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الحثصاليللتقالنالدائمةاللجنةبموهبهاانشنتالتىاالسطمىالمؤتمرمنكلةهوارات
ا~.فىاللجنةبهاتسترشدوالتيالمنكسةا~ءاللولبينفيمايوالتجل





الثطثاالسطمىالقمةتمرمن~طصطوالقرار

للمنظمةدائمةلجانبتلسص

دولساءرفىبرنمة

أ)قلمس3الم3رقمقرار

بالمملكةالمكرمةمكةفىالمنعقدوالقمد)فسطينرة(هانثالثاالسطىالقمةمؤتمران

28الى25منالموافقا_40ااالولربيع)2الىا9منالفترةفىا~ميةالعربية
ام.981يناير

بانشاءالقدسلجنةونيسانثانيىالحممنالملك~بهتقملمذيا~متراحالى~ملستر

سطية.االالولىساءورفىملوكيوأسهالجان

العلميالميدانفيالمشتركسلثمىاالالعملتدعيمبضرورةلمعميقااليمانمن~~
والتجاري.االقتصاديالميدانوفيوالتكنولوجيالعلمىالميدانوفىوالتكنولوجي

االمةبقضاياالدونيالعامالرأيلتعريفجعيدةا~والثماقةاالعالا~ءفىو~عة

ضدالموجهةالمغرضةأنحملةومواجهةوفلمطين،القستضيةوخامةاالماميةسطيةاال

والمملعين،االسال

يقرع:

والتجاريتتصادياالوللتعاونءوالتكنولوجيالعلميللتعاوندائمةلجانثطثانشاء-اوال

ألثمانية.والشؤونولالعال



فياالسطميالمؤتمرويتخذهااتخذهاالتيالقراراتتنفيذمتابعةاللجانهذهمهمة-ثانيا

ووضعالميادينهذهفيمطيةاالالدولبينالعلثقاتتعزيزسبلوبحثءالمذكورةالمجاالت

المجاالت.تنكفيمطيةاالالدولقدرةدعمتحقيقالىالهادفةاالقتراحاتوتقديمالبرامج

احدىرئيسوبرئاسةوزاريمستوىعلىدول0عشرصيمنلجنةكلستكون-ثالثا

االسمة.الدول

لمدةاالسطميةالدولخارجيةوزراءمؤتمرطرفمناللجان0هذاعضاءينتخب-رابعا

للتجديد.قابلةسنواتتت

االعضاءالدولغالبيأمناورئيسهادعوةعلىابناءاجتماعاتهااللجانهذهتعقد-خامسا

االغلبية.حضرتهاذانظاميااجتماعهاويكونفيهاه



الرابعسطى6االقمةلمؤتمرالنتلمىالبيان

والتجلويالحتتصاديللتقالنالدلمنمةكلجنةونلمةاسنهبشلن

التركيةالجمهمديةونيمرافرينكنعانلحرنيمرفخآلالى

الخناصهيمان

وئيعىفخامةالىوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةرئاسةاسنادالموتميقرر..."

ين´ا.افىكنعانالسيالمالتركيةالجمهورية





ق-أ8/7رقمالقرار

السابعاالسطميالقمةتمرمنعنالصادر

والتجاريالجتتصا«يللتعاونالدائمةاللجنةأنشعلةبشأن

(الكومسيك)

البيضاءالدارفيالمنعقدواالنبعاث)االخاء(دورةالسابعاإلسميالقمةمؤتمراين

لم.ام994ديسمبر1o-1(ا«4اoرجبا3الى1امنالفترةفيالمغربيةبالمملكة

بشأنوالخامسوالرابعالثالثاإلسطيةالقمةمؤتمرعنالصادرةبالقراراتيذكرإذ

التعاونتعزيزالىالراميةالعملوخطةلم(كومسيكوالتجارياإلقتصاديللتعاونالدائمةاللجنة

االسطمي،المؤتمرمنظمةفياألعضاءألدولبينفيمااإلقتصادي

السادساإلسطيالقمةمؤتمرعنالصادرا)0(قأق~6لم2رقمبالقرارأيضايذكروإذ

الىالراميةالعمللخطثجديدةإستراتيجياتصوغبهاينيطوالذيالكوسيكأنشحةبشأن

ماوإتخاذاالسطيهالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدونىبينفيمااإلقتصاديالتعاونتعزيز

لتنفيذها،إجراءاتمنيلزم

أنشعلةبثمأنالخارجيةلوزراءمطيةاالالمؤتمرعنالصادرةبالقراراتكذلكيذكروإذ
الكوسيك،

والتيالسابقةالعشرالكوسيكدوراتعنالصادرةبالقراراتآخرءجانبمنءيذكروإذ

األعضاءىالدولبينفيمااإلقتصاديالتعاونصرحفياألولىااليجابيالعمللبناتأرست

ءالتجارةمجالفيسيماوال



بدأتالتيللتجارةأجالاألطولالتمويلخطةإقراربعدبأنه-التقدير-معيطحظوإذ

وضبانالتصديرقروضلتأميناإلسطميةالشركةتأسيساتفاقيةدخلتام،988عامعملياتها

و199oيوليوشهربحلولعملياتهاتبدأسوذءالشركةاهزهوبأنالتنفيذ،حيزاإلستثمارات

ءللتنميةاإلسلثميالبنكإشرافتحت

اإلسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةمبانةاألتبذلهاالتيالجهودأيضابالتقدير0يحيطوإذ

منءوالتجارةاإلقتصادمجالفيالعاملةوالمنتميةالفتخصصةومؤسساتهاالمتفرعةوأجهزتها

ءالكوسيكبشأنألقراراتأحكامتنفيذأجل

علىالجديدةاإلقتصاديةالتجمعاتااألعضاءءللدولبالنسبةتتخذها،التي.األهميةر~يةوإذ

وتقويةإنشاءوكذلكالموحب.ةاألوروبيةالسوقإلنشاءنتيجةخاصةبصفةالعالميالصعيد

عمليةتقدمجانبإلىالهاديآوالمحيطوآسيااألمريكيتينفياإلقليميةاإلقتصاديةالمجموعات

ءاألطرافمتعددةالتجاريةللمفاوضاتأوروجوايجولةوانتهاءاألوسطالثمرتفيمالسك

فيماوالتجنارياإلقتصاديالتعاونتعزيزالىالرإييةالعملوخطةاإلستراتيجيةيقمة-1

العاشرةالدورةأقرتهمااللتينسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضك.ءالدولبين

للكوسيك.

شأنيامنالكوسيكاعتمدتهاالتياإلقتصاديالتعاون>إستراتيجيةأنالثقديرمعيسمل-2

تعريز0مبادئعلىوترتكزاألعضاءوللكالفرعية،المجموعاتبينبالتعاونالنهوض

بالهياكلالمساسوعدمالعالمياإلقتصادمعوالتكاملاإلقتصاديوالتحررالخاصالقطاع

الدولية.وألتزاماتهااألعضاءللبلدانوالذستوريةوالقانونيةوالسياسيةاإلقتصادية

خلكرللتنقيحوقابلةومرنةعامةسياسيةوثيقةالعملخطةأنأيضاالثقديرمعسمحل-3

والتنفيذ.بالمتابعةالخا~الفصلفيعليهاالمنصوصاألحكإممعتمشياالتنفيذ

اإلقتمباديالتعاونتعزيزالىالراميةالعملخطةتنفينذالىالماسةبالحاجةيقر-4

بمبادئعمالاالسطميالمؤترمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماوالتجاري



بالمتابعةالخاصالفصلفىالمقررةلطجراءاتووفقائفيذهاوطرائقاإلستراتيجية
والتنفيذ.

الثبراءثريؤإجشماعإستضافةالىءاآلجالأثربفيالمبادرةالىاألعضاءالموليد~-"

وثفزهاءالعملخطةبمتابعةالخاصالفصلفيعقدهالمقترحالقطاعاتبنالمشترك

«ورتهاهنإعتبارا-تصبحسوفأنهامنالكوسيكقررته....Iكتقليرءمعيسجل-6

إطارهفييتبادلواأناإلقتصادلوزراءيمكناألعضاءللدولمحفلبمثابة-عشرةالحادية

أوروجوايجولة´´آثارموضوعوبإختيارءالراهنةالعالميةاإلقتصاديةالقضايابشأناآلراء

التجارةعلىءللتجارةالعالميةالمنظمةوإنشاءاألطرافالمتعددةالتجاريةللمفاوضات

المقررءللكوسيكعشرةالحاديةالدورةلهذهرئيسياموضوعااألعضاء´´للدولالخارجية

تركيا.في199oأكتوبر24الى2امنالفترة~تحدها

v-~واالتفاقاتاألساسيةالنظمعلىبعدتصادقأوو/توقعلمالتياألعضاءالدوليد

الىالمبادرةالىاإلقتصاديالتعاونمجالفياالسطيالمؤتمرمنظمةقبلمنالمعتمدة

التعاونمشارينالىواالنضمامءالكوهسيكقراراتلتنفيذالطزمةالتدابيروإتخاذءذنك

الصدد.هذافيالمقررةاإلقتصادي

الكوسيك»قراراتتنفيذمتابعةاالمطيالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنيطلب8-

فعال.نحوعلىوإنجازهاأنشعلتهالتنظيمالطزمةالمساعداتتوفيرعلىوالدأب
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)5(/D59-1/lCECMOC/CIO
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.........................فقط).(بالعربيةأوروجواي
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علىالعالميةالتجارةمنظمةوإنشاءاألطراف
........................فقط).(باالنجليزيةماليزيا

البندانانضمامخونىاألنكتاأأمانةمنمقدميرتقر24-
الرئيسيةوالقضاياالعالميةالتجارةمنظمةإلى

(باالنجليزيةاالنضمامهذاعلىالمترتبة
..............................................إ.فقط

عشرةالحاديةالدورةلجنةتقرير)~د
.........................................للكوسيك.
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تقويس
عشرةالحاديةألد~ة

والمتجاوياالقتصاديللتعامسزالدائمةللجنة
بوأالسرن.همفى~الهءأهننه(عضا،الدولبينفيما
)\.أ9»ثانيينتقسلمنوفمبر8»-,اسطنبوللم





تقرير
عشرةلمحاديةالدورة

يوالتجالىا~ديللتعاونالدائمةللجنة
االسطميتمرالمنمنظمةامنماماللولبنفيما

ا)995ثانيتشريننوفمبر/8-5،(اسطنبول

المؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالحاميةالدورةانعقدت-ا
اعقابفي199oثانيتشريننوفمبر/8و7يوميءاسطنبولفي(الكومسيك)االسطمي
لدراسةا99oثانيتشريننوفمبر/6وoيوميعقدتالموظفينلكبارتحضيريةاجتماعات

القرارات.مشارينواعداداالعمالجدولمشروحبنود

:االسطميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءلتاليةاللدولممكوناللورةوحضر2-
سطيةاالافغانستانجمهورية-1
البانياجمهورية2-
بيجاناذرجمهورية3-
البحريندولة-4
الشعبيةبنغطديشجمهورية0-
السطمداربرونايفيغارا6-
v-فاسوبوركينا
الكاميرونجمهورية8
تشادجمهورية9-
العربيةمصرجمهورية-1>
الغابونجمهورية-1ا
غامبياجمهورية-12
غينياجمهورية-13
بيساوغينياجمهورية41
1o-اندونيسياجمهورية
االسمةايرانجمهورية16
vالعراقيةالجمهورية-ا
الهاشميةاالردنيةالمملكة-ا8
الكويتدولة-19
قيرغيزستانجمهورية2->
اللبنانيةالجمهورية-2ا

االشتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية22-
ماليزيا23-
المغربيةالمملكة24-
~ز~'\'-ه

نيجيرياجمهورية26-
عمانسلطنة27-



االسلثميةباكستانجمهورية28-
فلسطيندولة~29
قطردولة30-
السعوديةالعربيةالمملكة~31
السنغالجمهورية32-
السودانجمهورية33-
السوريةالعربيةالجمهورية34-
التونسيةالجمهورية35-
التركيةالجمهورية36-
تركمنستانجمهورية37-
اوغنداجمهورية~38
المتحدةالعربيةاالماراتدولة39-
اليمنيةانجمهورية-40

قبرص.لشماليالتركيةالجمهوريةممالاقبمربصفةالدورةفيوشارك

االسطيالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينبدءالفاحامدالدكتورمعاليالذورةحضركما-3
عنها:والمنبثقةللمنظمةالتابعةالتاليةالهيئاتوممثلو

انقرةءاالسمةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصا.يةاالحصائيةالبحوثمركز-
دكاللتكنولوجيا»ملثمياالالمعهد-
البيضاءالدارءالتجارةلتنميةسلثمياالالمركز-
جدةءوالتنميةاوالتكنولوجياللعلوماالسلثميةالمؤسسة-
جدةءللتنميةسلثمياالالبنك-
كراتشيوالصناعة،للتجارةميةاالسكالغرفة-
القاهرةاالسلثمية،للمصارفالدولياالثحاد-
اسطنبولءاالسطميةوالثماقةوالفنونللتاريخاالبحاثمركز-
السفنلمالكيسلثمياالاالتحاد-
ازهيرالبحار،وتكنولوجيالعلومالمشتركةاالسلثميةانشبكة-

المتحدة:للممالتابعةالتاليةوالوكاالتالدوليةثلمنظماتممنلوناالجتماعشهدكما-4

الرياض)لمالخليجيالتعاونلمجلساالقتصاديةاللجنة-
طهران)لماالقتصاديالتعاونمنظمة-
4اررما)والزراعةاالغذيةمنظمة-
(روما)الزراعيةللتنميةالدوليالصندوق-
(جنيف)والتنميةللتجارةالمتحدةاالمممؤتمر-
(جنيف)العالميةالتجارةمنظمة-

).1رقمالمرفقفيعشرةالحاديةالدورةفيالمشاركينقائمة(ترد



االقتاحآلالخلسة

سليمانالرشيمىفخامةبرئاسةللكوسيكعشرةالحاديةللدورةاالفتتاحيةالجلسةعقدت0-
الكوسيك.ورئيمىالتركيةالجمهوريةوئيمىمميريل»

امانيهاطيبعناالفتتاحي،خطابهبدايةفيمميريلسليمانالرئيسفخامةاعربوقد-6
التغيراتالىفخامتهواشارالكوسيك.دوراهميةلتزايدارتياحهوعناالسطميللعالم

ضرورةعلىمشدداالعالميالصعيدعلىطرأتالتيواالقتصاديةوالسياسيةالتكنولوجية
فقرمنءجملتهفياالسمر<العالممنهمايعانيعلىللقضاءبارزبورانكوسيكقيام

لوضعبالغاهتماممنتركياماتوليه-الصددهذافي-اقتصاديء.ومؤكداوتخلف
دينامية.اكثرمسأرعلىالكوسيك
االثارالىاالنتباهفاسترعىءعامبوجهالعالمفيا~ديةالتطوراتالرئيسواستعرض
مناالستفادةتتسنىانفياملهعنمعربا،اوروجوايجوئةمفاوضاتلنتائجالمحتملة
المؤتمرمنظمةفياالعضاءللبلدانالنفعيحققبماالعالميةالتجارةفيالمرتقبالتوسع

تمنياتهخالصعنكلمتهختامفيدميريلسليمانالرئيسفخامةواعرباالسطمي.
مداوالتهم.فيبانجاحللمندوبين
).3رقمالحرفتىفيدميريلسليمانالرئيسفخامةخطابنص(ويرد

v-استهلوكلمةاالسطميالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينالغابأحامدالدكتورمعاليوألقى
الجمهوريةرئيسدميريلسليمانالرئيسلفخامةوالتقديرالشكرعميقعنباالعراب
التركيةبالجمهوريةالولةوزيردونمانايكونالسيدولمعالىءالكوسيكورئيسالتركية
البندانبينفيمااالقتصاديالتعاونلتعزيزسيدةوتوجيهاتبالغاهتماممنيبدونهلما

االسطمي.المؤتمرمنظمةفىاالعضاء
نتائجحققتقدللكوسيكالسابقةالعشرةالدوراتانبدءالغاحامدلمدكتورمعاليوذكر
للتعاونملموسةومشروعاتبزامجالىالعمللخطةلمعريضةالخطوظترجمةفيمشجعة
االقتصاديةالمبادالتبتعزيزالكفيلةالتدابيراتخاذعلىاالعضاءالدولحفزتكما

بينهم.فيماوالتجارية
>13دتمالمرفقفيالغابأحامدالدكتورمعاليكلمةنص(ويرد

كلماتالكاميرونوجمهوريةاالسطميةايرانوجمهوريةالكويتهولةوفودرؤساءوالقى-8
اعربانوبعدنهايعلوأالتىاالعضاءللولىلمثطثالجغرافيةالمجموعاتعننيابة

يبديهلمادميريلسليمانالرئيسلفخامةولمتقديرلمشكرخالصعنلمثقةلموفودرؤساء
التيالمتزايدةاالقتصاديةالصعوباتالىاشارواللكوسيك،كرشيمىسيدتوجيهمن

رؤساءونوهللتعاون.فعاليةاكثرسبلايجادضرورةمؤكديناالعضاءالبلدانتواجهها
البلدانبينفيمااالقتصاديالتعاونمجالفيالكوسيكاحرزتهالذيبالتقدمالقطةانوفود

وحكومتهاوزرائهاورئيسةالتركيةالجمهوريةوئيمىانىالشكرازجواثم.االعضاء
منظمةفياالعضاءالدولبينفيمااالقتصاديللتعاونالمتواصلدعمهمعلىوشعبها
االجتماع.لهذااتخذتالتيالممتازةوائترتيباتالكريمةالحفاوةوعلىاالسطميالمؤتمر
واالفريقيةواآلسيويةالعربيةاال~ءالبلدانعننيابةالقيتلمتيالكلماتنصوص(وترد
انترتيب)على6وoو4المرنتاتفي



كلمةباالنابةللتنميةاالمطيالبنكوئيمرعمرآلاللهعبدفؤادالسيدمعاليألقىكما-9
التيالدراساتفيتقدممنالبنكماحققهعلىالضوءمسلطاالبنكانشعلةفيهااستعرض
باجراثها.الكوسيككلفته
الم.رقمالمرفقفيللتنميةملثمياالالبنكرئيسكلمةنص(ويرد

الوفود.رؤساءدميريلسليمانالرئيمرفخامةامتقبلاالفتتاحيةالجلسةوعقب-ا>

101,..4اخلسة

ايكونالسيدمعاليبرئاسةللكوسيكعشرةالحا.يةللدورةالوزاريةالعملجلسةعقدت-اا
التركية.ريةبلجمهوالدولةوزيردونمان

البندتتأولوقررواللكوسيكعشرةالحاديةالدورةلزاعماجدولمشروعالوزراءواقر-12
واستعراضاوروجوايجولةحولالنظروجهاتبتبادلوالخاصأالعمالجدولمن8

منالمتبقيةالبنودبحثاعادةمنبدال»الموظفينكباراعدهاالتيالقراراتمشارين
االعمال.جدول

).8المرفقفيللكوسيكعشرةالحاديةالدورةاعمالجدولنصويردلم

بالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلاوزفراتنجاتيائسيدمعاليقدمثم-ا,.
منالموظفينكباراجراهلماموجزاعرضاالموظفينكباراجتماعورئيسرالتركية
للبلدانالخارجيةالتجارةعلىالتجاريةللمفاوضاتاوروجوايجولةآثارحولمداوالت
سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياالعضاء
الوثائق»توزيعيتموسوف.9المرفقفيالموظفينكباراجتماعرئيسكلمةنص(ويرد
واالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزجانبمنءالموظفينكباراجتماع~المقدمة،

والغرفةالتجارةلتنميةسسطمياالوالمركزءاالسلثميةللدولوالتدريبواالجتماعية
ومؤتمرالعالميةالتجارةومنظمةللتنميةملثمياالوالبنكوالصناعةللتجارةسطيةاال
الوثيقة)هذهعنمنفصلةءوالتنميةللتجارةالمتحدةاالمم

العربيةمصروجمهوريةاندونيسياوجمهوريةالتركيةالجمهوريةوفودرؤساءادلىثم-41
وموزنيبقاالسلثميةافغانستانودولةالتونسيةوالجمهوريةاالسلثميةباكستانوجمهورية
لطثارتصوراتهموطرحواءالقطريةتقاريرهمفيهاقامواببياناتالسودانوجمهورية
هذافيومواقفهابلدانهمنظروجهاتموضحيناوروجوايجولةلمفاوضاتالمحتملة
فيماوالتتسيقوالفنياالقتصاديالتعاونزيادةضرورةعلىالوفودرؤساءواكد.الصدد
عنالناجعةالتحدياتمواجهةعلىلمساعدتهاسلثمياالالمرتميمنظمةاعضاءالدولبين
لكرمتركياحكومةالىالشكرازجواكمايدق.البالفرصمنواالستفادةالمنافسةتزايد

جتماع.لكاعدتهاالتيالممتازةوللترتيباتالضيافة
الوثيقة).هذهمنفصلةاالصليةبلغاتهاالدورةالىالمقدمةالقطريةالتقاريرتوزيع(وسيتم

1o-القراروعمشواعتمدواالوزراءبحث)OIC/COMCECIlI-95ID.RES(1انتوارومثروع
)2(OIC/COMCEC/II-95ID.RES,دونمان»ايكونمعالى~منعرضهما،وقرروا

العتمادهما.الختاميةالجلسةعىاالجتماع،وئيمر



'iجمهوريةواندونيسياوجمهوريةالكويثدولةالنتخابارتياحهمعنالوزراءواعرب-ا
علىواالفريقيةواآلسيويةالعربيةالمناطقيمكرنالكوسيكمكتبشيمىلنوابااوغندا
تمالذينالجدداالعضاءوهنأوامقررا.سطيةاالباكستانجمهوريةوالنتخابءتيبالق

مهمتهم.فيبالنجاحنهمتمنياتهمعنمعربينالمكتب»لهيئةانتخابهم

~الختامةالخلسة

v«-سليمانالرئيسفخامةبرئاسةللكوسيكعشرةالحاديةللدورةالختاميةالجلسةعقدت
الكوممميك<ورئيمرالتركيةالجمهوريةوئيمى،دميريل

الجمهوريةفيالدولةوزير،دونمانايكونالسيدمعاليقدمالختاميةالجلسةوفي-ا^
الوزراء.اقرهاالتيبالصياغةالقراراتمشارينالوزاريةانجنسةورئيمىكيةالق

).2(رقموالقرارا)(رقمالقرارالدائمةاللجنةواعتمدت
الترتيب).علىااوا0المرفقينفي)2(رقموالقراراا(رقمالقرارنصا(ويرد

التاليةاالعنا>الدول~وقعتالختاميةالجلسةفيخاصةمراسمواجريت-ا9
ادناه:المبينةاالساسيةواننماالتفاقياتاسماؤها

وإلتجاري:والفنياالقتصاديللتعاونالعامةاالتفاقية
االسميةايرانجمهورية

الموتميمنننمةاعضاءتدونىبينفيمااالسمثماراتوضمانوحمايةتعزيزاتفاقية
االسطمي:
سطيةاالايرانجمهورية

المؤتمرمنظمةاعضاءالدولبينفيماالتجاريةاالفضلياتلنظامالعاماالطاراتفاقية
االسطى:
غامبياجمهورية-االسميةايرانجمهورية

االسالمية:للدولوالطلكيةالسلكيةاالتصاالتالتحاداالساسيالنظام
غينياجمهورية-غامبياجمهورية-تونسجمهورية

المدنى:للطيراناالسطمىللمجلساالساسيالنظام-
غينياجمهورية-غامبياجمهورية-مطيةاالايرانجمهورية

هىكلمةمطميآاالالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينبدءالغاحامدالدكتورمماليا~-2>
محشدةالحاديةالدورةاليهاخلستالتيالنتائجاهميةعلىفيهاشددالختاميةالبلسة

~يبديهومابالغاهتماممنفميريلسليمانالرئيمرفخامةيبديهماعلىمثنياللكوممسر،
ءالعاماالمينواكداالعضاء.البلدانبينفيمااالقتصاديالتعاونلتعزيزحكيمةتوبيعات

المتا~اعمالفيالتعاونفيوسعاتدخرلناالسطيالمؤتمرئمنظمةالعامةاالمانةان
عشرة.الحاديةدورتهافيالكوسيكعنالصادرةدراتالقلتنفيذمنمانا
فياال«لحميالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينالغابأحامدالدكتورمعاليكلمة~(ورد
الم)رقمالمرفق

بالنيا~كلمةبيجاناذرجمهوريةفىاالقتصادوزيرءصديقوفصامدالسيدمعاليالقى-2ا
وللقيادةالدورةحققتهاالتىالهامةللنتائجتقديرهعميقعنفيهاواىبالوفود.كلعن



التعاوناهدافبتحقيقالبالغواهتمامهدميريلسليمانللرئيسوالمقتدرةالحكيمة
ايكونالسيدلمعاليوتقديرهشكرهعناعربكمااالسطمي.المؤتمرلمنظمةاالقتصادي
منالوزاريةللدورةرئاستهبهاتسمتلماايةالوزرالدورةورئيسالدولةوزيرءدونمان
سفيرةاحماءالحاجبنتزبيدةالسفيرةلسعادةالشكرالوزيرمعاليوازجىوكفاءة.اقتدار
وجهكما.وقراراتهاالدورةتقريرباعدادلقيامهاماليزيا،وفدرئيسةوتركيالدىماليزيا
االسمرالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينالغابأحامدالدكتورلمعاليالشكرالوزير

انجاحفيبهاسهمتلمالهاوالتابعةالمنظمةعنالمنبثمةالمتخصصةوللمؤسسات
معرباالدورةاليهاتوصلتالتيالملموسةالنتائجالىالوزيرمعاليوتطرق.االجتماع

المؤتمرمنظمةفيالمعنيةواالجهزةالعامةواالمانةاالعضاءالدولانفيشعتهعن
الشكرالوزيرمعاليووجهالدورة.عنالصادرةالقراراتتنفيذالىتبادرسوفسلثمياال

لالجتماع.وفرتهاالتيالممتازةيباتالترعلىءوشعباحكومةلتركيا»
المرفقفيبيجاناذرجمهوريةفياالقتصادوزيرصديقوفصامدمعاليكلمةنص(يرد
ا)ألرتم

خطاباالكوسيكورئيمرتركياجمهوريةوئيمرءءهيريلسليمانالرئيسفخامةالقى-))
لمنظمةالتابعةوالمؤسساتالعامةولطمانةللوفودوتقديرهشكر»عنفيهاعربختاميا
ءوالتنميةللتجارةالمتحدةاالممومؤتمرالعالميةالتجارةمنظمةولممثليمياالسكالمؤتمر

واعربالدائمة.اللجنةعملفيبناءةمساهمةمنوقدموهثمينةجهودمنبذلو»لما
لمناتشةمحفكالكوسيكلجعلالمبذولةالجهودحققتهرالذبالنجاحسرورهعنالرئيمر
الخصخصة´´تجاربموضوعاختيارصوابمؤكداءالراهنةاالقتصاديةالعالميةالقضايا
حولهالنظروجهاتتبادليجريكموضوعاالملثمي´االمؤتمرمنظمةاعضاءالدولفي

تمنياتهعندميريلسليمانالرئيمرفخامةواعربللكوسيك.عشرةالثانيةالدورة~
اوطانهم.الىالعودةبسالمةللمندوبين
ا).4رقمالمرفقفيدميريلسليمانالرئيسلفخامةالختاميالخطابنص(ويرد
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االفتتاحيالخطاب
«ميريلسليمانالرئيسلفخامة
التركيةالجمهوريةونيس

الكوسيكورنيس
افتتاححفلفي

للكوسيكعشرةالحاديةالدورة
)1995الثانررتشرين/نوفمبرv(اسطنبول،

الوزراء،المعالياصحاب
العام،األمينمعالي

الموقرهن،المندوبون
0الحرامالضيوف

فياألمليحدونيللكوسيكعشرةالحاديةالدورةاليومافتتحاذبالغةسعادةتغمرني
كله.االسالميللعالممفيدةدورةتكونأن

تضطلعالتيالكوسيكأرىاذسعا«تررعنأعربأنخطا_رمستهلفيوأود
بمنلونابكوخمسينثلثثأعضومتهافيوتضمسلثمياالالمؤثمرلمنظمهاالثتصادمةالنشطةبا
امده.متناهعثتكتسبالتفشأءالعالمسكانكث

السريعالتكنولوجيالتطورفأثيرتحتالحاليعصرنايشهدهاالتيالجوهريةالتغيراتان
يدق.بصناعيأثورةوغبنمعهنشواننوشكعميقاتأثيراالعالميالاقتصادعلىتؤثر

بدةبفرصظهورالىالعولسةنحواالقتصاداتجاهيؤديبح،السرالتحولهذاعنوفضك
واالجتماعي.االقتصاديالتقدمطريقعنىمسبرقةغيرافاقالبشريةاماممعهوتتفتح

أنتعدوالااليجابيةالصورةهذهأنفأقولالمقامهذافيأبادرأنينبغيذلكومع
فيوناتالتفافيهتتجهعالماآلخرالجانبعلىفلديناالحقيقة.أوجهمنواحداوجهاتكون
السيؤديمماءسريعةوبوتيرةالوضوحمنبمزيدالتجلىنحووالشعوبانالبكتنميةمستوى
القائمة.التاالختكتفاقم

وننوارىوااليديولوجبةالسياسيةالحواجزتنهارحينعلىأنهفأقولالصورةوأوجز
جديدة.عوائققيامالىاالقتصاميةالتنميةمستوىفيالتفاوتاتتؤديالباليةالنظم

كسرعلىالعملتقتضيجساممهامالكوسيكعاتقعلىتقعالوضع»هذاوازاء
أنشكوالكله.مياالسكالعالموطأتهامنيعانيالتياالنمائيوالتخلفللفقرالمفرغةالحلقة

ءمتباينةءوقانونيةواقتصاديةسياسيةهياكلذاتبلداناعضويتهافيتضمالتيالكوسيك
مياالسكللعالمجمةفوائدتحققانوالتجارةاالقتصادمجالفيعملمنبهتقومبماتستطيع
قاطبة.العالمولبلدان



الخاصةاألولويةمجاالتتحديدعلىدائماتركياحرصتالمنطلقهذاومن
قدتركياكانتواذاعنها.ائصادرةالقراراتتنفيذمنوائتحققواضحا،تحد_ابالكوسيك
تقديمفيللثستمرارمياالسكالمؤتمرمنظمةتتبعهالذيللنهجارتياحهاعندائمااعربت
تعزيزعنىالعملوفيونيقة،بصورةمياالسكالعالمتعنيالتياألهورفيالبناءةاسهاماتها
منأكبربقدريتمتنبهيكلالكوسكتدعيميتمأنفيأملهاعنتعربفإنهاوفعاليته»كغامته

الدينامية.

منذمنتظمةبصفةانعقادهالدىءالكوسيكدوراتفينجلىالشذياالهتمامأسهملك
جوهرياإسهامااطاوهاءفيتقدممنتحققماوكذلكء1984عاممن_ءاعاماىعشرإحد
أودهناومنسلثمي.االالمؤتمرلمنظمةالتابعةاألجهزةأ~منجهازاالكوسيكجعلفي
الكوسيك.أعمالفيالمشاركينلجميعتقديريخالعنعنأعربكيالفرصةهذهأغتنمأن

»االرداءمعالياصحاب
لناا~فنوهالمند

فيالنمومعدليبلغأنالمتوقعفمناالنتعاش.نحوأخرىمرةالعالمياالقتصاديتجه
مماأكثرالناميةالبلدانلحيويةنتيجةيتحققسوفالنموهذاأنوويب%.أالمقبلالعام

المتوقعومن.3Xفيهاالنمومعدليتجاوزلنالتيالصناعيةانالبكإلىفيهالفضلسيرجع
-1996عاميخلكالناميةانالبكفيالنمومدليصلأن 699oإلىï. iالمتوسط»في
الصناعية.انالبكفيالنمو~لضعفاي

فيتفوقياوجاءكبير.حدإلىابجابيةنتائجآسياشرقيبلداناحرزتالسياقهذاوفي
لحجمالسريعالتناميعنفضكاالقتصاد،وتحريرالهيكليالتوفيقلبرا_-نتيجةالعددهذا

انالكوسيكفياألعضاءالبلدانجميععلىويتوجبالمنطقة.هذهانبكبينفبماالنجارة
انالبكعنتفصلهاالتيالفجوةلسداللثزمةالخطواتتتخذوأنالمتلىهذاالحتذاءننصعى

الكوسيكألعضاءالبيئيةالتجارةحجمفيالنسبيةالزيادةفاناخرىناحيةومنالمتقدمة.
منالماضيةالقليلةالسنواتخلكرارتفعقدالتجارةهذهحجمكانوإذاالرضى.علىتبعث
معيتناسبالذيالمستوىإلىيصلبحيثزيادتهعلىالعملمنلنا_الفإنه%،1»الى»1%

%.7»إلىيصلبحيثأقالحقيقية،االمكانات

القراراتدخولمعالتوسعمنمزيدنحوالعالميةالتجارةحجميتجهأنالمتوقعومن
يز_أنالمثال»سبيلطىءيتوقعفإنهوهكذاالتنفيذ.حيزا´أوروجواي´´جولةعنالصادرة
_يتدرسنويانموالذلكنتيجةالعالمياالنتاجيحققوأن%،6.بنسبةالعالميةالتجارةحجم
0o(نحملدائمةمنظمةإئىالغاتتحولومعالقادمة.السبعالسنواتخلكدوالرمليار
غيروالحواجزالجمركيةالحواجزازالةعلىالعمليتسنىسوفالعالمية´´التجارة´منظمةاسم

والمنسوجاتالزراعةأوروجوايجولةاتفاقياتأدرجتكذلكفعالية.أكثربصورةالجمركية
النظامنطاقفيانريةالملكيةوحقوقبالتجارةالمتصلةواالستثماراتالمختلفةماتا:فو
الكوسيك.فياألعضاءللبلدانبائسبةالبالغةأهميتهلهأمروهذااألطراف،متعددجاريان

فيالثوسعهذامن~فاثدهأثمىمةاالسكانالبكتحققأنإلىتنطلعكناواذا
السبلامجادالىنمحىوانالغامههذهثحقئمسلفيمعانعملانعلبنافإنالعالممة،التجاره
.الدفهذابلوغلناتتبالنني



الجمهورياتإلىالعونوتمديدروسياتبذلهاالتيالجهودندعمأنعلينايتوجبكذلك
هذهفيتواجههاالتياالقتصاديةالصعوباتعلىتتغلبلكيالوسطىآسيافيحديثاالمستقلة
التعاونشأنفمنالسوق.اقتصادإلىالموجهاالقتصادمنانتقالهاتشهدالتيالمرحلة
ءالمنطقةهذهبلدانتنميةفيفحسبيسهمأالالشاسعةالجغرافيةالمنطقةهذهفياالقتصادي

واسيا.أوربافيواالستقراراألمنوتعزيزتحقيقفيوأيضابل

،الوزراءالمعالياصحاب
،الموقرونالمندوبون

جدولعلىالمدرجةبالبنوديتصلفيمأأفكارمنلدى.Lاآلنعليكمأهرحأنأود
أعمالكم.

أولىفيتحددتالتيالواقعيةاالستراتيجيةبأنأذكركملكيالفرصةهذهوأغتتم
البلدانبينفيماالتجاريالتعاونأهميةعلىووكزتعاماىعشرأحدمنذالكوسيكدورات

أعمالكمجدولمنيتبينوحسبماحققناها.التيالنتائجفيكبيراإسهاماأسهمتقداألعضاءى
تتدرجتطوراتمنالعالميشهدهبماالمرتبطةالتعاونومشروعاتالهامةالموضوعاتفأن
حتىتحققتالتياالنجازاتقدرمنتهوينودونالكوسيك.بهاتعنيالتيالقضاياضمنكلها
واالصرار.العزممنبمزيدقدماالمضىنواصلأنمناتقتضيالضرورةأننعتقدفإنناءاآلن

علىتقومللكوسيكالماضيةالدورةفياعتمدناهاالتيا´الجديدةالعمل´´خطةان
ومشروعاتاالقتصاديالتحررعلىالتركيزمعاالقليميةالمجموعاتبينفيماالتعاونتشجيع
بأنااليمانمنطلقمنالمبادئهذهتحددتوقدالعالمي.االقتصادمعولمتكاهلالحراالقتصاد

نحوالمتجهأالقتصادمنجزءايصبحأنلهيتيحسوفاالتجاههذافياالسطميالعالمتقدم
لتنميتها.ووطيدةسليمةأمسإرساءعلىاألعضاءالبلدانميساعدكماالعولسة

وواقعيةصائبةاستراتيجيةوضعتقدالكوممميكنجدأنسرورنادواعيلمنوانه
الذيالعصرهذافيوالعالمي»االقليميالمستويينعلىارواالمتقرالرخاءتحقيقفيتسهم
ارتباطاايضايرتبطوانماوالعسكريالسياسىبالمجالينفحسباليرتهناألمنانفيهيتأكد
واالجتماعية.االقتصاديةبالقضاياوثيقا

االستثمارتأميننظامموضوعأعملكمجدولعلىالمدرجةاألخرىالهامةالبنودومن
القامتهالطزمةالتحضيريةباألعمالللتنميةسلثمياالانبنكاضطئعالذيالصادراتوائتون
يسقواانالكوسيكأعضاءوعلىالماضي.آبأغسطمى/شهرمنذللتشغيلجاهزاوأصبح
للمصدرينجديدةفرصايتيحالذيالمشروع»هذامنممكنةفائدةاكبرتحقيقالى

االقتصادي.التعاوناواصرتوثيقفيويسهمالكوسيك»فياألعضاءالبلدانمنوالمستثمرين

للمناقشاتكمحفالكوسيكبجعلتموهاتخذالذاالقرارصوابهناأؤكدأنأودكذلك
البلدانتوىمسرعلىسواءءاالقتصاديةوالمشاكلالتطوراتحولالرأيتبادلفيهيجري

نطاقلتوسيعائنالوزرالفرصةتتاحسوفالنحوهذاوعلىالعالم.مستوىعلىأواألعضاء
االقتصاديةالقضاياأيضاتشملبلالفنية.الموضوعاتعلىالتقتصربحيثمداوالتهم
هز»تجاهمواقفهمتنسيقلهمميقيحالذياألمركله،والعالماألعضاءالبلدانتهمالتيوالتجارية



ببحثالدورةهذه~مرةالولستبدأالتيالمناقشاتهذهاجراءأنواعتقداألحداث.
جميعا.تمنيناهامةبقضيةتوعيتنافييسهمسوفأوروجواي´´´´جولةاتفاقياتموضوع

،الوزراءالمعانياصحاب
,الموقرونالمندوبون
،اكرامالضيوف

إجماعينعقدحينفعلىالباردة.الحرببعدمافترةخلربالتشاؤمالتفاؤلأقترنلقد
الشقاقيستمروالرخاء،السعادةمنمستقبلنحوقدمابلمضيمشتركةقيمحولالبشرية

وثيقة.بصورةسلثمياالالعالمبعضهايعنيمشاكلوهيءوانمنازعات

ازاءائمناسبالوقتوفيحاسمموقفاتخاذإلى.درةالمدأعنالعانمتقاعسكانلقد
لنا.شديدالممصدرورواندا،والصومالبيجانواذروالهرمكالبوسنةفيالماسى

المؤتمرمنظمةأبدتهلماواالمشانالتقديرخالصعنأعربأنءالمقامهذافيوأود،
االسطميالمؤتمرمنظمةشكلةلكوالهرسك.البوسنةقضيةازاءتضامنمنسلثمياال

الذيوالمعنويالماديالدعماستمرارأننسرونحنوالهرسك،للبوسنةاتصالمجموعة
داخلودائوعادلسالمممكن،وقتأقربفييتحقق،أنعلىيساعدسوفمنظمتناتقدمه
والثمافأت.واالديأز.االعراقالمتعد.البلدلهذادوليابهاالمعترفا~ود

ملموسشكلالعطاءمكشفةجهوداالسلثميآالمؤتمرمنظمةإطارفيءاآلنوتبذل
انواعتقدالبوسنة.فياشقائناآالممنيخفقكيصفوفهسلثمياالالعالمويضمءالدعملهذا
تعميرإعادةفيءالسلقماقراربعدءتسهمسوفسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول
طاقتها.حدودفيوالهرسكالبوسنة

األرمنينسحبأنءاالضطراباتمنتعانيالتيمنطقتنافيءاألمليحدوناكذلك
شعببأننؤمنونحنيحتلونها.التياالذربيجانيةاألراضيمنمشروطغيرانسحابا
منظمةفياالعضاءالدولجميعونناشدءبالسعادةينعمانيلبثلموالشقيقالصديقبيجانأذر

بيجان.اذرفياشقائنامعتضامنهاتعززاناالسطميالمؤتمر

ودائممنصفسلثماقامةبهدفبدأتهالتياألوسطالشرقفيالسلقمعمليةاطاروفي.
اسرائيلوقعتإذءتاريخيةأحداثاشكبكتعدتطوراتتحققتءاألوسطألشرقفيوشامل
حداتضعسلثممعاهدةأبرمتكماءالمتبادلاالعترافعلىينصللمبادئاطثناوفلسطين
وقعتالتياالتفاقيةفإنوأخيراواآلردن.اسرائيل<بينالحربحالةمنعاماوأوبعينلستة
فيالفلسطينيةالوطنيةالسلطةبتوسيعتقضيوالتيواسرائيل»الفلسطينيةالوطنيةاالدارةبين
السلقم.عمليةسياقفيمغزاهالهامرحلةتمالوأريحاغزة

األساليبخلكرمنالسلقمعمليةلتقويضمحاولةأسوأالماضي،السبتيوممساءشهنا،و_
تسعىالتياألوسطالشرقبشعوباالنتكاسالىيسقونالئذيناولئكيستخدمهاالتيالوحشية

ضدالوقوفانالدائم.السلقمإلىبلهفةوتتطلعوالرخاءالتنميةتحقيقالىطويلةسنواتمنذ
االنسانية..:ئفطرةمهيتنافىأمرالسلقم



الشرقفيالنطاقواسعاقتصاديلتعاونالمجاليهنالذيالسميعدلموهكذا
تفوتهاأالعلىالمنطقةبلدانتحرصأنفياألملويحدوناالمنال.بعيدةأمنيةمجرداألوسط
الذهبية.الفرصةهذه

قصارىبذلوفياألوسطالشرقفيالسطعمليةدعمفيتركياتستمرولنموف
المنطقة.هذهفيالسطويستتبأنعلىللعملجهدها

زيادةعلىنعملاناالسطميالمؤتمرمنظمةفيكأعضاءتتامسئوليااهممنان
اطاروفيالفلسطينييناالشقاءمعالتاريخيلتضامنناتأكيداالفلسطينيىللشعبومساندنتادعمنا

الشميةمستوىتحقيقمنالفلسطينيالشعبيتمكنحتىءوعمانالبيضاءالدارقرارات
يستحقه.الذيواالجتماعيةاالقتصادية

المفاوضاتطريقعنقبرصفيوواقعيمنصفسطمتحقيقتركياتؤيأكذلك
وقطاعينطائفتينتضماتحاديةادارةقيامأننعتقدونحنالطرفين.منلكلالحرةواالرادة
هذامنوا~المشكلة.لهذهالحلهوالمساواةقدمعلىاكاألنرالقبارصةفيهاويشارك
المتحدة.األمملمنظمةالعامالسكرتيريقودهاائتيالحميدةالمساعيمهمةتركياتؤيأالفهم

التضامنوفيألدعمتقديمفيالكوسيكاستمرارانالسياق»هذافيأؤكد،انوأود
اطيبلهسيكوناالسطمي،العالممنيتجزأالجزءايشكلونالنينءاألترلمثالقبارصةمع

االثر.

أراضيها.وسعلةألفغانستانالوطنيةالوحدةعلىللحفاظكبيرةأهميةتركياوتولى
ائسطويستتبوأنأفغانستانفيائدائرالقتالقريبوقتفيينتهيأنءالسياقهذافيونتمنىه
المعنية.األطرافكافةتمثلعريضةقاعدةذاتحكومةشكيلويتمالبدهذهفيوالنظام
المستيريآمحمودمعالييبذلهاالتيللجهودالكاملتركياتأييدالمقامهذافيالؤكأوانني

أفغانستان.فيالمتحدةاألمملمنظمةالعامللسكرتيرالخاصالمبعوث

هذاألطرافيمكنأنهنعتقدفإنناكشمير»نزاعهي.خرى،اقليميةبمشكلةيتعلقوفيما
بهاالمعترفالقانونيةاالجراءاتأساسعلىءالمفاوضات~منالمشكلةتحلأنالنزاع
دوليا.

لمنظمةالتابعةاالتصالمجموعةتبذلهاالتىللجهوددعمنانواصلفسرفهاومن
كشمير.فىسئمىحلامجادإئىسعياعضويتهافيفثمارثوائتياالسطميالمؤتمر

،الوزراءالمعالياصحاب
،الموقرونالمندوبون

اسطميابئداوخمسينثطثةفيهيحتشدمعلئمامحفالتشكراالسطميائمؤتمرمنظمةان
لنابدوالانثماني.وترامثاالمشتركةاالخعةقيمناضوءفيوتضامنتوافقفىيعملواكي
العالم.بقيةعنأنفسنانعزلأناليعنيماوهواالكمل.الوجهعلىالمحفلبهذااالفادةمن

وانالعالممعالتكاملالىالوقتنغمىفينسهىانتضامنناتعرينالىنسهىونحنفطبدء
فيالمصطنعةالتوتراتعلىبالقضاءأيضاكفيلالنهجوهذااألخرى.البلدانمعتعاوننافعزز



الكوسيكبهاتنهضالتيالمهامبينمنأنهأخرىمرةأؤكدأنوأودالعالم.أرجاءمختلف
الهدف.هذالتحقيقاألدواتأهممنأداةيعتلالذياالقتصاديالتعاونتحقيقمهمة

دعمعلىالعملفيجساموبمسئولياتكبيرهبمهمةتنهضأنعليهاأنتركياتعيوإذ
التابعةاألجهزهأ~منجهازاباعتبارهاءوالكومسيكمياالسكالمؤتمرمنظمةكفاءةوتعزيز
المجال.هذافياللثزمةاماتاالسوكليمتفيتستمرفسوفالمنظمة،لهذه

منمدبمنأعمالهممباشوواأناألثراكاألعمالبرجالأصبلكيالمناسبةهذهوأغتنم
االلثزاماث.بهذهالوعيمنطلؤمنوالحماس»الهمة

االذداهالمعالأممحاب
أل9ا~نا~وه

فيمميزةبمكانةأيضاتتمتعمي،االسكالمؤتمرمنظمةفيفاعلعضوهيالتيتركيا»إن
منظمةإلنشاءاألخيرةاآلونةفيطرحمشروعوهناكاألخرى.اإلقليميالتعاونمنظمات
ةالعمتالمنطقةفيواقعةدولةعشرةإحدىتضماألسودهالبحراقليمفياالقتصا.يللتعاون
مشارينمنمستقبكسيطرحلمابهيحتذىنموذجاالمشروعهذاويد.القوقازإلىووسبامن

اإلقليمي.للتعاون

لهاهالمؤسسةالدولمنواحدةتركياكانتالتياالقتصا.ي´´التعاون´منظمةأ~وهناك
آسباجمهورياتمشاركأمعثطورت،وقددول.عشرةعضويتهافياآلنتضموصارت
الواسع.بمعناهاإلقليميللتعاونمنظمةإلىالوسطئ»

االتحادمعتاماندماجإلىالتومئكغايتهاعمليةفيآخر»صعدعنىءمنخرطةتركياهيوها
الوقتفيتركيا،فياستثماراتمنميةاالسكانالبكبهمامتقومأننرىهناومناألوروبي.

ويستطيعجميعا.لناجديدةفرصايخلقسوفأوووباءمعجمركياتحادفيفيه_خلانزي
فيالموجو.ةالتعاونبفرصاالنتفاعءاالسلثميةالبلدانمواطنيمنالمشروعات»أممحاب

bl}.دق»االقتصاالتعاونومنظمةاألسود»البحرولكاالقتصاديالتعاونمنظمأمنكل
للقطاعبماالصددهذافيالتنويهوأودللتعاون.ب_ةآفاقاالكوسيكإلىبذلكمضبفين
المضمار.هذافيهام>ورمنالخاص

عملكم.حليفالتاماننجاحيكونبأنلكمتمنياتيختاما،وتقبلوا،

.لكماومتكر



الغابأحامدالدكتورمعاليكنمة
االسطميتمرالمنلمنظمةالعاماالمين

عشرةالحاديةللدورةحيةامحتتاالجلسةفي
للكوسيك
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الخابأحامدكقورالمهمعالمهكلمة
ميرمه9ااهأتموالمننمةالعامميو.اظ
افمةالمهللجعةسخوةالحا«يةا(ووةأماو

نلحومحيط(والقجاوداهقمحاددللععاوو.
او99هلوفمبوy:امطفبول

انوحرالرممنالهسد
،يسالرفغامة
،الوزرا«المعالأمحاب
،الفرا>العادةأمعاب
،المرتويزوينالمدحمرات
،واالدقاليدات

..ومركاتهاللهووممهكلمكهالمه«

اكومسيك•اجماعفيألماركامطبولإلىأخرىمرةاحمرأذجدآيرى
،ديمويلمليعاذالويرلغخامةنىإتعميقعزألعربالفرصةهذهأغمأذوأودالوي

ولدعمهرفيافهملكرموحكومهاتركياولشعبالكوميكوريسكيةالتالجمهوريةريس
>لكوميكالمرامل

والعشرينا-مصةلالكرىبااالسالميتمرالىعظمةإحضتاممايعبضعةممال

االسالميةاألمةبقضيةامهوإلزألكيدالفرصةتلكاألعضاءالدولعلوإغروقد0النآنها

بتنمية(السر(عأجلمنوالكولوجىو(لعلمىدياالقصاالقاوألكعزيزضرورةوالبرازالبيلة

0أما



والعشرينمسةالخااالعالميالموتميعظمةبذكرىاإلحفالالى.أنهااالثارةوتجدر

الحملة)بالمغرب(مراكشرلتهإتفاقاتوقيععلىسةإنقضاء،العالميالصعيدعلى،يصادف

>ورغواياألجولةلمفاوضات

فأ~أ~،.يتمنالديالعالمياإلقما«قولمن0خاصةمرحلةتشكلاإلتفاقاتههل

هدهآناالقتصاديونالخبراءأ~زوقد،الكبوةاالقتصاديةاتتالت0واتشاءبالشمولية

»إلعالمية0الثروةزيادةفيماهووأنوالدوليةالتجارةمحلىإيجابيأثرلحاسيكونهتاالتفاقا

لحونأنويومثكءببانصانلن.كوزع,أسفروبكل،االتفاتاتهذهثتارأنس

ىلل0الخاسرالطرفهي»االعالهيتمرالمنمنظمةأعضاءمعظمإليهايتنميالتيالنابيةانالبلل

0اع8واإلاليقظةمنءبشياألمرتتالهىلمإذااإلتفاقاتتلكتفيز

زضعفيأانمأسظلغامبوجهميةاكإذالبلدتجهاالتياألوليةالموادأمعارأنذلك

المعلمفيتعكمالالقاالهيبأالبلدانفإذومكذا0الساعيةالمرا«بأمعارمقارنةمالممنمو

الوعليالمعيدهنعلىاإلقماديينواليوالظيممجالفيكبوةقدرةتملكوالوالكولوجيا

تهيمنالذيالمفوحالكبوالعالميالرق_اداخل~موقففينفسهاتجد،.واإلقليمى

0مزايدةوحركيةملبة:.سىذاتكبرىكل.إقصاديةعليه

فإن»العاىاصعيهعلىانالبلهأكبرتهمييالىيزديقدالذيالوضع~اوأمام

مواجهةمنأولماتمنأنهاوحهكطيعالتياألساسيةاألداةأنهاعلىاليوموتبهالكوسيك

>الوطيةمصاحالحايةومنومزوليةبفعاليةذلك

منالكوسيكتهاإتحهالتيالمبادراتتلكرياحاالعلى~مافإذالصدد~اوفي

الوزاريةاإلجتماىتمهنا0األعضاءدوكبينوالجاريدياالقصاالعاونتعزيز´جل

>القطاعاتىمتعلىاحرمسيكتظمهاالقلعديدة



وذالعاتعزيزفدفهاشىومانلوإقراروضععلىأيمأالكوميكعملتلقد

0واالسماراتللجارةالمهمةالمجاالتفياالسالمى

تأمينونظامهولاألالمدىعلىالجارةتمويلنطامالالصددهذالأشوأناويسرنر
ناتجإلأففياواللذينللحيةاالعالميالبكيفزهمااللذيزاالسعاروضماألالقروض

فيللتقيةاإلسالميالبكبهيقومياللالفعالوربالل,أخرىمرةءأشيدأنوأود

هذافيعملهاتعزيزعلىالبكإدارةأشجعوأنبيهاالتعاونوتعزيزاألعضاءأولماتقية

•>يل

الدولبيزالجاريةففلياتاألنظامهياحومسيكأقرتهاأخرىأداةعةكذلك

الجارةنموفي،هتفبعدءملحوظبشكلسيساهمالذياالسالميالمزتميعظمةفياألعضاء

الجدأمتدنمستوىيتزالالأنهاعلىنبهأنيجبالتيالجارةههلءاالسالميةالبلدانبين

0أولمابينالجاريةالمبادالتمجموعمنالمأنةفيعشوةعنيزيد

أكالالهاماإلتفاقهذاوتقرترقعلمالتياألعضاءالدولألأعوالفرصةهذهأغتووإني

0ذلكالىتبادر

االطرافامعادةالتجاريةالمفاوضاتفيالشروعأجلمنمسخذالالزمةالوبياتإن

هل»تبدأأنويبغي,لافمارياإلتفاق~اليصبحالضروريةالعشريقاتالتمهتتوحالما

0م1996سةأثا،المفاوضات

منانعيينالوزراءلتمكينالكوسيكاخذتهاالقااليجايةالمباهرةأحىفإنىوأخوأ

0العالميةوالتجارةاالقتصادمسانلكبرياتحرلنظرهموجهاتتهادل



مفاومأتآثارحولفقاثربظيمةالعاشدورتهافيالكوميكاتمذتهالذيالتوارإذ
>المددهدافيسجعةمبادرةبمابةلهواألعماهدوالإقعاداتعلىورغواياألجوة

نجتالعرةالحاديةالدورةأثا،اإلطارهذالتمالتيالمداوالتتملأذوأرجو
ترجالكيفعاليةأكرغرعلىالمقبلةالعاليةالجاريةالمفارقاتإجراءزهدوكزتمكمفيدة
•الوطيةمعالحاحمايةالطرونأفنل

تعزيزإلىالراميةالجديدةالعملخطةعلىالعاثرةالكوسيكدورةماأتتلقد
هبتأبإحكاموفعتالتيالخطةتلك،األعفاءالدولبينوالجارياإلقعاديوذالعا

•ام»5اأيمبرمهرفيبالغالأاكارفيعقدتالتياآلدمةاإلعالميةالقمةلوجيهات

القمةأقرتهاقدالجديدةالعالىاالقعادمعطياتاإلعبارفيتنعالتيالجديدةالخطةإ،
مدامأوجهفإيلذلك:وفعاليةبرعةتفيزهاالىاألعفاءالدولدعتالتياالبهةاالعالمية

األخرىاالعالميتمرالزعظمةمرساتوإلىللحيةاإلعالميالبكوالىاالساليةالدولالى
>الجديدةاخعلةإلغازاالمدعمهاتقدملكيالمعية

بماتقومالتياألخرىالهامةاالعمالدعمالىاألعضاءالدولأدعرفإنيكذلك

األطرافالعددللمقاصةاإلسالميلإلتحاداألماميةالوشانقعلىالمصادقةملالكوميك

فياألعضاءللدولاالعالمياالعالمنظامإنشاءومشروعالمعامعلتوحيداإلسالميوالظام

هذهفيالخاصطقطاعهويةواجتماعاتإسالميةمعارضتظيمو>االعالميالمزتميعظمة

0البلدان

فظمتالقوالماعةللجارةاالعالميةللغرفةتهانىعنأعربأذالبدوما
معرذبالعا،االعالمىالمزتميعظمةفياألعفاءالدوللالخاصللقطاعلناألوإجماعينا

الدولوأدعر،ممرفيوالماعةالجارةوغرفتركيافيوالماعةالجارةغرف.قاد



5~عندرةاصاوالوصياتاقراراتتفيزتسهيلأجلهنا_زهةالدابرإخاذالىاألعضاء

0االجماعات

الغرفةمنهاوخاصةاالسالميالمزتميلمظمةالتابعةبالمؤسساتأشيدأنلييطيبكما

االسالميةللبوكالدوليواإلتحادالبواخر(لحياالسالميواالتحادوالماعةللتجارةاالسالمية

الخاصالقطاعودعواالسالميةالبلدانبيزاإلقصاديالعاونتعزيزفيالفعالةماخماتهاعلى

0دوكفي

هذهالالزمالدعمكلتقدملكياألعماهللدولنداءألوجهأيمأالفرصةهذهوأنهز
•الجدالتمىفيتيقهاالتيالخدماتمزحدأقمىالىوتفيد:لمؤمات

،أنقرهمركزملفرعيةأجهزةقبلمنالماليةالمصاعبرغوأنجزالذيالنعالالعملإن

وأدعر>رائعأأيضأكان،دواإلفت،للكولوجيااالسالميوالمعهد،البيضاءالدارومركز

واسخدامنظامبامأخواتهاوتديدأالمأكمهااألجهزة5فذمحالىكذلكاألعضاءالدول

>االسالميونالتوتعزيزإقساداتهابهيةلإلسراعتمامأخبوتها

األهاوالىوللمولعبهافلهضءهائلةوبثريةماديةهرارأيملكاالسالميالعالمإذ

االسالميللعالمسريعلموملبأقواعهوالوهاءوالمرضوالجهلالفقرعلىالجماعىالصرنحو

تحقيقهاإلى»المسلميننحنءواجبااليوميدعرنامهمةوتلك0•0020•العا)أفقفي

0اإلعالميةولألمةألوالدناالعلياللمساحخدمةتحقيقهالجيعأونسطيع

>النكرلمدارالجاركلرأفىالوبرمبدىلكوأمكر
،.طامهوماللهووممهمحلبكهءوالممه





كلمة
الوزراءمجلسلرنيسالثانيالنائبمعالي

الكويتبدولةالماليةووزير
الروضاناللهعبدناصرالسيالم

للكوسيكعشرةكحا«يةللدورةا~حيةلمجلسةفي
)ا995ثانيتشرينلمنوفمبرv(اسطنبول،





كلمة
الوزراءمجلسلرنيسالثانيالنائبمعالي

الكويتبدولةالماليةووزير
وضانألاللهمحدناصرلمالسيه

للكوسيكهثرةالحاديةللدورةا~حيةالجلسةفي
)1199ثانيتشرينلمنوفمبر7ء(اسطنبمل

الكوسيك.ورنيسالتركيةالجمهوريةونيسديميريلسليمانالرئيس/فخامة
االسطميتمرالمنمنظمةعامأمينبدانفاحامداكد~/معالي
المزرا،،،،المعاليأصحاب

الموقرون،،،المندوبون

ء،ءوبركاشهاللهورحمةعليكمالسطو
هذهبإنقاءأتشرفالتيالعربيةالمجموعةباسمأتقدمأنالرئيمرفخامةيايسعدني

حفاوةمنلقينالمااالمتنانوعظيمالشكربوافرالشقيقالتركيوللشعبلكمعنها،نيابةالكلمة
سلثمياالالتراثذاتالتاريخيةالمدينةهذهفيحللناأنهنذضيافةوكرماستقبالوحسن
العريق.

دعمإلىالراميةالحثيثةوجهودكمالرائدبدوركملطادقالمناسبةهذهأغتتمأنأودكما
الدائمةللجنةترأسكم~مناالسلثميةدولنابينوالتجارياالقتصاديالتعاونوتعزيز
بمنظمتنا.االقتصاديللثعاون

اهتماممدىعلىأكدثالرئيسفخامةياالقيتموهاالتياالفتتاحيةالكلمةوأنهذا
ومعييامجاالتهبجميعاالقتصاديالتعاونتعزيزنحوالتاموحرصهاالتركيةالحكومة
السبيل.هذاتواجهقدعقباتأومصاعبأيةعلىبالتغلبالمتواصل

الرثيسر»السيد
Jبالغةمرحلةوهيجديددولينظامتكوينخضمفيتأتيهز»إجتماعاتناانعقاد
التناسواشتداالثليميةالمصالحفيهوتمايزتالقوىموازينفيهتغيرتوالخطورة،األهمية
ونحنخصوصاالقويةاإلقتصاديةللتكتطتلغيرفيهمكانالأنهالواضحمنوباتبينهافيما
يلقيشكبكذلكوأنوالتبديلالتفسفيمتسارعةعالميةإقتصادية´وضاعظلفينيش
منالدولهذهتعانيهماإلىباالضافةءاإلمطميةدولناعلىالسلبيةأواإليجابيةسواء~
العامةموازناتهافيوالعجزمدفوعاتهاموازينفيالخنلكإستمرارمزمنةإقتصاديةمشاكل
الخامالموادأسعاروتقلبالخارجيةديونهاأعباءوتزايدءالصناعيةالدولعلىاالعتمادوتزايد
منتجينسوقمنأسواقهوتحولالمواردلككالعالميالطلبحجمعلىذلكوانعكاساالولية
إجمالىزالالإذالبيئيةاالسمهالتجارةروابطضعفإلىباالضافةمستهلكين.سوقإلى

نقصإلىأساسيةبصورةيعودوهذا%01يتجاوزالاألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارة
انفنيةالعقباتمنكبيرعددوجودوإلىاألعضاءللدولاإلقتصاديةالهياكلبينالتكامل

منقويةبصورةوتحدتعيقتزالالالتيوالمؤمسةواإلجتساعيةوالسياسيةواإلقتصادية

مثصفلماالمشتركسطميي~إلقتمثلعملتنعيكنحووالهامةالخطوة~ولىالبينيه~يعد~
مصالحوخلقاألخرىاإلقتصاديةالقطاعاتكافةتحريكنحووديناميكيةقدرةمنالتجارةبه

المتبادلة.المنافععلىقائمةمتنامية



الرئيسالسر
دوراتعشرمروربعداليومهذافينجتمعأنواإلعترازالفخردواعيلمنإنه

بينالمختلفةاإلقتصاديالتعاونمجاالتشتىفيبعيداشوطاقطعناوقدللكوسيكمشالبة
الدولبينالكبيرللتفاوتاإلعتبارفيوأخذاوتوجيهاتكم،قيادتكمبفضلوذلكمبةاإلسكدولنا
إطارفيسريعتقدمتحقيقأنإذواإلجتساعية،اإلقتصاديةالتنميةمستوياتحيثمنميةاإلسك
كماشاقاوعمكوتصميماسياسةإرادة~~أنهذلكءالسهلباألمرليسالكوسيكآلية

تمويلبرنامجإنشاءفإنالمثالسبيلفعلىثماره،يؤتىحتىطويلينوصبراوقتايتطلب
مينالتبرنامجوإنشاءالتجاريةاألفضلياتلنظاماإلطاريةواالتفاقيةأجك،األطولالتجارة
لتنفيذهاجديدةاستراتيجياتوتبنيالعملخطةو~اإلستثماروضمأنالصادراتعلى
للمواصفاتتوحيدنحووللسعيإسلثمي،مقاصةإتحا«إنشاءنحوعمليةخطواتواتخاذ
تمالتياإلنجازاتحجموتؤكدوالتقديرالدعممناتستحقوآلياتمسائلنظرنافيكلهاالقياسية
الكوسيك.إطارفيتحقيقها

األخوة»،أيها
فيهاالنظرمناتتطلبوالتيالهامةبالموضوعاتحافلترونكماأعمالناجدولإن
كباربذلهاالتيالجهر«علىأثنىأنأودالمناسبةوبهذهواهتمام،عنايةبكلو«راستها
وأودبشأنها،المناسبةالقراراتإتخاذلناستتيحوالتيالتوصياتمشارينإىادفيالموظفين

النظروجهاتتبادلوهواعمالناجدولعلىالمعروضةالهامةالمواضيعأحدإلىأنيرأن
منظمةلبلدانالخارجيةالتجارةعلىالتجاريةللمفاوضاتوروجواياألجولةإنعكاساتبشأن

المقبلةاماألعوفيإسلقميةكدولتواجهناالتيالتحدياتأهمأحدبإعتبارهاميآاالسكالمؤتمر
للحصولالمواقفوتنسيقواإلقليميةالقطريةالجهودتظافرمنكيبرا_رامناتتطلبوالتي
محتملة.مساوئأيوتقليلممكنةمكاسبأكبرعلى

بشأنوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةتقريرأعمالنا_ولفيسنستعرضكما
والذيمياالسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانفيالخاصالقطاعلممثليالثائبىاإلجتماع
انإلىأشيرأنأودالمناسبةوبهذهءاعربيةمصرجمهوريةمنكريمةبدعوةخرامنإنعتر

أكدثوقداإلقتصاديوالتحررالتحولمعالمأبرزمنيعتبرالذيالخصخصةموضوع
شريطةالتنميةعمليةدفعفيوبناءفاعلدورمنالخاصالقطاعبهيقومأنيمكنماالتجارب
خبثالمطر.ءاإلقتصاديوالنمواإلستقرارلتحقيقاللثزمةوالحوافزالمناسبالمناخداب

مكتملغيرنشاطايعدالخاصالقطاعمشاركةدوناإلقليميالتعاونأنمعروفاا~
الجانب.وأحادي

والتقديرالشكرآياتبأمصلكمأتوجهأنالرئيسفخامةياليإسمحواالختاموفي
الجمهوريةوشعبلحكومةالتعبيروصادقاإلمتنانعميق:<.نألعبرليالفرصةفذه:د:تاحة
مظلةخلكرمناإلقتصاديالتعاونأواصروتوطيدففزيزنحوالمتوا~عمهاكالتركيأ

والتوفيق.بالنجاحأعمالنايكللأنير:الكالعلياللهوأسألءالكوسيك

ءءومركاشهاللهورحمأعلكمموالسك



كلمة
خانمحمدمرتضىالسيد/معالي
والمانيةاالقتصاديةونالشنمذير
االسطفيةايرانجمهوريةفي

ا~حيةالجلسةامام
للكوسيكهشرةالحاديةمدةللد

)1995ثانيتشرينوفمبر/7ء(اسطنبول





OIC/COMCEC/l1-951REPJ)9(ا~ق

كلمة
خانمحمدمرتضىالسيد/معالي
والماليةالحثصاديةونالشووزير
االسطميةايرانجمهوريةفي

هيةاالأالجلسةامام
للومسيكعشرةالحاديةللدورة
)1999ثانىتشريننوفمبر/v(اسطنبول»

دميرل،سليمانلمالرئيسفخامة
الكوسيك»ورئيسرالتركيةالجمهوريةرئيس
الغابأ،حامدالسيالممعالي
االسطمي،المؤتمرلمنظمةالعاماالمين
ءالسعادةاصحاب
انموقرون،أئمندوبون
ءواالخواتاالخوة

ويركاته»اللهورحمةعليكمالسلتم

شكرناعنءسلثمياالالمؤتمرمنظمةاعضاءاآلسيويةالبلدانعننيابةءأ-بأنيشرفني
الجمهوريةولحكومةءالتركيةالجمهوريةرئيسءدميريلمليمانالرئيس/لفخامةوتقديرنا
كريمةوضيافةحارترحيبمنالبلد»هذابهذاحللنامنذجميعالقينا»ماعلىوثعبا»الحر~
بذلتهلماتقيريبالغعنايضااالعرابواودتركيا.عنالمعروفةالعريقةالتقاليدمننابهة

يقفالذياالجتماعلهذاالنجاحاسبابلتوفيرجهودمنالصديقوثمعبهاالتركيةالجمهورية
ترتيباتمنأ~وهwاالجتماعهذابمنظميكذلكالتويهاودكمااالسطمي.للتضامنرمزا
ممتازة.

البلدانشهدتهاانتياالقتصادياالنكماشمرحلةاناالقتصاديةالمؤشراثكافةتظهر
-المتواصلاالقتصاديالنمومنمرحلةوانانتهتقدالماضيةالقليلةالسنواتفيالصناعية
.بدأتقد-عامبوجه

~L.وا99•عاميمابينالفترةفيالنمووتيرةفيتراخمنالعالمىاال~د~ه
يصلانالمتوقعومن»ا994عامفي%3ء7بنسبةالعالمياالنتاج~ارتنح,1993
عقبالصناعية،البلدانفيالنمومعدالتمجلةوقد.%3»8الىا~م~ااألط(ة~ل
البلدانهز»تحتفظانالمتوقعومن<ا994عامفي%3بنسبةارتفاعاءاالنكماشفترةانتهاء
الشيةبمعدالتالوصولاستطاعتقدالناميةالبلدانكانتواذاالحالي.العامفىا~لبننسر
اعضاءالبلدانفيالنمومعدالتفان،ا994وا99rعاميفي%6عنيزيدماالىفيها

%3هناقلو1993عامفى%3ء5فبلغتاالنخفاضنحواتجهتاالسطيالمؤتمرمنظمة
.1992عامفى%4يفوقفيهاالنمومعدلكانحينفى9941عامفي



اعلىمسجلة،1994عاوفيبداشدتوسعاالعالميةالتجارةشهدتءالنجاريالجانبوعلى
ارتنىاذء1993عاومعدلضعفيبلغزيادةمعدلبذلكومحققة1976عاممنذسنويةزيادة
.1994عامفيأل9»5ا~1993عامفيأل4منالعالميةالتجارةحجمفيالزيادةمعدل
سوف1994عامفيالعالميةالتجارةشهدتهالذيالشديدالتوسعانالىالتوقعاتوتشير
..81حواليسيبلغحيث6995عامفيمابدرجةبتضاءل

بليونآالفاالربعةحدءمرةوالول،تجاوزتقدالعالميةالسلعيةالصادراتقيمةانورغم
حيثمن%9بنسبةارتفاعومعدل%12بلغتكبيرةزيادةمسجلةء1994عامفيدوالر
هذهجعلءالناميةالبلدانفيوالنموالعالمياالقتصادنموبيناالنفصالأنإالءالحجم

بشكلسلثمياالالمؤتمرمنظمةولبلدادنءعامبشكلالناميةللبلدانمؤاتاةاقلالعالميةالتطورات
سعرومملالمثال،سبيلعلى،للبترولالمصدرةاالعضاءبالبلدانيتصلففيماخاص.
كانماثلثيتجاوزلمحيثء1973عاممنذلهمستوىأدنىالى199ءعامفيالبترول
.ا982و1981عاميخلكرالذروةفترةفيعليه

لعامالعالميةالتجارةحجماجماليفيمي،االسكالمؤتمرمنظمةأعضاءالدولحصةنتعدولم
الحجمحيثمنسواءاألسبقالعامعنالعامذلكفيأدائهاتحسنرغم%v,rنسبة،199أ

التجارةشكلةوقدالعالمي.ائحجمإلىنسبةائحجمهذايشلهماحيثمنأوللتجارةاالجمالي
.ïنسبةمن.1,1ïسلثمياالالمؤتمرمنظمةأعضاءللبلدانالبيئية v,r .JI.أقويمكنتلك
تدفقاستمراريةحولالشكوكوتزايدءالماليةالمواردكفايةئمإلىاالوضاعهذهتغزو
وارتفاعخاصة،األعضاءالبلدانمنكنيروإلىعموما،الناميةالبلدانإلىاألموالرؤوس
لديدالماليةاناتالموازفيوالعجزءوالبطالةالدين»خدمةءعبوثقلائسكان،نمومعدالت
األعضاء.البلدانمن

ضغوطبفعلاالسلثميةالبلدانمنلكثيراالقتصاديالمستقبليكتنفالذيالغموضهذا.ويتفاقم
أعمالالضغوطهذهلمكرالواضحةاألصكةومنسلثمي.اال!لعالمعلىمفروضةمعينةمسرمية
مشاكلواستمرارأفغانستان،فيطالالذيالداخليوالصراعءوالهرسكالبوسنةفياإلبادة

جماعياتصدياإنسانيةالكالنزعةلهز.التصديإلىمياالسكالعالميدعرياكاألمرفلسطبن،
ومنسقا.

وتخلصهااالسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالبلدانفيالمقبلالنموبأننؤمنفإنناولهذا
بهستقومبمااالقتصادية،الناحيةمناساساءيرتهنسوفءوالسياسيةاالقتصاديةالقيودمن
والتوسعالموارد»تخصيصمجالفيللكفاءةورفعءداخليةسياسيةحاتاممكمنالبلدانهذه
بينها.فيماالتعاوناواصروثوثيقاالستثمارات»وزيادةاالقصىالحدالىالبيئيةالتجارةفي
علىمواقفهاوتنسيقالبلدانهذهبينالتضامنبتحقيقالسياسية»الناحيةمنءيرتهنكما

الدولي.المستوى

»الرثسالسر
,الموثرونمندوبونا،ا

مماءالهامةالقضايابعضحلكهامننتدارسمهمةبنوداهذااجتماعنااعمال_ولنضمن.
قاتهاعكمجاالتتنويعفيبهاتسترشدعريضةتوجيهيةخطوطااالعضاءللدوليوفي

تقوماقتصاديةجماعةبناءالىسعياالمشتركتعاونهاوتعزيزادتها،.jوالتجاربةا´اقتصادية



جدوليضمانللثرتياحيدعرومماالمتوصلة.االقتصاديةوالتنميةالنفىعلىاالعتمادعلى
التجارةعلىالتجاريةللمفاوضاتاوروجوايجولةا´اثارحولالنظرلوجهاتتبادالاعمالنا

دوليةهيئةمناالنتقالانوالواقعا´.االسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءللبلدانالخارجية
السنواتفيالهامةالظواهرمنيعد-العالميةالتجارةمنظمة-خليفتماالى-الغات

وتضطلعبكنيراوسعبنطاقتتسمالجديدةالمنظمةانتعقيدااالمرويزيداالخيرة.الخمسين
األقيتتاإلداريةالتفاصيلمنبدءاواسعامجاالتشملفمهامهاءالغاتمنأكبربسئوليات
القانونية.اماتواكبلحقوقالمتعلقةاألساسيةالقضاياإلىووصوال

عليهكانماممر13ليبلغأحكامهاظلفبىالعالميةالسلعيةالتجارةحجمزادالتيءالغاتإن
وسياسيا،تقنياءالمعقدةأحكامهاتوسيعإلىترميجديدةمنظمةإلىتحولتقدءا90oعامفي

التيالعشرينلثتفاقياتالكاملالتنفيذأنإلىالتقديراتوتشيرالعالمية.التجارةمجمللتشمل
أمريكيدوالربليون00oبحواليالعالميالدخلزيادةإلىسيفضىالختاميةالوثيقةتتضمنها
.Lأيدوالربليونا00و6>بينمنهاالناميةالبلداننصيبيتراوحأنالمتوقعومنسنوياى
مكاسبحجميتفاوتفسوفذلكومعاالجمالي.المحليناتجهامن.27و.1ا,rبينيتراوح
منكانواذاأخرى.إلىدولةمنالعالميةالتجارةمنظمةانشاءعنالناجمالناميةالبلدان
التجارةمنظمةإنشاءآثارمدىعنودقيقةواضحةصورةتكوينالراهنالوقتفيالمتعذر
دعمإلغاءأنالمؤكدمنفإنهاالسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبندانعنىالعالمية
هذهاستيرادتكاليفارتفاعإلىيؤديسرفأوروجوايالتفاقياتطبقاالغذائيةت!لمنتب

وهذامي.االسكالمؤتمرمنظمةأعضاءمنللغذاءالصافيةالمستوردةللبلدانبالنسبةالمنتجات
األغذيةعثىانطئبوتزايدائسكانيةائزيادةسياقفيإليهننظرحينانتكائيف»فيعاالرتق
والنهمعدالتوتدنيوالفقرالتغذيةوسوءالجوعمشكلئتوتفشيالزراعيةالسياساتوسوء

اتخاذإلىتبادرأنمياالسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمنميتطلباالقتصادي
الغذائي.واألمنالزراعيةالتنميةمجالفيمنسقةسياسةإطارفيلمواجهتهجيةعكتدابير

الرابعاالجتماعأنإلىالموقرجمعكمعنايةأوجهأنالصدد»هذافيسروري،دواعيومن
فيطهرانفيعقدالذياالسطميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانفيالزراعةلوزراء
الغذائيللثمندائمةلجنةانشاءبشأن4/8MFSADالقراراتخذقدا99oالثانيكانونلميناير

هذاوفيالمضمار.هذافيالمناوئةللثتارنتصدىأنلناسيتيحالذياألمرالزراعية،والتنمية
ءعقدهالمزمعالخبراءفريقاجتماعباستضافةاالملثميةايرانبصرريةتتشرفسوفالسياق
األعضاءالبلدانألناشدواننياللجنة.هذهمهاملتحديدالقرار»نفسرمنالرابعةللفقرةطبقا

الوخيمة.اآلثارلتلكالتصديمنتتمكنحتىالخبراءفريقاجتماعفيبفعاليةالمشاركة

وئيمردميريل،سليمانالرئيسفخامةإلىبالشكراتوجهأنأخرىمرةأودكلمتيختاموفي
بالغة.حفاوةمنكافةالوفودبهأحاطوالماوشعبهاتركياحكومةوإلىالتركية،الجمهورية





موهيوموبياا«موند/السيدمعاليخطاب
الكاميرونفيوالتجاريةالصناعيةللتنميةالدونآلوزير

حيةاختتاالجلسةاهام
للكوسيكهشرةالحا«يةللدورة
)1995كثانيتشرينلمنوفمبر7(اسطنبول»





موهيوموبياادموند/كسيدمعاليخطلب
لمكاميرونفييةوالتجالىالصناعةللتنميةالدولةوزير

االفتتاحيةالجلسةامام
للكوسيكهشرةالحاديةلندورة
)1995الثانيتشرينلمنوفمبرv(اسطنبون،

الكوسيك»ورثيسالتركيةالجمهوريةرئيسالفخامةصاحب
ءالتركيةبالجمهوريةالدولةوزيرالسعادةصاحب
الوزراء،المعالياصحاب
ءالكرامالمندوبون

بطديشرختالتىءاالفريقيةالمجموعةعننيابةءباالعرابكلمتيأستهلأن»لييطيب
فخامةالىواالمشانالشكرخالصعنالسابقة،الدورة~الكوسيكمكتبفيبتمثيلها
وشعبهاتركياحكومةالى~ومن،التركيةالجمهوريةوئيمىدميريل،سليمانالرئيمر
اسطنبولمدينةالىوصولنامنذكريمةاخويةوحفاوةحارترحيبمنلقيناهلماءالشقيق
الجميلة.

أزجيوأنللكوسيك،المنتخبالجديدالمكتبلهيئةالتهنئةبصادقمأتةانلىوا~ا
هذافياالفريقيةالمجموعةتمثيلفيبلثديتخلفالتيالشقيقةوغنداألخاصةبصفةالتهنئة
المكتب.

المؤتمرلمنظمةالعاملطمينالبالغتقديريعنالمقامهذافياعربانامضاوال~تئى
لمااالجتماع<هذافىلممشاركةالوفودفجميعوكذلكلمكوسيكتنسيقولمكتب,االمص

الوثائقاعدادفيالمتناميةللدقةومراعاةالرؤيةفيوضوحمنلهمبعةالتانعملافرقةابدته
.مداوالتنااليهاترتكزسوفالتي

ءالكوسيكورئيسرالتركيةالجمهنوريةرئيسالفخامةصاحب
االسطمي،المؤتمرلمنظمةالعاماالمينمعالي
ءالتركيةبالجمهوريةالدولةوزيرمعالي

الكرام»المنلوبون

االمملمنظمةالخمسينبالعيداالحتفالمنفقطاسبرعنبعدللكوسيكالورق~هتنت
اجلمنوالنضالءاالطرافلممتعددالعمللتعزيزالرئسياالوليالمحفلتعداتيا~ة
اشسة.ميبلفيوالتعاونءائسلقم

انمنذالسيماءعميقةتغيراتالعالمياالقتصادفيهيشهدوقتفيالدورةهذهتنتكذلك
بماءاوروجوايلجولةاالطرافمتعددةالتجاريةالمفاوضاتالماضيالعامفياختتمت
الدولية.المبادالتلتحريرترسيخاللتجارةالعالميةالمنظمةانشاءمنعنهأهفرت



االقتصاداتعلىعميقأانعكاساتكلهاالتخمراتهذهعلىتترتبانالطبيعيمنكانولقد
خاص.بوجهمياالسكالمؤتمرمنظمةفياالعضاءوللبلدانعامبوجهالناعبةانللبكالهشأ

انمنظمتناعلىسيتيعنالثيالمستقبلاتونحدبنعيشها،التيألعصيبةالظروفوازاء
السبلانسبفيالتفكيرنمعنانمضى،وقت)ىمناكثرءالبومعلينايتوجبنواجهها،

اننابكلجميعالنفعيحققبماقدماوبدفعهبيننافيماالمشتركالعملبتشجيعالكفبلةائوسائل•
.ائمصيرو_ةتربطهاالنني

منظمأتبذلهاالتفتأالتيالجهودتحميانعلىالسباق،هذافيفريقبة،االانالبكونحرمدر
مياالسكوالبنكالتجارة»لتنميهمياالسكوالمركزانترقمركزفلى-نهمي.االسكألمؤنمر
االقتصادانعلىالتغيراتلهذهالضارةاالثاروهألقعنا!نخفيفالر.سسرالكومسبك،وللتنمية
جواراوروجولةمفاوضاتسرانعكاساحولمنغمقأدراساناسراءطريقعنو،لكء:لوطنية
الموضوع.هذالتدار«رالندواتوتنظيمءاننالبكالخارجيةالنجارةعلى

التركية<ببأ»الجمهوروتتسالفحامأصاحب
د:ئتركيتأ،بالجمهوريةالدولتأوزمرمعالي

،ء!الو~رالمعالياصحاب
ءاماتشكرا~وبون

نتبجهالفتورمنمرحلثوالجنوبالثسرال.يناالثتصادمهشاتالعكفمهتنوىاكالموقتفر
فعززانعلبنامتوجبمتزايده،انانصةهنالكبرىالعالميأوالماليأاالثتصا«يةالقوىث-~

فيوذلكوتحدمدا،عملثاكثرنصونهمهفنجعلصفوفنايوثراكمياا(سكالتضامنمفهوم
منظمةفياالعضاءالدوليبنوائتجاريا´اثتصاءىفاونالتلنفريزائبرث«العملخطهءضو
منامامناولمسالبضاه.الدارفيالسابعأميةاا(سكالقمأتهااعنفوالتيمي´(اسكتمرالمن
النببألواهدافهميناثسرمبادئنترجمانسوىيبننافيماناالخوا~~اهناصرأولتوثبنسيبل
االخبرهالمبادراتالعثامهذافينحبيانعلينالزاما~هناومنملموسأ.اعمالائى

العامأ.انشطثهافيالمحاصاعالقطبمشاركأالذ،اسعةأىرتهارفياوصتالتيئلكوعسبك

التياننابكبينالتجاريةالعادالتحجمبزيا.ةيرنهنائحقبتياسرياالتالتعاونففزيزان
حجممنفقط.11ï(بهاالخليقالمستوى.ونضخمأ،امكاناذءمنبهفرنقمامع،فنظل

فياسطنبول،شيالخاصالقطاعممكرعقدهماانالكاالجنف:عان~روتكلمبة).العاائتجارة
االسبابالىالترس»علىالماهني،االولفتنهريناقننوبرلمفي،القاهرةوفي199أعام
الحصر:الائمثالسبببى..عثىببنهاومنالوضحئهذائبسبة>..

.االعضاءل:ك>بين::.._.:´التجاريةالمبادالنمنالننهبب-
رمة.التجاوالبيانات:<<:انزالمسرنزاولمستوىاضعنو-
ايضا.والتعويقيةبلوالثقيديةوالمعقدةالمتعددة:الثمتراعئات:فيالمتمثلةاالختناقاتكننزق»<

بتولانءنفسهثرالموالجمعهذاامامالماضيالعامفياشرناحسبماذلك،علىبترنب
السرس.ومفترالهمممعهتخمدباالحباطشعور



المالئمةالظروفوتوفيرصفوفناتوحيدفيتكمناالقتصاديبقائنامقوماتفانذلكومع
متثمار.لك

حصكلكالمدىواسعبرنامجتنفيذفي،ا99•عاممنبدءاالكاميرون،شرعةولقد
عملياتفيالدولةلتدخلحدوضعنحوتدريجياواالتجاهالخصخصةطريقعناالقتصادي،

ومواتيةشجاعةخطوةعلىبذلكاقدمتقدالكاميرونانوالشك.والتسعيروالتوزيعاالنتاج
الخاص.لطتثمار

فياالستثمارعلىيت~ااناالسلثيتاالمةفياالعمالبرجالاهيبءالمنطلقهذاومن
الستقبلهم.الطامةالشروطكلتتوافىحيثافريقيا

اللهورحمةعليكموالسلتماتكركم





كلمة
الصرعبداللهادفنالدكتورمعالي
مابةبااللتنميةاإلسطميلمبنكونيس

ا~حيةالجلسةفي
للكوسيك~ةالحاليةلللورة
لم1995ثانيتشريننوفمبر/7ء(اسطنبول





كلمة
الرفبداللهفوادالدكتورمعالى
باالعابةللتنميةاإلسطيالبنكونيس

حيةالحتتاالجلسةفي
للكوسيكعشرةالحاديةللدورة
الم995ثانيتشريننوفمبر/7(اسطنبول،

وأصحابهآلهوعلىللعالمينرحمةربهبعثهالذياللهرسولعلىوالسطموالصالةللهالحمد
الطاهرين.الطيبين

ديمريل:سليمانالرئيمرلمفخامة
كموقرة.اللجنةوئيمرءلمتركيةالجمهوريةوئيمر
الغابأ؟حامدالدكتور/معالي
اإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةالعاماألمين
والسعادة؟المعالىأصحاب
الوفود؟أعضاءواألخواتاألخوةأيها
الكرام.فيالضيه

ءء»وبركاتهاللهورحمةعليكمالسطو

أتقدموأنالكريم»الجمعهذاإلىاليومأتحدثأن-الرئيسفخامةيا-ويشرفنيليسرنيإنه
وحكومةرئيسا-التركيةللجمهوريةالشاءوعاطرالتقديربصادقللتنميةاإلمطميالبنكباسم
المضيافالعظيمالبندبهذاحفلناأنمنذوترحاب،كرممنجميعابهحظيناماعلى-وشعبا
المشاعي.كريممنهاعتدناالذي

الموقرةلجنتكماجتماعألمانةالشكربخالصللتنميةاإلسلثميالبنكباسمأتقدمأنويسعدني
المرجوة.االقتصاديةاألهدافلتحقيقالموقرةلجنتكمأعمالفيللمشاركةالبنكدعوتهاعلى

الرئيس؟فخامة
إنهإذبالقائه»المؤتمرهذاشرفتمالذيالشاملالقيمبالخطابأنوهأنالمقامهذافييسرني
كمااللجنة»هذهبهاتزردونفتئتم.Lالتيالمستنيرةواآلراءالسديدةلطفكارطبيعياامتدادايصر
سيولياالجتماعهذاأنمنشةعلىوأناوجوهودها.ألعمالهاالمتواصلتعزيزكمبالثناءأذكر
فخامةيا-ومرئياتكمبتوجيهاتكمويستهديءبهالجديرةالعنايةالقيمالخطابتضمنهما

الرئيمر.

المؤتمرلمنظمةالعاماألمينالغابأ؟حامدالدكتور/لمعاليالتقديرخالصعنأعبركما
مجالفيسديذةوأفكارمبادئمناليومإليهااستمعناالتيكلمتهفيجاءماعلىاإلسلثميآ

ألمشترث.اإلسطميانعمل

منظمةإلنشاءوالعشرينالخامسبالعيدوألنفسنالمعاليهالتهنئةمماطرأقدمأنكثيراويسعدني
لمعادلة.قضاياهعنالمعبرةوأداتهاالسطميالتضامنرمزهيالتياالسطميلممؤتمر



الرئيس؟فخامة
عاماعشرأحدمدىعلىاللجنةهذهبهااضطلعتالتيالصادقةبالجهودأشيدأنهنايجدر
للتنميةمياإلسكالبنكوإناإلسلثمية.ولانبينوالتجارياالقتصاديالتعاونمسيرةلتعزيز
المجال.هذافيمعهالبناءتعاونهابثمارليعتن

دالميكمن1984عامفيالموقرةللجنةاألولاالجتماعمنذللتنميةمياالسكالبنكسعدلقد
والتجارةالتنميةأهدافتخدموأعمالزو.حوثبدراساتللقياماللجنةصيدتننىبنلقيباسطنبوك
القراراتتنفيذفيإمكاناتهبقدراللجنةهذهمعللشهامتواقاالبنكظلولقداألعضاء.للدول

االسلثميةالدولفارجيةوزراءواجتماعاتميةاالسكالقمةمؤتمراتعنالصا.رةاالقتصادية
القطاعية.الوزاريةواالجتماعات

البنكعهدالمضمار،هذافيأفضلبجهدعضطكلكالعدةوإىاداألداءتحسيننحووسعيا
و~الماضية.العشرينالسنينفيعملياتهبتقويمالبارزةالشخصياتمنلجنةالىمؤخرا
البنكمحافظيلمجلسالعشرينالسنوياالجنماععلىسيعرضالذيفقريرهااللجنةأعدت
منأخرىكوكبةإلىعهدأنللبنكسبقوقدأندونيسيا.بجمهوريةالجاريالشهرأوافرفي

ءالمرجوةاألهدافخدمةفيا~وسبلمواردهكفايةمدىبمراجعةالمتخصصين
مطردا.نمواالبنكلعملياتيكفلبماولتنميتهاالحشرهالمثلىوالطرق

الرئيس؟فخامة
ميةاالسكالمؤسسةوأعنيالموقرةلجنتكممشارينأحدأنالموقرةلجنتكمإلىأنهيأنببمعدني
أشهر.ثلثثةقبلالمثمرةوأنشطتهاعملهاببدءاحتفلتتالصادراتوائتماناالستثفارلتأمين
منتسديهبماالمثمرالتعاونعطقاتحفزفيءاللهبعونالجديدة،ليةاألهز.تسهمولسوف
تدفقوتشجيعالتجاريةالمعاملثتنطاقتوسيعثمومنالمخاطرتأمينمجالفيخدمات

المؤسسة0هذقبلمنالمخاطرتغطيةتؤديأننأملكمااألعضا>.ولاكبيناالستثمارات
ا~رةوتعزيزالبيئيةالتجارةلتنميةالتحويليةالتسهيلثتلتقديمالمصرفيالقطاعحفزإلى

األعضاء.غيرالدولمنالوارداتأماماألعضا>الدوللصادراتالتنافسية

هدفهاتحقيقفيالمؤسسةهذهنجاحمدىأنميةاإلسكوللكتؤ_أنباللجنةلحريوإنه
للدولمناشدتكمإلىصوتهليضمالبنكوإنعضويتها.قاعدةاتساععلىاألولالمقامفييعت

المؤسسة.إلىاالنضمامإجراءاتالستكمالالضروريةالخطواتتتخذأناألعضاء

التيالواعدةالمؤسسةهذهعنأوفىتفاصيلإليكمالبنكقدمهالذيالتقريرفيونومتب
إثروخاصةءالعالمتنتظمالتيالتجاريةالمتغيراتظلفيوالتوفيقالنجاحكللهانتمنى
العالمية.المتجارةمنظمةوقبامأوروجوايجولةاتفاقية

الرئيس؟فخامة
اليومبرنامجهافىجلسةتفردأنإلىدفعهاقدالمتغيراتهذهبأمميأالموقرةلجنتكموعيإن

الدولعلىوأثرهاالجأتالتفاقيةالعالميةالنتائجحولالنظروجياتواالراءاتبا.ل
الدولية.التجارةستقبلعلىاألهميةبالغةآثارمناالتفاقيةهذهلنتائبيكونقدومااألعضاء،
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قراءةعلىمقدرتهامدىفييكمنميةاالسكاألمةيواجهالذيالتحديفإنحضراتكميعلمكما
نحوبالتوجهيتسمالتطورسريعاقتصاديفظاومعوالتعاملاستيعابها،«العالميةالتحوالت
االقتصادية،التكتالت

علىتعملأنسلثمياالالمؤتمرمنظمةدولمجموعةعلىانلتعيالموقرةلجنتكموان
النظامفيفرادىالدولاندماجحالفييتأتىالمماءالتجمعاتهذههعيةنالتعامل

وتعميقءاإلنتاجيةالقاعدةلتوسيعبينهافيماللتكاملالجادالسعييستلزمبلالجديد،االقتصادي
فيبماالعائمية،األسواقفيالتنافسيةمقدرتهايدعممماالنسبيةاتالميناستغلكرةا~

بينها.التجاريةواألفضلياتاإلقليميةللتجمعاتوروجواياألاتفاقيةتوفرهاالتيا~اتذلك

هذابشأنوتوصياتتوجيهاتمنعنهتسفرومامداوالتكمإلىيتطلعوهوا~وإن
علىالجأتاتفاقياتآثارتستقصربورقةهذهأآلراءتبادلجنسةفييسهمأنفيسرهانونصوع
األعضاء.الدولفيعملياته

الرئيس؟فخامة
آلياتفيتتجلىبالغة،أهميةتمثلوالتجارياالقتصاديللتعاونالجديدةاالستراتجيةإن

منالمزيدالىيتطلعوهوللتنمية،االسطميالبنكوانالقطاعية»االجتماعاتفيهابماتنفيذها،
القطاعية،االجتماعاتهذهبعضدعمفيبالنظرلسعيداالستراتيجيةهذهتنفيذفياإلسهام
لعقدها.اللثزمالعونوته«.

منطقةفياالسالميةللدولالتجاريينللملحقيناجتماعأولإلىالمجالهذافياإلشارةوتجدر
أسابيعقبيلالماليزيالصناعيوالبنكللتنميةسلثمياالالبنكبينبالتعاونعقدآسيا،شرق
عنالمسؤولينمستوىعلىاللقاءاتهذهمثلعقدالىالدعوةتوصياتهوتضمنتقليلة؟
االسلثمية.الدونىفيالتجارة

دوربشأنالثانياالجتماعنتائجفيسينظرالوقرمؤتمركمأنإلىأشيرأنهناليسرنيوإنه
معيتسقوهذاءوالتجارةالتنميةعملياتتعزيزفيبهيقومأنيمكنوماالخاصالقطاع
المقطاع.هذاتجاهاالستراتيجيةوخططهالبنكتوجيهات

التجارةوتعزيزاالقتصاديالنموعمليةفيالخاصالقطاعدورأهميةالتجاربأىتولقد
لبقدرالبنكوإنالسوق.آلياتعملومقوماتالمناسب.االقتصاديالمناخلككتوافرمامتى
الراسخالبناءالترابطوتحقيقاألعضاءالدولبينالتعاونفرصاستثمارفبىالقطاعهذاأهمية
إعادةضمنالبنكقامالدوربهذاواعترافاالمشتركة.المصالحوخدمةالمنافعتبادلأمسعلى
الدور.هذاومساندةتنميةاألساسيةمهمتهاتكونجديدةادارةبإنشاءالداخلية،هياكلهتنظيم

النانياالجتماعنتائجفيمينظرالموقراجتماعكمأنإلىأشيرأنالمقامهذافيليسرنيوانه
كماوهذاوالتجارة»التنميةعملياتتعزيزفيبهيقومأنيمكنوماالخاصالقطاعدوربشأن
القطاع.هذاتجاهوخططهالبنكتوجهاتمعيتسقترون



الرئيس؟فخامة
والسعادة؟المعاليأصحاب

بالتقدير.لجديرةالموقرةولجنتكمالبنكبينالمثمرالتعاونظلفيتحققتالتياإلجازاتإن
منتتطلبزالتمااألعضاءالدولفيوالتجارةالتنميةلصالحالمنشودةالطموحاتأنغير
أمامناالمائلةالتحدياتلمواجهةالتعاونسبلتكثيفإلىجميعايدعرنامماوالموارد،الجهد

التعاونلدواعيدومايستجيبأنليسرهالبنكوإنوالتقاني.االقتصاديالتقدمركبومسايرة
منجديدجيلضمناإلطار،هذافيمثمرةمبادراتمنتتخذهمالتحقيقلجنتكممعوالعمل

الثانية.العملخطةمنتنطلقأنيمكنالتيالطموحةالمشروعات

للتعبيرللبنكالفرصةهذهإلتاحةالموقرجتماعولكلفخامتكمالجزيلالشكرأكروأنويسعدني
للجمهوريةالثقديروصادقاالمتنانعميقأكروكماءالمشتركةأهدافناخدمةفيمرئياتهعن

إلنجاحأعدتالتيالممتازةوالترتباتاالستقبالحسنعلىوشعباوحكومةوئببماالتركية
فياللجنةلهذهالتركيةالجمهوريةتوليهالذيالمستمرالدعموعلىاالجنفاع،هذاأعمال
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونأواصرلتعزيزمساعيها
مي.االسك

´´إناتعالى:لقولهمصداقاالمثوبةلكميجزلوأنأعمالنا»بالنجاحيكللأنوجلعزاللهداعيا
وكتبخطابكمالخيرطريقعلىوسدداللهحفظكمالكف.عمك´´أحسنمنأجرنضيعال

والتوفيق.النجاحهذااجتماعكمألعمال

وبركاته.اللهورحمأعلكمموالسك
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أعمالجامل
للكوسيكعشرةالحاديةالدورة

11995الثانيتشرينلمنوفمبر8-5ء(اسطنبمل

االفتتاحيةالجلسةا-

األعمالجدولإفراو2-

الكوسيكمكتبهيئةأعضاءنجديا3-

سلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتقرير-4

والتجاريتتصادياالالتعاونتعزيزالىالراميةالعملخطةتنفيذفيتحققمااستعراض6-
سلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيما

االسمثماراتتأمينمؤسسةإنشاءبشأنللشيةاالسطيالبنكمنمقدممرحليتقرير7-
الصادراتوائتمان

التجارةعلىالتجاريةللمفاوضاتأورجواىجولة´´آثارحولالنظروجهاتتبادل8-
االسطمي´´.المؤتمرمنظمةفياألعضاءللبلدانالخارجية

فيالعاملةلهاوالتابعةاالسطميالمؤتمرمنظمةعنالمنبثقةاألجهزةأنشعلةفيالنظر9-
الدورة)(لجنةوالتجارةاالقتصادمجال

القطاعلمسيالثانياالجتماعحولوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةمنتقرير-ا0
سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالبلدانفيالخامر

االسطميةالبلدانلبعضاالقتصاديةبالمساعدةالمتعلقةاألهور-اا

أعمال»ا.مابمنجدمن

للكومسبكعسرهالئانبأ0الدورإنعفاأموعدفحدبد-13

للكوسيكعشرةالحاديةالدورةقراراتاعتماد-ا4

-1 Clمبهالحتاالجلسأ





البياننص
فيراتأوزنجاتي/سعادةمنالمقلم

الحكوميةالتخطيطهينةوكيل
التركيةلحجمهورية

الموظفينكباراجتماعورنيس
بشأن

أوروجوايجولةاتفاقيات)ثارالمتعلقةالمداوالت
)ا995الثانيتشرينلمنوفمبر7اسطنبول،لم





البياننص
فيراتأوننجاتي/سعادةمنالمقدم

الحكوميةالتخطيطهينةوكيل
التركية~ية

الموظفينكباراجتماعورنيس
أمروجوايجولةاتفاقياتبآثارالمتعلقةالمداوالتبشأن

)1995الثانيتشرينلمنوفمبرv(اسطنبول،

الرئيسرءالسيد
ءالسعادةأصحاب
ءالموقرونانمندوبون

بشأنمداوالتمنأجريناهلماملخصاالموظفينكبارالجتماعرئيسابصفتياآلن»لكماقدم
األعضاء.البلدانعلىأوروجوايجولةآثار

ومناالسطي،المؤتمرمنظمةمؤسساتمنالمقدمةاألوراقإلىالمداوالتهذهاستندتوقد
األنكتاأ.ومنءالعالمية!لتجارةمنظمة

مختلفعنثمينةمعلوماتعلىواألنكتاتالعالميةالتجارةمنظمةمنالمقدمةاألوراقواحتوت
علىاالتفاقياتلهذهالمتوقعةواآلثارأوروجواي،جولةإطارفيأبرمتالتياالتفاقيات
المتوقعةالنتائجبعضإلىاألوراقهذهتطرقتكماالعالمية.والتجارةائعالمياالقتصاد
المؤتمرمنظمةأعضاءالبلدانفيهابماءالناميةالبلدانعلىأوروجوايجولةالتفاقيات
االسطمي.

والبنكءسطيةاالوالغرفةالبيضاءهالدارومركزءأنقرةمركزمنالمقدمةاألوراقأما
جولةاتفاقياتمختلفتتلىيترتبأنيمكنL.Jبالتفصيلمحرضتفقدللتنميةاالسطمي
الخارجية.وتجارتهااألعضاءالبلدانالقتصاداتبالنسبةنتائجمنأوروجواي

إبرامعلىترتيبااألعضاءبالدولتلحقانيمكنالتياآلثارهراسةاألوراقهذهمحوروكان
التدابير´آاتفاقيةوالخدمات´´فيللتجارةالعامة´´االتفاقيةوااالسلعفيللتجارةالعامة´´االتفاقية

آثاروكذلكالفكرية´ا،للملكيةالتجاريةالجوانباااتفاقيةوا´بالتجارةالمتصلةاالسثمارية
المالي.القطاععلىأوروجواياتفاقيات

االسطميالمؤتمرمنظمةمنالمقدمةاألوراقعلىالحصولالمندوبينللسادةويمكن
الثطث.باللغاتمتوفرةوهياألفرى،الدوليةوالمؤسسات

أخرى:أمووضمنالتالية،كمطحظاتالموظفينكبارأبدىوقد

سابقةجوالتأيةفيالمشاركةنطاقمنأوسعأوروجوايجولةفيالمشاركةنطاقان
نشينادورك.لعبتقدءخاصةءالناميةالبلدانواناألطراف،متعددةالتجاريةللمفاوضات

ءوتكامكإنصافاأكثرعالميةتجاريةشراكةصوغعنأسفرمماملحوظبشكل



أوروجواي،جولةفيشاركقداألعضاءالبلدانمنكبيراعدداوأن-

والتجارةاالقتصاديةالتنميةعلىهامةآثارلهاستكونأوروجوايجولةاتفاقياتوأن-
سلثمي،االالمؤتمرمنظمةأعضاءللبلدانالخارجية

خلكمنأوروجوايجولةاتفاقياثتنفيذمراقبةيكفلالعالممة´االتجارةا´منظمةإنشاءوان
الشركاءبينتجاريةفاتخكمنينشبلماسريهحلإليجادوالنزاعاتلتسويةفعالةآلية

التجاريين.

النقائببعضحظأمكإلىالموظفنكباراجتماعخلكرالت_اومنأجريناهفيماتوصلناوقد
األعضاء.للبلدانبالنسبةأوروجوايلجولةالمتوقعأ

بلي:ماالسياؤ،هذافيحظنا»وال

لتفاوتوفقاثثفاوتسوفاألعضاءللبلدانبالنسبةأوروجواىجولةاتفاقياتآثارإن
الخارجية»تجارتهاوهياكلاالنتاجيةطاقاتها

تفضيلية»ومعاملةمزاياالناميةللبلدان~أحكاماتتضمنأوروجوايجولةاتفاقياتوأن
نموا،البلدانألقلالخاصللوضعخاصةعنايةءامكمع

لهأمرالهيكليحاالصكوبرامجالسوقنحوالموجهةاالقتصا«يةالسياساتتنفيذوان
عنسينشأفيمافعالةمشاركةتشاركأنمنتتمكنحتىاألعضاءانللبكبالنسبةأهميته
المنافسة.فيهتشتدتحرراأكثرعالميتجارينظامقياممنأوروجوايجولةاتفاقياتتنفيذ

فاعلبدورمياالسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءانالبكنهوضانالموظفينكباروأكد
السبلأنجعبوصفهجهودهابتضافريرتهنالعالميةوالتجاريةاالقتصاديةقاتالعكفي

مكاسب.إلىالخسائروتحويكالخسائروطأةمنللتخفيف

عنأوروجواياتفاقياتتنفيذمراقبةضرورةعلىمؤكدينمداوالتهمالموظفينكبارواختتم
اعدادمياالسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةوالمؤسساتالعامةاألمانةمنوطلبواءكثب

التحديات.مواجهةفيصعوباتتجدقدالتيللبلدانالفنيةالمساىاتلتوفيربرا~جواقتراح

الموظفين.كباراجتماعمداوالثخلكرجرىمابايجازعليكممحرضتقدأكونبذلك

الرنسميادهشكرا



)م(
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للكوسيكهشرةالحاديةالدورةهنالصادر
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)1(رقمالقرار
للكوسيكهشرةالحاديةالدورةكنالصادر
)1195الثلى`تشرينلمنوفمبر8-5ء(اسطنبول

المؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالحاديةالدورةان
،ا99oالثانيتشريننوفمبر/8و7يوميءاسطنبولفيالمنعقدةاء(لمكوسيكاالسطي

والمؤتمراتاالسطميةالقمةمؤتمراتعنالشأنهذافيالصادرةبالقرارات~
الخار~لوزراءاالسطمية

بينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزالىالراميةالعمل´´خطةفيوردبما~
»السابعاالسطميالقمةمؤتمراعتمدهاالتيمطمي´´االالمؤتمرمنظمةفيمنماءاألالدول

وعايأتحتعقدتالثيءالوزارعهاالجتماعاتعنالصادرةراثبالثرا»~~مصا
ءالتعاونمادمنمنشئىميادينومثاولثالكوسك

وتوصيدثللكوسيكالسابقةالعشرالدوراتعنالصادرةراثالقراهااعتا´تأخذاذ
عنها،المسثةالمتابعةللجنةعشرالحادياالجتماع

بينفيمااالقتصاديالتعاونتوثيقتواجهالتيالعوائقازالةعلى~~بالعمل
االقتصادي.تكاملياتعزيزإلىسعيااألعضاءالبلدان

الىيدعروالذي»للكوهسيكالعاشرةالدورةعنالصادرالقرارايضاهااعتا´خذتاذ
علىالهامةاالقتصاديةالتطوراتحولللكوسيكالسنويةالدورات~لطراءتبادلاجراء
الحاديةالدورةموضوعيكونوان»االعضاءالدولاهتماممحلتكونوالتيءالدوليةالساحة
الدولعلىاالطراف´´متعددةللمفاوضاتاوروجوايجولة´´اثارهوللكوسيكعشرة

االعضاء´´،

مرجعيةتقاريرمنسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةقدمتهبما~علما
ءاالعمالجدولبنودبشأنومرحلية

للبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزماقدمه~
وتباملوالصناعةللتجارةسطيةاالوالغرفةءالتجارةلتنميةاالسطميوالمركزسطية،اال

للتجارةالمتحدةاالممومؤتمرءالعالميةالتجارةومنظمةءللتنميةاالسطيوالبنكءالسلع
كبلدانعلىوتأثيراتهااوروجوايجولةاتفاقياتجوانبمخكفحولاوراقمن»والتنمية
االعضاء»



توينإلىالراميةالعملخطةتنفيذ
االعضاءالدملبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاون

االسطميتمرالمنمنظمةفي

أساسعلى-منهاكليتناولالعمل»خطةلتنفيذاالجتماعاتهنسلسلةعقدعلىتوافق-1
عقدعلىاالقتصارمنبدالوذلكالمترابطة،القطاعاتمنعدداأوواحداقطاعا-األولوية
الفصلفيالضروريةالتصويباتإجراءإلىوتأعوالقطاعات.ثمتىيتناولواحداجتماع
العمل،خطةفيا´والمتابعة´´التنفيذ_الخاص

بخطةالواردةالتعاونمجاالتفىتطاهيةاجتماعاتاستضافةالراالمضا>الدولتدهو~1
العمل،

ï-خبراءألفرقةاجتماعينالعربه~الستضافةمصرجمهوريةمنالمقدمبالعرضتنوه
التيوالريفيةالزراعيةوالتنميةالغذائيواألمنتوالمواصكالنقلمجاالتفيقطاعية
العمل´´ء´´خطةاحتوتها

اطارفيقطاعياجتماعالستضافةميةاالسكباكستانجمهوريةمنالمقدمبالعرضتنو«-4
العمل.خطةتنفيذ
جمهوريةرتا،جاكافيسيقامالسادس´´مياالسكالتجاري´´المعرضانباالرتياحتسجل0-
االجتماعمعمتزامناء1996اولتشرين/اكتوبر27و22مابينالفترةفيونيسياهان

ءالخاصللقطاعالثالث

ï-مياالسكالتجاريالمعرضالستضافةاللبنانيةالجمهوريةمنمالمتبالعرضتنوه
,ا998عامفيالسابع

v-ءاالسلثميةالتجاريةالمعارضفيفعالنحوعلىالمشاركةاالعضاءولاكتفاش

A-المعنيالخبراءلفريؤالسادساالجتماعبقيامعلمااخذتاذتقديرهاعنتعرب
نيسانلمابريل27الى26منالفترةفياسطنبولفيعقدالذي»القياسيةبالمواصفات

والموازين.والمقاييسللمعاييراالسلثميةللمنظمةاالساسيالنظاممشروعبإنجاز،1994

إلىممكن،وقتاقربفيتبادرهانسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب9-
ءوالموازينوالمقاييسللمعاييراالسلثميةالدوللمنظمةاالساسيالنظاممشروعتعميمإعادة
فيه.الرايوابداءلدراستهميةاالسكوالغرفةاألعضاءولاكعلى

بتعقيباتهاالعامةاألمانةتوافيانسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانتناشد-ا>
ء1996شباطفبرايرلمنهايةأقصاهموئفياألساسيالنظاممشروعرعل

علىالقياسية»للمواصفاتالتركيالمعهدمعبالتعاونتعمل»أنالعامةاألمانةمنتطلب-ا
ميةاالسكالدوللمنظمةاألساسيالنظاممشروعلتنقيحالخبراءمنلفريقاجتماعتنظيم
منتطلبأنالعامةللقمانةيمكناالجتماعهذالعقدواستدادا:~بن.والمووالمقايسرللمعابيى
علماالخبراءفريقتحيطوأناألساسيالنظاممشورعفي:~ائهااذا_مواألعضاءلاك.



قبيلعقدالذيالموظفينكباراجتماع~الشأنهذافيعنهااالعرابثمالتيباآلراء
الثانىاجتماعهافيالمتابعةلجنةعلىالمنقحالمشروعتعرضوأنعشرة.الحاديةالدورة
عشر.

االعضا>.للبدانبالسبةراحةالزوالتقيةالغذايللئمنالبالغةاألهميةكدق-ا)

الزراعيةوالتنميةالغذائياألمنحولالرابعالوزاريالمؤتمرلنجاحتقديرهاعنتعرب-ا3
كانونلميناير16إلى14منالفترةفيءاالسلثميةايرانجمهوريةطهران،فيعقدالذي
.ا99oالثاني

قيديزالالأوبالفعلابرمماعلىبعدتصدقأوو/توقعلمالتياألعضاءالبلدانتحث-14
مي،االسكالمؤتمرمنظمةاطارفياالقتصاديللتعاونواتفاقياتاساسيةأنظمةمناالبرام
قريب.وقتفيذلكالىتبادرأن

االسطميتمرالمنلمنظمةالفرعيةاالجهزةانشعلة
االقتصاديانتعاونمجالفيوالعاملةعنهاالمنبثقةوالهينات

oلمنظمةالتابعةالمؤسساتانشعلةبشأرالدورةلجنةاجتماعا´تقرير~علما-.تحيطا
للكومسبك،عشرةالحاديةالدورةاثناءشيعقدوالذيعنها´´،والمنبثمةسلثمياالائمؤتمر
توصيات.منبهماوردوتعتمد

والتنسيقالتعاونزيادةتستهدفخطواتعلىاقدمتالفرعيةاالجهزةانحظتك-ا6
الدولمعأوبينهافيماسواءالمعلوماتاقتسامسبلتحسينالىسعيابينهافيماالمنظم

ءالعملالزدواجيةتطفياوذلكاالعضاء،

االجهزةعملفيمشاركتهاحجملزيادةالضروريةالتدابيراتخاذاالعضاءالدولتناشد-17
ءالمتخصصةومؤسساتهاعنهاالمنبثمةوالهيئاتاالسطميالمؤتمرلمنظمةالفرعية

االجهزةتواجهالتيالمتزايدةالشديدةالماليةالمصاعباستمرارازاءقلقهاعنتعرب-ا8
وتسويةااللزاميةمساهماتهادفععلىاالعضاءالدولغالبيةمواظبةعدمجراءمنالفرعية

عليهاهالمستحقةالمتراكمةالمتأخرات

مساهماتهاسدادعلىالتواظبلملمتيلمتجاريةوغرفهااالعضاءبلدولىتهيب-ا9
ميةاالسكوالغرفةءالفرعيةاالجهزةموازناتفيعليهاالمستحقةالمتأخراتودفعاطرامية
ذلك.الىتبادرانءالترتيبعلىءوالتجارةللصناعة

الصا«راتوانتماناالستثمارلتأميناالسطميةسسةالمنإنشاء

الصادراتوائتمانمتثمارااللتأميناالملثمية´´المؤسسةعملياتلبدءتقديرهاتسجل)-0
بذلمهلماللتنميةاالسطيللبنكوتقديرهاشكرهاعن»>وتعرب1995تموزيوليو/شهرفي
المؤسسة،هذهانشاءمهمةالنجازناجحةجهودمن



OIC/COMCEC/11-951REPJ)\0(ا~تى

تبادرانالمؤسسةانشاءاتفاقيةعلىبعدتصدقاوتوقعلمالتياالعضاءالدولتناشد21-
اطارفيممكننطاقاوسععلىنفعهايعمحتىرأسمالهافيأنصبتهاتسددوانذلك،الى

مي.االسكالمؤتمرمنظمة

االسطميتمرالمنمنظمةاعضاءالبلدانفيالخاصةالقطاعاتبينالتعاون

وتنظيمالسثضافةالعربيةمصرجمهوريةلحكومةوتقديرهاامتنانهاعنتعرب~2)
r•منالفترةفيالعربة»مصرجمهوريةءالقاهرةفيءالخاصللقطاعالثانياالجتماع
للغرفالمصرياالتحادمعلثعاونباءا99oاولثشرين/اكتوبر2الىايلولسبتمبر/
مية.االسكللغرفةالعامةواألمانةالتجارية

وبماالخاص،للقطاعالثائبىاالجتماعفياالعمالرجالمنكبيرعددبمشاركةتنوه23-
لمشروعاتالتوصلإلىأفضتتمهيديةاتصاالتمناالجتماعذلكخلكربينهمجرى

مشتركة،

ن´´اعكوفيالخاص´´للقطاعالنانىاالجتماعتقريرفيالواردةبالتوصياتعلماتحيط24-
القاهرة´´،

2o~الغرفاتحاداتتشجيعسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءانالبكحكوماتتناشد
برامجهافيوالمساهمةاالسلثميةالغرفةمعللتعاوناطاروضععلىوالصناعيةالتجارية
مية،االسكالبلدانبينفيماواالستثمارللتجارةفعزيزا

ونيسيةاألندالغرفةمعبالتعاوناالسلثمية»الغرفةتبذلهاالتيللجهودتقابرهاعنتعرب)-1
المعرضمعمتزامنارتا»جاكافيالخاصالقطاعلسنليالثالثاالجتماعالستضافةءللنجارة
البلدانونتاشد،1996األولتشريناكتوبر/فيإقامتهالمقررالسادسمياالسكالتجاري
هذافيفعالةمشاركةالخاصةقطاعاتهامشاركةلضماناللثزمةالتدابيرتتخذاناألعضاء
االجتماع.

الرابعاالجتماعالستضافةاوخداجمهوريةبنالمقدمللعرضتقديرهاعنتعرب27-
الخاص.القطاعلسنلي

،االطرافدةمتهالتجاريةللمفاوضاتاوروجوايجولةاثار
االسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولعلى

واالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثلمركزوالتقديرالشكرعنتعرب-)8
للتجارةميةاالسكوالغرفةءالتجارةلتنميةاالسالميوالمركزمية،االسكللدولوالتدريب

باعدادلقيامهمواالنكتادءءالعالميةالتجارةومنظمةءللتنميةاالسك_روالبنك،الصناعةو
االعضاء»الدولعلىوانعكاساتهااوروجوايجولةاتفاقياتجوانبشتىلتقييمتقاريرنقديم,

االولكانونلمينايرفيمهامهاصارمةفيالعالميةالتجارةمنظمةبشروعترحب-29
•'1••،



.i-مناألطراف´´متعددةالتجاريةللمفاوضاتاوروجواي´´جولةشهدتهبماترحب
الذيالبارزبالدوراغشباطها،عنءخاصةبصفةوثعربالسابقة،الجوالتكلفاقتمشاركة
تجاريةشراكةالىالتوصلشأنهمنالذياالمرءالجولةهذهفيالناميةانبندانبهاضمنعت
وشموال»توازنااكنرعالمية

فياالسالميالمؤتمرمنظمةاعضاءالدونىمنكبيرعددلمشاركةتقديرهاعنتعرب-3ا
اوروجواي.جولة

هامةآثارعليهاتترتبسوفأوروجوايجيرلةعنهاأسفرتالتياالتفاقياتأنحظتك-32
ميآاالسكالمؤتمرمنظمةفيمنماءاألللبآلانالخارجيةوالتجارةاالقتصاديةللتنميةبالنسبة

آليةخلكرمنأوروجواي»جولةاتفاقياتلتنفيذالعالمية´´التجارة´´منظمةبإنشاءترحب33-
الدولبينالنزاعاتبحلالتعجيلشأنهمنالذياالمرءالنزاعاتلتسويةفعاليةأكثر

االعضاء.

4r-الىوصوالءالضغوطانواعوكافةالحدئيةالتدابيريقاومانالدوليبالمجتمعتهيب
الشعوبورفاهخيرفيهلماءواالنفتاحاالنصافمنبمزيديتسماالطرافمتعددةللتجارةنظام
العالمي.االقتصاديالتعاونعصرالجديد،العصرهذافي

القتصاداتمتميزةتفضيليةمعاملةتمنحقواعدمنالمفاوضاتعنهأسفرتبماتنوه35-
نموا.البلدانأقللوضعخاصةعنايةامالءمعالناميةالبلدان

هيكلي،إصالحوبرامجالسوقاقتصادقوامهااقتصاديةسياساتتنفيذأهميةعلىتؤكد<36-
والذيأوروجواي،جولةعنهستسفرالذيالعالميالتجاريالنظامفيالفعالةللمشاركةتحقيقا

والمنافسة.الليبراليةمنيدبمنسيتسم

rv-تبعايتفاوتسوفاالعضاءالمبلدانعلىأوروجوايجولةاتفاقياتتأثيرأنتدرك
الخارجية.تجارتهاوهياكلاالنتاجيةطاقاتهالتفاوت

إدخالاألعضاءالبلدانمنيسكرمأوروجوايجولةالتفاقياتالفعالالتنفيذأنتدرك~38
ممكنانتفاعألقصىوتحقيقالمصالحهاتأميناواالداريةاالقتصاديةهياكلهاعلىتعديلثت
أورجواي،جولةاتفاقياتتنفيذعنتتولدالتي0بالفرص

عمليةفيفاعلبدوراالسطميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولنهوضانتدرك39-
جهودهابتضافريرتهنالعالميةالتجاريةالعطتاتوفيالعانساالقتصاديالقراراتخاذ
مكاسب.الىالخسائروتحويلالخسائروطأةمنللتخفيفالسبلانجعبوصفه

العامةاالمانةتقوموانءكثبعنأوروجواياتفاقياتتنفيذمراقبةضرورةتؤال-40
مقترحاتوتقديمتقاريرباعدادملثمياالالمؤتمرمنظمةعنالمنبثقةالمعنيةوالمؤسسات

مواجهةفيمصاعبتجدالتياألعضاءللبلدانالتقنيةالمساعداتلتوفيربرامجلتنفيذ
الجديدة.التحديات



مكتبلرئيسنواباءاوغنداجمهوريةوونببيااندوجمهوريةالكويت«ولةننتخب-41
تنتخبكماالتواليهعلىواالفريقيةواآلسيويةالعربيةالجغرافيةالمناطقعنالكوسيك
المتابعةللجنةعشرالثانياالجتماعمناعتباراوذلكمقوراءاالسلثميةباكستانجمهورية
التالي:النحوعلىالمتابعةلجنةتشكينيكونوبذلكءالكوسيكعنالمنبنقة

كيةالقالجمهورية
السعوديةببتالحرا~
فلسطيندولة
الكويتدولة

ونيسياانجمهورية
اوغنداجمهورية
المغربيةالمملكة
ميةاالسكباكستانجمهورية
ورررقال~جمهورية
االسلثميةانايرجمهورية
الكاميرونجمهورية

ادائم(عضوالرئيس
دائم)(عضوللرئيسنائب
ادائم(عضوللرئيسنائب

العربية)المنطقةاتمكرللرئيسنائب..
ااآلسيويةالمنطقة(تمكرللرئيسنائب
لاألفريقيةالمنطقة(تمكرللرئيسنائب
القمة)ئمؤتمرالحالي(الرئيسللرئيسنائب

المقرر
السابقالمكتبعضو
السابقالمكتبعضو
السابقالمكتبعضو

ءللكوسيكعشرةالثانيةوالعورةالمتابعةللجنةعشرالثانياالجتماععقدعلىتوافق-42
ثانيتشريننوفمبر/o-2ومن،ايارمايو/ا3الىاامنالفترتينفياسطنبول،في
99iالتوالي»على»ا

بالجمهوريةاسطنبول،فييعقدسوفبالموئلالمعنيالثانيالمؤتمربأنعلماتحيط-أ3
تقدمأناألعضاءالدولوتناشدءا996حزيرانلميونيها4إلى3منالفترةفيالتركية
ممكن.مستوىعلى0أعلىفيهتشاركوأنالمؤتمرلهذاالكاملدعمها

سلثمياالالمؤتمرمنظمةاعضاءالبلدانفيالخصخصة´´تجاربتكونانتقرر-4»
ءللكوسيكعشرةالثانيةالدورةخلكرتعقدالتياالراءتبادللجلساتموضوعا

oجدولمشروعباعدادعشرالثانياجتماعهافيءتقومانالمتابعةلجنةمنتطلب-أ
تبادلحولهايجريجامدةبموضوعاثتوصىوأنللكوسيك،عشرةالثانيةالدورةاعمال
للكوسيك.المقبلةالدوراتفيالرأي

عقدبمو~األعضاءالدولغابكملثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب-أ6
ئلكومسيك.عشرةالثانيةوالدورةالمتابعةللجنةعشرالثانياالجتماعمنكل



)2(التوار

الدمللبنرا~ديةالمساعدةبتقديمالمتعلقةالمسائلبشأن
«لم««5النانيفنمربننوفمبر/8.5(اسطنبعل،





)1(القرار
الدوللبنرامحماديةالمساعدةبتعتيمالمتعلقةالمسائلبشأن

»)»»»نلرنوفبرلننرن».»(امنبوإ،

فسالمنعقدةءاالسطيالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتدونالدائمةاللجنةان

»199oالثانيتشرمننوفمبر/8-7موهياسطنبولفيعشرةالحاديةدورتها

فلسطندوأللدعمالحصبهفدابر-أ

الفلسطينى،الشعببدعمالخاصةاالسميةالفممفرارات~

الما~انعشرةدوراتهافيالدائمةاللجنةاتخذتهاالتيالسابقةالقرارات~ممما
االخرى»ائلجانواجتماعاتايةانوزراجتماعاتهاوفى

لدعماالسميةالدولخارجيةلوزراءوالعشرينالثانيالمؤتمرقرارات~~مصا

ءفنسطيندولة

الحكممناهلقفىالفلسطينيةانوطنيةالسلطةبهتضطلعالذيالدورشدمدمامتماتطحظاذ
للشعبالمعيشيةاالوضاعتحسناجلمنالغربيةوالضفةغزةقطاعفيالفلسطينىالذاتي

الوطنى،احتصادتسيةواعادةالفنسطيني

واألجهفوةاألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقيرهاعن~-ا
االسطى.المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

,ا~ر.الذا_ا~ر>مناط.فيررالفلمطسهررطنهالالسلطة.مدلماع.التدمالجاتشد»-
اال~دبناءانىالواهيةالجهودشينوكذنكاالحتكلسببمادمربنأهاعادةاجلمن

ودعمه.الفلسطينىالوطنى



الشعبالىاألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعداتالبالغتقامرهاعن~~3

الضفةفيالفلسطنيالذاتيالحكممناطقفيالوطنياقتصادهبناءاجلمنالفلسطبني
.غزةوقطاعالغريبة

ءااالس.ى.اال~توالمولمنظمةالتاسعةالمعنمةةاألجمأ«األعضاءJالدهتحث-4

الفلسطينيوالشعبالفلسطينيةالوطنيةالسلطةلمساعدةوالمقررةالمطلوبةالمساعداتبتقدبم
الوطنية.مؤسساتهدعمعلىوالعملالوطني0اقتصادبناءفي

o-والمساعدةوالعونالدعماشكالكلتقديمالىتهدفوالتيالسابقةالقراراتمجددا~كد
الفلسطينيةالوطنيةوالسلطةالفلسطينيالشعبلدعموالمعنويةوالماديةوالفنبةا´(قتصادية
والرسومالضرائبمنواالعفاءاالستيرادفيالفلسطينيةللمنتجاتاالفضليةواعطاء
الجمركية.

اال~رتمدالمومنظمةرفياالعضاءلالد.زرز»رالمستشف•االعمالالرب~-6

فياالسكانومشارينوالزراعيةوالصناعيةاالقتصاديةوعاتالمنمرتنفيذفياالسهامعلى

السلطةودعمالفلسطينيالوطنياالقتصادبناءاجكمنالفلسطينيالذاتيالحكماراضي
االنتقاليةالمرحلةفياالنمائيةبرامجهاتنفيذفيالوطنيةسساتراومنالفلسطينبةالوطنية
فيكلفتهاتقدروالتيوالصحيةواالجتماعيةاالقتصاديةالمجاالاتمختلففيالقادمة
دوالر.راتملياثةبثكالخادمةاالربعالسنوات

v-ائملاستضعهاالت.اقلللهانظاال~.توالمومنظمةف.االعضاءلالدهتحث
مماالفلسطينيةالعاملةلطيديعملفرصايجادتسهيلعلىالفلسطينية،العاملةاالءيامام

علىالقضاءعلىايضاويعملالفلسطينيللشعبواالجتماعياالقتصاديالوضعيدعم
البطالة.

منظمةمهثنائيةاتفاقياتعقدعة_االسك_بىتوالمومنظمةزراالعضاءلالدهتحث-^

واالجتماعيةوالتجاريةاالقتصاديةالمجاالتفيالوطنيةوسلطتهاالفلسطينيةير:ننفر
وطنه.ارضفوقالفلسطينيللشعبواالجتماعياالقتصاديبالوضعللنهوض



القراراتتنفيذالىالراميةالجهودلمتابعةاالسطيالمؤتمرلمنظمةالعاماالمين~-9

بشأنالقادمةدورتهافيالكوسيكإلىتقريروتقديمءفلسطيندولةبدعموالخاصةالسابقة

القرارات.هذهتنفيذفيالمحرزالتقدم

لبنانمصاعده-ب

الدولةسلطةوبسطاالمنياالسثقرارلتحقيتناللبنانيةالسلطاتبذلتهاالتيالجهود~
ءالمؤسساثواستعاده

تحتلهاالتيانمناطقفيالمقيمونالمواطنونيواجههاالتيالصعوباتاالعتما0تأخذاذ
ءا~ورةالمناطقوفياسرائيل

التيالمناطقفيالمواطنينصمودولدعماالعمارالعادةاللبنانيةالسلطاتجهود~

ءذلكيستلزمهاالتياالحتياجاتاالعتباربعينوتأخذاسرائيلتحكها

األجحزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعن~ا-

االهشمي.المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

وانممانيةواقتصاديةماليةمساعداتتقديمتتهدفالتىالسابقةقراراتها~ا2-
والتدريب.والتقنيةاالقتصاديةالمجاالتفياحتياجاتهضوءفىللبنان

الىالخارجيةلوزراءوالعشرونالثانياالسطميائمؤتمروجههالذيالنداء~3-
هذايصبحلكيلبناناعمارالعادةالدوليالصندوقفيبسخاءللمساهمةالدوليالمجتمع
مفعول.ذاالصندوق

يتالد»المنظماتساد,.اال~المه~~رمنظمة.فياالعضاءرلنالهةالدىتحدد-4
هدمته..Lاعمارالعادةلبنانالىالعاجلةوالماليةالعينيةائمساعداتمختلفلتقديمواالقليمية
اسرائيل.تحتلهاالتىالمناطقفىاللبنانيينصمودولدعماسرائيل



ألبانياجمهوريةلدعماقتصاديةتدابير-ج

األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعن~-ا
مي.االسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

فيشاقةاقتصاديةصعوباتيواجهالذيألبانيالشعبالقويةمساندتهاعن~~2
السوق.اقتصادالىالنتقالهالحاليةالمرحلة

مساعدةتقد_.~لةالدهالمنظمات,سلثمةاالمساتالمو,األعضاءلالد«تحث~3 -J_ ~~ .J._•,
بنجاح.أالنمائيبرنامجهاتتغيذمناأللبانيةالحكومةتتمكنحتىألبانياانىسخيةإقتصادية

الشحيحةمواردهاعلىكبيرةضغوطمنحالياتعانىاوغنداجمهوريةحكومةان~

المجاورة.الدولبعضمنجثينالكمنكبيرةاعدادثذفقنتيجة

يؤديممابالتدريجتتزايدسوفاللثجئينمنكبيرةاعدادااالنتأوياوغنداان~لث

القلثقل.استمرارالى

البلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعن~-1

سلثمي.االالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزةومناألعضاء

المساعداتتقديمالىالدوليةوائمنظماتاالعضاءالدول~2-

اللثجئينهؤالءمشكلةلمواجهةاوغنداالىالعاجلةواالقتصاديةلمملية

تبعإت.منعليهايرتبوما

الكومسعكامعماا،لحدهمنوناحدا<القدعذامظل<0>1~كما~3 -_u_~J . ~ .___
المشكلة.حلايجادحينالى



OIC/COMCEC/11-951REPل)11(المرهق

´~~´~`~_جد´ءمنخطيرةمعوقاتمنافغانستانتعانيه..tهااعتا´تأخذاذ
عاما؟17طينة

~<´ط~~´~~المأنةف.0،70,85ماسرتدمدقد~الدهذه<0<1تلثحظاذ•
افغانستان؟

مليوننحوواصابةملونامه~ربو.Lمقتلفيتسببتالحربهذهان~ر

االفغاني؟الشعبابنارمنماليينخمسةمناكثروتشريدبالعوق

االثث-امثمياالرفيمبثوثةلغممطنعشرةمناكثريوجدانه~

د~األعضاءالبلدانبنر،منالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعن~-1

االسطمي.المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزة

~~~لتمكينهارد0الفغاستاد،0>العهتقد«ط.االعضاءJالدهتحث2-

السالاستعادةا~تتطلعواذالموصل،فيالرجنمحالوازا،»ا»ااهامسااذ
مبكر.وقتفيالشقيقالعضوالبلدنلكفيوالنظام

األجهزةو~األ~ءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعن~-1

االسطي.المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

الماديالعونتقيمالىتبادراناالسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءبالدولتمسد2-
المسلم.البلدذلكفياالنسانيةالماناةانهامبنيةالصومالالىالعوناشكالمنوغيره

ا~~(~.11المساعدات,<0<العرقامتالت.االعضاء<اماألهتثما3-



لوزراءوالعشرينالثائبىسلثمياالالمؤتمرعنالصادرأق-22الم7رقم~القرار
الخارجية،

استقللها~نالتانبعد،قيرغيزياجمهوريةفيالقانعللوضعتفهمهاعن~
وسيادتها،

ءالحرةالسوقاقتصادالىاالنتقالبفترةالمتعلقةاالقتصا«يةالصعوباتاالعتما´تأخئذاذ

اصابتالتيالطبيعيةالكوارثعنالناجعةالعواقبازاءقيرغيزستانمع~طفها~

واالقثصادمة»االجتماعيةاوضاعهعلىانعكستثمومنابألألا

األجهزةومناألعضاءانالبلةبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاهن~-1

سلثمي.االالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

تقد.ان,بلسخاه~رانسلثمةاالالماليةمساتالمو,المسلمدرجميه~ش-)
قيرغيزستانتواجهالتياالقثصاديةالمعابعلىالتغلبالىالراميةأ´لعمليةفي~~تما
لتمكينواالقليميةاالطرافالمتعددةالمنظماتخلكرمناوثنائياساسعلىسواء

االقتصادى.برنامجهاتنفيذمنقيرغيزستان

ستار.قدزغداالىالفنية,الماليةمساعداتهريادةللتنميةاالسك_رابنكشانأ-3

االسك_بىتوالمواار.بشأنهدتةتقد«•tضهالموهذامتابعةالعا.االميز،»ن~-4
والتجاري.االقتصاديللتعاونالداتمةواللجنةالخارجيةلوزراء



والعثمرينوالنانيوالعشرينالحادياالسلثمينالمؤتمرينعنالصادرةبالقرارات~
عليهاشنتهالذيالعدوانجراءمنبيجاناذرفينشأالذيالوضعبشأنالخارجيةلوزراء
لها؟المجاورةارمينيا

المرحلةهذهفيوشعباحكومةبيجاناذرمعالكاملالمنظمةأعضاءتضامن~كد

تاريخها.منوالحرجةالخطيرة

اقليميةمكاسبتحقيقبهدفبيجاناذرعلىارمينياعدوانازاءالبالغقلقهاعن~
الممتلكات؟وفيبرياءاألأرواحفيفادحةخسائرعناسفرمما

ءالنزاعهذابشأناالمنمجلسقراراتالىمثنتثسر

منهاتكومابيجانالذرباغكاراناجورنواقليمفياألرمينيةالعدائيةاألعمال~
األذربيجانىالشعبابناءمنمليونقرابةأجبرممابيجاناذرأراضيمن%2.لنحواحتلكى

االنسان؟لحقوقالجسيمةواالنتهاكاتالهمجيةالغاراتمنهرباديارهممنالقرارعلى

وعلىبيجاناذرفيالمحتلةاالراضيمنالفورياالنسحابعلىقصرىاهمية~
ديارهم.الىالالجئينعودة

محددبشكلتضامنهاعناالسالميالمؤتمرمنظمةأعضاءالدولاعرابضرورة~

وشعباهحكومةبيجاناذرمعوملموس

األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعن~-ا

االمطي.المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

احتلكىالنماءعاحلةامد0تداتخاذ,سة~,حادةدحمومذل.ط._الدهالمسحتمهتحث2-

بيجانالذريكفكبماائمشروطغيرانسحابهاوضمانبيجاناذرألراضياألرمينيةالقوات

أراضيها.وحدةاستعادة



تحتا-ما<مأهس.0محاداذ>مةحكومد,تأاالسطمةمساتالمو«األعضاءلالدهتناشد3-
األذربيجاني.الشعبمعاناةمنالتخفيفبغيةاقتصاديةمساعداتمناليه

العالمة•االنسانمةلمساعداتما،0محاداذ<مد•فياصلةمولةالد.المنظمات.ا_~.4 -__..•.._...•.~.._..
العاجلة.

والمصيرالهدفوحدةتؤكدالتيسلثمياالالمؤتمرمنظمةميفاقومقاصدمبادئ~

الدوليين،واالمنالسلمبتعزيزوتعهدهااالسلثميةاآلمةلشعوب

الكاملأعضائهاتضامنعنوالمعبرةالمنظمةاطارفيالصادرةالسابقةبالقرارات~
هجماتعنالناشئالمأساويوضعهافيوشعباحكومةوالهرسكالبوسنةجمهوريةمع

فسانية»والكالوحشيةالصرب

عقدهماانفذينرئينالناالمؤتمرينعنانصادرةانقراراتايضاهااعتما´تأخذاذ

وجدةاسطنبولفي.والهرسكالبوسنةفيالوضعبشأنالخارجيةلوزراءسلثمياالالمؤتمر
االملثميينوالمؤتمرينآبادهاسلثمفيعقدالذيالخاصالوزارياالجتماعاعقبهماواللذين
والداركراتشيفيالخارجيةوزراءعقدهمايناللذوالعشرينوالثانيوالعشرينالحادي
منلثمي.االالمؤتمرلمنظمةالسابقةالترتيب،والقمةعلىالبيضاء،

اليهالتوصيلامكنالذيالناراططقوقفالتفاق
منوالهرسكالبوسنةواتحادجمهوريةحكومةبينا99oاالولتشريناكتوبر/oفي

تشريناكتوبر/ا,.مناعتأراسريانهبدأوالذيآخر»جانبمنالبوسنةوصربجانب
•••o.ر>~ر

خارجيةلوزراءكوا~رفيمؤخراعقدالذيالخاصجتماعلكتقابرهاعن~
الحاسمااللتزاماكدوالذياالسلميالمؤتمرلمنظمةالتابعةر1اال~مجموعةودفاع
فياالسهامعلىوعزمهاءالبوسنةلمشكلةوعادلةمنصفةتسويةايجادالىبالسعيللمنظمة
ءالدوليةاالتصالمجموعةمعبالتعاونمالسكعملية



للبوسنةالمساعداتحشدمجموعةبهقامتالذيللعملتقديرهاعن~مصا

فيءاالسطميالمؤتمرمنظمةعقدتهالذياالجتماع~تشكلةالتيوالهرسك»
التعميرالعادةبعينهالمشروعاتواقتصاديةانسانيةمساعداتتقديمالىسعياكواالنمبور

.والهرسكالبوسنةفيوالبناء

األجهزةومنمنماءاألالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرها~عن-ا
االسطمي.المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

للسكانالعرقيوالتطهيروالطردوالتعذيبالمتلىعملياتازاءالعميققلقهاعن~'\'-

البوسنةجمهوريةفيالصربي~الخاضعةديارهمالىالعودةمنقسرايمنعونالذين
للبال.السكانيةالبنيةتغييرالىيؤديالذياألمروالهرسك»

سخةعاتتدتقدمااالنسانة.~»االسطمةمساتالموهاألعضاءلالد»تناشد~3

المؤتمرمنظمةبينالمشتركالبرنامجبتنفيذالمبادرةتيسرماليةمعونةبرامجووضع
جمهوريةحكومةالىوماديةانسانيةمساعداتلتقديمللتنميةاالسطميوالبنكاالسطمي
البلثد.تعميراعادةفيالمساهمةبغيةوشعبهاالبوسنة

تبذلهاالتيالحميدةوللجهوداألعضاءالدولمنالمقدمةللمساعداتتقديرهاعن~-4
ضحاياومساعدةاغاثةسبيلفىاألفرىاالنسانيةالهيئاتمنوغيرهااالمطميةالهيئات
والهرسك.البوسنةفىالعدوان

عملياتالفورعلىتنهىوفعالةعاجلةتدابيراتخاذالىيبادر0انالدوليبالمجتمعتمسر0-
اشكالكافةيقدموانءوالهرسكالبوسنةفياالنسانحقفيترتكبانتيوالجرائماالبادة
والهرسك.البوسنةتعميراعادةلمىمعياوالمساعدةاالقتصاديالدعم

ا~,أ:اضيماسطة,سكالب,سنهالبوريةجميبسيادةحماية,نبصوتطا~6-

والهرسكالبوسنةالتحادتأييدهاعنوتعربهوليا»بهاالمعترفحدودهااطارفيالسياسي
حيثمنودائمعامللحلوطيدااساسايشكلوالذيءاليهالبوسنةصربالنضمامالمفتوح
الشعوب.بينالثقةاعادةعلىيساعد



غينياجمهوريتيلمساعدةاقتصاديةتدابير-ي
الليبيريينالجينتدفقمواجهةفيوسيراليون

البيضاءالدارفيالمنعقدالسابعسلثمياالالقمةمؤتمراتخذهالزفيالقرارالىإذريثسر

ا،م1994ديسمبر01-13(~ا41oرجبا3الى11منالفترةفيالمغربيةبالمملكة

،المنمألةحول

بنوالعثنرالنانيسلثمىاالالمؤثمرعنالمسر`.ر»jأ-)إلI6ïرثماربالؤمثنث~

ءجبةالخاراءزرلو

منلمىالتواعلىالضادرمنأؤ-2>لم8»در-19لم57رقماببز0اربالفزايضاتدرى~
-مألمالف`رلوزراىيننالحعنسر(تفنمر,ببناالسر_هتموين!لوو

مماسعاه«ااخطاابعادااخذقد>ناليوسدف.المسكامااك:اذ.اآباناالعتد~نفيأفوا.
ونتسريدأالقتصاديةاالنشطنةعرقلةوالىبشراةمما«يةخسانيا؟رنلقاثياوادىرقعاءنتهان

انثاجية،االقتصاديةالقطاعاتاكثرفيالعاهنببزالمحلبينالسكان

اثتصاد~ررسررالو,رمالباىرذاألثارالسليبأالعواشببنأدر<وإلسرب~لملو

الغينه،االراضيالىبز،البلدالجنني~فقبببوبنئتهاوامنهاغينيا

الشأن،مذايالعا>االمين«نالعقد.،الت~محتت

األجهزةومناألعضاءانالبقةبعضمنالمترمأللمساعدةالعمبقثقديرهأعن~-ا
.مراالسكالمؤتمرلمنظمألالتابعةالمعنية

السخيةالمساعداتلتقديماالعضاءوالدولالدولي:الوجتمعالنىملحا~):>

وجودعنالناجمنةالصعبةاالحوألهذهمواجهةتستطيعالكين.وسيرالينغينيالجمهوريتي
وتدفقليونسيراالنىأمسلحامتداد~كنزاعاثرار!ضيهما0علىجثينالكمناالالقمئآت

منمعظمهمفيهموائذينوسيراليونلينريامنالقادمينغينياالب.المتزايدجنيينالك
المسلمين.



احل،0ه،0>المولسدعاحلةاغاثةاد,..تقد-.مط._الدها~«االعضاءJالدهتحث3- -Jj.رJ~~_,~.~.~~.~.
فيالموجودينليونسيراوالجئيالمشرديناالشخاصمنمليونمناكثراالالمتخفيف
البناء.واعادةالتأهيلاعادةبرامجتنفيذوكذلكالمجاورةافريقياغرببلدان

خارجيةوزراءمؤتمرالىعنهاتقريروتقديمالمسألةمتابعةالىالعاماالمينتعو-4
والكومسيك.االسلثميةالدول

الكشميرىا~لمساعدةاقتصاديةتدابير-ك

للشؤوناالسلثميةللجنةعشررالتاسهاالجتماإلىرالصاد~ةصيدتبالتومميلماتحمطاذ
»ا99oيونيه29)-4منالفترةفيجدةفيانعقدالذيءواالجتماعيةوالثمانيةاالقتصادية

فيالمنعقدالسابعاالسالميالقمةمؤتمرعنالثمأنهذافيالصادربالقرار~يملميا
ءام994أيسبرا0-31الفترةفيالمغربيةبالمملكةالبيضاءالدار

لوزراءوالعشرمنالثانيسلثمياالثمرالمنعنالصادر،س-8/22رثمبالثرار~
ءجألالخار

الثمأن،بهذاالعاماالمنبتثومر~علما

األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرها~عن-1

سلثمي.االالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

مياالسكالتضامنصندوقمثلسطيةاالوالمؤسساتاالعضاءللدولنداء~-2

الكشميري.للشعبالسخيةاالنسانيةوالمساعداتالعونتقميمفيبالمواصلةوالمحسنين

لوزراءاالسالميللمؤتمرعنهاتقريرورفعالمسألةهذهمتابعةالىالعامةاالمانة~3
الخارجية.



اليمنيةالجمهوريةلمساعدةاقتصاديةتدابير-ل

رنماد.بىفياالجتماعمأ•الثفافأل•دمأاالقتصانللشؤ.ميأاالسكاللجنألصيدتبتويملياتيأخذا<

م،1995يونمو29-24منجدهفيعثدنذالتيعسرهالتاسعأ

عنالناجمأالمنألمألالجمهورتواجههاالتبياالثتصا.يأالصعوبات~إليميتا~

االنفصالمحاولةسببتهاالثيالكبيرهالخسائرلك6واليمنحيدننىاعادهعلىالمترتبةاالعباء

ءم199،بونيوفيا::نلةالف

وتنميةالحربخربتهمابناء0إلعاداليمنيةالحكوهأتدلهاالتيدللجهرمنعاوييد~ا
المني»االقنصاأ

مجموعاتاليواءالسنيهالحكومةتنحملهاالتياإلضافية_ء0:.اك.ايأف~~عماواذ

لها،المجاورهفربقبأاالائدولمنجثينالك

ئمواءاالثلولاكمنالبمئمأدر_~وإذ

األجهزةومنزاألعصاءالبلدانبعضمنالمقدمأللمساىةالعمبؤففدبرهاعن~1-
مي.ا´ألسكالمؤنمرلمنظمةالنابعأالمعنبأ

واالثلسسةاألولمأالمنظماتوسائرمياالسكالمؤتمرمننمأفياالعضاءولاكنسر<~
حربخربشهمااعمارالعا«هالمنألللحكومةاالثنصاديأالمساعدانذاعانوكافأيملت

التنموية.جهو.هاودعماالنفصال

الطبيعيةوالكوارثالجفافمنالمتضررةالدوللمساعدةاقتصاديةتدابير-م

واثارهاهالطبيعةالكورا~ث•.را~رالجفافىرالناتجالخطبيالورضمهرمقلهحظاذريك
وكذلكواالغذيةعألالزراقطاعفيوالسماواالقثصادمألاالجنضاعبةاالحوالعلىفمارةاا
العامأل،والمرافقالخدماتالمىفةباالضماواالجتماعبألاالقثصماديألالبنبةشى<



ما•قامت.الت•للتتمة,اال~النك«االعضاءلالد«>معزدحمومتا-ماءتطحظاذ• •ر~•~<.J~-._~.ر•~~.
لجفافامنالمتضررةاالعضاءللدولغذائيعونوكنلكوماليةفنيةمساعداتتقدمزالت

ءالطبيعيةوالكوارث

مثحملاناليسقهانصراالبلداناقلفئةالىالمنثميةالمنكوبةاالعضاءالدولان~ك
الرئيسيةالمشاريعتنفيذوكنلكوالتصحرالجفافضدالكفاحلحمطتالمتزايدءالعبوحدها
ءالصلةذات

للشؤونعشرالتاسعةمطيةاالالنجفةعنالصادرةوالتوصياتبالتثريى~علما
واالجتماعية.والثعانيةاالثتصادية

األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالعقمةللمساعدةالعميقتقديرهاعن~~1

االسطمي.المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

العونوتوفرالمساعدةتمنحوماتزالمنحتالتياالعضاءلالولامتنانهاعن~'\'-
الطبيعية.والكوارثبالجفافالمتضررةاالعضاءللدولالغذائي

ثا<انكر,سالجفافمةالمنكراالعضاءلللدهمساعداتتقدميط.(.الد»المحتمهتحث3-
الطبيعية.

,اال~.~المومنظمةف.االعضاءلللد»المساعدةتقده>0<1االعضاءلالد»تناشد4-

منلتمكينهاونلك(ايجاد)الجفافومكافحةللتنميةالمشتركةالحكوميةالهيئةفيوالمشتركة

تعيشها.التيالصعبةاالوضاععلىالتغلب

لتنظيمالدوليةسطيةاالاالغاثةوهيئةللتنميةاالسطيولمبنكالعامةاالمانةتسر0-
لدرءالدوليالعقدمكتب(خاصةالمتخصصةالمتحدةاالهموكاالتمعبالتنسيقاجتماع
اجتماعلعقدالدعوةالكوارث).بغيةحاالتفيللغوثالمتحدةاالممومكتبالطبيعيةالكوارث
الطبيعيةالكوارثلدرءالراميةالطزمةالتدابيربشأنتوصيةووضعلدراسةللخبراء
بالكوارثوالمهددةالمنكوبةالمنظمةفياالخرىاالعضاءوالدولبنغطديثرفيوتخفيفها
الطبيعية.



OIC/COMCEC/11-95/REPJ)اا(المرقى

يقياألفىالسهل«مللمساعدةاقتصا«يةتدابير-ن

والجرادوالجفافالتصحومنالمتضررة

لحوالسابقةاالسلثميةالقمةعدردرالصاداإء-إقرأه-7127رتراربالةاخذن~علميااذ

االفريقيىالسهلشعوبمعمياالسكالتضامن

ملمرلماالسلثميلمالمؤتمرمنظمأبرنامجتنفذفيالتعجملضرورةاالعتبارفيمئتنضه
وقتاسرعفيمنفذلمانينهارقدالذياالفريقيالسهلشعوبلفائدةللتنميةمياالسكالبنك
ممكن،

تمالتيالمراحلبينهامناهورجملةاستعرضالذيالعاممببزاالبتقرير~علما

سلثمياالالبنكميلس/االسلثميلمالمؤتمرمنظمةبرنامجوتبنياعدادسبيلفياجتيازها
االفريقي،السهلشعوبلتنمية

األجهزةومناألعضاءائبندانبعضمنالمترعةللمساىةالعميقتتريرهاعنز~-ا

االسلمي.المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

نقصلمواجهةاالفريقيالسهلدولالىعاجلةمساىات~الىاالعضاءالدولتد~)-
المنطقة.تلكفيالجرادومكافحةالغذائيةالمواد

ï-مياالسكوالبنكوالسيلمىسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةمأنةلكيرهاتك~عن

المؤتمرمنظمةبرنامجواستكمالاعداداجلمنبذلوهاالتيالجهودعلىللتنمية
االفريقي.السهلشعوبلصالحللتنميةمياالسكالبنكسبلى/ميلماالسك

بينالمشتركالخاصلئبرنامجالسريعللتنفيذواللثزمالكاملاالهتمامءايكضرورةتؤكد4-
االفريقي.السهلشعوبلصالحللتنميةمياالسكالبنكالسبس//مياالسكالمؤتمرمنظمة

c-~ثموملفيملحوظهوبصفأالسحألمساهماتهالتقدمماالعضاءولاكالىملحا

شعوبلفاثأهللثنمثسلثمياالالبنكالسيلمىلممي/االسكالمؤتمرلمنظمأالمشتركألبرنامج



وتخفيفالشعوبهذهمعاالسطيالعالمتضامنلتجسيدتحقيقاوذلكاالفريقيالسهل
االفريقي.السهلمنطقةفيدائمةتنميةتأمينفيوالمساهمةمعاناتهم

ï-لمحنةاحتماءساستضافةمتالكرلةد»مهتقامت،الذه<هزمالهتا-ما>»علماتأخذ -.-J<ر<---<J<ر.<ء
فياالجتماعهذاعقديتمانفياملهاعنوتعربالجديد،البرنامجبدراسةالمكلفةالخبراء
ممكن.وقتاسرع

v-~~الخارجيةوزراءلمؤتمرتقريروتقديمءالموسوهذامتابعةالماعةاالمانة.0ه

والكوسيك.





بدالفاحامدكتولىالدمعالينناب
سطمي3اتمرالمنلمنظمةالعاماالمين

للكوسيكهشرةالحاديةللدورةالختاميةالجلسةفي
)1995الثانيتشرين/نوفمبر8(اسطنبول،





الغابأمدفها«كتوومعاليدفمئاه
اإل~~المز~لمنظمةالعاما)ميز.

محوالحا»يةووةلهالختاميةالجلسةفه
والتجاوهاإلقتحاد«للتعارم.ألدائمةفلجنة

كوسيط)(

ا)99"نرانئاتسرين/نوفمبر8(استبول»

الرفههالرممناللهسه

,رالربفخامأ

•أئوزراءالمعالأ~~
،الثواء:لعادأ:معاب
,الموتووذوالمدعوونوبوذالمد

<واالدقاليدات

،ومركانهاللههمهمململبطهالمصة«

ونللتعناالدائمةللجنةعشرالحاديةللدورةالختاميةالجلةفرصةآغنتمآنلي<يطيب
ريس،ديمويلسليمانالرسررلفخامةاالمتنانعميقعنألعربوا~رياإلقتصادي

التىجيهاتوللتبىبحفووهالختاميةجلتنابتثريفهللتكرمكوميكوريرالتركيةلجميرية0
>لمداو~مناقدمها

،الرسررفخامة

ذلكبعدقرونالاؤناووزرءايةالبلفيزناخبواقا)األخوةاألربعةاأليامهذهخالل

اتاف~امواقندو!الدورةo.aأعمالجدولعلىالملرجةاسانلعلىمعمقةدوامةبياجراء

األولىلمدالتىالدورةهلهلخاصةأهميةركونانكأولىوقد0اشأنبهذامبةالوالتوميالته



ديمسبوفيالمغربيةبالمملكةالبيضاءالدارفيإنعقدياللالسابهاإلسالميالقمةمز_بعد

وزساءأمامالفرصةأتاحعندمااالبعاإلسالميالقمةمزتموفبان،تعلمونوكمأ0مأ9الإ

مجالفيوخاصةاالسالميالقاافيحاليأالمطروحةاألماميةالمسائلرأسةللوحكوماتادوك

إتحذتهاالقوالتهالمبادإنجاحفيبذلكساهمقدفمانهءلدولناواإلجتساعيةاإلقتصاديةالهية

>لريسهاآلحيمةاإلدارةتحتكومسيك

مندولنابتميناحفيلةو(لوممانلالسبلحاالتقد(إلسالمية!ئقمةإنوائواقع

ينهافيمااالقتعاديالتعاونوتعزيزنموهاوتأمينوبحاكآتفرادىةاجديلالحدياتمواجهة

القمةعليهاوصادقتلحومسيكالعاشرةالدورةأقرتهاالتيةاجديلالعملخطةخاللزمن

>المأبعةاإلسالمية

خطةوتفيزمكتسباتاتعزيزعلىتوكزتالتيمناقشاتاأهميةما.ىعلىيدلهذام

>عالميمستوىمحلىاستقبلفيمتجرىالتيالتجاريةائغاوضاتفيوائتعاونالجديدةالعمل

خطةالىواممرةاهميتةتهومناقشاخاللتوحلواقدن:ئوظفيهوكبأررواءااأنكما

ولاللبيناإلقتصاديالتعاونلتعزيزيدةجلآفاقأاوفتحهاإلسالميةالدولبينونلتثامآل

>عثماء6>`

منكوميكأقرتهاالتيالبرامجتفيزفيقتكتتااليمالنتكمدىحفأفأمأويسرني

التياإليجابيةنجالتوتسجيلاالسالميةاا(ولبينواالمشما.اتالتجاريدلائتتعزيزأجل

0أجالاألطولالتجارةتمويلنطامبفضلتحققت

ا~راتاالسماوضمانالصادراتاععاداتتأمينشركةأنأبينأنيسرنيكما

>نشاطهاتاشرأمبحتقداألعضاءالدولبينواالسماراتالتجارةحجمزيادةفيتاهم

الفعالالفيزعلىللتقيةاإلسالميللبكوالتشجيعالتهانيبعباراتهأتو~أنوأود

•الجديدةامبعالبومال«

االقا(أعضاءالدولالىنداأجديدمنألوجهالفرصةهز»اغمأنذود,كذا_

ذلكلفعلأكاألعضاءالدولبينالتجاريالتفضيللظامرية8االاالتفاقيةعلىوتمادةتوقع

والواقي>الشانهذافياألطرافالمتعددةوهنماتالفافيالشروعأجلهزعكنوقتأقربؤ

للجارةالحاليالوضعظلفيوالللبالسبةخامةأهميةيكيالهامةقيةأإلتنكهذهتفيزذذ

»يايةلعا4



القطاعبهيقووالذياألهميةالمزايدللدوراالريارعميقعنأعربأذليويطيب
هذاوفي•االسالميةاندولبينوذالعاوتعزيزاألعماهدوكتقيةفيكوميكبرعايةالخامر
ماهمهاعلىوالماعةللجارةاالسالميةللغرفةالحارةتهانىعنمجددأأعربأنأوداألذ
>اغالهذافيالفعالة

لبادللوزراناأيحتالتيبالمامبةسروريعنأعربأأل،الرسررفخامة،أودكما

وحرلأورجوايجولةمفاوقاتترجتالتىالجاريةاإلتفاقياتنجتحولالظيوجهات
•العالميةالجارةعظمةإناء

جهودهاتسيقمناألعفاءدوكسمكنلكوميكاالرقالمبادرةهذهبأذمقعإنن
دوكمماحألميزأفملوفأظيفلقمماقريبأسبدأالدولية:القالمفاوفاتإباذأفملشكل
>األعضاء

,يسالرفخامة

الذينفيرفاوخامةأعماكإفاحفيماهممزلكلشكريعنأعربأذلياعحوا
•الموظفينوكبارالخبراءهيعلكوكلالدورةهذهخاللمداوالتامحمورهمشرخوا

،الريىفغامةيا،لكمالعميقشكريعنمجددأاعربأذلييطيب،الخاموفي
البلدهذاالوموكمنهزالنيافةكرممزلقياهماعلىالوكيةالجمهوريةوشبولحكومة
تسيقلمكببالكرأيفاوأتوجه0اإلعالميةالقنيةأجلمنالكرعملالذيالجميل

>الدورةهلهلالجيداالعدادعلىأنقرءومركزكوميك
االسهامأجلهنوقراراتامشاريقاتجيدهنويمكايرفقاأذالقديرالعلىتأاأمال

»شوباازأهاوفيالفعال

،.وموكالنهاللهووههملبطهوالعمالء
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صديقوفصامدالسيدمعاليكلمة
بيجانأذرجمهوريةفيا~دوزير

الختاميةالجلسةفي
للكوسيكعشرةالحاليةللدورة
)1995الثانيتقسرنوفمبر/8(اسحنبهل»
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´مه:ماداال

~يت~صامدالسيدمعاليكلمة
نبيبأذلىجمهوريةفيا~وزير

الختا~الجلسةفي
للكل~~ةالحاديةللدورة
)199"ا~نرتشرمنلمنوفمبر^(اسطنبمل،

الكوسيك،ورئيسالتركيةالجمهوريةرئيسفخامة
المعاليهأصحاب
ءالكرامالمندوبون
سادتيهسيداتي

~~ء~ةا~د~ا~ورةمفيمننقتربونحنالبالغاالغتباطمشاعرتغمرني
أعربكيالمؤتمر»هذافيالمشاركةالوفودأعضاءجميعباسرءإليكمأتجدثأنويشرفني

الذيوالحكيمالقيملخطابهدميريلمليمانانرشيمىلفخامةاالمنتانوعميقالشكرخالصعن
ا~~ة.النتائجأفضلفحققأنلناأتاحمماأ~لخافيبهاسترشدنا

االسالميهالمؤتمرلمنظمةالعامةلطمانةوالتهنئةالشكرفكصغنأمحر_أنأو(~~
الذينالمعاونينالموظفينوسائروالتحريريينالفوريينوالمترجمينالكوسكتنسيقومكتب
متفانية.جهودمنبذلوهبمامؤتمرنانجاحفيأسهموا

الرئيمرءالسيد
عليناويتحتموالمالية»االقتصاميةالمواردمنهائلبكمتزفرسطيةاالالبلدانأنجميعانعلم
ممكنحتىاألمثلالنحوعلىبهاواالنتفاعالمواردهذهاواستخدترشيدالىنسهىأناآلن
الذاتى.االكتفاءتحققأناألعضاءللدول

لتوحيدمنطلقااعتقادنا،فييشكل»االسالميةالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعإونان
المشترك.وللعملالرأي

لتيزوماعلىالتركيةالجمهوريةلشعبواالمتنانالشكرعميقعنأ~_~ن~يندتتردال
البصيلة.العريقةامطبولبمدينةحللنامنذوديده~~~~«ة~

تفضلكمعلىالرئيس،ميادةأخرى»مرةالشكراليكمأزبيأنكلمتي،ختامفىلىءويطيب
الختامية.الجلسةهذهفياألغضاهالبلدانباسمبالتحدثألشرفالكلمةباعطائي

أشكركم





ديميريلسليمانلمالرئيسفخامةخطاب
التركيةالجمهوريةونيس

في
للكوسيك~ةالحاديةللدورةالختاصالحفل

)1995ثانىتشرينلمنوفمبر8(اسطنبحل،





«يميريلسليمانلمالرئيسفخامةخطاب
التركيةالجمهوريةونيس

في
للكوسيكعشرةالحاديةللدورةالختلميالحفل

)1995ثانيتشريننوفمبر/8(اسطنبول،

الوزراء»المعالىاصحاب
ءالعاماألمينمعالي

ءالموقرونالمندوبون
ءالكرامالضيوف

اعمالها.النجاحكللوقدختامهاتبلغالكوسيكدوراتمن)خرىدورة)شهدانيسعدني

بدءالغاحامدالدكتورولمعاليكافة»والمندوبينالوفودلرؤساءشكريعناإلعرابواود
وللغرفةءأنقرةولمركزللتنمية»االسئميوللبنكمطميآاالالمؤتمرلمنظمةالعاماألمين

منظمةولممكياالسطمي،المؤتمرمنظمةعنالمنبثمةالهيئاتوباقيللتجارةاالسطمية
ماعلىالمعاونة»الخدماتولطاقمءوللمترجميناإلداري»وللجهازواألنكتادءالعالميةالتجارة
االجتماع.هذاإنجاحفيأسهمتثمينةجهودمنبهنهضوا

يتواصلأنإئىألتطلعواننيعمرها»منالثانيالعقدإلىءالدورةهذهمعتخطولمكوسيكان
التعاونهذالبناتبالفعلأرسيتفلقدالكوسيك.إطارفيوالفعالالمثمرتعاونناالمستقبلفي

منحوتهبمااالقتصادي´´التعاونلتعزيزالعمل´´خطةأنكماكبير.حدإلىقواعدهورفعت
صائباإطاراءالعالمفياآلنالسائدةاالتجاهاتضوءفيءتشكلءبالمرونةتتسممقترحات
للتنفيذآليةعلىاحتواءهاالخطةهذهخصائصأهممنولفلالمقبلة.السنينفيلعمننا

وجمهوريةالعربيةمصرجمهوريةالىبالشكراتوجهكيالفرصةهذهواغتتموالمتابعة.
خطةبتنفيذالمعينةالقطاعيةاالجتماعاتاستضافةبقبولتكرمتااللتيناالسطميةباكستان
العمل.

الدولماتبديههوعنهالغنىهامبعاملمرهونالنجاحبلوغأنأخرىمرةكيدالتوأود
احتصادي.التعاوندعمفيوحميةعزممناألعضاء

االسثماراتتأمين´آمؤسسةأنمنالدورةهذهفلكرعلمناهماارتياحنادواعيمنانكولقد
هذهإنشاءيسهموسوفبمهامها.االضطالعفيرسمياشرعةقدالصادرات~وائتمان
التجاريةتالعطااتطويرفيالكوسيك»مشروعاتمنمشروعابوصفهاءالمؤسسة
للتنميةاالسطميللبنكتقديريعناإلعرابأودفإننيولهذاأقطارنا.بينفيماواالسثمار
المشروع.هذاانجازفيالقيمالسهامه



الصلةوثيقةالقضاياحولالرأي،لتبادلجلساتعقدفيءالدورةهذهمنابتداءشرعناولقد
منالتياآلثارالسياق»هذافيءبالتفصيلنوقشتوقدأالعضاء.والدولالعالمباقتصادات
التجارية.للمفاوضاتأوروجوايجولةجراءمنألقطارناالخارجيةبالتجارةتلحقأنالمنتظر
بشرنأفكاروطر-خبراتنا،اقتسامحيثمنلنامفيدةكانتجرتالتيالمناقشاتانوأعتقد
بتبادلقراركمعلىأحييكمأنأودوهناالقائمة.الظروفمنممكنانتفاعأقصىتحقيقكيفية
ئلكومسيك.القادمةالدورة~األعضاء´´الدولفيالخصخصة´´تجاربحولاآلراء

0الوزرا<المعالياصحاب
0الموقرونالمندوبون

هوالذيءالخارجيةالتجارةموضوعبشرنمطحظاتمنبذهنييخطرفيماأشرككمأنأود
اآلراء.لتبادلجلساتمنتموهعتلماالرئيسيالموضوع

كفاءةيعزنأننهشمنأمرالوطنى»المستوىعلىليبراليةتجاريةسياساتاتباعان
ألبلدانمنكبيراعد.اانءالسياقهزأفياالرتياح»إلىيدعرناومماالمحلية.االقتصادات

وجواق.أورجولةفيشاركقدالنامية

عوا~اعتبارهمفييضعواأنالعالمأنحاءشتىفىالقرارصانعيعلىيتقينأصبحلقد
االقتصادإدارةتصبحثمومنكعالمنا،التغيراتمتسارععالمفيباطرادعددهايرتفعمتغيرة
إلىوبالتاليءوخيمةعواقبإلىخاطئتقديرأييفضيالوضعهذاوفي.تعقيداأشعملية

االداءيرتهنهناومناآلن.الظهورفياآلخذةالجديدةوالفرصالفريدةالمزاياخسران
ءوالعالميةاالقليميةا~هتصاديةللتطوراتدقيقةبمراعاةكبيرىحدالىالوطني»االقتصادي
ائتطورات.هذهمكرمعللتوافقوبالسعي

ءاالنتفاعمعمتوازنةتتقيةتحقيقعلىيحفزداخلياستقرارإرساءيمكنناالنحوهذاوعلى
والدولي.اإلقليميالتعاونبفرصءممكنحدأقصىإلى

0الورراءمعالي
0الموفرونالمندوبون

للجهودمساندةمنمستطاعهافيماكلتوفيرستواصلتركياأنعلىمجدداالتأكيدأود
االسطمية.األقطاربينفيماالتعاونسبيلفيالمبذولة

مدينشافييعقدسوفللموئلالثاني´´ائمؤتمربأنلتذكيركمالمناسبةهذهاغنتامأودكما
تبديهالذيالتضامنأنفىشكيخالجنيوال,ا996حزيرانيونيه/شهر~هذهائجميئة
الموئل´ثمةفرمستوى»أعلىعلىيتجلىىسوفالكوسيكدوراتفياالمطميةائبلدان
للبشرية.الخطصتحقيقائى«مياا´»الثانية

منأبدوهلماءالدورةهذهفىالمشاركينالمذوبينلكافةأخرىمرةبالشكرأتوجهاما»وخت
الشقيقة.االسطميةلشعوبوالفالحباالز«هارتمنياتيأطيبعنأعربكمأءمسرندة


