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والمبينةللكوسيكالسابقةالدورةخاللبحثتالتياألخرىالوثامثق

الهزالثامنيالجزأمنالمثانيالقسمفيالواردةالقامثمةفي
الكتاب.
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الحسنالملكجاللةبهتقدميالكاالقتراحالى..ااا~

8سا4ورملوكميرأسهالجان8بانشاالقدسلجنةومثيسمنيرالثا

,السالميةاوللدا

االسالميالعملتدعييمبضرورةالعميقااليمانمنمنطال~فا

اال~ديانألميدوفيلمتكنولوجيواالعلميانالميدفيالمشترك

<المتجاريو

الرأيلمتعرميفجدميدةامنطالقتوالثقافةاالعالم8اعطافي~عبة

مسرالقدقضيةوخا~االساسيةاالسالميةاالمةبقضاياالدوليالعام

والمسلمين،أالسرمضدالموجهةمنه´المغرالحملتومواجهةوفلسين.

يقرع

التكنولوجي<والعلميللتعاونامثمةدلجانسثالثالامنشا-اوال

الثقافيةالمشثوروولالعالمالتجاريواالقمتصاديوللتعاون
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المجاالت.تلك

وزاريمستوىعلىدولعشرمممثليمنلجنتكلمستكثرن-مثالهثا

.االسالميةالدولامحدىومثيسوبرمثامة

خارجية5وزرامرتمرطرفمناللجانهذه5اعضايستحب-رابعا

.للتجديدقابلةسنواتسثالثلمدةاالسالميةالدول

اورئيسهادعوةعلى5بناعاتهااجمتمااللجانهز»تحقد-خامسا

حضرتةااننظاميااجحتماعهاويكونفيها<5االعضاالدولغالبيةمن

.االغلبية
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يناير)7الى,0منالموافقا~501االولربيعالالالى15من

ام.911

االسالميالقمكتصرمهعنالصادرالهورباعالن~

5االعضاالمدولبينفيمامشاورات5اجراالىاعيوالدثيرالثا

مالهامةاالقمتصاديهالقضاياتجا»عليهوصتفقمشتركموقفالتحان

ق،-أ3/11ق،~أ11)/ق>ا-1/11بالقرار•ميزاذ

الدولبينفيماوالتجارياالقمتصاديالمتعاونبشأنقأاا/اا-

الخارجية5لوزراعشرالحادياالسالميتمرالمهعنوالصادر5االعضا

رقموالقرارIاالسالميةباكمستانبجمهوريةاباداسالمفيالمنعقد

ميراالسالالبنكنشاطبشأنقاا/اا-

القامتالجمعيةعنالصادرةالصلةاتفيبالقرارات~حاط

انالبلدوحكوماتدولسااللرىالسادستمروالمه,المتحده´لالهم

بيونسعملوبخمتIالمممحازد~

<الناميةالدول

ونلتقاابشرنبرسا



نتيجةتفاقمتقدالناميةالبلدانمشكالتانبقلق~حظ

يرديالذياالمرالدوليةاالقتاديتالعالقاتفيالراصفةلالزمت

المتقدمة<والبلدانالناميةالبلدانبينالهوةتوسيعالى

الدولاعتمادمايحد~5ازاالبالغقلتعن~

تبادلشروطعلدسلبياثرمناالوليةالمنتجاتتصديرعلىاالعضاة

تهاممدفوعاموازينوعلىتجارتها

منالمتقدمةالبلدانبعضرعنهكشفتلمااسفهعن~

القضايا~نالمفاوضاتفيالمسياسيةاالرادةالىافمتقار

ومنقل=0~واالتجارةميادينفيوبخاصةاالقتصادية<

مالدوليةاالقعتاديتالعالقاتترتيبواعادةالتكنولوجيا

بوجهالناميةانالبلدبيزفيمااالقتصاديالتعاون~ى

فيرئيسياعنصرا<خامربرجة5االعضاالدولبينوفيماعام<

لتحقيقاساسيةاةوادالنفسعلىالجماعي)العحتماداستراتيجية

لعتوازنباتتسمعالميةاقتاديةتنصيةالىتغضيهيكليةتغييرات

النظاملتحقيقالسعيفيوحدتهامينلتعنووسيلتاالنافعلىوتقوم

<الجديدالدولياالقستصادي

الجهودالناميةانالبلدتوجهانضرورةيدجة0كشدوران

اقامةنحوالمحافلمشتىفيالصتقدمتانالبلدهعمفاوضاتهافي

يدرالجدالدولياالقتصاديالنظام

مناالسالميالمرتمي5اعضاالدولدولتمابارتياح~حظ

االقتصاديوالمتفاعلاتالذعلىاالعتماد5لمبادىبالغامتمام

تعاونهايعزنالذياالمرالناميةانالبلدبينفيماالتقدمي

,االمنماثيتحاتهااحسياوتلبيةاالقتصاديةطاقاتهالزيادة



فيماوثيقةتجاريتعالقاتاقامةباناقمتناعهعن~

تعاونهاتحقيقمنحواولىضروريةخطوةيعد5االعضاالدولبين

حاتمقمترواقرارصياغةوتمتطلب•نفسهاعلىواعمتمادهااالقتادي

واقرار•القاثمتالمتجاريةالحواجزعلى5للقضاميامتلتنفيذ

•المتجاريةالعالقاتلستوسيعواالولوياتللمتعاونمنسقبرنامر

الدولعقدتالذيبحتماحاالعنالصادرالتقريرعلى~

,الى5منتركيا،بجمهوريةانقرةفيعالمسعتوىعلى5االعضا

العقدخاللاالسالميةانللبلداالقمتصاديةاالفاقلبحثم.0/19نوفمبر

فيمااالقتصاديالتعاونلتحريزعملخطةولوضعالثالثاالناثي

،5االعضاالدولبين

االسالميةاللجنةبهاتقامتالتيالتوصياتايضا~حظ

المتيدمتالسادورتهافيواالبحتماعيةوالثقافيةاالقحتصاديةللشررن

التيالحلبخطةوالخامت0/19نوفمبر19~12فيجدةفيانعقدت

ريالسجاالتعاونواسبقياتبرمناهجوكذلكانقرةاجمتماحوضعها

•5الخبرامجموعةقبلمنالمقعتر~5االعضاالدولبينفيما

المرتمياهدر»الذي11//رقمبالقرارايضا~

المالراسزيادةبشانالخارجية5لوزراعشرالحادياالسالمي

رصدبشانوبعتوصياتهللتنميةاالسالميالبنكنشاطوتوسيحالمدفوع

واذ<5االعضاالدولاتواردبمتعويلالقيامللبنكتتيحاتاعتماد

العمل.خطةتنفيذفيللنجارالقراراهطاهميةاصتبار»فييضح

االسالميالبنكاتخذهاالتيالمتدابيربارتياح~حظ

رجيت<الخاالمتجارةتمويلميدانالىنشاطهلمدللتنمية



البحوثمركزمحققة0الذيللمتقدمارتياحةمحن~

فيهيتاالسالانللبلدريبوالمتعمةواالجمتماواالقمتصاديةاالحصائية

وجمحاالسالميةالدولبينفيماالستجاريالتبادلأرامتفيانقرة

اهزفيتنتهحالقيبالسياسةتتعلقمقترحاتلوضععنهاالحصائيات

الشرن~

~
بينفيمااالقتاديالتعاونلتعزيرالعملخطةعلدفقتالموا-ا

.)11'11الملحقفيبوردتالذيالنحو(محلناالعضا»الدول

المناسبهاتاالجراباتخاذالتبكيرمحوالقامتمنةاالماتوجيه-ال

الدولبينفيمااالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةلعتنفيذ

5االعضا



االقتادىللتعاونعملخطة

االسالميةالدولبينفيما

`~~~0الدولمبينفيمااالقمتصاديالتعاونمرتمران

9ا-~(منو~'\الى4منالفترةفيانقرةامديمنهفيالمنعقد

~~~الاال~~تمرالمهعناالدرق1-11لم3رقمالقرارعلى5بمنا

~ل~كا~اجسماعالىبالدعوةوالخاصالخارجية5لوزراعشر

~(`ن´~لهذهاالقتاديتاالفاقبحثاجلمناالسالميةانللبلد

(~~~منالتيهاتباالجراوالمتومميت•للمنتميةالمثالثالعفأ

االسالمى<بالمرتمى5االعضاالدولبيناالقتاديالتعاون

االول~رمجية.زرا«موترعنالصادرلقرارب~

~اإلعالميةا~رلبيننيااإلقتصاديالمتما.نبشاناإلسالممية

•العاملةرا(~يرا~م•رامةوالنامثيرالغذاالمنمجاالت

الفنيموالمتعاونالفنيةوالمعارف

~9اال.~الدولغالبيةتوقيعربالتقد.اذ

~~والمتجاريوالفمنياالقتصاديللتعاونالعامةاالتفاقية

<5االعضاالدول

´~~السادسر~الدورةقرارات

د~2ليا2اقت~مظاماقامتبشانالممتحدةلالممالعامةللجمعية



فيماالدوليةالمفاوضاثمختلففيالمحدودالتقدم~

السياسيةاالرادةتوفرلعدمالناميةوالدولمةالمتقةالدولبين

تغييراتاحداثاجلمنالممتقدمتالدولجانبمنالجادةوالنوايا

العالمي.االقتاديوهياكلبنيتفي

ديةاالقمتاالمنتميةتجا»االوليةالمسئوليةان~ك

عليهايمتعهنثمومنراالولالمقامفيعليهاتقعالناميةانللبلد

الراميةجهودهاخاللمنالجماعياتيالذاستقاللهاعلىالتركيز

<جديدعالمياقتادينظاماقرارالى

دعمفي5االعضاالدولجامنبمنالمتزايدةغباتشجعةاذ

مجاالتفيوالمعرفتالخبرةاقتسامبغيةبينهافيماالتعاون

الستجارةوتشجيع<البشريةالمواردوتطوير<والستقنيةالستصنيح

ودفعوتشجيعتطويرعنالمسرولةالمرسساتودعم•االمباشره

البشريةوالمواردللطاقتاالقصىامواالستخداالقمتصادي.التعاون

ورفاميت5رخااجلمناالسالميالعالمفيالمتوافرةوالفنية

.الجماعيةجهودهاخاللمنشعوبها

االقعتاايالتعاوندعماجلمنالتاليةالعملبخطةيوهي

االسالميالمرتميفي5االعضاالدولبينفيما

.لزراعتوااالغذية-اوال

القامتاالتفاقيةاحكاملستنفيذالالزمةابيرالتاتخان

البلدانفيالزراعياالمتنارلقوةاالمثلاممستخدباالالصتعلقت

.االغذيةمجا.لفياحمتياجاتهاتوفيراجلمناالسالمية

الزراعةاقتأدياتقناعيفينمتواننظاماقامةاجلمن

القاثمتالصناعاتعلىكيرالمتريستعين•5االعضاللدولوالصناعة



البذوروصمناعةواالسمدةالجراراتانمتا-صقلالزراعةعلر

.الزراعيةاالوليةالموادوتصنيعاتوالمبيد

ايجاديستعيناالسالميالعالمفيامثيالغذاالمنضماناجلامن

االقليمي.الصعيدعلىاالغذيةمنطياحسيامخزون

االساسيةالبنيةلمتحسينالالزمةابيرالتاخذيتقين

النقل.ووساثلالزراعية

تضررتالتيانللبلداتمساعدتقديمامكانيةفيالنطريجب

والسيول.الجفافغرارعلىالطبيعيةبالكوارث

غزومناالطبيعيهالظواهرفيالتحكموساثلايجادفيالنظر

اوباالمال-التربةوتشبعرالغاباتوقطعIالزراعيةلالرهاا~اال

.الخ~~.بالميا»

االخرىالماليةوالمرمساتللمنتميةاالسالميالبنكعلىيستعين

فياثيتوالغذالزراعيةالمشاريعتموميلفيفعالبدورتضطلعان

المجتمعات.ممسترىعلىاوالوطنيالصعيدعلى5سوا5االعضاالدول

النجار(-منانبا

اثواحدمنتاجاالبعجلةلالسراعالالزمةابيرالتداتخان

وتوسعتدريجيتكاملتحقيقيتسنسمحتىانتاجهانظمفيتغييرات

الخارجيةتجارتهافيوتنرح

الدولبينفيماللتجارةالحاليالتصريفمعدلتوسيع

علىالقائمةالمتجارةحجملمتوسيعالفعليةالفرصوتحديدهراالعضا



امهاامستخةالممستخدمتعيراوالعاطلةاالنمتاجيةالطاقاتاماستخد

والزراعيةاالوليةالموادمجاالتفيالحاليالوقتفياالمثل

اتناجيتطاقاتاقامةيحتسنىحمتى<والمصنعةالمصعة~والسلع

فيهابماالسلعهذهفيالمتجارةنطاقتوسيعيتسنىوحمتى•جديدة

.والرأسماليةالوسيطةالسلع

زيادةبغية5إالعضاالدولبينفيماالثعناميةالتجارةتشجيع

هذهمثلمعدلوزيادة•جوهريةزيادةالدوليةالتجارةفدحصتها

عموماالسلعوالمسستمصفوالمصتالسلعمجالفىالمتجارة

.االسالميةالدولبينفيما

ولالةبينفيماالصادراتتشجيعالىالراميةنشطةاالدعم

عامةبحةاالخرىانالبلدوبينبينهاوفيمانحاهت~5االعضا

نظم.ومحسنةتدريبتسهيالتوللمعلوماتاوسحتدفقبفضلوذلك

السريعاالهنجازفانالمصدأاهكوفى.الغرفيالهزمناسبةماليت

مين<التاعادةومينالتمجاالتفىبالتعاونالخامةللدراسات

سوف<مقاصةاهفظةاقامةوامكانالعتصدير.اتاكتمادضماناتوخطط

حجرتقفالتىالمعوقاتبعضتذليلشأنهامنملصرمتنحنواتتشكل

العثنامئيةأ~رةأمامعثرة

البقصرلبعضهاتمييزهيةغيرومنصفةتجاريةمعاملةتوفير

بااللتزاماتالمساسدونالخارجيةالتجاريةسياساتهافى

االعضاه،ولالةقبلمنابرامهاسبقاخرىاتفاقاتعلىالمترتبة

مالحتحققالتىالتصديرلسلححامتمعاملةتوفرانيجبكما

.منموااالقلاالسالميةالدول

بينهافيماالتجارىالتبادلحجمتطويروتوسيعالدالسعر

ودعمالتجارةلتنميتاالسالمىالمركزباقامةالتعجيلخاللمن



وتشجيعالسلع.تبا«لواعنهالصناوللتجارةاالسالميةالغرفة

اقامةوتيسيراألعضا»<للدولالمتجاريةالمنظماتبينالتعاون

ريجىالتوالتخفيض•بالتجارةفرالنهومجالفيسمشتركةمشروعات

منلكونالتجارةهذهمثلأمامالجمركيةوغيرالجمركيةاجنللحو

اتفاقاتعقدوتشجيحاالطراف.امتعددهتجاريةترتيباتاتفاقاتخالل

المعلوماتوتبادل<ممامتواتفاقاتاألطرافومتعددةثنامئية

.المتخصصةالتجاريةالبعثاتوتبنادلالتجارةبفرهداالمتعلقه

قبلمنوالمطبقةالقائمةالتفصيليةالمعامالتنظمحصر

حتىودعمها،بينهاالربطاجلمنودلك5االعضاالدولمنمجموعات

عنالمتفصيليةالمتجاريةللمعامالتموحدسنظاموضعبعدفيمايتسنى

فيالراغبة5االعضاالدولجميعجامنبمنخطوةالخطوةنهرطريق

المتبادلةالمصالحمبادىءعلىمبنياذلكيكونانويجب

فيالوضعمعفيهاالمشتركةاالطرافجميععلىبالمنفعةتدرالمتي

منهالكلوالمناعيةاالقتصاديةالتنميةفمستوياتاالعمتبارعين

علىعضودولةلكلالدوليةوااللمتراماتمثمالقاالمتجاريوالنظام

منطقةاقامةالىالراميالسنهاثيالهدفتحقيقاجلمنوذلك•حدة

للجهودالدعمتقديماالعين.منعبالغايةهذهوبوضعحرةتجارة

المتجاريةالمتفضيالتسنظاممنمتحررعالميسنظامايجادالنىالرامية

سنظاممفاوضاتفياالممشتركفاالسالميةانالبلدوتوهميةالعالمية

فيماالمفاوضاتلمواصلةالفرصةهز»تنتهزبانالعالميالمتفضيالت

الدولفيتقامالتيالتجارهيةوالصعارضاالسواقتنظيم

منتجاتوتسوميقتشجيعاجلمنفيهاالفعالواالمشتواكاالسالمية

فيوميتحينبينهافيماالتجارةتوسيعفيوالمساهمة5االعضاالدول

والمواصفات.المقامييسلمتوحيدخطةوضعاالطاراهز



لكوناالسالميةالدولفيللستنسيقجهازانشا»احتمالدراسة

ان5االعضاالدوللمرسساتيحتسنىحمتىالبحريالنقلمجالفي

البحريالنقلاساطيلومعالمتقدمةانالبلدفيمشيالتهاتنافس

.ادولهمنالكشربعتالمتا

لهاالمنافذالتي5االعضاالدولبينالفعالالمتعاونتسهيل

تنسيقذلكفيبما(ترانريت)العبورمجالفيوجيرانهاالبحرالى

علىالنقلمجالفيالمشعتركةالمشاريعوتشجيعالنقلتخطيط

الثنائي.المستوىوعلىاالتاليمومابيناالقليميرالحيد

المقاطعةبنظامالحامتاالسالميالمرتميقراراتتنفيذ

.ميل)اسرا(المحمتلةفلسطينفيالهيونيللكيانديةاالقمتا

الوطنيينالحيدعلى،المناسبةوالبرامجالسياساتتطوير

اليمكنكعنصر•سريعةتصيححركةتحقيقالىوالمرديةواالقليمي

فنويقعنوذلكاتيانعومالممدللنموفعالةاةدوكعنه5االمستغنا

.5االعضاللدولالصناعيةالطاقاتوتنويحوتوسيعتقويت

الندعيللتعاوناالطرافمتعددةاوثنائيةاتفاقاتعقد

وتحقيقالصاعياهنهتاجهازيادةاجلمن8االعضاالدولبينفيما

اقتصادياتاعمتمادطريقعنوذلمكبينهافيماالصناعيالستكامل

الدولفيالتصنيععجلةودفعالعتصنيعطاقاتدعمبغيتمتوازية

الجماعي.اتيالذاستقاللهافياالسهامبهدف5االعضا



فيماالممشتركةالمشروعاتلتشجيراالولويةاعطاءفيالحظر

ليتالمتاالمجاالتفياالعما«الدولبين

•لزراعتوااالغذية-

•الماعة-

رأللمتجدا-

السويف-

،المتحمتيةالبهيةاواقامهخدمات-

للتجارةاالسالميةالغرفةوللسنعيةاالسالمىللبنكيمكنو

طريقةبينهمايقيصاأنمنيةامكايسبحثاأنالسلعوتبادلوالصناعة

.5األعضاالدولبينفيماالمشتركةالمشروعات5وانشالتشجيع

السيا~والتواالتاالنقل-رابعا

االتصاالتدوالجوىالنقلوالبحرىرالنقلمجاالتفىالتعاونو

الخدماتروالجويتاالرصادو•الالسلكيةوالسلكية

.االبريديه

منشطةاالهذهلمشلالالزمةالصرسسيتاالجهزة9بانشاالتعجيل

اهزفىالخارجية8لوزرااالسالميةتمراتالمهراتلقروفقا

.الخصوص

أالسالمىتمرالمهبمنظمةاالعضا«الدولبينمنسجاماالتحقيق

الوكاالتطريقعنالسياحةوتاالت.االوالنقل.مجاالتفى

حاليا.القامثمةالعالميةاوواالقليميهالفرعيةاالقليمية



بأالنف5لبلماانللمساا

يةالمركنالبنوكمحافظىعاتاجمتماعلىواألعضاةالدولعلى

أنمساالسالالتنميةبنكعلىواالعضاءللدولالمنقديةالسلطاتو

التاليةالمسائلحولالمناسبةهاتاالجرايستخزواوأنيدرسوا

مجموعةداخلالعالميةالمواردتدفقزيادةفىالمساهمة

برمناهجوغاياتأكثر.رتتفقوشروطالسسوفقااالسالميةالبلدان

مناحسياجاتهاوالراالعضاللدولادميهاالقتصاوالظروفالتنمية

اطارفىالسريعالنمومعالمتناسبةاالدواتوالواردات

ت~خاصةاهمية5اعطامحالدوليةالتنميةاستراتيجية

منموا.االقلاالسالميةللبلدانالملتاالقتصاديةواالبحتماعية

الدولفىالماليةالمرسساتبينالمباشرالعتحاوندعم

المصرفيةالتسهيالتمنوغيرهاالمباشرالتمويلمجالفد9االعضا

االسالميةالماليةالمنرسساتودعم•5األعضاللدولالمتجارةمجالفى

.للتنميةاالسالمىالبنكسيماوال

فيهاتشاركوالتىحاليابهاالمعمولالدفعترتيباتدعم

جماعيةشبكةالقامتالمتوافرةاالمكاهناتاستكشافوألاالعناالدول

تنفيذمنالمكتسبةالخبرة5ضوعلساالطرافالمتعددةإلخططمن

.حالياالقائمةالنظم

فيالنقدميةوالسلطاتالمركزيةالبنوكمحافظيابحتماحدعوة

الوطنيةالماليةلالسواقتقييمهااستكمالالى5االعضاالدول

اماماالسواقهز»الىنحولالدامكاناتتحسيناجلمنوذلكالقائمة

اخلداالمستحثمارتشجيعاجلمنذلكفيالراغباالخرىعضاالاالالدول

التجاريةوا~رمتالمعتبادلتاياالمناساسعلى5االعضاالدول

.السليمة



تبادلتحسينالىاالعضاءللدولالنقديةالسلطاتدعوة

وفقاوالماليةالنقديةمثلالمسابشانبينهافيماالمعلومات

بصفةاالعمتباربعيناالخذمعالمعنيةالدولفيبهاالمعمولللنظم

الصدد.هذافيالدوليةاالتجاهاتحامت

بالمشكلةالخامىللقرارميتالخمتاالعاملةالفقراتتنفيذ

الخارجية5لوزراعشرالحادياالسالميتمرالمهعنالصادرالقبرصية

اقتادوتننصيةتتشيطاعادةاجلمنوذلكاباداسالمفيعقديالك

.فبر~منممالفيالمسلمالمفركيالمنمعب

الدولمندولةكلموقفتعزيزالىالراميةالجهودتضافر

منالتنميةافاهدتحديداجلمناالسالميالمرتميمنظمةفي9االعضا

.تييةماخالل

مصادروتنميةقف´الطااستغاللملرقاكفااتباحتشجيع

.التقليديةوغيرالتقليدميةالطاقة

فيبينهافيماالمتعاونتوثيقعلى5االعضاالدولتشجيع

.الطاقتبامنهتاجا~المجاالت

تمويلعلىوالدوليةاالقليميةالماليةالمرسساتحث

5االعضاالدولقدراتزميادةتمستهدفالمتيالمحليةالمشروعات

التقليديةوغيرالمصادر.المتقليديةمنالطاقتامنتاجعلى

قطاعفيالماهرةالعاملةوااليديالفنيةالخبراتتبادل

.5االعضاالدولبينفيمااقفالطا



فياالسالميةالدولبينفيماللستعاونالسعبالعيظاال´ولويةاعطاء

والتقنيةالعلوممجال

اجلمناالسالميةالممجموعةنطاقعلىجهارانماءفيالنظر

والىوالعتقنيةالعلوملنظمتقدمالمبقيالماليةألمدخالتزيادة

اساسعلىحقدمبحيثريبوالتةوالتعليمبالبحوثالخامةالبرامج

وحيازتها´المستوردةالمتقنياتنقلاجلمنالمتعاون

الوطنيةالسياساتمعمنمشيهامدىتقيسيموفيوتطويرهاوامستيعابها

.والتقنيةالمعلومأ~اموالىالتنميةالىالهادفة

.5االعضاولالةمنالواردةلملحتقنيتتفضليةمعاملةمنح

العلميةمساتالمهاوالوكاالتمنشبكةاقامةجدوىفيالنظر

وبرامجوالثنحيةالبحوثبرامرودعمتنظيماجلمنوالتكنولوجية

وإقامةالمعثكنولوجيةالمرسساتلعتشميعلكونوالمتأريبهيلالمتا

تكنولوجيةمحشكالتلحلمشتركةبحهودوالقيامللمعلومات،انظمة

تواكببحيثوالستكنولوجسعيةالعلميةالسيامةوتطوير<محددة

.االنمامئيةافهااهد

الصتقدمتوالحتقنيتللعلوماسالميةمرمسةباقعامةالمتعجيل

والفنيأالقحتاديللتعاوناالعاصفاالتفاقيظذلمكعلى~كثما

:نالبلداحتعيساجاتتلبيألبغيأل9االعضاالدولبينو)لتجاري

•الوهنيةلوكاالت6ووالهيعثاتمساتالمهمحبالمتعاونلكونميألاالسال

والمعرفةوالخبراتالمعلوماتتبادلوتسهيلاالساسيةالبحوثودعم

ابينالمتقنيألنشرفيامهااستخدمعلكونالفنية

رر



االجتماعيالونوالعتمةالعاملةاالميدي-تامنا

ات8الكفاتبادل~اال~~ا~ولبينالتعاونتوسيع

وتنسيقهلةالمها~ملتااليديمناحتياطي5المنشاالنشطوالدى

<المدىوممتوسطة~ليلةا~~ا~~اال~يوتاهيلتعليم

تدنقبينوصل~وا~ال~~`امستشاريتوكاالتواقامت

االموال.رألوسومنقلات9الكفا

العاملةاالميديمتبادل~ل~للتعاونسمتضافرةجهودبذل

وماهوالهاملتااليدي~9اال~ا~ولا~جاتلتقديروفقا

~تخصيهاميمكنالمتياال~~ت~و~~،لديهامنهافرمت

هيئاتمنوغيرهاا~عيةالال~~الى9االعضاالدولفامندةاجل

البحوث.

المتوفرةالهاملتااليدىاماستخدفياتفصيليفمعاملةتملبية

نموذجينظاموضحالىا~~اال~~`وال~ةاالعضاةالدولاخلد

فيوالمومسيت~لمتشريعيتا~~~يكوناالبحتماعي~´ن

.~الصشتر~9االعضاالدول



هجرةذلكفيبماالعقولهجرةلمشكلةمتكاملتقييمومنع

يجبالتيات9االجراتحديداجلمنوذلكالمرملةالعاملةااليدي

العاملةااليديلهجرةحدلومنعاالسالميالصعيدعلىاتخاذها

خدماتجعلوبالتاليالصتقدمتانالبلدالىوالتكنولوجيةالعلمية

االيديلتبادلتوضحلبرامجوفقاعضاالاالللدولمتوفرة5هرال

.العاملة

فيمنعتظمةبطريقتوالفنيالمهنيللتحديثوبرامجآمنظمةوضع

الالزمينالصتخمصينالعاملينتأهيلاجلمنوذلكالمستوياتجميع

واالبحوثتربطالمتيالسلسلةفيالحلقاتكلالستكمال

.والتسويقبحباالمنتا

العاملةلاليديالمستمروالتحديثوالتنميةالتأهيلتسهيل

التكنولوجيالتغيراستيعابفياكفأتكونمحتىعضاالاالالدولفي

االجعتماعيتالظروفمحتكيفهاضمانوكذلكمنهواالستفادة

.للتعاونبرامرطريقعنالممضيفتالدولفيواالقمتصادية

والصحةالسكان-مناسها

السكانيةالسياساتعنوالبحوثبالدراساتالقيامالىالمبادرة

فيالتنميةلجهودالسكاناستجابةتحسيناجلمن8االعضاالدولفي

عضاالاالانالبلد

لضمانالحةمجالفيوالبحوثبالدراساتالقيامالىالمبادرة

بهدفالصحيتوالعنايةالتغذيةمنعالومستوىافضصحيتظروف

.مشتركةمحا~امحيتسياسةتطوير

االدويةمجالفيببحوثالقيام-

~والصحتالسكانمجاالتفيوالخبراتالمعلوماتتبادلتكشيف-

االعضاد.الدولبين



الفنيالمتعاون-عاشرا

فيمااالعضاءالدولفيالمعلوماتمنظموتوسيحوتطويرتحسين

علىوتوزيعهاوتحليلهاومعالجمتهاالفنيةالمعلوماتبجمعيتعلق

وذلك5االعضاللدولالنوعيكاالحتياجاتعلىوألتعرفاالعضاةالدول

وتسهيالتواالستشاريين.الخبراءلخدماتاوسعاماستخدطريقعن

فيمثمتالقاالمنشآتمنوغيرهاوالتجهيزاتاتوللمعدريبالت

العافتاالتفاقيةفيالواردةواالحكاميتفقبمااالعضاةالدول

.5االعضاالدولبينوالتجاريوالفنياالقمتصاديللمتعاون

فيماالفنيللتعاونالوطنيةاالمكانياتعلىالتعرفعلىالعمل

يمكن.الوطنيةتنميتهاوبرامجخططلوضعاالعضاءالدولبين

احتياجاتهااالساساهزعلىتقدراناالعضاةالدوللحكومات

وخدمات•والمهارات•والتقنيةالبحوث.مجاالتفيالوطنية

طريقعن:..يمكنالتيااتدريبوتسهيالت•االستشاريين

اكبر.بكفأقاخرىاسالميةدولمحالمتعاون

المنصفالفنيللتعاونارىوادتشريعياطاروضعجدوىدراسة

والقاثمةفعالالصتبعتاالساليباالعتباربعيناالخذمعوالفعال

والتطبيقالقبولذلكلهايكفلحتى•رسميةاتفاقاتاساسعلى

الترتيباتيغطياناالطاراهزنشةومن.ممكنمنطاقاوسععلى

واالمستشأريين5الخبرااموامستخدبدخولالخاصةدريةواالدالتشرميعية

الزمالةبمنحالخاصةوالمترتيباتوامتيازاتهماماتهموالتن

الخدماتاصحابمنوغيرمموالصتعهدينالمقاوليناموامستخد

الماليةواالنظمةات.ادواالمداتالتجهينودخول•ا~

الضافةبنا8االعضاالدولبينالفنيالتعاونتشجعالتيوالنقدية

للتكاليف.عادلاقتسامتحقيقالىالهادفهالتمويلترتيباتالى



االطرافوالمتعددةالسثناثيتتيباتالمترتوسيع

•ونيةالمتعاوالبرامجاالتفاقاتصقلوساثلطريقعنالفنيالمتعاون

وكذلكو)لخبرإتللمعلوماتالمنمتظموالمتبادلالممشتركةواللجان

.المعنيةالمرسساتبينمباشرةاتالقنواتباقامة

المعلوماتلتجميعمثستركجهازالقامةالالزمتاالجراالاتاتخاذ

الفنيالتعاونوفرصالمواردبشرناالسالميالمحتمعاخلدالمتاحة

.5االعضاالدولبينفيما

جهودفيتسهمانيمكنالتيIالوطنيةالصرسساتتحديد

منمايلزمواتخاذوامكانياتهافعاليتهاوتحسينالفنيالتعاون

لسيباالساتطورانالمرسساتلهذهيتدرلكيملموسةاجواهات

خاللمنلكونطاقاتهاتدعمانشامنهامنوالمتيللتعاونالعملية

الحتيالشقيقةالمنظماتمعالخبراتوتبادلالممشتركتالجهود

.مشتركةتدريبانشعلةفيواالسهاممشابهةمشاكلتعالج

الالومالماليوالدعمالموظفينبتوفيراالمكانبقدرالقيام

االسالميتمرالمهلمنظمةالتابعةالمرسساتفيريبالتالنشطة

يااليهمن5االعضاللدولالعاجلةاالحتياجاتبتلبيةالمكلفة

5االعضالدولعلىايتقينالغايةولهذه.دريةواالدالفنيةالعاملة

بترويدهاوذلكالمرسساتهز»معوثيقاتعاوناتتعاونان

اهزفيوامكاناتهاالمتوفرةطاقاتهاعنوالمعلوماتبالبيامنات

المضاع.

والوكاالتةالصتحةلالممالتابعالتنميةبرمنأمرلدىالسعي

الترتيباتواتخاذالمساعده´علىلنحصرلفيهااالخرىالمعنيه

العمل.خطةلمتنفيذاالالزمف



خامةاحكام-عسرحادر

مجالفيخاصةبتسهيالتالفلسطينيةالتحريرمنظمةتحظى

منضالهودعمالفلسطينيالشعبصمودتعزينابغيهاالقتصاديالتعاون

فلسطين.وطمنهتحريراجلمن

تنفيذلصتابعةالالزمةابيرالتكافةالعامةمنةاالماتتخذ

المستوىعلىدوريتامجتماعاتتنظيملهاويجوزالعمل<خطت

لذلك.ضرورةارتاتكلمااواالقلعلىسنتينكلمرةتعقدالوزاري

اجل.منحامتوبصفةمذهالعملخطةتتناولهاالتيالموضوعاتحول

عمل،منانجازهتمفيماالتقدماوجةاستعراضأ)

المتوجيهيت.الخطوطوضحب)

المشكالت<حل-)

القادمة.المراحلفيالعملوخططسياساتوضعد)





~نبحالسرااالسالميالقمةتصرلمةالختاميالبيان

والتجارياالقتاديللتعاونامثمةالداللجنةرمثاسةاسناد

التركيةالجمهورهيةومثيسافرمينكنعانمثيسألرفخامةالى

ميالخمتاالبيان

S/4-84/E/DECا.No

للستعاونالدائمكاللجنةوثامتاسنادتمرالمهقرر11

السيدالتركيةالجمهوريةومثيسفخامةالىوالمتجارياالقتصادي

اا.افرينكنعان





الستالسنواتخاللليةالمتااالولوياتباعتماديوهي

.مةالفاد

التكنولوجياوالعلم-

المتجارة-

اهالتالصروالنقل

اقفالطا-

العملخطتفىالواردةاالخرىالمجاالتاهمالاليعمنيوهذا





اثارالعر

عناالدوال

الخامساالسالميالثمةثمرمه

كوممسكانشعلة~ن





المتجاريويالقتادا

ا)نلان-0\/رفوفرار

االسال~)التضامك(د~رنالغامساالسالميالقمةتمرمةان

مجمادىال9-•2منا~ق~الكوميتاا(أولنهالكوميةفيالمنحقد

ام)،9ال/ميناميىال9-92(الموافق~15:2االولى

فسرتمر~ا~الرأ)(قس-3الر3رقوبالقرار~

السعودميةا~بيةما~متالمكمكت~الشالثاالسالميالقمة

للتعاونالدائمةاللبمنةبقتناهأمنشماوالذيما9ا/سنت

بمهمةاليها.~,االعضاءالدولبينفيماوالمتجارياالقتادي

فيماوالتجارياإل~االيالتعاونمضمار~الممشتركالحملينتعن

•5االعضاالدولبين

خطواتمنامثمةالدا~امتخذتماعميقبارتياح~

العملخطةفيالر~اررنالت~تممخيذمحومتقدرمنوماحققت

االعضاءمالدولبيزاالقتصاديالتعاون~ين



للمتعاوناثمةالداللجئتعضريةنطاقتوسيععلىيوافق-ا

منظمةفي9اال~الدوللجميعيتمحنىحمتىوالتجارياالقتادي

•اثمتالداللجنةعملفيالمشاركةاالسالميالمرتمي

للتعاوناثمسةالداللجنةفي8االعضاالدولتمثيليقر-ال

الشاملةارةاالدعنولينالمسر5الوزراخاللمنوالتجاريأالقتادي

•اللجنةهز»الىالموكلةالمهامضردفيوذلكدميةاالقتاللشررن

قدراقىتحقيقالىسعيابذلكااللتزامعلى5االعضاالدولويحث

.الفعاليةمن

لكلالفعالللتنيقضمامناممتابعتلجنة8بانشاينو~»-3

اللجئتفالحياتنطاقفيتدخلالمتيوالمتجاريةاالقتصاديةالنشاطات

.اثمتالد

االسالميللمرتصرقراراتهابابالحامثمةالداللجئتبقراريرحب-4

هبالمناابيرالستأالتخاذالخارجية5لوزرا

o-التيعاتاالبحتماعددبمتقليلاثمتالداللجنةتوهياتيقر

اللجنة)بحتقاعاتمعاخلتتوالمتيالوزاريالمستوىعلرتعقد

اعمالمجملفياالجمتماعاتهذهصقلنمتاثجوبادرا-•اثمةالد

.اثمةالداللجنة

منظمةعنوالمنبمثقتالفرعيةالهيشاتتقدمانعلىيوافق-,

دياالقمتاالمجالفيالعاملةاالخرىواجهزتهااالسالميالمرتمي

منلتمكينهااالدائمهاللجئتالىنشاطاتهاعنمرحليتتقارير

مذهفياالسالميالمرتميمنظمةقراراتتنفيذومتابهتنسيق

االسالمي.المرتميلمنظمةالعامةمنةاالمامعلممتعاونباالمجاالت.



v-للجنةالتابعالمتنسيقمكمتببةيضطلعالذيبالدوريشيد

نشاطاتهالمتسهيلالدائمة

الذيوالتجارياالقمتصاديللمتعاونامثمةالداللجنةقراريريد-^

النظمعلىبعدتصدقو/اوتوقعلمالتياالعضادالدوليحث

اقرارهااالسالميتصرالصرلمنظمةسبقالتيواالتفاقياتاالساسية

العامةاااالتفاقيةوبخامتوالتجارياالقتصاديالتعاونبشأن

منظمةاعضاالالدولبينفيماوالتجاريوالفنياالقتصاديللتعاون

فياالمستمثماراتوضمانوحمايتتشجيعا:اتفاقيةواالسالميالمرتمي

.ذلكتفعلانعلى~ا8االعضاالدول





التعاونيزلمتعنالعملخطةتنفيذ-ال

5االعضاالدولبيناالقتادي

االسالميالمرتميمنظمةفي

(ق.ا)اق-OITرقمقرار

االسالمي)التضامن(دورةالخامساالسالميالقمةمرتصران

جماديال9ال»6منالفترةفيالكويت)(دولةالكويتفيالمنعقد

م،19ال/ينايرال9)-2(المرافق~1407االولى

مرتمرعناالدر(ق.أ)أق-1/3رقمبالقرارمذاذ

باالمكرمةمكةفيانعقدالذيالمثالثاالسالميالقمة

لمتعزيزالعملخطةاصتمادبشان<1981عامفيالسعوديةالعربية

فيالعامةمنةاالماكلفوالذي5االعضاالدولبيناالقحتصاديالتعاون

توصياتهاتنفيذلمتابعةالالزمتالمتدابيركلمباتخاذنفسةالوقت

ضرورةارتاتكلصاالوزرايالمستوىعلىدوريةاجتماعاتوتنظيم

.بغمةرلذلك

.عملمنانجاز»تمفيماالمتقدمامستعراضر-ا

التوجيهيةالخطوطوضع-ب

المشكالتحل-بر

.القادمةالمراحلفيالعملوخططالسياساتوضح-د



مرتمر-ا~الر(ق.ا)س-13/3رقم~بألقرار

للتعاونامعةالداللجمه5امشابشانلثالثاالسالميالقمت

والتكمنولوجيالعلميونللمحااممتالدواللجهوالمتجارياالقعتااي

ليتالستاالمهامالسيهمااوكلاللتين

منظمةتتخذهااواتخذتىالمتيالقراراتتنفيذمتابت-1

•وا~رياال~اليلستعاونبايمتصفيمااالعالمىتمرالمه

•والعلمرالتكنولوجدوالتعاون

9اال~ا~ولبينونالمتحالستعرينالممكمنةالسبلجميعبث-)

•المذكورةالميادينفسر

T-ا~ول~دةال~ا~الهادنتاالقتراحاتوتقديممرالبراوضع

•لمتكنولوجيةواوالعلميتيووالمتجاراالقمتصاديةالمجاالتفيد5االعضا

تمرمهعنالواال)1(ق.اق-1\/رقما-مامذ~ذ

~لمملكة9ا~الدارفيانعقدالديالرابعاال~~ا~

التعاونلمعويرالمملفطوبشرنم.19)/سنتفيبيتالمفر

•5االعضاالدولبسزياالقتاه



والبحوثوالمهنيالفنيريبللتاالسالميوالصركز،السلعوتبادل

العمل<اخطهتنفيذفيللتنميةاالسالميوالبنك

للتعاونامشمتالداللجنةسنشاطامطالقتيابايالحظاذ

ومثيساميغرينكنعانالرئيسفخامةبرمناسةوالتجارياالقمتصادي

لمتكنولوجيواالعلميللتعاوناثمةالدوا~اتركيا~جمهوريت

باكستانجمهوريةومثيسالحقضياءمحمدالرشيسفخامةبرمشامت

الرابعاالسال~القمهمتمرمهعنالصادرللقرارامتمفيذ•االسالميه

اطار~5االعضاالدولبيناالقتصاديالتعاونوتعزيزمشجيعبشأن

•العملخطأتطبيق

للجنةوالمثانياالولاالجمتماعينانلمتقدرمايالحظوان

فياسطنبولفياعقدقدوالمتجارياالقمتصاديللمتعاوناثمةالد

الترتيب.علىم19ا6ومارسم4/19سنوفمبر

الستضافةكيةالمترللجمهورية»

واالمن•الصناعيوالستعاون•االتجارهحولايةالوزرتمراتالمو

المتوجيهيف´الخموطوضعتالتيامحيةرالنوالننعبه•امنيالغذ

المالمة<الحيويةالقطاعاتمذهفرالعملخطهلمتمفيذالالزمه

والسذيالعامةاالما~اقدصتةيالكبالتقريرعلمامحطاذ

،IIJ...-Jlااخطةتنفيذفيالتقدممدىيوضح

المتياالخرىوالنشاطاتعاتاالبحتماببرنامجامضا»0ان

واللجنةوالمتجارياالقتاديللستعاونامثمكالداللجنةلماخططت

لخطةاستنفيذ•1590سنتحمتىلستكنولوجيواالعلميللمتعاوناثمةالد



جانبمنوالمستمرالكاملوالفنيالماديالدعمتتطلبالمتيالعمل

<الخطتمنالممتوخاةit..االهدتحقيقبغيت5االعضاالدول

خطةتنفيهعرقلةالمتيالمصاعب5ازا~~ا»يسااذ

وقلتليتالسماالمواردلنقدنظرامعيفتقطاعاتفدالعمل

•5االعضاالدولاستجابة5وبطوالمعلوماتا~~ت

والمتجارياالقتاديونللمتحااثمتالداللجئتان~حظ

كاساس•اقرتاقدالمتكنولوجروالطمرللمتعاوراثمةالدواللجنة

ونالمتحاتعزيزالسالراميةالعملخطتتنفيذ•لنشاطاتهما

مر5االعضاالدولبينلمتكنولوجيواوالعلميوالمتجارياالقمتصادي

االسالميةالقمةحددتهاكمااالولويةمجاالتعلىخاصتاكيد

الرابعة

امشمتالدللجنتالالزمتالمساعدةتقديم5االعضاالدولمن~-1

العلميللتعاونامثمةالدوللجمفت•والمتجارياالقتادي~ون

االتتاأي~ونتعزيراالعمل~بستنقيةللمتعجيلوالتنولوجي

.9االعضاالدولبينوالفند

البنكنطاقفيالمتجارةلتمويلاجالاطولنظامبوضعيرحب-ال

امذفيالمشاركةعلى5االعضاالدولجميعويحث•للمتنميتاالسالمي

.معثلاالالرجةعلىبهاالنتفاعيمكنحمتىوقتاسرعفيالنظام

االسالمييباكمستانجمهوريةحكومةبهتقامتالذيبالعرضيرحب-3

واامثيالغذلالمنالثالثالوزاريالمرتميالستضافة

.الوراعية



والمواهالتالنقللوزرا»االولاالجتماعانعفاأبارتيا-يالحظ-4

ام1/9شهرسبتمبر/ايلولخاللاالسالميالمرتميمنظمة5اعضاا~ولفد

االقتصاديللمتعاونامثمةالدللجنتلثةالثاالدورةمحامنبالتن

حشدامكانفيللنظر5خبرالفريقاجتماععقدويقرر•والتجاري

والتدريب.واالمال-الصيانةخدماتفيهابماوالطاقات.الصرار«

االعضاءالدولفيالطيرانشركاتبين





الناميءالجز

ومثا~وقامثمةتقرميي
السابقةالدورة

المتجاريويال~و,للمتعاونامثمرالدللجنة
الكوسيك)(





تفربر
للكو~بعهلمساا2ورندا

)ا99ااالولأكتوبر/تسرينه-0<اسطنبول،(





بة0.0.باالاال

تقرير
السابقتالدووأل

المتجاريويالقتاداللتدونامثمةالدللجنة
السالمياتمرالمهلمنظمة
الكوسيك)(

),99,الولاأكتوبر/تشرين9~>•اسطنبول(

االقتصاديللتعاونامئصةاالللبنتالسابعكالدورةعقدت-1
معبالتزامن(الكومسسيك)صراالسالالموتميلمنظمةوالتجاري
فيالعامةواالشغالاالساسيةالبنيةبشاناإلولالوزارياالجمتماع
ربيح19و1(/ا99ااالولتشريناكتوبر/9و^يومياسطنبول<

vو2يوميعقدالموظفينلكباراجمتماعاعقابفيالا)ا~).اإلول
~))ا)ااالولربيع17و13(ا99ااالولتشريناكتوبر/

~االعضاةا~ليتا~ولمحزممرنالدورةهذهحصروقد-)
.االسالميالمرتميمنظمة

شميةالمادميةاألرالسلكت
ا~ةالعربيةاتالمارادولك

ومنيسياامندجصهوريت
ااوغمنأامينجمهور

السالميةاانايرجصهوريت
السالميةاكمستانبساجمهورية

البحريندولة
المالماردىبروناامنيحار

فاسوبوركينا
الشعبيةبنجالديشجمهوريأل

التركيةالجمهورية
المتومسيةالجمهورية
غامبياجمهورية

الشعبيةاطيكااليمقرامريكالجنالجمهورية
السعو~يتبيذاالعرالسلكت
السنغالجمهورية
انالسودجمهورية

السوريةالعربيةالجمهورية
ااقيهالعرالجمهورية

عمانسلطفها
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غينيامجمهوريتاال)
فلسطيندولة)ال)
قطردولتال)3
الكاميرونريةمجمهو.)4
الكويتدولتال)ط
اللبنانيةالجمهوريةال)6
العظمىاالثستراكيتالشعبيةالليبيةالعربيةالجاهيريةال)2
ماليزياال)8
العربيةمصرجمهوريةال)9

الغربيةا~130
ميتاالمالنياموريستاجمهورية)31
اليمنيةريةالبهو)3•

بفةبحتصاعاالفيقبر-لشمالالتركيةالجمهوريةوهاركت
.مراقب

العاماالمين<الغابأحامدكمتورالدمعاليالدورةشهدكما-,.
لهاالتابتالتاليتالهيعثاتوممثلو•االسالميتمرالمهلمنظمة

.عنهاوالمنبثقت

التدريبوالبحتماعيةاوديةالقمتااوالحاثيتااالبحاثمركز
السالميةاللدول
البحوثوالمهنيوالفنيللتدريبالمالمياالمركز
التجارةلتنميتالسالمياالمركي
)افصتاد(الحتنميةوالمتكنولوجياوللعلومالسالميةاالرممسة
للمنتميةالمالمياالبنك

ميتالمالاللبنوكالدوليالتحادا

االمممرتمرمنلكلممثلون-مراقببصفة-الدورةحنركما
المتحدةاالمموبرنامج•(االونكمتاد)والتنميتللمتجارةالممتحدة
لصظمتوالتكنولوجيالعلميللمتعاونامثمةالدواللجفت•مثياالنما

(الكومستك)االسالميالمرتمي
السابقتالدورةفيالمشاركينقائمة(ا)المرفق(ويمتضمن

.اثمة)الدللجنة

االفمتمتاحمتالجلهت
الجهوريةومئيس•اوزالجوتتورالرئيسفخامةرأس-4

للدورةالممشتركةاالفمتتاحيتالجلهت•الكوسيكورمئيس,كيتالمتر
اال~´مسيةالبنيةنبشةاالولالوراوياالجتماعوللكوسيكالساهمت
.القامتواالهثمغال
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o-االفتتاحيةكلمتهأوزالجوتتورالرئيسافخاعفاستهل
حققمتهلماارتيا~عنواالعرابتركيافيبالمندوبينلمترحيببا

المشاركةبفض1أل_عاممنذاعمالهافيمطردنجا-منالكوسيك
لمنظمةالعامةواألمامنة5األعضاالدولجانبمنوالطوعيةالنشطة
واالشفألاالساسيةللبنىماالىفخامتوأشار.االسالميالمرتو
عنوأعرب•الدولمستوىعلىالمنتميةعمليةفياهميةمنالعامة
المعنياالولالوزارياالجمتماع~ميشرعالذيالعملأنفيثقته
منتهعامةأساسيةبنسمشروعاتاقامهالىايفضيسوفالمجالابهز

.وأشاراالسالميةانالبلداالسرةوالتنعيفاالستقراروتكفلالسالم
الذياالساسشكلةالمتيالعملخطةلمراجعةالحاجةالىفخاصته
السادسالقمةمرتمرانفقال•الكوسيكأنشطتمنهامطلقة
تفويضعلىللحصرلطيبكمناسبةسيكوناكاردفيعقد«المقور

اناكدمهالرئيسومضى.هذهالمراجعةبمهمةباالضطالعللكوسيك
العالميشهدهاالتيالجذريةالستطورات5ضوفيالعملخطتمراجعة

تخطيطاعادةعلدتساعدسوفوالسياسيدياالقمتاالمجالينفي
فخامةوأعربوعقالنيةواقعيةأكمثرأساسعلىالكوسيكأمشعلة

.بالمتوفيتىللمندوبينتمنياتعنكلمتخمتامفيأوزالالرئيس
ألقاهاالمتياالفتتاحيةاالكلمهمنصر(ال)رقمالمرفق(ويتضن

)اوزالجوتتورمئيسالرفخاصة

الجمهورية5وزرارئيسيلمازمسعودالدولتماحبوألقى-,
بالترحيباستهلهاكلمة•للكوسيكالمناوبمثيسوالرالتركية

فيمسرةالاولللمشاركةمعادمتعنواالعرابتركيافيبالمندوبين
التعاونأهميةالىوأشار.لهامناوبكرمثيسالكومسيلهعاتابحتما
العامةواالشغالاالساسيةالبنىانميدفي5األعضاالدولبينفيما
فياخبرهمناكتسبتماالقمتسامكيتالمترالحكومةاداستعدامركد
قدرأقصىلمتوفيرادهااستعدوكذلك5األعضاالدولمعانالميداهز
5أثنافيعليهاالرايسينعقدالتيالمشروعاتلتنفيذالدعممن
تعرضاراسمتمرالى5الوزرارئيسدولةوأشار.بحتماحاال

النمومعدالتمنالرغمعلىاقمتصاديةلمشاكلالمناعيةانالبلد
•تا~فيالعالمياالقتصاديحققهاأنالمتوقعلةالصعت
الدولفيالتنميةلجهودبالنسبتواالستقرارالسالمأهميةامركد
النهوضسبيلفيمستمتخذالمتيالجدميدة:لخطواتأنمضيفا•5االعضا
5االعضاا~ولبينفيمااالقمتصادي:لتعاونلمتوطيدملموسبجهد
دو~واخستم.للمنطقةواالستقرارالسالمتوفيرفيتسهمسوف

9وهانيالتوفينبخالصللمندوبينتمنياتهعزباالعرابالكلمة
.تركيافياالقامت



y-لمنظمةالعاماالمين•الخابأحامدالدكتورمحاليوألقى
والعتقديرالشكرعميقعنفيهااعربكلمة•االسالميالمرتمي
ورثيموالتركيةالجمهوريةرئيس<أوزالجوتتورالرئيسلفحامت

توجيهاتمنيسديهوماعميقاصتاممنيوليهلما•الكوسيك
5اعضاالدولبينفيمااالقمتصاديلعتعاونباالنهوهاسبيلفيحكيمة
مان1فيثقعتهعنالعاماالمينواعرب.االسالميالمرتميمنظت
يتحلىوماواسعةخبرةمناوزالجوتتورالرئيسفخامةبيمتصتع

نجارفيعظيمااسهامايسهمانصوفالقيادةفياراقتدمنبه
ولمةالةالحبالتهنعثةالعاماالمينوجهكما.الكوسيكاعمال
وكذلكالتركيةالجمهورية5لوزرارثيصاانمتحابهعلىيلمازمسعود
.للكوسيكالمناوبالرئيسمنبتوليةعلد

الكوسيكحققعتهماالرالخابأحامدالدكحتورمعاليواشار
الخطوطتومجسةمحيدعلىهشجحةنعتاثجمنالسابقةالستدوراتهافي

وحث•لملتعاونملموسةومشروعاتبرامجالىالعمللخطةالعريضة
االقتصاديدلالعتبالعتعزيرتدابيراتخانعلى5االعضاالدول

.بينهافيماالحتجاريةوالمبادالت

االولالوواويالمرتميانعقادالرالعاماالمينمعالميواشار
الدورةمعمعتزامنا•الحافةواالشغالاالساسيةالبنيةبشرن

وهامتجديدةخطوة-اعحتقادهفي-مايضيفوهورللكوصسيكالسابقة
ولالةبينفيمااالقتصاديالتحدونلستعرينولتالمبذالجهودالى

فيبحتماحاالاهزنجارفيشقتعناعاماالميناعربكما.5االعضا
واالشخالاالساسيةالبنيةمجالفيللتعاونمشتركةمشروعاتصياغة
.القامت

الغابأ).حامدكمتورالدمعاليكلمةمنص5المرفق(ويتضمن

وجمهوريةالسوريةالحربيةالجمهوريةوفود5ررساوالقى-ا
إلمجموعاتباسمكألتجاسبياوجمهورميةاالسالميةباكستان

هك»5ررساواعرب.يصقلونهاالتي5االمعضاللدولالحغرافية
جوتتورالرئيسلفخافتوتقديرهمشكوهمعنكلماتهمفيالوفود
توجيهاتمنيدنهيسةلما•يلمارمسعودالدولتولصامحباوزال
اشاركما.للكوسيكمناوبورثيسكرمئيسموقعيهمافيحكيمة
تعحترخدالتيالصترايدةاالقتصاديةا~باتالىالوفود5ررسا
هناكبرجانبعلىللعتعاونسبلعنالبحثوضرورة5االعضاالدول

فينجارهنالكوسيكاحروتهباالوفود5رىساوأشا«.الفعالية
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الشكرمزجين<االعضادالدولبينفيمااالقتصاديالتعاونمضمار
حكومتهاالىوكذلكوزرامثهاورمثيسالتركيةالجمهوريةومثيسالى

التعاونأعامثملمتوطيدمستصردعممنيقدمونهلماوشعبها
حظيولمااالسالميالمرتميمنننمة5أعضاالدولبينفيمااالقتصادي

.ضيافةوكرماحفارهمنالمندوبونبه

االسالميالبنكرئيس<عليمحمد/أحمدكمتورالدسعادةوألقى-9
امشعلةبايجازفيهاامستعرفراالفمتتارحفلفيكلمة،للتنمية
الكوسيككلفتهالتيالدراساتفيتقدممناحرزهوماالبنك

.باجراثها

~د~~مثيسرالرفخامةاستقبل•االفتمتاحيةالجلمسروعقب>ا.
.الوفود5رىسا.وزال

اثمةالدللجنةالسابقةللدورةالوزاريةالعملجلسةعقدت11-
باكديميرليرأكرمأكمتور/فيسورالبروبرئاسةاليومنفسظهربحد

.التركيةالجهوريةفي5الوزرارئيسومنامثبولةالةوزير

للكوسيكالسابقةالدورةأعمالجدولمشروع5الوزراواعتمد1-)
و,OIC/COMCEC/7-91/D,RES)1(رقمأالقرارينمشووعدبحثوقرروا

)2(OIC/COMCEC/7-91/D.RESمنبدالالموظفينكبارأعدهمايناللذ
.االعمالجدولبنودفداخرىمرةالنظر

أعمالجدول•الترتيب~vو,وoالمرفقات(ومتمتممن
•الموظفينكباراجتماعوتقرير•للكوسيكالسابقةالدورة
)الدورةالجهوتقرير

المملكةفدالمتخطيطوزير•اللهعبدامينخالدسعادةومتال13-
رقمالقرارمشروع•الكوسيكومقررالهاشميةدميةاالر
)1(OIC/COMCEC/7-91/D.RESالوزرا»اعتمدهالذي.

رقمالقرارمشروع•اللهعبدأمين/خالدسعادةتالممأل(-
)2(OIC/COMCEC/7-91/D.RESفلسطيندولةبشانمقرراتيحتضنالذي

.5الوزرااعتمدهوالذيميتاللبناوالجمهورية

oباكديمريبلدرأكرمالدكتور/سعادةيقومأن5االوزروقرر-ا
o)1(رقمارالقرمشروعبعرفرالجتماعاوميس IC/COMCEC/7-91 /0 . RES



مةلخماالجلسةا

للكومصيكالصابتورةللةالممشتركةالختاميةالجلسةفقدت11-
العامةواالشغالاالساسيةبالبنىالمعنيين5للوزرااالولواالجمتماح
كيتالمترالجمهوريةومثيسأوزالجوتتورالفخامةصاحببرثامت
الكوسيكورثيس

ورميروبرماورمينالةحسامسعادةقدمfالخحتاميةالجلسةوفي-12
االجعتماحعنالصادرينالقرارينمشروعيواالسكان<العامةاالثمغال
نحوعلىالعاهةواالشخالاالساسيةبالبنىالمعنيين5للوزرااالول
.5الوزرااصتمدهما

االجتماععناالدوينارينالقراثمةالداللجئتاععتماتو
.العامةاالشغالواالساسيةبالبنىالمعنيين5اروللواالول

وناثبالدولةوومير•باكديمرلياكرمالدكحتورسعادةقدمثم-18
رقمارالقرمصروحكيةالعترالجمهوريةفي8االوزررئيس

)1(o I C/COMCEC/]-91 10. RE5رقمار2اومشروح
)2(C/COMCEC/]-91/D. RESاoللكوصسيكالسابقتالدورةعناالدوين

.المعنيون5االوزراعحتماهمامامنحوعلى

لمنظمةالعاماالمين•الغابأحامدكتورالةمعاليوألقى19-
اهميةعلىفيهاأكدميتالخمتاالجلهتفيكلمة•االسالميتمرالمه
ماعلىواثنى•للكوسيكالسابقةالدورةأحرزتهاالتيثرالنمتا
منيلمازمسعودولتالةوهاحبأوزالجوتتورالرئيسفخامةيبديه
المتعاونتشجيعا~سعياحكيمتوجعيهمنمنهيقدماومافاثقاصتمام

للجنةالحاماالمينواكد.5االعضاالدولبينفيمااالقتصادي
الكاملللتعاوناالسالميتصرالمرلمنظمةالحامةاالمانةامستعدإد

الدورةعنالصادرةالقراراتتنفيذلكفالتبتالمتااعمالفي
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بالبنىالمعنيين8للوزرااالولواالجمتماعللكوسيكبتالسا
.العامةواالشغالاالساسية

معاليالقاهاالتيالكلمةنص)10(رقمالمرفق(ويتضمن
فياالسالميالمرتميلمنظمةالعاماألمينالخابأحامدالدكتور
.)الختاميةالجلهت

بالجمهوريةاالقمتصادوزيرحماد»مروانالمعاليصاحبوالقىال-0
عميقعنفيهاأعربالوفودجميععنبالنيابةكلمتاللبنانية

فخامةيبديهولماهامةمنمتامثجمنالدورةتهأنجنلماتقدير«
5الوزراومثيسيلمازمسحوتالدولتوصاحبأوزالجوتتورالرشيس

وأشارالكوسيكافأهدلتحقيقالعملقيادةفيارواقتحكمةمن
فيشقتامركد•الدورةعنهاأسفرتالمتيالملموسةالنتأثجالى
تمرالمهلمنظمةالتابعةالمعنيةواألجهزة5األعضاالدولان

السابقةالدورةعنالصادرةالقراراتبمتنفيذمستقوماالسالمي
االساسيةبالبنىالمعنيينالللوزرااالولبحتماحواالللكوسيك
وشعباحكومةتركياالىالشكرمعاليهأزجىكما.العامةواالشغال

منلالجمتماعأعدومابالغةحفاو»امنالوفودبهحظيةماعلى
مصتارةترتيبات

الجمهبورية5وزراومئيسيلمازمسحوتالدولةصاحبوألقى-ا)
الختاميةالجلسةفيكلمة•للكوسيكالمناوبوالرثيسكيتالمتر
لمنظمةالعامةولالمانةللوفودوتقديرهشكرهعنفيهاأعرب

بذلوهلماللمنظمةالتابعةالمتخصصةوالهيشاتاالسالميالمرتمي
عن5الوزراومئيسوأعرب.االبحتماعامنجاراجلمنمخلةجهودمن

األساسيةبالبنىالمعنيينالللوزرااألولاالجمتماحالنعقادابمتهدجة
واخمتمتم.الهادالمجالاهزوطيدفيتعاونلقياماالساسوارساشهم

الىااليابسالمللوفودمتمنياكلصتهيلمازمسحوتالدولتصاحب
.أوطانهم

مسعودالدولةصاحبكلمةمنص)11(رقمالمرفق(ويمتضمن
أ.ميةالحتالجلهتفييلماز

الجمهوريةرئيس•اوزالجوتتورفخامةمثيسالروأعرب-الال
شكرهعنميالخمتاخطابهفي•الدائمةاللجنةورثيسكيةالمتر

والهيعثاتاالسالميالمرتميلمنظمةالقامتولالمانةللوفودوتقديره
اسهاماتمنوقدموهجهودمنبذلو«لما•لهاالتابعةالصتخصمت

جوتتورمثيسالرفخامتاعربكما.الدائمةاللجنةعملفيقيمة
تنفيذالىسعيااتخذتالتيالملمومتللخطواتطهافتباعناوزال

اهميتوابرز•الكوسيكاعمالجدولعلىهتالمدرالمشروعات
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العالياالقتاديشهد»..5Lاراالكوسيكبهاتقومالتينشطتاال
والتنميت5الرخالتحقيقاضافيةسبلواليجادسريعةتطوراتمن

جوتتورالرئيسفخامةوتمنى.5أالعماالدولفياالقتصادية
.أوطانهمالىالعودةسالمةللمندوبينأوزال

الرثيصلفخامةالخعتاميالخطابمنص(الا)المرفق(ويتضمن
.أوزال)جوتتور



فيهافظىتالمتياالساسيةالوثائققامئمة
للكومسيثالسابقة8الدور

9(اسطنبول، - i/1991االولتشريناكتوبر(





به0.ماالا.اال

فيهاسنظرتالمتياالساسيةالوثامثققامثمة
للكوسيكالسابقتالدورة

)I~9 - , .J/1991االولتشريناكمتوبي(
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فمتتاحيالاالخطاب

J'اوزجوتتور/الرئيسلفحامت
يف´ألجمهوررئيس

التجاريويالالقتصااللمتعاوناثمت:لةاللجنةورمثيس
السالمياالمرتميلمنظمة
الكوسيك)(

المثستركتالفتتاحيةأالجلسةفي
للكوسيكالسابقةللبدورة

العامةالشغال:وسيألالسااالبنيةبشانالولايالىا~نال~حIو
)1991الاولااكتوبر/تشرين^اسطنبول(





كبة:ما:االهل
االفتتاحيالخطاب

الاوزجوتتور/مئيسالرلفخامة
االجصهوريفومئيس

التجاريواالقتصاديللتعاونامثمةالداللجنةورثيس
االسالميالمرتميلمنظمة
الكوسيك)(

المثستركتااالفمتتاحيفالجلسةفي
للكوسيكالسابقةللدورة

الحامةاالشغالوااألساسينهالبنيةبشأناالولاريالرزبحتماحاالو
)1991االولأكتوبر/تشرينااسطنبول(

الموقرونالمندوبون
العامالمينامعالي

امالكرالضيوف

بمناسبة•تركيافيبكمأرحبأنسروريدواعيلمنامنة
البنيةبشأناالولالوزاريواالجمتماحللكوسيكالسابعهالدورة
.العاهةواالشغالاالمماسيت

قدالخارجية5لوزراالعشريناالسالميتمرالمهانوتذكرون
الىوتوصلقصير،وقتمنذاسطنبول<مدينةفيايضا<هناعقد

االسالميالقمتلموتمرالتحضيرميةاالعمالانجزكما<هامتقرارات
والالمقبل.االولكامنونديسمبر/شهرفيسيعقدالذيالمسادص
منتاثجالىاالخر<هو,سيخلصالحاليعنااجمتماانفيشكيخالجني

.مثصرة

فينشاطاتمنبهمامنهضكافةفيمنحققهالذيالنجاران
التحوالت5ازاقبلينمناكبراهميةيكتسباالسالميتصرالمهاطار

عليناامالناصبحمنا_وهناليوم.عالمنايشهدهاالتيالعميقة
منعليهاماالقدمانمستطيحمنحددوانعمل.منمنا»امنجنمانقو~مان

التطورات.هز»5ضوفيجديدةخطوات

•الكرامالضيوف
تاثيرلهانفااليهااشرتالتيالتغيراتتلكممنبعضاان
انوالواقعاالسالمي.المرتميمنظمةفي5االعضاالدولعلىمباشر
منعنهاسفرتبماالخليجازمةاعقابفيينحقدهذاعناابحتمأ
اوانحدود.بالمناةومعافادحةوماديتبشريألأليت.وخساثرامحداث
اصبحقةاخرىهنردولةبغزو5االعضاالدولمنواحدةقيامكان
يزللمالمنطقةفيالوضحفان•الماضيوقامثحمنواقعةاالن



وقعماتعوينأالرالمبادرةورألضهناومناالستقرار.عنابعيد
علينامايفرضوهورجراهمننشاماوتضميدوماديمعنويضررمن

بدورتنهزانتمستطيعألكوسيكانذلكجسام،بمهاماالصطالع
وعلد5االعضاالدوربينفيمااالقتصاديالمتعاونتنميةفيرئيسي
.كلهاالمنطقةنطاق

باملالمتطلهلناشتيحمئلدال-اخرىناحيةمن-هناكانعلد
المركأومناالوسط~الشرقفيالسالمعمليةفيمواتيةمرحلةالى
تحققلوفيماللنتعاونجديدةافاقاتشهدسوفالمنطقةهذهان

•اهزوجارنا

لمابالغااهتماماتوليانالمنظمةهز»~يتقينكذلك
اوربافيودينيةقوميةمحواتمنالشيوعأالمتسلطانهياراعقب

فرهامايتير~وهوالوسطىرسيا2ووالقوقاروالبلقان
المناطق.تلكفيللتعاونجديدةميادينالرتيادجديدة

5لوزراالعشريناالسالميالمرتمياماماشرتانليسبقوكما
هز»من´:0انلناينبغيالذيالدرسفانالخارجية.
االقتاديالتعاونانهوخولعنا.منالعالميشهدهاالتيالتغيرات

الذياالمرواالسعتقرار<السالملتحقيقالسبلوأنجرافنىيصقل
الغربيةاوروباأنبلةاتخذتهاالحتيا~ات~ء~تبرهن
فيما)لوحدةعوىتوثيقالرسبيالأالقعتصاديالمتكاملامنتهبتحين

•والمتجارةلالقعتأداوفيهاالتيلنتالباأالهميةهقنأومنبينها.
اساسعلىألمجالينهذينفي!لتعاون8أرساألىامثمةالمدودعوتي
!لمتياالعتباراتمنبعمتاهذهكاعنتولقدالمتبادلة.المصالح
5ا~افيقياديبدوراهطلعتحينعينيهامنصبتركياوضعتها

الكوسيك.

،ادالكد<ممدربوذ

السابقتالدورةاعمالفسمتهلونحنالدر.يمثلجلمماانه
المتعاونبتشجيعالصتعلقتالمشروعاتمنبعضانرىانللكوسيك<
جدولعلىمدرجةكانتوالمتي•االسالميةالدولبينفيماالمتجأري
ثانتشرينفمبر/منوفيعقدتالمتيللكوسيكاالولىالدورةاعمال

تلكمناخربعضاكذلكنرىوأنبالفعل،تنفيذهاتحققوقد<19هلم
اداعدفيالعمليجريبينمااالكتمالعلرأوشكوقدالمشروعات
فيالملموسالتطوراهزأنوالواقع.للئننفيذأخرىمشروعات
~تمند•الشقيقةاالسالميةاالقطارمنوأربعينخمسةبينالتعاون

وممستوياتديكاالقمتامياكلهاوتمتباينالعالممنشامترقعك
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سقارنتنسبيا~وقتفد~اهكنقةفعيها،التنمية
الدو~الصعيد~المماثلةونالمتحاجهرأاصتغرقتهالديبالوقت

تحقدا~•ارهةا~ناال~~ت~ل~را~و~
~ر~تاثاسمتحدمسيك.للكالصنويتاالوواتهمربألتزامن
•00االقتصاديللمتعاونالعملا:خطةمجاالتمختلفهفيالصثموللتعاون
العتجازيالتعاونتشبسعالسالوأميةالمشروعاتتلالالىاضافة

ا~النحو.Iمذوعلى.الكومسيلهاعالولجةعلىوالمدرجت
كافهتحملية•19لم4عاممنذعملمنبهاضلعتبما•الكوسيك
ا.لقمةمرتمرعنا~الرةا~~فياالولويةاتطالمجاالت
الوابر.االسالمي

فملو~المجولفربالنظراهزعنااجعتمايقومولسوف
و~يزرنااقمالتنميرفيالقصرىاهميت~لكن•الحاليةالعمل

االساسيةالبنية~لو~اال~ءفيمااالقتاديالعتعاون
مذ«مهامنالمتالوزارياالجعتماحله~يالكالعامةواالشغال
.الدورة

•امالكرومبونالمند
cالموقرونالضيوف

يشهدهاالمتيا~يعةديةواالقعتاالسياميةالتغيرات5اوا
اهميةاقطارنابينالقائمةا~ونالياتتكتسبماليومعالمنا
انالمبألفيالمعيشةمستوىورفرواالمعتقراراالمنكفالةفيحاسمة

تمويلا´برنامرا~تلهذهالملمومتاالمثلةومن.االسالمية
رالكوسيكمنقراربرحب9نصد1األي•II'~االطولىالتجارة
يرالمتصدائتماناتتأهينوحااممشوااويتالتجااالفضلياتواانظام
فانىافماحيةو~.التنفيذمرحلةفيالدخولعلىاوشكاانا~

التواالتاالكهربيةوالطاقةالنقلمجاالتفيالمثستوكتالمشروعات
مجاالتاالخرىهيتشلاالماميةللبنيةاالقليميةالمشروعاتوبعض
.أرامستهاعلينايتقينللمتعاونوميسيت

اهميتعلىاخرىمرةللتأكيدالفرصةمذهاضتنمانواود
االقتصاديا~ونا~´´خطةلستطويراالننبذ~الذيالعمل
القاعدةاونحمتىتشكلوالتي•1911عامالطائفقمةءقوتهاالمتي
الخطةمذهتطويعالسمعياالكوسيك.نشاطاتمنهاتنطلقالمتي

والهيكليةالجذريةالتغيراتأ«تفقد.الراهنةالعالميةلالوضاع
ظهورا~19المعاومنذالدوليةوااقتصاديةالسياسيةالساحةعلى

ممامنا.أقطاربيننيماي3االقتاالعتعاونفيجديدةاولويات
للتعاونامستواسيجيتنافيتغييراتادخاليقمتضي
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وسوف.للخايتسريعةبخطىاالمر.واقعفييمتغير<العالمان
كسلطة•الدولةدوروالعشرينالحاديالقرنفيبالتدويرهليتضا

يكونولن.الفرديةوالحقوقلالفرادارةالصدمكانليفسر•مركزية
بالتشغيلارتدصغيرةاتوحداوصغيرةمنشرتنشهدانالغريبمن
االصتمام،ينصبولن.العمالقةالساعيةالمجمعاتمحلتحلاتيالذ

وتسويقالمنمتجاتجودةعلىبل,اتهفيحدفياالنمتا-على•عندمثذ
االقمتصاديةنشطةاالفيالمثقلمركزينمتقلوسوف.المنمتجةالسلع

هذه5ازا•الدولة~سيستعينكماالخدمات.قطاعالىوالعمالة
هاتللكفاديةواالقمتاالمتجاريةنشطةاالتدعانالتطورات،
علىتساعدهمالمتياالساسيةالبنىتوفيرالىساعية<الفردية
االنطالق.

مكانالنتللقطاعأالساسيةالبنيةتحتلالمضمار<امذوفي
البلداخلدالمسافاتتقريبفيبالغةاهميةمنلهالماارةالصد

5اياليتقينهنا،ومن.بالبعضبعضهااالسواقربطوفي<الواحد
البحرية5والموامنىوالمطارات•السريعةالطرق5النشابالغةعناية

•طاقتهاوزيادةالمجالاهزفيمثمتالقاالمرافقيثوتحة•و)لجوية
المجليةالتجاريةللمبادالتتنيرالتيهيالمرافقهك»انذ~
اقعتصاديانشاطاتخلقوانالمطلوبةبالصرعتتسيرانوليةوالة

مجاالوتمة.الدولةجانبمنالصوتفيتدخلاليحاجةأومنماواسحا.
مقلعملسيكوتحديثلالتصاالت>~عيثةشبكةاقامةهو•أهميتهلمهألنر

واالفكارالمعلوماتتنساب~•والصرشيةإلمسموعةأ~صأت
مجالفيالتكنولوجي)لتطوريكنأفلمالمسافات.تبعةمصة~

العواملمنعاماللملبشررامكاناتمناتاحهبمااالتأالت.
هيالتكنولوجيةالوسائلفهذهى.المشيوعيتانهيارفيالرثيسيت

علىوساعدتها•الفرديةات9المكفاالبرازالفرمتأتاحتالتي
.الوطنيةاتاالقتماتفيملموسااسهامااالسهام

اعمتأبعلىونحن,أمنظارناتوجهالتطوراتهذهفانكذلك
اوسحجديدةأجيالتدريبضرورةالىوالعشرين،الحاديالقرن
بكفاهتها5لالرتقامعرفةاالهز»توظيفعلسقادرةأجيال•معرفة

.الجديدةبالتكنولوجياتولاللمام

بينااالقمتصاديفالحواجزازالتنحواالتجاهاناصتقدديوفي
واحدةانوالواقحالقريب.المستقبلفيقوةاديزدسوفانالبلد

فيتتمعثلان<للبلةالسوقاقتاديتيحهاالتيالمزاياأهممن
المشروعاتلمنظمييتيجمما•اتالواردعلىالقيودازالة

بجودة5لالرتقاوالسعيالالجديدالمنمتجاتعلسالمتعرفالمحليين
•المستوردةالمنمتجاتمنافسةمنيمكنهاممسترىالىمنتجاتهم
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مناصحوقدلطاقاتهم.االمثلواالستغاللاتالمستجدعلىرواالنفت
نحوباالقتصادتدفعالحماثيتفيالمخاالةاناالنبالمسلم

سوقاريجبالتيصبرأنالىن9ابسبيلةالعالمانلكنالعتراي،
.فيهااكبرحصةعلىللحصولدولةكلتسعى•واحدة

يمنحسوفاكاردفيالقمةمرتمرانمنثقةلعلىواني
5ضوفياالقتصاديللتعاونالعملخطتلمراجعتتفويضاالكوسيك
ن9احتىتشكلظلتالتيالخطةوهي•االخنيرةالعالميةالتطورات

الفنيالعملانفيشكميخالجنيالكماالكوسيك.عملفياالساس
بحيثالتغيراتلمتلكدقيقاتقويمايتضحنسوف~سنشرحالذي
اهزفيالمهم<ومن.وعقالنيةاقعيةاسسعلىتعاوننامنرسي

ماارسمنتدوأنIالبشريةلمواردناتقويمانجريانالمضمار.
التعليم.مجالفيخطواتمنالكوسيك.اطارفي•فعتخذ»انيمكن

•امالكرالمندوبون
<5االعزاالضيوف

السابقةالدورةاعمالنستهلومحنيرصدراثلجلقد
جدولعلنالمدرجةالمشروعاتمناخرينمشروعينأرىانمفلكومسيك
تنفيذسريعاميبداانوامل.الحتنفيذحيزدخالوقداعمالنا
التجاريةاالفضلياتلنظاماالطاريةاالتفاقيةومواالاالولالمشروح

للدولفمتحقداالتفاقيةعلىوالتصديقالمتوقيعبابوانخاصة
الجهودوبفضل-ممكنوقتاقربفييتأناملكما5Iاالعضا
الثامنيالمشروحتنفيذ-للتنميةاالسالميالبنكجامنبمنآلقية

وموماالمستمثماراتوضمانيرالمتصدائتماناتتاميننظاموهواال
منهامشيبشكلالقرارهالدورةهذهعلىالمعروضالمشروح

تحققعماالمحتاأالمرحليالتقريرعرفىبشخصيأتولىوسوف
السادساالسالميالقمتمرتمرعلىالكوسيكمظلةتحتانشعلةمن

ولسوفالقادم.اولكانونديسمبر/شهرفياكاردفيعفأ»المقرر
شانهامنجهودفيالشروعلنايمتيحتفويضاالوتمرمناطلب
فيشكيخالجنيوالاقطارنا.بينفيمادياالقمتاالتعاونتعزيز
امذفيالظروفافضللضمانابيرتدمنميلزمماكافةمنمتخذامننا
.الصدد

منالدورةهذهفيمنتمكنسوفامننامنثقةعلىفاننيكذلك
امنمتخابمنهاجبشأن5االعضاالدولكافكترضيصيغةالىالتوهل
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<~ا~بثتتالصتابتلجنةوتشكيلالكومصيكمكتب5أ~
قمتاسعقادقبلالسالتلهذهنهائيحلالدمنتو~سر-وا~

اكارد

طيبلكموأرجوأعمالكمفيالمتوفيتىكللكمأتمسوخمتاما
.اسطنبولفياالقامت
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ممم
ميلمازمسعودالدولةصاحبكلمة
التركيةالجمهورية5وزرارئيس
للكوسيكالمناوبالرئيسو
المشتركةاالفستاحيةالمجلسةفي

للكوسيكإلسابقةللدورة
القامتاالشغالواالساسيةالبنيةنبشةاالولالوزاريالمرتميو

)1991االولتشرينأكتوبر/A<اسطنبول(





:كبة0:بااال

يلمازمسعودالفالدوصاحبكلمت
التركيةالجمهوريةوزراالرئيس

للكومصكالمناوبوالرمنيس
الصتركةاالفمتتاحيةالجلسةفي

للكوسيكالسابقةللدورة
العامةواالشغالاالساسيةالبنيةبشاناالولألوزاريوالموتمر

)1991أكتوبر^•(اسطنبول

مئيسالرالسيد
الموقرون5االوزر
السالمياالموتميلمنظمةالعامالمينامعالي

امالكرالمندوبون

الجمهوريةحكومةعنفيابتمجميعا،بكمارحبانلييطيب
للكوسيكالسابقةالدورةانعقادبمناسبوشعبهاركيةالمتر

متمنيا•العامةواالشغالاالساسيةللبنيةاالولالوزاريواالمجتماح
اعمالكم.فيلنجارامبوفورلكم

المرةهذهاشاركانالبالغسروريعناعرباناودكما
المرتميمنظمةامشعلةمناخرسنشاطفيللكوسيكمناوبكرمثيس
السابقمنصبيبحكمكثبعناعمالهامتابعةلياتيحالتياالسالمي
.للخارجيةكوزير

منذالكوسيكدوراتجميعاستضافتالمتيكيةالمترألحكومةان
توثيقعلىالتقمتصراهميةمنعاتاالبحتمالهذهبماترمن<1984عام

ايضاتمثلبل5االعضاالدولبينفيمااالقحتصاديالمتعاونوشائج
التعارفلتعميقرحبامجاالامننالبلديمتيحالفائدةبالخنشاطا
.بينهافيما

المتعاونسبيلفيالمبذولةالجهودبانحكوممتناوترهن
حقوقواححترامالمتبادلالنفعبمبدأا~اممحاالقعتااي،
.ورفاهميتهااننابلدتقدمفيقيمااسهاهاتسهمسوف•السيادة
مافيكلحشدفيتركياتمستمرسوف•المبدااهزمن1وانطالق
بينفيمااالقمتصاديالتعاونيزتعنالىسعياامكامناتمنطاقمتها

.:ننابلد
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االجمتماعمعامنبالتنالعاماهزتعقدالكوسيكدورةان
تعزيزلنايمتيرمما<العامةواالشغالاالساسيةألوزاري~

.اننابلدلمتنميةبالنسبةاالهميةبالخاخرمجالفيالمتعاون
االجمتماعامذسيرمسالمتيالمتعاونمشروعاتانمنيقينلعلىوانني

علىاعمتمادهامنوتقللاالسالميةانالبلدطاقاتتطلقسوفاساسها.
المواردمنمستقللكما•التكنولوجيامجالفيالصناعيةالدول

تمتقاسمانتركيايسعدوسوفالدول.هذهالىتنقلالمتيالكبيرة
مجالفيخبراتمناكمتسبمتهماكلالشقيقةاالسالميةانالبلدمر

جهاالنمتهافتيجكالخارجيةالمقاوالتواعمالاالساسيةالبنية
.منيةالماالعشرالسنواتحتاللاالقتاديالتحررسياسات

الميفمتأنحوعلىوالتنافساالمنفتاريسودحيثاليوم،عالمفي
الناميةانالبلدفيالدخلبصستوى5االرتقايرتهن•ايديتن

للترابطااليجابياالثرتعظيمالىتؤديمالثمةسياساتبانمتهاو
الناميةانالبلدتعرفياناالالعالمي.المعيةعلىدياالقمتا

على,نفسرالوقتفي•ينطويالخارجيالعالملتاثيراكبررمجةبة
,الفامثدةاسعارارتفاحعناصامأتنجمالتيالمخاطربحض

،الصناعيةانالبلةفيالدوليةالماليةالمرسصاتجانبمندىألمحتشة
الحتجاريةالمفاوضاتوتوقفالتجاريالتبادلشروطوعتدهور

االلواسعلىالعالميةالصبغة5اننافانلكنومع.ألحالمية
بمستوىيرتفعانشأ~منوالخدماتالسلعوتدفقالهاملتوالقوى

اماستخدبيسرمماIملحوظنحوعلراالقتصاديةوالكفاهقالممنافسة
.المعيشبصستوى5االرتقاالىسعيايثالحةالحتكنولوجيات

انالبلدفيالفرددخلمتوسطيرتفعانالمنمتظرومن
تشهدمالمرالتسعيناتخاللسنوياالمائةفيالمطبنسبالصناعية
انكما.الصتوقعظغيرالسلبيةاثاالحدمنملسلتالعالميةالساحة
سوفسنوياالمائةفيخمسةبنسبةالعالميةالتجارةحجمزيادة
تبلحالفرددخلمتوسطفيزيادةتحققانالناميةانللبلدتيعتر
بلدمنيتباينسوفالزيادةمعدلانوالشك.المائةفيثالثةنحو
فيالسيما•تقديرهالدىالحيطتتوخييقتضممااخورالى

والمدوينيتالسكانيالنصرمشاكلمنتمانيالتيانالبلد
.ديةاالقتاالهيكليةوالمشاكلحيتالخار
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بالمحافظةالتسعينياتفدالمتواضعا~I~~ويرتن
المتيوبالمسياسات•Jl&.JI...,فسرواال~ارا~م~

.انفااشرتحسبماالناميةانالبلة

تقللانيقعتضيوالرفاهيةالصتواهلةالعتنميةتحقيقان
مجالفيتفرضهاالهتيالحاشيةابيرالستةالصناعيةانالبلد

المفاوضاتجوالتفيومتالالالجهودلتبةوان•الخارجيةالعتجاوة
الجمركيةاجوالحوازالةبغيةاوروجوايفيأتبةالهتيالعتجارية

وان•الناميةانالبلدصادراتعلرتفرضهاالتيالجمركيةوغير
.الماليةوهياكلهااالقتصاديلنموهااالستقرارتكفلسياساتتنمتهج

ديةاالقتاالسياساتعلىفايمترتبينكرأنزيستطيرا~حدان
ككل.الحالمياالقتادعلىثيرتةمنالصنماعيةللدولوالمالية

انالبلدفيالصتوا~العتقامبانايضانعترفألنعلينالكن
نفسهاانالبلدهذهتنتهجةبماكبيرحدالىيرتهنسوفالنامية

الناميةانالبلدتصمتثمرانالضروريمناصبحهناومنسياسات.من
وتمنظيمالمخيةللرعايةاهميةتوليوانالبصريةالمواردمجالفي

سياساتوتطبيقالخافت)لصشروعاتلعتصحييابيوتة5اتخاهرالنصل<
واالمعتعثماواتالتجارةامامانالبلدههةلفتركليةاقتادية

.بنبيةاال

اهننا<هبالبينفياالتعاونانبوضوو~هفاومن
فيشرمنةهالهاسهايسهمصوف)لك~)ء~تحتالجاويوالمنماط
انمنيقينلحلىوانني.5االهناان)لبلدفياالمنمأثيةإلحمليات

يمتيحسوفالكوسيكاعمالجدولعلىالمدرجةالمصروعاتتعنفيط
منتمكنناقدراتاطالقمحلىويساعداالنماثيتبالجهود5أالوتقا
المتناميةالحالميةالعتجارةمنبناالفيقألنصيبعلىا~ل
.مجديدةاممراقاإمامناوتفعتح

نركبافياالقامهطببلكمأمنمنىانكلصني<خنامفي•واود
هملكم.فيالحجاروموفور
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(()
الغابأحامدالدكتورمعاليكلمة
االسالميتمرالمهلمنظمةالعاماالمين

للكوسيكبتالساورةللةالمشتركةاالفتتاحيةالجلسةفى
القامتواالشغالاالساسيةالبنسيةبشاناالولالوزاريبحتماحواال

)1991االولتشرينأكمتوبى/8(اسطنبوأل
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نسية´با:اال
الغابحامدالدكتورمعالىكلمة
االسالميالصرتمىلمنظمةالعاماالمين

للكوسيكالصابعة0للدورةالممشتركتاالفستتاحيةا~~
العامةواالشغالاالساسيةالبنيةبشاناالولالوزاريواالجمتماح

)1991االولتشرمينأكمتوبى/A(اسطنبوأل

الرحبيالرحمناللهبسم

الرئيسفخامة

8االوزررئيسالسيددولت
الموقرون9االوزرالسادةمعالى
السعادةوالمعالىأصحاب

وسادتىاتىسيد

,وبركانهاللهورحمةعلبكمالسالم

اثمةالداللجنةأعمالبحضورأتشرفأنسروريدواعىلمنانه
هاهانسرورىيزيدومما(كومسيك)والستجارىاالقتصادىللتعاون
الوزارىتمرالمنمعامنبالمتنتنعقدلكومسيكالسابقةالدورة
•االسالميةالدولفىالعامةواالشغالاالساسيةالبنيةحولاالول
السا«هراالسالميالقمةتمرمهموعدمنقليلةأ`سابيعقبللكون

السنغالرميةبجمهواكاردفسالمقبلديسمبرفىعقد»تقررالسذى
اللجنةانجزتهالذىالقيمالعملاستعراضفرمتلهمستمتدحوالذى

أوزالبرتتورمئيسالرفخاماللرئيسهاالحكيمةارةاالدظلفى

فخامةالىاالمتنانعباراتبأسمىأتوجهأن9ثسكلقبلوأود
ألسيددولةوالىكيةالمترالجمهوريةرئيساوزالجوتتورالرئيس
الذىلالمتصامالكوسيكرئيسوناثب5الوزرارئيسيلماز~ت

بينوالتجارىاالقمتصادىالمتعاونلتطويريوليا~انفكاما
التىالضافيةالكلمةانفىشكادنىيوجدوال.االسالميةانالبلد
دولةبيانوكذلكأوزالجوتتورمثيسالرفخامةلقامثهابساتننر
بتعزيزوقيادتهاتركياالمتراممدىيعكسانيلمازمسعودالصيد
اناعمتبارعلر8االعضاولالبدبيناالسالميينوالمتضامناالخوةعرى
وفى0الدولمذهبينمثمراقعتادىتعاونالقامتضانايمثكلذلك

السألىاالساسيكوناانيجبدىاالقمتاوالتكاملالمتقدمانالواقح
انمنيقينعلىوانى0وموحدةقويةاسالمية0أمةصرح~يرتكز
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واالشخالاالساسيةالبنيةحولالوراوىواالجمتماعاثمةالداللجنة
هذينفىاردألالوبالتوجهاتاوالتهمامد5اثناانميمسترشدالعامة

الخطابين
السبالتهنثتاينااتقدمانالمناسبةهذهفيوالينوتني

.5للوزرارثيصاتعيينهبمناسبةيلمازمسعودالدولةصاحب

للحكومةالشكرعباراتاطيبعناعربانكذلكلىوأسمحوا
قامواالمترالممتازةتيباتللمتركيتالمترالجمهوريةفىوالشعب

وحرارةالضيافةولكرم0الهاميناالجمتماعينلهذينااداعدبها
مذ»الىو~لهامنذالمشاركةالوفودبهخصواالذىاالستقبال
عديدةقروناحملتالتى•اسطنبول•الجميلةالمتاريخيةالمدينة

ميسجلفالتأريناالسالميةوالحضار)لمثقافةواالتقاليدمشعل
وبهذهاالسالميالعالمفىامثمادتلعبهالذىالبارزالدورلتركيا
لوزرا»إلعشريناالسالميللمرتمىالهامةاالجتماعاتنذكرالروه

1~4(~141•محرم•8الدؤالمناسطنبولفىعقدتالعتدالخارجية
بنجارترجتوالتىتركيامنكريمةلدعوةتلبيةم)199ااغسطس
باهر

<سبسالرسبدى

القتصادياتابالنسبقاجددقيقظرففى)ليومفجحتمعاننا
سنمتىخاللالحالمىاالقتصادشهدفقد•االسالميةانالبلد
عنهانجموماالخليجأزمكأبرزماكانتعديدةأزهاتم199م-إ1990
شهدتهاالمتىواالقتماديتالسياسيةلمتغييراتوا<سلبيتاثارمن
0الشرقيةأوروباانبلد

التجارىالتبادلتحكمالتىالعالقاتشهدت•الوقتمنفسوفى
مماالتدهورمنامزيدالناميةانوالبلدمكالمعتقدانالبلدبين
الصادرةلالرقامفطبقا0الفمثمتينمنكلبينتفصالمتىالهوةوسح
ارتفاعاالمصنعةالموادأسعارشهدتالدولىالنقدضدوقعن

االوليةالمواداسعارانخفضتحينفىام990سنة,ك9ر2بمنسب
وحسب0نفسهاالفترة5اثمناكر/3بنسبةالبترول9بامستمثنا
مستنخفضاالوليةالمواداسحارفانالدولىالنقدصندوقتقديرات

ام99اسنة.:بنسبةاخرىمرة

المرتميمنظمةفى5.االعضاللدولالتجارىأزالمينفاناوهكز
ومن•ام990مسنة/14ر9بنسبانخفنيللنفطا~رةغيراالسالمى
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المبذولةألجهودفانلمذلكالمتدهور.منايدمنميشهدأنالمتوقع
تأثرتقداننابلدفىالتنميةعمليةفىاالسراعضاناجلمن

اخيلمدبامنهياراتسممراتغيراقتادىمناخوجود8جرامنكثيرا
السلعتكاليفوبأرتفاعالبمترول)ا(ماعداالوليةالموادتدير

الىواضافةاننابلدمديونيةوبتزايد,المستوردةوالخدمات
التلبساهبحتبحيثالخارجمنالماليةالتحويالتتناقى

احمتياجاتنا
فساالعضا»انالبلدمجملفىالخارجيةالدميونفاناوهكز

ومنك3)ربنسبارتفاعا1990سنةشهدتقداالسالميالموتميمنظمك
ام99اسنةك9)رابنسبهترتفعانالمنستظر

تمسرالمهمنظمكفى9االعضاانالبلدأغلبيةانالقولومجمل
فىتراجعمرحلةتكنلمانالركودمنمرحلةعلىقادمةاالسالمى
ظروفهاشهدتهالذىالنسبىالتحسنرغموذلك<1991نهاية
ام990سنةدميةاالقتا

اكسقرالوضعاهزال~حامننابلدتبذلهاالمتىالجهودومستكون
مما،ومضمومناكافياالخارجيكالمواردتدفقكانلوسهولة

وزيادةاالوليةالمواداسعارتحسنالىخامةبختمسيفضى
وتخفيفاالسالميالمالتمىمنظمةفىعضاالاالانالبلدالرالتحوميالت

الحمايةاجراداتمنوا~ا~يون8عب

لرمتبساعز.مسبد

~~9وبونلمناأألدلسد´ا Iن

غيردىاالقمتاالمناخرغمال~باالرتياحنشعرانيمكننا
منظمةآنشطتاستمرتفقدواجهناهاالتىالصاعبورغم•مئمالمال

االقمتادفيهابماالمجاالتكافةفىالتطورفىاالسالميالموتمي
الثالثاالسالميالقمةمؤتمرهادتانمنذوخاصة•و:لمتجارة
العمئخطةعلىام98اسنةوالطامئقالمكرمةمكةفىالمنعقد

االقمتصادىالمتعاونيزلمتعن

المتىوالمتجارىاالقتادىللتعاونالدامئمةاللجنةفانكذلك
ا~ميدتمتزادوراتلعبالمثالثاالسالميالقمةمؤتمرانشأها

النركمبةالجمهورميةومئيسلفخامةالحكيمةالقيادةتحتبأمستمرار
وتكشيفالمتعاونمينتعناجلمناللجنةتبذلهاالمتىالجهودان

االعجاببكللجاميرةاالعضا»الدولبينالحاليةاالقمتصاديكالتاالمتصا
فىاللجئتحققتالذىالنجاحمنذلكعلىأدلوال0وألمتقدير
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مرتمراعمتمدهاالمتىالعملخطةفىاالولويةذاتالستالمجاالت
لمبامنةعلما5Iالبيضاالدارفىالمنعقدالرابحاالسالميالمقمة
فانالسياقنفسوفى0سنواتستاالاللجنةهذه5انشاعلىيمضى

المدىعلرالمتجارةلمتمويلطريقةوتنفيذباعدادقامتاللجنة
الفعالللتعاونهامةجداداةاصبحتالمتىالطريقةهذه•البعيد

االفضلياتنظامواعتمدتاللجنةدرستكما05االعضاالبلدانبين
والمعرومنىاالسالميالمرتميمنظمةفى5االعضاالدولبينالمتجاريت

للتوقيعحاليا

االقتادىللتعاونامشمتالداللجنةقطعتفقداخرىمناحيةومن
االثمتمانوضصانللتامينسنظاموضحعمليةفىاشواطاوالتجارى
ان0للمتاهةاالطرافالمتعدداالسالمياالتحاداثواحد•للتصدير

المتعاوندعمالياتضمنصدمةمكانتيحمتالنيناللذالنظامينمذين
الدورةهك»اعمالجدولفىيندرجان•االسالميةاالقطاربين

التنفيذحينيدخالواناللجئتتعسمدهماانناملفامنناوعليه
اخرىمساثلالدورةهذهفىالمشاركينبأهتماممستحظىكما0قريبا
مشلاخرىهامتمساثلبعنايكسيبحثونالمشاركينانكما0عديدة
المعاييروتوحيداالسالميةانالبلدفىالتجاريةالمعلوماتشبكت
قطاعبكلالخاصةعاتواالجمتماالمعارضوتنظيماالسالميةالدولفى
لالتفاقياتامكملفمستكونالترتيباتهذه•االولويةاتفيألمجاالتفى

واقرتهااالمتعددهاالسالميةالمرسساتقبلمنادهااعدسبقالمتى
التبادلوتطويرالتعاونتعزيزفىمستسهمامنهاكماالكوسيك
اليمكنفامنهاالمرواقحوفى0االسالميةانالبلدبينفيماالتجارى
دفعةيعطىاالسالميةانالبلدبينالتجارةوازديادحجمانانكار
هذهاقمتصادياتبينالتكاملغيابانبيد0والمتكاملللتعاونقويك
القيودواستمرارفيهااالساسيةالبنياتفعاليةوعدمالدول

تجارىتبادلتحقيقدونتحولفعليةعقباتتشكلاالخرىاالمتقليدينه
االسالميةالمجموعةمنطاقفىفعال

قررفقدايجابيةانجازاتمنالكومسدكحقفمتهلماوتقديرا
علىاطالىبعدfالخارجية8لوزراالعشروناالسالميتمرالمه
المقررالسادساالسالمياالقمهموتمريوصىان•اللجنةانشعلة
بتفويضم1991ديسمبرشهرفىالسنغالجمهوريةIأاكارفىعقد»

الحاليةالعملخطتاطارفى8جديداستراتيجياتباعدادالكوسيك
اقرارمنذالعالمفىحدثتالمتىالمتغيراتاالعمتباربعيناالخذمع
0ام9ا1سنةالخطةهز»

<اعربالعالمفىاالقتصادىالوضعالصرتمىتدارسانوبعد
فى5االعضاالدولعلىالوضحمذاتأثيرتجا»•العميققلقهعن
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تكحيفعلس5االعضاالدولالمرتميحثوقد0االسالميتصرالمرمنظمة
انيمكنالتىالسلبيةارثارمنالتقليلبغيتالتعاوهنيةمجهودها
اوروبيتسوقاقامتالتاححتماومن•االقعتصادىالوضحاهزعنتنجم
امريكافساقتصاديةتكعتالتانشاالمحاوالتومن•ام99الفىموحدة

بماالشرقيةاوروبافىاالقتصاديةالمتحوالتومن•واسياالشمالية
تموقة0الصامنياتوحيداعادةعواقبومن•السوقيتىاالتحادفيها

5البيضااروالدامنقرةومركرىللتنميةاالسالميالبنكتكليف
<9االعضاالدولعلىام99العاماوروبافىالوضحاثماربتقويم
اهزمنالقصرىاالستفادةمناالسالميةالدولتمكنابيرتدواقعتراو
تاثير»منممكنحداقصرالىوالتقلسيلاالوروبىاالقتادىالتكامل
اقتأدياتهاعلىالسلبى

تشجيععلد9االعضاالدولتصرالصرحثاخرىناحيةومن
عقباتاىوازالتبينهافيماواالستثماراتوالعتبادلالتجارة
لكنتحترض

االسالمىتمرالمهاصتاماتبانمنالحظانالصدريسلجومما
برنامرفىسليمأإمنعكاساانعكستقدالخارجية5لورواالعشرين

لكومسيكالسابقةورةالةعمل

حمتىفهالتابيرتداتخاذاالسالميةالدولعلىيجببامنةوارى
المتكاملوتقويةاقتصادياتهاتنوحمنالمريدتحقيقمنتمتمكن
والبنكاالسالميالصرتمىمنظمةبأنالقولعنوغنى0بينهافيما

فىالعالقةاتناالخرىالمرسساتكافةالىباالضافةللتنميةاالسالمي
افاالهدهك»تحقيقاجلمنمتضامنهمستعملاالسالميالمرتميمنظومة
باالولويةتحظىالستى

لرفحنسهىانعلينايتقينميالدية...~لحعاموتحسبا
إل10ارهومقداالسالميةالدولبينالتجارىدلللعتباالحالىالمستوى
خيالياهدفاليسالهدفاهزان0بكشيراعلىممسترىالستقرميبا

تاميناذلكفحققانعلينايتقينالذ0يمتحققانيمكنالمنه
منيواجهنالماوتصديااالسالميةاالمةومستقبلامننابلدلمسعتقبل
.تحديات

عدةمنطوران•الرئيسسيدىياعليمنايجبالغايةولمتحقيق
المنهاواتصاالتنامقلناووساثلاالساسيةبنياتنابيمنهامنمجاالت
مرميعاقعتادىتكاملتحقيقفىتسهمالتىاالساسية:لقواعدتشكل



اثمأ«تولىظلتكومسيكالنبالمعادةأشعرفامنندولذلكدولنابين
المرتميانمنوا،قواناتستحقةالذىاالصتمامكلالمسألةهز»

بدونسيسهمالعامةواالشغالاالساسيةالبنيةبشاناالولالوزارى
0دولنابينفيماوالمتجارىاالقتادىالمتعاونتعزيزفرشك

مسةاولوايالقعلىالكوسيكدابمناالحضهمايسعدنيكما
<االساسيةالبنيةشانشانهاتمثل،التيراعيةالنللتنميةكبيرة
االسالميالصرتمىمنظمةفي5االعضاانالبلدلتنميةاساسياقطاعا

منظمةبأنالموقرجمعناابلغانالمقاماهزفيليويطيب
والبنكالسنغالجمهوريةهعبالمتعاونتنظم<سوفاالسالفيالمرتمي
بشاناكاردفيندوة•للمنتميةاالفريقيوالبنكللتنميةاالسالمي
القمةموتمراطارفيوذلك•الزراعيةوالمتنصيةاثيالغذاالمن

عملهيالندوةوهذهاالسالمى.تمرالمهلمنظمةالسادساالسالفي
.خافتبخكرئيسهار~والدالكوسيكرصيدالىيضافجديد

حكومةالىبالشكراتوجهانالمقاماهزفيواليفوتني
السهامهماالفريقي~والبنكللمتنميتاالسالميوالبنكالسنغال
الوعيلمتزكيوقمتهافيتجىالالتيالندوةهذهتنظيمفيالقيم
فيالمعلياالسلطاتلدىراعيتالنوالمتنعيةاثيالغذاالمنبأممية
.منظمتنا

الرنبسرىسبد
امالكرالمندوبون

فىمعىلمتنكرواادعركماناودالكلمةهذهانحتتمانقبل
على5االعضاالدولتساعدان•تقديرىفى،يمكنالمتىافاالهد

التنميةطريقفىوالسيرالحاليةاالقتصاديةماعبهاعلىالستخلب
.هىافاالهدومذه0امثمةوالدالحقيقية

0وتنوميههااقمتصادياتهاتطويرفىالتعجيل
بغيت5االعضاالدولبينفيماوالتعاونالتكاملاوجةيزتعن

الوقتنفسوفىوتقلباتهلصرالعااالقتصادضغوطمنحمايتها
االقمتصاديةالتكتالتامامكجصرعةوضيةالستفاقدراتهايزتعن

االمريكيةوالسوق<المشتركةاالوروبيةالسوق(االخرى
الدوليةالمنابروفىالمشتركةسيوميةاالوالسوقالمشتركة
)الخ000(جدتالمخمتلفة

القومىالناتجفىزميادةعلىتشتملمستمرةتنميةضمان
0االقلعلىإل2ارهمقداالجمالي
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لنجارتمنياتيعنأعربانالرئيسسيادةياليواسمحوا
والمتجارياالقتصاديللمتعاوناثمتالدللجنةبتالساورةالة

........L..a.......llواالثمغالاالساسيةالبنيةحولاالولالوراويوا~تمر
.Lكلمستعملاالسالميالمرتميلمنظمةالعامةمنةاالماانلكمواألكد
.ومحكماحمثيعثااتنفيذاوالتكممدحصيلةلتنفيذبوسعها

وبركاتهاللهورحمةعليكموالسالم..اشكركم





)0(
السابقتالدورةاعمالجدول

المتجاريواالقمتصاديللتعاوناثمةالدللجنة
الكوسيك)(
االسالميالمرتميلمنظمة

)ا99ااالولتشريناكمتوبي/9-2اسطنبول(





مة00باال.ار
السابقةورةالة)عمالجدول

والمتجارياالقتاديونللمتحااثمتالدللجنة
الكوسيك)لم
االسالميتصرالمرلمنظمة

م)1991االولتشريناكمتوبي/9~2(اسطنبول
االفتتاحيةالجلسة1-

رئيس•اوزالجوتتورالرئيسلفحامتاالفتحتاحيالخطاب
.الكوسيكورثيسكيتالمترالجمهورية

الجمهورية5وزرارئيس•يلمازمسعودالسيددولةكلمت
.للكوممسيكالمناوبوالرثيسالتركية

لمنظمةالعاماالمين،الغابأحامدكمتورالدمعاليكلمت
.االسالميالمرتمي
الثالثاالقليميةالمجموعاتعننيابةالوفود5ررساكلمات
.االسالميالمرتميبمنظمة5االعضاللدول
االسالميالبنكرئيسعلي<محمداحمدالدكتورمعاليكلمت

.للتنمية
.االعمالجدولاقرار)-
T-االسالميتصرالمرلمنظمةالعامةعانتاممنتقرير.
.المتابعةلجنهتقرير1-
المكمتبهيشةوانمتخابللكوممسيكاخليالدالنظاماععتصاد0-
المرتميمنظمةعمللخطةجديدةاستراتيجياتالنظرني1-

االسالمي.
v-شبكة5انشابشأنالمتجارةلتنميةاالسالميالمركيمنتقرير

الموتميمنظمةفي5االعضاللدولالمتجاريتالمعلومات
االسالمي.

لمتأميننظام9انشاعنللتنميةاالعالميالبنكمنتقرير8-
.االمستمثماراتوضمانيرالمتصدناتاثمتما

.اللبمنانيةوالجمهوريةفلسطيندولتلدعماقتصاديةابيرتد9-
.الدورةلجنةتقرير10-
.اعمالمنمايصمتجداا-

االطراف.متعددةللمقاهتاالسالميالنظام
.السادساالسالميالقمةلموتمراداالعد

الوزاريواالجمتاحللكوسيكالسابقةالدورةقراراتاعمتماد)ا-
.العامةشغال9وااالساسيةالبنيةبشأنول9ا

.للكوسيكالمثامنتالدورةموعد13-
.االجتماعاختتام14-





),(

تقر
الموظفينكباراجتماع

امثمةالدللجنتبتالساللدورة
المتجاريويالقتاداللمتعاون

الكوسيك)(السالمياالمرتميلمنظمة
),99ااالولأكتوبر/تشرينV-1•اسطنبول(





بة.0زماالاال

تقر
بتالساللدورةالموظفينكباراجتصاح

ري0المتجاواالقتا«يللمتعاوناثمتألدللجنة
الكوسيك)(االسالميالمرتميلمنظمة

)1991االولاكمتوبر/تشرينv,-•اسنبول(

اثمةالدللجنةالصابعةللدورةالموظفينكبارابحتماععقد-ا
(الكومسيلد)االسالميالمرتميلمنظمةوالمتجارياالقتاديللتحدون

االولاكمتوبر/تشرينvو,يوميكيةالمتربالجمهوريةاسطنبولفي
القراراتمشاريحادواعداالعمالجدولمشروعبنودلمناقشةا99ا

.اثمتالداللجنكعلىلعرضها

منظمةفي9عضا7االتاليةللدولممثلوناال~حو~-ال
:أالسالميالمرتمي

الهاشميةاالردنيةالسلكت
الممتحدةالعربيةاتالمارادولت

ميسياامدوجمهورية
ااوغمدجمهورية
السالميةاانايرجمهورية
السالميةاباكمستانجمهورية

البحريندولت
السالماردىبرومااميجار

فاسوبوركينا
الشعبيةبمنجالديشجمهورية

كيتالمترالجمهورية
المتومسيتالجمهورية
غامبياجمهورية

الشعبيةاهيتالديمقرامريكالجزالجمهوريك
البسعوديةالعربيةالممملكت
السنغالجمهورية
انالسودجمهوريك

السوريةالربيكالجمهوريأ
اقيتالعرالجمهورية

عمانسلطسة
غيسياجمهورية
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فلسطيندولة
قطردولة

الكاميرونجمهورية
الكويتدولت

اللبنانيةالجهورية
العنئمداالمشتراكيتالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية
ماليزيا
العربيةمصرجمهورية
المغربيةالمملكة
االسالميةنياموريمتاجمهورية

االيمنيهالجهورية
بصفتاالجمتماعفيتبرهىلشمالالتركيةالجمهوريةوشاركت
.مراقب

الموتميلمنظمةالعامةلالعانتممثلوناالجمتماعفيوشارك
المنبثقةولهاالتابعةالتاليتا~الهيشاتواالسالمي
:عنها
التدريبواالجتماعيةواالقتاديتواالحصائيةاالبحاثمركز
االسالميةللدول
التجارةلتنميةاالسالميالمركز
التنميةوالتكنولوجياوللعلوماالسالميةمستالمر

للتنميةمياالصالالبنك
البحوثوالمهنيوالفنيريبللتاالسالميالمركز
االسالميةللبنوكالدولياالتحاد

برنامرمنلكلممثلون-مراقببحة-مجتماعاالحضركما
والتنميتللستجارةالمتحدةاألممومرتمراالمنمامثيالمتحدةاالهو

والتكنولوجيالعلميللمتعاوناثمةالداللجنةوأماهنت(االومكمتاد)
.(الكومسمتك)االسالميالمرتميلمنظمة

الجمهوريةسفيرياقشيشارالسعادةصاحببحتماحاالرأس-4
.فرالريافيالتركية

o-بو~للمترحيببابحتماحاالمياقشريشارالسعادة~حباستهل
االجتماع.عملبرنامجلهموشرحكيتالمترالجمهوريةألىالمشاركين

السابقةالدووألاعالجدولمشروعالموظفينكباراستعرض-,
•المتابعةللجنتبتالساالدورةاعدتهمانحوعلى•للكوسيك
.اليهمالموكلةاالعمالجدولمشروعبنودفيالنظروقرروا
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v-العضويةمفمتوحةميانمتلجسةبتشيلالموظفينكبار~مثم
علرلعرضهاالقراراتومشارينالدورةتقريرادالعدا~ربرما-

بوماسةالعضويةمفتوحةدورةلجنتمتمكيلمتمكما.الكومصله
ممظمتومرمساتاجهزةامشطتنرالمتعزااالسالميةباكمختانجمهورية

.والتجارةاالقمتادانميدفىالعاملةاالسالميمتمرالمر

A-السيدسعادةقدماالعمالجدولمشروعمن,.البنداطارفي
المرتميلمنظمةالمساعدالعاماالمين•عشمانر.ن.عمثمان

لمتكنولوجياواوالعلوماالقتادارةادعنوالمسوولاالسالمي
.العامةاالمانةاعدتهمرجعياتقريرا•للمنطمةالعامةباالمانة

المتهنمثتالمساعدالعاماالمينازجى•للمتقريرتقديمةمعرنوفي
شكرهعنمعربا•االجتماعرئيسياقشيشارالسفيرسعادةالى

منلالجمتماحاعد~لماكيتالمترالجمهوريةلحكومةوتقديره
.امعهودهحفاوةمنالمشاركينمباحاطتومامصتارةترتيبات

~ابرزللمتقريرموجزاالمساعدالعاماالمينسعادةوقدم
حيثمنللكوسيكالسادسةالدورةانعقادمنذحدثتالتيالمتطورات

فيماوالمتجارياالقمتصاديبالمتعاونالصتلةالقراراتمشتىتنفيذ
فياالولويةاتنبالمجاالتوالمتقلقألالمنظمة5اعضاالدولبين
والمتنعيةامثيالغذواالمنلصناعتواالمتجارةوهيالمنظمةعملخطت
والتيالتقنيعوالمتعاون•والطاقةروالمواهالتوالنقل<•راعيةالن
المثانيتشرينلمنوفمبرفياالولىدورتهاانعقادمنذبحثهاجرى
مررم

االعانتمنالمقدمللمتقريرتقديرهمعنالموظفينكبارواعرب-9
لمتوقيعباالتعجيلاهميتواكدوااالسالمي.تصرالمرلمنظمةالعامة

الكوسيكاقرتهاالتيواالتفاقياتاالساسيةالنظمعلىوا~يق
•المدداهزوفي.5االعضاالدولبيناالقتاديالمتعاونلتعزير
مثلعلىالتوقيعيجريانامكانيةعلىالموظفينكباررأيانعقد
السنويةالدوراتانعقادابانواالتفاقياتاالساسيةالنظمهز»

للكومسيله.

جمهوريةلحكوعتوتقديرهمشكرهمعنالموظفينكبارواعرب10-
لمنظمةالشاميالوزاريالمؤتمراستضافتلحرضهاومنيسياامند

نوفمبر/^الىoمنعقدهالمقررالمواصالت.بشاناالسالميالمرتمي
االسالميةايرانجمهوريةولحكومةرونجباندفيإ99االثانيتشرين
امثيالغذاالمنبشانالرابحالوزاريتمرالمهاستضافةلعرضها

قريبموعدفيلزراعتوا



مممثلقدماالعمال.جدولمشروعمن4البندمناقشةولدى11-
بشانتوصياتيتمنهنالذيالمتابعةلجنتتقريرالعامةاالمانة

وواصل.الكوسيكاعمالجدولعلىالمدرجةوالموضوعاتالمشروعات
جدولعلىالمدرجةالبنودبقيةحولمناقشاتهمالموظفينكبار

.المتابعةلجنتعنالصادرةالمتومميات5منوفياالعمال

هممئتانمتحابمسيكاآالات,Iاعد~االساالنظا~اعتماد
المكتس

لدىاالسالمي<تمرالصهلمنظمةالمعدمةمنةاالمامصثلقدم-1)
)المشروحالمنقحةالصيغة•االعمالجدولمشروعمنoالبندمناقشة
منتخابالفنظامامتضمنتا~الكوسيكاجواهاتوقواعداالساسيالنظام
المتابعةلجنةوتشكيلالمكتبهيشة

النظاما´مشروحعرضرعلىالموظفينكباررأيامنعقدوقد-13
رعليهللموافقةالالوزراعلىااالكوسيكاجراالاتوقواعداالساسي

وهقرراالمكتبلرمئيسنوابثالثةامنتحابفيشرعواثم
.الداخليالنظاممنالللقاعدهوفقا

مصرجمهوريةباستخابالمتوصيتعلىالموظفينكبارووأفق-1أل
كنوابالكاميرونوجمهوريهاالسالميةايرانوجمهوريةالعربية
علىو:الفريقيةاواآلسيويةالعربيةالمناطقيصقلونللرمثيس

كما.مقرراوماليزياالكوسيك.مكمتباهيثفيتيب.المتر
تمرمثعقبالمكتبفيمناصبهمالجدد8االعضايشغلباناوصوا
سنوات.ثالثلمدةالمناصبهذهيتولوابحيثالسادسالقمة

صركزمصثلقدماالعمال،جدولمشروعمن,البندمناقشةولدى-اط
تمالتيااالصشترلثاالقتصاديالعمل:اخعلة~اموجناستعراضاانقرة
لصياغةتمهيديةكخطوةالكوسيكرئيستعليماتعلى5بناادهااعد

اتنفيذاالسالميتصرالمرمنظمةعمللخطةمجديدةاستراتيجيات
5لوزراوالمعشرمينعشرسحالمتااالسالميينالموتمرمينلقرارات
العمل.الهزتقديرهمعنالموظفينكباراعربوقد.الخارجية
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فيتاخذالعمللخطةجديدةاستراتيجياتوضحلضرورةاكيدوت-16
االقمتادشهدهاالتيوالصريعةالهيكيليةالتغيراتوصااعتبا

الصوتلقيامالمحمتملةاالثارذلكفيبما<19المعاممنكالعالمي
الفارضاتونمتاشج5االكضاانالبلداتاقعتادعلىالواحدةربيةاالو

كبارقرر•اوروجوايجولةفياالطرافالمتعددةالتجارية
•تتخذانالىالعامةاالعانتبدعوةالكومصيكتوصيتالموظفين
لحولرمكالالالترتيسباتالكوسيك.تنسيقمكعتبمحبالتعاون
االسالميالقمتمرتمرمنالشانامذفيتفويضعلىالكوسيك
.السادس

التفوينىيتضنانضرورة~الموظفينكباررأيوانعقد-12
االساسيةالعنا~)لصادساالسالميالقمةمرتمرعناالدر
:التاليت

وتنفيكوضحمنتكنهاكاملألفالحياتعلىالكوسيكتحصرن1-9
العمل.لخطتةجديةاستراتيجيات

تحديدللكوسيكيتيحالمرونةمنكافبقدرالمتفويضيحتسمان-ب
احتياجاتالحسبانفيتاخذوان•الجديدةاالستراتيجاتنطاق
وامكاناتها.5االعضاانالبلد

بضرورةالكوسيكتوصيةعلىالموظفينكباررايانعقدكما-اا
القمتمرتمرمنتفويذعلىا~لعقب-انقرةمركرقيام

لفرقدراسيةوحلقاتعاتابحتماملسلتبتنظيم-السادساالسالمي
وضحبغيت•بعتالمتاللجنةالثامناالجمتماحقبلالحمل

أنالمعتابعةللجنتيتيحوبماالعمل.لخطةجديدةاستراتيجيات
للكوسيكالثامنةالدورةالركاملةدراسةامكن--انتقدم

.الالزمةابيرالعتدواتخانالعتمادها

االسالمب0للملدا~النجامازاسبكه

مناقشةلدى•التجارةلتنميةاالسالميالمركنمممثلوقدم-19
شبكةنبشةمرحلياتقريرا،االعمالجدولمشروحمنvالبند

تقدممنمانحققمدىيبيناالسالميةانللبلدالمتجاريتالمعلومات
االسالميالمركزمصثللمتقريروامستكماال.المشروحاهزتنفيكفي

حولمعلوماتللمتنميتاالسالميالبنكممثلقدم•التجارةلتنمية
االسالميالصرتمىمنظمة8اعضاللدولالمعلوماتشبكةامنشاتةمشروح

البنكفياالندراستهوالجاري
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االسالميالمركزبذلهلماتقديرهمعنالموظفينكبارواعرب-ال0
علدووافقوا<جهودمنللمنتميةاالسالميوالبنكالتجارةلمتنمية
انللبلدالمتجاريةالمعلوماتشبكةتكونبانالكوسيكتوهيت

اطارفيالتجاريةالمعلوماتفي~بياناتقاعدةاالسالمية
تشغيلعنداالسالميتمرالمهمنظمة5اعضاللدولالمعلوماتشبكة
للوقتتوفيرامعاالشبكمتيندمريتموانااالخيرهالشبكتمذ«

.والمالوالجهد

المتجارةلننعيةاالسالميالمركزمنالموظفينكباروطلب-اال
المعلوماتلشبكةالالزمةالتحضيريةاالعمالالنجازجهود»موا~

للدولالمعلوماتشبكت5انشاحينالداالسالميةانللبلدالتجارية
.االسالميالمرتميمنظمة5اعضا

:اتمستشمااالمنما:الستصد~~اثمثما~ناثOMالمتانظا

البنكمصثلقدماالعمال<جدولمشروحمناالبندتناولولدى-اللم
علىالعملفيتقدممنماتحققمدىعنمعلوماتللتنميةاالسالمي
علىاالتفاقيةموادمشروحعلس5الضووسلط<النظاماهز5انشا
المتابعةللجنتالسابحبحتماحاالعليهماصدقنحو

االسالميالبنكبذلهلماتتدميرهمعنالموظفينكبارواعرب-ال3
ال4وال3يوميفي5الخبرافريقاجمتماعالستضافةجهودمنللمتنميت
.االتفاقيةلممشروحالمنقحةالصيغةادالعدجدةفي1991ابريل

باصتمادالكوسيكتوصيتعلىالموهتفينكباروافقحينوعلى-ألال
اتخاذر0:االسالميالبنكمنطلبوااالتفاقية<مشروح

تحتفرعيةمرمسةالقامةالالزمةواالداريةمنوهنيةالقاالستدابير
مشروععليهمينصرلماوفقاللستنميةاالسالميالبنكوعامية

خاللالبنكمحافظيهبسيتمكنانفياملهمعناعربواماالتفاقية
النظامهذااقامةعلىالموافقةمنالقادمالسنوياجمتماعه

زنباللبنامك.t.د~´لدافنصادمهمندا.

كباروافق•االعمالجدولمشروعمن9البندمناقشةولدى-الط
العونتقديمالىاعيالدالقرارمشروعمضمونعلىالموظفين
مشروعرفعوقرروا•اللبنانيةوالجمهوريةفلسطينلدولةاالقمتصادي
.العتمادهالكوسيكالسالقرار
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الموظفينكبارتناولاالعمالولجةمن10آلبنةمناقثتوعنة-ال6
علىووافقواالدورةلجنتتقرمييفيالممتضمنةالمتو~تبعناية
.للكوسيكالصابتللدورةاالولالقرارمشروعضمنادراجها

:اعما0مامسجد

اعمالمناامايمستجدلبمندممناقشتهمالموظفينكباراستهل-ال2
النمتها»ارتياحهمعنواعربوا•للمقاتاسالمياتحاد9انشابمونرح
~دةالمتاهةترتيباتاانعوذهاداعدمنللمتنميتمراالمالالبنك
كريتالمرالبنوكلمحافظيالمثامناالجتماععلىوعر~اااالطراف

مايو31و30يوميعقدالذي9االعضاالدولفيالنقديةوالسلطات
الكوسيكتوهيةعلىالموظفينكبارووافق.بالقاموةا99ا

المركزيةالبنوكمحافظيعنالصادرالقرارعلربالموافقة
.يلدبمايقضيوالةالنقديةوالسلطات

يكونوانللسلعتغطيتفيمرناالنظاميكونانضرورة-ا
طوعي.اساسعلىعضويتهالىمنضاوإال

النظمواختالف•والتجاريةاالقتصاديةالنظمتباين5ازا-ب
تتحققانيمكن•5االعضاالدولبينفيماالنقديةوالقوا-
منفرعيتمجموعاتبينفيماالمتاهةاتحاد5انشاترتيبات
.تيباتالمترهز»فيكتالمشارفيالراغب5االعضاانالبلد

توميتعلىالموظفينكباروافقالبند.نفسمنساقمثتولدى-الال
الىمساالسالالمرتميلمنظمةا~مةاالمانةبد_»الكومصيك
التحنسيقمكستبمعبالمتعاونرمة<الالالمتحخيريتباال~لالنهوها
الكومسيلدانشعلةحولمفىمرحليتقريرلمتقديم•للكو~المتابع

.ألسادساالسالمأالقمتمرتصرالد

مرتمرممثلمنالمقدمةبالمتوهيتعلمالموظفين4كبارأحيط-ال9
طالماانهومفادها(االونكعتاد)والمتنعيةللتجارةالمتحدةاالمم
االممتيازاتبمتبادللهايسمروضعفيبدليستفلسينالو~ان

5االعضاالدولعلىيتقينفانة•المتجارميينمثهاشركامحالمتجارميت
علىوالتديقالتوقيععند-فلسطينمرمفاوضاتفيمستدخلالمتي

الدولبينفيماالمتجاريةاالفضلياتنظام5~منشااإلطاريةاالتفاقية
واحدجانبمنفلسطينلدولتالمتجاريتاالممتيازاتتمنىان-5االعضا
ربالممثلالمعاملةلهأيتيروضحفيفلسميندولةتصححين)لر
العابرةالعتجارةتسهيالتبمنحكذلك5االعضاولالةتتوموان

.اراضيهاعبر~ورهاعندالفلسطينيةللبضاثح
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البندوهوراالعمالجدولمشروعمن13البعندتمناولولدى-30
توصيةالموظفينكبارقررللكوسيك<الشامنتبالدورةالخاص

سبتمبر/أل-امنةالفتفيالمثامنةدورتهابعقدالكوسيك
امجتماعهاالمتابعةلجنةتعقدان~•I~Jفيا99الايلول
الموظفينكبارواحاطايار.مابو/vالىoمنالفترةفرالثامن
االجتماععقديعقبسوفالمتابعةللجنةالثامناالجتماعبانعلما

الفمترةفيلكونالفنيبالتعاونالمعنيةاالتاللهيئاتالمثالث
ا99الايارمايو/ااالى9من

دورتهابعقدالكوسيكتوصيةعلىالموظفينكباروافق-31
ورارياجتماع•العادةجرتكمامعها.يستزامناندونالمثامنت
يمكنحتى•االقتصاديالستعاونمجاالتمنمحددبمجاليختص

وصياغة<انشاشهامنذتقدممنالكوهسيكماحققتهامستعرافى
القمتمرتمرمايقرع»5ضوفيالمشتركللعملجديدةاستراتيجيات

.السادساالسالمي

بحتماحاالتقرهيرالخعتاميةالجلسةفيالموظفينكبارواعتمد-9ال
والتيالساكتلجنةاعدتهاالتيالقراراتمشروعاتاستعرضواكما
حولالرايفيتوافقمنالموظفينكباراليهتوهلعماتعبر

اثيرتاخرىموضوعاتوحولاالعمالجدولمشروحعلىالمدرجةالبنود
القراراتمشروعاتعرفىالمقرريتولىانوقرروااالجمتماح،خالل
.للكوسيكالسابقتالوزاريةالدورةعلى

وتقديرهمشكرهمعناوالةالمدخمتامفيالمندوبونواعرب-33
مواتقةكما•االجتماعارةادفياراقتمناهابدلماللرشيس
ترتيباتمناتخذتهلماالتركيةالجمهوريةلحكومةالشكربوافر
صتفامنيةجهودمنبذ~لماوالممترجمينالمعاونينولفريق•مصتارة
.مجتماعلالالنجاركفلت



)V(
المعنيةالدورةلجنةاجتماعتقرير

االسالميالمرتميلمنظمةالمتابعةاالجهزةبانشطت
عنهاالمنبمثقةوالهيمنات

للكوسيكالسابحكالدورةخاللوالمنعقدة
)1991االولتشرينأكتوبر/1(





به0ماال:.:اال~

المعنيةالدورةلجنتاجمتماعتقرير
االسالميالمرتميلمنظمةاالمتابعهجهرةاالنشطةبه

عنهاالمنبثقةوالهيئات
للكوسيكالسابقتالدورةخاللوالمنعقدة

)1991االولتشرينأكتوبر/1(

للدورةالموظفينكباراجمتماععنالصادرللقراراتنفيذ-ا
لجنةعقدتوالمتجاريدياالقمتاللمتعاونالدائمةللجنةالسابقة

اجمتماعها•العضويةمفمتوحةلجنةوهيرللكوسيكبتالمتاالدورة
الفرعيةةآالجهنانشعلةالستعراض1991االولاكتوبر/تشرين,في

.مممنهاالمنبسثقةوالهيشاتاالسالميالمرتميلمنظمة

ميسياامدوجمهوريةمصلوالدورةلجةاجمتماعوحضر-)
والجمهوريةاالسالميةايرانوجمهوريةالعراقيةوالجمهورية
االسالميةباكمستانوجمهوريةاللبسنامية

بعتالمتاليةالمتالهيساتوالالجهزةممثلوناالجتماع~كما-3
عنهاوالمنبثقةاالسالميالصرتمىلمنظمة

رهيبوالمتدواالبحتماعيةدميةواالقتااالمحامئيةاالبحاثصركر
االسالميةانللبلة

المتجارةلمتنميةاالسالميالصركن
والبحوثوالمهنيالفنيميبللتدراالسالميالمركز
والمتنصيةلمتكنولوجياواللعلوماالسالميةسسةالمه

.االسالميةللبنوكالدولياالتحاد

وتولى•باكمستانمصثلIخالدسعيدالسيد/االجتماعوراس-أل
واالبحتماعيةدميةواالقمتااالحامثيةاالبحاثمركزمصثالالمقررمهمة

للعلوماالسالميةوالمرمسة•االسالميةانالبلدوالتدريب
.والمتنعيةلمتكنولوجياوا

o-األجهزةمنالمقدمةمنشطةاالبتقاريرمحلمااللجئتواحاطت
حولمغلةاوالةمدوأجرتميراالسالالمرتميلمنظمةبحةالمتا

هذهوزعتوقد(المتقاريرهذهولمتهاتناالمتيوالمشاكلالقضايا
للكوسيك)السابقتالدورةومثامثقضمنالمتقارمير
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الدالدورة~ا.قامتالمعنيةالهيشاتبامشعلةيعتملوفيما-,
:ليةالمتاالمتوممياتللكوسيكالسابقةالدورة

)(tاالبحاثمركزبينهضلماالبالغتقديرهاعناللجنةتعرب
االسالميةانللبلدريبوالتواالجمتماعيهواالقمتصاديتاالحامثية
للتدريباالسالميوالمركزالمتجارةلتنميةاالسالميوالمركن
للعلوماالسالميةوالمرمسة•والبحوثوالمهنيالفنني

Iاالسالميةللبنوكالدوليواالتحاد•والتنميةلمتكنولوجياوا
مجاالتفيمعهاوتمتكاملالكوسيكآنشطتمعتمتوافقأنشعلةمن

5األعضاالدولبينفيماوالفنيوالمتجارياالقمتصاديالمتعاون
,االسالميالمرتميمنظمةفي

واالبحتماعيةواالقتاديةاالحصامثيةاألبحاثمركزااللجنهوتأعو(ب)
•التجارةلتنميتاالسالميوالمركزاالسالميةانللبلدوالتدريب
والمرمسةوالبحوث<والمهنيالفنيللتدريباالسالميوالصركز
•معاتعملأنالىوالستنعيةلمتكنولوجياواللعلوماالسالمية
لمنظمةالتابعةالمعنيةةآالجهنمعالومشيقبالتعاون

الدراسات5واجراالبيانات5امستقابغيةIاالسالميتصرالمر
في5االعضاانالبلدعناقطرينهبياناتونشرادالعدالالزمت
والطبيعيةالبشريةالمواردمجاالتفياالسالميالمرتميمنظمة

وامكانات<الخارجيللتسويقالقابلةالصناعيةوالمنمتجات
االمكاناتذلكفي(بماالتكنولوجياونقلالفنيالتعاون
وتأعو<االنحتراح)لبواهاتالوطنيةالهيشاتلدىالمتاهة

مسامندةالساالسالميالموتميمنظمةفي5االعضاالدولجميع
.ودعمهاالجهودمذ»

لتنميةاالسالميالمركزيجريهلمادعمهاعناللجئتتعرب(ى)
واالجتماعيةديةواالقمتاميتاالحصابحاداالومركزالتجارة
االوروبيةالسوققياماشاربشانودراساتبحوثمنريب<والت

.االسال~متمرالموممظمةفراالعضا»انالبلدعلدالموحدة

وسامثرالستمويلمرمساتبينمنتظمةعالقاتباقامةتوصي(د)
السيما<االسالميالمرتميمنظمةاطارفيالهاملتالمرسسات

الدوليواالتحاداالسالميتمرالممرلمنظمةالفرعيةاالجهزةبين
التيالبرامجتنفيذفيالمساعدةأجلمن•االسالميةللمصارف
.االجهزةهز»بهاتضطلع

منظمةاجهزةمتواجهالمتيالماليةباالزمةيستملوفيما-7
:التاليتالمتوممياتعلىالدورةلجمةرأىامعقد•االسالميالمرتمي
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ةآالجهنتواجةالمتيالماليةاألزهتبتفاقمعلمااللجئتخذتة)1(
الدولقيامعدم9جرامن,االسالميتصرالمرلمنظمةالفرعية
عليهاخواتالستةوتراكماميتاآللمنمساهماتهاادبسد5االعضا
االجهزةهذهوجودتهددبدرجةخطيراالوضحجعلمما

9رىممامناشدةللكوسيكالسابقةالدورةمنالنلجنتتطلب(ب)
لدىمثمتالمالالمستوياتعلىالمتدخل5األعضاانالبلدوفود

منكلفياميتااللنمساهماتهاتسديدالىتبادركيحكوماتهم
والتدريبواالجمتماعيةواالقمتاديتاالحمامثيتاالبحاثمركز
والصركز،االتجارهلتنميتاالسالميوالمركز•االسالميةللدول
االسالميةوالمالمسة<والبحوثوالمهنيالفنيريبللتاالسالمي
.والتنميتلمتكنولوجياواللعلوم

علىالمسالةمذ»بطرحالتفضلالكوسيكرئيسمنتطلب(ج)
فيعقد»المقرر•السادساالسالميالقمةمرتمر
ادسدعدميرديقدحيث•اكاردفي•1991أولكانونلمديسمبر
بعملالضررالحاقالىااللزاميةلمساهماتها5االعضاالدول

.الكوسيك
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)A(
بعتالسأالد«رةعبنالصادر)1(ارالقر
يوالمتجالىاالقتصاديللمتعاوناثمةالدللجنت

االسالميالمرتميلمنظمة

)1991االولتسريناكمتوبي/9-6اسطنبول،(





مة.0.ماالاال

عنالصادر)1(القر)ر
والتجارياالقتاديللتحدوناثمتالدللجنةبتالساالدورة

االسالميالوتمرلممنظمة
)1991االولتشرين/اكتوبر9~-(اسطنبول

االقتصاديللعتعاونامثمةالدللجنةالسابقةالدورةان
فيالسمنعقدة(الكومسيك)االسالميالمرتميلمنظمةوالمتجاري
ام99ااالولتشريناكتوبر/9اس,منالفترةفراسطنبول

مرتمرعناالدرا)(قس-اال/الرقمبالقرار~
ءالكوسيك5انشابشرنالعثالثاالسالميالقمة

هرتمىعنالصادرt)(ققا-T\/وقمبالقرار~
االقتصاديالتعاونلتعزيرالعملخطتبشرنالثالثاالعالهيالقمة
ميراالسالتصرالمرمنظمةفي8االعضاالدولبين

مرتمرعناالدر)1(قمق-1/4رقربالقرار~
وارمنوالناعةالتجارةميحددوالذيالرابعاالسالميالقمة
باهتبارهاوالطاقةوالمواهالتوالنقلواعيةالنوالحتنميتاثيالخك

العمل.خطةمنطاقفي•االقتاديالعتعاونفياولوميةات9مجاالت

ا).(ققا-ا/~القرارينأحكامععتا~ها
•الخامساالسالميالقمةمرتصرعنالصادرين)1ق(اق-/ط3و

الستالدوراتعندرةاالالقراراتععتا~ها---
المنبثقةالمتابعةلجنةمنالمقدمةوالحتوصياتللكوسيكالسابقت
عنها<

تمراتالمرعندرةاالالصلةاتفيبالقراراتعلما)حاطتاذ
•الخارجيةلووراءاالسالمية

.عنالصادرةبالقراراتعلمااحاطتاذ

والمتيالصناعيالتحدونحولالمثالثةالوزاريةالمشاورة
•7/19يومنية/حزيران/الولم2يومياسطنبولفيعقدت



OIC/COMCEC/7-91/REP(المرفق ~ (A

فياسطنبولفيعقدالذيالنقلبشأناالولالوزارياالجمتماع
<19لملمسبمتمبر/أيلول7-5منالفمترة
اسطنبولفيعقدالذيالموا~تبشاناألولالوزارياالجمتماع

•19)اسبتمبر/أيلولvوìيومي
والتنميةاثيالغذاالمنبشانالمثالثالوزاريالمرتمي

•0الد^'منأباداسالمفيعقدالذيراعيتالن
<1919أولأكتوبر/تشرين

,وoيوميباسطنبولعقدالذيالطاقةبشاناألولاالجمتماع
•9/19سبمتمبر/أيلول

عقدالذيالمفنيالمتعاونبشأناالولالوزارياالجمتماع
.1990اولتشرينأكتوبر/10ه7منباسطنبول

العملاخطفتنفيذفيتقدممنتحققلماتياا...ان
اخدمنهابصفةوتنو»•للكوسيكالسادسةالدورةانعقاد
التجاريخىالمعراستضافتالتي•التومسيةالجمهوريةبقيام

1طالى1منالفترةخاللتومنسفيالرابعاالسالمي
مخازنلمتوفينترتيباتباتخاذ•1990األولأكمتوبر/تشرين

التبادالتتشجيعفياالسهامسبيلعلسللبضامئعمرقت
االسالميةالدولبينوكذلكاالسالميةالدولبينفيماالمتجاريت

.العالمدولوباقي
لمنظمةالعاهةمنةاالمابمقرعقدالذيالخبراأفريقباجحتماح

ارسلمتدا99اابريل/منيساناالوال0يومياالسالميتمرالمه
.للكوسيكاخليالدالنظام

رفيع5.الخبراالجمتماحللتنميةاالسالميالبنكباستضافة
مشروحلدراسة1991/نيسانأبريلأل)و)3يوميالمستوى
وضمانالتصديرناتاشتماتاهينمنتامانشاالاتفاقية

.االستثمارات
الذيللكوسيكالتابعةالمتابعةللجنةالسابعباالجحتماح

الستعراضاسطنبولفي1991مايو9الىvمنالفترةخاللعقد
جدولعلسالمدرجةالمشروعاتتنفيذفيتقدممنتحققما

.الكوسيكأعمال
الفنيبالتعاونالمعنيةاالتصاللمراكزالسقانيباالجمتماح

ا99امايولم3و1اليوميعقدوالذي5االعضاالدولبينفيما
.اسطنبولفي

تشجيهبشأنللتنميةاالسالميالبنكمظمهاالمتيبالندوة
المرتميمنظمة5أعضاانالبلدبينفيما.الصشتركتالمشروعات

عشرالخامسالسنوياالجتماعهامشعلىوذلك<االسالمي
مرجمهورية•بالقاهرةعقدالذيالبنكمحافظيلمجلس
.1991مايو/ايار30وال9يومي•العربية
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متعددةللمتاهةاالسالميباالتحادالخافتبالدراسة
وعرضهاادهااعدمنللتنميةاالسالفيالبنلهانمتهىفالمتياالطرا
والسلطاتالمركزيةالبنوكلمحافظيالثامناالجمتماععلى

مايو/ايار31و30يوميابالقاهرهانعقاد»خاللالنقدية
م..م

والسلطاتيةالمركنالبنوكلمحافظيالمثامنباالجمتماع
مصرجمهورية,بالقاهرةعقدالذي5االعضاللدولإلمنقدية
محبالتزامن1991Iيار3مايو/31و30يومي•العربي
االسالميالبنكمحافظيلمجلسعشرالخامسالسنوياالجمتماح
.للمتنميت
اتفاقيةفتحتالمتياالسالمىتصرالمرلمنظمةالعامةباالمانة
الدولبينفيماالتجاريةاالفضلياتنظام5النصاالعاماالطار
اعمتعدتهامانحوعلى•االسالمىالمرتميبمنظمة5االعضا

منعليهاوا~يقللمتوقيع•للكوسيكدمتالساالدورة´
.5االعضاالدولجانب

5أعمناللدولالمعلوماتشبكةحولاالولىالدراسيةبالحلقة
للبحوثاالسالميالمعهدنظمهاوالتي)السالمىالصرتمىمنظمة
جدةفيالبنكبمقرللتنميةاالسالميللبنكبعالستاريبوالت
.1991يوليو/تموزال4الىاالمنالفمتزةخالل

األعانتمحمبالمتعاونIقامالذيلملتنميتاالسالميبالبنك
االفريقيوالبنكاالسالميالمرتميلمنظمةالقامت

االصلندوةالفنيةاالمانةاجعتماحبعقد•السنغالوجمهورينة
المرتميمنظمةفي5االعضااالفريقيةانالبلةفياثيالغك

كاجمتماع•بجدةا99ا/ايلولسبتمبر/الوال4يومياالعالمى
فاممثنعلىتنظيمهاالمقرراثيألغذاالمنلندوةتحضيري
.السادساالسالبيالقمتمرتمر
باندونى،فييعقدسوفالعوامالت5لوزراالثانياالجتماعبان

نوفمبر/تشرين/الىoمنالفترةخاللأندونيسيا<نيةجمهور
.1991الثاني

انالسودفيينظمسوفمسالمخااالسالميالمتجاريالمعرضبان
.199المحامفي

صياغةبشانتمهيديةدراسةاعدألذيانقرةبصركز
•االسالمىالمؤتمرمنظمةعمللخطةجديدةاسعتراتيجيات

لبحثهاالعامةاالعانتطريقعن5األعضاالدولالىوأرسلها
.عليهاالمالحظات51وابد
وعشروناحدىانضت•ألكوسيكعنهادربقرارعمال•بأنه
لمتمويلأجالاألطولالنظامالىاالعضاءالدولمندولة

,0:االسالميالبنكرعايةتحتانشر»الذيالمتجارة
ن9اتمستخد~النظاماهزفيالمشاركة5االعضاالدولوبان
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5أعضاالدولالىالتقليديةغيرالسلعمنهادراتهالمتمويل
الهزالمدفوعالمالرأسويقدر.االسالضالمرتميمننلمة
.اسالميدينارملسيونثالثمامثةعلىيدينبمان9االنظام

:يليماتقرر
- n.....-االقتصادى.الستها:
بعتالمتات•ااالسال~المنظمهاعيه´اة0اال.أنشطت

:ةالمتجداالقيتصادمجا´العاملة
االحصامثيةاالبحاثمركزبهينهضلماالبالغتقديرهاعنتعرب-ا

ووالمركزأاالسالميهانللبلدوالستأريبواالجتماعيةواالقمتصادية
والمهنيالفنيريبللتاالسالمىوالمركز,المتجارةلتنميةاإلسالمي
,والتنميةلمتكنولوجياواللعلوماإلسالميةوالمرمست•والبحوث
من<االسالميةللبنوكالدوليواالتحاد,للستنميتاإلسالفيوالبمنك
النتعاونمجاالتفيمعهاوتستكاملالكوسيكأمشطتتدعمأمشملي

منظمةدفياألعضاءالدولبينفيماوالفنيوالتجارياالقمتصادي
•االسالميالمرتمي

واالجتماعيةواالقمتصاديةاالحصائيةاألبحاثمركزوتأعو-ال
•التجارةلتنميةا´رسالميوالمركزاالسالميةانللبلدريبوالت

والرسسةوالبحوث<والمهنيالفنيريبللتاالسالميوالمركن
•معاتعملأنالىاوالتنميهلمتكنولوجياواللعلوماميفاالسال

المرتميلمنظمةالمتابعةالمعنيةةجهناألمرالوثيقبالمتعاون
ادالعدألالزمهالدراسات5واجراالبياناتاستقاءبغية•االسالمي
االسالميتمرالمهمنظمةفي5األعضاانالبلدعنقطريةبياناتومنشر
الصناعيةوالمنتجاتوالطبيعيةالبشريةالمواردإلتمجافي

ومنقلالفنيالتعاونوامكانات<الخارجيللمتسويقالقابلت
الهيمناتلدىالممتاحتاالمكاناتذلكفي(بماالتكنولوجيا

منظمةفي5االعضاالدولجميعوتأعو•االخمتراع)لبراألاتالوطنية
ودعمهاالجهودهذهمساندةالسصراالسالالمرتمي

التجار»لمتمنميتاالسالميالمركزيجريهلماالعمهاعنتعرب-3
منوالمتأريب.واالجمتماعيةواالقمتصاديتاالحمامثيةاالبحاثومركز
علىالموحدةاالوروبيةالسوققيامثار3بشانودراساتبحوث
.االسالميتمرالمهمنظمةفيعضاألاالانالبلد

وسامئرالمتمويلمرمساتبينمنتظمةعالقاتااقامهالىتأعو-أل
بينالسيما,االسالميالصرتمىمنظمةاطارفيالهاملتالمرسسات

للمصارفالدوليواالتحاداالسالميالمرتميلمنظمةالفرعيةاالجهزة
هذهبهاتضطلعالمتيمرالبراتنفيذفيالمساعدةاجلمن•االسالمية
االجهزة
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o-الفرعيةاالجهزةتواجهالتيالماليةاألزمةبمتفاقمعلماتاخذ
ادبسد5األعضاالدولقيامعدم5جرامن•االسالميالمرتميلمنظمة

عليهاالمتاخسراتوتراكماميةااللنمساهماتها
االجهزةهز»وجودتهددبدرجةخطيراالوضعجعلمما

حكوماتهممنيلتمسواأنالاألعضاالدولوفود5رىساتناشد-,
االبحاثمركزمنكلفيااللزاميةمساهماتهاتسديدالىالمبادرة
،االسالميةللدولريبوالتواالبحتماعيةواالقمتصاديتاالحصائية
الفنيللتدريباالسالميوالصركز<التجارةلمتنميةاالسالميوالمركز
والتكنولوجياللعلوماالسالميةوالمرمسة•والبحوثوالمهني
والتنمية

v-تقريريتناولهاالمتيالقضاياضمنالمسالةهذهادرارتطلب
فيعقد»المقرر•السادساالسالميالقمةتمرمةالىالكوسيك

الدولادسدعدمدييةقدحيث,اكاردفي،1991أولدميسمبر/كانون
الكوسيكبحملالنروالحاقالىااللزاميةلمساهماتهاعضاالاال

ا~االتفاقياتاالساسةاألمنظمت~.التوقيه

مخمتلفعلىبعد~قو/اوتوقعلمالمتياالعضاءالدولتحث-ا
والتياالقتاديبالتعاونالمعنيةواالتفاقياتاالساسيةالنظم
الىتبادرأن•االسالمىتصرالمرمنظمةاطارفيابرمتاووضعت

.بذلكالقيام

Iمنظمةاعضادالدبينفمامتالعتجامنظا~~راأل~فضلمات

~

لتنميةاالسالميالمركزمعالقامتمنةاالمابذلتبماتنوه-,
لفمتحالالزمةالفنيةالتحضيريةاالعمالالنجازجهودمنالتجارة

بينفيماالتجاريةلالفضلياتنظام5المنشاالعاماالطاراقيفاتفا
والمتديتىللتوقيع•االسالمىتمرالمهمنظمةفي9االعضاالدول
المبادرةاءاألعفالدولوتناشد•األعضاءالدولجانبمنعليها
اتالمخاوفبدءيمكنحتىالالزمةمنومنيةالقااالجراءاتاستكمالالى

.ممكنوقتأقربفيالتجارية



االسالمية0للبلدايةالمتجدهاتاتسكت

المتجارةلتنميةاالسالميالمركزبذلمهلماتقديرهاعنتعرب-)
فياشتركاالمتيالدراسةلتنقيحجهودمنللتنميةاالسالميوالبنك

شبكةبينالتكاملوأوجهالوظيفيالترابطأوجهلمتحديدادهااعد
للدولالمعلوماتوشبكةااالسالمينانللبلدالمتجاريتالمعلومات

.االسالمىالموتميمنظمة5أعضا

•يسمتكملأنالمتجارةلمتمنميتاالسالميالمركزمنتطلب-3
I.=000االسالميوالبنكأالتصالمراكزمعالوميتىبالمتعاون
مايعرفيوأن•المطلوبةالبياناتلقواعدالالزمهاتاداالستعد
.المتابعةللجنةالقادماالجمتماععلىنستامئرمنتحقق

مشروعفيتقدمهنللمتنميتاالسالميالبنكحققهبماتنوه-5
االسالمىتمرالمهمنظمةفي5االعضاللدولمعلوماتشبكةاقامت
االسالميةانللبلدالتجاريةالمعلوماتشبكةتشملأنيمكنالتي

.المتجاريةالمعلوماتفيمتخصصةبياناتكقاعدة

اتاالمستمثما0منماالمتصدامثمتمامنات0تأنظا

o-فمتهالمستمناللمنتميكاالسالميالبنكلجهودتقديرهاعنتعرب
مكمتبمعبالتعاون,االجمتماعاهزو~8الخبرافريقاجمتماع
•اااالتفاقيةاامشروعنصتنقيحبغيت•للكوسيكالمتابعالستنسيق
التياالمهمهشروطمحاالتفاقيةمشروعلمتوافقارتياحهاوتبدي
الكوسيكحددتها

i-لمتأميناالسالميةالمرسسةتأسيسامتفاقيةعلىتوافق
.المتممديرواممتعاماتاالستعمارات

v-مصكنوقتأقربفياالمتها»للتعميةاالسال~البسكمنتطلب
فرعيتمستمهالقامةاالالزمنهميتوالقامودريةاالداتاداالستعدمن

.االتفاقيةعليهتنصلماوفقارعايةتحت

القياسيةامفاتا0~´....

-القياسيةللمواصفاتالتركيةسسةللمةتقديرهاعنتعرب-8
بينفيماالقياسيةالمواصفاتبينللستنسيقكأمانةتعملالتي
لوضعجهودمنبذلتماعلىاالسالمىالصرتمىمنظمة5أ~الدول
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فدالقياسيةالمواصفاتبينالتوفيق´امنها-~نهاثيتصيغة
ما~الفسيسمشتركة´´قياسيةمواصفاتادواعدسرميةاالانالبلد
.ومالحظاتاراةمق5االعضاالدولأباتة

اتخادالقياسيةاهغاتللموالتركيةالمرسسة~تطلب9-
بسهاالمعمولالقياسيةالمواهخاتبينللمتوفيتىا~زمةابيرالت
السهألطبقاسمشتركةاقياسيفمواصفاتادوالعد5االعضاالدولفي

تصرالمرلمنظمةالعامةاالمانةخاللهنتقدم.وأن•المنهار
.الصتابتلجنةالىمرحلياتتريرااالسالمي.

اعدادمن=0..االسالميالبنك5النتهاتنديرهاتسجل10-
عسلسروعرضةاااألطرافمتعددةاالسالميةالمقاصةترتيباتراانمون

فيالنقديةوالسلطاتاالسالميذالبنوكلمحافظيا~مناالبحتماع
االسالمىتصرالمهمنظمةفي5اال~الدول

n-كما•المقت~الترهيبات~<ا~ا~~،انتت
القديروالسعالتالمركزيهالبهوكمحافظات~~ترافق
~بماتقنأوالت

~نوأنللسلحتفطيمتهافيمنف´صرتيباتالسترتكونأنضرورة-ا
•طوعيأساسعلىعضويةالىاال~م

ا~واختالفوالتحاريتاالقتاديتالنظمتباين91ان-ب
~انيمكر.•8االعضاالدولبينفيماالنقديةوالقواعد
منفر~مجموعاتبينفيماالمتاهةاتحاد5امنشاتترتقب
.الترتيباتهز»فيالمشاركةفيالراغبة8االعضاانالبلال

سو-الخا~االسالميالتجاريالمعرضأنميرلمتقةبتسجلالا.
.199العامديسمبرخاللانا~دفيمينظم

الوالمسا~ةتقديمالتجارةلتنميةاالسالميالمركز~تطلب13-
و~~•المعرفىاهزنجاريكفلبماالمعنيةا~دامنيةالسلطات
اال~مدالتجاريالمعرضفيمشعلتمشاركةتشاركأناأل~الالدول

الخامس



البنكبقيام•العامةاألمانةتقريرخاللمن,علماتحيط-,
الوزاريةالمشاورةعنالصادرللقراراتنفيذ-للتنميةاالسالمي
و,يومي,جدةفيامجتمأعبعقد-الصناعيالتعاونحولالمثالمثة

بتشجيعالمعنأالسهمتلفريق,1917ثاننوفمبر/تشرين)
آليتمنةبامستفاتناولاالجمتماعامذوبان,الممشتركتالمشروعات

اطارفي5االعضاالدولبينفيماالمشتركةالمشروعاتتشجير
.رادالرنحددهاالمتيالعامةالخطوط

المهمةفريقا~خلمدمامناقشرالداالعضاءالدولتأعو-)
الىوتعقيباهمارامها2وابالحالممقترحةليت9ابشانتومياتمن

المشاورةلقيامتسهيالاالسالمأالموتميلعظمةالعامهاالماعت
االعضا«الدولوتناشد•الموضوعفدبالنظرالرابعةالوزارية
.الرابتالوزاريهالمشاورةهذها~فت

ممتابعةالىاالسالمىتصرالمرلمنظمةالعامهمنةاألماتأعو-3
وتقديمالصناعيالتعاونحولالوزاريةالمشاوراتقراراتتنفيذ

والىاالسالميتصرالسمرمنظمةتمراتمرالىمرحليةتقارير
الكوسيك

:را~النالسنعية

تمرالمهلمنظمةاالعاصفاالمانةتقريرخاللمنعلما.تحيط-(
لالمنالمثائثالوزاريتصرالمرعنالصادرةبالقراراتاالسالم
منالفترةفياباداسالمفيعقدالذيالزراعيةوالمتنميتامثيالغذ
خطو:تمنذلكاعقبوبما•19الماولتشريناكتوبر/)0الى/ا

منظمةاطارفيامثيالغذلالمنطياحمتيامخزونامنشاءفيللنظر
االسالمي.المرتمي

تمرالمهمنظمةفياالصلةاتفيواالجهزة5االعضاالدولتأعو-)
المرتميقراراتلتنفيذالضروريةاتاالجردةاتخاذالىميراالسال

.الزراعيةوالتنميةاثيالغذلالمنالشالثالوزاري

لعرضهااالسالميةايرانجمهوريةلحكومكتقديرهاعنتعرب-3
التنميةواثرالغذاالمنحولالرابعالوزاريالمرتمياستضافة
.الوراعية
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•مينظمالذيللمتنصيةاالسالميللبنكتقديرهاعنتعرب-4
تمرالمهلصنظمتالعامةواالماعنتالسنغالجمهوريةمحبالتعاون
فيامثيالغكاالمنحولندوة•للمنتميةاالفريقيوالبنكاالسالمي
االسالميالقمةمرتمرهامشعلىتعقد•االسالميةاالفريقيةانالبلد

مشاركةالندوةمذ»فيتشاركأنعضاالاالالدولوتأعو,السادس
نشطة

o-تنفيذممتابعةاالسالميالمرتميلمنظمةالعامةاالمانةمنتطلب
،الزراعيةاوالمتنعيفاثيالغذاالمنعنالوزاريةتمراتالمرقرارات

منظمةتمراتمرالىالشانامذفيمرحليتتقاريرتقدموان
الكومسيك~والىاالسالميالمرتمي

ا-5ها

المرتميلصنظمتالعاهةمنتاالماتقرمييخاللمنعلماتمميط-ا
فيالنقل5لوزرااالولبحتماحاالامنعقاأمنكاتخذ،بما•االسالمي
ايلول/سبتمبر10الىvمنالفمترةفياسطنبولفي5االعضاالدول
بحتماح.االلكنعنالصادرةالقراراتلتنفيذهاتامجراهن<19/2

المرتميمنظمةفيالممعنيتواالجهزة5االعضاالدولعوتة-•
االولمجمتاحاالقراراتلتنفيذالالزمةابيرالتداتخانالىاالسالمي
استضافةاالعضاةالدولوتناشد.5االعضاالدولفيالنقل5لوزرا

.النقل5لوزراالمثانىبحتماحاال

منفيزمتابعةاالسالصالمرتميلمنظمةمتالمعااالماعتمنمتطلب-3
الىمرحليةتقاريروتقديوالمقل5لوزرااالولاالبحتماعقرارات

الكوسيك.وا~المنظمةتمراتمر

اهالن.1-ا

المرتميلمنظمةالعامةمنتاالماميرتقارخاللمنعلما.تحيط-1
والقراراتالمواصالت5لوزرااالولاالجسماحتقارير~ناالسالمي.

كيالمعنيةو:لهيشاتعضاالاالالدولعلىوزعتقدعنهدرةاال
بمتنفيذها.تقوم

استضافةمحرهتالتياندونيسيالجمهوريةتقديرهاعنتعرب-•
نوفمبر8الىoمنالفمترةخاللالمواصالت5لوزراالمثانياالبحتماع

مناالمندومنسيسيةالحكومةقامت~اوتنو»ومنجبامندفي1991
أالجمتماع.الهزالنجا-لكفالةاتاداستعد
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الموسرلمنظمةبتالستاالمعنيةواالجمزة5االعضاالدولتحث-3
عنالصا«را_ترارلتنفيذمةالالنمتيباتالمتراتخاذ~االسال~
فدممعلةمشاركةتشاركانوطسالعوامالت،را»لوناالولاالجمتماع
بامدومى.فيعقد»المقررالموا~تلوزراءالشا~االجمماع

تنفيذمتابعةاالسالميالموتميلمنظمةاالعاهنهمنةاالمامنتطلب-4
تقاريروتقايماهالت.المو9وزرااجمتماعيعنالصادرةالقرارات

والىاالسالميالمرتميمنظمةتمراتمرالىالشأناهزفيمرحلية
الكوسيك.

تمرالمهلمنظمةالعامةمنةاالماتقاريرخاللمنعلما<تحيط-ا
الطاقت5لوزرااالولاالجتماعمنذ،اجراالاتمناتخذبمااالسالمي<

ا~سعيا<1919سبتمبر1وoيوميفياسطنبولفيعقدالذي
االجمتماعامذعنالصادرةالقراراتتنفيذ

تصرالمرلمنظمةبعتالمتاالمعنسيتواالجهزةاالعضا»الدولتأعو-)
عنالصادرةالقراراتلتنفيذالالزمةابيرالتاتخانالىاالسالمي
9االعضاالدولوتناشد•الطاقةبشأناالولالوزارياالجمتماح
.الطاقةبمشانالثانيالوزارياالجعتماحاستضافت

متمفيذممتابعتالمرتمراالسالسلمنظمةالعامةاالمامةمنتطلب-3
لستقديمالطاقتبشاناالولاريالرناالجمتماععندرةالمساالقرارات
االسالمأالمرتميمسظمةتمراتمهالرالشاناهزفيمرحليةتقارير
الكوسيك.والس

لمتمنظيمجهودمنالعامةمنةاالمابذلتلماتقديرهاعنتعرب-ا
لتمنقيىجدةفي1991ابريل)~وااليوميفياألالخبرفريقاجمتماع
متضمنت•المنقحةهيفتوتقديمللكوسيكاخليالدالنظاممشروع
االجمتماعالى)الصتابتلجنتوتشكيلالمكمتبهيشةالنمتخابنظاما
.بمتالمتاللجمنةالسابع

اممتالدللحفةاخليالد´)النظامالمعنومنةالومشيقةعلىتوافق-ال
خاللالمنقحةبالصيغة(الكومسيك)´ادوالمتجارياالقمتصاديللمتعاون
.المتابعةللجنتالسابعاالجمتماع
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لجنتتكوينو~الكوسيكمكمتبسيمةتشكيلعلىتوافق-)
المتاأل.المحوعلىالممتابت

االجمعيةمكتب
(اوالكوسيكرئيسمنالعموميةالجمعيةمكمتبيحتكون-أ

والمقرر.الرئيسومنوابللكوسيك).المناوبالرئيس
أندون~بحكمالمكتبفيعضواالعاماالمينيكون
المتصويت.حقلهيكون

<مهامهجملةضمن•العموميةالجمعيةمكتبيقوم-ب
الدوراتاعمالكلتنسيقفيالرئيسبمساعدة

بصفتالمكتبومثامتكيةالمترالجمهوريةومثيسيستولى-ر
رئيساكيةالسترالجمهوريةوزرا~رئيس(ويكوناثمةد

)الرئيسغيابفياالجمتماعاترئاسةيستولىمناوبا
.للرمثيسامثمادنائبافلسطيندولةتكون-د

.للرئيساثمادفامثباالسعوديةالعربيةالسلكتتكون-~
.للرئيسنائباللقمةالدوريالرئيسدولةتكون-و
منوابثالثةسنواتثالثكلالعموميةالجمعيةتنمتخب-ز

لمنظمةالمثالثالجغرافيةالمناطقيصقلونللرئيس
5اعضاجانبمنترشيحهمويمتماالسالمي.المرتمي

.االقليميةمجموعاتهم
منلهامقرراسنواتثالثكلالعموميةالجمعيةتنتخب-ر

االعضاء.الدولبين
:المتابعةلجنت

المتالي.النحوعلىالمتابعةلجنةتمتكرن-أ
l-المبينالنحوعلىالعموميةالجمعيةمكمتب5اعمنا

.اعاله
المناطقيصقلونالذينالسابقالمكمتبرئيسمنواب-ال

.الجغرافية
يمسثلونالذينالسابقالمكمتبرئيسنوابيحمتفظ-ب

سنوات.ثالثلمدةبعضريحتهمالجغرافيةالمناطق
الكوسيكتنسيقمكمتبومصثملالعامةاالمانةمصثليكون-

حقلممايكونأندونمنصبيهمابحكماللجنةفيمحضرين
.المتصويت

امنغالبهعدهفا
جمهوريةوهم•الحاليةالمتابعةلجنةاعضا»بتيتيملل
االردنيةواغينياوجمهوريةاالسالميةباكمستان
سنواتسثالثالمدهاللجنةفي5اعضاالكويت،ود«لةالهاشمية
.القادمةاالمنمتخاباتمناعمتبارا



االسالميةايرانوجمهورية,العربيةمصرجمهوريةتنتخب-4
طقالممنايصقلونالكوسيكمكتبلرمقيسنواباالكاميرونوجمهورية
ماليزياتنتخبكماتيب>المترعلىواالفريقيةواآلسيويةالعربية
المكمتبفيمهامهمالصنمتخبون5هراليتولىانعلدللمكسبمقررا
.سنوات.ثالثولمدةالسادساالسالميالقمتمرتمرانعقادبعد

الناممنةالد»<(امنعفادعد

o-والدورةالمتابعةللجنتالثامناالجتماععقدعلىتوافق
199)مايوvالىoمنالفترةفياسطنبولفيللكوسيكالمثامنة

بانعلماتحيطكمامالترتيبعلى199السبتمبر11الى^ومن
يعقدسوفالفنيبالتعاونالمعنيةاالتصاللهيسثاتالثالثاالجتماع

باسطنبول.199المايو11الى9منالفترةفي

معهايعقدانبدونللكوهسيكالثامنةالدورةعقدتقرر-,
التعاونمجاالتمنمحددبمجاليخمتصوزارياجمتماح-كالحادة

منذتقدممنالكوسيكماحققتمدىتقييميمكنمحتىاالقتصادي.
فيالمشتركاالقتاديللعملجديدةاستراتيجياتوصياغةانثساثها.

اكار<دفيعقد»المقررالسادساالسالميالقمةمرتصرمقررات5نر
السنغال.جمهورية

v-الدورةاعمالجدولمشروعادباعدالصتابتلمجنةتكلف
للكومسيك~الثامنة

الدولابالحاالسالميتصرالمرلمنظمةالعامةاالعانتمنتطلب-ا
الثامنةالدورةانعقادبمواعيد•ممكنوقتاقربفي•5االعضا

.بعتالمتاللجنةالسثامنبحتماحواالللكوسيك

السادساالسالالفمه~ممربه.~ااالعما

مالعملاالسالميتمرالمهلمنظمةاالعاهنهاالمانةهنتطلب-9
اتخاذعلىمللكوسيكالمتابعالتنسيقمكتبمحالوثيقبالتعاون

امنشطةبشانمفصلمرحليتقريرلتقديمالالزمةاإلستعدادات
أاكارفيعقد»هحالمنالسادساالسالميالقمةمرتمرالىالكوسيك

ا.99اديسمبرالاالى9منالفترةخالل

باالعمالاالضطالعللكوسيكالتابعالتنسيقمكتبمنتطلبكما-10
االبحاثومركرالعامةاالعانتهحبالتعاون•الالزمةالمتحضيريت
والمركز)انقرة(صركنرهيبوالتدميةواالقتاواالجتماعيةاالحاثية
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رئيسلمتمكين).5البيضاارالدالمركزالتجارةلحتنميةاالسالمي
تفويضالسادساالسالميالقمةمرتمرمنيطلبانمنالكوسيك
منظمةعمللخطةجديدةاستراتيجياتوتنفيذصياغةفيالكوسيك

بينفيمااالقتاديالمتعاونيزتعنالىسعيااالسالميتصرالمز
العنايةايالالمح•االسالميتصرالمهمنظمةفيعضاالاالالدول
تغيراتمن1/19عاممنذالعالمياالقتصادعلىطرالماالالزمة
اتاقتادعلىتترتبقدالتياالثارلكنفيبصا•وميكليةمتسارعة
ومنستاشج<الواحدةبيتاالورالسوققيامجواألمن5االعضاالدول

جولةاطارفيتجريالمتياالطرافمتعددةالمتجاريةالمفاوضات
اوربحواي.





.~.
بشانالاللمرقمالقرار

االقتصاديةالمساعدةبتقديمالممتعلقتثلالمسر
8ارعضاالدوللبعض

),99,ول9اتعتمرينلماكتوبر9-2•اسطنبول(





مب:مااال

(ال)رقمالقرار
دميةاالقتصاالمساعدةبمتقديمالصتعلقتالمسائلبشان

5االعضاالدوللبعض
)1991االولاكتوبر/تشرين9-2•اسطنبوللم

لمنظمةوالستجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةان
في•السابقةدورتهافيالمنعقدة<لم(الكوسيكاالسالميتصرالمر

.1991أولاكتوبر/تشرين9الى,من•تركيا)الجمهوريةاسطنبول

باالخا~االسال~الغمةفرارازمنمسنةان

السادسهالدورةعنألصادرةالقراراتامضاتمستذواذ
اللشعبواالجتماعيةاالقتصاديةأالوهاعحولللجنت

بمظمهالخامصهالوزاريةتمراتالمرعنالصادرةاالخرىوالقرارات
الفلمطيند.الشعبمساعدةحولمداالمالتمرالمه

الدعمبتقديمالخاصةالسابقةللقراراتكيدهاتتحد~د-إ
الماليةوخامستالمجاالتمشتىفيالفلسطينيللشعبوالمساعدة
.واالجتماعيةواالقتادية

مساعيهافيالفلسطينيةالتحرميىلمنظمةدعمهاعنتعقب-ال
الصرعيةقراراتكافةوتنفيذالسالمتصرمهعقدأجلمنالحقيقية
تقريروحقالعودةبحقوالخاصةالفلسطينيبالشعبالخاصةالدولية
وطنةأرضفوق´´:االفلسطينيةالدولة5وانشاالصير
.الشريفالقدسوعاصمتهافلسطين

الدعمأشكالكلتقديممتابعةالى5االعضاالدولتد~-3
منوتمكينهممود»يزلمتعنالفلسطينيللشعبوالمساندةوالمساعدة

.الوطنيةأمانيهتحقيقحمتىمنضالهموأصلة
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فيالكوسيكالىتقريراتقامانالمتابعة~لجنةمنتطلب-ى
.القراراهزتنفيذفيالمحرزالتقدمبشانالثامنةدورتها

لمنظمةوالتجارياالقتاديللمتعاوناثمةالداللجئتان
اسطنبولفيالسابقتدورتهافيالمنعقدةاالسالميتصرالمر
ام99ااالولاكمتوبر/تشرين9-,من

الجمهوريةفيالسالممسيوألقطستهاالتيبالمراحل~
بسطفيمنيةاللبناالسلطةومنجارمئفالطااتفاقمنذاللبنانية
اضيها،أىمنا~5الجزعلىسيادتها

دعمايتطلبالحربدمرتهمااعماراعادةبأن0اقتناعا
الشعبمعاناةمنللمتخفيفالقادرةالدولجميعمنقويةومساندة

عاماعشرخمسةمناكثرامتدلحربالمدمرةمثجالنتاومناللبناني
•والضحيةالهدففيهاكان

l-الدعمأمواعكلتقديمالرامحيةالدالسابقةقراراتها~كد
ومنرللبنانوالماديةوالغنيتاالقتصاديةوالمساعدة
المدباالضافتالجمركيةالمتسهيالتفداالفضيتصمتجاته
وطاقةكهربا«منالتحتيةالبنية5بنااعادةفدمساعدت
واتاالتومواهالتاسكاميةوممماويرومحةورىوزراعت

.اريتادوتجهيزات

التجاوبالداالسال~متمرالمرمظمتفي5االعضاالدول~-)
المملكةمنالمولفةالعربيةالثالميةاللجنةمدا«مر

امريةالجزوالجمهوريةببالمغروالمملكتالسعوديةالعربية
.~نال~لىلسالدووقالصهفيواالكتتاببالمساهمة

المساهمةفيلبنانطلبمرالمتجاوبالىعضاألاالالدول~-3
.الحاليةالدورةخاللبهاتقدمالمتيالمشاريعبمتعويل
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القيميةاتالمساعدلليمانتقدمانالىاالعضا(الدول~-4
الطبيهالمجاالتفيالماديةاتالمساعدمنوغيرها

.اليبثوحمايتوالتعليمية

o-~للطالبالدراسيةالمنىتقديمالى5)العضا)لمدول
الدولمنأيفيتحصيلهممتابعةفيالراغبيناللبنانيين

.5االعضا





م.(
ألغابأحامدكمتورالدمعاليكلمفا
االسالميتصرالمهلمنظمةالعامأالمين

للكوهسيكالسابقةللدورةالمشتركةالختاميةألجلسةفي
العامةواالشغالاالساسيةالبنيةبشأناالولىالوزاريبحتماحواال

)l~9 .J/1991االولتشريناكمتوبي(





:ما´نسحبةاال

ألغابأحامدكمتورالدمعاليكلمة
االسالميتمرالمهلمنظمةالعاماالمين

للكوسيكابعفالساللدورةالممشتركةالختاميةالجلسةفي
العامةواالشغالاالساسيةالبنيةبشأناالولالوزاريبحتماحواال

)1991االولتشريناكمتوبي/9(اسطنبوأل

الرحيمالرحمناللهبسم
الكوسيك،ورثيسالجمهوريةرئيسفخامة
للكوسيك<المناوبالرئيسو15الوزررئيسدولة

المقاليماصحاب
•السعادةاهحاب
•الموقرونالمندوبونالسادة

وسادتي،اتيسيد

•وبركاتهاللهورحمتعليكمالسالم
الجلستفياشاركانغامرسرورومبعثليعظيملشرفانة
للتعاوناشمةالدللجنةالسابقةللدورةألصشتركتالختامية
بشأناالولالوزاريبحتصاحواال(الكومسيك)والتجارياالقتادي

ازباالعمننليشعمرالمر-انوالحق.العامةواالشغالاالصاسيتالبنية
المتيالكوسيكاجتماعاتفياكفالمشارفرهتلهتتأرحينالبالغ<

التركيةالجمهوريةرئيس•اوزالجوتتورالرئيسدفتهايدير
كيقصاراهالباناررواقتحكمةمن~عهدبمارالكوسيكورشيس
والعملالخصبةاالفكارلمتبادلرحبامحفالاللجئتهز«منيجعل

ولالسدبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونلتنميةالمعثمر
االسالمي.تصرالمرمنظمةفي5االعضا

االفتنانعميقعنباالعرابكلمعتياستهلأنأودمناومن
الكوسيك»ومثيساوزال،تورمجوتالرئيسلفخامةالشكروخالص
الىالمتوصلالجتماعنااتاحتالمتيالملهمةاالفعتمتاحيتلكلمت
.ايجابيةنعتامئج

ومثيس•يلمازمسعودالدولةلصاحبالشكرازجياناودكما
اجستماعناعلىطرحالذيللكوسيكالمناوبوالرثيس5الوزرا

ماالعضاءالدولبينفيماالتعاونلتعزيزالفائدةبالغةمقترحات
فيالفنسيتوخبرتهاالعاديتمواردهاتضعالنتركيااداستعدامركد
.االسالميةانالبلدخدمة



C/COMCEC/7-91~)10(العرفن /REPاo

•مثيسالرسيادة
بهاكعهدناجرتوقداوالتنامدمنرىانسرورنادواعيلمنانة

ملموسةنمتامثجالستخلمرانلهااتاحتمصتارةظروفظلفياشمامد
جوتتورالرثيمرالفخامةالحباالمكيةالقيادةبفضلواميجابيت

جدميدةخطوةليضيفاالجمتماحاهز5جاوقدالكوسيك.رئيساوزال
مالكوسيكحققتفقدالكوسيك.افاهدتنفيذمنحوالعملطريقعلى

الدورةلهذهاالفمتتساحيةالجلستامامكلمتيفياشرتحسبما
سبعاليتجاوزالذيالقصيرعمرهاخاللمرموقاسنجاحا<:السا

المجاالتتناولمن<الوجيزةالفمترةهذهخالل,تسكنتاذرسنوات
االسالميالقمةتمرمهعنالصادرةالعملخطةفياالولويةاتفيالستة

فياخرىمرةنشيرانبنايجدر.ولعله5البيضاارالدفيالرابح
بالغةواتفاقياتبرامجمنالكوسيكاعتمدتهماالىالمقاماهز

والماليوالتجارياالقتصاديالتعاونلتنميةبالنسبةالفائدة
النظامخاصهبصفةمنهامنذكر5االعضاانالبلدبينفيماوالفني
الدولبينرميةالتجافضياتاالومنظامالتجاري<للتموميلاجالاالطول
•قبلمنالكوسيكاكتمد»الذياالسالميالمرتميمنظمةفي5االعضا
واالتحاداالستثمارات.وضمانميرالمتصدناتاشتماتأمينومنظام

الدورةهذهخاللاكتقدمنا»الذياالطرافسمتعددةللمقاصةاالسالمي
بالغةاخرىمشروعاتبدراسةالحاليالوقتفيالكوسيكتقومكما

اواصرلستعزمينابيرتدمنواعمتمدناهماسبقتكملسوفاالهمية
وفقااالسالميالمرتميمنظمةفي5االعضاانالبلدبينفيماونالمتا
مكتفيالثالثاالسالميالقمةمرتمرعنالصادرةالعمللخطة

.5البيضاارالدفيالرابحاالسالميالقمتتمرومهالمكرمة

•الرشيسامياده
البنيةمبشأنالوزارياالجتماعارىاناعيضاسرويدواعيمن
السابقةالدورةمعبالتزامنعقدالذي<العامةواالشغالاالساسية

مااتخذتهبفضااليجابيةبالغةنمتاثجالىخلصروقد•للكوسيك
المشاركينكافتاهوماابدمصتارةترتيباتمنكيتالسترالجمهورية

بالغ.اهتماممن

جوهريةركيزة-ريبدون-يشكلاالساسيةالبنىتطويران
أماراتومن،االسالميالمرتمي~افي5االعضاانالمبأللتنميت

أمميةمنيستحتماكلالتطاحالهزالكوسيكتوليأنالتوفيق
.منظممتناعملفياألولويةاتنالمجاالتضنأدراجةفيتفكروأن

•الرئيسسيا«ة
الدوليةاالحوالمعوبةمنالرغمعلى•لعنايحقامنةالشك
تقدممنبالفعلتحققما9ازاباالرتياحمنشعرأن<بناالمحيطة
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المرتميمنظمةفي5االعضاالدولبينفيماالمتعاونتنميةفي
اممتنامنيعنأعربان•المقاماهكفي•يفوتنيوال.االسالمي
الالزمتالجهودكافةبذلعنيتوانىالالذيللمنتميةاالسالميللبنك
والمتجارياالقتصاديالتعاونعرىتوثيقفيالفعاللالصهام
منظمةفي8االعضاالدولبينفيمالمتكنولوجيواوالفنيوالمالي
عملخطةاداعدالىنمتطلرونحن•بنايجدركما.االسالميالمرتمي
المتابعةاالجهزةتبذلهاالمتيالقيمةبالجهودننر»ن1•جديدة
لميناللذ5البيضااروالدانقرةكريكمراالسالميالمرتميلمنظمة
مماالرغمعلىالعملخطةتنفيذفياالسهامسبيلفيوسعايدخرا

ماليةمعوباتمناجههما0يو

الوثيسصيادة
يالنمسعودالدولةولصاحبلفخامتكمأخرىمرةاعربن1اود

فامثقةعنايةمنتبديانهلمااصتنامنيعميقعن5الوزراوثيس
<اعرباناودكا.الكوسيكالنشطةبالغاصتماممنوتوليامنة

كريممننلقاهلماالشكرخالصعن•االسالمىالمرتميمنظمةباسم
.الجميلالبلدبهذاحللناكلماالضيافة

الصحابوالمتقدمييالشكراصدقعناعربأنلييطيبكذلك
الكراموللمراقبينمينالموقرالمندوبينولجميح5الوزراالمعالي
هذهانجارفيالقيممبهمالسهاالدوليةللمنظماتالممحثلين

تنسيقلمكتبايضابالشكرنتوجهانيفوتناوالاالجحتماعات.
الذينولجميحوالمتحريريينالفوريينوللصتوجهين•الكوهمسيك

النجاركفلمما•الستار5ورامن<وتفاناببدبعملهمفهضرا
.تمرالمه1لهز

اذ•مثيسالرامياده•لكمبالشكراخرىمرةأتوجهوخمتاما
لفخاصتكمامركدالخعتاميةالجلهتلمخا~الفرصةهذهلياتحمتم

مقرراتتنفيذسبيلفياجهاتدخرلنلمنظمتناالقامتاالمانةان
البنيةبشاناالولالوزاريواالجمتماحللكومنسيكالسابقةالدورة
المرتميمنظمةفي5االعضاانللبلدالعامةواالشغالاالساسية
.االسالمي

.جميعايبارككمأنالقديرالعلي)للهادعر
وبركاتةا~ورحمةعليكموالسالم
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م..م
يلمازمسعودا/لفالدوماحبكلمة
التركيةالجمهوريةوزراالومئيس

للكوسيكالمناوبوالرمنيس
للكوسيكالسابقةللدورةالممشتركةالختاميةالجلسةفي
القامتواالشغالاالساسيةالبنيةبشرنا´(ولالوزاريبحتماحواال

االسالميتنمرالمهلمنظمة
)I~9 .J/ا)99ااولىتشريناكمتوبي





كية~با:األيص
يلمازمسعودالدولة/ماحبكلمة
التركيةالجمهوريةوزراالرئيس

للكوسيكالمناوبوالرثيس
للكوسيكالسابقةللدورةالمشتركةميتالخمتاالجلسةفي

العامةواالشغالاالساسيةالبنيةبشأناالولالوزاريواالجتماع
االسالميالمرتميلمنظمة

)1991اولتشريناكتوبر/9اسطنبول.(
,الرئيسالسيد
الموقرون.5الوزرا
االعالمي،تمرالمنلمنظمةألعاماالمينمعالي

•الكرامالمندوبون

للتعاوناثمةالدللجنةالسابقةالدورةخمتامفيأود
االساسيةاالبنيفبشأناألولالوزاريواالجمتماعوالتجارياالقتصادي
والمندوبين8الوزراالسادةالىبالشكراتوجهانالعامةواالشغال

لمنظمةالعاماالمين<الغابأحامدكمتورالدمعاليوالىالموقرين،
انجا-بغيتمخلةجهودمنجميعامابذلي»علىاالسالمي،الموتمي

االسالميللبنككذلكالشكرازجياناودكمااالجمتماعات<هز»
لماالمنظمةعنالمنبثقةةآالجهنوسامئرانقرةولمركزللتنمية
اليهماوكلبمااالهطالحفيتفانمنابدوهومادروبجهدمنبذلو»

مهام.من

المعالي،:محاب
مالموقرونالمندوبون

وسياسيةاقتصاديةتغيراتمنالعالميةالساحةماتشهدهان
ضرورةكدويهاالقليميالمتعاونجهودامميتيبرزاوممتالحتفجذرية
االوضاعوفي.االسالميالعالمفيوالتضامناالتعاوناواصرتعزيز

والتكافلللتعاونمكامنةيخلياتيالذ5االكتفاذخذحدبث•الراهنة
رفاهتحقيقفيدياالقمتاالتعاوناليسهم•الدوليةالعالقاتفي

واالستقرارالسالممئمدعاتوطيدفيايضايسهموانماحسبفياقطارنا
اناودفانني•ثمومن.كلهالعالمفيأومنطقتنافي5سوأ
ألنشطةخاصةاهميةمنكيةالمترالحكومةماتوليهعلىاخرىمرةاشاد

كلتقديمفي-كعهدها-المضيعلىعزمهاكدافىوانالكوسيك
.نشطةااللهذهوالمسامندةالعون

اقطارنافيالعامةواالشغالاالساسيةالبنيةوزراءعقدولقد
فارسوارللكوسيكالسابقةالدورةمعبالمتزامنلهماجمتماعاول
اذسعيدأمننيوالحقالمجال.اهزفياقطارنابينالتعاوناسس
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سساسيةاالالبنيةمجاللتغطياتسعتوقاالكوسيكامنشطةاجد
المجالاهزفيالمبذولةالجهودترتيانامال,العامةواالشغال
.ملموسةمشروعاتصورةفيقريبوقتفيثمارها

مرتمرانعقادتسبقالمتي•الدورةهز»خاللوافقناولقد
منثالثمشروعتنفيذعلىاكار<دفيالسادساالسالميالقمة

´آنظامهوفهاالكوسيك.اعمالجدولتضمنهاالمتيالمشروعات
التنفيذرطوريدخلا´االستثماراتوضمانالتصديرناتاثمتماتأمين
بدايةفىالتجارةلمتمويلاجالاالطولبالنظامالعملبدأانبعد
االفضلياتلنظامالعاماالطاراتفاقيةاصبحتانوبعد•1/19عام

عليهاميقوالمتممدللمتوقيعالحاليالعامايتبدفيجاهزةالمتجارية
مثلفيحققهاالتيالنستامثرهذهشانومن.5االعضاالدولجانبمن
الكوسيك،صقلالدولياالقمتصاديللتعاونمحفلالوجيزالوقتامذ

املنابحقتعززانالعالم<منشامترقعةعلى5االعضادولهتمتد
المستقبل.في

التيالسبعالدوراتاداصتدعلىالكوسيك،اضطلعتفلقد
منالعديدفيللتعاونمنشطةب<1984عامفيانشاشهامنذعقدتها

واعطتاالقتصادي.التعاونلتعزيزالعملخطةحددتهاالمتيالمجاالت
قبلمنبداتقدكانتالتيلالنشطةوالقوةالزخممنامزيد

الذيالصامثبللقرارارتياحيعناعربانالمقاماهزفيليويطيب
تمالتياالمشطةلتقويمالمقبلالعامدورةبتخصصاليهتوصلنا
المتيالقرارات5ضوفيالكوسيكمظلةتحتاالنحمتىبهااالضطالع
)لتغيراتتواكبامسترأتيجياتولصياغنةاكار.دقمةمرتمرعنتصدر

.العالمية

الموقرون،5الوزرا
الكرام،وبونالمنة
لجصيحاخرىمرةبالشكراتوجهانكلصتياخمتمتمانقبلاود
وما5بناجهدمنمابذلتعلىاالجمتماعاتفيشاركتالستيالوفود
والشعبحكوممتيعننيابةIاعربوانقيم<اسهاممنقامت

المتيالشقيقةوالشعوبللحكوماتتمنياتيخالصعنالتركي<
اطيبمعكمحاملينبالدكمالىتعودواانواجيا•يصقلونها
وشكرابالدنا.عنالذكريات
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)..م
الاوزجوتتورلممثيسالرلفخامةالختاميالخطاب

التركيةالجمهوريةوشيس
الكوسيكورمثيس

الممشتركتميةالحتالجلسةفي
للكوهسيكاالسابعهللدورة

العامةاالشغالواالساسيةالبنيةنبشثاالولاريالرزبحتماحاالو
االسالميتمرالمهلصنظمت

)1991االولتشريناكتوبر/9•اسطنبول(
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كيت~با.اال
اوزالجوتتور/مئيسالرالفخاصفميالخمتاالخطاب

التركيةالجمهوريةومثيس
الكوسيكورثيس

المشتركةميتالخمتاالجلسةفي
للكوسيكالسابقةللدورة

العامةواالشغالاالساسيةالبنيةبشأناالولالوزاريبحتماحواال
االسالميالمؤتمرلمنظمةا

ا)99ااالولتشرمينلماكتوبر9(اسطنبوأل

•الموقرونداالوزر
•العامالمينامعالي

•امالكرالمنابون

للكوهسيكاالسابعهاالدورهاعمالمحتالىنصلفامنحن
•القامتواالشغالاالساسيةالبنيةبشآناالولالوزاريواالجمتماح

والمستوىالصرظفينكبارممسترىعلىامياماربعةاصتدعملبعد
قراراتباعمتمادوانمتهى<الممثصر_بالمناقشاتوحفل•الوزاري

.تانةاالعضادالدولاعمتقاايفيتفيدسوف

•الكرامللمندوبينشكريخالصعناعربانهناليويطيب
لها<التابعةوالمرمساتاالسالميتصرالمرلمنظمةالعامةولالمامنة

مينالذاربينواالدالفنيينالمعاونينالىكذلكالشكرازجيوان
يرينالمتحرللمترجمينوكذلك•الدورةهذهجلساتتنظيمفيشاركوا
االجمتماعات.انجارفياسهمتثمينةجهودمنبذلو»لماميين،والفور

االساسيةالبنيةبشأناالولالوزارياالجتماع5جالقد
السابقةالدورةمعبالتزامنعقدالذي,العامةواالشغال

البالغةالمجاالتمناخرمجالفيللمتعاوناساساليرمسللكوسيك<
الجهودهذهتفضيانفياالملاقطارنا.وميحدومنيتنميةفياالممية
مشروعاتتنفيذالنال،االعضاالدولجانبمننشطةبمشاركةمرميعا.
االسالمي.للعالمالوخاالوتحققواالستقرارألسالمتدعم

مناخرمشروحاعتصادعاتاالبحتماهذهشهدتانصدرياثلجوقد
نظامومواالالكوسيك.اعمالجدولعلىالمدرجةالمشروعات

االملويحدومنياا.االستثماراتوضمانالتصديراثتمامناتااتأمين
وقتفي~االفادةفيامننابلدتبدأان-النظاماهزاعتمادبعد

الخطواتمنللتنميةاالسالميالبنكيخلصانوبمجردقرميب
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الرالشكر5إلرجاالفرمتمذ»العمتمنمواننيلله.لةريةالنرو
منابدو»لماوعبوا~للمتمميةاالسالميللبنلةالموقرالوثيمو
المصروع.ابهزالخامىالفيبالملاالمطالعفرفاثقةعناية

بفل•~~عناالذيالصرانجديدمناوكدانواود
~~ا~يبصرسوف•سمتفانيةجهودمنامقرةمركرلهمابة

``~~مثالمالتاالسالميالقمتتمرمهمنتفويمرعلر~لنا
~ا~ير~متتشكلظلتالمتراالكمتااي::للتعاونا~
الكوممميله.النصة

مزرمعرحارالرالتوكل~,األوردمذ»خاللمكذللهتمكنناولت
امحا«اصتخابنظامو~اإلاحرى.تميهبشاناالعمه«.الدول~
اتقدمانلرويطيب.الممتابمهلجمةوتشكيلالكومسيلهمكمتبهيث

الكومميلهمكعتبسيمةلعمويهامتخبتالتللدولالمتها~به~
موفورلهاممنياالمجديأ.النظامالهزوفقا•الصتابتولحفة
عملها.فرالنجار

الموقرون.ومونالمند
المصبهالمنواتهخاللمكاممتهاوطدتقدالكومصيلةكانتا91
~>ا~ومصاهمتكمدعمكموبغضانصاثهامنكاهنقفتالمتى
فانعووحا~فيويلمتقياالقمتمااي.المتعاونتعويرعلر~
فانانهم.لبلدالعامةالمممالريخدمبماالرايلمتبادلواتالقوا

والةاليومعالمفيممتوايدةاهميةيكمتصبأولمنابينا~ون
الدول.بيناجوالحووتتالشرالمتغميواتفيه9تمتصاو
ا~رة~I~~لدولنايكفليالةهوالتعاوناهةانلله9
العالمبهمايجيمومواجهةفيورفاههاتنميمتهابمصمترىلالوتقا~

والتكنولوجميتالبشريةمواردناحشدنرلمنلله9و~وات>~
نحوماقةتمضرسرفهالكومسيلهانفيثمالوال~لبصر.واال~«يت

.الميتوماصاتكمالممتراملدعمكمبفلواتاالنجامنمويد
تصنيامتياطيبهتنتلواانمنكمامللبانلييطيبا~موفر
تحلواانامال,الشقيقةدولكم5لررساالتركيالصعبومتنيات

.بلدناعنكرياتالةاطيبصعكم

للكومصيلهاالبستودالدواعمالاخمتقتاماعلناوبهز
•العامةاالشخالواالساسيةالبنيةبشرناالولاريالولى9اال~و

.اوثمكر


