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هز»مثنلمعدلوزيأدأل,جوصرية~أدة0•ألدوليةألمستجأرةفرحصتها
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ألدولب~فيماألصأدواتجييوتنثألىالمراهيةنشطتأالد~

عامةبصفةفرو.أالأانألبلديينوببينهاوفيماخاصةبصفةأالعضاد

نظم.ومحسئهتدرستسهبالثوثلمعلوما«_أوسعتدفقمففل>لكون

لسريعال»~زIفانالصدداهزوفر.الغرميلهذامناسبمالمسية

أعادةوألتأمينمجاالتفىلستعاونبالخاصذ:للدراسات

سوف,مقاصةأنظمكأقامةامكانوير.المتصداتأعتمادضماناتو~

حجرتقفالستىالمعوقاتبعضرتذليلشأمنهامدرهلموسظخطوأمذتشكل

شيةألشناألتجارة<~م~ظ

البعضلبعضهايةتعيين~ومنصفةتجاىيةمعاملةتونسر

بأاللمتراماتألمساسدونألخارجية:لمتجارميةسياساتهافى

االعضاذ.ألدولقبلمنابرامهاسبقأ~ىاتفاقاتعلىألمترتب

مصا~-تحققالتىالمنصديرلسلعه_~معاملةتوسأنيجبكما

نموااألقناالسإلميةالمدور

بينها~االمستجارىألممتبادلحجمتطويروترسيبهالىألسعى

لتنميةهساالسالالمركزباقامةالتعجيلخاللمن



Iتهالصنأوألللتجارالسالفية

أقسرعةوتبسيراألعنماد،للدولالمتجاريةالمسظماتبينالمتعاون

ميجى:لستدرنحفيضالمتو,جأزظبألتالممذعوضمجالفيركةهثمنتمشزونحاتذ

منوذلمكألمتجا~نهز»مثلفأمادالجمركيةوغيزالجمركيكللحو!جز

اتفاقاتعفدوتشجبورافإلطرIمتعددةتجا~يكترتيباتاتفاقاتخالل

Iجالت.Jيأللسنجاأتلبعمتأإلدوتبسرة>~

مدرودلك»المصااالدولمنمجموعات

عنألتفصيلييا~أريةنلمعاعالتموحزنناموضعبعدفيمايتسنى

فيالراغبةءعضثأكألدولجميعجانبمنخوةالخطوألمهجطريق

ألمتبادلةألمصالح8هبادىعلىمبنيانكنيكونأنويجب

~لكلوالصناعيظاأل~ديهالمتمتميكعمستويأت)العتبارعين

علىعضودولكلكلبةالدولبأماتأاللمترومثمالقاالمستجاريوالنظأم

منطقةاقاهتالى!لرأميأ~شبالهدفتحقيقاجلمنوذلكحدة.

للجهود:لدعمتقديمائرعين،نصبألغايةهذهوبوضعحرألألتجار

ألستجاريةألمتفضيالتمننشا.منمتحررعالميمنضامايجاد:لىالراسيأل

نظاممفاوضاتفيائمشتركه)السالميكالبلدانوتوصيةالعالمة

فيماالمفاوضاتلمواهلكالنرهنههذهبأن~العالميتا~

الدولفيتقامالمستيالمعارضواقا(سواتنظيم

اصفاتهوألو..>_المت:~ئدتوحيدخمتوفيوها(اطارأهز



وذلكاالسالميةالدولفيللتنسيقجهاز8أنشااحتمالدراسة

اناالعضاءالدولمساتلمهيستسنىحتىائبحريالنقلمجالفي

البحريالنقلاساطيلومعالصتقدهةان!لبلدفيمثنيالتهاتنافس

.دولتمنالكثرالتابعة

لهاالمنافذالمتيعضاالاالالدولبينالفعالالمتعاونتسهيل

تنسيقذلكفيبما(ترامنزيت)العبورمجالفيوجيرامنهاالبحرا~

علىالنقلمجالفيالمشتتركةالمشاريعوتشجيعالنقلفتخيط

الثنائيالمستوىوعلىأالتاليمومابيناالقليمي،العيد

.اسراشيل)(المحمتلة.فلسطينفيألصهيونيللكيانأالقتصاديك

الوطنىالعيدينعلى،ألمناسبوالبرامج!لسياساتتطوير

اليمكنكعنصر•سريعةتصنيعحركةتحقيقالىديةوالمهواالقليمي

طريقعنوذلكاتيافيالمدعومللنصرفعالةاةوكأدعنهاالستفناال

.5االعضاللدولالصناعيةالطاقاتوتنويعوتوسيعتقويت

الصناعيللتعاوناالطراف8صتعدداوثمنامثيةاتفاقاتعقد

وتحقيقالصناعياستاجهازيادةاجلمنعضأد9االدولبينفيما

أقتصادياتااعمتمادطريقعنوذلكبينهافيماالصناعيالتكامل

ألدولفيالتميعمحجلتودفعالستمنيعطاقاتدعمبغيةسمتوازية

ألجماعي.اتيالذاستقاللهافياالسهامبهدفاالعضاء



رةالمتجد_

•أئمتحمتيةالبنيةوإقامةخدمات-

للتجارةسالمية8افتالفوللستنميةأالسال~للبنكيمكنو

طريقةبينهمايقيماأنانيةاهكبيحشاأنالطعوتبادلوالصناعة

ال.األعضأألدولبينفيصأإلمشتركةالمشروعاتوانشادلتشجيع

السيا~وواالتصاالتألسنقل-رابعا

التننسيقدعمالسالراميةوالمتوصياثمشتىتنفيذالىالوبادرة

االتصاالتالجوى.والنقلوالبحرى،النقلمجاالتفىالستعاونو

الخدمات،والجويةاألوهادو•الال~والسلكيأل

إلبريدية

إألمشطةهز»لممثلمألالالزسسيةآلمةاألجهزةبانشا»السعجيل

اهزفىالخا~جيتلوزراءاالسالميةتصراتالموراتلقروفقا

.إلخصوهد

أال«سالمىألمموتصربمنظمة4األعضاالدوربيينأ~نسجاممتحقيق

ألتألوكاطرميقعنالسياحسةواال:~الت.والنقى.مجاالتفى

.~´ليأالقائمةالعالميكووأالقليميةاألفرعينهأالقئيمية



يةألمزكنالبنوكفحأفظى)جتماءمأتئ._و8األعضاألدولتملى

ألىالمالمسIأألعخاةللدولألنقايةألسلطاتو

هب_موعتأخل<د)لمأليكألمواى،تدفو~رزيادةفىالمساهمة

بدرمذ~مبوغايأتأكشر،تستفق،وشروط(مسروو~أالسالميةانألبلد

Jللدهالقتصاديكأوفالمضروألمننمسة

اغالوفسا_سسريبعأ_~«يوألمتناسبةدرأتألصادوأت:رءألو

ات~ذ~صةأححيةأعطاءهملبةألدوالتنميةامنيجتبةأست

I~مثمواثلاثوأالسإلهيةانلملبلدألملحةيةالقتصادأوعيةالجت.

ا~دولفسالصاذ.~المؤسساتبينالممباشرالمتعاوند،عم

ألمصرفيةالستسهيالتهنوغيدرهأألمباشر:فستمويلمجالفى8أالأعضا

ودمحمء80أالأعضالللدهألمتجارظفجاأرهن

للتنممبتهىسك9أالبنكسيمأوال

السإلميأل؟ليةالمما)لمؤسسات

~ركتننشألستى0وحألسيابهاألمعمولألدفعترتيباتدعم

جماعيظشبكةهةالقثألصتوأفوةاالمكاناتامستنثشأفوأألعضأ»الدول

منتفتمنذ~ألتبر»فموءعلسصر:تالمألمننعدد»أ~من

حالياألقائمةأا~

فسيألمنقدميةرألسلطأتألمركزيكأنبنوكفحأفضي:جمتماغ

الوط~الما~لالسواقأستكمأل~السأالعضأ»الدول

أخىدأالمستثنمارتشجبيهاجلهنذلكفيانمبكالدا»خرءرعضاد)فاأمدول

ريةلمتجدI:لصارسوولة0الممتب_ايسرألمز!ساسعلسأالعضا»الدول



.الصدداها:فيألدوليةتجاهاتأئهخاصة

بالمشكلةألخاصارللقرألختاميةألهاملتülالفقرتنفيذ

الخارجيةلوزواالعشرالحاديااسالميالموتميعنالصادرالقبرصيك

اقتصادوتنميةتنشيطأعادةاجلمنوذلكاباداسالمفيتعقدالذي

.قبرصثنممائرفيألمسلمألمتركيالشعب

الدولمندولةكلموقفتعزيزالىميتالمرأالجهودتضافر

منالتنميةافاهدتحديداجلمناالسالميالمؤتسممنظمةفياالعضاء

تييةماخالر

مصادروتنتسميةالطاقتاستغاللطرقاكفأاتباعتشجيع

التقليديةوغيمالتقليديةألطاقة

فيبينهافيماالمتعاورتوثيقعلىعضاالأالالدولتشجيع-

الطاقةبانمتأجالمتصلةإلمجاالت

ليةالمصاالممؤسساتحث-

االعضاءالدولقدراتزيادةتمستهدفالتيلمحلسيةIتلممشروعاا

المتقلسيديكوغيرالتقليديةالمصادرمنألطاقةاستاجعلى

قطاعفيألصاهرةالعاملةوااليدوالفنيةالخبراتتبأدز

االعضاءالدولبينفمصاألطاقة



التقنيةوألعلوم

في.السالميةولالةبينفيماللتعاونالعاليةاالولوية8اعطا

وا~العلوم

اجلمناالسالميةالمجموعكنطاقعلىجهان9اننثأفيالنطر

والىو)لمتقنيةالمعفوملنظمتقد.مالستي:لماليةألممدخالتيادذن

اساسعلىتقدمبحيثريبوالتوالتعليمبالمبحوثالخأه.ةالبوا__

وحيازتهاالمسمتوردظتإ~نقلأجلمنالتعاون

الووطنيةالسياساتمعتمشيهامدىتقييموفيوتتطوير~أو)مستيعابها

.والتقنيةألعلومإماسمتخدوالسا~:لىألهادفة

ءالممااأندونمنالواردةللستقنية~معاملة

العلميةالمؤسساتأوالوكاالتمنشبكةاقامةجدوىفيالسنظر

وبرامجوالستنعيةالبحوثبرامجودعمتنظيماجلمنر!لمتالنولوجية

واقامةالمتكنولوجيتالمؤسساتلمستشجيعوذلكرهيبوالت)ئمتأهيل

تكنولوجيةمشكالتلحلمشتركةبجهودوالقيامللمعلومات<أعظمة

اكبتوبحيثألتكنولوجيةوألعلميةمتالسيثوتنويو•محددة

.يتاالنماثأفهااهد

المتقدمةوالمتقصيةللعلوماسالميهمومسهبماقامهجيلأ_ه

للتعاونألعامهاالتفاقيةذلكعلى~كحا.•

أنالبلداحستياجاتتلبيةبغيةأألعضأ»الدولبيز،والتجاري

,)لوطنيكوالوكاالتوالهييمثاتالمومساتمعبالتتعاونو.لكاالسالمييه

والمعرفتوالخبر:تالمعلوماتتبادلوتسهيلاالساسيةالبحوثودعم

ابينألتقنيةمنشرفيامهأأستخدمعلكونالفنييت



هز»~ىويتعين.االسالميةالمجموعةاخلدمنهاوالصستفيدين

فيوالبحوثأ_رإسيظالمنحتقديمالىتسعىأنايضاسسةالمه

ألماليةالصرارأعنأ~هزءتمويلويجرق,ااالهميهاتفيالمجاالت

.8االعضاألدولفيالممتوفرةوالخاصةاالعامه

بصورة~ثجهاواالستفادةالبحوثمجالفيالجهودتضافر

والعلمي،السقنيللتعاوناتفاقاتهئرميقعنبينهافيماسمشتركة

ألعلمسيةالمترسساتهنوغير~اللبحوثالوطنيةالصراكنودعم

.5االعضأالدولفيوالقامئمةبتلكوربنها...الخ

الجمتماعيةاونالشةوالعاملةياليدI-ثامنا

هاتالكفاتبادلفيسرميةأالالدولبينالتعاونتوسيع

وتنسيقهلةالمهالعاملةااليديمنطياحمتياالنشر»النشطوالدعم

Iالمدىوصتومةفنويلظأسسعلىالعاهلةااليديوتأهيلتعليم

تدفقبينوهلحلقةوايجادفمشتركةأمستشاريتوكاالتواقامة

إالهوال.وىوسومنقلهاتالكفا

السعاهلةااليديتبادلمجالىفيللستعاونسمتضافرةجهودبذل

وماهوالعاملةااليمايهنأالعضا«الدولاحمتياجاتلمتقديروفقا

هنتخصهايمكنألثئيمكامنياتأالحجموتحديدلديها<منهاممتوفر

هيسأتمنوعيرهاالصناعيةمساتألمهلدىاالعمنا»الدولفامدةاجل

ألبحوشر.

المتوفرةانعاملةااليدياماستخدفيتفصيليةمعاملةتطبيق

مموذجسمظاموضعالدألعامةاالمامةودعوالعضا،اطالدولأخلد

فبوالوومسيهالسشريعيةالتمعمسمشيايكوناالجتما~للضان

.فيهالمتمتركت9عضا9أالدول



هجرةذلمكفيبماالعقولهجرةلمشكلكممتكاملتحبييموصع

يجبالتياالجرا»اتتحديداجلمزلكونالمؤهلظالعاملةااليدى

ألعاملةااليديلهجرةحدلوضعاالسالميالصعيد~اتخاذ~

خدماتجعلوبالمتاليالمتقدمةانألبلدالىوألمتكنولوجيتالعلمية

االيديلمتبادلتوفسعلبرامجوفقا)العضا»للدولمتوفرةالءهه

العاملة

نيمنتظمةيقألبثوالفنيألمهنيللمتحديثوبرامجامظمتوضع

الالزمييالمتخصصينالعاملينتأهيلاجلمنوذلكالمستوياتجميع

<0.>:واالبحوثتربطالتيألمسلسلةفيالحلقاتكلالستكمال

.الستسويقوو~(مت

ألعاملةلاليديالمستمرألتحديث•والستنعيةهسالتأتسهيل

ألستكنولوجسيالتغيرامستيعابدفياكفأتكونحمتى)العضاءالدوارفي

~عية9:الظروفمعتكيفهاضمانوكذلكمنهواالسعتفادأل

للتعاونبراهبطريقعزالمضيف:لدولفيواالقنتصادية

و!لصحةنالسك-تاسعا

ألسكانسيةالسياساتعنوالبحوثواساتبالثالقيامألىدرةالمباد

في)لستنميةلجهودالمسنتانامستجسربةتحسيناجلهناالعضا»الدولفي

االعضا»انالبلد

لسنعمانالمتمجالفيوالبحوثبالدءاساتالقيامالىألمبادرة-

العنايةوالمتغذيتمنعالومستوموافضل~ظروف



فيمااالعضا»الدولفيألمعلوماتمنظموتوسيعوتطويرتحسين

علىيقهاوتونوتحليلهاومعالجمتهاالفنيةالمعلوماتبجمعيتعلق

وذلكاالعضاءللدولألنوعيكأالحمتياجاتعلىوالستعرفأالعضاءالدول

وتسهيالتواالستشاريين.الخبراألخدماتأوسعاماستخدطريقعر

فيالقائمةثالمننثةمنوغيرهاوالتجهيزاتاتوللمعد)لندريد.

ا~أمكأالتفاقيمأفيالواردةواالحكامبستفقبمأأالعضاءالدول

أالعضاءألدولبينوألمتجاريوألفنيأالقتصادي~ون

فيمأالفنيللمتعاونالوطنيةاالمكانياتعلسالتعرفعلس)لعمل

يمكن.المو~تنميتهاوبرأمجخطط.لموضعاالعضا»الدولبين

جدتهاأ-~االساساهزعلستقدران!العضادألدولمأتلحنكو

وخدمات,والمهارات,وا~البحوث.مجاالتفيالوطنية

طريقعنيمكز~الشيالمتدريبوتسهيالت,

اكبربكفأقاخرىاسالميةدولمعألمتعاون

والقامثمةفعالالبمتبعةاالساليباالعتتباربعينأالخذمعوألفعال

وا~ألقبولذلكلهايكفلحتى,رسميةاتفاقاتأساسوى

ممكننطاقاوسععلى

آرميةأالدوالستشريعية

تيباتالستر~اناالطاراهزشأرومن.

أالستشاريينوءاا_خبراماستخدوبدخولالخاصة

>~الضأفهءعضااطالدولبينالفنيألتعاونتشجعالتيوالنقديك



•المتعاونييةوالبرامحتاالتفاقثمثلوسأثلطوييقعنالفنيألمتعاون

وكذلكوالخبراتللمعلوماتالمنمتتوالتبادلالمشتركةواللجان

.المعنيةمساتألمهبينشرةمباتصالقنواتبأقامة

المعلوماتلتجميعممشقركجهازالقامةألالزمكاالجراداتاتخاذ

الفنيالمتعاونوفرصالمواردبشأناالسالفيالمجنمعاخلدحد:لممتأ

~8عضاامألدوزبينفيمأ

جهودفيتسهمانيمكنالمتي,الوطنيةمساتالمهتحديد

منمايلزمواتخاذوإمكأنياتهافعاليمتهاوتحسينالفنيالمتعاون

االساليبتطورانالمومساتلهذهيتدرلكيملموسةاجرا»ات

خاللمنوذلكطاقاتهاتدعمانشأنهامنوالستيللتعاونالعملية

التيالشقيقةالمنظماتمعالخبراتوتبادلالممشتركتالجهود

.مشتركةتدريبانشعلةفيسهام9وامشابهتمشاكلتعالج

الالزمالماليوالدعمالموظفينبمتوفيراالمكانبقذرأنقيام

االسالميتمرألمهلمنتمتالتابعةمساتالمهفيريبالتنشطةط

االيديمناالعضاءللدولالعاجلتحتياجات9ابتلبيةالمكلفة

االعضاءلدولعلىايتقينالغايةولهز».اويةد9وإالفنيةالعاملة

وميدهابمتنوذلكمساتالمههز»معوثيقاتعاوناتستعأونان

امذفيوامكاناتهاالمتوفرةطاقاتهاعنوالمعلوماتبالبيأمنات

المضمار.

والوكاالتالمتحدةلإلسمالتابعالتنميةبرمناهجلدىألسعي

تيباتالمترواتخاذالمساعدةعلىللحصولفيهااالخرىأئمعنية

العمل.خطةلتنفيذامرزمة



خأمنهاحكام-عسرحادي

مجالفيخامةبتسهيالتالفلسطينةيرالمتحرمنظمةتحطى

نضأ~ودعمأ~الشعبممودتعزيزبغيةاالقتصاديالستعاون

فلسطين.وطنه~يراجلمن

والممتابعاالتنسسيق-كشلأل~

تنفيذلصتابعتالالزمةابيرالتكافةألعامةاالعانتتتخذ

المسستوىعلىدورييةعاتاجمتماتنظيملهاو~جوز,العملخة

لذلك،غرووةأرتأتكلمااواالقلعلىسنتينكلمرةتعقدالوزاري

خامةوبفتهز»ألعملخطةتمتناولهاإلتيالموضوعاتحول

عمل.منانجاز«تمفيماالتقدماوجةاستعراضأ)

المتوجيهية،ألخطوطونعب)

المشكالت،حلبر)

القادمة_المراحلفيالعملوخططسياساتوضعدإ





بثنأنالرابعاالسإلميالقمةلمؤتمرميألخمتاالبيان

التجاريواالقتصاديللتعاوناثمةالدأللجنةرئاسةأسناد

التركيةالجمهوريكرئيسأفرينكنعانالرشيسفحامةألى

ميلخمتاانلبياا

للتعاونامثمةالداللجئترمثاسةاسنادالموتميقرر

لنتركيةالجمهوريةIومثيسفخاهكالسوالمتجارياالقمتصأدي





الرابحاالسالميالقمتتمرمهعنالصادرألقرار

االقتصاديالستعاونفياالولويةاتفيالمجاالتبتحديد

الستالسنواتخاللالتاليةاالولوياتباكتماديوصي

:القادمة

اثالغداالمن,امحيةالزرالسنعية-

الصاعت-

التكنولوجياوالعلم-

5للتجاا_

اهالتالمووالنقل-

فةلطأا-

العملخطةفيالواردةأالخرىالمجاالتاهمالاليعنيوهذا





انارا~





للتعاونالدائمةاللجنةأعمالسير-1

والتجارياالقتادي

t)(قأق-/ط1رقمقرار

االسالمي)المتضامن(دورةإلخامساالسالميالقمةمؤتمران

جمادىال9-~2منالفترةفيألكويت)(دولةالكويتفيالمنعقد

او)د9المينايرال9ال.2(الموافق~1407لساالو

موتمرعنالصادرآ)(قس-13/3رقمبالقرار~

ميتالسعودالعربيةبالمملكةالمكرمةمكةفيالثالثاالسالميالقمة

للمتعاونامثمةالداللجسةبمقتضاهآمنشاوالذيم1911سنة

بمهمةاليهاوعهد8Iاالعضاالدولبينفيماوألمتجارياالقمتصادي

فيماوألتجارياالقمتصادقالتعاو.نمضمارفيا~كإلعملتعزمين

ءلوى~إألدونبين

خطواتمنامثمةالداللجنةاتخذتةماعميقبارتيار~

ا~خطةفيالواردةالتوصياتتنفيذنحوتقدممنومأحققته

،8االعمناالدولبيناالقتصاديالمتعاونيزلمتعن

علىاالقمتصاديالستعاونا~اداتترشيدالمىالحاجة~ك

االسال~،تمرالممهمنظمةاخلدالمستوياتشتد



في~االعضا»إلدوللجميعيتسنيحمتىوالمتجاريأالقتصادي

امثمة،الداللجنةمحملفيالمشاركهاالسئرميالمؤتمر

وناثمف~الداللجنةفيعضاالاالالدولتمثيليقر-)

الشاملةارةاالدعنألمسؤولينالالوزراخاللمنوالتتجارياالقمتصادي

اللجنة،هذها~الموكلةالمهامضوالفيوذلكاالقمتصاديةللشؤون

رقها~محقيقألرسعيابذلكلسزاماالعلساالعضادالدولو~

.الفعا~من

ا~لا~ا~ضماناممتابعتلجنتبانشاءينو~ه-3

اللجمنةمالحياتنطاقفيتدخلألمتيوالمتجاريةاالقتصاديةالمنشاطات

.امعةالد

االسالميللمؤتمرقراراتهابالخبااثمةالداللجنةبقرارميرحب-4

المناسبكابيرالعتدالتخاذالخارجيةلوزراء

o-~التراالجسماعاتعددبتقليلامثمةالداللجنظتوميات

اللجنةعاتاجمتمامعاخلتستاوالتيالوزاريألمستوىعلىتعقد

اعمالمجملفياالجمتماعاتهز«مثلنتائجوبادر!ه•اثمةالد

.اثمةالداللجنك

ì-منظمهعنوالمنبثنقتالفرعيةالهيشاتتقدم:نعلسيوافق

االقتتصاديالمجالفيالعاملةاالخرىوأجهزتتهااالسالصتمرالمه

منالداممة~أللجنةالىنشاطاتهاعنمرحليتتقارير

هذهفيأالسالميتمرالمهامنظمهقراءاتتنفيذومتابعةتنسيق

االسالميتتمرآلمةلمنظمةالمعدمةمنةاالمامعبالتتعاونالمجاالت،



.سنشاطاتهالتسهيلامثمةالد

يألكوالمتجارياالقثصاديللستعاونالدائمةاللجنةقراريدية-^

إلينظمعلدبعدتصدقو/أوتوقعلما~االعمنا»الدوليحت

أقرارهااالسالميتمرالمهلمنظمةسبقألمتيواالتفاقياتساسيةاك

العامةاالتفأقمةI1وبخا~المتجاريواالقتصاديالمتعاونبشأن

منظمة8اعضاالدولبينفيماوالستجاريوالفنياالقتصاديللتعاون

فياالستثماراتوضمانوحماميةتشجيعاااتفاقيةواالسالفيالمؤتمر

.ذلكتفعل:نعلىاالعضاد(االدول





المتعاونينلستعنأامحملخطةتنفيذ-ال

أالعضاءالدولببنفمنهادياال

االسالمينمرالمومنظمهفي

(فى.أ)أن-3/0رفمفوار

االسالمى)التضامن(دورةالخامسأالسالميالقمةتمرمهان

جماديأ9)-2منائخمترةفسالكويت)(دولتالكويتفيالمنعقد

م،19ا1يناير)9)~2(الموافق~14.7لساالو

تمومهعنالصادر(ق.أ)أق-1/3رقم~بالقرار

بالمملكةالمكرمهمكوفيانعقدالذيالثالثاالسالميالقمت

ينلستعنألعملخطت!عتماأبشأنا،8األعامفيالسعوديةالعربية

فيالعامةاالمانةكلفوالذي8االعضاألدولبيناالقتاديالتعاون

توصياتهاتنفيذلصتابعةالالزمةابيرالتكلباتخاذمفسهالوقت

8ضرورارتأتكلمأالوزرايالمستوىعلىدوريةاجتماعاتوتنظيم

.عملمنانجاز«تمفيماالمتقدمامستعرأض-أ

التوجيهيةالخطوطوضع-ب

المشكالتحل--

أدمة.التالمراحلفرالعملوخططالسياساتوضع-د



تمرمهعنالصادر(ق.أ)س-3إلم3رقمبالقراريذأذ

للمتعاوناثمةالداللجنةانشاالبشأنألمثالثإالسإلمي:مهمة

Iألتكنولوجدوألعلميللتعاوناممهالدأللجنةوألمستجاريويالقستحماد

ليتالمتاالمهام:ليهما:وكا،:فلسبن

منظمةتتخذهااواتخذتهاالمتيالقراراتتنفيكهأمتاب.:

•والتجارىاالقتصاديبالتعاونيتصلفيما)السالميتصرالمه

•العلميواستكنولوجيالتعاونو

أالعضاءالدولبينالتعاونيزلستعنالسكنتألسبلجميعبحث-•

،كور(المك:ئمبأ»سرنفى

الدولقدرةدعمألىفة0الهاذأالقتراحاتوتقديممرألبراوضو-3

,لوجيكوا~والعلميةوالمتجاريتاالقتصاديةألمجاالتفي5أالعضا

تمرمهعنالصادر(ق.أ)أق-5المرقماابايذاذ

بالسلكتألبيضاءالدارفيامعقدالذيالرابعسال~!كالقمت

المتعاونلمتعزيزالعملخطبشانم.1914سنةفيالمغربية

•االعضاءالدولبيناالقمتمااي

لممتابعةجهودمنالقامتاالمامةمابذلت

محمودتقدممنوماتحقق)لعملخطةفيالممتضمنةانمتومياتمنفيز

•المجالهزأفي

البحوثمركزاتومساعدلجهودايصا~ه

,االسالميةللدولديبالتواالجمتماعيةواالقستصاديتوأالحصأميية

للعلوماالسالميةالمومسةوجارةالتلتنميةأالسالميألمركنو

الصناعةوللمتجارألاالسالميةالغرفةو<التنميةوالمتكنولوجياو



وإ~~0للمتدريب،االسالميوالصركز,السلحوتبادل

العسيمحطةتنفيذفيللتنميةاالسالميوالبنك

:لبحرنو

نللستعاومامعةألداللجنةنشاطانطالقتيابايالحنااذ

وأ~ئوجسيألعلمي~وناثمةالدواللجفتتوكياحمهوءرية

بأ~نجمهوريةوثييسا~فياألمحمةالرئيسفخامةبرمقاسة

ذبع!شداالسرفيالقمه~همرعناالدرللقراراتنفيذ•اإلسرمية

إمالوفر.أالعضأ»دولالكبيناالقتتصاديالمتعاونوتعزييرتشجيعبشأن

•العملخطةتطبيق

مهال،د...تضأكيةلتا~ديه5

الهن!و~ا~ألمتعاونو•المتجأرةحولا.ةالوزراتتمرالمه

«~تي؟ألعامةأم_منذقدمتهيالكيربألمتقرعلمابييحيطان

أثتيزنحوى

لخطهاتنميز•1890سنةهتجووالتكنولوالعنصر~ونامعةالد



جانبمنوالمستمرالكاملوالفنيالماديالدعمتمتطلب:لتسالعمل

الخطه:،منالممتوخاةافاالهاتحقيقبغيتاالعضا»الدول

خطةتنفيذعرقلةالتيالمصاعبازاال....ا»يسااذ

وقلةألماليةالمواردلنقصرنظرامعينةإعذتقطفيالقص

،9االهناالدولأستجابةالوبطوهاتوالمعلهالبيانات

والمتجارياالقتصاديللمتعاونالدامئمةاللجنةأن~~

كأساس,اقرتاقدوالتكنولوجيالعلميللمتعاونمئمتالداواللجمنة

المتعاونتعزينالىأميةالسالعملخطةتنفيذ•لننئماطاتهما

معأالعضا»الدولبينوألتكنولوجيوألمعلميوالتجارياالقتصادي

االسالميةالقمتحددتهاكمااالولويةمجاالتعلىخاصتأكيد

.الرابعة

الدائمةللجنةالالزمةالمساعدةتقديمالإألعضاالدولمنيطلب-ا

العلميللستعاونامثمكالدوللجنة<والمتجارياالقمتصاديللتعاون

دياالقمتاللمتعاونين!تعنالعملخطهبسنفيزللتعجيلوالتكنولوجي

االعماءالدولبينوألفسني

البنكمطاقفيالمتجارةلممتمويلأجالاطولننامبومنعيرحب-)

اهزفبالمشاركة~عضاالاالالدورجميعويحث•للمتسميةاالسالمي

.االمثلالو~علدباالمتقاعيمكنختروقتاسرعفدالنظام

االسالميةباكمستانجمهوريةحكومةبتقامتالذىبالهرمزيرحب-3

والمنتمسيةاثيألغذلالمنالسثالثا~زاريالمؤتمرالستضافت

.أنزراعية



وألموإمالتالنقل5لوزرااالولبحتماحاالامنعقاأبارتياريالحظ-5

ام9اللمشهرسبستمبر/ايلولخاللاالسالميالمؤتمرمنظمةاعضاالألدولفي

االقتصاديللمتعاوناثمةالدللجنةالئنالثالدورةمعامنبالستن

حشدامكانفيللنظر5خبرالفريقاجمتماععقدويقرر•والمتجاري

والتدريب<واالمالوالصيانةخدماتفيهابماوالطاقات.الموارد

.عضاالاالالدولفيألطيرانشركاتبين





الشجاريويالقتمدأد!~ونامعةالد

لكومسيك)ا(





الولاالقسم

للكوسيكابهةالرالدووأل

)1/19سبتمبر/ايلولV-1•اسطنبول(





تنقريي

أمشمتالدللجنةالرافقتالدورة

المتجارىواالقمتصادىللستعاون

)1/19أييلول/سبتمبرV-1(اسطنبول

لمنظمكالتجارىواالقتصادىللستعاوناثمتالداللجنةعقدتا.

االجمتماعمعامنبالمتنالرابعةدورتها(الكومسيك)االسالمىالمؤتمر

سبتمبر/ايلولوال3يومي،اسطنبولفي•للمواصالتاالولالوزارى

الموظفينكباراجتماعاعقابفي،ا~إ409محرم\-1\0(1911

.~ا1409محرم)5).3(1911أيلولسبمتمبرلمoو5يوميعقدالذي

السال«ماردبروناىافيجار



ةلصتحداميرونلكاا

وبيسأغينيا

ونيسياأند

قيةIلعرالجمهوريةا

شميةلهاامنيهألردالمملكةا

لكويتاولكد

اللبنانيةالجمهوريك

.اكيةالشتراالشنعبيتالليبيةالعربيةالجماهيرية

ماليزييا

السالميةانياموريتاجمهورية

Iلمغربيه!لمملكة

نعماملطنت

السالميةانباكمتبمىر-

.فلسطين

قسردولة

السعوديةالعربيةالمملكة

اعليةالديمقرJلصوماا

انالسودجمهورية

لسوريةالعربيةالجمهوريةا

لتونسيةالجمهوريةأ

.لمتركيةالجمهوريةا



المتحدأالعربيةاتالماراأولأل

بصفةألدو<~ةهذهفيقبرصلشمالكيكالمترالجمهوريةوشاركت

المؤتمرلمنظمةالعامةلالعانتممثلونالدورةحضركصأ-3

عنهاوالمنبشقةلهاالمتابعةليةالستاوالهيسثاتاالسالمي

ريب~التوالجمتماعيةاوالقمتصاديةاوالحصامثيةاالبحاثامركز

.البحوثوااعمهنيوالفنيريبللتاالسالميالمركز

.المتجارةلتنميةاالسالميالمركز

.ألمثنميكوالتكنولوجياوللعلوماالسالميهسسةآلمة

للتنميةاالسالميالبنك

.السلعوتبادلالمناعةو8للمتجارالهالميةاالغرفة

التنميةلستصوييللينائدوألمؤسساتاتحاد

هيت)السالانالنبألمناالمستنثمارييناتحاد

سالهية9اللبنوكالدوليتتحاداال

:لعامةقيةئال~مصثلمراقببصفهاالجمتصاعحضركصا

لم.(ألجأتوألمتجارةللتعريفة

را~الالدور«فياممشاركينقامعه(ا)رقمالمرفقومتمممن

امعةالدللجنة

حيكاالفتتالجلسةا

التركيةالجمهوريةرئيسا~ين،كنعانالرثسفخامهرأس-5

الرابعةللدورةألمشتركةاالفتتاحيةالجلهت,الكوسيكورثيس

.ألعوامالتلوزراتاالولواالجتماعللكوسيك



ð-باالعرابأفتمتاحياالخطابهأفرينكنعانالرئيسفخامةواستهل

,الحقضياالمحمدالرئيسلوفأألاسفهوبالغنهحنعميقعن

ومثيساعربثم.االسالميةباكستانلجمهوريةالراحلالرئيس

ا~~انبيينالمناراطالقوقفالعالنسعا«تهعنالتركيةالجمهورية

عضو~نبينامدهاطألحربانهادنحوخطوةباعمتبارهوالعراق

منالحربهذهانهادانوقالاالسالميالمؤتتمرمنظمةفيموقرين

االعضاد~ألدولبينفيماوالمتضامنزالتعاونيعنانشأنه

يتحققلماارتياحهعنافرينكنعانمثيسالرفخامةاعربثم

انعقادانموقنانهوقالمطردتقدممنالكوسيكمظلةتحت

فيجديدةمشروعاتعنيسفرسوئالمواصالتأاللموزراالولتمرالمه

افرينالرئيسأكدثم.االولويةاتنالمجاالتمنالمجالأهز

يواكبكيائفعاليةمنيدبونيتسمللمتابعةنظامالى

الكوسيكبهاتتنهضالستيمنشطةاالنطاقفيألمطرداالتساع

أفرينكنعانالرشس

ì-جوتتورالدولةصاحبالقىكصاJIJ.j1الجمهورية8وزرأومثيس

االفتمتاحيةالجلسةفيكلمتللكوسيكالمناوبوالرثيسالتركية

سعادةمن,وشعباحكومة•تركيابهتشعرعماباالعرابا~

أوزالجوتتورالدولتصاحبواكد.عينأالبحتماهذينالستضافتبالغة

نجارسبيلفيمكاناتاألكافةبتوفيرالتركيةالحكومةامالتن

ثمال.االعضاانالبلدبينفيماالتعاونلتحقيقالمبذولةالجهود

افداالهدتحقيقفيألمواصالتبهتنهمنىالذيالدوراهميةعلىركز

هذهربطفيقيمااسهامايشكلسوفانالميد



صاحبوأعربالمجال.Iهزفيوتطورتقدممنخرامهتركيااحرزتهصا

ميسالرلوفاةبالغاسريشعرعمااوزالجوتتورالدولة

الذياالسالميةباكمستانلجمهوريةالراحلالرشسالحقضيادمحمد

بيزالناراطالقوقفبتحقيقمتصلوفيما.فجأةالموتاختطفه

قدالتطوراهزانالمتوكيةالمكومكرئيسقالوا~اق<اميران

الدولةماحسبواخنستموعالمي_أقليميسالمتحقيقفياالملبعشز

لمتوقفوأرتياحهاحكومةسعادألعنباالعرابخطابةاوزالجوتتور

خالصعنلملمندوبنيناعربثم,والعراقأيرانبينالقتال

.تركيافياالقامظوبطيببالنجاحلهمتتمنياته

جوتتوراألولمتصاحبكلمةنص)3(ءقمالمرفقويتضمن

Jlj.jl

v-لمنظمكالمساعدألعاماالمينجاللالرحمنعبديمستانوتال

ألعاما(أمينبيررادةالمدينشريفسيدمعا~كلمتاالسال~تمرالمه

~نالوثيسلفخامةاالمتنانخالصعنفيهااعربا~للمنظمة

ولصاحسرالكوسيك<ورثيسكيةالسترألجمهوريةوثييسافرين،

والرثيسكيتالمترالحكومةوزرا»رئيسال.اونجوتتورالدولة

هنيبديا»ولماشخصياهتماممنيوليا»لماللكوسيكالمناوب

ألشاملالمستجاريويالقتصاداالمتعاوناصراوبتعزيزثابتامألتن

االسالميةالبلدانبينفيما

الثالثالدوراتاناالسالميألمؤتمرلمنظمةالعاماالمينوذكر

ألعريضةالخطوطترجمةفيمشجعةمنمتاثجحققتللكوسيكالسابقة

هممحفزتكماللمتعاونملموسةومشروعاتبرامجالسألعمللخطة

االقمتصاد~مبادالتهاتعزينتستهدفابيرتدالتخاذأالعضادالدول

الىتخلصسوفللكوسيكألحاليةالدورةانواضاف.والمتجارييت



فيالتعاونمنIيدمنتحققانشأنهامنوامستراتتييجياتتتوصييات

.المتجارةواالقتصادمجالب.,الحيويينليدنالمجاهذين

االولاالجمتماععقدالسادأليرزبالدينشريفمعاليواشار

انفقالللكوسيك،الرابعةالدورةمعبالتزامناهالتالمولون~اال

لتوطيدالمبذولةألجهودطريقءلمىألجديدخطوةيصقلاالبحتماعاهك

االمينواعرباالعضاة.الدولبينفيما:القمتصاديالمتعاون

اهزانفيثقتهعن•كلصتهخمتامذ_االسالميتمرالمهلمنظمةالعام

مجاا>فسمنبالجوامشتىتغطيتركةعشرامستر)تيجيةيضعسوف:الجمتماع

الدينشريفسيدمعالميكلمةنمر)i(رقمالمرفقوييمتضمدن

صراالسالتصرالممهلمننئمةالعاماالمينبيوزاد»

السالميةاباكستانجمهورميةوالالويةدولةوفودالوىساالقىو.»^

9العضاأللدولافيظالجفرالمجموعاتباسمكلماتالسنغالومجهوربيت

.يعملونهاألمتي

االقتصاديةالصعوباتالى~ماتهمفيالوفودسأال4~واشار

حققتةبمااشادوامثماالعضاد،انالبلدتواجةالتيالصتزاميدأل

انالبلدبينفيمااالقتصادياونالمتهمجالفيتقدممنالكوسيك

المفجعةالوفأألفيامثهمعنخالمرعنالوفود8رىساواعربال.االعضا

باكستانلجمهوريةالراحلالر~سالحق،ضياالمحصدللرئيس

رقمالقرارتنفيذنحواالتجاها،زاالارتياحهمابدواكما.سرميةأال

oالعراقية-االيرانيةالحربماالالنالمتحدةمماكعنالصادرط88

وزراثهاورثيسألمتركيبةا~مورييةرئيسألىألشكرازجواثم

لمتوطيدمستمردعممن«ييقدمو~لماوشعبهاحكومتتهاالىوكذلك



منظمةفياالعضا»الدولبينفيصااالقتصاديالمتعاونأعاثم

.منياقةوكدرمحفاو»امن:لوفودمبحظيةولماأالسالمىتمرالمه

االسالفيالبنكرئيس,عليمحمااحمدكمتورالدسعادةوالقس-9

امتنأ~عنفيهااعرباالفتمتاحيةالجلسةفيكلمةللتنمية،

كنعانالرئيسلفحامت

تعزيزمنحوالسعياطارفيحكيمةوقيادةفاثقةعنايةمنيبديه

بايجازاستعرضثمال.االعضاالبلدانبينفيمااالقمتصاديالستعاون

فيممن~ا~احسرزهوماللمتنمييةاالسالميالبنكآنشطت

.باجواشهاالكوسيككلفتألشيالدراسات

.الوفود9ساءفى

ىأ0اأالجعتما

بعد•أمثمةالدللجنةابهةالسللدورةالوزارياالجتماعأوبداا~

وزييواوزالكورتبوزيوسفالدكتورسعادةبوماسةأليوممنفسظهر

.كيةالمترالجمهوريكفيلظالدو

للكوسيكالمرابعة!لدووألأعمالجدولمشروخدالوزرااعتمد~1~

القرارينمشروعيبحثوقرروا,الموظفينكباراقترحهمامنحوعلى

OICjCOMCEC/4-88jD.RES(2).J)1(ر~ OICjCOMCECj4-88jD.RES

نمياخرى~ةالننرمنالبالموظفينكبارأعمتمدهماميناللذ

.اراالعماجدولعلىرجةالممدالبنود

الدورةاعمالجدولالترتيب،على•1وoألمرفقانويتضمن

الموظفين.كبأراجتصاحوتقريرللكوسيكالرابعة



ريته~حكومةاسمبعمواانباالجماعالوزرا»وقرر-13

ضيادمحمدالراحلالرئيسوفاةفيادعنبرسالةأالسالمية~ن8با

.´سحتإ

االردمنيتالمملكةفيالتخطيطوزير•كنعانطاهرسعادةوسر-14

رقمالقرارمشروعالكوسيك،ومقررشميهالما

)1(OIC/COMCEC/4-88/D,RESالعزماعالنمشروع-(ا)رقمومرفت

~االعصما(الدولبينفييماالمتجارييتفضياتلالمظامانشأ»~

مماامطالقاالموظفينكباراعدهألذي-االسالصألموتمىمنظمك

االعمالجدول~المدرجةالبنودبشأن~أيهمعليهامعقد

ð\-1(ارالقرمسروع(االوزرعنماأو(o ICjCOMCECj4-88jD . RES

رقمارالمقرمنشروعكنعانماهوسعادةتالمم-16

)2(OICjCOMCECj4-88jD.RES-اعمالمناامايمستجدبندتحتالمدر

v,-2(رالقرامشروع»أرلونامممتمدأو(o ICjCOMCECj4-88jD . RESبعد

ااجيمالبندعلىالسعديالتعضبادخال

.عتماده8الختامية



الخمتاميةإليجلسة

للكوسيكا~أبعهللدورةالممشتركةالخمتاميةالمجلسك

كنعانالمفخامةصاحب~ثامتالعوامالتلوزواالاالولواالجمتماع

.الكوسيكورثيسالتركيةالجمهوريةرئيسافرين

باكاكروا~وفسورسعادةقدم،الختاميةالجلسةوفي-)0

االجمتماعقرارمشروعكيةالمترالجمهوريةفيألنقليروندميرلي

المؤتمرمنظمةفيعضاالاالألدولفيالمواصالت8لوزرااالولى

.المعنيونألوزراأاعتمدهمأنحوعلىاالسالمي

االولاالجستماععنالمصادرالقراراثمهالداللجنةأعمتمدتو-ا~

العوامالت8لوزرا

فوالدولةوزيرالاوزكورتبوزيوسفكمتورالدسعادةقدمثم-))

مشروعللكو~دريةالرز8الدورورثيسكيةالمترالجمهورية

o)ا(رقمارالقر I CjCOMCECj4-88jD . RESابعكالرالدورةعنالصادر

فضلماتلالنظام4انشا~العزماعالنمشروع-ومرفقهللكوسيك

السالمياالموتميمنظمةفيدالعضااالدولبينفيمااالستجاريه

cjCOMCECj4-88jD)2(زقمارالقرومشروع . RESاoنحوعلرL..محمتمدتها

ايةالوزرالدووال

اراااأثمةا~ا~واعمتمدت-)3

o)2(رتمارا~،وoاCjCOMCECj4-88jRES)1(رتم ICjCOMCECj4-88jRES

المتجاريةفضياتلالنظام»انشنأ~العزمعالنااراصد~افقتوو

السال~االمؤتمرمنظمكفي»العضااالدولبينفيما

رقمارالقرمصتيب،الستر~.)^(ثاوv(رقمالمرفقانويتضن

)1(o I cjCOMCECj4-88jRESفيمابماومرفقاتهIالعزمعالر~

منظمكفياالهما«الدولبينفيماألتجاريهلالفضلياتفننامانشأ»



o)2(رقمارالقروالسالمى.اتمرالمه I CjCOMCECj4-88/RE5~المادر

للكوسكابهتالرالدور»عن

المساعدالعاماالمينجاللالرحمنعبدسريتأنسعادةوالقى-هال

امحميةفيهااكدألخمتاميةالجلسةفيكلمةاالسالميتمرآلمةلمنظمة

علىمشنيا•للكوسيكالرابعةالدورةاليهاخلعت،ألمترالمنمتامج

منكيةالمترالجمهوريةرئيس•افرينكنعانالرئيسيقدمهما

السعياطارفيفائقتعنايةمنومايبد~حكيموتو~مستمردعم

االمينوأكداالعضا».ولاللبينفيمااالقتاديالتعاونيزتعننحو

لمنظمةإلعامةأالمانكجانبمنالكاملالمتعاونالمساعدالمعام

الدورةعن8الصادرالمقرراتتنفيذلكفالتاالسالميالموتمي

العوامالتلوزرا»االولتمروالمهللكوسيكالرابعة

تانسعا«ةالقاهاالمتيالكلمةنص)9(رقمالمرفقويستضن

تمرالمهلممنظمةالمساعدالعاماالمين,جاللألمرحهنعبدسري

ميكالخمتاالجلسةفي•صراالسال

ألسلكتفيالممتجارةوزيرمانيعناللهعبدسعادةالقىكما-\0

الدورة،فيالمشاركةالوفودجميععنبالنيابةكلمةالمغربية

اليهاخلمنتالستيالهامةللنمتاثجتقدير»عميقعنفيهااعرب

كنعانمئيسالرفخامةيبذلهاالمتيالممتواصلةوللجهودالدورة

اهدافتحقيق:جلمناوزالجوتتورالالوزرارئيسودولتافرين

محمدالجنرالوفاةادانالمبالغاالمسعناعربكماالكوسيك.

ورثيساالسالميةباكمستانلجمهوريةالراحلمثيسالرالحق،ضياء

السمتابعة.0اةآالجهنانفيشقتواكدالكومستيك.

عنالصادرةالقراراتبتنفيذتقومسروفاالسالميتمرألمهلمننلمة

علىوشعباحكومةتركياالىالشكرازجيكمالية.المحاالدورة

ترتيباتمنلالجمتماعاعدومابالغتحفاوةمنالوفودبهماحظية

<ذ(ممت



األجمهورييفوزراالرئيس•اوزالجوتتورالدولةصاحبوالقس-)2

الخمتاميةالجلسةفيكلمة•للكوسيك!لمناوبوالرثيسكيةالمتر

للكومسييكالرابعةالدورةخاللماتحققازادانعتباطةعنفيهااعرب

ووضحاعمالهاجدول>علىالمدرجكالصمثمروعاتتنفيكمنحوتقدممن

ألجهودمواالةضرورةامتركد•المواصالتانميدفي8جديدصثنروعات

محضاالاالالدولبينفيمااالقمتصاديللمتعاون8جديدمشروعاتلوضع

بالمتوفيتىالتركيةالحكومةتمنياتاصدقعناخرىمرةاعربثم

الىالعودهسالمةللمندوبينممتمنيأ•عضاالاالالدوللحكومات

<و~مهم

الدولهلسرهبالختتاميةا~~)10(دتما~نقد~

اوزالجوتتور

v,-الجمهوريةرئيس،افرينكنعانمثيسالرفخامتواعرب

ميالخمتاخطابهفي(الكومسيك)اثمةالداللجئتورثيسالمستركية

لمنظمةالقامتولالماعنتللمندوبينوتقدير»شكر»خالصعن

السهاماثهم•لهاالمتابعةالمتخصصةوإلهيشاتاالسالميالموتمي

اهحسيةافرينمئيسالسواكد.أمثمةالداللجنةعملفىالملموسة

الدولبينفيماالتجاريةلالفضلياتسنظامانشاالعلىالعزماعالن

طريقعلىمشهودةخطوةبوصفهاالسالميتصرالمهمنظمةفيعضاالاال

بينفيماألألتجارحجمزيادةتمستهدفتجاريةمفاوضاتفيالشروع

سوفتالمتأبهلجنةانمنيقينعلىا~وقال.عضاالاالالدول

تواكب•الكوسيكفعاليةلمتعزيزعملسيةمقترحاتاصياغةمنتتمكن

و~ثم.أالسالميتمرالمهمنظمهتنظيمالعادةالمبذولهالجهود

ألدولتادألالىالخويةاتحياتهاصدقافرينكنعانالرئيسفخامة

.االعضاد

مثيسالرلفحامتالختاميالخطابهنصر11المرفقويستضمن

افرمنكنعان





النامىالفسح

المقدمةالومامققامعة

الرابعةالدورةالى

والتجاريدياالقمتاللمتعاونامعةالدللجنة





.4 15cOMcEc oاcاا088ا

باالمجليوية:االمل

الدالمقدمةالوشامتىقامعة

ابهةالرورةاله

المتجاريواالقمتماايللمتعاونامعةالدللجنة

V-1اسطنبولأ c/1988ايلولممبمتمبر(

السالمياالمرتميلمنظمةالعامةمنةلالماالمرجعيالستقرير-1

C-BR.)1(رقمالوثيقة( . /COMCEC/4-88/D0ا(

الكوسيكعنالمنبثقآلالمتابعةللجنةابمتالرورةالةتترميي-9

0.رقمالوثيقة( I C/COMCEC-FC/4-88/REP(

الدولبينالتجاريةفضلباتلالسنظام5امنشاعلىالمعزماعالن-ال

السالمياالصرتمىامنظمففي5العضاا

)0اCjCOMCECj4-88jD)3(رقمالومشيقة(

بينفيماالمتجاريةإالفضلياتنظامبشرناتفاقيةوحمثس

السال~اتمرالمهمنظمبةفي»العضااالدول

0)4(رقمالوثيقة( IC/COMCEC/4-88/D(

o-السالميةاانللبلدالتجاريةالمعلوماتشبكهبشانجدوىامتدر

)oاC/COMCEC/4-88/D)5(رفملونبغها(

امئتماناتوتأمينلضماننظام5انشابشانتفصيليةدراسة-,

التصدميى.



/4-8ه. 1cEc هاcاc»ه8ا

وتأمينلضارنظامانشا«بشأنالتفصيليةللدراسةموجز

المؤتمرمنظمةفداالعضا»الدولبينفيماالستصديرامئتمانات

االسالمي.

لضماننظامانشاالبشأنالمفصلةالدراسةحولمر~تقىير-^

االعمنا».انالبلدبينفيماا~يرامئمتماناتوتأمين

اساسيةمعلومات(ورقةاإلطراقمتعدداالسالميالمقاصةاتحاد-9

.االسالمي)تمرآلمةمنظمةانلبلداالبينيهالتجارةبشأن

فرالساريةالقياسيةالمواصفاتبينللستقريبمنها-~10

مشتركةقياسيةمواصفاتادوالعداالسالميةانالبلد

.)OICjCOMCECj4-88jD.8(رقماالوثيقننه

والنقل.والزراعةاالصناعهبشاناضافيةتقارير~1إ

.االسالميةللبنوكالدوألاالتحادانشعلةحولتقريره1)

.)OIC/COMCEC/4-88/D.9(رقمالوثيقة

وتبادلوالصناعةللمتجارةاالسالميةالغرفةمنمقدمتقرير13-

للكوسيكالرابعةالدورةالىالسلع

.)OIC/COMCEC/4-88/o.11(رقمالوثيقة

االتجارهلتنميةاالسالميالمركزمنمقدممرحألتقرير14-

والتكنولوجياللعلوماالسالميةالمرسسةمنمقدمتقريرا~ط

للكوسيك.الرابعةالدورةالدوالمتنميت

والبحوث.ألفندلللمتدريباالسالميالمركزاانشطهعنتقرير~16







ركبنالمنمافانصة

للكومسبكابهةالرور(الهفى

)19المايلولسبمتمبر/V-1•اسطنبول(
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الفتتاحيالخطاب

افرينكنعانالرئيسلفخامة

كيةالسترالجمهوريةومئيس

والتجاريقتادي9اللستعاونامشمتألداللجنةورئيس

االسرعيالموتميلمنظمة

امثمةالدللجنةالرابعةألدورةفي

)1988ايلولسبتمبر/,•اسطنبول(





كية00.بااال

ا~ين~نالرثيصلفخامةفمتتاحياالالخطاب

التركيةالجمهوريةرئيس

ا~رىوفنصادياالللنعاوناممأالداللجنأ

االسالميالمموممرلمنظمه

الدائمهللجنها~ابعها~ور»نب

إ1911ايلولسبتمبر/ì،اسنبول(

,السعادةاصحاب

،الموقرونالمندوبون

،امالكرالضيوف

واالجمتماحاشمةالدلملجنةالرابعةالدورةافستحانيسعدني

تركيافياخرىمرةبكماوحبوان•اهالتالمولوزرا»االول

عميقامسمناستشى«عما~،مستهلفي،ا~_انواود

االمةفيالمرموقةوالشحميةإلبارزالدولترجلوفا»اازاال

لجمهوريةالراحلالرئيسالحقمميا»محمدالعزيزاخىاالسالمية



oاCjCOMCECj4-88jREP~)المرفق

ستظلجهودمن•8االعضاالبلدانبينفيماوالتضآصالتعاون

االذهانفيماثلةدامثها

•االسالميةاصتناوباسمنفسيعنباالصالة•اعرباناودكما

سعياوايران،العراقبينالناراطالقوقفالعالناالوتيا-عميقعن

منظمة8أعضامنموقرينعضوينبيناهامدطالحربانهاالالى

,امالكرالضيوف

دورتنامنذانقضتالتياالربعالسنواتغضونفي•تمكنالقد

ولكنهمتواضعايكونقدتقدماالكوسيكمظلةتحتفحققاناالولى<

التجارةمجاليفيالجديدةالمشاريعمنعددظهرفقد.امطردكان

الصناعةمجالسيفيالجاريتللمشاريندفعقوةواعطيتوالنقل

التجاريالتمويلمظاميدخلانمدورمنااثلجوقد.وألزراعة

حيز•الستجارةمجالفيالجديدةالمشاريعاحدوهواجال،االطول

منللتنميةاالسالميالبنكمابذلهبفضلالماضيالعامفيالتنفيذ

الصددهذافيتميسةجهود

لمسالتقصرىاسبقيةاالولىدورتهامنذالكوسيكدولتولقد

مشكالتالعبتخفيففياهميةمنلهالماننراالمتجاريالتعاون



يمكنوما،عضاالاالانالبلدلمعظمايدقالمتنالخارجيةالمدفوعات

فيعضاالاالألدولمنيأتامكاينتعنفياسهاممنلهايكونان

الىالراصيتالمشروعاتظلتفقدهناومن.اخرىاقتاديةقطاعات

امثمادموضوعاعضاالاالالدولبينفيماالمتجاريالمتعاونينتعن

~يحدان~المبقذلكان3اال.الكوسيكاعمالجدوليشغل

منالعملخطةماتتضنهكافةفيوالتنسيقياالشرافيالكوسيكدور

.االولويةاتفيالمجاالتفيوالسيما•االقتصاديللستعاونمجاالت

االولاري)لونتصرالمهامعقادانمناشتلعلىوامنني

مجاالتمنالمجالIهزفيجديدةمشروعاتعنيسفرسوفصالتللصرا

قدالكوسيكتكورالنحواهزوعلى.5االعضاانالبلدبينالتعاون

المتعاونفياولويةاتفيمجاالتمنالعملاخطهماتضمنتتكل.غطت

في•يتقينالذيالطاقةمجالهووحيدمجالبامستثناال<االقتادي

.بامعانفيهالنظر<اعتقادى

,الموقرونالمندوبون

•امالكرالضيوف

االطرافمتعددةمشروعاتوضعانالدوليةالخبرةاوضحتلقد

Iهزويمدنبالفعلتنفذسوفالمشروعاتهذهانارهلضروباليعني
تستغرق•وافيةدراسةالتدرسالمتيالمشروعاتعلىخاصبوجه

االجهز»مناعتمادهاقبل•الخبرا»ممسترىعلى•جوانبهاكافه

وجودفانالمشروعاتهز»تنفييذعلىالموافقةتمتوطالما.االعلى

تنفيذهالضمانعنهالغنىامرايعدللممتابعةفعالمظام

الكوسيكاعمالجدولعلىالمدر~االبنودانمنالرغموعلى

تقدممنمايمتحققفان،الستجاريالتعاونعلىاالنحتىاقسرتقا



خاللمنوستابعمته5ر~ميبرياالخرىاالقتاديركالتعارممجاالتفي

فحتى.اإلولىورتهال~الكوسيكامنشآتهالذيالممتابعةجهاز

الممتابعهلجنةتقومءواالشرأفيالتنسيقيبدورهاألكومسيلثتضمللم

~رمن~ميتمحقبماعلمأباحاطشهاعنهاالمنبمثقة

المتعاونمجاالتمنالمعفيةالوزارميةاالجمتماعاتماتتناوله

.امحرىاهورمنءلكبكيتصلوبما,أالقمتصادي

المعاونومشروعاتمجاالتنطاقاتساعومع,ألوقتوبمرور

آليةتحسيناالهرنتا~,الكوصمعيكامشعلةتغطيهاالمتي

هذهو~~.كفاالةاكثنيباليةألهااستبداوالممتابعة

اعمالجدولالمشروعات~نفسادراجاستمرارمنالضرورة

احرازدون,ارمااملفيتعقدالمتيالوزاريةواالجمتماعباتالكوسيك

~االصتعلقو~الدراساتاستكمالنحويذكرتقدماي

الحاليةاآللياتتسينعلسقادرونانكممنيقينلعلسواني

المتعاون~.روىتالناجحالتنفييذضمانبغيةوالتنسيقللممتابعة

جديدةمشأريحوضح~الشروحوتسهيللمسنااعماجدولعلىالمدرجه

،ألسعادظاصحاب

0دنلصوقداوبونلدا

يعتبر•ألكوسيكمظلةتحت،االنحمتىماحققنا»كاناذا

منظمةتواجهالمتيوالصا~التنظيميةالصعوباتضوءفيسنجاحا

تستوفيمالمفذاالنجاحفرالىاالستمريتعذرفا~,االسالميالمه~

المتخصصةوهيمثاتهاواصامنتهاالعأمةهي،تتحلىدوليةمنظمكلنا

الةبالكفا



منبوسعهاهاكلألكومسيثتقدم.نباهميتاعتقاديهناوهن

بالفعلبدأالذيالجمدفي•أالسهامماوسعها,تسهمواندمحم

االسالميالموتميمنظمةتنظيمالعادة

ديةالقمتااالتجعاتوالد.ليةالمحافلمحالمتعاونولالتصال

الخرىا

كللكماتمنىاالجمتمامينقراراتالعمتماداغدفلمتقيوحتى

الكبيرةمهمتكمفيالتوفيق





oاCjCOMCECj4-88/REP~3المرفق

الاونجوتتورالدولةماحبكلمة

التركيةالجمهورية»Iوزرومئيمو

للكوسيكالمناوبمئيسألرو

فسي

الفتتاحيةاالجلسة

)\1/9ايلولسبمتمبر/1•اسطنبول(





كية00با0اال

ألاورجوتتورالدولةماحبكلمة

التركيةالجهورية5اوزرومئيس

لكومسيكالمناوبمئيسالرو

في

ابهةالرللدورةفتمتاحياالالحفل

)ا9ا/اميلولسبتمبر/2•اسطنبول(

..<<«ز>سود-Iدسرد
.سز.بونI>س>_

حكومةباسمتركيافيبكمارحبانالبالغسروريدواعيمن

اثموالدللجنتالرابعهالدورةأنعقادبمناسبةوشعبهاتركيا

المواصالت.لوزواالاالولىاالوزارعينوالمشاورة

السنويهالدوراتتمستضيفبانسعيدةالتركيبةالحكومةوان

بيساالقمتصأديالثعاونتناميتالحظو~ناسطنبول،فيللكوسيك

.مجأبدلقاالكلمع8االعضاالدول



بالدي،احكومةفان،السابقةالدوراتاثنا»قبلمناشرتوكما

فيالكوسيكبهتنطلعالذيوالتوجيهيثرالمهللدورمنهاادراكا

االسال~تمرالمهمنظمةفياالعضاءألدولبينفيماقاتالمعالتسنعية

ادهااستعدوتبدىاعمالكماخالصبكلتساند•الميادينجميعفي

انشعلةلنجا-الالزمةأالمكاناتكلتوفيرعلواستطاعتهاقدرللعمل

واالجمتماعيةاالقمتصاديةالتنميةفيتسهما~اللجنةهذد

اننا.لبلد

لما•ألشقيقةالبلدانجميعالىوكذلكمقرريهماوالىالمتابعة

وتنفيذالسابقةاالجمتماعاتانجاحمببلفيكبيرةجهودمنمذشوه

عنها~الصادرةالقرارات

لكيالكوسيكبهاتعنيالستيالمجاالتتتسعاناسعدمنيولت

واود.االولويةاتفيالقطاعاتمنباعتبارهالمواصالتقطاعتشمل

المواصالتلوزواالالمتحيةصادقاو~لكيالفرصةهذهاغمتنمان

االولالتشاورياالجتماعاهزبمناسبةهرةالولبلدنايزورونالذين

وانني.وفودهموالعضااللمعاونيهمبالمتحيةاتوجهكما<منوعهمن

فيللمتعاونملموسةمشروعاتوتنفيذاداعدسيمتمامنهمنيقينعلى

.االسالميةالبلدانجميعخيرهايعم<المجالاهك

واالعالماالتتصالمجاليفيثورةالحاليعصرنافىمنشهدأنسا

مواكبك~مماالرغمو~اقتصادياالمتقدمةالنبلدانفي

منبمنأىنظلأناليمكننافا~•ضخمةاستثماراتمنألالثوركزه

االقتصادييةالمنتميةعلىبالفاتأثيراثرتهالتياثاالحدهذه

والتعاونالعالقاتعلىثرتةكمااننألبلدوالمثقافيةواالجتماعية

»وألدوليالقطريالمستوييينعلى



تسترانلمfالوضعلهذاممنهاادراكا•حكوصتمناانوالواقح

مذ«منىبمنةتركياالتطلحمتىالالزمتالمتضحياتكافتبذلعن

االليالهاتفاهبحوهكذا.المواصالتمجالفيإلسريعةالتطورات

كما.القرىاممغرفيحمتىبلدمنا<منركنكلفياليودممتوفرا

مدعنسنأفيواسعنطاقعلىالالسلكيالتليفوناجهزةتستخدم

•والفاكسيميليالمتليكسمراكزتركيافيتنستشركماالكبيرة،

5ورافيماالواقعةبالمناطقلالتصالالفعالةاالجهزةعنفضال

الضروريالجهازذلكالكمبيوترانكصا.البحار

عالممناليحتجزأجز»افحسبيصبحلم,اليومعالمفيالمعلومات

ايضا.اليوميةحياتناومنبل•االعمالرجال

لزيارةغدأالفرصةلكممستمتاها~منماعلمتاسعدنيولقد

بانفسكمتقفواانيمكنكمحمتى•النوعهذامزكبيرتينمنشأتين

هذافي_كد4وا.المجالهذافيتقدممنتركيامااحرزهمدىعلى

البلدانتشاركهاانالسعادةاعظمتركيايسعدانه,المقام

هذافيوخبراتهاامكاناتهااالسالميتصرالصرامنتمه5اعضاالشقيقة

المجال.

عقداا99ألالىا91~منللسنواتالمتحدةاالمماعالنانكما

الدولمنعددفيهايقعمناطقفيوالمواصرتللمنقلعالميا

طرطاهميةمنالمواصالتذبهماتحظىعلىبليفادلياليعدال،االعضا

البلدانبعمرفيالتكنولوجيالتطورانوالشك.الدوليالصعيد

تستمسيالتيالمناطقتغطيبحيثاعدتالتيوالمشروعاتاالعضاء.

قيماأسهاماتسهمسوف•االسالميالموتميسمنظمةعضويةالىدولها

انلناوالبدبلداننا.بينفيمالالتصالفعالةوساثلاقامةفي

المواصالتتمجاكفيالسريعالتقدملمواكبةممتضافريننسهى

والسيما-واجهزتهاالمتحدةاالممانشعلةمزايابكلواالفادة



وبنسيتهاوخبرتها-والالسلكيةالسلكيةلالتصاالتدو~الال~ر

الحدبنةسأسيةنا

الموقرونالاالوزر

سوا»•المطمئنبالوضحليسالعالمياالقتصاديالوضحان

لهاتكفلالسانللبلدمنسزب>..

فانذلكعنوفضال.مرتفعاقوميادخالالتديريةسلعهابعض

نتابعهاوالمتيمنطقمتنااستقرارتزعزعالتيالسياسيةالمنازاعأت

جميعا<تضافرتقداالحتالل،وعملياتالساخمنةوالحروبلغ.ببقلق

االقتصاديألنموعرقلةوفيأالنمائيةجهودناتعويقفيوتسببت

النقديةوالسياساتالحمأمئيةابيرالتاستمرتكمااممنالبلذ

علىثيرالمتأفيالصناعيةالبلدانتطبقهاالتيوالمالية

ملحوظتقدماءيتحققلمامنهمنااحدعلىواليخفى.اقمتصادياتنا

اوراعيكالنالمنتجاتوكذلك•المنسوجاتبادرا-يتصلفيما

الرمئيسيتالتصديريةالسعتشكلوالتيالزراعةعلىألقامئمة

الجأت)(الستجارةوالتعريفاتاتفاقية

العديدممادواتعلىسلبياتأ~ااثر:قد•األخارجيهالمدفوعات

(>)م)قرابةانالى8االخيرالمتوقعاتوتشيراالعضأ».انالبلدمن

غيربحواجزيصطدمالناميةانالبلدصادراتمنابالعاثرينعمد

~ااثارمنبهايقتربوما•الحمامئيةابيرالتوان•جمركية

دخولهامن:9و):بينما~اوهالناميةانألبلدتكلفمختلفة

القومية



،الموقرون9االوزر

ألمتيبالمواردمخمنيةبلداننااليهاالستي~المناطقان

منقدر~فيمايتوانكما,اراضيهاوباطناراضيهابهاتزخر

،الصناعكفيواسحمنطاقعلسامهاأستخديمكنالمتيالخامالمواد

عليةماكانوبخالف.السنينبمروراهميتهاتقلنلمثرواتعنفضال

~~حاالت4باستشنا,سيادتهاوتحت»العضأ1

هذهاماستخدمينكفلألذيوحد«هودألكفاليسري

العنصراناال

يحققبماالسثروات

ذلكفيالمستقبلفيلنجاحناضماناقوىو~اننا.لبلدألنفع

ريجيالتوالنموالبشري،ألعنصرتاهيلمجالفيالملحوظالمتقدم

علىواالنفمتاحجديدكلمواكبةعلسالقدرةعنفضالألالمبادرلرو-

البنيةتعدكماالدولي.االقمتصادفيواالندما-الخارجيالعالم

الموارديرجهانشأنهمنفعاالعنصراوالمإلثمةالراسخةاالساسيه

سليم.اقتصادينمولتحقيقالالزمةاالساسيةالبنيةاقامة

وتوطيديزتعنفيلسياستنااالساسيةاالركاناحدويتصثل

شكوالميخالجنيمنطقمتنافيالواقعةانالبلدمعاالقتصاديةعالقاتنا

تضامنمنوماسنحققهابيرتدمنوراتنامثنماأليهستخلصماانفي

فياالعضا»اننابلدمنبلدكلنصيبزيادةفيتسهمسوف•وتعاون

الصناعيظالبلدانالىصادراتحجمزيادةوفيالعالميةالسوق

فيخبرةمنمااكتتسبتتكللوضعمستعدةتركيااناخرىمرةواوكد

سبيلفيجهداتدخرلنوانها,الشقيقةاالسالميكالبلدانخدمة

`نلبلدIهذهمعسماتعاوحجمزيادة



وكذلكالكوسيك،ان~انشطةأعتقدالمنطلقهذاومن

فيوفعالةمفيدةوسامثلتعد,والصتوقعةالموجودةالمشروعات

االنشملةهذهنجارانهنواثقوا~افاالمةهز»بلوحالىالسعي

اتناالقتصادالنفعيحققلنوأالمكاناتالمواردحشدتستهدفالنتي

االصنافعلىيقوماقتمتصااينظاماقامهفيايضاسيسهمبلفحسب

,الموقرونالIإلوزر

•المناد~نالسادك

انيون،السوداشقاؤمنابهأنكبالتيالطبيعيةالكوارثأن

فيالسلبيالجانبتمشل,بنجالديشفياثنقاؤنامنهايهامنيوالممتي

ألوفاةكاعنتكمااالجمتماع.هذافينمستعرضهأالتيالعامةالمصورة

ن~9بالدولتالراحلمئيسالر•الحق9ضياللرئيسالمفاجمثة

أليمامصأبا•االسالميالعالمفيالمرموقةوالشخصية,الشقيقة

ا~امنابلدبينحروبمشوبانوالشكجمعا».االسالميةلالمة

عناعربان,المناسبةبهذهIواودوالحزن.االلمالىيدعرامر

مستقبلفياالملففوسنافييبعثاالهميةبالغحدث8ازاارتياحي

وفي.:-0فيالسالمامستمتبابوفياالسالميالموتميمنظمة

العراقالشقيقينالبلدينبينالمناراطالقوقفسريانوهوالعالم،

تصفيةطريقعلسملموسةخطوألاوليعدالتطوراهزانواميران.

اعظم،وشعباحكومة.تركياتسعدوسوف.السلميةسأثلبالوالحروب

الحصربشويتارواحاحصدتألمتيالحربهذهتماماتنسهيميومسعادة

و~معاناامصدرشكلةكما•فادحةماديةخسامثرواحدثتلها

نطاقهاباتساعيهدأخطرمنعليهتنطويلماالمنطقةبلدانلجميع

نمتيجةاالقلسيمياالطاريتجاوزوبأنبلالبلدينحدودماووا»ألى

فياالملويحدوناالمستقبلالى،نستطلعL..:.l..:.d.اجنبيةقوىلتدخل

فيهيسودجديدعهدفاتحةويكونفي~ألسالميحققان



لكيالفرصةهذهوافتنم.9جمعااالسالميةاالمتوالتعاونالمتفاهم

تحقيقفياسهمتالتيالشخصياتلجميعاممتنانيعميقعناعرب

.االيجابيالتطوراهز

لستوفيقبالكمتمنياتيعناعربان،كلمسيخمتامفي,واود

االقامةطيبلكماتمنىكما•للهمموألحافزةألكبيرةمهمتكمفي

تركيا.في





بيررادةألدينشريفسيذمعاليخناب

أالسرعيتصرآلمةلممنظمةألعاماالمين

جاللألرحمنعبد،سريتانتالهوالذي

االسالميتمرالممهالمساعد~العاماالمين

االفتمتاحيةألجلسةفي

)19لملمايلولسبمتبمر/1،اسطنبول(





أالسال~تمرألمهلمنظمةالعاماالمين

جاللالرحمنعبدسريتانتالهوألذي

االسالميتمرألمهلممنظمةالمساعدالعاماالمين

االفتتاحيةالجلسةفي

)l~1 .J1/19سبتبمر/ايلول(

،قرونالصرداالوزر

،المندوبونالسعادةاصحاب

,ةائسالوانالسيدأميهأ

االقتصاديللتعاونأمثمةالدأللجنةوثييس•:لوشيسفخامة

العامأالمين،ادةبيرنالدينشريفالسيدالسعادةصاحبكان

للمشاركة،اسطنبولالىالحضوريعمتزم،االسالميتمرالمنلمنظمة

.والستجارياالقتصاديللتعاونالدانئمتللجنةاالجتماعهزأفي

ا~.عظيمعنلكماعسرانهنيفطلبلكندونالظروفحالتولمكن

امامكميلقيهاانالمقررمنكانالتيالكلحتالقيوان



~•الغرمههذهاغتنمان

تفازمنتبدونهبماالبالغاعجابيعنالرئيسسيادةيالكماعرب

ألموقرةألهيئكلهز«قيادتكمفر،صدرورحابة

للعالممحفال~فامبحتالكوسيكمكانةتوطأتلقد

نبيمو~والتتجارياالقتصاديالمتعاونلتنميةأببد~االسال~

.ألحشيمةقيادتكمبفضماتتققوهو،سرميةاالالدول

و~عليكميسبغادنيرلمقدIلعلياأللهادمحهأقاودتكما

العمروطولالصحةنعمهاوزالجوتتورالدولكحاحبالورراءوثمس

الغالبالنثقيق.لبلدالمهزقيأدتتسااماللستوبعنايستويكلئه´كماوان

ورقرر~وسعادةأنجازاتمناليهمايصبولميحققمبمألكرولنشعبه

مبن3أللهم

االمينكلمةعليكماتلوانالرئيسفخامةلميولتسمحوا

.نعام0



لرئيسامتفخا

•الوزراوثبسدو~

•الوزراليمحا

rدةلسماابصحا

دةلسااوتاليدا

•و~كاتا~ورحمتعليكمالسالم

خالصعنبا~~~استملان>الرئيسسيادةيا~ا~ا

ولدولآل»ا~الدا~~~افر~كنحانا~ثيسلفخا~´واالمتنانالثمكر

الشخصيالهتمامهمااللجت~ثيدونا~•الوزءاوثبساوزاليفورجونا~

والتجارىاالقتادىالتحدونعالقاتكافينبتحنالمثمديدولتصمكهماوا~ى

فخا~االهالألىفتتاهياالالخطامبفانكذلكه•االسالميةازالبلدبين

يعكسان»اوزاليجوتتورهالوزراومثيسدولةوخطاب>ا~ينكنعانالرثبس

انالمألبينهبةاالقتادا~وابطبتحزينالمسلمينمثدينالقاهذينامالتن

االجتماعو~~ا~الالاللجئتاجتماعبانيقينلعلىواننىهاالهال~

ا~بينبهذيناوال~مدفىيستنيرانسوفاالتصاليوساثلرمحولوا~زارى

•المالثرين



المدمنةهذهالىومولمامنذإلوفودلجهيوقدماهالذىفتالمياولكرم
علىشامتاتنصتالتىالمديةهز»<مبولاستا،التاريخيةالحمبلت
•االسالميةوالحضارةوالمقافتبالتقا~معتزةألقرون

ون´´الطدا~اللجمتعدتهاالتىالثالثراتالالوان

مشجمةمتناشجحقتقد19اللمهلم9لم9ههلملم4متالسنوافيوالتجارىاألقتصادى

للمتعاونومشارين~~امبىالىالحمللخطا~~الخطوط~~في

التبمادلرلتشحيبوالهادفةات6اال~ااتخانعلىعضاألااللألدهوحثمت»الصتبالدلى

التحالممالىالحا~ورةالال~ضسوفه«هبينهافيماوالتجارىا~~(ى

اللدوراتمحاللىعليهاا~لد~تصتألتسا~ار)تتنفيألفيتحفتىالألى

-...اكا~ا`´..و~لدالتو~مت~ثم•كوهسيكعالتهاالتي´المما~

هألااندالها~الحيويةالطامحاتفئذه~التعاونمنيالالمنالرساأل

التكةفيجصيحاتحدوناالتى)لحو_أ~غبعلىلالليلىاالجتماع

هالمتبادلةا~هنجولحيجميحأخمبمياتنامنواالستفادة

الماضىالعامفيسائداكانالذىالدولياالقتصادىالمناخان

فى~بهبوطنمينانةلذلك<االسإل~انالبلطباقتأدياتمحامآل~~~

امناالسال~البلدانتصلكمامححض~تمبسمماألدوالرتيمآل

االساسيةهاتهامستلنا~ادمحلىالبلدانهز»قدرةفتمضوبالتالىألحب

اكا~~رمنتحائمىاالسال~البلدانمحظماقتصادياتالمتمازألوقعتنفسوفي

يونالطمحال~تكاليازيادههعالاتالصمماتدفقانحاضعنالنا~ا~

المنقدمةالبللدانالىالبلدانهذهمنالمالىلر~اسعكسيتدفقالىالدعر~

الحما~القيودزيادةهاالسال~انالبلالصادءاتاسعاروا~هر

هالتجارىالتبادلكاسرهوتالهورالصنا~انالبلال

الجولهذاا~ىعلستحملان•االسال~البلدانعلىوكان

اعرببحمالذاتالمنطلقهذاومنها~تمليالالوأالقتادى

بااال~منلحيدقدرعليوالتجارىاالقتصادىللتحا~ألدا~

الهياكلمجالوفيسالمبة8االبلدانبهنفروقوجودورغم،االسالميللحالم

هذهعلىيتحينفا~الما~الطاقتتو~اوالصا~والموارداالفتاد~

وزيادةمينهافيمااالقتعادىالتعاونلنعزيزألعدةتعدانالبلدان



ألتالمهنوفييرمستوىتحقيقعنىالبحضبنهاةومساعةالتجار~تبادالتها

الدولياالقتادىالصاختقلباتثيرتعنبحياةلدياتهااقتايجحلرا~قتمادى

هالصناعيآلالبلدانفيسرالسياصناعامتقراراو

االمممنفتقاالتىالبندانمنكيبراعددامالميافانمالميف

ألغنيتالبلدانبعضأمضاوينم>نموأاالقلالبلدانبينمنألمتحدة

فددللفبالنعبتدخلباعلىمتمتعوالتىالطبيعيةوالمواردلطاقتب

لليدمستودعاتمدالتىبعض.البلدانيصماالسالميالعالمانكما••العالم

مبتاالسابةأالقتادألبنيةلتطويرجاهدةتعملوكلما••المدربةالهاملت

والوسامثلالسبلتحامدمنتتمكننموما••الذاتىاالقتادىرللتطنالالزمت

لتطبيقالعمليةسرالتداعلىونتفق•بيننافيماالتعاونلتسزيزالالزمت

اتمماعادادستن»السالميةوالبلدانالمناعيةالبلدانميبنالمرةفانذلك

واالحداث••الفرس)لمالمعلىاالقتادىاعتمادنامنالحدمنلنا~بد

الزيتامعارفيالكبيرمحقاضاالخافتالدوليحالمسعلىجرتالتىاالخييرة

الهائلفاالنحقاف••ال~الدولىاالقتاديرجهمازالالفوبانعلىبر~

وبالتالىاالسالميالمالمفيالمواردمجملانحاضالىادىالزيتاسعارفي

•االقتادىالنموفيهموطايوا-باسرهاالسالميالعالمامبح

االسال~انالبلالبيناالقتادىالتماصذيصبحا~وفهذهظلرفي

عحالتعاونقامتعالتحو~ان>لنابالنسبةالهامةاالولوياتمحد~محس

العالمدرلمهنالعالقاتينلتمنبديالتكوناناليجبالعالمدول~

ها~~نالجهولمالنسمبةسطحياذلكيكينانالينبنيكصا»االسالمي

عالقاتناتو~في~حدالىيسهلراالسالميةاال~لدانحليايالالمتن~لتعاون

-وانافاهالبا~اساسعلسالعالمدول~محاالقتماد~

االجتمساعلهذاالقامتاالعانتقامتالذىالشاملالتقريريعصمن

لمااوكلهاالتىالممامتحقبتىاطارفىا~اممتاللجئتالنجازات~

والخامسايبزألمودميمناالسالالقمتموتمراألثا~واكدهامبىاالسالالقمتموتمر

لمتاممةايضاكرستقداالسالصالمرتميلمنظمةاالمتاالعانتآنشطتانكما

فوفصرفىالتجارةحولانمقاتالسألوزأريتتمراتانمرقراراتمنفيز



وأخيرا19الميومييفيوالمندكة،ملمموممارسفيوالزراعةواالغذية•ملم8)لم

قررتقدباكستانحكومةاناذكرانويسرمي»ملم9اللمسبصبرفيالنقلحول

ل7~اباداسالمفيلزراعتوااالغذيةحولالقادمالوزارىاالجماعاسضافت

•المامهذامناكوبرشمر

الموا~منعاللىعلىلكومسيكا~ابحةدةالدهاعصالعجدوليشتمل

االمحضاأانالبلالمينالتجارىالتفضلبنظاماأ~الالراساتفثلرالها~

ا~اعدهاالتىالنجار~االعالمه~االسالفيالمالتمى~في

الالجتماعيقدمسوفه•ألالبيضابالدارالتجارة~االسالمي

ن`~وا~~االسالميالبنكبهاقامالتىسامتالدرا

الموا~هأهكلر،االطرافالمتحدأاالسالميالمقا~راتحالدالصادراتاثتعان

اناو(ا~دهأاوفيهالحملخطلتنفيذبالنسبكبيرةا~تكتسى

مدىمحلىالتجارةلتموميلى~انشاألهوألكوعسيكمنجزات~اهماحدانالذ~

هللتنميةممالمياالدالبنكاثسرانتحمتاطولو

الصادراتتمنحيبحالىتهدفالخطتهز»فان،سحادتكمتحلمحمذوكما

انهاعنفنال،االسالميتصرالمال~فيعضاألاالالدولىبينالتقليديةغير

هاالسالميةالبلدانبينالتجارةحجميادةلن~~~البنحد

وضمانوحمايتمشحيبوامفاقيةنبثابلحكمانايضايسمدمي

منهرمنابتدأأالمفعولمافذةامبحتقدعضاألاالالدولفياالستمارات

منالمطلوبالعددمناكرطيروممادقوقوانبحدالعامهذامنفبراير

ا~لرأستدفقحريةفياالتفاقيةهذهسو~تساهمشكوبدون•)العضاألا~ول

القطاعاتمختلففيالمشركةيوالمشارايضاوتشجعاالمحضاأالدولميبن

علىاالمحضاأالدولا~بقيتانواود••االسالميةألبلدانفبىدبتاالقا

يتمنىحمىممكنوقتامسنفيمفاقيتاالهذهعلىدقتالمصاأو/Jالموقيع

>اال~هيتهذهمطيبقمناالستفادةاستقناأدوناالمحضاأالدوللجمبر

ا~~~تنقدانالسابقتالدوراتخاللالمادةجرتلقد

ينعقد•ذلك~ومرميبا•االقتادى8النشاقطاعاتمخلففبىوزاريت

الخالبتالدورةمعمالزاهناالتصالوساملحولاالولالوزارىاالجتماع



مجالفياالمامالىخطوةيشكلاالجتماعهذاعقدان••الداهمتللجنت
•السامالقطاعهذافياالسالميةالبلدانبينالتحدونلزيادةجمودنا

باالولو~نكلرايحنىكمجالالحملىخطفيتمالاطوصاثلرجمتالدروقط

ألستكاملرفيفقطليسوالال~السلكيةاالتصاالتتلعبالألىالحيوى~ور

اينابلراالسالميةاالمةاطارفيالقومىا~ىمحلىواالقتماألىاالجتماعى

لوساثلراالسا~ا~~انهالالو~االقتاد~الحإلقاتتطويرفي

تتصادىاطالتطورسبيلفدمحقبيشكلىمازالاالسال~البلداندامحلراالتالي

~~الوزامركاال~ع~اانهنيقينلحلسواننى•انالبلاللهألهاالجتماعى

يكحونان«المبدءاكاتعالوساثلرجوانمب~تفىمشتنر~اتيحباستريضع

علساالسال~انالبلالبيينالتحدونعالقاتتتقو~هواط~اتيحبهذه~ف

اال~~لوساثلروا~مثنبكانشاأوبالتاليوجصاعىواقليمىثنائىمستوى

-ببحضبحنها~شرةاالسال~البلدانجميعتربط

مشأكلىتواباالسالمىا~تصرمنظمةفيعضاألاالالدولىانفيالشك

ا~فانالدولىاالقتصادىالمناخكا~برغمولكن،جداكثيرةاقتصاد~

هذهمنذلكو~والتجار~االقتماديتالمجاالتفياالسالميتصرالمكل~

وأثتنواننىهه~ا~ىمبعدسرارباسنمرتتزايدالمتمازالمجاالت

يخطيانسو~االنصا~لوصا~الوزارىواالجتماعلكومسيكالحا~الدورةان

الملدازبينوالتجاءىاالقتصادىالتعاونينونحنتطوسرلحعليتقو~د~

•االسالمية

~~نصولحاالمو~مين•الوزرابانيينلحلىواننى

التحررلتححيقا~ةونفالذاالسالميينوالتضامناالخوةمنبوحيستكاتفين

هاالسالميةوالثمعوباالسال~للعالملدىاالقتا

لنجاحباعمالناويكلليوفتفناانالقديرالملىا~أ~ل





Jعماولجد

بعةالراور(لدا

للكومسبك

)05لمممسبمتمبر/اميلوىV-l,اسملنبول(





الرابعةالدورةاعمالجدول

والتجارياالقتصاديللتعاونامعةالدللجنة

(الكومسيك)مبياالسالتمرالمهلمنطحة

19المايلولبرلممببتV-iاسطنبول،

ألدورةافتمتدح.1

رئيسافرمين،كنعانفخامةيلقيهااالفتمتاحيتالكلحت

للمتعاوناثمةالدأللجنكورشيسكيةالسترالجمهورية

(الكومسيك)وألمتجارياالقتصادي

الجمهوريةوزراةومثيساوزال،جوتتورالسيددولةكلمت-

للكوسيك.المناوبالرئيسو<كيةالستر
د

منظمةعامامينبيررادة<الدينشريفالسيدمعاليكلمت-

االسالمي.المؤتمر

للدولاالقليميةالمجموعاتعنمنيابتالوفود8وؤساكلمات

.ييمثنلونهاالمتى~االعضا

االسالميالسينكرئيسعلي،محمداحمدكمتورالدسعادةكلمة

.للتنميك



ç-االعمالىجدولعلسالموافقة

اال~~المؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةتترير~3
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عهأوألمنبتتاالسال~تمرالمهلمنظمةالمتابعةاالجهز(بامشط

للكوممسكابهةالرالدورةخالل

)19لم/ايلولسبمتمبر/4•اسطنبول(

للجمنتالرابعةاالورقموظفكباراجمتعااللقراراادنفاذ-1

لجنةعقدت(الكومسيك)دوالتجارياالقمتماايللمتعاونامشمتالمد

لمنظمةالتابعةاالجهزةبانشطتالمعنيةالمعضويةمفمتوحتالدورة

سبستمسبرلم:يلول4بيوماجتماعاعنهاوالمنبنئقةاالسالميتمرألمتر

الماليهةالعنااللدولممملونألدورهلجهاجمتماعوحضر-)

السلكت•السالميهأباكمستانجمهورية،.السالمييةاانايرجمهورييت

.كيةالمترالجمهوريةو•السعودييتالعربييه

الستابعةليةالمتأتوالهيثلالجهزةممثلوناالجمتماعحضركما-3

عنهاوالمنبشقةاالسالميالموتميلمنظمة



والمتأريبواالجتماعيةواالقتصاديةأالحصائيةاالبحاثمركز

.االسالمييانللبلد

.التجاو»المتنميةأالسالمي!نمركن-

والبحوثوالمهنيالفنيللمتدريباالسالميالمركز-

والسنعيةلجياوالتكنوللعلوماالسالميةالمومسة-

السلعوتبادلوألصناعةللمتجارةاالسالميةالغرفت-

.االسالميةلملبنوكالدولياالتحاد-

السيدوتو~تركيا.مناورينكولمتينالسيداالجمتماعورأس-4

واالجمتماعيةواالقمتصاديتاالحصاثيتاالبحاثمركزمنريل<اوجوالهان

.االجمتماعمقررمهمةIوالمتأريب

o-االحصامئيةاالبحاثمركزمدير،وركجندشاديالدكتوركرون

في~,االسالميةللبلدانريبوالتواالجتماعيةواالقمتصادية

انهواضافالعاشر،عامهالمركزيمتمالعامهذافيانه،كلمت

ادادمنالصركنتمكن،المختلفةاومثهألمناالظروفهنالرغمعلى

استعرضثمالنمو.مكمتصلةدوليةمنظمةواصبحمرضيةبصورةمهمته

والمعلوماتاالحصائياتمجاالتفيالمركزامنشطةامنقرةمركزمدير

عاتالجستماIواتتمرالمهوالتدريبوالفنيالتتعاونوالبحوثو

مشعةاال•0هذمز.مشاءلكلموجزاايضاحاوقدم<والمطبوعات

بتامبح~المركنانالمديرذكرمثياتاألحصامجالففي

اناا~عناالجسماعية-االقمتصاديةللبياناترئيسيهمستودح

للحساباتالمركنتعميمانواضاف•خاصتهاوفيإالعضا»

مثياتاالحصاجمحتيسيرفياسهمقدانشطتةكافةفيليتاال

المركزبانعلمااالجتماعاحاطكما.ونشرهاوالمعلومات

قواعدمخمتلففيتجمعتالمتيالمعلوماتوتحديثتنقيحيوالي

IلبيأL...:...ت.



علىامهالمديرذكروالستأريبالننرالتعاونمجالوف

المجالاهزفدامشطتترشيدالىالمركزامطرارمنالرغم

المالية،المواءألنقصرمنظرا

.تشغيلوبرنامرمشتركتدريبي

المركنباناللجنةانقرةسركنمديرابلغألبحوث،مجالوفي

الفنيكوالمتقاريياالساسيةالمعلوماتوثاثقتوفيرفياستمر

فيهابماميراالسالتمرآلمةمنطمتمحافلمنكبيرلعدد

القطاعيةالدراساتبعضاعدكماالكوسيك<

المديراوضحالمطبوعات،مجالفرالمركزبامنشطةيمتصلوفيما

أعدادمنمكنتهقدالمركزداخلالطباعةتسهيالتزييادةان

اسهمممالديةالموجودةالكمبيوترةأجهنعلىمتمطبوعاكل

.ملحوظبدرجةالتكاليف

العرباتالىباالشارةتتديرهانقرةمركن~يروانتتم

المركزتوا~المتيالمالية

ì-لتنميةاالسالميالمركزمممثل،حوقيأ.ز.السيدوقد

على~ركزالماضيالعامفيالمركزمشاطعنتقريراالتجارة

نظاموهما،بامعانلبحثهماالكوسيكعلىعرضارئيسيينعينموهو

شبكه»امشاوالمالمأاتمرالمهمنظمةاطارفيالمتجاريةفضياتاال

جانبالىانهواضاف.االسالميةانللبلدالمتجاريةللمعلومات

علىالمركزانشعلةتوكزت•الذكرسالفأوالشبكتالنظامأمشاال

ليةالمتاالربعةاالتالمجا

السنويالتقريراعدادعلساساسانشطتاالوكزت:الدراسات

اعدادامتهىحيث،سالفيةاالالبلدانبينفيماالتجارة~

وىم.الرابعةارتهاصد



المتي).يس(تجارمجلةاراصدفينحزالمراستمر.مذالمطبوعا

فيرةا~مجالفياالخيرةرأتالتنوعلىالضوءتسلط

ترويجمنظماتعندورياتهتنقيحاملوكما,أالسالميالعالم

.الستجارألالمبفيالمتدر~مساتومهالمتجارة

وتوفيسرتوثنيتى،مركز8أمنشامنيةأمكأالمركزبحث.ثقالوثنا

اتفاقياتوابرام•تحزالمرفيالتوثيقلقسماجهزظواتمعد

مذ~أولسيكماتهنظمعتعاون

آنشطتمجاالتمنألمجالهذاتركز.8التجأرميجتروانشنطة

الستجارميةالسوقالقامةاتادأالستعدمحلىاساسا

فيا9ا/االولتشريناكتوبر/19الى10منتنظيمهاالمقره

.التجارةترويجلمنظماتالنثأنيوأالجشماعمصر،,القاهرة

,~في191لمميرانيونية/حنفيألشانيإجتماعهعقدالذي

.ألمغربيةالمملكة

النتقريرهفيالستجارأللمتنميةاالسالميالمركنمشنلذكركما

شارك~ألسيألدراسيةلحلقاتوأراالجتماعاتالدووأللجنة

الصعوباتالى»اال~أسترعى,سرهتقرخمتاموفيالمركز.

ادبسدعضاالاالالدولقياملعدمتنتيجة.المركزتواجهالنتيالمالية

اميةاللرامساهماتها

V-.االسالميللمرتحزالعامالمديرباتوارى<م.أ.الدكتوركرون

ألتشغيلمرحلهدخلالمركنانوالبحوثوألممهنيالفنيللستدرميب

عاممنرا:~قصيرةتندرييبيةدوراتتنظيمفيبدأاذالكامل

1912االولكانونأيسمسرمنبدداطويلةتدريبيةودورات•ا9ا7

االسالميالمركنانالصدداهزفيباتوارىالدكمغوروقال

مندوبوخمسةمائتيبمتأريبقاموالبحوثوالمهنيالفنيرمبللت

•القصيرةالتدريبيةدورأتةأمالوفياالعضاء،الدولمختلف

العمليهالدراسيهوحلقامه•إلدراسيهوحلقات



الدؤرةلجنةابلغو

,1/9الولاإكمتوبر/تشرين

13افييبدسوفالثنالثالدراسيالعامان

بالفعل~اخذقدالمركزوان

المركزانذكركمااالعضا».ألدولمنالمرشحينوالصتدربينالطالب

المحلقأبنجارنظمقدوالبحوثوالممهنسالفنيريبللتأالسالمى

~االعضاءالدول~والمهنيالنفنس~IIIعناالو~الدراسية

الاالس14من8الفترخالللكوناالسالمياا.تمرالمهمنظمة

المركزمديرواختتم1911يوليو/تموز

للمركزاالساسيةالبنية

للعئوماالسالميةالمؤسسةمدير•انصاري.سم~ألسيدوذكر-^

عنبياناتقواعداعدادتمانه,باالنابةوالثنحيةوالتكنولوجيا

ألفنيوالعلميالتعاونوالمستشناريةااتالخبروالمعلوماث

والتنميةوالتكنولوجياللعلوماالسالميةالمومسةانوقال

~اسيك~دروحلقاتIاسيةدو:وحلقاتتدريبيةاتدورفظمت

اعضاءدولعدة

ألدراسيةالمنحبرنامجوضعتمبانهالدووأللجنةابلغكما

اخرىدوئرفيالمسلمةولالقلياتأالسالميةانالبلدفيلملطالب

انشأتوالستنعيةوالتكنولوجياللعلومأالسالميةالمؤسسةانواضاف

علممنهامختلفةموضوعاتفيالعلميللمتعاونشبكاتبالفعل

ألخ.الحيويةالتكنولوجياوعلمالمحيطات

للعلوماالسالميةسسةآلمةمديرذكر•تقريرهخمتاموفي

فياختيرتالممؤسسةانباالنابةوالتنميةوالتكنولوجيا

العلميةالستنميةمجالفياالتصالجهةتكونلكي9/19ييوليو/تموز

المتحدةاالممومنظومةاالسالميالمؤتمرمنظمةبينوالتكنولوجية

رةاالسالمية~الغرفتمشنل,مسرزاأ.ن~السيدوذكر-9

علىانه,الدورةلجنةالىتغريرهفي,السلعوتبادلوالصناعة



المقترحاتمنكبيرعددوعرفتحدييأمنألغرفةتسكنتحين

وفيراعتوالنالصناعةمجاالتفيمشتركةمشروعاتباقامةالممتصلك

منتيجتتهأمقمترحامنواحدمقمترحتنفيذيمتملمماخرى.قطاعات

ألحكوميالروتينفي،أالختيانمعظمفيتشلتمختلفةلمعوقات

فيالصيدااصناعةبشأنا~كالمشروعالسالشأن،اهكفيواشاء

هالحيا~وألذي~باكمستانفياقامتمعألمنألبحاراااعالي

مثعويلعلىللحصولألمطلوبةللثنروطواستيفدىهالفنيةالناحيةهن

يدخللمالمشروعاهزانواضاف,للمنتميةاالسالميالبنكمنمباشر

.البيروقراطيةالمعوقاتهذهبسبباالنحمتىاا~حين

أالسالمية<الغرفةمصثلرحإقتالعقباتهذهعلىالتغلبوبغية

شكلستهالذيالعملفريقوضعهاالتيالتوصياتالىباالضافة

.يبلىمااألولىا>الصناعيةالصثماورة

يمتمواناالعضادالدولاحدىفيألمشروعيقعانيمكن

وذكر.الدولةهز»نفسالىبينتموناكثراوطرفينبامشتواك

معبالتعاون،<لغرفهانكذلكاالسالميةالغرفةممثل

وعاتللشرومج~اجمتماعابنجاهفظمت،

للغرفالتركياالتحادأستضافأالسالميةالدولبيينالممشتركت

فيألسلعوتبادلالبحريةوالتجارةوالصناعيةالتجاريية

.1911عامفداسطنبول

علىالموافقةاالجمتماعخاللثمانهالغرفةممثلواوضح

وباكستانوايرانميسياوامندو•مصرقبلمن1بفعثةمنمشروعات

مليون7)0.1امستثصاراتهامجموعبلحالصثحدةالعربيةواالمارات

امريكىدوالر



ارثنا.يةقائمةبستقديمتقرير»أالسالميةالغرفةممثلواختتم

والمؤمستسالميافألبنكبتمويلهايقومأنيمكنالتيلمشروعاتب

.اال~ثىللمتصويلألباكستانيةالوطنيك

للبنوكإلدولياالتحادممثلألمزعانفيانشالدكتور9واحا-10

هيمثتواصبحألعاشرعامه:كملقدحاداالتباناللجنكاالسالمية

تعزيزفدهامبدوريقوماالتحادانوأوضح.بهأمعترفدولسية

بنوكالمنشأأألفنيتينوالخبرىالمعومتوتقديمجهودهاوتنسيق

فيالمدولةبسكمعباسعاوننشم،أنهاللجمنةابلغكمااسالمية~

ألبنوكوكزيتالصرالمبنوك»Iلخبرمشترك>اجشماععقد•باكستان

1911أبريل/نيسانفيلكوناالسالمية

معلوماتكذلكاالسالميةللبنوكالدو~االتحادمشنلوقدم

:~عماتفصيلية

ا~_ثواساتالدروالسالميةاالبنوكفيالعاملسينتدريب

أتهممهارومرقيةالمصرفية

.ألنقدية.لسلطاتوالمركزييكالبنوكمعالعالقات

,االقليميةوالدوليةالوتاالتمعإلعألقة

المطبوعات.

.وعمليانهاإمنشطتهاووتسررهااالسالمييةالبنوكنمو

الجمتماعا»انناا~المتقاريرلجنةوناقشت-,1

المذكرسألحةثشر:لهبثثامنشطةبالعمبق1تفابرهعنأمحيهث(-

فيمحنو_المتفرشةواالجهزةإالسال_رتمرالحولممننمةالمتابعه

بانشعلةتر~التيإلفنيوالستعاونوالستجاريتاالقتصاديهالمجاالت

لهامكملةوتعدالكوهمسك



المؤتمرمنظمةةاجهنتبذلهاالمتيالجهوداالعمتباربعيناخذث-•

جهودهامواصلةعلىوحثتهاانشنطتهافياالزدواجيةلتفادياالسالمي

تواجههاألستيالماليةالصعوباتامستمراوعميقبقلقالحظت-3

أدسدعدمعنوالسناششةاالسالميثتمرآلمةمنظمةعنالصتفوعةةجهنأال

االعضاد؟لدولعلىالمستحقةخواتوألصمتةااللزاميةاالمشتراكات

اتنفيذاالجهز(هذهعمل،خططتنفيذعرقنةإ~الوضعاهزويؤدى

منظمةةاجهنمعالتعاونتوثيقعلىعضاالاالالدولحثاقترحت-4

اعالناتمنمنشاكلهاعنتشر»لمابأالستجابةأالسالميتصرالمو

.لهاالالزمالفنيوألدعمالمعلوفاتوبمتقديم



أالدر)1(ارالفر

ابعهالمرالدور»عن

النجاريوفنصاديالIونللسنعااممهالدللجنه

)1911ايلولسبتمبر/V-1•اسطنبول(





عنألصادر(أ)ا~ار

االقثصاديللتعاوناثمةالدللجنةالرابعةإلدورة

االسالميالصرتمىلمنظمةوألمتجاري

إ911أيلولسبتصبرلمV-ì•.أسطنبول

االقتصاديلملتعاونألدائمةللجنةالرابعةالمدورةان

V-1يوهيالممنعقدة(الكومسيك)االسالميتمرالمنلمنظمةوألمتجاري

•اسطنبولفي191/اميلولسبتمبر/

مه~سرعنالصادر)I(قس-13/3رقمبالقرار~

الكومسيك~8امنشابشأنالثالثاالسالميالقمت

مؤتمرعسالصادرا)(قن-1/3رقم~بالقرار

االقتاديالتعاونلمتعزيزالعملخطةبشانألئنالثاالسالميالقمة

االسالمي<تصرالموامننمهفيعضاالاالالدولبين

مؤتموعنأ~در)ا(قمق-ا/)رفمبالقرار~

واالمسوالصنذعتألمتجارةيحدأوالذيالرابعأالسالميالقمة

والعلموالمواهالتىالنقلالزراعيةوألتنميةأمثيالغك



المتعاون~ولريةالملهامجاالتباعتبارهاالمالقةوالتكنولوجياو

•العمل~فيوىدحسبماا(قتصادي

).1(ق»-ðلماالقر!رييناحكاماعتتبارهافىتاخذاذ

للمته~ونالدائمكاللجئتعنألصادرةالقراراتاعمتماد-أ

الكوسيك<عنالمنبمثقكالممتابعة

الوزاريالمؤتمرعنالصادرةالقراراتعلساطلعتأذ

فرعقدالذيراعيةالنوالمتنعيةاشرالغذأالمنبشأنالمثانى

أسطنبول،فد191)اومارس/اذ19ألى14منألفمترة

المثالممثةالوزا~يةالمشاورةعنرةااللالقرارات~حظ

19الاحزيرانلميو~)9)~7يو~عقدتوالتتيالصناعيالمتعاونحول

•I~Jفي

االولالوزارياالجمتماععنالصادرةاتالقرانايضاتالحظأذ

في19المسبتمبر/ايلول10السvمنالنفترقفيعقدالذيللنقل

اسطنبول.



ممذالعملخطةتنفيذفيتقدممنمامحقق

والسيما،للكوسيكالشا~الدورة

لسشتركتIتلمشروعااتعزيزالعملفريقاجمتماع

االسالميالبنكمقرفي1917الثانأتشريننوفمبرأ»)يومأ

جدةفيللمتنصت

تأمين/ضماننظامبشأن»0ألخبرافريقاجمتماععقد

~~في191لماالولكانون/يناير)3/)ويوميالمتعمدييرنأتاثتما

جدألفيللتنميةاالسالميالبنك

المعلوماتبشبكةألمعنساالتصالفريقأجتماععقد

الفتوةخاللاالسالمىالموتميمنظمةفىالاألعضاأنللبلدألتجارية

لدعوةتلبية8البييضااربالد1911ثنباط/فبراير)5الى))من

المتجارةلتنميةاالسالمىالمركزمن

الموتميمنظمةفىعضا»0االدولمندولةعثنرةسبعترفيع

تصديقو•االستثماراتضمانوحمايةوتشجيعاتفاقيةعلىاالسالمى

مناعتبأراالتنفيذحيزأخولماوعليماألدولهز«منعشراحدى

التنمسيةواثىالغذاألمنبشأر8الخبرافويقاجتماع

؟8القأهرفى1911يار2مايو/31الى)1منالفترةخاللالزراعية

االسالميةألمتجاريةالسوقعقد-

ينىماعلىتوافق
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ألمتابعةت•ااالسال~00المنظمةعية´ااةاأل.~~ ~0~

9التجااالقتسادفىهجا>العاملة

لمنظمةالنوعيةأأل~ةبهقامأ،لمماعنذالمجمتماح:عربأ.

علرابطاددونالردالىأال~_ءألدولجمتماعاطدعا-3

الالزمةالدءاساتامنجاز~لتمكينهاةآالجهنفذهفسأراتاست

تتيأالتفاIأالساسيةاالنظمةعلر

ألبلدان8جتما:ف~0-

و~ا~واط~الىبالتعاونا~االساسيكأالعظمةحختلف

القيامألمر~رح:ناالسالمىتتمرألممهمنظمكاطا<فىأ~متأو



لالفضلياتنظا8انشاعلى0ا0اعال

االسال~-أمنظمةفياالعضادالد0يتألمتجد

i-علساألعضاءالدولعزمعنفيهيعربأعالمااالجتماعأمدر

يحد.دو,بينهافيمأتنشثالتجاريةفضياتلالمظامفدمشترأكاال

عنداتباعهاميسهينالتىأألساسيةالمتوجيهيةالخطوطوالمبادىد

مالعناعالننصالوثيقةبهزءومرفق.وتشغيلهالنظاماهز8انشأ

منظمةفيعضاالاالالدولبينالتجاريةفضياتلالنظام8انشاعلى

إالسالميتصرالمه

يتالمتجدلالفضلياتنظامامشفاءالتفاقيةألعاماالعال~

االسالمى00امنظمةال´االعضاالد0فيما

v-بوضعيعجلارالتجارةلتنميةاالسالميالمركنمناالجمتماعطلب

منطام8انشاالتفاقيةالعاماالطارلمشروعالنهائيةالصيغة

المشروعاهزيتضحنانعلى5االعضاالدولبيناالمتجاريهلالفضليات

6ألمبادىمعممتمشيايكونوانعضاالاالالدولىاقتراحاتاراال

وأن؟مالعناعالنعليهاينصالمتياالساسيةالمتوجيهيتوالخطوط

الممتابدةللجنةالخامساالجمتماععلىالعاماالطارمشروعيعرض

الكوسيكعنالمنبمثقة



A-لثنعيةاالسالميالممركزا~ر5االعضاالدولمنأالجتماعوطلب

لالتفاقيةالعاماالطار~وحبنثمأنومالحظاتهابارائها5التجأر

المذكور.المشروحفيالدراجها

اإلسالمية0للبلدايةالمتجدماتاشبكك

فييعقدإنالمتجارةلستنميةمساالسالالمركزمنأالجمتصاحطلب-9

خاللتشكيلهاتمالستي8النبرالمجموعةاجتماعاهمكنوقتاقرب

يبحثوانالكوسيكعنا~الصمتابعةللجنتالرابعاإلجمتماح

معالوثيقبالمتعاونالتجاريةالمعلوماتشبكةانشاالنياتامثا

اوبالفعلموجودةكانتسواالالتكميلية،أوالمشابهةالمشروعات

.اضافية~~ايتفاديبغيةالدراسه_قيدتزال9́

الدووألالمىتقرير»يفدمانالدراسةفريقمناالمجثماحطنب->ا

للكوسيكمسةالخا

المتصلامئتصاناتلضاااالقليمىالفظا

دراسة´´000للمتمنميةاالسالميالبمنلثبقياماالجستمأحمنوه-الم

وتعميهاالتصدميىامثتمامناتلمسناناقليميسنظامامنشاالمحولالجدوى

وذ~،و~هاتها~هاومجهاتتبديلكيعضاالاالانالبلدعلى

يوميعقدالذيالخبراءفريقاجتصاحعنالصادرةبالمتوصيياتعمال

للستنصيألاالسالميالبنكمقرفي19//المثانيييناير/كانون\-1\0

االسالميالبنكثوافلما~عضاالاالالدولاالجتماعحث-)ا

حولالستفصيليتالدراسة~وتعقيباتهامنظرهابوجهاتللتنمية

انالبللبينفيماالتصدميىامئمتمامناتتأمينIلضماننظامإمنشا»

ابطاالدونذلكالىتبادراناالسالمييالمؤتمرمنظمةفيعضاالاال

لمتنفب~العملفيالشروحمنللتنميةاالسالميالمبئكلمتمكين
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للجنتالخامسإالجمتماعالىالشأنهذافيتقرير»وتقديمالمشروع

الكوسيكعنألمنبمثقةالصتابعأل

افأالمنعادةللمقامتاالسالمىاالمنحاأ

التابعالمتنسيقمكمتبموافاةعلسالاألعضاالدولاللجنكحثت-14

المواصفاتبينالستقريب´´منهاجعلىبتعقيباتهاللكوسيك

الوثيقةمنجازالالخبرالفريقاجتماععقديتسنىحتىالقياسية´´،

واالقليمييةالمحلييةالمتخصصكالمنظماتخبرةمنفادألاالمع

أناللجنةوطلبت.الموجودة

للجنةالخامساالجتماععلىاالالخبرفريقاجمتماعاليها

.المتابعة

بحالسرااالجمتماعفى~اتفقالذىباالسلوبيسعلقوفيما-(ا

نةلبوتشكيلألكوسيكمكتبأعضاءتجديدبشأنالمتابعةللجنة

اعادةألمتابعةلجنةمناللجنةطلبتعنها،المنبثقةبعتالمتا

جامد(املبدوصياغةالقادماجمتماعهافدالمومموعاهزبحث



تحقيقأهميةاعمتبارهافرتأخذأنعلىاالعضاء.الدولتنيمات

فىكتالمشارفواالعضا»الدولوحقالمكومسيكأعمال.فىأالستمو:رية

أنشعلتها.

موضوعهوقةالمطموضوعيكونأنعلىاللجنةرأىانعقد-12

فىمسةالخأالدورةمحامناهتنعقدهمعاإهنالوزارىجدنماع0ال

.19لم9عام

دورتهافىعنهاألصادرلقرارعلىااالطالعبعداللجنكأعلنت-17

لجنتعاتواجمتحاللكوهسيكالسنويةالدوراتمواعيدبشأنأمنيةالث

للكوسيكمستالخاالدورةعقدعنها_ألمنبثقةالممتابعة

منالفمترةفىاسطنبولفىالممتابعةللجنتالخامسواالجمتماع

تيبالسعلى19لم9يا«3مايو/ال9ال-3و1989أيلوارسبستمبرلم2الى3

تطويرمنياتامكاتبشرأنبعتالمتلجكمناللجنة.طلبتاأ

عملها5اتراوسبلالكوسيكاأنتطهتحكمالتىاتواالجراقالقواعد

~
االفضلياتمظامانشاءعلىمالعناعالنرفملمرفقأ

منظمةفياالعضادالدولبينفيماالستجارية

)رقمالمرفق

االسالمى.تصرآلمة

منعليهالحصول(يمكنالمتابعةلجنةتقرير

االكوسيكتنسيقمكمتب

الدورةلجنةتقرير3دقمالصرفن

االسالميتمرالمنلمنظمةالعامةااالمانهتقرير5رفمالمرفق

لمكومسيكتنسيقمكمتبمنعليهالحصول(يمكن

الماعةبشأنالمتكمليةالمتقاريرoرقمالمرفق

منعليهالحصول(يمكنوالنقل.راعكوالن

كومسيك)تتنسيقمكتتب



ااعييييال:

المتجارميةفضياتاألسنظامانشادعلى

8األعضاألدولبين

االسالمىالمؤتمرمنظمةفساألعضاءالدولان

منظمةأعضادالدولبينفييماالتجارظ

االمستشماروالتجارةمجاالتفىاالسالمى،المؤتمرمنظمةمطاقفى

فىاألعضاءالدولفىالخدماتوالسلعباتنابحاالرتقا»ووالتمويل

•النثاملةاالنمامثيةافهاأهداطار

خطتفىوالمكرمةمكةاعالنفىالمبينةأفهد0اتمستذاذ

الصادراألعضا»،الدولبينفيمادىاالقتتاالتعاونلتعزيزالعمل

للتعاونالعامظاالتفاقيةوفىالثالث،االسالميالقمةمؤتمرعن

بشأنالمثالثالفصلأحكاموالسيماوالتجارووالفنىاالقتعادى

،رةلتجاا



اطاراتفاقيةاداعدبشأنألمستجارىواالقمتصادىللمتعاوناثمةالد

التوجيهيةإلخطوطوا~دى»هنمجموعةتشمل~تشملعام

لالفضلياتشاملنظامالنشاالزمنياجدوالومنهاجاومسيألاألسا

•8األعضأالدولبينفيماالمتجادرمية

األطرافمتتعددسنظامابينها ....~_~____.~_

ليةالمتاالالمبادىأسأمسعلىالمتجأرميةفصليانلال

-أو(

•ابعاد

منظمك~األمحضاأالدول~اسظامفرالصنثاركةثنقتصر

وشهاالقلصيةألمجموعاثكذلكومالمراطثنصرالعث

ألدولهدهعلرعمومتهاثثفتصرالنىفلبميتأال

يكونأن

لكافةيتيححمتى•المنافعتبادلهباأعلىقائما

,الصساوأةقددعلىمنهاالستفادةفيهالصثناركين

سمتعددةتجاريتمفاوضاتطريقعنالسنظام

بغيةالنظام،فيركتالمثناالدولبينتجرىاألطراف

~ير~متدرجبأسلوببيمنهافيماالمتجارةتحرير

>>ممتمتابعةمراحلعلىتوسيعهوالنظام

الخبراتضوالفىألدوريةللمراجعةالنظاممخضح

المستخلصةمئجالنتاوألمكتسبأل

أخرىتجاريتترتيباتأيةعنبديالالنظاميعتبرال

فىأوألحاضرالوقتفىسوا»4أعضادولفيهاتشارك

لهامكماليعمتبرولكنهألمستقبل،

الاألعضاللدولفانونيهالتزاماتبأيةالنتاميخلال

االخرىاألطرافتجأ«

سالفةددالمباذالداداعد •التفاقيةعاماطأر

النظامبشأنللتفاوضومناهروقوأعدأساليبثحديدبغيهكر،السأ



o~^المرفق I CjCOMCECj4-88jREP

8الدورعنالصادر19لمارالفر

للكومسبكابهةالر

بندمثحثالمدرجةالمسائلبشان

اعمبالمنبسنجدااما

1/19سبتمبر/ايلولV-1•اسطنبوار(





يت0..ماال~...اال .>.

ألرابعهالدور(عنالصادر)9(الفرار

بسنمأنللكومسبك

امحمالمنأأمايمستجدبندتحتالمدرجةمئلالمسا

لمنظمةوالمتجاريأالقتتصاديللتعاوناثمكالداللجئتو!فقت

فيابهةالرد،ورتهافيالمنعقدة(الكومسيبك)،مياألسالالصوتمر

سايليعلى<191/سبتبمو/ايلولvو1يومياسطنبول

ألمؤتمراتعنألصادرةألصلةاتفيالقراراتالىتشيرواذ,-

حولأالسالميألصرتمىلمنظمةالخارجيةالخارجية8لوزرااالسالمية



للمتعاوناثمةالداللجنةعنألالصادررأتالقواعلسآتؤكدواذ.3

فياالسالميالمؤتمروالتجاري~دياال~

•السابقةعاتهااجمتما

الباسلةالشعبيةباالممتفافتازهاواعتنتقديرهاعن0تعربواذ-4

يواا~منظمةبقيادةألتجاهدإلفلسطينيالشعبيخوضهاالمتي

c-ومؤسساتهااالسالمى<المؤتمرومنظمةاالسالميةالدولبجيمعتهيب

اللشعبوألمعنويألماديالدهمانشكالكافةتقديم

بهدف:~يرالمتحرمنظمةخاللمن•الباسلةوالنتفاضته

االحمتاللودحرالوطنياقتتماد»وبنأ»ألمقاومصمودهتعزيز

ألوطنىواالستقاللدألالسيأفيالوطنيةحقوقهوممارسكالصهيوني

i-ألشعبمدممارسالساميليكاالسرالممارساتجميعتدين

االطرافوتكسيرواالعتقالواالبعادالقتلذلكفيبماالفلسطييني

واالقتتصادرالعسكريوالحصارالمنازلوهدمالحواملواجهاض

مذلكمنتهكةالفلسطيمنيتألموطنيةالمؤسساتوتدميروأالجتماعي

.الرابعةجنيفاتفاقيةوخاصةالدوليةاالعرافجميع

برامحاقامةفيالممسرهمتأالعضاءألدولجميعمنترجو-7

ا~تلوطنهفيالفلسملينيللشعبحيويةواجسماعيةاقتصادية

معاعلمتهامعاسواقهاألىا~الصادراتدخولوتسهيل

وعلىاخرىاطرأفتجاهالمتراماتهالاخلهدونتفضيليةمعاملة

المتو~يرمنظمةاصدارهاجهةتحددمنشأ~شهادةاساس

الصهيونيللكياناالسالميةالمقاطعةاحكاممراعاةمعالفلسطينية

لمثنمترككاالووبيألاالجماعهعنالصادرةجواداتبائهترهب-^
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فسغوطهامواصلكوءبيت:الاالقتصاديهالجماعهوتناشد•بيتاالور

امعالمباشرعملالمتافيقراراتهامضمونلستنفيذ

.ا~

الد~ماشكالكافةتقدميما~رأ~ألمونشعوبدولىجسيسىتأعو-أل

هزلتمنكينها~للنثمحبوألسياسيأ~ديالدعملكنبصأفي

ألوطنيةحقوقةتحقمق

،خرىا

~نفيالمأساويألوضعاسرتمراريةأالهمتباربعبنتأخذواذ-)أ

,والتفثنية.تربوية0وااالقمتصاديةالمعونات>نشتىألسإلبالدوحاجة

واالنسأنيتأالمنصاثيةوالمؤسساتا~الدولترجو-13

مسؤ_ىةلبنان،السوعاجلةفورية:نسانمةمعوهناتتقديمالمعنسية

ا)ممواصالثو)لكهربا»مجاليفيألمساىةوكذلكالدراسيةو)لمنح

.والالملكيةالسلكية
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_ن~0ا(~ه~الوه~لمنظمةالعامةاالمانهمنفنرجو-14

الننا~~الفادمالاالهنناألدالثنأذ،هأاهب~بدا

الكومسببكعنا~

ن0وبر.ببيهلثااجة00ألثنىاالعمئادالصلدان-جبيم

طبيعيةبكوارثذمكبتا~الانبلدالحمتياجاتمنماوارراكا_وا

بهذهالمنظوبتاالعضا.أ~ان8سجد~ألرغبأتحدوهاوأذ-(2

ارتالكر

تشهد»الذيالخطيرا~هئع9ازاا~القلقميساورهاواذ-الا

والجفافأ~هئات~ل~~انوا~(بنجالدميش

كنواا~البشر~~ازا»البالغقلقهامبديوأذ-^'

جسيمةافمرأىمنوالصحاميل

المعومناتتتقديمواال~و~اللالمصنظماتتنانثمد-\\

المتياالليمةالظروف~اجمكأ~ن~والمعاديةوالعلبيعتاثيةالغذ

را~ضمائ~ر1الغيمنىجواالمنانوالئسودبنجألدميشمتعاهيهأ



المممكد~المساعداتكافهتثديمألىأالعضا»البلدانتأعو-))

طبيعيةبكوارثالمنكوبةإالعضادالبلدانا~

الجمعيةعنالصادر)أ0لم4)رقمبالقرارعلماتحيطواذ-)3

والمعنونا.9ااأالولديسمبر/كانونvفيألممتحدةلالممالعامة

جديد~ا،دولياسساسيااعظام

لملقناياإلمستقلكاللجنةتقدمهألذىباالسهامتتنوهواذ-)5

ألمضا~،اهزفيالدوليكأالمنساميت

كجهازإالنسانيةللقضاياألمستقلألمكمتبأهميةتؤكدوان-أل)

أللجنةهنا~حتألمناسبةارالمحلووتنفيذنشرلصتابعة

،انسانيةوجهودمساحمنيبذلونهلمأ

çv-ألىالراميةالدوليهالجهوددمحمالىاالعضا»الدولتأعو

بهينهضالذيألقيمالنثناهذذلكفيبمأأالنسان،رفاهيةتعزيز

.االمنسانيةللقضاياالمستقلالمكتب
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جاللذ~_نعبدسريتانكلمة

االسالميالمالتمىلمنظمةالمساعدالعاماألمين

ألختاميةالجلسةفي

)إ9ا1سبمتمبر/)يلولvاسطنبول(





جاللا~حمنعبدسريتانكلمة

مرأالسرتمرالمهلمنظمةالمساعدالعاماالمين

ممهألدأللجنةألرابعةللدورةالختاميهالجلسةفد

والستجارىاالقتعادىللتعاون

(الكومسيك)

)أ911سبتمبر/أيلولvاسطنبول(

ىالتمتصاأاللمتعاونامثمهالداللجئترئيس•الرئيسفخامة

المالهى>االمؤتمرلمنظمةالتجارىو

للكوسيك،أ~اوبالوثيسوالاالوزرومثيسالدولةصاحب

,»االوزرلسالمعاأهمحاب

•الموقرونالمندوبون

•الساد(واتالسيدأيها

•مثيسالرسيدى

األمينبيوزأدأل~ألدينشريفالمسدالمعالىصاحبلغيابنظرا

اممتقنانىخالصعرأعربأنأوداالسالمى،المؤتمرلمنظمةالعام



الرابعكورةللثالمشترككالخمتاميةألجلسةأماملستحدثبالتشريفي

الوزارىواالجتماعوالتتجارىدىأالقسأللتعاونأثمة0أللجنة

.صالتأللموألولا

فخامةباألمسألقا»ألذىالملهمحىاالفمتمتثالخطابتضمنلقد

5~الانمنماهنذتحققلماشامالتحنيالايخوينكنعانثيسالس

فنظمتعملخطةتنفيذ~ايجابيةنتائجمنالموقرةا~

ترجيةفىحكيمةمشورةمنسييقدمة..Lأنشكوالاالسالمنى.تتمرالصر

تحقيقمنالثه.نبانسييمكنسنا.المحفللهز:المقبلةاالنشطه

بينفيماوألتجارىاالقمتصادىللسعدونالحيوي)نالميدفىمهامنا

نعربأننودهنا>وهناالسالمى.تصرالمهمنظمةفى8)ألعضاألدول

أجلمنتفانمنيبديةلماشيسالسئخخامةاهتنانناخالصعن

والبناشنا.لناألخيريكفلبمااالسالميعالمناتنمية

ومثيساوزالجوتتورالدولةصاحبأشاراتهفيالوقتىفي

وتكنولوجيأقتصاديتقدممناليومعالممايشهدهالىالوزراء،

فيالراهنأالقتصاديالوضعوانالمتقدم<العالمفيوخاصةسريع

الىاشارحينالالوزراومئيسأصابولقكالمنامي.أالسالميعالمنا

وتعزيزأتنااقتادلتطويرتاجهةقصا~ىجميعامنبذلانضرورة

االقتصاديةالميادينكافةفيالركبعنالنستخلفحمتىتعأونسنا

علوتوفي•المتقدمةالمتكنولوجيامجالفيسيماوئه,الحيوية

جمعفيالغنى~اةاداصبحتالمتيأاللكمترونيةالحاسبات

التىالسريعةألحديثةاالتصاالتمجالوفيوتقوميمها،البيانات

.اليوميةحياتنامنجزالابلاال~لكالممناليتجن:ألاجناحسبحت

الجهودونبذلالسبلنجدمالمفاددتةمستكونخسارتنا:ن

مركنباناضيففامني•لميسمحمتمأواث..ألغايةهذهلمتحقبق

يستدهوربحيثبالفةبسرعةالمترديفييأخذقدسإلهي9االعالمم



الذيألفعليا~مكمنوهناالمعتقدم.الشمالعالمأزأدتماما

المحفل.هذافيتفاد~الىنسهى

ومثيساعلنهلماالبالغتقديريعناعرباناليفو~كما

وخبرة.معرفومن~الديهالمتبادلبالداداستعدعنتركياوزراء

وهو,أالعضادانا~معلوجيا،ا~مجاالتمنمجالاي~

النظرالبعيدةالقيادةتحتتركيا،تبديهعمابوضو-مأيعبر

لخدمةالغرضمنالمبرأةوالستعاونالتأخيروهمنمثيسها،لر

نقدر.أبلخأناالواليسعنا.9االعضابلداننافىاالقتصاديةالتنمية

يزتعنالىالسعيفياالسلوبوهذاااليجابيةا~وحهذهيرالمتقد

جميعا.لناألخيريحققبماالستعاونخطوطجميع

،لموقرالرنيسا

,وبونلمنداالخوألا

روحضيةلماIلالمةIيام6أادأمتعلد،مداوالتناسأدتلقد

الستيالقضايا~لحلاجهدندخرولماالخوي،والتفاهمالمتراض

هذهفيسوا»فيهااجتمعناالمتيالطويلةالساعاتخاللالصياغة

.مرمرةايتأبفندقفيعقدالذيالوزارياالجتماعفياوالقاعة

السعيعلىجميعااتفاقناعنبجالالاألجمتماعاتهذهعبرتولقد

ألستعاه~نلتعزيزومفيدةعمليةابيرتدالىالترملالسصادقةبنية

النتأثجوكانت.ريألوالستجااالقتصاديةاالمشطةمجاالتكافةفي

ايجادنحوجديدةخطوةبصثابكعاتنااجمتمااليهاخلعتالتي

جدولالمدىجت~الرئيسيةالقضايالحلالمناسبةألصفة

السمتجاريةاالفضليات)النظامتناولنافيمايتجألوهوأالعمال،

االسالميوااأالتحاد~ألمتصلألعزمواعالناااالسالميةان~



انللبلديكالتجاىالمعلوماتاأشبكةوأااالطوافمتعددةللمقاعمة

...الزI1سذميهاال

االجمتماعموضوعهيIIUl.b.J111تكونان~رأييناانعقدولمقد

فيللكوسيكمسةالخاألدورةمعلستزامنباعقدهالمزمعألوزاري

الكوارثمنوغيرهاالفيضاناتكذلكونأقمشناالقادم.العام

مايعدوهوالسان،أهزفيمسخذهاأنيمكنألتر)ثممشتركة.تالخطر

Iبهزألجديروكفاالقبجديةجرتقدجميعهامداوالتناانوالحق

.والمشاوراتالمناقشاتهنامزيدتقتتضياولويتأتفياخرىمجاالت

علىجدميدألسيلهوالممرحلةهذهرفينجاحمنماحققنا«إنشك9و

تتمينسمةأصبحاالهدففيوأتفاقتفاهممنبيننامايربط

عاتنااجمتمأ

عمبيعبرفىالمتعاون.منجاعمناون~حققاهمامدىأن

السهاماتأو,الاألعضاالدولبذلمتهاالتىالكبيرةألتضحياتوالجهود

العمللكنفربما•8ألموقرالوفودجميعأسدتهاالمتىالقيمة

المؤتمرلمنظمةالفرعيهاألجهزةمختلفبهاضلعتالذيالتحضيري

منوغير»للتنميةاالسالميوألبنكلها<الستابعةوالمراكزأالسالمى

.الصلةاتفيمساتألمه

شأنأالمتأثر،بالغمثرتتتأأننىألممدأاهزفدأضفأنوأود

اهاأمدا~مراالمالواالخاءالتضامنبرو-وكين،المثناجميع

اعمتمادهمخاللمدن:وأوالةالمدأثنا»سواءألموقرون.مندوبونا

يخالجمنىوالأ،ن.والسودبنجالدنثرفى>الفيضاناتثألكارنبثنثلمقر:ر



اتمساعدمقديمألسابطا»دونسبادراألعمماء:نالبلدأن

هذينفس(شقاشالسجدألوسخيةفوريآل

الدولفىالمواصالتلوزراتاجمتمأعأولمعامنبالستنانعقدتقد

فيبوفموحالعوامالتراالونطرحوقداالسالمى.تمرالمهمنظمةأعضا»

فيهااتتفأنيتقينألمتيالعمليةابيرالستأوتوصياتهم~يرهم

لعلى~وامننياالقمتصادي.النشاطقطاعاتمنالهامالقطاعاهز

8وزرامابحنهانمن

المجالفيوتضأمننابمتعاوننايستملفيماالمدىبعيد»نمتاثج

ابهزالموقرينألمواصالتوزرا»اهنى»انواليفوتني.االقمتصادي

الباهر.النجاه

,منيسرالرالسيد

المؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةباسم•لكمكد4اان

لكفالةالمتابعةاعمالفيالكاملللمتعاوناستعدادنا,االسالمي

اثمتألدللجنهالرابعةالدورةعنالصادر«الستومياتتنفيذ

قصارىالعامهأالمانةستبذلكما.والتتجارياالقتتماايللتعاون

IميدIمرشر.Iبو.ممندهI:مموده
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لمااوزال.جوتتورولةأللولصاحباخريينكنعانمثيسالرلفخامة

اللجنكعملجوانبلكافةبالغةشخصيألورعايةاهتماممنيبديانه

•تهمادوبقيااثنوافهماتحت)صبحت،التيالدامثصة،من

والمتجاريةاالقتصاديةالتنميةمجالفيمنظمتناالنثنطةالدافعة

لملوزراالوالمتقديرالشكرخالمصعناعرباناودكمأ

تيمألمساهماتمنموهقدلماالمندوبينألالسعادوالصحابالموقرين

اعربانايضاواليفوتني.االجتماعاتهذهنجاحفيالفضللهايرجع

للكوسيكالمتابعالتنسيقلمكتبوالستقديرالشكرخالصعن

عملمنولكل_اجتماعاتناادامتعلىعملواالذينوالمترجمين

االجتماعاتهذهالمنجاحوصثابرة´اببد

>>الرئيسالسيد

وخالصاالمتنانصادقعز>اعربانكلصتي،ختامفياليفوتني

اال،الوزررئيساوزاىجوتتورالدولةولصاحبلفخاصتكمالشكر

االسالميةالممتناخيرمن~فييماخطانايسدأاناللهاعياد
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ألأوزجوتتورالدولةصاحب

كيتالسترالجمهورية9اوزدىمئيس

للكوسيكألمناوبمئيمدالرو

ميةالحتالجلسةفى

)191/أيلولسبتمبرلمv•اسطنبول(





:كية0با0األصل

,الجمهوريةوميسفخامة

,السعادةأمحاب

،لموقرونالضيوفا

واالقتصادىللتعاونامثمةالدللحفةألرابعةالدورةنحتامفى

اناودا~موامالت.رأءلوناألولاالجمتماحوالكوسيك)لمالمتجارى

ولصابنامئةجهودمنلحمتموهبأللصاالشكرخالصعنجميعالكواىب

اإلجمتماعاهزا~رسبيلفيقيمةاسهاماتمنمتموهقد

والمطردألمشهودالنمو91انتيسامحيالىعناعربانكذلكاود

تمرالمنمنظمةفياالكنهاهالبلدانبينفيماالمتعاونامنشطةفي

االسالمي



لكيلذومسةأهدهالغششنموامنسلها~بعأالمأ

فيالمقيمكالسهاماتهاألشتيلصخثعن5الموقراالجهزةلهز»اعرب

ء~ما5إI:ز.البلدبيدر~ايالقتصادأالتعاونتحقير.

سوفحكومستيإناخرىمرةأؤكز~انأو<<ألثنأن.اهزوفي

ألتعاونالنشطكألممنكنةاألدعمأنو:عكافةتقديمفيتسننمر

.االسالميةاالمةتضامنتعزيزنحومساعينامذجاييسبيإ.فياإلقتتصادي

,ألس~فخامت

ألسعداددةاصحاب

تحمتنمألتيللكوهسيك:بقةاابالدورهخالللناتسنسلمقد

االولويةاتفيالمجاالتهناخرهامامجاالمننئياناليومأعمالها

أقامت.ناعتقاديففياصرت.الموإلهبوهواالقتصادينألمتعاهفي

انالبلدبينفيمأتربطوالالسلكيةألسلكيةفالتصاالتحديبثنةوساثل

انفيوالشكأنسأبلدبينالعإل~تاصرأويوطأانشأنهمدن8االعضا

مشرو~اتسنفيذتفلسوفاهالتالموا»وزراعمتمدهاالترأت،ار)لقر

،:لمواصالتلشبطاتاالساسية)لبنسبينالمستنسيقدعمشنأمنهأمن

ونفعاجدوىاكشرأقتصاديلستعاوروعلياةقا~ة~فىأ~ىاال~

فيمااالتصاالتتيسيرالىاعتقاديفيمحؤدي،..Lو~~ىهوأوسح

:منمنأبلدفياالفرادوبيناالعمالأواثربين

JIالتنالمتي
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الىألجهدماوسعنانسهىانلناالبد•الشعيقتاالسالميةالبلدان

بينالتجارةحسجملزيادةومواردناامكاناتناوتجميعحشد

اكبرنصيبعلىوللحصولاالسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضاداليبلدان

العالميةالسوقفي

معأد:نشاءعلىالعزمأعالنبأناعتقاديكانهناومن

أ~رةحجمزيادةرطريقعلىهامةخطوةيشكلالستجارييتلالفضليات

االعضأ»انالبلدبينفيما

أفعظفيةاعطيناالذيالوقتفيامنهصدورناينثلجومما

وضمتم,الكوسيكاعمالجدولعلىالمدرجةللمشروعاتميدالجد

تنيلمنذاعمالهااخستمتالمتياالجتماعاتاشنا»جديدةمشروعات

الثراءألجهودمواالة,اعمتقاايفي،عليناينبغيفانهذلكومع

ونالمنعامشروعاتمنبالمزيدنشطةامهذه

Iهداا~اهحاب

هز!~المشار~الرفو.جميعالدبالشكراشرجهاناود

أ«ردكماةبناثاسراماتصوقدمتجهودمنمابذلتعلساالجمتماإل

تمنياتأصدقوأطيب8مراعربان

اوطانكمالسالعودةسالمةجمييعالكممتمنيا





••

لفخامةالختاميالخطاب

ينافكنعانمثيسالر

الكوسيكومثيسوالتركيةالجمهوريةومثيس

الختاميةالجلسةفى

)l~v .J19لملمسبتمبر/أيلول(
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كيت00.بااأل

الختاميالخطاب

افرنينكنعانمئيسالرلفخامة

الكوسيكرئيسوكيةالسترالجمهوريةومئيس

الخمتاميةالجلسةفى

)ا1/9سبتمبر/أيلولv•اسطنبول(

,السعادةأمحا~

،ألمو~وذوبونالممد

<امالكرالسيوف

التجارىواالقتصادىللنتعاوناثمةالداللجنةهىها

اكانسنوات،تختتمأربعحوالىمنذأعمالهابدأتالتى(الكومسيك)د

بتو~الختاميةالكلمةهذهأستهلأنأود.والرابعةدورتها

لمنتمتالعامهاألمانةالىوالموقرينالمندوبينالىالشكر

جو_دمنبذلوهماعلىلهابعهالتاألجهزةواالسالمىتمرالمه

.االجمتماعاتلهذهألنجاحتحقيقبخبةقيماسهاممنموهقدوما

مرمم



جديدةمشروعاتفيللكوسيكالرابعةالدورةمعشرعنالقد

الدولىألتعاونجوانبلكافةبالنسبةأهميت~مجالفيللمتعاون

أنمنيقينلعلىواننى.العوامالتمجالوهوأالاليوم،عالمفى

تنحيذسبيلفياجهديدحروالنأنهموبدأبيعملونسوفالجميع

أقربفراألعضادانالبلدفيرهايعمحمتىأنجازهاوالمشروعاتهذه

.ممكنوقت

,الدورةهذهخاللتحقق...Lأالحظأنسرورىدواعىلمنانهو

المتجارىالستعاونلتنميةبمشروعاتيت.رفيماملموسةتنوراتمن

.الكوسيكأعمالجدولعلرمدرجة

سنظام8انشامحلىمألعنالعالنالدور،هذهفاعمتماد

اهزمنحو~هامتخطوةيشكلانماالمتجاريةفضلياتلل

للكومسيتالقاد~الدورةتعتمدوحين.ا~وع

هرت0مماوضعهاالمقررالعاماالطاراتفاقيةمشروح

فىوح~اميمتسنىسوفاالعالن.فرالمحددةدىالوالعب

بيسنفيماالتجارةحجمميادةلناألطرافممتعادألتمفاو~

8أألعضاأئألبلد

اال~دهالنطامالقامةالجارىالعملأننالحظكما

ةالمذ~والصادراتنو~امئتمانلمتأمين

ا0هدشوطاقطعقدالتجاريةالمعلوماتئنبكة

ةالمر~الغا~نحو

ماJامنالمشرو~لهذ~ألكبيرة



بمشروعاتتمتصلتسرواتالذورة،ههكخاللعلييكم،عوفمتلقد

خاللمنذلكوالنقل.والصناعةوواعةالنمجاالتفىمختلفةآخرى

فىالعامةاألمانةوالمتابعكلجنةاليكمقدممتهاالستىالتقارير

القيمةاقتراحاتكموتعقيباتتكمانتظار

أنشملكنطاقاتتساعفانفستاحى،االخطابىفىأوفصحتكماو

عنهاتسفرعناصرمنعامكلفناليهابيضافمانتيجةالكوسيك

االقستصادى،المتعاونالتهجأمختلفتتناولالمتىالوزاريةاالجمتماعات

فىيتطلب،كانوانأكبر،مضمونزىجهازالىالكوسيكأحالقد

المشروعاتلصتابعت~تأنياأكشردراسات<اتهفيالوقت

القمةتمرمهمناليهأالموكلهالمهامامجازومناالسال~تمرالمه

.االسالمأ



,وذلموقراوبونلممدا

علىأخرىمرةالشكرلكمأوجهن4كنمسى،أختتمأنقبلأود،

تعزيزأجلص<وورةاللهذهنجا-سبيلفىمسامعاتمنستحوهقدما

.اال~ألانالبلدبينفيمااالقتادىالمتعاون

انكمبلدشعوبوساال8رالستسنقلواأنمنكمأطلبأنأودكما

سالمكلكمواجياالمتركىالشعبتحياتوتحياتيخالصاألشقيقه

.أوطاعنكمالىالعودة


