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ت.تويالودا

وللالاسرملةا

المىالسر)ذ،در8_موانظمةهتاراقر

ثوةا_دالدادنةاناشطةا1~مهتدند،ى_تا

1وذسوده

81._سرأر،ندالدث>لثااالساله.القد،آلامرت8موراقر

رالسالها_وألترمرادد«ظمةûلحا

د»1ندالة:ومر1_ت-اءزهرلدتله-لىاذهةنشابراقر

8ال~.ااالدولابينفيها

د1سر.~ار.نما،عا_رارالسالها5~امرتوةهرافر

ردألحااودرصاتالةاونللتماثهةالداللجنةاسةرثا

ر)~~إك~«لتدرار»ةولجحهأسىبرثمةفخألىا

فرينا

فيتنغبمشانعا_راببىاالسالهالقرة~ر8موقرار

االوا~_تءلمىرزمةها~لخطة

دن_منها



الثانىالقسم
للتعاونالدائمةنةللبالثانية8الدورراوفرتقرير

والتجرودواالقتا

الدائمةنةللبالثانيةالدورةتلرير

الثانبةالدورةاعمالأدولا~مق:

Iلثاثا

نيةلثااöرلدوبالهتملقةاثقلوثاا

رولتجااودوالقتااونللتاثصةالداللجنة

نيةلثااöللدورركينلهشااثهةقا

)النجليدزيةاالمنة(باثوةا_دا

فربنانكنمالرئيسىامةفالهديةتاالفتالكلمةا

للبرنةاورثيسىة_تركالجههوريةIرئيسى

ثصةالدا

السدتورغوتلممالىاالفتتاحيةالكلهةنص-3



والرثيسىالتركي8الوزرامجلسىرئيسى>اوزال
\13.....................اثصألالدللبرنهالناشب

مبوزادهالسبدلممالىتاحبةاالفتالكلهةنص

االسالمىتهر8ا_مولمنظمةالماماالمين

للبسةممةتادها~نتالولا)ه~2ايرتت
ثمةاددا

النا،بةللدورةالمونتينكمارادتماعتقرير
الداثهةللجنة

ألدورة~نةأجتصأىتترير

يةنلتااöالمدورلهوظليناركبا)مادتايرتت

ممةأرلزانعية_تأويثالفذأمىلة

ا_~ذاثىلالمنا_ثانىرواالرز~ر8الموتقرير-9

االا........................اميةرالننهيةوالت

ااشاذىرراالوذتمر8للحواالعمالىجدولى.اللحق

IVV..........,.اثىالفذاالمنهاءيةالزرللتنهية

رمسر_نى_ثااردالوزالمو-تصراراقر

را_~دافىممةار_زالتنهيةاوشىالفذاالمنا

السالميةا

لالمنالثانىرىاالرزتهر8لرميركينالهننناقاثهة

اميةرالنالتدنميةوالضذاثى

االنجليزية)باللغةم



وزيردونمانحمنىالعميدممالىكلمةنص-الم

ورثمصىالريفيةون8والشووالغاباتواعةالن

والتنميةالغذائىلالمنالثاني8الوزراتهر8المو

91•..................................ماءيةالزر

الدينشريفا~سيدلهعالىالحناميةالكلمةنص-13

لمالماالعالمي..تمر8الرولمنظمةالماهاالمينميوزاده

رثيصىاوزالتورغوةلمميدالختاميةالكلمةنص-14

للجنةاننا~والرثيمسةالترك8الوزرا~سى

مم5الداثهة

كنعانالرئيسىلفخامةتاميةالفالكلمةنى-اط

ورثيسىالتركيةالجههوريةوشيسىالرين

الداثهةاللبرنة



للتعاونالداثهةللجنةالثانيتماعإالدانتهىلقد

الوزوارىوالمو~تهرمياالمةتمر8الصولهنظمةوالتجارىاالهتادى

وباقتنوالبنجارالزراعيةوالتنميةاثىالفذاالمنحولالثاني

عالمستورعلىاالستثنائى8االعضاالدول

االجتماعكنجاىمدينالثانياالدتهاعنجاىان<ننكوال

التابعةوالوكاالتاا~مةواالمانة8االعضاللدولاالول

الدولتللتعاونولوال.االعالميتمرالصرهمنظمةعن-´ا.وأ

االصاصيواالصهامالمهنونوعيةمستوىأ_لوالجهيدألصموجهود

النجارهذابمثلالشانياالجتماعافتتامامنلها•8للخبرا

كالةعلىبالالشدطتمودالتساإملموسةشعالنتاتحلينو.~لتالر
8االعضاإلدول

تنويرعلريننتهلالذىاللتاسمذااقدمانويننرفنى
والتجارىاالقتصادىللتعاونالدائمةنةللبالثانياالجتهاع

حولانرالثالوزارىتمر8الصووتقريراالسالميتهرالموءلهنظمة
فيانعقدألذىومقرراتهالزراعيةوأا~نصيةاثىالفذاالمن

عاتهاادتماادداثهةاللبرنةزيهعنلدتالذوالوقتنفس

وميسيأافساممال~مناللما~هذاويتالف

يدمميةأ_رثالمرجعيةالوثاثألملىاالولالقسميت~م~ديث

وراالسالالتةتصر8موماواجتدفيدهااىتدماتمالمىراتالترااى



بدوال.الداثهةاللجنةومهمةتامميممرحولوالرابعالثالث

ب-الا/الرلمالقرارانمنبالرغمانهالىاالفنارةمنهنا

يحدأالثا~االعالمىالقمةألتصرموفبلمناعتصدالدى)10(

اال•8اعضادولبمننرالدائمةالثالثاللجانمنلجنةكلعضوية

وصمتقدوالتجارودواالهتاللتعاونالداثهةاللجنةعضويةان

كافةلتضحلاالولاالجتهاعخاللاتخاذهتمالذىالنوارحب

وضرورةوالتجارودىاالقاالتعاونالصصيةنظرااالعضا-الدول

8االعضاالدولمنمهلنعلداكبرافنتوالتامين

الثانياالجتهاعلتقويرالكتابمنالشانيالطمرو~

ايضايقضهنالذووالتجارودواالقتاللتعاونالداثهةللجنة

هذاخاللالمعتمدالقراراناذ.ا~ممتصدهوكهاالقرار

لدعمالراميةالقراراتمنسلسةينتصرمتكاملقرارهواالجتهاع

االولاالجتهدىموضوعهوالذووالناعةالتجارطمجالفرالتعاون

التعاونعلىتنطرىالترالنرارا~الراضافةالدائمة~~

باالعورالمتملقةالقراراتوبمضعاهمنننكلوالتجارو.االقتادى

التنظيمية

وفرارففريرليتضمنالتا~هذامنالثالثالقصماما
الزراعية<والتنميةاثرالفذاالمنحولالثانيالوزارىالهو~تصر

8االراذكرعلرتاتىالتراالخروالوثاثنعلراا,',كها

وموانببعالمجالهذاهياتباعهاالواجببالممتراتيجيةالهتملفة
يقضهنحيث<الدائمةللجنةالثانسباال.تهماعهلةذا~و~
)الجتماعا~فرارات<االخرىالموا~بينمن,االفيىالقسم

لحرالملقاةالكلماتنوهىوبمنىالموظبنللبارالتمهيدية
المنمتركةوالفتاميةحيةاالكتنااالجتماعات

اهلةالهواواعتهادهاتمالتىالقراراتمنواتألوانر

االفتاددللتعاونالدائمةللجنةالثانياالجتهارخاللعليها



الماعةواالمانة8االعضاالدولقبلمنبمزمتطبقصو~والتجارو

كصااالسالصتمو8المومنظهةعن.:.واالتابعةوالوكاالت

المالمنحوالطريترفاتحةهوالمزمهذاانمنايذامتاكداننر

باسرهوللمالماممعربناوالرفاهية

Jاوزابوزقررتيوصفلدكتورا

ثمةالداللبرنةلتنسقاتبلمكففيذواتالرثيسرا

رواتجااودوالقتااونماللت





لالهإلطممأ

ال~ميانهر8لهرامنظمةتاراهو

الداتمةاللجئتا~طههاكبنيالتى





يةالنجلينباالهلا

ا)(قمس13/3هرةقرار

الدول8سا8روبرثاسهلجان8انشابشان

ء~اسطفيöرودì_ت»1~ت_او~السر_الا~_ة__و_~ات__ه~رأله_~نا

الىراله~الد-_وافق«_ا<لااالولرء_ب_ع99اليا9مىا__ف_ت__ر~ف~

اهم981_فاير98

Iاالة_،._مادراسر~0-ارا~د0 èامللاأالدأل5•.>ت.ده~مدذر

لو~و1سها~رر_حا-نشرا«_لقدسىا5_د>_..مذ.ب_.د،.رر

مةالسالما_دولا8سا8ورو

ء~السالامل_هات_ممسمظروبضر~_«~ار1ال،__ا«_ر1~طالة~او

I،د«ل_رلر_ندI><_ارا_«_دا.Jدو.ة_،ها2ارالهد»_داوفيلند~~لوحىاو~ءمى

ىرلتحأاو

أل_مرء~،د.د«_دة5الة_نطافة1لند~_اوالعال-ا-1عطاىفيءء~رو

Iاو.اا__رJ_2_.5.،~.ا1..ذ_.مه،،_دوا_!-..د I5~هةوحامب~سا2االسال.ه_بةا

السال-.ا-دةلد~وحها~فرضةاة1_~اآلدهاوو_و<_سر~_«_~1وف_لة~~دسىا

ر~سر»مباو



_شئوناوعال-ولةرولتجااوىوألف~اونمماولسلت•ا_ت~~نو~وجىاو
6فب_نقاا

.....Lلتساتارالقرأقنثيذمجخآل~قمعانللحااذهه~~__~-1،ب

وبحث•öلمذ)_راالت~~افىسألفس3الصوألضصممزاو~نفدهاتادهاا

وتلديممعالبراووضعدين1_~~افرالساله_،~أدوللىابين،~ء~س~

فيالسال~يةالدولىا2فدردءم..~ليادفةلهاا-حداالد__ت~را

ال،>ل-حااملل

ألارزوه_-~_طر~مننللنفااالذ«8ءسرغاا»__~_،.__د~<-1موار

~تجديدبلةاةتIمنلونالت8ل«ءدالمسةالسرالدولإدمهرحا

وسا1ذ

ه_ء_1«~عهادت_مااوبك~ر,أبسهاألالعضاا_دولا_~ةما~مروا

ءةبالغلا«هدضرافيا



النجليزيةباالهلا

الدولميبنفيهااالقتادىااتعاونلتزيزحلالهخطةبشمان
االعضا-

فلسطيندورةلملث1ا~االسالمبةا~مة~_ر8ه__ان

ا_سموديةالمر.يةكة1با~والو~مةمد~فيا_~~دوا~دءى)

الىه)منالصوافن~اد»ااالولوبسع))الى19منالف_ت~ةفي

امهامايريأال)

االساله_ء~الة~ةت~8موعنالصادروراله،_امالنيذكراذ

8االعناالدول~ين~ما~شاوراتاجواألالراعيوااس,النئاذ~

الهامةتساديةاالةاللنماباتبراهءايهومتفقمتتذرلموقفالتخاذ

/اد_اقد3اق<_/ادلم,ا/اا.افىباللوار~~كرواذ

ا_دول~»~ف~ماوالتبراوىاالفت~دوون1الت~بشران.افىاا/اا

8لوزرا~شرالحادراالسال~.الهو-تمرعنواالدر-1االء_~

<ةاالسالمبك~ن1ا~بجههور»~ا._دهاسةفيالو،~»~دا~فار«~ة

،االسالمينلالسرنشاط.شاناق-اا/nرقموبالقرار

الجهميةعناالدرظاللةذاتب_للنراراتاد~طواذ

وحكومات.دول8سا8لروالسادسىتهر8والهوالهتحدة<لال~ما_~مة

هاونالتبشانا~رسىبيو~سىعهلوبخطة,ا~نحازةيرفي~دان1ا

النامية،الدولبينالفنى



قد،.مفادةميتلنهاا•ا~لمدا~سلال~زا،مفلأليال«ظفياو

_زىاالمرالدو~~اديهالقتماا~لعالة_افي»متالرازو_لالمتيجت

رادبألاو~يهL....i..Jاùاابألا_ينةلهوامو<~~علرايوءدو

Iمهأمتف،

الدولاعت~ده_يحدثه8ازاالبالغفلةمنيمر~واذ

شروطعلىسلب~انره~االول~ةا~»_ن_تجاتت~يرملى8االء~

وعاتوادفهمواربنوءلمىارتهاتب،بادل

~ابلدلابمضء~هت)،_شف1~سرن~امنب~_عرفياو

1ù~نذت،1و-لمفاافى~~_سر~اةراالدالىار1ت~فياسزهلد،ت،ة~مةا

و،فل_ت،هأيعاوöرلتجاادينميافيهةومخا،د~الة_تاايالة~ا

لدرايةاديةالقتمااتالقالهاببترتةدهااولودياكنواتا

«>_ة1_~انا_بلداد_يىيها9ددالة_ت~اونلتماا»_»فياو

ث«_سر،.اراعنر,صفابوجه8العفاا_دولامسرسن1_وفيم•معابوجه

مب،ة1سراöراداوسىن_ناءلمىميلجهااد1ال~اةبتيباسر~رفي

سرمتتلسريةعاديةهاتةاتنهبةلىات_ة~ه»~ت<ات_ف«_منا~دف

~ممعىارفيوحدتها~ز_ت_هزوسر~آلوفيالنمااءلمرو~~ومرزا~توبا

_جد»دا_دولىادوتاالةامنظالا~كمنن

ه_،..ةدد__ااراد.~اموبهزاةرومردد.،ده~_._وء~_دفياو

__ولفيده_حااء~~فيلدت_~ةازاد~لمداعه،~وماه~رفيد~جهودا

لبأيدالدوسادومماالةاfلعظاامهUlا

~_وءت-راءعضاالدولاودتها1و_1êر~~_بايالحظفياو

تهاقا1ط\:1دلزيساونهاهاتدوأللد_«~لغبامتهاهامنالساله~ا

شيةال،مااتها1د1ء«تاوتحقيقدءةصاالكتا

وذ_.ة.ةةجاوبتعالقات>اقامةمان5ا~~نساءمنيعر~واذ

1هاونوت~يننحواولىمروريةخطوةتمداالعضاءالدولبينليو_



رااقرو~_غةلمبتطوت1cصنفعلىاء~دهاودواالقتصا

•القاثهةريةالتجاجزاالحوعلى8للقضاسر_سةلتنفيذمقترحات

العالقاتلتوسيعاالولوياتوونL...-..:..L..Jه_~_سنوو~و1.~~راا~_و

ريةا_تجا

~دتهالذىاالدت~ععندر1ا~الت~يرء~اطلعواذ

»من،تر)_يابجمهوريةانلرظفيعالمستورعلر8االعضاالدول

االسالو~~_~داناالة_ت~د_~ق1االف_~ثcام98>~وف_بر6الى

ادتعاورلت~زيزءملخطةولوضعا_ثا_ثاالنمائىا_سة~فالل

االعضاءاددول.ينأيهاادوهتاالة

oه_درا~_ذكدااا/8ر~_-را_~_~1بد__1~_-_اء~ذ)__رفيا~و

سىارäدز«_نب_شارميب~~فااألارلوزءشردو.لدداIسالمي2ا~~أل~~~را

تهوهياوب_تت_نر~ء~1~الساله~ال«_ء~اط«_شراوت_وسرب._علدو~فعا1Jلو_ا

لدولاتارداوء~ت~يله1_~~ا«_.«~1_ت_ت_~عت>ادءت_<_ارهدن>__شد

يدذ9ت_ن_ف_è~جا1_رالة_وIافيهو_ب_ةهاoر1ءت_ب_ايفي~ضعفياو,81الءها

مللهاآلفي

ورالسالأل،نلا1~دذها_،~ا،_~راا~دا1è~«_ر.~«_دظفياو
حيةرلخااöرا..«حاا،عويلرادمب_ىاطه1،شرلمد~تذ~ة

ابحوثدازكه.ردفقه~ذوا~~دهحه1ت~راعربر~هفياو

السال~«~انا~بلدببلتدراوء~الدت_عااود»~الة_،_هااوث~ةالحصاا

السرال_ء_ةاول_«ا~«~1ب__فيءر_ت_جاادل1إ،_~ا»ةاردىفيä«_ة~اذ_

،:.تهر_ذ.اسة1_~1~،_~ملق>.<حاه_.ف_،_عوهل4ء~تشياالحااوجهن



الشانهذاكر

التعاون(تمريزالمهلخطةعلىالهوافقة-\

فيمهاوردتذوالا~حو(على8االعناالدولبينيهافياالفتمادو

)I(اللحق

اتسفاذببرا_~بك~والماو~ن~1اال~يهتوه)

دواالقتماعاونا_ت~عزيزالمملخطة~1المناسبةات8االجرا

8االعنابينال»ما



ميبنكيمااالفتنصادد~تماونعهلخطة

ويألالسالالدولا

يهاالسالهالدولبيزفيمادوااللتماالتعاورممرموءاز

امه.م_وفمبر1الى)مزاله،_رةفرامآ_ة~د~ةفرالمأ~_

االسالميممر8موالممزالصادرافى-/\\)رقمالقرار~~~ء

عسادمعاءالر._لدموالوأالمرر.<_1ا~لوزراءمسرا~_دو

لهذهاالقتصاديهفاو2ا~~ابلمزاالسالميةللبلدانمالمدموى

._ال.راءا~والموه__ةc~__ادما~المك_لخهاد_._~دأز

االمنها،الدول~_اال~ممادوا~مماوزدعمد_مهامناد~

،راالسالهبالموء،ور

الدولزارد__8وزراو~ءتمرمنالصادربالفراريذ)_اذ

فرميستاالسالالدولببنفيمااالقممادىالتعاوربسانميتسرط2إ

•ملآل1ا~واال~دو•والقل<لزراعتواcا~_امىه___ال،<

cالفروادتماو.cاألميتوالدمارف

علىألاالعناالدولبيةغالتوف_يربا~تقديريسبرلواذا

بينهيماوالتجارىوالغنىاالة~دىللتعاونالعامةأالتفاقية
عضاألاالإلدول

امةاافالسادسةالدورظواراتفياالعتباربمينفييافواذ

دولىدوافتانظاماقامةبشان8المتحدلالممالماعةا~

ا~لحاوهاتهف~فرالمحدودا~دميسجلواذ



ارادظتوفرلمدهناميةالدوالدولالهتقدمةبينفيهادوليةالد

اجلمنالتقدمةالدولجانبمنالجادةوالنواياالسيامية

،العالمىاالقتاديأكلوهبنيةف،تغييراتاحداث

ا~نمبةتجاهلبةاالوولية8الو~سوانيدولواذ

ثمومى)االولالهقامبفيمليهاتقعه_~»1اا~للب~داناال~ت_هادية

1جوردهخاللا~ءىالذاتىاالسرتة_لهاملىالتركيزعليهاين~مه

دد»ددولىدواقتسانظاماقرارال~راميةال

درألالمضاا_دولا~بجامنبدةIلرد_نزامةلرفاتنننجعهناو

دىو~~م»~اوöمرلفاه~ساابد~بة1._«~فير_ون~تعااد~م

و،مسرد«.ع،ة~،_ندر،اردا~مواوت~بر,_تة_~يد~او_~~معاالتمجا

،،سرسا9_«_واود~م<äفننر~~~اودى_•ةسزر~_~بااöر__تبر_ا

ماالسرت.هداو,ددالة_ت_هاإور1لند~اودفعو~نننبريد~يدرتطوعن~سوألولةا

ا_م_ماافىäفرالد»_تواولفد،،«~او_،_ننذر،~اردالو~اوة_آل~طاالة__~،ا

،ءمةلجدماا1جهودهفاللصىننذهوبهايةورفاه8رفاجلامنالسالميا

رد1_،هالذاون1ات_هادءمدلاه~_~ة1لت~ااء~لا._خطةيوص

السالمىاتمر8لووب8المضاال«ولىاميبنبرمافي

~~ارلزاوالغدذيةا

هر»___ط.افىررا__ت_._م~__ظ__~~_ا«~امن

-j)_.،_ت_را~ت~»~•-العضاا~دولمة~نااوعةارلزاتديا~تصاا

،<اراا«راى1،_تا-J«_«اعةار_زاملى~_ةلقاا.....:.;عا~_،~ا~لمى

الو(ء~ادا_ه_اوتصذ_ب_ءتالمب_بداو،_بذوراءةوهنا•السهدةاو



اعيهالزم

•االسالميالعالمفرالغذائىاالمنن1~اجلمن

االقليميالميدعلىاالغذيةمناحتياطى~وندايبيقين

اابند~لتد~الالزمةالتدابيراخذيت~ين

النللووساثلالزراعيةاالمامية

تاءد1ه~تنديمنية1~كافي__،~ابويب

في_جفااراغرعلىلطبيعيةارثسرالكوبارت،تنمرلتىاناللبلد
لسيولاو

الظواهرىفيا_~حكموساثلايجادفيا~نظر

رالغاباتوقطع•الزرا~~هىلالراذزوا~را~مثلاا

الغ.و»اهل1«او.االمالىالتربةشربعوت

L.Jلهااتسرسا8لهواو~ميةالسالميالبنلانحلىيقين

عيةارلزاعر~_شاا~_مو«_.لف_ب1Jف_-_ر.__دوتضط~_عناالخرأا

علىوالوطنىالصعيد~اعلى8اسو8الهدهاالدولاف~شيةالفذاو
ءت1مه_مبرتامستدوأ

اال~تاىبمجلةاعلالسرالالز~ةاا«_دابيرإ،_ذاذ

تدريجيتأفلتحقيقيتسرنىدتىا~تاجهأنظمفياستخبيروأحداث
ادخارد.ةارتهاتبفيوء،وووءوسع

.ينفيها~ت~رظ«11ا~ا~تر«~فو~ملت_مسع

التجارةحجم~وسريعا~ةا~~رصوتحدب~•عضاألاالالدول

الهصتخدو~اولمةالماطديةاالنتاالطاة_ات،است~دا-ءلمىا_ت_ثو~

االوليةالموادمجاالتفيالحالىالوقتفيا~ثلاستخداما



اقامةيتسنىدتىوالهصعة،الهصمة~والسلعراعيةوالن

هذهفيللتجارةإ_توسويتسنىىودت,جديدةأنتاديةت،1طأ~

والرأسماليةالوسيمةالصلعهبهابهاالصلع

ا_دوىبينيهافيالثذ_ثيةالتبارة~_

،ر»~جوهزيادةالدول»~التجارظكيحت~6زيادبغيةأالعضا«

ومفألهصمةا_سلعمجالفيإلتجارةذههمثلو~مدلوزيادة

االسالميةاالوةبينفيهأعهرهاوالسلعألهصعة

معوت_ننبت~_»سةمبرالىفي~نننأط~جهإهدعم

ا~«،)دارسزوببو~نهاناهةمنةمدبنهاتت~التىألصادرات

يالن.سىوت~علومات>أوسعتدفن~فضلللونء_ه~بمف_آلواالذس

الفرضذالهىناسبةوا_يةونظم<محسرنةبدتدرب

صة_خأاتساا_لمدرل_سر_ء_عازالن__«_ارف__~ددإأه_ذوف_ي

ت.نا1م_هءوذ.ط،ه._«سL.:.i.Jأöدعااوه_»._L...:.i..JIالسمجاهيونلتقابا

I)~دIسوف,هةمقاال~~ةل~ةاو~الق_)او<_ت~ذ<~رات

دنئأذ..لى،.ا:_<:الو._.»وIب_عذىت~ل«_لذس)نزئاسه~و_سة~افطو~نننكل

Iرءشحجر öرد..الدتام1وl......::..J) äءةث

>..آلت~ه_.~يزذء~و»مند،هنه.ةهء~1J:_بو~آل1«~ت_وه_ير

مسسدمسالدماوردب__ةر_فااريةأ؟با...._اتد~.:1سرسرء_.افيل_ب_ءهىا1ا._ب~ء~~.

لبةمىامهابر!سسربخروات<1ة_.1ت_فاحلى~بةد_تد~ل!تمااال~زبد_

ت~د~لا_سلعهةفاL..1>«~هدات_وفدر~ايبرب1كد_._,8العذهاالدولأ

اد-موالذ_لأالسالو.بةالددولالع1~~قننى_تا



را~االطمتمددة)ثنا~~اتفاقاتعلدو~شب~<االطراف
وعامة_

رةالتجا

cالسال~ةاتيةهاتإةنبلبامةقأاوتفدما

öرللتجدالسالميةالغرفةاوللتسز~ميالسةا_لمب_نئو~مكن
1~بنوو1ءت_يو_نا،~1و~ا1«_.~ثنالسلعادلوتباءة~ن_او

لدولا.~كيماكةلهنذتراتوعالمنننيإ8نفنناIولتنننبرب~طر~ة~
81العذا

دة1عبلاوالت>هاالتاو_نقلا

منسريمةبطريقةالهت~دةت1ا_~و~ت~بذ

وا_نة~<بحردالىنقلالمجاالتفيوا~عاونفسيقالتدعماد~

،الجروواالرهاد>>ولال~ةا~~»~التواالتا<الجود

ا_.رءديةوا_ذدمات

لصدلزه~_الاء،سية4لم~اðزجهطأةنشرL-Jدبللتها

د«_آلرلخاا8!ر(لوالسالميد~اتاتهر8لم~أتار~ر1و~5الن~شط_ا

~.ذحو~افيهفي

بدم_نظمة9المحضأالدولابينهالنمجاا´´´ت

عنحةلسبياأو،كاتالتماIوcلدنقلأالت~جأيفيالمماله_يألد~~~ت_~را

عةثlJUا5لدلعااوالة~اوعية~فراالألسلييدسةاالتكاولىايننطر

لياحا



لدتنديةاو_يةلمااتللصمماا

_~ولىاظىفيمحات»عاأتمااو~لمى8العضاالدولاعلى

~~مةا~نلوعلى8العناالددول_ن~بةات»لمطالدسراولهرك_»~ا

ثللمسااحولسر~ة~نااءتا8االجراا»_ت~ذوناوامدرسوناالسرالو_يا
ليةلتاا

خلاد_ب~1~ادالدو_وا،_دفننöدزيارفيهمةلحساا

ك«_ا،ذ~وطونننرالسرمس1وفة_السال_»~ارالد~~ا5مبر~~

8مضا2اللدولديةالة_نصااءوفلظراو_ت_،~_»~اه~1ب_،_ت1يد1و~

<5ه>»«او1حجر_بدا~ت~~.انهاارستث~ما8لوفاافيمحدةلهسااو

لد«_-~امىمسة1__~،_ات،اردلمااوت،اردا_وافىت~جادت_ياا_«او

وبةها8ءط.ااو_علددو_~آلاا..ت_ء~_بةاء~ت_،._باسر~رارطااف._سر»_عا

الساله~ارا~د1_~دةادب_ة1الة_ت~اوء»~1الب:_ه_ات<_لموسنننكةصةفا

انهوالفلا

_يد_ة_«<_ات<-سسالدء_وا،_يىشرر1~~اون~هااعمد

ت_ت_سوءالاو~1هذء_«وشر1~»_ء_ا_ت~»_ويلالمدجايفيألالعضاالدولافي

I1~~ف_يف_ء___ل_رء__~رJ1ر_تبراا_ öسرسرا8_م،~اءمدو,-الءهمااولد.»

ذر»بةت1_ء_ال.،الا_بدءلاسيرماواليةالسرالماليةلهاإ

لتىاو1_ء_1«1.~_«<~دم»_ولاع_دفات<ت~يب_ترءمد

وة1_الةi:Iأ_را~ر»_ت_واذ>1«_1.الو_.)افيسرتك~شااو8الءها0اوللدا1يوفيلرتدشا

ةبرلفا8هموءلمىذ>ارالطاöددمت_هلاط__ذطاو_~~ء__آل1د_-__شر_~~ة

يالداوةثلقاا~نظمات~ذمىسر«آلتلهكا



العليمةالتجاريةللممارسةووففاالمتبادلة

الى8االعضااادولاأل~_د«_ةت1ا~~دعوط

النقدء~ا~ساثل،_نننان._ينهايها9الهعلوه_تتبادلدعم

االخذمرا~~يةاادولفيبهاالو~ل~ظم1و~يةوالهال

المددهذافيالدوليةجاصاتاالتناهةبنةاالعتباربعين

قأللطاا:دساسرا

و_ودةد)_ه_وة_ف.._«ر._زد.راه_._ةادراأبووداف_ر1.__~

ف.ادهاتب~مه.لامن,السالمم.ادر_وء~ر>_راو~ظمآة~ضااد_دو:ا

.~1Lه:اللمرا..:و.ةا

وت_ند~بةقةلماااللسرتفاطرق)~اعتمأاتدثددب_ع

_~..«»آلاروذب5«د»1ف.اناآلةالطارد~ا

لدبة_دواو8ءسر»،«_1الة_ا_،_آل_هاا،،1سسر8__-._ا«_ذ>

تاقدرäدزياتستهدفلدتىا«<_حلد~1ات<وء.الد_ننراتر_~«~لء~

وف»_ريد~»1لت_~Iرد1لد~-امن~آللطاإ1è~ذ،اء~،81ال~ا~دولا

~_دية1لد~~_ا

8الماهرالعاملهوااليدوالعمبتاسزهراء،_._دل

8أالممااددولبيزفيمااقتالهطارةىفي



ة_تة،باولموهلها

ت1_ت_ة_ن_~اذ~لدلاوسزون~تد~(أ

1<.~ر<شربه_:_~_مب.وفييد_عهاوتطو1بد~1~~اوت_ى.أزود.ء_.ا

ةدذ.«مةتلاو-.و1ا.هامات.ذدها-،I,~ت:.><ءمةا~~اآلفيد.1~ا5ن«ط_وأ

tiدرلو_ستوا
تسالسبااعه

وات3لموكداامىننذ~كة6_ة_اأدووف_ي~~_وا

مبها«~رودءمء._ت_:__ظجلاو~لد~)_:._و_ودء_او_~~ء~اتسر»ا8~_موا

_:~ننذدسرسرعوذللت_درء_بلأويدله_ت_او_عاو..._ر_ت_ن~_يد_ةاو_~..~«_وث.ا

هم~سرءمااو،ت<لدلمرء._ءاوما_ةرء_ظا5~1ة_ا_تكنولوءيد_آلاتمدسرسأ8_-«_وا

<سرطه~رو،هة1_ذا1ء__ت_.)_ندولدوبا~نننك_ال>.ءلحلك»ه_نذئدوب_~ود

نسافياد9اوو._سرته~~ت_)~ربسرء_ند5لدتك_نولوء~او6_~يداسة_سياأ

5_~امن



المو-سصاتهعبااتعاونوذللاالسالميةا~بلداناحتياجات

وتسهيلاالساسيةالبحوثودعم•الوطنيةوالوكاالتوالهيشات

اجلسزهوذلل~ية9ا_والهمرنةوا_خبراتت،1ا_~و~تبادل

منهاوالهستفدينلهاا~ذ_تجين~ينا~نيةفنننرفيتنفيذصا

سمىتانا~هاسرسرة8اا_وذههعلىو~~~االسالميةالو~عةداخل

،سر«~المهالتالهجافيوالزماالتالدراسيةا~نعتقديمالى

الماعةيةالهالالهوارد~.~منأ~نعهذهتحريزو«،~و

8االعضاالدولفيتوهرةالراهةوالف

شعل،،ت_ادلب.اوت_ب~وث«اجلامنودلجهات_د«_د

ودعم<_~و~أوت~_ىلتاور~تمات>LJIفاتاطريترعن.__~~~

لغاامب،ةلهأتسسا8م_ولاهن_ونميرب~وث،1االوط~،.~كزا_مرا

8العناالدولافيمةثلقاا.تللر.طهاو

ءيةماالدتاون8لشرواوملةلعااالءدوا1و،1ذ

دلت~فيالسالفيةالدولا،~ون_تمااتوسريع

Iعماوتدءا81_~ف~_I~~~_اال»_ددامنىط1«ت_»_ا81ال~شرL....J~6و

طويلةسسىاعلىملةلماااليدىIه«~أوتت_~يمند~~وتهلة8__-~ا

حلقةد1»_داو)~ه_نذذ~ر~ةسرت~االت<و)_و~1ة_اوc~دىاو~ت_سطة

لاوالهاوالوسىرلونفتا8لكفااتدفنن.ينلوه

االيدىأستخدامفىتفضليةمعاملةتطب~يأل



الىالماعةاالمانةودعوة8االعضاالدولداخل2الهتوافرالعاملة

للنظموالهالثممسرالصنااالجتهاعىللضهاننهوذىايجاد

الهنننتركةعضاألاالالدولفيالتأسيسيةوالبأياتالتنننريعية

بها,المقولفجرأل•لمنننكلةمتكاملتقييموهع

تحدء~اجلمنوذللهلة8الهوالعاملةااليدىه~ةذ_~فى

حدلوضعاالسالميالعيدملىاذهااتف»~جبا~ت~ات8االد_ا

البلدانالىنولوجيةتكوالال~يةاا_ء~ملةااليدولهجرة

وفقا8)العضاللدولمتوفرة8ال8هوخدماتحملوبااتالىاا«_~ده~

العاملةااليدوبادللتتوضعمعلبرا

والفنىالهونىلد،~~وبرامعانظمةت~وير

تاه«~اجلمنوذللالهستويات.جهيعفي~~~بطربقة

السلسلةفيالحلقاتلكالستكهالالالزمينالر،ت~~ء~العاملين

والتسوين.االذتاىوا_ت~ءةاابحوثترمهالتى

_~ألاون1_سر)ا1سر~1ت

عنوالبحرشبالدراساتا~ياهفيا_~مادرة-\

اسجتجابةتحسيناجلمن9االعضاا_دولفيالسكانيةالسياسات

8االعضاا~دانهينويةالت_جوردا_سكان



فروالبحوثلدراسات.ماا~ياهرفيا_~_ب~ادرة

التغذيةمنمالوه~ت_وىافضل~يةظروفا~نالحةمجال

فنفتركةهعامةدمةهاسرةمبوبرثطدفبها~»ةواله،اية

االدويةمجالفى«~وتبامالة

التمجافيت>ابرلفأوت،_ر_علوماادل1ت~_ث_»_ق،ت_ك

8العنماا_دولابين~صا~حألاو«1_سكا

لف،اوL......:.;.Jااسرر1ء__ d...:ر

أدولاذ._'-'1لموهددد.هام:._ظو._و~عو~رو«_ط«_دسر«~

1».ا_..>_...ء.´وا_~~ةا••ا~.،_ءدوماا...ده__.«~~._ءلمق...ه...~ف_<ءالء_ه_.اا

الاعلى_«_مرفاو8ءمضاا__دولا_.1ء_زيمو_وتو_«_~~1و~

الوسعاماد،تفار«~طعرلوذا81الءهاأادولد«_ءبةا••دااالد_«~.__~ا

~ا~داوه«_ل1د~او«_~.ل،.__يى1سر«_شر2اوءاد_ذ._._راء>1دمذ_ده~_

بو_ءالعضاا_دولايأ.يأ.>....ةلة_اا«<د~ندثااه~1..رهرذ..زد_ء~~>...او

دوة._تمما3اون1امد«~«_ة1_»ا~__ةال«_فاافرةرداا.وا<.1..).0الاو«_.ء«~ذ~

ء1الءهااء.ول!ى>.>ر..ا_«...ااولف«ىاو

لوطذسةات~يا1ه_)«_2)ءاىء_ت_فرفاعلى~_ه~-_لا

ت.،_ميرتهاو_راوبرنه_علوف81العذالدوىا._بىء._رد«_افيء_~فيااور1ت_.»1~ا

علىا..ن~ا8الءه.اا~دولات>_حك_وه_ء~«>~)~ت~موم_~.._وحه~ذ~~~~ء_~ة1ا

التإدبف~_وط«ءةات<1دب1الدت«ارأءدةا_ة.ااذدهسرىاسرا

توفدم_<تارلدههااو,ل_ذ~،_>._ةاو_~«~«_وث.ا

لهامةالستجدأمى،_«»_لمى~.ابله1لت_اوت_سهيالت,رب~السردن_شراا

زردإسالعبةIدولعهون_تمااطريترمن_»آل1.ف.-



شه.ار8ال!öدا..»ذ_ءثاوأل.._د1__ءا.ذااد...1_ت_رت_ء___ات_وسرء_ع

،ء~اء._رJاوأ_.،1أشر~االت~اه_ت_ل«´ل1و.»،..:رر،_.مهءرن.،،لةاون_ت«_داا~ت_شبرء_ع

دل1.._.ا_ذا_اوء.او_و_سر_ااة__د.ءا~آل1_د«_نمه)«.ان__لمبرااو)5ون_~~1~_ت__ه_ا

ةنذر«<._د.اء.اة_ن~ء_ال1قد_1~للا~ذوا..>تا_ذب._را9:ت«1ر»._~وو_1ا_.ملم_ند_ت_ظا

لدوه_ءآلات.1سرسر8لووابين

)_ةو_نذتد_ر6ر»_ة_ط5مدالة~4زء_.~الات،ا-االدرافيت_.ذاا

Jت_1_وت1و_»1_8السرال-..>_._8I..ا.الها>__د_سننرك~.ء_ننهاهبع_ننسباجلامد.«.مر Iءدت

لدولايىب1ء~فين_ى_فاونL.<>-..:.i..LJةر~-.~ت_وفانز»1ن~»_الو_طااوودأ_و_و>...أ

ةاالءنمها

Iت1«_«_1د~_او_~ة1هفيوت_د»ء~,~1ء_ف.ا._د.__.ه_ر

ا_ذ_>._«او_1ه..._،.ا.وودذ.رمت_سهرا•،._-~~__~.Iوطد_..د_آلا.Iن.>اسرسر8ل...~وإ

ت1سرسر8_ه._وافيله1è«_ت__)_ى5م«_وسر1~ت>ا8ا«راو._')ر1.».1ه_فيت_ذااو

I<ور_:~ءاا_فيأم.~آل_هاثلها1وسررتطونا8العضا!دوللاف~4.،ند__ب__8لد_و

دل1«_وت_)~لر~ت_راودلجهالنبفوذلل,1ت~1ة__~ات__دى_~ت«__،او

)~_د»_نننا_جةلرمعاIو~آللماالد~ة~ات_مأ_ظرماامعتاا~.ذ._.«__را

ء_له1_ت_اJ~جافيكة~_نذت_راد~1~ه~~أاوب~همل«._آل1_~~نذ_ا

تدرءب>لاو



والدعمااللحراتبتوزيراالمكانبقدرالقياه

التابعةسسة8للهووالتدريبالتأهيلالننننطةزمالةالمالى

االحتتياجاتبتلبيةبفونةالتىاال~ميتهر8المو´~

وأالداريةالعلنيةالعاملةااليدىمجالفياالعضا-للدولالكلورية

وثيالتمارناتتعاونان8االعناالدولمملى~~الغايةولهذه

عنوالمعلوماتبالبيانات~زويدهاوذللألموة~تهذهمع

المضمارهذالهيوامقاناتها8وفرالمتطاقاتها

التنميةبونامعهعبالتعاونالعمولالرالصمى
أالممفيفرواالالمعنيةالنسرالوكاومعا~تحدةواه~التابع
الخامةالتر~ساتسراستهالوالرزمةالةمساعدةعلى8الصتحد

العهلمطةتنفيدوم

صةفامحكاا

التحرير~نظمةفامةت~تتنديم

ا_مثمه~صمودينتمنيةبفدواالهتماا~ون

لهلسطين5وطذتحريدواجلمنفضاا»

وجالفيالفلسطنية

I´ودعم

:والمتابعةألتنسية

عمل<منانجاز»تمهيهاالتقدماوجهاستعراضا)



التوديهيةالخطوطومو~)

•القادمةالمراحلليالمملوفططسياساتوهعد)



البيضاءبالدارالهمقدمعالرااال~مبىالقمأل،مر8لدو.(فرار
م198)»فاير\1'-16الموافقه~14.4انىالتويبع16-)افر

رر1بتلاودءتصاالةاون_اتمامألثااداللبر،هاسأل1رث´´

ورلددت..هاء_.ةثالددا5،_لمبرناسة1ثرد1~ا__»«_~ألتد~رارقر

لدس.دا)_بةلدت_ا«_آلرلجصهراثيسىرمةفخالىادر1_~داودو1ال~سر~ا

فريىانكنما





8الميبضابالدارالهنمقدالرابعاال~مرابحمةتمر8لموال3قرار

ام98(يناير19-16الصوافن~ل.؟انرالتاوميبع"-المفر

علىمحهالهواتهر8الهوكرروالهالىدواالكناالهجال´´وقي

بيندواالقتاالتصدونلتعزيزالمهلخطةتنفيذ

السنواتفاللالتاليةاالولوياتاعتهادعلىبنص8االعضاالدول

:وصالقادمةالمت

والملمالناعة-الزراعيةالتنمية-اشرالغذاالمن

والموا~تالنلل-التجاريةا~بادالت-لوبياj..وا





النانىامحصم

الدائمةللجفألنيألالنا8الدوروفوارمحوير

رىالتجاواهقتادوونللتما





تقرير

ثهةالداللبرنةنبةلثااöلدورا

رولتجااودوالكتمااونللتما

السالمياتهر8لووالونطهة

تركيةاالالجههيربة-مطنبولا

\98•رسىما\,-األ





النجليزيةباالهلا

تقرير
ثمةالداللبرنةنية_ثااi:iلدورا

رولتجااودوالفتااونللتما

ميالسةاتمرلهوألالمنظمة

ا_تربحسةوربةالجهكل-بولناسط

ا996رسىمماإ1-\أل

~تماونالداثهةللبرنةالت_انمةاادورة~ة_د،،\_

فالل،اسطنولفياالسال_ى~مر8الهو~،~~و(_تباروادداال~~ه

رد~l-)(الو_وافقام986اذار/مارسى11ىال)ا_~ن~_رةال

رةالفتفاللالموظفينبارك~ستودملىاد~م_ووسرء~)~1<)6

~)1<)6رد~3ارالموافق(1'1)\1اذارارسىه"::Itالىاامن

منظهةفي8االمضاا~بلدانتماعاالدفيوشاركت_)

:ها8اسهاوآليةالتوبىاالسالمرت8الهو

سزمةلهااودنبةلةا~ملكةا

لصحدةالمربيةاتارالماادولة

وسرسريأنداجمهورية

«بةااليراالسالمية)لجمهوريةا

السالميةا)سرتانماجهورية

~بحربىادولة

_سالهارادبرونى

سوفاكيدنامور

بمةلنننهانننىدببنجالجمهورية



:دئننسبيثبنينبمتشؤريت

التركيةوريةالجه

التونسةا~ربة

جاسبياريةجمهه
ا_~يةاعليةالديموقراثريةالجزالجمهورية

يةاالسالهآليةاللدرالقمرجزروريةجمى

السعوديةالربيةا~

السنغالجمهورية

بةاطالسديمقرانالسود~ربة

ااسوريةالصربيةالجصرورية

ا~الديملرمالالصرجمهورية

دقيةالمروريةالبرمه

)مةلفلسطسرنأمر«تحرأمنظمة(هنسمنيس

رقطولةد

و~سامبامحب5»رجمهر

öدد_وتاور«،مرL..LJاآلبر~و

~)ومتائولد
ةبن1،ذ1~ايةرولجصها
ك»آلارنذت2ا~ننه<~مةا»»مآل1~ا5مسرلمرابةصرلبماا

لىمايةر~

L~مز1ء

5.»لرامصربةبرجهه

،مة~«»فرالدمل)آلا

سرآلسرتار~وا5بالسرالهابةرجههولا

لمأ»جرار«آلجهو

ة~~نبامي~هرايةرومهلبا

قرصرلشرمالا~~ركبةالجد»~ربةت_ماعاالبفيشاركتكدما

راقب>همفة



ءوللهيئاتالعامهلالمانةمهثلوناالجتماعوحنر-3

.لهاوالتابعألالهنظمةعنالمنبثكلةالتالية

عيةالجتحااوديةالشتااوشيةالحصاالبحوثاكزو_

ال~ميةاناللبلدلتدريباو

~تنهيةالساله~انللبا

ةرلتجاا_تنو«ةميالسةاكز_ورا

لتك~نولود»_اول_لمملومالسالو_~ا~م~السسرةا

دالتسرااالموه~-_ثقدباو_.~فةعالدتهااحضر1كو_-ا

نظرةوه~بآل~حدةاالو_ماو~1،_وبرالسة~ء~ا~نوللسلدوا

ب._~ذ_اد____ت1للد_تددةااله~او~نظ_ةعةارلزاوتة~ميسةلا

_دو_يةا~ت،و»ة_انغطö~درارالفعالامنظموهندوفى

الوميقتذههمنالد_د،،اد~سم~و~_د-د

مو_اددامهللبالحاميتالدورةفرا~سركبز8باسماقاست

والتبارىدواالقتماللساور

معلاالنننترماöرللدوحىت_ت_الفJIالدت~انعقداو-6

ء«~ار~زا_ت_«_ء~~ةاوشىالفذالالمننيلثاارىازلوا~سر8لر~ا

نكأ~ثب_مسلرامةفخاسةرثا~ت،الساله_ىاتهرلهوألا~~_ن~_ة

ون~تماثهةالدامة.i."..LJ..ار~مسوك~ة_ت_راريةلجههواوثيمسرينفيا

رولتجااودوتاالةا

IJ-تهفي<بىفراركأ~~سىلرامة1ففوسزدأ~(

أل1عذIرا_«~ا._«~ف~د_ددال~تااونها_تا»_زتمز~~ةاعلى

دء~الة~اوالوضاا8ازاصةوفا•الساله~ات~و_ر8~_ا~~

دللتبااممدلملىلبة_سااتا~يرلتااتافيه،~الرالحيةلماا



انالىفخاهتهاشاركها.الخارجىالدينوهياكلالتجارى

8بالتباطوافزقدالناعيةالدولا~تصادياتفياالزيرالتحصن

النافعةاثارهمنا_ناميةالدولاسرتفادةقبل

دءمانعلىافرينكنعانالرئيسىففا~~اكدك~~

االمجباالسالميتهرالهوةلمنظمة8اال~الدول~بىا~تماون

ملىبلفرواكاالمالمدولموا_دولت~ءالفات~~بل~_ء_:_._~

اال~تمادبةقاتالهةالستب~الكمحاولةتفسران~~ال~~مس

فخاه_تهواعرب.المتبادلةالها~ىءلمىت~_دىالت_فالة_ت>1._

احترامينهنالذىالدولىاالقتادىإ~نظام~_نا~نقادهعى

عنصراكانالو~واةقدممحلى8ا_نذركا~ب~اا~ت~_دلةا_~~_ى

الهطاففاتهةبفيمىالعال~سالمأوهرب

الت~مالىالرفىمنبو_يدالرث~ف~ه~واشر_ار
تتسهيةبتاسيسىالقاهرقتراىاالدممف~احرزالدرالسريع
_لمتذميةاالسالميالبنليكلهو~هاالدلا~ت_سةرة1الت~~_«~
دواالقتا~تماونالمتكاملةالخطوات::_I~.t;:.-_ضرورةملىواك~

علىترتبةالتىسلبيةالا~ثعملىر).ر1~.التعاور

بلدانفسا~~بقةا~تجار»~وا~حواجزب~الحهاثا_ت__داممر

تيسيراتمسالةالىافرينكعمانالمرث~سىفحامةواننارء_د~~ة.

الت~ونمرينعلىÖjJL-,كعالقةاالطولالو_دو~ى(J1~ä..فهويل

8االمحضاالدولببنبدمافيتادىاالة

)_ىلترا8ارزلوا~جلسىرث_ء~و~ةدء_بداو-8

رولتجااودوالقتمااونللتماثو~الداللبرنةاو~~ناالرث~او

دللجهحهرتيااعنحبةال~تاالمهةكفبىلازوارذ~تء_~ل~~دا

سبيلفيالممالهاوىبرلمنظهةا8عضاانالمالاتبذلهلذوالهطردا



علىواكدبينهاهيهاوالتجارواالقتادىونبالتحاالنهوض

يخلفأنهاعتبارعلىاواهرهوتوثيقالتعاونهذااطرادضرورة

التجارى<لهجالبايتهلألوفيهاايضاالسياميةالتوتراتحدألمن

يةالجمركو~رالجمركيةالحواجزخفنىاناوزالالسيداعلن

حافزايمداالسالميةالبلدانبينفيهاالتجارةعلىالهفروضة

علىوربصاملالت~رية~~تالحينالنموعلىهاو~

الحرةللتجارةمنطقة8اننننا

'I-االمين<زادهبيرالدينفنريفممالىوالقى

العواقبالىفيهااننناركلمةاالسالميتمر8المولهنظهةالمام

8جرامناالممة~~ألب~انا~تادياتلهاتمرهمىتالتىالسريثة

المنتهجةالحمائيةوالسامماتالعالميةفتاديةاالضاواالوتردى

الىالهنظمةفي8االعضاالدولودعا.الصناعيةالبلدانف~

طاقاتهارفع8ابتغااالقتصادأالتعاونتحة~محلرا~~

البلدان_س_ساتالتبعيةه~1ته1اة~~وت~ء_اال~تادية
الساعية

.~~الترابةاههيةعلىزادهب~ا~داكد~~

الجهودتنسافرالىودمحاالزراءيةوا_تنميةالساميةالتنهية

ا_بنياتوبحاتبهنننرلالسرتاىالهائلةاالو_ك)نياتداسد~لسبيلفي

السياساتتنسينفيوالتوسعليةالراسهاواالست~راتاالساسر~

ا_زراعية

والمملكةالسنغالجههوربةوفود8مما8رووادلى-.\

~يان_تالنننليلةبنغالدينننىوجمهوريةالسعوديةالعربية

يهثلونهاالتىالجغرافيةالهجهوعات،عنبالنيابة

الذىبالتقد-تلنبياناتهملحيالوفودسا-8روواشار

مبرالىفيوالتجارواال~تصادوللتعاونالداثةا.ااحرزته

هذابانوافادوا8االعضاالدولىبينفيمااالقتادىالتعاون

االمثمار~ولدر.الدوليةالهحادثات.فيميفتهمسيمزنالتقدم

الصدلحيمحاتميارينمجالفيالمتزايد«8االعضاالدوللصمربات



والماليةالنقديةالنظامامدىضرورةعلىاكدوا<الخارجية

والواقصب_السليتالتدابيرا~تهاىوبو~ءلمىونسدوا•الدولبى

االولويا~تاثمتحسردواالقتمابالتعاونالخا~

ا_.~رئيسىعلىمحهداحهدالدكتوروقدم-اا

ا_ذدالت~دمومنا~~فننناطاتعنموجزاا...االسالمى

تهاىاالدقبلمنااب~عهدتا_تى_لمدراسةما~س~ا_بنلاحرزه

لخىكما.والتجارودواالقتماللت~ونالدائمةللجنةاالول

يالتتسهمناالقتصاديةالجدوى_دراسة5الرثسر~سر~ا~ناهر

وياالسال«نلرمايةت~تالر~حةاالجلالهتوسطالتجارىالتمويل
نعيةللت

فىرواالرزالر_سر~وىعلىالعملت1ب~سراسر«وتر-13

دولةالوز»~دممابد_.ة_)ماالوزيرو~لىالداثةاللبرنةاجتهاو

التركيةالجههوريةفر81الوزرر~سىوناث.،

المة~ماالة_تراىملىالدائمةا_~نةوواهقت-ال

ممىا_وءتفت،<ا~_ك8امضاتغييرعدمب~هىالو~ظفبنكبارمشعه

القادماالسالميرمةالةترر8عوحتىاالولتراعاالدخالل

المعدمالاالء~دول~شرود8ألوزراواقر-1>(

هو)~اله_اره_شرورفرمظرادوقرروااشمةالد_0اللبكب_من

المذكورةادعمودممالبةمنموضاكللالموظفيىكبارفبلمنممد

مالاالء.دولاقارفتموة_.االخرونلوالواعدةاالعد~لجدول~

ادتقريرلهذاكملحق

<جاللبىالرحهنء~دسرءتانالسيدوأل~ه-11

اال«يىكن~«_مةسالو_االالهوتر~..عدالهساالعاواالمين



المملسيرعنتلريراالمام

IV-.االولتماعاالبتقريرذللدبهالهقرروقده

بولاسطأهيسر~~براا-9مابينانعقدالذىالهتابمةللجنة

الة~عاننتوالو~~يهفيالواردةالتو~ت،بعضعلىواكد

ا_سابعتصاعاالبودعوة<االقتاد»~التعاونفمنناطاتفيالغاص

الداث-ةاللبر،~رعا»~ت_دت،لال،~دالهركزيةالبنوللهحافظي

اذ،القرارلكافةجردوامدادوالتجارودواالقتاللتعاون

ا_تىاالسالميتمر8ا_»~ن~ةه~ننناطات8واالهتضااالقتصادية

._مناالفتصادوالتعاورفما_~ةدألزيانحوكاملةخطواتتننكل

االعضا-دولال

عنالهنمذ~ةا_~نسينه~_ت~رئيسىواوجز-19

احرزالذدا_تلدمجارووالتتادراالفللتعاونالدائمةا~نة

ءبر•االدهذاوفى.ممة1الر~للبرنسةاالولاال~_~وو~

ات~دت_سب_سىات8الجراالذ~ليالنننك~النناألار~يارعنالر~يمس

هاوادوراسرت~~ىا_ت)الوطذ~لية1ا~ا~نحيهسسات8مو

ونننلملىصوا_تى8االعناالدولببناالقتادتتعاونالتحزينفي

بمملياتها8البه

معاه_يىا<لاوزا»_سأ<ر_د)_ت_الىمعاو~هم-)•

ركماو«تهاامسثبرولةلوكاما~ة_ترالحكو~بةا_تخطيطاه~

درال~تصااونتماللشمةا_داللبرنةنمة~_ااظرا~واه__وظفر

،و_لل_ت_)_ارالة_راوعو_نننر~~وظف»~اركب_تقريررولتجااو

~طا،نننا~ومه-آل1لب~اسر~دا~ت_،اديةالن~_ا~د،~اوتقرير

_ت~اوالسالو~ا~مر8لو_ا~منظو_ةمعةلتااتسرسا8لهواوäالجهزا

والتا~داوبد.بن~وظفار)_ب_وتد_باه~منالتز._فمقدتا

~د«~اءت~~تارالة_اودو_نننرلتة_بران.__ننناجرت~تسا

بهمرضلذوالنحوا~«ةر_دوا_أنةوتة_»_رالقراث~الدا



الكتا.،هذامنالتالتاللسمفيالدورةنةلبتقريرويرد

والحتتوبينصا-اال

وتتريرالهوهتمينكبارتماحاه

هذالحيرهجالمطالراوالططينالالتمايالت

,.<.<>..><<<._» _.>>_>..>>.سر .»<
الداثهةللجنةذتاه~~1المسةالبوانطدت-لملم

منلةالثانيالوزارىألتمرللموالختاميةالجلسةمعباالنننترال

كنعانالرئيسىفخامةرثاعةت~ادزرا~_والتنميةالفذاث~

افرين

ءآلارلزازيرونوغادأسندىلسيدسامما_~وف~ده-م3

عنIتقريرك«~لترالجمهوريةبالربغيةاون8لنننواوتدبالفااو

عيةارلزا_ث~~اوشيافيلفاالو~احولنيلث_ا5..(الوزاتهر8لهوا

تهرلموألاذللخالللهمتهدةاتارلهقراو

ت~يربت1~_الداش~اللبر~ةاخذتانو~د-»لم

الزرا~~لتنهيةوااشىالفذاالمنحولالثانيالوزاروتصر8موا_م

بسرالتاهذامنءالثالثالقسممكيجودةالحورات<القرامتود~

مجلسىرئيسىوناثبالدو_ةوزيرممالىوقدم-ر)
1للقضا~موجزاارديمف_ياالسرياالت_كيةالبر~رية8وزرا

علىالهنعقدةاالداريةالجلسةخاللاقرارهاتما~تىوا_~ارات
الداثهةاللبرنةعنالهذبثقةالصمتورالوزارى

الجلسةخاللالهعتهدالقرارالىاالنننارةولدو-لم6

متكاملةوش~ب_انهاارد»~تاياالسريااى1و~اكد•ا_وزارية

والتجارودىاالكتاالتعاونحولالقراراتمنسرصلةمحلىتنذ~

مما~»وانننار•الت_~~االعوربمضىاا«باالهانة<والنامحي

التعاونتعزيزلا_منننتركةالرغبةيعكسىالو~كورالقرارانالى

هيكلننيجنالتدرا_ت~ونطرينعنوا~تجارداالقتادى

بمضنواحىارديمفاياالسيدمماليهابرزكما"متكاملبرنامع



دقةالهاناهةبصررقمعاليهذكرا~دصذاوهى.القرارات

ضمناالجلالمتوسطةالتجارةتمويلتسهيالتتأسيسىلكرألعلى

نظاممتطوييالخامةواالقتطاقياتj..هراالسالالبنلنظام

السابراالجتماعواتطاقية8االعناوللبلدالتجاريةاالفضليات

فضايالهناقمننةالنقديةوالسلطاتالهركزيةالبنوللهحافظى

:يليماعلىتنىوالتىوالنقليةليةالهاالتعاون

ر´´قرا

•رو_تجااودوهاالفتاون1~تهثمةا~داادنةلانا"

خطةتستذكر´´اذ

اعنما،الدولميبن´´فيما

دواالقتاتعاوناللتعزيزالممل
<االسالميتمرالموءننهةه

)امس_قلممس_13/3وقسمالقرارتست~كرااواز

81ب_~شرالثالثاالسالميالقمةت~سر8ه_~عن´اا(مصادر

•والثجارىاالقتصادأللتعاونالدائمة´´اللبرنة

)مسا-فىلفىا-ا/ارقمرالظراتستذكرفيا´´و

حددلذىابعالرامبىالسالا~ةاتمر8مومسرد~~-~ا´´

ت~~لىاوثرافيلهااله~اوءة1لذ_اوöر~ت،~االت>1´´ه~_ب~

ودب_1ات~~اولملوماوهالتا~._اولنقلىاوء~ارل_ا"

<دو1تالةاونما_تارفيالو_و»ةالهاالت>)«مبراقةلطااو"

فيدةااماشمجامةادمحا~ةا.ه1اء.~،_.~فبىتاخذ´´واذ

ذوالا_ه_دمرا~جئاف<اءبره~االفرة~اا~ااالبلدان

البلدانهذهدسالرمدةشدممأاةفيسبباااكان



رىالتجاودواالقتاونللتمااثصألالد´´

عنهاالمنبثقألبمألالمتا´´

~الصادمىتهرموألاترابقرعلمات~فذا´واذ

نوعبالصرالهتعلقةرديةالخا81´´للوزر

للجنةالولاعالجتهاا~توميات1ء~فيفيت~فيا´´و

نبشانيةلشاار»آلالوزاöورلهشااعنلمأ_بثة~ابعة1_´´_و_ت

,عىلصااوز1لتها"

و،ذتحقق_ذوالك~يرالت~هاêرت_ماب_ت..الحظفياو´´

ددالة~اور_اتماو_ثا_داد،~1_الولىاةرادواد1:~مة،ا"

»بماواللعملاخطةمذنفتزررو1دلتاو´´

ت>1ءت_برلا

ت~وههالذواالفر~.السهلبرنامعالىاالء~_أل´´الدول

و«ث•ا_سوله_،~شمر>_ه~االسالمىتضامنال´´_~،__ة

أذوهادذوت´´ارءلمىاالذررألاالعنا´´ا_دول

"e-~ءشرم~لخااالساله~اتهر8~~افة~اه

«دالت~)اه~لك.لسر،1السرامالنظاء~ب__._رلف_ا8ارر´´لو

tIللدولبةلالسركاو_سلكد._آلا-التا_و~ا<لالسهأ_تدالسالو~ىا

السة»،آلا´´

ر/ذ،سا،_ل«_ااإلىا9م~äلفتراذ~«_د



"1'l1l1•ليالثانياالساله_الدتجاروالم~هى~ة1ال~موعدا

الدولمندولةعنننرينوموافة~البب~-.الدار´´مدينة

االعضا-ا_دولبة_ب~ودعوظ,~ها~نننارك~على´´االعضا-

القرء~´´المستقبلفيا~ننناركة´´الى

يلىماعلى´´توافتر

درماة3اورلدنهاا-ا´`

ث_ء__آل1.__الداث.ا._ء__«~ا-()..ه__äء~د´´´

لىا~ءآلالسالاللدولى~رلتداوعيةالدنمااو._ةدالنف_ت~او´´

>رألردا~ها«~دالة_ت_صاات،ارا_ة_راعىت~هاردفي__~_وسعا´´

دلمد_لداءدا«~دف>وذلن•د~السالاألت_~رلموا»~_~__ة´´

ت»سرر»يةسر)اءت1~~ود_ت_--.ءم_ل~»_ة~.آلوو«،~جدزت_جو_ء_ه_´´

ءسزء~م_ة_..«_د_ظا~_ذطةت_..~»~ءء_ةثالداالب:~اى،~ر´´

-1لة~1«_.._سره_ولت_«ات<1«يس_تواوضعود»~اودزxادو1«_ف´´

نحوعلى~هة1ا.ر»~_او_ت~_مسر~او~ة.._.امر_ماو~ء_._ا_ذ_ذ1..´´،_

فذلا´´

،_د~_ر5ذب_د~)اسةاردلىاونظفي_~_حاادء_ىوة_~´´

نهم،بمى~مت~معلسااممه1ر_الدتل1ء~7اجدولوو´`مدننر

ى_تاشعألتامابررتت~ة_دبد_-_ىاوه_ةلماا~آلالماا«،بنو´´

ث~آلا_دا~دنة~هة_رء_تاا_أنةلىا~ب~ا»~_~~.ون´´

5،~1لو~_البرن~ءاىو.قر1_ت~اوءد1الة_~اور1´´لد_~ت~د_

مد،.مه_ضىرت_سرت_هراثهةالداا~ندةامنل_م__~ذ~ا´`



شهرليادتهاعهاخاللاالد1هذليتقدهمن´´احرازه

8دعومالثمهمدىتنرووان•1986ايلول/´´´´

مناعبوقتفياالجتماءالى´´المحافنمن

~~الخامىالططا«اشوالورألضر-3اا

تت~ا_تىنشطةاالخاللمنوذلل•دواالقتاااالتعاون

االة~دى_ات_هاونا~داثمةاللبرن~اشرافااتحت

b.)اوالتجارو

1èرتسر_1«_1ط~_ه~ثا_دا~~~اتط«_ا-´´ل

ت1ءالجتر_اوالسالو_،_ةا~ذ_وللدولىادحاالتا~نننطة´´~_

سرةالسالاللبنولالولاد1الدتو_اهةفاوبذة1ينظو~_تىا"

\986ولا/ت~ين)~برافننهرفيسطأ~لافير~1ا"
ن1بريل/__ءءافي1دكفى~د_زرا8الف._اع1دت__ا´´و

يةال،مالهارفلماار1«ننذا198"

رى~تجااورما_تا-.،00

öر_ت_داا_ت_>مو»_لذطةوهعöف)_رلة_ء_ت،-ا"

~<ن~ارLi.•افىت_ت_دد،...~.دة)~د.._.أل´الطولىالر،__دراااء_~ى

فيذ_خابال«نلا«_و-..ةوت._د..ت،1و._ماف~ه~~ء_ر<_«_ةالدمالو_ىا"

ملردفطةاo«ذ-رءر«.م،____.____~و..._زال.1د_-،اءاال~را"

اهت_«_.دهاClسررl.a...Jادسر:.و«_ا5__رودفرفظ___،.حااااه..سدسرر

ة_-،و،-'ة_رافي1__ه_دها8«_،.«~وإءا...مة_.ةفيااادلمو_و

)_ر1د>_ذاو1~.._«:~.اءلمر8المضااولدداء__،و.ه...«،_~_"

رفي(ة_دقصاةلحهاo»د-_مد~سرررا~،.نمطر~~«.،،1´´ف~«~

1،..._و،8،»1«ا.دد~ءرذةودد،را´´

ى9جدن،شا00



ا~ناتلضمانااخطةوهع_´´ا

Itالنحبو

االطرافمتمدداسالميعاهةاتحاد8انثمار´´ب

جهودهموا~تالىللتنميةاال~ميالبنندعى´´وكد
.~_علما)المجنةواحاطةالموهوعينفذيين´´بصان

الثمانهذاهر´´العهل

خاللالدعنمويةم~ح~آلفريقت~

اكاسالفيالحو-تهرو_~آلامانةفيهتمتتنرلى1986´´محا-

"i-

ومركزالتجارةلتنميةاالصالم~والهركزا´والمتحارى

واات~ر~بتساعيةواالهواال´فتادبةاالحاثيةمبحوث>´´ال

وا~ناعة~تجارةاالسال~يةوالفركةاالسالمية´´لمملدان

سسات8وااد_للتنر~االسالميوالبنلالسلي´ووتبادل

فيوالتجاوألاالدوات~المهتمةا´الوطنية

مندعوظ~ى8.~وذلل<اا~~81اال~´´ا__ول

الطريقهذايلوم8التجارلتنهيةمياالمة´´الهركز

االعالميالهركنأعدهاالترووالجددراعة´..,ا´

علىلالعالمامالميةفذبكة8انننناعنألالتجاراالتأ~ية

دراصةسراجةالفريأل«ذاعلى•..و.`´التجارة

حولألالتجارلتنهيةاالسالميالهركناعدهاالتى´االجدوو

االساله~البلدانفيالت~ريةللمعلوماتنذبلة´´انننناة

قدراقصوننننرلجهنالبياناتللواعدنظاموضع´´بغية

تهر8الهو~ةداخلبالتجارةالهتصلةالمعلومات`امن

فيوالصننناركةاالزدواجيةبتاللييمعمها´´االممالمي



هيالهواثهة8واجراالمتاحةاالمكاناتكل´´اهتتنماللز

هيزيادةايةتجنبالىدو8يوبصا´´الموازنات

الىتغريرهيرفعانالريترهذاعلى.´´التكاليف

اللبرنةعنا~آلالمتابعةللجنةالثانيةا´الدورة

.والتجارو´´االفتادىللتعاونا´الداثمة

الهركنتزويدعلى8االعضاالدولحث-ا´ه

وحد~ةواهيةبهملوعاتالت~رةلتنهية´´االسالو~

انظهةحصرمنمبكرو~تهيألاالنتهاعلى´´لمساءدت~

´´فيهاالهطبقةا_تجارية´´االفنلية

8الخبرامنلفرينءجتهااعقدينيته-6´´

لت_نو~السالميالهركزاومةلماانةالو_اف~رل1´´~~

Jو~اعةلدند_اوöرللتجدال~ميةالغرفةاوðر__تجاا´´

لمحرث،اومر)سز~...السالو~البنلاولسلحا"

نا~ء~_تدريد_~اوءبةالدتهااود»~ال~ت~اوشيةالحاا"

8بد«_وذلل8العضاالدولIمىويونتجا8اوخب_السالميةا´´

ا198مماف~6ر_تجاالتنو_~ةالسالميالهركزا6دمحو´´على

راهداولهذ)_راللحصرور«~لضرالتمايالتا-ا´´الجر

رد1لد«~افيفيلضهاوجهاملىلتغلبان~ننناتا´تو~يا

ىال«تصااعلىت<لتوهيااذههوعرضى.....:.;ن_~يالخا~~ا"

بعة~تااللجنةنيلثاا"

"vان~فايضوانالفريقذاهعلىويتمينر

ا~كان~نننان~ترحاتوالحد~ثملالننناالحصر´´من

بينفيهاالتجارةفيكيةالجهرف~الحواجز´´ازالة

~سرت~ارالغرينعلىيتميىكمااال~ميةابلدان1´~

ة~ثمةلوضعزمنوجدولمنهاىت~~د´´ا~~~_ت

لالفضلياتآنظاماساساتكونكىوتصيفها~ت~ت11´´~

تقريروتلنديسماال~مبةالبلدانبينهيها´´ا_تجارية

اشمةالداللجنةالى´´بذلل



،ت_كاتفاناالءضا-الدولعلىيتو.نى_ا´ء

طالمحافله~تلففيوموافقهانظرهاوجها~)اوتنسق
._لحفاوهاتالت~ر~ةةالخاهوالمحادثا~ااالدول~~
وو_جر_وعة~1البرطارفى~~_والاالطرافاامتمددة

وا_سبمين~1'1

ناس~~التود__اابا

~~الد_ابينمسد~جاا"

ون1د«_ءا~توميقا~"

ءالمضاالدولااافر

~يقبثمانعملهاواهلت

السب~ت~دوانسريةالقيا
بامسالةموألسرساتسربينء_،_في

عى10~اونلتماا_د."

مة1_ه_،...،.1~~السال~_«~~آلامفسرفةسراöدء~_ا´´
•~~ةميالسةاامذهلاواعلعادلوت_باöر1~ت~~ب1ا´´و
Itفي_>~_،_م_ء_ةا_تد_ء~لوط~ء_ةات.>سسا8_~..واد1ت~~او
تسسا8وموبه~~اا»~مسرمامندالسال~~اناا~ا"
تال_ب_ا،_طويرلىاالمربا__ط.ذ_~ار1السر._~ث_،د__ا"
ء»~_ه،_اتوعالد~ا~تنننجيعزه~لالاتاألاالب~راو"
ت-ر8لر_واه~:~ظ-<آلألعضاانال«~ا.~ين1ذب_«ء_5ك~سرت_نف~دا"
«بىالأدال«ا"

öJ~~ت~_الساله__«~الفرف~اöعود_)´´

~~_:.__1او" J5_.،_تظ~~هفسة-~ماا_.ا_سرلمعادلىو::_»_ء_أل

لدولافيلسرممأ.-ب~ات،1)_~.نذراوتسرسا8ا~~ه.«واة1~ا´´«~_»~و

ميالسةاألتحرلصراميدذ~.ظ-مة،.هاءو-سةتا.~راآلال~نننط1مسرألعضا2ا´´

ت.نننبر»ع.~~ء~5كا«و_نننتراء»~1ذ_~هات،وما_نذرلساسر.~~´´فى

وذلككةلسرنننتراتوعالرننفران~ننناجديدتهتحامة~´´~ة~ديم

لوطنبةالفرفاخاللا´مى



'it!_تتتنرلاالستد~ر_~شبريد~ادت~ساوسدمحة

وتبادلوالماعة~تجارةاالساسيةالغرفةتنظيمه´´في

فيالتخااوعيةلمناا~ت_ذ~ة~،تحدةااله_ماو~~_آل_سلعا"

لبحريةا1Iرلتجااوعةلمذ_اوةرتجالارفلفلتركىا´´

توعاوننرل~~وذلل)~~نننترا)،ةر1ب_~لسلعادل1´´و~~

مةمنظفيا~موالة~اةالعضاانI~~لمدمىلصاارالسرت~_ا´´

1ت~وعامنننرJرساا1ه_،~ء~.،~تىاوالسالو~ات_-_8_م،وا´´

_سلعادلو~._عةلذ_اوةرللتجدالسالميةالغرفةالىا"

موعدفيعيةلخاات_،_و_»~1ا~_تحدةااله_هاه_د~ةلىا´´و

كت~ره~لىاةفيالهأب._)ا198نافز~ربو~_a_~5ا´´

tاهالدتا"افيهي9ة_ذنننطا"

"i-

t•~ةالعذاالدولابد~لبهاركا~ثاانوهما>_._آل1وحر

ه_فظاا"و´ا_السرو_ذ_ت.الساله~اد_ال~حاسرى1السر_ام__،~_ا"و"

äرد1ه_«_ءلمىوذ_.ره.ا_عدنى(اانI_لمط»~للر_ب».سيالسااام

1ءايه_ت-دمتراويع_توقا_ىا"



اعمالجدولوومع)الثانيةالوزارية

الصاعيالتعاونبننفانلثالثةالوزارية

تقريرورفواال~_عذاهمكانموعدتحديدالى´´باالضاهة

اللبرنةمنا~._ثقةا~تابعةلجنةالىمداوالتها´´عن

والتجارواالقتادىللتعاون´´الداثهة

~0دالعشا00
It90«العشا

"V-.ن~فىتوسبععلى8االعذ_الدولحث

مىغيرهاوديةاالنتاالكفايةمراكزبينفيها´´التماون

التىاال،~شطةفيالتجا~مسوتحقيقالهعينة´´الهيات

الهجالذاهفربها´´تضطلع

في1لجفمالهنكو.~ا8العضاالدولامحذ~-´´د

:الخرىاءةميبهلطارثالكوا´´و

~._ذلهالترالبهودماè(..:.;.~باطآلالحاا-\´´

ال«_السرا~_ملاو,مدةملى)_ل81ء_-2الدولا`´__~ف

>مو~ه~مر،_ماور1لد~هالسال~يةالددسآلاو´´~،__،~

_ه~:__و،_ا8الءضااأدولاءدة~~سااللر__~ألسر_..لا´´

اله._اود~الذررا~__._._ةار،.اللواوفيد~1´´~

د~ةماسال~متاووبرلبهداذ،حرو._ذلمد_ىالسالو_يآا´´

ميفهاتءلمىلمدلاولبهوداوذه_ذلمدةا´´دوو

نالبلداالآل1)..«_«.<جامن~بد1_~،~_ا-)´´
لهايلقلننك_،_ةاله_اجهود-عطااöروضرىلمى8الء~_ا"

öر)مت~ارا_،~اليى1_ال_تا،0~،~مكاا´ا~د~ه-_~
لهتو~ايسىالجدافى•ل-~مينةاوفظر~سيرىل1لت<وبا"
ويدماوتزه~نىلفاور~~«سر1~~ة1لفالطويلا´او
لفذيةارفلهمااو~ابرلف´´با

تابذلا~تىالجهوددهممحلى~9ووكها



الهدطلنلصى8ابتفااالخرىالدوليةالمحافل´´في

ولحىالهتحدةاالمماطارفيالمبذولةالجهود´´والسيها

الهننناركةالر8االعضااادولاللجنةد~تاالد´´هذا

ستمظدهاالتىالمقب~ةالخامةالدووألفي´´الطعالية

فيالحرجةضاواالولب~ئذ،الو_تحدةلاله~العاو~´´الجممية

´´افريقيا

1_1رزادوو.برامد´´~ öز

~~فين~.سذ~رةزIسوألاجددهألالعضاالدولاكدتا´´

وهىاو<لحربابهضرتااذواoد1ة__ت_~_ا8.__،،_أةد1ء_ا"

~يةلمااونة~مها1Jشكالبكذ_»~آلللد_ناالحكومةا´´~~ز،~

لتىاتسسا8_مواوطق_و~ا_~مر،ب_ءدةلو~دب~1الة_ذ_-ا´´و

وهىا)~•لحر،.ا8احرى~رده_اوارلرماهيبتا"
ات_سومد~5_-..-_.)._ن_اذ.ت_مس.._ال)~_رب´´«_ت_وف

ميلية´´تفملةوفااأنحو«ىذءةا~،:_اشع_..ضداو´´

~سريىöرزا8ولم«.رادت-و´´

~نننمب«~لكاا1رت~زا8موا_..جدده~~ةا)._د8´´تو

ثللوسااء_كل1جهر1وذ_-_دت~ا-رالرافلادله_ا_سر_ط»_نىإ"

ويدهتزنب،جالىاحةلر~ا(_>~،_ء~اود~ةلهاا"

ت_ذ~ب~8المناا_دولاو_~وت__ط~_««.ت<اء_د1_لر._سر1´´ب__

فيالسالمب~القهةاناتهر8ء_ومنöرد1~اتارالة__را"

هحكاابينبتطلو~قةات،اراة_1ا1بوفي>_و_«_ننناااد.´´ه

Itكلوتقديميونىلصانيالكاملىد~ةالة~امةطمة_لا

شعلبضااوت_و~~اتسويقا_ت__ننسر__ت_~~__ت،ا"

فرىابااومزية1~_ملةمماومذ~ينية~سطا"

لمنظهة.~لتااتسسا8لد_اوكزالمراووسر´´و~_بت

ليةلهااولفنيةاتلمعونااتوفيرميالسةIتهر8لهوا"



8اوالجودوالقتصااوعىالدتهاالمصعاتلعهليالالزمةا"

ريةلتجااوديةالقتااتومحاللهنننيلجدوىاتساار´´د

لمحتلةا~سر«ذيةاضياالرافي1تنطيدذهريتقراتىا"

تنظيصأللصدئا-``ز

لدوراتالمسبأليطااتخطالهميةنظرا-´´ا

الدوراتهذهننمظدفسوطوالكومسلالدائمة´´اللجنة

نةلبتملنا)~<عاممحلمنا،_اولسربتمبرفننهر´´خالل

،عامكلىمنمايو/ايارفننهرفيافتاماتها`´ا(~تاممة

رفننهفيقدتانهللكوو_سب~ادثا~~الدورةالن`´ذ~ا

هذافيسرتجتهعةااعتا،_.هلجنةارفي1986´`مارسى/اذار

اه)986(بر/ابلولسرمتفننهرخالل´`الصام

الخامسىاالسالميالقمةتمر8موالرذ~ظرا

لدد،~و~وو~~لكا~~ت>ة_دفي\98لما-.1ءفي´´سب_~_د

رزكو_ماتهر8و~Jعر»_اجدولىو~شر،_نودوهعةبه´´للهتا

رو_تجااودوتاالةا´´ون1_ته1بةة1هلوتا´´

~التا~~ا-ارزوب~~~ت__و~~وف>_1́3

في8العضاالدولىافيلمكيةلالسراو~~1~سر_االتد،1الت~~او´ا

معمنالتزوب_ها98الهعابىفيالسالميا~~أل~را´´ه~~آل

سيئ~لمكوه<)ثةللثاا(5لب1لتاةر_دواد1نتا´اموءأ

•~»_زادهيسنالدنننر<_~معا_~وا~~-اللم

~_هبهاا)~~ة,االسالمىالر~-ت_،ر.لو_،~مةالماهااله_~

ا_ثانيةالدووألخاللا~~ااتوهلتمالتىالنتاثعاهمية

عنمالديهوعبر.وا~جارودو1االة_ت~للتعاونه_ةااداث5~،~1ل_

فصرةمدطفس)لعصلخطة~»~فىالو~ظللت~مارتباحه

دى1االف~~تماونداثةال5اللبرذ_ورعايةوانننراف~ت،~_~»_

والتجارو



تمر8الهووتو~تتقريرا~دةاثرمماليهواعرب

<ذهانلةالزراصةوالتنميةاثرالفذاالمنحولالثانيزاردالو

الىللتوهلاال~ميالمالمالداثهةاللجنة،_ساعدباناملهعن

اسامس)_نننرطالرثيمصةادتياجاتهفرالذاتى8االكتفامستوى

دبنالفنريفممالىواعطى.الذاتعلىاالعتمادالسترا،~

الكامل~ة1ءالاال~،~وتماوندعمحولالتأكيدزادهبير

د~ة1ا_~~و~الهعتهدةالتو~تتذ~_ضهانلهتابعة

وا_تجارىدواالقتصاللتعاونالداثهة

موإل~ادلى•ا~~صاتتللت~يموا~ر_لم8

ا~ت_،~«آلعلىافواالنننرا_تنسرينوزبر<وردهان_علىالدكتور

,االن_دو~يسر،_ةبالجر~ريةوا~ناعيةلية1وا~اال~_تسادية

_لمبرنةالثانياالجتهاعفيالهننمتر)~الوفودكالةمنبا~_بة

عنف».»اعر.<~_نوالتجارداالقت~دو.تماون1~الداثهة

فيا_«~ا_توهل._مسا_تالهامةللنتاثع~1ا~ديره

فرا_داثمةللبرنة~~لمنالو~الفعالو~،~االجتهأو

).~،رر_تجااوs...دالة_ت_هااون_ت~سأ~ت،د«لة_.تا1«،لة~الجة1ه_ه

نفنه،،وو_حك~مة~ةالدداالب،_1.1اثد«_سر~_رo»_رتد~دروoنذ)_«ر_~عب.__

عال«تهااا»ذ1èال،«ة«ةالرا~الفعلواةفيلكا)ية_ترايةرلجمهوا

ت.1ط_ن._شاا

öد1»«رöروضرمحلى5وا.ت_د)_داو.ثر_آلالدا~د~آلاية1رءوفيIالنز_«__

اوب~ذ.الساله..مةاا_دولافةL...LJمدنذتد_لدف.لهالسال~~آلاةرلتجاا

<._تلف.5لم_ت،داةاب~لة_ضاافي~~_ظران1~~هااو~ت~دكدا~دا

_~،_آل~-~~لمةات1ءالبتهااخاللدىال~تعااون~تعااال~1~

هدف1اافيه.•1التوهلاي9ا)مير~مااتدنننكلسوفثمةالدا

ث~سر«رينفران1نهكشر_سىلراو._~1فف_~عراو-3.

oود~ء~oشكرمنرى_«~اودىال~تااون~ت~ثو_ةالداللجأ~ا



التابعةألاالجهزركاكةالماعةواالمانةعضاألاالالدولأ

اعمالفيااليجابيالسهامهماالعالميالمو-تهرمنظهةعنوالهتفوعة

الهاهللنجاىارتياحهعنلهخامتهاعربكما.الداثهةاللجنة

االيامخاللالنقاقنىدةماثعلىالهطرومةالقضا»_~~ىهيها

الهصتوىوعلىاوالمظفينالوكبارمصتروعلى•االفيرطالستة

ثانياالوزارى

8االعناالدولعلىاهرينكنعانيصىالرثفخامةواثنى
ااوقدمة~ساعداتمياالسالتهر8المولهنظهةالتابعةواالجهزظ
ضرورألعلىاكد<وا~~عةبالجا~بةjاالسا~للدول

فننناطاتميك~ضمنالساحللدولالفنيةالد~سر_عداتتوفير
ا~~ا_طرفىاسرلمم1ره1اعت~8االعضاالدول~سزاللذ~التعاون

البلدانت~فينةالة~طنننمو~اللر~كلفمالدائمحلبايجاد

ددال~تااونللت~ث~ا__دال~~_~ةارث_«~ء~او
لنقلا8اروز«حتمااناعن~حة-ت~سافياة~رىلتجااو
و_عرء~1_تاونلمك_اذ~ىفي~،_~د8العضااالدولبالتالت~او

ا98المعافيثمةالداللبرنة_ثلثاادالجتهاا





النجليزيةباال~ا

العمالاجدول

ميهلمااةللدور

ى,لتبااودىالقممااورللتماممةالداللجمة

مىاالصالنهر8الميلهنظهة

)H-1986مارصاذار/اه(

االلحفغامبةالمجلة,-

كنعانالرثيممىفخامةيلقيهاااللحتتاهيةالكلمة

الداثصةاللعنةورثيسىالتركيةالجههرريةرثيصاحوين

االعالمىتمر8الصرلمنظهةالتابعةوالتجارواالقتادىللتعاون

وثيمساوزالتورغوةالصيدممالوكلهة

الدائمةللجنةالمساعدةوالرثيصالتركيةللجمهورية8الوزرا

اال~صتهر8المولهنظهةبةالتاوالتجارىاالقتادىللتعاون

الماهاالمينبيرزادهشر~اليدممالمىكلمة

اال~مىتصر8المولهنظهة

عننيابةالهجمرعاتلحردالومهتلوكلهدت

الحبهالجمر

البننرنيصى•علىمحمداحهدممالىكلهأل

للتنهيةال~مرا



االعمالبدول~المواللة

المالمىاتمر8لمرا

االعلوبالمسوىاألالخبرتقريرعوض

اعدهاالتراالنجازامكانيةدراصةهناقنننة-ها

التجاريةالتهويليةتالتسهيةحول.اااالعالمىالبنل

االجلالطويلة

n-حول:للتنهيةاالعالمىالينلتريرمناكشة

اتاالدراثتهانلضهاناالهليصالصثمروع

ا~االطرالهتعداالسالمىالمطاهةاتحاد

التجارظلتنميةاالسهىالمركزتقريرمناقشة

ريةلتجاا~اللنليااحول

فبلمنالعمدةاالنجازامكانيةدراصةمناقنننة_.\

بينروالتجااالعالمفننبكةحولالتجارةلتنهيةمساالمالالمركز

اال~ميةاالقطار

ت..Lاللدرال~مساكزلهدايرترمنافمثمة-\\

...:.;ارالقرابردحرلعيةالجتهااوديةالهتااهشيةالحااشالبحااو

Iالمالمىاألتهرلهرا´´دمةالقتا



ا~التىاالفريقيةللبالدالمونةتقحيم-الم
والمجاعةبالجطا~

الزراعة8لوزراالتأنىاالجتهاعشريرعرض-13
اال~متهر8المربمنظمةاالعضا-الدوللحى

نألللبالقادمةالدورةانمقادوموعدصكان-ال
االعالمىتمر8المولمنظمةوالتجارىاالقتادىللتدونالدائمة

اخرىاعهال-\0

النويرعلىفطكالموا-\1

IV-القناميةالجلست





النا~النصم

نيأللنااðلدوربالصسلطةانقلوناا

رىلتجااودىالختااونللتماشهألالداللجفال
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رمةك

فربىاكنعانلوثديسىافخامة

_مذر)،آلالجمهوريةارئيسى

،بة1_تIةر_دواتتماعابااهتنارفي

ر(م_،حااودرتماالةاورللتماثهةالداللبرنة

السالمىا_موءدرمرالهنظهة

د_ر)مام~بولIكىدةا~هة

6\لمنäترلفافي ._ I\98رسىماl\





النجليزيةباالهلا

كلهة
افرينكنعانالرئيسىلخامة

التركيةالجههوريةرئيسى

ية0الثاالدورةعاتاجتهاافتتاىفي

والتجارودواالقتاللتعاوناادائمة~دننة

اال~ميتمر8المو~نظهة

تركيا<اسطنبوليفيدةالعنمة

1986_رسى'1الى)امناللترةهي

<لمعالىامحابا

لموقرينألمندوبينا

~تحاونالداثهة_لمجنةااثانيةالدورةفيبك-مردبا

تزتهياتركان،االسالميالهو-تمرلمنظهةوالتجارودواالكتا

الهندو.~لوا~الدورةذههبامتضأفةاعتزازايها

نحرزسر1انو~نى.ا_ننت_يقة8االعضاألدولمهثلىوألهوقرين

,~بلىهنتسرقتى1_نحوعلىالدووألذههفراهميةله~دما

أالوا.الدورةانمقادمنذفننهدناهاا_تىااليجاببةوا~تطورات

اليلفيناهطتقزز

عناأدتهاه~تدهوراالمالهيةديةاالقتأازدادتلقد
اا.~انفبى~سر،_ب_ا~رتغعا_ذ_رموممدلتباطأفقد،الساهن

علىااليجا~~اففارة~نمكسىانب~ةرةالفتذههخاللا~ناعية
الناميةالبلداناقتادات

لهوجهةاث«~~حماا~سا~سر_البىعدلتماI~تسمراو
ةا.ذ_را~افيو_بةلناانالب~ا~منتجاضدالولىالدرجةبا



لبألالذومعوافىاالفرلحصألالمناعلىالما~يه

•الناعيةاالفتاداتلهيالنمومعدالت8تباطوويمتبر

البلدانبادراتتضرالتسالعواملاهمالحمائيةوتزايد

الهلحوظالتدهورانكهاديةاالقتا...~وبالتالى•أالمال~ة

الىدىيوة8االعضاالبلدانممظمكىالتجارىالتبادلمعدالتفي

ديةالفارد«ونهاحجمتزا،دسرعة

اسدا.ماداا~مبتقدالدوليةالديونمشال~ان1ء~

ملهأسيبلفرتفدماويحرزولم,مطرأ

الهصتقبلكي-التوهلاه~نهيبيوكاملمةثو_~سى

التىمسمية8والموالهيكليةتا~شكةالهمحلولالى-اإ_-__نظور

وأآلليةألنلديةألرجاالت،ي9الهالهىادتاالف1يعأنيو

ديةاالقتااالهاتعلىالننلمنظلة~لمقىضاواالوسز»وه

الظروفتهيئةدونتحولالتىالعراقيلو~ث~رcاا__لهية
مستقراساسىعلىالنهو،،مقيقكفيلةأل

التعاونتعزيزيصع•االف~ديةروفالظه»نمثلوهي
لنااالهميةبالغامرااالسالميةا~دان~~فيهااالف_ت_هادى

مومحالقاتناوسالحدوجوب.ا_تماونهذاتعزيزنىيهوال.جر_ء~
اجالل-رايىلحي-يمنبيوانما<ءنها8أالستفنااوالماله6،.~»_

البلدانعلىإالعتادمحاللخاتمحلدلة1ا~ت_بدا_حا_ىمالة_ت

يكطلالذىالدولىإالقتادىالنظامانأعتقادأوفي.رواالف
يصلالمساواظقدمعلى8~النننركابينالمتبادلةالهالعادت_رأه
الطويلالدوعلىلهىإلحامللسةضرورة

•هالكراءوكناه

عاممنلخلياليزيدماخاللالداثهةاللبرنةاستدعتلقد

كياالقتادتالتعاونمجاللحيالداوألمكانتتبواانفقطواحد



تبالثالثالقصةتهر8ميعناالدر~الهلخةان
لحيودواالقتاالتدونتصرينلحيميالالمما8االعضاالدولارادأل

خطوطفيواالولوياتاالهدافتحددالخطةهز«انكها.ا
ملهوسىواقعالىاالصامميةالهمةوتتصل.الصر~

81عامهافيكبيرانجاحااثمةالةاللجنة~ولغة

سالواالتهر8الهيمنظمةواهانة8االعضاالدولتعاونبطضل

عنماالصبنفةوالهيثا~

ماوالكرضوكنا

ااالذ~انباع

تشثثبلثالفىللون

بمالمعابرزحولالراوابدواناالنلىوإسهحوا
I~ل1ال.

فكانا~د<تناولهاالتىياالقناكلبينلصن
بصانتحقنالتسهراالطولالهدرعلىالتجارظلتهويلخطةوضو

كبفرغاء~سو~أاخطةهذهتنفيذالنالتقممن´فدرا)~
ميبنناهيماروالتجاالتبادلزيادةالوالراميةألجهودلر

مناكثرتقتلال~~هيهاالداخليةالتجار~ان
التهتعزيزهرووةبوهوىكديوألمها•االجهاليةتجارتنا
المظترحةالخطةالن•االعالميةالبلدانبينفيهااالقتادت

)دوستوألا~بلبيننالحيها8التجارتنهيةكركحسبتممهم
انهأاذ,الصالحيةاالسواقالىهادراتنازيادةالس

LJI!يادةنعلىاتنسااقتصادتصاعدممولحس-اخرىتدابيرجانب
يتجهاز8ا~علرالخطةهذهتنطيذويتوقطسر.التخديرعلى



ألتعاونوروىاالهقوسمهاالداوألحسنبينويجهن•ة8بالكفا

•الكرامنبوحنا

االهنلياتوهواال<اعحالناجدولفيم1هبندثهة

المراحلبمدهيهمحهلنايتجاوزلمالذوالمجالذلل.ريةااتحا

ونعمن-الصادقةجهودكمبنل-نتهكنسو~اننااال.االولى

انكمكيففر.والالنننانهذاهيوموضوعية~ددظلدراسباتاساسى

اال~ياتالن•االولويةذوالمجاللهذاممهليامنهاجاستحدون

روالتجاالتوسوفيهاماعامالتمدااتجارية

ألالتجارتهويلالىنظرنااذااننارايىهفى

فانهها•~مالنعنصرانا~بأ~رالتجاريةواالكنليات

الىنسمىالذوالتعاونتحقيقفيكبيرااممهاهايسههانمموف

بلدانناميبنف»ماتمريزه

االدداتاثتعانمهانخطةانالجلىمنباتلقد

الجهدمنمزيدامنا،تطلباناليزاالنالمظاهةواتحاد

تلقيجديدةافارعنهذااجتهاءنايسفرانوا~ى
8الخبرامستورعلربالوءتةبهننهضانيب~هاعلىالضره

لراغا_سدسوفروالتبالالعالمسبلتامسا»ازكما
متممضفراالملويبدوس.االسه~_ةالبدانممهمعامركبيرا
والمرالبيماءااداره_كزميقسهاالت_البدورأرامت

لدمهعاملجهاز~1امذعزاددة~ستبالدراولومهاستمما
االعنها،.ادمالا ر

بشانعملمنيجررمأبا«مماممتابعامما~_

همالوللن.الصاعىوزالتمااطارفرالممتركتاال~~راسر

•»مامليهاديدالتكاودملطه



يقتضالتنفيذمومعالممتتنركةمقتماراتاالوضعان

المنطقةبلدانميبنفيماالتجارةتفصة

الحما»~تكللروتجاتعاونظرو~توهييأمكمنلحاذا

سواأل،الهنننروعاتاهحابانننفرهةاالطرافجهيعلهألع

وطالها.أللرصةهذهيغتنهونسوففنركاتاواحراداكانوا

نننركاتنجاىفان،انتاجهايتمالتىللسلعمناهزتوحرلم

هذهتوهيييهكنوال•معباامراميكونالمنننتركةاال~ر

بينهيماااتجارةلزيادةدىتوألتدابيرخاللمناالا~ناهذ
8االعضادانالب

يتزامناليوميبداالذىالدامثهةاللجنةاجتمادان

اثىالفذكاالعن.الزراعة8وزراتصر8موانمة_دمع-تملهونكها

بهكانةيحظىانيذ_بفيللتعاونميدانهماالزراعىوالتمارن

وذلل•8االعضاالبلدانبينهيضةفتاديةاالالعالقاتفيناهة

هذهغالبيةفيمثيسىألراالقتادىالنننناطصىالمزراعةان

البلدان

اهممنمشكلةيشلاثىالفذاالمنموضوعفانوكذلل

عضاألاالالبلدانهيفتماديةاالكلالصننا

ومغفلةمحددةميادينالىذههكلهتيفيانننرتلقد

اننمدالواقعفي~تربطةمذهالتعاونميادينولكن.للتعاون

•الزراعيةالمناعاتفيبالزراعةترتبطفالمناعة.االرتباط

ممهيتمذرمما،8للتجارتنميةدونتسويقهايمكنالوالمناعية

االسهامدواالقتاالنننناطقطماتمنالهامالططاع~ذايهمان

جهاز،~لموما.نننعو.~حياةبهستوى8االرتقافيالمننضود

فيالتعاونفان<لحمالية~رألالذ~يةواالنظهةن´´´االأ

الهطلوبةبالورقيتطورانيهكنالفرواالالمجاالت

للتعاونالدائمةنةاللبفرالتزمنافقدهناومن

العالقاتاالعتباربعينيأخذموحدبهنهاىوالتجارواالهتادى



ألتعاونميأدينمثمتأليبن

•كروزألموضولما

الهنكووبةيقرأالهوالصهلمنظهةبلدان8مصاءدان
اعمالنابجدولالمدرجةالموضوعاتاحدهووالمجاعةبالجطا~

تركياتبوععنالداثهةللجنةاالولو8الدورخالا.اعلنتو~د
تركياوننوعت.الصرلبلدانالدوالراتمنيينهنةعنننوألبهبلغ

بننحنبنالملوفامسر•بهاوعتالترالهعونةتوزيعفى
وسوط.دوالرمليونقيمتهاطبيةومعداتغذائيةتمنتب

والعامالماممذاخاللاخروسزناتوترهملالممونةهذه،~~مر

السهلبلدأنالىالنادم

والكويتالسعوديةالمربيةالههلكةفان,ذللعنو~

ومووابرانواندرنيياألصتحاطالعربيةواالماواسوباكستان

فنتىبطرقلالصهبلدأنتساءت

منالختصاديااالدر~فرواالالبلدانتسيمانالهلوا~

ألصممامحداتحملةفيفمأالاسمذمااالسالفيألتمرألمومننآلإعضاأل

نقدمهماجانبالر•لنابدالالانه•اخروناديةومن
الفنيةالمساعدةنحوجهودنانرجهانمغذائيةمسماعدأتمن

انمصاعدتناتستطيعدتي>داثهةنتاثعتمقيألعلردرةالال
البلدانتللهيأفنتأثناحياةتفير

فظرووجمةعليكمإطرىان•كلهتىإقنتمانقبل•اود

اطارهالحياالقتادىالتصاوزيجررالتىالمرحلةحول



مناالنحتىبهاليمىاالسالميتهوالهوألفمنظمة

العتلةوالتخيليةالهحددةالهصأثلىبمناهنننةيسهنماالهحالهلى

فيتناقنننىثلالهممافهذه.وصتهرةمحيطة~ناهنننةبالتعاون

مختللةمستوياتعلىواالخرالحينبينتعقدعاتاجتها

ذاهاعهالبجدولالمدرجةتللمنلموضوعاثان

يشاتالهفرشهورعليلةللنقاشىمطروحةتظلاالجتماع

ارباستهرتمهلالت~ليةالبدووالمنظمات

محاكلنأخاللمنالفجوةهذهسدالى~كناواذا

cالتنظيممستورانأالندتىفظولاننستطيعاللهاننا•الطاثهة

•االسالميةاابلدانبينهيمادواكاقتاالتعاونمجالفيميماوال

متقدمةمرحلةبلغهد

التعاونطريقعلىقطمناهالذوالمقموطفانذللومع

فتوقمه)ناماكثيرايفوقالرنين

وانسرنىلشعوبنايرالفهذاادتماعنا»~انالملواننى

ا~نجاىكللم





Jاوزانورذوتدوفا_.

8اIلدوزIت_سرم(
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النجليزيالباالهلا

كلمة

الوزاتورغوةمعالى

التركيةالجههورية81الوزررثيصى

لحي

االلحتتاميةالجلسة

روالتجاودواالقتاونللتماالدائمةللجنة

ام986رسىما,»•اسطنبول

<التركيةالجههوريةوثيصرالطخامةماحب
cالحمالىاهحاب
>المندوبونألالساد

والصادظالسيدات

انا~دةغايةيصمدنى<توكيساوثعب~ومةباهم

الثانيةورةالهاجتهاعلحرالهصاركينالموقرينبالصادطارحب

والتجارىاالقتصادىللتصدونالدائمةللجنة

الدائمةلنجنةلهتهابامعضالتلحوالتركيةالحكومةان

البلدانمجهوعةازدمارلنصانهامةاداةهااا..التر

ورفاشهااال~مية

لحرتنطلألدولناكلأنبالمرورقلبييفعملمهاوانه

مقةا~ميةووىمن<الداثهةللجنةاالولو8الدورمنذ،عملها

الىلحاستنادابينها.لحيماوالتجارودواالقتأالتعاونلتعزيز

بدات•االولى8الدورفياتخذتالستىوالتو~تالقرارات



ألدولبينهيماوتنويمهاالتجارظحجملزيادةألجديدعملية

هذاتدعمماليةاليا،.8ن~والاالعالميتمر8المومنظمة8االعنا

اومسرتعاونلتحقينالالزمةوالهملوعاتاالننننطةوتنسنالهد~
نطاقا

•تعاونالوسزمزيدنحوأالتجاهفىفتظدهنحن•أننا

مواتيةغيراقتاديةظروفاتواجهبئداننامنكشبراانندول

المالىبالكساد~تاثوةتزالهااالسالميةا~دانففالبية

ينننوهالساعيةالدولفيا~ثيةا_نزعةوتحاظم.´ااا

الدوليةالنفطسوقفروالهو~ف>.الحرةالتجارظمهآرسةويموفى

الناميةلمداناابديونومنننكالت.أالستقرارعنيكونصاابمد

منكثيرفىواالنتاديةاالذ~ىواجماال.الحلمحلىتستقصرا~ت

ضمفمدو8بجةتوضعاالتجاهاتهذهكلى.يتناقانالبلدان

العالميةديةاالقتابالظروف1وتاثرهنااقتادات

االفيىالتاريغ.جدافممباال~تصادىالتعاونcذللمع

ل~مسالماعة~ملةالبلدا~بينوالتعاون.ذللعلىينننهد

كل~ىالنهايةبفيتضلبتقدالتعاونارادةولكن.ايضااممهل

المصتودهذاعلىقويةاالرادةهذهجملزىالالسبب,اثنالمو

لمدةاالذىممأناةبداليهاتوصلت«المتىالبسيطةا~قيقةعي

حلهايمكنالالسسياميةالخالالتانحليقةوهراال:طويلة

على.الهتنازعينمنهواحدالوالداثهةالو~حا~بالحرب

سىنففىالهذادونيهافيان~االسالميةالبلدان

ضرورياا_مصبة



ليمت•الواحدوااليمانالمننغتركةالتقاليدماحبة•نننموبنا

التطاهية2الوحدنجمعانلنايهكنا~~اميةالنزاعاتطالبة

السياميةكاتاالختالفوفىلنسواالقتادتللتعاونواننتياقنا

العوامله~عاملهوفنل<الالخليعلياالسر~ارعدم

ثروألهذاالىواهأنة.(لنفطاسمارانخطاضعلى~_ظ8المو

ولترفيه~داننااتنهيةتصر~انتلزهالتىاالمذ~رفيا~ذط

االيراداتهيواالنخفاضاتالخالفات.سددتذصبنننمو~نا

ملالننناللتعاوناامتطلباتددتهاخذت•8حدعلىكل•الدو~ة

الناميةالبلدانلهىاالعالميالمالمانلرغمما.~´´.افي

فياالنخطاضمنيتوقعcت.ستورده1وبممها_نفطتدر1بمضهالتر

وغيرفنرالصباالهماكصىالتأثيرالنتيجةفياا_نفطاسحار

1)لمهتناو~فيفيانننرالهب

ملموسةخطوةكلب~نتاهماا،~نامن8اتوحكوو_تىوان

تحقيقالىالطرينتمهدسوفكتصادىاالالتتتماوناتجاهفينخطوها

فيماوالداظةاالفرظروابطوتعززصموبنابينيها9الضلتفوم

نهاميب

منيمدوثيتراقتصادرتعاونألىاالفتقارانوينيننا

منا~ب8الجزذاهفيوالسال-اال~رارافتقاداممبأببين

ديةأالقتاأ~تتوطيدانبجال-التاريغلناويبين.الحالم

ومنالسياسيةالتوتراتمناالمرنهايةفييحداالممبينفيما

يفسعاالممبينفيسماااللختادوالتكئافلانكها.ا~نازعات

بدورهاتضطلعكىالمتبادلوالتفاهمالتعاونقوةاماهالمجال

•رونالهوةألمذدوبون

وحسهاسلقتمااذأ(السالمىتهرالهوةمنفصةبلدانان

هيهاالتباريهاهائلةأمكاناتلهاتتواففسوف,اال~تادية

بالطافة8اغنيا-المهوهوجهعلى-لحنحن.اخروناتكيا

<وماصرةكبيرألهوةلدينأإنكما.او.ا~موارد



الهنتجةاالرضمنولدينا<التكنولوجياحديثة8جديدو~عات

8وابنازراعىلحاثنىتديربل<اثىالفذامننالنهانيفرما

والعمل8•التجاحبعلر•تقاليحصربحكم<مفطوروننننموبنا

جاروالت

نحوونوجيههاالهائلةة~1الهبوذه8االفادمن~دوال

هر،والتزال•تللكانتولفد.واال~ىمىالمنناالنعاون

والتجارودواالفتاللتعاونالداثهةاللبرنةمههة

،دواالقتصاالتعاونت~الىسعينافي,افترنالقد

الهوضوعاتعلىجهودن_.ركزانوفررنا<6خطو9الخو~~~

اولويةذات،الثالثاالسالميالقمةتمرهوةااعتبرهالتى

ذاثىالفواالمنعة1وا~الت،~رظت1الد~ضو~ه~هو~~

وا~تكذ_لودماوالملموالر_اهال~والنللالزراعيةوالت_نهمة

~ذ~ونولىأطنلبر،_ةاادورة8اث~_~_1فه_1وك_~.واا~ة__ة

احدملىت_.مامهااهتر)_الدورةهذهلحان•والت~رواال~~صادو

سرةملهوتاشعنالرااتوهلبهيةاالولويةذاتالت،الهجاهذه

~ساثلالدإثهةنةللباالولىالدورةفيولذ_تناللند

~قت~فالالدورظذههاعهالجدول1أ«_روألناعةبالتجارةت_تصل

نهيةوالتاثىالفذأالهنمجالا»~~نذتهلوانهاثلالهساهذا~ى

ا~زراعية

انادظالصها~غدنىيسهلو_و_وأنه

د~كبيرنة~ممناالو_ىدورتناانعطأد

وا~ناءةبالتجارةهلطةمتال

~نذتحلقمااسجل

الهقرراتتنفيذ

تتسهيةيقدمو_هق81ا~تء_لمىا__اىا~~_~د

انالملواننا•~...االسالمىا_ب~~فياجةاطول،_»~1ت.__اث

دراسةلينستهوسو~ا~ناماك.وة~،افربرفيذلل«~ذ_~~

اتحادوافامةالصادراتلضهارافليمىه_كق8ا~شااه_~نبة



االطرا~متمدداالعالميمقاهه

cمثهبالميمهمسوف,فألالهرا

االسالميالمالمبلدانببنفبها

هذهمنل8لحانمثا.ذللامكنان

8التجارتنشيطلحي1صا~اصهاما

~اجلىمنن_ننناطناجوانبو~افرجا~بوثهة

فالقضا-~معاملةهادراتنامعاملةفييتهثل6التجار

البلدانبينفيها•والجهركيةوغيركيةالجحرالحواجزعلى

لزياد«هاماحافزاس~نننكسوف<مكنحداقصا~«االسالمبد~

بلدانداخلديةاالقتاوالطرمىالتجار«بننفانا~مملومات~_دفأل

فيهاوثيقةسرمدية8ه~ت1عال~والفمدامة،االسالفيالتمرالموه~ممظ

ماسرامنظمين

والنهبارىاالذ_مادووناألسراممن._الرمسمركمااذا

الىبنللالمرمرمخزفياالسالمبالموء~مرمظمآل.~ا-بينيمأفي

هو•ادمد~علر•فهدفأ_.المىادهاالفسادعنامقسماعزل

,مزبدواز•ألفوهمرفعمرالدوليةدستالمنها،امتذدرالدخول

افضظروفلظفرالممافسآلعلى1ذدر،_>>ادىباأل

هىنةوستزدهردية1اال~نهنت~اميجعلا_تماونتدعيم

في)امنبنقةكسة1اا~ءاات_ثيراتومير~ضأالخوينعلىذ~تذ_ت

الزراء،~ا~كا،_»_ت_نا.المالهب_ةاال~ت~ديةال~كالت

2التجاربواسةالهنتةكيلالستفادةالهقدمةوا~ناعية

ا_نهايةفيسسى8توانتستطيعليةإلهاوالهصادرالسرسستسزاشدة

تدريبرياسرتضمحل8اانماهذا8اث~في.~و~سرتلالمر)_ا

مههدا<هذهايامز)فر~ظمتناتحطمالتىالسياسيةا_~زاعات

ماداثالهتزأثدللتعاونالطرين

منظمة~دأن؟يناالفتاددملالتألبانلهوقنوانأمى

الب~يرتوفبمدوبميدحدالىيرتهناالسالميتمر8ا~_

مجموعةايجادالىجميعانسمىانعليناإن<زمةالةاالمامية



انبدفال<ويصربسهولةمواطنينا~يعيهافيحرليتالبلدانمن

والسكلالبريةالطرقمنفننبكات8االعضاالدولىبينتربط

وال.رواللووالالسلكىالمللىلالتالوخطوطالمبافنرةالحد~~ية

اخرالىامالميبلدمنبا_تنقللموا~ناالفرصةتتاىانبد

معوقاتادودونبصرءة

الذوالهدف»وهذاازواءمقد•لالهوريمما8روصملل

ملمهارامقساملرادممأ

سوف8االعضاالدولانمنثقةءلمرالتركيةا~يأ،~مةان

ومههة.فورةبانجعتعاونهابمزرماالسباسأتمننفذوتتضر

االننننمةز»_نهسبلمناا~ثفياالسهامىهالدا~ةا~~ة

يةوالرفاهتقدهالمقيقوتاالسالميت_ه_8موالملمنظهةاالقتاد»~

هجهوعهافيلالمة

ءلمىز«_تكادcلبر،.~،_ءهلانفيشليفألجسز~وال

التضامنباهدافوالتزامها8االعضاللدولالسياسيةاالرادة

المة1~8االرنقافى»~سوفاليهاذ~التىاالهمالميةواالفوق

االسالمىللمالمإمضلوستلبلتحنينوفيواقتاديأابتها~



ممالىفطاب

8زأدبيرالديننننر~سيدا~ميد

الجلةفىاالعالميتمرالهوأللهنظمةا_مامإالمين

الدأثهةأللجنةالجتهدىالهنننتركةاالفتتاحية

واالجتمادوالتجأرواالهتادى~تماون

والزراعةاالغذيةمجاللحبىللتعاونالوزارو

المنظهةهي8االعضاالبلدانبيىفيما

1986اذارلممارهمرلس<اسطنبول





يةال~بزباالهلا

رادةبيرالدينفننريفسيد...~Jl.ممالى~1فط

االممالمرتهر8الهولهنظمةالعاماالمين

الجتماعالمننتركةاالفتتاحيةالجلسةفي

دواالقتصاللتعاونالدائمةا~نة

للتعاونالوزاروواال«تهاى,مارووالت

البلدانمينفيهأوالزراعةبةاالغذمجالفي

اامنظهةفياالعضاة

1986اذار/مارسىفي,اسطنبول

،الوشرسىفخاه~
•81ا_وزربسىرثدولة

<ورالموقر81الوزر
<ليالهمااهحا~

<السادةوالمسدات

الممتتنركةاالفتتاحيةالجلسةاحضرانبتر~
والتجارودوإالقتاللتعاونالدائمةللجنةالثا~يةا~ورة

u---:L..JIالهنبرلتكونالثالثاالسالميالقهةتهر8موفننكلتها

•والتجا.يةديةاالقتادينالهيافيالسياسةبضعالذىا_رثيسى

والتنميةاثىألفذاالمنبننفانالثانيالوزاروتهر8والمو

االسالميةالبلدانمبىذبصااأزرأءمة

الشكرعنباالعرابحديثيابداانلىويطيب-)
اللجنةرئيسىافرينكنعانالجمهوريةوثبمسلفخامةالمهيتى

للجنةوبالهناوالرثيسر8الوزرارئيسىاوزال~_رغوتودولة
والتجاوىدواالقتاالتعاونبتعزيزالبالغالشخصمهماالهتها



لطغامةكتتاحياالالخمابان.االعضا-البلدانمينفيها

ااتراميمكصانأوزالتورغوةدولةوميانافرينكنعانألرئيسى

ديةاالقتاالروابط~تمزبزسالو_االالمالمفىالقائدينه~ين

ينننكلاالهتادأوالتكاملفالتقده.اال~~بةدان1الد~~بنفيما

قويةاسالمسةامةهرىمليه»_~دار~~ا__ذوإالساسىحجر

الداشهةلمبرنةال_داوالت.،_نء~~~~وأننىوموه~ة

سرتسسر_الزراعيوا_ت~ونفذأشىالأاله~~ننناناروألرنواالجنماع

مرينأاعثإلخا.بنزينهددهعد،

للشعبشكرنأعنمر،،ارا«~Iلىبط~بد<كد~-3

نصرمن8لرمواهزمى_هقاهدرهااذ_لاس~رء_~_وحكو»~)_~مرأ

لوفودامهاطوحاا_زىاةفيا~_اولك~هدداووة__~د_._~.~_~ا

لنىا•سطأ~لI<ر«~مةL..:;..Jا5لد~د««_مد_أدههلىاوه~لماو_~__د

2ألالوعتدرفرل~واء_ء_،ره__«_ة1سروة~~_~ Iر،~ودضاتهفيوئنقا~ه

العلبةI~دهونقا

<يسر~ث_راةدسرب_~

ونللده:ثةا~دا«~ة1ا،_»مه1_،_اäر_دوا~«~_د-)

Iود.._~ف«ررو.~~~مااود.مال~هاxارJ1»5د«-ه«>د«~«ءء<الم~ظا،

لمالهاوه_»آل~،_اارا«~د1__أسمدةL....ادو_ء~اد«~~د~ها2ا««1لمالة_ا

الولىاöلدوراممفادIذ~~~ذ_ىاiiترلفا~~_زذ<وة~«د.ال-~ه~ا

ةساسيااöداالرارفيفي،-_سر~«_راهمىفي~_،_إ1،_\98ء~و~_«_فى_~،~

لالزه~القوةا،~دير«لاه~~~،.~ةأو~_~ة_ده_ةانالمالا~دور

رأ.اآلالعداوفيالن_صاا_~مس1سر_اء~ى~دولىاون~ت~~الدف~

من)سذ~ا~نذد~ةال~هااتوها~~ا5ا~و~تلذىازفىلهاأ

لدليلالخروعI_أوايةادل1~~او~ت~دةاال~ما~9ءتاممد~د~

ءلمىتفلناا_صوIفر´´J_ننهاا´ألدور~مةواوجدودعدهعلسضعاو

ديةالفتااi.:.....لمالقاافيلالزمةا~~يو«~(تالتف~«_ا~اد_را

لمر~~عةانالب~أ~1دمياه._سرتمرجمااترفننهدناوفدلدوليةا

حجمناكما.فياالطراددتهم.ن~الخذافيلرش~سيةالمتة~هةاو

منبمزيده~دنهابلىلنناقصIفيخذالدوليةاعدألالهسا



تسبرا~تالدولىروالتجاالتبادلننروطانذلل.!..ا

التى•ناو~1)البلدانلهلمةمماكسىاتجاهكي~طا-1~_

ملمهاتقوهالتىاالسسوتهمددإدتنديونها8اعبا(مبحت

دأ)ةفرا~_دت-ادراتهاانالىضائةباطه_ذا.اف~داتها

ا~~دو~إلبلدانتضمهاالتىالحهاثيةات8االجرام1ا~رك~د

ال•ددةءاىلكIمب~1ال~دان1ا_~ان.االدواتهذهوجهفي

ألمنذاركةهن1نهتهكالتىالسبامبةاوفتاديةاالالقوة~متلل

(~،،ت«د»_ةالب~دانه~واةالمسراقدهءلمىالحالمياالة_ت~دف_

_~8نصأة_د~_ءةالمساوه~علىالبلدانهأهقدرظانكما

ا«وومم.اأ«أدا__ةوهالفاتوا1انقساماتهبسبباالف_~~حالل

بهاأل~~ء_حىأ~يرالرستحسرةاالو~فيوإ~~السبعةمجهوعة

ا´_«ىأأ_«ألدإذ.ئووأالرت_فاعوسزتهك~ت،<~ماسدميةاالدانا_بل

أناال,و(~»~»~ت1لوباالومخمرصثها1ا~~~«_~~ت

>...سر،_هنو)مcو~~ت~لمذللمنا~إت_«ةةالم~ه1و«~ت~

ال«.~هبظهورت_«_نننرمجديةا_تفاوضمصرورةا~نننهالاقنار

بةاا،اهأابلداناايهتسمىا_ذوأادولىذهادداالة

•الرثبسى،ءب__دة

ð-~أا«_ادان~دومإه_ل~_لديه)مألظروف~ذهف

ألسةوعلذ«ذ(.الالجهود)~فيمسيأالصالوالسمالمالنا~سة

ذهه1أاب~،~ىألتىت1:_مفاوهلملتI~JLمعا__~ف_وهمات.

نصد~ألدىاالنتظامنحواتهاافنحادنوجيهاجلو~أأب~ار

دةولى.أ_ذاذ_9االكت~وتحقبنواستهراوهاالذاتيةاالقتصادء_ة

•االولالهفامفي,لهاتنيننم1فننانهامنبدأثلمنبحثتظاذ،

ت.ىالا~ماما~و~والتخف«~األ_~من~حقولةه~دالت<ت~~

وأر.ظلهافىالكادحةوجاهبرهاا_._لمدانصأهففراأل~~

الماأ_مه~ونمىأاتفادولمقاب~~وة•اخروجهةهن<لها،_~ف_

النسبيةا~ساواةموقعمنالندعي

أ_داثمة~0اللبعملفانالمنظورهذامن-,

أالسالمىأمللمابالنسبةكبروباههيةيتسماالقتصادىللتعاون



عنالنظروبصرف-اال~ميةالبلدانتعملانوروالضرهمن

توحراوالحاليةومواردهاديةاالقتابنياتهافياالختاللها

وزيادألدوااالقتاالتعاونتعزيزعلى-بهاالصاملةااليدو

علىالبعضبمضهاومصآونةبينهافيحاالتجاريةالمبادالت

منإة~دهايحمىفتاديةاالالقوةمنمستوىالىالتوهلى

واضمىلقراراتاوالدوليدواالقتماالمنايلتقلباتالتمرض

الندعيألمالمفيساسالسما

cالوشرسىالسيد

فييتهاغالبتندرىدوالاالسالميا~الميضم-ال

انكها.نهوااالقلللبلدانالهتحدةلالمموضمتهالذوا~

اعلىالىفيهاالطردىاألدلمتوسطيصلبلداناتضممفوله

طبيعيةمواردشهاعضابمضلدوفانكنلل.المالصيةالمعدالت

صرةالهاالعاملةااليدومنمستودعاتاالخربمضهاولددوا~ة

االقتصاديةالبنيةاقامةالىذللمعتصلمجميعاانهاعلى

الوتجدددواالقتاالنموتحة~اجلمنعنهامخنرالالتساالمامية

سرياساتهاانكماهعيفةالسلدانهذهفافتادات.بذاته

فلنطالحاجةعندتتجاوبانبه~داطارفيءوضدتفداال~تادية

لحراضطرتوقد،سيموتهانطايعنفارجيةوعواملتموراتمع

بمعبكبيرألبدرجة~يةخططهاتقليصالىاالذيرةالسنوات

تللمحلىالحصرلتوقووعدملتنفيذهاالالزمةالهواردتوفر~دم

نتيجةفىلالختناا~تماداتهاوتمرنتقريب.ه~فيالهوارد

المدامالىالقروضومنجنيةاالالسهالتمنعاشداتهاالرتداد

بةالهتسةالضئيلةوالمواردلديونها.تسيداتفننكلفيالذماعي

استيرادمجالفياالساسيةاحتياجاتهالهواجهةتكفياللها

الفنيةوالخبرةوالتكنولوجياالرأسماليةالسلع

الوضعهذا8ازا<عليناينبغيانسهواعتلند-8

يمكنناوما•لديناماامعخدامتر~علىنركنان<المظلم

المتقدهللحالمالبغيضةالتبعيةكراالستهرارمنبدال•انتاجه

الفوبالرننظرانمنالفبدcمواقفنامنننيرانلناالبد

الىننظرانلنابدال•الهاديةوالهمرنةااللهاممنهلنمعتمد



بطريقة´كك.وانالذاتيةمواردنانمززوانفطومنادذيلة

عناقتصاداتناابما«علىفمحلانعليناو~.~~1دفيت_اك

ألمتندمةالبلدانسظاتعلىاءتهاد

'I-الندعيالمالهبينالهوة~ستهروسوف

الطرفىايجادمننتمكنلممااالتساعفراالسالميوالمالم

علىواالتالفىبيننافيماااتعاونيننبتوثالكيلةوالوساثل

تبعيتنامننحدانبدوالالتطببالموضعلوضمهمحددظمدابيع

لييرةاالفالتطوراتاو~تانممد>>الغربي~L.....LJاالفت~دية

الفريدانالنطاسماراحاضمقدمتهاوفي<الدوليةالساحة

ه~لحهلخمهةالدولىاالهتصادفسيت_حكمJI--,!(الالذىصو

بعداالسالميللمالمالمتاحةاا~اردفانكذللالذاتية<

ذاوه>>حاداهبوطامجهلهافيمقتطة~النفطأسمارلحا-.انف

الهنتجةاالسالميةلبلدانماا~،_ننذرةاالضرارالحقاالتجاه

~دورعاتصانيسوفاالخرأاالسالميةاا.~دارانعنفند<~~نه~

المساعداتوتناقص•روالتجاالتعادلحجمتقلص8جرامن

•للنفطالو~االسالميةا~دانو~عل~تحصلكانت،التى

مناايراداتهبوطوه,وظاثطهممى~سالهغترالمهدلوحره_ن

•بلدانهمالى،~_ونهاألمهدل8ال8ه_كانالتىاالموال

عليهيتقينسوفباسرهاالسالمىالمدامانهذاكلعلىويترتب

فيهتادراالةا(مسهومعدالت.فرالتباطوةيواجهار

cالرثيصىالسيد

8ازا<عليناامااناهبعدفيانهمحداءتانى-.ا

ألالتجارزيادظعلىخاصبرجهتمامنااهنوكراناالرضاءهده

مناللالحاهمرالرفتفيتهثلانهاديثمياالسالهال~لمدا~ل

اسواقالنونظرا.االسالمىالمالمتجارظمجهرعمنالهاثةسيفي.ا

اماهمفلقةا~تفيدالذ~عيةا~بلدانهيا~_درات

نبحثاناالامامنايحدلمالحهاثيةالتدابيربفعلمنتجاتنا

نحدانعلينايجبكمااال~مرءالهناأافلليبديلةاهواالعن

الن<التجاريةعالفاتناغرالننهالعلىالحالياغتهادنامن

دواالقتاللنهورثيميةو~االصانالدوا~التجارط



لنهوهائلةمطرةنمطىانانهالويهكنكبروأصراكلولديند~

الفوباقتأدياتهيفها.االعالميةانالبلةبينفيماالتجارة

•بالضرورةبطيئاللنبمدلحيصاالترهنتجملدرجةإلسنهتقد

لكىاسواقهاتوصيييمكنالتىوححماههىألتاميةا~أناما

وهوبينهالحيهاوالخمماتالصلعمنا~تاجهازيادةتمت_عب

االيجبكذلل.كيهادواالفتاالننناطتوسعبالتالى«و8يوما

عصرفيتمد_نننىتزللماالصالميةألبلدانممظمانعنأيد_مغيد~

واسمةبخطىتتقدهالساعيةانالبلةانحينكيالماعةمأقمل

،_فيبةاالحساسىافنتأوهكذا.الناعة.~ماعصرنحروسريمة

التبادلنطافىتوسيعويسيتجببلبيسربنننكل،والتواكفةألتكامل

بة)لدناهألمالمبلدأنبين~ماا_تبارع

عرفملىيت~قف.ا_.~رةنطاقتوسيرانبيد\\

بأل~و_سر~نوان<اال~تاىعلىالطاقةوزب،ادألاال،~~اجبة

الدهر»~فقوة,االسالو~المالمفياال~تاىت8االرنة~

منا_هزيدتوفير1ءلميأ_~تمو~_•والتدريب~~م«_دت_بى

قطاعاتبهاواعنى<الحيوية_~عاتالماليةا__موار«

وألتنريةوالبحوث>ا_«-لميم

الحواجزمنإلتظليلليأأنظروس»~1مفروال-الم

محلىا~لجانبالى<االسالميةالصلدانبينفيماا(حدمر~ية

بحاجةوالرا~منىcى1واالنتااتخطيط~لمياتلحبىااتكاه~«_«ة_مق

التخميطأعهالتنسيقفيالتوسعضرورألعلىا~تأكيدالى

علرينعكسىبنننكلالت~وةعلىنوبالبر-النننهالمحورو~سبطر

واخرىنطسيةتمنننكةنواجهويجملنا>>باكهلهاقتعادياتنالحلءب

المننهالبينالت~رةلخمهةموجهاتوا~وا-التنللفالى..._،_هوية

~االسالميةالبلدانبينفيها8التجارفأمةمنبدالوالبرنو~

•الخدماتقطاأفيتتحكمالتىهىالساعيةالبلدانانمن

البنياتنرجهاناردنااذاالجهود(كبربذل~يقتضهو_

بينفيهاللتجارظاالمثلالحدتحقيننحوالة_ثو~االساسبر..ة

ينتجهماكلبانالسائداالعتطادفانكذلل.االسة~يةأابلدان

ويطرضاعماقنالحيترسغالناميالمالمهها~اهنملاافو~



والالشعورىالسمورىالهمتويينعلىعلينانلمه

اذامنهاا~تخلصبدالووألووهر<اللوار
يةاالمالهاابلدان.ينفيما2التجار

رفيه.كو_•االصالو~اا_ه_ا~ف~الزراعةان•)ا

.~دررث«_ميد~الا~يديةالحرفةه.،الناميةالبلدانممظم

نر»ةااتبيىترابط5ف~~الحديثلالقتادتعميةوسريلةماهي

مانههاوتحقنتانيتمذر~ثدية1اال~-والتنسيةالزراعية

أءت،الحة~~بهذهواقرارا<االحروىفيااو~ازنا~هوب~

الىالث_اثاالسالمىالقو~تمر8مو1اعتهدهالترا_مهلفمه

ت،1تصادباةفيءة10وا~الزراعةقطاعيفيمت_از،_تنهية~~

او_جالوومة_ه،~1اوت،امطالتراا_~خطةا~1و<.ك•8االعضاالدول

ت<1اا،~ب_ت~يرضرورةعلرخاص5بوداكدثاوالزراعةاالغذية

فىذاثىالفاالمىوت~دة.«~<نقلالومرافنا~زراعيةاالهاسية

<يةالفذاثمخزوناتالمنط»مات1اد~وتك_»~<االعالمىالمالم

ااك~والوساثلالسبلايجادضرورةالمهلخطة....و~

الرلهلوحةواوالتفدفىالتحرمثليةيهالطبرآلظواهبهمالجة

اا_نكو.~سةاالصالهال.~انالىالمساعداتتفديمجانب

اءتمدهالذىالمملبرنامرافنتملكها.الطبيعيةبالكوارث

دراسات8اجرافي8الب_علىاالولىدورتهملحىالزراعة8وزرا



لوضع8الخبرامستوىعلىعاتادتهاعقدبجانب~

.القمةتصرموةوضمهاالتىاالهدافتحقينتكللالتىالممياصات

cالوثيممىالمعد

ا~ت~ديةازمةاليوهيواجهاالسالميالمالمان-10

بلدانمنونميرهااالسالميةالبلدانتستمرانالمتوقعومنحادة

~ود.قادمةامفواتالمرباتمواجهةلحرالنأمرااللم

منالكنييفيالسكانعددكىالسريعاالزديادموالزراعىاالنتاى

البنننيه~الهاليين8نمذاتحسينالىوالحاجةهالميةاالالبلدان

فىتستهوسوفالتغذية8وسو8الفذانقصمنيعانونينالط

مهااالحروتاد«~االفعاتالنطافيتبذلالترالجهوداء_فة

ولسوف.مو~سىوفتاسردفيكلالمننناهذهعلىالتغلبيستلزه

ا،تهاجهادة1ز~فيالصمو._تاالسال~يةاابلدانمنالكثيرتواجه

5وا،سيماوال6~الو_تزايدالطلبلتلبيةيكليبهاالنذاثى

ديةاالنتاذات~نذية1الهاالراضاستغاللروالنرومن~كونسو~

ند_ةهفئماراتاستالىاالمرو~تاوالمضهونةوغيرا~نففضة

._~ره_~وفبروتسريةاالساالبنىواقامةنمىاالراهذهلتقوير

مدرهنادرالم>_~ما،<ت_لملت~~1الالزر_الهالراسىاناالنتاى

الت~~_اودء_سف~راتالالز~ةا~يةراتالههاانكمافنديدال

وثمسبا1ءاثةفننكلتزالتماالزراعةقطاألخدمةالحديثة

~سرلمع5اه_باعاارالعماايفيالزهراtالرتقااùلحاكنلل

،،اداالو~افى~~قصنتيجة9جالذىاوشيةا~ذاوعيةارلزا

ته.~و،_فعاروا)~اال~ةاكدافدلحيةلعااشيةالفذا

وند،»رنىا_ذا-الكتالا~~ينبغيةالسالميةانالبلداكيىالنتاا

رالسماات،تف._~.اتغلباجلامنفليهيةاشيةاغذطيةتياها

~~~مةا~را_)_اوالتلحصراف~عن~مةلنااتالزمااو

الخروا

1،~1،~ااتىا_ماءبد~رغما~_واعتثادر_16

فاللمىذاتهعلىاالسالميالعالماعتهادلثعزيزواممعمجالفثمة



البلدانبينزهيها8الفذاتجارةفروالتوصرانتاجيةدألزيا

اتخاذاواالجلطويلةثنائيةاتطاقياتابراموان.االصالمية

والمضهونالهنتظمالتدفقيحتألانيهكنالجماعيةالترتيبات

انهكها.هيهعجزاتواجهالترالدولالرالقذاألامداداتفي

تمتطيىالتىالبلدانلحياالنتاىنمومعدالت~م0اعلىيحافظ

االسالميالمالملينمذاثيافائضاتنتوان

IV-نتستايضاتستلزماالنتاىلزيادةجهودناان

الدولفساالنتاىوا«دافالزراعيةءالسياسات.~يناهضل

مناالقليميالمستورعلىالتنسرينذاهتحقيقويمكن.8االعضا

فاللومنالرث~سية...~L.J.بالنسبةاال~تأىدافاه~جد~دخالل

I..الساستناداالسلميالتخصامكانيةموالزراعيا

وجودان)~.واالقتصاديةوالط.ميعيةااليك~ولوجيةاالعتبارات،

بالنسبةالصملوماتتوكيرعلىقادرالتسويقيةللهملوماتنظام

اازراعيةت1اامنت~منالمتدييوا~تاراال~يرادياجات،الدت

الخامةالترتيباتفىاالتنظاه~يتر~~يسر_محدسوف

علىاالعت~_دمنل1~انه~.~~_1دثمة1ا~~تة8والهو

كها.الغربيةالدولفيهات_تحكموالتى~سلعالمالهيةاالسرافى

المستلزماتوتوميترالنتاىالو~ركةالهنننروعاتقياهان

بذورونننرا-وا~~أتواالسمدةالزراء~ةدالالتمثلالزراعية

فيالذاتى8اال)~و~توىرهععلىبو~ءدت،_يللكف~~_

االسالميالمالمويحتاىوالزراعةاالغذيةمجالفياالسالمياا~لم

يةاالء~هرفع.~_الزراعةمجاللهيا~~~ثا...اا~

الهفافىرو~ظه،راعاةمعا~بوبمنالهحسنةاالهنافباستخدا-

التربةواحوال

،الرئيسىالعميد

II'l-جدولاالدت~~~او_-انJL.()-CIبالبنودحافال>

،المانيةالثالثةاالياما~تدادهلىالموطقينكبارادتمعفقد

تمملوالتى<ا~وأل~مرعلىالمعروضةالة~يابشانه~دا»~ا

وانشاة•االطولالمدرعلى8التجارلتمويلىخطة،تشهلفيما



لالعالماالعالميةوالننبكة،االطرا~متحدا~ميمتاهةاتخاد

هسر<المعيرعلىتاعدنا8محددتو~تالىوتوهلرا•التجارى

هبهطيهتمونسوط8الوزراممالىانهىفنكادنىيخالجنىوال

8ووزرااالسالميةالهةتهراتمرألمقرراتمعتهنننياالتر~ت

الخارجية

يبربذاهومعتجابههاالتىكلالمننااكثرما-19

واناةباهراوقدمانهضانيجببل•الياسىالينايتطركلاال

تيبناقدالتىوالنكماتالالالهزعنبانلصاننارلكى

و~_،_.الوافيةللخططاعدادنا9لحترطالتلومماباالحباط

الجهاعيةتهر8الهولحينتخذهاالتىالقراراتانايضاندولان

~~~وتههيدااوصع9نطاعلرالتعاون2باكرراالعىما

التنفيذموضعنتابعهاانلحمليناثمومن.تسلكهانيجبالالو

انو~~.اة_تواالتفاتدوالهننناورتاالتاالخاللمن

2وبيرنضعمناوتوابما~ن•الموقرينوبيننالمند

يقتحةنحوواحداهالقدمايحضراانالننكاليهايوقرال9ومقدر

انالىاالسالميةوالننعوباال~ميللمالمدواالفتاا~رر~

المنننتركةاالعالميةفىالسمو9انننضاالنهايةهريتم

لتوفيناللهوبا

لكماوشكر



تقرير

اللبرنةعنا~نبنقةالهنابعةللجنةاالولاالجتهدى

التابعةوالتجارودواالفتاللتعاونلداثهة

مراالمالالموثتمرلونظهة

J,.,.....a.-l•_ا4مدالحجةذدلم6دلم

)ا98ر~بر11-1'بافأل(الهو





النجليزيةبساال~ا

تقوير

اللجنةعنزالمنبثقةالمتابعةللجنةاالولاالجتماع

ابهةالتوااتجارواالقتادىللتعاونلداثمة

االعالمىالموثتمرلمنظمة

14<9الحجةذولم6))~اسطنبول<

)1989فبتمبر11-1'بهتر(الهوا

الت~ا~~بعة<للجنةاالولاالجتهادعقدرا

والتجارىدواالقتصاللتعاوناشمةالدللجنةاالولى8الدورشكلتها

6)لممنالفترةلحرا~نبولفياالعالمىتمر8ا~و_ون~ Jزىلم

)\lM'سبتهبراا-9~(المراهقار.لا_جة

لبرذ~لهى8االعضا<لسيسةااتاالدولع1اكا~حذمر_•

ممه~تاا

)(رثيصا1تركجههورية

للويسى)(نائبااالسالميةباكستانجمهورية

للرئيسى)ناث._لما~موديةيةالمرب5ا~~ك

للرئيسى)نائبالمفلسطين

)ا(منورسرةالهااالرد~ةالمهلكة

العامةاالمانةمنمهثلونتماعاالدحضركما

لهاااتابعةاللرعيةوالوكاالتمراالمالترالموء لهذ~آل

:ليةلتاا

دلوتباءأللمنااوظرللتجدال-ماله~يألاف~ا~فرا



والمهنرالقننللتدريباالسالميالممركز
لبحرفاو

ðرلتجاالتنميةالمالمىاكزلهرا

عيةالجتصااوديةالقتااوشيةالحااثالبحااكزمر

ال~ميةاللدوليبلتدراو

للتنوبةالسالمىالبنلا

لتكنرلرميبااوللعلومالسالميةاسد~8لهوا

(ا)كحلحألالمتتنركينتاثمألاألقريىبهذاومرلق

وناثبالدولةوزير<ارديمتاياالسيدافشع_(

•الهتابمةللجنةرثيصابو~<يات~ك~~رية8الوزراوثيممى

الهتابمةلجنةمعباالننقرالا~مقدتالتىالماعةالجلسة

السزاعة8وزرااجهاعمنالهأ.ثقة

تالوظالرالتركيالولحدممثلالر~ممىدعا-9

رئيسىافر،~كنعانالرئيسىفخامةمهاممثا~نىا_سرسر_لة

فخامتهاكدواذIوالتجارواال~تادوللت.ماوناادا~ةاللبرأ«_ة

تم_8الهومنظمةداخلالالزمسسوى8الهواالطار8اننننااه~

منننصبهضهونسسرتد8الهوتلكتزويدضرورةذللكاوضع•االسالمي

لننناطاتالفعالالدعماراعتهرعلى،~عنف~امنهواعلن

عنواعرب•والتجارداالقت~دىون1~الداثهةال~~

محلربالنطعمعتعودا~مجهوداتهافيبالتو~~للبرنةتهنياته

بهذاومرفنمياالصالتهر8المومنظهةف~عضاألاالاا~ولكاف~

كملحنالحرينكنعانالرثيصىفخامةرسالةنصىمننسخةالتطوير

<م<

الميددولةبمابمثالتىالرمالةت~تث__م-1

دواالقتاللتدوناثمآلالد~.انا~•اوزالغرتتير

تنفيذاهميالعلىرسالتةلحياوزاليدالدسرواكد•وا~~~رى

ذلل<لتحقينجمدكلبنلعلىالتر~الحكومالوعزهر<الطوارات



القراراتمتابعةلحيبالترحيأللبلجنةبمناياتهواعوب

فاللمنناالهتصادىالتعاوننطااللترميي9جعيةابعادءاعداد

حكملحيوالخنوغيوالطكرىالنطافىواهركاثنامقيىمنهاى

العميددولةرسالةنصمننسفةالتريربهذاومولحألهبتى.

)3(كهلحألاوزالغرتترو

رش_صر•ارديملخاياالميدممالووامتدى-ها

8لوزراالمتابعةلجنةانمنادتزامناالفتتاحىخطابهلهياللجنة

اللجنةعن.ا..االمتابعةلجنةاجتهاىمعالناعة

هذاانعلىمعاليهواكد.والتجارودواالهتاللتعاونالداثهة

للجنةالثانية8الدورابالغلحيهراعاالعلىيصاعامموفالت~امن

عندرةاالبالقراراتوالتجارواالهتادىللتعاونثمالالدا

االنننارةهدفرمحاليهواوهة.النامحة8لوزرابحةالهتالجنة

مهاهان<الهقابعةلجنةبموجبهانننفثتالنوالقرارالى

ايضاتحدوالتجارواالقتسادوللتعاونالدائمةاللجذ~

الجهوداههيةعلىكذللواكد.المتابعةلجنةمسثوليات

االة_تمادىالتعاونتعزيزفىاالعضا-الدولجانبمنالمتب~دلة

اكد•االقتادىالتعاونسبيلتعترضالتى~_اتونظرا

المدرعلىاالولويةذاتاالهدافتحديد2ضرورعلى~~1مه_

منتمقيلهاومحاولة,ابضاالطويلىالمدروعلىوالمتوسطالنير

االنت._هبصى8الرلفت~تهنهايةولحر.9محددعات،مننرومالل

عندرةاالالقراراتبتنفيذ8االعضاالدول~_-ميةا_ماا_

واعرب.ديةاالقتاالمجاالتليالت~ونتعزيزبهدفادد~

مرفن.الحيوية~تهالحيهيالبالتوللجذ~تمنياتهعنسد_دته

القاقالذواالفت~حرالخطاب~0مننسفةاا~يرمهذا

ل»)كحلحألاارئيسى

2اداره~ير<الدينمحىالصيد~القىثم-8

•االعالميتهر8الهولهنظمةالماعةباالمانةاالقتادىون8النننو

العاهاالمينبيرزادهالدينننر~السيدبهابمثالترالرسرالة

الحارتقديرهعنرسالتهلحيالماماالمينواعرب.~..

لهاالتركيةوالحكومةالتركيةالجههوريةر~~ه~1للف



بهاتلوهمالتىالتعاونلنننناطاتمستمرةمساعداتمن~ممونه

تحقألالذىالتقدمممالبهواستمرض.االعالميالهو-تمر~ظهة

للجنةاالولىالدورةعنا~صادرألالقرارات´´0..~~ل~ر

سسات8الهوانواوضعوالت~واالقتادىللتعاونالدائمة

فدنيةالههسساتها8ومواالسالو_~لمنظهةالماه~واالمانةا~رية

المنوطةالمهاهاتحظبنالكميرةالجهودبمذلجانحهامنقامت

بساناعتقادهعنالنهايةفيسيادتهواعربالدأ.هذالحىبها

اللنراراتتنطبذفيكببوااسهاماسر~سهمالهتاممة~نةعمل

بهذامرفن.8االعناالدولبيناالقتادتونبالتحاا~معلظة

كحلحألمموزادهالدمىنننربفا_سبدممالورسالتهنصمننسخه

)0(.

ا~ناعةوزمرارالدجاها~سريدمصالىواك~-9

فر<الهتاسرسةلبرنةوثيسىالتركسةالجر~ريةهىوالتجارة

التعاونالت1~~ت~بمنالتفاعلاهسر~علس•فطا،~ه

االتنادىللتعاونالدائمةا~مة8ا~ننناعلىواثنى•االقتادت

بنخطوتهماباعتبارعذ~ا~~الهتابمةولبر__ساردواات

لمد~التعاون~ننناطا~ورهدالفعالا~ممينفحقينمببلكى

حما~نصمننسخةالتقريربودامرفن.االسالميتمر8اا~__

)1(~مترارالحامدالمسدممالى

وفود8سا8روالقىا~،ه~ه81ال~،وء~~-.ا

باكستانوجههورمةا_نننمدبةبنجالدبنننىوجمهوريةببةالمضرالمملكة

بواجهماعلىفمهاوكزوالمهاتك>جا~ياوجمهور»~االماله~ة

للتطوراتنتبجةما~مناالسالميالموألت~منظهة8اعضاالدول

مرالت~ابميو_وال•المألوسدو1اال~الوضفيالهوات~غير

عنواعرموا•الكد~_ةالساعيةالدولت~التىالحصاثية

الدفعلة~طوالنحارو.االقتصادى~تماونالدائمةللبرنةتأل~ديرهم

منظمةمهاتذ~التىاالقت~ديةلة~نننطةامطتهاالترثلةالسها

ضرورظعلىالوفود8سا8روواكد.عامبرجهمياالصالتهر8الصر

االقتادىالتعاونواننننطةعملياتكىالغاصالنطاعافنتوال

ندواتتنظيميتمانواقنرحوا8االعضاالدول.~يصافي



~تعاونالداثهةاللبرنةبرعايةمنظمةدراسيةوحلعات

الهوهوعاتومناقنننة8االلت~فوهةالتاحة•والتجارىااللختادى

اال~تصادوااتعاوندفراجل~~ا~ت~كةاال~~ذات
االسالميةاابلدانبينالتجاريةوالمالقات

~ء~ا•نلنننااا~ذ~ىcللجنه~اكتا)~

تاندوعقدöروضرلىارتلننااو.صلخااعلقطااتدار9..ا

ونلتمابا1~~~~يتميةر1ال~اتنااله~كاان._نننايةJود

لبنلاوميالمطات~8لموالمنظمةمةلماانةالمااولمنب~البلدا

دلوتد_«_عةلمنااوظرللت~السال»ب~اهةرلفاو،_~م<،مدآل1~السرالو~،ا

المرسيألالدولحامقهمهافيونمتمارنالسلي

ت_ث~ين~هثدءا_~دوا_ذهولىا~فد«1~د«~1_اوسر..او

)مامررمهحمهوفى5السال~ا«الد_،.1اشى

tلأل~اتوعامنننرت~~~öروسره)__ذ_~_~_د~__ةا«.ارو

Iنقدبد_رهمعن~~~ا8عضاا،<~راو8الء~الدولا.ر.9-_~د_ا

لنتربةا0J-4في~ت~~«~الساله~ا_،_،~ا»_ة~م~_مد_،اد«،1_ا.لمحدو>

رماا~مةاو~<اود«ةالة~ا

لغرفةامحونلمما1ب_«_ن~مة1_المالمىا__«~_لا(م«__د_ر

حول~~ثيةتسااردلسلعادلومذ~مة~.._ااوäر~،__جا~السر~و._._._ا

السالوءةا_دولا~9م1السر«تد»اصفر

الهمثمروعاتد،~~على~~ية11االسال~،ا_~،_لب~ء~

موات8اللناخاللمنوذللبدرامسهاقاهارمسر~النىالمتتنوكة

بةاال~ها_دول،9االعمالرجال

رئيسى.~نبارتياىc)~لل•1ء~اللبرنة•0اخذوفد

التحريرلمنظهةا~نطيذيةاللجنةانوه~ده•الفلسينىالرفد

العاه~دقية´´االتهعلىمالفملوهقندت<وفهة~ا~ية

8االعضاالدولبين"والتجارووالفنىاالقتادىللت~ون



وضمانوحمايةتنننجيراتطاقيةو´´سالو_االنمر8الد~ومنظمة

مياالصالتهر8المومنظمةفي8االعضاالدول~من´´را~1اال~_

وعاتمننغرتعزيزبنرورقالخامةالنظروجهةاا~~~وابدت

8االءضاالدول~5هىالسراالططاع

عنالهنبثقةالمتابعةلبرنةاعتهتانوبمد-\\

فنكلتاعهالهاجدولوالتجارودواالقتصاللتعاونالدائمةاللجنة

بهذامرهنالهقرر.برثامةللياغةالعضويةو~،_حة~~

(ال)كهلحناالعهالجدولمنسخةنالتقومر

>االعمالجدولمنالثالثالبنداطاروفي)ا

التنسمبالمكتبمنالمة~هجعىالهرالتقريرفياللجةمظر~

ويستمرض•والتجارىدواالفتاالمتعاونالداثهةللبرنةا~تا.~

الدوللحىبةاالقتادالتطوراتافربا~~زالتقويرهذا

وضعليالهستهردوالترالىفاهىبوجه~~ا•8االعضا

الوضيعلىخرا8موطراالذىالتحسنرغممالخارجيةاا~فوعات

االقت~دوالتعاوناهميةعلىويركزمالهالهىاالفت~دى

اال~مادتمقترلحر:ئهتمثلالهد~لبلوعومعيلةرهماعتبا

الذاتعلىاعىالجو

فيتمفبينالمتبادلالتفاعلالىالتقريروينننير

فنناملمهارهاعت~دا~«~علىويركزدواالقتاالت~ونسرالت.ه

اانعاونمجاالتمنوامممانطافاتغطىلتدابيراالولوية8واعطا

اقاه~فيوالنظره~كةمسزوعاتتنطيذمثلدواالقتا

فمرورقعلىالتقريرركزكما.بةو~هوما_يةنقديةترتيبا،،

مجاللحر1.~~هالجاريةواال~نننطةالقراراتجمييحصر

كخطوةوذلل•مراالمال~مر8المومنظهةأافلدواالفتاالتعاون

...:;~Jl...اجلومىوالمتامعةللتنسينونننيدمنهاىوضرنحواولى

التقومرنصى.االجلوطويلةومتومعلةقيرأل~تدا.~الفعال

)n(كملحنرفنه



الههيةتقحيوهامنطلالمنز•اللجنةوقررت-الا

مركزالريعهدبانالتر~<التقريرلحىالمطروحةالقضايا

الدوللحيوالتدريبواالجتهاعيةواالقتاديةاالحاثيةاالبحاث

بجميعححيثةقاثهةاعدادبهههة)2انقر(مركزهالميةاال

االقتادىالتعاونمجالكيبمقتناهاالجاريةواالننننآلالقرارات

االعالميتهر8الحومنظمة8(ننننامنة

السابعاالجتهاعدعوةيهكنانهاللجنةورات-)ا

8االعضاولالةكيالنقديةوالهيشاتالهركزيةالبنوللهحالحظى

دواالقتاللتعاونالداثهةاللجذ~رعايةتحتانعطاأالى

علنالهتوتبةوالهاليةالنظديةاالثارلمناقنننةوالتجارى

عنهااالدرظالقرارات

قعم•االعمالجدولمنالرابعالبنداطارولحر-اط

تحفألعماتقريرااالعالميتمر8المولهنظمةالماعةاالمانةممثل

الدائمةللجنةاالولوالدورةقرارات`´~فيتقممن

ذاتسسات8المومهشلوفدهثم.والتجارداالقتعادىوزللتما

~عنمغلةمملوعاتاال~ميتصر8الهرلمنظهةالتابعةاللة

جانبمعسات8الموهذهالىالموكلةللههامبالنسبةالعهل

برلخممرفألالنص.والتجارودواالفتاللتعاونالداشهةاللجنة

0و0

منا~مصةا~فنناطتناريىاهتعراضربد-16

والناعةألللتجاراالعالميةوالضرفال´´ااال~ميالبنل

~8والهرألالتجارلتنميةمياالصالوالهركزالصليوتبادل

للتدر~والصركزوالتنميةوالتتكنولرهياللملوماال~مية

واالهتاديةاالحاثيةاالبحاثومركزوالبحرثوالههنىالنى

بارتياىاللجنةالحظت•اال~ميةولللةوالتدريبواالجتهاعية

:يليما

لفربقاجت~عامحد~يةاال~مرالبنلان

يوالتنارلمناقثمة1989مايو16-13منن2النتو~ألخبرا

.انشماألامكانبمثانالمرجعية



التبرارةموبللتالمددطي~ةتصهبالت

المادرا~اثتهانلضماناقليمىوومشر

االطرافمتمددامالمىمطامةاتحاد

السعةامد.دفيللتنميةمىاالمةا~~نننرروفد
ا~دو.لمو~الت_سهد_تبننفانالجدوا~درامةاا~ثبة
الداث~لجنةالثانيةالدورةعلىلمرضها)امنجارةلتمرمر
اادورةذههعىممت~ص~_.والتجارو.االقتمسادوللنعاون

بقيةالمتبالمرفوعاتالمتصلةاامرحليةالتقاربي

دل1و~_والدندعةللتجارةاالصالو~~آلالغرفةان

مأ~~في8االعضاالدولمنتتدلمة~الناصتعدادعلىالسلع

كد_ل5ممتتذ_)_مشروعا،.مشانجدبددة~_حاتاالعالمىتهر8الهو

صىبدئبد~_ولهاحتى~´,.اال~مسالنلالىترسلها

الد~~

دراسةانحزا~جارة~بةاال~مراا~ك_ان

ممىفيد~التجاريةللمعلوماتفنبكة8اننننابدوىبنناناو~~

التدا،_.._ربنناندراسات8اد_افبىنضرى)~8االعضاالدول

الصلةاالننننطةاطاروفي.التجارظلتننننيطاالقلممبة1...ا

ا_ت~ر~ةسسا،.8للو_واالولاالد،~_ع~دا~،~رظ~~~

ذ~تاكها\989بولبوفننهرفىتونسىفىللدولةلت~معةا

سروفىلامة1الة_سزر،~اهالحك_ومةامويةانهاثات1~~ر~~ا

بربلاسهرخالل-مد~1ارالدافي~~لتااالسالو_»~ارمةلسجاا

ه~هابرةرلت،حاالت.~~بةال~مياكز~راصلاو)~~.ا198

رد_تجااونلتمااوجالفسلندرببمةا

1لد_ك،_لدود،_اولد~مالمماله،_~_ةاسسة8لهدوانا

دمنمساكى~سلهبنا8الحراألساباثهةقامدتاا~_م~او

ن>أده_و،~ر،_81مدنذاءلمىو«~عمللهذ~سةاو~~اووالت1لدء،ة،ا

8العضاالدولامنهاففبدرمةمسساا



والتنميةوالتكنولوجياالمعلوماالسال~،._سرسة8الوت~وت

تهر8للموللتحفيرا_نهاثيةا_ترتبد_س•الراهنالوهتلحي

المظرر•8االعضاالدولىمينمولود،_التكبننفاناالول0..ا

•198ماكتوبراللمالىا)منسرةاألتفراسطنبوللحرعقده

االصالميةهصة8الموتقم1)__.سر~~تجمهوريةمعبالتعاون

مجاالتهيممبةدرامنحاوالتذ~~والتكذ_لوجياللعلو-

االلبةالحا،ساتتكنولودماذللفيبها•مختلفةتكنولوجيا

والمهنىالفني~ندربباالسالمىالمركزان

ميةالتدربا،سمته8لمدوربةالنروات>الفاتخذفدوالبحوث

واالجتهاعية»االقمذ~ديةاالحاث،_ةاالسحاسمر)سان

المعلوماتمنفوعةمت5كد~~جمعقدميةاالمةللد»لوالتدريب

التنهيةاجلىمناا،~ون~~التالخامةواالحا-اتاالمامية

يخم~رجمالتكوناا_حارمةدالت،1ا~~وكذللالمصناعية

احرىناحيةمنفننرووقد.االما-الدولفيالهنيةالهيشات

والهناطالاال~فناريةااننمركاستتضمنالظواثممنمجهوعةاعداد

وسوكد.8االعضاالدولفيالمدامةوالموألسسات8الحروالموانى

~فريعاتالنهائيةاا~~،~دا~~لمىعالوألالمركزيدر

مجالوفى.فحديثهامعد8االمصاالدوللحىاال~بىاالثتثهار

اهدرهالتدريببةمرامجهالمركيواهلىالفنىوالتعاونالتأديب.

ء1اال~اادولهىالتدرمبسسات8بموفاهادلية

IV-سالفةباال،~زاتءلمو_اللبر~ةاددثانو~~_د

امالترجمةبغيةال»«_.لمنهز،~الىالحاجةاكدثالذكر

اللجنةاسر~هرنتر1االطداهوهى.~ة__~ت،ةاا~8االء~الدول

واعرمتا~_ه_رحلةفيالمزالالنىوالبرامعالدراسات

المكلفةالوألسسات،_،~او>~ممارناقامةالىللحاجة1فلديره

8االعضاالدولحكوما~فيا~~االجهزةو~~بان~زها

ااء<~و،<تااوةفيبلر1وانهاممنذلكيهكنوصو~



الدولهيوالهصتوردينللماريندليلاعداد-ا

ا_تجارأللتفصةاالسالميالمركزباعدادهيقر-8االعضا

فرالهتبمةوالقايبصلموا-مةمنهاىضع-بسر

اليهااشارالت~فرواالالدراساتمن8واالنتهاعضاألاالالدول

فىعظدالذداللباسيالتود»~8خبرابادتمادالخامىألتلرير

القبامسللتوحيدااتركىالممهداشرافتحت<I'IMابريل

ا_~«~ت1اات_~،~~شهلدليلاعداد-و

ااه_كز5سامدادبقوم8االمضاالدولبينالقائمةالتجارية

ألتجارةلتنهيةاالمالص

القصر~ا_~داب_ء_رالتحاذوالوساثلالطرقنحيد-د

النجاره<مجالفسالف~.التعاونىجلةدفحبمد~االجلوالطييلة

التجارةلتنهيةاالسالو~المركزالرق»ذ«تحديدويتولى

ذ~رانذللالىباالضافةاا~قررتوقد-18

.على8االءهاالدولفيهات~تر~الداثهةاللبرنة

المماسالدوقةفىالتقده-ا

لكىالذكرسافلةصسات8للصو.~واالحديشة

اليهاالموكلةراماتالة

البنن
الناعألو

الرالحداتهات~كةا~ثالمشروعاتتحليأ-ب

جارظ~تميةاالمةالغرفةطريقعن~...مراالصال

التفصلمنبمزيدلدراءتها<السلعوتبادل

التخاأاالسرياميةالنظممحلىوالتديقالتوقير-ى

د1واالت~~االصالميةللدولىوالالصلكبة..اااهالتالمر

ذ~مكندتى•الهدنىللطيراناالساسىوالمجلسىلالسمنتاالعالمي

قريبوقتفيانمطتها8بدمن



الماعة8إالتا~علنوالتحيالالتوقيي-د

أالمحنننار)تتنغيهوأتطاقيةوالتجاورموالتقفنأالقتادىللتعاون

،~قسرلمألتن9االعناالدولجانبمنز•وهمانهاوحهايتها

أالتطاقيينماتينعلنبمدوتحن

ألنننديدإلتعمي»القلنمنيسدبمناللجنةالحظت-19

لالمانةألسالمنإلرضعلحي•خواموأل>تهحةازدادتوالحنو

إلطرعميةواالجهزةوالوكاالتاالعالميتهو8الهولهنظمةالماعة

للتعاون.أالإثهةاللجنةعلنانرأتوقدcلهأألتابعة

.أنعلى8أالعضاالدولتتانوالتجارىاالقتصادى

I-أتالمتأخرالحورتصدد

~ت8الهوانيأتميز

بضمانالكفيلةائالزمةالترت~._تتتخذ-ب

~يسزانياتلحيااللسزاميةلهصاصماتهاوالصريعالهنتظم~0

كورةألهط~ت8المر

قحمعهألائةجدول~نممرالصادالبنداطارولحي->لم

أالقتأ«و~هاونالدائمةللجنةالتابعالتنممنمكتبرثيص

وهد.ووظاثلهااللجنةهذهيلتفنكعنمرجعياتقر~اوالت~رد

8مخرورواو~ضوىالموهذابننفانإضافيةمداوالتاللجنةاجرت

راةالرنمنوالت~رىأالقتعادىللتعاونألداثهةاللجنة،~~مب~

أالنفضهو/ذوتنمقالقوهياالقتادهنولين8بالممسا~دةذوى

بهزيةتضملوأنمناللجنةهذهلتهكينبلدانهملحى)الفت~د~ة

حمدهالذىإ~محنىاليهاألموكلةبالمههةليةأللمامن

(.أ)وهيها~مرفقالتقريرنص.الثالثمراالهالالقهةتمر8ه_

اهداثهةاللجذ~لتنننكيل~لنسبةالمتابعةلجنةبراويتص

ومممتوىععدخمخي9ضر»رعلىاتطأل•والتجارودواالقتاللتعاون

ألممللحيفلألتدأ.~عنهاينتوالتىذريةالرناالجتهاعات

فلصهاأدوأى9ضرورالىأنلجنةاسزارتلحقدذللومع



تنهضالذىالعناصلالمهلهمنفتاثومناالجتمأعا~هذهاديه

.والتجارودواالقتاللتعاونالدائمة(للجنةبه

•االعهالجدولمناالدهوالبنداطاروهي-لم)

للجنةالثانيلالجتهاعاالعمالجدولورمنننرلياللجنةنظو~

الثجدولوعمنننراوفنوقد.والتجارواالة~دوللتعاوناا_داثمة

أدفلتهاالتىالتعديالتاجواألبمد)11(كملحنالتلرير~مهذا

ا،عةالهت~ذةعلمه

لبرنةتتولوانالمتابعةا~نةوا~ت~حت<-)لم

الدائمةاللجنةدوراتمندورظكلىمع~معانلبن8لد_،_راا~سو

الوكاالتاننننطةتناريىفيالمأ~•ارووااتبراال~ت~دواور._انه

•أالسالميتهر8الهولهنظمةالتاممةالفرعيةواالموزة

عالبعةللهتا~سية_رالدأنةاط«،حااو~_د-)3

öرولمننناافننكلتهالتىابعةلرمتاا«،~1لالولا«الدت~ا،سر.~ر.،.>

لوفتانقسمىفيفمقدت،ات~لاوءى1اه،_اون1لتهاوله،._ء_أل1،._.1ا

إا)()ملحألمررة_تاصدسمة«فىوءر

í.منللبرنةا.تعرا1والت~اه_دم1ء.،__ود_ى-ال~_

iالولىأعالجتهاافةالمتضاكباترر~ةجمهرو~لحك_مة،~ء._~،_ا

دوالة،تصااونللتماثمةالداللب~ة،~1~اد..هة1~-_~ا~،__ة1ا،

دتسرنضااكسما.لهندو~ونالقبهالذ~ااخةبالاöواوللحف).ر1لذ~او

ببهكتكذللولها1ال~ت~راداادسنت~_8~_اممسش._رالمب>~ا

جلامنتملذوازلهمتاادالالعدشمسةالمدالسلجذ~مع~اا~~قا

لتلريراعلىرللمألسلننكرباذ~للباتوجهة<ثم.و1الد~اèنبراا

وضحهلذىا



رثيصىوناثبيألا_ترك81الوزرر~صىالوزاتورغوةالىافرى

الداثصةاللجنة

الننفكرميصراحاينالبر~يتما~~ف~~0اللبرافا«ت

امذال~اورالفورغوتوافرب~ر1كذ~منكلالسوتنديراتها

كهاونجاحها_سا~يةاالجت~عنر~،_،_تاتنبرتألتىجهودمنز

ألكر»_~وت~~.همالوفودة~_لدسنبسببتقديراتهافادت

تركيافراهامتهمحيلولة

نهوملحقاتقومرها~1ء~ذ~ا~ذ،او1ه_1و~-9,

دىالقتصااونللتقاثهةاادا_~نةاملىمرضهكذللفرتاو

Ó(لتجااو

)1989-انفره





التحنيوىنينالهوكبارابتماع

ثمةالدأللجنةالثانمة8ببدور

رولتجا(ودوالقتأاونللتما

ملم9لم6/لوالالم_"أهطنبون

لنوكههالجمهوريةا





تقرير

لتحنيوورالهرنينناركباtجتمأا

ثمةالداللجنةلشانيالاðللدور

وولتجااوالهتصادواونللته

ام986//الاللم-"اهطنبهل

كبألالغوربةالجمهر

للدورةالتحفيرىالصرظينكباراجتماععطد-,

ا~للىوالتجارودواالهتماللتعاونالداشهةللجفالنيالالثا

~1406رجب3الىامن2التوفالل•التركيةبالجههووية

ما-لم986مارص/اذارالاالس"(المرامال

الدولىمننينالهركباراالجتهاعهمىوهاوال-لم

.اال~ميتهو8الهرمنعلمةفي9االعنا

الهاهميةالالردنيةالمملكة

ألهتحدةبيالالموا~راالمادولة

اندرنيياجصهررية

وغندااجمهورية

انيةيرطاال~ميةأالجمهورية

الهالميةاكعمتانماجههروية

البحريندولة

ا~-رادبرونى

لحاسوبوركينا

الننمبيةديتنىبنجالجههورية

المنعبيةيلينجمهورية

التركيةالجههووية

قادجمهورية

القرنيةالجمهورية

الجاهرنجمهورية



جاهههاجمهورية

ا~ا~ا~اثريةألجزألجمهورية

اكا~ميةآليةالدرالصررمجنجمهورية

جيبوتىجمهورية

ديةالصرإلمربيةالمملكة
الممنفأىجمهورية

ا~الديمبعوالردأنجمهوريال

الوريةالمربيةألجمهورية

ا~الحيبتوهالالصرجمهورية

)قيةالوالجمهورية
عمانسلطنة

غينياجمهورية

بياوغينياجمهورية

ا~)التحريرمنظمةلمفلصطين

هطردولة

2المتحدالكاميرونجمهروية

الكريتدولة

اللبنانيةالجمهورية

آكيةنننتراالالنننمبيةالليبيةألمربيةالجصاهيوية

الهالد~جمهورية

I.-االتحادمصثلأقبمسو~االجتماعحضركمأ

الناعيةللتنميةالمتحدةاالمموممثلأالعالميةللبنولدو_رإل

اجتهاع•االحتماأهذالحرالمغناركير:8اصما-ه

للجنةركينالمننا8اهصاهاثهةلحيمدرجة,الهوظفين)_~ر

الكتابهذامنالثالثألظصرفيجودألالهوأادائمه

كبارامتماععةمعاالجتحاىاهفتزامنوقد_1

إثىالنمطلالمنالثانىالوزاوىتمو8للهرللتحنييالهوهطين

االجتهاعوءآص.اال~مىقصو8الصرلمننصةالزراعيةوا~آل

بمكتبالرزارطوكيل<اوزالىبوزكروتيو~الدكتورسمادة



التذهميألمكتبوهديرالرميالتخطيطهيشةلثحثون8الوزوارثيصى

والتهارواالهتادىللتعاونثمةالدأاللبرنةعنألهنبثن

2سمادبتهادأالاهشع-ال

برنامرومثرعوبينبالهندفرحباوزال

والتنميةأثىالفذلالمنالثانيألتموالمرلعقد

بوزهور~يوسفالدكتور
التمضييخنهلالذىا_ممل
اميأالؤر

n-لبرنة.مننكيلاالجتهاعاوزالالدكتوروابلغ

الدأثهةاللبرنةوثيمس8لمساعدالوزوا~~وعلىمتابعة

لهىأالولىدورتهاعقدتانهامالوةوالتجارداالد~دىللتعاون

تقدممنمقظهاتاستمر~ه<اسنبوللحر•ام98رممبتهبر/ايلول

للتعاونالدائمةللبرنةاالوا~2الدورمقررات´.j'لحي

اه98)الننانيتصريننوهمبرلمهيعطدتالتىوالتجارىدىاالحتا

للبرنةتنسيق~ب8اننننا>اوزاىدكتورالاعلنكهأ

كىالقومىالتخطيطهيشةلىوالتجارىدواالقتاللتعاونالدائمة

)لبلجنةلرثيصىالممكرتأريةت1الخد~منيلزههاتقسيميتولى

افربنثنمانالوثيصلحخامة

'I~Jعبدمنالرفهنعبدتانصروهمأدةتحمث-9

فأحاط•أالعالمىتمسر8الهولهنظهةالمساعدالعاماالمين

1بهتنطلعالتىمالجاريةأالننننةكرالمملبممير~ااالجتماع

1لهوأ_تاممةءنها-ا.إوالهيشاتأال~متصر9ألهرمنظمة

االه~ممادألانننادكها.والتجاوىاالقتادىا~ونفجأللحي

االقتاد.للتعاونالدأثصةاللبرنةأحرزتهبماالماعاالحام

تمغقتالنرألهامةألنتاثةعلىوا~ىتدهمنوالتسجأرى

بالطحل

اللبرنةلتفتيمأالستصرأريةمحغالةلضرورةونظرا.ا

فىرئيسهامهمةوتييووالتجاوراالقتادىللتعاونافدأشهة

هنطلبلحقد•هممىالخااالعالميالنمةتهرلهرةتقاريرهاعداد

بةتادكرأالممتمرأرللجنةاالولوالدورةمكتبهيشة9اعضا



هم8العضاا8وهوألالمهامهم

االسالميةباكعمتانجههورية.الرثيصنراب

ديةالمرالمربيةالمملكة

غينيا~رية

فلصمين

نصةلمااالردنيةالههلكةا

ستوحة~نمةلجنةالماعةالجلسةانننناتوقد-اا

كباراجتماعمداوالتاليهاتخلىالترالنتاثعليانمةالعضوية

المنوطةبالمهمةعهاإهعلةلدى,الياغةلجنةواعدتظلينالمو

لحيتطاقاالعليها~دالذىالراويعكسفراروعمننضرcبها

الىهذاالنواروعمنننررلععلىاالجتماعاتطقوقدالماعةااسلسة

لدىوالتهأرواالقتصادىللتعاونالداثهةللبرنةالثانية8الدور

زواألالومسترىعلىانمقادها

للجنةالشا~يةالدورةتقريرلحرصدرىالقرار~~

الكتابهذامنالثانىالقصمهييوجدالذوالدائمة

الننننطةفنناملاستعراض8اجراالروصعيا-)ا
المنبثقةواالجهزألاالعالميهرت8المولهنظهةالقابعةالهد_ثا~

مفتوحة8دورلجنة~لتمبالتلمليرهاتارودرامة<ئ~
الريرالتنارلهذهااالدووأللجنةوابلنت•~بة1ا

بهعلمااخفت،التىالماعةالجلسة

هذامنالثالثالعصرلحيالدورهلجنألتطريىويرد

برزقررتير~الدكتور•5يترانعلىواتال_17

للجنةالثانية2الدوراليماتخلصالتىالنتاثع1ا~~اوزال

والتجاروااللختادوهاونالمتا_داثمة







ألدورةلجنةاجتهاعتقوير





النجليزيةباالهلا

الدورةلجنةاجتمارتقرير

أ~تابحةللجنةاالولاالجتماعنمة_ارتنطيذا-ا

اللفيفننكلت•1989مبتبرااالىI'مناسطنبولفيعطدالذى

وا_تجارواالقتادىللتعاونالداثر~للجنةالثانيةالدورة

مستوىعلىالعضويةتوحةمهدورةلجنة)f"\'Hllمارسى\11-1(

تة_ريراستعراضمهمةأندورةللجنةاوك~وقد.8الخبرا

ءنهاوالهنبثقةاالسالميتهر8الهولونظهةالتابعةاالجهدةانننمة

وحضرتسر1'1)\1مارسىاافياللجنة..I00م

اال~هيالمو-ترمنظهةفي8االعنااالتيةالررول

فدونيسيااجههورية

نيةااليراالسالميةاوريةاجهوا

لتركيةاور،ةلجمها

لسعوديةألعربيةا~كةا

قيةالرامهوريةلجرا

لكو»تادولة

لهغربيةالمملكةا

Iمت8لوو

عيةال«تحااوديةالقتااوشيةالحاالبحوشاكزمر

ال~ميةاناللبلدلتدريباو



8التجارلتنميةاال~مرالمركز

واالفتاديةاالحاثيةالب~ثموكزمنكلقدم-»

محارييالتجارةلتنهيةمراالمعةوالهركزوألتدريبواالبتهاعية

تمر8الهولهنظهةالماعةاالمانةتفدهكهامحهلههاسيرعنمطلة

للتدريبمراالمالالمركزا~عنمفصلةمرمليةتقاريراالعالمي

واا~عةللتجارةاال~مروالمركزcوالبحوثوالمهنىال~نر

والتكنولوجياللملوماالسالمية~سة8والصو•السلعوتبادل

االسال~ة~بأولا_دولىواالتحاد<يةه0والت

ارتياحهااللجنةمجلةالراىتبادلو~د-ه
مراالمالتصر8اامولهنظهةالتابعةاالجهزة1ء،._ذلوال،.ر~لمجوود
.ينهاالتنميقحقيتىتبغيةءنهاةوالمنبقة

الذىاللبييلالسراممقديرهاعزمتادلمباءر~سر~سر>~

واللبمتاالسالميممر6المو~مظمآلىملفيبهزةاال«سزه<_ت~~_

بارووالتدواالقتمالد،ماوزالدا_ة

55 I~نكللباه

والهيشاتاال~مرتمر8الموه~صةتنظرمان)ا

تطبنوان<بخدمتهااال~تفاءمقابلرسومفرصفيلهاالت،ا._هة

الماليةوواودهازءادةيةبفاخروتدا،ير

_تطأدىجمدهاقارىالتابعةالصدئات»ت._<_~لار)ب

االالهنظماتمعاو1ب~سز~1يدفيالوصلنحىواديةاالزد

.مما~با~تضطلعالمىاالخوروالدولية



.علىاالعضاءالدولاللجمألوحمت

انباتميزألىمهااتمتاخرسدادالىألالمبادر

تسسا9لهيا9هذ





فنربر

نسنالهوركبااجنهاع

والمممبألمىالفذالالمنالناعبة5الدورلى

اعبةالزر





النجليزيةبا~ا

تقوير

نسنالصركباراجتماع

والتنميةاثىالنمةلالهننيةالتاالدورةلحي

امحيةالزر

الثانية2رللدهنينالهوكباراجتهاوعقد

الجههورية•اهطنبوللحيالزراعيةا.....واالغذائى

1986اذار/هارسى13-\\منالطترألهي•

عضاألاالالدولمنالمرنينكباراالجتحا«وحضر-)

8المتحدالمربيةاتدراالمادولة

ا~ونيمياجمهورية

انيةااليىاالعالميةجمهورية

االعالميةباكستانجمهورية

المالمرادبرونى

النننمبيةبنغالدينننىجمهورية

النننمبيةبنينجمهورية

التركيةالجمهورية

الننمبةاعليةالديهقراثريةالجزالجمهورية

الصموديةألمربيةالمملكة

المنفالجمهورية

الطلمممينية)التحرير(منظمةفلسطين

فطردولة
الهتحدةالكاميرونجمهورية

اللبنانيةالجمهورية

الفنمبيةالليبيةالمربيةالجماهيرية



كيةاالننتوا

مالىجمصروية

ماليزيا

لمربيةامرجممروية

لصرريتانيةاال~ميةإالجمصروية

النيجرجهصررية

قبرصلثمالالتركيةالجمهوريةاالجتماءلحىوثاركت
مراقب~

الماعةلالمانةمهثلوناالجتماعلحرفتاولكما-ال

واالهتاديةاالحاثيةالبحوثوموكز•اال~مرتمو8الهولهنظهة

للتنميةاالعالميوالبنلاال~ميةللبلدانوالتدريبواالجتماعية

االغذيةلهنظمةمهثلوناالجتماعحنوكما-1

.مواقميبنبنة<2الممتحدلالمموالزراعة

الهوظينكبارإبتهاعمنماركى8اههاوتود-9

القسمفرالموجودةالدائمةللجنةالمضاركينقائمةلىمدرجة

الكتابهدامنالثالث

كباراجتهاعمعتزامنالذىاالجتماعوراص_,

للتعاونالداشهةللجنةالثانيةللدورةالتحنيودالصرظطين

سمادةمياالصالتهر8المولهنظهةألتابعةوالتجارىاالهتادى

ون8والنننووالغاباتالزراعة2وزاروكيلنائب•أميوفظهى

توكياجمهوريةلحرالريطية

جتماع6ا•أميونظمىالدكتورصمادطالحتتن

ثمالمملبونامعوعرضتركيالحيقرينالهربالمندوبينموحبا

مينلحيهاالزراعةمجاللحيححثتالترالتطوراتبتلفيىقام

الغذائىاالمن8لوزرااالولتهر8الهوانعقادمنذاال~ميةالدول

بهاكلطتالتىاهماتالدرمن8االنتهااههيةواكد.والزراعة



يتمالتىلالولويات~االولتمو8الهوخالل8اهمنهالدول
الزراعيةللحالةمختصربموضهامشم•اهجتهاعاهةلحىوضمها

لحيماالزراعىللتعاونالهائلةناساهمكاالرواتاو.توكيالحى
والبحرشوالتدريب•اال~ومجاالتلحراال~ميةالدولبين

الحيوانيةوا~الت<ووالبةمثلالهاديةالملتزماتوتبادل
.وغيوصاوالمعداتالتواالواللقاحات

n-تمر9المرممثل<الحينمحراليدوتناول
اوجهاالهتتاميةكلمتهلحر•ديةاالقتا2اهدارومحيراال_مر
منهةداخلالجاريةللنننناطاتدبالنبةاحوازهتمالطوالتقحم ا

الزراعةقاع~العاملةالرعيةواجهزتهاتهر8الهو

'I-المكتب<هيشة9اعضااالجتهاعانتخبذللوبمد
نرابا•و~والنيجروماليزيارشيمهتوكيامانتخب

.مقوراالعوديةوانتخبت<للرثيص

النحرعلىاالعهالجد«لمنننو»عاالجتهار»اقو-.\
الزراعة8وزراعقدهالطوالتنيقىاجتمارفىعليهواهالالدو
والزراعةاالغطيةلهنظهةوالمنننوينالثالثافامالمو-تمولحى
بندباضافة~مندو~وقا-.ا98رير~فننهرلهى.ومالحى

البند~وا~2المحتلةاالرضلحىالزراعةحالة2بمنوانجحيد
'Iلتقرياملحقاالمعتمداالعمالويود•أالعمالجدوللحي

الزراعيةالتنميةهاثىالفذلالمنالثانىالوزارىتهر8المو

االمينعنبالنيابةالحينمحىالميدوتحدث-اا
الممل~عنتقويرالحصرضاال~مرتمر8المولمنظمةالماه
المقحهةاالماميةالصملوما~ثاللوثاتقحيوهعناالجتماع»اعرب

للهنظهةالماعةاالمانةمن

االغطيةمنظمةممثلمحباصىه.اليدوقده-الا

والزراعةفطيةاالمنظمةاعحتههاالفينالتقريرينوالزراعة

اطهنو"اال~ميةالبلدانلحروالزراعةاالغطيةااحالةبعفران



وعنوانهاالعهالجدولمن6اا~وتحت-13

الدولمينفيهاالزراعيةوالسلعاالغذيةتجارةهيون´´اا~

واالجتحاعبةواالفتاديةاالحاثيةالبحوثمركزقدهاالسالمية´´

المندوتحت•المننانهذاكيدراسةاال~ميةللبلدانوالتدريب

uالزراعيةالبحوشفى´´التماونوعنوانهاالعمالجدولمن

دراسةتركياناوبهقدهاالمالمية´~البلدانبينفيماوإلتدريب

مجالفىوالتدريبللبحوثاقليمىمركزألاننفنابمنوان´´قطرية

تركيا´لحيعألالزراميا«

مفتوحةهياغةلجنة8ا~ننناالماعةالجلسةقررت-»ا

الهوظفينكباراجتهاعمداوالتتناثر~غةتتولوكىالعضوية
،مهاالمنوطةبالمهمةاهطالعهالدى،اليانمةلجنةوقامت
سةالبات~فىعلمهانعقدالذوالراويحكمسقرارودمنننربوضع
الماعة

الدكتوررئيسهالىظلينالهوكباراجتهاععهد

الىنتاثعمىاالجتهاداليهفلصماابالعمهمأل<

الزرا~ةوالتنميةاثرالفذلالمنالثائبىالوزارىتمو8المو

مهوريةاادلحكومةمكرهاعنالوهوااعربت_16

ترتبماتمىاعدتهوا~كريمة8حفاومنأبدتهلصاالتركية

االجتماعلهذا



النأمررىاالرزالمرءممر

امحيةالزروالقنيةاثنالنكمنلة





يةفنبلينبا~را

تقوير

الثانيوىماالرزتصر8الصر

امحيةالزرالتنهيةواثنالعفلالعنن

اثنآلمةمؤلةننالثاالوزاوىتصو8المرعند-«

لجر•التركيةالجههورية•اهطنبوللحرالزراعية..~وا

1986/اذارماوص11-\1منالطقوط

وثيصينزالحوكنعانالوثيصلحقامةتبنل-)

مرمننتوكةجلهلجرألتموالمرباهتتاىالتركيةالجههورية

تهر8المولهنظهةوالتجارىاالفتاددللتعاونالداشهةاللجنة

اال~مى

8االعناالدونممثليتهرالموءفرشارل_3

لتالية:ا

فنهيةلهاIالردنيةالههلكةا

لهتحدقالمربيةاتدارالمااولةد

ونييانداريةجههر

نيةااليواال~ميةالبمهرويةا

ال~ميةانكتباريةجههر

~ماوادونىبو

هرلحاناكربر

لنننمبيةابنجالدينضجمصررية

لنننمبيةابنينريةجههر

كيةلتواريةلجمهرا

لتونيةالجمهوريةا



مممم

جاسبياجمميوية

اعليةيمبقوالةاثريةالجزويةالجمهر

الصعيديةالمربيةالمملكة

المنالجممروية

اعليةيمقوالةاليدانريةجمي

ريةاليالمربيةالجههررية

الحيمقواطيةمالالصرجمصروية

دقيةالموالجمهورية
محهانمئطنة

بيصاوغينياجصهررية

الطلمطينية)التحوير(منظمةملصين

هطودولة

الكاميرونجمصررية

الكريتدولة

اللبنانيةالجممروية

النننمبيةالليبيةالمربيةالجماصيوية

آكيةاالننتر

مالىجمصررية

ماليزيا

المربيةمصرجمهورية

الهضربيةالمهلكة

النيجرجمصروية

اليمنيةالمربيةالجههررية

~فبر~لثمالالقوكيةويةالجمهرتصو8الصروحضرت

الماعةمأنةلةمهثلونتمو8الهوخنهاكها-4

واالقتاديهاالحاثيةاليمرثومركزاال~مرالموألقمولصنظهة

للتنميةاالعالمي»الينلىاال~هيةللبلدانوالتدريبواالجتماعية

9التباولتنهيةاال~مىوا~كز



ð-لبونا~قمهطلهمواهبيئ~قمو8المروحضر
(الباو)والزراعةاالغطيةومنظمةشناالنما2المتحةاالمم

لجرممو8المراهة~وكرهاشمةوثود-,

مالكثاباهةمنالثالثا~

2الدوومرنزاهنالطو-تهو8الهرراهن-يا

لهنظهالوالتجارىاطقتصادىللتعاونالدائمةللجنةالثانية

والنماباتالزراعةوزير•دونمانحصى~لن-اال_مىتمر8المر

التركيةالجههرويةهرالويطيةلتنهيةوا

اههية•كلهتهلجي•دونمانمنىممالىاكد-8

لحى<الزراعةمجالزبلر1981مفةمنذاتخفتالتىالنوارات

رهاتةصر~التنوالقرارات<اال~ميتصر8الصرمنظمةاطار

•تركيالحسالزراعةوضعيجازبهامتمرضانوبمد.الدووألهذه

بينمنوذكر•اال~ميةالبلدانتواجهالترالتححياتالناننار

وخمينلبمهاثةلحيةالكااالغذيةقولجير2ضرورالتحدياتهذه

الخاهالهواتوقرلجيو•8االعناالدوللحرتمينننىنهة~~ن

تأهألوتييو<الزراعةعلنثمةالباللناعةالالزمة

هالالهراوكافةاعنالز.لالنتاىالالزمةالعلنيةالمملرمات

االلحةلالراضمثللةاالمتفاللتتينالتىوا~ماتاالصاممة

التدابيراتفاز2ضرورواكد.االعالميةالبلدانلحسللزراء~

البلدانبينلحيماالزراعيةالصلعتبادلبزيادال~ا

تزيزتبقتنيقنالذا8االكتطانصبة8زيادانواوضع.اال~مية

والطنروالتجارىدواالقتصاالتعاون

هيشةا~ارعلرذللبمدتهو8الهرووالأل-9

لجرائهنمظدالمرنبينزكباراجتماعخاللبتانتفالتىالمكتب

cتوكيامنوالصننكلة•1986/اذارمارممن13-اامناللقوة

والهصلكةللوثيصننرابا<و~والنيجووماليزيارئيسا

مهامها9وباغنرلحيمقررا<الصموديةالمربية



مانحرعلرأالعهدنجدرنمننروعتمر8الهواعتهد

الموظينكبار

ديةاالهتا8االدارمحيرالحيناليد/محرتحدث-اا

تقويرامطحم•الماعةاالمانةومهثلاال~مسالهوثتهرمنظهةلحر

عنهاوالمنبقةلهاالتابعة5واالجهزالهنظهةانننطةعنمرمليأ

الزراعيالمجاللي

لمنظمةالماهالهحيرصرماادواردألمعيدقدم-الم

بينالهنننتسركةاالننننطةعنا~اضا(الطاو/والزراعةاالغذية

.iالظروفالىوامننهار.اال~مىتصو8الهوومنظهةالفار

تمر8المومنظمةلحر8االعضاألبلدانهنعدهيالهناوثة

لمنظمةالقيادةاالجهزةالعتهاأارتياحهعنزلحاعرب•مياالصال

البلدانمنتكالتانوذكوالعالمى´´النذاثىاالمن´´اتالفىالطاو

هدهبامكانواز.حلهايتمصالترتبالمنننكةليتميةاالمط

افزراعةقطاعفرمنننكالتمنتواجههماعلىتتغلبانالبلدان

وعحدالوثيصراعربوقد.بينهالجيماألوثيقالتعاونلفةمن

منظمةمعالوثياللتعاونهاالطاولهنظهةتقديرهمعننالوفودهن

انفرثقتهمعناعربواكها•الننننمنتهاودعههااال~ميتهر8الهو
البلدانلدعمجهودههليواممو~والفi.إلمامإلهدير

المنظهةهذه9لهساعدألهحتاجة

،<_<>-<.a_._<».._<> <<<.،><..<_f•.>_-
اعدهالذىالبقوارمنننووع8الوزراأعتمدوقد_\1

بنىاقتوحهاعليهتمايالتادخالبمدالموظينكباراجتهاه

اهةمنالثالثالقملحرالهمدلنهلحرالطرارويرد.الولود

تهو8الهواحاطقرارمننروعجاسبياوفدالهترىكصا<الكتاب

مخاوراتأبمدجاسبياولجدقحههالدووبالفوض•بهحتواهعلها

تناولهالطو.0الموضوعالهميةونظوا<8االعضاالدولمنمححيدمع



•مطمالبعثابحشهضرورة8الرزواواى<صداالبقواوسنوور

الدرامههدهانجازحينالنبهباالحاهةواالكتا~

ألىاعمالهنتاثعولجهعلنإلموتميواهال-اللم

والقجارىاالقتادىللتدوناثمةالةللجنةالثانيةروطالة





النجليزيةباهصا

االعمالجدول

اثىإلفذوأالمنالزراعيةللتنهيةالثانىروالرزاتهو8للهر

االسالمىتهر8ألهومنظمةفى8االعضاللدولة

نبول)اسط-1989مارمس/اذارا6()ار

))-كومسيلمعباالتتنرالفتتاميةاالالجلسةتمطام

إلتنظيميةثلبالصمماالمثعللألالمواهيع-لم

والطررينالرئيسىنائبوالرئيسىانتحابا.

أأتوقيتسرفاثمألواالعمالبدولعلىألموافقة~.

االصالصىتهر8الصرلمنظهةالماعةاالمانةتلنريي-3



اال~ميةالبالدلحىامحيةالزرواثيةالخفوهاعاال-»

لحيهاامحيةوالزرلتنهيةوا

o-ثرالمذااالمننظام

الفذاثيةتاا.ا8تجارلحىالتعاون-1

اال~ميةالبالدبينوالزراعية

vبينالزرا~الدرا~تواالبحاثلرالتعاون

االسالميةالدول

الزراعىللتعاونالمملة8لبيدسرالمجاال-ء

'Iاخرىمواضع

التشربيعلرفنألالموا-.ا



الثانىرراالرزتمر8الهو

امحيةالزرالتنميةواثىالفذاالمنبثان

االعالميةالبلدانلحى





النجليزيةباالهلا

راقر

الثانيرىاالرزتمر4المو

امحيةاازرالتنميةواثرالفذاالمنبثان

االسالميةالبلدانكي

لتنهيةوااثىالفهلالمنالثانسالوزارىتصر8ألهوان

بالجههوريةاسطنبولفيالهنمطداالعالميةالبلدانلحيالزراعية

1986مارص16الىءامنالتركية

ا~ولبينفيماالتعاونلتعزيزالمصلخطةيصذكراذ

•والزراعةيةاالغطميدانهياال~ميتمر8الصومنظمةلجي8االعضا

والتنميةالضذاثىلالمناالرنالوزارىالمر-تمرأعتصدهوالفى

الى<)ه~ألتركيةبالجمهورية•انقوةلحيعطدىالةالزراعية

•f"I'I(lIأكتوبرلملم

عنالصادر)اص-فىلاال-1'/رقمالقواءيستذكرواذ

•8ألبيضاالدارلحرعقدألذدالرابعاالعالهياللهةقصر8مو

ا~مروااذو<أه99)يناير19الى«6منزالهفربيةبالهملكة
ألعمت_التعاونمياديناحدالضذاثىواالمناعيالالزر~."ا

~ينهيهااالقتصادىالتعاونفتمزيزالعهلخطالهياالولويةذات

مبىاالمالتهوالموألمنظهةفياالعضا.ألالدوى

عاتواالدتماالمتابعةلجنةفواراتايضاكويتطواذ
فريالوتو~توالزراعةاالغذ»~8لوزراثةالنة.-.~ا

التعاونبفنانالمصلمجهوعةوتو~تالحراجةبفنانالخبرا~

.الزراعى



التعاونحولالماعةا`االتفاليةانبارتياىيالحظواذ

اهتفدامعلى~التىوالتجارى´´والطنساالهتصادى

اثىالفذنتأواالاجنمنحدالىالرالمتاحةاالمكانيات

الدولممظمعليها9هادانبمدألمعولساريةاهبحتوالزراعي
8االعنا

اعتمادوا~ارالضذاثىاالمنفالةهرألبطلأليإلحظواذ

تلبيةلالخارجيةالهادرمحبلىهالميةاالأنا~ممظم

والزراعيةاأفذ:د)سةاجاتهااحت

2الخطررالبالغأثىالمذالرني8ازاقلقهعنبعربواذ

لنراتاستهرالذىالجا~حبرأ-منااللحريقىالصرببلدانهي

•رهيبةانصانيه8ممانابذللمحدثامتتالية

الترالسخيةماتللههاالمهيالتقديرهعنيعربواذ

التابعااللحريقي´´الصهل´´لبرنامععضاألاالألدولبمض1محمته

•االفريقي´´السهلننعوسمعاال~مىالتضامنللجنة

ولحظا8االعناالدولبهالحامتالترالدراماتيمارواذ

والتنميةاثرالفذمنلةاالولالوزارىتصو8الهولقرارات

•اعيالالزر

.ر•-الر)لبلدرا~ايضاتقحيوهعنزيصوبواذ

آالغية´´حالةبمنرانوالسزواعةاالنمخيةمنظمةاععتههااللتين

هالمية´´االالببلدانلجياثىالضةاالمن´افالةووالزراعة´´

واالقتاديةاالحاثيةالبحوثموكزاعحماالتىولبلدواهة

االغطية8´اتباربمنواناط~ميةللبلدانوالتدو~واكاجتهاعية

<مية´´االبالببلدانلحىألزراعيةولصلع

:ببلىماعلىبواهال



القطارلجىالتعاون8اوجاعم8الرزواقور-ا
ههةنر-ولجى•الضانهذابلرالدواماتلىاهتكهالسحينالزراعي

بهاوتالفراالولوياتبرنامر8الوزراأعتهداا
امنطهةممولحىاجتهمتأائتىالزواصلبتعاونالمصلمجهوعة

ام98)عاهابريل19الىالامنرومالجروالزراعةاالغخية

دواساتعلرالتركيز4الوزرافورذللومع-)

منألتاليةالدراماتاهتبعاأراوامجدذلل4وازا•معينة

المملمجموعةاعدتهاالتىالقاثهة

االنتاىممعرياتلرفعالضروريةالتدابير/ا

الدوللحراعد~والزرالفذاثيةالهنتجات~واالنتاجية

ان)السود(8االعضا

واليضاناتالجطا~لهكامحةالتدابيرب/

ألدولفيوملوحتهاالتوبةوتفرفىباتدالفاوتمميروالتصحو

التحر؟<بننمالديحىنات.الطينه<مالى(الجطاف:•االعضاف

التوبةالندباتتحهيو.السعوديةالمربيةالمملكة

باكصان)ومبلوحتها:

بمدوماالحادهبنمافصاثومنللحدبسيرتداى/
(تركيا)واالمراضاآلالتمكافحةميبرتداميبنهاومنالحاد

الزراعيةعاتالنا~مةوالياتمتطلباتد/

الجراراتانقاىوبالذاتبالزراعةاااوالصناعات

الهواتوتخيووالمبيداتوروالبطالمياهومننات2واالهمهة

علىالدراسةهذهمحتصروممرط..(تركيا).الزراعة•الفا-

•البذور´´ونطاعالمياه´´مننات



~علىعضاألاالالدول8راالرنحث_ال IJ
بالتعاونوذلك.االكثرعلىعامينخالز~االدراسات
.وأكدوالزراعةاالغذيةومنظمة8انقرومركز<أالمانةمعالرشيق
علىأعدادهايجرىوعاتمنننرلتنطيذالبالغةاالمميةألوزرأ~
التدابيردراهةمرورطعلىرايهموانمقدالدواماتهذهاهآص

امكنان-ذلليتمأنعلى•االدهذالهيانجازهايلزهالتى
البنلمساعدةتكرنوهوف.الهتأبمةللجنةدهالألاالجتماعلحى

بالغتقديرمحلألهنننووعاتههطهثلىتمويلكي~سلتنميةصاالمط

بالدراساتëا8االعضاالدولدعرال_4

لدىالهتوأفرةبا~بياناتهداقصالى8االفأدألىألمذكسررة

.iايفادالرباالضاكة.انقوألومركزراعيةوالناالغذية

تطلبانعضاألاالللدوليمكنكها..ا~ثنلتلصبشأت

منألدراساتذههاهتكمألعبلروالزراعةاالغذيةمنظمة8هصاعد

الدولهن~انيمكنكصا.الننىالتعاونبرنامرفالل

يكونومموف.مملرماتمناليهبماتزويهااالخرى9االعنا

كمبرنقديىموهو<االدهذالحروالزراعةاالغذيةمنظمةتعاون

8األعضاألدولجانبمنز

.-الفذا~واالمنأعألوالزراالغذيةحالة

ات8االجرا8االعضاالدولتتخذانسيهك-9

االمنحالةوتحسينألزراعىاالنتاىدألزيااجلىمنألتالية

االعالميةالبلدانلحياثىألفذ

،الزراعةعلىاالماالنطاقدألزيا

فولوجيالتك:لمجالينليالتعاونلهرض2زياد

•هالميةاالارالبلدبينلحيهاوالتجارو

المساعدةالىتاوتسرالتىللبلدانالمونتظديم
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والتداعبرياتاالومراعاةعليناويتميناالعالميةالبلدانبين

لجنةادتهاع•والنويلةوإلصتر~ألالقيرلالجالحدهاالتى

~نننروعاتعلىوتطبينهااه98لابريلفيرومافيالهتابعة

كعيرددالىيرتهننفيذألتضعمهالهقترحأتوضعولكن<9محد

احتماءوه.الذدالعملىبرنامعتنفيأعلىواهرأرناباهتصأو~

آدمةالةلمةالظلاالياهفاللفراراتهنممنتفأوما،د98اعأم

ملدائمامبنفبماواالخوةالداقةعردمننستمدو~~

•لجهودناوالتوعيبهالعماكبو

رامهادممنها~91االمبممرامدوازأودالمياو»_اوفر

<لحوبلدى

ه~وظاتفمما•االفسوةالسنوا~فريانركأحورتللد

افردفطاهاتألىباالضافةالزراعةكطارفس

الرراى~للصاما~الحكوهرالدعمباألكرواخر

واا،_لمه~•ا_مدورأنناىمنل>بهاالهتلةوا~´عأ~

و~_مة.الرراءمةوالوقاية,االعالفوانتاى<مميالنا

دهههرلنو~ركأالحا-،للظطاوالطرفىباتاحةمقترنا>>أالممهدظ

عمةالزرأالتنهيةعجلةلدفعصأمكعاهلاآلننمآل

ملىمهودمرمالدر.مهقأ~نعمااتحدتاناودكمأ

النومةمواودلوامتقةالردمجالليالطويلألر«د

السمدما~من..H........J1احتياحاتتلبيةعلىتمملانناكصا

حدودلىواالسكانوالكهربا-والهياهألطرقهثلأالصاهية

الصزانية



تمر8الهومنظمةفياالفرىالدولأنمنيقينلملىواننى

القضاياهبهةاالهتمامكل~اال~مر

8الغذاتوفيرضرورةبينهامنكبروتحياتنواجهائنا

الموادوتوكير•بالدنافىيمينننوننسمةمليون»«اللنحوالكالحى

الهملوماتتمفتىوتسيلألزراعيةللماعاتزمةالنةالخام

البنياسالقامةاللرصوتهيشة•الزراعىلالنتاوزمةالةالفنية

هرلالرامثل2الالمت~لىريةالنروالمستلزماتأوترليراالصاهية

وص.هكتارمليون'\1مصاحتهاتبلغالتىللزراعةاال~ة

ر1خطنهيةتاجلمنأولنأبينلهيهاالتعاونتمجلتحليات

حيوياامراالزراعة

ه~االسالمبةالبلدانهادراتقيةأنات8االحصاولكن

،~ممنما،دوالرمليون\1تبلغأ9»/عأمفيراعيةالنالصلي

وارداسفا،•اخروناديةمنه.دوالرمليون3عوارداتهاقيال

سر»_»هر«_دةسجل~فدعمةالزراالسلعمناالصالميةولالة

ه،~د~إءبةالزر~وارداتالصالهرللهجهووبالفصة

هادراتها

اثبةالفذالهواتبتجارظألهت~االرفأمدراسةوعند

الممصمعضهاالوارداتاننبد•ميةاالعظالبلدانبينهيما

مسبةوار<المالمفيالوارداتمجصرىمنهقطال4<3يهثل

مداالدرأ~_ومى%1<)9تمث~بينهاكيسماالصادرات

هااذا<يهلنانهعلىالتطايراتوتل.العالملحياثيةالغط

البعصبمضهانحواالغذيةمناالعالميةالبلدانهادراتوجهت

الى%ال.»هناالغذيةمجالفيالذاتى8االكتطابممللاالوتار
رم.



ألمالمأعتهادوزيادطاالتجاهاهطهدلناينتروهتر

االقتادىالتعاون~الىنحتارفاننا,ذاتهعلىمساالمال

النقلمجاالتيفنهنبحيقسربيننافيماوالتقنروالتجارو

الهندسةوعاتوالصننوالصننتركةوعاتوالمنننروالترمسال

والمياهالرومجاالتهىالتعاونوكفلل،العلنيةرأتواالمتغنا

الجرمية

مجاالتهرللتعاونفرصثمةفانذا~علىوعالوال

نتمكنانمخلصاالرجووانى<البحوثواجرا-والننمترالتعليم

التكنرلوديابنقلا~هةالهنننروعاست~ذعلىافىاالتهمن

مننمتطيأانوبوسمناالنننقيلةبلداننابيناللنيةوالدراية

ومنوالزراعةاالغذيةمنظهةمثل2(لهت~االمماجهزةمختلف

الهدفهذاتحظينلحيالماليةمواردنا

اقامةلحيالبمضربعضانساعدان1بو~انةارىكما

التىواالمراضالحيواناتامراضلهالومةالمبكراالنذارنظم

..j´امراهىومة1~~وصمناانهكماالزراعيةااللحات

مجاالتهرجياوالنكنولوالخبراتتبادلصعوائنباتالحيوان.

البيولوجيةوالرقابةواالدويةاخاتاللة

انطلاناالعمالجدول~_دالىفنتطلانظبلواود

االجتهاعات»بجدولالخامةالمعلوماتبمنىاليكم

الا-ادمن8ا~فيالموننمينكباراجتسمعولقد

مبثانهالقراراتونتخذتقريرهملي~نظرولسو~ارمارعى/ان

علىعالوةاالعهالجدوللبنرد~تحلياليتضحنتقريروهو

التو~ت

منظمةأمانةو~هواحدميومفراعمالناننجزوسوط



ذللومعد•بيان8بالالمنظهةكلعنودولةاال~ميتمر8المو

والتجارواالقتصادىللتعاونالدائمةاللجنةالىالتقريريسرلع

االحديومءننرالحاديةالماعةلحريمالالذواجتماعهاكي

تهر8للمونمةلنشاأäرلدوافيوالتنااه~ناويقينى

وثمد_نا«__8موسوفءيةارلزامنم~لتاوشىالفذالالمنروازلرا

ملهوسة

ا«~_)~»~9ت~مالت،منيد_تسمناعر~انلىويطيب

.،._ة»ال_3ااألدول»_»~ف~_االوامرتو~_دفيقرونالهووةاالف

السفيلة





ثرمةالدا~دنةآلمبلذتاالجلسةا
رو~د_ااودوالقتصاIونلدتما





النجليزيةباالهلا

كبلهة

9زادميبرا~ينصر~هيالممالى

تهر8الصرلهنظهةالماماالمين

االسالمى

لس
الدائمةللجنةالختاميةالجلسة

ÓJالتجاودواالهتاونللتما

لرحيمIلرحمناللهابسم

لرثيصامةلحخا

8ارلوزارثيصىولةد

ونلهوفراوبونلهندا
دةلسماابصحاا

دتىوصاتىاميد

cوبركاتهاللهورحههعلبكمالساله

ل_.«._.ةالختا~__الجلسةاحضرانلىلسزرقانه-ا

.االعالمىتصر8المولهنظهةوالتجارىاالفتصادوللنعاونالداثهة

فىامبةالزروا~نهيةالغذائىلالمنالثانيالوزاروتمر8والهو

االسالميةالبلدان

ااننفكرباعهقاتوجهان8بدذوبادى-واود-لم

مىاوالهلهاتركباجههوريةوثيسمىافرينكنعانالرثيمسللغامة

اال~نصادى~تماونااداثصةاللبرنةاعهاللكافةورعايةاهتسماه

الهحركةاللوقوقيادتهتوجيههبطضلاسحتوالتروالتجارو



منظمتنالىوالتجارىاالقتادىللنتناط

الرثيسرلخامةااللحتتاحيةالكلهةتنهفت´لفد-ال

العام<لىالهتصررالقتادىللهوتفصريحاتحليةالرينكنحان

وهو•االعالميةالبلداندياتالقتابالنبةالهماكة5واثار

المالهيةديةاالقتاالصاحةمنهتمانىوألط8للداتخنخيهفر

دتىتتخنعااناال~ميةللدولينب~الترالخطواتءفأمتهحدد

تقدمهاطرينلحيربيةالخاالقوروضمتهاالترألعوائقتتغلب

االقتادىفنراالنتماتحقيرلستصهموللىواالقتصادىاالجتهاعر

اجمعالعالملحرالهنتظم

هياوزال8االوزرارثيصىدولةتذ~ولوة~د-)

ومتابعةتنليذلهياحرازهتمالذوالهنننجوالتقد-ك~

والتراالولىدورتهافيالداثحةاللجذ~اتخذتهاالتىاا~ارات

للتعاونالهتزايدةاكاميةواكد<198لعامنبولاسطكيعلدت<

االعالميالصو-تمرمنظهةكي8االعنااالصالميةبلدانالببنالوثيق

فسالتللباتلمخاطراقتصادياتناتمرضفنندة8ضوفيرفاهة

الممالحىادىتاالةالوهن

كنصانالرئيسىفخاه~مع1~ما~اتفقوا~ذ~-9

محووحولنظرهماجهاتفياوزالألالوزرارئيسىودولةافر~س

تحارنالىاركأنلتوطيداالسالو~دولالىتبنلهااات~ودالجهومغزى

دواالقتاالمجالفيميبنهمافيهاوالتبادل



هينةاالسالألدولوطافاتلصوارداالمثلخدامأالستتمقيالالىتومر

تللعلينغمهيقتصرلنالذىاالمر،والماديةمنها(لبننرية

التىوأامتحيزةالهجحلةالمظاهرتدينفر~بل<الدول
)لدوليةفتاديةاالالصاحةعلرتبدو

للفاية»(بان9مثهرمداوالتا~يناولقد-1

ألموقرينالوزرأ-او)لعونينكبارمتووعلىهرا-،الهانية

والجد~دألألحهليةالروىمنعاليةبدرجةالمداوالتهذهواتسمت

مخلصصادقوسمىأيجابية8وبنظر•لنهنننكالتالمو~واالدوال

د«أةنمحىان1ألتلقلألتىالناجعةالعمليةا~دأ~يرا~قيئ

النننناطميادينفيالمنننترللعهلنا•ومطردةحثيثة~~_رة

و!الو~ءلخاءديةألألتجأروتهو«~كاالستث~رالر~سىاالة_مممادو

تحديدهنالمداوالتامخرتوقد)انزراعيةءألتنهيةالنمذاثى

فيم1نننرعذكصا.قيرةزمنيةسرةفتفييذالمتنفقابلةتدا~ر

افوىميادينفيتقدمتحقينالىالرامىمحهلنافىالوقتنطمس

وراتوالهنننافنناتالهنأةمزيدمنالىتحتاى

u-اليهاافنتالتىألنتاثعلحياللضلان

~دو_تهاالمت~الث~الهساهماتدالىيمرأ•عات1اال~

والى<المداوالتادإرظفيا~بهيشةحنكةوالرالركود<

االسالفيوا~نل8االعضاالدولمنالهقدمةوالومماثلالدراسات

نظهةوهمىاالمطألتهرالهو~نظهةا~والوكاالتنهية~ت

ا~تنان~عناعربانو»~نى<والزراءةلالغذية2الهتحداالمم

اعمالنانجاىلحيالثمحينمصاالممهامنظهاتالىلهذه

يةالو_هااليامخاللدارتالتىالمداوالتضرامتمراان

التعاونلتزيز،المهلخطةتنفيذنحرملحوظتقدمعنيمنا>

ءلمرانمه_دقدL--'-:!l(كانفاذا.اللنطاعاتمنعدلحراالقتادى

واضعبرهانهذالحان<اجالاالطولالتجارأللتمويلىنظاماننناأل

وتوميمهروالتسجاانتبادلعجلةدفععلى8االعناالدول~على



محافظىلهجلسىالعافنياالجتهاعانلحيلخريخالجنىوالبينهاهيما

بحيث<النظاملهذاعنايةيولىهر~.~االماميالينل

اللملردودانكها.جدامريبمتليلهرلحيهالنننروريمكن

لضماناقليمىفظاهاننضاألالىالراميةالمقترحات8ازااالولية

ل8التالولحيناتبعث•امالميمطاهالواتحادالتديرناتاثتها

لقيةلحقدوبالهثل.المنننرومحاتهذهتنطيذامكانفيواالمل

ونامل•طيبامبوالروالتجالالعالهاسدميةفننبكةافامةمقترحات

الهقترحاتهذهلحيالداثهةللجنةالقادمةورطالدتثبتانفي

الالتجارلتنهيةاالعالميالهركنانهىلخىوال.نهائيةبورأل

الىسعياالمنننروعاتبهذهينهضخترالكاملأعهناالىيحتار

االعضا-الدولبينفيها8التجارتوسيع

الذوالمرضالتقدمنالحظانالدريقلعومما-,

ف~•الدائمةللبرنةاالولىالدووألتو~تمتابعةفيتحلن

فسجلوان<الصنننتركةعاتالناوتنننجيعالندعيبالتعاونيتملق

التعاونانسةفيالهامىالماهابانتحققالذىالهلحوظالنهو

مركزبهااهطلعاخردوانننعلةتدريبيةبراموخاللمنالتقنى

يقاتوهاالسالميتهر8الولهنظهةت_بعةافروووكاالتا«،ت_رة

المصامحاةا~نننطةانالمعروفومن.8االعضاالدولكيالتدريب

8االعضاالدولتمانيهلهانظرا8زايدمتاهو~تسبتكالتأل_~ة

هلين8الهوالخبرا-فيحادنقصرمن

لذ~ةتطافىاالعليهاانمألالتىدا~رااتان_.ا

داخلليالللسطيذ~اننخاشنامعتضامنناتقززسوففلسين

ا~~وبيناذكرانالربحاجةوامتوفارجها.~..ااالراضى

المننمبالرمهكنوممنوومادىعونكلتقديمبضرورةالوفرين

اللبرنةتا~دفان)~.ا~نننروعاكفاحةأعها....1فيا

8بنااعادظاجلمنجهودفيلبنانازرة8بموبتمسكهاالدائمة

والتزامنالرغبتنامداقايمد•ا~ربسه-ربالذو<افتأده

الهحنةوهتلحىكاهلهميقطلالذى8العباثحاثنابهصدركة
ايناالدائمةاللجنةاكدث•ذاتهاالروىهذهمنوانطالقا

لحيامثحاثناالىوالمون6المساعدتنديمفىمتمراراالعلىعزمها



بغية<والمجاعةبالجفافالمنسكوبةاالخرينىا~منظمة
j'.تالا.دونوا~يلولةالحاليةتهممنسلسةعلىالتغلبمن

الطبيعيةراثالواعنجهةالناسرالهثاهذه

فازوالزرامتمرالفذاباالمزيتصلنوفيما-اا

المذا_لالمزاد،_مبالوزاروممرالموءوموميا~مفوير

المزمعالسليتالت_ابيربوموىحددسرقدميتالزراوالمميت

اال~ممادواد~سا«قطاما~مزالحيووالفطارهذاكرامحاذها

مس•فيرهابلفي1امباز»مقررالتىاد_راسا~مسرامسوموف

منمتمراالسالميالمالممملينسامهامنومدابيرمياساس~غت

دو8موارالمترفعومن.النسىملىواالععمادالذا~االكتفاء

)والزراءةاالفذ~ةوزراء~مهاالتريدةالبالتماووزمدابيع

مياهبهاهسر1مزو~واة_متالغذا،يتالمواردا~،_ىزيادهألى

كمب~مسرالرا.~مفضسوف،الجهودهذهازكما.فذيتاالمز

اال_ميهبلدازالفرالريفيةالمماهنلحارمميسةظروفلر

سرمما،لكموالكداناودا<لرئيسىالسيدا-الم

فىه~لكااون~تعاالمالمسات_~4لهوالهنظهةمة1لهانةالماا

ادنةلةن_ب1مذ_لاöرلدوا~توهبال~نف»~لالزمةابعةلهتااJعماا

ثرمسا8لوفااورد~~او«ىالفتااون~تماثةالدا

ه~1~ءا~ة1ال~ا~.~لسوفول.لبهاالهوكولةا~ولبا8لهسوا

~1ت_وه~ت_د~دعلىءدأل1~سراجلامنينااتتهاطاردفا

ىيةارلزانعية_تاوشىالفذالالمننيلثااردازلواتمر8لهوا

اءر~ا«,•01حظآلمةذههت_مفيفيلىواسر~وا-13
ذ~ديرنامى_ووكاالتهااالسالمىتصر8ا~هو~نظر~السامةباسم

8ا_ورراودولةاذر»~يسىالرثللخاه~البالغوامتنانناالمهين

ات_جهوان،االمصالذههنجارفيالة~السهامهمااوزالتورغوة
،هه_«ظ~ناملىباونننهحكومةياتركالىوالمرحانالننفكربنفسى
كريمةونيافةافريةحفاوةمنجهيما



فيجهودنا~بارلانالة_ديرا_~اللهاده_-إأ
مخيبيعسرمانهومةاالسالإالءآلذدعة



_تركيةالجههوريةاألاروز~مسرث«سى_دولةميةتالفالكلهةا

Iلاوناتورغوةداس

دوالقتمااونللتقاثمةالدأللبرنةب<ث__Iلرشرسىاو

1و Iالسالحيالهوءذ«درالونذومةرد1تبر

ثهةالداللجنةنيثلادالدتهاأ

تور9لهوا_منظهةرولتجااودو1الدتداونللتما

ميالسةا

4,,I984زسىماI

مطأبولا





النجليزيةباال~ا

التر)يةالجههوريةا-وزرمجلسىيسىرثلدولةاميةتالفااكلهة

الوزافوتتورالميد
دوتسأاالةونللتماالداشهةللبرنةالناشبالرئيسىو

مبىاالسالتهر8الهولونظهةروالتجاو

Iثهةالدالدادنةنيلشااءتهااله

تدرلهوألالونظمةكدر_تجااودوالقتااونللتقا

السالميا

\9)لممارسى11-,4

بولاسطأ

•وبينذددماسراممر

,ه0»كاIلضوفاو

_نىاäكرلد_االت<التماإووالتالهدايةنهالسادثنالقد

ورالاذ_ىاه~ثادلا_لمبرنةنيلثاادالدتهااسبةبهناجريأ~ا

ت~~~ماجرىانالمرحلةاذههفيوداو.ردلتجااودىالقت~ا

ور~ت_.ءاه_ةثادلاللبرنسةباللةاتافيتطاا~ااا.

~ه_،~)~نةات<~توديهااو8االرابمضقدماو<رولتجااودوالقتاا

لمستقبلىاعملناحول



بينالنتنابهالمداوالتلخنةتهحنتألتن8االرأابرزت

دخللقد.السالميةديةأالقتاالقضايايخصليمأنظرناوجهات

(نخفضيثه.حرجةمرملةلىIالواقعلجرااللمىاالقتصاد

ومازالخرا8موالنأعيةالدولافتأدياتفرالنصرمصدل

لسلعقاعة8وبصرر1موجهلمدانالبتللا~تزايدالحهايةمنعب

انتبادلىيحتلاخروجهةومن.لصةالهناالناميةالدولوبضاشع

مكانة,موادفأممعظههاتمتبرالتىالتديريةلصلعناووالتجأ

بالاننا8تجارلجرهامة

الىجداقصراللتوقخاللالنططأسمارأنخالضإدىكما

الجهةالتقلباتمنالصرىأسعارتمانىحيث•~ةمضأعألت

ازدادتالظرو~لملاتو~يجةcألعالمىالنقدأالنظاملحر

الدوليةالديونمننكلةاهمية

•باذتأراممتمرضهاالت~اللبيةللتطوراتو._لنظر

بمضهابينالتعاونعلىللتركيزمناطهالميةاالألدوىلحان

~~الو(حدةوتنننجعهاف_تهاعلىت~تهدانوعليها.ا~مض

أالنهاثية1جهودهعلىالخارجىالسعالماثار..اااالخرو

اء~داا.الهلحةالحة~~دعوت•اخروجهةوو~.االدن~~~د

هيألدولىإالهتهامموضعمقبعالترالهلننأكلهذهلد~حل

يالااله~ىثد8الهوبالطابع~التى•القريبت~اا_ست

أساله~كدولمن8ه_فاننى,ذللالىباالضافةوت~دمة1ا

يهك~الهجالهذاوفى.الهفذاهتجاهقواناتوحيدبنرورق

دورتهاتختمالتىوالتجاروأالقتادىونللتمأالدأثهةللبرنة

رئيسيةمهامتولىتاناليومهذإالثانية

الأتهاوالننفكرتوجيهمع،لحاننى~<الحليةلهى

والهاليةديةاالقتاالحياصاتعنالهصواين<ااحضرات

تنصألالهمكنمنبانهالمناسبةهذهبمثلاالسالميالعالمفي

والنقديةوالتجاريةليةالهاياالقنأتجاهوموقطناأراثنا

العالمية



ولهالتصدونالىتوهلالاثر<هنااسجلانلىبدوال
•والتجارواالقتادىللتعاونالدائمةاللجنةاطارفىالبناعة

الزراعةمنلهيالهامةاانصاطاتتنليذعلىاجهمنااننامن
اعهالنالهستسلميباايجاجديداتطوراتثمكلالتى

فطناالىالطرية_بهذهمنتوهلبانناواثنواننى

االعالميةالدولبينألالتجارممعوىلرمعاقصروقتلحرالمنننترل

االستيعاباثرأظنواننى•ملةالننا8التجارضمنحتهاوزيادة

للتصدونالداثهةاللجنةانمن,االخرولنقطاعاتالتدريجى

برنامعتطويركررئيسيادورالمبممتوالتجارواالثت~دو

والمتبادلملالهتكافننناطال

بالنتلالر~كلالمننناىرإسآل~نننكل<أ~دوبمذا

محلنوالطاقةوالما~بالنتأالخا~كلوالصننناالتواالتام

دواالقتماللتعاونالدائالاللبرنةعاتادتهالخبلمنالتوالى

لحناالهداالتو~سبيللحيكبيرظمنجزاتالطادمةوالتجارو

،يسىالرثفخامة

،وميبنالمندحضرات

ا_تىالمتحديةالمريضة)لت~راتلتجاهيملنناال

•والصرينالواحدللقرنالمو-دوألوقت.هذافيانمالمتواجه

تأثيراتدمبميتشكل´..Iبانجو~من8نوواننا

وفيغدناهيننكرانعليناالسببولهذا.الحاليةالتطورات

اهمتثهارمنبدال•ذللاجلومن.1ه~هذا
الحديثالتنونوجرالنفدممتطلباتحسر

لزالدواال~دفرالحاليهحتناسرحوظة

رنأدها
ناوعلينا

الهالىلواقمناالمالشمالتعاوننحتارانلناويمن
أولنأان.الهنظورذاهدمبجودةالهوطاقاتناوامتفدام
الدولومجموعاتاالخورالدولمعدواالفتأمجالفرتتعاون



هذاينصرااليجب،ذلكومع.الخامةاقاليههأفيقحةالوا

المجتمعفى8االعضاالدولبينللتعاونه~دكماه~ون1اا_~

حمباالسالميالتعاونأهداففقررانوعلينا.مياالمة

باالولياتتتسمالترالتجارةوتننكل.اوالالهلحةحاجاتها

سيجلب•االدوبهذا.تعاوننافيالرئيسيةالخطوةاالولى

كبيرألفواثأاالجلا~،ت~سطةااتجار~ةالتهويلتتسهيةتنفيذ

الهادرمنفتاديةاالووساثلطرفىفننفنكانو~نا•لدولنا

البقاراجلمنبلسبفيو~إالمةالعالماجلمنليسىليةألها

ليماالفا.ينكيحاالتجارةبتطويررغبةاالخرو

تحتالهصادرهذهوهعءلمىقادرةليةالهاسستنا8موان

ا~تد.رظالفعالةا~~فيةالسياساتمنمنسجم~نننكلتمرهنا

ه_نظرمةتا~سىوهاانهاشىروالتجادفناهبانننساالوعليذ_

مة،درورماسان،~-هسوا~،_.باسروهاالسالميالمالمتنننلتجارية

8واسنرهامة1~طرينعن1ت_دريبر»_الودف،ذاهلد~~التوهلىلمى

عضاألاالالدولكافةمالع

Iور1_،«افنهبةت~،ف<لتىات<و._لهااجدو~درك_نننا

ر1،.،)اöروسدرتدمو~مة،نااك~_.~~ة_ناالدولا~~دوال~تاا

لة_د_ط«_~ةات«لمو«_ا~لملعلىب،للتف_~~الط~فىا

ه».رورااذ_«.امسالسااحجروضعجلامنملةكاخطوةنفطرنا1ر~قر

ىهد.ط1سر~«.ر.1_،_«اودءالة_ت،هااونانمالثهةالداللبرنةا~يكل

)_امرد~و،<فى,ه_رسبنفىسرمب~ت_ب_ت_تىلاةلحرالهنطقةا

،.«<ر8__وا_-..>__كلد.ة8المااادولIبينونعا_تاءتطالننننالت~هبصها

ء.را-د1اودرماالة.د_هاور~ت_هاثهةا_دا~دنةاهيكلهمنالسالفيا

~رفى51ه~لكااةا-_.عرفاذ~ت~ننااظناال,لمرحلةاهذهسىوف

سرار1_رء_اوسر،~_.ور.ور1_ت~اجلاو~يرسف~تبلةلالاثل~وسااو

داءدارهةفيهى1~او1~~طااو__ث~وفيد~.~_الموفوددلةل___تباا

ال~الذ~اوسرذ~دسز1ك_«<_ور....J~L.اتنيامكااحولöفننرمباسةارد

سر~اسر~اتار~ف~راتوجهةن1._~سىالناوعلينا.لننخيةا

افيه~ثل~_سةايدةالكالرغب~ايتطلبملموسةشونتا_«ا

افيهنافذفوبه~ذتلففبلومنحلهامر~فيونلتمأا



لهلحوظةاةدلزياار1~لو«يدةالطريقيةاوهلمهلىا~اال~،~ا
ثملقاارولتجااودوالقتصااون~تما

بةواالقتصادوالماابةااتجاريةالتأ~نننناطا~وستقود

وبهذا«»«نا1ف»_ى_دد1االة،ت~التكاملالىالزمنمنمدةغضونفي

وسرنووا_~ا_ت_دلالىةالو_~رك1ما~~تمزبزميو-دوالننكل

جا«باا_سباسربةالنزاى~نتيجةمعيهكن

روم1_:.~اودرالة_.._مااور~ت،سا~ةالداللبر،~اسسة8و~نا

أدمعب_دىالود»_دار~حوإا>.~ذ_ء_ر_«_ىاالسالمياتهرلوألا~نظهة

8الء._اا~لون~تما~~ر1وتوطيدهبرمتهالسالميالمالما

ة_مغراذههلمدلمىأللوديدةIةلطريةاهى•لنقيلةا

ء._آل.ب1~ء_ىكى_زرام1لهار_دوارقراناوداألاالراوب~ذه

وة_«لرذ_لوه_ع5ء_ت~هرارء_تجااوددال~ت~اونللتماشهةالدا

«_،...،.ا_)_ملفنل~إراالة_رانىء.<االءراوداذهه~ت~~مانا

•ا~امببلفيا،«،_ء~ذو_آلاجهود1~ةفي~سر_:._~هاالدولا~~

ع-:_><اIفىة«_ب1~81ة_1_1._.ى1«_امىءرد<اناودا)~,ء~أتهاا

_مييا»._«._،<~:.5ده_1لفذ~اورو~ت_جااودوالة_~صااون~~هاثر~ا_دا_لمبرنةا

يدةسهرحلة_ءهالكم





كلهة
لوينانكنقالرثيصىامةلخا

لتركيةالجمهوريةIوثيسر
نيةلثاا8لدوراتعاالجتهاميةلختاالجلسةIكر

رىلتجااوالقتادىاون~تاثمةالداللبرنة

ال~مىالهو-تمرالهنظهة

اهر98المارسىI'-ىا





بالتركيةال~ا

كلصة

الحريركنعانالرئيسىفخامة

ةالتركالجههوريةيسىرث

للجنةالفانيةالدورةالدتماعاتالختاميةالجلسةفي

االعالميتهر8المولونظهةوالتجارودواالفتاللتعاونااداثهة

ö<>L.....J.دممو«دو.<~.>وبو.
I._»دمنيد

اسرموسالترالمد_~امماأل_و_امتهياو~دواالر

فرالموظليزكبارمستوىملرأيامستتامتدادملرامقطاردوز

اكر~از_اسمحوا<ذلل.~8الوزرا~<موىعدرمم<ا~دا~ة

االعضا~للدولكمملينللموامتما~ما_يرومزبد»ذوبادوه

واالجهزةاالمال~رالمو~ممرمتلمظالما~ةولالو_ا،_,ا~ة

اللجستا«مماوفرأيجابراسهاممزقده__1~لهااا~بمت

مدةاددا



رفعفي~سهمسوفا~صويلرالجهازه~اانو،~نى

الهصتوىالىاالعالميالمالمداخلالت~رىالتبادل~~~وو

نصهاانوامل.بهراحلاليهنبوادونهازال1~والذدا~~مننود

ميبةايجاتطوراتتحقينالداثصةللجنةا~.~عاتاالدتهاألر

8االعضادولال.يىتعاونإلمبرالىفي

ولمهوصدمتةتحقنأل،ديكونأنذللكلالرتياويدءو1وو~

ا_تىراتللفتراطيقاتهوهاتتأولالتى•االخرقللة_ضايابالنسبة

1ذاذهاتسبق

ااتقريره_تضهنهبينو~•ذللكد5_«_81ت~رداالثار1و~و،

مجالهياالقتصادقطاعاتكلاسهاههلىا_تأكيدهوا~ن~ثى

ننااد1ببيناف»مدد1اللذت-اونأهاتأ

اللبرنةقراراتااسرندتهه~فان،ألسريات«_ذاوف__

تلفمففىيمهلونإلذيناهىالفع1الة~_م،~ث_لمى_~ه~ا_داث_ة

فاهاممداالتعاونهذاعلىليتردنابةليفاديةاالال،«~_جاالت

اجدءدءىحهيمشيهه

~وبهاوذ_.اه_في1._امدرل_ه_ه__1.__)__م(اة_ررا

امر~وازمليهالما~_اودامراه_الدوليةاألسفلذ.ه..د،_)_ة

بيزفيمامزالتماهذامملازوذلل.~~هار~_يا«_ء_

،النهميو~مويا~ممادبهاالفاد~مركيها~مسابهاد~~لمدا:__

االف_~ماديتو_سا~لمنهاسعدرادمساءدةف_م1ه__«وريه_وه.~وف.

االرببآل

االسالمية<البلدانفراعةالزراألوزرساعادتسرتوهلولة~د



ايجابيةفراراتالىالداثهةاللبرنةادت~عات~عتزامنالزر
قدهالذوالتريرت~»~الزراعية5وا~ذ~ثرالغذااالمنحول
ماليك

االنتاىدة1لز~لهقترحةالتدابيراوهعامكن1و_واذا

موضعاالساله،«_آلاا،~ارزىا_~اثراالمنوتحة_~~الزراعى

الزراعيالوداللس1ملحوظدلحاهذلليهتلكصوفااتنف»ذ

ذاهفيا~ده~يك__نوسر،وف

ه~االفادةطريقهن~ننا1~نيالف

دولناليا~تاحةالفنيةبرةالفمنالصتتنرل

وناذ~إرذ~ر«اهددلا

مب~_راهت~_ث-.اسرنحاا

ا_دولاافددمهت_،_ىاءدةلو_سااتللتارءبا)_ل«~فىوه__

ا.دول•لها«~ةل~ااäالجهزاوالساله_بىات_و_ر_-._ثا~ذ~ةفي8العضاا

زى،.د)_روك_»_.ف>لبرهااولجوءا.~هاالتىاالف_فيىالسهلا

ر1في،وماالد:ماحاللاه_ندو«مرابمنىكداوكهاحبةال~تاا~متى

.._،_اادوا)_للر_ننناةجهL....i.Jاوثهةاادالحلولاداليجد~سووالط_~~ا

،_سطةارطاافيللنيةاونةلمهالصرنقدهناهولهمورينا

وألاد.ين1يمفيلف،_اونt.......:.i..Jا

«_ال~ه.رالموء~_اه~_رفيءالعضااأدولاو_لو»ما

u!ددا..ل•1ءو,ا_ف_ةالد.~مآاهذهو~ألملبايألمزا~متطبع

لف،ةاومتلوها،~_وف~ر،،_يلرفيبوودمنأدولاذهه،~لهما

...ةأاد،ا~سر.،.ىااددماف___ه2اورل،_ماافرماسهاافملايلوزسو~

5ذ1)رادلى~وطامدةالدا

<ون~موقرامندوبونلا

دو~«~)«~~ف«_«<_ف~لت_~_وند1ايبان~،جدالوال

1.ء_ء1وءوا_مواهالذ..__نة~الخامةا~_تتوفرعلىيعتمد

~سر«،.ء_~موديومهفوا»_دادعالمفيانهبجقيطةنسلمان



منهالمنامى1(-01-يواجهاالعالمىالمالملحانالتكنولوجىالتقحم
بحرصريمةاتصاالتلهتضمنالتىالوماثلعلىحولهورالضروهو

.والخارىالداخل

لهىوالهواهالتالنقلوزرا-اجتهاعن1فيهناومن

مللجنةالثالثاالجتماعانعقادهممياحبالذىاالعالميةالبلدان

هاماتطورايشكلصو~•198هاعامهيالداثصة

<نملموفرالمندوبونا

القراراترسهت~الذوالطرينعسلى~~~اذ~0ا

المسائلفنفانلحيالداثهةللجنةاالولىالدورةمناا~درظ

االمةنطافىعلىبهاالخامةالتعاونواننننطةواالة~ديةااتجارية

هيالتعاونامكانياتبينيجهعبرنامعوضعلحان,االسالمية

التواالتاوالنظلالزراعةمجاالتفىاا~~فياا~ضر

ا~الطاقةقطاعوفيوالصاليةالنقديةون8النننووفىالالسلكية

زايدةمتباههيةيتسمامرا

Iنملمو~الممدوبي>

التعاونهدفانالىاننيرانالخت~-ليواود
انهوبينناهيهاتوطيدهالرنسمرالذىوالتجارواال~~دد

والسعادة8االرفافحقتروان.دنابةفيسر~التجهودفيم~.سه
الطاقاتحنننايسهلانهعن~التعاونذاهومثل.لنننموبنا

االعالميالمالهسيهكنفيهالنجاىفان<1~دانذ~فيالموجودة
انعلرويصاعدهالدوليةديةاالقتاالساحةعلىدورهتعزيزمن

يهافي»ستحقهاالترالمكانة8يتنبو

<ونلموفرالممدربونا



علىبالنطعنية1ا~دورت~فيوالتجارودواالقتصاللتعاون

ت_~تمالتىالقراراتتنفيذيتمواناالسالميةالبلدانجهيع

مهكنوقتاسرعفىاليها

الىت~اا،ناهة.~فةماا~_كا~لمباناودكها

لهم»~_نهاالتىواالخاقوا~هالسنةمشاعرجهيماافواننا

تركياشعب

االد،_و_ىف..~الت~انفيااله~»~دونىاذوانر

مكلا~نى•ت_دارءوالدواالفتا_اتعاونالداثهةللبرنةالئئاده

1ءبوواطا~،ياتدقاهعناكموعربابالدكمالرموفلةرحلة




