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العاماالمينالغابأحامدكمتورالدكلصة10-
وهم.....الختاميةالجلستفياالسالميتتمرالمولمنظمة
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المناوبمثيسوالركيةالمترالجمهوريةرادون

'oVالخمتاميةالجلسهفيرللكوسيك
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ونائمة~الدللجنتالخاصمتالدورةاعمالالنجاهتربح
االسالميالمؤتمرعن~الممنبمثقةوالتجارياالقتصادي

اعضاءالدولفيالطاقةلوزراتاالولاالجمتماعواعمال(الكومسيك)
الدولجانسبمنرفيعمستوىعلىالمشاركةبفضلكونالمنظمة
.5االعضا

ينت•السابقةالدوراتشأنشامنهاcالخامسزاالدورةانوالشك
للمنظمةالتابعةوللهيئاتاالعامةولالمانةعضاالاالللدولبنجاحها

مابذلتولوالجميعا،لديهاالمتعاونارادةفلوال.عنهاوالمنبثقة
ظبرةمن~اسهمتوماالعملبصستوىتقاالاالرابغيهشاقجهدمن

ابلئهزاععالمهاتختستمانالدورةهذهاستطاعتلماثمينةفنيك
دإ~~0الملموسةمئجالسنتاهذهمتحققوانالنجارمنالقدر
كافةعضاالاالالدولعلىبالخير

مستالخاالدورةوقراراتميرتقاربالكتاهزويتضن
علىاولهمايحتويرمئيسيينالينجنمنلفيتوهوللكوسيك.

مسؤتمراتعنالصادرةالقراراتوهياالساسيةالمرجعيةمثاثقالو
امثمةالداللجئتبشأنوالخامسوالمرابعالثالثاالسالميةالقمة

بهاالمنوطةوالمهام

مسةالخاالدورةتقريرعلرفيحتويالثانيالجزأاما
.الدورةا~المقدمةبالوثامثقوقامثمتللكوسيك

اعمالوجدولركين،الممشاقائمةالكمتاباهزمرفقاتفيوترد
الموظفين،كباراجتماعوتقريرللكوسيك.مسةالمخاالدورة

فرالقيتالتيتوا~للكوسيك.مسةالخاالدورةو~ارات
.والختاميةاالفستناحيتالجلستين



الخامسكالدورةعنألالصادرراتالمقراانفيشكواليخالجني
والمرناهيةالسالمتحقيقفيفعاالاسها~تسهمسوفللكوسيك
بلوحاجلمزالمبذولالعملبمستوىوترتقيكلهوللعالملشعوبنا

منظمةفياالعضاءالدولبينفيماأالقتصاديالستعاونإفاهد
سالمياالاتمرالمه

الدورةعنرةالماهالقراراتانمنيقينلعلسوأنمني
الدولجانبمنوتصميمعزمبكلتنفذسوفللكوسيكبعتالمرا

والصنبمثقةللمنظمةالتابعةوالهيشاتالعامةواالمانةأالعضاء

اهانكارانأميد
الستنسيقمكتبوثييس

للكوسيك:لستابع



االوارالجن»

االسالميالمؤتمرمنظمةقرارات

بموجبهاامنمشثتالمتي

والتجاريأالقمتصاديللمتعاونامثمةالداللجنة

ألمنظمكأعضاءالدولبينفيما

اعمالهافراللجنةبهاتمسترشدوالس





ألشالثاالسالمأالقمةتمرمهعنالصادرالقرار

للممنظمةمثمتدالجانبتامسس

ولدءروسامنامنكبر

أ)(قس3اا3رقمقرار

االسالميالمعمل<تدعيمبضرورةالعميقااليمانمنمطال~فا

االقتصاديانالميدوفيوالتكنولوجيالعلميانالميدفيالممشترك

•التجاريو

الرأىلتعريفجديدةانطالقةلسثقافةوااالعالم5اعطافي~غبة

القدسقضيةوخامةاالساسيةاالسالميةاالمةبقضاياالدوليالعام

والمسلمين،االسالمضدالموجهكالمغرضةالحملةومواجهةوفلسطين<

يقرع

لوجي<وا~العلميللمتعاوناثمةدلجانثالشزامنشاال-اوال

.النقافيتالمشقونوولالعالمالمستجاريويالقتصاداولملتعاون



اتخذهاالتيالقراراتصتابعأل~اللجانهذهمهمة-~انيا

ينتعنسبلوبحث,كورةالسمدالمجاأتفيالوسالميالمؤتمرويمتخذها

مجالمبراووضعدينا~هذهفيأالسالميةالدولبينإلعالقات

فياالسالميظالدولقدرألدعمتحقيقالىفظالهاداالقتراحاتوتقديم

الت.المجاتلك

خارجيةوزراءمؤتمرطرفمناللجانهذهاعضاالمينستحب-رابعا

.للستجدميدقابلةسنواتثالثلمدةاالسالميةالدول

اوومثيسهادعوةعلىبناالاجمتصدعاتهااللجانهذهتعقد-خامسا

حضرمتااذميانظثاجسماعهاويكونفيها،عضاالاال)الدولغالبيةمن

.أالغلبية



الثنالمثاالسالميالقصةمؤتمرعندرالمادارالقى

االقتصاديالستعاونلمستعزيزالعملخطة<بنشأن

أالعضادالدولبينفيما

أ)(ققأ3ألمرقمقرار

)والقدسفلسطين(دورةألمشالثاالسالصالقمةمؤتمران

الفترةفيالسعوديةألعربيةلممملكة.باالمكرمةمكتفيالمنعقد

يناير,yالىالطمنالموافقا~40ااالولربيع))الر19من

ام.9أا

ق،اا.آ´م3ق<.أ3/11ق.أ-1/11بالقرار"'ييذاذ

الدولبينفيماوالمتجارياالقتمسرديالتعاونبنشأنق1اا/اا.

الخارجيةلوزرأ»محنثرالمحااياالسالميالمؤتمرعنوالصادراالعضاد

رقموالقرارأالسالهيظ،بأكسنانرميةبجمهواباداسالمفيالمنعقد

سك»ر،ائه؟لبنكنشاطزبقنةق:ا/اا.

از:لبلدت0ءمنشزه«و:م8لرؤسادسالمساالصؤتصرو•الممنئحدةلالمم

بينألمفني.!_::.~ونبننمأ،نإميرسبيومنسعملوبخطة•الممنحازةغير

،الناميةالدول



نمتيجتتفاقمتقدالناميةانالبلدمشكالتانبقلق~حظ

يوديالذياالمرالدوليةاالقتاديتالعالقاتفيالراهنتلالزمت

•الصتقدمتانوالبلدالناميةانالبلدبينالهوةتوسيعالس

الدولاهتمادميحدثهماازاالالسالغقلقةعن~

تبادلشروطعلسسلبياثرمناالوليةالمنتجاتتصديرعلىعضاالاال

ممدفوعاتهاموازينوعلنىتجارتها

منالصتقدمتانالبلدبعضعنهكشفتلمااسنةعن~

القضايابشأنالمفاوضاتفيالسياسيةاالرادةالىافتقار

ونقلر.~وااالتجارةميادينفيو>بخا~اماالقتصادية

•الدوليةاالقمتصاديةالعالقاتترتيبواعادةالمتكنولوجيا

بوجهاميفالناالمبلدانبينفيمااالقتصاديالمتعاون~ى

فيرئيسياعنصراخامر.بو~5االعضاالدولبينوفيماعام>

لتحقيقاساسيةواداةالنفسعلسالجماعياالعتماداستراتيجية

بالمتوازنتتسمعالميةاقمتصاديةتنميةالىتفضيهيكليةتغييرات

النظاملمستحقيقالمسهبيفيوحدرتهاينلتعنووسيلةاالنصافعلىوتقوم

الجديد.الدولياالقتصادي

الجهوداالناهينالبلدانتو~انمرورقجديد

اقامةمحوالمحافلشترفيالممبتقدمهالبلدانمعمفاوضاتهافي

الجديد.الدوألاالقمتصاديالنظام

مناالسالميتمرالمه5اعضاالدولدولتمابارتيا-~حظ

االقمتصاديبملوالتفااتالذعلىاالعمتماداللمبادىبالغاصتمام

تقاومنهاميعززيالكاالمرالناميةانالبلدبينفيماالتقدمي

،االمنمامئيتاحمتياجاتهاوتلبيةاميفاالقتصادطاقاتهالزميادة



تقاومنهاتحقيقمنحواولىضروريةخطوةيعداالعضاءالدولبين

حاتمقمترو:قرارهيأغةوتتطلب•منفسهاعلسواعسمادهااالقمتصادي

واقرار•ثمةا~رميةالتجاالحواجزعلىللقضاال~سياسة

,المتجارميةالعالقاتلستوسيعواالولوياتللستعاونمنسقبرمناهج

الدولعقدتالذياالجمتماععنالمصادريرالمتقر~على

1الى5منتركيا،بجمهوريةانقرةفيعالمستوىعلىاالعضاة

العقدخاللاالسالميةانلملبلداالقتصاديةاالفاقلبحثرام9ا0سنوفمبر

فيمااالقتصاديالتتعاونلتعزيزعمل~ولوضعالشادلثاالنمائى

االعضا»،الدولبيين

االسالميةاللجنةبهاتقامتالتيالتوصياتايضا~حظ

ألتيالسادسةدورتهافيواالمجتماعيتوالثقافيةاالقتصاديةللشررن

الستيالعملبخطتوالخامت1910مونصبرا9~12فياجدهفيانعقدت

المتجاريالمتعاونواسبقياتبرنامجوكذلكانقرةاجتماعوضعها

الخبرا»،مجموعةقبلمنالمقترحةاالعضا»الدولبينفيما

المؤتمراصدرهالذي1/11رقمبالقرارايضا~

المالرأسزيادةبشأنبحيتالخارلوزواالعشرالحادياالسالمي

رصدبشأنوبمتوصياتهاالسالمي~المبئكنشاطوتوسيعالمدفوع

واذاالعضاء<الدولاتواردبتمويلالقيامللبنكتمتيحاتاعتصاد

االسالميا~اتخذهاالتسابيرالتبارتيا-يالحظ~اذ

,الخارجيةالمتجارةتمويلانميد<الىنشاطهلمدللمتنميت



اتبحوثمركزالذي~لملتقدمارتياحهعن~

فيذالسالمعيتانللبلدريبودالستلواالجمتماعيةوأالقستصاديةشيةاالحصا

وجمحاالسالميةالدولبينفيماالمتجاريالمتبادلأرامتفيانقرة

اهزفيتنتهجالستيبالسياسةتتعلقحاتمقمترلوضععنهاالحصائيات

الشأن.

~
بينفيمااالقتصاديالمعاونلتعزيزالمعملخطةعلسالموافقة-,

)11'11الملحقفيبهوردتالذيالنحو(عالاالعضاةالدول

المحاسباتاالجراهبامحاذأ~محوالقامتاالمامهتوجيه-)

الدولبيناالقتصادي~المتعاونلتعزيزالعملخطت~

االعضا«



دياالقتتاللتعاونعملخطة

االسالميةالدولبينفيصأ

االسالميةالدولاالقتصادي~~التعاونتمرمةان

م0/19نو~1الى4منالفسرةفيانقرةمدينهفيا~

الحادياالسالميتمرالمهعنألصادرق~أ3/11رقمالقرارعلىبناة

عالممسترىعلساجتصاحالسبالدعوةوالخاصالخارجيةلوزواالعشر

خاللانالبلدلهذهاالقسادميتاالفاقبحثاجلمناالسالميةان~

السالمي_ابالمؤتمرءالعضااالدولبينيالقتصاداالتعاون

الدولخارجيةالوزراتمرمةعنالصادر~بالقرار

فياالسالميةالدولبينفيمااالقتصاديالتعاونبشأناالسالمية

•العاملةواالميديوالنقل<•راعتوالناثيرالغذاالمنمجاالت

الفني،والتعاونا~والمعارف

علىءاال~الدولغا~توقيع

بينوالتجاري~والفنياالقتصاديللتعاونالعامةاالتفاقية

•الالعضااالدول

دولنيديا~سنظاماقامةبشأنالمتحدةلالممالعامةللجمعية



فيماالدوليةالمفاوضاتمختلففيالمحدود~الستقدم

السياسيةاالرادةتوفرلعدمالسناهيةوالدولالمتقدمةالدولبين

تغييراتاحداثاجلمنمتالمتقدالدولجانبمنالجادةوالنوايا

المعالمي،االقتصاديوهياكلبنسيةفي

يألاالقسصالىاللتنصيألتجاهاالوليآلاطمصلئوليةانكمحداذ

الراميةجهودهاخاللمنالجماعياتيالذاستقاللهاعلىالتركيز

,جديدعالمياقتصادينظاماقرارالى

دعمفيعضاالاالالدولجانبمنالمتزايدة»مخبةاواد~منشجعه

مجاالتفيوالمعرفتالخبرةاقتسامبغيةبينهافيماألستعاون

الستجارةوتشجيعالبشرية<المواردوتطويروالتقنية<الستصنيع

االقمتصاديالتعاوندعماجلمنالستالميةالعملبخطةيوص

االسالميالمؤتمرفدأالعضاءالدول0بمنفيما

.واعةوالناالغذية-اوال

المعامة0االتفاقيةاحكاملمتنفيذالالزمتابيرالت.اتخاذ

انالبلدفيالزراعياالنمتارلقوةمشلاالامبأالستحدالصتعلقت

.االغذيةمجالفياحتياجاتهاتوفيراجلمناالسالمية

واعة:لناقتصادياتقطاعيفيممتوازننظاماقامةاجلمن

القامثمةالماعاتعلرالمتركيزبيسعييناالعضا~،للدوللصناعتوا



البذوراوهساعة3́واالسمدراتالمجراانستا-ممثلراعتالزعلى

الزراعيةاالوليةالموادوتصنيعاتوالمبيد

ايجاديتقيناالسالمأالعالمبفيمئرالغذااإلمنضاناجلمن

االقليصر.المعيدعلداالغذيةمناحتياطأمخزون

االساسيةا~لمتحسينالالزمتالتدابيراخذيستعين

.النغلووسامنلعبتارالن

والسيول.الجفافكراوعلسالطبيعيةبالكوارث

غزومنالمطبيعيتالظواهرفيالمستحكموساثلايجادفيالنظر

اوباالمال-بةالستروتشبعالغابات<وقطعالزراعية<لالرض5الصحرا

~.الخ~.با.لمياه

االخرىالماليةوالمومساتللتنميةاالسالميالمبئكعلسيتقين

فيامشيتوالغذراعيةالنالمشاريعتمويلفيفعالبدورتضطلعان

تا~مستوىعلساوالموطنيالصعيدعلس5سوا5االعضاالدول

لمتجار(ا-تا~

اثواحد0االمنمتاربعجلةلالسراعالمالزمةابيرالعتداتخان

وتوسعتدريجيتكاملتحقيقيمتسنسحمتىانمتأجهامنظمفيتغييرات

.اجيفالخارتجارتهافيوتنوح

الدولبينفيمالملمتجارةالحاليالستصريفمعدل.توسيع

عنىمثمتالقاالستجارةحجملممتوسيعالفعليةالمفرصوتحديد•5االعضا



امهااستخدمةا~غيراوالعاطلهمستاجيةاالالطاقاتاماستخد

راعيهوالمناال.~الموادمجاالتفيالحالميإلوقتفيمشلاال

امتناجيتطاقاتاقامةيستسنسحسى,والمصنعةالمصنعةنصفوالسلع

•جديدة

.الرأسماليةوألوسيطةالسلع

زيادةبغيتاألعضاءإلدولبينفيماميتالمشنااالممتجارةتشجيع

هذهمشلمعدلوزيادةجوهرية<زيادةالدولسيتالتجارةفىحسما

عموماالمسلعوا~منصفوالمصنعةالسلعمجالفىالمتجارأل

.االسالميةالدولبينفيما

الدولبينفيماالصادراتتشجيعالىالراميةاالمشطةدعم

عامة~االخرىانالبلدوبينبينهاوفيماحامتبفتاالعضاد

سظم.وه~تدريبتسهيالتوفاتأوسع~تدفقبفضلكون

السريعاالنجازفانالصدداهزوفس.الغرفيالهزمناسبةمالسيت

مين،الستأاعادةوالتأمينمجاالتفىبالتعاونالخاصةللدراسات

سوفمقاهت،انظمةمةافثوامكانالسثصدير،اعثثماداثمماناثوخطط

حجرتقفالمتىالمعوقاتبعضتذليلشأنهامنملموسةخطواتتشكل

الثنائيةالستجارةأمامعشرة

البعضلبعضهايتغير~ومنصفةتجاريةمعاملتتوفير

بااللتزاماتالمساسدونالخارجيةالتجاريةسياساتهافى

األعضاد،الدولقبلمنابرامهاسبقأخرىاتفاقاتعلىالمترتبة

لسرتحقق~التىالتصديرلسلعخاصكمعاملةتوفرأنيجبكما

.نموااألقلاالسالميكالدول

فييما~التجارىالستبادلحجمتطويروتوسيعالىالسعى

ودعمالتجارةلتنميتاالسالمىالمركزباقامةالستعجيلخاللمن



عةلمصنااورةللمتجدالسالميةالغرفةا

ألتدريجىوالمستخفيض•بالمستجارةالنهوضمجالفيمشتركةمشروعات

منوذلكالتجارةهذهمثلأمامكيةالمجمروغيرالجمركيةاجنللحو

اتفاقاتعقدوتشجيعاالطراف،متعددةتجاريةترتيباتاتفاقاتخالل

المعلوماتوتبادل،عامةواتفاقاتاالطرافومتعددةثنامئية

.الصتخممتالتجاريةالبقشاتوتبادلالمتجارةبفرصالمتعلقة

قبلمنوالمطبتتالقاثمتا~المعامالتنظمحصر

~ودعمها،بينهاالربطاجلمنلكوناالعضادالدولمنمجموعات

المستبادلةلحالممصاألمبادىعلىمسنمالكنيكونانويجب

فيالوضعمعفيهاالمثستركتاالطرافجميععلىبالممنفعةتدرالتي

لكل~والساعيةاالقتاديتالتنميهمستوياتاالعمتبارعين

علىعضودولةلكللمسيةالدووااللتزاماتمئمالقاالستجاريوالمسنظام

منطقكاقامةإلىالراميالنهامنيالمهدفتحقيقاجلمنوذلك•حدة

لمسلجهودالدعمتقديماالعين،نصبالغايةهز»وبوضعحرةتجارة

التجاريةالمستفضيالتنظاممنمتحررعالمينظامايجادc.,:oo-JIالرامية

نظاممفاوضاتفيالمصشتركةاالسالميةانالبلدوتوميةلمميتالعا

فيماالممفاوضاتلمواصلةالفوهةهز«تنتهزبأنالعالميالمتفضيالت

الدولفيتقامالتسيالتجاريةوالصعارضاالسواقتنظيم

توتسويق~تشجيعاجلمنفيهاألفعالواالمشتواكاالسالمية

فيويستعينبينهافييماالستجارةتوسيعفيوالمساهمةعضاالاالالدول

والمواصفاتالمقاييسلتوحيدخطةوضعاالطاراهز



وذلكاالسالميةالدولفيللسنسيقجهاز5انشااحمتعالدراسة

ان5االعضاالمدولمساتلمةيتسنىحتىالبحريالنقلمجالفي

البحريالمنقلاساطيلومعالممتقدمةانالبلدفيمشيالتهاتنافس

.اأولفمنالكشرالمتابعة

لهاالمنافذالتيعضاالاالالدولبينالفعالالتعاونتسهيل

تنسيقذلكفيبما(ترانزيت)العبورمجالفيوجيرامنهاالبحرالس

علسا~مجالفيالمشتركةإلمشاريعوتشجيعالنقلتخطيط

مثي.الثناالمستوىوعلىاالتاليمومابيناالقليمي.الصعيد

طعتا~بنظامالحامتاالسالميتمرآلمةقراراتتنفيذ

.اسراشيل)(المحتلةفلسطينفيالصهيومنيللكياناالقتصادية

الوطنيالصعيدينعلى•االمناسبهوالبرامجالسياساتتطوير

ال~كعنصر•سريعةتصنيعحركةتحقيقالىديةوالمهواالقليمي

طريقعنلكوناتيافيبمومالمدللنموفهالتاةوكأد~5االمستفنا

االعضاء.للدولالمصناعيةالطاقاتوتنويعوتوسيعتقويت

الصناعيللمتعاوناالطرافاممتعددهاوثناشيةاتفاقاتعقد

وتحقيقالصناعيجهاامنمتادألزيااجلمن5االعضاالدولبينفيما

اقتأدياتاعتمادطريقعنوذلكبينهافيماالصاعيالمتكامل

الدولفيالمتصنيععجلةودفعالتصنيعطاقاتدعمببغيةمتوازيت

الجماعياتيالذاستقاللهافياالسهامبهدف5االعضا



فيماالممشتركتالمشروعاتلسشجيناالولوية5اعطافيالمنظر

التاليتالتالممجافياالعضاءالدولبين

والزراعة،اميناالغذ•

•الصنماعة-

-I8رلمنجا

cالتحسيتالبسيتاقامةوخدمات.-

للستجارةاالسالميةالغرفتوللستنميتاالسالسللبنكيمكنو

طريقةيقيما~أنامكانيةسحثأنالسلعوتبادلوالصاعت

5األعمناالدولبينفيماالممشتركتالمشروعاتوانشا»لتشجيع

هتالسياوالتواالتاالنقل-رابعا

المتنسيقدعمالسالراميةالسومياتمشتىالى~المبادرة

تاالتاالدوالجوىالنقلوالبحرى،النقلمجاالتفىالمتعاونو

الخدمات<والجويتاالر~دو،الال~وا~

.البريدية

مشطاالهذهلمشالالزمهمسيتالمهةاالجعنبامشاءالتعجيل

اهزفىالخارجيك5لوزرااالسالميةتمراتالمهراتلقروفقا

.الخصرص

االسالمىالموتميابمنظمهالاألعضاالدولبيناالنسجامتحقيق

الوكاالتطريقعنالسياحةواالتصاالت<والنقل.مجاالتفى

حاليا.امثمهالقاالعالميةوواالقلسيصيةالفرعيةاالقليمية



المثدمتوالماليةالمساما.

كريةألمر:لبنوكدمحاهنئىاجثنماشاتعلى.داالأعمسرادالدولعلى

للمتنممةاالسالميالبنكعلىو»األعضاللدولالمثديت

المتألمهالساملحولالمناسبةاالجرا»ات~واوأن~ر~ا.:

برمناهجوغاميات،:كمثرتتفق،وشروطالسسوفقااالسالميةانالبلد

3ا(عضانأ،للدولالقتماد~االظروفوالمه

اطارفىالسريعالنمومعالمتناسبةالصادراتواتالوارد

لنمشكالتخامةأهميةاعطاءمعالدولية

ميتاالسلللبلدانالملحةاالقتصاد~واالجمتماعية

الدولفىلنيةالماالمؤسساتبينشرالمبثالمتعاوندعم

المصرفةالتسهيالتمنوغيرهاالمباشرالمتمويلمجالفىاألعضاد

السالميةاالماليةمساتالعقودمحم,ءاألعضا~ول

للتنصةاالسالمىالبنكسيماوال

فيهاتشارلثوالمتىحاليابهاالمعمولالدفعتتترتيبا

جماعيةشبكةالقامةالممتوافرةاالمكاناتاستكشافو8االناعضاالدول

تنفيذمنالمكتسبةالخبرةضوءعلىأطرافاالالمتعددةالخططمن

حالياالقاثمتالنظم

فيالنقديةوالسلطاتالمركزيةالمنوكمحافظياجمتماعدعوة

الوطنيةالماليةلالسواقتقييمهااستكمالالىاالعضاءالدول

اماماالسواقهذهالىالدخولامكاناتتحسيناجلمنلمكون0القائمة

اخلدمستمثماراكتبثجيعاجلمنذلكفيالراغبةاالخرى8(العضاالدول

رمتالمماوالمتبادلةاياالمناساسمحلى8االعضاالدول



دلتسباتحسينالىعضاالاالللدولالنقديةالسلطاتدعوة

و~والما~النقديكمثلالمسابشانثيما~المعلومات

بصفثاالعثنباربعيناالخذمحالمعنيةالدولفيبها~المعبول

.الصدداهزفيالدوليةاالتجاهاتحامت

بالمشكلةالخاصللقرارالختاميكالعاملةت1~الفقر

الخارجية9لوزراعشرالحادياالسالميالمؤتمرعنالصادرالقبرصية

اقتصادوتنميةتنشيطاعادظاجلمنوذلكاباداسالمفيعقدالذي

.~~شمالفيالمسلمالمتركيالشعب

اقهلطاا

الدولمندولهكلموقفتعزينالىالراميةالجهودتضافر

منالتنميةافاهدتحديداجلمناالسالميالموتميمنظمةفيعضاالاال

ميأتيماخالل

درو~~الطاقةاستغاللطرقاكفةاتباعتشجيع

.يةا~وغيرالمتقليديتالطاقت

فيفيما~التعاونتوثيقعلى5االعضاالدولتشجيع

.الطاقةبانمتاهاالمستلهالمجاالت

تمويلعلىوالدوليةاال~الماليةمساتالمهحث

االعضادولالنهدقدراتزيادةتسستهدفالستيالممحليتالمشروعات

التقليديةوغيريكا~المصادرمنالمشاقةاهاهنتعلس

قطاعفسيالمصاهرةالعاملةوااليديا~الخبراتتبادل

االعضا».الدولبينفيماالطاقة



ا~والعلوم

فياميفاالسالولالبدبينفيماللتعا.ونالممعيالمسيةلوميةاالواعطاال

.والمتقنيةالعلوممجال

اجلمناالسالميةالمجموعةمطاقعلىجهارانشا»فيالنظر

والىوا~العلوولنظمتقدمالستيالماليةالمدخالتزيادة

اساسعلستقدمبحيثريبوالتوالمستعلسيمبالبحوثألخاصك`آلبرامج.

وحيسارتها´ألمستوردةتا~نقلاجلمنالمتعاون

الوطنيةالسياساتمعمدى~تقييموفيوتطويرهاوامستيعابها

.والتقنيةالعلوم~إم6والىالتنميةالسالهادفة

.5االعضاالدولمنالواردةاللمتقنيفتفضيليةمعاملتمنح

االمعلمينمساتالمهاوالوكاالتمنشبكتاقامةجدوىفيالنظر

وبرامجوالمتنصيةالبحوثبرامرودعمتنظيماجلمنلمتكنولوجيكوا

واقامةالتكنولوجيةالصرسساتلستشجيعوذلكريبوالتالتأصيل

تكنولوجيةمشكالتلحلممشتركتبجهودوالقيامللمعلومات_امنظمك

تواكببحيثوالتكنولوجيةالعلميةالسيامةوتطويرcمحددة

.االمنمامئيتافهااهد

المتقدمةوالتقنيظللعلوماسالميةمؤسسةباقامتالتعجيل

والفنياالقتصاديللتعاونالعامةاالتفاقيكلكنعلىنممتكما

!نالبلداحتياجاتتلبيكبغيك8االعضاالدولبينوالتجاري

•الوطنيةالوكاالتوالهيشاتوالمؤسساتمعلستعاونباوذلمكميألالسالا

والمعرفتوالخبراتالمعلوماتتبادلوتسهيلاالساسيةالبحوثودعم

اا~~نشرفيامهااستخدمعوذلكألفنية



هذهعلىويتعين.االسالميةالمجموعةاخلدمنهاوالممستفيدمين

فيوالبحرنالدراسيةالمنحتقديمالىتسعىانايضاسسةالمه

الماليكالمواردمنالمنحهذهتمويلوميجري,االهميةاتفيالمجاالت

.5االعضاالدولفياالمتوفرهوالخاصهالعامة

بورقبنتامثجهاواالستفادةالبحوثمجالفيالجهودتضافر

والعلمي،المتقنيلملتعاوناتفاقاتطريقعنبينهافيماسمشتركة

العلميكالصرسساتمنوغيرهاللبحوثالوطنية.المراكزودعثم

.9´االعضاالدولفيالقاثمتبتلكوربطهأ...الن

الجتماعيةاالشررنوالعاملةاليديا-ماصنا

ات8<اا.~تبادلفياالسالميةالدولبينالمتعاونتوسيع

وتنسيقهلةآلمةالعاملةااليديمنطراحسيا5المنشاالنشطوالدعم

•المدىومتوسطةاطويلهاسسملىالعا~االيديوتاهيلتعليم.

تدفقبينوصلاحلقةوايجادممشتركتامستشاريتوكاالتواقامة

االموال.وس8رونقلات9الكفا

العاملةااليديتبادلمجالفيللتعاونمتضافرةجهودبذل

وماهوالعاملةاالميديمنعضاالاالالدولاحسياجاتلتقديروفقا

منتخصيصهايمكنالتياالمكانياتحجموتحديدلديها.منهاممتوفر

هيسئاتمنوكيرهاالصناعيةمساتالمنلدى5االعضاالدولفاشدةاجل

.لبحربا

المتوفرةالعاملكااليدياستخدامفيمعاملة~تطبيق

نموذجيسنظاموضعالىالعامةمنتاالماودعوةاالعضا»الدولاخلد

فسووالصرمسينهالتشريعيةالنظممعمتمشيايكوناالجسماعيلملضمان

.~الممشتركت9االعضاالدول



8هجرذلكفيبماالعقولفجرأللمشكلهمتكاملتقييموضع

بيجبالمتياالجراالاتتحديداجلمنودلكالممؤهلكالمعاملةأاليدي

العاملةااليديلمهجرةحدلوضعاالسالميالصعيدعلىاتخاذها

خدماتجعلوبالمتاليالمتقدمةانالبلدألسوالمتتسنولوجيكألمعلمية

االيديلتبادلتوضعلبرامجفاوف8االعضاللدولمتوفرةالالهة

.العاملة

فيمنتظمةبطريقةوالفنيالمهنيلملمتحديثوبراهجآمنظمةوضح

المالزميينالمصتخصصنالعاملينتأهيلاجلهنوذلكالمستوياتجميي

واالمبحوثتربطألمتيالسلسلكفيأ_حلقاتكارالسنكمال

والتسويقبأالعننام

العاملهلاليديالمستمروالتحدييثوالمنتميةهيل>التثتسهيل

التكنولوجميالمستنيراستيعابفياكفأتشونحتى4أ(اعضاأل.دولفي

االجستماعيةالظروفمعتكيفهافممانوكذلكممنهدألمستفأوألم

لملتعاونبرامجطرميقعنالممضيفكالدولفيوأالقتصادية

الدحةوالسكان-تاسعا

السكانيةالسياساتعنوالبحرنبالدر:ساتالقيامالمىدأ0ذسبالم-

فيالسنعيةلجهودالسكاناستجابتتحسين!جلهناالعضاءالدول«مى

.8أالأعضأار)لبلد

لضمانالصحظمجالفيؤالبحوثبالدراسات)لفيامالسبادوألألو-

بهدفا~والعنايةألتغذيةمنعألوصستوى)فضلصحيةظروف

مشنشركةعاهةصحية»سياسةتطومير

االدريأءجأل~ببحوثالقيام-

فيصاوالمتالسكانمجاالتفيوالخبراتالمعلوماتتبادلتكثنيف

أالعضاءالدولبين



~ةاال~الدول~الممعلوماتمظمومتوسيعومتطويرمتحسين-

أ~مكأالمنفافبةفيالموارد(واالحكاممبنفنبمااالعضاءالدول

االعماءالدولمينوالستحاريوالغشاالقنصاايللثعاون

فيماالمفنيللتعاونالوطنيكاالمكانياتعلىالستعرفعلسالعمل

يمكن.الوطنيةتسميمتهاوبرامجخططلوفحاالعضا»الدولبيين

احمتياجا~.مااالساساهزعلىتقدرأناالعضاءالدوللحكومات

وخدمات•والمهارات،وا~البحوث.مجاالتفيالوطنية

طريقعنيمكن~المتيريبالتوثسهيالت•االمستشاريسين

اكبربكفاقاخرىاسالميةدولمعالتعاون

~1أالننر~ونارىوأدفشريعراطاروضعحدوىدراسة

وإلمقاثمةفعالالمتبعةاالسالميباالعتباربعيناالخذمعوالمفعال

وا~المقبولذلكلهايكفلحمتى•رسميةاتفاقاتاساسعلى

تيباتالمتريفعلياناالطاراهزفثمأنومن.ممكننطاقاوسععلى

واالمسنشارمييند،لخبرااموامسثخدبدخولالخاصةدريةواالدالتشرميعية



لتشجيعاالطرافوالمتعددةالثناثيتتيباتالمترتوسيع´

cالستعاونيةوالبرامراالتفاقاتمثلوساثلطريقعنالفنيالتعاون

وكذلكوالخبراتللمعلوماتالمنتظموالمتبادلالمشتركةواللجان

.المعمنيةالمرسساتبينمباشرةاتالفنواتباقامت

المعلوماتلتجميعمثستركجهازالقامتالالزمةهاتاالجرااتخاذ

الفنيالمتعاونوفرصالمواردبشاناالسالميالمجتمعاخلدالممتاحة

.5االعضاالدولبينفيما

جهودفيتسهمانميمكنالتي•الوطنيةمساتالمهتحديد

منمايلزمواتخانوامكانياتهافعاليتهاوتحسينالفنيالمتعاون

االساليبتطورانمساتالمهلهذهيحتارلكيملموسةاجواهات

خاللمنوذلكطاقاتهاتدعمانشانهامنوالعتيللتعاوناالمعمليه

التنالشقيقةالممنظماتمحالخبراتوتبادلالمشتركةالجهود

.سمشتركةتدريبامنشطةفيواالسهاممشابهةمشاكلتعالج

الالزمالماليوالدعمالموظفينبتوفيراالمكانبقدرالقيام

االسالميالميتمىلمنظمةالمتابعةمساتالمهفي:المتدريبال~ا

االيديمن5االعضالملدولالعاجلةاالحتياجاتبستلبيتالمكلفة

5االعضالدولعلىايتقينالناميةولهذه.ارميتواالدالفنيةالهاملت

ويدهابمتنلكونسسأتالمهمذهمعوثيقاتعاوناتمتعاونان

اصذفيوامكماناتهاالمتوفرةطاقاتهاعنوالمعلوماتبالبيانات

المضمار

والوكاالتالممتحدةلالممالممتابعالمنتميةبرمناهجلدىالسعي

تيباتالنحتسواتخاذالمساعدةعلىللحصولفيهااالخرىالمعنية

العمل.خطةلسنفيذالالزمة



خامةاحكام-عسرحادي

تنفيذبعةلمتالالزمكابيسرالتكافتالعامةاالمانةتستخز

المسمتوءعلسدوريةاجتماعاتتنظيملهاويجوزالعمل<خطه

لمنمك،لذضرورةارتأتكلحااواالقل~سنعتينكلمرةتعقدالوزاري

اجلمينخاميكوبصفةهذهالعملخطةتمتناولهاالمترمنوعاتالموحول

محنل،منانجازهتمفيماالمتقدماوجو.مزاستعراأ)

،الستوجيهيتالخطوطوضعب)

مثنكزن،الوحل-)

,القادمةالمراحلفىالعملوخططسياساتومنعد)





بشأنالرابعاالسالميالقمتتمرلمهالختاميالبيان

والمتجارياالقتصاديللمتعاوناثمةالدااللجنهومامتامسناد

كيتالمتر(لجمهوريةرئيسافرينكنعانمثيسالرفخامةالى

I~ميلخمتاان

4 84 E DEcااأل0اا.«N

للتعاونالدامعةاللجئترشاسةاسنادتمرالمهقرر

السيدكيةالمترالمجمهوريةرئيسفخامةالىوالمتجارياالقمتصادي





الرابعاالسالميالقمةتمرمنعنالمصادرالقرار

االقتصاديالتعاونفياالولويةاتفيالمجاالتبمتحديد

)15(.Res No. IS/4-84/E/RES . 1/4-E

المستالسنواتخاللالمتدليةلومياتاالوباكتماديوهي....11

:القادمة

المتكنولوجياو،´لمعلم-

المتجارة-

والمواصالتالنقل-

الطاقت-

العملخنتفيالوارد،االخرىالتالممجااهمالاليعنياوهذ





اذارالفر

الخامساالسالمىالغمةموممر

كومسبكاسنطةبسأن





للنعاونالداهمهاللجنهأعمالسبر-ا

والنجاريفنادياال

ا)(نأن-0\/رفمفرار

االسالمي)التضامن(دورةالخامساالسالميالقمتتمرمهان

جمادى•9-82منالفترةفيالكويت)(دولةالكويتفيالمنعقد

م)<7/19ينايرال9ال-6(~االموافق1507االولى

مؤتمرعنالصادرأ)(قس-13/3رقمبالقرار~

السعوديةالعربيةابالمملكهالمكرمةمكةفيالثالمثمياألسالالمتمت

ونالداثمة~اللجنكبمقتضاهأنشاوالذيم1991سنها

بمهمةاليهاوعهد•9االعضاالدولبينفيماوالتجارياالقمتصادي

فيماوالستجارياالقتصاديالتعاونمصمارفيالمشتركالعملينتعن

<8االعضاالدولبين

خطواتمنامثمةالداللجمنةمااتخذتهعميقبارتياه~

العملخطةفيالواردةالتوصباتتنفيذنحوتقدمصوماحققمته

االعضا»،:لدولبيناالقتصادىالمتعاونلمتعزيز

علىاالقمتصاديالستعاونات»ااجرترشيدالدالحامت~ك

االسالمي<تمرالمهمنظمةاخلدالمستوياثمشتى



منظمةفسيعضاالاالالدوللجميعحتى~والتجارياالقتصادي

•اثمةالمداللجنكعملفيالمشاركةاالسالمياليؤتمر

ونامثمة~الثاللجمنتفيعضاالاالالدولمتصمثيليقر-9

المشاعلةارةاالدعنولينالمسو9الوزراخاللمنرووالستجااالقستادي

•اللجئتهز»الىالموكلةالمهامفمو»فيوذلكاالقتصاديكونللشو

قدراقصىتحقيقالىسعيابذلكااللتزام~االعضادالمدولويحث

.الفعاليةمن

لكلالفعالللتنسيقضماناممتابعةلجنتبانشااله3ينو-3

اللجئتصالحياتمنطاقفيتدخلالتيوالتجاريتاالقستصاديةالنشاطات

انصةالد

االسالميلملمؤتمرقراراتهابابالحاشمةالدالمبلجنةبقراريرحب-4

المناسبابيرالتالتخاذالخارجيةلوزراء

o-التياالجتماعاتعددبمتقليلامشمتالدالملجمنةتوصياتيقر

اللجنةعاتاجمتمامعاخلتمتدوالمتيالوزاريالمممستوىعلستعقد

اعمالمجملفياالجمتماعاتهذهصقلمتاثروبادراهIامثمةالد

.اثمتالداللجنة

منظمةعنوالمنبثقهالفرعيةالهيمناتتقدمانعلىبيوافق-,

أالقمتصاديالمجالفياملفالعااالخرىتهاواجهناالسالميالموتمي

من.10اثمةالداللجئتالىسنشاطاتهاعنمرحليةتقارير

هذهفياالسالميتمرالمهمنظمةقراراتتنفيذوممتابعةتنبسيق

االسالميتمرآلمةلممنظمةالعامةاالعانتمعبالتعاونالت.الممجا



v-للجنةالتابعالمتنسيقمكتببهيضطلعالذيبالمدوريشيد

نشاطاتهالمتسهيلاثمتالد

الذيوالمتجارياالقمتصاديللمتعاونالدائبةالملجنةقرارميؤيد-^

النتمعلىبعدتصدقو/اوتوقعلمالستياالبعضاءالدوليحث

اقرارهااالسالميالمموتمرلممنظمةسبقالمتيواالتفاقياتاالساسية

العامةاالتفاقية11وبخاصةوالتجارياالقمتصاديالتعاونبشأن

منظمةاععناءالدولبينفيماوالمتجأريوالفنيديأالقمتأللمتعاون

فياالستمثماراتوضانوحمايتتشجيعاااتفاقيةواالسالصالموتمي

.ذلكتفعلانعلىاا8االعضاالدول





التعاونيزلتعنالعملخطةتنفيك-ال

5االعضاولالهبيندياالقمتا

االسالميالمرتميمنظمةفي

)f(';.رأق-طلم3رقمقرار

االسالمي)المتضامنادورهلمالخامساالسالمياالمقعهموتمران

جمادي•9~.6مناالمفسرهفيالمكويتا(دولةالكويتفيالمنعقد

م،1/19ينايرال9اله2(الموافق~1أل07لساالو

.عملمنامجازهتمفيماالمتقدمامستعرافر-أ

االتوجيهيهالخطوطوضع-ب

المشكالتحل--

القادمة.حلالممرافيالمعملوخططالسياساتوضع-د



تمرمهعنالصادر(ق.أاس-13/3رقم~بالقرار

ونامئصة~الداللجنهانشاألبشانالسثالثاالسالميالمتمت

لمتكنولوجيواالعلميللتعاوناثمةالدواللجفتوالمتجارياالقتصادي

التاليةالمهاماليهمااوكلاللمتين

منظمةتتخذهااواتخذتهاالسيالقراراتتنفيذمتابهظ-ا

•والتجارياالقتاديبالتعاونيتصفيمااالسالميتمرالصه

،والعلميالمتكنولوجيوالستعاون

االعضاءالدولبينالتعاونلتعزيزالممكمنةالسبلجميعبحث-)

،المذكورةالميادينفي

الدولقدرةدعمالدالهادفياالقتراحاتوتقديمالبرامجوضع-3

•والتكنولوجيةوالعلميتوالمتجاريةديةاالقتاالتالممجافياالعضا»

تمرمهعنالمصادر(ق.أ)أق-1/5رقما..بايذاذ

بالسلكتالبيضا»الدارفيانعقدالذيالرابحاالسالميالقمة

ونالممتعالمتعزينالعملخطةبشأنم.1914سنةفيالمغربية

،أالعضاءالدولبيناال~دي

لصتابعتجهودمنالعامةاالعانتبذلستهما

محمودتقدممنوماتحققالعملخطةفيالممتضمنةالممتوممياتتنفيذ

•المجالهذافي

البحوثمركزاتومساعدلجهودامضاه

•السالميةاللدولريبالتوالحتماعيةاوالقتصاديةاوميتالحصاا

للعلومالسالميةاالمؤمستوالمتجارةالستنميهالسالمياالمركزو

ا~عةوللتجارةميتالمالاالغرفتو•التنميةوالسكسولوجياو



والبحوثوالمهنيالفني~ريباال~ميوالصر~•السلعوتبادل

العملخطةتنفيذفيللمتنصيةاالسالميوالبنك

للتعاونامثمكالدا~~طا~قتابسايالحظواذ

رئيسايغرينكنعانثيسالسفخامةبرئامترووالمتجااال~ادي

لوجيوا~ا~~ونا~الةوا~تركياجمهورية

باكسمتانجمهوريةرشيمىا~9ضيامحمدمئيسالرفخامة~مثاسة

الرابعاالسالميالقمة~تر~ا´~´«لىئئقرا´راا´تنقيت•اميت<األسال

اطارفياالعضاءالدولبيناالقعتاايالتعاونومعزيز~نبشه

،العملاخطهتطيبت>

للجنهاالول~والمامىاال~~ان

فسيلا~فيا~قدوالتجارياالقمتصاديللمعاونامموالد

تيب،المترعلىهاملم2ومارسر15(لم~وربى

السمتضافتكيةالمترللجمهورية»

واالمن•الصناعيوا~ون•التجارة~لالوزراعيةتمراتالمه

التوجيهيةالخطوطو~ا~ا~راعيةوالستنصية•اشيالغذ

<الشالثالحيويةا~~~~«فيا~خطأللتنفيذالالزمك

والذىالقامتاالمامةقامتهالذيلعتقريرباعلمايحمطواذ

،العمل´´´´خطةتنفيذفدالتقدممدىيوضي

التياالخرىوالنشاطاتاال~~ت.ببر~مرا~هاموان

والملسجنتوالستجارياال~(يللسعدونا´~ا~اللجنةلهاخططت

لخطة1تنفميذم1990اسنه~والسكنولو~العلصرللتعاونامشمتالد



جامنبمنوالمستمرالكاملوالفنيالماديالدعمتتطلبالتيالعمل

،الخمالامنالصتوخاةافاالهدتحقيقبغية5االعضاالدول

خطتتنفيذعرقلةالتيالصاعب51ان»~اهيسااذ

وقلةالماليةالمواردلنقمرنظرامعينةقطاعاتفيالمعمل
-

•االعضادالدولاستجابة5وبطوالمعلوماتالبيانات

والمتجارياالقمثصاديللتعاونامثمةالداللجنةان~حظ

كأساس•اقرتاقدلمتكنولوجيواالعلميلملمتعاوناشمةالدواللجفت´

الستعاونتعزيزالمىالراميةالمعملخطتتنيفيذ•لنشاطاتهما

محاالعضا»الدولبينلمتكنولوجيواوالعلميوالممتجارياالقمتصادي

االسالميةالقمتحدد~كماالويفاالومجاالتعلىخاصتأكيد

.الرابعة

ا~االدللجنةالالزمةالمساعدةتقديماالعضاءالدولمنيطلب-1

العلميللتعاونامثمةالداوللجنه•المتجاريفىاالقمتصاديللمتعاون

االقتصاديللتعاونتعزيراالعملخطةبتنفيذلملتعجيلوالتكنولوجي

.5االعضاالدولبينوالفني

المبئكمطباقفىالمتجارةلتمويلاجالاطولنظامبوضعيرحب-)

اهزفيكتالمشارعلى5االعضاالدولجميعويحث>للمنتميةاالسالمي

.االمثلالموجهعلىبهاالنتفاعيمكنحسىوقتاسرعفيالنظام

االسالميةباكستانجمهوريةحكومةبهتقامتالذيمبالعرضميرحب-3

واامثيالغذلالمنالمثالثزاريالنالصرتمىالستضافت

.الزراعية



والمواصالتالنقللوزواالاالولاالجتماعانعقادبارتياريالحظ-4

ام9اللمشهرسبتصبر/ايلولخاللاالسالميتمرالمهمنظمةاعضاالالدولفي

دياال~للمتعاونامثمهالدلملجنهالمشالث8الدورمعامنبالمتن

حشدامكانفيللنظرالخبرالفريقاجتماععقدويقرر•والستجاري

والتدرهيب.واالصالوالصيانةخدماتفيهابصاوالطاقات،الموارد

.عضاالاالالدولفيالطيرانشركاتبين





وثامثقوقا~تقرير
الخاصمتالدورة

الستجاريويالقتصاداللستعاوناثمةالد
الكوسيك)(





الولاالفم

)l~o .J-,9/19ايلول/سبتمبر(





تقرير
الخامسالدورة

والستجا~ىاالقتصادىللمتعاونامثمكالدللجنت
ألم918سبتمبر/ايلول1-0،اسطنبول(

االقتصادىللتعاونالدائمةللجنةالخامسه8الدورعقدتا.
معامنبالتن,)الكوسيك(االسالميالمؤتمرلمنظمةوالتجارى
1وðيومى،اسطنسبولفىالمطاقة9زرالناألولاالجتماع

لكباراجتماعأعقابأفى,~)15ا0صفرìو7الم9/9سبتمبر/ايلول
~ا15ا0صفر4و3(1919سبتمبر/(ميلول5و3هيومىعقدالموظفين

فى9األعضا:لتاليةالدولمنممثلونالدو~ةهز»حضروقد.-
.االسالمىالمؤتمرمنظمة

إلشعبيةالديموقراطيكاشوميتالجنالجمهورمية
البحرينأولظ

المشعبيةبنجالديشجمهورية
تشادجمهورمية
السالماردبروناىسيجارا
المتحدةالكاميروناجمهوريه
العربيةمصرجمهورمية
غامبياجمهورمية
غينياجمهورية
ومنيسياامندجمهورية
االسالميةايرانجمهورية

العراقيةالجمهورية
الهاشميةاالردنيةألمملكة

الكويتدوله
نيتا~الجمهورية
االمشتراكيةالشعبيةالليسبيةالعربيةالجماهيرية

يامالسين
لديفالماجمهورية
المغربيةالمملكة
عمانسلطنة

االسالميةباكستانجمهورية



2Hl:.9-8األCl COMeElاo

فلسطينولهد
قطرولتد
يتلسعودالعربيتاالمملكا

للمسنفااجمهورية
طيتايحقرلداللصرمااجمهورية
نالسوداجمهوريأ

السوريهالعربيتالبجمهوريةا
لتومسيتالجصوريةا
لتزكيةالجمهوريةا

اوعنداجمموريت
ةلصتحدالعربيةاتارالمااولتد
ليمنيةالعربيهالجمهوريةا

ابصفهالدور»اهذهفيقبرصلشمالالتركيةالجمهوريةوشاركت
.مراقب

العاماالمينالغابأحامدالدكعتورمماليالدورةحضركما-3
وا~لهاالعتابةليةالستاوالهيشاتاالسالميتمرآلمة~
عنها

المتدريبواعيفالبحتمااوالقتاديتاوالحامئيةاالبحاثامركز-
السالميةاللدول

المبحوثوا~والمفنيريبللتالسالمياالمركز-
الستجارةلتنميةالسالمياالمركز-
)ايفسمتاد(ا~والتكنولوجياوللعلوماالسالميهامسمتالمه-
للمنتميةالسالميا.البنك-
السلعوتبادلالصناعةوللستجارةالسالميةاالغرفة-

التنميةلستمويلالوطنيةمساتالمهاتحاد
السالميةاالدولمنالمستشاريسينا5االخبراتحاد

اميفالسالاانالسبألمقاولىاتحاد-
السالميهاللبنوكالدوليالتحادا-

والتنميةللتجارةالمتحدةاالمممؤتمرمنممثلونحضروقد
ةاا~االممومنظمةاالمنمامىالممتحدةاالمموبرنامج(االومكمتاد)

العلمىللمتعاونائمتالدواللجنة(السيونيدواالصناعيةللمتمنميت
مراقب.<بصفتوالستكمنولوجى
مسةالخاالدورةفيالمشاركينقامئمت)1(المرفق(ويتضمن

امثمة).الدللجنك



الجمهوريةوميس،افرينكسعدنميسالرفخامهراس-5
للدورةالصشتركتاالفتساحيةالجلست,الكوسيكورميس<التركيك

.الناقةلوزرا»االولواالجتماعللكوسيكمسةالخا

o-سعادةاالفمتمتاحي~خطابهالرئيسفخامتوامستهل
تمرالمهلمنظمةعامااميناتعيينهعلىالغابأحامدكمتورالد

والعملالمنظمةتنظيم.العادةجهودهنمايبذ~.علىوشكرهاالسالمي
السيمااالسالميةتمراتالمهعنالصادرةالقراراتتنفيذعلى
غيروالسياساتالممارساتالرئيسفخامةوشجب.القمتتمراتمه

كيكالمتراالقليةعلىبلخارياحكومةتفرضهاالمتيمنيةاالنسا
فيكا~االسالميالعملضرورةاكدمهبلغاريافيالمسلمة
.المستقبلفيتكرارهادوناللحفيلولفالممارساتتلكمواجهة

االجمتماعالنعقادارتيا~عنافرينكنعإن0الرئيسفخامتواعرب
المموتمرامنظمهفي5االعضاالبلدانفيالطاقت5لوورااالول
عملخطكفياالولويةذاتاخوالمجاالتالطاقةانموضحاميراالسال

ا~يخلمرسوفاالجمتماعبانشقتعنالرئيساعربكما•المنظمة
.االهيميةالبالغالمجالفد.هذامفيدةمشروعاتصياعة

الحكامطبقاتنستهيسوفواليةمدةانمئيسالرفخامةواضاف
بايجازاستعرضفقدثمومن•شهوربضعةبعدالمتركيالدسعتور
االعضا»للدولشكر»عنمعربااعمال<منالكوسيك~´انجزت
لماالصتخحةواجهزتهاالسالميتصرالمهلمنظمةالعامةواالمانة
فيعن~اعربكما.االعجازاتتلكلتحقيقجهودمز«بذلت

منرئاسةتحتوالنجارالكفاءةمنبمزيدالكوسيكامشعلةاستمرار
.المنساهزفييخلفه

المنرثيسلفحامتفمتمتاحياالالخطابنص)المرفقفي(ويرمد
.افرمن)كنعان

8وزراومثيس•اوزالجوتتورالدولةماهبوامستهل-1
بمتهنمثةخطابللكوسيكالمناوبوالرثيسالتركعيتالجمهورية

العاماالمين~في~اعلىالنابذحامدالدكتورمعالي
معاليبهمايتصتعبانشقتعنمعربا•االسالميتمرالمهلمنظمة

باا~كفيلسياسيةوحمفكةواسعةخبرةمنالغابأالدكعتور
ر~واعرب.5االعضاالبلدانبينفيماالمتعاونامشعلةفبتنفيذ
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منظمةعامامينبد.الفاحامدالدكتورلمعالمسشكرهعنالوزرا»
البنكوشيس•عليمحمداحمدالدكتورولسعادة،االسالميالمؤتمر
كيتالمتراالقلسيتلنصرةجهودمنمايبذال~علس,للتنميةاالسالمي
منللهويةوطمسقمعلعملسياتتتتعرضالتسبلغاريافرألمسلمة

النزو-علىاالقليةهذهافراديجبرمماالبلغاريةالسلطاتجانب
واعرباالقربين.واهليهممصتلكأتهمورادهممخلفينتركياا~
لوزراءاالولالمؤتمرلعقدارتياحهعنالوزرا»وشيسدولة

مالمديهباالقمتساماداستعدعلسكيةالمترالحكومةانامؤكدالطاقت
.االعضا»انالبلدمعالقطاعاهزفدامكاناتمن

االخيرةاالقمتصاديةالتطوراتبايجاززرا»ألمورئيسمنواستعرثم
اعمالجدولعلسالمدرجةالمشروعاتتتنفيذانموضحاالعالمفر

لزيادةاالمكاناتمنايدمناالسالميةانللبلديوفيسوفالكوسيك
مشاكلمنتواجههماعلسوللستغلبIالعالميةألألتجارفرحصتها

.رجيةالمخامدفوعاتهافر
اوزال)جوتتورا~ولةصاحبخطابنص)3(المرفق~(ويرد

v-العام~االمينبدالفاحامدكتورالمدمعاليواعرب
الرشيسلفخامسكالمعميقامتنانهعنفياخطابأالسالميالمؤتمر
ولصاحبالكوسيك،ورشيسالتركيةالجمهوريةومثيسافرينكنعان
مثيسوالرالتركيةالجمهوريةوزرا»رئيساوزال،جوتتورالدولة

واللتزامهمابالخشخصيأهمتماممنابدياهلصا•للكوسيكالمناوب
بينفيماوالمتجأريأالقتصاديالستعاوناواصريزبتعنالراسخ
.االسالميةانالبلد

الكوسيكدوراتانجزتهماالنالغابأالدكتورمعاليواشار
لخطةالعويضةالخطوطتترجمةبشأنمشجعةنستاثجمنالسابقكاالربثع
الدولمعاليهوحث.للتعاونومشروعاتملموسةبرامجالىالعمل
االقستصاديألتبادلينلستعنمةالالنأبيرالتاتخاذعلىاالعضا»

سوفللكوسيكليةالمحاالدووالانوقال.بينهافيماوالمتجاري
مجاالتفيالمتعاوندعمنشأنهامنواستراتيجياتتومياتالىتخلص
.والتجارةاالقمتصادقطاعيفيحيوية

لوزراءاالولاالجستماإلعقدالىالعناماالمينمعاليواثنسار
يصقلاالجمتماعاهزانفقال•الخامسالدورةمحبالمتزامنالطاقك
التعاونأعامثملمستوفياالمبذولة>الجهودطربيقعلىجديدةخطوة

المعاماالمينمعالىأكدكما0االعضاءالدولبينفيصااالقتصادي



A-ايرانوجمهورية•العربيةمصرجمهوريةوفودوىساءوالقى
للدولالجغرافيةالمجموعاتباسمكلماتتشادوجمهوريةاالسالمية
.يصقلونهاالتياالعضاد

ديةاال~الصعوباتالىكلماتهمفيالئوفودرؤساءواشار
بما~.واشادوااالعضادانالبلدتواجهالتيالمتزايدة
انأ~بينفيمااالقمتصاديالتعاونمجالفيتقدممنالكوسيك
ورئيسكيكالسرالجمهوريةوشيسالمىالمشكوازجوامثم"االعضاء
دمحم~منيقدمونهلماوشعبهاحكومتهاالىوكذلكوزرامثها
منظمةفياالعضادالدولبينفيمااالقتصاديالتعاونمئمدعالتوطيد

ضيافةوكرم8حفاومنالممندوبونبهحظيولمااالسالميالمؤتمر

االسالميا~رئيسعليمحمداحمدالدكتورسعادةوا~-9
لفخامةاصتنا~عنفيهااعرباالقتمتا-حفلفيكلمت•لملتنميت
منيبد~لما•كيتالسترالجمهوريةومثس•افرينكنعانالرئيس
المتعاونتعزيزنحوالسعي..;Lbl,فيحكيمةوقيادةفاثقةعناية

االعضاءالبلدانبينفيمااالقتعادي

مسياالسالالبنكقلقعنعليمحمداحمدكمتورالدسعادةاعربوقا
منبلفاريافيالمسلمةكيةالمتراالقليةماتلقاه~.ازاأل

تناولثم,وحشىقمعمنلهوماتستعرضانسانيةغيرمعاملت
تركيا،حكومةمعبالستنسسيقالبنك،اتخذهاالستيالمبادرةبالشرر
االقلسيةلستلكالعونميدلمتقدميم

احرزهومااالسالميالبنكانشطكبايجازاستعرضثم
باجرامثها~الكوسيككلفتالتيالدراساتفيتقدم
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كنعانالرئيسفخامةاستقبل•االفمتمتاحيةالجلهتوعقب-10
.الوفود5ر~ساافرين

للجنتمستالخاللدورةالوزرايهالعملجلسةعقدت-11
وزيوجلبيايشين/سعا«ةبرئاسةاليومنفسظهربعدالداثمظ<
التركية.الجمهوريةفيالدولة

الدورةاعمالجدولمشروع9الوزرااصتمد-1)
القرارينمصروعيبحثوقرروا•للكوسيكالخسامسظ

/OIC/COMCfC/5-89)1(وقم D.RESو(~)OIC/COMCEC/5-89/ D.RES
البنودفراخرىمرةالنظرمنبدالالموظفينكباراعدهمايناللذ

.االعمالجدولعلرالمدربة
اعمالجدولfالنتوتيبعلىم)و(ال)2(<)0(المرفقات(وتمتصن

وتقريرالموظفينكباراجمتماعوتقريرللكوسيكالخاصمتالدورة
.)الدورةلجنت

1T-المملكةفيالتخطيطوزمر•فريدزياد/اسعادهوتال
رقمارالقرمشروحمالكوسيكومقررالهاشميةالودمعةا
/C/COMCfC/5-89)ا( o . RESاo1(رقمومرفقة(.

رةارالقرمشروح5االوزرا~و
)1(o IC/CO,.,CEC/S-89/ D RES

حضورااالسالميةايرانجمهوريةبطلبعلما5الوزوااخكوقد
~>أ~~~ا~المتابعةللحفةالسادساالجعتماع
عضويةتجديدمونرح~المذكوراالحتماعكانماااذ•مراقب
.الصتابتلجنتوتشكيلالكوسيكمكتبهيشك

ارالقرمشروعفريدزياد/سعادةتالمم-,4
C/COMCEC/5-89/D)2(رتم . RESاoفلسطين~صاتارقنر~يالذ

ال~~اال~اا~~التالمسا~االساملبعمدوكذلكولبنان
C/COMCEC/5-89/D)2(ارالقرمشروع5االوزرعتمااو . RESاo.

oوميس,جلبيايمعين/سعادةيقومان5االوزروقرر-ا

o)1(رقمارالقرمشروعبعر~Iال~عا I C/COMCEC/5-89/D . RES

C/COMCEC/5-89/D)2(رقمارالقرو~وح • RESاo<الجلستعلى

.العتمادهالختامية
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فيلسعادألاعرب•ايتالوزرالجلسةاختتامولدى-12
شكرهعنالكويتولتبوالصناعةالمتجارةوزيرالخالدالرزاقعب

ماعلىكيةالستروللحكومةكيةالمترالجمهوريةرئيسلفحامت
الدولبينفيمااالقتاديالمتعاونبمثشونبالغاهمتماممنبيديامنه
اهزلعقداعدتالتيالمضتازةالترتيباتعلىوكذلك<5االعضا

دولكاميرسمواتخذهاالتيللمبادرةشرحاقدمثممجتماع.اال
انالبلدشدبالخامىالمتحدةاالممقرارتنفيذسبيلفيالكويت
سعادتهودعا<الخارجيةبالمديونيةتضرراواالفريقيةالعربية
االمبادرههذهازرقمنالىاالعضاةالدول

مسةالحتالجلسة

V\-ميتالحتالجلستوعقدت
5لوزرااالولواالجمتماحللكومصيك

البحمهوريترئيسرافرينكنعان

مستلخااورةللدلممشرككا
الفخامةحبصابرثامتلطاقتا
.لكومسيكاورثيمرلمتركيةا

وزير,قررتفخرالدينسعادةقدم•ميهالحتالجلسةوف-اا
5رالوناالولاألجتماعقرارمثمروع•كيةالمتلىالجمهوريةفيالطاقت
مااعتمدهمحوعلراالسالميتمرالمهمعظمهاعضاءالدولفرالطاقة

.المعميونالوزراء
االولاالجتماععنالصادرالقرارااممهالداللجئتواعمتمدت

االطاقهلوزرا»

الجمهوريةفيالدولةوزير•جلبيايشينسعادةقدمثم-19
o)1(رقمارالقرfالتركية I C/COMCEC/5-89/D . ESارالقرومشروح

C/COMCEC/5-89/D)2(رقم . RESاoاالخاسفالدورةعنالصادرين
.المعنيونالاالوزراصتمد»مامنحوعلسللكوسيك

رارالقرامثمةالداللجنسزاعمتمدتو
)1(C/COMCEC/s-89/0. RESاo>وI9ل´ل
)2(C/COMCEC/5-89/ . RESاo.

رقمارالقر~•تيبالمترعلى)9اولم(لمدقمالمرفقان(ويتضمن
)1(o IC/CO/'1CEC/589/D RES~ر~،:ر»~
)2(.C/COMCEC/5-89/5-89/RES9ا(.

دمنظمةالعاماالمين•الغابةحامةكمتورالدمعاليوالقى-•0
اهميتفيهاا´كدميةالمحتالجلسةفي~اIاالسالميتمرالمه

علرمسنياللكوهسيك>مسةالخاالدورةاليهاخلستالتيالتناثر
الجمهوريةرئيسافرين<كنعانمئيسالرفخامتميقدمةما



فامثقهعنايةمزيبديةوماحكيموترجيةمستمردعمدمنالتركية
واكدال.االعضاالمدولبينفيصااالقتصاديونالممتعايزلمتعنسعيا
االسالميالمصوتمرلممنظمةالعامةاالمانةاستعدادالعاماالهين

عنأل´الصادرالمقرراتتنفيذلكفالةالمتابعةاعمالفىللستعاون
الطاقت8لوزرااالولتمروالمهللكوسيكمسةالخاالدورة

معاليالقاهاالستيالكلمةمنص)10(رقمالمرفق(ويستضمن
الجلسةفي•االسالميالمؤتمرالعام~االمين•الغابأحامد

الختاميتا.

االقتتصادوزير•وانالجرعلرسيفسعادألالقىكما-أأل
جميععنلمنيابةباكلمك•8المتحدالعرابيةباالماراتوالتجارة
للنمتامجتقديرهعميقعنفيهااعربالدورة،فيالمصشاركةالوفود
لهايبكالترالمتواصتوللجهودالدورةاليهاخلعتالمتيالهامة
مناوزالجوتتورالوزراأرئيسودولتافرينكنعانالرشيسفخامت
~عنوانالجرعلىسعادةواعرب.الكوسيكاهدافتحقيقاجل
المؤتمرلممنظمةالمتابعهاا~واالجهزةاالعضا»الدولانفي

مسةالخاالدورةعنالصادرةالقراراتتقوم~سوفاالسالمي
ماحظيةعلسوشعباحكومةتركياالسالشكرازجىكمأ•للكوسيك

.مصتارةترتيباتمنلالجتماعاعدومابالغكحفاوةمنالوفودبه

وزرا»ال،رشييساونجوتتورالدولتصاحبوا~-)أل
الجلسةفي،كلمةللكوسيكالمناوبوالرثيسكيةالمترالجمهورية

الحاليهالدورظخاللتحققماازاءاغتباطهعنفيهااعربميتالخمتا
الكوسيك،اعمالجدولعلسالمدرجةالممشروعاتتنفيذنحوتقدممن

النشطةالتركيةالمحكومةتولميهاالمتياالهميةامجددواكد
علسللمندوبينالثنكراوزال،جوتتورالمدولةصاحبووجهالكوسيك.

وحكومتشعباتركياتمنياتأمدقعزواعرب,جهودمنبذلو»ما
سالمللمندوبينمعتمنيااالعضأ».الدولوحكوماتلمشعوببالمتوفيتى

اوطامهمالساالياب
جوتتورالدولةمماحبكلمةنص(االمرقمالمصرفتىويستضمن(
)ألختأميت:لجلستفىاوزال

الجمهوريةومثيسافرمينكنعانالمرمثيممنفخامكواعرب-)3
عنميالخمتاخطابهفي(المكومسيك)اثمكالداللجنةورثيسالتركية

أالسالميألممؤتمرلممنظمةالعامهولالمانةللوفودوتقدير«شكره
منوقدموهجهودمنبذلوهلما,لهاالمتابعهألممتنسصةوالهيعثات
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كنعانا~ثيسفخامةواعرب.اثمتالداللجنهعملفياسهامات
صعيدعلىتاتخسكالستيالملموسةللخطواتسعادتةعنافرين

تحيا~وجهشم•الكوسيكاعمالجدولعلىالمدرجةالمشروعات
.عضاالاالالدول8قادالساالخوية

انالىكلمتهختامفيافرينكنعانالرشيسفخامةواشار
الىالشكرووجهشهور>بضعتبعدتنستهيسوفللكوسيكوثاستفترة
,للكو~وثاستابانلهعونمنماقامتعلساالعضاءالدول
لصهامهاادا~هاتواصلبسرفالكوسيكبانثنقمتةجديدمنمؤكدا
.المنصبهذافيسيخلفهمنرئاسةتحتالفعاليةبنفس
كنعانالرئيسفخامةكلمةمنصاالا)رقماامرفقومستصمن(
الختامية)الجلسةفىافرين





النانىالقسم

فيهانظرتالمتياالساسيكالوثامئققامئمة
مسةالخاالدووال

والتجارواالقمتصاديللتعاونامشمتالدللجنه

)9/19ايلولممبمتمبر/2-3•اسنبول(





LU7»»الط/Cl COMCl:Cاo

امية:مباالا.االصل

فيهامظرتالمتياالساسيةالوثامثققامثمت
مسةالخاالدورظ

والتجارياالقمتصاديللتعاوناثمتالدللجنة

)1919ايلولسبتمبرلمr-1•اسطنبول(

االسالميتمرالمهلمنظمةالعامظاالمانةمنمقدممرجعيتقرير
ale/5>.ه BR/COMCEC(

عنا~المتابعةللجنةالخامساالجمتماعتقرير-ال
.)OIC/COMCEC-FC/5-89/REP.(ألكوسيك

بينفيمااالتجارينهاالفضلسياتنظامبشأناتفاقيةمشروع-3
االسالميالصؤ~في~الاال~ولا~

)OIC/COMCEC/5-89/o6(.
نظامانشادحولا~الدراسةبشأنمرحلستقرير(أ)_4

فى8األعضاالدولابسينفيماالتديروضماناتاشتصدنمينلت
االسالمىالمؤتمرمنظمة
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افرينكنعانمئيسالرلفخامةفمتمتاحياالالخطاب
كيةالسترالجمهوريةومئيس

والتجارياالقتسرديللتعاوناثمةالداللجنةورثيس
أالسالميتمرالمنلمنظمة

)إ9ا9ايلولسبتمبر/o<اسطنبول(





c/9c.~))(العرفن McE /8c 5- 9/ REpاo

.با:كباال

افرينكنعانالرشيسلفخامةفمتمتاحياالالخطاب
التركيةالجمهوريهومثيس

الستجاريواالقمتصاديللتعاوناثمتالداللجئتورثيس
االسالميتمر~المه

)1919سبتمبر/ايلولoاسطنبول،(

•8السعادأهحاب
•الموقرونالمندوبون

•امالكرالضيوف

تمروالمهللكوسيكالخاصمتاالدورهأفتتحأنغبطتيدواعيمن
االسالمى،الصرتمىمنظمةاعضاالانالسبألفىالطاقةأاللوزراألول
.تركيافىاخرىمرةبكمأرحبأنيسعدمنيكما

الىا~بخالصأتقدمأن،المناسبةهذهفى•وأود
تمرالمهلمنظمةالعاماألمين،الغابأحامدكمتورالدمعالى
•والشاقةالجديدةمهمتهفىالكاملالنجار~متمنياميراالسال
تنظيمالعادةجهودمن~منذلهبكماعلىالشكرلهازجيوان
القرارات.ر´.:اصتماممنيوليةماويعلى•الممنظمتميكل

.الخارجية5وزراومرتمراتاالسالميةالقمةتمراتمرعنالصادرة

مينظمذافعاليتمنتزيدسوفالجهودهذهأنمنيقينلعلىواننى
جديدةقواعدارساالأنفدشكال~~كما•االسالمىالموتمي

الكوسيك.انشطدنممفيايجابيااسهامايسهمسوفالصنظمتلعمل

اليوممنشهدهاألتىاثواألحدمضىفيماعشناهاالتىالتجربةان
مشاكلارستدعلىتسهرالمتىالدوليةالمنظمةأن5بجالتوضح
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تكمتمب،المشاكلهز»لحلوريةالصرابيرالتوتمتخذاألعضاءدولها
.تمنامنهاوتوثيقالدولهذهبينالمتعاونتحقيقفرحاسمةأهميت
المتممايعنتمتوانلماالسالمىتمرالمهمنظمكأنبارتيا-نالحظومحن

الالزمالدعمتقديمفيتترددولمالدول.هذهتشغلعديدةلمشكالت

.لها

رئيسابخمتىألقيتهاالمتىالسابقةخطاباتىفدكنت.واذا
علىاعمالناجدوليقمتصراننرورةعلىشددتقد<للكوسيك
اجدالفانسياالقتصادي<بالمتعاونالمتصلةالعمليةالمشروعات

التركيةاقلميناالتواجههاالمتيالمشاكلتناولمناليوممناصا
من•بلغارياهو•االسالميةاصتناالداليستمربلدفيالمسلمة

االنسانلحقوقمارخاانتهاكا.تشكلممارساتجرا»

مظالممنبلغاريافيالمسلمةالتركيةاالقليةلهتمتعرضماان
علىيرغمهاتنكيلمنالبلغاريةالحكومةايديعلستال~وما

االقلياتتقاسيهلمامارزمثلهو•تركياالىالجماعيةالهجرة
على<تركياكانتوقد.كلهالعالمفرومعاناةعسفمنالمسلمة

منتبذل•اليهاميلجأمنلكلمالذاتزل<ولمتاريخها.ادامت
وصي.المعيشوطيباالمطماعينهبهالالثذينتوفركيمفسهاذات
كيةالمتراالقليةتخليصمايتيردلهاواالمكاناتالمقدرةمنتملك

وتوفيراالنسانيةغيرالممارساتمذ»منبلغاريافياالمسلمه
.الضروريةاحمتياجاتها

عناخرىمرةاعربانسوى،المناسبةهذهفي•يسقنيوال
هذه5ازا•بادرتالتي5االعضاالدوللجصيعالصادقاممتسدني
فيالمسلمةالتركيةااالقليهتكابدهاالتياالمنسانيةغيرملتالمعا

فيمالمتركياازرتهامنواعالنالمعنويدعمهاتقدميمالى•بلغارميا
حامدالدكتورمعاليالىكزلنكالشكرازجىوأنجهود_منتبذله
اهمتماممنيوليهلمااالسالميتمرالمهلمنظمةالعاماالمينالغابأ
علي.رثيسمحمداحمدالدكتوراسعادهوالى•القضيةلهذهبالخ
.للتنميةاالسالميالبنك

المىاالسالميالموتميمنظمةمبادرةانمنيقينلعلىوامني
يمكنالمتيماالنسانيةالمشاكلهذهازاءالضروريةابيرالتاتخاذ

هامةضانةيشكلسوف•االعضا»الدولمندولةايتواجههاان
.مستقبالالمشاكلمذ»صقلمواجهةخطرعناتدرأ



fلمحمترموناوبونلمندا
•مالكرالضيوفا

احكامبمقمقضى،تنعتهيسوفللجمهوريةكرئيسواليمتيفعترةان
الذيلخلفيالسلطةاسلم.وسوفاشهر<بضعةبعدالمتركي،الدستور
تكنونانغبطمتيدواعيومن.كيتالمترالوهنيةالجمعيةستنمتخبه

بفضلشهدتقد<1914عاممنذا~الفمتر«ااي•وثامستيافتره
بيناالقمتصاديالمتعاونلمتعزيزفعالةنشافاتالثمينة.موازرتكم

سوفنشطةاالهذهبأناوقناذالغبطةتغمرنيكذلكاالعضا».دولنا
.ا~السنواتخاللثمارهاتيوتهخلفيرئاسةتحتتمستمر

مستالمخاالدورةمعبالتزامنالطاقت5وزراتمرمهوبانعقاد
االولويةاتنالمجاالتمجميعبحثمننفرغناقدمنكون•للكوسيك

.الكوسيكاختصاصمنطاقفيتدخلوالتيالعملخطةحددتهاالهتي

4/19االميموفمبر/تشرينفيللكوسيكاالولاالجمتماعفمنذ
دوراتمعلستزامنباعقدتالتداريتالموزاالجتماعاتوبفمل

المتياالولويةاتفيالمجاالتفيجديدةأمشعلةأتبد•الكوسيك
كماالرابع؟االسالميالقمتتمرمهعندرةاالالعملخطمتهاحدد

نشطتاالبحثجرىوقد.الجاريةاالمشطةبامجازللتعجيلجهودبذلت
الزراعيهاوالتنميهاميالغذواالمنالصناعةمجاالتفيولتالمبذ
بمذ»المعنيةالوزاريةاالجمتماعاتخاللوالمواهالتوالمقل
<هذهبنتامرالكوسيكبابالحالمعا~ااالماعتوقنامتمالمجاالت

.المتابعةلجتخاللمناومبأشربشكلسوا«اال~عات.

رعايةتحستعقدتالمتي•الوزاريةعاتاالبحتماتولتحينوعلى
اليهااشرتالتياالولويةاتفيالتعاونمجاالتبحثالكوسيك<

المشروعاتعلناالولالمقارفيالكوسيكاعمالجدولانصب,انفا
<اوالقضايا<المتجاريالتعاونتعزبنالىاميفالرا

.االقتصاديالتعاونبامستراتيجيت

المدرجةالمشروعاتاحدانمر.ىاناليوممدورنايثليومصا
وتشفيلامنشاءبهواعنىfلملكومسيكاالولأاالجتماعاعمالجدولعلى
االسالميالبنكاهارفياطولمدىعلىالتجارةلمستمويلنظام

اخرىمشروعاتعدةبلفتحينعلىالتشغيلمرحلتدخلقد~.
-~جديدةفرصاالمشروعاتهز»توفروسوف.التنفيكمرحلت
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اهزفيواليسعني..انسنابلدبينالتعاونلدعم-تواضعهامنكان
ولالمانت8االعضاان)المبلدلجميعشكريعناالعرابسوىمالمقام
جهدمنبذلتومااسهاممنقدمتهلماالدوليةوالمنظماتالقامت
.المنمتاشجهذهلمستحقيق

الميوممفتتحهاالتيللكوسيكاالخامسهالدورةاخمتقتامومع
الكوسيك<دورةمعبالتزامنيعقدالذيالطاقتوزراءواجمتقاع

فيعليهاالمنصوصاالولويةذاتالمجاالتبحثمنفرغناقدنكون
االسالميالقمةتمرمهحدد~التيالمد»اونمتجااندونالعملخطت

للكوسيكالقادمةاالجتماعاتتعقدانيمكنكما.الرابع
خطةفيالمتبقيكبالمجاالتتعنيوزاريةعاتاجمتمامحبالممتزاهن

.بحثترونقداخرمجالباياوالعمل

موضوعانالىاشيرانسبتالمناهز«فيليتسمحونولعلكم
المتعاونمجاالتبجميعاللةوثيقموضوعاميعدالفنيالتعاون
الموضوعاهزارستمتدانبالكوسيكيجدرهناومن•االقمتصادي
المهام.

،غدظهربعدالمشتركةالختاميةالجلسةفيالقاكمانوالى
.اعمالكمفيالكاملالتوفيقلكماتمنى

فرينانكنقا
لتركيةالجمهوريةاومئيس



Jlاوزجوتتورالدولةماحبكلمة
كيةالمترالجمهورية8اوزررئيس
للكوسيكالمناوبمثيسالرو

االفتتاحيالحفلفي

)ا9ا9سبتمبر/ايلولoاسطنبول(





الاونجوتتورالدولتمماهبكلمت
التركيةالمجمهوريه~5ارونأثيسر
للكو~المناوبالوميسرو

فتمتاحيالاالحفلفر
)1919ايلولمبتمبرلمoاسطنبول(

<الرثمسفخامة
9دا~نى8السعاالاصحاب I,
<ومبونالمندالماد~

تر~~~~سم~مكمارحبانالبالغسروريدو.اعدمن
االولوأال~ة~~مسةالخاالمدورةانعقادبمناسبوشعبها
االسالمي،تمرا~منلمهفياالعمماءالدولفيالمعالقكلموزراء
.اعمالكمفيالمتوفيتىلكممتمنيا

ا~~ر~~ا~بالمتهنمةاتقدمانكلمتيمستهلفدواود
لهمتمنيااال~مد.الموتميالمنظمهالعاماالمين•ا~~~~
~~~ىنر~يتانمنيقينعلدوانني.مهمتفيالمنجاهكل

و~اال~~اال~لمشاكلوتفهمكبيرةاخبرهمنالعاماالمين
اواصرتعزيز~كبيرااسعامايسهمسوفاقدام.منبه~

.اال~~ا~~اطار~فيممنمو~.وتعميقالتعاون

<الموقرون5االوزر
<المدربونالسادة

مع-اتسعوتا.لكومسيكاهشمنكمطاقارىانغبطمتيدواعيمن
لميشمل-مرةالولا~مامذفىيعقدالذىالطاقة5راونا~ح
الطاقتمجالوهواالcاالولويةاتفيالمتعاونمجاالتمناخرمجاال
اعمليفلمشروعاتفا~سيكوناالولاالجمتماعاهزأنيقينيوفد

الطاقتمجالفد5اال~انللبلدالمنقعتحققاالقمتصادىللتعاون
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المتقدمةللدولبالنسب,الطاقتتشكلمالراهنعالمناففى
االهميةمتزايداستراتيجياعامال,السواءعلسالناميةوالدول
-يقمترمنانوا~فالتمنمية0االقمتصاديةللتنميةبالمنسبو
مواجهةوفسى0وامستهالكهاالطاقةاتناربزيادة_مابمعنى

درالنمصانضوبواحتماالت•الطاقةعلسالطلبفىيمتالسرالزيادة
منكبيرعددشرعتلوث<منمممنهاينجمومالملطاقةالسقليديت

واسمتنباطللطاقستوصتجادةجديدةمصادرعنالبحثفىانالبلد
يتقينا~ا.لبيانعنوغنى0المجالاهزفىجديدةتكنولوجيات

وترتفىاالقتصاديةبمتنميتهاتعجلكيIاالسالميةانالبلدعلس
منمواردهاايسضاتزيدان•لمستقبلهااتأعمينوفاههابممسترى
مصادراماستخدترشيدفيفعاالتعارمنامنهايقتضيوهومااالطاقه
فيالتقنيالمتقدميمتيحهاالستيالوسائلمنواالفادةالطاقة
.كلهالعالم

•تسكنتالمتىحكومتناأنالمقاماهزفسكد4أانليويطيب
انمتابعفىملموستقدمتحقيقمن•الماضيةالقليلةالسنواتخالل

معخبراتهاتتقاسمانيسعدها,وتوزيعهاالكهربامثيةالطاقة
.الشقيقةاالسالميةانالبلد

•قرونالصرالاالوزر
،.الاالوزر8الساد

الستيمةاالنمنالراهنالوقتفييتخلصالعالمياالقمتصادان
انالمبألتمكمنتاذ.الممثمانينياتمناالولالمنصففيبهألمت

عامفستسجلانمناالنمتاجيةاالمستمثماراتزيادةبفضلاالمناعيه
الممتوسط.فيالمائتفيباربعةفسبمتهتقدراقمتماديانموا191/

الهيكلالىبالمقياسنسبياالمنرتفعالمعدل<اهزتحققوقد
معدلالنخفاضفمتيبت<الصناعيةانللبلدوالديموغرافياالقمتصادي
مايقلوهئومئةالممافميواربعةثالثةبينوهمايتراالىالتضخم
ا~اوبدت.0اافياالسعارارتفاعمعدالتعنكمثيرا

.المثمانينيات

انالبلدفياالعيجابيةاالقتصاديةالتطوراتهذهاقترانومع
التجبارةموازينفياالخمتالالتعلى9للقضأمتضافرةبجهودالصناعية
حدالىالستمكمامكنالحمالتاسعارفيالحادةوالمتطلباتالخارجية

االمريكيةالممتحدةالوالياتمدفوعاتامينفيألعجنفيما
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الجاريالحسابفيالفوائضعناالناشثالسلبيةاالثارفيوكذلك
فيكبيرتقدملتحقيقالمسبيلمهدمماوالمانيا<اليابانمنلكل

العالميةاالموالرؤوسواسواقالنقداسواقالىاالستقراراعادة
المتجارةحجمفياالزيادهسجلتالستطورات.هذهالىوباالضافة.

فبلغتسنواتعشرمنذلمهاممسترى.اعلىنفسهالوقتفياالعالميه
^^~,.عامفيالماثظفيتسقت

الدولاتاقمتماد~طرأتالتدااالقتصاديهالتطوراتلهذهوكان
المناعيةانالبلدعلىتأثيرالعالميةاالمتجارهحجموعلىالصناعية

الحديثةاالسيويتانفالبلد.انالبلنأمجموعاتباخمتالفاخمتلف
السنواتخاللتحققممااالكبربالنصيبافادتالمتيميالتقدم
االقمتصاديوالمتوسعالمتبجارةحجمفدزيادةمنالماضيةالقليلة
فال<اعضاقدولومن~•ميتالمناانالمبألساثراماالعالمي.

المتجاريالميزان~بالعجزتمتصلكبيرةمشاكليواجهمعظمهايزال
عنجمتالمناالمشاكلاستبعدناااذوحتس.الخارجيةالديونوعب»

اسباباشمتانسنجداالطبيعمينوالكوارثمسالمسيااالستقرارافتقار
أيةمناالفادةوبيناالناعمينانالبلدبينتحولالتزالعديدة

االسلبيهالعواملهذهومن.العالمياالقمتصادفيايجابيهتطورات
واوجه•الصناعيةانالبلدتنستهجهاالتدالحمائيةالسياساتقم

هذهوافمتقارالمناعيةانالبلداتاقعتادفيالمهيكيليةالقصور
االعرابسوىالمناسبةهز»فديسقنيوال.الستجانسا~اتاالقمتصاد

محاوالتمناالعضا»انالبلدمنكبيرعددمايبذلهازا»ارتياحيعن
~االنسجاملمتحقيقصعوباتمناتهااقمتمادماتواجههلمتذليل
.االقتصاديةهياكلها

دياالقمتاالنمومشاكلمنكبيراجانباانمنيقينلعالوا~
حشدماتمااذ~يمكناالسالميةانالبلدفيالمدفوعاتوميزان
.العالميةالمتجارةمناكبرنصيبعلد~لالالزمةالطاقات

تزيدانشأنهامناننابنلدبيناالقتاديالمتعاونتمنسيةانوالشك
منايدمنلهاتحققوانالعالمية8الستجارفيشعوبمنامشاركةحجم

الرخا».

الموقرون»االوزر
•المندوبونالسادة

مومنوعاتعلبىاالول<ابحتماعهامنذ•اثمتالدلجنتناوكزتلقة
.واولويتامميتمنمبتمتسملماذكرتهاالمعتيالمستجاريالتعاون
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نظام5انشا~ا~اهزعنمااسفرالمتياالولىالنتيجةوكانت
كما.~اال~مدالبنكاطارفيالتجارةلتمويلا~ا~ل
التجاريةالممعلوماتشبكةمملاخرىوعباتمشرفيكبيرتقدمتحقق
ومن.ا~ريةاال~-.ونظامالصادراتاثتعان~مينوالتة
فيتشغيلهافروالبا~تنفيذهافورتسهماناالنظمة~«~ن

.العالميةالممتجارةفياننابلدنصيبازياده

اهتمامتشغل>ا~نيتقضتاغفلانالمقاماهزفدأ~ال
فيالمسلمةا~كيتااإلقليهامحنهومي•سرهبةاالسال_العالم
فيالمسلمكاالقلياتشانشأموالمعاملةجورتكابدالعتدبلغاريا
البلغاريةالحكومةاناجيدتدركونوانتمالعالم.منشتىارجا»
مويسهبموطمساالثراكلقمرفيماالعوادةسياسةسنواتمنذتنتهر

المجحفتالسيامةهز»اجبرتوقد.رعاياهامنانهمبرغمالثقافية
ذوينامنالفاعثمسوامنىاثالمماثالعممررلرو-والمجاقيت
مخلفيناالخيرين.الشعرينخاللتركياالسالنزورعلىواشقاشنا
النازحين5الههاهطرارالدأحيامااالمروملبلمصتلكأتهموراههم

ا~هذ5مووفيالمبلغار.ايديفيكرهاهنامليمممنبعمرتركالد
تركياروجهتاالتراكحقتأمينعلىالحرميمنطلقومن•الموقف
االحمتفاظفدببلخسارياالمسلميناالتراكتأمين~حقالسساعية

مجرةقنيةاتفاقيعلتبلغارياالى51سدتركياوجمتبهويمتهم.
ولما.تركياالىمثنااشقابنوسيفناومزومنومصالرحقوقتممون
ارةاالدجانبمناستجابةتصادفلماالعوذمذهانلوحظ

دونلتوالحيلواشقاثناحقوقحماينةعلىمناوحرمما•البلغارية
.لممعتادالمنظامتطبيقالىتركياعادتممتلكاتهم<~«رة

-<ئفسهاتلقا»من-اوقفتقدكانتانبعدالدخول.شيواتلت
.قمتامهبالعمل

~5~ا~~لتو~استعدادهاسايتىعلىتركياالوالتن
ا~ارا.البر~~النانو~كافةبمقتضاهاتركياتقبلبلغاريا.

لها.الهبديلاالساسيةسياستنافهذه

~ل~نسرالمسلمعينباالتراكللتنكيلحدوضعان
ا~بر~البلدينمتعنيمسالةئننجردليساليهم
.~~برجةاالممالهيتولالهةقاطبمنيكلالنساكبرى
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فيالرئيسفخامةالىصوتياضوانالمقاماهزفيواود
الغابأحامدالدكتورولمعالو>5االعضاللدولشكرناعنالتعبير

احصدالدكعتورالمممعادةولصاحب•االسالميتمرالمهمنظمةعامامين
.لناموزارتهم~•للمنتميةاالسالميالبنكرئيس•عليمحمد

لكفالتبجهداليبخلالذيالموقرجمعكمانيقينلعلىوانني
منظمةقحوا»~لماطبقااالسالميللعالماالقتصادي5الرخا

باالقلسيةيحيقماكثبعنيتابعسيظلاف>اهدمناالسالميالمؤتمر
والواقسر.امبسانيتعيرمعاملكمنبلغاريافياالمسلمفالتركية

للمشاكلالبالغاصتمامها5ايالعنتتوانلماثمةالدلجنتناان
مشاكلوكذلكولبنان<فلسطينتواجهالتيزاالقتصاديتاالنسانية
ليهامقدمةالكوادث<منوفبمشتىالمنكوبنةاالسالميةاالقطار

ألمضطهديننا9اشقاانفيشكلمجنيواليخااالمر:لزمصتىالمساعدة
االصتمام.نفسيلقون.سوفبلغاريافي

بموفورتمنياتىعن،لكمامحربانكلصتياختمتامقبلواود
.تركيافياالقامة9وهامنىعملكمفيالعنجار

لاوزاجوتتور
~«اوزروميعر

لتركيةالجمهوديتا

.د•0





الغابأحامدكتورالمدمعاليكلمة
االسالميتمرالمهلمنظمةالعاماال~

في
)الفمتعتسارحسفل

ا9أ9املول/<ط~fاسطنبول





مسبك.بااالهبل
الرحبمالرحمناللهبسم

الغابأحامدالدكتورمعاليكلمة
االسالميالنصرتمىلمنظمةالعاواالمين

االفتقارحفلفي
1989سبتصبر/ايلولoماسطنبول

<الرئيسفخامة
،5االوزروشيسدولت

المعالي،اصحاب
سادتياتيسيد

,وبركاتا~ورحمةعليكمالسالم
حيةاال~الجلسظهذهبحضوراحظىانليعظيملشرفانة

دياال~ونامئمة~الداللجئتمستالخاللدورةالممشتركت
االسالميتمراالمهلمنظمةالطاقةلوزواالاالولواالجعتماعوالستجاري

ا~اهزاماممرةالولاتحدثانايضاسروريدواعيلمنانه
عنالصسرولكالمجهةبأمنهالثالثالقمةتصرمهوصفالذيالرفيع
االقتصادىوالتقدمالستعاونوتنشيطتقوميةاجلمنمباتالسياتخطيط

االسالمىالعالممفس

كنعانالرئيسلفخامةالشكربالغبتوجيهأأبدأنلىواسمحوا
أوزالىجوتتورالالوزراوشيسودولة•اللبجنةرئيسافرين

ة~1ا~دقتلعنا~امثمةالدللجنةالمناوبالرئيس
االقتصادىالتعاونلدعماالسالميتمرالمهمنظمةعملخطةبتطبيق

االجسماعسالتقدمأجلمنكالهماميبذلمهاالتىاالمخلصهالجهودان
الخطابان•والثنا»يربالمتقد•حقا•لجديرة´للدولواالقتادى

السبيانوكذلكiافرمينكنسعانالرئيسفخامةالقاهالذىالملهم
علىالوألد•الأونجوتتور5لوزر.ا1رئيساأولنهبهتقدمالذى

متوثيقغلىوعزمهمامتصيمهماعلسيدالنالثاقبةالواضحةيسة8ر
الصرتمىلمنظمةاالعضاةالدولبيناوالتجاويفديةاالقتاالروابط
الطريقنالخطابين~~هذينانمنواثقوامنا0االسالفي
الندورةخاللاوالتهممدفسالوفود5وأعضا5سا4رالسادةويلهمان
الطاقت5لوزرااالولواالجمتماحامثمةالدللجنةالحالية
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المتاريخيت,الجميلةالمدينةهذهعن8غربالسنااننا
العصورعبرةمعثقبقيتالتسالمدينةهذه,اسطنبول
المتأثرغايةتأثنرنباوقد.اال~~والحمارةلسثقافةوالبدبالمتقا

جانبمنالضيافةوكرماالستقبالحرارةمنالوفودجميعلقيةلما
تمرالضؤمنظمةفباسمالشقييقالتركيوالشعبكيةالمترالحكومة
كيةالمترللحكومةواالصتنانالشكر.عميقعناعربانا«داالسالمي
االجمتماعينلهذينمصتارهترئنيباتمنوضعوهماعلىالمتركي:والشعب

.0ا~مينا

،الرئيسمسدي
االقتصاديللتعاونالدائمةللجنةمسةالخاالدورةتنحقد
تاتمتصورتهالالتنالدوليةالعالقاتمنمناخفيوالتجأري
بالبلدانالمتحدةاالمموننتهاالتياالسالميةللبلدانبالنسبة
الدورةدا~منذابنقصتالمتيالفترةتتمينوقد.النامية
االر.ادة~باربمامستمر,1984نوفمبرفيمئمتالداللجنةاإلولى

الدافعتالقوىينلمتعنوالصناعيةالصتقدمتارالبلدلدىالسباسية
المساواةعلىالمقائمالدولياالقتصاديمنالتعةلعمليةوالالزمت

عددايشنصلالذي~لممألعالمياالقمتصادياالنمتعاشان.لعدالتوا
بعيداظل•االسالميالصرتمىمبنظمةفيعضاالاالالبلدانمنكبيرا
بقيتولهذا.االسالميةولالبدفيالتنميةعمليةمنماحدالى

الممترتبةالخطيرةراالشمبنتعاهنيعضاالاالالمدول~معظماقتصاديات .~
مماالديونخدمةمصروفاتوتزايدالمساعدات0تدفقانخفاضعلى
هذهمن~انا~اياالممو)للرؤوسالعكسيالمتدفقالىادى

.القيودمنافيضاتعانيوظلت،المتقدمةالبلدانالىالبلدان
شروطومنمالمصنساعميةاناليعبلنبةفرضتهاالستيالمتزايدةالحمامثية
مالنمالمئمةعيرالمتجاريالتبادل´

ءمئيسالرالسيد
المتجاريآوإالقمتصاديلملتسسزونامئصةالداللجنةانئسئتانمنذ
فسيفعاالادونتلحسووهي•المسثالشةاالسالميةإللقمةلقراروفقا
مسنظصتفممي9أالعضماولاممةبسيمنالتبنسستىوالمتعاونوتكمثيفتعزين

منعلبموكصا.والمتجاريةاالقتصاديةالبمبجاالتفياالسالميالمؤتمر
منظمةعملخطةبتنفيذعلرنشاطا~كومسيكوكزتفقدجميعا

ا.د.خرالسعرميضهالخطوطترجمةفيملنمر~فجاحبا>وحبققتاالسالميالمؤتمر
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المتعاونمنومشارينبرامجفيتجسدتحقائقالىالعملخطة
لرفعالالزعةابيرالتداتخاذ~5االعضأالدولشجعمماالمتبادل

االخمتالفرغولكن.بينهافيماوالتجارياالقمتصاديالتبادلممسترى
تعستمىانالبدعضاالاالالدولفيوالطاقاتاالقمتصاديةالهياكلفي
التعاونتعزيزعلىوتصميمارادةبكلالعملفيالدولهذه

تتكاتفوانبينهافبيماالمتجاريالممتنبادلممسترىورفعاالقمتصادي
قويديا~ممسترىبلوحمبنالنمتيجةفيتتمكنحمتىاقتصاديا

الدولي.االقتصادينحالمناتقلباتمنمأمنفياقمتصادياتهاسيجعل

•الرشيسفخامت
البشريكبالمنوارأاالسالميةالبلدانعلساللهامنعملقد

ء~.،-هاةالىالمواردهذهاستغاللينبغيلكنروالطبيعية
أنيمرالستىالتالممجامنالعديدهناك.االسالميةاالمة~لح
االقتاديامنينالميدفياالسالميةالدولبينالمتعاونفيهاميتحقق
فاناالخيرة.السنو:تفيتحققالمذيالتقدمرغم.انةغير.والفني
اجماليمنفيلمطتتعدى9االسالميةالدولبينالتجاريالمتبادلمنسبظ
ذلكفيبماالجهودتكثيفيجبولهذا•الدولطذهتجارةحجم

االقتصاديبالتعاونالنهوضاجلمنالحازمالسياسيااللتزام
الهادنتابيرالتمنعدداكومسيكاقرتلقد.والفنيوألتجاري
الدولانمنيقينلعلىواننيالمنشودة.االهدافهذهلتحقيق
واالجهزةثمةاالااللجنةلمتوصياتعمليابيدهاتةهلمستوا5االعضا

الموتميمنظمةمظلةتحتتعملالهتياالخرىاالسالميةوالصراكر
.العملخطةتنفيذاجلمناالسالمي

•المرثيسالسيد
الهزالمعدمةاالمانةمنالمقدمالشاملاالساسييرالمتقران

اللجمنتانجز~لماملخصا•مايمتضمنهبينمنيمتضمناالجمتماع
.االسالميةالقمتتمراتمهبهاكلفتهاالتيالمهاملمتحقيقاثمةالد

لمتابعةجهودهااالسالمأالموتميلصنظمتالمعدمةاالمانةوكرست
فييكاالولوقطاعاتحولزرايةألوتمراتالموهواراتتنفيذ

والنقلوا~اعتلزراعتواوااالهذيةالتجارةو~هةالتعاون
هذهفيللبنحسذوزاريةاجتماعاتعدةانعقدتوقد.التواالتا

قررتاوصممراندونيسياحكوممتين1امينانويسرني.المجاالت
ائيالغذ:التاالت.واالمنحولالقادمةايةالوزراالجتماعاتاستضافة
الترتيب.علىام89اسنةفيوالزراعة
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المثالثالوزارىالصرتمين1انعيفانيمكنسنىالصددهداوثس
اباداسالمفىانعقدالذىالوراعيةوالستنعيةامشررالمخكمنظ9رحولى

بينهامنقراراتعدةاتخكقدالماضىأكحترمبو0بغركمسسأن.مبساثسبم
لمساعدةامنيةالغذالموادمنامحتعياطىمنخصيصحولالشاملالمغوار
وجودحالمةفىاالسالميتصرالصرمنظمةفى9أالعضااالسرهيةاناكعبلة
جاكرتافىامنعقدالذى5الخبراابحتصاحانكما0لديهااشىنحذعجو
الكبرىالخطوط.حددقدم9/19أغسطس1دالمىلممنونسيسساباند

51ندالوجهالفرصةهز»افتنمانوءود•االحعنياطىالمكالحلقية
االمةلصالحاالحتياطىاهزفىمشتراكاالاجلمن5االعضا.للدولو)هة

•باسرصاأالسالمية
مناعددكومسيكهاتعقهالهتىالدورةهك»اعمالبمدولميعتخمن
لتنميةصراالسالالمركزامحدهاالتسرالدراساتمشلاالسرعةالصوانمر
منظمةفى5االعضاانالمبألبينالتجادىالعتفضيلسنظاممحولىالستجماوة

الهتىالصادراتامئتمانلضمان)القليميةوا~»االسالفيتموالمصر
اهميةالمواضيعهذهحمينتكستسر,للستنميةمراالمالالمبنلههااهه

الممركنانذلكالىيضاف0العمللمعتنغية<~بألننسبةبالغة
يدالهةأجرياقدللتنميةاالسالعىوالنينكالمتجارةلسنميتإالسالمى

انللبنلدالعتجناريتالمعلوماتشسكتالتاهتوىالحهأرانساتمن
هاتين9فانشا0~االطرافهعتعددةللقا~االسالمىواالتحا«االمالهية
اهزوفر0االسالمعيتانالبلدبعينالتجارةويعقشطميسهلالهيعستين

اجالاالهنولالتجارةتمويلخطةن1المىايضااشيرأن.وىاالطار
الفعالةليت9ابدورتقوموإلتىللشنميتمناالسالالبنلألاطارفر
احدىتعداالسالميةالدولبينالتجارةبتبادلحجميادةنضر

•اثمةالداأللجئتلهك«الهامةالمنجزات

•ميسالرفخامه
فبى5االعضاالدولفىالطاقةحولاالولرىالموزااالجتماعان
مسةالخاورةالهامعقادمعبألتواهنينعقداالسالصالمرتميمنظمة
مجالفراالمامالىخطوةيشكلاالجمماعاهزفمثال•كومسيكللجنه
منظمةفد5االعضاانالبلدبينالنتعاونميق،لتالراميةالجهود
فىالطاقةلقطاعالقصرىلالهميةمظراوذلكاالسالميالمرتمي
االجتماعاوبهز0.االعضا(انالبلدالقتصادياتاالجمباليةالقنبية
االولويهاتفيالمجاالتجميعولمتتناقدامعةالداللجئتستكون

وامنى0(لعملخطفروالمدوبتاالقتادىبالتعاونالمتعلقة
(فميةعلريركدونسوفالموقرين5الوزراانمنيقينلعلو.

محملةبوهفهالحيوىالقطاعاهةفىاالعضا«الدولبينالتعاون
االخرىالمجاالتفرللمتعاونالرمة



سيناقشالذياهزعنااجمتماامميكعلىللتأكيدحاجةال
ارمدوعلىاالنلغايةتتحققالذيالهامالستقدممدىوميمستعرفي
االجمتماعIهزانمنواثنقوامنباكومسيك.للجنةالسابقظالدورات
فيللستعجيلمحأدألابيرتداقرارمنالسابقةكاالجمتماعاتسيتمكن
انالبلدبيناالقتصاديالستعاونتعميقيمكرحسسالعملخطهتنفيذ

الصعوباتانالصدداهزفيبالذكرميرالجدومن.االسالمية
االسالميألمؤتمرلمنظمةالعامةاالمبامنتتواجههاألمتيالمتزايدة
انثنانهامنلمساهماتهاعضاالاالالدولتسدميدعدمبسببومؤمسسر´تها

وال.والمتجارياالقتصاديلستعاونباالمصتعلقةنشطةاالفيسلباتؤثر
منأالسالميالمؤتمرلممنظمهإلمؤسسيكالسبنيةتتمكنانمينتظر
احثفامننيولذلكاالموال.غيابفيلهاالموكلةبالممهدمالقيام
اا~هذهلمحلاصتمامهممنجزءتكرميسعلىالمموقرين)لوزراء
لممنظمة!لعامكلالمانةفي.الكالمالياالمحمتأمينوعلسالخطيرة
منا~تهذهسنمكنحمتىالفرعيةتهاواجهناالسالميالمؤتمر
افصلبصورةبمهامسالمقيدم

الستيوالممتفاهماالخوةورو-االسالميالستضامنروحمنوانطالقا
بانثقستيعن:عرباناوداالجتمانساتهذهمثنلعادةبهاتتميز

عجلكلدفعا~أ»ات0االجرباتخاذكالمعتادسيقومونالوزرا»
االسالميةالدولبينالبعنا»والتنسيقالمتبادلالتعاون



•الرشيسسيدى
توا~الذىالعباالقتصادىالموقفتناولناقدكمنااواذ
أنعلينالزامانجدفاننا,االسالميالمؤتمرمنظمةأعضا»الدول
فسللطردتتعرضالمتىالمسلمةالتركيةاألقلسيةأمرفىفستفكر

بأنهالمقولالمقاماهزفىالمناسبمنفانهذلكوعلى0بلفار~ا
علىالضغطممارستاالسالميالمؤتمرمنظميأعضا»الدولعلسيجب

دولعلىيجبكما•كنيةالترلالقليةمعاملتهاتحسنحتسبلغاريا
وتجدر.االقليةلتلكالالزمتالمساعدةأشكالكافةتقديممنظمتنا
مسافيكللالتركية~السلطاتانالسالصدداهزفياالشارة
اال~لتلكومعنوياواقمتمادياماديا•العونيدلمدطاقتها
بلغاريا.منالنازحينالالجئينمناةمعاوطأةتخفيفالىسعيا

البلغاريةللسسناتا»منهاندجديدمنكدنهكدالفوهةهذهومنتهز
اال~وضححولاتفاقيةالسللستوملمناقشاتفدالدخولتقبلان

.كيتالستر

,مثيسالرفخامة
هذهلممنخسياخرىمرألاشكركماناود•الختامفي

كلالنجاراتمنىوانسنيكصاالكريمالحشدهذالمخاطبة
جميعايرفقنااناللهاسأل.االجتماعينمذمينلمداوالت

•لكم

وبركاتها~ورحمةوالسالم~



امحمالجدول
ا~_يد´~~~يللتعاوناثمةالدللجنةمسألالخاورألالل

االسال~المؤتمرلمنظمة

1اسطمنبول - c9149ايلو(،سبمتمبرلم





امحمالجدول
الستجاريويالقثصادا~دنا~السةللجسنةمسةالخاالدورة

السال_راتصرالمنلمنظمك
5/15اميلولسبستمبر/1-0اسطنبول

االفتتاحيةالجلسة-
ر~را~~~نئيسر~السفخامةيلقيهااالفستاحيةالكلمة-

.الكوسيكورمئيسالتركيةالجمهورية
الجمهورية9وزرال~الاونىمجو-تورالدولةصاحبكلمة

للكوسيك.المناوبوالرثيسكيةالمتر
لمنظمةالعاما~~ا~~حا~الدكتورمعاليكلمت

االسالمي.المؤتمر
الثالثالجغرافيةا~~~~~الو~الوؤساألكلمات

اال~~.الصؤتصربمنظمة8االعضاللدول
االسالميالمبئكئيسل~~ا~الدكتورسعادةكلمة

.للتسمية
االعمال.جدولاقرار-ال
اإ_ه~المؤتمرلممنظمةالعامةانفاإلماتقر~-3
.المتابعةالجنفتقرير-5
o-محولالتجارة~~~7اا~~~مقاممرحلوتقرير

بينفيماالمتجاريتاال~تنظامالتفاقيةالعاماالطارمشروح
االسالمي.المؤتمرمنظمةاعضادالدول

i-اإلسالميةا~دلصاد«اتوترويجالشهاروحدة8انشا.
v_~رعرني~لاالسالمي~البنكمن~حليتت~

ا~ير.اثتمامناتلضصاناقليضي
لجنةوتننكيلا~~~~اعضاالتجديدمنهاج-^

عنها.المنبثقةالممتابعة
ن1ولبنمفلسطينلدعماالقتصاديةابيرالعتد-5
.الدورةلجمنةتقرير-10
.l~Jمنماميمستجد-ا(
~زارى0البى~ع0رللكومسيلمسةالخاالدورةقراراتاعمتماد_1ال

الطاقةحولاإلول
للكوسيكالسادسةالدورةامنعقاأموعد_13
.الدورةانحتمتام-15
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الموظفينكباراجسماعتقرير
مسةالخاللدورة

والستجارياالقمتصاديللمتعاوناثمكالدللجنة
(الكومسيك)االسالميالمؤتمرمنظمةاالاعضاالدولبينفيما

1919سبتتمبر/ايلول5.3اسطنبول،(





الموظفينكباراجتماعتقرميي
مسةالخأللدووأل

المتجاريواالقتصاديوناثمة~الدللجنة
الكوسيك)(

).9/19سبمتمبر/ايلول4-3•اسطنبول(

اثمةالدللجنةمسةالخاللدورةالموظفينكباراجمتماععقد-1
االسالميالمؤتمرلممنظمة)(الكو~والستجارياالقمتصاديللمتعاون

،19لم9/ايلول~4-3يومي,التركيةالمجمهوريةاسطنبول<في
ادواعدارأالعماجدولبنودلمناقنثمةا~410صفر4-3الموافق
الكوسيك.محلىتعرضقراراتمشروعات

المؤتمرمظمتاعممأ،ا~~



o.~)1(المصرفتى IC/COMCEC/5-89/REP

آكيتالمشتراالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية-
ماليزيا-
لديفماميتجمهور-
المغربيةالمملكة-
عمانسلطنة-
السالميكاباكستانجمهورية-
فلسطيندولة-
قطردولة-
السعوديةالعربيةالمملكة-
السنغالجمهورية-
اعليةميمقرالمدالصومالميتجمهور-
انالسودجمهورية-
السوريةالعربيةالجمهورية-
الستونسيتالجمهورية-
كيةالسترالجمهورية-
ااوغنأجمهورية-
المتحدةالعربيةاتالمارادولة-
اليمنيةالعربيةالجمهوريك-

االجمتماع~فيقبرصلمشمالكيةالمترالمبجمهوريةوشاركت
مراقب.

الممؤتمرلممنظمةمتالمعااالعانتمشلواالجمتماعحضركما-3
.عنهاوالمنبمثحةلهاالتابعةالمتاليهلمهيشاتوااالسالمي

ريبالتوالجمتماعيةأوالقتصاديةاواالحصائيةالبحاثIمركز-
السالميةالملدول

الستجارةاالسالمي~المركز-
التنميكوالمتكنولوجياوللعلومهيتاالسالالمؤسسة-
للستنميةالسالمياالبنك-
البحوثوالمهنيو.المفنيللستدريبالسالمياالمركن-
السلعوتسبادلالصناعكوللستجأ~ةالسالميكاالغرفك-
الاعضاالدولفيالتنمبيةلسموميلالوطنيةالممؤسساتاتحاد-

للستنميةالسالميأا~
السالميةاالدولمنالستشاريينj«األخبراتتحاد-
السالميةاانالبلدمقاولىاتحاد-
السالميةIللبنوكالدوليالتحادا-
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المتحدةاالمممجلبرمناممثلونمراقببصفةايضااالجمتماعوحضر
اللجنةوامانةالصناعيةالصتحدة~االممومنظمظ•االنمائي

لمتكنولوجيواالعلميلملتعاوناثمةالد

الوزارألوكيلتيجولعليكتورالمداالجمتماحرئاسةوتولس-4
التركيةالجمهوريةفيا~القامتبالهيشة

o-بالوفودثرحيبعنمعربااالجتماعتيجولعليالدكتوروافتتح
االجتماععملبرنامجعرضثم•تركيافي

ì-الرابعةالدووألاعمالجدولمشروحالموظفينكباراستعرض
وقرروا•المصتابعةلملجنةالخامساالجتماعاعدهكما•للكوسيك

كباروقرر.االعمالجدولمشروحفياليهمالمسندةالبنودبحث
ما~االقتراحادراجاالعمالجدوللمشروحبحمئهملدىالموظفين

الدولصادراتوترويجالشهارا´خلسيةبانشاءالستونسيتالجمهوريةمن
).1رقم(ألبنداالعمالجدولفيجدميدكبندميت´´االسال

v-برثاستالعضويةمفتوحةصياغةلجنةالمموظفينكبارامنشأثم
ستعرض~التيالقراراتمشروعاتاعداداجلمن•المقرر

باكمستانجمهورميةبرمقاسةالعضويةامفتوحةدورةولجنة•الكوسيك
لمنظمةالتا~والهيشاتةآالجهنامنشطةفرالمستعرااالسالمية<
.والمتجارةاالقتصادميدانفيوالعاملةاالسالميالمؤتمر

سعادةعرضاالعمالمجدولمشروحمن3رقما~مناقشةولدى-^
االسالميالمؤتمرالمساعد~العاماالمينعشمانر.ن.كثمان

باالبمانةلستكنولوجياواوالعلماالقتصادشؤونارةادعنوالمسؤول
وا~.القامتا.المانكمنالمقدمالمرجعييرالمتقر•العامة
رئيسل.تيجنعليكمتورالدسعادألالىا~بمتوجيهتقديمه

مناتخذتةلماتركيالحكومألوتقدير»شكرهعناعربثماالجمتماح.
حفاوةمنالممنثماركونبةحظيولمابحتماح<االلعقدزةترتينبات~

.معهودة

المرجعي~للتقريرشامالملخصاالمسامحأالعاماالمينوقدم
فيتطوراتمنللكوسيكالرابعةالدورةمنذماطرأعلسالضوالفيه

بينوالتجارياالقتصاديبالتعاونالمتصلة~~القرارات
لمويكاالوبمجاالتنيمتعلنقفيصااالسالميتمرالمهمنظمةاعضاالالدول

والصناعةالتجارةوهياال•االسالميالمؤتمرمنظمةعملخطةفي
والمتيوالمواصالت.والنقلراعيةالنوالتنميظامثيالغذواالمن<



فيعقدمذالمتياالولى،ورتهامنذوعايمتهاعلىألكوسيكتوفرة
~المسا~العاواالمينسعادةذكره.إ9ا4المثانيإلتشريننوفمبر
االجتماع)مستضافرعلىافقتوقدالعربيةمصرجسهوريةادرتقد~
انللبئأألنقديةالسلطات,كدريةالمرالبنوكلمحافظيالمثامز
االسالمىالمؤنمرممنشمأ8اعضا

العامةاالمانةلمتقريرتقديرهمعنالمشاركيناثمرابومع-9
يشيرانضرورةعلىوأميهمانعقدفقد,االسالميالمؤتمرلمننلمت
الذيالمتقدمالىالكوسيكعنسيدرالذياالولالقرارمشروح
اال~و~االنحتىالكوبمسيكمحشتهأ~المتيالمجاالتفيتحقن

والمواصالتوالنقل.والصناعة,الزراعيةوالتنمية,الغذائي
~وا~اردةبالمتحدرةالمتصلةاالخرىالمشروعاتجانبالىوذلك
عنالموظفينكبارامحربكما.ذاتهاالكوسيكاعمالجدول

االجمتماعالمستضافيالعربيةمصرجمهوريةمنالمقدمللعرضتقديرهم
اعضاالللدولالنقديةوالسلطاتالمركزيةالبنولثلمحافظيالمثامن
االسالميالمؤتمرمنظمة

مفروفدو,االعمالجدولوحمتسرمن5رفمالبعندمنافننتولدى-10
يوالتالمننابعةللجبالخامساالجننماحلننقرببرملتمااالجننماع

اعمالجدولفيرجفالمدوالمسامثلالمننروعانبننمأنننوصيباتفنضمن

مجدولبنودلبافيمناقننننهمالموظفيبنكباروواصلالكومسيبك.
بعتالمتنالجنةتنومبباتذضوءفياالعمال

:شار,عمالاكوئرجدمثنروحمنðرقمالبندمناقشةولدى-اا
عضاالاالالدولمحددقلةالىالمتجارةلتنميةاالسالميالمركنمصثل
نظامالقامةالعاممالراالاتفاقيةوخمثنرعلىبمالحظاتهابعشتالمتي

االسالميالمؤتتمرمنظمة8امحضاالدولبينفيماالتجاريةاالفضليات
المركزبهقاملماتتدميرهمعنالموظفينكباراعربانوبعد

االطاراتفاقتيةاداعدمسبيلفيعصلمنالمتجارةلتنميةاالسالمي
هذهفي3للخبرااجمتماععقدانعلىبينهمالرأيانعقدIالعام

8االعضاالدولفعلردودتعجيلعلىاعيضاميساعدقدالمرحلة

الستجارةلتمنميتاالسالميالصركنمنالموظفينكبارطلبفقدوعلية
ممكنوقتاقربفياالالخبرفريقاجمتماحعقدالىالمبادرة
ميقالفرتوصياتترفعانعلسالعام،االطاراتفاقيةمشروحلممناقشة

الصرظفينكبارطلبكما.الصتابعفللجمنةالسادسجمتماحاكالى
الاالعناالدولعلىيعممانالنحارةلتمنسيةاالسالميالمركزمن

الدولمتحقيباتمنتلقاهممامقروناالعاماالطاراتفاقيةعمشره



رواعرب~اال.الخبرفريقاجتماعاسعقادقبلوذلكاالعضا»
اجستماعاستضافةكبالشرألحكومةلعرضتقديرهمعنالموظفين

.9الخبرافرميق

وفدقدم،االعمالمجدولمشروحمن(رقمالبندمناقشكلدى-الم
الشهارااخلسيتبانشاةالخاصلالقتراعشرحاالتونسيةالجمهوممدية

تا~اسستغاللفييستصثلا:االسالميةالدولصادراتوترويج
الدوليتونسمحرهنىفيهاتركينوقعالستيوالعصريةالمصتكامله

واننجازامميناالسالالدولهنستوجاتمنعيناتيشملمستمرعرضالقامة
مخمتلففياصحابهاقبلمنتصديرهااعادةقصدالسلعنخنعمليات
الحكومستضتقدميرهم~عنالموظفينكبارواعرب.االسواق

بينفيماالستجارةلستشجيعتونسفيامثمةدتسهيالتاتاحةالمتومنسية
االعضا».الدول

وبعد•االعمالجدولمشروحمنvرقمالبندمناقشهولدى-13
وثيقتتعميماعادةبشأنالكوسيكتنسيقمكمتبقدمهاالتيالشروح

فيماا´الصادراتوضمانامئمتصانتأمينلنظامالتفصيليةا´الدراسك
بابالح.دا,"1tمياالسلالبنكمصثلقامال،االكناالدولبين

المتابعةللجنةاالخير8االجتمامنذيتلقلمالبنكباناالجسماح
وصلتانسبقالتيتلكبخالفعضاالاالالدولمناضافيةمالحظاتأية
مناسبةالموظفينكبارإغسنموقد.عضاالاالالدولمنعشرمنفعال
المشروعجوانبمختلففناقشوا8االعضاالدوللغالبيةممشلينوجود

رأالقساطمعدالتونظام•التأمينيالنطاالمنطاقصقلالمقترح
توقيعوصالحياتللمشروح،مقروتحديد•الخاصالتطاحومشاركة

.دولةكللمشاركتالقصرىالحدودواقرار•التأميناتسند

خطوةما~يسقىانوجوبعلىالموظفينكبار.رايوانعقد
انعلساتفقواكصامعا،واالمستشماراتاالدواتتغطيةالىبخطوة
إنشا»منبدال.االسالمي~البنكهوالمشروعمقريكون
.لنه~ييدةسسةهن

تحققماوازاء,طوعيةتكونسوفما~فيالمشاركةالنومنترا
قرر,المقمترحلملفظاماالساسييةمنبالجواحولالرأيفياجماعمن

الدراساتانجازالىللتتنميةاالسالميالبنكدعوةاالجتماع
تفاصيل~منماتبقىوانخاصةالنظام<القامةالمستصهيديت
تأسيسهعملسيةاثناءدفييعالجانيمكنللمشروع
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كباراجسرى•االعمالجدولمشروحمن^البندمناقئنةولدى-15
تجديدبخومىالصتابعتلجنةلستوصياتمناقشات~الصرظفين

ا~التوصياتوهي>المتابعةلجنةوتشكيلالكوسيكمكتبعضوية
كانتو~الموضوع،الهميةونظراالرأي.فياجماعاتصادفلم

ما~حولبدراسةتقوماالسالميالمؤتمرلمنظمةالقامتاالمانة
مناقشاتهمختامفيالموظفينكباررأىفقد•للكوسيكاخليالد

منالعامةاالمانةالانستهالحينالصرضوحفيالبحثارجاألضرورة
مسترفعوالستيللكوسيكاخليالدالسنظامعنتجريهاالمستيالدراسة

منالصرظفينكباروطلب.المتابعهللجنتالسادساالبحتماعالى
المخاهسةالدراسةعضاالاالالدولعلىتعممانالعامةاالمانة
السادساالجتماعانعقادقبللكونللكوسيكاخلسالدبالنظام
.الممتابعف´للجنة

رناقش~•االعمالجدولمشروعمن9ا~مناقشةولدى-17
ابيرالتدبخصوصالوفودبعضطرحمتهاالستيالمقمترحاتالموظفين
مشروعان~علسووافقوا•ولبنانفلسطينلدعماالقتتصادية

مثلالمسأهذهولتستنااتهابذقامثمةابنودألسقانيالقرار

كباراحاط<االعمالجدولمشروعمن10البندمناقشةولدى-\1
ووافقوا،الدورةلجنةتقرييراحسواهاالستيبالتوصياتالموظفيين

مستالخاللدورةاالولالقرارمشروعضمنالتوصياتهذهادرابحعلس
.للكوسيك

علىو~-•االعمالمجدولمشروحمن11ا~مناقشةولدى-17
شسرمحا.~»0~ء0~~االسالميالبنكممشلقدم,التركيالوفدطلب

الخارجيةالتجارةلستمويلاجالاالطولالنظاملعمليات

مكمتبقدماالعمال،جدولمشروعمن13البندسناقشتولدى-111
مستفيمتمناقشاتالموظفينكبادراجرىكماشروحا،الكوسيكتنسييق

محمنةممتزاللكوسيكاالسادسكالدورةبعقدالستوصيةبعدهارواقر
فيلا~مدينةسالننرالستعاونبشاناالولالوزارياالجمتماع
االجمتماعيعقدانعلسا،990ااولاكتوبر/تشرين.,-vمنالفمترة
مارس/).))0منالفسرةفياسطنبولفيالمتابعةللجنةالسادس

السادسةالدورةاعمالجدولمشرو~اداعدلمتمتولس1990اراذ
الدولبينفيماالفنيللمتعاوناالولالوزاريواالجمتماعلملكومسيك

ا.السال~المؤتمرمنظمةاعضا»
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ثماالجسصاى.تتىيرركونالمشنااعمتمدالختاميةالجلسةوفي-19
والمتينمها~لجنتاعدتهاالمتيراتالمقرامشروعاتاستعرضوا

االعمالجدولبنودبثنأنالموظفينكباررأيعليهانعقدعماتعبر
الدورةالمى-را~خاللمن-القراراتمشروعاترفعوقرروا

للكوسيكمسةالخاالوزارية





المعنيهالدورةالجمنهاجتماعتقرير
عنهاوالمنبشقةاال~مرتمرالمهلمنظمةالتابعهاالجهزةبأنشعلة

للكوسيكمسةالبخاالدورة~ل

3اسطنبول( I/1989اميلولمسبمتمبر(
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المعنيةالدورةلجنتاجمتماعتقرير
والمصنبثقةصراالسالالموتمنيلمنننمةالمتابعة
للكوسيكالخامسيالدورةخالل

)1999سبتمبر/ايلول3(اسطنبوأل

للجنةمسةالخاالدورةموظفيكباراجتماعلقراراانفاذ-,
لجنةعقدت,(الكومسيك)والمتجارياالقتصاديللمتعاونكمةالدا

التابعتةآالجهنبانشعلةوالمعنيةالعضويةالمفتوحةالدورة
3يوماجستصاعاعنهاوالمنبثقةاالسالميالمؤتمرلمنظمة

.9/19سبتمبر/ايلول

.الممتاليةاالعضا»للدولمصلوناالدورهلجةاحتماعوحمر-)
باكسمتانجمموريت•االسالميةايرانجمموريتميسيا<امدوجمهورية
.االمتركيهوالجممورية,االسالمية

الستابعةليةالستاوالهياتمملون~لالجهزةاالجتماعحصركما-3
.عنهاوا~االسال~متمرالممهلمنظمة
ريبوالتواالجسماعيةواالقتماديتاالحصاميةشراالبحامركز-

،االسالميةانللبلد
•السجارةلتنميتاالسال~المركز-
شر.والبحوا~الفنىريسزللتاالسال~المركز-
السلع،وتبادلوالماعةللمتجارةاالسالميةالغرفت-
.االسالميةلملبنوكلسالدواالمتحاأ-

.tالسيدوتولوباكمستانمنخالدسعيدالمسيأاالجتماعورأس-أل
والستأريبواالجتماعيةديةواالقمتماحاميتاالشراألبحامركزمنمانن

•االجمتماع.مقررمهمةاالسالميةان.للبلد

o-االحصاثيتاالبحاثمركنمدير•وركجندشاديالدكتوروامستهل
تقريرهعرضاالسالميةانللبلدوالتدريبواالبحتمناعيةواالقتادية

معهعنالناجعةاالماليهاالزمةامستصرارالىاالنتباه8بامسترعا
.اميةااللنمساهماتهاادبسدعضاالاالالمدولقياو
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مضطرا.منقسةوجدالمركنباناللجنةوركجندكمتورالدوابلغ
.الى,اليفالماالمواردنقصازاال

معلنكتدريبيةبرامجارجا»اوالغاال-
المامثةفيستينصرفعن<1981اباغسطس/شهرمنذالتوقف

دوإلرالفovoبنحولهممدينا~مماموظفيهمرتباتمن

.مجاالتفيانهالمركزمديرذكرثم

.أتأالحصأ~-
الخاصة`االحصامئيةالممعلوماتتنقيحتم
ا9ا/اإلولتشرين/اكتوبرشهرفيوهدرت
المركزيصدر»الذيالسنوي

امهاامرو»العضاابالدول
الكتابمنالجامدالعدد

منمخترقمنسخةادباعدالراهنالموقتفيامنقرةمركزويقوم
حمتىااجيبااكتابشكلفيارهاالصداالحصائيالسنوياالحصائيالكمتاب
.ميعهاتوزيسهل

.البحوث-
5واجرااالعضا»الندولفدالتطوراترهدامقرةمركزهليوا
.القطاعيةدراساته

والتدريبالتقنيالمتعاون-
تدريبيةدوراتثالثتنفيذمنالمركزتمكن
فيريبالتامكامناتبشأن9/19لعامالسنوية
•االسالميتمرالمهمنظمة

منشر~اصدر~

فيعضاألاالالدول

.عاتالمنبو.-
الدولحكوماتعلىوتوزيعهامطبوعاتأراهدفيالمركزاستمر

.مساتهاومهعضاالاال

الحيويةالمهمةانتقرير»خسامفيانقرةمركنمديروذكر
معوقاتتواجه8االعضاللدولوتوفيرهاالمعلوماتجمعفيالمصتصثلة

المتأخراتفيهابمبااميةااللنالمسرهماتادسدلعدمنمتيجةكبيرة
سريعحلايجادضرورةالىودعا.دوالرمليون9ال.بلفتالمتي
.امنقرةلمركزالمتأزمألماليللوضح
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لتنصيةاالسالميالمركزمصثل<حوقيأ..jالسيدوقدم-ال
انهفذكرالماض،العامفيالمركزآنشطتعنتقريرا•المتجارة

تمرالمهمنظمةاطارفيالتجاريةفضياتاالانشاالجانبالى
الممركزركز<االسالميةانللبلدالتجاريةللمعلوماتوشبكتاالسالمي
التاليةالخمسالمجاالتعلىآنشطت

والمعلوماتالتوثيق-
لفريقاجتماعبتنطيمالمركزقام<المعلوماتمجالفى

عقد،االسالميةانللبلدالمتجاريتالمعلوماتبشبكةالمعنىالدراسة
.9/19فبراير/شباطال9الى,vمنالفترةخاللالبيضاء.ارالدفي

.المطبوعات-
يضدرهاالتياالدلتتنقيحالتجارةلتنميةاالسالميالمركزاملو
فيالمستجارةمجالفيريبالتومومساتالمتجارةتروييمنظماتعن

.االعالميةانالبلد

.الدراسات-
عنالسنويتقريرهادباعدالستجارةلمتنميةاالسالميالمركيقام

،اخرىمرةالصركنعممكما.االسالميةالبلدانبينالستجارة.فيما
لالفضلياتسنظام8المنشاالعاماالطاراتفاقيةعضاالاالالدولىعلى

عليها.والمتعقيبفيهاللنظراالسالميةانالبلدبينفيماالمتجارية

.ألالتجارترويج-
المتجاريالممعرضاقامةالمقررمنامنهالمركزمصثلكرن

الجمنهوريةمندعوةعلىبناال1990عامفيتونسفيالرابع
االجتماعاستضافةبشاناتصاالتحالياتجرىانهوقال.المتومنسية
الدولاحدىفيعقدهالمقرر•التجارةترويجلممنظماتالمثالمثة
ال.االعضااالسيويت

:المتدريب-
ترويجعنندوةبتنظيمالتجارةالمتنميقاالسالميالمركزقام
.االسالميةالدولبينالمتجارة

عاالبامسترتقريرهالمتجارةلتنميكاالسالميالمركزمديرواخمتمتم
لعدمنتجكالبعركنيواجههاالمتي0الماليةالصعوباتالىاالنمتبا»

.االلزاميةالمساهماتادبسد5االعضاالدولقيام
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v-للتدريباالسالميالمركزمديرباتورايأ.م.الدكتوروذكر
اذالكاملالستشغيلمرحلةدخلالمركزانوالبحوثوالمهمنيالفني
ودورات،7/19عاممناعتباراقصيرةتدريبيةدوراتتنظيمفيبدأ

ابلحثم'''.A1االولديسمبر/كانونمناعمتباراطويلةتدريبية
1طفييسبدأسوفالرابعالدراسيالعامانالدورةالجنة

اسماءبالفعلتلقى~المركزوان<1919االولاكتوبر/تشرين
.عضاالاالالدولمنالمرشحينوالصتدربينالطالبمنمامئة

تنظيميزمعالمركزبانالدورةلجنتالمركزمديرابلغكما
وأناا~القليلةاالشهرخاللقصيرةتدريبيةدوراتثماني

اهزفياحسياجاتهاتحددكي9االعضاالدولعلىوزعقداستبيانا
المجال.

المفنيريبللتاالسالميالممركزمديركرن<السبحوثمجالوفي
بالتعاونالخاصةالسبيامناتبجمعيقومالمركزانوالبحوثوالمهني
مجالفياالسالميتصرالصرمنظمةاعضاالالدولبينفيماالفني

منظمةدولمنالعقولبهجرةالمتعلقةالبياناتوكذلكالعمالة
االسالميتمرالمه

االسالميةاالغرفهمصثل<طاشيدلجنمنوزادكمتورالدعرض-^
ماتبذلهان~ذكرتقريراالسلعوتبادلوالصناعةللستجارة
االاالنحمتىيحققلمالصناعيةالمشروعاتلتشجيعجهودمنالغرفت
ولالفتقارالمعنيةاالطرازاستجابتلقلتستيجهمحدودانجاحا
المالية.رذللموا

المشروعاتا~بحدوىاساتدرالااجرالغرفتقررتوقد
.اليونيدومعاكباالمشتيوذلك<المنستقاة

االنتخضعمشروعاتاربعةباناللجنةفئةالغرمصثلوابلغ
وصناعةاالدويةبانمتأجالخاصةالمشروعاتوهيالجدوى<لدراسة
فيالجيريالطوبوصناعةالملحوامنتارجاسبيافيانيالمسودالفول
طوردخلتاخرىمشروعاتامبعفاانالغرفةمصثلذكركمامال؟الصر

.مختلفتمراحلفيةوقطعتالمتنفيذ
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سوفالمشروعاتلتقييماجمتماعابانايضاالمغرفةممشلوافاد
•9/19ثاننوفمبر/تشرين^-ìمنالفسرةفياسطنبولفييعقد
وذلكالمشتركةالمشروعاتبشأناجمتماعلمعقدالتحضيريجريوانه
وهو•1990اولديسمبر/كانونوثاننوفمبر/تشرينشهريبينفيما

ريتا~للنسرفالباكستانياالتحادسيستضيفهالياالجمتماع
.اوالمناعمين

للتجارةاالسالمسيةفظالغرمصثلاوصى•تقرير»خساموفي
ادواعدهياغهيستولىاثستمانصندوق5بانشاالسلعوتبادلوالماعة

االعضاء.الدولفيكتالمشترالمشروعات

للبنوكالمدولياالتحادمصثل<مانالناشرفالدكتورابلغ-9
االسال~االماليةوالصرمساتالبنوكشبكةبااناللجئت•االسالمية

ارجاالكافةفياالنتشارمنالمماضيةعاماالعشرينفيتسكنتقد
حجماجماليانالسواشار.خارجهالىامتدتكمااالسالميالعالم
االمريكية.الدوالراتمنباليينعشرةتجاوزقدالشبكةهذهمعامالت
العامفياالسالميةللبنوكالدولياالتحادانشعلةتوكزتوقد
واداثهااالسالميةلسيهالمامساتالمهبصستوىاالرتقا»علىالماضي

لها.المساعدةوتوفيرالفنيةبالخبرةويدماتنخاللمن

باناللجنةاالسالميةللبنوكالدولياالتحادمصثلابلحكما
والسلطاتالمرلحزيةالبنوكمعوثيقةبصالتاالحسفاظيواصلاالتحاد
انشعلةمنبهمايضطلعمجانبالىلكون<عضاالاالالدولفيالنقدية
.منمتظمة

شاركقداالتحادانتقريرهختامفيمانالناشرفالدكتوروذكر
فيعقدالذياالسالمية~زف5.1لخبراالخامسبحتصاعاالرعايهفي
مارس/أ9و11يومي•المتحدةالعربيكاالماراتدولة•ظبيابو
يرا~اللجنةاعضا»علىاالتحادمصثلعمموقد.9/19اراذ

االجمتماع.بذلكالخإص

التحادالعمللجنةومئيسنامئبمين<اولزاوزهيرالسيدواحاط-10
اجتماعهعقدقداالتحادباناللجنةراالسالميةالبلدانولنمقا
لوضععمللجنهتشكيلتمقدوانه<9/19سبتمبر/ايلولفياالول
لالتحاد.دستور

•..0:االاسالمدالبنكامطلهتحتاالتحادهذايعملوسوف
القريب.المستقبلفر~اعموميهجمعيةاولوسيعقد
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منعليهاماعرضبشأنالدورةلجنةدولتتدانوبعد-11
االجمتماعاثنادتقارير
المؤتمرلمنظمةالفرعيةلالجهزةتقديرهاعميقعنأعربت-ا

لماامغبا.ذكرهاوردوالتيعنها،المنبسثقةوالهيئاتاالسالمي
أمشطتمنالفنيوالتعاونوالتجارةاالقتصادميادينفىبهتنهمر
.معهاوتتكاملالكوسيكامشعلةمعتتضاف
والبحوثوالمهنيالفنيريبللتاالسالميالمركزاومت-)

االقلياتافرادتشملبحيثخدماتهمننا´قتوسيعامكانفسبالنظر
.االسالميةغيرانالمبألفياالسالمية

االسالميةالغرفتالثنشطتتقديرهاعناللجنةأعربتوبينما-3
االصتماممنمزيدبتوجيهأومت•الصناعيةللمشروعاتالتروييفى

االعضادالدولبينفيماالتجارةتنشيطعلىللعمل
االطارتوفيبرعلىاالعضاءالدولمنمزيدحثاقترحت-4
اسالميةتمويلتمنشةالقامرالالزممنومنىالقا
o-تواجههاالتىالماليةالعرباتاستمرارعميقبقلقالحظت

نمتيجةلهاوالمتابهتاالسالمىالمؤتمرمنظمهعنالمنبمثقتاالجهزة
الدولعلىالمستحقةوالصتأخراتااللزاميةالمساهماتادسدلعدم

كامالاتنفيذاالجهزةهذهعملبرامجتنفيذدونيحولمما0االعضاء

ì-مساالسالالمؤتمرمنظمةعنا~ةآالجهنانالحظت
عنماليةمواردجمعامكانفىالمستقبلفىتنظرقدلهاوالتابعة

المتدريببرامجممثلخدماتمنتقدمهماعلسونسرمفرضطريق
المطبوعاتارواصد
v_اتهنحدفىيكفىالاالاالجراهزانكذلكاللجئتالحظتواذ

فقد•المراكزهذهتواجههاالمتىالماليةالصعوباتمنللتخفيف
ااميهااللنمساهماتهاادسدعلىعضاالاالالدولحثت
والتىالنقديةابالسيولهالمتعلقةالخطيرةللمشاكلونظرا_^

لهاوالتابعتاالسالمىتمرالمهمنظمةعنالمنبمثقةةآالجهنتواجهها
والمنئركز•المتجارةلتنميةاالسالمىالصركناتوبالذ•ممامتبغة

االحاثيةالبحوثومركز,والبحوثوالفنىالمهنىللستدريباالسالمى
مناللمجنةوطلبت•االسالميةانللبلدواالبحتماعيةواالقتادية

عضاالاالالدولائسعاجلاالندتو~للكوسيكمسةالخاالدورة
مسأهماتهاادسدالىتبادر:..لزاميةاألمساهماتهاتسددلمالتى
الممتأخراتادلسدفعالةابيرتدتتخذوان•الجاريتالسنةعن

السابقةالسنواتعنعليهاالمستحقة



عناالدر)1(القرار
والمتجارياالقتصاديللتعاونامشمتالدللجنتمسةالخاالدورة

االسالميالموتميلممنظمك_••
)l~1-r .J1~أل0صفر2-3الموافق-19ال9ايلولسبتمبرلم(~





عندرالمنا(أ)القرار
والجارياالقتصاديللتعاونامثمةالدللجنتمسةالخاالدووال

االسالميالموتميلمنظمة
~)ا5ا0صفرì-3الموافق-1919سبتمبر/ايلول2-3(اسطنبوأل

والتجارياالقتصاديللمتعاونالدائمةللجنةمسوالمخاالدورةان
فياسطنبولفيالمنعقدة)الكومسيك)االسالميالموتميلمنظمة
.1919سبتمبر/ايلول2-3منألفترة

القمةموتمرعنالصادرا)قلم-س13/3رقمبالقرار~
الكومسيك~انشا~بشأنالمشالثاالسالمي

تمرمهعنالصادرا)(ققا-1/3رقمبالقرار~
االقتصاديالمتعاونلتعزيزا~خطةبشانالمثالثاالسالميالقمة
Iاالسالميالموتميمنظمةفياالعضا»الدولبين

مؤتمرعنالصادر)ا(قمق-1/4رقمبالقرار~
واالمنوالصناعةاالتجارهيحدأوالذيا~ابحاالسالميالقمرا
باعمتئبارهاوالطاقةوالمواصالتوالمنقلراعيةالنوالتنميتا~الغد

،اال~ديالتعاونفياالولويةلهامجاالت

ا)<قلمق-/ط1القراريناحكامعتما~ها
.يليبماالستزتيبعلىوالممعنبينأ)(قق-//3و

للستعاوناممتالداللجئتعن0درةاالالقراراتاعتماد-أ
بتنظيمالممتصلةوالترتيبات(الكومسيك)والستجارياالقمتصادي

عملها
فيالكوسيكبهتنهضالسايالدوراهميتعلىكيدالستة-ب
انالبلدوحثالدورالهذ0تصرالسةتقديروعلى•العملخطتتنفيذ
الشأن.اهزفيللكوسيكالالزمالدعمتقديمعلىاالعضا»

االولىالدوراتعنا~درةالقراراتعتسا~صا
منالمقدمةوالتومات~مسيكوالرا~0والشالثةاوالثانيه

Iالممتابعةلجمنة

تمراتالمهعنالصادرةالصلةاتفيبا~»رات´علمااحاملتاذ
،رجيةالنخا8لوزرااالسالمية



الوزاريةالمشاورةعنالصادرةبالقرارا~تعلمااحاطتواذ
c;vيومىاسطنبولفيعقثدتوالتيالصناعيالمتعاونحولالثالمثك

•1/19يرانحنلميونيه)9

االولالوزارياالجتماععنألالصادرالقراراتعلىاطلعتاذ
سبمتمبر/ايلول10الىvمنالفمترةفياسطنبولفيعقدالذيللنقل

ر..م

لوزراءاالولاالجمتماععنالصادرةبالقراراتعلما.اخذتاذ
سبمتمبر/ايلول7.4منالفتر(فياسطنبولفيعقدالذيالعوامالت

1991،

المثالثالوزار~ي~تمرالممهعنالصادرةالقراراتأيضا~
فىامباداسالمفيعقدالذيراعيةالمزوالمستنميةالغذائياالمنبشأن

،1981اولاكمتوبر/تشرين)0ا~'Aمنالفترة

منذالعملخطةتنفيذفستقدممنماتتحققبالتقدتالحظ
والسيماللكوسيكالرابعةالدورة

.والذيالقاهرةفيلثالثاالسالميالمتجاريالمعرضنجا-~
والمترتيباتاتاداالستعدوكذلك•19/لماولاكتوبر/تشرينفياقيم
االسالميالتجاريالمعرهاالقامةالتونسيةالحكومةاتخذتهاالستي

علىتومنسفيللبضائعقمتةمهمخازنتوفيرامكاسيتوخامةالرابع
،اال~~ا~ولبينفيماالتجارةتشجيعفياالسهامسبيل

المعلوماتشبكةبامشاءالمعنيامتالدرفريقاجمتماحعقد
المركزمندعوةعلىبناء•االسالميةالدولبينفيماالتجارية
ا)و)1يوميالبيضا»ارالمدمديفتفي•الستجارةلتسنميتاالسرعي

تنفيذيبرنامجادبناعدالفريقاهزقياموكذلك؟1919فبراير/شباط
•الشبكتالنشاء
الثنامثيت´´االتفاقنيةبمشروحالمعنيالعمللفريقاجتاحمحقا
فياااالسالميةألدولبينفيماالهاملتالقوىوتبادلللعمل

ام989مايو/ايسار)9)»المنالفترةفياسطنبول
فياثيالغذلالمنطياحمتيامخزونبشأنالفمنياااالجتماععقد
10-^منالفترةفيرتاجاكافياراالسالمياالصرتمىمنظمةاطار

،19لم9اغسطس/اب
اجتماعالستضافتالعربيةمصرجمهوريةمنالمقدمالعرض0

امنظمهاعضا»للدولالنقديةوالسلطاتالمركزيةالبمنوكمحافظي
1991سنتفياالسالميالمؤتمر
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.مسا~تقبور
االقتصادى.التها-الف ---

التابعةت•ااالسالمى..اعيت~.اة0اال.انشعلة ~
ةالتجااالهمتصاد.~مجاالهاملت

لمنظمةالفرعيةةآالجهنبقامتلصاتقديرهاعنتعرب-1
ميادينفيوالمعاملةلهاالتابعةوالبهيقاتاالسالميالصرتمى
بانشطتترتبطانشعلةمنوالفني.والتجارياالقتصاديالستعاون

وتكملها.الكوسيك
لتفاديجهودمناالسالميتصرالمهمننئمةةاجهنتبك~.بماتنوه-ال

اهزفيجهودهاموا~علىوتحثهاانشعلتهافيااالزدواجيه
المضمار.

علساالسالميالموتميلممنظمةالتابعةوالصرمساتاالجهزةتحث-3
االسالميةالمؤتمسراتعنالشأناهزفيا~´درةالقراراتتنفيذ
وتفادمياالفعاليةمنميدالمنتحقبيقالىسعياالخارجية8لوزرا

للنفقات.اوترشيدالعملالزدواجية
االسالميالمموتمرمنظمةماتعا~استمرارادانقلقهاعنتعرب-4

من~ادسذعدمجرأةمنماليتمعوباتمنالمفرعيةوانجهرتها
مصا،متأخراتمنعليهاومباتراكماميبةااللنلمساهماتهاالدول
كامال.اتنفيذةآالجهنمذهعملبرامجتنفيذدونيحول

o-هذهاستفساراتعلر~ابطاالدونالردالى9االعضاالدولعوت
عملها.برامجالالزمة~الدراساتانجازمناالجهزة~

المتصدهتفاقماتاالهاالساسةاالنظمة~.´´00ا
ì-علىبعدتساقاو/وتوقعلمالمتيعضاالاالالبلدانتحث

وضعتوالتياالقتصاديبالتعاونالمتجلقةاالساسيةاالنظمةمختلف
ما~الستسارعاناالسالمي<تمرالمهمنقمةاطارفيابرمتاو

بذلك.

.ىالمتجد-
مظاامشادالتفاقمتالعاداالعال>مشر«ى
االسال00امنظمة.اعضا»الدبين

فيماا~ريةفضياتلال

د00االسالميالمركزبهيضطلعبمإتقديرهاعنتعرب-,
وربا~•لالتفاقيةالمعاماالطارمشروعادالعدجهودمنالتجارة

تاا~منوغيرهااالسالميالمؤتمرلمنظمةألعامةاالمانةمع
محنالصادرالنعزم´´´د´اعالنمعيتفقوبما,الصلتاتفيالدولسية
.للكوسيكالرابعةالدورة
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االسالميالمركزبابالحاالنحتىتقملمالتي5االعضاالدولتحث-)
االطارمشروععلىوتعقيباتاراءمنلديهابصاالمتجارأللتسنميت
بذلكالقيامعلىبالفعلاليهاارسا~جرىوالذيلالتفاقيةالعام

ممكن>.وقتاقربفي
لمفريقاجتماععقدالتجارةلتنصيةاالسالميالممركزمنتطلب-3

العاماالخاراتفاقيةمشروعلدراسةاالعضادالدولمنالخبراة
الىللمشروع،ا~ابالنسخهمقرونة•امتالدرتلكنمتاثجورفع

.الصتابعتللجنتالسادساالجمتماع
كسيتالستراالحكومةمنالمقدمللعرهاتقديرهاعنتعرب-4

.االتفاقيةبمشروعالمختص9الخبرافريقابحتماحالستضافت

االسالميك0البلدااتهاد.»ال:حدة:00

o-فستمتمثلالمتيالتونمسيتالحكومةمبادرةالتقديرمعتالحظ
بينالسجارةتنشيطشانهامناال~»للدولوتسهيالتمنشرتتوفير
.االسالميةالدول

رجالوبتشجيعالمشروعانجا-علىبالعملاالعضا»الدولتوصي-,
المشروع.اهزفيالمتاحةاالمكاناتاستعمالعلىاالعمال

المتصدناتاشتما0لممأاال(االفظا

اعدادسبيلفيللتنميةاالسالميالبنكلجهودتقديرهاعنتعرب-2
اادراسة.عنوانتحملوالستيبالمشروحاهنهالخاالجدوىالرامة

لقياموكذلكاامالصادراتوتأميناثتمامناتضمانسنظامعنتفصيلية
النظامارسوايتكيلملخبرا»االجمتماعاتمنعديدبتنظيمالسبنك

.المشروعوينقحوا
منحوعلىالمقمترر،للنظاموالعمليتاألغنمينالخصاثصانترى-^

عام.بشكلمقبولةاا<التفصيلسيةالدراسنهاااماشرحت
•الطوعيمشتراكاالاساسعلسسينشأالنظاوانطالمارتوافق-9

عضاالاالالدولتعقيباتوروداشتراطدونلهالتحضيرمواصلةعلى
.التفصيليةالدراسةعلى
راتواال~الصادراتمنكالالنظاميغطيانعلستوافق-1:

االسالمي~البنكلدىالنظامهذاينئنمأوانتدريجية<بطريقة
مشاركةامكانعلىتوافقكمالة<ا~يدهمؤسسةاقامةمنالب

.الخاصالقطاع
الستمهيديةالدراساتانجازللستنميتمنالمياالالبنكمنتطلب-.11

النظام.االقدمنه



االعضا»ا>للدهالتجادمظماتااتسكة

يا~مجالبرنساان•الصتابعتلجنةتقريرخاللمنتالحظ،-الا
للدولالستجاريتالمعلومناتبشبكةالمعنيالمدراسةفريقو~الذي

.المتابعةللجنةالخامساالجنتماعالىرفعقداالسالمية
مسياالسالالمركزمنتطلبوالتياالمتابعهلجنكتوصية-~13

وضحفييشستركاان•للتنميةاالسالميوالبنك•~التجارة
بين~ملا~اوجهاالعتبارفيميأخذشاملمرحليتقرميي

يتوفيالستياالسالميةانالبلدمعلوماتوشبكةالتجاريةالمعلومات
و/اوالعملالزدواجيةتالفياوذلكأرامستها<~االناالسالميالبنك
الدراسةهذهترفعانعلس<اضافيةمنفقاتعضاالاالالدولتحميل

.المتابعةللجنتالسادساالجتماعالىالصشتركت

افاداليممتعددةللمقامتاالسالاالتحاد

االسالميالبنكان,ألمتابعةلجنةتقرمييخاللمن,تالحظ-(4
الموضوع.اهزبدراسة~يقوم

االسالميالبنسكمنتطلبوالتيالمتابعةلجنةتوصيةتعتمد-اط
Jlاالضروريةالدراساتالمستكصالجهوده~مواصلت

فيهابماالصلةاتفياالطرافكافتمعبالتشاوروذلكبالموضوع
كذلكالسبنكيسستكملوان,النقديةوالسلطاتناميتالصركنالبنوك

هذهكافةترفعانعلىالمقاصةبترتيباتالخا~الدراسات
.المتابعةلجنهالى،منهاالاالنتهابعد•الدراسات

االمقياسيةاهفات

معهدبانبقة،اا~لجنتتمقرييخاللمنعلما،تنحيذ-12
للجنةكاعانتايضايعملالذيكيت<الترالقياسيةالمواصفات

المؤتمرمنظمةاعضادالدولبينفيماالقياسيةالمواصفاتتنسيق
أزهيرفيأ919اولاكتوبر/تشرينفياجمتماعايعقدسوفاالسالمي.
للستقريب~اامنهارلمناقشتوذلكالمعضريةمفتوهخبراةلفريق

سرورفع~اااالسالميةالبلدانفيالمتبعةالقياسيةالمواصفات
دسالمساانعقادهادورابانالمتابعةلجمنةالىالمذكوراالجتماع



البنك~م•العامةاالعانتتقريرخاللمنعلما.تحيط-1
ريةالموزاالضشاورةعنالصادرللقراراتنفيذ-للتنميةصراالسال

)وايومي•جدةفداحتماعبعقد-المصناعيالمتعاونحولالثالمثة
المشروعاتبتشجيعالمعنياالممهمهلفريق•1917ثاننوفمبر/تشريق

تشجيعآليتمو~حباستفا~اتناولاالجمتماعاهكوان•المشتركة
الخطوطا~رنداالعسضا~الدولبينفيماالمشتركةالمشروعات

الوزراة.حددهاالمتيالعامة
منالسهمتنريقا~ما~امناقشهلى9االعضادالدولتأعو-)

كما•المشتركةوعاتالمنشلتشجيعالمقترحةلية9ابشآنتوميات
المتومياتتلكعنوتعقيباتهاارائهاابالغالسعضاالاالالدولتأعو
مكمتبالىتنقلهاكياالسالميتمرآلمةلمنظمةإلعامةاالمانةإ~

الرابعةاريتالرنالمشاورة.لقيامتسهيالوذلكالكومبسك<تنسيق
.الموهوعفسبالمنظر

الموتميلمنظمةالعامةاالعانتتقريرخاللمنعلما،تحيطكما-3
منتاجيةااليتللكفالوطنيةالمراكزممثلياجتماعبآناالسالمي<

عقدهمقرراكانوالذياالعضا».الدوللدىمساتمهمنوماشاكلها
لم•19الماالولاكمتوبر/تشرين19-17مننالفترةفيتركيا~

الدولمنكافيةردود~لعدمنتيجةموعد»فدعقد»يمتسن
.االعضا»

اجمتماحند~´~رةالمشاركهالى5االعضاالدولتأعو-4
عقدهالسالدعوةتجديدعنداالنتاجيأالكفايةمراكزمصثلي

o-ا،فياا~لاهزفيالتعاونالىاالعضا»الدولتأعو~
المبئكومعاال~~ءتمر.المهمنظمةفيالمملةذ.اتاالجهزظمعوكذلك
الهاملتوا~ووالخبرةالمعرفةدلتبخاللمنللتنمية.االسالمي
تحقيقاوذلكعليها<الحصرليمتمالتيالتكنولوجياتونقلالعامرة

منظمةاطار~المتاحةالتدريبفرصمنممكنهاستفادةالقصى
االسالمي.تمرالمه

ممتابعةا~االسالصوتمرالبعهلمنظمةالقامتاالمانةتأعو-1
وتقديمالسساعرالمتعاونحولالوزاريةاوراتالمشرقراراتتنفيذ

.الكوسيكوالدالمنظمةتمراتمترالىدوريبشكلمرحليةتقارير
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:ا~.!والسيميهاشالغذ.اال-اد

المؤتمر~القامتمنتاالماتقريرخاللمن,علماتحيط
المثالثالوزاريالمؤمتصرعنالصادرةالقراراتبمضمون•االسالمي
فياباداسالمفيعقدالذيالزراعيةوالمتنعيةامثيالغذلالمن

منذلكا~وبا<1981اولاكمتوبر/تشرينلم0-^'منالفتر»
تصرالمهمننمةا~رفيامثيالغذلالمنطياحمتياونمخنالنشاءخطوات
االسالمي

التصوربوضحالمكلفاالالخبرفرميقاجمتماعبعقدعلماتأخذ-ال
للدولامثيالخسألالمناالحتياطيالمخزونتشغيللنظامالسنهاثي
الفترةفيمنيساماندوكارتا<جافي,االسالميتمرالمهمنظمةاعضاال

لذلك.تتدميرهاعنوتعرب،9/19اغسطس/ابا0ا-من
تمرالمهمننةفيا~اتفيواالجهزةاالعضاءالمدولتدى-3

المؤتمردراتقسلمتنفيذورميةالضراالجراالاتاتخانالى•االسالمي
.الزراعيةوالتنميةاثيالغكلالمنالثالثالوزاري

تنفيذ~بعةاال~~متصر`الصرلمنظمةالعامةنف´االمامنتطلب-4
•اعيوالزروالمتنعيةاثيالغذاالمنعنالوزاريةتمراتالمهقرارات

الموتمي~مؤتصىاتالدمرحليةتقاريردوريبشكلتقدموان
الكوسيك.والىاالسالمي

ا-5هيا

المو~لمنظمةالعامةمنتاالماتقرمييخاللمنعلما.تحيط-1
لوزراءاالولاالجمتماحانعقادمنذاجراالاتمناتخذبما•االسالمي
10منةا~فياسطمئبولفي•االعضا»الدولفيالنقل - v

االجمتماحدالكعنالصادرةرأت1لقر1لتنفيذ•19ال(ايلولسبمتمبرلم
تمرالمه~فيا~ذاتواالجهزةعضاألاالالدولتأعو-•

األجتماعقرار:تالصرورية~المتدابيراتخاذالىاالسالمي
ال.االعضاالدولفيالمنقل8لوزرااالول

تنفيذبعةمتاالسالميتمبرآلمةلمنظمةالقامتمنتاالمامنتطلب-7
تقار~دوريبشكلتقدمالنقل.وانلوزر:ةاالولاالجنتماعقرارات
.الكوسيكوانىالمنظمةتمراتمهالى~حلية

امسالتا-ا

المؤمميلصنظميالقامتاالماعتتقرير~مامموءفيتالحظ<1-
مدوقرارا~العوامالتلوزرا»االولاالجتماعتغريرأن•االسالص

•تنفيذهابغيةالمعمنيةوالهيشاتاالعضاءالدولعلىعتون
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تمستضيفانعرفمتالسىميسيااندوجمهوريةلحكوعتتقديرهاتسجل)_
1991عامفىاهالتالموادلوزدالمشانساالجمتماع

الموتميلمنظمةالتابعةالمعنيةواالجهزةاالعضا»الدولتحث_3
عندرةاا~القراراتالالزمك~ابيرالتتتخذأناالسالمي
العوامالتلوزواالاالولاالجتماع

تمتابعاناالسالميتمرالمهلمنظمةالقامتاالمانةمنتطلب_5
وانالمواصالتلوزراءاالولاالجمتماععنألصادرةالقراراتتنفيذ
منظمةتمراتموالىالشاناهزفىدوريةمرحليةتقاريرتقدم
الكوسيكوالىاالسالميتمرآلمة

هيثاعضا»ثجديده.

ا~

لجنت~0:ا~مكتب

االمانةانوطاا~الصوضوح.الهميةمنظرااللجنأل،توافق_1
الداخليالنظامعنبدرامتتقوماالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامة

العامةمنةاالما9امنتهالحينالموضوعمناقشةارجاالعلىللكوسيك،
دسالمسااالجمتصاحعلسمستعرضوالتيتجريهاالمتيالدراسةمن

الصتابعت.للجنة
تعميماالسالميتمرآلمةلممنظمةالعامةمنةاالمامنتطلب-لم

في9االعضاالدولمحلىللكوسيكالداخليبالنظامالخاصةالدراسة
المتابعةللجنةالسادساالجمتماحمنعقادالسابقموعد

ممسكالسادسةةالدانعقاد.0مكادهموعد ~~-v_
واالجستماعللكوسيكالسادسةالدورةعقدموعدعلىتوافق_3

10الىvمنالفمترةخاللاسطنسبولفىالمتابعةللجنةالسادس
ارن7/مارسالالالىال0منوالفمترق1990االولتشرين/اكمتوبى
تيبالسرعلن1990

الوزارىاالجمتماحموضوعالفنىالتعاونيكونانعلىتوافق-4
1990عامفىللكوسيكالمسادسةالدورةمعلبتزامنباسيعقدالذى

o_اعمالجدولمسروحادباعدتقومانالمتابعةلجنةمنتطلب
اسفالسادوالدووألالفنىالتعاونبشاناالولى0ارالرنلالجمتماع
للكوسيك

i_تبلغانمناالسالتمرالمنلمنظمةالعامةمنةاالمامنتطلب
واالجمتماعللكومنسيكالسادسةالدورةانعقادبموعدعضاالاالالدول

الممتابعةللجنةالسادس



بشأن(\)ارإلقر
االقتصاديكبالمعونةالمسعلقتالمسائل

»االعضاانالبلدلبعض

)9/19ايلولسبتمبر/1-0•اسطنبول(





بشأن())ارالقر
ديةاالقتابالمعومنةالمتعلقةمثلالسا

الاالعضاانا~لبعند

)1919ايلولسبتمبر/1-0،اسطنبول(

لمنظمةوالمتجارىاالقتصادىللمتعاونالدائمةاللجئتان
~مسةالخادورتهافدالمنعقدة•)الكوسيك(صراالسالالمرتمي
،19لم9ايلول/سبمتمبر1وðيو~اسطنبول

.يلدتتورما

االسالميةالقمتتمراتمةعنالصادرةالسابقة~القرارات
•فلسطينقضيةبشأن

باالمتفامتواعمتزارهامساندتهاعن~
بقيادةالبطلا~الشعبيخوضهاالتي

•والوحياالشرعأ~الفلسطينية

الباسلةالشعبية
التحريرمنظمة

االراضياخلدالفلسطينيللشعبالكاملةمسامناتهاا~مجدد-1
بكل;..´االتحريرمنظمةبقيادةوخارجهاالفلسطينية

ار~فوق~دهيزلمتعنومسامندتهوالمعنويةدميةالماالوسائل
فياالستحريرمنظمةبقيادةمنضالةموا~منوتمكينة
وعامصتهاارضهفوقالمستقلةدولتهواقامتبنفسهمصيرهلتقرميي
الشريفالقدس
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اأولنهدعممسياالسالالممؤتمرمنظمةفيعضاالاالالدول~~-3
يةا~فسحقها~للحصولتبذلمهاالستىالجهود~في
مواهلةمحتى~االخرى8المتحداالمممنظماتكافةفيالكاملة
،.فيهاالكاملةبعضويستهاتا~تلكفيعملها

مساعدة~-ب

ماليتنسةتقديم~بشأنالسابققرارهاجديدمن~كد
لبنان؟الىوامنسانيةواقتصاديت

جرادمننفبي~االوضاحترديازا»

نها~امنواحالس~لمسسئار~حههاايميئئياشي
والئئة:والئئعلمهاالئئئصادمه

مان~مسياالسالالمؤتمرا~العامةاالمانةالستطلب-ا
االجتماعالسالشأنهذافيالصادرةالقراراتبشأن~تقريرا
.الكوسيكعناا~الصتابعتللجنتالمقبل



الغابأحامدالدكتورمعاليكلمت
العاماالمين

االسالميثمرالمولمنظمة

في
التا~ا~

ا~)410هفر1الموافق-9/19ايلولسبستمبر/"\(اسطنبول،





:با´مسيتاال

الغابأحامدالدكتورمعاليكلمت
االسالمىالمؤمميلمنظمةالعاماالمين
الخمتاميةالجلسةفي

ا~)4ا0هفر1الموافق-ا9ا9ايلولسبمتمبر/1(اسطنبول،

•التركيةالجمهوريةومئيسفخامة
الكوسيكومئيس

,التركيةالجمهوريةالوزراومئيسالدولةماحب
للكوسيكالمناوبالرئيس

<الالوزراالمعالياصحاب
•المندوبينحضرات
•وسادتياتيسيد

،وبركاتاللهورحمهعليكمالسالم

مسةالخاالدورةبمخاطبةاخرىمرةاحظىانليعظيملشرفانة
الختاميةجلستهمافيالناقة8لوزرااالولواالجمتماعللكوسيك
.الصشتركت

لفخامةوشكرمنامنناامتبناخالصعناعربانبدءزيبادى»واود
اا~الخطابعلس•الكوسيكوميس•افرينكسنعانمئيسالر
تحليالاحتوىوالذيراالفتتاحيةالجلستفيباالمسألقاهالذي
عضلخطةتنفيذفيايجابيةنمتامئجمناالنحمتىتحققلماشامال
وقيادتهالسديدةتوجيهاتهتظلوسوف.االسالميالمؤتمرمنظمة

امنشطةمنبهتنهضفيمامنظممتمنابتستبهدينبراساالحكيمة
اناوزالجوتتورالوزرا~ومثيسأولنهاستطاعكما.اقمتصادية

وماتطوراتمنمؤخراالعالمياالقمتصادعلىماطرأكلمتفييلخص
منالصناعياالعالمينستهجهاالتيالحمامثيتالسياساتاليهتفضى
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اعربانسوىواليسعني.عضاالاالالدولاتاقتصادعلىسلبيتاثار
ومثيسودولةمثيسالرفخامتاليههبنلماالكاملتأييديعن

علسللحصولتكفلالتيالضروريةابيرالتدنااتخانانمنراءالرن
بعيدحدالى-لليكبانكفيلالعالميةالمتجارةمناكبرنصيب
االقطارتواجههاالستيالمدفوعاتوموازيناالقمتصاديالنمومشاكل

االسالمية

وقدلوزرا»الطاقتاالولاالجتماعارىانهدرييثليلمصاوانه
بيسنناارتدكما•لملكومسيكالخامسه8الدورمعبالتزامنانعقد

سوادللغايةومشمرةمفيدةمناقشاتالمماضيةألقليلةااليامفي
وشهدت.الوزاريىا~~اوالموظفينكبارمستوىعلى

بيعتوااليجاالجديةمنكبيربقدراتسمتاوالةمداجمتماعاتسنا
التنفيذوممكنتعمليةابيرتدالىالمترهلبغية•ا~والممتوجه

.العملخطكمجاالتمنكشييفدالمشتركبعملناقدماتدفع
ا~لماتقديريعناعربانسوى•المضماراهزفيواليسعنس

النا~بالد»اداستعدعنكلمتفيتركياوزرا»رئيسدولة
وخبرةمعرفتمنمانالتاالسالميكاالقطارمنشقيقاتهامعتقمتسم

وزرا»طرهكما.مثيسكالكهرباالطاقةوتوزيعتوليدمجالفر
العمليةابيرللتوامنحااتحديدوتومياتهمتقريرهمفيالطاقة
,االقمتصاديالنشاطمنالمحيريالقطاعاهزفياتخاذهاالمزمع
مانحوعلىالمطاقةمجالفيالمتعاونابيرتدانفيالشقتوتحدوس

المدى8بعيدنمتائرالستؤديسوفالوزرا»المعالياصحابها~تة
االقتعاديانالمعيدفسالشاملتعاونناصعيدعلس

الرشيسيمسيد

المؤتمرالعامة~االمانةباسم,لكماىكداناود
فس~ونالمتعام~ادنااستعدcشخصياوباسمياالسالمي

الصادرةالتوصياتوكذلكهز»الكومتنيكدور)عندرةاالالمتومميات
.الطاقتوزرا»اجمتماععن

تركيالحكومةوتقديرناشكرمناعميقعناعربانايضاوإود
وفرو»وماكريمهمنياقةمنبمخمروناماعلىالنثقيقوشعبها

.فاشقتتترتيبثمنالجتماعاتنا
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واعضا»الوزرا»للسادةالشكرصادقعناعربانكذلكاودكما
االدوليةالمنظماتمنوللمراقبينالموقرينالوفود

فيماالقيمالسهامهم<المنظمةعنوالمنبثنقةالتابعتوالهيسثات
مجا-مناجتماعكماليهتوهل

بدورتنهضانقصيرةزمنيةفترةفيالكوسيكاستطاعتلقد
المدولبينفيماوالتنسيقالمتعاوننطاقوتوسيعدعمفيفعال
والمتجارياالقتصاديالمجالينفياالسالميالمؤتمرمنظمةاعضا»
السىيعوداالنجازاهزفيالفعلانباطممئنانالقوليمكننيثمومن

كنعانمئيسالرفخامة•الكوسيكومئيسجانبمنالحكيمةالقيادة
،افرين

بعدمنصبهيسركسوفافرينالرئيسفان<جميعانعرفوكما
اودولذا.كيةالمترللجمهوريةوئاستمدةتمنتهيعندماقصيروقت
االسالميالممؤتمرلممنظمةالعامةاالمانةباسم•لفحامتاعربن1

مناسدا«لماالثناأوصادقاالمتنانعميقعن<شخصياوباسمي
وانبركا~عليهيسبغاناللهندعراالسالم.لخيرالخدماتجليل
العيشوهانى»العمرومديدا~موفوريهب





Jlاوزجوتتورالدولتصاحبكلمة
التركيةالجمهورية9اوزرومئيس

في
الختاميةالجلسة

)I~J•الموافقام.9ا9ايلولسبنمبرلمأìا~)4ا0صفر





كيأا0.با:اال

JIاوزجوتتورالدولكصاحبكلمة
النمتركيةالجمهوريةالاوزروثمس

في
الخمتاميةالجلسة

)l~1 .Jا~)4ا0ممفر1الموافقام<919ايلولسبتمبرا

،الاالوزرالمعالياصحاب

,ا~~وذومبونالمند

لوزرا»االولواالجمتماعللكوسيكالخامسكالدورظختامفياود،
بالشكراتوجهان<اهلالمسوالعملمناياماربعةبعد•الطاقت

وكذلك،االعضادالدولوفودواعضاالرؤساءالموقرينالسادةالى
االسالميالممؤتمرمنظمةعامامينبدالفاحامدالدكتورلمعالي
ازجياناودكما.مخلمتجهودمنجميعابذلو»ماعلن•ولزمالئه
ماعلسالممتخمصةهيئاتناولسامثرللتنميةاالسالميا~الشكر
مهاممناليهماوكلبماامطالعهمفيوتفانجديهمنابدوه

،الموقرونالارالرن
،امالكرالمندوبون

العالبميةوالسياسيةديةاالقتاواألتجاهاتا.لمتطوراتكانتااذ
اوامستعزيزضرورةفان,االقليميالستعاونمنايدمنتقمتضي

عنوغنييوم.بعديوماتستأكدالتفتااالسالميالعالماخلدالتضامن
الحقيقيةةالركينيشكلوالمتجارياالقتصاديالتعاونانالبيان

الظروف~.االسال~امننابلدبيننفيمازرللستةواالساسية
االكمتفاءوليسوالتعاون،التكافليحمتلحيثالراهنةالدولية

وناا~اليسهمالدول.بينالعالقاتفيارةالصدمكاناتي،الذ
في~ايضايسهمبلفحسب<االقطاررفاصيةتحقيقفياالقمتصادي

والعالمياالقليميالصعيدينعلىالسالم



REp9/cOMcEc.~)اا(ا~~ 5 oاcأل//-

ااهعيفمنبالديحكومة~تو~~انىى~ةاؤكةاناودهناومن
كللمتقديماداستعدعلى~وا~الكو~.المنشطةامستشنامئية

المستقبل.فيمنشطةااللهذهممكندعم
االولاجمتماعهماالسالميةا~~~الطاقةوزراالعقدلقد

فىالمتعاونأسسفأرسوا،للكوسيكمسةالخاالدورةمعب~امن.
سوىما~اهزفى~وال•األو~~~الت~اخرمجال

فسونا~ليشملا~-سيكمنطاقامتسرعاالانعن~االعراب
المجالاهزفىا-مبذولتالمحاوالتتوتىأنمال3•المالقةمجال

وملموسةمحددةت18~وسورته~العاجلنيبالقرفىثمارها

ممنكعقدتهاالمتىالخمسا~ا~ول~لا~~استطاكتلتد
ولوميةاألاتناالستفا~الت~ا~ونمحامثملمترمسأن،مئهاامنشا

و~تحفنكما•~الى7اونىا~~~فىالمحددة
مبالفعلهاميجرى~كانالستىاالنشملة

ا~ونا~ا~تماأل~~ا~أ~ا~الىوفى
المتعاونأنلكن•1990ا~م~5عحاالترواالمجتماحموضوعليكون

األنحزىالمتعاونمجاالت~ا~يحفزبأنكفيلالمجالاهزفى
رميةالجاا~وعات~مييسروبأن,بحشهاسبقالمتى
االن~بهتضمللحا~ىا~امنجانىأنفىشنكميخالجنسوال

أمنشطتهاومنطاق~مسيكا~ا~ا~ه~ناال~~السصرمتصر
•ا~~~فىاللجنةعملفعاليتمنأعيضاميزهيدسوف

لاوزاجوتتود
8اوزرر~

لمتركيةالجصهورميةا



افرينكنعانمثيسالرفخامةكلمة
التركيةالجمهورميةوشيس

الكوسيكورثيس
في

الخمتاميةالجلسة

~)1510صفرiالموافق-1919سبتمبر/ايلول1اسطنبول.
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كية00:بااال

افرينكنعانالرئيسفخامةكلمة
كيتالسترالجمهوريةرئيس

الكوسيكورثيس
في

الختاميةالجلهت

~)ا5ا0صفر,الموافق-1919سبتمبر/ايلول"\اسطنبول،

•السعادةاهحاب
،المندوبينحضرات
,الكرامالضيوف

لخامسة~~1الدورةاعمالخمتامالىنصلنحنها
تمرالمهمنظمةاعضاالبالدولالطاقهلوزواالاالولواالجمتماع
وكبارالالوزراخاللمهااجرىالعمل،مناياممناربعةبعدا.السالمي

في•تفيدسوفحكيمةقراراتالىوخلصوامشمرةمناقشاتالموظفين
.كافه9االعضاالدول•اعمتقااي

ولالمامنهالكرام<وبينالشكر~صادقجىانانهناواود
المتا~الصتخصتوللهيشات•االسالميالمؤتمرلمنظمةالقامت
منبذلوهماعلسالمعاونكواالدرايةالفنيةاالطقمولكافةلها.
االجتماعاتهذهانجارفياسهمتقيمةجهود

،امالكروبونالممد

االجتماعمعبالتزامنللكوسيكمسةالخاالدورةانعقادان
اهميسةزيمجالفيالنتعاونلبناتارمسقدالطاقةلوزواالاالول
هناومناليوم.عالمفيوربخامشهاالدوللمتنصيتبالمنسبةحيوية



oاC/COMCEC/S-89/REP.~),)(المرفق

قدلجنتنااناجداذباالرتياحشعورياخرىمرةاؤكداناود
الستولوليةالرتمجاكبحثصلها،حددتالمتيالمهلةفي•تتمكنت

واعةوالنوالمتجارةالصناعةوهياالألعمل،خطهفيالمحددة
والطاقتوالمواهالتوالنفل

لننغطيالمسننقبلفيببننسنسوفالكومسببكاننننطفنطاقكانواذا
المرحلةهذهفياالجدىهنسببكونانهاعننفدفامنني,اخرىمجاالنذ

مجدولفيرجفالمدالملضوسفالمننروعانعلىجهودنانركنان
أنفا،آلببهاالمثنمارالستببةاالولوبمجاالنوالمننصلةاعمالنا
االساسببةننهااسننراننببجبننحدببدبالفعلننموالنني

منذجهودهاوكزتقد,جميعاتعلمونكما,الكوسيكان
مناهجوضعتكماالمتجاري.بالمتعاوناساساتتتصلاهورعلىايتالبد

انشعلةفنمظلتهاتحتمايجريوتتنسيقلصتابعةمحددةوامسترتيجيات
المتدابيرتتخذونسوفانكميقينيوفي.اخرىبمجاالتتمتصل

ا~بعةبمهمةاالضطالعمنالكوسيكتمكنالمتيالضرورية
الىالراميةالمشروعاتتنفيذ~ومنفعاليةاكثربشكلوالتنسيق

االعضاءللدولاالقتصاديةالتنميةدعم

،ليلمعاابصحاا

،لموقروناوبونلممندا

فىاشرتانليسبق
كرئيسمنصبيقريبوفت

كيةالمترالجمهورية

نياتركسوفانني<الىاالفتمتاحيةكلمتي
دبستوربهيقضيلماطبقاوذلكميتللجمهور

انشاعثهامننزالكوسيكرمثاسة,شرفنالنيكما,اسعدنيولقد

فيهااستتطاعتالمتيالفترةوهي,المافييةالخمسالسنواتوطيلت
تحظىان,منكموباسهامالتقيمةمؤزارتكمبفضلالكوسيك
بينفيمااالقمتصاديالمتعاونقضايالمعالنجتكمتبربهاباالعمتراف
كباربيينفيماارادااللمتبادلوكملتققىاالسالمية،االقطار

الصسثؤولين



~ن~شثلجمدوالميخا

ليةمنتحقيقفيمالقيصت

سيخلفسي.منوماسة

UIC/COMCEC/5-89/REP.~(الا)المرفق

اسهاماتكمبفضلتمستمر،سوفالكوسيك
تحتانشعلةمنبهمستنهضفيماالنجاهمن

علىجميعثلكمالشكرازجيانكلصتياختتامقبلواود
االعضاءالدولبينفيمااالقتصاديالتعاوندعمسبيلفيلتتموهمابذ
.الكوسيكاجشماعاتامجاهاجلومن

احملكماذواننن
دولكم8رؤسااشقاثى
.اوطانكم

فرينانكنقا
لسركيةالجمهوريةا




