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الدولبينفيماللتجارةألحاليالعتصريفمححدلمتوسيع

علىالقائمةالتجارةحجملمتومميحالفعليةالفر~وتحدية•5االكضا



امهااستخدالممحتخدمةفيرأوالمعاطلةاالنمتاجيةقاتالناأماصتخد

وألزراعيةولعية9؟المموادمجاالتفيالحاليالوقتفيإإلممثل

انتاجيةطاقاتأقامةيتسننختر<والمصعةالممصنعةنصفوإلسلح

فيهابماالسلعههةفيالتجارةنطاقتوسيعيمتمسنىوحمتى<ةيهجه

.والرأسماليةالوسيئةالسلع

زميادةبغية8أالعضاالدولبينفيماالثنامثيةالمتجأرةتشجيع

هذهمثلمحدلوزيادةمجوهريةزيادةالدوليةالمتجارةفىحصتها

عمومأألسلحوألمصنعة~والممصعةالمسلعمجالفىالمتجارة

.االسالميةالدولبينفيما

ولالهبينفيما:لصأدواتتشجيهالىالراميةنشطةاالدعم

عامةبصفتاالخرىانالبلدوبينبينهاوفيماخامةبحةاالعضاء

نظم.ومحسنةتدريبتسهيالتولملمعلوماتأوسعتدفقبفصللال9و

الصريعاالنجازفأنا~داهزوفى.ألخوضالهزمناسبةمالية

ممعينانتاعادةوالمتاعينمجاالتفىبالمتعاونألخامةللدراسات

سوف<مقأ~أنظمةأقأمةوامكانير.المتصداتاعتمادضماناتوخطط

حجرتقهالمتىالمعوقاتبحنرتذليلشانهامنملمومتمطواتتشكل

الثنامثيةالتجارة<مامعشرة

البحضرلبعضهايةتميسينغيرومنحفةتجاريةمعاملةتوفير

با~أعاتهالمساسدونالخارجيةالتجاريةسياساتهافى

إالمحضاهمالدولقبلمنابرامهاسبقاخوىأتفاقاتهعلىالصتوتبة

مالوتمتقالمتى)لمتصديرلسلحخاصةمعاملةتوفرأنيجبكما

.نموااالقلسرميةاالالدول

بينهافيصاالمتجأرىالتبادلحجم~يروتومميعالدالسعى

ودعبرالستبحارةلممتنصيةاالسالمىالمركزباقأمةالممتعجعيل~لمن



عةالصناوللمتجارةالسالميةاالغرفت

اقامتوتيسيراألعضاء.للدولالتجاريةالمنظماتبينالمتعاون

ريجىالتوالتخفيز،بالتجارةهرالنهومجالفيمشتركةمشروعات

منوذلك)لستجارةهذهمثلاهامالجمركيةوغيرالجمركيةاجنلملحو

اتفإقاتعقدوتشجيعاالطراف،فمتعددةتجاريةمترتيباتاتفاقاتخالل

ماتا~وتبأدل•عامةواتفاقاتاالطرافومتعددةثنائية

.الصتخصتالمتجاريةألبعمثاتوتبادلالمتجارةبفرصالصتعلقت

من~ىالمطبقةالقامئمةالتفصيليةالمعامالتمنظمحصر

حمتىودعصهأربينهاإلربطاجلمنوذلمكعضاالاالألدولمنمجموعات

عنأ~أ~ريةللمعامالتمحوحدمنظأموضحبعدفيمايحتسنى

نمسألراغبةعضاالاالالدولجميهجامنبمنخطوةالخطوةمهجطريق

ألممتبادلةلرألمأمبادىةعلىمبنياذلكيكونانويجب

فيألوضهمحفيهاألمثستوكةاالطرازجميععلىبالمنفعةتدرألتي

منهالكلوالصناعيةاالقمتصا»يةالمنتميةمستوياتاالعمتبارعين

علىعضودولةلمكلوليةالمدوااللمتراماتمئمالقاالتجاريلعنظاموا

منطقةأقامةالسالراميالنهامنيالهدفتحقيقاجلمنوذلك•حدة

دأ~الدعمتقديمماالعيننسرالمغديةهز»وبوضححرةتجاوة

الستجاريةالتفصيالتنظاممنمتحررعمالميسنظامايجادالىأميةالمر

نظاممفاوضاتفيالمشتركةاالسالميةانالبلدوتوميةالعالمية

فيماالمفاوضاتلصوأهلةالفرصةهذهتنمتهنبأنلمميالمعاالمتفضيالت

الدولفيتقامالتيالتجاريةوالمعارضسواق9اتنظيم

منتجاتوتسويقتشجيعاجلمنفيهاالمفعالمشترأكواالاالسالمية

فيويتعينبينهافيماالستجارةتوسيعفيوالمساهمة5االعضأالدول

صفاتوالصراالمقاييسلتوحيدخطةوضعاالطارIهز



وذلمالاالممالمعيةولالةفيجهأز~5انشاأحسعالعمةدرا

ان9االعضاولالةلمرممساتيتسنىحتسألبحريالمنقلمجالفي

البحريالنقلأساطيلومرمةالمعتقةأنألبلهفيمثيالتهاتنافس

.أولمةمنالكثرالتابعة

فهاومعنأفدألمعتي5أالعضأالدولبينالمفحالالمتعاونتسهيل

تنمينذلالفيبمأيت)(تراسنألمعبورمجالفيوجيرانهأالبحرالى

علرالمنقلمجالفيالمشتركةالمشاريعوتشجيرالنقلتخطيط

الشناثي.المستوىوعلىاالتاليمومابيناالقليمي.العيد

الممقاطعةبنظاممتالمخااالسالميالمموتمرقراراتتنفيذ

.اسراشيل)(المحتلةفلسطينفيالمصهيونيلملكياناالقتصادية

الوطنيينالحيدعلى•سبةالممناوالبرامجالمسياساتتطوير

اليمكنكعنصر•سريعةحركت~تحقيقالىوالمرديةواالقليمي

طريقعنلكوناتيافيالمدعومللنموفعالةاةدوكةعنهالاالستغنا

.5االعضاللدىلالساعيةالطاقاتوتنويعوتوسيحتقويت

عيا~لملتعاوناال~افدةممتعةأوثنائيةاتفاقاتمحقد

ىتحقيقألصناعيانتاجهازيادةأجلمن5االعضاألدولبينفيما

دياتأ~أصتمادطريقعنوذلمكبينهافيماالمماعيألتكامل

ولألهفسيالتصنيععجلةودفحأا~طاقاتدعمبغيةمتوازية

الجماعي.أتيألذاستقاللهافياالسهامبهدف5أالعما



فيماالمثستركتالمشروعاتلتشجيعاالولويةاعطا»فيالنظر

ليةالمتاالمجاالتفيعضاالاالالدولبين

•والز»اعةاالغذية-

•الصناعة-

ألمتجارة-

يقالمتسو-

•المتحتيتالبنيةواقامةخدمات-

للمتجارةاالسالميةالغرفةوللمنتميةاالسالمىللبنكيمكنو

طريقةبينهمايقيماانامكانيةيبحثاأنالسلعوتبادللصناعتوا

عضاال.امالدولبينفيماالصشتركتالمشروعاتوانشا»لتشجيع

السبا~والذواالمناالنغل-رابعأ

العتنسيقدعمالىالواهيةالحتوصياتشعتىتنفيذالىالصادرة

الجوى.واالتاالتوالخقلإلبحرى.النقلمجاالتفىونالمتحاو

.والخدماتميتالجواألرهأدو•الالسلكيستوالسلكية

.البريدية

االمشطتهذهلصثل)لالزمتالمرسسيةاألجهزةبامشا»التعجيل

Iهزفىالخارجية5لوزرااالسالميةمتمراتالمرراتلقروفقا

•ا~مر

االسالمىالمرتميبمنظمةعضاالاالالدولبيناالنسجامتحقيق

الوكاالتطريقعنالسيأحسةومتاالتاالوالنقل.مجاالتفد

حاليا.القامئمةالحالميةووأالقليميةالمفرعيةاالقليمية



بهالعفنةىالصالبالمممامل

المركويةألبنولهمحافظىامجتماعاتعلىو5االعضاالدولعلى

ن1أالسالمأالتنميةمنكبعلىواالعضاةللدولميةالنقةالسلطاتو

التاليةالمسائلحولممبةالمصناهاتاالجرايتخذواو.نيدرسوا

مجموعةاخلدألمالعيةالموار:تدفقريادةفىممتالمسا

مجبرمنأوغأيات)كمثر.تستفق<وشروطالسسوفقااالسالميةانالمبأل

هناحتياجاتهاو•9االعضالملدولاالقعتصاديةوالمظروفألتنمية

اطارفىائسريعا_منسمومعسبةالمصتناأالدواتوت1الموارد

ت~خامةاهميتاعطاالمحولمعيةالمدإلعتنميةأسعتراتيجيت

•نموااالقلاالسالميةانللبلدالمملةاالقتصاديةواالمحتماعيت

الدولفىالعالميةمصاتالمصهبينالمباشرالمتعاوندعم

المصرفيةالتسهيالتمنوغيرهاالمباشرالمتمويلمجالفر5العضأ1

االسالميةالماليةالمرسساتودعم<5االعضاللدولالتجارةمجالفى

.للتنميةاالسالمىآلبنةسيماوأل

فيهاتشارالوالمتىحاليابهاالممعمولفرالةترتيباتهدعم

جماعيةثمبكتالقامةالمصتوافرةاالمكاناتاممتكصافو5االعضاالدول

تنقيةمنالمكمتسبةالخبرة5ضوعلساالطرافالمعتعددةالخططمن

.حالياالقاثمتالعنظم

فيالنقديةوالسلطاتألمركزيةالبنوكمحافظياجمتماحدعوة

الوطنيةالماليةلالسو)قتقييمهااممتكالالى5االعضاولاله

اماماالمموإقهز»الىالدخولامكاناتتحصيناجلمنلمالونالقائمة

اخلداالسعتثماوتشجيعالجرهن~~9فيالراكبةاالخرى5أالعضاول)لة

التجاريةوممةوالمممأالمعتبادلتالمرأيااصامرعلى5االعضأالدول

.السليمة



تبادلتحسينالداالعضاءللدولالنقديةالسلطاتدعوة

وفقاوالماليةالنقديةالمسائلبشانبينهافيصاالممعلومات

بصفةاالعمتباربعيناالخذمحالممعنيةالدولفيبهاالمعموللملفظم

الصدد.هذافياالوليةاالتجاهاتخافت

بالمشكلةالخاصللقرارالختاميةالعاملةالفقراتتنفيذ

الخارجية8لوزراعشرالحادياالسالميتمرالمهعنالصادرالقبرصية

اقتصادوتنميتتنشيطاعادةاجلمنوذلكاباداسالمفيعقدالذي

.قبرصشمالفيالمسلمالمعتركيالمشعب

الدولمندولةكلموقفتعزيزالىالراميةالجهودمتنافر

منالمنتميةافاهةتحديداجلمناالسالميالمرتميمنظمةفيعضاألاال

~تيما~ل

مادروتنميةالطاقةاستغاللطرقاكفااتباعتشجيع

.التقليديةوغيرالتقليديةالطاقة

فيبينهافيماالمتعاونتوثيقعلىعضاالأالالدولتشجيع

.الطاقةباستأهالصتلةالمجاالت

تمويلعلدوالدوليةاالقليميةالماليةالرسساتحث

عضاالاالالدولقدراتزيادةتمستهدفالمتيالمحنيةالمشروعات

.المتقليديةوغيريةالمتقليةالصادرمنالطاقةاتنار~

قطاعفيالماهرةالعاملةوااليديالفنيةالخبراتدلتسبا

االعضاء.الدولبينفيماالطاقت



النبهوالعلوم

فياالسالميةالدولبينفيماللمتعاونالعاليةاالولوية9اعطا

.والمتقنيةالمعلوممجال

اجلمناالسالميةالممجموعةنطاقعلىجهار5انشافيالمنظر

والدوالمعتقنيةالعلوملنظمتقدمالمتيالماليةالممدخالتزيادة

اساسعلىتقدمبحيثريبوالتوالمتعليمبالبحوثمتالمخاالبرامج

وحيازتهاالمستوردةالمتقنياتنقلاجلمنالمتعاون

الوطنيةالمسياساتمعتمشيهامدىتقييموفيوتنويرهاواستيعابها

.والمتقنعيةالعلوماستنداموالىالتنميةا~الهادفة

.9االكناالدولمنالواردةلملعتعنيةتغنيليةمعاملةمنح

العلميةالمرسساتاوالوكاالتمنشبكة)قامةجدوىفيالعنظر

وبوامروألتعنعيةالمبحوثبرامجودعمتنظيمالجىمنوالتكنولوجية

واقامةالممتكنولوجيةالمرسصاتلمعتشجيرلمكونريبوالتالمتاصيل

تكنولوجيةمشكالتلحلممثعتركتبجهو«والمعيامللمعلومات.امنظمت

تواكببحيثوالتكنولوجيةالمعلميتالسيامةوتطوير<محددة

.االمنماثيتافهااهد

الصمتقدمةوالتقنيةلملطوماسالميةسسةمهباقامةالمتعجيل

والفنياالقتصاديللتعاونالعامةاالتفاقيةذلكعلىنمتكما

انالبلداحستياجاتتلبيةبغية5االعضاالدولبينوالتجاري

•الوطنيةالتوالموكاوالهيعثاتمساتالممههحلممتعاونبالمكوناالسالمية

والمعرفةوالمخبراتالممعلوماتتبادلوتسهيلاالساسيةالمبحوثودعم

اابينالممتقنيةنشرفيا~استخدمحوذلكالفنية



ههةعلسو~•اال~ميةالمبموعة)كلد~وا~~

فووالممبحريوأميتالهالسنحيممتقهالمىتسعرانايضاسسهالمر

المالية)لممراودهزر)~~همتمريلويبري•االهميةاته9الممحأالت

.5~9أا~و~~فيالمعتوفوةوالمخا~الحامة

بمروةبنتاثحهساوا~دتةا~مثهمجالفيالجهودتضافر

وا~<أ~لمستعاوزرأتفاقاتهطريقعنبينهافيمامثمتوكة

)~المرمصأتمزرونيوهاللبرشألوطنيةكرالممراودعم

.5اال~ملالهفيالمقاثمت~ووبطها...الح

بنصأسبالاالوالسزرنالعاملهاالبدي-نامنا

الكغاهاتتمبادلنحرماالسالهميةولالةبينالمتعاونتومميع

وتمنصيقهلةالهالعاملةيااليةمناعتياهي5النشاالمنشطعمواله

•ىالمةوهترصعلت~يلةا~علىالعاملةااليديهيلوتة~

متدفقبينوصل~وايجة~مصحتركةاستشاريةوكاالتواقأمة

أالموال.وسوفىونقلهاتالكفا

)لحاهلةاالميديتعبأىللهحهفيللتعاونمتضافرةجهودلبك

وماهرألحاملةياالعيةصن8عضا9االدولاحعتياجأتيرلمتقهوفقا

من~يمكنألمتياالمكانياتهجموتديديهاملهمنهامتوفر

فيعثاتمنوفيوهاأ~عيةسسرتالمرلدى5االعضاالدولةفاثهابى

العبحوث.

الممتوفرةعلةالمحأي)الفيةام)محتندنميتفصيليةمحاهلةتطبيقر

نموذمجيفنظأمو~'......إلحافةاالمانة<ودمرة5ا.عضا0ولالهاهلد

فيوالمرمصية.بألستمرييةأ~مرفتصشيةيكرناالبمتماعيللضمان

.فيهأكصتركةاالعضاةولالة



هجوة~9فيبماأ~ل~ة~رمعتكاملتتعييموضر

يجبألعتراال~ا~ات~~أمومنوذلالالمرملةالمعاملةااليدي

العاملةاأليديلهحرة~لونراال~ميالسميةعلىهااتخان

فدمات~وبالعتأليمةالمتقةأنالبلةالروالمتكنولر~ا~

يااليةدلمتسوضح~لبراهيوفقا9االعضاولللةمتوفوة5•هر

.الهاملت

فيمنتظمةبطريقةوالمفنيالمهندلملتمديعثهوبرامرانظمةوضر

مينالالوا~المعا~هيلتاجلمنوذلكالمستويات~

والعتنعيةا~ثتربطالستأالمسلسلةفيالمحلقاتكلالمعتكمال

.والمتسويتىباالنستا-

العاملةلاليديالممستمووالمعتحديثوالمتنعيةهيلالمتةتسهيل

العتكفرلرجيالعتغيرا~بنداكفتكرنختر5االعضاالدولفي

االحتماعيةالظروفمعتكيفهاضمانوكذ~»منهواالسعتفادة

للمتعاونبرا~فنويقعنالممضفةالدولفيواإلقمتصاديت

والحهالصكان-مناسحا



الفنيالنعاون-عامنمسرا

فيما5االعضاولالةفيالمعلوماتنظموتوسيعوتطويرتحسين

علروتوريعهاوتحليلهاومعالبتهاالفنيةالمعلوماتبجمريتطق

وذلك9االعضاولللةالنوعيةاالحمتياجاتعلىوالتعرف5االعضاولالة

وتسهيالتواالستشاريين.5الخبرالخدماتاوسعاماستخدطريقعن

فيالقائمةالمنشآتمنوغيرماوالتجهيزاتاتوللمعدالمتدريب

القامتاالتفاقيةفيالواردةواالحكاميمتفقبما5االعضاالدول

.5االعضاولالةبينوالمتجاريوالفنياالقمتصاديللمتعاون

فيماالفنيللتعاونالوطنيةاالمكانياتعلىالستحرفعلرالعمل

يمكن.الوطنيةتنميمتهاوبرامرخططلموضح5االعضاولالةبين

احتياجاتهااالساساهزعلىتقدراناالعضاةالدوللحكومات

وخدمات•والمهارات•والتقنيةالبحوث.مجاالتفيالموطنية

طريقعن:.-يمكنالمتيريبالتوتصهيالت•االمستصاريين

اكبر.بكفأقاخرىميتامنالدولمرالستعاون

الصنهالفنيللمتعاونارىوادتشريعياطاروضحجدوىدراصة

اوالقامنمهفعالالمتبعةاالساليباالعمتباربعيناالخذمعوالمغعال

وألتطبيقالقبوللكنلهايكفلحمتى•رسميةاتفاقاتامماسعلى

الترتيباتيغطيأناالطاراهزشانومن.ممكننطاقاوسحعلى

واالستشارييناالالخبراموامستخدبدخولالخاصةدريةواالدالحتشريعية

مالتالنبمنحالحامتوالترتيباتواصتياراتهموالمتزاماتهم

الخدماتاصحابمنوغيرهموالصتعهدينالمقاوليناموامستخد

الماليةواالنظمة)ت.ادواالمداتالتجهينودخول<المحتخصصة

باالضافة5االكضاولالةبينالفنيألتعاونتشجعالمتيوالنقدية

للستكانيفعادلاقتسامتحقيقالىالهادفةالمتمويلترتيعباتالى



~-االطرافدةوالمتعةالثنائيةالترتيباتتوسيع

•العتعاومنيةوالبوامراالتفاقاتمثلوسأثبلطريقعنالفنيالتعاون

لكوككوالخبرأتلملمطوماتالمنتظموالعتبادلالممشتركةوالملجان

.المعنيةالمرمماتبينةمباثساتصالقنواتباقامة

الممعلوماتلتجميعمشعتركجهازالقامتالالزمةهاتاالجرااتخاذ

الفنىالمتعاونوفرهرإلمواردبشرناالسالميالمجتمىاخلدالمتاحة

.5االعضاالدولبينفيما

جهودفيتسهمانيمكنآلمعتي•المرطنيةالمرسساتتحديد

هنمايلومواتخااوامكاهياتهافحالميعتهاوتحسينالفنيالمتعاون

االساليبتطورانالمرسساتلهذهيحتارلمكيملموسةأهاتاجر

خاللمنوذلكطاقاتهاعمتهان~نهامنوالتيلملعتعاونالعملية

التيالشقيقةالمنظماتمعالخبراتوتبادلالصصتركةالجهود

•فمشتركةتدريبانشعلةفيواالسهاممشابهتمشاكلتعالج

الالزمالماليوالدعمالموظفينبستوفيراالمكانبقدرالمقيدم

أالسالميتمرالممهلممنظمةالمحتابعةالمرسساتفيريبالمتالنشطة

اإليديمن5االعضاللدولجلتالحااالحمتياجاتبمتلبيتالمكلفة

5االعضالدولعلىايتقينالمغايتهولمهك•اريتواالدالفنيةالعاملة

بتزويدهالكونالممرمسساتههكمحوثيقاتعاوناتمتعاونان

اهزفيوامكاناتهاالمتوفرةطاقاتهاعنوالمعلوماتبالبيانات

المضمار.

والوكاالتالمتحدةلالممالمتابعالعتنميةبرمناهجلدىالمسعي

الحترتيباتوأمتخاذالمساكدةعلى~لفيهااالخرىإلمعنية

.الحصخطةلسنفيذالالزمة



خاصمهاحكام-عسرحادي

والمنابحهالنسنسبن-محمنمرمنأني

تنفيكلصتاهبعةالالزمةابيرالتدكافةالعامةاالمانةتتخك

ىأ~علسدوريةعاتاهمتماتنظيملمهأويجوزالحمل~خطة

لذلك<نرورةارتأتهكلمأو1األقلعلسسنعتينكلصرةتتالوزاري

ابر:منخا~و~ههكJ..--lIخطةتتناولهاالهتيالمصونرعاتمحونى

عمل.iأنجازهمتمفيمأمالستة)و~ا~أفىالم

،العتربيهيةا~طوضرب)

الصصكالت_~ر)

•القادمة)فصراهلفيالعملوخططمياماتوضرد)





بشرنألرابعاالسالميالقمتلموتمرالختاميالبيان

والحتجارياالقتاديللمتعاوناثمتالداللجنةومئامتاسناد

كيتالمترالجمهوريةرئيسافرينكنعانالرثيموفخامةالى

الخناصرالبيان

S/4-84/E/DECا•No

للنسعاونالدا~اللجنهومناسهاممنادمنصرالمهفرر

السيدالتركيةالجمهوريةرئيسفخامةا~والمتجارياالقتادي





الرابعاالعالميالقمةمرتمرعناالدرالقرار

االقتاديالتعاونفياالولويةأتفيالمجاالتبتحديد

)1/4 E (ISRes No 15/4 84/E/RES

ا~انالمنينرللبهالناولوبامذاالباعتضادبوهي

:مهالفاد

الغذائيواالهنالوراعيةالمتحنصية-

الساكة-

والعتكنرلوجياالعلم-

الحتجاوة-

والمواصرتالنقل-

الطاقة-

العملخطةفي8الوارداالخرىالمجاالناصمالالبعنيوهذا





الخاصراالعالميالغمهمرنمر

كوممسبالانمطهنبضة





للنعاونالداهمهاللجنهأعمالسبر-1

والنجاريفنصادياال

t)(نن1-ا/طرفمفرار

االسالمي)المتضامن(دورةالخامساالسالميالقمةتمرمهان

جمادىال9-ال6منالفمترةفيلمالكويت(دولةالكويتفيالمنعقد

م)،7/19ينايرال9ال-2(الموافق~1407لساالو

موتمرعناالدرأ)اقس-13/3رقماربالمقر~

السعوديةالعربيةبالمملكةالمكرمةمكةفيالثالثاالسالميالمقمة

للمتعاوناثمةالداللجنةبمقتضاهأنشاوالذيم1911سنة

بمهمةاليهاوعهدIاالعضاءالدولبينفيماوالمتجارياالقمتصادي

فيماوالمتجارياالقمتصاديالتعاونمضمارفيالممشتركالعملتعزيز

ال،االعضاالدولببين

خطواتمنامثمةالداللجنةاتخذتهماعميقبارتياح~

العملخطةفيالواردةالمتوصياتتنفيذمنحوتقدممنوماحققت

م8إالعضاالدولبيناالقتاديالتعاونينلتعن

علىاالقمتصاديالتعاونات8اجراترشيدالسالحاجة~ك

االسالمي،تمرالمهمنظمةاخلدالصستومياتثستى



للتعاوناثمتالداللجنةعضريةنطاقتوسيرعلىيوافق-\

همنظمتفي8االعضاالدوللجميعيحتسنىحمتىوالمتجاريديأالقمتا

•أثمةالدالملجنةعملفيالممشاركةاالسالمأالمرتمي

~ونإثمةألدالملجنةفي5االعضاالدولتمثيليقر-ال

الشامنتارةأالدعنولينالمسر5الورراخاللمنوالمتجارياالقتادي

•اللجنةههةالرالموكلةالمهام5هوفيوذلمكاالقتصاديةفلشرون

قدرأقصدتحقيقالرمعيالكبةااللتزامعلى5االعضأالدولويحث

.الفعاليةمن

T-لكلالمفعالللمتنسيقضانامتابعةلجنت5بانشاينو~ه

اللجئتهالحيأتنطاقفيتدخلالمعتيوالمعتجاريةاالقتصاديةالمنشاطات

انصةالد

االسالميللمرتمىقراراتهابابالحاثمةالداللجنةبقواريرعب-4

المناسبةابيرالتةالتحانالخارمجية5لوزرا

o-لعتيإالجتماعاتعددبمتقليلاثمةالداللجنةتوهياتيقر(

اللجنةعاتاجمتمامراخلتعتدوالممتيريالموزاالمستوىعلىتعقد

اعمالمجملفيعاتاالجعتماهك»مثلفعتاثروبأدرا-•اثمةالد

امعةالداللجئت

سمنظمةعنوالممنبمثقةالمفرعيتالمهيئاتتقدمانعلىيوافق-,

دياالقمتاالمجالفيملةالمحااالخرىواجهزتهااالسالميتمرالممر

منلتمكينهااثمةالداللجئتالسنشاطاتهاعنمرحليةتقارير

هذهفياالسالفيتمرالممهمنظمةقراراتتمنفيذومتابعةتمنسيتى

االسالمي.تمرألمهلمنظمةالقامتاالمانةمعلممتعاونباالت.الممجا



للجنة)لستأبرا~مكمتببهسيضطلعألذيوربالةيشية-2

.نصاطاتهالتسهيلاثمةالد

A-يالةوالتجارو~دي2ا~وناشمةالداللجئتقراريريد

ا~علر~~قمو/اوتوقعلمالتي5االعضاالدوليحث

اقراوهاأال~مدالممالتيلمنظمةسبقالمتيواالتفاقياتاالساسية

العامةا:االتناقيةوبخأمةوالتجارياالقتصاديالمتعاونبشرن

~9اعضاولالةبينفياوالتجاريوالفنياالقعتاايللعتعاون

فراالممتثماواهتهو~نوحمايةتشجيعاااتفاقيةواالسالميالمرتمي

.لكنتفعلانعلراالعضاه(االدول





التحدونلعتحويميالحملخطةتنقية-ال

5االعضاحأمالةبيناالقتادي

االسالميتصرالمه~في

)1ر.ق9ى1-إل/طرقرقرار

اال~ميالالمتضامن(الورقالخا~االسالميالقمتمرتصران

جماديال9الال«منالغمتوةفيلمالكويت(دولةالكويتفيالمنحقد

او.9ال/يناير49ال-2(الموافق~ا30الاالولى

مرتمرعنالصادر(ق.ا)أق-1/3رقم~بالقرار

باالمكرمة~فوا~السذيالثالثاالسالميالقمة

لتعزيزالعملخطةا~د~ن•1981عامفيالسعوديةالعربية

فيالعامةاالمانةكلفوالذياال~الالدولبيناالقتصاديالتعاون

تومياتهاتنفيذلصتابعةمةالالنابيرالتدكلباتخاذمنفسهالوقت

ضرورةارتاتكلمارايالرنالمسوىعلددوريةعاتاجعتاوتنظيم

:بغبه•لذلك

f-عمل~انجاز»تمفيماالمتقدمامستعراهر

.ألمتوجيهيةالخطوطوضح-ب

المشكالتحل-ر

دمتالتاالمراحلفيالعملوخططالسياساتوضح-د



مرتمرعنأ~در))ي_لمى-9ال13وقم~بالقرار

لملتعارناثمتالمو)فنجنة5انشانبشهالمثالثاالسالميالقمت

رإلتكمو~بيأنطميلملتعاوناثمةالمدواللجنةوالتجاريأالقمتصادي

•العتألميةالممهدمالميسمااوكل.إلملتين.

ممظمهتعتخدهااواتندتهاالهتيالقراراتتنقيةمتابعة-1

•والمجاري.دياالقستهبالتعاونيتصفيناصداالسالالمرتمي

•والعلمرالتكنولوجدوالستعاون

ءاالعمهألدولبينالمتعاونلتعوينالممكنةالمسبلجميعبحث-أل

•المذكورةالمميادينفي

T-لدولىقدرةأعمرالمر>المهادغةاالقتراحاتيموتقهالمبرامىوهع(

•بميتوالمكمولووالمطحيةوالتجاويتاالقمتصاديتالمجاالتفي5االعضا

مر~سرعنأ~الو(~.')ق1-1/4رقما-بامكاذ

بالممنكتالمبيضاةاوالةفيانعقديالكالرابعاالعالميالقصة

لمتعاون0~ميوا~~نبشةم.19لم4معنةفيالخوبية

•5االعضاالمدولبيندياالقعتأ

المبحوث~كراتو~~لجهمواايضاه

IوالمحاثعيةIالسالميأألملمدوروميبالعتدوالمجعتمامميةاودميةالقعتاI

~ومعيةأالسالسةألةوالعتجأرةلممنتميةإلسالمي)ألمركعو

أ~عةو~وتهالكا~افةالمنىو•العتنمحيةوالسكنرلموجياو



والبحوثوالمهنيالفنيللمتدريباالسالميوالمركز•السلي«تبادل

العمل.خطةتنفيذفيللمنتميةاالسالميوالبنك

للمتعاوناثمةالمداللجنةسنشاطامنطالقتيابايالحظاذ

وميسايغرينكسنعانميسالرفخامةسةبرثوالممتجارياإلقتصادي

والتكمنولوجيالعلميللمتعاوناثمةالمدواللجنةتركياجمهورية

باكسمتانجسوريهرئيسالحق5ضيامحمدميسالرفخامتبوماسة

الرابعاالسالميالقمتمرتمرعنالصادرللقراراستنفيذ,اإل_ميو

اطارفياالعضاءالدولبيناالقمتصاديالمتعاونوتعزيزتشجيهبشان

<العملخطةتطبيق

للجنةوالثامياالولاالجمتماعينانبالمتقديالحظاذ

فياسطنبولفسداعقدقدوالستجارياالقمتصاديلملمتعاونامثمةالد

رتيبالمترعلىم1916ومارسم4/19نوفمبر

السمتضافةالتركيةللجمهوريةه

واال~•ألصنا~والمتعاون•المتجارةحولايةالوزرتمراتالمو

المتوجيهيةالخطوطوضعتالتيااعيفالزروالتنمية•مثيالغذا

الثالثة.الحيويةالقطاعاتهذهفيالعملخطتلمتنفيذالالزمة

والذيالعامةاالصامنةقامتالذيبالتقريرعلمايحيطاذ

المتياالخرىوالنشاطاتاالجتماعاتببرناهرايضاه0اذ

واللجمنةوالمتجارياالقمتصاديلملمتعاوناثمةالداللجنةلهاخململت

لخطةاتنفيذ،1990سنةحمتىلمتكنولوجيواالعلميللمتعاونامثمةالد



جانبمنوالصستمرألكاملوأكفعنيالماديالدعمتتطلبالتيالعمل

•)~~ألمعتو~ةافاالهه~بغية5االعضاالدول

خطتتنقيةعوقلتالترعبانمأ5اوا--ا•مسأاذ

وقلةالعالميةأو«المولنقصمظرامعفينةقطاعاتفدالمعمل

،5االعضاالدولاستجابة5وبطماتوالممعلوالبيانات

والتجارياالقتاديلملعتعاونإثمةالهالملجنةاؤ~~

~~~•اترت~والمعتكنو~بدالمعلميللعتحاىناثمةالمدواللجنة

التعاونتعويرالمدالراميةالعملخطةتنقية•لمنشاطاتهما

مر5االعضاولالهبينوالمتكنولموجيوأ~والمتجارياالقتادي

سالمةاالالقصتأتهاههكمااالولمويةمجاالتعلدخامركيهت

•الرابعة

اثمتالةللجنتهةالالنةالمصدعةتقديم9االعضاالدولهنيطلب-1

العلميللعتحاوناثمةالدولملجنة•والعتجارياالقعتصاديلملستعاون

االقتاديللعتعاونتعويراالمحملخطةلملتعجيل~لمتكنولوجيوا

•8االعضاولألمةبينوالفني

لمبنك6نطاقفيالعتجاوةلعتمويلاجالاطولسنظامبوضعيرحب-ال

اهزفيركتالممشا~5االعضاالدولجمييويث•للعتنميةاالسالمي

.معثلاالالوجهعلربهاالنتخاريمكنحقتىوقتاسرعفرالنظام

T-االسالميةبأكمتان~ويةحكومةبهتقامتيالمكبالمعرهايرحب

التنميةواثسألمغذلمالعنالممثالمثاريألووالمرتميالستضافة

.امحيةانزو



امسالتوالموالمنقللوزواالاالولاالجمتماحامنعقاأبارتياريالحظ-أل

م2/19شهرسبتمبر/ايلولخاللاالسالميالمرتميمنظمةاعضاءالدولفي

االقتصاديللمتعاوناشمةالدللجنةالمثالشةالدورةمحامنبالت

حشدامكانفيللنظرخبراءلفريقاجمتماععقدويقررIوالممتجاري

والتدريب.واالصالوالصيامنةخدماتفيهابماىالطاقات.الموارد

.عضاالاالالدولفيالطيرانشركاتبين





عندرةالممأاتارالقر
السادسالسالمىاالقمةتمرمه

الكوسيكامتمطةبتسان





ا)(ققt-6ال/رقمقرار
بشان

اثمةالداللجنةامنشطت
والتجارياالقتاديلملمتعاون

الشريفالقدس(دورةالسادساالسالميالقمتمرتمران
الفمترةفيالسنغال<ريةمجمهودكار.فيالمنعقدوالوحدة)والومنام

م).1991ديسمبر11-9لمالمو:فق~،1419الثاني.جمادىo-rمن

)9-6/3(رقمبالعوار~ IS13/3(رقموالقرارء-p( IS
نحطة~نالمتواليعلىالمثالثاالسالميالمقمةتصرمةعنمينالمصادر
امنمثماالوبشرن5االعضاولالةبيناالقتاديالمتعاونمينلمتعنالمعمل
االسالميمتمرآلمةلمنطحةالمتامعةامشمتالداللجان

القمةمرتمرعنالصادرE(IS-1/4(رقمالقرارالى~اذ
تقحالعملخطةمجاالتمنلممستتاالولويةينحددوالذيالرابعاالسالمي

االقتصاديللتعاوناثمةألداللجنةاهنتصاهرنطاقفيمنهاخمسر
•والصناعةامثي<الغذواالمنالزراعيةالتنميةوهي.والمتجاري.
,والطاقةوالمواصالتوالنقل•والتجارة

l/S-E(IS(رقموالقرار•IS)S-E/3(رقم~بالقرار
بشانالمتواليعلىالخامساالسالميالقمةتمرمهعناالدوين

االقتادىونامثمة~الداللجنةوبشرنالمعملخطةتنفيك
•اكيفالمترالمجمهوريةومثيسفخامةبرمقاسةوالممتجاري

الخارجية8لوزرااالسالميةتصراتالالمبقراراتايضايذاذ
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عار~االمنها«انالمبألاقتصادياتفيتطوراتمنثوماحهلمميالمعا
•إم9اا



9أتخاء.•المتجا~»االقتصاد،..0للمتعا»داثمتالداللحنت.-0~-\
عملوحلقأتعات)جمتاعقةJl-.عوةالةفيهابما•الالزمةالخطوات
العمللخطةيدةجةأستراتيجياتوضحاجلمن)لخبواالمنلفريق

•5االعضاالمدولبينفيمااالقتصاديألتعاونتعزيزالى)لهادفة
هذهأالعالميالوتمرلمنكسةالمعاماالمينيرفعانلحد

منوالتجأرياالقتاديللتعاوناثمةألةاللجنةالراالستراتيجيات
.ممكنوقتاقرب~بشأنهامايلزمواتخاذاقرارهااجل

علىاالنححتر~قاوو/توقعلمالتي5االعضاالدوليحث-ال
المرتومنظمةعليهاوافقتانسبقالمتياالساسيةالمنظماتفاقات
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االجتماع.لهذااتخذتالتيالممتازةوللترتيبات
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.12(والقرار

فياألعضا<الدولبينفيمااالقتصاديالتعاون~ستراتيجيةJ)3(والقرار)1(القرارنص(ويرد

االترتيبعلى)17وا112(و111(فقاتالرفياالعالمي´´المؤتمرمنظمة

االتفاقياتأسمازهاالتاليةاألعضا.الولى~وقعتالختاميةالجلسةفيخاصةمراسموأجريت»11

:التاليالنحوعلىأدنا»المبينة

منظمةأعضا<الدولبينفيمااالستثماراتوضمانوحمايةتعزيزاتفاقية:جاسبياجمهورية

.االسالميالمؤتمر

منظمةأعضا<الولىبينفيماالتفضيليةالتجارةلنظامالعاماالطاراتفاقية:0أوغندجمهورية

.االسالميالمؤتمر

.االسالميةللولىاالتصاالتالتحاداألساسيالنظام:االسالميةايرانجمهورية

للمجلساألساسيوالنظاماالسالمية،للدولاالتصاالتالتحاداألساسيالنظام:السودانجمهورية

.للطيراناالسالمي

شددالختاميةالجلسةفيكلمةاالسالميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينالغابأحامدالدكتورمعاليألقى20-

الرئيسلخامةوشكر،التاسعةدورتهافيالكوهسيكاليهاخلستالتيالنتائجأهميةعلىفيها

،االسالميةالولىبينفيمااالقتصاديبالتعاونشديداهتماممنفخامتهمايبديهديميريلسليمان

لمنظمةالعامةاألمانةأنلالجتماعاألمينوأكد.الجالهذافيسديدةتوجيهاتمنيقدمهوما

عنالصادرةالقراراتلتنفيذضماناالمتابعةأعمالفيالتعاونفيوسعاتدخرلناالسالميألمرتمى

التاسعة.دورتهافيالكوسيك

ا).14أرقمالرفقفياالسالميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينالغابأحامدالدكتورمعاليكلمةنص(يرد



OIC/COMCEC/993jREP
بالنيابةكلمة،االسالميةأفغانستانبدولةالتخطيطوزير<جاويدعليمحمدسيدمحاليألقى21-

الحكيمةوللقيادةالورقحققتهاالتيالبارزتللنتائجتقدير»عميقعنفيهاأعربالوفودكلعن

المؤتمرمنظمةفياالقتصاديالتعاونأهدافبتعقيقالبالغوأهتساهدديميريلسليمانلملرنيسوالمقترة

ونيسونانبالسرلةوزيرأينرنوأردالانسيدلعاليوتقيرهشك»عنزيرألمومعالىوأعرب.االسالمي

كما.ومنا،ةأقتأرمندريةألممنةللسوءستهبهأتسمتلما،رية»أزاألدرة_ونيسكيأتنرا<

uالولة.•و،كيأفييأسألمينمخدةزبينتءأترالميتJكشكرجأ_يديوالمونمعذلىأزجى

األعينكغابفحامد»لمد~~ليالشكرالمسزوبكمأ.ءبمترأزأتهأأكنسرق~اععذ»هنبهقامت

آالععالمقيهأسهمتلمألمصاوأ~_سال~للؤتمرمنطهةعنالمنيمتةولملمؤسساتالعام

تي~عتى_فرههكمعيةكصأتوعكثمهلحتيللغموسةألمنتهجJIألمئيمعكلوتطرق.لالجتأر

تةهت~_~~~~عقللقتواألجهزةالعامةعنة9وأأأل~ءألنمزتنفيذ

ء~لحعي~الو~عثمشب~كيألتكثك~يعهوءجه.سرةكهعتى

.كالجتها-ىفرتهاالمتي)لمتارةانترتيباتومحليةغردالموبه

•8أ88لمغر~ىهالكامالعولمة~قر.ىألتنثييثجاويدسيدمصمنعليمعالي~اىدهى
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االسالميةللدولوالتدريبواالجتماعية

اال~ميةالمؤممةمنمقدممرحليتقومر~10

)فمتادااالوالتنميةوالتكنولوجياللعلوم
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االفتتاحيا~ب

ديميريلسليمانالرئيسلفخامة

التركيةالجمهوريةونيس

طكوهسيكورنيس

Jللكرمسيالالتاسعةألورق

)1967سبتمبر~ايلول7،(اسطنبول





بالنركبأ.صل3ا

االفتتاحيالخطاب

ديميريلسليمانالرئيسلفخامة

التركيةالجمهويةونيس

الكوسيكونيس

للكوسيكالتاسعةألررةفي

11997سبتمبر~ميل7<(اسطنبول

`_هأل`لجفداء
العام،أألمينمعالي

ن،الوقى~سرنالمند

ام،الكالضيوف

وساندت~عنأكنمأتبهمتهتللكومصية»ونيسابصنتياليكرفيهااتحدثانتيمألألول(.1هسركانت1%

لكمأزكدأنراودككوهسيال.لنشثأإنأوسأنذتتابعتكماانشطها»هنذاالسالفيالمؤتهمننشتأعالبصرة

جميعوالىاألعضاءالبلدانJlبألشكأتوجهأناردكمالكم.مسأنأتيموملةعنقطأتخلفلمنأننيهنا

«~اتما.فيالقيصت»لمساهماتهمالكرميكبلمالدفوباعتماممنيبرنهلماإلمشاركين

1n.,J1•«اه~مذ

الكرام،المندوبون

للمنظمة،السياسيللمحفلاالقتصاديالجناحبمثابةتعداالسالمي،المؤتمرمنظمةمنجز.وهيهذهلجنتناإن

واالقتصاديةالسياسيةاؤهاأرتتبايناألوسط،والشرقوافريقياأسيامنأعضا،دوالمظلتهاتحتتضموهي
واالجتماعية.

األمرالر~،وآسياوالقوقارالبلقانمنجددأعضا،األخيرة،العاليةالتطوراتاعقابفيمنظمتنا،استقبلتوقد

الجدداألعضا_آرا_مننددالفاأعظمنفيدسرفاننافيشكواليخالجنيجديدا.بعداعليهاأضفىالذي

بيننا.بوجودهمالحارترحيبناعنأفرىمرةلهمأعربلكيالفرصةهز»اغتنمأنيفوتنيوالومساهماتهم،



´_~هأل´لحند´ء
الكرام،بونالنو
بنرانيةومنطقةعدداأ~شعوباحتياجاتتبعثأنالجدداألعضا،انضماممعمنظمتناعلىلزاماأمبحلقد

االنمائية.مستوياتهاتتفاوتكماالعالمأرهاهمختلففيموزعةاألعضا،بلدانناأنذلكنطاقا.أوسع

اهارفياالقتصادتمشاكلياعلىالتغلبالىتمعىالعالم،منشتىمناطقفيتقعإذاألعضا،،البلدانإن

الىمنهنةكلفىالعامالرأييتبكذلكالمختلفة.منأكتهامتطلباتمعيتفقوبمابلدنهافيالساندةالظروف

حياتهعلىأألرجحعلىراتالقطهنهتؤثرحيثرأتمن~النطقةعنهتشهمهلمااالهتماممنمزيدايالء

اليومية.

وتصميمامياميةارادةيقتضيانهذلال.ائهينباالمرليسالمكومسيكمثلمؤسسةاطارفيتقدمتحقيقان

اهتمامكسبالىوننأتحايسقىأن_ورقهناومن.0ثماريؤتىحتىوصبراوقتايقتضيكماشاقا،وعمال

نسهىانعلينالزاماكانايضاهناومنودعمه.لحمامالراواهتمامكسبJIيسقىمابقدنوءعمهاالسلطات

بحيود.منفبنلهالوتييهبمساندتها~حتىالكوسيكبأنقطةكافيايفاتهشعوبناتعريفالى

الموقرون،الضيوف

فيماالتعائتعزيزفيطيباشرطامنعتقدأنهاأجدا.ن»حتىالكوسيكانجزتهاالتينشطةاألالىانظرحين

األعضا،.الدولبين

ائتماناتعلىالتأمينونطامالتصارية،االفضليات.لنظامالعاماالهاوواتفاقيةأجال،األطولالتجاريالتمويلفنظام

نرىانالصدروممايثلجاألعضا،.للبلدانمترافعة»ولوامكانات،توفراالستثمار»كلهامشروعاتوضمانالتصدير

المقاييس.بتوحيديتصلفيماملموستقدمتحققكماانجزت،قدمقاصةاتحادالنشاءالالزمةاألعمالان

األعضا،»البلدانثبتأنضرورةوهرعليه»التركيزاودأهراثمةاناألمرموقة،منجزاتحققنالقدنعم،

االتفاقياتالىباالنضمامتسارعبأنالكوسيكاطارفيانتعاونتعزيزفيرغبتهاكله،وللعالماالسالميةللجماعة

بتنفيذها.تعجلكيالمعقودة،والترتيبات

اه~دنذدا.اله

أنهاعتقدكماجديدة.مرحلةالىاالنتقالنحوفصاعدااألنمنتتجهسوفالكوسيكبأنعميقاايماناأؤمنانني

جديدا.جوهراتكتسبأنالعالية،المستجداتظلفي،لمنظمتناالضروريمن



)~أل~~~ا~~~آ~111ألمرنتى

فالتقممكله.العالمرفىالليبرانيةلال~تتتمممحينعلىاالخمنا<<فيآخنتألمتقلييةالياميةأ~تإن

ماالعظمجاالتئمستمرأتقعاهاليشهدكمأهامة.التتيدمكالمجغرلخية)لحود~زالتكنولوجي

جميعأ.ألناسسيثا~ةلملعياةألعاليالمطبعأصبحبحيثءأ~مصأالت.والنقل

~ةنزعاتذلالمعفالحألفنناوثمألر»وميلسىاقتساءيتكاملعمليةننمفياآلنيعيشالعالكانواذا

ائدالأنبمدوألسلمينلليبينيينأ~كرخاصبوجهاشيراطاممذأوفيأوارها.ويشتدالاستفأتزداد

الشيوعية.أنهياراعقابفياالسالميةالبلدانعدد

الموقرون،ألضيوف

ا~مشت~أنبعدألتضامن،قنرمزمنطومنمثتىقضايافيالمنظرنعيدأناآلنعلينالزاماأصبرلقد

بعيد.حدالىالوليالتفاعلعلىقانعةاالقتصادية

فأنعنصرأألخه.أالقليميةأ~تعزمختلفتبطبيعتهافهيخامة.د_المقامهذافي~منظمتناان

مذامناالفادةJIنسمىأنتماماألطبيعيومقالشتركة.والقيمالدينوشانجهوشعرينايوحأاكزياألساسي

أليرم.عالمتيوأردايعدأمناان؟العالمبقيةعنأنفسنانعزلأنذلكيعنيهلولكنالعنصر.

بينفيماامتا»زر~فىو-سهام)لمشملجمرعلىيقومبلاالنعزالعلىاليقومتضامنايتطلبالمعاصرعالمناان

أوأرهاتصريبرىألمتيأممئنمة»ألمتوتراتا-مالمسبلبسدو~الكفيلهوالمنهاجهذاولعلاألعضاء.ألبلدان

الكوسيكبوسحأنهشكوالأالقتصأ»ي.المتحلونمولالمبهذافيا)نيسيوالعاصمألعالم.فينفالموابعضبين

ألمسبيل.هذافيفابةأداةتكرنأن

`~~ئأل`لحذد`ء
ألمؤسساتخاللمناالسالميألمرتدمنعلمةاكالوفياالقتصأءيأ~وندعم~درةعميقاأقتناعامقتنعانني

أالعضا،.البلدانأليهاتنتميألتياالقئيمية

كمااألسردالبحرلبلداناالقتصاءيألتقالن~فياالقتصاديالتعاعنمنظمةفيعضرالمثالسبيلعلىفتركيا

ترىفيمأفهي،خر،6أمحيتعارضمأألننماتهنهمنمنأكليسأنهاالالمكوهسيك.فينشطعضوأنهأ

األخرىتيباتاتتعننأئشأنهامنمنكلتنابالنهونقيمهاالتيألثنائيةوالمالقاتبعضا.بعضهاتكمل،تركيا

فيهأ.نشاركالتي
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التعاونوعظمةاالقتعاديالتعاونمنظمةاطارفيالتعارخالمناليه،نسهىالنوالرشيميألهدفان

االمكان،قدرائعر،االنتقالبتتيقالكفيلةوالقانونيةالماديةالبنيةاقامةمواالسود.البعرلبالناالقتصادي

ائنطحتان.ماتانتشملهاالتيأ~ائوألنماتوالملمرلألشخا

تعزيزاوالتجارياالقتعاديالتعاونيعزنأنثمأنهمناألساسيةالبنيةمذمثلاقامةبانعميقاايمأنةنؤمنونعن

كبيرا.

أشتأنالعممنطقتنافينقيمهاننوالتعاونبهذااألنادةمنتمكاهامةوسيلةالكوميكأناعتقادنافىن

فيالتجاريالتبادلفرهرشقيقافريقيلبلدنيميأنالكوسيك،بغمل،فيمكنالشتركة.القيمبهمتجمعاالنين

متسز،أوأنشأتها،التيالتعاونقنواتمناالفادةمطتتمابلدانمنبلدكلستطعكمامظقتما،

الشقيقة.االفريقيةالبلدانأحدمعالكوميك

فيينشأسوفالجمركياالتعاداذالتروومناالوروبية،االقتصاديةالجماعةفيمحنتسبعضوتركيافانكذلك

الكوسيكفيعضودولةأيةفانذلكومعالتكامل،أنواعمنآخرنرعوذلك.1115عامنهايةاقصا»موعد

تر~<~ل~ذلكتفعلأنيمكنهاسوفاالوروبيةأنسواقالىلبالوصهاالفادةتريد

انضمامها~منتركيالوضعمماثلوضعالىتصلأنلتمتطينالكوسيكفىعضودولةأيةاندواعتقاوفي

الكوسيك.نطاقفياالقليميالتعدمنترتيباتالى

اندولعلبالغيرتعودالتيالركيزةأقامةفيالهومريألعاملموالغاصالقطاعيصراالطارمذاملفين

الغا_القطاعتشبيهيصكاالزاوية0مذومنمعوقات.دوناالقتعاديالشاطدورةتيروالتيكافة،االمضا،

الشرد.المعرعلالمشاطمذامزاولةمكفلالتياالماميةالبيهتقيرانوعلياعروقا.فييمريالذيبالدم

الوقرونالضيوفه

المنبثقةوالمؤسساتاالعضا<الدولبذلتهاالتيالمحمةالجهودبفضلوضعتألتيالجيدةالمتعاوناستراتيجيةان

العناصرتمثلفيهاالواردةفاكا~أالهمية،بالفةومقامدمبادئعلىاالضواءتسألاالسالميالؤتمرمنظمةعن

بورواالهتمامالمتجارة،وتحريراالقتصادي،النشا«حريةأهالقوهياالاليوم،عالمفيوالتنميةللتقماالساسية

البشرية.المواردوتنمةالبينةوحمليةلية،الهنحروأئتحركوالتكاملالخاص،القطاع

بينفيماالتعاوناوأصرتوطيدعلىالمقبلة،ااحلةفي،اولوءتنانركنإنعلينايجبانهاعتقداالسبابولهنه

لالمكانياتاالمثلأال~منستمكنناالتيالوسيلةهوالخاصفالقطاعبلدأننا.فيألخاصالقطاعمؤمسات
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يصبحمناومنالمكنة.التكاليفبأقلألشأنهزفيالالزمةباآللياتسيمدناالنيوهوكافة،بلداننافيالمتاحة

والتجيداالبداععلىالخاصالقطاعقارةمنممكنةافادةاقصىلنأتتيحألتيالومماثلنوجدأنعلينالزاما

يعطيانثمأنهعناالتجاهفهناءذاتهالخاصالقطاعهعبالقشاىذلكيتمانشريطةحرد»لهاليسقدرةومي

هنهستولمونانكمئشكدنى4يخالمجني»الألمنشود.السبيلفيقدماالمضيعلىائقرةمنمزيداالكوسيك

علو~مكم.لمثناءفيوابحبلمعتدمكلالمقضية

نركبأ.ئلمطامطببلمكمأرهرعمكمئكترفقكنولكمأنمنىأذواتي





م.م

الغابأحامدالد~ومعاليكلمة

االسالفيالمؤتمرلمنظمةالعاماألهين

االفتتاحيةالجلسةفي

للكوسيكالتاسعةللورق

)1997مبتمبر~أيلول7اامطنبور،





نسبأبالفر:االمل

بدالفحامدالد~ومعاليكلمة -
االسال«المؤتمرلمنظمةالعاماألمين

االفتتاحيةآمجلةفي

للكومصيكالتاسعةللورق

1967مبتمبر~أيلول'Yاسطنبول.

،الكوسيكورنيسالتركيةالجمممديةونيمراليدالفخامةصاحب

،التركيةالجمهوريةوزرا<ونيسفانباينرنواردالالسيدالعاليصاحب

الوزرا،السعادةأصحاب

،الوقرونبونالنو

،الكرامالضيوف

والسادةالسيدات

،فحأ~ى1́بالتميتاال~ميالمرتمىمنظمةباسمأتوجهأنكلمتيممتهلفي•الرئيسميادة،لىيطيب

حفاوةمنبهمنليناuالميتىوامتنانناشكرناخالصعنلكممعربا»العظيمالتركيالشعبالى،~ومن

وا~ريالثقافياالثماعفيمشهرأبدورنهضتالتيبالدكمبأرضمحللنامنذصادقأخويضيافةوكرمحارة

.العالمفياالسالمي

الجهودحصيلةتنمرضكيالجميلةالتازخيةاسطنبولعينةفيهناعام~نتنيأناآلنتقليداأصبحلقد

.الكوسيكاطارفياال~~ا~انبينفيماالتعاونلتعزيزالبنولة

النيأ_زالرجوتتىالر~وفاةبعديعقداجتماعJألكونهخاصةد~يكتسبالمامحذإاجتنصاعناأنإال

نعوالكوسيكرئا~فيوسلىالتيالفترةخالاالسالميةالبلدانبينفيماالتعاونتعيرسبيلفيا~بنل

.النعيمجناتفيكريمأ~الينزاوأنر~بسابغيشملهأنالقيرالعليالله

للكوسيك،بديداورئياكتركيةللجمهىيةرئيسابعههنالدفةأمصكاأليديمريلسليمانالرئيسأما

التركيةالجمهوريةوزراررئييمومتوليهلىمحنككقائدهفاتهلناتجلتئقد،مرمرقورلةكرجلفنمرف

.للكوسيكالناوبوالرئيس



،الرفيعةلفهاملهنهتوليهعلالمتهةمادقعنجيدمنلفخامتهأعربأن•اهلمهنائد،وف

.الرأسبغبر.~)تستفيدسرفالكوميكأنرفيككامتهتأمزكا

منصبتونيهاعلىجيلليهطسرالسيعةمالامتهنئةلصهعنأعربولمكيالطيبةاغرمةهنهأغتنمكه

.للكوميكألمناوبوالرنيرألتركيةأمجمهوريةوزرا.ونيس

منجيطرتخانصيالسيالمعاليبهتتحلىبمااالفادةفيالكوسيكتستمرأنالطالعحسنلمنلنهواهتى

.قيةوخبرةتعظيمةقوات

التركيةبالجمهوريةذلولةيرونا،الرنوميرماعب،ايوعوازدالالسيدبمعالي)لترحيبكذلكيفوتيوال

.االجتماعهذافيمعنابوجود»نشرفائني

الرئيسالسيد

البداياتأمتنافيهاتشهدمرحلة،االسالميةلالمةبالنسبةالصعوبةبالغةمرحلةفيينعقداجتماعناان

.الملتينبينصراعمنبهاتسمبماائقيمالدوليالنظامأنقاضمنينبثقوليدمحأئيلنظاماألولى

خائدالملك~قويةمبادرةعلىبنا،المكرهةمكةقمةأمدرتهقراربمقتضالكوسيكانشا_أنشكوال

لاليمانتجسيداكان،الله)(رحمهالسعوديةالعربيةللمملكةالسابقالعاهل،سعودآلألعزيزعبدبن

خيبةعنالناجعةالجيدةالتحياتعلمشتركاردانفسهالوقتفييشكلكانأنهاال،اال~ميينو)لتضامن

فيلتنشطنمادتالتيائهيمتدعاوىوانبعاث،جديدعالمينظام~مفيالمبعينياتعقد~اآلمال

العاليائنظامبداياتعليناتهل،الكتلتينبينالسالمثمارمناالفادةأوهامتبادتوقدوأليوم.المشانينيأت

بماالقعيمالنظامعابتائتيألنقائصبنغمرمنذرة،وانصافالمةعداأكرانهقريبوقتحتىزعمواهذيالجيد

الصوبالسيما،يسراالقاأهذاشعوبألقلوألقافيةوالسيأسيةاالقتصاديةبالظروفلحغضررمنتلعقه

.االسالمية

البوسنةفيألمسلمينضدتقترفوابادةعدوانجريمة،عقاببالتمرمزدوجةبريمةاليومنشهدنحنوهأ

السيامةعناألربحهكافةهنيكشفألنيألنزاعهزأانمساكنا.يحركالأىليمجتمحوبصرسمحتحتفيوالهرسك

يقوم•و~عادلجيددملينظامبأىلألسفالتبشالتيبمكيالينالكيلسياسة»المستهجنةألقديمة

.لالنسأئاألساسيةالحقوقواحتراموألمسلوأةكلحريةألعاليةالمبادىهعلى
ر.ر



الىانتباههوتسترعيالعالمضميرتوقظأنلديهاالمتاحةالوسائلبكلاالسالميالؤتمرمنظمةحاولتولقد

التحضريدعيالذيالعالمذلكقلبفيتقعالتيالمهينةالمأساةتلكعنهاتتمخضأنيمكنالتيالوبيلةالنتائج

االنسان.حقوقعنوالدفاعالحرمةبمبادىءويتشدق

والتحالفات،البلقانمنطقةفيالكبرىللقرىالتعارفتالمصالحبالشللأهابتهوقد،الوليالمجتمعان

هنااألمرأنعلى.ا~ةاألممميثاقلبادى.الصارخةاالنتهاكاتأمامعاجزاوقفقد،فيهاالقائمةالختنة

بشأنالدوليلندنمؤتمرلقراراتهارفةوبمخالفاتسياءةوذاتمستقلةدولةعلىمريحبعدوانيتعلقانما

فأقرتالتنازلتلرالتنازلالصربيالهتيJIقامتالتيوليةالمدالمفاوضاتوبانحراف،السابقةيوغوسالفيا

قاسيةمعضلةأمامبذلكالضهيةووضعت،مقيتعرقي´``´تطهيرمناليهلجأومابألقوداألراضيعلىاسقياله

.االختفا.أواالستسالماماعليهاتفرض

برلمانعنالصادرةالشجاعةللمقرراتاالسالميالمؤتمرمنظمةمسأنتامجةأؤكدلكيالغرفةهز»وأغتنم

.جنيفمفاوضاتعنهتمنفتالذيألبعيدالمشروعبشأنالبوسنى

المتعتلالممالمشتركةالعمليةفيالتعانبروحالبوسيالعاسرتعليملجيدابرمامايقدمالرففهذا

.وألهرمكالبوسةفيودائممادلمالماقامةال~l)lربيةاالواالقتصاديةوالباعة

للمسلمينالمشروعةالمتطلعاتمعيتوافقبحيثالسالممشروععلىمالئمةتعديالتبادخالنطالبونحن

ألعمالنتيجةنشأالذيالقانعالوضحعلىالشرعيالطابعاضغا،فياالمعانالفادحالخطأفمن,سنيينالبو

أجمع.العالموفيكلهاالبلقانمنطقةفيواألمنالسالمتهدد~ةسابقةألمبحذلكحدثفلو»والعدواناالبادة

يشكلأنالبلدلهذايتسنىبحيثللجميعملزهايكمنأنيجبوا~ممكالبوسنةجمهوريةخريطةرسمان

التيالمناطقجميعتحريرمنالبدذلكوعلى.البحرعلىبمنفذوتتمترالبقاءمقوماتلهاتتوافرمتماسكةدولة

توفيرينبغيكما،العرقيللتطهيروتعرضتبالقوةاحتلتوالتيسكانهامنالساحقةاألغلبيةالسلمونيشكل

التعديالتتتناسبأنايضاويجب.مكومينمعززينديارهمJIالعودةللمشردينتكفلالتيالظروفكافة

لجمهوريةالدوليةالقانونيةالشخصيةعلىالمحافظةمعالدولةتضمهاالتيللطوائفالنويةالنسبمعاالقليمية

.كاملةالسالمعمليةتنفيذتكفلدوليةضماناتوضعيتقينكذلك.والهرسكالبوسنة



بشأنالدمليللمؤتمرالمناوبينوالرئيسيناألمنمجلسالسيما،الدوليبالمجتمعاالسالميالؤتمرمنظمةوتهيب

عادلةتسوسةاليجادمتضافرةجهودوبذلالبوسنيالنالبراتخذهالذيبالموقفاالعترافهءالسابقةيوغوسالفيا

.لنزمؤتمرحددهاالتيللمبادىءوفقاومنصفة

لتقديممتضافرةجهودمناالسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضا،البالنبنئتهبماأشيدأنالمقامهذافيوأود

شاركتبقواتاسهامهاعنفضالوالالجئين،االسالميةالشعوبعنالتخفيففيتسهمهامةانسانيةمساعدة

.والهرسكالبوسنةفيالتحدقلالممالتابعةالحمايةقوةفي

النيالرممتىااليجابيللوووشعبا،حكمومةالتركية»الصهوريةالىخامةبتحيةأتوجهأنعليلزاماوأجد

ائبعثةاكالوفيأو،الولميةألحفلمنوغيرهااألطلنطيمشسيحلفمنعلمةمستوىعلىممواه،بهنهضت

لدهوألىاألمنمبلسفيا~مةدائمةالولىمحواهمالىمؤخرااالسالميالؤتمرمنظمةأوفتهاالتيالئارية

.أذىأوروبية

الرئيسسيادة

منأنكبرىأهملموضهمعء-انبععةفي»يتثابهألبوسنةمأساةسواجمةفيألدوليالمجتمعموقفان

بأبسذأنتسترعليهاحرموقدنفسها~أمةتعهالمسوا،،معلالخالتينفغي.)لمفلسطينيامشعبماة

اعتباردونما،أر~ىالغتصبسشلععوأننهباألعالموتركها،األخرىللثصربعاليابهاألمعترفامتق

.االنسانيةوللمبادى،العليألقانونألحكام

المثلءالفلسطينيةالتحريرومنظمةاسرائيلبينسالمخطةلالمحرسممناليوميتحققبمالمعداءاننا

فيودائموشاملعادلسالماقرارأناألذهانالىنعيدأننودأنناعلى.الفلسطينيللشعبوالوحيدالشرعي

الفلسطينيةاألراضيمنالمشروطوغيرالكاملاسرائيلانسحابأساسعلىيرتكزأنبالضرورةالبداألوسطالشرق

الوطنيةلحقوقهالفلسطينيالشعبوممارسة»الشريفالقدسذلكفيبما1937عاممنذالمحتلةوالعربية

الوطنيترابهعلىالستقلةالفلسطينيةدولتهواقامةمصير»وتقريروطنهالىالعودةفيحقهفيهابماالثابتة،

.الشريفالقدسوعاصمتها

عامفيالحقلةاألراضيمناليتجزأجز،اتشكلوهيالفلسطينيةالسألةجوهرتملالقاسةالقدسمدينةان

ذاتللقراراتطبقا،أيضامليهاتنطبقالمحتلةاألراعيبقيةعلىتطبقالتيالقواعدفانثمومن،1967
.0المتحدلألممالعامةوالجمعيةاألمنمجلمىعن0الصادرالصلة

رم.



الرئيسسيادة

،أراضيهاواحتاللالعربيةوالشعوبفلسطينشعبعلىاالسرائيليالعدواناستمراراليومنشهدنحن

بيجان.أذرعلىأرمينياتفرضهاالتيالجائرةوالحرب»المسلمينالبوسنةضدالصربيقترفهالذيالعرقيوالتطهير

والبومنةفلسطينفيأشقائناشأنشأنهاتماماوحيدةمأساتهاغداالشقيقةألبانياجمهوريةتواجهفقديدري؟ومن

.بيجانوأذر

أكبربقدرالعملJIتبادرأناالسالميالؤتمرمنظمةفياألعضا،البلدانعلىيتقينالنذرهذهتجمعوازا،

الالزمةاالقتصاديةاألسساالسالميةألمتنايوفيبمااالسالميةالبلدانتضافرتعزيزعلىوالتصميمالعزممن

.عصرنامشاكلتسويةفيوالقوةالكفا،ةمنبمزيداالسهاممنوبلدانهمالمسلمينلتمكين

الرميميالسيد

أوامرمعزيزمطمناالمما،لدولماالسريعةاالتتماديةالتقيةتأمينبمهمةتمطلعالتيالكرسيكان

ستبطوأناالبقممالحصيلةمقيمأناليومبهاريباف،األهرومتعدداالميالمعيينمملىتعارمها

.المقامرمالمالعقاعقالعملهذابتطويعالكفيلةالمبل

وضعبغيةالكوسيكاطارفيللخبرا،اجتماعيتىعقدبالفعلتمأنهأالحظأنالصددىهذافيويسعدنيآ

.األعضا،الدولبينفيمااالقتصاديوالتكاملالتعاونتعزيزالىالراميةالجديدةاالستراتيجية

اعتبارهافيتأخذأنينبغي،فعالةتكونلكي،الجديدةاالستراتيجيةأنأوضحأنالقامهذافيوأود

:التاليةاألساسيةالمعطيات

االقتصاديوالتكاملالتعاونأهدافنفستحقيقالىتسعىالتيالموجودةاالقليميةالمنظماتودعماحصاء

.الجالهذافيالمكتسبةالخبرةمنواالستفادة

.االقتصاديالتعاونمجالفيالعاملةاالقليميةالمنظماتالىاالسالميالمؤتمرمنظمةمنالعمتقديم-

االسالميةالقمةمؤتمراتعنالصادرةللمقرراتالفعالالتنفيذتكفلالتيواالمكاناتالسبلاتاحة-

االقتصاديوالتكاملالتعاونتدعيمبغيةالستوياتكافةعلىتعقدالتيالوزاريةواالجتماعاتوالكوقسيك

.األعضا،الدولبينالتدريجي

حتىعنهاالمنبثقةالمعنيةالمتخصصةوالهيئاتلهاالتابعةواألجهزةالعامةاألمانةوقدراتامكاناتتعزيز

.وضعهاالمزمعالجديدةالعملخطةتنفيذاطارفياليهاالموكلةبالمهاماالضطالعمنتتقحن

المؤتمرمنظمةفياألعضا،البلدانبينفيماالتضامنولضرورةالوطنيةللسياساتالواجباالعتبارايال،

االسالمي.
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الساحليةغيروالبلداننموااألعضا،البلدانأقلتعانيهالذيالحرجالوضعيحظىأنينبغيالسياقهذاوفي

.العملخطةتنقيحلدىوعنايتهااالسالميالمؤتمرمنظمةاهتمامبكلاالفريقيالسهلبلدانو~أو

الرئيسالميد

فيماالتعاونأوامرلتعزيز.العملخطةتنفيذاطاروفىللكوسيك،السابقةالدرة~اقترحت،قدكنت

مناالسالميةألمبلدانبينفيماالتجاريةالمبادالتحجمزيادةبغيةديناميةتدابيراتخاذاالسالمية،البلدانبين

.1960oعامفيمبادالتهاجملةمناالئةفي10 J12000عأمبصرلمبادالتهااجماليمنالممئةفي.

.لتتيقهزمةالمةالسيليةأالرأ»ةلعيناتترفاذاألمهمفهنأبلوغيعكساأنهمنثقةلعلىواننى

الرنسالسيد

أنشبل»زيمن~المرمربما»فالحطلخنأاال.نحشمهالمحركةالمعثاهرمنعثصرأتشكلألتجارهار

ثدميروتشرددمهاثتصادمةتكتالتفىثجمحا~الفدنوأنمسودهريؤJIتراثشدالجأتمثاوهثات

.الناميةالبلدانمنتجاتعلىالمطبقةالعمائية

البلدانتنتعبهاالتيالصلئيةالسياسةلهنهضيةأنفصهمبلداننائاالقتصاديةوالؤسسدتالتنجونويجد

انتاههاحجمزيادةالىأفحاتعقفهانوعكلمنلضغوطالوقتذاتفيبلدأنناتتعرضبينما،التقدمة

والنتلوالزراعة~عةالضىريةوالهداتاالجهزةال~ادا~زمةالصعبةالعمالتعلىللحصولومادراتها

.االجساعيةاألساسيةوالبنىوالواصالت

التيالطبيعيةوالكوارث,التبادلشروطفيالسترالتدهورذلكبلداننافيالوضعتغاقممنيزيدومما

فضال,االفريقيالسهلمنطقةفياألعضا_البلدانبهتنكبالنيكالجفافآلخرحينمنبلداننابعضتعيب

لشعوبالشقا،وتجلبواالجتماعيةاالقتصاديةاألساسيةالبنىتدميرفيتسهمالتيالداخليةوالمنازعاتالهروبعن

.البلدانهز»

بلداننابينفيماالتعاونوتعزيزصفوفناتنظيمسوىسبيلمنأمامناليسجميعهاالتحدياتهذهولمواجهة

عنايةايالءمع•عديدةوماديةبشريةمواردمنعلينابهاللهأنعمبماأفضلنحوعلىلالنتفاعاالسالمية

ونشاطا.فعالية´أكثراسهامامشتركةجهرأمنفبذلمهفيمااالسهامعلىالخاصالقطاعلتشجيعخاصة



األمانةمنبدعم،السعوديةالعربيةالملكةمنخاصةمجموعةبهافامتالتيالمبادرةفيوجدناولقد

االطارهذافيتمتمشتركةمهمةكشفتفقد.الصددهذافيمشجعااختبارا،االسالميالمؤتمرلمنظمةالعامة

أنسوىالينقصهاهائلةطاقاتوجودعن،وبنينالكاميرونوهما،منظمتنافياألعضا،البلدانمنبلدينفي

.المالئمالنحوعلىتستغل

مؤتمراتناعنالصادرةرالتعهذاتالسماسيةراتالقريجعلبأنلكفيلراتالبادمنألنوعهذاانتظامان

القادرةالحكوميةغيروالمؤسساتالخاصةألجموعاتمنشبكةجانبمناالهتمامتلقىالقمةومؤتمراتالوزارية

.وفعاليةبال،ةتنفيذهاعلىوحعا

الرئيسالسيد

الوزرا،ونيمىنائبالسيه

األعزاءاالخوة

أهدافنابلوغلناتكفلأ»واتتوغييJIسعيهافيعستمرةالكوسيكنبهأنللغايةمشجعألمرأنهالشلق

البلدانبينرمةالتجااألفضلياتنظامتطبيقفيللبد،البنولةالجهودبكلاالشادةالقاممنأJوأود.ا~كة

التبادلمجاالتفيللمعلوماتالتكاملوالنظاماالستشارات،وضمانالتديرناتانتماتأمينونظام،األعضا.

.واألعمال´´

الكوسيكمقرراتتنفيذالىسعياالوثيقالتعاونفيتستمرأناالعضا،بالبلدانأهيب,السياقهذاوفي

.المختفةاتفاقاتنابموجبتنشأالتيالنظملكافةالكاملالنجاحكفالةالىالرامية

بتعزيزالكفيلةالتدابيراتخاذعنتترانىلنللكوسيكالتاسعةالورقأنفيكاملةثقةأثقإذوافني

مقرراتكمكلتنفيذميبلفيمجهداتألولنالعامةاألمانةأنلكمأزكداالسالمية،البلدانبينفيماالتعاون

.وتوصياتكم

.النجاحموفورألعمالكممتمنيا,الرشيمىسيادة،اليكمالشكربوافرأتوجهكلمتيختامدفي

،،ويركاتهاللهورحمةمليكموالسالم





~علىيسريالدكتوركلمة

ربيةالخاوالتجارةاالقتصادوزبر

العربيةمصربجمهورية

للكوسيكالتامةالدورةفي

)ا113مبتعبرايلول~3)امطنبول،





بالعربية:االصل

مصطفىعلىيسريالد~ركلمة

الخارجيةوالتجارةاالقتصادوزير

العربيةمصربجمهورية

للكوسيكالتاسعةالورقفي

1997سبتمبرايلول~7اسطنبول.

الرئيسالسيد

الحضورالسادة

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسالم

الوثيقالتعاونمعانييعكسالذيللكوسيكالتاسعاالجتماعهذافيأتواجدأنوريرممردواعيمنان

.االسالميالعالمدولبين

التركيةالجمهوريةرئيسديمريلسليمانالرئيسلفخامةالشكربعظيمأتقدمأنالمناسبةهذهفيويسعدني

علىشيللرطانسو0الميددولةبردسةالتركيةوللحكومة،رعايتهبكريمالمؤتمرهذاثملالذيالكوسيكورئيس

.واالزدهارالتقدمدوامالتركيوللشعبللجميعمتمنيامتميزةاستعداداتمنللمؤتمرماوفرته

مناألخيرةالسنواتفيالدوليةالمتغيراتطرحتهعمافضال،المشتركاالسالميالعملتجربةان

:يليفيماأهمهاعلىنؤكاالسياساتمنعددانتهاجتتطلبمعطيات

القاأفياالقتصاديةوائتنميةاالقتصاديالتعاونتعزيزالستراتيجيةالتنفيذيالبرنامجوضعمناالنتها،-ا

آحذين،لشعوبناأفضلمستقبللتحقيقبهونلتزم،لناعملكالهارونضعهجميعاعليهنتفقاالسالمي

،المستجدةالدوليةالمتغيراتتفرضهالذيوالواقع،االسالميةوالطموحاتالقيمثوابتمنكلاالعتبارفي

عنهاأسفرالتياالسالميةالدولبينالتجاريهاالقتعاديالتعاوناستراتيجيةبشأنصدرتالتيوالتوصيات

عنهسيسفروما،1993فبرايرفيبالقاهرةآخرهاكانوالتيلهالالحقةالخبرا،واجتماعاتأاكارمؤتمر

.توصياتمنهذااجتماعنا

ايجادفيفامليتهالزيادةاالسالميالمؤتمربمنظمةاالقتصاديالعململالقائمةواآللياتالتنظيماتتدميم-2
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بينالبيئيةالتشابكاتوتعيماالسالميعاكفيواالجتماعيةاالقتصاديةللتنميةالموجهةالواردزيادة-3

الشتركةالمصلحةاطارفيدترطينهاا~~وتهيلاالنتاجلعناصرمتطورةأمواقوايجاد،اقتصادياته

سماتأهمأحدهوالمتبادلوالنفعاالقتصاديةالملتأن~ا~علىيخفىوال،المتبادلةوالمنفعة

.المقامرعالنافيالدوليةالعالقات

الواحدالقنآفاقالىاالسالميدا~اال~دالنطالقالمناسبةوالسياميةاالجتماعيةالظروفتوفير-4

،الشأنهذافيالخامىالقطاعددرمأ_دةا~جهرأفيالشاركةقاعدةترصيعبينهاومن،والعشرين

الخاصةاللكيةقاعدةتوسيعبدراسةاالعالميالمرتوبفظةالقنيةاالجهزةتقومأنالمفيدمنيكونوقد

مرلاأللثرا.الالزمالتمويلتوفيروكذلك,الترويجومنهاالالئةاألساليبباتباعوذلكاألعضا،بالدول

.الغاصالقطاعالىملكيتهانقلاألعضا،الدلمندولتبكليتقرروالتيوالمالية،العينيةالعامةاالنتاجية

الرئيسالسيد

الحضورالسادة

االسالميالعملخطةفبادىء~1911~مأاكاراعالنأكد»ماحضراتكممعأسترجعأنJاسمحوا

طريقعن،االعالميةاألمةأهدافتحقيقالىومرال1981سنةالكرمةمكةمؤتمرفياقرارهاالسابقالمشترك

نطاقتوسيعمع،داالستثماريةاالنتاجيةالمبماالتكافتفياالعالميالتعاونودعمالذاتعلىاالعتمادزيادة

قبلمنمالئمةتسهيالتووضعأفضلنرد~بايجاداالسالميةالدولبينوالخدهاتالسلعفيالتجاريالتبادل

تقومالذيوالد«وبالراندالعملذلكعلىاالعالنأكدوقد،االسالميالمؤتمرمنظمةأنشأتهاالتياألجهزةكافة

جميعخفضاستمراردعلى»آ~~``االسالميةالدولبينوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةبه

كافةفيبالرعايةاألولىالولمة~أتبيتىوتشجيحتماماازالتهايتمحتىاالسالميةالدولبينالتجارةعوائق

المشتركةاالسالميةالسوقالى~صولواالبحواءاتالبلكافةواتخاذ،االسالميالعالمدولبينالتعاملصور

.1993عامكراتشيفياالعالميةالدولفارجيتلرزراموالمثرينالحاديالمؤتمرأمدرهاالتيللتوميةوفقا

انخفاضالىتشيراألخيرةالفترة~الحربيةالمنطقةعترةعلىاالقتصاديةالتطوراتالىالسريعةوالنظرة

والى»المباشرةاألجنبيةاالستثمارات~مآآلوالى،العربيةالدملJlالنسابةالخارجيةاهواردتدفقاتحجم

.سنويا~7حدودفيالعربيةالتجارةنمومعدلاستمرار

698JIهعامدوالرمليار12ر4نحومنالمربيةالدولالىرجيتالنماالمواردتدفقاتحجمانخفضفقد

منااألرباحوتحويالتاخرائدا~د(~التعويالتصافيانخفضتوبالتالي،6991عامدوالر~ر6ر2

.`أتدايعلىالمقارتهعاميبينفقطدوارمليارن~أ1الىددإلرمليار7ر7
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يشل1991عامدوالرمليار2~ر~للبلشرةاألجنبيةاالمشمارأتمنأمعربيةالولىنصيببلغوقد

الشارطعامخثردوالرمليار18أنصربلفتوالتيألمعالممتوىعلى)الستثمأرأتهنهمجموعمنفقط%1ر3

923الىزادت1982عامدوالرمليون228ماقيمتهالعربيةالولىبينالمباشرةاالستثماراتحجم>بلغ<اليه

مبدأتبنتقدةالقمةألعرييةكيةاالقتصاوالالماتالمؤتمراتأنالىإالشارةوتجدر<6191عامدوالرمليون

منهوأن~»الشتركةالعريية~وعاتاتحامةلتسهيلالعرييةالبالدبيناالنتاجعناصرانتقالحرية

يحققسوفاالتتقائوحرية~منأ~~بينالزجوأن،العربيةبالولىمتفالتةبمقاديرتتاحالمنامي

.المختلفةالعرييةلالقتصادياتمؤكدةمردودات

السنويالتوسطيزدلمحيثألسابقةكسنواتفيعليهكانتالذيهستواماعندالمعربيةالتجارةتزالوال

.األعنالنمولعل

الخامالوادنسبةأرتفاعمنفويلةفترةمنذعثيهماهيعلىالعربيةللتجارةالعامةالسماتاستمرتكما

بعضهناككانتوان،أئوارداتاجماليألىالصنعالتامةالسلعنسبةوارتفاع،الصادراتاجماليالىوالوقود

الخامالوادمادراتعلىالعربيةالولىمنعيداعتمادفيواضحتراجعفيتتمثلمؤثمراتوجودعنالدالئل

.الصناعيةالصادراتالىملموسةبصورةوتحولها

األمريكيةالتحدقوالوالياتواليابانالغربيةأورباتستحوذحيثهوكمايزالفالالجغرافيللتوزيعوبالنسبة

التجارةحجممجموعمن~9نسبتهاالتجاوزالبيئيةالتجارةأنكما،العربيةتجارتنامنا~الشطرعلى

.التجارةلهذهالمعدودةغيرالتوسعوامكانياتأمامهاالمتاحةالكبيرةالفرصرغمالخارجية

الرئيسالسيد

الحضورالسادة

وتدفقاتاالستثمارمجالفيالعربيةالمنطقةلظروفبايجازأستعرضأنالسابقةالفقراتفيحاولتلقد

العالملجميعقوةهيفيهمجموعةأىقوةوأناليتجزأكلاالسالميالعالمأنعلةا~مع,والتجارةالموارد

فيوتعالىسبحانهبهأمرنالمامباشروتطبيقمنهالمفرأمردولنابينالمشتركالتعاونفانولذا•االسالمي

التياألمسلهنضعوأنعليهنحرصأنيجبأمراألعضأ.أكولبينألتحدونمسيرةفأنولذا،ممالككتابه

االسالميةWJIمؤتمراتمنوبرعايةمياالسثالعالمفيمسيرتناحققتفلقدءوالتعاتحماالستمرارمنتمكنه

المجيد،ألعملهذاءعمعلىلتقومأالسآلمياكؤتمرمنظمةألفترةتلكفيتأسمتاذالهامة<االنجازاتمنعددا

اللجنةوتكومنللتنميةأالسالميالبنكتأسيسهنأولمناتسكنتثم،أالسالميالتضامنوقهنهوتأسس



أسس>~وضعجنيدةالتهجأطسقفي~ممكوالتجأياالقتصاديللتعدمنكدئمة4للجنة4وضتوقذ

Jبينوكاقتصاليائتحايلحمملونمتينة Iلحغمتأت~مةعننشئهاأمنمرحيث،االسالعية~~:

ثم،1~0سنةالتنفيهحيز»ظتوالتيألمنظثدوليينوالمتباريءالغنيأال~ديزلحعط)لعأمةأالأل~

بشأنريثهأاللحااسنأقيةثم»1~سنةمنذألمتنفيذحيزدخئتوالتياالستثماراتوضمننوهمعلةتشجيراتغمية~

.أألعضاءأهولىبين~ريةا.فضلياتمنظ

قامتحيشرالالثتأالتفتهنهفيامالميةالسلكافةمع)لمتعا~نلمبأتمةمصركأتتوقد

فتية6علىوقمتكما،أ128عأمفيوالتجارووالفيأالقتصاءيللتعاونالعامةالحغنقيةعلبالتمعيق

يينرمةالتجااالفضلياتلطاماالطاريةاالسقيةبعأيةحاذيا>تدرس،1116مامفيواتاألمماوحمأيةضمان

.االعضا،الولى

وضحبشأو.لملخبرأ،الثانياالجتماععنصوتالتيألتومياتالىأثعيرأنألمصدهذافي_يهمني

ء1199فبراير^'J'13منالفترة~بانقاهرةعقدوالني)القتصاديلحعاءنجميدةلستراتيجية

:أهمهأأالسالميةالولىبين-تتصاديونهمأجيدةأفكلي)وتبنى

.الختلفةأالسالميةاكولمجموعاتبينالمشتركةعأتالمشتشجيع-,

.للتكافلمالئومناخلخلقاالقتصاديالتحركتشجيع-2

.للمنظمةأالقتصادتاألنشئةفيالخاصللقطاعفعاليةكراءورأعطا،-,.

بينالمهاراتوتكامليةأهبشألمواردوتنميةوالتكنولوجياماتألعلوتبادلوتسييللحفنيالتعاوندورأبراز-4
.األعت.الولى

o-دورا~ءمحأألهضاءأهولىيينألشقركأالمتثمأراتهلتشجيعمستدثةوآليأتبأساليبأألخذتشجيع

.ئلتعامئرئيسيثكرسيآلالمشتركةعأتالمشعلىكينوالت،الخاصلطماعبارز

شهرخال)متأنبلفيمحقاتأنتيالمتابعةنجةأجتمماعخالحتطألتي)لبودأهمأحدهدرالمرمناكأنوقد

)لموضوع.مذاJ)لمبمددأربامتمرونرحبألماضيين،مينألالمسزلمينكبارأجقاعبانبعثتلوله.كماأ993مأيو

ررم
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يتمثلالحالياجتماعناخاللالمثارةالموضوعاتأهممنمصرموقفأنالىاالشارةأودكلمتيأختتمأنوقبل

:يليفيما

االقتصاديللتعاونجديدأاستراتيجيةوضعبشأنللخبراءالثانياالجتماععندرةاهاللتوصياتالتامتأييدنا-1

.التوصياتهذهمعتتمشىلصراالقتصاديةالسياسةبأنحضراتكمافادةويسرني،األعضا،الدولبين

دورهابرازوأهميةاألعضاءاالسالميةللدولاالقتصاديةالتنميةعمليةفيالخاصالقطاعدورتشجيعأهمية-2

محفلبانشا،المختلفةاالجتماعاتخاللبهالتوصيةماتمفؤيدالصددهذاوفي..الكوسيكخاللمن

الفرصفيللنظراالساسيةالسليوتبادلوالصناعةللتجارأاالسالميةالغرفةمعبالتنسيقاألعماللقطاع

.الكوسيكالىمنتظمتقريرتقديممع»وتعزيزمااألعضاءالولىفياالستثماريةوالمشاريع

بمنظمةاألعضا،الولىبينالتجاريةماتالعلوشبكةمنلالنتهاءالتنفيذيةاالجرا،اتاتخاذفياالسراع-7

االقتصاديالتعاونلعمتسهيالتمنتقاصهسوفuنظرا،بهاالعملوبد،،االسالميالوتر

.األعضا،الدولبينواالستثماريوالتجاري

األدواتأحديعتبرللتنميةاالسالميانبنكأطارفيأالستثماروضماناهتصديرتأميننظامأنعلى~نأ-)

ليبدأدولنامنمضاعفةجهودتبذلأنونأمل»االسالميالمؤتمرمنظمةدولبينالتعاونلتعزيزالمتطورة

.العاجلالقريبفيلهالعمليالتنفيذ

ومااالجتماعلهذافتهاامتضاعلىالتركيةالعكومةJIمكري~رالفرصة0هذأنتهزفاميوختاما

.نجاحمنلهوفرته

الرنبمرالبد
العضررالعاد:

.امنماعكمحسنعلأمكركم

،،وبركامهاللهمرحمأعلبكموالالم





م~.

الرحمنسيفم.معاليكلمة

المشعبيةبنجالديشبجمهور~المألميةوزير

األسيويةالمجموعةعنبالنيابة

للكوسيكالتاسعةالورقفي

1666الايلولسبتمبر~7ااسطنول،





باالنجليزية:االصل

الرحمنسيفم.معاليكلمة

الشعبيةبنجالديشبجمهوريةدالليةوزير

اآلسيويةالمجموعةعنبالنيابة

للكوسيكالتاسعةالدورةفي

11193ايلولسبتمبر~7آاسطنبول،

دميريلسليمانالرئيسالفخامةماحب

التركيةالجمهوريةوئيمر

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةورنيس

والسادةالسيدات

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجةالتاسعةالدورةفيأماركأنواالمتزازالشرفدواميلمنانه

األمةرفعةسبيلفي)لتروهبررائدسورتركيانهضتفقدالجميلة.العرتمةامطبولميةفي(الكوميالا

التعاورلتعزمنالمنئصةلجهودلبفعنتتوقف)االعالمي)لمؤ_لمظمةمؤمس~أنهاكمامالمية.األ

مالمي.9األعالمبألن.بينفيماألمشامل

التركيةأئجمهوريةوئيسأوزالجرتتورJ.>I)Iألرئيسالسيقاألخبالخيرنذكرلكيالفرصةهز»نفتنمأنوأود

للكوسيكألثامنةالورقفيبيننالقاءآخرزألومااالسالمي.العالمفيالروادأعظممنرائدابرحيلهفقدناألذي

االسالمية،أألمةقضاياتجاهالشخصيبالتزامهتأثرتوكماألن.حتىذهنيفيماثالألماضيالعامفياسطنبولفي

مداوالتنايرجهكانللكوسيككرئيسأنهكماالعالم.أنحاءجميعفيالمسلمينمصالحمحلىوبحرمهواهتمامه

لتوثيقمشكورجهدمنأسدىلماتقديرالهباالمتنانندينأناذنغزوفالاألمثال.مضربكاناوتفانباخالص

برحمتهاللهتغمدهوالتجارياالقتصاديالتعاونمضمارفيسيماالاالسالميةالبلدانبينفيماالتعاون~ى
الواسعة.



االفتتاحيللخطابالجزيلتقديرناعنالكوسيك،فياألسيويةالمجموعةباممأعربأنويشرفنييسعدنيكذلك

الكبيرالدورأهميةعلىفيهشددوالذيالتركية.الجمهوريةرئيسديمريلمليمانالرئيسفخامةالقاهالذيالملهم

حددكماوالتجارية.االقتصاديةالجدالتفياالسالميةالدولمصالحلخدمةبهالقيامالكوسيكتستطيعالذي

تدابيراتخاذعنفضالاالجتماعهذافيلهانتصدىأنيجبالتيالجوهريةالقضاياديمريلالرئيسفخامة

النتائجنحوبهنسترشدنبراساالحكيمخطابهمنسنتخذولذاالمرجوة.ثمارهامداوالتناتؤتىكيمحددةواجرادات

المنشودة.

وصولنامنذبناوحفاوتهالنااستقبالهالحسنوشعباحكومةلمتركياوامتنانيتقديريعميقأسجلأنأيضاوأود

المؤتمر.هذالعقدممتازةترتيباتمنمااتخذتهلهاأشكروأنالعريق،البلدهذاالى

الرئيسالسيد

العقدفيهائلةتغيراتثمهدنافقدءاالعالميةاألمةتاريخفيحاسممنعطففيتعقدللكوسيكالحاليةالدورةإن

وتعاظموالغربالشرقبينوالصالحة0الباردالحربانتهاءأسفرحيثباألحداث،الحافلالحاليالقرنمناألخير

تحددصارتالدوليةالساحةعلىهائلةتحوالتعنالليبرالية»االقتصاديةوالنظموالحرمةالديمقراطيةنحواالتجاه

منجيدعهدالىااليجابيةالتحوالتهذهتقودناأنفياألملوراودناواألقاليم.الدولبينالعالقاتمسارات

أرجا،منكثيرفي0مستعرءلألعفتزل،لمبالعنفالمقترنةوالنزاعاتالحتدمةالخالفاتأناالوالحوارىالتعاون

للعدوانأهدافاأصبحتقدالقاراتمختلففيالموزعةاالسالميةالبلداننرىأنخاصبوجهعليناويشقالمالم.

مورهما.شتىفيواالضطهاد

حقوقوحمايةاالجتماعيةوالرعايةالديمتراطيةمنمزيدنعوالقاافيهيتجهالذيالوقتفيأنهاالسزدواعيومن

عملياتمنيرتكبماأشعفمامصيرية.دوليةلقضاياتصديهافيبمكيالينتكيلالدولبعصباالسان،

أنهاتدعىالتيالدولمنومسمعمرأىعلىوالهرسكالبوسهفياالسانلعقوقالصارخةواالنتهاكاتاالبادة

االنسان.حقوقألويةتعمل

الرئيسالسيد

المؤتمرمنظمةأعضا،الدولفجميعالدولية.االقتصاديةالساحةعلىتطرأفتئتماوالتعقيدالقلقعواملإن

حرجةبمرحلةويمرفقرا،البلدانأشدعدادفييتدرجنعفهامنيتربماانبلالنامي،للعالمتنتمياالسالمي

والفربالنرقبينالمصالحةأناألصفدواعيومناقتمادي.استقراروعدمكسادمنباسرهالعالميكتنفماوسط

والجنوب.ألشمالبينالفجوةتضييقفيتسهمأنيمكنملموسةنتائجJIاآلنحتىتؤدلم
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المزيدنحوواالتجاهجديدةتجاريةتكتالتبظهورمقرونااالقتصاديالجالفياالستقراروعدمالركودتواصلأنكما

أدت،الصرفأسعارفانذلكعنوفضالاالسالمية.البلدانجميععلىخطيرةمشكالتظهورJIأدىالحمائيةمن

فرضفانكذلكواالستثماراتاألموالرؤوستدفقتقلصوالىالديونمئنأكلتفاقمالى،استقرارهاوعدمبارتفاعها

األزمات.تفاقمالىبدورهأفضىقدالشأنهذافيجديدةمعايير

عددمنالمائةفي20تمثلالمنظمةأعضا،فالبلدانألتحديات.لهذهتصدينافيوالتضامنبالوحدةفتسلحأنوعلينا

ولديهاالخام.الموادمنالعالمصادراتمنالمائةفي40والعالميالنفطاحتياطيمنالمائةفي0oوالعالم،سكان

واالستثمارالتجارةمجاالتفيوالفيدالمتبادلالتعدمنلهاتتيحالتياالقتصاديالتكاملجوانبمنيكفيما

اذاالمشتركبالنفععلينايعودبمامواردنااستخدامنرشدأنوبمقدورناالبشرية.القوىوتبادلوالتكنولوجياوالعلوم

التبادلنطاقنوسعأنايضاوبوسعناالتاريخي.الكرمةمكةإعالناوردهاالتيكتلكمنسقةعملخطةوضعنا

االسالمية.البلدانبينفيماالتفضيليةللتجارةترتيباتووضعالجمركيالنظامبترشيد´االقتصاديوالتعاونالتجاري

االسالميالقمةمؤتمرفيالرحمنضياءالشهيدالباكستانيالرئسطرحالهائلةاالمكانياتهذهمنوانطالقا

علىبلوغهالىاالسالميالمؤتمرمنظمةتسعىكهدفاسالميةمشتركةسوقانشا،فكرةالكرمةمكةفيالثالث

هذافيسعينانجعلأنايضاوعليناالغاية،هذهلتحقيقعمليةخطواتنتخذأناألنواجبناومنالطويل.المدى

األتاليم.بينوفيماواالقليميةاالقليميةوشبهالثنائيةالمستوياتهعلىتعاضدناعلىمرتكزاائسبيل

الرئيسالسيد

علينايجبولذاالذاتعلىواالعتماداالقتصاديوالرخا،القوةمنأسسعلىاالسالميةاألمةبناءالىتنطلعاننا

وااللتزام.والتضامنبالوحدةمسلحينالفرصونغتنمالتحدياتنواجهأن

العامية.األهداف0هذبلوغعلىأعافاللهم

الوتيسسيديوتكرا

جميعالكمونكرا





م<م

روكيكايرماثيومعاليكلمة

االقتصاديوا~للماليةالدولةوزير

أوغناهفي

للكوسيكالتاسعةللدورةاالفتتاحيةالجلسةفي

ا1997سبتمبر~أيلول3،(اسطنبول





باالنعلبزبه:االصل

ووكيكايىماثيومعاليكلمة

وو)القتصأوا~للماليةذلولة~زير

أو~في

للكل~>معةلةلساالفتتاحيةالجلسةفي

»ا9أل3سبتمير~أيلمل3،)امطنير

الكوسيكورئيسالتركيةالجمهوريةرئيسديميرملسليمانالرئيسفخامة

التركيةالجمهوريةفيءالوزرارئيسونائبالدولةمرونمعالي

االسالميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينمعالى

،الوزرامعالي

الموقرونالضيوف

والسادةالسيدات

•عليكمالسالم

التركي،وللشعبالتركيةوللعكرمةلفخامتكم•االفريقيةالمجموعةباسمأعرببأنكلمتيأمتهلأنأود

اجتمعناالذيأوزالتررجرتالرئيمرفغامتالعزيزJ.>I)Iبوفاةلفجيعتنااألسعميقمنمنرمافييعتلما

تديناالفريقيةفالجمومة.اآلنحتىأذهاننافيماثلةالحكيمةمباراتهتزلولماالميالعام>ورةفيوءمتمت

ملىاالسالميمرالرلمظتالد-وجهعلىالكوسيكألعمالالعظيمالراحلهذاقيادةتملهكانتالبالكير

.الواسعةبرحمتهيتغماهأناللهونأعو.العموموجه

مليانالر~فنامتةالكفاممنمسترىأعلىعلىالقيادةزماميتولىأنوالتفاؤلاالعتزازدواعيومن

.قيادتهتحتالتاسعةدورتهاالكوسيكتعقدالذيديميريل

الكوسيكأنفيالتامةثقتناعننعربحالنبموفورJlيرفقكمأنسبحانهاللهJIنبتهلاذواننا

.الرفعةهنمزيدالمىفخامتكمبتوجيهاتستصل



«ناسةبترليكملفخامتكمالتنيا.جأ.ياألمال~المزتيلمنغةألماماألمينركأثأنأينايويطيب

<~ىفقأنوتعالىمبحانهالمولىواجين،التركيةالجمهو»ية

ألتيالمعهودةالسأبغةوةالمحفاعلىأشعباحكو~لثركياامتنانناعن~مننعربأنويسعنأ

.جميعاففوسنااليهتتوقأمراIJالىالزيار»معاودةجعلتوالمتي»الكوسيكعأتاجتهبهاتستضيف

أئرئيسفخأمة

لنمومتمو»قدالنيفالتحليل،ألجتماعناو~مسارايحهبالقائهتفضلتمالذياللهمالخطابان

~~ا~د~~~د~,ا~مبكلجيرتتخذ«أنيجبالنيوئئمساروالمكانياتهاالنظمة

،الخاصالقطاعدورعلىتاحيدكمعنفضالاألمرنويةفيالتكاملالىيفضيالنياالقليميالتعاونأهميةعلى

تحقيقهاJIتنطلعساميةأهدافجيعاءهي،النظتبألنبينفيماوالخدماتوالسلوالمواطنينانتقالوحرية

سوف،األور_ييةاالقتصاديةا~محةفيمرتتبكعضر،تركيأأنمنأطنتمو»مأتمامانقارونحن

أخه.ناحيةمنالماعةاألمدبيةالصناعيةراألمراةفايةمنالنظتأعنأ.ألدولبينهامترملممةتكرن

هنوتتطبأنالعبيعيومن.كبرىت2ترافريقيااقتماءاتمعظفيهتشهدوقتفينجتمع)ننا

انالبكبينفيماوألمتجاريدوأالقتصاأ`~نميققتتطلبأنهاذلكمنواألمم،هائلةمواردالمتجدات

التوقيعكافةالمنظمةأعضا.نناشدألذلك>االسالميانوتمرمنظمةفياألعما.البلدانبينوفيمافريقية2أ

.التعاونهذابتعزيزألمتعلقةاالتفاقياتجميععلوالتصيق

المنطلقهذاومن،االقتصاديلالتحه~اأدواتمنأداةوخصخصتهدواالقتصاالنشاطتحريرويعد

القطاعمؤسساتبينفيماالتعاونلتعزيزالجردمضاعفتللقنيةاالسالميوالبنكللتجارةاالسالميةالغرفةنناشد

ئلقطاعيسمحالذيالفانتهيئةعلىتحرصأنذاتياألعنا،للولىينبغيبل،النظمةأعضا،الدولفيالخاص

،جميعاعلينابألخيريعودأنفأيمكنا~~جوانبمنفليها،الوهنيةالتنميةجهودفييسهمبأنالخاص

فضال،نسبياالتكاليفأهنخفضةاهأ~األييلميد_خروبعضهااستثمارهايمكنهائلةمواردليهفبعضها

صورةفياماألحقيقيةاالستثماراتتدفقعلىالمطينبنيعلسروبنأ_.باهراءتتسعالتياالقليميةاألسواقعن

.مثتركةمثادينصوةفيوامامباشرةاهتثمارات



الكفا،،لهاتتوافراقليميةاقتصاديةتجمعاتالقامةهائلةجهودبذلمنلناالبد،االفريقيةقارتناوفي

.نطاقاأوسعأسواقواستغاللاالقتصاديةالسياساتبينفيماالتناسقتحقيقوتستهدفالبقا<ومقوماتوالفعالية

االسالميالمؤتمرمنظمةتعنىأنونود.ملموسةنتائجتحقيقمنبالفعلالمجموعات0هذبعضتسكنتوقد

.مليمنحوعلىالمواردتوجيه0اعاديمكنحتى،المنظمةاطارفيالمتاحةاالستثماراتامكاناتعلىبالتعرف

علىجديدهآفاقايفتحأناالسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضا،االفريقيةالبلدانمنواحدبلدفياالستثمارشأنفمن

للجميع.ألمتبادلوألنفعألخيريحققبما،منظمتنافياألعضا.غيراالفريقيةألبلدانفيحتى،األسواقمستوى

الرئيمرفغامة

جهودهاتبذلأناالسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضا،للدولالبداألحداثوتالحقالوقتمضيسرعةازا،

دولهابينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزفيلهاالتابعةواألجهزةاالسالميالؤتمرمنظمةمنلالفادة

عمليةنتائجالىقراراتهانترجمكي،الكوسيكاطارفي،بدأبنعملأنمنايقتضيالذياألمر.األعضا<

والرخا،التقدملشعوبنايكفلبمااقتصاداتناانما«الىألوحيدسبيلناهوفهذا.ملموسة

تأثرابهاجميعاوتأثرناوالهرممكالبوسنةخارجيةوزمركلمةالىاستمعنأأنبعد،شكيخالجنيوال

والهرسكالبوسةشعبمعتضامننا،تمنهمنيابة،أعلنأنJويسمحونمعيسيتفقونزمالئيأنفيعميقا»

.فكراءهزيمةالشرقوىتلقىأنفيأملناعنمعربينمحنتهفي

الرئيسنخامة

اللهمخطابكموعلىبحضوركملناتشريفكمعلىالشكربغالصأفرومرةاليكمأتوجهأنJاسمحوا

اقامتناطوالحفاوةهنبهحظيناالوشعباحكومةالتركيةللجمهوريةجميعاشكرناتنقلواأنفخامتكممنوأرجو

.الكريمبلدكمفي

جمهوريةرئيسءموسيفينيي.الرئيسفخامةتهنئةلكمأنقلأن»كلمتيفتامفي,ويسعدني

.وأشكركم.لكمتمنياتهوأطيب،أوغندا





)V(

كلمة

عليمحدأحمدالدكتور

للتنميةاالسالفيالبنكرئيس

للكوسيك)لتاسعةللدورةاالفتتاحيةالجلسةفي

11667أيلولسبتمبر~7آاسطنبول،





بالعرميذ:االصل

عليمحمدأحمدالدكتوركلمة

للتنميةاالسالميالبنكونيس

للكوسيكالتاسعةللدورةاالفتتاحيةالجلسةفي

)1997ايلولسبتمبر~7(اسطنبول،

الرحبمالرحمناللهبسم

الطيبينوأصحابهآلهوعلىللعالمينرحمةربهبعثهالذيالكريمنبيناعلىوالتسليما~وأكملللهالحمد

.الطاهرين

أمير_سليمانالرئيسفخامة

»الدائمةاللجنةرئيس»التركيةالجمهوريةرئيس

انونيأردالاألستاذءالدائمةللجنةالمناوبالرئيسالوزرا،مجلسرئيسنائبدولة

الغابأحامدالدكتورمعالي

االسالميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمين

األفاضلالوفودوأعضاءرؤساءوالسعادةالعاليأمحاب

واالخواتاالخوة

,وبركاتهورحمتهجميعاعليكماللهمنسالم

لتوليكمللتنميةاالسالميالبنكوفدباسمالتهانيأخلصعنلفخامتكمأعبرأنبد،زيبادى،يسعدني

عنلكمأعربأنيسرنيكمااالسالمي.المؤتمرمنظمةدولبينوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةرئاسة

أعمالهابهتحظىوما،اللجنةهذهلدعمقيمةجهودمنفخامتكمماتبذلهعلىالثنا،وعاطرالشكرخالص

رعيتموقد»لديكمالتأييدبهذااللجنةتحظىأنغزووال.متصلوعمذكريمةرعايةمنالتركيةالجمهوريةلدى

وكان,الغاليةمنظمتنامسيرةمستهلفيوذلك,تركيافيعقداالسالميةالدولخارجيةلوزراءاجتماعأول

المؤتمرمنظمةنطاقفيبهتضطلعتركيامانتئتالذيالنشطاالسهاممناالولىالمراحلفيبارزدورلفخامتكم

فيالطيباألثرالتواصلالدعملهذاكانولقد.حلقاتهمنحلقةللكوسيكوقيادتهاوئلستهاوتعتبراالسالميه

بتنميةالخاصةالعملوخطةالمكرمةمكةبالغوتوجيهاتتوصياتتنفيذأجلمنالدائمةاللجنةجهوداطراد

التعاونمجالفي،االسالميةالقمةمؤتمراتعنالصادرةالتوجيهاتوكذلك،والتجارياالقتصاديالتعاون

.االسالميةالدولبيناالقتصادي
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حومالوفاةبعدحقدعؤتمرلمعلفيءحيمألألممعوفلستو•لملجنةفخأمتكمبرئاسةفرحبونحناننا

فيموفقةوجهودعماعمنمأبذ.علىألثوبةلهيجزلومن»رحمتهبراسريتفصهأن،أو.الرغوتتالرئيس

حريصاكانأنهاللهرحمهكهيسجلومما<لهأرئيسأثرلمرشيمهامناوباعملةفترتي~لأللجنةهنهخدمة

ذلكوما،تهامقاطكلفيعليةبفوأسهملمشئونهامقيتةبمةمتومتابعا،أللجنةاجتماعاتلمحنةرعلى~

ألبنائيامحضلعياةjlالمتطلعةاألمالهيةألعتناأال~ميةالتنميةقضايامحةءررغبته-نانطالقااال

كتاريخيةأليفةمذالىفيهايصل.ملةأملهنذ(.1يملمسأنعأأجتماعنالنجاحلعانكاحسنلمنوانه

عنونعبرالمشكونحصرفسجلأنواجبنأمنفلهلنلك.المؤتمرلهناالمتخنةمأنتهاالمتعهحسن،يقةاله

به~~وعلىاالجتماعلمهنألمعدتنتي4ألمتازةكترتيباتعلىكيةألمترزيةألجمههوثسبهتلصكلالتقييمأدق

.كريمأخويوأستقبالبألفةحغلوةمنكينالشارجميع

الرئيسفخأمة

والمهرسكالبوسنةىثعلىوا~بسزالمب~~وهنءوالعرسكالبوسنةخارجيةيرونأحييأنأود

.ذالنانيةالساعاتفيوالهرمطسنةأنبوحكر~معونالتهفىمتراضة4جهوهنمايستطيعبينماالبنالوان

الىانسالميسودأنبذالتعميرفعادةمحرحلةفيللمونمصرةوالهرمكالبوسنةنحا.جيةوزيرمحعاليوجهوقد

لتنميةمياألسالللبنكألمتنفينيينأكيرينمجلسأتىالشأنمنافيأذكرأنوأود»يزةألعنا~دتلكوبوع

عزاللهألهميوأنني.أمريكيدوالرنمليهأ5هبنلنلالاعتمدبأنالمجالهذافيألبنكلسلمعةنواةوضع

.أهبينبألنصرواكهرسكبالبرهنةأهلناعلىيمنأنوجل

الرئيسفخأمة

قيمثأفكاراتضمنتاذ،اهؤترهنابهاافتتحتمالتيا~ألكلمةعذبرهةتنوقفأنبنالجيرانه

سجلكمالىقيمة~فةبنلنكنهتك•لهاأهلهيألتيالعنايةسيوهيهاالئتمرأنالبدسيدةوآرأ،وتوجيهات

مافتنتالتيالجليلةاالسهاماتسجلوالىاالسالميألمرتمىمنظمةفياالعضاءللولىالمشتركالعمللعمالحافل

.انشانهامنذاللجنةهنهبهاتمدتركيا

الدولبيناالقتصاديالتعاوندعمأهميةمنفخأمتكمأليهأشرتمبماخاصةبصفةالتنويهمنوالبد

،الكوسيكمستوىعلىأالقتصاديللتعاونورافدامكمالبصفتهاالقليميةالمجموعاتمصتوىعلىاالسالمية

االسالمىألبنكويسربألمحملها.األمةمستوىعلىالتعاونيعزنبمأاالقليميةالمجموعاتبينالتعاوننطاقىتوسيع

14ه
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منظمة(لفغامتكرأشرتمولقدمتظأ~اال~.للولىاالقيميأعاتالبسمعالتقارنأرلىألنهللتفت

تعاوناتفاقيةبينهماوقمتحيث،~1تىممالالبنكتمأمنينهدمنعلمةومياالقتماديكاكامة،التعاون

.المامنييوليوشمرئرمماكالكمبها~-األيا~قمةلمؤترالبنكحضرربمناسبةرذلك،اسنبولفى

األميناألخالمعالىصاحبألقاهاائتيائصادقةالكلمةأحييأنالرئيسفخامةياليتسمحواأنوأرجو

هدهعمرعبرالمشتركاالقتصاديالتعاونمساوسطرتوالتيبدالفاحامدالدكتوراالسالميالمؤتمرلمنظمةالعام

.األعضا،الدلبيندواالقتصاالتعاونتعزمنسبلبشأنقيمةمالحظاتوتضمنت،اللجنة

الرمسفغامة

امتراميعياتبومنوأشرم•االجتماعهذاأعمالجدولفيالرميميالبدأهميةمنكلمتكمفيتعامتملقد

بةالتبرمنهدىومل،العا)شدهاالتيوالعميقةالسريعةالتغيراتمو،فياالعضا،الدولبينللتعاون_يدق

.االولجيلهافياللعةخامتهاالتي

جهودكمومحيي»الوقوةلجنتكموبينبينهالبنا،التعاونبثماريفخرالذيللتنميةاالسالميالبنكوان

فيأدرجتمأنكمليسره»التجاريالتبادلوتطرمراالقتصاديةالتنميةمجالفيالمشتركةاألهدافلتحقيقالمتواصلة

اللقا،هذاأعماللجدولفقطليسمحورايعتبرالذيالموضوعبهذاخامابندااليومأعمالكمجدولبنودمقدمة

علىيدلالوضوعهذابحثعلىاللجنةتركيزوان.انشائهامنذاللجنةأعمالمحورظلولكنه»المبارك

وواقعيةوعمليةشاملةاستراتيجيةتصوغأنعلىالشديداللجنةوحرص،أهميةمنالجديدةلالستراتيجيةماتوليه

حيثمنوواقعيةءللتنفيذقابليتهاحيثمنوعملية،االقتصاديالتعاونجوانبلكافةمضامينهافيشاملة

.المتاحةوالوسائلواالمكانات،الفعليةواالحتياجاتالقائمةالظروفمراعاةعلىقدرتها

منمنسقاطارفيالجهودلحشدالسبلوترسم,االقتصاديالتعاونجوانبكافةالنطةتتناولأنويؤمل

عقدخالل»الشقركالعملاليهيصلمعينبمستوىعنهيعبر•مجالكلفيمحددهدفتحقيقأجل

لألجهزةالخطةتحددأنيرجىكما.القادمالقرنمناألولالعقد~يحققمنهأعلىومستوى،التسعينات

حسبوالهاماألهدافتلكمنلهيحدأبماجهازكليضطلعبعيثمعينةومهام،فرعيةأهدافاالتخصصة
.تخصمهمجال

االعتبارفيالخطةاعدادبشأنالموقرةلجنتكمتوجيهاتتأخذأنليأملللتنميةاالسالميالبنكوان
141
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عقدتالمتيالمقطاعيةالئاريةواالجتماعاتالخارجيةاهونومؤتمراتلحقمةاجتماعاتلمرأتقركسثمنإالمتغا»ة

لهنهاألساسجعاللتكونالمشتركاالقتصاديبالعمليتعلقفيمأوذلك،غيرهاأوالكوسيكمؤتمراتبموازاة

تتيقمجالفيوقوأتهامكاناتهمعدمتتالالتربألمكاتالخاصالقطاعالىتعهدأنأيضاينبغيالتيالخطة

،ولحقيةأهدفمحلىتركزوأنوتصوراتهأطرحهافيألعمومياتالمحطةتتغأدىأنالضريمنإنهكما.أهدافها

wن>أليد.».أيجأ~تهأ»~بقة<تجربةتسبين.عتبأد0ءر.تأخذتنفيذ.هر،آ~تمهدتضهذثرت،<نرممب-

مننتمكنولمالختلفةاالقتصاديةالجدالتفيبتالساألقراراتترجمتهاالتيوالبأدراتالمقيمةلألفكاردقيقفحص

تتضمنوأنبتنفيذ«اليها~التيبالمجهةتمنأهرفاتنمتنصركلربطالخطثتشملأنالضروريومنقا.تنفيذ

.بهيهتمرزمنيجولمعالتنفيذلتابعةواضحةآليةالخطة

ممكندعمكليقنمأن~اللجنة~معالوطيذبالتعاونتشرفاننيللتنميةاالسالميالبنكوان

و~أسسعلىالقطاعيةالخططوضعاليهمسيسندالنينللخبرا،اجتماعاتسلسلةوعقدتنظيرعمليةفي

مناالنتها،فورالجنيدةاالستراتيجيةبمراجعةللقيامالخبراءمنلنخبةاجتماعاينظمأنيسعد»كما،ومحددة

.مسودتهاوضع

اال~ئيةالبعو~مركزبذلهالذيالممكورالجهدللتقيةاالعالميالبعكيعيي،االطارهذاوفي

بعوان:أعدماالتيالموميقةالىخامةبعفةوأشر•أنتر»فيأالسالميةللبلدانلتديبواواالجتماعيةواالقتصادية

علىتمتسروالتي،مالمي3االؤتمرمعلمةبلدانبينفيمااالقتصاديالتعاونلتعزيزجيدةآاستراتيجيات

.الشقركأالسالميللعمل0جاداسراتيجيةأ~افومععلومعية•سيدةوتوجهاتقيمةمعلومات

الرئيسفخامة

البنكأماميضعأنشأنهلمنءوضعهاعلىالوقوةلجنتكمتعملالتياالستراتيجيةبلورةفياالسراعان

والبرامجالشروعاتمنامهخطتهتنفيذلوليتبنىالفرصةلهويتيح»االقتصاديالمتعاونآلفاقأوضحتصورا

استراتيجيتهافيالكوسيكتضحهألمنيالعامراالطفيالوقتنفسفيتدخلالتي

للمدىاستراتيجية~لنفسهوضعقدأنهالرقوءاللجنةعلمالىينهيأنللتنميةاالسالميالبنكويسعد

فيالمحافظينعلىمتحرضالتيالخطةهزءورا.منالبنكويتوخى•ارتكازهامحورآالتعاونجعلالمتوسط

عمليةفيأفضلاسهامايتوخى•القادمنوفمبرشهرفيغامبيافياللهباذنسيعقدالنيالسنوياجتدعهم

أما.محددةت9مجافيبينهاالتعاونفرصعلىكيزكتمع،األعضا.للعلواالجتماعيةاالقتصاديةالتنمية

ررم
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واألمنازواعةJIباالخافة،التجاريالتبادلوتنمية،والرامالتالنتلفتتضمنلفعلترسمتالتياألول~مات

الغاص.القطاعمعالتعاونتوثيقم،وا~والتميمالحجمومتوسطةالصغيرةالمناعاتوتطه~ر،الغذاني

الرئيسفغامة

تحقيقفينشطةمشاركةنطاقفيالخاصالقطاعبهيضطلعأنيمكنالذيبالدورالموقرةلجنتكمفوهتلقد

األعمالتنفيذفيالخاصالقطاعبهايشاركأنيمكنالتيالكيفيةفيتنظروهي،بالكوسيكالمنوطةاألهداف

اشراكآليةفيهاتوضحورقةباعدادوالصناعةللتجارةاالسالميةالغرفةتفضلةوقد.اهتمامهبمجالالصلةوثيقة

لساهمةالفرصةاتاحةعلىالبنكحرصمنوانطالقا.السألةلهذهبالفااهتماماليوليالبنكان.الخاصالقطاع

للتنميةاالسالميبالبنكالتجارةتنميةادارةفانءاالقتصاديوالتعاونالتقاربدعمفيالخاصالقطاعمنأفضل

بتنظيموستقوم,األعضاءالولىبينالتجاريالتبادلتطويرالىالهادفةراتالبادمنلعددتصورااآلنتضع

،الصادراتوتنمية,التجاريةالتالبادفرصالستكشافالتجاريةوالؤسسدتاألعمالرجالبينلقا،ات

والىأعضاءأخرىدولالىأعضا،دولمناألعماللرجالمشتركةتجاريةبعثاتوايفادءالسلعيوالتكامل

.آسياوممطجمهورياتبعض

فيفطينالمحالجلوالسوياالجتماعمعالعامهذاتعقدالتيالسزيةوتهكاختارتدالبكأنكما

الىخامةبعفةالمرة0هذوترمي.نمواأاألقلاالفريقيةالولىفياالستمارومعوقات~زص:مرضرعجاسبيا

وامراك،االمشررهذاالىحاجةاألكرالدولفيالغاصالقطاعاستماراتتطويردونتعولالتيالعقباتدراسة

.بهاالتسيةممليةفي

بذل،واجرا،اتهلياساتهووفقاتأسيسهاتفاقيةروحمعتمشيا,البكأنالىالشأنهذافيوامير

التيالمشاريعمنممكنمددأكبرتفيزفيللمشاركةاألمضا،الدولمنوالمقاوليناالستشاريينلتشعيعجهودا

.تمويلهافيالبكيساهم

تسمحووسائلطرقايجادفيمعهالتعاونوثيقةمليةالتمووالمؤسساتالبنكيبديهاالتيالرغبةاطاروفي

اتحادانشاءفيبفعاليةالبنكساهم،المشاريعهذهتنفيذفياألعضاءالدولمنالمقاولينمداخلةبزيادة

عامفياالسالميةالدولمنالمقاوليناتحادانشاءفيساهمكمام1986عاماألعضا،الدولمناالستشاريين
م.~مم



كا1~~«~أألكاكا-81األأألنق

ينللسمينيرق،•اال~هس-والرردينطتولينأننياتمنحمحسبل~حر~ربد

منليناطأرمتسفىأنيعتبرالتيبأ-رمحألخافتالالماتاطاللينمزال.علمتيممنللبنالعتنفينيين

تننينط•األعضالاللى

الرئيسفخامة

للؤسمةانشا،نحوالمحرزمطتقهعنتقومرفيبالننثرخاهابنديتضحناكوقرأجتمامكمأعمطجولان

~انشأ،يخطواتقطعقدالمبئكبأناليكمأنقلأنويمرني،الصادراتوامنمان)الستثمارلتأميناالسالميث

.ضوعالمههنأعنحضراتكمعلرالمعروضا~فيتغياليبلنهاىد،ألؤمسة

خصرقامت،دولثمانيأألتفاقيةهنهعلمادقتالمؤسةاتغأقيةعلىدولةوعشرينتمعتوقيروبعد

مأمقتالتيللولىاالجماليةألمساهمةبلفتوقد.المؤسسةألهرأسفيأمهسأقيتمنألولالقسةبدنرمها

تبلغعدماألفازحيزاالتفاقية~تدخلوسرف،لممالميديارمليون120()لؤمسةاتفعليةعلتلريذحتى

.اسالمي»يأرمليور1هاالتفاقيةعلالمدتةالولىفيهاا~التياألمهمقيمة

االستشلر~الخدماتلتقيممتنصصةشركةاختارألبنكانالكريمعلمكمألىأنهيطصددمغاوفي

لمنحاللوواعدادالوظنينمنألمومسةفتطلباتيروتطالتنظيسىالهيكلوأعدادألمؤسسةعمل~يرتطهوبخاصة

بتقيمالواسة~أنويتوقع،سلسةأسسعلىأعمائهاالمؤسسةبدء~تمنذلكوغيرالتسممتوخطة

.طحالميالشوبنهايةالضاميالتقرير

ونفقاتريةاألداللنفقاتميزانيةأعدتحيثالمؤسسةأعمالببد،لالسراعاستعاداتعدةأآلنوتجري

فيالصادراتضمانمجالفيوالكغامةالخبرةذويمنالوفنينمنأثنينتعيينتمكما.المؤسسةتأسيس
.المؤسسة

الرئيسفخامة

التجاريةالمعلوماتشبكةتنفيذفيأحرزائنيالتقدمفيلملنطربناأيضايتضحناجتماعكمأعسألجولان

المعلوفاتشبكةتصبحبحيث»االسالميةالنولمعلوماتشبكةوبينبينهاانربطلجنتكمقررتأنسبقالتي

البد<حالاالسالميةألملمعلوماتشبكةاطارفيالمتجارمةألمعلوماتفيمتخصصةبياناتقاععةبمثابةالتجارية

لجنتكمالبتقريرالمصدأمذافيالبنكمعينسقألنيالتجارةلتنميةاالسالمياهركزتقمولقد.تشغيلهافي

فقداالسالميةالدولمطوهاتهشبكةاقأمةفيالحرزالتقدميخصفيمأأها.البياناتقاعدةاعألىبشأنالموقرة
)أ8´



ل~_~~~آ~17(المرنتى

األعضا.~.لمحنةالىأهواستهزأرملت،أنمشبكة~انشا<جمددراسةاعادمناالنتهاءبعدأهمذتذكر

»وتركياءباكستان:منهأالولىمنأمحعةتوبألالتياألولىالتجريبيةالمرحلةلتنفيذوافيةبحةمصحوبة

الهيناتومنالولى~منالبنكطلبكما،>المغرب»ومصر«وماليزيا،عمانوسلطنة<والسنفأل

هنهخاللربطها•منهأكلفىتنميقمر~تعيينلمهاالتابعةواألجهزةاالعالمىتمرالزهنتمةعنالنبثقة

.التجرسالشووربتنفيذالناهةاألولىالرحلة

االجتماعمعاألولاجتماعهامقعته،ملياامتشازيةبلجنةالشبكةهنهتنفيذفيالبنكويستعين

~خرجتوقدم1117فبرايرشهرمناألخيراألسبوعيوذلك»الوطنيةاالتصاللمراكزاأل»لالتنسيقي

.التعاونيللعملالقيمةوالبرأمجالتوصياتمنبمجموعةاالجتماعات

جوانبمعلواآلخرالبياناتقواعدتطويرملىأحدهما،انتخصصينمنعملفريقأحالياويعكف

واقليميتدوليةمؤسساتهعدةمحالتعاونجولخبأيضاتثملمستفيضةدراسةنطاقفيوذلك،االتصاالت

معظممحتفاهملذكرةعامةصيغةعقدالىالتوصلتموقد.الشبكةتطويرجوانبكافةيخصفيماأخرىووطنية

مشتركةعملخطةعلىالبنكاتفقوقد.التجريبيالشبكةمشروعفيهاسينقذالتيالبالنفياالتصالمراكز

وربط،التجارةمعلوماتبنظاميتملقفيماالمغربفيالبيضا،الدارفيالتجارةلتنميةاالسالميالمركزمع

حرلالمعلوماتلتبادلالجنوبمركزالمرحلةهز»فيالبنكمعهايتعاونالتيالزسساتبينومن.الشبكات

والركالة(مالميزيا)اللمبرركوافيومقر»االنحيازعدمدولمنظمةنطاقفيأنشى،الذيوالتقنيةوالتجارةاالستثمار

(اندونيسيا)جاكرتافيالتكنولوجياوتطبيقبتقويمالمعنية

الرئسفخامة

وألسعادةالمعاليأمحاب

عمهميمبرالماغيةأذنكلهااالجتماعهذاJIوفدهافيمملةللتنميةاالسالميالبنكمؤمستكمان

تسهمسوفأللقا،اتمذ»أنمنيقينلملوأننيالوقوة.لجتكماجتماعاتفيالمفيدةو)لمبادراتالسديدةاآلرا،من

ألمتا.االجتماعيوألتقدماالقتصاديةالتنميةلتعقيقالبذولةالجهوددعممنألزيدنعوسعينافيبا،ةمساهمة

التركيةربةللجمهرالمما،كلوالمنا،،والتوفيقالنجارالموقرالجتماعكميكب»أنوجلعزاللهأمال

.المباركاالجتماعمذاألعمالفنجاحفيأتالتيالممتازةوالترتيباتاالستقبالحسنعلىوشباوحكرمةونيسا

العظبم)الله(منوألمرمون~ورمولهمملكمالالفبرىاعملوا´´وفل

،،وبركامهانلهورحمأعلبكمو)لسالم

OH





اا(

أعمالجلول

التاسعةالدورة

والتجارياألقتصاديللتعاونالدائمةللجنة

االسالميالمؤتمرلمنظمة

ا)الكومسيك

)1917~أيلرلسبتمبر4-1(اسطنبول





بألباالنجلز.األمل

أنتاسعةالورقأعمالجول

وألتجاراالقتصادىلملتعاونWWIللجنة

ا(ألكرسيكاالسالميالمؤتمرلمنظمة

)1967~أيلرلسبتمبر)-1(اسطنبول

االفتتاحيةالجلسة-,

الكوسيك.ورئيسألتركية،المجمهوريةرئيسد~يل،سليمانالرئيسلفخامةاالفتتاحيةالكلمة-

أالسالميالمؤتمرلمنظمةالمعاماألمينبدالفاحامدالدكتورمعاليكلمة-

االسالميالمؤتمر~اأعضأ»للدولاالقليميةالجرعاتعننيابةالوفودرؤساءكلمات-

للتنميةاالسالمياسكرئيسعليمحمدأحمدسعادةكلمة-

.األعمالمجولاقرار-2

.االسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنمرجعيتقرير-7

.المتابعةلجنةتقرير-)

Cl-بينفيمااالقتصاديألمتحدونتصم´`استرأتيجيةبئأناالسالمياهؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنمقدمتقرير

االسالميالمؤتمرمنعلمةأعضاءالدول

االضطالعالخاصللقطاعيمكنالنيالووبشأنالسلعوتبادلوالصناعةللتجارةاالسالميةالغرفةمنتقرير-6

.الكوسيكأنشعلةمجملفيبه

منظمةأعضاءللولىالتجاريةالمعلوماتشبكةانشا<بشأنالتجارةلتنميةاالسالميالمركزمنمرحليتقرير-7

.االسالميالمؤتمر

االستثمار.وضمانالتعيرائتماناتعلىالتأميننظامانشا،بشأنللتنميةأالسالميالبنكهنتقرير-8

.االسالميةالبلدانلمبعضاالقتصاديةبالساعدةالمتعلقةاألهور-9

.الدورةلجنةتقرير«10

.أعمالمنمايستجد-1,

.للكوسيكسعةالتالررةقراراتاعتماده62

.للكوسيكالعاشرةالورقموعد-17

.الختاميةالجلسة-14





تقرير

التاسعةللدورةالموظفينكباراجتماع

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنة

االسالميالمؤتمرلمنظمة

ا)الكومسيك

)1997ايلولسبتمبر~2-1(اسطنبول،





باالنجليزية:االصل

التاسعةللمرةالوظنينكباراجتماع

والتجارواالقتصاديللتعاونالدائمةللجنة

االسالفيالمؤتمرلمنظمة

ا)الكومسيك

)1667أيلولسبتمبر~2-1آاسطنبول،

المؤتمرئنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةالتاسعةللدورةالوظنينكباراجتماعانعقد»1

12يوميالتركيةبالجمهوريةاسطنبولفيا(الكوسيكاالسالمي .Jلناقشة،3191سبتمبر~ايلول

العتمادها.الكوسيكعللعرضهاالقراراتمشارينواعداداالعمالجدولمشروعبمود

:االسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضا،التاليةللدولمشلوناالجتماعوحمر»2

االعالميةافغانستاندولة~1

ألبانياجمهوية-2

الشعبيةالديمتراطيةائريةالعزالجمهورية»3

بيجاناذرجمهورية-)

o-البقريندولة

االعالميةبنجالديشرجمهورية-6

فاسوبوركينا-7

الكاميرونجمهورية-8

االتحاديةاالسالميةالقمرجمهورية-9

العربيةمصرجمهورية»10

جاسبياجمهوريةا»1

انونيسياجمهورية»12

االعالميةايرانجمهورمة»13

H-العراقيةالجمهورية

اللبنانيةالجمهورية»15

االثمتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية»16

رمم



الهاشميةاالردنيةالملكة~17

الكويتدولةه19

توغيزستانجمهرزية~19

ماليزيا~20

المغربيةالمملكة»21

النيبرجمهمرية~22

نيجيرياجمهمرية~23

عمانملعلة»24

االعالميةباكستانجمهورية~2«

\,,y-فلسطيندولت

قطردولة»27

السعودية(لعربيةالمملكة~28

السخالجمهورية»29

السودانجمهورية~30

السوريةالعربيةيةالجمهرمه3ا

طاجيكستانجمهورية~32

تشادجمهوريةه33

الترسيةالعمهوريةه3)

التركيةالعمهوريةه3ه

كمستانترجمهورية»36

ااوفجمهورية»37

القعدةالعربيةاالماراتدولة»38

اليميةالجمهورية»39

مرا~.بصفةاالجتماعفيقبرمرلشمالكيةاتللجمهوريةمملوشارك

المتخصصةوالهيئاتولالجرذااالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةلالمانةممثلوناالجتماعفيشارككما-3

عنها:النبثقةاولهاالتابعةالتالية
ميتاالمالللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةحصانيةاالاالبحاثمركز-

والبحوثوالمهنيالفنيللثدرمباالسالميالركز-
et,



التجارةلتنميةاالسالميالركز-

والتنميةوالتكنولوجياللعلوماالسالميةالمؤسسة-

للتنميةاالسالميالبنك-

السلع.وتبادلوالصناعةللتجارةاالسالميةالغرفة-

البلدانمقاولياتحادوهمثلاالنمائي،التحدقاالممبرنامجممثلءمراقببصفةاالجتماع،حضركما

االسالمية.

الحكوميةالتخطيطبهيئةبالنيابةالوزارةوكيلاوزفرات،نجاتيالسيد~معالياالجتماعرأس-)

التركية.بالجمهورية

o-االجتماع.عملبرناهجشرحثمبالمشاركينمرحبااالجتماعاوزفراتنجاتيالسيد~معاليواستهل

لجنةاعدتهمانحوعلىللكوسيكالتاسعةالدورةاعمالجدولمشروعالموظفينكبارواستعرض-6

االعمال.جولمشروعفي~التيالبنودبحثوقررواالتاسع»اجتماعهافيالتابعة

بنتزبيدةأاتوسعادةالمقرربرئاسةائعضومةمفتوحةصياغةلجنةالموظفينكبارانشأذلك»وبعد-7

التيالقراراتومشاريناالجتماعتقريرالعدادالتركيةالجبهوريةفيماليزهاسفيرةاحمد،حاجي

باكستانجمهورمةبرئاسةالعضويةمفتوحةللدورةلجنةانشئتكماالكوسيك»علىستعرض

فيوالعاملةاالسالميالمؤتمرمنظمةعنالمنبثقةوالؤسسدتالهيئاتنشاطاتالستعراضاالسالمية»

والتجارة.االقتصادمجال

االمال~المؤتمرلئظمةالعامةاالمانةمنمقعمتقومر

المساعدالعاماالمينعثمان،ر.ن.عصمانالسيهسعادةقدماالعمالجدولمن7البندمناقشةلدى-8

التقومراالسالميهالمؤتمرلمنظمةالعامةباالمانةوالتكنولوجياوالعلماالقتصاديةاالدارةعلىالشرف

شكرهعنواعرباوزفراتنجاتيسعادةالمؤتمر،رئيسهنأكلمتهمقدمةوفيالعامة.لالمانةالمرجعي

بهحبتLaوعلىلالجتماعممتازةترتيباتمنوفرتهماعلىالتركيةالجمهوريةلحكومةوتقير»

تقليدي.ضيافةكرممنالمشاركين

بتلخيصاالسالمي»المؤتمرلمنظمةالعامةباالمانةاالقتصاديةالشؤونمديرأيالو،فابيكاالسيدوقام

تنفيذمجالفيللكوسيكالثامنةالورقمنذحدثتالتيالمتطوراتعلىالضوءمسلطاالتقرير

الىاشاركماالمنظمة.اعضا،الولىبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونبشأنواتالقرأمختلف

موضعكانتالتياالسالميعرهيالمؤتمرمنظمةعملخطةمناالولويةذاتالمجاالتفيالمحرزالتقدم

.198)عامالثانيشهرنوفمبر~تشرينفيالمنعقدةاالوليدورتهامنذالكوسيكرعايةتحتالنقاش

علىللمنظمةالتابعةالقنيةوللمؤسساتالعامةلالمانةوتقديرهمشكرهمعنالمرهفينكباروأعرب-9

االمانةمنوطلبوااألعضاءالدولبينفيمااالقتعاديالتعاونتعزيزسبيلفياهلةالتوجهودها



االقلعلىاصابيعاربعةقبلاالفضاءالولىالىالالزمةالوثائقكافةوصولتأعينعلىالعملالعامة

االجتماع.عقدموعدهن

التياألساسيةوالنظماالتفاقياتعلىو!لتصديقالتوقيعالىأألعضا،لالدهدعوةالموطنينكباروقرر-60

بغيةاالقتصاديالتعاونمضمارفيالقائمةاهنظمالىاالنضماموعلىالنظمةاطارفيعليهايتفق

.بتننينعاألتعجيل

:وتقيرهمشكرهمعنالموهنينكباروأعرب-11

المدةفيالخامساالسالميالتجاري)لمعرضا~فةلعرضهااالسالميةايرانجمهوريةلحكوعة(أا

فيالزراعيةوالتنميةالغذائياالمنبشأنالرابعالوزاريوالرتمر»19أل4~زيوليو20الى19من

1619مناالتصاالتلوزراءالثالثواالجتماع،1667عام JI~في،1667الثانيتشريننوغمبر

~اذ.
العنيالخبرا،لفريقألمئالثاالجتماعاستضافةعرضهاعلىالعربيةمصرجمهوريةلحكومةا(ب

»1697فياالجتماعيوالضمانالعاملةباأليي

التجاريينالمعرضينفةاستعنالعرضهمااللبنانيةويةالجمهرولحكومةاندونيسياجمهوريةلحكومةا(ج

التوالي.على1968و1666فيوالسابعالسادصاالسالميين

بالدملاالتعالالعامةاالمانةمنتطلببأنالكوسيكتوميةغلىاهفينإلموكباررأيوانعقد«12

كماالتجارية.لالفضلياتالعاماالطاراتفاقيةالىانضمامهااجرا،اتباستكمالللتعجيلاالعضا،

ائثنائيةبائطرقممواءاالمتيازات،قوائمتبادلJIاالعضاءالولىجميعبعرةالكوهسيكتوصيةرواقر

القبلة.للمفاوضاتتمهيدابشأنهارسميةغيرمشاوراتتجرىوانالكوسيك،خاللمناو

~همبعةالجنة~

لجنةتقريراالسالفيالمؤتمر~العامةاالمانةممثلقدماالعمال،جدولمن)البندبحثلدو»63

وقدالكوسيك.اعمالجولعلىالواردةياوالمقضابالشروعاتتتعلقتوهياتتضمنالذوالمتابعة

لجنةعنالصادرةالتوصياتضو،علاالعمالجولمشروعبنودبقيةبحثألمواطنينكبارتابع

المتابعة.

طولممنفيماديراالقتماالتقالنتمزمز)سترتيجيةبشأي_~هيالمؤتمر~هةلحعةاالهانةمثعوير -.
ألمنطمةاعضا،

االسالمي:لزتمرلمنظمةالعامةاالمانةممثلمئرحاالعمال»جولمشروعمن5ألبندبحمئهلمو-64
01\



جيدةاستراتيجيةوضعبشأنالسادسالقمال»االسالميمؤتمرقرارلتنفيذاتخذتالتيالخطوات

للجنةالتدمعاالجتماعوتومياتاالسالمي،المؤتمرمنظمةاعضا،الدولبينفيمااالقتصاديللتعاون

الشأن.هذافيالمتابعة

توصياتالكوسيكالىيرفعواانالموظفينكبارقررالموضوع.هذابشأنمستفيضةمناقشاتبعد«15

اتخاذهايتقينالتيوالتدابير،الجيدةاالستراتيجيةتنفيذاساليباعتمادبشأنالتابعةلجنة

السادس.االسالميالقمةمؤتمرمنالصادرالتفويضلتنفيذمستقبال»

الخبرةضو.في1681عملخطةفيالنظراعادةالىالحاجةعلىالوظنينكباررأيانعقدأنوبعد-16

:يليبماالكوسيكتوصيةعلىوافقواالعالمي،االقتصادفيوالستجداتتنفيذهافيالمكتسبة

يقوماناالسالميةللولىوالتريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزدعوة-أ

التابعةالمعنيةالمؤسساتوسائرالتجارةلتنميةاالسالميوالمركزللتنميةاالسالميالبنكمعبالتعاون

تغطيعامةسياسةوثيقةشكلفيالمنقحةالعمللخطةاالوليالشروعباعداداالسالميالمؤتمرلمنظمة

االقتصادي.للتعاونالرئيسيةالمجاالت

متعدداالقتصاديالتعاونمجالفيخبراءتضمدراسيةحلقةفياألوليالشروعهذامناقشة-ب

االجتماععقدمنكافوقتقبلاألعضا،الولىخبرا،منفريقعلىلعرضهتنقيحهبغيةاألطراف

التابعةللجنةالعاشر

علىذلكبعدليعرضالعمللخطةالمنقحالمشروعببحثالمتابعةللجنةالعاشراالجتماعيقوم-ج

العاشرة.دورتهافيالكوسيك

المبادئعليهتعرضانيمكن»119)عاماوائلفيالسابعاالسالميالقمةمؤتمرانعقدمااذا-د

الذيالعمليوضحمرحليبتقريرمشفوعةتنفيذهاواساليبلالستراتيجيةالرئيسيةواالهدافاالساسية

العمل.خطةتنقيحمنلالنتهاءمستقبالستتخذالتيوالتدابيرانجازهتم

الولىناشدواكماالدراسيةالحلقةهذهبتنظيمالقيامللتنميةاالسالميالبنكالوظنينكباروناشد~17

عقده.المقررالخبراءفريقاجتماعاستضافةاالعضا،

انشعلةمجملفيبهاالضطالائخافىلمعأليمكنالنيالعوربشأناالسالميةالغرفةتترير

الكومسيال

المؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمملقدماالعمال،جدولمشروعمن6البندلمناقشةاالنتقالوعند-18

يمكنالذيالووبشأنالغرفةتقريراالسالميةالغرفةممملقدمكماالوضوعحرلتتريرااالسالمي



تقديرهمعنالموقفينكباراعربوقدالكوسيكانشعلةمجملفيبهاالمطالعالخاصللقطاع

اعضا،الدولفيالخاصالقطاعمؤمساتفيمابينبالتعاونالنهوضاجلمناالسالميةلجهردالغرفة

ولما.الوضوعهذافيهرنمنهاجاستخدامبضرورةالموظفينكباروأوصىاالسالمي،المؤتمرمنظمة

لتحيثالعملخاللبحثهاسيجريالتيالوضوعاتبينمنستكونالخاصالقطاعمشاركةكانت

الخاصالقطاىلممثلياجتماعاتعقدامكانعلىالوفنينكباررأيانعقدفقد،1981عملخطة

وخاللءللكوسيكالسنويةالدوراتانعقادقبلبعينهاىفرعيةقطاعاتلممثليتعقداجتماعاتهنها

ذلك.األمراقتضىL.oاذااالسالمية،التجاريةالمعارض

وممائرللتنميةاالسالميوالبنكالمعأهةاألمانةمعبالتعاونتقومأناالعالميةالغرفةوعلى-19

الوأساتواعداءاألولويةذاتالمجاالتبتحيداالسالميهاهؤتمرلمنظمةالتابعةالقنيةالمؤسسات

ألعامةاألمانةموبالتشاوراالجتماعاتهز»وتنظيمءالغاصالمقطاعممثليالجتماعاتالضرورية

الكوسيك.تنسيقومكب»

المؤتمرمنهمةJ_عضا،مفلعنولويةالقحةانمعومأمتهثبكث~ذملمجاوةأهمنتميةاال~ميالمركزتقومر .~.--.-.._..-----
المالمي.
-

مرحئيأعنتقرير<رة»متبمنتميةهيأ.سةأئرثنممثلقدمأدأ~دءجاورمشروعمن»أئبندمناقشةشى.-0

تنفيذمجالفياالنحتىالمازالتقدمعلىالضوءوألقىاالعالميةللبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكة
فتناولالتجارة»لتنعيةاالسالميألمركزممثلتقريرللتنعيذاالسالميالبنكممثلاستكملوقدالمشروع.

بدراسته.حالياالبنكيقومالذيالمشروعوهواالسالميةالدولمعلوماتشبكةانشا«مشروع

والبنكالتجارةلتنميةاالسالميالمركزيبذلهاالتيللجهوءتقيرهمعنالوظنينكبارأعربوقد26-

التجارةلتنميةاالسالفيالركزيسرعبأنللكوسيكبتوميةالتقدمعلىموافقراللتنميةاالسالمي

كماستصبح»التياالسالميةللبلدانالتجاريةالمعلوماتبشبكةالخامةالتحضيريةاألعمالبانجاز

الدولمعلوماتشبكةاطارضمنالتجاريةالمعلوماتفيمتخصصةمعلوماتقاعدةقبل»منتقرر

العمل.تبدأماعنداالسالمية

معلوماتشبكةانشا<مشروعبشأناتخذتالتيالملموسةبالخطواتعلماالوظنينكبارأحاطكألك22-

االسالميوالركزللتنميةاالسالميالبنكبينالجاريبالتعاونالموظفينكبارونوهاالسالمية.الدول

المعلوماتوشبكةاالسالميةالدولمعلوماتلشبكةالمتكاملينالمشروعينانجازبغيةالتجارةلتنمية

االسالميللبنكالتنفيذيينالديرينمجلسبموافقةعلماأحاطواكمااالسالمية.للبلدانالتجارية

التجريبي.المشروحلتنفيذالالزمةاالداريةنيةاليزاعلىللتنمية



االمشاىوضماقالتصعرلهثاناتلتأميننالمانشا،يثأنللتنميةسالميعالالبنكمن~

نيتتدممنتحققماللتنميةاالسالميالبنك~اوضحاالعمال،جعلمن.Itالبندمناقشةلى27-

للتنمية.أالسالميالبنكاهارفىمتثماراال«ضمانالتصديرائتماناتعلىمينالمتأنظامانثا،

>بتصيقالنظامهذا,انشااتفاقيةعلىبالتوقيعاالعضا،الدولمندولة\"1بقيامالوظنينكبارهونق24-

.عليهامنهادولثماني

To-علىبعدتصقاوتوقحلمالتياالعضا.البالنبعرةالكوسيكترميةعلىالموطنينكبارووافق

رأسمالها،فيحصصهاتسيدوالىعليهاوالتصيقالتوقيعالىتبادرانللمرسة،المنشئةاالتفاقية

.ممكنوقتاقربفيالعملفيالشروعللمؤسسةيتسنىحتى

__7كبالنعضJI)القتصاديةاماعتبتعيمالتعطةاالعور

الداعيةراتألتراسارييمممرنعلىالرظفينكباروافقاالعمال،جولمن9البدفيالظولدى«16

ونلمطينولبانوالهرمكوالبرمتوأذربيعانوألبانياأفناستانالاالتتماديةالمساعدةمقيمال

الىالملكةمهاتالتياالىةحرلببيازالسعوديةالعربيةالملكةمشوأدلىوالمومال.وأوفدا

المذكورة.راتالترافياليهاالمشارالبدانومهاالبلدانمنعيد

طووةلجنة~
فيالواردةبالتومياتعلماالوكفينكبارأحاط»األعمالجولمن10البندسناقشتولدى-77

فيالكوهسيكالىميقدمالذي)1(رقمالقرارمشروعفيادراجهاعلىووافقواالدورةلجنةتقرير

.التاسعةدورتها

-للكوميكالعاشرةالعمىةانعقادصوعه
ثمرةالعاالورقانعقادبمرعدالخاصالبندوهواالعمال»جهولمن13ألبندمناقشةلو-28

الى27منالفترةفيالعاشرةدورتهاالكوسيكتعقدبأنالتوصيةالموظفينكبارقررللكوسيك،

الى1)منالفترةفياحاشراجتماتهاالتابعةلجنةتعقدأنتلىأ99)األولأكتربر~من3ه

اسطنبول.في»199)ايارماير~16

التيراتالمقرامشاريناستعرضواكمااالجتماعتقريرالختامية»جلستهمنميالوظنين،كبارواعتمد~29

جولمعودةبنودبشأنآرا_منالموظفينكبارعليهااتفقماتجسدوالتيالصياغةلجنةاعدتها

ءالقراراتمثاريحرفعالرظفينكباروقرراالجتماع.خاللاثيرتالتيالموضوعاتهعنوغيرعااالعمال

للكوسيك.التاسعةالد«ةJlالمقرر،~من



فيوأقتداركغا،ةمنأبداهuالرئيسJIوأهقئيرالشكرمداوالتهمختامفيالمواهغينكبأر_وأزجى70

ترتيباتمناتخنتهuالتركيةكحكر_JIالشكربعيقتوجهودكماأالجتماع،اعمطأ»ارة

نجاحفيالنضلعظيملهأكانأؤوبتجهودمنبذلوهألوالمترجينالفنيألغريقوألىممتازة،

أالجتماع.



القنيةاللررةلجنةابتصاحتترير

االسالميالؤتمرثنطمةالتابعةوالهيناتاألجهزةبأنشعلة

عنهاواننبثقة

للكوسيكالتاسعةاللررةخالوالنعقدة

ا1113سبتمبرهايلول2ااسطنبرل





كا`اكااOMCEC,9-93/REP.Jاا0اخنىال

باالنجلبزبذاألمل

ألمعنيةوةأههلجنةاجتماعتقرير

االممالعيتمرأفزفنعلمةالتابعةوالهيناتاألجهزةبأنصطة

عنهاواهنبثقة

للكوهسيكالتاسعةالووةخاللوا~

)199طمبتمبر~يمأ2(اسننبول

والتجارياالقتصاديلملتعاونالدائمةللجنةالتاسعةللورقالموظفينكباراجتماععنالصادرللقرارتنفيذا-1

األحهزةأنشعلةالستعراض8967سبتمبر~يلول2فياجتماعهاللكوسيكالتاسعةالدورةلجنةعقدت

عنها.النبثقةوالهيئاتاالعالميالمؤتمرلمنظمةالفرعية

عنها:والنبثقةاالسالميتمرالزلنظمةالتابعةالتاليةوالهيناتلالجهزةممثلوناالجتماعحضر-2

أالسالمية.للبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةاألبحاثمركز-

التجارةلتنميةاالسالميالركز-

والبحوثوالمهنيالفنيللتدريباالسالميالركز-

السلعوتبادلوالصناعةللتجارةاالسالميةالغرفة-

باكستانمنالحقانعاممعالياالجتماعرأس-7

بحضورالعامصيرهاعلىتعذرحيثفستاداالتقريرانقرهلركزالعاماليرروكجندشاديالدكتوروقدم)«

.االجتماع

o-اللجنةاستمعتJlحضرتالتياالسالمي»المؤتمرلمنظمةبحةالتااألجهزةمنالقدمةنشطةاألتقارأ

وثائقضمنائتقارمرهذهوزعت(وقدالتقارير.هذهتناولتهاالتيوالشاكلالقضاياوناقشتاالجتماع»

ا.للكوميكالتاسعةالدورة



للبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةحصانيةاالاألبحاثمركزبهينفضلماتقديرهاعناللجنةأعربت-6

والمؤسسةوالبحوث،والمهنيالفنيللتدريباالسالميوالمركزالتجارةلتنميةاالسالميوالمركزاالسالمية

أنشعلةمنالسلع،وتبادلوالصناعةللتجارةاالسالميةوالغرفةوالتنمية،والتكنولوجياللعلوماالسالمية

الدولبينفيماوالفنيوالتجارياالقتصاديالتعاونمجاالتفيمعهاوتتكاملالكوسيكأنشعلةتدعم

.االسالميالؤتمرمنظمةفي،األعضا

عنالبقةوالمؤمساتالفرعيةاألجهزةأنقطةفيمستمرااليزالالتداخلمنمياهاكأناللجةورأت-7

التيالسزيةالتسيقاجتماعاتتولىأنواقترحتالتداخل.هذالتالفيجهودمنبذلمارفمالظمة

برامجفيتداخلمنيو_قدماازالةبغيةاألمرلهذاخامااهتماماللعظمةالفرعيةاألجهزةتعقدها

الفرعية~األجهزةتأميمياتفاقياتاستعراضالفيأمنيكونقدأنهالدورةلجةرأتكماعملها.

تداخل.أولسمننيهايوجدقدماازالةبغيةالظمةعنالمبقةوالمؤسمات

تبادلوسائلبتعسينالنظمةعنالمنبتقةوالمؤمساتالفرعيةاألجهزةقيامضرورةعلىاللجنةرأيانعقدكما-8

األعضا،.الدولومعبينهافيماالمعلومات

أنشعلةمنتبذلفيماللمنظمةالتابعةالمؤسساتمختلفبينفيماوالتنسيقالتعاونتعزيزالىاللجنةودعت-9

المنظمة.أعضا،البلدانجميعمصالحتخدمالفنيوالتعاونوالبحوثالمعلوماتمجاالتفيمشتركة

البقةوالمؤمساتالفرعيةاألجهزةنشاطاتفيالبلدانومشاركةاهتمامقلةازا،تلقهاعناللجةواعربت-ا0

فياألمضا،الدولجانبمناكبرمشاركةبضمانالكفيلةوالوساملالسبلفيبالعظوأومتالظة.عن

هز«بهتهضالذيالعملمعاألعضا،الدولتجاوبمرورقأىت´لما.والمؤماتاألجهزةهز«اعمال

الشأن.هذافيوالمتترحاتماتبالعلوبتزويدهاوذلكوالمؤسماتاألجهزة

نموذجيامعفالتعدأنهاحيثمملهافيالشاطمنبمزيدالشاركةJIاألعضا،الدولالدورةلجةودعت»11

وأنشطتها.عملهابرامجبشأنالبقةوالمؤمساتالفرعيةاألجهزةمعةمباشرقشاتمماالجرا،

عنالنشقةوالمؤسساتالفرعيةاألجهزةتقاريربوثائق~األمضا،الدولموافاةضرورةجديدمزاللجةوأكدت~12

أرائهاامدادمنالمشاركةالوفودتمكينبغيةاالجتماساتانعقادمناألقلعلىيوماثالثينقبلالمظمة

ذلك.وغيروتومياتهاوتعقيباتها



'H-التينشطةباألسنوينصفتقرممبامداراالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقوم)ناللجةوأقترحت

نشطةاألبهنواألعضا،الولىاحاطةبغيةبهاالقيامالمنظمةعنالمنبثقةوالمؤمساتالفرعيةاألجهزةتزمع

فيها.المشاركةعلىوتشجيعهاوالبرامج

،االعالميالمؤتمرلغمةالمنوعيةأألجهزةتواجهالتيالفطيرةدالليةالمصاعباربامتعلمأاللجةو)حاطته14

ألتأخراتوتراكماألجهزة~ميزانياتئااللزاميةمساهماتهابسد)داألعضا~)لدولقيامعمجرا،من

األعضاه.الولىمنكبيرةأغلبيةعل

المسأدعمقالمتأخرةأألمضا»البللزوفو».يساءمناشدةلملكومسيكالتاسعةالدورةمناللجنةوطلبته14

سلةفيأال~والىخرهمامتتسدJfتبادركيحكوماتهملسوللالئمةألستوياتعلىالتدخل

للولىوا~مبواالجتملعيةوأألقتصاديةحصانيةاالاألبحاثلمركزالسنويةالميزانياتفيا~اعيةتهامسماهما

والمؤسسةءوالبحوثوالمهنيانفنيللتدريباالسالفيوالمركزاهتجارة،لتنميةاالسالميوالمركزاالسالمية،

والتنمية.لمتكنولوجياواللعلوماالسالمية

تبادرأنالمسليلوتباموالصناعةللتجارةاالسالميةالغرفةفيأألعقا،ألوطنيةالغرفمنايضاوطلبت66-

بانتظام.المغرفةتجا»الماليةبالتزاماتهابألوفا،





)1(رقمالقرار

للكوسيكالتاسعةالدورةعنالصادر

11697ايلولسبتمبر~4«7(اسطنبمل،





باالنجنبزبه:االصل

)1(رقمالقرار

للكوسيكالتاسعةالدورةعنالصادر

)1997ايلولسبتمبر~«)7(اسطنبول،

فيالمنعقدةا،(الكوسيكاالسالميالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةالتاسعةالورقان

.1113ايلولسبتمبر~4الى,.مناسطنبول

الخارجية.لوزرا،االسالميةوالؤتمراتاالسالميةالقعةمؤتمراتعنالشأنهذافيالصادرةبالقراراتتذكرإذ

لجنةمنالمقدمةوألتوصياتللكوسيكالسابقةالثمانيالدوراتهعنالصادرةالقراراتاعتبارهافيتأخذواذ

التحضيري؟اهوظنينكبارإجتماعوتوهيات،عنهاالمنبثقةالتابعة

:سايليتقرر

فنادياالالنعاون-ألف

االعالميالمرقمىمنعةفياالعضا،اهولىبينفيمااالقتصاليالتعدمنقعنعزاستراتيجية ~----------
البلدانبينفيمااالقتصاديالتعاونتعزيزاستراتيجيةومتابعةتنفيذوآلياتاساليبالمعنونةألوثيقةتعتمد-1

معالوثيقةهذهلتكاملونظراالمتابعة.لجنةأومتمانحوعلىاالسالمي»المؤتمرمنظمةفياألعضاء

تقررالثامنة،دورتهافيالكوسيكاعتمدتهاالتياألساسية`´ومبادئهااالستراتيجية`´أهدافالعنونةالوثيقة

البلدانبينفيسااالقتصاديألسررنتعزيز~امتراتيجيةعنوانتحتواحدةوثيقةفيالوثيقتيندمجاللجنة

المؤتمرمنظمةعملخطةوتنقيحالنظراعادةالىالعاجةعلىوتوافقاالسالمي´المؤتمرمنظمةفياألعضاء

العالمية.االقتصاديةالمستجداتمعيتفقوبماالكتسبثالخبراتضوءفي1981عامفيالصادرةاالسالفي

الحالي.بالقرارالوثيقةمذهارفقتوقدالجيداالستراتيجيةمناليتجزأجز،االمنقحةالعملخطةتعتبروسوف

مجاالتاهمتشملعامةسياسيةوثيقةشكلفيالنقمةالعملخطةمسودةاعدادأنقرةمركزمنتطلب-2

وسانرالتجارةلتنميةاالسالميوالركزللتنميةاالسالميالبنكمعبألتعاونوذلكاالقتصادي»التعاون

االسالمي.الؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسسات
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أالهرأن<متمهأالقتصاديالتعأوزمجلفيلخبراهعمليةدرلميةحلقةفيالمسردةمففيائنكلعلىترافتى-3

فيبعثهاثموتمقيباتها،آر)ئهاالبد،االعضا،ألبلالذعلىتعميمهاقبلألمسردةهنهتنتيحبغيةوذلك

المتابعة.للجنةألعاشراالجتماعمرعدمنكافوقتقبليعقد)العضا،)لمدلمنخبرا،فريقاجتمار

الكوسيكعلىالمتابعة،للجنةالعاشرعآالجتئتنقيحهابعدالعمل،خطةمسودةعرضعلىايضاتوافق-4

المعاشرة.دورتهائ

واساليبأالساسيةومقاصمااالستراتيجيةمبادئأهمالسابع،االعالميالقمةعؤتمرعلىتعرضأنتقرر-ه

المستقبلفيالعملمسأرويبينعملمنأنجزمايشرحمرحليبتقريرمثفوعةبهاالمتعلقةوالوثائقتنقينه

العمل.~تنقيحهناالنتهاءنحو

نريقاجتماعامتضافهاألعضا.ا~لوتاشرالراعتالقطةمطيمللتميهاالعالميالبكالىطلب'\-

~.المقررالغبرا<

الكوميطانشحةمجملفيبدلالضئالالخاصشططايمكنالفيالوو

v-فيالخاصالقطاعمؤسساتبينفيماالتعاونلتعزيزجهودمناالسالميةالغرفةتبذلهلماتقيرهاعنتعرب

بينمنالخامرالقطارمشاركةكانتوالالشأن.هذافيعرنمنهاجاعتمادالىوتعوأالعضا،المبلدان

عقدعلىالموظفينكباررأيانعقد،1981عملخطةتحيثاطارفيبحثهاسيجريالتيالوضرعات

الوواتانعقا،قبلالختلفةالفرعيةالقطاعاتلممثلياجتماعاتتشملالخاصالقطاعلممثلياجتماعات

االقتضا،.عنداالسالميةالتجاريةالعارضوخاللللكوهسيكالنوية

المؤسساتوسانرللتنميةاالسالميوالبنكالعامةاالمانةمعبالتعاونتقوم<أناالسالميةالغرفةمنتطلب-8

ممثليالجتماعاتالالزمةالدراساتواعداداالولويةمجاالتبتحميداالعالمي،المؤتلمنظمةألتابعةالمعنية

الكوسيك.تنسيقومكتبالعامةاالمانةمعبالتشاوراالجتماعاتهذهوتنظيمالخاصالقطاع

االسالميالهؤتمر~ئئفرعية_~ةأنشعلة

وكتجاوة~~د~فيلعاهلةوةعنهاالنبثقةولحهيثلت

االسالميالوترلمنظمةالتأبمثاالجهزةانقطةبثأنألورقلجنةأجقاعتتريرفيالواردةصيدتأتتمتمد-9

للكرسيك.العاشرةالورق_اثناعقدالمنياالجتماعوهوعنها~.والنبثقة
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عليهاوالتصعقتوا~مفتاالملميةاال~على

بالتعاونالقنيةواالتفاقياتاالساسيةالنظممختلفعلىبمد~و~أدتوقعلمالتي،األعضاالولىتعسرا-0

وقتأقربفيبذلكالقيامالىتبادراالسالمي،أنتمرالزمنظةا~رفيأبرمتاووضعتوالتياالقتعادي

التحدويا~_ز-ءط

االمالالمؤتمر~فىاألعصاءا~يين~ومةالتباألفضلياتعفام

منعلمةفياألعضا.الولىبينفيماانتجاريةلألفضلياتنظامالنشا،العاماالطاراتفاقيةانبارتياحتسجل~11

عليها.التصليتى~أدJللتوقيعجاهزةأصحتاالسالميالؤتمر

منهاثالثةوانالعاماالطاراتفاقيةعلىوقعتاألعضا،ا~انمنبلدانعشرةأنبارتياحتمجلكما12-

ايعالءدونذلكالىتبادرأنبعدعليهاتصدقو~أوتوقعلمالتياألعضا،البلدانوتناشدعليها،ماقت

ممكن.وقتاقربفىتبدأأنالتجاريةللمفاوضاتيمكنحتى

امجرا،اتمتكمالباالتعجيلبغيةاالعضا.بالولىاالتصالاالعالميالؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنتطلب.13

.العاماالطاراتفاقيةالىانضمامها

عناوالثنائيبالطريقسواءالفتوحة»االمتيازاتقوائمتبادلفيالشروعالىاالعضا<الدولجميعتلهو«6)

االمتيازات.بشأنالمقبلةللمفاوضاتاستعدادابشأنهارسميةغيرمشاوراتاجرا<والىالكوسيك،طريق

االممالهيةلليالنرمةالتجاا~هاتشبكة

1c«الجرا،جهودمنللتنميةاالسالميوالبنكالتجارةلتنميةاال~ميالمركزبذلهالتقيرهاعنتعرب

أعضاءلغحلماتالعلووشبكةاالسالميةفلبلدانالتجاريةا~ماتشبكةمشروعيبشأنالالزمةالدراسات

.االسالميالمؤتمرمنظمة

أناالسالميةللبلدانالتجاريةماتالعلولشبكةوطنيةاتمالهيناتبعدتحددلمالتياألعضاءالولىتحث16-

الهينات.هز»تحيدالىتبادر

البياناتقواعدالقامةالالزمةالتحضيريةاالعمالبتحديديقومانالتجارةلتنميةاالسالميالمركزمنتطلب»17

المواردحسبانهفييضعأنعلىللتنمية»االسالميوالبنكاالتصالهيئاتمعالوثيقبالتعاونوذلكءالطلوبة



_»~~93~1117(نق3)

Jبتالمتالمنةالالشلنمنافيمرأتقىيقبوأنفماملة<~وطبكاتعضأ.6أزانبلهفيللومبرمة

مر.عمهاجتماعها

_مشعلو_بنماللحتصعر~رعل~

ناتأنتماعلىالتأمينلنظامالمنشفةتفتيةأالبتوقيعاألعنضأ،ألبانمنبال21لقيامتقميرهاتسبل~68

عليهابطتيقمنهامنثمانيةوقياممتثماراالوضعانالتصد

الىتبادرأذوأسمانهافيبعدتسهموإاالتفطتيةهنهعلىبعدتصقو~أوتوقعلمالتياألعضا.الولىتعو~11

.همكنوقتأقربفيللتشغيلجاهزةتصبحأنالمؤسسةلهذهيمكنحتىذلك

آمذاالمؤسر،التامةالالزمةواالداريه)لظيميةالترهيباتالمعازجهودمنأالعالميالبكبذلهبماتو«»2.

االعضا..البلدانفيالمتاحةواالمكاماتالنبراتاعتبارهفي

لحيلميةاهفاتالموييتللتوفيقمنهاج

الواصفاتبينللتنسيقكأمانةتعملالتي،القياسيةللمواصفاتالتركيةللمؤسسةتقديرهاعنتعرب~21

1نهائيةميفةاضعجهودمنمابذلتهعلى،االسالميالؤتمرمنظمةأعضا_الدلبينفيماالقياسية

ماضو_فيمشتركة`قياسيةمرامناتواعداداالسالميةالبالنفيالقياسيةالواصفاتبينالتوفيق~منهاج

.ومالحظاتآرا،مناالعضا_ائدولأمبته

خبرا،لهيئةالخامساالجتماعبتنظيمالقياسيةللمواصفاتالتركيةالمومسةلقيامأيضاتقيرهاتسجل~22

أبريل~نيسانoو)يوميفيوذلك،االسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضا،الولىفيالقياسياتوحيد

.اسطنبولفي1947

أألعئراف~ةللمقاصةممذميأالاالتحاد

افاألطمقددةاالسالميةالقاصةترتيبات´´نوذجبتوزيعاالسالميالؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةبقيامتنو»27-

.المنظتفياألعضا<المولعلىالسابقة،دورتهافيالكوسيكواعتمدتهللتنميةاالسالميالبنكأعدهالذي
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:سايليفيهاتراميأنملبيهانيماللمقاصةترتيباتوضعفي:لظرالاألمضأ،ادول-ىه1)

،هوميأمامرملىاليهااالنضاميكونو!نللسلعتغطيتهافينةمهالترتيباتهز«تكونأنضرورة(أ)

يتقينفانهاألمضا،الدولفيائنقديةوالظمالقوامأوتباينو:لتعازةاالتتماديةالظمتباينازا،ا(ب

هز»فيالمشاركةفيالراغبةاألمضا،البلدانمنميةفيمعمومأةبينفياللمقأمةترتيباتملىااتفاق

.الهايالهدفهوافاألهرمتمددةللمقاصةماملميامهامعادأنسا،يكونأنملى،تيباتات

هذهمثلوضعفيالراغبةاألمتضأ،للبندانالفنيةالمساعدةلتقديمللتنميةموراالسالالبنكبا~أدتنوه0».2~

.بينوفيماالترتيبات

االسالميةالتجاريةالمعارض

فيطهرانفيالخامساالسالميالتجاريالعرضاستضافةفياالسالميةايرانجمهوريةرغبةبالتقديرتسجل~26

.199ذتموزيوليو~20الى16من0الفتر

تقديميواصالأنالسلعوتبادلوالصناعةللتجارةاالسالميةوالغرفةالتجارةلتنميةاالسالميالمركزمنتطلب»27

تشاركأناألعضا،الدولوتناشد،العرضهذانجاحيكفلبماالقنيةااليرانيةالسلطاتJIالمساعدة

.الخامساالسالميالتجاريالعرضفينشطةمشاركة

السادساالسالميالتجاريالعرضالستضافةاندونيسياجمهوريةمنالمقدمبالعرضألتقدير،مععلما،تحيط~28

.1996عامفي

االسالميالتجاريالمعرضالستضافةاللبنانيةالجمهوريةمنالمقدمبالعرضالتقدير،مععلما،تحيطكما»29

.1998عامفيالسابع

الصناعيالتعاون.-جيم

عنالصادرللقرارتنفيذا-للتنميةاالسالميالبنكبقيامالعامة،األمانةتقريرخطرمنعلما،تحط»30

12يوميجدةفياجتماعبعقد-الصناعيالتعاونحوللثةالثاالوزاريةوةالشاو J~ثانيتشريننوفمبر

تشجيعآليةباستفاضةبحثاالجتماعهأاوبأن,المشتركة`الشروعاتبتشجيعالعني!لمهمةلفريق,1987

.الوزرا،حددهاالتىالعامةالخطوطاطارفياألعضا،الدولبيزفيماكةالنتالمشروعات

تبادرأنألمقترحةاآلليةبنأنتوصياتمنالمهمةفريقاليهماخلصبعدتبحثلمألتياألعضا،الدولتأعو31-

الوزأربة0للمشاوريتسنيحتىوتعقيباتهابآرائهااالسالميألمؤتمرلمنظمةألعامةاألمانةتوافيوأنذلكالى



التعاونحولالوزاريةالمشاوراتقراراتتنفيذمتابعةالىاالسالميالمؤتمرلنظمةالعامةاألمانةتأعو»32

.الكوسيكوالىاالسالميالمؤتمرمنظمةمؤتمراتالىالشأنهذافيمرحليةتقاريروتقديمالصناعي

االوا~والتنميةالغنائياألمن-دال

rr-الوزاريالمؤتمرعنالصادرةبالقراراتاالسالمي،المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتتريرخاللمنعلما»تحيط

20^'منالفترةفيأبادامالمفيعقدالذيالزراعيةوالتنميةالغذائيلألمنالثالث JIأكتوبر~تشرين

االعضا،للدولالغذائيلألمناحتياطيمخزونانشا،فيللنظرفطواتمنذلكأعقبوبما،1988األمل

االعالمي.المؤتمرمنظمةفي

لتنفيذالضروريةاالجراءاتاتخاذعلىاالسالمي»المؤتمرمنظمةفيالصلةذاتواألجهزةاألعضا،الدولتحث~74

.الزراعيةوالتنميةالغذائياألمنبشأنالسابقةالثالثالوزاريةالمؤتمراتعنالصادرةالقرارات

ro-«والتنميةالغذائياألمنبشأنالرابعالوزاريالؤتمرالستضافةاالسالميةايرانجمهوريةمنالقدمبالعرضتنو

.1997عامنهايةفيالزراعية

القررالزراعيةوالتنميةالغذائياألمنبشأنالرابعالوزاريالمؤتمرفيالفعالةالشاركةعلىاألعضا،الدولتحث76-

.االسالميةايرانبجمهوريةطهرانفيعقد«

للتنميةاالفريقيوالبنكللتنميةاالسالميالبنكمعبالتعاونالعامة»األمانةلقيامتقديرهاعنتعرب~32

مؤتمرهامشعلىأاكارفياالعالميةالدولفيالغذائياألمنبشأنندوةبعقدالسنغال،جمهوريةوحكومة

.السادساالسالميالقمة

.الثذائياألمنبشأنأاكارندوةعنالصادرةالتوصياتتنفيذالىاألعضاءالدولتأعو~38

الغذائياألمنبشأنااوزاريةالمؤتمراتقراراتتنفيذمتابعةاالسالميالمؤتمرلنظمةالعامةاألمانةمنتطلبأل~9

الكوسيك.والىاالسالميالمؤتمرمنظمةمؤتمراتالىالشأنهذافيمرحليةتقاريروتقديمالزراعيةوالتنمية



النقل-هاء

األولاالجتماعانعقادمنذاتخذبمااالسالمي،المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقومرخاللمنعلماءتحيط)-0

710منالفترةفياسطنبولفياألعضاءالدولفيالنقللوزرا، JIاجرا،اتمن»1987سبتمبر~أيلول

.االجتماعذلكعنالصادرةالقراراتلتنفيذ

قراراتلتنفيذالالزمةالتدابيراتخاذالىاالسالميالؤتمرمنظمةفيالمعنيةواألجهزةاألعضاءالدولتعو41-

النقل.لوزرا،الثانياالجتماعاستضافةاألعضاءالدولوتناشداألعضاء.الدولفيالنقللوزرا،األولاالجتماع

وتقديمالنقللوزرا،األولاالجتماعقراراتتنفيذمتابعةاالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب)»2

.الكوسيكوالرالمنظمةمؤتمراتالىالشأنهذافيمرحليةتقارير

متهالمواصال-واو

لوزراءالثانياالجتماع~مربأناالسالمي،المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقريرخىمنعلما»تحيط47-

والقرارات»6996الثانينوفمبر~~من8الىClمناندونيسيارمةبجمهوونجباندفيعقدالذيالواصالت

بتنفيذها.تقومكيالقنيةوالهيئاتاألعضا،الدولعلىوزعتقدءعنهالصادرة

لتنفيذالالزمةالترتيباتاتخاذعلىاالسالميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالقنيةواألجهزةاألعضاءالدولتحث»44

.المواصالتلوزراءوالثانياألولاالجتماعينعنالصادرةالقرارات

منالفترةفيعقدهالمقررالواصالتلوزراءالثالثاالجتماعاستضافةاالسالميةايرانجمهورمةبعرضترحب«45

.طهرانفي1997الثانىنوفمبر~ين19الى16

الطاقة-زاي

االجتماعمذتدابير«مناتغذبمااالسالمي،الؤتمرلمظمةالعامةاألمانةتقارير~منعلما،تحيط~42

6يوميفيامطنبملفيعقدالذيالطاقةلوزرا،األول .J oسعيا،1989سبتمبر~أيلولJIتنفيذ

.االجتماعهذاعنالصادرةراتالترا



OIC/COMCEC/9-93/REP-I)اا(المرفق

f.V-االسالميالمؤتمرلظةالتابعةالقنيةواألجهزةاألمضا،الدلتأعوJIلتفيزالمالزمةالتدابيراتخاذ

االجتماعاستضافةاالمضا<السلدتناثد،الطاقةبشأناألولالوزارياالجتاعمنألصادرةالقرارات

.الطاقةشأنائانيالرزاي

األولالوزاريأالجتماععنالصادرةألقراراتتنفيذمتابعةاالسالميالمؤتمرلنظمةالعامةاآلمانةمنتطلب»48

.الكوسيكوالىاالسالميالمؤتمرمننمةتمراتمرالىالشأنهزفيمرحليةتقاريروتقيمالطاقةنبث

التعأوق-~ء
وتزجياسطنبول،فيائفنيونللتاالتصاللهيئاتائسنويةأالجتماعاتأنعقادالنتظامارتياحهاعنتعرب»49

والؤسسدتتركياتقدمهلماتقديرهاتسجلكما،االجتماعاتهز»الستضافتهاالتركيةالجمهوريةالىالشكر

واالقتصاديةاالحصائيةأألبحاثومركزللتنميةاالسالميالبنكمثلاالسالميالمؤتمرلمنظمةالتابعة

والبحوثوالفنيالهنيللتدريباالسالميوالركزالتجارةلتنميةاالسالميوالركزوالتدريبواالجتماعية

.االجتماعاتهذهنجاحفييسهمودؤوبمتواصلدعممنوالتنميةوالتكنولوجياللعلوماالسالميةوالمؤسسة

االسالميةللبلدانوائتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةاألبحاثمركزيبذلهالتقديرهاعنتعرب0-0

للتدرمباالسالميوالمركزوالتنميةوالتكنولوجياللعلوماالسالميةوالمؤسسةالتجارةلتنميةاالسالميوالركز

فيمعهاوتتكاملالكوسيكبأنشعلةترتبطأنشعلةمنللتنميةاالسالميوالبنكوالبحوثوالمهنيالفني

>االسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماالفنيالتعاونمجال

االجتماععنالصادرةالقراراتتنفيذالىاالسالميالمؤتمرلنظمةالتابعةواألجهزةاألعضاءالدولتأعوه51

اسطنبول.في1990األولأكتوبر~تشرين10الى7منالفترةفيعقدالذيالفنيالتعاونبشأناألولالوزاري

oY-فيالفنيالتعاونعنالسؤولةاالتصاللهيئاتالخامساالجتماعانعقادبشأنتقررالارتياحهاعنتعرب

اسطنبول.في1994ايارمايو~

العامةواألشغالاألساسيةالبنية-طا،
-

فيعقدالذيالعامةواألشغالاألساسيةالبنيةبشأناألولالوزارياالجتماععنالصادرةبالقراراتعلماتحيط»53

.أ991األولأكتوبر~تشرين9الى6منالفترةفياسطنبول



OIC/COMCECÐ-93/REPJاا6االرنتى

لتنقيذائالزمتبيرالتالاتغاذالىاالسالميالمؤتمرلنظمةالتابعةالقنيةةواالجناألمنا.السرلتلحوأه-

.االعضا.اطولئالماعةواالشفألاألساسيةالبنيةلوزراءاألولاالجتماععنالصادرةراتالترا

QQ-االلالوزارياالجتماععنالصادرالتراعتفيزمتابعةاالعالميتمرالزلنمةالعامةاألمانةمنتطلب

االعالميالؤتمرعظمةمؤتمراتالىالشأنهنافيمرحليةتقاريروتقديمالعامةواألمغداراألماميةللبية

.الكوسيكوالى

:للكوميكثمرةالعاا~ةداستومكانموءأ

الى14منالفتر:فياسطنبولفيللكوسيكالعاشرةوالدورةالتابعةللجنةالعاشراالجتماععقدعلىتوافق»56

.الترتيبعلى،161)األولأكتوبر~تشرين28الى22الفترةوفي1994مايو~أياو12

.للكوسيكالعامترةالدورةأعمالجدولمنر»عاعدادالمتابعةلجنةمنتطلب~57

انعة_بمواعيا،ممكنوتتأقربفياألعضا،الدولابالغاالعالميالمؤتمرلمعلمةالعامةا(مانةمنتطلب»~8

.التابعةللجةالعامرواالجتماعللكوسيكالعاشرةالدورة





م,مم

االفنصاعمبىالنعالنرمزنهنبعيهاسنرا

فى•االعضااللرلمينفب

االسالمينمرالزمنطسز





باالنجلبزبه;االصل

ئاألعضا،البالنمينفبمافنصادياالالنعاونفعزبزامنرانبجبه

االعالمينمرالمزمتطمأ

أماميةومبادىهأمعاف-أوال

،االعالميالؤتمرمنظمةاطارفياالقتعاديالتعاونان

~I)Iاالتجاهاتيواكببما،سالمية3االبلدانجماعةبينفيماالتكاملمنأكبرقرتعقيقيستهدفا~

صبغةاآلنيكسبالنيالولىاالقتصادفيأكبرلمشاركةكسيلIكبيرةاقتصاديةتتكالااقامةنعو

.متزايدةعالية

االعالمي،ألمؤممىمنهمةفياألعضا<اليألزفيهساركالنوواألقاليميقليمي3االتعاونتجربةمنيسف»2

تتمادياالائتكاملتعقيقنعونمئوةبمابةليكون،الثاركةأرالبلدكلبينالصاعتبادلعلوالقامم

.األعضا،البلدانبين

r-هذايؤديبحيث،األعضا<ئلبلداناالنمائيةألجيودبينكتضافرلتعقيق،األولالحمامفياالهتماميولي

:الىألتعاون

.كبيرة(قتصاديةتكتالتمهورعنائناتجةا~تمو)جهةعلقادرةقويةاقتمادتوحداتاقامة-أ

y-خالمنأالجتماعيوالرفاهاال~ميةالفعاليةلتحقيقأقتصادياتهاعلىهيكليةتغييراتادخال

.االقتصاديالتحررتشجيع

لتعزمنسبياليكونأنينبغيالمنطقةبلدانيينفيمااالقتصاديالتكاملمنأكبرقرتحقيقJ1يسقى)ه

منأكبرقدرتحقيقوالىالعالياالقتصاديالنشاطفيحصتهازيادةJlأالسالميةالمجموعةطموحات

الىسعيا•االسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضا<البلدانعلىويتعين.للعملالدوليالتقسيمفياالنصاف

كي-سيادةذاتكدولواالقليميةالوطنيةمصالحهامنالينالبما-مواقفهاتنسقأن،الغايةهز»بلوغ

لتحسينقراراتمنالدوليالصعيدعلىيتخذوفيماالعاليةوضاتالغافيكاملةبصورةالمشاركةمنتتمكن

.العالميةوالتجاريةوالماليةالنقيةالنظم

فياألعضا،وغيراالستقرحديثةاالسالميةالبلدانمعوالفنياالقتصاديالتعاونوتوسيعاقامةالىيسقى-5

.االسالميةالبلدانبينوالتضافرالتضامنوشانجتوثيقبغيةالمنظمة



لحلشاملةمنهجيةخاللمنوذلكاالجتماعياافاهولتحقيقالبشريةللتنميةاألساسيةالجوانبكليشمل-6

تواجههاالتيللمشاكلخاصةأهميةايال<مع,األعضا،للبلدانبالنسبةالباشرةاألهميةذاتالمشاكل

االفريقى.السهلمنطقةفياألعضاءالبلدانو~أوالساحليةغيراألعضا،والبلداننموااألقلاألعضاءالبلدان

دورتعزيز~منوذلكاألعضا،المبلدانفيوالخدهاتالسلعوانتاجالخارجيةالتجارةتنويعالىيسقى-7

وتحسينالتكاملمزالمرمدتحقيقبغيةادارتهاوترشيدالعامةالمؤسساتبكفا،ةواالرتقا،الخاصالقطاع

.العاليةاألسواقالىالوهولفرص

والبلدانالنظمةاطارفيالوجردةوالمشاويرائبر)مجأالعتبارفييأخذومتدرجواقعيمنهاجعلىيرتكز-8

ا~للوونطرا،لهاةالهسجيةبأعبا،ألعامةالماشوالمشاريعمجالمبرامذهتعملأالعلىاألعضا،،

البلدانتعملأنيعب)لمعركذاتعزيزJIومعيا.تتصاديأالن)ئتعه~تنفيذفيالخاصللقطاعميمسندالني

المناختوفيربغيةدواالقتصاالتحررتشجيععل،االقتصاديةوتوجهأتهامياساتهااهأرفي<األعضا،

.ألعالميلالقتصادالتزايدأبطالمنالمثلواالستفادةأئتكاملبتعقيقالكفيلالسليماالقتصادي

ابتكارالىيسقىكماالمصناعيةوألبلداناألعضا.لنالبلدبينالوجردةالتكنونوجيةالفجوةتضييقالىيعى-9

.جيدةتكنولموجيات

بمأالتوزيعشبكات~،ةوأالرتقأ،المتاحةبالموارداألمثلأالنتفاعخالمنالفذانياالنتاجزيادةالىيسقى-10

.االسذهيةألبلدانلمجماعةلمنيالفذأألمنيكفلمانتغنيةوسو،ألمجاعاتعلىالقضاءالىيفضي

الدولي،أوقلساالأوالوهنيالصعيدعلسرا،عليها6وانعغاانبينةلمعمليةآنشتركللعملاهتمامهيولي-11

.االقتصاديةللتنميةسأميةاألاألهدافعلذلكاليؤثرأنعلى

•أألعماالبلدانفيانبثريةالواردتقيةتعزيزيستهدف-ا)

.األعضا<الملبينفيماالفنىالتعدمنلتعزمنمشتركةتدابيرالتخاذخاصااهتمامايولي-17

اعطا،مع•المشتركةالمشروعاتخاللمنالميمة،وتنويعهالصناعياالنتاجحجمزيادةالىيسقى-14

.الدوليالصعيدعلىانتنافسيةالقرةتعزمنJ'سعياالخاصالقطاعلمشروعاتاألولومة



أنشأنهامنالتيالمناسبةابيرتطنطاقهوتوميعاألعضا،البلدانبينالتجاريالتبادلتشجيعيستهدف-65

والبرامجالمشروعاتالحسبانفيتؤخذأنعلى،الرقتوبمروربالتدريجبينهافيماالتكاملمنالزيدتحقق

.العالمبلدانبقيةتجاهالتزاماتهاعلىذلكيرثوأنودون،االسالميتمرالزمنظمةاطارفيالوجردة

االفادةطريقعنوذلك،األساسيةالبنىتنيةعلىالتركيزعلىاألعضا،البلدانتشجيعالىيسقى-"'

بينفيماتكامالأكثرأساسيةبنيةاقامةالىيرديبا،واالقليميةالدوليةالماليةالمؤسساتبخدمات

.االسالميالؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدان

:واطياتاألساليب-ثانيا

w-فيالقانعةوالبرامجالمشاريعمنقدربأتصىاالستفادةينبغيفانه,االغضا،الدولفموحاتالىبالفظ

المنفعةذاتالجديدةالعملية>الخططاشارين~_JIولرمةاألواعطا،االعالميالمؤتمرمنظمةنطاق

أثراوتحدثالتعاونعمليةتعزمنفيهز«وستسهرالمشتركةوالمشاريعالخامرلقغاوباتتعلقوالتيالمتبادلة

.المستقبلفيللتحديدالقابلةلألعمالتوقعاتتهي،كاوالتومطالقصيرالمدىفيأكبرمنافعوتدرأعظ

تحددبحيثالزمنياطارهعلى~كةبعفةمتفقايكونالقطاعيالمستوىعلبرنامجوضعوينبفي»18

ووسانلمبلوكذلكاألهدافتحددأن´´للكرميك´´ينبغيكما.عملةخطةوترسمقطاعكلأولويات

هز»وضعلدى،وينبفي.ومتابعتهاوتنفيذهالتعقيقهامناسبةاجرا،اتواتخاذللمشارينأفكاروضع

نموااألقلالبلدانلمشكالتالالزماالهتمامايال،,البرامج

~,اال~~WJI~ترا~~الصادرأالعالقةذاتللقراراتوتطبيقا»مهامهاأداءسياقضمنه19

ومتابعةودعملتنسيقالضروريةاالجراءاتكل´كرمسيك´´والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنة

داأل~األدلحر~ذا~اال~»يمذاتتمجاالتمختلفحولتنظيمهاسيتمالتيالوزاريةاالجتماعات

~تتمأاتيتراوات~~ما~دتطبيقلضمانالمناسبالمناخوايجاداألعضاء،للدولبالنسبة

~فياأل~ءا~دلبين~اال~ديالتعاونمنلمزيدمالئمامناخايوفيممااألعضاء»الدول

.االسالميالمؤتمر

صغيرةمجموعاتبينتقومأنيمكنالتيالمشتركةللمشاريناألولومةتعطيأناالسالميالمؤتمرمنظمةعلى»20

الدولباقيتحميلدون»األتاليمبينأواالتلييثبهأواالقليميالمترىعلىسوا،األعضا،الولىمن

متكاملةمجموعةانشاءنحوالتدريجيالتحوليهلأنالنهجلهذاوينبغيمالية،أعباءبأياألعضا،

و~أواألوليةللخططالمحتملالتوسعطريقعنوذلكالزمنبمروراالعالميالمؤتمرمنظمةدولمناقماديا

.بينهاالربط



مملية•االقتصادي<توجههاتهأسيامأخالمنأالعالميألمؤتمرعظمةفيأألعضا،هولتشععوسرف»2)

اضا~ممليةمنأكملنحوملىبأالستفادةأالقتعاديللتكاملعليمةبيةايجادبغرضياالقتصهالتعريي

.كقا)فيالمتزايدوائترابطأالقتصأ»علىلميالهائطابع

االقتصاديالتعاوننشاطاتهضمناآلنعليههوممافعالميةوأ~أساسيادوراالخاصالقطاعايال،يجب22-

أالسالمية<الدولبيناالقتصاديالتعاونلمجهوداتوديناميجيدبعدادخالبهدفأال~ميالمؤتمرلمنظمة

والشكاالنمائي.والتعاوناالستثماريةواالنشعلةالتجاريللنشاطالمحركبورلالضطالعمعوالخاصفالقطاع

.أألطرافوالتعددالثنائيالتعاونعلىايجابياتنعكرأنثمأنهامنالخاصعالقهلوالمبادرةروحأن

ممثليشمللجمعتطرحمبادرةكلوتعمتشجعأناالعالميالمؤتمرمنظمةعلىفانأالتجاههذاولعم

ذاتوالمسائلالمشاكلومناقشةوألخبراتواألغكارألمعلوماتلتبادلاألعضا،البلدانفيالغاصالقطاع

.الصدهذافيالمشتركةالمشاريعواقامةالمباشرالتعاونامكانياتفيوالبحثلدالمشتراالهتمام

للتجارةاالسالميةالغرفةمعبالتنسيقأألعماللقطاعمحفلانشا،،الخصوصهذافيبهالموهىومن

وتقيموتعزيزهااألعضا،الولىفيمشماريةاالوالشاريعالفرصفيللنظروذلكالسلع،وتبادلوألصناعة

علىدوريةتقاريرالعامةأألمانةتعممأنينبغيالغرضلهذاوتعقيقاالكوسيك.الىمنتظمةتقارير

.االجتماعاتهنهنتائجبشأنالكوسيك

للمو)رداألمثلاالستخدامبغرضاألعضأ،الولىبينفيماالتكاملأوجهلرأعاقمنسقجهدبنليجب»23

للتشريعاتألالزمةألمراعاةمعاألعضاءالدملفيبالفعلالمتوفرةوالمقدداتواهرافقوالتكنولوجياوالمهارات

،الغايةلهنهتحقيقا،ويجب.:لموضوعيةالسوقوظروفالوليةوا~اماتالوطنيةواالجرا،اتوالقواعد

السرلبينفيماالتقنيالتعاونوتعزنالفنيةوالخبراتالمعلوماتتبادللتسهيلالضروريةالترتيباتاتخاذ

األولويةاعطاءينبغي،الصددهذاوفي.الهاراتوتكاملالبشريةالواردانماءعنفضالاألعضاء

.الكوسيكاطارفيالتقنيللتعاون

فياالجراءاتوتبسيطواال«اريةوالقانونيةاالقتصاديةالبيئةوتنسيقتحسينJIأكبرعنايةتوجيهيجبه2)

ايال،يجب،الياتهذاوفي.بينهافيماوالتقنياالقتصاديالتعاونتيسيربهدفاألعضاءالبلدان

الواجبةالمراعاةظلفياألعضاءالبلدانمناألطرافعلىالتفضيليةالمعاملةتطبيقالىخاصاهتمام

.الدوليةوائتزاماتالساريةالوطنيةوالنظموالقواعدللتشريعات



اطارضمناالعضا،الولىيينفيماالشقركاالستثمارلتشجيعأبتكاريةجيعةوآلياتسبلرسميجب«25

وحمايةتشجيعبغرضاالتفاليرفرهالنياآلمنالندخظلرفيوالتجارياألقتصاديللتعاونالعاماالتفالو

تبنييمكنءالسياقنفسوفي.التطبيقحيزاالتفاقهذادخلأنبعذوذلك،االستثماراتوضمان

~دوراالمناصالتطاعباعطأ،وذ~المشتركةالشأريرلتشجيعوفعالةوعمليةللبقا،قابلةوسيأماتتدابير

التكاملأو-منباالستفادةالب~ت_فىللت_ناألساسيةكيباألساأحدألمشتركةالمشاريعوستكونبرو~زا

.الو~واالسواق،لالنتاجالخارجيةوأ~مار،أالنتاجعواعلتوفرفي

:بهغهاألهصاءوالد~لاالسالميالمؤتمرمنظمةبينالجهودتنسيقيجب~29

سقفيا~تنظيممنتمكنهاالتيريةامتىوالتسهيالتسانلبالوللمنظمةالمعدمةاألمانةأ-تزويد

.ضرورياذلككانكلماالخبرا،

.ألخبرا،مستوىعلىللتعاونوملموسةعمليةأفكارخلقب-تيسير

للتنفيذوقابلةوعمليةفمليةقراراتمشارينالىوترجمتهااالفكارلتلكتامتقييرج~اجرا،

.الوزاريةاالجتماعاتأعماللجداولومدروسةموضوعيةبنوداعدادد~تيسير

.المعتقدةالقراراتالحكاموالتابعةالفعليبالتنفيذاألعضاءالدولالتزام««ضمان

اماد~بثأنهاقراراتوتتخذزارتالواالجتماعاتأعمالجولفيالتعاونومشارينونشاهشاتقضاياترج~27

:عذاويقتضي،مستفيضةمبدئيةودراسةتام

اآلتساتهوانهكومبرراتهوفائتهوعالمثمرتحيدحولوافياأولياتقريراالمشروعمقدميا(أومقدمتقيمأه

.ضمنهالتعاونوجوانب

اهتنميةوالمرمساتعنهااهتفرعةوأألجهزةللمنظمةالعامةاألمانةتقومالمبنيةالفكرةعلىالودفقةب«بعد

بمسامحةالوضوعهزأحولأساسيةماتمملدراسةوتعدالعالقةذاتوالمعلوماتالبياناتكلبجمعاليها

.االوليةائفكرةعلىالودفقةتتمعندماالعالقةذاتالدوليةوالؤسسدتالمعنيةالعضوالولة

االعالميالئرتمرلمنظمةالتابعة~متذأتوألهيئاتاألعضاءالبلدانمنللخبرا<~)(أواجقاعج-يعقد

لعرضهاألمحتملالقرارعمسجوهرتتضمنكتيسبةالناالتوصياتواصدارالوضوعفيبالتفصيلللنظر

.المتنصكاعلىالمحفلعلى

الىمفضيةتكرن»للتنفيذوقابلةووأتيةهيةونثاطأتمشأريحمنالمتخذةالقراراتتتألفأنيجب«28

.النمعاهةوالتابعةأسليمةالمراقبةلضماناألعضا<البالنبينفيمامشتركعملقيام



وعأ،اموجزا،بأ~صمنهأيةالوزام•الجتالت4لعمكلجهودليكرنمنتقمبهودبفليببه2أل

منموضوعبشأناتخأفسآيتمالتيوأتكقرادرأج4يعالوئنكنفيذ.قبلةمقترحاتعلىومركزالالحعاث

جميدة~هندكانتو~أوعنهاالبالغيرادكبيرثععم~كأناذااالاألهالجرلضمنالمو~

للملjآلخرأولسببفئتهاأمتنفتألتيلطراواتوبألنسبة.األصليالقرارفىادر~يراد

.~سالميالمؤتمرمنظمةأععظمجولمنحنفهااألعضأ،

منطعنةاجتملقاتمختلففيا~بةألستويأتعلىألكاملةالمشاركةلضمانسبةالناأإتاالجراتخاذيجب30-

ونفعأعنعانيةأ~أألخيرة~االقتصاديالتهادننشاطاتلجعلوذلمكمذميأالألزسر

واتخاذنتائجمنأنجزماألىبالنظرتنفينالتقييملالستراتيجيةدوريااستعراضاالكوهسيكوستجريه71

.بالمستقبليتعلقفيماألمالئمةالمقررات



.م.م

)21القرار

للكوسيكالتاسعةالدورةعنالصادر

الساعدةبتقديمالمتعلقةالمسائلبشأن

االسالميةالدوللبعضاالقتصادية

)1997ايلولسبتمبر~4«7ء(اسطنبول





باالنجلبزبه:االصل

)2(القرار

الساعدةبتقيمالمتعلقةالمسائلبشأن

سالمية8االدونىلبعضاالقتصادية

)1997أيلولسبتمبر~4«7(اسطنبول،

اسطنبولفيائتاسعةدورتهافيالمنعقدةاالسالمي،المؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةإن

،6997ايلولمبتمبر~)و7يومي

فلسطبنهوألهمدبهافنصاناميى-أ

الفلسطينية.بالقصيةالخامةاالعالميةالقمةقراراتتستذكراذ

فيالخاصةالوزاريةالؤتمراتعنالصادرةاألفرىوالقراراتللجنةالسابقةالوواتعنالصادرةبالقراراتتذكرواذ

الفلسطيني.الشعبمساعدةحولاالسالميالوتمرمنظمة

بسببالمحتلةالفلسطينيةاألراضيفيالفلسطينيللشعبوالمعيشيةاالقتصاديةاالوضاعترديبالغبقلقتالحظواذ

مساعيهوعرقلةالفلسطينيالوطنياالقتادلتدميرالراميةاألخرىالتعسفيةواالجرا،اتاالقتعاديالحصارمياسة

اهستقل.ألوهنياقتصادهلبنأ<

االسالمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالخارجيةلوزرا.والعشرينالحادياالسالميالمؤتمرقراراتالىتشيرواذ

وشاملعادلحلالىالوهولJlالراميةجهودهافيالمعنيةالعربيةوالدولالفلسطينيةالتحريرمنظمةتؤمأ1-

وتنفيذالتحدق،األمموقراراتالوليةالشرعيةاساسعلىيقوماالسرائيلي»العربيوالصراعالفلسطينيةللقضية

وتحقيقألفلسطينيللشعبالثابتةالوطنيةقالحقتواستعادة)2~و242،338رقماألمممجلسقرارات

واال~.الحريةفيامانيه

الفلسطينيوالشعبالفلسطينيةالتحريرلمنظمةالعاجلاالديالعونتقديمالدمليوالجتمعاألعضاءالدولتناشد2-

الصناعيةوالتنميةألتحتيةالبنيةمجالفيوبخاصةالقادمة»ليةاألنتقاالمرحلةفيالمستقلالوطنياقتصادهلبناء

دوالر.~ر3بحواليالقادمةاألربعالسنواتهفيكلفتهاتقدروالتياالسكان،ومشارينوالطاقةوالزراعية

الدولية،والنظماتالمتحدةاألممووكاالتاالعضاءالعولتقدمهاالتيللمساعداتوالتقديراالعتباربعينتنظر7-

هذهتشهدهاالتياالقتصاديةئلمشاكلحلايجادبغيةالفلسطينيللشعبالمساندةاشكالكافةاستمراروترجو

األقتصادية.التنميةوكفالةاألراضي،



وألمعريةوالماديةو)لمفيةاالقتصاديةو)لمامدةوالمسانتألعمامكالكلتقيمJIألدعيةألسابقةقراراتها~تركد4

فر)رعلىالجمركيةوالرسومامبانضرمناألعفا،فياألفضليةالفلسعييةألمتجاتومحالفلمطيي،للشعب

االوروبية.االقتصاديةالمجموعةبلدان

فلمطيندوئةسممالخامةراتالتراتفيزالى~I)Iالعهودلتابعةاالعالميالؤتمرلظمةالعاماألمينتعر0-

رات.ألترامذهتفيزفي0)حرازتمالنوالتقمبشأنألمقادمةدورتهافيئلكومسيكتقرروتتيم

لبنانلعمعر)فنصادبهنعاس-ب

،الدور:ان

واقتصاديةماليةمساعداتتقعيمJIوالداعية،)لسابقةدوراتهافيمهاالصادرةالقراراتتستذكرإ_

•للبانوانسانية

فيبسخا،للمساهمةالدوليالجتموJIالخارجيةلوزرا،االسالميةالمؤتمراتوجهتهالذوالندا،علىوتأسيسا

،مفعولذاالصندوقهذاليصبحلبناناعمارالعادةالوليالصنوق

وتحقيقالشرعيةملعلةوبسطالولمةمؤسساتتوحيداعادةمعيدعلىلبنانحققهاالتيلالنجازاتوتقيرا

،االعماراعادةورشةواطالقواالستقراراألمن

شهرفيحصلالذياالعتدا،وبخامة،لبنانعلىاالسرائيليةاالعتدا،اتاستمرار_متنكارأشدتستنكروأذ

عنوابعادهما~فهناتتشريدوالىألمدنيينمئآتوجرحاستشهادألىأدىوالذي1167تموز~ليو

وتخريبالحكوميةواألبنيةوالستشقياتوالمدارميالنازلمنا~فعشراتوتخريبتد~والى،أرضهم

منالماليينبمئآتفادحةخسائرالبلدبهذاألحقمما،لبنانمنواسعةمنطقةفيالتحتيةالبنية

الرات،الو

،نيلياالسرأاالحتالأقواتبوجهواالسالميةالوطنيةللمقاومةوتقيراواكبارأ

األرضمنشبرأيعنالتخنيوبعدمإالقليميةلبنانبحقوقبالتمسكالتمثلأللبنانيةالحكومةلموقفوتقيرا

،42~و778و2)2القراراتوالسيماالدوليةالقراراتبتطبيقالطالبةعلىوباصرارهااالسرائيليللمحتل

أسبابوتوفيراألخيراالسرائيليالحنوانبنتيجةأرضهممنهجرواالنيناللبنانيينعوءةتأمينسبيلرفي

،نيليةأالسرااالعتامأتبوجهلهموالمصمودألعم

ضو.فيللبنانوأنسانيةواقتصاديةماليةساعاتتقيمضرورةحولالسابقةقراراتهامجدداتؤكدا«

.والتنريبوألتقنيةاألقتصاديةالجدالتفيأحتياجاته

المليالجتمعالىائخارجيةلوز.ا،وألعشرهوديألمحأاالسالميالمرتمىوجههاأليا،النهعلى»تؤكد2

.مفعولذاائصندوقعذايصبحلكيلبنانأعمارالعادةائعوليائصنوقفيبسخا،للمساهمة



مختلفلتقديمواالقليميةالوليةالمنظماتوسائراالسالفيالموتمىمنظمةفياألعضا،الدولتأعو~3

لبنانعلىاألخيرعدوانهافياسرائيلماهدمتهاعمارالعادألبنانالىالعاجلةودالليةألعينيةالمساعدات

.فيهاوالصمودأرضهمالىالعودةمنمنازلهمأمرتالذيناللبنانيينلتمكين

العور،،از.

عاما:14عليلةاستمرتالتيالحربجرا>منخطيرةمعوقاتمنافغانستانماتعانيهاعتبارهافيتأخذاذ

افغانستان؟فياالساسيةالبنىمنالمائةفي85و70مابينأمرتقدالحربهز»انتالحظواذ
-

مناكثروتشريدبالعوقمليوننحوواصابةمليون1>5علىيربومامقتلفيتسببتالحربهذهانتعيواذ

االفغاني:الشعبابناءهنماليينخمسة

االفغانية؟االراضىرمفىمبثوثةلفمماليينعشرةمناكثريوجدانهتعلمواذ --.

مشكالتها.حلمنلتمكينهاالفغانستانالعونتقديمعلىاالعضا،الدولتحث

ة»اللعهاذ

الخارجيةلوزراءوالعشرينالحادياالسالميالمؤتمرعنالصادرأق-12~10رقمالقراراعتبارهافيتأخذاذ

،ألبانياجمهوريةJIاألقتصاديةالمساعدةتقيمبشأن

الورقالىاالسالميألؤتمرمنظمةألقاعةاألمانةهنالمقدمةالرجعيةالوثيقةمنهالرابعبالفصلعلماتحيطواذ -
.ألبانيالجمهوريةاالقتصادية´´المساعدةوالعنونللكوسيكةالحال

الىالنتقالهالحاليةالمرحلةفيشتةأقتصاديةصعوباتيواجهالذيالبانيالشعبالقويةمساندتهاعن~تعرب1

.السوقاقتصاد

ماعدةمروةفيسخيةمساهماتتقيمعلىالوليةوالمنظماتاالسالميةوالمؤسساتاألعضا<الدول~تحث2

.بنجأحاالنمائيبرنامجهاتنفيذمنتتمكنحتىنيةاالكباالحكومةالىاقتصادية



ميجاناذرجمهووبههعمدبهافنصاناميى-ه

اللمدة»ان

بيجاناذرفينشأألنيالوضبشانالخارجيةاءنلينلمعثواالحادياالسالميالمؤتمرعنالصادربالقرارتذكرإذ

لمها؟ورةالبارمينيامحبليهاشنتهالنيوانالمعدجرا،هن

تا،يخهما:منوا~جةا~ةألمرحلةهنهفيوشعباحكومةبيجانأذرمعالكاملالمنظمةاعضا،تضامنتؤكدواذ

بنلكمتسببةلمقئيميةمكاسبهتتيقبصفاذرييجانعملىلحوانهاارمينيامواصلةازا،البالغقطهاعنتعربواذ

ت:الممتلكوفياالبوسا<ارواحفيفادحةخسائرفي

~30لنحواهتنىمنتالهاومايسبلالذربخأئتاكاراباينلجمونراقليرفياألرمينيةألعائيةاالعمالتستنكرواذ

ألغاراتهنمربأأيارحمهنلمئثرارأالذ~ممجأنيأنمشعبأبناءمنمليمنقرابةاجبرممااذرييجاناراضيمن

األنسنن:قلتجسيمةكاتأنتيامنتمثلهوماالهمجية

)ذرييجانمووصلمومرمحثةبشكلتضاعنصاعنأالممذهيالمؤتمرمنظمةاعضأ،الولىاعرابضسرةتعيواذ -
وشعبا:حكومة

الؤتمرلنعلمةائتابعةواكاجهزةاألعضا،النولبعضمزاطدفةئلمساعمأتومتيرهأترحيبهاعنتعربواذ

أهولية؟والمنظماتائقحةمم9اومؤمساتاالعالهي

الرخياالرمينيةائقواتا~نهماه9عاجلةتابيروأتخأذوعلحومةجادةجهوءبنلعلىأهوليألمجمرتحث~1

ارخيها.وحدةاستعا»ةنالذرييبيكفلبماانسحابهاوضمانبيجأناذر

المساعداتمنكيهتحتاجمأىعس)ذ~بيجأنمةحكتنويأاالسالميةوألمؤمساتاالعضا،الدولتناشد»2

بيجلني.االذرالشعبمعاناةمنالتغغيفبغيةاالقتصاديث

ألعاجلة.وأألئيةأالنسانيةبانسأعدأتبيجاناذرتزويدعواملةالوليةالننئماتالىتطلب»3

،ورذالدان

األمةلشعوبوالمصيرألهدفوحدةتؤكدالتياالسالميأكؤترمنظمةميثاقومقاصدمبادىءتستوحياذ ~
»الولبينوأألمنالسلمبتعزيزوتعهدهااالسالمية

البوسنةجمهو.يةمعالكاملأعضائهاتضامنعنوالعبرةألمنظمةاطارفيالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرواذ

،الالنسانيةألوحشيةا~بهجماتعنالناشىءالمأساويوضعهافيوشعباحكومةوالهرسك

فيالوضعبشأنالخارجيةرا،لمنالطارئيناالسالميينألمؤتمرينعنالصادرةالقراراتأيضااعتبارهافيتأخذواذ

,أباداسالمفيعقدالذيالخاصالوزارياالجتماعوعنالتواليعلىوجدةاسطنبولفيالمعقودينوالهرسكالبوسنة

ررر



جمسر~وتعلىأالسودوالجبلالصربعدوانتراصأعنالناشىءالحرجالوضعجرا،منأنزعاجهاعنتعربوإذ

فىيعيشونالنينالسلينالسيماواكهرسنكانبرمنهلشعباالنسانلحقوقالصارخةواالنتهاكات،والهرسكالمبوسنه

»الجمهوريةعنه

الحصارتحتالواقعةوالصغيرةالكبيرةالبوسنةتعيئهاالتيالفاجعةاالنسانيةالمحنةازا،عميققلقيساورهاواذ

،ا~
العزلللمخيينالمعيشيةأألحوالفيالخطيروالمتعور،والهرسكألبوسنةعلىللتعديأتيةالكالسياسةتروعهاواذ

،والهرسكالبوسنةأبنا،عن

•والهرسكالبوسنةفيالمنيينلمعاناةحدبوضعالوليالمجتمعاكتراثعدمازاءأهلهاخيبةعنتعربوأذ

JIالعودةمنقسرايمنعونألنينالسلمينالسكانوطردوتعنيبقتلعملياتأزاءالعميققلقهاعنتعربا»

.للبالدالسكانيةالبنيةتغييرJIيؤديالنياألمر،وألمهرسكالبوسنةجمهوريةفيديارهم

مائيةمصرنةبرامجووضرمخيةتبرعاتتقنيماالنسانيةومحبياالسالعيةوالمؤمساتاألعضا«العولتناشد3-

المأعداتئتقعيمللتنميةاالعالميوالبنكاالسالفيالمؤتمرمنظمةبينالمشتركألبرنامجبتنفيذالبادرةتيسر

.وشعبأحكومةممنهالبوجمهوريةJIألتعميرومساعداتأالنانية

االسالميةالهيئاتتبذلهاألمتيالحميدةوللجهىداألعضا،الولىمنالقدمةللمساعداتتقيرهاعنا-تعرب

.والهرسكالبوسنةفيالعران~ياومساعدةاغاثةسبيلفياألخرىأالنسانيةالهيئاتمنوغيرها

حقفي،تكبالتيوالجرائماالبادةعملياتالفورعلىتنهيووافيةعاجلةتدابيراتخاذالوليبالجتمع~تهيب4

.والهرسكالبوسنةفيأالنسانية.

.السياسيوا~أرأعيهاوسالمةوالهرسكالبوسنةجمهوريةسيادةوحمايةبصونتطالب0-

اليوغوسالفياالتحادعلىالمفروض~اتتهاكأىلنعالمكنةالتدابيركافةأتخاذألىالدوليالمجتمعتمو6-

سرستهافياستمرتهمااذاتياكروأضدمناسبةاقتصاديةتدابيراتخاذفيالنظروالىاألسوداالجبل-اصربيا

.ىالهرسكالبوسنةتجاهليةألمحا

j-اوغمالمعملخنصامبأفعلير

الورق،ان

كبيرةأعدادتدفقنتيجةالشحيحةهواردهاعلىكبيرةضغوطمنحالياتعانيأوغنداجمهورمةحكومةأنتعيأذ -
ورة،ألمباالسالميةالعولبعضمنألالجئينمن

ألعدائية.أالعمالأمتمر)رمحبالتعريجتتزايةسوفائالجئينمنكبيرةاعدادأاالنتأوياوغندةانتركواذ -



OIC/COMCEC,9-93/REPj)1االفتىال

لمواجهةأوغنناالىا~جفةواألقتصلعيةلألليةاهساعاتثميىالىألموليةوالمنظماتاالعضا<الدلتعو»1

.تبحاتمنعليهايترتبوماجنين8امزال.مشكلة

.لملمشكلةحلايجادحينJIإلكرميكأعمالجملبنودأحدأرالمقرهزألحلأنتطلب~كما2

ألصرعةلمعمدبهافنصافاببر-ح

الوو>،)ن

كعضوالبلدذلكفي.أ~مالمالملمتعا»ةJIتتطلرازءمطالمصرفىالعرجألمرصعإزاءاهعيقالمقلقيساورهاإذ

.عبكوقتفيالشقيق

الىالعونامئكألمنوغيرهاكاديألعوننغبمالىءرنباناال~مينمرالزمنظمهئأالفضاءباهولىفهببا~

السلم.كبلدذلتالفىنبنهأالنساالمعأنأهأنهاءبخبةالصومال

y-أنوالساعدالصرنفد~النياالعضاءبالولىفئبدJlاهرهط<مئعب
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بالفرنسية:االمل

كلمة

بدالفاحامدكنورالدمعالي

االسالميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمين

للكوسيكالتاسعةللدورةالختاميالحفلفي

)1997سبتمبر~ايلول4(اسطنبول،

التركيةالجمهوريةرئيسديميرمل»سليمانالرئيسفخامة

الكوسيك»ورئيس

،الوزرارئيسنائباينرنو،إردالالسيدمعالي

التركية،بالجمهورية

،ءالوزراالعاليأمحاب

الكرام»والضيوفبونالنو

للكرميك،التامةالدورةهذهفيبالشاركةمرفتاذالبالغممووريمنأخرىمرةلكمأمربأذأدد

االجتماع.هذاأممالبرئامةتفضلكممملالشكرخالصالرئيى،فغامةلكم،معددا

يقينلعلىواميأعماال.مجاحفيقيماامهاماوالرمادالعكمةبمعاميالعائلاالفتتاحيخطابكمكانلقد

فيالكوسيكبهتسترشرمبراساميظيسرياة،توجيهيةخطوطمنعليهاطوىبماالنطاب،هذاأنمز

القبلة.أعمالها

هذاشرخواالذينالوزرا،العاليألصحابالعميقامتنانيعناعربكيالفرصةهذهاغتنمأناودكما

اعمالمنبهنهضوالماالموظفينكبارللسادةوكذلكفيه.التمثيلمتوىورفعوابحضورهماالجتماع

للكوسيك.التاسعةالدورةهز«نجاحفيملحوظاإسهاماأسهمتتحضيرية



أئرئيس»فخأمة

خالرالهمة،والعاليةالحكيمةقيا.تكمتحتانعقدت،التيالتاسعة.دورتهافيالكوسيكبحثتلقد

تناولفقدشعوبها.ىرفاهيةسالميةذالاالمةلمستقبلبالنسبةاالهميةبالفةموضوعاتءاالضييناليومين

واتسمت.واهتمامعنايةمنتستحقهماكلاياهاموليااعمالهيدولعلىالدرجةالموضوعاتكلاالجتماع

االسالم.لقوةاالساسيةالركيزةتشكلالتيالروحتلك،التقليديةواالخوةالتراحمبروحمداوالتنا

الرئيس،فخامة

االسالفيالقمةمؤتمرراتمترتنفيذمبلتدارستالتيللكوسيكالتاسعةالدورةانمنيقينلعلىانني

االعضا..البلدانتنميةفيتسهم،سوفالمشروعات،بعضواعداد

نحوقدماالمضيعلىجميعاحرمناعلىاخرى0مرتشهد0الدورهز»اعمالاليهاخلستالتيالنتائجان

مناالسالميةاالمةبهتزخرمابكلاكبرنحوعلىلالفادةاالسالميةالبلدانبينفيماالتعاونتعزيز

هائلة.امكانات

االعضا،الدولناشدتقدمعبةاوضاعاتعانيالتياالعضا<البلدانبعضانالصددهذافيالحظناوقد

الندا،هذاانفيشكيخالجنيوالاالقتصادز.بالعونامدادهااالسالميالمؤتمرلمنظمةائتابعةوالؤسسدت

فيعهدناهالذيالنحوعلىالؤمساتجانبمناواالعضا«الدولجانبمنسرا،ماغية،آذانايلقيسوف

الماضي.

فيمااالقتصاديالتعاونلتعزيزالجيدةلالستراتيجيةمماميةاالالوثيقةمنالمانيالجزهاجتماعنااعتمدفقد

االعضا،.البلدانبين

السادس.االسالميالقمةمؤتمرلتوجيهاتوفقاالعملخطةفتنقيحالالزمةالتدابيراالجتماعهذااعتمدكما

فيماالتعاونوتدعيمبلدانناتنميةفيالخاصالقطاعدورتعزيزبشأنالد-ةهذهعنالصادرالقراريعدكما

فخامةبهاشارماومحالسادصاالسالميالقمةمؤتمرتوجيهاتمعيتفقاخرتدبيرااالسالميةالبلدانبين

االفتتاحي.خطابهفيالكوسيك»رئيسدهيريل»سليمانالرئيس



لنايتيحالتيالمهائلةوالبشريةالطبيعيةباالمكاناتجميعا،اكدناحسبما»يزخراالسالميالعالمان

بشعوبنا.واالرتقا،بلداننا،بتنميةالتعجيلالالئمالنحوعلىا~

حكوماتتبذلهلماالمكنةالساندةكلتقديمالىاالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةبادرتفقدهناومن

اهممندعامةيشكلبأنهاليومجميعانقرالذيالخاصالقطاعتعزيزJIسعياجهودمناالعضاءالدول

شأنهامنمقرراتاعتمدتهوقدللكوسيك.التاسعةالدورةهذهنجدانالصدريثلجومماالتنمية.دعامات

التعاونجهودفيالمحاصللقطاعانشطمشاركةبفضلاالسالميةالبلدانبينفيماالتعاونتنميةفيتسهمان

البنولة.

ملالموانقةللكوسيكمبقالتيلمتعاونادواتالتامةالالزمةالعديةكلمولىانايضاالمهمومن

البلدانبيننيماالتعاريةلالفضلياتالعاماالطاراتفاقيةاهميةالىالسياق،هذافياشير،انواوداشامها.

يشكالنسرفمينالظامنينانشكمالاالستمار.وضمانالتقديراهتماماتملالتأمينوظاماالمضا،

متغذانامعدميولكمبلداما.وتقيةاالسالميةالبلدانبينفيماالتعاونلتدميمالغامتبالفتيادامين

هذاالمياق.فيالمالسةالتدابيرللكوسيكالتاسعةالررة

االسالميةالقمةمؤتمراتعنصدرماكللتنفيذالالزمةالعنايةكلتولياناالعضا،بالدولاهيبانني

بينفيماالتعاونتعزيزتستهدفمقرراتمناالسالميالمؤتمرلمنظمةالوزاريةاالجتماعاتوسائروالكومسيك

االسالمية.البلدان

بلداننابينفيمااالقتصاديالتعاونيشلاقتصادية،تكتالتتشكيلنحوالعالمفيهيتجهالذيالوقتففي

التهميش.منلزيدتعرضهادونويحولالتنميةسبللهايكفلالمذيسياسياالصائبالوحيدالبديل

علىالعملفيبهأمهمالللتنميةمياألسالللبنكالشكرخالمرعنأعربأنألمقامهذافىيفوتنيوال

مقررات.مناالسالميةالمحافلعنرمامككلوتنفيذاألعضا،بلدانناتنمية

بتأثرجميعا»استمعنالقد.البوسنةلقضيةاال~ميالمؤتمرمنظمةمساندةمجدداأعلنأنليواسمحوا

اخرمناقشةفرصةباالمسلياتيحتكما.وألمهرسكالبوسنةفارجيةوزيرالمعاليصاحبكلمةالىعميق»

التوجيهيةالخطوطأنالمقامهذافيوأؤكدبيجوفيتشعزتعليئيسانىمعالبلدهذافيالوقفتطورات

الجلسةفيأوجزتهامانحوعلى،االسالميالمؤتمرلمنظمةالوزاريةاالجتماعاتمختلفاعتمدتهاالتي



ومنصفةعادلةتسويةالىللتوصلالسليمالوحيداألساستشكل•للكرسيكالتاسعةللورقاالفتتاحية

.البوسنةشعبعلىالصربيالعرانعنالناجعةللمشكلة

الشعوبهولسائرللبوسنةمساندتها،التاسعةدورتهافي,الكوسيكتجددأنيسمانيwوانه

.واحدةاسالميةكأمةتضامنناالىتحتاجالتياالسالمية

لكمومعاندتهااالسالميألمؤترلنظمةالعاهةاألمانةدعمجديدمنلكمأؤكدأنالختام»فيوأود،

.وفعاالسريعاتنفيذامقرراتكمتنفيذيكفلبماامكاناتهاكللحشدواستعدادها

،،وبركانهاللهورحمذعلبكموالمالم
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باالنجليزية:االمل

جاويدعليمعمدسيدمعالىكلمة

االسالميةأفغانستاندولةفيالتخطيطوزير

الختاميةالجلسةئ

للكوسيكالتاسعةللدورة

)1997سبتمبر~أيلمل()

الكوميكورنيمرالرنسفغامة

ءالوزرارئيسنائبمعالي

•الوزرامعالي

مذالموقرالمنوبون

والسادةالسيدات

التاسعةالدورةفيبمشاركتناالشديدواعتزازناالعميقسرورناعناألعضا<الولىباسمأعربأنلييطيب

.للكوسيك

الرئيسالسيد

اتخذناهالذيالملهمخطابهعلىديميريلمليمانالرئيسلفخامةالشكرخالصأزجيأنأيضاJيطيب

.النتائجأفضلالىبهفأهتينامداوالتنافيكنبراسا

بينالتعاونتعزيزكيفيةفيالسديدةآرانهعلىالوزراءرئيسفانبلمعاليبالشكرأتوجهأنيسعدنيكما

األعضا،الولى

الرئيسالسيد

وجميعالتقريريينوالمترجمينالفوريينوالمترجمينالكوسيكتنسيقلمكتباالمتنانعنأعربأناليفوتني

.االجتماعهذاانجاحسبيلفيمشكوراجهداوبذلوامعناتعاونواالذينالمجهولينالجنود

الرئيسالسيد

تنفيذمدىفيهانستعرضسريعةنظرةنلقيأنلناينبغيالتاسعةالدورةأعمالاآلننختتماذاننا

التيالقراراتتنفيذعنمسئوليتنامنانطالقا،السابقةألثمانيةدوراتهافيالكوسيكاتخذتهاالتيالقرارات
.نتخذها



الرئيسالسيد

وهي،واالقتصاديةالطبيعيةبالمواردغنيةاالسالميةالدولأناليقينعلمتعلمونجميعاأنكمالشك

تتخلصوأنالذاتيا~،تحققأنتستطيعلنفانهاواالممكنحدأقصىالىتستغلهاأنعليهايجبموارد

للتنسيقفتمامكلنوليأنعلينايجبهناومن.والعسكريةاالقتصاديةالنواحيفيغيرهاعلىاالعتمادمن

.بلداننابينفيماوالصناعيوالتجارياالقتصاديالتعاونميادينئالالئمةالترتيباتوالتخاذ

وأفغانستانبيجانوأذروفلسطينولبنانوالهرسكالبوسنةمثلبلدانتواجههاالنتيالخطيرةالمشاكلان

بشأن)21رقمللقرارطبقابالمساعداتامدادهاجمعاهاالسالميةالدولمناشدةتقتضيوالصومالوأوغندهوألبانيا

البلدانهذهمشكالتبعضأنالواضحومن.االسالميةالبلدانلبعضاقتصاديةمساعداتبتقديمالمتعلقةاألهور

.االنحةالبلدانمنالمقدمةودالليةاالقتصاديةبالمساعداتحلهايمكن

الرئيسالسيد

وحدةنحوانطالقنقطةباعتبارهاالسالميةاالولبينفيماوالتجاريدياالقتضاالتعاونعلىنعتمداننا

.االسالمية_مموالعملالرأى

واستعادةأقدامهاعلىالوقوفمنالقريبالستقبلفيالبلدان0هذتتمكنأنفياألملكبيرويعدوني

.التاريخيةأمجادها

فيالكلمةآخذلكيJالفرصةاتاحةعللكمالشكرأكروأنالرميمي،نخامةيا,كلمتيختامفيوأود

لهاميتكممعاحاملينبالدناالىسعودأمالكممؤكدااألعضا،الدولعنيابةالختاميةالجلسةهذه

.بهأحطتموناالذيالسابغالعيافةكرمفيمتملة

"لكممكرا
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بالنركبه:األصل
الختاميالخطاب

دميريلسليمانالرئيسلفخامة

التركيةالجمهورمةرئيس

الكوسيكورئيس

للكوسيكالتاسعةللدورةالختاميةالجلسةفي

)1997سبتمبر~أيلول)،(اسطنبول

`~~ئأل`لحلد`ء
ءالعاماألمينمعالي

»الكراموبونالند

الفائدة.بالفةاجتماعاتاعتقاديفيكانتالتيللكوسيكالتاسعةالدورةاجتماعاتاليومنختتممانحن

االجتماع.نجاحفيقيماسهاممنيتموهأسدماعلىجميعالكمالشكرأزجيلكيالمناسبةهذهأغتنمأنليويطيب

االسالفيالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينبدالفاحامدالدكتورمعاليبذلكماالوقرون،الوفودوأعضا،وؤسا،بذلفقد

تحقيقبغيةكبيراجهداالمتخمة»المؤسساتمنوغيرهماأنقرةومركزللتنميةاالسالميالبنكمشلووكذلك

.المنشودةأهدافنا

العملفيطيباشوطافقطعناجميعا.األعضا،البلدانمصالحتخدممقرراتالىالعملهذاخلصوقد

التي،االستراتيجيةوثيقةفان،النحوهذاوعلىالعالميةالمستجداتتواكبللتعاونجديدةاستراتيجياتلوضع

التعاونلجهودجديداوتوجهاجديدازخماتضيفسوف•نيةالنهاميفتهفياعدادهبعدالثانيجز،هااعتمدنا

.منظمتنااطارفيالمبذولةاالقتصادي

ماضو<فيالجديدةاالستراتيجيةجوانببعضعلىخاصبوجهأؤكدلكيالفرصةهز»أغتنمأنوأود

:االجتماعهذافيالرأىعليهانعقد

واالقتصاداالسالميةالبلداناقتصاداتبيزالتكاملبتيسيرالكفيلةالسبلتحيدعلىالرأيانعقدفقد

.االقليميالمستوىعلىمشتركةمشروعاتاقامةعلىالتركيزتقررالغايةهذهبلوغالىوسعيا.العالي

فتانجتحقيقعلىأقدرأنهااال،متواضعةتكونقد،للتعاونمجاالتنحوالتوجهعلىالرأيانعقدكما

فيوقتهاتضيعأالالكوسيكعلىينبغيأنهذلك.التنفيذمعبةمشارينفيالوقتاهدارمنبدال،ملموسة

.الراهنالوقتفياهتمامموضعأومالئمةتعدلممشروعات
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وضوحاأكثرالكوسيكتقررهاالتينشطةاألفيالخاصالقطاعبمشاركةيتعلقفيماالخياراتأصبحتكذلك

بدوراتتقترناألعماللرجاللقاداةبتنظيماتغذنأهالنيالقراربتنفيذالمبادرأعلىعزمناولذلك،قبلزيمن

بهتضطلعائزيالهامالوووهوأال,السياقهذافيعليهأشدأأنأودآخرموضوعوثمةالكوسيك.

امكانياتمنكثيرانفيدأننستطيعأنناوأعتقد.األعضاءالولىاقتصاداتفيوالمتوسطةالصغيرةالصناعات

.القبلةاجتماعاتنافياهتمامنافوليهاأنبنايجدرولهذا،الصناعاتهذه

الموقرونالسيوف

الجيدةاالستراتيجياتضر،في،جديدةآعمل`´خطةاعدادفيالبد،االجتماعهذافيأيضافررتملقد

وال،النطةهز»بانجازنبادرأنمصلحتناومن.الماضيفيا~هاالتيانخبراتضو،وفياعتمدناهاالتي

.السبيلهذافيوممعاتدخرلنالقنيةلؤمساتوااألعضا،الدولأنفيثمكيخالجني

الوزرا،العاليامحاب

الوقرونالمنوبين

ملحاأمراأصبحتبلداننابينفيماالتضامنوتعزيزالتعاونمضمارفيالجهودمضاعفةضرورةان

يتعرضاليومعالموأنالسيماالعالية.الساحةتشهدهاالتيالتالحقةالتغيراتازا،يومبعديوماأهميتهتتعاظم

خارجيةوزيركلمةفيهذاءاجتماعنافياليهاستمعناماويكفيناءاالنسانيةجبينلهايندىألحداثأسفبكل

ماهيجميعاليتموهاأوأنكمفيشكأدنىاليساورنيكلمةوهيبالده،فياالطيمةاألحداثعنوالهرسك»البوسنة

بكلوالهرسكالبوسنةتزويدبمسئوئيةالتارمخأمامملزمةجمعاهاالسالميةاألمةأنذلك»اهتماممنبهجيرة

ومساندة.دعممناليهماتحتاج

للجمهوريةرئيساوبومفي.بيجانأذرفيحدثتالتيالتطوراتاالجتماعلهذااالفتتاحيةكلمتيفيتناولت

كلمنالرغمفعلى.العامالرأيالىخاصةبصفةأوجهةبتصريحالمنبرهذافوقمنأدليأنأود،التركية

اضطراألخيرةالهجماتاثروعلى.لألسفتتوقفلمبيجانأذرعلىاألرمينيةالهجماتفانبذلناهاالتيالجهود

يتخذأنيمكنالنوالهذاعلىالنزاعتفاقمان.ديارهممنالهربالىبيجانأذرمنجديدالجىءألفمائتا

JIاألرمينيونيعودأنأجلمنجهودهاالدولكلتبذلأنأودفاننيالتطوراتهذهوازاء.خطيرةأبعادا

أنعليهمفانواال.احتلوهاالتياألراضيكلعنشرطأوقيدودونفورايجلواأناألرمينيينوعلى.صوابهم
.أعمائهمتبعاتيتحملوا

.األوسطالشرقفيالتطوراتJIأشيرلكيالئرصةهذهأغتنمأنكذلكواود
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نشعرفانناالسياقهذاوفي.األوسطا~قفيالصالملمؤتمراألخيرةالتطوراتكثبعنتتابعتركياان

منعشرةالحاديةالجولةقبيلوا~ائيلالفلسطينيينبيناليهالتوصلتمالذياالتفاقازا،غامرةبسعادة

.االنجازهذاتحقيقفيأسهممن~ا~ونزجي.واشنطنفيالماضيالثالثا،يومبدأتالتيالمفاوضات

هذهتؤديأنألملوانا.بالغيريبشللمفاوضاتعشرةالعاديةبالجولةيعيطالذيالمراتياالخان

السالمقيامالى،المطافمهايةفي،تفضيوأن,المظقةفيواالستقرارالالمتعتيقالىالمراعيةا~رات

.انتطارهطالألذيوالعادلالدامم

الوقرونالضيوف

،آخرأونحوعلى،تنتهيسوفاليهااثرتاتيالنزاعاتهذهأنمنواثقينالستقبلالىتنطلعاننا

اطارفيوالستقبليالحاليعملناأنذلك•كلهالعالمالسالميسودأنمخلصينلنأملواننا.آجالأوعاجالان

أنشعلةتعزيزالى،مضىوقتأىمنأكثر،اليومنحتاجونحن.الغايةهذهالىكلهموجهالكرسيك

وان.بأسرهالعالموفيالمنطقةفيدائمينواستقرارسالممناليهمانصبوسيخدمالذياألمراالقتصاديالتعاون

الممكنالدعمكلتقديمفياالستمرارأجلمن>ستاتدخرلنخاصااهتماماالكوسيكأنشعلةتوليالتيتركيا

.األنسطةلهز»

منأمدتهومابنارعلمنأنجزتهماعلىالوفودجميعأخرىمرةأشكرأنأودكلمتيأختتمأنوقبل

تنياتي.أطيبعن،تثلرنوالتيالشقيقةالبلدانولشعوب،أخرىمرةجميعالكمأعربوأن،قيماسهام

والى،االجتاعهذاانبحاحفيجوهريااسهاماأسهمواالذينالمترجمينالىبالشكرأتوجهأنأودكذلك

علىمتفانعملمنهمابذلعلىاالجتاعهذامرأحلكافةفيساعاوناالذينوالعارنيناالداريينالعاملينكافة

.المستوياتكل

.تركياعنالذكرياتأطيبمعكمحاملينأوطانكمالىمحموداعوداجميعالكمأرجو




