماألعضاءكافةمواصلة
مقرر.هوكماء2009ينايرمناألول

تخفيفصنوقبإنشاءسعادتهعنفخامتهأعربالفقر»حدةتخفيفإلىوباإلشارةه9

جولاثهعبدالرئييفخامةأعربكماللتنمية.اإلسلثميالبنكمظنةتحتحيثأالفقر
اإلسطمي»المؤتمرلمنظمةالتابعالقطنوتجارةاستثمارلمنتدىوتقديرهشكرهعن

•2الثانينوفمبر/تشرين13~12منالفترةفيوالمنعقد 0vتجارةأهميةعلىوأكدء
اثهعبدالرئيمرفخامةولفتاإلسلثمي.المؤتمرمنظمةدولالقتصاداتبالنسةالقطن
االقتصادقطاعاتفياألفريقيةالشعوبتواجههاالتيا~إلىالحضورانتباهجول

تعزيزإلىاألعضاءالولىكافةودعاءفوريةحنوألتنتننيوائتيوالمجتمع»وانصحة
األفريقية.ائقارةمعتضامنهم

للشعبالمساعدةمنمزيدلتميماألعضاءالولىجولالهعبدالرئيمرفخامةدعاا~0

الشعبشاطركمافلسطين»فيسئميلحلالتوصلفيأملهعنمعربأالفئسطينيآ
فخامةأبرزالعراقي،الصعيدوعلىالراهنة.السياسيةأزمتهعلىبالتغلبأمنياتهاللبناني
عنالرئيمرفخامةأعربكماالعراقية.األراضيسعلمةحمايةأهميةجولالرئيي

علىالمفروضةالعزلةإنهاءبهدفحقيقيةخطواتاألعضاءالولىتأخذبأنتوقعاته
كدوللكافةشكرهعنمعربأكلمتهفخامتهواختتمالتركية.قبرصشمالجمهورية



منقدمتهwالصلةذاتومؤسساتهااإلسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةواألمانةاألعضاء»

للكوسيك.والعشرينلثةالثاللدورةكتوفيقمتمنيأءالكوسيكلجنةأعمالفىإسهامات
التركية»الجمهوريةوئيمىجول»الهعبدالرشيمىلفخامةاالفتتاحيةالكلمةنصريردلم

)2رقمالمرفقفيالكوهسيكلجنةورئيمى
المؤتمرلممنظمةالعاماألمينأوغلو،إحسانالينأكملفيسورالبرومعالىألقىا~1

الرئيمرلفخامةالتهانيأخلصفيهاوقمئلمؤتمر»االفتتاحيةالجلسةفيكلمةاإلسطمي»
حكومةإلىالشكرفيهاوجهكماكتركية.للجمهوريةرئيساانتخابهعلىجولاثعبد

الكوسيك.لوراتالوريةاستضافتهاعلىالتركيةالجمهورية
فيماالبيئيةالتجارةتنميةأنإلىأوغلوأحسانالينأكملفيسورالبرومعالىأشاراه2
ناشدالصدههذاوفىومالية.مؤسسيةضروريةخطواتأخذتتطلباألعضاءالدولبين

التعريفةخطةبروتوكولعلىبعدتصادقأوتوقعلمالتىاألعضاءالدولمعاليه
المؤتمربمنظمةاألعضاءكولبينفيمالمتجاريةاألفضلياتبنظاملمخاصةلمتفضيلية
الجولةبأنمقاتعنالعاماألمينمعاليعبركمابهذا.تسارعأنلم(بريتاساالسطمي
الخاصةالمنشأقواعداتفاقيةاعتمادإلىخلستقدالتجاريةالمفاوضاتللجنةالثانية

وقاماالسطمي.المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظام
تعدوالتىالفقرحدةمنللتخفيفالمبذولةالجهودإلىالحضورالسادةانتباهبلفتمعاليه
صندوقبانشاءمعالىأشادكصدد»هذاوفىلمتجارية.لمتنميةلتحقيقأساسياشرطا
أشاركماالصندوق.هذافىيساهمواأناألعضاءالسادةوناشد0الفقرحدةمنالتخفيف
سلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالتعاونأميةإلىالعاماألمينسيادة
معالىعترالصدد»هذاوفيوالصناعية.الزراعيةتهممنتاجاومنريعالشميةبغرض
بينفيماالتعاونلتعزيزالمبذولةللجهودإمتنانهعنأوغئوإحسانالدينأكملفيسورالبرو
لئجمهوريةالشكربخانصمعانيهوتقمءوتسويقهالقطنإنتاجمجالفياألعضاءالدول
القطن.وتجارةاستثمارلمنتدىاستضافتهاعلىالتركية

لمنظمةالعاماألمينأوغلو،إحسانالدينأكملفيسورالبرومعاليخطابنصيردلم

)3رقمالمرفقفىاالسطمىالمؤتمر
كلمةاالسلثميةامرانوجمهوريةغينيا»وجمهوريةقطر»لةهوفودرؤساءألقىا~3

الترتيب.علىواآلسيويةءواألفريقية0العربيةاألعضاءالولىمجموعاتعنبالنيابة

للوفودهقدمتهاالتىالضيافةلكرمالتركيةالجمهوريةإلىشكرهعنمنهمكلوأعرب
والعشرينلثةالثاالدورةبمناسبةوذلكءالحكيمةلقيادتهجولاثهعبدالرشيمىفخامةوإلى



لدىالطاقةومواردالبشرية»والمواردالتربة»بمواردالوفودوبتذكيرهمللكوسيك.
أنوهىالوفود،معنظرهموجهةالوفودرؤساءشاركاإلسطميآالمؤتمرمنظمةمجتمع
يجدرالذيالمستوىعلىليستاألعضاءالدولبينفيماوالتجاريةءاالقتصاديةا~ت

نظاماتفاقياتعلىالتوقيعأهميةعلىأكدوافقدالصدد»هذاوفيعليه.تكونأنبها
والمصادقةبلاإلملثمىالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضليات

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينفيماالتجاريةالعملياتتعزيزبغيةعليه

فيالكوسيكبهتقومالذيالدورعلىالوفودرؤساءأكدءذلكعنوفضالسلثمى.اال
إلىاألعضاءالدولودعوااإل~»المؤتمرمنظمةفياألعضاءاألفريقيةالدولتتقية
أمينالوفودرؤساءوشكرأفريقيا.فىالدوللككالمستدامةالتنميةلكفالةصندوقتكوين
واألمانةأوغلو»إحسانالدينأفيسورالبرومعالياال~»المؤتمرمنظمةعام

ذاتالمنظمةومؤسساتءالكوسيكتنسيقومكتباإلسطمي»المؤتمرلمنظمةالعاهة
األعضاء.البلدانبينفيماالتعاونتعزيززيادةأجلمنبنلوهاالتيالكثيفةللجهودالصلة
فيخطاباللتنمية»اإلسلثمىالبنكوئيمىعلي»محمدأحمدالدكتورمعالىألقىكماا~4

مجموعةأنشعلةشهتهالمتىالمستجداتآخرعنموجزآفيهاأعطىاالفتتاحيةلمجلسة
التمويلبأنشعلةالخاصةالبياناتعلىالحضور~منوأطلعللتنمية»اإلملثميالبنك

البنك.بهايقومالتي
).4رقمالمرفقفيللتنميةاال~البنكوئيمرخطابنصر(يرد
oللتجارةاالسلثميةالغرفةوئيمىكامل»اثهعبدبنصالحالشيخمعادةأ~كمااه

سعادةقدمالفقر،مكافحةيخصوفيماالغرفة.نشاطاتفيهااستعرضبكلمةوالصناعة»
الولية.الزكاةمنظمةإنشاءعنمعلوماتكاملاثهعبدبنصحالشيخ
).5رقمالمرفقفىوالصناعةللتجارةاإلسصةالغرفةوئيمرخطابنص(يرد
iالوفود.رؤساءجولاثهعبدالرشيمىفخامةاستقبلءاالفتتاحيةالجلسةانتهاءوبعداه

v,-فيللكوسيكوالعشرينلثةالثابالدورةالخاصةالوزاريةالعملجلسةانعقدتv,
الدولةوزيرإكرين»ناظمالكتوراألستاذمعاليبرئاسة0720الثانىتشرين/نوفمبر
التركية.بالجمهوريةالوزراءوئيمرونائب
للكوسيك.والعشرينلثةالثاالورقأعمالجولمشروعالدورةاعتمدت-,8

).6رقمالمرفقفيالدورةأعمالجدول(يرد



حدةمنوالتخفيفالصغرمتناهيةاالئتماناتتمويلحولاآلراءتبادلجلسةعقدتا~9
أحمدالكتورسعادةقدماألعمال.جولمنا•البندتحتاألعضاء~الولىفيالفقر

كباراجتماعورئيعرانتركيةبانجمهوريةالحكوميةائتخطيطبهيئةالوزارةوكيرءتكث
الموظفينكبارمداوالتإليهاخلستالتيالنتائجحولموجزأعرضأالموظفين»

األعضاء~.ا~ولفيالفقرحدةمنوالتخفيفالصفرمتناهيةاالئتماناتائتويلحول
).7المرفقفيتكنكأحمدالكتورسعادةكلمةنص(يرد
وتوصياتلنتائجعرضأأنقرة»لمركزالعامالمديرائباي»صواشالدكتورقدم)~0

الولىفيالفقرحدةمنوالتخفيفالصغرمتناهيةاالئتماناتبتمويلالمعنيةالعملورشة
بالجمهوريةاسطنبولفيتموز/يوليوا,ه9منالفترةفيانعمتوالتياألعضاءى

التركية.
فيلمفقرحدةمنولمتخفيفالصغرمنافيةاالئتماناتحوللمعملورشةتوصيات(ترد

)8المرفقفياألعضاءالبلدان
للسطمنوبلجائزةعلىالحائزءيوسمحمدالدكتورمعاليالجلسةحضر~21

الرئيسي.المتحدثباعتبارهانصفرهمتناهيائتمويلمجالفيائدانىودورهفمساهماته
عنوأعربجرامينبنكتأميميلعمليةشرحبتعتيمكلمتهيوسمحمدالدكتورمعاليبدأ

الفقراءأنمنالحظهبماتأثركمابنجلثسرءقرىفيالسيماءالمقعبالفقرتأثرهبالغ
إلىمعاليهأشاروقدزهيدة.بمباثغالفقرعلىوالتفثبعيشهمكسبيستطيعون
الصغرهمتناهةاالئتماناتوتمويلالتقليديةالمصرفيةالعملياتبينالقائمةاالختلثفات

متناهيةاالئتماناتتمويلنجاحوراءالرئيسيةالعواملعنحيثهمعرضفيوذلك
علىيوسمحمدالدكتورمعاليوشدالعمل.فيالتفانيالسيما~»فيالصغر

فيفقرأا~وتنحنءاالجتماعيةوالتنميةالفقر<حدةمنللتخفيفالوثيقةهذهأهمية
المتعئيم.مراحلكافة
غينياهوجمهوريةءالتركيةالجمهوريةوفودرؤساءقاماآلراء،تبا~جلسةخطر~22

ءالكويتودولةأوغندا»وجمهوريةءالسعوميةالعربيةوالمملكةءالمغربيةوالمملكة
عروضبتقديماالتحاديةوروسياقبرص،لشمالالتركيةوالجمهوريةعمان»وسلطنة
فياألعضاء´االدولفيالفقرحدةمنوالتخفيفالصغرمتناهةاالئتماناتائتويلحول

~هم.
~).~متوافرةالموضوعهذاحولكتابياالمقدمةالقطريةالتقاريرلم



والتجارةالصناعةوزارةوكيلبالجي»يوصفالدكتورالمساعداألستاذمعاليقدمه23
المنعقدءالقطناستثمارمنتدىإليهاخلصالتىالنتائجحولعرضاالتركية»بالجمهورية

جدولبندتحتوذلكتركيا،اسطنبول»فيالثانىتشرين/نوفمبرا3ا~2منالفترةفى
منظمةفىاألعضاءالدولفىالفقرحدةمنللتخفيفاقراتبناءآبرنامجاألعمال
اإلسطى.المؤتمر

).9المرفقفيبالجييوسفالمساعداألستاذمعالىمنالمقدمالعرضنصيرد(
لتمويلاالسطميةالمؤسسةإدارةمجلمىوئيمرالوهيبوليدالكتورمعاليمتم~24

المستقبلية.وأنشطتهاالمؤسسةهذهانشاءعمليةحولموجزاعرضاالتجارة
2o1(رقملمقرارباعتمادالجلسةقامتثمه(OIC/COMCEC/23-07/RES,ولمقرار
OIC/COMCEC/23-07/RES)2(دم

رقموالقرار,OIC/COMCEC/23-07/RES(1(رقمالقرارنص(يرد
)2(OIC/COMCEC/23-07/RES1ارقموالمرفق1»رقمالمرفقفى(
2i~رقمالتقريرالجلسةاعتمدتكما.OIC/COMCEC/23-07/Sc.Repعنلمصادر
الثانيىتشريننوفمبر/منعشرالثالثفيانعقدتوالتيعشرة»الحاديةالدورةلجنة

)1)رقمالمرفقفيOIC/COMCEC/23-07/Sc.Rep.رقمالتراعصر(يرد
والمملكةالعربيةمصرجمهوريةمنكلأعربت0كموظفينكباراجتماعأثناءوفىه27

الذيالنصفىالواردةالموادبعضبشأنمطحظاتهاأمتكماتحفظاتهاعنالمغربية
لمبندانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنننامالخاصةكمنشألقواعدعليهالموافقةتمت

وفيماالتصويت.فيالمتبعاألسلوببشأناإلسطميوكذلكالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء
انمؤتمرفمنظمةانعامة~نةالقانونيانرأيالتماسميتمءانموضوعبهذايتعلق
للجنةانداخليالنظامعلىالتصويتأملوبحول19اموvالمامينبشأنسلثمىاال

ئئجنةالمقبلاالجتماعإئيالشأنهذافيالنتائجرفعوسيتم.ائتجاريةائمفاوضات
التجارية.المفاوضات

علىالمغربيةوالمملكةتوس،وجمهوريةءاالمطميةامرانجمهوريةوفودأكت~28
أكتكمااإلسطمي.المؤتمرمنظمةتتبعهأنيجبمحموداتقليدابوصفهااالجماعقاعدة

بقضاياالمعنيةاالتفاقياتفيقدماالمضىضرورةعلىاإلسطيةامرانجمهورية
الصد.هذافياتخاذهاتمالتيللقراراتاحترامهمعنوأعربواالتجارة»



الختاميةالجلسة

نوفمبر/تشرين1vيومالكوسيكللجنةوالعشرينالثقةللدورةالختاميةالجلسةعقدت~29

الخارجيةللتجارةالدولةيرونمن»تونكورشاأالوزيرمعاليبوناسة»0720الثاني

التركيةبالجمهورية

باكستانجمهوريةسفيرشاه»حسينإفتخارسيدالسفيرسعا«ةقدمءالجلسةمستهلفي~70

قدمحيثالوزارية.الجلسةاعتمدتهاالتيالقراراتءالكوسيكلجنةومقررءاإلسالمية

فيالواردةاألساسيةاالتفاقنقاطعلىالضوءوألقىالجلسةفعالياتعنملخصامعاليه

القرارات

االمثصاديةللشئونالمساعدالعاماألمينمساعدليمانجانا»توريالسفير/معاليألقى~31

اإلسطميآتمرالمنمنننمةعامأمينأوغلو،إحسانالدينأكملفيسورالبرومعاليكلمة

التيالتجارةمفاوضاتمنالثانيةللجولةالناجحاالفتتامإلىالبروفسورمعاليأشارحيث

األفضلياتاتفاقيةإطارداخلالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاءالدولبينجرت

السكرتيرمعالىاختتموقداإلسالمى.الموتميمنظمةفيا~عضاءالدولبينفيماالتجارية

األفضلياتفننامقواعدعلىبعدتصادقأوتوقعلمالتياالعضاءالدولبحثكلمتهالعام

مقررهوكماالتنفيذحيزتدخلأنيمكنحتىعليهاوالمصادقةبالتوقيعبإلسراحالتجارية

)13المرفقفيأوغلوإحسانالدينأكملفيسورالبرومعيكلمةنص(يرد

عنبالنيابةكلمةالسوداني»التجارةوزيرالصافي»سليمانسلمانالسيدمعاليألقى~32

افهعبدالرئيسفخامةإلىالشكرفهاأزجىتقرءالمنفيالمشاركيناألعضاءالدولجميع

بالجمهوريةالولةوزيرمن»تونكورشاأالوزيرومعاليءالتركيةالجمهوريةونيسءجول

منموهقدwانمعنيةاألطرافوجميعاالسالميالموتميلمنظمةالعامةواألمانةالتركية»

الدورةأعمالفيإسهامات

ختاميةكنمةالتركية»بالجمهوريةاندولةوزيرءتوزمانكورشاأانسيدمعاليأنقىكما~33

بغية0920بحلولالتجاريةاألفضلياتنظامتنفيذأهميةعلىفيهاشدءالورقهذهفي

اإلسطميالموتميبمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالمستهدفةالبيئيةالتجارةنسبةتحقيق

ا~لالغذيةموحدمعيارانشاءضرورةعنتوزمنالسيدمعاليأعربوقد.5ر~20وهي

الخطلالسلععلىالمتزايدللطلبتأكيداوذلكاإلسطميآالموتميمنظمةمظلةتحت

سثماراالتعزيزفيتتمثلا«ساسيةمهمتناأنتوزمنكورشاأالسيدمعاليأوضحوقد•34

الخاص»التطاحراتاسثمااستقراروكفةاألطراف»المتعددةاالقتصاديةعالقاتنافي



أكبرنصيبعلىالحصولبغيةوذلكالتجارية»العطسةوتميزالجودةإلىاألولويةءوإيك

إيالءضرورةمعاليهأكدالفقر،حدةمنبالتخفيفيتعلقوفيماالمتزايدة.العالميةالمنفعةمن

ءمجاالتمنوماشابههاوالقطنالسياحةبمجاالتالخاصةالعملخططلتنفيذبالغةأهمية

صندوقإنشاءعلىبالمنظمةاألعضاءوالدوللنتنميةاإلسطميالبنكإلىبالتهنئةتقدمكما

توزمنكورشاأالسيدمعاليواختتمفلتنمية.االسطميبالبنكالخاصالفقرحدةمنالتخفيف

ومكتباإلسطمي»الموتميلمنظمةالتابعةوالمومساتالوفود»لكافةالشكربتوجيهكلمته

لثةالثاللدورةقيمةإسهاماتمنموهقدwوالمترجمين»ءوالمنظمينءالكوسيكتنسيق

للكوسيكوالعشرين

)14المرفقفيتوزمانكورشاأالعميدلمعاليالختاميالبياننص(يرد

هنكلوفودووساءقامالحفل»أثناءوفيالختامية.الجلسةفيتوقيعحفلأقيم<35

بينفيماالتجاريةفضنياتاألبنظامالخاصةانمنشأقواعدعلىبالتوقعوماليزياءالكاميرون

بروتوكولعلىبالتوقيعغينياوفدونيسقامكمااإلسطمي.الموتميبمنظمةاالعضاءالدول

بمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاالفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفةخطة

لمعهدالداخليالنظامعلىبالتوقعالسنغالوفدونيمروقام(بريتاس).اإلسطميالموتمي

كلعلىبالتوقيعليونسيراوفدرنسقامكمااإلسطية.للبلدانوالمعاييرالقياسيالتوحيد

وضمانوحمايةتعزيزواتفاقيةوالتجاري،والفنيمثصادياالللتعاونالعاهةيةاالتفاقمن

للمجلمرالداخليوالنننامءالتجاريةفضنياتاألبنننامالخاصةاإلطارواتفاقيةاالسثمارات»

للدولوالطملكيةالسلكيةاالتصاالتالتحادالداخليوالنظامالمدني،للطيراناالسالمى

اإلسالميةللبلدانوالمعاييرالقياسيالتوحيدلمعهدالداخليالنظامواالسالمية»



المرفقان
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بالنركبأ:األعمل

جهلالنأمحدالرئيس/فخامةخطاب

الكوسيكورنيسالتركيةالجمهوريةونيس

للكوسيكوالعثمرينلثةالثاالدورةافتتاحبمناسبة

)0720الثانينوفمبر/تشرين16كجمعة،مرمرة،فندقااسطنبمل،

الوزراء،المعاليأصحاب
العام»األمينسعادة

الموقرون»المندوبون

الدورةبمناسبةللكوسيكرئيسااألولللمرةمعكملوجوديامنانيعميقعنأعربأنأود

لكمأعربأنأودكما(الكومسيك)»والتجارياالقتصاديئلتعاونالدائمةلئجنةوائعشرينائثائثة

التركية.الجمهوريةفيبكمأرحبوأنتحياتيخالصعن

األخيرةالسنوات~وتفانيبجدعملمنلكلبالشكرأتوجهأنلياسمحواالصدد»هذاوفي

وتعيريامتنانيعميقعنأعربأنأودكماءللكوسيكالسابقةالدوراتإنجاحأجلمن

سبيلفيحثيثةجهودمنبذلوهوماكريمدعممنموهقدلماللكوسيكائسابقينللرؤساء

الكوسيك.

الوزراء،المعالىأصحاب

الموقرون»المندوبون

ذاتهالوقتوفىفرصاتطرحوالتياليوم»للعالمالمتغيرةائظروفظلفىاال~»الولىان
وممابينها.فيماوالتعاونوالتضامناالتحادإلىمضىوقتأيمنأكثرتحتاجءتهديداتتمكر

واستقرارالمشتركةالثمة~منإاليتأتىالالمطلوبينوائتضامنالتعاونتحقيقأنفيهالشك

والسياسي.ا~متصاديالوضع



أنيسرناءعاماوعشرينثطةمنأكثرإلىيمتدالذيالكوسيكتاريخاستعرضناماوإذا

المزيدواكتسابالتعاونمنالمزيدتحققبفضلبالنجاحكللتقدالمشروعاتبعضأنفطحظ

المجاالت.شتىفيالخبراتمن

تغييراتعليهطرأتقدوالعالمى،ا~مليمىالمستوينعلىا~متصاديآالتعاونمفهومان
المذكورة.الفترةمدىعلىجوهرية

ماوهوتدريجيىبشكلتتقلصبدأتقدالخاصالقطاعأهميةأناألخيرةاآلونةفىالحظناوقد

المشترك.العالميا~متصاديالتعاونعلىبدورهانعكمر

الةإنتحاولءمشارينتطويرمنبدألءالدولةفإنا~تصاديآللتعاونالجديدللمفهومووفقا

والقانونيةالملموسةالبنيةتطويرأجلمنواالستثمار»التجارةمجالفيوالتقنيةاالداريةالحواجز

الخاص»للقطاعالتعاونىالدوروتعزيزءللتعاونوالمؤسساتية

إلىالخاصالقطاعودعموتوجيه»إ~ءمسئوليةالحكومةإلىيوكلءالضرورةاقتضتماوإذا

الخاص.القطاعداخلالتعاونتيسيرإليالراميةالتدابيربعضتنفيذجانب

بغيةا~ميميالتعاونمبادراتنحوالناميةللولىالملحوظالتوجهظهرءالقريبالماضىوفى

الجديدة.األسواقواخترأقالتنميةتحقيق

وأمامنا.2007عامحتى300إلىوصلحتىأبرمتالتيواالتفقباتاللوائحعددزادولقد

الدولبعضمنبمبادرةأنشئتالتيا~تصاديالتعاونمنظمةطالناجحةاألصكةمنالعديد
األعضاء.

المبادرات.لهذهالنجاحتحقيقأجلمنتوافرهايلزمالشروطبعضأنإال



ائتيالمجاالتعلىتركزوالتىءالتعاونأجلمنالقويةالسياميةاالرادةفإناإلطارىهذاوفى
أنشعلةوتيسير,JWIورأسالسلعمتفقوتحريرمضافة»قيمةيوفيقويتعاونتحقبتىتضمن

قصرى.أهميةذاتأصبحتائثبات»علىوالحفاظالمتبادلةدمثةودعمالبشريةالموارد

إطارداخلائجديدةومشاريههاائتعاونألنشطةالقويالجديدالتوجه~اأرىأنويسعدنى
الكوسيك.

شديدموقعا~واالستثمارالتجارةمنكلتظلءالتنميةأجلمنوالتمويلالتنمية»منطورومن
األهمية.

أفضلعلىامتغطهيتمأنبجباألعضاءالدولفىالمالرأستراكمفإنشئآكو~وأوال
االنتاج.دعمأجلمنوجه

ماكللصيقةمتابعةاإلسطىالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانتتابعأنبمكاناألهميةمنإنه

التىوالبحثيةالتنمويةنشطةاألمعدالتتتزايدأنوكذلكوتكنولوجية»علميةوسائلمنيستجد

ومعبلداننا،فيكافيةغيروالبحثيةالتنمويةنشطةاأللتلكالمرصودةالمواردلكنبها.يقومون

فكرةأؤيدإننىامنا.اقتصادمستقبلأجلمننشطةاأللهذهالقصرىاألولويةإعطاءعلينايجبهذا

فىعليهقامتالذيالمفهومهوهذاانإذءوائبحثيةالتنمويةنشطةاأللدعمخاصصندوقإنشاء

المقترح.هذاوتحقيقبدراسةحكومتكمتقومأنوأوصياألساس.

والهىءالكوسيكفيأعضاقكوننااالهتمامفوليهاأنيجبالتىاألخرىالجوانبأحدولعل

المتبادلة.واالمشعاراتائتجارةزيادةريب»

ائحكوماتعاتقعلىيقعوهناءالطرم.القانونياالطاروضعينبغيءالغايةلهذهوتحقيقا

وأنءمرةمنأكثرالضرائبفرضدونتحولأنحكوماتنافعلىلتنفيذه.اآلساسيةالمسئولية

لتيسيرا~االجراءاتواتخاذعليهاهوألمحافظةاالسثماراتتبادلتعزيزعلىتعمر



التحكيمألياتأمثالمنالصلةذاتالوشانقوتفعيل0الحرةالتجارةمعاهداتوابرام0التجارة

التجارية.للمنازعاتموضوعيةحلوألتوفرأنشأنهامنوالتىالمهنية

ويؤتيالخاصالقطاعتعبئةيجريفسوفالقانوني،اإلطاروأقيممواتيةالظروفأصبحتومتى

وجيزة.فترةفىرغيدةبثمارالنظام

إنشاءمشروعوهوءالنطاقواسعمشروعأولإلىانتباهكماسترعيأنأوداالطار»هذاوفي

التجارة.تحريربهدفالتجاريةاألفضلياتنظام

.2009عامأوالالنفيذحيزالتجاريةاألفضلياتاتفاقيةتدخلفسوفتعلمونوكما

بمكاناألهميةلمنفإنهالوزاري»أنقرةإ~فىعليهمنصوصهووكماالغاية»لهذهوتحقيقا

بريتاس)لمالتجاريةاألفضلياتلنظامالتفضيليةألتعريفاتبروتوكولعلىاألعضاءالولىتوترأن
.200^مارسبحئولىعليهماوالتصيقالمنشأقواعدواتفاقية

عامبحئولىالتنفيذحيزالمشروعلدخولالمقبلةالقليلةاألشهرفىجهودنامننكشفأنوعلينا

وا~مصادية.التجارية~تناوزيادةتوثيقإلىالمشروعهذايهدفإذ»2009

األمر.هذابشأنبالغأاهتمامأستبدياألعضاءاهولىأنيقين~وإنى

وألمؤسساتاألعضاءالدوللكافةتقديريعنأعربانأودءانكوسيكلنجنةرئيسأوبصفتي
المشروع.لهذادعمهمعلىالصلةذات

عملهاوخطةالتعاوناستراتيجيةتعزيزهوإليهأنظاركمألفتأنأودالذياآلخرالمثالولعل

اإلسطي.المؤتمرمنظمةفيللقطنالمنتجةاألعضاءالدولبينفيما

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالقطناستثمارمنتدىبانعقادأرحبفإننىالصدههذافى

.20>7الثانيشوين/نوفمبر13وا2يوميمدىعلىاإل~



المراما~ثاتحولكىكبيدهفرصةلهوفعالنحوعلىالعملخطهمثفيزبأرلمؤمنوإثى

اإلنتاجفى9ه´28بنسبهساهمواقدأنهماعتبارعلىوذلكءتناخسةفرصإلىلديهمنهالمثار

ائقطن.صاداتفي9ه~3~وبنسبةللقطن»العالمى

~تبين~أ~إل~ده0القطنمجالفياألعضاءالبلدانبعضتعاونأنأعتقدأننيكما

الفقر.محاربةمحاوالتفيكبيرأابيامايسهمسوف0التصير

الوزراء،المعالىأصحاب
شأنهامنهامةقراراتإلىنتو~أنالكوسيكمنوالعشرينلثةالثاالحورةفيترألةدا.ننر
بيننا.والتجاريا~مصاديالتعاون~أن

9اه~oهنأكثرإلى9اه~0هنسطيةاالالبلدانبينالتجارةحجمارتفاعيعدالصددىهذاوفي

~~فر~(~و~ا~>فيآخذبينناالتعاونأنعلىملموساودليالمستحسناتطورا

•1~م~~»د~1•نسبةإنىالتجارةبحجمائوصولفإناإل~»المؤتمرمنظمة , oهو

أهدافنا.أهممنواحد

اإلمطيوالبنكءللكوسيكالعاماألمينمنلكلالشكربجزيلألتقدمالفرصةهذهأنتهزأنوأود
كلفىالمراكزوكذلكالكوسيك<تنسيقومكتبوالصناعة،للتجارةسطيةاالوالغرفةءلئتنمية
بينناالتعاوندعمفىساهمتوالمتيللمنظمة،ائتابعةالمؤسساتوجميعالبيضاء»والدارأنترقهز
وأعماله.سثماراالأنشعلةوتمو~انتجارةطريقعن

ءالكرامالضيوفاالسادة

لموضوعءلطنيةاالنمائيةالمتحدةاألممأمدافأبماأمنهامابمدأيعدوالذيالفتر،محاربةان

هالكوسثJاالسطميالموتميمنظمةمنكلفيالجديةبغايةأيضأخذين

ضمنالفقرئمحاربةصندوقاللتنميةاال~البنكإنشاءالسياق،هذافيالمطمئنلمنوإنه
أنشطته.



أنعليناولذنك0واجباتناأهممنواحدةأنهاعلىالفقراءمساعدةإلىتنظرحضارةورثةإننا

المجال.هذافيالجهدمنالمزيدنبذل

ا~هتصادمجاالتفياألفريقيةالشعوبتواجههاالتيللمشاكلانتباهكمألفتأنأودوهناء

هياالفريقيةالقارةمشاكلشنفورية.لحلولالحاجةأمسفيمشاكلوهيءوالمجتمعوالصحة

عاتقنا.علىتقعالحاليةمشاكلهامنالقارةهذهانقاذمسئوليةفإنولذلك»أيضا.نحنمشاكلنا

سنستضيفأنناكماإفريقيا´´.´´عامهو200oعامأنتركياأعلنتأذهاننا،فىالتصوروبهذا

مساعداتهاتقديمفيمستمرةوالتطويرللتعاونالتركيةالوكالةنالقامم.العامفريقة´´االا´القمة

فيالجهودهذهوستستمرأبابا.أسرفياالقليمىمكتبهاطريقعنإفريقياإلىواالجتماعيةائفنية
مقابل.أيانتظاردونالزيادة

االفريقية.القارةمعالتضامنتعزيزإلىبالمنظمةاألعضاءالدولكلأدعرأخرى،ومرة

الكرام»الضيوفالسادة

محاربةعمليةأثناءتجاهلهيمكنالآخرهامابعداوالفسادالفقربينالمباشرةا~وتشكل

فيالشفافيةطمبادئعلىالكوسيكفىاألعضاءالبلدانتوكيدزيادةفإنالسياق»هذاوفي
والحوكمةمئة»للمساالملحةوالحاجةوالوضوح»ءالخدماتعلىالقائمةوالتسويةءالعامةاالدارة

أمامالسبيلتفتحائتيحياوالتكنولوالعلوممناالستفادةطريقعنفحققهاأنيمكنالتيءالرشيدة

األساسية.أهدافناضمنلهيللموارد»الرشيداالستخدام

الرشيدةكمةالحومنلكلجنيةأصكةنجدءاإلسطيةلئحضارةالتاريخىالتراثإلىننظروعنما

الفقر.ومحاربة



األعضاءالدولفىالفقرحدةمنالثخفيفJ.الصعرمثامةاالئتماناثثموملقضةوتعتبر
الكوسك.دوراتلهاستطرؤالتىالقصدياواحدهسالمنظمه

نالوقدءيوسمحمدالدكتوروأعنيمنا»واحدأنجدأنالقلبعلىالسروريدخللمماوإنه

فعالةوسائلتعدوالتيالصغرمتناهيةللقروضتطبيقاتهعننوبلجائزةعلىالحصولشرف

ثعةوكليا~متصادية.الحياةفيفعالةمشاركةءالخصوصوجهعلىالنساءهمشاركةضمانفي

وقتفيإليناينضمسوفالذييوسمحمدالسيدوتجاربخبراتمنتستفيدونسوفأنكم

اليوم.الحق

هوالتاريخيتراثنامنالهامةأهلةاأللهذهذكرنامعرضفىفحظهاالتىاألخرىالمقاهيمومن
بهما.يضروالوالبيئةالطبيعةيراعىالذيالسليمالحياةأسلوب

اراالحتروزيادةالبيئيالتلوثتراكمدوننحولأنجميعأعلينايجبفإنهءاأليامهذهوفي

مجاالتكأحدالبيئةقضيةبشأنجهودناوتيرةمننزيدأنعليناينبغىالصددهذاوفيالعالمي.

االسطي.المؤتمرمنظمةعملخطةفيالمذكورةالتعاون

الوزراءالمعائىأصحاب
الموقرونالمندوبون

التابعائخارجيةلوزراءاالسطيالمؤتمرفىبعرضهاقمتالتىباألفكارعلملعلىجميعكمن
المنتدياتمنالعديدفىثمأعوام،أربعةمنذطهرانفىعقدالذياالسطىالمؤتمرلمنظمة
التاريخ.ذلكمنذعقدتالتىالدولية

والتسامح»العدل»منأساسعلىالقائمةكمةالحوتسشرفرمثاهاتواالتيسطيةاالالحضارةان
والتضامن.والرحمة»

0وشفافيةءديمقراطيةأكثرمجتمعاليجادعزيمتنايقويأنشأنهمنالتراثهذاأنرددتولطالما
وانفتاحأ.



سوىبهتتمتعأنيمكنالواالجتماعيا~تصاديالثباتأنخطاباتيفيبشدةأوضحتولقد

رشيدأ»استغالألالمواردا~~منوذلكءناجحنحوعلىكمةالحوتطبقالتىالمجتمعات
ومعتدآل.وفعاآل»

ورفعءالداخلمنالبيتلترتيبمبادرةنأخذأنالضروريمنءنناناديتءالسياقهذاوفي

المعيشة.مستوى

تطويربضرورةوعيأأكثرأصبحتقدمطيةاالالبلدانحكوماتأنأرىأنليسعدنيوإني

وعلىشاملة.إصالحعمليةإجراءيعادليكادوذلكهياكلها»فيالقصورأوجهوإصالحاإلدارة

النظر.محلالموضوعاتضوءفياألملعلىيبعثالوضعأنإالكافيا،ليمرهذاأنمنالرغم

الوزراء،معاليأصحاب

وءالكراالضيوفالسادة

التطوير.وعملياتالسياسيةبالبيئةمباشرأارتباطأليرتبطانوالمنفعةا~تصاديالتطوران

أجلمننادرةبالفعلهيمواردإهدارإلىوالحروبءاألمنيةوالمخاوفمتقرار»االعدوويؤدي

تفعيلأجلومنوهكذا»والرفاهة.التطورمجاالتفيا~منبدألاألمنيةالمتطلبات

حلولامجاديجبواالمتقرارءاألمنإرساءقائمتهرأسعلىيأتيالذيا~متصادي»التطور

ا~.تحقيقوكفالةالسياسيةللمشكطت

ولهااالمطىالعالمشغلالتياألساسيةالسياسيةالمشكطتبافتصارأتناولأنأودءعليهوبناء

العالمي:الصعيدعلىانعكاساتها

بينيمفيماالمشتركةوالمشكطتالخريطةامتدادعلىاإلسطيةالبلدانفيالرئيسيةالمشكطتان

التيالمشكطتجوهرفيلتكمنالفلسطينيةالقضيةوانالساحة»علىنفسهاتفرضتزالال

عاجآل.حأللتتطلبوإنهااألوسطالشرقيواجهها



أنتطحظونأنكممنواثقفإننيهذاءعامنافىتحققتالتيااليجابيةالتطوراتمنالرغموعلى

الوضعلهذاحلامجاديتمأنفىأملوكلناقضيتها،يدعرالفلسطينيةاألراضيفىائحالياالنقسام

الفلسطينى.الشعبإلىالوحدةوإعادة

األمن»مجلسعنالصادرةالقراراتعلىبناءالفلسطينيةالقضيةتسويةالتركيةالجمهوريةوتؤيد

حدودداخلدولتينبينالسلميالعيثيلمبدأوطبقأالعربيةالسطموخطةشادية»االستروالخريطة

.الغرضهذاتجاهبناءةإسهاماتتقدمالتركيةالجمهوريةوستطلعليها»ومتعارفآمنة

آخذةءالتركيةالجمهوريةبادرتاالستقرارهعدممنجواالمنطقةيسودكانالذيالوقتوفي

أنقرةمنتدىبإقامةاالعتبار،فىالفلسطينىالشعبيعانيهاالتيواالحتساعيةا~متصاديةالصعوبات

تهدفالتيالمشروعاتتلكوانا~´´.أجلمن~الصناعةمشروعاتقدموائزي200oفي

تسالفلسطينيىالشعبيعانيهاالتيوالسياسيةا~متصاديةالمشكطتوطأةمنائتخفيفإلى

القضية.تجاهالتركيةالجمهوريةبهاتتعمالتيالقيمةاالسهامات

وهكذاءفسطنلولةواالجتماعىاالقتصادىالهيكليدعمإذنموذبيةمبادرةأنترقمنتدىويعد
المنطقة.فىاألمنا«ساءعلىيساعد

لهذامتقاموالتيالصناعيةالمناطقفياالستثمارإلىاألعضاءالبلدانجميعألأعووإني

الوالياتفيحرآتسويقأالمناطقهذهفيسشرالتيالبضائعتسويقيتموسوفالغرض.
الخليج.ودولاألوروبي»واالتحادءالمتحدة

يخصفيماالنسطينىالشعبامعالكاملالتعاطفاإلبداءاالسطميةانالبالأدعرالصدد»هذافيو

واالجتماعية.االقتصاديةاحتياجاته

فإنءلبنانفيالوضعقضيةتبرزءالمنطقةاستقرارإطارفىاألخرى»المهمةالقضاياومن

االنتخاباتتزيدأالصادقةرغبةلديناوانمحتدمة.تزالالالبطتواجههاالتيالسياسيةاألزمة



أنالواضحومنا~تصادي.الكسادمنأخرىأزمةإلىبا~تأخذوالسوءاالوضعالرئاسية

فإنوهكذا»لبنان.فيالجماعاتبينوسطحلولإلىالتوصلتمماإذاإحرازه»يمكنهذا

تشجيعاالمعنيةاألطرافبينالحوارإقامةفكرةتشجيععليهالصددىهذافيالدولي<المجتمع

كبيرا.

الوزراء،المعالىأصحاب
ءالموقرونالمندوبون

تعانى.زالتالالتىمنطقتنافىاألخرىالبلدانأحدالعراقتعد

بشريةقدراتمنبهتحظىمابفضلالفريدةاإلسطيةالبلداناحدتعدالتيءالعراقفقدتفقد

واألهواءائظائمئئحكمنتيجةائغنيةمواردهاأهدرتكمامواطنيهامنائمطينءطبيعيةوموارد

المفترضمنكانحيثيحتذىدرساالعراقإليهاوصلتالتىالمتدهورةألحالةوتقدمالشخصية.

علىينبغىأنهوأعتقدهائلة.قدراتمنبهتتمتعمابفضلشراةالعالمبلدانأكثرأحدتكونأن

الرس.هذامناالستفادةالجميع

.Jسطةيحفظالديمقراطيةتسودهعراقخلقبغيةجهدهاقصاريتركياتبذلاألموءبدايةمنذ
ءشعبهشمرلمخطرمنوالرخاءواالستقراربا~ينعمعراقءآسياسيةووحدتهأراضيه
أراضيه.علىنشاطلهايكونأنمنإرهابيةمنظمةأيومنعءجيرانهمعوالتعاون

وكذلكءالعراقيةبالحكومةوثيقاتصالعلىللحفاظجهودنانواصلفإنناءائهدفهذاولتحتيق

بها.والدينيةاالثنيةالجماعاتبكافة

وذلكمحدودةتزالالللعراقتقديمهافيفرغبالتيوالسياسيةاالقتصاديةالمساعداتأنبيد

شمالفيالكرديالعمالحزببهايقومالتىوالنشاطاتالعراق»فيالسائدةللظروفنتيجة
لهآمنامالاالباللشمالالكرديالعمالحزباتخاذعنالطرفيغضمنكلفإنلنلكالبال.

والتجاري.السياسي»ا~تصادي»التعاونعلىالعوائقمنمزيدايضع



فىتشتعلالتياالرهابنيرانالطفاءالنهايةحتىجهودهاتركياستواصلاألحوال»كلوفي
ا~.شمال

فياألزمةحلشأنهامنالتيالمهامبعضبتنفيذأيضامكلفةاال~المؤتمرمنظمةان

تكثيفها.يتمأنفياألملويحدوناالصدد»هذافيالمنظمةبمبادراتفرحبفإنناولذاالعراق»

الوزراء»المعاليأصحاب

ءالموقرونالمندوبون

منذاألتراكالقبارصةعلىالمفروضةالعزلهإنهاءإلىتأعواإلسطميالمؤتمرمنظمةمازالت

الذيالخارجيةوزراءاجتماعفيالقضيةهذهتجاهموقفهاعنوبقوةعبرتكماء2004عام

العام.هذامنأيارمايو/فيأبادإ~فيعقد

النفاذ»حيزالقراراتهذهلتدخلملموسةخطواتتتخذأنبالمنظمةاألعضاءالدولمنونتوقع

المجتمعأمامبهجديرةهيالتىواالحتراماإلسطيالمؤتمرمنظمةمصداقيةتعزيزبهدف

األتراكالقبارصةإدماجفيتساهمالتىاألعضاءالدولتجا»باالسنانلشعرتركياونالدولي.

العالم.في

0الوزراءالمعالىأصحاب
ءالموقرونالمندوبون

0األوروبياالتحا«إئىانضمامياحو«ائدائرةالمفاوضاتفيمنحوهاتقدماتركياحققتلقد
ا~مصاديالتعاوندعمأجلمناألعضاءالبلدانسائرمعفبراتهامشاركةفيوستستمر
بينها.والتجاري

ئجميعائمطئوبائدعمحشدفىاالستمرارعنىتركياتصميمعثىأؤكدأنأودأخرى،ناحيةومن
لمنوإنهدائما.كعهدهاوالكومسيكاإل~المؤتمرمنظمةمظلةتحتالتعاونمسيرات



تعزيزعمليةفيملموسادوراللمنظمةالتابعةوالمؤسساتاألعضاءائبلدانلكلأنالواضح

بينها.التعاون

أرجووأناألعضاءىالدوللكافةتقديريبخالصأتقدمأنلييطيباألفكار»هذهمنوإ~

عنوالمنبثمةالتابعةالمؤسساتفيوالعاملينالتنفيذيينالمسئولينولكللهم»والتوفيقالنجاحكل

الكوسيك.ألعمرقيمةمساهماتمنموهقدلمااإل~»المؤتمرمنظمة

المؤتمرلمنظمةالعاملطينالخالسينوشكريتقديريعنأعبرأنأودالسياق»هذاوفي

اجتماعاتعلىديناميكيةمنيضفيهwأوغلواحسانالدينأكملفيسورالبرومعالياإلمطيآ

البنكمحافظعلي»محمدأحمدائدكتورلسعادةوكذااإلصالح؟عمليةمبادرةوال~الكوسيك»

حجموزيادةاألعضاء»المدولتنميةأجلمنحثيثةجهودمنبذلهماعلىللتنميةاإلمطي

للتجارةسطيةاالالغرفةوئيمركامل»صالحالشيخلسعادةوكذلكبينها؟فيماالبيئيةالتجارة

تعزيزأجلمنقدمهاالتيالحكيمةوالتوصياتبهاقاوالتيالجليلةالمساعيعلىوالصناعة

.باهتمامكمتحننىسوفبأنهاأومنوالتياإلسطية»الدولبينالخاصكقطاعفيالتعاون

والرخاءالسطتحقيقفىللكوسيكوالعشرينلثةالثاالورق~أعمالكمتسهمأنأتمنى
اسطنبول.فىممتعةإقامةلكمأتمنىكمالبلداننا،
لكم...وشكرا







كلمة

أوغلواحسانالدينأكملفيسورالبرومعى

اإل~تمرالمنلمنظمةالعاماألمين

في

للكوسيكوالمسسزالثقةالدورةافتتاح

لم(كومسيكوالتجاريا~يللتعاونالدائمةللجنة

التركيةالجمهوريةاسطنبول»

14-1v2الثانينوفمبر/تشرين <<v

)الرحبمالرحمنالةبسر

جولاثهعبدالرئيمرفخامة

الكوسيك»ورئيمرالتركيةالجمهوريةوئيمر
ءالسعادةأصحاب

الموقرون»المندوبون
والسادة.السيدات
وبركاتهالهورحمةعليكمالسلقم
الرئيمرفخامة

علىبالتينئةمجدداإليكمألتقدمالسعيدةالمناسبةهذهاغتنمأن,سروريدواعيلمنإنه
الجديدةمهمتكمتكللأنوأتمنىءالتركيةللجمهوريةعشرالحاديالرئيمرلمنصبانتخابكم
الجمهوريةتربطالتيتالهتأنيقينلعلىوإننىالباهر.بالنجاحتركياخدمةفىوالمهمة
ظلفيواالزدهار»النجاحمنيدالمنتحقيقفىتستمرسوفسلثمىاالبالعالمالتركية
والرشيدة.الحكيمةقيادتكم

الشديداهتمامكمأذكرءلفخامتكمالبالغوالتقديرالعميقباالفتتانالشعوريغمرنىإذوإننىه
ووزيرالوزراءوئيمرنائبلمنصبتوليكمأثناء,اإل~المؤتمرلمنظمةالكريمودعمكم
التركية.بالجمهوريةالخارجيةالشئون



والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةأهننكىأيضاالسعيدةالمناسبة~»وأغتنم
عهدناهالذيالدعمعلىاالعتمادفىعريضةآمالوتحدونالهافخامتكملرئاسة(الكومسيك)

~رائدبدورتنمضالسنينمدارعلىتركياظلتحيث,اإلسطيالمؤتمرلمنظمةمنكم
واالسطى.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيز

سيعملبلفحمب»عمقايزدادلنالدعمهذاأنفيكبيرةهتنا»تبقىالحكيمةقيا~ظلفي
سريعة.بخطىاألعضاءاعولبنفيماوالتجاريةاالقتصاديةتا~اأواصرتوطيدعلى
سيعملنالغرمىهذاتحقيقأجلمنالدؤوبوتفانيكمالمستنيرةحكمتكمأنيقينلعلىوإننى

ديةاالقتااالحتياجاتكبيةأ~~~قر~~يضطلاليور6تعزيزعلى
االسطى.للعالموالتجارية

جهودمنتبذلهماعلىالتركيةللحكومةوتقديريشكريعن)عربأنلىاسمحوا
وبكفاءةبانتظارعنهاالمنبثةالمتابعةلجنةواجتماعاتللكوسيكانسنويةالدوراتالستضافة
وجه.أكملعلىبدورهاالكوسيكقيامفىبالفةمساهمةساهمالذياألمرعالية»

الرشيمى»فخامة

ءالسعادةأصحاب

ءالموقرونالمندوبون

العامةاألمانةحققتهماإلىانتباهكمكريماسترعىكىالفرصةهذهأغتنمأنأود

نصبوماتحقيقعلىسويانعمل~اتإنجانمنالماضيةالسنواتفىالمنظمةومؤسسات

االستثنائيةمكةقمةوضعتحيثأكبر»طموحاتأعيننانصبنضعوأنأهداف،منإليه

أالاإلسطي»المؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدولاالقتصاديبالنظامتتعلقمخدةأهدافا

المستدامةءوالتنميةاألعمالقطاعفيوالتعاونائمنظمةإطارفيالبيئيةالتجارةتعزيز.هي:

البيئيةالتجارةبنسبةللنهوضا~مةالتدابيربوضعالكوسيكوكلفتالفقر.حدةءوتخفيف

الموقراجتماعكمأنمئةلعلىوإنني»201oعامبحلول9ه~20كى200oعام9ه~14من

اهتمام.منيستحقهماالموضوعهذاسيولي

القراربموجبأنشىالذيالفترحدةتخفيفصندوقالسنغالجمهوريةوئيمىشنلقد

اجتماع~y»»2مايو/آذار3»فىرسمىبشكل0o»2مطيةاالمكةقمةعنائما«

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبعضتعمتوقدللتنمية.اإلسطيالبنكمحافظىمجلمى

عنأعربأنوأودأمريكى.دوالرمليار2~.منبكثركصنوقبإمداداألنحتىاإل~



فوالرآمليار~فترتسخيةمساهمةمنقمتهماعلىالسموميةالمربيةلمملكةشكرى
مليون3ه«ارهاومةالسخيةمساهمتهاعلىالكويتلدولةبالشكرأتتدمأنأودكماأمريكى.
تهوفىلمااألخرىاألعضاءالولىلكافةامتنانىعميقعنأعربإذوإننىأمريكى.فوالر
~ساهمالذىللتنميةاالسطمىالبنكوكذاءالصندوقذالصالحاآلنمتىمساهماتمن

تبادرأنلصنلوق»مسامعاتبعدتترملمالتىاألعضاءبالولى)هبفإننىفوالر،آمليار
الصيشيةالظروفاتسينيمتهلفاولمذىالصنلوقذابهالمكلفالدورتعزينأجلمنبنك

بالنا.فىلفتراء

تتطلباإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدولالبيئيةالتجارةتنميةأننعلمجميعاوإننا
األجهزة.مستوىوعلىومالية»مؤسسية»خطواتمنيلزممااتخاذفىالجهدمنالمزيد
علىبعدتصادقلمالتىككو/أوتوقعلمالتىاألعضاءالدولأناشدالمنبوءهذاومن

التعريفاتبخطةالخاصالبروتوكولوكذاالتجاريةاألفضلياتنظامحولاالطاريةاالتفاقية
وقت.أسرعفىوالمصادقةبالتوقيعتبادرأنالتفضيلية»

المشرقواعدبصياغةالمتعلقةالتجاريةللمفاوضاتالثانيةالجولةحققتهمابارتياحأسجلكما

أشهدأنلىويطيبالجمركية.وغيرالجمركيةشبهالتدابيرحولمناقشاتمنأجرتهوما
أنقرةفىv•10سبتمبرفىبنجاحالتجاريةالمفاوضاتللجنةالثانيةالجولةفعالياتاختتام

المشر~.كواعدحولجديدةاتفاقيةاعتمادتمحيثءالتركيةبالجمهورية

غينيا»جمهوريةوهىأعضاءدول)5(المنشابقواعدالخاصةاالتفاقيةهذهوقعتوقد

العربيةواإلماراتالتركية»والجمهوريةتوس»وجمهوريةالهاشمية»األردنيةوالمملكة
االحتفالفىاالتفاقيةلهذها~عضاءاعولمنالمزيدانضماممنمئةلعلىوإننىالمتحدة.
أدعروإننىللكوسيك.والعشرينلثةالثاالدورةهامشعلىتنظيمهيتمسوفالذىالخاص
المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةلدعمالمعنيةوالمؤسساتالمشاركة»الوفودجميعكذلك

ينايرمناألولبحلولالتنفيذحيزالبروتوكوليدخلحتىالكوسيكتنسيقومكتبسلثمىاال



الوتيس،فخامة

السعادة،أممحاب

الموقرون،المنلوبون

األعضاءالدولبينالتعاونتعزيزصوبومتواصلةحثيثةجهوداالتركيةالجمهوريةبذلت

القطن.حولالخبراءفرقاجتماعاتمنالعديدواستضافتوتسويقه.القطنإنتاجمجالفى

األعضاءالدولبينأوثقتعاونعلىتحفزأنشأنهامنالجهودهذهأنمنثمةلعلىوإننى

تسويقإلىوصوالبينها»المباشرةللتجارةطرقإنشاءبغيةللقطنوالمصدرةالمستوردة

يواجههاالتىالفقرتحدياتتقليصثمومنالقطاع»مستوىعلىللربحتحقيقاوأكثرأفضل

لحكومةالمضمارهذافىشكرىعنأعربأنأيضاوأوداألعضاء.الدولمنكبيرعدد

فيماالقطنقطاعفىوالتجارةاالستثمارتحسينلمنتدىاستضافتهاعلىالتركيةالجمهورية

اليوم.أعمالهأختتمالذىاالسطىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبين

المحلىإنتاجهاوتنويعتطويرعلىاألعضاءالدولأحثأنالصدد»هذافىأيضا»وأود
منظمةفىا.عضاءالولىإلىصادراتهازيادةبغيةأكبربشكلالخارجيةالتجارةوهياكل
الصقتتعزيزهدفيسهمسوفذلك»علىعلثوةاألخرى.العالمودولاال~المؤتمر
الفقر.حدةتخفيفإلىالراميةالخططإنجاحفىالمنظمةفىاألعضاءالدولبينالتجارية

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءاالفريقيةالدولمنلعددبهاقمتالتىالزياراتأثناءوفى
لدىاألكيدةالرغبةبصدقكمستءالدولهز»قادةمعأجريتهاالتىوالمشاوراتاالسطمى

الزراعى،القطاعفىواالستثمارالتجارةشجينخكمنبهاالشميةعجلةدفعفىالدولهذه
المؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتأنكما.المنسوجاتوصناعةالغذائيةوالصناعات

التكنولوجياونقلواالستثمار»ءالتجارةدعممفادهاجديدةمبا~اتإلططقمستعدةاالسمر
الغذائية.والصناعاتوالمنسوجاتالقطنقطاعاتفىوبخاصةإفريقيا»لصالح

األولوية»ذاتالمجاالتأحدباعتبارهالسياحةبقطاحصادقاهتمامارعالءإلىأيضاحاجةوثمة

لغةكونهإلىباالضافةفى»الثوالتبادلا~هتصاديةالتنميةصعيدعلىأساسيامجاالوباعتباره

فىاالعضاءللدولالدخلمصاهرمنمهماومصدراسطيةاالالدولشعوببينتقارب



مجاالتفىحدتهمنالتخفيفأوالفقرعلىالقضاءفىمهمدورللسياحةأنكماالمنظمة.

عابده.

فى,I~Jفىعقدوالذيءالسياحيةالتنميةحولالثانىالخبراءفريقاجتماعكانوقد
االستراتيجيةالخطةاالجتماعهذااعتمدفقدالطريق.علىهامةخطوةء207•أيارمايو/

الخطةهز»تنفيذوسيسهماالسطمى.المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفىالسياحةلتنمية
فىمثمرةنتائجميحققكمااألعضاءىالدولبينفيماالبيئيةالسياحةتعزيزفىاالسترتيجية

ومسانتىدعمىجلأقدمفإننىاالسطى،المؤتمرئمنظمةالعاماألمينوبصفتىالقطاع.هذا
العالمشعوبعلىبالنفعتعودحتىلها»الكوسيكاعتمادعنداالستراتيجيةالخطةهز»لتنفيذ

اإلسطى.

المؤتمرالستضافتهابيجانأنرلجمهوريةالشكربجزيلأتقدمأنكذلكأودالصددهذاوفى
اإلسطىائمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولاقتصاداتفىالسياحةدورحولالدولىالعلمى
لوزراءالخاصرسلثمىاالالمؤتمررئسبصفتهاوذلك»2••7حزيرانيونيو/فىباكو،فى

سطيةاالوالغرفةءالسعوديةالعربيةالمملكةلحكومةتقديريعنأعربأنوأودالسياحة.
األعضاءالدولفىالخاصالصياحىللقطاعاألولللمنتدىالفاجرللتظيموالصناعهللتجارة

,وحتىاألولتشرينلمأكتوبر30منالفترةفىءجدةفىاالسطى»المؤتمرمنظمةفى
.200vالثانىتشريننوفمبر/

الرئيس؟فخامة

السعادة؟أصحاب

0الموقرونالمندوبون

الوونرىظللناالسنواتمرعلىالعامةاألمانةفيونحناكه»يحمدالالناسيحمدالمن
التىلهاوالمنتميةالمتخصصةومؤسساتهاالمنظمةعنالمنبثةاألجهزةبهتقومالذيالهام
اإلحصائيةالبحوثومركزءللتنميةاالسطميالبنكوالتجارية:االقتصاديةبالتنميةتعنى

لتنميةاال~وائمركزأنقرة)»مركزلماإلسطميةللدولوا~يبواالجتماعيةواالقتصادية
واالتحادوالصناعة»للتجارةاإلسلثميةوالغرفةللتكنولوجياهسطيةاالوالجامعةالتجارة»

المنظمةمؤسساتبينبالتعاوناإلشادةالمقامهذافىبناويجدرالبواخر.لمالكىسلثمىاال
االقتصادي.المجالفيالنشطة



حنىبسعربهاومتهضاإلسطبهأمتانخمالنيالفرارانهذهونكوهعنمتبئنأنأملكي
.المعاصرالمنفدمعالمنافسابر

استضافةعلىوشعباوحكومة»وئيساءالتركية»للجمهوريةالشكربخالصأتقدمثانية»ومرة

الممتازالتنسيقنقاركماالضيافة.وكرماالستقبالحفاوةمنبهقمتمماوعلىالدورة»هذه

الكوسيكتنسيقومكتبالحكوميةالتخطيطهيةوزارةبهاقامتالتىالمميزةوالترتيبات

الدورة.هذهنجاحلضمان

جميعالكمسكرا

وبركانهالورحمأمكلبكيوالسال







-8:.:>دمد
كلمة

عليمحمدأحمدالدكتورمعالي

للتنميةاإل~البنكمجموعةونيس

ا~حىالحفلفى

للكوسيكوالعشسرلثةالثاللدورة

-1'1اسطنبمل» 1tم20»7نوفمبر

الرحيمالرحمنالهبسم

والمرسلين»األنبياءخاتمعلىا~وأتمالصالةوأفضلنلهالحمد

تركياجمهوريةوئيمرجولمحبدالهالرئيمرفخامة

والتجاريا~متصاديللتعاونالدائمةاللجنةوئيمر

أوغلىإحسانالينإكمالالبروفسوراألخمعالي

اال~المؤتمرلمنظمةالعاماألمين

الوزراء»المعاليأصحاب

وا~مليمية»الدوليةالمنظماتوممكىالدبلوماسي»السلكأعضاءالسعادةأصحاب

الوفود»أعضاءالسعادةأصحاب

واألخوات»اإلخوة

وبركاته،الهورحمةعليكمالسط

البنكمؤستكمباسممعرباءالمباركالجمعهذاأخاطبأنالكريمةالمناسبةهذهفىيشرفني

الضيافةكرمعلىوشعبآوحكومةرئيسأالتركيةللجمهوريةوائتقديرالشكرجزيلعنءللتنميةاال~

فيءالهتوفقبعدستسهموالتىءالمشاركةللوفودسخرتالتىةالعمينالترتيباتوعلىءائتنظيموحسن
المؤتمر.هذافعالياتإنجاح



والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةالتركيةالجمهوريةتقدمهاالتىوالمساندةائرعايةان

دعمكمعثىدليلفيرلهوءمتواصلينوتأييددعممنللتنميةاالسطيللبنكتوليهوما(الكومسيك)»

فياألعضاءالدولبينالتعاونأواصرتوثيقعلىوحرصكمالمشتركاالسطىالعمللمسيرةالمتواصل

األعضاء.الدولفيواالجتماعيةا~تصاديةالتنميةمسيرةتعزيزأجلمناالسطي»المؤتمرمنظمة

للتنميةاالمطيالبنكلدعوتهاالكوسيكألمانةوالتقديرالشكرخالصعنالتعبيرأودكما

بالنجاحأعمالهتتوجأنالقديرالعلىائمولىسائالاله»بإذنالمثمراالجتماعهذافعالياتفيللمشاركة

والتوفيق.

»الرشيمىفخامة

واألفكارائهامةاآلراءمنالعديدعثىالجلسةهذهفيبهاتفضلتمالتيالضافيةالكلمةاشتملتلقد

زافرأمعينأوستكونءاالجتماعسيشهدهاالتيالمناقشاتإثراءفىارمجابىبشكلتسهمسوفالتيالسديدة

المشترك.اإلسطىالعملمسيرةلتعزيزاللقاءه«اعنستصدرالتيوالتوصياتاخاتا~تلصياغة

تحقيقفيالكوسيكللجنةسندأئلتتميةاإلسطيالبنكمؤسستكمتكونأناالعتزازدواعيمنوان

السامية.غاياتها

لرئاسةانتخابكمعلىلفخامتكموالتبريكاتالتهنئةبخالصأتقدمأنيسرنيالكريمةالمناسبةوبهذه

لهاسيكونالسديدةوآرامكمحنكتكمأنمئةلعلىوإننيوحضارتهبتراثهوالغنيبشعبهالعريقالبلدهذا

لجنةأعمالتوحيهفىوستسيماألعضاءدولنافيوالتطورالنمومسيرةعلىاألثرعظيمتعالىبإذنه

األعضاء.دولناشعوبلصالحوالعطاءالبذلمنيدالمنلتقدمالموقرةالكوسيك

العاماألمينأوغلى»إحسانالدينإكمالوذسورالبراألخألقاهاالتيالهامةبالكلمةالتنويهأودكما

التىوالتحدياتالمشتركاالسطيالعمللواقعشامئةتصوراتمنتضمنتهwاالسطيالمؤتمرلمنظمة

فيءالمرجوةاألهدافلتحقيقالمستمروالتعاونالتنسيقجميعامناتقتضيوالتياألعضاءاهولىتواجهها

.العالميشهدهاالتيالمتطحقةواألحداثالتغيراتظل



»الرئسفخامة

ءوالسعادةالمعالىأصحاب

,واألخواتاإلخوة

وفعالياتنشاطاتابرزحضراتكمأمامالكريمالمحفلهذافيأستعرضأنويشرفنييسرني

لتمويلالبنكا~هwاشتراكيا~عبلغفقدالماضي.العام~للتنميةاال~البنكمجموعة

أمريكي»دوالرمليار0oيفوقمااآلنتأسيسهحتىمنذالتجارةوعملياتالفنيةوالمساعداتالمشروعات

عملية.0000منأكثرلتمويلخصصت

منيعتبروالذياالسطيالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدولالبيئيةالتجارةبتمويليتعلقوفيما

المخكفةللتنميةاإل~البنكونوافذبرامجقبلمنالتجارةتمويلحجمنمافقدءالرئيسةالبنكنشاطات

ويستمفم.2•06ا~/427الماضىالعام~أمريكيالرهمليار2.8إلىليصلمتزايدةبصورة

لماالتراكميالمبلغوصلوقدأمريكي.موالوبيين3علىيزيدمااعتمادا~)428(العامهذاالبنك

أمريكى.دوالرمليار26.73إلىالتجارةلتمويلتاريخهحتىالبنكاعتمد»

ءالرشيمىفخامة

ءوالسعادةالمعالىأصحاب

ءواألخواتاإلخوة

2ديسمبرفىالمكرمةمكةفيعقدتالتيلثةالثااالسشائيةالقمةلقراراتإنفاذا • •oتموالتيم

والعثرين»ا~ديالحرنفىاأل~تواجهالتيالتحدياتلمواجهةالعشريالعملبرنامجاعتماد~

يهدفالذي~اال~التضامنصندوقلنشاطاتسريعةا~لضمانعمليةخطواتالبنكاتخذ

األمراضومكافحةالعمل»فرصوتوفيرحدته»منوالتخفيفالفقرمشكطتمعالجةفيالمساهمةإلى

هيئةعلىأهريحىدوالرمليار10المستهدفالصندوقرأسمالويبلغالتعليم.فرصوزيادةالفتاكة»

بينمندولة30أعلنتوقداألساسية.مواردهاستثمارعوائدمنالصندوقعملياتتمويلوسيتموقف.

oVالسعوديةالعربيةالمملكةمنهادوالر»مليارا»6بلغتمبدئيةمساهماتعناآلنحتىعضودولة

مليونا»•~اإليرانيةاالسميةوالجمهوريةدوالرمليون3»0~الكويتوهولةدوالرىملياربمبلغ



يصلوبذلكدوالرمليار1قدرهإجمىبمبلغالصندوقفىللتنميةاال~البنكيساهموسوفدوالر»

دوالر.مليار2"\,تاريخهحتىعنهاأعلنالتىالمساهماتمجموع

والتعليمكالصحةالفقراءخدمةتستهدفومشروعاتبرامجتمويلالصندوقيتولىوسوف

مناالولفيالهبحولعملياتهالصندوقيباشرأنويتوقعاألساسية.والبنيةالغذائياألمنووالزراعة

هذافيالمساهمةإئىاألعضاءاهولىكافةأحثأنأودالمنبوءهذا~ومن.~1429المحرم

اال~.المؤتمرمنظمةعليهاقامتالتيوالتكاتفالتضامنلقيمتجسيدأبسخاءالصندوق

»الرئيسفخامة

»والسعادةالمعاليأصحاب

ءواالخواتاإلخوة

المؤسسةللتنميةاالسمرالبنكمجموعةفيالجديدالعضوليباشروساققدمعلىالعمليجري

التيالدولعددوصلوقدالقادمةالهجريةالسنةبدايةمعأعمالهاالتجارةلتمويلسطيةاالالدولية

عددوبلغالمؤسسةتأسيساتفاقيةعلىدولة26منهاصادقتدولة37المومسةعضويةإلىانضمت

لمجلسالثانياالجتماع~تمتوقدمؤسسة.ا^المؤسسةعضويةإلىانضمتالتيالمانيةالمؤسسات

المؤسسةماللرأسا~ولىالعامةالزيادةعلىالموافقةلمم200vمايو27(السنغالفيالمؤسسةإدارة

والر.مليون0Voإلىأمريكيالرهمليون00oمنفيهالمكتتب

الحثيثسعيها)ICIEC(الصادراتوائتماناالستثمارلتأميناالسميةالمؤسسةتواصلكما

فىواإلسهامإليهااالسثماراتواستقطاباألعضاءالدولصادراتمتفقدعمفيالمتمكةرسالتهاألداء

ضدالتأمينبتوفيربينها»فيمااثتجاريائتبادلنطاقوتوسيعاألعضاء»الدولبينالتعاونتعزيز

الزمن.منعقدقبلإنشائهامنذالموقرةشجنتكممنمتواصلبدعمالمؤسسةهذهحظيةولقدالمخاطر.

736التأمينالتزاماتبلغتحيثا~»427عام~المؤسسةأعمالفيالمطردالنموتواصلوقد

دوالرمليون8»8إلىلتصل»9د~70بنسبةالجديدةالتأمينالتزاماتوازدادتأمريكى»دوالرمليون



وبهذاأمريكي.والرمليون18iليبلغ9ه~83بنسبةالفعليةالتأمينأعمالحجمارتفعكماأمريكي.

دوالر.مليار4,2إلىاإلجماليةالتأمينالتزاماتوصلت

يهفوالذيITAP)(االستثمارلترويجالفنىالتعاونبرنامجتنفيذعلىحاليأالمؤسسةوتعكف

المؤسساتمعبالتعاونوذلكاألعضاءالدولفىالوطنيةاالستثمارتروييمؤسساتقدراتبناءإلى

المجال.هذافيالمختصةالدولية

منسنواتثمانيالعامهذاأكعنتوالتيالخاصالتطاحلتنميةاإلسطيةللمؤسسةبالنسبةأما

اتفاقيةعلىوقعتالتياألعضاءالدولعددأصبحفقدم/؟1999(~1420فيتأسيسهامنذالعمل

تمماليصلالمؤسسةأعمالنموتسارعوقداالتفاقية؟علىصاهقتدولةلم45(منهادولةلم50لمتأسيسها

مشروعأ.68لتمويلدوالرمليون407إلىاعتماده

لهذهقدمتهالذيالفاعلالدعمعلىاألعضاءللدولوتقديرهشكرهعنيعربإذالبنكوان

ممكن.وقتأقربفيكافة»األعضاءالدولإليهاتنضمأنإلىليتطلعالفتية»مساتالمن

ءالرئيمرفخامة

,والسعادةالمعاليأصحاب

واألخوات»اإلخوة

مكةفيالمنعقدةءاإلسطيةالقمةلمؤتمرلثةالثااالستثنائيةالدورةفوضتلقدتعلمون»كما

التدابيراتخاذللتنميةاالسطيالبنكمحافظىمجلمىإلىءمo>20ديسمبرA-Vمنالفترةفىءالمكرمة

فيدورهتعزيزأجلمنفيه»والمكتتببهالمصرحالبنكرأسمالزيادةضمانأجلمنالضرورية

أصدرعليهوبناءاالسطي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءللولىائفنيةوالمساعدةالماليالدعمبتقديم

دينارمليار1oهنبهالمصرحالبنكمالرأسبزيادةقرارهللتنميةاالمطىالبنكمحافظيمجلمى

إلىإسطيدينارمليار8»1منفيهالمكتتبالبنكمالرأسوزيادةإسطىدينارمليار30إلىإ~

oإ~.دينارمليارا



ءالرئيسفخامة

»والسعادةالمعاليأصحاب

ءواألخواتاإلخوة

الفنيةالمساعدةتقديمفيجهودههنللتنميةاالسطيالبنكضاعفالموقرةلجنتكمقرارمعتمشيا

بهدفام997فىأنشئوالذيالعالميةالتجارةمنظمةقضاياحولبرنامجهضمناألعضاءالدوللصالح

هذاوفيوالنشاطاتالفعالياتمنالعديدتنظيم~مناألعضاءللدولوالمؤمسيةالبشريةالقدراترفع

يتمتشاوريأمنبرآأيضأالبنكوفركماءعملوحلقةوندوةدورةبينمافعالية40قرابةالبنكنظماالطار

علىالمطروحةالمواضيعحولاالمكانقدرائمواقفتنسيقنحووالسعيالنظرىوجهاتتبادر~من

للمنظمة.الوزاريةالمؤتمراتأعمالجدول

,الرنسفخامه

,والسعادهالمعالىأصحاب

,واألخواناإلخوه

القطنقطاعفيواالستثمارالتجارةتوسيعمنتدىتمويلفيومساهمتهائبنكمشاركةعلىعطفأ

•2ابريل19ا~8(فاسوبوركيناجو»اوجاهفياالسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفى 0o«(م

المؤتمرمنظمةفيللقطنالمنتجةللدولالدوليةوالتنافسيةاالنتاجيةالكفاءةرفعحولالخبراءعاتواحتما

تحسينمنتدىتمويلفيالبنكساهمفقدالجهود»لككواستكماآلم)»0i»2ابريل,9~18(االسطي

عقدوالذياالسطيالمؤتمرمنننمةفياألعضاءالدولفيالقطنقطاعفيالتجارةوتوسيعسثماراال

لم.م20•7نوفمبرا3-12(اسطنبولفى

»الرئيمرفخامة

,والسعادةالمعاليأصحاب

ءواألخواتاإلخوة

اإلسطيالبنكإدراجبموجبهتمقرارأمؤخرأأصدراألوروبىالبرلمانبانعلمأإحاطتكمأود

عشرىأربعةوعددهاالمخاطرة»درجةفيهاتنعدمالتياألطرافمتعددةالتنمويةالبنوكقائمةضمنللتنمية



كبرىمنسماكةأخرىخطواتإلىتضافالخطوةهذهأنومعاألوروبي.االتحادأنظمةوفق

اآلمردية»سيامؤسسةمنصادرالمذكوراألوروبيالقرارأنإالاالئتمانيهللتصنيفالدوليةالمؤسسات

منالمواردتعبئةعلىالبنكتساعدأنشأنهامنالهامةالخطوةهذهانإضافيأ.مثآلالبنكيعطيالذي

أقل.وتكلفةمناسبةبشروطاألوروبيةالسوق

االئتماني»التصنيفدرجاتأعلىعلىأيضأالجاريالعامفىللتنميةاالسطيالبنكحصلكما
Standards(بورزااأند~ستاندردوكالةمنحتفقد & Poor's(تصنيفالبنكI'AAA'Iعلى)المدى

اموديروكالةأكدثكماائتوالي.علىالسادسللعاموذئكا،القريبالمدى(علىA-1و~انبعيد)

)Moody's,(التصنيفائتوالي،علىالثانيئلعام"AAA"على)(علىاأولىودرجةالبعيد)المدى

اا.آمستقرةبأنهاللبنكالماليةالمالءةآفاقاعتبارعلىالوكالتانوأجمعتالقريب).المدى

لعدماووالمتحدة»لطموالعامةالجصيةفىمراقباصفةعلىانبنكمجموعةحصلتكذك

تديتنافياالنسانبنىميثمةمسترىورفعالتنميةفيالمساهمةفيالمتميزالبنكالورمولياتقيرا

الكونية.

تعلمونكماالبنكقاماألعضاءدولهتواجهالتىللتحدياتلطمتجابةالدائمالبنكمعيإطاروفي

تسعةعلىتركزااالنسانكرامةأجلمن´رؤيةمئميت~1440حدإلىشاملةرؤيةبتبنيحضراتكم

..المرأةوتمكينالصحيةبالخماتواالرتقاءووطأتهالفقرحدةتخفيفمنهامتكاملةإستراتيجيةمجاالت

فىمؤخراأنطلقإذءلئبنكالشاملبالتطويروالمتعلقةالرؤيةهذهتوحيهاتأولىبتنفيذالبنكبدأوقد.الخ

أنالىوسعيأالعمل.وثماقةالبشريةوالمواردالعملياتوسياساتالتنطيميالهيكلثسملالتيالعمليةهذه

آلخذالولىمنلعدبزياراتالبنكسيقومالمستغيينمنممكنعدأكبرقبلمنالعمليةهذهتبنييتم

.الشأنهذافيمرئياتهم



,الرئيسفخامه

,والسعادهالمعاليأصحاب

,واألخواناالخوه

منلوسيواالموقرة»شجنتكممعوالدائمالمثمربالتعاونلتفتخرللتنميةاال~البنكءمؤمستكمن

التعاونوتعزيزءالمرجوةاألهدافلتحقيقالنهجهذاعلىالدؤوبوعملهسعيهتعالىاثهبإذنالبنك

تعيقالتىوالصعوباتالتحياتمواجهةعلىسوياوالعملاألعضاءىالدولبينوالتجاريا~متصادي

األعضاء.دولنافيا~تصاديالنموعجلة

األولىالجولتينالستضافتهاالتركيةلئجمهوريةالشكربجزيلأتقمأنيفوتنيالالصددىهذاوفي

ولعلاالسطي.المؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدولالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءلمفاوضاتوائثانية

الجمركيةوغيرالجمركيةالتدابيريخصمافىقدماوالسيرالمنشأقواعدباعتمادالثانيةالجولةنجاح

التىالدولعددزيادةعلىأهنشكمأنأودكماالمنشود.الهدفإلىالوصولفىالهشاءنسيساهم

عنصدرالذيأنقرةإعطنفىوردماولعلالبريتاس.بروتكولوكذلكاالطاريةاالتفاقيةإلىانضمت

.فرصةأقربفيالتنفيذموضععليهاالتفاقتمماوضعإلىسيدفعناالمفاوضاتللجنةاألخيراالجتماع

المفاوضات.منالقادمةالجوالتدعمإلىاألعضاءالولىكافةأدعرأنيسعدنىالمنبرهذاومن

.والثانيةاألولىالجولةغرارعلىلئمفاوضاتومساندتهدعمهءالهبإذنءالبنكوسيواصل

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجارةوتنشيطثسجيعإلىالراميةالجهودنغمرإطاروفي

مليونءبمبلغالشرعيةالضوابطوفقللتنمية»االسطيالبنكيديرهوقفيآصندوقاالبنكأنشأاإلسطىء

ألف700االنحتىتجاوزتالتىوالهباتالتبرعاتمنالصندوقهذاإلىسيضافمامعدوالر»

األعضاءالدولبينالتجارةتعزيزمجالفيأداءألفضلسنويةجائزةلمنحريعهيخمصدوالر»

-.إلىالجائزةوتهدف

مستواها،ورفعاألعضاءالدولبينالتجارةتعزيزفيتسهمالتىوالجهودنشطةاألتشجيع-,

.األعضاءللدولالبيئيةالتجارةتعزيزمجالفيوالمؤسسات~ادالمتميزبالنجاحاالحتفاءه2



وتعكفءالترشيحاتمنالعديدالبنكوطقى~.1428العامهذامنالجائزةلهذهوالترشيحالعملوبدأ

ورعايةبدعمائجائزةهذهتحظىأنوأرجوالعام.لهذابهاالفائزاختيارإجراءاتعلىالمختصةاللجان

الموقرة.لجنتكم

,الرئيمرفخامة

,والسعادةالمعاليأصحاب

»واألخواتاإلخوة

إاللتتمكانتماتحقيقها،للتنميةاالسطىالبنكءمؤمستكماستطاعتالتىالعديدةاالنجازاتان

الدولوجميعالموقرةلجنتكممنمتواصلنودعمرعايةمنالبنكبهيحظىبماثمءوتوفيقهالهبفضل

السعودية.العربيةالمملكةالمقر»دولة0المضيفةالدولةوبخاصةاألعضاء«

المؤتمرلمنظمةالعامةلطانةوالتتيرالشكرلتقديمالكريمةالمناسبةهذهأغتتمأنوأود

دعمفىفاعلبشكلتساهمالتيالمؤسساتكافةوإلىعنها،والمتفرعةالمتخصصةواألجهزةاإلسطى»

.األعضاءالدوللشعوبواالزدهاروالرقيالتقدممنمزيدلضمانالمشتركاالمطيالعملمسيرة

والقتا~متصاديةالتنميةفيبفاعليةلطهامسعيهاءالهبإذنللتنميةاإلسطيالبنكمؤسستكموستواصل

الولىبينالمثمروللتعاونئلتضامنرمزأالصرحهذاوميطلجمعا،.األمةلشعوباالجتماعي

األعضاء.

كماكمشاركين.اإلخوةولجميعالوزراءالمعائيوألصحابلفخامتكم»الشكركررالختام»وفي

وشعبأ»وحكومةرئيسأائتركية»للجمهوريةوالعرفانالتقديرآياتأسمىعنالتعبيرأكروأنيسعدني

الجميع.بهاحظىالتياألخويةوللمعاملةالضيافة»وكرماالستقباللحسن

لمواصفةيرفقكموأنخطاكم»يسدأوأنحنيفكم»دومأائتوفيقيجعلأنأسأراقيرائعثيواله

بالنجاحاالجتماعهذاأعماليكللوأناألعضاءىدولنالشعوبوالصالحالخيرفيهمالكلالعمل

والتوفيق.

وبركاته..الهورحمةعليكموا~









كاملالهعبدبنصالحالشيخسعادةكنمة

والصناعةللتجارةسطيةاالالغرفةرنس

والتجاريا~هتصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعشرينلثةالثاالدورةإجتصاحأمام

الكوسيك)لماإلسطميالمؤتمرلمنظمة

كا:-

جولالهعبدالسيدفخامة

الكوسيكلجنةورنيمىالتركيةالجمهوريةونيمر

والسعادةالمعاليأصحاب

واألخواتاالخوة

وبركاته....اكهورحمةعليكمالسطم

0واآلخرةالدنيافىللعالمينالهدايةوالواهبالخيراتبكلعليناالمنعمكهالحمد

رحمتهبفضلفحققكى0إعمارهاإلىوالسعى0األرضمناكبفيبالمشىأمرناوالذي

0العدالةمبادئعلىالقائمللمجتمعاالزدهارسياقفيسطيةاال~والرخاءالتقدمغاية

بنمحمدوإمامنانبينااألنامخيرعلىوالسطموالصالة0للناسأخرجتأمةخيرنحنإذ

اله.عبد

التركيةللجصوريةوئيماالنتخابكمفخامتكمألمننسبةالنامذهأنتهزأنأودبداية
برئامتكم.شرختالتيالكوسيكلجنةإلىالتهنئةوازفءالثتيقة

وئقدءوائتجاريةا~متصاديةائشميةقادةأهمأحدفخامتكمأنبهالتتويهيجدرومما

االقتصاديةالنهضةمجالفىالروادمنفكنتموالدرايةبالكفاءةوعالجلالهحباكم

أدعرلذاشعوبنا،تعاسةأوسعادةعنيهوتتوقفالحيويةالمجاالتأحديسوالذيءلنمة



والتىالكبيرةالمهامذاتالهيئةهذهفيجهولكملكميباركأنوتعالىمبحانهالمولى

الصعوبة.بالفةتحلياتاتواجه

الرئيمر:فخامة

الجسيمةالمهامإزاءأكبربأعباءقيادتكمتحتالكوسيكتضطلعأنإلىنرنواإننا

سطيةاالالقمةتبنتالغايةككولتحقيقءلطةا~متصاديةالتنميةلخدمةتنفيذهاالمراد

البنكرؤيةاعتمدتكمااالسطيهالمؤتمرلمنظمةالعشريالبرنامجاالسشائية

المبادراتهذهكل~إذءاإلسطيةللغرفةالعشريةالعملوخطةءللتنميةاالسطي

الجهودهذهائكوسيكلجنةتستكملأنونأملءالسياقهذافيوشاملةمكشفةمساهمات

ءائبطالةومكافحةالفقرحدةتخفيفمجاالتفيائمنشودةالكبرىاتاالنجدنتتحققكي

الشاملة.الشميةوتطوير

والسادهالسبدا~

عملخطةبشأنجمعكمخاطبتالماضيالعامالشقيقةدولتكمإلىرتىيان~
دولةثطينمنأكثرزيارةاثهبفضلشيتسنىولقدوالصناعة»للتجارةاإل~الغرفة
والمعالىوالغخامةا~أصحابمنعشرخمسةبلقاءخطهاحظيةحيثإ~ء

وزاراتفىالمسؤولينكبأرمعاللقاءات~أتيحكماءالبلدانككورؤساءمئوكمن
ومنظماتالتجاريةاالتحاداتوقادةءوالسياحةوالعملوالتجارةوالتخطيطا~مصاد
وتوفيقهاثهوبفضلالخطة»لتنفيذالطرمةعائمالدإرساءكيفيةفىائتناكرالعملأصحاب
اإل~الدولفىللسياحةاألولالمنتدىانعقادفيهابمااالنجازاتمنالعديدتحققت

والصناعة.للتجارةاال~الغرفةإشرافتحتالشهرهذامطلعفيعقدالذي

العربيةالمملكةفىلمشركاتمخكفمعإتفاقاتإبرامالمنتدىنتائجوشملت

لتطويرشركةتأسسبغيةوباكستانءوامرانءبيجانوأذروقطرهءوالسودانءالسعودية
يدالمنأمامالبابيفترسوفالحقةفترةوفىاال~»المؤتمرمنظمةدولفيالسياحة



البنيةمجالفيلطستمارشركةتأسيمىأيضأتمكماالمضمار.هذالولوجالشركاتمن
السياحة.لصناعةالتحتية

شياقابضةشركةلتأسيسجوىدرسةإعدادتمفقدءالعملمجالبخصوصأما

ءالعمالةوتصيرإستيرادمجالفيالعاملةاالعضاءاهولىفيفرعاعشرإثنامنأكثر

العمالة.وتسويقوتأهيل<تدريب»فيستعملكما

الخطةإلعداداالستثماريةالفرصالستكشافالعالميةسطيةاالالشركةإنشاءتملقد

هذافيدراستينإعدادتمولقداإلسطي»المؤتمرمنظمةلدولاألولىاالسثمارية

دوللثطثخططاإلعدادقيدواآلن,Jlå.l..J1.Jبنينجمهوريتىمنكلفيالخصوص

معإفريقياوغربوسطمناطقبينفيماالمشتركةللتجارةدراسةإعدادتمكماأخرى.

JWوماليهوالكاميرون»فاسوءبوركينامنكلجمهورياتشملوالتيإفريقيا

Jtãl...JIJ,ستإنشاءأجلمنحاليأالجهودتبذلكماوتوس.ءوالمغربومسرء

السريعة»والطرقوالكهرباء،واألدوية»والدواجن»ءالزراعةمجاالتفيجديدةشركات

والسنغال.ءوبنينءوائسودانموريتانياءمنكلفيوائتكنوئوجيا

فيللزكاةالعميةالهيئةتأسيسعناإل~تمفقد0الفقربمكافحةيتعلقفيما

األكاديميةعقدولقداالسطى.المؤتمرمنظمةولمنالعديدممكىبحضورلمبوركواال

0للزكاةالعالميةالهيئةبآليةالصلةذاتاألساسيةالفقهيةالمحاورتناولتندوةللفقهالدولية

0وبنين0مصرمنكلجمهورياتفىللهيئةفروعتأسيمىاألكاديميةاعتمدتكما

وموريتأنيا.0والسنغال

فىاالسطميةالدولبنفيماوالتعاونالذاتىمشطرااللتحققالتعجيلوبنية
تمكماءاألعمالأصحابال~محاداألساسىالنغناماعتمادتمفلقدوالتجارةاحتصادمجاالت

دولعدةفىاالتحادإلىلطنضمدماألعمالرجالمنعالمعمبلئيةالتفاقياتالتوصل



وماليزيا»والكويت»ءاالماراتودولةومصر»ءالسعوديةالعربيةالممئكةفيهابما

أصحاباتحاديخدمأنفيلنتطننوإنناوسنغال.وموريتأنيا»ءوعمانوقطرهوأندونيسيا»

االستثماريةالفرصحولالضروريةوالبياناتاألساسيةالمعلوماتتوفركمظلةاألعمال

إتاحةعنفضالوالتمويلوالمنتجاتالمشاريعتسريتىعلىيعملوأنءاألعماللرجال

الثائيالمستوىعلىالتجاريالتبادلمنالعديدةوائمصالحالمنافعلتبادلالفرصة

والجماعي.

والسادهالسبدان

حتىتحققتالتيالرئيسيةواالنجازاتالمحمودالتجاوبعالياأثمنأننىمنبالرغم

التجاريةوالغرفاألعمالأصحابأوساطمنالتعاونمنالمزيدإلىاتطلعأننيإالاآلن

يعجلأنشأنهمنالذيءالخطةلتنفيذوالحماسالتفاعلمنيدالمنفيوآملالصناعية»

المجاالتفيلطمةحقيقيةنهضةالخطةهذهتمالالواقعفيبلثمارها.بجنى
معناوالتعاونبالمشاركةالمعنيةالجهاتكافةأناشدأنالمنبرهذامنوأودءا~متصامة

تنفيذها.في

مبادراتنالدعماألعمالمجتمعقبلمنالجهودمنيدالمنبذلبضرورةنرىحيث
والمأمول.المطلوبائنحوعلىمنهاالمرجوةاألهدافتحققكى

منظمةدولفىالمختصةوالمنظماتالحكوميةآسلطاتمننأملأخرىجهةمن
أبدتقدالدولككمنبعضاوأنسيماوالمعنابالتعاونالتفضلفياالسطيالمؤتمر
ياأناشدكمأنوأودمنهاىالمأمولالتنمويالدورإلىترقىالبيروقراطيةفعلدره
يدعرعاجلبيانبإصدارالموقرةالكوسيكلجنةمنبالطلبالتكرمفىالرئيمرفخامة
اإل~»الغرفةخطةتفيزطريقفىالماكةالعقباتإلزالةالجهودمنيدالمنبذلإئى

به.ائمنوطالدورأداءمنالخاصالقطاعتعيقالتىالعراقيلكافةتذليلوكذلك

وفيرةمواردمناالسميةبلدانناعنىبهمنماعلىوتعالىسبحانهالهنحمد

أعباءمنتتحولفسوفاألمكر،النحوعلىا~تمماإذاوالتيبشريةومهارات



مرتكزةكبيرةاتانجانتحققأنشأنهامنهائلةطاقةتوليدإلىالمحليةا~هتصاداتعلى

المواردوتنموءالقلوبتطمئنالهبنكرألنءلهواالخطصوالتجردالماتالنودياعلى

جمعا،.للبشريةواالزدماروالرفا«التقدمويتحقق

كلهوذلكءالكريمالقرآنفيمرة87ورتقدالهمنوالخوفالتقوىكلمةان

والهبائجهد.االيمانفيهايقرنوعبادةحياةمنهاجهوالكريمالقرآنأنحيثعمدهعن

العملتحيلالتىالتقوى~منا~مصاديةمنافعناتحقيقعلىيحثناوتعالىسبحانه

منوالتضامنالجماعىالتعاونتتطلبتضحيةهواألمةأجلمنالعملانعبادة.إلى

منبالمزيدعليناينعمسوفالهفإنشاملبوجهالتقوىمارسناماوإذاتحقيقيا»أجل

الحق.إاليقولالوالهوالبركات.ءالوفيرةالنعم

وبركاته.الهورحمةعثيموا~









االفتتاحية.الجلسة-1
األعمالجولاعتماد)ه

كتعاونيتصلفيمااإلسطميتمرالمنبمنظمةالخاصالعشريالعملبرنامجتنفيذاستعراض~3
مصادياظ

الموتمراإل~بمنظمةالخاصةاالهثصاديةالشئونمستجداتحولتقارير-4

السنوياالهثصاديالتقريرأ-

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةينوالعشالثالثاالجتماعحولتقريرب-

الكوسيكعملخطةوتنفيذمرجعيتقريرج>

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالعامةاالمانةتقرير-

اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالبلدانفيالسياحةلتطويراالستراتيجيةالخطة-
الدورةلجنةتقرير-

اإلسطميالموتميمنظمةفياألعضاءللبلدانالبيئيةوالتجارةمشماراالتوسيع~5

اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءللبلدانالبيئيةالتجارةحولالسنويالتقريرأ~
اإلسطميةالبلدانفيالخاصالتطاحمساتمنب~اجتماعات

اإلسصة.البلدانفيالتجاريةالمعارضهج

البلدانبينفماالتجاريةاألفضلياتنظامانشاءبشأنالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولة6-
لمأنقرةاإلسطمى.(جولةالمؤتمرمنظمةفىاأل~ء

العالمية.التجارةمنظمةبأنشعلةالمتعلقةالمسائل<7

اإلسطمي.المؤتمرمنظمةببلدانالخاصةالبورصاتبينفيماالتعاون>8

اإلسطي.المؤتمرمنظمةفىاأل~ءالولىفيالفقرحدةمنللتخفيفالقرأتبناءبرنامجه9
األعضاءالدولبينفيماالتعاونتعزيزباستراتيجيةالخاصةالعمل~خطةتنفيذاستعراض

)´´.2011~2»07(للقطنالمنتجة

فيالفقرحدةمنوا~الصغرمتناهيةناتاالنتماااتمويلبشأنالنظروجهاتتبادل,-0
االعضاءالدول

اإل~البلدانبعضإلىالمقدمةاالهثصاديةبالمساعدةالمتعلقةالمسائل~11



أعمالمنيستجدما-,2
ر(الكوسيكوالتجاريمثصادياالللتعاونالدائمةاللجنةمكتبأعضاءتجديدأ~
y-بشأنوالتدريبواالجتماعيةواالهماديةاإلحصائيةالبحوثمركزقبلمنمقماهقراح

تمرالمنبمنظمةاألعضاءالبلدانفيالمهنيوالتعليمبالتدريبالخاصالعملبرنامر

اإلسطي
للكوسيكوالعشرينالرابعةالدورةانعقادموعدج~
االسطميتمرالمنبمنعلمةالخاصةا~األغنيةمعاييروضعد~

قرارات.هنبهخرجتوماللكوممميكوالعشرينلثةالثالدورةتقريرااعتماد-13

مبهالخناالجلسه-14



المرهن

)v(





تككأحمدالدكتوراسعدةقبلمنالمقدمالمرضنص

التركيةبالجمهورمةالحكوميةالتخطيطبهينةارةالرنوكيل

الموظفينكباراجتصاحورنيس

النظروجهلتلتبمحنتحول

الفقرحدةمنوالتخفيفالصنىهتتاهيةا~متمطت´ئموبلبشك

اإل~تمرالمنمنظمةفياأل~ءالدولفى

م2007الثينوفمبر/تثسسر016(اسطنبول

ءلمرتسلمسيد
ءالسعادةأصحاب

ءالموقرونالمندوبون

كبارأجراهاالتيللمداوالتموجزاعرضاالموقرالجمعهذاإلىأقدمأنلياسمحوا
االئتماناتتمويلوهوالحاليهللعامالنظروجهاتتبا~موضوعبشأنالموظفين
اإلسلثمياا.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىفيالفقرحدةمنوالتخفيفالصغرمتناهية

فيينبارنخبراءبدعوةقمناكمااآلراء»تبادلجلسةإليجديدةمفاهيمالعامهذاأدخلنالقد
فيسورالبروشرفناالسياق»هذاوفيالوزارية.والجلسةالموظفينكبارالجتماعالمجالهذا
.والمشاركةبالحضوريوسمحمد

تمويل´´موضوعحولالمشاريعمقترحاتتجميعإلىتهدفمبادرةأنقرةمركزأطلقوقد

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىفيالفقرحدةمنوالتخفيفالصغرمتناهيةاالئتمانات

200vيوليو/تموزفىالموضوعهذاحولائمنعقدةالعملورشةوأثناءقبلوذلكاإل~´ا»

تركيا.في

هامةأداةتعدالصغرالمتناميةاالئتماناتأنعلىالموظفينكبارأكدالمداوالتو~

التالية:الهامةالتوصياتأصدرواكماءالمجتمعفيالفقيرةالفئاتالىللوصول
:لطتياألعضاءالدولندعر



مواتيةبيئةتوفيروبالهمفيالصغرمتناهيللتمويلوطنيةاستراتيجية~.,
الصغر.متناهيالتمويللمؤسسات

ضخأجنمنبالمنظمةاألعضاءالدولفيوطنيةصناديقإنشاءاال~فىخذ6ا.2

البنك~وا~الصغرهمناهيالتمويلمؤمساتفىالمبنيةاألموالرؤوس

المهمة.بهذهلطضطالعوالسلالطرقأفضل~اسةيقومأنللتنميةاإلسطمي
متناهيالتمويلقطاعتنميةإلىيؤدييعيتشإطاروضععمليةفيا~ن~.3

الصفر.
لتوسيعاألعضاءالدولفيالصغرمتناهيالتمويلبتطبيقاتالوعيرفععملية~~.4

انتمو~مجا«فيالبشريةانمواردتتقيةبمفانفنيالدعموتحسينوصولهانطاق
الصفر.مشاهي

التمويلمؤسساتبينالشبياالبطبتحسينعلمأانموظفينكبارأخذفقدالصدههذاوفي
0الصغرمتتاهيالتمويللمؤسسات~توإ~اداألعضاء»الدولفيالصغرمتناهي
األعضاءالولىفيالصغرمتتاهيالتمويلمجالفيعلمية«جدتتمنحجرا_يموتت

االسطمي.المؤتمربمنظمة

المشروعاتبشأنمقترحاتفيبالنظرالموظفينكبارقامءالتوصياتهذهإلىوباإلضافة
واالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثمركزوقامءالعملورشفيعرضهاتمالتي

ألباي،صواشالدكتور/معالىوسيرفعبتجميعها.أنقرة)(مركزاإل~للدولوالتدريب
عندها.أتوقففلنولنلكءالموقرةمنظمتناإلىالتقاريرهذهأنقرة»مركزعاممدير

القطةائرسميةاللغاتفيوالمتوافرا)(رقوالقرارمثمروعفيالتوصياتهذهإ~رتووقد
اإلسطي.لممؤتمرلمنطحة

علىعقدهتموالذيءالعاملهذااآلراءتبادلجلسةبنتائوالخاصالعرضختامإلىأصلوهنا

الموظفين.كبارمستوى
ءءءلكموشكرا



الحمرهن
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لم~,ور~تومياتوتقرير

خلفيةأ-

مشتركأعمالJJ.Å>.-Jأرنيةعلىالدولاكتمعإتقق0المتحدةلألمماأللفيةالقمةفي0»م>>.عامفي
قدمياساتلأللفيةالتقويةاألهدافتطرولأللفية.المتحدةاألممإلعالذتبيابالعالمالمدقعالنتر~
المتحدةاألمممشروعأكدوقدأفمل.صفيعلىاحمولمناالمروتمكنالجسيةالمساواةعدمتزيل
استراتيجياتمنك:~~>احدإياهمعرفاالفقرمحاربةفيفاعلةكأداةالمغرمتاهيالتمويلفعاليةعلىلأللفية

ا~.JIالعالمىالفقربادالةآكبيرالحمو-لتحقيقمساندتاوتفيزهاالنترضمنالتمية...التي
الدوليالعامليكوز)م..oعامحددعدماالصغرمتاهيةالقروضتمويلأميةعلىالقويةالمصادقةوجادت
الصفر.متاهيةللتروض

ليسإقتصاديالشخصوكونعظمة.\9وشخص94إلىام،9.اعاممذللسالم،نوبلجائزةمحت
،2•>6عامفيللسالمنوبلجائزةعلىالحائزيونس،فمحمدالتشريف.هذالحيازةالنموذجىالتأهل.ممابة
Grameen´´تراميينبكء~هبنتمعيوسمحمدإشتركاإلعتباري.العواذهذاندرإقتصاديهو

II,Bankالشرفهذامنحاتراميينوبنك:مهالسويديةنوبللحاديمية)علتوقدالجائزة.هذهفي~
~تههوالجائزةهذهللفوزأهلهالذيوالشيآlI,o...l.,ç.liJlمنواجتماعيةإقتصاديةتقيةلخلق´´جهودها
تأسيسهمنعقدينوبعدءفاليومالتحويلية.القروضنيليستحقوذالفقراءبأذوالقاثلةالتقليدعنالخارجة
كفاءتاهووا~0الصغرمتماهيالتمويلأعمالفيا_سساتاآلفدخلتالفقراءإلىللوصولتراميينلبك
الفقر.لتخفيفاألوقاتكلفيالعالية

فيانعقدتالقرالكومسيك)ءوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعشرونالثانيةالدورةكلفت
اإلسالميةللدولوالتدريبواإلجتساعيةواإلقتصاديةاإلحصائيةاألبحاثمركزء2>.6نوفمبرفيإسطنبول
للكوسيك.النظروجهاتتبادللجلساتالمنسقةالمومسةبة.عثاليكونالكاملةالمسؤوليةليعتليأنقرة)(مركز

األعضاءالدولفيالفقروتخفيفالصغرمتناهيةالقروض´´تمويلموضوعيكونأنأيضاالدورةوحددت
2نوفمبرفيستنعقدالقءللكوسيكوالعشرينلثةالثاالدورةخاللالفظوجهاتلتبادلموضوعا . . vفي
المؤتمرلمنظمةالعامةواألمانةءللتنميةاالسالميالبنكمعبالتعاونءأنقرةمركزمنوطلبتءإسطنبولمدينة

الموضوعهذاحولعملورشةتطيمالصلة<ذاتاألخرىاالعالمياحوتمرمنظمةومؤسساتاالسالميه
القادمة.الكوسيكدورةإلحولهاالتقريرو~م~مسيكوالعشرينلثةالثاالدورةإنعقادقبل

بتغيراتالصغيرةالقروضتأتيقدالذينالفقراءمنالماليينإلىالوصوليستطيعالالتقليديا~فيالقطاع
بإستخدامبالغة.ممخاطرةيقوموناألفرادأنفي(المتمثلةاألخالقيالخطرلمشكلةونتيجةحياتم.فيضخمة
ا~لبةالبنوكعلىجوبيستوالطالع)سوءحالفيبالمقابليفقدونهشيالهم~نأنشريطةاالخوينأموال
القواعدفيالساريالتقليديالنظامحسببالدينااليفاءعنالتخلفحالةفيالقرضلتأمينعينبضمان
علىوعالوةللقروض.كضمانوضعها~عينيةأصوللديهمليسالدولمعظمفيالفقراء~ءوا~رة.
منأكثرذاقاحدفيضمنيةخطورةتحملءالزراعةمثلالفقراء،يمارسهاالقاإلقتصاديةفالنشاطاتءذلك
خاللمنالقرضإلىالوصولالفقراءبإ~نفليسلذلك<ونتيجةاالخرى.االقتصاديةالنشاطاتمعظم
للقرضالوحيدالمصدرهمالمحللييونبا(لاعرضونأننجاءاألسرةجانبوإلىي.التقليلالصيرفيالنظام
فإنءالناميةولاللفييتواجدالفقراءمنالكبيرالعددأناإلعتبارفيأخذماوإذاومرهقة.عاليةفاشدةوبنسب
أننجاوتترانيا»غانامثلءولاللبعضففيالركي.الماليالقطاعمناستبعدتقدا~نمنلمحبيرةنسبة
الصيرفة.قطاعإلىالوصولمن~نا~نمنفقط%i-oحوالي



مثلءا~عةالتقنياتبعضعبراألخالقيالخطر~بتلطيفالصفرمتناهيالتمويلمومساتتقوم
فيالضمانعنبدالاإلجتماعيةالثقةتستخدمالتصاعدي.التسليفأوالتتابعىالتسليفءالمجموعةتسليف
يتحصلالقالقروضتسديدعنسؤولةلحونصغيرةبحموعاتا~ن~المجموعة.تسليفنماذج
التمويلمومسة~نالطريقةهذهبنفسها.نفسهاتحتارماعادةالمجموعاتأعضاثها.وهذهمنأيعليها
يعوداألخالقي.والخطرا~داإلختيارا(لية؟االمواةفيرئيسيتين~لحلوصلتالصغرمتناهي
فيهتعودالذيالوقتفيءمحاطرقاألكثرالمستعيرينستجذبالعاليةالفائدةنسبأنحقيقةإلىالمضاداالختيار
شخصمنا~تحمللحونعندماا~طرةإلىعيلونالنامىبانالقائلةا~حظةإلىاألخالقيةا~طرة
صعوبةميجدرننحاطرةلحثراألاألفرادأنحيثا~«»الخطر~تزيلالمجموعةتسليففعمليةما.)خر
مسوولة~نالحقأعضاثهاأنشعلةاقبة.عرالمجموعةستقومالقدروبذاتتدعمهم.بحموعةعلىالحصولفي

العاليةالتسديدنسبوراءتقفالقاألسبابمنواحدوهذالحسول.عضوعليهاحصلقروضعنقانونيا
معامالتعلىانيعتملالدوريوالتسليفالتتابعيالتسليفالصغر.متناهيالتمويلقطاعفيمذهلةلدرجة
ا~أثبتلحلماأكثرقروضتوزيعفيتمالصغير.وا~الصغرمتناهىالتمويلمؤسسةبين~رة
السابق.القرضألقساطالمنتظميدهبتسلللقرضأهليتهالصغير

أنإالءالسويديةنوبلوأكاديميةا~ةا_مممثلمقاماهوليةاللا~ناتأرفعقبلمنالقويةدفقةالبرغم
ناجحةأداةيعتبرالصغرمتناهىالتمويلأنبرغمالفقر.لتخفيفالناجعبالعالجليسالصفرمتناهىالتمويل
امة.واالمتداالنتشارمثلجادةمشاكليواجهالقطاعهذاأنإالالفقر،لتخفيف

أعلىالصغرمتناهيالتمويلمؤهمساتتشغيل~أنوكماباهظ.عنمحبريمرالقرضعلىالفقراءحصول
ءفعاللبعمليةالقيام~ليفمثلءعاليةتشغليةلحاليففهنالكالتقليدية.التجاريةفظيراقاتشغيل~من

اعاهلة.حجمعنمعتقلةهيوالقوماشاعها،القرضمراقبةلحلفةءالعمل~تبدممومةعلىالحفاظ
وبأقلدوالرى00oمنبأقل.محعامالتتقورالصغرمتناهيتمويلمسةلبالدوالرا~فإنءلذلكونتيجة
معظمأنهوءذلكمنوأكثرما.تحاريبنكلحلفةمن~عاليةلحونءاالحيانبعضفيدوالرo»من

وكنتيجةالتعليم.منحظذويلحانواإذاعماناهيكءمتدن~ديميمستوىوذويوموزعونريفيونالفقراء
إلىاعاهلةلحلفةمنيرفعالذيالشيآءمعاملة~~وقتإستهالكعلىالقرضموظفىيجبرءلذلك
بنسبللمطالبةمسماتالهذهتحتاجالعاليةواإلداريةالتشغيليةا~ليفهذهولتغطيةمتصور.هوعاأبعد
بعضفيإنتشاره.وتعميقالصغرمتناهيالتمويلقطاعأستدامةبينتوترايخلقالواقعفهذاعالية.فاشدة

ومتوسط%.6»من~إلىالصفرمتناهيالتمويلمومساتقبلمنا~بةةالفاشلنسبتصلءالحاالت
التمويلفعاليةحولالتساؤلىإلىتأعوهذهالعاليةالفائدةنسب%.3»منأعلىهاا~لبالفائدةنسب
خطتحتيقفونالذينالفقراءأمعامي~يفيدالصفرمتناهيالتمويلالفقر.لتخفيفكأداةالصفرمتناهي
مناالستفادةمحنالفقراءتثنالعاليةةالفاشلنسبفقراء.يصبحواالنالقابلينالفقراءوغيرءمباشرةالفقر
تحلقالعاليةاإلداريةا~ليففإنءوعليهتجارية.ةفاثلبنسببالتسلفلهممربحة~نولوحقءالقرض
الصغر.متناهىالتمويلفيمهمانموضوعانو~واإلنتشار؟االستدامةبينتوترا
المانحينمساعداتعلىتعتمدوءاإلستدامةصفةتحملالالصفرمتناهىالتمويلمؤسساتمنكبيردعل

أمبابقميشمثللمحهذاءدعمضدحججهنالكأنفبرغمالفنية.وا~عاةوالتدريبءالمالرأسلتكاليف
فيتعملحججعدةهنالكأنإالتحاريهتفكيرذاتالصغرمتناهىتمويلمؤسساتوقعيشمهمةأخرى
القويةدالالتهيالصغرمتناهيالتمويلمومساتبأنالقائلةالنظرةعلىالحججهذهوتوكدصالحها.
تستطيعالبطريقةالفقراءتأمحمالصغرمتناهيةالقروضبأنتقولالحججتلكمنوواحدةالفقر.لتخفيف
هذاتأثير~نأنفالبلءا~آةتستهدفالصفرمتناهيالتمويلمؤسساتمعظمأنو.عاها.االتيانالهبات
كسبهمعلىتعتمدحياةكسبمنالفقراءالصفرمتناهيةالقروض~لها.بالنسبةخاصبعدذوالدعم



الصغيرةالمشاريعألصحابا~فمنءمعلومغير_جلمامانحدعمعلىاالعتمادمنفبدالالشخصي.
االعالميموقفهافيوتتمثلالصغرهمتناهيالتمويلمؤسساتتدعمأخرىوحجةالفقر.داثرةمنالهروب
مساعداتاتوظيففبإ~فا0العمليةالساحةواقعمنتعملالصغرمتناهيالتمويلمؤسساتأنو.عااإليجابي.
مضاعفتأثيرأيضاوهنالكمركزية.إدارةهدارةخيريةمؤمساتتقامهاالقتلكمنأفضلبطريقة
التمويلمؤسساتمنماسسةلا~فمنالصفر.متناهيالتمويلقطاعلمساعدةتمنحالتيالماليةللتبرعات
علىوعالوةاألموال.رؤوسأسوأةإلىالوصولأوللمدخراتبتعبتهاالمساعدةمنتزيدأنالصغرمتناهى
قطاعمساعدةا(نحين.إلىاسركداتبعضتعياانالناجحةالصغرمتناهيالتمويلمومسةفبإ~نءذلك

ءزلالفيالمحفوظةا~خراتوتحريكتعبةعبرالخارجيةثلالفوابعضأيضاتحلقالصغرمتناهيالتمويل
باإلقتصاد.ا(ليالقطاعتنميةفيوالمسا~

إدارةأوالماليةالخدماتتقدمفيالمباشراإلنغمامىالحكوماتعلىيستوجبالأنهالخبرةأوضحتلقد
األطرمثلللقطاع،صحيةلتنميةمياساتتطويرا~ماتعلىيجبالصغر.متناهيالتمويلمبادرات
تكيفألناألطرهذهتحتاجالتقليدي.ا(ليالقطاعمعالصفرمتناهيالتمويلوتكاملوالرقابيةالتنظيمية
المحددة.المحليةوميزاتهالصغرمتناهيالتمويلقطاعنضوجمرحلةعلىإستناداءوتطوع

هنالك~نماإذاهذاالصغرهمتناهيالتمويلقطاعإلىسيقدمالذيالدعمشكلهوآخروموضوع
تشجعوقدالتصميم.~~نلمماإذاالمحفراتتفسدقدفالمعوناتالغرض.لهذااألصلفييرجهتمويل
مؤسساتبعضحصلتمافإذافعالية.~أخرىمؤسماتحسابعلىتمويليةمومساتبقاءعلى

ء.عسؤوليةالمدعومةالمؤسساتتعملالوقدمثيالقاهدونتشغيلهالنفقاتدعمعلىالصفرمتناهىالتمويل
مافإذاومدعومة.فعالةغيرتمويليةمؤسساتمعالتنافسالصعبمنا~التجاريةالمومساتمتحد
إلىيؤديقدالعاليةالتشغيللنفقاتنتيجةالدعمعلىالحصولفيالصفرمتناهيالتمويلمؤسساتواصلت
مؤسساتإلىجهالبالدعميتعلقفيماا~التنسيقتحقيقالواجبفمنلذاهاإلبداعية.محفراقاتعطيل
إيجابيةميزةعلىالحاصلةالفاعلةغيرالشركاتإلىالتوجهوعدمالمحفراتتشويهموعلالصغرمتناهىالتمويل
النشطة.الشركاتمنبأعلى

تقدمهوالمخلغيرالدعممتقلطرةمنواحدةالصغر؟متناهيالتمويلقطاعلمساعدةاألمثلالطريقةماهي
إنشاءءعبمنسيخفقهذاالتأسيسية.النفقاتفي~عدقااالنشاءحديثةللشركاتاإلنطالقةتمويالت
ءاألقلعلىالقراراتعلىيؤثرلنسوفأنهوكماالقراراتعلىيوثرلنسوفولحنهءجديدةشركة
إخاللدونلهوالتخطيطبهالقياميجبا~االمحمالىالحاجةحالةفيتنافسية.تسويقية~نوتأمين

تمويلمومساتربطشبكةأوكبيرةمنظمةلتمويلالدعمأموالإستخداميمكنءلاكسبيلوعلىبالمحفرات.
فيالعامةالفعاليةوتطورالقطاعكافةتساعدمهمةأنشعلةتعتليهذهالربط~ومثلالصغر.متناهي
فيسيعملونالذينالقروضموظفيتعليمءدوريةأسسعلىالمدراءإلىالتدريبتقديممثلالبرامجالسرة.

اللغاتإلىالمنشوراتتوبحةءاالبداعيةهجالحولوالنقاثرالحوارتنظيمالصغرهمتناهيالتمويلمؤمعممات
العامة.السرةفعاليةمنترفعسرفوغيرهاءالتحتيةالبنيةتحسينءالمحلية

إلىفباإلضافةوناجحة.شاملةماليةنظمبناءأجلمناإلعتبارفيالحساسةالعواملبعضوضعمنالبد
منالمرة.لبنياتوفهمللدخلمولدةمهاراتإلىالفقيرةالمجتمعاتأعضاءيحتاجالقرضإلىالوصول
المساندةالخدماتهذهملتقلالصغرمتناهيالتمويلمومساتجانبإلىا~ميةالبرامجتعملأنا~
صغارإلىقدمالذيالتدريبمنقصرىدرجةوإلىأيضاسيستفيدالقطاعهذااألسسات.هذه.عشاركة
مؤسساتةومسانلخلقهوا~مةدعممنالهدف~نأنيجبالصغر.متناهىالتمويلموظفيوكبار
الصغر.متناهيالتمويلمؤسساتإدارةعمليةعلىسياسيةضغوطتضعالأنويجبالخاصالقطاع



قبلمنالتقليديا(ليالقطاعفيالمشاركةمواجهةفيالمقاومةيخلقوهذامهم.إسالميتحريمالربافيالدخول
خاليةبعملياتتقومالتياإلعالميالتمويلإستراتيجيات~علىحثهذاالمسلمين.منالعديد

وتطويرالصفر.متناهيللتمويلجديدةبرامجقبلمنأيضااإلسالميةا(ليةالمنهجياتتطبيقيتممن.الفوائد.
مناإلستفادةيرغبونالذينالفقراءعددضخم~سيزيدأنهحيثءملحةلمحمهمةيجيآالقطاعهذا

الصغر.متناهيالتمويليجلبهاالقالفرص

تحتللكوسيكوالعشرينلثةالثاالدورةفيالنظروجهاتتبادلجلسةلتنسيقالمسؤوليةلتحملتعينهعقب
مركزصمماالسالميى´´المؤتمر.ممنظمةاألعضاءالدولفيالفقروتخفيفالصغرمتناهيةالقروض´´تمويلعنوان
متناهىللتمويلبحةالمشترالمشاكللتحايداالسالميالموتمي.عنظمةاألعضاءالدولإلىأرسلإستبياناأنقرة
يواجههارئيسيةمشاكل~هناكأنأبانتاالستبيانعلىوردتالقالردودا~.والتوقعاتالصغر

ءالقروضندرةالركي»ا(ليالقطاععلىالتعودعدمالوعيهنقصانالصغر:متناهىالتمويلمنا~ين
وبإعتبار_.2.بحوالالبعضبعضهاإلمتقاربةبنسبالتمويلعنالبحثونفقاتالقاسيةالممارسات
_2.منأعلىبنسبإجاباتثالثةهنالكالصفرمتناهيالتمويلمؤسماتقبلمناجهالالرئيسيةا~كل
هذاوحسبالفاعلة.غيرمساتوالاإلستدامةمرحلةإلىالوصولالربط»~تفيالنقصمنها:لكل

لمستخدميريبالتلقامتالقالصغرمتناهىالتمويلمومساتمنفقط-67حواليفهنالكءاإلستبيان
أستطاعالتدريب.أ~علىأكدواقااالستبيانهذاإلىبإجاباتمأدلواالذينكافةأنرغمهذاقروضها،
االجاباتهذهكانتاإلستبيان.علىأجابتالقالدولمن.12ïفيتدريبعلىالحصولالسيامةصانعي
الرابعا~فيمقدمةتناشجهوتفاصيل(االستبيانالعمل.ورشةبرنامجوتحطيطتحديدفيللغايةمفيدة

والخاسى).

المملب-ورنأ

حولعملورشةلتنظيمأنقرةمرلمحزعملانظروجهاتتبادلخسةأهدافلتحقيقثانيةولحخطوة
سياساتإلىالوصولفيتمثلءالعملورشةوكذاالنظروجهاتتبادللجلسةالنهاشىالهدفضوع.ال

هذاوفياإلستبيان.وإجاباتباتلحتافيحادكماالصغرمتناهيالتمويلصناعةمشاكلإلزالةمقترحة
تحديدعلىيعينونقاالذينالصغرمتناهيالتمويلبحالفيالتطبيقيينوبالخبراءأنقرةمرلحنإتصلءالخصوص
الصغر.متناهىالتمويلمشالحلوحل
منتمارسلمإبداعيةأ~ر~نقدالقريعية»اثاأل~رمنمشتركةبحموعةإنشاءفييتمثلالهافلمحان
أ~ربقاثمةالخروجهوالهدفكانجديدة.لجهاتتعرضقائمة~رساتإمتدادا~نقدو/أوقبل

متناهيالتمويلمؤسساتأوالصغرمتناهىالتمويل~تء(ا~ماتا~لألطرف~مشاريعية
معها.يتناسب(بتحربتهامنهااإلستفادةالفردية)الصغر

العمل:ورشرتاولعورلكوزدالليةميعالمواقديدةاالهاومذاوفي

الصغرمتناهيالتمويلنظمفيابيدةوالحمآرساتالناححةالقصصبعضعلىالضوءالغاء•
منمفيدةدوومىواستقاءاإلسالميالحؤقر.عنظمةاألعضاءوغيراألعضاءاالولفيوالمؤسسات

ءتحمخبرا



األعضاءالدولفيالصغرمتناهيالتمويلقطاعفيوالتدريببطالنشبكاتتطويرإ~نيةمناقشة•
اإلمالميآالموتمي.عنظمة

والصفرهمتناهيبالتمويلالوعيرفعخاللهامنممكنالقالكيفيةمناقشة•

سعلة.ات(الصغيرةالمشاريعتمويلفيالصغرمتناهيالقرضدورتقييم•

متناهيةالقروض´´تمويلعنوانتحتهذهالعملورشة»v»>2يوليو11~9منالفترةفيأنقرة»مركزنظم
ءللتنميةاالسالميالبنكمنكريممالبدعماإلسالمي´´المؤتمراألعضاء.عنظمةالدولفيالفقروتخفيفالصغر
التمويلمؤسساتمندوليينثينمتحل.عجموعةالعملورشةأتتاآلول).با~العملورشة(برنامج
فيوأ~رهاكاخبراطرحتوالقاالسالمى»المؤتمرمنظمةومؤسساتالدوليةالمنظماتومنالصغرهمتناهي
الملحقفيومؤسساتحما~ركينوقائمةللمشاركة.الصغرمتناهيةالقروضتمويلومزاياوجوهلختلف
الثالث).

العروضج-

اإلسالميهتمراكلمنظمةالعامةاالمانةعقلءبزونطراالبراءاليدمنكلإستعرضاإلفتتاحية،الجلسةفي

التابعالتنسيق~رئيستيقليفروخوالسيد,ADFIMIأدفينسسةلالعاماألمينبيرتيكنوريوالسر
الموتمي.ممنظمةاألعضاءللدولالراهنالوضعالبحرين»التنميةبنكمنالعجواننضالوالسيد~مسيك
فيالصغرمتناهيالتمويلأ~علىواوأكلالرئيسيةاإلجتماعية-االقتصاديةشراتالعلىإستنادااالعالمى
اإلفتتاحية.بالجلسةاالخيرا~ثءأنقرةلمركزالعامالمديرألباي،مافاشالدكتوركانوكماالفقر.تخفيف

J!توقعهمحنوعبرالفقر»تخفيففيالصغرمتناهيةالقروضتمويلسيلعبهياللوراللأ~علىألبايد.ركز
التمويلعنوالناتجةللفقريلةاكالعواملونشرتطويرفيملموسةسياساتمقترحاتإلىالورشةهذهتقودأن

االسالمي.الموتمي.عنظمةاألعضاءالدولفيالصغرمتناهي
جلساتهدفتالمفتوح.للنقاشىوجلستينلهاالدعوةقامتلعروضعملجلساتنحسةالعملورشةحوت

تقديمهاالمرادا~ريعيةاأل~رأرضيةلتشيلالجلساتخاللطرحتالقاألفكارتفصيلJlاضترحالنقاشى
!J.متاحةا~ملةالعروضالتقرير.هذا.محلحقالعروضوملخصاتالعملورثةبرنامجأرفقاحومسيك

االنترنيت.علىأنقرةهركن.مموقع

األعضاء.عنظمةالدولفيالصغرمتناهيالتمويلقطاعتواجهالتي´´التحاياتءالعملورشةمناألولىالجلسة

السيدةتراستهاالقءالجلسةهذهفيالصفر.متناهيالتمويلبحالفيعامةمواضيعتناولتاإلمالميء´´قرال
البنكأنشعلةمألويعبدالعزيزالسيدناقشءوالصناعةللتجارةاإلسالميةالغرفةمنعلي،نوازيشمحطيه

التومانامعياعبدالعنزيزالسيلوأفاداألعضاء.دولهفيالصغرمتناهيالتمويللتطويرللتنميةاإلعالمي
إفريقيا).فيثماملةماليةتطامحات(بناءإفريقيا،فيالمالرأسلتطويرالمتحدةاألممصندوقعنالحاضرين
لتطويرالضروريةالصغرهمتناهىالتمويلبحالفياآلسيويالتنميةبنكأنشعلةفرناندرفيمالالسيدولخص

الصغيرةريعاثعنالمهبانالر~عبلالسيدتحدثأخيراJومكوناقا.الصغرمتناهيتمويلإستراتيجية



OIC/COMCEC/0023ااJ)8(`~لحا

المملكةفيالمؤساتتلكلتقيةوالتومياتوالمتومعلةالمنيرةللمارينالممولةالمؤساتوالمتومعلة«
السعودية.العرية

ربهشكةقويوالتيالمغر،متاهيالتمويلفيالوسيطةميعللموا~انردتالعملورشةمناالنيةالجلسة
منكلتاماآلسيوي.التقيةبكمزفرناندريمالالسيدالجلسةترامىالمن.والتعارذوالتدريبالمرسات
فيممرومهمبتتدمفرازعمدويوسزالتوماناسعيدعبدالعزيزأحد،عمدةمحايات،عمدرجا>االده
للتقيةاإلسالميالبكفيالمنالتعاوذمكتبأشعلةمحاياتالسيدنيهناترالذيالرتتننيالجلة.هذه
إلاإلمالىالمؤتمر.~األعما>الدولفيريسيةربطمبكاتثالثةأشعلةبتلخيمىيناالحرالالثةقام

فيالمجتمععدةلماالدوليالو~مز0أحداليدلخصرط.شكةلتأميرالمهمةالتاطعنالحد~جانب
ربطشكةعنقد~التوماناالسيدأفغانستاذ.علىالخاصالتركيزمعالو~ربطشكةأشعلة0أفغانستاذ
سابل.أنشعلةفوازاليدوتاول0المنرمتاهيالتمويل

التمويلبساعةتتعلقمواميعحولالعامللقامرخمصتالعمللورشةاألولاليوممزاألخيرةالجلة
السياسة(مدعةوعامةواسعةمواميعلتنطةللقامر:عموعتينإلالمشاركوذوزعالمني.متاهي

للخروجاألنكارمشاركةهدفالفن)والتعارذالربطشكات0(التدريبالومطروللمواميعوالتظمات)،
التقرير.هذامناألخيرالقسمفيمقدمةالمقترحاتالتومياتهذهشاريعية.ومقترحاتبتوميات

المنيرةالمارينتمويلمرصوعتدولت0لإلتماذ~بغالدشقراعينمنلطينىاليدترأسهاالتيالرابعةالجلة
المنيرةالماعاتتقيةعظمةنشاطاتعنياووز.وغورندرتاليدققدثتوالمتوسطة.
للمشارينربطشكةخلقأميةعلىجابهامنلحدتعيازيثرنومحطيهواليدقتركيا.فيوالمتومعلة
شكيلاثدنومالميراامادرالسيدوعرضاإلمالي.المؤتمر.ممظمةاألعما>الدولفيوالمتومعلةالمنيرة
األعضا>.الدولفيوالمتومعلةالمنيرةالمشاريعلقطاعاتجديدةترةإماخةإطارفيللتقديررتيمكونسر
خممت0الكوسيكتيقمكتبمنتتلىفروخاليدترأسهاالقوالعمل،لورمةمسةالخاالجلسة
0براك~بغالديىمؤسةمناديبحسيناليداالجحة.الصغرمتاهىالتمويلمؤماتبعمنىألعمال
بسردقاموالإلثتماذغراميينمزلطنيالسيدوالبروفسوراندونيسيا-واكياتبكمنإعانتوالسيد

مؤسساتم.هاقامتالتياالجحةالتعليقات

فيواالبداعيةا~ةللممارساتسنابل»منفوازمحمايوصفالسيلترأسهاالقالسادسة»الجلسةخصصت
القرضصناديقءاإليرانارزيكشاوبنكمنمزار،محربعبدهىالسيدناقشالصغر.متناهىالتمويلصناعة
القشيةوالالسمعيةالبرامجعنتحاشتزاكوراءمؤسسةمنميآالحمومحاثشةوالسيدةإيران.فيالحسن
أةالعملتقييموقفمنءقوزالتانبلقينوالسيدةإعالمية.صحيفةقراءةنسقعلىزالحورامؤسسةأعدقا
محامفيتركيافيزلزاليتينهزتينعقبالصغرمتناهيالتمويلهابدأواالقا~عنتحدثتبتركيا،
فيالبرنامجهذاعنتحدثفقاسوريا»-الريفيالمجتمعتنميةبرنامجمنأسها»محمودالسيدوأمام.1999
كالركشيليالسيدتحدثوأخيراللتنمية.ا~ةاألممبرنامجقبلمنوا~عوممموريافيالحصجبلمنطقة
فيالعاديينللمواطنينيسمحوالذيلمحيوا<شرلمحةصممتهالذيباالنترنيتالتسليفنظامكيفيةموضحا
النامية.البلدانفيالصغرمتناهيالتمويلمؤسساتتمويلفيا~~منا~مةانالبلل

واالهتماماتاضيحالمحتلفحولللنقاشىخصصتالورشةأياممنالثاناليومجلساتمناألخيرةالجلسة
الصغيرةريعاثتمويلحولنظرهموجهاتلحونالمشارثماطرالصغر.متناهيالتمويلبصناعةالعالقةذات
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المشاريعيةباأل~رالخروجبحدفوا~ةاألفضلالصغرمتناهيالتمويلوتطبيقاتومحارساتوالمتوسطة
ستدفعوالقالصغرمتناهيالتمويلصناعةعملتواجهالقاصاكلعلىالتغلبمن~القوالتوصيات
عرضةاالسالمي.تمراكمنظمةممتوىوعلىواالقليمىلمحانإنالقوميا~ىعلىالمحالهذابتحسين
التقرير.منالتالالقسمفيوالمقترحاتالتوصياتهذه

J-ا~صيات

التالية:التومياتعلىالعملورشةفيكرذالماروافق

المهت.األمما،الدولمنكلفيالمنىمتاهىللتمويلقوميةإستراتيجيةيرتط•
دعوةعبوكماالصفو.متاهىللتمويلالتفصيليةالمزاياحولوعادةأكرعملورمرتظم•

الورمى.هذهلملالكبارالحكومةموظى
التاليه:الخطراتعبرالتطاعتقيةإليؤديشويعرإطارخلق•

بالتشريع.القيامتبلقوميةةنظتكوين•
وفهاظحبعليهلبناذللبلدكإطارعدمنموذجىقانوذإعداد•

اإلعتباربعيناألحذاالطارىالموزجىالتانوذعلىالداخلية.التريعية
فقط.الواهةالحالةوليىالمتتبيةاألبعاد

المني.متاهيللتمويلكارمىمعراتاالمتاعتد•
لتطاعالتانريةالجوانبعلى~تركزالعملورمرمنمللةتظم•

الصغر.متاهيالتمويل
ها.الحاجةحينبالودامعللسماحالتشريعتمعيل•

المني:متاهىالتمويللمومساتاألفعلالبيةتأمين•
ماسةالنيرالحكوميةالمداخالتإزالة•
الوةJ!الوهوللتأمينبشادةوفاظقي>أذالحكوماتعلى•

المغر.متاهىالتمويلوعمليات
مؤماتعمليةلتسهيلالتحتيةالبيةفيباالعتمارامحكوماتتتومأذ•

الذيالشي>االية،طقالماإلبسهولةلتملالمغرهىتالعويل
أنمل.إتنارإلويؤديالعمليةتكا~منميقلل

للتقية.اإلسالىالبكإطارفيالمنىمتاهىللتمويلمدرةإنشا>•
إناره.رقعةلزيادةالمنىمتاهىالتمويلتعليقاتحولالوعىرفع•
المن.الدعمتطوير•
المغرمتاهيالتمويلمومساتبينالرطشكةيرتط•
للتقدير.تيومكوسورتامس•
االسالي.المؤتمرمظتنطاقعلىوالمتومعلةالمنيرةللمشارينربطسبكةإنثا>•
أخرى.وماطقإفريقيافيالصفومتاهىالتمويللمؤسساتحاماتخلق•
لتكويناإلسالىالمؤتمر.عظمةاألعما>الدولفيالصغرمتاهىالتمويللمؤسساتيقصادإنشا>•

األول.التكوينJUIوأمر
والمتومعلة.المنيرةالمشاريعوتقيةلليةالمديتةالممارساتبينالجمع•
اإلسالى.الموتميعظمةدولفيالمغرمتاهىالتمويلختلفيللريببرامجإمداد•

الشاريعيةبحات<لقتر~9
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قبلأنقرةمركزباحثوقامالقطاع.اهلفيالقائمةاشرلمحللبعضحلولصياغةبحدفالعملورشةتنظيمجاء
ا~ماتكافةالعالما~مسيكلجنةإلجتماعلطرحهاا~ريعيةباال~رقائمةبإعدادالورشةوأثناء
األ~رهذهوجعلالفقرتخفيفعمليةفيالصغرمتناهيالتمويلقطاعفعاليةلتطويرا~السبلحول
قابالال~نقدإقليممبللفييعملماأنتبياناغترضومن~.الصغرمتناهيالتمويللقطاعأيضامتاحة
ا~~نسوفءحدهعلىكلالصغرهمتناهيالتمويلمومساتفإنوعليه»)خر.قطرفيللتطبيق
وتقدهالقطاعلهذامتاحةالبحثهذانتائجحعلهوالهدفإنا~.إطارهافيبفعاليةسيعملuاالمثل
وعملياته.نشاطهلتطويرالصلةذاتاالسالميتمراكمنظمةمساتلا~حاتبعض

هي:فثات~تحتالمقدمةالمشاريعيةالمقترحاتمنفت

واسرمعلةالصغيرةوا~ريعالصغرمتناهيللتمويلربط~تإنشاء•
الصفرمتناهىالتمويلحولالوعيرفح•
ريبالتلةالتعليم•
~لوجياواالبداعيا~داماإلستخل•
الصغرمتناهياإلسالميالتمويل•

والتوسعلةالصفوةوالشاريعالصعرمتناهيلتمويلربطثبكاتءإنث

~إنشاءأ~علىالضوءألقتاالعملورشةخاللجرتالقوا~اوالتةالذياألوليالبحثمنكل
تقومأنا~مناإلسالمي.تمرالمنظمةدولبينالمعرفةتوزيعتيسرسوفوالتيالصغرهمتناهىللتمويل
ريبيةالتلوراتاللتظيمخاللمنكافةالقطاععملمتطورالقالنشاطاتمنيدبالعلالربط~ت
ءالمحليةاللغاتإلىالضروريةا~راتوتربةالصغرهمتناهيالتمويلمؤسساتفيالعاملينوكبارلصغار
وخالفها.ءاالبداعلتشجيعا~بقاتوتنظيم

وهى:المضمار،هذافيقامتمشاريعيةمقترحاتثالثةهناللث

-)FINCA-(فنكاالعا~المحتمعمساىةمؤسسةمنمقدوالصفرهمتناهيللتمويلمركز~
أفغانستان.

i..w-(ONSA-(اونساسطةواتالصفيوةا~ريعوكاالتلربطاالسالميتمرالمنظمةشبكة~
والصناعةللتجارةاالسالميةالغرفةمن

التجارة.لتنميةاالعالميكزالمنمقد)للتصدير«تمكونسور~

التالية:لألهداففعااليكونالصغرمتناهيللتمويلمركزإنشاءالمشروح:وصف

والمتوسطةالصغيرةوالمشاريعالصغرمتناهىالتمويلمناصرةوالوعي~
القدرةوبناءالتدريب~



المهنوالتدريبالمهارةتنمية~
المصادرتعبئة~
ا~«المحريرر~JÙIرأسسو~معروابطبناء~
سياسيةوصياغةقانونإطار~
ا~أءاطبراتوتباولالبشريةا~اروتنمية~
المالالتعليم~
والتوثيقالبحث~
والمرىوالسمعياإللكترونالتوثيق~

المشروح؟هذامنميمتفيأمن

األ~بتنظيميقومكهاامرلحنهنالصغرمتناهيالتمويل~حفياطهاإنحرالمحتملاألطراف~لمحل
لمحة.المشاراألطرافبيناالتصاالتعمليةوييسرأعالهوردتالق

المشروع؟هذامتفيزالقهيا_طرإفما

ا~ولفيالرثييينالصغرمتناهيالتمويلمشاركيمعبالتعاونالمروعهذافيالماركةفيفيكاسترغب
د~~~~ى7اا-كرل~»89__~ا،09957)~بى»ملاالسالميالمؤتمر.ممنظمةاألعضاء
الفرعية.

:.2مستهلرا~لرفيالضروريةهياألمشطةما

الصغر:متاهيللتمويلمركزإنهار~هاالقيام~ا-ليتاتالمط

ننمشاريىومقترحأعمالخطةإعداد~
ا~وعالقامةاآلساسيةالواقأموالبع~
الرثيى~األقطارأحدتعيين~
التسجيل~
واإلتصاالتالتطوير~
المشروعأنشعلةوترتيبالبرنامجتنفيذ~

العرض(هذاعلىهت~إمروعتمدمستراقبالتيميالمؤسساتما

لمحىو~وةالمشاركة.المنظماتكافةجانبمنكاتاسارتأمين~لمنإداريةمراقبةحليةتشكيلعكن
األداء.لمؤشراتوتحليلدوريةإشرافبعملياتالقياما~منذ~ء

إلالتقدهلتقييمستتسعا~اتماييسهيما

الربح<وإ~نيةاالستدامةاالنتشارهمقاييس

ل.ونساموالمتوسطة،ةالصفالمشاريعولحاالتلربطاالسالميالمؤتمرعظمةشبتا~ان:

والماعةللبصار«االسال~الغرفة:الموسسة~إلمظمة



تقيةمبادراتوتفيزوإختيار0جعة.كراالقياممؤوليةلتحملأوساتعيينالممكنمنالمشروح:و~
الدولبينوالمتومعلةالصغيرةالمشاريعتقيةخبرا>تبادلتسيقعمليةمتممة0والمتومعلةالمنيرةالمشاريع
والمبادراتالتجارةوتطريرلوجيا؟التكوتأهيلودعمالمعلومات؟لتبادلأرميةبتأمينوالتياماألعفا>؟
فعالإلكترونمو«مرقعوتقيةاإلسالي؟المؤتمرعظمةدولفيوالمتومعلةالمنيرةالمارينبينالمشتركة
والتونيتىوالمتومعلةالمنيرةللمثارينقاريةمعارمنىوتظماألعما>؟الدولفيوالمتومعلةالمنيرةللمشارين

والمترهطة.المنيرةالمارينبين

كهذا؟شروعمنسيتفيأمن
المات.والمؤماتاحكريةفرالمظاتوالمتوسط،الميرةالمارينوكاالت0الخاصالتطاع

لحهذا_مشروحتفذقدالتي~يا~سسات

فيوالمتوسطةالصغيرةريعاثتمويلمؤسساتءسطةواتالصغيرةالمشاريعولمحاالتاألعضاءىالغرفلمحل
تنفيلفيالجنوبي~الجنوبيللتعاونخاصةوحدةتعملأنا~مناالسالميهتمرال.ممنظمةاألعضاءالدول

الغرض.ذاتلتنفيذالصلةذاتاإلسالميالموتميمنظمةمؤسساتفيهستعملالذيالوقتفيا~وع

الشروح؟.استهاللعندالضروريةألنشطةهياما

تمرالمنظمةياتمنتلحانبومن(الحومسيك)واإلقتصاديالتجاريللتعاوناثمةاللاللجنةمنعمالل
اإلهتمام.موضوعالحيانإلنشاءالصلةذاتاإلسالمي

الحعرضرإلهذاطىيستندمشروحتقدمتراقبقدالتيهيا~سساتما

جانب~عضاءإلىا~وعاهنهمتقهعمليةوتديروالصناعةللتجارةاالسالميةالغرفةتراقبأنا~من
ا~.

للمديركرنووتيمالعواذ:

التجارةلتطويراإلسالميالمركز:المؤسة~إلظمة

فعمليةالباهظة.يرالتصل~ليفوذلكالتصديرىفيصعوبةوالمتوسطةالصغيرةالمشاريعتجدوح.المثمروصف
التصدير.أسواتىفيالمنافسةمنوستمكنهاالصغيرةلحاتالشرهذهقوىستجمعللتصديرلمحونسورتيمإنشاء
وتكاليفالتسويق»مثلالثابتةالتساير~ليفالصغيرةلمحاتالشرهذهتضاعفلنموفالطريقةوكاه

ا~ليف.منوخالفهااألسوا~ءعنالبحثوتكاليفا~مات»

كهذا؟.شروىمنسيتفيأمن
المؤتمر.ممفتاألعما>الدولفيوالمتو~الميرةالمارينتبلمنالمسخدمرذوالمو~<المنيرةالمشاريع
االمالى.

مشروح~ا_تنفذقدالقالمثوسسات~ي

األعضاء.االولفيريةالتحاوالغرفالتمارةلتنميةاإلسالميلمحزالمر

احشروح_إستهاللعنلالضروريةألنشطةهياما



القا.نشطةوتحااالتمويل؟علىالعثوروخالفهما):قعالالقطاع»يلرتحلا~يرلمحونسورتيمنوع1تحا
بحا.القيامفيا.طرافستتشارك

العرض_.هنداعلىيستندمشروحتقدمتراقبقدالتياكثوسساتهىما

.الصادراتإمجاليفيسطةواتالصغيرةريعاثحصةءواسرسعلةالصغيرةريعاثعلىالتصديراتعائل

الصغرهيتإل~يلالرعىخحم

وللللوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةاألبحاثمرلحنبهقامالذيالمسحفيالوعي<نقصمجل
القالرئيسيةالمشاكلبينمنليكوناإلسالميهالمؤتمر.عنظمةاألعضاءالدولفيأنقرة)(مركزاإلسالمية
~ركونلحرنواالقدالفقراءأنالدولمنالعايافيولوحظالصغر.متناهىالتمويلمومساتتواجه
اإلبداعيةالطرقمنالعديدوجدنااآلخر»الجانبوفيأحالمهم.لتحقيقالتمويلعلىالحصولبإ~نيةحق
أصحاب~فأةعلىتحتويهجالهذهوبعضاألعضاء.ولاللفيالصغرمتناهيبالتمويلالوعىلرفع
~نواالصغيرةريعاثأصحاببعضحياةتعرضتلفزيونيةبرامجإعدادأونجاحا،األكثرالصغرىريعاث
جانبمنتطبقهجالهذهأنفبرنحمأدناه.النماذجهذهمنبعضالخصناا~.لآلخريننموذجا

لتلعبها.مهمةأدواروا~ميةا~ميةمساتللعقأنإالءمنفردةالصغرمتناهىالتمويلمؤسسات
المشاريعأصحابقصصلتقدمببرابحهاحيزاالدولةقبلمنا~لةاالعالموساثلبعضتحصصقدفمثال»
مسحلةلبرامجنموذجتطورقدأوالصغر»متناهيالتمويل~تقبلمنكوفواالذينالناجحينالصغيرة
محتراها.حسبعلىالصغرهياتالتمويلمؤسساتقبلمنتنقح

يلي:كماهي0مشارين)ربعةقامتاالطارهذاوفي

اغرب/لالحورهنرمثومستهمفيده»:~
اكغرمب/لهإلحوتممرمسةالصغر»متناهىللتمويلىالتجاريةالدعاياتبرامج~
مصر/لمنالىا~م»جائرهعلىالحاثنىالصغرلاتمام~
الفقراءلمساعدةمتشاريةاإلالمجموعةالصغر»متناهيالتمويىتطويرمسابقة~

)Moufida(مفيد»العران:

زاكورةمؤسسة:الموست~إلمظمة

التلفزيويةالبرامجللغاية.متدنالمنيمتاهرالتمويلربانبينالتعيممتوىيكوذقدالمروع.و~
ككحولسرهمقد~مسجلعرضالزبائن.أولكملمعرفةقينفيتساعدقدالتويرية~التطلية

عليهم.التروضلترزحإنتظاراالتمويلمؤسةمكتبفيتواجدهمأثا>ميعالموا

لحهندا؟.مشروعمنسيستفيدمن

حالةفيوهمإنتظارهمأثناءاعرنةببعضألمواالذينءالصغيرةالقروضمستلفيهماألساسيونالمستفيدون
فيسيساعدهاالعرضهذاانحالماكذلكالصغرمتناهيالتمويلمؤسسةتستفيدوقدا~.فياليأمى
معرفة.~زبائنمعالتعامل



العملية؟.~نلحيف

علىالعروضهذهتوزعمومنالقومية/اإلقليمية.ا~قبلمنقصيرةمرثيةعروضإعدادا~من
زهيده.برسومأومجانيا~تبهافيبعرضهاا~الصفرمتناهيالتمويلمؤسسات

اشمروح؟هذامثلىتنمزقدالقهياعرسساتما

أنا~منءبديلوكمقترحكهذا.مشروعبتنفيذيقومقدالصغرمتناهيتمويلمؤمساتتحالف~م
المهتمة.الصغرمتناهيالتمويلىسساتوبيعهكهذاعرضبإنتاجالصفرمتناهيللتمويلكبيرةمؤسسةتقوم

؟البدفيالضروريةلشالهاتهياما

ومنى.العرهذه.ممللهمالوهوليمكنالزيزالزبائنعددولتقديرالعرض،عتوىلتحديد

العرض؟.هذاعلىلحزيتمحشروىالتقدممراقبةتستطيعالتيالمرسساتهيما

حده.علىكلالصفرمتناهىتمويلمومسات

المعرمتناهيللتمويلعاتيةاللالبرامجان:النو

(اعرب)زاكورةمؤسسةجانبمنمفيدةعلى:يستند

المني.متاهرالتمويلمؤماتتواجهالقالمشاكللحبرمزكواحدشجلالوعيفتماذالروى:و~
إلالوهولإمكانيةالمتيرةاألسرسظمتمتلكالمري.اإلعالم.ممساعدةالوعينتصعلىالتغلبالممكنمن

الوعيميشياالجحةالقمصبعمنىو~أوالمغرمتاهيالتمويلمدعةتتأولتزيريةدعايات~التلفاز.
الصغر.متاهيالتمويلقطاعبوجود

لحهذا؟مشروعمنسيتفيأمن

رمتاهيا.التوويؤمساتالمنىمتاهيةويمنىالقرتوفيلحقيقةمدركةتكن(الو.~الغيترةاألسرمنكال
كهذه.مبادرمزميتنيدوذاألمواةهذهسهلوموللهاميكوزوالقالمغر

ا~_~نلحيف

هذهبثيتمالفقر.تخفيفأوالصغرمتناهيالتمويل.مموضوعقتمالوزارةقبلمنقصيرةدعاياتإعدادسيتم
ومنالصغر.متناهيالتمويلقطاعتطويرفيركةاثفيالراغبةالتلفازمحطاتقبلمناالعائيةالبرامج
هذهبثفيترغبلمالتجاريةالتلفازمحطاتأنلوحقالغرضلهذاا~ميةالتلفازمحطاتإستخداما~

العروض.

المشروح؟هذاملىتفذقدالتيهىالموسماتما

هيواالحرىاالعاثيالعرضإلعدادستدفعالتيهىواحدةكهذا:مشروعلجاحمهمتاذمؤماكهالك
سيما0سحصراالسالميتمرالعظمةنطاقعلىالتعاونمدىميكوكا~.بعمليةستقومالقالتلفازعطة
فعالية.أكر~كثقافياكايدامحددةتكوكأذيجبالدعايةالبرامجهذهأذ



البداية؟فيالضروريةالشالهاتهيما

العرض.~زمنوتأمينموثرةسياريوهاتإعداد
العرض؟هذاعلىيرلحزبمشروعالتقدممراقبةتستطيعالتيالمرساتصما

المعلقة.مالدولةفيالصفرمتاهيالعويلمومساتمعبالشاورالملهذاتالوزارة

المشروى~.معاييرثقدمماهى

أحر.إمجابيعاملبأيحسابه~الالذيباثنالردعلفيتغرالتلفازي،العوصرواج

العامةاكمفمرامحاثزعلىجاثتالقادرلالعنوان:

(مصر)منابلالوسممة/النظمة:.

بعضعلىإستناداالصغار`´العام´´مقاول~نواالصغارالمقاولينمنمعيندعليختاروى:المشروصف
سيعلنذلك.شابهوماءأسرهمرفاهيةفيالتحسناألصول»فيتفيرالربح»إ~نيةمثلسابقاءالمحددةالمعايير
أعمالهم.لتوسيعالقروضبعضسيمنحونأغموكمابنجاحهملإلحتفاءالفائزون

لحهندا_مشروحمنسيستفيدمن

وعليهإليهيتطلعونشيئالديهمان.عااالخررنوسيفوزالجائزة.علىسيحوزالغاثزالصغار:المقاولونكل
بالجائزة.للغور~سيعملون

العملية_~نلحيف

الفائز.وإختيارالفوزهومعاييوفعالية)أكثر~نالمرثي(واإلعالمالجائزةإعالن

المشروحهندامثلىتنفذقدالقهيا~سساتما

(مثلإقليميةربط~جانبمنإقليميةجوائزا~مل:مستوياتمحتلفعلىالجوائزهذهتطبيق~
متناهيالتمويلمؤسساتأوءالقوميةا~مةأوقوميةربط~قبلمنقوميةجوائزسنابل)ءحالة

وخالفها.الصغره

البداية~.فيالضروريةفيالشاكاتما

الجائزة.تمويلعلىواحمولالمعاييرقديد

العرض؟هذاعلىيرلحز.ممشروعالتقدممراقبةتتطيعالتيالمرساتهىما

الممولةالمؤسسات

الشروح؟تتمدممعاييرماهى

الفائز.لتحايدكمعياراختيرتالتيشردتالفيالصغارالمقاولوذأداءمراقبة



لمنعرمتاهياتكريرالتمريلمسابقةالعنوان:

المترا>عدةلمااإلمتاريةالمجموعةالمؤسة~المظمة:

فيكماالتصوير0أغان0قصيرة(أفالمثية/السمعيةالا~تتطويرأدواتمنثابتعددا~وع:وصف
سزية.ماخسةفيا~ركينمنتحتاروخالفها)اإلستشارية«المجموعةحالة

لحهذا_.مشروحمنسيستفيدمن

الفرصةمتكونحيثالصفرهمتناهيالتمويلوقطاععملهملتطويرفرصةلديهمالذينالفائزينمنكل
للترقية.األفضلاألدواتالختيارلهامتاحة

العملية؟~نمحيف

الصفرمتناهيالتمويلموظفىمنتحكيمفريقيكونالقبول.وحدالذيواالعالمالمتنافسينعنيعلن
.لوعيلرفع.إلعالموساثلمختلففيالفائزونمنتجاتتتخدمالفائزين.منمعينعدديحتاروزباثها.
الصفر.متناهىبالتمويل

ا~وع؟هذامثلتفذقدالقا_سساتهيما

الصفرءا~مات.متناهيالتمويلمؤسساتكبرىءالربطشبكات

البداية؟فيالضروريةالنشاطاتهيماللمشروع؟ا_وليةاتطلباتهيما

الجائزة.تمويلالفوز؟عناصرإمتخدا)كيفيةالتنافس؟عناإلعالنكيفيةا~لة؟اإلعال)وهيلةتحديد

إلالمتروعتمدممعاىماهي

الرعي.رفوعلىفأئرهمفمرن؟التاعدد

ببالندروالنطبم

إدارةاألبعاد.متعددةمشكلةهز»الصغر.متاهىالتمويللتقيةخاللهمزممرالذيالفيقالممرهوالتدريب
محتاجالمؤسات.هذهإدارةلتطويرالتدريبإلتتاج0والمغرىمهاالريسية0المنرمتاهىالتمويل
لكيفيةأفمللفهمللتدريبالزبائنمحتاجالزبائن.معأفملبثكلللتفاعلالتدريبإلالتروضموظى
فيالعليالإلدارةالتدريبتتدمالممكنمزللتدريب.محتلمةصيغةيتطلبمؤال>مزكلباألعمال.القيام
موظىلتدريباألملالطريقةيكوذقداإللكترونالوسطعبردوراتتقدمولكن0للغايةتاميةأماكن

وعا.العملورثةوعروضتندياتعلىتكزةالالمشرحاتمزالمديدأسلهسردالتروض.

وهى:0الفةهذهتحتمقترحاتهىقامتاالطارهذاوفي

الفقراء.~عدةاالستشاريةالمجمركةالصغرهمتناهىالتمويلإداريريبتلبرنامج~
نيسيا.اناوءوالمحياتبنلثالصغرهمتناهيالتمويلمؤسساتأعماللتطويرالفنيةا~عاة~
قراميين-جاميل.القروض»ظفيلاالنترنيتعبرريبللتلبرنامج~



االعالمىالموتمي»~مؤسساتالصغرهمتناهيالتمويلمنشوراتتربةمشروع~

<مزىيدت<هد،ى0دند«ب_-مو:<منو<:
<ت>،~ء:ر:<دتأعمر::د»سزددمغمه

التمويلمؤسساتإلداريقصيرةتطبيقيةدوراتالفقراءةلمساعلاالستشاريةالمجموعةتقدمالشروح:وصفى
~ينةفيوراتاللهذهتقدمالقطاع.~افيو~«~االدارةنو~وتحسينكفاءتملرفعالصغرمتناهى
شراكةمللبحالفيالممك،منا.العانطاقعلىللمحموعةالمشاركةالمومساتمراكزوفيبولدر

المناسبينالمكانوفيباللغةإقليميةربطشبكاتقبلمنمشاعةبرامجتنظيمالمجموعة،

لحهذا؟.مشروعمنسيستفيدمن

أفضل.إدارةمن~فتهالصغرمتناهيالتمويلقطاعسيستفيد

0مساعدقالتدمالمترا>لمساعدةاال~ريهالمجموعةإستثارةءالتدريبيةالبرامجلتقدمواللغةالموقعقديد
عىوالعورالتدريسيةمرافتهاإلسخداممشاركةجامعاتعلىالحصول0هاالمطالبةحينالرجةتتدم
التدريبية.الدورةمقدمي

اشروح_.~امثلوتنفنلقلالقالمؤمسماتهيما

ا~ركةالتعليميةمساتالالصغر؟متناهىالتمويلمؤسساتمركز~م

المشروع؟تقدممعامرماهي

ا)دارةوجودةنوعيةفيالتغرالتدريية؟الدوراتفيالمشاركيناالداريينعدد

للفقراءااللىالعليمانمواذ.

الجوعمنا~،والحررمتاهيالتمويلفرصإندونيسيا،واكياتبك:المؤست~إلمنكت
)www.l!lobalfinancialeducation.ofl!

إزالةيمكنالمالية.االدارةفيكافيةغيرومهاراتمعرفةلديهمالصغيرةالقروضمستلفيالمشروع.معظموصف
الصفر.متناهيالتمويلخدماتح؟~ونت~~يالنهالماليالتدريبخاللمنالمشاكلهذه

؟.لحهذامشروعمنسيستفيدمن

وهىالصغرمتناهيالتمويلمومسات0)مناهبايكونماعنه0(والمدخرونالصغرمتناهيةالقروضمستلغو
بالمعلومة.أفضلبشكلمزويدينزبائنمعتتعامل

العملية؟.~نلحيف



تدرييةورات0حضورالمستلفينعلىيستوجبوقد0األولللمرةللمستلفينالمالبالتعليمالمطالبةالممكنمز
الميرة،متجدتالدين،إدارةالموازنة،التالية:ميعالمواتدر~أذالممكنتوومهم.منإمتالمتبل

حار.0واال0األعمالتقيةيق<التسرإستراتيجيات

الشروع؟.هندامثلىتفذقدالتيهيالثوسساتما
الحكومية.المؤسساتالقمة»منظماتالصغر»متناهيالتمويلمؤسسات

البداية_فيالضروريةهيالنشالهاتما

ءتدريبيةدوراتعلىللحصولالمانحين/ا~ينعلىالعثورالمتطلبات»لتحاياالسو~فيبحثإجراء
والمواصالت.واالعاشة~التخطيطالتدريب>موادإمتالكتطويرم

المشروع؟تقدممعاييرماهي

الزبائنتكررعددءالزبائنأعمالعددفيالتوسعالمتكررة»القروضمنعدد

التمويلىمتناهيالكضرمؤسساتلتنميةعمالrالفنىالدعمالعنوان:

إندربيا.واكياتبك:الحرسسة/النظمة

ماعدةالمتأنية.لإلنتاجيةنتيجةالمانحينعلىتعتمدالصغرمتناهيالتمويلمؤسساتمعظمالشروح:وصف
امة.اإلستالتحقيقتسامحاهمقلميسىالتأ~الصغرمتناهيتويلمؤمسةمنفنية

_لحهذامشروحمنسيستفيدمن

االستدامةشفأعلىتقفالصغرمتناهيالتمويلمؤسسات

العمية_~ن~

المواردإدارةحولالفنيةاإلستشارةما~عدةخدماتعلىالحصولطريقمحناإلستدامةتحقيقا~من
التقريرظنين»الومتابعةوتنميةريبتلءاألزماتإدارةءالتسويقإستراتيجياتءاإلنتاجتنميةالبشرية»

واإلشراف.

المشروع_هذامثلىتنفذقلالتيالمؤسساتهيما

له.شركاءأخذفييرغبواكياتبنك

البداية؟فيالضروريةكاتالحنشاهىما

تسويقيرابطإنشاءءا~انيةتحطيطءا~ينما(نحينعلىالعثور

العرض؟علىيعتمدمشروعتمدمستراقبالتيالمومساتهيما

التدريبتقا)القالمؤسساتءالمستثمرينمالمانحين



الواسعة.التغطيةالقروض؟طلباتتلبيةالربح؟إ~نية

ييتااللتمعبرلرظفىالقروضكأريببزمامجان:النو

نوامبين»حاميلاالمننلمأ:مسكالمعر

لوجهوجهايتعاموذالزيزالتروهنىلموظفيالحاجةستزيدالصفرمتاهىالتمويلتطاعبموالمشروع:و~
هياإلنترنيتعبرالتدريببرامجتكوزقدالتروضموظفىمنكافعددتدريبأجلفمنالنترا>.مع

-.عافمالبقاءالقروضموظفيبإسقطاعةميكوزأنهLe.عملهميقطللنموفوهذالذلك.سبةاكالوسيلة
األفضل.يقةبالطالصفرمتاهىالتمويلخدماتتدمكيفيةعلىميركعالتدريبهذاوملرامهم.مسقط

؟وىلحهذامشرمنسيستفيدمن

مهارةلحرموظفينتوظفالصغرمتناهىالتمويلمؤسساتءالقروضموظفي

العملية؟~نلحيف

التدريب.موا«تطوير/إستالف

المشروع؟هذامثلتفذقدالتيمساتاههيما

الكبرى.اإلقليميةمالقوميةوا~تءحدهعلىكلالصفرمتناهيالتمويلمؤمسات

البداية؟.فيالضروريةهيالنشالهاتما

االنترنيت.عبرالتعليمطالبمستوياتعلىالتقدمومتابعةلمراقبةتام)مينالتمويل؟تأمينالمواد؟تطوير

ا~وىر_تقدممعاييرماهي

التخرج.نبةاالنترنيت؟عبرالتعليمطالبدعلالصغر؟متناهيالتمويلمنومساتأدارةمعايير

ناتكياقبلمننشرتالصغرمتاهيالتمويلتتناولالقا~راتمنجيدكمهالكالمشروع:وصف
القا0اللغةمشاكلوبسببوغيرها.~وميفء8~~الفقراء،~عدةاإلستشاريةالمجموعةملدولية
بالدولالمحليةاللغاتإلىالمادةهذهفترهةاد.اللهذهالوصولالصغرمتاهىالتمويلموظفيبإسقطاعة~ذ

تدريبعمليةفيالدولتلكفيالمغرمتاهيالتمويلمؤسساتتساعدقداالسالمىالمؤتمر.عظمةاألعضاء
كوادرها.

؟.لحهزأمشروعمنسيستفيدمن

معتاد.بشكلاالنجليزيةاللغةفيهاتستخدمالالقالدولفيالصغرمتناهيالتمويلموسمعات



العملية؟~نلحيف

وإجراءالمواد؟لهاستترجمالقاللغاتوتحديدبتربحتها؟األذنوتأمينستترجم؟التيالموادمصدرسيحدأ
بحة.التر

وى؟المشرهذاملىتفذقدالتيهيا~مساتما

ربط~إنشاءةفإذ0لذلكوبديالالعمل.لهذااإلسالميالموتمي.كظمةفرعيةمؤمسةتفويضالممكنمن
الترجة.كشروعتقومقدا~فهذهالواسعة،الصغرمتاهىالتمويلموسمات-االسالميالمؤتمرعظمة
المرجوة.

المشروح_تقدممعامهرماهى

المستخدمين.عددبحة؟المترالموادكمية

للكولوجياواإلبداعىالمجدداإلسخدام

المشاركينكللممحلةبفعاليةليعملالصغرمتاهىالتمويلتطاعقديدفيلوجياالتكوأميةآلمةهذهتمي>
هذاوفيأهدانهم.وقتيقرسالتهمالغازقدراتمتطويرفيلوجياللتكومهمإمتخداميسهموالذين0فيه

يتةبطالمنىالمتاهيالتمويلتعليقاتمعلوهياالتكوتكامليةإلرعيةالماالمشرحاتهاقدفالياة،
المعز.متاهىالتمويلتطاعأمام~القالمشاكلومواجهةلتحديدخالقة

وها:الفة،0هذقتحاذمقترتقدماإلطارةهذاوفي

االنتزميتقووضرمالعنوان:

Kiva(الصغرمتناهىللتمويلكيوامؤسسةمسة~ا~:اك Microfunds(

متناهيالتمويلمؤسساتلمشاركةاألفرادمنالودائعبحمعاالنترنيتعلىصندوقيقومالمشروع:وصف
فيالفردذاتيستمرأن~0الطريقةهذهوفواثأ.دفعدونلمانحيهاالقروضهذهتعادأنيفترضالصغر.
متناهيالتمويللمؤسسات~نسوف~.وقتفيالقروضفيهتسددمابقدرجددألفرادالقروضتقدم
إنتاجيتها.فيلإلستثمارلهاميسهلالذيالشيآءقليلةتكلفةذاتمالرؤومىإلالوصولإمكانيةالصغر

؟.لحهذامشروحمنسيستفيدمن

الصغارولوناتالصغرهمتناهيالتمويلمؤسمات



متناهيتمويلمؤسماتعلىالعثوركيوا؟مؤمسةمعا~ركةبالتشاورماالنترنيتوتلصندشركةإنشاء
توزيعءللشركةوداثعهمإرسالمناألفراد~ءمشاركةاإلسالمىالموتمي.عنظمةاألعضاءالدولفيالصغر

المشاركة.الصغرمتناهيالتمويلمؤسساتJlالتمويالت

الشروح_هندامثلىتنفذقدالتيهياعرسساتما

حكومية.بين~مية~ماوكالةقبلمنتراقباإلنترنيتعبرتمويلشرلمحة

المشروع_تتمدممعاييرماهي

مؤسساتفياإلنتاجيةتحسنالديون؟تسديدنسبالمترددون؟المانحينبحعه؟ةالتحويلةاألموالمنمبلغ
ولمحة.اثالصغرمتناهيالتمويل

تباعوأسالكالطاقةلتعبةجهازمقويههوائيءجوالهاتفعلىتحتوياألدواتمنا~وح:طاقموصف
ا~اإلتصاالتخدماتببيعالطاقمهذاإبتاعالذيالشخصيقومما.نائيةقريةفيمالشخصبالقرض

عليها.المتحملاإليراداتمنالقرضيلتسليعادالنائية.ا~هذهفيوالال~

مشروح~امن~من

الذيالصغيرالمقاولوالالسلكية؟السلكيةاإلتصاالتخدماتJ!الوصولإمكانيةلديهماألينالقرويون
الهاتفية.القريةأعمالعلىيشرف

العملية؟متكون~

متاهيياالتوسة~علزالشررإلالسلكة:,اللكةاالتصاالتخدماتءزعةالمتطرالماطحدد
العمل.هذافياالغزاطترغبالقالمغر

المشروع؟هذامثلىتنمزقدالتيلؤمساتهياما

تمراك.ممنظمةاألعضاءالدولفيالصغرمتناهىالتمويلمؤسساتمنالراغباتمعبالتعاونتراميينمؤسسة
اإلسالمي.

البدا.«؟فيريةالمروالشاطاتهىما

التيالمنىمتاهيالتمويلمؤسسةعلىالعور0والالملكيةالسلكيةاإلتصاالتلخدماتالمتاحهطقاكقديد
التروض.تتدمتطع

المشروع:تقدممعاىمامي

الترومى.تأيدعلىالتادروذالمغارولوذالمتامعدل0التريةوإلمزالهاتفيةالمكالماتحجم

الصفومتاهىاالسالميبلالنهو



التمويلبداثلتنميةالربا.لتحريمذللثو0الصفرالركي/متناهيالتمويلأعماليتجنبونالمسلمينمنالعديد
تحاهمرهفةحساسيةلهمالذينالنامىإهتماماتالحسبانفيللوضعللغايةمهمةعمليةالصفرمتناهياإلسالمي

الدينية.اضيعال

وهو:0الفةهذهقتواحدمقترحتقدمةاإلطارهذاوفي

الريفي-هورط.المحتمعتنميةللتنمية~برنامجالمتحدةاألممبرنامجالريفية،التنميةيقمناه~

الريفيةالهيةماديتىالعران:

الريفي-سوريا.المجتمعتقيةللتمية-برنامجالمخدةاألممبرنامجالمظمه:مالمؤسسة

القالقروضمصدرهيالقريةمدخراتاالعتماد.ذاتيةالصغرمتناهىللتمويلمومسةهذها~وح:وصف
يختارونا(~األعضاءالمحلية.البشريةاردالويستخدمالمحليةا~خراتيجركالنظامهذاالقرية.فيمنحت
ضماناتأوبحموعةمشخصيةبضماناتيطالباالدارية.ا~ليفلتغطيةاالرباحتستخدممالية.منتجات
المخاطرة.لتقليلمادية

العطية؟~نلحيف

ومقنع.كافإبحاز~ا(نحينمالرامىإدخالاألعضاء؟مالرامىحصصمنأولمالرامى

المشروع؟هذامئلتنفذقدالتيالمومساتهيما

البنوك.ءالمانحين

L.البدايه~.فيالضروريةالنشاطاتهي

ألمحشر).أونسمةألف7»»يبلغ~ند(بعلالمناسبةالقرىإختيار

المشروح_تقدممعاييرماهي

الربح.إ~نيةءإجتماعية-إقتصاديةثارآءالقروضتسديدأداءاإلنتشار،موشرت







تحسينبمنتدىالخاصالتقرير

واالستثمارالتجارةوتشجيع

اإلسلميتمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدملبينالقطنقطاعفي

لم2>07نوفمبر13-12(اسننبول

منىاألعما،الدولبينالقطنقطاعفيواالستثمارالتجارةوتشجيعتحمينمنتدىعقدا~

~>•vفوفب,3-1الفيتركياجمهوريةءاسطنبولفياإل~المؤتمرمنظمة
أسماؤها:تيةاتمياالسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولممكرالمنتدىحضره1
بيجانأذرجمهوريةاه
الشعبيةبنغلثديثرجمهوريةه1
r-بنينجمهورية

فاسوبوركيناجمهورية-4

أيفواركوتجمهورية0-

i-العربيةمصرجمهورية

v-اندونيسياجمهورية

قازاخستانجمهورية^-

ماليزيا~9

المغربيةالمملكةاه0

االتحاديةنيجيرياجمهورية-اا

االسلثميةباكستانجمهورية12-

السنغالجمهورية-,3

انسودانجمهورية-ا4

o~السوريةالعربيةالجمهوريةا

طاجيكستانجمهورية-ا6

التونسيةالجمهوريةاه7

التركيةالجمهورية-,8

تركمانستان-ا9

اوغنداجمهوريةه20

اوزبكستانجمهوريةه2,

,رم



والكوسيكتنسيقمكتبوملثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةالمنتدىحضروقد~3

سلثمياالوالمركزاالسطميةللبلدانواالجتماعيةاالقتصاديةJاالحصائيةالبحوثمركز

التنميةبنكووالصناعةللتجارةاال~والغرفةللتنميةسلثمىاالوالبنكالتجاريةلتنمية
افريقيافياالقتصاديةللتنميةالعربيوالمصرف,BSIC(CEN-SAD(يقياألفر

BADEAالمنتدىحضرتكماtiالخاصالقطاعمنشركةv .J,والتبادلللتجارةغرفة

اعضاءأخرىدولفىالخاصالقطاعشركاتفىشركة20وممكىتركيافىالسلعي
بالمرفق(ترددوليةمنظماتتسعممكرأيضاالمؤتمرحضروقدسلثمى.االالمؤتمربمنظمة

المشاركين)بأسماءقائمة,-

f-العاماألمينسعادةمستشارأياللو»فابيكاالسفيرسعادةقامءالكريمالقرآنمنآياتتلقوةعقب
فيوأوغلوإحسانالدينأكملفيسورالبروسعادةرسالةبقراءةاال~المؤتمرلمنظمة
التركيةللجمهوريةإمتنانهوشكرهعميقعنأوغلوإحسانفيسورالبروسعادةعبررسالته
المنتدىلهذاالناجحالتنظيمعلىوذلكوالتجارة»الصناعةوزارةوخاصةوشعباءحكومة

قطاعفياألعضاءالدولتواجهالتىالتحدياتفىيبحثسوفالقطنمنتدىأنوذكرالهام.
أقصىبتحقيقتسمحانشأنهامنالتىوالطرقالسبلوضععلىالمنتدىوسيعمل0القطن
إحسانفيسورالبروسعادةوذكراألعضاء.الدولفىالهامالقطاعهذافىالتنميةمنقدر
فيالدوليةوالتنافسيةاالنتاجكفاءةتحسينحولالثالثالخبراءمجموعةإحتماعأنأوغلو
,2ه9منتركيالياءأنطافيعقدوالذيسلثمىاالالمؤتمرمنظمةفيللقطنالمنتجةالدول
للقطنالمنتجةالدولبينوالتعاونالتنميةالستراتيجيةعملخطةتبنىقد02•06أكتوبر

العملخطةعلىالموافقةتمتوقد)20ا,~2007(سلثمياالالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء
(كومسيك).والتجارياالقتصادىللتعاوناندائمةفلجنةوالعشرينانثانيةالدورةقبلمنهز»
يادةنإلىهذهالخمسيةالعملخطةتنفيذيؤدىأنأملهعنأوغلوإحسانفيسورالبرووعبر

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولفىالمنتجلهذاأعلىتنافسيةوإلىالقطنإنتاجكفاءة

سلثمي.اال
األمينأوغلو»احسانالدينأكمل/البروفسورسعادةكلمةمننسخةIIرقمالمرفقفي(ترد
اال~)المؤتمرلمنظمةالعام

فيوالتجارةالصناعةوزيرء8ه6»ءÇAGLAYANجاغلثيانظفرالسيدسعادةقام0-
الصناعةوزيرمعالىرحبكلمته»وفىاالجتماع.أمامكلمةبإلقاءالتركيةالجمهورية
فيالقطنفىمتثماراالمنتدىفةبإستضاسعادتهعنوعبرالمشاركةبالوفودوالتجارة

إسطنبول.



الخاصةللقطنالخمسيةالعملااخطةإطارضمنيقعالمنتدىانعلىكلمتهفيسعادتهوأكد

الدولبينواالقتصاديةالتجاريةالعلثقاتتقويةعلىتنصوالتىاالملثمي~المؤتمربمنظمة
والذياإلملثميااالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجإطارفىأيضأويأتىاألعضاء»
المنظمة.فياالعضاءالدولأوضاعتحسينإلىيؤدي
حشدعلىمباشربشكليعملسوفالمنتدىأنعلىأيضأوالتجارةالصناعةوزيرمعالىأكد

حيثالقطنوتجارةالقطنإنتاجمجالفياإلسلثميللعالموالخارجيةالداخليةالقدرات
ءالخاصالقطاعمنظماتوأيضأوالوطنيةالدوليةوالمنظمات0األعضاءالدولممكرسيجتمع

وبينهمالتعاونتحسينأجلمناألطرافومتعددةثنائيةمفاوضاتفيالبعضبعضهممع
معوالتعاونللمساعدةمستعدةتركياأنأيضأالوزيرأكدملموسة.استثمارمشروعاتإقامة

الصناعةمجالىفيالقويةالتحتيةالبنيةمنبدعموذلكالشقيقةاألخرىاإلسثميةالدول
منتجاتلعرضمستعدةتركياأنمعاليهذكرءالسياقهذاوفىتركيا.فيالموجودةوالتجارة
تدعمسوفتركيافإنذلكإلىوباالضافةالتركية.البورصةنظامعبراالسلثميةالدول
تحقيقأجلمنفيهاالموجودةالمؤسساتوإستخدامتميز»مراكزإقامةمةاالمخلفةنشطةاأل

األعمالرجالبينمتبادلةزياراتوتنظيمخبراءوتبادلتدريببرامجتنفيذJالهدف»هذا
وتنميةإستثماربرامجوإقامة0المصنعةالقطنومنتجاتللقطنمعرضوتنظيموالخبراء»
المنتدىهذاأجلمنإنشاؤهاتمالتيالشبكةوتحسيناالتصال،قنواتوتقويةمشتركة»

بالقطن.الخاصةالعمللخطةدراساتعملفيواستخدامها
السيدالتركيوالتجارةالصناعةوزيرمعالىكلمةمننسخةIIرقمالمرفقفي(ترد

ÇAGLAYAN(
حليمالسيدالمشاركة.الوفودعلىاإلفتتاحيةالجلسةفيكلماتبإلقاءأسماؤهمالتاليةالسادة~قام0

Halimمتى METE70~1والسيد0التركىالمنتجاتوتبادلالغرفإتحادوئيمرنائب
YEMISCI,والسيدالتركي»البرلمانفيعضوMusa KULAKLlKAYA,و~ئب

التركية.الدولىوالتعاونالتنميةوكالةوئيمى
Alhajiسعادةقامه7 AhmedGarbaBIeRI0نيجيريافيوالصناعةللتجارةالدولةوزير

تقديرهعميقعنBICHIالسيدسعادةوعبرالضيوف.الوزراءعنبالنيابةكلمةبإلقاء
لهذاتنظيمهمعلىوالتجارة»الصناعةوزارةوخاصةتركياجمهوريةلحكومةوإمتنانه
المنتدى.

التالي:النحوعلىالمكتببإختيارالمنتدىقامه8
تركياجمهورية:الرئيمر
فاسوبوركينا:انرشيمىنائب



العربيةمصرجمهورية:الرشيمىنائب
االسثميةباكستانجمهورية.مقرر

فيوالتجارةالصناعةوزارةوكيلالمساعد»االستاذYusufBALCIالدكتورالمنتدى~رأس9

Mehmetالسيدبدعوةبالمنتدىالخاصةالعملجلسةوبدأالتركية»الجمهورية Vehbi
Gunanاالنجازاتعلىالمنتدىيطلعلكىءالتركيةوالتجارةالصناعةبوزارةالعام»المدير
.200iأكتوبرفىلياأنطافيعقدوالذىالخبراء»لمجموعةالثالثاالجتماعمنذتحققتالتى
علىموقعبإنشاءقامتقدالتركيةوالتجارةالصناعةوزارةأنGUNANالسيدذكر

االعدادلتسهيلوأيضاسلثمياالالمؤتمرمنننمةفيللقننالمنتجةللدولمكرساالنترنت
االحتياجاتحولاستبياناستمارةبتوزيعقامتقدالوزارةبأنأيضأالمنتدىأبلغوللمنتدى.
ككدعىالصدد،هذاوفي0المعنيةاالعضاءالدولعلىالقطنقطاعفىالمتوافرةوالقدرات
ممكن.وقتبأسرعالمنكورةاالستبياناستمارةعلىللردالحكومات

امكانياتبعرضذلكبعدقامAdnanDEGIRMENCIOGLUالدكتوراالمتازا~0

فيوذكرسلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيللقطنالمنتجةللمناطقاإلنتاجية
اإل~.المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينالقطنلتجارةتحليالعرضه

1الدكتورعرضا~, YARAR»والصناعةاألعمالرجالجمعيةممكر08ه

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتعاونوفرصالقطنتجارةأهمية)ال~~»9~

للقطنإتحادلتكوينأساسايكونأنيمكنالقطنبرنامجأنكلمتهفىأيضأوذكراإلسلثمي.
اقتصاديأ.وسياسيأاتحادأأصبححتىتطوروالذيأوروبافيالصلبالحديدهباتحادأشبه

Attiyaالسيدةمحرضتاه2 NawazishALiوالصناعةلتنسيقالعاماألمينمساعدة

فيواالستثمارالتجارةلتقويةالتعاونفرصعنوانهاشاملةورقةاإلسلثمية»التجارةغرف
العملخطةمعتتماشىوالتىاإلسثمىااالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبينالقطنقطاع

فييلعبهالذيالحيوىوالدولالقطنأهميةأبرزتورقتهاوفيللقطن.المنتجةللدولالخمسية
خاصةسلثمي»االمنظمةفياالعضاءالدولمنللكثيراالجتماعيةهاالقتصاديةالتنميةتحقيق
القطنصناعةأنإال0نسبيةميزةوجودمنالرغمعلىأنهوذكرتأفريقيا.ووسرغربفى
عديدةضعفبنقاطتتصفتزالمااال~المؤتمرمنظمةفياالعضاءالولىمعظمفي
هذهجدوىمنمايقللوهووالهيكلية»المؤسسيةوالناحيةوالتصنيع»ءاالنتاجناحيةفي

الدولىالتسويقمجالفىالشرسةوالمنافسةالعولسةظاهرةفيهتتزايدعصرفىالصناعة

للقطن.
SALLالسيدعرضا-3 AmadouCiréفيالمعلوماتونظامالتجارةعلنالمسؤول

والتسويقالمبيعاتبتشجيعالخاصةالرامةنتائج)»1~~~7(التجارةلتنميةسلثمياالالمركز



الحاليةوالدولاإلسلثمي،المؤتمرمنننمةفىاألعضاءالدولفيومشتقاتهاالقننيةللمنتجات
المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالبيئيةللتجارةصورةوأعطىإنضمامها.والمتوقع

أنالمعتملمنوالتىالملموسةالمقترحاتبعضوقدمالقطن»تسويقمجالفيسلثمىاال
وتشجيعءالتحتيةوالبنيةبالفعلالقائمةالصناعيةالقدراتلتعزيزمواتيةظروفأتخلق

الدولبينوفنيةوتجاريةءوماليةصناعية»شراكاتوتكوينالمباشرةاالجنبيةاالستثمارات
القطنتصنيعمجاالتفىالخبراءتبادلويعداال~.المؤتمرمنظمةفىاالعضاء
توصياتمتابعةسياقفىوالهامة.األهورأحدأيضأالنسيجصناعاتمجالفىوالتدريب
المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولفىالقطنقطاعفىواالستثمارالتجارةثترسيعمؤتمر

ا9اه8منالفترةفىالعاصمةواجادوجوفىفاسوبوركيناحكومةعقدتهوالذياإلسطمياا

.20أبريل oاإلسلثمىالمؤتمرمنظمةمنلمبادرةJلتنميةاإلسلثمىالمركزمنبدعم
leDIالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزفإنط~)ءللتنميةسلثمىاالوالبنكleDIالتجارة
وذلكءالقطنتصنيعومنتجاتالنسيجصناعةفىالمشترينللبائعين/إجتماعلتنظيميخطط
السابعالسنوياالجتماعهامشعلىdCACالدوليةاالستشاريةالقطنلجنةمنبدعم

فى2008نوفمبرفيسيعتدوالذيICACالدوليةاالستشاريةالقطنللجنةوالستين
فاسو.بوركينا

أداروءالمشتقةوالمنتجاتالقطنلتجارةالتعاونوفرصاالستثمارحولحرةمناقشاتدارتاه4
الملثسصناعةلجمعيةالعاماألمين,MehmetKUMBARACIالميدالمناقشاتهز»

ادارتها.مجلمىفيوالعضوالتركيةالجاهزة
o~والتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزممرربنبيلالسيدعرضا

فياالقتصاديةاالبحاثادارةمديربأعمالقائم/باحثينكبيرأنقرة)ء(مركزاالسلثميةللدول
المشاكل:سلثمياالالمؤتمرمنظمةدولفىالقطن´ثطاعبعنوانعملورقةالمركز،
منسلثمىاالالمؤتمرمنظمةدولفىالقطنأهميةعلىالورقةووكزتاا.التعاونوامكانيات

الدولمنللقطنالمنتجةالدولتواجهالتىالتحدياتفىالورقةبحثتوالتجارة.االنتاجحيث
افريقيا.ووسطغربالواقعةالدولخاصةاالسلثمىءالمؤتمرمنظمةفياالعضاء
الممكنةالطرقبعضفيوأسهبتالعالميةالقطنألسواقمختصرأتحليكأيضأالورقةوقدمت
الورقةوانتهتالهام.القطاع_افياال~المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينللتعاون

،المنظمةفىالقطنمنتجيبيناإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفيللقطنتحالفباقامةبتوصية
التعاون.هذاملتنسيقأجلمنالصناعةورجالوالتجار



i~نائبأحماءزهيرقضيالسيدأدارا,-U...>حولحرةمناقشاتءباكستانبحكومة,التجارة
والخيوط،ءوالتخزينوالحلج،واالنتاج»,االنتاجمدخطتمجالفيالتعاونوفرصاالستمار
والنسيج.القطنيةواألقمشة

vالدوليةاالستشاريةالقطنللجنةاالستشاريالمجلمرعضوغضنفرىالدينصباحالدكتورقدماه
ICAC.،الدوليةاالستشاريةالقطنلجنةعنبمقدمةبدأهعرضاICACقطاعفيوأنشطتها
الصندوقمعاللجنةوعملالفنيةوالمعلوماتاالحصاءاتوقيمةأهميةمدىوأبرزءالقطن

للدولالكبرىاالهميةذاتءالقطنمشروعاتمنعددتمويلفىيشاركالذي,للسلعالمشترك
تقريرأسيادتهقدمءالعرضمنالثانىالجزءوفىسلثمي.االالمؤتمرمنظمةفىللقطنالمنتجة
مؤكدأءالسابقةالسنواتفىواألسعارالدوليةوالتجارةواالستهك،القطن»انتاجحولمختصرأ

بسببوأيضااالستخداممقابلالمخزوننسبةانخفاضبسببمتوقعأمرهواالسعارارتفاعأن
والكاكاو.والصوياىءالقمحملالبديلةالمحاصيلأسعارالرتفاعالعاماالتجاه

,للتنميةسلثمياالبالبنكالصحراءجنوبىافريقياإدارةرئسنوردالىءنظيماألستاذعرضاه^
الصحراء.جنوبيأفريقيادولفىالقطنقطاعفىالبنكدور

دورحولعرضأاالفريقيالتنميةببنكالزراعياالقتصادفبراءكبيربيدنجارتوبااالستاذقدماه9
الفقرتخفيففيالمساهمةالىالبرنامجويهدف.أفريقياووسطغربفيللقطنالبنكبرنامج
ومانيفاسووبوركينابنينوهيائبرنامجمندولأربعأستفادتوقدفنقطن.انمنتجةائدولفي

البنكاعتزامعنالمشاركينالمتحدثأخبروقددوالر.مليون52قدرهإجماليبتمويلوتشاد،
يمكنحتىبالبرنامجاآلخرينالتنميةشركاءلتعريفالقريبالمستقبلفيمستديرةمائدةعقد
منه.تبقىwإضافيةمواردتعبئة

(اليونيدو)الصناعيةللتنميةالمتحدةاألمممنظمةعنبالنيابةلىءهوايرينديفيااألستاذقدموقد~10
حيةاالنتاالقدراتلتحميناليونيدومقاربةالوطنية:التنافسيةالقدرةاستراتيجياتحولعرضا

علىالضوءورقتهألقتوقدالجاهزة.والملقسوالمنسوجاتالقطنصناعةفيوالتجارية
القطن.قطاعلتطويراليونيدومبادرات

والتعاون.لطستماراألخرىاألبعادحولمفتوحةمناقشاتفوردالينظيماألستاذأداروقد-yا
فيواالستثمارالقطنتجارةفيالتعاونتعزيزحولثنائيةاجتماعاتعدةالمنتدىأثناءعقدوقده12

القطاعشركاتممكيومشاركةبحضورءلهالمنتجةالرئيسيةالدولبينمجاالتهمخكف
المنتدىموقععلىالثنائيةاالتصاالتهذهنتائجنشريتموسوفالمشاركة.الدولفىالخاص
.www.oic-cif(االنترنتشبكةعلى org.(



للتعاونالدائمةللجنةوالعشرينلثةالثاالدورةالىللمنتدىالختاميالتقريريقدموسوف23-

والمقرر(الكومسيك)ملثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصادي
لدراسته.اسطنبولفيv•20نوفمبرا7اه4الفترةفيعقدها

التالية:والمقترحاتالتوصياتالمنتدىتبنىوقده24
I-الثلثثةالمناطقلتمثيلوالمنسوجاتالقطنبحوثمجالفيالتاليةالتميزمراكزالمنتدىحدد
.يليكما-
الدولة(وتحددوالسنغالبللو)أحمدرجامعةالزراعية/البحوثمعهد-نيجيريا:أفريقيا-

لم.الجهةاسمالحقاالمختارة

لبحوثفزيللى(معهدوتركياالجهة)اسمالحقأالمختارةالدولةوتحددلمباكستان:آسيا

القطن).
لم.القطنبحوث(إدارةوسورياالقطن)بحوث(معهدمصرالعربية:المنطقة-
تنسيقمسئوليةلتولىالتركيةالجمهوريةفيالقطنلبحوثفزيللىمعهدالمنتدىعينكماب~

البنكالىلتقديمهابرامجالتميزمراكزتعدوسوف.والمنسوجاتالقطنفيالبحثيةنشطةاأل
.التمويلعلىللحصولوالوطنيةواألقليميةالدوليةوللمؤسساتللتنميةسلثمياال

سنتين.كلمرةاجتماعاتهعقدالمنتدىقرر-ت
ببياناتتركياجمهوريةفيوالتجارةالصناعةوزارةتزويداألعضاءالدولالمنتدىناشدوقد-ث

حتىوذلك)www.oic-cif.org(المنتدىموقعفيالستخدامهااالنترنتشبكةعلىمواقعها
لمنظمةالخمسيةالعملخطةتنفيذفيالخصوصوجهعلىالموقعهذاتسهيلثتاستخداميمكن

,10(سلثمياالالمؤتمر ,~200Vوالمنسوجات.القطنصناعةمجالفيلم
الدوليةوالمنظماتاإلسلثميالمؤتمرمنظمةومؤسساتاألعضاءالدولالمشدىناشدكماج-

لخطةوالفعالالسريعالتطبيقضمانبغرضعديدةبأنشعلةالقيامأوو/استضافةواإلقليمية
للقطن.المنتجةاالسلثميةالدولفىاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالخمسيةالعمل

تتكونوالتىالتوجيهيةاللجنةمنللقطنالخمسيةالعملخطةتنفيذبرنامجإقراريتموسوفح-
باكستانوجمهوريةالعربية،مصروجمهوريةفاسو»وبوركينا(رئيسا)تركياجمهوريةمن:

ءللتنميةسلثمياالوالبنكيصكه)من(أواالسئميالمؤتمرلمنظمةالعامواألميناالسلثمية
لتنميةسلثمياالوالمركزوالتدريب»واالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثومركز
.والصناعةللتجارةاالسلثميةوالغرفة0التجارة

عنالمنبثقةالمتابعةلجنةاجتماعقبلالعامفىواحدةمرةالتوجيهيةاللجنةاجتماعاتتعقدهخ
لمنظمةالعامةاألمانةحكرمنالكوسيكالىتقريرهاالتوجيهيةاللجنةوتقدمالكوسيك.

عمله.يلزمبماوالتوجيهالقرارهسلثمياالالمؤتمر

http://www.oic-cif.org


مراجعةالمشروعاتلجنةوتتولى.التوجيهيةاللجنةسلطةإطارفىمشروعاتلجنةتشكلده
المؤتمرمنظمةومؤسساتالبحوثومراكزاألعضاءالدولمنالمقدمةوالمشروعاتالبرامج

ذاتواألنشعلةوالمنسوجاتالقطنمجالفىالعاملةوالدوليةاالقليميةوالمنظماتسلثمىاال

العامةاألمانة~منوذلكالتوجيهيةاللجنةالىبشأنهاتوصياتوتقديمبالقطن»الصلة
االسطى.المؤتمرلمنظمة

ءللتنميةسلثمىاالالبنكوئيمر:المشروعاتلجنةلعضويةالتاليةالمؤسساتالمنتدىعينده
واالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثومركزسلثمىاالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانة

منومؤسستينوالصناعةللتجارةاالسطميةوالغرفةالتجارةلتنميةاالسلميوالمركزوالتدريب
العربية).المنطقةآسيا»(أفريقيا»منطقةكل

العملخطةإطارفىوالمشروعاتالبرامجعلىالموافقةو/أوبتحديدالمشروعاتلجنةتقوم.(-
سلثمى.االالمؤتمرمنظمةأقرتهاوالتىللقطنالخمسية

القطنمجالفىالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزاتخذهاالتىبالمبادراتعلماالمنتدىاحيطز~
والبائعينالمشترينبيناجتماعاتوعقداالسلثميةالدولفىالتجاريةالمعارضتنظيمط

فيا.عضاءالدولومساعدةاالنترنت)شبكة(علىللمركزاالفتراضيالمعرضمنواالستفادة
االنترنت.شبكةعلىالقطنبقطاعالخاصةمواقعهاتصميم

علىالصلةذاتوالمنتجاتللقطنمعرضواستضافةتنظيماال~ءالدولا~ى~~~مر
ا~مانةتوافيوسوف.1008فىمعرضأولالستضافةنيتهابنينأبدتوقدسوي.أساس
ذلك.يؤكدبماسلثمىاالالمؤتمرلمنظمةالعامة

واالجتماعيةواالقتماتاالحصائيةالبحوثمركزمنالمقدمةبالتوصيةعلمأالمنتدىأحيطهش

بينهم.فيماالتعاونتنسيقبغرضالقطنومصنعيوتجارمنتجىبينالقطنتحالفلتأسير
:بشأنللتنميةسلثمىاالالبنكمسقدمهاالتيبالتوصياتعلمأالمنتدىأحيطص~

المتكاملةاإلدارة~مجاالتفىالمتخصصوالتدريبالخبراتلتبا(التسهيةدعما~
األعضاء؟الدولبينالمحصول/للتنات

القطن؟حلجمجالفيالتدريبمراكزلتحسينالعونتعيمه2
r-للتنمية؟اإلسلثميبالبنكاألعضاءالدولفيالقطنوحلجزراعةآالتصناعةدعم
f-وجودةالقطنبانتاجالصلةذاتاألجلوالقصيرةالصغيرةالبحثيةالمشروعاتتمويل

أليافه.
التركيةبالجمهوريةالمستقلينوالمصنعيناألعمالرجالجمعيةبتوصيةعلمأالمنتدىاحيطهض

)MUSIAD(لتحقيقاال~~ا~هر~األعضاءالدولبينالقطنااإتحادبإقأمة



الفنيةالمجاالتفيوذلكا~جات،_~اقءوانتا~مزارعهن~ءأالتعاون
والتطوير.البحوثومراكزوا~~تا~~والشرو~تالحكوماتبينواالقتصادية

لثنتاجسوريافيتميزمركزإلقامة~ر_~هنالمقدمباالقتراحعلمأالمنتدىأحيطهط
التوجيهيةاللبنةإلالمشروعحمققيقدموسوفالقطن.آلفاتالحيويةوالمكافحةالعضوي
الدراسة.منلمزيد

مرخصةتخزينشركةلتأسيمىلحجارةإن~بور~منالمقدمةبالتوصيةعلمأالمنتدىأحيطظ-

مي.اإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالتجارةتسهيلعلىلتعمل
بنيآالتوخبرةكنولو~لنقلفهائتالحر~كاتالنشبعضبجانزيةعئماأ.لمنتدى.حيهع-

باألمر~الممتعةاالسطميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولالىالقطن
اليجاداليونيدوالصناعيةللتنميةا~ةاال-~منالمقدمةبالتوصيةعلمأالمنتدىأحيط-غ

القطن.لزراعةالمستدامةالتنميةأجلمنويللتقاقوينظام

TARIS,التركيةالتعاونيةاال~(ات~ا~~بالتو~علمأالمنتدىأحيطف-
CUKOBIRLIK, ANTBIRLIK)~-~~ا»ارة~التفياال~ء~ول~ا

الميوي~الديزل/والوقودالقطنبذرةزيتوتصنيعالقطنمزارع
أصنافالنتاجالبحثيالتعاونحوليثربنفثة~منالمقدمبالمقترحعلمأالمنتدىأحيطكماق-

البشريةالمواردوتنميةحية،االنتاو~~اننجا(مبكرةالتربةفيالمكثقصيرةقطن
المؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةالىا~عأر~ليتم(وموفالقطنزراعةفىوالمهارات
الحقأ).اإلسلثمي

بنجاح.البرنامجلتنفيذا~واالد~اإلقليميةالمؤسساتمعبالتعاونالمنتدىأوصىك-
J-المقترحاتوكذلكالمقترحاتهذه~راهةالمشرو~تولجنةالتوجيهيةاللجنةالمنتدىطالب

ذلككانمتىللتنفيذالملثمةاإلبراءاتوا~»المجالنفسرفيتنفيذهاسيتمالتياألخرى
وممكنأ.الزما

القطن.الستزراعالمياهمنالمكىسقادةااللتحقيقماليأبرنامجأانمغربيةالمملكةأقترحتم-

ينتجونهwأفضلبأسعارللتمتعا~~الفر~إتاحةهوالواقعفيذلكمنوالهدف
القطن.إنتاجيةزيادةأجلهزاأل~ثمنيدالمنإجراءالضروريومنقطن.من

لوزارةالخصوصوجهوعلىالحركيةا~ر~لحكومةشكرهعميقعنالمنتدىعبر~25
_اإنجاحفىأسهمتترتيباتمن~~~و~المهمالمنتدى«العقدوالتجارةالصناعة
المنتدى.



القطنلمبادرةدعممنقدمهwسلثمىاالالمؤتمرلمنظمةالعامللثمينالشكرالمنتدىوجهكما
ماليدعممنقدمهلماللتنميةسلثمىاالللبنكتقديرهمعنأيضاالمشاركونعبروقد.كك

المنتدىناشدوقد.المنتدىورعايةتمويلفىساهمتالتىالتركيةالمؤسساتولكلللمنتدى

العملبخطةالصلةذاتنشطةاألتمويلفىإسهامهفياالستمرارللتنميةسلثمياالالبنك
اإل~.المؤتمرمنظمةأقرتهاوالتيللقطنالخمسية







باالنجلبزبهاألصل:

11(القرار

للكوسيكوكعمسنلثةالثاكدورةعنالصادر

)20»7الث~تشريننوفمبر/17-14(اسطنبول»

المؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعشرينلثةالثاالدورةابن

الثانيتشريننوفمبر/1yإلى14منالفترةفياسطنبولفيالمنعقدةرء(الكوسيكسلثمياال

سلثمياالالمؤتمرمنظمةقمةمؤتمراتعنالصادرةالصلةذاتبالقراراتتذكرإذ
؟الخارجيةلوزراءاإلسلثميةوالمؤتمرات

الدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملوخطةباالستراتيجيةتذ~وإذ

ءالعاشرةدورتهافيالكوسيكعليهاوافقتالتياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
السابع؟اإلسلثميالقمةمؤتمرواعتمدها

وتوصيات0للكوسيكالسابقةالدوراتعنالصادرةالقراراتهااعتبلفيتأخذوإذ
عنها؟المنبثمةالمتابعةللجنةوالعشرينالثالثاالجتماع

فىالمنعقداإلسلثميةالقمةلمؤتمرلثةالثااالستثنائيةالجسةتبنتهالذيمكةإطثنتستذكروإذ
A-V(~,426القعدةزي7إلى6منالسعوديةالعربيةالمملكة,المكرمةمكة

)؟200oاألولديسمبر/كانون
التيللتحدياتللتصدياإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجباعتمادترهبوإذ

والعشرين؟الحاديالقرنفياالسلثميةاألمةتواجهها
تمكنالمستقبلالستشرافرؤيةاالسلثميةللثمةيعطىيالعثسالعملبرنامجأن~وإذ
علىبالتعويلوالعشرينالحاديالقرنفىالجديدةالتحدياتمواجهةمناإلسلثميالعالم
المشترك؟سلثمياالالعملودعمالجماعيةاإلرادة
االقتصاديالتعاونتوثيقبغيةالعوائقجميعتذليلعلىبالعملالتزامهامجدداتئ~وإه

األعضاء؟الدولبينفيماوالتجاري
فياألعضاءالدولعلىوالماليةاالقتصاديةوآثارهالراهنالعالميالوضعفيننرتوإذ

اإلسلثمي؟المؤتمرمنظمة
عقدإلىيدعروالذيالعاشرةدورتهافيالكوسيكعنالصادرالقرارا~رالفىتأخذوإذ

االقتصاديةالتطوراتحولللكوسيكالسنويةالدوراتحكرالنظروجهاتتبادلاجتماعات
؟األعضاءبالدولالمتعلقةالمهمةالعالمية
وجهاتلتبادلالمخصصةاالجتماعاتإليهاتخلصالتيالنتائجمتابعةضرورةدركوإذ



المحافلفياالجتماعاتهذهتغطيهاالتيالمجاالتفياألعضاءالدولمواقفوتنسيقالنظر
الصلة؟ذاتالولية

فىاألعضاءالبلدانبينفيماالبيئيةالتجارةبتعزيزاألعضاءالدولالتزاممجدداتؤكدوإذ
ءللتجارةالتدريجيوالتحريرالمتبادلاالقتصاديالتعاونحكرمناإلسلثميالمؤتمرمنظمة
عنالصادرةالصلةذاتبالقراراتوتذكروالتجارية؟االقتصاديةاألساسيةالبنيةتطويربغية

أعمالها؟جدولعلىدائمكبندالموضوعهذابإدراجوالقاضيةالكوسيك
فياألعضاءالدولبينفيماوالتنسيقالتعاونلتعزيزبالحاجةالصددىهذافىتقر»وإذ

الراميالهدفوبلوغالعالميةالتجارةفىنصيبهازيادةيكفلبمااإل~ءالمؤتمرمنظمة
9ه~20إلىسلثمىاالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالبيئيةالتجارةنسبةزيادةإلى

,<1عامبنهاية o،بمنظمةالخاصالعشريالعملبرنامجفيعليهمنصوصهوكما

اإلسلثمي؟المؤتمر
الدولبينفيماالتجاريةاالفضلياتنظامبشأناإلطاراتفاقيةلدخولارتياحهاعنتربوإذ

خطةبروتوكولعلىالتوقيعبابوفتحالنفاذهحيزاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء
بمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاالفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفات
التجارية.للمفاوضاتاألولىللجولةالموفقاالختتامبعد(بريتاس)اإلسلثمىالمؤتمر
المنشأقواعدعلىاألعضاءالدولأمامالتوقيعبابلفتحأ~ارتياحهاهنتعربوإذ

بعداإلسثمىانمؤتمرمنظمةفيا~عضاءالبلدانبينفيماانتجاريةفضنياتاألبنظامالخاصة
التجارية؟المفاوضاتمنالثانيةللجولةالموفقاالختتام

أيارمايو/3>فيبالسنغال،داكارءفيللتنميةسلثمياالالتضامنصندوققدثينتشيهوإذ
1. .vمليار6.1علىيزيدمابمنحاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبتعهد
(دالد؟
منالمقدمةوالدراساتءالعملوأوراقءالعملسيروتقاريرءالمرجعيةالتقارير~وإذ

البحوثومركزءالكوسيكتسيقومكتباإلسطميآالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانة
وانمركزأنقرة)ء(مركزاإلسلثميةفئبندانوائتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائية

بشأنءوالصناعةللتجارةاإلسلثميةوالغرفةءللتنميةاإلسلثمىوالبنكءالتجارةلتنميةسلثمياال
؟األعمالجدولبنود
فيالعاملةومؤمساتهاسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتبذلهاالتيا~درتتوإذ
واالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثمركزوهىوالتجاري،االقتصاديالتعاونمجال

سلثمياالوالبنكءالتجارةلتنميةاإلسطمىوالمركزءبأنقرةاالسميةللبلدانوالتريب
واالتحادللتكنولوجيااإلسطميةالجامعةءوالصناعةللتجارةاالسلثميةوالغرفةءللتنمية
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لهز»ميناللزوالعونالدعمتقديماألعضاءالدولو~شدالبواخر»لمالكياالسطي

أداءفياالستمرارمنيمكنهابماالمؤسساتهذهنحوالماليةبالتزاماتهاوالوفاءالمؤسسات
بفعالية.ميامها

يتصلفيمااإلسميالمؤتمربمنظمةالخاصالعثريالصربرنامرتنفيذا~اض
األعمل)جدولمنالثالث(البنداعتصاديبالتعاون

العملبرنامجتنفيذحولالتطوراتآخراإلسلثمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمحرضت
االقتصادي.للتعاونالعشري

~
•2األوللكانونديسمبر8~7يوميعقدتالتىلثةالثامتثنائيةاالالدورةأقرتاه <oبمكة

سلثمى.االالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجالمكرمة
•2آذار/مارسمنالرابعفيسلثمياالالمؤتمرمنظمةأجهزةكافةاجتمعته2 <v،حيث

حضروقدللمنظمة.العشريالعملبرنامجفيوردتالتيالنصوصباستفاضةاستعرضت
والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةللمنظمة:الدائمةالثلثثةاللجانممكراالجتماع

عاللكالدائمةواللجنة(كومستيك)ءوالتكنولوجىالعلميللتعاونالدائمةواللجنة(كومسيك)ء
بتنفيذالمعنيةشاديةاالسترالخريطةالتنسيقىاالجتماعهذاوأقر(كومياك).الثقافيةوالشئرون
سلثمى.االالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامج

يكون~نالكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرونالثانىاالجتماعأوصىه3
أعمالجدولعلىدائمابندأاإلسلمىالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجتنفيذاستعراض

الكوسيك.
فيباكوفيعقدالذيالخارجيةلوزراءوالثطشونالثالثسلثمياالالمؤتمرأكده4

الخاصةاالطاراتفاقيةأنعلىv•>2فيأبادهإسلثمفيعقدالذيوالثلثثونوالرابع1006
بنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفةخطةوبروتوكولالتجاريةا~فضلياتنظامبإنشاء

األساسسيشكلثنسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات
.9د~2>نسبةهدفإلىبالمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارةلوصول
األمممنظمةقدمتهالذياالقتراحبمشروععلمأوالعشرينلثةالثاالمتابعةلجنةأخذت0-

أنعنىسلثمياالالمؤتمرمنظمةوبينبينهاانتعاونبشأن(يونيدو)انصناعيةللتنميةانمتحدة
سلثمىاالوالمركزأنقرة،ومركزءالكوسيكتنسيقومكتبءالعامةاألمانةمعمناقشتهيتم

الفقر،وتخفيفالتجارية،القدراتبناءمجاالت:ثثثةاالقتراح«ايشملالتجارة.لتنمية
اللجنةأوصتوقدالتجارة.لتنميةاإلسثميوالمركزءأنقرةمركزإلىالفنيةالمساعدةوتقديم
منوالتطويرالرامةمنمزيدمحلاليونيومنظمةبهتعمتالذيالقرارمشروعيكونبأن



انمؤتمرمنظمةفياألعضاءانبلدانبينفيماالبيئيةانتجارةبدعمالمعنيالعمرفريققبل

والعشرين.لثةالثادورتهافيالكوسيكإلىلرفعهسلثمىاال
قرارات

البيئيةالتجارةنسبةتحقيقفيللمساعدةعملفريقبتكوينالخاصباالقتراحترحبه6
اإلسلثمي.المؤتمربمنظمةالخاصالعشريالعملبرنامجحددهاالتي9ه`2•وهيالمستهدفة

v-~تنفيذبهدف0الكاملوالماليوالمعنويالسياسيالدعمتقديمإلىاألعضاءالدولتد
معبالتنسيق,ا~عضاءالدولوتشجعسلثمي»االالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامج
مبادراتهمنقلفيالنظرعلىاإلسلثمى»المؤتمرلمنظمةالتابعةوالمؤسساتالعامةاألمانة

أهدافمعتماشيأ0وقدراتهماهتماماتهمفيهاتزيدمجاالتإلىالحاليةوبرامجهمومشروعاتهم
اإلسثمي.المؤتمربمنظمةالخاصالعشريالعملبرنامج

تنسيقياجتماععقدذلكفىبمابالفعل»العاماألميناتخذهاالتيالخطواتتحظ~8
لمنظمةالعشريالعملبرنامجتنفيذبهدفاالسطميالمؤتمرلمنظمةالتابعةللمؤسسات

اإلسلثمي.المؤتمر
بهدفوبرامجهاعملهاخططلوضعاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتتأعوه9

0اإلسثميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجفيعليهاالمنصوصاألهدافتحقيق
المعنيةالمحافلوإلىالسنويةدورتهفيالكوسيكإلىالشأنهذافيالتقاريربرفعوكلفهم
اإلسطمي.المؤتمرلمنظمةاألخرى
صندوقمواردفيإسهاماتهاعنأعلنتالتياألعضاءالدولإلىالشرتزجى-10

بناثهعبدالملكءالشريفينالحرمينلخادمخالصتقديرمع0للتنميةاإلسلثميالتضامن
دوالرمليارابقيمةالكريمةلمساهمتهالسعودية»العربيةالمملكةعاهلسعود،آلعبدالعزيز
دوالرمليون300بمبلغإسهامهاعنأعلنتالتيالكويتدولةوكذاالصندوق»هذالصالح
ودولةالشعبية»الديمقراطيةالجزائريةوالجمهورية0اإلسلثمىامرانوجمهوريةأمريكيه
إسهامات.منقدمتهwالدولمنوغيرها0قطر
يوميالسنغالبجمهوريةدكارفيللتنميةسلثمياالالتضامنصندوقبتدشينقر~-1ا
إسهاماتهمعنبعديعلنوالمممنكلهااألعضاءالدولوتحث«200vأيارمايو/3•و29

عنها.يعلنواأنالصندوقهذالصانحالسخية
أنأنقرة»ومركزالعامةاألمانةمنكلمعبالتعاون0للتنميةاإلسطمىالبنكمن~-,2

فيوالشافيةواالجتماعيةاالقتصاديةللشئوناالسلثميةاللجنةإلىلرفعهتقريربإعداديقوم
برنامجمنكلبينللدمجإتباعهايجبالتيوالوسائلالسبلحولوالثطينالحاديةدورتها



سلثمياالالبنكبهاتقدمالتيالجديدةوالمبادرةأفريقيا<فىللتنميةسلثمىاالالمؤتمرمنظمة
فيباد.وبرنامجألفريقيابالنسبةللتنمية
والمركز0للتنميةاإلسلثميوالبنكاإلسلثمى»المؤتمرلمنظمةالعامةاآلمانةتأعو-ا3
والمنظماتأنقرة»ومركز0والصناعةللتجارةاالسلثميةوالغرفةالتجارة»لتنميةسلثمياال

أقربفيأفريقياووسطغربفياجتماعاتتنظيمإلىالصلة»ذاتاإلقليميةدوناألفريقية
إطارفيفيهاللنظراإلقليميةودونواالقليميةالوطنيةالمشروعاتلعرضوذلك0ممكنوقت

وجوأواجادإطثنمنالمستقىوالبرنامجاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامج

بتوسيعالمعنيةالقطاعيةالبرامجوكذا0أفريقيالصالحللتنميةاإلسلثميالبنكبهبادرالذي
المؤتمرمنظمةفياألعضاءاألفريقيةالدولفيالقطنقطاعفيواالستثماراتالتجارة

اإلسلثمى.
tكلاإلقليمية»االجتماعاتهذهأحدالستضافةوالكاميرونفاسوبوركينابعرضترحب-ا

المؤتمرلمنظمةالتابعةوالمؤسساتاألعضاءالدولوتأعو»2008فيحدةعلىمرةمنهما

والكاميرونفاسوبوركيناإلىالكاملالدعملتقديمواإلقليميةالدوليةوالمؤسساتسلثمياال
مشاركةالمحافلهذهفيالمشاركةإلىاألعضاءاألفريقيةالدولوتأعوءالمنتدياتهذهلتنطيم
فعانة.

والمركزللتنميةسلثمياالوالبنكسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتطب-ا5
حولمنتدىتنظيموالصناعةللتجارةاإلسطميةوالغرفةأنقرةومركزالتجارةلتنميةاإلسطمى
برنامجإطارفىإفريقيافىالغذائيةالصناعاتفيواالستثمارالتجارةلتنشيطوالوسائلانسبل
منالمقدمبالعرضوترحب،2•2007/08عامفياإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعمل

منوالذيأفريقيافيالغذائيةالصناعاتلتنشيطاألولالمنتدىباستضافةماليجمهورية
.2008عامفيعقدهالمتوقع
الخاصةالكاملةالمعلوماتتقديمإلىاالسطيالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتتد~-16

بينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونمجالفىإطلثتهاتمالتىوالخططالبرامجبمخكف
علىالمستحقةوالشعوبالبلدانمساعدةبغيةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

والخطط.البرامجهذهمنأكبربشكلاالستفادة
1v-~فتنفيذاتصانىنقاطإنشاءسلثمياالالمؤتمرمنظمةومؤسساتاألعضاءاندونىتد

العشري.العملبرنامج
الخاصةاالتصالنقاطوكذااألعضاءالدولفىاالتصالنقاطبينالتنسيقلتعزيزتد~-,^

اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةبمؤسسات



لتنفيذاالتصالنقاطاجتماعاتلتنطيماإلسطيالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتأعو-19

اإلسلثميالقمةمؤتمرفامثرعلىاإلسلثميالمؤتمربمنظمةالخاصالعشريالعملبرنامج
الخارجية.لوزراءسلثمياالوالمؤتمر

البيئيةللتجارةالمستهدفةالنسبةتحقيقأجلمنعمللفريقالكوسيكبتكوينترحب-1>
برنامجفيجاعتوالتياإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيما9د»2•وهي
اإلسلثمى.المؤتمرلمنظمةالعشريالعمل
البنكمالرأسزيادةفىمساهماتهمعناإلعلثنعلىاألعضاءالدولجميعتحث-2ا

للتنمية.اإلسلثميالبنكمحافظيمجلمىقررهلماطبقافيهالمكتتبللتنميةاالسطي
فيباإلسراعالموقعةالدولو~~ءالتجارةلتمويلاإلسلثميةالمؤسسةبإنشاءقر~-12

ممكن.وقتأقربفيالعموميةللجمعيةاألولاالجتماعبعقداالتفاقية»وتناشدهمعلىالتصديق
اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالتجارةتنشيطألجهزةالخاصاالجتماعبانعقادتر~-13
برنامجتنفيذأجلمن200vالثانىتشريننوفمبر/22يومالسنغالبجمهوريةدكارفي

لتنميةاإلسلثمىالمركز~لخطةطبقأوذلكاالسلثمىءالمؤتمرلمنظمةالعشريالعمل
,20إنى0620عاممنانفترةفيانتجارة i.
1t-التجارةلتنميةاإلسلثميالمركزأعدهاالتيالعملسيربتقريرالخاصةالدراسةتحظ

الحرة.التجاريةبالمناطقوالخاصة
1o-إلىومااألغذيةتصنيعطالقطاعاتمخكففىمنتدياتتنظيمإلىالحاجةعلىتئكه
المحافل.هذهاستضافةإلىاألعضاءالدولوتأعوءذلك

إعدادللتنميةسلثمياالالبنكمعبالتنسيقالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزمن~ه16
ورفعهااألعضاءالدولاقتصاداتعلىوالسلعالنفطأسعارارتفاعتأثيرحولمشتركةدراسة
لنكوسيك.وانعشرينلرابعةالدورةإلى
1y~~بالتعريفالقيامللتنميةسلثمياالالبنكمعبالتنسيقاألعضاءالدولكافةمن

أوسع.بشكلعنهاواالطثنالفقرتخفيفبصندوقالخاصةبالتسهيلثت



اإل~كمؤتمربمنظمةالخاصةاالقتصاديةكشئونمستجداتحولتقامر
لماألعمالجدولمنالرابع(البند

السنويا~ديالتقمرأ)
~مرجعيةمعلومات

يعدللكوسيك»عشرالثانيةللدورةالصلةذاتالقراراتفيجاءكما0أنقرةمركزكانه28
فياألعضاءالدولعلىوآثارهااألخيرةالعالميةاالقتصاديةالمستجداتبشأنسنويةتقارير

السنوية.دورتهفيالكوسيكإلىلرفعهوذلكسلثمي»االالمؤتمرمنظمة
للبلدانالسنوياالقتصاديااالتقريراألعمال»جدولمنالبندهذاتحتأنقرة»مركزقدم29-

عنانبذةعلىيحتويوالذيالجديدشكلهفي(ا200vاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

البلدانمنبلدلكلالهامةاالقتصاديةالمؤشراتعنبيانيةوتخاليلبياناتتقدمااءالبلدان
يلى:مانوردالتقرير،بهاخرجالتىاألساسيةالنتائجبينومناألعضاء<

-\J0الناميةالدولمنبهيستهانالجزءأتضموالتياإلسلثميآالمؤتمرمنظمةدول
لدولاالقتصادياألداءأنإالالماضية»الخسىالسنواتمدىعلىواحدةاتجاهاتأخذت

الدولمجموعةحققتهالذيالمستوىدونظلالمجموعات»أداءمتوسطحيثمنالمنظمة،
للصدماتعرضةأكثراإلمثمىالمؤتمرمنظمةمجموعةهذاويجعلالعالم.فيالنامية
المتقدمةالدولاقتصاداتتقدمبطئملوذلكالعالمي»االقتصادفيالمعاكسةحيةالخار

ءعبضوءفيتدهورأالموقف_ايزدادالمالية.واألسواقالدوليةالسلعوتقلبالعظمى،
فيالمباشرةالخارجيةاالستثماراتلتدفقالمرضيةغيروالمستوياتالهائلالخارجيالدين
االسطمي.المؤتمرمنظمةبلدانمنكبيرعدد
تحتوأدائهمكمجموعةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةلبلدانالكلىاالقتصاديالنمويزالالهب

المؤتمرمنظمةإنتاجمجموعمن9»6•منفأكثراألعضاء»الدولمنقليلعددأداءسيطرة

فىكبيرأتفاوتأيعكسهكذاوهذاعظمى»بلثدعشرةسوىيصكهالوصادراتهااإلسلثمي
الغنيةاألعضاءالبلدانبينكبيروفرقأاالسئميالمؤتمرمنظمةمجتمعداخلالدخلمستويات
األعضاءالبلدانمنالمبذولةالجهوددوناإلحالةفييستمرأساسيأعنصرأويشملوالفقيرة»
سيماالاإلسلثمى»المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانبينفيمااالقتصاديالتعاونلتوطيد
بينهم.فيماواالستثمارالبيئيةالتجارةتعزيزمجاالتفي
الفترةخلرتتغيرتكدلماالقتصاديالتعاونمنظمةلبلدانوالصادراتاإلنتاجشكلانهج
(وقودأوليةلمنتجاتمصدرةبلداناألعضاءالبلداننصفقرابةظلتحيثالمراجعة»قيد

هذهمنالكبيرةكمياتوجوداستمرارأدىفقدثم»ومنماس).األفىراعيةنومنتجات
تذبذباتإلىالعالميالسلعةسوقتعرضزيادةإلىوصادراتهاالبالككإنتاجفيالمنتجات



علىالسياساتصنعوعمليةللثقتصادالمستدامالنموعلىسلبأالتأثيروإلىاألسعار،فى

الطويل.المدى

القرارات

0r-فرصةتقليلبغرضالجهودمنلمزيداألعضاءالبلدانبذلضرورةلحىتشدد

اجادخلرمنوذلكالعالميىاالقتصادفىالموجودةالسلبياألثرذاتللصدماتتعرضها

ءوعمليةترابطأأكثرتطوراستراتيجياتلتحقيقوالسعىءالمستدامللتطورأكثرمواتيةبيئة

إنىباالضافةأخرى،أمووجملةضمنءانهيكنيةواالصلثماتالقطاعىالتنوعوتعزيز

الخاص.للقطاعالفعالةالمشاركة

فيحصتهمزيادةإلىالراميةالجهودمنلمزيداألعضاءالبلدانبذلأهميةتبرزه3,

وتعظيمءاقتصاداتهملتنويعووسائلسبلاجاد~منونلكءوالتجارةالعالمىاالقتصاد

الجودةوتحسينبينهم»فيماواالستثمارالبيئيةالتجارةحجموزيادةبينهم»فيماالتكاملمجاالت

تدفقاتلجذبسريعأتطويرأالمطلوبةاألوضاعوتطويرءلمنتجاتهمالمضافةالقيمةوزيادة

أخرى.أمووجملةضمنوذلكءاألجنبيةللثستثماراتاستمرارأوأكثرأكبر

العانميةانساحةعلىاالقتصاديةراتالتنورصدفيباالستمرارأنقرةمركزإلىتعههه32

الدورةإلىعنهاتقاريرورفعاالسلثميآالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولعلىوآثارها

المتبعة.السياساتحولالتوصياتمنمجموعةمعهاومرفقللكوسيكالسنوية

اكومسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعثرينالثالثاالجتماعحملتقريرب)

اجتماعهافىالكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةلجنةإلىالتقريرالكوسيكتنسيقمكتبرفع

والعشرين.الثالث

~مرجعيةمعلومات
فى2007أيارمايو/31و29يومىالمتابعةللجنةوالعشرينالثالثاالجتماععقده33

والعشرينلثةالثاللدورةاألعمالجدولمشروعاللجنةصاغتحيثالتركيةبالجمهوريةأنقرة

للكوسيك.

قرارات

3 tالفترةفيالمنعقدةالكوسيكعنالمنبثمةالمتابعةلجنةأعدتهالذيبالتقرير~تأخذه

الثالثاجتماعهافياللجنةأمتهاالتىالتوصياتوتقمد200vمايو/آيار3~ا29من

والعشرين.



اكومسيكعملخطةوتنفيذمرجعىتقريرج)

اإل~المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقرير-

ro-التيالتطوراتأخرحولتقريرأاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةانعامةاألمانةقامت

التعاونمجالفيالمتنوعةوأنشطتهامثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولأحرزتها

االقتصادي.

القرارات

حولاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةأعدتهالذيالمرجعيبالتقرير~تأخذه36

المؤتمرمنظمةومؤسساتاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولأحرزتهالذيالتقدم

والتجاري.االقتصاديالتعاونمجالفيتعملالتياإلسثمي

دوريةمراجعاترفعفياالستمراراالسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب~37

السنوية.دوراتهافيالكوسيكإلىالعملخطةتنفيذحول

الدولو~األعضاء»الدولمنالعديدالقتصاداتبالنسبةالقطنقطاعأهميةتدرك38-

منظمةفياألعضاءالبلدانفيالقطنلقطاعالعملخطةتنفيذسرعةعلىالمعنيةاألعضاء

اإلسلثمي.المؤتمر
واللوائحاالتفاقياتاالعتبارفييأخذوالذيأنقرةمركزأعدهالذيبالتقريرعلمأتأخذ39-

األعضاء.الدولاحتياجاتيخصفيماوالفنيوالتجاري،االقتصادي»التعاونحولالقائمة

علىعليهاتماتولماالتفاقياتهذهعلىبعدتوقعلمالتياألعضاءالبلدانتحث-4»

لها.المبكرالتنفيذوتيسيرالصددهذافياللثزمةالقانونيةاإلجراءاتاستكمالسرعة

منظمةمؤسساتمعباالشتراكاإلسلثمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب-41

البيئةفىالتطوراتأحدثمعتتماشىكىاالتفاقياتهذهتنقيحالصلةذاتسلثمياالالمؤتمر

متسارع.بشكلتتغيرالتيالعالمية

2t-فىتعملوالتيالمعنية»اإلسلثميالمؤتمرمنظمةومؤسساتاألعضاءانالبالتأعو

العونيدمدفياالستمرارإلىالكوسيك»رعايةتحتوالتجارياالقتصاديالتعاونمجال

األعضاء.الدولإلىالخصوصهذافيالثرم

اإل~المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانفىالسياحةلتطويراإلستراتيجيةالخطة

مرجعيةمطوعات

بيجانأذربجمهوريةباكوفيالسياحةراءلونالخامساإل~المؤتمرعقد-43

.200iسبتمبر/أيلولا2-9من



3مناليدويةوالحرفللسياحةالدوليالمؤتمرنظم-44 - vالثانيتشرين/نوفمبرا
بالمملكةللسياحةالعلياالهيئةمعباالشتراكالسعومةالعربيةبالمملكةالرياضفي2.>6

).l~J(مركزاإلسلثميةوالثماقةوالفنونللتاريخاألبحاثمركزو0السعوديةالعربية
4o-خطةإعدادأجلمنالسياحةبتطويرالمعنىالخبراءلفريقالثانىاالجتماععقد

إسطنبولفياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفيالسياحةلتنميةإستراتيجية
.200vأيار/مايوا,-9منانتركيةبانجمهورية

4i-المؤتمرمنظمةبلداناقتصاداتفيالسياحةدورحولالدوليالعلميالمؤتمرعقد
.2حزيران/يونيوJ.222,يومياإلسلثمي 0vبيجان.أذربجمهوريةبكاوفي

المستقبليةنشطةاأل
4v-08.2عامدمشقفىالسياحةلوزراءالسادساالسطمىالمؤتمريعقدسوف.
مقرفياالسلثميةالبلدانفيااللكترونيةالسياحةتكنولوجياتطويرندوةعقدالمزمعمن-48

.0820نيسانابريل/3-امنبنجلثديثىبجمهوريةدكافيللتكنولوجيااإلسلثميةالجامعة

القرارات
منظمةفياألعضاءالدولبينفيماللتعاونمجاألباعتبارهاالسياحةأهميةتدرك-49

واهتمامهماإلسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبالتزاموقر~اإلسلثميآالمؤتمر
الصلة.ذاتوزاريةاجتماعاتفصىانعقادفيمنعكمرهوكماالمجالبهذا
0o-تنميةحولالثانيالخبراءفريقالجتماعالستضافتهاالتركيةالجمهوريةحكومةتشر

الموتميالستضافتهابيجانأذرجمهوريةحكومةإلىا~تزجىكماءاسطنبولفيالسياحة
بكاو.فيسلثمياالالمؤتمرمنظمةبلداناقتصاداتفيالسياحةدورحولالدوليالعلمي

,o-اتخاذأجلمنالعملخطةاالعتبارفىاألخذالسياحةوزراءمؤتمرمنتطلب
االشتراكعلىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىوتحثءالمناسبةالخطوات
»20•8فيدمشقفيعقدهوالمزمعالسياحةلوزراءالسادسسلثمىاالالمؤتمرفىبفاعلية
المذكورة.للخطةالمبدئيالتنفيذأجلمنالمطلوبةالخطواتاتخاذتطلب~
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفيالسياحةلتطويراإلستراتيجيةبالخطة~~خذ2-0

إلىوترفعهالخبراء»لفريقالثالثاالجتماعفىصياغتهامناالنتهاءتمالتياإلسلثمي
عقدهوالمزمعاإلسطمي»المؤتمرلمنظمةالتابعالسياحةلوزراءالسادساالسطميالمؤتمر
للكوسيكوالعشرينالرابعةالدورةأماموتقديمهااعتمادهابهدف20•8فيدمشقفي

العربيةوالجمهوريةالتركيةالجمهوريةمنطلبتكمااألخيرة.الموافقةعلىللحصول
الخطةتنفيذأمامالطريقوتمهيدللمؤتمراإلعدادأجلمنجنبإلىجنباالتعاونالسورية

االستراتيجية.



لمدورةلجنةتقرير
~مرجعيةمعلومات

الدولبينفيمااالقتصاديالتعاونتعزيز)اإستراتيجيةواعتمادبإعدادالكوسيكقامته53
االقتصاديالتعاونبتعزيزالخاصةالعملوااخطةاإلسلثميااالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
السابعاإلسلثميالقمةمؤتمرصادقوقدالمنظمة~.فياألعضاءالدولبينفيماوالتجاري
الكوسيكالسابعاإلسلثميالقمةمؤتمركلفكماالوثيقتين.هاتينعلىا994عامالمنعقد
ذلك.الضرورةتقتضيعندماوتنقيحهما»الوثيقتينهاتينبتنفيذ
الراهنةالحالةاستعراضيكونأنضرورةعلىالعملخطةوتنفيذمتابعةآليةتنصه54
السنوية.الكوسيكدوراتأعمالجدولعلىدائمأبندأالعملخطةلتنفيذ
قطاعيةاجتماعاتأربعةاآلنحتىانعقدتالعمل´´خطةوتنفيذمتابعة´اآلليةوفقا00-

النقود11بشأنالخبراءلفريققطاعياجتماعا)(وهي:العمل»خطةلتنفيذالخبراءلفرق
الخبراءلفريققطاعياجتماع)2(تركيا»في,997عام"JWIرأستدفقاتوواألموال
بشأنالخبراءلفريققطاعياجتماع)3(0باكستانفي»,997عامااالخارجيةااالتجارةبشأن

الخبراءلفريققطاعياحتماع)4لمتركيا»في»,998عامالتقنيااوالتعاونااالتكنولوجيا
•2عاماا)االسياحةبشأن . o«طهرانفي.

oi-الصادرتين23و2,بالتوصيتينجاءلماطبقأدراسةبإعدادالكوسيكتنسيقمكتبقام
التوصياتبتنفيذللشراعمناسبةآليةوضعبشأنالمتابعةللجنةعشرالثامناالجتماععن
المؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذأجلمنالذكرآنفالخبراءفريقاحتماعإليهاخلصالتي
سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفيالمعنيةائمؤسساتمعبالتنسيقوذلكسلثمي»اال
oV-المؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتإسهاماتكقيهبعدالكوسيك»تنسيقمكتباستكمل

التاسعةالدورةإلىورفعهاااالتكميليةاااآلليةبعنواندراسته0فيهااألعضاءوالبلداناال~
اعتمدتها.التى2•03فيللكوسيكعشرة
علىللثشرافالمناسبالجهازهىللكوسيكالدورةلجنةأنعلىالتكميليةاآلليةتنص~58

بالمهامعاالضنكفىأنشعلتهاوتنسيقاإلسثمىالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسسات
الدورة،لجنةعقدتوقداإلسلثمي.المؤتمرمنظمةعملخطةبتنفيذيتعلقفيماإليهاالمسندة
اآلن.إلىاجتماعاعشراحد0إليهاالموكلةالجديدةالمهامإطارفي
معبالتنسيقالتجارة»لتنميةاإلسثميوالمركزاالختراعلبراءاتالتركيالمعهدقامه59
الفنىاللتعاوناألولالمؤتمربتنظيمءالفكريةللملكيةالعالميةوالمنظمةللتنميةملثمياالالبنك
أحدباعتبارهاالسلثميااالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالصناعيةالملكيةمكاتببين

,6ا~4منالفترةفيأنقرةفي0االسلثميالمؤتمرلمنظمةالمستمرةالمشروعات



المغربيةبالمملكةالبيضاءالدارفيالثانىالمؤتمرانعقدوقد.200iاألولديسمبر/كانون
.2007تموزيوليو/,3اه,منالفترةفي

0i-الدورة،لجنةعنالصادرةالتوصياتوالعشرينالثانيةدورتهافيالكوسيكاعتمدت
اإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةخكمنالمشروعاتمقترحاتبتوزيعوأوصت

القرارات
الدورةلجنةقامتالتيالكوسيكمشروعاتبعضفيإحرازهتمالذيبالتقدمترهبه61

تقدمأيإحرازأوتنفيذهايتملمالمشروعاتبعضأنوتلثحظ0فيهابالنظرعشرةالحادية
التقريرفيالواردةالمشروعاتإلغاءوتتروءإلخبها...االهتماملغيابنتيجةبصددها
الدورة.للجنةعشرالحاديباالجتماعالخاص
وأصحابسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةالتنسيقيةالمؤسساتمنتطلبه62

الدولكافةتد~كما,المشروعاتهذهبتنفيذللتعجيلالقزمةالجهودبذلالمشروعات
من0جديدةوبرامجمشروعاتاقتراحسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةوالمؤسساتاألعضاء
الكوسيك.أعمالجدولإثراءبغيةالدورة،لجنة~
لدراسةالكاملالتمويلفىالنظريتمبأنهللتنميةاإلسلثميالبنكبإعلقنترحبه63

الذيالمدى(االمتوسطللطيراناإلقليميةفرانتربوطيرانشركة11بمشروعالخاصةالجدوى
الطيران.لصناعاتالتركيةتوساشمؤسسةبهتقامت
العملسيرحولالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزقبلمنالمقدمبالتقرير~تأفهه64
عبرللمتنزهاتشبكةفيالمستدامةالسياحيةالتنمية~ااالمعنيةاإلقليميةالمشروعاتبلجنة
لمنظمةالتابعةوالمؤسساتاألعضاءالدولو~~اا»أفريقياغربفيوالمحمياتالحدود

إليالتجارة»لتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكوبالتحديد0االسلثميالمؤتمر
له.اللثزمالدعمتقديمو/أوالمشروعهذافيJWبشكلالمشاركة

io-~وهيأالالصلةذاتسلثمياالالمؤتمرمنظمةوالمؤمساتاألعضاءالدولتد

التىاألعمالخطةتنفيذإلىالتجارةلتنميةسلثمياالومركزللتنمية»سلثمياالالبنكمجموعة
•20يوليو/تموزفىالبيضاءالدارفىالمنعقدالثانىالمؤتمرأعتمدها vالفنيااالتعاونحول
معبالتنسيقاإلسلثميااالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيانصناعيةالملكيةمكاتببين

منوغيرهاالكوسيكإليالعملسيرحولتقريرورفعاالختراع»لبراءاتالتركيالمعهد
للمنظمة.التابعةالمعنيةالمحافل

ii-الدولمنمجموعةتقوالهاإقليميةمشارينتطويرإلىالملحةالحاجةجديدهنتؤكد
علىوتشددذلك»علىبناءاإلقليميةالمؤسساتدعمحشدبغيةمعين»إقليمفىاألعضاء
ومجلمر0االقتصاديالتعاونمنظمةطاالقليميةللتجمعاتالفعالةالمشاركةضمانأهمية



فيأفريقيالغربوالنقدياالقتصاديواالتحادالعربي،المغربواتحادالخليجي»التعاون

الخبراء.لفرقالمستقبليةاالجتماعات

iV-~~علىوتواهقءالدورةللجنةعشرالحادياالجتماععنالصادربالتقرير

فيه.الواردةالتوصيات

أنشعلةفىأكبربشكلتشاركحتىاللثزمةالتدابيرالتخاذاألعضاءللدولد~~دتب~68

له.والتابعةالمتخصصةوالمؤسساتاإلسثمىالمؤتمرلمنظمةالفرعيةاألجهزة

بصددها.تقدمأيإحرازيتملمالتىالمشاريعإلغاءفىتنظرأنالدورةلجنةهن~ه69

الخامسالندلماإلسطىالمؤتمرمنظمةفىاألمناءالدولبينفيماائبيئيةالتجارةتوسيع

األعمال)جدولمن

اإلسكميةولمنعزفةالتجارةلتنميةاإل~والمركفرللتنميةاإل~البنكتقاريرأوال:

اإل~لممؤتمرمنظمةبن~عضاءفيمالمبيئية~رةتوسيعبشرنوالصناعتهلكتجارة

االعمال/جدولمنا-5لرالبند

•v-للتجارةسطيةاالوالغرفةالتجارةلتنميةاإلسلميوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكقدم

اإلسلمي.المؤتمرمنظمةلبلدانالبيئيةالتجارةتوسيعبشأنتقاريرهمعلىوالصناعة

للتنمية)اإل~(لمبنكمرجعةمطوعات

المؤتمرمنظمةدولبينالبيئيةالتجارةحركةتعوقالتىالعواملأهمأحديعدااه

يميلونالأنهمإذالمؤتمر«منظمةدولبنوكبينالمراسلةعلثقاتغيابأوضعفاإلسلثمي

الخاصةالتقاريرعلىاالعتمادفيومغاالتهمفظرائهمفهمعنلعجزهمنظرأالمخاطرةإلى

الدولية.التصنيفوكاالتتصدرهاالتياالقراضبمخاطر

للتنميةاإلسلثميبالبنكالخاصالتجارةتمويللبرنامجالهامةاألحداثبينمنه72

عامفى9داه3المستهدف(نسبة,99,عامفىالمنعقدطهرانقمةمؤتمرتفويضات

,20عامبحلول9ه~2•نسبته(بمستهدف200oلعاممكةوإعلثن)ء2002 o»(وموافقة

التجارةلتمويلاإلسلثميةالمؤسسةإنشاءعلىللتنميةاالسئميالبنكإدارةمحافظيمجلمى

.200oعامفيبماليزياالسنوياجتماعهفي

vr-عاممنذءللتنميةسلثمياالالبنكجانبمنالتجارةتمويلإجماليبلغvv\'397(ا,

وصلوقدالبيئية.التجارةلتمويلتقريبأ9«75بنسبةدوالرىمليار27نحوءاآلنإلى~)

دوالر.مليار2.8~ا,427لم2006فيالمعتمدالمبلغ

Vf-للتنميةاالسلمىبالبنكالخاصالتجارةتمويلبرنامرحققهاالتياتاإلنجانبينومن
يلي:ما



oا)،(لقالمر IC/COMCEC/23-07IREPJ

I-وصلكما09»1بنحوتقدرالمتعثرة)(القروضبمتأخرات0جيدمدادمجل
V0-iنحوالسليماال~ o%السداد.معدلمن

البنك~منبالسدادالثابتالتعمدلنظاماالعتمادلخطاباتمضافةقيمةدالةب~
التثفيل.تكا~تخفيضعلىتعملوالتيءللتنميةاإلسثمي

المراسلة.البنوكشبكةنموتيعيرره
األ~ءاالولفرا~~حدة~إجراءاتكأحدالمهيكلالتمويلامتخدامده
الموافقاتمعدلبلغ~ءاv•4عاموفيلم.الصحراءجنوب(أفريقيانموأاألقل
وإدارةالتمسمتحصلثتتويلمقابلأساسأتعهىكانتدوالر«مليون,4.نحو

الماليةالتعاملثتتمويلفىبالنطرللتنميةاإلسلميالبنكويقومالقروض.ضمانات
هذهمخاطرمنالتقليلملىأكثرأميمةمعلقأوالمخازنالبضائععوائدمقابلفي

العملية.
األجلقصيرالمشتركالبماعي/التمويلالتمويلخلرمنالمخاطرتقاسم~ه
للتنميةاإلمثميالبنكويمتخدمللتنمية.اإلسلمىالبنكترتيبهعلىيقومالذيللتجارة
بنوك~االعتمادات~جسربمثابةلتكوناألوئىالفئةبنوككأحدوضعيته
األطاأل~ءاالول~لتنتفعبالمواردالفنيةالبلدانفيسلثمياالالمؤتمرمنظمة
منجمعهيتمماحاليأ«يصلوبيدأ.دعمأأيضأالغربيةالبلدانالبنوكتقدمكمانموأ.
منويأ.دوالرمليارمنأكثرإلىالسرق

~
vo-لتمويلالوليةاإلسثميةالمؤسةإنشاءفيللتنميةاإلسلميالبنكبجهودعلمأتأقت

أنعلىللتنمية«اإلسلثمىالبنكمبموعةيتبعالتجارةلتمويلمسقلجديدكيانوهى0التجارة
Vo>فيهالمكتتبمالهورأسدوالرمليار3للمؤسةعليهالمنصوصJWIرأسيكون
تدعمأناألعضاءالدول~،~,4•5عامفيأنثكلتهاتبدأوسرف0دوالر~ر
التجارية.وأنثطتهاالمؤسةككتأسير
Vi-المؤسسةاتفاقبعقدالخاصةالمصادقةاتإبراهالستكمالاألعضاهالدولتأعو

أ~._ء~المؤ~لتمكينممكن«وقتأقربفىالتجارةلتمويلاالملثمية
vv-~~~~ا~رةذ_»ةأ~~~اذت~~منللتنميةسلثمياالالبنكيبذلهبما
للمشروعاتتمويله~منوذلكمى،اإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالبيئية
برنامردعمعلىاألعضاءالدولوتحثفنية،مساعداتمنيقدمهومابالتجارةالمتصلة
اا،ادتةاا~~ا-هو~الصادرا->وائتماناالستمارطىللتأميناالسطميةالمؤسسة
مننلمةفياألعضاءللدولالبيئيةالتبارةتعزيزإلىتمدفوالتيللتنميةاإلسلثميللبنك



اإلسثمي.المؤتمر
vA-من:كلتأعو

تعزيزلمساعدةالتابعةوالبنوكاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألغنىاألعضاءالدولأ-
نموأ.األقلاألعضاءللدولواالستعاريةالتجاريةالقدرات

فيأكبردورأللعباإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالعاملةالبنوك-ب
ينظمهالذيالمشتركالجماعي/التمويلالتمويلدعمذلكويشملالبيئية.بالتجارةاالسراع

للتنمية.سلثمياالالبنك
توسيعفىمساعدكعاملللتنميةسلثمياالالبنكدورلدعماآلخرينالمصالحأصحاب-ج

.o.10مكةالطثنوفقأتحديدهاتموالتي9ه~20وهيالمستهدفةنسبةلتحقيقالبيئيةالتجارة
غيرالبلدانمنغيرهامعأيضأالتجاريةالروابطلتعزيزاإلسلثميالمؤتمرمنظمةبلدان-د

المسلمين.منضخمةأعدادأفيهايعيثىوالتي,والصينالهندمرللمنظمةالمنتمية

\'v-فيالقدراتبناءبغيةالفنيةالمعونةتقديميواصلأنللتنميةسلثمياالالبنكمنتطلب
األعضاء.الدول

ااالتجارةاحول>>7لعامالتجارةلتنميةسلثمياالللمركزالسنويبالتقرير~~~~80
نصيبأناالرتياحمعالحظتكمااإلسلثميااءالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين
وسجلتالعالمىالتجارحجممن%A,oإلىوصلالعالميةالتجارةفياألعضاءالدول
للمنظمةالبيئيةالتجارةحصةسجلتحيثبيةابنتائجالمنظمةدولبينالبيئيةانتجارة

9اد`0,0إلى24••في9ادf,oمنبارتفاعهابيأابتطورأالكليةالتجارةبنسةبالمقارنة
.20عامفي o.

التجارةلتنميةاإلسلثميالمركزتزويدعلىتواظبأناألعضاءالدولمنتطلب81-
ولوائحهما.واالستثمارالتجارةإحصائياتعنببيانات
موضوعمتابعةالتجارةلتنميةاالسئميوالمركزللتنميةسلثمياالالبنكإلى~ه82

بشأنهاتقريروتقديماالسلثمىءالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالبيئيةالتجارةفيالتوسع
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألخرىوالمحافلالكوسيكإلى
من2-5لرلمنبدلممؤتمراإل~منظمةفيبلدان~القطاىالخاصعاتامتماتيا:ثة

لن/األعماجدول
مرجعيةمعلومات

واضعةالخاصالقطاعأمامأنشعلتهامجالتوسيعإلىاالسلثميةالغرفةعمات~83
الخاص~»القطاع~اجتماعاتإلىباالضافةءالغرفةتعقدءوعليهاالعتبار.فياحتياجاته

علىتعملكماالتجارية»والوفوداالسلثميةالبلدانفىاألعماللسيداتعملوورشمنتديات



لتكوينفرصخلقواألنشعلةا~هرات~هوراءمنا~فويعدالتجارية.المعارضتنظيم
مهاراتتحسينتمفقدءذلكعلى~ةاألفرا».بينا~شرالتخاطتحقيقإلىتمفشبكات
السوقمسايرةأجلمنءهذها~وورشالمؤتمراتعقدخكمنءالخاصالقطاع
الحاجة.حسبالتكنولوجياهنقنكذلكويجريالعالمي،
فيماالمتعددةأنشعلتهاحولتتريرهاوالصناعةللتجارةاالسثميةالغرفةقامت~84
المنتجاتوتعبئةتسويقحولالعمل~ا´ورشةالخاصوتقريرهاالخامى،بالقطاعيتعلق

الثانياا.الدولياال~والسياحىوالثقافىا~متصادي~المؤتمروااالزراعية
العملورشمنسلسلةلتنظيمالملحةالحاجةعلىالعملورشةتقريرأكده»-

عليهاهوالمحافظةبنجاحالصغيرةالمشروعاتوإدارةبدءعلىللتدريباالقليمية/القومية
الدوليةالتجارةوتنميةالبشريةالمواردوتنميةالمشروعاتتنظيممجاالتنيالقدراتوتعزين
واألسماكالحكراألغذيةوتعبئةوتسويقالحيوانيةالمنتجاتمعالجةوتكنولوجياوالتصدير
راعية.نصوبوإقامةالسمكيةوالمنتجات

Ai-الروابطالثانيالدولىاال~والسياحىوالثعافياالقتصاديالمؤتمرتقريرأقر
وقدالمستدامة»االقتصاديةالتنميةلتحقيقوالثقافةوالسياحةواالستثمارالتجارةبيناألساسية

نشطةاألوتعزيزلتطويرالحكوميةالساساتالستعراضالحاجةإلىالتوصياتدعت
األعضاءالدولفىاالقتصاديا~لتحقيقحافزأباعتبارهاوالسياحيةوالثمانيةاالقتصامة
سلثمي.االالمؤتمرلمنظمة
AV-للتجارةاإلسلميةالغرفةعملخطةفىتقدممنأحرزبماأيضأاللبنةوأعلمت

المهامتنفيذحكهامنوالصناعةللتجارةاإلسثميةالغرفةتستطيعآليةتعدوالتىوالصناعة
اإلسلثمى.المؤتمربمنظمةالخاصالعشريالعملبرنامجحكرمنإليهاالموكلة
المستقبليةاألشطة
8.20لعامالمستقبليةبأ~قائمةوالصناعةللتجارةسلميةاالالغرفةقامت»~-

منالفترةفيقطر،بدولةءالدوحةفىاالمثميةالدولفىاألعماللسيداتالثالثالمنتدى•
الشيخةالملكيالسموفصحابةالحريمةالر~~تحت<100^الثانييناير/كانون,5اه3

قطر.دولةأميرالسموصاحبقرينةمسناءJiناصربنتموزة
منالفترةفيامران،-طهرانفيعقدهالمزمعوالخصخمةللستثمارالثالثائمؤتمر•

.2008فبراير/شباط,9اه7
المشروعاتبشأنسلثمياالالمؤتمربمنظمةالخاصالعمللفريقالسادساالجتماع•

الهور.في2••^آذار/ماومر1ه~24منالفترةفىوالمتوسطةالصغيرة



فيااالمضافةالقيمةذاتالسمكيةالمنتجاتصادراتتصنيعاتعزيزحولعملورشة•

.20•8مارس/آذارفىبنينجمهورية

.20<8مارس/آذارأوغنداءفيالقهوة~~تصنيعحولعملورشة•

.20•8أبريل/نيسانباكستان»فيالهور»بمدينةيدويأ(االمصنعاالبلثطعنعملورشة•

باكستان»أباد»إسلثمفياااألغذيةلتصنيعالصغيرة´)المشروعاتعنعملورشة•

.20•^أبريل/نيسان

.2008مايو/آيارفيوالهرسك»البوسنةفيعقدهاالمزمع~التخزين´احولعملورشة•

البلدانفيالحضاناتإدارةعلى´)التدريببشأنالتدريبيةالعملوورشةمنتدى•

.2008أغسطمر/آبتركيا»جمهورية-أنقرةفياالسلثمية´ا»

األفريقية»المنطقةفيا´ءالمنتجينصغارلصالحالزيوتبذور~تجهيزعنعملورشة•

.2••8سبتمبر/أيلول

فىنيجيرياهفيعقدهاالمقرراا´´الجوافةعنوانتحتالزراعيالتصنيععملورشة•

.2••8سبتمبر/أيلول

.20•8الثانينوفمبر/تشرينسوريا»-دمشقفياألعماللسيداتالرابعالمنتدى•

.2008الثانينوفمبر/تشرينلبنان»فيللصادرات´´التنافسيةعن~القدرةعملورشة•

.20•8فياإلسثميةللغرفةعشرالثانيالخاصالقطاعاجتماع•

.2•08فيالثالثالدولياإلسلثميوالسياحيفىوالثاالقتصاديالمؤتمر•

~
الرئيسيالمملبصفتهااإلسلثميةالغرفةجانبمنالمبذولةبالمجهوداتلحمأتأقد~89

لتحقيقبهاتقومالتينشطةاألقاعدةتوسيعخلرمناالسثميةالبلدانفيالخاصللقطاع

وتيسيراالقتصادي»بالتمكينالخاصةأنشعلتهافكمنالخاصللقطاعأكبرمصلحة

المعلوماتية.الفجوةوتضييقالقدرات»وبناءالتجارة»

والصناعةللتجارةاالسلثميةبالغرفةالخاصالعشريالعملببرنامج~~ت90

وشركةاألعمار»وبنكالوقنيات»وصندوقالعالمية»الزكاةمنظمةمكرءومشاريقه

اآللياتتفعيلتيسيرعلىالخاصوالقطاعاألعضاءالدولكافةو~التحتيةالبنيةتطوير

بمنظمةالخاصالعشريالعملوبرنامجمكةإطثنفيجاءكماالمذكورةالخطةفيالمحددة

سلثمي.االالمؤتمر

اللثزمالدعموتقديمالتعاونإلىاألعضاءالدولوتأعودعمها»على~~هق~~91

والمعا~بالجودةيتعلقفيماشهاداتإصداربغيةوالصناعةللتجارةسطيةاالللغرفة

العولسة.لتحدياتالتصديأجلمناألخثقية



منالمعلوماتيةالفجوةلسدالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةتبذلهاالتيبالجهودتشيده92
تحتاإلنترنتشبكةعلىإلكترونيمنبربإنشاءالتجاريةالمعلوماتوتقديمالتجارةتيسيرأجل
)SS-GATE(نظاموتصميماالسلثمىاا»المؤتمرمنظمةأعمالسيداتمعلوماتااشبكةاسم

فيماالماليةوالمواردوالتكنولوجياواألسهماألصوللتبادلالمعنيالجنوبدولبينلنتعاون
للتجارةاالسثميةبالغرفةخاصمعلوماتبنكإنشاءوالمتوسطة»الصغيرةالمشروعاتبين

والصناعة.

إدارةعلىااالتدريب~المعنيالمشروعتنفيذفيتقدممنإحرازهتمبماعلمأتأخذه93
أبريل/نيسانفيالتدريبيةالعملورشةبتنظيموترحبااءاالملثميةالدولفيالحضانات
.2009فيوالمنتدىء2008

الكاملالدعملتقيمالقوميةوالغرفملثمي»االالمؤتمرمنظمةمؤسساتكافةتد~94-
وتشجيعالخاصالقطاعبتطويرالمتعلقةوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةلمبادرات
واالستثمارالبيئيةالتجارةلتعزيزالغرفةتنظمهاالتيالمحافلكافةحضورعلىأعضائها
اإلسلثمى.المؤتمرمنظمةبلدانبينا~تصاديينوالتكاملالتعاونودعم

اإلسكميةالبلدانفيالتجاريةالمعارضثالثا:
لن/األعماجدولمن3-5لرلمبند

اإلعدادفيإحرازهتمالذيالتقدمبشأنتقريرأالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزقدم~95
تجارية.معارضبإقامةالخاصةالقادمةللثنشطة
مستقبليةأنشعلة

بجمهوريةأاكار»فياإلسلثميةللدولعشرالحاديالتجاريالمعرضينظمسوفه96
J\il.J1,25ه21منالفترةفيءبالسنغالالخارجيةللتجارةالدولىالمركزمعبالتعاون
اآلن.حتىالمعرضفىدولة32مشاركةتأكدإلىالمركزتقريرويشير.200vنوفمبر
األعضاءللدولللسياحةالثانيالمعرضالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزينظمسوف~كما97

الثالثوالمعرض»2008فياللبنانية»بالجمهوريةبيروت»فيسلثمياالالمؤتمربمنظمة
.2009عاممصرفييعقدسوفوالذياألعضاءللدولللسياحة
امرانفياألعضاءللدولالزراعيةالعمالالثانيالمعرضتنظيميجري~ف98

التجارة.لتنميةسلثمىاالالمركزمعبالتعاون
للعرضعملوورشةمتخصصأمعرضأالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزينظمسوفه99

المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالحديثةواالتصاالتالمعلوماتااتكنولوجياعنوالطلب
الشارقة).(إمارةالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفياالسلثمي~

القرارات



عشرالثانيالتجاريالمعرضاستضافةعنالعراقجمهوريةبإعتذاع~تأخذه100

.2•08عامفيمبدئيأعقدهالمزمعاإلسلثميةللبلدان

الثانيةالنسختينباستضافةغينياوجمهوريةالعربيةمصرجمهوريةبعروضترحبا~01

الترتيب.على2<1او20•8فىاإلسلثميةللبلدانالتجاريللمعرضعشروالثالثعشر

والجمهوريةءالعربيةمصروجمهوريةاللبنانية»الجمهوريةبعروضأيضأترحباه•2

والثالثالثانيالسياحيالمعرضباستضافةاالسلثميةامرانوجمهورية0السوريةالعربية

الدولوتد~»4,20و2012و2010و2008أعوامفيالتوالي»علىوالخامسوالرابع

فعالة.مشاركةالسياحيةالمعارضفيبالمشاركةاألعضاء

للدولالثانيالسياحيللمعرضاستضافتهاتأكيدإلىاللبنانيةالجمهوريةتد~ه103

حتى2007الثانىديسمبر/كانون31تاريخقبلاإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

المركزمنوتطلبموعده»فىالمعرضهذاتنظيممنالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزيتمكن

المسألة.هذهمتابعةالتجارةلتنميةاإلملثمي

القطاعاتحسبتجاريةمعارضعقدالتجارةلتنميةاالسطىالمركزهن~ا~04

نشطة.األهذهفيالمهنيةالخبراتواستخدام

10oفيالعملسيرعندوريةتقاريرإعدادالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمنتطلبه

األعضاءبالدولالخاصةالسياحيةالمعارضعنوكذلكسطية»االللبلدانالتجاريةالمعارض

الكوسيكدوراتإلىورفعهاالمتخصصةالمعارضمنوغيرهااإلسلثميالمؤتمربمنظمة

الصلة.ذاتالمؤتمرمنظمةومحافل

لرجالاالسئميباالتحادالخاصاألعمالومنتدىالتجاريالمعرضبأنعلمأتأخذا~06

و~لبالكوسيكللجنةوالعشرينالرابعةالدورةمعبالتزامنيعقدسوف(موسياد)األعمال

القطاعمنأعرضمشاركةلتحقيقبلثدهمفيالمؤتمرهذاعنباإلعلثناألعضاءالدول
الخاص.

t-~بينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصالتجاريةالمفاوضاتلجنة

األعمال)جاملمن6(طنااإل~المؤتمرمنظمةفىاأل~ءالدول

للمفاوضاتالثانيةالجولةنتائجعلىالدورةالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةأطلعتا~07

اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة

~
إطارفيعقدتالتيالخاصةجلستهافىالتجاريةللمفاوضاتاألولىالجولةاختتمتاه08

المفاوضاتلجنةفياألعضاءالدولشاركتوقدللكوسيك.والعشرينالحاديةالدورة

المذكورةاالجتماعاتفيمراقببصفةشاركتكماالجولة.ككفيفعالةمشاركةالتجارية



أالفحسب؟المنظمةفياألعضاءالدولتمكرالتياالقليميةاالقتصاديةالمجموعاتبعض
الخليجى.التعاونومجلمراالقتصادي،التعاونمنظمةوهى
التعريفةخفضآليةمنالتجاريةالمفاوضاتلجنةانتهتاألولى»الجولةختاموفياه.9

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصالتفضيليةالتعريفةخطةبروتوكولفىالواردةالجمركية
بوضعالبريتاسويقومالجمركية.وغيرالجمركيةشبهالحواجزأيضايفعليوالذي(بريتاس)
زمني.لجدولوفقاالجمركيةالتعريفةلخفضمحددةأهداف

للتوقيعوطرحتهاالبريتاسعلى0والعشرينالحاديةدورتهافيالكوسيك»وافقتاه,0
.2أيارمايو/منتصفوحتىاألعضاء.الدولقبلمنوالمصادقة 0v،دولعشرقامت

وماليزيا»واألردن،ومصر،والكاميرون»بنجاليثرءوهيأالالبريتاسعلىبالتوقيعأعضاء
مندولتانقامتحينفىالمتحدة؟العربيةواإلماراتوتركيا»وتونموء0وسوريا0وباكستان
وماليزيا.األردنوهماءعليهبالتصديقاألعضاء

المفاوضاتلجنةعنالصادربالقراروالعشرينالحاديةدورتهافيالكوسيك،وحبتاه,ا
منكلتستشرف.20•6فيالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولةتدشينبشأنالتجارية
وتوسيعتعميقأجلمنالتجاريةالمفاوضاتمنمتتابعةجوالتوالبريتأساالطاراتفاقية
المنظمة.فىاألعضاءالدولبينفيماالتجارةنظامنطاق
تنفيذضمانإلىالعشريالعملبرنامجبتنفيذالخاصةشاديةاالسترالخريطةتأعواها2

األفضلياتنظاممظلةتحتالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولةوتدشينءالبريتاس

شاديةاالسترالخريطةوتشيرسلثمي.االالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانبينفيماالتجارية
الهدف»هذالتحقيقاللثزمةالتدابيرستعتمدللمنظمةالعامةاألمانةوالكوسيكمنككأنإلى
علىوالمصادقةالتوقيعأجلمنالسياسيةاالرادةحشدإلىللمنظمةالعامةاألمانةتأعوكما

البريتاس.
الدورةبقراراالسلثميةالدولخارجيةلوزراءوالثلثثينالثالثاالجتماعرحبا~ا3

وحثت2006فىالتجاريةللمفاوضاتالثانيةالجولةبتدشينللكوسيكوالعشرينالحادية
ممكن.وقتأقربفي(بريتاس)توقيععلىالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاءالدول
فىاألعضاءالدولتجارةراءونيفتتحأنوالثلثثونالثالثاالجتماعأوصىكماا~ا4
خاصوزارياجتماعفيالتجاريةللمفاوضاتالثانيةالجولةالتجاريةالمفاوضاتلجنة

فياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامالنشاءالسياسيةإرادتهمعنللتعبير
ديةاسترشاخريطةولرسم(بريتاس)علىالمصادقةعمليةولتعجيلاالسئمي»المؤتمرمنظمة
الثانية.للجولة



o,-الثانيةالجولةبتشينالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاءالدولتجارةوزراءقاما

تمالذيالوزاري،اإلعثنحددوقداسطنبول.فى2•06الثانيتشريننوفمبر/2fيوم
األفضلياتنظاموتفعيلانشاءمنلنتهاهالمستهدفالتاريخءاالجتماعهذاحكراعتماده
.2009الثانىيناير/كانونمناألولفىليكونالتجارية

للمؤتمروالثلثثينالرابعواالجتماعءللكوسيكوالعشرينالثانيةالدورةأكدثاه,6
التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةاالطاراتفاقيةمنككأنعلىالخارجيةلوزراءاإلسلمي
المستهدفةالنسبةتحقيقفىاألساسيمثلثن(بريتاس)التفضيليةالتعريفةخطةوبروتوكول
برنامجحددهاوالتيد.؟ء20وهىاإلسلثمىالمؤتمربمنظمةاألعضاءللدولالبيئيةللتجارة
سلثمى.االالمؤتمرلمنظمةالعشريالعمل
v,~اجتماعاتأربعةعقدبعدأعمالهاالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولةاختتمتا

•2سبتمبر/أيلول,2فيالتجاريةالمفاوضاتللجنة 0vأنقرة.فى
التجاريةالمفوضاتلجنةفىاألعضاءالدولتجارةلوزراءالثانىاالجتماعوأثناء118-
األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدعلىالتوقيعتمء100vسبتمبر/أيلول,2فيالمنعقد
األردنيةوالمملكةغينياهجمهوريةوهياألعضاءالدولمنخصرجانبمنالتجارية
.المتحدةالعربيةاالماراتودولةالتركية»والجمهوريةءالتونسيةوالجمهوريةالهاشمية»
مستقبليةأنشعلة

.8.10عامفىالتجاريةالمفاوضاتلجنةاجتماعالتركيةالجمهوريةتستضيفسوفاها9

~
البلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالخاصةالمنشأقواعد~ا-20

اإلسلثمى.المؤتمرمنظمةفياألعضاء
المفاوضاتمنالثانيةالجولةالستضافتهاالتركيةللجمهوريةتقديرهاعن~باه2ا

تسيقلمكتبتقديرهاعنتعربكماءللتنميةسلثمىاالالبنكمعبالتعاونالتجارية
التجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةدورائهماألدالتجارةلتنميةاالسطيوالمركزالكوسيك

متميز.نحوعلى
المفاوضاتلجنةاحتصاحالستضافةالتركيةالجمهوريةقبلمنالمقدمبالعرضترحباه22

لجنةفياألعضاءللدولاألخيرةادتاالستعدسيدرسوالذيء2008عامفىالتجارية
المنظمة.فىا_عضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامتفيزقبلالمفاوضات

لجنةفيجددكأعضاءعمانوسلطنةءالسعوديةالعربيةوالمملكةقطرىبدولةقر~ا-23
التجارية.المفاوضات



منظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةللثفضلياتالمنشودالنظامإنشاءعلىتصدقاه24

مناألولفيءوالبريتأساإلطاراتفاقيةوهيأالءالقانونيةووثائقهاإلسلثميالمؤتمر
نسبةوصولإلىالراميالهدفلتحقيقاألساسباعتبارهم2009الثانييناير/كانون
العملبرنامجفيوردكما9»»2.إلىسلثمياالالمؤتمرمنظمةفيالبيئيةالتجارة
العشري.

1o-وقواعدوالبريتأس»االطار،اتفاقيةعلىوالمصادقةالتوقيععلىاألعضاءالدولتحثا
المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأ

التجارية.األفضلياتنظامبإنشاءالتعجيلبغيةممكن»وقتأقربفياالسطي
األعمال)جاملمنv(البندالعالميةالتجارةمنظمةبنشاطاتالمتعلقةالمسائل0-

الرقابيةالتقاريرالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكمنكلرفعاه26
العالمية.التجارةمنظمةأنشعلةحولبهماالخاصة

للتنمية)اإلسطى(كبنكمرجعةمطوعات
البيضاءالدارفيالعربيةباللغةالتجاريةللسياسةعشرةالثانيةالدورةتنظيمتماه27

.v•10شباطفبراير/1حتىالثانيكانونيناير/,oمنالفترةفيالمغربيةبالمملكة
إلىوالمنضمةبالمنظمةاألعضاءللدولالدائمةللبعثاتاالستشارياالجتماعتنطيمتما~28

•10شباطفبراير/oفيجينففىالعالميةالتجارةمنظمة v.
بانضمامالمتعلقةالمواضيعحولعملورشةبتنظيمللتنميةاإلسلثميالبنكقاماه29

آذارمارس/,5ا~3منالفترةفيالعالميةالتجارةمنظمةإلىالمستقلةالدولكومنولث
200vقيرغيزيا.بجمهوريةءبيشككفىء

للدولااالعالميةالتجارةمنظمةإلىباالنضمامالخاصة~المفاوضاتحولندوةتنطيمتما~30

سوريا.دمشق»فى»100vأبريل/نيسان4ا~منالفترةفيالمختارةالعربية
عملورشةالفكرية،للملكيةالعالميةالمنظمةمعبالتعاونءللتنميةاإلسلثميالبنكنظماه31

i-fمنالفترةفيءالرياضفيالعربيةللدولالتكنولوجياونقلالفكريةالملكيةحول
.2حزيرانيونيو/ . v.

ءءالجابونليبرفيلفيالفرنسيةباللغةالتجاريةللسياسةعشرلثةالثاالدورةتنظيمتماه31
.0v•2حزيرانيونيو/22~4منالفترةفي
صنعاء،فيالعربيةللدولالتجاريالتفاوضمهاراتحولمكشفةدورةتنظيمتماه33

.200vآبأغسطمى/,5اه,منالفترةفىاليمنية»الجهورية
ءاسطنبولفيالعالميةالتجارةمنظمةقواعدحولندوةللتنميةسلثمىاالالبنكنظما~34

.200vأيلولسبتمبر/i-tمنالفترةفيتركيا»



البنكبمقراألعضاءالدوللكافةبالزراعة~المعنيةااالمفاوضاتحولندوةتنظيمتما~35

أكتوبر/31ه29منالفترةفيالسعودية»العربيةالمملكةجدة»فىللتنميةاالسئمي
.2007األولتشرين
مستقبليةأنشعلة

تنظيم:للتنميةاإل~البنكيعتزماه36
بإنضمامالمعنيالتفاوضفريقأجلمنالتجاريااالتفاوضاامهاراتحولعملورشة

الثانىتشريننوفمبر/28~25مندمشقفى»العالميةالتجارةمنظمةالىسوريا

فيجنيففيالكائنةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةلدولالدائمةللبعثاتاستشارياجتماع
جولةمناألخيرةالمرحلةبشأناآلراءلتبادلوذلك200vاألولكانونديسمبر/
الدوحة.

يناير22منالفترةفيماليزيا»فياإلنجليزيةباللغةالتجاريةللسياسةعشرةالرابعةالدورة
.200^شباطفبراير/8إلى

.يليمابتنظيمالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزيعتزما~37
األطرافمتعددةالتجاريةااالمفاوضاتحولندوةللتنميةاإلسطمىالبنكمعبالتنسيق

اإلسلثمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفي(تريس)اا.الفكريةالملكيةبحقوقالمتعلقة
الجغرافيةااالمؤشراتحولندوةاالختراعلبراءاتالتركيالمعهدمعبالتنسيق-

.2•08أنقرةفى

القرارات
فياألعضاءالدولوتحثءالدوحةعملبرنامجمفاوضاتباسثناف~تأخذاه38

المصالحلحمايةوذلكبفعاليةالمفاوضاتككفىبالمشاركةاإلسلثمي»المؤتمرمنظمة
والمنتجاتءالقطنذلكفيبمابالزراعةالمتصلةالمصالحككوالسيماباقتصاداتها،الخاصة
والخدمات.الصناعية»

دعمعلىالعالميةالتجارةمنظمةفىعضويةبالفعللهمممناألعضاءالدولتحثا~39
التجارةمنظمةإلىللثنضمامتسعىالتىاإل~المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدول
تنظمها.التىالصلةذاتوالمنتدياتالعالمية

منوغيرهاالتجارةلتنميةسلثمياالوالمركزللتنميةسلثمياالالبنكتأعوا-4>
المعونةتقديمفياالستمرارإلىسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةالصلةذاتالمؤسسات

األطراف.متعددةالتجاريةالمفاوضاتسياقفىاألعضاءالدولإلىالفنية



جهودهمالشحذالتجارةلتنميةاإلسلثمىوالمركزللتنميةسلثمىاالالبنكمنكلتناشدا-4ا
المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيوالمؤسيةاإلنسانيةالقدراتتعزيزبغيةوتنسيقها
أساسعلىاألطرافمتعددالتجاريالنظامفيالكاملاندماجهاتيسيرأجلمناإلسلمي

والمركزللتنميةاإلسلثميالبنكمنكلهنتطلبالصددىهذاوفيوالعدالة.المساواةمن
العالميةالتجارةمنظمةإطارداخلاألعضاءالدولمواقفتنسيقالتجارةلتنميةاإلسلمي
للمفاوضات.مشتركمنهاجإرساءبهدف

بمراقبةالتجارةلتنميةسلثمياالوالمركزللتنميةسلثمىاالالبنكمنكلإلىتعهدا-42
السنويةالدوراتإلىبشأنهاتقريرورفعالعالميةالتجارةمنظمةبأنشعلةالمتعلقةالمسائل
المعنية.المحافلمنوغيرهاللكوسيك

^رقم(البنداإلسميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبورصاتبينفيماالتعاونه6
األعمال)جدولمن

مرجعيةمعلومات
الدولبورصاتبينفيماالتعاوناتعزيزحولالمستديرةالمائدةاجتماعانعقدا~43

مارس/آذار19إلى28منالفترةفىاسطنبولفياإلسلثمى´االمؤتمرمنظمةفياألعضاء

اامنتدىمسمىتحتمنتدىبإنشاءعلمتاللكوسيكوالعشرونالحاديةالدورةأخذتا-44
اااللجنةهماعمل،لجنتيإنشاءوكذااإلسطىاا»المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبورصات
المذكور.المستديرةالمائدةالجتماعكمحصلةالمعلومات~تكنولوجياوالجنةااالفنية

القرارات
مواصلةسلثمياالالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبورصاتمنتدىهنتطلب-ا45

.2>•8فيالمقبلاجتماعهفيالمرجوةالنتائجإلىللتوصلجهوده
الدولبورصاتمنتدىحولبمعلوماتبورصاتهابموافاةاألعضاءالدولتطالباه4'\

ودعوةالمنتدىلهذاالترويجإلىباإلضافةاإلسلثميااءالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
اللجان.وإلىإليهلثنضمدمالمذكورةالبورصات

fV~الستضافةالتركيةبالجمهوريةاسطنبولبورصةقبلمنالمقدمبالعرضترحبا
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبورصات~منتدىالثانيالمستديرةالمائدةاحتماع

الدولمنوتطلب0̂.02عاممناألولالنصفخكالعمللجنةواجتماعات،اإلسلثمياا
االجتماع.هذافىفعالبشكلالمشاركةعلىبورصاتهاتشجيعاألعضاء

مصرجمهوريةفيواإلسكندريةالقاهرةبورصتيقبلمنالمقدمبالعرضتر~كماا-48
المال.رأسسوقأنشعلةيغطىللعاملينتدريببرنامجالستضافةالعربية



التدريبيةالبرامجبإطثقأنقرةمركزيجريهاالتىالحاليةباالستعداداتعلمأتأخذه149

األعضاء.الدولفيالمركزيةوالبنوكالمالسوقهيئاتلصالحالقدراتببناءالخاصة

10o~بورصةمعباالشتراكتقوم»أنسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب

بمتابعةءللتنميةاإلسلثمىالبنكوالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزوأنقرةمركزواسطنبول

المقبلة.دورتهافيالكوسيكإلىبشأنهاتقريرورفعالموضوعهذاعلىالطارئةالمستجدات

v-المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولفيالفقرحدةمنللتخفيفالقدراتبناءبرنامح

األعمال/جاملمن9(البنداإل~

األ~ءالدولبينفيمالتعاونبزاتعنباستراتيجيةكخاصةالعملاخعلةتنفيذاستعراض

••اإل~المؤتمربمنظمةللقطنالمنتجة )27-11«2(

~
المنخفضالدخلوذاتنموااألقلالبلدانفيالفقرحدةمنالتخفيفقضيةظلتا~51

القمةمؤتمراتمنالعديدأعمالجدولعلىمدرجةاإلسطىالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

بنهايةالبلدانككفيالفقرمحوبهدفالخارجيةلوزراءاالسلثميةوالمؤتمراتاإلسلثمية

المقبل.العقد

فيالقرأتلبناءبرنامجامؤخراماليزياوضعتءاالتجاههذافىملموسةوكخطوةاه52

الدخلوذاتنموااألقلالبلدانفيالفقرمنللحدسلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدان

ثثثةمنوالمؤلفةالبرنامج»مناألولىالمرحلةتدشينوتمالمنظمة.فياألعضاءالمنخفض

20آذارلممارسفىدية»استرشامشارين •oدورتهافيالكوسيكبهاورحبتبكوااللمبورء

هى:البرنامجمناألولىالمرحلةمنالمستفيدةاألربعةالبلدانوكانتوالعشرين.الحادية

وسيراليون.وموريتأنيا»يثر»وبنفكونيميا»إند

والثلثثين»لثةالثادورتهفىالخارجيةلوزراءاإلسلثميالمؤتمرمنكلدعا~153

للبرنامجالدعمأشكالكافةتقديمإلىاألعضاءالولىوالعشرينالحامةدورتهافيوالكومسيك

األعضاء.البلدانلكافةوتنميةتقدممنفيهلما

التيالثمانيةالقدراتبناءببرامجعلماوالعشرينالحاديةدورتهافىالكوسيكأخذت~154

•منالفترةفيلنفيزهاماليزياعرضتها واالستثمار»ءالتجارةمجاالتفى)2••8ه206(

إدارةمجالفىالمرأةقدراتوتنميةءالتجارةوتيسيروالمتوسطة»الصغيرةوالمشروعات

البرامج.هذهفيالمشاركةعلىاألعضاءالبلدانوحثتوالمعيارية»واالنتاجية»األعمال»

مجاالتفيالتعاونأهميةعلىلثةالثااالستثنائيةدورتهفيسلثمياالالقمةمؤتمرأكد00-1

ملواألوبئةاألمراضواسثصالاألمية»ومحوالقدرات»وبناءالفقر»حدةمنالتخفيف

منالهدفذلكلتحقيقالقزمةالمواردحشدإلىالحاجةعلىأكدكماوالسل»والملثرياااليان



البنكمحافظىمجلمىوكلخثءللثنمةسلثمىاالالبنكإطارداخلخاصصنوقتأسسخطر
ذلك.بتقذ
العامةاألمانةمعبالتنسيقللتنميةاإلسلثميالبنكالعشريالعملبرنامجيكلفا~56

والمؤسساتالعالميةالصحةمنظمةمعمةاللقناالتصاالتبإجراءاإلسلثميالمؤتمرلمنظمة
الصندوقمنتمويلهيتمواألوبئةاألمراضلمكافحةبرنامجلوضعالعطقةذاتاألخرى
للتنمية.اإلسلثمىالبنكإطارداخلإنشاؤهالمقررهنالذيالخاص
oV-التدابيرباتخاذللتنميةاإلسلثميالبنكمحافظىمجلمىالعشريالعملبرنامجيكلفا

تفعيلمنتمكينهأجلمنوذلكءوالمدفوعفيهوالمكتتببهالمصرحرأسمالهلرفعاللثزمة
ملثمي»االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالفنيةوالمساعدةالمالىالدعمتقديمفيدوره

االسئمىالبنكإطارداخلمؤخراأنشئتالتىالتجارةلتمويلاإلسلثميةالمؤسسةولتعزيز

ببناءتتعلقاإلسلثمىالمؤتمرمنظمةإطارضمنفعالياتثلثثتنفيذاآلنإلىتماه58
الكفاءةاتعزيزحولالخبراءلفريقاألولاالجتماعوهى0القطنإنتاجمجالفىالقدرات
المؤتمرمنظمةفىاألعضاءللقطنالمنتجةللدولالدوليةالتنافسيةوالقدرةاالنتاجية

.20مارس/آذار23ه12االسلثمىاا، o«فيواالستثمارالتجارةاتنشيطومنتدىءجدةفى
ء200oأبريل/نيسان,9اه8االسلثمى´اءالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءبالدولالقطنقطاع

الدوليةوالتنافسيةاإلنتاجيةالكفاءة´´رفعحولالخبراءلفريقالثانىواالجتماعجو»واجاهفى
<2006مارس/آذار30ه28االسلثمىااءالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللقطنالمنتجةللدول

تركيا.مير»إنفى
بينالتعاونحولالمنقحةالعملخطةوضععلىالثانىاجتماعهمفىالخبراءاتفقاه59
لتصلالخبراء،لفريقاألولاالجتماعفىصياغتهاتمتوقدالقطن»مجالفيالمنظمةبلدان
أكتوبر/,1إلى9منالفترةفىعقدوالذيللفريقالثالثاالجتماعفىالنهائيةصياغتهاإلى

والعشرين.الثانيةدورتهافيالكوسيكواعتمدتهاتركيا»ليا،أنطافيء1•>6األولتشرين
والثلثثين.الرابعةدورتهفىالخارجيةلوزراءسلثمىاالالمؤتمرعليهاصادقوأخيرا،

المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنوالعشرينالثانيةدورتهافىالكوسيكطلبتا~6.
بناءببرنامجالمتعلقةاألهوربمراقبةللتنمية»سلثمىاالالبنكمعبالتعاونءتقومأنسلثمياال

فىللكوسيكعنهاتقريرورفعاالسلثمىءالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانفيالقدرات
األخرى.المعنيةللمنتدياتوكذلكءاسنويةدوراتها



منالفترةفياسطنبولفياال~المؤتمرلمنظمةالقطناستثمارمنتدىانعقداه91
وممىاألعمالرجالمنكبيرعددبمشاركة2•07الثانيتشريننوفمبر/ا3اه2

القطاعات.

مستقبليةأنشعلة
•2منسنواتخصمىمدةلهاالمحددالعملخطةا-62 0vفي0تقومسوف20ا,إلى

الدولبينفيماالتعاونتنميةبإستراتيجيةالخاصةالعملخطةبمراجعةءالمدةمنتصف
.2009فيللقطنالمنتجةاإل~المؤتمرمنظمةفياألعضاء

القرارات
الدولبينفيماالقطنقطاعفيوالتجارةاالستثمارتحسينمنتدىبعقدترحبا~63

انفترةفىالتركية»بالجمهورية0اسطنبولفيوانمنعقدسلثمي»االانمؤتمرمنظمةفياألعضاء
سلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةبمشاركة200vالثانىنوفمبر/تشرين,3اه2من

وتأخذ0التجارةلتنميةسلثمياالوالمركزأنقرةومركزوالصناعةللتجارةاإلسلثميةوالغرفة
وخاصة:0ووصياتهبنتائجهعلمأ

بالقطنالمتعلقةالبحوثمجالفىالتاليةالتميزمراكزالمنتدىحددأ-

التالي:النحوعلىالثطثةاألتاليملتمثيلوالمنسوجات
أنعلىلموالسنغالالجامعي)بلوأحمدرمركزالزراعية»البحوث(معهدنيجيرياأفريقيا:

المناسب).الوقتفىالدولةبواسطةتحدد

فزيللي(معهدوتركياالمناسب)الوقتفىالدولةبواسطةتحددأن(علىباكستانآسيا:
القطن).لبحوث

القطن).بحوث(إدارةوسورياالقطن)بحوث(معهدمصرالعربية:المنطقة-
بالمشاريعالخاصةالمقترحاتلدراسةمشروعولجنةتوجيهيةلجنةإنشاءهب

اللثزمةالتدابيراتخاذءالمجالنغمرفيتنفيذهايتمأخرىمقترحاتأيإلىإضافة

جدوى.وذاضرورياذلككانمتىللتنفيذ
سلثمياالالمؤتمربمنظمةالخاصةالقطنعملخطةلدعماألعضاءالدولتأعوا-64

الهام.الفرعىالقطاعهذافىالتعاونوتعزيز
العملخطةبتنفيذالمعنيةاالتصالنقاطتعيينالمعنيةاألعضاءالدولمنتطلبه165
.w'tl..w.oic-cif.orاإللكترونىالقطنمنتدىموقعمديريوتحديد
القطن.استثمارمنتدىعنالصادرةالتوصياتعلىتصادقا~66
البنكمعباالشتراكتقوم»أنسلثمىاالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلبا~67
سلثمىاالوالمركزوالصناعة»للتجارةاالسلثميةوالغرفةأنقرة»ومركزللتنمية»سلثمياال



السنويةدوراتهافيالكوسيكإلىبشأنهاتقريرورفعالعملخطةتنفيذبمراقبةالتجارةلتنمية
المعنية.سلثمياالالمؤتمرمنظمةمنتدياتمنوغيرها

A-فىالفقرحدةمنوالتخفيفالصنىمتناهيةاالمتحاناتاثمملحولالنظروجهاتلاثبه
األعمال)جاملمن,0(بنداألمناء(االدول

حولالعملورشةإليهاخلستالتىالنتائجبشأنالدورةإلىاتقويتأنقرةمركزرفعا~68
انعقدتالتياألعضاء(االدولفيالفقرحدةمنوالتخفيفالصفرمتناهيةاالئتماناتااتمويل

أنقرةمركزرعايةتحتء2007تمونيوليو/اا~9منالفترةفيتركياءاسطنبولفى
اإلسلثمى.المؤتمرلمنظمةالعامةواألمانةءللتنميةاإلسلثمىالبنكمعبالتسيق

تبادلجلساتوتنفيذإلعدادالجديدةاآلليةبشأناقتصاصاتوثيقةأنقرةمركزقدمكمااه69
الموضوعاتحولاألعضاءالدولعلىبتوزيعهقامتالذيمتبياناالونتائجاآلراء،
بالكوسيك.الخاصةاألراءتبادللجلساتالمقترحة
مرجعيةمعلومات

0v-متناهيةاالئتماناتاتعويليكونأنوالعشرينالثانيةدورتهافىالكوسيكقررتا
تبادلبشأنهيتمالذيالموضوعهواألعضاء~الدولفىالفقرحدةمنوالتخفيفالصفر
اإلحصائيةالبحوثمركزمنطلبتكماوالعشرين»لثةالثادورتهافيالنظروجهات

بشأنعملورشةتنفنيمأنقرة)(مركزاالسلثميةنناولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصادية
اإلسلثمي<المؤتمرلمنننمةالعامةواألمانةءللتنميةسلثمىاالالبنكمعبالتعاونالموضوعهذا

بذلكتقريرورفعءللكوسيكوالعشرينلثةالثاالدورةقبلوذلكاألخرىىالدوليةوالمنظمات
الدورة.إلى
البحوثمركزمنوالعشرينالثالثاجتماعهافىللكوسيكالمتابعةلجنةطلبتاه71

بوصفهاأنقرة)»(مركزاإلسلثميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائية
حولاألعضاءالدولآراءاستكشافءللكوسيكاآلراءتبادللجلساتالمنسقةالمؤسسة

الكوسيكدوراتأثناءفىمتعقدوالتياآلراء،تبادللجلساتالمطروحةالموضوعات
وتحليله.األعضاء»الدولبآراءخاصاستبياناجراءطريقعنوذلكالتالية»
البحوثمركزمنوالعشرينالثالثاجتماعهافيللكوسيكالمتابعةلجنةطلبتكماا-72

معبالتعاونأنقرة)»(مركزاالسلثميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائية

تبادلجلساتوتنفيذإلعدادجديدةآليةحولاختصاصوثيقةإعدادللتنمية»اإلسلميالبنك
عليها.الموافقةأجلمنللكوسيكالتاليةالدورةإلىورفعهااآلراء،
vrاإلسلثميةللدولوالتريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزقاماه

حدةمنوالتخفيفالصفرمتناهةاالئتماناتتمويلحولعملورشةبتنظيمأنقرة)(مركز



،v.>2تموزيوليو/,,~9منالفترةفى0تركيااسطنبول»فياألعضاء~الدولفيالفقر
مؤسساتمنوفودوبمشاركة0للمنظمةائعامةواألمانةللتنميةاإلمطميالبنكمعبالتعاون
المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفىالصلةذاتوالمؤسسات0الصغرمتناهيالتمويل
المقترحاتمنعدداوجمعتتوصيات»عدةالعملورشةاعتمدتوقدوغيرها.اإلسلثمي

والعشرين.لثةالثادورتهافيللكوسيكإلىرفعهاسيتممشروعاتبشأن

~
Vt~ااتمويلحولالمنعقدةالعملورشةبهاخرجتالتىبالتوصياتعلقاأخذتا

عرضيلىوفيمااألعضاء(االدولفىالفقرحدةمنوالتخفيفالصغرمتناهيةاالئتمانات
التوصيات:هذهلبعضموجز

وكذلكباألمر»المعنيةاألعضاءالبلدانفيالصغر»متناهيللتمويلاستراتيجيةوضع
-أخرىأمووجملةبين-طريقعنالصغر»متناهيالتمويللمؤسساتمشجعةبيئةتوفير

الوصولضمانأجلمنالمواتيةالظروفوبتوفيراالستثماراتبتولىالحكوماتقيام
الصغر<متناهيالتمويللمؤسساتالفعالالتشغيلوتسهيلالصفر»متناهيالتمويللعمليات
نشروضمان0التشغيلتكاليفوخفض0النائيةالمناطقإلىالوصولسهولةتأمينبغيةوذلك

للتوعية.أفضل
بينءطريقعنالصغرمتناهيالتمويلقطاعتنميةعلىيساعدتشريعيإطاروضع

0الصغرمتناهيالتمويلمجالفيالعاملينمعبالتشاورقوميةرؤيةوضعأخرى»أمووجملة
وفقابها،للثسترشادالمعنيةاألعضاءللدولالعريضةالخطوطيرسمقانوننموذجوإعداد
سلسلةوتنطيماالعتبار،فيالمستقبليةاألبعادوأخذبهم»الخاصةالمحليةالتشريعاتلظروف

متناهيالتمويللقطاعالقانونيةالجوانبعلىخاصاتركيزاتركزالتيالعملورشمن
الصغر.

ضمانأجلمناألعضاءالدولفيالصغرمتناهيالتمويلبتطبيقاتالتوعيةنشر
التمويلمجالفيالبشريةالمواردتنميةبغيةالفنيالدعموتحسينالوصولقاعدةتوسيع
متناهيللتمويلالمفصلةالجوانبحولتدريبيةبرامجتنطيمطريقعنوذلكالصغر»متناهي
المجال.بهذاالمشتغلينالحكوميينالمسئولينمعبالتعاونالصغر»

لرؤوسالمبدئىالضخأجلمنبالمنظمةاألعضاءللدولوطنيةصناديقانشاء
بدراسةللتنميةاإلسطميالبنكيقومأنعلىالصفر»متناهيالتمويلمؤسساتفياألموال
األمر.هذامعللتعاملالسبلأفضل



الدولفيالصغرمتناهيالتمويلمؤسساتبينالشبكاتتكوينعمليةتحسين
درجاتتمنحبرامجوتقديمالصغر»متناهيالتمويللمؤسساتحضاناتوامجاداألعضاء»

اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةدولفيالمجالهذافيعلمية
Voللدولوالتريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزبمبادرة~اه

متناهيةاالئتماناتابتمويلالخاصةالمقترحةالمشروعاتجمعفيأنقرة)(مركزاالسلثمية

اآلراء»لتبادلالسابقةالجلسةموضوعاا؟األعضاءالدولفىالفقرحدةمنوالتخفيفالصغر
المشروعاتبهذهالخاصةالتفاصيلتتوافرالعمل.ورشةوأثناءقبلللنقاشكذلكوالمطروح
العمل.ورشةتقريرفىالمقترحة

Viالمقترحة:المشروعاتلهذهموجزيلىوفيمااه
مممتهتكوناإل~،المؤتمرلمنظمةيتعالصنىمتناهىللتمويلمركزانشاء

كالتالي:
والمتوسطةالصغيرةالمؤسساتولتنميةالصغر»متناهىللتمويلالدعوةوزيادةالوعيرفعأ)
وبناءالمهني»التدريبطريقعنالبشريةالمواردتنميةوتسهيلاألعضاءىالدولفي

المجال.هذافيالخبراتوتبادلالقدرات»
فيالصغرمتناهيالتمويلبقطاعالخاصةالسياسةوصياغةالقانونيللشطارالتنميةدعملمب

للثستثمار.صناديقانشاءأجلمنJWIرأسأسواقمعروابطوإقامةاألعضاءالدول

تيسيرمهمتهاتكوناإلسطىالمؤتمرلمنظمةتتعالصفرمتناهىللتعمماثسةانشاء
فيللعاملينتدريبيةبرامجتنظيمطريقعنوذلكاألعضاء»الدولبينالمعلوماتنشر

اللغاتإلىالمجالبهذاالمتعلقةالمنشوراتوترجمةالصغر»متناهيالتمويلمؤسسات

ائصغر.متناهىالتمويلقطاعفياالبتكارياألداءلتشجيعبرامجوعقدالمحلية»
المؤتمرلمنظمةتتعوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتلوكاالتثسةانشاء

بالمؤسساتالخاصةالتنفيذمبادراتوتنفيذواختيار،ءمراجعةمهمتهاتكوناإل~
الصغيرةالمؤسساتفيالتنميةخبراءتبادلتنسيقمل0والمتوسطةالصغيرة

التكنولوجيا؟تطويروتوفيوإمكانيةالمعلومات؟لتبادلمنبروتوفيروالمتوسطة؟
فيوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتبينفيماالمشتركةوالمشروعاتالتجارةوتعزيز
للمؤسساتفعالةإلكترونيةسرقوتطويراإلسلثمي؟المؤتمربمنظمةاألعضاءالدول

بهذهخاصةتجاريةمعارضوتنظيماألعضاء؟الدولفيوالمتوسطةالصغيرة
المؤسسات.



متناهيةالقروضمن(المنتفعينالفقراءلدىالمالىالوعيلرفعبرامرتطوير
التمويلمؤسساتبتنفيذهتقومالصغر»متناهىالتمويلخدماتمعيقدموالذيالصغر)
الحكومية.والمؤسسات(آبكمى)»ومنظمات0الصغرمتناهى

التمويلمؤسساتأعمالتنميةأجلمنالفنيةكساهدةلتوفيربرامرتطوير
متناهىللتمويلقويةمؤسساتحكرمناالستدامةتحقيقعلىلمساعدتهما~متناهى
عناالستدامةتحقيقيمكنالتسويقي.الترابطوكذلكالمانحون/المستثمرون،يدعمهاالصغر
البشرية»المواردإدارةمجالفياالستشاريالفني/للدعمخماتعلىالحصولطريق
وتطويرهمالعاملينوتدريباألزمات»وإدارةائتسويق»واستراتيجياتانمنتجات»وتطوير

عليهم.واإلشرافيرعنهمتقارورفعورصدهم
تدريبيةدوراتصورةفيوذلكا~متناهىالتعملمديريلتدريببرامجتطمر

لتنميةبالمنظمةاألعضاءالدولفيالصغرمتناهىالتمويللمديريتقدموقصيرةعملية

الدوراتهذهبتقديميقومالصغر.متناهيالتمويلقطاعفياالدارةجودةوتحمينمهاراتهم
فقراالناسأكثرلمساعدةاالستشاريوالفريقالصغرمتتاهيللتمويلبولدرمعهدشركاء
)CGAP(التدريبيةالدوراتتقدمهاالتيلككمشابهةبرامجوضعكذلكيمكنالعالم.حول
السابقة»النقاطفىانشاؤهوالمقترحللمنظمةالتابعالصغرمتناهيالتمويلمركزحكرمن

المؤتمربنظمةاألعضاءالدولفياالقليميةوالشبكاتالتعليميةالمؤسساتمعبالتعاون
المناسبة.واألماكنباللغاتاإلسلثمي

علىالصنىمتناهيةكقروضمجالفيالعاملينللموظفينتدريببرامرانشاء
الوطنية(آبكمر)ومنظماتالصفرهمتتاهيالتمويلمؤسساتبإعدادهايقومنتاإلتشبكة

ككمجالفيالعاملينعلىالطلبسيزدادالصغر»متناهيالتمويلقطاعنموومعواإلقليمية.
منكافعددتدريبأجلومنلوجه.وجهاالفقراءءالعمكمعسيتعاملونوالذينالقروض

هياالنترنتشبكةعلىالتدريبيةالبرامجأنيثبتقدالقروض»مجالفيليعملواالموظفين
تعطيلإلىالحاجةدونبلدانهمفيالقروضمجالفيالعاملينإلىللوصولمكىطريقة
خدماتتقديمحكيامنيمكنطرقأفضلعلىالتدريبيةالدوراتهذهستركزأعمالهم.
الصغر.متناهيالتمويل

متناهيالتمويلمؤمساتبهاتقومالصفرمتناهىالتعوملترجمةمشروعاتبدء
هذاحولكافيةعلميةمادةوتوجداالنجليزية.اللغةاستخدامفيهااليشيعالتيالدولفيالصغر

فقراالناسأكثرلمساعدةاالستشاريالفريقمكرالدوليةالهيئاتبنشرهاتقومالموضوع
االدخار،لتشجيعسيفالميكروومشروعالصغر»متناهىالتمويلومؤسسات~~)»89(

الصفر»متناهيالتمويلمؤسساتفيالعاملينبعضيعجزقدأنهبيدالهيئات.منوغيرها



شأنمنفإنهولذلكالعلمية.الموادككملفهمعنءاللغةباختلقفالمرتبطةللمشاكلنتيجة

مؤسساتتساعدأنبالمنظمةاألعضاءللدولالمحليةاللغاتإلىالعلميةالمادةككترجمة

بلدانهم.فيلديهاالعاملينتدريبعلىالصغرمتناهيالتمويل

علىمعتمدةالصغرمتناهيللتمويلمحليةكمؤسسةالحرى~~دمقءانث

حشدالصناديقهذهستيسرفيها.للقروضمصدراقريةكلمدخراتستكونكماالذات.

الخدماتالمالكوناألعضاءميختارالمحلية.يةالبئسالمواردوامتفكرالمحليةالمدخرات

و/أوالشخصيةالضماناتوتعداالدارية.التكاليفتغطيةفياألرباحوستستخدمالمالية.

المخاطر.منللحدضروريةالماديةالضماناتأوءالجماعية

1vv-تطرحهاالتياخاتا~تومشارينالتوصياتتنفيذمحاولةإلىاألعضاءالدولتأعو

ومستمر.المستوىعاليوالتزامقويةسياسيةإرادةإظهارطريقعنالعملورش

^V-واالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثمركزقدمهالذياالستبيانبنتائجعلماتأخذا

الموضوعاتحولاألعضاءالدولإلىأنقرة)(مركزسطيةاالللدولوالتدريبواالجتماعية

بترتيباالستبيانهذافياألعضاءالدولوتقومللكوسيك.اآلراءتبادلجلساتطرحتهاالتي

التالية:الموضوعاتحولأولوياتها

االستثمارمناختحسيناألول:الموضوع

الجكترونيةالحكومةتطبيقاتالثاني:الموضوع

االقتصاديةوانعكاساتهاالمهنىبالتدريبخاصةنماذج/تطبيقاتالثالث:الموضوع

التجارةعلىالعملثتبينوالتنسيقالصرفسعرسياساتأثرالرابع:الموضوع

سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالبيئية

البحوثمركزقدمهالذياالستبيانعلىالردسرعةإلىاألعضاءالدول~~ا~79

االختيارحوللمأنقرة(مركزاإلسلثميةللدولوالتدريبواالحتساعيةواالقتصاديةاإلحصائية

أفضلتحديدإلىواالنتهاءالصلة»ذاتاالجراءاتلتعزيزالمطروحةالموضوعاتبين

األعضاء.الدولوتطلبهاتحتاجهاالتيللمجاالت

الدورةفيالنظروجهاتتبادللجلسةموضوغااالستثمار´´مناخ´´تحسيناختيارتتروه18•

أنقرةمركزمعبالتعاونللتنميةسلثمياالالبنكمنوتطلبللكوسيك؟والعشرينالرابعة

المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمعبالتعاوناآلراء)تبادللجلساتالمنسقةالمؤسسة(باعتباره

عملورشةتنظيمالمعنيةالدوليةالمنظماتمنوغيرهالهاالتابعةوالمؤسساتاإلسلثمي

بشأنهاتقريرورفعللكوسيكوالعشرينالرابعةالدورةانعقادقبلوذلكءالموضوعهذاحول

المقبلة.الكوسيكدورةإلى

األعمال)جدولمن12(بندأعمالمنيستجدما



الكوهيسكمكتبأعضاءتجديد-أ
كالتالي:وهيالمتابعة»للجنةالجديدالتكوينعلىتوات-181
ر(دائمالرئيسالتركيةالجمهورية-1
ردائم9الرئيسنائبالسعوديةالعربيةالمملكة~2

ر(دائمرئيسنائبفلسطيندولة~7
الحاليةالقمةرئيسيامالين-4

العربية)للمنطقة(ممكرالرئيمرنائبالكويتدولة0-

i-األسيوية)للمنطقة(مصررئسنائباالسلثميةامرانجمهورية

v-األفريقية)المنطقة(ممكروئيمرنائبالكاميرونجمهورية

مقرراالسلثميةباكستانجمهورية^-

السابقالمكتبعضوقطردولة9-

السابقالمكتبعضوأنونيسياجمهوريةه10

السابقالمكتبعضوليونسيراجمهوريةه11

والتدريبواالجتماعيةوامحتماديةاإلحصائيةكبحوثمركزمنمقدماقتراحب-

للبلدانالعملوبرنامجوالتدريبالمهنيالتطيمحوللمأامقرة(مركزاإلسميةللدول

اإلسطى.المؤتمرمنظمةفىاأل~ء

~
واالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزمنبهاتقدمالتيالمبادرةتدعم~182

األعضاءالدولبينالمهنىالتعليمبرنامجحولأنقرة)(مركزاإلسلثميةللدولوالتدريب

إعدادعلىتعملكيالمقترح»فيوردكمااستشارية»مجموعةبتشكيلويكلفهبالمنظمة

البرنامج.هذاوتمويللتدشينمةاللقناآلليات

للومسيكوالعثرينالرابعةالدورةانحادموهدج)

»2008مايو/آيارا5اه3منالمتابعةللجنةوالعشرينالرابعاالجتماعانعقاد~ره183

اسطنبول.في2008األولأكتوبر/تشرين24ه2,منللكوسيكوالعشرينالرابعةوالدورة

بتقاريراإلسثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةموافاةإلىاألعضاءالدولتد~184-

والعشرينالرابعةالدورةانعقادقبلوذلكاآلراءتبادلموضوعبشأنخبراتهمتعكسقطرية

كاف.بوقتللكوسيك

جدولمشروعصياغةوالعشرين»الرابعاجتماعهافيالمتابعة»لجنةمن~ه185

تبادليتمبديلةبموضوعاتوتوصىللكوسيك»والعشرينالرابعةبالدورةالخاصاألعمال

اللثحقة.الكوسيكدوراتأثناءفيبشأنهاالنظروجهات



انعقادبموعداألعضاءالدولغإبكسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلبا-86

تقوموأنالمتابعةللجنةوالعشرينالرابعواالجتماعءللكوسيكوالعشرينالرابعةالدورة
االلكترونيةوالمواقعالدبلوماسيةالقنواتخكمنوذلكعليهمالصلةذاتالوثائقبتوزيع

االلكتروني.والبريد
AV-بعنوانالعالميةالمعلوماتشبكةعلىالكوسيكموقعبانشاءترحبا

www.comcec.org,تقدمأناإلسلثمىالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتمنوتطلب

تنسيقمكتبيتمكنحتىكافبوقتالكوسيكاجتماعاتانعقادموعدقبلدراساتها

نعية.أكثرااللكترونيلمموقعجعلمنلمكوسيك
أعمالجدوللتبسيطآليةوضععلىالعملالكوسيكتنسيقمكتبمنتطلبا-^^

المتابعة.للجنهينوالعشالرابعاالجتماعإلىتقريرورفعالكوسيك
اإلسطىلممؤتمرلمنظمةالخطراألغذيةمعاييروضعد)

~
الخارجيةلوزراءاالسلميالقمةمؤتمرفى»100oفىالماليزيةالحكومةقامتاه89
األغذيةلمعاييربمقترحبالتقدمءاليمنةبالجمهوريةصنعاء»فيعقدالذيوالثلثثينالثاني
وغيراألعضاءالبلدانبينعالميةتجارةبعملياتالقيامعندوخاصةءواليومالحكر.

يعرفمشتركمفهوموجودإلىالحاجةظهرتاالسلثمىءالمؤتمرمنننمةفياألعضاء
الصدارموليمعيارتوفيرهوالخطراألغذيةمعاييروضعهدفويعدغيره.منالحكر

أرجاءجميعفياإلسلثمية~تالعامالصالحأجلمنا~األغذيةلمنتجاتشهادات
األغذيةعلىمتزايدطلبيوجدءالمستهلكناحيةومناال~.غيرالبلدانفيحتالمال
حقوقمنحقأنهاعلىاالعتبارفيأخذهايجبوالتيالعالميةالتجارةعمليةفيالحكر

المستهلك.

~
منظمةفبراءلفريقالتاسعاالجتماعالستضافةالتركيةالجمهوريةبعرضترحبا-9•

فىء10•8مارس/آذارفيالحلواألغذيةمعاييربتوحيدالمعنياالسطمىالمؤتمر
المؤتمربمنظمةالخاصةالحكرا_غذيهمعاييرووضعدراسةبهدفالتركيةالجمهورية

سلثمي.اال
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.`بأل.´با.األصل

/2(القرار

وا~بالبلدان~إلىا~ديةالمساعدةبتقديمالمتعلقةالمسائلبشأن

)2•»7الثانىتشرين/نوفمبرا1'-14ء(اسطنبول

(الكومسيك)ءسلثمياالتمرالمنلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةن

الثانيتشرين/نوفمبر17ه14مناسطنبولفيوالعشرينلثةالثادورتهافيالمنعقدة

اإلسلثمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةإلىمفصلةتقاريرإرسالاألعضاءالدولمن~
إلىورفعهاتجميعهايتمكىالمنظمةفىاألعضاءاألخرىللدولالمقدمةالمساعداتحول

).1(القراربموجباعتمدتالتىالقراراتلمتابعةللكوسيكالسنويةالدورات

I-فلسطيندولةلدعماقتصاديةتدابير

القسطيني؟الشعبدعمبشأناال~القمةمؤتمراتعنالصادرةبالقراراتتذكرإذ

وفىالسابقةدوراتهافيالدائمةاللجنةاتخذتهاالتيالسابقةبالقراراتأيضاتذكروإذ
4ا.خرىاللجانواجتماعاتدريةالرناجتماعاتها

دولةلدعمالخارجيةلوزراءوالثطينالرابعاإلسلثميالمؤتمربقراراتأيضاتذكروإذ

فسطين؟

األراضيواحتكرانفلسفينيالشعبعنىانمتكررةاالسرائيليةاالعتداءاتتدينوإذ
دوليأ،بهاوالمعترفالموقعةواالتفاقياتالدوليةالشرعيةقراراتبذلكمنتهكةءالفلسطينية
بالوقفوتطالبءوالمسيحيةاالسلثميةالمقدساتوانتهاكالعدوانأشكالجميعبوقفوتطالب
باالنسحابتطالبالفسطينية»كماالوطنيةالسلطةعلىالمفروضالمالىللحصارالفوري
علىاالعتداءاتووقفالفلسطينية»األراضيكافةمناالسرائيليةاالحتكرلقواتالفوري
ءالفسطينيةاألراضيعلىلالعانالجدارإقامةفرضعلىواإلصرارالفلسطينى،الشعب
لذلك؟الشديدةالدوليةالمعارضةرغم

ومخيماتها»وقراهامدنهأكلفيالفلسطينيةالوطنيةالسلطةبهتضطلعالذيالدور~وإأل

بناءوإعادةالفلسطينيللشعبالمعيشيةاألوضاعتحسينأجلمنالشرقية»التسفيهابما

الوطني؟االقتصاد



منةالذخنةتنفذلضما<~،السكلحفظاتقوسالا>عاهةالاللحنةمثاشد~1
شامة.االستر

المعنيةواألجهزةاألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعن~~2

اإل~.تمرالمنلمنظمةالتابعة

مخيماتهاوفيءالفلسطينيةاألرضفيالفلسطينيةالوطنيةالسعلةتبذلهاالتيبالجهودتشده3
آئةمواجهةفيانفنمطينىوبالصموداإلسرائيلى»االحتطىدمرهمابناءإعادةأجنمن

جهودهابمضاعفةالصلةذاتاألخرىوالجهاتاألعضاءالدول~محثاإلسرائيليةالحرب
ودعمه.وتطوير»الوطنىاالقتصادبناءإلعادةومساعداتها

t-~الفلسطينىالشعبإلىاألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعداتالبالغتقديرهاعن
لمنظمةالتاسعةالصلةذاتةاألحمأ,األعضاءا<الدهتحثالوطذ..اقتصادههناءأحا.«~<
الوطنيةالسلطةلمساعدةوالمقررةالمطلوبةالمساعداتبتقديماإلسراعإلىاال~تمرالمن

الوطنية»مومساتهدعمعلىوالعملالوطنى»اقتصادهلبناءالفلسطينيوالثمعبالفلسطينية
قواتقبلمنالشاملالتدميرإلىمساتالمنلهذهالتحتيةالبنيةتقرضتأنبعدخاصة

نيلي.االسرااال~

والمساعدةوالعونالدعمأشكالكلتقيمإلىتهدفالتىالسابقةالقراراتدأ~محه0-
الفلسطينيةالوطنيةوالسعلةالفلسطينىالشعبلدعموالمعنويةوانماديةوالفنيةاالقتصادية
والرسومالضرائبمنواإلعفاءاالستيرادفيالفلسطينيةللمنتجاتاألفضليةوإعطاء
الجمركية.

المشروعاتتنفيذفياإلسهامعلىاألعضاءالدولفىوالمستثمريناألعمال~~جال~6
بناءأجلمنالفلسطينيةاألراضىفىاإلسكانومشارينوالزراعيةوالصناعيةاالقتصادية

تنفيذفىالوطنيةومؤمساتهاالفلسطينيةالوطنيةالسلطةودعمالفلسطينىالوطنىاالقتصاد
واالجتماعيةاالقتصاديةانمجاالتمختنففىانقادمةانمرحنةفىنيةاإلنمابرامجها
والصحية.

v-~القاسيةللظروفنظرأءالفلسطينيةالعاملة~يعملفرصتوفيراألعضاءبالدول

لدعموذلكالفلسطينى.للشعبالمعيشيالواقععلىاإلسرائيلىاال~قواتتفرضهاالتى
البطالة.علىوالقضاءالفلسطينىللشعبواالجتماعىاالقتصاديالوضع



ملطتما,الفلمطنةدالتمنظمةمهثائةاتفاقاتعقد~.األعضاءJالدهأضأتحث~1
االقتصاديبالوضعللنهوضواالجتماعيةوالتجاريةاالقتصامةالمجاالتفىالوطنية

الفلسطينى.للشعبواالجتماعى

ةالمباد>ا(.اال~.توالمولمنظمةالتابعةمساتالمو,األعضاءJالدهجميهتحث9-
ومستقل.قويفلسطينيوطنىاقتصادإقامةإلىسعياعاجلةمعوناتتقديمإلى

لتنفذمةالكدالجمراصلةمواال~.توالمولمنظمةالعاداأل«~>«~<~ا~0 -~~.,~~.~~.__~.
إلىالعملسيرتقريروتقديمءفسطينلدولةدعمأاعتمادهاتمالتيالسابقةالقرارات

القرارات.هذهمنتنفيذهتممابشأنالقادمةدورتهافيالكوسيك

لبنانمساعده-ب

الكوسيك»سلثمي»االالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةان

-I(رقمالقرارتستذكرإذ 13/10-EC(ISلمؤتمرالعاشرةالدورةعنالصادر(ق.ا.)ق

اإلسطي.القمة

اإلسلثميتمرللمنوالثلثثينالرابعةالدورةعنالصادر)E-3/34(القرارتستذكروإأل

الخارجية.لوزراء

منفيهتسببتوما200iمميففىءلبنانعلىاالسرائيليةاالعتداءات~~كرثسثوإأل

السياسيةوضماحاألعلىزلنكوانعكاساتوالسككات»األرواحفيوخسائرأضرار

لبنان.فيواالقتصادية

سلطتها،وبسطواالستقرارهاألمنلتحقيقنيةاننبناالحكومةتبذئهاالتىالجهودتقدروإذ

المتحدةللثممالتابعاألمنمجلسعنالصادر200iلعام)1701(رقمالقراربموجب

نيرتحتواقعةكانتالتيالمناطقفىاللبنانيينالمواطنيناحتياجاتوتوفيراإلعمار»وإعادة

االسرائيلي؟االحتك

المناطقفىالمقيموناللبنانيونالمواطنونيواجههاالتىالصعوباتاالهتبلبينط~وإذ
المجاورة؟والمناطقإسرائيلتحكهاكانتالتي



الشأن:بهذاالعاماألمينتقريرعلىاطلعتأنوبعد
المؤتمرإطارفىالمقدمةللمساعداتوالعربيةاال~للدولتقديرهاعنه~ا

فىاللبنانيةالحكومةجهوددعممواصلةإلىوتدعوها)3(باريمرلبنانلدعمالدولى

الصدد.~ا

المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزةمنالمقدمةللمساعداتتقديرهاعن~ه1

اإلسطي.

ءالفائتالصيفخطروآخرهالبنانعلىالمتكررةاإلسرائيليةاالعتداءاتتد~3-

ءاللبنانيةاألراضىمنأجزاءمناالنسحابعناالمتناعفيإسرائيلاستمراروكذلك

دوليا.بهاالمعترفاللبنانيةالحدودوراءماإلىشبعا»مزارعفيهابما

مناطقفيزرعتهاالتىاألرضيةلنلغامشامنةخرائطتسليملرفضهاإسرائيل-تد~4

~رءالمدنيينحياةعلىبالغأخطرأتشكلوالتىالغربيلبقاعواالجنوبمنمخكفة

نما.سحو.فيلنانسر~>معتت~>الحتما>Iائااسرأ~

علىإسرائيلو~مهمتها،لتحقيقنيفيلاليوقواتدعمإلىالدولىالمجتمعتد~5-

ذاتالدوليةوالقرارات,70ارقمالدولىاألمنمجلمىقراربتطبيقالصارمااللتزام

الصلة.

األصولضمنالسياسيةخياراتهممارسةفيديالسياحقهفيلبنانمساندة~~~6

الشقيقةالدولمع~تإقامةفيحقهاالعتباربعينآخذةالدستوريةوالمؤسسات

الوطنية»ولمصالحهواالستقك»للسيادةالمتبادلاالحترامأساسعلىوالصديقة

والندية.والمساواة»الجوار»وحسن

لبنانفيالتحتيةوالبنيةالعامةالمرافقعلىالمتعمدةاإلسرائيليةاإلعتداءات0تد~ه7

تحملهاأنهاكما0وتداعياتهالعدوانهذاعنالكاملةالمسؤوليةإسرائيلوتحمل

التيالفادحةالخسائرعناللبنانيينوالمواطنينلبنانجمهوريةتعويضمسؤولية

اللبنانى.اإلقتصادتكبدها

وإنسانيةماليةمساعداتتقديمبضرورةالخاصةالسابقةتوصياتهامده~8

والتقنيةاالقتصامةالمجاالتفياحتياجاتهضوءفىلبنانإلىمتنوعةوعينية

وسائراإل~المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولإلى~ةوالتدريب.

ماإعمارإعادةفيللمساهمةوفعالعاجلبشكلللتحركواإلقليميةالدوليةالمنظمات



لهذاالمانحةللدولمؤتمرلعقدالدعوةمعوالتجاوباإلسرائيلياال~دمره

الغرض.

أسواقهاإلىاللبنانياإلنتاجلدخولإستثنائيةتسهيطتتقديمإلىاألعضاءالولىتد~ه9

للعدوانوتصديهلصمودهاألساسيةالركيزةيعتبرالذيالقتصادهدعماعوائقأيةدون

اإلسرائيلي.

القادمةة>الدها_.مشأنه>تةتقد_,هضوالموهذامتامعةالعا«األء~<ه~<~-10

للكوسيك.

لبقيالجمهوريةلحصليةمساعدات-ح
والمؤتمرءالم8ا6(كال~العاشر»اإلسمىلمقمةمؤتمرعنلمصلرةلمصلةذاتاتبالقولتنلإل

للكوسيك؟والعشسزالثليةوالورقءجيةلمخللوزراءوا~لمرلمعاإلسطي
التلعةلممعنيةاألجهزةومناأل~ءلمولبعنىمنلمعتمةللمساعدةطاا.~ا-ا

اإلسمي.تمرالمنلمنظمة

المرحلةفىكبرىاقتصاديةصعوباتيواجهالذيألبانيالشعبالقويةمساندتهاعن~-2
السرق.اقتصادإنىالتنقانهانخانية

لةالد«المنظمات,االسطمةمساتالمو»اال~.توالموسمنظمةاألعضاء<أالد»~ه3

برنامجهاتنفيذمنألبانياحكومةتتمكنحتىألبانيا»إلىسخيةاقتصامةمساعدةتقديمعلى

بنجاح.االنمائي

t-~<~»<~~ممسكالكرة(الدها(،نهثدتةتقده«هضوالموهذامتامعةالعا«األ

المقبلة.

أيفواركوتلجمهوريةا~يةمساعدة-د

لوزراءوالثلثثينالرابعسلثمىاالالمؤتمرأقرهاالتىالصلةذاتالقراراتتستذكرإأل

للكوسيك؟والعشرينالثانيةوالدورةالخارجية

جهودفىللمساعدةخاصصندوقبإنشاءالقاضىالقرارفىالخصوصوجهعلى~وإذ

أيفوار؟كوتفىتعميرإعادة

المؤتمرمنظمةإطارفىأيفواركوتجمهوريةلعبتهانزىاندورإنىأيضأتنظروإذ

فىاالقتصادياالستقراروتحقيقاألعضاءالولىبعضفىواألمنالسطمإلحلواإلسلثمى

اإلقليمية؟نهالمنطقة



وشعبا.حكومةأيفوار»كوتمعوتضامنهادعمهاعن~-1
~القرالدىفدرلتو(رالد.المجتمه,اال~رتورالمومنظمةفىاألعضاءJالد.تياشد-2

التىالراهنةالصعوباتمعالتعاملمنلتمكينهاأيفواركوتلجمهوريةواقتصادياماليا

تواجهها.
اعادة،احاه~<للما~~>مترمو~المنامةاتالخطراتخاذالعا«األسر~>»~،~ه3

أيموار.كوتجمهوريةتعمير
هذاالنشاءالمنامةسرالتدامتخذا´<~>.اال~توالمولمنظمةالعا«األسر~<<0«~-4

الجيثرمنالجنودوتسريححالسكنزعمنللتمكنالسرعةوجهعلىالخاصالصندوق
كوتبناءالىباالضافة0واالقتصادياالجتماعىالنسيجفىالسابقينالمقاكينإدماجوإعادة
التعمير.بعدمامرحلةفىأيفوار
تكوبشأناتصاا~عةمجموتشكيا~اإلسطمىتورJI..;لمنظمةالعاهاألسرن»ن~-5

اإلسلثمىالمؤتمرعنالصادرآنفاالمذكورالقرارفىوردكماممكن»وقتأسرعفىأيفوار
الخارجية.لوزراءوالثلثثينالرابع
~يةجميرإ(رعاجلةدريارةهيقوأناإلسلثمىتورالمولمنظمةالعا«األسرن»ركما~~'\-

والثلثثينالرابعسلثمىاالالمؤتمرعناصادرالسابقالقرارفىوردكما0ديفواركوت
الخارجية.لوزراء

v-~أمامبشأنهتقريرورفعاألمرمتابعةاإلسلثميالموتميلمنظمةالعاماألمينمن
للكوسيك.التالىاالجتماع

أوغندالدعماقتصاديةتدابير-~

10/20(-العاشرهاإل~القمةمؤتمرعنالشأنهذافىالصادرةبانقراراتتذكرإذ
EC(والثانيةينوالعشالحاديةوالدورتينالخارجيةلوزراءوالثطينالرابعاإل~والمؤتمر

للكوسيك؟ينوالعش

الماليةالمساعداتتقديمإلىالدوليةوالمنظماتاإلسطيةوالمؤمساتاألعضاءالدوله~,
منعليهاومايترتبالجثينمشكآلمواجهةعلىلمسامتهاأوغنداإلىالعاجنةواالقتصا~
والثعانية.واالجتماعيةاالقتصاديةبرامجهاتنفيذعنفضألءتبعات

القاحلةالمساعداتتقدى.طسثمةاالالمنظمات,مساتالمو,األعضاء»Jالده~-2
الشمالية.أوغندالشعب

عاجل.بشكلالمسألةهذهلمتابعةأوغندابحكومةاالتصال~~~العاماألمين~~~3



-~~.~••OIC/COMCECI2307lREPJ

J-اإل~أفغانستاندولةلدعماقتصاديةتدابير

)EC-19/10(العاشرهاإلسثمىالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ

للكوسيك؟والعشرينالثانيةوالدورةءالخارجيةلوزراءوالثثينالرابعاإلسطيوالمؤتمر

فياإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامواألميناألعضاءالدولمشاركةراالتمعنخذطوإذ
وفيطوكيوهفي1002الثانيكانونIيناير22-2,منالفترةفيالمنعقدالمانحينمؤتمر
برلين؟في1•04آذار/مارس

قدواالجتماعيةاالقتصاديةالتحتيةبنيتهامن9ه~8•إلى%0vمنيتربماأن~وإذ
عقدين؟مدىعلىدارتالتيالحربحكرأمرت

الكارثةوبأنخطيرة»إنسانيةمأساةحافةعلىكانتاالسلثميةأفغانستاندولةبأن~-ا
وعاجلة.فوريةإغاثةتدابيراتخاذتمتدعىبهاالمحدقةاإلنسانية

ا(.أساسة,عاحلةمساعداتتقد«ط.سلثمةاالمساتالموهاألعضاء>االدهتحثه2

اإلسلثمية.أفغانستاندولةشعب

االسثصة.أفغانستادادلةده~ا(،مساعداتقامتالت.األعضاء<اماأل»تمسد~3

t-لوزراءاالسئميللمؤتمراالستثنائيةالتاسعةالدورةلقراراهاتت.~ا

هذابإنشاءإلسراحوتوصياألفغاني»الشعبلمساعدةصندوقبإنشاءالخارجية

الصندوق.

مساهمةمنقدمتهwاإلسثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللولى~~0-

فغاناألالثجئينلصالحمؤخرأأنشئالذياإل~المؤتمرمنظمةلصندوقسخية

أخرى.وبلدانمجاورةبلدانمنبلثدهمإلىالعودةعلىلمساعدتهم

القادمةة<الدها(.شأنهادتةمقددههضوالموهذامتامهأ<~>العاداأل~~>«~>~~~

للكوسيك.

j-الصومالجمهوريةلدعماقتصاديةتدابير

)l0-EC/15(0العاشراالسئمىالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ

للكوسيك؟والعشرينالثانيةوالدورةالخارجيةلوزراءوالثلثثينالرابعاإلسلثميوالمؤتمر

الصلةذاتاألجهزةومناألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةال~-ا

اإلسطى.تمرالمنلمنظمةالتابعة



وغيرهالماديالعونتقديمإلىتبادرأناإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءبالولى~ه2

عاجل.بشكلالصومالإلىالعونأشكالمن

الصومال.سعبإلىوالمساعداتالعونقامتالتياألعضاءبالدولتشده3

t-~القادمةة<الد»ا(.مشأنهأدتةمقد«»هضوالموهذامتامهأ>~<العا«<0األسر،0ه

للكوسيك.

قيرغيزباجمهومةلدعماقتصامةمسا~ات-ح

)l0-EC/22(العاشرهاإل~القمةمؤتمرعنالشأنهذافيالصادربالقرارتذكرإذ

للكوسيك؟والعشرينالثانيةوالدورةالخارجيةراءلونوالثثقينالرابعسلثمياالوالمؤتمر

وميادتها؟استتكهانالتأنبعدقيرغيزيا»جمهوريةفىالقانعللوضعتفهمهاعنتر~وإذ

الحرة؟انسوقاقتصادإنىاالنتقالبفترةانمتعنتةاالقتصاديةانصعوباتاالعتبارفيفيطوإذ

المعنيةاألجهزةومناألعضاءالدولبعضمنالمقدمةفلمساعدةالتت.~..اه

االسطي.المؤتمرلمنظمةالتابعة

مة<لحممرسخمةمساعداتتقدهاال~العالةمساتالمو,األعضاءJالدهحمهتناشده2
أومثائيأساسعلىسواءتواجهها،التياالقتصاديةالمعابعلىالتغلبأجلمنقيرغيزيا

االقتصادي.برنامجهاتنفيذمنلتمكينهاإقليمية»أواألطرافمتعددةمنظمات~من

ما.غدتمة<حمميا(.الغنة,العالةمساعدتهمادة<للتتمةاال~.النكأ~تفا~ه3

القامةةالده>ا(.سرنهدتة«~هضوالمه_امتامعةالعا«األسر~>ه~<~~4

للكوسيك.

بيجانأذرجمهوريةلدعماققصديةتدابير_ط

والمؤتمر)EC-21110(العاشرهاإلسثميالقمةمؤتمرعنالصادرةبالقراراتتزهرإذ

الدعمبشأنللكوسيكوالعشرينالثانيةوالدورةالخارجيةلوزراءوالثلثثينالرابعاإلسلثمى

بيجان؟أذرلجمهوريةوالمساعدة

المتحدة؟~التابعاألمنمجلمىعنالشأنبهذاالصادرةالقراراتإلىتشيروإذ



والذيأرمينيا،جمهوريةجانبمنبيجانأذرجمهوريةعلىالمستمرالعدوانتد~~مسدةاه

الجئينإلىأذربيجانيمواطنمليونتحويلوإلىأراضيهاخصراحتكرإلىأدى

ومسردبن.

الدولتضامن~أراضيها»ووحدةبيجانأذرجمهوريةلسيادةتأييدها~~دأ-2

هذهفيوشعبهابيجانأذرحكومةمعكامكتضامنأاإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

تاريخها.منوالحرجةالخطيرةالمرحلة

تضامنهابتعزيزاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولتقومأنبضرورةتته3

وشعبها.بيجانأذرحكومةمعالملموس

t-~الصلةذاتوالهيئاتاألعضاءالدولتقدمهاالتيللمساعداتوتقديرها

الدولية.والمنظماتالمتحدةاألممومؤسساتاإلسطىالمؤتمرلمنظمةالتابعة

المساعداتمجا.~>أذ>مةلحكرفيتهأ>~<االسلثصةمساتالمه,األعضاءJالدهتناشد0-

شعبعنالمعاناةوطأةتخفيفبغيةماسأاحتياجأتحتاجهاالتيواإلنسانيةا~هتصادية

بيجان.أذر

واالقتصاديةاالنسانيةالمساعداتمنحفىاالستمرارإلىالدوليةالمنظماتتد~ه6

بيجان.أذرلجمهورية

v-~>~»<~هضوالمومتامعةالعاداألمدa»ممسك.للكرالتامةة>الدها_.عنهدتةتقد •،•،~~•_.~,•J.،ر،.,.~~-

والهرسككبوسنةلدعماقتصاديةتدابير-ي

انهدفوحدةعلىتؤكدالتيسلثمياالالمؤتمرمنظمةميثاقوأهدافبمبادئتت~إذ
الدوليين؟واألمنالسلمبتعزيزوتعهدهااالسلثميةاألمةلشعوبوالمصير

معالكاملأعضائهاتضامنعنوالمعبرةءالمنظمةعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكروإذ

وشعبها؟والهرسكالبوسنةحكومة

فيحيةالخارلوزراءسلثمياالالمؤتمرعنالصادرةالقراراتأيضااعتبارهافيتأخذوإذ
ءوالهرمكالبوسنةفيالوضعبشأنوجدةاسطنبولفيالمعقودتيناالستثنائيتيندورتيه
اإلسلثميةوالمؤتمراتآباد»إسلثمفيعقدالذيالخاصاريالرناالجتماعأعقبهماواللتين
العاشرةالقمةومؤتمرالخارجيةلوزراءوالثلثثينالرابعإلىوالعشرينالحاديالمؤتمرمن

للكوسيك؟والعشرينالثانيةوالدورة)EC-14/10(اإلسلثميآالمؤتمرلمنظمة



التيءوالهرسكللبوسنةالمساعداتحشدمجموعةبهقامتالذيللعملتقديرهاعنتعربوإذ

لمبوركواالفيسلثمي»االالمؤتمرمنظمةعقدتهالذياالجتماعخلر,99oعامفيأنشئت

مساعداتتقديمإلىسعيأالدفاع»ووزراءالخارجيةوزراءمنالمؤلفةاالتصاللمجموعة

والهرسك؟البوسنةفىوالبناءالتعميرالعادةبعينهالمشروعاتواقتصاديةإنسانية

الصلةذاتاألجهزةومناألعضاءالولىمنالمقدمةللمساعدةهاتقد.~ا-ا

فريقبهايقومالتينشطةاألمواصلةأهميةأيضأتؤكدكمااإلسطمي«المؤتمرلمنظمةالتابعة
الخاصمربالبرنالمتقد~نزطللمنظمة،والتابعبالبوسنةالمعنيالمساعداتتعبئة
والهرسك.البوسنةفىالخاصالقطاعلمساعدةوالصناعةللتجارةاإلسميةللغرفة

فكرمساهماتمناإلسلثميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىقدمتهبما~~2
إبريل/فيبروكسلفىانعقدالذيوالهرسكالبوسنةإعمارأجلمنالمانحينمؤتمر
مواصلةعلىالمنظمةفياألعضاءالدولتشجيعإلىيهدفكانالذي»,996نيسان
مؤتمرلقرارطبقأاللثجئينعودةعمليةالتمامالماليةاإلسهاماتتميمحكرمنجهودها
عن~0200اأيارمايو/فىالدوحةفىعقدالذياإلسطيالمؤتمرمنظمة
المؤتمرلمنظمةالتابعةوالهرسكالبوسنةإعمارلجنةتبذلهاالتيالجهودعنالرضا

الشأن.هذافىسلثمياال

ضه,,سخةعاتتدتقده,O):þJWlه~>هاغد,االسطمةمساتالمو>األعضاءJالد»تناشده3
تقديمإلىيهدفانزيللتنميةاإل~البنكبرندجبتنفيذللتعجيلمالية<معونةبراج

إعادةفيالمساهمةبغيةوشعبأ»حكومةوالهرسكالبوسنةجمهوريةإلىإنسانيةمساعدات
البال.تعمير

t-~~تبذلهاالتيالحميدةوللجهودالمنظمةفياألعضاءالولىمنالمقدمةللمساعدة
الحربضحاياومساعدةإغاثةميبلفياألخرىاإلنسانيةالهيئاتمنوغيرهااإل~انهيئات
والهرسك.البوسنةفى

والهرسك.البوسنةإعمارإلعادةفعالةتدابيراتخاذإلىيبادأنالدوليبالمجتمع~0-

وامتقكهاأراضيهاوسلثمةوالهرسكالبوسنةسيادةوحمايةبصون~~~ط~~~
أجلمنوالهرسكالبوسنةحكومةوتسانددوليأ»بهاالمعترفحدودهاداخلالسياسي
حافزأيكونودائمعادلحلإليجادسعيأ0سغالرااألساسهذامنانطكالعملمواصلة



والثمافأناألعرافىمنعددكمجتمعالحباهمواصألبمكنهحنىللشعهشعبهاالسنعااه

والبانامنا.

v-~الد.»نJرفيأعضاءقتالونغدرفي_ررالتاإل~رمترالمومنظمةرفياألعضاء
قدرأكبرتوجيهعلىتعملأنلهالتابعةالتسيقولجنةوالهرسكللبومنةالسالتنفيذمجلمى
والهرسك.البوسنةإعمارأجلمنالدوليةالمساعداتمنممكن

A-~>~المقلةة>للدهعنهادتةمقددأ>~<,ىضوالموهذامتامهأ<~>العا«األمد~>ه

للكوسيك.

غينيالجمهوريةالمساعداتتقديم-ك

اال()ء6ه~7لم~~العاشراالسئميالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ

للكوسيك؟والعشرينالثانيةوالدورةحيةالخارراءلونوالثلثثينالرابعسلثمياالوالمؤتمر

المؤتمرمنظمةإطارفيغينياجمهوريةبهتنهضالذيالدوررهااتفىتضروإذ
ضحايااألعضاءالدولبعضفيمتقراراالوضمانالسلقمإقرارإلىسعيأاالسلمى،
المسلحة.الصراعات

ليبيريامنغينياجمهوريةإلىتتدفقالتياللثجئينمنالغفيرةاألعدادالحسبانفىتأخذوإذ
غينيا؟جمهوريةاقتصادعلىالوطأةشديدعبئأيملالذياألمرءوسيراليون

علىغينياجمهوريةلهاتتعرضالتيالمتكررةاالعتداءاتإزاءالعممتىالكتىيساورهاوإذ
والصككاتاألرواحفىفادحةخسائرعنأسفرتوالتيوليبيرياليونسيرامعحدودهاامتداد
ذاتها؟غينياأراضيداخلالنطاقواسعةسكانيةنزوحعملياتإلىوأدت

األمنمجلمىعن20>•أيلولسبتمبر/,3فيالصادراالطثناالهتبارفىتأخذوإذ
االعتداءات؟هذهفيهأدانوالذي

االجتماععن2000أيلولسبتمبر/,3فيالصادرالختاميالبيانراالتفىتأخذوإذ

فيهأدانالذيالبيانوهواالسلمي«المؤتمرفياألعضاءالدولخارجيةلوزراءالتنسيقي

غينيا؟جمهوريةمعتضامنهمعنوأعربوااالعتداءاتهذهالوزراء

للسكانالعيثيسبلوكفالةالبلثدتعميرالعادةغينياجمهوريةحاجةالحسبانفىتأخذوإذ

األصلية؟بلدانهمإلىاللثجئينوعودةءالمشردين



للتنميةاالسطيالبنك/اإلسلثمىالمؤتمرمنظمةمنمشتركةبعثةأناالرتياحمعتحظإذ
الخسائرحجمتقديربهدفءالمتمردينهجماتجراءمنأضيرتالتىالمناطقتفقدتقد

عمار؟لكبرنامجوإعدادالهجماتهز»عننجمايناللذوالدمار

وحكومتها؟غينياشعبمعوتضامنهاتأييدهاعن~ه1
مساعداتتقديمإلىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءوالبلدانالدوليالمجتمعتد~~1

الناشئةالصعبةاألوضاعمواجهةمنلتمكينهاغينياهجمهوريةإلىكبيرةوماديةمالية
منمعظمهمءاللثجئينمنا_فمئآتوجودوعناعتداءاتمنلهتتعرضعما

أراضيها.علىالمسلمين،

r-دىة,صوف.كانتاءسومساعدات»~<مقدمهمامادةفيللتنمةاال~.النكتناشد .

التحتيةالبنىإقامةمنلتمكينهاغينيا»جمهوريةإلىميسرةبشروطقروضأومالي
منالحدعلىالعملومنوالطجنين»المشردينالسكانلصالحاللثزمةاالجتماعية
البشر.منالغفيرةاألعدادهذهوجودعنالناجمالصحيالتدهور

للكوسيك.المقبلةالدورةإلىبشأنهاتقريروتميمالمسألةهذهمتابعةالعاماألمين~ه4

ليونسيرا~يةإلى~~اتتقديم-ل

),EC-17/10(العاشراإلسلثميالقمةمؤتمرعنالصادرةالصلةذاتبالقراراتتذكرإذ

لنكوسيك؟والعشرينالثانيةوالدورةالخارجيةلوزراءوالثلثثينالرابعسلثمياالوالمؤتمر
كانتالت.اال~.،توJI.;لمنظمةالتاسعةاالسطمةمساتالمو>األعضاء<االد«تناشدا-
إلىكبيرةوماديةماليةمساعداتتقديمإلىتبادرأن0أعضائهامنفاعالعضوأدومأليونسيرا
بغيةوذلكءالعنفأعمالأبشعمنشعبهعانىوالذيالحربو~منيعانىالذيالبلدهذا
اليهاتحتاجالتيواالعمارالتأهيلإعادةبعمليةوالقياماألماميةالبنيةبناءإعادةمنشعبهاتمكين
والمشردين.ينالعاندالمواطنينمنالمليونونصفمليونحواليتوطينإعادةوكذلكماسةحاجة

لمنظمةالتامه(التمه<ةلصندهمساعدا~متقدهامهمتلالذد~<األعضاءJالدهتناشده2
0بذلكبالقياميتفضلواأن0ليونلميرااالقتصاديواإلعمارالتأهيلإعادةأجلمناإلسطيتمرالمن
ليون.سيراجمهوريةحكومةحالياتتبناهاالتىاإلعمارإعادةجهوددفعأجلمن

.الت.مهمالمشا>الخاصةالمعتمدةسالعملةاه~الحمدةساعه<مذاالعاداألمد~>«~<~~3

ليون.سيراأجلمنتحديدهاتم



t-~الخادمههالده>ا_>عنهدنف»نفد_ى؟الموضعههذامنامعهالعاد<0االمدا<ه

للكومسبك.

وكشميرجاميثسبإلىالمساعداتتقديم-م

)EC-23/10(العاشر،سلثمىاالالقمةمؤتمرعنالصادرالصلةزيبالقرارتذكروإذ

للكوسيك.والعشرينالثانيةوالدورةالخارجية»لوزراءوالثلثثينالرابعملثمياالوالمؤتمر

منيعانييزللمكشميرمنالهندتحكهاالتيالمناطقفيوكشميرجاميشعبأنتطحظإذ
اقتصادية؟مصاعبعليهترتبمماشديدةبصورةتفاقمايناللذوالقمع»الفظائعاستمرارجراء

المؤتمرلمنظمةالعامللثمينخاصأممشكمفتىكاملعزتالسفيرمعاليبتعيينترحبوإذ

القراراتتنفيذعمليةأيضأالتعيينهذابيسرأنتأطوإذوكثمير»جاميإلقليماإلسلثمي
شعببمساعدةالمعنىاالقتصاديالتعاونيخصفيمااإلملثميالمؤتمرمنظمةعنالصادرة
وكشمير.جامي

المشردينعنالمعاناةرفعأجلمنفوريةاقتصاديةمساعداتتقديمإلىبالحاجة~اه

برياء.األالكثميريين

y-الدهحمه~شدl>التضاه~<<ةصندمخامة,سلثمةاالمساتالمو,األعضاء

يتعرضالذيالكشميريللشعبفوريةمساعداتقيمللتنميةاإلسلثميوالبنكاإلسطمى
للمعاناة.

د~>الكشرللطلةاسةد>~تقد«اال~مساتالمو,األعضاء<االدهكافةأضاتناشده3

االسطمي.الموتميمنظمةفياألعضاءالبلدانفيالتعليميةوالمؤمساتالجامعاتمخكففي

t-~المقلةة<الدها(.مشأنهدتةتقدد,هضوالموهذامتامعةالقاءاألء~<<0ه

للكوسيك.

البمنبهالجمهوريهإلىدبهافنصاا~8مسانندبم-ن

24/10(-العاشراإلسلثميالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةالصلةذاتبالقراراتتذكرإذ

والعشرينالثانيةوالدورةحيةالخارراءلونوالثثقينالرابعسلثمياالوالمؤتمر)»8~

للكوسيك؟

عنالناجعةاليمنيةالجمهوريةتواجههاالتىاالقتصاديةالصعوباتاال~في~نذوإذ



االنفصالمحاولةسببتهاالتىالكبيرةوالخسائرءاليمنتوحيدإعادةعلىالمترتبةاألعباء
فىاليمنيةالجمهوريةاجتاحتالتىالمدمرةالسيولوكنلك,1994حزيرانيونيو/فىالفاشلة
•,55i~م

برنامجتنفيذفياليمنيةالحكومةحققتهاالتيوالنجاحاتتبذلها،التيللجهودمنهاوتقديرا

الفقر؟مكافحةوبرنامجاالقتصادي،حاإلصك

اللثجئينمجموعاتإليواءاليمنيةالحكومةتتحملهاالتيالشعيلةاألعباءاالعتبارفىتأخذوإذ

لها؟المجاورةاإلفريقيةالدولمن

نموأ؟األقلالدولإحدىاليمنبأنتذكروإذ

وتنفيذاالقتصاديةالصعوباتتجاوزسبيلفياليمنيةالحكومةلجهودتقديرهاعن~ه1

الصدد.ذلكفينجاحمنحققتهوماالشاملوالمالياإلدارياإلصالحبرنامج

المعنيةاألجهزةومناألعضاء»الدولبعضمنالمقدمةللمساعدة.Iهاتقد.~..2-

اال~.المؤتمرلمنظمةالتابعة

المساعداتأنواعكافةلتقديمواإلقليميةالدوليةالمنظماتوسائراألعضاءللدولتحد~ه3

والمالىاإلدارياإلصالحبرنامجتنفيذإلىالراميةجهودهالدعماليمنيةللحكومةاالقتصادية

منوالتخفيفالعام»هذافياليمنحتاحتاالتىالفيضاناتخلفتهالذيالدماروتجاوزالشامل

له.المجاورةاإلفريقيةالدولمنالطبئينمنغفيرةأعدادامواءعننتجتالتيالشميلةاألعباء

t-~<~»<~~المعتلةة>الدها(.عنهدتةتقد«,هضوا~هذامتامعةالعا«األ

للكوسيك.

طاجيستانإلىاقتصاديةمساعداتتقديم-س

27110(-العاشرهاإل~القمةمؤتمرعنالشأن~افىالصادرةبالقراراتتذكرإذ
EC(الثانيةوالدورةالخارجيةلوزراءوالثلثثينالرابعاإلسلثمىالمؤتمرعنالصادر

للكوسيك؟والعشرين

وكذلكاال~،المؤتمرمنظمةميثاقفيالواردةوالمبادئالمقاصداالعتبلفيتأخذوإذ
الدوليين؟واألمنالسلمبتعزيزاالعضاءالدولالتزام

األهليةالحربجراءمنطاجيكستانتعانيهاالتىالحرجةاألوضاعمنعصقبكقتشمروإذ
منآآلفوتشريدوإصابةمصرعإلىأدتوالتيسنوات»ستمنذفيهاالدائرةالدموية



واالجتماعية؟ا~متصاديةاألساسيةالبنىتدميرعنفضكالسكان

يسكرمالذياألمروطنهم،إلىالعالجيكاللثجئينمنألفمائتىنحوبعودة~خذطوإذ

لهم؟كبيروتقنيماليدعمتقديم

منالمائةفى25~يتدرماأنبهجاءالذيالعالمىادغذيةبرنامجبتقريرتذ~وإذ
غذائية؟معونةإلىماسااحتياجايحتاجونطاجيكستانسكان

ضحيتهايروحالتيواالسهالالسلبينهامنمعديةألمراضالملحوظالتفشياهلق~وإذ

والنساء؟واألطفالالرضعاألخصعلى

مساعدات.مناألعضاءالدولبعمرقدمتهلما.~تت.~ا-ا

التمحا«ف.سخاءاالسما«ا(.االسطمةالعالةمساتالمو,األعضاءJالد«جميهتناشد~2

منأوالثائيالصعيدعلىسواءطاحيكستان»تواجهالتياالقتصاديةالصعوباتعلىالتغلب

اإلصطحة.برامجهاتنفيذمنطاجيكستانلتمكينواإلقليميةاألطرافمتعددةالمنظماتخطر

طاحكمتا>~،.اا.التقنةهالعالةمساعدتهددة>~.للتنمةاال~.النكتحث~3

t-~فىالكوسيكالىبشأنهتقريرأيقدموأنالموضوعهذايتابعأنالعاماألمينمن

التالية.دورتها

ببساولغنبااالفنصادبألالمسا_ه-ح

سلثمياالوالمؤتمرالعاشرسلثمياالالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإأ

للكوسيك؟والعشرينالثانيةوالدورةالخارجية»لوزراءوالثلثثينالرابع

نجمومابيمعاو»غينيافىمؤخرأوقعتالتيواالجتماعيةالسياسيةاالضطراباتتطحظوإذ

التصديرىومنتجاتالزراعيةالحاصطتفىكبيرةخسائرفيمتمكةاقتصاديةآثارمنعنها

االجتماعيةللمرافقماديوتدميرءالسكانمنغفيرةألعدادتشريدمنإليهأدتوما

السكنية»واألحياءواألسواقوالمستشفياتوالمستوصفاتالمدارسملاألساسيةواالقتصادية

وغيرها؟

Iسماممامسا«لغسا<القاحاثالف~ى.(.الدهالمحتمه,األعضاءIاالدهتحثا-
االقتصادية.الحياةفيالمشاركةفيالسكاندمجإعادة

Iماتموف،كتشا>أ<~<اال~.توالمولمنظمةالتاسعةمساتالمو,األعضاء<االدهتثاشد~2
بيساو.غينيافياالقتصاديواالنعاشاالعمارإعادةبرنامج



ف.دتةتقدهها>الةهذاتنغذمتامعةاال~.مترالمولمنظمةالعاه>0االمد<0ه~~3
للكوسيك.المقبلةالدورةالىالشأنهذا

الطبيعيةواكوارثالجفافمنالمتضررةالدولإلىمساعداتتقديم-في

)lO/lO-EC(العاشرهاإل~القمةمؤتمرعنالشأنهذافيالصادرةبالقراراتتذكرإ~
للكوسيك؟والعشرينالثانيةوالدورةالخارجيةلوزراءوالثثقينالرابعاإلسلثميوالمؤتمر

علىالضارةوآثارهاالطبيعية»والكوارثالجفافعنالناتجالخطيرالوضمعبطقتطحظوإذ
وا~هتصاهيةالزراعيةالتحتيةالبنىفيسيماوالوا~هتصاهية»االجتماعيةاألحوال

العامة؟والمرافقالخدماتإلىباالضافةواالجتماعية

وماقامتامي~»االسئميوامنكاألعضاءالدوربعضجهود~ر~ح~وإذ
الجفافمنالمتضررةاألعضاءللدولغذائيعونوكذلكوماليةفنيةمساعداتتقدمزالت

الطبيعية؟والكوارث

االقلالدولفئةإلىمعظمهاينتميالتيالمنكوبةاألعضاءالدولأناإلدراكتمامتدركوإذ
وكذلكوالتصحرهالجفافمكافحةلحملئتالمتزايدءالعبوحدهاتتحملأنيسقهاالنموأ
الصلة؟ذاتالرئيسيةالمشاريعتنفيذ

العونوتوفرالمساعدةتمنحوالتزالمنحتالتياألعضاءللدولا~.~~~1
الطبيعية.والكوارثبالجفافالمتضررةاألعضاءللدولالغذائي

األعضاءالدولمساعدةفيالستمرارهللتنميةاال~للبنكا~.أضأ~~')-
هذافيمساعدتهتقديماهملةموعلىوتشجعهالطبيعيةوالكوارثالجفافمنالمتضررة
الميدان.

ثا>الكرهسالحفافمةالمنكراألعضاء>اللدهمساعدات~_.الدهالمحتمهأمضأتناشد~3
الطبيعية.

t-~عاجلةمساعدةتقديمإلىاإلسثميالمؤتمرمنظمةومؤسساتاألعضاءالدولته
الجفافمكافحةوحملةللتنميةالدوليةالحكوميةالهيئةفياألعضاءاالسطميةللدول
اإلفريقيالسهلمنطقةفيالجفافلمكافحةالدائمةالدوليةالحكوميةاللجنةوفي(امجا»ر

طويل.أمدمنذتتهد»هاالتيالصعبةاألوضاععلىالتغلبمنلتمكينهاوذلكر»ميلسلم

والوطنيهواالثلمةالعالةوالمؤسساتالمانحةاللدانباجتماعالتقدطمأا0-

,998حزيراريونيو/فيئلثميهاإلسطيالبنكبمقرانكويتموألإليهدعثانزي

الجديدة.الرامحلتمويلالمناسبةاتحاتفيللنظر



شكلفيأهريحيفوالر~نثينشكبقيمةالكويتدولةقدمتهاالتيبالمساهمة~~1
دوالرمليونعشرينبقيمةللتنميةاإلسال~البنكبمساهمةوكذلكميسرة،إنمائيةقروض

الجديد.البرنامجلصالحأمريكي

v-الجديدبرنامجهاتنفيذنيلثرو~السعوديةالعربيةللمملكةأ~ال~.~ا

اإلفريقي.السهلبلدانفيوالتصحرالجفاف~فحة

منتقدمهلماالعظمىاالشتراكيةالليبيةالمربيةللجما~يةأيضأتقديرهاعن~ه8
والجفافالفقرحدةوتخفيفءالقتبنيتمالقسيناالسلثميةللدولومعوناتدعم

المنحنكهنوا~~واال~~الصحيةاألوضاعوتحسينالطبيعيةوالكوارث
العينية.والمساعداتالميسرةوالقروض

المقلةة<االها~<~«~:ة»~.ء..-اا».هذامتامعة-WIاألمد~<ه~،~ه9 ~~.~ر~.~~م-
للكوسيك.

وغزووالجفافالتصحوهز~دةا~~لمساحللدملمساعداتتقديم-ص

الجراد

التضامنبشأنالسابقةاإلسلثميةالتةمناالدر~)،7ا7(ال)~رقمبالقرارعلماأخذتإذ

فريقى؟األالساحلشعوبمعمثمىاال

الرابعسلثمياالتروالمنا~ثرءمياالسكالقمةموتمرعنالصادرةبالقراراتتذكرإذ
للكومميثوالعشرينالثانيةوالدورةالخارجيةراءلونوالثشن

اللجنةاإلمثمي/ا~تر~برنامجبتنفيذالتعجيلنرورةاال~دهر~دإأل
شعوبلفائدة~اال~ابنثفريتى/األالساحلفيالجفافلمكافحةالمشتركةا~~
~:وقتأسرعفيينقذلمانينهارقدالذييقي<األفرالساحل

ذاتواألجهزةاأل~ءاالول~منالمعتمةللمساعدةالعميقتقديرهاعن~-ا

االسالمي.المؤتمرلمنظمةالتابعةالصلة

لتمكينوعاجلةخاصةصاعداتمنعإلىاالهليةوالمؤسمعاتاألعضاءالولى~ه2

وتضررالحبوب،نقصعناالتىا~جالومرسواجمةمنفريقىاألالساحلدول
ا~~.البرادأسرابواجتياحاألمطارلقلةنتيجةالمراعي



المشتركةالحكوميةوللجنةاالسطمىالمؤتمرلمنظمةالعامةللقمانةتقديرهاعن~ه3

التيالجهودعلىللتنميةسلثمىاالوللبنك(سيلمر)فريقىاألالساحلفيالجفافلمكافحة
اإلسلثميالبنكسيلمى/سلثمي/االالمؤتمرمنظمةبرنامجواستكمالإعدادأجلمنبذلوها
فريقى.األالساحلشعوبلصالحللتنمية

الخاصللبرنامجالسريعللتفيذمواللثنالكاملاالهتمامايالءضرورة~محددا~4
شعوبلصالحللتنميةاإل~البنكالسيلمر/اإلسطمي/المؤتمرمنظمةبينالمشترك
فريقى.األالساحل

البرنامجلتمويلوجوهريةسخيةمساهماتلتقديماألعضاءالدوقإلىملحأ~~5

الساحلشعوبلفائدةللتنميةاإلسلثمىالبنكالسيلمر/سلثمي/االالمؤتمرلمنظمةالمشترك
معاناتهموتخفيفالشعوبهذهمعسلثمياالالعالمتضامنلتجسيدتحقيقأوذلكفريقي»األ

يقي.األفرالساحلمنطقةفىمتواصلةتنميةتأمينفىوالمساهمة

منمامةالقطملةالتمومساتالمو•المانحةJالدهاحتماهمانعقاأ,التقددمهعلمأ،تأقد~6 -~_...~،_،.._._،
اآللياتلبحث,998حزيراننية/يوشهرحكرالكويتدولةعقدتهوالذي0واالقليمية
الجديد.البرنامجلتمويلالمناسبة

v-~إنمائيةقروضصورةفىأمريكىدوالرمليون3>بمبلغالكويتدولةبمساهمة
للبرنامجأمريكىدوالرمتيرن20بمبلغللتنميةاإل~البنكمساهمةوكذلكميسرة»
الجديد.

<0هلثةالثاحلةالوتنفذف.دمةالسعرمةالهالمملكةمدء»التقددمهأ~»تطحطه8 ~~.م.~~....~ر~
والتصحر.الجفافلمكافحةيقياألفرالساحلدوللصالحبرنامجها

الساحلJلد«الحامدنا~ادف.تمامساهما<0ءاالعك~،ى.األعضاء،االد»تحثه9

فريقى.األ

ا(.>تةتقد«»0هضهالمومتامعةاال~.توالمولمنظمةالعامةاألمانة«~>~اه0 ~.~.~,.J.ر~.م.~~....-
للكوسيك.المقبلةالدورة

مبيقموزلجمهرمةامحتصاديةالمساعدة-ق

فيمبيقموزفىأجريتلمتىوالتشريعيةالرئاسيةاالنتخاباتبأن..االالحطتاذ

هيأممابالشفافية<واتسمتبسك<تمتقد020>4األولكانونلمديسمبر2-1يومي



االقتصاديةالبرامجمتفيزفيقدمأوالمضيااليمتراطيةالعمليةلدعمالمواتيةالظروفا

واالجتماعية!

علىلقضاءبرنامجتنليذفيمبيقموزحكومةبنلتهااتيلجهودالت.تأاذ

واال~قصادية!واتنميةالفتر

عامةبصفةالدوليوالمجتمعاإلسلثميةالمؤسساتوجميعللتنميةاإلسلثمىالبنك~شدا~
مبيق.للمونواالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةلضمانءمساعدتهمتميمفياالستمرار

ضوءفىمبيقموزعلىالمستحقالخارجيالدينإسقاطعلىالمتقدمةالبلدان~ه2

الفقر.علىللقضاءحاليأتبذلهاالتيالجهود

إعادةبرنامجلتنفيذاللثزمالدعمتقديمفياالستمرارإلىاألعضاءالدولجميعتد~ه3
مبيق.موزإعمار

t-ذاتوالمؤمساتاألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةتتديرها~هنتب

سلثمى.االالمؤتمرلمنظمةالتابعةالصلة

إقليميةوشبهقوميةآلياتلوضعاللثزمةالمساعدةتقديمعلىالدوليالمجتمع~0-
المبكر.اإلنذارأنظمةذلكفيبماوإدارتهالهاواالستعدادالكوارثلمنعدوليةوإقليمية

القادمةالدورةإلىبشأنهتقريرورفعالقرار«اتنفيذمتابعةالعاماألمينمن~~9

للكوسيك.

J-السودانجمهو~إلىدبهافنصامساعدا~نندبم

دوراتهمفىءالخارجيةوزراءواجتماعاتاإلسلثميآالقمةلمؤتمرالسابقةبالقراراتتذكرإذ
السودان؟دعمبشأنالسابقة

وتدفقءفيهالدائرةالمدمرةالحربآثارمنالسودانيعانيهلماالعميقالقلقعن~اه

والتصحروالجفافالطبيعيةوالكوارثالنزاعاتجراءمنحينوالناناللثجئين

.والفيضانات

قيهتإ(~أدترالت,ءدانالسو~يةجمهفىحدثترالتااليجابية~اتبالتطوتشيد-2
الوطنيةالوحدةحكومةبتكوينترحبكما,200oينايرفىالشاملالسلقماتفاقية

التفاقيةبعدتنضملمالتىالفصائلببقيةوتهيبفوردارفىللسلقمأبرجااتفاقوبتوقيع

السودانشرقفىالمشكلةإلنهاءأسمرةاتفاقبتوقيعكما~ءبذلكللشراعالسلقم

وإستقراوه.السودانوحدةأجلمنوالتنميةالسلقملبناءللسودانمساعدتهاوتؤكد



بقية~سدتنفيذ»»بدأالذيالعاجلةالمساعداتبرنامجمعاالسطمىالبنكبتجاوبتمشد-3
والجفافالحربآثارإلزالةالبرنامجلدعمالعاجلةالمساعداتتقديموالمؤسساتالدول

االجتماعيةوانهياكنالتحتيةائبنيةعلىوآثارهاءائطبيعيةوالكوارثوالتصحر
واالقتصادية.

>تةتقد-•هضوالموهذامتامعة.اال~توالولمنظمةالقاء>0األسر>0«~-4 ~.~\.J.~ر~.~.~~,.~....-
القادمة.بدورتهاالكوسيكالىبشأنه

)34/3-الخارجيةلوزراءوالثثينالرابعاإلسطيالمؤتمرعنالصادرةبالقراراتتذكرإذ

))E(Gللكوسيك.والعشرينالثانيةوالدورة

صعوبةاستمراروإلىناحيةمنتشادأراضيعلىلطجثينالمكثفالوجودإلىتنظروإذ

أخرى؟ناحيةمنتشادمكانمننالمشرهفيهايعيثىالتياألوضاع

األعضاءالدولوتعهدوأهدافهاإلسطيالمؤتمرمنظمةميثاقمبادئراالتفىتأخهوإذ

الدوليين؟واألمنالسلمبتدعيم

الماليةالمساعداتتقديمإلىالدوليةوالمنظماتاإلسطميةوالمؤسساتاألعضاءالدول~~1

للمشردينالمتعددةالمشاكلمواجهةفيلمساعدتهاتشادإلىالعاجلةواالقتصادية

واالقتصادية.االجتماعيةبرامجهاتنفيذوفيأراضيهاعلىالموجودينوالحئين

المساعدةتقدداالنسانةالمنظمات,االسلثميةمساتالمو,األعضاءJالدهتناشد~2

تشاد.شرقلسكانالمناسبة

إ(رالمسألةهذهبشأنردرتةتقد_,رارالةهذاتنفيذرهالتأكدالعا«األ~نإلى~ه3

القادمة.الكوسيكدورة

جيبوتيجمهوريةإلىاقتصاديةمساعداتتقديمت~

والمؤتمرالعاشرسلثمياالالقمةمؤتمرعنالصادرةالصلةذاتبالقراراتتذكرإذ
للكوسيك؟والعشرينالثانيةوالدورةالخارجيةلوزراءوالثلثثيينالرابعاالسطي

خسائرفىتسببتوالتىجيبوتيفياألخيرةالفيضاناتإزاءا~طقهاهنتربوإذ
فيتسببمماالصحيةوالمنشآتبالطرقالبالغالضررألحقتوكذلكالماشيةفيفادحة
والملثريا؟الكوليراوبائيانتشار



.تحسرت>لحممر<المادىالدى,الكافةالعالةالمساعداتتقد-ا~عضاءJالد.تناشد-ا

بها؟الخاصالهيكلىالتعديلبرنامجوتفيزالبلثدتعميروإعادةالسلقملتعزيز
الوخيمةالعواقبمعصراعهافىجيبوتيجمهوريةمساعدةإلىاألعضاءالدولتد~ه1

واالقتصادي؟االجتماعيالمستويينعلىلهتقرضتالذياألخيرللجفاف
ة<د..ا(المسألةهذهشأ<~<دتةتقد-•ا.الةهذاتنفذمتامعةالقاءاألسر~<.ا(~ه3 -.....~.\.•~~.J.\~.~.~.~~،

القادمة.الكوسيك





المرهض

)مم(





للومسيككدورةللجنةعشرالحادياالجتماع~

~\)13 ,JنوفمبرI20كثانىتشربن• v(

انعقادقبل»2007الثانىتشرين/نوفمبرا3فىالدورةللجنةعشرالحادياالجتماععقدا~

الكوسيك.والعشرينلثةالثاالدورة

الكومسبك.تسنمكنبرنس0نبفلىفروحالسبد0سعاداالجتماعفرأسوفد.2

ءانكوسيكتنسيقومكتباالسطىانمؤتمرفمنظمةالعامةاألمانةاالجتماعحضر~3

للمنننمة:التابعةالتاليةالفؤمسات(1باالضافة

أنقرة)(مركزسطيةاالللبلدانIJ~Y:Uواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةاتبحوثمركز-

التجارةلتنميةاإلسطىالمركز-

ئلتنميةاإلسطيانبنك-
وانصناعةلئتجارةاإلسطيةانغرفة-

للتكنولوجيااإلسطيةالجامعة-

خطةضمنالمقترحةالتعاونمشروعاتصاحبةالتركيةالمؤسساتبعضاالجتماعحضركما

المكومسيك.عمل

f-الفرقةممكرالكلمةأخذءالدوريةباللجنةالخاصاألعمالجدولبمشروعيتعلقفيما

سعادةقبلمنالمقدمةالجديدةالعروضفىالنظرمقترحأوالصناعةللتجارةسطيةاال

منيستجدمابندتحتوالصناعةللتجارةسطيةاالالغرفةونيمىءكاملصالحالشيخ
العرض.هذااللجنةاعتمدتوقدأعمال~.

االعتبار:بعينالخذهاالتاليةاألعمالجدولبنودعلىجتماع9اوافق



الكوسيك.عملخطةضمنالمقترحةالتعاونمشروعاتاستعراض,-

زيادةسبللدراسةإنشاؤهتمالذيالعمل»قوةاختصاصاتمشروعاستعراضه2

9ء´20إلىلتصلاالسطيالمؤتمربمنظمةاالعضاءالبلدانبينفيماالبيئيةالتجارة
.201oعامبحلول

للتنمية.اال~والبنكالكوسيكتنسيقمكتبقبلمنالمقدمةالعروض-

.I~Jمنبسنجدما•7

بعروضيتعلقفيماالمستجداتآخرحولعرضأالكوسيكتنسيقمكتبقدو-4

آخربعرضومنسقوهاالمقترحةالمشروعاتعروضأصحابقامذلك»وبعدالمشروعات.

بمشروعاتهم.يتعلقفيماالمستجدات

o-اآلتيةانمشروعاتشرنالتاليةانتوصياتاللجنةاتخذت:

منظمةفىاألعضاءالدولفىاالختراعبراءاتمكاتببينالفنى~التعاونلمشروعبالنسبة

اإلسطيةوالغرفةاالختراعلبراءاتالتركىالمعهدمنكلممكرقاماإلسطي~»المؤتمر

احتماعآخرانعقادمنذحدثتالتىالمشروعهذابشأنالمستجداتآخربتقديمالتجارةلتنمية

االختراع»لبراءاتالتركىالمعهدمنكلبأنالنجفةالسكونأبنغوقدالدورية.للجنة

الصناعيةللملكيةالمغربىالمكتبمعباالشتراكالتجارةلتنميةاإل~والمركز

فيالصناعيةالملكيةمكاتببينالفنيالتعاونبشأناألول~المؤتمربتنظيمقاموالتجارية

ائدارفىتموز/يوليوا3ا~امنالفترةفياالسطى~المؤتمربمنظمةاألعضاءالدول
المغربية.بالمملكةالبيضاء

الفرعيتينباللجنتينالخاصةالعملبرامجاعتمادفيالمؤتمرهذامنالرئيسىالهدفيتمكى

الذياالستبيانفيالواردةاالجاباتأساسعلىاألولالمؤتمر~انشاؤهماتماللتين

.20•7آذار/مارسفىالتجارةئتتميةاالسطىائمركزأرسئه



ومجلساال~»المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولمندولة3>االجتماعحضروقد

اال~،المؤتمرلمنننمةالعامةواألمانةالعربي»المغربواتحادالخليجي»التعاون

الفكرية.للملكيةالعالميةوالمننئمة

´ابناء~المعنيتينالفرعيتينباللجنتينالخاصةاألعمالخططبإقرارالمؤتمراختتمقد

اإل~المركزعاممديرإلىالمؤتمروطلبا´»المعلوماتو~تكنولوجياالمؤسسية~القدرات

بالمملكةجدة»إلىخاصةبعثةتولىاالختراعلبراءاتالتركىالمعهدورئيمرالتجارةلتنمية
العاماألمينأوغلو»إحسانالدينلحملفيسورالبرومعالىمعلطجتماعالسعوديةالعربية

ءللتنميةاال~البنكوئيمرعلىأحمدمحمدالدكتورومعالىاإلسطى»المؤتمرلمنظمة

المالىالدعمعلىللحصولوالسعىالمؤتمر»أقرهاالتىالعملخططعرضأجلمن

معالىعلىالعملخططلعرضجينيفإلىوترسلأخرىبعثتنظموسوفوالمعنوي.

الفكرية.للملكيةالعالميةللمنظمةالعامالمديرإدريمي»كمالالدكتور

الشروع.لذافىمتةمنأحرزبمااطجنةوحبتوقد

المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالحضاناتإدارةعلى~التدريبلمشروحبالنسبة

والصناعةللتجارةاال~والغرفةكاكا~ال~أل»مؤسسةمنكلممكرقاماالسطى~

فىتطورمناحرنبمايتعلقفيمااالتصالعلىكاناأنهمااللجنةبالخبإالمشروح)(منسق

اإلسطيةالغرفةمعبالتعاونكاكا~ال~~ءمؤسسةبعرضاللجنةورحبتالمشروح.

»2•08نيسانأبريل/فىعملورشةإقامةءللتنميةاإلسطىوالبنكوالصناعة»للتجارة
.2009عامفىالحضاناتإدارةحولمنتدىواستضافة

للطيرانا~هليميةفانتربوطيرانشركة:التقنىالتطورمجالفى~التعاونلمشروحبالنسبة
تقديرها،عناللجنةأعربتالطيران»لصناعاتتوساشمؤسسةتمتلكهالذيالمدى~متوسظ



الجدوىلدراسةالكاملالتمويلأنمنءللتنميةاالسطىالبنكممكرأعلنهبماورحبت

والدراسة.البحثقيدبالمشروحالخاصة

لمراقبةالتكلفةمنخفضالتصويرعلىالقائمالخرائطرسمنظامااتطبيقاتلمشروعبالنسبة

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبسراحلتحدثالتىوبوجينيةواألنثرالطبيعيةالتغيرات

منكليجتمعسوفأنهعلمااللجنةللتكنولوجياسطيةاالالجامعةممرأحاطاالسطى~ء

مكتبإبالغعلىيعملونوسوفالمشروعتفاصيللمناقشةومنسقيهاالمشروعاتأصحاب

االجتماع.بنتائجالكوسيكتنسيق

ءللكوسيكوالعشرينلثةالثاالمتابعةلجنةعنالصادرةالصلةذاتالتوصيةمعوتماشيا

البلدانبينالتعاونوأفاقالعالميةالذهب~أسواقالمعنونالمشروعبحذفاللجنةأوصت

التوالىعلىالمعنونينوالسابعالسادسللمشروعينبالنسبةأماالقائمة.مناسطيةاال

عرضقاعاتو´اإنشاءالتجارية~»المعارضتنظيمفيمتخصصةإقليميةشركات~إنشاء

تنفيذهعلىيقوماألولألننظراالقائمةمنالمشروعاتهذهحنفاللجنةقررتا´»دائمة

المشروعالتجارةلتنميةاالسطىالمركزينقذحينفىالخاص»القطاعأوالعامالقطاع

الثانى.

القمرومشروع0(ساتكمك)الصناعىالقمرعبروالتحكمالرصدمركزلمشروعمنسبة

Lowالصناعى Earth Orbit,ووسائلالليفزيوناكا~تشغيلاتحاداقترحهمااللنين

تعليقبضرورةاللجنةمات)(تركمسأبلغ,مات)(تركالصناعيالقمرعبراالتصال

المشروعقائمةفىمات)(لتركآخرمشروعاقتراحادراجيمكنأنهإالءالمشروعاتهذه

الدراسة.منللمزيد

افريقيا~»غربفيللحدودعابرةومحمياتحدائقشبكة~إنشاءالمسمىللمشروعوبالنسبة

مالى»بيساو»غينياغينيا»بنين»لمالمشروعفىأطراف/دولتسعطلبعلىوبناء



رفعهاتمقدالمشروعلهذاالجدوىدراسةبنودفإنسيراليون)ء,Jtäl..J1النيجر»موريتانياء

تمويلها.بغيةللتنميةاال~البنكإلى

فىللتنميةاالسطىالبنكبزيارةغينياجمهوريةفياليدويةوالحرفالسياحةوزيرقاموقد

الزيارةهذهكللتالمشروع.هذاصاحببوصفهوذلكء200iعاماألولديسمبر/كانون

منفصألطلبأتقدمأنالمشروعفىطرفدولةكلمنللتنميةاإل~البنكوطلبءبالنجاح

اآلنحتىدولخصروقامتالبنك.محافظىمجنمرإطارفيالبنكمحافظطريقعنفنتمويل

الطلبات.تلكبتقديم

المملكةاقترحتهالذيالتراث´´علىالمحافظةمجالفىالفني~التعاونلمشروحبالنسبة

األردنمعباالتصالاالسطمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةستقومءالهاشميةاألردنية

وإحاطةلمالمشروعمنسق(إرسيكا~اال~فةوالثوالفنونللتاريخاألبحاثومركز

ممكن.وقتأقربفىالمشروحبهذايتعلقفيمابالمستجداتعلمأاللجنة

v-منإحرازهتمماإزاءارتياحهاعنللجنةأعربتءالمشروعاتبكلالخاصةالعروضبعد

اللجنةطلبتءالمشروعاتبسائريتعلقفيماأما.7وء2و»,رقمالمشروعاتيخصفيماتقدر

ودعتاستباقية»أكثرنهجاتتبنىأنالدولبككالمسئولينكبارطريقعناألعضاءالدولمن

تنفيذبغيةممكنوقتأقربفىومنسقيهالمشروعبأصحاباالتصالإلىبهااالتصالجهات

إللغاءالمسئولينكبارموافقةعثىالحصولإلىأيضااللجنةسعتكماالمشروعات.تلك

بها.اهتمامهاعنالدولمنأيتعربلمالتىالمشروعات

قوةاختصاصاتعلىاللجنةلنتنميةاإلسطىوالبنكالكوسيكتنسيقمكتبمشلوأطلعه8

فىاألعضاءالدولبنفيماالبيئيةالتجارةحجملزيادةوالطرقالسبللدراسةانشئالذيالعمل



اهولىتلكتجارةحجمإجماليمن9ده20نسبةإلىبهاوالوصولالسطىالمؤتمرامنظمة
.2015عامبحلول

فىالخبراءفريقاحتماعالستضافةاستعداد»للتنميةاالسطىالبنكبإعطناللجنةوحبت~9

للبنةوالعشرينالرابعاالحتماعقبلوذلكالقضايا»كافةمعالجةبغرض2008عامفيجدة

منظمةومؤسساتءمناسبةبخبراتتتمتعالتىاألعضاءالدولوبمشاركةللكوسيك»المتابعة

الدولية.والمؤسساتءكصلةذاتاالسطىالمؤتمر

المشروعاتباقتراحاتعلمااللجنةوالصناعةللتجارةاال~الغرفةممرأحاطا-0

أحيطتكمالطستمار.والثانيلوحيا<والتكنوللبحثاألولصندوقين؟بانشاءالخاصةالجديدة

اللجنةورحبتلها.امتكمافورلهاستقدمالصندوقينبهذينالمفصلةالدراسةبأنعلمااللجنة

المعلومات.منالمزيدتوفرفوربرأيهااالدالءعلىووافقتالصندوقين»انشاءبفكرة

الشكر.كلماتبتوحيهأعمالهااللجنةافتتمتاه1



وعانالمسربعروضفانمه _.._--------
المنسقالمعنىالبلدلملمدولةالمشروعاترأفهمقترحات/رقم

سسةلممن
قترااالصاحبة

اال~المركزفستان»كازاتركيامكاتببينفيماالفنىالتعاونا
التجارةلتنميةالمغرب»سوريا»الدولفىاالختراعبراءات
بنجاليثىءالموتميمنظمةفىاألعضاء

واليمنباكستانا-
اإلسطميةالغرفة-تركيافيماالحضاناتإدارةعلىالتدريب2

والصناعةللتجارةمنظمةفىاألعضاءالدولبين
~~~االمؤتمر --

-اخستانكازتركياالتقنى:التطورمجالفىالتعاون3
االقليميةفانتربوطيرانشركة
المدىمتوسطللطيران

سطيةاالالجامعةتركيابنجاليثرلمتركياالقانعالخرائطرسمنظامآتطبيقات4
لنتكنولوجياالتكنفة»منخفضالتصويرعنى

الطبيعيةالتغيراتلمراقبة
تحدثالتىوبوجينيةواألنثر
فىاألعضاءالدوللسواحل
~سطمثالمؤتمرمنظمة --------_--

oتركياتركياالصناعيةاألقمارفىللتحكممركز
--------اقبتهارو

Lowالصناعىالقمر6 Earthتركياتركيا
Orbit

االسمىالمركزغينياجاسبيا»غينياومحمياتحدائقشبكةإنشاء7
التجارة/لتنميةمالى»بيساو،أفريقياغربفىللحدودعابرة

)نقرةمركزنيا»موريتا
------------J\.ä..j.,Jl,ميواليون

ا.بحاثمركزاألردنالمحافظةمجالفىالفنىالتعاون8
والفنونللتاريخالتراثعلى

سعلميةاوالثماقة









الرحبمالرحمنالهبسر

أوغلواحسانالدينأكمل/فيسورالبرولمعالىالختامىالخطلب

أماماإل~الموتميلمنظمةالعاماألمين

(اكومسيك)وطجاريا~ديللتعاونالدائمةللجنةوالعشسزلثةالثاالدورة

التركيةالجمهورية0اسطنبهل

v2>01الثىتثسسرنوفمبر/ا

ءأكرنناظم/الدكتورمعالي

الدولة»ووزيرالوزراءوئيمىنائب

الوزراء»المعاليأصحاب

الموقرون»المندوبون

والسادة»السيدات

بالغعنأعربأناليوم»الكلمةهذهإلقاءمنيتمكنلمالذي»العاماألمينعنبالنيابةليإسمحوا
خالصعننعربأنأيضاونودللكوسيك.والعشرينلثةالثاللدورةالشاملالتنظيمإزاءتقديري
الدائمةلمساندتهالتركيةالجمهوريةرئسجول»الهعبدلمالرئسلفخامةالبالغواالمتنانالشكر
التغلبأجلمنجهدهاقصارىببذلقامتالتيللحكومةوكذا»االسطمىالمؤتمرمنظمةألنشطة

الدورة.هذهمنظمىواجهتالتىالمصاعبكافةعلى

والمنبقةالمتخصصةومؤمساتهاالفرعيةأجهزتهاوجميعاإلسلثمىءالمؤتمرمنظمةباسمنودوكذلك
االجتماع.هذافىالمشاركةفىرغبتهمأبدواالذينالوزراءالسادةجميعإلىبالشكرنتقدمأنعنها

تترجمبالفعلوالتىءالدورةهذهإنجاحشأنهامنكانالتىالمبنولةالجهودبكلنشيدأنلناويطيب
األعمال.جدولفيالواردةالتطلعات

بالسكرتاريةالعاملينجميعإلىوكذا0المندوبينجميعإلىوالعرفانبالشكرأيضاالمنظمةوتتقدم
.والمنسقينوالمترجمين



أجلمنوذلك0األراءوتبادلالتشاورأجلمنالدو«اتهذهفيمعانجتمعأنفخرنادواعىلمنإنه
محمدفيسورللبروشكرناعننعبرأنأيضانود,السابقينالمتحدثيننهجوعلىللثمة.الرفاهيةتحقيق
متناهيالتمويلموضوع~منوتناولألقاها»التيلكلمتهءللسطمنوبلجائزةعلىالحائزيرس»
قامعندما0الوقتنغمرفىوالعمليةوالثوريةالبسيطةبأفكارهالحضورأنتباهعلىأستحوذلقدالصغر.
البارزةالشخصياتهذهمكروجودانالفقر.علىالقضاءعلىتساعدالتىاإلقراضمنهجيةبتحديد
الكوسيك.اجتماعاتداخلالمداولةأساليبتقويةعلىسيساعدنابيننا

علىاالتفاقطرمقفىاألمميةعظيمةخطىنخطوأنالدورةهذهخراستطمناإذبالفخرنشعركما
لجنةالثانيةللجولةالختاميةالجسةخرالولىبعضتبلمناالتفاقهذاتوتيعتمظةالنشأ.تواعد

تسارعانءاالتفاقذاعلىبعدتصالتىلمأوءتوقعلوالتىاالولونأعوءالتجاريةالمفاوضات
ألك.المحألالوقتافىانتفينحيزيدخلكىكليهوالتصليقبالتوقيع

»السعادةأصحاب

الموقرون»المندوبون

ءوالسادةالسيدات

والنتائجبالتوصياتوكذاءالدورةهنفيتحققالذيبالنجاحنشيدأنوفخرناسرورنادواعيلمنإنه

سلثمى»االللعالماالقتصاديةللتنميةمطممناخامجادأجلمنبهانسترشدوالتىإليها،توصلتالتى
األعضاء.كدولبينالتجاريالتبادلوتعزيز

لم(الكوسيكوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةواالمتنانالشكربعظيمنتوجهأنأيضانود
أجلمنبذلتهاالتيوللجهودالماضيةاألخيرةاماألعومدىعلىبهاضطلعتالذيالدؤوبللعمل
معالتعاونبروحأيضالنرحبوإننامتناهية.بدقةوتنظيمهالهااالعدادتمالتيالدورة_هإنجاح

النتائجهذهإنىانتوصزمنمكنتناانتىسلثمياالائمؤتمرمنظمةعنوالمنبثمةائمتخصصةالمؤسسات

للجميع.المرضية

الضيافةكرممنقدمتهماعلىالتركيةالجمهوريةلحكومةالشكربخالصأتعمأنلياسمحواوختاما
ءالمبذولةالجهودلكلاالهصرائمؤتمرمنظمةدعمعلىمؤكداالمشاركة»للوفودالوفادةوحسن
وبركاته.اثهورحمةعليكموالسلثم



المرفر
)t«(





لنركمأما.األصل

الختاميالبيان

توزمنكورشاأالسيدالمعاليلصاحب

التركيةالجمهومةفيالدولةو~

2الثانىتثسسزنوفمبر/,vإسطنبمل <0v

0الوزراءالمعالىأصحاب

0كرونالموالمنلوبون

مكثف.عملبرنامجبعدالكوسيكللجنةوالعشرينلثةالثاالدورةفعالياتبنجاحأتممنالقد

التجاريةاألفضلياتنظامإنشاءقضيةملاألهميةفيغايةمسائلاالجتماعهذافىوتناولنا
0الفقرتخفيفبرنامجوإطلثق,JWIأسواقبينالتعاونوتعزيزءاالسلثميةالبلدانبين

شأنهامنقضاياوهيالحكر»الغذاءمعاييرووضعالصغرهمتناهيةالقروضنظاموتطوير
المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولاالقتصاديةالقدراتتعبئةفيكبيراإسيامأتسهمأن

االسطمي.

التجارةنمتفقدالماضية»القليلةالسنواتمدىعلىمطردأازدياداالعالمياالقتصادشهدلقد

العامسريعةزيادةالتوجههذايزيدأنالمتوقعومن.9ه´6بمعدلالماضيالعقدحكرالعالمية

مسرحعلىجديدةناشئةوبلدانأقاليمظهوراألخرىالمستجداتأهممنولعلالمقبل.

منالناميةالدولهذهنصيبيصبحالخام»والموادالطاقةأسعارارتفاعومعالعالمية.التجارة

نمو.فيالعالميةالتجارة

أنويمكنبطئ.قاعباولكناالزدياد»فىالعالميةالتجارةمناألعضاءالدولنصيببدأكما
التجارة.قواعدوتنسيقالتجاريةاألفضلياتنظامتطبيقحكرمناالتجد»هذافعزز
أوالعالميةالتجارةمنأكبرنصيبعلىالحصوللنايتسنىفلنءالسبيلهذانسلكومالم

المشتركة.المحددةأهدافناإلىالوصول



بينفيماالبيئيةالتجارةزيادةوراءالرئيسىالسببالخاموالموادالطاقةأسعارارتفاعيعد
ء1003عامفى9ا»~3.5بنسبةقارتوالتىاالسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدان
التجارةمننصيبنافىالزيادةهذهلناتنحققولن.o•20عامفى9اه~0,0نسبةإلىووصلت
20نسبةإلىبالمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارةفىأوالعالمية ..JIعنإال9ده
.1009عامبحلولالنفيذحيزالتجاريةاألفضلياتنظاماتفاقيةدخولطريق

فقدالتجارية.المفاوضاتللجنةاألخيرةاألعمالفيطويالشوطاقطعناءالغرضلهذاوتحقيقا

بينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصالتفضيليةالتعريفةخطةبروتوكولمنانتهينا
نظامتنفيذوشكعلىإننابلالمنشأ،قواعدواتفاقيةالمؤتمراإلسلثميبمنظمةاألعضاءالبلدان

أودالصددىهذاوفيعليه.توقيعمناليومالدولبهقامتمابعدخاصةالتجاريةاألفضليات

كماالذكر.آنفةاالتفاقياتلتوقيعهموالكاميرونوغينيا»ماليزيا»منلكلبالتهنئةأتقدمأن
األفضلياتبنظامالخاصةاالتفاقياتعلىبالتوقيعاألعضاءالولىكافةتقومأنتنوقع

عليها.والمصادقةءالتجارية

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظاماتفاقياتإدخالن
نقطةالعهدهذالنعتبروأنناجديدهعهدبدخوليؤننء2009عامبحلولالتنفيذحيزاإلسثمي
اإلطارىهذاففىالمنظمة.فياألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارةعملياتفيتحول
سلثمياالالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءيشكل
العالمأرجاءتفطىحرةتجارةمنطقةإقامةوهوأالءفناءإلدراكاألساسيةالقاعدة

مشتركتجارينظاموإرساءالتجارةقواعدتنسيقمننتمكنسوفثم»ومناإلسطمي.
ذاكمنذيسرأأكثرتكونسوفاألهورأنندركولسوفالتعريفة»أنواعبينالفروقيراعي
فصاعدأ.الحين

بينالحكرلألغذيةمشتركمعياروضعكانتتناولناهاالتىاألخرىالهامةالقضاياأحدولعل
فيمامتسارعةتطوراتمؤخرأشهدناولقداإلسصر.المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدول

االسطميةالجالياتمنيتزايدالطلبيزالوالالمنظور.هذاحكرمنالمنتجاتبتجارةيتعلق

ومناإلسطمية.لطحكامتخضعالتىالمنتجاتعلىسطيةاالغيرالبندانفىتعيثىالتى
لزيادةمشاريقهامنتكثفالجنسياتمتعددةشركاتصعودانتباهناتسترعىالتىالقضايا
السوق.فينصيبها



األغذيةمعياروضعخكمنالتجاريةنشطةاألمراقبةبمسئوليةنضطئعأنعليناثم،ومن
واحداهدفاأعيننانصبنضعأنوينبفىالمؤتمراإلمثمي.منظمةرعايةتحتالحك
اإلسراعوكذاموحداعتمادونظاممشترك»وشعارمشترك»معياروضعوهوأالمشتركا

وضعخكمنسلثمياالالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىبينفيماالبيئيةالتجارةبتنمية
فيءالغرضلهذاتحقيقاتكوينهتمالذيالخبراءفريقأعمالتستكملأنتنوقعللرصد.نظام
واحد.عام

الوزراءالمعاليأصحاب
الموقرونالمندوبون

أهدافنالتحقيقأعمالمنأداهلماللتنميةاال~البنكإلىوالتقديربالشكرنتقدمأننود

تمويلبهدفالرهمليار27بمبلغللتنميةاإلسطميالبنكأسهموقدبالتجارة.المرتبطة
فيدوالرمليار2«8البنكمساهماتحجمبلغوقدالماضية.عامأالثلثثينمدارعلىالتجارة
.2006عام

التيالتجارةتمويلبغرضاالسطميةالمؤسسةأنشأقدللتنميةاإلسلثمىالبنكأنشكمنوما
الدولبينفيماالبيئيةالتجارةتمويلبمفسلثمياالالبنكمساهماتحكهامنستزيد

معجهودهاتضافرحكرمنهامادورأالمؤسسة~«كعبأنالمتوقعومناألعضاء.
لتمويلاألجلوطويلةمتوسطةبرامجوتميمالصادرات»ائتمانمجالفيالنشطةالمؤسسات
األعضاء.الولىبينفيماالبيئيةالتجارة

فىالشقيقةوالبلدانتركيابينبالتجارةالخاصةالمعلوماتأشارككمأنأودفإنيءوعليه
تنميةدعمعلىنعملحيثءالماضيةالخسراماألعومدارعلىسلثمىاالالمؤتمرمنظمة
وتنفيذتدابيرباتخاذوذلكاسترتيجات،تنفيذطريقعناألعضاءوالدولتركيابينالتجارة
معبالتعاوناالستراتيجياتهذهلتنفيذنسهىءالفترةهذهو~.20•2عاممنذمحددةبرامج
األعضاء.الدولسائر

تقدركانتوالتيالمنظمةفىاألعضاءالدولبينالخارجيةالتجارةحجمزادلقد
.2006عامدوالرمليار34عنيزيدماإلىليصل2002عامدوالرملياراا~

دوالرمليار4fمنيتربماإلىليصلالخارجيةالتجارةحجمسيزيدتميراتتا»وحسب
مشروعاتبتنفيذاألتراكالمقاولونقامالتركي»المقاوالتقطاعوفيالعام.هذاأمريكى

ممم



قائمةعلىتركيةشركة22وتأتىأمريكي.دوالرمليار19إلىقيمتهاتصلبالخارجتجارية

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولقامتوقدالعالم.مستوىعلىمقاوالتشركة22oأكبر

التركية.الشركاتبهاالمكلفةالتجاريةالمشروعاتمن9ه~75منيتربمابتنفيذسلثمىاال

فىاألعضاءالدولمعالتجاريةالشركاتبهاقامتالتىالتجاريةاألعمالحجمووصل

أمريكي.دوالرمليارا0,4تاريخهحتى200vعامبدايةمنذاالسئمىالمؤتمرمنظمة

العالميةالمنفعةمنأكبرنصيبعلىللحصولالطرقأحدفإنجميعا،لدينامعلومهووكما

التحتيةبنيتهاترسخالتىالبلدانأنالملحوظمنJ.المالية.الظروفتحمينهوالدولية
مجهوداتهاقيمةإلىتزيدالخارجية»االستثماراتأجلمنسيماالءواالقتصامةالقانونية

ءاألطرافمتعددةأنشعلتنافياالستثمارفرصتعزيزهىاألساسيةمهمتناانالتنموية.
والتصنيف.الجودةإلىاألولويةوا~ءءالخاصالقطاعراتاسثمااستقراروكفالة

هذافينتناولهاالتيالموضوعاتأهمأحديملالراهنالوقتفيالقدراتبناءتعزيزبن

الفقرحلقةمنشعوبناتتحررأنينبغىالحالية»واالداريةالقانونيةالعوائقعنوبعيداالمجال.

أميةنولىأنيجبأننامنيقينلعلموإننيوالدخل.والصحة»بالتعليم»يتعلقفيماالمفرغة

هذهوتعدمجاالت.منوماشابههاوالقطنالسياحةبمجاالتالخاصةالعملخططلتنفيذبالغة

لمكافحةمصممةءالكوسيكأعمالجدولعثىوالمدرجةالقطاعات»بهذهالخاصةالخطط

الفقر.

البنكمظلةتحتالفقر»حدةمنللتخفيفصندوقإنشاءأعتبرفإنىءذلكإلىباالضافة

والبلدانللتنميةسلثمىاالالبنكإلىبالتهانىأتقدمأنوأودكبيرا،انجازا0للتنميةاال~
الصندوق.هذافىمساهماتمنموهقدلمااألعضاء

بوصفهالفقر~محاربةفيالصغرمتناهيةاالئتماناتنظامتنفيذبرنامجأنيقينلعلىوإنى
400منيتربwهامةانفراجةيمكرالعامهذاالكوسيكاجتماعاتتناولتهاالتيالبنودأحد

فقرشفيرعلىيعيشونالنينالمؤتمرمنظمةفيالشقيقةاألعضاءالبلدانفيمواطنمليون
الشعوبرفاهيةبأنالقائلةالفلسفةأساسعلىجميعهاتقومنبذلهاالتىالجهودشنمدقع.
اللثزمةاألهورأهمفمنقوي.شعبلهايكونأنيحبالقويةفالدولةالدول~.بقاءتضمن
اإلسلثميالمؤتمرمنظمةمجتمعيكونأنوالسلثماالخاءأساسعلىالعالمتشكيلإلعادة
أنفسهم.علىومعتمدينمنتجينأفرادمنمؤلفأ



0الوزراءالمعالىأصحاب
الموقرون»المندوبون

الوفودوممكيالمندوبينلكافةوتقديريشكريعميقعنأعربأنيفوتنيالكلمتىختامفي
أنقرة»ومركزالمؤتمراإلسلثمي»لمنظمةالعامةواألمانةالصحافة»مندوبيوالسادةالمشاركة»

التابعةاألخرىوالمؤسساتوكاراتشى»البيضاءالدارومركزيللتنمية،اإل~والبنك
الدورة.هذهنجاحفيالقيمةإسهاماتهمعلىسلثمياالالمؤتمرلمنظمة

تنظيمفىبالعملشاركمنوكلالكوسيك»تنسيقبمكتبللعاملينبالشكرأتوجهأنأودكما
ودقةبتفانيهمساهمواالنينوالفوريينالتحريينالمترجمينبالشكروأخصءالفعالياتهذه

ءاسطنبولفىاالقامةبطيباستمتعتمقدتكونواأنآلملوإنىالمؤتمر.هذاإنجاحفىعملهم
بيننا.التعاونتوثيقفينجحاقدنكونأنآمكءلبلقدكمحميدأعودألكموأتمنى

الشكر،جزيلمنيولكم


