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ملولىقبلالتحنيريةاالعهالكل~
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القمةتمر8موانمقادهبلات8االجرامدهانجاز

الداثهةاللجنةلرثيصيتنسمتىالخامصاال~مى
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هاروا~قدالهاهالنظاماهةانالنهةتهو8مر

الهلعول

<االعهالجدولمن(ا)الخامصالبندبحثولدو)ب

بانعلمااللجنةللتنهيةاالعالمىالبنل8احا

نضاماقامةجدووبتانتجوىالتزالالدرامات

اهةولى.لالدواتاالثتصانرالتهويللضهان

بينالوثيقةقاتالهةعلراللجنةاكدثالحد

بتضجيرالناهةتماهيةاالوهويانالنظامهذامثلى

الدولبينلحيهااالممتثهاراتدوههانو~_ية

8االعضاالدولواوت•االفالمىتمر8المو8اعضا

هذهعلروا~بالتوهينتقملمالتى

ذللالىتبادربانتطاهيةاال

اوضع(ب)الخامصالبندمناقنهوعند•وافيرا)ى

هاويةالتزالالدراماتانللتنهيةاال~مرالبنل

متمحدا~مرعاهةاتحاد8اناجدوونبتاينا

اكلطوا~

الدراماتبنتادموحليةيوتطارتقحموهر~)د
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الريةالتجالحضلياتلة
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اجتهاعياهتضاهةمحرهتفدالتركيةالحكومةان)ا

التجاريةالمعلوماتفننبكةبننانالعمللحر~

الرعهديناللذ>التجارية(اللحضلياتونظم

8التجارلتنميةاالعالميالموكن

ازهيرمدينةفراالجتهاعاتهذهتنعقدوهوط

االول)(تنننويناكتوبرلم3-المبينمابتوكيا

علر1986االول)(تنننريناكتوبرهالم-رلموبين

الدولمنتجاريونهيههاخبرا-ويننتول.التوالى
للتديرالوطنيةممات8الهوومهثلو8االعضا

لمنظمةالماعةواالمانةالتجارةوتوريع

للجنةالتابعالتنمينةومكتبداال~ميتهر8الهو

والغرلحةوالتجارىاالقتصادىللتعاونالداثهة

والبنلاللووتبادلوالماعة8للتجاراال~مية
االحاثيةاالبحاثومركز....Jاالسالمي

اال~ميةللدولوالتدريبواالفتادية

قاهاليههاالمننناربالدوا~يتىوهيها)ب

بتوزيرالتجارةلتنهيةمراالهال`الهركن

الدولعلىواصتبياناتانضترالراتاهتها
على8االعناالدولاللجنةوحشت.عضاألاال

بردودها9التجارلتنهيةاال~ميالهوكن2مرالحا

اححثاليهتقحموان<مهكنوقتاقربلحر

~هةملوماتمنمالحيها



للهملرماتتنبكةاقامةوعلمنتروبالنة)ى

هر~8الخبرالحرينازماللجنمالحظت•التجارية

دراهةاليهالمننناراالجتماعلحثيايضايبحث

الهوكناعحمماالتىالموضوعبهذاالخامةووالجد

هذهفىالنظرويميد•9التجارلتنميةممالمساال

النننانهذالحى2االدرتااوفقاالدراهة

لحروالتجارىدواالقتاللتعاونالداثهةاللجنةعن

الثانيةدورتها

عقدهالهقرر8الخبرالحرينباجتماعيتصولحيها)د

اللجنةاو~cالتجارية)(االفضلياتبنغان

عريضةخطوطاالخبراةفرينيضعانبضرورة

00ال~زهينالةوالمنهاىطارولةاالها~للمبادأ

يأخذانعلى•التجاريةلحضلياتلةا~مينظام

ترتيباتلهسعضاألاالالدولاننتوال6اعتبارهي
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اوتكما.الفنانهذالحيوا~ممبعينالمسبعة

جهرأالفظا-هذاوضعلدىتبنلباناللجنة
لاللحضلياتملىالننناالنظامنوصJااال

للبلداناضالحيةلحزحوابنرحيروذللالتجارية
8االعنا

القالتاالجتهاععلىاالجتماعينفتساثوعرضوتسقسرو~لم

الداثهةاللجنهعن.9.االمتابعةللجنة

لحيعقدهالملرروالتجارودوااللتاللتعاون

ا98الفيانلمابريل

الصرحلرالتقريرنصرالثامنالمرحأللحر(ويرد

)5التجاولتنميةاالعالمىالمركزمنالمقحم

هفم•االعهالجدولمناالبرالبندالراالنتقالولدى-19

للدولوالتدريبواالهتساعيةواالقتاديةاالحاثيةاالبحاثموكز

ديةاالهتاالقراراتتجهيسعبننفانمرحلياتقريرااال~مية



نتاثعاناللجنةوالحظت•اال~ميتهر8الهومنظهةعنالمادوة

واالقتاديةاالحاثيةاالبحاثموكزيسجويهالذىالصعهذا

هذهميفطروالنوهالميةاالللدولوالتدريبواالجتهاعية

عناالدوأل(لقراراتلحيهابما<التطيلمنبهزيدالقرارات

للجنةلثةالثاالدورةعلىتمرضسرف<األالخبرعاتاجتها

لحيمحنحماالمقرروالتجارىدواالقتاللتعاونالدائمة

l'!ilUهبتهبر/ايلول

واالقتاديةاالحصائيةاالبحاثمركزاعلنكها

لحرزعهليةمنانتهرانهاالعالميةللدولوالتدريبوا~جتماعية

توهيىبغية<والصوا~تالننلبعالعيالعتلةالقرارات

يهكنبحيثمهكنولختاقربلحيبههاالناهةالمعلومات

8لوزراالقادملالجتماعالتحنيريةاالعمالفيمنهاألاالستفاد

والموا~تالننل

االحاثيةاالبحاثمركزمنالهقمحليالهرالتقرير(ونص

واردلماالسالميةللدولريبوالتةواالجتهاعيةواالفتادية

)التاسعفألالمرفي

,االعمالجاورمنالثامنالبندتحت<اللجنةعلىوعرض-"

التندسنبتحقيقالفاهىالظرارتنطيذعنمرحليتلرير

الدأثهةللجنةاالولوالدورظعناالدرالقياسيةهفاتللهوا

باجتماععلهااللجنةواحيطت.والتجارداالقتادىللتعاون

القياهيةللهوا~تائتنامتىبتحطيألالصمنيةالتنسيقلجنة

1986مغةاغصطسى/ابلم8وهالميوميفيانقرةلحيعقدالذى

بتحقيقالمعنيةالتنسقلجنةانالنننانهذافياللجنةوالحظت

الخامةالدراصةبمدتستكمللمالنياسيةللصوا~تعقالتنا

تبنهاالتىالقياسيةللموا~تالتناسأللتحقيقمنصاىبرضع

التىالليامميةللموا~تناهةعناية8ايالمع<االعضا-الدول

تهر8الومنظهةهي8االعناالدولبينهيما8التجارتعرق

بالنمسةالهنهاىصذاوضعاهميةعلىاللجنةووكزت.اال~هر

التنساللجنةحثتذلكوعلى<هألالتناتحقينعمليةهر8للبد

لثةالثا2الدورانمقادقبلوانجازهابدراساتهاالتعجيلعلى



رىوالتجااالهتادىونللتقاالدائمةللجنة

IV-العهالمدولمنصعالتاالبندتحت•اللهفةعلروعرض)•

وهد.المناعةمجاللحرووبالتماالهتلةواتالتطرعنتلريو

الثانياالحتهاعنتاثععلىاكامحهالدو•علمااللجنةاحاطت

هرانمطأالذىالمناعة8بوزراالفاههالمتابعةللجنة

:يلربها•1986يرنيه~)الر)3منالطتوط~•ولامتائب

الوهنية~ت8الهواتحاد9انصامن8االنتهاتم-ا

.جدطومقوه<8االءهاالدوللحيا~يةلتمويل

للعضويةاالدنىالحدلالممهنتاال~مىلالتحادتحقق-ى

يتمنىبسريث<االصاممىنظامهلحىعليهالهنوص

بصميتهتعندانالهظررومن.محهلهلحيالنننوورله

لحمبر/نرهاو1يرميلحراالولاجتهاعهاالمهومية

الحدتحققوهد.اصتانبرللحر1986الثانيتنننوين

وقمرباكعمتاناعلنتانبمداا~باالدنو

والدولركياوةوالصرمالوجامبياومصرواندونيسا

لالممهنتالوبراالتحادلحي8االعنا2ء~الخمس

عضريالالراال~مكىرغبتهاألالبناومواد
لالصهنتاالسالمياالتحاد

للجنةالثانية9الدورعنالصادرباللنرارعهال-د

الهركنقام•والتجارودواالقتاللتعاونالداثهة

ا~/اباللملهى•تركيالحيلالنتاجيةالرطنى

منظهةثالثينالىاستبياناتبارسال•اه86

تحديدالىهيام8االعناالدوللحىلالنقابية



مراكزليهاتتعاونانيمكنالتىالتالهجا

فرالمضمارهذالهرالعاملة8واالجهزاالنتاجية

وثيلةتتضمنانالملررومن.8االعضاالدول

الوزارولالجتماعفتمسدالتر,المملو~ت

.االستبياناتهذهعلىللردودتقييمامالثالث

واالقتاديةاالحاثيةاالبحاثأمركزاهدر-~

عنادلةاالعالميةللدولوالتدريبواالجتماعية

االجنبىاال~روقوانين8الحرطالالمنا

تتوافرانبغيةالصرفيةوالنرانين

عناسا~معلومات.i:اينا..

المختللةواالمكاناتثمةالطاالتننرييةاال~ى

.عضاألاالالبلدانلحي8المتوالحر

الساعية..ا8الهتحداالمممنظمةانجزت-و

واالجتماعيةواالهتصاديةاالحاثيةبحاشاالومركز

االولى2الهسوداالسالميةللدولوالتدريب

الماعاتتعزيزهيتركيابتجربةالخامةللندراسة

ذههتناثرتمرضوهو~.والهترهطةالصغيرط

.الثا~الوزارىاالجتماععلىستالدرا

واالقتاديةاالحدثيهاالبسحاشمسركسناوضع-ز

ستموهانهاال~هيةللدولوالتدريبواالجتما~

القاثهةالمننتركةوعاتللعنف~مل~8اجرا~

اقامتهاالتىالمننتركةاال~راتوننركدت

اال~مبىتصر8المر~لحىعضاألاالالدول

االهدميكالغرلحةعونتهممننروعاعتتعةبينمن-ى
مراالمالالبنسكعلىالصلعوتبادلوالناعة2للتجار

للتمويلمالحةمنهااربعةانوجد.للتنمية
نوعيةتحيسن8االعضاالدولمنطلبوقد
للتمويلالممروهةوعاتالمت



الهنبثقةالهتابعةلبرنةاوهت,المددمذاولحي

والتجارواالقتصادأللتعاونالدائمةاللجنةعن

واالة~ديةاالحاثيةاالبحاثمركز،~سوه.~ن

واتحاداالعالميةللدولىوالتدريب«اال~~عيد~

الدولفينومةالتلتهويلىالوطأ~سساس8الصو

النظرباعادألاالستننناريين8الخبراواتحاد8االعضا

وعرضتحديدفيحالياالهتبعالهأ~_ىفي

اوهتكصا<لحما~~اكثره~وووضعالد~وعات

التىبالف._رة<حدالذ~رالى<االسرتفادةبضرورة

المضمارهذافي~تنصة>ال~مىراااكتعبها

باوالنكنولوهللملومميةاالمةسسة8الو~علدت_ط

الخبرا~منالمكونالممللفربناجتهاعاوالت~ة

•رهة.سفي•1986موزيولية/تلمهولمليوو~لهى

للعلوهبرنامعوضوجدوولدراسة•بتركد~

مراالمالنهر8الموامذ_مةالمتقدمة1والتك~لو~

:ألالسواعلروالغاصالماماللنطاعانفيه»نننترل

الثالثاوالوزراالجتهاع،~دانا~_مقررومن-و

ال)الرا)مناكترقفيمى1ا~التعاونبشان

نبولاممتالرا98الزيرانالديونيه



<نبولاهتافر1986االولديمبر/كانون

8االعضاالدولمنمستثمرونهيهاويثترل

8بهساعدبنغالدينننىتنظمهاينا..9ندو-لم

الناعيةللتنهيةالهتتدظاالمممنظمة

أاكافي1986الثانىنوهمبر/تنننرينفي

االجتهاعتقريرنصالمانننرالمرهنكي(ويرد

بالتعاوناامعنيةالهتابمةللجنةالثاني

منظمةهيعضاألاالالدولبينفيماالصاعي

مهقدمالذوالذ~على،االعالمىت~8المو

اللجنة)الى

III-وفدعرض<االعمالجدولمنالعاشرالبندبحثولدو

االمنمجالفرالتعاونشدصاالتىادتاليةتركياالتطورا~

.الزراءيةوالتنميةثرالغذا

ألهتأبمةنةللباجتمارعقد-مبدثبة~-فقرر-ا

هيالزراعة8لوزراالثانينمر8الهوفننكلهاالتى

نبولاسنافى198لمعاممنالثانيا~

ا98لمامارسى/اذارفننهرفي8االنتهاالهتوقعمن-بد

البحوث(مراكزتحديدبننفاناالولى:دراسينمن

والبحرساالجلقيرااتدريبمجالىفيالمتقدمة)

بحاشاالمركزالدراهةهذهويتولى•الهنننتركة

وااتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحاثية

الصا~آلاالمانةمعالبانننتراالسالميةوللبلد

االبحاثمركزيجريها•الثانيةوالدرامة

والتدريبواالجتاعيةواالفتاديةاالحماثية

مراكز(فنعهافامةوتتناول•اال~ميةللدول

استراتيجياتوضعبهف)الزراعيةللبحوث

الدولهرالزراعية.ااااجلمنوبرامع
8االعضا



وىالهصرلتنيهالتحنيويةاالعمالبالطحلبدات-ى
للبحثاهليهى(مموكزاهامةالىالرامى

الزراعيةالهيدرولوجيامجالىلحروالتدريب
ممهداختيروقد<تركيالحىاال~مية)للبلدان

لهذامقرايكرنكر>>ازهيرلحي<منيهنبنحرث
الموكن

8الخبوامصووعلىاالجتماعاتأعقدالمزمعمن-د

مايدصللتعاون2جحيدمجاالتثالثةلبحث

والروالبذوروانتاىاالمهال

البلدانالىا~ناتبارممالتركياقامت-~

الحيوانياالنتاىانتنطةعلىللتقرف8االعضا

تدريباتبرنامعواعدت•لحيهااالسهالومايد

النفوق~لحىوالحراجالالهاننيةتربيةمجاللحي

الهبةميبلعلىتقدمانتركيافررتكما.االدنى

البقرىللطاعونالهضادالهصمنجرعة~~نر

تحمدانعلى<يطرااللحوالسهلمنطقةبلدانالى

تجريهادراهةاهآصعليمعالبرنا«ألاتطاهيل

.المنطقةمتزورالتىالبعثة

•االعهالجدولمنعنننرالحادىالبندمناقنضةولدى-19

واللطآتالمركزيةالبنولمحاهظر9دعواللجنةبتاممتصر

محدالىاال~مرتمر8الهرمنظهةلحي8االعضاالدولفىالنقحية

لحى•ا98الاذارمارص/31و3>يومىلحىالسابراجتهاعهم

البنكمحالحظرلمجلصعضرالحادىالسنوراالجتهاداعقا.>

لم9ولم8يوهىنبولاستاهيعقدهالهقروj",االفالمي

ممو~اا~التاليةالبنودالههيةنظراوذلل•""IV'مارسى/اذار

.االعمالجدوليتضهنها

2اهنارهر•لصبةالماوالمالبةالنفحبةراتالنطر-ا



التقريرمن(ا~لحا•8االعنارلالةالىناهة

واالقتاديةاكلحصاثيةاالبحاثموكز9هيمةالنعى

اال~ميةرلللةريبهوالتةواالحتهاعية

.انقاءبنا.البدوىأراساسلحرالتلملره_ى

لالدواتاالثقمانىللتصريلمصانفظاه

اال~افمتمدةا~ميةمتاهةاتحاد-لم

اال~ميالبنليقحاتناريياصآص(على

للتنمية)

علىالخامةالصصرهيةاال~ميةاال~اممتمراض_د

اهتنادالمللتنميةاال~مىالبنك9يمةتسويسا~ص

اال~مية)للبنرلالدولىاالتحادفبرةالى

الهركزيةالبنرلىبينليهاالتعاونتوثيأل-~
8االعضاالبلدانفرالنقحيةوالهيشات
المهلورمةنصممتنوالحادىهالالهرلي(ويود
بننانالداثهةللجنةلحنسينمكتبا~التى
جدوللرادراجهاالهقترىوالبنودالموضوعطهه

االعمال)

لبنةنا~االعمالجدولمنعضرالثانيالبندبمثولدى-)

لثةالثا2الدوومناليهااالدرللتريض~•بمالالهتا

رووالستجااال~دوبالتعاونالعتلةالبنود•الدائمةللبنة

وايهوانتد•الخامصاال~مرآلمةتمر8مراعمالبدوللحر

:االعهالجدولمضروعهمنالتاليةالبنودادراىا~ابعلر



.المحوزالنطحم

اتفىالمبدالتمنمجاالتثالثةهيا~زالتقعم

و(التبار~)وص•المملفعةهيالمححدالاالولوية

وا~الزراعية)لتنميةولمالندا~(االمنو(الصاعة)

الداشهةللجنةوالثانيةاالو~الدورتانتناولتها

فامةعنايةا~ألمر<رووالتبىدواالهتاللتعاون

~~انجازاتبتحطينتبننيالترلالننننآل

المنلبلة:االنننطة-لم

(ا~ثلو(الطاقة)ووالمياخة)والهواهالت(النلل
مللتعاونالدائمةا~~التىا~~)

التالية،لنويةلمدررتما~والتجاروتادىاالة

ا~~8يتر~نقررتقدالمتابعةلجنةان

~ونالدائمةللجنةالتسسابر
لهننمةالماعةمانهاهموبالتعاونوالتجارى

البنودلهذهالمربعيهثزالرتباعداد•مراالمال

الهرهتهو8يحاانعلىهتلم0فدالملجنةانمحصا

انصقتومةالبنود5بهذعلماالغاربيةلوزراءمراالمال

عطاهالمطورالتحنيروامتقاعهفالل•االعهالوللجة

)لخامصاال~ميالقهة~ألتمرقبيل

التىالمملووقةنصرعفةالثانيا~لحالفي(ويرد

اللعنةتغسالمكتبا~ضورامهبناناعحما

)2والتجامدواهعلتهنللتماهالداثهة



البلدانمعوووبالتخااال~مرالمو~لمنظهةالماعةاكلمانة

االولالوزارىاالجتماءاعهالجدولمنروعاعدادلحر•8االعضا

انعادابانمحدهالمقور•والياحةوالمرا_تالغلبثنان

لروالتجارىواالهتادللتعاونالداثهةللهنةاا~لثةوطالدو

نبولاتلحيا98ال~/ايلولنتهو

متنووريمرضوهرلحد

االعتابةللجنة

العتماده•ا98هاابويل/نيازم

الما~االجتماوملراالعمالجدول
_عقدهالملرر•اشمةالداللجةعز

اللجنةبحثت•اعمال)منيتجد(مابندمناقننةولدى-لملم
فرالمنهارمذالحرالتعاونوانننعلةالعلنيةالمساعداتمرهرع

ارتياحهاعناللجنةواعربت.اال~مرتهو8المرمنظهةاطار
للتنمية.اال~مرالبنلfالمجالهدا_موضمهالذومرللبونا

تنيالمكتبيقر-اناللجنةوات,العدهذاولحر

معبالتعاون•والتجارواالهتادأللتعاونالداثهةاللجنة

يمتنظالرهقيامرجعيةوثيةباعداد•للتنهيةاال~ميالبغلي

االننطةهذهلحواشد

ادراىلحيالمتابعةللجنةالثالثاالجتهاعينظروصر~

الدائمةللجنةالثالشةالدوو~اعمسالجدوللحىضرىالسمسراصف

والتجارىاالطتصادوللتدون

صمادتهعنالختاميةكلمتهلحراردهتاياممالوواعربد-)3

ليهااالقتصادأالتعاونتو~~يالعلىهامةفطواتبتحين

منالداللةبالغمونننوامايمدوهو•اال~ميةالبلدانبين

جوهرىتقدممنماتحقه8ازاارتياحهواكد,تندمنهاسرموضرا

لحراملهعنواعوب•8للتجاراجالاطولتمويلوناموب8اننانحو

التجاريةللمعلوماتنبكة8انتنامجاللحىمماثلتحميتمطالان

الموا~تبينهألالتناوتمطيالريةالتبالاللحنلياتو~-

البغرؤلمحا~االبعاالهتمارعطداهميةالرواغناوالقيا~.



والهاليةالنطديةالتعاونجوانبمناقنننةبغيةالهركزية

تومياتاتكونانفياملهعنمجعداباالعرابكلمتهوافتتم

8االعضاللدول8لحاشدذاتأاللجنة

عنننوالالثالثالهرهنلحيواردالختاميةالكلهةهذه(ونص

8اعضاالبلدانوكود8رو-هااعربالمداوالتفتامولحر-»)
الستضافةتركياوننعبلحكومةامتنانهممحهينعناللجنة
الداثهةاللجنةعنالمنبثنةالهتابمةللجنةالثانياالجتهاع

منوبونالهندبهحظرولها•والتجارواالقتادىللتعاون
~نهاى1اعلىالرثيصىالىتهنثاتهمهدمواكهأ.بالفة8حالو

مكتبالىالننفكرووجهوا<االجتماعاعهالبهادارالذوالفعال
وااتجاوراالفتماددللتصدونالدائمةللجنةالتابعالتنيال

االجتحا«انجاراجلمنسرتازةترتيباتمناعدهماعلى

منهاباالنابة-الهبادرألالرثيصمناللجنةوطلبت-م)
<افرينكنعانالر~سىفخامةمنمحلالىبرقيةارهالالى

للتعاونالداثهةاللجنةورثيسىالتركيةالجمهوريةرثيص
وثيممى•اوزالجوتتورالممالىوصاحب•رىوالتبدراالقتا

الدائمة~ةوبالهناوالرثيسرالتركيةالجمهورية8وزرا
الرثيممىلفخامةامتنانهاعنثلالرمكهذهفىاللجنةواعربتد
وبيهوتدعممنقمماهلصاأوزالجوتتورولهمالىالحرينكنعان
طوالنحريصةوحفاوةهادتترحيبمنوبونالهندبهحظىولما

تركيالحياقامتهم6لحتر

يمة.دسو~الشانثاجتهاعهابسانعلهااللجنةاحساطت_لم6

نبولاعتالهىl'!flUسنةابريل/نيسانلم)الى>لممنالتوةلىفة

بمرفقاتهيرصاتقرابتماعهاختامفىاللجنةواعتهت-ال)









ركينالهنننا~_ثهة

الهنبنئقةالهتابمةللجنةالثانياالجتهاعاعهالفي

والتجاربىاالقتصاديللتعاونالداثهةاللجنةعن
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وهالة

التركيةالحههوريةوثيصراهرينكنعانالرثيصىلهخامة

والتجارودواالقتاللتعاونالداثهةاللجنةورثيسى





_ة1سرر

كيةلترامةرلجدمهواثيسر~ر،رر0ار)نهاسىثارا5وفحا

ررجالتاودىهاتالةاونفات1_مةثا~داآلن~باث«سىرو

آلبهتاهلالب:ةءمضااورا»وقراةدL..........Jا

ة،_نذطاراالحظافيالعابااور~سراعر~.نننا~._~.ر~_

1هاوددو_~،~1هفيءلمى•مال»_امرءلمى,نت،سره~د،~ة1ه_،.لا

تارارلةابذ~نف«~ة1~،_1ه_1هه_حفالء~~تبمةا_~ااة_0~

روانجااودرالة~اون~لمتماث~~ال_دال_~~~امنöردلصاا

~ارد~._فيتفااود(.الفت~اور~تماجد~دةالتو~.<5ء._ذ،~._~ااو

؟د_دة

مادتمامكف.1البهت<و-لمت~الد،<~التو~ساد>انوا~حق

االدوألالقرارات.بتنفذالنمجيلفي~سب~<سهملماالول

والت~رواالة_تادوالمت_هاوناادائمةللجنةاالولاالجت~ماععن

صاو~دراساتاجواالعلىوحغزتالمد_دومنعدداا~~ار~.~

تقادراالةتارنلللهعالة5اسرتراتيبر»وضعتكفل



دءالذ~هااونللت_ماثد_آلالداللبر~اء~سدت~ا~د

>_وماه_نننرند_سرت.ددذ.،نا<بنسر~L.u..Jامحيهاجنسااخالل,روا_تجااو

زال~جامهاوالنننلثدمةلفااتوعالو~ا~تميدناود_د~دة

دلالرد_را،.~غمنتوعالر_نذراذههو~مددينذ~نا~ير

،سر.ياöأل...د_رر_يتj:/تر9خالل•öالزيرا~ذيةا

لحرينان)نما

5ك_ترامهوريةلبراوثيسر

ث«»ةالداللبرنةامسشور

ر)<انحااودءالفتااونللتما



لة1سر~ر

كيةلتراريةلحههوا8)رور~سىرJازوارجوتتوليلهماا~صا

رو1هتلاودوالقتصااون~تعاثهةا_دا~ه،آلوبلهذاابدمىث_راو





رسالة

_تركيةاريةلجسهواألاروزرئيسى،Jاوزاجوتتورلى1لدههاحمسرصا

ركىالتبودواالفتناونا_تعا4دء1_وبا_مزاالر~سىو

لر~مسىا_سربدا
بمةمتالىIنة_ب81عذاها_)راöدl.a.....Jا

ونلدموقرI~وفا



اال~تادوالتصدونميدانفىتقدممن،~مااناال
دو1اال~~اونللتهمةالداشنةللبسرسرالموهالطابعتعزيزيقتض

ءدظءلمىسسي8الهوالطابعتحقيقمسالةو~،وو.واد،،___رو

سرالهناد>أاوفلىتتنهاومنافبحنهامنالمدجوا،~

لوذادممهاروقمامقديمفر•دسر_يامد_ومه~ستمروسوف

الهامالممل

ارجو<ندهداوالهفسالكامليوااتوفللماتمنىاذوانى
تركيافياالقامةبطيبتنعمواان

لازواربو~تو

ديةانراريةابمهواىاروزيسرث

ثدمةاددانةللبو~لمناالرثيصاو

روتجالاودىالة،هااون~1ل



االهشاىكلمة

الدولةووزيو8الوزراوثيممىنائباودمتايالممالي

الهتابمةنةلبورثيممىالتركيةبالجهصررية





االلحتتاديةالكلهة

ولةالةووزيو8الوزراوثيمصنائباردهنحديالممالى

الصبثقةالصابمةلجنةورثيصالتركيةبالجههررية

والتجارواالظتادوللتعاونالداثهةاللجنةعن

اال~~تمر8الهرلونظهة

طرونالمواألالوزر

اهالكرالنيو~

ا~بةللبرنةالنانوتماىاالدمصهلفىلي~ب

والتجاوىاالهتادى~ونالدائمةاللبنةعن.ا.ا

.iلنالباوصرورىاعتزازىعناعر~اناالعالميتهر8المو

الهوهرينوالنيو~8الرزراالممالىاهحاب-بكمارحباذ

تركيالحي

كما-اليقتصرالهتابمةلجنسةبهتنهضالذىالمملان

بتنطيذالهتلةوا~كلالتطوراتاهتمراضعلى-لرنتسمسر
بل<والتجارىااللتصادوللتعاونالدائمةاللجنةمقررا~

تسرطالحابحننندالكطيلةالتسو~ت~اعدادايضالينننمليهتد

بينفيمابوجودهاهادهاايهانااومنالتر•الهائلةالتعاون

االقتادىللتدونالداثهةاللجنةوماعدال<اال~ميةالبلدان

يتصنالتسالتعاوناستراتيجيةاطاروضرلروالتجارو

انتهاجها



مفماطهاامتهتالتر<بمتالمتالبصةانوالحأل

,اه«ممبتمبراايلوللرعقدالذىاالولاجتماعهامسرالموء~

بهاالوموكلةالمهامامجازعلىقدرتهاعلربرهمتفد

ااثانبةالدورةنالل8االعضاالدولجهيعفدقتوهد

لحرعلدتالتر<والتجارىدواالقتاللتعاونالدائمةللجنة

ااتو~تعلى•'In',مارسى/اذار'1الى11مننبولاصتا

جدولاعدادوتم.المتابعةللجنةاالولاالجت~ععنالصادرة

فىاليومنستهلهزىال<المتابعةللجنةالثانياالجتتصاراعمال

الدائمةللجنةالثانيةالدورةعن8االدرالقرارات8ضر

والتجارواالفتقادىللنعاون

التطوراتتقييميتضحنانا1ا~جدولكانواذا

للجنةاالولى8الدورعندرةاالالهلنرراتبتنطيذا..ا

مهمتينايضايتضحنفانه•والتجارواالقتعادىللتعاونالدائمة

.اادائمةللجنةالثانيةالدووألنالجنتالىاوكلتههاكبيرتين

اليناقمهاالتىالمعلوماتتقييمف~االولوالهههةوتتهثل
اجالاالطولتمويلبرنامع8اننننابننفانللتنهيةاالسالميالبنل

يمكن~يثعقباتمنتبقيمالتنليلحلولوطره<~رأل

القريبا~فيالهاو~الترتيباتهذهتنفيذفيالبدأل

بالقضاياالصتلةالبنوداعدادفهىالثانيةالمهمةامسا

االعالميالقصةألتصرمواعهالجدولفيوالتجاريةديةاالنحتا

.,,,nuالثانىيناير/كانونلحيعلندهالهقررالخامصى

للتدونالداشصآللسلجنةاالولىالدووالخاللنو~~لسمد~

التجارىبالتعاونالمتصلةالمشكالتوالثجاوراالقتادى



وجرت>مراالمالتمرالمرألمنظمةاطاوفروالنامحيوالطني

بالتخيلدراستها

كلالهننناالثانيةدورتهاخاللالدائمةاللجنةتوبحث

الثا~ةالدورظعقدنزمعونحن•الزراعىونبالستماالعتلة

االولاالجتهاومعتتزامن~يث<ا98لماعاهخاللالدائمةللجنة

القضاياخاللهوتبحث•والساحةوالمرا~تالنقل8لوزرا

والهاليةالنقدية

طويالعلىمرضتقدم´ك~كاالصاممىالنننرطان

كفلتتدابيراتخاذو0داالطرافمتبمدددواالقتاالتعاون

جهودنانركنوان>االولويةذاتدينالهياجميعفرالتعاون

انفننلوال.ورننيدوانحمي~طرينعن2محدداولوياتعلى

عناالدربالقرارعصال<فتاديةاالللقراراتحراجواأل

نحرحاسمامنطلقابنننكلسوف<الهتابمةللحفةاالولاالجتهاد

يةتيباالستراذههوضر

عدةبهسا-تننكالنالهتابمةولجنةالدائمةنةاللبان

~امينهمحاللمبن-ا~~والهوألسساتالماعةاالمانة

مسر~التولكفاثةمستوىاعلوعلراالقتادىالتعاونمفنكالت

تادرافتعاونتحقبتىاناال.الهجالهذافيالتوجيه8واعطا

ماتوليه~صدوو_هوناالعالميةالبلدانبينفيهااالطرافمتعدد

القراراتلتنفيذوءنايةحرمىمنعضاألاالالبلدانجهيع

الصادرة

متترهلالتىااليجابيةوالنتاشعالقيمالعملانننلوال

انلهايتيحانسو~هذاابتماعنالخطالبصتمابمةلجنة

خاللبمملهاالدائمةاللجنة~لكىالالزهاالساس

وكطاثةبفعاليةالقادمة

نرصى

دورتها

Iلمونلوبن

والهندربين8الوزرالرالصمااهحاب-للموارجو

الكبارالمهامهذهانجازفىالكاملالنجاى





لةرسا

Clداز_برلديناشريفلر-الياد~ها

المالمىاتهر8لموالهنظهةهلمااالمينا





9ا~بيرنالينثمر~الممدممالىميبان

اكا~~تصر8الميلصظمةااماماالمين

ا~~النمتا~للبرنةالنانياالجتهدىبمناسبة

والتجارىكلاالقتاد

~9ا~~لبر~رثيصىماردمتاياالسيةهماأ«

المممادالا~ب

8االعزااخواني

وبركاتهاللهورحصةعليكما~و

افريةتحيةجمبعاممادييكانلى~ملنننرفانه

التىالهتابمةلسلجنةالنئانسياالجتماعهذالحرركتكملمنننا~دهة

االقتادىللتصدون5الدا~للجنةاالولىالدووأل´´,',

االسالميتمر8المولمنظمةالتابعة~ركد15

لهماليالخالصفذكرو~بالتعبيدأديثيا~دااناود_ال

التعاونبتزيرالكبيرالننخصتمامهالهافرينكنعانالرئيسى

تهرالموأللصنظهةاال~ألاادولبينلحيماوالتجارواالهتادى

هذايعتبر.فننانسهاورفعةولحاهيتهاتحقيناجلمناكا~~

حكومةتقدمهاالتىالغيمةالهساممةءلمىافردليالبتماعاال

~اكا~~اال~ا~احدلتحقينالتركيةالجمهورية

~~~~ا~مانلييعيبكها.اال~ميالصو-تمر



الههتازألوللترتيباتأاالجتهاعهذالمظدالتركيةالجهصرريال

بهاحظىالتىيسةالتقليةالنياحةولكوهلهخصتالتى

الهمثاركون

للنعاونالدائمةللجنةالثانيةالدورآلانتدتلقد-3

فننهرحاللالجيلةااتاربخبةالمد~نةهذهلحبىوالتجارىاالقتادى

الوزارىتهر8الهومعبالتزامنوذللالعاههذامنمارص

االجتماعمهذابظد.ألزراعيةوالتنسبةالغذائىلالمنالثانى

التسالقرارا~تنفيذلحيتحقالألذىا~دهمساصتمراض

للتعاونالدائمةللجنةوالثانيةاالولىالدورتينخاللاتخذت

اادورةامامالمناسبةالتو~توضعثموالتجارودواالفتا

انمماك.I'IOVعاهلحر~النىالدائمةللجنةلثةالثا

فروالحكوماتأالدول8مما8لرو~بلغالدائمةاللجنة

~~دالذوالقادمالفاه~ا~~تهر8موخاللاالعضا-

ااننننينالكويتدولةلىا98هاعاميناير

)امألهياالقتادىالوضععلىطرأتالترالتطوراتان-ء

198)ما-نولحهبرفيالداثهةللجنةاالولىالدورةانمقادمذ~

مالسبةاالسالميةالدولمهشلوعنهاعبرالتىالمخاوفألكدتر

بهابتمبرالترللوضواوالجورالال~ساواتحالةارالمتهر

حالةفرالعامدهورالتانكما.ا~نناملاالقتادىالوضع

فرمارةوالفالضررالحاالفراستمرقدالهالهياالقتصاد

الجهودان.اال~مبةالبلدانتننملالتسالناميةالبلدان

المالماتبنيةلحىالملحةالهيكليةحاتباالهالالرامية

والصالعالنننرعيةالحتوفىحهايةبهيةالدوليةفتاديةاال

انكما.مسدودطرينالىوهلتقدالثالثالعالملبلدان

الديونتزايدبمعبالناميةالب~انتواجههاالتىكلالهنننا

هذهقدرةوصممواتيةوطبنننرليةالهاالمساعدات2و

االجواألاتوجهكىاالدواتمنارباحها9زيادعلىزمالبلدا



وهبوطI00البلدانوضمتهاالتى2المتزايدالحهاثية

وتمقتتفافهتقداالوليةالهواتمبيماتودفول

ابمسالمواتيةوغيروالضاملةديةاالقتامرالمواان-و
الدور~بنلهاالترا~داتاهميةتركداناالنننا~~من

التعاونعالفاتلتوميياال~هميالمو~تمرمننمةهياالعضا-
االجتماعيةبالتنهيةالنوضاجرمنبينهافيما~~قت~دو
التىوالتنلبات....:.;1~1مناقتعادياتهاوحمايةديةواهقتا
و1~هرارا~وعلىالدولىاالقت~دىالمنايىلمرتمرا
المتنحةالدوركيالسياسة

.~يلالطاضلثةالثااال~~ا~~فرارانكما-1

اءتقادماوحىكانوالتجارواالقتادىللتعاونالداثهةاللجنة

اممتفالليهكنهااالعالميا~أل»~ه~كي8االعضاا~دولبان

القيامخاللمندواالقتاا~هكيوالمتنوعةالهائلةماقاتها

فيرفاهةدواالقتاا~انهىوا~~التعاونمن.~يد

لحيواالننتوالروالتجاوا~دلوالمنضاريناالستثمارمجاالت

والتألهم.بينها~ما99والصمرالعلنيةبرةوالفاالعالمبمود

تهببدلحياطنحتىا~اثمةا~انجزتهو.الطالملحوظ

)اواهرلحياهبع8االعضاا~ولبسرين1~الفألللتنممنبألالطر

ولبالساوموحيامنننجعاامرا

ا~داثمةاللجنةبنلتهاا~السجهوداطارونى_ها

منغهةهي8االعضاالدول~فيمااالهتادىا~ونيزلتمن

موفوععلىتمامهااهبتركيزاللبرنةقامت•االصالو_تهر8الهو

الرابعاال~مياللمةألتسمومسوفددهاالتىاالولويات

والماعةالغذائىواالمنا~را~~...اتنننهلو~ذه

والطافةبياوالتكنولووالملو-التواالتاوالننل2والتجار

االمانةقستهالذىمىالمننايمرالتقرالتقريريتضحن-8

ملخااالجتماعلهذا~~2األتسمرالمرلمنظهةالماعة

لمااوكلتيالتىلعمامبالنبةالداثهةاللجنةلهنجزات



الرابعةاال~ميةالتهالواكحتهالثةالثااالعالميةالقمة

تحقالالذدالتمحملهددباالعتزازمقيطةفنننمرانويمكننا

كما•والناعة8والتجار<والزراعةالتنقيةمياد~~لحي

االقتادىللتعاونالداثهةاللجنةباناخطرانيسر_ني

النلبننفانالوزاروتمر8المرعلد~_رترو1وا~تبر_

للجنةالثانية2الدورمربالتزامنا98هاعاهف~التواالتا

هاليراانيتوفيا~بمةنالبلبالخاصاالجتهاعهذا.الدائمة

النقلبننفاناالولالوزاروالمو-تهراعمالجدولمنضورععلى

اههيةعلىكد8~اللجنةهدهبانثقةعلىاننى.تاالت،واال

الحيروالقطاأهذالحراال~ألالدولبين~ا~ون

فرواالدينالهيالحيللتعاونضروريةطبيعيةكنتيجة

الرنبممى2سياد

2المسرداهحا.»

تلضالتركياال~ميا~بنلمحالحظاناذكراناود_9

المركزيةالبنوللمحافظىالسابعاالجتهاعالستضافةبمرض

198العاممارهىهصرلفةأستاذ~لفيالنقديةوا~سلطات

االعالميالبنلمحالحظرلمجلصعنننوالحادىاالجتماعبجانب

للدولوالماليةالفنيةثلالهممامنافنننةاجلمنللت~ية

هذااعمالجدولوعمنننرالماعةاالمانةارسلتوهد.8االعضا

جدولوعمننغرمننسفةتوزيعتمكما.8االعضاللدولاالجتماع

للمادهةالماعةاالمانةوشيةمععليكماالعهال

التركيةالجههرريةحكومةبانابلفكمانليييب_.ا

بنضانالثالثروالرزاتهر8المواستضافةايضامحرضتهد

و~~.ا98اليرنييلم8الر)لممنتركيالحبىالصاعيالتعاون

المنننت~ا~ريعبينسمامناهوو2عداالجتهاعهذايناقنننى

8االعضاللدول



الوثيص2~د
دألالصمااهعابد

81االعزافواني

الفراالجتحا«هأااهميةعلىللتأكيدبحاجةلصت-اا

بالنسبةتحلالالفرالتقدهمحوويتمرضفيناهنننى

االولوالدورتينعنالصادرةالهامةوالطواراتللتوصيات

هذامانيعلينلعلىواننى.الدائمةللجنةوالثانية

هراعاالألر~معينةات8اجوااهراومن~االجتماع

زمنياطارلحيوذللاتخفتوانمبألالتىالقراراتتنطيذلحي

ليةالهاكلالمننناانا~هذالىاذكرانويمكن.عهلر

لمنظمةالماعةاالمانةتواجههاالتى8المتزايد

المنظمةعن.:.اوالمرألسصاتاالعالميتمر8الهو

ميةاالمطوالفوهة8البيضاالدارومركز8انومركزوفاهال

الدول~لممنتيجةالسلعوتبادلوالماعةللتجارة

علرعكساتاثيراتوشوانفنانهأمنلصاهمتهااالعضا-

بينلحيهاوالتجارودواالقتمابالتعاونالهتملقةانننتنها

لمنظمةالتا~الهيكلمناليتوفعاننهذلل.االعضا-الدول

اليهالهوكولةبالمهاماللياممنيتهكناناال~ميتمر8الهو

علىالمتابعةلجنةاحثانواود.زمةالةاالموالغيابلحي

ألاالجهزتصلموضمانالخطيرةالهننكلةهذهلحلاهتمامهاتكريممر

تهألماندالالزمةلالموالاالعالميالهو-تمرمنظهةعنالصبثلة

اناودكما•بالحضورترمكمعلرثانية8مراننكركم-)ا

التركيةالجمهوريةلحكرمةاالمتنانعميألعناعبو

التعاونمتابعةللجنةالثانياالجتهاعالممتناهة

~انوجارعزالمرليواهال.والتجارىاالهتادى

امين.اال~ميةاالمةلخمةماعينالىويبارلفطانا





~»ثقةاممةلو_االلبرمهنىشالاوالد~االعمااجدول

)رJحاا~ناود(.االأ.،هاورلتقاثرمةاال،انهلدا،تامن





:ااال

اعمالأدول

ا~المتابعةللجنةالثانياال~ع

50وا~االفتمادوللتعاونالدائمةنةاللب~

االعالميتمو8المولمنظمة

1986تمبرسب.,-n•استانبرل

االفتتاحيةالجلمأل-ا

االعمالجدولافراو••



o-جدوىبثانللتنهيةاالعالميالينلمنمطدممرحلوترير
.االنغناء

اال~ميةاالدواتاثتهانضهاننظام-ا

االطرا~متقحةاال~ميةالمنامةاتحادرب

التجارةلتنهيةاال~مىالمركزمنمظلممرحليتلنريي

التجاريةللهعلوماتد»شبكة8اننناجدوو-

التجاريةلالفضلياتانظهة-ب

شيةالحااثالبحااكزمرمنمقدممرحليتقرير

نمننناالمدعيةاللدوللنأريباوعيةالجتحااوفتاديةالاو

تهرلموألامنظهةعنةردt-...JاديةالقتصااتأرIلقرا
المالميا

'I•التعاونمجاللرالتطوراتبثانمرحليتلنريي
الناعبى

اثرالفذاالمنمجالفيالتعاونبثانمرحلىتظرير->ا

الزراعيةوالتنمية

البتوللمحافظىالمعابرلالجتماواعمالجدوله~وى_اا

رفي8االعضاالدولفيالنلديةتدواللطاالمركزية

اال~ميتهر8المرمتنة

االقتادىبالتدونالمتصلةالبنودبثانمثمرور_)ا

الخامصىاال~مىالقهةتهر8مواعمالجدوللحيوالتجارو



لننلا8ارزا~الولار1لالدت~~Jىمسا>د_دولtوو__~ر-ا3

حةلسيااو_،<دأمواو

Jl()-Clمند«ستبما-)ا

I>د1عسرر

رالدتااام1ذ،،ا.ا1





دملددقادلمردم،را،رردمها

السال_ا<.<رلسؤادددمطمتوة1لوامه1الوام_.ر





:ااال

الذىممااتةمدىنبثالماعةانةاالهتغزير
الدائمةللجنةنيةالتاالدووألراسلحراتنفيذفىتحلق

ردوالتبدواالفتاللتعاون

>1التركيةالجمصرريألمنبيلاسرتا - nه6/19سبتمبر

للتعاوناداثهةالمبرنةالث~نيةالدورةا~دت,-

في•اال~ميتمر8الهولمنظمةالتابعةوالتجارىدواالفتا

~1.»6ردب1الر)منالتركيةالجههوريةنبولاستا

االجتهاعانمقادبمدوذلل<1986مارسى16-»االمراهق

~دوا6ر~3الىامنمحظدالذىظلينالهور1لكبالت~د

م)1986مارمس11-13(

االمنبتنانالثانيالوزاروتصر8الوانعقدو~د

للجنةالفانيةالدووألمعبالتزامنالزراعيةوالتنميةالضذاشر

الدائمة

مكومةهامتم

Iلمذكوريناعينالجتحا

tالمربا~نية

ريرتقالرهابايأللتركاريأللجمهرا

الفرواالتلوكاالحألوكا8العضاالدولاعلى

8االعناالدولىمنالعامةاالمانةطلبتبانمبنلد-ال

الفانيأ8الدورفيألالمتخذالنوارات´.ااوالوكاالت

والتجارودواالفتاللتعاونالداثهةللجنة



تفيزفيتحفألالذىالفدملمدوملخاادماهمورد-)

اممالالداللجمةكرارا~

ااتما.االلتاد,-

واالجتماعيةواالقتاديةاالحاثيةاالبحاثمركزدعوة-,

القراراتعنأراههفيالتوسعالىاالعالميةللدولوالتدريب

مهفوذللاال~مرتهر8الهومنظهةعناالدوألفتاديةاال

بصوتاسامميةمملوعاتتضمعهلووثيقةموجزتجميعيدليلاعداد

تفادىبغيةالهنظهةعهلخطةتنليذالداثهةاللجنةعلى

بالتنفيذبالقيامتممهنالتىالتوجيهاتووضراالزدواجية

افضلنحوعلىوالهتاهمةوالتنصالفبةوالهرا

مركزمنطلب
الماعةاالمانةالطوموا

االحاثيةاالبحاثمسركز

ممعظةيرانحراال~ميةلسلدول

ا~هذالحريلزهماعملانلنرة

يوهنوسو~.الحاملىالتقدمبمدى

والتدريبواالجتهاعيةواالفتادية

الشانهذاكيبةالهتاللجنة

واللطآتالمركزيةالبنولمحافظىالىيطلب-)

منافننةاال~ميتمر8المومنظمةفبى8االعضاإلدوللحيالفنية

المملخطةبتنيذالهتلةوالماليةالنطديةالجوانب

منننووعتحضيرامكانيةدراهةالىالصحالظوندعىوقد

االمانةبينوبينهمممتنفيريناالبعالحتصاعهماالعهالجدول

الىاليهايترهلونالتربالنتاثوتنويرتقسيموالرالماعة

والتجارىاالقتاديللتعاونالدائمةللجنةالهتابمةلجنة



عن.ا´.االمتابعةلجنةوعلى

هذالحيتقممناحرازه~تمما

صدىتقرروان1986مبتمبر/ايلول
وناسب.وقسزفياالجتهار

ه~ولما~هتالتركيالمركزوالبتلعرض

~ال~~والصلعا~المركزيةالبتوللهحالظرا~سا.~

ا~اروا~واالجتماعبدوذ~ا98المارسىننهرخاللتر~~

روو~للمال~رلمبدولارسال،~~دللتنو~االسالميالمبتلعسر

االىرارجدولمننسفةطيهمرفق.8االعضاالدولعلىلالجتماع

المصرفيةاال~لنبثا~األا~«انعقد

بنلبرعايةلم9)م~ير)اا~10مندكا/~ديننىلحياالعالمية

•االجتهاعاههلحوا~~اال~نت~ركتوقد.دينىبننط



و~و
دالنحاا

االجثهاىاهفنوعورلحر

االعالميةللبغزلالدولى

للبتول
,5م,كتوبيا

االولاالجتماعلحضورا~مةاالمانةدعيةللند

المالرItIمنا~نبولفر~هالمزهراالمامية

رىالتجاونالتها-ب

للتبارةابةهولاالالتمريأبرنامعوضعفكرةلقية-,

•عاماقبوالللتنهيةاال~مرالبنكاطارفىتتمجحيدألكقدمة

هذاعرضيمكنبحيثاا~ز~االجواألاتباتخاذالبنلوهولب

الحاسرةااسنويةدورتهلحيلهنينالصحامجلصىعلىمرالبرنا

وقتافربهيبماا~بدألويجبعليهافظةللهراالهقبلة

يهافيوالهنناركة~ييما~اال~ألالدولحثتسمولخسدممكن

منالمرونةفيفدراقمىالبونساموهذايمكصرانينتظرميث

وتبيقهامداهاميث

مذاعلى

مذلمحول

لبنلاهألاو

مولبرناا

ضورلهرا

الماننيالممنووابتماعهلهىللتنهيةاال~مي

الهتابمةللجنةتقريراالبنييرفعوهوف

.وىببتا.ألالخبوالويالبتو~~الملماخذ-)

اال~الصادراتاثتهانلضرنالمنووعوهر



وفداالطرا~متصداالعالميالمتاهةاتحاد8انثا-ب
نبث5جوالموا~الىi..مياالمطالبنلدعى

فيالمصلبميرعلهااللجنةواحاطة<الرضرعينهد»~
الثمانمذا

بثانالعتابةللبنةتنويراللتنميةاال~مرمكالبذيولعمموف
االدهذالحيتمنىالذوالتنحم

تننترلى1986عامفاللالعضويةمتوىالمملهوينةتضلل-ء
نةاللبتنسيألملتبومياالعظتمرااهوةمنظهةاو_نةهيه

لتنهيةاالسال~والمركزوالتجارواال~دولتعاونالدائمة
واالبقماعيةواالقتصاديةاالحاثيةاالبحا~مركزوالتجارظ

والمناعة~رنهاالسالميةوالغرفةاال~ميةللدولوالتدريسبسر
الر~سمماتد8والموللتنميةاال~هيوا~(~وتبادل
المعنية8االعضاالدوللحر8والتجاراالدرا~~المهتمة

يفر-التجارةلتنهيةاال~ميا~~~9ال~على~ألوذلك
المركزاعدهاالتسووالجددراهةر...السفويألهذا

سجاريةالتللمملوما~فنبة8انضا~ا~رفلتنميتاالسالمي

اال~ميةللبلدان

االولوياتأبشاناجتماربمد8البيضاا~ارمركزنصر

ا)منأزهيوفيالمهللحريقاجتماعينعقدانالهطورو~

1986ا~بر)3الى



لتنهيةاالعالميالمركزتزويدعلى8االعضاالدولمثده

لحيألاالنتهاعلىلمصاعتهوميثةوافيةبمعلوماتالالتجار

فيماالمطبقةالتجاريةااللحنلياتدانظمةحصرمنمبكرولحت

بهذاالمامىالقراربمعيد8االعاالدولمنهلب

الموضوو

لحيهتنناولالخبرا-~محريألاجتماععقديتقين-6

والنوفةالالتجارلتنصيةمراالمالوالهركزالماهنةاالمانة

مراالمالوالبنلالسليوتبادلوالناعة8للتجاراالسالمية

..jواالدتهاعيةواالقتصاديةاالحاثيةاالبحاثمركنو

8االعضاالدولمنتجاريونوفبراألاالسالميةللدولوالتدريب

عامفرالتجارةلتنهيةاال~ميالهركندعوةعلر8بناوذلل

واهدارالهذكورلسلحصرالضروريةت~ا8ال~اهلمم9

الحاليةالصادرفيا~اوجهعلرالتغلببننانتوهيات

للجنةالثانياالجتماععلىالتو~تهذهوعوضت

يتمغىحتىاالهوبهتاهمة8البيضاالدارمركزنصر

نةلباجتماعقبل8للخبراالهقتوىاالجتهاعانعقا«

ال)الى~)منازهيرلحيألالخبوااجتماعيعقدممو~الهتابمة.

.اه986اكتوبر



الناعرالتعاون-ى

الصليوتبادل2والتجارللماعةاالسالميةالفوهة2دعو-ا

لتهويلالر~الصرأل~تواتحادj..اال~ميوالبنل

صممات8به)وموالعمليبداعندما(اال~ميةالبلدانلحرالتنهية

ات9واالجوادالالتتطويرالىالهمنيةالوطنيةرا..اال

بينلحيهاالهنتتركةالساعيةالهنمروعاتلتنمجيرزمةالة

االعالمىتهر8الهوونظهةفيعضاألاالالدول

الصلعوتبادلوالماعةللتجارطاال~ميةالغرفةتقوه

هذافيالالزمةات8االجراإتخاذا."االممالمروالبنل

المتابعةلجنةبمواحاط~ن8الموهاتانتنوهوصو~.الفنان

الميدانذاههييتحقالاا(والتنحمبهدى

اللووتبادلوالماعةللتجارةاالماميةالغرفةأعوأل-لم

كاتوالننر~ت8الهوبهوالحاألمنتظمة~النياهالى

منظمةبهاتقرمالتىباالنلننطة8االعناالدولفيا...ا

بغيةالمنننتركةالناعيةالهننووعاتميبللحياال~ميتصر8المو

الهفنتركةالهنننووعاتبننفان8جلميدمطتوحاتتقحيمتننجيع

الو~الغرفخاللمنوذلل

االعالميةالفرلهةمنطلب

بهدىالماعةاالمانة9ومرالحا

الثانهذالحيتنويرااال~مية

الحةهذالحييلزهمااتخاذ

الضرهةو~لحرالحافلالتقحم



ا~هةتننليعههي~لاال~رلتنننبريراجتهاععقد-ال

الالمتسراال~ومنعمةالسلعوتبادلوالمناعةللتجارةاال~مية

والمناعيةالتجارية~~التوكسواالتحادالساعية000

وذللالمنننتركينركةبنتا~و~ه~وا~يآل2والتجار
نموااالقلاالعضا-للدولالنساعراالممتثهاروعاتمنننرلبحث

ارممالمنهايطلبوا~اال~مرتمرالموألi.هي

وتبادلوالمناعةللتبارظاال~ميةالغرفةالىتهامغنروعا

موعدفيالمناعية.´´´9المتحداكلمممنظمةوالرا~

فيالننننطةركتهامنناا~~ال~~1986حزيران/يرنيسواقاه

.االجتحاىهذا

11الى8مزنبولاهتالحراكبتصاعهذا~سولحد

1986أيسعر

s.-مختلفعلىبمد~اوترننلمالتسسعضاألاالالدولحث

تمر8الومنغمةاهارلحيالمبرمةواالتناهياتاال~ميةالنظم

تطاهيةاالمثلوا~رداال~دىونتسماالمجاللحياالسالمي

~واتغافية•وا~ردوالنيدواالقتاللتعاونالماعة

والنظام8االعضاالدولبينلحيهااالممتثهاروضمنانومعاية

المبادرةعلىوغيرهاالصلفي~اناالماميللمجلصممياالما

.عليهاوالتدينالتوهييالى



القرارذالهلالمتثال1جهودهالماعةاالمانةبذلت
.التاليةالهملوماتاخروكانت

:التحا.ااالقتاد.ليلتقاالمامة0تطاقيةاال-ا

البحرينمنكلتطاقيةاالهذهعلىو~فتوقمت

واالردنوالمرافىوا~دو،يمماوغينياومرالقصروجزروبنغالدينننى

عمانوسلطنةروالنيبوالهفربوموريتأنياوماليزياوالكويت

والممنغالالصموديةالعربيةلههلكةواوقطرو~و.~كستان

ومالىوليبياألالمتحدالعر~~واالماراتوتونسىوموريا

و«يبوتىوتننادالجزائرلحقطتووفه.تركياووالك~و_~ون

واوغانداوالصردانوالصرمالوما~وجامبياوالجابون

لحاسووبوركينااليمةالمربيةريةوالجههو

وباكستانالكويت.هيفة~دولسب~هدفت~

.عليماوولخمت.والصرمالىونيمياواندوترنسىوماليوفلسمن

وجيبوتيا~~المربيةوالجصهوايةوالدممردانالمغرب

دولىثالثمادظةويلزهفقط<المممرديةالمربيةوا

ا~لىنافذةتطاقيةااللتصع8اعضا

بينماممطينوفترنمىمنكلاالصاسيالفظاهعلىفدقت

والنحبربننمالديثمىولخمته



والكويتالسودانمنكلاالصاهيالفظاهعلىولخت

السعوديةالمربيةوالمملكةوفلصطين•وباكمسانوتونممى

وليميباواالردنوتر~ومرريتأنياوبنغالديشى

:الالسلكيةسلكيةالدتاالتاالاتحاد

~المغربعليههتووةالفظاهعلىباكستان

IالتحادIلالسهنتالسال:

االتمادذاهنظامعلرعضودولةايةاالندتىتوقعلم

فيافتأصجهات•....الى8االعناالدولىدعوة-ه

عنالمنبثظةالهتابمةلجنةمرللتنمينبهاالمناعةوزاراتد

ا~اعةتعاوناننننطةتنطيذوجالفرعنةالذا8وزراتهر8مو

لحرالهنامبةات8االجرااتخاذعضاألاالاادولمنطلب

وزراةعيذ_توقدبذللالماعةاالمانةوموافاةاالدهذا

وابلنمتافتأصجهاتماليزيامكومةفيوالناعةألالتجار

بذللالماعةاالمانة

8وزراتهر8موعن.´:´االمتابعةلجنةدعوظ-,

سوفدفيهاتبحثلكى1986~فياجتهاع~دالىالماعة

جدولووضعالثان~الوزاريةورةالمننناتو~تتنيذتبحث

الناعرالتعاونبننفانلثةالثاالوزاريةورةالصنننااعهال



مداوالتهاعنتقريرورهعاالجتسهاىهذاموعدتحديدالرباالضالحة

للتعاونالداثهةاللجنةعن.نا.االمتابعةلجنةالى

والتجارواالقتعادى

التعاونحولالعتابةللجنةالثانياالجتماعانمند

1986يونيولم9الىال3منبتر)~نبولاستافيالمنا~

بهو~مراجعتهيتمممو~الموضي)هألافيالحافلوالتقدم

9رفماالعهالجدولبند

بانالعامةاالمانةالتركيةا~مكرمةاعلصتسر

تنعطأسوفالصاعيالتعاون~للثةالثاالوزاريةورالالممننا

ملم98اليونيو98-ا)منرظالعلتخاللنبولاستاهي

د.~
.اال´الطيبمية

االخرى<مدرميةلحلالمحالحيتبذلالتىالجصرددعمينبغي-ال

االمماطارفيالمبذولةالجصردوالسيماالمد~لنطمى8ابتفا

Iالى8االعضاالدولاللبرنةدعتا_~دصذاولحي•ألاا

معمسدهاالتىالصفبلةالخامالالدورظلحيالطعالةالنناركة

فيالحرجةاالوضاعلبحثالهتحدأللالممالماعةاا

افوبطيا

الراومذاتنيذاالعضاهالدولمنطلب
تهر8الهرلهنظهةالماماالمينممالىحرلفد-



بحان2المتحدلالممالمهوميةللجهميةالخاصةورطالداال~مي

ماير31-ها.لهىانمقاتوالترافريقيالحيالحوىالوضع
ررمم

الثانيالوزاروتمرالموألانعقد<ممابطاذكرناكما-م
الدورةمربالتزامنالزراعيةلتنهيةوااثىالفذاالمنبفنان

مارص16الى11منبتركياباعتانبرلالدائمةللجنةالثانية
موممم

هاعهالمذكوراالجتماعا~رافرادناهنوجز

الصانهذالحياالمانةاتخذتهاالتروالخطوات

الزراعيالنطارهيالتعاونارجاألعدمراألالواققرر-ا
الخليةهذههرألوهيالنننانهذافيالدراساتلااالحين

مجهوعةبهاوتالذىاالولوياتناصعبت8الوزرااعتهد
االغذيةمنظمةمقرهيادتمقتالتىالزراعيللتعاوناله~
ام98»ابويل19الرهاامنروماهيوالزراعة

للدولفدمتمرالموءعليهوالالالذىاالولويةبومامع

تنليذهابلمن8االعضا

8وازامعينةدراساتعلىا~كيزألالوزراقورذللومع_)
التىالقاثهةمنالتاليةالدراماتاهتبمادراواهطدذلك

المصمبصرعةاعدتها



لرلحنالضروريهالتدابيررا
الغذلمثيةالمنتجات~ميالواالنتا

السردان)(8االعضا

تهر8الموبقرارباالمرالمعنية8االعضاالدولابالفىتم

اادراسات~بثمان

والتحر.....JI~H...لمكافحةالتدابير-~

8االعناالدولفيتهاوملرهالتربةوتفرقالضابات

دية)المرالمربيةالمملكة-)التصحرومالبى)

/باكستان_حتهاوملهالتربةوتنرفى)افابات

وتصيو

الجطاط(

(تلمييو

محرارباالمرالهمنية8االعضاالدوللابةتم
الدرامات~بشانتمو8المو

~
بعدوماالحادكبلمافصاشرمنللحدتدابير-ى

(تركيا)واالمراهيااللحاتمكالهمةتدابيريبنهاوهنالحاد

تمر8الموبقرارباالمرالمنية8أالعناالدولابالعتم

الدوامات~بثان



امحيةالزر

اتJاالجر
ادالمو

الدولابالعمم

سرالدراسا~بممان

اتسرالدراسااستكمالعلىاالعضا~الدولحث_كا

ومركزاالمانةمعالوثيزبالتدونوذللاالكثرعلى~مينخالل

البالغةاال~ألالوزراواكدواعالوالناالغأل~ومنظصآلانرأل

الدراسات~~ا~~علىاعدادهايجرىوعاتمنننر´.~ت

يلزمالتىبسيرالتدادراصةورالضرعلىوايصموا`

قبل-امكنان_ذلك~انعلىا~د«هذالحيا~زها

الصابعة~الطناأ-االجتاال

ا~را~تا~ألباال~الهمنيةعضاألاالالدولمنطلب

اكا~عنبرأل~يتمانويطضلممكنولهتاصرعلحربهاالمكلفة

المتابعةللجنةدمالطا

ا~5ا~~ما~~با~مالمكلطة8اال~ولالسددعوة_)

االنمذ~~~ى9المتوا~بالبياناتحداخصالرلحادألاالمت



لتظميبعثاتايفادالىباالضالحةانقوألومركزوالزراعة

منظهةةساعةتطلبأاز8االعضاللدوليهكنكما.ثالالحظا

برنامرلفةمنالدراساتذههاستكمالعلىوالزراعةذيةاالف

ىاالفى8االعضاالدولمنتطلبانيمكنكهاالطنىالتعاون

~وماتمناديهابهاتزو»دها

استكهالءندذللمظةمة8االعضاالدولمنطلب

استهادر

ð-~الدولتتخذبانيي

الزراعياالنتاىزيادطاجل

االسالميةانالبلة

منالتاليةاالجرا-اتذ8االعضا

فراثىالفذاالمنحالةوتحسين

اعةالزرعلىالماماالنفاقزيادة

__><.،>.>._،.<<<<.
والتجارىالتكمرلرجىمجالينهيالتعاونلحرصدألزيا

اال~ميةالبلدانبينكيها



الفرارامكممليكعلراالعضاءالدولمشرمم

ممتنركةواتتثماراتمنمتتوكبمملالفيامضرورة

المزاياا~منحةافمىالى~~دال

الثرارهذامعيذعلى8االعضاالدول~مم

Iالعضاأل.

الفرارهذاتنيذعلىاالعضاهالدولحتتم

~و~ةا~لالبياناتلجهن8للنبرااجتهاوعقد2ضروو•,

و~وللنند8االعضاوالدولالهفتلفةالدوليةتi.ا

ءهز~لملماله8هوعلروينبضالدواساتمنالدولههطانجزته

8االعضاالدولا~وانمبالالثىالدراساتيبحثواان



ومملوما~بياناتتنحيم8االعضاالدولمنهلب
االمةلالمانة

االلحاتبننانالمبكرارلالنةاجهزأل8انفدراصةفرووأل

االعالميتهر8المومنظمألبلدانلهىالحيوانوامراضالنباتية

سبلتدارسالغرضلهذاتصكلىالتى8الخبرامجهوعالمنويطلب

اانظاهذاه8انشاووهاثل

8االعضاالدولمنايضاطلب

وذلملالماعةلالمانةواقتراحاتها

اجلمن.هذااالنذارجالز8النننازمةالة

االنمتىالردودتصولم•8النبرا

مالحظاتصاارسال

والر~ثلالصلبشمان

ادتماعلحييالرسىان

الزراعياالنتاولز~دةوالتدريبالبحوثالههيةنظرا-5

االحماثيةاالبحاثمركزقيامضرورظ8الوزراقررالغذائيواالمن

واالمانة•اال~ميالللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتادية

التدريبمراكزبتحديداال~مستهر8الصولهنظهةالماعة

تدريبلحرهى~لحيرعلىالقادرط8االعضاالدولهيالراقي

الهواكنهذهتقرهانعلىالزراعىالططاىفيالمننتركةوالبحوث

8االعضاالدولمنركينللمتناالمددقيرتدريبيبرنامربتنظيم

فوىراال



~ا~اال~ألا~ول~االتالانلنوةمركزمنطلب
الذىالتقدهبمدىالخروفتمنالعامةاالمانة2ومرالحاا~ن

االدهذالحييتحقال

امكانيةبدرامةا~كورالهركنيقر-ان8الرزراترر-10

تأيدتتو~~الزراعيهالبحوثألمراكزفنبكة8اننتما

~اال~ألا~ولنيوبرا~الزراعيةالتنهيةامتراتجيات

ا~~~بينالتكنولود~االصاليبفننرعلرالتركيز

فيوالتمارنوالمتنمين~"االبحوش8واجراا~

وجرا~لو~ونقرالعاملةااليدىوتدويبالبحوثأمجال

وتبادلوالحيرانيةالنباتيةوثاتالهوروتسبادلو~

~نروعا~ا~9~ويكون.8االعضاالدولبينالهملومات

9اننرمر~~و~هذااالقليهيونننبهاالقليهيالهمتويين

~~~ا~~الهصالةهذهحولعهلورنةاعداد

1987~رسى~تبرلالجتهاعالماعةاالمانةتاعوها8الخبرا

الورنةهذه؟مدراسمةالمجموعآلهذهوتظوم.الموضوعهذالدرامة

9ا~~را~اتيا~ويبمراكزمبننفان9انقرمركسزيعدماالتى

علىآليثاتهذهتمتدانويجب,التامسمةاللقرظلحي

~ت8مو8اننننا~فىمر•ثمةاللناالوطنية~ت8الصو

~~تتريربرنربمالالمتالجنةتقرهوهر~.2جحيد

هلتننيطالالزمةالخطراتواتخاذالنهائيةوتههبىهى8السخبرا

الفورعلر

كلجتهاعلتقحيمهاعملورقةاعدادانقوالموكزمنطلب

مهلم8هاعاملحى~والةالقاد-8ا~ا



القراراههتنطيةانقرطموكزمنطلب



lð_~االمصالمايد~عهرالتعاون2ضرورعلىارألالرزات

حرلدراسات9الجوا2البةوهررواالهاثيةاالمياألوتربية

باالنتاىيتنصاالصعدكلمابهاموكز8انسالحنيالتعاون

اخرموكز9رانمنناالمموامل)ومياهالمعلبةaL...!-o-JI(والتدريب

االمانةالىويطلبا~~بياونواحياليدتدبممداتصيف

علىابتهاىعنةالىتسواناالعالميتهرالمرأللهنظمةالماعة

الغرفىلهذا8االعضاالدول~8براالفمصترو

وسالامنها
االمانةالى

لال~~الالجيدالبذوراستخداملحرالتر~,00و_16

ورالبطاعتصاداألا~ابىبننانجدوىدراهةاجواألالفلةولير~

علروتسرزيمهاا~راعرالعبولراثووضعوتوفيرهاوانتهاجها
8اننننالحكوةا~اال~ر~توفذاانويجباالماميةالبلدان

وممو~.ا~مهذاتنفيذتتولى~لبذورمننتركة~أل~

لحياعدتهاالتىالدراهة~8بنا<التركيةالحكومةتأعو

بالتنيال8اال~الدول~8خبرااجتهاعمفدا~,الفنانصذا

ا~ارهذاتننيأو~ثرلبحثالماعةاال~نة~

القرارهذاتنطيذالتركيهالحكومةالىيطلبانيمكن

.السرمذالحىراتبالترالما~االمانة9و~ا~



IV-لتدابيرخاصا~هاما~األنرورظ~ألالوزراراىاتفق

لم~ه~~ريتمرليماميماوالالرومجاللىسارناات

تمنكيلوقرروا.ا~اببةاالو~يتا~نوعهذاواعطاألليةالجو

وواففالمباروزافيا~وناماناتا_راهة8خبرافر_~

السه~لملم~ء~~الماعةاالمانةتتولىانعلىالوزرا-

مممو\1و10رلم~الفنمفراليهاا~ضارالخبراءاهرقةدعوة

متالثاللنهمورلمغمر_وفىالقريبالمصقبللىاالجتماعالى
امنانالقادمة

و~علمو~را~لمهألاتفنيأل8االعناالدولمنطلب

افرتالتقاعاتاله/~~.'''IU'/~ماواثلفيبراألالذلفر،~

~هلبمIVو11وlðا~اتكياليماالمثار8الخبرا

لنسو~لمل~ىرلمفيتقاعاتاالههز«استد~فة8االعذ_الدول

علبه

اواشلفرميمندا~بمةا~ع~ناال~~الدولابلفت

بملمرالماعةاال~نة9~ا~اال~ألالدولمنطلبكهاا98لماعام

.القرارات~تنفيذفيالحافلالتقدم





المرفتاالعمالجدولوعمنننر
النطديةوالسلطاتالهركزيةالبنرلىلهحافظىاالبعجتهارلة

اال~مىتهر8الهوبرنظهة8االعضاللدول
\1I'IU'مارممى-التركيةالجههورية

االلشاميةالجلسة-ا

الهكتبهيشةانتغاب)_

االعمالجدولاقوار_3

لحوافظيالصادمىاالجتماعهواراتتنفيذحولتنوير_4

النقديةوالسلطاتالمركزيةا~ل

اشارظمعالعالميوالهالبىاالقتادىالوضعهىاستمرا-ر
8االعتناللبلدانناهة

الملليةالعاملازاء8االعضاللبلدانالمستركةكلالمنا

تضامروتدعيملحلهاموصا~ووموالحاليةوالمالية

العفتةالدوليةللالمحافرمساومتهاوتوظالدولهذه

اءا~واالبرالقواعد

المدىعلررةالتجناتمويل

نظمتالتىالبادىو

الطويل

n-حولاالعالمينكالباجراهاالتىالجدوىدراسةحولتقرير:

االفليهيةالصادراتاثتهانضمانبرنامعوهو_ا

لهداالطراالمتمدداالعالميةالمقاهالاتحاد8انشاب.



ماليةاجهزةونطريرليةالراههااالممراالتننبريعات8اجرا•9
والدوليةالو~الصادرمناالموالعلىللحصرلمالثمة
ريعوالهننناالتجارةت~~ل8االعضااللعالستخدامها

االسالميةالدولبينفيماالرمنننتركة

اساتاادرحول81برالفادتماعوتو~تتبليريرو_ناقشة-ا>

االسالميةالباكية

الداثهةا_لمبرنةا~~~ديمها_~را~ت~_ريراعداد_اا

التو~تتنفيذحولوالتجارىاالقتصادىللتعاون

المصخطةفيالواردظوا~ماايةديةالنة

اعمالمنيسجدما-)«

القادماالدمعا)ومالزريزما-ا)

التقريرعلىاهظألالهو-ال



المقدمالمرحلىااتقرير

الدورةراتمعترنفيذتبشانا~تسجارة~نصيةمياالسطالهركنمن

دتعةااتيارووالتبردواالقتصاللتعاوناادا~أل~جنةالثانية

1nl'1سنةاذار/مارصا6»ارميبنمانبولاستالي





~~<منلمتخذةاتارالقراا~رهسيروحولى
ونااثمةلداIللجنةنيةلثاالدورةا
مبىالسال1لمؤتمرالمنطحةربىلتبواديالعتماا
1986رسرما16لى•141منمطنبولباملمنعقدةا

لمر~افبلمنلمجزةالكمالهجرداالموثيقةعذهتفدم
لخهلمتخذة.ا~راللقرامسرتطبيقارةلتجاالتسمية

رو.لتجاوادبىالقتااونللتقاثمةلدااللجسةميةلثاا

تاالمنااا _

1(أ Iءلبيضاارلداا_مبىالسالاللممرضانيةلثاا~ورة

1986اابريل14_05

رجيةلخاارونلنشهاءوزراوتمربىلمهنسبةلمننا1تاراللقراوعنقا
لدورةالمغرمبيةالمشكةا~ا,ساوهناءبشنعالمنعحدينا
.1986اأمبريار14ا.لى05منوذ~مبىالسالاللمحرنمامنيةلثا1

معادبى(.~ابعملرةلتجاالتنميةميالسهالمركزاموقا
.لمسيفةاللدولةلمفتحةاتلسالاممعمه

تحد~هلمعرفخلبىالداالنظاموفعمتمفثد)وعكذا
ثما>العرحاثناممه

ا.نعاسربحملةجعتهمنالتجارةلننعيةمبىاالسالالمر_اوقام
المطوما~لنشرالمختلقتهاالسالميةتاالجتماطوامتعزمثفة
.وجماعيةفعالةركةمثهعلى>االعفاالدولو~

لدولةامعمونلتقاوبااأخروجعةمنمنثمروغدءاوعكث
المالمىوتمرالمهالمننئمةلرسميةالثالثاتللغاباكتيبالمنيعتها

ملفظاا~~اعذاويحتوبى.ءال~الدىلاعتهكاثلىوزعم
تلمعثوهاامنجملةركينلعشاارةشامرمنويضعملثمعرفحقبى~اا
اراا´´اينةمثء~ارلداوالمنيفالبثأأحوارثحملسة.ا



لمقدمةاتامالفةامختلفاعلىوكذلمك<عذهمنيةلثاالدورةا
ءةلتجاالتمنسيةال~ميالصركزاروجموقةلمنظميناطرفامن

تبلخدماااآولقمايبرزلثالثااتاللغابامطويينسينكراا`يضا
لييةمنيمماوثا(آليالميلموكراطرفامنركينللعشالمقدمةا

تالتسهيةواهيةال-العيكلةواركةلمث1شروطحولتبمعلوما
ركين.لمثاعلىلئمعروضةا

المعر~~فتفدcوفنعال
المعر~امنعقاأمنسنواتسبعم
اأبرزاأمنهكماالمحاصيلمنجملة

.التشييعم

مبمديا´تسىلذبىامنىلنشاامىالسةا
حققا»مبا.سطينبول1979مستألالولا

علىريبميدونتبثاقاا´هنا

عذهستقمئبتوالذيامإلمتما,رالعتباابعيناأخذناماذافام
رلزوا1الفناظ1تاوكثمراميةالسةوالعربيةافته~1لدرعرةلتظاا
تلشركا1منلكثيراتمثلممعديدةماليالمعرفاا´ستجلبملذينا
لدولافي~لخاواملعااعينلقطاامنوالتلمقاواتلمؤسساوا
عذاباآنحيننثدلقولايتيسهرةلتظااهذهستقطبتعاالتسيا18
نلبلداابينونلتقاامنمتميزةلحظةريبابةيشكللمعرفا
.ميةالسةا

ميةالسةادلبةاءاانحاكلمنوفدوالذينار~نالاقدم
تؤكدنمااملتي1شعملبضاوادلمواواتلصتنجا1منمجموعة

منموهنتمكنلتبىالحقيقية1ثللود1منالسالمية1رةللتجداأن
منظمةفىءال~اللدولميةلسرادةالرااهوامcفذوناسبمنا
ملعاالحضررا1هةفبىتلذاباتبلورةقدمبىالسالالمؤ~ا
~لعالقاافبىالتال~اتسيلالامذنا~فلملمتنوعموا
لملعااعليهيتوفيمارظماوامهلللتواتليااظووضمريةلتجاا
ربى.لتجاوادبىالقتماامنينلميداافبىوفر~تمنيامكااممنمبىالسالا

ميكيةديناواأيقظتافكريةحركةهرةلتظااهذهخلقتالقد
منظريالكفيلةالطرقاواثللوءاوتمحيمابحثنااآجلمنرلحواا

ذ~علىاأدلوليسا>>ريةلتجاادالتلمبا1بتسنعيةقحياووا
مةتمام1ومنركةلمثانلبلداالكللقوميةااليامءباالحتناامن
وةلتجاماشرةمما~لعالمرنا1هذامشاعاقلىتامراتظا
فيثبىلغذااالمناحولىلمستديرةاشدةلمااذلكامنميةالسةا
لية.لحااتا..:lلرعاواالسالميالمالعاحوللندوةواميةالسة>نلبلداا

مبىالمعةالمركزاهنأثراامتحتهاأقيمتاللتين1لحيةلعاارةللتجد
.رةلتجاالتنمية



Iمنيةاظلعرونمركزامنيةلثا1هرةلتعالاهذهتكنلم»ولمذا
كذلكأ»مبل~مبى-31لصمنتاأا~ذاوسلعمشعممبخامنومتمنوركة
حفلفنبىملينلعا1منتلنامبينشرلمباالتمالةثماوداوحمباممنبرا

و1لم~1لوضعما`خرىحيةمناومنالسالمية1رةلتجاا
ملمو~تاخملواتبيلفنبىتتجسدالولسايتما.:i.\مشتركةتيجيةالسترا
.السالسةالمجمو~ادولبينونلمتعاوادبىال~امللتكاامسبيلخبى

ا.لىيعزومنيةالثاالتظاعرةهذهاكتسبتهالذبىالسنجاحما.ن
وسعاتتدخرلمالتيالمغرمبيةالمملكةفنيالمختصةالسلنئات

تعتزاآنالممنرمبية~~ومبمذاتنظيمهاحسنسبيلهنبى
والمنتاثجمالمكتييبا~غبننلمنبى.الثامبىاالسالالمعرفمباحتغامنمعا

المار~تفر~ا~ريةالتظاهرةهذهحقفتعاالتبىرسةالمشمه
.دورية~تكرراان~كبديعةمنغسقااال~مة

منظمةفدروامنوهورةلتجاالتنميةمبىالسةالمركزانام
منظمةطرفمنحتلذ\منينهراهةحسبمكلف_مبىالسالالمؤتمرا
وذ~ميةالسةار~لمعاابعةومتادبا.عدامبىالسةاوتمرلمها
لسلعمادلوتباعةلصناوارةللتجدالسالميةالغرفتهامعمJالتقابا
لمختمةالمغربيةاترالوزاىالمسؤولينامعملو~اونلشعاوبا

معزهلتعريفامنبىلة~بعتهكلماتلعيثا1عذ»~~حيث
~ر.ا~وتفريبعاشعانماوامنيةلثااعرةلتنثاا

عبىاالمةالمركزينثمبعرهرةالتثئامحذهمحممنب~
التجاوردارالتباتمنسيةنسبببلهنبىاالولالحجروخعممبا`منهرةالستب
منممنا~الاالهنقت1عأامنتنثئاروغبى.ممبةاالسالرعةائمجمهداخل
عنتجلومبر~فنمأالفقيرةاألجال.مااك<ا~جلة~راعيد~~

.ا.يجامبيةنننتاتجم

مىالممهاللمعرفلثةلثاالدورةاإ2
--

نيما

عقدهالمزمما
وعما~حتفا4



مبىاالسالللمر~المثالثةالدورةحكومتعا~ركبةمحن»1986
لمنريارةالتجارةلتمنسيةهبىاالمةالمركزهديراستة~ا´منعاكصا
التناانبلدفسالمصفتتالسلطاتمعمبحثدقصدأاكا

ضد.المعمربتنظيمالمتملقة

دماقار~لعشا1رةئتمجاIلتنميةالسالمي1لصركزايرمةوا.ن
~هلمزمعماديةال~اونللشثميةالسةاالملجتهعماجتمافي
عمالجتحااهذامشاهاكلىمستصل)ريةلب,لستهIيةمنماقبلكأابة
.ديمشاببنعتةلشاذن1هذافبىلمختمت1تالمططابا

ركينلعشاالعربيةامصرجمموويةمسندو~ا´خبروقدءهذا
السالمي1لمركز,رهدااملممجلسالنثةلنشا\لدورة1خالل

ر~كن)1986اابسريلثرءلجيز1رلدأمبالمنعقدارةلتجا1
السالمى>اللمعرضادمةلقاالدورةاتنظيمفبىبلده

رةلتجاالتنميةمبىالصةالممركز\أ.لسو~لةر-ضطةومبوا
أللرعبامبالحرمبية1مصربحمموريةرةسمذاتاكد~)1986يوكيوزشمو
.هرةلقابا1988ا`كتومبرثسمرلنحنةهمحرنسا1ن~أفبىحكومتعأوضبة

)~اتاالسالميةا1ملسبطةريةلتبافيةالمحةالعشبكمةاءار~-اا

ونلنتعاثمةلدااللجمتهادقتا~
منبا.سطنبوللمنسعقدةانسيةلثاادررتما
ومنرةلتجا1لتنميةهبىالسة1لموحز1منتطلباتومية
ركةلمثالمفتوحماهملفريقاهمجتما\تنظيما´خرىءاآشيا
<~السالفيالمؤتمرالممنظمةمةلعاامتهالماايتنمنلذبىوا
دبىالفتتتااونللتقاثمةلمدااللجنة1(للكومسيكابعملتاالتنسيقاا
لبنكااIالسالميةاريةلتجاالخرفتها)ا´منقرةمركزربى)لتجاوا
تادرالصاواربىلمتجد1شرالمنعالوطنياهمركنر1وللتنميةالسالميا

هالمر.باكمصتمة1ءال~الدولامن

لخهربىلتجاوادرأقتماا
عن1986رسرما(6ا.لر14

لجدورامتدرا~دةمبا.عالعملأفريقاكلفوقة
ميةعةامسشكةءبا.مثمنالمتعلقةارةلمستجد\لتنميةمبىالسالاللصركن

ممنظازها.منببغية)~تاةلمسما1(ميةالسةان1للبلةريةتب
ريةلمتباتالصلومااومننرجمحيا.لىيمعدفتلمعطياا~قواعمن
مبر>السالالمؤتمرامنظمةهنبىءهضافي1لدولىالدو

••./.••



هذاوطاامهنيمنةلكا1نرورةعنلكوصيكه´´\Itتومةوتؤكد
مزرشدةلفااملكاستخال~والعمل1جيةردواادبىتفافبىلمسووعما
•منيةا.ضاريفمصادون~تاشبكةزا.منجابغيةلموجودةاتلقدراا

لمركز1يحتزمءلتوميةالمذهوتطبيقا
22يوهبىلمذكور1لتعملافر~جمعمرةلتجاا

لجمصوريةادعوةعنءبمنازهيراميمتهبمة1986
•عمالجتحااذ~

مبىالسالا
اأكتربر23و
نحتماLلتركيةا

و~ممةءاال~الدولجميمالمركزكاتباالثه`نمذاوفو
ركةللمثنهيدعرهاوالتجارةالصادراتبتعميةالمختمةالميثا~

الميثاتسرهذهلكلاستمارةالمركز~ولقد•االجتماعمهذافبى
)ملحقةا~لديماالمتاحةميةاالمحهدمياتاادمكااستجه>مصد

المتابعةلجتهمظاراأعلىالنثالثااالجتماعمهذاتمريروسيطرم
.198(اأبريلفبى

•االعماالدولقبلمنالمطبقةالتفضليةالتجاريةالنظمفنصرسا-ااا

ربىلمتجد1ودبىالهنتما1ونللمتحاثصةلدا1للجنة1د~ما
بارسطنبوللمنفدةامنيةلثاادررتماخالل)لكومسيكا1(

اأمحررءاأشيابينوهنلسباتطاتوصيةكس1986وسرما16لىم141

لمركنى1«كوةعنءبناءلخبرا1لفريقاعرجتصا1ارلىلدكوة1بتوهيبه
1هنصرسرموارتما~اأجلهنرةلتجا1لتنميةمبىالسال1
•ءال~1ولىلة1طرفناهنلمطبعته1لستمضلية1ريةلحتجدا

لصدداهذافبىرةلتجا1مالضورلحتنمية9ألموكزاوجهوفد
بعةلتا1لفرعية1تاللصيثاكماءالعضا1لدول1هتهكاا.لولدعوة1

ركةلمثاعنتحثنصا»المربالمعنيةواالسالمي1تمرلمور1لمتعلمة
زهيربامآأكتوبر26و25يوهبىسينسعقدلذياعمالجتحااهذافبى
.لتركيةالجمصروية1لحكومةدعوةكزرءبنا

ثبمتحداواتكميلفبىيتجلىعمالجتحااذ~عدفا´نوبما
وةلتجااقبةمراتاءاوا.جرالتفضليةاريةلتجاالنضمافمرسر

بتزويد~~ةالخيرةاهذهفا.نIءال~الدولاطرفمنلمطبتا
ة´اتالمصومااهتهبكارةلتبالتنميةميالمنها)ز~ا



منثمكينههحد»1.986.´كسطسر131قبلءرد~عملموثبLلمتقةا
مبىالسالالمركز1ستعىامرهناهل>ألجااااحسرغبىلعماراشذاما.تما

دودرمحالدنمن~لمعلوما,عنعددارةلتجا\لنتمنعنيه
كلياءضفاوامتمحيحعااأجلمنءعضائة1~ولالىامر~ه~

(.Jلحاامنتضىاناما~لالزمة~مناالستحداوا~~ا
).عذارهنقةتوجدرةلتجااعبةمراتاءاالجراحرثىر

مظاراةعلىاهعملفربفاجشماعمعنالتغريرو~د
(.98أا~بريلشمرااللكو~ا)ا~بعهللبصةالثا~ا~ررء

تالمنفوراا

لمركزاا`~رععذ
>المنبنيزيةوا

Ltداأ~ا

لمعرفميةلثاالدورةادمعفااسبةوبمناء~ا
مثمروعمااتجاريسااا~>مبا)ءلبيناارلداا~يمنةد_~أ

.ثمغرببارانتشااد~المغربيةالححيتامعم~خا~
ث(لثه_للغابامدرلذرا~امذا~..~

مبىنةلواالمركزادةرااممسفت80.000وبد_~ا__تسر~>
بعةمبىالسالالممعرغمالثا.ميةا~ورةا~هدنخعاباار~ا0ا

.ر>~<ة.با_~

فبىملينلحاالالعماافرعسرركنخاللويسراامناانجاوتمكن
ءنشاامحمقترااوكذاتعمومنتجاخدماتهمعر~مندبىالنتاا~ا

.مثتركة~سر_ا

~ماأنعلىاأخروجعةمنيسرااااتجارمجلةحر~ومد
االمنجابةفىالمزدوجماعتمامهايفرجمملخالعاعدد~سر
االمةساحةعلىو(المنادالتجارةمجالهىالمقامينمقاتشت

االمتادمةثلالمهوممنابعتبتحليلوالعبامءجمعااد_مية

البرو.~.الد<~.~ا~رية



ر~ااميتمياذعنهاموار~

.لمريةا

المتبماشنفاءخما.~-

Lمممذمااعذالام.خاريم

._>....سر.-----~ر؟_ر~__ارمالمطا1ى~مل1نعباعننا
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علىاأجعز~~تنشغيثعايمكنالتيالرئيسيةا~~~
ال.ا´ممعمثثبمجالعلةذاتاكامتناءسواميةاذعة

xالمحنةمناتاالممامبارمنا

تاتورالعاءرا<سبةلمحاا

تمالمخز<افيلتقرفافبتومراتلباارةا.دا

لمرسيناسز.نرةوا.داررا´حه

تالتحنه~د:.

تاللته.حمةليالبا1ثعد.ا.7

ونم(حرراأ



التطعسهبرامجما.عدادا.لىتوملتم~3.3

بديدقستا.عةنغموثم

اانحرمىر~مطاءشتواا_

(منيكرى~رتراا´~سحغيرة~مامنظاءنننترا1_

تا.0معلومابكاااوقاعدة

.f.التاريخم)ا~_ءااوالبمنعم)االجابة~
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•بتالساالقسمة

رةلنتجاا.نعيدافيلدواتارحتكاا-17
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الهقامحليالهرادتقرير

والتدريبواالجتهاعيةواالهتصاديةاالحاثيةاالبحاثمركزمن

عنالصادرةديةاالقتاالقراراتت_جميد_بمنفاناالسالميةا_لمدول

انمقادمنذالهحرزالتحمبنتان´´مذكرطاال~مياارموالتهسرمنظوة

والتجاروا`االقتادىللتعاونالداثهةلمبرنةلادثانيةالدووأل





الدورهانعادمندا~زالتتلمبغان)امدكوة

0ولم~رى<االقتعادىللتعاونثمةا~لمللبعهالتامية



من•االيامموعلى•ماهرىمجهورامت~اضالىفاميةالهصع
علرالتمرط(ا)بنيةوذللبالتدونتتصوالحكارعاتمرضر

منموضوركلبنانطرحتالتسلحكارلةالجامعالهوجر
قاثهةماثلتنيأتتبر0(س)والبدايةمنةالهوضوعات
(ى)و8مححدموفوعاتبننان8هادرقراراتلسورد~بالاتها
~وانجازمتابعةلحىتندممنتحقالعماعامةلحكوالا~ص

لفةبالبحثتهراال~مي8الهومنظهةتناولهاالترالهوهوعات
.اليهاالمتاع9الطتر

الدراهةبهذهلغابهتمامااهالداثهةاللبرنةابدتوقد

عهللحي2الطاثدعظيمبهألااللحاديهكناها~ممرجعاباعتبارها

ومتابعةتنطيذلتيبرالنطاالواسعةبهههةتنهضالت~اللجنة

اال~ميتهر8المومنظهةعندرةاالاالهتصاديةالقراراتجهير

انه>~الدراهةاو~تحصبهااللبرنةراتلحندذللومع

االجتماعاتكلاعمالتننملبحيثالدراصةهذهنطاالتر~يتقين

بهامختلطةصمتوياتعلىاال~ميتهر8الهومنظهةعطاتهاالتر

منوغيوها8الخبواعاتاجتهاعناالدوالالتقاريرذللفي

اال~لجميعحراهنصلالنهاشىالحريشلبحيثfاالجتماعات

منظمبنننكليقحمواناال~ميتهو8الهنولمنظهةدية~5اال

وبايجاز

الطواللفةالمنجزالص

1986اب/ا~الىفيأن/ابويلمن

اللجنةعنالصادرةالجعيدةتدالترجيها8هرلحر
tجحيدةتجمييبممليةالنهوضلحىالموكنفنوع.الدائمة

خاللاال~مرتمر8المومننهةاجتماعاتقائمةلحوزفاعاد

8كاهما•المرادبعضوراجر1c«86الر1965منالطتر~
وهاممنهامتحقال•دهاانمطاواماكنومواعيداالجتماعات

سنطحة.واننصلاوحرلخاثهةووضرمادتيناومادألبتحين
تمكنالتىالمملرماتجمييوتتضمن•8االفطامنوخالية

المركزوقسام.الصرادههةنبنهعليهاالحصرلمنالهركن



جميييمطرلكنلحرعيةاقاهعدطالىاالجتماعات~

االسالميتصو8الهرمنظهةعهلخطةلحىاليهاالهننارالقطاعاتأ

عمليةبداتثمfاالخوىالماعةالتالهجابمضالىباالضالحة

االقسامبنناناجتهاعكلعن9االدوالنهائيةويوالتقاتجهيع

الالكيهالطةالطوعية

الهركنا~•والهوا~تدالنطلبهماليتصولحيما

قمه1ا~الرثاثناهضرانهحدالىالتجهيعمنالموحلة9هذ

فناملةمضمرنتحليلعهلية8اجوالحيهترعكماالماعةاالمانةمن

ألتجهبرعهلياتانتهتوقد.الطوعيةالقطاعات

الموادممظمتجهيرتمكصارالناعةبهجمالالناهةالهبحثية

لتجميىمتمواالمهلاليزالهينعلى•الزراعةبهجالالهتلة

ربتبرامنللموكنما8ضرلحىfتبينكقد.افوىقطاعاتمراد

عناالدوأليوالتطارتجممنان>>االنحتىالمهلاههلحر

8اجزامن8جزاهعبيشلاالولواالجتهاعاتوال~االجتهاعات

للوقتا~اقاواكثوماالدوامة

اجتما«يكرنانهررتقدالداثهةاللجنةكانتلها

امنمنيتوزارىاجتماىاولوالياسةوالصرا~تالنقل8وزوا

,لثةالثادورتها8اثنا~اذ>الداثهةاللجنةاجتماعمع

اازىالجزألفان>ا98هاايلول/~لحرتجتمعانالهقرو

عدالقبلبالتاكيديستكملسو~الدراسةلحيالقطاعبهذايتل

بحيث<المتابعةللجنةدمالظااالجتهاعانمطاأمرعدمنانتصر

الوزارىجتماعلةالتحنيىفسالدراسةبنتاشعاالفادةيمكن

من8لالنتهاجهدهقارىالهركنيبطلوهر~.كرالةها~

لحيالهتابمةلجذ~ابتهاعموعدحلولقبلكاملةالدوامةاعداد

الهوكنيحدأانالوانهالصابظمنانهاال>ا98هاماير/ايارههو

النتاناهةلحىنهائيامرعدا





الثانيتراعاالهتلرءر

الصاعيبالتعاونالهمنيةالمتابعة~دنة

االسالميتمر8الموةونفملياالعزاءالدول.ينماف،م





:ااال

الهمنيةالمتابعةللجنةاانانواالد،ماعتقريرعرض

عضاالاالالدولميبنلحيصاالناصبالتعاون

اال~ميألتموالمرمنظمةلحر

الهمنيةالهتابمةللجنةالثانىاالجتهاعانعقد

تهر8الهومنظهةلي8االعضاالدولبين1~8الندعيبالتعاون

نبولاتلحى1986يونيه)9الر)3منالطتوةخاللاالعالمي

والهغربوجامبيادينتىبنفالمهشلواالجتهاعوحضر

كصانوبا

اال~ميتهو8الهرلهنظهةالماعةاالمانةمهثلهحضركها

يهثلمواهبعن~<عنهاا´والهاالتابعةوالهيشات

(اليونيدو)الساعيةللتنهيةالهتحدالاالمممنظهة

لمنطحةالماعةاالمانةمنمومليةتقاريروكنكحمت

ديةواالقتسااالحصائيةاالبحاثوهسركز•االهالصىألتموالصر

اال~ميةوالهوال~ماال~ميةللدولوالتدريبواالجتهاعية

للتدديبداال~مىوالهوكز•والتنميةلربياوالتكنرللعلو-

•التجارة~اال~مروالموكزواالبحاث»والههنسراللنى

والبنل•اللووتبادلوالماعةللتجارةهالميةاالوالنموهة

الناعيةر.ال9الهتحداالممومنظمة•.j..اال~مى

(اليونيدو)



~نفيذالهتلةبااتطوراتايضااالجتحا«واحاط
ونااتابشانالثانىالوزاروتماعاالدعن9االدراللراراس

االمالصتهر8الموهةمنظفى8االعضاالدولميبنفيهاالذاعي

التىالرثيممبةالموضوعاتابعضاستعراضيليوهيما
.تماعاالدلفةبحشهاجرو

الننرالتة،ب-~ية..ااال~ميالبنل

وعاتمنننراربعةبينهامنووجد<منننتركا

والناسةللتجارةاالسالميةفةالضرمنمقدمة

ونمادلوالماعةلدتجارةاالمالو~الغرلحةت~-~

ءواونته11بالساعيةللت،مصيةالهت~طاالممومنظهةالسلع

ىفيثراراالستلتنننجبر1اجتهاءالتركيةالتجاريةالغرفاتحاد

في8االءضااا.دول~._مننموااالقلالدولفيالهتنروعات~~

فاللامتا،بوللساالجتهدىذاهويمقد.االفالميألتهرالهومنظر_

اهم9ديسمبرااالىnمنالنتوأل

لذ_رمويلالوطنيةممسات8الهراتحاد8انسنناتم-ى

نظ-وتحممينتطويرلحي~ااذو81االعفالدولف.ا~~و~.ة

الصننتركةاالممتتماريةاالنظمةفيفننيلالت

د»_ةهاالة_تاويةثالحااثالبحااكزمرستهرا-د

مللمنناالبحثياوعهمننرلحيالهالميةاللدوللتدريباوعيةالدت~او

ريةالستث~اتلننركااوثمةلالاكةلممننتراتوعالمننغوانبنننا

ت~8لموامنظهةفي8العناالدولامتهاقاالتىاكةلر~ا

ال~ميا



الناعية~-...المتحدةاالمما..اجرت

واالجتماعيةواالقتصاديةاالحاثيةاالبحاثومركز(اليونيدو)

عنالصادرةبالتومياتعمال<االصة~_للدولوالتدريبأ

عات>النما~نصيةبننضانبحث~فنروع•للبرنةاالولاالجتماع

المقرر•المنننروىاهطويركز.توكيالحروالهتوسعلة8الضو

تعزيزمجالفيتوكياتجربةعلى،'1111'يوليبرلحسانجازه

والمترهطة2الضوعاتالنا

يةمعثمااالالخحهات

ه~االستسناريين8بر`أالف(اتحاد8أنفنايهثل-ا

االعالمينلالبمنبمبادرةموفراالخيمالذوراال~مية)البلدان

ا~~بالبهاتع1االنتةمجاللحيهامةخطوط•.~

ذ_ىر،_1اال~نذوالخدو_ت.والهندهمة•والتصيهاتبالهاوالثد

.اال~هيصرة8المومنظهةفر8االعناالدول

والتنهمة

لفةمنوألل

ا~~ولوب_اوالمصلوعال~ميةاهمة8~مرامتها-ب

ةبرالستنناIتلخدماإعنتهانابياعدةقابتطوير

1«1الجةلمماا8الخبراثماقو9دزيه



اال~مىتهو8الهوبهنظهة8االعنهالدوللحياال~رية

نطاالتو~لحر.~اال~مرالينل»اهتهو-,

•و~الطوالطنى)التدون(بونامعاطاولحيعهلياته

لهنظهةتابعةاخرىهيثاتدمعاالطارمهذالحيمالينلويتعاون

اال~ميتهو8الهر

والمهنىاعنرللتدريباال~ميالهركنينظم-ب
وقة.الندعيللتدريببوامع,1989اكتربومنذ•واالبحاث

طويلةدوراتلتننيمالالزمةوتيباتالتوضرمنالهركنانتهر
الكصر~ثيةوالهنعةالميكانيكيةالهندهةسباالتلحساالجل

-1986الدراصا~-لحيتبد.انالمقررمن.لهدربينوتاهيل

واالقتاديةاالحاثيةاالبحاثمركزمترع-ى
اعالميةننننرةاهدارلحىاال~ميةولللةوالتدريبواالجتماعية

لحر8االعناولالةفيالهتاحةالتدريبامكاناتعنهنرية
اطضا~الدولمهاتطيأانيهكنوالتىمراالمالتهو8الهومنظهة
االخوو~

والتكنولوجياللملوماال_ميةالصوة~استكملترد

9اطضادوو9عدمنمومحينالختيارالالزمةتيباتالتسروالتنمية

قدريبيالودوراتبسرامعيحضروناال~مرتهر8الهرمنظهةفي

9انترموكزوا~ولحد.والكاميرونوتونصوباكتانماليزيالحي

(تحليلمجالفرمهاثلةانننةمنبهتنطلعما<اففناناهطفر

~ت8الهولحروذلل•الهتضروعات)(ادزاطورات)ا•اال

8االعناالدوللحيجردةالهوللتدريبالوطنية

للملرههالميةاالممه8الهراهتموتكما-هد
الصغرلتقحيمملالتبرنامجهاوالتنهية»لحرلربياوالتكنو



19ه6ممرالدراللماهدارسااوفهصناربعةواختارت•اميةالدر

بهذا...كك.اللدراميناالجماليالمحدتجاوزوبطلل.ا98ال

تعفافهصنومائتينمعالبرنا

ا~´هباا

والتكنولوجياللعلوهاال~ميةسسة8المرفظمت-ا

خاللوذللى<التكنولوجيابننفاناالولالتنيقيتصو8الهي..~وا

وقاثروننسرتد<نبولامتافي198~اكتوبر~لمالىاالمن8الطقر

•تصر8الهراهط

والتكنولوجياللعلوماال~ميههصأل8الهوتأعوهو~-~

وضعامكانياتلبحث8الخبرامنالمملىفويقلتنهيةوا

علىاالعالميتمر8ا~_منظهألفيلوبياوالتكنرللملومبرنامع

االوروبييوريكابرنامعغواو

لودياوالتكنوللصلع-اال~مية~8الهوتنظم-ى

منظهةفي8االعضاللدولالبحرشلهواكزاالولاالجتهاعوالثنحية

المربيةبالهملكة>الرياضفيوذلل•اال~ميتهر8المو

1986ايلول/~لم9الىاللممنالطترةخالل•ديةالمو

والتكنولوجياللملوماال~ميةالمسرأل~تامست-د

نذ~كةاقامةالىهياجهودمنتبطلهمااطارلحر•لتنهيةوا

•االعالميتهر8المرمنظمةلحي8االعضاللدولوتكنولوجياعلوم

العزيزعبدالصلكمدينةبكهبيوتربهاالكهبيوتوالفاصبربط

سسة8الهوبمقدوراهبعوبنللبالرياضوالتكنولوجياللملوم

.والدوليةاالفلييةالننبكاتمنوبغيوهاالخلييبننبكةاالتال



تهوى8مرعن2االدواللةاتنبالقراراتعهال-ا

الهوكنقاه•ولحاممى8~فيانعقداينالةالخارجية8وزوا

الهختةاللطاتمربالتدون•ألالتجار..~االسالمي

الىðمنالطترةخاللالثانيةاال~ميةالصرنبتنظيم<بالهغوب

بالمملكة8ا~يضاالدارمعينةلحيوذلل1986Iابريل/نيسان»ا

المغربية

بهذه9التجارلتنميةاال~ميالهركننظمكما-ب

التجارى(ألتعاونعن2متحيوماثدألاجتهاع•المناصبة

2ندونظمكها•)اال~ميالمالمفيو8الغذاالذاتي8واالكتفا

)الدوليةالتجارةهيالحاليةواالنبةاالعالمى(المالمعن

مربالتعاون•8التجارلتنهيةاالسالميالمركزنظم-و

لمواكزاالولاالجتهاع•والتديرللتجارةاالوسطالنننوقمركز

•اال~مىتهر8الهومنظهةفيعضاألاالالدوللحرالتجارةننرانما

اكتربر/تنننوينله)الى»)منالطترةلفةا~نبولليوذلل

.التاليةالتو~تدالراالجتهاعكرالتوهلوثم\.10'11'اول

الناعربالتعاونالهتلةالموضوعاتالننظرا_ا

الدولبينلحيسماالهنتتوكةالممتروعاتوتسضجيسن

بحثتهداال~مرالتهرالمومنظمةلحرعضاألاال

لحانهcمختلهمحالحلولحيالوهتالبعضبالتطيل

اتفازالىتبادران8االعضاالدولعلر>م»

المننروعاتمن~جمرعةلتحقية<لحمالةتدابير

التنقيطصرعةتكطلالترالعملية

اال~مىالصر~تصرلمنظمةاالمةمانالاالمنيرجي_لم

اللعوتسبادلوالناعة8لتجاواال~ميةوالضرهة

عقدلحياال~ار•.~مراالصالوالبنل



ونرمناالنتقاأل~ةالثالث~االستماعات

•المتترحآلالصتتنركةالشروعات

الصا~للتدنمية9ا~اال~منظهةمنيرجي

منظمةلحي8االعضاا~/لتوا~ان(اليونيدو)

لماالت~بعة/ا~تاكا~~ألتهرالهر
للونظمةالماعةاالمانةخاللمن<عنها».ولم

التىاال~ثهارتنننبيوا~عاتهعنبهملوعات
»

منظمة8االعضاا~ول~..´´´´لحيتساعد

تعميم~بغيثمو~<اال~ميتمر8الهو

اال~ئمارة~~~)ا~السميمات

في1986الشاننو~/تننرين~9عقدالمنور

الدولمن~قثهرينانننتراك~و<بنفالدينننى
واععكاانننترااال~ميالمئوألتسصرمنظمةلحي8االعضا

.االجتماعهذالحيكلالنطا

الضرورىالدعمكل~انعضاألاالولالالمنيرجي

السلعو~بادلوا~عة9للتجاراال~~للضرلحة

منظمةتصعمب~ا~~~ىيهكن`متى

~لحياكبر~ركة~ركاناال~مبرتهو8الهو
.الندعيرنالقما

تعزيزفيا~ماتبا~التسليممنا~قا

8االعضاالدولعلى•يقينالناعسالتعاون



'jالىالمجالهذالحىاالصا~الهملومات

لمنظمةالتعابعةاللةذاتالموألصصات

الهملوماتهذهجهعمهكنحت~<االعالميتهر8الهو

باممرهاالعالميالهجتهنبهاينتفعبحيثونثموها

"- u00•بعدتحدلمالتر•8االعضاالدولعلى

لتنممنبها.السامحةوزاراتلحيافتاهىبهات
والهيشاتالهتابمةنةلبمرالهتابمةاننننطة
عناوينوارسالتحديحماتبادرانمهيها8االعضا

االجتهاعقبلا~دنةرئيسىالىالجهاتهذه
الثالثالوزارو

n-~~»فايةالهتولوانأل1اال~الدولمحسلس

عاتالناتسنصيةمجاللس~وناجبسةالو

تمر8المومنظمةتصعمبليوا~~توسةا~رأل

لىالهجاهدالحرونالتسماان؟ساعتبار<االسر~مى

هذاولر•الناعرالتصدونJl~1منساليهث~

هذالتطويرخامةعنايةايال-من.سسدال،المننان

الىسعياالر._~`نطاعلرا~~وعاتمنالنوع

بالتنهيةالعتلةكلالمننناتسصويةفراالعمهاه

هذاولحر.الحضريةالصنا~الىجرألوالهالريفية

للتنمية8المتحداالمممنظمةمنبهرجي،الفنان

االحصائيةبحاشاالموكزوالاليسود~و)الساعية

االماميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتادية

2الغيرالماعاتبننفان)ابحرث~ه.وعاتانجاز

االجتهاععلىالبحوثهذهنتدشوعرضوالمتوسطة

الشالثالوزارو

لمجتمعالهحليةالمواردباالمثلاالنتفاىالىسميا-9

الهجالهدامثللهساالعالمىتصرالصوألمنظمة

الهملوماتتبادلتيعصراالعضا-الدولءلمريتقين



مبرتمعفيواالستشاريةاله~دسيةت1الثمركبينلحيها

التكنولويباتطويرلتسهيلىاالعالهيتهر8المومنظمة

االعالميالمالمفيوننلها

مجاللحرالرا«نةباالحتياجاتااا8ازا-.ا

اه~ناتوجودوازاأل<جهة~~اا~تدريب

يتقين•اخرىجهةمناال~ميالهجتمعر4تدريب

الهاها~جالذاه~9ت~ونان81االء~اا.دول~_~

ا~~والمهاراتالدرايةتنميةلحيلالسهاه

وينبغر.مكاملالمتون1ا~منبروى•زمةالة

ع1اال~ا~نننانهذافي<8االعضاالدولعلى

مياالمةالهركنهيا~~والحرةلت~يالت1.~

تقديمطويالعنواالبحاثنيوالمها~ى~تدريب

صةلهفظالتمابمةسسة8ا_مولمذهاملالكاالءم

الىابطا-دونوالمبادرة<االسالميألتصرالمو

لهطااسهاابةستباال

يراعيانالتجارطنعيةلتمىاالسالهالمركزمنيرجر-\\

فيالتجارةنننىباننماالخامةاننننطتالهي

.درجةالتركيز<االعالميالو_ألت~منظر_طو~ت~

اعطاألبمكنحتىالمنعةالسطعتجارةعلىراكب

فيالسليمنالنورهذاى1الن_~.يةاضافدفه~

اال~ميةالبلدان

اوتدفىترفعلمالتر8االعضاالدولعلى>"
وحمايتهااالعتثماراستشيبىاتطافيةعلىبمد

لوذهيمك~دت_~ذللالرتبادران•وضهانها
مبكروفتليالتنيذميزتأفلاناالتفاقية

ذاتاالد~ة~شجعان8االعضاالدولمنيسرجر

(االتحادالىاالنضماهعلىسى_بلدانهيالسلة

الو~~_ألمساتالهو(اتحادو)ا_سهنتاالسالو~



ات،حادوال8االءضاالدولهيا...التمويل

~تذ.-بةاالسالمىالبننليعضاألاالالدولرومصنننا

منذتقدممنتحقق~_االناهتعرضانواود

ا~»«بة8ا~تامهللجنةالثائبىاالجتماعانمقاد

في8االعذاالدولمينلحيماالصاعيبالتعاون

االعالميتهر8المومنظمة

مى(ى)اللصفيالسابعالقراراحكامالىاهتنادا

ا~ا،_هةللدنةالثانياالجتحاىوقرارات)(تلريروثيقة

ووه•والتجار(راال~تادوللتعاونالداثهةاللجنةعنا.ا

اقداه_الىوسمبا،)الصاعىالتعاون(~المصمىاللل

فىالملةذاتأواالجهزةاالنت_ديةمراكزبينلحيماالتعاون

مارمالسركباتفىلالنتاجيأ_الوطنيالمركزهام.عضاألاالالدول

)9فيوذلل,الهمنيةالثالثينالهنظماتالىت1استبيا~

فيهاوضع1،خطا.اال~ناتبهذه~9وار<1986اغسطسى/اب

درةللهباامتعدادهمبديا..2الهيكلةالعرد~الخطوط

مدرىوسوف.ا_تعاونهذا~~االولىالخطواتاتخاذالى

المعلومات)(وثيقةضهنناتاالعتبياذههءلمىللردود~~

شالثالالوزارواالجتهدىعلرتمرضلكراعدادهاالمقرر

.~نالثا~ىالوزارواال~~~عانالهمروفومن

~_ر8ا~_مذ~مةفي8االيمضاالدولبينفيماالصاعيالتعاون

راو)ايوميفربتركيانبولاستافيسدانمهالذو<مياالصال

االساسيالنظامبمودبهاعتمدفرارااهدركد،198)فوههبر

8لوزراعنننرامصىالفتمر8الهووان<لالسهنتمياالمةلالتحاد

ب_لجمهورية•فنماأليفيانعقدالذوميةاالمةالدولفارجية

ذاه8انننناعلىوافققد"11'11ديسمبرلياايهينةالصربية

.االتحاد

يفيبت~رفمحناعربتا~ىالمنظاتعدد)مانولصا

لحي~إلمنيمىاالدنىالحدبلغقةاالتحادفياال~~-

الىالحصيةألاالجهزالمللحر»~وثيصدعافقداالساسيالنظام



لال~تاال~ميلالتحادالممرميةالجهميةاجتهاولحيالاالهتر

تشرينفوهمبر/الو,يوميهيبتركيانبولاصتالحرعقدهالهقرر

1986الثاني

لحيوفبتهاعناعربتالتىالدول8اسمايليوفيما
وواندو~يسياقطرو.~كمسان:إالتحادهذاعنريةالىاالنضهام

8االعضاعشرةالخمصوالدولتركياووالصرمالجاسبياومر
ألالبناوموادلالصهنتالمربىاالتحادلحى

--------__----_-





ءهلورقة

السابعاالجتهاعاءمالجدولورممثربصان

ا~يةوالهيثا~السركزيةالبنوللوهاهظي
االعالميتمر8الهومنظهةلحر8االعضاوللبلد





االبواالجتماعاعمالبدول~ووحولعملورقة

القديةواللطا~المركزيةالبوللمحالظ

اال_و.مرة8الموبممظمة8االعضاالدولىفر

ليةالهاااالقضاياحولمممتقللحصعلىالمملخطةتفنتهل
الهركزيةالبنولمحافظىالفلهذاحثوفد.ااوالنقدية
والبنل8االعضاالدولمعالتعاونعلىjاواللطآت

القضايابنضانالمالثهةالخطواتواتغاذلدراسةللتنميةاال~مي
التالية

مجهوعةداخلالماليةالمواردتطقزيادةلحيهمةالما´´

بواموغاياتمعاكشوتتطالوضروطالسصوهالاالعالميةالبلدان

فيوالممقاعدةcألاالعناللدولاالقتصاديةوالظرو~,'iا

وباحتياجاتها<واهميةحجماتتزايدالتىباستثماراتها8الولحا

اطارفرالصريعالنمرمعالهتنا~واالدراتالواردات،من

للهنننكالتناهةأهمية8اعطامعالدولية<التنهيةاهتواتيجية

نهوااالقلاال~ميةللبلدانالملحةواالقتاديةاالجتماعية



لحيالمالية~ت8الموبيوضرالهباالتعاوندعم

منوغيوصاالمباننيالتمويلمجاللحي8االعضاالدول

ر8االعناللدول8التجارمجاللحيالمصرفيةا~_ت

البنلميماوالاالعالميةالماليةصصات8الهوودعنم

للتنهيةاالسالمي

تنننارلوالترخالديابهاالهصر~لالدفعترتيباتد~-

الهتوالحرةاالمكاناتأوامتكننناف8االعضاالدوللحيها

علىاالهرا~الهتمدةالخططه~دماءيةفننبكةالقامة

حالياالقاثهةالنظمتنطيذمنمعةالصكتألالخبر8ضو

واللطآتالوكريةالبنولمحالحظ~اجتماعدعو~
لال~انر´..امتسكصالالى8االعضاللدولا.ا

امكاناتتحيناجلمنالقاثهةدوذلئن~اليطلية1ا~
االخوى8االعضاالدولاماماالمياألهز«الىالدفيل

الدولداخلاالهتثماريعتتباجلمنذللفيالد_اغبة
للصهارسةووكقاالمتبادلةاياالهزامماصيعلى8االعضا

الصليهةريمةالتجا

تبادلدعمالى8االعضاللدولالنقديةالهيشاتأعوال

والهاليةالنقديةالماثلبغنانبينهافيهاالهعلومات،

االخذمعا~يةالدوللحيبهاالو~لللذ~-وكقا

هذاهيالدوليةاالتجاهاتناهةبنةاالعتباربين

للتعاونالدائمةللجنةالثانيةالدورةاتتريرالصدد´´.

•<اهطنبولبهالمتملقةوالوثاثالوالتجارواالقتادى

للجنةالتنسهنبمكت<1986عاممارص/اذار'1-»ا

لم)9النحة1986>آنظرةIالداثهة

انتظهرالمهلخطةلحول~الوافيةالدراصةان

للثوهلاالثربالناهروالنقديةليةالهاالضدياحولالتعاون

التعاونمنوا~حدالى



با~ممبةوالنقديةليةالهاياالقنهالثارونظرا

الداثهةاللجناللتا~ونظرا<االهتصادوالتعاونالولويات

خاللالهركزيةالبنولمحالحظرقرر•والتجارودىاالحتاللتعاون

ننباطيولمطبرافننهرفي«كامدينةفيالهنقدممىالصاداجتهاعهم

اللجذ_اننوافتحتمستقبالاجتماعهميتمانا98العام

الدائمة

عن.´نا.االصتابماللجنةاو~,االعتبارولنطسمى

االولاجتصاعمافيوا_تجارىدوراالقتاللتعاونالداثصةا.ا

البنيلمحافظياجتماعبضروو«198«عام/ايلول'jقفصيلحي

االثارفيللنظرعضاالاالولالةلحيالنتد~والممالتالركزية

اال´فتادوالداثصة.للتعاونا~~لنواراتوالماليةا~هية

والقجارى

الدائمةجنةلبنيةالتاالدورةوخالل

اسطنبولمدينةهىانعدت(لتىوالتجارى

لجنةتوصا~علرالهوافقةتهت<1986عام

ضوعالهوحولالتالىالراو

النقديةواللطا~الهركزيةالب~لمحافظىالى´ايطلب
الجوا~س~ناقنغةاالمال~يمرالهو-ش5_~فىاال-عضاةالدوللى

إلمهلىخطةبتنالذالمتصلةوالهاليةالنفاية

مثروعحضييتامكانية«واسةالياسر~هظوندعىوقد

االمانةومعبينهمفيمابالتساورالمعابرالبتبهاعهماالعهالجدول

الىا_يهايتوهلونالتىبالنتاثوتقريرتنديموالر•الماعة

والتجارىاالقتادىللتعاونالداثهةللجنةالهتابمةلجنة



مرضتتانالدائمةا~عنالنسبثةدةا~~بتلجنةوعلر
سهرهىاجتماعهالفةالحداههليتندم~5احرازيتمما

الرالصحاهنين8دعو~9مةمدوتسرروان<1986~متصبسر/ايلول
الدائمةللجنةالثسانية8الدورمنا~´´.(تقريووقتفياالجتماع

)9)-ارصاروتبوالاال-~دة~تنماون

تادراالفماو.نللت5الدا~اللج،_ف~رارعلس~ناأل

الدائمةللجنةالتنصيالمكتباتص<ا~~مالفوااتجار).
التى`´بالمواضيعمبشيةقاثهةواقترى,التركعالهركسزبالبتل
البتوللمحالهظىا~بعاالجتهاعاعمالجدولفرممتدرى

المركزيالبتلبتوز~مهافام•التندية´´والويثا~الهركن«_
8وابدالدرا~اال~ألبالدولالمعنيةا~تعلىا~ركى

مولهاحظاتآامة

االعمالأدولوع~هرعنc'.Iوسربزمملوما~Qدنسااو~دون

الدولفيالمركزىنلالسريعدانعلىا~دظجر~لة~
الما~هروالمالىاال~دىالوضعنتبقسريراالمعية

السادسىا~~لحظينا~عسحتالر~~ذاا~و~د
هلم8رعاهلحبوايو/نننباط~كيدكاعينة~ا~

غيركانتيرطارالتتلكممظمانتب~فقد<للنومو
8االعضاالدولمننناكلمنتمكسه~وا~
المالمفيوالمالد~النقد~بالتطورا~اا~

وادبعمددكا<اجتماعمنوابتدا~هذااجلومن
االد~ثيةاالبحاثلهركزا~ت~ير_مذااعداد



كها•اال~ميةللدولوالتدريبواالجتهاعيةواالقتصادية

مهذاالخاصالتقريراعدادبوجوبتوهيةا~

انقرةمركزقبلمناالعهالجدوللحيضوعالهو

اللةذا~8االعضا~~كةالهصا~~-) __---..-----.__.._~.._
الحاديةالعالميةوالماليةاانه_دية.مالضا..،_ 000~~__-~.~

المصا~تلللح~ا~امية -__.~.-----_.._

منمقهةتللةمفومننروعاتمنترحات•ذللمعنالوه

وضوالسترمي•8هراحدعلرالناميةوالدولاااالدول

التيوالخطةcبيكراا"خطةمثلالمرباتهذهلمثلالحلول

الناهةالصحبحلوفىمنالمخصاتبينالربطالىتومي

ضهانووكالة•الناميةللدولاالنمائيةالتهويلواحتياجات

الدولى<البنلقبلمنالصمدةاالطرا~8المتمدداالهتشماراس

الناميةالدولقبلمنالمتخذظوالهواففالمنترحاتومختلال

امريكادوللحريألوينوالمبهالبصةمجهوعةمبثلتجمعاتضمن

مسونيةاالكثرالالتينية

الدولبينالمننتركةكلالمننافىلظرزالمحاينظروفد
ليةالهاالتطورات8ضولراال~مىتصر8المربهنظمة8االعضا

مر~التخاذالضروريةيهاتالتودويلرررنالمالهيةوالنندية
الدوليةلحلالمحاليكلالصنناتللتجاهمننتول



الترالرغبةمعم8هتتالالهحاولةذههمثلان•هلوال

االهتصادولسسررنالداثهةاللجنةوثيصرلحخامةعنهاعبو

دورتهافربهاادلوالتىالقناميةفر.الكلهةوالتجارو
الثانية.

نظرووجهاتموا~اتخاذعلىبالعهلأل~اركم´´ان

وانعليهالتا~~اودافرامرالدوليةالمحافللحىمتنتركة

بينفيسهاااتسضامنهذامثلانذلل,~هار~احىعناعربد

النمورومصتويماتديةاالقتاا_بنيةهيتتتضابهالتىبلداننا

تاديةاالفا~~كلحلءلمىالمساعدةفيهامبدوريقرههسر~

للت~ونالدأثهةللجنةالثاند~ألدورة(تقريرIt.الفساربية

أءلم)ا~مةوالتجارددوإالقتصا

للينلتومية~_~بةمياالصالالينلمحافظ~مجلسىهرلخة

يد~تت_مساجلسزهالمليآلالتيجيصةوالخطيطاالفظهآلادالعة

للنعاونالداثهةاللجنةوافظةوقد.التجاريةالتهيريل

اطارفىا~~سصالتتألمكمثلتأسيسىعلىوالت~روم~دكل9اال

الصيكزيآلالبنوكمحافظىدكااالاالينليوىو~د.كورالمطالينل

سارب~تصععندماالتصصالتتللبما~مملالتىبسالطويتة

الهطيل

والتجارواالهتصادوللتدونالدائمةاللجنةافرت

اهممن~~ر~<8االعضاالدولبينملشركةوعاتمتنرتاصص



لحرالنشاطاتدعمالردو9الهورللتعاون9الهبصرالتالهبا
كلصاا~باتتظهرم(للومي.ا~ديةالطاماتكالحة

لتا~ريةالنرووالقووفرالاالمهتسرلحيواالهوا~
ءالبنولمحالحظرغب0يووهد.بنجاىوتضلهاالصمثووعات

والدوليةالر~موال8االوص9ووالراهواتقييمالصوكزية.هر
علىللمصرلمنا~ماليةمتنداتاهداومة8مةومحومالحالية

بدوال.المشتركةوعاتالهصرلتهويلالضروريةالماليةالهوارد
تهويل~ت9مواتحادمرالتعاونوجوبالر9االننارمن

منفوا8موتا~تمالىاال~ميةللدولالرهنيةالتنمية
.النديةههةاجل.

الوهائلهرينظرواانللهحالحظينيهكن•اخوىجههومن
االموالرو-وصاهواالمنزفةالةالقروضلتقامينرا

لترتيباتالماليةالهواردزيادطبغيةوالدوليةالوهنية

البنلقبلمنتا~~التراجالاالطولالتماويةالتهويل
.للتنهيةاال~ص

البنلتحمماالتىالحلولمناالستاد~<و

اعال~كيرطآلمةالقنيةحيلا~التى~´ارا~قهوالمة

.المجالاهةلحيءا~ابيوتةلياغة

ءللبنولولىالةاالتحادابحرذكورماالىوباكلضالحة

المنذ«عاتتشجيعمجاللحرللتعاونادهاهقمةاال~مية

بتا~اهتصامممعناعناثهبمضالعوا~نظراالهنتقوكة

منتوكة~عيةوعاتمتنو

للدوو~تقويرا~هية7اللبنولىالدولىنداالتحاقحم

عنوانتمتوالتسجارىردىاالهتهرللتعاوناثهةالةللجنةالثانية



اال~ميةللبنولالدولياالتحادوانجازاتنثماطاتحول´´تقرير
<>ممرمممرم

من•19الالعاملحيت_سممىا~ى,الدولىمحاداالتويتكون

~دولهعنذربعهلمما~ميز~~مية1ماليةوتنتركةبناألال

~م~هئهيماليامنممكوهر.االسالميتهر8الدو~81ا~

الفنيةالمنغورظوته~اال~ميواالقتصاداالعالميةا_~~_ل

وفدلمنهو~تهلم~ااماليةسسات8والهو~~ندولىوالو~،_ية

الهركزيةالبتول~فظىا~دسىاالجت~عفياالت~داند~رل

ء~8وبناI'ItlOماودكافيالصنقدالنقديةوا~سر~ت

ولية8مممواالتحادتولى•االجتاعذلللحيالمتخف«ذ~ت~«~ت

:5الدتالدالدراساتاداءد

االعالميه~.نولىشاملتحليل)ا

•االسالميةالبتولى~ا~~~دلة~فة1ا)ب

وليةالةوالبنولىاالسالميةالب~لبينوالمالفات~

العركزبهوالبثولىالمحليةاالسالميةالبتولميبىو

االمال~للبعول،شريمبلمعوذىمممودهومرإى

با~را~~الخامةا~~تسرتر~انااممتونروو~
مبموعةقبل~المتنذةاال~ميةلحيةالمرالماعةحولى6الممد

البنولاتحادافنراط~ت~الذىاجتما~لي8ا_~_ا

ا~براالجتسماعالىدكاند1986~ماألدرلممار~فياالسال~ية

ديةآانةوالسلطاتالهركز»آلنولالبلمحاهظر

ا~كأعوالهو•ا~د~ا9فسرافامروه~ل

/اكتوبرمخمهرفاللا~بوللراالولابتهاعهاقدلهاالممالو_~

1986عاماالولتشرين



~تماونالدائمةنةللبالشانيةالدورةلفةتقرر
والنقدية.الماليةالتعاونقضاياتننكلانوالتجارودواالقتا

•االولويةذاتالتالهجااحد<العملخطةفياليهاالهنننار
االفتقادىللتعاونالدائمةاللجنةافانننرتحتتكونوان

الذين•للهحافنمنيمكن•القرارهذاعلى8وبناوالتجارى.
،المجالهذاهي~حية4ا~السلطاتاك~ون~

وصياغةالتعاونو~لفياالخيرطالتطوراتاهتعراض
الدائمةلدأنةالنئاند.للدووألبنللتريرورفعتالتوب

التو~~`".دراسةا~محاالسظونيرووهد

الوحافظونن1وك.المننروعذاهمثلبتاميسرالخامةوالدراصاتد

تاسر~رةفك<السابقةا~عاتهملفةا~طرحواالذينهم

الدولكافةمنهلتستليداالهليمياالدواتاثتهانلنعاننظام

زرالمذكورةالت_~تتطبيألالىسميهمنتيجةوذلل8cاالعنا

المهلخطة

على.المقترحاتفيالنظراعاد«الهحافظرنيووولحد
ا«نحوامللتنميةاال~هيالبذ~قبلمنالمماطالدراسات8ضو



بتقييم•افوىامكاناتهمن•يوسراانيمكنكما•الصوهوع

اجالاالطولالتهييلببرناصعالفظاهصذابربطالفاهىقتراىاال

للتنميةاالعالميالبنلاطارلحيه8وانتالهقرر8للتجار



عصلورقة
والتجارىدواالقتابالتعاونالعتلةالبنودبفنان
مسرالفامراالمالالقهةتمر8مواعمالجدولمفنروعهر





~ىا:الطرا -_.._.._...

عهلورقة

والتجارو.دواالهتابالتعاونالرمتلةألهنودبمتماى

الفاصمىاال~ميالقمةتمر8وهاعمالجدولمشروعفر

.ميةبمياتميبلبويمبا

لحرعاتهادتهاالخامصىاالعالمىالقصةت~8مو~~~

هذاعلىاجتمارمنيتوقيوال.ا98لماعاميذ~،~ضهوفيالكو~ت

مهها9حدعلىقنيةاوضرىمه)~.متال~يهتمانالهممتوو

منبدال•السببهذااجلومن.بهاتتسمالتراالهمية)،.انت

القمةتهر8مواعمالجدولفيمتدرىالتىاال´فتصاديةالنضديادمر

تمتازواناالمكانقدرالرثيميةالعناوينمنمحدودعدتحت

ياالظنامنممكنعددكبر8علمباحتراثهاالهد_وينتللنصومى

افرىبهةمنالغموضالىدى.توألبحيثعامةتكرنواالجهةمن

._فذوممطحلاهنراىهوالورمةذههمنالغايةال_نلذا

اال~ربيناعالهالهذكروظالهامةالناط



3ISالا/رقمالنوارعلىوبناء ) p(•اللهالهمذ.هد

ةها_داثاا~_.ةرمةهذت~,المذ_الثاال~مرانحمةتهر8مو

فيوالتجارواالفتصادوللتعاون

منسر_هدرلد~اواظردالاتلنوهياا~~ذبمة´´متا

رد«..أل1_ا..،Iود~آل1ت-الفاالت~جاالهيال~وساذ~_و8لصوا~..

للده)~،~ونلنماالنمز،_ا~~اثللوسااكةك_سةاودر

<_.و-<...اأ<اىاة~سرأومعالمراووضعال~لو~أنلللهىمعالميةالا

ال،.أ_><__د_أد~السال~مةالدولاتف~طاèlدلزباميةاا_را

وراات.،ها5.>´>>أا.داا~~5~،01لئذ_اöرادوا(تلر~ر"...8~_)~را

)l'-8<صرولتجااودوالفتاا

دز.ال~هاأونللنماثمةاادا~~انتد.~اكرما

»«.ا.•أمنلفة8~_او~~اصند.سز~~ا،~لمتأالجنةرى~تجااو

ملى<ةرلجاادو.القنااونلنماا،،1ط~نممابتنسبنهرهاللةمكتبها

<.>،ر8_ودمرأء،ة~مط~~ال~«د~المفو~توفر~1~متسو~ا~

ها.ا_هااعنöردالاتارالفرا~مف_مد،سو~ومتا•السالو~ا

..._ذالىهأل1~ار»_1لنذظ..اورفود1_ت.-5الاJمجاف_رالخر).اربةالوزا

ادهحلاومن.ورلتجااودوالهذ~اونللتماثمةالدا~آل

،؟.مةأأداللبر_.ألIعن~،~أةبهلمتاالجآلتمتبر•لببا

دب~1منمدمرلنرالودبدظالهيئةاóJلتحااودوالفتااونللتما

_~uلىات_وبا<دىالف.~هااونلت_ااJه~هيتارلت~اخوا

نهر8~~لدداافيهفي.....:;حالملننياداالعدمالثمةةالجهزاكث__ا

لفةا

ألدوا~سحآلصاف»~~السا.محةاالعسر~بارات8«.~_9

علىا~ة~س8ه~اعمالجدولفياالال~دىبالتعاونالقاصة

.التالىالذحو



لحياحرزاازىالتقدم~دو.ذكسرالبسذ،د«ذادتتيصك~

´االتجارألوصباالولويةتتصرالتساا~نئةا~~الت

تمحولبالتسالزراعية´´وا~هةاثسالفذ´´االمنوو´´ا~ناعة´´

اال~تصادىللتعاونإثمةإلمد~ثانسيسةوالولى8)الاادورتينخالل

بنننرتااتىا~فنووعاتعلىخاصلكبنفااتا~دمع•واات_جارو

و~ذكر~مك~•االدهذاوفي.المبكر´´...با

اات~ديقتمالتىاو<ااهو~افسراالطرالهتمددة~يات1اال~

تمر8الهومنظهةافبانننرسة8الموالمهنيةواالت~دات>عليما

االسالمى

ا~باالنوماااالمافة´اووالسياحة´االتواالتاالنقل´´

اللجنةقبلمنقبار8االبمينسسوألحذاناللذانالر_~~~_ن

السنويةاتمادورفاللوالتجاردهادىاالقت~~_ونالدا~~

8الدورفىا~رووكما<لكنومع.199»عاهلفابةاا_~~

سوفوالنقديةالو~ليةالأل~»_لهان<الدائمةللجنةالثانية

ازاألا~تهاالزديادننرايسةاالولوذاتالمجاالتبينندرى

بميداثرمنلهاو~الجاريةالدوليةاال~تاديةالت~رات

خمةفياليماالهمنناراالفتادءرالتعاونمجاالتكالةعلىالمدر.

,ا~ل

دوتمااالفاونللتهالدائمةنةاللبنشاطا~ذكرويو~

البندذاهتحتالمجاال~مذهفرالهبومجةوالتجارو<



االعهالبدولفيعادةادراجه،~ماالىباالضافة

،.،.ن~حد«~افروعموهاحذ_~~`....اللننثونبالنبة

اللجانمينالتعاونمأمئانماتالموهوعهذاويتلهذ.االعتبار

بمنوذهوهاcالقهةموألت~_~بلمنالهوءسةالدائمةالنئالث

الداثهةواللجنةو(لتحارواالفتاددللتعاونالداثهةاللجنة

والتقنىالملصللتعاون



تاميةالفالكلهة

الدولةووزيرألالوزراوثيصنائباردمتايالهمالي

الردتابمةلجنةيصىورثااتركيةبالجمهورية





انجلينه.االص -~_......_.

اردمتايا~لىمحلهة

التركيةلجمهويةباالدولةووزيرألالوزراسرثبنائب

الهنبثقةالهتابمةللبرنةااثانياالدتهاعإ-اف،تلحي

والتجاروموماالقتادللتعاونالدائمةا~نةعن

االسالميتمر8المولهنظرة

•ونرلهوةا8الو،را

•مالكرا~وفا

عنا~ا~تابمة_لمبرنةالثانيتهداراالدتامفيكي

تهر8الصيلهنظهةوالتجارءراالقنئمادورللتساورالداث«مةنةا~ب

نننكرءعنا~ننناركينرواسدثنةالحلب8الء~اعرباناوداالساله~

مثمرعسلىمن~واضطلموائدمبنعراسهاممنقدمه«اصا

8ازااغتباطىدك8اوانالمقامه~ارفيليوء~__ب

والتجارواالتنادىالتعاونطريننهلى)مة8ات<خطهمنمات..حقو

ينب~ماالتضاه~فننرات~همنالداللة«_لعنننرا8و_ديهوااذى

دو.االقتاالتصدوناننننطةكانتنازا.االسالميةالصلدان

اامتقدماا~هووهذا؟~~دا~دان._ينفيماوالت~رو

باملاااالسلمعنتط~ناهذار1في<مهد~احدانئةرف-

لحياالصة~ةالب~دانامكانات»االعتبارفيخذ1~ود»~.ك~ر

ميحظلنهاالتىالقهارانفيفننليخالجنا2الهضر«~ر<مذا

رفاهفرعظيهااممهاهاتسهمسوفوالت~اروأالة~دو.ا~~ون

مياالمةتسر8المومةمنظهفى8االءصااا_ولو~ة



برنامعلوضرتنمنميطعهليةفي~قنبو_ففورونانفا

القراراتاطارفيبداتالت.<ألللتجاراجالاالطولالتهويل

ونلسلتماالداثصةللجنةوالثانيةاالولوالدورت~عن9المادر

بتصهيهامهانثلتقدم»~انونامل•والتهارودواالفتا

و~~ينةالتجار»_تدواالهضلياالتجاريةا~وماتبنننبكة

هذهمنمنزروعيتحولواناللنياميةالهوا~تبينصنالتنا

مينفيهاالتعاونيصعبحيثلحمالنظامالىالمنننووعات

ملهوساواقمابلداننا

بالنمةقنيةهرالناعةمجالكيالت~ونقضيةان

مساالمالتهر8الموفي8االعضاالدولرفاه`´..االههية

اعتفادهوفي.بيذمازيهانالتماهاواهر»لتمزيناا...و

بأننه،ذالصت~نننةلةفاهىبوجهتنننجيعنانولىانعليناان

بحكم8.الها~يةتكتبالتىالهنننتوكةاالهتثهاروعاتمتنر

احرا،انوالننفراالقتاد.قطاعاتكافةعلىالهبانننوةاثاره_

جهةدفواشيحققانفننانهمنالهيدانهذافيالهدىواهعتقم

أندولىسر~ىانمنثلةلعلىواننى.القريباااكى

ذاهفر1جهودهبذل~اهلهوفالهمنيةسسات8والهو8االعضا

السبيل

فيتحن´الذوا~هممنالحظانمرورنادواعيلمنوا~~
ريبتةومركزبحوثعمهةوالخامة"متقدمةبحو~مراكز"ألاننننا

البحرشانننطةترهير~الىهميا"الزراعيةللهيدرولوجيا"
وا~~الغذائىاالمنميدانفياونالتهاطارفيوالتدريب

الزراعية

ا~الرضر~تبنننازمثهرةمذ~ة~تاجو«~للند

مرمسو~تخاللبحنثهايهكنالتىوالتجارداالقستصادىبالتعاون

فرمناقننناتهايهكنالتسوالموضوعاتالخامصاال~منالنمة

النلديةوالهيشاتالمركزيةالمنوللمحاكظراالبعاالجتماع

اال~~البلدانلحي



نبولباهتا~الدى.النقل8وزراا.تهاعلحانفللك
وزرالتمابكا~دينوثيقاارتباطايرتبطاخومجاللحر

ويولوالسابقةالتعاونجهودذلليمزنوهرط.دو1اال~
النقلمجاللحياالعضا~الدوللتعاونجديدطامكانات

والميامةوالهوا~تد

اليهاترهلتالتروالنتاشعالقراراتتحقألانارجو
وللمالملبلة(هناالفيرالثانياجتهاعهافيالمتابعةلجنة

للهترجهيناعربانكلهتميافتتمانقبل>>يوت~وال.لمهك
لوهمابةعلىنننكروعناالجتهادفممراالذينالعاملينولساثر

(نجاىلحياههمت2مهتازحصةمناسدوهومات~نهجهدمن

وت8الهو

كيلحىتنلانوالى

ا98لماابويل/نيسان

نياتاالواطيبملكواتونى

فرالهتابمةنةللبالتألبىاالجتماع
الوطنالرمالصةعودةجهيصالكمارجه


