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االولالجزء

االسطمىتمرالمنمنظمةقرارات

بموجبهاانشنتالتي

والتجاريا~ديللتعاونانصةالهاللجنة

اعمالهافيالنجفةبهاتسترشدوالتيالمنظمةاعضاءالدملبينفيما





الثالثاالعالميالقمةمرتمرعنالصادرالقرار

للمنظمةامثمةدلجانبتاسيس

دول5روسابرئاسة

ا)(قس13/3رقمقرار

والمقدس)فلمسطين(دورةالثالثاالسالميالقمتتمرمهان

الفترةفيالصعوديتالعربيةبالسلكتالمكرهةمكتفيالممنحقد

ينايرالمالىط)منالموافقا~40ااالولربيع))الى19من

م.لم9اأ

الحسنالملكجاللةبةتقدمالذياالقتراحالى•ا01بعد

8وررساملوكصهايرالجان5بانشاالقدمىلجنةومئيسالماهنيم

•االسالميةالدول

االسالميالعملتدعيمبضرورةالعميقااليمانمننطال~ها

االقتاديانالميدوفيوالتكنولوجيالعلميانالميدفيالمشترك

,والتجاري

الرأيلمتعريفجديدةانطالقةوالثقافةاالعالماعطاءفي~عبة

القدسقناةوخا~االساسيةاالسالميةاالمتبقضاياالمدوليالعام

والمسمين،االسالمندالموجهكالمغرضةالحملتومواجهتوفلسطين.

يقرع

التكنولوجيموالسطميللتعاوناثمتدلجانثالثءانشا»اوال

.السثقافيةا~نوولالعالمالمتجاريوالقتادياوللتعاون



هااتخكالتيالقراراتتنفيذمتابعةاللجانهد«مهمة-ثامنيا

يزتعنسبلوبحث,المذكورةالمجاالتفياالسالميتمرالمههاويتخك

البرامجووضعالميادينهز»فياالسالميةالدولبينالعالقات

فيميتاالصالالدولقدرةدعمتحقيقالىالهادفةاالقمتراحاتوتقديم

المجاالت.تلك

وراريممسترىعلىدولعشرممتليمنلجنةكلمستكثرن-ثالمتا

االسالميةالدولاحدىوثيمسروبرئاسة

رجيةنحا5وزرامرتمرطرفمنالملجآنهذه5أعناينتخب-رابعا

للمتجديدقابلتسنواتسثالثلمدةاالسالميةالدول

اووثيصهادعوةعلى5بناعاتهااجمتمااللجانهذهتعقد-خامصا

حضرتاانسنظاميااجتماعهاويكونفيها.االعمنا،ولالالكالبيةمن

•االغلبية



بشرنالرابعاالسالميالقمةلموتمرالختاميالبيان

والمتجاريدياالقمتاللمتعاوناثمتالداللحنترئاسةاسناد

كيةالمترالجمهوريةرئيسافرينكنعانمئيسالرفخامةالى

S/4-84/E/DECا.No

السيدالتركيةالجمهوريةوميسفخامةالىالتجاريواالقتصادي





الصادرةالقرارات

الخامساالسطميالقمةتمرمنعن

الكوسيكانشعلةبشأن





للنعاونائمهالداللجنأاعمالسبر-ا

والنجاريفنادياال

)1(نافى-ا//رفمفرار

االسالمي)المتضامن(دورةالخامساالسالميالقمكموتمران

جمادى)9-)6منالفترةفيالكويت)(دولتالكويتفيالمنعقد

م)،7/19يناير)9)~6االموافق~1407االولى

تمرمهعناالدر)I(قس-13/3رقم~بالقرار

ميتالسعودالعربيةبالمملكةالمكرمةمكتفيالنالثاالسالميالمقمة

للمتعاونائنمةالداللجئتبمقتضا»أنشاوالذيم19االمعنة

بمهمتاليهاوعهد•ألاالعمناالدولبينفيماوالمتجارياالقتادي

فيماوالتجارياالقتاديالنعاونمضمارفيالمشتركالعملتعزيز

ر8االعضاالدولبين

خطواتمنامثمةالداللجنةاتخذتماعميق~بارتياى

العملخطةفيالواردةالستوصاتتنفيذنحوتقدممنوماحققت

االعضاءمالدولبيناالقمتصاديالتعاونلتعزير

علىدياالقمتاالمتعاونات9اجراترشيدالىالحاجة~ك

االسالمي<المرتميمنظمةاخلدالمستوياتشتى



لملتعاونا،~~الداللجئتعضريةتىنطاقتوسيععلىافقيو-ا

منظمةفي5االعف~الدو(.لب~برسىيتحتىالتجاريواالقتعادي

•_مت0اأاداللجذةء.ملفيةالشماركاالسالميالموتمي

~لممتعاوناثمدةالدالملجنتفي5االعضاالدولىتمثيل~ر-ال

الشاءلةارةاالدءنولينالمدمه51الوزرخاللمنوالتجارياالقتعادي

،اللجنةهز»الىالموكلةالمهام5-وفيوذلكديةاالقتاللشررن

قدراقىتحقينالمىسعيابذلكامااللتنعلى5االعضاالدولويحث

.الفعاليةمن

لكلالفعالللتنميقضاناستابتلجنت5بانشاينو~ه-3

الملجنةفالحياتنطاقفيتدخلالمتيوالمتجاريةديةاالقتاالنشاطات

.اثمتالد

االعالميتمرللمهقراراتهابابالحامثمةالداللجنةبقراريرحب-أل

المناسبةابيرالتدالتخاذالخارجية5لوىرا

o-المتياالجمتماعاتعددبتقليلاثمةالداللجنةتوهياتيقر

اللجنةاجتماعاتمحاخلتتوالتيريالموزاالمستوىعلىتعقد

أعمالمجملفياالجتماعاتهذهمثلنتامثجوبادراج•اثمتالد

امشمتالداللجئت

منظمةعنةوالممنبثة)لمفرعيةالمهيدئاتتقدمانعلىأوافق-6

االة~~ديا~-~لفيالهاملتاال»~:رىواجهزتهاااسالميتمرالمصة

منا.~ماا~<s.JIاللجئت:ا_مانشاطات.عنمرحليتتقارير

_«<»فيسال_بىاا.كالممن،__د_نعننلمةقرارا،«تنفيذومتا،سرتنسيق

االدسال_راده.تعر_نذ!.مةالعامكاالمانةمعبالمتعاونالمجاالت،



للحنتالمتأبى)لمتنعمقمكتببيضطلعالذيبالدوريتيد-)

متناطاتهالتسهيلامشمتالد

A-يالةوالتحارواالقمتاددوترللمتعاامثمةالداللجنةقرارميرميأ

النطمعلربدتىتصةو/اوتوقعلمالتي9االعضاالدوليحث

رصااقرااالعالمىتصرالممرلمننةسبقالمتيواالتفاقياتاالساسية

ا~مت´´االتفاقيتوبخأ~والمتجارياالقتصاديالتعاونشانب

~اعضاأل)لدولبمنفيماالمتجاريووالفنيالياالقتصاللمتعاون

ه~راالستثماراتونانوحمايةتشجيع´ااتناقيتوصرإالمالالمرتمي

.ذلكتفعلانعلر´´5االعضاالدول





التعاونلمتحريرالعملخطةتنفيذ-لم

5عضا6اولالةبيناالقتادي

االعالميالمرتميمنظمةفي

)1(ق.ق1-أل/~رقمقرار

هي)االصالالتضامن(دورةالخاصراالسالميالقمةمرتمران

جمادي)9)-6منالفترةفيالكويت)(دولتالكويتفيالمنعقد

م<1912ينايرال9ال-2(الموافق~1407االولى

مرتمرعناالدر(ق.ا)اق-1/3رقمبالقرار~

باالمكرمةمكتفيامعقدالذيالثالثاالسالميالقمة

لمتعزيزالعملخطةاعتمادبشان•1911عامفيالصعوديتالعربية

فيالقامتاالمانةكلفوالذي5االعضاالدولبيناالقتصاديالتعاون

توهياتهاتنفيذلصتابعةالالزمةابيرالعتدكلباتخاذنفسهالوقت

ضرورةارتاتكلماالوزرايالبممستوىعلىدوريتعاتاجمتماوتنظيم

:بغية<لذلك

.عملمنانجازهتمفيماالمتقدمهنىاستعرا

التوجيهيةالخطوطوضع-ب

المشكالتحل-ج

القادمة.المراحلفيالعملوخططالسياساتونع-د



مرتمرعناالدر.')ll(ص-ا/اللم«قمبالقرار~

لملتعاوناثمةالدمجنةأال5انشانبشةالثالثاالفالمىالقمة

والتكنولوجيااعلمىمحارنللتاثمتالدواللجنةوالمتجارياالقتادي

ليةالمتاالمهاماليهمااوكلاللمتين

منظمةهاتتخطاواتخذتهاالمتيالقراراتتنفيذمتابت-ا

•والتجاريدياالقمتابالمتعاونيتصفيفااالسالميالمرتمي

•والعلميالمتكنولوجيوالتعاون

5االعضاالدولبينالمتعاونلتعر~نالمكنةالسبلجميعبحث-ال

،المذكورةالميا«ينفي

الدولقدرةدعمالىالرادفتأالقتراحاتوتقديمالبرامجونح-2

,والتكنولوجيةوالعلمةوالحجاريتديةاالقمتاالمجاالتفي5االعضا

مرتمرعناالدرق.ا)لماق-1/4«قما•بامذاذ

بالسلكت5المبيضاالدارفيانعقديالةالرابعاالفالميالقمت

المتعاونلمتعرييا~~نبثم.1914سنتفىالمغربية

5Iاالعضاالدولبيناالقتادي

~بتجهوالمنالعامةاالماعتمابذلتمالمتقدان

محمودممتقةمنوماتتقاللخطةفيالمتضنتالمتومميات~

•المجالهذافي

البحوثمركراتومصاعدلجهودايضاه

،ميتاالهالللدولميبالمتدروالجتماعيةاوالقمتصاديتاوالحصامثيتا

للعلوماالسالميةالمرممةوالمتجارةلمتنميةالهالمياالمركزو

الناعتوللتجسارةالهالميةاالغرفةو•التنميةوالتكنولوجياو



د´~ألوا~الننرللتدريباالسالميوالمركز،السلعوتبادل

مالعملخطةتنفيذفيللتنميةاالسالميوالبنك

~دبأامثمةالداللجنةنشاهذامنطالقتيابايال~اذ

د~ايفر~كنعانمثيسالرفخامتبرمناسةوالتجارياالقتادي

وا~~~العلميللتعاوناشمةالدواللجفتتركياجمهورية

~~نجمهوريةرئيسالحق5هيامحمدمثيسالرفنامتبرمئا~

`~ا~اال~~القمتمرتمرعناالدرللقراراتنفيذ•االسالمية

`~ل~9اال~الدولبيناالقتاديالتعاونوتسعزيزمتثبيعبشان

•العملخطة~

~والثا~االولاالجتماعينانلتقدرمايالحظان

~ا~لفياعقدقدوالتجارياالقتا«يللتعاونامشمتالد

الترتيب.علرم19ا6ومارهسرم1914نوفمبر

الستضافةالتركيهريهللبرر•

د´ال~<الصا~والمتعاون•التجارةحولالوروايةتمراتالمو

ا~~الخطوطوضعتالتيالزراعيةوالتنمية,اثيالغذ

0ا~~الحيويةالقطاعاتهذهفبالعملخطتلتنفيذالالزمة

وا~يا~~االماعتقامتالذيبالتقريرعلمايحيطاذ

•ااالعمل´´خطةتنفيذفيالتقدممدىيوضي

ا~اال~ىوالنشاطاتاالجمتماعاتببرنامجايضا»0اذ

واللجفتوالتبمارياإلقتصاديللمتعاوناثمتالداللجئتلهاخططت

لخطةاتنفيذلم.55>سة~والتكنولوجيالعلميللتعاونامثمةالد



جامنهبمنوا~ملالمكاوالفنيالماديالدعممتتطلبالستيالعمل

مالخطةمنالمعتوخاةافاالمةتحقيقبغية5االعضاولالال

خطةتنقيطعرقلة)لتيا~عب5ارا--ا»يسااأل

وقلتالممالميةالمواردلنقصنظرامعينةقطاعاتفيالمعمل

،5االعضاالدولاستجابت5وبطوالمحلوعاتالبيانات

والتجارياالقتاديللتعاوناثمةالداللجئتان~حظ

مامركة<اقرتاقدلعتكنولوجيواالمعلميونلملتحااثمةالمدواللجنة

التعاونتعزيرالىالراميةالعملخطةتنفيذ•لنشاطاتهما

مح5االعضاالمدولبينلموجيوالتكنووالعلميوالمتجاريدياالقمتا

االسالميةالقتحددتهاكماولمويتاالمجاالتعلىخاصركيةتة

.الرابعة

امثمةالدللجنةرمةالالالمساعدةتقديم5االعضاالدولمنيطلب-,

العلمىللتعاونامشمتالدوللجنة،والتجارياالقتصاديللتعاون

االقتاديللتعاونتعويراالمعملخطةبتنفيذلملتعحيلوالتكنولوجي

.5االعضاالدولبينوالمفني

لمبنك6مطاقفيالتجارةلتمويلاجالاطولنظامبوهنيرحب-ال

اهزفيالممشاركةعلىاالمحضاأالدولجميعويث•للتنميةاالسالمي

.ممثلاالالوجهعلىبهاالنتفاعيمكنحمتىوقتاسرعفيالمنظام

T-السالميةاباكستانجمهوريةحكومةبةمتقامتالذيبالعرهايرحب

ا~واثرالغذلرمنالثالثاريالووالموتميالستضافت

.امحيت)الر



والصواهالتالنقل5لوزرااالولاالجتماعامنعقاأبارتياحيالحظ-4

م1911شهرسبتمبر/ايلولخاللاالسالميتمرالمهمنظمةاعضادالدولفي

االقتصاديللتعاونامثمةالدللجنةالثالسثةالدورةمعبالتزامن

حشدامكانفيللنظرالخبرالفريقاجمتماحعقدويقرر•والمتجاري

والمتأريب.واالهالحالصيامنةخدماتفيهابماوالطاقات،الموارد

.9االعضاالدولفيالطيرانشركاتبين





الصادرةالقرارات

السادساالسطميالقمةتمرمنعن

الكوسيكانشعلةبشأن





)1(ة،ق,-ال/.رتمتوال
بشان

اثمةالداللجئتآنشطت
والمتجارياالقتصادىللمتعاون

يفالمثمرالقامر(دورةمرالساداالسالميالقمتمرتمران
الغمترةفرالصنفال.بهوريةدكار.فيالمنعقد)والوحدةوالومنام

اام)ر9اديسمبر11-9(المو)فق~.1419المثاني.جمادى0"-من

p-13/3)15(رقموالقرار•IS)E-1/3(رقمبالقرار~
خطةنبشةالتواليعلىالثالثاالسالميالقمتمرتصرعنالمادرين

انثه~نوبمثمة5االعضاالدولبيندياالقمتاالتعاونلمتعزيزالعمل
االسالمي.تصرالمرلمنظمةالتابعةاثمتالداللجان

القمتمرتمرعناالدرlj4-E(IS(رقمالقرارا'-اذ
قحتالعملخطتمجاالتمنلستاالولويةيحدأوالذيالرابحاالسالمي
االقتصاديللتعاوناثمة)لداللجنةاحنتصاصمنطاقفيمنهاخمسة

•والسنذعتامثىرالخذواالمنالزراعيةالتنميأوميريروالمتجار
•والطاقةوالمواهالتوالنقل•والمتجارة

S-E(IS/1(رتمواسثرار•IS)S-E/3(رقمبالقرار~
بشانالمتواليعلىالخامساالسالميالقمةتمرمهعنالمادرمن

االقتاديلملتعاوناثمةالداللجنةوبشانالمعملخطتتثفيذ
•الشركيةالحمهوريةومثيسفخامةبرئاسةوالتجاري

الخارجية5لوزرااالسالميةهتمراتالمبقراراتايضامذاذ
الراميةوالتجارياالقعتاايللتعاوناثمةالداللجنةانشمئةبشان

العمل:خطةتنفيذالى

السابقةالسبعالدوراتنرلمنا~التقديالحظاذ
فيمنهاكلعقدتالمتيوالمتجارياالقتصاديللمتعاوناثمةالدللجنت

المتعاونمجاالتهنمعينمجالفيوزاريمرتمرمحواحدن6
االقتادي.



وفقاا~.~فيرا~هتكويتاالو)ت6ا~التفيا~ب)
فيلمالوكةالو)بع.مراالمالالقمةمرتصر~ال«يالةالومنيولللب

ابدكما•متألعأواالثغالاالممأ~والمبنيةالتقمنىالتعاونمحاالت
دلممجاالت.بهط»ا~المممثماريحتنقيةفيالمغطيا~

االمامةلهاتبةالمعترملمحردباالمتقةامنامحمطاط
فيالهاملتلهابت)لممتاوالممومصاتالمفرعهةواجهرتهاالمعأمة
دمثةالةاللبنةمقرراتتنقيةلمتابتوالمتجارةاالقعتاأمحال
مالعمل~مجاالتمنتلفنبشهوالمتحارياال~ديونلملتحا

سنظام9بانشاالخاصاالطاراتفاقانتماهامال~71
االسالميالمرتمىمنننمةفي5االعناالدولبينالمتجاريتاالفضليات

للتعاونامثتالدللجنةالصادمتالدورةفياعمتمادهتمقة
الدولو~يقلمتوقيعمتالمعااالعاذةوطرحتوالتجاريإال~دي

•علية5االمنما

ببرناهرالخافراالتفاقموادانايضاتياباسالحظوارد
المبئكواستكملهاعدهالذيالصادراتواشتماناالستثماراتنان

للجنتالمصابعةالدورةفياعمتقادماتمقدللمنتميةاالسالمي
اعة~اتاداالستعدوانوالممتجاري،االقتاديللتعاونأشمةالمد
الثمأن.ابهزحالياتجريانامجالبر

علدطرأتالتيالجديدةديةالقمتماابالتحوالت~محيط
احدةالواالووبيةألمصرق5انثما5اجرمنالسيمالمميالمعاالمستوى
انالبلهعلراتالعتطورتلكوتاثيراورباشرقفياتالتطوروكذلك
.5االعضا

القطاعبهيضطلعانيمكنالديالهامالدور~كدو~ذ
بينفيمااالقتادي)لمتعاونوتنويعوتوسيعتعريافىالخامى
.5االعضاالدول

~جديدةامتراتيحياتوضعالمىالمحاجةامحد«كة-اذ
دأالقتهفرحدثتالتيألمهيكليةالتغيراتمراعاةمحالمعمل

عامهنةاالعضاهانالبلداقتأدياتفيتطوراتمنثرماحة)لمعالمي
م.191ا



اتسخااالستجا»ء.»ء<8اال~.0للتعا»ءاثمتالداللجئت،-0~-\ ~-0~-»---
علوعلتاتامجتصاعاتعقةا~الدعوةفيىبمارالالزمتالخطوات
الحللخطةة~يةاسترامتهبحياتوضحامجلمن5الخبراهنلغريق

•5االهناالدولبينهيااالقتصا«يالتحدونيزمتنالىالهادفة
هة«اال~هيالالمتى0iالمحاماالمينيرفعانعلى

هنوالتحاري)ال~ديللتدونامثمةالداللجنةالىاالستراتيجيات
.~وقتاقربهربشأنهامايلزموإتخاناتحرارهااجل

~«اال>.~.~ة>ا»»القهت~الت.5االعضاالد»ا.محث-لم
المرتميمنظمةعليهاوافقتانسبقالمتىاالساسيةالمنظماتفاقات
االعناهالدولبينفيماوالمتحارياالقتصاديالتعاوننبثمهاالعالمي

لك.9بعملتبادرانعلى

T-~لتنفيذرمةالالابيرالتداتخاذالى5االعضاالدولمد
برامرفروالشاركتدياالقمتاللتعاون0امثمةالةاللجئتمقررات
االطار~اهةفيتضحهاالمتىاالقتاديالممتحاون



)T(ق-اق6أل/رقمارقر
بثمان

يمتادالةاالتعاونوضع
يالقساأاالتكاملو~~

سياقفيالهالمياالعالمفى
العالمييالقتاداالوضع

المثسريفالمقامر(دورةدسالمصااالسالمىالقمةمرتمران
في•l~Jجمهوريةاكار.دفيالممنمقدة)و)لو~ةوالموشام
ديسمبر11-9(الموافقا~.41لمالمثاني.بحماديط-3منالمغترة

م~مممم

ميممكلاالحمرالموشزالصادرE-1/20رقممبالقرار~
وتاعدأستمرار8اراالقلقالخبعناعربالذيرجيتالمخا5لوزرا
اشارمننهابماخيرة6ااالعو)مفيالدوليةديةاالقتأاالرهة
نمواانالبلداقلوعلى,عامةبعفةالمناعيةأنالبلدعلىممكميت
العالميماالقتادميكلفيخلالاحدثمما•خا~بنة

•الشانبمذأالعاماالمينبتقرير~محيط

النمولتعزيز)لناهيةانالمبألتبذلهاالمتيالجهودان~كد-ا
المنموتنشريطفيتأجرانامميتهارعماليمكنالممطرأاالقمتصادي
.مواتيةدوليةاقتاديةبيئةتتوافرمالموالمنتمية

تنقيةالجرمنالجهودبدلفياالستمرارعلى5االعضاألدوليسر~-9
<5االعضاالدولبينفيمااالقتصا«يونالممتعاتعرميننبحثثالمعملخطت

فيا~االعمهاملهاويتسنى•اتهاالقتعاداصثلتكامليتحققبحيث
اللجنةاثموافتحد،لكون•الجهاهنجديدةاستراتيجياتصياغة
والمتجاري.االقتاديلملتعاونامثمةالمد

T-فيالخامرالقطاعبه~انيمكنيالطالمهامالدورمبمز
تضحانعلى5اال~الدولويحثمالممصتركاالعالميالعملتدعيم

والشركات)~تبينا~تبتوثيقالكفيلةاتيتألمر)لمترتيبات
5االعضاالدولفسديةاالقتاماتالمهمنوطيرصاوالمارف



انالىوالمتجاريا~~دي~ونىا~الةاللجنةيد~-إ

الحلىونحطتإلمستراتيجيتا~ا~ا~لر~-ا~زماالهتماموليت

واستلة-5االعمناالدول~~اال~اليالتسارنينمتعنمبشان

ر~اإل~ممبا~رنبالنهونىالكفيلةوالوسامثلالمبل

صح•مشمتركةمميتاسال~قاا~ألا~يوالي~-اقتمااليمتكامل

ا~~اال~التكافلتجمعاتمراعاة

o-~الخارجيةلوزواأل~السال~ا~~8ا~العاماالهينمنيطلسر

ا~نرح.ا~فرمتقدممنيحرزماعلى

ì-ار~همعلىاالسالمي~~~~في3االمتضاالدولميحث

ا~متحثيناجل~~~~امالو~النظاماقامةفيالمنشو

.الآلالممثلوالمثنصيةدياالقتهما





النانىالجزم

العاشرةالدورةوثاىوقانعةتقرير

والتجاريالحثصاديللتعاونالدائمةللجنة





العاشرةالدورة

ىواتبالىلثصادياالللتعاونالدائمةللجنة

االسطميتمرالمنلمنظمة
)ا~14االملننسسزبرلماكنوال.هالال(سطنبول،





تقرير

العاشرةالدورة

والتجاريالحتتا(يللتعاونالدائمةللجنة

االسطيتمرالمنلمنظمة
»)»»4االولفئمربنبرلماكنو».»»»اامطنبمل،

المؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةالعاشرةالدورةانعقدت-1

اعقابفيا994االولتشرينلماكتوبر2oو24يوميءاسطنبولفيا(الكوسيكسلثمياال

.1994االولتشريناكتوبر/23و)2يوميفيالموظفينلكبارتحضيريةاجتماعات

االسطمي:المؤتمرمنظمةفياالعضاءالتاليةللدولممكونالدورةوحضر2-

االسطميةافغانستاندولة-ا

ألبانياجمهورية2-

r-الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةالجمهورية

بيجاناذرجمهورية-4

البحريندولة0-

i-الشعبيةبنغطديشجمهورية

الشعبيةبنينجمهورية7-

فاسوبوركينا8-

الكاميرونجمهورية~9

االتحاديةاالسلثميةالقمرجمهورية-ا>

العربيةمصرجمهورية-ا1

جاسبياجمهورية-ا2

غينياجمهورية-13

اندونيسياجمهورية-ا4

1o-االسلثميةايرانجمهورية

العراقجمهورية-ا6

اللبنانيةالجمهورية-17

االشتراكيةالشعبيةالليبيةانعربيةالجماهيرية-ا8



الهاشميةاالردنيةالمملكة19-

الكويتدولة20-

يامالين21-

االسطميةنياموريتاجمهورية)-)

المغربيةالمملكة23-

النيجرجمهورية24-
2o~عمانسلطنة

االسلثميةباكستانجمهورية26-

v-(فلسطيندولة

قطردولة28-

السعوديةالعربيةالمملكة~29

0r-السنغالجمهورية

السودانجمهورية31-

السوريةالعربيةالجمهورية32-

تاجيكستانجمهورية~33

التونسيةالجمهوريأل34-

التركيةالجمهورية35-

تركمنستانجمهورية39-

rv-اوغنداجمهورية

لمتحدةاالعربيةاالماراتدولة38-

اليمنيةالجمهورية39-

مراقب.بصفةقبرصلشماليالتركيةالجميوريةممكرالدورةفيوشارلث

االسلثميآالمؤتمرلمنظمةالعاماالمنبدءالغاحامدالدكتورمعاليالدورةحضركما-3

عنها:والمنبنقةللمنظمةالقابعةالتاليةالهيئاتوممكر

انقرة.ءاالسلثميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبخوتمركز-

أاكا.ءوالبحوثوالمهنيالفنيللتدريبا´اسلثميالمركز-

البيضاءالدارءالتجارةلتنميةسلثمياالالمركز-

جدةءللتنميةسلثمياالالبنك-

كراتشيءوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفة-



اهطنبولاالنمائي»للتعوملالوطنيألالمؤسساثاتحاد-

اسطشولءسطيةااللملبلداناستشلويلمثحاد-

الرباطاالسطميألءالبلدانمقاولياتحاد-

اسطنبولءاالسمةوالثماقةوالفنونمخللثاراالبحاثمركز-

جدةءالسفن~االسطمياالتحا«-

ومنظمةالخلجي،الثعاونلمجنسالعامةاالمانةعنممكونءمراقببصفهالدورةحصركما
االنمائيهالمتحدةاالمموبرنامجءالمثحدةلطمموالزراعةمةاالغثومنظمةاالقثصاديآالتعاون

الزراعيك.للثميهالدولىوالصندوق
)>ارقمالملحؤفيللكوسكالعاشرهالدورةفيالمشاركيناسماءقائمةشردلم

~االفتتاحةاحلسة
دميريل،سليمانالرئيسفخامةبرئاسةللكوسيكالعاشرةللدورةاالفتتاحيةالجلسةعقدت-4

الكوسيك.ورئيسالتركيةالجمهوريةرئيس

o-تركيافىبالمندوبينميريلسليمانالرئيمرفخامةرحباالفتتاحي،خطابهبدايةوفى
الرئيمرواوضحالكوسيك.بعملاليفترالذيالهتمامهماالعضاء~ولسدهعنواهرب
البلدانفيالنموانالعالمى»ا~فتصادشهدهاالتيللتطوراتاستعراضهمعرضفىدميريل»
واوضحمؤخرا.العالمياالقتصادشهدهائزياالنتعاشفيمستقالمصدرااصبحقدالنامية
العالم،يشهدهاالتيالتطوراتعنالناجعةوالمخطرالفرصد~يل~نالرئيمرفخا~
هذاوفىالفرص.~ءمنلطمتفادةاالعضاءالبلدانبينفيماالتعاونتعزيزاهميةعلىمؤكدا
المؤتمرمنظمةا~ءالبلدانبينفيماالتجاريالتبادلحجمزيادةا~علىشددالصدد»
للتعاونبالنسبةالجديدةاالستراتيجيةمبادئاهميةالىدميريلالرئيمرفنامةواشارملثمي.اال

المتابعةوآليةالجديدةالعملخطةبانثمتهعنواعرباالعضاء،البلدانبينفيمااالقتصادي
فخامةوأوضحاالعضاء.البلدانبينفيمافنتعاوننيةانفعامنمزيدايكفطنسوفوالتنفيذ
محفلالىالعالم»يشهدهاالتىالمتحقةالتغيراتمعتتحول،سوفالكوسيكانالرئيمر
ودعاءالراهنةالعالميةاالقتصاميةالقضاياحولاآلراءاالعمنماءالدولفيهتتبادلدولى

الرشيمىفخامةاعربكلمته»ختاموفيالدور.بهذالطضطالعاالستعدادالىالكوسيك

مداوالتهم.فىللمندوبينبالنجاحتمنياتهعندميريل
>12المرفقفىدميريلسليمانالرئيمرلفخامةاالفتتاحيالخطابنص(يرد

وم



اعربكلمةاالسطمي،المؤتمرلمنظمةالعاماالمينالغابأ،حامدالدكتورمعاليوالقى-6
ورئيسالتركيةالجمهوريةرئيسدميريل»سليمانالرئيسلفخامةوتقديرهشكرهبالغعنفيها

ولمعاليالتركة»الجمهوريةوزراءرئيسةجيللرءطانسوالسيدةالدولةولصاحبةالكوسيك»
وتوجهاتبالغاهتماممنيبدونهلماءالتركيةبالجمهوريةالدولةوزيرءدونمانايكونالسيد
االسطمي.المؤتمرمنظمةاعضاءالدولبينفيمااالقتصاديالتعاونلتعزيزسديدة

نتائجحققتقدللكوسيكالسابقةالتسعالدوراتانالغابأحامدالدكتورمعاليواوضح
ءللتعاونملموسةومشارينبرامجالىالعمللخطةالعريضةالخطرهترجمةفيمشجعة
فيماوالتجارياالقتصاديالتعاونبتعزيزالكفيلةالتدابيراتخاذعلىاالعضاءالدولوحفزت
بينها.
).3المرفقفيالغابأحامدالدكتورمعاليكلمةنص(يرد

نيابةكلماتالكويتودولةالكاميرونوجمهوريةاندونيسياجمهوريةوفودرؤساءوالقى-7
الوفودرؤساءاعربانوبعديمكونيا.التياالعضاءللدولالثطثالجغرافيةالمجموعاتعن

سديدتوجيهمنابدا»لمادميريلسليمانالرئيسلفخامةوالتقديرالشكرخالصعنالثثثة
تواجههاالتيالمتزايدةاالقتصاديةالصعوباتالىالوفودرؤساءاشارللكوسيك»كرئيس
الذيالتقدمعلىالوفودرؤساءواثنىفعالية.اكثرللتعاونسبلالىوالحاجةاال~ءالبلدان
عنواعربوااالعضاء.البلدانبينفيمااالقتصاديالتعاونمجالفيالكوميسكاحرزته
اعضاءالدولبينفيمااالقتصاديللتعاونالمتواصللدعمهاوشعباحكومةلتركياشكرهم
التيالممتازةوللترتيباتكريمةحفاوةمنالوفودبهحظيةولمااالسطيالمؤتمرمنظمة
االجتماع.لهذااتخذت
فيواالفريقيةواآلسيويةالعربيةاالعضاهالبلدانعننيابةالقيتالتيالكلماتنصوص(وترد

الترتيب).على6وoو4رقمالمرفقات

فيكلمةءللتنميةسلثمياالالبنكرئيس»فقيهجعفراسامةالدكتورمعالىالقىكما-8
منالبنكحققهماعلىالضوءمسلطاالبنكالنشطةموجزاعرضافيهاقدماالفتتاحيةالجلسة
باجراثها.الكوسيككلفتهالتيالدراساتفيتقدم
).7رقمالمرفقفيللتنميةسلثمىاالالبنكرئيسكلمةنصيردلم

الوفود.رؤساءائسادةدميريلسليمانالرئيسفخامةاستقبلاالفتتاحيةالجلسةوعقب-9



مةا.ااخلسة
برئاسةنفسهاليومظهربعدللكوسيكالعلشرةفلدورةالوزاريةالعملجلسةعقدثا->

التركية.بالجمهوريةالدرنةوزيردونمانايكونالسيدمعالي

استعراضوقرروالنكوسيكالعاشرةالدورةاعمالجدولمشروعالوزراءاقر-اا
جدولبنودفيالنظراعادةمنبدالءالموظفينكباراعدهمايناللذ2و1القرارينمشروعي
االعمال.

وتقريرالموظفينكباراجتماعوتقريرللكوسيكالعاشرةالدورةاعمالجولنصويردلم
لم.الترتيبعلىا»و9و8المرفقاتفيالدورةلجنة

وجمهوريةسطيةاالايرانوجمهوريةاالسطميةباكستانجمهوريةوفودرؤساءالقى-12
ائليبيةالعربيةوالجماهيريةفاسووبوركيناالسودانوجمهوريةالسنغالوجمهوريةانعراق
كلماتاالقتصاديالتعاونومنظمةقبرصلشمالالتركيةوالجمهوريةاالشتراكيةالشعبية
اعدتالتىالممتازةوالترتيباتالحارةالحفاوةعلىوحكومة»رئيسالتركيا»الشكرفيهاازجوا
ءالكوسيكاعمالجدولفىالمدرجةالمشروعاتاهميةعلىايضاوشددواءاالجتماعلهذا

فيالمقررةوالمشاريعوالبرامجاالتفاقياتمخكفالىاالنضماماالعضاءالدولوناشدوا
االقتصادي.التعاونمجال

ومقررةتركيا»لدىماليزياسفيرةءاحمدحاجىزبيدةأاتوالسفيرةسعادةوكت-13
).ا(رقمالقرارمشروعءالكوسيك
والتجاريا~ديالتعاونلتعزيزالعمل´´خطةو)1(القرارمشروععلىالوزراءووافق
والتنفيذ´´.المتابعةوآليةاالسطميالمؤتمرمنظمةاعضاءالدولبينفيما

يتضحنالذي12(رقمالقرارهشروراحمدحاجىبنتزبيدةأاتوالسفيرةسعادةتلتثم-14
والبانيا»ءوافغانستانءولبنانءظسطينلدعماقتصاديةتدابيراتخاذبشأنفرعيةقرارات
والصومال.واوغنداءوالهرسك»والبوسنةبيجان»واذر
ايضا.)2(رقمالقرارمشروعالوزراءواقر

oالقرارمشروعدونمانايكونالسيدمعالياالجتماعوئيمريعرضانالوزراءوقرر-ا
العتمادها.الختاميةالجلسةفى)2(رقمالقرارومشروعومرفقه»ا)(رقم
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~الفتامةالخلسة
الدينحصامالسيدمعاليبرئاسةللكوسيكالعاشرةللدورةالختاميةالجلسةعقدت-ا6

التركية.الجميوريةرئيسعننائباجيندوروك،

الوزراءرئيسونائبالدولةوزيردونمان»ايكونالسيدمعاليقدمالختاميةالجلسةوفي-ا7
بالصياغة)2(ورقم)1(رقمالقرارمشروعايةالوزرالجلسةورئيسرالتركيةالجمهوريةفي
الوزراء.اقرهاالتي

).2(رقموالقرارءومرفقه)1(رقمالقرارالدائمةاللجنةواعتمدت
البلدانبينفيماوالتجارياالقتصاديانتعاونتعزيزعملو´´خطةا)(رقمالقرارنص(ويرد
على13و12وا1المرفقاتفي)2(رقموالقرارسلثمي´´»االالمؤتمرمنظمةاعضاء
الترتيب).

اسماؤهاالتاليةاالعضاءالدولحلكهاوقعتالختاميةالجلسةفيخاصةمراسمواجريت-ا8
التالي:النحوعلىادناهالمبينةاالتفاقيات
االشتراكية:الشعبيةالليبيةالعربيةوالجماهيريةعمانسلطنة
المؤثمرمنظمةاعضاءالدولبينفيمااالستثماراتوضمانوحمايةتعزيزاتفاقية

سلثمي.اال
:الكاميرونوجمهوريةاالسالميةباكستانجمهورية

المؤتمرمنظمةاعضاءالدولبينفيماالتجاريةاالفضلياتلنظامالعاماالطاراتفاقية

االسطي.
الهاشمية:االردنيةوالمملكةاليمنجمهورية

سلثمياالللمجلساالساسيوالنظاماالسلثميةللدولاالتصاالتالتحاداالساسيالنظام
المدني.للطيران

فيكلمةاالسطمي،المؤتمرلمنظمةالعاماالمين،الغابأحامدالدكتورمعاليالقى-19
للكوسيك.العاشرةالورقاليهاخلستالتيالنتائجاهميةعلىفيياشددالختاميةالجلسة
االقتصاديالتعاونلتعزيزالسديدةلتوجيهاتهدميريلسليمانالرشيمىففخامةشكرهعنواعرب
االمانةانلجتماع»العاماالمينواكداالسطي.المؤتمرمنظمةاعضاءانالبكبينفيما



لثفيزصمانالملمثابعةاعمالفيالثعاونفيوسعاتدحرلناالسطميالمؤتمرلمنظمةالعامأ
العاشرة.دورتهافيالكوسكعنالصادرهالقرارات
انمرفقفياالسطميالمؤتمرلمنظمةالعاماالمنالغابأحامدالدكتورمعاليكلمةنص(ويرد
).14رثم

االسطميةافغانستانبدولةالتخطيطوزيرنائبناصريداودمحمدالعميدمعاليألقى~20

الدورةفققتهاالتيالهامةللنتائجتتعيرهعميقعنمعاليهواعربالوفود.كلعنبالنيابةكلمة
التعاوناهدافبتحقيقالبالغواهتمامهمميريلمليمانللرئيسوالمقترةالحكيمةولنقيادة

ايكونالسيدلمعأئيوتقديرهشكرهعنواعربكمااالسطمى.المؤتمرمنظمةفىاالقتصادي
اقتدارمنالوزاريةللدورةرئاستهبهاتستلماالوزاريةالدورةورئيسالهولةوزيرءهوغان
لماتركيا،لدىماليزياةسفءزبيدةأاتولسعادةالشكرالوزيرمعاليوازجىكماوكفاءة.
حامدالدكتورلمعاليالشكرالوزيروجهكماوقراراتها.الدورةتقريراعدادمنبهقامت
لمالهاوالتابعةالمنظمةعنالمنبثمةوللمؤمساتاالسطمىالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينبدءالغا

اليهاتوصلتالتيالمنحوسةالنتائجالىالوزيرمعاليوتطرقاالجتماع.انجاحفىبهاسهمت
منظمةفيالمعنيةواالجهزةالعامةواالمانةاالعضاءالدولتنفيذفيشعتهعنواعربالدورة
حكومةلتركيا»الشكرالوزيرمعاليووجهالدورة.عنالصادرة،للمقرراتاالسطميالمؤتمر
وفرتهاالتيالممتازةالترتيباتوعلىالمندوبينبهاحاطتالذيالضيافةكرمعلىوشعباء

لطجتماع.
).1oرقمالمرفقفىناصريداودمحمدالسيدمعاليكثمةنصيردلم

ختاميةكنمةءباالنابةالتركيةالجمهوريةوئيمرجيندوروك»الدينحسامالسيدسعادةالقى-2ا
لمنظمةالتابعةالمتخصصةوالمؤسساتالعامةولطانةللوفودوتقديرهشكرهعنفيهااعرب
الدائمة.باللجنةالمنوطالعملفيالبناءةواسهاماتهاالقيمةجهودهاعلىاالسطيالمؤتمر
جدولفيالواردةالمشاريعلتنفيذاتخذتالتيالمتحدةللخطواتارتياحهعنسعادتهواعرب
نشطةاالامميةعلىمؤكداوالتتفيذءالمتابعةوآليةالعملخطةاعتمادالسيماءالكوسيكاعمال
العالمى،االقتصاديشهدهاالتيالمتحقةالمستجداتلمواجهةالكوسيكبهاتضطلعالتى

بال~.الىالعودةتمنياتهعنمعرباللمندوبينتمنياتهعنواعرب
).ا6رقمالمرفقفيجيندوروكالدينحسامالسيدلمعالىالختاميةالكلمةنص(يرد
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االساسيةالوشانققانعة

للكوسيكالعاشرةالدورةفيهانظرتالتى
ا)1)»االرنفنمرنبرلماكنواا.ها(سطنبمل،





االساسيةانوشانققانعة

للومسيكالعاشرةالدورةفيهانظرتالتي
ا)»أ4االملتشرينلماكتوبر»5-1ا)امطنبول،

المؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمرجعيتقرير

سلثمياال
عنالمنبثقةالمتابعةللجنةالعاشراالجتماعتقرير

القوسيك
ملثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمقدمتقرير
تتصادياطالتعاونلتعزيزالعمكخطةمشروعبشأن

المؤتمرمنظمةفياعضاءالدولبينفيماوالتجأري

سلثمياال
دي1اال~التعاونلتعزيزالعملخطةمشروع
المؤتمرمنظمةفياالعضا،الدولبينفيمايوألتجار

سلثمياال
نظامانشاءبشأنلتنميةمثمياالالبنكهنممتتقرير
االستثماروضمانالتصديرائتماناتعلىالتأمين

بثمأنالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزمنمقدمتقرير
التجاريةالمعلوماتشبكةانشاء
والصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةمنمقدمتقرير
الدولفيالخاصالقطاعلمصياالولاالجتماعبشأن

سلثمياالالمؤتمربمنظمةاالعضاء
مياالسكالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينمنمقدمتقرير
االسطميةالدوللبعضاالقتصاديةالمساعدةبثمأن
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للومسبكالعاثرهالدورهفي
ا)5»4ادودنتسبرلماكنو««.»ا(اطنيهل،





بالمشاركينقانعة

للومسيكالعاشرةاالورقفي
المأ«4االولفنربنبرلماكنو»5.1»(اسطنبول،

Mr. MohammedFarookBARAKI
A.ffausزوورر.مرمرمرو.وررم

TIHASARZnahrOMr
lubtansInìlareneGelusnoC

AIZAZicaSEH
edarTforetsinMi

ADDADHdllclaR.EH
yekruTotrodasasbAm



Mr AmarAOUIDEF
0.MuustryofTrade90ه)ءءء

DIAISdunahledbArM
lareneGlusnoC

ULGOZURVNEveyhAternheMEH
yekurTotrodassabmA

Mr AbdulRabmanSalmanKAMAL
0ofInternatIonalRelatlOIls9<0ه)ءء

OMAR:»9«د«هHE.
Ambassador



OSTOFenihpesoJ.Ms
rotceriD-ttansIsAs

,snotiaziangrOltanemrnevogretnI&alctilioPfotnetmrapeD
sraiAffngieroFforytsinMi

ISSMEEONDdragdEyrreihT.Mr
etamolpiD

TAARAKBidhsuoRMr
,sraiAfflaicremmoC,yraitnetopinelPretsinMi

lubantsInietalusnoCalreneG



YAHMFynaAmsM
srIaAffngIeroFfoyrtsilIlM,yraterceS).:66

IWAKKIMafatsoMrM
lubnatsI,etalusnoClareneGnaItpgyE,ryaterceSlaicremmoC

Mr BuramandmglA-lE
FirstSecretaryintheEmbassyofGambIa,Riyadh,Saudiهدط«مذ

ETANüKuokeSE.H
rytsudnI&edarTforetsiInM

ARAAMCyssaB.Mr
nIOtceSsecnerefnoClanoitarnetnIfodaeH

URAGOANBanuomaMEH
hdayRirofaelllGuforodassabmA

AITMSASATARKrajnanGiE.H
gnmnalPtnempoleveDlanoitaNrofretsimMetatS

OARNKUSnamhcarludbA.Mr
ryaitnetopinelPdnayramdorartxErodassabAm

AYAJANDSmamrejDr.M
rytsudnIdnaedarTforytsiniM,gIntanidrooCtnatsisAsroineS

ARABSonsirkeoSrM
skroWclibuPforetsllliMtnatsIsAs

ONOTIMHoroNr.M
sriaAFngieroFforytsIinM,snoitaleRedarTlanoitarnetnIfoortceIrD



OIC/COMCEC/lO-94IREPJ)1(ا~ق

ODOIDWdamahoM.Mr
nIOtarepooCaJcinhceTngieroFehtfodaeH

tairaterceStenibaCehtfouaeruB

UMAHSUAKARJucrEanafRi.Ms
,retneCgnipoleveDsnoitaelRalnoitarnetnIehtfodaeH

rytsudnIforytsiniM

.Mrأ´)؟منذ Des
HeadoftheEconomicSection,EmbassyinAnkara

EI'lFORdamhcA.Mr
etatarierceStembaCfoevtitaneserpeR

ANKHdammahoMazertoME.H
ecanniFdnasraiAffcimonocEforetsinMi

RIHEGABazeRdammahoME.H
yekurTotrodasasbmA

!IDAMiAIludbA.rM
ecanmFdansraiAffcimonocEfotrysiniM,alreneGrotceriD

IANHSUO!KHANdieaSMr
ecanniF&sraiAffcimonocEforytsmiMrt,epxE



AZREdamahoMde~aRrM
lubnatsIetalusnoCnaIr

HEALSidheMdemmahoMEH
edraTforetsIInM

1AL-TlKRITl70أءةHE RafiDahham
Ambassador

AJUMhAniesuHcM
yekruTotyssabmE,lareneGlusnoC

IAN-ALa'aAlrM
rolesnuoCsserP

FTIALLUDABnamuNreemaSr.M
hcattA.rnmaCtnatsissA

IWRAALbeebaHhtlaLrM
rtocsEs'retsiniMedarT

YIDESALTIIISSaK.rM
ycnegAsweNqaIr-yssabmEqaIr

~_•59.:Mr. Sanu
andTechnology,:: mistryQfPlannmgءأءهءءهAdVIsortotheMinisterfor

IUBZ-LEfesuoYr.M
rtopsnarTforytsiniM,rtopsnarTrAiforotcerID



ANJI-ALneshomludbA.EH
yekruTotrodasasbAm

AIANQ-ALdiaIWrM
ecffiOs'retsiniM,nIOtaelRclibuPfonoitceSdaeH

AMIN-LEdemahuM.Mr
edarT&ymonocEforotceriDalreneG

ADHSAHdennAluafiSrM



IRINMELEadeRrM
ecffiOsnoitaleRedarTlaretalIltuMfodaeH

LLAVdIuQduomhaMdemahoMEH
rodassabAm

UOKCAJaUIOAnamahaME.H
noItartopsnarTdnamsiruoTforyaterceSetatS

Mr KhahfaAL-ABRI
offlIlance& Economyه>_0~اد,Director

ADUHIusmahSdamAhr.M
noISIVIDsrlaAffcimonocE,ryaterceStnioJ



Mr ZafarMAHMOOD
ا»دءه~ءءءءداه)ه9.ءها«:)دءها«(ادط

AMLSILUnahruB.rM
sriaAffngieroFfotrysiniM,C)OI(rotceriD

ANKHmeedaN.Mr
lubntasilaltsakiPfolareneGetalusnoC,lusnoCeciV

SAUDI)هطكط8

KHAILALABedmamhoMEH
ytJ'lonocElanoitaN&ecanniFforetsinMi



Mr. MohammedELMIZYED
0oftheBureau<9ه)ءءدMimster'sAssIstant

BTIKEMELEdemnlahoM.Mr
hcnarBsraIAffcImonocEdnacImalsIfoetarotcerIDs'rytsniMi

SalihALFRAIH5>1أدهده.Mr
,Secretaryof EconomIcAffaIrs:1»دد

MimstryofForeign._.وص

MIRAHIBldahlEallaldaF.rM
,ryatlnetopmelPretsinMi
arakAnyssabmEnaduS

Mc. AhmadJABBAN
Trade1ه0وأءهDirectorofArabRelations,MimstryofEconomyand

ININEHErehahSrM
edarTngIeroFdnacmronocEforytsimM



HCIVONOURBKmatsuRveozriM.EH.
ymonocEforetsimM

AUDJVMAavomiA1.Mr
snotialeRcimonocEgnieroFroftrySniMi,tsialicepSfeihC



RIKZOBnakloVrM
YlaterceSevItucexEyekurTfotnedIserPehtotrosivdAfeIhC

LinahlirM
etatSforetsnIMiehtotresVIdA

ÇUGNOTniigliNsM
cimonocEngieroFfoetarotceriDlareneG,tnemrtapeDfodaeH

snoitaleR
edarTgnieroF&ryusaerTfotariatercesrednU

ZiGNECradreSrM
sriaAffcImonocElaretaliltuMforyaterceSdnoceS

H.E. CharyKULIEV
0EconomIcRelations.54أل5<ء:ءMmister

REAIKIKURwehttaME.H
gmnnalPcimonocE&ecnaniFrofetatSforetsIInM

RE ProfAJ-HaJBadruDunguKATEREGGA
PermanentRepresentatIvetotheOIe8ط»0.دAmbassadortoSaudi

SETRAIMEARABDETNIUHETFOETATS



Mr. SaqerNasserALRAISI
Istanbul0اا.FirstSecretaryattheConsulateGeneralofUAE

DIAIS-ALhalludbArahatoMrM
utempoleveDdangninnalPfoyrtsinMi,retsiniMeciV

ÍANARAKBALfAfir.M
edarT&ylppuSfotrysiniMtyupeD

AHSABLEayhaYamAs.rM
,sriaAfflageLfoalreneGrotceriD
ntempoleveDdangninnalPforytsiniM

RMANOBurnGEH
ecanmFdnaymonocEforetsiniM

ULGOYEBnuglOrM
&egnahcxEngieroF,ryatenoMehtforotcerID

tnemrtapeDsrIaAffdnuFtnempoelveD



SOMUN8أالله(»0ا.HE
AmbassadortoTurkey

URIADKrihaTcM
rolleclluoClitemrnevoG

VOANVIoknarBrM
ymonocEforetsiniMfotnatsisAs

IAKKHLAIMSilIIYaKrM
rollecnuoC



INZMEeniddeuroN.Mr
snoitaleRcilbPu&locotorPforotceriD

IAL-UOABA.deyaS.rM
sraiAfflagLerotceriD

LUREGUnahlÌ.rM
rotanidrooCevitucexE



lALLALeniddEerdaBrD
lareneGrotceriD

EANSSAHLEellaizHrD
rtepxE

!SRHE.NnamharudbA.Mr
knaBehtotrosVIdA

ZÜSKÚtauScM
tsImonocEroineS

ANKHmihaF.MrM
TIRI,doisviiDhcareseRdaeH

ANSSAH-ALIIIahgriM.Mr
recffiOlageL

NAWAZISHALl8«(اااMs
ManagerTradePromotion,IslamlcChamberofCommerce& Industry



ac(ENOTIAIZANGRONOTIRAEPOOCCIMONOCE

IARABSirehaZhalltuemhasHrM
lareneGryaterceStyupeD

SUBNREOODnaJ.rM
PDNUfoevitatneserpeR

SUNBREOODilaJ.rM
üAFfoevitatneserpeR



Dr AbdullahEL-KLlWAIZ
AssociateSecretaryGeneralforEconomic«لحال0دد

LiGANARMlaleCrM
ecffiOnlOtamdrooCcecmoCehtfodaeH

Mrأممط17~ Ismall
Expert,Drafting



:االمرنو

SÜMÜGllnazNrM
noitatnemucoD,trepxE

785876nandA.rM
SlllOtaleRsserPdnalIlOtartslgeR,rtepxE

INKSATZOnahrO.rM
secIvreSgniteeM,trepxE

.Mrكلالملالاهأ All
HeadoftheAdmimstrationandFmanceDepartment

ANCREazmltY.rM
yrtsuuMemriPt.nemrtapeDgnitegduBehtfodaeH

ÇUIKZÖmerreküMsM
noitceSfodaeH

YOSLÜGra~aYrM
noItatnemucoDdnasllaHgniteeM,rtepxE





أمرد

ا~حيا~ب

(ميريلسليمانالرئيسلفخامة

التركيةالجمهوريةونيس

الكوسيكورنيس

للكوهسيكالعاشرةالدورةافتتاححفلفي
»)»»4االولتسريناكتوبر/»4(اسمتبول،





ا~حىالخطاب
أهديلسليمانالرئيسلفخامة
التركيةالجمهوريةونيس

الكومسيةورنيس
للومسيكالعلشرةالدورةافتتاححفلفي

»)5»»االولتسرهناكتوبر/»4(امطنبهل،

الوزراء،معالي
العام،االمينمعالي
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تركيا.فيبكوارحبوانللكوسيكالعاشرةالدورةافتتحانلييطيب

رياحتتركوسوفقادمة.طويلة0لفتراثارهاتدومسوفللغايةسريعتحولبمرحلةنمراننا
الدوليةبا~تبدءاعريضةقطاعاتعلىيؤثرمماالبلدان،كافةعلىعميقةاثاراالتغيير
واالعتمادالعوئمةنحويتجهاليومفعالمباالقتصاد.وانتهاءالمحليةبالسياساتومرورا
وامكاناتفرصظهرتولقداالقليمي.التعاونعلىاألهميةمنمزيدايضفيمماالمتبادل،
ايضاهناكانكماوااللتباسات»المصاعببعضءذلكمعءهناكاناالباألملتبشرجديدة
الجديدة.المشاكلبعض

لهذهالكافياالهتماممونينبلداننابينفيماالتعاونبتعزيزنهتمأنالبدأنناالبيانعنوغنى

التيللمشاكلحلولالىوالتوصلحأل،المتالمفرصمناالستفادةيمكنحتىءالجديدةاالتجاهات

الهتمامكمشكريعنلكمالعربالفرصةهذهانتهزانواودالجديدة.الحقبةهذهاثناءتنشمأ

فيها.ومساهمتكمالكوسيك»بأنشعلة



را؟الونىمعالي
دنا~فالمندوبون

اواثلفيشهدهالذىالكسادمنمثخلصبدأالعالمياالثثصادانالىالدولهاالحصاثاثثشر

الذىالعالمياالثثصادفاناالمر»اوافنوفيننسا.معالسرالنمومرحألفيومدخلءالثسعناث

العاثهفي3«1بلذللنمومعدالمحثؤسوفء1993فئالعاثأفيr,2بثغللنمومعدالسجل

ألي.الثنعلىا99«و´أI'94~عاميفياثماشأفي3.6و

فياالقتصاديالنشاطالنتعاشنتيجةسيكونالعالمياالقتصادفيالمتوقعالنموأنويبدو
%..3نحومعدلهيبلغالذيالصناعيةالبلدانفيللنمونتيجةمنهاكثرالناميةالبلدان
فيo,iالىبلداننا،تضمالتيالناميةاالتاليمفيالنمومعدليصلانالمتوقعمنانذلك
الصناعية.البلدانفيالنمومعدلضعفيعادلماوهوءا99oوا994عاميفيالمائة
حسباننامينةللبلداناالقتصادياالداءفيمعينةمهمةاختلقفاتحظةمكيمكنءذلكومع

ذلكاالنمائيأ.ائهافيواضحاارتفاعاحققتقدآسياشرقيانبكأنويبدوالدونى.مجموعات
وتحريرالهيكليةألمواءمةعملياتمنبهقامتعمافضكبنهاهفيمباالتجارةحجمتزايدان

النجاح.هذااحرازفيأألثرعظيملهكاناالقتصادي.النشاط

العالمي.اآلثتصادألنثعاشفعألالداالثرهبمنابأكانتالناعبأانالبكأنالىإإلتجاههذاومشر

عثالصناألبلذانبمناالثثصأدنأشاتالعكثفاصلفيثغيراثمأأنأالثتصادمأناتالبماوثؤكد

فيألنمواسثمرثبن،منحدثLJفافخكألبار.ه.ألحرببعدمافثرهفيألنامأوالبلدان

عاممنابثداءإثثصادىركودفترهقيالصناعهالبلدانأندخلتبنمأالنامأ»البلدان

فذهبنفنماالثجاوهحجملرمادهكانالنامأ،البلدانفيالطلبثرا_إلىوباألضافه.ا989

شرثيبلدانبنفماالشجارىالثبا.لحجمأناألمرفواشعاالتجاه.هذافيمهمدورالبلدان
.ا992عامفيالعاثهفي37الى6986عامفيالعاثأفي)6منبالفعلزادشدآسما

فييسيرفهوبلداننا،بينفيماالتجاريالتبادلحجمفيالنسبيللتزايدبالنسبةالحالوكذلك
األءاألخيرةالسنواتفيالمائهافيا0النالمائةفي8منتزايدإذءاألتجدهلهذاموازخط

منأرىفاننيهناومنيحقته.أنيمكنعماكثيرايتدنىبمعدليزداداألمرواقعفيانه

في70الىالمعدلهذايادةننحواالقتصاديالتعاونمضمارفيجهودنانرجهأنواجبنا

ذلك.علىيربوماأوالمائة



إذاالقتصادي،االنتعاشمعمتوازخطفيالعالميةالتجارةحجميزدادأنأيضاالمتوقعومن
مموفا993عامفيUWIفى4بمعدلزادتالتيالعالميةالتجارةأنالىالتنبؤاتتشير
الترتيب.علىا99oوا994عاميفيالمائةفيJ.9»5المائةفي7»2بمعدلتترا_

بعدالدفعقوةمنمزيدايكتسبأنشأنهمنالدوليةالتجارةحجمفيالتصاعدياالتجاهاوه
أحكامها.نفاذيبداوحينانماضىنيسانابريل/فيعليهاالموقعالجأتاتفاقيةعلىالتصديق
االرتقاءالسابقة،االتفاقياتعناختطفهابحكمتستهدف»مراكثرفيوقعتالتىاالتفاقيةفهذه

يعطىانذلكشأنومنالعالمية.التجارةمنظمةوهوالجديداسمهاتحتالجأتأداءبمستوى
منها.متوخىهوكماالجمركيةوغيرالجمركيةالحواجزازالةرصدلعمليةالفعاليةمنمزيدا

فيأورجوايفيبدأتالتيالتجاريةالمفاوضاتمناألخيرةالجولةبينكبيراختلقفوثمة

نطاقاتسعالمفاوضاتاهذهمناالنتهاءبعدأنهذلكعليها»السابقةالجوالتوبين1986عام

التجاري.التبادلجوانبكافةيشملفأصبحاألطرافمتعددةالتجارةنظام

ءالتجاريةءواالمتثماراتالخدماتمنوالعديدوالمنموجاتالزراعةدخلتالنحوهذاوعلى
فيكبيرباهتمامتحظىمجاالتوهياألطراف،متعددةالتجارةنظامنطاقفيالتأليفوحقوق
اننا.بك
شاركالبلدانمنمتزايداعدداأنأورجوايمفاوضاتلجولةاألخرىالمميزةالسماتومن
فعالة.مشاركةفيها

بالنسبةءالعالميةالتجارةتحريربأهميةالبلدانوعىتزايدالىالعالمىاالممام.لكويرجع
االنمائية.والجهوداالقتصاديحللثمك
التجارةحجمزيادةالىنفاذها،يبدأحينتؤديىسوفأورجواياتفاقيةبأنالتقديراتوتف

قيمتهاسنويةزيادةيحققسوفالعالمىالناتجفإنعليهوبناءءالمائةفىا0بنمبةالعالمية
.دوالرمليار2ه0

نصيبأكبرعلىالحصوللناتضمنالتيالوسيلةنجدأناالملثميةانالبكنحنعليناويتعين
العالمية.التجارةفىالتوسعهذامنممكن

فىالمواتيةلطجاهاتمواز~فىتقيرالسيامةفىهيكليةالتتحونشهدفإنناكذلك
العالمية.االقتصاديةاألوضاع



حكومةمحلهوحلتالتاريخ»ذمةفيأفريقياجنوبفيالعنصري´´´´الفصلنظاماصبحلقد
منأخرىأجزاءفيهامةديمقراطيةتطوراتتجرىكذلكالحرة.بإرادتهالشعبانتخبها
الكتلة~ان~هىاآلنالحكمويتولىالطتينية.وأمريكاوآسياأفريقيافيسيماوالالعالم

منتخبة.حكوماتالسابقةالشرقية

والسياسيةاالقتصاديةالعطقاتفيوالتوسعالتكاملعمليةاكتسبتالباردةالحربوبانتهاء
وحمايةالحوقوا~دوالديمقراطيةاالنسانبحقوقالعامالقبولوأصبحجديدة.أبعاداالدولية
الراهنة.الفترةسماتمنظاهرةسمةألبيئة
توليهاالتىاألوسطالشرقفيالسلقمعمليةفيااليجابيةالتطوراتبالغبسرورحظنككذلك
األوسطالشرقنزاعالنهاءأخيراسانحةالفرصةأصبحتوقدبالغاءاهتمامااالسثميةالبلدان
قرن.نصفقرابةاستمرالذي

إنهاءإلىسعينافيبجهدنضنوأالاألوسطالشرقفيالسلقمعمليةدعمفينستمرأنوعلينا
يزيدسوفالسكتحقيقفينجاحناأناعتقاديوفيالمنطقة.فىاسطوإقرارالعداوات
انمننتمكنسوفحيثاالقتصاديةالتنميةمضمارفىالمنطقةبلدانجهودفاعليةمنكثيرا
التسلح.علىننفقهاالتيالمواردمنجزءاواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةنحونرجه
فىالمعقوداالوسط´´الثمرتفياسلثم.عما´مؤتمرفيتركيااعلنتاخرىناحيةومن

~دوالر~ن52بمبلغتسهمسوفانهاا993االولتشريناكتوبر/اولفىواثنطن
ائتماناتدوالرمليونo»وقدرهوالباقىمليون2قدرهامنحةبينهامنالفسطينيةالتحرير
ا7فىالفسطينيةالتحريرلمنظمةالمنحةتركياحولتوقدواالستيراد.التصديربنكمن

والبالغواالمتيراأالتصديربنكمنالمقرراالئتمانتقديموتعتزم.ا994الثانىكانونيناير/
0oالبنيةانثماءاتعلىتتعاقدالتيالتركيةلنشركاتاستثماريقرضصورةفىدوالرمليون

الفلسطينية.االساسية
ألزمةالوقيمةالعواقباناالمنطقتنا»في.ائمملثملتحقيقمناخاتهيئمواتيةتطوراتوثمة
تركيا.لدىقلقااثاراالفيىالعراقيالموقفجراءمننشمأالذيفالتوترءماكةتزللمالخليج
من~اماالتببستاساسيمبدأاراضيهاووحدةالبلدانسيادةصوناننرىونحن
الدولمعممطقاتهفىاالساسىالمبدأبهذايلتزمانالعراقعلىويجبقاطبة.الدولىالمجتمع
~همنهامايتعلقفيهابمااالمنمجلمىبقراراتيلتزمحينءللعراقونتمنىله.المجاورة
امحراقى.ا~~إلالالتىالمعاناةتنتهىوبذلكالدوليالمجتمعفيمكانهيتبوأانءالقضية



الوزراء،معالي

الموقرونوبونائمز

األعزاءالضيوف

السطمكفالةإللىتهدفوالتيوالعشرينالحاديالقرنإلىانعالمتحملالتيالتحولعمليةان

وااللتباسات.المخاطربعضتكتنفهاجمعاءءللبشريةوالرخاء

والتصاعدالعامةالموازناتفيالمتناميوالعجزالمتزايدةالبطالةتزالالاالقتصادمجالففي
للقلق.مصدراجميعاتشكلءالتضخممعدلإنخفاضرغمالفائدةأسعارفيالجامح

فيمستمرايزالالالدخلالمنخفضةوآسياافريقيابلدانفيالمعيشةمستوىفإنكذلك

االصالح.فيالمبذولةالجهودوقصورالمواتيةغيرالخارجيةالظروفجراءمنهورالت

فياالقتصاديةاألوضاعتحسينالىالراميةالجهود:عماالهتماميجبأخرىناحيةومن

السوق.اقتصادالىالتحولعمليةاآلنتجتانالتياالستقلكرحديثةوالجمهورياتروسيا

علىوبساعدناحيةمنتنميتهافييسهمسوفالمنطقةتلكبلدانمعاالقتصا.يفالتعاون

أخرى.ناحيةمنأورأسيافيواالستقراراألمناقرار

شهدتهاالتيالماسىإزاءومتسقحاسمموقفاتخاذعنتقاعسالعالمأناألسفدواعيومن
ورواندا.والصومالوأ.ربيجانوالهرسكالبوسنة

منوتبديهابدتهL.Jسلثمياالالمؤتمرمنظمةعلىأثنيكيالفرصةهذهاغتنمأنوأو.

الوالهرسكالبوسنةفيالمسلمونالسكانكانواذاوالهرسك.البوسنةقضيةمعتضامن

هذهبقوةتشجباالسطميةالبلدانجماعةفإنءإنسانيةغيرىوانيةألعمال_فايزالون

أنفياألملويحدونيالمأساة.هذهلوقفالضروريةالدبلوماسيةالمساعىوتبذلاألعمال

شعبإلىوالمادياألدبيالعونمنمزيدإسداءفيأعضاء»كدولأوكمنظمةسواء:نستمر

المعونة.هذهالىماسةالحا-_تصبحالشتاءفصلحلولقربفمعءالمسلمالبوسنة

عادلحلالىتومنلتوقةبيجانأذرنرىأنأمنياتناأعزمنفانءالالمنينفسعلىو
هانئة.سعيدةبحياةاالستمتاعالشقيق)ذربيجانلشعبيتيحبماوالخارجيةالداخليةلمشكلثتها



الوزراءمعالي
الموقرونالمندوبون

وهمالعدل»المساواةسبيلفيبعيدةسنواتمنذيناضلونالقبارصةالمسلميناالتراكان
القبرصية.للمشكلةسلميحلايجادإلىويسعونالسلقميبتغون

جزءاباعتبارهماألتواثالقبارصةمعتضامنهاطثنعنأبدامياالسكالمؤتمريتوانولم
األتراكيعانيهاالتياالقتصاديةوالقيودالصعوباتهيوهامية.االسكاألمةمناليتجزأ
أنهأؤكدلكيالفرصةهذهأغتنمأنأودوهنااألخيرة؟اآلونةفيوطأتهاازدادتقدالقبارصة

والثقافيةواالقتصاديةالتجاريةعلثقاتهاسلثمياالالمؤتمرأعضاءالبلدانتوطدأنالخيرمن
هذافىاالسلثميةالقمةقراراتفيالمنشودالنحوعلىقبرصفيالمسلمالتركيالشعبمع

ءوتعلنءالقبرصيةللمشكلةوواقعيعادلحلايجادفيميةاالسكالبندانتسهموبذلكالشأن»
القضية.هذهفيمحددبشكلتضامنهاءذاتهالوقتفي

الوزراء»معالي
الموقرونالمندوبون

Jفيلهابلداننا»بينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتطويرأجكمنتعملالتيالكوسيك
المنطقة.فيواالستقرارالسلقماقرارفياألهميةبالغدوراعتقادي

قيمناأنذلكفيها.أعضاءنحنالتيسلثمياالالمؤتمرلمنظمةائخاصةاألهميةتأتيهناومن

وتبادلالصفلوحدةمناسبةقاىةلناتوفرالثقافيتراثناووحدةالمشتركةالمعنوية

المشتركة.القيمهذهمناالفادةعلىطاقتنامافيبككنعملانوعليناالمساعدات.

الراهنةفالظروفالعالم.بقيةعنأنفسنانعزلأناألحوالمنبحالاليعنيهذاانعلى
العالممعبالتكاملوإنماأنفسناعلىباالنغلثقليسرانناءبكبينفيماالتضامنتعزيزمناتتطلب
ايضاشأنهمنالنهجهذافمالايضا.األخرىالبلدانمعالتعاونتعرينعلىتحرصوبعقلية
ماخيرهواالقتصاديالتعاونأنشكوالالعالم.فيالتوتراتافتعالمحاوالتيحبطأن

المجال.هذافياالهميةبالغدورولنكومسيكالمحاوالت.هذهيحبط



الوزراء»معالي

ءالموقرونا~وبون

لهاتعاونومشروعاتقضايايتضحنانهوجدناءالكوسيكاعمالجدولالىنظرناإ.:إننا

تقدمااحرزناانناأسجلانليويطيباالن.العالميشهدهاالتياالحداثازاءخاصةاهمية

االحداث.تلكبشأنكبيرا

ننجزأناستطعناءالتاسعةدورتهافىالكوسيكاعسرتهاالتيالجديدةاالستراتيجيةضوءففي

.االقتصاديللتعاونجديدةعملخطةباعدادالخاصةالتحضيريةالمهام

فيالواردةاالساسيةالمبادئالىءالدورةهذهاثناءستناقشالتيالجديدة»العملخطةوتستند
فيماللتعاونالفرصاتاحةوهيأالالماضي،العامفيعليهاالموافقةتمتالتياالستراتيجية

القطاعاهميةعلىوالتأكيداال~ديآالنشاطحريةواطلثقالفرعيةالمجموعاتبين
العالمى.االقتصادمعوالتكاملءالخاص
مضمارفيهامةمجاالتتغطيالتيالجديدة»العمللخطةاالخرىالسماتا_ىوتتمكر

انشعلةادارةفيستسهمأآلليةهذهأنرأيىوفيوالتنفيذ.للمتابعةآليةتشملانهافيالتعاون،
الفعالية.منبمزيدالتعاون
تبذلهاالتيالدؤوبةوالجهودتقدمهالذيوائدعماالعضاءالبلدانتبديهياكالشريداالهتمامان

أنهاعنفضالءحققناهالذيالسريعالتقدمفياالثرعظيملهاكانلمنظمتناالتابعةالمؤسسات
.التعاونيةجهودنادائرةوسعت
االسطمية»البلدانفىالخاصالتطاحلممثلياالولاالجتماعالمدينةهذهفيمؤخراعقدلك

مرة.الولالخاصالقطاعممثليبينجمعانهاذبحقمهماحدثااالجتماءهذاوكان
لممكياالولاألجتماعاليهاخلصالتيالنتائجبعنايةتبحنونسوفانكممنيقينلعلىواني
الخاصللقطاعيتسنىحتىاالجتماعاتمنالنوعهذامواصلةمنوالبةالخاص.التطاح
يتيحالذيالمناخبتوفيرنهتمأنعلينايجبإذبيننا»القائمالتعاونفيرئيسيووبةعاالضطك

الخاص.القطاعلدىتوجدالتيالهائلةاالمكانياتمنتستفيداناسرلبك
ائتماناتتأميننظامتشغيلبدءاعمالناجدوليقضمنهاالتياالخرىالهامةالبنودومن

ملثمياالالبنكاضطلعالذيالنظاموهوالماضي،آبلماغسطساالستنهاروضمانالتصدير
المهمة.هذهانجازفينجاحهعلنللبنكبالتينئةماتكانواودله.التحضيريبالعملللتنمية
مشروعبعدوهو»البناءة.ومساهماتكمالمتواصلأهتمامكمبفضكتحققالمشروعهذاان

المصدريناماممتواضعة»كانتوانءجديدةفرصةيتيحأجك»األطولالتجارةتمويل



انواتمنىمفيداالمشروعهذايكونانفياالملويحدونىاالعضاء.البلدانمنوالمستثمرين
ممكنة.استفادةأقصىالفرصةهز»منبلدانناتستفيد

الوزراء،معالي
االعضاءللبلداندائمدوليكمحفلقيمتهاءالعاشرةدورتهااآلنتعقدالتىءالكوسيكأكدثلقد

بذلمنالبدانهاعتقدفأنيذلك»ومعوالتجاري»االقتصا.يالتعاونمجالفيوالسيما
المتغيرة.العالميةالظروفمواجهةفيفاعليةاكثرمحفالالكوسيكلجعلالطزهةالجهود
الكوسيكاستخدام-السياقهذافيجديدةكخطوة-المفيدمنسيكونانهاعتقاديوفي

كوظيفةءالعالموفياالعضاءالبلدانفياالقتصاديةالتطوراتحولاالفكارلتبادلكمحفل
الحالية.وظائفهاائىباالضافةالكوسيكتقوالهاجديدة

ايضابلءفحسبمحددةفنيةمشروعاتلمناقشةسوفبلدانناوزراءيجتمعلنذلك»وعلى
تجاهمواقفهمولتنسيقالعالم»وفيبلدانهمفيالهامةوالتجاريةاالقتصاديةالقضايابشأنللتداول
التحضيريالعملفيالدورةهذه~فشرعاننستطيعاننااعتقاديوفيالراهنة.األوضاع
المساكة.االفكارمنوغيرهاالفكرةهذهلتطبيقالطرم

الموقرون،المندوبون
طيبلكمواجيااعمالكمفيالكاملبالتوفيقلكمتمنياتيعنلكماعرباناودكنمتيختامفي

اسطنبول.فياالقامة



0>م

ا~حيآلالكلمآل

ا~_حامدالدكتورلمعالي

اال~تمرالمنلمنظمةالعاماألمين

للكوسيكالعائمرةالدورةافتتاححفلفي
ا)9»4االفلننرهنبرلماكنو»t(امطنبول،





بدإنفاحامدالدقتورلمعياالفتتاحيةالكلمة

االسطيتمرالمنلمنظمةالعاماألمين

لللوسيكالعامرةالدورةفي
»إ5»4االولتثرينلماكتوبر»t)اسنبول،

انكوسيكورئيسالتركيةالجميوريةرئيسدميرلسليمانالرئيسفخامة

الوزراءالمعاليأصحاب

الموقرون،وا~عوونا~وبونأيها

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسك

تنعقدالتيفئذهالعاشرةالكوسيكدورةفيالمشاركةمنلتمكنيسروريعنأعربأنأو:

اشعاععنالدفاعفيكثيرأساهمتالتيوالعريقةالجميلةاسطنبول_ينةفيالمعهوءهوكمأ

االسلقم.

الكوسيكورئدسالتركيةالجمهوريةلرئيسامتنانيعميقعنأعربأنايضالياواسمحو

منذالضيافةوكرماالستقبالحفاوةمنليالبرانقوالوفدلقيتهماعلىتركياوشعبولحكومة

الجميل.البلدبهثذاحللنا

المرنسرءرسث

الثمينوقتكمفخصصتمءجسرممشانمكمنعاتقكمعلىملقىماهوورغمكالمعتاه،تفضلتمت
للجلسةبرئاستكموذلكاالسطمبة»الدورباقتصادللنهوضالهادفالمشتركمي!السنكلنعمل
المفعماال~احى،ابكمخطأنفيشكيخالجنيوالالسنوية.عسيكالكر~ورةفتناحيةاال

كذلكللكوسيك.انمقبلالعملتوجيهفيويسهماالجتماعهذا~اوالتيلهمسوفبالحكمة»
ىالمكرسالتهاعلىجيلليطانصوالدولةلصاحبةشكريخالصعنايضاأعرباناو.

للكوسيك.الشخصي.عمهاوعلىبالتشجيه~

اثكرموهمنىأالخرةالبارزالشخصاتوا-الوزرالمعاليأصحابأمييأن~I.أخبر•أ.و
االبسراع.هذابحضرو



الرئيسرءسيدي

سنةاتسمتفقدالدولي.االقتصاديالوضعيجتازهاوحساسةهامةحقبةفيينعقداجتماعناان

فيالغاتاتفاقاتوتوقيعاألوروغوايمفاوضاتباختتاماالقتصادي،المجالفيءا994

قوىمضى»وقتايمنوأكثرغداءتحكمهسوفالعالمياالقتصادأنيعنيوهذامراكثر.

يكونبينماواالبتكار»االداءعلىقدرةاألكثراالتتصاداتعادةفيهاتتتصرالتيالسوق

والتهعيثى.الخسرانهووالضعيفةالعاجزة~دات»الحتميالمصير

النامية.البلدانضمنجميعاتتدرجالتزالاالسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىان

أجلمنجهودهافيبالاننابعضاحرزتهاالتيالمشجعةبالنتائجنسدانحقنامنأنشكوال

خططاووضعتجريئةاصالحاتاجرتقدبلداننامعظمايضاشكوالالوطنية.الشمية

معالمطردههبوطهانقللمانصادراتنا،اسعارفيالمستمرالتقلباناالرشيدة.انمائية

ومصاعببلداننا»منلعديدالكبيرةوالمديونيةءوالوارداتالمعداتأسعارفيالدائماالرتفاع

بليؤخييزالالذلككلمطثمة»بشروطالخارجيةالعامةالمساعداتتدفقونقصالموازنات

المتوسط.المدىعلىبلداننامنالعديدنمويعرقل

نمواالبلداناكلمجموعةفيمعدودةتزالالالتياألعضاءالدولمنالعديدوضعفانكذلك
ألقلق.علىيبعثإنهبلخطيروضعايضاهو

نشرهالذيالتقريرفيوردحسبمامنهاىاألفريقيةخاصةان،البالهذهفيالفرددخلفمتوسط
اكللصالحالعملبرنامجاعتمادمنذباستمراريهبطظكوالتجارة»للتنميةالمتحدةاألمممؤتمر
التسعينات.~نمواالبلدان
منالجديدةالمرحئةفيللدخولبعدمهيأةغيرتزالالمنظمتنادولمعظماننرىوهكذا

كبيرةاقتصاديةتجمعاتوببروزالتنفيذحيزالغاتاتفاقاتبدخولتتميزالتيالعالمياالقتصاد
األوروبي.واالتحادءالشماليةالمريكاالحرةالتجارةمنظمةمكر

ءالرئيسسيدي

السبيك-ىيدةاجتماعاتامامذكرتاننيسبقكما-هواالسطميالتعاونتعزيزان

العالميالوضعفيالتهميثرمنمز:دونونلحيلولةالوطنيةمصالحناعلىللمحافظةانوحيد

القائمةاالقتصاديةالكتلمختلفمعمجابهةسياسةننتهجأنبالتأكيدالمرادوليسرالراهن.

سعياالهائلةوالبشريةاالقتصاديةثرواتنابحشدأفضلنحوعلىانفسنافنظمانهوالمرادوإنما

الصناعية.البلدانفيكائناشرمعالتفاوضيةءرتناتعزيزالى



التعاونتعرينسبيلفيالكوسيكاتخذتهاالتيللمبا:رات~اناالالنملكانناوالحق
منظمتنا.فياألعضا:ولاكبينفيماأقتصاديا

واتفاقيةاجالاالطولالتجارةتمويلنظاممنهاهامةا.واتالكوميكاتاحتاالطارهذاففى
التصديرائتماناتعلىالتأمينونظاماألعضاءولاكيننالتجاريةللثفضلياتالعاماالطار
األطراف.المتد.ةللمقاصةءراالسكوالنظاماالستثماروضمان

فيهنامؤخرابنجاحعتياكا´(عضاءواراكفيالخاصاعللقطاألولاالجتماعكانكذلك

التركيةالغرفواتحادوالصناعةللتجارةاالسلثمبةالغرفةبنالونيتىالتعاونبفضلأسطنبول

التعاونتعزيزأجلمنالكوسيكمبا:راتمنموفقةأخرىمبا:رةءوالصناعةللتجارة

سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءولاكببنفيماوالتجارياالقتصادي

لتوجيهاتطبقااعدادهتمالشذيللكوسيكةبالبالعملخضةعمنثمرىيأتيثلكعنوفضك

والوسائلالسبلليبينالعاشرةرتها.»رفيالكوسيكفيهسنثضرالذقوالسا.سةميةاالسكالقمة

اعخا،.ا.ولنايبن~اءق7ا´التعاوناواصرلتعزيز

الدولوؤساءالىءللكوسيكالحاليةا_ورةفياعنتما.ها~الخطةفئذهترفعوسوف

المغربفيشقاهالمقررالسابعاال~رالقمةمؤتمرحكرفينهالئنظراالسلثميةوالحكومات

القا.م.اااول>زكانر.يسمبرلمشهرخلى

دفعقوةتعطيانتنوقعا.ءالقاءمةا´(~ميةالقمةهذهىراكبازآماالفعلقانناوالواقع

التيالتحدياتمواجهةمنبتمكينناالكفيفةاتارالقرتتخذازوالمشتركسلثمياالللعملب_ة

والثترم.التنسةنحرالمشتركةمسرتناثعرض

بالفعلوفرثشدالكرسكان-المنظو~هذامن-نا.حذاراراالربعلرالباعثومن

بفضلوذلكدولنا»بينالتجاريjاالنتنصا.رللثعاونسربعاانموتكفرالثاألدوات~ر

االسطميالبنكوخاصهميآا´اسكالمؤثمرمننئمةعنالمنبثقأالسنيةسسرتالمنجميهثعاون

واالثثصادمأاالحصاثهألبحوثومركزوالصناعة~:~ةاالسا.سةوالغرفأللتنميأ

انيسرنيالذيالتجارةلتنميةميةاالسككزوالسءا´اسأ.ميةللك»ريبوالتعيةواالجت

التجارةوغرفاألعضاءبالدولالمكانهذامزألهيبواننيم.آلمةحذافيبالذكراخصه



تحتوضعتالتياأل:واتبهئذهالكاملةاالفا:ةالىيسقوااناالقتصا:مجالفيوالعاملين

بالمؤسساتأهيبكمابالاننا.بينوالتجارقدقاالقتصاالمتعاونتعزيزأجلمنتصرفهم

منالكوسيكبهرتقياكللعمكJWJI:عمهارفيتستمرا.زبرهاالسكالمؤتمرلمنظمةالتابعة

االسا.مى.االقتصاءقالتعاونتعزيزاجل

االسالميثسرالعثلمزنلمثالعامةاالمانهانلكمامؤكعملكمزيىالنجا-.لكمأثمنىالخشام،وفي

وثراراتكم.انكمتوصبتنفيثذسبللهجهداثدخرلن

اشكركم.
بركاته.هاللهورحمأعلكموالسم



م.(

كلمآل

ضلالرواللهمحدناصرالسيد

زراهاكلمجلصلرنيسالثانىالنائب

ككويتبدولةالماليةووزير

ا~بيةالمجموعةعننيابة

فلكومسيكالعلثمرةللدورةا~حيةالجلسةفي
ا)»9tاالولتسىلماكتوبر»4(امطنبعل،





كلمة

ضنالروفبداللهناصرالسيد

الوزراء~لرنيصميالثكمب

الكويتبلولةالهيةووزير

بيةلحهالمجموعةعنفيلبة

للكو~العلثمرةللعورةا~حيةالجلسةفي
ءه»»لماالوللعتمهر/ننمرن«4(مطنبول،

مميريلسليمانلمرئيسفخامة

ءالكوسيكورئيساصيقةالتركيةائجمهوريةرئيس

الغابأحامدآهكتورمعالي

االسطميالمؤتمرمنظمةعامامين

الوزراءالمعالىاصحاب

فقيهجعفراسامةاالستاذمعالي

للتنميةاالسميالبنكرئيس

الموقرونالمندوبون

وبركاتهاللهورحمةعليكم:لدمطم
نيابةالكلمةهذهبالقاءاتشرفالتيالعربيةالمجموعةباسماتقدمانالرئيسفخامةيايسرني

وحسنحفاوةمنلقينا»لمااالمتنانوعظيمالشكربوافرالشقيقالتركيوللشعبلكمعنها،
المضياف.لبلكمقدمناانمنذضيافةوكرماستقبال

وتعزيزدعمالىائراميةألحثيثةوجهودكمالرائدبدوركملطثمادةانمناسبةهز»اغتتماناو.كما
للتعاونالدائمةللجنةترلسكمخطرمناالسمةدولنابينوالتجارياالقتصاديألتعاون
بمنظمتنا.تتصاديواكالتجاري

اواصربتعزيزوالمتزامكممساندتكممدىبوضوحتعكساالفتتاحيةبالكلمةبهماتفضلتمان
دولنا.بينالمختلفةبمجاالتهاالقتصاديالتعاون



الرئيسالسيد

خروجبينهامنالعالميةاالقتصاديةاالوضاعتسودهامةتطوراتهناكانجميعانعلمكما

وتسارعءالسابقةالسنوات~سادتالتياالقتصاديالركودمرحلةمنالصناعيةالدول

العالمي.المستوىعلىللتنميةكمحركمتزايدبدوروقيامهانموهامعدالت

وتناميالمالرأساسواقفيالعالميالطلبارتفاعاثرهمنكانااليجابيالتطورهذااناال

دولنا.علىوانعكاساتهاالدوليةالتجارةمنظمةوقيأمالعكسية»ألفائدةاسعار

توازنتحقيقبهدفاساسيةخطواتمجموعةاتباعفياالسراعمناتتطلبالتطوراتهذه

ائخارجيةالمفرعاتوموازينالعامةالموازناتعجزبخفضوذلكاقتصادياتنافياكبر

هذاومعءالتطوراتهذهاماموالصمودالتكيفاجلمنلمواردنااالقتصاديةالكفاءةوزيادة

الينتظرانهاالصادراتنالزيادةمواتيامناخايخلقالعالميالنمومعدلارتفاعبأنالتنويهيلزم

قطاعاتها.بمختلفاالقتصاديةعطقاتنافيملموسةزيادةذلكيصاحبانفطبدكافيا،يكونان

المسارتعديلالىالراميةالتصحيحيةالبرامجبتطبيقاالسراعمنايتطلبالذياالمر

بارزبدورالقيامعلىقادراليكونالخاصالقطاعوتشجيعالسوقآلياتوترشيداالقتصادي

.ولنا.بيناالقتصا.يوالتعاونالتنميةاهدافتحقيقفي

التياالهدافتحقيقفيواالقليميالقطريالسياسياالستقراراهميةعلىمعيتوافقونلعلكم
االستثماريةائمواردوتدفقالخاصاالستثمارتشجيعفيضرورياعامكباعتبارهاليهااشرت

العالمية.المنافسةزيادةظلفيخاصةالخارجية

والمنافعالمصالحتبادلمناسسعلىبينناالتعاونضرورةعلىاؤكداناؤدهذااجلمن

والتيواالجتماعيةاالقتصاديةللتنميةمراتمناخلخلقاالقليميةالنزاعاتوتجنبالمشتركة

شعوبنا.علىبدورهاستنعكس

الرئيس،السيد

ءاالخوةايها

القراراتوفقاالسلثميةولالبينالتعاونتعزيزفيكبيراشوطاالكوسيكقطعتلقد

التعاونلتعزيزالعمكخطةتبنيفيذلكتصروقداالسلثمية.القمةمؤتمراتعنالصادرة

الطابعذاتالمختلفةوالبرامجالمشاريعمنعددعلىالموافقةعناسفرتالتياالقتصادي

تمويلبرنامجمثلاالسلثميةللدوكاالقتصاديةوالظروفالواقعمعتتناسبالتيالعملي



االسطميةوالمؤسسةالتجارية»االفضلياتلنظاماالطاريةواالتفاقيةاجالءاالطولالتجارة
الصادرات.وضماناالستثمارلتأمين

وفقاالقتصاديالتعاونلتعزيزالعمللخطةاالخيرةاللمساتنضعاليومنحنوها
تمعيدتمحيثللكوسيكالسابقةالدوراتقبلمناعتمادهاتمالتىالجيدةاالستراتيبيات

قطاع.كلعملوبرامجاالقتصاديالتعاونقطاعاتلكلالعامةاالهداف

منفيزفىلطعلتالمناسبةاآللياتلوضعلمقادمباجتماعهمالمعنيينالخبراءيتوصلانآملين
العمل.خطة

الرئيس»السيد
االفاضل»االخوة
المؤسسةاتفاقيةدخولعناالعطنتمانبعدهذااجتماعنايأتيانالطالعحسنمنانه

تحت94اغسطسرمنباالولالنفاذحيزالصادراتوضماناالستثمارلتأميناالسثمية

السنواتفياللجنةهذهبذلتهاالتيالجهودثمرةتعتبروالتيللتنمية»االسطمىالبنكاشراف
االسطمية.دولنابينالتجاريالتبا~وتنميةتعزيزفيالمؤسسةهذهتساهمانواجينالسابقة

الرئيسالسيد

االخوةايها

نطاقضمنتقعوالتياعمالناجدولعلىالمطروحةالهامةالمواضيعاحدالىاشيراناود

فيالمشاركةنحوالخاصالقطاعتشجيعموضوعوهودولنامنلكثيرالرئيسيةاالهتمامات

متجددةومرونةفعالةوقدراتطاقاتمنالقطاعهذابهيتمتنwوذلكءوالتنميةالبناءعملية

القراراتمنعددباتخاذالكويتدولةبينهاومناالعضاءالدولهنااليدقامتو_

الشركاتمنمجموعةملكيةبتحويلبعضهاقامتكماءالتوجههذاعلىالمشجعةوالتشريعات

المقدمةالخدمةمستوىبتحسينرغبةالخاصالقطاعالىالخدميةالطبيعةذاتوالمؤسسات

الدول.علىالماليةاالعباءوتخفيف

علىواضحلدليلالجارياكتوبر19وا8يوماالعماللرجالاالولاالجتماعانعقا.ولعل

التنميةعجلةدفعفيالمناسبالدورواععالئهالهامالقطاعهذاوتشجيعدعمفيدولنااهتمام

.ولنا.في



الرئيسرءالسيد
االعزاءهاالخوة
سلثمياالالمؤتمرمنظمةانشاءمنذعملتبطديانالىاشيربانعذرااستميحكمهناولعلى
تواصلوسوفءالمجاالتمختلففياالعضاءالدولبينالتعاونمسيرةومساندةدعمعلى

العدلالىالداعيةالحنيفدينناتعاليممنينطلقالذيوالمبدأىالثابتوالتزامهادعمها
والتعاضد.والتكامل

الرئيسرءالسيد

االخوة»ايها

التحضيرفيالخبراءبذلهاالتيللجهوديريتكعناعرباناودهذهكلمتياختتمانقبل
الىوالتوصلاعمالناانجازعلىشكبكسيساعدنامماالماضييناليومينخلل~الجتماعنا

اننا.بكبينالتعاونتوطيدفيتصبايجابيةقرارات

لشخصكموشكرناتقديرناعميقعناخرىمرةاعربانالرئيسفخامةيالياسمحواوختاما
تركمماءبالغينوحفاوةرعايةمنبهماحظيناعلىالشقيقالتركيوالشعبوالحكومةالكريم
االسلثمية.امتنالخدمةجهودناويباركيرفقناانيرالكالعلياللهسائكاالثنعظيمانفسنافي

ومركاشه.اللهورحمهعلكموالسلثم



ومم

كلمآل

ساسميتاكرتانجارجيناالسيدمعالي

اندونيسيابجمهوريةالوطنيةالتنميةتخطيطيرمن

اآلسيويةالبلدانمجموعةهنبالنيابة

االسمرصرالمنمنظمةفياألعضاء

للكوسيكشرةالهللدورةاالفتتاحيةالجلسةفي
»)»»4األولتنمرينلماكتوبر»4(اسطنبمل





ساسميتاكرتانجارجيناالسيدمعكيكلمة

اندونيسيابجمهوريةالوطنيةالتنميةتخطيطيرهن

سيوية3االبلدانمجموعةهنبالنيابة

االسطيتمرالمنمنظمةفياألعضاء

للكوسيكالعاثرةللدورةاالفتتاحيةالجلسةفي
«)»54األولتثربنلمأكتوبر»4(اسطنبمل

الكوسيكورئيمىالتركيةالجمهوريةرئيسالفخامةصاحب
االسطيالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينالغابأ،حامدالدكتورمعالي
ائمعاليأصحاب
الموقرونواألخوةءالزمك
والسادةالسيدات

المؤتمرمنظمةأعضاءاالملثميةالبلدانمجموعةعنأنوبأنالشرفدواعىلمنإنه
منالوفودبهحظيةلماتركياوشعبلحكومةإمتنانناخالصعناالعرابفيا´(~
ضيافة.وكرمحارةحفاوة

ممتازة.اتترتيبمنلهوفروهلمااالجتماعمنظميعلىنثنيأننودكما

لقرونظلثالتيالتاريخيةالمدينةهذهءاسطنبولفينكونأنجميعاسعادتنادواعيلمنإنه
تمكنالذيالمناسبالمكانبحقاسطنبولوتعتبرللحضا~ة.وينبوعاللعالممركزاعديدة
عالمبخلقالكفلةاالستراتيجياتوصياغهالرؤىإلىالتوصلمناألعضاءوبلدانهاالمنظمة
االسطمية.مفاهيمناوبتعزيزسطية»االالمتناأفضل

الرئيسالسيد
لممتنونوإنناالعميق.يوناتتموضعكانوالذياالفتتاحيخطابكمالىباثغباهتماماستمعنالقد
المطروحةالقضايابشأنسديدةوأراءنصائحمقيتموهأسدلما´الفخامةصاحبيالكم

مداوالتنا.بهتسترشدقيمامصدراستكونأنهامنيقينلعلىأمامنا.واننا



تركياوشعبلحكومةتقديرناخالصعنالرئيسفخامةيا~خللكممنأعربأنليويطيب
وحرصكمرعايتكمتحتالمنظمةأنشعلةفيتركيابهتضطلعالذيوالبناءالفاعلللدور

االقليموفدعنوبالنيابةتطلعات.مناالسلثميةاألمةاليهتصبوماتحقيقعلىالشخصي
الله.شاءابنالمؤتمرهذانجاحاجلمنالتعاوندرجاتأقصىنبديبأننعدكمفإننااآلسيوي

الرئيسسيادة
تاريخفيالبارزةالعطساتاحدىأنهاعلىللكوسيكالعاشرةالدورةالىيشاروسوف
وأصبحتمنظمتناقوةتنامتولقدلها.اجتماعأولعقدتأنمنذعقدمضىفلقدمنظمتنا.
المخكفة.التعاونجوانبلتغطيأنشعلتيانطاقووسقتأهدافها،تحقيقعلىحرصاأكثر
كانالذيالمواجهةمناخزالانبعدجوهرية»تغييراتاالنالعالميشهدالوقتنفسروفي
علىيقتصرلمالتغيرفإنءالرئيسفخامةيابوضوحأشرتموكماالعظمى.الدولبينسائدا
فييتحركانهاذهيكليىتحولعمليةحاليايشهدالعالمياالقتصادإنبلالسياسيىالهيكل
واألفكار،المواردتدفقعلىالمفروضةالقير.وتخفيضالعالميةالتجارةنطاقتوسيعاتجا»
أدتولقدجديدة.احتماالتلناويتيحاطارهافينعملالتيالحدودنطاقمنيوسعماوهو
يحققبماالعالميالطتصادجديدةقوةاضافةالىالماضيالقرنشهدهاالتيهذهالتغييرعملية
الرخاء.مناعلىمستوى
اخواننايشكلالذيالناميالعالميعانيهماالعالميسودالذياالتجد»هذايواكبذلكومع

الفقرانتشارمالخطيرةمشاكلمنءمنهكبيراجزءاالمنظمةفياألعضاءالدولفيواخوتنا
ءاساسيةوتعليميةصحيةخدماتمنمايقدموقلةالمديونيةمستوىوارتفاعواسعنطاقعلى
والبلدانالفقيرةالبلدانبينوالتنميةوالتكنولوجياالمعيشةمستوياتفيالشديدالتفاوتوكذلك
تحسينمنيمنعونالالمسلمينمنواخوتنااخبراننافانءالعالممنأخرىمناطقوفيالغنية.
انسانى.البشكلواالضطهادللظلميتعرضونايضاانهمبلءفحسبمعيشتهممستوى

الرئيسالسيد

لناءبالنسبةكبيرمعنىالجديداالقتصاديالعصرلتباشيريكونلنالظروفهذهملوفي

مانزيدوانوجهأمكرعلىامكانياتنانستغلأنعليناتحتمالتحولهذادينامياتفيفمشاركتنا

وتنميةتحديثسبيلفيالجهدمنكثيرانبذلوانتنافسية،أمكانتنسبيةميزاتمنلدينا

األساسيةبالبنياتواالرتقاءواالقتصاديةاالجتماعيةمؤسساتناحواصكالبشريةمواردنا

العمرانية.



مننستفيدأنونستطيعالجيمةالتحدياتأمامنصمدلثيعليناالواجبةالمهامهيفتلك
ثحركنأأنالمؤكدومنوانفتاحا<شفافيةازدادالذىالعالمياالقتصادلنايتيحهاالتياالمكانيات

بمفرد».كلتحركنالوعماالنجاحمنمزيدالنأيكفلأنشأنهمنالسبيلهذافي
النقانيتراثناو_هبحثمسلثمياالالمؤتمرمنظمةعلىالكبرىآمالنافعلقالمنطلقهذاومن
!لتأزر.،فعلقوةسيزيدناوالنأئيالجماىرا~منعلىبيننافالتعاونوكذ~العليا.ومثلنا

بيننا.فيماوالتكامل
وضعهيتلك«_أمسرأدهمةبهمنوطللكوسيكالعاشرةا:ورةهذهفيفاجنضاعناعليهوبناء

ول:كبين0فسراالقتصاديالتعاوبزيزلتعنالجديدةاتيجيةستر8االعمكلخطةالنهائيةالصياغة

نفبئةعلين.اتيسرسوف؟لجديدةاالستراتيجيةهذهانفيشكواليخائجناالمنظمة،أعضاء

اليها.نصبوالتياألهدافبلوخالىالراميةالتعاونيةالجهودوتعزيزالمواره

احتياجاتأهمتلبيالتيالمشروعاتتحديدميكونالب~ةستراثيجية9الهز«تنفيذناولدى
أ´تخا.علىحرصناعلىيدلتنفيذهاأنعنفضككبرىءأهميةشهأمواعضأ-داألانالبك
قبل.منعليهااتفقناالتيالهامةابير:لت

الرئيسا~

علىلناالمتاهةمقانياتاالكافةمنائحقيقيةاالستفادةعلىبعدنعمللمأنناأعتكإنني

الوطنيةهؤسساتنألدوراهتسامأقصىءامكعلينايجبلكوكوالجماعي»الفرديالومقويين

فيهماتحقيقمننمكنهالكيللتنميةسلثمياالالبنكمنلالمنظمةعنبثقةالدوالمؤسسات

ا~!ونتعزيزفيا~صtLhilI.ورعلىذلكويصدقجمعاى،ميةاالسكمةلكالخير

القطاعبدخوكفيرأنستبشرفاننالكوكاألعضاء.الدولبينفيماوالتجارقاالقتصا.ي

سلثمي.االائتعاونعمليةفيامرالف

الذيدورهاءالرئيسفخامةم»قيأدتتحتتواصلسوفالمنظمةأنالراسخاعتتك.ناوفي

أألعضاءفنحنهناومنمي.االسكالعائمبلدانبينفيماللنعاونكوسيلةوفعاليةأهمدةابتن

المنظمةءوايكالتضامنوتعزيزالصفونكتوحيداألعضاءسائرنفاشالمنظمةفياآلميوسرن

jSطريقنا.فيالماثلةللتحدياتنتصدىأنلنايتسنىلكيثقتنا

ألرنسسمديوشكرا





)i(

كلمة

مانيالوندوبييرالسيدفعالى

والتجاريةالصناعيةالتنميةوزير

الكاميرونبجمههرية

االفريقيةالمجموعةعنبالنيابة

حيانحتتاالحفلفى

للكوسيكالعاشرةللدورة
ا)»»4االولتثرين/اكتوبر,4ااسقبهل،





كلمة

هانيالوندوبييرالسيدمعالي

الكاهيرودنبجمهوريةوالتجاريةالصناعيةالتنميةوزير

أالفريقيةالمجموعةعنبالنيابة

االفتتاحيالحفلفي

للكوهسيكالعامرةللدورة
«لم»»4االولتثرين/اكتوبر»4(اسطنبول،

ائكوسيكورئيسالتركيةالجمهوريةرئيسالفخامةصاحب
سلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينالمعاليصاحب
التركيةبالجمهوريةالدولةوزيرالمعاليصاحب
الوزراءالمعالياصحاب

الموقرونا~وبون
والسادةالسيدات

الموقرالجمعهذااماماالفريقيةالمجموعةباسماتحدثانواالعتزازالشرفأواعبىلمنانه
الصادقامتناناعناعربانباءزيبادئواودللكوسيك.العاشرةالدورةانعقادبمناسبة
بارضحللنامنذالوفودبهحنئيتالذيالحاراالخويالترحيبعلىوشعباحكومةلترك
فيهتتجلىعريقاتقليدااصبحانمعهودالضيافةكرمانالعريقة.التاريخيةاسطنبولمدينة
الحديثة.الحضارةبركبأللحاقعلىوتصميمهاالمجيدوماضيهاالبلثدهذهعظمة

فتسهيلممتازةترتيبات~ناتخذتهLJالتنظيميةاللجنةالىألخالصالشكرازجاءاوءكما
االجتماع.هذااعمال



الكوسيكورئيسءالتركيةالجمهوريةرئيسالفخامةصاحب

!الملثميالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينالمعاليصاحب

التركيةبالجمهوريةالدولةوزيرالمعاليصاحب

الوزراءالمعالياصحاب

الموقرونالمندوبون

والسادةالسيدات

اوروجوايدورةمفاوضاتتشمكجذريةتغييراتالعالمفيهايشهدفترةفيهذااجتماعنايعقد

تعدالتياالحداثوهذهالخ...التجاريةالكفاءةبشأنندوةوانعقادللتجارةالدوئيةالمنظمةوانشاء

علىتفرضالدولية»والتجاريةاالقتصاديةقاتالعكفيحاسمةتحولونقطةجديدلعصرالاستهك

ثمومنالتضامن.منمزيدالىتسعىانالحرةالمنافسةاعباءالتحملبعدالمهيئةغيردولنا

فيماالتعاونوتعززصفوفهاتوحدانءالناميةانالبكمنواغلبهاءاالسلثميةائبلدانعلىيتوجب

انناذلكءالجديدةالتحدياتبمواجهةمطالبةءومتنوعةضخمةامكانياتمنلهابماءالبندانفهز»

نصيبزيادةوسائلفيالتفكيردونالتجاريالتبادلشروطفيتحسنعنتنحدثانالنستطيع
انعالمية.التجارةحجمفينموااالقلوالدولالناميةالدول

المؤتمرمنظمةجانبمنبذلتالتيالجهودتحيياالفريقيةالمجموعةبلدانفانماتقدمضوءوفي
تحسينبغيةاالسطميةللثمةثمةمكادواتلتوفيروالكومسيكللتنميةمياالسكوالبنكمياالسك
لتعزيزالعملخطةمشروعالمثالسبيلعلىومنهاءاالسلثميةالبندانبينفيماالتجاريالتبادل
االطولالتجارةتمويلونظاماالسطمىالمؤتمرمنظمةاعضاءالدولبينفيمااالقتصاديالتعاون
التجاريةالمعلوماتشبكةوانشاءاالستثمارىوضمانالتصديرائتماناتعلىالتأمينونظامءاجك
...اله.االسئمي.المؤتمرمنظمةاعضاءوللك
اقتصاديةازماتمنخاصة»منهاواالفريقيةعامةاالعضاءالدولفيهاتعانيالتيالفترةهذهوفي

االقتصادي.التحررعلىمساعدكعاملالخاصالقطاعبتنميةتهتمانعلينايجبءمستمرة
انالبكهذهنموفياالساسيةالدافعةالقوةهوالخاصالقطاعجانبمناالستثماراتتدفقان

وتقدمها



الجمهوريةرئيسالفخامةصاحب
الماضي:العاوفيللكوسيكالتاسعةللدورةالختاميةالجلسةفيالختاميخطابكمفيقلتملك

الذياالمراالقتصاديالتعاونانشعلةتعزيزالىمضىىوقتايمناكثرءاليومنحتاج´´ونحن
ءالمنطلقهذاومن_سره´´.العالموفيالمنطقةفيدائمينواستقرارسطممناليهمانصبواسيخدم
يشلحيثاالعضاء،الدولفيالخاصالقطاعلممليأاجتماعاسطنبولمدينةفيمرةالولعقد

الدولبينفيمااالقتصاديالتعاونتعزيزعمليةفياالهميةبالغةدافعةقوةالخاصالقطاع
االسلثمية.

التجاريالتباهلحجمضآنةاوضحتالخاصالقطاعممثلياجتماعاليهاخلصالتيالنتائجان.بيد
المعوقاتمنعددضمنوذلكالمتبادلة»التجاريةالمعلوماتوقلةاالعضاءالدولبينفيما

اصابةالىيصلقدحدالىوتعقيدهاالتجاريالتبادلعلىالمفروضةالقيودكثرةمنهااالخرى
والعزيمة.الخماسيثبطباالحباطشعورالوضعهذامنينجموقدالكامل.بالشكلالتبادلحركة

الكوسيكورئيمرالتركية»الجمهوريةوئيمرالفخامةصاحب
االسطيالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينالمعاليصاحب
التركيةبالجمهوريةالدولةوزيرالمعاليصاحب
الموقرونالمندوبون
والسادةالسيدات

فانونبلكاميريتعنقوفيماالجنوب.دوكبينفيماالتعاونلتنشيطجهودناقصارىتبذلبك.ناان
وقدبيا»بولللرشيمىالرشيدةالقيادةتحتاالقتصاديللتحررجريئةتدابيراتخذت~بلثدي
منذاالسعارتحديدفيالحكوميالتدخلوايقافالكمياتعلىالقيودالغاءعنابيرالتهذهاسفرت
الخاصالقطاعانشعلةذبىالمباشرالتدخلعنالكفالحكومةقررتذلكعنوفضك.اشهرىة
البلدانفياالعمالرجالاناشدفأننيالصددهذاوفىوالتسويق.والتوزيعاالنتاجمجاالتفى

االستثمارانذلكءرقةاالفافظرائهممعمشتركةومشروعاتشركاتالقامةيسقواانميةاالسك
مخاطرةءانعالمبلداناغلبتداهمالتياالقتصاديةاالزمةمنءبالرغميظلاالفريقيةالبلدانفي

مجزية.
مهمثنا.فيالنجاحنحوخطاناومسددجهودنايباركانالقدمىالعليالله_عو

لكم.وشكرا





0>م.

كلمآل

فقيهجعفراسامةلماالستاذمعالي

للتنميةاالسطميالبنكونيس

للكوسيكالعاشرةالدورةافتتاححفلفي

االسطميتمرالمنلمنظمةاالعضاءالدملبين
»)»«4االولتثرينلماكتوبر6t)امطنبول،





والصالةالعالهنربللهالحمد.الرحيمالرحمنائلهبسم
.أجمعنوصحبهآلهوعنىمحمدسيدناسلنالمرأشرفعلىوالسالم

ونيس،التركيةالجمهوريةونيمرأمريلسليمانالرئيسفخامة
والتجارىاالهثصادىللتعاونالدائمةا_.مة

اال~تمرالمنلمنظمةألعاماألمن,الغابأحامدالدقتورمعالى
األفاضلالوفودوأعضاءساءرفىوالسعادةالمعالىب1ا~
واألخواتاألذوق

,وبركانهاللهورحمهمحلبكمالسالم

رالجههذاأمامأتحدثانالبالغلسرورىومدعاةعظيمئثمرفانه
فانقعنأعبروان،للتنميةاالسالمىالبنكمومستمباسم,ا~زيه.
.المؤتمرهذافىالمشاركةوالمومساتاالعضاءللدولروا.ثمه•0ا~.اا.

التركيةالجمهوريةالىوالعرفانإلمتنانبا~مقدمالفرصة_´هوأغت:م
لهذهالدوريةواالستضافةالممتا~ةالترتيباتعلى,وشعباوه~مة~ا0ر

االهثصادىالتعاونوتعزيزدعمفىونيسىبدورقامتالتىاالجتماكات
.االسالمىالموتميبمنظمةا(عضاءا~وزسرن



اليسقنى,والتجارىاالهثصادىللتعاونالدائمةللجنةونيسابصفت
االعجازاتفىاسهمتالتىولسلفكملفخامتكمالصادقةبالجهوداإلشادةإال

بالفخرللتنميةاال~البنكويشعر.الدائمةاللجنةلهذهالمثرودة
.حشدهافىالنجفةنجحتالتىالمزسسيةالجهودمنجزءابائا:»
مفخامتهقيادةظلفىيعتمرانسوفوفعاليتهااللجنةاداءبأنونومن
.أجلهامنامشنتالتىالنبيلةاألهدافق0لقحة

بنالتعاونلتعزيزوجهود«مواردهبتعبئةتأسيسهمنذالبنكقاملقد
منكجزءاحتياجاتهاعلىللتعرفالسعىيواصلواليزالءاأل~ءولاك

والتىتأسيسهاتفاقيةتضمنتهاالتىالساميةالغاياتقلتحتمساعيه
فياال~عىوالتقدماالهثصاديةالتنميةدعمالىاألولالمقامفىتهدف
التة.د.منتيجةأنهالقولليويطيب.االسالميةوالمجتمعاتاألعضاءالدول

5~.تنفيهفىمومستكمأتبه,وعملياتهالبنكاشعلةالدورى
0األ~ءاالولبناالهثصادىالتعاونلتعزيزالمدىمتوسطةاستراتيجية

ا~~ا~ار(وتدكيم,الفقرحدةوتففيف,البيئيةألتجا~ةو~ية
وتعزيز,البينةعلىوالمحافظة،لوبياوالتنوالعئوماستخداموتشجع

رالهيةالتصحيحبرامجوتشجعالتنميةعمليةفىالخاصالة،طاعدور
0~~:ا~~أولو~االستراتيجيةهذدوتولي.األعضاءالدور_ر

ةالمتو~.ها-ناعاتوفامة,والصناعةانىالكواامن5ائزراى.
.وااصاالتهوالنتلوالصحةوا~م,االمميرة0واله...



المصالحوفامةالمنافعتبادلعلىالقانعالمحقيقىالتعاونكانلقد
.للبنكاالستراتيجيةالخطةفىاألولالمقاميحتلIواليزال•المشتركة
وتجاريةاهثصاديةروابطلخلقالرئيسةللوسيلةهىالتجا:ةالنونظرا
الدولبينالتجارةذلتنميةخاصةأهميةالبنكأولىفقهاتفرىوثيقة

االهثصادعلىتسيطرالس~عبةا~مجاهياتفغموفى.األعضا.ء
ميالدواعالنأورجواىوضاثمفاجولةواسهباءكتلقلا~والحيلالعا~
لقضاياأصبحت،العامهذا<همراكشفيا~~للتمارةجديذ،ةمنظمة
فحوالجديدةالئزعبةأنفىو~سألعظمىوأولويةكبيرةأهميةالتجارة
<غليهاالقويةالمتجار.يةالشتالتوميطرقوا~إلتجتهلهنا~ميه

هذافىجديدةمبادراتفىالنظركىمعيةاالسالوالمومساتلفىلمهرفهسريد
.وعديه~مصالحهالخدمةالمجال

كألت~التىثالثكالمهاممناألنوامتهىأ~مةواساتبالهالبذكآامشت
طوراألالتمويلبرنامجانضإءفبعد.األول!جتماعهامنذالدائمةنةهإلب،سإ
`األستالمنىآالفتعددألفثامنةلنظامفمودجوضعمنوإ~متهباءازه.ها:هأبنك
لتأ~نمينألاالسالسسهالمنقياماكننبأاليكمأزفانينرنى،افاؤهر

قمحالتوبعد~الوجودحيزالىاالنفرجتالتىالصاد~اتأوانثماناالستثما~
عشراخدىبينهامنعضودولة~منقبلمنالتأسيساتفا:~ية.عثى
امتما«)موثانقوبين~قية.ا~علىقةالمصهاجراءات'."':اال_!دو،.ة
90االساسرالتطوراتيلخصوالذيالبنكاعذهالذيالختامنقرييالتالمز_
~ا~7بادعمكمعلىالمومسةهز»نجاحويعتمدالهامة9بزسر<ائه)مذد
لدىالتصديقوثانقوايداعاتفاقيتهاعلىبالمصادتآلوذلكءبذ.ر،:)ا~

.االسهمقيمةمنبهالوفاءا~مالجزءد0~_دراند:اا،



وناستكمخىمنأناشهأن،ةالسعيهالمناسبةبهأهويسرني
الثالثالبرامجهذدالىبعدتنضملمالتىاألعضاءالدولجمه~\انموقرة

«امجتكمل,تعلممذكما0البرامجوهذه.اليهابا~~متسا،عان
وتشجهوالتجا>~ةالمشروعاتبتمويلالمتصلةاألخرىالبنكوأنشطة
الثالثالبرامجههةمنقادةاالاألعصاءالدولجمحوتستطحاالستثمار.
تمويلبرنامجويعطي.البيتيةالتجا~ةتنميةثمومنالتجارةلتمويل
منوالصادراتالتنمويةالمه~الستراداألفضليةاجالاالطولالتجارة
معلوماتنظمسبكةأقكما.األعضاءولالهمنالتكليديةغيرألسدر
فيهيشاركآفرمشروعهىاالسالمىالموتميبمنظمةاالعضاءالدول
التجا>~يةألمعلوماتفقتهعلىالمهمالمشروعهذايساعدوسوف.البنك
العرىلتوثيقصرورةذلكباعتبا~<الدولهذهبيننيما5.والفذ.

،الشبةمناألولىالمرحلةفىتجريبىمشروعتنفيذويجرىوالعالقات.
ألوطنية.ا~مصالمراكز~مناألعضاءالدولمندرنةاايشعر

مشروع(نشاءعمليةفىلالسراعرمةالالالخطواتاتخاذال:.كوسدواه.ل
.االسالميةللدولالتجا:ةمعلوفاتشبكةعمشرورههوالتذ~.ق)ةأئت،>

الموا~:لتطويرفاصااعتمامااألخيرةالسنواتفىالبنكأولىلك
المتاءمةولمتكولوميااألبرأتتشجه~فلرومن.الفنىأاودنوااشريةاك
ونتيجة,واالبداعيااليجابىالتعاوننطاقيتسهIاألعضاءادورفى
أجلمنوالموا_داالعالناتمنأفضلبصورةاالستفادة~ن,لذلك
1آ~.<.فىاالسالميةالجمهورياتوتعتبر.المشر~كةائه.:ذ.مةقت.آد

010انضهوالتى،والبانيا،لذلكتسعىالتىأوالبنكفىيضاءاالءانر.ده:ر
لنمساعدةالبنكبرنامجمنالونيسيينالمستفيدين>نه\:1ء._في
أ~~ا~الءألفريدةسسةالمنهذهوتواصل.الفنىزن00ا،مذ::_.»0



برنامجاانشأتحيثالعالمامحاءجمهفىاالسالميةجتمعاتللهفامة
وقدر:تهامواردهاتطويرفىالمجتمعاتهذهلمساىةالخاصةئلمعونة
الصحيةوالرعايةالتعليممجاالتفىاكبرفرصتوفير~منالبشرية

ومناال~.هويتهاعلىالحفاظفىومساعدتهااالحتماعيةوالخدمات
،نموااألقلالدولمندولةعشرونتوجد،4vاذالبنكاعضاءبن

والتمويلا~مبأنعونبتزويدهاالدوللهذهفامةعنايةالبنكويولي
شمأ6،العاديةللعملياتباالضافةاذ.الممكنةالوسائلبكافةالميسر
لتقديمدوالرمليونمأنةلهرصدالدولهذهلصالحخاصاحساباالبنك

االقطارهذهفىالتنميةبرامجتسرعهبهدفيسرااكثربشروطقروض
.يةهاالسرك

الرئيسفخامة
ةوالسعاداحمعالىاصحابا

التدر~زات7اوتنوعتعددرغمانه,بايجا:~اقولأنليا~~وا
~~اطارفىتحقيقهافىساهماوللتنميةاالعالمى0ا(نااز>آ0ه

و~دالمنشودةطموحاتنامستوىالى~رقىانهااال,اال~مى~0ائمو
الى,ومابعدهاالتسعيناتمنالمتبقىالشطرفىفامة,كزناتدقةاال..
لمواجهةفاعليةاكثروأساليبمبلرالبتاتناقددوكريسجهودناتلثيف
الموا:ددفقفىالعالمىاال~ضمقدهتهاوفىالجديدة0.0التحديا
،انىالفاألمنواخترالبطالةومعدالتالفقرحدةوا~ديادودةاتنه

الدوللمعظمبالنسبةوالمدفوعاتالتجارةميزانأوضاعوتدد..ز
الذىوالرفاءوالتنولوجىاالهثصادىالتقدمركبعنو>:~ااءيذ.اء،

.المتقدمةولاكبهرتته



األعضاءالدولاعتمدتياتالتدهز«امامالبنكمساعىولسرا:دة
متهالىاسالمىايناربليونىمن,البنكمالأس0فىجوهريةزيادة
حسنلتأمنتعالىاللهبعونجهداالبنكيالوولن.اسطىدينارباليمن
عيةآالجتالتنميةوتشجعلدفعوتسخيرهابفاعليةالموار(هطاماستذد

البنكيظلوسوف.االسالميةوالمجتمعاتاألعضاءللدولواالد_ادية
منالتاموالتعاونالكاملبائدعمالدوامعلىميحظىبأنهتامه5ثةعلى
.األ~اءدوله

،الرئيسففا_ة
لىالمهأصحاب

التعاونلدعمالجديدةالعملوفعلةإستراتيجيةصياغةجاءتلقد
ضمنالموقرعقمامتماسيناقشهاالتى,اإلسالميةولالهبينىاالد_اا
بدايةمنذجداحريصاالبنكوقان.للغايةمناسبوقتفى,أكمالهجدول
تمرالمنبمنظمةالشقيقةسمماتالمومعاالسهامعلىالعمئدمةهذه

منوانطالقاالعمللخطةالجديدةاالستراتيجيةهذهتطويرفى0االسالمى
رفيالبنكباد~،وعمليةواقعيةعملاستراتيجيةاعدادعلىالحرص
دعوتهمتمتبا~زئلخبراءاجتماعاستضافةالىكماضىديسمبر

المرحلةلمعطياتمالمتهامنللتأكدالعملخطةمشروعومراجعةواسةله
ا~اديكونأنونرجو.األعضاءدولناتوجهاتمعوانسجامهاالجديدة
9مرحابدايةاألعضاءوالدولالدائمةاللجنةمنالمشروحمضعونوأقرار
الرالب~دمشدالىيحتاجاألمرانوالشك.الوثيقللتعاونجديدة
~ر0المكدأفىأنأودالمناسبةوبهذه.للتنفيذقابلةالعملخطةتصبح
جه:،ايالولنالبنكان,الموقرأكملنجنتالسابقهتماح3افىماتمنحو
الت.رىاةالعنتاألهدافقتحتاجلمناألعضاءللدولالعونتة.يمفى

الجديدة.العملخطةعاتنضه:



الرنيصفخامة
ةوالسعادالمعالىابااصة

الدوركفاءةاهميةعلىبالتأكيدكلمتىافتتمانقبللياسمحوا
وفعلةاالستراتيجيةتنفيذفىالخاصالقطاعبهيضطلعأنيملنالذى
علىللتسعيناتالشميةاستراتيجيةاكدثفقد.للمنظمةالجديدةالعمل
ادارةفىوالخاصالعامالقطاكندوربنالتوازنتحققوضرورةاهمية
وتوفير،االهثصادوتحريرالخصخصةجهودأنوالشك.االهثصاددنة

السوقعواملفيوالتأشرالتافلمحاوالتمنوالحد،التنافسىالمناخ
نشطكعنصرالخاصالقناعمركزتعزيزاليهماترمىضمنتستهدف
األعضاءالدولمنعددتجاربوتوكد.االهثصادعجلةتحريكفىونيسى
القطاعبهيقومأنيمكنالذىوالبناءالفاعلالدورذنكاألعضاءوغير
العنازايجادشريطةالوطنىاالهثصادفيالنموعمليةدفعفىالغاص
المضطرأ.االهثصادىوالنمواالستقرارلتحققا~مةوا_وافزالمناسب

,دولنافىالفا~القطاعفعالياتالبرازاألولاالجتماعكانلك
وتد.الصحيحا~مجا»فىمهمةفطرةبمثابةاطاجتماعم~قالذى
دكةمشادونكيمىاالالتعاونأنعلىاالهتماعذلكفىفيدالتاجرى
القطاعانومع.الجانبوو~مكتملغيرتناطهوالخاصانقطاع
الدولبينالتعاونومجاالتفرصمحررالتعرففرريساعدالخاص
انالقطاعهذاعلو.يجبأنهإال،مرراالسالتمرالمنمنظمةفرراألعضاء

والقطاعيةالعامةاالستراتيجياتووضومساتالمنبناءفر.ما.كت
القط.اعهذاأنو~مك.االلكيميةالتنميةاستراتيجيةمنء)نللتعاون
الت__واألشعلةالمجاالتتحديدهادفهوبصورةبكفاءةد~ط~9نف«.
عليةفى~منالناعلاالسهامومزسساتهالقطاعذالهيعن



المصحوفامةفهالممناتبادلعلىانوالتالتعاونق0وتحه~التنو~آل
والتعاونكمشتركةوكمشاروالمتجا:يةالعالاتتتب.-وإن.ا~~´.تركة

الرئيسةأهجدالتبعضهىالمناسبةانتكنولوجياوحيادقوتطويرالفنى
.بارزبدورالخاصالقطاعفيهايسهمأنيسقطهالتى

انيكمأتوجهأن,الرئيسففامةيا،نياسمحوا،الختاموفى
االمنتانكعيقعنألعبرليالفرصةهذه~~حةالشقرآياتبأممى
المتواصللمدعمعلىالتركيةألجمهوريةوشعبلحكومةة.يرالو~ا.ق
منظمةفىاألعضاءالدولبينانتعاونيزتعنفىا0~كود~ز.ب)

.االسالمىالمن.ر

اوقل،وائنوفقبالنجاحجهودنايكللأن،القديرالعلىاللهوأمال
العظيم)لمله(صدق•منونتمنJورمولهعملماللهدى0_.<.`:ااى

IIIوبركاشهاللهورحمألتد.ثمو:~<..´~)



مدم

أعمالجدول
للجنةالعاشرةالدورة

والتجاريالحثصادىللتعاونالدائمة

)الكومسيك)االسطيتمرالمنلمنظمة
ام)554الحدتسرينلمأكتوبر»5ءاه(اسمتبمل





للجنةةالقائسالدورةأعمالجدول

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمة

(الكومسيك/االسطميتمرالمنلمنظمة
ام)»9ءاألرنمتثمرنأكتوبر/»5-2ال(اسطنبعل

االفتتاحيةالجلسة-ا
األعمالجدولاقرار~2
االسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتقرير3-
المتابعةلجنةتقرير-4
لتعزيزالعملخطةمشروعبشأناالسطيالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتقرير0-

واليةاالسطميالمؤتمرمنظمةأعضاءالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاون
والتنفيذ.المتابعة

وضمانالتصديرائتماناتعلىالتأميننظامانشاءبشأنللتنميةاالسمرالبنكمنتقرير6-
االستثمار.

v-للدولالتجاريةالمعلوماتشبكةانساءبشأنانتجارةلتنميةاالسطميالمركزمنتقرير
االسطي.المؤتمرمنظمةأعضاء

بينالخاصللقطاعاألولاالجتماعبشأنوالصناعةللتجارةاالسطميةالغرفةمنتقرير8-
االسطمي.المؤتمرمنظمةأعضاءالدول

'I-سطية.االالبلدانلبعضاالقتصاديةالمساعدة
الدورةلجنةتقرير-10
أعمال.منيستجدما-ا1
للكوسيك.عشرةالحاديةالدورةموعد-ا2
للكوسيك.العاشرةالدورةقراراتاعتماد-13
االجتماع.اختتام-14





0~0
تقلع

الموظفينكباراجتماع
والتجارييا~دللتعاونالدائمةللجنةالعاشرةلندورة

االسطمىتمرالمنلمنظمة
(الكومسيك)

)>««أاالولتنمونلماكتوبر»3».»اسطنبول،لم





´هأل:هاال´اال

تقرير
الموظفينكباراجتماع

يوالتجلا~ديللتقالنالدائمةللجنةالعاشرةللدورة
السطميتمراالمنلمنظمة

(الكومسيك)
«)»«4االولتنمونلماكتوبر»-ء»«(اسطنبعل،

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةالعاشرةللدورةالموظفينكباراجتماعاذهقا-1
23و22يوميالتركيةبالجمهوريةلمسطنبولفي(الكومسيك)االمصالمؤتمرلمنظمة
انقراراتمشارينواعداداالعمالجولمشروعبنودلمناقشةا994االولتشرينلماكتوبر
العتمادها.ائكوسيكعلىلعرضها

:االسطميالمؤتمرمنظمةفيمنماءاالالتاليةللدولممكوناالجتماعوحضر-2
االسمةافغانستاندولة-ا
البانياجمهورية)-
الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةالجمهورية-,.
البحريندولة-4
o-االسطميةبنجطديشجمهورية
فاسوبوركينا-6
الكاميرونجمهورية-7
االتحاديةاالسطميةالقمرجمهورية-8
العربيةمصرجمهورية-9
جاسبياجمهورية-01
غينياجمهورية-اا
اندونيسياجمهورية-12
االسطميةايرانجمهورية-13
العراقجمهورية-14
1o-اللبنانيةالجمهورية
االشتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية-16
الهاشميةاالردنيةالمملكة-17
الكويتدولة-ا8
يامالين-19
المغربيةالمملكة)-»
النيجرجمهورية)-ا
عمانسلطنة~22
االسطميةباكستانجمهورية».23
فلسطيندولة)-4
2o~قطردولة



السعوميةالعربيةالمحنكة'\'-6
2v~السنغالجمهورية
السودانجمهورية)-8

السوريةالعربيةلمجمهورية29-
0r-طاجيكستانجمهورية
التونسيةالجمهورية~31
التركيةالجمهورية~32
تركمنستانجمهورية33-
اوغنداجمهورية~34
المتحدةالعربيةاالماراتهولة35-
اليمنيةالجميورية36-
مراتب.بصفةاالجتماعفيقبرصلشمالىالتركيةللجمهوريةممكروشارك

ولالجمزةاالسميالمؤتمرلمنظمةالعامةلطانةممكوناالجتماعفيشارككما-3
عنها:المنبثمةاولهاالتابعةالتاليةالمتخصصةوالهيئات
انقرةاالسمية،للولىوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركز-
مكاءوالبحوثوالمهنيالغنيللتريباالسطيالمركز-
البيضاءاراكءالتجارةلتنميةاالسطيالمركز-
-ةءلنشميةاالسطيالبنك-
كراشياسلع»وتباملوالصناعةةللتجلسطيةاالالغرفة-
_ةءالسفنلمثاالسطمياالتحاد-

كتعاونلمجلسالعامةاالمانةعنممكونءمراقببصفةاالجتماع،حضركما
الدولىوالصندوقاالنمائي،المتحدةاالمموبرنامجوالزراعة»االغذيةومنظمةالخليجي،
الزراعية.للتنمية

التخطيطبهشيةالمساعد0ألوزاروكيلالن»صاناتيموتثينالسيدمعالياالحتماعرأس-4
التركية.بالجمهوريةالحكومية

o-برنامجشرحثمبالمشاركينمرحبااالجتماعالنصاناتيموتثينالسيدمعاليوامتهل
االجتماع.عمل

مانحوعلىللكوسيكالعاشرةالورقاعمالجدولمشروعالموظفينكبارواستعرض-6
~ولمشروعفيتخصهمالتيالبنودبحثوقررواالعاشر<اجتماعهافيالمتابعةلجنةاعدته

االعمال.

معاليالمقررةبرئامةالعضويةمفتوحةصياغةلجنةالموظفينكبارشكلذلك»وبعد-7
االجتماعتقريرالعدادالتركيةالجمهوريةفيماليزياسفيرةاحمدحاجيبنتزبيدةأاتو

برئاسةالعضويةففتوحةلجنةشكلةكماالكوسيك.علىستعرضالتيالقراراتومشارين
مننلمةعنالمنبثمةوالمؤسساتالهيئاتنشاطاتالستعراضسطيةاالباكستانجمهورية
والتجارة.االقتصادمجالفيوالعاملةاالسطميالمؤتمر



االمينعثمانر.ن.عصمانالعميدسعادةقدمءاالعمالجدولمن3البندمناقشةلدى-8
لمنظمةالعامةباالمانةوالتكنولوجياوالعلماالقتصاميةاالدارةعلىالمشرفالمساعد،العام

المؤتمررئيسهنأكلمتهمقدمةوفيالعامة.~نةالمرجعيالتقريراالسطمي،المؤتمر
علىالتركيةالجمهوريةلحكومةوتقديرهشكرهعنواعربالنصاناتيموتشينالسيدسعادة
الضيافة.كرممنالمشاركينبهماحبتوعلىلطجتماعممتازةترتيباتمنماوفرته

المؤتمرلمنظمةالعامةباالمانةاالقتصاديةالشؤونمديرديالوءفابيكاالسيدوقام-9
التاسعةالدورةمنذحدثتالتيالتطوراتعلىالضوءمسلطاالتقريربطخيصسلثمي،اال

نلالدوبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونبشأنالقراراتمخكفتنفيذمجالفيللكوسيك
عملخطةمناالوئويةذاتالمجاالتفيالمحرزالتقدمالىاشاركماالمنظمة.اعضا.
دورتهامنذائكوسيكرعايةتحتالنقاشموضعكانتالتيوهياالسصرءالمؤتمرمنظمة
.1984عامالثانيتشريننوفمبر/شهرفيالمنعقدةاالولى

التابعةالمعنيةوالمؤمساتالعامةلطانةوتقديرهمشكرهمعنالموظفينكبارواعرب-ا.
االعضاء.الدولبينفيمااالقتصاديالتعاونتعزيزميبلفيالمتوامنلةجهودهاعلىللمنظمة

والنظماالتفاقياتعلىوالتصديقلنتوقيعاالعضاءللدولدعوتهمالموظفينكبارجدد-11
بتنفيذها.التعجيلبغيةاالقتصاديالتعاونمضمارفيالقائمةالنظمالىواالنضماماالساسية،

وتقديرهم:شكرهمعنالموظفينكبارواعرب-12

منالمدةفياالسطميائتجاريالمعرضالستضافةاالسلثميةايرانجمهوريةلحكومة)أ(
الرابعالوزاريالمؤتمراستضافةولعرضهاطيران»في1994تموزلميوليو2»الىا6

ءا99oالثانىكانونلميناير16الى14منالمدةفيالزراعيةوالشميةالغذائياالمنبشأن
بعد.فيمايحدأتاريخفياالتصاالتلوزراءالثالثواالجتماع

فيالقياسيالتوحيدخبراءلفريقالسادساالجتماعالستضافةالتركيةالجمهوريةلحكومة(ب)
االتصاللهيئاتالخامسواالجتماعءاسطنبولفيا994نيسانلمابريل2vالى26منالمدة
.ا994ايارمايو/16الىا3منالمدةفىالفنيالتعاونبشأن

الخبراءلفريقالثالثاالجتماعاستضافةعرضهاعلىالعربيةمصرجمهوريةلحكومةاج)
بعد.هيمايحدأتاريخفياالجتماعيوالضمانالعاملةبااليديالمعني

المعرضيناستضافةلعرضهمااللبنانيةالجمهوريةولحكومةاندونيسياجمهوريةلحكومة(د)
التوالي.على1998وا996فيوالسابعالسادساالسطميينالتجاريين

المتامعةلحفةاا

لمنظمةالعامةاالمانةممثلقدماالعمال»جدولمشروحمن4البندبحثولدى-ا3
والقضايابالمشروعاتتتعلقتوماتتتضمنالذيالمتابعةلجنةتقريراالسطيتمرالمن

,وم



جدولمشروعبنودبقيةبحثالموظفينكبارتابعوقدالكومسيلت.اعمالجدولفيالواردة
المتابعة.لجنةعنالصادرةالتوصياتضوءعلىاالعمال

ممثلقدمهاالتيالعامةالعتمةوهبءاالعمالجدولمشروعمنoالبندبحثولدى-14
واالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزممثلقماالسطمى،المؤتمرلمنظمةالعامةاالمانة

المتابعةوتيةالعملخطةلمشروعموجزااستعراضاءاالمطميةللدولوالتدريبواالجتماعية
المنعقدةالخبراءفريقاجتماعاتمنىد~منبهامراالتيالمراحلموضحاوالتتفيذء
االعضاء.والحكوماتالمنظمةمؤسساتمستوىعلى

oللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزممثلواوضح-ا
وقررتالعملخطةمشروعلمعاشر»اجتماعهافياستعرضت،المتابعةلجنةاناالسمة
المتابعةلجنةانوقالالطرم.االجراءواتخا.العتما.هللكوسيكالحاليةللورقاحالته

الحاليةالدورةألىرفعهوقررتوالتتفيذءالمتابعةبآليةالخاصاالقتراحوعلتاستعرضت
العمللخطةينبغيانعلىاللجنةواتفقتءالعملخطةمشروعمناليتجزأجزءباعتباره
فيالكوسيكاعتمدتهاالتياالستراتيجيةمناليتجزأجزءيكوناانوالتنفيذالمتابعةوآلية
التاسعة.دورتها

للدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزممثلوابرز-ا6
انهماالىمشيراوالتنفيذ،المتابعةوآليةالعملخطةلمشروعالرئيسةالمطمحسطيةاال

يفينحوعلىوالمصممةاالستراتيجيةفيالواردةالتوجيهيةوالخطوطالمبادئالىيستندان
مشروعانيقولواضافتنفيذها.امشاءللتديلوقابلةومرنةعامةوثيقةتكونانبضرورة
والخبراتاالنجازاتتضمنتوانهاء198اعامعمللخطةمنقحةنسخةهوالعملخطة

تنفيذها.امشاءالمكتسبة

vانعلىالموظفينكباررايانهكالموضوع»هذابشرنجرتالتيالمناقشاتوبعد-ا
عليهااتفقالتياسريطتمعوالتنفيذالمتابعةوآليةالعملخطةمشروعللكوسيكيرفعوا
الدستوريةالنظموفيوالقانونيةواالقتصا.يةالسياسيةاالختلثفاتفيهاتراعىوالتي

العتما.ها.وذلكاالعضاء،ولانبينالدوليةوااللتزامات

طبقاالعمللخطةالعاجلالتنفيذالىالحاجةعلىالموظفينكباررأيانعقدانوبعد-18
اتفقرءوالمتابعة:لتنفيذآليةفيالواردةابيو´والتاالستراتيجيةفيعليهاالمنصوصللمبادئ
الخبراءفريقاجتماعاتاستضافةاالعضاءا_ولمنتطلببأنالكوسيكتوصيةعلى

ومركزءالعامةاالمانةالىطلبواكماوالتنفيذ.المتابعةآليةتراهاالتيالقطاعاتبينالمشترك
سلثمياالوالمركزاالسلثمية»للدولوالتدريبواالجتماعيةتماديةواالقاالحصائيةالبحوث
المؤتمرلمنظمةالتابعةاالخرىالمؤسساتوسائرللتنميةاالسطميوالبنكالتجارةلتنمية

عماكيموتكالخبراءفريقاجتماعاتاستضافةفيالعضوولةاكمعالتعاوناالسلثميآ
اللثزمة.الفنيةوالخبرة



الحاديةالدورةمنبدءابأنهالكوسيكتوصيةعلىايضاالموظفينكباررأيوانعقد-19
بشأناالراءتباهل~هنللوزراءيمكناالعضاءللدولمحفالالكوسيكستصبحعشرة،
ووافقاعمالهم.جولفيالواردةالعاميةالبنودالىباالضافةءلمعالميةاالقتصاميةالقضايا
مفاوضاتجولةعلىالمترتبةاآلثارتكونبأنأئكوسيكتوصيةعلىلمموظفينكبار

اعضاءللبلدانالخارجيةالتجارةعلىالوليةللتجارةمنظمةوانشاءالتجاريةاوروجواي
لجنةعملولتمهيلللكوسيكعشرةالحاميةالدورةموضوعهياالسطمي،المؤتمرمنظمة
االسطيالبنكمعالوثيقبالتعاونيقوم»انانقرةمركزمنالموظفينكبارطلبالمتابعة»
للجنةعشرالحادياالجتماعالىعملورقةبتتيمءالتجارةلتنميةاالسطميوائمركزللتنمية،
االقتراح.هذالتنفيذالممكنةالطرقبشأنالمتابعة

متمطت2•~نظامانئماءبئمأنللقيميةاالالنك´اا

~

تقممنماتحققللتنميةاالسطميالبنكاوضحءاالعمالجدولمن6البندمناقشةلدى20-
االسمرالبنكرعايةتحتسثماراالوضمانالتصديرائتماناتتأمينلنظاممؤسسةانشاءفي

الشتراكاتالكليالمبلغفان»1964آباغسطسرلممنذبأنهعلمااالجتماعواحاطللتنمية.
النكر»سالفةالمؤهمسةلتشغيلالطرمللمبلغاالدنىالحدتجاوزقدالمصقةاالعضاءالبلدان
المنكورةانمؤسسةتشغيلانعلمااالجتماعالمعكراحاطكمااسطمي.دينارمليون2oوهو
.199oتموزيوليو/اولفييبدأسوف

بذلهاالتيللجهودللتنميةاالسطميللبنكوتقيرهمشكرهمعنالموظفينكبارواعرب-2ا
عناعربواكمااالجل.طويلالتجارةتمويلمشروعبعدبنجاح،المشروعهذاصياغةفي

وتدفقالتجارةحجمزيادةفيمهمبدوريقومسوفالتمويليالجهازهذابأنالراسخاعتقادهم
االعضاء.الدولبينفيمااالستثمارات

علىبالتوقيعاالعضاءالدولمندولة30لقيامتقيرهمعنالموظفينكبارواعرب22-
عليها.منهم1اوتصديق»االتفاقية

اوتوقعلمالتياالعضاءالبندانبدعوةالكوسيكتوصيةعلىالموظفينكبارووافق-<3
تسيدوالىعليهاوالتصديقالتوقيعالىتبادرانللمؤسسة»المنشئةاالتفاقيةعلى~ق

المنظمة.اعضاءالدولمنممكنعدداكبرالمؤسسةتفيدحتىرأسمالهافيحصصها

ةالتحالتفصة~ال
االا~امنظمةا~للدمةالتحاماتراثييكيةانشامشأا

لتنميةاالسطميالمركزممثلقدماالعمال،جدولمشروعمنvالبندبحثولدى-24
ءاالسطميالمؤتمرمنظمةاعضاءلئدولالتجاريةالمعلوماتشبكةعنمرحلياتقريراالتجارة
البنكممكراستكملوقدالمشروع.تنفيذمجالفياالنحتىالمحرزالتقدمعلىالضوءمسلطا
شبكةانشاءمشروعفتتاول»التجارةلتنميةاالسطيالمركز~تقريرللتنميةملثمياال

بدراسته.حالياالبنكيقومالذيالمشروعوهو»ااملثميةالدولمعلومات



2o-بشبكةالمعنيةاالتصاللميناتاالولاالجتماعانبالتقميرالموظفينكبارالحظوقد
التجارةلتنميةاالسالميالمركزبينبلمشاركهنظمقدءاالسلثميةللدولالتجاريةالمعلومات
وان.1994نيسانابريل/2االىا9هنا~ةفىالبيضاءالدارفيللتنميةسلثمياالوالبنك

قوا~واعداداالتصالهيئاتبينفيمابالتعاونالمعنيةالقضاياناقشالعاشراالجتماع
مة.اللقنالمعلوماث

شبكةانشاءنحوتحققالذيالكبيرللتقدمتقديرهمعنالموظفينكبارواعرب-2,
فىالنظربارجاءالكوسيكثوصيةعلىرايهموانعقداالسالمية»انللبالالتجاريةالمعلومات

التجارةلتنميةاالسطميوالمركزللتنميةاالسطميالبنكالستمرارنظراوذلك»الموضوعهذا
نظموشبكةاالسطميةللبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكةالقامةاللثزمةالدراساثاجراءفي

فيهيكونالحقوقتفيالكوسيكعلىالموضوعيعرضوانسطية؟االاالولمعلومات
تقدممنثحققبماالكوسيكموافاةعلىالمواظبةمعءفيهللبتالوزراءعنىلعرضهجاهزا
العامة.مأنةلكالمرجعيالتقرير~منالمشروعينتنفيذفي

2v-بعدتحددلمالتياالعضاءلمدولءعوةالكوسيكتوصيةالموظفينكبارقرركما
هذهتحديدالىتبادراناالسلثمية»للبلدانالتجاريةالممعلوماتلشبكةوطنيةاتصالمراكز
المراكز.

الغرفةعاوأمينالجاسم،عقيلالسرمة»االعمال_ولمنالثامنالبندمناقشةلدى-)8
فيالخاصالقطاعلمصليأاالولاالجتماععنالصا.رالتقريروالصناعةللتجارةاالسلثمية
يوميفياسطنبولفي~ياكاالجتحاىوهواالسلثميآالمؤتمربمنظمةاالعضاءالدول
للتجارةاالسلثميةالغرفةتنظيمهفيواشتركتءا994االولتشريناكتوبر/ا9و18

عامامينواستعرضوالبورصات.والصناعيةالتجاريةللغرفالتركياالتحادمعوالصناعة
منبتماعاالاليهماخلصبايجازعرضثمالخاص»القطاعممتكياجتماعوقائعالغرفة

صيدت.تو

والصناعةللتجارهسلثمةاالللغرفةيرهموتكشكرهمعنالموظفينكبارواعرب-29
هؤ_ينءاالجتماعلتنظيمالتزكيةو)لبورصاتوالصناعيةالتجاريةللغرفالتركيتحادولك
ا_ولبينالتعاونعرىتوثيقفياالعضاءوكاكفيالخاصالقطاىلممثلياللقاءهذا!فمية
مية.االسك

لممثلياالولاالجتماعتقريرفيالوارءةبانتوصياتعلماالموظفينكباراحاطوا.'\"->
عتفياالستمرارعلىومعاونتهاميةاالسكالغرفةتشجيععلىرأيهمانهكائخاصالقاع
المعارض،~امثىعلىاوالمكومسيك.وراتانعقا.قبيكسنوياساسعلىاالجتماعاتتلك

مناسبة.انهااالعضاءولاكفيالخاصالقطاعممنلويرىصورةايةفيالتجارية

بهذامرحلةتقارمىوالسلعللتجارةميةاالسكالغرفةمتك_نالموظفينكبأراوصىكما-3ا
.النظروخاطة~كائكوسيك.وراتالىالشأن



اال~اللددا`االحنصالألالمصاعدهمنفدالمنعلفألاالعور

~ن~الموظفينكباروافقءاالعمالجدولمشروعمن9البندبحثولدى-22
وا__نوا~نتولبنانفلسطينالىاالقتصاديةالمساعدةتقديمالىالداعيةالقراراتمشارين
والصومال.واوغنداو:لهرسكوالبوسنةبيجانواذر

ط~~ت~الموظفينكباراحاطءاالعمالجدولمشروعمن01البندبحثولدى-33
~ما~يار(رقمالقرارمشروعفيادراجهاعلىووافقواالدورةلجنةتقريرفيالوارءة
العاشرة.دورتهافيالكوسيكالى

اامامستحد

ا~~~اندونيسياوفدمنالعقمباالقتراحعلماالموظفينكبار-اخذ-34
~يزم~~الريفيةوالتنميةالحضريةاالساسيةالبنيةمجالفىبالتعاونتتعلقاحكاما
ا~~.ا~انبينفيماالتقنىالتعاونلبرامجوالجدويالفعاليةمنمزيداتكفلخاصةتدابير
~اببثالكو~ايماءعلىاتفقواالموضوعهذاالهميةالموظفينكبارمنوادراكا
العمل.خطةتنفيذعمليةاثناءفىاالقتراح

براء~ا~الشعبيعانيهبماعلمااالجتماعالليبيةالعربيةالجماهيريةوفداحاط-35
~ا~هناال~ح~منسلثمياالالمؤتمرمنظمةجماعةوناشدءاالقتصاديةالعقوبات
~ا~اال~المؤتمرمنظمةاتخذتهاالتيالسابقةللقراراتوفقاالعقوباتهذهرفعسبيل
الشأن.

ا~ورةا~دبمو~الخاصوهوالبندءاالعمالجدولمشروعمنا2البندبحثلدى-36
ا~د~دور~الكومسيلثهتعقدبأنالتوصيةالموظفينكبارقررءللكوسيكعشرةالحادية
المتابعةلجنةتعتدأنعلى،ا99oاالولتشريناكتوبر/من24الى21منالمدةفىعشرة

توال.فيء(99oايار/مايو26(لى24منالمدةفيعشرا-دياحبترعها

ا~~ا~.بتماعاالتقريرءالختاميةجلستهمفي،الموظفينكبارواعتمد-37
هنءالحراراتمشاريحرفعالموظفينكباروقررالصياغة.لجنةاعدتهاالتىالقراراتمشارين
للكوسيك.عشرةالحاديةالدورةالىالمترو»~

كناءة~ا~اهwالرئيسالىوالتقديرالشكرءمداوالتهمختامفيءالمندوبونجىوان-38
اتنزتهLJالتر~الحكومةالىالشكربعميقتوجهودكماءاالجتماعا~لادارةفيواقتدار
~~ن(ؤو~جهر(منبذلوهلماوالمترجمينالمعاونالفنيالفريقوالىءممتازةترتيباتمن

االجتماع.نجاحفيالفضلعظيم









للالمسيكالعامرةالدورةلجنةتترير
ا)5»4اذملفئربنبولماكنو13(اسطنبول

للتعاونالدائمةللجنةالعاشرةللدورةالموظفينكباراجتماععنالصادرللقرارتنفيذا-ا
تشرينلماكتوبر)3فياجتماعهاللكوسيكالعاشرةالدورةلجنةعقدتوالتجارياالقتصادي

المنبثمةوالهشاتسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالفرعيةاألجهزةأنشعلةالستعراضا994األول
عنها.

االسطيالمؤتمرلمنظمةالتابعةالتاليةوالهيئاتلطجهرةنمملوأاالجتماعحضر2-
عنها:والمنبثمة
االسلثمية.للبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتماميةاالحصائيةاألبحاثمركز-
التجارة.لتنميةاالسطميالمركز-
والبحوث.والمهنيالفنيللتدريباالسطمىالمركز-
والصناعة.للتجارةاالسلثميةالغرفة-

التركية.الجمهوريةفيباكستانسفيرالحقانعاممعالياالجتماعرأس~3

سلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةاألجهزةمنالمقدمةنشطةاألتقاريرالىاللجنةاستمعت-4
والتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةاالبحاثمركزوقدمءاالجتماعحضرتالتي
وناقشتاالجتماع.حضورالعاممديرهاعلىتعذرحيثفستاداالتقريراالسطميةللبلدان
هذهرؤساءألقاهاالتيوالكلماتالتقاريرهذهتناولتهاالتيوالمشاكلالقضا~اللجنة

للكوسيك).العاشرةالدورةوثائقضمنالتقاريرهذهوزعت(وقدالمؤسسات.

واالقثصاديةاالحصائيةاألبحاثمركزبهينهضلماتقديرهاعناللجنةأعربت0-
سلثمياالوالمركزالتجارةلتنميةاالسطيوالمركزاالملثميةللبلدانوالتدريبواالجتماعية
والغرفةءوالشيةوالتكنولوجياللعلومسطيةاالوالمؤسسةءوالبحوثوالمهنىالفنىللتدريب



فيماوالفنيوالتجارياالقتصاديالتعاونمجاالتفيأنشعلةمنوالصناعةللتجارةاالسلثمية

سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين

الفرعيةاألجهزةأنشعلةفيمستمرااليزالالتداخلمنشيئاهناثأناللجنةرات6-

انواقترحتاخل.التهذالتلثغيجهودمنبذلمارغمالمنظمةعنالمنبثقةوالمؤسسات

هذهعملبرامجللمنظمةالفرعيةاألجهزةتعقدهاالتيالسنويةالتنسيقاجتماعاتتبحث

برامجبتبادلأوصتكماالبرامج.هذهفي_اخلمنيوبقدماازالةبغيةايضاالهيئات

ازالةبغيةو.لكادارتهامجاسعلىتعرضهالكيوالمؤسساتالهيئاتهذهتعدهاالتيالعمل

بينها.تداخلاي

v-بعضفيتتلقىعنهاالمنبثقةوالمؤسساتللمنظمةالتابعةالهيئاتأناللجنةالحظت

المؤتمرءاالسفثمية(اللجنةللمنظمةالتابعةالهيئاتاجتماعاتاشتاءفيتعليماتاألحيان

ومشارينوبرامجدراساتباىادتتعلقوغيرهالموالكومسيكءالخارجيةلوزراءسلثمياال

لقلةونظراعليها.وافقتقدا:ارتهامجالستكونالتيالسنويةالعبكبرامجعلىزيادة

لهااالستجابةوبعدمممكن_أ.نىالىالطلباتمنالنوحفئذابتقليلاللجنةأوصتالموارد

قصرى.أولويةلهاكاناذاأوالعاجلةالحاالتفياال

عنالمنبنقةوالمؤسساتالفرعيةاألجهزةقيامضرورةعلىاللجنةرأيانعقدكما8-

األعضاء.ولاكومهبينهافيماالمعلوماتتبادلوسائلبتحسينالمنظمة

الفرعيةاالجهزةنشاطاتفيانالبكومشاركةاهتمامقلةازاءقلقهاعناللجنةاعربت9-

هذهاعمالفياالعضاءولاكمشاركةبزيا.ةواوصتالمنظمة.عنالمنبثقةوالمؤسسات

ءوبانتظامابطاء.ونء~ماناألعضاءالدولعلىيجبكذلكوالمؤسسات.االجهزة

أكدثكماوغيرها.الدراساتال~ا.الهيئاتهذهمنهاتطلبهاالتياالحصائيةالمعلومات

وذلكوالمؤسساتاألجهزةهذهبهتنهضياكالعملمعاألعضاءالدولتجاوبضرورة

والمقترحات.بالمعلوماتبتزو~ها

أنهاحيثعملهافيالنشاطمنبمزهالمشاركةالىاألعضاءولاكالدورةلجنةدعت-,0

بشأنالمنبثقةوالمؤسساتالفرعيةاألجهزةمعمباشرةمناقشاتالجراءنموذجيامحفكتعد

بتخصيصاللجنةأوصتءالدورةلجنةفيالمشاركينلقلةونظر!وأنشطتهاعملهابرامج



لكيعنماالمنبثقةوالمؤسساتللمنظمةالتابعةانهيئاترؤساءمنوئيمىلكلدقائقعشر
موقفين.كبأراجتماعفىاثناءهاتقرير»يلقى

انفرعيةاألجهزةتقاريرلمبوثائقاألعضاءالدولموافاةضرورةجيدمناللجنةأكدث-ا1
بغيةاالجتماعاتانعقادمناألقلعلىيوماثثينقبلالمنظمةعنالمنبسةوالمؤسسات

ذلك.وغيروتوصياتهاوتعقيباتهاأرائهااعدادمنالمشاركةالوفودتمكين

نصفتقويمباصداراالسطيلملمؤتمرلممنظمةالمعدمةاألمانةتقومأناللجنةاقترحت-ا2
بغيةبهاالقيامالمنظمةعنالمنبثمةوالمؤسساتالفرعيةاألجهزةتزمعالتينشطةباألسنوي
فيها.المشاركةعلىوتشجيعهاوالبرامجنشطةاألبهذهاألعضاءالدولاحاطة

الفرعيةاألجهزةتواجهالتيالخطيرةالماليةالمصاعبباستمرارعلمااللجنةاحاطت13-
فيااللزاميةمصاهماتهابسداداألعضاءاندولقيامعدمجراءمن0االمطميالمؤتمرلمنظمة
األعضاء.الدولمنكبيرةأغلبيةعلىالمتأخراتوتراكماألجهزةهذهميزانيات

األعضاءالبلدانوفودرؤساءمناشدةللكوسيكالتاسعةالدورةمناللجنةطلبت-41
تسديدالىتبادركيحكوماتهملدىالمئمةالمستوياتعنىالتدخلالسدادعنالمتأخرة
األبحاثلمركزالسنويةالميزانياتفىااللزاميةمساهماتهاسدادفياالنتظاموالىمتأخراتها
لتنميةاالسطميوالمركزءاالسطميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائية

للعلوماالسطميةوالمؤسسةوالبحوث،والمهنيالفنيللتدريباالسطميوالمركزالتجارة،
والتنمية.والتكنولوجيا

oالغرفةفياألعضاءالوطنيةالغرفتجعلأناألعضاءالدولمنايضاطلبت-ا
ودونبانتظامسطيةاالالغرفةتجاهالماليةبالتزاماتهاتفيوانصناعةللتجارةاالسلثمية
إبطاء>





),,(

)ا(ولثماللوار

للكوممسكالعاسرهالد~هعنالصادر
)ا»5tادولنشرنبرلماكنو»-»»ء(اطنبول،





)1(رفمالفرار

للكومسبكالعائمرها~هعنالصادر
الم5»4االولفسربنلماكنوير«5».4(امطنيعل،

االسطميالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةالعاشرةورةالان
:1994االولتشريناكتوبر/2oالى24مناسطنبولفيالمنعقدة(انكومسيك)ء

االسطميةوالمؤتمراتاالسطميةالقمةمؤتمراتعنالشأنهذافيالصادرةبالقرارات~
الخارجية.لوزراء

والتوصياتللكوسيكالسابقةالتسعالوواتعنالصادرةالقراراتهااعتا´تاخذا.
التحضيري؟الموظفينكباراجتماعوتوصياتعنها»المنبثمةالمتابعةلجنةمنالمقدمة
:سايليتقرر

احتصاد•التها-آلت

التحك>الحتتصاد.التهامألتها~،خطة
تنغذهاامتالة9اال••امنظمةأاالعضاالد.فما

فياالعضاءالبلدانبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعمل´´خطةتعتمد-ا

االسطميا´.تمرالمنمنظمة

والتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةبتنفيذالتعجيلضرورةعلىتوافق2-
فيالمبينةوللتدابيرتنفيذهاواساليباالستراتيجيةلمبادئوفقاالمنظمةاعضاءالدولبينفيما
والتنفيذ.المتابعةآلية

عليهاتحصيناتبادخالتسمحومرنةعامةوثيقأالعملخطةتكونانعلىايضاتوافق~3
تنفيذها.اثناء

والسياسيةاالقتصاديةالهياكلفياالختطفاتاالعتباربعينتأخذالعمكخطةانحظتك-4
.الدوليةالتزاماتهاوكذلكاالعضاءللدولوالدستوريةوالقانونية



القطاعاتبينالمشتركالخبراءفريقاجتصاحباستضافةالمبادرةاالعضاءالدولتناشد0-

واالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزمنوتطلبوالتنفيذ،المتابعةآليةاطارفيعقد»المقرر

سلثمياالوالبنكالتجارةلتنميةسلثمياالوالمركزاالسلثميةللبلدانوالتدريبواالجتماعية

اللثزمةالفنيةوالخبراتالدعمتوفرانالمنظمةعنالمنبنقةالمؤسساتمنوغيرهاللتنمية

بنجاح.االجتماعهذالتنظيم

~التاليةدوراتهافيالكوسيكاعمالجدولفيمستقلبندتخصيصعلىتوافق6-

االعضاء.ولاكتهمالتيالراهنةالعالميةاالقتصاديةالقضاياحولاآلراءبتبادلللمندوبين

اعمالجدولبشأناللثزمةالترتيباتالعقبكاجتماعهافيتتخذانالمتابعةلجنةمنتطلب7-

االقتراح.هذاتنفيذكيفيةبشآنمقترحاتتقدموانءالكوسيك

A-منظمةوانشاءالتجاريةللمفاوضاتاوروغوايجولة´´آثارموضوعيكونانعلىتوافق

هوسلثمي´´االالمؤتمرمنظمةفياالعضاء~انالخارجيةالتجارةعلىلحيةالهالتجارة

للكوسيك.عشرةالحا.يةالدورةفيالبحثموضوع

واالقتصاديةاالحصائيةالبحوثومركزالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزمنتطلبب9-
للتنميةسلثمياالالبنكمعبالتعاونيقوماهاناالسلثميةانللبكريبوالتواالجتماعية

مرجعيتقريريمبتكءالمعنيةوليةاكالمنظماتوسائرالعالميةالتجارةومنظمةونكتادواال
هذاحولالنظروجهاتتبادللتسهيلللكوسيكعشرةالحا.يةالدورةالىعملواوراق

الموضوع.

منظمةاعضاءولاكفيالخاصالقطاعلسنلياالولاالجتمازلعكارتياحهاعنتعرب-10

عنتعربكماءاسطنبولفيا994االولتشرينلماكتوبر19و1^فىسلثمياالالمؤتر

التجاريةللغرفالتركيواالتحاداالسلثميةالغرفةبذلتهاالتىللجهوديرهاوتقةشكرها

مايرجى.خيرعلىاالجتماعذلكتنظيمفيوالبورصاتوالصناعية



وتؤيدءالخاصالقطاعلمصليأاالولاالجتماعتقريرفيالواردةبالتوصياتعلماتأخذ-اا
خلكراوالكوسيكدوراتقبلاالجتماعاتهز»مثلعقدفيميةاالسكالغرفةاستمرار
االعضاء.انالبالفيالخاصالقطاعممكريرأهاصورة_يةاوءالتجاريةالمعارض

يجدبماعلماالحاطتهاالكوسيكالىمرحليةتقاريرتقدماناالسطميةالغرفةمنتطلب-12

اللثزمة.التدابيراتخاذمنوتمكينهاتطوراتمن

التابعةاالجهزةانشعلةبشأنا~ورةلجنةاجتماعتقريرفيالواردةالتوصياتتعتمد-ا,.
للكوسيك.العاشرةالدورةاثناءفيعقدوالذيعنهاوالمنبثمةسلثمياالالمؤتمرلمنظمة

األساسيةالنظممختلفعلىبعدتصدق/أووتوقعلمالتياألعضاءالدولتحث-41

المؤتمرمنظمةاطارفيأبرمتأووضعتوالتياالقتصاديبالتعاونالمعنيةواالتفاقيات

ممكن.وقتأقربفيبذلكالقيامالىتبا:رأنميآاالسك

التحا.ماء-التعا

اال.•امنظمةفياالعضاءالدولبينفيماالتجاريةاالفضلياتنظا

الدولبينفيماالتجاريةللثفضلياتنظامالنشاءالعالماالطاراتفاقيةانبارتياح~~اال
عليها.والتصديقللتوقيعجاهزةأصبحتسلثمياالالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء

االطاراتفاقيةعلىوقعتاألعضاءالبلدانمنابكعشرأربعةأنايضابارتد-تسجل-ا6
عليهاتصدقو/أوتوقعلمالتىاألعضاءانالبكوتحثعليهاه~قتمنهاخمسةوانالعام
وقتاقربفيأتبةأنالتجاريةللمفاوضاتيمكنحتىإبطاء.ونذلكالىتبا.رأنبد



منللتنميةسلثمياالوالبنكرةالتبلتنميةمياالسكالمركزبذلهلماتقديرهاعنتعرب-ا7

اال~لنبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكةمشروعيبشأنمةاللقنالدراساتالجراءجهود

بينهما.التكاملتحقيقجرىيناللذسلثمياالالمؤتمرمنظمةاألعضاءللدولالمعلوماتوشبكة

~المشرو~ككثنفيذفيالعملبسيرعلماالكوسيكتحاطأنعلىالرأيانعقد-18
العامة.األمانةمنالمقدمةالمرجعيةالتقاريرخلال

-التصة~ائتمانات
و~نا~يرائتماناتعلىالتأمينشركةتأسيساتفاقيةنفاذلبدءارتياحهاتسجل-ا9

.ا994آبأغسطسرلمبدايةمناعتبارااالستثمار

.~انجانفيللتنميةسلثمياالالبنكبذلهاالتيللجهر.يرهاوتشكرهاعنتعرب20-
المشروع.

1'I'-تبادرأنالشركةتأسيساتفاقيةعلى~~قأوتوقعلمالتياألعضاءالدولتأعو

~نطاقأوسععلىمنافعهاتعميميمكنحتىالمالرأسفيحصصهاتدفعوانذلكالى
المنظمة.اطارفي

انتيتللجنةكأمانةيعملياكءائقياسيةللمواصفاتالتركي~تقديرهاعنتعرب22-
~بذ~ماعلىسلثمي،االالمؤتمرمنظمةأعضاءولاكبينفيماالقياسيةالمواصفاتبين
اال~انالبكفيالقياسيةالمواصفاتبين(لتوفيق´امنهاجJ.نهائيةصيغةلوضعجهود
مثمتركة.قياسيةمواصفاتواعداد

فبراءلهيئةاال.ارياالجتماعبتننئيمالقياسيةللمواصفاتالتركيالمعر~متنوهكما~23

)yو2ìيوميفيوذلكاالسلثميآالمؤتمرمننئمةفياألعضاءالدولفيالقياسيالتو~

ا~مبمشروعمشفوعاااالجتماع.لكتقريروارسالءاسطنبولفي1994نيسانابريل/
~~للمنظمةالعامةاألمانةالىاالسلثميةوللكالمقاييسالمعاييرلمؤسسةاألساسي

عليهما.حظاتهاومكأرائهاالبداءاألعضاءالدول



-اال<ا~محاد
المقاصةترتيباتاانموذجبتوزيعاالسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةبقيامتنوه14-

(ود~نى~~واعتمدتهللشميةاالسطيالبنكأعدهالذياألطراف~سردةاالسلثمية
المنظمة.فياألعضاءولاكعلىءالسابقة

-ا~أنمحى~فيماللمقاصةترتيباتوضعفىالنظرالىاألعضاءالدولتذعر-25
يى:..Lفيها

ايهااال~ميكونوأنلسنعتغطيتهافىمرنةالترتيباتهذه~نأنضرورة(أ)
طوعى،أساسعلى
الدولفىالنقديةوالنظمالقواعدوتباينوالتجاريةاالقتصاديةالنظمتباينازاء(ب)

ا~ان~فرعيةتمجمرطبينفيمائلمقاصةترتيباتعلىاالتفاقيتقينفانهاألعضاء
ا~اتحادانشاءيكونأنعلىالترتيبات،هذهفيالمشاركةفىالراغبةاألعضاء
النهائي.الهدفهواألطرافمتعددةللمقاصةشامل

نىاالا~األمناءلللدانالفنيةالمساعدهلثثديمللشيهاالسطىالبثكباسثعدادثنوه~26

بينها.فماثيباتالترهذه~وضع

االسمأللأل.ا´iا

2v-ا~ةفي~انفيالخامساالسطميالتجاريالمعرضالقامةارتياحهاتسجل~

االسطميأ.ايرانجمهوريةفي1994تموزيوليوا21الى16

ا~~ال~نآلونيسراندجمهوريةمنالمقدمبالعرضالتقديرمععلماتأخد~2«1
.1996عامفيالسادهنسلثمياالالتجاري

ا~نرالستضافةاللبنانيةالجمهوريةمنالمقدمبالعرضالتقديرمععلماتأخذكما~29

.ا998عامفيالسابعسلثمياالالتجاري



للقرارتنفيذا-للتنميةسلثمياالالبنكبقيامالعامة»األمانةتقريرفكرمنعلماتأخذ3-<
1يوميجدةفياجتماعبعقدعبى-الصناالتعاونحوللثةالثاالوزاريةالمشاورةعنالصادر

وبأنالمشتركة´´»المشروعاتبتشجيعالمعنيالمهمة´لفريقءا987ثانيتشريننوفمبر/2و
فياألعضاءالدولبينفيماالمشتركةالمشروعاتتشجيعآليةباستفاضةبخثاالجتماعهذا
الوزراء.حددهاالتيالعامةالخطوطاطار

بشأنتوصياتمنالمهمةفريقاليهخلصما~تبحثنمالتياألعضاءالدولتأعو~3ا
بآرائهاسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتوافىوانذلكالىتبادرأنالمقترحةاآللية

الدولتناشدكماالموضوعفيالنظرالرابعةالوزاريةللمشاورةيتسنىحتىوتعقيباتها
للمشروع.نهائيةصيغةاىاديمكنحتىالرابعةانوزاريةالمشاورةهذهاستضافةاألعضاء

r'\'-المشاوراتقراراتتنفيذمتابعةالىمياالسكالمؤتمرلمنظمةائعامةاألمانةتأعو

منظمةمؤتمراتالىالشأنهذافيمرحليةتقاريريموتكالصناعيالتعاونحولالوزارية

الكوسيك.والىسلثمياالالمؤتمر

الصا.رةبالقراراتاالسلثميآالمؤتمرلمنظمةالعامةاإلمانةتقريرخلكرمنعلماءتأخذ33-

فيآبا.اسلثمفيعكالذيالزراعيةوالتنميةالغذائيمنلكالثالثالوزاريالمؤتمرعن

فيللنظرخطواتمن.لكأعقبوبماء1988:ألولتشرينأكتوبر/20الى9.1منالفترة

االسئمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءوللكالغذائيمنلكاحتياطيمخزونانشاء

اتخا.علىميآاالسكالمؤتمرمنظمةفيالمعنيةواألجهزةاألعضاءالدوكتحث34-

بشأنالسابقةالثلثنةالوزاويةالمؤتمراتعنالصا:رةالقراراتلتنفيذالضروريةاالجراءات

الزراعية.والتنميةالغذائياألمن

الرابعالوزاريالمؤتمرالستضافةميةاالسكايرانجمهوريةمنالمقدمبالعرضتنوه~3~

.ا99oانثانيكانونيناير/ا6الىا4منالزراعيةوالتنميةالغئذائياألمنبشأن



األمنبشأنالرابعالوزاريالمؤتمرفيالفعالةالمشاركةعلىاألعضاءالدولتحث36-
االسطمية.ايرانبجمهوريةطهرانفيعقدهالمقررالزراعيةوالتنميةالغذائي

والبنكللتنميةاالسطميالبنكمعبالتعاونءالعامةاألمانةلقيامتقديرهاعنتعرب37-
االسلثميةالدولفيالغذائياألمنبشأنندوةبعقدالسنغال،جمهوريةوحكومةللتنميةيقياألفر
السادس.االسطميالقمةمؤتمرهامشعلىأاكارفي

الغذائي.األمنبشأنأاكارندوةعنالصادرةالتوصياتتنفيذالىاألعضاءالدولعوت38-

المؤتمراتقراراتتنفيذمتابعةاالسطميائمؤتمرفمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب39-

الىالشأنهذافيمرحليةتقاريروتقديمالزراعيةوالتنميةالغذائياألمنبشرنالوزارية

الكوسيك.والىاالسطميالمؤتمرمنظمةمؤتمرات

انعقادمنذاتخذبمااالسلثميآالمن.تمرلمنظمةالعامةاألمانةتقريرخلكمنعلماءتأخذ-4»

01الى7منالفترةفياسطنبولفياألعضاءالدولفيالنقللوزراءاألولاالجتماع

االجتماع،ملكعنالصادرةالقراراتلتنفيذاجراءاتمنء1987ايلولسبتمبر/

التدابيراتخاذالىاالسطميالمؤتمرمنظمةفيالممعنيةواألجهزةاألعضاءالدولتأعو-4ا

الدولوشاشداألعضاء.الدولفيالنقللوزراءاألولبتماعاالقراراتلتنفيذائطزمة

النقل.لوزراءالثانياالجتماعاستضافةاألعضاء

األولجتماع6اقراراتتنفيذمثابهةمياالسكالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب-4)
الكوسيك.والىالمنظمةمؤتمراتالىالشأنهذافىمرحليةتقاريروتقديمائنقللوزراء

تقريربأناالسطي،المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقريرخلكرمنعلماء0تأخذ43-
8الىoمناندونيسيابجمهوريةونجباندفىعقدالذيانمواصلثتلوزراءالثانىاالجتماع

::مأا



األعضاءالدولعلىوزعتقدعنه،الصادرةواهرارات»ا'\9االثانى~ننب/في
بتنفيذها.تقومكىالمعنيةوالهيئات

اتخاذالىاالسطميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةوا~جهزةاألعضاءاالولتأعو-44
المواصطت.لوزراءوالثانياألولاالجتماعينعنالصادرةالقراراتلتنفيذالطزمةالترتيبات

4o-~»~~صلتالموالوزراءالثالثاالجتماعاستضافةمطيةاالا-ان~دت
بعد.فيمابهاالخطاريتمموعدفى

6f-مناتخذبماسلثمي،االالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقريرخلكمنعلما»تأخذ

6يوميفياسطنبولفي~الذيالطاقةلوزراءاألولاالجتماعمنذءتدابير J o

االجتماع.فئذاعنالصا.رةالقراراتتنفيذالىسعيا»ا989أيلولسبتمبرلم

اتخاذالىاالسطميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةواألجهزةا~عضاءاالولتد--47
وتناشدءالطاقةبشأناألولالوزارياالجتماععنالصا.رةالقراراتلتنفيذالطزمةالتدابير
الطاقة.بشأنالثانيالوزارياالجتماعاستضافةاألعضاءالدول

عنالصادرةالقراراتتنفيذمتابعةسلثمياالالمؤتمرئمنظمةالعامةاألمانةهنتطلب-48
مؤتمراثالىالشأنهذافيمرحليةتقاريروتتريمالطاقةبشأناألولالوزارياالجتماع
الكوهسيك.والىسلثمياالالمؤتمرمنظمة

فيالفنيللتعاوناالتصاللهيئاتالسنويةاالجتماعاتانعقا.النتظامارتياحهاعنتعرب49-

تسجلكماءاالجتماعاتهذهالستضافتهاالتركيةالجمهوريةالىالشكروتزجىءاسطنبول

سلثمياالالبنكمثلسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةوالمؤسساتتركياتقدمهلماتقديرها

سلثمياالوانمركزريبوالتواالجتماعيةواالقتصا.يةاالحصائيهبجاثاألومركزللتنمية



للعلوماالسطميةوالمؤسسةوالبحوثوالفنىالمهنىللتدريباالسئمىوالمركزالتجارةلتنمية
االجتماعات.هذهنجاحفييسهمودؤوبمتواصلدعممنوالتنميةوالتكنولوجيا

واالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةاألبحاثمركزيبذلهلماتقديرهاعنتعرب0->

للعلوماالسطميةوالمؤسسةالتجارةلتنميةسلثمياالوالمركزاالسطميةللبلدانوالتدريب
سلثمىاالوالبنكوالبحوثوالمهنيالفنيلئتدريباالسطميوالمركزوالتنميهوالتكنولوجيا

بينفيماالفنيالتعاونمجالفيمعهاوتتكاملالكوسيكءنشطةترتبطأنشعلةمنللتنمية
سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءانالبك

وصانعيللخبراءمشتركاجتماعلتنظيمانونيسياحكومةتتخذهاالتىباالستعداداتتنوه1-0
فعاليةلزيادةالمناسبةالتدابير.لبحثويتناول»ا99oاذارمارس/فيرتاجاكافييعقدالقرار
الفعلى.للتنفيذقابلةبرامجولوضعالناميةالبلدانبينالتقنىالتعاونبرامجومردود

القراراتتنفيذالسمياالسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةواألجهزةاألعضاءالدولتأعو2-0
ا0الىvمنالفترةفىعقدالذيالفنيالتعاونبشأناألولالوزارياالجتماععنالصادرة
اسطنبول.في199هاألولتشرينلمأكتوبر

الفنيالتعاونعنالمسؤولةاالتصاللهيئاتالخامساالجتماعلعقدارتياحهاعنتعرب~53

اسطنبول.فيا994مايو/ايارا1-ا3في

سوفالفنيالتعاونعنالمسؤولةاالتصاللهيئاتالسادسبسرعاالانبارتياححظتك4-0

بعد.فماابالغهيتمموعدفيا99oعامفيتركيافييعك

األساسيةالبنيةبسرناألولالوزارياالجتماععنالصادرةبالقراراتعلما»تأخذ~~د

.ا991األولتشرينأكتوبر/9الىiمنالفترةفياسطنبولفىعقدألذقالعامةشغال6وا´



اتخاذالىسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةواألجهزةاألعضاءالدولتأعو6-0
واألشغالاألساسيةالبنيةلوزراءاألولاالجتماععنالصادرةالقراراتلتنفيذاللثزمةالتدابير
األعضاء.الدولفيالعامة

oV-تتصلبنوداالعملخطةلتضميناندونيسياجمهوريةمنالمقدمباالقتراحعلماتأخذ
الريفية.والتنميةالحضريةاالساسيةالبنيةمجالفيبالتعاون

عنالصادرةالقراراتتنفيذمتابعةسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب58-

الشأنهذافيمرحليةتقاريروتقديمالعامةواألشغالاألساسيةللبنيةاألوكالوزارياالجتماع

الكوسيك.والمىمياالسكالمؤتمرمنظمةمؤتمراتالى

فنظمهماء.مساأ

تشرينأكتوبر/24-2االمدةفيللكوسيكعشرةالحا«يةالدورةعقدعلىتوافق9-0

199o)يأرمايو/2i-34المدةفيالمتابعةللجنةعشرالجاديواالجتماعا99oاالول

.التواليعلىتركيافي

للكوسيك.عشرةالحاديةالدورةأعمالجدولمشروعاعدادالمتابعةلجنةمنتطلب6-»

وقتأقربفياألعضاءالدولغابكمياالسكالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب~21

المتابعة.للجنةعشرالحاديواالجتماعللكوسيكعشرةالحاديةالدورةانعقادبمواعيدءممكن

معبالتعاونءاللثزمةالترتيباتاتخاذسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنتطلب6-)

مؤتمرانىانكوسيكانشعلةبشأنمرحليتقريرلرفعالكوسيك،عنالمنبثقالتنسيقمكتب

المغربية.المملكةفيا994االولكانونلمديسمبرفيعقدهالمقررالسابعسلثمياالالقمة



.<<م

لتهنلىالعملخطة

االمناءالبلدانبينوالتجارىاحتصاديالتعاون

االسميتمرالمنمنظمةفي





والتجارىقصاد:.6االتعاود.زيز:لمارخطة

االسالميالمؤآرمنظمةنيعضا،ا´دالدولبين

منظمةفياالعضاءالدولبينوااتجارىاالقتصادم.وذالتمأيز<نتهالمعلخطة«بمنوازالوتيقةمذهاعدت

الدولقبلبنالتنفيذمرفعووضمهالمةالمنهفيالصلةذات..:.الجهامنادماأعتبغرفرJسالمي6ا`تمرالمق

والتجارىماالقتصادىللتعاونالداتمةألجنةالتاسعةااسرورةعن;:~>ارقدبالقرارعمالوذللثا´اعضاءء

اامالميالقمةمؤتمرفيالمتمدق:لم»/رقمالتراععلىدور»المسزلترار0:ومواالعالمي،تمرالمقلنظمة

برامجعلىمشملةمياساتورقةءودجا´اتهالتعاونقطاعاتمترء.ءعلىءالوثيقةهز>وتتكلاالدمى.

للتعاونالداشةاللجنةقباعمنبالفعلا~دمامبقا´تيبجيةلالسترااعمليةتكملةلتكونءمفصلةعمل

والتجارى.اأاقتصادى

يتفاوتالدولكبيرهنلمددادلماعيةااطوحاتتحقيق,...الوثيقةمذ>منالمترخىالهدف،كانولمأ

ترمحأنالممليوالالممكنغيرمناانهوبهفقدا´وطنيآاا::ئاتلعلىاولوياتهاوتختلفنمرهامتريات

أنهبيد.الوطنيةالتنميةخططفيعادةجديوماغرارعلىموقوتةومحددةكميةوغاياتامدافالوتيقةلهز>

ءالحديدةاالممتراميجيةفيبالفطراليهااامثاراألها«افتنكركتهمعينةرئييتامدافوضعالهرمنوجد

اغاز>المطلوبحيثمن´الهراالسالميآالمقمنظمةاتلنهعلىاونالتهيستهدفهانينبغيالمنظوروتئل

تتمادىاالفيودورماالمنظمةلد>موقعحيثمنايضأوأل_فحصب،للمجموعةالداخليالمستوىعلى

المنالرمذأتمكسرماماعتدالتائيةالدتيممية...0هذا1!´أيراديمكنءا´سياتىمذاوفي.العاثي

مكاخةعلىخأصبثكلالتركيزمعديةاالسالالمنعوب~المهمنوىورفعالفذاتياالمنتحقيق)ا(

.مرماالسالالعالمفيالتغذيةوسوءالفقروالحوع
وتنميةاالمحضامالدولالقتصادياتميةوالخهاالنتاجيةفاعات)امقهمختلففيوتنويعهاالنتاجزيادة)1(

.بينهاسرالتجارى!:ئتبادل

االمحضام.الدواربينمثسارات9و!´االموالوؤومر´نتقال0عليالقيرأبتقليلالماليةاتالتذقةزيادة)3(

االقتصادىالتعاونفعاليةلزيادةالموتمراال-الميمنظمةلده.يزالكائنةاالنمائيةالفجواتتقليار)4(



ينها.فيماوالتجارى
األعضاءالبلدانمجوعةبينالفاعلةا(كنولوجيةالهوةوتصييقالبقريةالواردنوعيةممتوىتحمين)5(
والتنمية.البحتآنقطةىمتفيلترفيعماالصناعيوالمالماالعالميتمرالمقمنظمةفي
التدريجيالتكاملتحقيقالىدىيقعااالعضاءالدولبيناالقتعادىألتحدوننطاقوتوميعتنمية.)6(

بانتهاجوذللثاالقتمادىءللتكاملأخرىرة>هآيةأومتتركةاسالمتموةانتاءمهدفالقتصادياتها
فيفقطيعماعدالانهاالسلوبمذاشأنومناالولى.المرحلةفياالقليميألندةوعلى~ريجيا~ب
تتكيلفىللسرعةنتيجةالمالميالوتمرامنذمةدوارعل.وقرعهااطتملالسلبيةاآلثارعلىاتلخب

فيآكبرنصيب~وطمو-اتهافيالمنظمةدولتديمالىكذلكيودينهولكالعالمية،ديةاالقماالتجمعات
للعمل.الدوليالتقديمفيالعدادةمنالمزيدوتحقيقالعالميةاالقتصاديةاالنتطة
يعوفيتطلباالجماليةاالهداف0هذتحقيقفأذالحالية،العارطةكاالطوافمتعددةعملخطةاطاروفي

افاالههتحقيقاالهرنهايةفييكفلوبمااانعاونت6و~_قطاعاتمستوىعلىاكثرتفصيآلامداف
والتيااقطاعيالمستوىعلىاالهدافمنء_دعلرااوتية.ةمذ>تتتملذلكعلىومناءملة.التاالكبرى
علىالتركيزمعالمين<ارالمجاآوالتطاحفياال.مضاءللدواررالرتييةاالماميةالقضاياتفعليةمنهايتوخى
برامجفيلحتربتمكلالمتتوكوالمملألتعاونعارااتركيزو~ككن.حدآقصىالىالتعاونامكانية
نيتيهكانالذىالوقتفيءالقطاعيةألهدافالتأمإرالطامهببآنهاالتطاح.كلتحتالمدرجةالممل
الدولولياتممقمنلتكوزالمحددةلمشروعاتصياغةتركمعللبرا~ر،االرشادىالطامععلىاالبقاءفيه

!`~~«`~»(~الا~ر~~~~ظرظ~~~د01اا.سرورىوالالمعكىنمومنانهرحداالعغاء.فقد
االماميالمحوريتكلوالذىالتاليهالقسمويذلي.التمييأالىانافةقمينمنالمملخطةشفوتت

واألىالثانيااقصميأتيذاثوبعدالتعاون.تومجاالبقطاعاتالمتصلةالعملوبرامجاالهدافللخطة»
كارفيواامياناتالمعلوماتمناالماميةاجآتت9ما´المتصلةوالمحددةالعامةعاتالمترو/األنتطةيوقح
عاتالموفرولهمهاالقياميلزمالتياالمامية،اا~ر،وىتبمتميانمع،امحاالتIالقطاعاتمذ»من
ر..ات



:لعملوبرامهالنثطاعبأاألهدا~

الربعهوالنمأوالزرامحأبهاألغذ

والثمنايااالكل

قمرالزمنظمةدرلتراجهالتىيةالينيأالمشاكلتتسثلوالزراعةنمذية6ا´_ل(

مسترىوانحفاندروالتحرالشقروإنتئاراإلعاتانتثار<التفذبةومرءtاهنياال~المي

ا~سررالىفةإف،الغذانياإلنتاجكغادعددأنرفوالمه.>أةالمر~ت0الطاآادزنادةاا

ك»راعا.داا_ر؟ككارراعي:كاالنتا~علىرسببثكارألمزئرةالطبيعيةالظواهرءزالناإلة

در:رمدنانبةالغذإحتياجاتهادزكبماالالة__ال_.را«ا-اجةارالمنظمةرا~عناءرلاللدر

بة،األغذمنا-تياجياتياالمتوادالدولمتلكعىثقياليا:.10محبنايعيبدرردر~ا<أخرى

ا~ةالحاليياآحاجةلئتديمرااألحنييالنقددزارأحا0علىخفه~مار0األيإألمر

الىإثنا~وهناك>بةلألغذ.وردةاالر~ةلالدهعلىاالعتمادزيادةالانافة،الشاملة

5̀مثاعدن~الcالياسات,ءردلمز_~داليأكلمترءءعلىكبوة~نصراطذلك

<لحاالتدلي~نألقاألبوىيارالتمه

علىء(ىةت3حار>عيونالموز،1ر!لد<~ا~نيةللزيادةالمتنادىلالمعه7أر`فينا`«

ااتنقرثارإتالىاغانة<لالعالةائبمعدالتالىيزديالذياألمر،~ممةنموعمرتن

0الزراعةرءقطاj,5تقالعاملةءدتزمألحوءراك~أنه~،يغبةاارائناط؟بىثةف<:!

القابلةارد>11لقلةانك,الياارأهم،،ااثافغايةبمدمااليةييةااا_،ثلة_0•!

لغاربا~وحاسة•النيمأجيدءر0الزرا(انمأنظمرتئةاعة•اا؟:ار:م»<_~،1ل

رعدم~1اا~_زحالةالىمارأ•0:_..انث:كثايةعا~.دءر•>لك•ى:-،أا•0ة......\,1

ا´مري:غئر,ر0:اتمرا:•مذ0ا´..-_أ´´(Iا~ر•



،ذ:د...ا..~انذما.ر,الال.انبعتذونوا.ته،والطيعبأنبذاجزابالثاكلبمازونبما
اماتاك>واألمطاربةالمااردوالللزراعةالقابلةاأل.امىونرعيها_-ملةمئاكل

ررا~ائهحبارةظمآدتفتد،ذلكاروامانة.يةمابوالمراردللريالقابلةرافىراة

عهر~ر،بذلكربتون.ا~رةالحيازاتانثارالاالمال«رالمرتومنتدرلمزعدد

جيةا~_االتبالحرلألخذمرايةليتالزراعيةرالمار~>تاآلراميامخداماتآن

>عامةبهوالبيتةافىاآلرعلىنطةوالمحا

وافناهافعلىراإلممادلرجىسرالنهالخلتمى,أخرىريبةلةمهرئة
دةمتائهر~ناحيةاالاننغامر>زكلهمذاعن:~ررمالرجبةسرالةاخبرةياتمت
>القتلةالبهلمأمهانارال_فانةالموارد0د

ظمياوكايةرعد)~حالةز0كذلكمراالمالتمرالزعظمةدرلأغلبيةوتعاتى

>يفبة11رهباكالمليمىمترهواغتادرماديةوالخدماتبا.حو~اخا~اكلية

بانبعارخا~<رالسرلنناما~_~بالغيل~الةالمتةذلكاروبناف
.اعةللزمالمجعةغراآلمعاربيامات

القللتأيابالةرخا~االلىالمرىملى.ادئة!راتالطرفياك،وآخوا
«..ات-،رمر<اء~آرررذجولةاطارفيللز~امأ~ادىباة~نامذالمألائنارغا~جيماترا

I.U_،».>ياه_:دااكبلزمالتىائاكل>العرا~>ز.،أ»عةبمدءر~رأنئآيعا
الحبريإل»ل0

األهداف

الىJشداا،ميدفالفدائياإلئتاجمجالفيالتاحةاإلدثاياتمنالترىاإلمتتادة-1

ىمتعلىاألغذيةإلمداداتاالستمراريةوتأمينمدراكعلىاجماعياإلعتمادمتوى

للتدءر،ا`اعناءالدولفيعامةبتةالزراعياألداءوتحين,اامالميتراألمنظة

<األغذمةنتت0د`رئة0الهاحاألسر<اكأ~ثثحاالت ،-"،)~~.

اافذاض



نهايةفيعليهالتناء,الريفيةاا.اهقفيك1بهالشرحدةتتليااجلدزرذالما7-

_فانهالمددهذارفي>مالمرادjاكعظمةدرلفيالأليةياتستولحين<األم

احنرالالريف_زi~را~.رةامعةالهالممد(توتليلإحوا>علىالعمليا~

•ألمه.لمغةاإلقاديةالتئاعاتبينالدخلفيالخروء0ءقةواك

f-ارثللكاالمرةإلحواءاا(ثارتدا،ربرفعواجماكىالفرديىالمتغلىالقيام

العدوىرا-_رانيةرا~ئنهايةاءراألمررمكانحة,النهارةالطيعيةواظرامراطبيية

االعالمىالمزتيمغمة<1اإل~الدولفيالزراعيةباال:ت

o-تلكرتر_ه~الرطناالقعادتتعالءوبقيةالزراعىالتطاعبينألروابطإنشاء

في>وخامةاخامرللتاهرييدروإيالءخاللمناثوكةالورعاتهرةء<الروابط

األماميةآليةمرافتنرقبيرربه<,باوالملةألزراعةعلىالقانعةالشاعأتمجأل

<ينيةااالماهفيوائتلوانغز«زالودعانقود

~
_زكةالمتاادشطةوتقية,ةراءاكائبحوثمجالفيرذالماوترميعتشعيع-ا

،مالدمذان.,l~,1للتطاعوييا)(أماميأأررااعطاءخالل

ائىالفلاألمنحالة~ن~ءاألالدولنهالمشركوالعملللعاوكآلياتتمرير-»

عظمةدرللاألغذيةالمدادات!ريةاإلسترتا-نالفعلىاجماعىعماداالوزيادة

<االعالمىالمرتمي

r-راألمرافراآلناة_زوائاقة0األ-حاتاجه،التيالربيةالمخافرعلىالغلب

الدولفيأخروتيقيةوآلياتالمثلالنذارثبكاتبينا~رحالل»زواحيرايةالبأية

•األعاء

o-نشطةتثاركةوالزرامحى.اني0اكاالنتاجمجالؤكةمثتمثورعاترتثيذتحديد_
تننمةمحتتناء6االدولفيالتاحة»،0رالطاتااردا<دزىالقتاإلمتثادةفيبفاخاءرالتمئاح

،عية(كعاعاتاك~ؤاإل-جيةوتمسرناإل-جيادآكاد~المر•اك



رسهالزراعىا´ا:نساألت،رتهيبةاا،األماميةالببةمجالفىاإلمشارات~~ر-->»

هى7ا´(~البك-زاإلمت.ةملمةالمظإكارفىالتانمةمذ0لياا´ةدزدةاإلستعلىكيزالت

<للمبة

v-الالزمةاالنتقاديةوالتدا.-اإلجراءاتخاللمنعامةبفةالرتىنطامعمل~ن

التطاحفياألجنبيةراتاالمتتماقتدنتIألتنميةIاإلنتارتواجهالقالعنباتكىطتفلب

أ~ا`ك



مد_.ا.)<7:(~´_ا«_.سز0 -••:0<



آحاليةرالتنيهقا_ةدتعزيزحاللمن.:´اعناالدولأراالعىا´انتا-ريهرتهترصيع-إ

واإلنادق<األ-منبيةالوارداتتملىالمز:،دعماد6اتثلياربغية،جديدةطاتاتوانشاء´

ا´اتتاتياتعتبار6اؤخذاثةرمه.المياالتمراكعظمةرنةعلىا(امعةاألسواتهز

•المنفئمة(عئارشبراجالهز(ذبىاراراعا}قال

رد.ادذبه.ا.د~»ناء8االاال.وللبذااو<دا....ا´را،البنبامذرو(رمبمللالعاون-2

••ا´ات-اعا:تالتةزرنتاءةاألنوتحهأالمكانيات

J)_JIواعبة0.1!الناكدترلتوسيهالتسارن-3 J«تلكوياتمستر»~بعرذود%عنا

بتثكيالزرااالنتاجثيرالحنانةرا`قيتاءآاا~ت«جي)،التث_ىاعتززيادآالمناعات

•الدول

المشروعاتخاللهدنوتميتايتا´(.ا~ر~عأتJرمه)لتهودعمرتجيه-4

قرانمنظمةأولزثرالمناسب-_81ذاتاخا-القعئاعبينخامةكةالمشتالناعية

اال~ماريةاال»رمنالدولتلكر!ردات،علرا(`ثثتراالعتمادلتتليارءاالسالمي

>االمامية

جيةا~»لمرةالغبقتثنييةعلى~لعمل0رالتتناعينتاج9اؤجيالا~ىشتالر~ء5-1

الدولفياكلبةلرجيةالتكزلقذراتفيته,ثر،تذلك<ءمة0المتتادا~ولهه~ا~ةاتن
>المث.:نارالهخاللدنناءاألعت

علىتىاالنناا~ل_زمالمي«شهالمزة.منعةىمتعلىالعارذ`(العىتالعبم-1

8._في»رءأأ´~اصالمؤة_فلمة<ا؟إ،~0أل~كأاد.رر.سز1~يا~وأرأريبا~

ل0>االIا~ا´(طرالميةاالس:ا.دول:~1أامذ0-:~اا«اI<،،~الزمالا´(عبار

._آاالفيمالمةائه



~
واخبراتماتالمعلهوتقامماألعثنا،الدولفيالشناعةجالءبينا~معاالتتشجيع-ا

>المجالهذافيالخاصالقطاعتعاونتعزيزفيللساعدة

نطاثعلىالتعاونجيعلتثبالمنظمةاألعثنا،االولفيالالزمأواتدا«رمأتالياايكا«-2´.

<اثناعيةجاتالنتوتجارةوانتاجالعناعيةمثحاراتااللمجالفياالعالمىالمزتمي~

T'-الطبيعبةالمواردمنىا~االستفادةبتحقيقالكفيلةمأنلرالالبلامتكثاف
التمارذءلتعزيزعضاء6اسالدولالتاحةىاالممانياتالقالر«م.الحاليةرالتكنرلوجيةوالبثرية
<االسالميالعالمفيقبةالثناوالتنميةالقناعي

~دي6اللتعاونذلدانمةأللجنةومحأيةتحتر.رريةمتخثثةريةامثماكافلتظيم-4

أوالمامالتطاعمنمواءالقنيةرألوكأالتاألطرافحفنكوسيلة(كوميك)،والتجاري
فيمثتركةحناعيةبمثروعاتبالقياميتصل.فيماوذلكاألعثنا،ألدولفياخأصا~~

>األحفا»االوروطأقاتا«حتياجاتديعترافتااأل~ت6المجا

ايجادبهدفاخاحىالتطاععلىكيزلق0خاللهن،مثتركةصناعيةتثررعاتألتر:م0-
وزيادةمحلياجةالمفتالمناعيةألموادتوزيزفيوألتومعاألعثنا،دلدرلتتثاءيات0بينروابط

ءاألعفاءالدراىفيالعناعيةألموادد.ز>~يريةتتالطا



منعة~فنيناا_متابية.ا~امناألت«ا.نان0نيةائعدوالمنتجاتبا`تعدينيتلفيمااما
اتاا~بى~وارءاا~`ةلال:نتاج_0هاا.تمدفالدرامعلىظلتالتيا~دن
ال~آلايا>ائتا´(متخدأدبببو.ا~ءراءه`كا´نبمأدرجةثذامكمنعةاال-ىآ

..أأماأثعاىآ´نأ:بىواىر0اأا´(:نازا:نت.نالمعا.ندنالتخلثةاأليمياية



الد.ل~~مذاك:لبفىخانعأبأمعارخا)كمرادالممادذمذدند.الدىما.ود
.>العبأ

0~,ا~~اال

الا~را´امتفمتكشافائهعمئيأتكفاءة~ناألعفاءالدولدنا~وندةزط-1

اردا_تلكمعالجةJمناهبةتراداالتىاالجراءاتخالل_زوالعا«نالط:قةدنلمواردها

إيالءالشددهذافي,•المواردتلك_زالمتاحةتاتللكالاألمثلااماالمتبهدفوانتاجها،

رللمناهنلطاتةبديلةماد>:~ثذ)مكونموااألتلعناءاأالدورباحتياجاتخاحىإهتمام

•الريفية

~روذلك،اتتالةامتخداملببأمارالكغاءذ_ززككمستروأعلى~:..,~2

0عليياواحغاظالطاقةادارة)ماليب

زدر-اتلبيةوثبهاقليميأق(ت0,~تانشاءفي>لراغبةادعناءالدولتشجيع,.-

•بيهافيماألطاتة

رذلكاالعالميائزترمنلمةرنطأةعلىودعمياوالطريرأنطة<البحو~ر~-4

<الطاتةبمادريتلليقا

ءر~علربعيارنكونقلالاألهبة-با(التة:بهيةالتلةاألنئطةوتعزيزتطوير0-

>ا(مالمىالؤتمرمةبمنةاألعفا،ائدولنبنيماتماريةبرا~رخالل0ردالدولة

<ا.ملبسي«بهاأنطا_,لبيانهالنطانىعلرادنالهفننب<.....I.h.lJ!ا´؟~خدام,



.~~األعفاءاا~.لفيوالطررالعلبة.البعوثمردكنينروالبالعاونتأين-)

المرفرعظمةJد.ؤوالسيتللعرثاال«لمةالطاقاتفيمعوالواملوالثاخيق~أل
<االمالى

~ء6االد.لفيوالعديرالطاقةمروعاتلفيزالمارالدعرألينالعي3-



ارجبهاهالنجاره

:والقضاياالمشاكل

األ_~ءالدول_نكفيرتائهياكل0_.~ابهاوجهوجوددنالرغمعلى
الدولهذدأذحيث:ييافيماللكاملمحا.ددأوجامالكاذاالIاالعالمىالزرتظمة

علىوتوزعالهيةموياتفيساتمارتدولةفينمنأكرمنعزلتعةمجدلتشه
نفياتعكرالالكامةالطاقاتهذهاألاال•مدنيينومطتبزقاراتثالثفيكبوةصاحة

لدولالببيةالجارةآذوالواتح0الدولدأهغالبيةبينللجارةمعقولةياتمتثكلفي
لجارةآالمجاليافجم>زفته.ïا•حدودفيعديدةاتلسربقيتقكاالعالمىالمزرعظمة

>الدولتلك

أوجهدوهمعتبقراهادولةكلفيجاالتفيترعوجودعدمفياألعباب)حدرتل
تج،نموااألقلالدولرخامة،الدوله.زولحو•الدولمجعوعاتبينفيماللشابه

علىخط-اقيداينعومذاIللديربلةjمالتعاالقاألوليةاللعز0عدردومجموعات
•االسالميالمزتميمنعة~األخر_نالركا،معالجاريةالعالقاتفيميعا-

_زلمببعاتياةنيباألجبيالقدمنجداردةعامبالغعلىقلالدولمذدكامتولما
أكروبقة.حقيقيةسكلةيبحااءاريةفقاتياتدتمويلأكمجدIoU،المحدودةاألوليةاللع.`´~,

.اجالىشكلعاتيامدنوومرازينالجاريةحابا،بافيكبرةماكلالدولهز»تواجه،ما~
ر،الخاهالقطاعفيرا-جاراألعمالجال(أد،حيثهامةقاريةتمراتالىيزديبدور»رمزا

فيلللدفامعدادعلىلعادة0فيا~<اخرةالب_رةنظامرفيالر~ا~طائه_>

<ازيةالبتياتدنتاتريلعاىالماد.رةف-الدولمرادجليألطأرسة~ترتبات
الكانتياتالت،»راالعالمىتمراك»نمتدرل~ردريةالبا~نازرأ-را

لالد،نببجارةللا-الدثأمامىأهء_،تكاIا-جاريةاةرالدات~ز0نبيا
>ألمفتد.ا~زبنبعا.ارقلكرالر_ر´_االو~رسررعبةرمى،0ااذتنا



:.رالتوزبادذمالمىائهنمراكمظمأ«رل.>زاربأالهالالنغانزبادذارالعر~1

در~~سارائه~دبهالبأومرباسرالمبادألفعاكمبدأمراعاهد.Iللجارهالنابألاللع

>أألعنا»الدولعلىالدولبألزاماكوائه

أ>~ز~مالمي6ا`ترانمألمظاربذالنههاألننلباكنطاماننائبأننبذفىا(سراغأ-

<مبكررفذفىالظام~افئفبلببدأ

r-.امتماراكونئجبن،األعفاءالدولفىوألنهدبرفيا_طجار»فناطنفئبب

>أفرى(كناءدرلءزاطرافأسطأ•ااماطأزنلكفىاحاهرعالفة

t-بامجاد)لماحلبهئ-األعفاءلالد«نر!حبباالزالثاكلبنلبلائكغبألابواكوضع

،المجاورهالعبورودولالدولهذهببزفعالنعاون

اطارر،وذلك<الدولبأأكانللمخلسرلىاألعفاءللدولوالرا~اآلراءزننب0-

مظمأ,الجاكمرىعلىهرخاهIأفاألطالمعددهجاوبأاكفئاكالماأومونماكالمغار

ا´`مالميازغرسظمأبىأألعفاءلالذ<--أزبادأمبدف,اننازالمعوالا~وبه»ا~~وأ

0لماأنسلنجاوبأط~.ونأمبنلمبأالهجارأاكمن

نلبمبأ6ا´وئبهأالنلبمبأالرطبأألوباكىىحرهنجاوبهزماط):ئأءردعمفئعبع6-

مارمراباعباردااماطنهذهفىاالعتماربىرالخاهالنطاعفئجيهخاللمنزطاكهذهودعم

´ا:ا(رالكاففبابذفىالرسولذلكفىافيمىأالسكالمزغرمظمأفىماكالكاملإنجاءأماعبأ

<فدومجبهرذ~مئزكذإمالعبأموز

~
~ىراالصال»متدالزمنظمةإطارذبىJا~والعملالب_رةتقيةأنشكةتئبرر-1

«طرا~ائةرستعددةراالتليميةالئنايةت0ياالمت

حا.ذاكلتنعبأمالميائهكدال!معلة«مفئسةبقةإمالعبةتإل.ة.-ر1-تننبم~2

اللةت0ذاا`مينا:~0دوألرهمأا~رونادلراالعةجا.آللتائه~المبةالفونةدرلنعا.مأط



_.امتر_تكالةعلىالتجارةبتمريلمتلفماكهمشترتدأ.ربأعالالتام"1-

0جاريالالتمويلمجالفيللتميأاالعالميالبكوألياتامج•دزمتناد>؟شهاألعفاءالدول





ذاتا~ريةراألنثمئةالبحريالتلمجالفيمشركةتتورعاتالقياموتيارتدعيم3-

<حريةابللمالحةامالميةكةشانشاءفيالذذلكفي.قا<بهالتلة

بالدوللحةمثقوعاتمثفيلالدفعلى<راهثاهالتمئاعمعربالتعارنIاتثبدر-)

وكذلكIالتاالترابالتلا~الباءومرادواهداتواآلالتالمركباتلتيناألعفاء

ذاتوالالمليةالليةتاالتاالومعداتراال~رنيةالحعربايةناتا~تيع

>العاليةلرجياالث:

التعاونلزيادةاالعالميالمزتميمظةومتعلىالالزمةوالحرازاألشنلياتتتدير0-

علىالألذاتمسيةرانالتانرنيةاألوماعمايتمثىزذلك.تا،وااماالتالتللمجالر,

<والدرليالرطنالتويين

الليةرا~ماالتالجريالتلكاالكفيالتعأرنيةوالبرامجكالثقالعملتشجيع"\-

القدراتمراعاةمعان،األطرمعددةر/أرلثانيةاتغاتياتخاللمنوتفيذهاوالالسلية

0للغيذحالياالمتاحةالنية

v-را~رليةالمحافلمحنتلففياألعفاءالدولبينرالتد،قللعذرنالكافيةالبلىيمو

بالشعلالقانعةلظماترامساتالمزآنشطةالىالالزماالعتبارتوجيهمع،العلةذاتالمجاالت

0اإلقليميةوثباواالتاميةالعديةألتوياتعلىانجدالتهذدليوالماملة

~
فياالعالمىالمزتميمنعةنطا~علىالحاليةوالخدماتالرادعمزالملىاإلشادةمماذ-ا

•والخدماتالرا.رتأل.وتوميعوقديدcالتاالتراانتلت؟~ئه

ااالزمةرالمزميةنيةالتا«البيةبايماأاألعنا«اادول،نالبعريالتاروابهتدعيم-»

0اءآت.ماددزذلكرغوالييالترتامالهياكا~دتل



:والفناباكلالمنا

لمبأالعااحرب~_وخا~االعبهالدولفىا_-بعأ~اد~دبىالر،_راك

_زكبوهلناكا´اجرالد.نوعأاال.~زءفيفيمد,الدخولزبادذدرممهبزدىلم)بهاك

•عدالغاومزاباالنوافىر~~_مد.~ملالنهاالرفأهزبادذالكذلكأدىولكهالمجمع،

اعدادنععالذى_1)او<ر_.،~ز.0ال~واالتالغامانلIمهدنهماذلكربفا~

األنلالماطذلكن،فبه،للز!:::»اربذنناللالوأفدرلارالنوعنى.البرمزمرابده

وانمافحببذانهفانماعانهك~ر._رعأر8>لم~مأالبنانلذمكونب.جأالعالم0لمغرا

العالمياللمفىاملالعبمبمأومبذ•اسر«الباونمب.عائبأ~ذا~أ~

أكامحانت؟رالدولدزلك...::_..بذها__بأنازدلكارو.باألنانأ,الغالوالنارب

ألندرالما_ز«نك..ا~>ذا>..أ0.9:ملذلمبما~راسة.بمسر~لمحبو.افنهادها

.رنال.ا~لر:مأ0ونرمى-سر~~.لبد0فيالو)زاالنسادعلبهبممد

~االعالميثرالزمنظمةابىاألأة-_«لمندوربالبةجدأمهمةكذلكوالصياحة

يساثرونالدولفذهمراطنألنأيمذ._اأعام,حتملةفعلية,ارد»منتدردمابببفقط

زتبالياحةفاناللثوتعا•م.أنه.رألئافز~وازفيهجاريةاتأ.شنالبببكبوةعداد0

ترهافياسهاماتء.زتحتتاتا:~ررحز»«.زثثوو~امحبةأالقتادا~>خططفي

اامتي(لتعلية~ر0:أنيالحظأكءأ«_..0>ك«>السرذلكرتحتتهأنيحتعلوهأاالقتادي

~~ةزالتمامراالمال._و0>ذ~ةاارأ:<~ءالدورء~الديةاا_.ياحةعاتدأتتمتت



الرقرهةثذظاألتثناىولالحلليمحبةالحسياوالحرا~~.ن0با.ها~الحتعلقةالحلرهاهتالمأ

القالدولفيبذلحايكريمجدا~-ةكيةتيوأنقطةاالبحليووالآفثتثل~ألI..\كاالآلاال~هى

~راهتولحذللثعثناء91ا~رلىالبامتيهمرافقأأل.~الويثنا~0الياحهعضرهنياييد

ذات~مالت1~يمأل~ر.نحاصأثاألمحرئرمعظم:ريرمجلاللحماءلحافيةنمههنإا~ث-ة

وألاحترىارألبأناكثناءاألJالل<هن~لياالتثاد´هتمرافقرتتم0العاليةاألثاء»

ليلالحتيامجالتتبعاالحتثدمالعالمشالونيسيةامحثنريةالحناه»زمعورابطيادتتحلالاألحرهعنئم

ر~~رالتأثد.ةالفرامحراءالتلللتحسينلمجالطنالثذ~Jlباالخافة»ترالمناهتلك

0األعضاءاا<البلللي0واالداريةالقانونيةاالجياءات

فاألءذاتهااالعالميالمزعىلجنظمةاألعضاءرلالحهبينال0ألياحلتبادلبالنبةراما

هاالدلوههلولكن<لت9المجالمختلففيا~اةرالنقةته0أرمحيثمنفقطةلحبليتلعراذ~1

النقلليرابطالنعالنمووالطابع~ة0الثلالالقيرببباآلنحرالبعثذركنبعثنهامنفثلةزالت

0فعظمليابينفيماتثأاللت9وا

:الحااألطل

مهمةلحرعيلةءاال~هىاحوقرمةبكنظاألكناههيلالبينفيمامحهالياوتنميةيزتعن-1

>الماادرللباقي<االمال~رالثقألةللحضارةااثادقةالطبيعةارلحل،المتأهلةالراياالظار

y-وتعزيزلتقرية،األطرا~را~الالثنانىينالمعيلرعلبلالمشقالعملوتنميةدعم

0عامةبقةاالعالمىالعالمرلىءاألمحمناء~ولبينفيماالسياحةأنقطةنطاثودرميه

r-رزياالةالسياحةأحوالكين~رلبهرجههنقملبهاال~هىتحرالمزمنظمةقيام

الحطرلأجلمنءا.عثناءرل11أبىة1مجلأنشعلةلىفقهينحاللحرمنءالخطثةفيالياحادأعل

هالياحةأنقطةوتنرعهاهت1ا~ونوكية~>هتمحيثدزعاليةتنافيةمترياتعلى

ليالياحةلطاعالا~يثةمجيالا~نقللتيووالتنمد>~ألالتعارهتآليايرط-أ

رالثتا~ءااتارلمخيةثبة1با~تنواراألالوأل»استيعابيارتسيبنهثدزرلببأسلأ.عتتناءJاالء

<باألنةتنروأيانثإمحلهوارلذ،رالننالبل

_ز>الياحة،لمجالفيوالتعارذاخا-.رللتطارتثذةالتالمشاركةفير،ذرنث-ب--»
>ت0ا-ندماونرعيةالماديةالتدرأتوتعزيز~8الىالرامية،كةالمئقالثاربه-_ر



~~
امأرل1•المرار:بئأن~`إمي7اغرالمأ~ئنظمأاألعفاءالدولفىاجماهريالرعىزباده-,

خرىد6امالهبأافالدرارارالباحزهاراكفئجبعبنداالعالميالعالمفىالنائمأحبأالبا

0المحنملبنالزانر.زالىكامألمعلومانمتغدبموذلك

فعزبزبئأنااعناءالدرا.فىبالباحأاهنبأاألطرافببنفبمامبائوهاناالهذافامأ2-

<بأمرداالعالميالعالمورسزىاالللبسوئبعفلبمياالالسزىعلىالباحأ

ىازمعلدعمعناءاتهاالولنى_ممأواداربأرهز~نبأفانرينهظروفانشاءال-

0بنهافبماحبأالبااألنشطأ

f-زهارف،بالباحأا~امنزكأاماربعبىالدولعلىالخادرالنماعفئجبع..:-'c

الندراكمرىنرنحبنطاففرسبععلىلىااعضاىالدولبىالألزانمثماراناال

~ممأ،وخدماكعبأفيبان~زانجد~ذزمرافرانئاء،النائمأحبأالباواألننطأ

>أحدبألرجبانالنر)منخدام

وفمانالباحأمحالرهزالال<البئريأالكاتبتمبأالمعلنأاالنشطأودعرنئحع-«

<الدربىالمرىعلىاالداريأالخاماننولو



ا.هوالوؤوهروندؤوالموبلالفد
:والقضاياالمشاكل

مواحساساموضوعازالوالوالعويلدالقرميدانفيوالتسيقالتعاونبحان

~أل~ألالالز~بوالتداالتحاذمسعايندانواليسرااألموالالىحاجةفيينفالل>للجدل

يفعهمأن~نهمنبأملوبتخد)»الهبةأوالقرضميبلعلىآكانتصراء»ا~هةا_خ

فعامهءالحاالتمعظمفيلبع،الدوليةالمالية0المزمأدالن،~خرىجهةومن0اآلخرانوينفع

~األهوينبينتوازنومعأانماالصعبرموكان»األموالمحفيمحفةواقصاديةمالية

.>الطوقينكالمصاحضعانا.نه

ءوتيقماليةتربياتبدونميدانأيفيبدومهجيدتعاونلمفيللحنالأل~وننرا

أ~نتاجراءاتاتحاذفيبالشجاعةوا<~»والصررالظيالمعاذملحةحاجةهاكالن:

0الحيويةانجدالتهذه>.

القيل<يرناللءعبجراءمنمكبلة(´_مالمىالمزتميبمظمةاألعضاءالدول~ان

أليةللغايةمقيداعاماليشكلالديوذءعبا_ح،لكللوليجة•لديونامالثبعحالةفيهى

»انجال_الوىجلألاتمسمرةنموعملية

ءكاهلةسيطرةالبهوكقطاععليهيبطرياللءاالليالهيكلفان»أخرىجهةوهن

المالر~مرمساتمقوتعبر>االعالميتمرالمزعظمةدولمنلحسرفيوضيق~اء~ود

~هناجهودمحه»قليلةاهمماءاتمع»دماالموجودأنحينفي،معدمةمبهااللوآهواة

0نطاقه

ألرقابة´علىنظمفيتتمثل~ةدرلفيدزعةسسةمنقيودامناكفان»ذلكوفرة

قيودووجردمراتيةنموريةاسشمابينةورحرد،للتحويلالوطنيةملةالهقابليةوعدمءالنقد

معظمفان,ذلكالىوباالضافة>األرباحل~ونةالماللرامىالحرةالتحركاتعلىمفورضة

•ناجحاسثمارأليعنها.ننىالالتىاآلساميةالبنيةالىتفمتراالعالميةالدول



اد<أذملىندل:اا»ارو~ا~~غد~اليراال~دبأمبأالبا.اهزاثاك
اردا~دزاءسراارا´ذدارل_البىمزايدةباتمهاجه«آناغماردنا~يتلاالىره

،اخامأاردا،أرالعامأ

ريشت<اامالمىتدائأمننقمةبدرلريعلمار<ا~نامثماز»الحتاحتنتذراثان

ر6رايانتبالتقارنيشاريما-ايدقوعثليةجديدةآلياتتلزمالرسر،عامبثل~ريجيا

ا-~ا(_اردهاه:األمثلجدالعلى<دتتخلأناالعالميترالزمنظمةلدولأريل1.1

:ا~األهسه

الدول~فبماائبائرذجيأاألربأاالسماتعا~راكلبأالمااردا_نندنفببل-ا

:..>A..A(...:.<...هابأنونأب:االلرأ،غركا~علىللغبرمرجيأاكزاأل6ا~ل»نأأل~ء
،االعمار

y-:األعفاءللدولإلبهآلبباالوهولنبأامكارغبن،االلرامىانأ~وا~ءهز

<اللبسأالجاوبأوالمازمكالمزكأانافنأمامرعلىاال_مارا~~-ر~<األذرى

راالد.ز،األمبزكا:~_سلأالمآبالوماطةومانللخلفرنعز~~~ر,.-

ونممبنباااللبأاألمراننطارفرمبعنللعامده،االعماروئركان0المئزكأ

رلاله-واالسال_اللبابأبلبأالسرماسرالمزببزنبعاالبائرالعاوننعربأ-)

بلبد~زنبعااا«نعنيا~ر><ألمباشربلوالد،األموالرزر،رغركا~مجالفياأل~»
11)~..:,õ•

العنأفيللد-نماألل~دبمادفىللساعدهاالسالبكالدول،نانعاون~بو0-

بر_رالملنأباناادمكااممالن~زIاالطارمذارفى<ا،اذنارعناء2ا(ارلمحر

،اا(مالمى;.ا.منمأزعأماابجبأاد.



االسالمىالمرتومةبمظاألعفاءالدول.نفيمار:لماليالقديالعاونوتكيفتوسيع-1

المزتميعظمةدولفيالوجردةوائهاراتوالهيالك»للقدراتاألهلاال~اما~~ألجىهن

<االعالمى

y-ولالهجانبمنالالزمةواالداريةدميةالمزواالجراءاتالدابرلجيعوتبيقونح

~ساميكعصراالعالمىتمرالزعظمةدولضمنالمالوأمئكدفقاتزيادةلشجيعاألعضاء~اا

>الماليللحارن

Y'-الباالضافةاألعضاءالدولفيالعويلمزماتبينالمباشرالحارنولكيفنعية

التجارةوتمويلالسميةمجاالتلللنهميةمر.االمالالبكوخامةcاالعالميةالعويلماتمن

>المباهروالعويلالمعرفيةالهيالتخاللهن



~رار0ان::~الجبأ،0:´ن0أئنانمدذ0ا)_اراامامبا)بنبأعلىاان_»._مئابعوبغلب
للمنطلبامذا´امنحابأعلى،أ.>ئراادرارهذه>زائدربى-باز.اأنعئبدان_ا.ا´اسرالمبأء

اا~ر~أ0انىر~`.~`::رنامحدردا`ننبأبأا`~ؤواانا`معلما.نمدهانبأ.ا~
•0اال-.1́01هذا.انذ.´-´ناال-مب-ا_،لنليأ<~»تينارذمنتأسر_الالالزمأا،زوا(

><فأ.1ا´محر:~نإبىا´(~ا.إادول«زائبارا~،ز,ا~ااند:انذبى_رابزح

80_0ا´».`<اان`:سر.».ا~ة:>``~».~ءأ´.:ا..<ءة:»1أ.-اأ~تدينتتد0´.إ´.د:.`»قاد~ناا»
~..ء.-><0د....I<،!>«ء< ا`ر´~ه'-1ا:مذ~ر`ا~1~~_ر´_ر0راار«<ك)ئدر`رنوية0_´رد~.ا«اسرا.دف_ق:ما`راسردرال~~ا´ل

ا~»ا´مار._در~إلمي10_ةاد.~..ةء1ا´~تمثذااا.رار.«رائتذ`»ية-نية`«اا~ن1ا`~»
ت0تت`قاااةمتعذ:.-~~مألمذثمب:صتتئة.،معنباا`تعأمار•:سا.لمردأ-اأ~ير~.ا`~»



ءا~»~الراهبالعمليةا~ا~رالىتمانآلباثهالتلةت0.ات6انجابحيه´را~را،واامما

ا~يا.رجا~النتنرالته~.ءجالا´-شرت0(ك

وآلباكالغيالعاونفببابمااالعالميقرائأمظمذدولواانائمأا~رانذ•نه-1

،لمبذاأللو.باالثه:ونب،النكنولرجاوننلالغنىالحارنمجاال~فىللتقبأاالعالمىا~

<األعفاءالدولنبفبما(لمزكوالعمارالعاونخالل`»زلحاا´امارارمغالافونحان

مداالنفىاألنطأونوبعونرنطاربرلوهباألعفاءلالد~نبفبماالعاونفمبذ2-

متوابلدورابالءمراالدحذاؤأ~بلرومرانهفدراكوالنماء،جباوا~_لالنيرناله

رالنهمالخفهالعا(ربناألعزاءلااللىبدنلرجبا،~فينبرننينبنتد:والتسبأ~~»<

-الل_زرنعزبزهالنيالعاوننكأ_مدأ-رمنلوطب0االنالنناطرنجببأسر~3

>االعالمي{ان~المزكالعأ

التعبأوبرامجخططحباغألباوا~لرهالعلموأحدافلمدخالكمحالبذبهأولإبالء-أ

أجلدنونعزبزهاونمئربرهااالطنبأالعاومفيناعلاناءعلىكبزالزمعآاعتناءوللللفئنبأاله

>االعالميالمزغرمنظمهنطارعلىانسزكوالداراالمألالتسأدعد

لنعزبنونغربنيااألعفاءالدولفىوا»ناهأالعامأالوطنبذوائأانن0دساالمأبزنه~9

Iا~نرلرجباسبأ0رذى~منبه(بشهالالزسزأخالنأأفالندرونبه

ا(مالميالزغر~Jد،-زا(`دمغذأمجر«•»سارر.~.،تنلبار~6

y-العاونأننعثأاحبا-اننليهلحى.ذ0~.)ء>ودوربأكانبذفالبذاردد.0ألبالعي



>اربذ.`~اابناءعلرالناد،ذوالتحبذديننتافالندعلرابإلميأ

لى~ءبأ-~بباإلوا~نرالغنىنالنقا<مجال.ؤمارنهاليمئنبأالومأمكالمأبأ:نه~1

،ا´امتناءالدزا~نبنبدالنعاوئذامسدروندراننانناطانا

واأل~الغنىا~وننكئا_مبه~فيIنعز»أجأد.عتناء6ا´الدولوانبأدينأ)بكاد~7

•عاميننبعاجبألبا~مندالمنملنأل

f-نثأ؟»نك)~ذلكنسارلمالنىناءأ´:´عتألدر`رجا،بد..وطنبذانتباالجهاهنهنحثبسر

را~را~االحنباجا~علىفيأ(ه,ودخراك~0أالمعلردأبادلعسلبأ0فىمبأذماجعبأ,..نقاط

با~ز(بباانتألواامئمنذيررالف.0مالنعار>بنهكفبمااامالميثرانمننمهدرنىJالوطنبذ

ا~رلننبنبعاجىاوالنكزالغنى<راننهرمرامه<أنثمأونبأنطانىونومبنفمزبز~5

هكرصنكروبرامهأننطأااعنباربىاألخذمعوآلبانهفيالننخبومانل

انيا~ونبحالفىالنانسأ_هىاال.~انمنظمذألبا~0»ىالنتسراامنفادذ~6

التدأهذابىلمختتانبابادذا.مرذأأأهائظمأسا~هأءلتباالسالميا~في8و(



،:..ر

البشريةاردالموتنمية

والقغايا<كلالمشظ

فأئأألكدومع0رذ`هبنا,نانائه~جاعبأراثهفادبأاالألتعبأ~فان

را~ذ،جأائتمذ0راحدماباللولذمئفبل«لعدفئلذالتبأنوعمبهنا~ب

النشاطفى>الزاربأ-جرنبئكلبرزألذا~أنبأر>مالعز،ا_زمأدبهاط~~8وإل

فر~~ئهذ~»نالى-اال~ن<عملباكخدزمدخالكهرباعنبا<الببوالنظرماالفنتااى

النامأائندمأاللهذا~واخدماكاالدبأأ(ئباءفنداردذالهفىفبامئةبنهمبحانا~أ

0ائه~دبذللتبأ~جه

ا(ملرب~افيأسناتالنسز~نمزايدادراكخرا0ظيرنقهذ~<ومع

البثريةاردا_انيةراألبثرية~الميةمانىوحظيقواتنمية،ا~~تىا~ي

راليه~اوامأاالناند_اخدفانطاالانها~مودزالعالمي،.cا~علىماوباهمام

ت0الثيائاألأاننمالمجعات،بيننبعايخئذرنلالمماالدنيتةا´هثيةمدىثانأا~_آ،لخر~

~ء7الا~لىمانءذلكولعمميتيا،مترياتافتال~ىزالفتوئتانبا»تاريخيالمختلنا

~زاألماميال~واالنتالدأ»_<فيجدامماثلةماكلتواجهاالعالميالمزتميبمثمة

<عييا«فيولبركرالثأ~د~قؤ



بببيا~ائالىوآدرتفتية,•صتتذراتتاؤائتنثلةائا-ةائث´تئةأ.تنارهنا`ث

،،ا~1ابذبمي-ررنبالكا.ا.0ادء.انسزاذسال،رائر.مأ<زارر0رك_،0ئ

(ولرتعانيمانحلةرأماسيألاأ»اءمدا´(ثانيةاالدولحذدننياجاتامعيتناهبنانحليهاك

•أجامعان-زيجرراحادذلذالبئامثألدزأخولى

لرجياالتكنهمجالفيمارالثااا:.~فيريتثالتقلبمميدانليكاراثثتيدأيتتتأررها

-يالالتكزفياخارجمحلىاااعتادياتهدتاوتفاحذاتاحل~`ل»lAردالثنية»واحبرة

منظمةدرل~ثرراث1~6ا´،ردةالتجياتلشذالتاستيعابشاراتالمخثاذرعدزثثنال

علىحانلدآممنفرطااال-اميقرانبمنتنة(ولزه_-ياا~نىاانغجارويئلى

الىيارديvالعميت0لحنناالت0ه..زيع«ذنتعانيال»رلمن~~اأأللححااال«ولدهمحلموارد

>ال_ئمالننراننثارز8كننالاالقالحة~لارتفاع



اال~هيالمزذرمننشمه

~~ها._:

هر~~البثريالعنتييكونلجيثلشالةللتنميةفانيايجدناالبثرالوفاةاعتبار-1

ا~ةأركاملة~اركةالجميعالىماريةدفيوتتديرجيا،انتنهاالزايرالياسات

>لثتاليةراواالجتاعيةديةاالتقت

~~رر»أ~لجلة~زرذلك،مرء6ااية;و<عليهوالثناءاجاعيالثتاءات-2

ان~رئه1~و.يزرالر~نسرنا~ن1الثبيواالخارفيرتالتثأأرجهدزالتدريجى

0المختلفة

ور~ءالوطنيةالنعيةوبرامجوخططجياتا،امتىخسرزا~يةالياساتادماج-7

~واتاامث´مأوبراهجالتعنيميةالحيةوالبرامجاالحثالدوقايةببراهج.

ا~ريباجادطلىانيهااتالتعليموخرحاIااماهمالتعليمتنو_آخادراحتد´مايالء-4

>اميتاالفوز.(لمناهجا.ماميةاعاراز«على

تعيماتنيمجيدةبرامجبوامعلةمحذدمزمباطار~زابانين~شرا.هيةلمحر-9

<والحنابأاتمراء»البالغين

األتى0Jا~وفشرحماعناء،أئهالدولؤ\ائتدرد.بامنهزمتالتقلبم•وتتسرنك-(

ريافأيراكبتلالئا~أ،الماراتا.اكريالبثJUIرأ«ر0م.نهأجارهنغرا<

اال~هرةائأمننشمأمعبهعلىوكذا~ز9اااا_مبدملىائعاماأه~اأنب:اهزمتبا6́



.اث_:0-بسةا»امبر.ائبالناءتطير~نى.لئئدالتنحبذفيالناءمشاركةتيدر:-8.

د.قاماحباننياؤ~ف-ا´مدامةجتمامحية6راتتثادية6اا»جا-أندزربا´متأ´ألمسرز<3

<النساء

ارة...!.I.~بثآنرجه6ا´ا.´مددةائه~ميائزتردة/مننئتائهقرائةمرا~ردعر-1

<البوادر_دليكةوالثاريةالبثا

هيوإلمثبم.لحطر:

~التننثمةا´اعثناءالدولl;.التغذيةحالةنوتخيهالتعلىللتثناىالعي-6
االسالمي،



Iيثة.:
;والتثا_كلالعث

ا~زائراو(امنذاللا~دزكانا.ا61ثال_ا»ئه:~أاا~0ااخر.تدأنأحدهمامعد

بالبيةو~ا.دا.ملكبدءأكأيازيكمةاف،أل_لحية.´_زاذرذر:مياتأذزيت

فعال~.نلوا´.-تناعبةديةااتقتعثةألنث~.}ا:اثانه.اته،متا´»وفين0بليفارافي

البقةلحمايةالزمةالت0راآلليداتلالوماايجادثأد_زبباملااتنميةالجا.زامكوبذكاء،

ذلكيتمرأنة.با(ةالنتنبترتحبأرتتمثلدمابتتد.<ز3رالامةائنأفانأللك0علبئأظوا~ت

القادرةبالتنميةةائتعنتالنتتتئةيتئاربالتتنبط11«!>بالبينةقهيلهاأل.يالتتنرردززشكشدربأقار

ا~امتزبدرنللبئرثا_ء6ابالطسرحاتاء0الريز،~.ار7ا´هيةرا´~_<ا.~6اعلى

<تليلةأجيالننحتر~~أحةتفيوجعليارامأل.تالثئبيعيةاردال

~زمت~ف_ا~ألذ~~_راا.امة،~دلبتأ_لةفانذلك>رمع

9رأ~ا-0-1ائه:--ورمائامبلألنرأينا..رادماية،حاتيما~عيةدحدودمعإلأآلصأ

.بعدتامبت_رةرمتمحددةليتدرية__االعلرالتدر.رسئئبات-ال.مالتيميالكائه

اذالخامية»ا~رلون~الذينالعالم<.)نألغلبيةبالنسبة~راهعبرالئلة

)حا~نوبيها~التآعمارمن~ننيمرأاتازآحاجةبينمحاتتمررئأبأنيديئعررن~نيد

اإل~~رمني<ا~..cلككامئتد_ائابأقتبارت.عليتاراحثا~_رذرافيتةحمايةالملحة

راحا.الكييانية،ا´(»تدةا_.خدامءز،:عرا.ا~عبثننسيتيدتتييأمنبدنتنبألتد(ئأ

~~اها»يتهأنمنبمفثلبأنالظلم.ز0:ا:»شيء،كار:رتبأ<.منابحبىظ؟تيدارامتفال.ز0

».~تاد.آu..فتأوالت.جدا،التيدةاببتبة.ثما:._ا>("_1منيديئلبأنوأ،آ.<.األ>تنتب~

>تذ>6با´ائتقدمةار0.1أ-د:_أئذق~<0أ



-لمة>بائقسابلفتا~•دا`تمثدكارآ:ئبدجانبا.د--يرهز_خينا!.انه_

~دكارائنت-ةالنباتيةادا.<.ز.Iيأ<نبنهما~دية7ارأنئتتيراك`،رومتيلك

~روهذاعادم»كل/3ركالبئد~،.<اال~امو.تااكمعدلويبار<نيا~لحببالتبتعارم

20ار»~ز_زواحدرفي:«~7ا~ألنارنذ<محاحاه.رمشيال`_انهمناتمثة

هدزيدر~7اهذانا.الل.النابادا»هز:م1~~التىا(رفيةناتالكادزنوعانمليه

0ارالمتمنأبلأل»رالببنيةحيةالذا

ن0البباماأنلحمارذره6اارة-.(رجة11أفيالحتئلةالحتيتةاجسبعJلبوايلوت

-جربئأن-ايداقلتارشائت(أرائناطتعلىا~األوزرنبامتنزاحهالحتعلتةسررة6ا

0انحقلةائبتاوعهلحلةاث

/79نبنههالنتعاربا(اد0ئا.ا،باخث~رذت7بتعلمتمرابةالقتددرروهازال

ئثقدانءبدريةزمنية~التخاللبعيدحاالى~جهال~.زاامار1لى_اآلرفىءتيبةمن

>ا´(«رعلىاار1•ببةربةالتتثارجارزتالتربة

مبأالثبالعالمزاط0أغىشردا~ردائكفيا´(حيانيالتنوقارنتتار6ا´ر~~

د><>كعامكاريترءر،،منتاد%oنبتأهادرتهتمحيثانية،اال~الغاباتوهي

علىالبثررظتبىاحال~كانعامرةآال~عثرةيزيلتمدلآياألحياءمننوع

0اآلرقى

زديادائهفي1آفالمالم~ا،.دءزال1فياد~دء،ر:غالا(يامىالاةنؤآما.,

ألدر:~نةلب0<ن.>اد.>ئمL.مر:دترفي>لمالمر!(~د.:رتفاتتز0غمبال
_فيبلسرملريد•LJ.ةاألد~ا_~~~للببةامناتباكاربامتداد•رذات0لوالدمالنية
~_رلمر~اية~منهما.<._ر،~،~_1»0ن_>،ا<،!مذلنترن•~فيا،•ما~كاذ1

,1.1



مقننةددرلة«<ت_تاالبالغمالمي9اةانثنة0اا´_قتناءرلاك~ابةا.ائأ

ا´مت~_زبلبارأعلىرتعبرىأف(.أرى>ر~´`،ا،ةاادولأتاردربامبارهار»_

هنايعانياذيدر0`.1~ردزويعادرناندردآلتحتأل.هدا~نغابيةانمعناأوهذا

أرا~وتثكلااءائيةاألصرة_ز:_ءان~لاينارهم»الثالثالعالمنيانيما-،

زباهثالبينةارد،»_<.~-وجودمعانية<مت6ااقوائناهئةائهتقائناطفي~ب-ةماحات

هىتحنىأنينبغيارلال~القابلةالتننية•البينمايةتناياشأنهذا،رعلى<تيارناآلرذر

،منيمأمتتا>زبالكثراألخرى

ا~حةوهايةالعالميةالبينةعلىاحقاقرللماىةالعائيةائئار~ثةدز.ح،التعاون-,
<ا::.ثذ)اببنيةننثئنةافر_المة

«.رليت،»ات»ه.ارت~عنتا،ااهالدول.»نا_كالمشتواامعملاانعاوندنمزيدتشجيع-2
الدولمندرة~_ريةا-«باتالتثاالعتبارفي.اا6ا

.رء0ر6ااردسرادار-ر~~<نفثيثات-أ

<ااداباتوازالةواسزفا~همكانحة-ج

ااحيانى،عاكملىاحاظ-د

الموارد،مزوءرمااابةآحياةوتيةرا_احليةوالمالوالبعار!.غيانماية-د

فيبمامدة،1.´راةاخهوالغايات~مة،ابمباباتلألبيااللبسةااادارة-ز

.آلمةالنابا~ذاك

آلببأبااد.ارها:لمةرادنلببأالوهبأادنالندبأسرأجاز0زثحد,wبأرذاك-ال

إأ،ز~اد~،´.،ل1غا«بااانا~بأاردلكااذمااال~~~ا>أدا_راا~،



0حارا´بتارإللوامتفا~ر»،س0ا!أكIاأ~ارد`~امآلاتاال.ارة

أ.«_أ.ننيادزاا_قسبةاذر~ال-ات>´~)(عم-البه~تعزذائقتر.ا´ممارر~بلم->~

،آابنةميدانإالتنياائعرئة.تعبةرات)تباء~

االجتماكيروالتفمجياJرا~وا´تنية

الثيعبأار(التتخدمالتىبينأد<ائنراذة~نأالتنهدرنثنزارفيالتعذرن-8

>نةبأ´بنرراكدزقدرأقلف-رأ~~تراءءبحت

ارد~متمراراالعلر_درةا.آ,Î:رالرتالعليأالثاىةيةتتدأجاردزالت.ن-6

.0بو(مبر.~

ا~مجاال~فىعا،ااا~رل،>بدااليأباتشاألخامأبرامجممبم-ا

<انن.البعا.ألو)لدربب

ائنهشأالننابا~ن<راا:ب0ر::_.احبأ،ائت_<الملبأالباكب:نبسأاالعالمي

<بالبيزة

اجيأ»االعالميشداكبنظمة«_0األ،ت>أمدولنببهيمانيةالنمارالمشاريعكطر«-7

الشحهرنحنىالببنةعثىلخاهلي__نز_شدالنى.ت0•لنث0دروىرهاائعئارنةادتالحا

0د:ااد

لمجاأ`تJ<~(«مة،اأأأ.~´ت»..>...مأد,0:د...,~فى>ا.سآلا´تعت´د9اد»--.أ

_~:ءق9(ائدد_`.لذآند..مئةرليمئتيأ.``سد_.تعنىوءئر.اذأ~ءبىأمثأ:أدركا،ءء

:شد`-):مه_لى~بز<د`سد.مياندائأ0ت.0̀:



والنننبذالمنابعهألبه

التجاربمنالمستفادةالدروسضوءوفيءاالستراتيجيةحددتهاألتيوالمبادئهدافلكوفقا
التالي.النحوعلىالعملخطةومثفيزمتابعةآليةتكونالسابقة»

والقدراتباالحتياجاتقائمةوتتسيقباعدادالعملخطةاعتمادبعداألعضاءالبلدانتقوم)ا
فيبمافعاالتنفيذاالخطةتنفيذيمكنحتىءالعملخطةتشملهاالتيالقطاعاتفيالمتاحة
المطلوبة.االحتياجاتتلبيمناسبةمشروعاتذلك

مختلفمنخبراءاجتماععقديتمءالعملخطةواعتمادباستكمالالكوسيكقيامبعد)2
التالية:المهاميتولىالعمل»خطةتشملهاالتيالقطاعات

التعاونومجاالتقطاعاتبشتىالخاصةالعملخطةبنودتنفيذمتطلباتاستعراضأ-
المجاالت.هذهفيالتعاونلتعزيزالضرورةعندمقترحاتوتقديم

معقولة.زمنيةفترةفيانجازهايمكنمشروعاتلتنفيذمطثمةفرعيةقطاعاتتحديدب~

نشطةاألفيللمشاركةواستعدادااهتماماتبديالتياألعضاءالدولتحديدج-
عليها.االتفاقسبقالتيالفرعيةالقطاعاتفيوالمشروعات

القطاعاتفىالراغبةالدولمنللمشروعات´´´لجانبتشكيلاالقتضاءعندءالقيامد-
باالستعانةءمحددةلمشارينالطزمةالدراساتالعدادتحديدهاتمالتيالفرعية

واقتراحءذلكالحاجةاقتضتاذااالسطميائمؤتمرلمنظمةالتابعةبالمؤسسات
المشاريع.هذهلتنفيذالمطلوبةالخطوات

لضمانالمتابعة،لجنةخكمنالكوسيكالىتقاريرالمشتركالخبراءفريقيرفع)3
العمل.خطةميادينشتىبينوالترابطالممكنةبالعطقاتيتعنقفيماالتنسيق

بالنسبةحيويامراالجتماعاتهذهفياالعمالرجالقبلمنلميالفهاالشتراكانلم4
الخبراءفريقاجتماعاتمستوىعلىوذلكالجديدة،العمللخطةالتعاونلمجاالت



نظرتهموعميقخبرتهممناالستفادةلمجردنلكواليكون.المشروعاتلجانفيوالسيما
االتصاالتولتعزيزبلءفحسبوتنفيذهامحددةمشروعاتعلىالتعرفمجالفي

المطاف.نهايةفيالتعاونهذامسؤليةيتولونالذينباعتبارهمبينهمفيماانمباشرة

اهميةلهءالبدايةمنذيكونأنيستحسنالذيالعمليةهذهفيالماليةالمؤسساتاشراكان)5
المشروعاتاونشطةاالتنفيذتعترضالتيالمزمنةالتمويلمشكلةعلىالتغنبفياساسية
الماضي.فياالسطميالمؤتمرلمنظمةالمشتركالعملعرقتمشكلةوهيالمعتمدة

للكوسيكالسنويةالدوراتمعبالتزامناومنفصلةبصورةاماوزاريةاجتماعاتتعقد)6

علىالمحرزالتقدمالستعراضالضرورةدعتكلماءلذلكتختارالتيالدولةرئاسةتحث

االجتماعاتتقومالسياقهذاوفيالمشروعات´´.´´ولجانالخبراءفريقاجتماعاتمستوى

ءالنهائيةصيغتهااعدادمنالخبراءينتهيالتيالمشروعاتعلىالنهائيةبالموافقةالوزارية
المعتمدة.المشروعاتلتنفيذالقزمةالخطواتوتتخذ

خطةتنفيذ´´استعراضبعنوانللكوسيكاسنويةاالجتماعاتجدولعلىدائمبنديدرج)7
المتابعة.لجنةتحددهااخرىبنودجانبالىالعمل´´»



0>م0

)ر(القرار

للومسيكالعاشرةالدورةعنالصادر

الدوللبنرليةاالقتصاالمساعدةبتقديمالمتعلقةالمسائلبشأن
»)»»4االولتنوينلماكتوبر»t».5(امطنبعل،





لم2(القرار

للكوسيكانعاشرةالدورةعنالصادر

الدوللبعضالحتتصاديةالمساعدةبتقديمالمتعلقةالمسائلبشأن
ا)»»4االولتثرينلماكتوبر15هه4(امطنبهل،

فيالمنعقدةءاالسطميالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونائمةاناللجنةان
.ا994االولتشريناكتوبر/)-~24يومياسطنبولفيالعاشرةدورتها

فلسطيندولةلدعماقتصاديةتدابير-أ

الفلسطينىالشعببدعمالخاصةاالسطميةالقممقرارات~

الماضيةالتسعدوراتهافيالدائمةاللجنةاتخذتهاالتيالسابقةالقرارات~مصا
االخرى.اللجانواجتماعاتايةالوزراجتماعاتهاوفى

لدعماالسلثميةالدولخارجيةلوزراءوالعتمرينالحاديتمرالمنقرارات~مصا

فلسطين.دولة

الحكممناطقفيالفلسطينيةالوطنيةالسلطةبهتضطلعالذيالدورشدمدمامتماتالحظاذ
للشعبالمعيشيةاالوضاعتحسيناجلمنالغربيةوالضفةغزةقطاعفيالفلسطينيالذاتي

الوطني.االقتصادتنميةواعادةالفلسطيني

:سايليتقرر
الفلسطينيالذاتىالحكممناطقفىالفلسطينيةالوطنيةالسلطةتبذلهاالتىبالجهوداالشادة-ا
االقتصادبناءالىالراميةالجهودتثمينوكذلكاال~بسببمادمربناءاعادةاجكمن

ودعمه.الفلسطينيالوطني



للشعبللمساعداتالمانحةوالدولاالعضاءللدولوالتقديراالعتباربعينالنظر~2

الضفةفيالفلسطينيالذاتيالحكممناطقفيالوطنياقتصادهبناءاجلمنالفلسطيني
.غزةوقطاعالغربية

الوطنيةالسلطةلمساعدةوالمقررةالمطلوبةالمساعداتتقديمفياالسراععلىالحث-3
الوطنية.مؤسساتهدعمعلىوالعملالوطنياقتصادهبناءفيالفلسطينيوالشعبالفلسطينية

والعونالدعماشكالكلتقديمالىتهدفوالتيالسابقةالقراراتعلىالتأكيداعادة-4

الوطنيةوالسلطةالفلسطينيالشعبلدعموالمعنويةوالماديةوالفنيةاالقتصاديةوالمساعدة

الضرائبمنواالعفاءاالستيرادفيالفلسطينيةللمنتجاتاالفضليةواعطاءالفلسطينية

الجمركية.والرسوم

o-علىاالسئميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءولاكفيوالمستثمريناالعمالرجالحث
الحكماراضيفياالسكانومشارينوالزراعيةوالصناعيةاالقتصاديةالمشروعاتتنفيذ
الفلسطينيةالوطنيةالسلطةودعمالفلسطينيالوطنياالقتصادبناءاجكمنالفلسطينىالذاتي

مختلففيالقادمةاالنتقاليةالمرحلةفياالنمائيةبرامجهاتنفيذفيالوطنيةومؤسساتها
القادمةاالربعالسنواتفيكلفتهارتكوالتيوالصحيةواالجتماعيةاالقتصاديةالمجاالت
دوالر.راتمليابقطة

القراراتتنفيذالىالراميةالجهودلمتابعةسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعاماالميندعوة-6
بشأنالقادمةدورتهافيالكوسيكإلىتقريريموتكءفلسطيندولةبدعموالخاصةالسابقة
القرارات.هذهتنفيذفيالمحرزالتقدم

لبنانمساعده-ب

ولةاكسلطةوبسطاالمنياالستقرارلتحقيقاللبنانيةالسلطاتبذلتهأالتيالجهود~
ءالمؤسساتواستعادة



تحتلهاالتيالمناطقفيالمقيمونالمواطنونيواجههاالتىالصعوباتاالعمتا0تأخذاذ
المجاورة»المناطقوفياسرائيل

التىالمناطقفىطننالمواصمودولدعماالعمارالعادةاللبنانيةالسلطاتجهود~
ءذلكيستلزمهاالتياالحتياجاتاالعتباربعينوتأخذاسرائيلتحتلها

للبنانوانسانيةواقتصاديةماليةمساعداتتقديمتستهدفالتيالسابقةقراراتهامجدداتؤكد
والتدريب.والتقنيةاالقتصاديةالمجاالتفىاحتياجاتهضوءفي

الىالخارجيةلوزراءوالعشرونالحادياالسطميالمؤتمروجههالذيالنداءوتجددتؤكد
هذايصبحلكىلبناناعمارالعادةالدوليالصندوقفيبسخاءللمساهمةالدوليالمجتمع
مفعول.ذاالصندوق

الدوليةالمنظماتوسائراالسطميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءللدولالدعوةتجدد
هدمتهمااعمارالعادةلبنانالىالعاجلةولممليةالعينيةالمساعداتمختلفلتقديمواالقليمية

اسرائيل.تحكهاالتيالمناطقفياللبنانيينصمودولدعماسرائيل

ألبانياجمههريةألعواقتصاديةتدابير-ج

فيشاقةاقتصاديةصعوباتيواجهالذيألبانيالثمعبالقويةمساندتهاعنتعرب-ا
السرق.اقتصادالىالنتقالهالحاليةالمرحلة

مساعدةتقديمعلىالدوليةوالمنظماتسطيةاالوالمؤسماتاألعضاءالدولتحث2-
بنجاح.االنمائيبرنامجهاتنفيذمناطبانيةالحكومةتتمكنحتىألبانياالىسغيةا~دية

اوغندالدعماقتصاديةتدابير-د

إلشحيحةمواردهاعلىكبيرهضغوطمنحالياتعانىاوغنداجمهوريةحكومةان~

المجاورة.الدولبعضمنجنينالكمنكبيرةاعدادتدفقفتيجه



يؤديممابالتدريجتتزايد_فبئينالالمنكسرةاىادااالنتأوياوغنداان~ك
قل.القكاستمرارالى

ا~~`ت~~ا~الدوليةوالمنظماتاالعضاءالدولتأعو-ا

`~~~الء~لمواجهةاوغنداالىالعاجلةواالقتصاديةالمالية

تبعات.منعليهايرتبوما

الكوسيكاعمالبدولبنود~1القرارهذايظنانتطلبكما)~
المشكلة.حلايجادحينالى

افغانستانلدعماقتصا«يةتدابير-ط

ا~~ا~را~_بداءمنخطيرةمعوقاتمنافغانستانتعانيهماهااعتا´تأخذاذ
عاما؟1أعليلة

،~اال~~ا~~الما~.في70,85<0مامدتدسرقد~الدهذه<0>1تطحظاذ•
افغانستان؟

مليوننحوواصمابةمليون»ه،~بوس.Lمقتلفيتسببتالحربهذهان~

االقناني؟الشعبابناءمنيينمكخمسةمناكثروتشريدبالعوق

اال~~االراضيفيمبثوثةلغمملقيينعشرةمناكثريوجدانه~تعلم

~حلمنلتمكينهاالفغانستانالعونتقديمعلىاالعضاءالدولتحث

انصومالىلدعماقتصاديةتدابير-و

مالسكاستعادةالىثتطلع~ازا~~،فيا~جمنمعالوازاءئلعمت~.اهامسااذ
.مبكروقتفياشقيقالعضوالبلدذلكفيوالنظام



الماديالعونتقديمالىتبادرانسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياالعضاءبالدولتهيب-ا
المسلم.البلدذلكفياالنسانيةالمعاناةانهاءبغيةالصومالالىالعوناشكالمنوغير»

الصومال.شعبالىوالمساعداتالعونقامتالتياالعضاءبالدولتشيد-2

بشأنالخارجيةلوزراءوالعشرينالحاديسلثمياالالمؤتمرعنالصادربالقرار~
لهاهالمحاورةارمينياعليهاشنتهالذيانعدوانجراءمنبيجاناذرفينشرالذيالوضع

المرحلةهذهفيوشعباحكومةبيجاناذرمعالكاملالمنظمةأعضاءتضامن~كد

تاريخها؟منوالحرجةالخطيرة

مكاسبتحقيقبهدفبيجاناذرعلىلعدوانهاارمينيامواصلةازاءالبالغقلقهاغن~

أالممتلكاتوفيبرياءاألأرواحفيفادحةخسائرفيبذلكمتسبةاقليمية

النزاع؟هذابشأناالمنمجلسثزاراتالنبىمثنشسر

منهاتكومابيجانالذرباغكاواتوتاجوراقليمفياألرمنيةالعدائيةعماكاأل~~

األذربيجانيالشعبابناءمنمليونقرابةأجبرممابيجاناذرأراضينه%30لنحؤاحتلكى

االنسان؟لحقوقجسيمةانتهاكاتمنتمنلهوماالهمجيةالغارات<منهرباديارهممنللفرار

محددبشكلتضامنهاعنمياالسكالمؤثمرمنظمةأ~اءألدولاعزابضزوره~

وشعبا؟حكومةبجاناذرهغوملموس

واألجهزهاألعضاءالدواربعضمزالمقدمهللمسا_اتوثقدمرهاترحبيوابمن~

ولأل:اكوالمنظماتالمتحدهاألمممساتومنمياالسكتمرالمنلمنظمهاثنابعه



تحتا-ما.مأمسمجازما.ر.حكومةتزو-ميةا:(سكالمؤسسراتو~األعضاءولاكترشد2-

اني.األ:ربيبالشعبمعاناةمنالتخفيفبغيةاقتصا.يةمساى:تمنائبه

المصعرم<لو~ر~هثؤ_ألنني0هياالسنثتضرالمهمنغنمأاؤ~ميتتك:»:»مبأدى.~نييننويبي

ءولييناك:لسئمبزبنعنونعو«اميأاالسكاألمألشعوب

الكاملأعضائماثنمامنعنوالوعبر»المننئمأاطار,فرا~ا.ر»السابقأات~بالثرار

هجماتمي>ئنا~ر::أ_ساوهببرفي5رفيوذنه_مةوبةه:نمر:._ءوالبوسزءزبأجمههميير
رشسثأل.»،.،سر0<

اعقتهماواالثذهنو~ةاسطتيرأ~:~ائيرسكوفننه:لنبىشي>لوضبريتنهآنالمخأ´نرجمه<ررأء•

والعشرمقالحادرمياالسكوالمؤتقرآباءىماسكفيعتياكالتأمنارىالرقعاالجث

اثسربى.كرفيعثالذىجيألالخارراءلوق

أ~~~وانا~ه~~~~•´~´~~~أء~يتنذ-~هث
jإال~زلحقوقالصارخةوأالنتهاكاتوائهرممك،البوسنةجمهوريةعلىاألسر.انجبل

الجمموربة.هذهفييعيشونانزيزالمسلمينسيماالوالهرسكالبوسنةلنعب

ال~ؤمنمهالبىا~رثعشوا~رجعألاثفافسانهاكالمحن»ازاءعصثااها<ا~مث

در.الممرالحصارتشتاثعألالووالممغيره



فيالمدنيينلمعاناةحدبوضعالدوليالمجتمعاكتراثعدماءانIخمة0~ااذ
والهرسك،البوسنة

منقسرايمنعونالذينالسكانوطردوتعذيبقكرعملياتاءانالعميققلقهاعنتعرب-ا
البنيةتغييرالىيؤديالذياألمرءوالهرسكالبوسنةجمهوريةفيديارهمالىالعودة
للبلثد.السكانية

سخيةتبرعاتتقديماالنسانيةومحبياالسطميةوالمؤسساتاألعضاءالدولتناشد~2
المؤتمرمنظمةبينالمشتركالبرنامجبتنفيذالمبادرةتيسرماليةمعونةبرامجووضع
الىالتعميرومساعداتاالنسانيةالمساعداتلتقديمللتنميةاالسطميوالبنكسلثمياال

وشعبا.حكومةالبوسنةجمهورية

تبذلهاالتيالحميدةوللجهوداألعضاءالدولمنالمقدمةللمساعداتتقديرهاعنتعرب~3
ضحاياومساعدةاغاثةسبيلفياألخرىاالنسانيةالهيئاتمنوغيرهاسطيةاالالهيئات
والهرسك.البوسنةفيالعدوان

االبادةعملياتالفورعلىتنهىووافيةعاجلةتدابيراتخاذالدوليبالمجتمعتهيب-4
والهرسك.البوسنةفياالنسانحقفيترتكبالتىوالجرائم

وا~أراضيهاوسعلمةوالهرسكالبوسنةجمهوريةسيادةوحمايةبصونتطالب0-
والهرسكالبوسنةفيوالكرواتالمسلمينبينالفيدرالياالتحادلمبادئوفقاالسياسي
اليه.البوسنةصربالنضماموالمفتوح

i-المفروضللحظرانتهاكايلمنعالممكنةانتدابيركافةاتخاذالىولىانالمجتمعتأعو
هذهتشديدفيالنظروالىلماألسود(صربيا-الجبلاالتحاديةيوغسلثفياجمهوريةعلى

والهرسك.البوسنةتقسيمسياسةوتشجيعدعمفيالدولةتلكاستمرتمااذاالتدابير





••.م

كلمآل

االسطمىتمرالمنلمنظمةالعاماألمينمعالي

العاشرةللدورةالختاميةالجلسةفي

والتجاريالحتتصاديللتعاونالدائمةللجنة

(اكومسيك)
>)«»4»«ولفئرينبرلمأكنوه»(امطنبول،





الغابأحامدالدكتورمعالىكلمة

االسطيالموتميلمنظمةالعاماألمين

للكوسيكالعاشرةللدورةالختاميةالجلسةفى
»ء»لم4األولاكتوبرلتسربنه»(لمطنبمل

باالنابةالكوسيكورئيسباالنابةالتركيةالجمهوريةرئيسروكجندالدينحسامالسيدسعادة
التركيةبالجمهوريةالدولةوزيردوقانآيكونالسيدالمعاليصاحب
الوزراءالمعاليأصحاب
السفراءالسعادةأصحاب
الموقرونوالمدعونالمندوبون
والسادةالسيدات

وبركاتهالثهورحمةعليكمالسطم
برئاسةلتفضلكمتقديريبالغعنءالرئيسسيديءلكمأعرببأنكلمتياستهلأنلىاسمحوا
يعبرهذاابنجسام.أعباءمنتتحملونهمارغمللكوسيكالعاشرةللدورةالختاميةالجنسةهذه
الفرصةهز»ألغتنموإننياالسمة.األمةبقضيةالتزامكمعن-الرئيسسيدي-اخرىمرة
ورئيسرالتركيةالجمهوريةرئيسءديميريلسليمانالرئيسلفخامةمجدداأعربكي

التعاونوشائجتوثيقسبيلفيمتواصلجهدهنيبذلهماعلىالشكرصادقعنالكوسيك»
االسطمية.البلدانبين

ديميريلسليمانالرئيسلفخامةاالفتتاحيالخطابتضمنهاالتيالسديدةالتوجيهاتأنوالحق

المرجوة.النتائجفحققأنلناأتاحمماالصائبةالوجهةأعمالناوجهتقد

فيفعالةمشاركةشاركواالذينالوزراءالمعاليألصحابالشكرأزجيأنيفوتنىالكذلك
كلتبلغجعلهاماالثمينةالمساهماتمن~وقدمواللكوسيكالعاشرةورةاكهذهأعمال
المنشودة.أهدافها



الرئيس»سيدي
خطابهفيديميريلسليمانانرئيسفخامةأككماتنعقد،للكوسيكالعاشرةالدورةهذهإن

االقتصادمسارفىا´اهميةبالغةلحظةفيأيضا»أذأكدثوكمابالدروس»المفعماالفتتاحي
أالحظأن~نيهنااألعضاء.ومندولناتنميةعلىحاسماتأثيراتطورهيؤثرالذيالعالمي
منوافراداءجماعةاألعضاءىدولنايمكنماالهامةالتدابيرمناتخذتقدالعاشرةالدورةأن

عام.بوجهالعالميواالقتصادالعالميةللسوقيدةالبالمعطياتمواجهة

الدولفيالخاصالقطاعلممكيإجتماعأولللكوسيكالعاشرةالدورةهز»قبيلإنعقدلقد

التجاريةللغرفالتركيواالتحادءوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةألهنى،األعضاء.وإنني

الخاصالقطاعلممثلياألولاللقاءهذافيشاركوايناكاألعمالرجالوجميعءوالصناعية

مقترحاتمنإليهخلسواوبماكاملنجاحمنإجتماعهمحققهبمااألعضاءىدولنافي

للكوسيك.العاشرةورةاكبموافقةحظيةجادةوتوصيات

التنفيذإلىتسعىأنسلثمياالالمؤتمربمنظمةالمعنيةواألجهزةاألعضاءبالدولألهيبوإنني

ا~ولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزانىترميالتبىالتوصياتلهذهالفعلي
األعضاء.

الرئيسرءسيدي
التعاونلتعزيزاألولىالعملخطةالثالثسلثمياالالقمةمؤتمراعتمدعاهةعشرخمسةمنذ

الكوسيك.لعمكأساساالخطة~هكانتوقد!ألعضاء.الدولبيناالقتصادي
بمنظمةالمعنيةواألجهزةاألعضاءا_ول.بينالوثيقالتعاونبفضكنعتمدهاليومنحنها«

فيتأخذيدةبعملخطةءالسادسةاالسلثميةالقمةتوجيهاتضوءوفياالسلثميآالمؤتمر
.ا98اعاماألولىالعملخطةاعتمادمنذتغييو:تمنالعالمياالقتصا.شهد>مااالعتبار

تنفيذبمستوىاالرتقاءخلرمنالمكتسباتتعزيزالىاألولالمقامفيتسعىالخطةهذهإن
بتعزيزالكفيلةوالوسائلالسبكتحذ~الىتهدفكماالكوسيك.اعسرتهاالتيوالنظمالمشاريع
.ولنا.بيناالقتصا.يالتعاونتدعيمأجلنهالمقبلعملنا

مزاألعضاء.و_ايمكنسوفمليماتنفيذالب_ةالخطةهذهتنفيذبانيقينلعلىوإنني
آسياسيةالنواحيمنافضلظروففيالب~القرنالىفولواكالراهنةالتحدياتمواجهة

استقرارهعلىبكألياالقتصاديةالتنميةتؤثرحيث,امحيةواالجتوالثقافيةواالقتصادية
به.تتأثرمابقدرالميامي



االسلثميةالقمةبترحيبتحظىسوفالجديدةالخطةهذهأنفيكذلكشكيخالجنيالو
إحتياجاتهامعتماماتتناسبأنهاذلكاألعضاءىدولناجانبمنالكاملوبالتأييدالسابقة
التنمية.مجالفيالوطنيةوأ~افها
الخطةهذهبنودلتنفيذومثابرةبتصميمتسعىأناألعضاءالدولبجميعأهيبفاننيهناومن
تنفيذها.أجلمنوثيقاتعاوناتتعاونوأن

والثكسلثمي»االالمؤثمرمنظمهألجهزةإمتنانيعميقعناعربكيالفرصةهذهأغتنمكما
ولثعزسزاألعضاءالدوللتنميةمستمردعممنثقدمهلماءخاصهبصفهللشيهسلثمياال

دولنا.بينالثعاون

ماللقنالدعمتقديمالىالدوليةالمؤسساتكذلكأدعركماالمؤسساتهذهجميعألأعووانني

فيفعاالاسهامااالعضاءدولنافيالخاصالتطاحيسهمانوارجوالجديدة.العملخطةلتنفيذ

المناقشات.~أشيرمانحوعلىالخطةهذهتنفيذ

ولمكتبوشعباءحكومةلتركياهإمتنانيعميقعنأعبربأنكلمتيأختتمأنقبلليواسمحوا
فيأنسىوالاعمالنا.إنجاحفيساهمتالتيوالمنظماتالمؤسساتوجميعالكوسيكتنسيق
بتفانساهمواالذينالعاملينوجميعوالسكرتاريةوالفوريةالتحريريةالترجمةأجهزةذلك

أعمالنا.إنجاحفيوكفاءة

والفعالالسريعالتنفيذلكفالةوسعاتدخرلنالعامةاألمانةبأنجميعالكمأؤكدالختاموفبي

وتوصياتكم.لقراراتكم
الرئيسسيديأشكركم

ومركاشه.اللهورحمألعلكموالسلثم





ناصرىداودمحمدالسيدمعالى
سطيةاالافغانستانبجمهوريةالتخطيطوزيرفانب
للومسيكالعاشرةللدورةالختاميةالجلسةفي

)1554ادولتثربنلماكتوبر»ا(اسنبهد،





ناصريداودمحمدالسيدمعاليكلمة

االسطميآلافغانستانبجمهوريةالتخطيطهريرفانب

للكومصيكةالعنسللدورةالختاميةالجلسةفي
»)»54االولتثرناكتوبر/ه»(اسطنبول،

الرئيمرانسيد
المعالياصحاب
ا~قرونالمندوبون
والسادةالسيدات

االعضاءالدولعننيابةالكلمةالعطائىالتقديروعميقالشكرجزيلعناعربانلييطيب
للكوسيك.العاشرةالدورةاعمالبهنختتمالذيالحفلهذافي

رئيسدميريلسليمانالرئيسلفخامةشكريوجزيلامشانيعميقعناعبرانيسعدنيوكم
هذهاعمالفيبهااسترشدناالتيالسديدةالحكيمةلكلمتهالكوسيكورئيسالتركيةالجمهورية
المرجوة.النتائجافضلفحققانفاستطعناالدورة

القيمةالوثائقاعدادعلىسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةللقمانةالشكرازجياناودكما

اتوجهوانءالمنظمةاعضاءالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتوثيقفيتسهمالتي

والتحريريينالفوريينوللمترجمينالكوسيكعنالمنبثقالتنسيقلمكتبايضاالشكربوافر

المؤتمر.هذانجا-سبيلفيالجهدقصارىبذلواالذينونيينالمعاالموظفينوسائر



ءأئرئيسأئسيد
االنحتىننقذهانا_-~صاانفسنانسألانينبغيالعاشرةالدورةهذهاعمالنختتماذاننا
عنالصادرةالحراراتلتميرزا~ةنعدوانالتاسعةالدورةعنصدرتالتيالقراراتاهن

الحالية.الدورة

ءالرئيسالسيد
ا~~(~~ال(~~ميةاالسكالدولانالمندوبينحضراتيعلمكماجيداتعملونانكم

~اال~(~لكوالمواردهذهمناالفادةتحسنانعليهايحتموذلكالوفيرة.والمالية
ألا~~~دهن.اخرىمولعليهاتمارسهاالتياالقتصاديةالضغوطمنوالتحررذاتها
~~وا~دياالقتصاديللتعاونالسبلافضلتحددوانجهودهاتتسقانعليها

ا~ان~~واالقتصا(آلالعسكريةالضغوطعنالناجعةالعميرةالعالميةاالوضاعان
~~تتتد~و~ولبنانوالبانياوافغانعمتانوالصومالاوغندامثلسطيةاال

~_~اف~`ن~يتقينهناومنالمرهقة،االقتصاديةوالمنوطالحادةالمشاط
الذاتى.االكتفاءوتحقيقالمشاكلهذهتذليلمننمكنهالكىاالهتمام

انسطيةاالالبلدانر~~.ا~اقتما~مسا_اتبتقديململخاصالقرارهنويتنح
البلدانمنوا~يةاال~ديآلانمساىاتبفضلحلهايمكنالبلدانهذهتعانيهاالتيالمشكطت

االخرى.سطيةاال

والعملالرأيوحسرةندومنللقاوالتجارياالقتصاديالتعاونمننتخذانالرجوواني

االقتصاديةبالمشاكلالمعاملةاالسالميةالبلدانتستطيعحتىجميعاهبينناالمشتركاالسئمي

منها.تتخلصان

االعضاءالدولباسما(ق~ر.فى~اعمالشي~ا~اكروانيسعدنيكلمتيختاموفي
ماعلى-وشعباروومة_0(-رو~المتزان0عميقعناعربوانالختامية،الجلسةهذهفي

الدورة.هذهعليلةحفاوةمنعلينااسبغت

لكم.اوشكر



5جندروالدينحسامالسعادةصاحب

باالعابةالتركيةالجمهوريةونيس

للكوسيكالعاشرةللد~ةالختاميةالجلسةفي
ا)»94األول،تشريناكتوبر/»5(امطنبهل،





بندروكالدينحسامانسعادةصاحبكلمة

مابةبااالتركيةالجمهوريةونيس

للكوسيكالعاشرةللدورةالختاميةالجلسفي
الم»أ4األول،تشرينلماكتوبر»5(اسطنبول،

الوزراءالمعالىأصحاب
العاماألمينمعالي

الموقرونالمندوبون
المحترمونالضيوف

بكلأنشعلتهاتابعتوقدبنجاح.الدائمةللجنةالعاشرةالدورةأعمالاختتامأسجلأنيسرني
والتقدير.االهتمام

الدكتورولمعاليالموقرينوللمندوبينالوفودلرؤساءخاصشكربإزجاءكلميأستهلأنوأود
أنقرةولمركزللتنميةاالسطميوئلبنكاالسطمى،المؤتمرلمنظمةالعاماألمينالغابأ،حامد

للمترجمينوكذلكسلثمياالالمؤتمرعنالمنبثمةاألخرىوللمؤسساتاالسلثميةوللغرفة
علىءاالجتماعهذاإنجاحفىجميعاأسهمواالذينءوالمعاونيناالداريينمنوغيرهمالفوريين

متفان.عملمنبهقامواما

الوزراءالمعاليأصحاب
الموقرونالمندوبون

الدورة،هذهأعمالبافتتام.نناذلكلنا.بالنسبةفاصامغزىلنكوسيكالعاشرةللدورةإن
انأقولوالحقالتعاون.منجديدةفترةلنستهلوتعاونناعملنامناالولالعقدأكملنا_نكون

تحول.نقطةبأنهاالراهنةالمرحلةنصفأنلنايسمحبماحدثتقدهامةتطورات

اثناءالكوسيكقبلمناعتمدتقداالقتصاديالتعاوناستراتيجيةأنتذكرونولعلقم
هذهالستكمالجديدةعملخطةصياغةعلىحينذاثواتفقالماضي»العادفياجتماعها

نوقشتالتيءالعملخطةنصصياغةمنالدورةهذهانتهاءانوالشكاالستراتيجية
هاما.إنجازيعتبرالوجيزةالفترةهذهمكنفيءالمستوياتمختلفعلىواستكملت



نستطيعهناومنءطويلوقتالىيحتاجعديدةبلداناتضمالتيالتعاونمشروعاتنجاحابن
منلدينافيماننكرحينأننااالاألداء.منرفيعامستوىحققتقدالكوسيكأننقولأن

نعملأنعليناأنبوضوحنرىتلبيتها<يتقينهائلةاحتياجاتومناستفلكهايمكنناإمكانات
فعالية.أكثراستخدامانستخدمهوأنفائدةأكثرللتعاونالثانىالعقديكونأنعلى

خفضمننتمكنحتىفعاليةأكثروتجارياقتصاديتعاونالىنحتاجأنناالقولعنوعنى
األعضاءىالدولمنكثيركاهليثملالذيعبئهاوتخفيفالخارجيةالتجارةموازينعجز
عامةبصفةترتكزالتيصادراتناتركيبوتحمينالعالميةالتجارةمنبلداننانصيبوزيادة
المصنعة.نصفوالسلعاألوليةالموادعلى

نتخذمالمانجازاتمنحققناماآثارتمحواسوفالقرنهذافيالمتسارعةالتاريخخطىان
أعضاء،كدولعلينا،يتقينهناومنالمنجزات.هذهتعزيزأجلمنالمطلوبةالجديدةالتدابير
فبرة.منلديناتجمعبماكذلكمستفيدينالقادمةالفترة~النجاحلتحقيقجهدنانضا~أن
فعلناكماالتعاونلجهودممكندعمكلتقديمستواصلبطديأنأخرىمرةهناأؤكدأنوأود
الماضي.فى

الوزراءالمعاليأصحاب
الموقرونالمندوبون

موهقدماعلىالدورةهذهفيشاركواالذينالمندوبينلكزالشكرأكروأنكلمتيختامفىأود
والرخاء.والممعادةالصحةموفورالشقيقةاالسلثميةانالبكلشعوبمتمنياإسهاممن

عودالكمأتمنىالذكرياتأطيبمعكمحامليناسطنبولتغادرواانفىاألمليحدونيوإذ
أوطانكم.الىحميدا




