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تقرير

منالمنبثقةالمتابعةللجنةكشرالخامساالجتماع

والتجاريا~ديللتعاوناالكمةاللجنة

اإلسطمىالمؤتمرلمنظمة

ا)999أيارمايو/13-1اء(اسطنبول

والثجاريا~فممماديللثعاونالدائمةاللجنةعنالمنبثمةالمتابعةللبنةمصرالخامساالجتماعانعقد-ا

.ا999أ.رمايو/ا,.الىا1منالفترةخطراسطنبول»بمدينة(الكوسيك)اإلممطمىالموتميلمنظمة

.المتابعةلجنةاعضاءالتاليةالولىعنممكوناالجتماعحضر-2

التركيةالجمهورية

السعوهيةالعربيةالمملكة

فلمطعنهولة

الفمورمةالعربيةالجمهورية

االمطميةاىانجمهورية

هموكينابور

االمطميةباكعمتانجورية

الكويتهولة

أزرر~بذجمهور

(الرنيمى)

الرنيص)(فانب

الرنيص)(فانب

العربية)للمنطقةممثالءالرئيس(فانب

القمةلموتمرالحالىوالرنيصاآلسيويةللمنطقةممثالءالرنيص(فانب

االسطمي)

األفريقية)للمنطقةممثألالرنيمىء(فانب

(المقررا

السابق)بالمكتب(منمو

السابق)بالمكتب(عضو

التاليةالمتخصصةمساتوالمناإلممصرالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةعنممكوناالجتماعحضركما-3

:عنهاوالمنبثمةلهاالتابعة

اإلمطمىتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانة-

االمطميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةحصانيةاالالبحوثمركز-

النجارهلتسبألاإلممطمىالمركز-



للثكنولوجيااإلسالمىالمعهد-

للشيأاإلسطمىالبنك-

والصنا~للتجارةاالسالميةالغرفة-

المفنلمالكىاالسطىاالتحاد•

الشانية.الناميةالدوللمجموعةالتنفيذيالعيرءمب6مربصفةاالجتماع،حضركماأ-

).1ةلىالمرفقفىالمشاركينقانعة(ترد

االفتتاحيةالجلسة

o-بالجمهوريةالحكوميةالتخيسطبعينةاالزارةو~بدذننأودطالدكتوراألستاذعاالبتانتتح

التركية.

اال~عالىوممالةالكومعميك؟ورنيسالتركيةالجمهوريةونيمر0ميريلمليمانالرنيسرفخامةوجه-6

للظروفنتيجةلىاللوا~ديالتعاونووممانلمبلعلىطرأتالتىالجوهريةالتطوراتفيهاأوضح

والمملالمتباهلاالعتما«~منااللحماديوالرفاهالرفاءزيادةإلىالصعىأنموكدأالجيدة،العالمية

متعددا~فمصا«يللتعاونالمتوخاةالغايةبوصفهاألدتىاال~ء~حلقدالعالميةالساحةعلىالمشترك

أنفىشهموكدأالعمل،خطةتتفينثقابالذيءالجطإزاء~أيير(نيمىالرفخامةأبدىكمااألطراف.

الخبرا»أفرقةاجتماعاتحقتهاالتىالمشاريعبتتنيذا~كالتىالتوصياتتطرحسرفاللجنة

الهام.عملهاإنجازفىالنجاحللجنةفخامتهوتمنىاآلن.حتىعقدتالتىالقطاعيين

)2رقمالمرفقفى~يلمليمانالرنيسرفخامةوممالةنص(يرد

الحكوميةالتخطيطبهينةارةالرنوكيلفنانجوأود~ناال~راألستاذلكلمةاالجتماعاستمعثم-7

لمنظمةالعامةلحعانةثمكرههنوأهرباسطنبولفىبا~جننيهارحبالتىءالتركيةبالجمهورية

الكوسيك.أعمالفىقيمةمعاهماتمنأممدتهwعنهاوا~~التابعةوالهيناتاإلملثمىتمرالمن

األحداثملعملةأنموكدأمترقعاءكانماحلتهافىفكتالتىالعالميةا~فمصاديةاألزمةإلىمعاليهواشار

بالنسبةأوالعالمىد~ابلغجة~اءيقيناط6و~بآلأ~المسثبتجعلالسياقهذافىوقعتالتى

التباهلنطاقتوسيعإلىسيأابليمسزواالسثمارالتجارةثسجيعضرورةمعاليهوأكدالنامية.للبلدان



وإقامةالتجاريةالحواجزإلزالةونويةاألإ~هفرشملللكوسيكالونيسيةالمهمةأنموضحأي،التجل

االسطمدة.العنتفىوتعزيزهالخاصالقطاعوشجيعالمعوقحريةإلىيممتتداهصاد

أعماله.فىالنجاحكلتحقمقلطجتماعمعاليهوتمنى

.تا.رتملمرفقفرجونغانأورهانالكتوراألستأنكلمةنص(ير«

رسالةفهانكلكلمةاإلملثمىألموتمىبمنظمة؟لممماعاالعاماألممنمياللوىفابيكاالمنميىسعامةلحىكما8-

سليمانائرنيمرلفخامةامشانهعنفيهاأىبالعردثو،السعنالكتورللمنظمةالماماألممنممالىمن

امتماممنبييانهلماالتركيةالجمهوريةولحكومةالكوسيك»ورنيمىالتركيةالجمهوريةونيمىءفميريل

معالىوأهابمنماء.األالعولبمننيماوالتجارىاالهماليالتعاونأواصربتعزمزثابتوالتتراممقواصل

االسراعيكفلبماالحصاداتهمنإلتكاملتىهلتتتقمعىوأنتعاونهاتقززأناالمنعاهباهولىالعاماالممن

وبظهوربانعولسةيتعمالذيألجيدا~ديألعالمىالوضعمواجهةفىالتهميمىمنيدالمنوكاليبالتقسية

أعماله<فىالكاملالنجاحلطجتمأعالعاماألمنمعالىتمنىكماالكبرى.االهصاهيةالكيلت

).4رقمالمرنتىفىكىالعراهعنعزالفكتورمعالىوممالةنص(مرد

وجمهوريةاإلمصةاناسيةوجمهولىفاسروبوركينافلمطنولولةالكويتلولةوهردروهما»لحىثم~ه

والجمهورية)لصموليةالمربيةوالمملكةالسوريةلعربيةوالجمهوريةاإلمطميةباكمقلنوجمهوريةأنونصيا

هذالمقدعمتازةتهاتترهنامحقهwالتركيةللحكومةوكليرهمثمكرهمعنفهاأ-بواكلمتالتركية

ءحاسمةتغيراتمنالمالهفىوا~مصاديهمىالسياالعنازهمايشهدهاهميةعلىدالوهوومماءوسداالجتماع.

بتمزيزالكفيلةوالومعاتلألسبلهنوالبحثاالمنعاهاللولبمنفيماالقضاهنلتعزيزالملحةالضرورةموكهن

وواقعية.ملموهمةمشروعاتمنا~بينهافماالتعاون

`~
بالجمهوريةالحكوميةالتخطيط~الوزلمرةونليلجوفلأورهلنالكتورستألاألالعملجلمملتاتراواه0

التركية.

المقرربوناسةالعضويةمفترهةصياغةلجنةشكيلجرىءاألعمالمبولاالجتماعاعتمدأنبعد~11

األسطمية.باكعمتانجمهوريةوفونيعىهوريخاناملهكرامةالعمفيرسعاده

)5رقمالمرفقفىاللهفةتهلىكمااألعمالجلولنص(يرد



االسطمىنمرالمزلمنكمألا~مألاألمهمنمرجعىتمربو

لمنظمةمدالمعماالعاماالسنميالنوءفبيكاالمنعيىسعادةضسءاألعمالجولمن3البندمنهشتلدى2-1
معيرءحسمنمطهرالعنسسادةتولىثمالعامة.األمانةمنالعقمالمرجعىالثويياالسطمى»المؤتمر
أحرز.Lطرالضوءمملطايرالثهكحيصاالسطمى»الموتميلمنظمةالعامةباألمانةاالهصاهيةونالشو
االعمال.جهولكلىالصرجةالبنودبثمنلالكوممميكاتخنتهاالتىالصراراتاتنفيذفىشممن

تولىأنفمرورقموكدةالعامة»األمانةمزالعقمالمرجعىيربالنكلالثميي»مععلماءاللجنةوأخنتا~,.

بينهاومنالكومسيالريعسثماتنفيذفىثمممنيحرزماآلخراالهتماممنمزيدابعدفيماالعقمةالثعارير
ممشمارااللضماناإلمطميةوالمومسةالصاهراتتمويلبرنامجمكربالفعلشغيلهابدأالتىالمثماريع

الصاهرات.وإنتمان

بناءءووانتتاالطصاديالتعاونمجالفيالقانعةاألمسيةوالنظما~مطاتتنفيذأهميةاللجنةأكتا-4

الماعةواألمانةالمهتمةاال~هالولىنيهشاركءهراسةنرمقبشكيلالكوسيكتوصيةعلى،ذلكمطى
منماءاألالولىشجينووساملممبلببحثيقومكىاإلمطمرءالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةوالمومسات

بنلك.المباهرةطىا~هياتعلىبعدتصسأوتوقعلمالتى

c~االطصاليالتعاونفىفعالةمثماركةالخاصالقطاعالمشاركةالحاسةاألهميةاللجنةأكتحمنوعلىا

اثسراكلىالراميةجهودهامواصلةإلىوالصناعةللتجارةاإلمطميةالغرفةدعتمنماء:االالولىبينفيما

األ~ه.العولبننيماياالطصةالتعاونفىفعاألاشراكاالخاصالقطاعا

الغرفةمعبالتعاونالقيام،والصناعةللتجارةاالمطميةالغرفةباعتولمءاشيرمععلمااللجنةأحاطت-16

~االجتماعبتتظيمءميرونالبكابحكومةالمعنيةالوزاراتمنوبدعمبالكاميرونوالصناعيةالتجارية
طنةوناثمت.1999األولثمسرئ/اكتوبر6إلى4منالمدةفىوندييافىالخاصالقطاعلممكى

.المنكوراالجتماعفىالغسالةالمشاركةعلىلميهاانخاصالقطاعشجيناألمنعا»البلدان

vلممكىالسابعواالجتماعالثامناالسطمىالتجاريالمعرضبأنالكير،معلمحما،اللجنةأحاطت-ا
بالتملون~ءهولةفى2000عاماألولشرمن/أكتوبر1o-20الفترة~يعقدانسوفالخاصالقطاع
المعنيةالمومساتمنوغيرهماوالصناعةللتجارةاالسالميةوالغرفةالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزمع

التجاريالمعرضفىالمشاركةمنماءاألالولىاللجنةوناشتاالسطمى»الموتميمنظمةعنالمنبطة
الخاص.المطاعالممكىالسابعاالجتماعوفىالثامناالسطمى



دراسيةحلقةالستضافتهاالشعبيةبنغطديثىجمهوريةلحكومةوشيرهاشكرهاعنالتجنةأعربتكما18-

فىالنتروطأةمنوالتخفيفوالثعمافمصااياالالنموتواصلأجلمنالبشريةالموارد~سيةحوللولية
الحلقةهذهبتتظيملقيامهللتكنولوجيااإلسطىللمعهدوكذلكممطمى`ءانةالموتميمنظمةفىمنماءاالاللول

دكا.فيا999فيعمان/ابريل13ه11الفترةفى
)6رقمالمرفقفىالعامةاألمانةمنالعقمالموجعىالكريرنص(س«

منظمةفناأل~ءاللولبينفيماو(لتهاريإ~ديالتعلونلتخزاهل~تنفيذامراسته

االسطى.المؤتمر

لمنظمةانمساعدالعاماألمينأياللو،فابيكاالعمفيرسعادةقماألعمال،جولمن4البندمنكشةلدى9-1

ا~هيةاالشؤونميرحسين،مطهرالعنعيرقامثمالعمل.خطةتنفيذعنشربوااإلممطمىءالموتمي
لتنفيذالمبذولةالجهودحولأساسيةمعلوفاتفأوردالثعريرءبمرضاالممطمىءالموتميلمنظمةالعامةباألمانة

هذافيتعقدالتىالخبراءألفرقةالقطاعيةباالجتماعاتيتعلقهيماالحالىالوضعواستمرضءالعملخطة
الشأن.

تنفيذإطارفيتعقدالتىاالجتماعاتالستضافةالتاليةالعروضبأنالثعيرءمعطمأهاللجنةأحنتكما)-0
قانعة.توالالالمملخطة

مجالىبشأنخبراءلفريقىقطاعسزاجتماعهنالستضافةالعربيةمصرجمهوريةمنالعقمالعرض
الريفية~.والشميةوالزراعة)األمحنيةو•والمولصطت)النكر

قضايامجالفىخبراءلفريققطاعىاجتصاحالستضافةاإلسطميةارمرانجمهوريةمنالعقمالعرض
ا.الصحيةوالمرأفقالصحة

والتعدين~الط~مةبثمأنخبراءلفريقىقطاعسزاجتماعهنالستضافةالسودانجمهوريةمنالعقمالعرض

البثمرية~.الموار«السيةو

خبراءلفريقواجتماعوالسكان~~البينةبثمأنمراميةحلقةالستضافةظسطنهولةأبدتهالذيمتعداداال

االجتماعية´.واطضايا~المملبثمأن
وغربىشرقىلبلدان~الصناعة´بثمأنإقليميةدراسيةحلقةالستضافةفاسوبوركينامنالمقسالعرض

البنكمعوبالتعاونء1999تموزيوليو/فىونلكاإلممطمىءالموتميمنظمةفىمنماءاألأفريقياووممط
االسطمى.الموتميلمنظمةالتابعةالمعنيةالمومساتمنوغيرهللتنميةاالسطمي

انقطاعتعزيزفىللتنميةاالسمرالبنكهورحولدراسيةحلقةلتنظيمالغابونمنالمقعمالعرض
تمرالمنمنظمةفىاألعضاءأفريقياوشرقىوسطلدولالفرعىاإلقليمىالمستوىعلىونلكءالخاص

اإلسطمى.



تسرعأنالخبراءألفرقةقطاعيةاجتماعاتاستضافةمحرضتالتىاالعضاءالولىمناللجنةطلبت21-

الستضافةبعروضالشمأفرىمرةاالعضاءالدولوناشدتبعقدهاءالمبا«رةتكفلالتىاالجراءاتباتخاذ

العمل.خطةمنالمتبقيةالقطاعاتفيسكةاجتماعات

بثسكيلاإلسراععلىالمشاريعبطرحقامتالتياألعضاءالدولتحثبأنالكوسيكاللجنةأوصت~22

أفرقةاجتماعاتفىطرحتالتىالمشاريعمثفيزبغيةالعملخطةفىوردمانحوعلىللمشارينلجان

الخبراء.

خطةتنفيذشابالذيءالبطأمعبابءالعامةاالمانةمنالمقدمالثمريىضوءفىءاللجنةفكثمتكذلك23-

االسطمىوالبنكأنقرةمركزهعبالتعاونءشومأنالعامةاالمانةمنوطلبتءجهلعكالممكنةوالسبلزالعمل

علىلعرضهالوضعلشمييمتقريربإمدادءاالسالمىتمرالمنلمنظمةالتابعةالمعنيةمساتالمنوسانرللتنمية

.عشرةمسةالخادورتهافيالكوسيك

-2 íالخامساإلسلثمىتمروالمنالثامناإلسلثمىالقمةتمرومنالكوسيكعنالصادرللقرارإعماال

الحاديللقرناألمةإعداد•حولللتنميةاإلسطميالبنكمنالمقدمةالوثيقةبشأنالخارجيةلوزراءوالعشرين

أجلمنالبنكاتخذهاالتىالمحددهبالخطواتعلمأاالجتماعبإحاطةمىاإلسكالبنكممملقاموالعشرين~

البيئية.التجارةتعزيزمجالفىالمتوخاةالكميةاألهدافتحقيق

لتعبئةعملوخطةتنفيذيةخططمنأعدهوماخطواتمنزللتنميةاإلسلثمىالبنكاتخذهبمااللجنةفوهت~25

يعاهلماأيالمأنةفيا3إلىالمأنةفى10البالغالحالىمستواهامنالبيئيةالتجارةلزيادةانلثزمةالموارد

والبلداناألخرىاإلسطيةائمؤسساتوحثت»سنواتثلثثولمدةسنوياالدوالراتمنيينبك4تقريبأ

المؤتمرمنظمةفىمنماءاألللبلدانالبيئيةالتجارةتعزيزفىللمضىالرمةالخطواتاتخاذعلىاألعضاء

مي.اإلسك

البنكمنالمقدموالثمويرالعملخطةتنفيذبشأناإلسطمىالموتميلمنظمةالعامةاألمانةتقرير(ير«

للقرناألمةاإمدادبخصوصالبنكمنالمقدمةالوثيقةبثمأنالكوسيكقرارمتابعةحولللتنميةاإلسطمي

).8رقمو7قملىالمرفقينفىوالعشريا´الحادي



شريرينللتنميةاإلسصالبنك,ئنمنفنةائمذمةاامأنةممثالقماألعمالجولمن5البندمنكلمةندى26-

وزعهالذيبألطرسعنمأالنهنةأخفتكبهأ.لنمتصأةواكضاياالعلميةالتجارةمنظمةاجتماهتبثمنن

الموضوع؟.-ابشأنالتجارةلتنميةاإلمطمىالمركز

't'V-لاللإلىهمها:لمتىالفنيةالمساعدةبشآنلنشميةاذهمطمىالبنكمنالعقمىالشفىاالجتماعنطر

يتتأول:وائزيءالعالميةالتجارةبمنظمة~مهايختصفمااأل~«

أمتابها.وفىممانها2أوفىالعالميةائتجارةئمنظمة.بةالوزاماالجتماعاتقيلتعقدالتىالشاوراجتماعات-أ

العالميةالتجارةلمنظمةالثالثالوزاريوللنهوتمراالطرافمتعددةالمقبلةالتجاريةللمفاوضاتاالمدا«ب-

.6999عامأوافرفىاألمريكيةالمتحدةبالوالياتسكربملينةمتدهالمترو

العمل.إتوحلةاميةالدرالحلقاتفيهابماالفنية!لمساعدةنثماطات-ج

بالته:رةالمتعطةالسياساتمجالفىالتعرميةراتاللوده

بذاتهامولإلىالمتممةالحيةالممما-ات-~

اإلسصألموتمىلمننةالماعة)ألمانةمنقدمةائهبو-المتابثعارييالثحلير»معلمحمأهللجنةآخفته28

ألمأتمية.إلتارةبمنظمةالمتعلقةالساملبشأنللتتمهةاإلسطمنوا~أ

قبيلاإلمطمىألموتمىمنظمةفىاألعضاءالعولبينتعقدالتىالمشاوراتأهميةمجالأاللبنةلحعته29

فىالمندرجةالقضاياشتىإزاءمواتنهاتتعميقمنلتمكينهاالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريةاالجتماعات

والبنكاال~تمرأئمنلمنظمةالعامةاألمانةاللجنةحثتكماءالما»ةالتجارةمنظمةاقتصاصات

الشزن.هذافىاذأعمسزءادناولإبىالمساعداتثمديمفىاالستمرارطىللتنميةاالسطمى

والمركزللتنميةأإل»«السوالبك،!السصثمزألمنلمنظمةالعامةاألمانةمنالمحمةتىاألوراقصور(نود

أ.؟نق_بعلىااوا0و9أرقامتحاتالمرفىالتجارةلتنميةاالمطى



النموتواصلأجلمنمبشريةالمواردتنميةحولالنظروجهاتلتبادلالاداال

منماماألالبلدانفيوالتقدما~دي

حسمن،أنورآهكتوراألستاذمنالمقدمللعرضاالهمتماعوبعداألعمال،جدولمن6البندمناقشةلدى~3<

بثمأنمرامميةحلقةبتتظيمالمعهدلقيامارتياحهاعناللجنة)عربتللتكنولوجيا،اإلسطميللمعهدالعامالمدير

األ~هالبلدانفىالفقروطأةمنوالتخفيفوالثعدمااللحماديالنموتواصلأجلمنالبشريةالموارد~سية

عناللجنةوأعربت.1999نيسيانابريل/13ه1االفترةفىأاكافىونلكاالصمى،الموتميمنظمةفي

المقررالنظروجهاتتباهلفىجوهرياإهمهاهاالدراسيةالحلقةهذهعنالصادرالثعريريسةأنفىأملها

للكوسيك.عشرةمسةالخااللورةأمشاءفىهاجرافى

ا)2رقمالمرفقفياسيةاسالحلقةعنالصاهرالتقريرايرد

البشريةالموارد~سيةحولالنظروجهاتلتبادلاال-ادنثثعريراالكوسيكشيقمكتبممكرقدم-3ا

مثمرةمسةالخاالورقأمشاءإجراوهوالمقرراألعضاء~البلدانفيا~«يوالثعمالنموتواصلأجلمن

للكوسيك.

مثلأخرى،موليةومنظماتاإل~الموتميلمنظمةالتابعةالمعنيةسعماتالموبدعوةاللجنةأوصت~32

بمكانةيتمتعونوخبرا»ءالوليةالعملومنظمةا~ديالمجالفىوالشميةالتعاونومنظمةالدولىالبنك

الموضوع.هذاحولأبحاثتقديمإلىدولية

منهوسالكو~أتتعميقمكتبمعبالتعاونالطزمة،الترتيباتاتخاذالعامةاألمانةمناللجنةفلبت33-

الموضوعبثمأنالنظروجهاتتبادلالجرا»ضمانااالسطمى،الموتميمنظمةعنالمنبثمةالمعنيةمساتالمن

ومتعمق.فعالنحوعلى

أنيمكنكموضوعاتطرحهامبقوالتىأ«ناه)»(المبينةالمشرحاتاللجنةاستعرضتأنوبعد34-

مثمرةمسةانخاالورقعلىتطرحأنعلىوافتتءللكوسيكالطحقةالدورات)شاءالحوارحولهايجري

محثمرةالسادسةاللورة~النظروجهاتلتبا«لكموضوعاتفيها»للنظرالتاليةالموضوعاتللكوممميك

.2000عامفىللكوسيك



اإلمطمىالمؤتمرمنظمةفىاالعضاءالبلدانمطروآثارهالعالمىوالمالىالنقديالنظاماصالحأ-

التجارة.وتحرىالعولسةمواجهةفىوالمتوسطةالصغيرةالمنثمآتتعزيز-ب

األمنعاه.البلدانفىالفقروطأةمنالتخفيف-ج

المضمار.مذافىللشيةاالسز:شىالبنكومورمنماءاألالبلدانفىالخاصالحطاعاسشاراتتعزي-د

األعضاه.للبلدانالخارجيةالتجارةطىمعينةبلدانكيمهاالتىالجمركيةغيرالحواجزآثار-~

نموا.منماءاألالبلدانوكلرالخارجيةالمعونات-و
االلكترونية.التجارةآثارز-

اللجنةفانالكو~ءأ~لجلولعلىدانمكبندالبشريةانموارد~سيةموضوعباهراجيتعلقونيما-35

الجتماعالمسرلةهذهتتركأنرأتاألعمال،جلولعلىدانمكبندضوعالنوهذاإهراجبصوابتسليمهامع

إدراجأحقيةمدىفىاكبتمحىرأتةسيكونونأنهمحيثللكوممميكمحثمرةمسةالخااللورةفىالموظفينكبار

األعمال،جلولكلىدانمكبندالموضوعهذا

للكوممبمنمرهمسألالخأرهاللوأمالجلولمضروح

مثمرةمسةالخاالورقأعمالجدولمشروعفياللجنةنظرتاألعمال،جولمن7البندمنثةلدى36-

~ضهوقررتءاسطنبولفى1999الثانىثسسزفوفمبولمvإلى4منالمدةفىهامتالمقررللكوسيك

للكوسيك.مثمرةمسةالخااهورقعلى

فرتوالتىبلصيقةلحكوسيكمصرةالخامممةالدورةأ~لبحول~وح~ا,.اللىا~آلنحر(يعر(
إ.اللجنة

امالمنيستجدما

السادس:إلمعلمىالموتميلعقداتخاذهاالجأريبالترتيباتعلمااللب:فاسربوركيناوفدأحاط37-

واجادوجو.فىا999ترزيوليو/2إلىحزيوأنيونيو/28منالفترةفىالخارجيةلوزراءوالعشرين

~

الحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيلفنأن،جورهانأ»الدكتوراألستاذوأممهاالتىالختاميةالجلسةفى~38

االسطمىتمرالمنلمنظمةالعامةاالمانآلب:وطلبتمرفقاته،معيرالشاللجنةاعتمتالتركية،بالجمهورية

مصرة>الخا~ةدورتهافىالكوسيكالىورفعهمنماءاالاللولعلىالشريرتوزيع



نيمىالرفخامةالىشكربرقيةارممالءفلسطنهولةونهونيس،يأسننرا«السفيرممعادةاقرح~79

ا~اح.هذاعلىباالحماعاللجنةوواتت.الكومسيلثهورنيمرالتركيةالجمهوريةونيسرءمميريلسليمان

0f-باهممكلمة,ممطيةاالباقستانجمهوريةوفونيس»هروىخانائهكرامةالسفيرسادةألقر

الضيافةحسنمنالوفودبهماحظيةكلىوشمباحكومةلتركياشكرهصاعقعنفيهاأعربالسفوبين

الترتييتلمحىولمعاونيهاالجتماعلرنيمىالثمكرمعاليهازجركماباسطنبول.اقامتها~الوفا«ةوكرم

لطجتماع.أعلوهاالتىالممتازة

اطيسةكلىمعما~مهمللممفوبمنثمكرهعنالختامية،كلمتهفىجرفانأورهاناللكتوراالستاذأعرب41-

ممطمراالالموتميمنظمةعنالمنبثقةوالمومساتالعامةاألمانةشكركماالتعاون.روحمنأظهروهماوعلى

فىطرحتالتىلتوصيلتانفىمثمهعنبواهقمة.إسهاماتمنلسعتهماعلرلهاالتابعةوالمومسات

البلدانبنالتعاونوثمانجلتوثمقجيدةابوابوقحالكوسيكفعاليةتعزيزالىتوديمموفالمداوالتفتام

بلدانهم.الىالعودةسعلمةللممفوبمنمتمنياكلمتهمعاليهوافتتم.االعضاء

جرفان).أورهانالعكثورلطمتاذالختاميةالكلمةنصا4رقمالمرفقفى(يرد







كمنمارلحزفانمه

عشرالخامساالجتماع

الكوسيك~المنبثقةالمتابعةللجنة

)1999أيارمايولم13ها1اسطنبول»لم
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عشرالخلمسراالجتماعفيالمشاركينقنمة
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ممبابلسليماننبسالرفخلمألوسطه

ككومسبكورنبسالنركبهالجمهوريهونبس

عشرالخامسجتماع9ا

المكو~~المنبثقةالمتلبعةللجنة

ام99)أيارمايولما1ء(اسطنبول





لبصدململبسانلحرنسفخلمألومطأل

الكوممبورلبصكبألالنربألالجمهورونبمر

المكو~هنألمنهئفألطمنمعهللحفأل~لهخمراالهنماحإلى

))999!بارمابوا,1ءاسطنبوللم

الرنيمرالعميد
العمهات)صحب

طركررن~
صرالخاصراالجتماعمناهبةفىتركيافى)خرىمرةبكمأوحبإذغامرةمعاهتتخالجنى
لحمتابعة.للجنة

النجاحلهمواجيأاللجنةفرالجداألمنعا»إلىالتستةازجىأن0بدهزيبادئ0لرويطيب

أ~لهم.فى

تطوراتالعالمفيهامهدالكوسيكمحتاجتصاحأولعلىعامأمثرخمعآلانتنتطد

وااللحصاهية.السياميةالعماحتسزعلىجوهىبةوتنيراتجنربة

جهودهمنلجنتكمبنلتهمابغضاءالكومعميكبرختعمرةالخصمةاألمرام-»امتدادوطى
اجتماعاتهمحدطىيواظباإل~»الموتميمنظمةمحاظمنبارزكمحفلمكانتهاطى

الملموسة.االنجازاتمنالكثيرويحققكمعنوية»

)ثماهىاآلننعيشهاالتىالراهنةفالظروفألفناهالذينلكمنمخكفاعالمااآلننواجهإننا

نعبىاسكراعمنالبارتء`لحربهحقبةمهتهبمارنتةإذاالتبهلفىوتيرةوأهمرحتقيدا
المقلة.كتطوراتشرافامثعلىأكبرقرةماح3ومياميةااللحصاهيةكظروففى



مستوباتإلىيتطلعونءا~مصاالتتكنولوجياشهدتهاالتىالثورةبغضلءالناسأصبحكذلك
ألديمقراطيةعلىالتأكيدأصبحالنحرهذاوعلىالراهنة.ياتهمبصمتوقانعينغيرأعلىمعيشية
فىوالرفا»الرخاهمنمدمننحوالونيسيةالراهنةالقوةيشكلاإلنسانوحقوقالسوقواكصاد

العالم.أنحاهكل

ولتقد1997عاممنتصفمنابتداءالعالمىا~مصادبخناقأخذتالتيالماليةاألزمةإن

فىاألزمةهذهفيتسببتالتىالونيسيةالعواملوتتمكراقتصاداتنا.لمعظمحادةمشكالت
فىالضعفونقاطالكليةا~هصاميةالسياساتفيالقصوروأوجهالمحليةالماليةالنظمهشاشة
الدولية.الماليةالموكل

نشمأwنتيجةالمولىا~ديالتعاونووسانلسبلعلىجوهريةتغيراتطرأتفقدكنلك
مواألطرافمتعدا~هصاديللتعاونالنهانىالهدفيعدفلمجديدة»عالميةلحروفمن

االعتماد~مناالهثصاديوالرفاهالرخاءمنمزيدإلىالسعىبلالذاتياالكتفاءتحتيتى
العالمية.الساحةعلىالمشتركةوالجهودالمتبادل

عددارتفعاإلسطمىالموتميمنظومةإلىوتايلندوتوغووغوباناسووينامانضماموبعدواآلن
وآمياأفريقياقاراتفىتمتدالعالممنشاسعةجغرافيةمساحةثسغلدولةoVإلىأعضانها
الجنوبية.وأمريكاوأوربا

فىمصاعبشكهونليسببالشاسعةالجغرافيةالمساحةهذهعلىاألعضا»البلدانتوزعإن

مثصادي.االالتعاونمشارينطرح

تطوعانثمينة؟اسهاماتمنالموقرةلجنتكمأستهمابفضلالكوسيك،استطاعتوقد
العالمية.والسياسيةا~اهصاميةالظروففىالجديدةا~مجاهاتلهذهأنشعلتها

واهمدهماالكوممسيكأعسهمااللتينالجديدتينالعملوخطةاالستراتيجيةأناألمروواقع
فيماا~ديللتعاونجديدامنهاجأتمثطن1994عامفىالسابع~7االقمةمؤتمر
السابق.المنهاجمنيخكفاألعضا»البلدانبين



وانتعاونالطوعيةكثأنمشارشعيعهوأنبسدةالعملخطةعليهاقومالتىالممبادئأهمئ
ألتعلونيجعنبماكةمشقمصالحبينما~التيعضاء9ااهولىمنصغيرةعاتمحمومسز
ومرونة.واقعيةأكثر

لممافإنهجمعاهلناقنقممعدهوبأل«منالعملخطةتنفيذشوبماأنهناانمو~
انعقادوترقبالقطاعينه´النبواهألفرقة«مةاجتماعات~انعقادفمجلأنالصريكج

الكفيلةالتومياتيطرحسوفأئليماجتماعةأنفىشكيخالحنىوال~.ا~
جتمائت.أفمذ»فرتحيدهاجرىالتىالمشاريعبتنفيذبالتعجيل

العالميةا~مية~لمضادااحورالننفروجياتلتباهلجلسات~علىمواظبتنافانكنلك
التعاونمجالفىالجديدمنهاجنامرفقينواامرموللكوسيكالمنومةاموراتاكاهالراهنة

منعنهاينجموماالعالميةللتطوراتفهمنالتعميقئرمدةفرصةلنايوفيأنهنلكااللحمادي»
تتا.اهصاداعلىأئار

فىاالقامةطيبللممفوبينأتمنىمداو~مها،فىالتوفيقكلالمتابعةللجنةأرجوإذوإننى
اسطنبول.

مبمبوبلسليمان

الكومسبكوونبمرألنركبه5الجمهور«رنس





ا~لحلمة

جوهنلالرهنطلكتورلطعتأل.

طحكوميةالتخطيطبهيلةةلهوزلوكيل

طتركيةبعلجمهورية

~الخساالجتماعورنيمر

طكو~ا~لحمنبثقةالمتلقةفلجنة

~طخنصراالجنماح

الفوصسرمحزالمنبئفألالمنطعألللجفأل

)1999أبارمابولم11اهمطنبول»م





لحموترهنلحمتابعةفجنةا~ه
االسطمىالموتميلمنظمةطمسا_كعاماالمنسعادة

لحركررنهمفربرن

فتادمناهبةفىكطنبولفىهناجميعابكم0كيةتلححكومةبامم؟حبلJلىيطيب
للجنتصابعة.فثمرلحخاصمىاالجتماع
كلىلمعرجةلحعاونومشارينلمبنوداالجتماعهذافىستعرضضوفلمعادةجرتوكما
.اال~البلدانبنفمالمتعاونبتومئقكمتصلةلقضاياونناقثر0كومسيكا~لجول

اسهاماتمنماثعصرنهبفضابالنجاحيكللسرفاالجتماعهذاأنفىمكواليخالجنى

.تفهممنومتبونه

هىمؤخرالضموالمنناال~»لمىلمتهنئةلمزجىلكىمفرمتأله~غتتمJويسحنى
متعاونقضيةيدعمبماوتزيزهاجهومنا:ثراءفىيسهمونموفلمهملمشعةكلولمعالحننتا

.االمنمأهلبلدلنبنفماوالتجارىلهتصادياال

لمنظمةلمعامة~نةومحيرنا.نمكرناعنأعربكىلممناسبة«»أغثمأنلىيطيبكنلك

.لكوهميكأعمالفىلمقمالمهامهاعنهاولممنبشعةلهالتابعةوللمومساتاالمطىمموتمر



ا~تالدنالمندوبون
االهزاىالضيوف

الحاكمةالسماتهىطيةواهيمقراا~هصادوتحريرالعولسةفيهاأ~بحتحقبةنعشاننا
رغمءاالنيقفالعالمفانذلكومع.اآلنالجاريةالعالميةواالجتماعيةا~متصاديةللتحوالت
حموثاحتماالتفيهتتزايدمنعطف.همعبعلى»قبلمنسادتالتىالمتفائلةالتوقعات
.عالميانكماش

قدآسياشرقيفي.وماليةديألاقتصازمهكv\'19عامصيففيبدأتألتياالزمةان
التياالزمةمنفا~هاءعالميةماليةازمةلتصبحا998عامصيفحلولمعتطررت
منسلسلةخرامنوقعتالتوقعاتكلحدتهافيفاقتوالتيآسياشرقىبلدانشهدتها
الالعالمىلالهثصادبالنسبةسواءاستقراراواقلصعوبةاكثراالوضاعجعلتاالحداث
.الناميةللبلدان

االنكماشهوةالى»لالحداثمتالحقةوبوتيرةمدهشةبسرعة»اليابانانزلقتلقد

انخفضتكنلك.الوطأةشيدةماليةمصاعبوالبرازيلروسيا.تواجهكماا_هتصادي»

حجمفىاالنكماشلمصبحبحيثءحاداانخفاضاالناشفةاالسواقعلىالرأسماليةالتدفقات

قلقمبعثالعالمية»الماليةاالسواقفىالمخاطرتجنبالىالمتزايدللميلنتيجةءناالنت

جميعا.لنابالغ

فىاالضطرابباستمرارمقترناالنامية،البلدانفىالنمومعدالتفىالحاداالنخفاضان

فيواحدعنتزيدبنسبةالعالمىالنمومعدلفيانخفاضالىأمياقد0العالميةالماليةاالسواق

فىالعالميااللحمادياألداءامكاناتعلىثرينيزالاللمذياألمر,1998عامفيالصبانة

.,دI'9~م

الناتجنموفياالنخفاضيستمرأنالمنتظرمنفإنهالحديثةليةانالولالحصاءاتوفقأو
L..oإنىأي»1999عامفىالمأنةفى2.3إلىا998عامفيا_نةفى2.5منلمبىالعا



أنتعا~ينتعىوأن!ئماته.في.»\بارذوالذي,997عامفىالمسجلمعلهنصفمنيترب

.2>00عامفيالمأنةفى3.4فيبلغطفيفأ

~«تضررأأن:بأثد.ى<ئدأنذافهأبماالناميةالبلدانبأنذاتهاالمصاهرهزءتفيدكنلك
فلبنداناراالجو)لمحلىرتبالنأفىأننعومطمتانخفنياحتماللمىالتتبواتشيرإذاألزمة
معلأمنىوهو»1.:99عأمفىالرنةفز,,0إلىتحالية6بمرحلةتمرالتىولمبلدانالنلية
فىليصبحالممهلهذافىءطفيهانتمانىسوثالمصاهره»تتوقعكما,ا982عاممنذله

).000عامبمنولالمأنةفى3.6حود

عامفىUWIفى3.8ئيبلغألعائميةالمئعيةالصادراتحجمفىالنمومعلانخفضكما
كبيرهبدإارير-رأمرو~,أì'9أذعأمفىالمأنةفى01طىيربوكانأنبعد1998
فىالمنمومعكأن.ن~ئوغموطىأسيأ.بندأنمعظمفىاالهمادي)النتماشارامتمزإلى

أمنىكانبينيماألفارقفإن01999عام_األهتاجفىالنمومعليفرقظلالعالميةالتجارة
إلىأئصاهراتفيالنمومعدليصلأنالمتوقعومنالتسعينيات.لحدالعامالمتوسطمن

التجاريباملالتنمروتيرةعتاسرإذأإالريتعقةلنالتوقعهذاأنإال،1998عامفىنظير»
.,999عامامتدادطى

أمحابفىأثيمالذيلممىالعأ~هصاديIا_ذ.أأمانيقالأنيمكنالتطوراتهذهإلىوبالنظر
ئعولمة.0نحوألمحتجهاألهصاد:،:_:-أتكبيةعلىقاموايعدلمالثانيةالعطميةالحرب

يقتضىأألضرارمن:«:لبلحمىاه،اسأذ0أذتعريضمونالراهنةاألزمةطىالتغلبان
الكفيلةاالحتياطاتاتخاذ:نىعامية«»إلياتتتحملالتىا~داتتباهرأنبالضرورة

بعودةتبشرمو~أحثتالتيراتالتعبأناألمروواقععالمى.انكماشحدوثلمنع
أمانأ.أكثراتجاهإلىالعالمىا~د



الموقرونالمندوبون

األعزاءواألخواتاالخوة

لهتعرضوماالتركىا~~مصادشيدهاالتياألخيرةالتطوراتبايجازأتناولأنلياسمحوا
العالمية.االقتصاديةاألزمةجراءمنآثارمن

منالماضيفىشهدتهماحسبانهافيوآخذقا998عاممنابتداءتركيا،شرعةلقد
لطسالحسنواتثالثمدتهبرنامجفيباستمرارها،اسماحالممكنمنيكنلمتطورات
تحقيقهوالبرنامجهذايتوخاهالذياألولوا~ا~مصادي.متقراراالولتحقيقالييكلي
سنواتمدىعلىاقتصادنافىثسوهاتأحدثتالتيالتضخممعدالتفيمتواصلخفض
عديدة.

االضطرابعننجعتضارةلتأثيرات»ا998عاممنتصفمنابتداءتركيا،تقرضتوقد
األزمةآثارامتتماسرمحانإذروسيافىميماوالالناشفةاألسواقفىمؤخراحدثالذي

~ماتوتربطهماالمسشرينمجموعاتنغمركالهمايجتذبحيثتركياإلىالروسية
النطاق.واسعةتجارية

منسلسلةعنءالماليةاألسواقفيالتوترتخفيفإلىمنهاسعياءالتركيةالحكومةأعلنتوقد
السوق.فيالسيولةوزيادةالماليةمطتالمعاتكاليفتخفيضتستهدفاالضافيةالتدابير

الماليةاألسواقشمتهاالتىوالتوتراتالناشفةاألسواقفياالضطرابإزاءتركيا،ولجأت
فيالماليةاالضطراباتفإنهنا»ومنالمالية.ألنظمتهامشددةضوابطوضعإلىالداخلية»
لم»1998عامفىالخارجيةالتجارةشردتمنعلىانعكستقدكانتوابنءالناشفةاألسواق
اسطنبولبورصةمؤشرأنكماءالتركيةالخارجيةالتجارةميزانعلىكبيراخطراشكل

علىالسابقةالفترةفيبلغهاقدكانالتيماتالمستوليفوقلطنتعاشرعادقدالماليةللثورات
األزمة.



عامفيكيةالمترللمقومةإ~مصاديالبرنامجيتوخاهالذينيميالرالعفيكونوسوف
واسعيالمألميةأألصطحاتفر.والتقدم)لمخاوجية»التجارةلميزاناالمشرارضمانمو1999
الحضخو.معللخفض

والثعأنيةألتاريخيةالروابط•العكازوهأقاتالهائلةألطبيعيةالمواردالحسانفينأخذوحين
فىمأ.كتيابمثماتلةأهصفةمز!يأتحثتىسوسراالعضا»المبلدانانمنجدبلدلمننا،تربط)لتى
.ألتجاريلنتامكانظمتهامحىالشفافةوباضفاءالمولعةعملية

ابقيمية.راتواالسثمألمتجارةشجينيقتضىالتجاريالتباهلفىالتوسعمنبدمنتمقهقان
البلدانإعأقةالىإاليرديألمنلمالهءنبمعزلوالبقاءالحصانيةالحواجزعلىفاالبقاء
تحريرأجلمنتدابيراتخاذأنأعتقامناوفى.انعالميةمواقاالفىسماجاالعناال~ه
منظمةبلدانمجموعةداخكالتجاريةنشطةاطيزبد~نشأنهمنالتجاريالتبالأنظمة

تتمثلإنماللكومعيكالرنيميةانمهمةبأنااليمانكلأزمنفاننىهناومناإلسطمى.الموتمي
وشجيعالسرقالعوىالعنانيطلقاهثصادواقامةمتالتجاالحواجزإلزالةاالولويةاعطاءفى

ناجحتعاونعليامنيمىالرالشرطهوهذاأناالوفواقع.منطشافىالخاصالحطاحودعم
.االعضاءالبلدانبينفبماملموسةفتانجتحقيقعلىوقاهر

جهودمنللتنميةاإلسطمىوالبنكالعامةاألمانةتبنلهبماننر»انالمقام~افىواليفرتتا
إلىلطنضمدممساعيهافىاالعضاءانالباللمؤازرةوالعالميةالتجارةمنظمةأنشعلةلرصد
محاملن.كأمنعاهكمنظمةهز»

الوكرونبرنالنر
األعزاءالضهوف

مجاالتفىعيينالحطاالخبراءقةألفىاجقاعاتمتدوالمرورالغبطةمنبمزيدظتالهالعد
إطارفىونلكالتقنى»والتعاونالنهأئو:زأستومتقةالخارجية»التجارةمكرءالهامةالتعاون
مموفاالجتماعاتهذهحمتهاألتورالمشاريبوأنفىشكيخالجنىوالالعمل.خطةتنفيذ
بها.المهتمةضاء:أل0أد~.-:نبمنفيهاالفعالةالمشاركةبفضلالتنفيذموضعتوضع



مجالفىمخدةوآلياتسسيةمنهياكلوالكومسيكاإل~تمرالمنمنظمةشكلةلقد
منالقصرىاالستفادةأهميةعلىالمقامهذافيأثمدد،أنوأودوالتجاري،ا~مصاديالتعاون
أنشأهمااللنينءالصادراتوانتمانمشماراالتأمينبرنامجومن:تالصاد<تعوملبرنامج

الكوسيك.عنصادرةلقراراتتنفيذأللتنميةاإلمطميالبنك

النموتواصلأجلمنالبشرية´´المواردموضوعاختياربأنأنوهأنالمقامهذافىوأود
عشرةمسةالخاالدورة~للنقاشكمحوراألعضاء´´البلدانفىا~ديوالتقدم

تمامأ.وصانبموفقاختيار-القاهمالثانىمنثسلمنوفمبرفيتعقدالتىللقوسيك

تبادلمناألعضاء»للولىالفعالألالمشاركةبفضلنتمكن»سوفأننافىشكيخالجنىوال
لها.أعمقفهمالنايتحبماوالمهمةالملحةالقضيةهذهحولخبراتنا

لكمأرجووأنءبكمالحارترحيبىعنكلمتى،ختامفيأخرى،مرةأعربأننىواسمحوا
اسطنبول.فياإلقامةوطيبأعمكمفىالتوفيقكل

وشقرأ.



~لحىعزطنردللتمطىرسال

االسطىإلمؤتمرلمنظمةالعاماالمن

عئمرالخامساالجنماع

الفومسبكهنالمنبئفألالمنلبعهللجفأل

)1999أبارعابوام11اسطنبول،لم





علت
»لعراقهعز)لديز.والدكتمعافه
؟إل~انمؤتمرلمنطحةالعاماهميه.

المتابعةللبنةعثالفا~ا)بعماءفي
والتباوها)قتعادهللتعارم.اندائمةاللجنةعز.المنبثقة

(طومحيم
كيةالت<~ألبمموويةاهطنبوا.
J999.,-أاه-11

الرحبمالركنانأبم

ءالرئيسسيادة

»اسعادةأصحاب

،وبركانهانهروعأعلبكمالالم

ا~عروأصدةا~اتبأحرأتوجهأنوالرورالغبطةدواعيJإنه

فيللمشلركةاععورةلمحانأربحافةمنالسفرعاءتجشماعلىلجيعالحرالصادقةاألخوية

عميدقعن:كوبأنلييطيبكما،لمحومسيكبعةتللجةالهاماالجتماعهذامداوالت

لجيعلقيهماوعلىاالبت~اعهذااستضافةعلىالركيةالجمهورية~مةوالتقديرا~

.الوفادةوكرماترحيبحرارةهنا~وبين

بدايةتبلعرمايعثأاجماعآخر:>،المابعةللجةالعامهذااجماعإذ

مكفاوالعروكاحأديا´ا~ذيكوذأذالموقعومز.مهمنبأقللةاكاأللفية

الظامتميزأهبعتا~قالرئييةالوجهاتبعمىإبرازومؤكداالهامةرأتبالطو

علو..~تذأعياة:<فإنائوجهاتمذهتبلوروعدما.الجديدالعالمىدياالقصا

األعنكالدولنينهابماالعالىاالقصادىمتعلىالجارةفيالركةالجموعاتلخلف

رم.اال~مىالمؤتمرعظمةفي



امعواضفقطلير،هاالمكلفةالمهمةبموجب،المابعةبحةعلىيحن

الدورةعنالصادرةوالمقرراتالقراراتغلفتفينفيقققالذيالقدممدى

إعدادأيضابل،(كوسيك)وائجاريدياالقصاوذللحاالدائمةللجةالدبقة

اللجةيعطيالمابعةلجةعملمنالجانبوهذا.القادمةالدورةأعمالجدول

العمرلمطلباتمواكباكوميكشاطجعلفيالالزمينوالمرونةالعملحرية

تلبيةعلىاألمماأالدولماعدةفيالدائمةاللجةفاعليةزيادةفيوياهم

.المقبللسواجههاالتيالحدياتعلىالغلبوعلىفموحاقا

علىتغيراتبإدخالأومتقداالبهةلجةكانتالدفهذاولحقيق

نقفأناوبما.معيةتدابرالدائمةاللجةتخذأذواثرحت،كوميكأتمالجدول

خامةألحيةلهأمبعتالمابعةلجةعملمزنبابحامذافإذ،الجديدةاأللفيةمشا.فعلى

يقينتلىفإ~ن،األخوينالعقدينخاللوفوةخبرةمنالمابعةلجةاكتلماولخرا.

هىفاللجة.الحبرىليةالمؤوكزهفطالحاالعلىتماماوقادرةمسعدةسكوزأفامن

األعفاءالدولبينواالقصاديالجاريالقاوأللوضعيةكاملتقييمإلجراءالمالممالمبر
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إلالنامفياألعفسادالدولمزالمديرعملياتلناشدةشرا60-6بينتراوحلنرات
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االمناالجماعإلىوقدمهاااافاألهرالمعددةالمقامتاااتفاقيةاسكلألنهللحية.إلسالمي
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تشملوالقللتقيةاإلسالميالبكاعتمدهاالقاإلسالميةللبلدانالمعلوماتلشبكة

:التاليةاجآالت

،المجات،اللثا~،(اللدانشراكاحداولإدارد:والوا~الجداول
.المقامر)وحدة،األشعأ

والحومئرالناا~بأاإلحصائبأاياناكلجبرومعالجأاسرالل.اإلححانبا~

.بل~دبأااللتنكما

وهعاجهاا~ربأباألحدا~المعلفأاياناكعلىاحمول:الاألحد

..).(اهارض

.العاريةالفرميمعالجة:الجاريةالفر_
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ألدولبين!لجاريةلألفضلياتمظإنا_حولأرامتالجارةلحيةاالسالميالمركزأجرى
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عليهاصادقتالقعددويبلغ.عضوادولة)22(الجاريةاألفضلياتنظامبشأناالطارية

.األعضاءالدولهن~ومصادقةتوقيعبعدالمفعولساريةاالتغاآبةوسصبح.دول)5(

والمقاييموالمعاييريبدفيألالنو-6

المقايسنهالونيتىإلقدفموجيةصياغةاألولأورقافيالكوميكلجةقررت

Jالد.بينألعارةتقيةتيقالتىالعقباتإزالةJ!سياداألعفالدولفيالسعمله

~~زةبةjبد،حاكيقومواذيلئمتايسالركيالمعهد~وة.المنعةفياألعفاد

.المروقويقةبإعداد
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والموازينوالمقاييللمعايراإلعالميةللعظمةاألمامىمالهمروعرتوزهة

قواووبعد.عليهوتعليقاقاآر~ئهاإلبد~د.إلمالىالمؤتمرمنعةؤ.ألعفاأ~لدولتى

.األعفادالدولتلىاألماميالظامسووعرتوزيهإتأدقةعرةالحاديةكوسيكدورة

وتعليقاقااوائهاإلبدا>والماعةللعارةاإلعالميةفة.كر1•أيف.لمروعأرملكا

.كذلك

اآلراء.م000«مسبتمبر0ثهوفياسطنبولفيرفيالفلحذاراجتمهاءللنبفريوربحث

وقندجرىاأل~ذالمدولهن0متالمها6ةالقفىاألمأ.مئإلنظاذابحثنروجا.المتعلقةمتمزالتفليقا

عرضوقد..األعضاءالمدولآراءراالقتؤأخذحيث~وحائشيغة.النبانةإقد.ادة~

كوميكأوزةوالمنوازيندعلىوالمتايىللمعايو0اميةب6االئمنظمنةأل_مي0دالفظوز~

-15آمطنبه(اقشرةنيةااث 12،Jتنيوقررتكومسيكولكن.).إلقرار«000ه~نوفمبر

للبلدانوالموازينوالمقأيسرالمعايرلمعهداألساسي)االنطامليشبحاألناسيالنفثامامسر

إألساسيإلنظامبمثروعاألغنفاءالنناولاناةمةدمنىالعامنن~إألفاتةمزهنلبت0االنتالمينة~

ولذا.عليهدقةاللمماعثراةلثةالثااكومسيكدورةعلىوقرمتهعلى~موافقتهاللحقول

.األعضاءالدولعلىاألساميمشروع.النظامالعامةاألمانةوزعت

للمالحناتملغمالكوسيكعشرةلةاكائدورةإلى~لعامةاألمانةتدمت

الظاممشروعمراجعةفرورقكوسيكورأت.األعفادالمدولمنتلتهاالتيالعقيبات•

االجماعللمعايرالركيالمعهدظالفرمنىوهذا.والنيةنويةالقااألحيينمن.ألمامي

الدورةإلالمقحالمشروعوقدم.1998ماومر26-د_منالغرةفيأنقرهفيللغبرا>!ثامن

المادةفيتعديالتإجرادمعأتوتهحيث)199Hنوفمبرد-I(اسبوللكوسيك)00ر

.األعفاداكآتباتالمعلقة

فيالراغبةاألعفاءالدولكوميكدعتا:ألماسمالظشروعإتزاروبعد

الظامعلىتوقعأذاإلعالميةاذللبلدوالموازينوائتايرالمعايرمعهدأشعلةن>لمشاركة

الوقعأجلمزالمذكورالمعهدبافاحداألعفالدولهيعالعامةاألمانةتأخه.تره1
.~ألمامىمهظعلىو:دممادت



ميةإلحه1ريةاننباالمعارفإقامة-د

الوزارةمعبائعاون)اماليةالعاريةالمعارفيالعارةلحيةاإلعالمىالمركزينم

فرائمارو~<.والشاتسةرة0شتاإلعالميةالغرفةمنوبدعمالمعينةالدولةلالمعية

تيححيثاالسالمي{المو_خمةألبييةرةالبدفعفيهامةأدوارااإلعالميةالعارية

المامىالعدديؤكد,.~جاقمو~فراألعمالورجالالشركاتبيناللقاأنومة

علىاإلعالميالعالملا»عمالدوائرتعلتهاالتياألميةإزديادمرالمعارهذهفيللمشاركين

.اه:رمنىهذهمزسبعةتنيمبعاحةوقد.النقالياتهذه

لا~~هاإلسالمىالعاريالمعرفياللبايةالجمهر.يآحكومةاسعافتوقد

00ءءأكوبر18-12منةالنتفي(لباأل)هرابلرفيللساومنىالدوليامىكرشيدكزد

للجارةاإلعالميةوالنوفةالجارةلحيةاإلعالميالمركزمعبالتالمعرضظموقد

الجاريالمعرضالمعدةالعريةاالدواتحكومة~~2000سةول.والماعة

مؤخوااسعدادهاأبدتالمعدةالعريةاإلماراتدولةحكومةأننموIاالمناالعالمى

,االمعاإلعالمىالقمةمؤتمرمعبالزامنالجاريألمعرفيهذا~قطحكومةلجعل

جهوريةمحرضتوقد.المرفوعهذاحوللالتغالاجابينبينجاريةمشاوراتوهاك

مهوريةمحرضتكما،2002عامفياالمعمالمراألالجاريالمعرضاسضافةالسخال

.4-200عاملالعاثراالسالمىالجاريالمعرفياسصافةغيبا

منظمةفهاأعنا>الدولفهالناهةالقطاماةبيز.التعاون-8
<ا.إ~«الوتر

.لكوسيكالرئييةماتاالهما:حداإلعالميةالدولفيالخامرالقطاعتقيةتعبر

الخامرfللقهاكملألدوريغمريماموز~اتدعاالمعةكوميكوةد«قررتوقد

العاريةوفوالمعاخالل،ورةالمروعد،كوسيككاتقومالتياالهلةاألشةفي
تبلمويأمامروعىمنعةفريقةالخامرللقطاعاجماعاتعقدتراوإذ.االعالمية

حا~وتعقا.األعفادلالدهفيالخامرعالقهيدعمهامإجرادهوكومسيكدورات

,كوسيكدوراتتبالخامرعللقههويةاجماعاتموبانه



4-1منالغرةفيامطبولفيعقدتالقلكوسيكعرةالرابعةالدورةأعربت

علروالماعةللعارةاإلعالميةوللنوفةاللبايةالجمهوريةلحكومةتقديرهاعن1998فرفبو

بمدية1998أكوبرد<-12مزالغرةلعقدألذيالخاصللقطارألخامراالجماععقد

.والزراعةوانصاعةللعارةيةألكألنوفاقادمعباليق)(فرابس

الخامرعللقهاالدعراالجماعالمعدةالعريةأإلماراتبدولةاالرتةوتمسز

لجعلمؤخراامعدادهاأبدتالمعدةالبريةاالماراتدولةحكومةأذغر.)2000عا)في

،االمعاإلسالميالقمةمؤتمرمعبالرامزالعاريمزالمعرهذاتعيفتطرحكومة

الكاموونريةمجهووعرفت.القةهذهحرللالتناداجابينبيزجاريةرأتماووهاك

مهوريةمحرضتكما،~1999عاملرندييافيالخا~عللتهأألبواالجاعاسمأنة

دمودههه«)ه0عامرفيالخا_عللقهعروالحاديمزاكاالجماعمزكلامعافغيبا

لالخامرللقطاعاالمعاالجماعاسصافةالفألجهوريةمحرمتبيما.الواليملى

،~.~.~>.

´فتمادية••ةالتعلتهااا~~ةمو(.النظرتباد(.ومماة-9
ائد(.´فتمادياةعلواادوروبها)قتمادها)تادوناهةا(قئيمية

مناء~5ا

أعمالجدوللمفملبنهدإدراجعلىللكوميكةالعاشألدورةوافقت

ميعالموابشأألالظيوجهاتتادلللمدربينييحللكوميك~لالحقةاالجماعات
اجماعاتانعقدتالحينذلكومذ.األعما<الدولقمالقألحاليةالعالميةديةاالقما

واالية)1995(عرةالحاديةكوميكدوراتخاللدالليةالمرافيعحولاآلرا<لبادل

.)1998(عرةوالرابعة)1997(عرةوااللة)1996(ةعش

العالميةالجارةعظمةوإنشاءالجاريةللمفاوضاتأوروجوايدورة~امكاسات

كوسيك(دورةمالي~المالمؤتمرعظمةفياألعماهللدولالخارجيةالجارةعلى

.عشرة)الحادية



فوسبكدورة(اإلسالمىالمؤةمنعةلاألعضاءلإلولالخمخمةتمأرب,

.)عشرةنيةاك

اقتصاد~`تعىورولياألا.تحأ(>رخأحةا´القيميةقتصاديةاما~تأا~سات

.عشوآإاثاثة(ا(ورآاألعضاء~ابدان

:الفادىاالسنغراروكذلكاإلمالهيألزفمنظمأفىالينواالمنئمار~الجاره

.ئكوهسر.ئدإعئوهارابعأ(ادورأاألىضاد`أالدولفىاحبلبأواالصالحاك

اقتصاديةتقيةتحقيقأجل،ز5البشريةاردالتسيةموضووءعلىاالختياروقعلقد

.عشرةمسةألخاكودميكدورةفياآلراءتعادلمحرر~ناألقضاهالبلدانفيامةسمت

اههدعقدلكوسيكعثرةألخالصةورةاللخاللاآلراءتادللجلسةوامتعدادا

-13,الديثىبف-(أبحادوليةندوةلوجياللتواإلسالفي 1Iمهبالتعاون))1ااا»ا»إبريل

واالجتماعيةواالقتصاديةاالحصايةالبحوثومربحرالتجارةلحيةاإلسالميالمركز

البشريةالموارد~تميةحولوالصاكةللتجارةاإلسالميةوالغرفةاإلسالميةللبلدانواألريب

عظمةفياألعضاءالدولفيالفقرحدةمنوالتخفيفامةمستداقتصاديةتقيةكقيقأجلمن

.االمالمي~المؤتمر

وأميةالموالتسيةائيهالقداأمدمبالفدالتعار()ا؟

أنإال.اإلسالميالمؤتمرعظمةعمإ.خمشأأولوياتأهمأحدالغذائياألمنيشكل

اإلفريقيةالدولوخامةأ~في)ألعضاءالبلدانبعضفيتحل)الغذائياألمن~.<ة

.مها

:إلفريقيو.ا~للتنهية-ااي9أ:لجنكمعبالتعاون)لعامةاألمانةفظمتكذلك

~ذ.بمهورأأكاولاإلسذدءانانبكفيألغذ:نياألمنبشاذندوةالغاليةوالحكومةللحية



وقد.االدعراالمالىالقمةمؤتمرهاشعلىوذلك،1991أيمبرمهرفيالغال
.المظمةبلداكفيالفذائى~األمن~عقدحرل.عالنااآلدمةاإلعالميةالقمةأمدرت

:أاكارندوةقرييعلىاسادصاإلسالفيالقمةمؤتمرإطالعوبعد

المايةالمؤساتوبعيناإلمالىالمؤتمرعظمةناألمما>الدولمزهلب
بفيزالمعيةاالفريقيةا__ولساعدةاإلعالميةاألمةفيوالنيةواالقمادية

.دكارةندوميآتم

من،المعيةالمؤساتإلالماليةالمواردمزائزيدتمد~.إلىاآلتمادالدولودتا

المؤتمرمنعةفيعماداألاإلفريتةللدولالماعداتمنالمزيدمتمزتمكينها~أجل

.وفعاليةبوعةالغذائىلألمنالوهيةايجيهاامرتنيذمنتمكن~قاإلمالمر

والمياهالريفيةالهيةوزيرمعاليبرئامةوةاكخاللأنشتالقاخامةاللجةتتوم

ندوةعنالصادرةالوهياتتفيزأجلمنالالزمةالجهوداتكلببذلالسخالمهوريةل

وقد.االسالمىالمؤتمرمنعةلاألعفاءاإلفريقيةاذالبلدفيالغذائىاألمنحولد~كار

منمشركةبعةزارتكما,ولينالمبؤلكباراذآخرواجماعاذللغرا«اجماعانمت

برامجهالبقومألالبلدابعمرااللزيتيالهيةوبكللحيةاإلعالميوالبكالسخالحكومة

.الغذائىاألمزمجالفي

المؤتمرلمظمةالرابعالوزاريالمؤتمرااليرايةاإلعالميةالجمهوريةحكومةفتواسف

م0دد»يدير16إل14مزالغرةفيفهراأللالزراعيةوالحيةالنذائراألمنبشاذاإلعالمى

الطوقالمكشافالحاجةالمؤتمرعنمدرالذياإلمالذوأكدIبيداالحموروكاك

المؤتمروقرر.عاليةبقدراتتمعالتىهقالمافيالزراعىاالناجلزيادةالمالسةوالوهائل

المؤتمرمعلمةلاألعضادالدولهيعفيالغذائىاألمزباسعرافيدوريبكلالقيام

فيالذاتعلىاالعناتمنأكبردرجةJ!الوهولعلىوتدرقاللغذاأردةالمتاإلعالمى

اذالبلدبينالعاونألوميعالياميةوعزيمهإمرارهعنالمؤتمرأمربكما.الغذا«ترفر

.والزراعةالغذائىاألمنلويراألعما<



المناعةمجالفبرالتعاورادا

التعاونحولالوزاريةاالجتماعاتمنملسلةالماضيةالقليلةالسنواتخاللعقدت

.اإلعالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماالصناعي

بالقاوألوذلك،ءاألعفللدولمشركةماريععدةوإتوارودرامتقديدةوقد

للحيةالمخدةاألمموعظمةللحيةاإلساليوالبكوالماعةللجارةاإلماليةالغرفةمع

.(يويدو)الساعية

مهبالتعاونالتخصصةوالمؤسساتوالمتقيةالمتفرعةواألجهزةالعامةاألمانةتعمل

الدولبينالتعاونتعزيزأجلمن)UN/DOيونيدو(الساعيةللتقيةا~آاألممعظمة

.استولواالسمارالساعيةالتقيةمجاالتفياألعضاء

فيأجريتالتىالماعىرذالعاحرللةاكالوزاريةالمشاورةراتتوامنوانطالقا

اإلعالمىالبكبرعايةالمشركةالمروعاتبعزيزالمعنالعمللفريقاجماععقد1987عام

بينالمركةالمصروعاتلعزيزآليةبالنميلبكثوالذي19987نوفمبرشهرفيمجدةللحية

.الوزرا<حددهماحمباألعماهالدول

سبصبرد->منالغرةلامطبوللالمعقدةللكوسيكاالمعةالدورةدعت

القيامإلى،المقرحةاآلليةبشاذالعملفريقترمياتتعثلمالقاألعضاءالدول1993

للمدورةيسنحقوتعليقاقابآرائهااإلسالمىالمؤتمرلمنعةالعامةاألمانةوموافاةبذلك

االجماعهذافةاسفءاألعفالدولناشدتكما.المرفوعفيالظالرابعةالوزارية

.المروعاسكماليمكنحتىاالساريالوزاري



النقلJمجافيدالنعاون)(ال

المؤتمربمظمةاألعفادالدوللالقلحولاألولالوزارياالجماعاستد

.للكوسيكلةاكالدورة~ربالرامز>00«مببر111إل7مزامطبولفياإلمالمر

تقيةفيهاماعمرايكلالقلعقهبأنيقينهمعنالرررادأعرباالجماعلوخك
فيالقاوأل-رواقرفيما-وقررواIاإلعالميةاإلمداذينذماواالقماديالعارؤوذالعا

.االليأ،الفرعيةتة~لقهتية

البعريالقل(ب)الريالقل(أ)

القلبمالفياألريب0(د بدبأالحدبا~الفل(ر)

تفيزأجلمناميةواوكاالتاألممثاءاثدولههرويتاتارملىاثعامة(ا(هاة

.امقلوزرا>ث0اراآ

نوفمبر8إلى5الغرةفيامطبوللالمعتدةللكوميكعرةالحاديةالدورةدعت

لفيزرمةالالالدابراتمازإلىالمعيةاإلمالىالمؤتمرعظمةوأجهزةاألحفا<الدول،0>00ة

االجماعاسصافةالدولعذ»وأهابتاألعما>بالدولالقللوروااألولراالبتاتترا>

.القللرروا>ناك

محرينقلكةشإنشاءإلالراميةجهودهالبواخرلمالكىاإلسالمىاالتمادويوامل

.قريارعياقانشاهاالشركةهذهتدأأنويرقع،الخامرعالتهندولية

بالقلالمعنالخبراءفريقاجتماعاستضافةالعربيةممربحهورية~هةقرضتوقد

بطلبتأجلاالجتماعولحن.1996سبتمبر«1إلى22هنافترقفيالقاهرةفيواالتصاالت

.تويالالجتماعجديدموعدتحديداتوقعومن.المضيفةالحومةمن



سلكيةوالهالسلكيةا-ته8امبالفهالتهادناو)

معبالرامزوالالملكيةاللكيةاالتصاالتلوزراتاألولالوزارياالجماعانعقد

االجماعانعقدوقد.1988مبمبرمهرفيتركيا،امبولفيللكوسيكالرابعةالدورة

نوفمبر8إلى5منالغرةفييياإندومهورية،ونجباندفياالتصاالتحولناكالوزاري

J!22منالغرةلامطبولفيانعقدتالتى،للكوميكالعامرةالدورةدعتوقد1991

اإلجراداتالتخاذالمعيةاإلعالمىالمؤتمرمنعةوأجهزةاألعف<الدول,J.199أكوبر25

.االتصاالتحولنراكاألولالوزارييناالجماعينقراراتلفيزالالزمة

لمنعةااللثالوز~رياالجماعااليراية~إلمالميةالجمهوريةحكومةامعافت

إلHمنالغرةلفهراذفيوالالملكيةاللكيةراال~~التالبريدحولاالعالمىالمؤتمر

ملباتوتقدموذالعابماألتنيهحددنقة25منتراوااالجماعوأمدر.1996يوليو11

البريدمجالفييهاوذالعاتعزيزبغيةلفيزهااألعفا<للدولمحددةوترميات

بياناتبكإنشاداالجماعاقرحهاالقالهامةاألعمالبعمنىتممتوقد.واالتعاالت

تمكنآليةوقديد,بالمنهمةالخامرالمعلوماتسبكةنظامإهارفيواالتعاالتالبريدلخبرا<

فياألعما<الدولبعفرهاقامتالتىوالبعوثالدراماتمزاالسفادةمنعماداألالدول

،واهافوالبريدللبردالفنالجاللبالخبرا<محدثةقائمةإعدادوالبروواالفالبريدبمال

احياجاتتيناألعما<الدوللالجاريةواألريبوذالعابنهاطاتمحدثةقائمةوإعداد

ونشاهاتمقرحاتوتقديمللفيزقابلةشاريعأنكارواقراحومقدراقااألعفا>الدول

.وماعهااالتصاالتمعداتتطويربمالفيالمشركةراتاالسماوتعين

االلثالوزارياالجماعتومياتتفيزلرمدبعةتلجةتكويناالجماعوتور

وندواتللغبرا>هويةاجماعاتعقدوتور،والالملكيةاللكيةواالتعاالتالبريدحول

التىالغرةتمليميتمرركذلك.الخامرعالقهتضمنأنعلىإقليميموىعلىولو

ثالثكلمرةاالجماعيعقد.عيثواالتعاالتللبريدالوزاريةاالجماعاتبينتممل

.سوات



~االلهثاالوزاوواالجتماعالنعقادتقدير«عنقشرااللياالجتماعبأى

\ألطهوافيبجاح،والالمليةالسليةوا(تكاالتالبريدولهاإلسرإلهيالمز«

اسضافةالسودانلجهورية~مةوعرضت.«تقر.واعسدايةاإلداإل~´(ميةريةالجسر

.والالسليةالسليةواالتصاالتيدا.حرللئنهظااابه.ا(الو:دار-ا(ا.~رإل.

قةالطمجالفهالتعاون)(;

األولالوزارياالجتماعانعتدوقد،العملف~أولوياتإحدىالطاقأبحاريثةدإ

ه-3منتركياءاسطنبولفياإلسالميالؤتمومنظنأنيء1اامحفا(»«زر._.ائطاآ،:،إ.~

.للثخومسينذآمسةاف<´_وارمه0ادباأ.ذش•اا((اادسر«0«...

لسائلأناإلعالميتمرالزعظمةفياألعفا:الدوار>راقةائهوزرا:0>.،:ا;'إد>م

وأن،األعضاء.لاال.نفيماالمجاالتلمخلفروذالعاكاحر0دد::هااقبدا:.`-´آأ.

األللبلدالعا)الصاحفيوتساهمالقد)J!سففيباءالمومبحاتالألقةمرارداسية

.الشاأللجذامامالاراآأمدروافقد,ا~كةولصالحهماإلسالمية

منشآتأداءبتحسين،أخرىأمووبينمنءاألقضاهولالالقرارهزأحيويو

مواودمجالفيابحرثوتشجيعءالطاقةمجالفيبينهافيمااتطنووجيانقلميلتعب«ا`مكاقة

احاقةمجالفيينهامترابطة.فيماإقليمية~ت(إنشاءا~دة,ةالجده~اطاقأ>

.بائيةالعلة

أكوبر2S-24منالغرةفيامطبولفيالمعقدةللكوسيكالعامرةةالدوردعت

ريةالمروالدابراقاذإلىالمعيةىاإلسكالمؤتمرعظمةأجهزة,عما>اهJالدود«دد.دد

ارىالرناالجماعفةاسفاألعماهبالدول>وأهابتاألولالوواوىا(اجماعاتاوةلنيذ

.ةالةJحوامار



العامةJواذشغامماهية8االبنيةمبالفدالتعاودا(م

الدولفيالعامةواألشغالاأل~ميةالبيةحولاألولالوزارياالجماعانمتأ

معبالرامزوذلك1991أكوبر9-6الغرةفيامبوللاإلعالمىالمؤتمربمنعةاألعما>

.للكوميكالسابقةاالورقدانعة

هائلةوقدراتإ~ياتلديهااإلسالميةالبلدانأنبارتياحاالجماعالحظوإذا

الحاليةاالحتياجاتتلبيةعلىقادرةالعامةواألئغالاألساسيةالبيةمجالفيونلت

.االسالميالمؤتمرعظمةفياألعضاءالدولفيوالمسقبلية

البيةهاعلالمنعةأعماءبينفيماوذللعاماسمامجاالماكأذ~وإذ

العديدةواألفكارالمروعاتيرتلبعةتفرورقأدركوإذ،العامةواألشنالاألمامية

اسغدامعلىاألعفادالدولالوزارياالجماع~فتد،األمما>الدولمناهروحة

ايةالميزفيمقلبدقميمرهلبوقد.ينهايماوذالعالعزيزوالوهائلاهرتىجيع
لعزيزالهادفةالعملخطةمزاألولويةذاتالقطاعاتممناألماميةوالبيةالعامةلألشزل

والماريعالطاقاتبطويروأومى،عماداألالدولبينوالجارىاالقعاديوذالعا

.الجالهذافياإلعالمىالمؤتمرعظمةإطارفيفعالالموجودة

25-22منالغرةفيامطبولفيالمعقدةللكرسيكالعامرةالدورةالهظت.

واألمغالاألماميةالبيةحولاألولالوزارياالجماععنالصادرةالقرارات)0«ددأكوبر

األعما>الدولإلنداأووجهت.1991أكوبر9-6منبامطبولعقدالذيالعامة

قراراتلفيزالالزمةالدابراتفازأجلمزاإلسالمىالمؤتمرعظمةفيالمعيةواألجهزة

.األعماهالدولفيالعامةواألشغالاألماميةالبيةحولاألولالوزارياالجماع

المعلقةاألحكامالعملحةتفمينإلالراميةإنأويسياريةمجهوباقراحاتعلماوأحاهت

.الريفيةوالحيةالحمريةاألماميةالبيةمجالفيبالعاوذ



بتماعيداأوالغمارالعاملةالقومJمجافيهالتعاورط)(

فياالجتماعيوالضمانالعاملةبالقوىالمعنالخبراءيقلفالثاناالجتماعانعتد

أمشروعالستكمالاألولى:عملبحمومحقوكون00دءأكتوبرفي،يامالين،اللمبررهرا

الثنائيةاالتفاقيةااهثروعالستكماللثايةوااالجتماعياالضمانبثأنالثنايةاالتناقيا

المكلفةالعملبحموعةاجتمعتوقد.العاملة~األيديوتبادلالعمالةبثأنالنموذ.ية

كما.االتفاقيةمشروعواستكملت،19H5مت،باألردن،مححانفياالجتماعيبالفمان

،اسطنبولفيالعاملةاأليديوتبادلبالعمالةالمكلفةالثانيةالعلمجموعة!جنناحانعتد

.االتفاقيةمثروعوامتكملت«0ء0ماير2(-27منكيات

بالعمالةالمعيةالعملمجموعةتتاريي:ألعماهائدول!لالعامةاألمانةأرسلتماوف

ميقدماناالتفاقيينمروعىبأذأبلفها،االتفاقيةمروقوكذلكالعاملةاأليديتادرم

.للدراسةاالجماعيوالمنمازبالعمالةالمعزالخبراءتلذلثاكراالبتإر

حكومةلعرفرتمديرهعنالخارجيةلوزرا،والعررذالحادىاإلعالمى.المؤتمرأعرب

.العاملةاأليديوتادلالعمالةحولالخبرا،لزيقاجماعاسغافةالعريةممرجهورية

منكهاوضعفيليستبأفاالعامةاألمانةالعريةهمرلجهو(ية~هةآبلغتوقد

.االجماعهذااسضافة

انممياهةJمجافيدزالتعاماام

ءمحوناكريفيا~الخارجيةلوزراءوالعشرونلثاكاالسالميالمؤتمرصادتى

فياألعضاء)اولبينالقاوأللتشجيعقرارعلى1995ديسمبر13إلى11من,غيبالجهورية

والتقاربدية«قصااالالهيةفيأساسياكوراتلالسياحةأنالمؤتمروأكد.السياحةمجال

جاكرتافيانعقدالذيالخارجيةلوزراءوالعشرونالرابعاإلعالميالمؤتمروذكر.األممنبيه

ضمنأدرجتقدالسياحةأن\1996ديسمبر»اإلىكمنالفترةفيإندونيسيارية.مجهر



اجماععقدالعاماألمينمنوهلبالعمل.خطةفيوذالعالباألولويةقنىالقالجدالت

وخطةالكوسيكإفارفيوذلكلمكةفرمةأترعفيالياحةمجاللالخبواأمنلفريق

نفهالوقتفي.المنعةفياألعفا>الدولبينوالعارياالقعاديوذالعالعزيزالعمل

:االيةالجدالتفيوذللعاعماداألالدولالمؤتمردعا

عننهةبغاتالسياحةحولريةإثمهرات(إلدلتونحر

.االعالمىالعالمفيالشبيةوالمعارفربالياحةخامةأمابيعتطيم

.وتبادلمااإلسالميةالبلدانياألثريةالمعا)أهمحولوثائقيةأشرطةإلمجاز

.اإلمالمبأالدولينجاعبأأمفارفظبم

المسمرينوتوجيهاالسالميةالبلدانفيالسياحيةاالستماراتتشجيع

.البلدانهذهفيسياحيةفشاريعالغبار

فيالمجالهذافيالخبرةذاتالسياحةمكاتببينفيمااالتصاالتتسهيل

.االعالميةألالبلدا

المعنالخبراءفريقاجماعاسغافةإنأويسيامهوريةحكومةمحرضتوقد

البلدوامكمل.الموموعنمرفيالوزاريالمسوىعلىاجماعيعقبهأكعلىبالسياحة
8منالغرةفيجاكرتافياالجماعينهذينلعقدسعداداتاالكافةالعامةواألمانةالمعيف

منالكافيةبةاالسجالعدمنيجةلحطةآخرفيتأجالاالجماعينأأليد,1997نوفمبر11إل

.المذكورينلالجماعينجديدموعدتمديدبعديمولم.األعضاءالدول

استضافةعرضهابسحبقرارهاركيااهأمةاألمانةأبلغتإنأويسيا~مةولحن

لجيعJ!القرارأرسلوقد.ا~دلجا.jألقا(يةآضائقةبسببلحوويناناالجتماعين

.األعضاءادول



مهاأسهالمؤتمرمنظمةفهاذعنا<الدولبينفيماالغنهألتعاون(~ا

إمةالمماا~ووةمغبالتز(منالغنى````التعاونبشأناألولالوزاري.متماراالانعقد

التركيةبالجمهوريةاسطبولفي)احومسيك(والتجارياالقمادتىللتعاوناك.،اننهآالب:نأ

حولاالتضالد.الوطيةلمواكزغاتاجتماغسةعقدتوقد.0ك<ك1آكتوبو>اا-0.7د

.اتر~الجمهورية~لةتمويلبفضلاكدكو1I~1('بينامعلبرلفيالذنلاء.ذ:(

عظمةفىاألعضاءالدولبينفيمانألفالتعاونومنعيةجتماقادت6ا`هأ،دنفي

علىأالجتماعات.كمأ.ركنزتا.ئتماو.ذ.:.،هأ.ا0لتعز<حياتدواقتنها.تدا:أس´،اميةانأ

و~ل.اننونللتعساالوطيةاالتصالشكلمراليةواكيةدا.اإائقدراتفيسز<ررآ:>«.0

.ةجديةزاعجوإعداداالتعاونبرامهكأيثة>االنيةشاأات0اا

التاسعة.زالتدورةوفينة.اكادلسوزراءند00والعشبزوالحادياإل~هيائؤدأ(هى
9

المجاالتفيادلشروينتتبهعبى.االزدكيزاآلعمئكد»دفعولاللبينالفنالعاونبتعزيزأل~حودسيك

.المدربينإعدادإلىباإلضافةواالجماعيةوالقاليةاالقتصادية

25إلى22منافتوأفيامظبزدلفيانعقدتالق~مسيكالعاشرةادورقألحظة

بصفةموياتعقدالفنىبالتعاونالمعيةاالتصالهراكنكاتاجتماأنبا(تيا~م1أااكثلتربرأ0

كماأاالجتماكباتهذبأاستبغافةتربكيا..عبلىلجومحوريةالشرووجهتاسطبولفيدنتكمة

لمخيا0تزلمخنلدهيئاالجتمامحاثلهذهقامتانزياصلاتللدعمتقديرهاقنكذلكبتأة

اإلننصائيألابحرثومرلمحر،للتقيةاإلاسك.هي.البكملاإلسالميالمؤتمرعظمةومؤسسات

ءالتخارةالعينةاالسالفيوالموكز,االسالميةللبلذانوالتدريبواالبتساعيةواالقتصادية

للعلوم.وا~لزجيااإلدسالهية0و،المؤسةوالبحوثوالمهنىالغنريبلتلاإلسالميلحزالم

.االجتماعاتهذهإغاحفيفعالبشلهماهمكا،(إفستاد)والتنسية

د!لمؤتمسزاأل~ء.وأجهزة.مظمنةاندولللكوسيكالعامرةالدورةدعتكما

10-مسزدددانعقدالذيالفنوذالعاحولاألولالوزارياالجماعقراراتلفيزاإلسرالمي
م.م



حولاالتعاللمراكزالخامراالجماعالنعقادآرياحهاوأبدت،اميولفيم0د»هأكوبر

.م0دددمايو16-13مرالغرةفيامبولفيالفنالقاوأل

والغنالكولوجىبالقاوألالمعنالخبرا<فريقاجماعالركيةالجمهوريةامنافت
عنالصادرةالمارينمقوحاتعممتوقد.م00»«مايو8إل6منالغرةفيامطبولفي

الدولهيععلىاإليرايةاإلعالميةالجهورية«زالمقدمةالمقرحاتوكذلكاالجماه

وقد.العلخطةعزالمبتةواليذبتالماآلتمزتا:~نه،كبأفايلزمماالتخاذعفا<اا

الجمهوريةحكومةJ!باألمرالمهمةاألعف>الدولبسزمزوملتالتىالوودودلت«

األنةلبددللمشروعاتلجانإشا«بغيةرالفيذالمابعةآليةمليهنمتماونقالركية

.نبذبأ0ا!.

المبرمةاالتفاقياتماألساسيةالظمعلودقةالمهمالفوقيمنعيةم:لحاليا

االتفاتياتعلىالمصادقةأوالوتيعمذلةحولمفمالتقريراالعامةاألمانةقامت

عرالرابعاالجماعإل،الكوميكا~باشعليهاالمواقتةتمتالقاألماميةوالظم

لالوالعلىالمعقدينربيةالخالرزرا>والعرينالخامراالعالمىوالمؤتمرللكوسيك

والظماالتفاقياتوهز».1998ماومرمهرفيالدوحةوفي1998نوفمبرمهرفيامطبول
:فياألمامية

.األعضاءالدولبينوالتجاريوالفندياالقصاللتعاونالعامةاالتفاقية-1

.األعضاءوراللبينسشاراتاالوضمانولحايةتشجيعاتفاقية-2

فياألعضاءالدولبينالجاريةفملياتاألنطامحولاالطاريةأالتفاقية-3

اإلعالميالمؤتمرعظمة

.مبأاالمالللدولوالالملباللكبأاالنصاال~الغاداألساسيالفظا)-د



.المدنلطواتاالعالمىللمجلراآلماسالة)-5

.اإلمالمأاألللبلدالمثايرمالمعاهلمعهداألمامىالفالم-ه

واالنغافباكسبأاألساا.تطمأفوقبع(فعبسأبخربدولائنربو~رمرنن

.علبهاا~دفأ(

االتفاقيةام)((«كإ.ا~ك7منةالخارجيةئرزراءعشرا~مزاإلسز`؟ميدالأقتنهد

نتلتشجيعإلىاالنفاقيةوقدفوالته~ري.والفناالقتعاديامعاونبثأن!<شه<´ت

وا~وجيةاغنيةواقدراتوالخبراتاهلوعاتوتادراألموالورزومر:أذ´منمارات

وبدونعادلبشلالمذكورةالبلدانبينالتعاملتنهيلإاروكذلكداألعفاءالدوربينفيا

,دولة)11(اآلنحنقاالتفاقيةوقعوقد.نمواالبلدانألقلخاصةأ~إيال>ءرشيد

ماريةاالتفاقيةأمبحتوبذلكاالعالميلمؤتمرأامظتفيعضودولة(ايا)عليهاة1و~ا

.م1اءكأبريل_4مناقتباراائفعرل

اتفاقيةام)74(ا~11>دسةفيالخارجيةلوزراءعشرلياكاالسالميتمرالمنىأقسد

المبادي،االتفاقيةوتحدد»األعضاءالدولبينفيمااالستماراتوضمانوكايةتنجيع

منالستماراتاالحمايةوتوفراألعضاءادولبينفيمااألموالرؤوسنقللتشجيعاالساسية

وقعتاآلنوهق.الخارجإلىوريعهااألموالرؤوستحويلضمانمعتعاريةلمخاطرةأي

عليهامادةأألبعدIانظمةفيعضودولةعثرةعانعليهاوصادل,دولةوعشرونممان

.م159«فبرايرمذالمفعولساريةأصبحتدولعشرمنثلرأ



اهعنادالدوا.بيز.التباويةاآفمتيةلنطاماإلفاريةا(تفاقية

مناألعضاءالدولمندولةوعشرونائتأناآلنحق(إلطاريةاالتغاقةهذهوقع

اآلنولفاية~مسيكعشرةابهةالىااورقخاللوقعتاالتحاديةيجويالجهوريةيها

األقلعلىتحاجفاغاالمفعولماريةاالتفاقيةتمبحوحق.أعضاءدولكسعليهاصادقت

.عليهاأعضاءدولعشرصادقة

المدنهللطيرانمهاإلسةللمجلسسامسر8االنظام-4

مندولةعثرةثالثالمدنللعلواناالسالميللمجا~األساسيالنظامعلىوقع

.فقطأولزأربععليهوصادل،اال´عضاءولالل

سلكيةوالهالسلكيةا،ا(تهالتماداألساسهالنطام

الظا)))00(دد~0<د0دعاملالخارجيةلوزرا<االمراإلعالميالمزتمياعمد

هذاعلىوقووقد.اإلعالميةالدولفيوالالملكيةاللكيةاالتصاالتالقاداألمامي

لماآلكولفاية.فقطدولتععليهومادةاألعما<الدولمندولةةعشثالثالطام

.للصادقاتالمطلوبالعاباكمالعدمبببالفيزحيزاألساسالنأميدخل

للبندانوالمقاييموالمعاييرلمعمدسبراألسااطظام-ء
ميةاإلسه

النامسروعمراجعهتمتعرةااللةأررقافيكوسيكقررتهماعلىباء

فيوذلك,والفيةنويةالقاميةاكمزا(مالميةاذللبلدوالمتاييالمعايرلمعهداألمامي

ماومر26J!24مزالنرقفيأنقرةلمزالنرهذاانعتدالذيالخبرا>لفريقاالمناالجماع

د-I،(امبوللكوسيكعرةالرابتللدورةالمقحالمروعتقدموة.د<م0»

الرابعاالجماعهاأومىالقالعديالتبعمنادخالمعارهاتلة~ءدءدم)نونمبز
شروعباقرار>..األعما<باشراكالخامةالمادةفيوذلك.،سيكبعةتللجةعر



العهدأنقطةلالدركةفياغبةالىاألعفاءالدولكومكدعت،األسامىالظام

العامةاألمانةأبلفتوقد.إليهراكاألماميالطامعلروالمصادقةالرقيعإلائذكور

.للمعهداألسامىالظامعلىوالمصادقةالوقعباببفحاألهضاءائدوللجيع

لمادةلمأوومتوقعلمالقاألعضا«الدوللحرسيكعنوةامعةالرالدورأحت

األكضاءاهر(بيناالهمادىالعاونمحالJواالتذقاتاأل~~ا~~~بمه

القمةوجهتكما.لمكمةلرمةاقربفيبذلكمانطى»كاهىاالاألتمر~ل

والمشروناطامىاإلعالمىالمؤتمروكذلك)t1991أيسومهر،(طهراناالمةسالسةاال

.عائاللداءام)ولممماومر،فطردولة،(الدوحةرجةالحالوزراء

العاطةالملعمهةمالمقفال5مطمزهعاالفرعهةممزأ4اأ~0كالنا
.كامال،بهرطمملربالعماملعماىلمهالسامرحمرملىبالفبر

لمظمةوالميةوالمغعمةالمفرعةاآلجهزةآلشتماملةعورةالعورمذاتمدم

ويمكناألعضا،.الدولينرىوالباالقعادىا~وذعالفيالعاملةاإلمالمرالمؤتمر

الهية.ماتالمزتممهاأذيظرالقاعتارعمنفميليةمعلوماتعلرالحمور

اإلزاميةاممالحاتمدادعلموهىا~عةاألجهزأكواجههامعرمحة~وثآل

ا~ولهذها.هناالعالهياللمةتمرهلىحثوقداألعفاء.ولالهنبحبوعددهر~هن

أقر~فيمأهراهاوتقويةا.جهزةهز«مزانيات(آهاديةارزافتمالحاقامدادعلر

عنعاجزة~عاجك(األهذهفاليامعلعااقااليةللمرباتليجة~لرمة

لفما.جودهاكددوأصبحتقابمسؤوماقيام

واللريسباجماعةواالواالقماديةاالحسانةئبعوثاإلمالهىلمحزالىكآمى

اال~مىاؤتمرعنالصادرأتى-م)مرقوللقراروآلبرلحماأنقرهلاالماليتلنلدان



ل(ا)`~ة

بمركزالمعروفIالمركزبدأوقدم.~ممامرفىاملىطفيالمعقدرجتالحالورواءاالمز

االعالهى.تمرالملعظمةعزمطرعكجهازم0_«يونهوJفيعمله،أنقره

تمرلللعظمةعملخطةلءلمرجةالودمزالعد)مغذفىنهالمركزكللقد

لالغكملقلتأةوالق،0اإلعفاالدوليناالقعادىاهاونالعززالحادلةاإلمالهر

الذيااللثمراالمالالقمةمؤتمر-نبمزالركاإل~مراملهولاالرينىمكة

موتمرقرارسغيذالعلوالفنسالمملامرالمركزأألذلكإلىويفاف.ء5دهيأمرفيعقد

امراليجتوفعحول1991أيمبرمهرحاللأاكارلالماهراالمساإل~مرالقمة
المؤتمرلمظمةالمتعةالعملحطةاعدادالمركزقامكما.االقعادىاعاوزلعزنمدةجذ

والجاوى.االقعادىالعاونلعززوالحادفةاإلمالهى

إلعدادلحفطمثارلمحزمقوم،عاالحلف.شعلتهانتظرا~إلىوباالضافة

علىمنوياهتائلىاالمالعراللعظمةالبحماكاتهدماقوالفقارواألماميةللىالوكا

وافن.االهمادىاتعاونحولاألصملةمحلف

وحولاالعالميةاللدانمينالجارةلعززمحاللدراماتهدةإجراء-أ

راهجتسو-~.األ~ءاللولاقمادياتعلىالعالاالقمادمةاككلوراتا~مات

ملالتجارةعززبأنقطةالقيام-جكلومية.حلقاتوإقامةفلواتوعقدلخقلفةتلومية

•هلت~طاهدارم-د.ريةالعجااهلوعات~وتطورإمالميةتجاريةمعارضإقامة

والحجارةاإلعالميةا)ولبينالتجارةحولالركزعن)شهر~مةكللصلومحلة(Iالعجارآ

فيالدولةاتجارأفي•اال~~اصلدانفيللمصلرينالخبراءو~ولواد~»)ا~و~

األعضاء.لالولالفنهةالساعدةتقلم-~.األعضاءمالمةاالالدولإطار

وارلفعالمعهدآنطةلزايدتاإلعالميةللجةوانمر~الحادةالدورةاممقادمذ

وعرينإ~ىهزتو~1099المعهدللقى199'مآومذ.لياميزوالملرالطالبعدد



فيطالبأءء«إالالمعهدقللمالطالمعرفعددلقلةنطرألكن،األعفاءالدولمزدولة

مليرذ-.دللحيةاالعالهىالبكقم,الطالبعددزيادةمعوتمشاالبرا~ر.فلف

فاليأالموجودةالوملمرففرتىالرا_الدوروهموللطالبجديديتلباءكتوضدوالر
مناالنهاءةوقدفالب.600_تسرالطالبمز(فرعددمرالمتاألكاديميةوالبأية

الطلوبة،الجدالتلالخمعيةالفيهالخوةونشربعاثائهمز(لزيدالقرمأجلومز.الباء
والطوعاتريةاالمشاالخدماتوزيادةلألعاثوإدارةوالبةللطاقةمركزاناحةفقد

المركسزرفرعلىوسةوالكيماالكيانيكيةالخلةإدارةفيخوينذنأتلعيينإلىإضافة

الرامةنطةاألمزعددأالعهدظراألكاديمىرمهالرنامانبوال.الجديدينواإلدارة

يغدىوابمماعيأفقافأومر»عأالوديةوالمافاتالرياميةواأللعابالسزيةالبارياتمل

البرامجعزففألنهةوالباكتيقتوااللوالغالديشةالعرمةا.موتخاللالمعهدهالب
الدرامى.العامخاللالديبةقشاتواكالكرمآذالقرمابقةملالديبة

لحتدءالخنمةفياألعضاءلدو(ا~مةاواردلنعيةكالفيااللمالنقطةوموصال

صلورثاتدولةندوات•••اجتماعاوعشرينمتةاآلنفايةبجاحاحعهدنظم

.1997منةأواخرفيلنطيعهاتملدوات/(راماتأربعذكفىبماقصواودرامات

زمةاماال~اداتكيعائعهد~ةبلالديشو~هةللتنميةاإلسالميابننكمعوباعارن

التوازناالهمادياكتسد)تحقيقأجلهنالبثريةاواردلفصة•هولدولتلدرةلمقد

(المحامةبطو(~Iاالمالهىاتمرالنظمةلا.عضاءادوللافقرحدةمنوالتنخيف

مسبباألخوأائحظةفي)جلتاندرةهذهلحن~ام.8)~مر«اإلى11منا`فترةفي

احعهدأنبحما.مثيللحايبق(مصورالحالديثىالضيفابداجتاحتاقناتاكيفا

~اأسمبرإلى~~برهناغترأخاللأهرىقصوامراماتمواتنلأرمعإلقالةخطط

J•الحمبيوكرامخدامات•و•وا~يدالتبىواوالصاعيااغناهلوإدارة•حول

منظمةبئجنهفلانعقداذياألخواالجتماعوألناء.وضواطها~الحهربايةاآلالت•

براكأاههدعرفى<(م8يوليو)>إلىداهنالفترةلاالعالمياؤتمرومنظمةالمخدةاألمم

رافسةانلتنميمةا~وليراصندوآ»اتحدألألهوالبيئةوبرناهرا~~معللعاون

ومندوتىواالجتماعيةاالهصاديآلاشرونوادارة,المتحدأألمرالمناعيةاتنعيةوعظمة

لتجارةالمخدةا.هروهؤتمر~التااولىواالتحادالعحدآ~هرا~يةاألنئطة

ا~ية.اواردتقيةمحالفيوذ~واتمة



منهفحضر»حمأ19911أكئبى<Iفىصرناكلاالهنكوامرالعهدأتاموفد

.مبتالخأنهعالدمنوزرا»رنهةدوآلاالولالرل

واألجهزآا~الحياتمعلحبوعنأالماللحيةاإلسالمىالكعمل

شلمحاالتبعدةيقلقالمملوهذا.االعالمىتمرالملهظمةفيا.هرىوالفرعمةالهية

لفوةاساموتحديداالجماعاتوهقد<مرمحةبماويروالقياموالمملوعاتالبياناتكادل

وبال(.متفيعمى

الكبايقوموييامثروعااالعالمىتمرالى~اهوعاتأنحمة~و~

فيالشبتمهمةوتمل.وكومسهككوميكوئيةقت)IRTJ(للقتاالعالمي

وهزقااالعالميتمرالعظمةفياألعضاءاللولبيناهلوعاتولوزمنتجميعكسهل

قطاعاتهدةلمتخصصةوتطامحيةواقليميةوطيةالماللقاطخاللمنا~

بقاطهغطاةأعفاءبلداألتمةيثملر(مدمثروعخاللهن(لفيزقدوا~ومحاالت.

الحطواتفيالبعثأجلهنااللماللقاطكيتيةكاتابماهقدويجرىالوطن.لحماها

الجارأ.وحامةا.ولويأ(اتالقطاعاتمحالفىالمروعللذالالزمةالعلمية

بماعدادللحيةاالسالمىالكقاماالعالميالمزتميعظمةأجهزةمحلفهنوطلب

الدولبيزاالقعادىاعاونلمحالفىمراهرIاتالقحاتمأماهمةلطرعلةوامكمال

االعمارألهينهتاالسالالمزعة(لك(هروكان.االعالهيتمرالزعظمةلاألعضاء

منعددهاللمزالفنهة(لمموآلمقلمللعمةاالعالهىالكيقومكمالرات.الماوهمان

االعالمي.تمراللىعظمةرعايةتحتالعاملةمساتالزلخملفكاكقومالوجعةاالنشطةاأل

اجتماعاتللنعيةاإلعالميالنكنظرلحومكهشرةالثالئةاهورقمنومقرار

وفي.الدوليةالتبارةلمنظمةالوزاريةبماعاتاالتحضرالقاألهضاءاللوللوفودتنقية

العملفرآعاتابتبإلةللتنميةاالمالصالنكنطوالثامنةمالمةاالالقمةقرارلرآهقا

)ألحارلمختلفلنليذكينيةرضعاالعالمىتكرالملىعنظمةالحتخصصةاألجهزأمنالحونة

والمثرين.الحادىللقرناألمةإعدادJ.rوثيقعهافىالواردة



االهماديوألللعمابرنامجهابعةتلصمرآوالمات~رةاإل~هيةاكرآل

ستنفيذلقومIااللحارهذاولاالعالهي.اؤتمرهنمةلاألعضاءادولن0ريواب

و~و~)(«د-1995(ا~عملهاخطةلحددتوالقاحغلفةوالوامجالشاريع

ا~ولبيندىاالقصااهعاونفعزززهةاماهريضة~~~هز»اهمرهآل

لفيزادولىالقرهرىوقد•اإلعالميكرالىعظمةهملخطةأمحدته(وفقاا.عضاء

اخاهىواالمجماعالفوتهللجآا~ميناالبماعفحاللاعملمرناجهناألورهآلال

فىقلمكما.~امفبرايرمهرفيماشارلةاخعقدةاال~الهةلفر~اهموهيةلجمعةهشر

الممل.برناهجمننيةاللموهلةاهريفةالحطوكاإعماراثبحماعيناال

وقدالخاص.بالقطاعالمعلقبرناممهاباطمابعاإلمالمةواللرلة،«8؟مةومذ

إندوناولا)8(دوممر)J99J(كركيالالحامىللقطاعاجماعاتأربعةعقدت

كو~دوراتإلبماعاتاالهذهتومياتتقلموة.)7"199(ناوباكت)1996(
عاتاهتماأبتوقد.ههاللطرIعشرةلةواكعرآوااليةعرةوالحاديةالعامرة
حيثااللمةالمؤمماتوكلراألعمالورجالالمقاولنللقاءمغدسر)نمااحامرالقطاع

لمعاقر.جليدةأسرالىواعادالقللالقاوألملمأقةحم

الغرلةأرمتاإلمال~البلدانفياأل~لوهالبينا~~هنرالو´معقق

النيعرإلىاألورا(لهترههتد.االنويقيةاللدان~ا~ديةوالدأاالعالمية

االلثاالطأط.والاللومواليونوجاسانمينها)لىاالنوارأل,وهالىالمووبوركيا

م.1~~مهاللالومطر(مرمحهور)تبمفرمزورفانه

الوكزهعباكارنممأاالمالربهالعجاالعارضإفامهلهراالمالالفرقاكسز(كما

لحاءصفوأمعارضالفاهألذلرلملضعأغالك3إلىبضاف.الجارألمبأاالعالمى

.الحاصالنطاعابسرعاك

هرنا~اإل~هآلاهركاوضعتعضا،املفرفلقلمهااقالخالتهنومحجزء

اهفوألمؤسساتا~عدةاطلماتندواأولحامحان.تلريبوحلقاتندواتلمقد

ديمموشهرحالللشيمحرافيلحيةاإلمالهيالحكهعماهاونتانتاقوالحومعلة

بالقرنية.اآالطمةآبلدانلصاخممعامفيماليفينةالامدرةعقدتوقده_ام.



لشميةاالمالىالكمع»لعارذدالليةميةالسوالبرامرالدراتالوفةوتظو
الغصة:المعدةاألهمووكاالت

اهو(

مهررنفىاألوبأاطر~ولمةرمةالعجااألعمال(م)

)J(والعكاملوذالعاطورJماهإ~»إغاه

اللدانبفكلنملىونمدبالكوىعرمأفاربأ
مبأ.االمال

~
)I(~األعمالمدموىللو

ر»لمومطة.انمعرةالجارعأ

منالعرفاعضاءللرب(%)
اللدان

آممياتبحمهورغوآتل9ا

الومطر.

واالدارو(لكوأجرالتلوب(«)

المجلحاالتلاحامرللقطاع

ح.0•••ر»ا(درةودبللرد

مالمةاالالغرفةفإنلمحبوالطور~ااالكالملحووهمافرعطوراذىاهرهذاول

ا~لهنهاتعلو~هاعدةاهذهو~•~هلةهالتههملةقاعهوفععىكرلحز

منذلكوكوا~ويةوالحعارضوالماعةواالهصادمبارة~~إ~رآهعا.عضا«

امآل.(اتهاتالعلو

الظماتهعاهارنزالدةكجرتامتروضععلى.ضااالعالميةالفر~وتمت

و~.ا~ليالفرمواتحادالحلجىونالعهومحلودىاالقصاوألانتعاكلىهتلاالقلمية

هز»هعا~ولناهمةاالمالافرقةوعتترحاثا.ملدمناتجارةعنميهبرافحا~تهز»من

محلة.إقليمينطاميموجبالتجار»لوميع~وعاتملتاالقليمةالمطمالته

مينتثأقدتجارآلفازعاتأىلالوسطا.حوةاآلونةلاالمالهيةالخرفةوهدأت

قاعدة0إنشاهلى~النوفة)أل.كمااإلمالهيا(تمر~بدانا~هرا~ع

امجارةعلىماهرلربحنلعالمعلمةملداناعنمعلوماتعلىولحويلجاهامةللمعلومات

امآل.ات3األخرىوالحماناتا)~والحبرةواماعة



مذكرةاإلمالهيةالعرفةوهتاالعالميةايبنيةوالصنامةالتجارأكشجعولحي

وكرنةاتجارةتنميةاإلعالمىوللرلحزلتنعبةاإلمالهيلحا~الحزمسالتلمختلفمرتناهر

معللتفاهرمذكرةستوقعكما.الصادراتلتشجيعماكستانو~الماليويةمناللورآ

الحلبمي.التعاونلحلىالتدمعا~محلى

.يليفسااإلمالمةللبوكالدوللالقاأالونيسيةاألهدافللضى

لالرنممابوغدبأ<(د)هبألاالسالاصرفأاألعمالومبادعرهفلفهفعزز)1(

فاعدأوفه)3(،مبأاالمالالمركزيأالبو(بنولمحذلكاإلمالمبأالو(بنوالبن

اإلمالمبأ.االلبأ~ك8الجسبعمعلوفاك

اإلمالسأ:للبوكاللولاالفادفاكلمغما~بلىوفما

لاللبألذالزمالجسبعم055«عامهنذالموىولعأهعلوهاك5العدإعداد-1

اإلمالمبه.

.مابلىهم(ملعاممبأاالمالااللبأوالمر~مذالوكدللوسمل

I-ا~لر(مرذلكفىبماإمالمأماألمزمه)160(من~لحرواممرفىغلبل

ح.االرمرعافىملبا:االب،نحالرداإلجالى،مرلاأل.الجال،فوعالد

والمامروالزراعرالعارىعالقه(االعمارمزعقةكلنعيب-ب

(الموصلوأساليبالؤساتمذهتمولهالذي)والمقاراتوا~ت
إجارة).،مماربةماركة،هرا.عة،

لجأهارم،مبرانكاربحIمسذالىعنكملمحاهأمعلوما~-ج

ا)هتمبز.وعددافروعوعدداسربما،

الرمةوالنهبةابنوافينشاراال-هقاكحب-مرضحيايةومومات-د

اآللية.اتالؤش~»



االلبأما~للملىنلمعلومامذفاعدهمجالفىفاردهارجامعهمعالفالعاعارنلمرز-2

هبه:االمال

مرناج(التحدقمالرالياتاألوسطالشرتىدراماتلحزههنو~زار-أ

ماهدةورا»معيأاالقاتهقر)االعالهي~مل~رالردجا~معلوفات

خاللمنومجا~الموىآالتىهولالعلممةفرامتهووضعلاالتحاد

االعالمية.اكوك

قاكدةمامتحداكمالمةاالللسرلالدولىاالتحادبماعدة~~الوكرايقوم-س

~لربنهاا~ةأهد~بامهنداماإلعالميللتمويلعريضةهاتمملو

هات.الحلولقاعدةااوليةا~

الجلمصلعضرامالمة2اللوكالدوليلالتحادالعاماألمين~مؤخراة-ج

للتمويلالردهارجاهمةهعلوهاتكامجلبو)واالمتشارى(الشنهلى

الذيالصدمال~اهرالردهاوجامعةلدوريأمجمعالذىاإلعالمى)

مج.الينايميو»

مبأ:االمالا(لبألوالزسالذمحربأالىالبو(مين~و((طار)فاهأ-3

وامعلةأعفا»عرةمزلكوزواالمالميةالمركزيةللبوكعركةلحةسكلت

الذياالقاتعنالمشواإلمالميةالمركزةالبوكلحوا«هشرالحادياالبحماع

~مردد-12(د»~0»ا.فركادى11-10فيIلطرمدولة0اللوحةلعقد

)رم~م

االلةاؤمساتوهوافاأالعا(متوعرعلىا~الات~~لالثلكطية-ه

التىالهويةاالعالميةا~ةمنالحوالعدد~وتالتال.عطورامآلاالمال

)مر.لحرتىجوبلا.خوةاالقصادمةلألز~االتحادمملوها



االسالميالغمةمؤغرعنصادرلقرارتفيزأهرالبوالمالحياالعالمياالتحادءأنشى

~فاالعالميالوتمرعظمةعزمبوكجهازمولم(مهامفيالحرمةلحةعقدالذيااللث

هاتمللهااالتحادإلإسالميةدولة)31(وانضمتالحرى.القلمحالفيمالهواالاألمةهلعة

محل~لةاهاهرعلىاالقاتمزانهةفيوتساهوإمالمتمحريةمال~شركة(ىى)علىيرهو

كة.ش

تعاونهركنالناءوويةالفراهطرأتالواهىلمالكياالسالمياالتمادواقذ
سفنيعمليفمااألعفا>الركدتلحمةوذلكبلة.فياالقاتبأمالةيلصللمعلومات

وأنواعالتواالا~على،واألمينإنهاكمىالتىوالعويمزالحمايةو)نديةاألهفا،

,كربونهةا~يلروللمواداالقلةاللنأوالعام،للعزأوللركابكانتموادالفن

Iالوكالءوأعاه،األعما«للوكاتاالمعةوالفنعادة،السعر~~التىءوالوان
>.->«<._>ء_>..«....J•..،>«.>.>.«،.«._.،.ر«،>>«.،«<.>_،.،_،...،..>>.>.،ء...،.،،>-.،<_._«.<«و~ء.مدونامكاسنعد0لألعضايمكنهتىوهودهاوأماكرمععاراالومفن

_ناءلالضأيموشرلفهراأللهقدوالهاالمزمراالمالUtمزتمر»رك

وأعاللللماتواألنوادالحاصعوالقهوالوكاتاالعضاءالدولودعا،الركة

-اهمهو~القرار(األمما،اندوكموان»فيالوهنهةالفنمعاملةمفهاومماهلةالركة
.(ق.ا))ف

األما،الدونملىأمهمهاطررمبها،نلالنركألجلبماألالمرفعومز
اة.<ذذالنركأإجراءا~إلناء0وماهر

.لحاهفر~األجلهنوانحذلنا~مرلحأللببىfوفدهذا















الهفةالصرخطةمثفيزمدىاضراسته

االمناءالدولبينيوالتجلا~ينالتعفتفريزألى

االسمىأنمؤتمرمنقمةفى

عشرأنخلساالجتماع
الكوسيكعنالمنبثقةالمتلبعةللجنة

ا)999مايو/آيار13اه1(امطنبول»





انهادفةالعملفيلسفيزمدوافاهتعر

التبرر«مدماأتتهوالعقامكعايأإله

اإحامهالمؤتمرملغمةفهءا)عظالسرلبيد

دياالقصاالعاونلعزيزالهادفةالحملخطةتفيزهدىاالسحراضهذايشمل

هى:هامةثالثةمجاالتفيالدولبينوالجاري

.العملفيفتعهةحولمعلوماأأا

:_المتعلقةوالقواراة،العملخطةفهيةالمتنفية~5ا«)

،القطاعيةالخبراءفرتىاجماعات«-

,ملةذاتمجاالتفينشاطاتد-

،عشرةائالةميكالكدورةقراراتمابقةناطات«-

:ألموهوءفلغيةهول.تمطوط(أ)

الدولبينوالجاريدياالقصاالعاونلعزيزالهادفةالعمللخطةجديدةاسراتجية

العالفيحدثتالقالهوالتاالعباربعيناألخذمع،االعالمىالمؤتمرعظمةفياألعضاء

رعايةقتاالجماعاتمنمللةعقدوبعد.م0ا»هسةفيالعملخطةإقرارمذ

أكوبرفيلكومسيكةالعاشالدورةباالرعليهاوافقتمتعةخطةوضعةكرميك

الدارفيالمعقداالبعاإلعالمىالقمةمؤتمرإلىاالسراتيجيةالويقةهذهرفعتوقدم0دده

توارهبموجبيقينالوها،ناعمدوالذي,م0د«»ديسمبرشهرفيالمنويةبالمملكةالبيضاء

.!)(آأآ-.(8تمم



امراتجيةأذبيهامزأمووعدةاالبأإلعالمىالقمةمؤتمرالحهر~

للدولالفرعيةالجموعاتبينتعاوذإقامةإلأدتكوميكأقرقا<لق<ال~دي<~وذ

والعررالخامرالقطاععلىتؤكددلتيالباديآعلىتقوماالسراتيجيةهز»وأذ،ءاألعف

والقانويةلياميةواديةاالقصاالهياكلواحرامالعالمىاالقعادمعوالكاملدياالقصا

ويقةالعملخطةأنالقمةالحطتكما.الدوليةوالزامأقااألعفاءللدولواألميية

بابفيعليهاالمرمرللبودوفقاتفيزهاخاللللعديلوقابلةالمرنةبالياسةتمعامة

الدولودعتبرعةالعملخطةتفيزأميةعلىالقمةوافقتكما.والفيزالمابعة

بعةتبابفيعليهاالمحوصالخبراءلفريقعيةالتهاالجماعاتفةاسفJ!األعضاد

.العملخطةتفيز

المابعةآليةحولمداوالتاخاللالكوميكعنالمبقةبعةاتلجةأرمت

مجاالتيملبينتطاعىاجماعبعقدالخامةوالطيحيةالنيةاميعاا،والنيذ

عنباالسعافةاللجةأومت،اإلطارهذاوفي.العملخطةفيالواردةالعشراألولوية

منأكبربقدريمفجخاللمنالعملخطةتفيزبدء،واحدينتطاعىاجماععقد

:لمجاالتمنىدأرواحدباارJ-احد,آءؤاجمار~:كرشرزهر:اسلىر:شطاه

ائدولودعتللكوميكعرالحادياالجماعتبلاألولويةحبتلىالداخلة

.ييةوتطامحيةتطاعيةاجماعاتفةالسفاألعضاء

لحديداخبرادفريقاجماعاتسعتد،الموقعةالفيزآليةوبموجب

~لجانفإنذلك،علىوباء.الحظةفيالمخلفةاألولوياتمجاالتفيتعاوكمشارين

قاره(محددة)محدد(مشاريع)وعبمشالمهمةاألعضاءالدولمنسأفالماريع~

.مروعأيتفيزعنمؤولةالمارين(لجاأل)لجةغنلأكعلىهى(قارها)



:النبراىلغدةالقفاعيةعاتاأبته<التلفيذيةاألنثنةاء)

:القطاعيةالقبوا>فوة.ابتماعاة1-

القاالجماعاتكافةفامدتالفيزوآليةالمتحةائعملخطةاععادمذ

المنانةاألعضاءالدولالخارجيةلوزرا«اإلعالمىالمؤتمروكزئككوميكعقدتا

حكومةمحرضتلكوميكعشرةالحاديةالدورةوفي.هذهالخبراءJ(اجماعات

الزراعةJوهوالوامالتالقلحولاخبرادنوةاجماعىاسضانةالعريةمعرجهورية

.الربيةوالحيةواألغذية

!إلحا~ائبحوثمولحنوأعدالزمةالاالمحدادأتلجيعاستحصلتوقد

الدولإلىأرسلتالتيالعملروثأةاإلسالميةئلبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصادية

منالمالثمبوحاألفيبالقاهرةعتدلحاالمقررمنكاناللذدزناالجماعيهيخصفيمااألعفاء

.المضيغةمةا~دنبطلبتأجيلشرةو_ر.ام998سبتمبرشهر

ء:~ئبتة0<لمتابعةلئجنةعث!بدوا(عثلثاتبتماعيناالخالكولكن
والرابعةعثرةلثة>لثا,ألدورتهوفي،م1998(:>«،مفيأنترقفيعقداوالذينكوميك
<لمريةمثرمجتوريةمندوبأكدءو»دددمدءدم9فمبىنفيعتاتاالتينلكوميكعشرة
.إلياالمثارtالتالعاتابتماامتناتبالأدحكومةىضمحددا

عثموةوالرابععثرةااللثاوالدورتانمناكاإلسالميالقمةتمرمأرحب

~هةربعرفالخارجيةلوزراءوالعشرونوالخامسوالعشرونرالرابهاإلمالهيانتمرانرال

~مةمنالعامةاألمانةوطلبت.الها~نسرناالجماهذدزاممنافةالعريةمصرلجهورية

العامةاألمانةتزالوال.ناالجماعيهلهذدنالجديدةبالواقيأموافاقاالعربيةهصربحهورية

.وسالهاعلىالودتظر



النقدحوزالخبراءفريقاجتماعاتركيةريةاجمهه~مةتقدت

وهؤسسلتاألعضاءالدولربعفمحرضتوقد.األهوالرؤومىوتدذقالمصرفيةواألعمال

بحددااالجتماعوأكد.االجتماعفيماريعراوأفاتعاونمثارينمنعدداانظمة

للدولاختياريا~نالمقترحةالمشاريعتنفيذأنومنهاالعمللخطةاألساسيةاباديه

االجتماعأنحدلمحذلكالعمليةهذهفيمحوريادوراسيمنحالخاصالقطاعوأناألعضاء

سيتمالقريعامشاتفيزفي:لظمةإطارفيفعالجودةالالتهيالتمناالستفادةضرورة

.المجالهذافياتراحها

حولاألعضاءالبلدانردودلجعالعامةاألمانةمناالجمارءمئلب

حيهاممقهوالقباقراحاتالمقدمةالبلدانإلىامالمهامدوإرسالحاالمشاريعمقرحات

للعظمةاعامةاألمانةمعبالعاونا~ائشاريهلجاناجماعاتلعقد.(عوآ

.العملخطةفيجاءúوفتأائعيةمسالتاوهأ

خاللاإلمالهيةبالمحقانريةلجهههة~قدمتهاذيلعرفرتفيزا

اجماعااالسالميةبالمحستانلجهوريةححوهةننعت,~هسيكعثرأاحاديةا)ورة

.~1997،يعبو25و(1هييهتشيلمحراjا-رجيةارةهات~إلتJ-الخبراءقنرة

اهامةاألمانةقامتافشاريعوألحارفثاريعمقترحاتر5قددرةاالجماعأمغروقد

.ودودفاتتظروهياألعفاءالدولتلىبتعميمها

للجنةعثالثالثىاالجتحاانععتادإبانكبةا-رمة1الجمب~مةحكوضتى »«.0««0-<~
استضافة،م0«»همايو12إلى«»ءمنالفترةفيانعتدالذيهيكالكهعنالمنبثقةالمتابعة

هقدالعرضلهأاوتنفيذا.الغيوالتعاونالتكنولوجياحولزالخبراءلغرةآخراجتماع

:هيدولثالثقامتوقدءم000»مايو8إلى6منالفترةاسطنبولفيالمذكوراالجتماع

اهتمامهمعديدونونموفودوأشار.محددةمتترحةمشروعاتوالو«انوتركيااألردن

الدولبحيعإلىالمقترحةوقاتالمشرأرسلتفتداللجنةلتراووطبقا.المشروعاتببعفى

شهرمناألولاليومبحلولالشددهذافيبرغباقاالعامةاألمانةبموافاةمطالبتهامعاألعضاء

خاللزمبدئيااهتماماأبدتقالالدولمنطلبفتدذلكإ(رباإلخافة.ءم00ءأكتوبر
11
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أكوبرسرمناألولاليومكلولالعامةاألمانةإلكابةذلكبأكيدالخبراءفريقاجماع

1998~.

مروعاتاإليرانيةاإلعالميةالجمهوريةحكومةاقرحتلذلكوتبعا

.الماعةاألمانةبوامعلةاألعماهالدولعلىتعميمهاةوقد،خسةإفانية

والرابعةعشرةلةاكوالدورتاناالمناإلعالمىالقمةمؤتمرمنكلرحب

اخامراإلسالمىوالمؤتمروالعشروزالرابعاإلعالمىالمؤتمروكذنك،لكوميكعشرة

األعضا<الدولجيعهاوحت،الخبرا>فر_-اجماعاتبعقدالخارجيةلوزراءوذوامش

الخبرا<اجماعاتفيوالمقدمةالمقرحةالمروعاتتلىبردودهاالعامةاألمانةموافاةعلى

.اآلجالأقربفيأمال»إليهاالمارالمشروعاتلجاذتكيلعدفالقطاعية

لجيعالعامةاألمانةخافبتوقد.أآلألحتىاألعفاءالدولردودتصلولم

بغيةردو.هاإرمالفياإلسواحمنرورةإلىانبامهاواسترعتأخرىمرةاألعضاءالدول

.تأخوأدنوبدون~وقتفي:ئشروعاتجانأتشيلتسهين

~)1998نوفمبرد-1،(اسطبولعشرةالرابعكوسيكدورةوفي

وتقية،والعدينالطاقةبشأناخبواءفريقاجماعاتاسضافةالوداكحكومةمحرضت

ومهلدولاإلقليميةدوألندوةتنيمعرفتبوناكحكومةأذكما.البشريةالموارد

فيللحيةاإلمالمرالبكدورشأذاإلعالمىالمؤتمرمعلمةفياألعضادأفريقياتىوش

هاتينفيالمعيةتاللةمعاالتعالالعامةاألمانةاملو،.الخا_القطاعتعزيز

.والدرةاالجماعاتلعتدوريةالفرالربياتإجرادعدفلينالدو

يبعهالسياحةحولخبراءرفرتاجماعتظمإندرنيياحكومةعرفت

جيعالعامةواألمانةالممنيسرالبلدأكملوثد.ننسهالموموعحولوزارياجماع

نظراأنهإال.~1l)l)7نوفمبرIIإل8منالغرةلاالجماعينزمذلعتدسعداداتاال

تلقترقد,االجماعتأجيلةفتداألعضاءالدولمنالردود«.المالئمالعدد(،لعدم



المذكورينيناالجمااسضافةعنفيعارتتاإلدونييةالحكومة»زمذكرةالعامةاألمانة

.الماليةوفهالظ

الجمهورية~هةعوضت~~عشرةلةاكالدورةانعقادإبان

حولوزارياجتماعيتبعاالصحةقفاياحولخبراءفريقاجتماعتنظيماإليرانيةاإلسالمية

واؤتمو~هسيكعشرةا.~الدورةبترحيباالعرضوحظي.نفهالموضوع

واقمةالخارجيةوزراءواهثودنالخامساإلسالميتمرواكوالعشرينالرابعاإلعالمي

.مةاكاالسالمية

استضافةذسوبوركيا~هةعرضتاعشرااال`مةلحوهسيكدورةوفي

فياألعضاءأفريقياوومطوغربثرةدورفيهاتشتر_الماعةJحهإقليميةعملورثة

~هةجددتوقد.امكك8ئمفيرثةالهقتديتم)و_ر.اإلسالميالؤمرمفثمة

أنيتوقعوالقرثة01استضافةعرضهاعشرةالرابعلمحومسيكورةبهخاللزفاسوبوركيا

فاسهركيابهفيالهيةبالسلطاتاالتالالعامةاألمانةوتوامل.~1999عامفداللتعقد

.الغايةهذد`جلمن

قة>المعهذاتت9المجابعنفيدأنشعلة/2

االعالمىالؤتمرعظمةفياألعضاءللدوللثاكالوزارياالجماعانعقد

االعالميةالجمهورية،فهراألفيوالالملكيةاللكيةواالتصاالتالبريديةالخدماتحول

خسايضمنقرارااالجماعاقذوقد.م0ء«هيوليو00إلى8مزالنرقفياإليرانية

فييهافيماالعاونتعزيزإلىاألعضاءالدولوتأعوالعاونمجاالتقددتنطةوعشرين

لخبراءللمعلوماتبكإنشاءاالجماعاقرحاماضمنومن.واالتصاالتالبريدمجال

،اال~مىالمؤتمرمنعةفياألعضاءللدولالمعلوماتشبكةإفارفيالتواالتاالرد

الدولأجرقاإلىواألمجاثالدراماتمناالسفادةمناألعضاءالدولتمكنآليةوقديد

الدولبأنشعلةحديةقائمةوإعداد،واهاتفوالبرةالبريدمجالفياألخرىاألعماه

معاألعضاءاندولوقدراتاحياجاتوقميع،واألريبالغنالعاونمجالفياألعماه



المشتركةراتاالسمابشجينتعلقاقتراحاتتقديمإلىإضافةللفيزالالزمةراألف

.االتصاالتمعداتوتصيعلطوير

الللثالوزارياالجتماعقراراتتنفيذلمراجعةلجنةإنشاءاالجتماعوقرر

اجتماعاتمنوياتعقدأنقرركما.واالتصاالتالبريديةالخدماتحولاألعضاء~ول

ذلككانلوحقواالتصاالتالبريدمجالفيالتعاونبشأنوحلقاتوندواتالخبراءلغريق

الوزارياالجتماععقدلمحذلكوقرر.أيضاالخاصالقطاعمتضماإقليميمستوىعلى

.منواتثالثبحلمرةأي،لحراراألمحربصورةواالتصاالتللبريد

أفادتواالتصاالتالبريدلخبراءللمعلوماتبنكبإقامةيتصلفيما

للبريدالتطبيقيةالعلومكليةبأنالحقوقتفيالعامةاألمانةااليرانيةاإلمالهيةالجمهورية

استعدادعلىاإليرانية،واالتعاالتالبريدوزارةعنمتفرحجهازوهيءالتواالتا

Jحهاإلعالميثراألمنظمةفياألعضاءللدولالثالثاالوزارياالجتماعقرارلتنفيذ

اإليرانيةاال~هيةريةالجمر~مةعرضتعميموة.واالتصاالتالبريديةاخاهاته

.!لثأنبحذاتعتيبأآلقلىللحصوئزاألعفا.و-اللعلىلمعئوهاتبنثئافيإلنثا~هر

~مسيكعثرةالئا~الدورةإلىاستالمهاةالقالردودالعامةاألمانةرفعتوقال

.عليهالالطالع

بثأنالقادمالوزارياالجتماعاستضافةالسودانلجهورية~هةعونتا

.والالسليةا~واالتصاالتابويد

فيبلبانمرابلىفيحبباالبعالجارياالعالمىالعرمنىتظمتم

وقد.الخامرللقطاعالخامىاالجماعمعبالزامن،م0ء»»أكوبر18إلى12مزالغرة

والغرفةوالجارةاالقعادوزارةمعبالعاوذالجارةلمعيةاإلمالمرالمركيالعرضنطم

حكومةعرفت،للكوميكعرةااللةالدورةوخالل.لبانفيوالمدعيةالجارية

.«<><><«مسةالشارقةفياالمنالجارياإلعالمىالعرضامضافةالمخدةالريةاإلمارات

المضافةقطدولةلحكومةزللكامعدادهاعنمؤخرااإلماراتدولةحكومةوأعربت



ادو~>ن«ناتعاالتوقري.معاتاإلعالميةالقمةتمر«معبالزامنالجاريالمعرض

.الصددهذافيلقرارالوهولبغيةالعمرين

وزارةمنكلمعبالعاوذوالماعةللجارةاإلماليةالغرفههمت

الجأزيةالخزفواقادهرابلرفيالساعيةالجاريةوالغرفةلبانفيوالجارةاالقصاد

إلى12منالفنرةفيبلباذهرا_رفيالخامرللتطاعالخامىاالجماؤIاللبايةوالمدعية

.~1998برأكد<

هرا~رإعالناععادتمرالخاهللتطاعالخامىاالجماعمنتوفي

االد،راالجماعالكامروذتنيفوموف.فقرة22منيألقالذياالقعادي

االبعاالحماعاسناقةالمعدةالعريةاإلماراتحكومةمحرضتوقد.رالخاهلئتطاع

هذالسمسزتطردولةلحكومةاالزلاذهااسعدإارأشارتم.رالخاهللتطاع

ملطات:»لدوئنين_ناتغاالتوقري.االمهسالمىالمالشةمؤتمرمعبالرامزاالجماع

.الصددهذافيلتراومولاابغيةالعضو_ن

ابم(أمائوز:رقاالجتماعاإليرانيةاالمالهيةالجمهوريةمة~استنافت

إلىدممنالفترةفيطهرانفيكيةالزراوالتقيةالغذائياألمنحولاإل~~ميتمراهئظمة

صلوالذياال~نورلحز.مرتفعةاالجتماعفيالحضورنسبةوكانت.م1775يدير16

رآالطفيالزراعياإلنتاجلزيادةووسائلطرتىاستشافضرورةعلىاالجتماعهذاىز

<دور،،~»افذائياألهنوضمرافامتماالجتسارىوقر>.العاليةاإل~ناتذات

الغذائيااللمحتفاءهنألحبرقدرقتحقيةإلودعا.للغذاءردةاستوانظمةبلدانلجيعفي

نطاقتوسيعلأهدنقويةفياميةورغبةوطيدعزمعنعآالجتأعربكما.الذاو

.والزراعةالغذائياألهنتطويرلجدفالمعيةاألقضاهالدولنبهالعاون

للطو~.ممعثرةالرابعةالدورةلقودواةألمتابعةأنثعطة

األمانةأعلنت،ميكللكعرةالرامةالدورةتراو-بقةأجلمن

لمعداألمامىالظامكىوالمادتةالوتيعبابرفيباألمرالمعيةاألمما>للدول.لعامة



الدورةأثرتهالذياألمامىاله)مىإرمالةفقد.اإلماليةاذللبلدوالمقايىالمعار

قرارمزالمامبللعز«خامةإمارةمعاألعف«الدولبعينإلللكوسيكعرةالرابعة

.المذكورةالدورة

وجههالذيادالدباألمرالمعيةافاألهرلجميعالعامةاألماةأرسلتلقد

غلفعلىتمادةأوتوقعلمالقاألعضاءالدوللجميعللكوميكعشرةالرابعةالدورة

لكيفمعيااإلعالمىالوتمرعظمةرعايةتمتأعدتالتىباميةاألوانطماالتفاقات

الغرفةدزالعامةاألمانةملبتذلكإلباإلنافة.األعضاءالدول_ناالتماديالعاون

ماأقمىلببذلاكليةالغرفمنفروعهامجميعتصلأذوائصاغةللجارةاإلعالمية

والظماالتفاقياتعلىوالمصادقةالرقيعفياعلإلسعكوماقااالتعالمجالللطيع

وجهاالذياءلكوفقاوذلك،اإلعالميالؤتمرعظمةرعاةقتأعدتالتىاألمامية

.كوميك

~نكلأبدتهالذيربالعرفلكرميكعرةالرابعةالدورةوحبتوقد

اإلعالميةواجمهوريةفاسروبوركياالوداكوجهوريةالعريةممرجهوريةحكومة

راءأخبقات~قعأعيةواجتماقاتوزاريةئت:جتةعلالستضافة•والغابوناإليرايت

لجيعهعاتصاالتالعاهةاألمإنةتجريءالياةهذا>رفي.إقليميةعملوورشاتوندوات

واتوالنلاالجتماكاتهذهلعقدالالزمةالترتيباتوضعأجلمناألعضاءلزالدوهذه

.واللقاءات

الهادفةاإلمالهىالؤتمرمعلمةعملخطةتفيزعمليةفيالعجيلأجلومن

عرةالرابعةالدورةملبت,األعفا>الدولبينواالقصاديالجاريالعاوكلعزيز

االجماعاتعلىالمرتبةشجوالتالحظراتبعةتللمعلمةالعامةاألمانةمزلكوميك

المارينلجانلكيلمعيااآلذلفايةعقدتوالتىاخبرادلمجموعةالالقالقطاعية

كما.العملخطرعليهنمتالوفقااالجماعاتهذهخاللقامتالققراحاتلال

قامتااقاالرينمتوحاتحولإجاباتاالعامةاألمانةموافاةعلىاألعف«الدولحت

فيأعالأالمذكورةالمارينلجاذتك.زأجلمنالخبرا،لجموعةالتطاتيةاالجماعاتفي

.مكنوقتأمرع



المارينمقر-~تتعميرإلىائعامةاألمانةمارعت،موعلئدبعةوت

.لمكنوقتأمرعفيرغبهابإبدا>مطالبهامععضاد6اائدولهيععلىالمذكورة

المروعاقرحتالق(البلدان)البلدإلإرمالهاة,اآلذلغايةوملتائقالقليلةوالردود

لعد).اونظ.باألمرالمعيةالبدانمعاالرينلجانإنادمهمةإغازأجلمن(الماريع)

فيهاقهاللدولمذكرةالعامةاألمانةأرملت،األعضادائدولمعظد.إجاباتورود

.ر،ودهاإرمالفياإلسراععلى

اتحيةموفوعيكوكأألقررت،لكوسيكعشرةالرابعةائدورةأذوبما

وجهاتتبادلكوراألعناء~الدولفيدراالقصاوالتدمالهيةرئعقتالبريةالموارد

منملبتفتد،لكوميكعرةالخامةالدورةإطاوفيسعتدالقاالجو~تاتفيائنر

ويبوالدواالجماعيةواالقماديةاإلحايةثا~ومركسكولرجيااإلعالمىالمعهد

والدعةللجاوةاالعالميةفةواشذالجارةلحيةاإلسالمبىوالمركزاإلعالميةاذللبلد

منوغومااإلعالمىالمؤترمنعةمؤماتمعرالت•للحيةاإلمالمروالبك

عشرة:مو8اائدورةانعتادقبلالمرفوعJ-ندوةلت<!لدريةماتا_

اإلمالدرالمعهدقام,الطلبهذاوالبقة.للدورةبذلكيرتتررفعم،لكومسز

دكافيدوليةندوةبعقداإلمالمرالمؤتمرمنعةأجهزةمعتعاونهخاللمنللكولوجيا

الهيةلعسرقالبشريةاودااتقيةحول،هدادمإبريل13إلى11منالنرقفي.(بغالديى)

المؤتمرعظمةفياألعضاءالدولفيالنترحدةمزوالخفيفامةالتتماديةأال

لسهيلللكوسيكعرةالخامةللدورةالدرةميآتتوتقدموموف.اإلعالمى

.اآلوا«تادلجلسةخاللالمداوالت

:اإل~مهالمؤتمربمنعلمةالناهةالعملخطةتنفيذ(ليةموبوافاممتعو

عملخطةمنيجزأالجزءاتشلالقوالتفيذبعةالتآيةألحكاموفتا

يعيناألعضاءالدولبينفيماوالتجاريدياالقصاالعاونلعزيزاإلسالميتمراكعظمة

األولويةذاتعاتالحطاهنقطاعلمحلفيمحددةتعاريةمشروعاتتفيزعمليةتبدأأن

.الخبراءلفوةقطاعيةا-~عاتعقدخاللمنالعشرة



خطةمنمجالاتطاعكلفيالخبراءJ(الجماعاتالمموحالفويفرإذ

تفيزفي،الضرورةعد،للساعدةمقرحاتوتتديمالعملاحياجاتاسعواضالعمل

المشروعاتاالجماعاتهز»قددأألويظ.المجالبذلكالعلقةالعملخطةأحكام

.مقتولةزفيةفرةغضوذفيللفيزالقابلة

~الركادةفشاريعمقتوحاتتحدياأعقابفي,يو,الفيزآليةطبقا

أصالاقتر~الذيائالبرئاسةهشروى`تلجانIلجةلحوين,الخبراءفولاجماعات

~زتعربالقاألقضاهالدولبحيعالمشووكاتلجاألوتفر.المشروعاتIالمشروع

إالمشروعتفيزبغيةالمثووعاتلجانتجمهأنوينهظو.معيةشثووكاتاهعامها

.المذكو.ةالمشارح

,أ~آلءحتىاجماعاتثالنةاخبرادلنر~القطاعيةاالجماعاتعددوبلغ

العلون)3((اخاوجيةاامجدرة)2(المالوأمروتدفقاتوالعويلالقود)1(مجاالتتدولت

بعتدبدأتالقالعملخطةتنيذعمليةمرحتوقد.الوالعى،و~لفني~ئكوئوجي

~ئامى0العاممنمببر~فيالماززأىتدفقات,و:ئموبردائتحزرتطامراجعيار

الفيزآلليةقادممنىامسراأيفي,هامةعامرتكلأنمكنالتى,دالليةاهوارنقاط

:فها

´~ا.زر0أد_،ئرنأأحدرتتث:ت.م!ء81.رفياجماعاتبةإلدلتأ)

شأنوهن.قبلهاويسرالفرتكاتاجتماخاللاألحيانمعظمفيتتقدماألعضاء

يمنالذياألمرمقدماالمشروعاتدوامةفيمعوبةاألعضاءالدولتجدأنذلك

Iمشروعأينحوماقم~التزامإبداءمناالجتماعاتفيبحونوالشارالخبراء

لجانتشيلالستحيلدزيجعلأروبالتا.لجااالهتمامإلىاإلشارةأومشروعات

.الخبراءJ(كاتاجتماإبانوكاتاشر

المشروعاتحول~تمقرقامتالقاألعضاءالدولعددهل.ب-

الدولأماالبابتنتاأليةأك«<وبا(تر.جدامجدداا«اففر~الجماعات



إالالخراءاجماعاتانعتادبعدحقالمشروعاتحولمقرحاتلقدماألعفاء

هذهإلمحددةملباتتوجيهمزبالرغماآلذحقالخيارهذايغللمأ_اأن

.ذلكئنعلالدول

/بمروعاهماهااألعفاءالدولإبداءعلىالمؤتمراتلجاذتكيليعمأج-

خاللمنالشروعاتسوحاتقوياهنامبعدظهرلمولكن.معيةمشروعات

.اآلذحقالخبراءJ(عقدتاالقالالنةاالجماة~ت

.ليةاتاألمثلةعلىاإلجابةيتقينالمنطلتطأادمذ

التيالفيذيةالعمليةاقاهفيالدفعقوةعلىللعفاظمائلاأأفنلهىما

القوالنيذللمابعةالحاليةاإلجراداتبمقفىوذلكالقطاعات~فيبدأت

؟الذاقوالعويلالطوعيةالمشاركةأبكد،

إذاالمشروعاتلجاألتكيلمال،النيذية؟العمليةفيائآليةالخعوةهىفي

؟الالدولموافاةالمقرحاتعلىاألعفا>الدولمن.أودتمارلم

ذاتاألخرىبالقطاعاتالمعلقةالخبراءفرةباجماعاتقدماالمنىكيف

؟المضافهااألعماهالدولمنعروضعةتكنلمإذااألولوية



ريعالث)افكارمقوحاتنمئثاالعمئاء)اول«:المسلمةدالردمحولمرحلىتق_

عقدالتمالتىلخراءكةالتمأألةاالتعنتمنفتالق

االمالىتمرالزمفثمة~حتتيذرأطنن

المالرك.رمتدتدفتا,ليةوالبالنقدا~نجتماح6ن´مر»اخبرن.:لنخرءآاثثاكالقمئاقيةا´(جتما~ات_-171

)اال»،»>الا~متو_26~24(~حراتشرءالخارجيةبا~´.آ:~زاالجتماع0)1ال،.أ1مبتمج~ألان.(`مسمننبو

اامتنفبذآيثامثارفورتقدحاةالدق)اأدال8ها_،1-6~.(اسمننبهنالففي0التعا»لوجيانبالتثائدرجتمار.ائة

ا´اتتعادتيفي0ائتعايزلتنمي3االساترأأمننمنمةقمارخمئةالييأتعىراهف1ا´(~تنفيذؤئسز-.ائتابعة

حاتمقتهدربعددانمنضمةتابعةساتهت•ا~´-..لقدةتتزمتا´اقفا-.ائدول~0•فيمأ.اا~.تير

ر.رننهار~

مةائعث•مية3ا´اساايرازريةبرتقامتن.الففي´»0والتهجيا:سربالتثائعيالخبرا.رلفوةاعيالسرااجتماحبعد
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فازحت::



الكومسياأقرارمتابعةحولللتنميةاإلسطميالبنا´منمقدمتقرير

بخوانللتنميةاإلسطميالبنااأعدهاالتياكوثيقةبثمأن

والصرينالحاديللقرناالمة´`إمداد

عشرالخامساالجتماع

الكوممسرعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

)1999أيارمايولم13ه11ء(اسطنبول





لم(كومسيكيوألتجلتتصادياالللتقالنالدأنمةأللجنةقرارمتابعة

لنتنميةاإل~ألبنكها8)التىطوثيقةبشأن
والعشرينيألمحةللقرنا.مةاد8~إبعنوان

-اسطنبولفىعقتالتر.للكومسيةعشرةلثةالثاالدورةاطلعت,~1
الوثيقةعنىالتتايرمعم1997نوفمبر4اهمنالفترةفىتركيا
األمة(إعدادعنوانتحتللتنميةاإلسلثمىالبنكأعدهاالتى

ا~متصاديالتعاونمجاالتفىوالعشرينالحاديللقرناإلسلثمية
المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىبينوالمالىوالتجاري
المسسزولينكبارإلىالوثيقةتقيمعلىالدورةووافقتاإلسلثمى).

وحثتبشأنها»والتوجيهفيهاللنظرالثامناإلسطىالقمةتمرمنفى
خطةإلعدادللمنظمةالتابعةاألخرىاألجهزةمعالتنسينعلىالبنك
شاملة.تنفيذ

الفمألالنا...•..

اإلسلثمىالقمةموتمرإلىتوصياتهالمسزولينكباراجتماعوقدم2اه
-بطهرانعقدالذيوالمشاركة)والحوارانكرامة(موتمرالثامن
مسمبر12ه9لم~1tا8شعبان,1ه9منلمفترةفىارمران
استراتيجىعمنإطارتمكرالبنكوثيقةأنالحظوالذيام)997
منظمةعملخطةتنفيذعلىوالتوجيهالقوةوتضفىاألجل،فويل
معلحشاورالبنكيقومبأنالقمةوطالبتاإلسطى.المؤتمر
اإلسلثميةمساتوالمناإلسطىتمرالمنلمنظمةالتابعةاألجهزة
التوصياتلترجمةألمطنوبةالتنفيذأساليببوضع0الصلةذات

ونوعيةكميةافأههذاتعمليةعبراهإلىالبنكوثيقةفىالواردة
~واالسثمارانتجارةوتوسعة0ألبشريةالمواردتتقيةمجاالتفى
والتعليبكالصحةاألساسيةاالحتياجاتوتأمين0األعضاءالمدولبين



والخلصالعامالقطاعينلمشاركةويمكنمنسق.نحوعلىوالغذاء»
اهوليةوالمؤسساتالمنظماتتقدمهاالتىالتسهيطتواستخدام
األهداف.هذهتحقيقفىتسهمأنالمختصة

حةالداالسلحةالهفا>~حةاء>>•احتماءالتنفذ:

قطر-الدوحةفىعقدالذياإلسطىالخارجيةوزراءتمرمنوأكد3ا~
القمةتمرمنقراراتعلى.<م998مارسا7ا~oمنالفترةفى
علىتشاوريأاجتماعاالبنكونظموالعشرين.الحاديالقرنحول
اإلسلثمىتمرالمنلمنظمةالتابعةاألجهزةمعالدوحةتمرمنفامثر
دعوةعلىوبناءأالثامن.القمةموتمرقرارتنفيذأساليبلمناقشة
الثلنىاإلجتماععقدالمجالهذافىتقرراإلسلثميةايرانجمهورية

وكيفيةالكميةاألهدافلتحديدام998يونيوشهرفىطهرانفى
المؤتمرلمنظمةالتابعةالوكاالتبرامرطريقعنتحقيقها

اإلسطى.

الثهحتمااالنتغذ:

لمتنفيذم1998يونية,4-13منالفترةفىالثانىاالجتماعوعئقد4ا~
المحاايللقرناإلسطيةاألمةإعدادبشأنالقمةتمرمنقرار

فىوشاركاإل~.ابرانجمهورية-بطهرانوالعشرين
اإلحصائيةاألبحاثمركزضمنها:منمساتالمزمنعدداالجتماع

وكمركزاإلسطية»للولىوالتريبواالجتماعيةوا~متصادية
والصناعة»للتجارةاإلسطيةوالغرفةءالتجارةلتنميةاالسطى
أمانةإلىباالضافةهذافة»والثهوالعلومللتربيةاإلسطيةوالمنظمة
ارمرانوجمهوريةللتنميةاإل~والبنكاإلسطىالمؤتمرمنظمة

للتنمية.اإلسطىوالبنكالقمةمزتمرونيمربصفتهااإلسطية
التنفيذأساليببشأنخطتهااالجتماعفىمشاركةسسةمنكلوقدمت
سعةوتوءالبشريةالمواردتقيةمجاالتفىوالسيمابهاءالخاصة
أنعلىالمشارثونووافقاألساسية.االحتياجاتوتأمينالتجار.»



تركزأنينبغىالمقبلة~لمسنواتفىالمنلوبةاال~ا>ات
والصحة.األميةمحو(~)التريب<)2لم0التجارةتوسعةا)(على:

تمرالمنمنظمةفىاألعضاءللولىالبيئيةالتجارةبتوسعةيتعلقفيما
إلىالتجارةهذهنسبةزيادةضرورةاالجتماعقرراإلسطمى،
.9اء~3إلى9ا«~>منألفنظمةفىاألعضاءالولىتجارةإجمالى
اإل~ألبنكيضمعملفريقشكيلتم0ا~هذاولتحقيق
للتجارةاإلسلثميةوالغرفة0التجارةلتنميةاإل~والمركزللتنمية،

واالجتماعيةوا~فتصامةاإلحصائيةاألبحاثومركزوالصناعة،
تعبئةأجلمنأ~مةانجهودلبذل0اإل~فلولوا~يب
المحد.الهدفلتحتيتىالمطلوبةالموارد

فىاألعضاءللولىإلبيئيةبالتجارةلممعنىالعملفريقاجتمع2~2
ا6-1"\منانفترةفىالبنكمقرفىاإل~المؤتمرمنظمة
ميروأعدءلمام998أغسطسر9~8لم~119tاآلخرربيع
فريقالجتماعالرئيسةالورقةالتجارةتتقيةاإلسطمىالمركز
تعترضالتىالرئيسةالعراقيلحولا~فريقوتداولالعمل»
هذهلزيادةمخدةإجراءاتباتخاذوأوصىالبيئية<التجارةتوسعة
معلوماتتوافرزيادةألم(اآلتى:تضمفيماتضمالتجارة
العملإطاروضعلمجلمءالصلةذاتالراماتإعداد(ب)التجارة،
القرأتبناءد)(األعمال»مجالفىا~مصاالتلقيامالمناسب

ة»انتجلسياساتترتيباتلم~ا0كوليةالتجارةقضايامجالنى
القرةتحسين)J(ءالتجارةلتنميةالمفطفةاالمراتدىو)(

المنافسة.على

انتجارةزيادة«ففتحقيقالضرورى~أنها~نريقوأكد3~2
هذهزيادةمى،5اال_~تمرالمنمنظةفىاألعضاءللدولالبيئية

'"



أمريكىدواربيين4بنحوأوالسنة»فى9داهبنسبةالتجارة
الفريقحثعليه«وبناءالمقبلة.الثطثالسنواتفترةفىسنويا
تمويللعملياتمخصصاتهزيادةعلىللتنميةاإلسطىالبنك
دوالر.عليلإلىأمريكىدوالرمليون15.منالوارداتتجارة

مجلمىإلىمقدمااقتراحاالبنكإدارةأعدتذ(،،إلىوباإلضافة
تمويلمدةتحددأخرىتمويلنافذةبإنشاءالتنفيذيينالمديرين
مخممرإنشراءذلكويستدسيوما.وثمانينبعانةفيهاالتجارة
المخصمرإلىيضافأمريكىر6دومليونCl..مقدارهمتجدد
إلىيوديأنذلكشأنومنالتجارة،لتمويلالحالىالسنوي
إذاالذيأمريكىدوالربليونىمبلغجمعبهدفجماعىتمويل
بلنبين4ومقدارهالمطلوبالمبدنىالمبلغيعطىمرتيندور
أوممى~والطويلالمتوسطاألجلينعلىأماأمريكى.دوالر
األساسيةالبنيةيعولأنالبنكعلىيتقينبأنهالعملفريق

تمويلشنهنشاملةتمويلخططووضعالتصديرىنحوالموجهة
نحووالموجمةالمضافةالعاليةالقيمةذاتللمنتجاتالصادرات
منمزيدبتعبنهالبنكيقومبأنالفريقأوصىكماالتصدير.
الجماعى<التمويلطريقعنالسوقمنالتجارةلتمويلالموارد
خطوتين.منالمكونبحةبالمراالتمويلطريقوعن

ونشرجمعلتعزيزمحددةإجراءاتباتخاذالعملفريقوأوصى4-2
األعمالمجالفىا~صاالتوثسجيعءالتجارةمعلومات
إنشاءالمتوسطاألجلعلىواقترحبالتجارة.المتصلةواألنشعلة
بتحسينإجراءاتاتخاذمعوالتسويقللتجارةإسلحيةشركات
منظمةفىاألعضاءالدوللمنتجاتالنانسيةالقدرةمستويات

علتاجتماعقدعلىالعملفريقوافقوأخيرااإلمطى.تمرالمن
مرحليةتقاريروإعدادالفريقتوصياتتفيزلمتابعةسنوية~
سنوية.~



كلحية:االهدافلتحقيقالبنكاجراءات-ثالثا

األعضاءلالولالبيئيةالته~ةبزيادةللتجارةالكمىالعفلتنية2~3
عاممنا~اءأنمقبلةالثطثالسنواتفى9«`31إلى,0هن
,'^إجتماعهفىالتنفيذيينالمديرينمجلمىوافقا~420
المخصصاترصدعلىا~ا419(رجببنينفىالمنعقد
.الميزانيةفىالتالية

لعامالوارداتتجارةتمويللعملياتالسنويالمخصصيادةنأ.

منه0أمريكىدوالربليون,إلىمليون13>منا~420

العاميةالتجارةلعملياتيخمصدوالرمليون500~

بمبلغإضافيةموأردوتخصيص,الحاليةواألحكامبالشروط

المواردالجتذابالبيئيةللتجارةأمريكى«الرطيون500

بحةالمراوتمويلالجماعىالتمويلطريقعنالمانية

وتأتى.أمريكىموالوبطسز3بمبلغأي»حرحلتين~
التجارةتمويلفىالمتوخاةللزيادةالمخصصةالمواردفىالزيادة

.للبنكالعامةالراو»حز

الفنيةللمساعدةامريكىموالوميين5مبلغعلىالموافقةب.

منالتجارةوتنميةتمويلإدارة/الفنىالتعاونلبرنامج~
المقبلةانثطثللسنواتبالتجارةالمتصلةلطشعلةالوقفصنوق

-ا9,4لما~4ا9عاممنالمتبقىااجزءهزابتداء
ا~).422

الحجةزيفىاجتماعهفىالموقرالتنفيذيينالمديرينمجلمىوافق2~3
الميزانيةموارداحتياجاتباعتمادا)999(ابريلا~9,4

بظيين4بمبلغالبيئيةألتجارة.ردا.ةالمحددا~إلنجازمةاللقن
العمكطةهتفاصيليلىوفيما.ا~420لعامأمريكىالره

الهدف.لهذاللوصول



:التجارةتمويللعملياتالتشغيليةالخطة-رابعا

ر9دوبطين4بمبلغالبيئيةالتجارةبزيادةالمحددالهدفلتحقيق
منالبنكيرفرهاالتىالماليةالمواردإلىإضافة,أمريكى
منالماليةالمواردتعبئةالضروريمن،العاديةالموارد
التمويلطريقعناألخرىوالماليةاإلسطيةمساتالمن

,ذلكعلىوبناء.مرحلتينعلىبحةبالمراوالتمويلالجماعى
.االعتبارفىالمتنلبأت0هذالشغيليةالخنةدخذ

.التالىالنحوعلىهىمميزةعملياتثلثإلىالخطةتقسم

دوالرمليونo..بمبلغالعاديةالعملياتبموجبأ.تمويل
.أمريكى
أمريكىدوالربليون•4Iا6oمقدار.إضافىمبلغب.تخصيص

المواردوابتذاب،البيئيةالتجارةلعملياتالعاديةالمواردمن
فىمرتينالمبلغهذاويستخدم,الجماعىالتمويلطريقعن
دوالرمليون133إلىيصلتمويلحجمبذلكليوفرالمنة

.أمريكى
التمويلطريقعنأمريكىدوالربليون499.2مبلغج.تعبئة

.الجماعى
التمويلبرنامربموجبأمريكىدوالرمليونا61مبلغتعبئة0د

.مرحلتينعلىبحةبالمرا

فهىأعالهالمذكورةالعملياتمنواحدكلعمللخطةبالنسبةأما
:التالىالنحوعلى

العاديةالمواردمنأمريكىدوالرمليون5>>مبلغتمويل\-
:العملخطة

احتياجاتهالبياناألعضاءالدولحكوماتإلىفطاباتإرسالتم3ه4
مبلغاألعضاءالدولتستوعبأنالمتوقىومن.التمويلمن

هذهالعملخطةفإنلذا،.الماضىفىتمكماعةبسهذاالتمويل



أمريكى.دوالرمليون50•ا~لمبلغالكامللطمتحدامكافية
ذوحتىبلغقدالوارداتتجارةتمويللعملياتانمعتمدأنويطمنذ
828.4القعدة ~119tوالمخحمات.مريكسالرهمليون

184االجتماععلىمعروضةالتمويلمنالنوعلهذاالمشرحة
صورةمرفقلممستكةوثيقةفىالتتفينيينالمديرينلمجنمر
.)1رقمالملحقفىمنها

~عنالبيئيةللتجارةأمركىدوالرمليون291tمبلغتمويل
ألجماعي:التمويل

هذاإطارفىالمعتمدةالتجارةتمويللعملياتالسدادمدةتكون
o<.ا~مبلغ)نيعنىوهذا.يوما)ا^0(شهورستةالمبلغ
الجتذابا)اكنواةسيستخدمالمجلمريعتمدهالذيموالومليون
.الجماعىالتمويلطريقعناألخرىالماليةمساتالمزمشاركة
أنيتوقع،اإلسطيةالبنوكلخططالسابقةالخبراتضوءوفى
السوقمنأمريكية«الرأت~البنكيسثمرهالرهكلبيتذب

مبلغمنامريكي«الرمليونtا6.5مبلغتخصيصيتم<لنلك.
أنويقدر.الجماعىالتمويلفىالستخدامه«الرمليون050ا_

29tمقدارهإضافيامبلغاالمبلغهذايجتذب o.دوالربليونا
الحجمويكون.أشهرستةالسدادفترةأنافتراضعلىأمريكى
بليون4992Iبمبنغتعبنتهالمطلوبالجماعىللتقوداإلجمالى
الجماعىللتمويلاإلجمالىالحجميبلغوبذلك.أمريكىموالو
دوالرمليون6.5,4مبلغبإضافةأمريكىدوالربليون3.332
بمبلغ(أيالسنةفىمرتنيستخدمالذيلملبنكأموالمنأمريكى
.أمريكى)الرهمليون833مقدار»اجمالى

:العملياتخطة

احتياجاتهالتحديداألعضاءاعولحكوماتإلىخطاباتإرسالتمأ-
.والخاصالعامللقطاعينالتمويلمن



الهية.هذهبموجبالدونبحسبالتمويلمخصصاتتحديدتم

األعضاءالولىفىالتنسيقنقاطبعضلزيارةبعثاتتنظيميتم
الولىإلىتحويلهايمكنمستوردةوسلعمخدةقطاعاتالختيار
.البيئيةالتجارة~لتحقيقاألعضاء

للتجارةالجماعىللتمويلاإلرشاميةالخطوطبشأنتقريرتتديمسيتم
التنفيذيين.المديرينلمجلرا15االجتماعإلى

فىا~مةالمخصصاترمماعلىالتنفيذيينالمد~نمجلمىافق,
المفكفةالمعنيةاإلداراتفىإضافيينموظفينلتعيينالميزانية
،القانونيةاإلدارة,الماليةاإلدارة،الخزانةإدارةوهىبالبنك
التجارة.وتنميةتمويلوإدارة
الدولفىالمحتملينالعمالءلمقابلةللتسويقبعثاتايفادالمقررمن

كبيرةبصورةالوارداتتجارةتمويلعملياتتستخدمالتىاألعضاء
وتحديد,مرالبرناهذاإطارفىتوريدهايحتملالتىالسلعلتحديد,

مبنيةقانعةوإعداد،األعضاءالولىمنالمحتملينالموردين
للتعوملالطرمةاألموالتوفيرعلىالقاهرةالتمويلبمزمسات
.المضاربةفىشريكأوكمضاربالبنكمعالجماعى

التمويلآنيةبموجبأمركىدوالرمليونا'\^مبلغتعبئة
:مرحلتينعلىبحةبالمرا

البنوكمناألجلقصيرةالمواردلتعبئةأيضاالنهجهذايستخدم
تخاطرأنمنهوالمقصود.األخرىالماليةوالمومساتاإلسطية

ليتولى,بحةالمراطريقعنبالتمويلالبنكمعالماليةمساتالمن
مستقيينلصالحالثانيةالمرحلةفىبحةالمراعملياتبدورهالبنك
مصنفللبنكاالنتعانىالوضعأنوحيث.األعضاءالدولفى

.علربرهامشمتحققيجتذبهاالتىا~-الفإن»محانكرني
.األعضاءالدولإلىالتمويلهذاتوجيهمنالبنكسيتمكنولنلك



بينةامجادفيالمتمثلالنوعياحهدفلتملتقاهلياتخطة-خامسا

البينهةةالتحلتشجع

الذراعالبيئيةالتجارةشجعبينةبايجادالنوعىالهدفهذايمل~ا5
للدولإإلممانيةالبيئيةالتجارةة0لزيا.نبنكالستراتيجيةالثانى

الذيالنفقاتمجالنىهو.ب_زهيقينالذىوالمدف.األعضا.
ميينoمبلغالتتفينيينالمديرينلمجلرا'^االجتماعلهامتمد
إلىا~4ا9عامنهالثانىا~منللفترةأمريكى>والر
.ا~41)

الدوللدىالقدراتلبناءموجهالعملياتلخطةالثانىالذراعوهذا2~5
مجتمعلدىوالخبرةالمعرفةبتطويرالصادراتمجالفىاألعضاء
.اآلتىطريقعناألعمالرجال

لتعزيزتجاريةمعارضسكلعلىالتجاريةالفرصأ.توفير
.األعضاءالولىفىوالمستوردينرينالمصةبينالتفاعل
بأهميةاألعضاءالدولفىاألعمالرجالمجتمعب.تعريف
األسواقإلىللوصولأساسىكشرطالدوليةالجوزةمعايير
.القياسىوالتوحيد
األعضاءالدولفىاألعمالرجالمجتمعلدىالوعىج.نشر

منظمةعضويةإلىاالنضمامعلىالمترتبةواآلثاربالعواقب
.وأنظمتهاوقواعدهاالعالميةالتجارة

:التجارةعلىمشجعةبينةبإ.جادالخاصةالعملخطة
االجتماعفىشاركتالتىا~فليميةالمنظماتإلىخطاباتإرسالتم(أ)

عملخطةلوضعام998أغسطميشهرفىجدةفىعقدالذي
البنكإلىوسيمها،المنشودةوالنوعيةالكميةاألهدافلتحقيق

فىمساهمةتنفيذخنظكقىالخصوصهذافىوتم.العتمادها
التجارةلتنميةاإل~المركزمنالمنشرأالنوعىاسفتحقيق
العملخطةفىوتضمينهاوالصناعةللتجارةاإل~والغرفة
.)3(رقمانملحقفىالواردةالتفصيلية

.الموظفينمنإضافىعددطلبتم(ب)



,التجاريالتعاونتتقيةلبرنامجتفصيليةعملخطةوضعتم
~1420لعامالخطةتتضمنهاالتىلبنشطةالتقديريةوالتكلفة
المطلوبة.المناسبةاألموالإلىباإلضافة



الميزانيةومخصصاتالعملياتخطة

التجاريالتعاونلبرنامج
م)020<-1191(~ا42>نقام

البيئيةالتجارةبنادقالمعنيالعملفريقتوصياتلتنفيذ
اجتماعهعقدالذياإل~تمرالمنمنظمةفياأل~ءللدول

~1411اآلخرربيع11~19الفترةفىالبنكبمقر
لمم1118)غسطس11~8(

األعضاءللدولالبيئيةالتجارةبزيادةالمعنىالعملفريقإطارفى
والبنيةالتجارةعلىمشجعةبينةوامجادءاإلسطىالمؤتمرمنظمةفى

حصانياتواإلالمعلوماتكجمعبالتجارةالمتصلةنشطةباألالخاصةاألساسية
برنامجيتولىءاألعمالمجالفىتالعلقهواقامةالدراساتواعدادالتجارية
مستخدماا~مليميةالمنظماتمعبالتعاونالتاليةنشطةاألالتجاريالتعاون
المديرينمجلساعتمدهاأمريكىدوالر~5مقدارهامخصصاتبنلك

.الوقفصنوقمنالفنيةللمساعدةالتتفينيين

.التاليةنشطةاأل~1420لعاوالعملياتخطةوتغطى

:التالىالنحوعلىذلكويتمءالتجارةتنمية

فرصبشأنالسوقيةوالدراساتالتجاريةالبينةبشأنالدراساتأ.اعداد
الموتميمنظمةفىاألعضاءالولىفىانمتكافئةوانصفقاتالتجارة
ى.هاالسك

.التجاريةالمعارضفىالمشاركةاألعضاءالولىب.مساعدة

الستكشافوالسنوليناألعماللرجالالمشتركةالتجاريةالبعثاتج.ايفاد
.اإلسطمىالموتميمنظمةفىاء.األىالدولفىالتجاريةالفرص



التالىالنحوعلىذلكويتم،القدراتبناء

بالتطوراتالمتصلةالمشروعاتحولالعملوحلقاتالندواتأ.تتظيم
والصفقاتانعالميةالتجارةمنظمةميآتكاتقالعالميةالتجارةفىالحالية
مناطقمجالفيالخبراتوتبادلااككترونياتفىوالتجارةالمتكافئة
.اإلسطىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولفىالقانعةالحرةالتجارة

لتعزيزالمنتجاتجودةومعاييرالتجارةبشأنالتدريبيةالدوراتب.تتظيم
.اإلمطىالموتميمنظمةفىاألعضاءللدولالتصديريةالتارة

:التاليةالعملياتعلىنشطةاألهذهمنواحدةكليشتمل

التجارةتنمية-ا
الدراسات•
المعارضفىالمشاركة•

التجارية
عات)ايتما3(األعمالعاتاحتما•

:راتالقهبناء-1
العملوحلقاتالندوات>
التدريبيةالدورات>

أنشعلة3تنفيذها)يطلب(قدأخرىأنشعلة.3
عملية25المجموع

أمريكىدوالرمليونا.200بنحوالعملياتهز»تكلفةتقدر
.التالىالنحوعلىتفاصيلها

النجارهمتمبأل-ا

ا«ك«د.اك.̂<الدراساتااه



)i(أنتاليةأنراماتأعدادانتجارةلتقيةاإلسطىالمركزيتولى
اإلحممانيةاألبحاثومركزللتقيةاإل~البنكمعبالتعاون

وألغرفة،اإلسطيةنناول_.:نتريبواالجتماعيةوا~متصادية
والصناعةللتجارةاإلسطية

منظمةفىاألعضاءإلدولفىأئقانعةالتجارةبسأنالتفضيليةا~مفاقات•

:اإلسطىالمؤتمر

الولىفىالقانعةإلتفضيليةالترتيباتشرنعرضاا~اسةتتضمن
ا~مفاقيات~اثتينامضاعمع،اإل~تمرالمنمنظمةفىاألعضاء
جدوىإطارفىالدواسةهذهجوتتد>.للحاالت~اسةسبيلعلىالقانعة
وا~مامةوالسفرللخبراءإنتقديريةالتكلفةأما.مشتركةإسطيةسوقإنشاء

.أمريكىدوالر40000فتبلغوالطباعة

السوقيةراساثاله•

ا~22t-,420ألفترةفىالدراساتمنسلسلةاعداديتم
اإلسلمىالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمخكفةالمناطقبينالتجارةتوسعةبهف
ا~420عامفىمراستيناعدادويتم.عاليةتجاريةقواتميهاالتى
التالى:النحوعلى

الدولإلىأفريقياغربلهتجارةتحويلحولاألولىالرامةمكون
(التكلفةنيةالغذاالمنتجاتفىوبخاصةالبنكزىاألعضاءاألخرى
.أمريكى)دوالر40000التقديرية

المتكافئةوالصفقاتالتجارةفرصاستكشافحولالثانيةامرامةمكون
دوالر4..>••التقديرية(التكلفةالمستقلةالولىواتحادتركيابين

.أمريكىا



الموتميمنظمةفىاألعضاءالدوللمنتجاتالمنشأقواعد(ب)
اإلسلمي:

السنواتفىالموضوعمولالدراساتمنسلسلةاعداديتم
الدولبينوالتعاونالتنسيقمجاالتاستكشافبهدف~ا411-ا41.

اعدادويتم.الخصوصهذافىاإل~المؤتمرمنظمةفىا~عماء
للمنذنجاتالمنشأقواعدتنطىبحيث~ا420عامفىاألولىالدراسة
للتنميةالعربيةالمنطمةالدراسةامدادوتتولى.العربيةالدولفىالصناعية
المنظماتومنللتنميةاإلسلمىالبنكمنمالىبدعموالتعدينالمنافية

فىالبنكمساهمةتيسةتبلغأنالمتوقعومن.األخرىوااميميةوليةاك
.أمريكيدوالر6•.00رامةاك

.مريكى~دوالر2ا00o•(التجاريةالمعارضفىالمشاركة2-1

المعارضفىمنتجاتهاعرضفىاألعضاءالدولالبنكيساعد

.التاليةالتجارية

ابريل/ا~43>محرمأاكار«,العربىفريقىاألالتجاري~المعرض
.)مريكى)دوالر38000التقديرية(التكلفةام999

0المتتىفىالخليجىالتعاونمجلمىلدولريا~~المعسرض
دوالر000o•التعيريةالتكلفةلمام999/مايوا~420محرم

.)مريكى)

/نوفمبر~1420رجب,اسطنبولفىMUSIADالتجاري~المعرض
.أمريكى)الره00370التقديرية(التكلفةم1999

ءالمتحدةالعربيةاإلماراتلةهءالشارقةءاإلسطىالتجاري~المعرض
الره5•000التقديرية(التكلفةم020•يناير/ا~420شوال

.لمأمريكى



كلمرةالدولىالتجارةمركزيقيمهالذيأفريقيالعمومالجلود~~
ااتكلفةلمم200•مارس/~142>الحجةذو,البيضاءاالدر,منتين

.يكيلمأمردوالر40000التقديرية

:أمريكى)دوالر90>•0(األعمالاجتماعات3اه

فىاألعضاءللدولالبيئيةالتجارةتعزيزفىمساهمتههن~ء
األعماللرجال(عمالاجتماع(لبنكينظم0اإل~(~تر~

فىاألعضاءالمختلفةالدولفىالتجاريةالفرصلمتكشافوالسنولين
.اإلسطفيتمرالمنمنظمة

القبيلهذامناجتماعات~ا~42.عامفىالبنكوينظم
:ا~~االوللزيارةالخليجىالتعاونمجلمىمنوالسنوليناألعماللرجال

.ام)999مابو(ا~420محرم,نركمنسنانحمهرربه

>م)1999مايولم~1420محرم»قيرغيز~رية

.م)2000(ينايرا~420شوالءالباكستانيةاإل~~الجمهورية

بتكلفةأمريكى~الر30•00بمبلغاجتماعكلتكلفةوتقدر
.ا~~عاتأمريكىالره90000مقدارهاإجهانية

لمأمريكىدوالر250000(العملوحلقاتالندوات,2-

:التاليةالعملوحلقاتالندواتالبنكينظم

الولىاتحادفىاألعضاءللولىالمتكافئةوالصفقاتالتجارةحولمدرة
التقديرية(التكنفةم1999مايو/ا~420محرم,المأتى,المستقلة

:اآلتىتحتيتىفىالندوةهذهوتساعد.أمريكى)دوالر40>00

.المستقلةالولىاتحادفىاألعضاءالدولبينالتجارةأ.زيادة



ةالتجلفىالحاليةالتطوراتإزاءالدولهذهلدىالوعىب.تعزيز
.ائعالمية

,دبى,البنكفىاألعضاءالدولفىالتجامسزالمستساريناجتماع
(مارسا~42>القعدةذو,المتحدةالعربيةاإلماراتدولة
م)2،••

،الصادراتشجينسياساتبشأنالخبراتتبادلاالجتماعيستهدف
بشأنسشاريينااللدىالمعرفةوتعزيزالتجاريالتعاونفرصواستكشاف
الدولفىالتجارةعلىهاوآشاتالعالميةالتجارةفىالجاريةالتطورات
دوالر3•>>•التقديرية(التكلفة.اإلسطىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء
.لمأمريكى

معبالتعاونالتجارةلتنميةاإلسطىالمركزينظمهاعملوحلقاتندوات
:التاليةاألمشطةالمركزويستضيف,للتنميةاإلسلمىالبنك

:اطكترونياتفىالتجارةحولندوة
دوالر35•>>التقديريةالتكلفةام)999(سبتمبرا~420األولىجمادى
.أمريكى

تمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولمنخبراءالندوةوستجمع
و~اسةالمهمالموضوعبهذاالمتصلةالقضاياحولاآلراءلتبادلاإلسلمي

فىاألعضاءللولىالبيئيةالتجارةلنسجيناألداةهز»استخدامووممانلسبل
.اإلسطىالموتميمنظمة

:اإلسطىالموتميمنظمةفىللدولالحرةالتجارةمناطقعنعملحلقة

دوالر35>00بربهالنفدالنكلفهلمم1999(اكنويرا~420األخر»جمادى

.أمربكى)

مناطقإقامةبموجبهاتمالتىاالنفاثلياتهذهالعملحلقةتتاتتشى
اللولبيناألطرافمتعدةاوشانيةبصورةإيرامهاتموالتىالحرةالتجارة



:لقضاياهراسةالخبراءويتولى.اإلسطىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء
.اإلسطيةا~ميميةالتجمعاتبنالتجارةتعزيزووسانلبالتمثيلالمتصلة

العربيةالدملبينلةالمتبهوالصفقاتالتجارةفرصحولندوة-
والحمقية

دوالرt<>•0التقديريةالتللفةلمام199(اكتوبرا~4,.>رجب

.أ~

تمرالمنمنظمةفىاألعضاءاألفريقيةالولىبينالتجارة~
الندوةهذهوتركز.لنفايةالمستوىمنخفضةاألعضاءالدولوبقيةاإلسطى

الولىبينالمتكافئةوالصفقاتالتجارةفرصتعزبنووسانلسبلعلى
.األفريقيةوانولالعربية

,ا~بىالمفلربىا~محدمعبتعاونا~اينطمهاعملوحنقتندوات
:التيةاذشعلةاستضنةا~محطويتولى

الغنيةوالحواجزللمعاييرالوليةالمنظمةمتطلبات)ثرحولعمل~
فبرايرلم~1420(شواالعربىالمغاربىا~محادصا«اتأمام

..مريكسموالو35000انشعيريةانتكنفةم)2000

ورجالالمسئولينلدىالوعىتعزيزهذهالعملحنقةتستهف
ا~المقراتعلىللمعاييرالوليةالمنظمةمتطلباتبأثراألعمال
.العربىالمغاربىا~محادفىاألعضاءللولى

العالميةةالتجلامنطحةاتفتتحولمندرة

35000النغبريه(النكلفهم2000مارس,ا~420الفماهذو

.أمربكى)الرل

المغاربىاالتحادفىاألعمالورجالالمسئولينالفوةهذهتزود
علىوأثرهاالعالميةالتجارةمنظمةفاتاتفعنموجزبعرضالعربى
.المنطقةفىالتجارة



لمأمربكىدوالرا1<00>(بببألالندراسرالدور-2)

فىالنوعيةالجودةمراقبةحولالبنكينظمهماتدريبيتاندورتان
.المنتجات

00030التكلفةم)0020(يناير~ا420ثوال,.السنغال
.أمريكىالره

دوالر3•000التكلفةم)0020.(فبراير~ا420شوال»تركيا
.أمريكى

المستقلةالدولاتحادفىالتجاريةالغرفمنللمسئولينتدريبيةدورة
.الومطى~آسيالجمهورياتالتجارةتسهيل´´برنامربعنوان

للتجارةاإلسطيةالغرفة،ام999عامفىالقاهرةفىالدورةتتظم
أنالبنكالغرفةأبلغت.وقدللقنيةاإل~البنكمعبالتعاونوالصناعة
استعداد»أبدىالمستقنةالولىاتحادمعالفنىللتعاونالمصريالصندوق
المساهمةتبلغأنالمتوقع(ومن.ا~مةالفنيةالتدريبيةالمرافقلتوفير
.أمريكى)دوالر50000الورقهذهفىللبنكالمالية

)مريكي)دوالر8<•<>(افرىأنشعلة»3

انثمطةاالظيميةالمنظماتاواألعضاءالولىبعضتطلبقد
.بنفممهالبنكينظمهاقدأو)خرى

t-~اإلكبمبهالمنظما~اجنماعا)v 000Clأ~)دوالر

تنفيذومتابعةلتنسيقا~ميميةللمنظماتدوريةاجتماعاتعقديتم
منظمةفىاألعضاءلنولالبيئيةالتجارةبزيادةالمعنىالعملفريقتوصيات
.اإلسلثمىتمرالمن



أ~لمدوالرا20<0>(النجارهوتمبهفموبلإدارهنوفدهاالنيالبعنا~
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فياألعضاءالدولوحاضرمستقبلعلىالوتمرقراراتعلىيترتب
.العالميةالتمارةمنظمةئاألعضاءللتنميةاإلسالميالبنك

فيتحدثالقبالتطوراتعلمالإلحاطةاألعضاءالدولمساعدة-4
فيمواقفهاتنسيقعلىومساعدقاءالعالميةالتمارةمنظمة

بصفةءالمساعدةتقدموأن.للمنظمةالتابعةآليثاتمحنتلف
المنكرةالتحضويةالترتيباتلتتخذاألعضاءللدولءخاصة
.العالميةالتعارةلمنظمةالثانالوزارىاالحتماعلحضوروالفعالة

نظمءنورةسنفافيالبنكعقدناالقالتنيقعاتاهتماوبعد
خولةاتفاقاتوتنفيذءالعالميةالتمارةلمنظمةاالنضمامعنندوةأيضا

يونيهفيحدةفيالبنكمقرفيالندوةهذهعقدتوقد.أوراجواي
هذامنالتاليالقسمئالندوةهذهفيدارماتفاعيلومترد.ما99»

للبعثاتاحتماعاءالمذكورةالندوةقبل،البنكنظمكما.التقرير
منظمةلعمنمويةاالنضمامبصددالقءالبنكفياألعضاءللدولالدائمة
فيالتاليةالثمانالدولوشاركت.بنيففيوالموحودةالعالميةالتمارة
تيرغين_ءقازاقتانءاألردن،الجزائر،ألبانيا:االحتماعذلك
بتماعاالعقدوقد.والسودانءالسعوديةالعربيةالمملكةءعمانء

مندولتانوحضرتهءا997مارس22إلىا7منحنيففيالمذكور
نظراءوتركيامصر:لحاالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالدول
الصلةذاتالسائلوفيأوراحوايخولةاتفاقاتفيالفعاللحالدور
.العاليةالتجارة.عنظمة



0IC1COMCEC.FC/lS.99/REP..Jا)0(المدف

لعضويةاالنضمامبصددالتىالبنكفياألعضاءالدولأفادتوقد
حيثمنالحاليوضعهاعنالمشاركينءبتماعاالهذاخاللءالنظمة
احههاتوكانتالقالمحددةالمشاكلعنوكذلكءاالنضمامعملية
فيوالواضحالبارزالوحيدالشىءكانوقد.االنضمامعمليةخالل
فيللغايةخطوةمشاكلتواحهجيعاأغاومناقشاقاالدولتلكناتيا

مستعدةنمووأغا،العالميةالتمارةمنظمةتفرضهاالقالشروطاستيفاء
االنضمامشروطأنالمنضمةالدولينتوقد.كافحدإلىلدلك
نظولدفعهاضطرتالذىالشننوأنءتشدداأكلأمبحتقدللمنظمة
دفعهالذيالثمنمنبكثيرأغلىكانالمنظمةلعضويةانضمامها
المسلعدةإلىاألساسيةحاحاتحاأيضاأوضحتكما.األهليوناألعضاء
.الفنية



قبلعقدتالقاالجماعات
ن<كالوزاري<لمؤتمر
العايتةالجارةبمظمة

:واألفكاراآلراءلتبادلالخبراءاجتماع-ا
ءسابقاوردكماءلكوسيكعشرةلثةالثاالدورةاعتمدتفقد

سالمىايةالوتمرمنظمةفياألعضاءللدولعاتاحتمابعقديوصىقرارا
بغيةءتمضايامنقايتصلوماالعالميةالتمارةمنظمةعاتبامحتماتتعلق
بالترتبللتنميةاإلسالمىالبنكيادروبأنءالواقفوتنسيقالتشاور
)(ICDTالتمارةلتنميةاإلسالمىالمركزمعبالتعاونعاتاالحتهذهلعقد
الوكلةالمهمةلتنفيذالبنكنظمفقد.الصلةذاتلحومساتامنوغوه
واألفكاراآلراءفيهتبادلواللخبراءعاتاحتماء(كومسيلث)قبلمنله
الدولحزهومساعدةاألعضاءالدولتحمالقالقضايالتحديدحنيففي
العالميةالتمارةلمنظمةالثانالوزارىتمرالملىانعقادقبلمواقفهاتسيقعلى
منالفترةفيحنيفءانتركونتننتالةنكئاالحتماعذللثعقدوقد.
ا9منمشاركا4همن~وحضره.م199^فراير28إلى2لما

قضاياعاالحتوناقش.منظمات6محانبإلىءالبنكفىعضودولة
منظمةفياألعضاءولاللتحمالقاألولويةذاتالعالميةالتمارةمنظمة
االحتماعفيللنقاشمتطرحالقالمرافيعوحددءاالسالمىالوتمر

العالميةالتجارةلمنظمةالشافيالوزارىاحوتمرقبلميعقدالذياالستشاري
تربياتمنيلزمماواتخذالخبراءالبنكحددءاالحتماعذللثوبعد.

الناقشةأصآصبة.عثاتكونعنتارة.عواضيعالتعلقةالمناقشةأوراقىالعداد
.المسترىرفيعاالستشارياالمتقاعفي



تمراهقبلعتاالذي,ا~ولين~ومتشارياالاالجتماع-3
:العا_التجارة~االليالوزاري

احتماعا,حنيففيعقدالذيالخبراءاحتماععقب,البنكنظم
مقرهفي,األعضاءالدولفيالتجارةوزاراتمنولينالمسو~رآخر
.i,999إبريل7<-29منجدةفي

فياأل~للدولمحفلإيجادالمذكوراالجتماعمنالغرضوبحان
التجلرةمنظمةبقضاياالمتعلقةاآلراءفيهتناقش,اإلعالميالمؤتمرمنظمة
مواقفهاخاللهمنوتنسق,بشأمخااآلراءفيهوتتبادل,قمهاالقالعالمية
لمنظمةالثانالوزاريتمراليتناوفاأنالمحتملمنالتيالقضاياتلكإزاء

امااالجتماعذلكفيشاركوقد.والنقاشبالدراسةالعالميةالتجارة
yعضوادولةrvمنمشاركاv,بحمرعه Jالبنكفيها.ممامومسات
رحبالذواالفتتاححطابالبنكرئيسألقىوقد.للتنميةاإلسالمي

فياألعضاءالدولتواحهالقالتحدياتوأبرز,بالمشاركينفيه
فيا~ر~نانتخبوقا.العالميةالتجارةمنظمةبحالفيالبنك

فيالسابقالتمارةوزير,أيوبأبوحسن/السيدباالحتماع
~مةفيالتجارةوزارةوكيل,فريدإقبال/والسيد,اغرب
.ا~لحورمتشاريااللالحتماعمشاركينرئيسيينباكستان

همالقالقضاياتناولتعملأوراقكاناالحتماعفيقدموقد
احتماعدهاحلوالقاإلعالميالموتميمنظمةفياألعضاءالناميةالدول
هذهناقشىوقل.جنيففيعقدالذي,واآلراءراألفلتبادلالخبراء
اليومينفترةخاللوذلكاإلعالميةالدولمنحبرا،بحموعةاألورا~
جرتالقالقضاياوتتعلق.االستشارياالحتماعامتغرقهمايناللذ

:التاليةاضيعبالمناقشتها



:أوراجواي5جواتفاقاتتفيأ-1

؟ازواعةبسأنأ.االتفاة
؟وا~بمىا~حاتبشأنب.االتفار
؟ميةال~لواتفضييةالخاصةج.ا~مة
اإلغراق.~فحةبشأند.االتفاة

امحاتاةتسريةآية-2
العالميةاتجارةمنعةعضويةJ!اال.نضمام~7.
المستجدةواعضايااخيالابوناهج~4

الخاقثةأثا،رتينوقدءيومينفي0إلسابقةضيعالوامناقشةجرت
تنف~اةومنفافوبىبحشمرافيالمعتمدةالوزاريةالقراراتتفيزعدو
األغضاهالدولضرورة`تمسكاالحتغاع´فيالخنثماركونفنأبد`ئ.كامال
.جنيففيالوزارىتمرالملىخاللالنقطةلجذهاالسالمىالمؤتمرمنظمةئ
الدوللمساعدتهللتنميةاالسالميللبنكتقديرهمعنالمشاركونأعرب,

التجارةمنظمةاحتماعئ~نقالةبصورةالمثماركةعلىاألعضاء
النظامفيإندماجهافيالمتمثلةالتحدياتمواحهةمنوقكينهاالعالمية
هذافيجهودهلمواصلةالبنكوشحعوا.األطرافمتعددالجديدالتجارءيو
بقضايا,ءعامةبصفةالتنفيذبقضاياخاصااهتمامايوليأنعلىالصدد
آرياحهمعنأعربواكما.خاصةبصفةوالمالبسوالمنسوجاتالزراعة
إلىلالنضماماألعضاءالدولمساعدةفيالبنكيزهاالقللجهود

عنأعربواكما.العالميةالتجارةمنظمسةعضوية
األعضاءالدولمساعدةفيالبنكيبذلهاالتيللجنودارتياحنهم

المذكورالمنظمةعغريةإلىا´انعنمامعلى

,(مة



ومئحعراءكارهاتيستلىالجهودهذهبأناعتقادهمعنأعربواكما
واالقليميةالدوليةالمنظماتمعبالتعاونالجهودهذهمواصلةعلىالبك

.الختصةاألخرى

~حالمتابعةبإحراءاتالبنكقيامضرورةأيضاكرنالشارو~
فيللمشاركةوإعدادها<االسالمىتمرالملىمنظمةفياألعضاءالدول
.العالميةالتجارةلمنظمةالثالثا.ئوتمر

إؤالتقديمممأ´.كا~رة،اد_ةاظالجلسةيز•!لمجته_ى..ئر•ا.وة
المؤتمرئالمشاركةالعالميةالتمارةمنظمةفياألعحناءالدولوزراء
العناصرعلىالمذكرةهذهوتشتمل.العالميةالتجارةلمنظمةالثانزاريالو
مننئمةفياألعضاءالدولفيالتجارةوزراءبأنالمشاركونيعتقدالق
تمراللىفيمشتركإىالنإلصدارامهاامتخدلهمينبغىاإلسالميتمرالملى

.حيففيالعالميةالتجارةلمنظمةالشافيالوزاري

ءجاةفياعقوداالجتماععقب<أخرىمرةالبنكنظم
لمنظمةالوزاريتمرافىهامشعلى,جنيففيامتشاربيناجتماعين
لوزراءالفوهةإتاحةإلاالجتماعانهذانويهدف.العا_التجارة
األتمرفيالحاضريناالعالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالتجارة
وماالتطوراتآخرومناقشةلاللتقاءالعالميةالتجارة~الوزاري
.القضاياهذهإزاءمواقفهمولتنسرققضايامناستجد



مايوا7فياألول.حنيففياالمتثماريانعاناالحتماعقدوقد
98îوا~فيءللمنظمةالوزاريتمراللىعقدلموعدالسابقاليومأىءام
برزتالتىالنقاطابرزوهذه.ام99»مايو2.فيالموتمياختتامعقب
.عيناالحتماحذينمداوالتفي

:م1998ماه1vفياهقوداالستشارياالجتماع((ر

منظمةمقرفي,ام968مايو,vفيمتشارياالاالحتماععقد
منا~ولينولحباروالفراءالتجارةوزراءوحضرد»العالميةااتجارة
لحتورالداالجتماعوترأمى.االعالميالموتميمنظمةفياألعضاءاااول
رئيسءأيوبأبوحسن/اليدوأفاد.البنكرئيس»عليمحمدأ~

م),698فبرايرءجنيف(واأل~راآلراءتبادلالخبراءا~ع
ام)666إبريل,وحاةمتشاريااللالحتماعا~ركوالرثيمى
.التومدا«مناقشاتنهعيناالحتمافيحرىعماواملعمر~اث

الوزاريةالقراراتتنثيذاكتمالعدمإلى.ا~_نرهأل~أثقد,
ضرورةفيهمالحونالمشار~حيث,ومنغافورةمراكشفياهتماة
مؤتمرفيا~هذهاالسالميتمراكمنظمةفياألعفاءالدولقك
إجراءفرورقكذ~أيوبأبو/السيدوبين.ارىالو>حسز

أثؤتمر~لاألعضاءالدولموقفلدعمالالزمةالدرامات
تعقيدأيوبأبو/السيدأبرزهاالتياألحرىالنقاطبينومن.االعالمي

هذهال~اماألعضاءالدولتحتاجيالقوالخبرةعاتالتراتسويةآلية
عقب»ا~ثينهنالعدياوعلق.امهاامتخد~وارتفاعاآللية
محتلفبشأنتطوراتمنامتجدماعلىأيوبأبو/السيدحديث
والوماثلالسبلوناقشوا,ألعالميةالتجارة.ممنظمةالعلةذاتياالقفا
.اال~ميقر8امنظمةفياألعضاءالدولمو~بتعزيزاا~مفيلة



فيبرزتالقالمشاركينومقترحاتالهامةالنقاطأبرزوهذه
:قشةال
أجلهامنأنشتالقالتوقعاتتتحقق)J»باوعوديوفم-,

علىوالفوائدالمنافعمنمتوازنتدفقبتحقيقالعا_التجارةمنظمة
وافواثلا~فعكفةإنإذ.واناميةمنهاا~مة,الدولبيع
ا~ولفيها.عا,الناميةالدولوتظل,واحدجانبنحوتميل

اعايروفي,مفالاألعمالةفيالمتصلةالمأكلتواجهاالما~مية
هاالغرأة~فحةكرسوماألخرىوالتدابير,االجتماعيةسبيةالمحا
.ذلكرنحو

تفاتىك,الناميةالدولماحفيهيالتياالتفاقاتتنفذإفنهار-2
:ألمرسرقخندماو~,منواتا.في,والمالبىالمنوجات
الدولمنتتوقعالمقدمةالدولفإنوغيرهااأللكترونيةبالتجارة
.وليلةيومبينلهاأمواقياتفتحأنالنامية

وثيقةإالهوLeاألهليةمورتهفيالوزارياإلعالنمثروعإن-3
~و~.الناميةالدول8معاو~واحدجانبJ!تنحاز
وامسيما,أحرتيناميةدولمعأضذةبفضل,ائناميةالدول
«...,~ I I. . II ......,-,~.___~_~.
من,وتوسىز.معرب~ودهمصربنث0ل~ءعف>»

االعالنمشروعانومع.اإلعالنفيمعالحهابعضإبراز
الدولمشارلحةعدمانإال,ماليةوثيقةيعدالا~الوزاري
.سوءاألبرميجهالبنكفياألعضاء

م,991فيعقاهالمزمعااللثالوزارياألتمرمنالغرضأنويبل-4
األعمالجدولحولالمفاوضاتمنجديدةخولةضمانهو

عامفيوبالخدمات,بالزراعةم,991عامفيميباأالذيالداخلى
المؤتمرمنظمةالبنك~فيفياألعضاءالدولعلىاقترحوقدم2...

ا~وضاتمنالجديدةالجولةلبدءمقاومتهاتوأملأناالسالمي
Jlوأميناكامالتنفيذاعليهاتفقانمبقماتنفيذحين.



هذافيةماحردهوالقادمالوزارىتمرالملىمنالغرضانويدو-5
فينموااآلقلوالدولالناميةبالدوليتعلقماوعنامةءالصدد
ئوالمشاركةوالمتابعةالرصددقةيتطلبفاألمر.وآسياأنريقيا
.كافةالقضايامعالجةلتتمالعالميةالتمارةمنظمةعاتابتما
عاتاالحتماهذهئالمشاركةاألعضاءالدولبعضعلىويتعذر
المحشرالبنكمهمةتصبحالسببولهذا.ماليةأر/وفنيةألهباب
فكرةفيتظرنموااألقلالدولمنالعديدهناكأنوالسيماألحية

فيوالتوجيهالدعمإلىفتحاجالعالميةالتجارةمنظمةإلىاالنضمام
.الشأنهذا

للتعضيعملبرنامجيضعانهلإلعالنالفريدةالسماتومن»6
التنفيذبقضاياتتعلقالقالقضاياتتوازنهيثالقادملالحتماع
فيبرزتالقوالقضاياءالداخلىاألعمالمحدولفيأمالالمحددة
فيوغبواإذاحديدةتضدياطرحلألعضاءويحقءسنغافورةمحوتمر
فياألعضاءللدوليبضكماءالفرصةهذهانتهازفينبغىءذللث
وبوسع.المستجدةالقضاياحالة»المتلقىموقفتقفأالالبنلث
أوراتإعدادبحالفيبهيضطلعكبولدورنفسهيهنأنالبنك

علىالقضايامحذهليفهموااألعضاءدولهمنالونردوقيثةالبعوث
.المحفلفيراثهمiوإبداءاألقل

بحديةينكرواأناإلسالمىتمرالملىمنظمةئاألعضاءللد.لينبغي-لما
مادوايحدأنوعليهم.مشتركةباستراتيجيةالخروجفيينظرواوأن
الدولتريدأجلهمنالذىالفرضيتبينواوان.يتحققلموماتحقق
.القاد-الداخلىاألعمالحاولتنفيذإلىاالنتقالالتقدمة



للدولفينبغي.اآلنحقنشطةالعا_التمارةمنظمة~لم-^
بصفتهم,عليهايقترحواأناإلعالمىاألتمرمنظمةفياألعضاء
منحقتتهمامدىبتقييمالقيام,اإلسالميةللدولمشترلمحامحفال

منظمةأمانةإلزامينبغىكما.أحلهامنأنثشتالتياألهداف
ةا~عل´´لحوقفالهامةللقضايااالهتمامبإيالءالعالميةالتجارة
ححموحفض,البنكفياألعضاءالدوللبعضالر~´´اإلغاثية
علىالمفروضةوالشروط,المديونيةءوعب,األحنبيةراتاالسما
.الدولهذه

.اآلقفيالبنكينظرأنويقترح

فيالخبراتأفضلتضمالتنظيمي~داخلرثيةإدارةتأسيس-ا
األ~للدولماقاحدفتتاح,العالميةالتمارةمنظمةقضايابحال
؟شاءتمقاإلعالمىا_قرمنظمةفي

؟الحاحةعكاألعضاءللدولالفيةالمساعدةتقلم-2

ومادراقاوارداقاعنالبياناتلجمحمئاملبرنامجلهايكونأن-3
تعزيزالبنكقامكيفيةفيوالنظرءاألعضاءالدولجيعمن

دولهبينالتمارةوتكملةالتعاريالمحالئبالمثلالعاملة
؟األعضاء

والتحمقاتالكتلمنكفوهاتجاريةبحموعةأوكتلةإنشاء-4
.اإلسالمىاكوتمرمنظمةئاألعضاءتضماألخرىالتجارية

4016



البنكيبذلهاالقللمهودتقديرهمبالخعنلمحونالمشارأعربوقد
ضرورةواقترحمتشاريةاالعاتاالحتمالعقدالالزمةالترتيباتالتحاذ
.ا~فيعاتاالحتماهذهعقد

.رم1998مايو2»في(اعقوداالستشارياالجتماال-2

تمرالمنظمةفياألعضاءللدولالمانمتشارياالاالحتماععقد
عقبوذلك,جنيف,األممقصرفيiا998مايو1<فياإلعالمي
سيد.داالجتماعوترأمى.الوزاريللموتمىالختاميةالجلسة
اإلسالميألبنكفيوالسيامعاتللتجارة,الرئيسنائب,أزندنجعفر
األوليةالفعلردودعلىالحصولاالحتماعمنالغرضنوك.للتنمية
تمرالفيأثيرتالتيوالقضاياوالبياناتا_قشاتحولالمشاركينمن

~القادمالوزاريللمؤتمراالعدادبشأناحأقماقترومعرفة,الوزاري
العا_ةالتحا .ر.

ينبغيالقوالخطواتالقضاياأهمباستفاضةاالحتماعناقشوقد
مالحظاتهلتوقا.القادمالوزاريللموتميللتحضراتحاذها
:سايلىواقتراحاتمرلحيناث

المستقبلفيواآلراءراالفلتبادلاحتماعتنظيمضرورة-1
uالتصدييتقينالق~ولويات1,هائر.~,ليحددالقريب
اضيعالوتحايد,األولوياتلهذهالتصديها~القوالطراثق

يحددانللبنكينبغيلحما.حولهاالدراماتإحراءينبغيالق
والخدماتوالزراعةالتجارة.ممسائلتتعلقمحددةوأنشطةبحاالت
_~



ذاتوالعيوباياوالمنيللفوائدشاملةامتقصاثيةدراسةإحراءيبني2-
اماألعوفيتحقيقهتممالجردأوراحوايخولةباتفاقاتالصلة
الماليةالتمارةمنظمةأمانةإلىيطلبانوينبغى<األخوةالقالمة
ءالناميةالدولاثارتماالقالتنفيذمشاكلجيعبشأنورقةإعداد
التصدىكيفيةلتحديدالورقةهذهمرتدرثم.بالتفصيلتحايانافي
<المشاكللهذه

تمرالملىمنظمةفياألعضاءللدولوزارىاهتماعيظمان3-
لتقييمم1أ99عاممطلعفيأوام99»عامغايةفياإلعالمي
مختلفمناقشةثم،الدراساتتللثعنهاتمخضتالقالنتائج
بصورةالسالمةإلىوالنظرءبشأثأوالتشاوروالمواقفالقضايا

منظمةإطارفيممتعقدالقالمقبلةللمفاوضاتالتحضثم»ملةث
هالعالميةالتمارة

برابحهاالعالميةالتمارةمنظمةفياألعضاءللدولتكونانيبني4-
فيماودودماتعدانلهاينبغىكما>مصالحهاتحددالقالخاصة
البنيةبحاالتفيءاألمريكيةالمتحدةالوالياتببرنامجيتعلق
الحكوميةغروالمنظمات»المستهلكينومصاح،العمالةومعاير

.ذللثونحووالشفافية

حهودهادعم)لىاألعضاءالدولمنالعديدفيعاحلةحاحةممة-ه
الحكوميةوالوكاالتالحكوماتلتمكينقدراتاوتعزيرالقطرية
المتملقةوالحديةالمستكملةالبياناتتوفرمنالخامىوالقعالح
منذللث.عساعدة(نجازفيمكنءالعالميةالتمارةمنظمةبانشعلة
األمموموتمر،الدولةالتمارةومركزءالعالميةالتمارةمنظمة
البياناتحزهإتاحةويككن..اخ..والتنميةللتمارةالمتحدة
.المعلوماتشبكاتباستخداممباشرة



i-من,البياناتلجمحشاملبرنامجوضعفيينظرانللبنكينبغى
فيوا~,وصادرافاوارداقاحول,األعضاءالدولبيح
ينبغيلمحما>الدولهذهبينالتجارةلتعزيزامهاامتخدلحيفية
يبرزاوان,الصددهذافيمعاالتعاونالبيضاءالدارومرلحنللبنك
بينوتعزيزهاالتجارةترويجإ~ياتبياناقماقواعدخاللمن

.االعالميةالدول

عذتامتتمأترصدعنيفئاتمالحهةهناكتثرنانيبنى7-
األعفاءالدولونودمحنتلفبينوتنسقءالعالميةالتمارةمنظمة
ينبغيالقتىوالرثاثةالدراساتوتجمعءاالسالمىتمزاكرمنظمةفي

<األعضاءاللولإلىإرسالها

مقترحاتوقدمتمالحظاتأبدتفقد,~مماعلىوعالوة
العملبرنامجوبإعداد,العالميةالتمارةمنظمةإلىاالنضمام.عسالة~ق
عضويةJ!االنضمام.ممالةيتعلقفيماأما.ا~هذها~
ا~لحلإحدى~المسالةهز»انولحوناثبينفقدءاسظمة
العديدتواجدواها,نمواواألقلمنهاالنامية,الدولتواحهالقا~ى
•ا~عضويةJ!االنضمام~كإعدادذلكفي.مماالصعوباتمن

ا_تمر~اهبلةاألنثطةفياالنضمامقضاياإدراجاقترحو~
بعضمنيتألفانأقترحالعملببرنامجيختصو~0اال~مى

مابأمرععقدهينبغيالذيالخبراءاحتماعيقترحهاقدالقنشطةاأل
:يليLeالبرنامجيتضحنانوينبغي,~

لحاآلثاراألعضاءالدولقمالقالقضاياحولدراماتإجراء)1(
.القطاعاتعلىاألطرافمتعددةالتجارةمفاوضاتعنا~تبة



الخاصالقطاعمنهاليستفيدراميةاللوالحلقاتالندواتتظيمأل)(
.ديةواالقتباريةالتحاباآلثاراألعمالرحالالشعار

>األعضاءالدولفيالدربينلتدريبالعملحلقاتتظيم)3(

قامتدالتجارةلتنميةاالسالميالمركزبانأيضااالحتماعأبلغوقد
المذكورالمركزعرضكما<لتحارةباالمتعلقةواللوائحالقواعدبتعميع
عضلاألالدولمعبالتعاونءماتالعلو»نابحمرعةهذهإثراءفيائرغبة

أخرىمرةالمشاركونعبركما<القنيةاألعضاءالدوللجميعاتاحتها,
علىالبنكوحثواالبنكنظمهاالقعاتاالحتماهذديرحمتقدبالغ.ء

<رية,دبمنعةالقبيارهذامنوتنيقيةاستشاريةاجتماعاتعقدمواصلة

الوزاريوالمؤتمراألطرافمتعددةالقبلةالتجاريةللمفاوضاتاإلعداد
:العالميةالتجارةلمنظمةالثالث

فيمتشارييناالاالجتماعينعقب,للتنميةاإلعالميالبنكنضم
فيجنيففيواآلراءا~~رلتوليدلئخبراءاجتماعا,جنف,جدة
.االجتماعمنالغرضوكان>ام999يوليو29-2الالفترة

~البنكفياألعضاءالدولقمفيحمواأربعةأو~مةاختيار)(ا

>تفصيليةدراماتحولهالتعد~

0اللدراممالنالحزههرضوكالناإعداد)2(



للتجارةالرئيسنائب,أزندنحعفرميد.داالبعاعترأس

الغرضأزندنالدكتورفشرح.للتنميةاالعالميالبنكفي,والياسات

الخبراءفيهامينظرإقليميةمواضيع~J!وأشاراالجتماعهذامن
التجارة)4(مثماراال)7(ا~مات)2(الزراعة(ا):هي

علىالخبراءوافقتفصيلىنقاشىوبعا.والبيةالتبحارةوه)االكترونية
,والخدمات,الزراعة,بالتحايدوهى,افقطمواميع~مةاحتيار

>المذكورةألتفصيليةماتاالرامواضيع~نواالممار

توليدالحتماعاألولاليومفايةفيأعدوثيقةمشروعJlواستنادا
هذهاختصاماتفيحتماعاكنظر,الخبراءعلىوزعمواآلراءاأل~ر

الخبراءفريقيضعانعلىاالحتماعوافقمداوالتوبعد>الدراسات
.النهايةمورهافيالمذكورةاالختصاصات

اآلراءالتقت,الدراماتهذهالعدادالخبراءرباحبيتعلقوفيما
فيالمرافيعهذهعنأصالا~حةا~ماتثروةمناالستفادةعلى
علىالمصداقيةمنمزيد.والضفاءوا~~رةا~ةاألممموقر

والتنعينةللتجارةا~ةاألمممؤقرركايتمالدراساته«~
فيالمختارةالدراماتإحراءاتترح,ذ~~وبناء.المشروعكزه
المتحدةاألمموموتمرللتنميةاإل~مىا~منممشتركمشروعإطار

,مشتركنحوعلىا~هبينا~اءرانتفيتم,والتنميةللتجارة
موتمرفيالمعنيةباالداراتالصلةوثيق~العمل~الذينوأولثك
منعمةالداالترتيباتاتحاذضرورة~,وا~للتجارةالمتحدةاألمم
األ~لالولالنشطةراتالمنماهنفبراءهنيتأ~أساسيفريققبل
<حسزفي,البنكفي



المواضيعتحتلهاالتىالقصرىاألميةمعانهكونالشارورأى
تممقضاياباعتبارهاوالبيئةوالتجارةءااللكترونيةلتحارةكااألخرى
بهالقياميجرىكبياعمالفانءعامبشكلالبنكفياألعضاءالدول
منوغرهالحيةالعاالتمارةمنظمةأروقةداخلالقضاياهذهبشأن
إحراءتأحيلعلىتفاتاالتمفقلوعليه<الصلةذاتمساتالملى

المنظمةفيالجاريالعملJاكتماحينإلىالمواضيعهذهحولالدراسات
ةفمرو>معموضوعينبشانقاالقيامتعينأنعرىأعمالأىتحد.ثم

,البنكفياألعضاءالدولمصاحمردهاة

الزراعةبحاالتفيالثالثالدراساتامداديتهىانالرملومن
القادمة.القليلةاالثمهرغضونفىاالنماأمعبالتعاونوالخدمات

:الفنيةالمساعدةمجالفياآلخرىنشطةاأل.شايا

وإنشاءاوروجواىجولةاتفاقاتعلىالتوقيعمنذ،البنلئظل
الفنيةاحساعدةلتقلمموسعهئماأقصىيذل،العالميةالتجارةمنظمة
وحسواىاورخولةاتفاقاتمحتوياتعلىتعريفهاعدفماألعفللدول

افضلوضعفيتكونحقالعالميةالتجارةمنظمةوانشعلةواحكامها
ءاآلنحقالممدأحذافيالبنكنظموقد،ممالحهاحديةمنيمكنها
.التاليةالعملوحلقاتالندوات



الدوليةالمنظمةوشروط(الجات)ا~ة،ثرالمعنيةالعملحلقة-ا
ئاألعضاءالدوللدىا~ير~راتعلقالقياسىللتوحيد
ءمحرمءإنأويسيا»كارتامحا»للقنيةاالسالمىالبنك
0))ا995(يويو~ا4ا6

الخدماتفيالتمارةبشأن(الجات)ا~تا(اعناميةالدرالحلقة-2
المركز(نظمهااإلعالمىتمرالملىمنظمةئاألعضاءالدولعلى

ءللتنميةاالعالمىالبنلثحبالتعاونالتمارةلتنميةاالعالمى
~14ا6األخرىمحادى»ا~ب»أ~ءالدار

.م)ا985(نوفمبر
كلاستحدثتهاالقالفنيةوالقواعداللوائحباثرالخامةالعملحلقة3-

فياألعضاءولاللعلىاألوروبيواالتحادا~_التجارةمنظمةمن
،تركياءأنقرةءالمتوسطالبحرمنطقةمناالعالمىالحرتمىمنظمة
هما996ا~بر

المتعلقالدوليةالتمارةاتفاقحولاالقليميةالدراسيةالحلقة-4
وزارة(فظمتهاالعربيالمغرباتحاددولبيزللتمارةالفنيةنزبالحوا
تونسءللتنميةاإلعالميالبنكحونباتالتونسيةالتمارة
(نوفمبر~4161األخرىمحسادىءترنمى،العاصمة

,رر,ووم
سياiفياإلعالميةولللللحيةالعاالتمارةمنظمةعنالدراسيةالحلقةه-

،نتركمنستلجهوريةءابادعشق»األو~الشرتدولوبعض
0ما996ديسمبر

فياألعضاءوللللءلحيةالعاالتمارةمنظمةعنالدراسيةالحلقة6-
داكارءءأفريقياووسطغربنقةمنللقنيةاإلعالميالبنلث
<م1997يوظءالسنغالبحهورية



v-ولاللصادراتويبتروطرقرسياساتعناميةاالرالحلقة
والحالبعىالمنسوباتمنللتنميةاإلسالميالبنلثفياألعضاء
أهسطص,األرد«»عمان»األوروبيةاألموا~فيالجاهزة

.i,هه0م

إنتاجفياالعالميةاالولمحارةمستقبلعناميةاالرالحلقة^-
فيالراهنةالتطوراتضوءعلىاألوروبيةالصو~فيا_غأية
»م199vديسمبر»تونسءالعاصمةتونس»العا~التجارة

~ليزوا~هلالصادراتريبتر~لراميةاللالحلقة~9
التطوراتضوءعلىالبنكنياألعضاءاالولبينا~بحات

م1998يويو,لبنا~»بووت»العالميةالتجارةفيالراهنة

التقليدية~الصادراتويبتروطرقرميامناتمحناميةاالرالحلقة-1.
»صوريا»أهشقءللتنميةاإلعالميالبنكفياألعضاءلالول

0م1998أغسطس

صادراتعلىوآثارهاللتمارةالفنيةالقيودعناميةاالر~الحلقة11
ا~منطقةمنللتنميةاالسالمىالبنكفياألعضاءاالول
>i,998مبتعبوءمصرءالقاهرة,سطات

علىاخاهاتمحارة~لاالتفاقياتتأىمحنراميةاللالحلقة-12
'1999iيناير26~24االردنءعمانالبنلث»فياالعضاءاالول

-مماتذلحرلحما-دراسية~فظمت»ذللثعلىوعالوة
كيزأورامحواكر5~اتفاقاتوتنفيأالعا~التجارةمنظمةإنشاءسبة.عنا
!Jمن~ةفيالبنكمقر v<,199اليونيوi<هأهفيثاركوقا
اإلقليميةا~تمحتلفومنعضودولة79منمسؤوال9»الحلقة

>الولكمالقالحيويةللقضايااسيةاالرالحلقةتماتوقا»واالولية
التمار»منظمةعضويةJlلالنضمامالتفاوضبصادالقاألعضاء



نعالأمبحتالقاألعضاءللدولبالنسبةالهامةالقضاياوكذللثءالعالمية
برنامجفيالواردةالداخليةالقضاياالحلقةبحثتكما<المنظمةفيأعضاء
تشأانالمحتملمنالقالمستمدةوالقضاياءللمنظمةاخلىاللاألعمال
هذهيمكنالذيوالتدريببالمعلوماتاألعضاءالدولتروياعدف
ومحايةالقضاياهذهحولالمفاوضاتفيبفعاليةالمشاركةمنالدول

<التفاوضمحمليةأثناءمصالحها

فنيةمساعدةبرنامجأيضاالبنكأعدءم199.لماعامخاللوفي
التجارة.ممنظمةالصلةذاتنشطةاألبحالئتحالمساعداألعضاءللدول
المتحدةاألممبرنامجمعبالتعاونالبرنامجهذاأعدوقد<العالمية
للتجارةالمتحدةاألمموعرتمرءالعالميةالتمارةومنظمةءاإلغاثى
هذه.مموجبالبنكويقدم.وليةاللالتمارةومركز(االنكتاد)والتنمية
األربعةاألحدانلتحقيقاألعضاءدولهإلىالفنيةالمساعدةءالبرنامج
:التالية

وأنشطة،أوراحوايخولةاتفاقاتبأحكامالوعىمستوىرفع-ا
فيعليهاتترتبانيحتملالتيواآلثار»العالميةالتمارةمنظمة
<األعضاءالدولفيوالتنميةاالقتصاديالنمو

تدراتمالتعزيزاالنضمامترغبالقءاألعضاءالدولمساعدة2-
الشروطبأيسرالمنظمةعضويةإلىاالنضمامتحققحقالتفاوضية
.الممكنة

التجلرةمنظمةإزاءتمابالتزاماالوفاءعلىاألعضاءالدولمساعدة3-
فيعضويتهامنالقصرىاالستفادةلحايضمننحوعلىالعالمية
<المنظمة



منظمةفيالمقبلةللمفاوضاتاإلعدادئاألعضاءالدولمساعدة4-
،المفاوفماتهذهفيمصالحهاوتقييمتحديدوفىالعالميةالتجارة
.منقنحوعلىوتعزيزها

المناسبالتدريبتوقعر)1(:طريقعناألهدافهذهوتتحقق
معتتعاملالقاألعضاءالدولئوالخاصالعامالقطاعينمنولينللملى
لمساعدةالعملوحلقاتاميةالدرالحلقاتتنظيم)2(.القضاياهذه
.العالميةالتمارة.عنظمةالمتعلقةالسائلفيقدراتالتطويراألعضاءالدول
قضاياحولاألعضاءللدولمتشارىاالالدعمتقدم)3(

لتوليدخبراءعاتاحتماتظيم)4(.طلبهاعلىبناءءمعينةوبحاالت
تمراللىمنظمةفياألعضاءالدولقمالقالقضايالبعثواآلراءاألفكار
الداخلياألعمالمحدولمنتنبعانالمحتملمنالقاالعالمى

.العالميةالتمارةمنظمةفيالمقبلةللمفاوضات

عامخاللالبرنامجهذهإطارفيعديدةمشارينأعدتوقد
:موحزبشكلالمشارييهذهموقفيلىوفيماءم1998

.بالتجارةالمتعلقةالسياساتمجالفيالتدريبيةالدورات

المياساتحولدوامتينحلقتينالبنكنظما4اأخالل
عبارةآحلقتانفاتانوكانتالعالمية.التجارةمنظمةمعبالتعاونالتجارية
فيالعالميةالتمارةمنظمةتعقدهاالقللحلقاتعنتصرةحلقاتىن

أشهر.ثالثةلفترةجيف

المريةباللفةالناطقةاألعضاءلزللدواالولىاميةالدرالدورةكانت
4أولجادى)3منبحدةالبنكمقرديذوعقدتهالبنكفي Jlا



وقد0)م,998~برt-مبتمج,4(~,9,4ادخرىبادى

دو~ا2مناتحارةوزارةمنمساربحا22الدورةهذهفيشارك

عضوا.

النفاذ:منهاالمرافيعمنوامعةطائفةالدورةكلتوقد

وا~جاتوالزراعةوالتجارةالجماركإدارة,األموا~إلىوالوصول

والقيود,النباتمحةوتدابوالصحيةوالتدابووا~بمىء
التجارةبشأن.العامةواالتفاقات,ا~ميةوا~ياتللتجارةالفنية

وإعاناتاإلغرا~و~فحة,ا~يةا~وحقو~,الخدماتفي

والتجارةالحمايةوضوابط,التعويضيةوالتدابير,الدعم

ا~برالتدابشأنواالتفا~,عاتالتراوتسوية,ا~مية
,والبيةوالتجارة,والتنافسيةالتجاريةوالسياسات,مشمارباال

الدورةهذها~رلحوناستحسنوقد.ا~والعملءواإلقليمية

ا~.في~ارهاواوصواالتدريبية

باللغةالناطقةاالعضاءللدولعقدتفقدالثايةالتدرييةالدورةاما
الحمةذوا9منالفترةخالل(باكستان)رأو~يفياالنجليزية
-ا~42.محرم8-امحد419 علتوقدم).199أابريل)45(
31الدورةوحضراالولى.الدورةغطتهاالقالمواضيعذاتالدورةفذه

البنكمنومثماركعضودولةعشرةاحدىمنمنهم22,مشاركا
كمااالعضاء.الدولفيالتمارةوزاراتمنمعظمهمللتنميةاإلسالمي
التجارةمركنطلبونقكمراقبينمشاركينلمايةالدورةحغمر



الدورةعذهكونالشاراثادمابقتهاومثلباكستان.بدولةحيةالخار
المضيفة.الدولةبامتحسانقوبلتكما

غايةقبلبالفينسيةالناطقةاالعضاءللدوللثةالثاالدورةستعقد
العام.هذه

وتدابعالصحةابووتلللتجارةالفنيةالقيودعنالدراسيةالحلقة
:النباتيةالصحة

القيودعنادرأسيةالحلقاتمنالعديدلتنظيمالعدةالبنكيعد
هذهتنظيموسيتم<النباتمحةوتدابيرالصحيةوالتدابيرللتجارةالمنية

أنالمقررومن<جنيف,الدوليةالتجارةمركزمحبالتعاونالحلقات
خاللبالنونية،الناطقةاألعضاءللدولدراسيةحلقةأولتعقد

>i,999عاممنيونيو/يوليو

:واالسماروالخدماتالزراعةعندراسات

ا~ةاألممموتمرمحبالتعاونا_كورةالدراماتإجراءسيتم
الدراماتهز»موضوعاتأعدتوقد<(اال~د)والتنميةللتجارة
انمماتاالراهذهشأنومن.قريبعمافيهاالعملينتهىانويتوقح
التجاريةللمفاوضاتإيجابيبرنامجإعدادفياألعضاءالدولتساعد
اءتمرفيللمشاركةولاللهذهأيضاقيأوأن,األطرافمتعددةالمقبلة

ا~ةالوالياتفيعقدها~معالعا_التجارةلمنظمةااللثالوزاري
<م,559عامفياألمر~



:النطربأبعالمنار

الدولمنعددمندةمحلفنيةصاعدةطلباتالبنكتلقى
هالراهنالوقتفىاالعدادقيدالمشاريعهذهمنالعديدوإن.األعضاء

التمارةمنظمةبحالفىالفنيةالمساعدةبرنامجيعزنانملالمأومن
منعكنحلأقصىإلىاالستفادةفياألعضاءالدولقدراتالعالمية
تجاداالومنالعاليةالتجارةمنظمةأنشعلةومنءاىأوراحهخولةاتفاقات
<العولمةنحو

دولهإلىالفنيةالمساعدةملتقلمحهودهمواصلةالبنكويعتزم
.العالميةالتجارة.عنظمةيتعلقوماالتمارةمحالئاألعضاء
التابعةاألخرىالؤممساتمعبالتعاونأيضامميسقىكما
إلى،التمارةلتنميةاإلهالمىكالمركزاالعالمىالحرتمىلمنظمة
حولالمواقفوتسيقاآلراءلتبادلاألعضاءلالولالفرصإتاحة
.العالميةالتمارة.عنظمةالمتعلقةالمسائل

ومير.مى

tومااها





العطميةالتجارة`منعلمةبنصلطاتتتطقممانل

ألتجارةلتنميةاإلمطميالمركزمنمةمقةوثيقة

~الخامصاالجتماع

الكو~أمنالمنبثقةالمتابعةللجنة

)1999مايو/آيار1~أل11(اسطنبول،





بنشاطاتتتعلقمسانل
للتجارةالعالميةالمنظمة

<ااألاادمأأ_

~~.الرئيسألقادبخطابما~ا8يومالخمسينيةبذ«آاحتفالتب
أالتا~´هوعولمةالتجا~ةلتحريروا~رىثكلمتهاألمريكيائرئيهناسل

~رثث~نأعن:اثه•للشجارةالعالميةللمنظمةا~رللدزنا~رمقدوحات6~د9
ن~~~اوقتأقرب~األطرافدةالمتثالتجا~يةللمفاو~اتة_ثجولة

اأألهر~>ا~آالوالداتفيالثالثمؤتمرهاعكإلىللتجارةالعالميةائمنظمة



•>ألثءلسرثكمحثثمرامثثدلى
سنغافورةبيا.نتطبيق~
ةللتحا<العائمةللمنظمةالمستقملت:لنشاطات~

بنتابالمتعلقزارقالوالبيانعلىالممما.قةشنمأزالمفترضومن
.التاليةالمسائكعلىكيدالتيجدراإلطار_اوفيالثاني.تمرائمن

انعقادقبلالمذكورالبيانعلىالمصا~~بمفاوضاتالقيام_~
حصلاإلجتماعاتافتتاه~تو~يعهتبالذيالمشروعفإنليذا؟المؤتمر
األشغال.نهاية~~بدوناإلجماععلى

اجتما~إالالحقيقةفىهوماالثانىالمؤتمرأنالسابقةا~ا.حظةمزيتبيز~
الحاسمة.القرا~اتميتخزالذ~الثالثللمؤتمر~يا

العملىبدءيتللتجارةالعالميةللمنظمةالمنسقبليةالنشاطاتبراهدر!ىادتب~
العمومي.للمجلسخاصةدورةبعتر1998سبتمبرثمهرفربها

والدولعامةبصفةالناميةالبلدانبأننؤ_السابقةحظاتالمكعلروبناء
تحثأنعليهايجبخاصةبصفةمراإلسكالمؤتمرمنظمةفرعضا،ا:<
المؤتمرمنظمةبلدانمشلوإليهسعرماو_اتهدا.أولوياوتحددوراتهامثما

المؤتمر.هامشعلىمراإلسك

المتحدةاألمريكيةبالوالياتسياتلفيالثالثزارقالوالمؤتمرسيهك
عضوينسيضمالجديدالمكتبأنكما.1999:جنبي3إلر(999نوفمبر30من
والباكستان.فاصوبوركينا:مياإلمكالمؤتمرمنظمة»ر

اجتماعاللفصةمياإلسكالبنكننشب,الكوسيكمزتفويضعلربناء
.هذايأتيالثاني.الوزاريالمؤتمرافتتاحغداةبجنيف1998مار17يومللتنيق
مشروععزتمخضالذي1998أبريل30-29يوميةبلقاءعقد~اإلبتماع

بصفةما~17اجتماعاألعمالجدولوتدارسمي.اإلسكالمؤتمر«~ظمةرب



المؤتمرأعمالجدولفيالمطروحةوالمواضيعجدةاجتماعتقريرخاصة
~_ذد~_

,(مصنأعضاءدول6فيهشاركتلفدالتقييمياإلجتماععنوأما
مركبرفيهشا~ثكما,لمالسعوديةوالعربيةماليزيا,السودان,المغرب،تونس
أنقرة.ومركزارالبيضاءاك

والشماوراتالتعاونمواصليةضرورةعلىالتأ~مناإلجتماعهذامكز
.منجبرةالمرالفائدةعلىالتآ~تمولهذامي.اإلسكالمؤتمرمنظمةضمز

التكوينيةتبائندواتنظموتعد~أألعضاءئلدولالغنةائمسأ_ةثنظيم~
:لتحسستوا
قتضاء6ا~وذلكاألعضاءا_ولبينالمعلوماثنشرحسنعلرالسمر~

ائعالميةالمنظمةضمنالمد~جأالمسائلبمعالجةتتعلؤمعطاتقا~»بإنشاء
للثحارة.

بجسز.للتشاورجهارعلىالتوفر~

بنشامثاتهللتعر~الفرصةهذهالتجا~ةلتنميةمياإلسكالمركزاغتو_
0ا~ا:عنوالتعبيراألطرافالمتعددةالتجاريةالمفاوضاتإطارفيتقامالتي
المجال.هذافيإليههاإسناباالعضاءالدولتودالتيبإلمهامللقيام

1IIIt-ln-aenda.األسا~7اجدركفزالمستقبليةاألشطة.11 .~

األساسياألعمالجدولفرالمدرجةالجديدةالمفاومماتأغلبيةإز
:باألمرويتعلق2000سنةأوائلفيمتنطلق

حةالفك~
ماتالنف~
الفكريةالملكيةحقوق~
التجارية.السياساتمراجعة~

؟المتقبليةالمفاوضاتفيتتبعسوفالتيالمنهجيةهي~ا-

فيتتبعسوفالتيالمنهجيةحولللتجارةالعالميةالمنظةداخلنقاس~أ
ألفيةااجولةعقديشرحاألوروبياإلتحا:أننجد~االمبتقيلية.المفاوضات

آنهاحيثآذمو~ا~ةوللواليات،األطرافدةالمتالتجاريةومماتللمفا



OIClCOMCEC.FCJيعدد«<(لى<ا>مسرت

اإلتفاتيةغرارعلىقطاعينهبرtاتباتفضلإءجليدةجولةبإجراءمقتعةغير
المعلومات.تكنولو.ياحول

الموزقضيةفيبالتحكيما~بترارهاالعالميةالتجارةمنظمةمرحت
.1999أبريك19يوموذلكاألوروبىواإلتحا.األمريكيةا~ةانوالياتريب

الذ~الضررتعومضر~عقوباتتطبيقا~ةائوالياتانقرا~هذايخول
األضرا~تقيروتمالمون.باستيرادالمتعلقةاألوروبيةابيرالتجراءمنفحقيأ
امريكي.دوالرمليون191,4بحواني

~ولكبيرةأهمةالعالميةالتجارةمنظمةعنالصادرالقراريثكل
~أنيمكرالحي~ا~ا~ءةمىاإلسكالمؤتمرمننئمةفبىعضاء6ا´

~التيالححويراتفتيبةتراجعااألو~وبياإلتحادنحوالفواكهمز~ا.را_
ا~_لى.األوروبيالنضا«علرتمئزأ

معالبةإ~األوروبياإلتحا.بدوليؤ.قباعتبار«هاماا~هذايعتبر
PACفنالرإمالوفي)OCMB(الموزسرق_يبر:متراهنةتضادا::.ثة

انمزودةACPانبكمعالمتميزةقاتائعكمستقبلالموحدة)ائزراعية(المين_ت
الموزقصيةوشكزالعالمية.التجارةقوا_معالمعتمدةلياتاألتجانىأخيراو

المنهجيةالتجارية.الب(التلحدبييمنهجيتينبينالقائمالصراعخاصةبصفة
~تمتالالتينيةأمريكاوبلدانالمتحدةائوالياتطرفمنةالمعتاألولى

والمنيبيةلألسواق.المطلقةالحريةمبدأعزتدافعالجنسياتالمتعددةالشركات
تنظيمعلىتعتمدهيفىACPوبلداناألوروبىاالتحادطرفمنالمتوخاةالثانية
با~.رةليست.أخرىمعطياتاالعتباربعيناألخذمنوتمكناسوق

~الرادو~يمتانزيللموزالتنافيةالقدرةتمكنعمليةوبصفةاقتصا.ية.
.ACPدول~بإنتاهالضررإلىيؤديياكاألمراألوروبيةاألسواقرفت
أوا~متماديةالناحيةمنسواءالموزقطاععلىتعتمدانالبكهذهأغلبأنإ.
التشغيل.فاحيثمز



للكنولوجيااإلمطىالمعهدمنمقلم~

ليةاللوطلراسيةالحلقةبشلن

ا~يالنموتواصلأجلمنالبشريةردطموا~ممية

طفقيوطأةمنوالتخفيفاوانتقلم

اإل~المؤتمربمنظمةمنماءاألالمبلدانفى

فقط)بةادمجلنينبعللغةاالجتماعألىهمت(وثيقة

عشرالخلساالجتماع

الكوسيكعنالمنبثقةالمتبعةللجنة

)1999أيارمايولم13ه11ء(اسطنبول





الولىالموتمي
الثابتاإلقتصادىللنمولمبشريةلممواردشيةحول
األعضاهالولىفىالثمامكنلكوالفترتخفيفو

)سائااواالسطمىتبرالمولمنظمة

للتكنولوجيااالسطميالمعهد
اال~الموتميلمنظمة

الشعبية~جمهوريةحكومةمعبالتعاون
هجه,للتنميةاال~المصرو

بنجطش17•4مبررهار»~نبلبوردللثكنولوحها»االسطمىممعهد
~:•,«•<^،««-6U'••<^ه1•:لحمرا،«-،««••^«



دوادتمااللنمولبئريتاردلموااتنميتحوللدوليالمؤتمرانباجداسرورنيا
مالميالالمؤتمراتلمنط~المناالدولافيلتقدماكذلكJلفقراتخفيفوبتلئاا
~9~.~لفترةا~أاكافي،نباحا،تكملقدللتكنولوجيا_اليالالمعمداهنطلذوا
تمولكن»~م5»توبر»اك»_<»,لفترةا~مقد»(ماللحددآمننوكا0~م555»بر~1

ويخاتافيتنالفينااالمرءالمعمد~فتدولتوهي،نفالديحرلتعرفينطراتا~
وا.تمرترةبحرابتاهتجاقدلمؤتمرافيركينللمئةامرئحواتللطاانüذلكورغم
ثيصاوتاا~الرقبتماليمااءكرىلغباقدمانيوا>،مادامعناJالتماافي
Iا_تمر

ميت.منتتترحااتدبااكو~كبعتلستةاللجنتمذربعلراوا~مئرلثااtالجتحاانوا
الئعضاالدولافيلتقدموالثابتادىالأتمااللنمولبئريتاامرارأاتنميت)(.الخروا

متطقت..:.دوراخال~الراادللتباممكنياميعكمو~ءالهفاالدولافيلفقراتخفيفو(~)
لمنعقدةااكوعيكعثرةبعةلراالدورةارقراوتادتراحااهز»ملى..،ناو0اكرسيك

لثامنا«اليالاةلةامؤتمرربقراالمتنااوكذلك»ة»«منوفمبر،t»_يومولبامطفي
للتكنولوجيا،اليالااممدانعثمقدء»»»»مد_مبر»»»»_،ومنطرافيامنعقدا

لتعاونباآمؤتمراهذا•لمتعدةاالمماهيئتوتامنطا~نونللتقالتنيقانتطووهو
شىايياوتيداميوميسرتيمرمن

زمنستأفغاوهرعفودولتH.منلوفودوالمخاطبوناواكتاباومنممركشا»0لىحوان,و
فلمملينءليزياماءفدونيمااءنيرااءمبيافامموءءميروناكاافا.ؤءبروكناءيحرالد،نف
لحسد1مثلمتللمنطلفر.عيتااثه_ةوان_ودااءJ~نفالعربيتالعوديتازءتاباك
لدوليةاتلمنطمااومنيميشىاومبيJاعىوسر،يرولرجياكنوللتالثاليا

مايالشدتلمنعقدالموتمرافيركوامئاقد•وفيرهمابددرميشىاودافسمثلو
تقد~متمعيتلجما1تقشاامناواا_ميتالتمقانبجالىوا0تدوراسعفيلمتوسعاو
~»1~فا6فاسؤبروكينا,ا.ديحر،نفزهندتاففااهيودولتمعمنالتمتا5 Gنهرا
قبلمنفنيتلتمقا~4بينمنالتمقا»تقديمتمهاكليزياوماليونميراءJ~نفاا

لو~وداو..لخبراوا-لثنيااركبامنعددقدمآمؤتمرايتنمافيو0مباشرةبهاكتا
منكلبنورميتلغتااجلتفيلمؤتمراقرهاالتىاتاتوهياآمنعدةركوناشاوا

~زمابراليدالياهاIما~ورجيتلخااوزيردءزاالممدامبدليداليامعااماحب
فيماالديىلنعثركوميك«نف-كوتللخارجيةلدولتاوزيرء.ودرى

•لوزراوثيسراءحينتشيخلدولتنيمتناوا.كرلعباعنالمبرلفرمتاهز»نتمزاناودوا
حفلعقد،مناهبتالفتتاحيةاكامتىفيملاكااشيماتاقامتاتىاءبنفالدينى_كوت

لمرخايفااقدم1نيوا0.»«»مستمبرء.»يوملمنعقداالمعمددىعنرلحاالتخريجا
بنغالديىلحكوتلعمل1وزيروزيرزءلمناامبدمعمدليدالىاحااماحبلى1-كرا

المينالعراقي،الدينعزالدكتورادةلعااوماحبآمؤتمرالمؤتمر1تتتاح~للتفنل
لدكتور1دةwاماحبواهمداتنشاطافي،تتلثاالرنبت(ثاليالمؤ،مرالمنعثمتملعا\

تنعثيمفيليتاماIعدةاماالتقديرللتنعيتساليالالمموف\رثيىءعلى~ا-مد



ملعاI(مديرءا،توارى.نا_بتاعبدمعمدلدكتوراال_تاذ1ينااكراشنياو0لمؤتمرا
ممونمتماو،يملتأالممدنالركا\فيثو~أمفاومتلتايتلمداالمعمدلمابقا



فنربر
«ىال~منما1للنمرلبسرعكاردلمراامتبمرللبرلدرالؤنمرا
مناال1لدولانيلنفدماكذلكرلترافعنبأرسزلناا

امينر1را(ماليالانمرلمرالنلذ

وتخفيفلثابتادىالمتللنموالبثريةالمواردإتنميتحولدوليمؤتمرنعقداقدر»0
»»منأاكافي~يالالمؤتمراتلحنث~العماالدولافيلتقدماوكذلكلفقرا
تي~شىاشىا(كنولوجيآللتماليالاامعمدايترعاتحت»ة»»م6بريلا••لىا

أيعركبنفجموريتألوتهمنونبتعامي)شىاوا(~يالالمؤتمراتمنط
كوناصاروالوفودا~ثاركوبي)دشىا(للنتيتي_كالاامموفا,لئعبيتا
تماوالمتطمالمرالالمؤتمراامنطتلفرهيتاالبهرةوا..المناالدولامن
,_لملحو,فيركيتلمعارا..ا،ماشتقارفقتوا0لمغتلفتالدولعتا

ء~للهاوزير»>زالمناعبدمددليداليلحاIماحسرمرقا_الفتتاحاحف«ر<
ابريل"يومهر~اكنيفلمؤتمرافتتاحبالمعبيتابنغالممربموريتلحكوت

~وكيمر»لخيل\ناهرا~كتورادةلعااماحب~وترامر0»»»م5
لعادمالمديرا6،توارىلمتيناعبدلدكتورافيءتا:.\ورحب0المعمدنعلينلحا\

للتنميةماليااامموفاممثأولئرفا.فيفدمن،كألتوسرةا.دمتفيالمعمد
فودووركوامئامنروالخوينالحترمينايوفلواتورعملى_مدليدار
لدوليةاتامنملمااولفرعيت,اجزتماوسراايالاآمؤتمراللمند`ت•الئماالدولا
أاكافيلمتوجدينالدبلرماسينرامينwاوبير.امندوا..لدفراواا~ا
لنيوفاولمؤلييناركباJتذةالئماواتمعالجاا•وؤساوترالوزااوكالو
Iملعاالمديرا,حيننوارامعمدلدكتورافي.تاالاقدمر0~خرينالحترمين
كرثاكلتامرمرءا

لرثييتالجلمتافعقدت1قذالفتتاحيةالجلةابعدو-لرثيميتاالجلتر<0
للمعمدملعاالمديراءبتوارىامتيناعبد~لدكتورافي.تاالابرثات

لئعير1در~متهالمعاءنلزمااخليققاقيلدكتورااماميتلتمقافيماقدمو
عتيةالدكتورامنكلقنتلمناافيركئاوالديىنفلبلتنميتامبلورشيمىو

نورلطبيسافياشدتاواشيتالنمااتللدرامابنفالديىلمركزلمديراءرحمن
دبورمحمدنبيللسيدوالتكنولوجياوامتندللمالدينىبنفمعتجافيامتا,مالمالا
رينلختااوكيزمامثاكاتركيا,نقرةاءميسرتميمرمن

،ففالديمى,افغاندتانمنكلمنمقاالتتعتقيمتمو-الغنيتالبالت4»ر
فيماليزياوليونسيراءالسرنفال•ايرانءينياءمبيافابروكينافامؤ

العملوزارةوكيلكار»ا~علىساليدبركامتآمنعقدةااالوليالفنيةالجلت
العامااعير•اردناردنكا_فيركانبنغالديىبينماحكرتءطيفالتوو

مئاركارشيماء0انقرء~تسيمى



لتربيت\وزارةفييكركأ-عدهر0بJر~أقامنىأررترقد11-لغنيتاالبلت»ر.
لمختلغت\د.أفير1Iك،تت9تاءةرسزةتقديرتم,.لجلت1هذهعلى01Iبنفلحكوعت
تياثى:.رواء.يدرنف:بهنهو•بأث_ةهببأكتاقبلمز.لجلمت1هز»فيالمؤتر

نئودا\,لسعوديت\لمربيت1ونتاباك,شىاييأعى,

جا~وثيمرءإحمدالديننو~ءتأذاآلعليمأتوأمروااا-الفنيةا~ة.رد
اامديرءالجا-مءأعقيلالميدمأن9ىنماالتكنولوجياومتللمندالديربنف
حولالتمقاعثرةتقذيموتم0اوكمدوئيماءكراتشىءاثىميمياثى•العام
>مروقالكاالديعروبنف>>نمبأمئرة-:ببا9قبلمنالمؤ~مرا(مختلفتامنيوالمر
تسرنميرJالمعد

_بقوئيمرسواءمهباراةألدذئتورأال.تاذمليماترأسوالبماعيت_المناقعي»ر»
~مللبصاتمغتأروناتغا~فيمامئأرك-نمألرجياوالتكنرتالمندمعتلبا

مانامحفوط.اليدميتنلتيحرالد.نف~ءاحمدالزمانخليقتانيالدكتور
يعرالدنفلبمينئاممرفحومزعلواليدا،تارد،ليلجريدةالتعرييوئيمر
المديراردنامرينكا_فيرءكراتشيءائرميميائىءالجاممءأعقيلاليدو

العا>.اامديرء،توارىا(»تينعبدمحمدتورالدك_تاذوااتركياسرتسمرو
للمعداامر.حالعامالمديرءحينانوارمحمدالدكتوراال،تاذJالمعمد

منعدةونعواوأنطارهموجماتواراثمممواوقداامشاركينمنواالخر~
فيماكوسيكانطرالتوميات

ءازادالصد-بد.~ليف:اهاليماحبمنل9فيماحفروميت_الحتاالجلهت6ر0
الشرفكنيفللخارجيةالدولة.زيرءمئوارىالحنا.واليد,الخارجيةوزير
Jعبدالدكتوراال.تاذر~ماترأسوالجلتهز»فيالترتيبعلىخامىفيف

انوار_مدالدكتوراالمتازقر،أو0ال~الحامالمديرءبتوارىا(متين
الدينعزالدكتورالعادةماحبمنكاتءالمرثمحالعامالمديرءحين

بسبذ»معادتار.لماالتىاال،الياامؤتمرامنومتالعاماالمين6العراقي
مبتالمنا

~مرشيمىء-مدنوشائدكتورتاذاالءقدمووالتوميات_التقريراقرار»ر»
~»والتومياتالتقريرءالمعبدهتالعاالدراساتوالمعلمينتدريب
با(جماعاقرارهاتموللمؤتمرعامامقرا

الترييبعلى111واا-ااهنحقفيالمؤتمروخامتمةعاتومياتوارفقت~ر~رد

نستثبامينو)امرمحالمام~ير1حينأنوار_مدالدكتورساذاالقد.J»ر»
~كر1كلتءالتنطيم



كرالتواعترافا6ر0

بنغال«بىمموريةهلحكوةميقلها-كرهمآمؤتمرافيكونلصاروالوفوداقدم»رال
بوقيتJالرمايما1Iقرروو0مرلمتاوناتهاواااتقليديةوتمالحفاءلئعبيتا
الديى،نفرتيى-مموريتءاحمدلدينامئمابشيدIتلفخااماحبمنكللىا
لزباعنمعبرينيحرالدلبنف..لرزرااوتيتءحسرنتمنيخلدولوIوماحبولئعبيتا
فيركينامثاوالوفودالىامعوامرااكر،تIوةللحقالتقديروانالهتنا1~كروا
لمؤ،مو,Jاسرتكمافيلئعبيتا.نذالديحرمموريةهحكومةونتعاوآمؤتمرافي

فورايتلبرةار_لتوا0،نجاح

الميناءقيلعراالدينمزالدكتورادةلمناا~حبا،هناركونوالوفودا.كرو<رال
\LJبمفتامعمدموراواموءابمفتلمنذمياتامئا0نفي،متلداالرغبتان~´موم

خا~ة

مللتاوزيرءن،دنا1عبد-مد_يداليلمعا,~حبركونا~د:ماوالوفرد1،:كرو~رال
هر-ا~آمؤتمرا´.´:تتا-لععبيةاالدأ.،نف-مم.وريت-كوعت

Gدزاا´ممداعبدليداايامعاامحاحبمن´.أ10،اكونلحاراولرفوأاءرو.رال
لدولت1وزيرارهاء.شودرىلحدنا،واليدادةالتاماحبور»يتلخااوزير
WJلترتيباعلىذاد~ميفولئرفاكنيفميتلختااا~ل.ازي~-:وريتربه

لدكتور1دةئسرا1لعاحبخاما.كرا(مؤتمرافيركونامثاوا~فوداوقدم6ر5
فيليةامااعدةاماالتقديمللتنمية.ا.ميالاامموف1ر،يمىءعلى~مداه

آمؤتمراتنه`_م

نلبولماا..أعما~لوزراالىاعميقاءثراآمؤتمرافيركونامثاوإلوفود,قدمور~6
لمتواجديناالعمنا.~الدولامننماركاواستلدبلومااتلبعثاا..ووأمماوا~مينا
الفتتاحيةالجلتافيللنورلموقرينالنيوفوالدوليةاتماامنطاوأاكافي
سراعيتl:'االمتواامعمدامورافيامخلعتارغبتمموميولختااو

عبدمحمدلدكتورافيلالتاميقلهاوتقديرهم.كرهمركونامثاوالوفودامجلوالرال
زةلممتاالممالعمالحمدانركااهيئت..أعناوملعاا(مديراءبترارىنامتا
«الميتالاالتواامعمدالحلماامخلمواتمم~داولمؤتمراتنئيمفي

~ءالمياامعمداءملعاالمديرارى«ترالمتيناعبدلدكتورافي_تاالاقدمو~رال
امثاواامرفوأواتلفتاناتللبسالمثاركالرثيىواللرثيمر~كراءبياكنولوللت
~مالعماالهمدنالركااهيئتوملعاالمقرواحامرشاملعااامديراوركين
،لمؤتمر»اخطرزةاممتاا



أاكانبى~انىانى(للنكنولوحيااالماليالحمد
مي)انىاو(االعالمي)امزنمرهمنط

لدوليالمؤتمرا
بتلثاادى~متمااللممرلبرتارداموااتمتمول

ا~ة»المماالدولافيلتقدم,كذاكولفقراوحفيف
ي)مراو_الي~اI:'المؤتمرا

م»»د.<بريلاءاا.ا_
بغالد~أاكهءؤنرماشوعانمه

نفسرتاففا1
ر~محمدغالملميد1دةلعا1ماحب-\

Jالعماباثملقاا
أاكافيننتافغاارةسفا

،نفالميعر
احمدنمالن1حيتقاقيلدكتورا-,

رثيى
للتنمية،نفالديحرمجلمى

~كارملىاحمنليدا_ه
لتوطيفوامللهاوزارةوكيل
،نفالديعرحكرت

o_احمدئد_نانورلدكتورافي_تاالا
بياكنولولتوا.ةلمندامعتمبارثس
أاكا

محمودJقباالد~هتورافيالءتا1-<
بق..Lوميمر
لتكنولوجيا1ومتمندلمامعتلجا
أاكا

مدلديراه1رتيبقاقيليد1-~
بية:تارةرزاوكيل
بنغالديدكوهته

ائالم1نورولدكنررافي-نا9\-6
(مناعب1لنكنولوحياأهممأ
أاكاءءوبذ

ذفوربرناكنورلد8-1
لماعدافيد،ناا
أأكاء،وبمذ0رامعما\سزلمندامفي

مءكال1نورم_بدا._0
أد،نرعأمدبر
أاكاءمللهامكنب



الدينحيفالم~الدكتوراال_تاذ_«»
بومت,اثىبياثى_م

لدخاسنليدا-.»
(وبر~نن)لمدير1
لريفيإلتوطيفاستمؤ
_رقملنارعا~أ»رة~لمنولا

أاكا0)أنمندى

»بينملتونليدا_'0
ليمئامئرعزميل
أاكا•_داب

لحقا~دليدا-~»
لتوسعيالتعليمامركزلمديرا
أاكا•_تقلتهحتبعا~تمرءوا

لرحمناميدتورلدكافيءتاالا_»5
لتكنولوجياوالوملهاكليتءميد
ديرلبنغالمفتومةمعتجا

أميلJفرهالدكتورا_»»
)لبحو~ا(امديرا

لرزاللبحو~فيالدينىبنفمعمد

احمدهمقاقيليدا-~<
ءامحانيا

يونويا،تيوتفورت.ءرةلتبااكليت

نمنا0أ0ملدكتورافيال_تاا-«<
لرثيمرا

رلالتشماليتوناممرف

هومزملليد1_.»
مwالمديرا

مينغراهرف

فا_زبوكبنا

ء..نمنر.<ب.> ,.»w.>أتبنو>«ة.

بيدنات1رجيرلدكتورا-»6
اجتماعيالمارلعا
~رءoدىيا

لرحمنامينالميدا-.»
6اهتماركانال«تاا

ء-تقلتمعتجاءلتجارة1كليت

•ميالوهاباعبدمفي_تاالا_.,.
ليملتهاكليتعميد
يحرالدلبنفمفترحتهتجا

ممطفيأ0أ•~لدكتورا-<~
لزراعيادادتمااوثيىقسم

لبنغالديحرلرزافيلبحوتامعمد

بخاروحينمواريرافيساالا_»»
دالأتمااتمم
مغيرمغربر~را

احمدشريفسيقليدا_د»
احاغرا

وتمافورتمعتجاءرةلتبااكليت

منا11محغولبد1_ء»
لنحربياوئبر
را.نادبلي



~أل
،ودوجوفرين~ليدا-\

لتنميتوالخدتاسرمرثسر
ليتاماواJالأتمااوزارة

~
ءحينياحمدليدا_,

أاكافيلمربيتامصرجمموريترة_فا
مبيانما
وتورىعبدلميدا-,

امباكر6لودنيااامنمق
ديتالذتاا~ؤون1وليتاما1قسرم

نيراا
~سر-شىنLLلمميدا_,

لتندايطواامشرعار_تنا
مامحيت~جتالشؤونوامللهاوزيرثبنا

~ونيياندا
غنيبرا~ماء»_يدا-ا

دا،ندرالتوكاوئيمى
لداخليتارةوزا

~
ن1دارو،«،نسرر_مدلسيدا-,

لبحو~والتنليطا«م
ليزيامأورءامبكوا~0.»0

همزافايثالميد-ا
الثانيىكرتييال
أاكافيفلطين.فارة
،اكتأن

باروكيأعبيدالدكتور-»
)اماعدااثدتاذ

دتماد71مت
~م1شىقاعدجامعت

عياءيعلىمرمباليدا-•
ليمالهالملهوا

مالميت:~انيراابمورييرة_فا
أاكا

رحمنفبببنيئانورلدكا_»
الءاليادنمالالةلدوليالسرمدا
لدولبيامبو«كالامعولباا



لعوديتالعربيتا

خيللداناهرلدكتورا>ةلعااماعب-»
لر.يمرا

الميالسرامعمداا<نفثامعاامبلمى
جياكنولوللت

J_نفاا
_ينيوتيتليدقا_,

اموار>اتنميت_مو~اقمامدير>ا
ا~ا_اا~واااهوزارة_لبئريتا

رو>ا_ا
لحمامحمدنيالتيفالدكتورا-,

رةلتجااكليتءميد
لنيال_نامتجا

)بىJ«را(للتنمية_الىالاامموفا

وغيباولبمالبدا-»
لدثبامنرعموأ.ف

مزالالعزيزامبدلدكتورا_«
لتكنولوجيااكليتءميد
امديفوا

~~ناحنليدقا_»
ميتده«مااملولعاوابيرةك1المو»فتا

عياجتماالتخئيدا.ارةوزا

كراءعتلصاوارةللتباال«الميتالفرفتا
سملجاا0أمقيللسيدادةلعااماحب-,

مwمينالا

تركياءنقرةا«اميتالاJللداتأريباويةأجتماواديتالأتماالبحو~وات،يا(حما1مركز

0ندرى0«ا.فنكورالا-»
دالذنهاالرما

»د-رمحمدميبليدلا-»
دتما)ةالووا

رى،توان_متاعبدلدكتورافيال.تاا-,
ملعااامديرا

ا.تمدلد«نامن.0.ورلدكتافيتااشا-•
كيو_ثمرياامتلم.نداتدموئدر

o-محمدحرثيلدهتورافيسرتاالا
يىاتيشىاسرمرثيى

y-0م«ليداiفنلا
~مجلا

~نرنواأحمدلدكتورافيسرتاالا-<
لمرثمحامwااهديرا

t-مدعثيمسرنلدكتوراد<اشدتاا
_كثا~هااسرامنداتمدم~معى0ر

لملعااءص0ملدكتورافي_تاالا-•
ريامبقسرمرثس

ليافمل0ملدكتورافيأشرتاا-~
ا.ابلهاءكنرداقبمرا



شودرى«شىالدكتورا_5
~اتيشى1_م

احمدفريدشيخليدا_»»
تبالعااموطف

اكر،ما..رفالميدا-.»
ثرلزاارك(مئااjساالا

يراتيشىاقدم

قيال~10لئه0~الدكتوراال.تاذ-•0
ةاا-كانيكمتالمند_م

اامطالبعبدمدهالدكتوراال.تاذ-~ا
الخبيرالتدريمىهيئتعنو

بونبانا~احمدالبد_»»
اا_امدا(نساذ
ىيممفي

حببباحسنمحمدالبد_•6
بانبمرمااك0>الرندم>ف)امامداا.ناذ

محمودمىكاطلعه.يد-'0
متلمنداتمءلخبيراامعلما
ثيومربااكا
'_A:ودرىرالباانور_مدلدكتوراjسرتاالا-ال~

ءلخبيرالمعلما
~كيتا«كااتلم.نداقدم

مديىمحمداليد-15
المكتبةمينا

،توارىا~اياتاليد-».
ااءكاندكيتمتالرندلقدمالحافر

احمدسيدمتيخاليد-ال<
المعافي

ممدفىهماليد_')0
اامعامومراا~كا_كيمندالمم

شىنجاارواماوداداليدا
_كرتييوالفرنسىا(مترجما

•لحااللمدير

لد،نامك~قانعني~\
لبرتوكولاموثمفوامحاسرا

.ودرىمحمودطارقليدا-<.
شرةاكمربا\«ةمندلما_مامانرها

ءرقطاJJ.اعبدنخاليدا-<4
شيتاكمرباامتندملما_ملمحانرءا

الميناترفا_مدليدا-؟»
لفنيوااساعداامكتبتامينا

،يتمربااكما.ةلمندا_م



ءالملس_

أاكاءني)نىانىا(للنكنولرحيا_اليالامدلمعما
)بينىاو~ا._الياامزا:مرامنط»

بتلثاادىتما(ثاللنمولبثريةااموارداتنيةحوللدوليالمؤتعرا
الءالمىاآمؤتمراامنة.ة0العناالدولافيلتقدم1ركذلك<لفقراتخففو

>..<.<د.بد><<>_
مذ:لعاامذلنوهباا

هينيلوطاt(جتماوالدولتاتبكمنلسياميامداتهواليا_يتا«ةالراانا»«
لفقراتخفيفولبئريتاردامواا>تنميت،تعلقمجبرناشىاانباراساميتشرود
ميتاجتماواديتالذتهاالتذميةاو

للشاركتحتمنالشعبمسر،تمتعائصحيحباامعنيالد،مقرا«´.يوممارستيجب0»
:ااتاليتاالعورمانهكوتاهملىوالبلدادارةفي

الحابيت)أ
ال:فافيوب)
المعانتحريةج)
..I(ا~احرية

ممار_ةذا~كولتزهيتالتحقيقمؤماللئعبا<<.مكهيلبدئريتاادوارداتنميرنا0»
اممارةاآمؤهالتاهذهمتهو0اثنر،ناا~wاولمثعباانwالمليتاهذه
ا~مافيرامملتهاولتربيتا،واسر´ةماخلقم،مكنلتيااخبرةواامعرفاو
متلعااليفكاللت~ا(جمالياتجاناامنمعقولجز~تخميى،فيفيمحليوو
ال~ممنما~0»_تنيعد،~نو0»60ذاك،كونقدوليملتهافي
لمؤتمراا.،-هو~المناالدولامنا.هيتالوالزانلفلبااليمتهوشى«،تداا
بجنبأنبا~ماببردةلتأكدايجبو0م»0»0معافريوحتى<اليالا

~ت

لثميالثامنمزيدتقد،مطريقعنآمجتمعامنله~نابينوتلتفاالتزاا~ا«
اجثماعمثاالنتميتثثوياامسرافيكافيومتامحراتامتصوعااو~لنساالىا
ديتالثثهاوا

تصيرووالتعديتالمحتوالتعليمالىاا~ولويومنالمزيداعاطا~ينبغي(»»
الحريةلنلنالشعبكفا~ةتنميتعلىالتأكداينايجبو0والجوالبيثت
للجموعتحامتوخلالدكبنشاطاتوملفرموالهمانفي،وامد.ةتماديتاالذ
المبتمعيرةالفة



ا~ماالعتباربعيناخذااال،الميتللدولاالسانيالنموموشراةتنميتيجب,.
االجتماعيةالموئراتجانبالىميتاالسكللمجتمعاتالدينتوالثقافية

فرور~ةالقرانيةالمبادىتحتالتربيتواامرفتاسلهوأنواامتماديت»و
واصناففالعالملجعلجدا

االنقارزيادةفيكثيراتماهموالمفيراامتوسطالقمئاعحامتهروالخاالقطاعن1اله
مما9او0ا~تثمار1وملفروالهخلقفيايفاتماهموهي0لتجارو1والناحي
~«و0والتسريقالخامىالقطاعوادارةااعمارةحولالتدريبالىتحتاج
الوانيتالتجارةوالمناعةفرفتعلىو0التدريبمجبرناتنميت،نبغي

مئلب،نبغيو0-نمافيدماالتعاونالتباريتالبمعياتوااماليةماتالمنطو
ذلكاجلالدوليةماتالمنطمنااتعاون

ئريتالبا(مواردتنميتربراهتعزيزوترتيىلرجياكنوللتاالسأ.يالحمدعلى,0~
متا(منطفيلذلكنيتائتنتتبمفت

فيكتمامئارمانفيأجلمناا:دتماديتمناف«.اتحينالناميةالدولو~05
االمناالدولفيالتريببرنأمجبدايةيببالمدفبمذاو0العالميةالتجارة
ااتجارةالتبفيالتدريبحولخامراهميتمعاال.الميالمؤتمرمتلمنط
غيرهاوحتالياوالتالمواهووالنقلالبناثعانتاجوالخدمتو

لعلياالتربيتواامرنيتوالفنيةالتربيتالىاكبيرةاهميتالقاويجب~0
انلغيريةاتإمندمااولخامراللقمئاح،مكنو0والتنميتلبحوثافيما،ما
تركيبدةاعا)i(،وامملتJالمرااجمعويكن0لنوفرباماهادوراتلعب
و(فدتولتاثبلفراامنمزيد>فرفىلداخلامنالموالاجمع(ب)ونيةاميزاا

متمنثوامتحدقاالمماممغثامن(ج)

وعدةلهاتمبرعالتامنتمنه،مدتور.لبئريتارداموا\تنميتفدوقفيمتقا1يجبو"
ردامرااتنعيةعدةامادولتكلفينيتلهااجموتاونيتلها..العناالدولامن
لبئريتا



•-ايييي1

أاكاني)ءشىاائى(للذكنولوجبا«الىال1لحمدا
)سيائىوا(مالميالامؤنمراامتمنط

بتلثاادوتصاةالاالنمولبئريتارداموااميت.نحوللدوليااموتمرا
ادالياآمؤتمرامتارنط5العناالدولانيلتقدماكذلكولئقراتخفيفو

م<555هامرمل»>_>>

:لخاهوامذلنوهباا

هدهتفمو0االنانيةالقدراتتنميتاماماالبئريتاامواردتنميتتدنى
والبيشتفتالنعالوالتعديتووالمحواالميتحوواامماسالته~مراتات

الماليةللحريةلزماناالنانيةفا~ةااك~منميومآماالهتيجبو•اسر~ت
العملنئامئاتخلقكذلكوللدملالنروخلتبدواسر_ة

يجب~وو~0لطنيا~خطرااينابلفتللفرا~لسرتلعنوهوالفقران
فنيالك~موحياةفماناجلا~

ميت(ناالدولا،مارىلماحاو>ميتبعورةبهما~(شتناابيب(ميولعااذكرةنا
اخرىلىادولتمنشحلبماواJلرأ.مااتقرفتأمحمانماهسرجزثيت(ميتما
لحدوداعبرلمالهاتقرفمحالتسر(.نا,

ثماامنطاولخاهرواملعااعينلقعثاا~ن_تركاوناتعاكهنا«كوننا~
نمتالنااتلتدراالتذميةموميت9لدافيرلخيريةا

فيارياواا_مدنا~ةبينزناتواكعنادنوننايجبو

تااتسيكمنمزيدا......,.iJ\باعنشااالد.نسينبينا_تفاوتازالويجبو-1

لعقدملنقروااتخفيفو:ريت0لباردد«واااتذدءةنيت_فسااأةفا9ا.ا«نميرنوا-•
تعليقينبف.رو«ا:ه.يالا_أؤتموالمند:مت~ال،:_اللدولدا.ريتتذرهبتئشاإ

~مااتموزاءميد

ثنواحرمابين-~ق1اربب
انانمتاة5_الفاا



فيا(تعديتوا~تحينبرامجوالتدريبوالتعلييمتانطإنحالياو
\1J,..J~لمثة~ة1نيتالهالطبقيعليماتسرراال_،ايا(مؤتمرمت(منطالعنا

تبديليجبو~لقعال~ت1هز»اهورعلىالدلمبقتهذهميطرقيذهنالذىااله
~بت1وا(مفيدا(جتماعىالتقدم~لرشعبىم،طاالنطمتهز«

ديتتاالةواميتاسيااتانناطاافيركتلمئةاعلىنالنمااقدرةتقويتوترقيتيجب
متعاتلقدرااهز»كونلتلمحو1واممنيالتدريبوالتعليميةواال~~وا
متلمتنطافيرتنعيموومتامحر,لعشبقتالىاخامرنعلو~اعطايجبواميتعاو
لما

ا~ماتوى،سرحامتلدراميIامنعاجاتحديثوويرتطقنيتفىرلنثايجب
الخرىاتلتوياباكذلكولتدريب1وماميال1

نموهابيدااعندوخامتاالفتقادفى)امنتلفالمهاراتباتامتباتسبدببير
'---LIذلككونلباتاامامتلكالبفىJkJ....وابالعوناالهتمامببكما

الىالتقلباىtالقنامنالقطاعاتكاةخالادينبنيوفبهاللتنبط
االعتبارهذاسرفىالمدالقالع

فيلتكنولوجياولعاياJاجاافيلنخمتاتزاالنجاوالتطوراتامرفتالجل
لبموسروالتدريب1ولتكنولوجياولعايا~مبامماالفت1يجبلمحامرالملعا1

0لعملميتاالتلمجاافيمئيتلما1المورافيما،ما

اتقدميةوالعاميتاالفكارافيهرامزدنكاساليال1ملعا1نامنلرغماعلى
اجلا~بتات1~اوافيتخاا~و0ماليااهز»فيا،تخلفاخذ~االا

المورارةداافيموتولتنميتاهدافالتحقيقآتكنولوجياوالوملهاقوىتسريع
لبععزاعلىبعنماآمعتمدةالدولية1

_ترياتد_«_فيالتنفيذ»ربرابينوالياسةبينالتنسيقحابتهناك
-دولياومحليا-الحكومة

الدنروريت)امؤمساتويرتطيجببالبراوالياساتتنفيذاجل

تلشوورا1..:./،تفيراا.وذرامتعلقياحامتوامتغذةامجلبراواتلياسااشيدتاوفي
ا_ختلفتاانواحىاابحوث«ولاويتتةيجب->.ا~هاالىالعلريثتاتتقدمحينها

امامرويرتهيفاايجبو-للساسي>زاامماجهيجبكمانيتالنسااللقرأت
فيينامهاهيعلبالدىمتوفرة>بعلماولمتعلقةالموراد_ءحولتامعلوماأ
Jاجااهذافيالولمتا~ةفاكويرتطوتلمعلومااجموJعمااتحديثيجبو

سبيوتركمنلوبمطمددلوبمطعددونعوامناعبالتدريباتنشيدم،واسرة
اخر<حديثةاجسزةو



العريقةبزأمجالبراتنفيذرالثرواتتخداماهتقييمومراتبتتكونانيجب_~5
االمامالىالتقدم

جمييمبالفيذال:مابقا>تململوفعماوافرادتعر>ولتملىكليبب_»0
وجعلا~ماتحتاجسرنهاالبرامجوالياساتويرهوااعونيتالقغايا
دورياالدملهذااعادةينبغيواولويتامسبويلوطومتوستوقصيرةمامئزق
>فواتخسكلردماو

ونيةاتهااJاسااتملويىيببدولتكلتقدراوتخبراوتاحتياجاملى~>نا-»»
رةللمالمذتلفتاتا_ترياالىاميوالفا•اعطامعنيوالنسااتلقدراااتنميت

~شىاواأولو_توىعلىلمتاقعئاعتمتدلباكذاكامتنرتانراءااو
Jالءمااهز»ويرتطعند(0ركوامناالدولا<شدافرا؟فرعيةتصوعابوا
واميشىاوادولمدتوىعلىلودنيتا~وماعباماهتماايببونيتلتقاا
لميلعاادللمتباJالعتماايقتحةرالعتباا~ناخذافرميتتصوعامب
اميتwاتثيراتاو

في,0مختمتدولتمل9عنقعلىانسانيةقدراتط.ويرمدؤليوتكونن1يجب-««
الجموماتوالخامرالقطاعمشاركةتسراتهناك،كونانيجبالوقتنفى

ا(مبالهذافيا(خرينوالرانبدنالخيريةماتواامنطا(جتماعيت

ا~كت1لقوةاهياخرىفكرةيتاوالحرادالأتماافطريت،كونناال،نبفي-••
لرفعامامىكولماقبودولتكلفيقعىاواالومعباما.هتماابيببلر،وحمآ

النتاجاJمجافيامامياالهبا_،كونلخاهراااعلتهانفا~و0لياستا
Jوناتعاكهنا،كوننايجبر»فقطلتسيك.:تامقدهلدولتا_،كونواتوزيها

لتحقيقمعمماركتمئااثغرى.ا.ثبر،هاعيتاوىلةاوئرقبمحلقمشاعينابين
ا~اا_واقاا_،ذاليمكنولكثىلتتدموالتنميتاJمدافيودةمنتفيحداا
لدوليةوالتروميةاو

در_ممااا_سعلى«كوننايبعبونيتتعا(ئنيتو«رلبراليوا_ماات>لثرواادمع-.»
~ما~اهشتومتمتترمددولتوميشىاوا«_توىولودانيتا-امتثوعتا
اثغرزالدوليواتامنه:..مااوامتحدقا

بعفةا.«داعي0اا_تتدمواافقراتخفيفودىتماا_ةا_نموا~تيقنلذماو-ه»
ا~Lآلااساميترو<::يةlLJوا_ة_.ياواثق:خااشونثنايبب<_تتثا
ثلومماولد«مقراطيتباهاشيدتايجب•د~ةتماا:ةوالديا~.يواوماميتجت9,
Jأل.عما.~وهريا.أزأنتثدياواالخائقاملريبمممأثالانوا0حرةاا:د_´اما
نيتالنما1



ىتماداالدالمويطارداحرلمنزئيالنسراالىالعوديتالنمطاتتمبيع~-ءه
اكتعاببأبقبفريافعهماا~نفرالفقرتننيفوسمكت.ذلكا~

اال.ميو:ئبنيةتطويريجبذلكجك4و.المدنفيالفرا~قبلالحاهرمن
بيبماكئذنأ~خاهوا~.ارةوالمعرفةلترقيتالمنتممالتدريبتننئيمو

ماتواامنعةاا-_ايةال.دارد،مكنو»ود´نسرو-لياالتريقتويالتتوسرو
ألنودع،هذافيها«ددور:تلعبانو«يتالحكفيرالخيرية

بعيناخذا.،:،ميتا_ألزلئدوئبئريتارذرا(هاتنميتتشيااحماويرتطيجب_ال.
´،ا.ميتاا.أمبرتسالدينيةوأفيتلثقاالة«مأرالعتباا

تالوحدانيتواامملفنيةI~ة:ا9أاتطويرمبتبúبات~دتراحااتتد،موتم-~<
علىأرينقا،ماامحابعكوماميالاا~ا)(أاة،وامهلمغيرةالمنتجتا
وعليهلتخصر_وانيالنمااJلرأ_ما\~ج~ولغرعيتاولتامقاا(ب)وةلقرأا

مللهاامحابلتدريبوا~مالتقديم(هدتبدفتاكوميتلدا»_لبراتحاسرايجب
لتدريبوالجيدة\اتربيتاز.،ا.لفرعيت1ولتامقااحولتا.معلومااوا
لتنميتامفتاحهيونيالنسااJا_مألر1لتنميتماهادوراتلعب~او
لتقدا مو

فيجداماهادوراتلعبالثالماالماميةالخمتاامبادرواحدوهيالزكوةن1-<5
تلاكشىتوزيهماوالزكوةخممو-معمنعاويرتطيجب~و0ألفقرتخفيف
اا~لسروالحكرتذلك~تور.تنطيم،مكنو0ااحللوبيمنالصتحقينالىهى

والبلدياتالمحلية

ديتادتهاللتنميةامعاميينن:رعالهمالمليمالجووالياميارمتقراالانا_<0
نسرتافغاامثلب-امن(متفروةالدولأصاعدةكماميشىاوادولوعلى
لسالتوامنااال_ترمباعافعاأوواتلعبنوا0وغيرهاليونمورياوللصرمااو

فيما

~تمياميتوفع.سبباامفقرتخفيفوالئبسر0الميتوالفقرابينقويةروايطكهنا-•6
~أ_تتوفيريجب<يتالأتمأأأ_:.:نميت\ولتحقيق0..لنسااليملتهوخامتللتعليم

تقد~مأ~سب،واممئتIثلو_مئىللخمرانامتدرباولمثقفاللشبابفيتكا
الخيريةلعكوميتاغيرتلمنطماوالخاىاأاعلقهاعلىو0اممم,قرونرنروريت

ميجعل(0لتوشيفاولبئريتاردأدوا1تنميةبغرمزمwالقطاعامعونلتقاا
0و:جتمأعيا1د«تماةامنتجينومتملميناظنينلمواذاك

ديتتمأةJ-ما\~~_~أففرا(تخفيفوالت(محاا،مواملتماهتما1يجبو-<<
زنأ.تواءباأالهتاويبب0ثمأدا~لفقرا\J>ءداايرثوتلثبا1عدمناحسر0مدتمرق

ليفألت1تقليلو1Jءوطأ،خللدIثبومراتمالكائدامنثب1لضراربجهلياماا
متلعا1



نيتالنسااتلقدرااتوسيع»-مباشرةرفىيعالئلبارةدااعلىلكثيرادالمتماانا
لفترأاتنيألتىاثرىلباJلرا،.»ااعناصريت-مالىاالواريتا~عطاابيبو
)شيتلوقااليتIيتلرعاواثيو´.دتداااتربيتا(

دةبزيامماتماةاتنويعواحدنتاجاعلىامه-مدادتما!؟ةاتذالدولاوعلى_»<
تلقطاعاوااحدناوانتاج1ولزراعتاسناعتمثكاتناجيتاتلقطاعاامدادهو

ردلمواامنملكاعدددةزياعلىاتاكيدا~عمشااويبب0دال.ذتمااثغرى.اتمالما
لصاعدةاعلىدالمتمااتقليلوتلقمناعاادميعفيالتناجيتادةوزيالبئريتا
أعمئةينبغيو0لبئريىا(مواردالتنميتتامحممااتاويتيجبماك0فيبيتدثها
بتوفيرمتwاديتأتماكاJالعماافيتركامئا~لناا«ءللىالخامتاميتالها
مللهالمنن.مكلكثىمناهبةرةمرافيتدريبهنولنلنووريتااتربيتا

wدادتماالح

~نخعئيروفرفي..انسااممممعطولمامعاانمن_كا_تبليونمناكثرريعينو_».
مبابالا»نماوللفقرعديدةامبابكهناو0ميةwالدولفياحامتولفقرا
امترأفينبغي0Jفيالرياافيتهالتا..~اخطرااكثرلفقرانوا0لتركيبيةا

المورافي~لنما1كتمنارنذ.مايخاايجبو0نميتلتا1Jبفي~انااماهمي
لدماححاجتكذلككوهنا0رلقراافيتخاا<مدتوىوخامتديت_تماوافياميتا
لحايثتالتقنيتوالصنيالتدريبواالرانيوالقووفراعلىلحمولبا~امناا
آصاعدةخا~مندوقاكهنا،كوننابيبو0ليوميتاJالمماافيمنممابتخفيفو

فيتمنقدراوتقويتتمنمامتنطمورا~موتبعنروادذ»رو~لنااتنناطا
وغيرمااتعديةاو~وارةالداوالتربيتاالتمبا

النا~منالفقرلتخفيفاالتيتاا.مورالىاالهميواعمئا~يجبو

المقامراكتسابفرمىتو_يع،وا~_النا~اا«تمادىالرنحتحينا)
مساعدةدونمبا~ةمنتجاتسن_ويقومتوعوومعيرنتاجفيمالمن،ما

الرجال

فيالتدريبوالى-انبمنامامالقرونىبابفتJحامتررةممتحين»)
:لمناالتيتاالعورتنئيميجبالحامتااعمارة

وااسيجمئوالخيا)ا
ا(تمبيغوالبلوأملىترباله»)
دما،تو~1ذالفممليت.)
اامنز~الجلديةاامنتجات)4



إ~0:أالموفك

وتتطلب0لفقراتخفيفويتلبشاردلموا1لتنميتدىمنرورىدتما71لنموانا-~9
نينامواط,tوفااأتينتيبيتادترافيتخااةواامدااعدمافقرراتخفيف
يجبسز»•0ةفرامتوا1التلتسرامندةتفااثدالمم،مكناكشىرلفةافي

ركتا~مئاا»الفترأن_هك:تا-....ماLاíافيزيتالدتااتانناطااتنمليم
أنمليم0~ا~لتوفيرد(د،هاIتر<أ__،دءعاا-كوعتاعلى~و.فيمما
ديناماواهتوااتعليم1زءدأفي..ممةوخانينأهواطالىالتدريباو
فيماركزامثا\منحرموالذينامتماهرا،مكنلمىالخرىا

تراالعتبااتذاياثقناامن.أتسر.ةاوا؟تساوتحاالمكافياهداتبديليجبو-~<
Iتراامتبا,تذااثما_يت1الهورا(ر,اتويتاوالزمتارةداا»نلتميرة
تخفيفو،تةwالبنمريةارداموااتنميتودىالذتهاالنموايعنيويلتله,
ميتلناالدولافيلغقرا

الثقافيةالمئاقووانا(تنميتد.يتوالحيأ»نمطكثيراتؤثرالثقافةان_~<
ا~مدولنجاححلىاقمىبحدمد-تالتنميةتتا»ر-نواللتنميةااسرمنهي
وفقالنمواتاهاتبالىتحويلماولشرمالثقافيةالطاقتتخداماسرفي
الثمبموحاته

لتجارةاناكمااتنعيةانلذمأاماميترطهيفيتلثقااقتالطان~يبدوو
لدولت,في«ى؟أتماابوهواريتاتجاالشقتIعلىته،مد

»يت2«´´,ت<تمعاألدهعى»-بتما\لنمواالتؤثرموفلعاميتاتمرالثاJماا.تهنوا
ما.ميتأ.1لدولافينولومبيلتا-كاوك.استاتزانبالكقديمريحتاكهناحث
Lبقا

سرتمي»بمفتلبعئويتاردلموا\لىا5ا:مناالدولاتاحتياجاتقديرن1)(أ_»»
العنااتدلمنفولوجيأكثلتمي..ك3اامه_.داما_تخدا~مي1مئرئهو
،~نحتىامعمدألىاتت،مبا،تموماامهأمعلب-رورةكناهينااو

لدرامية:لمنا~_واتلدورا\تعديكفيتنمشواوتراقرايتخذناللمعمد
إخرحينمن



يجبال~لدرا.يت,تلنئامئاافيلجدريةاتلتضيرااديجااوابل(ج)
لتي1لمناهباوملتعلابعودةحولتمتنطبمغتقبت(مراا~ابرا
عيستاجتمااتلتحديااولمختافتالدولافيامعمدامتخره.والما،تة
لمعمدامنلتخرجابعدمالم،تقرنونلتىاديتالأتماوا

فيمينغرا~فمثل..لقراالىالقرونىالتقد،ملقووفىا.نوكمتقاا،مكن-5ة
علىدالعتمااJعماايتبدامن~لفقراا_دمكنوهز.امقراهز«نوا0يعرالد>نف
~ىابحدن_نتمدةومزخطرلقرأ~يفااو،مكن0شركةتحتوانفسمبالنفىا

فنلقرواتوزءنلىاالولويةا..عطااويبب0خر.ن1الحلصاJلراسرهاايدورحتى
كثراتنامبمنالتمبافيملناته..لنماابين

الدينيةالرحنثرلما_حيث،مكنااماجدالىلوبوطاهميت~امعاأو_40
الفقرتخفيفالىالعوديتاانئاءاتكذلكو

علىو_J-;J\تخديأتعليمبرنامجايجاديجبالفقرليلتةوتخفيفواجل-~.
خامةوالجالهذافيهامادوراتلعبانثوميتالثفيرالخيريةماتاامنث
العوامالتووا~ما(معلوماتمرهجالفي

النقيتااهيا،ثربوالمتاءهالزرالحليتاامبهعاتكتمئارتثبييببو-<د
واقامتاابارحفراعمالالىخآمتاهميتاعطا~،نبغيايماو0والتفزيت
اوفاع~تحينو~ة1آليةاحيفناأمر

كثيراتاممممتامتروالمغيرةالمنأعيتاتلوحدااحامتولخامىالقطاعانوا-<ا
خلقفييينااهمتسانماوا•تلخدماوائةلبناارةوتجاالنتاجادةزيافي
~ةفااك1ورة(مماوالتدريبالىابعونيحتا>با>مينلقااواكن0مللهوالخلافرهر
لتدريبامجبراته~ا.ويرببيبىيوورةالداوايق،تسرواJمجافيلتدريبافامتو

بينافدماوناتهااريتالتاتماا-منثاولمناعيتواريتالتبالغرفاوعار
ذلكاثبكيخاالدولدةات(مندمااونتعاعار.لحمرل1يببو•Jامبااهذافي

~ةذااهفادامواI!؟نتارلريفيةالعغيرةالعناعيتاتلوحداارتب،نبغىو-»د
اجردة1ùمابف~«تمادتزدا(كثىا:خرراوريتنرلادلموااو

lO-لد،نياليم(تها~،مالونوورىا(~ماد،ماتتروريت0ك1تواشخهافيتخاا«تب
ت1~´~افيتخااىينبفو0شك_اعار:ىال،تدااا_توىاحتىنينادواط\ميعلب
نوى1wاهاترىالىا~(يمايناا



،تماولم»م00»معاحتى»_00~ةلقرااةنبعلىللولىمدفالمتحديديجبو-4»
ا~ملتقليديوواافيرا~مامجبرافياتهايببذلكوالثبلبقاماذلكتعقيق
لبعدامن

LV_ا~مامئانةويرتطواجلwاكثرمنمالتدويريجبلد،نيواامنياولفنيوام
ا_تقبل\فيلدلباتاحتياجاتأيد،مكناكشىملللهمنانمااكثروالفعا
لبعيدا

ذلك،كوناكشىمwاايملتهاملنعثاال،تجزأ«بزأاصنيوالفني1لتعالماجعل-~~
للدولتجدامفيدا

~(سرتالعفاالدولاءرههفيلتدريبوا~مهنامبةنيتميزاتتنصاجعل-45
ديتالمدااتتوياامدبازنومتوابتالموامهاانبتاعد_فطا~0-ا.يال1~تر\
(م،نيتاواننيووامعيةلجاوانويةلئاوا

لالمتلئسراتئثارميههاىات،مرايمك(كثىشيادءهقرالته~مامشعثاحعل-«0
اثغرىاا«حروتاتامب_مرماوا~انسااشيما،ما

تنميةاامتعلقةاامتحدةالمماهيئةمنثدهاتوال«اليااأمؤتمرمةمنطعلىو-5~
تنفيذون`.يمفيمتبادلتوالا_نائيتشاتالهةويرتطالبئريتااموارد
واامئارينالبرامج

ال~مافيبد،ونيترعاتحتلبئريتاردلموااتنميرمندوقمتقاا،نبغىو-5ال
J~~اابينوتاتفاالتقليلامشدهتوانيتلفالدولاتمساهمامنامقعدةا
نمواالفلادوللللبئريتاردامواالتنميتولجنرب1و

لدولامنت«تبرعالبئريتا(هواردامندوقخلقبيبميشىاوامدتوىعلى-'-.»
ئر~ةلبارد(هواا،،~ةا_اعدةللجمتمعنيتلفاتلطبقااونيولفاميتممكال1
العناالدولافي

ot_العضاالدولا_ن_ر~ن1ادلاتبمجبرارتامملوماادلتبا:.«كتديجاايجب
«ايالاآمؤتمرا(مندمت

1تخاا«نبغي-00 j1ماا«تهفحت_مثاتك.والخهJفىمثر~غيرثل«وساتلثروا
تلخدماوا.سرزمنواالنتأتنوارماسرتثالواماثال_تمات7مجا

Cl-ةبةاهرا.ا.ي•ا(مؤتمر1(منومريةرماتعتبعتامتعااره.وا01ه.ناتكوننويسرا
(مواردالبئريت1تنميت





للكوسيكعشرلحخذمسةاندورةأعملجلولمشروع

بهالموصىكما

عشرالخلساالجتماع

هسهكطكلهنالمنبثقةالمتلبسةللجنة

م1499أيارئيولم\7~11ء(اسطنبول





باالنجليزمة:االصل
مشروح

للكومسيال~ةمصةالخااللورةأعمالجامل

)ا999الثانيثسرينلمنوفمبرv-4ء(اسطنبول

االفتتاحيةالجلسةه1
األعمالجولاقراره2
االسطمىالموتميلمنظمةالعامةاالمانةمنتقارير~3

االمصتمرالمنمنظمةبلدانالىخاصةإشارةمعالمعالميةااللحماميةالتطورات-
المتابعةلجنةمحوبر-
منظمةدولبينفيماوالتجاريمثصادياالالتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذإستعراض-

االسطمىالمؤتمر
t-تمرالمنمنظمةلبلدانالبيئيةالتجارةتوسيعبشأنللتنميةاإلسطىالبنكمنمقمكتربو

بن.والعثسالحاديللقرناألمةاعدادمعيأاإلسطمى
العالمية.التجارةمنظمةبنشاطاتا~ذاتالمسائل0-
الخاصالقطاعلممكىالساسىاالجتماعحولوالتجارةللصناعةاالسطميةالغرفةمنثعربر~6

اإلسطمي.تمرالمنمنظمةبلدانبينفيماالمشتركةالمشاريعفىراتواالسثماالتجارةلتنمية
v-والتقمالنموتراصأاجلمنالبشريةالمواردتتقية11موضوعحولالنظروجهاتتباهل

االعضاء´´.البلدانفىااللحمادي
A-االسطميةالبلدانلبعض~~ديةابالمساعدةالمتعلقةالمسائل
لنكوسيكعشرةالسادسةالفورةإنعقادموعد~9
اعمالمنيستجدما~10
للكوسيكعشرةمسةالخاالدورةقراراتاعتماد~11
الختاميةالجلسةه12





ألختلميةالكلمة

جوفنلنأورطلالدكتورلطتأل

التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينة_زارقوكيل

التر»سيكمحزالمنبثقةالمحتبعةللجنةهثرالخلساالجتماعورنيس

عشرا~االجتماع

الكوهميكمحزالمنبثقةالمتلبعةللجنة

)9،199أيارمايولم013(اسطنبول





نتامهة4أككلمة

جوفننكأنأوىالدكتورلطعتأل

8المتدقدبا~ر~إلحقوميةا~بههتةارةألرنوكل

ألكوسيكعنأسننثقة:لمتعةللجنةمشرالخاصرمجتماح9انيرهل

أ)899أيارمأيولمأ7اسطنبول»لم

»قرمنالمبرالمتابعةلجنةاعضا»

»الكرامالممفوبون
ءاالعزاءواالخواتاالخوة

اصدؤعنعرابماالاالهتهد´عهذافياعمالنابهاخثمالذيحيثىاسشهلأرلىيطيب
اثنعلونزوحمنأملوهw»ثيمأل«حههمنبنلوهلماالموقريناللجنهألعصا»والثعسالشكر

.لطمماعالنجاحكفلنحوعلى

»االسطمىالموتميلمنظمةالعامةلطمأنةوامتتانيعتيريعنأعربأنلىيطيبكما
الموتميمنظمةمومساتولممأنرومكاالبيندءوالدارانقرةولمراكزللتنميةاال~وللبنك

.الئجنةمذهأعمالفىايجابيةأمهاماتمناستهلمااإلسطمى

الكوسيكفاعليةتعزنأنشأنهامنمداوالتااليهاخلستاأ:ىالتوصياتاناعتقاديوفى
.الشقيقةبلداننابيرفيماألمصا.يأالالتعاونتوثيقفىللمضىجيدةمبالوتفتح

العمكلخطةألقطىبألثفيذمبرا<اتأجلمنهامةتوصياتاالجتماعهذااثاهنااعتلقد
.الجديدة



العدادللتنميةاإلسطمىالبنكطرحهاالتىالمبامرةامميةعلىأشدأنءالمقامهذافىوأود»
أنالتعير»ببالغءاالجتماعهذافىعلمناولقد.والعشرينالحادياللمرناالعضاءالدول

وخصصءاالعضا»الولىبينالتجاريالتباهللزيادةكميةاهدافابالفعلحدقدالبنك
التىاالجرا»اتانفيشكيخالجنىوال.االهداف-«لتحقيقالطزمةالماليةاالعتمادات

فىالكوسيكحدهتهاالتيالغاياتبلوخفىكثيراتفيدسوفالمعلنمالتوقيتفىالبنكاتخذها
.العملخطة

سكريعناعربأنأودءالعالميةالتجارةبمنظمةالمتصلةالمسائلفيبالتعاونيتعلقوفيما
جميعابنلوهلماالبيضاءالدارولمركزللتنميةاالسطىوللبنكالعامةلالمانةوثعيريالخاص
تقاريرواعدادءالعالميةالتجارةمنظمةأنشعلةمناالعضاءاهولىمايهممتابعةفىجهودمن
العالميةالتجارةمنظمةالىلالنضماماهولىهذهسماعىرةمزانبغيةنشطةاالهذهعن

.عاملينكاعضاء

المواردامشميةحولالنظروجهاتتباهللجلسةاالعداداالجتماعهذا~استعرضناكذلك
امثا»منتعقدوالتىءاالعضا»~انالبالفىوالتعما~هصاديالنموتواصلأجلمنالبشرية

لتباهلممتازةفرصةلناستوفرالجلسةهذهاناعتقاديوفى.للكوسيكالمقبلةالدورة
فإنبهاالموصىالترتيباتتنفيذمعأنهاعتقاديوفى.الهامالموضوعهذاحولخبراتنا
ويفتحلهفهمنالتعميقثمينةفرصةلنايتيحسوفالموضوعهذاحولالنظروجهاتتبادل
.االعضاءالدولبينفيماللتعاونجديدةآفاقا

فىلبحثهاحاليا»المطروحةالموضوعاتجانبالىجيدة<بموضوعاتأوصينافقدكنلك

كنقديالنظاماصالحفموضوعللكوسيك.اطحقةاهوواتفيالنظروجهاتتباهلجلسات

فانثمومنءلنابالنسبةكبرىاهميةيمثطنا~ونيةالتجارةوموضوعالعالميوالمالى

.المقبلالقرنفىماالهتكلفوليهاانبالقطعتستحقاالعضاءالبلدانعلىآثارهما



»الموقرينالمتابعةلجنةأعضاء

الكرام»المندوبون
,االعزاءواالخواتاالخوة

منأبدوهماعلىالمشاركينجميعالىاخرىمرةالشكربخالصأتوجهأنالختامفىوأود
العميقشكريعنأعربأنأودكما.المداوالتأثا،فعالتعاونومننشطةمشاركة
جهدمنبذلوهلما»والتحريريينالفوريينوالمترجمينواالداريينالفننينالعاملينلجميع

بالنجاح.االجتماعهذاأعمالتوجنحوعلىالعملفىتفانمنأسرهولمامتواصل

الىأتطنناسطنبولفيالقصيرةالتترةهذهباقامتكماستمتعتمقدتكونواأنأتمنىإذوأننى
،الثانىثسرينلمنوفمبرفىللكوسيكعشرةمسةالخاامورةفىأخرىمرةبكماطتقاى
.اوطانكمالىحميداعودالكموارجو




