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ممزرنجتاحمدلمرئيسفخامةرسالة

لحركيةلحجمهوريةوئيمى
للكوممميكورئيمى

همرلحسابعاالجتماعلحى
والتجاريا~ديللتعاونطدائمةللجنةلحمتلبعةللجنة

االسطميلحمؤتمرلمنظمة
)3»»1ليارمايولم9لسطنبول،لم

»لهرشيمىاسيد
المتابعة،لجنةاعضاءالسادة

ءالموقرونالمنوبون

االجتماعانعقادبمناسبةلسطنبولفياخرىمرةبكمأرحبJسرورىمواعيلمنإنه
المتابعة.للجنةعشرللسابع

لمؤتمرمنظمةاطارفىا~لملتعامذكمباءةلمنشئتلحتىءلكوهميكاكتسبتلقد
واسعةتغيراتمنلعالمهىطرأمابتأمثريومبعديوماليديتنمولياطابعا,االسطمى

بصفةاالتصالتكنولوجيامجالفىتحققهذيلباهرلثمماننلكلمعثر.لممنولمتلثناء
لتنميةجهودضروهوالعولمةلمتبلاالعتمادنحوسريعةلتجاهاتظهورهىلدىخاصة
مولية.لهتتأثيرهىعلنيةلوهتعم

توجهتحسنالىتهفكانتلمني»فىاعتمتلتيءواالستراتيجيةفعملخطةان
التطوراتمعأوضاعهاتوفقمنوتمكينهااالعضاهكبلدانبيننيماا~هتصاديلتعاون•

كنالتيبالسرعةاالنحتىيتحققلمالتتنيذموضعفخطةههوضعأنعلى.العالمية
بطلسبابفيلتفكيرانمعنلاالجتماعهذالهثاه»وطينا.كقنايثيرهذياالمرءنلملها
فريقاجتماعاليهاخلصلتيلنتائجضوهفىفعالةبحلولبمقترحاتوهثمملمخطةشغيذ
مخبرا«.



منوالمأمولالدول.منكبيرعدداليهاينتميموليةمنظمةاالسطمىالمؤتمرمنظمةان
أعمقبصورةتفكران»االقتصاديبالتعاونالمعنىالمنظمةجهانتشكلالتى،الكوسيك

،الكوسميكعلىيتقينكماالدولي.المجتمعأعمالجولعلىالصرجةالموضوعاتفي
الحلولمترسأناالسطمية»البلدانبينالتضامنولتحقيقا~متصاديللتعاونمنظمةبوصفها
منتقتضيهوماالعولسةعملياتخلقتهاالتىالمشكتمواجهةفىللتطبيقالقابلة

.الدوليالمجتمععلىواالستراتيجياتالحلولهذهعرضبع،جديدةتنمويةاستراتيجيات

منمناخفىالمتسارعةالشيةعمليةاخرى»ناحيةمننواصل»أنناحية~منأنهأعتبرإننى
المؤمسيةالهياكلخلقعلى»ابطاءوموناخرى،ناحيةمننعمل،وانوالتعاون،التضامن
.العالميةالمستجداتمواجهةمنتمكنناالتيالعملبرامجووضع

لكممتمنياالكوسيك»انشعلةفيالقيماسهامكمعلى)خرىمرةأشكركمأنأودىالختاموفي
.عملكمفيالنجاحكامل

~لنجالنااحمد

~رو.زا(.الجمموربكنبسرل

الكومسبكنسلدل



ا~طكلمة

لىبهجهدولتكتور2لمعى

طتركيةبجمهوريةراءطونونيسونطبلحولمةمنعر

~طسطع.جنماح

لحومسبكهنكمنبئفألطمنلبعألللجفأل

)I~9 ,J12001أبارمابوا







االسفدواعيومن.العنسألعمالاندالعورافقهامؤخرابلثدناشهدتهاالتياالزمةومنها
مماأيضااألعمالقطاعاجتاحانهبلالمالىلمقطاععلىيقتصرلماالزماتهذهتأثيران

بتماعي.االاارخاءمنظورومنا~هتصاديالمنظورمنتعويضهايصعبخسائرعليهترتب

»بطدناحدودبإغلثتىالعولسةلعملياتالسلبيةاالثاراالجوال.تطفىمنحالبايواليمكن
يجببلءحداقصىالىباالنفتاحللعولسةمزايامناالستفادةفبىنأملانالنستطيعوكذلك
العولسةعصرفىالرخاءنحوالمحليةاقتصاداتنابهانرجهالتىاالدواتنكتشزانعلينا
التيوالقواعدالمؤسساتمتابعةالىيقوماأنشأنهمنا~ففهذا،االنفعيثمهالذي
والسبلالمبادىءالىاخرى»ناحيةمن,ويرشنا»ناحيةمنا~متصاميةالنظمعليهاتقور
.هويتناويؤكدواالجتماعيةالثمانيةقيمنامعيتوافقللتنميةمفهومالىالتوصللناتتيحالتي

االمزفواقع•مترايتاهميةالمنظور»هذامنيكتب»مطيةاالالبلدانبينفيماالتعاونان
موحداقياسيانموذجاوتطرح»والثمافأتالمجتمعاتبينالتباينأوجهتتجاهلالتىالصيغان

فياالالنجارلهايكتبلمصيغوهىءللعولسةالسلبيةالنتائجاحدىتملانما،للتنمية
صالحالرشيدةللتنميةواحدنموذجبوجودالقائلةفالنظرية.سواهانهالمتقدمةالبلدان
هذاكانواذا.عينينزيلكلاليومخطؤهايتجلىالنظريةهذه»العالمبلدانكلفيللتطبيق

فترةامتدادعلىلئمكاناولئزماناعتبارمونماتطبيقهجرىالذي»للتنميةلمموحدالنموذج
لمىأفضىانهكيوملمواضحمنغدانتد»الفوائدبعضحقققد»غاماالخمسينعد~تربو

فيوالتدمور،العشوائيلمحضريوالتوسع»البيئيككوثفىتتملخطيرةالتاختك
اتصعت،الموحدةالنماذجهذهفيهاطبقةالتيعاماالخمسينامتدادفعلى.الدخولتوزيع
.تضيقانمنبدالالفقيرةوالبلدانالغنيةالبلدانبينتفصلالتيالهوةللشف

االجتماعيةالخصائصالحسانفىيأخذانالبدللتنميةنظام)ياناليومالواضحمنان
فياالجتماعيةالفئاتشتىمشاركةتحقيق~ائىترميوسياساتأ~افايتضحنوانوانثمانية
.التنميةعملية

بينيقومبمايعترفلمذيللمنهجهعقوةاعطىقدالعولسةلعمليةالمتسارعالتوسعان
فياولوياتهاوالبلدانالمجتمعاتهذهتحددبأنويسمح»تاختلفا~منوالبلدانالمجتمعات

البلدانعلىيتقينانهنرى<االيجابيالنهجهذاالىنظرناماواذا.لقيمهاطبقاائتنميةمجال
.نعيشهالذيالعولسةعصرفيبينهافيمااوثقتعاونقيامالىالحاجةتدركاناالسلثمية

نبذلهاالتيالجهودفيالمسيللناينيرانالمشتركالثقافىولتراثنابينناتوحدالتيللسوالبد



العولسةعصرفيومؤسساتهالحيثاالقتصادمبادئفهمعلىيحثناوانالشميةاجلمن
فىالجهودمنالنوعلهذاناجحةاصكةوهناك.والتراثالملوهذهيتفقبمانحولهابحيث
القيممعمواممتهاطريقعنوالشميةالتحيثمشروعاتفيهاتحققتالتىالبلدانبعض

وفرهاالتىالفرصمناستقاتالبلدانككفىالشميةسياساتاننلك.والثمانيةاالجتماعية
ظهرتالتيالمشكطتحلمنتسكنتبحيثالعولسةعملياتومنالميثانوالتكنولوجياالعلم
.المحليةوالمؤمساتوالثمانيةاالجتماعيةبالقيمشدةمسترالعمليةهذهاشا،

والتقاليدالسكانيةوالمواردالطبيعيةالثرواتفىوفرةمناالسطمىالعالمبهيتمتنماان
احسنتاذاهامةاقتماميةمزايااالعضاءللولىيتيح،آخرشئأيمنأهموكك،الراسخة
االخرىواالجهزةالكوسيكانمنلواثقواننىالعولسة.عمليةتتيحهاالتىالفرصا~
الضرورية.التحوالتتحقيقعلىالقمرةميهااالسطميالمؤتمرمنظمةعنالمنبثة

الموقرون؟المنوبون
,االجالءالضيوف

اطارفىمنفيزهاويجريوضعهاتمالتىالعملخطةجعلعلىنعملانعلينايجب
البرامجانلهيؤسفمماولكنءوالتجاريا~متصاديالتعاونخمةفىافادةاكثرالكوسيك
المعقودةاآلمالمستوىالىبعدتصللممنفيزهاآليةوكنلكالعملخطةفىورمتالتي
عليها.

الذيالخبراءفريقاجتماعناقشهاالتيالقضاياسقةاالجتماعهذايتدارساناوصىلنني
امسعلىبيننافيماالتعاونالقامةالطامةالشروطومنبعينها.القاعةهذهفيمؤخراهتد
معنترامموان»وكفاءةمطةاكثرامسعلىالتنفيذآلياتبناءنعيدان»محقنيةاكثر
عنسنواتستمنذهااعتمكلمتىلمعملخطةقصوران.عنهافوهتالتىلمعولسةعمليات
والمتابعة.لمتنفيذآليةفىالنظرالعادةكافسببلهو»عمليةمزاياأيتحتيتى

الموقرون،كمنوبون
لحكرام؟لمضيوف

مشاركةضمانهي،للتنميةمفهومنافيالنظراعادةتتطلبلمتىاالخرىلمقضاياإحدىان
ليستالتنميةاننثبتوبنلكالعمليةهذهفىالفاعلةولعناصرالقطاعاتمنممكنعمدلكبر

هذاوفي،كذلكوثعافيةوموسسيةاجتماعيةجولنبزلتعمليةولكنهاعاميةسليةمجرد



التعاونوتشجيعالحكوميةغيروالمنظماتالخاصالقطاعبينالتفاعلتشجيعيجبءالسياق
المنظماتبهتقومعمافضالوهذاءاالممصةلحمةالمشتركةالمصالحاجلمنبينهما

.سطيةاالاهولىفيالدوليةالحكومية

خطةالىالعملخطةترجمةاجلمن»والمتابعةالتنفيذ)ليةبناءاعادةاناعتقامناوفى
.الخاصلمقطاعمورعلىاكبربشكلالتركيزمناتقتضي»بالحياةنابضة

بقيةمع~تهاوتنويعتعزيزالىالراهنة،التاريخيةالتحولعمليةاطارفي»تركياوتسعى
بهتربطناالذيءاالسطيالعالميحةالمنظورهذاومن.المجاالتمخكففىالعالمبال

.بارزامكاناءوشافيةوروميةتاريخيةأواصر

المؤتمرلمنظمةاالنجازاتمنمزيدتحقيقاجلمنمساعيهابنلتركياتواصلولسوف
الشقيقة.الولىمعبالتعاونوللكومسيكاالملمي

.عملكمفىالنجاحكامللكممتمنيابكمترحيبىJßI.انلىاسمحوا,الختاموفى
وأشكركم.







الدحمذالرحيوبموالله

وبركانه،اذورحمهعلبكمالمالم

المشاعىوأصقالتحياتأحرعنأعربأنءكلمتىمستهلفىءلىيطيب

عنالمنبثقةلحمتابعةللجنةممثمرالسابعاالجتماعفىولحمشاركنلحمفوبمنلجميعاألخوية

بالشكرتحم6أنلودكمال~~/.والتجارتىا~مصاديللتقالنكدلئمةاللجنة

متابعةللجنةلحهاماالجثماعلهذالستضنتهاطىلحتركيةلحجمهوريةلحكومةوالتقير

.الضيفةوكرمخيبتحرارةمنالمنوبينجميعلحيهماوعلى،كومسيك

نجتأحمدنيمىالرلفخامةواالحترامالتقييبالغعنأعربأنأيضألىويطيب
عملتوجيهفىوحصافثهحكمتهعلىكومسيكورنيسءالشركيةللجمهوريةونيس،سيزر
.اإلسالمىالمؤتمرمنظمةفىلحدائمةاللجنةهز»

حيثالبالغاللقلقمصدراانقطاعبونالمتواصلةاإلسرائيليةالعوانيةالسياسةثسكل
.الفلسطيسنإخوانناعلىا~مقصادقالخناقتحكمأنها

أصبحيناكالغلمطينيينالشواءأرواحعلىأترحمأنائمقامهذافىبىويجر
العوانيةاألعمالقوةبكلأمينفأننىولنلكيوم.بعديومأأسفبكليتضا~سدهم
الضغطوممارسةالفلسطينىللثمعبالولةالحمايةلتوفيرالولىالمجتمعوأدهراإلسرائيلية
الصلةذاتالقراراتاتنفيذ~مناموليةللشرعيةتمكرلكىاإلسرائيليةالحكومةعلى

الكامللثحريرباتطالبوالتىاإلسالمىالمؤتمرومنظمةا~ةاألممعنالصاهرة
ائشريف.القسوعاصمتهافلسطينيةهولةوإقامةالالجئينوعودةالمحكةالعربيةلطراضي



مختلفمنفيزفىتحتتىالذيمالتكمدقباستعراضفتطليسمكلفةالمتابعةلجنةان
القادمةللورقأعمالجولباعدادأيضأبلءللكوسيكالسابقةالوواتومقرراتالقرارات

الطزمةالمرونةنطاقفىتتصرففإنهابمهامهاالمتابعةلجنةتتوموعنما.للكوسيك
فىاللجنةأوصتفقدوعليه.العصرمتطلباتمعتمامأمتوافتأكومسيكعمللجعل
.األعمالجولعلىتقيالتإدخالنلكفىبمامعينةخطواتكومسيكتتبنىأنالماضى
التعاونلتعزيزالهامفةالعملخطةلتفيزالكاملالتتييمإلجراءالمناسبالمحفلأنها

الكفيلةوالوسائلالمئبلارسبتاألخيراالجتماءفىقامتالمتابعةلجنةأنوالواقع
هذاوفى.القيمةالتوصياتمنبعددوخرجنتءالعملخطةمنفيزعمليةفىبالتعجيل
خطةتفيزبتعجيلالمعنىالخبراءفريقاجتماعحصيلةبدراسةالمتابعةلجنةستقومءالسياق
فىاسطنبولفىانعقدالذياألعضاءالولىبينوالتجارقا~هتصادقالتعاونلتعزيزالعمل
لهذاا~مةاألهميةتولىسرفالمتابعةئجنةأنواعتقدم.8(كاكامايو7Jكايومى

ستقدمالتىالتوصياتمنبجملةللخروجمعيأموضوعيةبكلدراستهخلرمنالموضوع
الهامالموضوعبهذاتوصيةوضعأيضأواتوقعءفيياللنظرلكو~عشرةالممابعةللدورة
لكومسيك.التاليةورةلكسيقدمقاكاألعمالولببحثتتذ

بالتعاونالمتعلقةالنقاطمنىداالموقرسلفىأبرزلكومسيكاألخيرةالدورةوخلكر

لألهميةونظرأ»اإلسألمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءانالبكدينوالثجاريا~ثتصادق

أوداألولالمقاموفى.أخرىمرةإليياأشيرأقبييجدرالنقاط_هتكتسبياالتيالكبرى

التعاونلثعزيزالها:فةالمنتئمةعملخطةتثفيذعمليةفيالخطىتبامئنإلىأشرأن

الدوليتلقيزالالالموضوعهذاألنءاألعضاءا~ولبينواالقتصاديالشجارتي

الخطواتاتخاذمناالجثماعفئذايتمكنأنآملفأننىءسابتأذكرتوكما.األعضاء

التبرا،.فريقاجتماعلحصيلةدراستهخا~منمةاللقن

حاسمةخطواتولاكهذهأن:تثخذيتمئلباألعضاءولاكبينالتجارةحجمزيادةأن

جاننبمنقويأأ.اءأضهرالذيائعالمىاالقتصادفىالحاليةالطفرةورتنتم.ذلث~ق
البلدانأننبءأخيرأبرزتالتىالحمناعيةاألسيويةا~انفيهابمامةالمتكانالبك

النشاطهذانهاالسثفادةعلىقادرةغيرتتامبشكلمىسكالمتمرائمومنظمةفىاألعخماء



للبلدانالبيئيةالتجارةحجمبقىط.العالميةالتجارةفىحصتهازيادةعنبالتالىوعاجزة
ورغماألعضاء.للبلدانالعالميةلحجارةإجمالىمن(ال0حودفىمكانهلوحيراإلعالمية

إآلالمجالهذافىيتحققلماإلسالميةللبلدانالبيئيةللتجارةحجمزياتأهميةعنقيلماكل
والدول،طهرانفىاإلسالمىالحمةلمؤتمرالثامنةلحورقانعقألومنذ.اليسيرالنزر
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الدولوحث،االكفاقيةمنهعلىا~~نى~ووفق.19ال5وليومهرمناهبارالجاالممل
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>لميفةإعددتتموقد،>ألعفاءالدولدزامالمياتموالتىاألمامى<لطامبمروع<لمعلقةوالمليتأت

األماميالطاممتروععرفيوقد.األعفاءالدولآراءراالعتلأخذحيتللمتروعالنهاية

،امطبول(عرةيةاككوسيكدوراعلىوالمواز~زوالماييىللمعايراإلماليةللعظمة

1T-الظامليصبحاألمامىالطاماممتفيرتورتكوسيكولكن،إلقرارأم)1996نوفمبراد~

الدولموافاة»لمامةاألمانةمنوطلبتاإلمالمية~اذللبلدوالموازينوالمقاييموالمعالمعهد>ألمامى

عترةلةاككوميكدورةعلىوعرفهموافقنعلىللحصولاألمامىالطامبمشروعاألعفاء

.>ألعماهالدولعلىاألساسىالكالممتروع»لعامةاألمانةوزعتولذا.عليهدقةللمعا

للمالحطأتملخمألكرميكعرةلة»كالدورةإل»لمامةاألمانةقامت

مناألمامى«لطاممروعواجمةفرررقكرميكورأت،األعفاءالدولمزنتمها»لتىوالعقبات

لأمتردفيللخر»ءمز>كاالجماعللمعاى»لركىالمقعدنكمرالفرهولهذ».و»لفيةنويةالقاحييناك

لكوميكا)4(>لدورةإلىالمقح»لروعوقم.ا»98ماومر26-24>ز>لرق
شراكاتباالمعلقة<لمادةفيتمايالتإجراءمعأترتهميث)ا998نوفمبر4-ا(ا~ل
.األعاء

لالراغبةاألعضاء<لدولكرميكدعتاألمامىالطاممروعإقراروبعد

.وإقرار«>لمامكرقيعإلاإلعالميةللبلدانوالموازدروالقا_ر<لمامرمعيدأنعلةلالماركة

نطافهعلىوالعادقةالرقيعأجادز>لمذكورالمعيدحبافت>ألعناءالدولجيعالعامةاألمانةوأخؤت

.األماميالكالمعلىبالرقيعأعفاءدولأربعقامتاآلكوحتى.األمامى



v-االمالمبةالنمارىرزالمعا

الوزارةمعوذبالماماليةاالالجاريةالمعارضالجارةلحيةاإلعالمىالمركزيطم

الجاريةالعارضوللعب.والماعةللجارةاالمالهيةءلفرآلمنوبدعدالمضيفةاللولةلالمعية

بيناللقاءفرمةتيححيث،اإلعالمىالمزهبمثمةالبييةالجارةدفعفيدمةآدوارااإلعالمية

ازديادالمعارضهذهلللحاركينمىالمتالعألكدويق.منهجاقرروعرفاآلعمالورجالالركدت

محايةلطيربجاحتموقد.الفعالياتهنهعلراالعالمىالمالملاألعمالمر6هوتمقعاالتىاآلطية

.فرالممارهذددز

الغرةخاللاللوحةبمديةمناكاإلمالمرالمجاريالمعرضقكلحكومةنكمتوقد

تجارةوغرفة،القطريةوالجارةواالقتعاددالليةوزارةبينبالعاون،م2<0>لحوبرT>إلا5من

عرفتوقد.والماعةللجارةاإلعالميةوالنوفة،الحجارةشميةاإلمالهىوالمركز،قكلومدعة

اإلماراتدوآلقلعتثم،T<>2عاملمعاتاإلعالميالجاريالممرضامضافةالسخالريةمجهو

اجابانويوامل،معاتاإلعالمىالجاريخرالمواسحافةلالفألمحللعلهلباالمخدةالعرمة

فيامامراإلمالهىالجاريالعرضامغافةغيباجهوريةمحرضتكما.ماوراقصاامكمال

.2><4علم

.لكوميكالربيةماتاالتأحداإلعالمية»لوللالخاصاعطاعتقيةتعبر

نطةاألفيالحاصللقطاعاحملالدوريحمرفيمامرنميجاتاىاالمعةكوميكدورةتورتوقد

عقدقرارإن.اإلعالميةالجاريةالمعارضخالل،«لضرورةوعد•كوسيكلحاتقومالتىاللة

يدعرحامإجراءهوكوميكدوراتقبلمويثماميوعلىمعلمةبطريقة)لحاصللقطاع~

دوراتتبقاحامرللقطاعهويةعاتابحمأوبانطامحاليأوكمقد.محفاء8الدولللحاصإكلطاع

.كوميك

منالغرةفيامطبولفيعقدتالقلحوميكعرةأآلدمة)للورقأعربت

~2-,Tوالماعةللجارةاإلعالميةوللنوفةءقطدولةلحكومةعتلرهاهن»,.0•0~ى،

فيء>>>لحوبرT>-1هدزالغرةفيعقدالذيالخامرللقطاعا~بعاالجتاعككيمهلى

الحاصللقطاععروالحادىاحأدراالبحماعمنكللممنةءغيبا~ريةمحرضتكما.لحوحة

امغافةالمحلةالعريةاإلماراتدولةعرفتكنلك•الي)لتعلى'l•04وT»01عسىتي

.»••2مامليمىاكللقالعد-مح~ع2ه



للوصبكالصوبهووانهالةلمةالنظروجمانهنها«ل-9

أعمالجدوللمفعلبدإدراجعلىللكرسيك>لقاترة>لدورةوافتت

>لعالميةديةاالقعاالوافينبأذالظوجياتتادلللمدو،نييحللكوميكالالحقةعاتآالجت

د-ليةالمرافيعحولاآلراءلبادلاجماعاتتانثا-:ذلكومذ.األعفاء>لدولقمادقآحالية

)»997(عرةلةواك)ا996(عرةلتايةوا)ا99(«عترةاهناديةكوهنيكدوراتخالل

)2>>>(عترةواآلدمة)ا999(عترةوالخامة)1998(عترةوالىدبقة

الجارةمعلمةوإناءالجاريةوفاتللساأوروغوايدورةادنعكامات-ا

>إلمالى>لؤتمرمفثمةفياألعفاءللدولالخارجيةالجارةعلىالماية

.عرة)احاديةكرميك(دورة

ءورة(مالى«م«لزتومعتليدسز««نJفدر<فحنت~رب0-م
.معثرةية>ككرميك

T'-على(ألوروبياالتحادوخامةاإلقليميةديةاالقاالكالتادنعكامات

.~ة)الثا~(ا~ورةاألعغاء~البلداناقماديات

t-االصفراروكذلكاإلعالمى>لمزممغمأفى<لينىواالممارلجارذاد

عرهابعأالورذ(الداألعفاءاالدولفىالبكلبأواإلمالحا~االقعادى

،لكرعبك)

اذالبلدفيمدامةاقعاديةتقيةتمتيقأجارهزالبرية<لوارد~ممية-ه

.عرأ)الخامة(الدورةاألعضاءا

التجاريوالتحررالعولمةمواجهةفيوالمترمعثةالعنوةالرماةاتعزيز-6

.عثرة)اآلدمة(الدورة

التجارةعلىالجمركيةنموالحواجزاآثارللكرميكعثرةاآلدمةالدورةرتانت

كما.للكوميكعثرةاالبهةالدورةخاللاآلراءلتبادلموفوعاليكوناألعفاءاللدولرجيةائنا

ءاإلعالميةللبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتثاديةاإلحايةالبحوثمركزدنكرميكمئلبت

اإلعالميالركز:ملالعالقةذاتاإلعالميالرقمنفئمةمؤمساتمعالتنسرقخالل~زيقرمأن

النماتمنوغوحا،للتنميةاإلعالميوالبنك•والتندعةللتجارةاإلعالميةفةوالف،اتجارةلتنمية



لنوبروفدم،لكوهبكعرذاالبعأورذالدامنادنبل>لموعوعحولعملورمأبعفد،األوبأ
.نلدورذبذلك

اباالمالتبمابوالغها(مز.مماامووو<المعالم(ب

اندولوخامةالعلمةفياألعفاءاذالبلدربمهفيقل)ى6الغذاألمنسكلةإذ

للحية«إلفريقىوالبكللميتاإلمالسالبكمعباعاونالعامةاألماةفكلمتكذلك.منهااإلنويقيت

مهرلالفألريةبحمهوأاكارفياإلعالميةاذالبلدفيى6الغذاألمنبشاذندوةالفاليةوالحكومة

اإلعالمىالقمةمزتمرإهالعوبعد.االساإلعالميءلحمةعزتميمشعلىوذلك،19ء\أيمو

المزتميمعلمةلاألعفاءاللوللرا6الخذاألمناعقدياناعمد,أاكارفلوةتقرىعلىالسالمى

أجلمن،الهيةالماليةمساتالزإلدالليةالمواردمنالزيدكقدمإلىءاألعفالدولودعاءاإلمالمر

منلمكنحتىاإلمالهىتمرالزمعلمةلاألعفاءيقيةاإلفىلللولالماعد«تمنالزيدكقدىمنتكيها

اللوقحاللأشتالتىانحامتاللجةولقوم.وفعاليةبرعةالفذانىلألمنالوفيةامرعيجهاكفيز

لفيزأجلمنالالزمةاجيوداتكلبذلالفألجهوريةلوالميادالريفيةالهيةوزرمماليبرنامة

،»لمؤولينلكباراذتآخروابحماعانللخبرا»عانابحماعقدوقد.أاكارندوةعنالعاهرةالوهيات

بعضفريقى8الهيةوبكلملهيةاإلعالمىوالبكالفألحكومةهنعركةهةزارتكما

.الخذانىاألمنمحالفىبر)محهالترىحأالبلد

اإلعالمىتمرلةلمعلمةألرابع)لوزاريللزتمراإلى)يةاإلعالميةالجمهوريةحكومةوامنافت

عالذ8ولحد،م199oياى1'\؟لى,tمناكرقفيكلهرهأفيءلزراعيةوأسيةالغذانياألمنبشان

المؤتمروقرر.طىالزراإلخاجلمزيادأللالمةملوالومهقالكلالمكشافاعالجةالمزتميعنهعولملذي

وقد..مالمىلحوقرمعلمةفيكافضاءاللولعيعل)لغنانىاألمنبامرافىدوريبكللمطيام

.والريفةالزراعيةوالحميةاألغنيةهولالخبر»ءلفريقابمماعاممنةالعرمةمصرريةمحهوممرضت

.بد~لم<إلبساع<مقادمرعدشذغر

J(لمةالمناممالضرالنعاد.م

فيأجريتالمتى)لعاعى»عاون~لااللة»لرزاويةلالورققراراتمنوانطالقأ

للحيةكاعالمىالبكبرعايةمحةللتللروعاتعززللمنالمملق2ابمماعت1ء82عال

األعضاءلمللولبيزكةالتالمروعاتلعزيزآليةبالضيلمحثوالنه1•87فرفمبركهرفيعبلة

.الوزرا»حلددماحب



كا_كاكاكااكاكة08كا1.اكاا(REP...J/)6(_ق

مبمبرt-امنالغرةفيامطبوللالممتدةللكرميكاالمعةالدورةدعت

بذلك»لتيامإلى،´لممرحةIاآلليةبأكاهمارفر_قتومياتبحثلمالقءألعماءالدول199•
الثرالرابعةالوزاريةللماررةينحتىوتملياقابآرائاءإلمالمى>لؤرلطمة>لمامة>ألعامةوموءناق

مكنحق»الماريالوزارياالجماعمذاامفانةاألعفاءالدولفامدتكما.»لرهرعفي
.الروعامكمال

النطمبالنبوالنعاون)(ء

اإلعالميالمؤتمربمنكلمةاألعضاءالدوللالتنارحولاألولالوزارياالجتماقانعقد

وخالل.للكوميكلثةالثاالدورةانعتادمعبالتزددنم1987مبتبوا>إلىvمناسطنبوللي

التجارىالتعاوننيةفيهامأعنصرأيثكلالتنارتطاقبأنيقينهمءنالوزراءأعرباالجتماق

،«لبحريوالنقل،الطرتىقطاعاتتيةفيالتعاونوقررواءاإلعالميةاللولبينفيماواالقتصادي

.النقلمجالفيوالتلريب،اهئديديةوالكك

نوفمبر8إلىهالغرةلامطبوللالعتاةللكوميكعرة>فئادية>لدورةدعت

قرار»تلفيزالالزمةالدابراقاذإلىالمعيةاإلمالهىالمزتميمعلمةوأجيزأاألعفاءالدول،م19~ال

لوزردهناكاالجماعامضافةالدوللجذهوأهابتاألعفا،بالدولالتأرلوزرا»األولعآالجت

.التل

بالنقلالمعنالخيا،فريقاجتماعامتغافةالمريةمعرريةمحهوحكومةعيضةوقد

.بعدفيماعنه~زوقتل`لماهرةافيوالمواهالت

معبالتزامنوالالمليةاللكيةاالتصاالتالزراءاألولالوزارياالجتماعانعقد

الوزارياالجتماعانعتدوقد.ا988متمبرشدرفيتركيا،اسطنبولليللكوميكالرابعةاللورة

وقدءام991نوفمبر8إل5دزالفترةفيإندرنيياريةلجير،ونجباندفياالتصاالتحولالشالي

،1114~بر29إلى2ألدزالفترأفياممئنبرلفيانمتأتالتىءللكوسيكالعاثرةالدورةدعت

قراراتلتنفيذالالزمةاإلجراداتالتحاذالمعنيةاإلعالميالمرثومنعمةوأجيزةاألعفاءالدول

.تعاالتاالحولوالثالياألولالوزارمناالجتماعين

المؤثرلمنطمألثاكأريالرزاالجتماعاإليرانيةاإلمالعيأاجسنوريةحومةامتنافت

يوليوااإ،8دزالفترةفيانطدليروالالملكيةالسليةواالنعاالتالبودحولاإلصالهر



1منقرار~ااالجتماعوأهلو.ا116 oوكرمياتبطلباتوكتلماعاونمحاالتفياحددتنطة

كضمنتوقل•وااللحاالت8ارممحاللينيافمااعاوألكززبغيةتنفينالاألعضاءللدولمحددا

نطامإطارلواالتعاالتالحويدلحوا»ىناتهبكإنشاءاالبحاحاقيحيااقكاهةاألعمالرهف

اللواماتهناالمألدةهناأل~»اللول~ن~الوتحديد0بالكمةالحاصلحصلوهاتثبت

محلثةدهمةإعالأواىقاوألتفهاريدمحالياألخرىأل~ه1اللولهضبحاقامتالتىوالحبرث

لالجاريةواهريباهارنبثاحاتكلثةقاسةوإعالد،وهئاتفريدواللحوتهاالفنىاثحالفيباكليا»

وتقدعملحتنفيذقابآلفثاريع~روتراحوهقلرتحااألعضا«طلولا~جاتتبيناألعضا»الحلول

.وهنا~ال~الت1~اتتطرىمحاللبحةلحثتومماراتوتشبيعونشاكاتوحاتعت

»ك~الوزاريالبحماعكرمبا~كنبذلرهدما~بحهلكوىجماع2اونرر

ملىولو،ونلو»سرللخواءموبأسراجماطهغدوفرر•ودلالملكاللكبأمذواالهاالالبربأ~ل

ببننلالخر5ا~~~~وضرر.~راكطاعكضمنأذهلى»فلبمرممرى

.موا~ئال~كلمرذبحماز8بخد~واال~~للوبه«لوزارهبحماكامذ8

)o-)4منالخزذلمطبولفىللخلهللكومبك~هرهلحلودعنا

لفبذ8انمرور~لالبوانحاذلىهبأمالميملالزمطأأونبه.~لحولأم»»tكار

هولانانالوزارياالبحماعاممآلاأل~ءباللولومحا~األول~زاوى.هنهاعفرلر~
رم



ومن،والتعددنالطاقةحولاءاطبلغييققعئاعياجتصاحامتغافةالردانحكومةفتوه.اعشاقة

.بعدفيمااالجتماعموعدعنىزأنالمتوقع

العامها)متعالممبهاالماالعبممالفير.النهام(ذ)

االوللا~تواأل~لاألماميةالبيةحولاألولالوزاريعآالجتانعقد

انعتادمعبالرامزرذلك»»»»لحرر9-,»لنرقلامطبولل<إلمالمىالمزتميبمظمةاألعفاء

.للكرميك<البهةالدررت

حائلةوقدراتإمكاناتلديهااإلعالميةالبلدانأنلياحباراالجتماعالحظوإذ

ا~ولإلوا~اهثا_جاثاالحتاتيبةعلىقادرةالعامةواألثفالاألماميةالبنيةمحاللللتعاون

.اإلعالميالمؤثرمنظمةفياألعفاء

القاوألتعزيزعلى،أخرىأمووبيزمن،<ألعناءالدولالوزاريءالجماحوحث

األ~~وابيتا~-لألشزا،ايةالميزلمقلبدرتحميهطلبوقد.اجالهذالييافيما

)اولبينوا~ريءالقعاديوذالمالزيزفةاكادالعماراخعلةهناألولوةذاتالقطاعاتموز

انلاإل_هىالمؤتمرصمةإطارلفعألءلموجودآواالرينالطاقاتبطويرأومىماألعفاءا

.اثبال

25هزانترقلامطبولليالمعقدأللكرميكالعاثرةالدورةالحضت - 2T

ا~آلواآل~لاآل~~البيةحولاآلوكالوزارياالجماععنالهادرةراتالتوام1994أكتوبر

لالهيةواآلجهزةاآلعفاءالدولJ!نداءورجيت،امأ9اأكربو9-1منبامطبولعتدالذي

ا~~لاألولاالزارياالجماعقراراتليذالالزمةبوألتدااقاذأجلمناالعالميالرزمهمة

J!الراميةيياإندوجيوريةباقراحاتعلمأوأحاطت.اآلعغا<الدوللالعامةراآلثفالاألمامية

.االيفيتواليتأحغريةاآلماميةاتبيةمحالليبالتعاونالمعلقةاآلحكامالعمارخمئةتنمين

ا(منمابووالممانالعامألوالفهمبالفبرنالنهام(د)

لاالجتماعىوالغمانالعاملةبالقوىالمعنىاهنبرا،لئنييقالشالياالجتماعانعقد

.ن-1~~وحال~لاألولى:عملبحمرعتىولمحون1984~بيفيءيامالين،راللبلحرا

العمالةبثأنالنموذجيةالثنائةاالتفاقيةامشيوعالستكماللثايةوااالجتماعياالفمانبثأنالثناية

»باألر(ألءعماأللاالجتماكيبالفماناحلغةالعملمحموعةاجتمعتوقد.االعاهلةاأليديىتبادل



بالعمالةاحلفةالثايةالعملمجموعةاجتصاحانمثأكما.االتفاقيةمشروعوامتكملت،ا98طمنة

29منتيكيد,اسطنبولفيالعاملةاأليديوتبادل - 'TVاالتفاقيةمثروعوامتملت1989مايو.

بالعمالةالمعيةالعملمحموعةتتاريياألعفاء>لدولإرالماعةاألمانةأرملتوعدما

إلميتأماناالتفاقيينمرركيبأذأبلفها،االتاقيةمروحوكذلكالعاملةاأليديوتبادل

.للدوامةاالجماعىوالفماذبالعمالةالممنالخبراءلفريقانالثاالجماع

األيديوتبادلكليفالتوحولدوليةعملورثةامتغافةإندرنييا~مةمحرفست
البثريةالمواردتقيةحولالخبراءلفريققمئاعىاجتصاحفةامتفاالسودانحكومةقرمنتكما،ا~طة
.االجتماينمحزينمحشدموعدعناإلعالنبمدفيماوميتم

المباهةمجالفبر>النعاون)89

لالمنمقأالخارجيةلوزراءوالعثيرنالثالثاإلعالميالمزتميصادأ

التعاونلتشجيعقرارعلىا995أيمبر1rإر9من،غينيالجنوريةءكري~ف

فيأمامياكرراتمثلالياحةأناطزتمروأكد.الياحةمجاللكتتناءاألالدولبين

والعثرونابعالىاإلمالهيالمزتميوذكر.األممبينوالتقارباالهصاديةالتنمية

ا2إلى9هنالفترةفيإنلوبيامجصوريةكركاجالانعقدالذيرجيةالحالوزراء

لإلألورآلتحكلىالقالمجاالتمنمنأدرجتقدالياحةأن،1996أيمبر

وقدءالمجاالتمنعددفيالعاونإلاألعفاءالدولودعا.العملخطةفياالرن

ا~وهرتحرالخارجيةلوزراءاإلعالميةثمراتالزقبلمنذلكعلىالتا~قم

.قكردولةءالدوحةلانعقدالذي،اتامعاإلعالمي

لوزراءاألولاإلعالمياالجتماعاإلييانيألاإلعالميةالجمهوريةحكومةاستضافت

أ~المرتميأدركرقد.أحضانبمدية2<<هأكتوبرtإل2دزالغتيآليعقدالذي،الياحة

رفعوورةفيحنا(وأن،اإلعالميالمرثومنصةفياألعفاءالدولبيزلالرنمحاالباعتبارحاالياحة

هنعددعلىالرثيووافق.للياحآلالعالميةالرأفينعيبهاترصيعبغيةاتقاوليللعمارامتراتجية

.للمتابعةلجنةإنثاهأيفاقرركما،للياحةالتحتيةالبنيةلتطويراليةاألوإكاءحا~ون.الت

شهرلعتدأالقرر،للياحةناك>لوزاري>الجساة>منافةماليزيامحرنتوقد

.T>>اعامأكوبر



هيهااإلمةالمؤنصر~فبراالكناىولالةسنفباهتبر>النعاونبه)لم

للجةاالدسةالدورةمعبالزامنالغنوذالعابأكاألولالوزارياالجماعاشد

ا•-vمنائركيةباجميوريةامطبولفي)>لكوميك(والجارياالقعاديوذللتالدائمة

امطبولفيالخنالتعاون~لالوفيةاالتاللمراكزاجماعاتفةعدتوقد.«99>برأكت

لءاألعفالدولبيزفيماالننوذالعاوخصيةاالجماعاتمذدوبعت.ا994و199>بيز

فرورقعلىاالجماعاتوكزتكما.وذالمامذالعزيزتومياتواعمدتاإلعالمي>لمؤتمرعظمة

ةيةاكاالتصاالتوخالل.الفنونلتالرخيةاالتعاللدكزوالماليةاإلداريةالقدراتتعزيز

.جديدةبرامجوإعدادالعاونبرامجقديث

اال~والدورةاذربيةالزراءوالعررذاحادياإلمالىالمزهرأومى

ديةاالقمااجآالتلا~بعلىكيزاتمعءاألعفالدولينالغزالعاونيزبتللكرسيك
.المدربين.عدادإلىباإلضافةودالجماعيةوالقافية

إل2Tمنالفترةلاسطنبولفيتانتالتى،للكرميكالعاشرةالدورةالحظت

لمنتظمةبعفةمنوياتقعدالغنبالتعاونالقنية«التعالمر«كز«جتماعاتأنءم1994أكتوبر25

تركيامنكلاالجتماعاتنذدتقدمهالذيالتواصلللدعمتقديرهاعنكذلكأعربتكما،اسطنبول

واالقتصاديةاإلحعايةالبحوثوهركزءللتنميةاإلعالميالبنكمثلاإلعالميالمزتميمنفئمةوحزهات

طتدريباإلعالمىوالركزءالتجارةلتنميةاإلعالميوالمركز،اإلعالميةللبلدانوالتدريبواالجتماعية

.والبحوثوالمننالفن

اإلعالميالمؤتمرمعلمةوأجهزةاألعفاءالدولللكوميكالعاثرةالدورةدعتكما

لم199>~برا>-7منانعتدالذيالغنالعاونحولاألولالوزارياالجتماعراتتوالتفيز

.امطبول

والننالكولوجيبالعاوذ>لعنألخرا،فر،-ةابتانركيةاجمدويةامنافت

عنالصادرةريعالمتامتوحاتعممتوقد.ام998مايو<8إر6~نالغرةفيامطبولفي

التحاذاألعفاءالدولجيععلىاإليرايةاإلعالميةاجميوريةمنالمقدمةحاتالتوكذلكاالجماق

حكومةإلىباألهرالميتمةاألعفاء>لدول~ردزوملتالتىالردودحرلتوقد.بتأفايلزمما

.العارلخعثةوالفيزبعةاتآلليةطثريعالمتابئةإنتاءبغيةالركيةابشعورية



المممرمأا(ننافبا:ما(مامبأالفظهلوالما«فأمالنوقبهم~.ئالئا

,<إلمالمى<لقمةلؤرمعةاتوالدورةللكوميكعراآلدمةالدورةحت

»لعاونمجاللواالتدقياتاأل~ميةالفنممحكعلى،بعدسادقواأووقعلمالتىاألعاءالدول

ومعيةيلخمرجديدجدولالويرمعقةد.شك.وقتأمرةفيذلكإلتادرأك،دياالتت

.الةاألماميةالفنمماالتفاقياتعلىوالعادتةالرقيع

يووالنبارالتبوما(فتا«بوللنعاونالعامأا(ننافبأ-ا

م)1977(~1797كاداخاوجيةلوزراءعثالثادزاالعالميالترثواعتمد

مثماراتاالنتلتشجيعالىاالتفاقيةوتحدلحاوالتجاري.والثنىدياالقتتاالتعاونبثآنالعاهةاالتفاقية

اآلعتتناءالدولبينفيمالرجيةوالتنرالشيةوالتدراتوالخبراتالمعلوفاتوتبادلالاآلمرو،رورق

آلقلخامةآطيةايالءمعتيبزوبدونعادلبثكارألمذكورةالبلدانبينالتعاملتيلالوكألك

منظمةلعفودولة)27(عليياوصادرءدولة)41(اآلنحقاالتفاقيةوقعوقد.تواالبلدان

م1981يا.أ.)8مناعتباراالمشرلماريةاالتفاقيةأمبحتوبذلكءاالعالهيثرال

r-االكناىا_ولمبناالمتممأرانهونمانومماننسيرفبانفا

م)1981ر~14>1كاملرجيةاهنازراهلىعثراثالياإلمالهيالخيمياعتمد

األماميةاحبادئاالتفاقيةوتحددءاألكفاءالدولبينفيمامثماراتاالوضمانولحايةتشجيعاتفاقية

معتجاريةلمخاطيةأيدزاتحااممارالحمايةوتوفراألعفاءالدولبينفيمااألموالرؤومىنقلتشجيع

عليالوصادقاءدولةوعثيونتعوقعتاآلنوحتى.اطندرجإلوريعالاألموالرؤومىتحويلفمان

هنذالحفعولماريةأهبحتدولرعثدزألحثرعليإصادتهاأنبعدءالحنظمةلعفودوآلعثرأنمة

.م1988فبرايي

r-ا(هنا،لالدممبنالنباريأا(منلبألنال«اإللماربأا(ننافبه

مناألعفاءالدولدزدوةوكثروناثتأناآلنحتىاإلطاريةاالتفاقيةلحذدوقع

دقتحااآلنولفايةلئكوهسيكعثرأالرابعةالدورأخاللوقمتاقاالتحاديةيجوياريةلجيوييا

دولعثرلمصادقةاألآلرعلىتحارفإنحاانعولساريةاالتفاقيةتسر~وحق.أععاىدولمبععلييا

.عليياأعناء



المديرلللهراناال_ميوللمجلسا(ماميوالمننا»-4

مزدوألعرذأربعأالمازلألراءاإل_مرللمجدراأل~~د<لكعلىونع

.لهدولأربععبهومادنك،اذعقا،الدول

والناملبالملكيها(نا(نه(نحا-ا(ماهبوالننا«-ط

(984>5مطفياخاوجيةلوزراءعرالخامىاإلعالميالمؤتر>عمد ~1 t(ام

الطامفذاعلىوقعوقد,اإلمالميةالدولفيوالالملكيةاللكيةتعاالتاالالقاداألماميالفشام

الطاميدخللماآلذولفاية.فتطدولعرةعليهومادقاألعفاءالدولدزدولةعرةثالث

.قاتللمعادالمطلوبالصاباكمالعدمبببالفيزحيزاألمامى

ميةاإلمةللبلدانوالمقاييرالمعاييرلمعمدا(ماسرالنفاء-1

إلكورالذالعماأنعلةفيالماركةفيالراغبةاألعاءالدولكرميكدعت

بفحاألعفاءالدولهيعالعامةاألمانةأبلفتوقد.إلياالماراألمامىالفشامعلىوالعادقةالرقيع

الطاوعلىبالرقيعأعناءدولأربعوقامت.للمشداألمامى>لطامعلىوالمصادقةالرقيعباب

.اإلعالميةاذللبلدوالمقا_رموالمعالمعداألمامى

تعزيزمبالنيوالعاهالالمنتمتمالمتنةمماتالمممالفرمتا(بمزةنماهاةابعام
ا(ها،ولاهمنيوالتمامما(قتاءيرنالتعام

والمعيةوالمخععةالموعةاألجرةمزمةألنطةماملةعورةالعويرهذايقدم

ويمكن.األعفاءالدولبينوالجاريدياالقاوذالعالجالفيالعاملة<إلمالمىالمؤولظمة

.المعيةالمرساتتتدماأذيتالقالتاريرمزتيليةمعلوماتعلى>حقول

~انببوالزروا(بنمابوا(متا«بأنبأاإمماالسرهمركز-ا
امتر»-سزاإمة

للبلدانوالتدريبواالجتماعيةديةواالقتتتااإلحعانيةلثهالحودرلحزتأ~ر

الخارجيةلوزراءاثادناإلمالهيتيانز8القادرأثر-2/8رقملقراروفتابتدولحياردأتفياإلعالمية

ا978يونيوافيعمله•أنثدردراميكروحااله،لحزالميبدأوقد.اد977هادرفيوابلدرطفيالخمثد

اإلعالمي<الحأهنتنمةزةرحهتثلمحجنان



خاللهنالمكسةالمهاممزبالمديد،المانيةللةعملهبرنا-ر>مارفيIكز>لىتام

ءز،>إلمالمى>لموتمرمعلمةومزراتاجماعاتلخكعلىوالماويراألماميةالوثائقوعرذوإعداد

المزتيمكلمةبلداألءزالوياالقعادي_ا-•دلتار،هذدأهدودز،ودلنناالتماديد-رذ

برمدرالخاهالترير،اإلمالهىالمزتميمفثمةربلداذالدولية>لماليةالبيةI"•>•لة>إلمالمي

الدولعلىاألوروبياالقاتترصعماتانمكا,ميةاكاذالبلدمراكز:>لعالميةالجارةمكلمةنامئات

فيأألعما،>الحليةنمووااألقلللبلداك<التادية>لماكل،اإلمالهى»لموتمرمعلمةفياألعفاء

.2>>»مةاإلمالهيالرتيمغثمة

بدللت»إلمالمية~اذالبلدبيناالتعاديرذالعاامجآلالنمليةعتالمركزويعدر

ل<ألعماه>لدولبيزرالنئاالتعاديرذالماتزيزوغاييا،العريةباللفةهويةوهبقة،اإلغليزية
نولهيعاركما.آليةاتعادياتمجالفيتعبيقةعرثإجراءخاللمزاإلمالى»لموتمرمعلمة

مصةعنأخباراولفمز،والخرنيةيةراليةاإلغبكباللفاتINFOREPORTالنملية
مقياتآخروكذا،مرمدزإغبازأيعزمرما،المركزناطاتآخرعنوأخبارا،اإلمالمرالمؤتمر

.المركزمكبة

اذميدلناطاتهبفيزوبجاحالراهنالرتتفيكزاليقرم،ذلكعلىعالوة

مرقعوإطالقإعدادقيامهللمركزالربيةاإلمياماترهن.اإلعالمية,<إلحعايةاجآالتلوذالعا

وعناإلعالمىالمزتميمهمةحرلأماميةمعلوفاتزيف(اإلنرنت)للسلرهاتالدوليةالبكةعلى

منمحموعةحولعفوبلدكلءزحديةإحعديةناتياإلىفةباإلندألعغا،دوهامندولةكل

يعريصفحةا2•>البكةعلىمرقمهمغحاتعددوبلغ.واالقماديةاالجماعيةالسيةمؤثرات

لةاإلحسانىكيبهأمدروقد،الويةباللفةخدماتهعرضفيمرعكما.بانطاممحوياقةقديث

.الملييعنإحعديةوكرامةT•>>لةالوياإلحعائىوكابا2»ه•

مياد،زفيقهوةدوراتتطيملحزالريراسل،الننوالعاوناألريبمجالوفي

<لدوليةد-ريبمؤماتمعبالماركاإلعالميالمزتيمطةلياألعفاءاذالبلدمباتقطرمساق

وركياوعمانمعرمنكارفيتدرييةا-رمأربعةالماخيةالةفيلحزالمرنطورقد،والوطيةواإلقليمية

.المخدةالعريةواإلمارات

األعفاءالدولليريباترذربفاهثناهةالسزريةنثرتهبإمدارلؤخرااربحنرقام

.2<01منةاإلمالهىثراسلفصةفي



العبا،اماه-المنبأم»لمتقبهمراإلمةغرالممر-_

لر>آلمحتالدولبيزالجارةتقيةمجالفيدراماتكدآاجراء.درامات-آ

عيالماليةديةاالقصاالتطوراتماتانمكاوحرل<إلمالميالمزرمطة

بننت<لقالجارتاآلفغلياتااتناقياتز8دوامة:األعضا»الدولاقتعاديات

ىورامكم2>>>أكتوبر،امثتركةامالميةموتىوآفالاألعفاءالبلدان

~ومقدمقاالقتعاووتحريرالهولةتواجهالتىءوالمترهطةالعغوآالمشاريعاتعاير

م,إل,.•منكىآبولعقدتأراميةحلقةJtالتجارألتقيةاالعالميالمركز

~ةاالورالدورةخاللالطروجياتلتبادلاإلعدادمنمن1>ههمايو

ودز»ق>~الرادليالبييةالعربية)الجارةىزإقليميةودراماتءللكرميك)

ويتيت>إلفىالبلدانبينالجاريةااللحانات،2•<>يرنييالكبرىااهئرةالعربيةالرتى

.20<<آكوبرءوالعربية

ورة«لملعنتلفةتدرييةدوراتتطيم:تدرييةودوراتأراميةحلقات-ب

عز>لنطما«لتى،ابشديدةاإلعالميةلرجياوالتكنرلكترويةاالالتجارةحولالقريبية

<لزملقاألعف،للدول،البيضاءبالدار2<<1مار»رشهرخاللللتجارةاإلعالمى

<إلءالمي«لرتمرسكمةبينالتجاريةالغوصبثأناميةالدراحلثةوكذلكباإلنجليزية

رالم••»يدير21،البيغا،(الدار~4»كا9الهلياألعضاءإنريقاغربوبلدان

و~ماتجاريةلرويجيةبأتنطةاثيام:واالمماريري>هب<-و-ح

الدو~فسىاتادررالحمرفأقيموقدءإمالميةتجاريةمعارضإقاتطريقءز

رالمعرفمتلأخرىتجاريةفمالياتليوالثاركة،مم2•••~ر,.•-,رو

فيإفريتياو~ء2000ويريويرنيييتدخالللحبورمواالالعالمياإلمالهى

تقيةلمعلماتادو(تروان»0200أنحتربر,.إرمبتمج,.9منالبيغاهالدار

اإلمزمياحتجاريجددروهمرف،,000ردأك,ال-,9أيامربمراكالجارأ

.)د)00افاردر'TT-18,(بعدد<يأرل



محاإلعالميةللبلدانالتجاريةللمملوهاتشبكةإنشاء:التجارية>لمعلوفات-د
-

لالعاملينوعلىالوهنيةاالتتا`ر5نقاعلىيرزحهامجتوصأواإلنترنتل(مرقع

.موياكلنيةالاالتائزبقاطاهنادراالجتماعويظمدي)االقتاتبال

,»)••(>اإلعالمية>لبيبة>لعارةءزمويتويرنر:عات»لممئبر-~
-

اإلعالميةالبييةالجارةو-ولالركزيعارهاهويةربعمحلةومى(تمبار~ر)ومجلة
في<الويةالجارةمحالفياءا-وقائمة،المريزودليل,<لدوليةوالجارة
»لغذ»ية>للع(حولقماعيةدراماتونر،اإلمالمر»لمؤترمضة>ألعناء>لدول

مكللالمطبوعاتمذدجيعترجامواالممارات)واليج>لبعريوالعيد

.الجارةلحيةاإلمالىللمركزاالبعاالنرنتموقعفيالكرون

برنامجوتفيزاألعضاءطد.لفنيةصاعداتلقديم:الفنية»لماعددت-و

بلدانلبمعنىالتنافيةاآلة~نJ!الراميالمتحدةواألمماإلعالميالمؤترمنظمة

.البلدائذهذدمواطنىن0المقاولينبعضقدراتوباءالمنظمة

مريقءزالدوليةالجارةتمفاوفبمةت:»لدوليةالجارةتمغاوف-ز ---
مكلمةتعتدناالتىاالجتماعاتمحنتلفوحغورندواتوتظيمالدراماتإعداد

.العالميةالتجارة

الوثائقمنالمديدإعدادرتفانه،عملهرنا~ربفيزالمركزقيامعلىوعالوة

ياتمتعلىمويااإلمالهىالمؤتمرعظمةتعقدهاالتىاالجماعاتلخلفعلىيعرفهاالتىوالقاوير

لعزيزأجلمن،للحيةاإلمالهىالبكمعبالعاوذإفانيةبرامجتفيزلالمركزيأرككما.لخلفة

<ل9اه´•مزوزيادقا،النعلواهامت~زاإلعالمىالؤتمرمعلمةبلدأذ~زالجاريةالمبادالت

.2>•امةلجلول,9»´12

أبنرنهبة-أاكا.للننولوميامبواالمةا~-و

بتطويريعنىءاإلعالميةاذمنصةءزمتفرحجنيان،جيالئتكنولاإلعالميالمعنيأ

التعاونلتعزيزاإلعالميتداكمنصةعمارخمئةبثتتفىباألولويةتمكلىالتىيةالبتالواردوتقية

فيانشدتالتىلئكرميكاخامةالدورةأعربتوقد.األعفاءالدولبينوالتجارياالقتادي

الموارد~تميةحوللية0دآمنافبتنفئيرالمعيدلقيامارتياحاعنء1999نوفمبرvإلى4دزالفترة

األعفاءالدوللالتثأمروتحثيتالنقرومئأقدزوالتخفيفمطرداقتعادي»قعتأجاردزالبثرية

تقر،وينكل،بداكاا999يارإ.'1Tإر11دنالفترةفيا~تالتىاإلسالمياالمزتيبمنعمة
م.م



>تمادينرتقيقأجلدنالبثريةالموارداتحيةحول»لكلوجاتلبادلقيمةحعيلة،فرةلك
.للكوميكعرآاخامة>لدوراخاللجرتوداقاألعفاءا>لدولفيودلد«معنرد

الدميةاجآالتفيالبشريةالمواردبسبةالمعلمةفاكاتهمزاولة>لمعيدويواهار

J!لففىجاسيةأراميةبرامجحالياالعيد(و«.والمنالنن<لعليماذميدفيوكذا،لرجيةوالكر

واالجماعيةوالقافيةاالقتعاديةللوناإلمالهيةاللجةمادقتوتد،االمةفي<رلرر«البكا

اإلمالهيللمعهدعموميةمجعية(بعفيا2•>»فبراير»7إلىا•دز>لنرقفيجددفيالعتاة

أجلومن.لوبيااللكراإلعالميةااجامعةليقبح<لمعيداسمبعديا.يتىاقراحعلىلرجيا)للكر

راتالطرمواكبةعلىاألعفاءالدوللمماكدآىالمترفيعة>لخععيةالدميةاالحياجاتتلبية

اهدعةمجاليلالملياللدراماتما~رلوفر<لالزمةالربياتروفيإل،>لمدرعةلرجيةالكر

ومذأيفايقدمفانه,المعهديرفرهاالقالمفئمةالطويلةالجامعيةمجاكإروباإلفاقة.والكولوجيا

.عملوورماتأراميةحلقاتوكذا،>لهاراتيروتهلحديثقوةدورات،إنائه

المنوةريعالمتاالعزيزبعواذلدرامةتهثخاللمنتنطةستاركة>لعيدوتارك

اإلحصايةاأللجأتمركزغشمه«وليمزترإراالقعادياوالعرير<لعولمةموآجيةفيودلموممئة

الركيزةنجهتمتكلوالذي،ظول.أبواإلعالميةللدولواألريبواالجماعيةديةواالقت

.لكوسيكعترةاآلدمةالدورأخاللالوفرقمذاحولالفوجياتبادللدورة>ألمامية

تواجهالتىالحديات:والحيةالطاقةلالحرجةاالتغاياحولأرليةوو.تةمزتراكذلكالعيدونظ

الخامىاالجماعانعقادمعبزادر2>>>نوفمبر27إلى2>دزاإلمالمراالمرتومغمةبلدان

.عترالرابعالنرجشارووامماإلدارةجدروالعتر_ز

إطارفمنابثريةاردالتطويرمحاللاألولويةذاتمثتركةاتعالنثعئةوبومفه

المكنرعةاألجمزآهعوثيقةملةعلىفنو،اإلعالميالمؤتمرومنعمةالمتحدأاألممبينالتأئمالتعاون

وبرنامجاليرنومثلالمتحدأاألهمهنفئمةآأ~ولمختلفاإلعالميالمؤترمفثمةمؤمات»زوغولحا

منعددوضعتمولقد.رلحاوفواألولحتاأالساعيةللقيةالتحدأاألممومنثمةللبيئةالمتحدأاألمم

17و11بينماعقدالذياإلعالميالمؤثرومفثمةالمحدأاألممرهاألندراالجتماعخاللبههالبرا

.فيينافي2ه0>يوليو

_»-للننعبأمبواإلمهالمنك-ء

مؤسةباعبارد،لليةاإلمالمرالبكبماممنئىا~قاالميةاأل~تمتتت

دزلعددماتريالحجوتزايدخالا~د.يتجليكما،اإلعالمالوترهنئتمؤمات~.مخة

،،اإلعالميةيعةا_مبادئمعتادفوعلىرتمشاةقالالمريليةألساليبهيعهتبنار،النهامئات
,^



دالعتئا،الحكذآك~ديه7و~ثيتأ>دألثثمكيه.ل~»._لقمة-شجإحرازدزالبكزمك

.تاهبةاإلماليةواألمة

~142االثانيةبحادىوحتىد)69الال.ر(آ~هتا~أل9العاميانثانهومنأل

خعص،أهرحىدوالرمليار27ارياهنمبلفللبنكالعافيةالتمويالتامجاثيبلغم/7>>هر(مبتب

متالممليالتمويلدوالرمليار69وحوالي،الفنيةوالماعدةللمثيوكاتدوالرمليار7ر6مبلغهنها

،الثامناإلمالهيةالقمةمترعيز8الرالمارارالث~ليفاتقنشاطعنالبنكأباذو~.التجارية

تميالمقمنكلمةليراآلعغاءألالبالافيوالتعليموالقحةوالتدريبالبيئيةالتجارةمتبثجاالقوالمتعلت

.االعالمي

على9ه~3ببةالبيئيةالتجارةحجمدنفعاافيالتمثلاحدفتحتيتىأجلومن

ا~42>كامالخامةمواردأدنأمريكىدوالرمليارالبنكخمص،احددةالثالثالفواتمدى

البرنامجطريقمحنتعبئتناتتمأخرىحوارأبرا~يتمأنالمقررمنالذيالتجاريالتمويللفرذر

TWO-STEPللبنكا~يد .HURABAHA FINANCINGاإلعالميةالبنوكمعواالتحاد

إلاإلبحاليالمبلغوفعمنالبنك،ناآلليةدسرنرتكأنويترقع.األخرىالماليةالمؤسساتدنوغوها

.ا~4,.»عادمزاعتباراالتجارةلتمويلمنوياأمريكيدوالرملياري

:بلىما،»ليبأالجارزنمشا_فومبعإن»لراهبأ»لبكجهودونمل

,المرسومة»ألهدافلحقيقمركنموعلىمعياللمملالجاريةاالتعالنقاطتعيين(ا)
.»تعافانماطبيين<آلذحتىمغودولة28قامتوقد

عملياتهبموجبءاألعفاءالبلدانمنواهئنأماتاللعاقتناءفرورقعلىالتأكيد)2(

امتخدامنطاقلتوسيعمكنةتويقيةجنودوبذل،المشروعاتبتمويلالخاحة

التمئاحشركاتعلىخامةبكيفيةابئنودهذدوتتركز،التجاريةثتريالتبابرامج

.األعتناىالبلدانلالخا«ر

شي~مهببرامجاطامةواإلجياءاتوالشروطاأل~دجمةبثيامتمرارباالبنكقيام(ال)

.الدوليةاألسراافيالتنافيةقددرتحاعلىاثعافظةبغية،التجارية

رمجللهخععرالذي,>لجارياإلثاءمادذلتللحيةاإلعالميالبكبونامج)4(

بيزالجاريالعاونأنمئةلمشريرأهولحيدوالرمال.نفةمبلغالبكهديري

.ا~)ء22-ا4,.>(ثالقتامواتمدىعلىاألعفاءاذالبلد
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إطاردليتمأنالمثوردناأليءا~رياإلعال.لتمئريراإلعالميالبنكنظام(د)

خونمنءيمكنأنشأنهدن،نتاإلتشبكةمتلىوالثتردنللبائعينموقعإحداث
وقدراتمتطلباتحربثأنا~ماتتبادلدزوالمعدر_ز»لمتوردينءأخرىأهور

.لديعمريدالتر

رنع.ريرى،>جالمذافيالوسرمالدفكا،في،د-ربمأةبفعومرأما
،-رباالينإل•للحيةاإلمالىوالبك،اإلمالمرتمراكمعتؤ~تلخكفي>لد._:عدد

ا-بعالعملفريوتررIلذ~ووفا.دالدمآ>لال~>لواتمدوعلر،>خعا~بمالفيكار

برامجأربترعايا،دأ58أ~رفيبعدد>جماعافىبالدربالمعن>إلمالمى~اكلثمة
حاللابعال-ر0دلوامكماليمأذالمررد.ببما،راهجالشردآل،حىميا~1،»ويبيت

.بر<،فياسلبدأوقد•أحرودرييهبرا~رأربعأليم،كذلكالمزمعو~ز.ا~4Tاعاد
أألمما،دلددذلغادةالدرب»رنرهعزمري»ديلإسادرأجلمزوذلك<-رب»درفيا~ر

.إلكرويا>لديلمذاوويجيرأذ،كذلك>لمرهبود<،

إنتاجلالذاقاالكتفاءقتتإؤيرميمووالراحدفكان،الصحةمجالوف

لللتنميةاإلعالميللبنكالتنغيذمنالمديرينرمجلومادة.منواتثالثفترةمدىعلىاللقاحات

وقد.العملهاتمتلزلتفعئيةأمريكيدوالرمليونره6مبلغرتحفيهعلى،المائةبعدالتقيندورته

أنويتعين،للبرنامجالنعلىالتنفيذومتابعةالتنفيذإجراءاتتحديدلتولىداخلية~رجنةالبنكشكا.

لاللقاحاتإنتاجلمرافقميدانيةبزيارةميتثرمالذيالفنالفريقأعتناءانتقاءعمليةبتنيقالبنكيترم

.األعتناىالبلدان

األميةنبةمنكبيةبدرجةاهشدمواحدفكانفقد،والتمليمالتويةميدانلأما

المديرينمجلسرخعهوقد.منواتثالثمدىعلىدإلمالميالمؤتمرمنعلمةلاألعتتناءالبلدانفي

البلدانهذدعدةلماأمريكيدوالرمليون3«رمبلغ»المأنةبعدالتعيندورتافيللبنكسرنالتنفيذ

إعدادوتم.الغيةعدةالماترذرخاللدزوذلك»لألميةعاليةنبتفشىمنتعانالتىاألعفاء

األميةحومتكاملشروحتقديممنياوطلب،بالبرنامجإثمارهاتمالتىالمؤهلةبالبلدانة~دالئحة

.االلةمعابنةبنوذو

.jإباإلخافة Jحماالإمياماتنيةاإلعالميابكمبالحي،كرراناأليةمحوبرذب

اراردلخية.jلتكمةت1ى71عليأكا»بالواءالمترايجتثبتااتقبيةجامهمب1»رتفيلئنايأ

دنالالعالأما_متكاهالتك5ت<.د..همثاامئادىرمنتمالمةاالاالمآلاتدا.ممةم~1

االف_يتت1والجئدانتراراألفاألعتناى
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,>إلمالمي>لؤتمرلطمةمعيةمؤمةوهى,والقاعةللجارةاإلعالميةالنوفة

معلمةلاألعضاء)اولفيراخاهاثطاق_نوالجارياالقعاديوذلتبرناعبهابمةتفيعمرة

عملهاخطةفيحددتوالتىالمحنةوالبرامجاالرينبفيزتعوم،<إلطارهز<ول.اإلعالميالمزتي

I-2>•1(لةاكالالية (2 <•T'نريق؟أوهىالتىا~ريعالأوالياأولفمزتضتالتى

الؤتمرمعلمةلاألعفاء~انالبييةوالجارةريباتبأذللحيةاإلعالمىللبكبعات>لعمل

اذالبلدبيزاالقعاديالعاونلقويرالعريفةاخمشرطإطارفيهذدالمملخطةوتدرج.>إلمالمي

.<إلمالهىالمزرمعلمةعملخطةعليهتؤكدلماهبتااألعضاء

الخاص.بالتثطاعالتعلقبونابحيابثاطتتابعاإلعالميةوالفيفةءا99همنةومنذ

إندرنيياوفيءا)995(وهصرءا)994(تركيافيرالخاهللتطاحاجتماعاتمبمةكقدتوقد

رقم.)2هه(<وقطرء)1199(والحاهيرن،)1998(ولبنان،ا)9971وباكتان)1996(

لةواكعثيأنيةواكعثرأواهئاديةالعاثرألحرميكدوراتإلىاالجتماعاتلحز«ترمياتتتديم

اهناصالتطاعاجتماعاتوأثبتت.فيهاللنكلي»عثرراالدمةعشيةوالخامةعثرةوالرابعةعشية

ليالتعاونمبلهناقثةلتمهيثالماليةماتل1واملىاألعمالورجالالمقاولينللقاءمفيدمبيبأنحا

ريةمجمهولحريكوناليالخاصللقطاعالثامناالجتماعوسيعتد.لمنتجاتمجديدةأموااوإيجادالمتقل

.م2<<اعامأكتوبرأومبتمجلغينيا

االدعرقاالبتاقرح،الخامىالقطاعاجماعاتعنالصادرةللوهياتبعةرت

.الرمياتتفيزالبصةواقبةأليةرضع،1999بحررلدررنالكالانعقدالذيرالخاهللتطاع

وأيدأأتردم,المذكوراالتراحعلى«999فرنمبرفيللكوميكعردالخامةالدورةمادقتوقد

يرنيرفيبماليزياكرااللبورفيانمتأالذياخاوجيةلوزرا<والعررذاالبعاإلعالمىالمرتمي،الحتا

.2،<•نوفمبرفيبالدوحةمعاتاإلمالهىالقمةمرتروكذا،2<><

تقيةوحوأال،والقناعةللتجارةاإلعالميةالغرفةعماريثملهآخرحمقطاعوثة

المرثوأيفاعليهمادةمتترحوهو.األعفاءالبلدانفيمطةواتالفيةالمشروعاتوتطوير

فريقتثكيارتوءرعليه.التدمعاإلعالميالقمةومرثر،اهئناربيةلوزراءوالعثروناالبعاإلعالمي

هردكررالذالفريقيجتمعأنعلىتفاتاالرتم،العماربرنامجوهراجمةصياغةممةإليهأوكلتعمل

التىT<>1منةخالللثيذماليرحالثرالمزمعدزالتىالبرا~بحياغةويترلى،األقلعلىمنةكار

.سمئةواترةالعفالمشروعاتولحيةرإنعاثمنةتت
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،اإلعالميهآبلدانلكهالمشترالتطاكالتهرلبعتوالتثزئالتطويرمنمزيداجلومن

هذدمنقطاعلحلتمنمحالىءاإل.مالسةفةالفأنشأتفتد،والزراعة،والجلود،آليجقعئاحمار

أكوبرلأمنعانفيالياحةلوزراءاألندرالرثيانعتادخاللأنبالذكروابئدير.التعئاعات

اإلعالميةللغرفةمحلىإنشاءيقفياآردحرعرفأيناتم»ممرمنمقدماقتراحعلىوباء،1ه>ه

.للياحة

»لنوفةأرملتدإل_ميةاذالبلدفياألعمالرجالبينالفاعلمزيد»كولعقيق

فامووبوركيااليعرإلاألولالوفدترجهفتد.اإلنويقيةالبلداكلبعفىاقعاميةفردأماإلعالمية
البلددذميزورفإنهلثاكالوفدأما.ودلفالومواليوكوجامبياغيباإلىناكوالوفدومار

.T•>اعامخاللاإلعالمية

>لمركزمحبالعاوذاإلعالمية<لجاريةالمعارفيإقامةلاإلعالميةالنوفةتشرككما

اجماعاتأثا،مغوأرممارفإلقامةرتباتتفعأفاذلكإلىيناف.<لجارةلحية<إلمالمى

.اخادرالمطاح

برنالجأاإلعالميةالغرفةوفعتاألعفاءللغرفتقدماالتىالخدماتمزوكجزء

التىرالمومطةالمنوةللمؤماتعدةالماالخدماتندواأوهاكاذ.تدريبوحلتاتندواتشد

عقدتوقد.ام996أيمبرشرخاللمى6كرلللحيةاإلعالمىالبكمعرذبالعا<شدت

ومعار»تالساعيةاإلدارةاتطرييحولممارورمةوعقدت.ا997عاملماليليةاكرداك

إل,.منالغرةخاللاإلمالهىاالمزنمهمةلءاألعتاذالبلدلاهشامةالمروعاتلدىانر،ر

)الهيالتحولأخرىعملوررثة،الركيةالغرفاتحادمعرذبالعا،بركيا2»•<إريأر1

بينائوقمةالناهرمذكرةإطارل2>><فرنمبراإلىلحوبر28منبالقاهرةعقدا>لجاريةوالممارذر

.اإلعالميةوالغرفةالمعريالعدوة

الغرفةتركزمريماتطوراالمعلوماتلوجياتكوفبهتشيدالذيالعهرهذاكاروفي

عنمعلوماتهذدماتالممالقاعدأزوتف،مكاهلةمعلوماتقاعدةتمئوييعلىميااهتاإلعالمية

والممارذروالقاعةواالقعادالجارةإلخامةبكينيةاإلثارةمعاإلعالمىالمرتومصةبلداذ

تولىتكيمجةاإلعالميةالنوفةثكلتوقد،العلةذاتاألخرىالمعلومات~زوغوهاالجارية

.اإلمالهىالمؤومهمةبلداذلاهنادرالطاعمؤماتبيزيؤأنراقأيفيالمار

تشاحممذكرةاإلعالميةفةالفوقعتءاإلعالميةالبيئيةوالشناعةللتجارةوتثجيعا

الوليةوالمنفئماترلمماتالمز»زالمديدمعتعاونواتفاقية



Fe/l?1ر،هم~~ OllREP ..J~م~~~~___
«لالعزيزعبد.زفيدالملكالشريف:الحرمينحادملدنمن«لخي»لدعروبفغل

،داوودأبوعلىإ~ماعيلالشيخ~دةبنطاالقواجنيرد،العوديةالعريةالمملكةوحكرمة,دمه

النوفةمرافقداخل،مجددالإقليميمكتبأولتأميىمنالنوفةتكت،اإلسالميةالغرفةر~ر

.والكامرونتونىدزكارلأخرىإقليميةمكاتبإنشاء»لزمعودز،جددلمديةوالعاعيةالتجارية

~»-خرالهوالمالطبرمبر>اإلمةاالنحاه-و

اإلعالمىالقمةمؤتمرعزمادرلقرارتفيزأالبواخرلمالكياإلعالمىاالقاتأنش

البعري،القلمحالفياإلعالميةاألمأخدمةكدف,ام98اعاملالمكرمةمكةعتدالذيلثاك

الماديالدعملهونوتالقالعوديةالعريةالمملكةحكومةمنكرةبرغبةلهمتراجددهديةمنواتغذ

.مالحةشركةفيومتإحدىحواليتملقاإمالميةدولةوثالينثالتهعفويافيويغم.وا~ي

.األتيةالالمةدلشاريعبعفوصالالزمةاخطراتاقاذبعددوالظمة

الالحبأبكزنركأ-1

مةكراتشىلالمعقداخاوجيةلوزراءوالمترونالحادي<إلمالمى<لمؤتردعا

الرابعاإلعالمىالمزتميعنالقادرالقرارحتياثم،للمالحةإمالميةتركةإنتا،إلالمظمة،1992

وريةالغرتاالت9االمظمةأجرتوقد.التركةهذهبإناءاإلسراععلىاخاوجيةلوزراءوالعرين

التىالدراماتجيعأتتوقد،حيةالالانتركاتإنتاءمحاللدوليةميرةذدتمزماتمع

.القبيلهذامنعركةإلنا<ديةاالقصاالجدوى،أجريت

ومؤم،فهراذلالتمزاك>إلمالمىالقمةمؤتمرمزكلكذلكرحبرقد

وكذااألعقا،<لدولوحا،المالحيةبكةمركأما،م,الدوحةفي>متالذياالمعاإلمالمرالقمة

.رأ«اهال>لمامةعلىدألععا،الدوللواألنراد>لركات

T-واألمبنللحسابأاإلعالميالنادي:

تركةأجرتفد.للحمايةاإلعالميدياكتناءمويعلق،آنرميرمتروحتثة

كيفيةعنشاملةدوامة،الفيذية»للجةفيعووهي،اإليرايةاإلعالميةباجميوريةالمالحيةاهطرط

إلىتذهبمويايكيأمدوالرمليون,.>>دزأكترميونيإناءأأذءزوأبانت,دياكهذإإناء

العموميةللجسيةعرالرابعواالجماحيةالفينللجةوالعروكالتأنةاالبتوخالل.االدي

.اإلعالمىدياكإنا،بعةتتولىعيةفيبئةتكيارتم،<لمحدة>لمريةباإلماراتدبيفيالمعقدة

.إليهاالننمامإلاألعنا،لدولوحتدياك.نتناءالدوحةفيراألفاإلعالمىالقمة{فيماندوقد
م.م



المطلباتتحديدتمولتد،اإلعالمىالعاوننفثامحرلشاملةدوامة>لفشتتأ~

.وفعالةمريعةبشبكةاألعفاءجيعيربطأذ،دلفنا«هذاإقامةثأذودز.>لالزمة

)))(((











مثفيزمدىاضاسته

ا~يالتقالنيزلتهالصرخطة

االسطميةالبلدانبنفيمايوالتجل

عشرالسلبناالجتماع

الكوسيكعنالمنبثقةالمتلبعةللجنة

)200اأبارمابولم10ه9ء(اسطنبول





دفاك1المعمد~تنفيأل~ىمذامتعرا
والمبحارياالقتعاديالتعاون0تعرير>لى
ءراإلمكاتوتمرمنظمافياألعفا>المدولبين

والتجاريثنتصا_ي6الئنتعاونائمآلاللئجنآلعشرةائسا~سة:~ورةكلئبنت

الدورةإمداد)1رثمدرالقراهدن25الغرةشيلمائعامةاألمانةمنكومننيئذلملم

ائقرارلهذاو~ا;ائقحلخطةتنفيذحولدوريةبععنوماتلئكو~السنوية

بئي:مارفسنعره

وتنفيذبوضعكوهينلجنةائساد-رميسكافائقمةترمنكف

بينوالجارياالتصا.يالتعاونلعزيزالهادئةالعمللخطةجديدةاستراتيجية

التحوالتاالعبار~ناألخذمعءملثمياإلدتسرالمزمنظمةفياألعضاءالدول

سسةعتروبد.r'1981سنةبالعملخطةإترازمنذالعائم~_شتالتي

فئيهاوانقتمنقحةخطةوفعتمءكو~رعايةتحتاالجتماعاتمن

الوثيقةهذدونعتو~(م،99افونعبرفيلكومسيكائعاشرةا_ورةبالتالي

البيضاءاراك~النتالسابعاإلسلثعيامعةسزترإنىاالستراتيجية

ائوثيقتينهاتين،ا~والتيامد99الديسمبرشهرفيائمغربيةبالممئكة

(ق.ا).أق-8/7رقمتواردبموجب



حكريلللتقابلةائعملخطةأنالقمةالمظتكاالدولية.والتزاماتهااألعضاء

الدولودعتبسرعة،العملخطةتنفيذألهيةعثىالقعةوانقتكماتنفيذها.

عثيهاالمنصوصالخبراءتىلفريهعيةاسةاالجتماعاتاستضانةإلىاألعضاء

ائعل.خطةتنفيذمتابعةبابفي

عشرة،الحاديةدورتهاخلالاكو~عنائعنبثقةائعتابعةلجنةدرست

ائئجنةوأوصتبينيقطاعياجماعبعكائخاصةوالتنظيميةالفنيةاضيعا_

اتباعيخضلاععلخطةتنفيذءلبوا_،بينيقطاعياجماععقدمنبدالأنه

واحدآنفياجتماعمنأكثرعقدوهوالعقلي،الطابعمنأكبرربتيسمنرج

قبلو_األولوية،حسبعثىخلةائعتداالمجاالتمنعددأوواحدمجالحول

األعضاءالدولودعا0المتابعةلجنةتوصياتلئكو~عشرالحادياالجماع

بيئية.وتطامحيةتطاعيةاجتعاعاتالسضانة

فإنالعمل،خطةمنيتجزأالجزءاتشكلائتيوالمابقةالتنفيذآلليةوها

أنيجبالعشرةاألولويةقطاعاتمنكلفي~دةتعاونيةمشارينتنفيذععئية

قلفريةالموكلةائعهماتأماائخبراء،نفتتطاعيةاجشماعاتمحقدخلكرمنأب

وتقديمالعملاحتياجاترافاستعرفييالخطةفي،مجاللمثتطاع,كل~الخبراء

مشارينلتحديدائخبراءاجشماعاتتنعقدأنيجب،الشأنهذافيحاتاثثرا

´لجانتتكونأنيجبوك_ولريةافمجاالت~بائتعاونخاصةمعينة

وعلئعشرائعقترحا~وناسةتحتباألمرائععنيةاألعضاءا~ولمنائعشاريه´´

ائسثمروعلم(لجنانئجنةمحاتوتىمحىتقهمشروعأيتنفيذ~وئيةائعشا~يع.أو

مر.6بااسقنية



عقدتهااتياالجتماعاتكانةناشدتالمنقحة»العملخطةاعتمادمنذ

الدونفارجيةلو:راءاإلسلثعيةتمراتوالموانقمةتمراتمووكذككومسيك

هذا.الخبراءفرقاجتماعاتاستضافةاألعضاء

النكحولالخبراءقنرةاجتماعالتركيةالجمهوريةحكومةعترت

منالممتدةالفترةخلداسطنبولفياألهوالوسرفىقو_نةالمصرفيةواألعمال

مساتومناألعضاءا.ولبعضمحرضتوة.~1997سبتمبر3إلى1

االجتماعوأكداالجماع.فيلمشارينوأنكاراالتعاونمشارينمنىداالمنظمة

المقترحةالمشاريعتنقينأنومنها,العمللخطةاألساسيةالمبادئمجددا

_محوريادوراسيمذرالخاصالقطاعوأناألعضاءلئدولافيأرياسيكمذ

التسهيلتمناقموىسفأدةافضرورةاالجتماعأ_كذلكالعملية.هذه

هذافياقتراحهاسيتماتيالمشاريعتنفيذفيالمنظمةإطارفيفعكالموجودة

القطاع.

التجا:ةاتسهيلثتحولائخبراءقلفريةاجتماعااإلسلثميةباكستانحكومةفظمت

و24يوميكراتشيفياإلسلثمياااسوتمرمنظمةفياألعضاءولكالخارجية

وأنكارمشارينمقرحاتمنىدعناالجتماعأسفرو_(م.997أكتوبر25

.مشارين

حكومةأعربتائخا~جية،الشجارةحولالخبراءقدهاجتماعوخك

مومسات_متياانثيائشا~يهمقترحاتمن_د~رغبتهاعنفاسوبوركينا

االجتماع.أثناءاإلسلثعيائعوتعرمنظمة

_رائفنيوائتعاونانثثنوئوجياحولالخبراءقلفريةاحتعاعاتركياتعت

ثمي.ولثلثث_متو_،~1988مايو8إلى6منائفوةخلكداسطنبول

تقريرإرسالتمو_.~دةريعلسثمامقترحا18والسودانوتركيبااألردن
.م



مدولجميعهىفمقترحةالمشروعاتإلىلضافةفخبراء~لجتماع
بحلولفصددفذافيبرهباتعةالعامةاألمانةبمولناةمطبتهامع0األعضاء

اتيمدولمن0كثبءفكإلىباإلضافة.(م9_8برأكتةشهرمناآلملاليرم

األمانثإلىقتلبةفلةبثنيدالخبراءفمتابتماعخلرمبدئيااهتفاقاأبذت

ا~يةتعمت~وتبعاام»999أكتوبرشهرامناألولاليومبحلولالعامة

اإلضانية.مقترحاتبعنرشمية»العأاألرسةوهعلةمية6اإليرسلمية6ا

هذدتعميمتموقدجليلين.مشروعينتكرتيالكاميرونحومةهمت

المحددة،للمشارينفتعريفيةاالستماراتفيإرسألهاتمهتيكجديدة،المشاريع

يعمشلبأفكارتقلعتهتياألمناءادولمنطبوقداألعضاء.هولعلى

األ~ءالدولمنطبكمأ.المشاريععقكامةتمريخيةلستماراتتقديم

مموتمرمنظمةمومساتقدمتهاكتيريعهمشابأهنكاراهتماماأ.تالتي

مدولجميععلىتعميمهايمكنحتىمهامثمرحهباعتبارهاتقديمها،مطمي6ا

األمناء.

مشارينوأفكاريعمقلبمشرحاتالخاصةالرهوتريوفمتطيالجدول

موضعةوهي،~79ا~ينايرنهايةحى)أل~ءاهمل~منهالستكتم

فيرنجةلهبلتهتيكدوللمماءكنكالجاللويو~حءقمرف~ولشغلفي

طمشاريعكمهتمةانهبكأسماءإرسالتموتدءمفرحةريعامشامشروع

ريع.همشاو-احكارهذداقترحتالثيالبندانإئىفمقترحة

ارابعالوزارياالجتعاعمية6ير6ااإلسلثعيةالجعهوريةحكومةاستضالنت

فيطهرانفياازراعيةوااتسيةائغذانياألمنحولاالسلثعيائسزتعرلعنظمة

هذاعن~:ا.قاإلعلثنوركز.(~995يناير16إئىالإمنائخثرة

~ائز.اعيا~مثاجلزيا.ةووسانلطمتاستكشافضرورةعثىاالجثعاع



الغذاني،األمنوضعاستعراضاالجتماعوقررالعالية.اإلمكاناتذاتقهتالمنا

المنظمة.بلدانجميعفي

الموترمنظمة_األعضاءلئدولالثالثائوزارياالجتماعانعقد

طهران،فيواللسلكيةالسلكيةوا~مصاالتانبريديةماتالفهحولاإلسلمي

اتخذو~م.6996يوليو11إلى8منالفترةفياإليرانيةاإلسلميةالجمهورية

وهنا_,التعاونمجاالتتحددنقطةوعشرينخمسايتضحنقرارااالجتماع

سنوياتعدأناالجماعوترر،األعضاءا.ولجانبمنلئعملدةمحهتوصيات

البر_مجالفيالتعاونبشأنوحئقاتوندواتالخبراءقلفرهاجتماعات

أيضا.الخاصاقطاعمتضمناإقيميمستوىعىذ_كانلوحتىوا~صاالت

أيتكرارا،أكثربصورةوا~مصاالتللبريداوزارياالجتماععقدكذلكوقرر

األتل.عثىسنواتثلثكلمرة

4-2منأصنهانبمدينةالسياحةلوزراءاألولاإلسلثمياالجتماععقد

و~اصنعانبيانجانبإلىالسياحةعنقرارعنه~رو~,م89~9أ~بعر

العاجلالتنفيذووسانلطتحولخبراءاجتماعاتعتضرورةعلىالتراعأكد

إنشاءقرركما،المفظعةعملخطةفيوردتالتيالمئةذاتللبنودوالفعال

.متابعةلجنة

في(تطر)وحةالهبمدينةالثامنالتجارياإلسلميالمعرضأقيموقه

لئقطاعالسابعاالجتعاعمعبائتزامنم،2~~~أكتوبر20-15منالفترة

التجا~ةلتنيةالتجا~يالمركزونظمم).2~~~أكوبر17-15(ا~~

اإلسلعيةوالفونةقطردولةحكومةمعتنسيوقبهالثامنانتجاريالمعرض

اجتماعوالصناعةلئتجارةاإلسلميةالفونةفظمتكا،.وائصناعةللتجارة

.تطروصناعةتجارةغرفةمعبائتعاونائسابعائخاصائقطاغ



الذيالنداءباألمرالمعنيةاألطرافلجميعائعامةاألمانةأرسلتلت

أوتوقعنمالتياألعضاءالدوللجميعلئكوسيكعشرةالسادسةورةاكوجهته

الموتميرعايةتحتأىتانتياألساسيةوالمنظما~مفاتاتمختثفعثىتصادق

إلىباإلضانآلاألعضاء.الدولبينتتصاديااللمتعاونلتكثيفسعيااإلسلثمي

تتصلأنوائصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةمنائعامةاألمانةطئبتءذلك

االتصالمجال_تسثطيعماأتصىلبذلالمحنيةالغرفمنفرومحهابجميع

التياألساسيةوانظما~مفاتياتعثىوالمصادقةالتوتينفيللبسراعبحكوماتها

وجهتهالذي~اءوفقاوذكاإلسلثميالموتميمنظمةرعايةتحتأعدت

كومعسر.

منالمقدمةبالعروضللكو~عشرةالسادسةالدورةوحبتو~

فاسووبوركيناائسودانوجمهوريةالعربيةمصرجمهوريةمنكلحكومات

لعرضهاإ_ونيسياوجمعوريةاإليرانيةاإلسلثميةريةوالجحهووماليزياوائغابون

وندواتالخبراءلمجعوعاتقطاعيةواجتماعاتوزاريةاجتماعاتعدةاستضاثنآل

معاتصاالتائعامةاألمانةتجريءالسياقهذاوفيإتليمية.عملوورشات

االجتماعاتهذهلعكاللثزمةالترتيباتوضعأجلمناألعضاءالدولدطجميع

وائلقاءات.والندوات

األمانةمنطئبتللكو~عشرةمسةالخاا:ورةأنذكرأيجدرومعا

عاتاالجثماعثىتبةائعتروالنتا~جائخطواتكثبعنتتابعأنئئعنظمةائعامة

الدولحثتكمااآلن،لغايةعقدتوالتيائخبراءلعجعوعةائثلنةائقطاعية

التيالعشازيعمقترحا_حولبإجاباتهاائعامةاألمانةمواناةعثىعضاء6ا

ريعائعشائجانتكزينأجنمنائخبراءئعجموعةانقطاعيةجتعاعاتاف~_مت

تعميمإئىائعامةمانة6اوسارعتسكن»وتتأسرع~دأعكائمذكزرة

بإبداءمطائبشامعاألعضاءا:ولجعيععثىائمذكورةائمشاريعمقرحات
مم



تماآلن،لغايةوصئتالتيالقيلةوالردودممكن.وقتأسرعفيرغبتها

إنجازأجلمن(اسشاريع)ائمشروعاقترحتالتيالبلدان)لمالبلدإلىإرسالها

ورودلعدمونظراباألمر.المعنيةالبلدانمعالمشاريعلجانإنشاءمهمة

فيهاتحثهاللدولمذكرةالعامةاألمانةأرسلت0األعضاءالدولمعظممنإجابات

.ردودهاإرسالفياإلسراععثى

الحواجز´اآثاريكمذأنللكو~عشرةالسادسةالدورةقررت~ما

~اآلراءلتبادلموضوعااألعضاء´´للدولالخارجيةالتجارةعلىالجمركيةغير

واالقتصاديةاإلحصائيةاألبحاثمركزمنطلبتفقدعشرة،السابقةدورتها

لتنميةاإلسلثمياهركزمعتىوبالنتستاإلسلثميةلئبلدانوالتدريبواالجتماعية

وغيرهاللتنميةاإلسلثعيوا~ءوالصناعةلئتجارةاإلسلثميةوالغرفةالتجارأ

قبلالموضوعحولندواتعتاألخرىوالدوليةاإلسلثعيةمساتالمنمن

الدورة.إلىبذ~تقريروتقديمللكوسيكعشرةائسابقةالدورة

العامةاألمانة~متلئكو~عشرةالرابعةورةاكطئبعلىبناء

عشرةمسةالخاا:ورةإلمىالعقلخطةبتنفيذقالمتعئةللموقفمفصكعرضا

،r'1999نوفمبر7إلر4منالفترةفياسطنبولفيانعقدتالتيللكو~

تقييممنالمستمدةالتائيةواننتا~جالملثحظاتمنىداالعرضتضمنوقد

يليرفيعا،اآلنلغايةانعدتالتيالخبراءاجتماعاتمنآمكتسبةالخبرة

.واالستنتاجاتالملثحظات~~ر

يقدممعظمهاأناألعضاءائدول_متيااتيالسثماريعمنلوحظ{-

شأنومنتبئها.وئيسررقائقريةاجتعاعاتخلداألحيانمعظمفي

0مامكاهشروعاتدزامسز~صعوبةاألعضاءا:ول~أنذ~



التزامإبداءمناالجتماعاتفيواهشاركونائخبراءيمنعوهذا

االهتمامإلىاإلشارةأومشروعاتلممشروعأينحوحكوماتهم

إبانالمشروعاتلجانتشكيلالعستحيلمنيجعلوبالتاليبها.

ائخبراء.قفهاجتماعات

وهاتالمشرحولمقترحاتقامتالتياألعضاءالدولعددظل2-

حتفتاآلليةأنمنوبالرغمجدا.~وداالخبراءفمتالجتماعات

حتىالمشروعاتحولهمقترحاتلتقديماألعضاءولاكأمامالباب

حتىالخيارهذايستغللمأحداأنإالالخبراءاجتعاعاتانعقادبعد

ذلك.لتفعلائدولهذهإلىمحددةطلباتتوجيهمنبالرغماآلن

األعضاءائدولاهتعاممدىعثىالمشاريعلجانتكوينيعتمد3-

انعقدتوالتيالخبراءقلفريهائثلنةاالجتماعاتفخسبالمشاريع،

األعضاءالدولجانبمنائلثزماالهتمامإبداءيتملماآلنلغأية

بالمشاريع.الخاصةباالقتراحات

ولاكمنور(تالتياإلجاباتأنلوحظائحاالتبعضفيا-

فييمعين.بمشروعالتزامهامدىبوضوحتبينالاألعضاء

واضحاالتزاماأوتعبيراوليستتعشيقاتأوملثحظاتمجرد

مشروع.أيفيباشتراكها

معقتنطبةالاألعضاءائدولإجاباتأنو_األحيانمنكثيروفي5-

ائحشا~يعتنفيذآللياتونقاائعثابعةععلليفياتأوأحكام

وهذاائخبراءتىدهاجتماعاتفيطرحتائتياألنارأوالعقترحة

المتابعة.لعملتوضيحايثطئب

_األعضاءا.ولحثيااتثراثثيائشازمعمنائد_أنيلثحظ6-

بعنىا.ول،هذد~ائوطنيةائتنقيةأولوياتإطار~فقطأىت
84



~د~ااأللحرا~>دةالمتطأواإلكيميةالصبغةكتسيالأنها

األخرى.باالولاالهتمامعدم

إلىحولتقدآمقترحةالمشاريعبعضحولوصلتالتيالردود7-

آلليةطبقاا~ان،هذدقامتوقد.المشاريعصاحبةالبلدان

أيباتخاذدولةأيتقململكنللمشارين،لجانبتكوينالتنفيذ

انتنفيذ.فينيتهاإبداءمجردأواألمامإلىخنوة

يوبتكوحدهاائعضووئةاكتقوموالتنفيذالمتابعةآليةبموجب8-

الدولمنلئمشروعلجنةبإنشاءوتتكفلالمقرحالمشروع

المتعئقةاللثحقةائخطواتباتخاذتقومثمباألمرالممعنيةاألعضاء

الاإلسلثميتمرائعنمنظمةمساتمنأنوبماالمشروع.بتنفيذ

القدمةالمقترحةالمشاريعفإنالمهمةبهذهتضطئعأن~

مجردإالليستائخبراءقفريهاجشماعخلكراألعضاءا(ولهن

اندولمندولةأيجانبمنالتنفيذإلىتحتاجعامةأفكار

األعضاء.

ومومساتائخاصالقطاعممثلييقحمترتيبوجود~مإن

آليةفيائضعفنقعئةهوالتنفيذعمليةفيمباشرةا~يل

القانعة.والتنفيذالمتابعة

المشاريعإلىادافنيةوالمساىةالماليائدعمتوني~مأن~10-

حيويةمشارينوجود~ائونيسيةالعقباتإ_ىيعتبرا~حة

األعضاء.للدول

منأشخاىرنيهيشا.~_أنهوالخبراءقنرهاجتماعحنا~ف11-

االجتاععتمنائعطئوبقلتحقيةافنيةوائغبرةعاالعلكذوي



الدولمنإجاباتورودعدموهيقانعةزالتالمشكلةهناك12-

وال0الخبراءقلفريةالقطاعيةاالجتعاعاتاستضانةحولاألعضاء

الدوللدىقويةرغبةبوجودإالالصعبةالمشكلةهذدحليمكن

أكفاءأشخاصاتعينيجعلهامماالموضوعهذااتجاداألعضاء،

االجتعاعات.هذدفيللمشاركة

وا(ستنتاجاتتالمالحظبالىاستناداحات1القتر1بمنبد

أونجارأنمفادهاالتيالعقورةالحقيقةإلىائتايةاالتتراحاتتستند

وقوةاالمماممستوىبمدىرهنالجنسياتدمهفابعذاتمبادرةأيةنشل

األعضاء.ائدوللدىآسياسيةاإلرادة

األهميةتبينالتيللمشارينالتمهيديةالجدوىدراساتإىادإن{-

منالمشاركةالدولتتوقعهاالتيالفائدةومدىلئمشروعالحيوية

وائمينية.الفنيةالخبرةمنعائيةدرجةيتطئب،ريعالعشاهذه

التياألعضاءالدولبعضلدىمتوفرةتكوناللالخبرةوهذه

ائمشاريع.هذدمثلفيريادي_وربالقياممهتمةتكونأنيمكن

اإلسلثميالموتميمنظومةفيالعختصةمساتائعنإشرا_ويمكن

ايةائبمنذالمشاريعوتقييمإىادفيطويئةخبرةلديهاوالتي

فعائة.موسسيةترتيباتقوفة

من_المشتركمشروعأليا~يةالجدوىدراسةإعدادعند2-

بهاتقومأنيجبائتيالمائيةاال~اماثو_قطبيعةتو~ح

ائثعويلمواردوىائب~دأنيجبكمأباألمر.ائعفيةا_ولة

فيامشا~كةاألعضاءا_ولمنائعباشرةائسماهعةإئىإضانة

^,



أمامقالطريهتو~حالتيالضروريةاألهورمنوهذهالمشروع.

المشاركة.فيالراغبةاألعضاءالدول

مساتمنمنأكثرأومومسةتعيينفكرةفيجدبكلالنظريمكن

فيمقترحمشروعلكلاتصالكنقاطاإلسلثعيتمرالمنمنظمة

التيفالسزسسةاإلسلثمي.تمرالمنمنظمةعملخطةتنفيذإطار

المقثرحللبلدمائيادععامتتكأنيمكناتصالكنقطةتعين

اإليضاحاتوتقديموىالبدراساتإىادمجالفيللمشروع

المشاريع.لجانالجتماعالوثانوقإىادفيوالمساىةالفنية

إىادفيلئتنميةاإلسلثميالبنكومواردخبرةمناالستفادةيمكن

اإلسلثميا~عثىويجبالجدوى.ودراساتا~يةواساتاك

الخبراءتوفيرفيلئمشروعالمقترحلنبلدالدعميقدمأنللتنمية

ائمشاريعمناألخرىاألعضاءالدولتنتظرهاالتيالفواناوتقييم

الممقترحة.

متابعةآلليةجديوتقييمدقيقةمراجعةهناكتكونأنينبغي

كومسيكعملطريقةتقييمإعادةمنبدوالالعمل،خطةوتنفيذ

اللزمة.ائتعديلتوإدخالالوضعتقييممنالدائمةكئجنةلتمكين

بإدخالالكفيلةوالوسانلالسبلأيضاالمراجعةتشملأنيجب

العمل.خطةتنفيذفيالماليةوالممومساتالخاصالقطاع

وراتاكخلكدريعائعشالجانمحلومتابعةاستعراضيخضل

معبائتزامنلجانتكوينيجبائحاثةهذدوفيلكو~.السنوية

ا~يةاالجتماعاتشالشروع~لئنسا_ةكو~دراسات

أنثنت._تكونأنريفترهالتيريعامشاللجان



إطارفيالخاصالنظامتوصياتتنفيذتبةلمراآليةتحديديجب

واالقتراحاإلسلمى.الموتميمنظمةعملخطةوتنفيذكومسيك

اإلسلعيةالغرفةاتراوهوالشأنهذافياالهتمامقيستتالذي

منمونمراقبةقنريهبوينوالقانميوالصناعة،للتجارة

لمنظمةالعامةواألمانةوالصناعةلئتجارةاإلمنلميةالغرفة

واالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثومركزاإلسلميالموتمي

لتنمية.اإلسلميوا~سلميةاف~انوا_ريبواالجماعية

األمانةطرفمنوالمقدمكورائعذللثستعراضمستفيضةمناقشة~

قئقياعنفيهتعربقراراللكو~عشرةمسةالخاا:ورةاتخذتالعامة،

~تقترحأنلممتابعةلجنةوأوصتالعمل،خطةتنفيذفيالتقدمفيلئبطن

فيالمتابعةلجنةناقشتوعشية,ااالوضعلتحسينالسبل´اأنجعالقادماجتماعها

ءم7~00مايو14إلى9منافترق_اسطنبولفيعشرالسادسةاجتماعها

التوصياتتقديموقررتائخطة،تنفيذ_بالتعجيلالكفيلةوالوسانلائسبلأنضل

فيعا.لئنظرلئكو~عشرةالسادسةورةكالتالية

يجبمشتركمشروعأيفياألعضاءالدولترغيبأجلمن1-

األعضاء.الدولمنمجموعةتهمائتيالسثماريععثىالتركيز

المشروإلمنالجانبهذاعثىتركزأنيجبائمشروعففكرة

~ا<نتجنيها~ائتيائفوا_إئىاإلشارةوخاصةالعقترح

األعضاء.ا~ولاسنطقة/مجموعة

جانبيمنمشارينعضودولةتقترحأدن_امقبعةائطريقةإن2-

فجاعثنا.ىمأثبتت~ائراغبةبا.ولتانعة~ءذ~تعسرثم

~_السثمروعلفكرةامقثرحا~يقومأنهو_كيلوائب
0،0،



مشاوراتويجريالمشروعفيترغبقهالتيالدولمنمجموعة

الخبداء.قفريةاجشماعأماموعاثعشرطرحوبعدقبلمقعاتمهيدية

سابقتيا.منأفضلتكونأنيعثنانطريقةفهذه

اإلسلثميالوتمرمنظمةلدىالسترفرةوالخبراتالتسعيلثتإن

اإلحصائيةاألبحاثومركزلتنعيةاإلسلثميا~ىوكعامبشكل

والمركزاإلسلثميةللبندانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصا.ية

بشثللئتكنولوجيااإلسلثميوالمعكالتجارةلثنعيةاإلسلثمي

المة«حةالمشاريعإىادفيكاملبشكلاستفلكهايجبخاص

إنشاءجدوىفيالنظرمنوالبدسليمةوفنيةتخصصيةبطريقة

ائقثرحةائمشاريعوتنفيذإىادبينوعمنيةمباشرةعلثتة

تآلالعكذاتائعزسساتلدىالمتاحةوالتسهيلثتائمواردواستخدام

لئتنمية.اإلسلثميا~مثل

~لئتنميةاإلسلثميا~خبرةاستخدامجدوىاستكشافيجب

المناسبةائمائيآلمساتائعنيشعلاتحادلتكوينسبةالساالحاالت

التمويلتنفيذأجلمناإلسلثميالموتميمنظمةإطاروخارجداخل

اإلسلثمي.السزتمرمنظمةمحملخطةبموجبائمشتركةللمشارين

ائتنقيةفيالخاصالقطاعيلعبهالذيالمحوريوراكألهميةنظرا5-

القطاعإثمرا~أسيةاللجنةتوكداألعضاء،ولكاالقتصادية

خلكدذ~تفعلأنلئتجارةاإلسلعيةالغرفةوءعوالخاص

اشأن.هذافيهاتعكاتياالجتماعات



والمبسالوساندبثانالمغبرا،فريواجتمامأمنا..
المعمدفطابتنفيذلإلسراع
البطيآالتقدمإزاءقائقلهعنلئكو~عشرةالسادسةالدورةأعربت

للبسراعالمناسباإلجراءاتخاذعثىاألعضاءولاكوحثتالعملخطةتنفيذ~

الخبراءقلفريهالعضويةمفتوحاجقاععقدا~دفذافيوتررتتنفيذها،في

10إلى8منالفترة~عقدتالقررالعتابعةللجنةعشرالسابعاالجتماعتبل

خطةبتنفيذنلبسراعوالسبلوسأنلاأجميعاستكشافبغية»~2001~يو

استضانةالتركيةالجمهوريةبعرضعشرةالسادسةورةاكورحبتائعقل،

7و6يوميالخبراءقفريهاجتماعيعقدأنائعقورومنالخبراء»قفرةاجشاع

تهاستنتاجامتضمناالمذكوراالجماعتقريرموسيكاسطنبول،في~2001مايو

رامة.كالتابعةلجنةإئىوتوصياته



Iلمنظمةلولبينمهنية2هبرا»جمجلفىفنىتقلعن

ا~دولبينمتراث6عثىمحفانةمجالفىفنىتعاهن

طباعةورقمتأجبه

األوليةمنا:ج6ووهتيمبتكلاالتعزيزمركز

والسكنىهمنه

ضوئيةبانيةكهرخطهاإنتاج

فىاأل~ءدول2فرا(ختراحبراءةمالتببينمفنى6التعاون
ممنظمة6

متبا.ية6لحضاملتمجلرفىافنىلمتدون

>امتيربوفلنطائرة.تلنرئوجيا6تاليومجلفىالفىائتقالن

ائمدىمتوسطةاإلتئيمية

لحدولفيمتكنولوجيا6تصريرمزممأل.مشادفنيةمسايةيمتة

--ا´ممنظمةفياألعضاء

اإلمطميةئئبئدانتثنوئوجنا6وتطويرالطاشهأبحاسرمركز77

مطمنيةائبهلنبداننيةالفضااموكالآل62

36Iمرلسةبهلمةالدرمشروع
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بتعجيلالمنىالخبراءفرقاجتماعتقرير
اإلسمىالمؤتمرمنظمةعملخطةبتنفيذ

عشرالسلبناالجتماع

الكوسيكعنالمنبثقةالمتلبعةللجنة

)2•0امايو/آيار10-9(اسطنبول،





اللخطةبثفيذللتعجيلالخبراءفرمقاجتماع

يولهتجلا~يالتقالنلتقنبز

االسطمىتمرالمنبمنظمةمنماءاالالدولبنفيما

)2>01ايلIمليو7~6ء(اسطنبمل

االقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةبتنفيذبالتعجيلالمعنىالخبراءفريقاجتصاحعقد-1
بالجمهوريةءاسطنبولفىاالسطمىالمؤتمربمنظمةاالعضاءاهولىبينفيماوالتجاري
.2<»1أيار/مايو7و6يومىءالتركية

:لحمياالسرالمؤتمرمنظمةفنىاال~ءالتاليةاهولىعنممكوناالجتماعحضر-2
بيجانأذرجمهورية.1
فاسوبوركينا).
العربيةمصرجمهورية.3
غينياجمهورية.4
إندونيسياجمهورية.5
اإلسطيةايرانجمهورية.6
الهاشميةاألرمنيةالمملكة.7
اخستانكانجمهورية.8
الكويتدولة.9
ماليزيا.1»
ماليجمهورية.11
المغربيةالمملكة.12
مبيقموزجمهورية.13
االتحاديةنيجيرياجمهورية.14
1o.عمانسلطنة
باكستان.16
ظسطين.17
قطردولة.18
السعوديةالعربيةالمملكة.19
السنغالجمهورية.2»
السودانجمهورية).1
التونسيةالجمهورية.22
التركيةالجمهورية.23
المتحدةالعربيةاإلماراتدولة.24



ةاالجعنواالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةعنممكوناالجتماعحضركما-3
:عنهاوالمنبثمةالمتخصصةوالمؤمساتلهاالتابعةالتالية

أنقرة)(مركزاالسلثميةللدولوالتريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةاالبحاثمركز-ا
التجارةلتنميةسلثمياالالمركز2-
r-للتكنولوجيااالسطميالمعهد
.للتنميةاالسطمىالبنك-4
والصناعةللتجارةاالسميةالغرفة0-
البواخرلمالكياإلسطمىاالتحادمنظمة6-

~نقرة.ا~طيميللتعاوناليونيومركزمراقببصفةاالجتماعحضركما-4
)1رقمالمرفقفياالجتماعفيالمشاركينقائمة(ترد

:حألالحنناالحلسأل

سادةتالرالق~.الوفدوئيمرياقيثىشاريااسفيرسعادةوترأممهاالجتماعافتتح0-
إ~الموجعةسالةالاالسصرءالمؤتمرلمنظمةالمساعدالعاماألمينللو»يادفابيكاالسفير
للمنظمة.لمعاماألمينبلقزيزالواحدعبدالدكتورمعاليمناالجتماع

./2رقمالمرفقفيبلقزيزالواحدعبدالدكتورسعادةرسالةنص(يرد

:الصكتصنةانتخا~

i-علىالمكتبهيئةاالجتماعانتخباالعمالجولمنالثانيالبندمناقشةلدى
التالي:النحو



Iرم:

v-ءاالعمالجولآاجتماعاهمدلمنوبعدءاالعمالجولمنالثالثالبندمناقشةلدى
فومايونقاضيالسفيرسعادةالمقرربرئامعةالعضويةمفتوحةصياغةلجنةثسكيلجرى
اإلسطمية.باكستانوفدوئيمى
).3رةالمرفقفىاالجتماعاقرهكمااالعمالجولنص(يرد

الشئونميرلمزمان»منيرلمسفيرممعادةقم»االعمالجولمنالرابعالبندمناقشةلدى^-
االمانةمنالمقدمكمرجعىكتقريراالسطمى»المؤتمرلمنظمةالعامةباإلمانةا~هتصاهية
استعرضكما»هرلسةقيدللموضوعتاريخيةخلفيةلحعويروتضمناالجتماع.الىالعامة
عملخطةلتنفيذهامتجرىالتىالقطاعيةالخبراءأفرقةباجتماعاتيتعلقفيماللوضع
,االنحتى~التىائخبراءأفرقةالجتماعاتتقييموبعا.االسمىأئمؤنمرمنظمة
االقتصاديطتعاونلتعزيزلمعملخطةبتنفيذللتعجيللحمقترحاتبعضالتقريرطرح

.االسطمىلحمؤتمربمنظمةاالعضاءالولىبمنفيماولحجاري

تسهيلشأنهامنمقيتةمعلوماتمنلحقرييحواهلماتقتيرهمعنالمجتمعونأعرب9-
االجتماع.فىلهمداوالت
المرفقفياالسطميلممؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنلحمقمالمرجعيالتقريرنص(يرد
).4رقم

حصانيةاالالبحوثمركزقم،االعمالجولمنالخاصرالبندمناقشةلدىا~»
_لصلورقةلنقرة)(مركزاالسطميةللبلدانولحتريبواالجتماعيةوا~هتصامية
الممكنةسائلولوالممبلاالسطمىلحمؤتر~~خطةتنفيذتعترضطتى~لحمشكطت
لمنظمةالتابعةالمعنيةالمنظماتمن~ا~ادهافى~ورقةوهىبتتفيذما~ءللتعجيل
عملخطةتنفيذتعترضالتى~طىا~ءلمورتآلملطتوقد.االهصرالمؤتمر
المتعلقةوالمعوقاتوالتنظيميةوالماليةآسياميةلحمعوقاتومنها،االسميلممؤتمرمنظمة



الخطة.بتنفيذللتعجيلإليهااللجوءيمكنالتىالحلولبعضطرحتكماالبشرية،بالموارد
.الشأنهذافىاالجتماعللىورقةللتكنولوجيااالسطىالمعهدمتمكنلك

منالمركزبذلهلماتقسرهمعن»البندهذاحولمداوالتهمأثناء»المحتمعونأعربا-ا
فيماأرائهاعناالعضاءاهولىأعربتكماالموضوع.هذاحولعملورقةالعدادجهود
مقترحاتهاوطرحت،االسطيالمؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذفىالتقدمءبطباسبابيتعلق

المعهدمنالمعتمةللعملبورقةالتنيرمعهمااالجتماعأحاطكمأ.للخطةبتنفيذللتعجيل

.للتكنولوجيااالسطمي
المرنتينفىللتكنولوجيااالسمىولممعهدانقرةمركزمنالمقمتينالعملورقتينصيردلم
).6وoرقم

للتنميهاالسطميوالبنكالتجارةلتنميألاالمصالمركيهم»الساسالبندمثاثشةلدىا~2
وتمويلهاالبينتالتجارهتعرينقضايامثدولتعملأوراقالبواخرلمالكىاالسطيواالثحاد

.ونقلها

واالتحادللتنميةاالسطىوالبنكالتجارةلتنميةاالسطىالمركزبنلهبمااالجتماعنوها-3
حولمنهمالمتممةوباالسهاماتالعملأوراق)عدادفىجهودمنالبواخرلمالكىاالسطي

.الموضوعهذا
89و7المرفقات(وتتضمن .Jالتجارةلتنميةاالمطىالمركزمنالعقمةالعملأوراق

الترتيب).علىالبواخرلمالكياالسمىواالتحادللتنميةاالسطيوالبنك

بشأنعملورقةوالصناعةللتجارةاالسميةالغرفةقامت»السابعالبندمناقشةلدىا~4

البنكقمهااسهاماتتتضمنالكوسيك.نشطةفىالخاصللقطاعالفعالاالشراكسبل
للتنمية.اإلسطى

o-نشاطاتإطارفىفعالبورالقياممنالخاصالقطاعتمكينكيفيةعلىالورقةوكزتا
التياالقتراعاتوشملتا~هتصاديةالتنميةحفزفىجوهريأعامأليصبحبحيثالكوسيك
بحثها.فيوإشراكهالكوسيك،بهاتهتمالتىبالقضاياالخاصالقطاعتوعيةالورقةطرحتها



الصناعةقطاعىفىوكمتوسطةالصغيرةلممشارينتنميةضرورةلمورقةتناولتكما
والتدريب.الخاصاالستثماروخماتالمعلوماتتكنولوجيامجاالتفىوبخاصةوالخمات»

.والصناعةللتجارةسطيةاالالغرفةمنالعتمةبالورقةاالجتماعنوهضافية»مناقشاتوبعد

للتعاوناليونيدومركزميرقمهالذيبالبيانالتمتيرءمععلماءاالجتماعأحاطكماه16
تعزيزفياالسطمىالمؤتمرمنظمةمعللتعاوناليونيواستعدادفيهأكدالذيبأنقرةاالقليمى
التعاوناتفاقياتإطارفىونلكاألعضاءالبلدانفىوالمتوسطةالصغيرةالمشاريعتنمية
المنظمتين.بنالقائمة
.)1.رقمالمرفقفىوالصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفةمنالعتمةالعملورقةنص(يرد

تسريعحولعملورقةالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزمتمءالثامنالبندمناقشةلدىه17
منباسهاماعدادهاجرىورقةوهى»االعضاءالبلدانبينفيماالمعلوماتومتفقاالتصاالت
ضرورةعلىالضوءالورقةوسلطت.اال~المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسسات

لتنميةاالسطميالمركزبينالوثيقالتعاون~منالمعلوماتتكنولوجياقطاعتنمية
نفسهالموضوعحولورقةأنقرةمركزحمكماالصلة.ذاتالمؤسساتمنوغيرهالتجارة
وأحاط.االعضاءهولابينفيماالمعلوماتومتفقاالتصاالتلتسريعمقترحاتنيهاطرح

العقمة.العملبأوراقالتحتيىهععلماءاالجتماع
علمأأحاطأنبعدءاالجتماعوقرراالجتماع.إلىعملورقةالمصريالوفدقمكنلكه18

بالتقرير.ارفاقهاءالورقةبهذه-التنيرمع-
وجمهوريةانقرةومركزالتجارةلشيةاالسطيلهمركزمنالمهمةالعملأوراقنص(يرد
الم.3و12و11المرفقاتفىالعربيةمصر

علىالخبراء،فريقاجتماعوافقاألعمالجولبنودشتىحولمستفيضةمناقشةوبعده19
إلىرفعهاوقرراالسطميالمؤتمرمنظمةعملخطةبتنفيذللتعجيلالتوصياتمنمجموعة
التالي:النحوعلىونلكالكوسيك»عنالمنبثةالمتابعةعشرالسابعاالجتماع

خطةتنفيذفيتعتملتحقيقاألولالشرطهوالمياسىاماتتعزيزأناالجتماعيرى)1(
الكوسيكورئيمراإلسطية»القمةرئيسبينالتعاونجهودبتكثيفوأوصىالعمل،
منالمنشودالسياسياطترامتحقيقيكفلبماءاالمصالمؤتمرلمنظمةالعامواألمين
علىالجهودتكثيفأهميةأيضأاالجتماعأكدالصدهذاوفىاألعضاء.الدولجانب



إطارفيالمبرمةاالتفاقاتعلىوالتصسربالتوقيعلمتقبيليكفلبماآسياسية،الجبهة
اإلمطمى.المؤتمرمنظمة

مشاركةلمىاالهتمامهذاوترجمةاألعضاء»هولامتماممستوىرفععلىالعملان)2(
للخطة،الرئيسيةاألهدافبوصفهاالمشتركةاألهدافبعضعلىالتركيزيقتضىفعالة،
ومنها:
الغذائى»األمنا)(
الفقر»وطأةتخفيف)2(
الريفية،التنمية)3(
األساسية»البنيةتنمية)4(
التجارى»والتباملاإلنتاجتنمية)5(
ءعملفرصخلق)6(
الخ).صحة...-متريب-(تعليمالبشريةالمواردتنمية)7(

التعاونمجاالتو/أولقطاعاتأولوياتبتحيدائمنظمة»عملخطةبتنفيذالتعجيليمكن)3(
معقولة.كميةأمدافلهتحدزمنيجدولوضعمع

بحيثالعمل،خطةفىاألولويةذاتالمجاالتمنمجاللكلاتصالجهاتتحيديمكنلم4(
إحدىتقيمهاأخرىوجهةاألعمماءءالبلدانمنبلدكلفياتصالجهةهناكتكون

معأ،االتصالجهتاتعملأنعلىاإلسطى»المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسسات
لكالكاملة(وبمشاركةاألعضاءالولىمعبالتساورتحيدهاسبقالتىالمشاريعتنفيذبغية

الكوسيك،تنسيقمكتبداخلاتصال»جهةإنشاءيمكنكماوالخاص).العامالقطاعين
لمخبراء.أفرقةاجتماعاتمخكفلخمةاالتصال»جهاتجميعأنشعلةلتنسيق

ليهاتتوافرالتياالسطيالمؤتمرلمنظمةالتابعةلممؤسساتأواألجهزةإشراكيجب)5(
األوليةالمرحلةمنابتداءاالتصالجهاتبدورتنهضكىالمناسبةوالمرافقالخبرات
قطاعأيفيالتعاونمشارينمنمشروعأليوالنهائيةالتمهييةالجوىدراسةإلعداد
األجهزةهذهتقومبحيثالتكنولوجى،أوالتقنيبالتعاونيتعلقفيماخصوصأمجال»أو
.المشروعتنفيذلتيسيرالطزمةالتكنولوجيةخطتالمدبتوفيرالمؤسساتأو

ماليةمساعداتتقسمفىمضى،نيماكعهدهءيمهمأنللتنميةاإلمطميللبنكيمكن)6(
مواعيدها.فيالخبراءأفرقةعاتاحتماعقدمنيمكنهابماءالمضيفةللبلدان





للتجارةاالسطميثطفرفة~منلحخاصقطاعمؤمساتطىمباشرةالمشاريعهز»
وانصناعة.

المؤتمرلمنظمةلمعامةواالمانةلحكومعميكمكتبيضممل»فريقشكيليمكن)16(

بمثابةيكونكىءوالصناعةللتجارةسطيةاالولحغرفةللتنميةاالسطمىوالبنكاالسطمى
ممكىاجتماعاتعنللصاهرةلمتوصياتتتنيذمتابعةبمسئوليةتضطلعلمتمالجهة

الخاص.القطاع
للمشارينتسومقشبكةبإنشاءوالتجارةللصناعةاإلمطميةللغرفةتقومأنيمكن)17(

االسطمىولممركزلحصناعيةللتقيةطمتحدةاألممبمنظمةمتعانةباالوالمتوسطةالصغيرة
طولفىولهمتوسطةلحمغرةللمشارينيتيحشبكةهذهلمنشاءألنملكلحجارة»لتنمية

بينها.هيمامدلداتواالللشرلكةقولمتمنتقيمهما~منطموحهاتوسيعاال~ء
المشتركواإلنتاجالخام»لممولماتونيرهذهواالمداداتلمشرلكةتفواتتثملأنويمكن
نلك.لمىومالمصنعة»نصفوالسلعالفيارءلقطع

يمكنو~تلحصناعةقطاعىفىكمشتركةلممشارينفىمشماراالتتقيةالىسميا)18(
السنوياالجتماعمو_قلبمشاريقهمكتعمإلىلحمحتملنلمشارينأصحابدعوة
للتنميةاالسطمىلحنكمنمشتركةلجنةتقومأنطىأشهرىبستةالخاصالقطاعلممكى
لصحابتوجيهكينيةوتقررءلمشارينهذهبفحصوصناعة،للتجارةاالسطميةوالغرفة
المشاريعإدارةالاءوتقييمالجوىمرلساتأل_لمدلمصحيحةالطريقةإلىالمشاريع
صياغةالعادةلحطزمةبالمعلوماتلحمشارينأصحابيزوأنلكوبعدالمقترحة.المشتركة
الغرفةتعقدهلمذيلحخاصالقطاعممكىاجتماعفىللمناتثمةلطرحهاتوطئةمقترحاتهم
اإلسطميالبنكطىطمشاريععرضنلكبعدويمكنءوالصناعةللتجارةاإلسمية
لها.والمائيةالتقنيةالممما-ةتتميمفىللنظرللتنمية

معلوماتالستقاءللشيةاالسطمىلبنكمعاتصالطىانبقاءاالمطميةللغرفةيمكنا)9(
التجارة.لتمويلالبنكلدىلممتاحةوالنوافذاألنظمةومخكفالتسهيطتحول

تعزيزفيونيربقرتسهمأنالمنظمةعنالمنبثةالمتخصصةللمؤسساتيمكن)2•(
والمؤمساتللتنميةاإلسطىالبنكعلىيجبكمااأل~ء»للولىالمؤمسيةالقدرات
برامجخىمنالمجالهذافىتبنلهاالتىالمشكورةالجهودتضا~أنللمنظمةالتابعة

التقنى.ولمتعاونالماليةالمساعدات
معتعاونهالتومئقجهودهاتعززJالمنظمةعنالمنبثحةالمؤسساتعلىيجب)2ا(

تعزيزاإلسمىللمؤتمرالتابعةالمعنيةالمؤسساتعلىيجبكماا~طيمية،المنظمات



عملوورشواجتماعاتبحوثشكلفيالمعنيةا~طيميةالمنظماتمعالتعاونيةجهودها
األعضاء.اهولىبينفيماا~متصاديالتعاونبتوثيقالمتعلقةالموضوعاتحولونوات

مخكفونشاطاتبرامجبينللتنسيقالحاليالمستوىتعزيزالضرورةتقتضى)ا2(
التشاوريةاالجتماعاتعقدفياالنتظاميكفلبماءللمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسسات

االقتصاميةللشئونمطيةاالوللجنةللكوسيكالمنويةالوواتهامشعلىالحالية
وتفاديالمؤسسات،هنبينفيماالقائمالتعاونتعزيزإلىسعيأوالثمانية،واالجتماعية

ولتبادلالمؤسسات،هذهمنلكلالمسندةالبرامجفىالعملسيرورصدالجهود»ازمواج
بينها.فيماالخبراتوتدارس

تبسيطومنهااألعضاء»اعولبينفيماالتجاريالتباهللتيسيرخطواتاتخاذيمكن))3(
المعلوماتبتباملونلكالمعايير،بينالتوافقوتحقيقالجمركيةوالوثائقاالجراءات
المؤتمرمنظمةإطارفىالقائمةالمعلوماتشبكات~منالتجاريبالتباهلالمتعلقة

االمطى.
الدولبينفيماالسلعانتقاللتيسيرالضروريةاالجراءاتاتحادإلىالحاجةتأعو)24(

األعضاء.

إلىسطيةاالللغرفةتدعىاألعضاءالولىبينفيماالبحريالنقللخدماتتيسيرأ)25(
الغاية.هز»لبلوغفعالةآليةالقتراحالبواخرلمالكىاالمطياالتحادمعالتعاون

أنثماهاالتيللمعلوماتالتعاونيةالشبكةخماتمناالستفادةوعلىاألعضاءالدولحث)26(
اعولفىالبحريالشحنشركاتلخدمةجدةفىبمقرهالبواخرلمالكياال~االتحاد

األعضاء.

فإنهالتجاري،التباهلوتعزيزالمعلوماتتباهلفىااللكترونيةالعمداتألهميةنظرأ)27لم
(تاينيك)االسميةللبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكةإلىالدعمتقيماألعضاءللدوليمكن
منوغيرهاوا~هتصاميةاالحصائيةللمعلوماتوالمنتظمالسريعالتدفق~من

مطية.االللبلدانالبيئيةالتجارةتنميةفىتسمأنيمكنالتىالمعلومات
التجاريةللثفضلياتالعاماالطاراتفاقيةعلىوالتصيقبالتوقيعاعلطسجهودبنللم28(

مفاوضاتتنظيممنالتجارةلتنميةاالسميالمركزلتمكينمطية»االالدولبينفيما
بماالجمركيةغيرالحواجزوايزالةاألفضلياتتباهلبغيةاألعضاءالولىبينتجارية
جلية.بصورةاألعضاءللدولالبيئيةالتجارةيعزن

لتنميةملثمياالللمركزيمكنمشتركة»اسعلميةسوقإنثما،إلىالسعىإطارفى)لم9(
سطيةاالوالغرفةأنقرةومركزللتنميةاالسطيالبنكمعبالتعاونيقوم»أنءالتجارة
األعضاءالدولجميعاستفادةأهميةعلىتشد«اسيةحلقاتبتتظيموالصناعة»للتجارة



حرةتجارةمنطقةإلقامةقانونيأإطارأتثكلالتىالتجاريةاألفضلياتاتفاقيةمزايامن
االسطمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين

التجاريةللمعارضالمستضيفةوالدولالتجارةلتنميةاالسطيالمركزيقومأنيمكن)3>(
ويحدداخلى)،نظاملموتنظيمهاالمعارضهذهعقدينظمقانونيإطاربوضعاالسمية
والنجاحاالستمراريةيكفلبمالم،شروط(كراسنالثهذافيواالختصاصاتاالجراءات
واألسواقللمعارضالدولياالتحادلدىدوليكمعرضإدراجهيمكنبحيثللمعرض
التجارية.

للتنميةملثمياالوالبنكالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزيتعاون_ناالجتماعأوصى)31(
اكتعابلطختصاصيينيتيحتأهيلىبرنامجتنفيذفيللتكنولوجيااالسطىوالمعهد
الدولعلىبالنفعيعودبماالموليةالتجارةمجالفىالحديثةوالنظموالقواعدالتقنيات
األعضاء.

~
التوصياتمتضمناءالتقريرالختاميةجلحتهفيالخبراءفريقاجتماعاعتمد-2»

السابعاالجتماعإلىرفعهاالسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنوطلبءوالمرفقات
األعضاء.الدولعلىوتوزيعهالكوممميكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةعشر
وشعبأ،حكومةءالتركيةللجمهوريةوتقديرهشكرهىناالجتماعأعربىأخيرأ-2ا

وكرمحفاوةمناالجتماعهذافيالمشاركونبهحظيولماالخبراءاجتماعالستضافتها



بسلنللتنميةاالسطمىطبنكمنمقلمتقرير

االسطمىلهمؤتمرمنننمةاألمناءللعوللهبيئيةةالتجلتوس

عشرالسبعاالجتماع

لحكوممميكعنالمنبثقةلهمتلبعةللجنة
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هثرالسلبناالجتماع

الكوسيكهنالمنبثقةالمتبعةللجنة
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وثالثونثمانيةبينهامنءلة(136)وثالثينوستةمائةالعالميةالتجارةمنظمةتممم
فىالعالميةألتجارةمنظمةألهميةونظرأاإلسالمى»المؤتمرمنظمةإلىتتمىدولة)38(

المنكورةالتجارةبمنظمةالمتععةالتطوراترصدتمفتدانجديد»العالمىالنظامثسكيل
المتابعةولجنةللكوسيكالسنويةاالجتماعاتأعمالجدولفىمتكرركبندوإدراجها
فىجرتانتىالمفاوضاتفىالحاصلانتندمبشأنالتفصيليةالتقاريرأنوبمابيا.الخاصة
الذيالعالميةالتجارةلمنظمةاألولزارقالوالمؤتمرشكلهااالتىالعمل0مجموعاتمختك
منظمةفىالعالقةذاتللمؤسدتقبلمنعادةتغطيتيايتمء«م996سنةفى.متغافورةنمتد
التالية:للمسائلاستعراضعلىالعامةلالمانةالشريرمذااقتصرفقداإلسالمى،الموتمي

بثمأنالعالميةالتجارةمنظمةفىاألعضاءالدولنظروجهاتفىكبيرتبهاين.هزك
البتفيذأنهوالعامالشعورأنإذأورجواي،جولةاتفاقياتتفيزفىتحتتىالذيالتقممدى
األسبابتقييمفىالناميةالبلدانتخالفالمتممةفالبلدانالمنثمود.المستوىمنبكثيرأطكان

النيجة.هذهمكرإلىأدتالتىالكامنة

النظامداخلالونيسيةالضعفتناطأنتعتبرألنهاراضيةغيرالناميةالبلدانتظل
انهابلفحسبأورجوايجولةاتفاقياتتنفيذفىالثقامفىالبعلوعنمسوولةليستيدالب

~عليهاالتفاقتمالذيمئرافاالالمتعدطتجارةنظامفىالتوازنللخطرتعرضأيضأ
الكاملانتتفزالناميةالبلدانتطلبءوعليهالثمأن.هذافىجرتمضنيةمفاوضات
األعضاءانالبكجميعيهمالحالبطبيعةوهذا.األمركتجارة.بتحريرالمتفلقة~امات

المسألةهذهفإنخاصبوجهالناميةالبلدانمنلعدبالنسبةلقنءالعالميةالتجارةمنظفةفى
أنهاالبلدانهذهبينتوةالمفلوضات.منالمزيدإجراءفى0البلدانهذهطريقةفىتؤثر

أنعنفضثأورجواي»لجولةالحالةااللتزاماتتنفيذفىمنتظرةغيرمشاكلودجيت
هذهترىأخزقجهةومنالتنفيذمممنيةفىإآلتظهرالمخيوبأتتضمنالترتيباتهذهبعخى
لمالمشال»ميبلعلىءالصناعيةالبلدانألنالمنتظرةالفواناجنىمنتتمكنلمانهاانالبال
فىالحالهو(كماالتجارةريربتالمتعلقةاالتفاقياتروحتنفيذمستوىإلىترق

,مم



ءبالسلعالسوقإغراقلعمالمموجههالتدابيرامتخدامفىاإلفراطإلىإضافةالمنسوجات)
خلألهناكأنالبلدانهذهترىوبافتصارالتفضيلية.أوالخاصةالمعاملةمبدأاحتراموعدم

ذلكفىترقأنهاعنفضألالبلدان،هز»فىاالتفاقياتهز»فيهاثرتنالتىالطريقةفي
انمسألةأنوبماالغنية.المساعداتمنالمزيدمجردوليمىسيابسقرارإلىتحتاجمثكلة
مفعمنهاينتظرالأنيجبأنهترىالبلدانهز»فإنالهانمة»االخللمواطنبإصالحتتعلق
جديدة.جولةفىذلكثمن

تتفزحيالارتياحهاعنأعربتونيوزيالندةاستراليامكربلدانمناكآخرجانبومن
المتعدالتجاريالنظامأنتعتقدالبلدانمنالمجموعةهذهأنغير،أورجوايجولةتياتاتفا

هامةقطاعاتفىتؤثرالتىالحمائيةالنزعاتقبلمنميدأأمبحعام،بشكلاالطراف
هذامنمشكلةأيبوجودتعترفالا.وروبىاالتحادبلدانأنكماالعالمية،التجارةفى

عادىبشكلتنفيذهايتمالاالتفاقهاتهذهبعضأنترىلكنها,رقالتجاالنظامفىالقبيي
عليها.ا~يالتبعضإدخاليستدعىممأ

للتفاوضإعادةأيولاكمنالمجموعةهز»تعارضءذلكمنالرغموعلى
أورجواق.جولةاتفاقياتبخصوص

(م99السنة(سنفافورة)فىالعالميةالتعارةلمنظمةاألولالوزارياالجتماععقد

منالعملمنهجيةوتحيدالممخكفةالتنظيميةاألساسيةالبنىوضععلىأساسىبشكلوانكب

بعضىسنغافورةاجتصاححد«وبينو.ورغواياألجولةالتفاقاتالفعلىالتثفيذضمانأجل

بينحادةفاتكالثمةفإن،للتفاوضالفكريةوالملكيةوالزراعةالخدماتمكرالمجاالت

منجديدةجولةإلطلثقمعيأجنيدةمجاالتفىالخوضضرورةبشأناألعضاءالدول

حثثأكانفقد»)'1998سنةجنيففيعقدقاكالنشانىلموزارتاالجثماحأما.المفاوضات

نوفمبر30منسياكيفىعقدالذيالثالثواالجتماعاألولزارقالواالجتماعبينوسمثأ

وممكرحكوميةلمجرسناتفظمتهاعارمةمظاهراتسادتهجوفى(م999ديسمبر3إلى

13إلى9منوحةاكفىهعةالمزمعفمنالرابعالوزارياالجثماعأما.المسرنىالمجثمع

م.290إنوفمبر



المرتبطةالمسائلمرامةفىالماضيةالمنةمدىعلىلحعالمية.للتجارةمنظمةشرعة
المرتبطةواالهتماماتالعنايةا<والنسآتللزراعةحولالمفاوضات:لمتاليةبالمجاالت
نموأاأللالبلدانإمماج،العالميةالتجارةمننلمةعملفىاألعضاءكافةمشاركة,بالتنفيذ
النظامفىانعالمميةانتجارةمنظمةفىاألعنماءالسفلالمتنيةاألخرىالبندانمنوغيرها
األطرف.المتعمدالتجاري

هن20رتما~دةببدبر<دم~ههسنةوالخماتالزراعةحولالمفاوضلتبدلمت
االتناتيةعلييانصتااتناإلصالحعليةالممفاونماتتواصلأنيفترسألزراعيةاالتفاتية
آسياساتآنياتاألطرافالمتعدةالمتواعدفىواسونالقعلىاألولىللمرةلمدخلتوالتى
ا~األدأ~ا~ند-انعالميةالتجارةمنظمةأعضاءمنانعديديمتخدمهأانتى

ككالدعملسياساتفإن,المحليينوالمنتجينالمستهلكينعلىتأثيرهاإلىو.إلضافة
وغالبيتهمالتجاريينللثسركاءألتمميريةالن~وعلىالعالميةاألسواقعلىمفرطةتأثيرات
~اماتالكاملالتنفيذبنصرصانتقاليةمرملةىمم~ممنةوتتبى،انندمثالبلدانمن

إثروعلى).الناميةللبلدانبالملهبة0042(للمتتسةللبلدانبالنسبةالقطاعفىالحالية
مناألولىا~حآللنتنتءم8)همارس27و26يوميلنعقتانتىالزراعيةا~وضات
بمفاوضاتالخاصالعملبرنامج~ازتفاقتىوقد.وه~ىممارس27يووالمفاوضات

«م.0ى.فبرايرفىتجريأنالمقررمنالتىالثانيةالمرحلة

د~~آلا~د~~دلأنالمقررفمنالخئماتبخصوصأما
منعشرةالتاسعةالمادة(•كتحريعرعمليةفيأكبرتدريجيتقدرإحراز•والتواعد

فىوالمتضمنةالسوقبولوجالخاصةاماتااللقإلىذلكفىةمممت،)الجأتاتفاقية
االقتصاديلملنثاطالونيسىاهطاحيعتبىالذيكخدماتقطاعأنبانذكروالجير.الجداول

المتعددةاحواعدضمنمرةألولأدخلة,العالميةالشجارةمنغئمةأعضاءمنالعديدفى

حول)'1997سنةإضافةأساسيةإتفاقياتاراربالتالىوتوورهواقاألجولة~األطراف
سنةالعالميةالتجارةمنظمةأعضاءولتفق.الماليةوالخماتوالطلكيةكحنكيةت7ا~~



فىبحثهايجريلحتفيذهمتطةاألخرىواالهتمامات2للمسامنمجموعةوثمة

طبلدانوفأمة~مذااألعضاءحدوقد،المنفيذمراجعةآليةبولسعلةلحعامطمجلس

و~<ا~~رةالتبمنظمةامتمامفىا~ذاتالمجاالتمنكمجال0هنياا~مية



العامالمجلمروئيمرمنكلقم(م000أكتوبر17يومانعقتانتىنيةاالمشاالورق
ذلكحتىالمثماورلتبخصوصإحرازهتمأنزيالتقسرعنمفصألتقريرأالعاموللصير
اهصير.المدىعلىلحعملإكنياتعلىاألولىبعلرجةوأكد.طحن

الثالثألوزاريالموتميعنالمترتبةوهعمليةبالثنعنيةالمتعطةلالهساماتمتابعة
منملسلةإجراءفىالسنةممنلعفىهقاموالميرالعامالمجلسونيمومنكلثمرع

هقىتموقد.والممارساتلطجراءاتالمحتملالطوييبشأناألعضاءمعالمشاورات
األعضاءأنجليأأتضحوقدلممثماورات.مذ»خضمفىاألعضاءمنسالتاالمنالعيد
العالميةالتجارةلمنظمةوعسقجنريبإصالحللقيامضرورةفنانكيروالمعامبوجه
مواصلةأنواعتبروالحراراتاتخاذافىاألراءإجماعتكرسالتىالصارمةبقوةودعموا
عنىالتحسيناتبعضإمخاليتمأنعلىفاجعألآليةشكلزالتماالمرسيةغيرالمشاورات
والثنعافية.الشمولية

غيرأوالجمركيةالحواجز_ىعلىIكبيرحدإلىءيتوقفاألسواقولوجن

األسواقولوجبتطويرالخاصةميجيات6االستروثسمل.الخارجيةاألسواقفىالجمركية

األكثرالبلدقاعدةإلىامشادأالجمركيةالرسوموالفاءتخفيضنموأاألفلللبلدانبالنعبة

والتىتفضليةقاعدةبموجبأوءائتجاريينطثركاءجميعبموجبهايستفيدوالتىرعاية

.األخرىالبرامجمنغير»أو~~برنامجبواسطةنموأالبلدانأكربالخصوصتمتهف

ترتبطهيهالحمتاحةلحمرقولوجفرصا~علىنموأالبلدانلالقرةفإننلكومع

منمعالجتهاتتمالتىبالسياساتالصلةذاتوالصعوباتالمحلىبألعرضقويأمرأ2مروتت

ومركزالولىالنقدصنوق:هىوكاالتمتبينشراقةيشالكزيالمنسجاالهئار~

والبنكاإلنمائىالمتحدةاألمموبرنامجواانكتاتوالجاتاالنكتاأبينالمشتركولةاكرةاتب

بإهماجهاالكفيلةبالمساعداتلمدحانموأ~1البلدانوبينالعالميةالتجارةومنظمةلساهو

مشتركعملفريقعبرا~مجمئاراالعمليةالستالوكاالتوتدير.العالمىا~لنصادفى

التعانمية.التجارةمنظمةترأسهالوتاالتبعين



.نموأاكالنألبلدوملكيةمشاركةطىفمفمجلالطاراألماميةفمبادئأحدوينص
تقييم•تقسملجىكبلدانقذهمنبندكلالعانميةمتجارةمنظمةدعتللحببولهذا

وبذىاألسميةللبتىننكفنبماءبالتجارةالمتعطةكمساعداتلغرض•لالحتياجات
هملطاتطارتوقد.همنعمجباإلهأز~ءبةممتهلفىوهمرسيةألبشريةلحمرلت

يمتجهفتومع~لجرنيمميةهرهننبتى»فالضعلحسيانءتبلدنمنغالبيةفى
مجالفىهمترببسزمااحتيا_مهاومرجح.طرلتهىواالفشعارفعرضرقيودفىتكمن

فلنعرأألماميةكبثى~منطجمركية8اإلدل~علىوالمساعتكمعلوماتتكنولوجا
•فكهربانيةوهطآلوهطملكيةهمنعكيةأ~مصاألتقبيلمنلخرىتمنمياسوماوالتخنسز
لتنميةبطميلماتفمرتبطةوهخبرةيالتجلفثحليلفىتسرأخرىهامةحاجةوثمة

أكبربغاعليةفمشنوقةعلىمحرلهتوبناهفعالميةمتجارةمنظمةالحطاتتنفيذأهصامرلت

~ليةلمجالبرلجىلصتأدأ•طمنعمجةلحرهوأ•كرنيسيةلحستكوكاالتقمت
وشكل.تداخلأيحوثثعاهيأكوكاالتسذونمقتوكالةكللمدىلحميزطيةلماتوطتق
طجهأتمعمعتطتىطمصتعيرةكلطاولةممهامأطمنممبوطوموداالحتيلجنتتقييمأيضمأ
جنيفافى~0~~~~ألحنقنيلحمستوىطرفيناالجتماع~طمانحة
م.ة99اللموبرفى

(م000فبراير7يومكمنعقدلمجتماعهفىالعالميةالتجارةلمنظمةعامالمجلسقرر
غايةإلىعقدهالذيللمجلسخاصةموراتبالخسات~~ىالمتعلقةالمغالضاتتجرتأن



.التاليةالمواضيعتناولتخاصةدورةفىرسميةاجتماعاتخمسة(«5«5أكتوبرشير
الخدماتءالمتسلسلةالتجارةتتييمءالجأتاتفاقيةمنعشرةالتاسعةالمادةبموجبالتفاوض
التوجيييةالخطوط،الخدماتبشرنللتفاوضالمشرحةاألولىالمرحلةعناصر»السياحية
التفاوض.وإجراءات

فىالنكرمهالملكهلمضامابحثهبالمجارهالسطعهالنكرمهالملكنهحمورمجلسواصل

م.2777ونوفمبرمبسبرشهرىف~عامهاجماإبانوذلكااللكرونهبالجارهآرباطها
ءالنكرمهبالملكهوالمعلعه»البحثمنلمزمأالمطروحهالمضاعامناو~ولعد

ءالنكرمهالملكهوإدارهالكنولوجاباسخدامالمعلقهوالفرصالمراما.االلهالمضاعا

الملكههإدارهفىوالالسلكهالسلكمهاالمصاال~ومكنولوجاالوهممهالكنولوجااسسخدام
أرءالناسهالبلدانفيالتكرمهالملكههحموقألصحابأكبراسفادهمكرسأجلمنالنكرمه
العا._،؟لهاخرمأمشكلاالنمر~شبكهعلىالنكرمهالملكهلحمرواالسغكرمننوع
للملكهالعالمهالمنظمهومعاحده/7(_)))بالجارهالمصلهسثماراالمدابرامفاههبن

االداءا~بشأنالنكرمهللملكههلسهالعاالمنظمهومعافدهوالنشرالطبعحموربشأنالنكرمه
ذلكفىبماءالمشهورهرمهالمجاما~والعكالجارعهالعالما~مطورا~،والفنوغراما~

،اإلنجازإلىطرساىالمىأوالنكرمهللملكههلممهالعاالمنغئمهمنجزهاالياألعمال

ارمباطأاالنمرسرفىالنطاقلسمهالنكرمهللملكهالعالمهالمنظمهعملهانعالسا~
براءهاسخدام؟المعزهاإلشارا~منوغمرفاالجغرافهالدالال~؟الجارعهما~بالعك

والمنهجما~الحاسوبمهبالبرامجمنهمعلقماسماوالالوهمىالوسطفىاالخراع

؟الرممىالوسطفىالنكرمهالملكههلحعوقالمضادهالكامنهفسهالتااالسخداما~ءرمهالمجا

اسخدامخاطامنممكناليالطرق؟النكرمهالملكهحموقتفذمواجهاليالمحدما~

معالحدودعلىالنكرمهالملكههحموقمتفذعملهمعزمزأجلمنالوهممهالكنولوحبا
العادهبموجبالدولىالمعاونءرمهالمجاالمعامك~مسسرعلىالو~نفسفىالحرص
الخروها~بشأن(~دأل)ال/بالمجارهالمحصلهمشماراال~ابمرامفاههمنوالسسرالماسعه

المعمولالعوانن،هخمامئهمسائلءالوهميالمجالفىالنكرمهالملكنهحمورمطالالى

النكرمه.الملكهمنمجاسرمصنفءالتفنذ»االلكرونهالعا:ا~ءبها



قضاياجدةأنيعتبر(لم)ال/(´بالتجارةالمتصلةمشماراالتدابيرمجلسزالوما

البحثمنمزيدأيتطلبان»االلكترونيةبالتجارةارتباطهافىءوتعقدهاالفكريةالملكية
أفضل.بثكلالمطروحةاطضديالفهماهولىالمجتمعقبلمنوالرامة

ميولىهنالكيوجدلذءواإلنشغاالتطتحياتبعضالعالميةالتجارةمنظمةتواجه
فىيتصرءسراهحدعلىوطناميةالمتهمةالبلدانمنءننهاأعضامنمدلدىمشترك
أننلكإلىأضفءالوارداتمنللحدالسوقإغراقتعارضلتدابيرالمتنامىاالستخدام

منكيبرطىتعيق~املكلهامحقبيمفىمحطابقوكذاللمنتجاتومعاييرالفنيةاألنظمةتباين
السرق.ولرج

وكجأمرثععةعمومأتعتبرالجمركيةالرسومفإنءلزراعيةللمنتوجاتبالنسبةأما

ومصنعىالزراعسزالمنتجنندعمالتدابيرمنمجموعةلستخدلملجىلحمتهمةالبلدان

بعضفىارتفاعأثسهدلهنلحمتوقعومنمرتفعةطاعممستوياتوتبقى»األماميةالمنتوجت

حولطعالمية~لحجارةمنظمةمفاوضاتتكتميهاطتىاألمميةمدىعلىهذاوينمءالبلدان

كذداعة.

أوطتجاريةطخملتوماتتقوضياطوليةاألسواقفيللسلعللتنافسيةمحرةن
لحخماتقطأح~سيبلفىالحاذهاتمطتىالخطولتمنلحرغموعلى.المرتفعةكنغثها

توفيرعلىقانعةمازالتوالقيودللشموليةيفثعراماتااللشقمجالفإنوا~مصاالتالمالية
حتهامنطتخفيف(رفعهافإنوبالتالمى،كتسليمفئرانقجميع~منونلكالخمات

لححاليةالمفاوضاتأمميةعلىيلماوهذا،لحخماتتصيرلمامالمجاليفسحأنشرنهمن
الخمات.بشأن

مرأتلبندانكمساعدةفىسروعاتضطلعأنأئعالميةألتجارةبنظمةعلىويتعين

~االمبتترارتحتيتىتتطلبالقمةأنعنالتجاربأبانتوة.زتتمهارقيهاتحتيتىعلى
األنظمةمنمزيدأعتمادنلكفىبمأءللسوقالوديحاالحمكءالكلىاالهثصاد~ى
البلدانهذهمكرالفتقارونظرأ.المتجاريةوالسياساترقالتجاالميدانفيوالثنعانةالمنفتحة

بتوفيرطالبتفقدالعالميةلحجاريةمنظمةلماتإلتتنفيذأولدارةفىكطزمةلملخبرة



منظمةقدرةإن.المحلىالصعيدعلىوتنفيذهاالتزاماتهاواستيعابلفهملهاالمساعدة
الالقبيلهذامنالفنيةالمساعدةبرا»جأنحيث»محدودةناشمذافىالعالميةالتجارية
الميزانية.خارجمنمخيةبهباتالمنظماتأعضاءبعضسوىيدعمها

منالقتةللمراقبةخاضعأالعالميةالتجارةمنظمةفىالمنازعاتتسويةآليةأداءظل
لمنازعاتوبالنسبةاتحية.هذهإلىلجأقدكانالدولهز»منعددأألناألعضاءالدولجانب
يجبمىاإلسكالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبعضثسملوالتىالعالميةالتجارةمنظمة
مايلى:همالحظة

وارداتعلى~القيودحولتركياضدالهندرفعهاالتىالشكوتاستكمالتم
عنتركاأعربت(م999نوفمبر19وفىا~همشة.ومنتجاتالمسوجات

2050يناير7وفىالمنازعات.تسويةجهازوقواعدبتوصياتالتقيدفىنيتها
معقولةمهلةتركياإعطاءعلىوافتتبأنهاالتسويةجهازاألطرافأبلغت
.~_م99فبراير19فىالمحكمةقرارومينتهىالجيار.توصياتلتنفيذ

وباكستانماليزيامنكلقدمتهاالثىالمشتركةالشكوىاستكمالأيضأتم
استيرادامنعبخصوصاإلمريكيةا~ةالوالياتضدواليندوتايالند
أبلفت1998~نوفمبرشهروفىمنتجاته~.وبعض(الجمبري)الروبيان
إلىتتطلعوأنهاالجهازبتوصياتملتزمةبأنهاالتسويةجنهازالمتحدةالواليات
أنهاالنزاعأطرافأعلنتوقدالثمكوى.مقمىمعالتنفيذمسألةمناقشة
12يومماليزياوطالبتشهرأ.عشرثلثثة~التنفيذيتمأنعلىوافتت
المذكورالجهازوقامءاألصليةالجيةعلىالمسألةبإحالة)'2000أكتوبر
الجهةعلىالموضوعبإحالة~2000أكتوبر23يوماجتماعهفكر

فىثالثكطرفبحقوقهماندوتايكباكستانمنكلواحتفظت»األ~
االجثماع.وقانعالمشاركةأ



منظمةقدرةان.المحلىالصعيدعلىونفيذهاالتزاماتهاواستيعابلفهملماالمساعدة
الالقبيلهذامنالفنيةالمساعدةجبراهأنميث,محدودةناشهذافىالعالميةالتجارية
الميزانية.خارجمنسخيةبهباتالمنظماتأعضاءبعضسوىيدعمها

منالقيتةللمراقبةخاضعاالعالميةالتجارةمنظمةفىالمنازعاتتسويةآليةأداءظل
لمنازعاتوبالنسبةاآللية.هذهإلىلجأقدكانالدول_همنعددأألناألعضاءالدولجانب
يجبمىاإلسكتمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولبعضثسملوالتىالعالميةالتجارةمنظمة
مايلى:~مالحظة

وارداتعلى~القيودحولتركياضداليندرفعهاالتىالشكوتاستكمالتم
عنتركاأعربت(م999نوفمبر19وفىا~ممشة.ومنجاتالمنسوجات

2000يناير7وفىالمنازعات.تسويةجهازوقواعدبتوصياتالتقيدفىنيتها
معقولةمهلةتركياإعطاءعلىوافقتبأنهاالتسويةجهازاألطرافأبلغت
._م999فبراير19فىالمحكمةقرارومينتهىالجيار.توصياتلتنفيذ

وباكستانماليزيامنكلقدمتهاالثىالمثمتركةالشكوىاستكمالأيضأتم
استيراد~منعبخصوصاإلمريكيةا~ةالوالياتضدوالهندندوتايك

أبلغت1998~نوفمبرشيروفىا.منتجاتهوبعض(الجمبري)الروبيان
إلىتتطلعوأنهاالجهازبتوصياتملتزمةبأنهاالتسويةجازالمتحدةالواليات
أنهاالنزاعأطرافأعلنتوقدالشكوى.مقسىمعالتنفيذمسألةمناقشة

12يومماليزياوطالبتشهرأ.عشرثةشك~التفيذيتمأنعلىوافتت
المذكورالجهازوقام،األصليةالجيةعلىالمسألةبإحالة~2000أكتوبر
الجهةعلىالموضوعبإحالةم8كا~~أكتوبر23يوماجتماعه~

فىثالثكطرفبحترقهماندوتايكباكستانمنكلواحتفظتءاألصلية
االجثماع.وقانعالمشاركة



~إجراءاتنثالمتحالةالوالياتضدباكستانقدمتهاالتىالشكوىبعد
جانبمنلجنةشكياتماباكستانمنالممشطاكطنبشأنلحمرحليةللسالمة

يونية~~~كم.19فىالجهاز

معلعاااألمروبفىبموههاكمنحاالباسل~لخرىئمكوىمقبورغم
طجنه.نبحثهحنى

طتراع:حلالبجادكناليهطحاال~فىورانمئماإجرا«بطلب-د

مضادبتحتتr2000نوفمبر6فىرخالموالطلبهذايتعلق
.تركياهنالذطفوستيرلدبشأنمصرلجرتهألسوقإلغسراق
~لىوإهراألذىبحاقعلىمصرمنتصميمأنلكتركياوأعتبولهت

•ر6األسر

:ه1.'-1'0)2(
مكطحةبر~مrlOOOلكتوبي9فىممورخمطلبهذايتعلق
أنهبر)زيلوتعتبر.فبرازيلمنمقموهنوالذالحيدعلىاإلغر)ق
لممنلحالنقهامتهاوأن،محالةهز»فىمناسبألشعارأتتعمهمتر~
موضوعأ.يكنلملهاتقسمهاوأن,موفقةتكن

الذيبالحظر~oooسبثمبر22فىالمؤرخالطلبهذاويثعلق
تايطندمنالصويابزيتالمعلبةالتونةإستيرادعلىمحسرفرضته



منصالتىبالتزاماتهافيلمالعربيةمصرجمهوريةأنترىالتى
مراكثر.اتفاقيةأحكامبعضعلياا

بمعاييرالعامالمجسمنعملفريقإنشاءفىاالنضمامعملةفىالبدايةتنطةتثمك
توضيحعمليةذلكويثبعالخارجية.التجارةنظامبشأنمذكرةالطالبيتأمذلكوبعدمحددة.
علىاالنضمامعمليةأتالحالةهذهوفىوالخطية.الشفويةواإلجاباتاالسفلةخلكمن

التىوااللتزاماتالدخولوشروطأحكامعلىالمتزايدالتركيزفياألطرافالمتعددالمستوى
هذهوفىاالنضمام.وبروتوكولالعملفريقتتريرفىوذلكالمنظمةالحكومةبياتتعهد
لدخولشانيةمفاوضاتفيالعملفريقفىباألمرالمعنيونواألعضاءالطالبيبدأاالثناء
وااللتزامات.الحقوقخمئطفىنيانىبثمكلذلكفتانجوتجمعوالخدمات،السلعسوق

وااللتزاماتالحقوقوخمنطتقريرهباعتمادميمتهالعملفريقيخثثممذكرتهإلىوباالستثاد
يدعىفضماملكمحددةوشروطأاحكامأيتضحنرقالتجااالنضامبروتوكولإلىإضافة
والخططالتتريىتقديميتمذلكوىالعالممية.التجارةمنظمةإلىفضماملكالطالببموجبها

التفاوضعلىأصالاالنضماميعثمد.الموضوعفىفلبتالعامالمجلسإلىوالبروتوكول
لمزاياه.مئبقأبحثهيشمانضمامفكلوالطالب.العالميةالتجارةمنظمةأعضاءبين

منظمةفىأعضاءوعمانوألبانيااألردنمنكلأصبحتاألخيرالتقريرومنذ
تمرالمنمنظمةرفياألعضاءالدولمندولتسعالراهنالوقتبىفيوتمة»العالميةالتجارة
فضمام.لكمنهاكلطلبالعالميةالتجارةمننئمةعملفريقيبحثمىاإلسك

أبريلفى(م)99يونيوا)7ذرثسكيله(تمبالجزانىالخاصالعملفريقاجتمع
تديرهاالتىالتجارة،الجمركيةواألنظمةالزراعىالقطاعمناقثماتهوتناولت)م.9990
إلىالسلعولوجحولأوليةاتصاالتوجرت.القانونىحواإلصكالشفافية،ولةاك

األسواق.



تم0م8~يويووفىر(م9يوليوال16ىبيجان.هرالخا~ا~فريقإنشاءق
الخارجية.التجارةنظامبشأنبيجانأنرهذكدةالمتهللةواإلجاباتاألسفلةتعميم

1997"1أكتوبرفىاألخيرجتمار6وا~1996فبراير16فىالعملفريقإنساءمنذ
والترخهص)ألسعارمبة6ومرلنجمركيةواألنظمةبألواعةالمتعةالمواضيعمناقشةتمت
.والنسآتالقانونىولمنظامكصناعيةوكمعوناتمتيرادباال

األن.حنىبجنمعولوالو.999أبوبلفىعملبنفىاتسامز

ام99المايوفىاألولاجتماعه)1993يوليو21يورأنشاءالذق(العملفريقعقد
مشروحعلىامتمامهاآلنالعملفعمةويركز.م2709أكثوبرفىاألخيراجتماعهوانعقد
االنضمام.وبروتوكولالثقرير

نوفمبرفىواألستألالرعودفعمبمونممل9~)كنوبى8كمبوعملفربنأتسئ
األن.حذبرالعملفربنبجنمعولو~2000



مذكرتياتعميمتم)م99~أكتوبروفى(م999ديسمبر21فىالعمليقفىإنشاءتم
المتعلقةواإلجاباتاألسفلةتعميمتو)م999أكتوجروفى.الخارجيةالتجارةنظامبثمأن
اإلمالر.هذافىاجتماعأييعقدلمالعملفريقلكن،بالمذكرة

نظامبشأنمنكرةبعديقدملماليمن~ءم8999يره17فى~فريق~تم
اآلن.حتىالعملفريقيجتمعولمالخارجيةتجارته

التاالجتماعاتفي~اقب~بصفةتتمتعاإلسالمىالمؤتمرمنظمةزالتما

عاد«رتاىءالعانميةوار-القمننلمةعنالمنبثقةوالقثميةالتجارةلجنةإليها_عرها

عنياالمنبثقةعيةافىاللجنةاجشماعاتوكذااللجنةهذه«وراتمنبعضفىللمشاركة

اللجنةعاتابتماوىارا(رسرةالتبار-بلجنةالمتعطةواتواكنموأافانبالبالوالخاصة

.نموأانحرانبالبكوالخاصةعنهاالمنبثقة









التجارةمنظمةوإنشاءام<أ1أأبريلفراقأوو_جولةاتف~_اتتسر

وتتمثل.الدميةالتجارةنظامتاريغزربارزةعلثمث.شتعقبالهيةائه

:ا~ىفى:م9أ~ينايرفىن_ار)مبا:رائجد.ائجأرنالقيانأ~اف

ذنتجاوة.:نسلةذا_.نشمةو>!ذوئيةئتجا~ةا~ةاماا_ههوفمع•

.ااخرىألطراف>متد_ةمساتائمنمعاونالته-

رة.دائتبالمتعنتةمأتو:نينالثجازةعنالمعئو_تتوفير-

أنهمشذا«طر~فمثعذ:ائنحارةنضامأنمنفيالمرروعل



وننتيبة.ا~ر_ةائفنية•البشريةزدالنموا.انتميةانJا_ءشرثؤ

:«~تضسراء:زولنبتفيزابما«ا.رر_>منثثيرتتمثز«0ئنئك

اسميأ.ا-.ةتط«

ائمشههزر.ائتمو~ان_«زأالتتبعن)فذأ«ائبكامة_،

آامية.:´ه!لثجارةمنغةبقضا.يتعلق

>سز،__:>:..:>.



ا.تماعاتثنتثةبتتنئيمءتشزةانيةاثث.ورترافيقوميكلقزار
األولائزراعىاموتمرا~دفثرقاثا،:أل~اءئدر~فشاورية
ديسمبر.ا3-ة-ننورةمنفا_عت!.تى,ائعائميةارةالقتمنظمة

:ائتاليةا~ولعنممشئونائشاورتاالجتاءأتهزءحنرو_
»>~ميرون0-سورتناد>بسرز•بنفلثديثن,ءالبحريرالجزا.~
,محمسران:مبيق.موزءربالعفءاألردع،ءإنعونيمسر•مصو<شاد

ءاإلمارات•تو~ز•ائسو.انءاليرنمسرءالسعوهيةءن،باكست

و!أوزبأكتان.

األعضاء:.ونهلىلمالتاليةالمسأعد:ته

قبولبشأن:~وسرربسر.:لتىاأل~ءورك!ئفنيةائممأ_ة

ائعائمية.التجارةمنظمةفىعضويتيا

ا~ولنتشينء_ةعنرنةهوك<الضبحمب>ائفنيةللمساىة-2

ا،متنا.ةمنثورةائمذألمنظمةفيأعضاءأحسحترالتاألعضاء
»00»ء:.»0 .منغمه.~همن~امصوت

أألو~ا~~ا~يانموتمىتنهتمفضمالشقييم:~اسيةحئتةتنظيم

يسترتبأنيحتمن>ا~قأ_ثرونفييم»أ_-.تمنالعأئميةائتجارةمنظمة

:~_راأل~اءاثورضروهمنتقبلعليتمزا~قر!راتعثى
شية.:شهاتجارةمنضمةزراألعحنأء´ئئتتميةملثمياال



.كمية:لرةا،هئمنظةالثانىالوزارياالبتاع

أئعائميهائتجارةمنغئنةئعضوية!الئغسزدبصئدرالت•ا~0فبى

ا~ولن«رئولتأررتهوحفء>`و969مارسرر2iإلمى,y~جثيف

.العالميةرةانتب~شر

:نبا_>ى:مزاغرم:





-´فز2ادذا.يشذ-تبةتتلمتيجتماعتءم

اهالبرذالنجامنظمهفو

.روا~نهاآلراءلباللفخبراءامتاع_ا

يوصيقرارا>سأبةور.~~،مسيتشتتشرقاتيثاتألثورةأتتتمئت

بأجتعأعأتتتعشق«ث_ر6اتوزائمنمنغمةرفياألعتت´ءللدولأته:حتبعقة

وتنسعن:ئئثماور~~،ثعماد:سسرمثمسومالمنهالعاأئثجادرهمئثلمه

.أت~ث:ئمنوغيردtIeDï(ائتب~ةئثنميه!إل~راثمرثنمعلثعاونبا

:جتماعاتءؤسيثتولممزشهائموتئةائمهمةئمتفيذ«اتبثث~_•.:لمئة



آفرتأااجتسأ»~فيعغذا~تيالخبرأ.ءاحاجثهعشب,البنثنظبر

~ةر.فيمقر.في،ا´ألعسرء.وئر0شيارةالتبوز:ر:نتعنائمسؤوئينئكبار
م.199<1أبريل0i-29نه

ا~:رة~~اياائمتعنتةاألراءنيهتنأتثر\أالمطررالمؤتمرمنظمة

موأقفر´ففكهمز>وتقءنهابثء0راط:»وتثنادلءتيمهااتيالعانمية

فحةمث,ائونتبزJائمنوجاتí:عةائزر(غو:قأورجولةتف.نة0تنفيذ-1

ائنامية)ولكز!ئثغضيئيةالخأمبة:ئمعامئة,اإلتنتردتى

2Iاسنازىاتنويةأئدق

<ثبا_ء:ءرنفذ00م



وتمحينسر«~~مميةائتجادرة~!جثعاح_ر´تثرناعئةبصورةركة0!لمثا

وشجعوا>هاثملمؤتىالجو.ذ..ناعتدأ:ممعنأعربواكما

أءفتبلجركننسزقيامضرورةايضاكمثارثوزوأ_.كمحتمةاألغرق

ا:هاوإعه،:أل~رتمرالمنمنننمثرفياأل~ء_ول6~أراممثأبعة

تمة.<ه.تجارةلنظمةامثانثثمزثمرذ~دركةئلمث

عنيف.نى:لد~ناائشجارهئمنلةالثاذبر:ئوزا~ق



مورارفي6تمرامقرفاتعررأممقوداناال~رزز)~ىن0-م

:أنه´~التجارةلمفظةميالثه

.لدمية.انتجا~ةئمنفئمةقزا~أئه،اسزمررئثعثن»~_راسشاريين
_ور0فىدرةألتجاوزراء:ئفرهةاتاحةعوا~جسراعز_ينمز.فيلب0ن5,

زارقائوائموشو_ر!_ممرئ،شىاالسأالموتميمنظمةرفياأل~ا>
بنأ~وءراتالتصرافرومذقثئلثقاء»ائحيةائه:ئسارةلمنطحة
ئغسا_.0هز«اراءمو.تفهموئنيققضايا»

:االجتماعينهنيز<ت6و0~

::د99^~`نز1vثمياسعفو.االسنئمارياالجنساح_9

~نومنين`ئمسنزثب~و:ئسرر:ءرةا:تب•1رزرهوحمنود:!ئحالمية!ئقجأرة

ومداوالت.مذنقماتمناالستماعين

»ننبذفيعه0اند.،ءرنزو-.ذ



وئبنأ:ىمحومأحنتبأاظمرد.نهءرلمريلحرزاناإلىمثدورىئز

اسبألنامد:هر-»ة0:



وثيقةيعذ•تىأئمنةتي:ئوزلمتفتز6اةمثرو:نائنوارهذه<وحمحت
لجاءائمفاوضاتفى:ثبنكزىء:.~المنو~آرثةفي9ولر:مدالية

سوءا.أكثررحانمثمر



حيللامنلقىمرتف~6•افرمةئها:ياز:أل~ء!.ززعلى

بهيعنممعأثبرءو:فسه~ر`ر.اسزمعوه،ةائمتبأئتضادأ

يغيمواسزءاأ.ولهمنفر.اكوثهةللبحوثأو~اق!ىا.اأنمبزر

ق.المتىأرائهمول)ءاأ~طنتئىللقنسايأهز«

ئننولفينبغو.ن10خترذاعئةفي؟حألميةارةشتمنمنمةتزال6

محفذ~بعنتيأ»تتيهأثقتررأناإل~~ئمزمرمنغئمة_راأل~أء

.آلى:زيربنلد6يترأنز~كزإلوذ



ام:ةة»1مايو1>~تتادنانتناورياالحتماع-1

:ها´ث~واقبتر:حاتهمفرثينائمت

ر:ثعنزق..أجئهاسز:أثعفريثعنزراثت!.»لويات»_شيشر،~د
.ر.

امنبأاسدعدذهن<رهز:(:د





هثثثدا~اممد`ثرهالحاماثدثاحه<´شوممش...´(ح.0اثثمه•
ث.،المعلومث

منضةزرأأل~اء:ور0ونو.مختثفبينوتنمق,ائعائيةالتجار-

إمىار«:نزاينبنىائتروائزثانق:.ز:سر.:زتجمه,ملمر6~ائمؤتمن
أألعضاء.ائدول

.ينيثائبر_:مبفئذاينتخمنانوينبغي<يمتتن_اt>_:سرعت-



ائمترتبة_ا~مازا(عضأءولاك~التىياائقعناءن.ولمماتإجراءا)لم

ا~:~ت.عثىألطراف0مت.ةالتجار:وفماتمف_ر

مو:هلةعنر.بنأ.وحثوا،.كبسزينغصهارائتتاالحتماتئنذهتقدير_بالغ

فوزيت.صفةالقبيؤهز:منوتيقةدريةأسثتاتابتماعك

_)~اريواسزنمزكخبئهأ~لفدذمنهاننجاوبهنئمفازضاسراإل_اد

كمبأل.(لهانجل»لمنكمأللحذ~

انمؤتمرمننشمه~~األعضث»ا_وردودرءانثمثاإلجنداح~شذ



ائخأرجية0رير•ستثار»دنزهرامنيرلم:لمغير~_رائعسرجثنماتت

تنفيذمن:بتذأىاميينالسرمزواسعهخائفةا~فتاتلتنتأووتد

,األسز~ر!)~~روارجد•ةلمبألفاأنجارهلمنغنمهاتقائمةتياتتف6ا

رشت:طبعيز!ئبنثشىا´_~ء:ئدول~ائح:_يجبامهمنمارهاالأتقه•
األسر~.األعمالجدول_~الجاريأاألنشطأرفي

ءد:ماأابث~أو:ئثراثمت:ردزضاث:ئمفنثلفي،وائف~تالز~اعأ

~ثك`دألأالأ

I:~ند:فذ:0ظ:أ`´ظ



،• _ II • ..«د•.0د•.<ء««•<،>«•(.>،
~7ليلر~هلل!طدئار~~)أ~الرنتزو~وه:مب«`طلك~لجمتأكااقلحأ`متلللحيا~لحر~•

_موضوع.اتىالعملقهمزتإ~مرا.

فياأل~اء::و~انفسر´م:بر.:ء:تفنمر~عائهإلىأيضاحاح<ف.-ه

م•م.ر.«,م.م..>.«م.م_...مIر.,..••
`حمعأو.اإ~`»~لحوأسرالمد~._1`ال~`متنهبا<~األالرلجدلأل
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I-العلمالمجلس~حصيلة

التاليةالتدابيرالمجلساتخذ2000أبريلمنالعاشرفى

لطسراقامخولفرصتطويرولتحسنعامإجماعهناك:نموا2األهوللفائدةت:لوال
منحلحبرىلمتجاريةلحترىبعضبعةبامت%نموا.2األلمبندلنمندةلللئبضلثعباننسبة
والوطنيةالحاجياتمحتاراالبعنآخذةاالهاهبكاملاألسواقكجحصصروثعضيليةتعريفات
نموا.اكالمبلدانمناراةلالمنتجاتكليشملتفضيلىنظامإطارفىالعالميةاالتفاقات

علىتمهلتحصيناتلمنحلستعداداكناميةلمبلدلنبعضوأخرىصناعيةبلدانأمتةو
األهلالبلداننيهابااألعضاء،كبلدانمنالعيدأكتقدوأممولحها.مخولنموااكالمولبضائع
هذهلكلبها.قياميجرالتىاألعمالمننتطجانباموىيشكلاللقاألسومخولJطىنموا

فعنيةبصفةلمسامعةويةلتجلالقرأتتدعيمألجلأخرىتدابيرلتحاذحولنقاشسرراألسباب،
العالمي.التجاريالنظامفى

للبلدانبالنعبةاألساسيةعائمالدإحدىلمفنىالتعاون~منالقرأتتدعيميعد:شها
إشكاليةلمنشاطاتهذهتمويليلقىلكنونية»االشأاالتتصالياتكالخصبةكنللهوبل0النامية

جمة.مصاعب

النتائجطىعطوةاالنتقالية:لمفتراتخاصةJ.للتجارةالعالميةلممنظمةتياتلهتقاتطبق:لحا
ولحمجاسإطارفىإنجازهاتملحىواأل~االنثعيةلتبالنقرلحمتعلقةورلتهشالبرالحاصلة
األعمالمنالكثيرهناكولكنالعالقة.لحمشاكلحدةمنلحكيصفىساممتولحتىمختصةاللجان
قدمبالتجارة.الصلةذاتاالمشمارلمتمجالفىلتحاذهايجبلحتىلمتدلبيركفجازها،يتوجبلق
واإلجراءاتالفنيةبالتدابير~لهابأعمالللقياممقرحاتلحجاريالميدانفىشركاءاهمكنلك

والصحةبالصحةالمتعلقةوللتدلبيىTBTطتجارةأماملخفيةلحعرلحلحولاالتفاقاتبتطبصقالمتعلقة
مية.للنالبلدبعضتولجههالحيمصاعبلضبطصعا~تولخطحةوSPSالنباتية

الجاريالنقاشاحتداأيعتبراأل~ء:لمخكفلحفعليةو~لميمساهمةالداخليةنيةالشفا:رابعا
هذافىمشجعةمقترحاتإلىمارس28يومفعالفجلمرتوصل%التقاؤل»كلىوتبثبناءةمسألة
لحثمأن.



نلبالمسايتعلققرارهىللمصاهقة2000مجمبر1oو14موصاجتماعاالعامالمجلست
من21الفقرةفىالموجةللتجارةلهعمةلممنظمةلتوقرلمرلحخستبتطبقالصلةذاتواالهتمامات
الوزلريلنبيانلمراجعالمشروع

الصحيةوالتدابيرالزراعيلمنالميدفىبهالمقياميجبلمتىاألعمالكللممشروعهذايغطى
وكتدلمبيعكدعمووسانللحمنشأوتراهدطجمركىوالتقييمكتجارةلماملحفنيةوكعراتيلالنباتيةوالصحة
التعويضية

أهميةتكتسلحىاالثعماتبعضتطبقتسهيللجىرمىتنيلجرا»أيقرلمرهذايتضحنوال
بتجارةلحصلةذلهتلتياالمشمللهمتعنتةلمبيعتهحولأالمحيةكرلخاميةللبلدلمنلحسبةونيسية
الصلةزلتالفكريةالملكيةبحقوقالمتعلقةلمبالجوحولتقطةاالوكنلكالنسماتتجارةحولهيةواالتقه
بالتجارة

يلىمالمعاملحمجلسقررااجتماحهذاإثر

بلظمةكتزملمنللتجارةلحعميةمنظمةفىاأل~هلحولطىيجباعة.لاالتفطة
بحث~اهةلجةطىيتوجبلهذاطتمسز.ومحمواال~بالمنعنيةتمتازتريفيةحصص
طبملبيةآلثلبالحصلةزلتبطتدهييلهمتعلقطقرلمرتتفينفحاليةبتحمسللنيلةوللطرقالوسائل
للموالمننيالحمعمتوردةلخاميةوطبلدلننمواا~لحوللحخمرصطحى6امرللبرنالممحتملة
نيةالفذا

فىحثيثابطسللتجارةطعالميأللهمنظمةفىاألعضاءلحولكتزملحمنشر.اعدلتفاقةاال
سيقامكزيطرلهبعلحمؤتمرلهظةمحىعرضهايتمهتىلحقضيليةغيرالمنشأقواهأتنسيقلشفأل

.0120نوفمبرشهرفىلوحةبا

ضكهمفةبمجربكننبب>

(.مجلسرلمخمك:

تولمربخفيهبما2>>0لممنةعملهبرنطجكلى)000فبرلهيي14فىلهخساتمجلمىصاعق
ءجنت(األركوسورلمماربلدانوفترلمياومننافورةمنكلحمتقدوالمفاوضات.موراتمخكف

بمفاوضاتلحقيام~منحتتتلحخاصةلحورق~وثيقةاى)راسالبااهواى،اليورالبرازيل،
فىجاءكمااأل~ءءا.طرافكلىيجب.و0130مارسمهربدايةشىاألسواقلمىالدخولحول

نهايةفىاالسواقكىللخولبالحمتملقةلحمفنرضاتومنهجيةمجالحولمقترحاتهاشعمأناالقتراحين
فىفرايرشهرنهايةفىالخماتلمجلىاألولىلمخاصة~رةانقحتقدو.020>موجهبرشهر
وبناء.لميجابيجو

تجارةثمهم:مى)00•منةفىةلحعنتبتماعلتاال~لحقطركاولهالمتىالممسئل
بشانلمماتااللتنمناتواالمنامهياحةحوللمملحقفىلردةلحاتالمتتبحثءالعميةالخسات

األوللمعممةمذهلبحثاجتسامحنانعقدهتدالمجوي»النكعن~ما.)MFN(رعإيةا~آهولةبند
.2»>0فوجمبر1ونوفمبر30بتاريخولحانى2000سبتمبر29و28بتاريخ

:التاليةالمقترحاتيتضحنمشروعاللتجارةالعالميةالمنظمةأمانةأعتوقد



جوانبمخكفحولأعضاءهامقترحاتفلتجارةلمعالميةالمنظمةكتابةكقىأنيجب
المعاملةخاصةالنامية»للبلدانالمتزليدةالمشاركةءالمفاوضات(إجراءاتللمفاوضات
مجلمىلمشغالوضعلخظامية»المسائللمتى»الذلمتحريرنموا»اكالحلدانلفائدةلمخاصة
.2000فوجمبرشرنهايةقللمفرعية)واألجهزةوللخماتلمتجارة

والخماتالتجارةلمجلمرالعافيةاالجتماعاتمعمشائيةااللحورقاجتماعاتتزامن
.2»<0فوجمبرثموأكتوبرويوليونمايأشهرخطرفرعيةواجهزتها

ومونالخماتقطاعاتتصنيكمسائلحولالمتخصصةااللتزاماتلبنةاشغلإنهاء
المفاوضات.منالجيدةلممرحلةفىوالثمروع2001ماومرشرخطرالخماتقطاعات

خطرالخماتمجلمىصاسحيثكثافةأكثرلحخماتتجارةحوللحمفاوضاتلصبحتلقد
المتعلقةواإلجراءاتالعريضةلحخطوططى200امارس30لمى28مناالسشائىاجتماعه

لمقطاع.هذافىلمراهنالوضعحولاستطالعاوقمبالمفاوضات

والتخلصمتريجيةبصفةالخماتتجارةتحريرمستوىمنالرفعإلىالمفاوضاتمذهترمي
لحسراقالفعلىاهخوليضمنبمالحخماتبتجارةطمتعلقةلحدلبيرلبعضالسلبيةالتداعياتمن

الحقوقبناإلجمالىوحترلمزنلممتباملةلممنفعةمبد.طىاعتمادالممشاركنكلمصالحكلىحرصا
الخمات.تجارةفيالناميةالبلدانمشاركةزيادةلجى.يضاالمفاوضاتمذهترميالواجبات.و

حولبالمفاوضاتتتعلقوصالمجلسهذا~اقراح0vزهاءهولةأربعونقمت
ووضعالخماتتقسمتقننفىحقها.التاليةبالمسائلتتعلقاقراحاتالحكوماتقمتكماالخدمات.
أمامفتحهايريونللتيالخماتقطاعاتوضبطالوطنيةالسياسةاهدافمعتتفقجيدةتوانين

شانفيالرئيسيالمرونةمبد.مراعاةعنفضاللنلك»الطزمةالشروطتحيدمعالخارجيةالفعاليات
نموا.اكاوالبلدانالناميةالبلدان

~يتم0120وأكتوبرويوليونمايأممهر~مفاوضاتلوراتمحدالمجلسقرروقد
موجهبرأشهر~مواليةاجتماعاتمتسيتمتفصيلية.كمابصفةالمفإوضاتمقترحاتتحليل
المفاوضات.مميرفىالحاصلالتقلممطيلططالح)002ومارمى2001

الفصلإطارفىالمقاصةالحمائيةالتدابيرحوللممفاوضاتتتتهىسوفأخرىجهةومن
تجارةمجلسعليهماهقالذيللقراروها2002مارمىشهرمناألوللخصفنهايةعندالعاشر
إطارفىالمفاوضاتاستيفاءعلىاألعضاءاألطرافوممتعمل.2000موجهبرفاتحفىالخمات
المتميزة.االلتزاماتحولالمفاوضاتنهايةقلونلكxvوXIIIوالفصلن4الفقرةVIالفصل

منشىءمراعاةمعوالطلبالعرضعلىترتكزفهىالمفاوضاتفىالونيسيةالمنهجيةأما
النامية.البلدانتجاهالمرونة

منxxvللفصلوونتاار.بامتمرالخماتتجارةتقييمالعامالمجلمريتولىانوتقرر
أوالوطنىبالتقييمللقياماألعضاءالناميةللبلدانفيةمساعدةتمنحالخماتحولالعامةاالتفاتية
الطلب.حسبونلكالجهري

للقراراتوفقاالمفاوضاتلسيرمرحليةآجاالالخماتتجارةمجلمىيضعانتقرركما
العام.للمجسالمناسبة



3324يومىراغةالزلجنةاجتمعت .Jفي`الشروعمنأشغالهامكفتاقدز3000مارس
برنامجعلىالمعنيةاألطرافماقتقذوصحيحة.~مسعلىالزراعيةالمسائلحولالمفاوضات

المقاوضات.لمقترحاتالعريضةالخطوطفيهابماءالمفأوضأتمناألولىالمرحلةعمل
التيالمفاوضاتمناألزلىبالمرحلة200•ماوتر64~بتاريخاتخاذهتمالذيالقراريتعلق

:التاليةالثطثةاألجزاءتتضمن

المسائلنشفىالحاصلةبالتطوراتتتعلقبمعلوماتالبلدانلمدسعيا:~
فيالبلدانهذهتحتاجهإالثيالحمائيةلمتدابيرJ.`الفسأعداتتخفيضثيراتتJ.الزراعية
ات.المستجتعلىبناءالمعلوماتمعالجةاألمانةستتولىالقآ~»المرحلةحتمفاوضاتها

نيوينشهرنهايةافىلمقادماالجتماعالنعقادتحسبااالعمنالببعضبالقياماألمانةكلفتكما

إلىأبريلشهرفاتحمنبدايةمقترحاتهاتعرضأنللبلدانيمكن:المقترحات.ا.تاور
األلتزامعنيهايتعنيالتىللبلدانبألنعبةالليونةبعضمراعاةمع)000موجهبرشهرموفى
لبطالع0200,مارسشهرفياللجنةاجتمعتقدJبإضافات.القيامتريدالتيأوباآلجال
المقترحات.كلعلى

نوفمبرشتمبر»يونيو)فيأوىمرحآلفياالجتماعاتهذهتعقدسوف:االجتماعاتوزذمة•
~.00,مارسو)000

والزراعيالقطاعدعمبرامةيتعلقأولىفنيبعملالقيامعلىالبلدانممكراتفقوقد
القحة.حولاالتفاقيةمن)0الفصلإطارفيالحصانيةبالتدابير

حولالمفاوضات•CAIRNSكيرنسر"مجموعةفىاألعضاءأهولىمنالعديداعتبرتوقد
للشروععليهاحصلتالتىللتعهداتنظراالصبغةهذهعلىأكتوبذاتهامستقلةالزراعيةالمسألة
تعتقدووراغواي.األجولةإطارفيمعتلةإصطحاتعلىالحصولمقابلفيالمفاوضاتفيثانية
الزراعيةالمسائلحولاتفاقيةاناألخرىالبلدانبعضوكورياواليابانكنلكواألوروبيةالبلدان
منالعيدمرحتقدJالمواضيع.منكبيرةحصةتتضمنالمفاوضاتمنكاملةجولةتتطلب
للمشاكلتعطىأنيجباألولويةبأنكيونسمجموعةفىاءألعضاءالدولفيهابماالناميةالبلدان
الغذائية.للموادصرفاالمستوردةككخاصةوالناميةبالولىالخاصة

مينالمشاركينأغلبوكان»1000يرنو30و29بتاريخللمفاوضاثالثانياالجتماعانعقد
فعالبامرتوقدمقترحاتهابتقديمالسنةنهايةعندالمفاوضاتآجالباحترامالتزمتالتيالناميةانالبال
4oمقترحاتها.بتقيمدولة

لمخكفملخصايونيترشهرمفاوضات~لنتجارةالعالميةالمنظمةكتابةقامتكما
الصادراتودعماألسواقإلىالدخولمجالفياغواياألورجولة~المعروضةنازالتالت

الداخلية.والمساندة



2627يوصالمفاوضوناجتمع .Jبالفترةالخاصالعمللبرنامجحدلوضع2001مارس
شأنهافىالتفاوضميجريمقترح44وقمواالثانية

:يلىكمامرالبرناسيريتوزع

فىالزراعةللجنةالعاديةاالجتماعاتمعمتتزامناسشائيةورةفىاجتماعاتثطثةتعقد
دورات~وسيةغيراجتماعاتثطثةكنلكستعقد.200)مارسوفى2001ءجمبروسبتمبر
.2002فبرايرشهرفىثم2001ويوليونمايشهريفىاستثنائية

0220مارسفىرسميغيراجتماع~المفاوضاتفىالحاصللمتقممدىعلىاالطالعوسيقع
التعريفية»الحصصبإدارةفتتعلقاالجتماعاتهذه~معالجتهاتتمسوفالتىالمواضيعأما

الصحياألمنالفذائىءاألمنءالصاهراتاعتماداتءالبرتقاليةاألصنافالصاهرات»دعمءالرسوم
الريفية.الشميةالغذائية»للمواد

الرسومتخفيضمل:للمقترحاتبعضعلى2001مارسفورة~األطرافاغلباتفقت
انواعها»بشتىالدعمأساليبإلغاءأوتقليصضرورةءالخاصةالحمائيةالتدابيرءالحصصءالجمركية
الزراعة.حولاالتفاتيةمن20الفصل.مماسعلىالقائمةالتجاريةغيراالهتمامات

كنلكابتداتفبراير،شهرفىدارتالتيالخساتوواعةنحولالمفاوضاتعلىزيادة
الصلةذاتالفكريةالملكيةحقوقحولباالتفاتيةالمتعلقةلممسائلمخكفلبحثموراتومفاوضات
ذاتالفكريةالملكيةحقوقمجلمىإطارفىمارس21بتاريخطويلةمناقثماتأجريتوقدبالتجارة.
انمقررانبرنامجفيالواردةكنقاطمننقطةكلخصوصفىاألشغالموامنةحولبانتجارةلمصلة
<BUIlt111Agendaأ~

السظبمبألالسطل-4

هساهالرفى4-1

الولىمنللتجارةالعالميةالمنظمةأجهزةوزساء)001فراير9يومالعامالمجلسمحن
اإلمطمي:الموتميمنظمةفيمنماءاأل

كندة)أو(مبالجيهنطامصفيروالتنمية:ةالتجللجنة-
)مطينى(امنيلمسوبرالسفيرواإلارق:والحيةالميزانيةلجنة-
تركيا)(داميرالبأوكيرالسفيرواالسثمل:ةالتجلبنالعالقةبشلناللمجموعة-

ةللتجلالعطميةالمنظمةأشغالشفنية-2ه4

التاليةالمممانلكخص2000يوليوز17اجتماع~وثيقةلمشأنهذافىالمامالمجلسقم
المنظمةفياألعضاءكلإعاليتمءباإلجماعللتجارةالعالميةالمنظمةفيالقراراتاتخاذسيظل.

وجهاتعنالتعبيرمنيتمكنواحتىالمصغرةمجموعاتضمنباالجتماعاتللتجارةالعالمية
,.م.



أقربفىاألعضاءكلإلىصغيرةمجموعاتضمنالدائرةالمشاوراتنتائجتبليغميتمكما؟نظرهم
اآلجال.

اتفاقيةلمىللوصولالهامةالمشاوراتمقسلسلةفى2000فرايرمنذالعاملممجسشرع
فىللتجارةالعالميةالمنظمةنشاطاتتظيموالتمويلتحمسزونمواا~البلدانلفائدةالتدابيرحول
فيهابماللتجارةالعالميةالمنظمةتياتاتفابتطبيقالمتعلقةالمسائلحولكنلكوالفنيةالمساعدةمجال
االعضاء.الولىكلمشاركةتكثيكJالداخليةوالشفافيةاالنتقاليةالفترة

مركزالعالمى»البنك:تضمللمتابعةميرةلجنةإنشاءالفنيةالمساعدةإطارفىتقررلقد
والتنميةللتجارةالمتقدةاألمممؤتمرءللتجارةالمعالميةلممنظمةالولى»النقدصنموقالولى»التجارة
والذيالمتميزةالمخصصاتمفوقلمنشاءتقرركمانفرا.ا~والبلدانالمانحةالبلدانعنفضال

)2003و200ابينالممتدةللفترةدوالرمليون20(للتنميةالمتحدةاألمملبرنامجإدارتهستخضع

ماالهضماما

العالميةالمنظمةفىالمائةبعدوالثطشنالساهمىالعضو2000~بريل11منذاألرهنأصبحت
العضوعمانسلطنةوالمائة.بمدوالثطشونالثامنالعضو2000شتمبر8منذوألبانياللتجارة
إلىالمنتميةاإلسطيةالبلدانمحدسيصبحوهكذا.200>نوفمبر9منذالمائةبعدوالثطشونالتاسع
هولة.38للتجارةالعالميةالمنظمة

الجزلمئرء:وهىإمعلميةبلدانلثمانيةبالنسةاالنضماممفاوضاتتستمرأخرى»جهةومن
اليمن.ءلمسودانء~وزبخستانلبنان»خستان»كزبيجان»أزرءالسعومةالعربية

هللنجلالعميألللمنظمألمالفةالوزارينمرالمز-2

للتجارةالعالميةللمنظمةالرابعالوزاريالمؤتمرعقد200,فراير8فىالعامالمجلىقرر
قطر.بولةبالدحة100انوفمبرا3غايةإلى9من

موقعيتوفيالقطرية.العاصمةباهوحةسيقامالذيلممؤتمرهذاإعدادفىالشروعبدأوقد
منالمشاركينفئاتلكلبالنسبةالمفيدةالمعلوماتكلعلىاالنترنتعلىللتجارةالعالميةالمنظمة
االعتماد.وإجراءاتواالثامةالحفلووممائلوالمشاركينوالمطحظينالدولمندوبي

اكومسيكإلىاقتراخت

المؤتمرمنظمةقمةفؤتمرحالياتترسالتىقطر»دولةاحتضانفرصةا~يجب
لتسيقالكوسيكطرفمنمكىبصفةالعالميةالتجارةلمنظمةالرابعالوزاريلطجتماعاإلسطي،
المفاوضات.مواضيعجلبخصوصاألعضاءاهولىمواقف



لتنظيمللتنميةاالمصوالبنكلمتجارةلتنميةاالسطميلممركزمنكلتكليفيجرلذاه
غشتشهرقبلاالسمرللمؤتمرمنظمةفىمنماءاألفلفولينتمونالخبراءمنلفريقاجتماع
استراتيجيةطىلطتفاق)001متمبرشهرفىاإلسطميةللبلدانلحجارةوزراهلحتماعيعقه2001
امقاعفىأألداءفعاليةلزيادةسعياونلكللتجارةلحمعيةصظمةكارفىهمةالقاللمفاوضاتموحدة
االمطمية.األمةمصحعن



1الملحق
المأنةبعدبعيناألرالولىبينمناإلمطىالمؤتمرمنظمةفىاال~ءو)لثطونلحامنةالولى

الموليةكتجارةمنظمةفي~ء9ا
0002نوفمبرغايةإلى

-متماءااليحتلمئماءااللول
ا995ينليرا`--البحرين
ا695ينلي1يشرالبنغال
ا996فبراير22--البنين
1999ينيرااداربرو´

ا995مونيو,.--فاهيييربوركينا
ا995ليمسبر013مرونالكا

1995ما31دجيبوتى
1999يونيو30-مصر

1996بريل-'المتحدةالعربيةاإلمارات
1995يناير1الغابون -..._-
1966كتوبي23غبيا
ا995كتوبي29فينيا ---------
ا9هبهما31بيساوفينيا
ا00995مناا---هلخا ير

1995يناير1-إنونيسيا
_I'le'فيا-الكريت
ا~965ينيرا-ماليزيا
1995ما31~لليفا

ا995ماىاأل---ما
1995ينايرا--المغرب
ا995ماي31---هرريتانيا -----
1999مضت26مت<المه>´
1996ميمسبر13-اخيجر
ا999ينايرافيجريا .--

1999يناير1--الباكستان
ا996يناير1أل--قطر

1998فيسمبر20كيركيزجمهورية ..-
ا9.95ينليرا---ا~ل
ا995ليرزير23اليرنسير

ا995ينايراسررنام
ا996كتوبي19تشاد

1999ماي31---التوغو
1995مارس29-توس
ا995مارس26كياة
I2000بريلا1•دطأ ~--

2000شتمبر8--ال_
2000نوفمبرا0---~ن
ا999ينايرار~~~ةدن



)52(اإل~المؤثمرمنظمهبلدان_

لححرمنبيدجانلمزرلهجزلهئر
لمكاسرونفلصوبوركينابرونىلمبنن
للغابونمصرهجيبوتىانقمر

إنونيسيا-ياناغينيابيمماومخيندغمبيا
جمتانكيرخستانكزاألرمنلمعراقارلن
ماليفيامالينليبيالبنانككويت
لمنيجرمبقموزنياموريتاالمغربمالى

قطرظمطينالباكستان~ننيجيريا
ألممودلنلحصوهرليونسيراالسنغالللسعوهيةلمعربية
توسهرالطوتدجكستانسورياسررنام
باكستاناوزأوغندةلهمتحدةعربيةاإلماراتتركيالحمن

,ورم





للكومسرعشرةالسابقةالدورة)عملجاملعمشمه

بهأوصىكما

هشرالسيناالجتماع

لحكوسيكعنالمنبثقةالمقلمةللجنة

)2001مايو/آيارا0~9اسطنبول،لم





حيةاالفتالحجلسة~1
األ~لجولاعتمنةه2
لحمكتبهيئةامنماىتجيد~3
االهصرطمؤتمرلمنظمةلحعلمةاالمانةمنتقارى1-

اإلمصرلحمرتميلمنظمة~األمنةمنمرجعىثعىير-
طمؤتمرمنظمةبلدلنلحى~لحمارةمعلحعمةا~هتصاهيةلحطررت-

االسطمى
لحعالمىلحمطىعظامفىاإلصطحاتدعم-
هتلبعةلجة~-
بنفمايولحجلا~قصاديطتعالنلتخمنلحعملخطةتتنيذ~لخر-

حوللحمتلبعةلجة(توصيلتاإلمطىفؤتمرمنظمةفىاأل~ءلحول
ا~هتصاديلححالنلتخف~خطةبتتنيذللتقبيللهخبراهاجتماعنتائج

االممطمىلملممؤتمرمنظمةفىمنماءاألهولبنهيماوطتجاري
توسيعحولةلمتجللتنميةاالسطمىولحمركزللتقيةاإلممطميلمبنكمنلنمثرى0-

وطمشرمنلححادىلحترنفىاالسطيلهمرتمىمنظمةلبأللهنلحينيةةمجل
لحعكسيةطتجارةمنظمةبنثسلطات~زلتلحمسائل"\-

لحتميةاالسطمىلحنكمن~~أ
لحجارةلتنميةاالسطمىلحمركزمنمثرى-ب

v-علممطىمنلجتماح9ا_لولحصناعةللتجارةاالمطميةلحنوفةمنمثوير~
اإلسطمىطمؤتمرمنظمةبلدلنفى~

ارةتطىلهجمركيةسلححولجزآثارموضوع~حوللخظروجهاتتباهل~8
االسطمىلحمرتميمنظمةفيمنماءاألللبلدلنلحخارجية

االسطميةطبلدانلبعضا~همميةبالساهدةلحمتعلقةلهمسائل~ه
فورةلجنةمثوير~10
للكوسيكمثمرةلحامنةلحورقلنحادموهدتحميداه1
اعمالمنيستجدماا~2
للكوسيكعشرةكسبعةهووةلتترلاعتماله1,.
1tلحختاميةلحجلسةه





_هع_

أونحوإزميرلىأكين/الدكتورلمعطىالختامياليبلن

هثرالصلعلطجتماعالختاميةالجلسةونيس

الكوسيك~المنبثقةالمتبعةللجنة

)200امايو/آيارا00(اسطنبول





لحكرامأئمنلو~
لهمصا~لهعاماألمنسعالة

~جالءطضيوف

سنسلةفيآخراجتماعبهتكللى9للنجاححيلرتياعنلبباالعركلمتيلحتهلJأود
لمكوسيك.لطارفىالعامللحرلئدفحفلنلكءلمتابعةلجنةعلتاجتما

للتعاونمامأبرنامجألزمان»من~اليومتاريخهايناهزالتىءالكوسيكوضعتلقد
كموتمىلمنظمةلحابهةلحارزةلممحاظكأحدسكلتهاووطتءاإلسطميةلبلدانبمنوالتضافر
امحثاايوفيالزمن.منقصيرةفترةفى.لمهامةلهتعاونمشروعاتبعضبانجازءاالمص

نجاحفىملموسأإسهامأأسهمتة-إليهاباالنتماءفثمرفلحى-لحمتابعةلجنةأن
الكوسيك.

بحراملممتويوق
األحالهكصو~

بينوالتجاريا~قصاديبالتعاونالمتعلقةلحقضاياحولاآلراءهذا»اجتماعناأمشاءتبأملنالقد
لمشقيقة.بلداننا

لمثناءواسترضناءلحعملخطةسفيزللتعجيلللخبراهاجتصاحتلجنتما»اجتماعسبقوقد
منجاعراالنينلملموقرينلهخبراءهؤالءقلمنلحيناطرحتلحىالتوصياتوالمتا»مدا

المنفيذ.آليةتيعيربنغيةلمتوصيات»هذهواعتصنااالسطمى،لمعالمأنحاءمخكف

وزنأ،أكبرمورألحخاصالقاعإلىاسنواةالموقريلمصفوهنأنبارتياحالحظتولقد
الحرصهذاأنفىشكيخالجنيوالولحمتوسطة.لممنيرةللمشروعاتخاصأاهتمامأوأولوا
الخبراءفريقجانبمنسواءلحكوسيك،لمنشطةفىالخاصالقاعمشاركةدعمطىكبالغ
ومباهثها.لمعملخطةألهدافجيدةدافعةقوةسيضيفءطموقرةاللجنةهذهجانبمنأو

اساتسإجراءضرورةعلىوواهتناالخبراء،فريقاجتماعتوصياتعلىبناءفاقثناءولقد
الدراساتهذهتشكلحيثالعمل،خطةتنفيذفمياقفىالمقترحةللمشروعاتتمهيبةجوى
للتمويل.محكمأوإطارأللتنسيقفعالةآلية



فريقاجتماعطرحهاالتيلملتوصياتسياقفيءهامةقضايافىوالبتبالنظرقمناكما
والتنفيذالتصديقإجراءاتاتخاذبضرورة-الخصوصهذافى-أوصيناوقدالخبراء.
كية.المجمرغيرالحواهنوازالةالتجاءيةاألفضلياتنظامالتفاقية

منننمةفياألعضاءللولىالبيئيةبالتجارةالمتعلقةالقضاياهذاءاجتماعنافىناقشناكما
الكبيرةباإلمكانياتأنوهأنعلىويتعنالعالمية.التجارةمنظمةوأنشطةاالسطمى،المؤتمر

فينصيبهاولزيادةبينها»فيماالتجارةلتوسيعالكوسيكفىاألعضاءاهولىبهاتتمتعالتى
السريعةالعالميةوالبيئةءالعالميةالتجارةمنظمةمبادئمعتنواعمأنشريطةالعالميةالتجارة
التغير.

أثرحولاآلراءتبادلالجتماعالجاريةاالستعداداتاجتماعنا،أثناءاستعرضناوكنلك
الدورةأمشاءعقدهالمقرراألعضاءللدولالخارجيةالتجارةعلىالجمركيةغيرالحواجز
للكوسيك.عشرةالسابقة

الكرامالمندوبون
األجالءالضيوف

العامةولطمانةالوفودلجميعوتقيريشكريخالصعنأعربأن-الختامفى-أود
التيالقيمةاسهاماتهاعلىعنها،والمنبثمةلهاالتابعةوحجهزةاال~ءالمؤتمرلمنظمة
االجتماع.هذانجاحعلىسامت

جهودمنبذلوهماعلىيبن»الفوروالمترجمينءوننالمعالجميعبالشكرأتقمأنأودكما
االجتماع.هذانجاحأجلمنمتفانية»

إنىحميدأعودأجميعألكمأتمنىللكوممميك،عشرةالسابقةاهورقفىبكماللقاءأماوعلى

الكوهسيك.عنالمنبثةالمتابعةللجنةعشرالسابعاالجتماعاختتامواعلن


