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للمتعاوناثمتالدللجنةالمثالثالدورةأعمالالنجارتوه

واعمالهاالسالميتصرالمه.منظمةعنالمنبثقةوألتجارياالقتادي

بفضللكونالمنظمة8اعضاالدولفيإلنقللوزراءاإلولاإلجتماع

.عضاالاالالدولجانبمنرفيعممسترىعلىاالمشاركه

الساا~ورتينشررشامتهالثةالثاالدووألانوالشك

بعتلتااتوللهثمةلعااولالمانة5االعضاللدولبنحاحهاينت

ولوالجميعالديهاالمتعاونارادةفلوالعنهاوالمنبسقألللمنظمة

اعمدارمنبهماقامتومستوىافوعمينتحسينسبيلفيالشاقأجهودها

ودألداهذهامستطاعمذلماعنهاالغنىوخبراتجهودمنباسهمتوما

مثجالنمتاهذهتحققوازالنجاهمنالقدرابهزاعمالهانختتمان

.االعضاءالدولكافةعلىبالخيرمستعود!لترالملمومت

إلدورةوقرارتقريربمتقد~امشرفالذيالكمتاباهزويمتضمن

علىاولهمايحتويرمئيسييزألينجنمنيمتألفوهوللكوسيكلثةالثا

تمراتمهعنالصادرةالقراراتوهياالساسيةالمرجعيةالوثائق

اللجئت5انشابشأنوالخامسوالرابحالمثالثاالسالميةالقمة

.بها،´لمنوطةوالمهاماثمةالد



الثالمثةالدورةوقرارلتقريرخصصفقدالمثانيالجزءاما

بالتكامليتصفالمثالثةالدورظعنالصادرالقرارIوهذلكومسيك

فيالمتعاونيزتعنتتستهدفالتيالمقرراتمنمجموعةيشملانهاذ

وهيالزراعيةوالمتنصكامثيالغذواالمنلصناعتواالستجارةإلتمجا

•والمثانيةاالولىالدورتيناعمالعليهاانصبتالمتيمنوعاتالمو

~امبوجهاالقتصاديالمتعاونفيثرتهالتيالموضوعاتجانبالى

التنظيميةبالمسائلالصتصلتالمقرراتبعضعنفضال

تاثمتالكمتاباهزمرفقاتفيتردكما

التيوالكلماتالدورةلجنتاحمتماعوتقريرالموظفينكباراجمتماع

افكارعلىتحمنويوالمتيوالختاميةاالفمتمتاحيتالجلستينفيالقيت

النعاونمجالفياتباعهايمتعيزالمتيباالمسنراتيجيكتتصل

.المنظمةاعضاءالدولبينفيمااالقتصادي

الوثامئقعلىلكومسيكالتابعالمتنسيقمكمتبمنالحصولويمكن

فيj.واللكوسيكالمثالثالدورةفيبحمئتالمتياالخرى

المثاني5الجنمنالرابعالقسمفيالواردةالقامئمة

لثةالثاالدورةعنالصادرالقرارانفنشكادمنىواليساورني

9االعضاالدولجانبمزواصرارعزمبكلبينفذسوفللكوسيك

•عنهاوا~للمنظمةالتابعةوالهيشاتالعامةواالمانة

.باسرهوللعالملشعوبنا5والرخاالسالممنحوطريقاقوميعدوامنة

الاوزقورتد0بوزيوسف.د

´ي`0:امئيسالمر

لكومسيكالتابعالمتنسيقلمكمتب



الولا»لجزا

االسالفيتمرالمترمنظمةقرارات

بموجبهاانمشقتالتي

والمتجارياالتناديللتعاوناثمةالداللجنة

المنظمة9اعضاألدولبينفيما

اععالمافراللجمهبهامسرسأوالند





النئالمثتصاالسكالفعألموئئصرتمنالصادر.السقسمئمودار

لدولوأووسسسماسرئاسة

Tق(سالا/الرقم~ار

ود«ة_سار>_..ذ´هلا_»>،.دكه´1~د.><~ره_ةا~)._هرلرمممف_دا)لقدسىاو

لىاو)ه~فنال-_واه_اi>االولار«_«_ع))لراا9مىä~د_«__اد~

م98I,منايي)«

ه-د1لذ.<ا

_مللزاألدالل5،_

و~ونممماا~رمراحا

ومهالسالادوللا-سا8ورو

ورال~اهل_هات_هعيمظروبضرلمر_»~ار1»_و_2ا«،.ر1لذ_مدطالاو

ر.دالف_«عااءالمدء~اوفيحى~_)~~لمواو__~م»J.اuا_ء._دا_><اء_رلى_رلر_سرذا

»ر~محااو

يد~>لسد_مرiíدأ.د_«5ة_،._علةا531لدء.ال~او<~ىلذالا18.»طاالر.5.._ءرو

9أل~~وحا~سر،:(سأاال،مال.و__ء~انالر،_.ا،_._ا1«ك_.«،،..را_ذوا!>م1»...اI.ماا__را

ال~-ا«دلر»._ونىهأ~~_فراا_در،_األار)ألباوم-_و,_سر~_ء_~1وذ._~د__دمسا

رمب.ملرمسرماو



سشونلاوو~عالمردلنجااودوالد~اور1ولل_

1مها(



المثنالنثصراالسالالقمأموتمرعنالصادر.القرار

هادياالقتالتدونينلتنالحضر~بشرن

االمحضاأالدولبينفيما

)tق(قأام.رقمقرار

فلسبر(دووأللث1ا~االسال~رالقدمةموء~_ار

وديةا_سهالمر،مةبالداكةالو~و~~_فرا_مممقدوا~دعى)

الىه)منالصوالن~اد»ااالولوبمع))الى\l'مسالفترهرفي

ام9امبذابر\(1

•ه_السالIلقر_ةات~8مومىردلصاارال~وءالر1«_~كردا

8المضاIلدولاببى~ما9تاروه~ألاهرالىاعيا_~او،»~رلئاا

مةلهااديةالقنعاا1ءضالدفا1o،دءابهفترتوهمسرتدرلموقففيالمنحا

فىد/اارا3افى،\1/)•9ا/اا.ابالراو~~كرواذ

دولالبدء~بما9والنبرمارءدوااللتحماور1ا~ند~بسار.افىاا/اا

لورواأل~سرالحادراالسال~رألتهرالسوعىوالصادراالء~أل

،االسال~آل).~ر1الب.~جمهور«-آلادسادا~هفيالو_~»ف_دحارد»مةال

،اال~ميالممل،مناط«مثاراق\\/8رقمومالرار

ا~~مندرال1ا~الملةذاتء__لنراراتاد_طواد

وحكو~-.دولوألعماأللردمسالمماوالصوألنىمنحدأل،الرلالمممة1ا_~

مارنالدثبننانا،_رسىبيونسىمهلوبحطة،الهدنحازألزيرالبدان

النامية،الدولبيىالنى



تفاطمة»لحدالنامسميآلا~~لمدانمسرنننالتانيطلاليالحظوان

ا_ذىاالمرالدولد~االقتصاديةالمالقدساتفيالرا~نآللالزه~5نتيب

وا_بلدامىال~~يةا~~دانسربىالصرظموسبعال«سدال8بو

ااهنطدمة،

الدولاعتا«مايحدثه8ازاالبالغده.ه0فىعنيعربواذ
شروطعلرميسلباثرو~6االو_~الد»_ن~تجاتت~بر~_.8االء~

1وعا~مدفمواريىوءاىارتهانةبادلت

رالبلدابمض~»تك،،ثه1~سف~اهى~_مربفياو

«1ننذبت.وضالهفاافيسر__سياا8راالدالىار1ت~فياو~~،_ة~مةا

و«هلات~يعاوالرلتجااديسميافىهةومحا،دبةالة،ناايالف~ا

لدوليةاديةتاالفاتلمالقااء~»رتöد1ءاويالوبكنو_تا

ه«ة1ا_~ارالبلد«_يىبا9االال_ذ~دءالنساورمرءواذ

1ر~_سب،عنصرا•فاهمىموجه8االعناالدولىبيىيما9و<ماهبوجه

اسراسر_ةوادارظلحسىالدنءلمىالجمامياالعتهاأاسر_~رااالر

سرمتتفالريةتماديةالذتنهيةالىت،ة~ه»~ت_-«_اند.مأللدمددن

السمىلحروحدنها_ت~~رووسر~آلاالمصا~ءلمىوذ~-با~~وارر

ا_جد»دا_دولىاالقتادهمظاهاللسرقيأل

و_«..ة~،_ماارا_.~اتوجهراðرورهجد،_ده.~ألك~د~وفياو

~-ولفيا-~اتتنىهرلوت~مةاراد1ا~امع،~وعاو~ف.ا_جهودا

لجدبالدولىادوناالفاملفظاامةUIا

~ور8لو_وا-عنمااوللداواتها1ه_1è~~_رما«~حظفياو

تهاقااط2دلزيا1ونه1هت8ددلم_د_لغبا-تماهامرالساله~ا

يةثال،صااتهاجا1دسراوتحليند»ةالكتماا

و،،.دةةنجاوبءمالفأتافامة،_«4ناءا~تمىبمربواذ

هاونهات~يالنحواولىمروريةحطوألنمد8االعضاالدولبينهيو_



رااكروصاغةوت_~،1صهمةعلىاء_تادصاوكنادراال

,القائمةالتجاريةاحرالوملى8للقصاسياسةلنيد~رحا~

المالحا،<لتوسبعاالولوبا~و_امعاونو_~_مسو~بى1،~~_راوا~_

ا_تجارية

~دت~الذواالدت~وعىالصادرالت~يرء~اطلعواذ

لور.نتر)_با.~مهورية2انلرلحرعالمستورعلى8االعضاالدول

االسالو~_ة_ا~داراالة_تادء~ق1االفلد~ش,ام98>~وف~بد~6الى

تماو~الز~لت_هء-~حطةولموضعا_نا_~االنهاثىالعقدخالل

8االعضاا_دوليىبهيهاادوهتاالف

Qه_درا_._دنرااا/8ر~_مرا_~__مد_._ا1ء__ه_اء~ذ)~رفيا~و

مسارظد1رء_ن«_متماء~بر_خاا8ارزلوءشرردو.1_داسالمي2اند~ر8لهوا

تهو،_توهيات_~~~1~الساله~ا~«~«~اط«_تداوت_وسر»«_ع_و~فعال1~ا

لدولات>ارداو~ت~يله_~~اا«_.»~1_ت_ذ_~ر.Jادء::_د_ارهدن،__شد

فيب9«.ند_ف~è~جا1_رالة_راافيهو_ء_ةهاoر1ءت_ء_اف.~ضعفياو,81الءها

له«ملا~ة

«ىالسالا_ءنلا1ذه~فا_ت_~ا«_~را~~داى1~ء_رL....ء~دظفياو

جيةرلخااöر_نجاات«مويلراصد~ىا5ط1ءشرلهد~~~ة



ااتعاونلدتمر~زالملخطةعلىالواهطة-ا

لحسبهاور«تالذوا~حوعلىل8االعضاالدولبيىليمااالهتصادو

Cl(الهلحة

تحاذ1~ببرالت~والماو~االمانةتوديه-)

دواالفتناا~ماونمريزلتالمهلخطةلتنطياالمناسبةاالجراءات

•ءاالعنااددولنبمه_ذب



ببىلبهااالثثها«»~ثماونمملسطأل

ال~ومهادوللا

لدولاء_آلرت1ذ8ارزو~م_ر8ه.~وعىردلماارالة~.~ا_~)_رفيا

لحيالسالء»~الدولIب~س~مادو1ال~اورلتماارء~السر~و_~ةا

2ه_._. L«و.ل_نتلاو•مةارلزاو,~«)سذ~فاءI91~~»ااال~د.ور،

•الحنىاونما~فاو،سرأل`لةار~لد«مااو

ا_نادةا_سادسةالدورظفراراتأالمذ~~ر~~يا~ذواذ

د،ولىاقمصادرنظاماقامةبمتقانالمتحدظمملةالماعة~~



ارادطتوفرلمدمااناميةوالدولالهتطدمةبيىليماالدولية

اجلمىالهتظدمةالدولحانسرمىالجادألوالمواياالسباسة

<العالمىفنادااليأكلوهمنيةفيتعييراتاخداش

ا~~نمبةمجاهاالو~~ولمة8الو~سوانيدولواذ

ثمومى•االولالمامأرملبوامأ~ه_بة1~1ا~ب~دا~االف،_هادبة

1حهودهحاللالجهاءرالدانىاالسرنأ_لهاملىالمركيزملمهاتمبرب

دجدبدولىافنادىنظاماقرارا~،اارامية

ر3~المماالددولانبجامى~دةالرهمزالرغمةاتمنجمهداو

د_و~لد«<~اوöمرلفامفتساا.~1،،يد~فيماونلدتمااد~ه

و،مسر«ع،ةر،~بنهاردا_مواوت~بر,_~نب~او~مبعاال~مجا

~م_وءسرسالاودمم•äنسرلهمااودى_,öمنسر1ا~مداöر1__~ا

ماالسر~هداو،ددالذ_«_هااور_ذ~ااعودفيعومذ_منبتطويرمنولة8لدو_سوا

ا_روL.....Jاهيöهرا_و_مسواولف،_،~او_،_ذر،~اردا~~اوة_ة~طاالد_~ىا

،ءبةلحاا19بهودخاللىمىفنمومهاهيةورفاألرحاجلامىورالسالا

رد1.،-الدارو1ات~اءهدلباو~_مة~اا_-_لابطةهىبو

:ميالسالاتهر8لهوماألالمااولا_اممىمدمافي

ى_ارلزاوالعذبا

-.1دك«ا_،.~_ف~ذمةر~الا~_~را~تد_دافي1~ذ_ا

در1_.ال«_،ا_~وةاله.«ت.~اماالسرت~د1ب_ة_آل1__ت~او_آل_فااف_»~ال~~ا

J....ذازى1ت~1د1د~يد_ايرتوفد.لاى_~و~ةالسةازمالبد~«،افيء~ار_زا

الغذيةا



عيكاالزر

•االسالمىالمالمفىاثرالفذاالمنن1~اجلمن

االقليمىالميدعلىاالغذيةمنطرامتيامفزرنايجادينتصر

بذ~1التدميىالالرمإلالتدابيراخذيستين
الننلىووساثلالزراعيأمماميةاال

تاءد1و~تطديمنية1مدكالر__ن~اويبر~

~_جفاارانمرعلىلطببميةارشالكوبارت.تضرلتىاناللبلد

لسيولاو

الظواهرليا_~حكموساشلايجادليا~~~

ا~باتدروفعلعءالررامب~لالراضذزوالحرا~مثلاا

الع.ه1-«11،او.االمالىالترعةشبعوت

لبةالاتسرسالهوألاو~ميةالسالميالمسلاعلىبنمين

مبةارلزاعر~_متماا~_«~،_لأ_ىل1د_»_ر،،~وتضط~_عراالخروا

ملىوالوطنىالمبداملى-اسوألال~ضاالدولاف~شيةالفذاو

ءت1مهتلرباوءمست

وال~تاابمجلةعاسرلةز~ةاالا~رات_دلاد1،_دا

تدريجيتأحلمحقينبنسنردنىجها~ناامنطلىتاتفسرث<احداو

ءةبرلحاا1تهر>دافيعذووتوتوسع

.منفيها2ر~ت~ا.1~اانصر،_فداو~دلت_~ع

IIراتجاامجم~وسريع~ةاا~رصاوت~،~•-المضاالدولا

لهستفدو~اواطلةلصاا.»~النتاا،01فيلطااماست~داءلمىثو~LJL.Jا

الوليةادالهواالتمجالرلىلحااتلوفالهىمثلامااستخدا



الناهةيتصنىدتىوالصصعة،المصمة~والسلعراعيةوالن

ذههليالللتبارالتوسريتسذ~ود~~cألجديديةانتاهت1طا~

والرأسماليةالوسيطةالسلعليهابهاالسلع

الدولبينيها9ا~،_ثية9النحارتنننجيع

,جوهرب~زيادطالدو~~التجارظليحت~زيادةبغية8االعضا

و~الهصمةااسلعمجالفي2التبارذههمثلو~هدلوزبادأل

االمالمبةةاالمببيفيهامهوهاوإلسلعالهصمة

وت_سربعذ_~~الى_بفي~ننناطهااوجهدعم

دار1ا~،_وبيسو~مهاحامةمسنة~بنهاتنمالتىاالدوات

ن<و~سهية~وما،«اومسرمدلألبملوذللء_هةمه_آلاالحرى

الفرضانلهومامسةما~ةومظم•محسنةتدريب

مةلحااتساا_لمدرلد~بد_عازالء__ب_امرد__~ددااهدذ_ر9و

ءتنام«_هطوذط،و~~لتااöدعااوه~~~تااالتمجالسونلتمابا

سوف.صةمقا~طهة3~~ةاو،ة1ة_3او<_ت~د~را~اد1عتصدا

أألذ.._،~ات>1لسر_ءوآلا«_هف~مذ_ب_ل1«~1نذه~~~سةتاخطو~نننكل

ث«ة1_ن»اöر1_«باه1واöرءتحجر

مس_._سااوردرب-_ة_حاار__ة1_.«ا.،ا.اات~1سر1سربد_في__ء~ضا1ل_به~~_

L-lلبةمى>مواابراسرء~ذرواء،1_.ة1ت_فاعلى~بةس_و_تاتمااال~ر

دير_تد_هالدسلعصةخاه_اةه_ما«_وهررايبرب.Lك_.<-العضاا_~ولإ

ا«أموالأل.لاالسالوءةالددولالع1وه~قأل_ءىا

رر~ذ_حاادل1_لت_،ادهمومد_.رو،_طسر»~م-،~لىا~،سرعىا

اذ_،سر»بةالسراله~را)_رلو_ا~ةد~ماء~ل~ت~مباحالله~.~ب~~د«_~

•_مملعادلو~،_اءآل1_لسر..اوöر1ذ_ب1~5الساله~«اآلرذلهاودى_öرلمذ~_ا

~~~_1و~~_ع I8الءماا_ادولمةر1_~اذ.مد.ا~~«~ظا.سىور,

ثلهه1ها)~.آل_جمراوذمرك»~لسد»~احراللحو~ندرمبسالنحلبضىاو

öددمهربة~جا~1نر~~~تفانفاادالله~ودللöر1~_ذمباه~.ده



االطرا~متمددة•تنائيهاتطاهاتعقدو~شجيعcاالطرا~
وعامأل،

9رالتجا

,االسالميةااتددتيةالبنيةوالناهةفهات

2للتجاراالسالميةوالفركةللتنميةاالسالميللب~و~مكن

بنهوا1ية~_ارندسة1اه~~~ثدإانالسليوتبادلوالمناعة

الدولبيىلحيهاالهنننتركةالهننروعات8وانننالتنننبر،~~ر~~
االمضا-

Jبه_ا

منسريمةبطويلةالصتسعددألت1ا~تو~يذتنف

والنلل•ا_بحروادنلنلسباالتفيمارنوالتا~نمسندعماجل

,الجروواالرهماأ>>ولالسلكيةال_~~التواالنا،والجه

البرءديةو)لحده)ت

للمثه~زلالامسية8لوا8الجهزا8نشا«_لتعبربلا

ب«_ألرلخاا8ارزلوالسدمب~اتاتهر8لهواتارلهقروهناالن~آلا

كاال~ااسذهيو

~منطو_ة8االعضاالدولببنجاماالند~~

هىوالميأخة•واال~ال~،النقل~جاالتسرفىاال~مىسصرالسمسوألت

اثمةالةوإلعا~ةواالقليميةاافرعيةاالأ~~ا_وكاالترينط

حالبا



~مندبةاويةللهااتللمساا

اممولادطىمحا«،ماأتهااو~لمى8المضاالدولاملى

~مةا~ملوملى8المضاا~دول_،~بةاذ<لمطااسراولمر)_،~ا

ثللهساامولمسة~سسااءتاألاالجرااء_ذ~ذوراواسأرسوراالساله~ا

لبةلناا

فلاد~«~لحاادالدو_وافددفنةدزيافيههةلهساا

مذ_ركا,تنفنوطونننرالسرسى1ة_وفالسال~~انا~ملدامجهوعة

8المضااللدولىديةالة_تااوف»لظراولت_«~~»~امع1ب~ن_ت1سروغا

رر»ءةهاو1حجد_مدا~تز~~انهاارستث~ماةلوفاافيمد«لمسااو

لدء_و~امىسبد~ما~~~ناتد،ارد_هااوذ»اردا_وافرت~1ددت~ياا~_او

وبةها81ءطاد_ع_دو_بد_آلا_ذ_ن~_بةا5ت_ء_«»_اسرت_رارطااف._سرب_عا

الساله~ارا~د1_~~دآلادء_آل1الذ_ت~اوءية1تر_ب2ا__~ت>صألفا

انهوالقلا

_ب_آلا.دء_ات>سسا8ه_ولىا،_يىشرلد_~)اون~~هاادعم

_«_سو،.ال~اه~1وءء_رهشر1~«»_«_ات_»_ويللال~جافدى8العاالدولافي

~1سر»8_ر»~اءمدو،8الءضاأ_ادولäر1~نبرا1J~~ف_ر5ف_»__~_و~را

ت««»مة1_رهال»مةامل~باسيماوالبآلالسالهاليةلماا

لتىاو1_»_1د1.~رد_ول_ء_هاعلددفات،«~_ترءمد

وة1ال»__ألرفيا_.._تد_وا~1«_1،الو..)افيسرنك_ننااوألالءضا0الدولا1ف~رل~شا

ألمرلفا-ضوءلمىف<ارالطاöددمذ_هلاط~_دطاو_~~~_ة1د«م_~5~

لديا1دءةثلقاالدنظمات~ذمىةفدسربلمكا

«~كز_-_ا_،.،.ولاف_طىأ__د._و1ب_ذ~<__اöء_ود

فىالالسروذت_،_«~Jسر>~.>ماالىا81ال~ا~لمدوللد~ديةأتلسلطااو

لدولات،1~مك_اذ_«س~لباو~وذللو~ثL...!l..Jالوطنيةالب~لماا

مىزالىفيء~ةا_رارالحرا8الء~._اا_دذ~لا-~افىاالسواهذهلىا

باالو_راسى1سرا~ىة1الءهالدولاحلادرال~ماا~نننجيعجلا



السليمةريةالتباللمهارسةووففاالمتبادلة

لىاءالمضااأادول__.~ة_.د.~ةا••1~سد~اöدعو

لمف_«..ةامل1~سران._سا._يمهاليما~مملوو_لمادلد~م~

الفا«_~~بآلاأدولارفي1بو_~_ولا~ظم1وفف.ديةالاو

لمدداا»ذفرلدولبةاسر1هال:جاامتحابحةرالعصباابمبر

قألطاا:1د~ا>0

ذ«ما1ولدالمرت:.،،ءألJا

الماهرةالعاملةوااليدواللحية8ا~برا._.مادل

8االمضااددولبينفيماةة1الهقمارىفي



ألا~نألدبوكوماله

I~الو~و~~,ءIبين1دب_و،ون~تما_ية1سرل

•دتف،،.ةاولمدومال1مددريةالسالهادوللا

~Iءالمااندول



سسات8المومعبا~نسصاو<روذللاالسالميةالبلدا«جاتا~

وتسهيلسبةأالساالبحوشودمم•الوطنيةوالوكاالتوالهيشات

اجله~وذلل~<يسة9الوالهصرنةوالخبراتا~ومات>تبادل

منواوالصسفديىلهاالر_ن-نجيى~،~ا~نيةفنننرلحىتنطيذها

تدسمىا~ا~هاال_وألسسرآل5ذهملىويممبناالسال~يةا~~مةأافل

،ا~~~،~المحاالتفسوالبحوثاميةالدرا~نعتديمالمى

الماعةالصالديةالمواردة_بلمىالهننهذهتحويلويجرو

االمضا-الدوللىتولرظالماصةوالف

ىثاعذ_ادل1وتسب<ا.~وش،اجلامىلجهودات~ديد

ودىم.~~»~اومذسلنسنةاور~تمات<فاتالاطرينمى،__~~

لرا~_ة1لهاسر~~وألسساIمىوهيرهااد.~وث،الوط~يةكرالصرا

8المناالدولافيهةثلقاابتللوربطها

دلد~دركا~مسر~الدولا،~ور_تمااتوسع

و_اةL....Jاالب_دءامسط،1«ت-_.ا81ال~سرا،ن~نذطال~مماوتا8سكفالا

طوملةمسساملىمسلهالااليدراه«~1و~ذ_ملب~و~نسيننملة8~و~ا

د~•1«~تاو).ة~-ذسربسرةرسر،_نناIالت،و)_ه~أل_او<لهدىاوه~سطة

.Jاوالهاومس8ورونأللتا~لكقاافدفنن.يىوهل



الىالماعةاالمانةودمرطمضاألاالالدولداخلالمتوالحرطالمعاملة

للنظموالمالثمالمئناهبتهاعىاالبللضهانىنصرنايجا«

فمهالصتتنركهمضاألاالالدوللحرالتامسرسبةوالبنياتالمتنريمية

محا،المتولهجرط•لصننكلةمتكاعلتقييموضح

تحد«~اجلمنوذلكالهوأل~العاملةااليدو6«~ذلئلحي

حدلونمعاالسالميالعميدعلىاذماا~فيد~جدبا~تد~االدسراألات

البلدانالىنيلو~وا~تك5ا_~ا_،ه_ملةااليدو~رظ

ولحقا8االعضاللدولمتيفرظ8ال8«وخدماتحملوبا_تالىا_~~ده~

علةالماااليد»با«للتتوضعمعلمرا

والفنىنىالههدلمت~يثوبرامعانظهةويرنه

تاه،~اجلمنوذلكالهستويات>جميعفىه~~نتظ~~بقة

السلسلةلىا~قاتJ-'-الستكمالالالزو~ا~_،~»~الما~لميى

والتسوينى1ت0«االةنهبوا_تاابحوث<مرمهالتى

~سنهرا_،~دب~اولسذ~_ب~اوه~ل1~_اب~سهت

~الستيااكىكااتك~نحتىألالمحضاالدولافيملة_~اوملالمد

ولحدلظرامع1،~«1ه_نوكذلللتقدء~ادل~بامىöدالسر،_دااو

معامرعدفمسايننطرمىلمضطةالدولافيدبةتصاالفاوءب~تدماالبا
L.a...:>..LJون

_محهاون1_سكاسرما1ت

عنوالبحوثبالدراسا~التدياهفيا~بادرة-,

اسجتجابة~مميناجلمنعضاألاالا_دولفينيألالسكاالسياسات

8االعضاالد~دانفيالتد~يةود_جه)اسكار



فروالمحرث.~لدرامما~ا~يامفردرة1اا~~

التغذيةمىمالوه~،~وىافض~مألظروفل~رالحةمجال

منتركةءامة-أبةاسةسبويرتهبهدسرا~«ةواله،ابة

االدريأمحالفر،~و~بامالة

ال~مجالي......:.;السرمياوءت__هلوماادل1،ب_ث_ب،فنك

8العصااادولاممن~ما~حأاو،1_سكا

لف،.اون1،»1ا

_دولاف~~1لموهلر،.هاهمد_ظوذ_و~عوت_طوبرت~سربى
وات_ب>،..ه_او5لف~اذءا.م_~و~)اب_د-_ع«__ذ_»لمق«.._إ._و_،89الء_ه_اا

الاعلى_ت._مرفاوألمضا2ا__دولا~1ء_ويعو_وتوو~~)_ء_~~

الوسعاماسرنفدار«~طعىلودا8الءه)ادول1~_»~ءيةاءتداالد_ت__«__.اا

~ادلمهاوء_له~تااءدلروت~سى,ر«_يى1السرت_نذاو8ا__د_ب_رات،1ل~_ده__

مر~8العضاادوللاب59ء~.يا0لة_اات،ثا_منتاه~1..رهءوفر__ء~~،...او

دوال~تصااون1ا~ء_ه5د_1_ءاالت_فا~ء_ةارفيةرداوا.اء.1..الد).اوء_ئدتد~ف~

81الءهااد.ولار،»ر..ا~ءب.ااون،لفاو

لوطأ~ات~يا1الء_)._ا~1ء_ن_مرفداعلى__-_و_لا

تهات.نرمبه_داوبردهاللو-ع8المضاالدولامدمىدب._ر،._دء_~ااورl.aء_1ا

علىا..«~ا8الء-.االدولان<_مك_وماء_و»_)~ت_مود_~.ا__وط_،_.__ب_..ةا

ال::.اددرفيآلندب_وطات<1ديد1الدت«ا_ر5مدةا~ة.اا8ذهسرىاسرا

تدوحدو_<~ار_مهااو,_،~،_مد_ة1اوء~_،~_وثا

لهامهالستجدامىن_»_لحى~.ايلهأل_ااون~سهبالتمرب~السرد__نمماا

درىاسالمةاولدعهور_تماايألطرمى«آل11.ذ.ه



و«~ت_مارءاداوت~ننربمىر1~او~مد~وو~سر_ث

و_ة1~>_ف_ارفىلطار1الء::~~ا~~~الفذامعلصالاولمذ~الطنسرا

,1ذ_.~له_عرء_ذ_ةاب~لت_كفد~ى•وسمدرء_دو1ذ_~سر~1سرا،1ءلمال

ذ~ء_ةر1الطااهز~نزاوه~.~«_كىفىنطاوسعاعلى1وتدط_~_ب~~

'}اسر«~او،_ددولةه_حاارب.«ةاالداو5لت~ند_ريه~اتسر~ت__رت__~_<~ا

هةلحاا~_ت~«_ب_«_ااو::_مط~_آلر«_~رال~نننااو~ا~رات.و_الد~را

مىوءء_رهم_و_.»_مود<_~اوو_ب~1~م_ف_ا)'اسرت_ذداوالذ>1_ر~ا«_~~«_~

،~_.ط><~2اوذ_~ه~آل~م»~~اون<ا~ت_.~راحولمى~~باتحد~_

.81ال~~دولاده_دهفيا.د..__~اور1~،_ها~ى_مما_«مة_دب~ةاولده~ا__»_.ةا

:لI<ما؟..ذ..،اا_اة:ف_وااا_ل_ءء_و>.ا.._!«.«_رن_..._«ماا.راذةالضا1،___سدل

LL,.l.Jف._ب

~ارالطاه_«،،_ءدداو).._ة1ا~،ا._«ا،،1«،»_«__~راسرء~عت~و

،»~ا_.ر،ا.او.،..ف_ااالت~ا~مذ_لل>_ا>،.ور.،رمهءر'orأل»اور1~ذ~~ها~ت_نننبر»_ع

دل1._«-_،او«.اور»_سر.الاذ__دم_1ءة1_ر<_نذ).«ار1~_اباو.«،~آلو1__ث~ه_ا

öسرر.ا_،_ر،ءءاف_«~و_ةه_ا1~_لا~دى»>ا_««_راو>..هلوه_ماا_ار»._ملم_ن_ن_طا

~ود«ءةات،سرسرا8لووابيى

)~و_سر»_رءسرة_آلرطمدة1القد_و_ةر_الات<األاالدرافيت..ذاا

ءة_ا1ا«_1دا_و.ه1_.،__ذو..السرالاة«.ا..الا.•r_.«_«»_نذ~رلا_نذ~مبواحلاو.._~

_1ر~و._~وفاذ»1~ء_الو_كااودرالو_و1،._. ö~وللدابىب1»دب._مدد~لانو1مذ

81ءه2ا

>..1«_مد_1«،~_او_~ة1دفيوت_دسرب«مى،«1ء_،9ا__ت._.~.»_را

ا__:._~او.اه._:اا.ووءرفيت_سورم~ا.«_م»~~_،اوط>__،~ا.ا،تاسرسر8_.._وا

ء.1سرسر8_-._واها_د1èء_ت__)_~>،~وسرآل1~ت»األارباه._ه.ر1،..«1ه_فيذ_دااو

•وا_>._هارفير»~1أ_»اثلها1وسرفطورناتهمضا3ا_دولافي__وط~_._~_»´ا

دل1_وت_ب)~~~ت_رالجوودابة-لوذلن<1ت~1~_طات~دء___تد.__«او

)~_««_نمما~جةلدمحااو~آللحاا_ننفيفةاتلدرمأسظرماامعتد،اذ_ب__ر_..ا

ء_لىه_ذ_اJه~فيكة~-_نذتواء~1~ه1~~افلوبف«._ة1__رء~نذ_ا

_تدرب~او



والدعمااللحراتير9بتواالمكانبلدرالقيام

التابعةمسة9للمووالتدريبالتأهيلالننننطةالالزهالحالى

االحتتياجاتفونت~التراال~مرتهر8المو´~

واالدار،~العلنيةالعاملةااليدومجالهساالعضا-للدولالسورية

وثيانعاوناتتعاوران8االعضاالدولعلىيتقينالغايةولهذه

عىوالهملوعاتبالبياناتبنزويدهاوذللالمو-صاتههطمع

الهضهارهذالحيوامكاناتهاالمتوفرةطاهاتها

التهيةبرمامرمعبالتعاورالحصرلالىالصعر

االممهياالحروالهمنيةالوكاالتومعالهتحدةممللالتابع

الخاصةالنر~ساتاستكصألوالىالالزمةمساعدظعلىالتحاط

المملمطةو~تنليذ

حامهحالما

وجالفيألفلسمنيةالتحريرلهنظهةناهةتتسهيةتقسيم

ودهمالللسينسالثممبمصودتعزيزبغيةدراالكتاالتعاور

فلسميىوطندهتحريراجلمىفضااه

:والمتأهمةالتنسين

رمةالالااتدا._يركالةالماعةاالمانةتتخذسو~

ملىدوريةمأتادتمايمتد_نظلهاويمكن•المهلحطةلمتابعة

علىسنيىكل8ومرلنلل9صرورارتشتكلهاالوزاروالمتور

و~هذاالمصلبرنامعينطيهاالتسالموضوعاتبدنفنانااللل
~فاهأل

عمل،منانجازهتملحيماالتقدماوجهاستعراضا/



النوديهيةالخطرهوضرب)

.دمةالكحلالهراهيالمملو~مباساتوفمعد)



بشأنابحالراالسالميلقمةلموتمرالختاميالبيان

التجاري•االقتصاديللتعاوناثمةالداللجئتوماسراساد

كيةالسترالجمهوءيةرئيسافرينكنعانإلرئيسفخامتا~

اال~ديللتعاوناثمة:لداللجنأرئاسةاسنادالمؤتمرقرر

افزين´´.كنعانالسيدالتركيةالجسوريهومثيسفخامةالىوالتجاري





(~ابعاالسالمبألفمهممزمهعنألصاد>الفر(ر

االقتصاديالتعاونفياالولويةاتفيالمجاالتبتحديد

وهيالقادمةالستالسنواتار،خالليةالمتاولويامذأالباعمتماديوصي

الغذائيواالمنراعيةالنالتنمية-

الصناعة-

ألتكمولو~اوالعلم-

رةلمتجدا-

اصالتالمووالنقل-

الطاقة-

العملحطكفرالواردةاالخورالمجاالتا~ال>ال~!وهز









للمثعاوناثمةالةاللجنةاعماشمسر

النجازيويفنصادالا

أإ(نأن-(/(رفمفرا~

فيالمنعقداالسالمياالمتضامنورألدلممسرنلخااالسالمي!

.9منةا~فيإالكومبت(دولةالمطويسز - \'ìإلا0اللساالو-~دىإل~

م)،19ا7ينامبر)9)-2إالموافق

اا~مة~رعنالصاد~أا(قس-/.13رقمبالقرأدزكردنا.

م1/19.سنكالسعوديكالعربيةبالمملكةالمكرمةمكةفيالئنالثاالسالفي

بين~التجاريدراالقتصدادؤ،للتحا-~نامثمةالثاللجمنةءبمقستضثنشكىوالذي

المتعاونمضمارشيالشنتوكالعشررنعزببمهمها~اوعهد.ءاالعضاألدوار

االعضاالدولبين~االتجأري«رأالقتصادي

وماحققتهخطواتمزاثمةالد<اللجنأانخذتهماعميقبارتياح~.

درنلتقاامينلمتعنلعملا

9العضاIول>الدبينيالقتصادأ

االسالميألمؤتمرمنظمكأخلدأ~المستويات



_..._.رأسر_الميلاذ:سرسلهأمدمظو_ظفيد0االعصفIولامدIجميع~.،ن9.»0_.ء::،0_أ10.و.م(د....<.~.د_<Iو

مثثأا_أا._.مبثذةادممه..،ا

ميكد.القتصااللثمنؤونهله.لشاأارة!الن.محننالمسؤولين80ااا~زرنحإلئرهن

ذ_أ...ك،.._~... j.._..رI.االعضاوأرلدايحثوللجنكçعلى

الفه_ليةهزقدراقصىميقتحة!لىسر~....اأ~

اثمهالدأللجنةمد_~ت<مطأقفنتدخل.السترريةلمحتجااويك0سرالقتا

8الوزرمي9´السئمللصؤ~امتها!ثرقرمبرحمباامثمةالداللجمنظ!ثر~زد_حب.~)

الصاسبت؟بيزالتجيدةلخاز:

وبادر!ر.اثمةالكاللجمذاجتماعات<مهأخىتتو:لئنيالوز:روالمستوى

أثمة>لد:للجنأاعمدارمجمنفي~اعات9اهز»مثارجث1~

مسظمةعنوالمنبثقكالفرعيهألهيئاتتقد.از~:ذ.قدبو...1

نشاطا~ىنمرحلسيك~اريزاالقتصاذيالمجاا.فياالخرىواجهزتهاأالمال~

اللجنةالس

~منظمةالعامةاالمانةمهبالتعاون,المجاالتهز»فياالعالهيالمؤتمر

سالمي9األموتمى



يحثالذيوالمتجارياالقتصاديللمتعاوناثمةالداللجنةقراريريد-^

واالتفاقيات<االساسيةألنظمعلىبعدتصدقو/اوتوقعلمالمتيأالعضا»الدول

!القمتصادثرالمتعاونبشأنا~را>ر~أ!السالميتمرآلمة_منظمكسبقالمتي.

المتجا.ريوالفنيويالقتصاداللمتعاورالعامةالتفاقيةا11وبخاصةالمستجاريو

وحمايشذتشجيعاااتفاقيةومن،9االسلتمرآلمةمنظمةاعضاءالدولبيزفيما

ذلكتفعل:نعلراالعضا»ااالدولفيأالمستشمارات>وضان





المتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذ

االعضاءالدولببنفنصادياال

االسالمينمرالمومنظمهفي

ن.))لمأن-طلم3رفمفرار

فرالمنعقداالسالمي)الستضامن(دورةالخامس>االسالميالقمةموتمران

(الموافق~)إ0الاالولى~ادر)9ال~2منالفترةفيالكويت)دولةلمالكويت

ام،917ميناميىلم-9)2

القمكتمرمةعنالصا.ر(ق>.:)أق-1/3رقم~بالقرار

فيالسعوديةالعربيةبالمملكة(لمكرمةمكةفيامنعقدالذيالمثالثاالسالمي

الدولبيز!القتصاديالمتعاونلتعزينالعملخطةاعمتمادبشأنا_9ااعام

المتدابيركلبا~انمفسهألو~فيالعامةمنةاالماكلفوالذيعضاألاال

وتنظيمتوهياتهاتنثيذلمثنابعةالالزمك

بغية،أللكضرورةارتأتكلماالوزراى

المستوىعلىدوريةاجتماعات

عملمنانجاز»تمفيماالمتقدماستعراض

المتوجيهيةالخطوطوضع-ب

المشكالتحل-ه

القادمةائمراحلفيألعملوخططسرتالسياوضع-د



القمةمؤتمرعنالصادر(ق.أ)س-13/3رقم~بالقرار

والمتجارياالقتصاديللتعاوناثمةالداللجنهانشا»بشأنالثالثاالسالمي

المهاما~ااوكلاللتينوالتكنولو~العلصرللمتعاوناثمهالدواللجنة

ليتالمتا

تمرآلمةمنظمةتتخذهااواتخذتهاالتيالقراراتتنفيامتابعة-1

االقتصاديبالتعاوريتصفيمااالسالمي

,والعلمي

السكنولوجيالمتعاورو,المتجاريو

فياال~االالدولبيزالمتعاونلمتعزيرالممكنكالسبلجميعبحث-ال

•المذكورةالميادين

9االعضاالدولقدرةدعمالىالهادنتاالقتراحاتوتقديمالبرامجوضح-3

,لمتكنولوجيةواوالعلميةوالتجاريةاالقتصاديةالمجاالتفي

القمةتمرمهعزالصادر(ق.ألمأق-1/5رقماربالمقريذكرواذ

سنتفيالمغربيكبالمملكةالالبيضاالدارفيانعقدالذيالرابعاالسالمي

،عضاالأالالدوربيناالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطتبشأنم_19/5

تنفيذلممتابعةجهودمنالقامتمنةاالمامابذلتبالتقديريسجلواذ

•المجالهذافيمحمردتقدممزوماتحققالعملخنةفيالمتضمنةالمتوصيات

االحممامييدالبحوثمزكزأتومساعدلجهودايضاتقديرهعنيعربواذ

لتنميةالسالمياالمركنو,السالميةاللدوارريبالتوالمحتماعيةاوالقمتصاديكاو

والغرفة•والتنميةالتكنولوجياوللعلومالسالميةاسسةالمهوالمتجارة

الفنيللمتدءيباالسالميوالمركن•السلعوتبادلاوالصناعفللمتجارألاالسالمية

•العملخطةتنفيذفىللتنميةاالسالميوالبنكوالبحوثوالمهني



ا(اقتصادي.~اوناثمهالد)للجنةمننثماطأنطالقبارتيا-يالحظاذو

~زكياجمهوريةرئيسافرينكمعانمثيسالرفحامةسةبرثالمتجارىو

محمدالرئيس،فخاهتبرمقاسةلمتكنولوجيواالعلميللمتعاوناثمةالدواللجنك

عن(لصا_زللقر!ر!تنفيك,(السالميةباكمستانجمهوريةرئيسالحق~اء

بيزاالقتصاديالمتعاوروتعزيزتشجيعبشانبعالمرااالسالميألقمةموتمر

.العملخطةتطبيقاطارفياالعضاءالدول

اثمكالدللجنكوالثانياالولاالجمتماعينانيربالمتقديالحظواذ

وما~سم1.9)/سنوفمبرفياسطنبولفياعقدقدوالتجارياالقتصاديللعتعاون

تتيبالترعلو.Iم1912

المؤتمراتالستضافةالتركيةللجمهوريةوتقديرهشكرأعنبيعربواذ

والتنمية,اثنالغذواال~<.الصناعيوالتعاون•المتجارةحولالوزاريه

هز«فيالعملخطةلتنفيذالالزمةالتوجيهييةالخطوطوضعتالمتيا~رراعية

،المثالثةالحيوييةالقطاعات

العمل´´خطةفيتنفيذالتقدم

المتياالخر.اوالنشاطاتأالجتماعاتبرمناهجبارتيبا-ايضايالحظواذ

اثمةالدواللجنةهوالتجارياالقتاديللتعاور.اثمهالداللجنأللهاخططت

العمللخطهاثننفيذوذلك•1990سنةحتى.لوجيوالثكنوالعلميللتعاون

9االعضاالدورجانبمنوالصستمرالكاملوالفنيالماديالدعمتتطلبالتي

،القصخطهفيالمدرجةافاالهدتحقيقبغيك



فيالعملخطةتنفيذعرقلةالمتيالصاعبازا»القلق0يساورواذ

.9العضااالدوارا~ابة6ومبط

واللجسنةوالمتجارياالقتصاديللتعاونامثمةالداللجنةانحظيكواذ

Iلنثناطاتهماكاساس,اقرتاقدلوجدوالسكنوا~للتعاونازمةالد

والعلمروالمتجارياالقتحادىالمتعاونتعزيزالدالراميةالعملخطأتمثيذ

كمااال.لوبةمحاالثعلرحأصفثأكيد<معاالعضادالدورمينوأئتكثولموجد

ابهةالرالسالميكاالقمةحددتها

للتعاون!ثمةالدللجنةرمكالالالمساعدةتقديمعضاالاالالدولىمزيطلب-ا

والتكنولوجيالعلميللمتعاوناثمةالدوللجنة•والمتجاريأالقتصادي

الدولبينرالفنيهاالقمتصاديللمتعاونيراتعنالعملخطةبستنفيذللتعجيل

الالعضاا

أالسالميالبنكنطاق~التجارةلثعويلاجالاظولى<نظامبوضحيرحب-)

اسرعفيا~ماهزفيمكةالمشارعلىعضاالاالالدولجمييويحث•ا~

االمثلالوجهعلىبةاالنمتفاعيمكنحتىوقت

الستضافة!السالميةباكمستانجمهوريةحكومةبهتقامتالذيبالعرضيرحب-3

.الزراعيةوالتنميةاثرالغذلالمنالمثالثاريألرنالممؤتمر

الدورفيوالمواهالتالنقللو.ررا»االولاالجمتماعانعقادبارتياحيالحظ-5

الدورةمعامنبالمتنام9الاسبتمبرشهرخاللىاالسالميالموتميمنظمكأعضاء

المتجاري>واالقتصاديللنعاوناثمكالدللجنهالثالمثة

فيهابماوالطاقات،المواردحشدان.مكفيالنظربغيةالخبرا~لفريق

اال~اءالدولفيالطسررانشركاتبينوالمنأريب<واالمال-الممبانةخدمات



التنانيالجز«

اروقرتقرير

التالتةورةاله

التجاريويالقتصاداللتعاوناثمةالد

v».سثبو . J-ء,/I000ه0مثمبرسرد





إلولالفسما

الدائمةللجنها~لنهألا~ول~بحر

رياسجاأويدالفنااونللنقا

)l~J•-1917سبتمبر/ايلولا0ال(





ففربر

ا~ا~للجنهلسهالمااالور»

ا~رىوفنادىاالللنعاون

ا)9ا2ايلولسبتمبرلم»ا-v•(اسطنبول

المنبثقةوالتجارىاال~الىللتعاونالدامئمةاللجنهعقدت-,

الفمترةفرا~لندالمثالمثةدورتهااالسالمىتمرالمه~محز

وقبل،~).1401~م.ا-13(19)7ايلول/سبتمبر7-10~

cالموظفينكبار~ىعلدتحضيرىاجتماععقد،الدورةهز«بدأل

~).14»9محرم()ا1917سبتمبر/ايلولìفىوذلك

منظمةفىعضاالاالليةالمتاالدولالدورةهذهحضروقد-)

.االسالمىتمرالمه

الديمقراطيةالشعبيةاالجزامثرمينالجمهورية-

البحريندولة-

الشعبيةبنجالديشجمهورية-

السالماردبروناىميجارا-

فاسوبوركينا-

الكاميرونجمهورية-



دربحمه-
السالميةاانايرجمموريت-

اقيتالعرالجمموريت-

شميةالماالودميةاالمملكة-

لكويتاولةد-

اللبنانيةالجمهورية-

آكيةالمشتراالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية-

يامالين-

السالميهامياموريتاجمهورية-

-Iلمغربيةالمملكت

قطرولةد-

يةلسعودالعربيتالمملكة!-

Jلسنفااجمهورية-

طيةايحقرلداJلصومااجمهورية-

نالسوداجمهورية-

لسوريةالعربيةالجمهوريةا-

لتومنسيةالجمهوريةا-



لمتركيةالجمهوريةا-

<اوعندأدبةبمه-
المتحدةالعربيةاالماراتدولت-

اليمنيةالعربيةالجمهورية-

الديمقراطيةاليمنجمهورية-

بصفةالدووألهذهفىقبرصلشمالىكيةالمترالجمهوريةوشاركت

الموتميلمنظمةالقامتاالمانةمصشلوالدورةحضركما-3

:~اوالمنبمثقتلهاالتابعةالتاليةوالهيئاتاالسالمى

ريبالتوالجمتماعيةاوالقتصاديةاوالحاشيةIالبحاث!مركز-

.االسالميكللدول

البحوثوالمهنىوالفنىرهيبللتاالسالمىالمركز-

التجا~ةلمتنميةاالسالميالمركز-

المنتميةوالتكنولوجياوللعلوماالسالميةسسةالمه-

)ايفستاد(

للمنتميةاالسالمىالبنك-

السلعوتبادلالصناعةورالللمتجدالسالميةالغرفةا-

االتنميقلمتمويلالوطنيةمساتالمهاتحاد-

االسالميةللبنوكالدو~(التحاد-

دو!المنكتالصناعيةللتنميةالعربيةألمنظمةمصشلوحضركما

متااللورنالمدفيالمشاركينقامعه(ا)المرفقويتممن

الداهمهللجنها

االلشةللدو:ةالممشتركةاالفستاحيةالجلسةمراسماجريت



اعضاءالدول.فىالنقللوزرا»االولولالجسماع•كومسيكورثيس

االسالمىتمرالمهمنظمة

o-ازفتمتاحي،االخطابه~،افرينكنعانالرئيسفخامةواوهر

الموتميمنظمةمحافلمنهامكمحفلمكانستهاوطدتقدكومسيك

اال~ادقالمتعاونمجدارفىكبيراتقدمااحرزتوانها•االسالمى

وصواباستراتيجيتهافعالبهبفضللكون•عضاالاالالدولبينفمما

قراراتها

الذىللعملااليجابيةالنتائجازثيسالسفخامةوذكر

الثنمويثرمنطاموانقصيرةفعترةفىتحقتقتقدكومسيكتتهانجن

.للتنميةاالسالمىالبنكاطارفىوضعالذىاجال،االطولالتجارى

افرين~انميسالرفخامةواكد

ابدوقدالكويتفىامنعقدالذىالخامساالسالمىالقمةمؤتمران

تحقق~اعلىواثنىكوهسييكعنالصادرةللقراراتالكاملتأييد»

الوفودانمتباهالرئيسفخامةاسترعنثم.اطارهافىتقدممن

القمنالىيدعرالخامساالسالمىالقمتتمرمهعنصادرقرارالى

المتىالوزاريةاالجتماعاتوتواترممسترىمنالتقليلعلىيجيدقدن

عملمحعملهااخلويمتداالقتصادىنللمتعافىمختلفةميادينولتستنا

هذهاليهاتخلصالتنالنمتاثجادراجالىدعاكماكومسيك.

الرئيسفخامةواعرب.لكومسيكالشاملالعملضمناالجمتماعات

طيبممسترىتحقيقاندهاعسقاعن•كلصتهختام.فى•افرينكنعان

هز«يقودسوفاالعمسرا~انالبلدبينفيمااالقمتصادىالمتعاونمز

فىهامبدورهىالنهوالى،فرالمنضاالعملخاللمن،البلدان

المحافلفىالتفاوضيةقوتهامنسيزيدكصا,العالمىاالقمتصاد

المجالبهذاالمعنيةالدولية

نص())المرفقويمتضن



تركياجمهوريةوزراألومئيس،اوزالجوتتورمعالىالقىكما-1

,االفتتاحيةالجلسةامامخطابا،لكومسيكالمناوبوالرئيس

االجمتماعاهزباستضافةالتركيةالحكومةسعادةعنفيةاعرب

االقتصادىالتعاونتعزيزاهميتعلىاوزالجوتتورمعالىوركن

ديةاالقتاالترونمواجهه~فىميةاالسالانالبلدبينفيما

السالملقوىالمجالسيفسحالذىاالمر،ومئةالمنااالعالميه

اال~دىالمتعاوراناوزالجوتتورمعالىاوضرثموالتفاهم.

المتفاوفيةقدرتهامنيزيدسوفاالعضاءانالبلدبينفيماالنشط

علىيساىانشانهمزامروصوالعالميةاالقتصاديكالمفاوضاتفى

الذىالسريعبالتقدمومنوهمنصف.عالمىاقتصادىسنظاماقامت

التمويلنظامانكدامهاالقتصادىالمتعاونمجالفىكومسيكحققت

للتنميةاالسالمىالبنكاطارفى9انشىالذىاجالاالطولالمستجارى

فيماالتجادةحجملزيادةسناجعةاداةيصبحسوف•بهالعملوبدأ

واعرب.مدرارحبتعاوننحوللسيركمنطلقاالسالمية،البلدانبين

للوفودتمنياتةخالصعن,كلمتهختامفى•الوزراءومئيس

.تركيافىاالقامظوبطيبعملهمفىبالنجاح

اوزال.جوتتورمعاليخطابمنص)3(المرفقويمتضمن

v-لمنظمةالعاماالمينبيررادةالدينشريفمعاليالقىثم

لفحامتالعميقاممتنانهعنفيهااعربكلمةاالسالميالموتمي

،كومسيكورثيستركيا،جمهوريةرئيسافرينكنعانالرئيس

الرثييسوتركياريةمجمهوداوزروثييسJlاوزجوتتورولمعالي

وب.دىوثابتشخصىاصتماممناولياهماعلىلكومسيك.المناوب

بالسعيالمترامهماوعلر،االسالمأالموتميمنظمةعملخطةلمتسفيذ

االسالميةللدولدياالقسا-االجمتماعيالمتقدمتحقيقا_



الما~الدورةانبيررادةالدمينشريفمعاليو.وضح

للنظاموالمستمرةالخطيرةاالثارفيةتبرزوقتفيتعقدلكومسيك

منتخزاناهميةالعاماالمينواكلالجائر.العالمياالقتصادي

علىيقوما~ادينمورلتحقيقمتضافرةمبادراتاالعضاءالدول

الهدفبلوحالىبذلك<ساعيةأتيالذوالدعمالنفسعلىاالعمتماد

اتالذعلىالجماعياالعتمادتحقيقوهو,النهامني

النقلوزراداجمتماعالنبيررادةالدينشريفمعاليواشار

!هزازفقالىلكومسيكالثالمثكالدورةمعبالمتزامنيعقدالذي

المتعاونيزلمتعنألمبذولةالجهودفياالمامالىخطوةيعداالجمتماع

لمنظمةالعاماالميزواخمتتم.عضاالاالازالبللبينفيمااالقتصادي

سوفالنقلوزرا»اجمتماعانفيشقتIكدمةكلصتهاالسالميتمرالمه

!السالميةانالبلدبينفيمابالتعاور9لالرتقاعمليةمشروعاتيضع

مجاالتعلىمباشراتاثيرايؤثرالذيالمجالذلكIالنقلمجالفي

التجارةوالسيمااالقتصاديللمتعاوناخرى

.بيرزادهالدينشريفمعاليخطابنص)5(المرفقويمثضمن

برونايونيجاراالهاشميةمنيةاالردالمملكةوفود5سا8روالقى-^

الصجمو~اتباسمكلماتثالثالسنغالوجمهوريةالسالمارد

يصقلونهاالتيالثالثةاالجغرافيف

حققتهبماكلماتهمفيالثالثةالوفود8سا9راشادوقد

،0.1البلدبينفيمااالقتصاديالتعاونانميندفيتقدممنكومسيك

ألمفاوضاتفىهامركنسيدعمالتقدماهزانمؤكديناالعضا»

معوبانمناالعضادانالبلديواجهماالىواشاروا.الدولية

توثيقضرورةكدينمه•الخارجيةمدفوعاتهابصوارينتتصلايدقمتن

المثالثتالوفود9رىساواممتدر.االعضا»الدولبينفيماا~ون

الحكيمةالقيادةبفضلكومسيكحققتهاالتىالملصرسةاالنجازات



االسالمىالبنكرئيسعلىمحمداحمدكمتورالد~دةواعرب-9

منهاممتناعزفمتتا-االحفلفيالمتاهالذيالخطابفيللتنمية

الرالسعيفىحكيمةوقيادةبالغاصتماممنيبديهلما•كومسيك

عضاالاالانالبلدبينفيمااالقتادىالمتعاونينتعن

النشطةموجزاعرضاعليمحمداحمدالدكعتورسعادةقدمثم

الدراساثفيتقدممنالبنكاحرن»ولماللتنميةاالسالميالبنك

البنكرئيسواوضح.لكومسيكاالولىالدورةآليةاوكلتهاالمتي

االولىالدورةعنالصادرللقرارطبقاا~للمنتميةاالسالمي

العملبدأ1914الثانينوفمبر/تشرينفيعقدتالمتيلكومسيك

االسالميالبنكاطارفياجال.االطولالمتجاريالمتمويلبنظام

القسطبسداد5االعضاالدولمن«ولعشرة~متانبعدللمنتمية<

.اهامنهاالننمناالول

افرينكنعانالرئيسفخامةاستقبل•االفمتتارحفلوعقب-10

.ورةالةفيالمشاركةالدولوفود5سا9ر

وزيراردمتايامعاليبرئاسةاجمتماعاكومسيك8وزراعقدثم-الم

ابمتحابفيللنظرتركياجمهوريةفي5الوزراومئيسومنامثبالدولة

االجسماحاستعرضهالذياالعمالجدولوالعمتمادالمكمتبهيمنة

فيلكون2/19cسبتمبر/ايلول1يومفيالموظفينلكبارالمتحضيري

.االعمالجدولمنوالثالثالثانيالبنديناطار



الىاي,االعمالجدولمزالمثانيالبندالىاالنمتقالوقبل-)ا

االثاراوضحتشاملكمناقشاتالوزرا~اجرى•المكتبهيشةانمتحاب

تعدحيثكومسيكمكمتبهيشةانمتحابعلىتمترتبالتىالمدىبعيدة

اهزاعضاءمنتتكونوالتتىكوهسييكعنالمنبمثقتالمتابعةلجنة´

ا~ارفيوالصنابهةالتنسيقانشعلةتسيسييفىرئيسياجهازاالمكمتب

!هزجوانبمختلفلبحثالكافأالوقتتوفيرعلدوحرها

قبىالمسمتابعألجنةعملفياالستمراريةكفالةوعلىالموضوع

مكمتبيظلازالوزرا»قرر,الشأنIهكفينهائيقرارالىالمتوصل

الدورةانعقادحينالن.تغييردونالحاليتشكيلهبنفسكومسيك

لكومسيك.الرابعة

•الكويتدولهممعلىالوزراءرأيامعقدفقدذلكومع

مكمتبهيمةالر.ا~مسزمن>االسا~~تترر~~~

نتمرمةانعقادحينالىوذلك,ثيسللسخامسكنائبكومسيك

.السادسالقمة

•لكومسيكاثمالدالرشيسبومعفها،تركياجمهوريةعنوفنال

حيزالن،المتالىالنحوعلىكومسيكمكتبتشكيليكونانعلىاتفق

لكومسيكالرابعكالدورةانعقاد

السعوديةالعربيةالمملكة.الرئيسنائب-

االسالميةباكمستانجمهورية:الرئيسنائب-

غينياجمهورية.الرئيسنائب

فلسطين.مئيسالرفامثب-

الكويتدولة.الرئيسنائب-

الهاشميةاالردنيةالسلكت.المقرر-



لكوهسييكلثةالثاالدورةاعمالجدولمشروعالوزرا»اقرثم-13

الموظفينكباراجتماعمنالمقمتر-النحو~

منفصلةجلساتعقدت،االعمالجدولالوزراأاعمتمدانوبعد-14

الالوزراواجرى.الموظفينكباروممستوىالوزارىالمستوىعلس

وتجارب,إالعمالجدولببنودالمتعلقةالموضوعاتحولعامانقاشا

فيمااالقتادىوالتعاون<االقتصاديةالتنميةمجالفىانهمبلد

الموظفينكبارمناقشبينما.عامةبصفت8االعضاانالبلدبين

.قرارمشروحالىالتوصلبغيكاالعمالجدولىبنود

الموظفين.كباراجتماعتقريرالخامسالمرفقويتضمن

10صبا-فىالوزارىالمستوىعلىاالمنعقدهالجلسةوخالل-اط

فيالتخطيطوزيركنعانطاهرمعاليقدم•1917ايلولسبتمبر/

رقمالقرارمشروحبحتماحاالومقررالهاشميةاالردنيةالمملكة

OIC/COMCEC/3 87/0 RES(

رقمالقرارمشروععلرامعةالداللجمهوافقت-12

OIC/COMCEC/3-87/D RES(وقررت•عليهالمتعديالت~ادخالبعد

العمتماده.الخمتاميةالجلسةفيتقديمه

الفخامةصاحببرثامتالدائمةللجنةالختاميةالجلسةعقدت-الا

كومسيالورثيسكيةالمترالجمهوريةرئيس•افرينكنعان

A'-اتاسوىفيسلالسعادةصاحبقدم•الختاميةالجلسةوفى•

عنالصادرالقرار•االتركيهالجمهوريةفىوالمواصالتالنقلوزير

تمرالمهمنظمة8اعضاالدولفىالنقل9لوزرااالولاالجمتماع

االسالمى



االولع1اال~عنالصادرالقرارعلىالدائمكاللجنةوافقت-19

النقللوزرا»

ر~ونامثبالدولتوزير،اردمتاياالسعادةصاحبقدم-ال0

عقدتالمتىكومسيكجلساتورثيسكيتالمترالجمهورييةفىالوزراء

فيكومسيكعزالصا.رللقرارملخصا,الوزا~ىالمستوىعلى

المسستوىعلىالعملجلسانفي~ووفقالذيالمثالثةدورتها

الوزارى~

.التاليينالتحفظينمعOIC/COMCEC/3-87/RESالقراراعتمد-ا)

:لفقرة~تحفظهاالعالميةايرانجمهوريهوفدابدى-,

لدعمابير(تد(زاىاالقسمضمناالولىالفقرةمن)t(عييةالفر

القسمنفسمن(\)والفقرة)فلسطين

اا~الليميةالعربيكالجماهيريةوفدابدى-)

فلسطين).لدعمابيرتدلمزايالقسمعلىتحفظااالمشتراكية

القرارنصالمثانيرءالبمنالمثالثالقسمفيويرد

العاماالميزجاللالرحمنعبدسريتانمعاليالقىثم-الال

~ريفسعادةعىبالنييابةكلمةاالسالميالمؤتمرلمنظمةالمساعد

اهميةفيهااكد•للمنظمةالعامأالمين،ادةبيرنينالل

الرئيسمايقدمةعلىواثنسرلكومسيكالثالث6الدورحققمتهاالتى

وتوجيهاتمتواصلدعممنالتركيةالجمهورية

فيمااالقتصاديالمتعاونبتنشيطشديداصتمام

مال»~أئدوزبين



شريفسيدلسعادةالخمتاميةالكلمةنص)1(المرفقفىويرد

جاللالرحمنعبدسريتانمعاليالقاهاكماابيرزادهالدين

دولةفيواالقمتمادالماليةوزيرالخرافىجاسممعاليوالقى-ال3

العميقتقديرهعنفيهااعربالوفودجميعباسمكلمةالكويت

اخذتالذىالفعالوللنهج،الدورةحققتهاالمتىالهامتللنمتاثج

والتجارىاالقتادىالمتعاونلقضاياتناولهافىكومسيكبه

الجمهوريةوزراالرئيس•اوزالرجوتمثو8السعادصاحبقدم-ال4

تقييما.الختاميةكلمتفدلكومسيكالمناوبوالرثيسالمتركبفا

منرورةاكدمن,لكومسيكالسثالثةالدورةعنهااسفرتالتىللنبتاثج

الهدفباكتبار»االسالميةانالبلدبينفيماالمتجارةفىالمتوسع

نظاماهميةعلى<الصدداهزفىوشدد.انالبلدلهذهالمشترك

االعضاءالدولبينفيمااقاممتهالمقررالتجاريةاالفضليات

اوزالجوتتورالسعادةصاحبكلمةنص(^)المرفقفىويرد

.الخمتاميةالجلستفى

الجمهورية«مثس•افرينكنعانالفخامةصاحبواعرب-/ال

شكرهعزميكالخمتاكلمتفىالدائمةاللجنةورمثيسكيةالمتر

ولالجهزةالعامةولالمامنة•عضاالاالالدوللممثلىوتقديره

إلسهاماتهم•لهاوالسابقةاالسالميالموتميامنظمفعنالمنبمثقت

.الدائمةاللجنةاعمالفىالبناهة

الرئيسلفخامألالخمتاميةالكلمألنص)9الالمرفقفىويرد

افرين.كنعان





..'is•اال ,'I

ميلناالفسما

أعمالجدول

االلثورةاله

التجارىواالقتعادىللتعاوناممهالدللجه

االسالمىتمرالمهلممتمت

10•اسطنبول( _ yأ2/9أيلول/سبتمبر(





أعمالجدول

االلسهالدوره

النجارىوفمنادىاالللنعاوناممكالدللجنه

اال~~المونعلمنظمئه

10•اسطنبول( - y1917أيلول/سبتمبر(

.الدورةافمتناح1-

رئيس•افرينكنعان/فخامةيلقيهافمتتاحاالكلمة

كوهسييكورثيس•كيتالمترالجمهورية

أذداءءتيسر،Jأو،دجوتتور0Iسردعه
لكومسيكالمناوبالرئيسو•التركيةمكالجمهور

صراالسالالموتميلمنظمةالعام

اومنيجارالهاشميةالردنيةIالمملكةوفود8وىساكلمات

يصقلونمينالذالسنغالىوجمهوريةالسالماءدبروناي

.عضاالاالللدواراالقنيميةالمجصرعات



البنكوشيس•علدمحمدأحمد/كمتورالدسعادةكلمت

المكتبهيث8أعضاانتخاب_)

Jاألعما-ول´د´محد

االسالمىالموتميلمنظمةالعامةمنةاالماتقرير

ì-الموظفينركباجمتماعتقرير

وعملياتحالتبشانللمنتميةاالسالمىالبنكصنتحرير-7

أجالاألطولالتجارةتمويل~وح

A-بشأنللمتمميةاالسالمىالبنكمنتقرير.

االطرافمتعددةللمقامتاالسالمىاالتحاد

التصديراثتمازلضماناالقليمىالمشروإل

االعالنلمشروعالمتجارةلمتنميةاالسالميالمركنتثديم_9

بينفيماالمتجاريةاألفضلياتلنظامالعامةواالتفاقية

االسالميتتمرالمومنظمة8اعضاالدول

المعلوماتااشبكةعنالمتجارةلتنميةاالسالميالمركنتشرير-10

االسالميكللدولالتجارية



القدتصا؟دميتIومثيهالحصااللبحوثالسالمىاالصركنتحرير

_مملمذقصاديه9:اتارالقرعنالمتدريبوالجمتماعيكاو

السالمىاتمزالمن

لجفافبالمكربهاالفريقيهانألبلكمدةمسأ-13

فنسطينلمساندةابيرتد-15

لبانلمساهدأابيرت-الإ

الفنيكالمساعدةمندوقبانشاءاقتوا-_12

النقل<الالوزر!الولبحتمداحاالتقرميي_الا

أعمالمنيستجدما-^'

والقراراتالتقريراعمتماد_19

الرابعةكومسيكدووألانعقادومكانموعد_)0

ا~ورألاخمتقتام-لم)





لمذالسالفسما

الئالنه8الدورازفر

النجاريوفنصادياالللنعاوناممهالدللجنه

10•(اسطنبول - v1912سبمتمبر/ايلول(





النجاريويالفناأاالنعاونبئسان

االسالميالصرتمىمنظمة5اعضاالدولبين

لكومسبكلنةلنااور(لدا

10•(اسطنبول - v191السبتمبر/ايلول(

لمنظمةوالمتجارياالثتصاديللتعاونامثمةالداللجمنكان

فيالمثالشتدورتهافيالمنعقدة(كومسييك)االسالميالموتمي

الموافقم1917سبمتمبر/ايلول10الى7من8الفمترفياسطنبول

~)140/محرم12ه13(

القمةمؤتمرعنالصادر)T(قس3-13رقمبالقرار~

.القمتصاديللمتعاوناثمتالداللجئتانشاالبشأنالمثالثاالسالمي

8rاالعضاالدولبينوالتجاري

تمزمهعنالصادرأإ(ققأ-1/3رقمبالقرار~

االقمتصاديالتعاونيزلنعنالعملخطةبشأنالمثالثاالسالميالقمة

االسالميتمرالمهمنظمةفي8االعضاالدولبين



موتمرعنالصادرأ)(ققأ-ا/)رقمبالقرار~

واالمنوالصناعةألالتجارمجاالتحددالذوالرابعاالسالميالقمة

العلم•والموامسا_توالنقلعييةالزراوالتنميةاثيالغذ

بانثنسطةيتعلقفيمااولويةاتنباعمتبارهاوالطاقكوالتكنولوجيا

ءالقمنخطةالتي~االقتصاديالتعاون

أإ.(ققأا/اهارقامالقراراتاحكاماالعتبارفي~حذ

االسال~:لقمتتمرمهعزرة0الصاأ)(قق<.أ7ال4وأ)(قق.أ7ا3

.التواليمحلىتتضمنالمتي

بشأناتخذ~االتيوالترتيباتكومسيكقراراتاعتماد-أ)

بها.العملتنظيم

فركومسيكبهتقومالذيالهامللدورتمرالمهتأكيد-ب)

~:العضا»الدولوحثالدورالهزوتقددير»العملخطهتنفيذ

،الصددهذافيلكومسيكالالزمتالمساندةتقديم

اتخذتهالذيالقرارتنفيذعةمسعلىتمرآلمةثناال-بح)

التجارةلتموينمشروح9انشابشأناالولىدورتهافيكومسيك

الدو~ودعوةللستنميةاالسالميالبنكاطارفياجالاالطول

,المشروحذلكفيللمشاركةعضاالاال

االو~دورتيهاعندرةاالالقراراتاعمتبارها~تأخك

عنهاالمنبسثقةالمتابعةلجنةقدممتهاالتيوالمتوصاتوالمثانية

المؤتمراتعندرةاالاللةاتفيبالقراراتعلماتأخذاذ

•الخارجيةلورزا»االسالميك



الوزاريالمؤتمرعنالصادرةبألقراراتايضاعلماتأخذاذ

في´´.ا~»راعيأالنوالتنميكاثيالغذاالسبشأنالمثاني

r~J•أ882مارس/اذارأ2الىأ5منالفترةفي

المشاورةعنالصادرةبالقراراتكذلكعلماتأخذ

راسطنبولفيالمنعقدة•الصناعيالمتعاونحولالمثالثالوزارية

إ7/9يونيو/حزيران^'الى,vمنالفترةفي

تنفيذفياحرنالذىالكبيرالمتقدم

يتعلقفيماخامةوبصفةالثانيكدورتهاانعقادمنذالعملخطذ

حينودخولهاجالملواراالالتجارةتمويلمشروح8امنشا

شأمنهمنالذيللمنتميةاالسالميالبنكاطارفىالتنفيذ

خامك.بمنك,االعماءالدولبينفيماالتجار»تشجيع

القليديه.غيرالسلعمنالصادراتفد

واالقتتصاديداالحصائيهللبحوثاالسالميالمركزانجازلمب

امستهدرالتدريبوالجسماعيةاو

منظمةعنالصادرةالقتصاديةا

اتاربالقرالخامه

ا~السالمىاتمرالمه

مماالقر:راتلهك»ومنظمجامحتلخيصشكلفنجدالت

ونئنسيقمراقبةفيبمهمتهاالقيامعلىكوهسييكسيساعد

تحادىمعافضبشكلتسئفيذهاوصتابعهالعملخطة

حسزعلىتساعلالمتيالتوجيهاتووضحاالزدواجية

.التنفيذ



مماا_ند_دبةلممتمويلالوطنيةالموسسر_تاتحادانشاءج)

حأدواتللتنمييةاالسالميالبنكفي.االعضاءألدور،

ممذعه_´كلومقراالسالمييةالدولمنأالمستنشارييينالخبراأ

.اسطنبول

للمعلوماتشبكة9بانشاالمعنيالسهمتفريقاجمتماعد)

~امبانشاءالمعنيالسهمتفريقواجمتماحالمتجارية

منظمةفياالعضاءالدولبينالمتجاريهلالفضلييات

لتنميةمناالسالا~ركزدعوةعلىبناالاالسالميتمرالمه

.)الىاالمنالفترةفيازهيرمديمنظفيلكونالمتجارة

االولاكتوبر/تشرينc;vالى\0والولاكمتوبر/تشرينا

التوالي!على•1916

المركزيكالبنوكلمحافظيالسابعاالمجتماحانعقاد~)

الموتميمنظمةفي9االمحضاولللةالنقديةوالسلطات

19>17ارمارس/اذ31و30يوميفياسطنبولفياالسالمي

بتنفيذالمتصلةوالماليتالنقديةالقضاياناقشواحيث

المثانيلالجمتماإلالمتجارةلتنميةاالسالميالمركنتنظيمو)

في،عقدالذياالعضا~الدولفيالتجارةتنشيطلهيئات

حزيرانلميونيو10الى^منالفتترةفيطنجةمدينة

م.رمم

السلعوتباداروالصناعةللتجارةاالسالميةالغرفةقيام

االتحادمعباالثستراكاالمستمثماراتلتشجيعلقاالبتنظيم



السلعوتبادلعثوالممناالمتجارةلفرفالمتركى

ا.االر\0منالفترهفياسطبولفيوذلكواليونيدو

االعمنا،الدورمنمستثمرونحضرد1911حزيراريونييولم

فيالثالثاالسالميالتجاريالمعرضاقامةتقرر(ر)

؟:988االولاكتوبر/تشرينفيالقاهرة

سايليعلىوافقت

يالفناأاالنعاون-ا

القمةموتمرعنالصادرأ)إقق,-ا/(رقمللقرارتنفيذا-1

الموتميمنظمةفيالمختصةاالجهزةالىطلبالذيالخامساالسالمي

والتجارةاالقتصادمجالفيالعاملةاالسالمي

المركزالىطلب،كومسيكJI--.....عملهاسيرعنمنتظمةمرحليت

مركنلموالمتأريبواالجسماعيةواالقمتصاديةاال~ثيكللبحوثاالسالمي

االسالميةوالغرفة,المتجارذلتنميةاالسالميوالمركز،انقرة)

من8دوركلفيبذلكتقومانالسلعوتبادلوالسندعةللتجارة

كومسكاتدوز

البحوثصركزاعدهاالتيللدراسةتقديرهاعناللجنةاعربت-)

القراراتبشأنوالمتأريبواالجمتماعيةواالقتادييةشيتاالحا

تكونانومينبغي•االسالميالمؤتمرمنظمةعنالصادرةاالقتصادية

تنفيذوصتابعتلرصدتوجيهيةخطوطلوضعمنطلقاامتالدرمذه

الموتميمنظمةعز،تصدرسوفالمتياو•صدرتالستيالقرارات

والمتجاري.االقمتصاديالتعاورمضمارفىاالسالمى



علىيقالمتصداولمتوقيعبااالنحمتىتقملمالمتيالدولدعية-3

نالمتعاهمجالفيابرمتالمتيالمختلفةقاتواالتخااالساسيةالنظم

اااالتفاقيةوال~ا_االسالميالمؤتمرمنظمةاطارفياالقمتصادي

تشجيع´´أتفأقيةووالفني´´والمتجارياالقمتصاديللمتعاونالعامة

الى-االعضاء(االدوربين~ااالمستمثماراتوضمانوحماية

عليهايقالمتصداوللمتوقيعالمبادرة

المقدمةالفنيةالمعونةمرلبرناتقديرهاعناللجنةاعربت-)

فيماالمتعا.ن.تعزيزفيالفعالالسهامهللتنميةاالسال~البنكمن

!لىاالعضا»الدورودعت,المضاعهذافياالعضاءالبلدانبين

للطاقاتدعماممكنانتفاعاقصىالبرنامجاهكمناالنمتفاع

الموتميمنظمةاعضاءولالللدىانالميداهزفيالمتوافرة

االسالمي

النجاريالنعاون-ب

فياجلاالطولالمتجارةتقويرمشروع9انشاكبيربارتيارلوحظ-1

اإلعضاءالدولودعية.بهالعمل.بد»للمنتميةاالسالميالبنكنطاق

عناعربكما•بذلكالقيامالىاالنحمتىاليهتنضملمالمتي

المواردينتعناجلمزللمنتميةاالسالميالبنكلجهوديرالمتقد

يقوما~تي9وبالمبادىامت9باجراوالمتعريفللمشروعالمالية

المركزمنالمقدمالمرحليبالمنقرييعلمااللجنةواخذت-ال

ا~اريةلالفضلياتنظام8انشابشأنالمجارةلتنميةمياالسك

الترئيئر!هألنوألوفيمياالسلمتمرآلمةمنظمة8امحضاالدولىمبينفيما



الصيغةادباعدالتجارةلتنميةاالسالمأالمركزسيقومالمرحأل

ا«الفظاهزءانشابشأنالتفاقيةعاماطارلمشروعالمنهاثيت

االمال__تمرالمهمنظمةفيالقانونيةارةاالدمعالوثيقبالمتعاون

للدولريبالتواالجتماعيةوو.االقتماديتاالحصامئيتاالبحاثومركز

•السلعوتبادلالصناعةوللتجارةاالسالميةالغرفتواالسالمية

للننمبةاالسالميوالبنك

مع~اورات,المهمةبهذهافطالعهلدى•يجريانالمتجارة

يقوموسوف,الجأتمنظمةفيهابما•المعنيةالدولييةالمنظمات

الدولىعلىاالتفاقيةمشروحبمتعميمالتجارةلمتنميةاالسالميالمركن

الر.سيقدمالمذيالمشروحفيتعقيباتهاادراربغيت8االعضا

كومسيكعنالمنبثقةالممتابعتللجنةالرابعاالجمتماح

~نيعبراعالنمشروعالمتجارأللتنصتاالسالمىالمركز

فيماالمتجاريةاالفضلياتنظامفىاالشتراكفياالعضا~الدول

ايضاويمتضمناالسالميالصرتمىمنظمةفياالمحضاهالدوربيز

.بهالعملواطاراالساسيةالمبادىة

المشروإلاهزبتنقيحالمتجارةلتنميةاالسالميالصركنوسيقوم

لكومسيكلثةالثاالدورة8اثنافيجرتالمتيالمناقشاتضوالفي

الدولعلىلتعميمهالكوسيكتنسيقمكتبالىذلكبعدوارساله

.عضاالاال

الكوسيكتنسيقمكتب8موافا9!العضاالدولمنويرجى

التفاقيةاوالعالنامشروعيعلىومالحظاتهااثهاربة

الممتابعةللجنتالرابعاالجتماعا~لجدولفيوادراجها

.الكوسيكعنالمنبمثقت



علىواالتفاقيكاالعالنمشروعيبعرضالممتابعكلجمنكوتقوم

ثلىاالطالإلوبعد,فيهماوألفظبعد,الرابعةورتها0~كومسيك

,هما0العمتما,أالعضاءالدوليهاتبالمتروالمالحظاتاالراء

لتنعمةمياالسكالمرهنلجهو.تقديرهمعنركونالممشااعرب-3

للمعلوماتثنبكظ8امنشامبشأنعنقةجدوىدراسكامحدادفيالمتجارة

عليهااتفقالستيللمبادى»وفقااالسالميةانالبلدبينالمتجارية

بعث!لذياالمستبيازعلىارداالدرحتىوصلتالمتياالجاباتومتضمنة

الحاسباتطاقاتحرانبالمعلوماتويدهتنفيهطلبوالذيالمركنبه

اال~االت~الوفيالمجال!هزفي8الصتوفروالتسهيالتداللية

!~احثذوامهااستخدرومدالتجاريةالمعلوماثذوحولالالسلكية

علر!وا.المنقحةالجدوىأرامتتعرسانتقررانهعلداليها،

فرعداجمنمالدىالمهمةفويق>شكلهالخبراءمنموقتاتصالفريق

كومسيك~مماشبشكلتعرفانقبلازهير

يقودانالتجارألتنميةاالسالميالمركزمناللجمفطلبت~

يخلعنا~النستاثبالمنقحةالجدوىدراسكبتضمين

أالجمتمساععلس.الممنقحةالدراسةيعرمزوان,قتالمهاالتصال

كومسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالرابع

،المتصديزاشتما~أتلضماناقليمي~امبوضحيتعلقوفيما-4

ا~أعد~االت-ألمفصلةللدراسةتقديرهمعزالمشاركوناعرب

يعذالشروعلما»الخبر!»منفريقبتنقيحهاوقامللتنميةاالسالمي

~ادرعامبوجهارتياحهمعنالمشاركونواعرب,االسالمية

~االطرافممتعد.~اننظامالنشاءالدراسةهذهفيالمتضمنة

و:وصى.به.00اوالعملياتالمصادراتتمويلسداكضمان



يعقداجمتماعخاللامتالدرفيالتنقيىمنمزمدباجرادالمشاركون

الفنييناالالخبرمنعدداويضماللتنميةاالسالميالبنكمنبدعوة

اهزالىيعهدوسوف.يرالمتصدامئتمامناتضمانمجالفيالعاملين

محويتمشىللتنفيذقابلنظامعصلقواعدباستخالصاالجمتماع

مناالسالالبنكيقومانعلىاالسالميهالشويعك9مبادى

عنالصنبمثقةالمتابعةللجنةالرابعاالجمتماعالىتقريربتقديم

.كومسيك

o-اه~صراالطرافممتعدداسالمىمقامتاتحادانشادالىوبالنسبت

مهبالتعاونأرامستهللتنميةاالسالمىالبنكيواصلبانالمشاركون

منظمةفي9االعمناالدولفيالنقديةوالسلطاتالمركزيةالبنوك

الرابحاالجمتماعالىالنهاشيالتقريريقدموان•االسالميتمرالمه

كوممسكعنالمتبقةالممتابعةللجمنة

i-تحقيقبشرانلكومسيكاالولىالدورةعنالصادربالقرارعمال

الدراسةعلىاللجنةاطلعتالقياسيةالمواصفاتفيمابينالتناسق

انالبلك<خبراءفريقعزالمنبثقةالتنسيقلجنةاعدتهاالتي

لمتوحيدباالمعنيةالسالميةا

ووضعاالسالميةالدولفيالساريةالقياسيةالمواصفاتبينالتناسق

الىالدراسةهذهترفعانالتنسيقلجنةمنوطلبتااموحدةمواصفات

.الرابعاجمتماعهافىبعهالستالجسر

الصاعىالنعاون--

بستشجينالخامةوا~اتات8لالجراارتياحهااللجنةابدت-ا

اتفقلماطبقا.9االعضاالدولبينفييماالصشتركتالمشروعات



•الصناعيالتعاونحولالمثالثةالوزاريةالمشاورةفيعليه

مباشرةمعنيةجهاتاشراكبقرارخاصكفبصفةورحبت

الوطنيةمساتوالمهالخاصالقطاعمثلالممشترككالمشروعات

!لممؤسساتمنوغيرهاالوطنيةالغرفواتحاداتالتنميةلتمويل

مهارألقدراهزلتمشيمنظراالتنظيماتهذهفيالحكوميةاوالخاصة

.كومسيكتمتوخاهاالتيتيالغاا

ريقاافلمرعهفيبنشاطتمتعاركاراالعضادالدولالىطلبوقد

انشأ»الذيااالمشترككالمشروعاتبتشجيعالمعنيالمهمة

اأممتفاميلوبحشذألصك!تفيالموضوعاتلمناقشةالصناعةوزراء

القصوراااوجهومعالجهبالفعاليةتشمترتيباتبوضحالحامت

حد.المتياآللياتوتنفيذووضعحالياالقائماالطارفي

.الرثيسيتمالمحهاالوزراء

االحصائيةاالبحاث~ركنمعالتعاونالىعضاالاالالدولدعية-ال

:ستددرالمجانالسالميةIللدوارريبالتوالجمتماعيةأوالقمتصاديةاو

.الالزمةبالمعلوماتبمتزويدهوذلكالممشتركاالمستثمأرشركاتحول

قداالنمتاجيةللكفاييتالمتر~الوطنيالمركزازبارتيا-لوحظ-3

ا~االتفيهاحددأرامتالثالممثةالوزارية8ررالعشاهالسقدم

مساتالمه!.االنمتاجيةللكفايةالوهنيةللمراكنيمكنالتي

فيها.تمتعاونانعضاالاالالدولفيالمماثنلة

النظمعلىبعكتصدقايرتوقحلمالمتياالعضاءالدولدعييت-4

أ~ازفيوضعتالمتيالصناعيلنتعاونالمخمتلفةوأالتفاقاتاالساسية

االسرعي>لالتحاداالساسي::النظاموهي-,االسالميألصرتمىمنظمك



والدنياااالسالمرللطيرانللمجلساالساسيااالنظامواالالسمنت

وI1الالسلكية•السكةاهالتللمواالسالميلالتحاداالساسيااالنظام

ذلكالىتبادرانا´السفنالصحاباالسالميلالتحاداالساسيااالنظام

»ابطاالدن

الزرا~السعدون-د

الموتميشكلسراالمتيالممتابعةلجنكبازعلمااالجمتماعاخذ-1

فر~~~~الز~اعيتوالتنميةاثيالغذلالمنالمثانياريالرن

.1997االولكانورلمديسمبر1)ا~2منالفترةفياسطنبول

با~انجمهوريةحكومةمنالمقدمبالعرضاللجنةوحبت-)

رالتنممةهاثيالغذلالمزالشالثالوزاريتمرالمهالستضافةاالسالمية

.الزراعية

•بهايقومالنتنبالدراساتالتعجيلانقرةمركزالىطلب-3

ىز0::مزتحديدبشأن,العامةاالمانةمعالوثيقبالتعاون
البحوثاامنراكز~9انشاوامكانية9االعضاولاللفيا~ا~´´

الزراعية

لمتحديدتركيااتخذتهاالمتيبالمبادرةعلمااالجمتماعاحاط-4

المشمتركةوالبحوثاإلجلالقصيرالراقيريبللتاامراكزاربعة

اقليمي´´مر~رواإلعضاء´´،الدوارفيراعيةالنالتنميةبشان

انا~~~ا~0ا~~الميا«اماستخدمجالفيوالمتأريبللبحوث

.درآالعبلهذهتقدير»عنواعرباالسالمية´´،



ð-تمالذيالبذورقطاعفيريبالتببرنامجاالجمتماع«حب

االعضاء.الدورمنخبراءبمشاركةأنجاز»

واالمنالززاعتورا~ةقامتالذيبالهرمزعلمااالجمتماعاخذ-1

ميهاالغذفيالخبر!ءمنفريقاجمتماإلالستضافةالممرميةامشالغذ

إ9ال.لممنيالثنوفمبو/تشريناو.ملفيالقاهرةفييعقدوالمزراعت

با_جفافالمنكوبةاالعضاءالدورمحمنة-~

فوادى.االاالعفالدولىبعضتبذلهاالمتيبالجهوداللجنةفوهت-1

السهل،شعوبمعللتضامنميألاالسالواللجنةللتنمسظاالسالميوالبنك

،´رن،الكرمزوغيردبالجفافالمنكوبة»االعضاانالبلد

هذهومواهلةتكيففيوسعاتدخراال~االسالميةاالمهحمتكما

الحقماالسكرو-منانطالقاالجمود

هذهممثلضرورأل~اخرىمرةاالعضاءالدولكافةاكدث-ال

انالبلدفيمنتاجاالامكانياتتحسينيتيحنحوعلىاتالمساعد

االجلينفي.~االمعيشةظروفتحسينوبالمتالي،المنكوبة

ويدهاوتنمعهاالفنيالمتعاونخاللمزوالسيما,والطويلالمتوسط

شمماتقديرهاعناللجنةاعربتكما•الفنيةوالدرايةبالخبرات

فياسهاممن9االعضاالدولوبعضللمنتميةاالسالميالبنكيقد~

.الصددهذا

الدوليهالمحافلفيتتجريالتيلالنشطةكشبعنالممتابعةيجب-3

االمماطارفيتتجريالتننشطةاالوخاصةالمجالاهزفياالخرى



ارامماطر-تواصلاناالعضا»الدولعلىيجبكما،الصثحدة

المعنيكالدوليةالمحافرفيالجماعيهاسهاماتهاعلىوالتركيز

.افريقيافيالحر-بالوضع

لروسا»العشرينالموتميبقياماالحتماعمو«المدداهك:وف-إ

الفريقيةاةلوحدامنظمةتوحكوماول،د

المجاعةحاالتفيالطارئةللمعوناتمندوقبانشاء•(914ثاني

سوا»المعوناتهز»فياالسهامالىاالعضا»الدولودعية•والجفاف

بصورةاووالبرامجالصناديقمنغيرهاوالصندوقاهزخاللمن

لبنانمساعدأ-و

مقديمبشأنالسابقهرامهاقراجديدمنشمهالداا~اكدث-,

لمنتجا~اسو:قوتوفيرللبنانواالقتماديتالماليةالمعومنة

.تفصيلسيةمعاملةومنحهاالساسييتوسلعه

.لمعنيةنيكالمنسا!والنصاثيةامساتآلمةو~العضااالدول

انسانيةمعوناتتقديمالنتبادرانالىالطارئةبالمعونات

الممعونةهذهتتركزانضرورةكدةمه,لبنانالىوعاجلةفورية

~نوغيرهاالدراسيةوالمنحالطبيةاتادواالمداالغذيةتوفيرعلى

اليها.الحاجتتمسالتيالمضرورات

اهزتنفيذبشرنزيراتتتقدمانالمتابعةلجنتمزويرجى-)

لكومسيك.ابهةالرالدرزةالىارالقر



لمنظمةدريألتجأويصاد>القتIللمتعاور)دممكأ_<أللجدنةان

بالقمدسيةالخاصكاألشرميةالقمة>~قرارات

حولالسا~دورتيهامحنالصادرةدراتمالةتسنكادا

,الفلسطبنيللشعبواالجثنماعمبثهمتصادمبأ9ااالوضاع

قرز0•
في~أرساومصالصهيومنيتااالستيطانيةالسياساتادانه-أ-ا

.عليها)لممستوطناتوبناء,الفلسطينيكاالراضيرةد1هصد

و:النظمكالقوانينوسن.العيادمصادرعلسواالستيالء

عا«بشكلاالقتصاديةاالوضاعتدهور!لسادتالتي

•خاصبشكل!لزراعيهواالوضاع

اثيليةالسر!المسياسةانكاد

حث:ممتعبانمناطقيدممتحددالقدسكهرباءشركةتجا»

اولىكخطوةعليهااالسرائيليةالقوانينوتطبيق

الكيانمساتلمهوضمهألحيويالمرفقهذالمصادرة

.لمميومندا

االراضيفيالفلسطينيللشعبوالمساعدةالدعماشكالكلتقدميم-ال

موا~منوتمكينةآرضةفوقصمود»لمتعزينالمحمتلة

.ذلكفيبمانضاله



معبالتعاونألفلسطينيالشعبلدعمبرنامجتنفيذ-أ

يحققوبماالمفلسطينيكالتحرين

وألخرمجيزللعماأ~اث~الك<العمل

خإل~منالمحتلةالمفلسطينيتاالراضيفيا~

راعيكالنأ~االتفيوخامةجيكانمتاريعمشرااقامة

،الصاعيأو

لمتلمذةواالمهنيللتدريبومراكنمعاهداقامة

,المحمتلةالفلسطينية!الراضيفيا~:عية

للمشاريهالفنيةوالقتصاديةاالجدوىاسدثددرثنمويى-

منظمكمؤسساتخالارمنالمحمتلةاالراضيفياالنمتاجية

االجمتماعيةبالتنميكالمعنيةاالسالميالمؤتمر

قنصاديك9وا

الشعبلصا~روحيويكهامكمشروعاتأقامةدعم-ب

:السواقفي.تفضيليةمعاملكألفلسطينيكالمنتجات~-ج

هز»لمتسويقمرهرالمشاءاتالمساعدوتقديماالسالمية

اناالسالميالمؤتمرمنظمكاعضا»الدورهندولككلمنيرجى-3

ا~رارIهزتنفيذفيبهاتساهمالمتي8المسأعدوحجمشكىتتحدد

ا~يرالمتحرمنظمةمعوالستعاون.بااتنسيق

~:نكومسيك؟لس.تقرير!تقدم!نالمتابعهلجنةمنتطلب-5

القراراهزسفيزفيالمحرزمألت



اا~الصصاتل-ح

مف«0́ممتد؟االد.رألفيمحلميهامتحقن u

~~5االسك)لقمة.مؤتوءرامنعقا«حينأ~ألممكمتبهيشةاعضاءتغيير

اتنارهنمحليو:

~_مسره«_.ا._.ب،كوهسيكمكمتبهيسثكألىألكويت».ولكضمعلىالرأي

~_~المنبشقةبعةالممتثلجنةامثمةالداللجنةكلفتوذاد

اسك0(9لموضوحIهك.ااسة _

معلوماتورقهعلىباالعمتمادلكون,ملولىاالالصدىعلىبعكالصتث

لجنةوعلى.الكوسيك<تنسيقمكستبادهاباءديقوماساسية

!ال~رفيتأخذاناسوالدربمذهقياهماعند>,الممتابعة

لجنكمن.ر~<.بعكألمصتاامشعلةفياالمستمو.ريةتوفيرامميأ

يمترتبوماقدجوانبهمختلفهنألموهنوإلاهزحثذ،تبانالمتابعة

،كوهسيكفيبهالمعموارالمتابعهلنظامبالنسبةءانثثمنعليه



(بعالرالفسح

سبهالسا(منالونافأممه

!~المقدمه

للكو~لنهالناالدور»

)l~0 - v ، J)1(912ايلولسبتمبرلم





الىالمقدمهسبهاالساالونائنفائمه

للكومسبكلمنهالناورذالد

10،(اسطنبول - y9المايلولسبمتمبرلم()

المؤتمنلمنظمةالعامةاالمانةمناساسيةمعلوماتمذكرة-1

االسالمي

)87/013/OIC/COMCEC(

بهاكلفالمتنالتاليتالسثالثةالدراساتعزمرحليفقرير-)

والكومسيكللمنتميةاالسالميالبنك

اجالاالطولالمتجار(تمويلنظام-

المنصديرناتاثمتمالضاناالقليصرالمشروع

بانشاالالخاصاالعالننمرومشروعاساسيةمعلومات´امذكر(-3

منظمةفي5االعضاالدول،بينفيماالمتجاريكاالفضلياتنظام

5رلتجاا



المتجأريهللمعلوماتثنبكةامنشاءمذحرتقدر»ناحرازه

اف..ه مقدمه11الاسالميكIالدول._

o-المحافلعنالصاد.رة!تالمقرروات:~ألمقروت1تو~أل~1ااء

االقتصاديالتعاونحولاالسالفيألمؤتمرلمنظمةإلمختلفة

االبحاثمر~منمقدماااالسالميةالدولبينفيماوالفني

االسالميثذللدوارريبوالتواالجمتمأعيةواالقمتصا«يةاالحصائية

الدولياالتحادخاللمنوانجأراتتقدممناحراز»::ماتم-1

االسالميكللبنوكالدولىاالتحادمنمقدماااالسالميةللبنوك

v-والصناعةللشجارةاالسالميةالغرفكمنالمقدما:التقرير

للستعاوناثمهالدللجنكالثالثكالدورةالىالسلعوتبادل

االسالميالموتميلمنظمةوالتجاريأالقتعادي

)387/013/0 IC/COMCEC(

القتصاديةاوالحصائيةاالبحاثأمركزمديرمنألمقدمالتقرير-^

المثالثالدورةالسالسالميةاللدولالتدريبوالجمتماعيةاو
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االفتمتاحيةالكلمة

افرينكنعانالسيدلفخامة

ألتركيةالجمهوريةوميس

والتجارىاالقتادىللتعاونالدامعةاللجمةورميس

االسالمىالمرتميلمنظمة

الدامعةللجنةلثالثالدورةفى

)19/الأيلول/سبتمبرv•(اسطنبول





كى00.اال

االفتمتاحيةالكلحت

افرينكنعانالسيدلغخامة

كيةالمترالجمهوريةرميمأ

والتجارىاالقتصادىللتعاونالدامعةاللجنهورميسر

االسالمأالمرتميلمنظمة

الدامعةللجنةلثةالثالدورةفد

)l'\AVأيلول/سبتمبرy•(اسطنبول

•6السعادأصحاسر

•~تدوناوبونلصندا

Iلضيوفاةدلساc

هز«افتنتحأنلىبالنسبةوالشرفالسعادةدواعىلمنا~

والمتجازىاالقتادىللستعاوناثمةالدللجنتالثالثهالدورة

لهارئيسابصفتىاالسالمىتصرآلمةلمنظمة

أخرىمرةجميعابكمألت_انسرورىعمنيقعنأعربأنوأود

خال´ربهمستقوموناألىالعملأنمنثقةلعلىواننى0تركيافى~ا

النهوضفىأهميتلهاخراسهاماميشكلالمقبلةالقليلةاأليام

الاألعضاالدولبينفيمااالقمتصاديينوالمتضامنبالتعاون



<لموقروناوبونلممدا

فىاألولىدورتهاا~ك<منذ•مكانتهاكومسيكوطدتلقد

المؤتمرمنظمةمحافلأهممزكمحفل1914المثانىتشربين/نوفمبر

تقدماكومسيكتأ~نسنواتثالثعنتقلفترةفخالل0االسالمى

بنننوذلكاأل~ألا~ولبيناالقتصادىالتعاونمجالفىملحوظا

ا~0راتالحداو~ا_تموهااعتمدالتىاالستراتيجيةكغادة

~أ~_أنا~دا~فىوأود0المحفلاهزفىتموهااتخذ

المنبثنقةوالهيعثاتالفرعيةونالجهز»األعضا»للدولوشكرىتقديرى

للتعاونمدا.قاستعدادمنتبدييهلما,االسالمىالموتميمنظمهعن

تقومفيماالدائمةاللجنةالىقيمةمساعدةمزتسد~وما

االقتصادىالمتعاونأنشعلةمنبتنفيذه

وتمشلت0قصيرةفسترةخاللايجابيةنمتاثجعملناأثمروقد

انميدفىملموستقدممنتحققفيماخاصبوجهالنتتامجتلك

الحاليةالدورةأ~الجدولمشروعويتضمن0المتجارىالمتعاون

أجالاألطولالتجارةتمويلمشروعويعد0المتقدمIهزتوضحابنود

~لمىالبارزالمثالللتنميةمىاالسلالبنكاهارفىأنشىءالذى

تشغيلتمقديكونانالبالغاالرتياعالىيدعرلمماوانه0ذلك

مناالولالقسط.ولدعشرسددتا.ز.بعدكاملبشكلالمشروع

علىالمشروع!لهزااليجابيةاالثارانمنلواثقواننياتها.تعهد

.قريبعمامتننهرامننابلدبينالتجارةحجم

االخرقفستصادقذالالتعاونمشروعاتأنفىشكيخالجنىوال



<المدربون7ال~و

الكويتفىعقدالذيالخامساالسالمىالقمةتصرمهكانلقد

المتىاألولىالمناسبةهوالماضىالمثانىكانون/ينايرشهرفى

منشامالتقييماكومسيكاتخذتهاالتىالمبادراتتقييمفيهاأمكز>

وقد0االسالمىتصرالمهمنظمةفىالقراراتخاذجهاتأعلىقبل

بهاقامتالمتىنشطتاالعزمفصلمرحلىتقريرالمرتميالىقدم

1994الثامنىتشرين/سنوفمبرفىاالو~دورتهامنذكومسيك

امستراتيجيتIالموتميأمامكلصتىفىلخصتفقدلكنالىوباالضافة

اتخذناهاالمتىابيروالمتدمناهااكتمدالمتىاالقمتصادىالمتعاون

االسالمىالقمةتمرمهأنكرأنأنسرورىدواعىلمنوا~

السريهالمتقدمعلروأثنىكامالأتأييدقراراتناأيدقدالخامس

كومسيكوعايكتحتاالقتصادىالتعاونمجالفىتحققالذى

ينبغن.ولكزبالفعلحققناهبمامنقنعأنينبغىالأمنناعلى

عملنافىالكفاهةمنيدمنالىدومانسهىأن

القراراتأأحدالىانتباهكمألفتأنا~دهذافىوأود

بشأنقرار11بعنوانالخامسالقمةتصرمهاتخذهاالتىالثالثة

ويأعو0والمتجارى´ااالقمتصادىللتعاونالدائمةاللجئتامحمالسير

تواترمنريجى(لت!لتقليلالى•أخرىأمووضمن•القرارهذا

ميادينمختلففىالوزارىالمستوىعلىتعقدالتىاالجمتماعات

•كومسيكعملمعاخالمتعملهايكونوالتىاالقتصادىالتعاون

العملفىايجابيةعناصرمناالجمتماعاتهذهتوفرهماوادمابح

الداهمهالملجمةبهمفومالذىملالنما



الممارساتتقييماعادألالقرارهذاتنفيذيتطلبوقد

تنسيقبنثمأنعليهااتفقناقدكناوالمتىحالياالمتبعكواالجرا»ات

وممتابعتهاالمنضمةنعالنفىالجاريةاالفمتصادوالثنعاونأنشطت

~زلممتىالضروريكاابيرالتدستتخذونأنكملواثقواننى

القمةمؤتمرقرارعليهينعرمابتطبيقتسمحأزشأنها

،دذلموفاوبونلمد>
,الضيوفالسادة

نصت~الستى!ألولويهاتفياألخرىالمحاالتمنالنقلان

مرأألوليعقدالذىاالجمتماعفىأرامستهامستجرىوالتىالعملخطة

ههبالتزامنالهامالمقطاعالهزبألنسبةالوزارىالمستوىعلى

يعقدأنايكالبد~المقررمنوكان0لكومسيكالحاليةالدورة

ألمنقللوز~ا»اجستماعالحاا.~كومسيكدور«معبالمتزامن

اجسماعهافرالممتابعةلجنةاقمترا-~بناءأنهاالوالعوامالت،

أنمناتساعاأكثرالقطاعانأنهزأنر:يتالمثالث

ششونعلىاالجتماعيقتصرأنوقررتدواحداجتماع

ممدمحيثمنكومسيكتنتهجهاالعتداالستراتيجيكمعالقراراهز

واحدوقتفدعديدةمجاالتتناولمحاولة

ذذ__.ا1ذ_>_iتأ.~«.تورذلدI»هزعملمببرنأأنالحظتملعلكم

.:أوفوتدذساا....ن1ذذ~فسوف:»السابقةwlألدوربرنامجعنجوهريا



األعمالجدولفيرجهالممدالبسردالموظفينكبار~سيماقشالذو

عدةلسحقيتىاألعمالسيرفىالجديدالمرهذاامباعمقرروقد

للوزرا»تمتاهأنالمفيدمنأمنه•األولالمقامفىرأيتفقد

هامشعلىاألطرافمتعددةأوثنامئيةمحادثاتالجرا~الفرصة

جدولىبنودببحثيمتصلفيماالوقتضيقمنيعانواأنبدوناالجتماع

األعمال

فىيقدمواأنالىمدعوونالوفودساال4رفان•وثانيا

ألمترالميا«يزفىبلدانهملخبوألايضاحياشرحاالقامتكلماتهم

يتسنىلكىبيرالتهذااتخذوقد0االعمالجدولبنودتغطيها

الشقييقة9األعضاالسبلدانساعثرخبرهمناالفادةعضاالاالللبلدان

تكونشقيقكأ~اءدولبخبرةاألعضا»الدولافادأأناعمتقااى~

القليلسوىبهايجمعهاالانبلدبخبرةافادتهامنكمثيراأكبر

القيمةالكلماتهذهتمترجموسوف0المشتركةالسماتمنالنادر

علىوتوزيعهاطباكتهاستتمكماالمثالث،الرسميةاللفاتالى

بحتماحاالعقب9األعضاالبلدان

بشأنحاتبمقمترمتقامواأنالوفود9لرىسايمكن•

•الممتابعتلجنكمنأطلبوسوف0االقتصادىللمتعاونألجديدمجاالت

الىوتحويلهاالمقترحاتهذهبتصنيفتقومأن•االجتماعاهزعقب

فترةخاللتنفيذهايمكنالتىللمشروعاتاألولويةتكونوسوف

االضافيةالتكلفةمنقدروبأقلأقصرمنيةن



والماليةاالقتصاديةالقضايالمناقشنةمهمامحفالالمستقبل

منظمةفىاألعضا»الدول~وجهاتبينوالتنسيقالعالمية

•القضاياهذهمنومواقفهااالسالمىألمؤتمر

تجربةضردفروعيوبهالنهراهزلمزاياتقييماأجرىوسرف

:وعليهاالبقاء,ذلك~بنا»•وسأقرر,الحا~االجمتماعاهز

تحسينهأوعنهالعدول

المتعاورمن~رضمستوىبلوخأنمنثنقةلعلىواننى

العملخال_من،يؤدىأنيمكناألعضا»الدولبيناالقتصادى

هنيدينوأزالعالمىاالقتصادفىههمبدورقيامهاالىالمنسق.

المختصهالدوليةالممحافلفىإلمتفاوفيكقوتها

الدورة~رأنفىاألملعنأعربأنألخمتامفىوأود

تكور<وأنالملموسةالمنمتاثبمنميدالمنالداثصةلملجنةالحاليك

فىالكامل،المتوفيتىلكموأتمنىالمقبلةجهودنافىبهنهمتاىدليال

ألمهامعملكم



Jlأوزجوت/تورالسيدمعالىكلمة

8الوزررئيس Iكيةالمتربألجمهورية

لكومسيكالمناوبالرئيسو

الفتتاحيةاالجلسةفى

)l~v ، Jالم9إلاأبلوار/سبتمبر





أوزالتورمجوت/السيدمعالىكلمة

التركيةبالجمهورية8الوزراومئيس

لكومسيكالمناوبوالرمنيس

االفتتاحيةالجلسةفر

الم9ا7سبمتمبرالأيلولv•(اسطنبول

.كيةالمترالجمهورية

,االسالمىالموتميلمنظمةالعاماألمينسعادة

،الموقرونالمندوبون

,الضيوفالسادة

الدورةهذهفىبكمأرحبأن،كيتالمترالحكومةباسمأود

لمننئمةوالمتجارىاالقتصادىللمتعاونامثمكالدللجنةالمثالمثة

فىهناتستصيف؟نالتزكيةالحكومةلييسعدوأنه0االسالمىالموتمي

أنوأرجو,كبرىأهميتتو~الذىاالجمتماعهذااسطنبولمدينك

الموقرون.المندوبونينعموأرمرفيكله8المعدتيباتالمترتكور

تركافىطيبةماقامت



طفيفاتقدمااالتحققلماالقتصاديةاالوضاحأنندركامننا

ركوداسوأيعمتبرالذي.191العاممنذالعالمسادالذيالركودبعد

الدولفيسميوما,الثانييةالعالميةالحربسنهايةمنذسجل<

بالمقارنةبطيعثانمواسوىيكزلماقتصادياازدهاراالصناعية

.والسبعيناتالستيناتالى

ابيرا~ادتوازد,الدوليةالمتجارةالركودسادوقد

سجر<معدلادنىالىالناميةالدولهادراتانخنصتكماالحمائية

الصناعيةالدولىاسواقفقدتكماالقرن>هذامناالخيرالنصففي

البالدصادراتعلىمناراتاثيرااثرمماالمنموعلىقدرتها

.الناميك

خطورةاكمثراابعادالدوليةالديونمشكلةاكمتسبتثمومن

المتياالمستراتيجييةمز.الرغمعلىحلهاسبيلفيتقدمأييتحققولم

المديينةالناميةالبالدمحاهنتولتدمسنتين~النرهو~او~

هذهاطارفياليهاتوولكانتالمتيالمواردقلةمنفقطليس

لمالمتيصادراتهااتايرادانخفاضمنايضاولكناالستراتيجية

ديونهابخدمةالمتعلقةاماتهابالتنالوفأالمنتمكنها

المتجاريةالمفاوضاتعلىاماالالدوليالمجمتمععلقولقد

´امفارضاتسميتوالتيالجأتفيالجاريةاالطرافالمتعددة

فياالتظهرلنالمفاوضاتهذهنمتيجةانالواضحوهنوجوياااور

البعيدالمستقبل



الستجارأل~المتزايدالخللاالعتبار~خذيهانايضاويجب

الغاماةمعدالتارمفاإلوألصرفسعرفدالتقلباتوالدوليه

يتعلقفيماأساسيةشكعواملظهورالىالوضعاهزويؤدى

وفالظنخلقسبيلفىالصعوباتويثيرالعالميةالقتصاديةاالفاقبا

المتعاونتعزين~االقمتصادديةاالوضاعهذه

لنابالنسبةاألهميةبالغأمرااالسالميةالبلدانبينأالقتصادى

بين~أاالقتمسرأدىالمتعاونتعزيزالىينظرأنينبغىوال

بللها.كبديلأوألعالمببقيةلعإلقاتنااضعافاباعمتبارهبالد.نا

بينناايك.ممتنتعاونقامةطسبيال~أنالعكسينبعى،على

عإلقاتنامدتصبحبينمالملمتجارةيك.ألجكمجاال.،يخلقسوفالمتعاون

0البدأIة0وممعدحقيقيه

!لمجموعةالنلال~امبطلبتسركيا.هت0تذنها.د،فهنوكما~

:لذياهنقرةاتف~رمنألمهدفهوهمحأمستحعضواألوميبيةممأدميك:القت

فوميمتنا!جيسك<معىفيالمهكاهزالسرنسرعهى~.18أل3عاموقه ~
اوربأمع6وطيدعالقاتلمهاتركياانوبماوتاىيخمذ_القومية

الطرفين~ربحمسرا~امنكونانتسستطيةفسوفأالسالمي<العالمو

فيريمتهاعضوان~6ألمستبادلالمتفاهملمتعزمينايجابيادوراو.نلعب

.الصدداهزفر~اعوماتكونسوفأأ..غومسيك



،السعاد»أمحا~

،لموترأ:اوبونلممدا

تمتالسى0!القمتصاالمتعاونأمشطأنأذكرأنليسعدمرا~

حدالسناجحككانتاألولىدورتهاانعقادمندكومسيكاطارفر،

ممتعددونالممتعااننعلمونحنكبير.

المستقبرفىيستمرسوفالناجحاءاألداهزأنلواثقواننى•دؤوبة

االسرعىتمرالمهلمنظمةالقامتواألمانةاألعضادالدولتعاونبفضل

منوغير~لهاالمتابعهوالهيعثاتعنهاالمنبثقةةواألجهن

األدولمصالحتخدمملموسةاثارعنيسفروسوف,الدوليةالمنظمات

االعضاد.

المثننتسرككوعقيدتناالمشتركالثقافىوتراثناتاريخناان

وان0األياأمرعلىايديمتنتعاونالىتدفعناايجابيات~

الىتسعىالوالعقيدةليدالمتقاوحدةبينهاتجمعالعثىشعوبنا

أجلمناالقتصادىالمجالفىبيننافيماالتعاونعلىحرصناوعلى

العالقاتايدتنأنعلىيدلنالمتاريخفا0السياسيةخالفاتناتجاوز

نزاعاتهامنالتقليلالىالنهايةفىدى>يةاألممبيناالقتصادية

والمتفاهمالسالمقوىميدفعاالقتصادىالتعاونأنذلك0السياسية

بالسالمحقالجايرألاالسالميةاالمكازألظهوء.الىالمتبادل

اتممنا«ماهواوهزهارزدوااه

انابيبخطوطاوخطماسميتاقمتر-انا~يدالصدد>هذاوفي

شبهالىتركيامزالنهر~نميا»تنقلسوفالمتيالسالم

سوفالنهتنفيذهنستطيعمشروع.راييفيIوهزالعربيةيرةالجن

عوماويكوزوقويةجدييدةمالتوييخلقاالقمتصاديةعالقاتنايعزن

منطقتنا.فيالسالم~للمحافظة



منظمة~األعضاءالدولبينعديدةتكاملأوجهمنهاكان

تحارنابينهافيماالمتعاونعلىتساعدهااالسالمىالمؤتمر

سبيلعلىمنهاكر!ن(لمشروعاتمنالعديدفهناكأرثتن.اقتصاد~أ

الشبكةتتسعلكيوالفازللنفطامنابيبخطوطانشاالالمثال

منواالستتفادةوالالسلكييةالسلكيةاالتصاالتخدمةوتحسينالحالية

تشجيهكلهذلكمن

تقريببغيةوالمتقاربالمتفاهملتعميقبالدنابينفيماحكألسيا

.واالنسانيةالمتجاريةقاتالعر

تعاوننحوتوجهأنوالىالتنشيطالىبحاجةمكاناتاطوهذد

لكومسيك.أساسياهدفالكنفعمتبرونحن.بالديناميكيةيحتسم

كومسيكتمتبعهاالثتياالقتصاديالتعاونامسترا.تيجيةاتمد

امال_فياجالاالطولالالتجارتمويلنظاميصبحوسوف,ثمارهاتؤتي

االقطاربينالمتجارةزيادةفيفعالةاةادللتنميةاالسالميألبنك

دولعشرقامتاز.بعداالنالمنعالمIبهزالعملبدأوقد.ميكاالسك

السزاماممامناالولألقسهبدفع

الدوربينالمتجارةزيادةتكونوأنأخرىترتيب~تقريبعماذلك

Iنطاقاأوسعتعاونمنحوالمنطلقهىاالسالميالمؤتمرفىأألعضا»

منمقلنوأن,االقتصادىبثمو~امبعجلأنالمتعاونيزتعنشرأنفمن

سنتيجةتميبسناالمتىاراألفرعنايدرأوأنالخار-علىاعمتمادنا

ألعالميةاالقتصاديةللمصاعب

,مستحققكومسيكدوراتمنالدورةهذهأزمزلواثقوأننى

المتعاونطريقعلسجديدانجاحا،القيمةمساهماتكمبفضل



العالمنفعهايعمايجابيةنمتاثجعنمستسفروأنهااالقتصادى

~أالسالمى

عملكمفىبالنجا-جميعالكمأدعرأنكلمتىنهايةفىوأو.

تركيا.فىاالقامة~لكممتمنياالهام



اا...´ى0ا(

ادةبيرنالدينشريفسعادةكلمة

االسالميتصرالمهلمنظمةالعاماالمين

االفتتا~الجلسةفي

لكو~لثةالثا~ورة

)1982سبمتمبر/ايلولv<(اسطنبول





االسالمينمرالمنلمنظمةالعاماالعبن

النجاريوفنادىاالللنعاوناممهالدللجنهلنهالناالدورهفب

v(اسطنبول c2/19سبمتمبر/ايلول(

لموقرونادارلونا

ألسعادةامحاب

السادةواتالسيد

الجلسةهز»احضرانبالغازواعتتنعظيمشرفلمبعثانه

~اوناثشذالدللجنأالشالمثةللدووألالممشترككاالفتمتاحيت

منظمةفي!لنقل9لوزرااالولواالجتماعوالمتجارياالقمتصادي

عليه«وقحالذيألمهيبالجمعIهزاخاطبواز.االسالمي،ألمؤتمر

الىالوأميةالسياساتلوضعالرئيسيالمحفليصبحلكياالختيار

االسالمي.العالمفن<والتجا~يأالقمتصاديوالمتقدملستعاونبااالرتقاء

كنعانمثيسالزلفخامكممتناناالخالمدعناىبانواوذ

الوززاالوثييسJlj.,,1جوتتتوروسعادألاثمكالداللجنةرئيسأفريز



وثابتشخصياهتماممناولياهلماللجنةالمناوبوالرثيس

تعزيزالىالرا~االسالميتمرالمهمنظمةعملخطتلتمنفيذ

االجتماعيالتقدمتحقيقالىب4الدوولسعيهمااالقمتصادي>المتعاون

القاهالذياالفتتاحيالخطابان.ااالسالميهانللبلداالقتادي

انما,الاونجوتتورسعادةوكلمةافرينكنعانالرئيسفخامت

وا~اريةديةاالقتاالروابطتوثيقعلستصيمهماعلىانيشهد

وانني.مياالسكالموتميمنظمة8اعضاالدولبينفيماهاينوتعن

تمسترشدد.ليلخيرمستكونانالموجهتينكلمتيهماانمنيقينلعلى

واالنثصاالثالنثل9وزرااجتماعوكذلكاثمةالداللحنةاوالشزمدبه

والتاريخية،الجميلةالمدينةهز»فيغربهبايةالنشعراننا

والسيماهامتعاتاجمتماعدةاستضافتانسبقا~اسطنبولمدينة

بذلكاخرىمرةأثرناتولقد<لكومسيكاوالثانيهاالو~الدورتين

الوفودلقيمتهالذياالتقليديهوالحفاوةالحارالمترحيبمنالفيض

وشكريتقديريعنامحرباناودكما,وشعبهاتركياحكومةجانبمن

االقمتمياديونللشعاالدائمةللجنةالثالسثة8الدوران

العواقبوامستمرارخطورةمنفيهمعانيوقتفيتعقدوالمتجاري

بضهتقبضحيثمثرالجاالعالمياالقمتصاديالنظامعنجمتالنا

االحيانمزكثيرفيوتسنخدمهاالقوةمفاتيحعلىصناعيةانبلد

اليهتنستحيالذيالناميالعالمبمصالحالضرريلحقامااستخد



أمنتهاجفيتمستمرألنموممتقدمةأنالبلدان.االسالميية)نا~

االقتصاديالنظاموغاياتافاهدوتتعارضباليةوممارساتسيباسات

لعدةاممتجمدوالجنوبالشمالبينالحوارظلوقدالجامد.العالمي

االقتصادياتوص،الناميكالبلداناقتصاديياتعلدوكان،سنوات

علىيقومعالمياقمتمادىنظامظلفيتعملانوالهشة،الضعيفة

المنا-فيالعنيفةالستقلباتمغبتوا~وازوالجور،الظلم

االقتصادياتهز»نموتوقفلكنعلىترتبوقد,الدولياالقمتصادي

الومنحويمتسمالنامي.والعالمالمتقدمالعالمبينالفجوةوتزايد

اعباءوتفاقمالدوليالتتعاونفنبانحسارالدولي،االقتصادي

تدفقاتانخفاضرهالتجاريالتبادلالتمعدىوتردالمديونيه

االجمالياالنمتاهتد~وقد،الحمائيةالحواجزوازديادألمعونة

اا~كلفةسجلتحيرعلىالهبوطفيالسلعاسعاروامستمرت

وتفاقمت,مستمرة8نريادالناميكالبلدانتمستوردهاالتيالمصنعة

وألمساعك.ة8والتجاروالماليكالنقدميدانفيألقائمةالمشاكل

~ابيراتخاذالىابطا»دونالمبادرةبيقتضيخطيراتفاقما

!لسماربينالحو!~انعاشابيرالتهذهتتضمن:نوالبد,عالجية

الجنوبانبلدبيزفيمااالقمتصادي:لمتعاونوزيادةجهةمنوالجنوب

اخرىجهةمن

ملحوظتغير•امثمةالدللجمنةالماضيةالدووألمنذ,يطرألم

فيمشاكلمناالسالميالمؤتمرمنظمةاعضاالالبلدانيواجهفيما

فا~وهكز:•االقمتصادية-االجتماعيةالتنميألتحقيقنحوسعيها

البلدانمنكبيراعددايشعنلمالذي•العالمياالقتصادانمتعاشر

علستأثيردون,ماحدالىظلقا•االسالميتمرآلمةمنظمةاعضاال



تدنيا2/19كامشهدفقد,االسالميةالدولفيالتنميةعملية

هذاالوالين•العالميةوالمتجارةالعالمياالنتاجفيملحوظا

منظمةفيمحضاالاالالدولوتعتمد.7/19عامفيمستمرااالتجاه

صادراتهامناالكبرالالجنفي•قويااعمتمادااالسالميتمرآلمة

,الغربيةالصناعيةالدولفيالستسويقمنافذعلى•ووارداتها

والمعادناالوليةالسلعاسعارفيالحادمخفاضاالعلترتبوقد

•عضاالاالالبلدانصادراتحصيلةفيخطيرتردىالوقودومواد

اعباالوتفافمالمتجاريالستبادلمعدالتهوربتذلكواقمترن

الىادى~االخارجيةالمواردمنالمتدفقاتوتدمنىالمديونية

البرامجمنالعديدارجاءوالىاتالواردفيكبرةانخفاضات

ضلال~وكان.المنظمتاعضاءالدولفياالنمائيكوالمشروعات

االجتماعيالسقامعلىوىالمناتأثيرالنفطاسعارفيالحاد

تقليلعنهنجمكماللبترولالمنتجةعضاالاالالدولفياالقتصادي

االمةفياحظاالقللشتقاتهاالمساعدةتقديمعلىالدولههزرةقد

.السالميةا

,الرئيسررر~دال

الموتميمنظمةفياالعضاءالدولمنتقتضيالظروفهز»ان

محالمفاوضات9احياالىفيهتسعىالذيالوقتنفسفياالسالمي،

لمتوجيه8متظافرمبادراتاتخانعلىتحرصانالشمال،

النفس~االعتمادعلىالقائماالقتصاديالنمونحواقمتصادياتها

الدولتتمكنسوفوبذلك<الذاتيالاالكتفاوتحقيقالذاتيوالدعم

عنالعب»تخفيفومنطيبةانماشيتمعدالتتحقيقمناالعضاد

وفنللستفاالالزمةبالقوةودالمتنومنوالكاأحتالفقيرةجماهيرها

.فسبيسا9متكافىمركزمنالصناعيةالدولمع
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منذ,والمتجارياالقتاديللتعاونالدائمةاللجنألنهضتلقد

,الثالثصراالسالالقمةمؤتصرعنالصادرالقراربمقتضىانثناثها

بينفيماوالمتكافلالمتعاوننطاقوتوسيعتعزيز~فعالبدور

االقتصاديةالمييادينفياالسال~المؤتمرمنظمةساالعضاءالدول

منظمةعملخطةتنفيذعلىانشطحتهاكومسيكتركنوقد,والتجارية

المدولبينفيمااالقتصاديالتعاونلتعزيزالسالمياتصرألمه

ا~ان•لكومسيكوالثانيةاالولىالدورتانواحرزتاإلعضا».

الترتيب.علىإ9ا2ارومارس/ان1914ثاننوفمبر/تشرينفىعقدتا

برامجالىالعمللخطةالعريضأالخطوطترجمهفيمشجعامذجاحد

تمتخذانعلىاالعضا»الدولشجعمتاكماللمتعاونمحددةوعأتومنش

وتوافراالقتصاديةهياكلهااخمتالفمنألرغمعلساالعضادألدول

بمسعتوىاالرتقاأعلسو~بعزمالعمللديها،العاملةديااليك

ا~اريةمبادالتهاحجمزيادةوعلىبينهافيمااالقتصادي،تعاونأل

اخيراتتمكنحتىاالقتصاديالمجالفيالبعضبعضهامساعدةوعلس

مغبكمناقمتصادياتتمايحمياالقمتصاديةألقوألمنقدرتحقيقمز

الدولي.االقتصاديالعنازفيالعنيفةألمتقلبات

رحبمجالوهناكاالعالميةلالمكألخيريحققبمابعدمستفللم

والفني.االقتصاديالمجالينفيا»االعفالدولبينفيماللتعاون



حجمفاز•القريبالماضيفيتقدممنتحققمماالرغموعلى

فقطاإل0عنيدالينألمنظمةفيعضاالاالالبلدانبيينفيماالمتجارة

الدول<قياميتطلبالذي،االمر•الخارجيةمبادالتهااجماليمن

يادةبنالكاملالسياسيامااللتنتشمل•مكشفةبجهوداالعضا»

.والفنيوالمتجارياالقمتصاديالمتعاون

والمتجارياالقتصاديللمتعاوناثمةالداللجنةقامتولقد

Iالمأمولة)الغاياتهذهبلوإلالىسعياابيرالعتدمنعددباقرار

دعمهايمتقكفيتمستمرسوفعضاالاالالدولىانمنيقينلعلسوانني

!السالميةوالمراكنوالمنظماتاشمةالداللجنكلمتوصياتالكامل

القمنخطةوضحاجلمن<االسالميتمرالمهمظلةتحتالعاملةاالخرى

.التنفيذموضع

شهرفيالكويتفيمتالذيالخامساالسالميالقمةتمرمهان

القراراتمزالعديداصدرقدالعاماهزمنثانيناير/كانون

كومسيك،النشطةدفعةدقوةتعطبانشانهامنقراراتوصر•الهامة

والمتجاريي0االقمتصاالمتبادللزيادةابيرتدالقمةتمرمهاقرفقد

القمةمؤتمراعربكما.وكماحجمااالعضا»الدولبينفيما

بذلهاالمتيالقيمألالجهود!زادالبالغأرتيياحهعنالخامس

,-II'::Þ!االطو~المتجادريالمتمويلاامشروعلوضهللمتنمييةاالسالميالبنك

الدوربينفيماالتقليديةغيراالدواتتشجيعالىيهدفوالذي

الدولايضاالقمةمالتمرودعا,االسالميتمرالمهمنظمةفيعضاالاال

.المشروإلفيمشتراكلالالالزمةاالجراءاتاستكمالالداالمحضاه

البنكرأسمالفيالمساهمةعلى9االعضاالدولاحثفامننيولذلك<



اتحقيقفيدورهتوطيدمنلمتحكمنهللتنميةاالسالمي

المقامكاتحاديعدكماا´السالمية،لالمةالشاملةاالقتصادية

للصادراتاالثتصاننهيالمتمويلومشروعاالطرافممتعدداالسالمية

الصالتتوسيعالىتهدفالتيالجهودنطاقفيهامينمشروعين

اقراريؤديانالمتوقعمنفانهالنحو،منفسوعلى•ألستجارية

منظمةفياالعضادانالبلدبينفيماالتجاريةاالفضلياتسنظام

المتعاوننطاقتوسيعفيملحوظتقدمتحقيقالى,االسالميألموتمى

ازكمااالسالمي،تصرالصرمنظمةاعضاءالدولبينفييماالمتجاري

سيبسهم,فعالةبطربيقةوتثنغيلهاالمتجاريةللمعلوماتشبكةاقامة

ء)~مثمس

محالوقتنفسفن<تنعقدلكومسيكلثةالثأ8:لدوران

االعضا»~للدوا~والمواهالتالمنقللوزرا»االوا~االجمتماع

والصواهالتالنقلرا»وناجمتماعانعقادوينثكل•االسالمب،الموتمي

_وا_بينهتيضاالمتعاوندعمالىالراميةالجهودضمنلالهامخطوة

منوالمواصالتالمنقللتطو~لمانظرا,االسالميتمرإلمهمنظمة

قطا~اتفر.المتقدموتحقيقالمتجارألحجمزيادةفرحاسمأأهمية

,اخرىواعالميكاقتصادية

االعضاءالدولفيواالتصاالتلملنقلاالساسيكالبسنيةضعفان

منظمةاربلدفيوأالقتصاديةاالجمتماعية!لمتنميةتواجهعقبةيثنمكئ

الرخاصمنالمئرهيأالالقصةمؤتصردعا,!وا~,االسرعياا_ؤتمر

ر(»لمبأا

وأالره_د،والالسلكيةالسلكيةواالتعماالت،,المجويوالنقل,ألبحري



باصر-التبكيرضرورألبذلككدامه,البريديكوالخدمات•الجويه

برنامجاطارفي•انقرةمركزعكف,الوقتنفسوفي,ألوضعاهك

معروضة،واالتصاالتالنقلمجالفيدراساتثالثاعدادعلى•~

وأالتصاالتللنقلالوزارياالجمتماععلىحاليا

أبشرفقدلكومسيك،المثانيةألدورةانعقادمنكوأالتصاالتالنقل

التنفيذيةاللجنكواختستمتعمله.المالحكلشركاتأالسالمياالتحاد

اعمتمادتمكما.I~Jفيلهااجتماعاولمؤخرالال~)د

جدهنن9الوهو.19)إلفيالمدنيانللطيراالسالفيللمجلساال.ماسر_

المه~سواعمتمك.االعضاء،الدولجانب•0مرعليهلمتصديق0واللمتوقيع

االساسيالنظاما99إلعامفيالخارجيةراءلونعشرالخامساالسالمي

هذ.يزانأال,والالسلكيةألسلكيةللمواصالتأالسالميلالتحاد

!لدوا.قامت<اا:االعملهمافيعاينشانالدمكدنسما.ين1أألت~

واننيعليهما.والمتصديقاالساسييسنظاميهماعلىلمتوقيعبااالمضا»

:.«Iا.ه.م_أأنj!:الهك!خيرلعلهمانشرا8بد<صنىمالهاارIالسالفية

ر،ذره~80األوئ~

)0ذذط!.،.:0ذ0:::0أ0::<:<0~:0´:<



•سبسالرال~

هز»لمنحسياخرى~ةاشكركمانكلصتياخمتمتمانقبل•اود

يباركانتعالياللهادعر.المهيباجمتماعكمالىللتحدثالفرمت

.وشكراعملنا





الموظغبنكباراجنصاحففربر

للنعاوناممهاله~االلمهللدوره

النجاريوفنصادياال

االعالميالمرنميلمنظمه
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$1,..1'اال

الموظفينكباراجنصاحففربر

للمتعاونامعةالدللجنةالمالثللدورة

المتجاريودياالقمتا

اال~~نمرالمنلمننمة

10•(اسطنبول - v2/19سبمتمبر/ايلول(

جدولعلى9الوزراوموافقتالمكتبهيث5اعضاامنمتخاببعد-1

للجةااللةللدورةالموظفينكباراجتماععقداالعمال،

مسىاالسالتمرالمهلمنظمةالتجاريواالقمتصادرللمتعاونامعةالد

الىvمنالفمترهفي•كيةالمترالجمهورية,اسطنمولفسا(كومسيك

جاوربنودلمنافئشة~)140/محرم1/-13(ام7/9سبنئمبر/ايلول9

اللجنةالىلمتقديمهقرارمشروعادواعداالعمال

منظمةفىذالعضا~ليةالمتاالدولعنمندوبوناالجسماعوحضر)-

.االسالميتمرالمه

الدييمقراطيةالشعبييتالجزائريةالجمهورية

لبحريناولألد



السالماردبروناىافيجار

فاسوبوركينا

ميرونلكااجمهورية

دقيةالعرالجمهورية

االهاشميهالودميةاالممملكة

لكوبمذاولةد

ميهاللبناالجمهورية

آكيةالشتراالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية

مأليزيا

السالميهامياموربيتاجمهوريية

لمغربيةالمملكةا

السالميآلا

قطرولةد

يتلسعودIالعربعينIلمملكةا

للمسننااجمهورية



طيةابمفرلدالصومالا

نالسوداجمهورية

لسوريةالعربيةالجمهوريةا

لتومسيةالجمهوريةا

لتركيةالجمهوريأا

ااوغنأجمهورية

المتحدةالعر~.::.tlالمارادولة

اليمنيهالعربيةالجمهورية

ا~الديمقراليمناجمهوريه

بصفةاالجتماعفىقبرصلشمالالتركيةالجمهوريةوشاركت

االسال~تمرالمهلمنظمةالعامةاالمامةممعلواالجمتماعحضركماه3

:عنهاوالمنبقةلهابمتالمتاالتاليةوالهيشات

واالجمتماعيةاواالقمتماديهاالحصاميةاالبحاثمركز

االسالميةللدولريبوالت

التجارةلمتنميةصراالسالالمركز

والستنعيةلوجياوالمتكسوللعلوماالسالميةسسةالمه

للتنميةاالسال~البنك

ريبوالتللبحوثاالسالمىالمعهد

السلعوتبادلالصناعةوللتجارةاالسالمينةالغرفة

الدوارفىالتنميةلمتمويلالوطنيةالمومساتاتحاد

للتنميةاالسالمىالبنكفىءاالعضا

االسالميةللبنوكالدولىاالتحاد



للتنميةالعربيةالمنظمةممعلواالجمتماعحمركما

مراقببفةواالنكمتاأالصمناعية

بهيمئةالوزارألوكيل•اوزالسيوسفكمتورالداالجتماعورأس-4

المتنسيقلمكمتبالمتنفيذيوالرمنيس•كيةالمتربالجمهوريةالمتخطيط

.لكومسيكبعالستا

فيبالمشتركينبالترحيباالجتماعاوزاليوسفكمتورالدوافتمتح-7

.الالوزرااقرهالذىالعمللبرنامجشرحاوقدم،تركيا

المقرربرمقاسةالعضويكمفتوحكصياغةلجمنةاالجتماعشكل-1

v-ااقأق-/ر1رقمللقراروتنفيذاliT،تمرمهعنالصادر

شكل•11كومسيكانشعلةااتسيير~~،الخامساالسالمىالقمت

التسمشطأاالافالستعرالعضرسة~~´´´ورةللة´´لجنةاالجمتماع

فىوالعاملةاالسالمىالمؤتمرمنظمةعنالمبمثقةالهيئاتبهاتقوم

االجتماعالىاللجنكهذهتقدمانمحلىوالتجاوألاالقتصادمجال

بصفةااللجنههذهتشكيليعتمدانوتقرر.عملهانمتامئجعنتقرير!

الكوسيك،مكتبهيشةاعضاءللدولالمممثلتالوفودعلىاساسية

ومركن•انقرةومركن•االسالمىتمرالمهلمنظمةالعامةواالمانة

الدورةلجنةبمتقرييعلمااالجمتماعاخذوقد.9البيضاالدار

الدور»لجنةتقرير11111رقمالمرفقويتضن

الثالسثةورةالكاعمالمجدولبنودالمجتمعونتناولثم-^

.الالوزرااقر»...Lنحوعلىلكومسيك



االمينسعاد(قدم<االعمالجدولمنالرابعالبندوبموجب-9

سرىتان,االسالمىتمرآلمةلمنظمةالمساعدالعام

االقتادىالتعاونانميدفىطرأعماتقريراجاللالرحمنعبد

الكوسيكرعايةتحتتطوراتمن5االعضاالدولبينفيما

االهسماعينوتوممياتاعمالعنموجزاعرضاالمقررقدممم-10

اعقديناللذكومسيكعنالمنبقتالمتابعةللجنتلثوالثالمامى

فى19المابريلال1).0والفمترق،2/19سبتمبر10.1االفمترهفى

المتوا_.علىاسطنبول،

قداالمتابعهللجنةاالخيريناالجتماعينانالىالمقررواشار

االسالمىالقمةلصرتمىاداالعدبمهمة،بهقامافيماقاما،

يناير/كانونال9ال-2الفترةفىالكويتفىعقدالذىالخامس

بعضعلىالضوءالمقرروالقى.نمتاثجهبتقيعيمثم19ال/المثاني

وكذلكالقمةتمرمهالىقدمالذىالمفصلالمرحلىيرألمتقرجوانب

كومسيكبامنشطةوالصتعلقكتمرالمهعنالصادرةالمثالثةالقر!رات

شبكةبانشا»المعنىالمهمةفريقاجتماعاتبنتائجيتعلقوفيما

المهمةوفريقاالسالميةانالبلدبينفيماالمتجاريةللمعلومات

اعضاءالدولبينفيماالتجاريةلالفضلياتنظامباقامةالمعنى

الممتابعةلجنةتوصيةعلىاكدفقد•االسالمىتمرالمهمنظمة

الدورةخاللالمتجاريةاالفضلياتنظامانشا»عناعالنارباصد

.امهفيالمشروعطر-قبللكومسيكالمثالمثة

مممثلقدواالعمالجدولمنوالمثامنالسابعالبندينوبموجب-اا

التجارةتمويلمظامعنمرحليةتقاريرللتنميةاالسالمىالبعنك



,يرالمتصدناتاثمتمالضاناالقلييمىوالمشروع•اجالاالطول

االطرافمتعددةللمقاصةاالسالمىواالتحاد

المجمتمعونالحظاجالاالطولالتجارهتصريلبنظاميمتعلقوفيما

فىمايبلغبتقديماالنحمتىتعهدتقدعضرادولة19انبارتياح

البنكفى8امنشىالذ:ىللصندوقاسالمىدينارملبيون1)3رoجعلت

الدولمندولعشرةدفعتوقدالنظامهذالتشغيلللتنميةمناالسال

الحظكما.عليهاالمستحقاالورالقسطعضاالاالعشرالتسعة

العملات9باجرا:لخامتالعملىالمتدريبحلقاتانالمجمتمحون

النالراميةوالجهودبللمتعريفالمخمتلفةواالنشعلة,بالنظام

للتنميةاالسالمىالبنكقبلمنبنجارثنفذالماليةمواردهدعم

ناتاثمتمالضماناالقليمىالنظامبانشاءيتعلقوفيما

االسالمىالبنكحققهالذى<بالنجا-علمااالجتماعاحاط•يرالمتصد

االولىالدورةكانت:لمتىالمفصلةالجدوىدراسةاصدارفىللتمثممة

ادهاباعدكلفتقدلكومسيك

الحظ,االطرافمتعددةللمقاصةاالسالمىباالتحاديتعلقوفيما

وكذلكتقدممنللمنتميةاالسالمىالبنكاحرزهمابارتياحاالجتماع

الد»ررةالىالشاناهزفينهائيتقريرلتقديمخطواتمنمايتخذه

لكومسيكابهةالر

المركنممشىقدماراالعماجدولهنالمتاسعألبندوبموجب-)ا

لالفضلياتنظامانشاالعزمر~ميراتقرالتجارةلتنميةاالسالمي

ومسو.ة,االسإلميتتمرالمومنظمةاعضاءالدولبينفييماالمتجارية

النظاماهزبانشاءالخاصاالعالنلنص



علمااإلجمتماعالمتجارةلتنميةاالسالميالصركنمصثلاحاطوقد

منخلستقداالسالميالمؤتمرمنظمةفيالقانونيةاالدارةبان

اعدهاالمعتيالتجاريةفضياتباالالحامتاالتفاقيةلمشروعأرامستها

فريقاجمتماإلاثناءاليهالمتوصلتمالذيلرتفاقوفقاالمركن

تشرين-/اكتوبر\Y-\ðمزالفترةفيازهيرفيعقدالذيالمهمة

سيرسلاالتفاقيةمشروعبانعلمااالجمتماعاحيطكما,19لم2االول

كومسيكالىتقديمهقبلعليهوالتعقيبلدواستاالعضاءالدولالى

.االعضا»الدولبمالحظاتمصحوبا

االسالميالمركزقدم,االعمال>جدولمنالعاشرالبندوبموجب-13

المعلوماتشبكة9انشاعنمرحلياتقريراالتجارةلتنمية

.عضاالاالالدولبينفيماالمتجاريية

الستجارةا~االسالميالممركزاحاط,الصددهذاوفي

علىدولةعشرةستمناجاباتاالنحمتىتلقىقدبانةعلمااالجمتماع

االجاباتهذهوان•االعضاءالدوارعلى~انسبقالذياالستبيان

9بانشاالخاصهووالجدلدراسةالمنقحالنصالعداداكانيةتعتبر

االسالميةللدولالمتجاريةالمعلوماتشبكة

قررالذيالمؤقت.االتالالخبرافرييقأناالجتتماعالحظوقد

النمنلدراسةتشكيلهازهيرفيالمنعقدألمهمةفريقاجمتماع

ا~ادموعدقبلاالجتماعمنيتمكنلم.الجدوىلدراسهالمنقح

.لكومسيكالمثالثالدور،

مرنحنممشلقدماال~ال~ولهنعشرالحاديالبعندوبموجب-15

سرسيتال:للدولالمتدريبوالجمتمأعيكIوالقمتصاديكIوالهسرمةاالبحا_ا



السإلمياالموتميلمنظمةاالقتصاديةللقراراتومنظماجامعات_خيصا

وثيقكتعك.سأارلدا0هك.!ناالجمتماعواعلن.ممتابعمتهاواجرأذات

ألمستقبنفي.كوهسيكلعملمبالنسبة

الدوواللجنةالىعثنىالتناني.البنداحالكاالجمتماإلقرر-أ0

عثنى.وساددسعشر.وخامسمحشررورابحمحنش،فثالثألبنودواحألك

الصياغة_لجفظألى

~.ألعاه~االتفاقعنيعبرالذوألقرار~وىألمقر.



الدورةلجنهتقرير

المتابعةالهياتامشظةعن

االسالمىتمرالمهلمنظمة

خاللعمماوالمنبصقة

لثالثكومسيكدورة

)1917ايلول/سبمتمبرA،(اسطنبول





الدورهلجنةمنفربر

الهيهاتامشظهعن

اال~مدالموتميلممعلمهبعهالستا

االلمهكومسيكدورةخاللعمهاوالمبعقه

´1982ابلوار/سبتمبرلم،(اسطنبول

اثمكالدللجنةالمثالثةالدورةمو~كبارلقراراانماز-ا

العضويذمفتو~ورألالللجنهعقدتوالتجارى،االقمتصادىللتعاون

الهيشاتانشعلةفيهبحمئتا9الاايلول/سبتمبر^فىاجتماعا

.~والمنبثقةصراالسالالمؤتمرلمنظمةالتابعة

التاليةاال~ا~الدولعنممثلونالدورةلجنةاجمتماعحضر-)

.تر~ا,السعوديةالعربيكالمملكة،باكمستان،االردن،اناير

~التابعكتوالهيسثالعامةاالمانةعنممثلونحضرهكما-3

لنيةالتا~المنبثقهوا~سساتاال~~ا~~

الت~يبوالجتماعيةIوالقتصاديةاوالحصائيةIالبحاثIالمركز-

السالميةاللدول

الشجارةلتنميكالسالمىاالمركز-



البحوثوالمهنىوالننسرمبللتاالسالمىالمركن-

التكنولوجياوللعلومالسالميةاسسةالمه-

السالميةاللبنوكلسالدوالتحادا-

مقسرووهواالردنمنونهطرافاينكمتورالدبحتماحاالوراس-4

مركنمناه~جوريلالهانالسيدانكما,كبارالصرظفيناجتماع

االسالميةللدولوالتدريبواالجمتماعيةواالقمتصاديتاالحصائيةاالبحاث

.االجمتماحمقررمنصبتولى

o-االحصائيةاالبحاثمركزمديرروكجندشادىكتورالهوذكر

مسمنهىفس،االسالميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتماديت

~افةعلىاثرتالمتىمنةالمنالماليةالمشكلةان،تقريره

~ابمااالسالمىالمؤتمنلمنظمةالمتابعةمساتوالمهتا~

~لغكابعادالىالماضىالعامفىوملتاتهانالقامتاالمانة

اشهرعدةالموظفينمزتباتصرففىالمتأخراقتضىحدالىالفطور(

والىبلالمركنبهاالسترمالتىالبرامجبعضتنفيذوارجا»

الصعوبانهز»برغمانهييقورواضاف.البرامجهذهبعضالغاال

ديسكاالقتصاواالحصاالاتالمعلوماتجمععنيستوقفلمالمركزفان

بفضالعملياتهذهفىتوسعانهبلونشرهاومعالجمتهاواالجمتماعية

مجموعة~Iواعتماد•آنشطتكافةفىدالليةالحاسبات!ماستخد

بشنابةجعلهمما.تشغيلهاويوالىامنشأهاالمتىالبيانات<مراكز

ا~كنا_ىالنطاقالواسع0البحو>~برمناهجانالمديروذكر

بدور»يستوقفلم

انهعنفضب.فنيةاساسيةمعلوماتتتضمنبوثاثقكومسيك،



Iنطاقهوبتوسيحأالقستصادىالستعاونبمتوثيقالمتصلةالموضوعات

عنقفالتتبوالمتىالمركنمطبوعاتيدعمالبرنامجاهزان~أ

االدلةمثنناالساسيةوألصراجعالدورياتمنالعديدوتشملاالزدياد

بموافاةتقريرهالمديرواخمتمتم.ذلكالىوماالمتشريعاتوسالسل

أعضاءللدولاتصالكنقطهالمركزاخمتيارتقرربانهاالجمتماع

االممبيزالستعاوناطارفىالفنىبالمتعاونيتعلقفيماالمنظمك

ثالثةالماضرالعامفىنظمالمركنانواضاف.والمنظمةالمتحدة

تنسيق~رلىالمستوىعلىدراسيةحلقةبينهامنتدريبيةبرامج

والمسمثولينالخبراءبينفيماوالخبراتالمعلوماتادلىتب

والموظفينالمكاتبموظفىصغاروتدريب,ناحيةمنالمسلمين

~احمةمنالممعينةالفنيةالمجاالتبعمرفداالعمالورجالالفنيين

ونظامالمتجاريةللمعلومات<شبكتبانشا»يتعلقفيماالمركزانشعلة

انوقال.االسالمىالموتميمنظمهاطارفىالمتجاريةلالفضليات

الوثائقمركزفروتحليلهاالتجاريكالمعلوماتبجمعيقومالمركز

كليصدر~_المتىمجلةفىالمعلوماتهز»ينشروانهلهالمتابع

تقرير:يعدالمركزانذكرفا~الدراساتمجالعنواما.شهرين

عنودليلين,المنظمةاعضا~للدولالخارجيةالمتجارةعنسنويا

فىالمتجارةمجالفىالمتدريبمساتومهالستجارةتشجيعمنظمات

المعرضاقامالمركنانميقولوامستطرد.المنظمةاعضاءالدول



1912نيسان/ابرييلفىالمغربفىالثامنىاالسالمىالتجارى

االنيجرىالعملوان،المضييفهالدولةسلطاتأمعبارثستراك

علىوتونسمصسرفىوالرابهالمثالثالمعرضينالقامةادلالعد

الىالعتو

عقدالمركزازمدغريعلوي>كمتورالدكرنالمتدريبمجالوفي

المتجاريتالصفقاتحولدراسيةحلقة

متعاط!حداصبحقدالمركزانحديثهخمتامفيافادكمااخريين

بشعثونيتعلقفيمااالسالميتتمرالمولمنظمةالرثيسييةاالتصال

حىيجاد6أالفعالةابيييالتباتخاذكوهسيكوطالب.ألمتجدارة

ليكلمااكلللصنما

االسالميةللمومسةالعامالمدير,كتانيعلىالدكتورواوضح-7

سستآلمةانشعلةانتقريرهفىوالتنميةوالتكنولوجياللعلوم

برا~ابتنفيذتقو«سسةالمهانانالكوسيكالنشطةمكملةتعتبر

الطورممجاالتفىالمكومسيكعمىخطةتنفيذعلىعالوةاتيهالذ

والمنكنولوجيا

البحوثمساتبمةادلمةبنشرقامتسسةآلمةباناالجتماعوابلغ

اتهفيالوقتفيوشرعتناحيةمنالمسلمينوالخبراء•والجامعاث

اخرىناحيةمنوالتكنولوجياللعلومشبكةاقامةفي

اخلدالمسلمين8~الخبرا(لخامتالبياناتقاعدةبانوافاد

سهياةاصبحتقدوخارجهامناالسالتمرالمهمنظمةفياالعضادالدول

انغير.االسمتشاراتمجالفيعضاالاالالدولاحمتياجاتلتلبيأل

.فعالنحوعلىامهااستخدبيمتيسرلكيتمويلالىتحمتاجالقاعدة



االسالميةاالكاديميةانشأتالمؤسسأانكمتا~الدكتوركرون

العلومشبكاتمنسلسلةانشا»فيشرعةوانهاللعلوم<

اولتنظيمالرمنافتباال,االسالميةالدوربينفيماوالتكنولوجيا

.االسالميةالدولفيالبحوثمومساتالتحاداجمتماع

فيالمتعاور.تعزيزتشجيعهوذلككلمنا~فانواونر

ا~برمناهجازاضافكما.االسالميالعالمفيألبحوثمجال

المعلممجاالتمختلففيدارساال70االنيدعمللصرسسةالدراسية

لتكنولوجيااو

للمركزالعامالمدير,باتوارى.ام.ا~كمتورالدوقدم-^

بانشعلةالخاصالتقريروالبحوث_والمهنيالفنيريبللتاالسالمي

,والعادية،القصيرةالمتدريبيةالدوراتاستعرضكما.المركز

المتيالمتجاريةاتالشهادمنحودورات،الموجهين

بامحالن~مثم.191طعاممنذالمخمتلفةالمجاالتفيالمركننظمها

.يا~لىالدراسالعامخاللتنظمالمتيالمتدريبامنشطك

والدوليتالقطريةالدوراتبنجا-انجزالمركزانكرون

فياالعضا»~الدولمنعديدةشركاتمحبالمتعاونالقصرظ

ريبلتاالتمجا

دوراتثالث<ينظمسوفألمركزاناالجمتماعالعاوالمديروابلغ

ثألالمثالالشهورخاللمختلقألموضوعاتفي~رة

اشا~ثم،الصناعيهلمتلمذةواالفنيالمتعاونمجالفيبرمناهجه



وا~الفنيالتعليمحولدوليكدراسيةحلقكتنظيمواعمتزا~

1911مطلع~

اال~اءللدورIIIندبمترجيةاال~اعطالبكلمتخمتاموفي

المركزانيكمينفر،مسهماتهامنالبممتاخرالالمبالغلمتسدمد

للبنوكألدولياال~>مصثل,مانالناشرفالدكتورقدم-9

حالمايقوماالتحادانفيهذكراالجتماعالىتقريرأ,االسالميه

القطاعفياالسالميةالماليةمساتوالمهالبنوكاننشطةبستنسيق

ومومسةمصرفاخمسينانشعلةيغطيالتنسيقهذاوان,ألخاص

دولةعشرينمناكثرفي:نعملاسالمية

ا~فنيكات~اعدقدم0االتحأانمانالناشرفكمتورالدوقاار

اتالمندووا~الدرالحلقاتفيوشاركونظم,ميألأالمالالبنوك

ونظمسالمسيكأالوبالميرقةاالسالمىباالقتصادالممعنيكاتالممؤتمر9...

بنوكانشادفىوساعد.االسالميةالصيرفةمجدارفستدريبيةبوامج

الصيرفةعنو~حوثدراساتباجواالقامكما,جديدةاميةاسل

بهاالمتصلةالتجاألمهوالسالفيةأ

البنوكمهوثيت__تعاونساتعاونأالت_.ادا.ن:يضأم،.،كن

<..د..0_تبدن,تلمعلدوهأاى.«،ء´ث

.»؟ئ..ا0ال،!ك<



الذىاالجمتماعبخصرصمعلوماتعلىاالجمتصاع<درسهالذى,السلع

المد~ةاالمممنظمهمنكلمعالمشتراكباخرامةالغرفتمنظمة

لمناقشت•التركيةالمتجاريةالغرفواتحادالصناعيةللتنمية

اهزفىوورد.ااالسالميهاالقطاربينفيمااالمستمثماراتتنشيطموضوع

لدىالممثاحةالمواردتعبئةيستهدفكاناالجمتماعانيرالمتقر

توجيهبغر~المتقدمةاالسالميةالدولمنمخمقارةمجموعة

االسالميةالدولمنمخمقارةمجموعةالىافضلنحوعلىاالستثمارات

االسالميةالدولمنثمانقامت،االجمتماعذلكوفى.تقدمااالقل

مليون7)0تكاليفهاتبلهبمشروعاقتراحاوعشرماشرمقدمااالقل

طلبوااال~اإلفيالمشتركينانالغرفةتقريروذكرامرمكأ.دوالر

الالزمكالمتابعةباجراءاتتقوماناليهدعتالمتىتا~من

ثم,ألالمذكورالتقاريرحولاوالةمدالدورةلجنةاجرت-11

منظمةعنا~الهيشاتالنشطةتقديرهاعناعربت(ا)

فىتعملالتس~االمتابعةوالمؤسساتاالسالمىالمؤتمر

االنثنطكوهى,والفنىوالمتجارىاالقتصادىالمتعاونمجال

لهاومكملةكومسيكانقنطكمعسمتوافقةجدالتالمتى

هنيصلهالمامستجابةاكعلىاالعضادالدولبحثواوممت\()

تمرالمنمنظمكهيشاتتزمعالمتىاالنثنطهعناعالنات

هزءفى8االعضاالدوللشرتشاروازبهامالقياماالسالمى

كافةاتخاذعلىاالعضاءالدولبحثايضاواو~)3(

0تجابالمتراماتهافورالملوفاءالالزمةالستدابير



,االسالمىالموتميلمنظمكالمتابعةمساتآلمةاناتمواز

هذهتستطيعحمتىممكنوقتاسرحفىخواتهامتةولمتسوية

بالمثناهالجديرعملهامواملتالمومسات



بيررادةالدينشريكسيدسعادةكلمت

(السالميتمرألمهلمنظمةالعاماالمين

جالل.الرحمنعبسريتانسعادةعنهميابةالقاهاالمتي

المساعدالعاماالمين

للكوسيكلمةالثللدورةالخمتاميةالجلسةفي

إ)982سبتمبر/ايلول10,(اسطنبول





ا~~~تمرالمهلمنطحةالعاماالمين

~ل،ا~~~سريتانسعادةعنهميابةالقاهاالتر

المساعدالعاماالمين

~~العالمهللدورةالختاميةالجلسةفد

~~)8الايلولسبتمبر/10اسطنبول(

الرحيمالرحمناللهبسم

،الرئيسالسيد

شكريوجزيلاصتناني~ىا~اناود•ءبزيوبادىء

~يب~~´،الكو~وميس•افرينكنعانمييسالرلفخامة

ملبفهاهبحتالتدالدامعكاللجنكلعملشخميتورعايكاهمتمام

فيمنظمتنالنشاطالدافعةالقرنالرشيدةوقيادتها~مثب~~

يالقمتصاداالمجال



افرينكنعانالرئيسلفخامةفمتمتاحياالالخطابتضمنلقد

الكوسيكانشاالمنذتحققتالتيااليجابيةللنمتاثجصادقاتحليال

فيوالمتجارياالقتصاديالتعاونمجاالتفينشاطهاايةبدومنذ

رئيسJlj.:J1جوتتورالدولةماحبخطابوتضمن.االسالميالعالم

و:ثار~افورةالمتالدوليةاالقتصاديةللظروفملخصا،الوزرا»

القصرىاالهميةواكد،9االعضاالدولاتاقمتمادعلىالمناوئة

االعضا»الدولبيينفيمااالقمتصادي<التعاونلتوثيق

فخامةمزكلطرحهاالمتياالفكارمعتمامااتفقانني

الوزر!ءومثيس!وزالجوتتورالدولةوصاحبافرينكنعانالرئيس

الميادينفيالنفعارممتبادوتعاونتكافلعالقاتاقامتضرورةحول

االعضا»الدولبينفيمااالقتصادية

مثمرةمناقشاتالماضيةالقليلةااليامخاللاجرينالقد

مسمترىعلىاوالسوظفينكبارممسترىعلىسواألللغايةومرضية

هنكآليةبدرجةاالجتماعاتخاللإلتالمداواتسمتولقد.الوزراء

علىصادقموعنايجابيةنظرهعلىامنطرتكماوالجديةاقعييةالو

االقتصاديةالمجاالتفيوالمناسبةالممكنةالعمليةالخطواتاتخان

ماتنظامواقامة،االستشعارمجاالتمثلالرئيسية

،االطرافمتعددىللمقاصةاتحادواقامه،المتجاريةواالفضليات

.واالتصارالنقلومجاالتيرالثنكاشتمامناثلضمانومنظام



الجهودالىفيهاالفضليعوداالجمتماعاتهذهنمتامئجان

,المكمتبهيمث9اعضاولتوجيهات,الوفودبذلمتهاالمتيالقيمة

والهيمنات,عضاالاالالدولقدمتهاالمتيوالوثاثقوللدراسات

االسالميوالبنك•االسالميالمؤتمرمنظمةعنالمنبثقةالممتخصصة

لماالهيمناتلهذهاصتنانيعناعرباناودوانني.للمنتمية

النجاهالجمتمامحاتناكفلقيماسهاممناسدته

المتعاونلدعمااالعملااخطةتنفيذفيتحققالذيالكبيرالتقدم

ناتاثمتماضمانمشروعمنهاالقطاعاتمنعددفياالقتصادي

االفضلياتونظام•االطرافممتعددالمتاهةواتحادير،المتصد

...الخالتجاريةالمعلوماتوشبكة•

االطولالمتجاريالمتمويلمشروعانشاةفان,ذلكعنوفضال

وهوالنهاشيالهدفتحقيقبشأنلبالمتنافىمنشعريجعلنااجال_

الممشتركةاالسالميةالسوق

،الرلنبسرالسيد

قدللكوسيكا~ورأل-هاناال~انا~لحروريدواىوهز<

اعضاقالدولفيالنقللوزواالاجمتماعاولمعامنبالتنامعقدت

في•بوضوحالنقل9وزراعرضوقد.االسالميتصرالمهمنظمة



هذافياتخاذهاا~معا~المتدابير•وتوصياتتهمتقريرهم

لعلىوانني.االقتاديا~طقطاعاتمناالهميةالبالغعا~

مجاالتفيللتعاونا~~تكمنالنثلوزراءمابحثانمنيقين

عزسوف~ا~يايةوالسككالبريوالنقلالبحريالنقل

فييماوالتضامناال~ديبا~ونيتتصلفيماالمدىبعيدةفمتامج

•الرنبسرالسيد

تمزالمهلمنظمةالعامةاالمانةباسم•لكماوكداناود

~~الكامل~وناستعدادنا•شخصياوباسصراال~مر

ل~ا~.لكومسيكلثةالثالدورةعنالصادرةالتوميات

درة0الصاالتومياتنتنين~لالسمامجهودهاقصارىالعامةاالمانة

فسذافياضيفانواود.واال~التالنقللوزرا»االولتمرالمهعن

وانخبرتنااثرتقداالجمتماعاتخاللجرتالتيالمداوالتانالصدد

اذها~~~ثتستنرومواقنمالموقرينالمندوبينمقترحات

لمتالمتاالدورات~~ومنما-اعمالنافي~نسترشد

باسم,اخر.مرةامحربان,كلمتيخمتامفي،لياسمحوا

،~اا~وا~تاالسال~تمرالمهلمنظمةالعامةاالمانة

ولدرئةأفرين~نا~~لفخامهوتقديرنااممتنانناخالصعن

هذين-1نبفيالقيماسهامهماعلى,اوزالجوتتورالوزرا»رئيس

مه~ا~وشعبهاتركيالحكومهالشكرصادقوعن,االجتماعين

نيافةوكرماخويةحفاوةمنجميعا



جهودمننبذلهفيماخطاناويسددعملناسباركانا~ادعر

.االسالميةاالمةخدمةسبيلفي

اسكركمو





Jiأونجوت/تووالسيدمعالوخطاب

ية9ألمترالجمهو:يةفىالIالوزررئيس

لكومسيكألمناوبمئيسائرر

الخمتاميةلمسةالمبفي

لكومسيكالشالمثةللدورة

لم1982بلوار4/سبتمبر10•(اسطنبول





Jlأوزجوت/تورالسيدمعالسخطاب

8الوزررئيس Iكيةالسترالجمهوريةفى

لكومسيكالمناوبالرئيسو

إلخمتاميةالجلسةفن

لكومسيكلثةالثاورةلله

)l~10 • Jاإ9ال/أبلوعسبنمبرلم

Iالمجمهوريةرئيسفخامت

,8السعادأصحاب

,لموقرونالضيوفا

~أعلرجمعاأهنكمأنأودالماماالجمتماعهذاخسامفى

بر1امذ~سبيلفرقيماسهاممنيتموهاسدوماد(وبجهدمنبذلمتموه

الجمتماعااهز

فىالمطردالنصرتجادالبالهارتياحىعزأعربأنكذلكأود

سالمى9́!تمرلمنIمنظمةفىالاألعضاالدواربيزالمتعاونأنشعلة

قدمتها!لتىالمساندةلوالانهنتورانمنصافاالو~ا

~ان>~ااالجمتماإلالهزاالسالمىالموتميلمنظمةالعامةاألمانة



مناالمانةالماليةالعوائقتمنعولم0حققهمايحققأزبامكانه

لكمالىكدرانني.الهامةبممسثوليياتهالالضطالعجهودهاقصارىبذل

المالىالدعمأنواحبكافةمنةاالماويدتنفىتستمرسوفحكومتيان

مساعيهالمجاىاألساسالشرطانمعمتبرفنحن،والمعنوىوالمادأ

وفعاليعتمااالمامكبقوةمرهوناالسالميهاألمةتضامنلمتعزيز

•السعادةأصحاب

,~~ون(وبونلمندا

اخرمهمامجاالاليومتنتنهىالمتىالدورةخاللتناولنالقد

كافيةروابطغيبففى0النقلوهواالقمتصادىالمتعاونمجاالتمن

المستوىدوناننابلدبينالعالقاتتظلسوفالنقلمجالفي

تنفيذصاسيمتمالمتىالمتعاونوعاثمشرفانوبالطبع.المطلوب

اجمتماعهمخاللىالنقلوزراداتخذهاالثىالقراراتعلىبناأل

خاللىتحققماانذلك0فوراثمارهاتىتهأنيمكنالالحالى

بتحك.~النقلرا»ونبدأفقد0ايتبدسوىلمساالجتماعات

المشروعاتتخرجوسوف0التعاونلمجاالتالرثيسيوالمعالم

االمانةتبذلهالذيالمضنىالجهدخاللمنالوجودحينالىالمحددة

االسالميالمؤتمرعنالمنبمثقتالمعنيةةواالجهنالعامة

وتيسيراقامةالىالنقل9وزرااجسماعدي<ييهاننأملومنحن

شعوبناوبيناننابلك<فىاألعمالأواثربين:فييمااالتصاالت



ندتد.:Iدممند.بو:

العالقاتفىالسائدةالحمائيةوالستدابييالمنافسكضراوةان

لمعظمالضعيف~والمركزناحيهمنالدوليكاالقتصاديك

يقتضمان•أخرى~احيةمزاالسا~مىألمؤتمرمنظمةاعضاءأنالبلد

اعجازاتتحقيق~البلد!ن0هذيساعدانثنأمهمنممتظافراعمك

المتعاونهجاا~فياالمامألىواسعةخطوةكومسيكخطتلقد

بنظامالخاصعال_.لدملبمنأقشنتهاأالأعضأدالدوا~.بينالمتجارى

رئيسيةانطالقنقطةألمنظامIهزيشنكل<وسوف.المتجأريةاالفضليات

تبا.؟رأ_<على.أالعضاءازالبلدبينفيماألالتجارتشجيعفى

نمتث~~ا~3ةهسر.هنعملسيكهوانمأألجمركيةاالفضليات

المستقبلفريحقته؟نيمكر~ا»منذ_~يجه__مر.دواالقتصاالمتعاون

احشدالمضما~هذا~الممتدحكاا.ط.:قاتشذ.ها~أأنمنالو

وألبرهجك)~وا_تفكيبرمراهلبيجمتأزأنأجالطولاالأ8)لمتجار

يثنملز)_ذياأ_تمه_وزIهزبهثسأزالنشي:لسريعةطىالذو.المتنفيذو

االجتماعيستمنهامسثتختلفدولهوأزبعينخمس:امب.عد،(هسرا~الوك

.الدولبىاالقتصاذيأامتعاونتاريخفيلهأالنظير.وأال~)ديك



االسالمىاالتحادانمثبادسبيلفىتحققالذىالمتقدمأنكما

المتمويللضماناالقليمىوالمشروعاألطرافسمتعددةللمقاصة

أيضابالخيريبشانماللصادراتاالشتمانى

علىتنطوىالتىالمجاالتعلىجهودناتركيزنحاولوسوف

االطراف،جميععلىبالنفحيعودالذىللستعاونحقيقيةامكانياتا

فيهتشاركالتى

د:~تطاوبأذلمندا

رادللونمتيحأنعلىالحاليةالدورةخاللحرصنالقد

افىبالدهمتجاربلشرحالوقثمزايدمنالموقرين

للقياأ,لكنعنفضال,الفرمتلهمأتيحتوقد0االقمتصادية

بينهمفيماالعالقاتتعزيزشأنهامنايجابيةفمتامج

الموسرممظمهفياألعضاءالدولبينالحوارانالواسومز

أقل~!جراؤ«يمكنا~(لمحافلولكنقمرىأهميهلهاالسالمي

ينبغىمماىروا

سوادمفيدةنمتاثجحقققداالمجتصاعاهزيكونأنهل2واننى

اثصاالتمناجرينا»~ااواالعمالجدولاطارفيحققناهفيما

االجمتماعاتهامشعلى



ورؤساءالالوزراجميعالىأخرىصرةبالشكرأتوجهأنأود

أنأودكما•بهراقامهالذىالقيمالعملتلىواعضاشهاالوفود

)االخويتتحياتهاخالصعزكيةالمترالحكومةباسمأخرىمر(«عرب

تر~افرطيبةباقامةقد~تكونواأنواجيألحكوماتهم

بالدكمالنعودتكمفسسعيدةرحلةجميعا~لكم





كلمة

ينافكنعانمئيسالرفخامة

الحركيةالجمهوريةومئيس

ميةالحتالجلسةفيكومسيكمئيسولى

لكومسيك(لسثالمثةللدورة

)l~10 ، JسبتمبرIإ1912أيلول





كلمة

اف~نالرثيس~فخامة

كيوالمترالجمهوريةرئيس

ميوالخمتاالجلسةفدكومسيكورثيس

لكومسيكالمثالثةللدورة

لم)9اللمايلولسبتمبرلم10•(اسطنبول

كومسيك،دوراتمنأخرىمهمةدورةختامبلغناقدنحنها

خالحوعنجدييأمنأعبربأنالختاميةالكلمةهذهأستهلأنوأود

تحقيقأجل،منالقييمتمسا~علرالموقرينللمندوبينشكرى

االجمتماعIلهزالنجاح

التىالمساندألحىالعامةاألمانةكذلكأشكرأنوأود

سواالعنهامخنرلنايالنلسد.والتساالمحتماحهذافنلعملناقدممتها

القيمةالمساندةهذدفبنير0النهائيةأوالتحضيريةالمراحلفى

آنجرهماينجزأنا~~امستطايةماالعامةاألمانةجانبمز<



فىالفرعيةاألجهزةالىأمامكمالشكرأوجهأنكذلكوأود

بعملمباشرااتصاالعملهايمتصلوالمتىاالسالمىالمؤتمرمنظمة

السهامهماالبيضا~والدا~أنقرةمركزىبالذاتوأقصد•كومسيك

ازالمركنهذانقاملقد0كومسكحققتفيمافعالملموسبشكل

وأز<يواجهانها.التىالبالغةالماليةالصعوباترغمبهقامابما

لعملة؟داثه~منهماكلمنفمتوقعهأنيمكنماعلىلدليلذلك

هذاتسييرعلىيساعدهمامااالضافيةالمواردمنلهماتوفرةلو

فعاليةاكثربشكلالعمل

خاصاتقدييرامنايستتحقللتنميةاالسالمىالبنكفانكذلك

تتنفيذفىملموسةايجابيةنتائجمنحققهماعلىحاراوشكرا

كوهسييكمننبعتالتىالمشروعات

,الماد~ذالسادأ

الدورتينخاللوضعمتموهاالتىالقواعدأنالحظمتملعلكم

القمتتمرمهجانبمنكامالاتأيييدلقيبتوالستى,السابقتين

لتحسينالسعننوافلوسوف0طيباتطبيقاتطبق،الخامساالسالمى

المتىبالخبرةذلكفىمستعيدينبهاالمعمولواالجراءاتالقواعد

لمجتمعناالمتغيرةاالحتياجاثلمواجهثودلكاكتسبناها

للمتعاونالمقبلةاالستراتيجيةباييجازن9اأتناولأنأود

لجنتئنامطلةتحتتجرىالمتىانشعلةباالخافت



المتابعكلجنةا~5الدورهذدفىبهاعهدتمالتى~لمهمت

كومسيك.فىا~~ةباجهنالمتعلقةالنواحيجميعدراسةوهد

لجمنةأزمنلوائتنوامنو0منفسهالسببلهذاخاصةبأهميةتتسم

ليات9اأفض~يدا~تمتوسلسوفالمعمتادة،بحكمتها,المتابعة

وانها•:...احمتياجاتفىالمستمرةألالزيادتالثمالستى

القاد»اجمتماعكمفىستعرضها~

لو-دناوبونلمند<

ا~ز~اا~أن~المال~مزليسربأمهانند~

شهاال~د5~~.الدقيقةالفنيةالصبغةذاتاألهورمناقثت

دراستها~ا~~لجنةتقومن4باالمكانولعل0يمةستة

علىمعقدألساالجتماعاتاعبارميمكنالفامه(خرىجمةومن

المسوىعلىمتعقدا~االجماعا-عنبديالالموظفين~لى~ى



الخامةاالستراتيجييةفىالهاممكانهشكبالمنهافلكل0الوزارى

المتعاونبأنشعلة

نا9~_اوبونلمكا

منواحىمخمتلففىبذلمتموهاالمتىبالجهركيمتعلقوفيما

التىثبالنتابأناقتناعى،عنأعربأناوداالقمثصادىالثنعاون

JL..Tمنعقدناهمامستوىدوننشكنلمن9احمتىتحققت

األطولىالمتجارةئنمويلمشروعانشادفىأحرزالذىفالننفدم

اهزاستغرقفقد0سالغارتياحمصدرجميعالنابالنسبةكانأجال

ثالثمنأقىفعالبهالعملبدأأنالىفكرةكانمنذالمشروع

فيهتمتعاونلمشروعبالنسبمشيللهايسبقلمسرعكوتلك

المتكلف.تذ~نامااوان0اعددواالربعينالخمسةتبلغكثيرةدوا_.

الىبالقياساألعضاءالدولتمتحملهاالمتىنسبياالمحدودة

القو~الىنخلصفانناالمشروعاهزلهمسيرفرهاالمتىالمنافع

والجهودالتخييلعلىوالقدرةالسياسيظاال»ادةتوفرمعبأنه

المتقدممنيدلمنمجاالهناكفانالمخلصة

االعضاءالدولبيز.الثنجارمكلالفضلياتنظاماقامةفانلككث

حثيمثةبخطر.فييهنسيرأخرمشروعهواالسالمىالمؤتمرمنظمهفس

~0األمامالىأخرىكبيرةخطوالهوأدرامستهقررتمألذىفاالعالن

:مستغرقناهالزرألوقتأضعافخرى9االدوليةالمحافلاستغرقت

أنيمكروال0عامينخاللأ~انحنوهلنأألمتنإلمرحلكالسلمتصل

المهمفالعامل0المحافلتلكبتجاربافادتنامجردالسذلكىيعن

األعضاءالدولىحرصهو,الحاسمالعاملهويكنلمان,لكنفى



فيماالمتعاونوراتلذراالستجابةعلىاالسالمىالموتميمنظمةفى

مرحليةتقاريرونمتوامستهالتىاالخرىالمشروعاتفانكذلك

للمقاصةاالسالميةبالغرفةالصتعلثةوهىفيهاالعمل~

مثتمامنىاالميلالمتمولضصاناالقليصروالمشروح•اإلطراقسمتعددة

مرضياسيراتسيركلسها،رميةالتجاالمعلوماتوشبكةللصادرات

وهىلمتعاو~األالعمينا~ت~~~~ا~ةاال~لىوأوال

االنضمامفىترغبكانت1األ.Leتقررأنفساألعضا~انالبلدحرية

شمتكانتاان,أخرىو~رة0االختييارعليهيقعمشروعأىالى

الة~ءانالر~لبعمنىهامةغيرأومفيدةغيرمعينةمشروعات

كانوربما0فيهاا~ركة~تحجمأنالبلدانلهذهيمكنفانه

>منجا~~إال~وفىكبيرفضىللمشروعاتةالعمينالسمةلهذه

اجمتماعمعامن~لمتنلكو~الحاليةألدورةعقدتلقد

علىوسيكون0ا~وزراالاجستماحهواخرهاموزارى

المناسب،الوقتفى•تتوماناالالخبراجتماعاتأوالمتابعةلجنك

•النقلمجالىفىلستعاونباتتصميادينفىمحأدألمشروعاتبوضح

خاللاصتمامهما~قرونا~وزراالأوالهاالتىالميادينوهى

االجمتماحاهز



فى.أحرزىالكالمطردبالمتقدمعلمامحناابحتماأحاطكما

المتابعكلجنةمجلمتهوالذىالصناعىوالمتعاونراعىالنالتعاور

تشريرهافى

نرون>لمو<~وبون

أخرىمرةالشكرلكمأوجهأن,كلصتىاخمتمتمانقبل•أود

نجا-مبيثرفى<مساهماتمنقدصتوهوماجهودمنبذلمتموهماعلس

االجتماعاهز

امنكببلدوسعوب9روس´الىتنقلوااناليكمأطلبأنال9أكما

السالمةتصحبكمأنواجياتركياشعبوتحياتتحياتىأصدقالشقيقة

أوطانكمالىالعودةفى


