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والمتجاري~االقتاديللتعاوناثمةالداللجنةعقدت
في•لا~فيالمثامنةدورتها(المكومسيك)االسالميتمرالممر

المدورةهذهفي.وشارك199~سبمتمبر/أيلول11الى^منالفمترة
الحكومةمنبدعوة-حضرتهاكما•االعضا»الدولمنأربعون
عضوية~الىبعدتنضولماسالميةدولخمس-كيةالمتر
الدوليةالمنظماتمنالمعديأمصثليعنفضال•االسالميتمرالممر

.وغيرهااالسالمية

منةا~الدورةوقراراتتقاريربالكتاهزويمتضمن
.رئيسيينينجرهمنلفيتوهو.للكوسيك

ومياألساسيةالمرجعيةالموثاثقعلىويحتوىاالول5الجز
والرابعالمثالثاالسالميةالقمةتمراتمرعندرةاالراتالمقرا

.بهاالممنوهتوالمهامالمكومسيكبشانوالمسادسوالخامس

الثامنةالمدورةتقريرعلىفيحتويالمحثاني5الجزاما
المقدمةبالوثائقوقاثمةfعنهادرةاالوالقرارات•للكوسيك

.الدورةهذهالى

اعمالوجدول•المشاركينقاثةبالكتاهكمرفقاتفيوتود
وتقوير•الموظفينكباراجتصاحوتقريرللكوسيك<منةالعثاالدورة
.الدورةخاللألقيتالمتيالرئيسيةالكلماتو•الدورةلمجنت

لكن•الكوسيكعملفيهامةمرحلةالمثامنةورةالمةوتمعثل
الكوسيكفوفرالذيالسادساالسالميالمتمتمرتمربعدعقدتانها
كانوقد.االقعتصاديلملتعاونجديدةاستراتيجياتوتنفيذ~غةفي
افاالهداعتمادمنةالعثاالدورةعنهااسفرتالمتي0المتناثرابوومن

تنفيذنحوأولىكخطوة<لالمسترامتيجيتاألساسية5والصبادى
.للكوسيكالسادساالسالميالمقمةمرتمرمنحهيالمكالمعتفويضر



•السابقةالدوراتشأنشامها•الثامنةالدورةأنشكوإل
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االسالمأ،تمرالمهلممنظمةالعامةواألمامة5األعضاالمدولقامت

اسهاماتمن•عنهاالمنبسثقةوالممرسساتللمنظمةالستابعةواالجهزة
.عنها~المميفت

الشامنةالدورةعنالصادرةالقراراتأنفيكذلكشكوال
االقتاديالمتعاونافأهدلمبلوعناجعةاةأدتكونسوفلملكومسيك

اهزفي•االسالميتمرالممهمنظمةفي5االعضاانالمبألبينفيما
.كلهالمعالمميسودالمذيالمتغيرالسريعاالقمتصاديالعناز

نجيلأرماجالل
اثمتالدللجنتالمتنسيقمكمتب

ريالمتبحاوالقمتصاديالملمتعاون
الكوسيك)(



االول5الجن

االسالميالمرتميمنظمةقرارات

بموجبهاانمشقتالمتي

والتجاريأالقمتصاديلملتعاوناثمتالمداللجنة

المنظمة5اعضاالدولبينفيما

اععالمافداللجئتبهاتمسترسدوالت





النا~االسالميالفمهمرنمرعنالصادرالفرار

للمنظمةدائمةلجانبشامسس

دول5ررسابرناسه

ا)(فىس13/3رفمفرار

)والقدسفلسطين(دورةالثالثاالسالميالقمةمرتمران

الفمترةفيالسعوديةالمعربيةبالمملكةالمكرمةمكةفيالمنعقد

يناير/الالىلمطمنالموافق~140ااالولربيعالالالى19من

م<1911

الحسنالملكمجاللةبتقدمالذياالقمترارالمى-ا01معد

5ورىساملوكسهأيرالجان5بانشاالقدسلجنتومثيسالثانيم

االسالمية<الدول

االسالمأالعملتدعيمبضرورةالعميقااليمانمننطال~ها

االقتصاديانالمعيدوفالتكنولو_والمعلصرانالميدفيالمشترك

•النجاريو

الرايلمتعريفجديدةامطالقةاوالمثقاقهاالعالم5اعطافي~غبة

القدسقضتوخامتاالساسيةاالسالميةاالمةبقضاياالدولىالعام

والمسلمين،االسالمندالموجهةالمغرضةالحملةومواجهةوفلسطين.

يقرع

لمتكنولوجي>واالعلميللتعاوناثمتدلجانثالث5انشا-اوال

.المثقافيةوالشثرنولالعالموالستجارياالقمتصاديولملعتعاون



اتخذهاالتيالقراراتتنفيذمتابعةاللجانهذهمهمة-ثانيا

تحزينسبلوبحث•المذكورةالمجاالتفياالسالميالموتميويتخذها

البرامجووضعالمميادينهذهفياالسالميةالدولبينالعالقات

فياالسالميةالدولقدرةدعمتحقيقالىالهادفةاالقمتراحاتوتقديم

المجاالت.تلك

وزاريمستوىعلىدولعشرمصثليمنلجنةكلسعتكثون-ثالثا

.االسالميةالدولاحدىرئيسوبرئاسة

خارجية5ورراترمهطرفمناللجانهذه5اعضاينتخب-رابعا

.للعتجديدقابلتسنواتثالثلمدةاالسالميةالدول

اورئيسهادعوةعلر9بناتهااحتماعااللجانهز»تعقد-خامسا

حضرنتةااذسنظاميااجتماعهاويكونفيها.5االعضاالدولغالبعيتمن

.االغلبية



الثالثاالسالميالقمةتصرمهعناالدرالقرار

االقتصاديالتعاونينلمتعنالعملخطةبشان

5االعضاالدولبينفيما

أ)(ققأ1/3رقمقرار

والقدس)فلسطين(دورةالثالثاالسالميالقمتتصرمهان

الفترةفيالمسعوديةالمعربيةبالممملكةالمكرمةاهكففيالمنعقد

ينايراالالى\0منالموافق~1أل01االولربيح.الالى19صن

ااهام.

االسالميالقمةتصرمهعنالصادرالهورباعالن~

5االعضاالدولبينفيمامشاورات5اجراالىاعيوالدنيرالثا

•الهامتاالقثصاديتالقضاياتجاهعليهوصتفقممشقركموقفالتخاث

ق،1-3/11ق<ال/اا-أق<أ-1/11بالقرار•مكان

الدولبينفيماوالمتجارياالقتصاديالمتعاونبشأنقا11/11-

الخارجية5رالونعشرالحادياالسالميالمرتميعنواالدر5االعضا

رقموالقرار•االسالميةباكمستانبجمهوريةاباداسالمفيالمنعقد

االسالمي<البنكنشاطبشانقا11/8-

العامةاالجمعيفعندرةاالالصلةاتنبالقرارات~حاط

انالمبألوحكوماتدول5سا9لرالسادستمروالمه•المتحدةلالمم

بينالفنيالتعاونبشاناميرسبيونسعملوبخطةمالمنحازةغير

•الناميةالدول



نمتيجةتفاقمتقدالمناعيةالبلدانمشكالتانبقلق~حظ

يردييالكاالمرالدوليةديةاالقتاالعالقاتفيالراهنترمةلال

رمتالمعتقدوالبلدانالناميةالبلدانبينالهوةتوسيعالمى

الدولاعتمادمايحدثه5ازاالبالغتلثهعن~

تبادلشروطعلرسلبياثرمناالوليةالممنتجاتتصديرعلى5االكنا

تهارمدفوعاموازينوعلىتجارتها

منالمتقدمةانالمبألبعمنعنهكشفتلممااسفعن~

ياالمقضا~نالممفاوضاتفيالمسياسيةاالرادةالىافتقار

ومنقل-0:واالمتجارةميادينفيوبخامت•االقمتصادية

مالدوليةاالقتصاديةالعالقاتترتيبواعادةالمتكنولوجيا

بوجهالناميةانالبلدبينفيمااالقعتصاديالمتعاون~ى

فيرئيسياعنصرا,خامربو~5االعضاالمدولبينوفيماعام.

لمتحقيقاساسيةاةوادالمعنفسعلىالمجماعياالعتماداستراتيجية

رنبالمتواتمتسمعالميةاقمتاديتتنميةالىتفضيهيكليةتغييرات

النظاملعتحقيقالمسعيفيوحدتهالمتعرينووسيلةاالنصاف~وتقوم

<الجديدالدولياالقتادي

المحموداال~انالبلدموجهانضرورةجامد.كشداذ

اقا~محوالممحافلشتفيالممتقدمهانالبلدمعمفاوهامهافي

•الجديدالدو~االقمصادوالعظام

مناالسالميالمرتمي5اعضاالمدولاولمتمابارتيار~حظ

االقعتاايوالمتفاعلاتالذعلىاالععتماد5لممبادىبالغاهعتمام

تعاونهايعزنالذياالمرالمناعيةانالبلدبينفيماميالمتقة

•االنماتيةاحتياجاتهاوتلبيةدبهالفناامنهاطافالرباد»



فيماوثيقةتجاريةعالقاتاقامةباناقتناعهعن~

تحارنهاتحقيقنحواولىضروريةخطوةيعد9االعضاالدولبين

فقمترحاتواقرارصياغةوتتطلب•نفسهاعلىواعتمادهااالقمتصادي

واقرار•القامثمةالتجاريةجرالحواعلى5للقضاسياسةلتمنفيذ

•المتجاريتالعالقاتلمتوسيعواالولوياتلملتعاونمنسقبرنامر

الدولعقدتهالذياالجعتماحعنالصادرالعتقريرعلى~

,الى4منتركيا.بجمهوريةانقرةفيعالمستوىعلى5االعضا

العقدخاللاالسالميةانللبلداالقمتصاديةاالفاقلبحثم>0/19نوفمبر

نيمااالقعتاايالتعاونلمتعرينعملخطتولوضعالعثالثاالنمائي

•5االعضاالدولبين

االسالميةاللجئتبهاتقامتالمتيالتوصياتايضا~حظ

المتيدمتالسادورتهافيواالجمتماعيةوالثقافيةديةاالقتاللشررن

المتيالعملبخطةوالخاصة0/19نوفمبر19-1~فيجدةفيانعقدت

المتجاريالمتعاونواسبقياتبرنامجلمكوككامنقرةاجتاحوضعها

•5الخبرامجموعةقبلمنالمقترحي5االعضاولالةبينفيما

تمرالمهاصدرهالذي11//رقمبالقرارايضا~

المالراسزيادة~نالخارجية5رالونعشرالحادياالسالمي

رصدبشانوبمتومعياتهلملعتنميةاالسالميالبنكنشاطوتوسيعفوحالممد

واذ<5االعضاالمدولاتواردبتمويلالمقيدمللبنكتقتيراتاعمتماد

العمل.خطةتنفيذفيللنجاهالقرارامذاهميةاعتبار»فييضح

االسالميا~اتخذهاالمتيابيرالتبارتيار~حظ

•الخارجيةالمتجارةتمويلانميدالدنشاطلمدللمنتمية



البحوثمركزحققهالذيللتقدمارتياحهعن~

فياالسالميةانللبلدريبوالمتواالحتماعيتواالقتاديةاالحاثية

وجمعاالسالميةالمدولبينفيماالمتجاريالتبادلدراسةفيانقرة

اهزفيتنتهجالمتيمتبالمسياتتعلقمقترحاتلوضععنةاالحاثيات

مالشان

~
بينفيمادواالقمتاالعتعاونيرلحتعنالعملخطةعلىالمرافقة-ا

)11'11الملحقفيبهوردتيالطالنحوعلدلم5االعضاالدول

المناسبةهاتاالجراباتخانالتبكيرنحوالعامةمنةاالماتوجيه-ال

المدولبينفيمااالقتصاديالتعاونلمتعرينالمعملخطتلمعتنفيذ

.5االعضا



االقتصاديللتعاونعملخطة

االسالميةالدولبينفيما

ا.~~االولبينفيمااالقتاديالتعاونمرتمران

ه199»منو~,المى4منالفترةفيامنقرةمدينةفيالمنعقد

ا~الياالسر~المرتميعناالدرقال/اا-أرقمالقرار~9بنا

~ل~ى~ابحتماحالىبالدعوةوالخا-الخارجية9لوزراعشر

~(~نا~لهذهاالقحتاديتاالفاقبحثاجلمناالسالميةانللبلد

ال~~~~التيات9باالجراوالمتوصية•لملتنميةالثالثالحقد

االسال~ءتصربالصر9االعضاالدولبيناالقمتصاديالمعتعاون

ا~ولخار~رادونمرتمرعناالدربالقرار~

~اال~~الدولبينفيمااالقتاديالععاوننبشهاالسالمية

•ا~~وااليديوالنقل<•والزراعةاثي<المغذاالمنمجاالت

ا~<والتعاونالمفنيتوالمعارف

~5اال~الدولكالبيةتوقيعبالمتقداذ

بين~والتجاريوالفنياالقتصاديلملتعاونالمعدمةاالتفاقية

•5اإلعضاالدول

الخامةالسادسةالدورةقرارات

الو~ا~اليسنظاماقامةبشانالمتحدةلالممالحامتللجمعية



فيماالدوليةالمفاوضاتمخعتلففيالمحدودالمتقدم~

السياسيةاالرادةتوفرلعدمالناميةوالدولالمتقدمةالدولبين

تغييراتاحداثاجلمنالصتقدمتالدولجانبمنالجادةوالنوايا

لممي<المعادياالقمتاوهياكلبنيةفي

االقعتصاديةالممتنميةتجا»االوليةالممسثوليةان~ك

عليهايتقينثمومنراالولالمعقامفيعليهاتقعميتالمناانلملبلد

الراميةجهودهاخاللمنالمجماعياتيالمذاستقاللهاعلىكينالعتر

يدرجدعالمياقعتصادينظاماقرارالى

دعمفى5االعضاالدولجانبمنالممعتزايدةعبةاتشجعهان

مجاالتفيوالممعرفةالخبرةاقتسامبغيةبينهافيماالمتعاون

المتجارةوتشجيع•البشريةالممواردوتطوير•والتقنيةالتصنيع

ودفعوتشجيعتطويرعنالممسرولةالمرسساتودعم•الممباشرة

البشريةوالمواردلملطاقتاالقصىامواالستخداالقتصادي.المتعاون

ورفاهية5رخااجلمناالسالميالمعالممفيالمصتوافرةوالمفنية

.الجماعيةجهو«هاخاللمنشعوبها

االقتصاديالتعاوندعماجلمنلميتالمتاالعملبخطةيوهي

االسالميتمرالممرفي5االعضاالدولبينفيما

:والزراعةاالغذية-اوال

العامةاالتفاقيةاحكاملمتنفيذالالومةابيرالعتداتخاذ

انالمبألفيالزراعياالنتاىلقوةاالمثلامباألستحدالمصتعلقة

.االغذيةمجالفياحتياجاتهاتوفيراجلمناالسالمية

الرراعةاقعتصادياتقطاعيفيمعقوارننظاماقامةاجلمن

القاثمتعاتالمصناعلىكيرالعتريتقين<5االعضاللدولوالقاعة



البذورو~عةداال~ةا~اداتانت_~ا~را~~

.الزراعيةاالوليةالموادوتصنيعاتوالمبيد

ا~ر~او~~العالمفدالغذا~االمنضاناجلمن

اال~~المصعيدعلىاالعذيتمنطياحمتيامخزون

اال~~البيهلتسيكالالزمأابيدالتاخأليتعيذ

النقل.ووساملراعيتالر

والسيولالجفافغرارعلسالطبيعيةبالكوارت

غزومنالطبيعيها~امر~ا~و~~ا~دندا~

اوباإلمالو<~بهو~الغابات<وقطعا.عمينالزرالالرمي5الصحرا

.الز.~بالمياه~

8النجار-فانبا

اثواحداالمنمتاج~~سراحمةالالنابيرالتاتخان

وتوسعتدريجيفكامل~يتسنا~انستا~نظمفيتغييرات

.الخارجيةتجارتهافيوتمنوح



امهااستخدالصستخدمتغيراوالعاطلةاالنمتاجيةالطاقاتاماستخد

والزراعيةااالوليهالمموادمجاالتفدالحا~الموقتفراالمثل

انتاجيةطاقاتا~مةيتسناحت•والمصعةالممحنت~والسلع

فيهابماالسلعهذهفرالتجارةنطاقتوسيريمتسندوحمتد•جديدة

.والرأسماليةالوسيطةالسلع

زيادةبغية5االعضاالدولبينفيماالثنائيكالمتجار»اتشجيع

هذهمشلمعدلوزيادة<جوهريةيادةنالدوليةالتجارةفىحصتها

عموماالسلعوا~نصفوالممصنعةالسلعمجالفىالمتجارة

.االسالميةالدولبينفيما

الدولبينفيماالصادراتتشجيعالىالراميةاالمشطةدعم

عامة~االخرىانالمبألوبينبينهاوفيماخافتبصفة5االعضا

نظم<ومحسنةتدريبتسهيالتولملمعلوماتأوسعتدفقبفضلكون

ميحالسراالنجازفانالصدداهزوفى.الغرضالهزسناسبتمالية

التامين<اعادةوهينالمتمجاالتفىبالتعاونالخافتللدراسات

سوف<مقاصةاهنظمتاقامنه´وامكانالتصدير.اتاعتمادضمامناتوخطط

حجرتقفالتىالمصعوقاتبعضتذليلشامنهامنملموسةخطواتتشكل

الثنائيةالتجارةأمامكثرة

البعضلبعضاتمييزيةغيروتجاريت~معاملتتوفير

بااللتراماتالمساسدونالخارجيةالمتجاريةسياساتهافى

<5االعضاالدولقبلمنابرامهاسبقأخرىاتفاقاتعلىالمترتبة

مصالحتحققالتىالممتصديرلمسلعخامةمعاملةتوفرأنيجبكما

.نموااالقلااالسالمينالدول

بينهافيماجارىالتالمتبادلحجمتطويروتوسيعالىالسعى

ودعمالتجارةلتنميةاالسالمىالممركزباقامةالمتعجيلخاللمن



وتشجيعالسلسع<تبادلوالمناعةوللتجارةاالسالميةألغرفة

اقامتوتيسيرعضاأل،االللدولالمتجاريةالمنظماتبينالتعاون

ويجسالتوالتخفيض•لمتجارةباالنهوضمجالفيمشتركةمشروعات

محذوذلكةالتجالىهأ»مثلامامالجمركيةوغيرالجمركيةجزلملحوا

اتفإ~ت~وتشبيحاالطراف.متعددةتجاريتترتيباتاتفاقاتخالل

المعلوماتوتبادل•ممامتواتفاقاتملرافاألومتعددةمثنامئية

.ا~يةالتجالىتالبعثوتبادلالتجارةبفرصالمتعلقة

قبلمنوالمطبتتالقامئمةا~المعامالتننم~

حمتىودعمهاربيبنهاالربطاجلمنوذلك5االعضاالدول~~~ت

عنا~ا~ريتللمعامالتموحدسنظاموضعبعدفيمايتسنى

فيالراغبةاالعضأ»الدولجميعجامنبمنخطوةالمخطرةنهرطريق

)لمممتبادلةالمالى5مبادىعلىمبنياذلكيكونانويبب

فيالوضعمعفيهاالصشتركتاالطرافجميععلىبالسفعترتا~

منهالكلوا~عيةاالقتاديتالمنتمية~ياتاال~ر~

علىعضردولتلكلالدوليةوااللستزاماتالمقامما~ريوا~م

منطقةاقامةالنالمرامىميالمنهاالمهدفتحقيقاجلمنوأل~,~ة

للجهودالدعمتقديماالعين.هنهسراالفايههز»و~نح~ةة~لى

المتجاريةتا~نظاممنممتحررعالميسنظامايجادالدا~امية

سنظاممفاوضاتفيالممشتركةاالعالميةالمبلدانوتومةا~~

فيماالمفاوضاتلموأهلةالفرمتهذهتمنتهزبأنا~لمموا~ت

الدولفيتقامالمتيالمتجاريتوالمعارفراالسواقتنظيم

ممنمتجاتوتسويقتشجيعاجلمنفيهاالفعالواالثستراكاالسر~

فيويمتعينبينهافيماالمتجاوبةتوسيعفيوالمساممت5االعضاالدول

والموا~ت.الممقاييسلمتوحيدخطةوضعاالطاراهز



لكوناالسالميةالدولفيللتنسيقجهاز5انشااحتمال«رامة

ان5االعضاالدوللممرسساتيحتسنىحمتىالبحريالمنقلمجالفي

البحريالنقلاساطيلومعالممعتقدمةانالمبألفيمثيالتهاتنافس

.اأولفمنالكشرالمتابعة

لهاالمنافذالمتي5االعضاالدولبينالمفعالالمتعاونتسهيل

تنسيقذلمكفيبما(ترانزيت)العبورمجالفيوجيرانهاالبحرالى

علىالمنقلمجالفيالمصشتركةريعالممشاوتشجيعالمنقلتخطيط

مي.الثناالمممستوىوعلىاالتاليمومابيناالقليمي<المصعيد

الممقاطعتبمنظاممتالمخااالسالميتمرالممرقراراتتعنفيذ

.اسراشيل)(المحتلةفلسطينفيالمصهيومنيلملكياناالقمتصادية

الوطنيالصعيدينعلى•سبةالممناوالبرامجالمسياساتتطوير

اليمكنكعنصر•سريعةتصنيعحركةتحقيقالىوالممرديةواالقليمي

مريقعنوذلكاتيانعومالممدللنموفعالةاةدوكةعنه5االمستغنا

.9االعضالملدولالمصناعيةالمطاقاتوتنويعوتوسيعتقوية

الصناعيللتعاوناالطرافمتعددةاوثنائيةاتفاقاتعقد

وتحقيقالمصناعيانتاجهازيادةاجلمن5االعضاالمدولبينفيما

اقمتصادياتاعتمادطريقعنلكونبينهافيماالمصناعيالتكامل

الدولفيالمتصنيرعجلةودفعالعتصيعطاقاتدعمبغيةمعتوازية

الجماعي.اتيالذاستقاللهافياالسهامبهدف5االعضا



فيماكتالمشترالمشروعاتلتشجيعاالولويةاعطا»فيالنطر

ليةالمتاالمجاالتفي5االعضاالدولبين

•والوواعةاالغذية-

•الصناعة-

المتجارة-

يقالمتسو-

•المتحعتيةالبنيةواقامةخدمات-

للتجارةاالسالميةالغرفتوللتنميةاالسالمىللبنكيمكنو

طريقةبينهمايقيمان1امكانيةيبحثان1السلعوتبادلوا~عة

.5االعضاالدولبينفيماالممشتركةوعاتالصش5وامنشالمتشجيع

الصباحةالذوواالناالنغل-رابعا

العتنصيقدعمالىالراميةالمتوصياتشعتىتنفيذالمىالممبادوة

الجوى.واالتصاالتوالنقلالبحرى.النقلمجاالتفىالعتعاونو

مات.والفةالجويةاألرصادو•الالسلكيةوالمسلكية

.يتالبرية

االهنشطتهذهلصثلالالومةسمميتالمرمجهزةاال5بانشاالحتحجيل

امذفرالخارجية5لوورااالسالميةتمراتالمرلقوواتوفقا

•الخصومى

مىاالصالتصرالمربمنظمة5االعضاالدولبيناالنسجامتحقيق

الوكاالتطريقعنالسياحةورتاالتاالورالمنقلمجاالتفى

حاليا.القائمةالعالميةوواالقليميةالفرعيةاالقليمية



بهالنفةوالصالبهمنلالمسا

المركزيةالبنوكمحافظىعاتاجمتماعلىواالعضا»الدولعلى

انمس.االسالالتنميةبنكعلىو5االعضاللدولالنقديةالسلطاتو

ليةالمتاالمسائلحولالمناسبةهاتاالجرايتخذواوأنيدرسوا

مجموعةاخلدالماليةالمواردتدفقزيادةفىالمساهمة

برنامجوغاياتأكثر.تتفق<وشروط.السسوفقااالسالميةانالبلد

مناحعتياجاتهاو<5االعضاللدولاالقمتصاديةوالظروفالمنتمية

اطارفىالمسرينالنمومعالمتناسبةالمصادراتواتالموارد

ت9خامةاهمية5اعطامحالدولميةالتنميةامستراتيجيت

.نموااالقلاالسالميةانللبلدالمملةاالقتاديتواالجعتماعيت

الدولفدالعالميةالمرسساتبينالمباشرالمتعاوندعم

المصرفيةالتسهيالتمنوغيرهاالمباشرالتمويلمجالفى5االعضا

االسالميةليتالمماالممرسساتودعم•5االعضاللدولالمتجارةمجالفى

.للعتنميةاالسالمىالبنكسيماور

فيهاتشاركوا~حاليابهاالمعمولالدفعترتيباتدعم

جماعيةشبكةالقامتالمتوافرةاالمكاناتاسعتكشافو5االعضاولالة

تنفيذمنالمكتسبةالخبرة5ضوعلىاالطرافدةالممتعةالمخططمن

.حالياالقائمةالنظم

فييةالنقةلمسلطاتواكريتالممرالبنوكمحافظياجمتماحدعوة

الوطنيةالماليةسواقلمالتقييمهااستكمالالى5االعضاالدول

اماماالسواقهذهالدالدخولامكاناتتحسيناجلمنوذلكالقائمة

اخلداالمستثماوتشجيعاجلمنذلمكفيالراغبةاالخرى5االعضاولالة

التجاريةوالمارمتالممعتبادلةالمموايااساسلحى5االعضاالدول

.السليمة



تبادلتحسينا~9اال~~ولالنقديةالسلطاتدعوة

وفقاوالماليةا~~ا~ثرمشرنبينهافيماالممعلومات

بصفةاالعمتباربعيناالنحز~ا~االولفيبهاالمعمولللنظم

.ا~داهزفيالدوليةاالتجاهاتخاصة

الدولمندولتكل~~تعزيزالوالراميةالجهودتضافر

منالمنتميكافاهديدتحةاجلمنممالمساالالمرتميمنظمةفي5االعضا

.~تيمانرل

مصادروتنميةا~تتا~ل~قاكفاتباحتشجيع

المتقليديةوغيرالممتقليديةالطاقة

فيبينهافيماا~ونترشيق~اال~ألالدولتشجيع

.الطاقةبانتاهالمتصلةالتالممجا

تمويلعلىوا~وليتاال~الماليةالمرسساتحث

اال~ءالد.لمدراقزيادةتمستهدفالمتيالمحليةالمشروعات

ا~يهر~المتقليديوالصادرمنالطاقةانعتا-على

~ع~ا~~والعامليوااليديالمغنيةالخبراتتبادل

.5االعضاالدولبينفيماالطاقت



النبهوالعلوم

فياالسالميةالدولبينفيماللتعاونالعاليةاالولوية5اعطا

.والمتقنيةالعلوممجال

اجلمناالسالميةالممجموعةنطاقعلىجهاز5انشافيالنظر

والىوالمتقنيتالعلوملمنظمتقدمالمتيالماليةالمدخالتزيادة

اساسعلىتقدمبحيثريبوالتوالمتعليمبالبحوثالمخافةمجالسبرا

وحيازتهاالمستوردةالتقنياتمقلاجلمنالتعاون

الوطنيةالمسياساتمحتمشيهامدىتقييموفيوتطويرهاواستيعابها

.والتقنيةالعلوماماستخدوالىالتنميةالىالهادفة

.5االعضاالدولمنالمواراةلملتقنيةتفضيليةمحاهلةمنح

المعلميةمساتالممهاوالموكاالتمنشبكةاقامةجدوىفيالنظر

وبرامجوالتنميةالبحوثبرامجودعمتنظيماجلمنلمتكنولوجيةوا

واقامةالمتكنولوجيةالمرسساتلتشجيروذلمكريبوالتهيلالمعتث

تكنولوجيةمشكالتلحلامثستركفبجهودوالمقيامللمعلومات.انظمة

تواكببحيثلمتكنولوجيةواالمعلميةالسيامةوتطوير<محددة

.االنمائيةافهاامد

المتقدمةوالتقنيةلملطوماسالميةمومسةباقامةالمتعجيل

والفسنياالقعتصاديلملتعاونالمعدمةاالتفاقيةذلكعلىنتكما

انالمبألاحتياجاتتلبيةبغية5االعضاالدولبينوالمتجاري

•الموطنيةالتوالموكاوالهيشاتالممرسساتمحبالمعتعاونوذلمكاالسالمية

والمعرفةوالخبراتالمعلوماتتبادلوتسهيلاالساسيةالبحوثودعم

ابينالمعتقنيتنشرفيامهااسعتخدمعوذلمكالمغنية



هذهعلىويتعين•االسالميةالمجموعةاخلدمنهاوالصستفيدين

فيوالبحوثالدراسيةالمنىتقديمالىتسعىانايضاالمرسسة

الماليةالمواردمنالمنحههكتمويلويجري•االهميةاتبذالمجاالت

5االعضاولالةفيالمتوفرةوالخاهتالحامة

بورقبنعتامئجهاواالستفادةالبحوثمجالفيالجهودتضافر

والعلمي،الحتتنيللمتعاوناتفاقاتطريقكنبيحنهافيامشتركة

ا~المرسساتمنوغيرهاللبحوثالوطنيةكوالمراودعم

االعضاءالدولفيالقائمةبتلكوربطها...الن

االبحتماعيةونوالتمهالعاملةااليدي-تامنا

ات8ا~تبادلفيمعيةاالسالالدولبينالمتعاونتوسيع

وتنسيقهلةالمهالعاملةيااليةهناحعتياطي5النشاالنشطوالدعم

•ىآلمةومحتوسعلةطويلةامصرعلدالعاملةااليديهيلوتتعليم

فقتةبينو~محلقةواميجادمصحتركةاستشاريةوكاالتواقامت

االموال.وىوسوهنتلهاتالكفا

العاملةااليديتبادلمجالفيللتعاونمتضافرةجهودبذل

وماهوالعاملةااليديمن5االعضاالدولاحتياجاتلمتقديروفقا

منتخصيصهايمكنالمتياالمكانياتحجموتحدميدلديها.منهامتوفر

هيشاتمنوغيرهاالصناعيةالممرهساتلدىعضاالاالالدولفاشدةاجل

البحوث.

المتوفرةالعاملةااليدياماسعتخدفيتفصيليةمعاملةتطبيق

نموذجيسنظاموضعالىالمعدمةماهنتاالودعوة5االعضاالدولاخلد

فيمسسيةوالهالتشريعيةالنظممعصتصثبيايكوناالجحتماعيلملضمان

.فيهالمصشتركة5االعضاالدول



هجرةذلمكفيبماالعقولهجرةلمشكلةمتكاملتقييموضح

يجبالتيهاتاالجراتحديداجلمنوذلكالمرملةالعاملكااليدي

الهاملتااليديلهجرةحدلوضحاالسالميالصعيدعلىهااتخان

خدماتجعلوبالتاليالمصتقدمةانالبلدالىوالتكنولوجيةالعلمية

االيديلمتبادلتوضعلبراهجوفقا5االعضاللدولمتوفرة5هرال

.العاملة

فيمنتظمةبطريقةوالفنيالمهنيلملتحديثوبرامجآمنظمةوضع

الالزمينالمصتخصصينالعاملينتاميلاجلمنوذلمكالمصستوياتجميع

وا~البحوثتربطالمتيالمسلسلةفيالمحلقاتكلالستكمال

.والمتسويتىباالنمتاه

المعاملةلاليديالمستمروالمتحديثوالممتنميةهيلالمتاتسهيل

المتكنولوجيالتغيراستيعابفياكفأتكونحتى5االهضاالدولفي

االجمتماعيةالظروفمعتكيفهامنعانوكذلكمعنةواالستفادة

.لملستعاونبرامجطريقعنالممضيفةالدولفيواالقمتاديت

والصحهالسكان-مناسحا

السكانيةالسياساتعنوالمبحوثلمدراساتباالقيامالسالمبادرة

فيالمتنميتلجهودالسكاناستجابةتحسيناجلمن5االعضاالمدولفي

.5االعضاانالبلد

لضانالصحةمجالفيوالبحوثبالدراساتالقيامالىالممبادرة

بهدفالحيتوالعنايةيةالمتنكمنعالومستوىافضلصحيتظروف

.ممشتركتعامةصحيةسياسةتطوير

االدويةمجالفيببحوثالقيام-

فيماوالحتالسكانمجاالتفيوالخبراتالممعلوماتتبادلتكثيف-

.5االعضاالدولبين



ا~المعاون-اعاسر

فيما5االعضاالدولفيالمعلوماتنظموتوسيحوتطويرتحسين

علسوتوزيعهاوتحليلهاومعالجتهاالفنيةالممعلوماتبجمحيتعلق

وذلك5االعضاللدولالنوعيةاالحمتياجاتعلىوالممتعرف5االعضاالدول

وتسهيالتواالستشاريين،5الخبرالمخدماتاوسحاماستخدطريقعن

فيالمقاثمةالممنشاتمنوغيرهااتوالمتجهيناتولملمحدريبالمت

القامتاالتفاقيةفيالواردةواالحكاميتفقبصا9االعضاالدول

.5االعضاالدولبينوالمتجاريوالفنياالقتاديللتعاون

فيماالفنيللتعاونالموطنيةمكامنياتاالعلىالمتعرفعلىالمعمل

يمكن.الوطنيةتنميمتهاوبرامجخططلوضح5االعضاالدولبين

احتياجاتهااالساساهزعلىتقدران5االعضاالدوللحكومات

وخدمسات<والممنهارات•والنقنيةالبخوت.مجاالتفيالوطنية

طريقعن:~يمكنالتيريبالتوتسهيالت•االمحتصاريين

اكبر.بكفأقاخرىاسالميةدولمحونالمتحا

المنصفالفنيللتعاونارىوادتشريعياطاروضعجدوىدراسة

والقامئمةفعالالمتبعةاالساليباالعتباربعيناالخذمعوالفعال

والتطبيقالقبولذلكلهايكفلحتى•رسميةاتفاقاتاساسعلى

الترتيباتيغطياناالطارامذشأنومن.ممكنمنطاقاوسرعلى

واالستشاريينالخبراءاموامستخدبدخولالخاصةدريةواالدالتشريعية

امالنهالزبمنحالخاصةوالمترتيباتوامتيازاتهموالممتراماتهم

الخدماتاصحابمنوغيرهموالممتعهدينالمقاوليناموامستخد

الماليةواالمنظمتات<ادواالمدالمتجهيزاتودخول•ا~

باالضافة5االعضاالدولبينالفنيالتعاونتشجعالتيوالنقدية

للتكاليف.عادلاقمتسامتحقيقالىالهادفةالتمويلترتيباتالى



االطرافوالمصتعددةالثنامثيةالترتيباتتوسيع

•التعاونيةوالبرامجاالتفاقاتمثلوساثلطريقعنالفنيالتحدون

وكذلكوالخبراتللمعلوماتالمنتظموالمتبادلالممثستركةواللجان

.المعنيةالمرمسساتبينمباشرةاتصالقنواتباقامة

المعلوماتلمتجميعمشعتركجهازالقامةرمتالالهاتاالجرااتخاذ

الفنيالتعاونوفرهىالمواردبشاناالسالميالمجتمعاخلدالممتاحة

5االعضاالدولبينفيما

جهودفيتسهمانيمكنالمتي•الموطنيةالممرسساتتحديد

منمايلزمواتخاذوامكانياتهافعالميتهاوتحسينالمفنيالمتعاون

االساليبتطورانالمرسساتلمهذهيحتارلمكيملموسةاجواهات

خاللمنوذلكطاقاتهاتدعمانشانهامنوالتيللتعاونالعملية

التيالشقيقةالمنظماتمعالخبراتوتبادلالممصتوكةالجهود

.مشتركةتدريبامشعلةفيواالسهاممشابهةمشاكلتعالج

الالزمالمماليوالدعمالموظفينبمتوفيراالمكانبقدرالمقيدم

االسالميتمرالممرلممنظمةالمتابعةالممرسساتفيالتدريبالنشطت

االيديمن5االعضالمئلدولالعاجلةاالحمتياجاتبتلبيةالممكلفة

5االعضاالدولعلسيستعينالمغديةولهك».دريةواالدالمغنيةالمعاملة

بتزويدهاوذلكالممرسساتهك»معوثيقاتعاوناتتعاونان

اهزفيوامكاناتهاالمصتوفرةمناقاتهاعنماتوالممعلوبالبيانات

المضمار~

والوكاالتالمتحدةلالممالمتابعالمتنصيةبرمناهجلمدىالمسعي

الترتيباتواتخاذالمساعدةعلىللحصولفيهااالخرىالمعنية

.J..--JIخطةلتنفيذالالزمة



خدمنكاحكام-عسرحادي

مجالفيخامةبمتسهيالتالفلسطينيةالتحريرمنظمةتحظى

نضالهودعمالمفلسطينيالشعبصمودتعزيزبغيةاالقتاديونالممتعا

فلسطين.و~تحريراجلمن

تنفيذلصتابعتالالزمةابيرالتدكافةالعامةمنتاالماتتخذ

المستوىعلىدوريةامجتماعاتتنظيملهاويجوزالعمل<خطفا

لذلك.ضرورةتارتكلمااواالقلعلىسنتينكلمرةتعقدالوزاري

اجل.منخامةوبخةمذهالمعمل~اولهاتتعناالتيالصرهوعاتحول

عص.منامنجازهتمفيماالمتقدماوجهامستعرافو)1

•الحتوجيهيةالخنوطوضعب)

الصثمكالت،حلر)

•إلقادمةالمراحلفيالعملوخططسياساتوضعد)





بشرنالرابعاالسالميالقمةلمرتميميالحتالبيان

والتجارياالقحتاديللتعاوناثمةالداللجنةومئامتاممناد

التركيةالجمهوويتوثيصرافرينكنعانالوثيسفخامةالى

ميالعكنآلبب

841 E DEc-/ا5/أل•No

للتعاونالدائمةاللجئترمثاسةاسنادالمرتميقرر11

السيدالتركيةالجصهوويةرئيسفخامةالىوالتجاريأالقمتصادي

اا.افرينكنعان





الرابعاالسالميالقمةتمرمهعناالدرالقرار

االقمتصاديالمتعاونفياالولويةاتفيالمجاالتبتحديد

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

الستالمنواتخاللالتاليتاالولوياتباكتماديوصي

:الفا«مة

اثيالغذواالمنالوراعيةالحتنصية-

الصناعة-

والعتكنرلرمجعيأالعلم-

الحتجارة-

والمواهالتالنقل-

الطاقة-

العملخطةفيالواردةاالخرىالمجاالتاممالاليعنيومذا





اتارالقر

عن8ا~در

الخا~المالمىاا~موتصر

كومسيتا~~ن





للنعاونالدائمهاللجنهاعمالسبر-ا

والنجارياالفنا«ي

ا)(فىأن-ا//رفمفرار

االسالمي)التضامن(دورةالخامساالسالميالقمةتمرمةان

~دى)9-.)~الفمترالفيالكويت)ادولكالكويتفيالمنعقد

م)،7/19يناير)9)~6(الموافق~1407االولى

تمرمهعناالدرأ/(قس-13/3رقم~بالمقرار

ا~الية´ا~بيتبالعملتالمكرمةمكةفيالمثالثاالسالميالمقمة

لملتعاوناثمةالداللجنةبمقتضاهأنشاوالذيم1/19صنة

بمهمةا~و~jاالعضاءالدولبينفيماوالمتجارياالقمتصادي

فيصاوالتبارياال~اليالمتعاونمضمارفيالممشتركالمعملتعزيز

االعضا»<الدولبين

~ات~ا~ا~اللجنةاتخذتهماعميقبارتيار~

العسلخسطةندالوارالةالمتوصياتتنفيذمنحوتقدممنوماحققت

االمحضاهمالدولبيناالقمتصاديالتعاونيزلستعن

~االقمماديالتعاوناجواهاتمرميدا_الحاجهكو~

االعالمي.الموسرمظمهاخلدالمستوياتشت



للعتعاوناثمةالداللجنةهنريةنطاقتوسيععلىيوافق-,

منظمةفي5االعضاالدوللجميعيتسنىحقتىوالعتجارياالقمتصادي

•اثمتالداللجنةعملفيالمشاركةاالسالميتمرالمه

للمتعاوناثمتالدالملجنةفي5االعضاالدولتمثيليقر-لم

الشاملةارةاالدعنالممسرولين5الورراخاللمنوالمتجارياالقتصادي

•الملجنتهذهالمىالمموكلةالممهدم5هوفيلمكوناالقتصاديةللشررن

قدراقصىتحقيقالىسعيالكبكا~امعلى5االكضاالدولويحث

.الفعاليةمن

لمكلالمفعاللملعتنسيقضمانامتابعةلجنة5بانشاينو~ه-3

اللجئتفالحياتنطاقفيتدخلالمتيوالمعتجاريةاالقمتصاديتالمنشاطات

.اثمةالد

االسالميللمرتمىقراراتهابابالحاثمةالدالملجنةبقراريرحب-4

المناسبابيرالتدالتخاذالخارجية5لوزرا

o-الهتيعاتاالجعتماعددبعتقليلاثمةالداللجنةتوهياتيقر

اللجنةعاتابحتمامحاخلتتةوالمتيريالموزاالمسعتوىعلىتعقد

اعمالمجملفياالجسماعاتهذهصقلمنتاثجوبادراه•امثمةالد

.اثمتالمةاللجنة

منظمةعنلممنبثقةواالفرعيةالمهيئاتتقدمانعلىيوافق-,

االقتاديالمجالفيالعاملةاالخرىواجهزتهااالسالميتمرالممر

منلمتمكينهااثمةالدالملجنةالىنشاطاتهاعنمرحليةتقارير

هذهفياالسالميتمرالممرمنظمةقراراتتنفيذوممتابعةتنسيق

االسالمي.الموتميلممنظمةالعامةاالمانةمعلستعاونبامالتالممجا



v-للجنتالتابعالتنسيقمكتببيضطلعالذيبالدوريشيد

.نشاطاتهالمتسهيلاثمتالد

الذيوالمتجارياالقتصاديللتعاوناثمتالداللجنةقراريديه-1

النظمعلىبعدتصدقو/اوتوقحلمالمتي5االعضاالدوليحث

اقرارهااالسالميالمرتميلمنظمةسبقالتيواالتفاقياتاالساسية

العامة´)االتفاقيةوبخامةوالتجارياالقتصاديونالممتعابشان

منظمةاعضاالالدولبينفيماوالتجاريوالفنياالقتصاديللتعاون

فيراتاال~وضمانوحصايةتشجيع´آاتفاقيةواالسالميتمرالممر

.ذلكتفعلانعلى´´5االعضاالدول





التحدونلتعوينالعملخطتتنفيذ-ال

5االعضاالدولبيناالقعتضادي

مواالهالتمرالممرمنظمةفي

1رقمقرار - OIT1(ق.ق(

االسالمي)التضامن(دورةالخامساالسالميالقمتمرتمران

جماديال9ال-6منالفمترةفيالكويت)(دولةالكويتفيالمنعقد

م.1982يناير)9ال-2الالموافق~1407االولى

تصرمهعنالصادر(ق.أ)أق-1/3رقم~بالقرار

باالمكرمةمكةفيانعقدالذيالشالثاالسالميالقصة

لتعزينالحملخطةاعتمادبشان•1/19عامفيالمسعوديةالعربية

فيالعامةمنةاالهاكلفوالذياالعضاءالمدولبيناالقمتصاديالمعتعاون

توهياتهاتنفيذلصتابعةالالزمتابيرالتكلباتخاذنفسهالوقت

ضرورةار~تكلماالوزرايالمصستوىعلىدوريةاجتماعاتوتنظيم

:بغمةملذلك

.عملمنامنجازهتمفيماالمتقدمامستعرافر

التوجيهيةالخطوطوضع-ب

المشكالتحل-ر

.القادمةالمراحلفيالعملوخنطالسياساتوضع-د



مرتمرعنالصادر(~.,)س-13/3رقو~بالقرار

للتعاونامعةالداللجمت5انشابشانالثالثاالسالميالمقمة

لمتكنولوجيواالعلصرللمتعاونامموالدواللجفتوالتجاريدياالقمتا

القتاليةالمهاماليهمااوكلاللتين

~~~اوتهااتخكالعتدالقرارات~متابت-ا

•وا~ديدىاال~ونبالتحايتصفيمامداالمالالمرتمي

•والعلميالمتكنولوجيوالتعاون

9اال~ا~ولبير،المتعاونلتعوينالممكنةالمبلجميعبحث-)

•المذكورةالمميادينفي

ا~ول~دةال~المىالمهادنةاالقتراحاتوتقديممرالبراوضع-3

•وا~~~وا~والتجاريةديةاالقتاالمجاالتفي5االعضا

مرتمرعنالصادر);,f.e(اق-ا/ىرقوا-مامذوايين

بالمملكة9المبيضاالدارفيانعقدالذيالرأبياالسالميالقمة

العتعاونلممتعرينالعملخطتبشان'"19f(لمسنتفيالمغربية

•5االعضاولالةبيناالقعتصادي

~~~ال~العامةاالمامةلمتمابذبالمعتقداذ

~د~م~وماتحققالعملخطهفيالمممتضنهالستوممياتتنفيذ

•المجالاهةفي

البحواسوكراتومماعد~د

•اال~~ولللهريبالتوالجعما~اوالقتاديهاوحماميهاال

للعلومإلعالميةاالمومسهوالمجارة~السال~االممركزو

المسماعهوللحجارةإلسالميياالغرفيو•المميهوالمكمولموجياو



والبحوثوالمهنيالفنيريبللتاالسالميوالمركز•السلعوتبادل

مالعملخطةتنفيذفيللستنميةاالسالميوالبنك

~وناشمةالدااللجنفنشاطانطالقتيامايالحظاذ

ثيسلىايغرينكنعانمئيسالرفخامةبرمقاسةوالستجارياالقتصادي

والتكنولسوجيالمعلميللمتعاونامشمتالدوالملجنةتركياجمهورمية

باكستانجمهورميةومئيسالحق8ضيامحمدمثيسالرفخامةبرمقاسة

الرابعاالسالميالمقمةتمرمهعنالصادرللقراراتنفيذ•االسالمية

اطار~عضاالاالالدولبيناالقتصاديالتعاونوتسعزيزتشجيعبشان

<ا~خطةتطبيق

للجسنةوالمثانياالولاالجمتماعينانبالتقدمالحظاذ

فياسطنبولفياعقدقدوالمتجارياالقتصاديللتعاوناثمتالد

متيبالمترعلىام5ا2وصارسم4/19نوفمبر

ال~فةكيةالمترللجمهورية»

واالمن•الصناعيوالمتعاون•المتجارةحولايتالوزرتمراتالمر

المتوجييةالخطوطوضعتالتياالرراعيفوا~مشيالغذا

الثالث<الحيويةالقطاعاتهذهفيالعملنحطةلتنفيذالالزمة

وا~يالعامةاالعانتقامتالذيبالتقريرعلمايحيطان

•ااالعملااخطةتنفيذفيالمعتقدممدىيوضح

ا~االخرىوالنشاطاتأالمجتمأعاتببرنامجأيضأ».اذ

واللجنةوالمتجارياالقمتصاديللمتعاوناثمةالداللجنةلهاخططت

~اتسنخيأ<1990سنةحمتىوالمتكعنولوجيالعلميللمتعاونامشمتالد



جاسبمنوالصستمرالكاملوالفنيالماديالدعمتمتطلبالمتيالعمل

•الخطةمنالمتوخاةافاالهدتحقيقبغية5االعضاالدول

خطةعرقلت~المتيالمصاعب9ارا~~اهيبساوان

وقلةالممالميةالمواردلنقصنظرامعينةقطاعاتفيالمعمل

•5االعضاالمدولاستجابة5وبطوالمعلوماتالمبيانات

والعتجارياالقمتصاديللمتعاوناثمةالداللجنةان~حظ

كاساس•اقرتاقدوالممتكنولوجيالمعلميلملمتعاونامثمةالدوالملجنة

التعاونتعرينالىالراميةالمعملخطةتنفيذ•لمنشاطاتهما

مع5االعضاالمدولبينلمتكنولوجيواوالعلميوالمتجارياالقتصادي

االسالميةا~حددتهاكمااالولويةمجاالتعلىخاصتاكيد

•الرابعة

اثمةالدللجنةرمتالالعدةالممسأتقديم5االمعضاالدولمنيطلب-,

العلميللتعاوناثمتالدولملجنة•والتجارياالقتاديلملعتعاون

االقمتصاديلملمتعاونتعويراالمعملخطةبعتنفيذلملمتعجيلوالمعتكنولوجي

.5االعضاالدولبينوالفني

البنكنطاقفيالمتجارةلتمويلاجالاطولسنظامبوضعيرحب-ال

اهزفيالمشاركةعلى5االعضاالمدولجميعويحث•االسالمي~

.معثلاالالوجهعلىبهاالنتفاعيمكنحتدوقتاسرعفيالنظام

االسالميةباكمستانجمهوريةحكومةبهتقامتالمذيبالمعرفييرحب-3

ا~واثيالمغذلالمنالممثالمثاريالووالمرتميالستضافة

.امحيتالزر



والمواصالتالنقل9لوزرااالولاالجتماعانعقادبارتياريالحظ-4

ام7/9شهرسبتمبر/ايلولخاللاالسالفيتمرآلمةمنفتاعضاقالدولفد

االقستصاديلملتعاوناشمةالدللجنةالمثالمثةالدورةمحامنبالمتن

حشدامكانفيلننر8خبرالفريقابحتماحعقدويقرر•والتجاري

والتدريب<واال~رالصيانةخدماتفيهابماوالطاقات.الصرارأ

االعضاءالدولفيالطيرانشركاتبين





عنالصادرةاتارالقر
السادسالسالمياالقمةمرتمر
الكومسيثامشعلةبشان





أ)(ققأ-2ال/رقمقرار
بشأن

اثمةالداللجئتامشطت
والتجارياالقتصاديللستعاون

الشريفالقدس(«ورةالسادساالسالمياالقصفموتمران
الفترةفيالسنغال<جمهوريةدكار<فيالمنعقدوالوحدأل)والوثام

م)،1991ديسمبر1-إ9(الموافق~.14الاالثاني.جمادى~~3من

)P-13/3(رقووالقرار•E-1/3)15(رقمبالقرار~ IS
خطكبشانلميالتواعلسالمثالثاالسالميا~اتمرمهعنالمصادرين

انشا»وبشأناالعضا»الدولبيناالقتاديالمتعاونيزلممتعنالمعمل
االسالمي،الموتميلمنظمةالمتابعةاثمةالداللجان

القمتتمرمهعنالصادرE-1/4)15(رقمالقرارالىر~روان
تقحالعملخطةمجاالتمنلمسستةاالولويةيحدأوالذيالرابعاالسالمي

االقمتصادي´للتعاوناثمةالداللجنةاخمتصاصنطاقفيمنهاخممت
<والصناعةاشي<الغذواالمنالزراعيةالتنميةوهيريروالمتجار
,والطاقةوالمواصالتوالنقل•والتجارة

S-E(IS/1(رقموالقرار•IS)E-3/5(رقمبالقرار~
بشانالتواليعلىالخامساالسالميالقمةموتمرعنالصادرين

االقمتصاديونامثمة~المداللجنةوبشأنالعملخطةتنفيذ
•التركيةايفالجمهوررئيسفخامةبرمقاسةوالتجاري

الخارجيةلوزراءاالسالميةتمراتالالمبقراراتايضايذاذ
الراميةوالتجارياالقتصاديللمتعاونامثمةالدالملجنةانشعلةبشان
العملخطةتنفيكالى

السابقةالسبعالمدوراتخاللمنامنهالتقديالحظاذ
فيمنهاكلعقدتالتيوالتجارياالقتصاديللتعاوناثمةالدلملجنة

المتعاونمجاالتمنمعينمجالفيوزاريتمرمهمحواحدن2
االقتصادي.



وفقاالعمل<خطةفيالمحددةاالولويةاتنالتالممجافيالعملبدا
فيوكذلمكالرابع.االسالميالقمةتصرمهحددهالذيالزمنيلملجدول
بداكما<المحامةواالشغالاالساسيةوالمبنيةالمتقنيالمتعاونمجاالت
رالمجاالتبهذهالعتلةالمشاريعتنفيذفيالمفعليالعمل

االمانةتبذلهاالهتيبالجهودالمعتقدامضايحيطان
فيالعاملةلهابستالمعتاوالمرمساتالمفرعيةواجهرتهاالعامة
اثمةالداللجنةمقرراتتنفيذلصتابعةوالتجارةاالقتصادمجال

العمل.خطتمجاالتمخمتلفبشانوالمتجارياالقعتاايلملتعاون

نظام5بانشاالخافراالطاراتفاقانتياباحظاذ
االسالميتمرالممرمنظمةفي5االعضاالمدولبينالمتجاريةفضياتاال
للتعاوناثمةالمدلملجنةالمسادسةالدورةفياعتماد»تمقد

الدولوتصديقلتوقيعالمعدمةاالمانةوطوحتهوالمتجاوياالقتادي
•علية5االعنا

ببرناهرالمحامىاالتفاقموادانايضاتابايالحظان
المبئكوا~هاعةيالمكالصادراتواشتماناالمستعثماراتهفمان

للجنةالمسابقةالمدورةفياعتمادهاتمقدلملعتنميتاالسالمي
اهكلتنشيطاتاداالسعتعدوانيروالتجاراالقعتصاديلملعتحاونامثمةالمد

مالشرنابهكحالياتجريمجالمبرامنا

علىطرأتالهتيةالمجديهاالقتا«يةبالتحوالت~محعط
ةالواحةربيةاالوالمسوق5انشا5جرامنالسيمالمميالمعاالمستوى
انالمبألعلىالتطوراتتلكثيووتةاورباشرقفيالعتطوراتوكذلمك
.9االعضا

القطاعبةيضطلعانيمكنالذىالمهامالدور~كدوان -•
بينفيمااالقعتاايالمتعاونوتنويروتوسيرتعويرفيمهدالمخا
.5االعضاالدول

لخطتجديدة)سعتراتيجياتوضعالمىالمحاجةامجددكدان
االقتصادفيحدثتالمعتد)لهيكليةالمتغيراتمراعاةمعالمعمل
عاممنذ5االهضاانالبلداقتصادياتفيتطوراتمنثرماحةلمميالمعا
م<1911



اتخاذوالمتجارىراالقمتصادىرللتعاوناثمةالداللجنةمنيطلب-\
عملوحلقاتعاتاجمتماعقدالىالدعوةفيهابما<الالزمتالخطوات
العمللخطةجديدةاستراتيجياتوضعاجلمن5الخبرامنلفريق

االعضا«.الدولبينفيمااالقمتصاديالمتعاونتعزيزالىالمهادنة
هذهاالسالميالمرتميلمنظمةالمعاماالمينيرفعانعلى

منوالمتجارياالقتاديلملمتعاوناثمةالداللجئتالىاالستراتيجيات
.ممكنوقتاقربفيبشرنهامايلزمواتخاذاقرارهااجل

~<،0االد~،تصدة<ا»I-قهت~الت،5االعضاالد»ا.محث-ال ~.~-.،~._،_-•-
المرتميمنظمةعليهاوافقتانسبقالتيمباسيةاالالنظماتفاقات
5االعضاالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالعتعاونبشاناالسالمي

ذلك.بعصتبادرانعلى

T-~الالزمتابيرالتاتخاذالى5االعضاالدولمد
برامجفيكتوالمشاراالقتاديللتعاوناثمةالداللجئتمقووات
االطار~اهزفيتضعهاالتياالقتصاديالتعاون



)Tاقأق»3/6رقمقرار
بشان

االقتاديالتعاونوضع
اال~اليالتكاملوسيامت

سياقفياالسالميالمعالمفي
لصدالعااالقتاديالموضع

يفالمشرالمقدس(دورةالسادساالسالميالقمتتمرمهان
فيالسنغاألجمهوريةاكاوردفيالممنعقدة)والموحدةوالموشام
ديسمبر11-9(الموافق~<14الاالمشدني.حماديo-3منالمفمترة
,أههام)

االسالميتمرالممهعنالصادرE-1/20رقمبالقرار~
وتصاعداستمرار9ازأالقلقبالمغعنأعربالذيرجيةالمخا9لوزرا
اثارمنلمهابصااالخيرةاالمحوامفيالدولميةاالقتصاديةاالرهة
نمواانالبلداقلوعلسرعامةبصفتالناميةانالبلدعلىعكسية
العالمي،االقتصادهيكلفيخلالاحدثمما•خامةبصفة

المنمولتحريزالناميةانالمبألتبذلهاالمتيالمجهودان~كد-ا
المنموتنشيطفيتعنجىاناهميتهارغماليمكنالممطرأاالقتادي
.مواتيةدوليةاقمتا«يةبيئةتمتوافرمالمموالمنتمية

تنفيذاجلمنالمجهودبذلفياالستمرارعلىاالعضاءالدوليسر~-ال
،5االعضاالدولبينفيمااالقتصاديالمتعاونتعويربشأنالعملخطة

فنالنشطاالسهاملمهاويمتسنداتها>القتاداصثلتكامليمتحققبحيث
اللجنةاشرافتحتوذلكاجلها<منجديدةاستراتيجياتصياغة
والمتجاري.االقعتصاديلملمتعاوناثمةالد

فيالخاصالقطاعبةيصطلعانيمكنالذيالمهامالمدور~-3
تضحانعلى5االعضاالمدولويحثمالمصشتركاالسالميالمعملتدعيم
والشركاتتالممنشةبينالصرتبتوثيقالمكخيلتالمواتيةتيباتالعتر

.5االعضاالدولفياالقتصاديةالممرسساتمنوغيرهاوالممارف



انالىوالمتجارياال~الي~وناثمتالداللجنة~-أل
العملوخطةالصتراتيجيف´ا~ا~ا~رفي-الالزماالهتمامتولي
لدراسة-االعضادا~ولبين~الياالقتصاونالممتعاينتعنبشان
وتحقيقاالقليمي،ب~ونب~~الكفيلةوالوسامثلالسبل
مسع<مشتركةا~مية~قألانثا~دييةمطرداقتاديتكامل
.ا~~اال~التكاملتجممعاتمراعاة

o-~~االخارجيهلوزراءاال~ميتصرالمالا~حالعاماالمينمن
الصوضوح.اهزفيتقدممنيحرزماعلس

االسهامعلىاالفالميتمرالمهمنظمةفي5االعضاا~~ل~_1
المنموتحقيقاجلهنالجديدالدوليالمنظاماقامتفيا~

.0المطردةوالتنميةاالقتصادي





وثاثقوقاثمةاتاروقرتقرير
الثامنةالدورة

المتجاريويالقتاداللتعاوناثمةالدللجنت
لمالكوسيك(





تقرير
للكوسيكمنتالتاالدورة

)199الايلولسبتمبر/اا-Aاسطنبول(





ابه.0:باالاال

تقرير
المثاممتالدورة

يا~لويالقتصا(اللتعاوناممتالدللجنة
السال~اتمرالمهلمنظمة
الكوسيك)(

),9)~اميلرلسبتمبر/(إ-A•راسطمبول(

االقتصاديللستعاوناممتالدللجنهاالماهنهالدورةعقدت-1
10يوصراسطنبولفد(الكومسيك)االسالميالموتميلمنظمةوالتجاري

لكبارتحخيريةاجمما~تاعقابفيام99)ايلولسبتمبر/11و
.199)ايلولسبتمبر/9وايوميفيالموظفين

متمرالمزمنظمةند9اال~ليتالتللدولممملونالدورةوحضر-~
االعالمي:

بيجاناذرمين´جمهور-1
االسالميةنافنامستجمهورية-•
شميهالماميتاالردالمملكة-7
المتحدةالعربيةاال~را~الو~-(
o-ميسياامدوجمهورية
ااوعندجمهورية-,
v-اإلسالميةايرانجمهورية
االسالميةباكمستانجمهورية-1
البحرينالولة-9

فاسوبوركينا.\-
n-الشقة~ديش~ريت
الشعبيةبنينيت~ل~~»
تركمنستانجمهورية»17
كيةالمترالجمهورية1(-
تشادجمهورية»19
مسيتالتوا~رية..»



وقدراتحنكتمندهيرالسيمان5الوزرارئيسودولتاوزال
لعملنحالمنجاتحقيقفي´عظيمااسهامايسهمسوففذةقيادية

الكوممسيك.

المسبعةالدوراتانالمغابدحامدكتورالةمعاليواكد
ترجمةفيمشجعةتناثرحققتقدالمكومسيلهعقدتهاالتيالسابقة
وحفزتلملتعاون،ومشروعاتبرامرالمىالمعمللخطةالمعريضةالخطوط
االقتصاديةالمبادالتلعتعوييابيرتداتخاذعلى5االعضاالدول

.بينهافيماوالمتجارية
.المغابد)حامدكتورالمدمعاليكلمةنمرTالمرفقويتضمنلم

v-وانحرفوالعتجارةالممناعتوريرمجاى.ديالمدالحسرمعالمروتال
ميوفمحبدوميسالرفخامةمنالموجهةالرسالةالمسنغال<بجمهورية

.السادساالسالمأالمقمةمرتمرورميسالمسنغالوميس
.ضيوف)محبدوميسالرفخامةرسالةممر4المرفق(ويتضمن

وجمهوريةالسعوديةالعربيةالممملكةوفود5ورمماوالقى-/
الجغرافيةالممجموعاتباسمكلماتغامبياوجصهوريةبيجاناذر

فيالموفودهز»5ررساواعرب.يمحثلونهاألمعتي5االعضالملدول
ولصاحباووالجوتتورالمرثيسلمفخامةيرهمومتقةثبكرهمعنكألتهم
منحكيمةتوجيهاتمنيصديا~لمادهيوإلسليمانالدولة

الوفود5ورساواشارللكوهسيك.مناوبورمثيسكوثيمرموقعيهما
5االعضاالدولتواجهالمتيالمصتزايدةاالقتصاديةالمصعوباتالى

كما.الفعالميتمناكبرقدرعلىللتعاونسبلعنالبحثوضرورة
مجالفيتقدممنالمكوصسيكاحرزتهبماالموفود5ررسااثماأ

الىالشكرواوجوا،5االعضاالمدولبينفيمااالقعتاايالمتعاون
حكومعتهاالىوكذلكووواثهاورثيسالتركيةالجمهوريةرئيس
العتعاونأعاثملمعتوطيدوصتواصلمستصردعممنيقدمونهلمماوشعبها
ميراالسالتموالممرمنظمةفي5االعضاالدولبينفيمادياالقمتا

لمعقداتخذتالمعتيالمممتارةوالمترتيباتالمضيافةوكرموللحفاوة
االجعتماع.اهز

المكلماتنصررالترتيبعلى•Vو,وoفقاتالممر(وتمتضمن
انللبلدفويقيتواالواآلسيويةالعربيةالمجصرعاتباسمالقيتالمتي
.)5االعضا



OIC/COMCEC/892/REP

االسالميالبنكرئيسطيرمحمداحمدالدكمتورلمسعادةوألقى-9
البنطانشعلةبايجازفيهااستعرفياالفتقارحفلفيكلمةلملتنصية<

المتيالدراساتفيتقدممنالبنكاحرزهماعلى5الضومسلطا
باجراثها.الكوسيككلفت

ا).للتنميهاالسالميالبنكرئيسكلمةمنمر^المرفق(ويمتضمن

ا~امسلووقعاالفتمتاحية<المجلسةخالل،خامدحفلوفد-10
االطاراااتفاقيةغينياوجمهوريةفلسطينودولةالسعوديةالعربية
~االعضا»البلدانبينفيماالمتجاريتفملياتااللمنظامالعام
االسالمياا.الموتميممظمة

بعدللكوسيكالمثامنتللدورةالوزاريةالعملجلسةعقدت-الم
الدولةوزيرةجيلليطامنصرمعالي/برمقاسةاليومنفسظهر

كيةالمتربالجمهورية

فلسعلمينودولةاالسالميةباكستانجمهوريةوفود5ررساوالقى-13
العراقيةلمجمهوريةواانالسودوجمهوريةاالسالميةافغانستانودولة
علىوحكوصتهاتركيباوشيسالىالشكربخالصفيهاتوجهودكلمات
اهزلعقداتخذتالتيالممتازةوالترتيباتاالستقبالحفاوة

بحتماح.اال
كلماتنصرالترتيب<على•11و10و9المرفقات(وتتضمن

.ان)والسودوافغانستانباكمستانوفود5ررسا

للكوسيكالما~االدورةاعمالجدولمشروع5االوزراعمتمدو-14
o)1(ر~ارالقرمشروىبشراوقررو IC/COMCEC/8-92/D.Res.

o)7(و IC/COMCEC/8-92/D. Resالبد•الموظئينكباراعدهمايناللذ
.العمالاجدولبمودفي.اخرىمرةالمنطومن

اعمالجدولمتيب<المتر~14و13وا)المرفقاتوتمتضنلم
ومتقريرالموظفينكباراجمتماعوتقريرللكوسيك.منةالمماالمدورة
.)الدورةلجنة



cEc/B 92/REP~o IC/COI

1o-الكوسيكومقرر•ماليريامنالزمانقمرمعروفالسيدوتال
.oاC/COMCEC/8-92/D.Res)1(رقمارالقرمشروع
رقمارالقرمشروع5االورعاعمتمدو

)1(C/COMCEC/8-92/D.Resاoتعزيراتيجيتامستر11بشانومرفت
تمرالممهمنظمةفر5العضااالمدولبينفيمايالقتصاداالمتعاون

.السالميااا

الرايانعقدلالمستراتيجيتالمتنفيذيةبالممرحلةيتملوفيما-12
باالطارالممتاليةعاتهماجمتمافي5المخبرايسعترشدانضرورةعلى
الممنبمثقةالممتابعةولجنةدسالمسااالسالميالقمتمرتمرحددهالمذي
لماشاملينوتقييماسعتعرافرعلىعملهميرتكنوانالكوسيك<عن
االقمتصادي.المعتحاونلمتعرينجهودمناالسالميالمموتمرمنقمةلمتبك
لممتحديأكافياوقت5المخبرامنرضرورةعلى5االرااتفقتكما
لكلمحددة)فاهدوضععنفضالاالجل.وطويلتومعتوسعلةقصيرةãl..اهد
االقتادي.ونالمتحاقطاعاتكلتغطيةتتمبحيثالقطاعاتمنقناع
لتحقيقالالزمةواالسبلابيرالمتأنفسهالوقتفيدوايحدانعلى
....1االمةههه

y\-رقمارالقرمشروعالمزعانقمرمعروفالعميدتالمثم
)2(01C/COMCEC/8-92/D. Resابيرتدبشاناتمقرريتضحنالمذي

والبوسنةوالملبناميةالجمهوريةوفلمطيندولةلدعماقتصادية
اعتمدو•االسالميةافغاممستانودولتمالالمصروجمهوريةالهرسك
ر~ارالمقرمشروعكذلك5االموزع

)2(C/COMCEC/8-92/D. Res9ا.

وميسةجيلليطامصرIالسيدةمعا~تقومان»االورعوقرر-1ا
o)1(اررقمالمقرمشروعبعرهدالجمتماعا IC/COMCEC/B-92/D.Res
oرقمارالقرومشروعبالمخا-المرفقو IC/COMCEC/8-92/D. Res
.العمتمادهماالخعتاميةالجلهتعلى)2(

لخناهبهاالجلسه

برئاسةمسيكللكالممثامعنتللدورةميتالحنتاالجلستتعقة-19
ورمثيسالحتركيةالمجمهرويةرئيساوزالجوتتورالفخامة~حب

الكوسيك.



OlCjCOMCECj8 92/REP

االسالميالبنكرئيسطيرمحمداحمدكمتور/الداسعادهوألقى-9
البنطانشعلةبايجازفيهاامستعرفراالفتتاهحفلفيكلمةلملمتنمية<

المتيالدراساتفيتقدممنالبنكاحرز»ماعلى5المضومسلطا
باجرامشها.الكوسيككلفت

للمنتمية)االسالميالبنكرئيسكلمةنص^المرفق(ويمتضمن

االمملكهمصشلووقع•االفتتاحيةالجلستخالل•خاصحفلوفي-10
االطار´´اتفاقيةغينيااوجمهوريهفلسطينودولتالسعوديةالعربية
فيعضاالاالانالبلدبينفيماالمستجاريةاالفضلياتلنظامالعام
االسالمي´´.تمرالممهمنظمة

الاونتروبرتمثيسالرفخامةاستقبلحيف´االفتتاالجلسيوعقب-اا

.الوفود9ررسا

بعدللكوسيكالثامنةللدورةالوزاريةالعملجلهتعقدت-1)
الدولةيرةونجيلليطامصومعاأل/بوماسةاليوممفسظهر

.التركيةبالجمهورية

فلسطينودولهاالسالميةباكمستانجمهوريةوفود5ررساوالقى-13
العراقيةوالجمهوريةانالسودوجمهوريةاالسالميةافغانستانودولة
علىوحكوصتهاتركيباومثيسالمىالشكربخالصفيهاتوجهودكلمات
اهزلعقداتخذتالتيالمصتارةوالترتيباتاالسعتقبالحفاوة

االجتماع.
كلماتنصرالحترتيب<على،11و10و9المرفقات(وتعتضمن

.اانوالسودوافغامنعستانباكستانوفود5ررسا

للكوسيكالثامنةالدورةاعمالجدولمشروع«االوزراعتمدو-14
0)1(ر~ارالقرمشرو~بحثاوقررو I C/COMCEC/8-92/D. Res.

.01C/COMCEC/8-92/D)2و( ResالموظفينكباراعدهمايناللذIالبد
.االعمالجدولبمنودفي.اخرىمرةالمنطومن

اعمالجدولالترتيب.على14و13و1)المرفقات(وتتضمن
وتقريرالموظفينكباراجتماعوتقريرللكوسيك.المثاممةالمدورة
.)الدورةلجنت



o IC/CO''1CEC/892/REP

الكوسيكومقررtماليريامنالرمانقمرمعروفالسيدومال-19
.oاC/COMCEC/8-92/D.Res)1(رتمارالقرمشروع
ر~ارالقرمشروع«االورعاعمتمدو

)1(o IC/COMCEC/8-92/D.Resتعزيزاتيجيتامستر11بثمانومرفت
تمرالمهمنظمةفد5العضااالدولبينفيمايالقمتصاداالمعاون

.السال~ااا

الرايانعقدلالستراتيجيةالمتنفيذيةبالممرحلةيقتصوفيما-12
باالطارالمتدليةعاتهماجمتمافي5المخبرايسعترشدانضرورةعلى
الممنبثقةالممتابتولجنةالسادساالسالميالقمةمرتمرحددهالمذي
لمماشاملينوتقييماستعراهاعلىعملهميرتكزوانالمكومسيك.عن

االقمتصادي.المتعاونلتعرينجهودمناالسالصتمرالممرمنظمةبذلمته
لمعتحديدكافياوقتاالالخبرمنرضرورةعلى5االرااتفقتكما
لكلمحددةافاهدوضععنفضراالجل.وطويلتومعتو~قصيرةافاهد
االقمتصادي،التعاونقطاعاتكلتغطيتتمتمبحيثالقطاعاتمنقطاع
لتحقيقمةالمالنواالسبلابيرالمتنفسهالموقتفددوايحدانعلى
اف.االهدهز«

y\-رقمارالقرمشروحمانالموقمرمعروفالمصيدتالثم
)2(OIC/COMCEC/8-92/D. Resابيرتدبشاناتمقرويتضحنالمذي

والبوسنةونيةالملبناالجمهوريةوفلسطيندولةلمدعماقتصادية
اعمتمدو.االسالميةافغانستانودولتالمصومالوجمهوريةالهرمك
ر~ارالمقروح~لككك5االموزع

oم_م IC/CO''1CEC/892/0 Res

وميسةجيلليطامصر/السيدةمعاليتقومان(اورالووقرو-اا
o)1(اورقمالمقرمشروعبعرفالجتماعا IC/COMCEC/8-92/D. Res
oوقمارالمقرومثمروعبالخا-المرفقو IC/COMCEC/B-92/D. Res
.المتمادهماالخعتاميةالجلسةعلى)2(

الخناصةالمجلسة

بومقاسةللكوسيكالمثامنةللدبورةمعيةالحتالمجلمتعقدت-19
ورثيسالتركيةالمجمهوريةرئيساوزالجوتتورالفخامة~حب

الكوسيك.



o IC/CO,.,cEc/8 92/REP

,جيلليطامموالسيدةمعا_قامتميتالخمتاالجلستوف-)0
•اريالرزالجمتماعاورميسةIالتركيةبالجمهوريةالدولتوزيرة

o)1(ر~ارينالقرمشرو~ ICjCOMCECj8-92jRes
.ءاالوزراعمتمدهمامامحو~oاC/COMCEC/8-92/Res)2(و
o)1(رقمارالقرامعةالدا~امتمدتاو IC/COMCEC/8-92/Res
oاC/COMCEC/8-92/Res)2(رقمارالقرو<بهالخامدالمرفقو

ممتالماالدورةعناالدوين))(و)ا(ارينالقرمص(ويرد
)يرالمتقراهزممايةفيللكوسيك

العام~االمينالغابأ<حامدالدكتورمعاليوالقى-اال
اهميةعلىفيهااكدالخمتاميةالجلسةفيكلمةاالسالمي<الموتمي
ماعلىواثنىللكوسيك.الثامنةالدورةاحرزتهاالستيالتناثر
أميرالسليمانالدولةوصاحبالاونجوتتورالرئيسفخامةيبديه

تشجيعالىسعياحكيمتوجيهمنيسديانهومافاثقاصتماممن
العاماالمينواكد.5االعضاالدولبينفيمادياالقمتاالمتعاون
للمتعاوناالسالميالمرتميلمنظمةالعامةمنةاالمااداستعدلالجمتماع
عنالصادرةالقراراتتنفيذلكفالةالمتابعةاعمالفيالكامل
للكوسيك.الثامنةالدورة

معاليالقاهاالمتيالكلمةنص)1(طرقمالمرفق(ويمتضن
االسالمي).تمرالمهلمنظمةالعاماالمينالغابأحامدكمتورالد

والشؤونالبيمثةوزيرخاناللهسيفانورمعاليوالقى-الال
جميععنبالنيابةكلمةاميفاالسالباكمستانرميةبجمهوالحضرمية
منالدورةامنجز~لماالعميقالمتقدمييعنفيهااعربالوفود
وهاحباوزالجوتتورمثيسالرفخامةيبديةولماهامةمنتامثج
وحكمتبالغاصتماممن5الوزراومثيسأميرالسليمانالدولت
اطارفياالقتصادياالتعاونافاهدلتحقيقالعملقيادةفيارواقعتد
لمعاليوتقديرهشكر»عنأعربكمااالسالمي.المرتميمنظمة

مثيسةوركيةالمتربالجمهوريةالدولتوزميرة•جيلليالسيدة/طامنصو
االجتماعرئاسةافيفذةةوكفاقاراقتمن<بدتهلما,االجمتماح
الغابأحامدالدكتورلمعاليشكر»عنالوزميرأكربكذلكالوزاري.

عنالمنبثقةوللهيئاتIاالسالميالصرتمىلمنظمةالعاماالمين
الىواشار.لالجمتماحالتحضيرفيعونمنأسدتةلماالممنظمت
انفيثقتةامركدالدورةعنهااسفرتالتيالملموسةمثجالعنتا
لمنظمةالتابعةالمعنيةةواالجهنالعامةواالمامنة5االعضاالدول
كماالدورةعنالصادرةالقراراتبتنفيذمستقوماالسالميتصرالمر
بةحظيةماعلىوشعباحكومةتركيا<الىالشكرمعآليةازجى



cEc/8 92/REP~OIC/CO'

تتر~منعلال~اعةوماالمضافةكرممنالوفود
باالعرابكلمعتةخانالملهسيفأنورالسيد/معالي.واخمتمتممصتارة

جهودمنبذلوهماعلىبحمينوللمترالمعاونينللعاملينشكرهعن
لالجمتماح.النجاركفلتمتفانية

.اخانالملهسيفانورمعاليكلمةنحد16المرفق(ويتضن

هيتالجمهوروثيمرماورالجوتتورالرئيسفخامةوالقى-ال3
شكر»عنفيهاعربنحتاهياخطاباالكوسيك<ورمثيسكيةالمتر

~~1ولملمرسساتالعامةولالماعنتفودلملووتقدير»
اسهاماتمناسدوهوماثمينةجهودمنبذلوهلممااالسالمي.تمرالمه
سعادتهعنالرئيسفخامةعربكماا.اثمةالدالملجنةلعصبناهة
علىالمدرجةالمشروعاتلمتنفيذملموسةخطواتمناتخذما5ازا
تنفيذفيالشروح5اراخافتبحةوسعادتةالمكومسيك<اعمالمجدول
•الدورةخاللالمعمتدةواالمستراتيجيتاالساسية5والممبادىافاالمة
فيالمسريعةاتالمستجدلمواكبةالمكومسيكنشاطاتاهميةامركد

5االعضالملدولديةاالقعتاالمنتميةولمعتحرينلمميالمحااالقحتصاد
اوزالجوتتورالمرثيسفخامتتصنىكمالها.الوفاهوتحقيق

اومنانهم.الىمعالسةكو«ةللمندوبين
الرئيسلفخامةالمخعتاميالخطابنحد\Vالمرفق(ويعتضمن

اوزال).جوتتور



عناالدر)ا(ارالفر
للكومسبكمنةالنا8الدور

)199الايلولسبتمبر/11-8<اسطنبول(





مبالزمباالك.ركاال

عنالصادر)1(القرار
والتجارياالقتاديللتعاوناثمتألدللجنةالمثامنةا~ور»´

االسالميتمرالمهلمنظمة
)199)ايلولسبمتمبر/11-1ماسطنبول(

االقتصاديللمتعاونامثمةالدللجنتمنةالثالدورةان
فدالمنعقدة(الكومسيك)االسالميالموتميلمنظمةوالمتجاري
.199)ايلولسبمتمبر/ااالىلممناسطنبول

القمةمرتمرعنالصادرا)(ق-س13/3رقمبالقرار~
الكوسيك<9انشابشأنالسثالثاال~~

مرتمر~االدراا(ققا-1/3رقمبالقرار~
االقتصا«يالتعاونلتعزيزالعملخطةبشأنالمثالثاالسالميالثمة
االسالمي،الموتميامنظمهفي5االعضاا~ولبين

تمرمههزاالدرا)(ق,..ق-1/4رقمبالقرار~
واالمنوالناعةالمتحدرةيحدأوالذيالرابعاالسالميالقمة
بساعمتبار~والطاقةوالمواهالتوالنقلالزراعيةوالمنسيةاثدالغذ

مالعملخطتنطاقفراالقتادي.المتعاونفياولويتاتنمجاالت

وا)قلمقا.,.ا//القراريناحكامعمتما~ما
•الخامساالسالميالقمتموتمرعنالصادرينا)(ققا-/ط3

ا)(ننا-2اا



السابقة

•عها

السبرالدوراتعنالصادرةالقرارات
الممبمقةسعةالمصتالمجمةمنالمقدمة

اتالمرتميعنةا~دلىاللةاتناتاربالمقرعلمااحاطتاذ
<الخارجعيت5الوزرالسالميةا

عن:المصادرةبالقراراتعلمااحاطتان

والمتيا~عيالتدونحوللثةالثاالوراويةالمشاورة
اد9ال/حزيرانمنية/يوال8وال2يومياسطنبولفيعقدت

اسطنبولفيعقدالذيالنقلبشاناالولريالمورااالجمتماع
2/19ايلولسبمتمبر/10و9يومي

والممتنميةامقسرالغذاالمنبشانالمثالثالوراويالموتمي
اكستوبر/ال0الرlAمناباداسالمفيعقدالذيالوراعية

<1911االولتشرين
يوميباسطنبولعقديالة)لطاقةبشاناالولالوزارياالجمتماع

o9/19ايلولسبتمبر/,و>
عقدالذيالمفنيالمتعاونبشأنأالولالوراوياالجمتماع
10هنباسطنبول - v/1990اولتشريناكتوبر.
العامةواالشغالاالساسيةالبنيةبشاناالولريالمورااالجمتماع

تشويناكمتوبي/9المى1منالفعترةفيأسطنبولفيعقدالذي
ر..مر~،م

فيعقدالذيالوا~تنبحثثالمثانيالوواوياالجمتماع
الثانيتشرينمنوفمبرلم8المىoمناندونيسيا.•باندونى

م.~م
العملخطتمتفنيألفدتقدممنتحققلماتماا.-واذ

.حامتبحةوتنوهلملكومسيله<السابقةالدورةانعقادمنذ

ارا~من5االعضاللدولانيةالمسودالنحكومتابدتهبما
الاا~ال~المعدةفيانالمسودفيمسالمخااالسالميالممعرضالقامة

اال~~الممه~عنالمصادرللقراروفقاا99الاالولكانون«يسمبر/
ا؟55ااباغسطس/فياسطنبولفيالمخاوجية5لووراالعشرين



)1(OIC/CO/'1CEC/892/RES

دورتهفي•0::االسالميالبنكمحافظيمجلسبموافقت
علىام99الشباطفبراير/فيطرابلسفيعقدتالمتيعشرةالمسادسة

االمستمثماروضمانيرالمتصدناتاشتماعلىللمتاعينمرمسة5انشاقرار
الدولمن«ولة/الوتوقيح.لملمتنميةاالسالميلملبنكتابعتسسةكمه

؟المومسةتلك5انشااتفاقيةعلى5االعضا

غيراجتماعهفيللتنميةاالسالميالبنكسحافظنمجلسبقرار
رأسمالبزيادةجدةفي199التموزيوليو/)فيعقدهالذيالمعادي

اانفاذIكبيرةزيادة~والممكمتببهالممصررالممرسسةهذه
؟السادساالسالميالمقمةمرتمرعندرةااللملقرارات

لملكومسيكاالساسيللنظامالسادساالسالميالقمةتمرمةاعمتماد
اخلي؟المدسنظامهالمكوكك

فيالمكومسيكعنالمممبمقهبمتالمتللجهالمماهناالجمتماععقد
'l~Jفي199)ايارمايواv-oالفمترة

بالمتعاوناالمعنيفالقطريةاالتاللمهيشاتالمثالثاالجتماععقد
؟199الايارمايو/11-9الفترةفياسطنبولفيالعتقني

االسالميالقمةمرتمرهامشعلدامدالغذاالمنبشانمدرةعقد
اكار.دفيدسالمسا

للمتعاونجديدةاستراتيجياتوضعبشانالمخبراهفريقاجعتماععقد
فياالسالميالمرتميمنظمةفي5االعضاالدولبينفيمادياالقمتا
اسطنبولفيا99الايلولسبتمبر/1-81الفتر

فيالمنظمةفي5اعضاانبلدمن5لخبراالرابعبحتماحاالعقد
في199التموزيوليو/2وoيوميفيالمقياسيالمتوحيدمجال

اسطنبول!



ومركز•العامةاال~نتبذلتهاالمتيللجهودتقديرهاعنتعرب-\
والمتأريبوالبحوثواالجتماعيةواالقتماديتاالحاثيتالدراسات

سبيلفيا~~عنالممنبثقالمتنسيقومكمتباالسالميةللدول
الجديدةاالستراهتيجياتبشان5الخبرالمفريقاالولاالحتماحتنظيم

ا~ل.في199لمسبمتمبر/»ايلول1-1الفمترةفي

االسا~5والممبادىاف::االمدالمعنومتميقتالموتعمتمد-)
في5االعماالدولبينفيمااالقتصاديالمتعاونتعزيزالمستراتيجيت

ار.المقرابهدوالممرفقهاالسالمي::المرتميمنظمة

~•الالحقةعاتةاجتمااثناءبالمنظر<5الخبرافريقتكلف-3
الصادر.القرارمهيعتنقبمااالستراتيجيةهذهتنفيذوسبلاشكال

فريقتكلف~»و~روحا•السادساالسالميالمقمةمرتمرعن
وادخالاالمستراتيجيتهذهاطارفيالمعملخطتبدراسة5الخبرا
.عليهاتعديالتمنممايلن

السمتضافةبيسةالمعدمصرجمهوريةمنالمعقدمبالعرضترحب-4
للجنةالتاسعاال~حانعقادقبل5الخبرالفريقالمحثانياالجتماع
الكوسيك.عنالممنبعقةبتالمتا

o-المصريةألمسلطات~تنسقانلملمنظمتالعامةاالمانةمنتطلب
والبحوثواال~~واالقتصاديةاالحصائيةاساتالمدرومركز

التحضيريةباال~ليتعلقفيماالمكومصيكتنسيقومكتبوالعتأريب
القاهرةالجعتماح

للمميهاالسالميالبنكمنالمقدململعرضتقديرهاعنتعرب-,
الخبراءفريقا~المسندةللسمووالدعمالخبراتبمتوفير

v-مرحلياتتريرامتقةانلملمنظمةالعامةاالعانتمنتطلب
امجتماعهافدالمكو~عنالمنبثقةالمتابعةلجنتالىموقتا

الممتاسع~



االبحاثمركزبهينهضلماالبالغهباتقديرعنتعرب
االسالميةانللبلدريبوالتاعيفواالجمتماواالقتماديتاالحصامثيت
للمتدريباالسالميوالمركناالتجارهلتنميةاالسالميوالمركن
لملطوماالسال~اسسةوالمه•والبحوثوالمهنيالفني

<اميفاالساللملبنوكالدوليواالتحاد,والتنميةلموجياوالتكنو
من•السلحوتبادللمصناعةواللمتجارةاالسإلميةوالمغرفة
مجاالتفيمعهاوتتكاملالكوسيكامشطتمعتتوافقانشعلة

االعضاءالدولبينفيماوالفنيوالتجارياالقتصاديالمتحدون
.االسالميتمرالمهمنظمةفي

السثامناالجمتماعاعمتمدصاالمتياالمتوجيهيفللخطوطووفقا
وضحبشانالمكومسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة.

بينفيمااالقتاديالتعاونلمتعزيزةجديةامستراتيجيأت
مناللجنةتطلب•االسالميتمرالمهمنظمةفيالاألعمناانالبلد
االبحاثمركزمثل•االسالميالمصوتمرلمنظمف´بعف´المتااالبجهزة

,االسالميةللدولوالتدريبواالحتساعيةايةواالقتصاداالحصامثيت
لملطوماالسالميةسسةوالمهIالتجارةلمتنميةاالسالميوالمركز

والمركز•للتنميةاالسالميوالبنك•والتنميةوالتكنولوجيا
للتجارةاالسالميةوالغرفةوالمهني<الفنيللمتدريباالسالمي

أن•االسالميةللبنوكالدوليواالتحادالسلعوتبادلوالصناعة
العامةمنةاألمامعبالتنسيقاالستراتيجياتهز»وضعفيتشارك
.االسالمىتمرالمهلمنظمة

واالجمتماعيةواالقمتاديتاالخائيةاالبحاثمركزعوت
المتجارةالتنميهاالسالميوالمركزاالسالميةانللبلدريبوالت

سسةوالمهوالبحوثوالمهنيالفنيللتدريباالسالميوالمركز
االسالميةوالغرفتوالمتنعيةلمتكنولوجياواللعلوماالسالمية
•معاتعملأنالى•السلعوتبادلوالصناعةللمتجارة
لمنظمةالمتابعةاالمعنيفةآالجهنمعالوثيقبالمتعاون

فيماكلالمتدريبيةبرامجهاتنسيقعلىاالسالمي.تمرالمه
موضعالمجاالتفيالمشتركةالمتدريبأنشعلةتشجيعوعلىيخصه

يستوجبانودونميزانياتهامحدودفيوذلكالممشتركاالهتمام
ااضافيهأموالتقديم5األعضاانألمبألهن



عناا~الممرسساتبيننظاميةاتصاالتباقامةت~الا_
فيللمساعدةاالسالميةللبنوكالدولياالتحادوبينالمنظمة
يخصه~فيماكل.المبرامىتنفيذ

االجهوةتواجهالمتيالماليةاألزمةبتفاقمعلماتاخذ13-
الدولقيامعدم5جرامن<االسالميالمرتميلممنظمةالمفرعية
عليهاالصتاخراتوتراكمااللزاميةمساهماتهاادبسد5االعضا
االجهزةهز»وجودتهددبدربتخطيراالوضعجعلمما

H-ادالسدعنالممتاخرة5اال~انالبلدوفود9ررسامنوتطلب
تبادركيحكوماتهملمدىالمالشمةالمستوياتخلواعلديتأن
االبحاثمركزمن.كلفدااللراميةمساهماتهاتسديدالمى

•االسالمييللدولريبوالتواالجمتماعيتواالقتماديتاالحصامثيت
ريبللتاالسالميوالممركز•ةالتجالىلتنميةاالسالميوالمركز
لملطوماالسالميةسسةوالصه•والبحوثوالمهنيالفني

والتنميتلمتكنولوجياوا

االبحاثمركزيعانيهاالمعتيالعالميةبالعرباتتقروان/ا-
•االسالميةللدولريبوالتواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائية

اكاتهااشمتردفحالمصر~في5االعضامساتالمهمنتطلب
.متاخراتهاادوسدالسنوية

اإل~~القمةمه~عنالصادرللقرارتقديرهاعنتعربواذ1\-
بشانالسنغال)•اكارد•1991االول(ديسمبر/كانونالسادس
ادوسدا~يتااللزاميةاالمشتراكاتدفحفياالنمتظام

الدول~تمللب•عيةالمفالهيشاتميزانياتفيالممتأخرات
القراراهزلمتنفيذالضروريةهاتاالجراكافتتمتخذأناالعضاء

.وممتابعته



مختلفعلىبعدتصدقاوو/توقعلمالتي8االعضاالدولتحث-1ال
االقتصاديلعتعاونباالمعنيةواالتفاقياتاالساسيةالمنظم
اناالسالمي.تمرالممرمنظمةاطارفيابرمتاووضعتوالتي
بذلك.القيامالىتبادر

امنظمةاعضاالالدولبينفيماالتجاريةاالفينيليياتنظيايير

~
االسالميوالمركزالعامةاالمانةبذلمتبصاتنو»-11

تصبحكيالالزمتالفنيةالمتحضيريةاالعمالمنجازالجهودمناالتجاره
بينفيماالمتجاريةفضياتلالسنظام5المنشاالعاماالطاراتفاقية
والتصديقللتوقيعجاهزةاالسالمي.المرتميمنظمةفي5االعضاالدول
الىالمبادرة5االعضاالدولوتعناشد<5االعضاالدولجامنبمنعليها

المفاوضات9بديمكنحمتىالالزمتمنومنيةالقااالجراءاتاستكمال
ممكن.وقتاقربفيالتجارية

االسالممة.0للملدادالمحادمةماتامسك

التجارةلتنميةاالسالمأالمركزبذ~لماتقديرهاعنمتعرب-19
بشأنالالزمةالدراسات5الجراجهودمنللتنميةاالسالمأوالبنك
وشبكةاالسالميةانللبلدالمتجاريتالمعلوماتشبكهمشروعي

االسالما.المرتميمنظمةاعضا»لملدولالمعلومات

مشروعفيمتقدممنللتنميةاالسال~البنكحققهبماتنوه-)0
مشملاالسالميالمرتميممظمتفي5االعضاللدولمعلوماتشبكةاقامة
ممخصمتبياماتكقاعدةاالسالميةانللبلدالمتجاريتماتالمحلوشبكت
.المتجاريتالممعلوماتفي

بتحديديقومانالمتجارةلتنميةاالسالميالصركنمنتطلب-اال
وذلك<المطلوبةالبيامناتتواعةالقامةالالزمةالمتحضيريتاالعمال

على•للتنميةاالسالميوالمبنكاالتصالمراكزمحالوثيقبالمتعاون
والشبكاتاالعضاءانالبلدفيالموجودةالمصادرحمسبا~فييضعان

لجنةالسالشاناهزفيتقريرايقدموان<المعاملةالمماثلة
التاسع.اجتماعهافياالصتابعف



أمئمتمانات،.مملىمينألمتأسسةلمنالمنمشثةاالتفاقيةبطرهتنوه-))
فرعيةسسةكمنآنظامارةادمستمتولسالتياالستثمار.ومنمانيرالمتصد
هذهودعوةاالعضاءالدوللمتوقيع•للمنتميةاالسالميللبنكتابعة
المومسكهز»رأسمالفيلالكتتابالدول

الدولمندولةوعشرمينثمانيةلقيامتقديرهاتسجلكما-)3
نيراال~حخاللسسةآلمةلهذهالمنمشئةاالتفاتيةبمترقيعاالعضاد
في`ر...االسالميالبنكمحافظيمجلسعقدهالذيالعادي

جدةني199التموزيوليو/4

اتفاقيةعلسبعاتصدقأوتوقعلمالمتياال~الاالولعوت-ال4
يكنحسىلكنالىتبادرانرأسمالهافي~تسهمولمالصرسسة

ممكن.وقتاقربفيللتشغيلةجدهنتصحانالمرسسةلهذه

تيباتالمترمناالنمتها،للتنميةاالسالميالبنكمنتطلب-~ال
الحسبانفيوامنعا•مستآلمةالقامةالالزمةدريةواالدا~

المجال.اهزفيوقدراتخبرةمن5االعضاالمدوللدىفرمايمتوا

القياسيةامحاتا0~´~منها.

•االقياسيهللمواصفاتكيةالمترللصرسسةتقديرهاعنتعرب-ال9
بينفيماالمقياسيةالمواصفاتبينللتنسيقمننه´كأماتعملالمعتي
لومنعجهودمنمابذلتعلس•االسالميتمرالمهمنظمةأعضاالالدول
فيالقياسيةالمواصفاتبينالتوفيق~´´منهاجمنهامشيةصيغة
ما8ضوفيمشتركة´´قياسيةمواصفاتادواعداالسالميةانالبلد
ومالحظات.5را7من9االعضاالدولابدت

هفاتللمواكيةالمترالصرسسةلقيامأيضاتقديرهاتسجل-اال
منظمةفياالعضا~الدوللخبرا»الرابحاالجتماعبتنظيمالقياسية

2/ويوميفيلكون•القياسيالستوحيدمجالفياالسالميتمرالمه
اسطنبولفي199)تموزلميوليو



بعتوريحاالسالميالمرتميلمنظمةالعامةاالمانةبقيامتنوه-/ال
اعدهالذي•11االطرافمتعددةاالسالميةالمقاصةترتيباتاانموذر
•السابقةدورتهافيالكوسيكواععتصدمتللمنتميةاالسالميالبنك
..المنظمةفي5االعضاالدولعلى

فيماللمقا~ترتيباتوضعفيالنظرالى5االعضاالدولتأعو-)9
:سايليفيهاتراعيان<علىبينها،

وأنللسلعتفطيمتهافيصرنةالممترتيباتتكونأنضرورةأ-
•طوعيأساسعلساليهااالنضماميكون

وتباينوالمتجاريةديةاالقتاالنظمتباين5اراب>
يستعينفانهال>االعضاالدولفييةالمنقةوالنظمالقواعد
منفرعيةمجهوغاتبينفيماللمتاهةترتيباتعلىاالتفاق
تيبات.العترهذهفدألمشاركةفيغبت>الرا5االعضاانالبلد
اممتعددهللمقاصةشاملاسالمياتحادانشااليكونأنعلس

النهامني.الهدفهواألطواف

المعونةلتقديململمتنميةاالسالميالمبمنكباستعدادتمنوه-30
فيماتيباتالمترهذهمثلوضعفيالراغبةاألعضاءلملبلدانالفنية
بيمنها

السادسالخامس0االسالمباالنجابا:0ضاا

سوفالخامسصراالمالالتجاريالمعر~أنيربالمتقدمتمجل-31
ا99الاولالاديسمبر/كانونالىالمنالفمترةخاللالسودانفيينظم

االسالميةوالغرفةالتجارةلتنميةاالسالميالمركنمنتطلب-3•
الىالمساعدةتقديميواصالانالسلعوتبادلوالمممناعةللعتجارة
.وتناشدالمعرفياهزنجاحيكفلبماالممعنيتانيةالسودالسلطات
االسالميالمتجاريالممعرهدفيمنشطةمشاركةتشاركان5االعضاا~ول

الخامس

الستضافةاالسالميةايرانجمهوريةمنالمقدمبالمعرضتنوه-31
199)عامخاللطهرانفيالسادساالسالمأالمتجاريا~هنى



ا~بقيام•العامةاالعانتتقريرخالل<منعلماتحيط-34
الوزاريةورةالممشاعنالصادرللقراراتنفيذ-للمنتميةاالسالمي
)و1يومأ<جدةفياجتماعبعقد-الصناعيالمتعاونحولالمثالسة

بتشجيعالمعنيالمعممةلمفريق19Iال/شامينوفمبر/تشرين
~2با~نتتناولاالجمتماعامذوبان•الممثستركةالممشروعات

ا~رند9االعضاالدولبينفيماالمصشتركةالمشروعاتتشجيع
.5الورراحددهاالمتيالعامةالخطوط

فريقالميةماخلصبعدتبحثلمالمعتي5االعضاا~ولعوتة-38
وانأل~الوتبادرأنالمقتر~ليت9ابشانتوماتمنا~ا
وتعقيباتهارامهابةاالسالميالمرتميلمنظمةالمعدمةاالمانةترافي
كماالمموضوعفيالمنطوابعفالمراالوزاريةللمشاورة0يتسنىحتى

~الرابتريةالموزاالمشاورةمذهاستضافت5االعضاالدولتناشد
لملمشروع.نهائيةصفةاداعديمكن

~~ا~االسالميتمرالممرلممنظمةالعامةمنةاالماتأعو-36
وتقديمالمصناعيونالممتعاحولالوزاريةالمشاوراتقراراتتنفيذ
وا~اال~~تمرالمهمنظمةتمراتمرالدمرحليةتقارير

المكومسيك.

.امحيةاالتنميةايثيىالغذ0اال-دا
ا~ترلمنفتالقامتاالمانةتقريرخاللمن•علماتحيط-32

لالمنالمثالمثالوزاريالمرتميعنالصادرةبالقراراتاالسالمي
~ا~ةفداباداسالمفيعقدالمذيالزراعيةوالتنميةالغذائي

خطواتمنذلكاعقبوبما•19الماالولاكمتوبر/تشرين)0المى11
~ا~رفيالغذائيلالمنطياحمتيامخرون5انشافيلملنطر

.االسالمأالمرتمي

تمرالممرمنظمةفيالصلتاتفيواالجهزة5االعضاالدولتبدعى-31
ا~ترقراراتلمتنفيكالضروريةهاتاالجرااتخاذالىاالسالمي<
.الزراعيةوالمنتميةاثيالغذلالمنالثالثالوزاري

الستضافتاالسالميةايراناجمهوريهمنالمعقدمبالعرهاتنوه-39
هدا~را~والمتنعيةاثيالغذاالمنحولالوابراريالرنالموتمي

اال~~.المرتولمنظمةالعامةاالعانتمعبالمتشاوريحدأموعد
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البنكمعبالمتعاونالعامةاألعانتلقيامتقديرهاعنتعرب-40
جمهوريةوحكومةاللمتنميهاالفريقيوالبنكلملمتنميتاالسالمي
االسالميةالدولفياثيالغذاالمنبشانالندوةبعقد•السنغال

.السادساالسالميالقمةتمرمههامشعلىاكاردفي

مندرةعنالصادرةالمتوصياتلتنفيذ9األعضاالدولتأعو-41
اثيالغذاالمنبشاناكارد

ممتابعةاالسالميالمرتميلمنظمةالعامةاالمانةمنتطلب-4ال
والممتنميةامثيالغذاالمنبشانالوزاريةتمراتالموقرارات<تنفيذ
منظمةتمراتمرالىالشاناهزفيمرحليةتقاريروتقديمراعيتالن

الكومسيك~والىاالسالميالموتمي

ا-5هار

الموتميلمنظمةألعامةاالمامنظتقريرخاللمن•علماتحيز-43
فيالنقللوزراءاالولمجتماعاالانعقادمنذاتخذبما•االسالمي
/ايلولسبستمبر10الىvمنالفترةفياسطنبولفي5االعضاالدول
.االجمتماعذلكعنالصادرةالقراراتلتنفيذاجواهاتمن•19/2

تمرالمهمنظمةفيالمعنيةةواالجهن5االعضاالدولتأعو-44
االولاالجمتماحقراراتلتنفيذالالزمةابيرألتاتخاذالىاالسالمي
استضافة5االعضاالدولوتناشد.5االعضاالدولفيالنقل5لوررا

.النقل5لوزراالسقانيبحتصاحاال

متابعةاالسالميالموتميلمنظمةالعامةاالمانةمنتطلب-10
مرحليةتقاريروتقديمالنقل5لوزرااالولاالجمتماعقراراتتنفيذ

.الكوسيكوالىالمنظمةتمراتمرالىالشانامذفي

اهالذ:ا-ا

المرتميلمنظمةالعامةاالمانةتقريرخاللمن•علماتحيط-46
عقدالذياهالتالمصر5لوزراالشامنياالجتاعتقريربان•االسالمي

الثانينوفصبر/تشرين/الىoمنونيسياامندبجمهوريةونربانةفي
5االعضاالدولعلىوزعتقد•~الصادرةوالقرارات•1991

.بتنفيذهاتقومكيالمعنيةوالمهيعثات



ممتابعتاالسالميا~تمر~العا~هنةاالمامنتطلب-4لم
وتقديم•المواصالت51لونىا~~عنةا~دلىالقراراتتننفيذ

االسالميتمرالمصرمنظمة~ترادءا~الشرناهةفيمرحليةتقارير
.الكوسيكوالى

:الطافه-اى.

تمرالمهلمنظمةالقامتاال~~~ريرنرل~علما<تحيط-49
الطاقة5لوزرااالولاالبثماعمنألهات9اجرامناتخذبمااالسال~م

سعيا•19لم9~/ا~ل1وoير~ندا~لفي~الذي
االبثماعاهزعندرةاالالقراراتتنفيذالى

لمنظمةالتابعةا~واال~آل9اال~ا~ولت~-91
القراراتلتنفيذا~زمةا~ا~ا~ألا~اال~~ا~تر
الدولوتناشد•المطاقة~ناالدليالا~نىاال~ال~5ا~الل
المالقةنبشهالثانيالوراوياالجعتماحاسعتضافة5االعضا

متابعةاالسالميا~تمر~العامةاالمانةمنتطلب-ا~
الطاقةبشرناالولاريا~ناال~حعندرةالماالقراراتتنفيذ
المرتميمنظمةتمراتمرا~ا~ناهةفيمرحليةتقاريروتقديم
الكوسيكوالىاالسالمي

عنالمسرولةاإلتصال~ثا~حانعتاالبانتظامتمنوه-الال
.سنويأهماسعلىالفنيالمتعاون

االسالميتصرالمولمنظمةالتابعهةواالجهن8االعضاالدولعوت_الر
الذيالفنيالمتعاونمشأناالوليا~زالىبتماحاالقراراتتنفيذالس
اسطنبول.افي99ااالولا~بر/تشرين1الد:2منالفترةفيعقد
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االحصامثيتاالبحاثمركزيبذلهلماتقديرهاعنتعرب-ط4
والمركز,االسالميةانللبلدريبوالتواالجسماعيةواالقتماديت

والتكنولوجياللعلوماميفاالسالوالمومسةالتجارةلتنميةاالسالمي
والبنكوالبحوثوالمهنيالفنيريبللتاالسالميوالصركزوالتنمية
<معهاوتتكاملالكوسيكبأمشطتترتبطأمشعلةمن•للتنميةاالسالمي

منظمةفي5االعضاانالبلدبينفيماالفنيالتعاونمجالفي
.االسالميتمرالمه

.مسسيك.التاسعةةالدامعقادوهيكانعد
والدورةالمتابعةللجنةسحالمتابحتصاحاالعقدعلدتوافق-00

1993مايو/ايارi-1منالفترةفياسطنبولفيللكوسيكالتاسعة
.تيبالمترعلى1993سبتمبر/ايلول4الىاومن

ولةالمسهاالتاللهيئاتالرابعاالجتماعانبارتيارتسجل-01
الى^منالفمترةفياسطنبولفيسيعقدالغنيالتعاونعن
.1993مايو/ايار11

ov-فيماالكوسيكتنسيقمكتبمنالمقدمةبالمعلوماتتحيط
انشعلةالخامى.فيالتطاحالىاسناد»يمكنالذيبالدوريتصل

عام.بوجهالكوسيك

OA-بشانتفسيريةمذكرةاعدادالكوسيكتنسيقمكمتبمنتطلب
الخاصالتطاحدوريتخذهاانيمكنالتيوالكيفياتاالشكال

4االعضاالبلدانعلىللمنظمةالقامتهنةاالماخاللمنوتعميمها
سحالمتابحتماحاالعلىلعرضهاعليهارومالحظاتهاارائهاالمستطالح
الكوسيك.عنالمنبمثقتالصتابعتللجنة

الدورةاعمالجدولمشروحاعدادبعتالمصتالجنةمنتطلب-ط9
.للكوسيكالتاسعة

الدولابالحاالسالمأالموتميلمنظمةالعامةاالمامةمنمتطلب-.,
سسعةالتاالدورةامعقادبمواعيد•ممكنوقتاقربفر•5االعضا

.المتابعةللجنةالتاسىواالجتماعللكوسيك

المتعاونمتعزيزالمستراتيجيتاالساسية5والمبادىافاالمدالمرفق.
االسالما.الموتميمنظمةفد5االعضاانالبلدبينفيمااالقتادي





ابه0ماال:اال~

اساسية5ومبادىil..اهد
االقعتصاديالتعاونتعزيرالستراتيجية

االسالميالمرتميمنظمةفي5االعضاانالبلدبينفيما
اللكوسيكالثامنةالدورةفيالمععتمد(

االسال_:المرتميمنظمةاطارفداالقتصاديالتعاونان
انالبلدجماعةبينفيماالتكاملمناكبرقدرتحقيقيستهدف-1

اقتصاديةتكتالتاقامةمحوالراهنتاالتجاهاتيواكببما•االسالمية
االنيكتسبالذيالدولياالقعتاأفداكبرلمشاركتكسبيل•كبيرة
.متزايدةعالميةصبغة

فيهتشاركيالكواالقاليمياالقليميونالمتحاتجربةمنيستفيد-ال
تبادلعلىوالقامنماالسالمي<المرتميمنظمةفي5العضا1انالبلد

تحقيقنحوخطوةبمثابتليكون•المشاركةانالبلدكلبينالصالع
.5االعضاانالبلدبيناالقعتاايالمتكامل

الجهودبينالعتضافرلحتحقيقءاالولالمقامفياالمعتماميولي-3
الىالمتعاوناهزيرديبحيثاالمحضاهمانلملبلداالمنماثية
التحدياتمواجهةعلىقادرةقويةاقعتصاديتاتوحداقامت1-

.كبيرةاقعتصاديةتكعتالتظهورعنالناتجة
الفعاليةلعتحقيقدياتهااقحتاعلىهيكليةتغييراتادخالب-

التحررتشجيعخاللمناالبحتماعيوالرفا»ديةاالقعتا
االقتادي.

بينفيمااالقتاديالتكاملمناكبرقدرتحقيقالىيسقى-5
المجموعةطموحاتلعتعزيزسبياليكونانينبغيالمنطقةانبلد

والىالعالمياالقعتصاديالنشاطفيحصتهازيادةالىاالسالمية
علىويعتعينللعمل.الدوليالتقسيمفياالنصافمناكبرقدوتحقيق
هذهبلوحالىسعيااالعالمي.تصرالمرمنظمةفي5االعضاانالبلد

الو~مالحهامنالينالبما-مواقفهاتنسقانالغاية.
كاملةبصورةالمشاركةمنتتمكنكي-سيادةاتفيكدولواالقليمية

منالدوليلعيداعلىيتخذوفيماالعالميةالمفاوضاتفي
.العالميةوالعتجاريتوالماليتالنقديةالنظملعتحسينقرارات



OIC/COMCEC/8-92/D.RES)6(~~نت

o-انالمبألمعوالفنياالقتصاديالتعاونوتوسيعاقامتالىيسقى
توثيقبغيةالمنظمةفي5االعضاوغيراالستقاللحديثةاالسالمية
.االسالميةانالبلدبينوالممتضافرالممتضامنوشاشر

الرفا»ولتحقيقالبشريةللمنتميةاالساسيةالجوانبكليشمل-1
االهميةاتفيكلالممشالحلشاملةمنهجيتخاللمنوذلمكاالجتماعي
لملمشاكلخافتاهمية5ايالمع.5االعضاانللبلدبالمنسبةالمباشرة

5االعضاانوالبلدنموااالقل5االعضاانالبلدتواجههاالتي
االفريقي.السهلمنطقةفي5االعضاانو/اوالبلدلمساحليةغيرا

فيوالخدماتالمسلحوانمتاهالخارجيةالممتجارةتنويعالىيسقى-7
5واالرتقاالمحاصدورالمقطاحتعزيزخاللمنوذلك5االعضاانالبلد
منالمزيدتحقيقبغيةارتهاادوترشيدالعامةالمرسساتبكفاهق
.العالميةاالسواقالىالوهولفرصوتحسينالتكامل

مجالمبرااالصتبارفي~خكوصتدربحواقعيمنهارعلىيرتكز-/
االعلى،5االعضاانوالبلةالممنظمةاطارفيالموجودةوالمشاريح

الجديدة5باعباالعامةالممالميةريعوالممشاالمبرامىهذهتحمل
فيالخامرللقطاعسيسنديالكاالكبرلملدورنظرالها.ضرورة
انيجبالدوراهكتعزيرالىوسعيااالقعتااي.التعاونتنفيذ
•االقتصاديةوتوجهاتهاسياساتهااطارفي•5االعضاانالمبألتعمل
المسليماالقعتصاديالممنازتوفيربغيةاالقتصاديالتحررتشجيععلى

ايدالمتنالترابطمنالمثلىواالستفادةالمتكاملبتحقيقالكفيل
إلعالمي.لالقتصاد

انالبدبينالموجودةالممتكنولوجيةالفجوةتضييقالىيسقى-9
ابتكالر~تكنولوجياتالمىيسقىكماالصناعيةانوالبلداالعضاء
.جديدة

مشلاالمنتفاحاالخاللمناثيالغذاالنتا-زيادةالسيسقى-10
الىيفضيبماالمتوزيعشبكاتبكفاهق5واالرتقاالصتاحتبالموارد
لجماعةاثيالغذاالمنويكفلالمتغذية5وسوعاتالممجاعلىالقضا»
.االسالميةانالبلد
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عليهاوالحفاظالبيئةالحمامينالمشتركللعملاهتما~يولي-11
ثراليوانعلىالدولي،اواالقليمياوالوطنيالعيدعلى5سوا
.االقمتصادميةللمنتميةااالساسيهافاالهدعلىذلك

5اإلعماالبلدانفيالبشريه´المواردمعيةتعزيزيستهدف-1)

التعاونلتعزيزمشتركةتدابيرالتخاذخاهااهبتماهايولي-13
.5االعضاالدولبينفيماالفني

خاللمنالسيماوتنويعه،الصناعياالنقارحجمزيادةالىيسقى-ألا
الخاصالتطاحلمشروعاتاالولوية5اعطامعالمصشتركت.المشروعات

الدولي.الصعيدعلىالتنافسيةالقدرةتعزيزالىسعيا

وتوسيع5االعضاانالبلدبينالمتجاريالمتبادلتشجيعيستهدف-اط
منيدالمنتحققانشأنهامنالمتيالمناسبةابيربالتنطاقه

فيترخذانعلىالوقت.وبمرورريجبالتبينهافيماالمتكامل
تمرالمنمنظمةاطارفيالموجودةوألبرامجالمشروعاتالحسبان
انبلدبقيةتجا»التزاماتهاعلىذلكشريهانودوناالسالمي،
العالم.

تنميتعلىالتركيزعلى5االعضاالبلدانتشجيعالىميسعى-1.2
اليفالماالمرسساتبخدماتاالفادةعن.طرميقوذلكاالساسية<البنى

تكامالاكثراساسيةبنيهاقامةالىدييةبماواالقليمية<الدولية
االسالمي.المرتميمنظمةفي5االعضاالبلدانبينفيما





(ال)القرار
لملكومسيكمنةإلمثالمدرىة~ى9ا~

االقتصاديةالصمساعدةيمبتقةا~ا~ثر~ن
االسالميةالدول~

)199الايلولسبتمبر/الم-لمء(اسطنبول





..:ب0:باالاال

(ال)ارالقر
االقتصاديةالمساعدةبتقديمالمتعلقةمثلالمسابشان

االسالميةالدوللبعض
)199الايلولسبتمبر/ا1-1•اسطنبول(

لهدلداقتماديتيتيدا~-الف
لمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونمئمتالدااللجسةان
في•الثامنةدورتهافيالمنعقدةلكومسيك)الااالسالميالمرتمي
.199الأيلولسبتمبر/11االىمنالتركية)(الجمهوريةاسطنبول

بالقضيهالخا~ااالسالميةالقمةقرارات~مستذ
الفلسطينية<

االسابقهالدوراتعنالصادرةالقراراتايضانئمستذاذ
الخاصةالوزاريةتمراتآلمةعنالصادرةاالخرىوالقراراتللجنة
.الفلسطينيالمشعبامساعدهحولاالسالميالمرتميلمنظمة

االراضيفيالفلسطينيالشعبلمتعرضالعميققلقهاعنتعوب1-
اتعسفيفايدقمتنوقيودقاسيةاهاتالجرالمحمتلتالمفلسطينية
االراضيفياالسرامئيلياالسمتيطاهنيللنشاطوامستمرار

استنزافالىديميهزالوماادىمماالمحمتلةالفلسخينية
وعرقلت.=.اللشعبوالبشريةاإلقمتصاديةالموارد
المستقلالوطنياقمتمادهلبناالمسا~

فيامثمودوشاملعادلسالماقامةالىهيتالرابالنسامحيترحبال-
افسا-والىالدوليةالشرعيةاساسعلىاالوسطالشرقمنطقفا

حقو~الستعادةالفلسطينيالمعربيالشعبامامالممجال
فيبمااالمتحدهاألممقراراتأكأتهاالتيوعتالمشرالوطنية

الصستقلتدولته5وامنشاالمصيروتقريرالمعو«ةفيحتذلك
بقيادةالشريفالقدسوعاصصتهأفلسطينوطنةأرضفوق

فيوحقه•والوحيدالشرعيممثلهالفلسطينيةيرالمتحرمنظمة
فيهلماارتهاادفيوحقه•الطبيعيةمواردهعلىالمسيادة
.الوطنيةمصلحتة
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كلتقديممواهلةالىالدوليةوالمنظمات5االعضاالدولتأعو3-
لعتعرينا~للشعبوألمساندةوالمساعدةالدعماشكال
.الوطنيةامانيهتحقيقحتىنضا~موا~منوتمكينههصراه

دورتهافيللكوسيكتقويراتقدمانالممتابعةلجنتمنتطلبأل-
الخافتراتالمقراتنفيذفيالممحرزالتقدم~نالتاسعة

السابقةالدوراتفيفلسطيندولةبدعم

لمنظمةوالتجارياالقعتاايللعتعاوناثمةالداللجئتان
,0Jافيالثامنةدورتهافيالممنعقدةاالسالميالمرتمي

.199الايلولسبمتمبر/11الى8من
اتفاقمنذاللبنانيةالحكومةبذلعتهاالهتيبالجهودتنو»اذ
5الجزعلىسيادتهابسطفيونجاحهااالمنامستعتباباجلمنالطائف
•اراضيهامناالكبر

دعمايتطلبالمخربمادهوت5بنااعادةبانمنهاواقمتناعا
الشعبمعاناةهنلملتخفيفالقادرةالدولجميعمنقويةوهصاناة

.اللبناني
االقستادي5والبناالسالممعتطلباتانايضامنهاواقمتناعا

وبالحتالياالضرارضخامةبسببهائلةالمكانياتتحعتارالمخرببعد
.بفردهامواجهحتهااللبنانيةالحكومةعلىيحب

الدعمانواحكلتقديمالرامحيةالدالمسابقةقراراتهاكدته-ا
فياالفضليةمنتجاتهومنحوالماديةوالمفنيةديةاالقتاوالممساعدة
بنا«5بنااعادةفيمساعدتةالىباالضافةالجمركيةالحتسهيالت
منيةاسكاومشاريحوهحتوريورواعتوطاقة5كهربامنالعتححتية
.دريةادوتجهيزاتواتاالت

االسالميالمرتميمنظمةفي5االعضاالدولمناشدةتجدد-ال
محوالعتجاوبلبنانالعماروليالةوقالمصدفيواالكتتابالمساهمة

والمغربميتالمسعودالحربيةالممملكتمنكلوجهتالذي51المند
الشان.ابهزاثروالجن

الفنيةاتالمساعدللبنانتقدمانالىاالعضاةالدولتأعو-3
الطبيةالمجاالتفيالما«يةاتالمساعدمنوغيرهاوالمحينية

.اليبثوحمايةوالتعليمية
اللبنانيينللطالبالدراسيةالمنحتقديم5االعضاالدولتناشد-5

.5االعضاالدولمنايفيتحصيلهمممتابعةفيالراغبين



لمنظمةوالمتجاريدياالقمتاللمتعاوناثمةالداللجنةان
,اسطنبولفيالمثامنةدورتهافيالمنحقدةاالسالميالمرتمي

<199الايلولسبمتمبر/11الىAمن,كيةالمترالجمهورية

الناراوالصومال
ومسفانومجاعامز

فداشرةا~االمية
وتشر~معاناةمن
.~نتالسكانلبا

الغوثتقديمالىبادرتالتيعضاالاالالدولعلىتثنيا-
.الصومالشعبالىوالمساعدة

،اتالمساعدهذهصقلبعدتقدملمالتيعضاالاالالدولتناشدال-
االخرىاتوالمساعدالغوثتقديمالىالرابطادونتبادررأن
.المسلمالبلداهزلمعاناةنهايةلوضحالصومالالى

سكاسنهالددببافمنصاا.نةدا

لمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةان
•اسطنبولفيالمثامنةدورتهافيالمنعقدةاالسالميتمرالمه

،199الأيلولسبتمبرلم11الى1منرالتركيةالجمهورية

االسالميالصرتمىمنظمةميثاقافواهدالبمبادى~سد
االسالميةاالمةلشعربوالمصيرالهدفوحدةعلىيركدالذي

•الدوليينواألمنالسالمبدعموالعترامها

عقدالذيالسادساالسالميالقمةتمرمهأ~بما~
حكومةمعكاملتضامنمنر1991االولدميسمبر/كامنونفياكاردفي

اراةقلقمنعنةأعربوما•وشعبهاوالهرسكالبوسنةجمهورهية
•البلداهزفيالوضع

الدورظعناالدرطالمرقمالقرار
فيالوضعبشرنالخارجية9لوزرااالسالميللصرتمىمسةالخاالطارئة
1/والايومياسطنبولفيعقدتالمعتي•والمهرسكالبوسنة

<199الميونية/حزيران
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جمهوريةفيالقائمالحررالوضع5ازا~0
لحقوقالخطيرةكاتواالمنتهاالعنفأعمال5جرامنوالهرسكالبوسنة
لهاويتعرض•والمهرسكالمبوسنتثمعبلمهايمتعرفرالتياالنسان
•الجمهوريةهذهسكانمنالمسلمونخاصةبصفة

الظروففىالخطيرالتدهور5ازاعا.00االهامسا
المتيالعسكريةاالعمال5جرامنوالهرسكالبوسنةلشعبالممعيشيت
,العدميينضدترتكب

المسلمونالسكانلهيتعرضرما5ازاالمبالغقلقهاعنتعرب1-
يبوتعةقتلمنالصربيدعلىوالمهرسكالبوسنةجمهوريةفي

.وتشريد

الخيرومحبياالنسانيةوالممرسسات5االعضاالدولتناشدال-
المرتميمنظمةبونامجبتنفيذالمتبكيربغية5بسخاالمتبرع
حكومةالىالغوثلتقديململمتنميتاالسالمي/البنكاالسالمي
اعادةاعمالفيولمساعدتهماوالمهرسكالبوسنةجمهوريةوشعب

.المتعمير

T-والدوليةاالسالميةالهيشاتتبذلهلماتقديرهاعنتعرب
والممساعدةالغوثلمعتقديم5بالمثناجديرةجهودمناالنسانية

.والهرسكالبوسنةفيالنزاحضحاياالى

الوخيمةالبيئيةثار9االىالدوليالمجتمعانتبا»تسترعي1-
والهرسكالبوسنةعلىالعدوانعنالناجعة

لعملياتالفوريالوقفعلىالعملالىالدوليالمجمتمحتأعو0-
المبوسنةفياالنسامنيتضدالمرتكبةوالجرامثماالبادة

والهرسك.

لمنظمةوالتجارياالقتاديللمتعاوناثمةالمداللمجنةان
•اسطنبولفيالثامنةدورتهافيالمنعقدةاالسالميتمرالمه

ام9الهأيلولسبمتمبر/ااالسلممن•كيةالمترالجمهورية



شديداحتياهمناالنغامنيالشعبيعدمنيهبماعلمااحاطتاذ
فيالماسةوباحتياجاته•نالمهمنوغيرهاواالدربيةاالغذيةالر

.والتعميرالتأهيلاعادةمجالي

تقديماالسالميتمرالمهمنظمةفي5االعضاانالبلدتناشد
علياميفاالسالأفغانسستاندولةالىوالماليالماديالعون
جهودمنتبذلةفيمبالمساعدتهاوكوسيلةالعاجلالغوثسبيل
الحربأمرتهاالستيالمناطقتعميرالعادة
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للكوسيكالثامنةالدورة
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السال~اتمرالمهلمسظمةالقامتاالماعتمنمرجعدتقرير
.)oاC/COMCEC/8-92/Dا1((

شبكتبشانالتجارةالتنميهالسالمياالمركزمنمقدمتقرير
السالميةاانللبلدالتجاريةالمعلومات

))2(CjCOMCECj8-92/D0ا(.

شبكتبشانللتنميةالسال_االبنكمنمقدممرحألتقرير
.)0اC/COMCEC/8-92/D)7((السالميةاانالبلدمعلومات

منماتحققبشأنللتنميةاالسالميالبنكمنمقدممرحليتقرير
وضمانا~يرناتاستماعلىلملمتامينسنظامامنشاءفيتقدم

.)OIC/COMCEC/8-92/D)3((االستثمار

عن.~~0االمتابعةللجنةالثامنبحتصاحالاتقوير
.)0اC/COMCEC-FC/8-92/REP(الكوسيك

السالميةاللبنوكالدوليالتحاداامشطتبشانمرحليتقرير
))6(C/COMCEC/8-92/Pاoا.

ه»0السمركسالمسماعالديرمقتقسريمر
)8Dc/-92/1)cOMCEc/ Bاo(

لنوجياالتكسووللعلومالسالمين´االصرسسةمنمقدممرحليتقرير
0)9((التنميةو I C/COMCEC/8-92/D(.

أفغامسمتان~الحر-يالقمتصاداالوعوبشانمتترير
))61(8-92/0/C/COMCEC9ا(.

ا~وا~ريبللتالسالمأاالمركزآمشطبشانتقرير
)اCTVTR/COMCEC-8(بدكاالبحوا.و

م.
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االفتحتاحيالخطاب
أوزالجوتتورالرئيسلفخامة
كيةالمترالجمهوريةرئيس

الكوسيكورثيس
للكوهسيكالثامنةالدورةفي

ا)99ال/أيلولسبمتمبر10•(اسطنبول

لموقروناوبونلمندا
لعاماالميناليمعا
مالكرالمنيونا

المثامنةالدورةمذ»أفتعترأنالبالغسروريدواعيلمنا~
.تركيافدبكممرحبالملكومسيك

وخالصالسهامنيهادتعنأعربأنخطابيمستهلفيليويطيب
االممنظمهالىمهابامنضماوتركمنمستانوبيجانأنبجمهوريتيالمترحيب
.مراقب~بحضورهاألبانياولجمهوريةكاملينكعضوين

وطاجكمستاناخمستانوكازقرغزمستانبمصثليفرحبأنيسعدناوكم
الجلستهذهفيضيوفاالهرسكوالبوسنةووومقدونياوزبكسعتانوأ
حيتفمتتاال

بانضماماالسالميالمرتميامنظمهحجمتزايدأنفيهالشكومما
•واالهميةالقوةمنامزميدالكوسيكيمنحسوفاليهاجدد5اعضا
االقمتصاديةالساحتتشهدهاالتيالجذريةالتحوالتانكما
أن,قبلزيمنأكشر•المنظمةمنتقتضيالعالمميةلمسياسيةوا

واالممية8القومنامزيدتكتسب
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مشتركجهدمنبذلنا»وماتضامرمنابديناهمافانكذلك
الخيربكلميبشرامنماوالهرسكالبوسنةقضيةفياالخيرةونةامفي

الواقعةاالسالميةالدولانضمامأنان<المصنظمةكناهةعلىكدليل
منايدمنيكسبناالمنظمةالىالوسطىواسياالبلقانبينفيما
جديدعالملخلقاةادالمتضافرةمناجهودمنويجعلالفاعلةالقوة
االقتصادمضمارفيوالستعاونوالنضامنالسالميسودهتماما

مناطارفي•العونيدنمدأنعلينايجبالمنطلقاهزومن
سنالتالمعتيانالمبألالمى<لممنسقالجماعيالجهدأوالفرديالجهد

بنياتهاترتيباعادةمنمحوطريقهاوتشقحديثاسيادتها
باالتحاديسمىماكاناهنهيارأعقابفياسيفوالمسياديةاالقتصاد

.القضيةهذهفياجهدتالولنفاهنهاتركياامناخيفومن<السوقيتي

انتناادجديدهناعربلكيالفرصةهذهأغمتنمانوأود
االرمينيونيرتكبهاالمتيااالبادهعملياتالمروعةللجرائمالشديدة

بيجاناذرفيابازكارناجورنواقليمفي

الناسمناوالفعشراتاروارأزهقتوالهرعثالبوسنةوفي
يالكوانالمعدمنفراراديارهمعنللرحيلالمالييناضنركما

فيوالمعاناة5الشقاولدانبعداالنسانيةالمأساةابعاداكمتسب
الوسطىاوروباعلىاغفيرهادبأعدفقواتةالذينالالجئينحياة
.االبادةعملياتمنفرارا

5اراصممتهفيسادرايظلانالدوليالممجتمعبمقدوريعدلم
منرىاناالسىدواعيومن•عينيةامامتقعالمتيالمأساةهذه

ومعها•الدوليةاالمنمجلسعنالصادرةعشرةالمستالقرارات
والستياالوروبيوالمستعاوناالمنمرتمراطارفيالصتخذةابيرالمت
<ورقعلىحبراجميعهاتزللملندنمرتمراتخذهماخرها3كان
منيزيدانماالفعالخلالتعنالمدوليالمجمتمععجزبانعلما
المجتمعيقتضيالوضعاهزفانثمومن<يومبعديوماالحلمعوبت

اكثراجواهاتاتخاذفيالبقةيتردألنا~يشبتانالدولي
.اثاالحدممسترىالىواقربفعالية
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توجيهقررللتنميةاالسالميالبنكانالصدريمثلرومما
البوسنةفيالمسلمالشعبالىاالنسانيةاتالمساعدمخصصات
فامنيالمتطوراتهذهفيالماثلةاالملتباشيرورغم.والهرسك
الدولمنأىأوالمنظمةتمتوانىأالواالخالميالصدقبكلاتمنى
يقمتضيفالواجب•واهمتمامجدبكلالقضيةهذهمتابعةعن5االعضا

حاللهانجدانالىاليلينمبعنبهااصتمامهاتواليأنالمنظمة
لزيادةالممشتركتمناجهودنضاعفانعليناويجب.اثمادسياسيا
لناالكبرىاالهميةاتفيلةالمسةبهذهالدوليالمجمتمحاهمتمام
.بمكيالينالكيلمنولمنعهجميعا

النزاعاهزتسويةالىنبادرلمااذأمنناأخشا»ماوأخشى
دولعلىتحلكارثةنيرانيشعالنقدفانهمااالزمةتلك5وامنها

كافةالمبلقان

لماالشديدااللميتنابنااالفكارهز»مناتساورانونحن
قريبعماتتيسرأنفياألملوميحدومناالمنطقتينماتيناهليكابد»
يسودانيمكنحتى<الدوليةالشرعيةاطارفيالمشاكللهذهحلول
.وبوعهمافيواالستقرارالسالم

5ا~رJاسيمعا
وذلموفراوبونلمدا

سمشتركةدوراتعقدعلى•4/19عاممنذ•الكوسيكدأبتلقد
مضمارفياالولويةاتنلمجاالتبمعنيةوزاريتعاتاحتمامع

دونبمفردهاتعقدفهيالحاليةالدورةأما•االقمتصاديالتعاون
جدولبنودكافةتغطيأنلهاليتسنىلكون,وزاريامجتماح
علىبناالاجراداتمنممايلناتخاذفيتشرحوأن•أعمالها

فيعقدالذيالسادساالسالميالقمةتمرمهعنالصادرةالقرارات
الماضياالول/كامنونديسمبرفيأاكار

رئيسابوممفياكاردقمةعلسبنفسيعرضتهتفميلرتقريروثمة
منذالكوسيكأمجزتهاالمتياألعمالعنمعلوماتيتضحنلملكومسيك

.4/19عام

الىالراميةالمشاريعجميعأناالرتياعبكلأعلنأنوأود
األولىالدورةأعمالجدولفيالمدرجةالتجاريالمتعاونعرىتوثيق

ويمتصدر.لكنالىسبيلهافيميأوبأكملهاففذتقدللكوسيك
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واسهاماتكمالمتواصلاصتمامكمبفضلانجزتالتيالمشروعات
فانوبالصثل.اجالاالطولالتجارةتمويلبرنامجمشروع•البناءة
فياالخرىهيوضعتالتجاريةاالفضلياتلمنظاماالطاريةاالتفاقية
مفتوحاعليهاوا~يقالتوقيعبابوأصحالنهائيةصيغتها
سريانالمقبلالمعامأوامثلفييبداربماثالثا.عضاالاالللدول
كذلك.االستثماروضمانا~يرناتاشتماعلىالممتاميننظام
5االعضاانالبلةمنابلدوعشرينثمانيةتوقيعأنأعتقدفانني
لمجلسالعاديغيراالبحتماعفيالنظامابهزالخاصةاالتفاقيةعلى

فيالماضيتموزيوليو/أواثلفيلملحتنميةاالسالميالمبئكمحافظي
االرادةعلسدال~منانطالقاعريضةمالبيشربةجدهمديفت

.بينهافيماللتعاون5االعضاالدوللدىالسياسية

•5االعضاللدولالمشاريعهذهتعتيمهاالستيالفرميعنوفصال
الالزمتابيرالتاتممناقداننااقولcممتواضعتفرصاكانتوان
بينالتقريبنحوطويالشوطاوقطعنا•للمقاصةاتحاد5النسثما

حثيثةبخطىممضيأمنناالىباالضافة•القياسيةالصرا~ت
نحولملتنميةاالسالميوالبنك9البيضاارالدمركرمعبالحتحاون

كبيرااسهاماامنشارهايسهمسوفالمتيالتجاريةالممعلوماتشبكت
.الحاليةالقصررأوجهمحالجةفي

المسعتوىعلىاتخذتالهتىابيرالتفهنالكأخرىناحيةومن
القمةمرتمرحددهاالمتياالولويةاتفيالمجاالتكافةنبشةالوزاري
5البيضاارالةفي191)فيعقدالذيالرابعاالسالمي

فيالكوسيكمنبقرارانمشقتالمتيالصتابعتلجنةفانكذلمك
تعرينالىالراميةالمجهودوتنسيقرصدتتولىلكياالولىدورتها
عاتهااجمتمافيبهاالمنوطةبالممهدمتنهمراالقتاديالمتعاون
.اسطنبولفيتعقدهاالمعتيالمسنوية

لمشكلتيحلالىالمسابقةالدورةفياخيراتوهلناانناكما
~5وبنا<المتابعةلجنتوتشكيلالكوهسيكمكتبهيثامنتحاب
لجنتمممنويةالسمنمنماملال5االعضاولالمةلجميعمتاحةهتالمخراصبحت

.المكتبهيثوالىالمتابعة
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هيةفدالجدد9االعضاالسالتهامأأزجدأناليفوتناوهنا
.والتوفيقالعنجا-لهمستمسياالمكتب

ينلمتعناالنحتىمنمتهجهاظللناالمتياالستراتيجيةان
5ضوفيوضعتقدكانتالكوسيكرعايةتحتاالقمتصاديالمستعدون
وصتالحقةجوهريةتحوالتثمةأناال•طرحهاابانالسائدةاالوضاع
تفرضتحوالتوهي>9/19عاممنذالسيمااالخيرةالسنواتفيوقعت
استراتيجياتتبتكروأنجديدةافاأهدتحددأنالكوسيكعلس

الستيالكبرىاالهميةتاتيهناومن•ايضاجديدة
اكار.«قمةمنبقراربالكوسيكالمنوطة.الجديدةالممسثوليات

يمتصلفيماالتاليةبالمقترحاتاتقدماناودالصدداهزوفي
فالقرن•السياقاهزفيوضعهايتقينالتيالجديدةباالستراتيجية

.الرفيعةلنتكنولوجياواالمعلوماتعصرسيكونوالعشرونالواحد
العشرينالقرنسنهايةمبحلولبدأتالتيالمتكنولوجيةالمثور»ااناذ

مجاالتمتهامقدوفي•العلوممجالفيالمذهلةوالمتطورات
البشريللجنستتيحسوف•الحيويةوالتكنولوجياااللميكمترومنيات

فاقاةاما~يفمتحبماالذهنيةطاقاتةمنالمثلىاالستفادةفرصة
مستوىعلىا~فيتمارسسوفالبشريةنشطةفاال.جديدة

منبدالالفرديالمستوىعلىأوللغايةالصغيرةالمجموعات
قطاعفياالالجماعيالنشاطيمارسولن•الجماهيريالمستوي
وألمتجارةالكمبيوترمثلاقتصاديةأمشعلةيضمالذيالخدمات
والتأمينالمصرفيةواألعمالوالسنقلوالالسلكيةالسلكيةالتواالتا

علىيزيدبصاالخدماتقطاعيستأثروسوف.والسياهتواالنشاهات
أنالعمللقوةبدفالوبالتالي•العملقوةمنالممامثةفي/0

توخزأنيجبانهالقولمناقلةومن.وعياوأكثرتاهيالافضلتكون
.االجديدهاالستراتيجيةوضععندالحسبانفيالتوقعاتهذه

سنقومالمتيالجديدةلالستراتيجيةينبغي•اخرىناحيةومن
الشاملللتعاونوكذلكاالقليميللمتعاوناصتماماتوليانبوضعها
االقليميونالممتعايشكلحيث،االعضا»انالبلدجميعبينفيما

وبالممثل.بيننافيماالشاملالتعاونمنيدلمنركيزةالمرتقب
فيالخاصةالقطاعاتبينفيماسينشأالذيالوثيقللمتعاونيمكن
القوةبممشابةيكونأنالسياقاهزنفسفياالعضاءانالبلد
,بيننافيمااالقمتصاديالمتعاونزيعنوأنللكوسيكدفعةالد

االستراتيجيةعلىويجب.المنتميةسبيلفينبذلهاالمتيوالجهود
للمتعاونااألساسيهواألولوياتالمبادىءتحديدعلىتقمتصرأن
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محافلمشتىفدفتبحثالستنفيذوبرامرالعملاخطفاما•االقمتصادي
باجتماعاتاالستفادةويمكن.تباعاتقريرهاويتم•الكوسيك
فيالنخامةالقطاعاتمخعتلفمناالعمالرجالتجميعفيالمكومسيك

اهمواحدمنعلىالتغلبيمكنالطريقةوبهذه.5االعضاانالبلد
االممتمامالموضوعاهك5ايالاناععتقاايوفر.القصررجوانب
جميعايفيدناسوفالواجب

5الوزرامعالي
الموقرونالمندوبون
الحرباعقابفينشأالذيلمميالعاالنظامانهيماران
بعهديرزنفثديالعقااالستقطابعلىيرتكزكانوالمذيالمعالمية

.مراتيةاتبصستجداالمميبشجديد

الذيباال~لكنأناتالمستجدمذ»مقدمةفيتيويه
السبيلوأ~ا~قد194طمنكالعظميانالقوتاناوجدته

المصروفاتتخفيذانذلكويستمتبع،السوقواقتادلملديمقراطيت
الهامةالمواردمنمزيدتخصمىالدولعلىمييسرالعسكرية
تطبيقنحواالتجد»تزايدأنكما•الحقيقيةالعتنميتالغرانى

معيشةمستوىوفعافاستهدعلديدلانماوالالمركويةالديمقراطية
.التنميةعمليةمنالحقيقيةالغايةهوالديالفرد

معالتتوافقومثل...1أهدحولالعالممثمعوبتجصييا~لقد
~تقلتالذياليوممحالوفيصعوبتهفيامتزايدامرامألحها

.صرتالمواتقنياتفيالممتالحقةالمستحدثاتبفعلالمسافات
افاهدتحديدبضرورةاالحساسيشتالمظروفتلكمثلوف

بالخيريعودانالبلدبينفيمااالقتصاديللتعاونواستراتيجيات
نهايةفيالتعاوناهزمنتستفيدسوفالمتيالشعوبنفسعلى

.المطاف
فيالجاريتلملعتطوراتالصائبالتقييم.ناعتقاديوفي
يستعينالتيواالستراتيجياتالمنافرباستعراضمقروناالمعالم
.والاالركانوطيداقتاديتعاوناقامةبيسرسوفعليهاالسير

منعةيريدنساسوفديةاالقتاقواناتعويرأنفيالمشكيخالجني
.وليةالمدالسياسيةالمساحةفداونفون

طيبلكموارجوأعمالكمفيالمعتوفيقلمكمأتمنسوختاما
.اسطنبولفداالقامة



الغابأحامدالدكتورمعاليكلمة
االسالميتصرالمرلمنظمةالعاماالمين

االشامتللدورةفتمتاحياالالحفلفي

للكوسيك

)لم99الايلولسبتمبر/1•<اسطنبول(





.باانسبةاال

الغابأحامدكمتورالدمعاليكلمة
االسالميالمرتميلمنظمةالعاماالمين

الثامنةللدورةفعتتاحياالالحفلفي
للكوسيك

)199الايلولسبمتمبر/10م(اسطنبول

•الرئيسالسيدالمفخامةصاحب
•9الورراالسادةالمعالياصحاب

<الموقرونالمندوبون
•الكرامالضيوف
<والسيداتالسادة

•وبركامنهاللهورحمهعلبكمالسالم

ينتآلمةبهذه•أخرىمرةIحللتوقديعاودنيالسروران
الدورةانعقادبمناسبةامسننبولمدينةالجميلةالعتاريخية

0(الكومسيك)والتجارياالقتاديللمتعاونالدائمةللجنةمنةالعثا

لفخامةامتنانأعميقعنالعربالفوهةهذهاضتنمانواود
ورثيسكيةالمترالمجمهوريترئيس•الأونتورغوةالوميسر

ومااالسالميةبالقضايااثمداهمتماممنيبد~لما•المكومسيك
الكوسيكلنشاطاتومتواملكبيردعممنيقد~

منحالماالجامع•اوزالتورغوةالرئيسفخامةخطابان
بمتعزينوقيادتهالتركياالشابتامااللتنعنبوضووعبرقد

التي9االعضاالدولبيناالسالميالعتضامنوهالتاالخويةالعالقات
يشكلأنيتقينوحقا•بينهامثمراقتصاديتعاونتحقيقمعتضمن
0القويةالموحدةاالمةبناالاساساالقتصاديوالتكاملالعتقام
تمسترشدسوفللكوسيكالثامنةالدورةاوالةمدأنقناعةعلىوانني

الهامالخطاباهزفيالواردةبالمعتوجيهات

اللمتينوتركمنستأنبيجاناذربوفديارحبانيسعدنيكذلك
الموتميمنظمةفيالعضريةكامليكعضرين•مرةالولتمشتركان

الكوسيك.تنظمةاجعتماحفيميراالسال
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السياسيةالمجاالتفيهامةبنشاطاتمنننصتناقامتلمقد
نعلمفكما•لملكومسيكالمسابقةالدورةانعقادمنذواالقمتصادية

تعزيرمنهاالهدفكانهامتقراراتالدورةتلكعنهدرتجميعا
وارساء5االعضاالدولبينوالمتجاريدياالقمتاالمتعاونعالقات
الدورةطلبتكذلمك•دولنابينتدريجياقتصاديتكاملأعاثم

السادسةاالسالميةالقمةمنتخويالرئيسهامنحلملكومسيكالمسابقة
الىتهدفالمتيالعمللخطةيدةجةاستراتيجياتوتنفيذادباعد
5االعضاالدولبينوالممتجارياالقتاديونالممتعاتعزين

فخامةقامللكوسيكبعتالمسأالدورةلمتوصياتاوتنفيذ
الكوسيكسنشاطاتعنوأفتقرسربتقديمأوزالتورغوةالرئيس
الملموسللتقدمارتياحهاعنأعربتالتيالسادسةاالسالميةللقمة
القمةعندرةاالالعملخطةتنفيذفيالكوسيكحققتالذي

تعزينالىوالراميةم1911عامفيانعقدتألتيلعثةالعثااالسالمية
9األعضاالدولبينوالعتجارياالقتاديالتعاون

التعانابهزاالسالميةاكاردقمةعناالدرألقرارمنصروقد
:-سايليعلىبالعتحدية

علىطرأتالمعتيالجديدةاالقتصاديةبالمعتحوالت~محيط
الواحدةاالوروبيةالمسوق5انشاجرأةمنوالسيماالعالميالمممستوى

انالمبألعلىالتطوراتمتلكوتأثيرأوروباشرقفيالستطوراتلمكوكك
والمتجارياالقتاديللمتعاوناثمةالةاللجنةمنيطلب<عضاالاال

عاتاجمتماعقدالىالدعوةفيهابما•مةالالنالخطواتاتخاذ
جديدةاستراتيجياتوضعاجلمنالخبراةمنلفريقعملوحلقأت
الدولبينفيمااالقتاديالتعاونيزتعنالىالهادنتالعمللخطة

هز»االسالميتمرالممرلمنظمةالمعاماألمينيرفعأنعلى•االعضاء
منوالمتجاريدياالقمتالملمتعاوناثمةالدالملجنةالىاالستراتيجيات

ممكنوقتأقربفيبشانهايلزمماواتخاذاقرارهاأجل

مساتمهمعاتآالتمباشرةالقمتعقبالعاماالمينوأجرى
المدعوةأجلمنعضاالاالوالمدولالممعنيةاالسالميتمرالممرمنظمة
الموضوعاهزحوللملخبراةاالولاالجمتماحلعقد
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سبمتمبر,-i(منتايامقبلاسطنبولفيبحتماحاالانعقدوقد
عنةالصادرالتقريرالحاليةجلستناومستناقشم)199ال

االسالميةالقمةانعقادابانبانةكرانانكذلكيفوتنيوال
األنداخرىمرة<والحكوماتالدولورؤساالملوكو~•السادسة

اهميةوأكدواوالقجارياالقتاديالتعاونتعزيزاجلمنقويا
العملتعزيزفيالخا~التطاحبهيضطلعانيمكنالذيالدور
على5االعضاالدولالقمةمحشتالممنطلقاهزومن•المشتركاالسالمي
التجاريةالمرصساتبينتاالتااللتعزيزمواتيتظروفتهيشة

عضاالاالالدولفياالخرىاالقتصاديةوالمرمساتوالممصارفوالشركات
فيالنظراعادةاطارفي•تصرراداعدالكوسيكمنكذلكوطلبوا

البينيالتحدونتعزيزوطرقلسبل<العملخطةاسعتراتيجيات
التي5االعضاالدولاقتأدياتبينالتدريجيوإلتكاملاالقليمي

فعليوجودمراعاةمعسمشتركةااسالميهسوقاقامةالىترديسوف
منفسرالغرضلحتحقيقتسعىاقليميةلجمعيات

مافترةفيالكوسيكعاتقعلىتقعالتيالمهمةفانلمذلمك
فيالكوسيكنجحتوقد0كبرىمهمةالسادسةاالسالميةالقمةبعد

ومشروحأجالاالطولالتمويلمشروحمثلريعالممشامنعدداقامة
وكلهاالخ.المتفضليةالمتجارةومنظاموتامينهااالدواتاصتصاد
الدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزمنهاالهدفمشارين
المتعاونتعزيزفيمجمتهدأنن9امنعليناويتعين05االعضا

و<السادسةاالسالميةالقمةلتوجيهاتوفقاوتدعيمة
مرمساتكافةدعمعلدالهامةالسهمتبهذهالقيامفيالكوسيك
االيجابيةمساهماتهاوعلى8االعضاوالدولالمعنيةالمنظمة

بهينهضماأسجلانالهامالمنعطفهذافيعليويتيعن
خطةتنفيذفيالتقديرحقنقار»دورمناالسالمي~البنك
بشكلالمنظمةبهاتقومالمتيالتنميةنشاطاتوفيعامبشكلالعمل
.خامى

صدرالذي•البنكمحافظيلقرارسعادتناعننعربفانناالذ
واسمالفيهامةزيادةاثباحةالسادسةالقمةلتوجيهاتاستجابه
والمدفوحبهالمصررالبنك
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نطاقتوسيعللبنكميدالجدالوضحاهزسيتيحوبالتأكيد
50االعضاانالبلدفيالتنميةالغراضاتهمساعد

القليلةااليام:خاللمستجريالمتيمناقشاتنافيعليناوينبغي
السادسةالقمتقراراتأعيننانصبنضعأنمنمسالأنالمقادمة

:-مثلأخرىصامتمجاالتبشان
5االعضاانالبلدعلىالمستحقةالخارجيةالديون5عبتخفيف
0تحويلها.وتخفيضهاو1الديونتلك5الغاذلكفيبما

نموا5االعضاانالبلداقلتواجهالمتياديتاالقتصاالمشاكل
0الساحليةغير5االعضاانوالبلد

والكوارثالجفافمنالمصتضررة8االعضاالمدولمساعدة
0االخرىالطبيعية

االراعنيفيالفلسطينيالشعبتواجةالتياالقتصاديةكلالممشا
الجوالنمرتفعاتفيالسوريوالشعبالمحتلةالمفلسطينية

المحتلةالعربيةاالراضيفيالعوبيوالمشعبالمحمتلة)لمصورية
•االنرى

االفريقية5االعضاالبلدانفيوبخاهتالغذائياالمنمصكلة

جانبهامنالعامةمنتاالمانباالجتماعاهزافيدانواود
لهذهوفعالسريعتنفيذتحقيقاجلمنوسعهافيماكلتبذل

معبالمعتعاونوذلكالسادسةاالسالميةالقمةعنالصادرةالقرارات
والمرمساتالمنظمةعناالصتفرعفواالجهزة5االعضاالدولحكومات

لملتنميةاالسالميالمبئكمنهاوخامة•عنهاالممنبثقة
التومياترسعتةلملكومسيكالثامنةالدورةانهيوقناعتي

0القراراتهذهتنفيذتذللأنشأنهامنالمتيسبةالممنا

•الرمنبسرسباده

المدورةانعقادابانالمتينهاالتيالمكلمةفيقمتلقد
الخطوطبوضعام99اأكتوبرفياسطنبولفيهناللكوسيكالسابقة
العالمفياالقمتصاديةاالوضاععنكثيراتشجعاللمصورةالمعريضة

خاصبشكلمنظممتنافياالعضا»انالبلدوفيعامبشكل
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بالمثنادالجديرةالجهودرغمبانهيالحظفانهالشديدولالسف
فان•مشجعةاقتاديةنتائجحققتوالتي•عضاالاالالدولمنلعدد
وغيرنموااالقلانالبلدمنهاوخاصةاالسالميةاالمةانبلدمعظم

حمتىالمكثيرتحامنيالتزالاالفريقيالسهلفيوالواقعةالساحلية
جرتعالميةاقتصاديةأزمتمحصلتهيالمعاناةوهذه0اهزيومنا
:منهانذكرأنيمكنوخيمةعواقب

مثيسيالررآلمةتشكلالمتياالساسيةالمسلحاسعارانخفاض
انالبلدمنلكثير)لصعبةالعملةلموارد

األعضاءانالبلدمعظمفدالمدفوعاتميزانعجزارسفاع

ومسمتوىيمتماسبالممسترى~الديونخدماامكلفتبقاء
األعضاءانالبلدمعتفدالوعليهالمتممية

بشكلالناميةالبلدانالىالمنقولةالمواردحجمانخفافى
خامربشكلالمنظمةفي5االعضاوالبلدانعام

تمتسحالالمدىقصيرةفاق9اأننرىأننالالسفيدعرومما
مفاوضاتفاناألمرحقيقةوفي0الوضحامذفيملحوظتحسنلمحدوث

منستامئجحققتقدكاعنتوانوالستيأورغوايفيالممستدميرةالمائدة
مسدودطريقأمامالتزالعامبشكلالعالمياالقتصادفيابيفايجا
فيهتوجهالمذيالوقتفيالناميةالمدولتخصالمتيالمسائلبشأن
وصندوقالدوليالبنكصقلكبرىماليتمساتومهالصناعيةانالمبأل
السوفييتيواالتحاداوروباشرقانبلدالىاصتمامهاالدولنيالنقد

السابق

•االسالميةاكارداقمهممثل•المناسباتمنكمثيرفيأكدثوكما
التعاونيزتعنفيتكمناالوضاحهز«تواجهوهيبالدناسالمةفان

بينامثمادالمتناميالتكاملالىيزديسوفوالذيالبينياالسالمي
كما,لنافالبدالهدفاهزمحققأنأردنامااواذ0اقحتصادياتنا

ابيرتداتخانبةسنقومماضمننجعلأناالسالميةاكاردقمةأشارت
وطويلةاوصتوسطفقصيرةافاألهدمنيليماتحقيقأجلمنفعالة
.-المدى
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الهتيالظروفتهيشةخاللمنالخدماتولملبضاثردلمناتباتطوير
ذلكتتيح

تسميتتحترميالمتيالعقباتامواعكلازالتريروبالتخفض
االسالميةالبينيتالمتجارة

العتجاريةوالممرسساتوالصنظاتالمشركاتبينالمتعاونتعزير
تحقيقلمضمان5االعضاالمدولفيالخامرلملقطاحالمتابعة
0االسالميةالبيئيةالحتجنارةتنميةفيالمفعالةمصاهمعتها

الساملفي~وفعالمةعمليةاعالميةسبكةاقامت-
انشامهامن•لعنقديةوالمالميتواوالمتجاريتاالقتاديت

5االعضاالدولبيناالقتاديتاالتصاالتتعود

والممتعددمئيالمثناينالمصعيةعلىالصاعيالمعتعاونتعريى
اماالستحدخاللمنمشتركةمصاويعاقامةوتشجيحاالطراف
وقدواتناالطبيعيةومراردنااالقعتصاديةالمكانياتناالمشترك
•والفنيةالعلمية

فياصاسياعامالتصكلوالمتيألبشريةالمراودتنميةتحقيق
0واالجتماعيةديةاالقتاالعتنميت

علرالبينياالسالميالمتعاونتعويراجلمنجهودناتكثيف
المعلميتالتالممجافياالطرافوالمتعددالثنائيالمستويين
االبحوثتناثرلممتبادلالمياتواقامةوالفنية
وتعصيمهاوالفنية

ففيالممصتويات.كافةعلىاالسالميالعتضامندعمواخيوا
وافغانستانوالهرسللالبوسنةفيالحاليةالتحدياتمواجهة

االمةتصميميصراالماكنمنوغيرهاوفلسطينوالمصرمال
هومرالصركالبنيانالصفوفموحدةماقةالممعنىعلىاالسالمية

بلكافةالعقياتعلىللتغلب•غير»السبيلالمذيالسبيل.مو
.شعوبهامستقبلولمتامين
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<مبسرالر0سباد
•ا~امالضيوف

شكريخالصعنأعربأنلياسمحوا•كلصتيانحتتمأنقبل
عقداجلمنمصتارةترتيباتمنبةقامتلماوشعباحكومةلتركيا

ضيافةمنالوفودبةاحيطتولماللكوسيكالثامنةالدورةهز»
مدهينة<والحيويةالجميلةالمدينةهز»الىوصرلهامنذكريمة

وثقافمتهاالسالمشعلةالرهانمنقرونولعدةحملتالمتياسطنبول
وحضارمت

بعتمنياتياليكماترجةاأنكذلكمئيسالرسيادةيالميواسمح
لكمأركدوأن´لملكومسيكالثامنةالدورةفيوالنجاهبالمتوفيتىلمكم
جهدهاقصارىتبذلسوفاالسالميالمرتميلمنظمةالعامةاالمانةأن
هذهعنةتتمخضسوفلماوفعالسريهتنفيذتحقيقتضمنحقتى

وتوصياتقراراتمنالدورة

لكموسكرا

0وبركانها~ورحمهعلبكموالمالم





السنغالجمهوريةرئيسفخامكمنرسالة
االسالميالموتميلمنظمةالحاليوالرثيس

ا)99الايلولسبمتمبر/10(اسطنبوأل
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:باانسبةاال

السنغالجمهوريةومثيسفخامةمنرسالة
االسالميتمرآلمةلمنظمةالحاليوالرثيس

)I~10 ,J/199الايلولسبمتمبر(

الرحيمالرحمنالملةبسم

امثمةالداللجنةورثيساالمتركيهالجمهوريةمثيسالرفخامة
االسالمي،الصرتمىلمنظمةالتجاريواالقتصاديللتعاون

•ءاالوزررئيسدولت
•ءاالوزرالمعالياصحاب
السالمياالموتميلمنظمةالعامالمينامعالي
•امالكرالضيوف

وسادتي،اتيسيد

االخويةالرسالةبهذه•الرشيسافخامهاليكم.اتو~اذامنني
االقمتصاديللتعاونامثمةالدللجنةالثامنةورةالةبمنأسب

انهضامننياستشعر(الكومسيك)االسالميالموتميلمنظمةوالتجاري
لقمةالمؤتمركرشيسواجبيعلييفرضهاالنفسالىمحببةبمهمت

الصادقاعجابيعناعربانبدءزيالبادىواود.السادساالسالمي
وكفاءةبالهدفمثابتووعيثابتالتزاممناثابدعلسدأبتبصا

للدولالعميمالخيريحققبماالكوسيكاعمالتوجيهفيارواقت
االسالمي.المؤتمرمنظمةفيعضاالاال

جمعاهاالسالميةاالمةومعهااالسالمي<االقمهمرتمررئاسةان
ماعلىالمتهنمثةاصدق•~المتركيوللشعبشخصارلكمتزجي

بامرةوانجازاتاثمدتقدممناالسالميتمرالمهلمنظمةحققسموه
يناسببماوتطويعةاالسالمياالقتصاديالتعاونتحزينطريقعلى

.الراهنتالدوليكالظروف



•تيمرالرفخامت

وسادتي.امتيسيد

انجزمتبمااليوم.تجتمعالتياثمتالداللجنةاستطاعتلمقد
االقمتصاديالتعاونلمتعرييشاملةعملخطتوضعمنبدهااعمال<من
فياولويتاتفيمجاالتبتحديدومرورا<5االكضاانالبلدبين

•محددةقطاعاتفيمناسبةاتفاقياتبابرام5وانتهاون<الممتعا
5االعضاودولهااالسالميتمرالممرمنظمةتحفرانكلهبذلكاستطاعت
وكان.االسالميةلالمةديةاالقتاالوشاثرلمتوثيققويمسبيلانمتهاو

الوراويةاالجتماعاتالسبيل.اهزفيانجزتماوانفعامممن
المسبعدوراتهامندورةكلمععقدهاعلىدأبتالتيا~
اتنمجاالتفيواسعةابيرتدفيالشروعاتاحتوالمتي•المسابقة
.الحامةواالشغالاالساسيةوالمبنيةالمفنيكالمتعاوناولوية

صذهكلفيايجابيااسهامااسهمتبانهابالديوتفخر
قرارات.´.:الالزمتابيرالتاتخذتوبأنهاالنشاطات.
•تحت~الممبرمةاالتفاقياتكافةعلىولملترقيعالمكومسيك

~:الصتعلقتاالتفاقياتالسيما

.5االعضاانالمبألبينفيماوالممتجاريوالمتقعنيدياالقمتاالعتعاون-
.5االعضاالدولبينفيماالتجاريةفضياتلالمنت5انشا-
االسعتثمار.وضمانيرالمقتةناتاثنعتماعلىلتامينانظام-
.5االعضاالمدولبينفيمااالمعتثماراتوضمانوحمايةتشجيع-

وسادنيانيسبد

ونلملشهاالسالميةللجنتعشرةالمخاصمةالمدورة5امتهامنذ
فبرايرالفدجدةفيعقدتالمعتيواالجتماعيةوالمقانيةاالقمتاديجة

بمسعتوىاالرتقا(فكرةالمسنغالفيهاطرحتوالت<1990شباط
منالمعا~االقعتاأيشهد»ماارا»االمالصاالقمتصاديالمتكامل
خطتتعديلعلدالعملفدوسعاالمكومسيكتدخرلم•جذريةتغيرات
في5االعضاانالمبألبينفيمااالقتاديونالممتعالتعرينالمعمل
هذهلتطويرجديدةاستراتيجياتولصاغةاالسالص<تمرالمهمنظمة
الواهين.لممدالعاالموضعلمقمتضاتالمحطة
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المثالث،االسالفيالقمكتمرمةالجهودا´´اتخذبهذهواعمترافا
الكوسيكفوضالذيا)(قأق3/6ا~اوأاكار،فيانعقادهلدى

العملخطةأمسترأتيجياتفيالننثراعادةاطارفيII~IIبأن.
تحديدالىاالعضا»<الدولبينفيمااالقتصاديالمتعاونلتعزين
االعضا»الدولبينليمياالقاالمتعاونلتعزيزالالزمتوالسبلألطرق
سوققيامالىيغضيبمااقتصاداتهابينالتدريجيالتكاملوتحقيق
االللتجمعاتالواجباالعتبارايالءهعمشتركةاسالمية

مئجالنتااناعمتقاايوفي.المجال´´منفسفيالهاملتالموجودة
لهذالجنتكمعقدتالذيالخبراءفرقاجتماعاليهاتوصلالمتي

اساسايشكل<199)ايلولسبستمبر/'\الىألمنالفترةفيالغرض
واقعيةقراراتتستخزانللكوسيكالثامنهورةللةيتيحطيبا

المنشوداالسالميالمتكاملباقامةتعجلانشأمنهامنمماوطموحة
.الخاصالقطاعساهمتبزيادة

ان,مئيسالرفخامةيااليكمبالخطابمتوجهاآمنيف،ان.واود
الذيالمتوحيديالدورعنفنال،وحنكةثاقبوىيتمنبهتستحلونما

والغرب.الشرقبينالطرقمفمترقعلىموقعهابحكمبالدكمبتنهض
تشكل.االسودالبحرالىالمتوسطالبحرمنالمنفذوباععتبارها

االمميةالحاسمالعملالهزللنجا-اكدمةضمانااعمتقاايفيجميعا
االنيتكرنالذيالجديدالمعالميالنظامفياالمةلمستقبل

للجنةالمثامنةللدورةالكاملالنجاراربحراذوانني
انلكمائكداناودوالتجاري.االقتصاديللمتعاونالدائمة
مكمتبهاوميمئةآسادسةاالسالميةالقمةورمناسةفاحيت.منالسنغال

العاماالمينمعبالمتعاون-جهدايدحروالناخرى<ناحيةمن
بهاتضطلعالمتيالساميكالمهمةالنجار-االسالميتضرالمهلممنظمة

الكوسيك.

.وبركاتها~ورحمتعليكموالسالم

ضيوفعبده
السادساالسالميالقمةتصرمهومثيس





الخيلأبامحمداالستاذمعا~كلمة
فرالوطنيواالقتصادالماليةوزير

السعوديةالعربيةاالمملكه
العربيةالمجموعةعنميابت
االفمتتاحيةالجلمسرفي

)199الايلولسبتمبر/10(اسطنبول،
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بيةبا:اال
الخيلأبامحمداالستاذمعالوكلمة

الو~واالقتصادالماليةوزير
العربيةالمجموعةعناميابهالمسعوديةالعربيةالسلكتفي

االفمتمتاحيتالجلسةفد
)199)ايلولسبمتمبرا10(اسطنبول.

<وبركا~اللهورحمةعلبكمالسالم

الشكربجزيلالعربيةالدولمجموعةباسماتقدمنبةيسعدني
تركياجمهوريةرئيسأوزالجوتتورالرئيسلفحامتوالتقدير
لمنظمةوالمتجارياالقمتصاديلملمتعاونامشمتالداللجنةورثيس
االقمتصاديللمتعاونومساندةدعممنمايقدمةعلى،االسالميتمرالممه
.اللجنةهذهخاللمناالسالميالمؤتمرمنظمةفي5االعضاالدولبين
الحكومةفيولونالمسهيبذ~الذيبالمجهوداشيدأنأودكما

شعبومنيافةوكرماللجنةعاتاجمتماارةوادتنظيمسبيلفيالتركية
تحققأناللجئتاستطاعتلقد.االجمتماعاتلهذهتركياوحكومة
االقمتصاديتالعالقاتفيملحوظاتطوراوالدعمالمساندةهذهبفض
.المنظمةفي9االعضااالسالميةالمدولبين

<مثيسالرفخامة
الحكيمةبالكلمةمصتارةايةبدالدورةهذهبداتلقة
عكستالمتيالدورةهز»افمتتا-فيبالقاثهاتفضلتمالتيوالمضانية
تركياامالمتنوضورمنوزادتقيامهامنذاللجنةلهذهمساندتكم

ترحبالمناسبةوبهذهاالسالميةالدولبينالمتعاونيزبتعنالقوي
تركمنمستانوجمهوريةبيجاناذرجمهوريةبانضمامالعربيةالمجموعة

اثراءفيامنضامهايساهمأنامليناالسالميالمرتميمنظمةالى
الدولبقيةنرىأنملنةكما•المشتركاالقتصادياالسالميالعمل

الدوراتعاتاجمتمافيحديمثااستقلتالمتياآلسيويةاالسالمية
.القادمة
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الرشسفخامة
امالكر9الرمال

جميععلىستوثيريةجكاقتاديةتحوالتحالياالعالميشهد
دياالقمتامالراالبرامرالممتحوالتهذهمالمحاهمومن<العالمدول
االقمتصاد~ءالنظمتحريراتجا»فيالدولمنالكمثيرتبنمتهاالمتي
تطبقأصبحتالمعالممجولجميع,Iنرىأنقبلطويلوقتيمضيولن

وبشكلسمتحررةاقتصاديةانظمةاساسعلىبعضهامحوتمتعامل
.االقمتصادياالهال-اتجاهاتمعممترابط

اقمتصاديةمجموعاتتشكيلالسالحاجةظهورالمعالمشهدلمقد
دولةكلتحققهممااكثرتعاونهامنتحققانتمستطيعدولمية

معتتعارفيالاالقتصاديةالعتكمتالتانواضحاأهبحوقد.بمفردها
فيخطوةهيبلاجمعالمعالم«ولبينالمتجاريةالممبادالتتحرير
هذهمنفرمناالسالعيالعالممنظمةودول.تعزيزهاتجا»

المتعاونأمكانياتمنواسعةافاقامامهاتنفتحالمتيالممجموعات
بمالتحقيقهالكثيرامامهاولكنمنها5جزحققتوإلفنياالقمتصادي

ا~تحقيقعلىدولةكلويعينالمشتركةمالحهايحقق
وادراكبواقعيةالمجموعةهذهدولواجهتوكلما.فيهاالشاملة
المتعاونافأهدتحققأناستطاعتكلما<المشتركة~لحهاعملي
.افضلبشكل

اليهاتوصلالمعتيبالمنمتاثجاشيداناودسبةالممناوبهذه
مشروعاداعدفيالمموظفينكبارعاتاجمتماثم5الخبرافريق

وسيكون.5االعضالملدولالمشتركاالقمتصاديالتعاوناسعتراتيجية
االقمتصاديالمتعاونتعويرفيكبيرثيرتثا~5انشاالوثيقةهلمهك
منالمعالمياالقمتصاديالمنشاطفيحصتهاوزيادةاالسالميةالدولبين
مجموعةأنشكوال.كناهتهاوريادةالوطنيةاالنتاجيةتحريرخالل

اهزتعزيزفيبدورهااثمادكانتمثلمامستقومالعربيةالدول
لرالمصايحققبمااالستراتيجيةهذهتطبيقفيوالمساهمةالعتعاون
.االسالميةالدولمجموعةوللةالمشتركة

والاثمادكاعنتفقدالمسعوديةالعربيةللمملكةوبالنسبة
خاللسعتوقد•االسالميةولالةبينأفضتعاونلمتحقيقتسعىتوال

الدولمعالمتعاونالمىالمكللاليخرفبجهدمنيةالماالسنوات
تحقيقعلرمساعدتهاسبيلفيوجماعيثنائياطارفياالسالمية
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فانالحاضرالوقتوفي.معوقاتهاومواجهةالشاملةالسنميت
الدولامنماثية~تجاريةعالقاتالمسعوديةالعربيةللمملكة
العزينعبدبنفهدالملكالشريفينالحرمينخادمويحرصاالسالمية

JTالعربيةالمملكةفيواالهليةالحكوميةاالجهزةترجيةعلدسعود
وتوسعةاالسالميةالدولمعقاتالمعالتطويرجعلعلىالمسعودية
اهزوفي..السعوديةالخارجيةالسياسةاولوياتقمةمنمنطاقها
بهتقومالذيالدورتقدرالسعوديةالبعربيةالممملكةفاناالطار

بينوالفنيةاالقتاديتالعالقاتتطويرسبيلفيتركياجمهورية
؟اللجنةهذهأعمالودعمعضاالاالالدول

المدولمجموعةباسمالخالصالتقديرلمفخامتكمأقدمختاما
.أعمالهاوتشجيعالدورةهذهبرعايةتفضكمعلىالمعربية

.وبركانهاللهور~علبكموالسالم





قا~فمتوقيقالسيدمعاليقلمه
بيجاناذريهبجمهولىالخارجيةونالشووزير

سيوية9اا~~عنبالنيابة
االفتتاحيهالجلستفي

)م55)ايلولسبتمبر/0́1•اسطمبول(





:با:كباال

قاسيموفتوفيقالسيدمعاليكلمة
وبيجانأنبجمهوريةالخارجيةالشررنوزير

سيوية9االمجموعةعنبالنيابة
االفمتمتاحيتالجلهتفي

)199السبتمبر/ايلول10اسطنبول،(

كيتالمترالجمهوريةرئيسافخاعف
السالمياالمرتميلمنظمةالعامالمينامعالي
5االوزرالمعاليأصحاب

الموقرونالمندوبون
امالكرالضيوف

وبيجانانجمهوريةأنهنااعلنأنالسروردواعيلمنانة
اهزأمامتتحدثوانالكوسيكدورةفيمرةالولتشاركانيشرفها
سيوية9االمجموعةعنلمنيابةباالمموقراالجمتماع

سيوية9االوفودرىسا~عنبالنيابة•اعربأنليواسمحوا
الفخامةالحبوتقديرناشكرمناخالمرعن<منفسيعنوباالهالة
وللشعب•كيةالمترالجمهوريةرئيس>الأونجوتتورالرئيس
كرممنبهحظينالصا،فخامتشخصرفيمصثالالشقيقكيالعتر
لنا.اعدتالترالممتازةوللمترتيباتالجميلالبلداهزفرضيافة

الحربونهايت،العالميشهدصاالستياالخيرةالمعتغيراتان
االتحادجمهورياتمرخراعليهحصلتالذيواالستقالل•ردةالسبا

المتيصي•وعيرهاالسوقاقمتمادالىوالتحولالسابقالسوقيتي
حاليا.السياسيالمسرهيشهدهاالتيالمهامثلةالتحوالتالىادت

علىخرامهحلتالتياالسالميةالحمهورياتمشاركةوان
سوفاالسالميالمرتميمنظمةفيالعضويةكاملي5~عضااستقاللها

اساسياجزهارصاباعتباالجمهورياتهذهأهامجديدةافاقاتفعتح
.واالخالقيتالثقافيةوقيمهاتاريخهابحكم•االسالميةاالمتمن
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فيمااالقتصاديللتعاونالجديدةاالستراتيجيةفانهناومن
اثمةالداللجنكوضعمتهاالتيبالمصيغة•االسالميةانالبلدبين

منظمةفي5االعضاالدولبينفيماوالمتجارياالقمتصاديلملمتعاون
.مهمةوثيقةتمتبراالسالميالمرتمي

الموثيقتههكاداعدمن5الخبراينمتهيأنفياالملويحدوني
منظمةعلىكبارااماالفعلقأننااذ<ممكنوقتأقربفي

بعضرأنفيشكأدنىيخالجناوالوالكوعسسيكاالسالميالمرتمي
مصدرمجرداألنتعمتبرالمتي•وبيجانأنصقل•اميفاالسالانالبلد
منالمقريبالمصستقبلفيتمتمكنسوفIاألخرىانللبلدالمخامللمواد
.االنتاهفيالعالميةالمستوياتبلوح

الرئيسالفخامةلصاحبالمطيبةتمنياتيعنأعرباخرىومرة
حامدالدكتورومعالي•المتركيالجمهوريةرئيسمأوزالجوتتور

لنااتاحاينالملذاالسالميتمرالممرلمنظمةالمعاماالمينالغابام
تكللبانتمنياتيعناعربكما•الدورةهذهفيالمشاركةفرصة

.بالنجارالمدورة



كلمة
ابودبكاريالسيدمعالي
االقتصاديلعتخطيطواليتوزيرالما

جاسبيابجمهورية
االفريقيةالمجموعةعنبتبالمنيا
االفتتاحيةالجلسةفي

ا)99الايلولسبعتمبر/10(اسطنبوأل





كلمة

ابودبكاريالسيدمعالو
االقتصاديوالتخطيطوزيوالمالية

جاسبيابجمهورية
االفريقيةالمجموعةعنبالنيابة
االفستاحيةالجلسةفد

)199الايلولسبتمبر/10(اسطنبول.

الرحبمالرحمناللهبسم

الكوسيكورمئيسالجمهوريةومئيسفخامة
السالمياالصرتمىلمنظمةالمعاماألمينمعالي
المعالياهحاب

الموقرونالمندوبون
السادةواتالسيد

وبركامنةاللهورحمةعلبكمالسالم

الثامنةالدورةهذهفيالمشاركةاالفريقيةللمجموعةيطيب
,الصتواضحصوتيخاللومنالمناسبةهذهفي•تسجلانلملكومسيك

ومثيساوزالجوتتورالرئيسلفخامةالستقدميروعميقالشكرجرميل
.الكوسيكورمثيسالتركيةالجمهورمية

البليغفمتتاحياالالخطابعلى5بالمثناحديثيأستهلانواود
وتوجيهاتجمةأفكارمنفيهلماالرئيسفخامةلمتوهالمتا»الذي
واننا,اوالتنامدفيللشروعفستهياونحنبهانتزودسديدة

بالنفععلينايعودسوفهائبةررىمنها~انلموقنون
العظيم.

وافرايضااسجلبانالرئيسفخامةلييسمحأنوارجو
مديفتالىوصلنامنذوحفاوةترحابمنلقينا»لمايرالمتقد

تركياعظمةعلىحيااشاهدتقفالتيوالعريقةالعظيمةاسطنبول
مواكبتعلةالوطيدعزمهافيوايضاالمجيدتاريخهافيالصتجليت

يثالحةالعصر
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ولمتركيا<مئيسالرفخامة•لكمبالشكرمدينونفانناكذلك
.تصرفناتحتوضعمتموهاالمتيالممتازةالتسهيالتعلىوشعباحكومي

الممشهودبالدكماسهامعلىالمجليلةباالمثلةحافلريزالمتاان
ظلفيتركيانروأنمدورنايثليهناومن•االسالميةالحضارىفي

عبراالسالمىالممتضامنأواصرتوثيقفيوسعاالتدخرالعظيمةقيادتكم
.خاصبوجهالكوسيكوعبرعامبوجهاالسالميتصرالممرمنظمة

اثمةألداللجاناهممناكلجنف•الكوسيكاستطاعتلقد
وثاستكمظلفيتحققان•االسالميالمرتميمنظمةعنالمنبمثقة

المشحيحرصكمبفضلالعملخطةتنفيذفيالنجا-منكبيراقدرا
5اعضاألدولبينفيماوالمعتجاريدياالقمتاالتعاونمسيرةعلى

المنظمة

اولرهاباععتبانظرنافيخاصةأهميةتكمتسبالدورةهز«ان
ولعلكم•اكاردفيالسادساالسالميالقمةموتمربعدتعقددورة

وضحفيفوضمتناالمتيهيالسادسةالقمةهز»أنتذكرون
فيمااالقتصاديونالممتعالتعزيزالمعمللخطتجديدةاستراتيجيات

فياتجاهاتفمثمةحينها<فيجاهتمهمةوهي•8االعضاالدولبين
تكمتالت5انشاالىالصناعيةالشمالدولفيالسيما•~لممالمحا
انبلدومعظمهااالسالميةاالمةعلىيحتأمروهو•كبرىديةاقمتا
انار«ناااذراتا~هذهمنبينةعلىتكونانمخيرةنامية
المتهميشنعتقي

في~5االعضااالفريقيةانلملبلداهنهالخاالمحالةان
نمواانا~أقلهفوففيتندورومعظمهااالسالميالمرتمى
معهاتمتعاملأنيجب•وا~والمجغافالمديمرن5باعباومنكوبت

ااذمحددةتحدياتتمثلحالتأنهاعلىالدورةمذ»فيالمكومسيك
الجرحعلىنقضيوأن,الميهانصوالتيافاالهدفحققاناردنا

امكانياتمنالقصرىاالستفادةخاللهنالعتغذيت5وسووالمجاعات
.5االعضاالدوللدىالمتاحةالموارد

.وبركانها~ورحمهعلبكموالسالملكموسكرا



علسمحمداحمدالدكتور
للمتنميتاالسالصالبنكوميس

االفمتمتاحيةالجلسةفد

)199الايلولسبتمبر/10•اسطنبول(
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بيةبا.الا

كلمت
عليمحمداحمدالدكتور

للتنميةاالسالميالبنكومئيس
االفمتمتاحيةالجلسةفي
)199)ايلولسبتمبر/10(اسطنبول،

الرحبمالرحمناللهبسم

مزية»5ويكافىنعمهيوافياحمدللةالحمد
وهحبهالةوعلىاالميالنبيمحمدعلىاالتقانوالسالموالصالة

الفخامف´صاحب
السعادةوالمعاليأهحاب

اتالخواوالخوةا

،وبركامنهاللهورحمهعلبكمالسالم

اجتماعكمالداتحدثانوالسرورالخبطتدواعيلمناسنه
الشعورعظيمعنللتنميةاالسالميالبنكباسممعبرااليوم

وحكومترئيساالتركيةالجمهوريةنحوالقاطر5والثنابالتقدير
ورورالمشاعىوكريمأطفالحومنبلمنبهحظينا.Lعلسوشعبا
اهزوان<العريقالتاريخاتفيالنهالدوهذهالىوصرلنامنذاالخوة

فيتعقدالتياالسالميةللدولالوزاريةتمراتالمهوساثرالمرتمي
منظمةعنالمنبثقةمساتالمهمناعددامستضافمتهاجامنبالىتركيا
التيالجليلةبالمساعيالناطقةالشواهدلمناالسالميتمرالسه
التركيةوالحكومة•اوزالتورغوة/مئيسالرفخامةلهايبك

.المشتركاالسالميالعملاللحالموقرة

بالشكرللتنميةاالسالميالبنكباسمأتقدمأنويسعدني
التيالكريمةالدعوةعلىالموقرةلجنتكماجمتماعالعانتالخالص

للتعاونتوثيقااالجتماعهذااغمالفيللمشاركةالبنكالىوجهت
.والبنكالملجنةبينميالمعتنا
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وفودبحموراناردوقد<اهزحفلكميرىانليسر»5المروان
الشيوعيالسعتارانهيارمعانعمتقتالتياالسالميةالدولمنساميت
مرةالولالمرتمياهزفييشاركالذيوبيجانانوفدالحييوانني
االسالمىالبنكوالىاالسالميالمرتميمنظمةالمىبالدهانضمامبعد

والبوسنةبكمتاناوزمنكلووفود•البانياوكذلمكلملمتنميت
كما.ومقدونياوقرغومستانوطاجيكستان•اللهنصرهاوالهرسك

•سسالمياالتصرالمرمنظمةالىانضمتالمتيتركمنمستانبوفدارحب
.المبئكعضريتفياخوانهاالىتننمانالىونتطلع

الدولهز«تمستعيدانيعملالذيلملمتنميتاالسالميالبنكوان
باععتماأالتنفيذيينمدير~مجلسبادرقداالمةفيمكانتها
لهافتحكما•الدوللهذهالفنيةالمعونةلعتقديمخامربرنامج
مقصوراكانالذيالفنيلملتعاونالبنكبرنامرمنلالستفادةالمباب
فياالمللميحدوهللتنميةاالسالميالبنكوان.5االعضاالدولعلى
للمساعدةبراعبمنممكنحداقصىالمىالدولههكتمستفيةان

.الفنيوالمتعاونالفنية

الرهنبمسرفنمامة

قدتموالممرهذابالمقاثهاشرفتمالمتيالمقيمةالمكلمةان
المرتميانمنيقينعلىوامناسديدة5را7وقيصتافكارانتنت
بذلكلمتكون•لهااهلميالمتيالمعنايةالمكلمةتضمنتهماسيولي
هذهبهاتمدونمافمتمثتمالمتياالسهاماتسجلالسقيمةاضافة
.انشاشهامنذاللجنة

االستراتيجيةوضعلدى•تستنيرانباللجنةلمحريوانة
يمتعلقفيماالميهااشرتمالمتيالمسديدةبالمعتوجيهات•المجديدة
يميزانينالملذالعلميوالعتقدمالمتكنولوجيةالثورةمنباالفادة
فيفاعليةا~السبلبعتوخييمتعلقفيماوكذلمك•المحاضرممصرمنا
القطاعاشراكذلكفيبماالمعتعاون.وبرامر•المعملخطةتنفيذ
المعملمجالفي•~حقيتىهوالذيبالدورليضطلعالخاص

.المصشتركاالسالمياالقمتصادي

الممعاليصاحبالقاهالذيالمقيمالخطابا~كما
محبلىمعا~الشكروا~.االسال~تمرالممرلمنظمةالمعاماالمين
العملمجالفيالبنكبيقومالذيالمعتواضعبالمجهداشادت

.المشتركاالقتصادي



التهاني)خلمرعنالجليلةوللجنتلكماعبرأنلمياسمحوا
لعنحمدواننا.منيناتالثماخاللحققتهاالتيالقيمةباالنجازات

التعاونفيواسعةمجاالتاالنجازاتهذهشملتانعلىوجلوعنالملة
تمويلبرمنأمرمثلIاالسالميةالدولبينوالمتجارياالقتصادي
5وامنشا•التجاريةااالفضلسياتواتفاقية•أجالاالطولالتجارة

.الصادراتواثتماناالستثمارمينلتاالسالميةسسةالمه

فيبالنظرخاصا)بندتضمنالمموقراحتماعكماعمالجدولان
االسالميةالمرسسةهذه5انشاسبيلفيالمنجزالمعتقدممندىعنتقرير
الىانهيانيسرنيوا~•المصادراتوامئتعانإالمستمثمارلمتامين
علىالسابعاجعتماعهافيالمموقرةلجنتكموافقتأنبعدانهعلمكم

الخطواتاتخاذالمبئكمنطلبتالممرسسةهذهتأسيساتفاقية
دريةواالدمنوميه´القاالترتيبات5وامنهاامنشاثهالمعمليةالالزمة
محافظيمجلسعلىاالتفاقيةعرفيتمفقدوعليه•بهاالمحاصة
لمجماهيريةبابطرابلنس0عشرالسادسالمسنوياجحتماىفيالبنك

فبرايرشهرفياالتفاقيةهذهمحتماعاالاقروقد•الليبيةالمعربية
هذهعلىالتوقيعاجرى99التموزيوليو/شهرفيثم.ا99العام

5وروساواالقتادليةالمما5وزراايديعلىبهيرحفلفياالتفاقعيت
االمجتماحالر5االعضاالدولمندولةوعشرينثمامنيةيصقلونوفود

بمديفتعقدالذيللتنميةاالسالميالبنكمحافظيلمجلسالخاص
وثاثقاحايدلدىالممفعولنافذةاالتفاقيةهذهومستحتبر.جدة

مليونالطالىمساهماتهامجمرحيصلالموقتالمدولمنعدد~يق
.اسالميدينار

نفاذفورالممزسسةهز»عمليات5لبداداالعدنطاقوفي
تأمينمجالفيالمبرزين5المخبرامناعددالبنكدعا•اتفاقيتها
بجدةالبنكبمقرعقدامجتماحالىالصادراتواثعتماناالمستعثمار

5المخبرا5هرالعلسالبنكعرفيوقد•الماضييوليوشهراواخر
بمعدونتاتخاذهايععتزمالتيوالخطواتالمرسسةانطالقنبشةخطتة

اقامتهاترتيباتلوضعالمجالاهزفيخبرةزيأولمياستشاري

القضايامنعددبشان5المخبرا5رابةالبنكامستوشدكما
اكبرلضمانتحتماهاأنللصرسصةيكنالمتيبالسياساتالمصتعلقة

اللةباذنالمحمليتالممصارسة5اثناالنجارمنممكنقدر



التيباالنجازاتالتهنئةاشفعانصنااودانني
فيجديدعصر5بدبمناسبةاخرىبمتهنثةالماضيالعقدخاللاللجنة
يممتدالذيالثانيجيلهاتسميمتهمايمكناو•الملجنةهز»حياة
المقمةموتمريستهلانالمطالعحبسمنولعل•المتسعيناتعقدعلى

•راتهاتصرمباركالجنتكمفيالمشقةبمتجديدالمفمترةمذهاالسالمي
.القيمةوجهودهاوصتابعاتها

الوكيف•الغاليتالثقةبهذهلجديرةالمموقرةلجنتكموان
استراتيجيةادالعدالممرحلةهذهفيتمتصدىمنجزاتهاجاسبالىوص

الىيحتارجسيمعمللمعمرياومذ.لالمتبالنسبةاالهميةبالمنة
االستراتيجيةلتكونسمتبصرةوروية5الخبرامنصتواصجهد

.الوقتمفسفيوواقعيةوعمليةالمعالمواقحة

بذلهيالمةالممشكورالمجهدالمبئكيحيي•االطاراهزوفي
انللبلدريبوالتواالجمتماعيةواالقمتصاديةاالحصاثيتالبحوثمركر

بعنوانوثيقةمشروحاراصدأجلهنانقر»فياالسسالمية
انبلدبينفيمااالقتصا«يالمتعتعاونلمتعزيرةمجدايةا:اسعتراتيجياه

اهز5الخبرااجتصاحعلىعرمنتوالمتي•االسالميااتصرالمرمنظمة
وتوجهاتقيصتمعلوماتعلىوتمشتملاسطنبولمدينةفياالسبوع
لملعملجادةاستراتيجيةÌll.&اهدوضحعلياالجعتماحاعانت•سديدة

.الممشتوكاالسالمي

المهامانجارفيالمموقرةفجنمتكممعونيمتعاانالبنكويسعد
دسالمسااجتماعهفياالسالميالمتمتتمرمهمبهأالميهاعهدالمعتي
5خبراعاتابحتماعقدلكنفيبماالمالومةالخطواتباتخان•اكاربد

ةجديةاسعتراتيجياتلموضع5المخبرالبعمرعمليةدراسيةوحلقات
انالمبئكويرى.5االعضاالمدولبيناالقتصاديالمتعاونلعتعزير
الشهرامذمنالسادسالسالوابرايامعقبايالك5الخبرااجمتماح
خطةبلورةاجلمنصتواهلتوجهودكثيرةاعمال~انينبغي
الطلوبةالعمل
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بفحصالمقيدمصي•االتجاهاهزفيالخطواتاولىولعل
الماضعيةالفترةهك»خاللنطاقفيالملجنةبقامتلماناقد

قطعهزيالكالمشرطاربقدلك9وفياسبهااضطلعتالمتيوالبوامج
تالعثا~عقدلعتجربةدقيقتحليل5اجرامع•ونالمتحااهز

ا~داهكفيامفيديكونوربمافيهاوالمقمررالنجاروجوانب
المغنيةالتخصاتتشكيلهافيتراعى•5الخبرامنفرقتكليف

الهتيلملمجاالتشاملةقطاعيةدراساتادالعدرالمهنيةوالمكغاية
امستراتيجيتضمنوذلكالنقدهبعمليتبدهاتهاماولويااللجئتتحدد

لمنتنفيذها.الالومةتالترتيب5المخفبرا5هراليضع•متكاملة

للحتنميتاالفالميالمبئكفانالحتصرراهكلمجنعتكمماساهندتاواذ
معها.الوطيدبالمتعاونالموقرةلمجنعتكم5انشامنةسعدالذي
فيممكن«عمكلالفنيللتعاونبرنامجهخاللمنميقةانليسر»
اليهمسيسندالمزين5الخبراعاتاجعتماملسلتوعقدتنظيمعملية
االععمللجآالتدةوصحةواضحةاستراتيجيةأسسوضع
...1اهدا~و~الالعتنفيكوخطواتاإلولوياتبشانراتهمتصرهونويقه

.وتوتةاللهبحولالتسعيناتعقةخاللتنجوواقعية

البرامجهنالقصرىاالفادةاالععتبارفيالخططهقهنحةوممت
~ن5االعضاولالةبينالمبرمةواالتفاقياتالقاشمةوالمرمسات

.والتججارياالقحتاديالعتعاونانبمحوثستى

هذهمكوناتمنمعثالالعتجاريالتبادلمجالاخذنااواذ
اجلمنمنسقاطارفيالجهودحشدعلىالعملفيمكن•االستراتيجية

ترنحمعينبصستوى~يعبر•المجالاهزفيمحددمدف~
لالجهوةوتحدد•التسعيناتعقدخالل•البيئيةالسحارةا~

بهامنهاكلتقوممعينةومهام•محددةفرعيةافأهةالممعتخصت
.اخعتصامهاامجالحسب

اهزفياالهميةبالغةفرمتبانلجنتكنماعالمالمبئكويسو
مينظمهاالهتيمسةالمخاالسنويةالندوةعقد5.ثناستنارا~د
السنوياالجمتماعفعالمياتنطاقفيالقادمنوفمبرشهرخاللالبنك
الىالبنكدعاوقد.طهرانفيالممحافظينلممجلسعشزالسابع

اليهموجهالذين5االعضاالدولفيالمتجارة5ووراالندوةمذه
ليقوموانوابهماو•وةالنةمذهفيللمشاركةخاصةدعوةالبنك
المرتميمنظمةفي5االعضاالدولبينالصادراتتطويرسبلبدرامت
.االسالمي
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دعماتجاهفياخرىجبهاتعلىالجهدلعاملةالبنكوسيسعى
5االعضاللدولالبيئيةالمستجارةوتحريرالتجاريالعتحاون

لرهنبسرامةففا

التقدمفيلملنظرابندايضاامجتماعكماعمالجدوليتضحن
5االعضالملدولالتجاريةالممععلوماتشبكةتنفيذفياحروالذي

بعدا~علمكمالىانهيانويصرنياالسالميتصرالمربمنظمة
الدولمعلوماتنظمشبكة5انشاجدوىدراسةادأعدمن5االنمتها
كافةالمىالدراسةهذهأرسلتاالسالمي<تمرالمهبمنظمة8االعضا
التياالولىالمرحلةلمتنفيكوافية.بخطة~بة5االعضاالمدول
وسلطنتوالسنغال<وتركيا.باكسعتان..منهاالدولمناعددتربط
هز»منالبنكطلبكما•والمغرب•و~•وماليزيا•عمان
واالجهزةسسالمياالالمرتميمنظمةعنالمنبعثقةالمهيعثاتومنالدول

خالللربطها•منهاكلفيتنسيقمراكرتعيينلمهاالستابعة
.النموذجيةالمرحلة

الشبكةهذهتنفيذفياالسراعاجلمنالمخطىالبنكوسيبحث
المعتشكيل.قيةن9اهيعليااستثماريةبلجفتتعالىبحو~مستعينا

اكافةيضماجعتماحتنظيمقريبايععتزمالمبئكانكما
التيالبرامجهك»وضع.جلمنلمكون•المعتجارةمعلوماتبرامر
وذلكالمعلوماتلمشبكةالمعمليةالمعتطبيقاتمقدفةفيانجازهايرهل
.التجارةلمعتنميتاالسالميالموكنمعلعتنسيقوالممتعاونبا

البالغاالجتماعاهزبحمورسعيدلمجدالمفخامةصاحبيااني
حسنعلىالمعظيمالمشعباهة5البناشكويو(كرر•االهمية

المعالياهحابياجميعالمكموشكري•الضيافةوكرماالسعتقبال
والمسعادة

النجارمنأمويدالحتماعكموكتب•وحفظكما~وفقكم
.والمتوفيق

•وبركا~ور~علبكما~منوسالم



خاناللةسيفانورالسيدمعاليكلمة
االسالميةباكستانبجمهوريةالحضريةونوالشهالبيمثةوزير

اريتالرنالعملجلسةفيباكمستانوفدورثيس
)199~ايلولسبستمبر/10(اسطنبول،





oاC/COMCEC/8-92/REP~)9(العرفن

خانا~سيفانورالسيدمعاليكلمت
االسالميةباكمستانرميةبجمهوالحضريةوالشررناليبثوزير

الوزاريةالعملجلهتفيباكمستانوفدورثيس
ا)99الايلولسبتمبر/10ر(اسطنبول

<مثيسالرفخامت
،)~مالمينامعالي
•9اال~االخوةاوالسعادةاصحاب

وسادتي،اتيسيد

وبركامنهاللهورحمهعلبكمالسسالم

جمهوريةتقديرخالصعنباالعرابكلمتياستهلانلييطيب
امثمةالداللجئتوشيساوزال<تورغوةالرئيسلمفخامةباكستان
يبديهلمااالسالمي<تمرالمهلممنظمةوالمتجارياالقتصاديللعتعاون

االقتصاديونالمتحابمستوى5باالرتقابالخشخصياهمتماممن
االسالميتمرالممرمنظمةفي5االعضاانالبلدبينفيماوالمتجاري
لالمةواالقتصادياالجتماعيالتقدمتحقيقعلىبالعملواللمترامه
فخا~القاهالذيالملهماالفتتاحيالخطابانوالشك.االسالمية

القادمةااليامخاللاوالتنامدفيبهفمسترشدانيكندليلخيرهو

معاليالىبالشكراتوجهانالمقاماهزفيواليفوتني
علىاالسالمي.المرتميلممنظمةالمعاماالمينالغابأحامدالمدكعتور
والتجاري.االقمتصاديللتعاوناثمةالمداللجنةالىالشاملتقرير»

حفاوةمنوفدنابهحظيلمااصتنانناعناعرباناودكما
الجميلةالمتاريخيتاسطنبولمديفتالىوممو~منذحارة
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الوميسرفخامة

مشجعةنتأثجللكوسيكا~~ا~ا~ورات~~
االقتاديالمعمللخنةا~~ا~طترجمةفرالمدىوبعيدة

مكةفيالسادسأالفالميا~تصرمهاكتمدهاالتيالمشترك
محددةمشروعاتالى»198:ا~ندكانونيناير/فيالمكرمة
الحاليةالدورةانوالشك.االسر~انالبالبينفيماللمتعاون
هذهلبعضإالخير)ا~تتضعانلهاالمقررللكوسيك
النشاطبصستوى5االرتقأند~اساماتسهممسوفالمشروعات
االسالمي.المؤتمرمنظمة~9أل~1ا´نا´~بين~ا´ال~الي

تعن~محوقدماالمضي~المصشتركةوغبمتناعلىاهزجمعناويشهد
الهالوبيزفبمااإلمثلاالنتفاعالىسعيااالقمتصاديةعالقاتنا

.ونللمتحاافاثلفامكاناتمنسسالمياال

وال.مذهلةبسرعة~األولمي~قمتصاداساحةفيالموضحان
.الممتقدمةانالمبأل~ةخاضعاالمدوليياالقتاديالمنظاميزال
عجلةدفعمنايضاالممناميةانالمبألبعضدتسكنتفقدذلمكومر

والسياساتالمبينياالئقليميالتعاونخاللمنديةاالقتاتنميتها
متتمكنلمولالسف.ا~ا~~اتوألالمد~~ديةاالقتا
المسثناثيللمتعاونطيبمستوىتحقيقمناالنحمتىاالسالميةانا~

علىمعمتعدةتظلفامهاثمومنبينها.فيمااالطرافممتعدداو
على5االبقاكاناواذمنتجاتها.لتسويقكمنافذالمتقدمةانإلمبال

البدفامنةورريا،ضرامراوا~تحيةالتقا~انالسبألمعقامتناعال
المسياسيةاالوضاعمحتتوافقبحيثسياستناتملويحمنلمنا

اكسرتقدممعدل~وانهر.الصعاعالمنافيواالقتصادية
لناوتوفر.النفس~واال~الا~ون~ل~دينامية

الجماعيا~اهزعنلمتعبيرالممنامبالممحفلالمكومسيك
واقع.المىوترجصتة

المتكاملمنيدمنالمىللحاجةمنهاادراكاباكمستان<ان
اضطلعتقدالخارجي،وا~~اال~~اناالمسبلدمعاالقتا«ي
االمستعثمارتشجيرخاللمناقتادهاالمنقاشكبيراقمتمادي~نامر
المرتميمنظمةفياالخرىانالبالفانوكذلكواالجنبس.المحلي
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وفيالسوق.اقعتادالىاتهااقتصادتوجيهبعمليةتضطلعاالسالمي
انمتها-اجلمنوالخبرات8االراتبادلالمفيدمنانهاعمتقااي
حصوليكفلبمالالستمثمارالمراتيالعنازلخلقمنسقتسياسات
.كبيرةعلى.مزايااالعضاءانالبلد

الخصخصةعلىباكستانفياالقتصاديةاالصالحاتمحورويرتكز
االقستادياالستقرارعلسالحفاظويمستهدفالقيودمنوالتحرر
خاللمنالخاصالقطاعطاقاتاطالقمح•النفسعلىواالعمتماد

المالشمالممناخوكذلك.توفيرواالستثمارالمدخراتزيادةتشجيع
جهودالوقت<نفسفيوتبذل<االقتصادي.المنموبخطىسراعلمال

االساسيةوالبنيةالبشريةالمواردلستنميةواكيدةمتجددة
.البيئةولحمايةالعمرامنيت

ااالقتاديتلالصالحاتالبارزةالسماتوتمتممثل
يلي:فيماباكستانفياالجنبيباال~ر

باالستثماريسمح-11
منقليلعددبامستعثاء

)المحليينالمممستثمرين
.حكوميةموافقتعلى

مسبقةموافقةعلىالمحصولدوناالجنبي
ولدخولالقومي<باالمنترتبطالماعات

الحصولايضاعليهميستعينالمسامحاتمذهفي

مايصلالحاضرالوقتفييمتلكوااناالجانبلملمممتثمرينيمكن-ال
االسهم5شرايمكنهمكمارالممشروعاتاحدمالرأسمن)1»0الى
.القامثمةالمصناعيةالشركاتفي

الىيحتاهيعدلماالمستمثمأرتصفيتوحصيلةاالرباعتحويلان-3
.قليلةحاالتفياالالمركزيالمبئكمنتصرير

كماتحررااكشرالقروضعلىاالجنبيةالمشركاتحصولواصبح-4
البنوكفروح5شراعلىتنرفركانتالتيالقيوداغلبالغي

لالسهم.االجنبية

o-لغيرحسابا.تفتحعلىتفر-كانتالتيالقيودوالغيت
باكمستان.فيوجودهمفترةخاللالهبةبالعمالتالمقيمين
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بينالممطلوبالتوازنتحقيقفيالكبرىاالهالهقضةوتتمثل
•ناحيةمناالقتاد~الىوالراميتبالمعرفيالخاصةابيرالت
الماليةمساتاالزولتجنباالنفالتمن~الطلبكوابروبين

حاتاالهالتحمتويهاالتيالنموحوافزاناخرى.ناحيةمنوالتضخمية
مماالكلي.لالقعتصاداألمستقرارمناطارفيتمستوعباالقمتصادية

المدفوعات>ميزانوفياانيفالمعينفيالعجزعلسالمسيطرةيقمتضي
االنمامئيةللمصروفاتالكافيةالصادرتوفيرمعجنبالىجنبا

اعلنوهناواالجمتماعي.االقمتصاديالمعتقدمبوتيرةللمتعجيل)لالزمة
االسالمأالمعالمانبلدكافةلتزويداداستعدعلىباكمستانان

المجال.اهزفيبخبرتها

<لنبساللالمسبأ

منللتعاونهامةمجاالتيتضحنبحتماحاالاهزاعمالىجدولان
نظام5وافشااالسالميةانللبلدتجاريةمعلوماتشبكه5انشابينها

هذين~نومناالمستثصار<وضمانا~يرامثتمامناتعلىللتامين
الدولبينالتعاونبمستوىالنهوضالىيردياانالمشروعين

.المنظمة9اعضا

•مبسرالرالسبد

الثامنةالدورةاعمالجدولعلىمدوربنداامممان
امستراتيحياتبرفيعالممتصالبنداعتقادنا.فيهولملكومسيك.

لمواكبةأالسالميةانالبلدبينفيمادياالقمتاللمتعاونجديدة
يشهدهاالتيوالممعتالحقةالعميقةواالقتصاديةالسياسيةالتغيرات
اليوم.العالم

عقدالذي5للخبرااالولاالجنصاحتقريرعلىاطلعناوقد
تقديرناعننعربونحنالحالي.عناابحتماانعقادقبيلباسطنبول
االساسسيةوالمغاياتافاالهدحصرفيجهدمنلو»بكلمصا5لملخبرا

ينبغيمماالكعثيرهناكاليزالامنةاال•يدةالمجةلالمسترامتيجية
يقدمانبالدي.وفديععتقدفيماالحالمي.الجمتماعناوإلبد.عمله
االستراتيجيةاداعدفياالتجاهلهويحدد5الخبرالفريقجيهالعتو

المقعترحاتيطروانبالديوفديودالمقاماهزوفي•الجديدة
.التالية
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استعراضبعمليةالقادماجتماعةفياالالخبرفريقيقومان-اوال
االقتاديالتعاونلتعزيزجهودمنبذلنا»لماشامللةو~

استراتيجيةلوضععنهالغنأشرطافهز.االسالميةانالبلدبينفيما
المفشلواوجهالنجاراوجهعلى5الضريسلطسوفانهذلك•جديدة
مستقبال.العثراتلتجنبالسبيلويوضح

الحتوجيهيةوالخطوطبالمنطلقاتاالالخبرفريقميلقنان-ثانيا
المتابعةولجنتالسادساالسالميالقمةتمرمهحددصاالتي

حدودفيميعملوانالمثامن،اجمتماعهافيالكوممسيكعنالممنبثقت
.النوجيهيةوالخطوطالمنطلقاتههك

وطويلتوصتوسعلتقسوةافااهداالالخبرفريقيدرصان-ثالثا
.بهايوهيوانالجديدةلالمستراتيجيتاالجل

زمنينطاقاتوذمحددةقطاعيةافباهد5االخبريوهيان-ابعار
.لمتنفيذهاالممطللوبةالوسامئلوابيربالتوكذلك

االقتاديالنشاطمجاالتكلتغطيانلمالستراتيجيةالبد-خامسا
الخارجيالعالمومعالبعضبعضهامعتفاعلهافي5االعضاللدول
بشررنيتصفيماتوصياتتمتضمنانلهاالبدكماقطاعي<اساسعلى

والخدمات.ليتوالمماالنقد

•بارائهاتبعثاناخرىمرة5االعضاالدولالىيطلبان-سادسا
والىاالسالميالمرتميلمنظمةألحامةاالمانةالى•كتابة

.بهاسترشا«االمن5الخبرافريقلتمكينرالمكومسيك

اإلسمبخبرةاالسترشادالكبيرةااالهميهذاتاالعورمن-صا~
منكانوربما.للتنميةالدوليةاالستراتيجيةاعدادفيالممعتحدة
االعمتبار.بعينللتنميةالدوليةاالمستراتيجيتاستمارةاخذالممفيد

االسالص.لملعالمالجديدةاالستراتيجيكوفععند

حمتىكافيةلمدة5الخبراافرقةعاتاجمتماتكونانينبغي-ثامنا
.اجيدمدروسةمتومعياتاداعدمنيمتمكنوا
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•ميسالرالسبد

االجمتماعاتفيالبناهةالمشاركةالرتمتطلعباكمستانان
للعالماالهميةالمبالغالموضووعاهزحول5الخبرالفريقالقادمة
االسالمي.

لرمنبسرالسبدا

وفدعننيابةاخرىهرةاتوجهانكلصتي.اخمتقتامقبل•اود
•الشقيقةتركياوشعبلحكومةالشكربخالصوحكوصتها<باكمستان

وكرماحارهحفاوةهنللكوسيكاالجمتماحاهزخالللقينا»ماعلى
.ضيافة

لكم.وسكرا.مسعامابباركانالفابرا~الملهادعر



جاويدعلدمحمداالسالمحبتمعاألكلمة
االسالميةافغاممستانبدولةالتخطيطوزير

الوزاريةالعملجلسةفي
~')10 .J/199)ايلولسبتمبر(





ببة.بااال

جاويةعلي~االسالمحجةمعاليكلمة
االسر~نافغانستبدولتالتخطيطوزمير

الوزاويةالعملجلهتفي
)199•ايلولاسبتمبر/10(اسطنبوأل

•نبسالوالسبد
العالي.اصحاب
وسادمنيآامنيسبد

وبركانهاللهورحمهعلبكمالسالم

الوعدفيالوصولعليناتعذرارادتناعنخارجةالسباب
.الموقرةلجنتكمانعقادسبقتالمتيعاتاالجعتمالحضورالمناسب

حكومةوالىبحتماحاالامذمنظميالىبالشكرفمتوجهاذونحن
ولمااليناالدعوةبعتوجيهلتفضهمالمشقيقتالتركيةالجمهورية

لنقدم<االجعتماحرئيسذننمستااننود•وفادةكرممنبةحظينا
اقمتمادياتقريرا•االسالميةافغانستانجمهوريةوفةعنبا~بت

الدورةعنرسيةالذيالقرارضنا«راجهنرجوواقتراحاموجزا
اهزمننسخاالكوممسيكامانةبمتسليمقمناوقدللكوسيك.الثامنة
فيالمشاركينعلدبمتوزيعةالرئيسن~ناننرجوالتقرير
االجتماع.

•الومسرالسمد
9ا~ذلالمعالياممحاب t

ا~ثددألالمندوبون

600~يتدرالقمراتادامدفينقمرفيتمتمثلعاجلةمشكلة-1
سلحوفيطن.مليونبنصفيتدرالوقوداتادامدوفيطنالمه

وغيرها.الطعاموزيتالسكرمثلاخرىاستهالكية
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ممايةحتالمتبقيةالمسواتخاللالبالدتعميراعادةمسكله-)
الحالي.العقد

.قدمناهالذيالشريرفيبالستفميلمشروحاذلكوتجدون

تقديمالىيبادرانالموقرجمعكماناشدفاننيهناومن
الحرباثارمنتعامدالتياالسالميةافغانمستنانلدولةالخر-

تعميرها.اعادةفدالمشاركةوالىاالمدمره

اصفانكم.لحسناسكركم

.وبركانهالملةورحمنةعلبكموالسالم



اللهعبيدابراهيمكمتورالدمعاليكلمة
السودانوفدومئيس

الوراويةالعملجلسةفي

)199لمايلولسبتمبر/10(اسطنبوأل





oاC/COMCEC/8-92/REP~)11(العرفن

مبةبا:الا

اللةعبيدابراهيمكمتورالدمعاليكلمة
السودانوفدرئيس

الوزاريةالعملجلسةفي
)l~10 .J/199الاميلولسبعتمبر(

الجعتماعاوميسةالوريرةالسيدةمعا~
«االوزرالسادةمعالي
السالمأاتمرالمهلمنظمةالعامالمينامعالي

•الموقرونالمندوبون
اتالسيدوالسادة

وبركانها~ورحمهعلبكمالسالم

مديفتالجميلةالتاريخيةاالسالميةالمدينةهذهفيمجعتمع
للعتعاونامثمةالدللجنتالثامنةالدورةامعقادبمناسبمبولاستا

اا~لكومسيلهاااوالتجارياالقتادي

عنرانالسودوفدلنعرب.الطيبةالفرصةهذهاغحنتمانواود
الجمهورميةومثيساوزالتورغوةالرئيسلفحامتاممتنانناعميق
الشقيقالتركيولملشعبوللحكومةالمكومسيكورثيسكيتالتو

كبيردعممنموهيقدولمااالسالميةبالقضايااثمالدالصتمامهم
البالغةالحفاوةولهذهاثمتالداللجنةلمنشاطاتمحتواصلوعون

وهيأوااستقبالنااحسنواحيثبهغصرومناالذيفىالمفياوالكرم
المطلوب.بالدورالقيامعلديساعدنساالذيالطيبنحالمنالنا

الضافيللخطاباوزالتورغوةللرمثيسموصولالشكركذلك
عنبوضووفيةوعبراالفتمتاحيةالجلهتفيقد~الذيوالشامل
االخويةالعالقاتتعزمينفيوقيادتهاالثابتتركياجمهوريةالتزام

ضمانمنلكنيصقلهلما8االعضاالدولبيناالسالميوالمتضامن
بينها.مثمروتجارياقتصاديتعاونلمعتحقيق

وللمتحضيىالمبذولالكبيرللجهدالعامةاالمانةمشكركذلك
للهدفا~9شاانوالوصولالمشاركةفييساعدناوالذيالمصتان
.المنشود
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لجهودهااالسالميتمرالمهالمنظمفالتابعةاالجهزةنشكركما
االسالميالبنكخامةالمنظمة51ادلترقيةبهاتقومالتيالمقدرة
الكبيرلملدورعليمحمداحمدكمتورالدسعادةولرئيسةلملستنمية

االسالمي.ألعالمفيوالتنميةالمبئكمسيرةدعمفيبهيقومالذي
العام.اهزفيسيشهدانالسودانالقولالطيبةالفرمتهذهوامنتهز

هامينحدثينمنهال-الامابينالفترةفيالقادم،ديسمبرفياي
والمعرضاالسالميةالدولخارجية5وزرامرتمرامنعقاأهماوعظيمين
الشخصيوالممشرفللتجارةوزيراوبصفمتيبالخرطوم.الخامساالسالمي

والى199الديسمبرالمابينالفترةفياالسالميالمعرضاقامةعلى
الترتيباتكافةوضرتما~ايضالكماوكداناريدديسمبر1ال

والمنظمات8االعضاللدولالمتسهيالتكافةلتقديمالالزمةات9واالجر
لملمعرضالعظيمةl.Íldاالهدفتحقيقفيلالسهامالمعرضفيالمشاركة

العالقاتلستنشيطهامدورمنيلعبهلمالمنجاحهجمينانسهىوالذي
امجددمناعوانويسعدمنا.5االعضاالدولبينواالقتصاديةالممتجاريت

فيتسرحانالمشاركةفيبعدرغبتهاتبدلمالتي9االعضاالدول
نشاطاتمثلوالمتيالممعارضرهذهمشلالقامةاف.االهدلتحقيقذلك

ولالجتماعلكممتمنياوتقديريشكرياكروماوختللمنظمةاسامسيا
ارتكمادبفضلالمرجوةمثجالنتاتحقيقفيوالمعتوفيقالنجار
الموفق.وأللةالحكيمة

.وبركانهنعاألاللهورحمهعلبكموالسالم



للكومسبكالناعمة8الدورأعمال~ول

)l~11 - 1 J/اا99الايلولسبتمبر
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به0:باال~.اال

للكوسيكالثامنةالدورةأعمالجدول
ها)9السبمتمبر/اميلول11-^(اسطنبول

افمتتاحيهاالالجلسةا-
رئيساوزالجوتتورالرئيسفخامةمنافتتاحيةكلمة

.الكوسيكورثيسالتركيةميتالجمهور
العاماالمين•الغابأحامدالدكتورمعاليكلمة

.االسالميتصرالمرلمنظمة
الثالثاالقلميتالمجموعاتعنسنيابةالوفود5ررساكلمات
االسالميالصرتمىمنظمةفي5االعضاللدول
البنكرئيس,عليمحمدأحمدالدكتورسعا«ةكلمت

.للتنميةاالسالمي

.االعمالجدولاقرارال-
.االسالميالمرتميلمنظمةالعامةمنتاالمامنتقرير~3
.المتابعةلجنتتقرير1-
شبكة5اهنشابشانالتجارةلتنميةاالسالميالمركزمنتقرير0-

سسالمي.االالمرتميمنظمة5اعضاللدولالتجاريةالممعلوهات
للتاميننظام5انشابشرنللتنميةاالسالميالبنكمنتقرير1-

.االسستثماراتوضمانا~يرائتماناتعلى
بشرناالسالميالمرتميلمنظمةالحامةمنةاالمامنمرحليتقرير2-

الدولبينفيمااالقتصاديللتعاونالجديدةاالستراتيجيات
.االسالميتمرالمهمنظمة5اعضا

A-اللبنانيةوالجمهوريةفلسطيندولةلدعماقتصاديةتدابير.
.الدورةلجنةتقرير9-
.اعمالمنمايمسستجد10-
للكوسيكالثامنةالدورةقراراتاعمتماد11-
.للكوسيكالتاسعةالدورةموعد-1ال

.الدورةانحتتام13-





تقرير
امنفالعثاللدورةالموظفينكبارابحتصاح

التجاريودياالقمتاللمتعاوناثمةاندللجنة
الكوسيك)(االسالميتمرالمهلمنظمة

الم99السبمتمبر/أيلول9/.•اسطنبول(





بة0.0.باالاال

تقرير
المثامنةالموظفينكباراجسماح

العتجاريواالقمتصاديللتعاوناثمةالدللجنة
الكوسيك)(االسالميالبموتمرلممنظمة

)199السبتمبر/أيلول9-1,اسطنبول(

اشمتألدللجنةمنتالحثاللدورةالموظفينكبارابحتماحعقد
االسالميالمرتميلمنظمةوالممتجارياالقتصاديلملتعاون

9و8يوهيالتركيةبالجمهوريةاسطنبولفي(المكومسيك)
االعمالجدولمشروحبنودلمناقشة199الايلول0سبمتمبر/

.الكوسيكعلىلعرضهاالقراراتمشاريحادواعد

منظمةفياالعضا»المتدليةللدولممثلوناالجمتماعوهصر
:االسالميالمرتبي

بيجاناذرجمهورية\-
الهاشميةدميةاالرالسلكت.)~
المتحدةالعربيةاالماراتدولت3-
ميسياأمدوجمهوريةأل-
اأوغنأجمهورية0-
االسالميةايرانجمهورية1-
v-االسالميةباكستانجمهورية
A-البحريندولة
فاسوبوركينا9-
االسالميةبنجالديشجمهورية-1ه

بنينجمهورية11-
التركيةالجمهورية~1)

التومسيةالجمهورية13-
تشادجمهورية1'-
غامبياجمهورية~ا-
الشعببةالديمقراطيةالجرامريتالجمهورية12-
السعوديةالعربيةالممملكة12-
السنغالجمهورية~1/

انالسودجمهورية19-



OICjCOMCECj8-92jSO-OREP~)13(المرفق

السوريةالعربيةالجمهوريةال-0
العراقيةالجمهوريةاال~
عمانسلطنةالال~
عينياجمهوريةال-3
فلسطيندولكال~4

قطردولة/ال~
الكاميرونجمهوريةال-6

الكويتدولةاال-
نيةاللبنناالجمهورية./ال-
االمشتراكيةالثمحبيةالليبيةالمعربيةالمجماهيريةال-9

ماليجمهورية30-
ماليزيبا~31
العربية~جهورية-3ال
المغربيةالمملكة-3ال
االسالميةنياموريتاجمهورية-3أل
TO-النيجرجمهورية
T1-اليمنيةالجمهورية

مراقب.~االجتماعفيهنياالباجهوريةوشاركت

تمرالممرلمنظمةالعامةمأنةلمالممثلوزربتمأحاالفيوثمأو~,-
اولهأالعتأبعةالتالميةا~تهولملهيعثاولالجهزة)الموهي

:عنهاالعنعبعثقة
االجعتماعيةوواالقمتصاديةاالحاثيةاألبحاثمركن
االسالميةللدولريبوالمحقة
والمبحوثوالمهنيالفنيللتدريباالسالميالموكن
التجارةلتنميةاالسالميالمركن
التنميةوالمتكنولوجياولنعلوماالسالميةالمرسسة
للتنميةاالسالميالبنك
.االسالميةللبنوكوليالةاالمتحاأ
السلعوتبادلوالصناعةلملتبارةاالسالميةالفرقة

المعتمدةاالمملمرمتمرمصثل•مراقببغة•االجعتماعحضركما
د)ومكتااالوالتعنعيةللتجارة

بهيشةالووارقوكيلكسيحيالصيد/المهانمعاليبحتماحاالراس1-
•التركيةبالحمهوريةالمحكوميةالتخطيط



السامنكالدورةمال8~~ول~وحا~ظفينكبارواستعرهنى1-
اجمتماعهافيا~بعة~أ~ت~~لملكومسيك.على

جدول~وع~~رالتيالمبنودبحثوقررواممنالث
االعمال.

v-العضوميةمفتوحة~غة~الموظفينكبار>منشأذلكوبعد
القراراتومشاريحاال~حتقرمييادالعدالمقررمسةبيث

مفتومحةللدورةلجنةانثسثتكمارالمكومسيكعلى~ضا~
وفدمنالعجاجياللوبمبمجمالالسيدبرمناسةأيضاا´~ية

تا~نشا~تالسترا~المسحوالميةالعربيةالممملكة

االقستصادإلتمجا~وا~هلوا~عنالمنبثقةمساتوالممه
.والتجارة

االقستصادميةالشررن~يرللسودميامنابيكاالمسيأقدمشو
المتيالمتطوراتعلى5ا~~سنلطللتريرملخاالمنظمةفي

يتعلقفيما~مسيكا~~ا~ورةا~«منذتامستجة
االقتصاديالمتعاون~نا~~التالقرارات~بتنفيك

الىأشاركما.ا~8~9الدولمبينفيماوالمتجاري
L..عصلخطةفياألو~ميةاتنالمجاالتفيتقدممن~حرر

منذالكوسيكاهمتمام~~~نتا~المجاالتوهيالمنظة
.198ألالشامنينر~/~ينفيالمعودةاالولىدورتها
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العامةاالماعتلمتقريرتقديرهمعنالموهنفينكبارأعربواذ9-
فيالكوسيكالدتقدمانالعامةاالمانةمنطلبواللمنظمة

المتطوراتيتناولتقريراالسنويةدوراتهامندورةكل
.5االعضاالدولفداالقتصادية

جمهوريةلحكوفةوتقديرهمشكرهمعنالموظفينكباروأعرب10-
الرابعالوراويالمرتمياستضافةلعرضهااالسالميةايران
المامنيتشرينلمنوفمبرفيراعيتالمزوالمتنميتاميالغذلالمن

طهرانفي199ال

االمانةممشلقدماالعمالولجةمن4المبندمناقشةولدىإ~1
توصياتيتضحنالذيالمتابعةلمجنةتقريرللمنظمةالعامة
اعمالجدولفيالواردةوالقضاياريعبالممشاتمتعلق

جدولبنودبقيةدراسةالموظفينكباروواصلالكومصيله.
.المتابعةلجنةمنالممقدمةالمعتوهيات8نرفيراالعمال

المركزممثلمقةاالعمالجدولمنðالمبحنةهنأقثىوله~1ال
شبكت5انشانبمثمةمرحلياتقريراالعتجأوةلمتمنعيةاالهرمي

مسلطاالمنظمة5امضاولالةبينفيماالعتجارهية)~مامته
المشروع.اهةتنفيذفين9احتىتقدممنتحققماعلى5الضر

بماالتجارةلتنميتاالسالميالمركيمصثلتقريروامستكمل
معلوماتشبكة5انشابشانلملعتنميةاالسالميالمعبئكممعقلذكره
الوقتفيالبنكفيالدراسةقيدمشروعوهو•أالسالميةالمدول
الحالي

المركزمنكللجهودتقديرهمعنالموظفينكبار)عربواذ13-
اتفقوا•للتنميةاالسالميوالبنكالعتجارةلتنميتاالسالمي

لممنتميةاالسالميالمركييسارعبانالكومصيكلمدىالمتوصيةعلى
المعلوماتشبكة5النشاترتيباتمنيتخكفيماالعتجارة
هولماوفقا•تصبرانالممقرراالسالميةانلملبلدالمعتجارية

التجاريةالمعلوماتفيمتخصصةالمبياناتلمقواعةشبكةمقرر.
تشغيلها.يبداعندمااالسالميةالدولمعلوماتشبكةاطارفي
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االسالميالسصركزمنيطلببأنالموظفينكباراوصىكذلمك1'-
هيشاتمعالوثيقالمتعاونفييستمرأنالتجارةلمتنمية
يستعينوأن•للتنميةاالسالميالبنكومعالقطريةاالمتصال

لدىأو5االعضاالدوللدى5سواحالياالموجودةبالمصادر
وريسةالنرا~تيسباتيتخذوأن,المماثلةالعاملةالمشبكات

اهزفديسراتقريقدموأنIالالزمتالبيامناتقواعدبشان
المقبل.اجتماعهافيالصتابعتلجنةالمىالشأن

االسالميالبنكبةقامبماعلماالموظفينكباراحاطكصاا-ط
انالبلدمعلوماتشبكةمشروعتنفيذنحوخنواتمنلملتنميت
االسالفيالبنكبيناالنالجاريبالمتعاونمنوهواكما<االسالمية
شبكةمشووعدالصنجانالتجارةلتنميةاالسالميوالمركزللتنمية
ا~ريةالممعلوماتوشبكةاالسالميةانالبلدمعلومات

وعينكمشساالسالمأالمرتميمنظمةفي5االعضاانللبلد
مجلسبانعلماالموظفبينكباراحاطكمامتكاهلين.
علىوافققدللمتنصيف´االسالميللبنكالتنفيذيينالمديرين
االسالميظانالمبالمعلوماتشبكةمشروعتنفيذفيالشروح
وبدعوة•الشبكةلهذهالمركزيالمتنسيقجهازمنيةميزاواصتمد
للبياناتومراكزاتصالميشاتتعيينالى5االعضاانالسبأل

.بالشبكةلربطهاالقطاعية

البنكممثلاونراالعمالجدولمن,ألبندمناقمثتولدى16-
سسةمن5امنشاصوبتقدممنتحققماللتنميةصراالمال
رعايةتحتاالستثمارومنمانالتصديرامئمتماناتعلىمينللت
.للتنميةاالسالميالبنك

الدولمندولة91لقيامتقديرهمعنالموظفينكباروامحرب12-
العاديكيراالجسماحخاللاالتفاقيةعلىبالتوقيع5االعضا
تصورلميوليو5فيجدهفيالبنكمحافظيمجلسهعقةيالمك
.~~م

الكوسيكالستوهيةرفحعلىالموظفينكباروافقحينوعلى18-
علىبعدتدقاوتوقحلمالتي8االعضاانالسبأل~عوة

فيتسهموانذلكالستبادرانالىالمومسةاتفاقية
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وقتاقربفيهلهاهارسةفيمسرالمرتبدابحيثواسمالها
ابيرالعتة9اتخاللحتنميةاالعالميالبنكمنطلبوا<ممكن

في~خذن1علىالمرسسةالقامةالالوهةاريتواالدالعتنظيميت
فيلديهاالمتاحةوالقدرات5االعضاانالبلةخبرةاالعمتبار

المجالامذ

بشااالسال-الممظمتالعامة~مةر~حلىر

!~0`اإلقمتصادى0لملتقامدةجةاتجدتاستضه

ألمعنظمة´8)المحضا

مصمثلقام,االعمالجدولمشروحمنvالمبندمناقشةولدى19-
على5الضوبعتسليطاالسالميتصرالمرلممنظمةالحامةاالمانة
بوضرالمعني5الخبرافريقاجعتماحالميهاخلدالمتيالمنعتاثج

الدولبينفيمأاالقعتصاديلملستعاونيدةجةاستراتيجياته
للخطوطوفقاعقدالذيبحتماحاالوهو•الممنظمةفي5اال~

التابعةللجنةالمثأهن.االجسماحدهاحةالتي)لحتربيهية
.الكومعميكعنألمنبثقة

القامتمنةاالمالعتهبكالتقديرهمعنالمموظفينكهبارو)~يه»ال-
دميةواالقحتااالحاثيةالبحوثومركراالعالميالمرتمي~

الكوهصيكتنسيقوصكتباالسالميةللدولرهيبوالتواال~ععية
المعني5الخبوالمغريقاالولاالجتماعلمتنظيمهسي«مزر

سبعتمبر,الى5منالفعترة~لة´اديةآلجةا)باالمحتواتيجيات
االجعتماحتقريرعلىواطلعوا•l~Jفيإ99ال/ايلول
المعنوهنتالرشيقةالكوسيكعلىنراميعرانعلىواتفقوا
التعاونيولعتعنالسعتراتيجيةاسامعية9ومبادىافاهةاامشروح

تموالممرمنظمة5اعضاانالبلدبعينفيمااالقتصادي
.عليهاالمتعديالتبعندادخالاالسالهي´´بعد

.التقرير)ابهزمرفقشيقةالموهذه(ونى

جمهوريةمنالمقدمللعرفيتقديرهمعنالمموظفينكبارواعرباال-
القاهرةفي5لمنخبراالسانيأالجمتماعالمستضأفةالعربييمصر
منوهواكما.الممعتابعةللجمنةمعالمتااالجعتماحانعقادقبل

الخبراتلممتوفييلملمتمنميتاالسالميالمبئكمنالمعقدمبالعرها
ابهزالممسطلوبتالنشاطاتبعذ~ولالشرافالضرورية
.الخصرها



فريقالكومسيك~توصيةعلىالموظفينكبارواتفق
الستنفيذوسبلاشكالالالحقةاجتماعاتهفييبحثبان5الخبرا
اوصواكما.االستراتيجيةفيا~•ill..االهدلبلوحالالزمة

لتعزيزالعمل´´خطف´بالنظرنيالخبراءفريقبتكليفالكوسيك
تمرالصهصنظمتاعضاالالدولبينفيمااالقتصاديالتعاون
تعديالتمنميلنقدماوادخالاالستراتيجيةاطارفياالسالميا´
.عليها

االمانةتعرضبأنالمتوصيةعلىالموظفينكباروافقكماال~3
علىمرقتامرحلياتقريرااالسالميالموتميلمنظمةالعامة

المكومسيك.عنالمنبمثقةالمصتابعةللجنكالتاسعبحتماحاال

اللبناميةيت.ا0.أولمكلدعباقمتصاديةتدا

الموظفينكباروافقاالعمالمجدولمن^البنامناقشةولدىال-4
االقتصاديالعونتقديمالساعيالدالقرارمشروعمضمونعلى

مشروعرفعوقرروا•اللبنانيةوالجمهوريةفلسطينلدولة
العتمادهالكوسيكالمىالقرار

الصرظفينكباراطلعاالعمالجدولمن9ألبندمناقشةولدى\-0
علىووافقواالدورةلجنكتقريرفيالواردةالتوصياتعلى

الدورةعلىعرضهالممقررا)لمالقرارمشروعضنادراجها
للكوسيكالثامنة

اعما0مايسجد

الموظفينكباراعرباااعمالمناامايمستجدبندمناقمثتولدىال-2
والهرسكالبوسنةمسلهولهيتعرضماازاالالبالغقلقهمعن
الصومال<بجمهوريةتعصفالتياالممجاعه5وازاومحناالممن

مشروحالىاضاقمتهماالمقمتررالبنودمشروعنصعلىووافقوا
(\).رقمالقرار



انعقادموعدبخصومرراالعمالجدولمن1الالبندمناقشةولمدىالال-
توهسيةالمموظفينكبارقررءللكوسيكمستالتاالدورة

5الى,منألفترةفيستالمعتادورتهابعقدالكوسيك
المصتابعةللجنةسحالمعتااالجمتماعوبعقةأ993سبتصر/ايلول

اسطنبولفي•1993مايو/ايار"\الى5منالفترةفي

مكمتبمنالممقذمةماتبالممطوعلماالموظفينكبارواحانطال-لم
التطاحالىاسنادهيتقينالذيالدوربشانالكوسيكتنسيق
منطلبواالخصوصtهزوفيالمكومسيك.انشعلةضنالخاص
خاللمنوتعميمهاتفسيريةمذكرةاداعدالكوسيكتنسيقمكعتب

راثها3السعتطالع5االعضاانالبلدعلىالعامةاالمانة
عليها.ومالحظاتها

أالجسماحتقريرميتالحتالجلهتفيالموظفينكباراعتمدال-9
الصياغةلجنةتهاإعةالمعتيالقراراتمصروعاتههوااستعوكما

الموظفينكباراجعتمأحفيالرأيعليهامنعقةعماتحبروالمتي
خاللاخوىعاتمونومناثيرومااالعصألبدولبحنردبشمان

القراراتمشروعاتعوضالمقرريعتولىازراوقرمهاالجعتماع.
فلكومسيك)لعثامنةورةالةعلى

وتقديرهمشكرهمعناوالةالمدخعتامفيوبونالمعنةوأمحرب30-
كما,االجعتماحارةادفيكناهةمناهأبدلماللرشيس
منتهاتخكلماالتركيةللحكومةالمكربوافرتقدموا

بذلوالماوالمترجمينونسينالمعاولفريق•ممتارةترتيبات
.لالجعتماعالمنجاركفلتمعتفانيةجهودمن



المعنيةالدورةلجنتابحتماعتقرير
االسالميتمرالمهالمنظمفالمتابعةوالهيمناتاهآالجهنبانشعلة

عنهاوالمنبسقة
للكوسيكالثامنةالدورةخاللوالمنعقدة

)199لمسبتمبر/أيلول^اسطنبول(





بة0.0.باالاال

المعنيةالدورةلجنةامجتماعتقرير
االسالميالمرتميلمنظمئه´التابعةوالهيئاتاالجهزةنشطةب

عنهاوالمنبشقت
للكوسيكالثامنةالدور»اخاللوالمنعقدة

)199•سبتمبر/أيلول/(اسطنبول

للدورةالموظفينكباراجمتماععناالدرللقراراتنفيذ1-
لجنةعقدتوالستجارياالقمتصاديللمتعاوناثمةالدللجنةاالمثامنف
اجمتماعها,العضويةمفمتو~لجنةوهي•للكوسيكالتابعةالدورة

لمنظمةالفرعيةاالجهزةانشعلةالستعراض199•سبستمبر/أيلول1في
.عنهاالمنبثقةوالهيشاتاالسالميتمرالممر

العربيةالسلكتمنالعجاجيجمالالسيداالجتماعوراسال-
.السعودية

التابعةالتاليةالهيشاتولالجهزةممثلوناالجتماعوحضر3-
عنهاالمنبثقةواالسالميتصرالصهلمنظمة

التدريبواالجتماعيةواالقتصاديةواالحصاثيتاالبحاثمركز
.االسالميةانللبلد

التجارةلتنميةاالسالميالممركز
البحوثوالمهنيوالفنيللمتدريباالسالميالممركز
التنميةوالتكنولوجياوللعلوماالسالميةالمرسسة
االسالميةلملبنوكالمدولياالتحاد
السلعوتبادلالصناعةوللتجارةاالسالميةالغرفة

ةجهناألمنالمقدمةانشطفاالبمتقاريىعلمااللجنةواحاطت4-
حولمفصلةاوالةمدواجرت•االسالميالموتميالممتابعة~

هذهوزعتوقد(الستقاريرهذهولمتهاتنساالمتيوالمشاكلالقضايا
.للكوسيك)المثامنةالدورةوثاثقضمنالتقارير

الدورةلجنةقامت<المعنيةالهيئاتبأنشعلةيتصلوفيما0-
ليةالستاالمالحظاتللكوسيكالثامنةالدورةالى



بحاداالمركزبينهصلمماالبالغمتقديرهاعناللجمةمعرب(ا)
االسالميةانللبلدريبوالتواالحتساعيةواالقمتاديتاالحصامية
للمتدريباالسالصوالمركزاالمتجارهلمتنميةاالسال_والمركز
ما~االسالميهوالمرمسة•والبحودوالمهنيالمخس

،االسالميةللبنوكالدو~واالتحاد,وا~والمتكمنولموجيا
من•السلعوتبادلوالماعةلملمتجارةاالسالميةوالمغرفة
مجاالت~معهاوتمتكاملالمكومسيكامشعلةمعتمتوافقامشعلة
5االعضاالدولبينفيماوا~والممتجارياالقمتصاديونالممتعا

.االسال~المرتميمنظمةفي

المثامناالجتماعاصتمدهاالمعتيالتوجيهيةللخطوطووفقا(ب)
وضعبشانالكو~عنا~الممتابعةللجنت

بينفيمااالقتاديالتعاونلمعتعزيزاجديدهاستراتيجيات
مناللجمنتطلبت•االسالميتمرالممرمنظمةفي5األعضاانالبلد
االبحاثمركزمثلIاالسالميالمرتميلمنظمةالمتابعةاالجهزة
•االسالميةللدولوالمتأريبواالجتماعيةديةواالقعتاشيتاالحا

للعلوماالسالميةوالمومسة•التجارةلمتنمية)السالميوالمركز
والمركرIللعتنميةاالسالميوالبنك•والمتنعيةوالعتكنوبوجعيا

هذهومنعفيتشاركان•والممهنيا~ويبللت)المالمأ
المرتميلمنظمةالحامةاالمانةمعبالعتنسيقاالممترلعتيبميات

.االعالمي

واالجمتماعيتواالقتماديتاالحاثيةاالبحاثصركزاللجنةعووتةالر)
التجارةلتنصيةاالسالميوالمصركزاالسالميةانلملبلدوالحتاريب
والمومسةوالبحوثوالمهنيالمفنيلملعتدريباالسالميوالمركز
االسالميةوالغرفةوالتنميةوالممتكنولوجيالملطوماالسالمية
•معاتعملأنالى•السلعوتبادللصناعتواللتجارة
الحتابعة~الممعنيةاالجهزةمعالوثيقبالتعاون
تشجيعوعلىالتدريبيةبرامجهاتنسيقعلىاالسالمي.المرتمي
المممشتركاالممتمامموضعالمجاالتفيالصشتوكةريبالمتانشعلة
باية5االعضاانالبلدتحميلودونميرانياتهاحدودفيوذلك
.جديدةمالية5اعبا

العتابعةاللةاتفيالفرعيةوالمرسماتاالجهوةاللجنةتحث)(د
تبادلتشجيععلىJ....a-Jtعلىاالسالميتمرالممرلمنظمة

االزدواجيةلعتالفيالممعلوماتقواعدارةادوتنسيقالممعلومات
.ا~داهزفي
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منظمةعنالمنبثقةالمومساتبينمنتظمةعالقاتباقامةتوص~)
للمساعدة•االسالميةللبنوكالدوليواالتحاداالسالميتمرالمه
.يعنيهافيماكلاالجهزةهز»برامرتنفيكفر

منظمةأجهزةمتوا~التدالماليةباألزمةيتملوفيما1-
.الدورهلجنتفان•االسالمأتمرالمه

االجهزةتواجهالمتيالماليةاألزمةبمتفاقمعلماتاخذ(أ)
الدولقيامعدمجراءمنIاالسالميالمرتميالمنظمةالفرعيك

عليهاالمتأخراتوتراكمااللزاميةمساهماتهابسدادعضاالاال
.االجهزةهذهوجودتهددبدر~اخطيراالموضحجعلمما

وفود5سا8رمناشدةللكوسيكاالشامنهالدورةمنوتطلب(ب)
يتدخلواعلىأنادالسدعناالمتأخره5األعضاانالبلد

تسديدالىتبادركيحكوماتهملدىالمالئمةالمستويات
االحصائيةاالبحاثمركزمنكلفيااللزاميةمساهماتها
والصركز•االسالميةللدولرهيبوالتواالجتماعيةميتواالقتصاد
الفنيريبللتاالسالميوالمركز•المتجارةلتنميتاالسالمي
لمتكنولوجياواللعلوماالسالميةوالمرمسة•والبحوثوالمهني
.والتنمية

االبحاثمركزيعانيهاالتيليةالممابالسحوباتتقرواذ(ر)
•االسالميةللدولرهيبوالتواالجتماعيةواالقتصاديةاالحامثية

اشتراكاتهادفعالمركزفي8االعضاالمرسساتمنتطلب
.متاخراتهاادوسدالمسنوية

االسالميالقمتمرتمرعنالصادرللقرارتقديرهاعنتعربواذ(د)
بشانالسنغال)<اكارد•1991االول(ديسمبر/كامنونالسادس
ادوسدالسنويةااللزاميةاالمشتراكاتدفعفياالنتظام
الدولمنتطلب•الفرعيةاألجهزةميزانياتفيخواتالمت
القراراهزلتنفيذالضروريةاالجراءاتكافةتتخذأن•5االكضا

.وصتابعت





القاهاالمتيالكلمة
الغابأحامدكمتورالدمعالي

االسالميتمرالمهلمنظمةالعاماالمين
للكوسيكالثامنةللدورةميالحتالحفلفي

)199لمسبتمبر/ايلول,\•اممخنبول(
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ألقاهاالمتيالكلحت
الغابأحامدكمتورالدمعالي

االسالفيالمرتميلمنظمةالعاماالمين
للكوسيكالثامنةللدورةميالحتالحفلفي

)199السبستمبر/ايلول11•(اسطنبول

الكوسيكرئيس•الرئيسفخامت
5االوزرالمعالياصحاب
السعادةأصحاب

الموقرونالضيوف
السادةواتالسيد

وبركاتهاللهورحمةعلبكمالسالم

اثمةالدللجنةالشامنةالدورةفمهايةاليوهلناوقد•اود
اومجهلكيالفرمتهك»اغنتنمأن•والعتجارياالقتاديللتعاون
علىأوزالجوتتورالرئيسفخامةرالكوسيكرئيسالىالشكر
.االختاميفالجلسةبمتراس•اخرىصرة•~

الذين5الوزراالمعاليالصحاباصتنانناعنأعرباناودكما
لقد.االهميةالبالغةالدورةهذهأعمالفيفعالبشكلشاركوا

توصلناالمتيالتناثركانتوكذلكمرتفعاالتمثيلممسترىكان
للغايةمشجعةاليها

الدورةهز»انعلىتوافقوننيأنكمالشك•مئيسالرالسيد
اااليامخالل•استطعنافلقدللخديةناجتدورةكانت

منحقهانوفيهاواناعمالناجدولبنودكلفيننظران•الماضية
.الدراسة

دورةاولبوصفهاكبيرةأهميةاتفيالدورةهذهكاعنتلمقد
مرتمروهو•االخيراالسالميالقمةمرتصربعدالمكومسيكتعقدها
•اكاردفيعقدالذياالسالميالمرتميلمنظمةدسالمساالمقمة

استطعناوقد.1991عاماالول/كانونديسمبرشهرفى•بالسنغال
اصتمدهاالتيوالقراراتالمقرراتكلفمستعرضأنالدورةهذهخالل
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السبلوتحديدالقمتمرتمرخاللوحكوماتنادولنا5وررصاملوكنا
•المهمةبهز»االنطالعفي•مسترشدينجميعابعتنفيذهاالمكفيلة
رئيسفخامةرسالةتمنمنتهاالتيالمواضحةالتوجيهيةبالمخطوط
وكذلكالسنغالجمهوريةومثيموميوفعبد«الرئيسالقمةمرتمر

فخامةرئيسناكلمةعليهاانطوتالتيوالمعميتةالمحكيمةباالفكار
.االفمتمتاحيةالجلسةفياورالجوتتورالرئيس

بكللمعملنابالتحضيرالمموظفينكبارثم5المخبراقاملمقد
منهامتقراراتاعتمادمنووراهنامكنيالهاالمروكناهةعناية
المعتضامنوتعزواالقتاديهنناتعاواالمامالىتدفيانشانها
.االسالمي

...1::االهدنعمتمأاناستطعناانناخاصةبمنةيسعدنيلمماانة
فيما.االقعتصاديللعتعاونالجديدةلمالمستراتيجياتالعوينت5والممبادى

المرحلةهيوتلك.االسالميا´المرتميمنظمةفي5االعضاولالةبين
ثممن•وعلينابالكوسيك.انيطتالتيالمهمةمناالولىالهامة

تنفيذوسبلاشكالتحديةوهياال•االخرى~امته1نوا~)ن•
الخماسبنفمومملعناخطةفيالعنظرواعادة5والصبادىافهاالهد
في5واالوفىا»أبةما•المحسبانفي~خذوان1ويعنبني•يتوالجة

.سديدةمتربيهأتهنورةألةههك

الذينالكراملضوفناالمشكواحرموجهاكلمتياختتمن1اود
ن1فياالملويحدوناالدورةهذهخاللاوالتنامدفياليمناانضموا
منبماالعاجلالقريبفيصنظممتعناالى•بعضهماوكلهم•ينضموا
.االسالميةاالمةهفوفيدعمانشرنه

الذينالصرظفينوكبار5الخبواالىالمشكوأومجهاناودكما
.المدورةههكنجارفياالسهاماكبراسهموا

ومن<فخامتكمالربالشكر)توجهان•الخمتامفي•واود
جميعامالمتينا»علىوشعباحكومةالممتركيةالمجمهوريتالىخاللكم

الكوسيكعنالممنبعثقالمتنسيقمكتبوالىفعيافةوكرموعايةمن
.الدورةهلهكمصتأواداعدمنبقاملماأمنقرهومركز

وبركامنهاللهورحمهعلبكموالمسالم



~نا~سيفأنورالسيدمعاليكلمت
االسالميةباكستانبجمموريةالحضريةوألشورنأليبثيرون

باكمستانوفدورثيس
للكوسيكالمثامنةللدورةالختاميالحفلفي

)I،000مبتمبرديد،/>>.ممنبو<(
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خاناللهسيفانورالسيدمعاليكلمة
االسالميةباكمستأنبجمهوريةالحضريةونوالشهاليبث

باكمستانوفدورثيس
للكوسيكالثامنهاللدورهميالخمتاالحفلفي

)199السبتمبر/أيلول11•(اسطنبول

الرحيمالرحمناللهبسم

ومئيسالأوزجوتتورمئيسالرفخامت
الموتميلمنظمةالعامالمينامعالي
5االوزرالمعاليأصحاب

الموقرونالمندوبون
وسادتياتيسيد

لتركيةارميةلجمهوا
السالميا

عليكمالسالم
الثامنةاالدورهسنهايةمنمندمنيومنحن<الشرفاعظميشرفني

عنسنيابةأتحدثأن•والتجارياالقتصاديللتعاوناثمةالدللجنة
>صدقعناعربكي•الدووألهز»ضمتهمالذينوالموفود5الزمالجميع
فخامةياخاصةبصفةولكم<وشعباحكومة•لتركياواالمعنتانالشكر

فيالتركيا~تنهضالذيمثيسيالرللدورتقديرا•الرشيس
االسالميةانالبلدبينوألتجارياالقتصاديالمتعاونوترسيختعوين
الكفبيلتوالوساثلالمسبلامستكثبافالىايضاالسعيوفيبل•فحسب

فيالمتقدمعجلةودفعواالقتصاديةاالجتماعيةالمعتنميتبتعجيل
.االسالميالعالم

مابحكماالسالميةانالبلدبينمرموقةبمنزلةتحظىتركياان
دعمهنتقدمهوما<وليةالمدالساحةعلىاحمتراممنبهتتمتع

االجمتماعيةالمنتميةتجاهالمتراممنوتبد~االسالميةللقضايا
اهزفي•الصدريثلجلمماوا~.االسالميللعالمواالقعتاديت
تغيراالعالميةاالقتاديتالساحةفيهتتغيرالذيالمصعبالمنعطف
اليجادجهودمنببذلمهفيمااالسالفيالعالمتركياتقودن1•جذريا
.والصتالحقةالسريعةالتغيراتهذهمواكبةلهتقتيرالمتيالسبل
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مبسالرفخا~

انالبلدبينفيماللتعاوناساساارستقدالكوسيكان
كياالساساهزعلى5البنافيالمضيبضرورةنرهنونحن.االسالمية

القويةانالبلدمنسمتضافرةمجموعةاالسالميةانالبلدمننجعل
الممحافلفيمسموعةكلمةاتفي•اقعتصاديأالمتكاملةالمممستقلة
ومن.واالمنوالمسالم5بالرخاشعوبهاتتمتع,الدولميةديةاالقعتا

الحتفيراتتواكب•جديدةاستراتيجياتاداعةباننرهنفنحنمنا
~غنىالامرهو•لمميالمعااالقعتصاديالوا~فيالمصتالحقة
العوممنقدرقصببهااال~حمنالبدومهمة•االسالميلملعالم
.الحكر5ومضاوالقوة

االول<المقامفي•يرجعالمحالياجتماعنانجارفيالفضان
•والملهمالعميقفعتتاحياالخطابكمتضمنهاالمتيالمتوجيهاتالى
مناالسالميالمحالميواجههLaبالنتبحكمةفيةولمتتناالذي
واوضحتم•والعشرينالواحدالقرنباعتعلنىيقفوهومشكالت
تحديات.مناالسالميعالمنايواجههلمايللعتهالممطلوبةابيرالمعتد
~منصتممأقةعلىالمشكوقاهة•الرئيسفخامة•منافلكم

.االسالميالمحالماجلمنجهدمنماتبذلونةوعلىوتو~

سليمانولتالةصاحبالمىبالشكرنتوجهانلنامطيبلككك
المناوبوالرشيسالمتوكينتالمجمهوريت5راونرئيس•ديميرال
نظرااالجتماعاهزركعتنامشامنيعتمكنلمالذي•للكوسيك
فيو~خبوتهمناالفادةالرمتطلعيوالمك•سابقةالرتباطات

.للكوسيكالمقبلةوراتالة

جيلليطامنيةالسيةمعاليالمىالمشكومنزجيأنمنودكما
وكناهةاراقعتدمنتابةلما•كيةالعتربالمجمهوريتالدولةوزيرة
•أمس5مساعقدالذيريالموزااالحعتماعاوالةمدارةادفيوسالسة

•وشعباحكوهت<لعتركياواالصتنانالشكرعننعربكذلك
حفاوةمنبهجظيناولمالالجعتماحاعدتالمتيالممتازةتيباتللعتر
الحامنرةهذه•اسطنبولبمدينسنةحللنامنذضيافةوكرمبألغوود

.والجميلةوالعريقتالعظيمة
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األمين•الغابأحامدالدكتورلممعاليأعربأنكذلكليينيب
,ة9الكفاالرفيعمعارمنيةولفريق•االسالميتمرالمهلمنظمةالعام

كما.بحتصاحاالاهزالمنجاحاسسهاممنماقدمي»علسالشكرأصدقعن
االسالميتمرالمهلمنظمةالمتابعةةآالجهنالىبالشكرنتو~

الكوسيكعملفيثميناسهاممنتقدمهلماعنهاوالمنبثقة

المترجمينمنالفنيالفريقأيضاأشكرأنيفوتنيوال
وتفانبجدعمملواالذينوكل•وغيرهموالتحريريينالقويين

.اهزعنااجمتمالمساندة-الكواليسوراءمن

بالشكر•أخرىمرة،اليكمأتوجهأنالنهايةفيلياسمحوا
فنحن.الدامئمةاللجنةبعملبالغاهتماممنتبدونهماعلى

أنمننهأذبثقتللكوسيكالمقبلهالدوراتالىنمتطلح
ت~ايتدىوهواالسالميللعالمعومناتظلسوفتوجيهاتكم

.لشعوبهواالقتصاديةاالجمتماعيةالتنميةمشكالت•الصعبة

.أسكركم





الأوزجوت/تورالمرثيسلفخامةميالحتالخطاب
التركيةالجمهوريةومثيس

الكوسيكورثيس
للكوسيكالثامنةللدورةميالحتالحفلفي

)ا99الأميلولسبمتمبر/1ا,اسطنبول(
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الاوزجوت/تورالرشيسلفخامةالختاميالخطاب
اكيفالترالجمهوريةرئيس

الكوسيكورمئيس
لملكومسيكالمثامنةللدورةالختاميالحفلفي

)199الايلولسبستمبر/1ا•اسطنبول(

•الموقرون5االوزر
•العامالمينامعالي

.امالكرالمندوبون

لملكومسيكالثامنةالدورةاعمالخمتامالىاليومنصلمانحن
خالصأزجيأنهناليويطيب.أيامأربعتقرابةاصتدعملبعد

االسالميتمرالمهلمفظةالقامتولالمامنةالكرامللمندوبينالشكر
فيأسهمتجهودمنبذلوهلمالمهاالتابعةالمتخصصةوالمصرسسات

.بحتماحاالانجار

بالمتعاونالمتصلةالممشروعاتاالجتماعاهزخاللاستعرضنالمقد
منقراراتالروتوصلنااعمالناجدولعلىوالممدرجةاالقتصادي

تناولتكما.المشروعاتهذهامنجازسرعتتكفلأنشانها
•االعمالجدولفيبندأمم•اعمتقاايفي•تعدمسالةمناقشاتنا

وشرعنا•االقتصاديللتعاونجديدةاستراتيجياتتحديدوهياال
والفامثدةالنفع•أرىفيما•يحققسوفبعملالنهوضفيبذلك
امننابلدلجميع

نظامفيمشتراكاالباانالبلدمنكبيرعددالسترامفانلككك
النظاموهو-االمستمثماروضمانا~يرائتماناتعلىالممتامين

ودخولهنهامثيةبصفةاعمتمادهللكوسيكالسابقةالدورةشهدتالذي
.تعاوننالممستقبلبالنسببالطيريبش-التنفيذحيزبذلك
حيزفييدخلانيلبثلنالنظامامذأنمنيقينلمعلىوانني

.متفانجهدمنللتنميةاالسالميالبنلهيبذلهمابفصلالتشغيل
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للبياناتشبكة5امشابمشروعا~الجهودتمستبركما
حجملزيادةبالنسبتاالمسيتالمبالغالمشروحذلل~-المتجارية
فيالجاريالمعملمرابالعتنصيق-اننابلدبينفيماالمتجارة
ويحدوني.الشاملةالبياناتشبكةالقامةلملتنميةاالسسالصدالبنك
5األعضاانالبلدمنبدعم•ممكنوقتاقربفيايبدأنفياالمل
•الممتكاملينالمشروعينينهكد.تشخيلتعاونهاوبفنى
.بخدماتهمااالفادةاننالبلديحتسنىبحيث

وعاتالمبشلمعتمنفيكانشطحتنافيهنوافلالمذيالوقتففياوهكذ
االولىالدورةمنك.عمالناجدولعلىوالمدرجةالصتبقيت
التعاوناسمتراتيجياتتحديدالىالسعيفينستمرسوف•للكوسيك
علىينراما5ضرفيبهااالسعترشادعلينايستعينالمتياالقعتااي
.متالحقتتغيراتمنلمميتالعااالوضاع

صياغةبشرناليهمالمموكلةالممهمتبنجاررناخبراأنجولمقد
العالميةالظروفظلمياالقتصاديللعتعاونيدةجهامسترأتيجيات

5الممبادىمواببشانوم9الركوننيتصار(نكمواعمتقد.الجديدة
دتشه•id.واالمد5المبادىهز»ن1ذلك.اعمتأناهاالمتيافواالهد
كصا•العالمياالقمتادمعوالتكاملاالقتاديالمتحووامميةعلى
وحمايةالبشريةالممواردفيواالمعتثمارالمحوالممروحاهميةتركد

معجميعاتعتنققضاياوهي•االقليميالعتعاونوتطويراليبث
.الراهنعصرناتمييالتيالمرثيمميتواألتجاهاتالممات

ما5اواارتياحيعناعربلكيالفوهةههكاغمتنمإنواود
بهاتضطلعالمعتياالمنشكلتاطاوفراكبر.دوراسنادبصأنقررناه

الغيةمنسيكونانهواعحتمةالمخا~التطاحلممثليمالكوسيك
وكيفياتباشكاليحتعلقفيما5االعضاانلمبلة5ارامستطلعاناجد
5بدلنايسسنىحقتىالخاصألمقطاعالىاسنادهالمقورورالهاهك

الموضرح.اهزحولعامنقاش

المبلبستحديدالحقتاجتماعاتتفومانأمميتمناومن
فيمااالقعتاايالمتعاونالنشطةاالستراتيجياتهذهبتطويرالمكفيلة

المتنفيذموهروبوضعها•اننابلدبين



oاC/COMCEC/8-92/REP~)اv(د´لممرفق

ألاالوزرلسالمعاأ~ب
امالكرالمندوبون

امقضتالتيالشمامنيالسنواتفيالكوسيكاستطاعتلقا
،والصهابةباالحترامتحظىكهيثظمكانتهاتوطدأنمثهاامنشامنذ
تعززأن<الشمينسةواسهاماتكمالفعالدعمكمبفضاستطاعتان

5تهييوأنالاألعضاانالبلدبيناالقتصاديالتعاونوشائجوتقوي
التيالقضاياحولالرأىلمتبادل5االلمتقافرصةالموظفينلكبار
التعاوناهزوأهمية.امننالبلدالمشتركاالصتمامعليهاينصب
التغيراتازاءمضىوقتأىمنأكبراليومهيامننابلدبينفيما

المسافاتفيهتضيقالذيالراهنعالمنايشهدهاالتيالمصتالحقة
منامزيدلمنايوفيأنالمتعاونامذشأنفمن.يومبعديوما

فياننابلدفيالمعيشةبمستويات5واالرتقاتنميتنالمدعمالفرمي
البشريةمواردناحشدخاللمنلكونالتغيررالسريعالعالماهز

.واالقتصاديةوالتكنولوجية

منفسمتحقيتىمنتتمكنسوفالكومسيككانفيشكيخالمجمنيوال
الثمينةاسهاماتكمبفضل•االمقبلهسنشاطاتهافيالنجار

،الاالوزرالمعالياصحاب
•امالكرالمندوبون

اتفاقياتتوقيعوهواجديداتقليدالعام<اهز•أنسابدلمقد
منثالثكوقعتاوهكذالمكومسيك.الدوراتخاللاالقتصاديالمتعاون
لنظامالعاماالطاراتفاقيةحضوركم.فيال<االعضاانالبلد

.التجاريةاالفضليات

تعديلالىانستباهكماسترعيكيالفرصةهذهاغتنمانواود
.االتفاقيةهذهبسريانالمستطاعقدرللتعجيل»5اجرايمكننا

عليهابالتصديقيرتهنالمتنفيذحيزاالتفاقيةهذهدخولان
االجراءاهزعلىلالبقا»ضرورةثمةاناعتقدوالالممتوقيع.بعد

اليكونالمتجاريةلالفضلياتالعالميالنظامتطبيقلدىانهفالواقع
انارىهناومن.المتبادلةالمتنازالتحالةفياالمطلوبايقالمتصد

احمتماعهافيالموضوعاهزألمتابعةلمجنةتتناولانالمفيدمن
القادم.
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والىجميعانكمبالشكراتو~انالمقامامذفييفوتميوال
لمالذينوالمصترجمينالمعاونوالفنيارياالدالجمانافرادكافه

.االحتماعاهزالمجا-جهداىجميعايدحروا

تمنياتياطيببنقلالتفضلمنكمارجو<كلصتيمحتوفي
•الشقيقةانكمبلدوشعوب5ررساالىالتوكيالمشعبتمنياتوأطيب
قضيتموهاالمتيالفتوةهنهكعنالذكرياتأطيبتحملوان1امال

توكيافيبيننا

.للكوهسبكمنةالنا8المدورأعمالاخننامارنوأعلن


