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)2000أيارمايو/اا-9(اسطنبول؟

والتجارياالنتسادي~ونالدائمةالجنةعنالمنبثمةالمتابعةللجنةسثراسادساالبتاعانت-1
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التركيةالجمهورية

السعوديةالعربيةالمملكة

ظسطيندولة

السوريةالعربيةالجمهورية

مبذاإلسكامرانبذجمهور

قاسركيتايور

ميةاالستباكستانجمهورية

الكويتدولة

نسياإندردايةجمه

االرنيسر)

نيمى)الر(فانب

الرنيسر)(فانب

المر-)للمنطقةممشكنيمى،الر(فانب

القمةلموتمرالحالىنيسروالاآلسيريآلللمنطقةممثالالرنيسر،(فانب

اإلسالمى)

بب)األفرللمنطفأممثألنبس،الر(فانب

(المغرر)

السابنابالمكتب(عضو

االسابقبالمكتب(عضو

التاليةالمتخصصةوا~سساتسلثمىاالالموتميلمنظمةالعامةاالمانةعن~ناال~ع~~-,.

:عنهاوالمنبتثةلهاالتابعة

االسث~للدولوالتدريبواالجتماعيةية0واالمتصاحصانيةاالالبحوثمركز>

التجارةلتنميةمياإلسكالمركز»

للتكنولوجيامىاإلسكانمعهدد

للثثمثهىاإلسكالثك»



والصناعةللتجارةاالسطميةالغرفة-

السفنلمالكىاالهمطميا~محاد-

الثمانى.الدولمجموعةممكرءضيفبصفةءاالجتماعحضركما4-

.ا)رقمالمرفقفىالمشاركينقانعة(ترد

~
بالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيلأوغلوإزميرلىأكينالدكتورممعادةاالجتماعافتتح-5

التركية.

الىوممالةءالكومعميكورنيصالتركيةالجمهوريةونيمىء(يميريلمنليمانالرنيسرفخامةوجه-6

خالصعنفيهاأعربكما.للكوسميكونيممابوصفهمرةآلخراالجتماعيخاطبأنهفيهاذكراالجتماع

وناستهفترةطوالوتقهموممماندةتعاونمنأبدوهماطورالكوسيكأعمالفىشاركواالذينلجميعشكره

.1993عاممنذللكوسيك

)I'رقوالمرفقفىديميريلسليمانالرنيصفخامةرسالةنص(ير«

الحكوميةالتخطيطبهينةالوزراةوكيلءاوغلوإزميرلىأكيند.سعادةكلمةالىاالجتماعاستمعثم-7

بهذااإلسطمىالموتميمنظمةوخبرةاالقليمىالتعاونأهميةتعاظمعنفيهاتحدثالتىالتركيةبالجمهورية

االمكاناتاليعادلاالسطمىالمؤتمرمنظمةلولالبيئيةللتجارةالحالىالحجمأنالىمشيراالصد،

مناالمكاناتهذهلحثمأفعاليةأكثرووسانلسبلابتكارأهميةأكدكما.االعضاءللدولالتجاريةاالفتصا«ية

.أعمالهفىالنجاحكالطجتماعسعادتهوتمنى.االعضاءالدولرفاهتحقيقأجل

).3رقمالمرفقفىاوعلوازميرليأكينالدكتورسعادةكلمةنص(يرد

األمينمعاليوممالةاإلسطمىءالمؤتمرلمنظمةالمساعدالعاماألميندياللوءفابيكاالسفيرسادةتال1-

ونيسديميريل،سليمانالرئيسلفخامةامشانهعنفيهاأعربالتىالراقي،عزالدينالدكتورللمنظمةالعام

والتزاممتواصلاهتماممنيبديانهلماالتركيةالجمهوريةولحكومةءالكوسيكورنيمىالتركيةالجمهورية

العاماالمينمعالىوأهابمنماء.األالدولبينفيماوالتجاريا~متصاديالتعاونأواصربتمزيزثابت

وتفاليبالشميةاالسراعيكفلبمااقتصا«اتهابينالتكامللتحقيقتمسىوأنتعاونهاتعززأناالعضاءبالدول

ناتالكياوبظهوربلعولمةيتمممالذيالجديدا~همصاديالعالمىالوضعمواجهةفىالتهميشمنالمزيد

أعماله.فىالكاملالنجاحلطجتماعالعاماألمينمعالىتمنىكماالكبرى.ا~متصادية



).4رقمالمرفقفىالعراقىعزالدينالدكتورمعالىرسالةنص(يرد

اإلسطمية،باكستانوجمهوريةفامموءوبوركيناإندونيعمياءوجمهوريةءالكويتدولةوفودساءرنألقىثم~9

ءفلسطينودولةءالسعوديةالربيةوالمملكةاإلسطية»ايرانوجمهوريةءريةالنسرالعربيةوالجمهورية

مناعدتهلماالتركيةللحكومةوتقديرهمشكرهمعنءعامبوجهفيهاهأعربواكلماتالتركيةوالجمهورية

والبلدانالمتقدمةالبلدانبينالمتزايدةالفجوةإلىكلماتهمفىوأشاروااالجتماع.هذالعقدممتازةترتيبات

وشددالنامية.للبلدانالخارجيةالتجارةأمامالمتقدمةالبلدانتضعهاالتىالجمركيةغيروالحواجزءالنامية

كدينمنءحاسمةتغيراتمنالعالمفىوا~متصاديالسياسىالمناخمايشهد»اهميةعلىالوفودساءرن

التعلونبتعزيزالكفيلةوالوسانلالسبلعنوالبحثاالعضاءالدولبينفيماالتضامنلتعزيزالملحةورةالمنمر

وواشعث.ملمومثوعاثمشرمنزانطا~فابنهافسا

~
الحكوهمهالتخططمهينأزارهالووكملأوغلوإزميرليأكنالدكتورسعادةالعملجلساتترأس1-<

كث.الثرمالجمهورمأ

المقرربوناسةالعضويةمفتوحةصياغةلجنةثسكيلجرىاألعمال،جدولاالجتماعاعتمدأنزبعدا-ا

االسطمية.باكستانجمهوريةوفدونيسغوريخاناشركرامةالسفيرسعاده

)5رقمالمرفقفياللجنةأقرتهكمااألعمالجدولنص(يرد

االسطمىتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةهنمرجعىتقرير

لمنظمةالمساعدالعاماألمينأياللو،فابيكاالسفيرسعادةعرضاألعمال،جدولمنز7البندمناقشةلدىا-2
مديوحسين،مطهرالسفيرسعادةتولىثمالعامة.األمانةمنالمقدمالمرجعىالتقريرمي،االسكتمرالمن
أحرزماعلىالضوءمسلطاالتقريرتلخيصاالسلثمىءالمؤتمرلمنظمةالعامةباألمانةاالقتصاديةونالشن
عسال.االجهولعلىالسرجةالبنودبشأنالكوسيكاتخذتهاالتىالقراراتهتنفيذفىتقدممنز

العداده.شكوهاعنوأعربتالعامة؟األمانةمنالمقدمالمرجعىبالتقريرعلمااللجنةوأخذتا.7

فىوحددث)امثصادى.الثعاورمحالفىالثائمأاألساسيةوالنظما~مفاثماتتنفيذأمسةاللجنأأكدث-اء
بدلك.المبادرةإلىا~مف~مياثعلىبمدثصدؤأوثوثعلمالثىاألعضاءلزللدودعوتهاالسياق،هذا



امنصالياالالتعاونفىفعالةمشاركةالخاصالقطاعلمشاركةالحاسمةاألميةاللجنةأكدثحينوعلى15-
اثمراكإلىالراميةجهودهامواصلةإلىوالصناعةللتجارةاالسطميةالغرفةدعتاألعضاء،الولىبينفيما

األعضاء.الدولبنفيماا~هصاديالتعاونفىالخاصالقطاع

الفقرةءارقم(التوارللكوممميكعشرةمسةالخاالورقعنالصادرالقرارمنا~اللجنة،أكلتكذلك
القطاعمصكىاجتماعاتعنالصاهرةللتوصياتشهمإجراءبغيةالمتابعةآلليةالفعالالثفيذأممية،14ا

اسبيل.هذافيجهو«هامواصلةإلىوالصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفةودعتءالخاص

لممكىالسادساالجتماعالستضافةالكاميرونجمهوريةلحكومةوتقديرهاشكرهاعناللجنةأعربتا-6

هذاتنظيمعلىوالصناعةللتجارةاالسطميةللغرفةوهيرهاشكرهاعنأعربتكماءالخاصالقطاع

وغرفةءبالكاميرونوالتجارةالصناعةوزارةمعوبالتعاونءللتنميةاإلسطمىالبنكمنبمزازرقاالجتماع

كما.1999االولشويناكتوبر/6-4الفترةفىوندييافيءبالكاميرونوالتعلينوالصناعةالتجارة

للتجارةاالسطميةالغرفةتعقدهمموفءالخاصالقطاعلممثلىالسابعاالجتماعبأنعلمأاللجنةأحاطت

إلىا5منالفترة~قطرىبدولةءالدوحةفىالقطريةوالصناعةالتجارةغرفةمعبالتعاونءوالصناعة

المعرضفىباالشتراكتبادربلناألعضاءىالدولاللهفةناشدتوقد.2000األولثسرينأكتوبر/ا7

الخاص.للقطاعالسابعواالجتماعءالثامناإلسطمىالتجاري

خرالدوحةفرريقامسوفالثامن؟االسطمىالتجاريالممرضبأنالشعير؟مع0علمااللجنةأحاطتا~7
التجارةلتنميةاالسطمىوالمركزقطرهولةستنظمهحيث،2000األولشوينأكتوبر/20ا-5منالفترة

األعضاءالدولاللجنةوناشدتللتنمية.االسطمىوالبنكوالصناعةللتجارةاإلسميةالغرفةمنبمزازرق
الثامن.اإلسطمىالتجارىالممرضفىالمشاركة
).6رقمالمرفقفيالعامةاألمانةمنالمقدمالمرجعىالثعريرنص(يرد

المؤتمرمنظمة´األعضاءاللولبينفيماوالتجاا~هتصادالتعاونيز´االعملخطةيتفيذاستعراض

~

تمرالمنلمنظمةالمساعدالعاماألمينأياللو،المغيرمسا«ةقدمءاألعمالجدولمن4البندمثمة6مذلدى,-8
العامةباألمانةديةامنصااالالشئونمديرحمين،مطهرالعمفيرقامثمالعمل.خطةتنفيذعنيرأثمراالسطمى،
ألفرقةالقطاعيةلطجتماعاتالحالىالوضعسعادتهفاستمرضالتتريي.بمرضءاإلسصتمرالمنلمنظمة
ووممانلالخصوص،انفىالثمامءبطأسباببثمرحوقامالعمل،خطةتنفيذبغرضعقدتالتىالخبراء
الممكنة.العالج



بتعجيلالكفيلةوالوسانلالسبلالمتابعةلجنةفشتذاءللكوسيكعشرةمسةالخاالدورةبتوجيهاتعمال19-

الكوسيكإلىالتاليةالتوصياتترفعأنوقررتوالتجاري،ا~متصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذ

عشر:السادسةدورتهاأثناءفيهاللنظر

علىالتركيزمنبدالءمشتوكمشروعأيفيالمشاركةفياألعضاءالدوللدىالرغبةايجادأجلمنأوآل:

منالجانبهذاعلىتوكزأنيجبالمشروعفصورةاألعضاء.الدولمنمجموعةتهمالتيالمشاريع

ولالةمنمجموعةأوالمنطقةبلدانتجنيهاأنيمكنالتىالفواناتوضيحوخاصةالمقترحةالمشاريع
األعضاء.

الدولحصرأجلمنذلكوتعميماألعضاءالدولإحدىمنالمشاريعاقتراحفىالمتبعةالطريقةإنثانيأ:

اهتماممنللمشروعالمقدمالبلديتأكدأنهولذلكوالبديلفعاليتها،عدمأثبتتقدباألموءالمهتمةاألعضاء

فكرةطرحوبعدقبلحولهمعهامبدنيةمشاوراتوإجراءبالمشروعاألعضاءالدولمنصغيرةمجموعة

سابقتها.منأكثرنجاحهافرصتكونأنيمكنالطريقةفهذهالخبراء.فريقاجتماعفيالمشروع

سليمةوفنيةاختصاصيةبصورةالمقترحةالمشروعاتإعدادفيممكن»حدأقصىإلىاالستفادةيجبثالثا:

لدىخاصبوجهوالمتوفوةءعامبشكلمىاإلسكالمؤتمرمنظومةلدىالمتوفرةوالخبراتتالتسهيكمنز

للتكنولوجياهاإلسالمىوالمعهدءالتجارةلتنميةسلثمىاالوالمركزأنقرةوهركزللتنميةمىاإلسكالبنك

وتقفيز.اعدادبينارتباطإقامةالمكانيةجادةدراسةإجراءيتقينكذلكوالصناعة.للتجارةميةاالسكوالغرفة

البنكمثلالعلثعةذاتالمومساتلدىالمتوفرةوالتسهيلثتبالموارداالستفادةوبينالمشاريعمقترحات

للتنمية.مىاالسك

L..,'J.أجلمنالمناسبةالحاالتفىللتنميةاإلسطمىالبنكخبرةمنباالستفادةالكفيلةالسبلفيالبحثيجب
المشاريعلتمويلسيأاإلسالمىالموتميمنظمةإطاروخارجداخلالمناسبةمساتالمنيضماتحادتكوينز

مى.اإلسكتمرالمنمنظمةعملخطةضمنالمشتركة

كدتناألعضاءىللدولا~فتصا«يةالتنميةفىالخاصالقطاعبهينهضالذيالمحوريللدورنظرأخامسا:

منالمهمةبهذهتعهضأنوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالنوفةوتأعوءالخاصالقطاعاشراكأححيةاللجنة

الخاص.القطاعلممثلىتعقدهاالتياالجتماعاتخاير

العملالخبراء،ألفرقةقطاعيةاجتماعاتاستضافةمحرضتالتياألعضاءىالدولمناللجنةطلبت2-.

مماثلةاجتماعاتالستضافةاألعضاءللدولمناشدتهاوجددتءوقتأقربفىاالجتماعاتهذهعقدعلى

العمل.خطةمنالمتبقيةالقطاعاتبشأنز



التعجيلءبمشارينبمقترحاتشدهتالتىمنماء»األللدولمناشتهابتجديدالكوسيكاللجنةأوصت~2ا
أشاهاقترحتالتيالمشاريعتنفيذبفرضءالعملخطةفىالعبنالنحوعلىالمشاريعلجانبشكيل

الخبراء.ألفرقةالقطاعيةاالجتماعات
المرفقفيالعملخطةتتنيذاستعراضبشأناإلمطمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةثعرير(يرد

~)تمل

االموتميمنظمة´األمنعاهللولىالبيئيةةالتجاالتوسع´شأنللتنميةاالبنكير...
والعشرين.الحادالقرن

ءالثامناالسطميةالقمةوموتمرءالكوسيكلقراراتإعماالءاألعمالجدولهنoالبندمناقشةلدى22-

إعدادعنللتنميةاالسطميالبنكوثيقةبخصوصءالخارجيةلوزراءوالعشرئالخامساإلسطميوالمزتمر

التىالعمليةبالخطواتاالجتماعبإبالغللتنميةاالسطمىالبنكممكرقامءوالعشرينالحاديللقرناألمة

الموتميمنظمةفىاألعضاءللدولالبيئيةالتجارةلتوسيعوالكيفيةالكميةاألهدافلتحقيقالبنكاتخذها

اإلسطمى.

'I'\"-عملىوخططتنفيذيةخططمنوضعهوبماءللتنميةاإلسطمىالبنكاتخذهاالتىبالخطواتاللجنةنومت
البيئيةالتجارةمعدلرفعبغيةالخاصة<مواردههندوالرملياربرصدقامحيثالمطلوبة،المواردلتدبير
اللجنةأهابتكما.9ه»13إلىه~؟10وهوالحالىمستواهمناالسطمى،المؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدول

للدولالبيئيةالتجارةلشجيعالضروريةالخطواتتتخذأناألعضاء،وبالدولاألخرىىاإلسطميةبالمؤسسات
تمويلبرنامجإلىاالنضمامعلىاألعضاءالدولاللجنةحثتكماسلثمى.االالموتميمنظمةفىاألعضاء
لتوسيعالراميةالبرامجمنوغيرهاءالصادراتوانتمانسثمارااللتأميناإلسطميةوالمزمسةالصادرات
اإلسطمى.المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينفيماالتجارة
االسالمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضا<للدولالبيئيةالتجارةتوسيعبشأنللتنميةاإلسطمىالبنكشرير(يرد
).1رقمالمرفقفىللتنميةاإلسطميوالبنك

العالميةالتجارةبمنظمةمتعلقةمصانل

منظمةاجتماعاتبشأنتقريرأللتنميةاالسالمىالبنكمسلقدماألعمالجدولمن6البندمزامشةلدى~24

لتنميةاإلسلثمىالمركزوزعهاالتىبالتقاريرعلمأاللجنةأحنتكمابها.المتصلةوالقضاياالعالميةالتجارة

•مقسهtالموضينثبىارو»ءبىال

الدولإلىقدمهاالتيالفنيةالمساعدةبشأنللتنميةاإلسطمىالبنكمنالمقدمالتقريرفىاالجتماعنند2-»

يتناول:والذيالعالمية،التجارةبمنظمةبععاتهايختصفيمااألعضاء



أعقابها.وفيأثعانهاوفىالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريةاالجتماعاتقبيلتعقدالتىالتشاوراجتماعات-أ

.األطوافمتعد«ةالمقبلةالتجاريةللمفاوضاتاإلعدادب~

العمل.وحلقاتالدراسيةالحلقاتفيهابماالفنيةالمساعدةنشاطات-ج

التجاريةالسياساتهمجالفيالتدريبيةالدوراتد-

بذاتهادولإلىالمقدمةالفنيةالمساعدات-~

بشنناإلسالمىالموتميلمنظمةالعامةاألمانةمنالمقدمالمتابعةبتقريرالتقدير،مععلما،اللجنةأخذت26-

العالمية.التجارةبمنظمةالمتعلقةالمسائل

قبيلاإلسلثمىتمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولبينتعقدالتيالمشاوراتأححيةمجددااللجنةأكدث21-

فىالمندرجةالقضاياشتىإزاءمواقفهاتنسيقمنلتمكينهاالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريةاالجتماعات

والبنكاإلسطميالموتميلمنظمةالعاهةاألمانةاللجنةحثتكماءالعالميةالتجارةمنظمةاختصاصات

الشأن.هذافياألعضاءالدولإلىالمساعداتتقديمفياالستمرارعلىللتنميةمياإلسك

فىالتجارةلتنميةاإلسطمىوالمركزللتنميةاإلسلثمىالبنكمنالمقدمةاألوراقنص(يرد

الترتيب).علىا>و9المرفقين

والتحورالعولسةمواجهةفيوالمتوسطةالصغيرةمحالمشار´´دعمحولالنظروجهاتلتبادلاالعداد

االقتصادي

حولموجزااستعراضاالكوسيكتنسيقمكتبممكقدمءاألعمالجدولمن7البندمذ~شةلدى~2<1

والتحررالعولسةمواجهةفىوالمتوسطةالصغيرةالمشاريعادعمموضوعبشأنالنظروجهاتلتبادل:االعداد

للكوسيك.عشرةالسادسةالدورةاثناءتقشتهنالمزمع:القتصاديا

~دعمحولدوليموتموالستضافةالمتحدةالعربيةاالماراتلحكومةوتقديرهاشكرهاعناللجنةأعربت29-

مايو/أيار22~2ايومىعقدهالمقورا~فتصادياوالتحررالعولسةمواجهةفيوالمتوسطةالصغيرةالمشاريع

واالجتماعيةواالقتصاديةحصانيةاالالبحوثلمركزوتقديرهاشكرهاعنأعربتكما,ظبىأبوفى2000

للتنمية.مىاإلسكالبنكمنازرقبمنتمرالمنهذالتنظيمميةاالسكللبلدانوالتدريب



أخرى،دوليةومنظماتاإلسطميالموتميلمنظمةالتابعةالمعنيةسمماتالمزبدعوةاللجنةأوصت"0-1

الموضوع.هذاحولأبحاثشديمإلىدوليةبمكانةيتمتعونوفبراء

منوغيرهالكوممميكتنسيقمكتبمعبالتعاونالطزمة،الترتيباتاتخاذالعامةاألمانةمناللجنةطلبت31-

الموضوعبشأنالنظروجهاتتبا«لإلجراءضمانااالسطمى،المؤتمرمنظمةعنالمنبثقةالمعنيةالمؤسسات

أنالموضوعحولتريةثعاريرثعديمفىالراغبةاالعضاءالدولاللجنةحثتكماومتعمق.فعالنحوعلى

.العامةاالمانةالىالثطثالعملبلفاتتقسها

الدوراتفىاآلراءتبادلحولهايدورأنيمكنالتىالموضوعاتبشأنالسابقةمقترحاتهااللجنةجددت32-

هي:المقترحاتوهذهءللكوسيكالمقبلة

اإلسالمى.الموتميبمنظمةاألعضاءالدولعلىوآثارهالعالميوالمالىالنقديالنظامإصالح-
األعضاء.الدولفيالفقروطأةتخفيف-
المجال.هذافىللتنميةاالسطمىالبنكودوراألعضاءالدولفيالخاصالقطاعراتاسثمادعم-
األعضاء.للدولالخارجيةالتجارةعلىالجمركيةغيرالحواجزآثار-
نموأ.األعضاءالدولهلوفالخارجيةالمساعدات-

االلكترونية.التجارةأثر-
للكوسيك.عشرةالسادسةالدورةأمشاءالمقترحاتمنمزيدطرحيمكنأنهاللجنةورأت

للكومسبهعئمرهالسادسأاللهوهأعمالجدولمسروح

عشرةالسادسةالدورةأعمالجدولمشروعفىاللجنةنظرتءاألعمالجدرنىمن8البندمرشةلدى33-

وقررتاسطنبول،فى0020االولش.رينأكتوبر/26إلى23منالمدةفىعقدهاالمقررللكوسيك

للكومسبك.معثرهالسادسهالدورهعلىعرضه



~الفتامةامحلسة

وفدهاورئيسرفنبالريافاسوبوركيناسنيرأياواراعمرالسفيرسعادةرأسهاالتيالختاميةالجلسةفي.أل-

توزيعمياالسكالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنوطلبتمرفقاته»معالتقريراللجنةاعتمدتءاالجتماعإلر

عشرة.السادسةدورتهافيالكوسيكالىورفعهاالعضاءالدولعلىالتقرير

رئيسديميريل»سليمانالرئيسفخامةالىشكربرقيةارسالدياواراءعمرالسفير0سعاداقتر-3-»

االقتراح~هذاعلىباالجماعاللجنةووافتت.الكوسيكورنيمركبةالنزالجمهو~يأ

باسمكلمةءفلسطيندولةوفدورئيمروالتجارةاالقتصادوزيرنائبالكراءماهرالدكتور0سعادةألقى~3«ا

الضيافةحسنمنالوفودبهماحظيةعلىوثسباحكومةلتركياشكرهصادقعنفيهاأعربالمندوبين

الترتيباتعلىولمعاونيهاالجتماعلرئيسزالثنكرمعاليهازجىكماباسطنبول.اقامتهادهرفيالوفا.ةوكرم

جتماع.(كأىوهاالننى0الممتا~ة

التركيةالجمهوريةلرئيسزوتقديرهشكرهعنءالختاميةكلمتهفيوارا.ياعمرالسفيرسعا.ةأعرب311-

وببنللمندشكرهعنأعربكماءاالجتماعأعدتهاالتيالممتازةوالترنبياتالحكبمةفنادتهاعلىوحكومتها

عنالمنبثقةوالمؤسسانذالعامةاألمانةسعادتهنكركماتعاون.منأبدوهماوعلىالقيمةعلرمساحمانهبر

انفيثقتهعنواعربقيمة.إسهاماتمزأسدتهماعلىلهاالنابهةمذوالمؤسسامراإلسكالمؤتمرمننئمة

لتوثيقجديدةابوابوفتهالكوسيكفعاليةتعزيزالىتؤدقسوفالمداوالتختامفيطرحتالتياتصبالتو

بلدانهم.الىالعودةمةسكللمندوبينمتمنياكلمتهسعادتهواختتم.االعضاءولاكبيزالتعاو~وشاذ-

دياوارا)~عمرالسفيرلسعادةالختاميةالكلمةنص12رقمالمرفقفي(ير.









المشاركينقانعة

عشرالسادساالجتماع

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة
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~باالنجليزية:االصل

عشرالسادسااليتماعفىالمشاركينقاتمة

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة
1200>أيارمايو/1ا-9ء(اسلنبول

RE. OumarDIAWARA
RiyadhددأAmbassadorofBurkinaFaso

REUOTuodIlIIAr.M
sraiffAngIeroFfotrysmiM,rollesnuoC

RE. JackyD.WAHYU
IIIAnkaraا)هالاهه0أدءاهAmbassador

DRAYDDURotnayhplAnaribeF.rM
sriaffAngieroFforytsiniM,laicfifOtnemmevoG

ANAYDIURanaYr.M
sriaffAngleroffoyrtsiniM,laicffiOtnemmevoG

OJOWSISeitayraNK.keiniN.sM
ryaterceStsriF

araknAniaisenodnIfocilbupeRfoyssabmE

RezaEGHLIM9أاMr.
Counselor,DepartmentforIntemationalEconomicandSpecia1Jzed
AgenciesAffairsMinistryofForeignAffairs



IHRDA-LArewneMlahsiMr.M
ecnaniFfotrysiniM,noisiviDsriaffAemehtfodaeH
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yekruTotrodassabmA

NIASSUHdahetItliahoSr.M
araknAninatsikaPfoyssabmE,retsiniM

HKIEHSdeeaSnawzlR.rM
lubnatsinilosnuoCeciV

PITAHmiraKledbAr.M
enitselaPfoyssabmE



IMYADUOKdemahoM.rD
lubnatsInilareneGlusnuoC
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NiGLiBZÖzugO.rM
,lareneGryaterceStnatsissA

ecffiOs'tnediserP

RUÖUfirA.Mr
tnediserPehtforesivdAfeihC

NAGODrugU.rM
,tnertmapeDfodaeH

sriaffAngieroFfotrysiniM

ripeKtaruMr.M
noitasinagrOtnempoleveDlairtsudnImuideMdnallamS

OLLADIakibaNorneihT.ER
lareneGryaterceStnatsissA

NIASSOHrahatoMrodassabmA.E.H
sriaffAcimonocEforotceriD
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üNRDEçmdrErodassabmA.E.H
lareneGrotcerID

ISSINREMdemhA.rM
noitatrsinimdAdnaecnaniFfotnemrtapeD

IHALIhzaFr.Df.orP
tnemrtapeDECMfodaeH

)BID(KNABTNEMPOLEVEDCIMALSI

ESIAWIudbAA.demhAr.M
ecfifOnoitarepooC,recffiOnoitarepO



LEMKAnahyA.E.H
rotceriDevitucexE

RADziDyanuS.sM
rotceriDevitucexEottnatsissA,ryaterceStsriF

5Mr.Mustafaالأ7
HeadofDepartment

LIéiTIhurreFr.M
noitatnemucoDrofrotanidrooC,rtepxE

Mr.Ebubekir_8أ_5
Expert,CoordinatorforDocumentatIOn

ACRAKApukaY.rM
gnitfraD,rtepxE
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Expert,ProtocolandPressRelations

NiHA~emiaS.sM
stanpicirtaPfotsiL,rtepxE

AIi AYVA:«ءأ.
HeadofDepartment
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noitceSfodaeH

Mr.Mevlütأل85~
Expert
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recfifO

KÜTÜRKABMAtiyeSr.M
naiinheT



أيمسلىمكيمانالرئيسفخامةرسالة

الكو~أورنيسالتركيةالجمهومآلونيس

عشرالسادساالجتماع

الكو~اعنالمنبثقةالمتابعةللجنة
ل20•>مايو/آيار9(اسطنبول»





التركيةطنةباالملن:

ديميربل،سليمانالفخامةصاحبرسالة

.الكو~أورنيسالتركية،الجمهوريةونيس

للجنةعشرالسادساالجتماع

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعة

م)2•00أيارمايو/9(اسطنبول

الرنيسراسيد
الموقرينالمتابعةلجنةأعضاء

الكرامالمندوبون

للجنةعشراسادساالجتماعبمناهبةتركيافىأخرىمرةبكمأرحبأنلىيطيب
المتابعة.

كرنيمرواليتىفترةألن0للكوسيككرنيمىفيهاأخاطبكمالتىاألخيرةالمرةهروهز.

التأدم.األسبوعفىشتهىتركيالجمهورية

ومساندةتعاونمننحوىيتموهأبدماعلىالسكرخالصعنجميعالكمأعربأنوأود

.1993منذللكوسيككرنيسرعملىأثناءوتفهم

اإلسالمىتمرالمنمنظمةسعتءللكوسيكونيساأمضيتهاالتىالسبعالسنواتوخا~
اآلن.العالمفىالجاريةواالستراتيجيةالجذريةاتالتنسمعالتواؤمإلىوالكوهميك

التىاإلنسان،حقوقواحترامالديمقراطيةانتهاجمطالبفإنالباردة،الحربنهايةوبعد
ولقداالقليمى.والتعاونالشميةلجهودجديدةدافعةقوةبمثابةكانتمتزايدأ،وزنااكتعبت
وسرنحركاتفىمسبرقةغيرزيادةعنالمعلوماتتكنولوجيافىالمذهلالتقدمتمخض



OIC/COMCEC-fC/16-2000/REP~)2(المرق

الصعدعلىوالثمةالثثدمجهودواكتمعابءواالستهثلطتاحسريعهوعولمةاألموال

دولي.لطابعالوطئى

األعضاءعددفيالزيادةمعبالتوازياإلسالمى،الموتميبمنظمةالعاماالهتمامتزايدلقد

أعدتهمااللتينالجديدتين»العملوخطةاالستراتيجيةعملتكمابالمنظمة»والمراقبين

العالمية.للمستجداتاألعضاءالدولبينا~هتصاديالتعاونتوجيهعلىءالكوسيك

األعضاء،الدولمنمحدودلعددالطوعيةالمشاركةمبدأعلىالتأنمالتعاونمبادئإن

وخطةاالستراتيجيةتضمنتهاالتىالمبادئوصIالتعاونأنشعلةفىالخاصالقطاعوإشراك
االقتصادي.للتعاونسليماأساسأفيأتقدالجديدتين:العمل

السنويةالدوراتأشاهاآلراءلتبادلعئقدتالتياالجتماعاتفإنأخرى»ناحيةومن

جدولعلىالهامةالعالميةا~متصاديةالتطوراتإلدراجفريدةفرصةفيأتقدللكوسيك،
الكوسيك.أعمال

عظيمأإسهامأتسهمسوف0القادمةالفترةفىجهودكمجانبإلىجميعها،نشطةاألهذهإن
واقعية.أكثرأمسعلىاألعضاءللدولمثصادياالالتعاونإرساءفى

األممبعدمنظمةأكبرثانى-االسطمىتمرالمنمنظمةعلىيتقينأنه0اعتتاديوفي
علىالمدرجةالقضايافىأكبرشعلالقتسابجهودهمازيادةالكوسيك،وعلى-المتحدة

والفعالية.الكفاءةمنهزيأاعملهمايكتسبلكيالسبيلهوفهذاالدولى،المجتمعأعمالجدول

الكوسيك،أعمالفىالتيمإسهامتمعلىشقريبالغعنمجددأاالعرابأودوختامأ،

عملكم.فيالنجاحكللكممتمنيأ



ا~حيةالقلعة

أونموإزميرليأكينالدكتورلسعادة

الحكوميةالتخطيطبهينةةالىالرنوكيل

التركيةبالجمهوممة

عشرالسادساالجتماعورنيس

الكومسيالأعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

عثسرالسادساالجتماع

الكو~أعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

)2000مايو/آيار'\ء(اسطنبول





ا~حيةالقلعة

اوغلوإزميرليأكينالدكتورلسعادة

الحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيل

التركيةبالجمهحة

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةعشرالسادساالجتماعورنيمس

)2<0<أيارمايولم9(اسطنبول،

الموقرينالمتابعةلجنةأعضاء
اإلسالمىتمرالمنلمنظمةالمساعدالعاماالمينالسيد

الموقرونالمندوبون

مناسبةفىاسطنبولفىجميعابكمترحيبناعن»التركيةالحكومةباسمءأعربانلىيطيب
.المتابعةللجنةعشرالسادساالجتماعانعقاد

ا~جةالتعاونومشارينمواضيعاالجتماعهذافىفمتعرضفسرفالعادة،جرتوكما

األيامختامفىمةالنالتوصياتطرحإلىتنوصلبحيثءالكوسيكأعمالجدولعلى
بالنجاحيكللسوفاالجتماعهذاأنفىشكيخالجنىوالاالجتماع.يستغرقهاالتىثةالثك
تفهم.منتبدونهوماإسهاماتمنتقدمونهمابفضل

الموقرونالمندوبون
األعزاءالضيوف

فيهشكلجديدأعصرأءوالعشرينالحاديالقرنأعتابعلىنقفونحناأليام»هذهنشهدإننا
االقتصادسيسودالذيالنموذجمالمحعنها»معدىالواقعةحقيقةأصبحتوقدءالعولسة

بيقتالذياألمرواحد»سرقنحوحثيثةبخطواتأآلنيسيرفالعالمالمستقبل.فيالعالمى

مضى.وقتأيفىيحدثلمنحوعلىوبلدانهالعالمشعوببين



التعاونشيةأنذلكبالغأ.تزايدا~مليمىالتعاونأهميةتزايدتءالعمليةهذهموازاةوفى

األهميةعلىأشدأأنالمقام،هذافىويهمنى»العولسة.لعمليةمنطقيةنتيجةصا~مليمي

بلداننا.بينفيماوالتجاريا~هصاديالتعاونيكتسبهاالتىالمتزايدة

56عضومتهافىتضمعامأ،~منأكثرمنذأنشنتالتىاإلمطمى،الموتميمنظمةبن
الجنوبية،وأمريكاوأورباوأفريقياآسياقاراتفىشاسعةجغرافيةمساحةعلىموزعةبلدأ

والتجاري.ا~متصاديللتعاونالطزمةالموسيةواآللياتالهياكللهاتتوافركما

فيماوالتجاريااللحماديللتعاونالحالىالوضعبأنالقولكله،هذابرغميصعب،أنهعلى

الحجممن9ها>بالكاديبلغبلداننابينالتجاريةتالمبادنةفحجمالرضا.علىيبعثبلداننابين

الرخاءمنمزيدتحقيقإلىمعيأعلينا،يتقينهنا،ومنالخارجية.لتجارتهااإلجمالى

تجارتنابخجموالوصولالتانمة!المكانياتمنلطغادةفعاليةأكثرمبلعننبحثأنلثمعربنا،
.9ه´30إلىالبيئية

-ناحيةمن-حكومامناتتومأنيتنضىبلداننا»بينالتجاريالتبادلتقيةأناعتقاديوفى

-أخرىناحيةمن-تتخذوأنالخارجية»تجارتهالتريعالطزمةالهيكليةالبرامجبوضع

اإلقليمية.واالمشعاراتالتجارةوثسجيعلحفزتدابير

التجارةمنظمةنظامفىتجرىالتىالتطوراتمتابعةاميةعلىكيدالتأودالسياق،هذاوفي
المضمار.هذافىبلداننابينبد)الذيالتعاونومواصلةكثب»عنالعالمية

منبهيقوملماسواءلنتقيةاالمصالبنكإلىبالشكرأتوجهأنالمقام»هذافىأود»كذلك
فىالراغبةاألعضاءلبلدانناتقنيةمساعدةمنيقدمهلماأوبلداننا،بينالتجارةلزيادةعمل

وتوسيعهالمضمارهذافىألنشطتهالبنكمواصلةشكوالالعالمية.التجارةلمنظمةاالنضمام
بلداننا.بينالتعاونتطويرفىكبيرةمصاهمةيسهمانسوفلها



الموقرونالمندوبون

األعزاءالضيوف

الجهودنتاجهماالكوسيك»أعدتهمااللتينالعملوخطةاالقتصاديالتعاوناستراتيجيةإن

يتسقانوفهممنهجمنا~األعضاءالدولبينالتعاونأمسفيالنظرإلعادةبذلتالتى
فىونيسيأتقدمأالعملوخطةاالستراتيجيةشكلةالنحوههذاوعلىالعالمية.التطوراتمع

السبيك.هذا

بعديسفرلمالعملبخطةالواردةالتعاونمشارينتفيزأنإلىأشيرأنليبدالءذلكومع

ئرضية.فتانجعن

األمانةتقريرتضمنهاالتىالتناطاالعتباربعينآخذةءتتدمسوفلجنتناأنشفةعلىوإنني
خطةتنفيذتعترضالتىبالمشكالتيتصلفيمامفيدةتوصياتءالقضيةهذهحولالعامة
أعملفيشأنهلهإسهامأتسهمأنالمسكطتحلإلىالهادفةالتوصياتهذهشأنومنالعمل.
ستحكرحيثءالدوحةمنالثانيتشريننوفمبر/فىعقدهاالمزمعالتاسعةاإلسالميةالقمة
األعمال.جدولفيالصدارةمكاناالقتصاديةالقضايا

الكرامالضيوف
الموقرونالمندوبون

والتطوير،البحثتوجياتأنالمالحظومنمتسارعا.تكنولوجياتقدمأاآلنيشهدعالمناإن

منمزيداباطرادتكتسب0المعلوماتمجتمعوقيام0المعلوماتونشرالتكنولوجيا،واستخدام

تخلقالمعلوماتتكنولوجيافىالجاريةالتطوراتأنكدالمنواألمرالمتقدمة.البلدانفىالثفل
التقدمهذاخطىمواكبةعلىدرةالتاغيرالبلدانوأن0والبلدانالشعوببينخطيرةتفاوتات
الشمية.أجلمنالسباقفىالتخلفمنلمزيدتتعرضسوف



ءاألسواقتكاملأدىفقدالجديد،العالمىا~مصادجوانبأهمتمالالدوليةالتجارةكانتوإذا

تغييرإنىاألول؟المقامفىا~مصاالتمجالفىالتكنولوجيةنطبتكاراتنتيجةتحتتىانزي
العالم.فىالتجارةأساليب

دوراتأشاهالنظروجهاتتباهلجلساتمناإلفادةأهميةالصددىهذافىأوكدهأنوأود
مواجهةفىهامةفرصةباعتبارهابالاننا،علىتوثيالتىاهتصاديةاالالقضاياهولالكوسيك
التغير.سريعةالعالميةاالقتصاديةالظروف

المولعةمواجهةفىوالمتوسطةالصغيرةالمشاريع´´دعمموضوعاختياراناعتقاديوفى

اختياربالتأكيدهوللكوسيكالتاليةالدورة~النظروجهاتلتبادلا~هتصاديااوالتحرر
تمامأ.مانب

علىالتعرففىشأنهلهإسهامأيسهمسوفالموضوع»هذاحولاألفكارتبادلأنيقينيوفي

التىوالمتوسطة،الصغيرةالصناعاتتواجهالتىالصعوباتبتذليلالكفيلةوالوسانلاسبل
انواجبا~متصاديةبالسياساتخبرشاسيثريكماوالعمالة»االنتاجمجالفىكبيرأدورأامنعب

المجال.هذافىتنفيذها

الموقرونالمندوبون
األعزاءاإلخوة
والتقاليدءالكبيرةالسكانيةواإلمكاناتالهائلة»الطبيعيةالثرواتاالعتبار»بعيننافذحينإننا

ءجمةمكاعبتجنىسرفاألعضاءالولىأنفىشكيساورناال-سالمىافللعالمالعريقة
التجارية.نظمهافىالشفافيةوتحقيقالعولسةعمليةفىالمشاركةطريقعن

أنذلكاإلقليمية،راتواالسثماالتجارةفىمطردتوسعتحتيتىأجلمننعملأنعليناان
فىاألعضاءالدولاندماجأمامعقبةيكونسوفواالنعزالالحصانيةالحواجزعلىاإلبقاء
العالمية.األسواق



التجارةزيادةشأنهمنالتجاريةالنظمتحريرصوبخطواتمنيتخذماأناعتناديوفى

الرئيسيةالمهمةأنأرىفإننىولهذااإلسطمى.تمرالمنمنظمةفىاألعضاءللدولالبيئية
الحر»السوقباقتصادواألخذالتجارية»الحواجزإلزالةاألولويةامآل،فيتتمكرللكوسيك
المنطقة.فىوتعزيز»الخاصالقطاعوتشجيع

مععالقاتهاومثريعتتريةعلىجاهدةتعمل-هذهالتاريخىالتحبولعملةتواجهإذ-وتركيا
الصدارةمكان-وثمافيأوروحيأتاريخيأبهترتبطالذي-مىاإلسكوللعالمالخارجى.العالم

هذه.جهودنافي

منوسعهافىماكلبذل-الشقيقةاألعضاءالدولمعبالتضافر-تركياتواصلوسوف
وللكومسيك.اإلعالمىالمؤتمرلمنظمةالنجاحمنالمزيدتحقيقجهود

فيماالكاملالنجاحلكممتمنيأترحيب،أجملجميعأبكمأرحبأنأخرى،مرةأودوختامأ،
أعمال.منبهتضطلعون





العراقيعزالدينالدكتورمعكيرسالة

االسطميانموتمىفمنظمةانعاماالمين

عشرالسادساالجتماع

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة
)2>00أيارمايولم9ء(اسطنبول





الرحنيبالرخوناتهبسد

الرثيسد»السيد
السعادة،أساء

الموقرون»المندوبون

وبرها_،انوورحوامليكبمالسك

جميعالكمأعربوأنائصادتةتحيا_رإ~أقنزأنالبالغسوورق.واتتىلمنإنه
هذاأشغا:ر_للمشاركةبو~_بقئز«روحولتربسرالمودةمنثماتترخا~رتتز

ف~رعنأعربأنأودقما.ا~~نتالمنبنثةالمثابعةلئجنةالياأاالجثماع

حسنوتتلىاالجتماعهذااسثخما~ارتالشركيةالجمنهور~مةلحالوثتك~قثمكرق
نز.رنا~هقدائةبنياأحامئنترالثائةائحنتوكردا.ة0ءاله

ئررراءوالعثر«نالسابقة~ةءاكانعة`.~•تترخيا•السنةفئذهاجثارو~

الهأتشفبأبزاتقهء`نذر:شما`لهثرهبثوإ_ر`ح0اااجتتمد~>`~ا~´ت0ها~ثإ:راءداواسث

أنعننخنكمنذا

رةاك«أعسرارو:نبإت::يرت:>´:ءشتاءء~منتنب~,ء´ئتب:`~ق«االتثحمداقزلئشد`»



ومنانصة.اكللجنةا(خيرتينورتيناكف_~مفصلبثكربشأنهاالتداولتمقداألهمية
ءالمعنيةمىااا-كتمرالمنمنغئمةسرتومبالعامةاألمانةأنكذلكارتياحىدوا~
لجنةأننآليتولر´لنثمأن.ابنينا_اوالتلثعزيزةالعفماتنماإسيايمتكعلىدرجة
الجميعة.المسؤوليةبنذهلالضمئالعومييأقكامألتجييرأمجزةالمثابعة

انبكنبالتجارةتعزيزوفوأآل،ءجرقبعملالقياميتثخسآخرمجاألثمةإن

ا~اوالتمنالكثيردارتلك.نيااكتماممثويافىمازالتالثىاإلعالمىالمؤتمرمنظمة
التجارةأحيةلنتتثاوىةسنوات_قتتلىمىاالسكتمرالمنمنظمةياتمثمخقلففى

اإلسالمى.المؤتمرمنظمةلبلدانالبيئية0

تومنيعثلييايثوتغاملموسةعمليةنثاذجتحتيوريشملمبأنها~مراربنمغرالأنهإآل

مى.اإلسكالمؤتمرمنظمةدولبينالمنشودالثعاوننطاؤ

مثنا_ق~ةفريةجو_ابيروبلورةائمسألةمعبشجاعةللتعاطىاألوانآنلقد

العامةاأل:قتثقنحريةوضمانالجمركيةوغيرالجمركيةاجزا~وإلغاءالرسوأ~ر
ئئمنثوجاتائتنخيليةالمعاملةيز،وكذامواإلسكالمرمرمنخمةانبكبيناألموالورؤو،ر

~:أجثرمزشائفي-راتالخحوبيذهالقياممن:والاألعضاء.ولاك~نفيما

اإلمذء~تمراهمنضة:رسرنبمتيناتثحمادقفاعرقتحكدونتحولالثىالمقتات

ر.الغرفليذاا.لثزمةمنيةالميااإلزادةمنمز_بثحفيزةالتفالرساني<البلوايجا.

تبةسامينةاألواألنخمةاتا~مذ´ت«نالد:أنالبالغاإلرتياح~يبعنثومما

~سثالسرائحيقةلكن,زفينائماالعك.ر.ا~فيا~~برتتايةواعتمادفاإىادفا

و:~,ا~حيتز.فئتاترماوهرةالمزةننئمةاف•تياتتناافنهالقليةالقةكونفى

هذا~ر«ر:7اك~.روالمعا.تتسرنلئمهزمالكا~.اراقثما~مبنب
مننشه_ادر_رننيمااا~ئثحما.قلئثعاودرساسيةايهنيةائتأنهةالركينردباتتثباب~الوضع

<اال~هيتمرالمتى

أ~0منموواشراكيأوااحندعةلمب:رةاامذميةنةا~إنشاءكان~

ا~:ر.زلتمثهسراإل«ثثمزالعبمنخمةالحائيةالجودلتعزيزسيمةةخطه.~~

دقاكر.اهالفالتخأرئئيةا´اسز.ميةسةالوانشا<إدرشد»األتمخا،وا~اكءررالخاه



عاجنابتكارقبعمنالقياميتثغساامرادراآل•منبالنناوتننياءرةخطه~،خرامه

بينالنعالالونشينياارتبا-«~.tنهاتامةاجثرمن.لث•المثابعة،لجنةمتوقتتلى

ا~-_>مئات.~~وا~عث

جدر(،~رالمدرجةالبنودشراولأتثأ>،سثثولىالمثابعةلجنةأنا~نو~ر
ءنتةالكبالكيفيةءالصلةذاتالثنيرةياالقسامنونتيرهاالقضايا0هذومعالجة»لنهاأعما

االجثمأع.فذاأعمالإنجاح__كبيرأإسزمأسشم~اولثنهأد،جهأنمنأيضأوأثقوإننى

الثوفيقكاملىن.~~المنبثقةالمثابعةللجنةعثرالسادسجثماعاكوأتمنر

النحا-. .و

ومركاته~اثهورحمةعثيكووالحثث«





اعمالحاول

عشرالسادساالجتماع

الكومسردعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

إ2000مايو/آيار11'\-(اسطنبول؟
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~السادساالجتماعأعمالجدول

والتجاريا~ديللتعامذالدائمةاللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

االسطميتمرالمنلمنظمة

200<أيارمايولم1ا~9اسطنبول،

االفتتاحيةالجلسة-1
المتابعةلجنةونيسكلمة-
االسالميالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينكلمة-

الوفودساءرفىكلمات-

االعمالجدولاقراره2

االعالمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمرجعى:(.;:uJه3

فىاالعضاءالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذاستعراض-4
مىاالسكتمرالمنمنظمة

o-فىاإلسالمىالمؤتمرمنظمةلبلدانالبيئيةالتجارةتوسيعبشأنللتنميةمىاالسكالبنكمنتترير
والعشرينالحاديالترن

العالميةالتجارةمنظمةبنشاطاتقةلثالهذاتالمسائل6-

مواجهةفيوالمتوسطةالصغيرةالمشاريعدعمموضوع´احولالنظروجهاتتبادللجلمةاالعداد7-

للكوسيكعشرةآسادسةالدورةخاللتنظيمهاالمزمعا~هتصاديا´والتحررالعولسة

للكوسيكعشرةالسادسةالدورةآعماليدولمشروع»-1

اعمالمقيستياما'\-

ا~بةاعنماال1-.

االيتماعاقتاماه1





مرجعىنفور

االسطمينمرالمزلمنطمألالعامهمانألاالمنمغدم

هثرطممادصاالجتماع

~1́عنطمنبثقه~كتابعةكلجنة

ر2000أيارمايولم11~9اسطنبول،9





امابهأفلدمر

جهوريةلالهروبمديةعقدالذىناكاالعالميالقمةمؤتمرللقررأنهنه

فقد،االعالميالؤتمرمنظمةلنهثاطاتاقصادىجانبإضافة(م974عاملياإلمالمةنباكت

منعددعقدكما.األ~ءالدولبيندىاالقصاالحارندلعمعيةعديدةمبادراتاتحذت

اللجةوأنشت،نويةالقاالئقالومنالعديدورضعت،القطاعاتمحنلفبثأنالوزاريةعاتاالبت

والحيةالمتفرعةاألجهزةمنمحموعةأنثتكما،(كوميك)والجاريدىاالقصاللتعاونالدائمة

.األعفاءالدولبيزاالقتعادىالتعاونلوطيدكدفوالتخصمة

المجاالكلنحابهالعا_دراك5نعنأساسبهمعلوفاكلفدمإلبرالفرهذابرلى

:لهاكالريبهاجاالكبرالفرهذا~

.والجارياالفسادىالعاونلمبه

عمالبىوالتمبذالمخصصأواألهعانالمنضرعأاألبزنا~أل~مرمجزا~اهر

.االفساديالنعاون



والنهارىا(هنا-ىالنعاونمتب

l(><هاا-ولممبنالسار«تمبمعالمفبر>النعار)0ا

امةاال-لبلالنمونطا«مامهماهفااممعروفهوانهاهاهفموبلكا«-(
للنهاو«

اإلعالمىالبنكوكلفتأقوالالقالكرسكقلمنالشروعمذااقتراحتملقد
اإلعالميللبنكالعاشرالسنوىاالجتماعلللتجارةأجالاألطولالتمويلإقرارةفقد.تنفيذهللقنية
تمويلظامإلىالنظامامملضرمزخراةوقد،األردنعاصمةبممانr1986ماومرشهرلللتنمية
.الصادرات

بعملياتالهرضإلىيهدف111408-عاملالعملحيزدخلالذيالسطامإن

الالزتاألموالبرفوذلكويو،بالمكلمةاألعماهالدولبينفيماالصلديةمخسرالمجاتلمدر

آخربلدأيإلىمالكلاألعفاءالدولمزألعدوعملياتلفائدةشهرا60-6بينارحلتلفرات

كللولرجد.م>لكهذالعمرادولة23ماركت،(~4(8عامغايةرحتى.المعلمةبلداذمن

لنهيقل>لوهيةالوكاالتدررويمل.لهلخممتأكرأروهيةوكاآلمالظهذالمشاركبلد
.بلدانمالالصادراتتمويلعملياتلعن

مليرذأل15ر5<لطاملأألعما،الدولقبلمزالمالوأمرلباالكتإمجالبلغ

ماهموقد.إمالهىديارمليرذا32ر7مها<لمدفوعركاز،(~4ا8عامبنهايةإسالهىديار

.بالفعلسددقدنصفهكاألإمالمىديارمليرك()59(بمبلعاهعلةلللحيةمراالمالالبك

عمربلدإلعمربلدمزالصادراتتمويلهوأماماالكالممنالمقعودكان

الفيذييزريزالمدعلىقام،األعضاءاللدانمادراتولشجيعممالهالومعأجلمنلكن.أخر
>لماوألمنعةلاألعضا،اللرلإلللمدىامجالالفساحالطامبعديل~1417عاملر

مرةيصبحأذالرقعمزكاذالكالممحاللرميعخاللفمز.~)8(__والمةدىاالقصا

.مبوعابكوأكبراألعضاءالبلدانمزالصادرات

ديارمليرن27ر2الالنطامبمقتضىعلهالموافقةتمتماماليبلع(~4(6عامول

لعملية13مقابلممدرةأعضاءبلدانلحسةليعمليات8~أمريكي)دوالرمليرن7(الإمالمي
دوالرمليرن55ر76(إمالمىديارمليون_9كر0تيسة(~4(6عاملمصلرةأعضاءبلدانخسة

تمويلعملية126على»لمرافقتتمتا~4(6منةلالصادراتتمويلنكالمأنقسأنومنذ.امريكي)



دوالرمليون420(إمالهيديارمليرن306بقيمةالمصدرةاألعفاءالدولمنبلداعشرالنل

.أمريكي)

اهاءرانهوامتمانااصتمارمبنكاالمطمبهاهزممذ-2

الؤمسآشروعرهو،الجاريا>لمبادالتليةاذميدلآخرهامشروعهاك
للحيةاإلسالىالبكقام،كوسيكمزوهلب.الصادراتواممازاالعمارأليناإلعالمية

عامأكوبرلكوسيكمحيهاوافقتالقكورةالذسآاةإشاهالفاقتوإعدادالحلربآ>لجدوىبدرامت

علىالبكلاألعماهالدولو~،لفاقتاالمذ«على>لكعافلرلجلروافقوعيه،ام99ا
>إلسالمى>لبكرلالمفتل>ألعماهالدولمز()8(ماهتوقد.المشروعمإلرأولاالكأب

دوالرميرذ150(حواليإسالمعديارميرذ(00،به>لمسور<لمالوأمرمن%50~لليت

.<لمبقية%50_ليةاالمالىالبكوماهميكر)أم

>«~،ى<>>«~.شرمر،«.،>»سر.،«.ر<«..ر<«،.ىر>ن,مد>>>>مت..<،دبد،س><ت.<ر،:>«~..>،ر«0مر
سر«ةء«،دءر«نتد«تد،.دت0

م1995_لييدعملها<لمادواتودتعانراالمثتامين،إلمالتالرمتبدأت
ت<بحازلعنتمة<نطصاءر،تلقضIمنأدتسدءعدمنعيةمينلت>تمدىء<عترفررمي

فد<المثورمينثترئممةالتمنلهكما.،إلمالتالثريمةإلءىولقادلتجا_يةرغي<لتجارة
<الغاتاتترفاألهلةودلمررسودلمربيلتسIقرءرخامة<لالهليدمحدثانيمكن<لتى،لخاهم
•<لمخالمجيفد،مينمند.اتأمينمنأدتمزtاندحتتهةIةوة.المنيف<هدقلمن
ممولئامينرسز،>الجلترمهمينهومند

اف8ا(السرههبواالمةالعفا-اسا«-3

لاألعفاءالدولبينفيماالتجاريةالمبادالتلحيةلضمانآخرفطاسااالتماديثكل

وأعربت.كرميكمنبطلبالمشروعبدرامةللتنمية>إلسالميالبنكوقام،اإلعالميالمؤتمرمنظمة
ألنهللقنيةاإلعالميللبنكلقد_هاعن،ام952عاملالمنعقدةمنةاكأررقالالكوميكلجنة

والسلطات>لمركزيةالبنوكلمحافظيمناكاالجتماعإلىوقدمهااألهراف~المتعددةالمقاصة~الفاقيةامتكمل
دورةوافقتوقد،م6900عاملالويةممرريةمجمهرالقاهرةفيعقدوالذياألعضاءبالدولالنقدية

البنوكمحانظرمنالصادرةالتومياتعلىومدقتالمقترحةاالنماقيةعلى،مبديا،المذكورةالكوميك
.المشروعهذابشأناألعضاءالدوللالنقديةوالملكاتالمركزية



25إلى22مزلامكلعقدتالتىالعاثرةالكوسيكدورةدعت،اخرىأهوربيزومن

فماهرتالربياتهز»لكرذأذبشرطينهافيماتربياتعملإلىاألعضاءاللول(م994برأكت

إلبرامالهائىاحدفيكرنأنيطش،هرعىأمامرلحىاالنفعاميكرنرأنلفطهاالقباللعيطل
إمالهىاتعادإنشاءهرليهارعتالممالاغةالاألعماهالدولمزلوعةعاتممموبينالمقاصةالقاقات

.افاألهرالمعددةللمقاصة

نهاويهمعلوفانهههةانحاء-4

لفيزى~برنامجحرلتواراI(م964عامعقدتالقلكومسيكاألولالسورةبت

األعضاءالدولبينالجاريةهاتللمطرشبكةبانشاءوأومتآاالتجارالتالتمادلصريزاألجلقصو

.مسعمليهالماحونشرهاوقليلهاوممالجهاالجاريةالمعلوماتلجعلسهيلإلىتمدف

إجراءاتحرلجدرىأرامتبإعدادالتجارةلتنيةاالسالمىالمركزلكلفةوقد

أرليةومظماتاالختصاصذاتاالعالهيالمزتميمنظمةأجهزةهعباالرنالشبكةإنشاءولرتبات

.أنرى

يت>ك>لدورةإلىجدرىدوامةالجارةلتنميةمالساالالمركزقدملذلكنيجة

لعدةيملحاألماميت~للسلوماتم~نظلطويركدفالجدرىدرامألمراجعةفريولعيينوة،للكوسيك

تمرالملىعظمةلاألعضاءالدوللونشرهاالتجاريةالمعلوفاتمنعكنقدرأكبرلجعينهامنأموو

.أألعضا»اللوللجردةالمرلإلمكانهاتاألملمخداماالوهيزابيةاالزهروالهاءاالعالهي

بمدية(م994مايرشهرلالمنعقدةالكوسيكمتدعةللجنة«لعاثرةالورقأبدت

»لذىالتجارية«لمعلوماتشبكةاهماللمراكزاألوللالجتماعارالحها،التركيةالجمهوريةلاسطنبول

الفترةخاللانعقدوالذى،للتنميةاالعالهيوالبنكالتجارةلتنيةاإلسالميالمركزمنكلبمشاركةنكلر

>الممالمراكزبينبالعاونالمربطةالمشاكللبحث،البيضاءبالدار(م994إبريل21إل19من

.رتالضررناتالياقراعأوإنشاء

التحضريةالنشاطاتلقدماالمفيالتجارةلتنميةاإلعالميالمركزمناطجنتملبت

ورفعوالبنك«لتجاريةالمعلوماتشبكةالمالمراكزمعللالربالعاونالتللياقاعدةإنشاءإلالرايت

.الكوميكللجنةالعاثرةالدورةإلالمسألةهذهعنلقرى



استكمالإلىباإلضافةالتجارةتنميةاإلعالميالمركزلدىالبياناتةتاعلتنقيهتمر

لثبكةاألماميالنموذجمععمليايتثابهوهذا.~باللوانح~يتعلقماباسثناءالبرامجمجيعوتثفيل

.للتنميةاإلعالميالبنكاعتمدهاالقاإلسالميةاألطبلهتالمهرط

،نشطةاأل،المنتجات،اللفات،(البلدانتة>كالجداولإدارة:والثرابتالجداول
.مس)القاوحدة

ديةاالقصاوالمؤشراتالسزيةاالحصايةالبياناتلجيعوهمالجةامالك:اإلحصايات

.بلدلكل

.(دلمعارفر)ومعالجهاربأالبباألحدا~<لمعلفهمذ>لياناعلى<لحمول:األحدأ~

.الجاوبأالفرميفمالجأ:الجاوبأالفرمي

البلدانداخلوالتصديرمتواداالبلوائحالتعلقةالمعلوماتلجيع:الفعاليات

.اإلسالمية

لجيععلىمباشرةولميفهات0البياامراجسهلالقاألدوات:وتماريرأهلة

.األظمأقرام

يرأذريمكن...)الناكر،(دلويه>لماديأ<لرمازحاللمز>لمملوماتمريبرم
بامغددم>الممالفامأواإل-تمبكأحاللمنأوCD-ROMدملردةعلأيما>لنهر

ليت>إلمالى>لمركزأذبالذكر>لجديرومز.للعملجاهزةممبو~ما>إلماليتلبلددذالملومات
.JCDT.ORG~WW.:سردذدإل-تمبكاعلبصعهوويد»ةقد>لعارة

المؤتمرمتعلمةفيواالفناءا~ولمينريةالتهاا(فنلياتهفظا»امحاء-5
يواالمال

الكوميكللجةلثايةوداألولىورلينالدعن>لصادرةالمالقةذاتراتللتراتفيزأ

لاألعفاء>لدولبيناتبدريةففلياتلألمنكإنشاءحولدوامة>لتجارةلتقيةاإلمالهيالمركزأجرى

الكوسيكللجةالصادمةاالورقهرفمنمبالهالخامةالوثائقإتواررة،اإلمالىالمؤتمرمنظمة
.<لمذكورمالكلفيزبمابقة<لمامة<ألمانةكلفتودلتى،r1990أكوو10-7<لفترةخالل>لمعقدة



بالدولا~لاإلمالهىالمزتميلمظمآالعامةاألمانةمز>لكوميكلجتملبت

ل،البدءعلىاألعصاءالدولرحتاالطاريةاحفاقةإل>فضمامهاإجراءاتلللمجيلاألعضاء

لالشروعرعلىالكرميكعبر)رثركإهارل،المموحةزاتاالتقرائيبادلل،ذلكغضرذ

.المذكورةزاتاالتبشاذالقادمةتللمغارفتمهيدأبشأفامخورعيةراتمارإجراء

االلناقةرقت>لق<لدولعدديصبحاالعبارل<آلخرة>لوقعاتأخذرعد

)7(محيهامادقتالقالدولعددويلغ.عمرأدولة)27(الجاريةفمياتاألفامشأذاالطاريا

.أألعما«<لدولمزعررممادآللرقعبعد>لمفعولماريا>مفاقاوسمبح.درل

سرالمهمميرالمعامبنالنوصبن-6

>لمقاسربيزالرفقإلقدفمهجأصياغة<ألولىأررقال<لكومسيكلجتقررت
.>لختلاألعما،<لدولبيز>لجارةلمتلميقاقالعقباتإزاآلإلسيأاألعما،الدوللالمسعملة

.<لمورعريقابإعداد،لنهيرلجابدررحاأليقرموالذى،للمقامر>لركر<لممهدمكيفرة

علىوالرازيزرالمقايرللمعامواالسالميةللعظمةاألساسالطامشروعلرزيرة

كرميكدورةتواروبمد.بشأناولعليقاقاآرانهاإلبداءا(سالمرالمؤتمرمكلمةلاألعضاءالدول

إلأيمأ>لمشروعأرملكما،ءاألعفالدولعلراألهامى>لطاممشروعلرريعإعادةةعشرةديةاطا

.كذلكولعليقاقاأرائهاالبداءوالماعةللجارةاالسالميةاللرفة

»آلراء(م996متقبوتهرليامطنبرللالنوضهذااجتمعللخبراءفرىلجث
الصيغةإعدادتمرقد،األعضاءالدولمنامتالعهاتموالتىاألماميالنطامبمتروعالمتملقةواعليقات

األماميالطاممتروععرضوقد.األعضاءالدولأراءاالعتبارلأخذحيثللمشروعالنهاية
15-(2،امطبول(عترةيةاككوسيكمروةعلىوالمرازيزو«لمقامسللمعامواالعالميةللمنكلمة

األمامى~النطامليصبحاألماميالنكالماسملفوتورتكرمسكولكن،القرارهم)699كانوفمبر
األعضاءالدولموافاةالماعةاألمانةمنوهلبتاالمالهية~للبلدانوالمرارينوالمقامسموالمعالمعهد

للمصادقةعترةالتالةكرسيكدورةعلىوكرفهمرافقتهاعلىللحصولاألماميالنكالمبمشروع
.األعضاءالدولعلى«ألماميالنطاممشروع«لمامةاألمانةوزعتولذا.عليه

تللمالحظملخصألكومسيكعشرةلةاكالدورةإلىالعامة>ألمانةقلعت

مناألمامىالطاممثروعمرابةفرورقكرميكورأت،األعضاءالدولمنللقتهاالقواعقيبات

لأنقرهلللخبرا،من«ك«الجتماعللمماموالتركيالممهدنظرالفرضوهذا.والفنيةنويةاطاالناهتين



(«مطبرللكوميكا)4(الدورةإلىالمقح»لمورعرتام.(998ماومر26-24منالغرة
.األعضاءباشتراكاتالعلقةالمادةلهديالتإجراءمعأتوالحيث)(998فونبر4-(

لاغباالمأألعما«<لدولكر~دعتأألمامىالفاممررعإقراروبمد

.وإقرار»<لفاملرقعإلىد(مالهيآلللداذوالمرازيزوالمقاسرالمعاىمعهدأمطالالممماركآ
لكالماعلررالممادقةالرقعأجلمزالمذكورالمعهدباخارأألعما،>لدولجيع>لعامت>ألماعتوأحلرت

مزكلقامت،لكرميكعمرةالحامأالدورةخاللأقيمالذىالوقعحفلرفي.<ألمامى

الوكرامعهداألساسمالهعلبالرقعللمنردرآلالرريآ>لعريهرالجمهرريتالركيهالجمهرريآ
.للمعار

هبأاالمةهالنمامالمعار-االمه-7

>لوزارةمعبالعاوناإلعالمية<لجارية>لممارض>لجارةلتقيةاإلعالميالمركزيظم

التجاريةالمعارضوتلعب.والصناعةللتجارةاالعالميةالغرفةمنوبدعمالمضيفةالدولةلالمعية

بيناللقاءفرمةتيححيث،اإلعالمىالؤتمربمنظمةالبييةالتجارةدفعلهامةأدوارااإلعالمية

ازديادالعارضهذهلللمشاركينمىاتالعددكدويل.منهجاقروعرضاألعمالورجالالشركات

منسبعةلظيوبجاحتموقد.الفعالياتهذهعلىاإلعالميالمالملاألعمالدوائرلعلقهاالتىاألمية

.المعارضهذه

لالسابعاإلمالىالجاريالموضاللبايةالجمهوريةحكومةامضافتوقد

االقصادوزارةبينبالنهيقالموفرونظر،ام998أكو،(8-12منةالفتل(لباأل)هرابلر
>إلمالهىالجاريالموفرقرحكومآسعيفوموف.<لجارةلحيةاإلمالمركزوالوالجارة

JIÅ:...hجهوريةىفتوقد.r2000أكوو20إل15مزةالفتخاللالدوحةبمديةاالمز
الموضامضافةغيباجهوريةعرفتكما،2002عاملمعاتاإلمالمرالجاريالمعرضاسضافة
.2004عاملالعامراإلمالىالجاري

أهؤنمو~فبىا(هناءولاهفبوالمة~هانهالفمبنالنعاون-8
,مبهاالمال

.لكرمسيكالريسيةماتاالهماأحدا(مالميةالدوللالخامر>لقطاعلحيةلعبر

نطةاأللالخامرللقطاعالمحمل<لدرويحمرفيمامرنمهجاباعمعةاتكومسيكدورةقررتوقد

عقدتوارإن.اإلسالميةالجاريةالمعارفيخالل،الضرورةوعك،كرسيكعالقومالقالشاملة

يدعمهامإجراءهوكرميكدوراتقبلسريأسامررعلىعظمةبطريقةالخاصعللقهعاتاجت



دوراتسبق>لخامرعللقههويةاجماعاتموبانظحاليأولمقد.األعضاءالدولل>لخامرالقطاع

.كومسيك

7-4مز>لفوةلاملبرللعقدتالقلكرسيكعشرة<لخامتالدورةأعربت
عقدعلىودلماعهللجارةد(ماليترللوآلمورذالكاجهوريهلحكرهتتمديرهاعنr1999وفمبر

(يارلدى)بمديةام999أكرو6-4مز>لفوةلعقد>لذيالهامىعللقه<لسادراالجماع

.والماعاللجارةالكامرريآالغرفاتمادمعبالسيرمررذ<لكاعمهرريآ

أكتوبرللحر)(دولةالدوحةلبمديةالخاصللقطاعاالبعاالجتماعينعقدوموف

لالخاصللقطاععثروالحاد،من>كبتماعاالمنكلاستضافةغينياريةمجهومحرضتكما،م2000

التدمعاالجتماعفةاستفاالنغالريةمجهومحرضتكذلك،التواليعلىم2004وم2006محاهى
.م2002عاملالخاصللقطاع

للكوسكالسوهانهمالدملممةالنلووهماننها«لم-9

أعمالجدوللمنفعلبندإدراجعلىللكوسيكالعاشرةالدورةوافقت

العالميةديةاالقصاالمواضيعبثأنالنظروجهاتإلدلللمندوبينيتيحلكومسيكالالحقةاالجتماعات

التاليةالمرافيعحولاآلراءلتبادلاجتماعاتانمقاتاطيندلكومنذ.األعضاءالدولتممالقاطآلية

()99(.عشرةوالثالثةا)99(كاعشرةواالنة()992(عشرةديةاطاكومسيكدوراتخالل

:)6998(عثرةوالرابعة

>لجارةمظتوإشاءالجاريةللمفاوضاتأرررغراىدورةاانعكامات-ا

اإلمالىالمزتميمظمألء>ألعفللدولالخارجةالجارةعلىالعالمية

.عمرة)الحاديةكرسيك(دورة

(دورهاإلعالميالمزغرمكمألاألعضاءللدولا~ربغبا•-2

.)عرهنأاككرهبك

كىاألرررلاالالأ~8رفلبمبهاالدبأاالخماالكال~~انعكاما~-3

.عمرأ)7اط(الدوره>ألعضاء~اذالبلد>خمادبا~
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الصفوةالمؤسساتيزلعنموضرععشرةمسةالخاكومسيكدورةاختارتلقد

عشرةالسادسةالدورةلفقاثرموفوعليكوندىاالقصاوالتعروالعولمةلراجهوالتىوالمتومعلة
والتدريبواالجتماعيةواالقماديةاإلحصائةالبحوثمركزمنكوميكطلبتكما.لكرسيك
ملالمالقةذاتاإلسالميالمؤتمرمنظمةمؤمماتمعالتنيقخاللمنيقومأن،اإلسالميةللبلدان

،للتنميةاإلسالميوالبنك،والمناعةللتجارةاإلعالميةوالغرفة،التجارةلتنميةاإلعالميالمركز

،لكوسيكعثرةاآلدمةالدورةانعقادقبلضرعالموحولندوةبعقد،الدوليةالمنظماتمنوغوها

.للدورةبذلكتقررولقاء

هتالزراالتنميةميوالفا(منمالفيونالتعام(به)

أنإال.اإلسالميالوتمرمنظمةعملخطةأولوياتأهوأحدالغذائياألمنيثكل

كذلك.منهااإلفريقيةالدولوخامةالنظمةلاألعضاءالبلدانبعضلتحللمالغذائياألمنمشكلة

ندوة>لفاليةواطكومةللتنميةاإلفريقيوالبنكللتقيةاإلعالميالبنكمعبالتعاونالعاهةنةاألطفظمت

وذلك،1991ديسمبرشهرفيالفألريةمجمهوأاكارلاإلسالميةالبلدانلالغذائياألمنبشأن

~عقدحولإعالنأاآلدمةاإلعالميةالقمةأمدرتوقد.العادمىاإلسالمىالقمةمؤتمرهامشعلى

.المنظمةبلدانلالغذائي~األمن

الدولمنطب،أاكارندوةلقويرعلىمرالساداإلمالىالقمةمزتمرإطالعوبمد
ماعدة>إلهالميةاألمةلوالفيةواالقماديةالماليةالمؤسساترجيع>إلمالهيالمؤتمرعظمةلاألعضاء

الماليةالمواردمن>لمزيدلقديمإلاألعفاءالدولودعا.دكارندرةلومياتتفيزالمعيةاإلفريقيةالدول

عظمةل<ألعضاءيقية>إلفللدولالماعداتمز>لمزيدتمد_منتمكيهاأجلمن،المعية<لمؤمماتإلى

.وفعاليةبرعةالغذائىلألمنالوطيةايجيتهاامترلفيزمنلمكنحقاإلمالهىالمؤتمر

والما»>لريفيأ<ليترر_ممالمة0مرةاكخاللأشتالقالخامأ>للجآولقوم

حولأاكاردوةعزالصادرة>لومياتلفيزاجلمزالالزمأ<لجهوداتكلببذلالمعالجهوريافي

للغوا>عاأل<جماعقدرقد.<إلمالىالمؤتمرملمةل0األعمااإلفريقيأدألابلللسىامذااألمن

اإلمالىوالبكالسخالحكومآمزمركأبعةزارتكما،ليزالمرولكباراذآخرواجماعاذ

.<لعذاىاألمزبماللوابمهالقر_<بلداذبعن>إلنريقىالميأوبكللميا



اإلعالمىالمزتميلمظمةالرابعالوزارىالمرتميااليرايةاالسالميةالجمهرريتحكومةوامتضافت

اطضررركانام995يار16إل14منالغرةليطهرانلرامحةاكوالقنيةالغذانىاألمنبشان

اإلناجلزيادةالمالمةوالرسائلالطرتىالستكشافاعالجةالمزتميعنملرالذىاإلعالنراكد،جيدأ

لالغذانياألمنساستعراضأرريبشكلالقومالمؤتمروقرر.عالةبقدراتلتمتعالقطقالمالالزراعي

منأكبردرجةإلىمرلالرعلىوقدرقالللذا،المستوردةاإلسالمىالمزتميمنكلتلاألعضاءالدوللجيع

بينالعاونلتوسيعالياميةوعزيمتإمرارهعنالمؤتمراعربكما.العزاءلرفولالذاتعلى~عتماد

.والزراعةاثياللذاألمنلطويراألكضاءالبلدان

السنامهمحالفبمرالنعاونوالم

العاونحرلالرزاريآاالجماعاتمنملسآلالماخية>لقليلةالواتخاللعقدت

.اإلمالهىتمرالزعظمةلاألعصاء>لبلدانينفيماالصاعى

ماعاونرذلك،األعضاءللدولمشترهتمثارينعدةوإلرارودرامةتحديدتموقد

الصناعيةللتنميااتحدةاألمرومنكلمتللتنميةاإلسالميوالنكوالمناعةللتجارةاالسالميةالغرلةمع

.رم(يريد

معبالتقارنالمتخصصةماتوالملىوالمنتميةالمتفرعةواألجهزةالماعةاألمانةلممل

لياألعضاءالدولبينالتقارنلمزيزأجلمن)UNIDOيدرير(المناعةللتقيةالمتحدةاألعومنكلمة

.المشتركواالممارالصناعيةالشميةمجاالت

عامليأجريت>لتىالصناعىالعاونحرللتاكالوزاريةالمثاررةراتتوامنوانطالقأ

مجدةللتنميةاإلمالهيالبنكبرعاياالمشتركةالمشروعاتبعززالممنالعمللفرقاجتماععقد1987

األعضاءالدولبينالمثتركآالمشروعاتلتعزيرأليتبالتفصيلمحثوالذى19987نوفمبرشهرلي
.الوزراءحددهماحسب

سبتمبر4-امنالفترةلامطنبرللالمنعقدةللكرميكالتاممةالدورةدعت
وموافاةبذلكالقيامإل،المقترحةاآلليةبشأنالعملنريقتومياتبحثلمالتىاألعضاءالدول1993
لالنظرالرابعةالوزاريةللمثاررةينىحتىومعليقاقابآرائهااإلعالميالمؤتمسرلمنطحةالعامةاألمانة
استكماليمكنحتىمتشارىاالالوزارىاالجتماعهذااستضافةاألعضاءالدولناشدتكما.المرضوع

.المشروع



المتلىممالمبونالنهام)(«

اإلعالميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدوللالنقلحولاألولالوزارياالجتماعانعقد

وخالل.للكوسيكلةاكالدورةانمقادمعبالتزامن(م997مبتمج(0إلى7منامطنرلل

التجاريالتعاونلحيةلهامأعنصرأيثكلالنقلقطاعبأنيقينهوعنالوزراءأعرباالجتماع
الفرعيةالقطاعاتلحيةلالتعاون-رواةفيما-وقرروا،اإلعالميةالبلدانبينفيماواالقتصادى

:التالية

>لبري<نغل(أ)

بدبأالحدإل~ا~(ح)

البعرىالفل(ب)
الفللجالبىربباك(د)

عفيذأجلمنالمعيذرالوكاالمذاألعفاءالدولمعوليوالمالعلىالعامةواألهاته

.النغلوزراءفرارات

نوفمبر8إل5الفترةلاسطنبوللالمنعقدةللكرميكعثرةديةاطاالدورةدعت
قراراتلتنفيذالالزمةبوالتدااتحاذإلىالمعيةاإلعالميالمؤتمرمنظمةوأجهزةاألعضاءالدول،(م995

.النقللوزراءناكاالجتماعاستضافةالدولبمذ»وأهابتاألعضاءبالدولالنقللوزراءاألولاالجتماع

بعرىنقلشركةإنشاءإلالراميةجهودهالبواخرلمالكىاإلمالهىاالتحادويوامل

.تويارعياقانشاهاالشركةهز»بدأأنويوقع،الخامرعالقهفيدولية

بالقلالمعنىالخبراءفريقاجتماعاسضافةالعريةمصرلجهوريةحكومةعرفتوقد

منبطلبتأجلاالجتماعولكن.1996مبتمج24إلى22منالفترةلالقاهرةلوااللصاالت

.قريأعلالبتجديدمرعدتحديدالترقعومن.المضيفةاهكومة

واالملبالملكياا(-(.مبا(بو•00المنعالم~)

معبالتزامنوالالملكيةاللكيةااللصاالتلوزراءاألولالوزارياالجتماعانعقد

الوزارياالجتماعانعقدوقد.1988مبتمجشهرلتركيا،اسطنبولفيللكوسيكالرابعةالدورة

دعتوقد،ام096نوفمبر8إل5منالفترةلإنأونسيالجهورية،باندرنجلا~التحرلالثان

الدول،1994أكتوبر25إلى22منالفترةلامطنبرللانعقدتالقءللكرسيكالعاشرةالدورة
االجتماعينراتتوالتنفيذالالزمةاإلجراءاتالتحاذالمعيةاإلعالمىالمزتميمنظمةوأجهزةاألعضاء

.ا~التحولوالثاناألولالوزاريين



اإلسالمىالمؤتمرلمظمةلثاكالوزارياالجتماعاإليرانيةاإلمالهيةالجمهوريةحكرهةاستضافت

وأصدر.1996يرلير1(إلى8هنةالنتليطهرانلوالالملكيةالسلكيةواالتصاالتالبريدحرل

األعضاءللدولمحددةولرمياتبطلباتولقدمالعاونمجاالتلحياحددنقطة25منقراراعآالجت

التىالهامأاألعمالبمفىلضمترقد.را~التالبريدمجالليبينهافيمااعارنلعزيزبغيةلفيزها

الحاصالمعلرهاتشكآنطا)إطارلواالكصاالتالبريدلحبواءباناتبكإنشاءاالجتماعحهااقت

بعضعاقامتالتىوالبحرثالدراساتهناالسفادةهناألعضاءالدولتمكنآلةوتحديدءبالمعلمة

والبريدللبرتىالفنالمجاللباطبراءمحدلةقالممآإعدادوابوقاواهاتفالبريدمجالفياألعضساءا~ول

الدولاحياجاتليزاألعضاءالدولليالجاريةريبراتالحارنبشاهاتمحدلةقائمةراعداأ•واهف

سشرراتاالولشجيعونشاطاتمقرحاتولقدمللتفيذقابآلفشاريعألكاراحراقتوهقدراتمااألعضاء

.وماعهاا~التمعداتتطويركالليركةالمشت

حرللثاكالوزارياالجتماعلرمياتتفذلرمدمتابتلجنةلكريناالجتماعوقرر

علىرلر،وندراتللخبراءمنريةعاتابحماعقدوقرر،والالملكيةاللكيةوا~التالبريد

بينفملالتىالفترةلقليصكذلكولقرر.~ص4االقطاعتتغمنأنعلى،إقليميمستوى

.منواتثالثكلمرةاالجتماعيعقدبحيثرا~التللبريدالوزاريةاالبحماعات

المزتميلمظمةلثاكالوزارىاالجتماعالنعقادلقديرهعنعثرناكاالجتماعأعرب

ايةاالراإلعالميةالجمهوريا،طهرانلبجاح،والالملكيةالسلكيةوالحماالتالبوياحولاالعالهي

حولللعظمةالرابعالوزارياالجتماعاستضافةالسردانلجهوريةحكرهةوعرضت.لقويرهواعتمد

.والالملكةالسلكيةوااللصاالتالبويا

ةالهمادبوالمعام>.(م)

األولالوزارياالجتماعانعقدرقد،العملخطةأولوياتإحدىالطاقةمحاليشكل

مبتعبو6-3منلركا،امطنبرللياالعالمىالمؤتمرمنعلمةلاألعضاءالدوللالطاقةحول
.للكرمكالحاسةالندرةانمقادمعبالتتر«منرذلكام999

الطاقةسانلأذاإلمالمراألتمرمكلمةلاألعضاءالدوللقآالهوزراءمنوادراكأ

الطاقةهرارألحيةرأن،األعماهالدولبينفيماالمجاالتلمخلفلالعاونعامرمزهامأعصرأتمل

،المركةومماطهواإلمالميآللبلدانالعامالصاحلوساهوالمتامإلسنضيالكهرباءومبكات

.ut:.hعذاشامالتوارأأملوواهد



قةالهسآتأداءبحين،أخرىأمووبيزمز،>ألعضاءالدولالقرارهذاويومي

الجديدةقةالهمواردمجاللالبعوثوشجيع،قةالهلجاللينهافيماالكولوجيانقلولعجيل

.بايةالكهرالطاقةلجاللينهافيمامرامةإقليميةشكاتوإنشاءوالمجددة

أكوبر25-24مز<لفوةلامطبوللالمعقدةللكوميكة<لماشالدورةدعت
راتتوالفيزوريةالفابوات>تغاذإلالمعيةاالمالىالمزتميمظةأجهزةماألعضاءالدولام994

.قة>لهحولناكالوزارىاالجماعاسضافةءاألعفبالدولوأهابتاألولالوزاري>الجماع

العامةا(هغالمما(مامتالعنتساليونالتعام(ذ)

الدولبىالمامأواألثفالمبذاألهاالبنيهحولاألولالوزارىاالجنماعانعفأ

انعفاأمعبالتراهنوذلكا99أأكنوبى9-6الننرهلاسطنبوللاإلعالميالمزغربمنظمأاألعضاء
.للكوسيكالسابعأالدوره

هائلةوقدراتإمكانياتلديهااإلسالميةالبلدانأنلياحباراالجتماعالحظوإذ

الدولفيوالمستقبليةالحاليةاالحتياجاتللبيةعلىقادرةالعاهةواألشغالاألماميةالبنيةمجالليدلالرن

.اإلسالميالمزتميمنظمةلاألعضاء

األماميةالبيةعقهفيالمظمة(محماءبينفيماونلتماممامجاالهاكأذلمسوإذ

الدولمزالمطروحةالعديدةواألفكار<لروعاتلطويربمةمتفرورقأدركوإذ،العامةواألشغال

لمزيزوالوهائلالطرقجيع>مخدامعلى<ألعفاءالدولالوزاريعآالجتحثفقد،األهضاء

ضمناألماميةوالبيةالعامةلألشنالايةالميزلمسقلبكقميصطلبوقد.بهافيمارنانت

،األعضاءالدولبينوالجارياالقعاديالعاونلعززفةاالدالعملخطةمناألولويةذاتعاتالقه

.<جالهذال<إلمالهيالمزتميعظمةإطارلفعألالموجودةوالماريعقاتالهبطويروأوص

25-22منالفترةفياسطنبوللالمنعقدةللكوسيكالعاثرةالدورةالحنت

العامةواألشغالاألماميةالبنيةحولاألولالوزارياالجتماععنالصادرةالقراراتr1994أكتوبر

لالمعنيةواألجهزةاألعفاءالدولإلىنداءووجهت،r1991أكتوبر9-6منمطنبولباعقدالذي

البنيةحولاألولالوزارياالجتماعراتتوالتنفيذالالزمةبوالتدااتحاذأجلمناإلعالميالمؤتمرمنظمة

إلاميةالإنأويسيالجهوريةباقراحاتعلمأوأحاطت.األعضاءالدوللالعامةواألشغالاألمامية

الريفيةوالتنميةالحفريةاألماميةالنهةمجاللبالتعاونالمتعلقةاألحكامالعملخطةلضمين



ا(منمابوالعمانمالعامكوالةمبالمنبود.النهام(و)

لياالجتماعيوالضمانمآلالعابالقرىالمعنالخبراءلفريلاالناالجتماعانعقد

نيةالثناااللفاقية~مشررعالستكمالاألولى:عملمحموعتىركون1984ألحربيل،ماليزيا،اللمبرركوا

دلربالسالتبشأنالنمرذجيتيةاكااللفاقية~مشررعالمكسالوااليتاالجتماعياالضمانبشأن

ست،باألردن،عمانلياالجتماعيبالضمانالمكلفةالعملمجموعةاجتمعترقد.العامآل~األيدي

دلربلعمالتباالمكلتيةاكالعملمحموعةاجتماعانعقدكما.ا~قتمشورعوامتكملت،1985

ا~قيتمشروعوامتكملت1989ماير29-27منبتركيا،امطنبرللالعاملةاأليدى

حكرمآلوضلقديرهعنا~رجية(زراهوالمشرونالحادىمالساالالمرتميأعرب

.مآلالمااأليدىوإلدلالمسألةحرلاطبراءفريقابمماعاستضافةالعريةممرلجهررت

منيمكنهارضعليليتبأغاالماعةاألمانةالمريةمصرلجهوريةحكرمتأبللتوقد

.االجتماعهذااسضافة

المباهةمهالفبوالنعاون)8(

ءكوناكريليالمنمقأالخارجيةلوزراءوالعشرونااللثاإلعالميالمرتميصادآل

عاللياألعضاءالدولبيناهارنلتشجيعقرارعلى1995ديسمبر13إلى9منءغينيالجهورية

وذكر.األممبينوالتقاربديةاالتمصاالتنميةليرأماميأمحورأتملالسياحةأنالمرتميراكد.الساحة

منالفترةليإندرنيياعبمهرريةكرهاجالانعمدالذيرجيةالحالوزراءوالعشرونالرابعاإلعالميالمؤتمر

خطتليالتقارنليلريةباألرتحكلىالقالمجاالتضمنأدرجتقدالميا-أن،1996ديسمبر12إل9

رذلكلمكتفرمةأمرعليالسياحةمحالليراحبراءمنلفريلاجتماععقدالعاماألمينمنوطلبالممل.

لي.المنظتلياألعضاءالدولبينوالتجارىحصادياالاعارنلتعزيزالمملوخطةالكوسيكإطارل

:التالةالمجاالتليلالرناألعضاءالدولالمؤتمردعانفسهالوقت

.<إلمالميالعالملالشبيةوالمعارضبالياحةحامت)مابعلطيو



.ولبادلحااإلمالهيةالبلدانياأللويةالعالمأهمحولرالئقيةأثوطآإنجاز

.اياساليةاا(ليدإلمأمفارلخفيم

مثارينالنجازالمسشريزولوبيااإلعالميةاللدانلالياحةاالسثماراتتشجيع

.الصلدانهز»لصياحة

ا~النالجرابحالملذاإل5الخبوزانالباحذمكبببنفبمامنهاالنصاالسهبل

.اإلمالمبأ

امضاقهعرضهابحبفرارفارعبأمهالهاألمانهأبلفوبسباإندحكومةولكن

الدوللجبعإلالفرارأرملوفد.البالدبمانمرالنلبأالما<لفاتمأبببالمذكوريناالجماعبز
.األعضاء

يوا(مةتمرالممنظتيوا(كدلما-مميننيماالنيونالتعام(يد)

السادسةالدورةمعبالتزامنالفئ~االتعارنبثأناألولالرز«رىاالجتماعانعقد

(0-7هنالتركيةبالجمهوريةامطنبرلل)الكرسيك(والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنة

بيناسطنبوللالفنىالتعاونحولالوهنيةاالهماللمراكزعاتابتمالحسةعقدتوقد.1990أكتوبر

.التركيةالجمهوريةحكومةتمويلبفضل6994و1990

المرتميمنلمةلاألعفاءالدولبينفيماالفنرذالعارضيةعاتآالجتهز»بكت

القدراتلعززفرررقعلىعاتاالبتوكزتكما.القاوألمذالعززلومياتواعمدتاإلمالى

ركالتامجمقديثةيةاكاالتصاالتوخالل.الفنرذلتالرخيةاالتصاللمراكزوالماليةاإلدارية

.جديدةامجموإعداد



للكرميكستاترالدررةالخارجيةلوزراءوالعشروناطادىاالسالميالمؤتمرأوصى

والقافيةاالقتصاديةالمجاالتلالتدريبعلىالتركيزمعاألعضاءالدولبينالفنا~ونيزبن

.المدربينإعدادإلىضافةبالمواالجتماعية

إل22منالفترةليامطنبرللانمقاتالق،للكوسيكالعاثرةالدورةالحظت
بصفةمنوياتعقدالفنباعارنالمعيةالحمالمراكزاجتماعات)نرياحبا،r1994أكتوبر25

كذلكأعربتكمااالجتماعات،هذهفةامتفاعلىكياقلجمهوريةالشكرورجهتاسطنبرللمنتطمة
المزتميمنظمةومزساتلركيامنكلاالجتماعاتهذهقلعتالذيالمتراسلللدعملقديرهاعن

والتدريبواالجتماعيةراالقصاديةاالحصالتالبحوثومركز،للتنميةاالعالمىالبنكمثلمالساال

والبعرثوالمهنىالفنللتدريباالعالميوالمركز،التجارةلتتمةاإلسالمىوالمركز،االعالميةللبلدان

هذهإنجاحليفعالبشكلماهوعا،(إفستاد)والتنمةوالتكنولوجياللعلوممالمتاالوالمؤسة
.االجتماعات

>إلمالى>لمؤتمرعظمةوأجهزة>ألعصاهالدولللكرسيك<لعامرةالدورةدعتكما

ل(م990أكو.10-7مزانعقد>لذي>لفنرذالماحرل>ألولالوزاريعآالجتقراراتلفيز

لل>مكل>لفز<لعارذحرلالحماللمراكزاحاسع<البتالنعتادآرياحهاوأبدت،امطبول
.م1994مايو16-13منالغرة

ليرالفنىالتكنولوجىبالعاونالمعنىالخبراءفريقاجتماعالتركيةالجمهرريآامتنافت
االجتماععنالصادرةالمشاريعمقترحاتعممترقد.~1998ماير8إل6منالفترةلاسطنبول

بشأمخايلزمماالتحاذاألعضاءالدولجيععلىاإليرانةاإلعالميةالجمهورةمنالمقدمةالمقترحاتوكذلك

الدولبعضمنرهلتالتىالردودحرلترقد.العملخطعنالمنبقةوالتنفيذالمتابعةL.,liمنانطالقأ

إنشاءبهيةوالتنفينالمتابعةآليةعلهنصتمارغرالتركيةالجمهوريةحكومةإلىماألمىالمهتمةاألعضاء

.التفيذيانشطةاأللبدءللمشروعاتلجان

المممرمأوا(مافبا:ا(مامبأالمتهلووالمما«تهفبهك1ومعبه,ناهبا

.األعضاءالدولبينوالجارىرالفئدياالقصارنللتالماعةاحفاقة-1

'1'1



.»ألعضا،لدول0ينر»نالمث0وفونبهوهفئجبعهفافبأ2-0

المؤتمرمنظمةلاألعفاءالدولبينالتجاريةففلياتاألنطامحولاالطاريةقيةاالظ-3

.اإلمالهي

.اإلمالمبذللدولوالالسلكبأاللكبذاالهماالنالنحاداألماميالنطام-4

.المدنللعلواناالعالميللمجلساألماميالنطام-5

.اإلسالمبذللبلدانوالفامسالمعاىلمعهداألماميالنظام-6

.>-_>ذ->_>«،:ى0سر<0>:بر<.>>>،بد>سز،بر>
ىالساممامتبىماالمتماءبوللعاونالعا«االنفان-ا

ام)9(..ا~707عامالخارجيةلوزراءعثرمناكاإلسالميالمؤتمراعتمد

راتاالمشانقللشجعإلاالنماقيةوقدفوالتجاري.ودلفنىاالقعاديالتعاونبثأنالعامةا~قية

األعضاءالدولبينفيماوالتكنولوجةالفنيةوالقدراتوالخبواتالمعلوماتوبادلاألموالورؤوس
ألترخاصةأميةامالءمعتمزوبدونعادلبشكلالمذكورةالبلدانبينالتعامللسهيلإلوكذلك
المؤتمرمنظمةلعضردولة)27(عليهاومادتى،دولة)41(<آلنحتىااللفاقيةرقعوقد.نمرأالبلدان
.(م98اأبريل28مناعتبارأالمفعولماريةقيةاالتظأمبحتوبذلك،اإلعالمي

ا(_<الدولمبنامهاالستمارسانمممابأمنحسرفبأانفا-2



ا(هنادلماهمينويةالتاالنظية~ءرية9االاالتفاقية-3

بهامناألعضاءالدولمندولةوعشرونالنتاناآلنحقريةاالها>لحفاقةهز»وقع

علهامادقتاآلنولفايةللكرسيكعثرةاهمةالىالدورةخاللوقمتالتىاالتحاديةيجوياجهورية

أعضاءدولعشرلمصادقةاألقلعلىتتاجفافاالمفعولمارية>~قةلمبحوحتى.أعفاءدولمبع

.عليها

المدبرللليرانملبواالللمعلوا)مابومالمه-4

مزدولةعشرةلالثالمدنللراناإلمالهىللمجلراألساس>لطامعلىوقع
.فتطدرلأربععليهومادقت،األعمنا،الدول

ملطبه>الهاللباالنا(.(نعاداال_بووالمته-5

مإم985(-,1405مامللخارت0لرزر>،عر>لخاس>المالميقر>للاعمد

م>لفهذاعلرقعوقد.>إلماليا>لدوللوالالملكيأاللكيأالحماال-التماداألساس>لالم

>ألماسم>لكيدخلا>آلذولمايأ.لقهدولسععياومادةعماددأل>لولمزدوةعرةلال~

.للصادقات>لمللوب>لماباكمالعدمسب>ليذحيز

االعابلللحدنوالمفاسرميرالمعالمسرا(مامبومالمه-6

مالكمتروعواجعةتمتعشرةلتتالتاأررقالكرسيكرلهقماعلىباء

التأمنعءالبتليرذلك،والفيةالقانريةحيةاكمناإلعالميةللبلدانوالقامسموالمعالمعهداألمامي

لقدمرة.ام998ماومر26إل24منالغرةلأنقرةل<لفرفرلهز>انعقدالذىالهبراهلفريى

معإتوار»ةحيث>r1998فرفبو4-ا،(امطبوللكرسيكعثرةالرابتللدورةالمقحالمشروع
>لخامتالمادةليرذلككوسيكمتابعةللجةعشرا(ابعاالجتماعبماأرمىالتىالتعديالتبعضإدخال

ل<لراغبةاألعضاءالدولكرسيكدعت،األساسىالطاممثورعوبإتودر.»ألعضاءاكباثت
أبلفترقد.إليهالمثاراألمامىمالهعلىرالمصادةالرقيع.لى<لمذكور>لمعهدأشعلةلركة<ك

حفلرل.للممهداألمامىمالهعلىوالمادقةالترقيعباببفتح<ألعضاء<لدولجيع>لمامة<ألعامة

العريةرالجمهرريةالركيةالجمهوريةقامت،لكرسيكعثرةاحاستالدورةخاللأقيرالذيالرقع

.اإلماليةللبلدانوالمقامسموالمعالمعهداألساسىالطامعلىبالرقيع،فلطينردرلةالسورية



بعدلصادقلمواأوتوقعلمالقاألعضاءالدوللكوسيكعشرةمسةالخاالدورةحت

،اإلسالفيالمؤتمرعظمةإهارضمندياالقصاالعاونمجاللواالنساقياتاألماميةالظملخلفعلى

>r1997ديسمبر،(طهرانمةاكاإلعالميةالقمةوجهتكما.لمكةمةفياقربفيبذلكالقيامعلى

ام)999يونير،فاسوبوركيا،(واغادوغربيتالخارلوزراءوالعمروناالدعراإلعالميتمرالزوكذلك

.لمعالنداءا

تعزيمعما(يموعلةالعاوالمنتمتا~مماقوالمالفرهيها)ممزةت9نعاثالثا
0ا(~ا-و(مينوالتباروا(قتا-يوالتعاون

لمنظمةوالمنتميةوالمتخصصةالمتفرعةاألجهزةألنشطةشاملةعورةالتنويرهذايقدم
علىاطمرلوعكن.األعفاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونمجالفيالعاملةاإلسالميالمؤتمر

.المعيةالمومساتلقدمهاأنيتظرالقالتقاريرمنتفصيليةمعلومات

هنا.زالميةالحما~تهدادعالموهيالحفرعةاالجهزةلحواجههامحةلثت~وعة

ادلماللحىءا~و(5~هناطار~هيآقمةلحوتمرحثوقد.اكاعضاءرلالهننحبععددلحرلنمأ

نيجةاكةفرصةأتولبالحيا6ألخراوكسريةءااجهرةهذهليراياتلحرآهاديةليةاازالسا~تحا

وأصبحتءبمسؤرياتحااقيا)عنعاجزةجملهاكا،االجهزةهذدحاياتشهدهااقاحاية~بات

.نفسهوجودهاتحدد

ربباكماالمنماهبكمواالمتا«هنبهاالماللسرهبواالمةلحزالمر-ا
اتعره-مبأاالمة~ان

للبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصايةللبحوثاإلسالميالركزتأمس

الخارجيةلوزراءمناكاإلسالمي>لرتمرعنالصادرJi-2/8رقمللقراررفقأتركياأنقرهلاإلعالمية
م7978يونير1لعمله،أنقرهبمركزالمورق،المركزبدأرقد.(م977مايرفيمرابلىلالمنعقد

.اإلسالميالمزتميمنظمةعنمتفرعكجهاز

المؤتمرمنعةعملخطةلالمدرجةالبنودمنالعديدنفيذلنشطأالمركزظللقد

وبكيفيةفعالغرعلىالمركزويكب،األعضاءالدولبيناالقتعاديالتعاونلتعزيزالهادفةاإلعالمي

إهارضمنلعقدالقاطبراءJ(اجتماعاتعلىلوضهاالفنيةالخلفيةعندراماتإعدادعلىخامة

العملمتطلباتوبحثامتراضمهمة،هز»اطبراءJ(باجتماعاتأيعلتوقد.العملخطةتفيز

.فملياتفيزاالعملفآلنفيذأجلمنلريةاألرذاتالمثرالقطاعاتمنقطاعبكلالخامةوالمقترحات



مدانلنقاهةبنفيذوبجاحالراهنالوقتلالمركزيقوم،ذلكعلىعالوة

رمن.الفنىوالتدريبوالبحرثراالقصادياواالجتماعيةواالعالمتاإلحصا´ياانجدالتلالعاون

(اإلنرنت)للمعلوماتالدوليةالشكةعلىموقعرإطالةبإعدادقيامهللمركزالريسيةاإلمهاهات

األعضاءأرلهامندرآلكلوعناالعالميالمزتميمكلمةحرلك~اكنموذجل~اماميةمملوعاتيضمن

االجماعيةالتقيةمؤشراتمنمحموعةحرلعضربلدكلعنحديةإحمايةناتياإلباالضافا

القراالحصاديةاالجتماعيةالشاكللتاولالتىالحرثمشارينمنعدداالمركزأتموقد.واالقمادية

التمايلوبرامجوالفقروالتجارةالمديريةولشمل،االعالمىالمزتميمنكلمةلاألعضاءالبلدانلواجهها

لدربيةبرامجتكليمالمركزويوامل.ىاألهالقضايامنوغوهاواالقليميةالجهريةوالترجهاتاهيكلى

والزراعةاألغذيةلمنظمةالتابعاألدنللشرقاالقليمىا~ملالمتحدةاألعووكاالتمعمشتركة

.األعضاءالدولباهتمامقكلرالقالمجاالتلالمتحدةلألمرالتابعاالحصايةالدراساتوقسوبالقاهرة

لسةاإلعالميتمرالملىمكلمةلاألعضاءالبلدانلالتلريببفرصالحامةنشرهاباصدارالمركيوقام

.م2990بنةخامةجديدةهبعةإعدادعلىاطافرالوقتلويكب،(م999

علىيكبفإنه،إليهالمركرلةلألنشطةمنتظملفيزمنالمركزبايقومماعلىوعالوة

سريالمقدالتىاإلعالميالمؤتمرامعلمةعاتابحماعلىوعرضهاوتقاريروالئوإعدادلمعنةمهامإكباز

التقريرنذكرالتقاريرهذهلجلةومن،والتقندىاالقصاالتعاونمحاالتولتاول،عنتلفةمستوياتعلى

األقلالبلدانمشاكلحرلولقريراالسالميالمؤتمرمنظمةلياألعضاءالبلدانحولالسوىاالخمادى

عظمةإطارلاألخوةالتطوراترهدولتوى،االعالميالمرتميمكلمةلاألعضاءالمحصررةواللداننموا

.اإلعالميالمالمعلىودرليةإقيميةاقماديةلكتالتإقامةعنالمتولةواالنعكاساتالعالميةالجارة

الهبعاءالحار-النمار«لمتقببواالمةالمركي-به

مزاألعضاء>لدولبين<لجارةليةأجلمن(م999ا98عاملجهودهالمركيبذل

:ليةاتالعارينقتعموماللرجالتىفشاطعهفالل

وحرلاإلعالميةالبلدانبينالجارةلمزيزلحاللدراماتعدةإجراء-أ

رو<ليرهفواألعضاء<لدولديات>قصاعلىلميتالماديةقصاافراتالطرماتانمكا

لطويرلالجديدة<القاماتبشأنهراسة-ام999يويو-األعضاءالدولعلى

لرقيةمياسات،ام999إبريل،الدوليةالجارةلاألريبمحاللالبشريةالموارد

.اح)~....،(م999يرنير-المديرماهقمعالجآحالة:واالسمارالصادرات

لالمركينظمهاالتىااللكترريةالتجارةندرةمثلمختلفةلدربيةبرامجلسى-ب
.البيفاءالدارل(م999يونير



إماليةتمباريةمعارمىإقامةلريقعزوخموما>لجارةلززبأشلة«لقيام-ر
.>r2000أكو،20-15(«لدوحةل«لقادم>لموفروسكوك

يورعمدمجعرضأر>النرنتل(موقعالجاريةللمعلوماتشبكةإنشاء-د

لثاك<الجتماعويظراالقعادى)>لمجاللالعاملينوعلىالوهيةاالهمالنقاطعى

.r1999يرنيرشهرلالوطيةالحماللقاط

(تمبارير)وعلة،ام)998(>إلهالميةالبيية>لجارةعنموىلقرمنشر-~

>لدوليةوالجارةاإلمالمةالبيةالجارةرلوتالركزيمارهاسزيةربععلةوهى

محاللالخواءوقائمة،المسشريزودليل،اإلمالهىالمؤتمرملمةمصدريودليل

عيةقهدراساتونشر،اإلمالىالمرتميبمظمةاألعضاءالدولل<لدوليةالجارة

.مشمارات)واالوالسيجاألعدك(ممائا

اإلعالميالمؤتمرمنظمةونامجولفيزاألعضاءللدولفيةمساعداتلقديم-و

مهاراتوإدارةالمنظمةبلدانلبعضالتنافسيةالقدرةقينإلالراميالتحدقواألمم

.البلدانهذهومراطنىالمقاولينبعضا

ندواتوهنيمالدراماتإعدادمريقعنالدولية<لجارةتمفاوفبمةت-ز
.العالمةالجارةمظةتقعدها>لتى>الجماعاتلخلفوحضرر

دبمنهفه-مالما.باململلنكبواالمهالمعد-و

،ام998نوفمبر4-االفترةلعقدتالتىللكوميكعثرةالرابعةالدورةمنذ

والمهنالفنىوالتمليموالتكنولوجياالهندسةمجاالتلللمعهدالبشريةالمواردتطويرنشاطاتازدادت
منالمزيدإرمالوباشرت،الممهدببرامجاالهتماممنمزيدااألعفاءالدولأبدتوقد.كبوةزيادة

علوملالبكالوريوسدرجةلنيلسنوات4هدلهبرنامجاالمعهدأدخلأنبعدإليهوالمتدربينالمطالب

درجةلنيلالقائمةالبرامججانبإلى(م999ا98األكاديميةالسنةمنالمملرماتوتكنولوبياالكمبيرلر

التربةلرالبكالرريوس،واحدة)(منةالفنيةالتربةلواالجستر،سنوات)(ألالهندسةلالبكالرريوهى
للطاقةجديدمركزإنشاءإلىإضافة_منرات)3(الندمةلالعاليوالدبلوم،واحدة)(سنةالفنية

>لبحوثنشاطاتسريعبغيةوالمطبوعاتاالمتثاريةوالخدماتواالمتدادللبحوثوشبة،والبية

.والتنمية



،كبوةزيادةاألعضاءالدولمحنتلفمنبالممهدلاللتحاقالترشيحاتازدادتوقد

األكاد~عيةالنأل1235رإلءr1998/97عامل1099إلr1997/96عا)ل831منوذلك

بحمسةيكفلالذيللتنميةاإلعالمىالبكجانبإل،عفرادولة19منم98/7999عشرةلة«ك

بمدحق،العامهذا(235من246مرىالمعهديقبللم«لسكنليللنقصنظ»ولكن.أيربنهالب
لي368مناإلمجاليالطالبعددازدادوقد.الطالبوداخليةاألكاديميالمبنفرةخامسمابقباء

عددليالزيادةولمراجت.(م96/999األكاديميةالنةلي484إلىام97/998األكاديمية«لمة

أمامىعلىرذلك.طالب600لحوالسعجديدةمالبهةداخلياتلبناءبحرىالمملالن،الطالب

مطلعلالبناءيكتملأنالمتوقعومن،أمريكىدوالرمليرن2ر9يلغللشيةاالعالهىالنكمنقرض
.<لقادم>الم

فقدالمنظمة،لاألعضاءللدولالبثريةالمواردتقيةمحاللامحمالنقطوبومفا

اندراتأراهاتأربعذلكليبماقسوةودراماتعملورشةومينواحدااآلنلفايةنجاحالمعهدنكلم

التقدمتحقيرأجلمنالبثريةالواردتقية•حرلدولةوندرة،r1998وديسبرفوفبولفكليمهاتم
بمديةرذلك،اإلمالمي~المرتميمنظمةلياألعفاءالدوللالفقرحدةهنوالتخفيفالمتوازندياالقصا

القمةمرتمرقراراتخرءلالدولةالندرةفظمتوقد.(م999إبريل13إلى((منالفترةلأاكا

()9(الدورةوقرارالكرميكعنالمنبتاالتابعتللجنة()4(االجتماعلومياتوبعد،مناكاالسالمي

التومياتقامترقد.(م996فرفبو4إلى(منالفترةلإمطنبرلليعقدتالتىللكوميك
حرلاآلراءهادلليالرئسيةالماطاومتمل،بتالمتاللجة()5(االجتماعإلىالندرةعنالصادرة

ادراماتندواتأربعإلقامةيحططالمعهدأنكما.للكرسيكعشرةمسةالخاالدورةألناءالمرضوع

الكمبيرلرر~امتخداماترالتكف~ر~التبويدرالصناعى~الفنالتعليم~إدارةحرلأخرىقصرة

إلىم1999نوفمبرمنالصناعت~للإللكتررنهاتالحديةو~التطيقاتوفوابطهااالكهربائةو~اآلالت

.م2999عامفايةلوالبيئةالطاقةحرلأخرىأرليةندرةلتنظيمويحطط.م899~ياى

البارياتملالمخلفةالشاطاتمزعدداالمعهدنظم،األكاديميةالبرامججانبوإل

سابقةملدييتوبرامجعيةابت-لقافياونشاهاتالرديةفاتواكالريافيةواأللعابالسزية

ملاجماعيةلقافيةبرامجإلقاتأيفاالمعهديفعلهكما.العامخاللالديبةقاتراكالكر،القر)ذ

جرتكما.الطالبمزمحلنتلحصرعاتلقدمها،يتوالباكتراإلنويقيةدميةوالبغالالعريةاألسات

.فرةراكالالرةحرلصافة()999وأغسطريرليرشريخالل

حمر»~،م1998أكرم11لعرناكاالحمالوامم<لممهد)تامرة

شر>الكاالحاللليمويوقع.حيآاشيغآبغالديررزوا،ريآدرة<ألول>لرفميك

<لموتمرلملت>لعام<ألن،<لراقر>لديرعز<لدكررممال،ءترذلكr1999لرلمبر22يرم



الوقتنفسلوميعقد.حسيةالشيخةالوزراءرئةدولةاألولالشرفوفيف،اإلعالمي
النشافاتهز»لفاميلوترد.ام999نوفمبر24-22لاإلدارةلمجلىوالعشرونالرابعاالجتماع

.آلخروقتمنللمعهدالعامالمديريعدهاالتىالشاملةالتقاريرفي

هد»-للتبمبواالمةالهت-«

المنتمةواألجهزةالمتخصصةالهياتمعكبوعندائمأللحيةاإلعالميالبكعمل

البياناتمحبادلملكاآلتبعدةيقلقالمملوهذا.االعالمىالمؤتمرمنظمةلاألخرىوالفرمحة

.ولجانخامةعمللفوةالمهاموتحديداالجتماعاتوعقد،مشتركةبمثارينوالقامهاتوالمملو

البنكبهيقرموييأمثروعأاإلعالميالمزتميلمنظمةالمملرماتأنظمةشبكةولشكل

تجميملسهيللالشبكةمهمةوتمثل.وكومستيككرميكرعايةقت()9(_~للتنميةاإلسالمي
المالنقاطخاللمنالمتخصصةوهيئاقااالعالميالمؤتمرمنظمةلاألعضاءالدولبينالمعلوماتوكرريع

رائدمثروعخاللمنالتفيذقيدوالشبكةومجاالت.قطاعاتعدةلمتخصمةوقطاعيةوإقليميةوهنية

منا~للنقاطلسيقيةاجتماعاتعقدويجرىالوهنية.المالهابقاطمغعالةأعضاءبلدانلسعةيثمل

وخامةاألولويةذاتألقطاعاتمجاللالمشروعلتنفيذالالزمةالعلميةالخطواتلالبحثأجل

.التجارة

باعدادللحيةاإلسالمى<لبكقاماإلسالفي<لمؤتمرعظمةأجهزةلخلفهنوبطلب

عظمةلاألعضاء<لدولبيناالقعادىالعاونمحاللابراهجاالفاقياتأساميةنظمعدةوامكمال

يقومكماالصادرات.نواتاالعشارألمين<إلهالميةمسةالمزذلكآخرركان.اإلمالىالمؤتمر

لخلفعالقومالتىجحة>ك<ألنشطةمنعددخاللمنالفيةالمعونةبقديمللحيةاالسالمى<لبك

.مظمةدلرتمراإلمالمىرعايةقتالعاملةالمؤسسات

اجتماعاتللتنميةاإلسالميالبنكنظرلكرسيكعثرةلثةالثاالدورةمنوبقرار

قرارأعقابول.الدوليةالتجارةلمنظمةالوزاريةاالجتماعاتتحفرالقاألعضاءالدوللوفودلميقية

األجهزةمنالمكونةالعمللفوةاجتماعاتبحدةللتنميةاإلسالميالبنكنظمالثامنةاإلعالميةالقمة

األمةإعدادحولوليقتهالالواردةاألفكارلمختلفلفيزكيفيةلرضعاإلعالميالمؤتمربمنظمةالمتخصصة

.والعثرينالحاديللقرن



نحبولحرا-الساههمللساو»االملسزالغرته--

دىاالقصاللعاونبرنامحهامتابعالمستمرةوالصناعةللتجارةاإلمالمةاللرفة

والبرامجالمشاريعبنفينلقرم،اإلطارهذاول.اإلمالستمرالزمنظمةلياألعضاءالدولبينوالتجاري

هذهالعملخطرضعتوقد،)2000-1997(يةاكا~عملهاخطةلحددتوالقالمخلفة

عملخفةأكدلهلمارفقااألعضاءالدولبيناالقعادىالعاونلتعززالالزمةالعريضةللخطوطهبتأ

االبحماعخاللالعملبرنامجمناألولالمرحآللتنفيذاألوللقر0اجرىوقد.االعالميالمؤتمرمكلمة

للثارقةباالمنعقدةاإلعالميةللعرلةالعموميةللجمعيةعثراحامسواالبمماعالفيذيةللجةا~

الدقية%20ا_ولعلى،ققوقداألولآفظةمدفمن%80أنقلروقد.م1999فبواىشهر

.وماليةفةمعرباتلرجردلخرالفينمايعذر،المعلوماتوتحليلعبمع

رقددحامى.بالقطاع>لمعلقبرنامحهاباطبعتاإلعالميةرالفرفة،1995مةومذ

()996(إنلريياوفي،)1997(وممر،()999(لركيالاحامرللقطاععاتابتلحسةعقدت

كرسكدوراتإلىعاتاالبتهذهلوهياتلقاءرة.()999(ولبان،.)996(نوباكت

عاالبتعقدرقد.فيهاللطر،عرةوالرابتعثرةلةراكعشرةيةواكعرةواعالدية<لعإمرة

السابععاالبتوميمقد،r1999أكرم6إلى4مزبالكاسرونرندييالالحاصللقطاعاالدعر

مفيدمبربأفاالخاص<لقطاععاتابتوأبمت.r2000مةقطربدرالالدرتفيالحاصللقطاع

وإيمبادالمسقبللالعاونمبلمأقةتحثالماليةاالساتولملىاألعمالورجالالمقاولينللقاء

.لمنهجاقمجديدةأمواق

العرفةأرملتاإلمالميتالبلدانلاألعمالرجالبينالتفاعلمنالمزيدولححقيو

وماليفاسووبرركيناالنيجرإلاألولالولحدلوجهفقد.اإلفريقيةالبلدانلبعضاهماديةولردأاالسالمية

آسيالجهورياتبعضميزررفإنالثاكالولحدأما.والناللوسواليرنوجامبياغينياإلناكوالوفد

.م8~كا~عامخاللالومطى

كزالىهعبالعاوناإلمالهيآالجاريةامارضإقامألياإلسالميةفآالفرتشتى_كما

القطاععاتابتأخاءمنوةممارضإلقامألريباتتضعأغاذلكإليضاف.الجارةميةاالمالص

.الحامى

لعقدبرنالجأميتاالمالالغرفةرفعتاألعفاءللنوفلقدمهاالقالخدماتمنوكجزء

انعقدتالقوالمرمهالصفوةللمؤسساتالمساعدةهاتالحدندرةارلهاكان.لدريبوحلقاتندوات

يآاكرةاكعقدترقد.ام996ديسمبرشهرخالللشىكرالللحيةمراالمالالبكمعبالعاون

.نيةبالفهقةاكاذالبلدلصاح1998عاملماليل



للتقيةاإلمالهىالبكمعبالتعاونالتاليةالتدرييةوالبرامجواتاكالنوفةولكلو
:المخممةالمتحدة<ألهمووكاالت

رياتعبهراألعضا»اللداألهنالحر~أ~«الريب

الفرىنطربيمجاالكمنهامامجاالاإلسالمأالفرآلاخندرن،األخوهنهاآلررلى

،الصددهذالالفرقهولوامل.األعماللبدانرالنسربفبأاإلداريأالفأرانلطربورهر،البربأ

ورئسألتظبيرنالنماأجلمنالعالآلزاناألخرىالدولبهوالركاالنالمنحاهاألهممذبركاالاالهمال

.مدريبهعمل

)UNIDO(اليويدومكبمعبالعاوناممارياىمتاإلعالميةالغرفةسعقدكما

الماليينوالمشريز<لويأووكاالتجيعدعوةإلىالمتويهدف،ام999نوفمبرل<لبحريزل

.اإلسالمىالمؤتمرعظمةلاألعضاءالدولبينمشركةمشارينإقامةإمكديةقشةكالمشاريعوممهدي

اإلعالميةالغرفةفانكبوألطورأاإلعالمتكنولوجافيارلتلالذيالصرهذاول
إثارةمعاألعضاءالدولعنمعلوماتالقاعدةهذهولتفمن.متكاملةمعلوماتقاعدةوضععلىتركز
.الصلةذاتالمعلوماتمنذلكوغوالتجاريةوالمعارضوالمناعةواالقتصادلتجارةخامة

الظماتمعالحارنلزيادةايجياتامترضععلىأيضأاإلعالميةالغرفةولعكف

هذهمنولكل.المربيالمنوبراقاأالخليجيالعاونومجلمردياالقصاالعاونمجلسملاإلقليمية



اإلقليمية<لمظماتهذهمعالعاونا(مالميةالغرفةولقرح.بلدافابينالجارةلحيةبرامجالمظمات

.محددإقليمىنظ)بموجبالجارةلوميعبمشروعاتللقيام

بينلشأقدتجاريةعاتمازأىلالوسطاألخوةاآلونةلاإلعالميةالغرفةوبدأت

.اإلسالمىالمؤتمرعظمةلبلدانالخاصالقطاع

_أ<-هبأا(مةكللمنمولبواهاالنماء-و

:يليفيمااإلعالميةلبوكالدوليلالتحادالربيةاألهدافاللخص

.اإل_ذألامماألكالأكأ8ر~هزئ)1(

المركزيةالبنوكبينوكذلكاإلسالميةالبنوكبينوالتيقللتعاونمعامرتحديد)2(

.االعالمية

<ذ<>ه«>:مد>:ى<.~:>،.<>«:
:اإلمالمبأللبوكالدولغاداالكلساطملخصبلىوفبما

لبأالما>لمزسما~لجسبعr1993عاممذالسوىوفبعأملوما~فاعد»إعداد-ا

مبه.االمال

.بلىما(م996لعام<إلمالعبأ>لمالبهمساءوالمل>لبوكألبلوبنهمل

المالرأسذلكبىبمالبذإسالفالبذفزمسأ(~كا()هنأكر»مسرضرافلبل-أ

.األرباحرهابىطباكاالحبا،الودائعإلجالى،مرلاألإلجالى،المدفوع



عروالمتوالزراعىالجاريع(دلقهاالعشارمزعقهكلنعيب-ب

شاركة،(واكةالعويلو(ها~<لموسماتهز»تمرلهالذيودلعقارات)ودلخدمات

.أجاره)،ربأمف،

الئيبعهمنئارالجنه،مبسالنأفاربخ،مسأالمزنرعمتملعامأمعلوفان-ج

.المرطتمبزوعددالفروعرعدأ

يااكرالنهةالجنرالاالنقار-طراكحسبا-لرضحيايةتومرط-د

.الماليأاهزشراتهذه

الماليةللمؤسساتللمعلرهاتقاعدةمحالفيفاردهارجاعتمعالقاشرالعاونلمزير-2

:االسالمية

(برنامجالمتحدةبالوالياتمطاألرالشرقدراماتهركنمنرفدزار-)

ماعدةوراءسعيأاالتحادهتراالسالمى)للتمويلفاردهارجامعتمعلوفات

النوكخاللهنوكا~العويلآناةحولالعلميةأرامترضعليراالتحاد

.اإلسالمية

قاعدةبامحداثمالمةاالللبود<لدولىاالتمادبماعدة)يمأكزاليقرم-ب

معبطهالالقياتأحدثبامخداماالسالىللعويلمحريمةمملرهات
.المملرهاتلقاعدةالدولت>لبكة

المجلرليعضوأاإلمالمةللبنوكالدولىلالتحادالماماألمينلعيينمزخرأة-ج

اإلعالميللتمويلوفاردطجاسةمعلرهاتلبرنامج(راالمتشاري)>لنيلى

.البرنامجيحرزهالذيالتقدممتمراضالفاردهارجاعتليدوريأيجتمعالذي

:مبأاالماللبأالمامذوالمزمسابذالمركزالبنوكينللعاونإطارإفامأ-3

أعما،عمرةمزلكرذردإلمالية>لمركزياللبردسركالجتسكلت
فيعقد>لذى>القادعز>لبقمدإلمالمت>لركزيه.لبوكهبر>«عمر>لحادأ>الجماعبردمآل
.ال(م)9اأكوو13-(2((_418>آلمجادىاا-(0ل،قلردوة>لدرحه



اإلعالميةالماليةالمؤسساتةوهرافالعالممستوىعلىالعالقةذاتالهامةالمسائللفطية-4

لألزمة>التعاديمارها>لتىالشهريةاالعالميةالنشرةمناألخوالمددخصصوقد.بتطوراقا

.آسياشرتىجوبلاألخوةديةاالقصا

_»-فرالهوالمالكبومطبواالاالسا«-م

و<دمه>تمةمرةنءرهةدرتيد<<مر<-«ىو>دمهء>«ة<ث
ء6<في،ن>ومدوة<منكننركبو.ام98Iءمد>عرةيمةعتدى<نث0>
ثرعتدءددعرمم»تمسر>أىدJ!د<مه>ردد<1(ودست«ممرى.>مقدءدديةمه«م

.ثرىىهرة<،رملأدى،ذ>.دمه«م_.مة»ر~و
تقارنمركزإلنشاءالضروريةالخطراتفرالبرالمالكى»إلمالمىاالتحادودتحذ

األعفاءبسفنيقلقفيمااألعضاءالشركاتلخدمةرذلك.جدةلءالتحادباماتيلحقللمعلومات

كانتسر>،الفنوأنراعواآلالتالسفنعلىوالتأمين،إلهالتميالتىواعويضاطمايةوأندية

،عادةالفنستقبلالتىوالمراى،كربونةائمأيدررللموادقلةاكالسفناو،العاملنشحنارللركا~
يمكنحتىوجردهاوآماكناالستجارومفن،الوكالءوأعاه،األعضاءللشركاتالتابعةوالسفن
.ومعالءبدونامهأامتخدلألعضاء

للمالحةإساليتشركالنثلالجدرىدوامةالبواخرلمالكياالسالمياالتحادىأه

المالحيابكهشركةعيترةالثركآإلنشاءوريةالفرالخطراتجيعراتمنذت.«لخامر<لقطاعل

ومتدار.دوالرمليونال)9(لجعع~فىررأ.ل،دوالرمليرنالا)8(مقدار»بهممرحبرأعال

.والحارةالربحعلىمقرم.عتةتجاريةأمسعلىالشركة

إنشاءم1997أيمبرشهرلطهرانلتالذىمناكمالس>ال>لقتتوملىبارك
ومماملت>لرعتوأعاللللسمامةواألنوادالخاصوالقطاعوالشركاتاألعفاءاللرلودعا،الشركة

(ة.>مأف-8ا2ألرقم(القراراألعفاءالدولمرانىلالوهيةالسفنمعاملةمفنها

,هامق>>لمررت>لوبتبالممكجدهمديةواتحاذالشركةسجيلير)ذوبمد

.األعفاءأمهمهاعلىالدولمطرح





`I`0`







منمقدمتقرير

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانة

األعضاءللدولوالتجاريا~ديالتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذحول

اإلسطميتمرالمنمنظمةفي

عشرالسادساالجتماع

الكومصيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

)2000مايو/آيار11'\-ء(اسطنبول





دمةالطالعملخطةتنفيذمدواحتعواه
والتجاوهدماالقتالتعاونتعزيرإلو
اأ~موالمؤتمرمنعلمةفها)مخادولاهبين

دياالقصاالعاونتعزيزإلىالهادفةالعمللخطةالبطرهالفيزظل

وللمؤتموللكوسيكقلقممدراإلسالفيالمؤتمرعظمةفياألعفاءالدولبينوالجاري

األمانةقامت،للكوسيكعشرةالرابعةالدورةمزوبطلب.الخارجيةلوزراءاالعالمي

الدائمةللجةعمرةالخامةالدورةإلىالخطةلفيزالعامللموقففصيلياعرضاالعامة

سفيضةماقشةوبعد.r1999نوفمبر7إل4مزالغرةفيامطبولفيعقدتالتى

:يلىكمايصتوارااللجةآقذت،العامةاألمانةلورقة

االجماعوتومى،العمللخطةالطرهالفيزإزاءالقلقعن~تعرب

األمانةتقريرإلىاماداالوضعلمعالجةالممكنالبيلباقراحالمابعةللجةالقادم
.سالمى~المالمؤتمرلمظمةالعامة

الويقةهننسختوزيعالعامةاألمانةأعادتفقد،أعال»وردلمااونظ-2

مقرحاتموإعدادالويقةدراسةبغيةالمابعةلجةأعضاءالدولجيععلىآنفاالمذكورة

بالموضوععالقةلهالذيالجزءاالسعراضهذاومحوي.االجماعموعدقبلوتومياقم

لجةأعضاءقبلمنإليهاالثارةتسهيلعدف،سابقاإليهاالمارالعامةاألمانةوثيقةمز

.الوقرينالمابعة

رمفمة<«.<مأحمددما/لم

وتفيزبوضعكومسيكلجةهىالساداالسالميالقمةمؤتمركلف-3

الدولبينوالجارياالقتصاديالعاونلعزيزالهادفةالعمللخطةجديدةاسراتيجية

القاافيحدثتالتيالخوالتاالعباربعيناألخذمع,االعالميالمؤتمرعظمةفياألعضاء



رعايةقتاالجماعاتمزململةعقدوهد.r1981سةفيالعملخطةإقرارمذ
أكوبرفيلكوميكالعاشرةالمدورةباالليعليهاوافقتمتعةخطةوضعة،كوسيك
فيالمعقداالبعاالسالميائقمةمؤتمرإلاتجيةاالمتالولقةهذهرفعتوقد،ام994
يقينالوهاتيناعمدوالذى،r1994ديسمبرشهرلالمغريةبالمملكةالبيضاءالدار
.إ)(ةأتى-718رقمقرارهبموجب

ايجيةاسرأكيهامزأمووعدةاالبعاالسالمىالقمةمؤتمرالحظوقد-4
للدولالفرعيةالمجموعاتبينتعاوذإقامةإلأدت،كومسيكأتوقاالقدياالقصاوذالعا

والحررالخامرالقطاععلىتؤكدالقالمبادىعلىتقرمايجيةاالسرهز»وأن،األعضاء
والقانونيةوانياميةديةاالقصاالهياكلواحرامالعالمىاالقصادمعوالكاملدىاالقصا

ولقةالعملخطةأألالقمةالحطتكما.اللولميةوالزامأقااألعماهللدولواألميية
بابفيعليهاالمحوصللبودوفقاتفيزهاخاللللعديلوقابلةالمرنةبالياسةسسرعامة
الدولودعت،بسرعةالعملخطةتفيزأميةعلىالقمةوافقتكما.والفيزالمابعة
بعةتبابفيعليهاالمرمرالخبراءلفريقالقطاعيةاالجماعاتاسضافةإلىاألعضاء
.العملحطةتفيز

المابعةآليةحولالقامدارخاللالكوميكعنالمبقةالمابعةلجةدرست-5
عاالتيملينتطاعىاجماعبعقدالخامةرالظيميةالفنهةالودميع،والفيز
عنفةباالمتاللجةأومت،االطارهذاول.العملخطةفيالواردةالعشراألولوية
مزأكبربقدريمنمجخاللمزالعملخطةلفيزببدء،واحدينقطاعىاجماععقد
منعددأوواحدمحالحرلواحدآذفياجماعمزأكرعقدوهو،العملىالطابع
للكوميكعرالحادياالجماعقبلوقد،األولويةحبعلىالمداخلةالمجاالت
.بييةوقطاعيةقطاعيةاجماعاتالمضافةءاألعفالدولودعا،المابعةلجةكرميات

لحديدالخبراءفريقاجماعاتمسعقد،الموقعةالفذآليةوبموجب
اجاذفإذ،ذلكعلىوباء.الخطةفيالمخلفةاألولوياتمجاالتفيلعارذمشارين
(قارها)قاره(محددة)محدد(شاريع)بمشروعالهمةاألضاءالدولهنلفمتالمشاريع~

.مشروعأيتفيزعنمسؤولةالمشاريع(لجاذ)لجةتطلأذعلى،هر



عملخطةمزيجزأالجزءاتكلالقوالفيزالمابعةآليةألحكاموفقا-6
يعيناألعضاءالدولبينفيماوانجارياالقعاديالعاوكلعزيزاالسالمىالمؤتمرمعلمة
األولويةذاتالقطاعاتمزقطاعكلفيعادةتعاريةمروعاتتفيزعمليةتبدأأذ

.الخبراءلفوةقطاعيةاجماعاتعقدخاللمزالمرة

خطةمنمجال/تطاعكلفيالخبراءنوةالجماعاتالمموحالقويضإن-7

تفيزفي،الضرورةعد،للمساعدةمقرحاتوتقديمالعملاحياجاتاسعرافىهوالعمل

المروعاتاالجماعاتهذهقددأذويظر.المجالبذلكالمعلقةالعملخطةأحكام

.معقولةرميةفرةغمرنفينلفيذالقابلة

خاللمحددةفشاريعمقرحاتتحديدأعقابفي,الفيزآلليةطبقا-8

أصلاقرحالذيالبلدبرئاسةمشروعاتلجة/لجانلحوين,الخبراءJ(اجماعات

عنتعربالقاألعضاءالدوللجيعالمشروعاتلجانوتضم.المشروع/المشروعات

المشاريعماسروعتفيزبغيةا~وعاتلجانتجمعأألوينهظر.معيةبمثروعاتاهساهها

.لحورقان

الحطاعيةالفبواءفو(.عاداهعما(أ)

االجماعاتكافةتناش،الفيزوآليةالمتعةالعملخطةاععادمذ-9

المضافةاألعضاءالدولربيةخالوزراءاالسالميالمؤتمروكذلككوسيكعقدتاالق

حكومةمحرضتلكوميكعشرةالحاديةالدورةوفي.هز»الخبراءفرةاجماعات

والحيةواألغذيةالزراعةحولالخبراءلزيقاجماعىاسضافة،العريةممرجهورية

.والوهالتوالقلالريفية

االحصائيةالبحوثموكزوأكد،الالزمةاالستعداداتلجيعاستملتوقد-10

الدولإلىأرسلتالتيامملوثائقاالسالميةللبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصادية



مزلثاكاألسبوعلبالقاهرةعقدهاالمقررمنكاكاللذيزاالجماعينينصفيمااألعضاء

.المنيفةاحكرمةمنبطلبتأجيلهماةولكن.r1996مبمبرشهر

عنالمبقةالمابعةللجةعروالرابععراال~االجماعينخاللولكن-11
لةاكالدورينرل،الوالعلىم6908وr1997فيأنتوقلعقداواللذينكوميك
مدربأكد،م6999وr1997نوفمبرفيعقدتااللينلكوميكعرةوالرابعةعرة
.إليهاالمارالقطاعاجماعاتاسضافةبالدهحكومةعرصمجدداالعريةممرريةمجهو

عشرةوالرابعةعشرةمةالوادورتانهنالاالعالهىالقمةمؤتمررحب12-

وزراءوالعئرونواسادسوامشررنوالخاهسواعشروناحالاالسرهيةواؤتمرات

وطلبت.الهاميناالجماعينهذيناسضافةالعربيةمصرلجهورية~هةبعرضالخارجية

.االجماعينلهذينالجديدةاعيدبالموافاقاالعربيةهصرلجهورية~هةهنالعاهةاألمانة

.وهماتهماعلىالردتنهظراهامةاألمانةتزالوال

القدحولالخبراءفريقاجماعالركيةالجمهوريةحكومآعقدت-13
3إلى1مزةالمتالغرةخاللامطبولفياألموالرؤوسوتدفقالعرفيةواألعمال
مشارينمزعدداالمظمةومرمساتاألعضاءالدولبعمنىمحرضتوقد.r1997مبمبر
لخطةاألماميةالمبادىءمجددااالجماعوأكد.االجماعفيلمشارينوأفكاراوذالعا
القطاعوأألاألعضاءللدولاخيأرياميكوزالمقرحةالمارينسيذأنومها،العمل
مزاالسفادةضرورةاالجماعأكدكذلك.العمليةهذهفيمحوريادوراميمحالخامى

هذافياقراحهاميمالقالمشاريعتفيزفيالمظمةإطارفيفعالالموجودةالسهيالت
.المجال

حولاألعضاءالبلداكردودجعالعامةنة0األمزاالجماعهلب-14
حيهاسقوموالقباقراحاتالمقدمةألالبلداإلىاسالمهاعدوإرماهاالمشاريعمقرحات
للعظمةالعامةاألمانةمزرذبالعاالمخلفةالمارينمجاكاجماعاتلعقدبالدعوة

.العملخطةفيجاءلماوفقاالمعيةومؤساقا



~OIC/COMCEC-FC/16-2000IREP(اهوهق (Y

5I-خاللاالسالميةباكسانلجهوريةحكومةقدمهالذيللعرضتفيزا

ا~اءنريقا~~اال~-نباكمت~مةفظمت,~مسيكعشرةالحاديةالدورة

~اتثىفياال~ص~ا-تمر~فيا.عضاءللدولالخارجيةالجارة~تهيالتحول

مشارينمقترحاتهنعددعناالجماعأسفروقد..(~~(مأكوبرو~_24يوهي

.ردودهاتنهظروهياألعضاءالدولعلىبعميمهاالعامةاألمانةقامتمشارينروأف

عرااللثاالجماعانعقادإبانالركيةالجمهوريةحكومةعرفت-16
وتفيذا.الفنوالعاونالكولوجياحولالخبراءلفوةاجماعاسضافة،للكوسيك

,r1998مايو8إل6منالغرةخاللامطبوللالمذكوراالجماععقدالعرفيهذا
وأبدى.عددمقرحمشروع18والوداكوتركياألاألردهىدولثالثقامتوقه

أرسلتفقداللجةلقراروهبقا.المروعاتببعضاهساههموكعديدفوفودوأل
فيبرغباقاالعامةاألمانةبموافاةمطإلبهامع,األعماهالدولهيعإلىالمقرحةالمروعات

ملبزفقد،ذلكإلىباالضافة.r1998أكوبرمهرمناألولاليومكلرلالصددهذا
األمانةإلكابةذلككيدتالخبراءفريقاجماعخاللمبديااهماهاأبدتالقالدولمز
.((م09أكوبرشهرمناألولاليومكلولالعامة

ءكيةالهااألردنيةوا~االيرانيةاالسالميةالجمهوريةتدهتكنوتبعا-17

محما.وافنىا~لوجيبالتعاونالمعنالخبراءفريقعاجتبعداالضافيةاقترحاتبعض

منظمةمؤمسات~هتهااقالمشاريعرأفببعضاهعامهافاسوبوركينا~هةأبدت

~مةوقدهت.ربيةالخابالتجارةالمعنىالخبراءفريقاجتماعلاال~هيتمران

إرهالهاتماقءالجديدةريعاثهذهتعميمةوقد.جديدينمشروعينلحوقالحاهوون

ولالهن~وقد.ا.عضاءولالعلىءالمحددةللمشاريناتعريفيةاالستماراتفي

لمحما.ريعاثكنبحا~تعريفيةاسماراتتقديمفشاريعربأفتقدهتالقا.عضاء

منظمةمؤسساتهتهاتطاقالمشاريعربأفاهماهاأبدتالقاألعضاءولالهنطلب

.األعضاءولاللجيععلىتعميمهايمنحتىمقوحاتمارهاباعتتقديمهاءاالسالفيالمؤتمر



مشارينبمقرحاتالخامةالردودبعة~للت~تهياليوضحاالليالجدول-18
ةوقد،r1999أكوبرفايةحقاألعماهالدولبعضمناسالمهاتممشارينوأفكار
.فعالتعميمها

طتنميةاال~لميالحبنلئالحاشراامتحتاإ~هيةتحورلحهةهؤمممة

ا.لحرالحالمتدأآمرلميةاملحقاصة(إكاأ)ولحالحة

لتليةراااللةت2اكالوالنلراتلطومرلسزدتمملضسوأمجلطرو

معرنالكامالمةاالططداأللجلماعة2راراالهمالةااللتمادآلاألألهئاهركنقام

نيا«لمندلملمممعرالحىثطترمااالعالميوالمهدطعمةاال_لميالنك

والترطرالمرلوالنالمالنقدعاللاللن

االعالمىالمنكمعرنمالالعةلجت2راواالمماآللتمادمآ2اااكاثمركزلحام

المكةالنثامحاتهرلمنملةومملرماتلالآلترنكلرلمررىولئرمحمعطعمة

اطامتاالألمتاهراعأمنعمرعةعالأرلماألعمنا،اللالنلرلتوهلةرارالنتلهآ

ترا~طالحاالتهالمئلالعمننةالملة(طتالنثماالت

اال_ميالنكمع»لعارنراالبعماعةرااللحصالةتحمادهة21ااكاثفرلحز~)

لرااللنارالحر~تطفركدللعميوالحيئاللترمياالعالمىوالمهدطعمة

ال~عمناء1الللدن

،را-بحثعر6لرانرنمنJ،2،اجالكهمنوالحورمنمورنلة1طة~60لطرو

لحأللاهلطرالتإ»دةللحسلغلمرهي

رنكلر>ماتاططرمكالمةلالكوىلحمما(لرلرهل)مللركراس71~هتعلةلحالر



27IرىالجمركةبزالحراحرلملصلةلمملوماتولمرمظرلجمعآلةIوعر

االعقا«اللداذلالجمركة م

لرمحيااال~لحةلجارةيتإنثما،28

رحيمرآالبلالمل<المالمى<ألتمرمكلتلاألعقا»اللدانةالزاكالمة29

العالمة

30Iوعيسعلمةلاالعماءاذلبلدالمتاولةاالقمادآلالمزاتقلهاحرلدوامة

-االمالمي~~المزتمي

31I،آل`~كا~_ناالعالمىالصادراتسرتهالمريرمدرقاإنثما)~~`

واالجعماعةوا(حمالمة-

32Iاالقمادآلشراالمجامرهزمناالعحا~»اللداذباكرجاتالحامةلتاالحماالملوماتومقاولةلجع

راالجعماعةراالحمالمآ<لعمدىمآوتلراقااالرادات
--~~.----

33Iالآل`~~~النحليةالمانمو0ا.عضاللدولللقلمشق(رعلمثرلطوير~~`

وااللجالعترا(هملت

34Iديةاالقصااالعدكمركراألعة>اللرللىراجرا»دتماالمجارألظرلراعدهرلفصلةدرامأإااد

راالبحاعةواالحممالممة
.-~~~~~~~~~
~دآال~-1ا~~األعضا<اذللبلدالرلخةلحاالضرتدمهاريةبلسهيالتخدمات35

المولمحزبرر

عةوالك

~دآاال~-االآلاال~«للبلداناالولخيةاللوهاتقدمهاالقمتراداالادارةلهيالت36
والمات

الموبوركيناI~اال~عر`الألالدوليةاتجارةعالليرالدربينتدريببرنامج37
الجارة _------~د

الموبوركياI~اال~هر`الألالدولةاحمارضتنظيرلمخصمةإقليمةشركاتإنشاء38
الجارة

لسةمالساال<الكزائمةمممارضصاالتإقامة39
ة<لبام

~~~.
لسةمالس<الالمركزلنةمالساالالركزمرقععل`دلحقتية»لعللبهدانمموضلظر40

الجارةاالنرتفيالجارة

)Y(عاد~)لحيهو-الغبراءلفولالططاعهةا

،اآلذحقاجماعاتثالةالخبراءفرةالقطاعيةاالجماعاتعددبلغ-(9
)7و(الخارجيةالجارة)2(المالوأمروتدفقاتوالعويلالقود(()مجاالتتدولت
بدأتالقالعملخطةتفيزعمليةمرحتوقد.الوالعلى،والفنالكولوجىوذالعا



r1997مبمبرشهوفيالمالوأمروتدفقاتلمويلراالقودحولقطاعىاجماعبمقد

الفيزآلليةقادماسعواضأيفي،هامةعامرتشكلأنيمكنالق،دالليةاظوارنقاط

:نفسها

ولالأنعلىءاآلنحقكقدتاقالخبراءفرمقاجتماعاتتجربةدتأ)

وهن.قبلهاويسالفريقكاتاجتماخاللا.حيانهقنمفيتتقدماألعضاء

األهرءهقاهاالمشروعاتدراسةلصعوبةا.عضاءولالتجدأنذكشأن

نحو~هاقرإلتزامإبداءهنكاتاالجمافيوالمشاركونالخبراء~الذي

منيجعلليوبات.بمااالهتمامإلىاالثارةأوهثروكات/مشروعأي

.الخبراءفرةاجتماعاتإبانوكاتاشرلجانتشيلاستحيل

الجماعاتالمشروعاتحولمقرحاتقامتالقاألعضاءالدولعددظلب)
الدولأمامالبابفحاآلليةأألمزوبالرغر.جدامحدوداالخبراءفرتى

الخبراءاجماعاتانعقادبعدحتىالمشروعاتحولمقرحاتلقدم0األعضاء
إلمحددةملباتوجيهمنبالرغماآلذحقالخارهذايسغللمأحداأذإال
.ذلكلفعل0الدولهز»

ءسالمشاريعا.عضاءالدولاهتمامهدىعلىالمشاريعلجانلحوينيعتمدج)

إبداءيرااآلنلغايةانعقدتوالقالخبراءلفريقالالثةاالجماعاتلخالل

.بالمشاريعالخاصةباالقترافاتاألعضاءادولجانبهنالالزماالهتمام

بينالاألعضاءالدولمزوردتالقاالجاباتأكلوحظالحاالتبعضفيد)
تعليقاتأوحطاتمالعردفهى.مينبمروعالزامهامدىبوضرح
.سروعأيلباشراكهاواضعاالزاماأوتعبراوليست

أ~ممعتطبقالاألعضاءالدولاجاباتأنوجداألحياألمنلمحشروفي~)

القراألفأوالمقرحةريعاثتفيزآللياتوفقابعةالتعمللحيفياتأو

.الخبراءفريقعاتاهتمافيطرحت



فيفقطأعدتقدءاألعفالدولاقرحهاالتيالمارينمنالعديدأذيالحظو)

الصبغةتكسىالأغابمعن،الدولهذهفيالوطيةالهيةأولوياتإطار
.األخرىبالدولاالممامعدميعنوهذا.األطوافالمعددةأواالقليمية

.عاتكرثالفإغالهامفيدةنموالمشاريعأذالدولهذهقدفعدما

صاحبةالبلداناإلىحولتقدالمقرحةالمشاريعبعضحولوملتالتيالردودز)

،للمشارينلجان~ينالفيزآلليةطبقا،البلدانهذهقامتوقد.المشاريع

.الفيزفينيهاإبداءكردأواألمامإلىخطوةأىباتحاذدولةأيتقمالكن

المقرحالمروعبقدموحدهاالعمرالدولةتقوموالفيزالمابعةآليةبموجبح)
باتفازتمرمؤباألمرالمعيهاألعماهالدولمزللمشروعلجةبإنشاءوتكفل
المؤتمرعظمةمؤماتأنربما.المروعبفيزالمعلقةالالحقةالخطرات

مزلقدمة0المقرحةالمشاريعفإذالهمةعذهتمطلعأذيمكهاالاالسالمى
قاجعامةأفكارعردإالليتالخراءفريقاجماعخاللاألعضاءالدول
.األعضاءالدولمزدولةأىجانبمنالفيزإل

العويلومؤماتاطامرالقطاعلملىيقحمتريبأوآليةوجودعدمإذط)
كما.القائمةوالفيزالمابمةآليةفيالنعفنقطةهوالفيزعمليةفيمباشرة
إحدىيعرالمقرحةالمشاريعالعدادالفيةوالماعدةالماليالدعمتوفرعدمأذ

.األعضاءللدولحيويةمشارينوجودفيالربيةالعقبات

أدن،د«ردن<>«ءرررءءءرو:»شتة.>تءئعدر.>ء،
ررءهJ!>.ة>،0>ذ-ت>تهدءت،تة<ترد

.<.0ذ>ت«-<>-ث«>~سر>>بر<«_<د«،



ذاتمبادرةأيةفلأومخاحأنمفادهاالقالمقررةالحقيقةمنانطالقا-20
إبدا.وأننسهااألعما>الدولتعمدهالذيبالهجأساسارهينهراجياتمعددطابع

الملموسةشجالتلعقيقفروريمرطهورفيعةمياميةبإرادةوالحلىمماعفاهمام
توجدالذيالمعرالوضعوتمعيحلقوماالقاههذافييمبدالليةحاتاالقرادد«مفإذ
.مالمىالمالؤتمرعظمةعملخطةتفيزعمليةالراهنالوقتفيعليه

األميةتبينالقاالقليميةالحيويةللمشارينالمهيديةالجدرىدراماتإعدادإذأ)
Iيحالمارهذهمزالماركةالدولتوقعهاالقالفائدةوهدىللمروع.الحيوية
لدىموفرةهكوذالقداخرةوهز».رالمهيةالفيةالخبرةمزعاليةدرجةيطلب
هذهملفيرياديبدوربالقياممهمةتكوزأذيمكنالقاألعماهالدولبعض

المؤماتإشراكهواألنهذافيإمجابيأثرلهميكونوعا.المركةالمارين
وتممإعدادلفويلةخبرةلديهاوالتىمالمرالمالؤتمرمظوهةلالمحمة
.فعالةهؤسيةتربياتوفقالبدايةمذالمارين

ومدىفبيعةوميحمزبدالمشتركمشورعأليالجدوىدراسةإعدادعدب)
قددأذيببكما.باألمرالمعيةاندولةكاتقومأنمجبالقالماليةااللزامات
فيالمشاركةاألعضاءالدولمزالمبامرةالماهةإلىإضافةالعويلمواردالجدوى
األعماهالدولأمامالطريقتوضيالقالضروريةاألهورمزوهذه.المروع
.الماركةلالراغبة

المؤتمرمغمةمؤماتمنأكرأومؤمسةسينفكرةفيجدبكلالطريمكنج)
.االسالميالمزتميعظمةعملخطةتفيزإطارفيمقرحشروعلكلاالسالمى
للمروعالمقرحللبلدماليادعماتقدمأأليمكناتمالكقطةتعينالقفالمؤمة

إعدادفيوالماعدةالفيةحاتااليفوتقدمالجدوىدراماتإعدادمجالفي

.االرينلجاذالجماعالوثائق



الدراساتإعدادفيللتقيةاإلسالميالبكومواردخبرةمناالستفادةيمكند)

ادعميقدمأنللتقيةاالعالهىالبنكعلىويجبا.الجدوىودراساتالتمهيدية

ا.عضاءالدولتتظرهاالقالفوائدوتقييمالخبراءتوفرفيللمشروعالمقرحللبلد

.المقرحةالشاريعمناألخرى

،العملخطةوتفيزبعةتآلليةجديوتقييمدقيقةمراجعةهاكتكوزأنيبض~)
تقممزالدائمةاللجةلمكينكوميكعملطرتنةتقييمإعادةمزبدوال

السبلأيضاالمراجعةتشملأنويبب.الالزمةالعديالتوإدخالالوضع
.العملخطةتفيزفيالماليةوالمؤماتالخامرالقطاعبادخالالكفيلةوالوهائل

.لحوهسيكامسويةالدوراتخاللامارينلجانعملبعةوتامعواضيخضلو)

فيللمساعدةلحوهسيكدراساتمعبالزامنلجانلحوينيجبالحالةهذهوفي

قدلحونأنيفرضالقالشاريعللجانالمهيديةاالجماعاتفيالشروع

.أنشت

كوسيكإطارفيالخامرالقطاعاجماعاتو~لواقبةآليةلطويرحاجةهاكز)

االتراحفانالصددهذاوفي.سالهىالمالؤتمرلمظمةالعملخطةتفيزجانبإلى

مزيكون،مراقبةفريقلشكيلوالماعةللجارةسالميةالمالغرفةمنالمقدم

حمائيةالمالبعوثومركزمالهىالمالمؤتمرلمظمةالعامةواألمانةاالسالميةالغرفة

لحيةاالسالمىوالمركزاالسالميةللبلداكواألريبواالجماعيةواالقمادية

.دقيقةدراسةأرامتيسعق،للحيةاالعالمىوالبكالجارة





للتنميةاإلسطيالبنكمنمقدمتقرير

األعضاءللدولالبيئيةرةاتبسيحة~ل

للتنميةاإلسطميوالبنكاإلسطميالموتميمنظمةفي

عشرالسادساالجتماع

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

/200<مايو/آياراا-9ء(اسطنبول





منماءاألللدولالبيئيةالتجارةتوسعةحولتقرير
للتنميةاالسطميوالبنكاالسطميتمرالمنمنظمةفي

:الغرض
االسطمىالبنكدورعلىاألضواءلتسليطالورقةهذهتهدفا~

فىا.عضاءللدولالبيئيةالتجارةزيادةمجالفىاتهوانجانللتنمية
الورقةوتبرز>للتنميةسلثمىاالوالبنكمىاالسكتمرالمنمنظمة
>البيئيةالتجارةبنموالمتعلقةالمياساتقضايابعضأيضا

فيعقد(الذيالثامناالسالميالقمةمؤتمرلقراراتوفقاه2
المؤتمرلمنظمةالثانيواالجتماع,لمام997ديسمبرفيطهران
فيعقد(الذيوالعشرينالحاديللقرناألمةاعدادحولمياالسك
اطارفيعملفريقبانشاءالبنكقام,اام998يونيوفيطهران
ام)998أغسطمي(فيجدةفياجتمعمياالسكالمؤتمرمنظمة
البيئيةالتجارةفي9اه`3بنسبةنمولتحقيقالمنشودةاأل~افلوضع

األهدافتحقيقكيفيةحولمحددةتوصياتالعملفريقووضعه3
،التوصياتهذهأهمومن0البيئيةالتجارةلزيادةوالنوعيةالكمية
وأحكامبشروطالبنكقبلمنالتجارةملنتصجديدةمخصصاتوضع
وتعزيز,التجارةتمويللعملياتوطنيةتنسيقنقاطوتعيين,جديذة
المعلوماتلتوفيرالمعلوماتتقنيةواستخدام,المشتركالتمويل
,والتسويقللتجارةاقليميةشركاتوانشاء,البيئيةبالتجارةالخاصة
الدفعترتيباتآلياتوثسجيعءواالستيرادللتصديربنوكوانشاء
.الفنيةالمساعدةطريقعنالتجارةمجالفيالقدراتوبناءءالتتانية

f-الثفذمنالمد~ينمجلمىودفؤ,الثوصاثهذهضوءوعلى
ر~فيبنرعاصمةكوتونوشيعفدالذىاجشماعهفيللبنك



OIC/COMCEC-FC/16-2000/REP...J)8(ا~ة

عملخططبتنفيذالبنكقيامعلى,ام)998(نوفمبرا~4ا9
اه~؟>مناألعضاءللدولالبيئيةالتجارةبزيادةالكميالهدفلتحقيق
السنواتمدىعلىاألعضاءالدولتجارةمجملمن9اه~3الى

>سنو«)9اه~بنسبة(أيانقادمةالثطث

.البيئيةالتجارةزيادةلتسهيلالبنكاتخذهاالتياالجراءات
زيادةهدفلتحقيقالعملخططتنفيذبدايةا~410عامشهد0-

>الثامناال~القمةتمرمنلقرارطبقاالبيئيةالتجارة

مبلغالبنكخصص»وتحقيقهالمحددالكميالهدفولتسهيل6-
لهذاا~420عامفيالخاصةمواردهمنأمريكيدوالربليون

طريقعنتعبتنهايتمأخرىبمواردالمبلغهذهدعموميتم,الغرض
اسالميةبنوكمنمرحلتينمنبحةبالمراوالتمويلالمشتركالتمويل

مبلغلتعبئةاآللياتهذهتوديأنويتبرقع0أخرىماليةومومسات
وفي,النظرقيدالعامفيأمريكيدوالربليونيمقدارهاجمالي
مليونار2بمبلغاضافيةميزانيةواعتمدت<أيضاالتاليينالعامين
مثلالتجاريالتعاونأنشعلةلدعم»النظرقيدللعامامريكيدوالر

,التجاريةوالمعارض,والندوات»بالسوقالمتعلقةالدراسات
األ~ءللدولالفنيوالتدريبءالدوليةالتجارةمجالفيوالتدريب

0البيئيةبالتجارةالمتصلةنلبالمسايتعلقفيما

v-تعيينا.عضاءالدولالىبالطلبالمبادرةزمامالبنكوأخذ
لتحقيقالبنكمعمثتركةبصورةتعمل,للتجارةوطنيةتسيقنقاط
حددتالتىاألعضاءالدولعددوبلغ>المنشودةالبيئيةالتجارةهدف
>دولةوعشرينسعةاآلنحتىلهاالتابعةالتسيقنقاط

A-يوميجدةفيالشيقلنقاطاألولاالجتماعوعقدvا8وا
م)1999سبتمبر28-27(الموافق~1420اآلخرةجمادى
مساتالمنعنممثلين3و,األعضاءالدولعنممشك2,حضره
0االقليمية



ا~التفىعريضةتوصياتستالمذكوراالجتماعووضع~9
.التالية

للتنميةاال~والبنكالتنسيقنقاطعلىيتقين
مثللمالبيئيةبالتجارةالصلةذاتالمعلوماتتقاسم

,واالستيرادبالتصديرالخاصةواالجراءاتاألنننمة
ذاتالمنتجات,والخدماتالسلعواردات/صادرات
<البنكيقدمهالذيللتمويلبالنسبةاآلولوية
تأمين/التنمانا~~/الوطنيةوالوكاالت
0الصادرات

نقاطقدراتلبناءالبنكمنالفنيةالمساعدةتقديم
>التنسيق

مناطقانشاءتشجعانالتنسيقنقاطعلىيتقينهج
لهذهوجودهناكيكونال(حيثالحرةالتجارة
>المناطق)

ترتيبلتمفهومتبنىفيالتنسيقنقاطتتظرأنينبغىده
أنويتعين0البيئيةالتجارةلتسهيلالثانيةالدفع
فىماليزيامعبالتعاونننتتميةاالسالمىالبنكينظر
نيةالثناالدفعترتيباتحولندوةتنظيم

علىبلدانهاحكوماتحثالتنسيقنقاطالىالطلب~~
التجارةنظامترتيبعلىالمصادقةو/أوالتوقيع

0سلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعالتفضيلية

نقاطأحدىمعباالشتراكالبنكيتولىأنيتقينوه
كبلويحضر»المستوىرفيعاجتماعتنظيم,التنسيق

بينللتوفيقالدوليةبالتجارةالمعنيينالمسؤولين
التجارةفيالنمولتحقيقالجماعيةاالستراتيجيات

.البيئية



نمولتسهيلمهمةأدواتالبنكفىالتجارةتمويلبرامجتعتبراه>
برنلهج,انوارداتتعوملعملياتهىالبرامجوهذهالبيئية>التجارة
وانتنميةطثسثماراال~البنوكومحفظة,الصادراتتعومل

>سثمارااللحصصللتنميةاال~البنكوصندوق

المتمويلبرامجاطارفياآلنحتىالمبئكاعتمدهمااجعالميوبلغا-ا
مياسكرد~مليونا,ر336ر34المذكورةاألربعة

عامفيالبنكواعتمد0ا~مكي)دوالرمليونا4ر24>ر84(
مياسثدينارمليون755ر29مقدارهاجماليامبلغا,ا~42>
معبالمقارنةالغرضلهذايكيلمأمردوالرمليون,>ر25ار5(

ا~ميدينارمليون744ر04ومقدارهالمنصرمةللسنةالمعتمد
0ا)رقمالجدول(أنظر0)امريكيدوالرمليون,>ر>9ر66ا

علىفيي,المذكورةالتمويلبرامجباداءالمتعلقةالتفاصيلأماا~2
التالي:النحو

j-الوارداتتجارةتمويلعمليات.
ا~397عامفىالوارداتتجارةتمويلبرنامجاطلق
الوسيطةوالسلع,الخامالموادواردات~ملام)977(

البرنامجمكنوقد0األعضاءللدولالرأسماليةوالسلع
الحاجةتممرالتىالتنمويةالسلعشراءمنالمعنيةالدول
،االعضدالدولبينالتجارةثسجيعفىساعدكما0اليها
السائلةاألرصدةالستخداممهمةأدآتبمثابةيعملوهو
>السمحةالشريعةألحكاموفقاللبنك

لديهاالتياالعضاءالدولتسكنت,البرنامجهذاخلل~ومن
الخامالنفطمتل,محددةمنتجاتمنللتصديرقابلفانض

الصناعيةالخاموالمواد,المكررةاننفطيةوالمنتجات
،سمدةلكالخاموالموادواالسمدة,نيةالكيمياوالمواد
والسلع,ومكوناتهاالمعداتغياروقطع,الصلبومنتجات
ا~خرىاألعضاءالدولالىالسلعهذهبيعمن،األساسية



>أعضاءغيردولمنالسلعهذهامتيراأاعتادتالتى
للدولالتصديريةالقدراتتعزيزعلىأيضاالبرنامجويركز

المقدمةالتمويلخطوططريقعنذلكومتم0األعضاء
سسلتالمونحووالموجيةءالماليةالمومسات/البنكالى

>الحجموالمتوسطةالصغيرة

عاموحتىا~397فيالبرنامجانشاءمنذالبنكواعتمد
اسطمىدينارمليون9ر480ر37مجموعهماا~420
ءعملية963لصالحأمريكى~دوالرمليونا2ر035ر35(
لتمويلالمعتمدالمبلغمن9»~74ر02نحواستخداممع

ب2و2Iالجدولينأنظرماألعضاءللدولالبيئيةالتجارة
0التقرير~بهذاالملحقفى

مليون65ار34مبلغالنكأعثمأ,ا~420عاموفي
لعملياثأمريكى~دوالرمليون884ر84(اسلثميأمنار
ماليين60vمبلغمعبالمقارنةالوارداثتجارةشمول
العامفيامريكى~دوالرمليون827(مىاسكدينار

المنصرم

قيدالعامحكرالبنكاتخذهاالتىآلميمةاالجراءاتومن
منبحةبالمراوالتمويلالجماعىالتمويلتطبيق,النظر

حتىالجماعىللتمويلاعتمدهمامجموعوبلغ>مرملتين
,بنجالديشئصالرامريكىدوالرمليونا00تاريخه
دوالرمليون84بمبلغمرحلتينمنبحةبالمراوتمويل
أمريكىدوالرمليون2OJ,باكستانلصالحأمريكى
البنكعملياتبدايةالنظرقيدالعاموشهد.تركيالصالو
oبمبلغوارداتتمويلخطاعتمدحيثالوسطىآسيافى
>اقستانلقازأمريكىدوالريينمك

واجراءاتسياساتلمراجعةخطواتأيضاالبنكواتخذ
واكترالتجاريةالناحيةمنجاذبيةأكثرلجعلهاالبرنامج



االجراءاتهذهوتتضمن>الشغيليةالناحيةمنكفاءة
والتمويلالجماعيللتمويلديةاالرشاالخطوطوضع
الخطوطهذهفوضتوقد0مرحلتينمنبحةبالمرا
:يليبماالبنكرنسديةاالرشا

الخطوطبتنفيذالخاصةواللوائحالقواعداصدار-أ
منبحةبالمراوالتمويلالجماعيللتمويلديةاالرشا
>مرحلتين

40حتىاالكتتاببتغطيةااللتزامعلىالموافقة
هوالبنكيكونعندماأمريكيدوالرمليون

0جماعيتمويلعمليةفيالونيسيالمضارب

عمليةفيالرئيسيالمضاربهوالبنكيكونعندماج-
علىتزيدالتيالمبالغعلىالموافقة,جماعيتمويل
تغطيةاللتزاماتأمريكيدوالرمليون4•

البنكالىفيهايطلبقدالتيالحاالتفياالكتتاب»
األخرىالماليةالمؤسساتمساهمةفيالعجزتغطية
يكونذلكاناال.السحباستحقاقتاريخفي

التنفيذيينالمديرينمجلمىغابكبسرعةمشروطا
0المفوضةالسلطةممارسةبعدباألمر

تمديدتم,مرحلتينمنبحةبالمراالتمويلاستخدامولتعزيز
ا2اقماهامدةالىأشهرستةمنللبرنامجينالسدادفترة
0شهرا

:الصادراتتمويلبرنامجب~
»ا~8.4عامفىالصادراتتمويلببرنامجالعملبدأ

التمويلطريقعناألعضاءالدولسلعتصديرلشجيع
األعضاءالدولالىللصادراتاألجلوالطويلالقصير
<األعضاءغيروالدول



,ومواردهوميزانيته,~ا-~عضويتهوللبرنامج
الدولعددوبلغ0~بصورةحساباتهوتتظم

,دولة23ا~420عامنهايةفيالبرنامجفىاألعضاء
»مصر,بروناي,~»يثر,البحرين»الجزاني.هي
,لبنان,الكويت»األر»ن,ايران,اندونيسيا,بونالجا
»السنغال,السعودية,_كحان,المغرب,ماليزيا,ليبيا

•وأوغنداتركيا,توس,~ريا،السودان,الصومال

عامنهايةفىمرللبرنافيهالمكثبالمالرأسبلغ
منهالمدفوعبلغ»ا~دينارمليون531ر5ا~42.

منالبنكواسهم0ا~مىدينارمليونا32ر6اآلنحتى
,ا~مىدينارمليونا0oبمبلغانعاديةرأسمالهموارد
ا~صر»نمليونyoمبلغمنهدفع

مرالبرناانشاءمنذا~تالحيانعملياتمجموعوبلغ
ا~ميدينار~ن403ر9oا~41>عامنهايةوحتى

في3الجدول(انطر0أهرحي)دوالرمليون56>>ر4(
قيمةبنغتا~»410عاموفي>التقرير)بيذاالملحق
مليون60ر73ا~درات~~برنامراطارفي)المعتمد
مقابل»أمريكيادوالر~ن11ر15لممياسكدينار
دوالرمليون64ر8(ا~ميد~دمنيرن47ر99

هناحظةبالمكالجديرو~0المنرمالعامفيأمريكي)
الىالصادرات~فكانتمرالبرناعملياتكافةان

>األعضاءالدول

منىلههامةبمراجعةالبنكقام,مرالبرناامتخدامولتحسين
مياساتعلىأدخلتاتىالتنييراتأما>النظرقيدالعام
فهى0التنفيذيينالمديرين~اعتمدهاوالتىمرالبرنا
:التالىالنحوعلى
منللصادراتالمحلسا~نمتطلباتخفض-أ

<f%الخاصةالمعاييرنطاقلتوسيع9اله~>الى



عمليةمراجعةوتتم0للتمويلهلةالمنبالسلع
0سنواتثطثكلهذهالتخفيض

,التقليديةوغيرمنهاالتقليديةالصادراتتكون
يقدمهالذيالتمويلمنلطمتفادةكلهامؤهلة
>البرنامج

تأمينشريطة9اه00الىالتمويلنسبةزيادةتتمهج
•البنكلدىمقبولةبضماناتالتمويل

النصبةمن9»~65بنسبةلالارةرسومتمنحد-
مواعيدفىللسداد9ه´30(خصمالليبورالىالمضافة

االدارة)لخدمات9ه~35و,قبلهااواالستحقاق
الوكاالتالىالواردات»تمويلخطوطعلىالمطبقة
تعوملبرنامجمنتمىملخطوطلديهاالتيالوطنية

0الصادرات

بالدوالركلهاالصادراتتعوملبرنامجعملياتتتؤم~-
>ا~مريكى

الدولكافةالموهلةالمستوردةالدولقانعةثضمن-و
التىالمقاطعةأنظمةشملهاالتىالدولباسشاء
.سلثمياالالمؤتمرمنظمةتطبقها

موقعواستضافةبتمويلالبنكونيريفرضز-
يتمكن,االنترنتشبكةعلىللبنكتجاريلمعرض

دونلهخكمناالعشنوالمصدرونالمستوردون
>التوريأعلىقدراتهمأواحتياجاتهمعن,مقابل

انتجارةتمويلبرامجمنالمحتملينللمستفيدينيجوز-ح
وسيسمح>البنكالىمباشرةالتمويلبطلباتالتقدم



البنكيوفدهاالتىالتجارةتمويلتسويقبعثاتالية
المحتملينانمستفيدينلدىالمباشربالتسوق,

>األعضاءالدولفىالبنكمحافظىمكاتببمعرفة

الخطوطالعدادفنيةلجنةشكيلتم,تقدمماعلىوعطوة
قبلماوتمو~المشترين/الموردينناتالنتماديةاالرشا
المديرينمجلمىالىقريبأتقريرهااللجنةوستقدم,الشحن
•التتفيذمن

للتنميةالعربيالمصرففىالصادراتتعوملبرنا~ره
افريقيا:فىاالقتصادية
الدولمنالصادراتلتمويلخاصبرنامجللمصرف
الوحدةمنظمةفىا.عضاءالعربيةغيرالدولالىالعربية
>االفريقية

فىوقعتتفاهملمذكرةنتيجةالبرنامجهذاانشاءجاءوقد
اال~مىالبنكبينام)23/2/998(ا~0/208/1,4
»افريقيافيا~متصاديةللتنميةالعربىوالمصرفللتنمية
البنكقيامعلىالتفاهممذكرةونصت0الخرطومومقره
أمريكيدوالرمليون0oمقدارهمخصصبادارة
0كمضارب

منمئويةكنسبةرسما,مضاربابوصفهالبنكوميتلقى
,الصادراتتمويلبرنامجمنالمقدمالصافيالربح

ويغطي0المباشرةغيرالمصاريفتمويلوسيتولى
المصلريفافريقيافيا~متصاديةللتنميةالعربيالمصرف
منذواعتمد0البرنامجعملياتعلىالمترتبةالمباشرة
دوالرمليونا2ر8بمبلغعملياتثشكالبرنامجانشاء
عامفياعتمددوالرمليون4ر4مبنغمنه,أمريكي

0ا~42>



.والتنمياللطستثماراالسطميالبنوكمحفظة
أنشأهءالدخليحققصندوقهو»االسطميةالبنوكمحفظة
2»معبالتعاون~14»8عامفيللتنميةاال~البنك
يديرهمستقلصندوقوهو0اسالميةماليةومومسةبنكا
كمضار~البنك

ندىالمتوفرةالسيولةتعبئةهوللمحفظةالونيسىالمدف
فىواسثمارهاسطيةاالالماليةمساتوالمنالبنوك

تطويرلتشجيعالمحفظةتهدفكما0مجديةمشروعات
,ميةاسكماليةادواتباصداراالسلثميةالماليةالسوق
>المخاطرمعيتناسبعاندلتوليدمنغلتهاوتتريع

دوالرمليونا.>مقدار«ثابتمدفوعمالرأسوللمحفظة
دوالرمليونال^.مقدار»متغيرمالورأسأمريكي،
1o>مقدارهمبلغاهناكانذلكالىويضاف>أمريكي
والوحدة>المحفظةتصرفتحتامريكيدوالرمليون

التمويلويركز»ا.مريكياالوالعهر~الحسابية
لمواناألعضاءالدولفيالخاصالقطاعملىتقدمهالذي
مبلغاعتمد,المحفظةانشاءومنذ.عليهيقتصريكن
مبلغمنه,العمنيات~امريكيدوالرمليونا»~ر6
ا~42>عامفياعتمدامريكيدوالرمليونال"\الرال^

:االستثمارلحصصللتنميةاالسطىكبنكمندوى~-
جهودمكملوهو,للمواردمعبنااساساالصندوقيعتبر
للصندوقسثماراالاستراتيجيةوتركز0التممرمليةالبنك
الخاصالقطاعفىمجديةمشروعاتتمويلملىاساسا
المباسرالتمويلطريقعنبالبنكاالعماءبالدول

االسلثميةالبنوكومحفظة,البنكمعالمشتركوالتمويل
التمويلالصندوقويقدم0األخرىالماليةمساتوالمن
بأجلمتصناعواالألجلوالبيعاالجارةبصيغةاألبلطور



ومقدم0سنةا2وسنواتoبينيتراوحاستحقاق
(التمو~للتجارةاألجلقصيرالتمويلأيضاالصندوق
انصندوقلدىالسائلةا~رصدةالستخداموذلكبحة)بالمرا
0تهاسثماراعلىعامعاندأقصىلتحقيق

انشلنهمنذمرتالتيالعشرالسنواتفيالصندوقواعتمد
تجارةتمويلعملية32مجموعهماا~)20fا~4ا0(

,89ر4oمقدارهاجماليبمبلغبحة)بالمراجماعي(تمويل
عامفيالصندوقواعتمد0امريكىدوالرمليون
>امريكىدوالرمليونا9قيمتهماعمليتينا~42>

:السياساتقضايامنكقضيةالبيئيةالتجارةتنمية
فىالمتعمدةانزيادةالىكمفهومالبيئيةالتجارةتتقيةثسيرا-3

والواردات)(الصا«راتالتجارةوقيمةللتجارةوالمطلقالنسبيالحجم
أعضاءبينانوقتمرورمعالتجارةاتجاهتحويلالىباالضافة
ويمكن0المناطقاحدىفىاألعضاءاندولأوالدولمنمجموعة
البعضبعضهامعتجارتهاحجم/قيمةتزيدأنالدولمنلمجموعة
يأتلمالنمووهذا0الدوللهذهالعاما~متصاديالنمومنكجزء
حدوفى,بالضرورة,يشكلاللذلكوهو,متعمدلتخطيطنتيجة
تكونانينبغىالبيئيةالتجارةفشمية<البيئيةللتجارةتنميةذاته

وسياسات»متعمدةاستراتيجيةعلىوتقوم»تعريفا,لذاتهامقصودة
الدولبينللتجارةوالنسبيالمطلقالحجموتغيرتوثيعملوبرامج
0ثالثةاطرافمعتجأرتمامقابلالتجارةهذهواتجاهاألعضاء

النشاءيعزى,أولهمااثنانمصدرانالبيئيةالتجارةولتقيةا~4
منتجاتوظهوروالناتجاالنتاجفيالزيادةعنتنجمالتيالتجارة
0المجموعةأعضاءبينالسلعتبادلفيالفوبةوالرغبة،جديدة
الخالسالتجاريينالشركاءمنالتجارةئحويلالى,فانيهماويعزى
البنك,مياالسثالمؤتمرمنظمةمجموعةفياألعضاءالدورالى

0للتنميةمياالسك



o-البيئيةالتجارةتتقيةجوانبأحديشكلالذيالتجارةانشاءيعتبرا
البنيةتوسعةيتطلبالنها.جلطولاهتماما،األولالمقامفي

اقتصاديةاستراتيجيةووضع,والتجارةاالنتاجمرافقفىاألساسية
التبارةتحوملاناال>المعنيةالدولقبلمناألجلطوملةوتجارية

للوارداتبديلايجاديعنىوهو>ذلكمنبأسرعيتمانيمكنأمر
>أألعضاءألدولمنبواردات,األعضاءغيرالدولمن

التجارةلتنميةمقررةاستراتيجية/سياسةشأنمنفان،وعليها-6
منظمةفياألعضاءالدولمجموعةمكرالدولمنمجموعةتتفزها
أواصربينهاتربطالتيءللتنميةاالسالميالبنك/االسالميتمرالمن

السلعونوعالتجارةوحجماتجاهتفيرأن،رسميةوغيررسمية
تتوقعأنينبغيالسياساتهذهمالاناال>فيهاوالشركاءالمعنية
منالتجاريينانشركاءمنانتقامىفعلردحصولامكانيةفيوتتظر
0ا.عضاءالدولغير

'I-اقتصاديةمياساتبوضعتتعلقالبيئيةالتجارةشيةقضيةانا
وعلىمنهاباجماعالدولمنمجموعةقبلمنمثتركوتنفيذدولية
اتخاذالشركاءمنيتوقع»وبذلك0المشتركةمصالحهااساس
لتنفيذمناسبةاجراءاتواتخاذ,البيئيةالتجارةبشجينقرارات
أي,الحاليةالدوليةالتجاريةالقوانيناطارفىالجماعىقراراها
0والتزاماتهاالعالميةالتجارةمنظمةومعاييرقواعد

تحويلجانبعلى>التركيز,األولىالسنواتفيالمهمومنا-8
الدولتجارةلتسهيلالتمويلمتطلباتتوفيريمكنحيثالتجارةاتجاه

هذافياالعضاءالدولعلىويتعين>االخرىمعاحداهاا.عضاء
اللزمةالخطواتواتخاذوالعراقيلالقيودتحديدءالخصوص
>التجارةاتجاهتحومللتسهيلفعليةسياساتووضع,لتجاوزها

0القيومثلالرئيسةوالعراقيلالقيودفان،عاموبصفةا-9
التجارةتتقيةعلىآثاراة0عاتخنف,الجمركيةوغيرالجمركية
أووليا0أومحليا0والقيوالعراقيلهذهمصدريكونوقد>البيئية



للبعضوكون,األجلقصيرةآثارلبعضهايكونوقد•معااالثين
•البيئيةالتجارةعلىاألجلطويلةآثاراآلخر

صاحبةالجهاتمنملحااهتماماوالعراقيلالقيودهذهوتتطلب~2>
طابعذاتسعظميافيالنهانظرا»األعضاءالدولفىالقرارات
وسلطتهالبنكتخصصنطاقخارجوتكونوسياسىهيكلى
بصورةولو,واالخشاقاتالعراقيلهذهتقليصتمواذا0ومقدرته
منفان,السياساتمجالفىمناسبةاجراءاتطريقعنجزئية
مستواهامنأعلىمستوىالىالبيئيةالتجارةتزدادأنالمتوقع
0الحالى

االسطمىالبنكفان»القضيةهذهيكتنفالذيللتعقيدونظراه2,
أمووضمن»للقياممساعدبدورااليضطلعانيمكنهالللتنمية
التجارةبزيادةا.عضاءالدولمسعىلدعم!لتمويلبتقديم»أخرى
نفسهاا.عضاءالدولتكملهاأنينبغىالخطوةهذهاناال0البيئية
اداريةواجراءاتواستراتيجياتمياساتوضعالىتحتاجالتي

ثسجيعالىالخاصالقطاعيحتاجكما0البنكجهودلدعموتنظيمية
استخداملزيادةموجهةسياساتوضعطريقعنالمعنيةالحكومات
>البنكيقدمهاالتيالتجارةتمويلتتسهيك
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هالملغاةالعملياتباسثناء•
<خطوتين)منبحةبالمراوالتمويلالجماعى(التمويلا~42<عامفيبداتالقالبيئيةالتمارةعملياتاألرقامهذهمضمنه•
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أ)2(رقوالجدول

الفترةليرالعتمدةالوارداتتجارةتمويلعمليات

ا~420عاممنذالبيئيةالتجارةوعمليات،ا~420-ا3ال7من

خطولين)منبالحراكةوالتمويلالجماعي(التمويل

I,•األعضاءلدولمصادرا
عددعددالنة

النسةإسالمىالينارالوالرأمرلحيإسالميدينارالعملياتالدول

ootوورم•رمرممم•tم~روم

'f'روومر~~ممممررس\,وم~روم
ىورمررممممموممممممءممدمر~ووم

رممر.مومررووم..,.,.مم^'ىم~
ررمرمرمومررىرممورمرممم\1ىم~م

و.مممرمI"..مررمرممرمممىم~م

روم'1Y•ررومlA.'.رمممرم~م

ه.»هاه...اله»ال14.47لما1،~.8--1442~14<4
رر•.•••,..yyo'r,"مرمممىم~•
AVVمرمررممممم\.مررمومررممرم~,

v~1\10رمممممرمرمرىممىم'VV

577510.5088.5><.4أل7.1«6<12هد_ر14<8
ررمo\IVVIHAىومرمرمممرم~و
'I"--'مروممرررممروم.مر.رمtرم
روممررمرررمورممم.ىمرمرم~مم

tرمومم.مرمم,",\ىم~مم , Iور»

رورو.مممرممممرمرمtlورم~مم
ورمرممرمررموموممIVوىم~يم

رمم"IA1"1"1ررممرممم.رمرمورم~رم
ممtممoرررممرموم.رورم~مم

<»4~>^-V!مرىم~مو~م«~م~،~م.~سرY'..
^'^رىومرمرمعوممممرمممرم~مم
IVIAوممرمرممرم.رمرمممرم~وم

5.لما557>3651.74884.844.84أ"-~142،
ررىممروررمممرمموررمرروم«رموممم~

•اللفاهائعمليانباستناء•



ب)2(رفوجدولال

•ا~420-ا397أالفنلالمحمدألناالوارداغارأغربلعملباك

؟_جأ)(ألبالغ

>الملفاهالعمليانبامتتناء•

<ا~42<عامفيبدأتالقخطوتين)منبحةبالمراوالتمويلالجماعى(التمويلايبنيةالتمارةعلياتاالرقامتمنمنال•



)3(رقرالجدول

المعمدةالصادراتتمويلبر»مجمحميات

•~140T-ا408الغرةل

مكةاالمروالراثمالييؤاللسالمةاالمالمئالدئائعالدوله~

7.7111.00-البحرينا~

4.816.44-بئبجالد.2

رممموءمم~,.

6ه.ه4.82ونبسبااند.1

4.456.00إبران.,

ومرمرمرمم«~رنمم

3.945.48الكونلما.

A.2.24~ا55لبيا

7.3410.00--لبنان.9

رم.مموووبر~ب•

14.4719.66--ب~0المفر~1ا

14<.9.320-باكستاذ.12

98.7135.14«ا`مسعردبك.13

3».27~24-السردان.14

.<48.>35-سورباا~ه

\i~~.rvr'lع~رم

IVمممرم.~ميM.t'

ه1>.»403.954المجموع

>انلفاةاثعملياتتهبامشتاء•





حولمرحليتقرير

ا~قدمهاالتيالفنيةالمساعدة

ا.~ءللدول~اإلسطمر

العالميةةالتجالىبمنظمةا~نلالممافي

عشرالسادساالجتماع

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة
ال2000أيارمايولم11ه9(اسطنبول»
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مرحلييرتقل
تدههاالتيالفنيةالمساكاةعن

للتنميةاإلسطمىابنك
لمعالميةالتجارةبمنظمةلممتعلقةالمسائلفيمنماءاأللدوله

فيأوروجوايجولةاتفاقاتعلىدولةا10منأكثرتوقيعيمد
الحديث.االقتصادتاريغفيبارزةعلمة,ام994أبريلفي,مراكثر
تبعاتعليهتترتبالذياألطرافمتعددالتجاريالنظامبدايةذلكويمتل
بصفةالناميةالدولوعلىعامةبصفةالعالمياالقتصادعلىاألثربعيدة
تحدياتاألطرافمتعددالجديدالتجاريالنظامهذاخنقفقد.خاصة
الناميةالدولكانتولما.لهافرصاأتاحكماالناميةالدولأمامعديدة

االستفادةمنيمكنهاوضعفيليستفإنها,التحدياتهذهتواجهجميعها
.األكملالوجهعلىالفرصهذهمن

,ذاتهللتنميةاإلسلثمىللبنكتحدياأيضاالمذكورالنظامأوجدوقد
أعضاءءلم52(وعددهااألعضاءدولهبينمندولة)31(هناكإنإذ
بطلباتهاتقامتأخرىدول10وهناك,العالميةالتجارةمنظمةفي

الدولأرباحثلثثةمنأكثرفإن,وعليه.المنظمةإلىللثنضمام
فيانهاأوالمنظمةهذهفيأصكأعضاءأنهااماالبنكفياألعضاء
الدولهذهوتواجه.عضويتهاإلىاالنضمامعمليةمنمختلفةمراحل
بااللتزاماتوالوفاءأوروجوايجولةاتفاقياتتنفيذحيثمنتحديات
شروطاستيفاءحيثمنوكذلك,االتفاقياتهز»تمليهاالتيالقانونية



تشددااشداصبحتاالنضامشروطألننظراالمنضمةللدولاالنضمام
القدراتتملكألالدولهذهمعظمهذهأنكماالسابق.فيعنه

األساسيةالماديةوالبنياتالفنيةوالمهارات»الضروريةالمؤسساتية
.الحاسمالتغيرهذامعللتكيفالطزمة

ماأقصىيبذلأن,المحدودةمواردهحدودفي,البنكويحاول
االتفاقاتهذهلفهماألعضاهللدولاللزمةالمساعدةلتقديموسعهفي

فيالقدراتلبناءخاصةأهميةأيضاالبنكويولي.بالتزاماتهاوالوفاه
لهذاتحقيقا,البنكبدأوقد,العالميةالتجارةمنظمةإطارفيالدولهذه

,الدراسيةالحلقاتإطارهفيينطمفيةمساعدةبرنامربتنفيذ,الغرض
الدولفيالمختصينللموظفينالتدريبيةوالدورات,العملوحلقات
تهيئةفيهامبدوريضطلعالبنكفإن,ذلكعلىو~ة.األعضاء
وتنسيق,األطرافمتعددةالمقبلةالتجاريةللمفاوضاتاألعضاءالدول
.المشتركاالهتمامذاتالقضايامنالدولهذهموا~

للجنةعشرةالحاديةالدورةفيأعتمدالذيالقرارنصوقد
اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمة

8مناسطنبولفيعقدتالتي,م(كومسيك - o99نوفمبرoعلىام
فيتعديلثتإجراءتقتضيأوروجوايجولةاتفاقاتتنفيذفعاليةأن´´

ولتستفيدمصالحهالتحمياألعضاءللدولواإلداريةاالقتصاديةالهياكل
هذاأكدكما.´´االتفاقاتهذهبموجبتتاحالتيالفرصمناإلمكانبقدر
دقيقارصداأوروجوايجولةاتفاقاتتنفيذرصدإلىالحاجة´´القرار
والمؤسساتاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنيطلبوأن

األعضاءالدولعلىوتقترحفنيةمساعدةبرنامجتضعأنلهاالتابعة



التصديفيصعوباتتواجهالتىالدولمساعدةليتسنى,تنفيذه
.المستجدةللتحديات

عشرةالثانيةالدورةفيأعتمدالذيالقرارفإن»وبالمثل
قدم1992نوفمبر1o-12مناسطنبولفيعقدتالتي,لكومسيك

التجنارةلمنظمةاريالرناالجتماعفيالمشاركةاألعضاءالدول11حث
علىو1996ديسمبر,3-9منسنغافورةفيعقدالذي,العالمية
الذيالفنيالدعمهنمستفيدة»المطروحةمةاللقنالمشاوراتإجراء
األمانة´´منأيضاالقراروطلب.´´للتنميةاإلسلثميالبنكيقدمه
ومن´اكومسيك´اتنسيقمكتبومن,اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامة
للجنةعشرةلثةالثاالدورةعلىيقترحواأنللتنميةاإلسلثميالبنك

االجتماعاتبشأنمشتركةآليةإنشاءكومسيكعنالمنبثقةالمتابعة
لثةالثاالدورةطلبتوقد.11العالميةالتجارةلمنظمةالمقبلة
يأخذأنللتنميةاإلسثميالبنكمن,لمام997(نوفمبرلكومسيكعشرة
قبلبينهاوالتنسيقاألعضاءالدولبينالمشاوراتبإجراءالمبادرةزمام
.العالميةالتجارةمنظمةاجتماعاتانعقاد

مجالفيالبنكيقدمهاالتىالفنيةالمساعدةأشعلة~ويمك
.كبيرتينفئتينإلىالعالميةالتجارةمنظمة

إزاءمواقفهالتنسيقاألعضاءالدولبتهيئةالمتصلةنشطةاألالم(
إطارفيتعقدالتيالوزاريةالمؤتمراتسياقفيالرئيسيةالقضايا
.انمتبنةالمفاوضاتفيوكذلك,العالميةالتجارةمنظمة



إلى,األساسفي,تهدفالفنيةالمساعدةمجالفيأخرىأنشعلة~2(
خاصةبصفةيراعيبحيث'<'.Uí:illهذاأعدوقد.القدراتبناء

.آنفاالمذكورةكومسيكقرارات

األ~ءالدولبينالمواقفوتنسقاآلراءتبادل-أوال

:لمبهالعاالنجارهلمنظمهاألولالهزارينمرانمن

األعضاءلدولهمحفلإليجادومعهفىماأقصىيبذلالبنكظل
بمنظمةالصلةذاتالمسائلبشأنالمواقففيهوتنسق,اآلراءفيهتتبادل
لقراروفقا»للتنميةاإلسطميالبنكقامفقد,وعليه.العالميةالتجارة
استشاريةاجتماعاتثطةبتنظيم,عشرةالثانيةدورتهافيكومسيك
التجارةلمنظمةاألولالوزاريالمؤتمرانعقادفترةأثناءاألعضاءلدوله

هذهحضروقد.ديسمبرا3-9منسنغافورةفيعقدالذي,العمية
,الجزائر.التاليةالدولعنأممنلونالتشاوريةاالجتماعات

,تشاد,الكاميرون,فاسوبوركيناءبنين,بنغطديثى,البحرين
,باكستان,عمان,مبيقموزءالمغرب,األردن,إندونيسيا,مصر

.وأوزبكستان,اإلمارات,توس<السودان»ليونسيرا,السعودية

االجتماعاتعنهاأسفرتالتىالرئيسيةالتوصياتتوكزتوقد
للتنميةاإلسلثميالبنكتقديمضرورةعلىالرئيسةاالستشارية
.األعضاءدولهإلىالتاليةالمساعدات

قبولبشأنالتفاوضبصددالتىاألعضاءللدولالفنيةالمساعدة-ا
.العالميةالتبارةمنظمةفيعضويتها



لتمكين,حدةعلىحالةولكل,الطلبحسب,الفنيةالمساعدة-2
منالمذكورةالمنظمةفىأعضاءأصبحتالتىاألعضاءالدول

،المنظمةهذهمنالقصرىاالستفادة

األولالوزاريالمؤتمرعنهتمخضمالتقييمدراسيةحلقةتنظيم-3
أنيحتمبلالذياألثروتقييم,نتائجمنالعالميةالتجارةلمنظمة
األعضاءالدولوحاضرمستقبلعلىالمؤتمرقراراتعلىيترتب
.العالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءللتنميةاإلسلثمىالبنكفى

فيتحدثالتيبالتطوراتعلمالبخاطةاألعضاءالدولمساعدة-4
فيمولحفهاتنسيقعنىومساعدتها,العالميةالتجارةمنظمة

بصفة,المساعدةتقدموأن.للمنظمةالتابعةالهيئاتمختلف
المبكرةالتعضيريةالترتيباتلتتخذاألعضاءللدول,خاهمة
العالمية.التجارةلمفظةالثانياريالرناالجتماعلحضوروالفعالة

نظم,سنغافورةفيالبنكعقدهاالتيالتنسيقاجتماعاتوبعد
جولةاتفاقاتوتنفيذ,العالميةالتجارةلمنظمةاالنضمامعنندوةأيضا

يونيهفيجدةفيالبنكمقرفيالندوةهذهعقدتوقد.أوروجواي
هذامنالتاليالقسمفىالندوةهذهفيدارماتفاصيلوسترد.م1997
الدائمةللبعثاتاجتماعا,المذكورةالندوةقبل,البنكنظمكما.التقرير
التجارةمنظمةلعضويةاالنضمامبصددالتي,البنكفياألعضاءللدول
ذلكفيالتاليةالثمانيالدولوشاركت.جنيففيوالموجودةالعالمية

,قيرغيزيا,قازاقستانءاألردنءالجزائر,ألبانيا:االجتماع
االجتماععقدوقد.والسودان,السعوديةالعربيةالمملكة,عمان

دولتانوحضرته،ا9911مارس22إلىاvمنجنيفهفيالمذكور
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»وباكستانمصر.هماالمعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالدولمن
ذاتالمسائلوفيأوروجوايجولةاتفاقاتفيالفعاللدورهمانظرا
.كعالميةالتجارةبمنظمةالصلة

لعضويةاالنضمامبصددالتيالبنكفىاألعضاءالدولأفادتوقد
حيثمنالحاليوضعهاعنالمشاركين»االجتماعهذا~»المنظمة
~تواجههاكانتالتىالمحددةالمشاكلعنوكذلك,االنضمامعملية
ككبياناتفىوالواضحالبارزالوحيدالشىءكانوقد.االنضمامعملية
استيفاءفىللغايةخطيرةمشاكلتواجهجميعاأنهاومناقشاتهاالولى

لذلكمستعدةغيروأنها»العالميةالتجارةمنظمةتفرضهاالتىالشروط
قدللمنظمةاالنضمامشروطأنالمنضمةالدولبينتوقد.كافحدإلى

انضمامهانظيرلدفعهاضطرتالذيالثمنوأن,تشدداأكثرأصبحت
األعضاءدفعهالذيالثمنمنبكثيرأغلىكانالمنظمةلعضوية
.الفنيةالمساعدةإلىاألساسيةحاجاتهاأيضاأوضحتكما.األصليون



قبلعقدتالتراالجتماعات
الثانيالوزاريتمرالمن

العالميةالتجارةبمنعلمة

.واألكاراآلراءدللتياالتيراهاحتماع-,
ءسابقاوردكماءلكومسيكعشرةلثةالناالدورةاعتمدتفقد
المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولاجتماعاتبعقديوصيقرارا

منبهايتصلوماالعالميةالتجارةمنظمةباجتماعاتتتعلقاإلسلثمي
اإلسلثميالمبئكيبادر:وبأن,المواقفوتنسيقالتشاوربغيةءقضايا
اإلسلثميالمركزمعبالتعاوناالجتماعاتهذهلعقدبالترتيبللتنمية
البنكنظمفقد.الصلةذاتلمؤسساتامنوغيرهlCDT)(التجارةلتنمية
تبادلواللخبراءاجتماعات,كومسيك)لمقبلمنلهالموكلةالمهمةلتنفيذ
األعضاءالدولتهمالتيالقضايالتحديدجنيففيواألفكاراآلراءفيه

الوزاريالمؤتمرانعقادقبلمواقفهاتنسيقعلىلزالدوهذهومساعدة
فندقفياالجتماعذلكعقدوقد.العالميةالتجارةلمنظمةالثاني

.ام99^فبراير28إلى27منالفترةفيجنيف,انتركونتننتال
جانبإلىءالبنكفيعضودولةا9منمشاركا40منأكثروحضره

iذاتالعالميةالتجارةمنظمةقضايااالجتماعوناقش.منظمات
وحددءاإلسثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولتهمالتياألولوية
قبلسيعقدالذىاالستشارياالجتماعفيللنقاشستطرحالتيالمواضيع
»االجتماعذلكوبعد.العالميةالتجارةلمنظمةالثانيالوزاريالمؤتمر
المناقشةأوراقإلعدادترتيباتمنيلزمماواتخذالخبراءالبنكحدد



االجتماعفىالمناقشةأياسبمثابةتكونمختارةبمواضيعالمتعلقة
.المستوىرفيعاالستشاري

المؤثمرثلهشهيالة,المسؤولتىلكيأراالسثشارياالحثماع-2
•العالمهالثمارهلمتطمهالشاتياريالرتى

اجتماعا,جنيففيعقدالذيالخبراءاجشماععقب,البنكنظم
في,األعضاءالدولفيالشجارةوزاراتمنالمسؤولنئكبارآخر
.ام998إبريل30-2:9منجدهفيمقره

األعضاءللدولمحفلإمجادالمذكوراالجثماعمنالغرضوكان
منظمةبقضاياالمتعلقةاآلراءفيهتناتش,اإلسطيالمؤتمرمنظمهفي

منوثنسؤ,بشأنهااآلراءفهوثتبادل,ثهمماالثيالعالمهالشجاره
المؤتمرشارلهاأنالمحثملمنالثيالقضا~ثلكإزاءمواشفها~

شاركوثد.والنقاشبالدراسهالعالمهالشجارهلمنظمهالثانيالوزارى
vوعضوادولهiV'منمشاركا7امجموعهمااالجثماعذلكفي

.للتنمةاإل~البنكفهابمامؤسسات

شهمالثيالقضاهاثناولثعملأوردؤثمانياالجثماعفيشدموهد
اجشماعحددهاوالثياإل~المؤثمرمنظمهفياألعضاءالنامهالدول
هذهناثشوثد.جنففيعقدالذي,اآلراءJاألفكارلثبادلالخبراء
الوعينفثره~وذلكاإل~الدولمنخبراءمجموعهاألوراؤ
جرتالتيالقضاياوتتعلق.االستشارياالجثماعمهمااسثغراللذعن

:التاليهبالمواضعمناثشثها
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:أوروجوايجولةاتفاقاتتنفيذ

؟الزراعةبشأنأ.االتفاق
؟والمطسالمنسوجاتبشأنب.االتفاق
؟الناميةللدولوالتفضيليةالخاصةج.المعاملة
اإلغراق.مكافحةبشأند.االتفاق

عاتالمنانتسويةآلية
العميةالتجارةمنظمةعضويةإلىا~مضمام
المستجدةوالقضايااألساسياألعمالجدول

أثناءتبينوقد,يومينفيالسابقةالمواضيعمناقشةجرت
مراكشفيالمعتمدةدريةالرنالقراراتتنفيذعدمالمناقشة

تمسكضرورةاالجتماعفيالمشاركونفأبدى.كامكتنفيذاوسنغافورة
المؤتمرخلثلالنقطةبهذهاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

اإلسلميللبنكتقديرهمعنالمشاركونوأعرب.جنيففيالوزاري
فيأكثرفعالةبصورةالمشاركةعلىاألعضاءالدوللمساعدتهللتنمية
المتمثلةالتحدياتمواجهةمنوتمكينهاالعالميةالتجارةمنظمةاجتماع
البنكوشجعوا.األطرافمتعددالجديدالتجاريالنظامفياندماجهافي

بقضاياخاصااهتمامايوليأنعلىالصددهذافيجهودهلمواصلة
بصفةوالملثبمروالمنسوجاتالزراعةوبقضاياءعامةبصفةالتنفيذ
مساعدةفيالبنكيبذلهاالتيللجهودارتياحهمعنأعربواكما.خاصة
كما.ألعالميةالتجارةمنظمةعضويةإلىللثنضماماألعضاءالدول

الدولمساعدةفيالبنكيبذلهاالتيللجهودارتياحهمعنأعربوا
.المذكورالمنظمةعضويةإلىاالنضمامعلىاألعضاء



وشجعوا,ثمارهاستوتيالجهودهذهبأناعتقادهمعنأعربواكما
واإلقنيسيةالدوليةالمنظماتهعبالتعاونالجهودهذهمواصلةعنىالبنك

.المختصةاألخرى

المتابعةبإجراءاتالبنكقيامضرو«ةأيضاالمشاركونوأكد
وإعدادها,اإلسطيتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدوللصالح

.العالميةالتجارةلمنظمةالثالثالموتميفيللمشاركة

إلىلتقديمهامذكرة»الختاميةالجلسةفي,المجتمعونوضعوقد
الموتميفيالمشاركةالعالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءالدولوزراء
لحىالمذكرةهذهوتشتمل.العالميةالتجارةلمنظمةالثانيالوزاري
األعضاءالدولفيالتجارةوزراءبأنالمشاركونيعتقدالتيالعناصر

إعطنإلصداراستخدامهالهمينبغىاإلسطيالمؤتمرمنظمةفي
.جنيففيالعالميةالتجارةلمنظمةالثانيالوزاريتمرالمنفيمشترك

تمرالمنهامشعلىدانائمحواالستشارياناالجتماعان-3
:العالميةالتجارةلمنظمةالثانيالوزاري

,جدةفيالمعقوداالجتماعمحب»أخرىمرةالبنكنظم
لمنظمةالوزاريالمؤتمرهامشعلى,جنيففياستشارييناجتماعين
لوزراءالفرصةإتاحةإلىاالجتماعانهذانويهدف.العالميةالتجارة
فيالحاضريناإلمطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفىالتجارة
آخرومناقشة~ءالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريالمؤتمر

.القضاياهذهإزاءمواقفهمولتنسيققضاياهناستجدوماالتطورات



مايواvفياألول:جنيففياالستشارياناالجتماعانعقدوقد
,للمنظمةالوزاريالمؤتمرعقدلموعدالسابقاليومأي,ام998
النقاطأبرزوهذه.م1998مايو20فيالمؤتمراختتامعقبوالثاني
:االجتماعينهذينمداوالتفىبرزتالتي

:م1998مايواvفيدالمتاالستشارياالجتماع)1(

منظمةمقرفي,م1998مايو17فياالستشارياالجتماععقد

منالمسؤولينوكباروالسفراءالتجارةوزراءوحضرهءالعالميةالتجارة
الدكتوراالجتماعوترأس.اإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول
رئيس,أيوبأبوحسن/السيدوأفاد.البنكوئير»عليمحمدأحمد

م)1998فبراير,حنيف(واألفكاراآلراءلتبادلالخبراءاجتماع
اام998إبريلء(جدةاالستشاريللثجتماحالمشاركوالرئيس
.ومداوالتمناقشاتمنعيناالحتمافيجرىعماوأطلعهمالمشاركين

القراراتتنفيذاكتمالعدمإلىاالجتماعانهذانأشاروقد
فيهماالمشاركونأكدحيث,وسنغافورةمراكشىفيالمعتمدةالوزارية
النقطةبهذهاإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولتمسكضرورة

ضرورةكزلنكأيوبأبو/السيدوبين.الوزاريجنيفتمرمنفي
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولموقفلدعما~مةالدراساتإجراء

تعقيدأيوبأبو/السيدأبرزهاالتياألخرىالنقاطبينومن.اإلسلثمي
هذهالستخداماألعضاءالدولتحتاجهاالتيوالخبرةالنزاعاتتسويةآلية
عقبءالمتحدثينمنالعديدوعلق.استخدامهاتكلفةوارتفاعاآللية
مختلفبشأنتطوراتمناستجدماعلىأيوبأبو/السيدحديث



والوسائلالسبلوناقشوا,العالميةالتجارةبمنظمةالصلةذاتالقضايا
.اإلملثميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولموقفبتعزيزالكفيلة

فيبرزتالتيالمشاركينومقترحاتالهامةالنقاطأبرزوهذه
.المناقشة

أجلهامنأنشئتالتيالتوقعاتتتحققولم,بالوعوديوفلم-ا
والفوائدالمنافعمنمتوازنتدفقبتحقيقالعالميةالتجارةمنظمة
المنافعكفةإنإذ.والناميةمنهاالمتقدمةءالدولجميععلى

فيهابماءالناميةالدولوتظل»واحدجانبنحوتميلوالفوائد
وفي»األطفالعمالةفيالمتهتكةالمشاكلتواجهاإل~الدول

كرسوماألخرىوالتدابير,االجتماعيةسبيةالمحاالمعايير
.ذلكونحوءاإلغراقمكافحة

كاتفاق,الناميةالدولصالحفيهيالتياالتفاقاتتنفيذتأخير-2
األمريتعلقعندماولكنءسنوات10فيءوالملثبسالمنسوجات
الدولمنتتوقعالمتقدمةالدولفإنوغيرهاالجكترونيةبالتجارة
.وليلةيومبينلهاأسواقهاتفتحأنالنامية

وثيقةإالهومااألصليةصورتهفيالوزارياإل~مشروحإن-3
تسكنتوقد.الناميةالدولمصالحوتعكسواحدجانبإلىتنحان
والسيما»أخرىناميةدولمعاضدةبفضل,الناميةالدول

من,وتوسوالمغربوباكستانكمصرالبنكفيمنهااألعضاء
اإلعلثنمشروحانومع.اإل~فيمصالحهابعضإبراز

الدولمشاركةعدمأنإال»مثاليةوثيقةيعدالالمنقحالوزاري
.سوءاأكثراألمرسيجعلالبنكفياألعضاء



فيعقدهمعالمنالثالثالوزاريالمؤتمرمنالغرضأنيبدو-4
جدولحولالمفاوضاتمنيدةجهجولةضمانهوام999
ه.، ,ام999عامفتثيابالزراعةميبدأالذيالداخلياألعمال

بالبنكاألعضاءالدولعلىاقترحوقدم2000عامفيوبالخدمات
الجولةلبدءمساعيهاتواصلأناإلسطيالمؤتمرمنظمةفي

تنفيذاعليهاتفقانسبقماتنفيذحينإلىالمفاوضاتمنالجديدة
.وأميناكامك

o-فيتمماجردهوالقادمالوزاريالمؤتمرمنالغرضانويبدو
نموااألقلوالدولالناميةبالدوليتعلقماوبخاصة,الصددهذا
والمشاركةوالمتابعةالرصددقةيتطلبفاألمر.وآسياأفريقيافي
.كافةالقضايامعالجةلتتمالعالميةالتجارةمنظمةعاتامتمافي

االجتماعاتهذهفيالمشاركةاألعضاءالدولبعضعلىويتعذر
أكثرالبنكمهمةتصبحالسببولهذا.ماليةأو/وفنيةألسباب
فكرةفيتنظرنموااألقلالدولمنالعديدهناكأنوالسيماأهمية

والتوجيهالدعمإلىفتحتاجالعالميةالتجارةمنظمةإلىاالنضمام
.الشرنهذافي

للتحضيرعملبرنامجيضعانهعلثنلكالفريدةالسماتومن-6
التنفيذبقضاياتتعلقالتيالقضايانتتوانحيثالقادمللثجتماع
تبرنالتيوالقضايا,الداخلياألعمالجدولفيأصكالمحددة

إذاجديدةقضاياطرحعضا،لكويحق,سنغافورةمؤتمرفي
للدولينبغيكما,الفرصةهز»انتهانفينبغي,ذلكفيوغبوا

القضاياحالةءالمتلقيمو~تقفأالالبنكفياألعضاء
فيبهيضطلعكبيرلدورنفسهيهيئأنالبنكوبوسعالمستجدة.



األعضاءدولهمنالوفودوتهيئةالبحوثأوراقإعدادمجال
.المحفلفيارائهموإبداءاأل~علىالقضاياهذهليفهموا

v-ينكرواأناإلسلميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولينبغي
أنوعليهم.مشتركةباستراتيجيةالخروجفيينظرواوأنبجدية
أجلهمنالذيالغرضيتبينواوان.يتحققلموماتحققمادوايحد
الداخلياألعمالجدولتنفيذإلىاالنتقالالمتقدمةالدولتريد
القادم.

للدولفينبغي.اآلنحتىنشطةالعالميةالتجارةمنظمةتكنلم-8
,عليهايقترحواأناإلسثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
مامدىبتقييمالقيام,اإلمثميةللدولمشتركامحفكبصفتهم
أمانةإلزامينبغيكما.أجلهامنأنشئتالتياألهدافمنحقتته
كوقفالهامةللقضايااالهتمامءبإيكالعالميةالتجارةمنظمة
,البنكفياألعضاءالدوللبعضا´الرسميةاإلنمائيةالمساعدة
والشروط,المديونيةءوعبءاألجنبيةاالستثماراتحجروخفض

.الدولهذهعلىالمفروضة

:اآلتيفيالبنكينظرأنويقترح

أفضلتضمالتنظيميالبنكهيكلداخلرئيسيةإدارةتأسيى-ا
خدماتهاتوفر,العالميةالتجارةمنظمةقضايامجالفيالخبرات
؟شاءتمتىاإلسلميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدول

؟الحاجةعنداألعضاءللدولالفنيةالمساعدةتقديم-2



وصادواتهاوارداتهاعنالبياناتلجمعشاملبرنامجلهايكونأن-3
بتعزيزالبنكقيامكيفيةفىوالنظر,األعضاءالدولجميعمن

دولهبينالتجارةوتكاملالتجاريالمجالفيبالمتلىالمعاملة
؟األعضاء

والتجمعاتالكتلمنكفيرهاتجاريةمجموعةأوكتلةإنشاء-4
.اإلسطيالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءتضماألخرىالتجارية

البنكيبذلهاالتيللجهودتقديرهمبالغعنالمشاركونأعربوقد
ضرورةواقترحاالستشاريةاالجتماعاتلعقداللثزمةالترتيباتالتخاذ
.المستقبلفياالجتماعات_هعقد

.م)1998مايو20في(المعقوداالستشارياالجتماع-2

منظمةفياألعضاءللدولالثانياالستشارياالجتماععقد
وذلك»جنيف,األممقصرفيام998مايو20فياإلسلثميالمؤتمر
.داالجتماعوترأس.الوزاريللمؤتمرالختاميةالجلسةعقب
اإلسلثميالبنكفيوالسياساتللتجارة,الرئيسنائب,أزندنجعفرسيد

األوليةالفعلردودعلىالحصولاالجتماعمنالغرضوكان.للتنمية
فيأثيرتالتيوالقضاياوالبياناتالمناقشاتحولالمشاركينمن

الوزاريللمؤتمراإلعدادبشأناقتراحاتهمومعرفة»الوزاريالمؤتمر
.ألعالميةالتجارةلمنظمةالقادم



ينبغيالتيوالخطواتا~_أ~باستفاضةاالجتماعفاقثروقد
مثحظاتشملتوتد•ا~(مالوزاريللمؤتمرللتحضيراتخاذها

.سايليواقتراحاتهمالمشاركين

المستقبلفيواآلراءاألفكارلتبادلاجتمارتنظيمضرورةا-
لهاالتصدييتقينالحياألولو~ت,نهائيبشكل,ليحددالقريب
وتحديد,األولوياتلمذهالتصديبمايمكنالتيوالطرق
للبنكينبغيكما•حولهااالرا~تإجراءينبغيالتيالمواضيع

والزراعةالتجارةبمسائلتتعلقمحددةوأنشطةمجاالتيحدأان
..الخ..والخدمات

والعيوبوالمزاياللفوائدشاملةاستقصائيةدراسةإجراءينبني
فيتحقيقهتممالجردأوروجوايجولةباتفاقاتالصلةذات
منظمةأمانةإلى~انوينبغي0األخيرةالقطةاماألعو

أثارتهاالتيالتنفيذ~كلبيربشأنورقةإعدادالعالميةالتجارة
الورقةهذهتدرسثم.بالتفصيلبياناتهافي,الناميةالدول
0المشاكللهذهالتصديكيفيةلتحديد

المؤتمرمنظمةفياأل~ءللدولاريوناجتماعينظمان
لتقييمام999عاممطلعفيأوام998عامنهايةفياإل~
مختلفمناقشةثم,الدراساتتلكعنهاتمخضتالتيالنتائج
بصورةالمسألةإلىوالنظر»بشأنهاوالتشاوروالمواقفالقضايا
إطارفيستعقدالتيالمقبلةللمفاوضاتالتحضيرثم،شامنة
0العالميةالتجارةمنظمة



f-العالميةالتجارةمنظمةفياألعضاءلندولتكونانينبغي
تعدانلهاينبغيكما0مصالحهاتحددالتيالخاصةبرامجها
في,األمريكيةالمتحدةالوالياتببرنامجيتعلقفيماردودها
»المستهلكينومصالحءالعمالةومعاييرالبنيةمجاالت

.ذلكونحووالشفافيةالحكوميةغيروالمنظمات

جهودهادعمإلىاألعضاءالدولمنالعديدفيعاجلةحاجةثمة0-
الحكوميةوالوكاالتالحكوماتلتمكينقدراتهاوتعزيزالقطرية
المتعلقةوالحديثةالمستكملةالبياناتتوفيرمنالخاصوالقطاع
منبمساعدةذلكإنجازفيمكن,العالميةالتجارةمنظمةبأنشعلة
األممومؤتمر,الدوليةالتجارةومركز,العالميةالتجارةمنظمة
البياناتهذهإتاحةويمكن..الخ..والتنميةللتجارةالمتحدة
.المعلوماتشبكاتباستخداممباشرة

من,البياناتلجمعشاملبرنامجوضعفىينظرانللبنكينبغى~6
فيوالتفكير,وصادراتهاوارداتهاحول,األعضاءالدولجميع
للبنكينبغيكما0الدولهذهبينالتجارةلتعزيزاستخدامهاكيفية
منيبرزاوان,الصددهذافيمعاالتعاونالبيضاءالدارومركز
بينوتعزيزهاالتجارةترويجإمكانياتبياناتهماقواعدخطن
.اإلسلثميةالدول

v-اجتماعاتترصدجنيففياتصالجهةهناكتكونانينبغي
األعضاءالدولوفودمختلفبينوتنسقءالعالميةالتجارةمنظمة

التيوالوثائقالدراساتوتجمع»اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفي
0األعضاءالدولإلىإرسالهاينبغي



مقترحاتوقدمتمطحظاتأبديتفقد,تقدمماعلىو~ة
برنامجوبإعداد,العالميةالتجارةمنظمةإلىاالنضمامبمسألةتتعلق
إلىاالنضمامبمسألةيتعلقفيماأما.المنظمةبهذهالمتعلقالعمل

إحدىتشكلالمسالةهذهانالمشاركونبينفقد,المنظمةعضوية
وانها,نمواواألقلمنهاالناميةءالدولتواجهالتيالكبرىالمشاكل
إلىاالنضمامصكوكإعدادذلكفيبماالصعوباتمنالعديدتواجد

نشطةاألفياالنضمامقضاياإدراجاقترحوعليه0المنظمةعضوية
أقترحالعملببرنامجيختصوفيما0اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالمقبلة
ينبغيالذيالخبراءاجتماعيقترحهاقدالتينشطةاألبعضمنيتألفان

:يليماالبرنامجيتضحنانوينبغي,يمكنمابأسرععقده

كاآلثاراألعضاءالدولتهمالتيالقضاياحولدراساتإجراءا)(
.القطاعاتعلىاألطرافمتعددةالتجارةمفاوضاتعنالمترتبة

الخاصالقطاعمنهاليستفيدالدراسيةوالحلقاتالندواتتنظيملم2(
.واالقتصاديةالتجاريةباآلثاراألعمالرجالالشعار

األعضاءالدولفيالمدربينلتدريبالعملحلقاتتنظيم)3(

قامقدالتجارةلتنميةاإل~المركزبانأيضااالجتماعأبلغوقد
المذكورالمركزعرضكما0بالتجارةالمتعلقةواللوائحالقواعدبتجميع
الدولمعبالتعاون,المعلوماتمنالمجموعةهذهإثراءفيالرغبة

كونالمشلعبركما0المعنيةاألعضاءالدوللجميعواتاحتيااألعضاء
وحثواالبنكنظمهاالتياالجتماعاتلهذهتقديرهمبالغعنأخرىمرة



القبيلهذامنوتسيقيةاستشاريةعاتاحتماعقدمواصلةعلىالبنك
دوريةبصفة

المزاريوالموتمراألطرافاةهتطالمقبلةالتجاريةللمفاوضاتاإلعداد
:العالميةالتجارةلمنظمةالثالث

المؤتمربمنظمةاألعضاءللدولاالستشارياالجتماععقدوقد
التجارةلمنظمةالثالثاريالرنللثجتماحعدادلكالبنكمقرفياإلسلثمي
لم.م1999أكتوبر17ه1i(ا~420رجب8~7الفترةفيالعالمية
مشاركينوأربععضودولة35منمشاركا47االجتماعحضروقد
األبحلثمركزاإلسلثمي»المؤتمرمنظمةالتالية:الصديقةالمنظماتمن

المركزءاإلسثميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائية
الىباإلضافةاإلسلثميةالتجاريةالغرفوإتحادالتجارةلتنميةاإلسلثمي

التجارةومنظمةوالتنميةللتجارةالمتحدةاألمممؤتمرمنخبراء9
ءزهرانمنيرالسفير/معاليالعمليةالجلساترأسوقدواسكوا.العالمية
العربية.مصربجمهوريةالخارجيةيرونمستشار

منابتداءالمواضيعمنواسعةطائفةعلىالمناقشاتغطتوقد
األعمالجدولالمعالمية»التجارةلمنظمةالموجودةاالتفاقياتتنفيذ

الىسنغافورةباجتماعخاصةومواضيعالمجازةالمناقشاتاألساسي،
وقدسياتل.إجتماعمواضيعضمنإدراجهايمكنالتيجديدةمواضيع
واالستثمارالزراعةحولالثلثثةالدراساتأيضااالجتماعبحث

ونكتاد.واألالبنكقبلمنمشتركبإشرافإعدادهاتمالتيوالخدمات



مختلفةمواضيععناالجتماعخطرتمتالتىمستفيضةالمناقشاتوإثر
التالية:االستنتاجاتالىالتوصلوتمبالتجارةمتعلقة

الدولتتمتعالتيوخاصةالعالميةالتجارةمنظمةاتفاقياتتنفيذ
اال~عدعاحيثءمقارنةبميزةللتنميةاإلسطميبالبنكاألعضاء

االتفاقيات.لهذهكليوبشكلالمخلصالتنفيذالى
فيبالبنكاألعضاءالدولمصالحاخذيجبانهاالجتماعوأكد،

االساسي.األعمالجدولفيالجاريةنشطةاألفياالعتبار
مثلللثتفاقياتالهيكليالضعفحإصكالىالحاجةاالجتماعوأكد_

ستبدأوالتيالمجازةالمفاوضاتخلثلوالخدماتالزراعةاتفاقيتي
بسياكر.الوزارياالجتماعبعد

يجريالتيسنغافورةاجتماعمواضيعانالىاالجتماعتوصلوقد
0التنافسيةوالسياساتالتجارة0واالستثمارالتجارةمتلفيهاالعمل
فيجبالتجارةتسهيلوكذلكالحكوميةواتالمشترفيالشفافية

مناقشةإلجراءمواتيةغيرمجاالتتعتبرألنهابهااالستمرار
بشأنها.رسمية

حمائية.كادواتالعملمقايسرتستعملااليجبانهاالجتماعوأكد-
اكدفانه0اإللكترونيةالتجارةبأهميةإعترافاالجتماعانحينفي_

الموضوع.هذافيالعملمنمزيدإجراءبضرورة
برفعودعانموااألقلالدولتهميثرلموضوعاالجتماعتصدىوقد

بالبنك.األعضاءنموااألقلللدولالمقدمةالفنيةالمساعدةمستوى
لمنظمةاالنضمامعمليةفياإلسراعالىأيضااالجتماعودعا

عدميجبأنهوأكدبالبنكاألعضاءالدولقبلمنالعالميةالتجارة
الدولالىبصلةتمتالشروطاأواضافيةشروطاعليهمانفرض



OIC/COMCEC-fC/16-2000IREP~)9(الحرآل

والحظالعالمية.التجارةبمنظمةأعضاءنمواواألقلالنامية
االعتباراتجانبالىسياسيةاعتباراتتوجدانهالىاالجتماع
االنضمام.عمليةعلىتؤثرالتياالقتصادية

بالدولخاصإيجابيأعمالجدولإعدادضرورةاالجتماعوأكد
فيتفاوضيةكاستراتيجيةبالبنكاألعضاءالدولضمنهاومنالنامية
بعداألطرافمتعددةالتجارةالمفاوضاتأثناءاوسياتلاجتماع
سياتل.اجتماع

الىأدىاالحتماعخلثلالحوارانالىذلكتلخيصويمكن
الحاليةوتيرتهعلىالمحافظةالبنكعلىيجببأنهاالستنتاج
المشاركةمنلتمكينهماألعضاءلدولهيقدمهاالتيالفنيةللمساعدات
بعدتتمالتياألطرافمتعددةالتجاريةالمفاوضاتفيالفاعلة
تحديثضرورةعلىالتأكيدتمالصددىهذاوفيسياتل.مؤتمر

مواضيعفيجديدةدراساتبإجراءالقياموكذلكالثلثثةالدراسات
العلثقة.ذات

علىبسياتلنوفمبر29فيعقدالذياالستشارياالجتماع

العالميةالتجارةلمنظمةالثالثالوزارياالجتماعهامش

للدولاستشاريااجتماعاللتنميةاإلسلثميالبنكنظم
المتحدةبالوالياتسياتلفيمياإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاء
التجارةلمنظمةالثالثالوزارياالجتماعهامشعلىاألمريكية
شعبان21فيبلثراكراونفندقفياالجتماععقدوقدالعالمية.



80اإلجتماعهذاوحضرم).1999نوفمبر29(~1420
وممكيناإل~المؤتمربمنظمةعضودولة38منمشاركا

التعاونمجلسوسكرتاريةالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزمن
محفلإيجادهواالجتماعهذاعقدمنالقصدوكانالعربي.الخليج
فياآلراءلتبادلاإلسطميالمؤتمربمنظمةاألعضاءللدول

العالميةالتجارةلمنظمةالثالثالوزاريباالحتماحمتعلقةمواضيع
اإلمكان.قدرالدوللهذهمشتركةمواقفولتشكيل

:الفنيةالمساعدةمجالفياألخرىاإلمشطه:ثانيا

وإنشاءأوروجوايجولةاتفاقاتعلىالتوقيعمنذ,البنكظل
الفنيةالمساعدةلتقديموسعهفيماأقصىيبذل,العالميةالتجارةمنظمة
أوروجوايجولةاتفاقاتمحتوياتعلىتعريفهابهدفاألعضاءللدول

افضلوضعفيتكونحتىالعالميةالتجارةمنظمةوأنشطةوأحكامها
,اآلنحتىالصددهذافيالبنكنظموقد,مصالحهاحمايةمنيمكنها
:التاليةالعملوحلقاتالندوات

المنظمةوشروطلم(الجأتاتفاقبأثرالمعنيةالعملحلقة-,
الدوللدىالتصديرقدراتعنىالقياسيللتوحيدالدولية

,إندونيسيا,رتاجاكا,للتنميةاإل~البنكفياألعضاء
>ام)99o(يونيو~ا41i,محرم

فيالتجارةبشأن(الجات)اتفاقاثرعنالدراسيةالحلقة2-
اإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىالخدمات
البنكمعبالتعاونالتجارةلتنميةاإلسطيالمركز(نظمها



,المغرب,البيضاءالدارءللتنميةاإلسطي
,4األخرىجمادى i199(نوفمبر~اo(م.

ï-التيالفنيةوالقواعداللوائحبأثرالخاصةالعملحلقة
األوروبيواالتحادالعالميةالتجارةمنظمةمنكلاستحدثتها

مناإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلى
ام99iأكتوبر,تركياءأنقرة,المتوسطالبحرمنطقة

المتعلقالدوليةالتجارةاتفاقحولاإلقليميةالدراسيةالحلقة-4
العربيالمغرباتحاددولبينللتجارةالفنيةبالحوافز
اإلسلثميالبنكمعبالتعاونالتونسيةالتجارةوزارة(فظمتها
األخرىجمادىءتونس,العاصمةتوس0للتنمية

0لمام99o(نوفمبر~ا4ا6

اإلسلثميةللدولالعالميةالتجارةمنظمةعنالدراسيةالحلقة0-
»آبادعشق»األوسطالشرقدولوبعضآسيافي

0ام996ديسمبر,تركمنستانجمهورية

i-لندول»العالميةالتجارةمنظمةعنالدراسيةالحلقة
غربمنطقةمنللتنميةاإلسلثميالبنكفياألعضاء
0ام997يناير,السنغالجمهوريةأاكار»»أفريقياووسط

v-الدولصادراتترويجوطرقسياساتعنالدراسيةالحلقة
المنسوجاتمنللتنميةاإلسلثميالبنكفياألعضاء
ءاألردن»عمان,األوروبيةاألسواقفيالجاهزةوالملثبس
0م199vأغسطس



إنتاجفياإل~الدولتجارةمستقبلعنالدراسيةالحلقة^-
الراهنةالتطوراتضوءعلىاألوروبيةالسوقفياألغذية
ديسمبر»تونمر,انعاصمةتوس,العالميةالتجارةفي
~.~••م.

مجازفيوالتكا~انصادراتتروجحولاندراسيةانحنقةه9
ضوءعلىالبنكفياألعضاءالدولبينالمنسوجات
»لبنان»بيروت,العالميةالتجارةفيالراهنةالتطورات

0ام998يوليو

غيرالصادراتترويجوطرقسياساتعنالدراسيةالحلقة-,0
ءدمشق,للتنميةاإل~البنكفياألعضاءللدولالتقليدية
0ام99^أغسطمي»سوريا

~وآ~ر~للتجارةالفنيةالقيودعنالدراسيةالحلقة-اا
للتنميةاإلسلثميالبنكفياألعضاءالدولصادرات

سبتمبر»مصر,القاهرة,المتوسطالبحرمنطقةمن
^••~.•

الخدماتتجارةحولاالتفاقياتتأثيرعنالدراسيةالحلقةه12
)ه~24األردنءعمانءالبنكفياألعضاءالدولعلى
ام.999يناير

معبالتعاونفظمتالتيوالبيئةالتجارةعنإقليميةندوةها3
آسيالغرباإلقليميالمكتبءللبيئةالمتحدةاألممبرنامر
ام).999سبتمبر-^iفى(القاهرة



تسويةوإجراءاتممارساتعنإقليميةأراميةحلقةتنظيماه4
الفترة~لمبنانء(بيروتاسكرامعبالتعاونالمنازعات

ام).999سبتمبرا6اه3

oوتحريرالعالميةالتجارةمنظمةعندوليةدراسيةا-حلقة
ه28فيماليزيا(كوالمبور»الخدماتفيالعالميةالتجارة
للولىاالستشارييناتحادنظمهاوالتيام)999سبتمبر29

).(FCICاإلسلثمية

iعلىالتجارةتحريرآثارعندراسيةوحلقةإقليميةدراسةها
مركزالمشروعبهذاتقدموقدالعربية.المنطقةفيالبيئة
).CEDARE(وأوروباالعربيةالمنطقةفيوالتنميةالبيئة

اآلن.المشروعهذاتنفيذويجري

-سابقاذكركما-دراسيةحلقةفظمت,ذلكعلىومحلوة
فيأوروجوايجولةاتفاقاتوتنفيذالعالميةالتجارةمنظمةإنشاءبمناسبة
هذهفيشاركوقد0ام997يونيوا0إلىyمنجدةفيالبنكمقر

اإلقليميةالمنظماتمختلفومنعضودولة39منمسؤوال9>الحلقة
الدولتهمالتيالحيويةللقضاياالدراسيةالحلقةتصدتوقد0والدولية

منظمةعضويةإلىللثنضمامالتفاوضبصددالتياألعضاء
التياألعضاءللدولبالنسبةالهامةالقضاياوكذلك,العالميةالتجارة
الداخليةالقضاياالحلقةبحثتكما0المنظمةفيأعضاءفعكأصبحت
التيالمستجدةوالقضايا,للمنظمةالداخلياألعمالبرنامجفيالواردة
والتدريببالمعلوماتاألعضاءالدولتزويدبهدفتنشأانالمحتمكمن



هذهحولالمفاوضاتفيبفعاليةالمشاركةمنالدول~هيمكنالذي
0التفاوضعمليةأثناءمصالحهاوحمايةالقضايا

فنيةمساعدةبرنامجأيضاالبنكأعد,ام997عامخطروفي
التجارةبمنظمةالصلةذاتنشطةاألمجالفيلمساعدتهااألعضاءللدول
المتحدةاألممبرنامجمعبالتعاونالبرنامجهذاأعدوقد0العالمية
للتجارةالمتحدةاألممومؤتمر,العالميةالتجارةومنظمة,اإلنمائي
هز»بموجبالبنكويقدم0الدوليةالتجارةومركزونكتادلم(األوالتنمية
األربعةاألهدافلتحقيقاألعضاءدولهإلى)الفنيةالمساعدة,البرنامج
.انتالية

,أوروجوايجولةاتفاقاتبأحكامالوعيمستوىرفعا-
انيحتملالتيواآلثار,العالميةالتجارةمنظمةوأنشطة
الدولفيوالتنميةاالقتصاديالنموفيعليهاتترتب

0األعضاء

لتعزيزاالنضمامترغبالتي»األعضاءالدولمساعدةه2
عضويةإلىاالنضمامتحققحتىالتفاوضيةقدراتها
0الممكنةالشروطبأيسرالمنظمة

منظمةإزاءبالتزاماتهاالوفاءعلىاألعضاءالدولمساعدة~3
منالقصرىاالستفادةلهايضمننحوعلىالعالميةالتجارة

>المنظمةفيعضويتها
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فيالمقبلةللمفاوضاتاإلعدادفياألعضاءالدولمساعدة~4
هذهفيمصالحياوتقييمتحديدوفيالعالميةالتجارةمنظمة

0منسقنحوعلىوتعزيزها,المفاوضات

المناسبالتدريبتوفيرالم(.طريقعناألهدافهذهوتتحقق
تتعاملالتياألعضاءالدولفيوالخاصالعامالقطاعينمنللمسؤولين

لمساعدةالعملوحلقاتالدراسيةالحلقاتتنظيملم2(.القضاياهذهمع
التجارةبمنظمةالمتعلقةالمسائلفيقدراتهالتطويراألعضاءالدول
قضا~حولاألعضاءللدولاالستشاريالدعمتقديملم3(.العالمية

لتوليدخبراءاجتماعاتتنظيمم4لم.طلبهاعنىبناء»معينةومجاالت
منظمةفياألعضاءالدولتيمالتيالقضايالبحثواآلراءاألفكار
الداخلياألعمالجدولمنتنبعانالمحتملمنالتياإلسلثميالمؤتمر

•العالميةالتجارةمنظمةفيالمقبلةللمفاوضات

عامخلثلالبرنامجهذهإطارفيعديدةمشارينأعدتوقد
:موجزبشكلالمشاريعهذهموقفيليوفيما,ام9901

بالتجارة:المتعلقةالسياساتمجالفيالتدريبيةالدورات

التجاريةالسياساتحولحلقاتتلثالبنكنظما4ا9خلل
عنعبارةالحلقاتهذهوكانتالعالمية.التجارةمنظمةمعبالتعاون
جنيففيالعالميةالتجارةمنظمةتعقدهاالتيللحلقاتمختصرةحلقات
أشهر.ثةشكلفترة



العربيةباللغةالناطقةاأل~ءللدولاألولىالدراسيةالدورةكانت
ا4إ~أولجمادى23منبجدةالبنكمقرفىوعقدت•البنكفي

وقد0)ام998أكتوبر4-سبتمبر,4(ا~4ا9خرىاظجمادى
دولة,2منالتجارةارةونمنمشاركا22الدورةهذهفيشارك
عضوا.

النفاذ.منهاالمواضيعمنواسعةطائفةالدورةشملتوقد
والمنسوجاتوالزراعةوالتجارةالجماركإدارة»األسواقإلىوالوممول
والقيود,النباتصحةوتدابيرالصحيةوالتدابيرءوالمالبس
التجارةبشأن.العامةواالتفاقات,الحكوميةوالمشترياتللتجارةالفنية
وإعاناتاإلغراقومكافحة,الفكريةالملكيةوحقوقءالخدماتفي

والتجارةالحمايةوضوابط»التعويضيةوالتدابيرءالدعم
المتعلقةالتدابيربشأنواالتفاؤ»عاتالمنانوتسوية»الحكومية

»والبيئةوالتجارة,والتنافسيهالتجاريةوالسياسات»باالستثمار
الدورةهذهالمشاركوناستحسنوقد0المقبلوالعمل»واإلقليمية
شهاداتتوزيعتموقدالمستقبل.فىبتكرارهاوأوصواالتدريبية
الدورة.هذهفيالناجحإلكمالهمالمشاركين

باللغةالناطقةاألعضاءللدولعقدتفقدالثانيةالتدريبيةالدورةاما

الحجةذو19منالفترة~م(باكستانواولبنديفييةاإلنجلين
شملتوقدلم.م1999إبريل24ه5(ا~420محرم8-~1419

الدورةوحضراألولى.الدورةغطتهاالتيالمواضيعذاتالدورةهذه
البنكمنومشاركعضودولةعشرةإحدىمنمنهم22مشاركا»31

كمااألعضاء.الدولفيالتجارةدراتونمنمعظمهمللتنميةاإل~



التجارةمركزطلبوفقكمراقبينمشاركينثمانيةالدورةحضر
كماالدورةبهذهالمشاركونأشادسابقتهاومتلباكستان.بدولةالخارجية
المضيفة.الدولةباستحسانقوبلت

باللغةالناطقةاالعضاءللدولعقدتفقدلثةالثاالتدريبيةالدورةأما

3الىفبراير,4الفترةخلفاسوبوركينا0واغادوغوفىالفرنسية
عضودولةا^منمشاركا31الدورةهذهحضروقدم.2••0مارس

بالبنك.

وتدابيرالصحةوتدابيرللتجارةالفنيةالقير(عنالدراسيةالحلقة

.النباتيةالصحة

(~)العالميالتجارةمركزمعبالتعاونإقليميةندوةالبنكنظم
علمانموا.اقلدولأيضا~والذينبالفرسيةالناطقةاألعضاهللدول
العالميةالتجارةبمنظمةعضودولةا3عددهاالبالغالدول~هبأن

الفترةخللبغينياكوناكريفيالندوةعقدتوقدالقمر.جزرباستثناه
المركزيالبنكانندوةهذهاستضافوقدام.999أغسطمى5.1

غينيا.لجمهورية

فيركينالممشافهمدرجةرفعهوالندوة0~منالهدفوكان
الصحةوتدابيرللتجارةالفنيةالقيودبشأنأوروجوايجولةاتفاقيات
تعيقواإلجراءاتالقيودهذهانحيث0وآثارهاالنباتيةالصحةوتدابير
وتحدبالبنكاألعضاءالدولضمنهاومنالناميةالدولصادراتنمو
المتقدمة.الدولأسواقالياألعضاءالدولوصولمنأيضا
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الصحةوتدابيرللتجارةالفنيةالقيودعنالثانيةالندوةفظمتوقد
ذو24ه2االفترة~بنغاليشدكا،فيالنباتيةالصحةوتدابير
بالبنكاألعضاءللدولم)20>0مارس30~27(ا~420الحجة
اvمنمشاركا46الندوةهذهفىحضروقداإلنجليزية.باللغةالناطقة
عضو.دولة

:النطربهربعالمسا

منعددمنمحددةفنيةمساعدةطلباتيتلقىالبنكيزالال
ويتمالمشاريع~هغالبيةعلىالموافقةتمتأنهوحيث.األعضاءالدول
الوقتفىاإلعدادقيدالمشاريعهذهمنالعديديوجدانهإال0أيضاتنفيذها
المشاريع:هذهبعضيليوفيما0الراهن

الماليةبالخدماتخاصةقوانينإلنشاءسووينامدولةمساعدة-,
الوقائية.اإلجراءاتوكذلكوالمهنية

ءالزراعةالعالمية:التجارةمنظمةمحددةاتفاقياتعنندوةه1
(تشاد).الخءالبيئةاالستثمارىءالخدماتالمنشأ،قواعد

اقتصادعلىأوروجوايجولةاتفاقياتآثارعندراسيةحلقةه3
النيجر.

التجارةبمنظمةمتعلقةمواضيععندراسيةحلقة/ندوة-4
السعودية).العربية(المملكةالعالمية

العالمية.التجارةمنظمةالى~مخستانكازلدولةدعم0-



والخبراتالمهاراتالكتسابللمسؤوليندراسيةزيارة6-
(جمهوريةالعالميةالتجارةمنظمةعملياتفياللزمة

غيرغيزيالم.

v-العالمية.التجارةمنظمةالىاالنضمامفيلبنانلحكومةدعم

).h9;.(العربيةباللغةالتجاريةالسياساتعنندوةتنظيم^-

التفاوضيةالمهاراترفعءقطاعيةدراساتبإجراءالقيامه9
التجارةبمنظمةالمتعلقةالمجاالتفيالقدراتوتنمية
العالمية.

منظمةشعبةإلنشاءالمتحدةالعربيةاإلماراتلدولةا~دعم0
التجارة.بوزارةالعالميةالتجارة

على~142العامللتنميةاإلسلثميالبنكبرنامجيقتصروال
علىجديدةمبادراتأيضايشملولكنتنفيذهاالجاريةالمشاريعتنفيذ
والقياماإلغراقومكافحةالمنازعاتتسويةاتفاقياتعنندواتشكل
الفكريةالملكيةحقوقوجوانباإللكترونيةالتجارةعندراساتبعمك

الدراساتوضعبصددالبنكفانذلك»الىإضافةبالتجارة.المتعلقة
منوهذااإلنترنت.شبكةعلىوالخدماتواالستثمارالزراعةعنثةالثك
عنالمتوقعةالمفاوضاتخلثلبالبنكاألعضاءالدوليساعدانشأنه

العالمية.التجارةمنظمةبرعايةستجرىالتيوالخدماتالزراعة





منمقدمتقرير

حملالتجارةلتنميةاإلسطمىالمركز
العالميةالتجارةمنظمةفيالمستجداتآخر

عشرالسادساالجتماع

أالكومسيةعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

)2000مايو/آيار11~9(اسطنبول،
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لملتجارةالعالميةللمنظمةالمثالمثالوزارىتمرالمن
1999ديسمبرهنالثالثإلىنوفمبر30من11سياتل11

اإلعدادهوللتجارةالعالميةللمنظمةاألخيرةالنشاطاتحولهتوكزتالذيالمميزالحدثيعتبر
االجتماعاتمنسلسلةبعقد(ء998سبتمبرمنذجنيففيابتدأالذيالثالثالوزاريللثجتماع
التيالمواضيعقائمةحلكهاطرحتءللتجارةالعالميةللمنظمةالعامللمجلمرالرسميةغيروالرسمية
إلىآذار/مارسمن»للتجارةالعالميةالمنظمةأعضاءقام»ثانيةمرحلةفيو.البحثسيتناولها
االجتماعخلثلستعرضالتيبالتوصياتتتعلقعمليةمقترحاتبتقديم»1999أيلول/سبتمبر

الوزراءأنظارعلىعرضهتمالذياإلعطزمشروعإعدادعلىاألشغالتوكزتقدوالوزاري.
ا999دجمبر3إلىنوفمبر30مناجتماعهم~بسيامك

I-ا~وضاتاعنبيةJاالجتماعاتجدول

´´الجولةاسمعليهاأطلقالمفاوضاتمنجديدةجولةفيالشروعاألوريياالتحاداقترح
جولة´سيالاسماألمريكيةالمتحدةالوالياتفضلتحيناأللفية´´.في

مسائلبحثإلىترميالتيالجديدةالجولةهذهعلىاعتراضاالناميةالدولمنقليلعددأبدى
Jووراغواي.األجولةاتفاقياتتطبيقعنالناجعةالمشاكلعلىالتركيزتفضكفهيجديدة»مواضيع
االتجاه.هذامنهااإلفريقيةخاصةالناميةالبلدانمنالعديدأياتقد

فيدفعاتكتسبحتىالتجارةتحريرتدعيمبضرورةوأيهااأللفية´ا´لجولةالمؤيدةالبلدانطلت
تنازالتطىللحصولالمناسبالتحكيمإرساءمنتمكنوالعالمفيالحمائيةالتياراتتصاعدمواجهة
النامية.البلدانفيهابماالمشاركأالبلدانكافةمن

وليستءقصيرةمدتهاتكونجديدةجولةفيالشروععلىحريصاالعاماالتجاهكانقدو
الثلثثةالسنواتمدةأنمعواتونيةمارسنواتسبعدامتالتي_األوروغوايجولة_كسابقتها
كالذيمكثفأعمالجدوللبحثكافيةغيرتكونقدأنهاإالالمعنية،األطرافإجماعلقيةالمقترحة

وراغواي.األجولةميز

شهرمنذللتجارةالعالميةللمنظمةالعامالمجلىبهاقامالتياإلعداديةالتدابيرتهدف
التجارةتحريرفيهابماللتجارة»العالميةالمنظمةعمللمستقبلبرنامجضبطإلى1998أيلولشتمبرلم
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للتجارة.العالميةللمنظمةكثالثاريالرنللمؤتمرلممناسبةالتوصياتإعدادووامعنطاقعلى
:التاليةالمياسينحولالتحضيريةاألشغالوتمحورت

للتجارةالعالميةالمنظمةاتفاقياتبتنفيذتتعلقواقتراحاتمسائل_أ
والجدولالخدماتالزراعة»حولالمقررةبالمفاوضاتتتعلقواقتراحاتمسائل_ب

-Built-in(أخرىمجاالتفيأصالالمقرر Agenda.(
نموا.(األقلالدولحولالمستوىرفيعاالجتماعبمتابحةمتعلقةواقتراحاتمسائل_ج

1997(
طرفمنالموضوعالبرنامجأساسعلىمحملبعملتتعلقواقتراحاتمسائل_د

الجديدة~.~المسائلبسنغافورةالوزارياالجتماع
المنظمةفياألعضاءللدولاألطرافالمتعددةالتجاريةتبالهتتتعلقأخرىمواضيع_و

للتجارة.العالمية

جديدةجولةفيالشروعمنالمنظمةأعضاءتمكينإلىأساسالسيالالوزاريالمؤتمريهدف
التجارية.المفاوضاتمن

والخلماتالتجارةوالزراعةحولالمفاوضاتتقريبا:األ~لجدولتحليأتم0ماحدوإلى
وراغواي.األجولةنطاقفيالمبرمةاالتفاقياتإطارفيواردة

Builtأصالالمقرراألعمالجدولفىالمدرجةضاتا-لممفه in agenda
:2000سنة

الحماية.وللدعمالهاموالمترجيالتخفيضمسلسلمواصلةقصدالصطحيات:مفاوضات

متريجيا.التجارةتحريرمستوىرفعقصد2000سنةتبتاأجيدةالمالميات:مفاوهنمات

مإلتجارةالصلةذاتالفكريةا~~ق

2000بنابرأولبعداالمقافبهنعلين~:الصطحبان

TRIM)5(بكتجارةالصلةأاتباالسشماراتآلمتغقةمبيرالتدا

بسياسةتتعلقمقتضياتإدراجصحيةمناقشاتJاالتفاقيةعملبحث:لمسطحيات
االتفاقية.صلبفىالمنافسةواالستثمار

2001سنة
المكبسJالنمسن

2001سنةقبلاالتفاقيةتطبيقبحثالصحيات:



2004سنأل
المسروالنسر

2004سنةقبلاالثفاقثتطبيؤبحث.الصلثحيات

حاتالتراجاممتقدوشأنها.فيبالتفاوضالمعنيةاألطرافالتزمتالتيالمسائلهيكك
األعمال.جدولضمنأخرىمسائلإدراجقصد

اغواياألورجونةاتفاقياتتطبيق2

معطرحهاوقعوءللتفاوضمدرجةتكونأنبدونأساسيةمسائلحولمقترحاتعدةوردت
انشغالمحطالماضيةاألربعةالسنوات~المسائلهذهكانتماوغالبااألعمال.جدولفيذلك
التنفيذ.حيزاغواياألورجولةدخولبعدخاصةءالبلدانمنالعديد

جولةإطارفيالواردةااللتزاماتبتنفيذالمتعلقةالمسائلبعضالناميةالبلدانحددت
النامية).البلدانمواقفأنظر(اغواياألور

فيالشروعقبلالقائمةاالتفاقياتتنفيذعلىصريحةبصفةالناميةالبلدانأكدثعامة،وبصفة
جديدة.مسائلحولمفاوضات

الجدباهالمسائل3

الجديدةالمسائلبحثمواصلةفيالجولةهذهفلررغبتهوضوحبكلاألوروبياالتحادأكد
العمومية.الصفقاتوبالمنافسةالمتعلقةالسياساتوباالستثماراتالخاصةالدوليةالقواعدمكر

سنةسنغافورةفيالمنعقداألولالوزاريالمؤتمرأعمالجدولفيالثلثثةالمسائلهذهتوجد
هذهحولاتفاقياتإلىتؤديقدمفاوضاتأيعلىاعتراضياالناميةالبلدانجلأبدتقدو.1996

ووسطاحكالناميةالبلدانتبلتءالمتقدمةالبلدانمارستهاالتيالكبيرةالضغوطأماموالمسائل.
العملمجموعاتمهمةأنوضوحبكلاألخيرةهذهأكدثقدعمل.ومجموعةفيبدورهاشاركت
وغيرىالالتربويبالمسلسليسمىماإطارفيأكاديميةبصفةالمواضيعهذهمخكفبحثفيتتحدد
االتفاقيات.إبرامأجلمنالتفاوضصلثحياتلهاليسر

إلبراممنهاسعياوالثلثثة.العملمجموعاتبينسنتينعنيزيدمامنذالحواريتواصل
األلفية.جولةخلقكمفاوضاتإلىالحوارتحويلفينيتهاعنالمتقدمةالبلدانأعربتءجديدةاتفاقيات

الجديدةالجولةحولالمناقشاتفيأخرىمواضيعإدراجفىالناميةالبلدانبعضترغب
الشغل.مقوماتتنميطوالبيئةوالتجارة~المقترحة

أنعلىيؤكدالذيبسنغافورةالوزاريالبيانإلىأخرىمرةالناميةالبلدانأشارتقدو
للشغل.األساسيةبالقواعدالمتعلقةالمسائلبمعالجةالمؤهلةوالكفيلةوحدهاهيالدوليةالشغلمنظمة
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الوضععلىبالحفاظتقضيقتةمناتفاقيةإلىالتوصلتمفقداإللكترونية،التجارةمجالفيأما
أما.1998مايو18منابتداءشهرا18~رسوم)بدونأي(الجمركيةبالرسومالمتعلقالراهن
الحقا.اتخاذهايجبالتيالتدابيرفيالنظرفيجباآلن

:الناميةالدوللفاناةإيجابىبرنامزنحو4

لمؤتمراإلعدادمسلسلإطارفيمقترحاآ96تسجيلتمء1999أيلول/سبتمبر29غايةإلى
(بماالناميةالدولطرفمنقلعتالمقترحاتهذهمن%47مخكفا.مجاال20منأكثرتهم´اسيامل´´»

المنظمةفياألعضاءمتقدمةدولمعباالشتراكالناميةالدولقبلمنقامتالتيالمقترحاتنلكفي
للتجارة).العالمية

.التاليةبالمجاالتحاتالمقتراهذهجلتتعلق

النامية)الدولمنمقترحعشرإحدى(منهامقترح36:الزراعة_
النامية)الدولمنعشرإثنى(منهامقترح22:الخدمات_
النامية)الدولمناثنان(منهامقترح14.الصناعيةالمنتجات_
15بالتجارةالصلةذاتالفكريةالملكيةبحقوقالمتعلقةالجوانب_ : TRIPS8(منهامقترح
النامية).الدولمن

النامية).الدولمنمقدمةمنها(تسعةاقتراح29.,الجديدة_ا´المسائل

على´´سيامل´´لمؤتمراإلعداديةالمراحل~كلياتركزلمالناميةالدولأنفطحظأنيمكن
برنامجااقترحتولكنهاللتجارة»العالميةالمنظمةعملبرنامجفيالمسائلبعضإدخالمعارضة
مضادةواقتراحاتاقتراحاتيتضحن)Positiveagenda(االهتمامذاتالمسائلخصوصفيايجابيا
اتخاذها.المزمعالقراراتحول

تتضمنمدققةالئحةللتجارةالعالميةللمنظمةالعامالمجلسإلىالناميةالبلدانمنالعديدقامت
مة:رغباتها،

بالتنفيذ،الصلةذاتالمسائلبحثتتولىعملمجموعةإنشاء~
صريحة»التزاماتإلىالمتميزةوالخاصةبالمعاملةالمتعلقةالمقتضياتكلتحويل~
ءغراتلكالمضادةباإلجراءاتتتعلقصرامةأكثرتدابيراتخاذ~
بحمايةالمتعلقة(التدابيرSPSتطبيقفيالمرونةمنبمزيدالناميةللبلدانالسماح~

يخصمافيالنباتات)والغذائيةالموادهراءةمراعاةوالحيواناتأمنوالصحة
منتجاتها»

فيبالتنميطالمكلفةاألجهزةأشغالفيمشاركتهابتكثيفالناميةللبلدانالسماح~
ءالفنيةاألنماطضبطJالغذائية)inocUlté(الهراءةمجاالت

وللتجارةالعامةاالتفاقيةإطارفيالعطسوالنسيجمواددمجبتدابيرحثيثاالسير~
)»الكات(التعريفات

تطبيقمنتتمكنحتىالناميةللدولالمرونةمنالمزيدوالوقتمنمتسعإعطاء~
)،78(5́9(الفكريةالملكيةو)TRIM'S(باالستثماراتالمتعلقةاالتفاقيات»



للقطاىلتدعيمالمطزمةالتدابيراتخاذفيالناميةلالولالمرونةمنبمزيدالسماح~
األدا~

المتقدمة.انالبالقبلمنالزراعيالقطاعدعمخصوصفيصرامةأكثرقيودفرض~

IIIالثالث:الوزاريالمؤتمرأشغال

المركزالعراقيالدينعزالدكتوراإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينمعاليكلف
انعقدالذيللتجارةالعالميةللمنظمةالثالثالوزارياالجتماعأشغاللمتابعةالتجارةلتنميةاإلسلثمي

.1999دوجمبر3إلىنوفمبر29منسيالبمدينة

بعدما1999دوجمبرفاتحفيللتجارةالعالميةللمنظمةالثالثالوزاريالمؤتمرأشغالابتدأت
العالميةللمنظمةالمعاديةللمظاهراتنظراذلكونوفمبر،30يومأشغالهاتفتتحأنلهامقرراكان
للتجارة.

MIkeمورمايكالسيدللتجارةالعالميةللمنظمةالعامالمديربادرالتأخير»هذامنبالرغم
Mooreءذلكمحوموازاةالمندوبين.منتليلعددبحضورالمؤتمربافتتاحدوجمبرمنالفاتحليلة
منالناميةالبلدانبعضوناحيةمناألوروبياالتحادبينرسميةغيرثنائيةاجتماعاتعدةأقيمت
الوالياتواألخيرةهذهوبينمصرىالبرازيل»ءالمكسيكالجنوبية»إفريقياالهند»-أخرىناحية
األمريكية.المتحدة

الجلسةخلكرالكلمةالوفودرؤساءتناولاللجان:داخلوعامةجلساتخلكرالمداوالتدارت
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولتناولتاإلطارهذافيو.بلدانهمنظروجهةلعرضالعامة

نيجيرياهالمغرب،ماليزيا»تركيا،البنغلثديثىءءالعامة:الباكستانالجلسةأثناءالكلمةاآلتيةاإلسلثمي
نيا»موريتاءأوغندةالمتحدة»العربيةاإلماراتالطوغوءءلديفالماقطر»ءتوسالبحرين»السنغال»
الكويتءليونسيرامصرىءالسعو«يةالعربيةالغابون»برونايهأندونيسيا،مرون»الكاالجزائر»
واخستان.كازوألبانياالسودان»دجيبوتيآغريانا»بيساو،غينياغمبياءفاموءبوركيناالسووينام،

البلدانمجموعةباسمالرسميانالناطقانالتواليعلىفماءالمغربوالبنغلثديثىأنالملثحظمن
الحتضانباقتراحتقامتقطردولةأناإلشارةتجدر.والصينزائد77مجموعةونموااألقل
للتجارة.العالميةللمنظمةالوزاريللمؤتمرالرابعةالدورة

.الصامتالبلسةلبنةإلىإضافة~مجموعات5يذتكهتم

التجارةوزيرGeorgeYEOجورجييالسيدبرئاسةالفلثحة:حوكالعملمجموعة~
سنغافورة»فيالصناعةو
Mphoماليمفوالسيدبرئاسةاألسواقإلىالدخولوائخدماتحولالعملمجموعة~

MALIEبلوزوتيالتجاريالترويجوالصناعةوالتجارةوزير
الصفقاتشفافية(سنغافورة:فيأثيرتالتيالمسائلحولالعملمجموعة~

السيدبرئاسة)التجاريةالتسهيلثتءالمنافسةوسياسةوالتجارةاالستثمارءالعمومية
Alexanderسميثلوكوردألكسندر LOCKWOOD SMITHالتجارةوزير
الجديدة»زيلثندةفيالعالمية



غيرالمنظماتفيالمشاركةو)الشفافيةالتنظيمية:المسائلحولالعملمجموعة~
JuanGabnelيمىفالدابريالكافوانالسيدبرئاسةالحكومية) VALDESوزير
الشيلىءفيالخارجيةالشؤون

يوباتيغربيارالسيدبرئاسةوراغواي:األجولةاتفاقيةتطبيقحولالعملمجموعة~
PIerres PETTIGREWكندا.فيالعالميةالتجارةوزير

فيتتولىوالبعثاتكلوجهفيمفتوحةعملمجموعةكلكانتالمبدئية»الناحيةومن
العامة.الجلسةللجنةتقريرتقيميومكلصبيحة

نمر؟(لمنهذاوهطلناهىما

العالميةالمنظمةمطحياتيحدأنهائىبيانإلىالوصولفيالبعثاتكلمسعىيتمل
الذي•1999أكتوبر19بتاريخالبيانلمشروعالعريضةالخطوطوتتمحورالمقبلةللسواتللتجارة
Ahمشومرسعيدعليالسيدالعامللمجلمرالحاليالرئيسأعد» Said Mchumoالنقاطحول
:التالية

األولوياتواألهداف~
الحاليةالقراراتواالتفاقياتتنفيذ~
)المواضيعوالمفاوضاتامنهجيألالمفاوضاتمنجديدةلةبى~
العملبرنامجفيأفرىعناصر~
).الخالفنيالتعاونفمواءاألقلالبلدانلفاناةالمبادرات(سيالفياآلنيةدراتالق~

.فيسيالإجتماعغداةللتجارةالعالميةالمنظمةفياألعضاءالولىمواقفأهمتكخص

:لزراعه0~

بعضوالجديدة،زيلثندةأستراليا،(9ال_»5مجموعةواألمريكيةالمتحدةالوالياتتطلب
تجارةأمامالحواجزرفعاألوروبياالتحادمن)الغذائيةللموادالمصدرةالطتييةأمريكابلدان
الداخلى).الدعموالماليالدعم(المشتركةالزراعيةالسياسةإطارفيالواردةالزراعيةالمنتجات

Tanff(السريفيةالذروةبتخفيضالناميةالبلدانبقيةتطالبكما Peaks(تشكلمازالتالتي
المستوردةالبلدانتطالبJ.الداخلي.الدعممنمزارعيهااستفادةبإمكانيةJ.الزراعيةللمنتجاتعائقا
تضخملتعويضآلياتإحداثعلىينصالذي1994لسنةمراكثرقرارتنفيذالغذائيةللموادكلياا
المنتجات.لهذهالمدعمةللتدابيرالتدريجىاإللغاءنتيجةالغذائيةالوارداتفاتورة

(للزراعةالوظيفيالتعددمكرسيأمرفيجديدةمفاهيمJاتتصولىبسررتوقد

MultlfonctIonallty((انراءةهرا~ة~)أوInocUlty(صحةعلىالحفاظأوالغذائية
الحيوانات.
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الذروةبإلغاءالناميةالبلدانتطالبللطواق:الصناعيةالمواددخول~
TarIff(الرسومتدرجوالتعريفية escalation.(البلدانتطالبكما

لمنتجاتها.الكاملباإلعفاءنموااألقل
الناميةالبلدانتقبلالءسنغافورةفيطرحتالتيالجديدةللمسائلبالنسبة~

إلىسنغافورةفيإنشاءهاوقعالتيالعملمجموعاتتحويلمبدئيا
بينماالتربوي.بالمسلسليسمىمابمواصلةتطالبوللتفاوضمجموعات
منالمقبلةالجولةأعمالجدوليتضحنأنالصناعيةالبلدانترغب

ءالجديدةالمسائلهذهالمفاوضات
تأمينضرورةحولالدائرالنقاشإلىنشيرالتنظيمية»للمسائلبالنسبة~

إمكانيةحولوكنلكللتجارةالعالميةالمنظمةأشغالفيالشفافيةمنالمزيد
البلدانتفضلالمنظمة.هذهأشغالفيالحكوميةغيرالمنظماتإشراك
العالميةالمنظمةلدىالقرارمسلسلشفافيةعلىتأكيدبكلالحرصالنامية
للتجارة.

الوصولفياألمريكيةالمتحدةالوالياتترغبلسياكى:اآلنيةالقرارات~
شفافيةواإللكترونيةالتجارةونموااألقلالبلدانحولقراراتإلىآنيا

إنشاءإلىترمياتفاقيةعلىالتوقيعتملقدالعمومية.الصفقات
الصناعيةالبلدانتتولىالناميةالبلدانلفائدةالفنيةللمساعدةمركز
تمويله.

التجارةمكرالجليدةالمسائلإلىإشارةسياكيبيانيتضحنأنالصناعيةالبلدانتريد
فكالمفاوضات،منجديدةجولةانططقخصوصفيأماللشغل.األساسيةالقواعدواإللكترونية
جونةإسمتحملأنيمكنالجديدةالجولةهذهأناألمرفيماكلالموضوع،هذاحوليذكراعتراض
المتحدةالوالياتذلكفيترغبكماسياكيجولةأواألوروبي>االتحادلمقترحمراعاة,األلفية
األمريكية.

VIبسياتلالوزارىتمرالمننتا~ج

للجدالاألساسىالمصدركانتالزراعيةفالمسألةتام.إخفاقعنسياكيمؤتمرانفض
هذامسؤوليةحولالتهمتبادالاللذاناألوروبياالتحادواألمريكيةالمتحدةالوالياتبينواالحتدام
اإلخفاق.

علىCAIRNSمجموعةجانبهاإلىJشدةوتأكيدبكلاألمريكيةالمتحدةالوالياتحرصت
البعيد،المدىعلىالزراعيةللصادراتالدعمتدابيرإلفاءإلىإشارةللمؤتمرالنهائيالبيانيتضحنأن
للقطاعالمثيرةبالصفةباالعترافالمطالبةعلىأصرالذياألوروبياالتحادبالفعليرضيالماوهو

للزراعة).الوظيفي(التعددالزراعى

اللجوءفيتتوانلمءالمناقشاتمناإلقصاءوباإلبعادانطباعفيهاحزالتيالناميةالبلدانأما
وللشغل.األساسيةالقواعدوالبيئةمكالجديدةالمسائلإدراجعلىبشدةواالعتراضالمقاطعةإلى
األوروبياالتحادمنكللرغباتوفقاسعةاالاالرزنامةمبدأخصوصفيتقدمأيإحرازيقعلمبهذاء
والقواعذالتجارةحولعملمجموعةتوين~صبكلحاوالاللذاناألمريكيةالمتحدةالوالياتو

للشغل.األساسية
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األمريكيةالمتحدةالوالياتمنلوبةأعلنت0المعنيةاألطرافبيناالختطفاتلحدةونظرا
Charleneبارشيفسكيالنشارالسيدةالعالميةالتجاريةبالمسائلالمكلفة Barshefskyالمديرو
عنالمنظمةتخليعندوجمبر3الجمعةيومرسميامورمايكالسيدللتجارةالعالميةللمنظمةالعام
.التجاريةالمفاوضاتمنجديدةجولةبعثحولاتفاقيةإبرام

النصحولالنظروجهاتلتقريببجنيفالمشاوراتبمواصلةالعامالمديركلفوقد
ستستأنفء2000ينايرشهرمنوبدايةالمقبل.الوزاريالمؤتمرانعقادتاريخومكانوالمرجعي
Built(مراكشاتفاقيةفيالمدرجةالخدماتوالزراعةحولالمفاوضات in agenda(

موعدقبلالتجارةتحريرحولمفاوضاتأيمواصلةيمكنالءالمطحظينرأيوحسب
المقبلة.األمريكيةاالنتخابات

vاإلسطمي:تمرالمنمنظمةفىمنماءاألالدولبينالمشاورات

ابطر´كراونفندقفياستشاريااجتماعا1999نوفمبر29يومللتنميةاإلسلثميالبنكنظم
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولضم

لتنميةاإلسلثميالمركزوكذلكءدولة30حوالىاألعضاء»الدولاالجتماع:هذافيشارك
ECOاالقتصادي.التعاونمنظمةوالخليجيالتعاونلمجلمرالعامةاألمانةوالتجارة

فيالخبراءفريقأشغالخلثصةتقديمعلىخاصةبصفةاالجتماعهذاأعمالجدولنص
.1999أكتوبر(7و16يوميبجدةاجتماعها

المشاركينكافةإلىالخبراءفريقوئيمىبصفته)مصر(زهرانمنيرالسفيرسعادهقدم
تطورحولعرضاقدمكما).االجتماعهذاتقريرأنظر(جدةالجتماعالرئيسيةالخطصات
التاريخ.ذلكمنذالمفاوضات

بعثاتمخكفمواقفبينالتنسيقبتنشيطالكفيلةالوسائلJالطرقالمشاركونفاقثركما
التابعالمكتببتكليفااقتراحالصدد»قدمهذافىJجنيف.فيخاصةاإلسطمي»المؤتمرمنظمة
المجال.هذافىالمنشطبدورللقيامبجنيفاإل~المؤتمرلمنظمة



العالميةللمنظمةللثنتماءطلبااإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدوكمندول9قامت
بصفةتتمتعوالتياالول.هز»طلباتبدراسةللمنظمةخونىانالحولالعملفرقاآلنتجرتلنتجارة.
.حظمك

السودان،،باكستانأوز,لبنانخستان؟كزبيدجان،أزارالسعودية،العربية،الجزانيألبانيا،
.عمانسلطنة



المرفقات
فياألعضاء(36الدولبينمناإلسطميتمرالمنمنظمةفىاألعضاءوالثطشونالخمسةالدول

الدوليةالتجارةمنظمة
2000أبريلا1غايةإلى

االنتماء´تا>ألعضاءكالدول-ا~~ و
1995يناير(البحرين

ا1995يناير1البنغالديقى ___~__~
199كافبراير22البنين
1995ينايراالسالمداربروني
1995يونيو3فاصوبوركينا
آ995ديسمبر(3مرونالكا

(995ماي31--دجيبوتى
1995يونيو30--مصر
1996ملأر10المتحدةميةالهاتاالما>
1995ينايراالغابون
199كاأكتوبر23غمبيا
1995أكتوبر25-غينيا
1995ماي3(--بيساوغينيا
1995يناير1-كويانا

1995يناير(--أندونيسيا
1995يناير(---الكويت
1995ينايراماليزيا
1995ماي31--آليفها

1995ماى31~~-مالى
1995يناير(المغرب
1995ماي31-نياموريتا
1995غشت26مبيقالموز
1996اليسمبر13-ألنيجر
1995ينايرافيجريا

(995يناير1--الباكستان
(996يناير13قطر

1998ديسمبر20كيركيز~جمهورية
1995ينايرا-السنغال
(995يوليوز23-ليونسيرا

1995يناير1سررنام
1996أكتوبر19--تشاد

1995ماي3(-التوغو
1995~رس29-تونس
(995مارس26--تركيا

2000لحابةا(-االردن







للكومصيكعشراكسادسةالدورةأمعمالجدولمشروع

بهاأوصىكما

عشرالسادساالجتماع

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

))000مايو/آيار11~9ء(اسطنبول





~باالنجنبزبأ:األصل

اكلكومصيةعثرةالسادسةالدورةأعمالجدولمشروع

)2000األولاكتوبر/تشرمن2-ة23(اسطنبول»
االفتتاحيةالجلسة1-
األعمالجدولاقراره2

االسطمىتمرالمنلمنظمةالعامةاالمانةمنتقارير3-

منظمةفىاألعضاءالبلدانالىخاصةإشارةمعالعالميةاالهثصاديةالتطورات

االمصتمرالمن
المتابعةلجنةتترير-

منظمةهولبينفيماوالتجاريا~ديالتعاونلتعزبنالعملخطةتنفيذاستعراض-

اإل~تمرالمن
االسطمىالموتميمنظمةلبلدانالبيئيةالتجارةتوسيعحولللتنميةاإلسالمىالبنكمنتقرير4-

والعشرينالحاديالقرنفي
العالميةالتجارةمنظمةبنشاطاتا~هةذاتالمسائل0-
الخاصالقطاعلممكىالسابعاالجتماعحولوالصناعةلنتجارةاالسالميةالغرفةمنتقرير'\-

اإلسالمىتمرالمنمنظمةبلدانفى

v-العولسةموآجيةفىوالمتوسطةالصغيرةالمشاريع~دعمموضوعحولالنظروجهاتتبادل
االقتصاديوالتحرر

االسطميةالبلدانلبعضاالقتصاديةبالمساعدةالمتعلقةالمسائل01-

للكوسيكعشرةألسابقةالدورةانعتادموعدتعيين9-
اعمالمنيستجدما~10

للكوسيكعشرةالسادسةالدورةقراراتاعتماد11-
الختاميةالجلسة2-1





أياواراعصرلسعادةالختاميةالكلمة

الختاميةالجمعةونيس

المتبعةللجنةمثمرالسادسلطجتماح

ال2000أيارمايولماااسطنبول»م





بالفرنسية.االصل

أياوارامحمرسه´(ةيلقيهاالختاميةالكلمة

الختاميةالجلسةونيس

الكو~أعنالمنبثقةالمتابعةللجنةعشرالسادساالجتماعفي

ر2•>>أيارمايولم11ء(اسطنبمل

الموقرونالمندوبون
المساعدالعاماألمينسعادة

الكرامالضيوف

التىالمتابعةللجنةاالحتماعهذاحتتهالذيللنجاحارتياحىعنباإلعرابحديثياستهلأنلييطيب
الكوسيك.محافلمنكمحفلمرموقةمكانةتحتل

كمحفلمهمأموقعأتحتلأنعامأ»عشرخمسةعلىعمرهايربوالتيالكوسيك»استطاعتلتد

الهامةالمشاريعمنعددوضعفىبنجاحهااستطاعت»كمااألعضاء.الدولبينفيماروالتآنللتعاون

الموتميمنظمةمحافلأهممنكمحفلمرموقةمكانةتتبوأأنءالقصيرةالفترةهز»خا.لالتنفيذموضع

هذافىشأنهلهإسهامأأسهمتقدبعضويتها»نشرفالتىالمتابعة»لجنةأناعتقاديوفياإلسالمي.

الكوسيك.حققتهالذيالنجاح

الموقرونالمنابون

الكرامالضيوف

بشميةتتصلالتىالهامةالقضاياحولءالمتابعةللجنةالحالىاالجتماعخا.لأخرى،مرةتداولنالتد

الشقيقة.بلداننابينوالتجارياالقتصاديالتعاون

هامةتوصياتإلىوتومنلنا0انعملخطةبتنفيذانمتصلةاقضديااالجتماعهذاخا.لاستعرضنأكما

أكبردوربإسناداالجتماعاتخذهالذيالصائببالقرارأشيدأنينوشالكمابشيزها.التعجيلبغية

المضمار.هذافىللتنميةمىاإلسكوللبنكالخاصللقطاع



منأمريكىدوالرملياربرصدللتقيةاإلسالمىالبنكقيامإزاءالبالغارتياحىعنأعربأنأودكذلك
9اه»3إلىالحالىالوقتفى9اه0مناألعضاءللدولالبيئيةالتجارةحجمزيادةإلىسعيأماله»رأس

الغرض.لهذاالمواردمنمزيدلتدبيرجهودمناآلنالبنكيبذلهماوإزاءمنوات،ثطثفترةفى

انتقاداتمنترددوماالعالميةالتجارةإطارفىحدثتالتىللتطوراتتقييمأاالجتماعأجرىكذلك

الستةبأعضانهاالكوسيك»أناعتقاديوفىانر.الدومخطففىالجديدالدولىالتجاريللنظام

الناميةالدولمصالحيحمىتوفيقينهجاعتمادأجلمنهامبدورتضطلعأنتستطيعوالخمسين»

األعضاءالدولبينتجرىالتىالمشاوراتأنرأيىوفىالجديدة.التطوراتمواجهةفىنموأ،وا~
تتيحالعالمية<التجارةلمنظمةالوزاريةاالجتماعاتوأشاءقبلللتقيةاإلسالمىالبنكمنبمساهمة
الصدد.هذافىممتازةفرصة

فىوالمتومعلةالصغيرةالمشاريعاادعمحولالنظروجياتلتباهلاإلعداداجتماعناأمشاءاستعرضنالتد

للكوسيك.عشرةالسادسةالدورةأمشاءاالقتصادي~ءوالتحررالعولسةمواجهة

إالالمتزايدة،المنافسةمواجهةفىكبيرةمعابمنوالمتوسطةالصغيرةالمشاريعتواجههماورغم

توخزأنبشرطفيها،القراراتخاذآلياتوفعاليةهيكلهالمرونةنظرأهامةبميزةتتمتعزالتماأنها
~.- الكبير.الحجميحععهاالتىوالو´موراتالمالرأستراكمنعصكالعواملككاالعتباربعين

الموقرونالمندوبون

األجالءالضيوف
لمنظمةالعامةو~نةالمندوبينلكلواتحديرالشكر)ياتأعمقعنأعربأنكلمتىختامفىوأود

نجاحفىينكرالامهاممنموهقدماعلىعنهوالمنبثمةالتابعةوالمومساتاإلسالمىالمؤتمر

االجتماع.

االجتماع.النجاحصادقةجهودمنبذلوه.Lعنىوالمترجمينلتمعاونينشكريعنأعربأنأودكما

أوطانكم.إلىحميدأعودأجميعأنكمأرجولتكوسيك.عشرةدمتالساورةانفىألقاكمأنأملوعنى

الكوسيك.عنانمنبثمةالمتابعةفنجنةعشرانسادساالجتماعاختتامأعنن


