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االولالجزء

بموجبهاانشنتالتياالسطميتمرالمنمنظمةقرارات

والتجارياحتصاديللتعاونالدائمةاللجنة

االسطميتمرالمنمنظمةامناءالدولبينفيما

اعمالهافياللجنةبهاتسترشدوالتي





الثالثاالسطيالقمةتمرمنعنالصادرالتراع
للمنظمةدائمةلجانيتأسيسر

دولساءرنبوناسة

أ)(تى«را/~3دتم~اد

بالمملكةالمكرمةمكةفيالمنعتأوالقدس)فسطين(دورةانثالثاالسالميالقمةمؤتمران

)^الى)oمنالموافقدا4>ااالولربيع22الىا9منالفترةفيالسعوديةالعربية
م.ا(8امنايى

القدسلجنةرئيس»الثانيالحسنالملكجللة~بهتقدمالذيا~هتراحالىاستمعانبعد
االسالمية.لالدنورؤمعاءملوكيوأسهالجانبانشاء
العلميالميدانفيالمشركاالسالميالعملتدعيمبضرورةالعميقااليمانمنوانططقا

.والتجاريا~متصاديالميدانوفيجيلنوالتكنو
االمةبقضاياالدوليالعامالرأيلتعريفجديدةانمئالقةوالثقافةاال~اعطاءفيورغبة

الموجهةالمغرضةالحملةومواجهةوفلسطين،القدهنقصيةوخاصةاالماميةاالسالمية
والمسلمين،االسلقمضد

:يقرع

ا~متصاديوللتعاونوالتكنولوجي،العلميللتعاوندائمةلجانثالثانشاء-اوال

.التفافيةوالشؤونولالعطموالتجاري



فياالسالميالمؤتمرويتخذهااتخذهاالتيالقراراتتنفيذمتابعةاللجانهذهمهمة-ثانيا
الميادينهذهفياالسالميةالدولبينا~تتعزيزسبلوبحثالمذكورة،المجاالت

~فياال~~الدولقدرةدعمتحقيقالىالهادفةا~متراحاتوتقديمالبرامجووضع
المجاالت.

احدىرئيسوبرئاسةوزاريمستوىعلىدولعشرمصكيمنلجنةكلستكون-ثالثا
االسالمية.الدول

ثالثلمدةاالسطميةالدولخارجيةوزراءطرفمناللجانهذهاعضاءينتخب-رابعا

.للتجديدقابلةسنوات

االعضاءالدولغالبيةمناورئيسهادعوةعلىبناءاجتماعاتهااللجانهذهتعقد-خامسا

االغلبية~حضرتهاذانظاميااجتماعهاويكونفيها،



(لرابه(السطمي(لقمةفمئتمرإلختاميإلبيان

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةوناسةاسنادبشأن

التركيةالجمهحةونيسافرينكنعانالرئيسفخامةالى

الغناميالبيان
No. 15/4-84/ElDEC

وئيمرفخامةالىوالتجاريا~هتصا«يللتعاونالدائمةاللجنةرئاسةاسنادالمؤتمرقرر..´´.

.´´افرينكنعان/لمسيدالتركيةالجمهورية





قأ-8/7رقمالقرار
السابعاالسميالقمةموتمرعنالصادر

والتجاريالحتتصاديللتعاونالدائمةاللجنةانشعلةبشأن

(اكومسيك/

البيضاءالدارفيالمنعقدواالنبعاث)االخاء(دورةاسابعاالعالميالقمةمؤتمران
ام).994ديسمبرا0\-(«ا4اoرجبا3الىاامنالفترةفىالمغربيةبالمملكة

بثنهانوالخامسروالرابعالثالثميةاالسكالقمةمؤتمرعنالصادرةبالقراراتيذكرإذ
تعزيزالىالراميةالعملوخطة(كومسيك)والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنة
االسالمي،المؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبينفيماا~متصاديالتعاون

السادساالسالميالقمةمؤتمرعنالصادر(ق.ا)أق-2/6رقمبالقرارايضايذكروإذ
الىالراميةالعمللخطةجديدةاستراتيجياتصوغبهاينيطوالذيالكوسيكانشعلةبشأن
واتخاذءاالسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبينفيماا~هتصاديالتعاونتعزيز
لتنفيذها.اجراءاتمنيلزمما

اتسعلةبشأنالخارجيةلوزراءاالسالميالمؤتمرعنالصادرةبالقراراتكذلكمذكروإذ

,الكوسيك

والتيالسابقةالعشرالكوسيكدوراتعنالصادرةبالقراراتآخر»جانبمن،يذكروإذ
االعضاءالدولبينفيماا~هتصاديالتعاونصرحفياالولىااليجابيالعمللبناتأرست
التجارة،مجالفيوالسيما

بدأتالتيللتجارةاجالاالطولالتمويلخطةاقراربعدبأنه-التقدير-معيطحظوإذ
التصديرقروضلتأميناالعالميةالشركةتأسساتفاقيةدخلتام»988عامعملياتها
يوليوشهربحلولعملياتهاتبد.سوفالشركةهذهوبأنالتنفيذ»حيزاالستثماراتوضمان
99oللتنمية.االسطميالبنكاشرافتحتام



االسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةتبذلهاالتيالجهودايضابالتقديريحيطوإذ
والتجارة»ا~متصادمجالفيالعاملةوالمنتميةالمتخصصةومؤسساتهاالمتفرعةواجهزتها

ءالكوسيكبشأنالقوارتاحكامتنفيذاجلمن

علىالجديدةا~متصاديةالتجمعاتاالعضا<»للدولبالنسبة»تتخذهاالتياالهميةيدركوإذ
وتقويةانشاءوكذلكالموحدةاالوروبيةالسرقالنثنها،نتيجةخاصةبصفةالعالميالصعيد

تقدمجانبالىءالهاديوالمحيطوآسيااالمريكيتينفيا~طيميةا~متصاديةالمجموعات
متعددةالتجاريةللمفاوضاتاوروجوايجولةوانتهاءاالوسطالشرقفيالسطعملية

»االطراف

فيماوالتجاريا~متصاديالتعاونتعزيزالىالراميةالعملوخطةاالستراتيجيةيعتمد-ا
العاشرةالدورةاقرتهمااللتيناالسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبين

.للكوسيك

منالكوسيكاعتمدتهاالتيا~متصاديالتعاوناستراتيجيةانالتقديرمعيسجل-~
علىوترتكزاالعضاءللدولءالفرعيةالمجموعاتبينبالتعاونالنهوضشأنها
العالمياالثتصادمعوالتكاملا~متصاديوالتحررالخاصالقطاعتعزيزمبادئ
االعضاءللبلدانوالدستوريةوالقانونيةواسياسيةا~متصاديةبالهياكلالمساسوعدم

.الدوليةوالتزاماتها

~للتنقيحوقابلةومرنةعامةسياسيةوثيقةالعملخطةانايضاالتقديرمعيسجل-3
.والتنفيذبالمتابعةالخاصالفصلفيعليهاالمنصوصاالحكاممعتمشياالتنفيذ

ا~هتصاديالتعاونتعزيزالىالراميةالعملخطةتنفيذالىالماسةبالحاجةيقسر-4
بمبادئعمالاالسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبينفيماوالتجاري



بالمتابعةالخاصالفصلفيالمقررةلطجراءاتووفقاتنفيذهاوطرائقاالستراتيجية

.والتنفيذ

o-~فريقاجتماعاستضافةالىاآلجال»اقربفيالمبادرةالىاالعضاءالدوليد
العملخطةبمتابعةالخاصالفصلفيعقدهالمقترحالقطاعاتبينالمشتركالخبراء

.وتنفيذها

دورتهامن-اعتباراتصبحسوفأنهامنالكوسيكقررتهما»التقديرمعيسجل-6
فييتبادلوااناالقتصادلوزراءيمكناالعضاءللدولمحفلبمثابة-عشرةالحامية
جولة´´آثارموضوعوبأختبارلمراهنة»العالميةا~هتصاديةالقضايابشأناالراءاطاره

للتجارة»العالميةالمنظمةوانشاءاالطرافالمتعددةالتجاريةللمفاوضاتاوروجواي

عشرةالحاديةالدورةلهز»رئيسياموضوعااالعضاء´´للدولالخارجيةالتجارةعلى

.تركيافي199oاكتوبر24الى2امنالفترة~عقدهاالمقررءلنكوسيك

v-~واالتفاقاتاالساسيةالنظمعلىبعدتصادقاو/وتوقعلمالتياالعضاءالدولمد
المبادرةالىا~متصاديالتعاونمجالفياالسطميالمؤتمرمنظمةقبلمنالمعتمدة

مشارينالىواالنضمامالكوسيك»قراراتلتنفيذمةالنالتدابيرواتخاذءذلكالى
الصدد.هذافيالمقررةا~هصاديالتعاون

ءالكوسكراثقراثنفيذمثابهةاالمطيالمؤتمرلمنظمهالعامةاالمانهمن~-8

.فعالنحوعلىوانحازهاانسطثهالثظمالطامةالمساعداثثوثيرعلىوالدأب





الثانيالجزء

وتتريراالسا~الوشانققانعة

عشرةالثانيةالدورة

ريو.تباالقتصا(يللتعا~الدائمةللجنة

الكومسيك~لم





المقدمةاالساسيةالوشانققانعة

فيهانظرتالتياو

للكوسيكعشرةالثانيةالدورة

ا)991الثانيتشريننوفمبر/ا5-21ء(اسطنبول





ا(مقدمةاالساسيةبالوشانققانعة

للكوسيكتشرقالثا~الدورةفيهانظرتالتياو

)1996الثانيتثرين-~/01-12ء(اسطنبول

نيةالتاللدورةالمفصلاالعمال~ول~وع-,
حسينهلمنثنعمتزة

المنبثمةالمتابعةللبنةعشرالثانىاالجتماعتقرير-2

الكوسيكعن

لمنظمةالعامةاالمانةمنمقدممرجعىتقرير-3

0عشرالثانيةالدورةالىاالسطميالمؤتمر

للكوسيك
التعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذمراجعة-4

االعضاءالدولبينفيماوالتجارياالقتصادي
o-المؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمقدمتقرير

البلدانلبعضاالقتصاديةالمساعدةبشأناالسطمي
االمطمية

الخاصالقطاعلممكيالثالثاالجتماعتقرير-6
المشروعاتفيواالستثمارالتجاريالتبادللتعرين

واعطنسطية،االالبلدانبينفيماالمشتركة
االقتصاديباندونغ

v-بشأنللتنميةاالمطيالبنكمنمقدممرحلىتقرير
وائتمانسثمارااللتأميناالسميةالمؤسسة
الصادرات

والمقاييسالمعاييرلخبراءالسابعاالجتماعتقرير-8
لمنظمةاالساسيالنظامومشروعاالسطميةللدول
والمقاييسللمعاييراالسميةالدول



انقرةلمركزالعامالمديرمنمقدمتقرير-9

التجارةلتنميةسلثمياالالمركزأنشعلةحولتقرير-ا»

حولالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزتقرير-اا
السادسالتجاريسلثمياالالمعرض

المؤتمرومنظمةالمتحدةاالممبينالعاماالجتماع-12
الختامىالتقرير:مياالممك

المؤتمرمنظمةلدولالبالثالوزاريالمؤتمرتقرير-ا3

السلكيةواالتصاالتالبريدبشأنسلثمياال

واللثسلكية
للتجارةاالندونيسيةالغرفةمنمقدمتقرير

الدوليةاالسلثميةالقريةمقوماتحولوالصناعة
فىالخصخصةحولانقرةمركزمنمقدمة.ورقة

سلثمياالالمؤتمرمنظمةبلدان
الحلقةوقائعحولانقرةمركزمنمقدمةورقة

االسلثميةالبلدانفيالخصخصةحولالدراسية
والصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةمنمقدمةورقة
المؤتمرمنظمةبلدانفيالخصخصةحول
مياالسك

وتجربةالبشريةالمواردتنميةفيالخصخصة

للتكنولوجيامياالسكالمعهد
نلطوماالسلثميةالمؤسسةمنمقدمةورقة

والتنميةوالتكنولوجيا
االقتصا.يالتعاونمنظمةامانةمنمقدمتقرير

االعضاءالبلدانفيالخصخصةتجاربحول
الشرقفياالساسيةالبنيةوتنميةالخصخصةتحدي
افريقياوشمالاالو~
منمقدمةالخصخصةتجاربحولقطريةتقارير

واالردنوالعراقوالغابونواندونيسياتركيا
وفلسطينواوغنداوالمغربوسورياوالسودان

)2(VRP/69-21/CECMOCClOI



تقرير

عشرةالثانيةالد~ة

والتجاريياالقتصااللتعا~الدائمةللجنة

اال~الموتميلمنظمة

(اكومسيك~

)199"\اكثانيتشرينلمنوفمبر01-12(اسطنبمل،





تقرير

عشرةالثانيةالدورة

والتجاريياالقتصادللتعاونالدائمةللجنة

االسطميتمرالمنمنظمةاعضاءولالهبينفيما

)1996ثانيتشريننوفمبر/15-12,(اسطنبمل

المؤتمرلمنظمةوالتجارياالثثصاديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالثانيةالدورةانعقدت-ا

اعقابفي199iثانيتشرينلمنوفمبر1oوا4يومياسطنبول،فيا(الكوسيكسلثمياال
ا99,ثانيتشريننوفمبر/ا3وا2يوميعقدتالموظفينلكبارتحضيريةاجتماعات
القرارات.مشارينواعداداالعمالجدولمشروعبنودلدراسة

:مياالسكالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالتاليةللدولممثلونالدورةوحضر2-
البانياجمهورية-1
بيجاناذرجمهورية-2
البحريندولة-3
الشعبيةبنفلثديثرجمهورية-4
o-فاسربوركينا
الكاميرونجمهورية-"
العربيةمصرجمهورية-7
الغابونجمهورية-8
غامبياجمهورية-9
غينياجمهورية-1>
ونيميااندجمهورية-اا
املقميةاايرانجمهورية-12
العراقيةالجمهورية-ا3
الهاشميةاالردنيةالمملكة-ا4
Clفستانكازاجمهورية-ا
iالكويتدولة-ا
1v-قيرغيزستانجمهورية



اللبنانيةالجمهورية-ا8
االفترا~الشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية
ماليزيا

ماليجمهورية
ميةاالسكنياموريتاجمهورية
المغربية:لمملكة

النيجرجمهورية
عمانملطفة

ميةاالسكياكستاقيمهورية)-6

فلسطيندولة

قطردولة

السعوديةالعربيةالمملكة

السنغالجمهورية

ليونسيراجمهوريه

السودانجمهورية

السوريةالعربيةالجمهورية

التونسيةالجمهورية

التركيةالجمهورية
اوغنداجمهورية

المتحدةا~بيةاالماراتدولة37-

اوزبكستانجمهورية38-

اليمنيةالجمهورية-39

فيهاشارككماءقبرصلشماليالتركيةالجمهوريةمصلمراقببصفةالدورةفيوشارك
.كضيفواهرسكالبوسنةلجمهوريةمممك

سلثمىاالالمؤتمرلمنظمةالعاماالميناننا_،حامدالدكتورمعاليالدورةحضركما-3
عنها:والمنبثقةللمنظمةالتابعةالتاليةالهيئاتوممثلو

انقرةءميةاالسكللدوكريبوالتواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركز-
ا~ءار!كأئنحا:ة:لححيةاالسئميالمركز-



-.ةءوالتنميةوالتكنولوجياللعلوماالسطميةالمؤسسة-
دكاللتكنولوجياهاالسطميالمعهد-
اسطنبولءاالسلثميةوالنقانةوالفنونللتاريخاالبحاثمركز-
جدةلملتنمية،االسطميالبنك-
كراتشيءوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفة-
جدةءالسفنلمالكيملثمىاالاالتحاد-
ازهيرالبحارىوتكنولوجيالعلومالمشتركةاالسلثميةالشبكة-

المتحدة:مملكالتابعةالتاليةوالوكاالتالدوليةللمنظماتممثلوناالجتماعحضركما-4
الرياض)لمألخليجيالتعاونلمجلساالقتصاديةاللجنة-
(طهران)االقتصاديالتعاونمنظمة-
(جنيف)ءوالتنميةللتجارةالمتحدةاالمممؤتمر-
(واشنطن)والتعمير،للثنشاءالدوليالبنك-
ا(نيويوركاالنمائي»المتحدةاالممبرنامج-

).1رقمالمرفقفيعشرةالثانيةالدورةفيالمشاركينقائمة(ترد

~االفتتاحةالخلسة
o-سليمانالرئيسفخامةبرئاسةللكوسيكعشرةالثانيةللدورةاالفتتاحيةالجلسةعقدت

الكوسيك.ورئيسرالتركيةالجمهوريةرئيسديميريل<

للقمانةوتقديرهشكرهعنءبالمندوبينترحيبهلدىديميريل»سليمانالرشيمىفخامةأعرب-6
بانجازاتشديداهتماممنتبديهلمالهاالتابعةاألخرىوللمؤسساتللمنظمبةالعامة

أثنىالمنطلقهذاوهناالنجازات.هذهسبيلفيبناءةجهودمنبهأسهمتولماالكوسيك
هذهيحضرالذيللمنظمةالعاماألمينالغابأحامدالدكتورمعاليعلىمحاطرأشاءفخامته
االسلثمية.االمةقضايالنصرةجليلةخدماتمنأسداهماعلىمرةآلخرالدورة
للمندوبينتمنياتهخالصعنكلمتهختامفيديميريلسليمانالرئيسفخامةوأعرب

مداوالتهم.فيبالنجاح
)2رقمالمرفقفيديميريلسليمانالرئيسلفخامةاالفتتاحيالخطابنص(يرد



امتهلهاكلمةسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينالغابأحامدالدكتورمعالىالقى-1
الجمهوريةوئيمردميريلمليمانالرئيمرلفخامةوالتقديرالشكرعميقعنباالعراب
وئيمرونائبةالخارجيةيرةونجيلليطانسرالسيدة/ولمعالىءالكوسيكورئيمىالتركية
معياسيدةتوجيهاتمنويقدمانهبالغاهتماممنيبديانهلماالتركية»بالجمهوريةالوزراء
االسمى.المؤتمرمنظمةاعضاءالبلدانبينفيمااالقتصاديالتعاونلتعزيز
).3رفمالمرفقفىالغابأحامدالدكتورمعالىكلمةنص(يرد

كلماتاوغنداوجمهوريةاالسطميةايرانوجمهوريةالكويتدولةوفودرؤساءالقى-8
اعربانوبعد.يمكرنهاالتياالعضاءللدولالثطثالجغرافيةالمجموعاتعننيابة
يبديهلمادميريلسليمانالرئيسلفخامةوالتقديرالشكرخالصعنالثقةالوفودرؤساء
التيالمتزايدةاالقتصاديةالصعوباتالىاشارواللكوسيك»لخرئيسسديدتوجيهمن

نرهواكماءللتعاونفعاليةاكثرسبلايجادضرورةمؤكديناالعضاءالبلدانتواجهها
ثم.االعضاءالبلدانبينفيمااالقتصاديالتعاونمجالفيالكوسيكاحرزتهالذيبالتقدم

علىوشعبهاوحكومتهاوزرائهاورئيسالتركيةالجمهوريةرئيسالىالشكرازجوا
المؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبينفيمااالقتصاديللتعاونالمتواصلدعمهم
االجتماع.لهذااتخذتالتيالممتازةوالترتيباتالكريمةالحفاوةوعلىسلثمياال
واالفريقيةواآلسيويةالعربيةاالعضاءالبلدانعننيابةالقيتالتيالكلماتنصوص(ترد
لمالترتيبعلى6وoو4المرفقاتفي

فيهااستعرضكلمةلنتنميةسلثمياالالبنكرئيسعليمحمدأحمدالسيدمعاليألقى-9
الكوسيككلفتهائتيالدراساتفيتقدممنالبنكماحققهعلىالضوءمسلطاالبنكانشعلة

باجراثها.
).7رقمالمرفقفيللتنميةاالسطميالبنكرئيسكنمةنص(يرد

الوفود.رؤساءدميريلسليمانالرئيسفخامةاستقبلاالفتتاحيةالجلسةعقب-ا>

آامةااخلسة

االستاذةمعاليبرئاسةللكوسيكعشرةالثانيةللدورةالوزاريةالعملجلسةعقدت-اا
الشركية.بالجمهوريةالوزراءرئيسونائبةالخارجيةوزيرةجيلليطانسوالدكتورة



البندتناولوقررواللكوسيكعشرةالثانية:لدورةاعمالجدولمشروعالوزراءاقر-ا2
الخصخصةتجاربحولالنظروجهاتبتبادلوالخاصاالعمالجدولمنا.

البنودبحثاعادةمنبدالءالموظفينكباراعدهاالتيالقراراتمشارينواستعراض
االعمال.جدولمنالمتبقية

).8رقمالمرفقفيللكوسيكعشرةالثانيةالدورةاعمالجدولنص(يرد

بالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلاوزفراتنجاتيالسيدمعاليقدم-13

منالموظفينكباراجراهلماموجزاعرضاالموظفينكباراجتماعورئيسالتركية

سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالبلدانفيالخصخصةتجاربحولمداوالت

البياناتتوزيعيتموسوفء9المرفقفيالموظفينكباراجتماعرئيسكلمةنص(وير«

واالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزجانبمنالموظفين،كباراجتماعخلل~المقدمة

االممومؤتصروالتعميرللثنشاءالدوليوالبنكاالسلثمية،للدولوالتدريبواالجتماعية

الونيقة)هذهعنمنفصئةوالشمية»للتجارةالمتحدة

الغابونوجمهوريهأنأونسياوجمهورمهالتركهمهالجمهوروفودرؤساءادلى-14
وجمهورمةالهاشمةاألردنهوالمملكهأوغنداوجمهورمهاالسلثميةباكسانوجمهورمة

بامجازفهااستعرضوابباناتظسطنودولهالعراقيةوالجمهوريةالشعبةشبنغلثة
منالحكوماتتنشافاالتياالهدافعلىالضوءمسلطنبلدانهمفيالخصخصهمجارب
انها(ماناتهذهمنتبينوقداتخاذها.تمالتيالخصخصهمدابيعوعلىالخصخصهبرامج
المخلفهالبلدانفيالخصخصهمنالمترخاهاالهدافبنشبهاوجهوجودمنالرغمعلى
لوطنةاالظروففياالختلثفعنناجعةالرسسةمامهااهمافياخثفا~هناكفان
هوالخصخصةمنبعامةالحكوماتمتوخا»الذياالولالهدفاناال.ماتاالولووفي
وتحدمثهاالقتصادتقومةخلرمنواالنتاجةالكفاءةورفعدمهاالقتصاالمنافسهإذكاء
اليالممتازةوللرتباتالضيافةلكرمتركاحكومةالىالشكرازجوافانهم.كذلكوتدومله
للثجماع.اعدتها

لم.الوثنتههز»عنمنغصنهالدورةالىالمقدمهالقطرسهالتقاريرموزمنسيملم

o,-القرارمشروعواعتمدواالوزراءبحث)OIC/COMCEC/12-96IDRES(lومشروع
السيدةمعاليخلل~منعرضهما،وقرروا,OIC/COMCEC/12-96/D.RES)2(القرار
العتمادهما.الختاميةالجلسةعلىاالجتماع،رئيسةجيلليطانسر



الجمهوريةوزراءرئيسأربكان»الديننجمالدكتوراألستاذالدولةصاحبالقى-ا6
الثانيتشريننوفمبر/1oصبيحةفيعقدتخاصةجلسةفيالمندوبينأمامكلمةكية»النز
»هائلةامكاناتسلثمياالالعالميملكحينعلىانهموضحابالمندوبينفيهارحبا996
لمالعالمياالقتصادياالنتاجفىنصيبهفان»الطبيعيةاوالبشريةالمواردحيثمنسواء
الدولبينفيمااالقتصاديالتعاونانالىالوزراءرئيسدولةواشار.ضنيكيزل

واالطاراالساسيةالبنية،الكوسيكخلكرمنءاالناكتسبقدالمنظمةفياالعضاء
حجمفيزيادةالىذلكسلثمياالالعالميترجماناهميةمؤكداءلهاللثزمينالقانوني
االسلثمية.البلدانبينفيماالتجارة

)1>رقمالمرفقفياربكانالديننجمالدولةصاحبالقاهاالتيالكلمةنصيردلم

1v-التنميةلتخطيطوزيوالدولةاسميتاقرطاسنجارجيناالسيدمعاليمنكلألقى
المؤتمرلمنظمةالعاماالمينالغا~حامدالدكتورومعالياندونيسيا،بجمهوريةالوطنية

هذهفيبياناللتنميةسلثمياالالبنكرئيسعليمحمداحمدالدكتورومعاليسلثمي»اال
.الخاصةالجلسة

حكومةءالتركيةوللجمهوريةالوزراءرئيسلدولةشكرهمعنالمتحدثونهؤالءواعرب
وللحفاوةاالعضاءولاكبينفيمااالقتصاديللتعاونمتواصلدعممنمهتكلماءوشعبا
جتماع.لكاعدتالتيالممتازةوالترتيباتالحارة

~الخثا~امحلس
سليمانالرئيسفخامةبرئاسةللكوسيكعشرةالفانيةللدورةالختاميةالجلسةتعت-ا8

الكوسيك.ورئيسالتركيةالجمهوريةرئيسءدميريل

رئيسونائبألالخارجيةوزيرةجيلليطانسوالسيدةمعالي»متالختاميهالجلسةوفي-ا9

.الوزراءاقرهاالتيبالصياغةالقرارينمشروعيالتركية»الجمهوريةوزراء

رقموالقرار1OIC/COMCEC/12-96IRESالقرارائمةاكاللجنةواعتمدت
2.OIC/COMCEC/12-96/RES

الترتيب).على12و1االمرفقينفيال2(رقموالقرار)1(رقمالقرارنصا(ويرد



التاليةاالعضاءالدول~وقعتالختاميةالجلسةفىخاصةمراسمواجريت-)0
ادناه:المبينةاالساسيةوالنظماالتفاقياتاسماؤها

اللبنانيةالجمهورية:والتجاريوالفنياالقتصاديللتعاونالعامةاالتفاقية-
المؤتمرمنظمةاعضاءالدولبينفيمااالستثماراتوضمانوحمايةتعزيزاتفاقية-

اللبنانية.والجمهوريةألبانياجمهورية:االسطمي
المؤتمرمنظمةاعضاءالدولبينفيماالتجاريةاالفضلياتلنظامالعاماالطاراتفاقية

العربيةمصروجمهوريةاللبنانيةالجمهورية:االسمى

فيكلمةمي»االسكالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينبدءالفاحامدالدكتورمعليالقى-21

ءللكوسيكعشرةالثانيةالدورةاليهاخلستالتىالنتائجبأهميةفيهانوهالختاميةالجلسة
توجيهاتمنيقدمهومابالغاهتماممندميريلسليمانالرئيسفخامةيبديهماعلىمثنيا
االمانةانالعاماالمينواكداالعضاء.البلدانبينفيمااالقتصاديالتعاونلتعزيزحكيمة
ضماناالمتابعةاعمالفيالتعاونفيوسعاتدفيلنسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامة

عشرة.الثانيةدورتهافيالكوسيكعنالصادرةالقراراتلتنفيذ
فيسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينالغابأحامدالدكتورمعاليكلمةنص(ويرد

)ا3رقمالمرفق

بجمهوريةوالصناعةللتجارةالدولةوزيرادموندىمبيوموهبياالسيدمعاليائقى-22
التيالهامةللنتائجتقديرهعميقعنفيهااعربالوفودكلعنبالنيابةكلمةءالكاميرون
بتحقيقالبالغواهتمامهدميريلسليمانللرئيسوالمقتدرةالحكيمةوللقيادةالدورةحققتها
كماسلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيمااالقتصاديالتعاوناهداف
الجمهوريةوزراءرئيساربكانالديننجمالدكتوراالستاذلدولةوتقديرهشكرهعناعرب
االعضاء.الدولبينفيمااالقتصاديالتعاونلتعزيزبالغاهتماممنيبديهلماالتركية

مياالسكالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينالغابأحامدالدكتورلمعاليالشكرمعاليهازجىكما
انجاحفيبهاسهمتلمالهاوالتابعةالمنظمةعنالمنبثقةالمتخصصةوللمؤسسات
االجتماع.

بجمهوريةوالصناعةللتجارةالدولةوزيرادموندمبيوموبياالسيدمعاليكنمةنص(يرد
الم.4رقمالمرفقفياوغنداالكاميرون



خطاباالكوسيكورئيمرتركياجمهوريةوئيمرءدميريلسليمانالرئيمرفخامةالقى-23
لمنظمةالتابعةوالمؤسساتالعامةوللثمانةللوفودوتقديرهسكرهعنفيهاعربختاميا

بذلوهL..Jءوالتنميةللتجارةالمتحدةاالممومؤتمرالدولىالبنكولممكياالسئميالمؤتمر
الدائمة.اللبنةعملفيبناءةمساهمةمنوقدموهثمينةجهودمن

محفكالكوسيكلجعلالمبذولةالجهودحققتهالذيبالنجاحسرورهعنالرئيمرواعرب
آثار""موضوعاختيارصوابمؤكدا»الراهنةاالقتصاديةالعالميةالقضايالمناقشة
األعضاءالدولاقتصاداتعلىاالوريياالتحادوبخاصةاالقليمية»االقتصاديةالتجمعات

واختتمللكوسيك.عشرةلثةالثاالدورةخكحولهالنظروجهاتتبادليجريكموضوع
اوطانهم.الىالعودةسثمةللمندوبينمتمنياخطابهدميريلسليمانالرئيمرفخامة
).اoرقمالمرفقفىدميريلسليمانالرئيمرلفخامةالختامىالخطابنص(ويرد







عشرةالثانيةالدورةفيالمشاركينقانعة

والتجارياحتصاديللتعا~الدائمةللجنة

االسطميالموتميلمنظمة

)l~15-12 ,J/199~الثانيتشريننوفمبر/





باالبحليزيةاالصل؟

عشرةالمانيةالدورةفيالمشاركينقائمة

والتجارىاالقتصادىوذللعاالدائمةللجة

االسالمىتمرالمنلمظمة

)1996الثانىتشري/نوفمبر15-ا2(اسطبول،

ULGOZURVENTEMHEMc.Df.roP
araknA,yekurTotrodassabmA

NIARHABFOETATS

RKAAHSLAMIRAKE..H
sriaffAngieroFforytsiniM,sriaffAt.nlforotceriD

HSEDALGNABFOCLIBUPERSELPOEP

MALABOOBHAMEH
yekurTothsedalgnaBforodassabmA

NIASSUHRAWONA.dMr.M
ecnaniFforytsiniM,noisiviDsnoitaleRicmonocE,yraterceStnioJ



OSAFANIKRUB

ARAWADIRAMUO.ER
aibarAaiduaSnirodassabmA

OIBMAEPMOMDNOMDE.E.H
yrtsudnIdnaecremmoCfoyraterceSetatS

AMADANAMAH.srM
rollesnuoC

ESOIMODNOVMMOKArM
t.peDnoitarepooClanoitarnetnIfofeihC

UOFISSUOYUODAMAHUOMr.M
tamolpiD

ALLAHTAFYDHAMLEDEMAHOME.R
yekurTottpygEforodassabmA

RESSANDEMHAr.M
tpygEfoetalusnoClareneG,rollecnuoClaicremmoC

LIAMSIDEMHAr.M
lubnatsInietalusnoClareneGnaitpygE,licnuoC

BEETAHKLEMAH5IH.rM
lubnatsInietalusnoClareneGnaitpygE,licnuoC



LIABNAMANIUOSSUOK.rDE..H
aibarAiduaSotnobaGforodassabmA

Mr. BAKARYKOLLEY
and5:،ادء(،>,Invest.nentEconomist,MinistryofTrade

Employment

AIGADFABUOADMAM.rM
aeniuGfoecremmoCdnasicmonocErofrollesnuoC

hdayRiniyssabmE

AITMSASATRAKRADJNANGIE.R
gninnalPtnempoleveDlanoitaNforetsiniMetatS

AJADJARAMOKr.M
stnemyaPfoecnaalBlanoitarnetnIrofuaeruBehtfodaeH

OTANIREPmuBrM
sriaffAngieroFfotnemrtapeD,laiicffOroineS

SIRIDD!EAMUSUKEDEDr.M
edraTdnayrtsudnIfotnemtrapeD,laiciffOroineS

Mr. BumMULlA
.TradeCorp(اا(.HeadofDivisionofDevelopmentand

BankIndonesia



IAHABNARMADIUBr.M
araknA,yssabmEaisenodnI,yraterceStsriF

FUSUYDIErM
sriaffAngieroFfotnemtrapeD,laiciffOroineS

MIKAHIMRHCUMr.M
ecremmoCforebmahCnaisenodnI,rotceriDgniganaM

yrtsudnIdna

NAHKDAMMAHOMAZETROM.ER
sriaffAcimonocEdnaecnaniFforetsiniM

IREHGABAZERDAMMAHüME.R
yekurTotnaIrfo.peRcimalsIforodassabmA

IIDMALIALUDABr.M
t.nIrofuaeruBfolareneGrotceriD,ecnaniFfoyrtsiniM

snoitazinagrOdnansoitutitsnI

KHSERAVEJHIKESDJIAMr.M
lubnatsIninarIfoetalusnoC

QARIFOCLIBUPER

MEHI'T5A..LEHأل8.)´:~716:74ط.
MinisterofTrade



AFATSUMSABBAAFATSUMr.M
lanoitarnetnIforotceriD,edarTfoyrtsiniM

noisiviDsnoitazinagrO

HLIASDEMHADANAHUMr.M
niqaIrfo.peRehtfoyssabmE,rollecnuoClaicremmoC

araknA

NADROJFOMODGNIKEITMEHSAH

SABBADMIHSAHr.D.E.H
secruoseRlareniMdnaygrenEforetsiniM

NATSIHKAZAKFOCLIBUPER

VEABMESRASKIRES.rM
yekruTniyssabmEnatsihkazaKfoyraterceStsriF

27 ESSENGUL9ال::«89)ما.H.E
TheFirstDeputyMinisterofEconomy

EDILDAVEHSIGATRAS.sM
lucnoClareneG

NALSURVEYABRAAZNr.M
lucnoCeciV

AVOKEBMEALKLÜGTIKABr.M
araknAniyssabmE,yraterceSdrihT



LIAMAHSLAMISSAJAFATSUMr.M
yrtsiniM,sriaffAcimonocErofyratercesrednUtnatsissA

ecnaniFfo

NAYYAZUMLARASSANr.M
yekurTottiawuKfoyraterceStsriF

Mr. MISHALMENWERALARDHI
me AffairsDivisionءدااHeadof

MALLAMLAKREABÜMr.M
eciffOecnaniFforetsiniM,noisiviDfodaeH

REBAJNISSAYE..H
edarTdnaymonocEforetsiniM

H.E.JAAFARMOAVI
LebanontoTurkeyه(Ambassador

ZIFAWAZم،~ررHE
ofForeignأااد00(داذأHeadofEconomicDepartmentinthe

Affairs

HALLAOBADAMHAr.M
lubnatsIniiucnoClareneG

Mr. MALEKASSl
Ministryof(ءااChiefofDepartmentofForeignTradein

EconomyandTrade

AYIIRHAMAJBARANAYBLIS'ELPOEPTSLIAICOS

RESUNDIESr.M
lubnatsInilareneGlusnoC



AISYALAM

IIZAZHDIISARDAMHA.ER
araknAniyssabmEehtfosriaffA'degrahC

ARRADIIOADFr.M
ecremmoCdnaecllaniFfoyrtsiniM,euqinhceTrollesnuoC

AINAITRUAMFOCLIBUPERCIMALSI

UODA1Mr.M
PEIDNOSforotceriDlareneG

ARBAGr.M
ecivreSsnoitaleRlanoitarnetnIfodaeH



JARAFLAMEEALSRIHSAB.E.H
yekruTotnamOforodassabmA

NIALUTAHARr.M
lubnatsIninatsikaPfolareneGlusnoC

NAHKMEEDANDAMAMHOM.rM
lubnatsIninatsikaPfolusnoCeciV

IRSAMLARHIAM.E.H
edarT&ymonocEforetsiniM

NISSAYDAUOFr.M
yekurTotenitselaPforodassabmA

RATAQFOETATS

AFLIAHKLADEMAHüMNIBDAMAHr.M
araknA-rataQfoetatSehtfoyssabmEehtfosriaffA'degrahC

AIBARADIUASFOMODGNKI



YFWAALIDMAHLUDABDAMAHr.D
ytliauQfolareneGrotceriD,ecremmoCfoyrtsiniM

t.peDnoitcepsnIdnalrotnoC

NAHRASHALASr.M
alnoitarnetnIforotceriD,sriaffAngieroFfoyrtsiniM

t.peDicmonocE

FESUOYLANISHOMLUDAB.rM
noitarepooClanoitarnetnIlareneGrotceriD,noitazinagrOsdradnatS

Jll.AFOHGALADMMAHOMr.M
ymonocElanoitaNdnaecnaniFforytsiniM

LAGENESFOCLIBUPER

H.E.HASSANADAMüMAR
SudantoTurkey(ءااAmbassadorofRep.of

9::´)9 BASHIRHUSSETNأأهلهMc.
FinanceCorp.Minist-yof)ااا.DirectorGeneralof

Finance& Economy

IMHARIB!ADHLEALALLADFr.M
aarknA,yssabmEnaduSyraitnetopinelPretsiniM



CLIBUPERBARANAIRYS

NAHRAFLANDIDEREDABr.M
lubnatsIniairySfolusnoClareneG

NABBAJDAMHA.rM
edarTngieroFdnaymonocEfoyrtsiniM

NUONHASDEMHA.E.H
yekruTotaisinuTforodassabmA

Mr. BECHIRMSAKNI
IstanbulااأMinisterPlenipotentIary,ConsulofTunisia

INUOMHARENICUOHM
edarTfoyrtsiniMehttarotceriDnoitarepoooClaretaliltuM

RELLiÇUSNAT.rDf.orP.E.H
retsiniMemirPytupeDdnasriaffAngieorFforetsiniM

NEMYÖRUNOEH
sriaffAngieroFforytsiniM,'x;atercesrednU,rodassabmA

ÍNGLiBZÖZUGO.rM
ecffiOs'tnediserP,lareneGryaterceSytupeD

RAGNUSTRAD::E.R
ngieroFforytsini1~,ryatercesrednUytupeD,rodassabmA

sriaffA

NALANASNiçUMiT.rM
noitazinagrOgninnalPetatS,ryatercesrednUytupeD



L!IAn.ÇLAYr.M
ecfifOnoitartsinimdAnoitazitavriP,tnediserPeciVgnitcA

SATKAZVUAY.rM
sriaffAngieroFfoyrtsiniM,tnemartpeDfodaeH

ULGORKÜTNACRÜG.rM
sriaffAngieroFforetsiniMforesivdAlaicepS

TUKüNGNA$RK.E.srM
,stnemeegrAfoetarotceriDlareneG,tnemrtapeDfodaeH

edarTngieroFroftairatercesrednU

RETRUKTEMHArM
hsikruT,tnemrtapeDsnoitaleRngieroFfodaeH

etutitsnIsdradnatS

LUKARDUYREMELÏAr.M
dnasrebrnahCfonoinU,lareneGyarterceStnatsissA

yekruTfosegnahcxEytidommoC



iCRiMEDNASAHr.M
foegnahcxEytidommoCdnasrebmahCfonoinU,rtepxE

yekurT

UHDASNAGaSAB.ER
ecnaniFrofetatSforetsiniM

AMUGAHYLLIWEJO.rM
resivdA,ecnaniFforytsiniM,recffiOecnaniFlapicnirP

OBAHGULOKINAGI.rM
retsiniMehtottnatsissA

IRAGNALAQLIAHLUDBAFISUOYr.M
setarimEbarAdetinUehtfoordassabmA

LASIAFRAAZANIAAHSEMiA.rM
snoitaleRl.n1dnasnoitazinagrOforecfifOegrahcnI

ecremmoCdnaymonocEfoyrtsiniMnit.peD

IMARRAHüMLADEMHARAMür.M
snoitaleRcimonocEdnanoItazinagrOehtfofeihC

VONAMHARRUDBARUFAGUDBA.E.H
yekruTotnatsikebzUforodassabmA

VORAMURDIAHABr.M
rollesnuoC

VEYDIREBYADUHLiARAMU.E.H
lubnatsInilareneGlicnuoC



IAFLKHAMLAnOOMAHr.D
dsrdaantSfolareneGrotceriD,trysudnfIotrysiniM

RIHAANLAMIHRABI.rM
gnieroFfolareneGrotceriD,ecanniFforytsiniM

snoitaleRlaicnaniF

IDABONAMAILUSHALLUDBA.rM
ecIffOst'nediserP

IDMAHLUDBABUKAYLAMAJ.rM

RASOCHLiAS.E.H
ecnaniFforetsiniM



NAMHTü.R.NNAMSUO,E,H
lareneGryaterceStnatsIssA

YlALBARAWNArD
noItartsIinmdAlageLehtforotceriD

Il\ZEIv~ELTNDDERLOl\.rM
snoItaleRclibuPdnalocotorPtarotceriD

~IOTAHARHOSSAI~ا؟..Amb
EconomicAffaIrsأ_اءءه.ده

.1r\)؟1أ57.1.)8 \lOH.-\\l\lED
AdmiIlIStratl\èOfÍJcer

9DSOCI.\.LRESEARCH.)~D.)999~أا؟(~THESTATISTIC\L.
)TRAI:\(_GCE:\TERFORISL.üIlC COl':"TRIES(SESRTCIC

OORLKا_c570(.9أ
9»)ءءء.00دء0ا«)



HSRRAAFNAMSOKLlAMLUDBA.ER
egrahcnInoitartsinimdA

ERUOTLlADEMAHüM.rM
recffiOroineS

RIAWTAPINIAMLUDBA.rDf.roP
lareneGortceriD

eloEHTFOSANGRODETALIIFAF.F

ÇNAVKIKRIAT.ER
yekruTrofBID,rotceriDevitucexE

!SREHNAMHRARUDBA.rM
knaBehtotresivdA

RUOMAHRATKHUMr.D
PSPE,noitceSnotiarepooCcimonocE,tsimonocEroineS

tnemrtapeD

FIA1DEMAHüMr.M
noitibihxEBDfIoegrahcnI

NATLUSA.FITALLUDBA.rD.ER
lareneGryaterceS



llAHSIZAWANAYTITA.sM
noitomorPedarTreganaM

EGNJOEDKCIJWTSAHNAVLUAPr.M
yekurTniNUforotanidoroCtnediseR

RATALALlA.E.H
snoitaleRcimonocElanoitametnIforotceriD

ULGONASHÎÎNDDELEMKE.rDf.orP
rotceriDlareneG

RADZILOREr.M
retneCCONfIodaeH



81 SAGHIR8أ»أ)Mr.
&SeniorPrivateSectorDevelopmentSpecialist,MiddleEast

N.AfricaRegion

)yekurTfoclibupeRehtfonoitazinagrOgninnalPetatSehtnihtiW(

LiGNARMAJ;.ALEC.rM
ecfifOnoitanidrooCCECMOCfodaeH

.5Mrأ8_ MUSTAFA
HeadofDepartment,COMCECCoordinationOffice

LEÜSNÜBLÜG.srM
ryaterceSe"itucexE

UGTIHURREFrM
noitatnemucoDrofrotanidrooC,rtepxE

SÎMEMRKÌEBUBEr.M
noitatnemucoDrofrotanidrooC,trepxE

ACRAKAPUKAYr.M
gnitfarD,rtepxE

RANIPKALiAMSi.rM
gnitfarD,rtepxE

NKlSATZÖNAHRür.M
snoitaleRsserPdnalocotorP,trepxE



NALSRALAMKE.rM
secirveSretupmoC,trepxE

ÜLLÜGEGLiB.srM
stnapicitraPfotsLi,rtepxE

RAKLISILiA.rM
tnemrtapeDfodaeH

ÇUIKZÖMERRKEÜM.sM
noitceSfodaeH

YOSLÜGRASAY.rM
trepxE

RASAYTULVEM.rM
rtepxE

Kl:Tl:KRABMATiyESrM
naicinhceT



حياالأالخطاب

دميريلسليمانالرئيسلفخامة

التركيةالجمهوريةونيس

الكوسيكورنيس

للكوسيكعشرةالثانيةالدورةافتتاححفلفي

)1999الثانيتشريننوفمبر/14(اسطنبول





:ميريلسليمانالرئيسلفخامةحياألفتتاالخطاب

التركيةالجمهوريةرئيس

الكوسيكورئيس

للكوسيكعشرةالثانيةالدورةافتتاححفلفي

)ا996الثانيتشرينلمنوفمبرا4اسطنبوللم

االذداا~لىاصحاب
العاماألمين~لى
ا~تالدنوونالمند

أنوأو.للكوسيك،عشرةالثانيةالدورةافتتاحمناسبةفيتركيافيبكمأرحبأنيسرني
والخيربالنفعبهتضطلعونياكالعمليعودبأنتمنياتيعنأعربلكيالفرصةهذهأغتتم
جمعا،.االنسانيةوعلىبأكملهاالسطميالعالمعلى

فيسنةعشرةاثنتيقبلانعقاد~دوراتبدأتالتيءالكوسيكأوىأنيسعدنيوكم
إسهاماتمنإليهاتسدونهوماينقطعالاهتماممنتبدونهمابفضلمسيرتهاتواصلاسطنبول»

ومتواصلة.بناءة

مياالسكوالبنكميسكئةاالمؤتمرلمنظمةالعاهةاألمانةإلىالشكرأزجى)نليويطيب
الكوسيك.أعماا_فيقيمةإسهاماتمنموهقدلماالتخصصيةاللجانوكافةللتنمية

لمنظمةالعاماألمينبد»الفاحا~الدكتورمعاليإلىالتحديدوجهعلىبالشكرأتوجهأنوأود

عماستنتهيالتيواليتهفترةفيمرةآلخراالجتماعهذايشاركناالذيسلثمي»االالمؤتمر
أنشعلةوفيمنظمتنامةفيفيبناءةإسهاماتمنواسداهمتفانجهدمنبذلهلماتقديرأءقريب

الكوسيك.

بد.الفحا~كتوراكمعاليبذلهاالتيالمشهودةالجهودالوفاءوبكلدومانذكروسرف



الموقرونالمندوبون
فيالدوليةقاتالعكلتطوراألساسيةالركيزةهماالمتبادلواالعتما.العولسهعمليةأصبحتلقد

سعياتسعىفاالنسانيةخاصأ،د~االقليميالتعاونمفهوميكتسبالسياؤهذاوفيعصرناى
وروحوالمصالحهالصراع»محلونالنفافيهيحلالدوليهقاتللعكيدبنظامإلىمتراصك
السياسية.النزاعاتمحلاالقتصاديةالمنماركة

فرصلناأتيحتكماخطر«لهاب_ةمشكلئتءالبارءةالحربإنتهاءاعقابفيواجهتاىلتر

وانعدامءالقبليةوالنزعةءوالعنصريةالعرقي،التعصبأخطارالبشريةعلىتكالبتإء__ة؟

تتغلبأنينبغيكعقباتاأل~ارمنءلكإلىوماالمنظمةوالجريمةءواالرهابءالتسامه

والتضامن.العملتنسيقخلرمنمحليو

الىالحاجةتتراثالب_ة،الحقبة_هإ«ادرالظهورفي_أتالتيالب_ةالظروفظلوفي

وترتبطمشترك»فيوثتكوروحيويخيتتراثبينهايجمعالتياننابكبيناالقتصا.يالتعاو~

األخوة.بروابطبينوفيما

مهمأدورأعامأ،شنشكابألثرالىار~تمرجهالتنمىءا´اسكالمؤتمرمنظمأللعبتلت

العالمأ،الساحهعلىالفعالهمزبمرثأعضائو´ضوت~فعتإ_ملمرسألزاتانبوحققت

حجرألثعاونمنوجعلتنسر~ء7ا´كرامأفواامتهنتأوشاتخلثرالعا.ألثضاماهمنوساث

خصاأ.لمالسرأممبنثانذللعكدويألالن

إسهاماتو_متءا´اعوامفئذهأثأ`ءالمؤسسيةبنيننهامياالسكالمؤتمرمنظمةاستكملتولتر

لماأتيحتوهكئذااأل~اء.ا~اربيزا~اءيزشنىفيا~اوريزتعنأجلمن´ملموسة

التعاونمجالفي0الب`ريةامبالبزشيا~ارةمراكزمنمركزكتسربالضخمةفرص

بذ`ء.نو-انب`عطريقعزو:لمشاركةللنداو~~ب_أنمو.-يمولتاالقليمي

للتترم__ةآفاقأتفت-والتكنولوجيا،العلومفيهرةاكالتطورات~ثواالتيالتحولعمليةان

التنميةةفجنفيهتتسعالذقالوقتنغمرفيواالبسرعيةاالقتصا.يةا´(تالعبفيانياالس

متسررعة.~التولاكبيزاالقتصا.يالميزانفيالخللويز.اء



الخطفاتلتسويةشأنهالهابمهامشوضأنللكوسيكمثيحالظروفهذهأناعتقاديوفى
يجعلالذيالمناختهيئةفىوللممصاعدةاألعضاء،الدولبينوالقانونيةواالقتصاديةالسياسية
العالمى.االقتصادمعانتكاملعمليةفيالمنافسةعلىقادرةاألعضاءالدول

شأنهمنأمروالنشاطالحركةعلىالقدرةمنمزيدأالكوسيكإعطاءانأعتقدفإننىمناومن
الحلولإلىالتوصلعلىاالسطميةالدولمساعدةفيمهمبوراالضطالعمنيمكنهاأن

العالمى.االتنما«ميناميةتتطلبهاالتىالخعة

وعلىاالسطمىالمؤتمرمنظمةعلىأخرىهامةآثارلهكانتالباردةالحربانتهاءنفيكنلك
أسيافىالجديدةالجمهورياتانضمتنتداألعضاء،البلدانعدزيادةبينهامنالكوممميك،
إمكانياتزادتوبنلكفيهاهلمعضويةكاملةأعضاهوأصبحتالمنظمةإلىوألبانياالومطى
كبير.بقدراهنظمة~انبينامحصاديالتعاون

وتقدمالسوقوقوانينالحرالمشروعإلىيستنداقتصاديلمنهاجبلداننااعتمادبأنلمقشعوإنني
علىواالستقرارالسنمتحقيقفيوفيربقدريسهمأنشأنهمنأمروالمتكنولموجياللعلم

الشأن.هذافيحاسمبدورالقياممنالكوسيكتمكينوفيواهوليها~المعيين

إلىحديثاانضمتالتيالشقيقةأوزبكستانبولةأرحبلكيالخرصةهذهأهتتمأنويسرنى
المناسبة.بهذهالتهانيلهاأزجىولكىاال~المؤتمرمنظمة

راءالرنالمعالىأصحاب
الموقرونالممفوبون
قبلاألولىدورتهافيالكومنيكوضعتهالملتيالواقعيةاالستراتيجيةأنأعلنأنأيضأيسرني
خطةومعهااألعضاءىلمولبينفيماالتجاريالتعاونطىفيهاووكزتعامأعشرامثى
تحريرضرورةعلىيشدأمهماإطارألمناتقسانءعامينمنذاعتمناهاالتيالجديدة~العمل

العالمي.المتكاملتحقيقإلىويسعىالخاصالقطاعأهميةوعلىاقتصاداتنا

نشاطاتإليهاخلستالتيوالمحددةالطيبةبالنتائجأنوهأنا~ر»هذامنويسعدني»
تمويل´´خطةأبرزهاومنءالسابقاجتماعنامنذاالقتصاديا~ونمجالفيالكوسيك
الصادرات´´.وإئتماناالستنهارتأمين´ئئسسثوأجالا´األطولالتجارة



فياالقتصاديةباالمكانياتمقارنابيننا»فيمااالقتصا.يالتعاونإننقولأننستطيعذلكومع
المنشودة.بالمعدالتيتطورلمدنا»بك

يربوماوتضممربعكيلومترمليون27مساحةتغطىالتيءالمنظمةفياألعضاءللبلدانإن

هامةموارداستفلكمجالفي%»70مزيقتر~كبيرىنصيبالسكان»»نبليونا1»5على

والمطاط.والفوسفاتواليورانيوم»الطبيعيىوالغازءالنفطمنل

وفيالكبيرة.االقتصاديةاالمكانياتهذهالىبالنسبةضئيلبلداننابينفيماالتجارةحجمان
البلدانالىيتجهاألعضاءالبلدانتجارةلىاسمن%6>عنالمتوسطفىيز~مافإنءالواقع
فقط..ïا.نسبةحولاألعضاءانالبكبينفيدالتجارةحجم~وربينمامة،المت

بينفيماالشجارهنطاؤتوسيعأجلمنكفاءةاكثرسبلعنللبحثنسهىانعلينافإنوهكذا
منلديناماولحشراالقتصا.ي»التعاونممعتوىعلى_لمؤشرايعثبرماوهوانذاهبك
شعوبذا.لصا_ننمامامكا ر>،

منتعقدهماخلكنمنءالكوسيكبأنتسليما~اكأنالسياقهذافيبالخيريبشو~ا

مكانةاكتسبت~ومشارين»قضايامنأ~الهدا~وئرعلى_رجهوءمنتظمةسنوية.ورانز

مي.ا´اسكالمؤنفرمننمةمذبركأ~مرموقة

ذلكاالسلثمية،انالبكبينفيماا´اقتصأ.ياوناتتكتنفالهيكليةالصعوباتبعضأنغير
وتفاوتءالمنظمةفياألعضاءانالبكافيمتقهالنتيالجغرافيةللمنطقةالشاسعةالمساحةأن

تعتبرالمنطقة،فيانالبكلشتىا~ربةوالمصدال-اءفيه~.ق7اوالنموالتنميةمستردات
التعاون._انقياممةاللقناسيةائسرااارا.ةتضعفالتيالعواملمن

تعطيجهود_لفيشرعنا_انناائشر_،ؤارالتفعلىيبعث~الظروف،هذهوإزاء

انذا.بكبينفسرااالقتصا.قللتعاونب_امضمونا

عمل،خطةووضعاالقتصادي،للتعاونب~ةاستراتيجيةصياغةهوالجهودهذهاولوكان

األعضاء.انالبكوفيالعالمفي~ثالتياالقتصاءيةالتغيراتاعتبارهمافيتأخذان



اللتينالعملخطةوعلىالجديدةاالستراتيجيةء»علىأوالالكوسيكوافقتالسياق»هذاوفي
أئقمةمؤتمرعليهاصادقثمأنقرة»مركزمنالمتقدمةالتقنيةالمساعدة~مناعدادهماتم

.ا994فىالبيضاء»الدارفىالمعقودالسابعاالسمى

0األعضاءالبلدانبينفيمااالقتصاديألتعاونازاءجديدانهجاالجديدةاالستراتيجيةوتعتمد
التكاملمبدأيحل0الجديدالنهجلهذاووفقاالسابقة.الفترةفىسائدأكانالذيالنهجعن~
على'l.l.....c:J1..هذافىالتأكيدويتم0الجماعيالذاتياالكتفاءمبدأمحلالعالمىاالقتصادمع

الخاص.والقطاعاالقتصاديالتحررأمية

المشاركةتحقيقالتنفيذموضعوضعهايتقينالتيالجديدةاالستراتيجيةعناصرأهمومن
مشتركة»مصالحبينهاتجمعالتيالبلدانبينفيماللتعاونفرعيةمجموعاتوتكوينالطوعية»
ومرونة.واقعيةأكثرإطارفيالتعاوناستمرارأجلمنوذلك

العملخطةجاعتءالحكوماتبمشاركةتتمالتياالنتاجيةالمشروعاتعلىالتركيزمنفبدأل
منهاجألترسىالتعاون»لهذاوالتقنيةالمؤمسيةالبنيةتطويرإلىالراميةبمقترحاتهاالجديدة
الجديدة.العلميةاألوضاعمعوتمشياوواقعيةجدوىأكثرجديدأ

إجتماعاتإستضافةعرضتااللتينوباكستانمصرإلىالشكرأزجيأنالمقامهذافيوأود
تنفيذإلىالسعيإطارفيوذلكءالخارجيةوالتجارةواالتصاالتالزراعةمجاالتفيللخبراء
مشروعاتبطرحءالتعاونأنشعلةفياألعضاءالدولمشاركةزيادةأنشكوالالعمل.خطة
الكوسيك.عملفعاليةزيادةفيشأنهلهإصهامأيسهمأنشأنهمنءوملموسةمحددة

التطوراتحولالرأيلتبادلالسنوية»دوراتنا~نخصمها»التياالجتماعاتفإنكذنك
الكوسيك.فعاليةيادةنفييسهمآخرجهدأتشكلالعالميىاالقتصادفيالراهنةوالمشكلئت

األعضاءالدولآراءفيتوافقتحقيقهواالجتماعاتهذه~إليهنسهىآخرهدفوثمة
أناعتقاديوفيالدوليةالمحافلفيمواقفناتوحيدلنايتسنىحتىالمطروحةالقضاياحول
فيالمطروحةالقضايامنموحدموقفإتخاذعلىاألعضاءالدولتساعدللتشاورآليةإقامة

بالغة.أهميةلهستكونأمراألفرى،الدوليةالمحافل



الوزراءالمعاليأصحاب

الكرامالضيوف
معدألأسيويةبلدانحققتفقدالماضيين.العامينخلكرايجابيةبوادرالعالمياالقتصادشهدلقد

إقتصاداتهاتمرالتيالسابق»السوقيتياالتحادجمهورياتونجحت%.8علىيربوللنمو
األفريقيةالبلدانومجلتالمدى.الواسعاالقتصاديالركودعلىالتغلبفيءانتقاليةبمرحلة
بنسبةانعالمىاالنتاجزيادةفىكبيرأإسهامأكلهذلكوأسهم%.3بلغللنمومعدآلمرةألول
%.3ء5بلغت

سياساتتطبيقعنهاأسفرالتيااليجابيةالتطوراتإزاءارتياحنافسجلانهنالنابدوال
خلكراألعضاءاألفريقيةالبلدانفيحازمةهيكليةحاتوإصكالكلياالقتصادمجالفيمتسقة
األخيرة.السنوات

فيالعالميةالتجارةحجماستمرالعالميىاالقتصادفيااليجابيةالتطوراتهذهموازاةوفي
التيالنامية،البلدانتجارةحجمفيالنموأنهناالصدريكجومما%.9يبلغبمعدلالنمو
%.ا1ليبلغالعالميالمعدلتجاوزقددولنا،إليهاتنتمي

العملوخطةاالستراتيجيةتنفيذإلىسعياالكوسيكمظلةتحتبذلهايجرىالتيالجهودإن
العالمي.االقتصادفيااليجابيةالتطوراتمناالفادةلناتيسرأنشأنهامنءالجد_تين

جانبإلى-تشكلءوالتضامنواألخوةالتسامحمبادئعلىالقائمةءالساميةالدينيةعقيدتناإن

تعاوننا)واصرلنعزيزسعينافيدافعأعظم-المشتركةالثقافيةوقيمناالمشترلثتاريخنا

االقتصادي.

الوزراءالمعاليأصحاب

الكرامالضيوف

تزالالءللتعاونجديدةفرصلخلقمشتركةقيمحولاآلنالبشريةفيهتلتفالذيالوقتفي

منللشفيعانيسلثمياالالعالميزالوالالعالم،فيموجو«ةوالظلموالشقاقالمنازعات

األوضاع.هذهجراء



منأبدتهلمااالسطميالمؤتمرلمنننمةوإمتتانيتقديريعنأعربأنالمقامهذافيوأود
فيها.والعدلالسطموإقراروالهرسكالبوسنةشمتهاالتيللمأساةحدوضعبغيةتضامن
والهرسكالبوسنةإعمارإعادةمرحلةفييستمرسوفالتضامنهذاأنمنشةلعلىوإنني
أخرى.مرةالنهوضعلىءوالثمافأتواألديانعراقاألالمتعددالبالءهذامساعدةإلىسعيا

فيالنطاقواسعاقتصاديتعاونلقيامالمجالتهيئةالىالسطميفضيأنفياألملويحدوني
المنطقةهز»فيوالمعاناةلآلالمانتظاره»يطولالحدءوضعوإلىءاألوسطالشرقمنطقة

الذهبية.الفرصةهز»تفوتهااالعلىالمعنيةاألطرافتحرصأنوفي

الكاملدعمناتعزيزعلىنعملأناالسطيهالمؤتمرمنظمةفيكأعضاءعلينا»ويتوجب
اثمقائنامعالتاريخيلتضامنناتأكيدابخطاه»واالسراعمحجلتودفعفلسطينبناءالعادة

الشقيقالفلسطينيالشعبيتمكنحتىوعمان،البيضاءالدارقراراتاطاروفيالفلسطينيين
واالجتماعية.االقتصاديةالتنميةمنبهالخليقالمستوىبلوغمن

المجتمعفيمكانهشغلإلىءالوشيكالمستقبلفيءالعراقيعودأنإلىجميعأتنطلعكما
الدولي.

يشكلونالذيناألتراكالقبارصةمعالكوسيكتضامنأنالسياق»هذافىأؤكدهأنوأود
أطيبلهماسيكونالعادلة»قضيتهمنصرةفيواستمرارهااالسطمي،العالممنيتجزأالجزءا
األثر.

وفيكله.سلثمياالللعالمموجعةمأساةالراهنالوقتفيأفغانستانتعيشهاالتيا~ساةابن
آلالمهقريبةنهايةالشقيقالشعبهذايشهدأنفيالصادقاألملجميعايحدوناالسياق»هذا

ورخاء.سلثممنبهجيرهوماكليحققوأنءالطويلة

فيللسلقمبالنسبةحيويةأهميةلهأفغانستانفيواالستقرارالسطماستتباباناعتقاديففي
الكاملالدعميقدمسوفاالسطميالعالمأنمنيقينلعلىواننيكله.العالموفيالمنطقة
الشأن.هذافىالجهدقصارىويبذل



والالعالم.فيوالقلقاألسىمشاعرأفريقياوسطمنطقةتشهدهاالتياالنسانيةالمأساةتثيركما
النزاععنالناجعةاالنسانيةا~هاةلهذهحدلوضعحازمةتدابيرالدوليالمجتمعيتخذأنبد

أفريتيا.فى

وأ~ميتفقبماالقوقازفىللمنازعاتوعادلمنصفحلايجادإلىالمبادرةأنشكوال
جد~ةامكاناتوتوفيرالرخاءمنمزيدتحقيقفيكبيرأاسهامايمهمسرفالدوليالقانون
ضرورةعلىأخرىمرةبقوةأشدأأنءالسياقهذافيوأود»المنطقة.هز»فيللتعاون
فياألعضاءالدولجميعأناشدكماءالمحتلةاألذربيجانيةاألراضيمناألرمنانسراب
األذربيجانيين.أشقائنامعتضامنهاتعزيزمياالسكالمؤتمرمنظمة

يمكنأنهنعتقدفإننا)خرى،اقليميةمشكلةيمنلوالذيكشمير،فيبالنزاعيتعلقوفيما
الدولية.الشرعيةأمماسعلىتجريهامفاوضاتطريقعنالمشكألتحلانالمعنيةطوافلك

المؤثمرلمنظمهالتابعةاالتصالمجموعةتبذلهاالتيللجهوددعمنانواصلفسرفهنا،ومن

كشمير.فيللنزاعملمىحلامجادإلىسعياعصويتها،فينساركوالثنيمي،االسك

منواحدةتعدمقيتةلممارسةحدأوضعمواتيأتطوراالعنصري´´الفصل´´نظامنهايةشكلةلقد
يتمأناألملويحدونااسوداء.صفحاتهفيالتاريخسجلهاممارساتمنالعالمشوهماأبشع

معتماماالمتنافيةالتمييزيةالممارساتمنوغيرهماوالتعصبالعنصريةمظاهركلاستئصأنى
االنسانية.

الوزراءالمعاليأصحاب
الموقرونالمسئولونالسادة
منمساعيهاتبذلتامأ،تقديرأهذهالتاريخيالتحولمممنيةبازاءمسؤلياتهاتقدرالتيتركيا،ان
الذياالسطمي،العالميحملالمنطلقهذاومنالخارجي.العالممععلثقاتهاوتوسيعدعمأجل

سبيلالمكانةءواحدةجغرافيةمنطقةفىمعهتعيشوالذيوشافيةتاريخيةروابطبهتربطنا
مساندةأقصىتقديمفيفسثمرسوفانناالصددهذافيأؤكدأنوأودعنها.االستغناىالى

البلدانمظلتهاتحتجمعتالتىوالكومسيكسلثمياالالمؤتمرمنظمةألنشطةممكنة
كافة.الشقيقةاالسلثمية



التابعالجمركياا(تحادالىانضمتالتيتركياإنأعلزلكيالفرصةهذهأغتنمأنأودكما
بدورها.ميةاالسكار.البلدأماممتثمارلكمهمةفرممأ~األروبيلتحاد

منظميتوجيهفيدورأتلعبأنتستطيعالكوسيكأنعلىايممأأشدأ)نالمفيدومن
اتيحتالتييدةالبواالستثمارالتعاونفرصمنللثمتفا.ةاالسلثميةالبلدانفيوعاثالمشر
االقتصا.ي.التعاونمنظمةوفياألسودالبحرانبكبيناالقتصا.يالتعاوناطارفى

Jنالشقيقةمية!السكللبلدان~ومثئمأمهمأمحفكتشكلمياالسكالمؤتمرمنظمة~
منقاانمشكالرخاءتحقيقالىصروأنءالتعاونفر-رتنميوأنالتضامن»بروحمعاتعمل
منالعملمواصلةأنمنيقينلعلىواننيالمشترك.النقانيوتراثناالواحدةالروحيةقيمنإ
علىالرخا<ونشرمالسكإقرارفيمهمأدورأيلعبسوفوائتكافكللتعاوننموذجوضعأجل
منالتمويناليمكربممامتضطلعأنالكوسيكعلىيتقينسوفأنهومنبأسر»،العالمنطاق
شأنها.

اسطنبول.فيطيبةباقامةتستمتعواأنوآملبالنجاح<أعمالكمتكللانأوجووفتامأ





الغابأحامدالدكتورمعاليكلمة

االسطميتمرالمنلمنظمةالعاماالمين

للكوسيكعشرةالثانيةللدورةحيةالحتتاالجلسةفي

لم1999~/نوفمبر14ء(اسطنبول





الغابأمدbالدكتورمعايهكلمة
اإلمامهالموتميلمنظمةالعاماألمين

عشرةالثانيةللدورةاإلفتتاهية»لمبلسةفيه
والتجارهاإلقتصادهللتعاورالدائمةللبنة

(كومسيط)
التركيةالجمهورية-Jاسطنبو
م1992نوفمبراه->3

0المرنيسرسيادة

0دا»االنالمعاليأصحاب
0الموقرئالمندوبون

.والسادةالمسيدات

وبركاته،اثهورمةعليكمالسالم

االيةالدورةلحفورامطبولاالرينية،المديةهذهJ!أعودأذمروريدواعىلمنانه

أذكلمتي،مهلفيلويطيب(كوسيك)والجارياإلقصاديوذللعاالدائمةللجةعشرة

الركية،الجمهوريةريرديميريل،مليعاذيسالرلفخامةواإلماذالشكرعميقعنأعرب

.مه••علىالكوميكوإلاإلعالميالمؤتمرعظمةإلوحكومتفخامهيقدمهالذيللدعم

هذهبأذللذكيركحاجةال،هايوليهافخامهانفكماالتيالكريمةللرعايةوكذلكالحديد،

.وحكتريهاشاطبفضلبمهامهاالقيا)أثا،باهرةفاحاتحققتالهامةالمؤسة

ويرلدولةوالقديراشكرعميقعنألعربالمامبةهذهأغمأذأيضالويطيب

األخوةعالقاتبعزيزالشديدالمماعهاوبكاذالدينغموالدكالركيةالجمهوريةوزواد

ماعلىالوكيةويةالجمهلحكومةباشكأتقدمأذأودكما.ءاألعفالدولبينمنوالف

~ال~المراملولدعمهاالمدربين،لجميعالعيافةوكرمالوهيبحرارةمنقدمه



بماميةاالسكللبلدانواألريبواإلجماعيةراإلقصاديةاإلحعايةالبحوثكزولكومسيك

اإل~المية.البلدانإلناإلقعادينالعا»تعزيزفيفعالةمماهمةتقديممنالحيتينفاتين~

الرتيى،ميدي

تقوماإلسالمي،المؤتمرمنظمةأجمزةبينفامةتكانة~قالكوميكأنندرككلنا

والقراراتاإلعالميالمؤقومنظمةعمارخطةلتنفيذفعالةأ.اةرحاببإعتبافقطليىمعبة،تهمة

والسوائلالسبللمختلفوتحيينومرفيالبارزلدورهاأيضاباراإلسالمية.القمةتمراتلمنالمختلفة

أنالكبيراإلوتياحإلىيدعروكااإلقتصادي.المجالفيالمنضمةونحاياتأ~الهلتحقيقالالزمة

بمهامهاالقيامفيكبيراتقدماأحورتكومسيلئه

واتفاقياتبوامجعدةوضعإلىكوميكبا«وتماز،اك«>عقدعزيربوماوخالل

التجاريةاألنثطةتشيفبمدفاإلعالميالمؤتمرسنئمةؤاأل~ا>الدولبينللعاونأسامية

حظيةقداالتفاقيات5هنهأذاإلعزازإلىيدعروكااألعفاء.الدولبينفيماواالقتصادية

والمصادقةالرقيعبعدالفيهحيندخلبعمووأذالخارجيةلوزراءاإلعالميةالمؤتمراتبموافقة

األعضاءالدولد.المطلوبالعددجانبمنعليها

يذتهبفعاليةمانداأليللمةاإلمالمرالبكبالكرغنهأذنوداإلمئار،هذاوفي

تشجعواتفاقيةأجال،األطولالجاريالمويارخطةخاحةواالتفاقياتالبرامجهذهربعه

لألميناإلسالميةا-~دخول،علرالبكءامنأذليويعيب.اإلسشرواتوضمانولحاية

الفيز_الصادراتوائمازواإلسشرر

الحمائيةالمزعةاوبإمتمروالمميزهالمائدةالدوليةاإلقتصاديةالتطوراتخلفيةوإزاء

اإل~اديتالتكتالتوظهووواإل«_ية،اإلجماعيةJباحترالمتعلقةاإلكتباواتمنبحلةبحجة

دائمانبقىأنعلينايجبالمايماإلقعادوتحر~بشموليةالمتزايدةالمطالبةوسطاالقليمية

المؤتمرعظمةفياألكفاءللدولالمعيرمنالمزيدلتفاديالفعالةالخطواتفاتحاذحذرين.

.األمميةبالغأمواأمبحالدوليةالتجارةبحالفياإلالعي



ه<L/COMC:0أن:<iءءأأ:،.:إد:.0اJ)3(العرفن

بسرر.الرمبدي

.مدنر•i<<>0<:>:،ت..0:::ئزذ:>دببأمبرد:<:
´.ية8ار~اد.إنعتا.ومذ~.~»أنذالحفأنازاإلتا(ريدىوثا.والظياإلحما)

مئبيعيةذاتمحددةامنيه.دزحدالفوجعاتوتمادلللمداوالتمبراأمبحتقدكشرة،

.األ~اءللدولديةاالقصاللحاقبالسبةخاصةوأحميةئ~

ا~إنث~سز~تن~منيةمأقةت~عدماجيدة:ئمارمةكانتاجالمذاوفي

اف:رجيةالجارةتلىيةاله<ا~~رةمغمةوإسرءالجا،يةوفاتللمفااورجوايجولة

إنعقدتا~قميكال_آ~اه~دية.ة:ئد.في,ياااإلالهترا،عظمةفياألعضاءاذللبلد

~أل~~>.لدوز<~(قما.ية.شيةراف<~هرللتهايدقاكلألمميةاونظالماني.العامخالل

.!أل~>)اولنبيهالتعاون

كا.بة~´داسر»راإلسا،إلميدنابلدد`ئذيةائتجا>~اتائعهثةعشبةj~بالنسبةاحالهو

ارةالتبلتنحيةاإلمالصر



اليزالفانهاإلقصادية،ياالقمامنعددفيمغتحشياقالالمشجعةنجاتوغم

الماك~مهانذكرالحموميبلوعلى.حادوزبتيت_ق1الماكا«<كبيرعددماك

الخارجيةالديوذوأعباءفنل،الدالمخفضةوتلكا،األقاا(عنا.اذللبلدالصعبةديةاالقا

كبيرقئقممدرشر~التراا_التأكاهذدوكاالغذاني.األد.ومسألة~ألعناءالدوا~لمعف

إقاذفيفقطففئرأالعليايعين،آشاكامذدسبيعةبةلدانف,.اإلماليالمزتيلمفت

عثى.ائسابقةاإلجماعاتتهاإقذوأذستالتيدراتاكننزأءمجبباوفعالة،جديدةتداه

.مظتؤياتاست~

الكليالحجممهبالمقارنة~اكدودااإلسالميةJاالدنهالتبادئيحجدبقياآلن،إلى,
نضاممثلهامةاتفاقياتأنإلىاإلثارةتجدراإلمئار.حذاير•.~ا>7اللدولالخارجيةللتجارة

مدنكافيمحددوجودلعدما~التننئيذحينبعدتد_رإاإلما.مية....الد.":...ريالتبالتثثنيار

مدزىالبداأل~اء.أالوانجانب_زرخاهاهتحادإراريترضهذاد.علييااتالتثديت

لالشروح~~األ~لمبأآفياإلتنثاقيةحذدمحليوائا.قةقيوللتوالجسر~اعنثة

فياإلقتصا«يللتقدمامية11األهدافتننثيذفيحيويراخاهالتعئاردورأشذالشك

فيالالنالمنضمةفياألعضاءالبلدانمعفنمفيرا~هار0التدأنثعئةأذورغم.ا>األعفالدو~

وذالعامنةثبفي!ألعماهلللد.اخامةالتد:ء:ت.بأأ~~فانقات،ائدورغممية.ل1

أذأودالياتىمذاوفي.أ~:وواتقيةبإفشر.~~~بةليتة0الذ:«._.:كبرلعقت

والماعةللجارة.إلسالميةفةالذبياتتود~~ق،ةاغد>للجدالت_-لهء.بأء
للقطاعاألخيراإلجماعإذ.اخاهللقماراجماعاتوعقدقاريةبعات~فيخدعةه

بفضارقليلةاماسرمذ(اندوييا)تاشه-~ؤبجارشدقدنوعهد.االلثوء.~ء8ا

للجاوةاالندوييةوالغوثةمياإلسك_اشذومفثمة~ألومهءا_للجةالشهالووذ
.والدعة



~.,ا~أ~رفيأيضايتوالذيالسر´ددرمراإلساثريالتبعذرالمدوكذللثاإلجتماع،حذا

إلنشراه~`ءةدجعدهدربذلهماكلرا-البهئا~~اإلسا.ميإلك،بااإلشا«آمنالبلانهكما

إسالمية.مالحةشوحة

00آتكركم

••كاه.و.>اشورحةعليكموالسا(م





الروضاناللهعبدناصرالسيد/معاليكلمة

الكويتبدولةالماليةيروونراءالرنونيسفانب

حيةالحتتاالجلسةفي

للكوسيكعشرةالثانيةللدورة

)1996الثانيتشريننوفمبر/1tء(اسطنبول





كلمة
الماليةووزيرالوزراىمجلسوئيدرنائبمة´لن

الكويستبدولة
الروضاناللهعبدناصر/السيد

للكوسيكعشوةالثانيةللدورةاإللحتتامحيةالجلسةفى
)<م55هنولحمبره<.»ااسطنبول(

اللجنةودئيسالتركيةالجمهوديةوئيمو،ديميرلسليمانالرئيمرافخامة
...والتجارىاإلقتصادىللتعاونالدائمة
...اإلسالصالمؤتمرمنظمةعامأمين،الغابأ-مدالدكتورامعالى

...الوزراءالمعالىأصحاب
...الكرامالمندوبون

،،،ومركاشهاللهحمأومعلكمالسالم

بصا.رأتقدمأنهذهكلمتىمتهلفىالرئيىفخامةيالىيطيب
بميعألقيفاءلماالشقيورالتوكىالشعبوإلىفخامتكمإلىالثناءوعاطوالتقدير
منالعو~راإلسالمىالتواثذاتالتاريخيةالمدينةهذهفى~أنمنذ

.كريمةأ~يةو~وة~رتو~

إلىا~دفةالصادقةوههودكمالراثابدوركمأشيدأنأيضأيفوتنىوال
للجنةسكمتوؤخاللمناإلسالميةالدولبينوالتجارىاإلقتصادىالتعاونتعزيز
.اإلسالميةبمنظمتنا(الكوميك~والتجارىاإلقتصادىللتعاونالدائمة



لمنظمةألسرملألمينالبالغ~يوىعنألعبوالمناسبةهذهأغتنمكما
اإلعدادفىكبيربهد_نبذلوهلماالكوسيكتنسيقولمكتباإلسالمىالمؤتمر

.اإلبتماعلهذاوالتنظيم

..~ثيس~مه
..~لى.~~ة

والهياكلالسياسيةللنظموبوهويةجذريةتغيراتاليومعالمنايشهد
القيودوتخفيفالعالميةالتجارةنطاقتوسيعنحوتتجهوالتىاإلقتصادية
المفاوضاتإ~معنهأمفراماوإن،واألفكارالوارداتتافوقعلىالمفروضه

العالميةالمنظمةوقيام،نتائجمنأو،وبواىلةلجباألطرافمتعادةديةالتجا
.االوليةبرتالتولهذهتر~يعد،للتجارة

بينهافيماالتنافس~ةوزيادةالتوىزدنلمواالمريعةالتغيراتإن
بالتأكيدلهاسيكونآسياشوقدولوفىأ.روبافىإقتصاديةتكتالتوظهور
ضعففىمتمثلةإقتصاديةمثاكلمن~نن.التىاإلعالميةدولناعلىتأثيؤ
نقصإلىيو~والذىاألعضاءالدول~نفيماالبيئيةسالميةاإلدالتجارةر.ابط
عمليةتعيقالتىالمختلفةتالعتبإلىباإل~فةاإلقتصاديةهياكلها~نالتكامل

.بينهافيماو.لخدماتاللعوإنيابدلبفىسعالت

الجهودمضاعفةعلىنعملأنعلينايجبفيانظرههزءظلوفى
بإعتبارهاالبشريةمواردنالتنميةالمتا~و~قتناإمكا~:ناإلمتغاللالمو~
ا.لمؤسساتإصالح~هميةومعا،تتصاديةاإل~ءعمليةفىمهمةركيزة

أواصرتوثيقنحووالسعىاألساسيةذلبنياتءواإلءتواإلقتصاءيةاإلجتماعية
.والتقدماحالنحدمنمزياأكيكفلبثكلبيننافيماالتعاون



....~ثيس~مه
....~لى.~~ة
والبنودبالمواضيع-فلأعمالباولوأمامنااليومنجتمعإننا

طيبةنتائجإلىللوصول»البحثاإلنتباهمنمزيدامناتتطلبوالتىالهامة
.اللهشاءإن

0اإلستثمالتأميناإلسالميةالمؤ.مسةنرىأنسوورنادواعىلمنوإنه
أولىبدأتقدللتنميةاإلسالمىالبنكإطارفىأنشأتالتىالصادداتوائتمان
هزءمنلإلستغأدةاألعضاءالدولأدعروإنى199هيوليوشهرفىعملياتها
واإل~:التجادةوتنميةتعزيزإلىأ~ىأمووضمنتهافالتىالمؤسسة

.األعضاءالدولبين

....~ثيس~مه
....~ل.~~ة
«فعفىالحيوىلدورهنظوآكبيرةأهميةيكتبالخا-رالقطاعإن
تشجيهفىكبيوآإهتمامأاإلعالميةدولناأبدتو~,بلداننافىالتنميةكجلة
أثيدأنهناوأود,التنميةعمليةفىأكبودوراوإعطاؤهالخاصالقطاع

.بتماعتننئيمرطويةعنرالخصرههذافىالكوميكبهاقامتالتىبالخطوات
بهدفوالصناعةللتجارةاإلعالميةالنوفةمعبالتدونرالخاهالقطاع~

وإستكشافاألعضاىبالدولالخاصالتطاحممثلى_زوالخبواتالمعلوماتدلب
دفعةبمئأريناال~لعلىالخا~رالقطاعتماعاالتىاإلستثماديةانحر~
.واإلبحتماعيةاإلقتعماديةالتنمويةجسراهافىاإلسالميةدولناتساى



نتائجاليومونستعرضإجتماعاتثالثةعقداإلطأ~عذا_~تم.~
خاللباندونيسياجاكرتافىمؤخواعتدالذىرا~هئلتعذعااث~اإلجتمأر

.ا9.ا6أكتوبرثهو

ثييى(Iفخامتأ

Iااللحانىقخوأل..

حز11قبه



للجمهوريةااعميقروتقددشقرىرأكأنلىإسمحوا...و~مآ

فىتركتبالفةو~وةرعايةمتنلقيناهماعلىوشعبآو~مةرئيأالتركية

إلىالجزيلبالشكوألتقدمالمناسبةهذهأغتنمأنأودكما،األثوأطيبأنفسنا

،والتوصياتالقراراتمثارينإعدادفىساهممنكلوإلىالموظفينكبار

.اإلسالميةاألمة~فيهلمايرفقناأنالقديرالعلىاللهوأدعر

»،»كاثألر9ا`مثأودحمأعلكموالالم





خانمحمدمرتضىالسيالممعاليكلمة

والماليةا~(يةالشئونوزير

االسطميةإيرانبجمهورية

للكوسيكعشرةالثانيةللدورةا~حيةالجلسةفي

)199'\الثانيتشرينلمنوفمبر14(اسطنبول،





خانمحمدمرتضىالسيد/معالىكلمة

والماليةالحتتصاديةالشئونمزير

االسطميةإيرانبجمهورية

للكوسيكعشرةالثانيةللدورةحيةالحتتاالجلسةفي

)199'\الثانيتشريننوفمبر/14ءااسطنبهل

الرئيسالسيد

الموقرونالمندوبون

والسادةالسيدات

وبركاتهاللهورحمةعليالالسم

ولحكومةديميريلسليمانالرئيمرلفخامةامتنانيعنأعربأنكلمتي»مستهلفيأود»

ولماالمهماالجتماعهذامتضافةبالتفضلهمالشقيق،التركيوللثمعبالتركيةالجمهورية
جهودمناالجتماعهذامنظميبذلهبماأنو»أنيفوتنيالكذلككريمة.حفاوةمنبهأحاطونا

الرئيسالسيه
الفترةخلكرففيالماضي.العقدإمتدادعلىالعالمياالقتصاديالتكاملخطىتسارعتلقد

ثلثثةيبلغبمعدلاالجماليالعالميوالناتجالعالميةالتجارةبينالنسبةارتفعت1994-ا985

االنتاجفيالسريعللنموالذهبي´´´´العصردوصفتالتيالستينات~عليهكانتماأضعاف
العالمية.والتجارةالعالمي

J199عامفياستمرقدا994عامفيبدأالذيالعالميةالتجارةفياإلزدهارo«إزدادإذ

التي1994عامفيالزيادةنسبةعنطفيفبنقصأي%9نحوبلغتبنسبةالتجارةهذهحجم

%6ء3قدرهسنويبمتوسطالعالميةالتجارةتتموأنيتوقعءاألطولالمدىوعلى%.9ء5بلغت

منالثانيالنصفخلل~تحققالذيالمتوسطمنيتربماوهو»0200-ا996الفترة~

القادم.العقدحكر%3»5قدرهسنويبمستوىالعالمياالنتاجينموأنيتوقعكذلكالثمانينات.



بعضأنوتبينالقريب»للستقبلبالنسبةبالتفاؤلتوحيالعالميتتصادلكالراهنةاألوضاعإن
ائرغمعلىأنهاالاالقتصادية.التنميةفيكبيراتقدماتحققأناستطاعتقدالناميالعالمبلدان
هناكفإنالعالمي،التجاريالتكاملمعالتكيفإلىجملتها،فيءسعتقدالناميةالبلدانأنمن

هذاسرعةفيشديدأوتبانياالعالمياالقتصادمعالبلدانهذهتكاملمدىفيواسعةتفاوتات
وأنماطه.التكامل

كماالماضي»العقدإبانالعالمياالقتصادفياندماجأأقلالناميةالبلدانمنكنيرأممبحلقد
السنواتففياندماجأ>اآلكثروالدولإندماجأاألقلالدولبينتفصلكبيرةفجوةهناكأعبحت
وأوبعينأربعةفياالجماليالقوميالناتجإلىالخارجيةالتجارةنسبةانخفضتاألخيرةألعشر
تفاوتثمةكانكذلكنسمة.بليونعلىسكانهاعدديربوناميأ)بلدا93جملة(منناميأبلدأ

ثلنيعلىناميةبلدانثفليةاستحوذتفقدالمباشرة»األجنبيةاالستثفاراتتوزيعفيكبير
البلداننصفيحصللمحينعلىء1993~199.الفترةفيالمباشرةاألجنبيةفقاتالت

االطلثق.علىشئعلىيحصللمأوالقليلأقكعلىإالالنامية

القلقينيرممافانهالتنمية»فينجاحاتحققتالتيالزاميةالبلدانعددتزايدمنالرغموعلى
داخلوفيالناميالعالممناطقشتىبينالنموفيملحوظةتفاوتاتوجوداستمرارحظنكأن
تفاقمإلىتؤديالتجارةوتحريرالعولسةلعمليتيوالمتفرقةالمتضافرةاآلثاروأنالمناطق،هذه

فيالبالغبالتنوعتتسمالتيالبلدانتحصلإذالعالمي،النطاقعلىالدخولفيالتفاوت
تهميشهاويجريفقرعلىفقرأالضعيفةالناميةانالبكتزدادبينماالفوائدجلعلىصادراتها
العالمي.للثقتصادالرئيسيالمجرىعنبإطراد

الرئيسالسيه

خلل~العالميةالتجارةمنمياالسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءانالبكنصيبانخفضلقد

االعضاءالبلدانبينفيماالتجارةسجلت~السابقين؟العامينمعبالمقارنة,994عام

مناألعضاءالبلدانبينفيماالتجارةنسبةانخفضتكذلك.1994عامفيطفيفاانخفاضا

.ا994فيالمائةفيا>،3إلىا993عامفيالمائةفي16»امنصادراتهااجمالي

منظمةفياألعضاءالبلدانأنإلىاألخيرينبالعامينالخاصةالتجاريةاالحصاءاتوتشير

وتوجهاتهابنيتهاتحسنكيالكنييتعملأنمجموعها،فيعليهاهيزالالمياالسكالمؤتمر

المخاطروتجنبالمتاحةالتجاريةالفرصالستفلروتوخياملموس؟بقدرالتجارةمجالفي

منظمةفياألعضاءالبلدانعلىيتقينالجد_ة،العالميةبالظروفترتبطالتيوالشكوك



امكاناتهاودعمالتجاريةبنيتدتنويعأدا_منجا.ةجماعيةجهودأتبذكأنمىاالسكالمؤتمر
ابيرتواتخا.ءا~قالتبالتكأ´ملمجاالتوتوسيعوالمصنعةالتقليديةغيرالسلعفيلطتجار
بينها.فيماعرىأوثقاقتصاديتعاونالقامةمساندة

فياأل~ءا~ا>نبينالتجارةنموابطاءفياآلنمتىتسببتالتيالرئيسيةالعواملومن
لمأعضاءانبكمعبالتجا~ةترتبطالتيالمنحتملةالتجاريةاألخطارسلثمياالالمؤتمرمنظمة
بغيةسليمةأمسعلىمةاللقنالماليةالنظممنغيرهاأوالمصرفيةنظمهابتطويربعدتقم
ميةاالسكائمؤسسة~-أنالمأمولومنمثثمة.بصورةاألخطارمنالمعاملثتمينت

ا~وفهذدمثلب_فيالمؤخراءأسستالتيءالصادراتوإئتماناالستثمارلتأمين

ا~انبينواالستثما~رةالتبلتعزيزيكفيربكمواتيةآلياتتطبيقوفيبلو.حسب»جميعها
البنكاتخذهاالتراألخيرةللمبا.رةيريتكعنأعرب)نأودالصدد»هذاوفياألعضاء.

آسيا.و~فيجمهوراتأربعفيللثستثمارمؤتمراقامةبخصوصللتنميةسلثمياال

منظمة~رتتمئلبالب_ةلحيةالهبالظروفتر~التيوالشكوكإنمخاطرأننعتقدإننا
لمضاعف~اناز~0́ترتيدمرتبة~أ_افمجموعةوتحديداستحداثسلثمياالالمؤتمر
قمنوالىر~اتفيهااأل~:ءولاكبيناالقتصاديوالتكاملواالستثماراتالتجارة
تحقيق.ونيحورتوءامنجزاتناوبحثرامةكالفرصةأمامنايتيرنحوعلىوذلكمحدد؟
عقبات.مناألهدافهذه

الرئيسالسية

ائيةا´(فالخطةازبك:ق.فياالقتصا:يةللثوضاععامأاستعراضااآلنلكممأقةأن)ود

التيا~ياتفيب~ةمرحلةتمثلءا99oمارسفيتنفيذهافيشرعناالتيءالثانية

واالجت´عيةاالقتصا.بةالتنميةمجاالتفيكبرىغاياتانجازإلىسعيأبطدناتخوضها

~.عية7االدالةمنومز~!ال~دقاالستقرارمنأكبرقدرتحقيقبغيةوالعلميةوالثقافية

ا~ائيةوالموار:ا~`قة5ءاألساسيةالبنيمجالفيبالفعلبدأتالتياالستثماراتواستكمال

ت.والمواصكوالنقل

وضعناء~عمةا~ا:يةو~راتسياسياستقرارمنلبلقدناتحققماضوءوعلى

اقتصا.هياااولىعامةفاكرئيسيتين.دعامتينإلىاست.أالحاليةاالقتصاديةاستراتيجية

~أ.نىإلىالتقلييويسسرفالنفط~يراسراءاتعلىيعتمدوالالشذاتياالعمعلىيقوم



تتجاوزالفترةخلكرءالنفطيةااليواءاتعلىالحكوميةنةالمرانا~(ءرجةمنممكن

المتوسط.ا~ى

يلي:فيماالسياؤهذافيالمختارةالسياساتبعضوتتمنل
الضريبي.النظامتحسينطريقعنالضريبيةااليراداتحجمزيا.ة-
ونطاقها؟وتوسيعالنفطيةغيرالصا.راتتنويع-
الحكومي.االنفاقحجمتخفيض-

تخفيضطريقعناالجتماعيةا~الةبمستوىاالرتقاءعلىالعملفهيالثانيةمحدامةاكأ~ا

الفقر._ةمنالتخفيف.مرامهوحفزللشعب~مةمالشراالك~ةوتعزيزءواحتوائهالتضخم

تنميةتحقيقعلىوكزتتا~ضيينالعامينخلثرالمتبعةاال~ءيةتهاسأنثبوه´نننذ

بالعمرالعزممنبمن~االتراممهأفضىءاليامونظسليمارجيفياعقطوننوافزاصئةن

البشرية.والموار.امحيةادجتا~اىانذنثميةعلى

فكمشجعة.تنائبالكلياالقتصا.ىالمستو~على~ن7ا´حتىتحققتالتيثبالنتو_انت

ا~ا:ق~اذفياال~.يةاستراتيجينتذتمئبيقومواصلةالنتضخم~0~~رامننمئعذا
والرقابةا´اسعارءوثباتقتسرا.~7ا´اااستقرارفي.وا´استقرارائمرونةرهبمز~يتسركني

ضمنجميعهات~-الصرفسعرواستقرارالميزانيةوتواررالنتريةالمجموى`نذعثىالفسزنة

منالرغمعلى~اا~اتالنبفئذه~اتحققتو~ا~`ضيين.الداعينخغثزارانت´انب

خارجيةلبيئةء~ن7ا´~رفيا،ومواجهتوليةاكاألسواق~انبه~ا~او~إئىا~«اافنة



فسادهوباسواالسيدمعاليكلمة

اوغندابجمهوريةالماليةللشئونالدولةوزير

للقوسيكعشرةالثانيةللدو~ةاالفتتاحيةالجلسةفي

)l~1t 'Jا596ائثانيتشريننوفمبرا(





نسا(هوباسواالسيدمعاليكلمة

اوغندابجمهوريةالماليةللشئونالدولةوزير

للومسيكعشرةالشطيةللدورةحيةالحتتاالجلسةفى

)ا996الثانيتشريننوفمبر/1t(اسطنبول»

الكوسيك.ورئيمرالتركيةالجمهوريةوئيمردميريلسليمانالرئيمرفخامة
التركيةانجمهوريةوزراءوئيمىونائبةالخارجيةوزيرةجيلليطانسوالسيدةالمعاليصاحبة
االسميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينالغابأحامدالدكتورسعادة
األجالءالوزراءالمعاليأصحاب
الموقرونالمندوبون

منظمةفىاألعضاءاألفريقيةالبلدانعنبالنيابةالرئيمر»سيادةيااليكمأتقدمأنلىلشرفانه
ولحكومةلكموتقديرناشكرناآياتبأخلصالكوسيك،مكتبفيوالسكةاالسميالمؤتمر
مدينةالىوصولنامنذكريمةحارةضيافةمنبهاحطتمونالماالشقيقالتركيوللشعبتركيا

الجميلة.التارينيةاسطنبول

المؤتمرلمنظمةالتابعةوللمؤسساتالعامةلحعانةتقديرناعنأيضأأعربأنفىليولتأذنوا
وثائقمنانموقرةالهيئةلهذهموهقدلماالحاضرينالمندوبينولجميععنها»والمنبثمةاالسمى
ألعمالنا.أساسامنهااتخذناوافية

الرئيسالسيد
وقالموقرالمتدويوق

لمنوفمبرمنذمكتهاالتياألفريقيةالمنطقةعنوبالنيابةبلبالي»عنبالنيابةأسجلأنأود
العالمياالقتصادفيهيتعرضوقتفييعقداالجتماعهذاأنالماضي،العاممنالثانيتشرين
التجارةمنظمةوإنشاءأوروجوايجولةقراراتخاصبوجهمنهانذكراألثربعيدةلتغييرات

الدوليةالتجارةتحريرتستوجبالتغييراتهذهأنعلىهعيتتفقونأنكموالريبالعالمية.
هذهفيالمشاركونخرأاليداذنالرئيسسيادةياعجبوالالعامة.المؤسساتوخصخمة



تجاربحولوالثععقبالفعاليهيتسمنحوعلىالمنظروجهاتتبادليجرىكيجهداالدورة
سلثمي.االالمؤتمرمنظمأفياألعضاءالبلدانفيالخصخصة

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلداننمواناألفريقية»المجموعةبلداننحنرأيناوفي
سوفوالسياسيةاالقتصاديةالعوائقمنالمطافنهايةفيوتخلصهاالمستقبلفيمياالسك
ءالكفاءةمنأكبربقدرالمواردوتخصيصالداخليةسياساتهاحاصكعلىشكدونيتوقف
التعاونعرىوتونيقاالستثماراتومضاعفةءممكن_أقصىالىالتجاريةالمباءالتوزيا.ة
الدولي.المستوىعلىالمواقفوتنسيقالسياسيالتضامنذلكفيابمامينمافسرا

النقدصندوقمنوبمساعدةء1987أيارمايولمشهرمنذشرعنافقدأوغندا»يببكينفلقوفيما

مظاهرفمواجهةاالقتصاديحصكلكرئيسيبرنامجتنفيذفيالمانحين،منوغيرهالدولي

وغنديوناألفيويستهةالمطرد.نموهاستمراروضماناالقتصا.»مجالفيالخطيرةاالختا~

حاالصكلبرنامجاألوسعالسياقضمننجرىالتيالهيكليةحاتاالصكمنأساسيةبصفة

ذلكويتضمنالخاص؟القطاعتنشيطالىديينمتحرراقتصادقمناخخلقاالقنصا.ي،

التالية:التدابير

االحثيوالمقهالتمارةتحريرأوال-
القطاعالستثماراتملثئممناخلخلقمنمامحاولةفي-او~اقامتءا993~امفي

التجاريالتبادلسياساتتحريرخلكرمنالضرورية»غيروالضوابطاللوائحبالغاء-الخاهن
وقدالخاص.القطاعالىاالجنبيالنكادارةمهامالحكومةونقلتبها.الخاصةاالجنبيوالنتك
كلفيمكاتبتوجدواليومالمهمة.بهز»-لقيام699»فيفوريكسلمكاتببالترخيصهذا_أ

لبيعدقائقخمسرمناكثراالمراليستغرقبحيثالرئيسية»المدنجميعوفيكمباالءنمالن
معظمانلدرجةالسكانبينالثقةزا~تءلهذاوننيجةاتب.المالهذهفياالجنبيالنقدشراءاو

االطلثقعلىعوائقوجو.لدمنظراالرئيسيةتالعمكمنبايالدفعتقبلاصبحتالمتاجر
التعاونخلالومناالن،كلمتيالقاءاثناءانهوالواقعاخرق.تعمكالىالتحويكعمليةفي
انثلثثة.انانبكفياوأوفونتزانياكينياتعمكفحويليجريافريقياهشرقيانتبينالقائم

الشلنتمتعفيالحقيقةفييتمثلاليوماالو~ياالقتصا.مجالفيالمباشروا~ي
منباكثروغندياالالشلنقيمةارتفعتء6993ديسرمبرفمنذا.بقويبمركزوغندياال
2oالسوقتامستعنماتحققتقدكانتاخرىزيادةانرعلىالزيادةهذهوجاءت%ء

المصرفية.



لطمتثمارجليدقانونتنفيذ-ثانيا

المساعداتعلىاعتمادنامنالحدبغيةالخاصاالستثمارلتشجيعخطواتالحكومةاتخذت
ونهذاالمستوى.المنخفضةالتكنولوجياقاعدةوتحسينالمحنية»المبادرةروحواذكاءءالخارجية
المنظمةالقواعدمنالقانونهذاويخفف.1991ينايرفيلستثمارجديدقانونصدر

كما،سخيةماليةحوافزويقدم»اجراءاتهاويبسطاالقتصاديةالقطاعاتجميعفيلستثمار
االستثماروتيسيرتشجيعطريقعلى´´خطوة´´بوصفهااوغندافياالستثمارهيئةانشئت
.القانوناحكامتنفيذعلىواالشرافءالمقيمينوغيسرللمقيميين

:يلىماالمكيةاالستثماراتوتتضمن
(محليينالمستثمرينلجميعبالنسبةسنواتوستثطثبينتتراوحضريبياعفاءفترات

دفعمناالستثماريالترخيصحاملويعفىالمقترح.االستثمارحجمحسبوخارجيين)

الموزعة.االرباحعلىوالضريبةالشركاتارباحضريبة
االستيراد.رسوممنءالمعتمدةبالمشاريعالصلةذاتواآلالتالرأسماليةالسلعجميعاعفاء-
االجنبية.بالعملةالخ..والفوائدوالقروضزعةالمنأالرباحلدفعاالموالبتصديريرخص-

معبالتعاملللمستثمريناالنتحريرهاتمالتياالجنبيةالقمطتصرفسوقتسمحكذلك
السوق.تحددهاالتيالصرفباسعارلهاالمرخصالصرفمكاتبمنمكتباي

المزاياهذهوتتضمنلهم.المرخصالمغتربينللموظفينوصولاولمزايانمنحونحن
واحدةسيارةوعلىوالمنزليةالشخصيةالمنقوالتعلىالجمركيةالرسوممناالعفاء

.للمغتربالشخصيلطستعمال
المصادرةالممككاتالحكومةردتاالجانب»المستثمرينبينوخاصة»الثمةلزيادةوتوخيا

.امين)عيديعهد(في1992فياوغندامنطردواالذيناآلسيويينمن
ءالخاصالمستثمريحصيانيناللذاالستثماروترخيصوغندياالالقانونالىوباالضافة

الدولي.للبنكوالتابعةاالطرافالمتعددةاالستثمارضمانوكالةبعضويةاوغنداتتمتع
الصناعاتاتحادتضموطنيةهيئةوهيالخاص»االستثمارمؤسسةالداخلفيانشأناوقد

الذينوالخبراءوالمانحين»ءالحكومةوممثليءوالصناعةالتجارةوغرفةوغندياال
خاصة.مهاملتأديةقصيرةلفتراتيستخدمون

لمناقشةاالقتصادمجالفيالمعنيةالرئيسيةاالطرافكافةالمؤسسةهذهتجمععامكلوفى
اوغندارئيسويرأس.واالستثمارالتجارةقضايامنكثيربصددوتوعيتهمالسياساتواضعي
.السنوياالجتماعهذا



تعكمركما؟القادمةالميزانيةبيانمنجزءااالجتماعهذافيتتخذالتيالقراراتوتشكل
الهيئة.هذهاجتماععنالصادرةالتوصياتمناكبرقدرااالمرواقعفيالميزانية

الحصولالمستثمرينلغيربالنسبةوالللمستثمرينبالسبةالاالناطثرممنيعدلمءواخيرا
لترىهناكالىتصلوانطائرةاولتركباناالعليكومااوغندا>الىللسفرتأشيرةعلى
بنفسك.االوضاعحقيقة

المصادرةالممتلكاترد-ثالثا

منطردامينعيديالسابقالرئيسانيعرفونافريقياشرقتاريخ~يتا~نالئذينان
.ا972عامفيهندياصلمنشخص8»،>»>اوغزا

فييتحكمونكانواممناالعمالاوساطفيالمشتغلينصفوة~الءبين~~نو~
يتجتنبونالمستثمروناصبحذلكاجلومناآلسيويين؟اولئكمناي~~والاال~<>
.اوئا
كافةمن%90قدرهانسبةردتا986فيالسلطةمقاليدالحاليةالحكومةتسلمةانومنذ

اصحابها.الىالهنديةالممتلكات

وغندييناالالهنودمنكثيرينورجوعاوغندا؟فيالمسثثمرينثقةاستعادةذلكعنونتب
اللثزمةالثقةاالنالمستنمرينلدىتوافرتعودتهمومعفيها.ولدواالتيالبلثدفيمتثمارلك

ا.اوفالىللتروم

الطرق»مثلاالساسيةالبنىاصالحفيهجرىالذيالوقتنفسفيذلكتنفيذجرىوت
الخ.والمستشفيات..ءوا~ارسوالكهرباء،

منبذلوهماعلىالموظفينكبارالىبالثناءاتوجهانالرئيسسيادةيالياسمحواوختاما
المناسبة.القراراتاتخاذمنمكنناالذيالتوصياتمشروعاىا.فيجهر.

األفريقيةالمجموعةامشانخالصعنلكمأعربانالسعادة،صاحبياليآواسمحوا
للحكومةتقديرناوخالصشكرناممادقعنعرابلكالفرصةإلعطائبىاحترامهاوعميق
الكوسيك.ألنشطةمستمر.عرمنيقدمانهwالشقيق،تركياولشعبالتركية
ويكللهاجهودنايباركأناللهأدعرءاهتمامكمكريرعلىالرئيس،سيديياءأشكركمإ.وإنني
بالنجاح.



كلمة

عليمحمداحمدلمالدكتورمعالي

للتنميةاالسطميالبنكونيس

لنكو~عشرةافثانيةللدورةاالفتتاحيةالجلسةفي

1996الثانيتشرينلمنوفمبر1t(اسطنبول،





كلمة

عليمحمداحمدالدكتور/معالي

للتنميةاالسطميالبنكونيس

للكوسيكهشرةالثانيةللدورةاالفتتاحيةالجلسةفي

ا99,الثانيتشريننوفمبر/14ء(اسطنبول

وصحبهوآلهمحمدسيدناالمرسليناشرفدعلىوالسطموالصالةالعالمينربللهالحمد
اجمعين.

دميريلسليمانالرئيسفخامة

التركية،ائجمهوريةرئيس
وألتجاري،االقتصاديفنتعاونائدائمةائلجنةرئيس
ءجيلنيطانصوالدكتورةاالستاذةدولة
الخارجية،ووزيرةالوزراء،رئيسنائبة
ءالغابأحامدالدكتورمعالي
االسطميالمؤتمرلمنظمةالعاماالمين
االفاضل»كوفودواعضاءرؤساءولمسعادةالمعالياصحاب
ءواالخواتاالخوةايها

»ومركامهاللهورحمهعلكمالسك

البلدهذاوفيءالمبارلثاللقاءهذافيءالكريمالجمعهذاأخاطبأنالرئيسفخامةيايسرني

الشكروخالصالتقديرفائقعنمعبراءللتنميةمياالسكالبنكمؤسستكمبأسمأخاطبهالعظيم.

.المؤتمرلهذااعدتالتيالممتازةالترتيباتعلىوشعبا،وحكومةرئيساالتركيةللجمهورية

اسبابكلتهيئةمعالسنوية»دوراتهاستضافةبترتيباتالموقرةحكومتكمتفضلةولطالما



المساعيعلى:ليك»السحاجةمدرثمةكانانا_اللة»اعنشمشككواناعمالوا.النجا-

لصا_المشتركمياالسكالعملمسيرةعمككية.دوماالدالجمهوريةتبذالالننياكريمة
الموتميبمنظمة~اء7اوراك_رااقتصا_قون:لنفاجهر_يزونممينأا´اسكااامة
الىاوزبكستانجمهورية«انضمامللتنميةا´اسا.ميالبنك«اسبارعنبارواو_مي.ا´»ممك

اوزبكستان.مهوثيقتعاونالرالبنكويتطلهءمرممكاهنمراهنمنضة

الموثردلجنتكمالمانهالشكروأجزلمرالتك~ا.ؤ-الموقرالجمعأمرا
واالسهاماغة،البا´اهمية.تيالحنيوتيالمؤتمرهذاا~ا~فيللمث´~كةالبنك.عونتو´على

اراافهتممن-الرثسرامةءاف-اثه-الةانوها´(جنثداعهذاشرفتم:ك~اا(فثذاحيابكمخثا~

ءعم~ئسهمادرأئبنكوسر

السر`حهعىالمطروحه:ثرنينمة
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ه>~~هالىثنث01اث0<لمجسد~ .>،_مه<



الغابأ،حامد/الدكتورمعالىبكلمةبالثويهليتسمحواانالرئيمرفخامةياألرجووانني
مجالفيالسديدةواالفكارالمبادئمنتضمنتهومااالسلثميآالمؤتمرلمنظمةالعاماالمين
المشترك.االسطميالعمل

ءالرئيسفخامة

ام،984عامفيالموقرةللجنتكماجتماعأولحضورللتنميةسلثمياالالبنكووفداسعدنيلقد
تحقيقاجلمنءالسنويةاجتماعاتهافيوالمساهمةمعها،التعاونلدعميسقىالبنكومازال
لجنتكمتوصيات-تبعهوما-االولاالجتماعمنذتنقىقدانهواذكر<المشتركةاالهداف
شتىفيوالبرامجالمشاريعالعدادمةاللقنوالدراساتبالبحوثالقياميخصفيماالموقرة»
البنكتعاونكما.اجلهامنانشئتالتيالساميةاالهدافتحقيقفيولطهامنشاطها»مجاالت

االسلثميةالقمةمؤتمراتعنالصادرةاالقتصاديةالقراراتتنفيذفيامكاناتهبقدراللجنةمع
البنكويتطلعالقطاعية.ايةالوزرواالجتماعاتاالسلثميةالدولخارجيةوزراءواجتماعات

االمةالهتصبو.Lتحقيقنحوالمسيرةلمواصلةالتعاونأواصرتوثيقمنالمزيدالىدوما
.لشعوبهاوالرخاءواالزدهارالتنميةلصالحنبيلةاهدافمناالسلثمية

:الرئيسفخامة

التيبالمهماتاللهبحمدوفىقدللتنميةاالسطيالبنكانالىاشيرانالمجالهذافييسرني
برنامجكمانشاءفبعدوعونه.اللهبفضلبتنفيذها»وقامالموقرة»لجنتكمقبلمناليهاسندت
المؤسسةاللهبعونقامتوجهتم،كماالبنكمظلةتحتوتشغيلهللتجارة،اجالاالطولللتمويل
-ايضا-البنكنطاقفياعمالهاوباشرتالصادراتوائتماناالستثمارلتأميناالسمية
استكمنتسلثمي»االالمؤتمرمنظمةدولمندولةثلثثونتأسيسهااتفاقيةوقعتانبعدوذلك
اصدرتهاالتيمينيةالتألصالبواقيمةوبلغتءالعضويةاجراعتبالفعلدولةعشرةخمسمنها

دوالر.مليون67نحوالمؤسسة

دولةفيالماليةووزيرالوزراءرئيسنائبدولةصوتالىصوتياضمانليسرنيوانه
اناجلمنالحميدةمساعيهملبذلالمعالىاصحابادعروالروضان»ناصراالستاذالكويت
اللثزمةاالجراءاتالتخاذالمؤسسةهذهالىاالنضمامشروطتستوفلمالتيالدولتبادر
شأنهاءاعمالهارقعةباتساعرهينالمؤسسةهذهمنالمرجوةاالهدافتحقيقاناذءلذلك
ملةالمماأمينالتمؤسساتكلشأن



~~اال~لدوائرربطاللهبحمدتمقدانهالموقراجتما~الىأنهيأنيسعدنيكما
المؤتمربمنظمةاالعضاءالدولمعلوماتشبكةلخدمةSlTAلشركةالدوليةوالمنصةالبنك

فياالتما(نظامعلىالتجاربوستجريمراحلها.وتابعتر0انشائهاعلىعملتمالتيسلثمياال
عملمناالنتهاءفورللمشاركينمتاحةالخدمةتصبحان~-ا~_ذنأيبرآواط

التجارب.

راءلونالثالثاالجتماعلدنمنقويبتأييدالماضييولوشهرفيالشبكةحظيةوقد
سبلوتيسيرالشبكةهز»دعمفيالصادقةرغبتهمعنعبرواإذ0ميةاالسكولباكاالتصال
ا~افها.لتحقيقالتعاون

الرئيس،ئحامة

هذهت~وفىاالهمية.بالغةوبنودبموضوعاتحافلالموقراجتماعكماعمال_ولإن
منظمةدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملبخطةيتعلقمماالبني.،
المؤسساتمعاالسهامعلى-البدايةمنذ-~يمماكانبأنهالبنكويعتزمي.االسكالمؤتمر
اجلمندوماواسعيءوعمليةواقعيةتنكونالعملخطةتطويراجلمنبالمنظمةالشقيقة

الجهودفياالسهامعلىالموملحريصالبنكوان.وثابقةمدروسأبخطواتومتابعتهاتنفيذها
فيالفاعلةللمشاركةويتطلعمنها،المرجوةالغاياتونحقيقالخطةمضامينلتنفيذتبذلالتي

معللتعاونامتعدادهاليومامامكميجدأوهوالنملوات.رسرستتولىالتيالقطاعيةاالجتماعات
االجتماعات.هذهنباحلمنعمانالمضيفهولاكومعالموقرةلجنتكم

النظروجهاتتبادلوجلسةالخاصبالقطاعالمتعلىالبزعزهنيهةبالتوقفليتأ.نونولعلكم
فانحضراتكمتعئمونوكمااالسالمياا.الموتميمننلمةبلدانفيااالتخصيصموضوعتجاه

االقتصاديالمناختوفيروضرورةاالقتصاديةالتنميةعمليةدفعفيالقطاع:وربأهميةالقناعة
البنكويدوكتنامت.قدالحيويهالدوربهذاالقناعة،~هان-القطاعلهشذاالمناسبوالهيكلي
الوقتفيينظروهومية.االسكالبلدانبيناالقتا~يالتعاونتعزيزفيالقطاعهذااهمية

هذامعالتعاونلتعزيزالمثلىالطرقدراسةفياالعماللتنميةجديدةادارةخلكرمنالحاضر
االرضيةستوجدالخاصالقطاعلممثليانيةالعقاالجتماعاتانمنيقينعلىوهوالقطاع.
لتعاونوتعزيزاالتنميةعملياتفيالفاعلةومشاركتهالقطاعهذادورلتشجيعثمةالمك

مية.االسكالدولبينوالتجارياالقتصادي



التخصيصلجنةمعبالتعاونانقرة»مركزبذلهاالتيانمشكورةالجهودالمناسبةبهذهوأحيي
منوعددالدوليوالبنكللتنميةمياالسكالبنكمنبمساهمة»اباداسلثمندوةلعقدبباكستان»
ستثريوة~تافكارمنالندوةتلكعنهاسفرتمابالتقديرواذكرءاالعضاءالدول

المهم.الموضوعهذابشأنمداوالتكم

حولالنظروجهاتلتبادلخاصةجلسةتفرداللجنةصارتانالمستحبنةالسننلمنوانه
بما~»~الحادياالجتماعتجربةكانتانبعدالسيماءاالهميةذاتالمواضيع
فيواثرهااوروغوايجولةالتفاقياتانعالميةالنتائجحولالنظروجهاتتبادلمناتاحته
الدولية.الشجارةمستقبلوفيءاالعضاءالدول

لتنفيذملموسةخطواتاتخذللتنميةسلثمياالالبنكباناذكرانالمقامهذافيويسرنى
منالقصرىستفادةلكاالعضاءللدولانفنيالعونلتقديمالعملنطاقفياللجنةمقررات
عملحلقاتبتنظيمالبنكقامالفنىللتعاونبرنامجهاطارففيالجديد.التجاريالعالميالنظام
مستعينااالمكان»بقدرمنهااالستفادةوامكانات»اوروغوايجولةاتفاقاتجوانبشتىتعالج
ونكتاد.واالالعالميةالتجارةمنظمةبخبراتذلكفى

،الرئيسفخامة

فيالقادمديسمبرشهرفىسيعقدالعالميةالتجارةلمنظمةاالولالوزارياالجتماعان
بهذاخاصامااهتتولىسلثمياالالمؤتمربمنظمةاالعضاءالدولانوالشك.مننافورة
وجهاتتبادلجلساتاولىفيتموهقررماعلىبناءالموقر،مؤتمركميرىوربما.االجتماع
فاعثةلمشاركةالمناسبةدالليةوايجادالمواقفتنسيقاجلمنمناسبةتوجيهاتاتخاذالنظرى

للموضوعاتاوليةبدراسةقامانبعدءللتنميةسلثمياالالبنكويسعدالصدد.هذافي
فييسهماناالعضاء،الدولاقتصاداتفيواثرهاالمقبلالوزاريالمؤتمرعلىالمعروضة

وانذلك،قررتمماإذ,بمصالحنابمساسلهاالتيالقضايابشأنخاصتنسيقاجتماعتنظيم
يرودهاوانالقضايا،بتلكالمتعنتةانتوجهاتبرصدالمؤتمرالىاالعضاءالدولوفوديعضد
المضمار.هذافيوتحليلقتفنيةمرئياتمنيتسنىبما

بينالمصالحوتضارباالراءتشعبمنبدامماالمشتركوالعملالتنسيقاهميةوتنبع
المؤتمراعمالجدوليتضحنهماتجاهاضطرابمنذلكاليهأدىوماءالدوليةالمجموعات
مشروعاتادارجعلىالصناعيةالدولبعضباصراريتعلقفيماخصوصاءالقادمالوزراي



الدوللمصالحبالنسبةملبيةاثارالىستؤديالعالمية»التجارةمنظمةاتفاقيةاطارفيجديدة،
االتفاقيةهذهتحميلالىالسعيالمحاوالت»تلكومناالسلثمية.البلدانفيهابماالنامية»
بالشفافيةيسمىوماواالجور،العمالةفيعليهاالمتعارفالقواعدتممراخرىمواضيع
الملكيةبحقوقيختصفيماالعامةالقوانينعنناهيكاالستثمار»اولوياتفىوالتحكماالدارية،
التكنولوجيااستيرادتكلفةفياالتفاقياتهذهواثرالدواء،اسعارفياالثربالغلهاسيكونالتي

المدينة.

فيفاعليةاكثراساليبوابتكارالقدراتوتكريسالجهدتكنيفمنايتطلبالعالميالمناخوان
االنخفاضمقدهتهاوفيامامنا»الماثلةياتالتجدلمواجهةدولنا،بينالمثمرالتعاوندعم

وارتفاحالفقرحدةازديادمعاالعضاء،دولناالغلبيةالتنمويةالمواردتدفقفيالعالمي
للكثيربالنسبةالتجاريةالموازيناوضاعوتدهورالغذائي،االمنواختلرفيهاهالبطالةمعدالت
االعضاء.الدولمن

الموقرةلجنتكممعوالعملالتعاونلداعييستجيبان-الرئيسفخامةيا-انبنكليسروان
منتتبعانيمكنجديدةمشروعاتايةضمناالطار،هذافيمثمرةمبادراتمنتتخذهفيما
منالماضيينالعقدينفيومراجعتهاعملياتهبتقويملذلكالبنكمهدوقدالثانية.العملخطة

المكىوالطرقا~،ترشيدسبلودراسة،الماليةمواردهكفايةمدىومراجعةعمره،
الله.باذنمطردنمواالبنكلعملياتيكفلبماءوتنميتهالحشدها

الفرسةهذهالتاحةالموقرولالجتماعلفخامتكمالشكرأكروأن-كلمتيختامفيويسعدني

ومما«قالثناءمماطراكروكماالموقرة.للجنةالقائمةاالهتماماتفيمرئياتهعنللتعبيرئلبنك

الضيافةكرممنجميعالمسناهماعلى-وشعباوحكومةرئيسا-التركيةللجمهوريةالتقدير

هذااعمالالنجاحاعدتالتيالممتازةالترتيباتوعلىءالمودةوصادقاالستقبالوحسن

ازاءموقفهالتعزيزالموقرةللجنتكمالتركيةالجمهوريةتوليهالذيالدعموعلىاالجتماع،
منظمتنا.دولبيناعظموتجارياقتصاديتعاوناواصرتحقيق

فسيرىاعملوا´´وقلوالتوفيق.بالنجاحاجتماعكممداوالتيكللانالقديرالعلياللهوا~ل

العظيم.اللهصدقااوالمؤمنونورسولهعملكمالله

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلثم



اكالجدول
فلكومسيكعشرةالثانيةالدورة

)I~10- 12 ,J1996الثانيتشرينلمنوفمبر(





للومسيكعشرةالثانيةالد~ةاعمالجدول
)ا996الثانيتشرينلمنوفمبر15-ا2(اسطنبول»

االفتتاحيةالجلسة-ا
االعمالجدولاقرار2-
r-سلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمقدمتقرير
المتابعةلجنةتقرير-4
منظمةدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذإستعراض0-

االسطميالمؤتمر
الصادراتوإئتماناالستثمارتأمينمؤسسةبشأنللتنميةسلثمياالالبنكمنمقدمتقرير6-
القطاعلممثليالثالثاالجتماعحولوالصناعةللتجارةاالسمةالغرفةمنتقرير7-

سلثمياالالمؤتمرمنظمةأعضاءالبلدانفيالخاص
A-الدورةلجنةتقرير
والمقاييسللمعاييراالسطميةالدوللمنظمةاألساسيالنظاممشروع9-
سلثمياالالمؤتمرمنظمةبلدانفيالخصخصة´´تجربةحولالنظروجهاتتبادل-ا0
االعضاءالبلدانلبعضاالقتصاديةبالمساعداتالمتعلقةالمسائل-11
للكوسيكعشرةلثةالثاالدورةانعقادموعدتعيين-12
اعمالمنمايستجد-13
للكوسيكعشرةنيةالثالدورةقراراتاعتماد-14
oالختاميةالجلسة-ا





البياننص
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التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطهينةوكيل

الموظفينكباراجتماعورنيس
االعضاءالبلدانفيالخصخصةبتجاربالمتعلقةاوالةالمهبشأن
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البياننص

اوزفراتنجاتي/سعادةمنالمقدم

الحر~بالجمهوريةالحكوميةالتخطيطهينةوكيل

الموظفينكباراجتماعورنيس

االعضاءالبلدانفيالخصخصةبتجاربالمتعلقةالمداوالتبشأن

)199,الثانيتشريننوفمبر/14(اسطنبول،

االجتماعونيسةالسيدة
السعادةاصحاب

الموفرونالمندوبون

بشرنمداوالتمناجريناهwملخصاءالموظفينكبارالجتماعرئيسابصفتياالن»لكمأقدم
االعضاء.البلدانفيالخصخصبةتجارب

منالمقدمةاالوراقالىالموضوعهذاحولالموظفينكباراجراهاائتيالمداوالتاستمدتلقد
(أالونكتا.).والتنميةارةللتالمتحدةاالممومؤتمروالتعميرلطنشاءالدوليوالبنكانقرةمركز

جوانبلمختلفوتقييمثمينةمعلوماتعلى»المؤسساتهذهمنالمقدمةاالوراقواحتوت
.االعضاءالبلدانفيالخصخصةتجارب

الحلقةبتقريرالواردةبالتوصياتءللموضوعمناقشتهملدىعلماءالموظفينكباراحاطوقد

والتيءمياالسكالمؤتمربمنظمةاالعضاءالبلدانفيالخصخصةتجارببشأنالدارسية

بتنظيمهاوقامءاالولتشرينلماكتوبر)0و19يوميفيءباكستانءبهوربانفيعقدت

.باكستانفيالخصخصةلجنةمعبالتعاونانقرةمركز

المقدمة»االوراقعلىءالموقرينالمندوبينمنكثيراثنىءمناقشاتمنجرىماو~

بلدانهم.فيالخصخصةتجاربعلىالضوءمسلطين



زيادةتكونانضرورةالىالموظفينكبارخلصءالموضوعحولضافيةمناقشاتوبعد
عمليةمنالمترخىالرئيسىالهدفهي»المنافسةاذكاءخلكرمناالقتصادية»الكفاءة

للنظرالموقرينالوزراءالىالتاليةالتوصياترفععلىالموظفينكباروافقكماالخصخصة.
:فيها
اهميةلهأمرقوية»عامةعطقاتبحملةمدعومامستوى،اعلىعلالسياسيااللتزامان

الجماهيرنحواساسيةرسائلالحملةهز»توجهانويجبالخصخصة.برنامجلنجاحقصرى

التكاليفخفضاهمهاعيدةالسباببالخيرهالناسعلىتعودالخصخسةانمفادها
العامة.المؤسساتادارةسوءعنالناتجةاالجتماعية

منيكفيهابمابتزويدهاالخصخصةبرنامجتفيزعلىالمؤسساتقدرةتعزيزضرورة
والمهارات.الموارد

.للخصخصةرئيسيومخططاستراتيجيةوضعمنالء-

استخلصتهاالتيالدروساعتبارهافيتأخذانالبداالستراتيجيةانالموظفينكباروالحظ
لككناجعاأوراءليستالخصخصةانالبرنامجيؤكدانيجبكذلكاخرى.نامية،ول

استراثيجيةمناليتجزأوجزءانطاقااوسعحياصكبرنامهمنعنصرابلءاالمراض
القطاع.هذافيالمنظمينوقدراتالخاصالقطاعلتطويرشاملة

وجذب»الحكوميا~امتأكيديتسنىحتىالعمليةشغافيةعلىالمحافظةمنال_
والمحليين.وليينانالمستنمرين

قدالتيالرئيسيةالمشكلثتبينمنالعاهلةوالقوىبالعمالةالمتعلقةالمشكلثتكانتلما

.للعاملينكافيةحوافزتكفلانظمةوتنفيذوضعيتقينفانهءالخصخصةعمليةتعيق

المستهلكيناياالطرافكافةلمصالحالحمايةيكفلمنظمقانونياطاروضعمنالبد

والمستثمرين.والحكومة

وتوفيرالملكيةحقوقواحترامءاالقتصا:ياالستقرارطىالمحافظةالىالسعيمنالبد
مناسب.اقتصاديمناخ

ومنالبعضبعضهاخبراتمناالستفا.ةالىاالعضاءولاكالموظفينكباردعاكذلك
الخصخصة.برامجتنفيذفياالعضاءغيرالبلدانخبرات

:التاليةالعناصراالعضاءالبلدانبينفيماالتعاونيشمكبأنالموظفينكبارأوصىكما

التقني.التعاون-



االعضاء.الدولفي~ائخصخصةالوهنيةاالداريةالهيئاتبينفيمادراسيةحلقاتثنظيم-
نموا.االعضاءالبلداناقلفيالخصخصةلبرامجفنيةمساعداتثوفير-
االعضاء.انالبكبينالمعلوماتتدفقثعزيز-

´´تجاربحولمداوالتمنالموظفينكبار)جراهمابايجازعليكممحرضتقدأكونبذلك

االعضاء´´.البلدانفيالخصخصة

.لكموسكرا





اربكانالديننجمالدكتوراالستاذدولةكلمة

التركيةالجمهوريةوزراءونيس

الخاصةالجلسةفي

للكوسيكعشرةالثانيةالدورة~عقدتالتي

)1996الثانيتشريننوفمبر/15(اسطنبمل،





ار~نالديننجمالدكتوراالستاذدولةكلمة

التركيةالجمهوريةوزراءونيمر

الخاصةالجلسةفي

للومسيكعشرةالثانيةالدورة~~تاتر

)I"199الثانيتشريننوفمبر/15(اسطنبول،

الرحيمالرحصقاللهيسم

الوزراءالمعالياصحاب
العاماالمينمعالي

الموقرونالمندوبون
االجالءالضيوف

.الشقيقةاالسلثميةللبلدانالصكيناالجالءوبينبلمندوارحبجميعااحييكم
عشرةالثانيةالدورةافتتاحمناسبةفيا~اتحدثاذبالفةممعادةاستشعرانيوالحق

التبىالكوسيك.وراتمنورةاكهذهفيمرة،الو~ءاشاركانيسعدنىكماللكوسيك.
بالغ.باهتمامنشاطاتهامتابعةعلىدائماحرصت

دولة53محافلها،احدىوهيالكوسيكتضمكعباتضم»سلثمياكالمؤتمرمنظمةان
حيثمنالمتحدةاالممبعدالثانيالمركزفييأتيالذياالسئمي»المؤتمرويشكلاسلقمية.
انشاءتموقدسواء.حدعلىواالقتصاديالسياسيللتضامنهامامنبراءالعضويةحجم

انهإالالفلسطينية»القضيةدعمتستوفسياسيةاكحركة969عامفيسلثمياالالمؤتمر
تضامنتحقيقبغيةاالقتصادمجالفيالمشتركللعملضرورةهناكاناتضحمامرعان
فعال.سياسي



ألكبعدوتمءبوضوحالحقيقةفئذهءا972عامشيأعثغا.«تمالذيءالمنظمةميفاقأ~و~
التيالهورثمة«نخاصباهنمامحظىحثاعمالهاجدولعلىاالقتصا.قاثنعاونا.را-
.ا974عامشيتمت

عامفيالطائف-المكرمةمكةقمةمؤتمرفياالقتصا.يللتعاونالعملخطةاعتما.وكادن

عامفيالشركيأالجمهوريةومئسرئاسةتحتنشاهئهافيالكوسيكعشروتم،ا9د1\
المنظمة.تاريخفيتحولنقطتيبمثابةء1984

اتفاقياتمنا~يدوابرامةالعفالمؤسساتمنكثيرانشاءتمعا~ء2المنيترب~اوخلر
المتعدداالقتصا.يالتعاونلتطويرماللقنوالقانونيالمؤسسياال~ؤتوفيربغيةالمتعاو~

االطراف.

وانالكوسيك»مظلةتحتزهاانبتمالتيالتعاونمشروعاتببعضهزانوهادنويهمني

االستثفارتأمينومؤسسةرةللتباجثاأ(طولالتمويلامنظ~هامنيزمشروعينبصفةا:كر

>اتا~اءرات`رو

لنظامراالطواتفاقيةا´اطرافالمتأ.ميا´(سكاصةآلمةا~.هماآخرارىمشروعانوهذاك

ا~:اشتراكتحققمااءاالتنفيذموضهالفو~علىو~يمكنءريةالتب´تاالفضلبب~

اال~اء.ارالبكمنالمطلوب

~والمقامس~سرمألاالسكولاكمنظمأانثسرءاجز»رالعمرادرو~بس´(حظنذكذلك

.ورةاكهذهخلثزالنوائمأمرحلتهربله

,اءالو~_لبيالمدا~´ب

ء،االحكالصو~

مجالنفي~اشوطانقطعلمءالملموسةاد-التحنينثمنبأنأاىيعترفاراالالموءالبعلك

ا~االمرفواقما~.اشرتالتيالكثيرةابيةااليبالجهر:رغبروءلكاالقتصا.قائتدون

بكثير.واآل~~ا´امال«ت.ودن-ا~العبهذافي-~ازلذا



تعتبرفيهاهللتنميةالمخكفةوالمستوياتءاالسطميةللبلدانوالسياسةاالقتصاديةالبنىان
مةالثنالسياميةاالرادةتضعفقدالصعوباتهذهانبل.االقتصاديللتعاونمهمةعوائق
تستخدمأنالينبغيوانهاتذليلها»اليمكنبألتىليستالعوائقهذهاناعتقدلكننيلنتعاون.
العواملمنبكثيرأقوىمعاتربطناالتيالوشائجانذلكالمجال.هذافيللتقصيركذريعة

.بينناتفرقالتي

السنواتفيالعالميةالساحةشهدتهاالتيوالسريعةالجذريةالتغيراتانذلكالىيضاف
عطقاتنا.توثيقعلىيساعدنااننهشمنمواتيامناخافيأتقداالخيرة

ازالةمناليهتؤديبما،الباردةالحربنهايةاعقبتالتىالعولسةعملية-ناحيةمن-فمناك
العملية-اخرىناحيةمن-وهناك.المالورأسالسلعلحركةوتحريراالقتصاديةللحواجز
مصالحهاحمايةالىالعملثقةاالقتصاديةالقوىحتىحلكهامنتمعىوالتىاالننشهدهاانتى

قيمية.االوالتكتطتالتجمعات~منوتعزيزها

يصعبالذيالتنافسيالمناخهذافيسطية،االالبلدانتمعىانتماماالطبيعيفمنهناومن
الىبينهافيماالتعاونتطويرالىالبقاءهمقوماتعلىتحافظانالصغيرةاالقتصاداتعلىفيه

ممكن.حداقصى

القوىسطوةمناضعفتقدالباردةالحربانتهاءاعقابفيحدثتالتيالتطوراتكانتفاذا
هذهفيحقيقيةتتقيةتحقيقضرورة-القدربنفسر-تؤكدفانهاالنامية،البلدانعلىالعنلمى
الصدارة.مكانفيالضرورةهذهوتضعءالبلدان

وقتايهناكثرءامامناسانحةفالظروفايضا.االسميةالبلدانعلىيصدقاالمروهذا

نحومسيرتنامعا،نبدأولكيءتبعيةمنألفناهوعماالسابقةعاداتناعننتخلىلكيمضىى

حقيقية.تنمية



الوزراء،المعالياصحاب

االجالء،الضيوف

استخدامهاعنيعجزلكنهوالسكروالدقيقالزبديملكشخصااالنتشبهاالسلثميةالبلدانان
العالمياالقتصاديالنظامفينستحقهاالتيالمكانةبلوغعنعاجزونفنحنااالحلوى´´.لصنع
علينايتيعنامرانهناثالعجزهذاعلىتنغلبولكيوطاقات.مواردمننملكهمابحكم

العالميىاالنتاجفيبلداننانصيبزيادةالىسعيااالنتاجيةطاقاتناحشدفيفشرعاناالول
هذهسكانبعددقورناذاللغايةضئيلالعالمياالنتاججملةفيميةاالمكالبلدانفنصيب
نسمة.مليوناo>>منيتربالذيالبلدان

توليونعلىا994عامفيالعالمياالنتاجمننصيبناقيمةتزدلم،المنالسبيلوعلى
توليون2oبلغتالتيالعالمياالنتاججملةمنتقريباالمائةفي4كانتنسبتهانايدوالرى
اى،دوالرتوليون4و5نفسهالعامفيللياباناالجماليالقوميالناتجبلغبينماهذا.دوالر
.مياالسكالعالمانتاججملةامثاكخمسةمنمايترب

%6oمنيتربمامثكتنتجفهيءالخامالموا.منهائلةثرواتلديهااننابكأناالمروواقع
االنتاجمن%4او،الطبيعيللغازالعالمياالنتاجمن1.0اوللنغظ،العالمياالنتاجمن

للمطاط.العالمياالنتاجمنï.v>وءللفوسفاتالعالمي

االعترافمنمناصفكءالبشريةبالموارديتعلقفيماتماماطيبةفلروفنابأننسلمكنافاذا
وهذاوالتكنولوجيا.وائعلمالصناعةهو´الحلوى´´صنعمننتمكنكيينقصناالذيالشيآبأن

.واسواقنااالنتاجيةطاقاتناضمبالتاليويقتضي»النطاقواسعةاقتصاداتيقتضيبدوره

التبادلتنميةفهو-االنتاجحفزجانبالى-نفعلهانعلينايتقينالذياآلخراالمراما
جملةمن%ا>نحويبلغاالسلثميةللبدالنالبيئيةالتجارةفحجمبلداننا.بينفيماالتجاري
اخرى.بلدانالىموجهالخارجيةتجارتنامن%90انذلكومعنىالخارجية،تجارتها



ضئيلةنسبةوهي%،7ال~اوزالعأئميةالتجارةجملةمنبلداننانصبانذلكالىيضاف
فيماالتعاون~منالدئميةالتجارةفينصيبنافزيدانفسطيعاننااعتقاديوفيللغامة

بيننا.

،الوزراءالمعالىاصحاب

ء؟آالجكألضيوف

تتريبفيتسنضرسوفنزكياانأؤ~أدن»الحر~ا~ر~لوزراءوئيسابوصفيأودى
الشقيقة.ميةسك9دادئبدابنبنينفيسراؤن<ائنتهجهر.ئنتحزيزسعرا-ل>تسى

اسهاماتيوتتكعثىرةالكيواكء~~بةئملةقوىمنتملكهوبماالمتقدمباقتصادهافتركيا،

.االعضاءانالبكبينفيماالتعاونلجهودمهمة

هو،مبأ:ا(ممكارالبكرسفسرا~اور_~:مثنروى´-ئزكامزممبادره--مدأناوثة
.الثمائه´´ا´مجموعأمشروع

الحرئلنشر´وزآلبةهبة:ا´اسكا~:البكجميهمشاركةامامالمفتوحة،ااالشر´نيةاامجموعةو~

ا~ارتوا~´ائتيانمشر´كزسزسر-~نحققو´»انيمكنالتيالتعاونمجاالتشتبفي

.بذ´نشعر:انرخاءمزمز~وتحقيقحقةانمتكالعالميةالتملوراتاءان~ميةاال

ررق~فمذ>اورالتثآليةبوا:تخرانيمكنالتيوالتوصياتالتصوراتاناعتقاديوفي
وزالترااننلمةو_ائرالكوميكومي~مكاالمؤتمرمنظمةبهمتقوياكللعملثمينةاسهامات
>مةسنه8ا0>1للكاالقتصادمةالتحمعات رو

ءراءالرقالمعالياصحا~

ءءااليكالصيو~

ىن1ركولشمو~كرفمنمانياطيبمععملكمشيالنجا-كلءكلمتيفتامشي،لكمارجو





)1(رقمالقرار

للكوسيكعشرةالثانيةالد~ةعنالصادر

)1991الثانيتشرين/نوفمبر01-12(اسطنبول»





)1(رقمالقرار

للكوسيكعشرةالثانيةلدورة10عنالصادر

)199,الثانيتشرين/نوفمبر1c-12(اسطنبول»

االمطيالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالثانيةالدورةان
؟ا996الثانيتشريننوفمبر/1oإلىا2منالفترةفياسطنبولفيالمنعقدة(الكومسيك)ء

مطيةاالوالمؤتمراتسطيةاالالقمةمؤتمراتعنالصادرةالصلةذاتبالقراراتتذكرإذ
؟الخارجيةلوزراء

بينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزالىالراميةالعملخطةفيوردبماتذكتوإذ
!السابعاالسطميالقمةمؤتمراعتمدهاالتياالسطميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدول

رعايهتحتعثدثالتيءامةالوزراالجتماعاتعنالصادرةراثبالثراامضاتذكتوإآ
!التعاونميادمنمنشئىميادينومثدولتالكوسيك

عقدتهاالتىالسابقةعشرةاالحدىالدوراتعنالصادرةالقراراتاهتارهافيتأخذوإذ

عنها؟المنبثقةالمتابعةللجنةعشرالثانياالجتماعوتوصياتالكوسيك

نوفمبر/ا7إلىا3منالفترةفيالمنعقد_غذيةالعالميالقمةمؤتمرأهميألعلىكهشنوإذ
ووهاءفى1996الثانيثسرين

فيعقدهالمزمعالعالميةالتجارةلمنظمةالوزارياالجتماععليهينطويماتؤكةواذ

بالنسبةهاممغزىمنءاألولكانونالم996ديسمبرا2إلى9منالفترة~سنغافورة

األعضاء؟للدول

للتنميةسلثمياالوالبنكسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةقدمتهبماعلماتحيطوإذ

؟االعمالجدولبنودبشأنمرحليةتقاريرمنوالصناعةللتجارةاالسطميةوالغرفة



فيمااالقتصاديالتعاونتوثيقدونتحولالتىالعوائقتذليلعلىبالعملالتزامهاكدتنوإذ
؟االقتصاديتكاملهاتعزيزالىسعيا0االعضا<البلدانبين

تبادلالىيدعروالذيالعاشرةدورتهافيالكوسيكعنالصادرالقراراعتبارهافيتأخذوإذ
الهامةالعالميةاالقتصاديةالتطوراتحولللكوسيكالمنويةالدوراتخكالنظروجهات

؟األعضاءبالبلدانتتعلقالتي
لتبادلالمخصصةاالجتماعاتإليهاتخلصالتيالنتائجمتابعةضرورةعينيهانصبتضعوإذ

فياالجتماعاتهذهتغطيهاالتيالمجاالتفىاألعضاءالدولمواقفوتتسيقالنظروجهات
الصلة؟ذاتالدوليةالمحافل

منظمةبلدانفيالخصخصةحولالعمليةالدراسية´´الحلقةبعقدالتقديرمععلماتأخذوإذ

والتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمرقننظمهاالتيسلثمي´´االالمؤتمر
تشريناكتوبر/2•-ا9فيالباكستانيةالخصخصةلجنةمعبالتعاوناالسلثميةللبلدان
اعضاءبلدان6فيالخصخصةتجاربعنتقاريرقامتحيثبهوربان»في1996االول
والبنكءوالصناعةللتجارةاالسثميةوالغرفةللتنميةسلثمياالالبنكمنأوراق_متكما

؟والتعميرنشاءلكالدولي

للبلدانوالتدرهبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزقدمهفيمانظرتوإذ
اوراقمنوالتنمية»للتجارةالمتحدهاالممومؤتمرءوالتعميرللثنشاءالدولىوالبنكءاالسلثمية
؟االسطي(االمؤتمرمنظمةفياالعضاءالبلدانلدىالخصخصة´´تجاربموضوعحول

والتجاريالحتتصاديالتعاونيزتفالىالراميةالعملخطةتنفيذ

االسطميتمرالمنمنظمةفياالعضاءالدولبينفيما

السلكيةواالتصاالتللبريدالثالثالوزارياالجتماعبنجاحالتقديرمععلماتأخذ-1

االيرانيةائجمهورية»طهرانفيا996تموزلميوليواا-8فيالعقودواللثسلكية
عنه؟الصادرالتقريروتعتمدءميةاالسك

لفريقيقطاعييناجتماعينالستضافةالعربيةمصرجمهوريةمنالمقدمبالعرضترحب2-

والزراعةاالغذيةميادينفيالريفية´´التنميةووالمواصلثت´´´´النقلمجاليفيفبراء
العمل؟خطةفيالمدرجين



االجتماعاتاحدالستضافةاالسلثميةباكستانجمهوريةمنالمقدمبالعرضتر~3-
العمل؟خطةتنفيذاطارفيالخبراءالفرقةالقطاعية

قطاعفيفبراءلفريقاجتماعالستضافةالتركيةالجمهوريةمنالمقدمبالعرضتر~-4
العمل.خطةفيالمدرج"JWIرأسوتدفقاتالبنوكواعمالا´المال

للبلداناقليميةعمليةدراسيةحلقةلتنظيمالسنغالجمهوريةمنالمقدمبالعرضتر~0-
المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمعبالتعاونوذلكالعمل»خطةبشأناالعضاءاالفريقية

للبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثومركزاالسطمي،
ءوالكومسيكللتنميةمياالسكوالبنكالتجارة»لتنميةاالسطميوالمركزءاالسطمية
ألمؤتمرلمنظمةاخرىفرعيةومناطقمناطقفيملةمماأدراسيةحلقاتعقدعلىوتحث

؟االسطمي
بينالمشتركةواالجتماعاتالقطاعيةاالجتماعاتالستضافةاالعضاءاتدولتأعو1-

؟العملخطةفيالمدرجةاألخرىالتعاونميادينفيالقطاعات
v-فيأقيمالذيالسادسملثمياالالتجاريالمعرضبنجاحالتقليي»مععلما<تحيط

معبالتزامنء1996اولتشرين/اكتوبر27الى22مناندونيسيا،جمهوريةجاكرتا،
الخاص؟القطاعلممكيالثالثاالجتماع

A-~االسئميالتجاريالمعرضالستضافةاللبنانيةالجمهوريةمنالمقدمبالعرضتر
؟ا998فيالسابع

التجاريةالمعارضفيJWنحوعلىالمشاركةفياالستمرارالىاالعضاءكدولتد~9-
االسطمية؟

اواالساسيةالنظممختلفعلىبعدتصدقاولموتوقعلمالتىاالعضاءالدولتحث-1»
المؤتمرمنظمةاطارفيابرمتاووضعتوالتياالقتصاديبالتعاونالمتعلقةاالتفاقيات

ذلك.الىالمبادرةعلىاالسطمي
حقةالمتكالتطوراتمراعاةمعدورينحوعلىالعملخطةاستعراضضرورةتؤكد-1ا

العالمي؟االقتصادفي
األغذية´´قمةاليهاستخلصالتيللنتائجالواجباالهتمامامالءإلىاألعضاءالدولعوتة-12

مجاالتفيبينهاالتعاونلتعزيزتبذلهاالتيالجهوداطارفيرومافيالمعقودةالعالمية´ا
العمل.خطةفيالواردةالريفيةوالتنميةوالزراعةاآلغذية

المقررالعالميةالتجارةلمنظمةالوزارياالجتماعفيالمشاركةسطيةاالالبلدانتستحث-13
اجراءعتىا99,األولكانونديسمبر/ا3إتى9هناتفترةفيسنغافورهفيعقده



القضايامنمواقفهاتنسيقبغيةوفودها»تعقدهإجتماعفىالضروريةالمشاورات
للتنمية.سلثمياالالبنكمنالمقدمالتقنيالدعممنذلكفيمستفيدةالمطروحة

الكوسيكتنسيقومكتبمثمىاالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنكلمنأيضأ~-ا4

لتسهيلآليةالمتابعةللجنةعشرالثالثاالجتماععلىيقترحأنللتنميةسلثمىاالوالبنك
مشتركةمواقفالىالتوصلالىسعيأاالعضاءاالسطميةالبلدانبينفيماالمشاورات

المستقبل؟فيالعالميةالتجارةمنظمةتعقدهاالتياالجتماعاتفي

راتالصلدوإنتماناالستثمارلتأمينسطيةاالسسةالمن

االسطميوالبنكءللمنظمةالعامةاألمانةمنالمقدمةبالتقاريرالتقديرمععلماتأخذ-ا5
الصادرات؟وإئتمانسثمارااللتأميناالسلثميةوالمؤسسةءللتنمية

الستكمالناجحةجهودمنبذلهلماللتنميةاالسطميللبنكيرهاوتقةثمرهاعن~ب-ا6
؟الصادراتوائتمانسثمارااللتأميناالسلثميةالمؤسسةانشاء

1v-ءناجحةبصورةالنظاملتشغيلجهودمنالمؤسسةادارةبذلتهلماتقديرهاهن~ب
بالعملياتللتوعيةعمليةدراسيةحلقاتعقدفياالستمرارعلىاألعضاءالدولوتشجع

المؤسسة؟بهاتقوم.1
الىبسبيلهااخرىبلدانستةوأنعضوااoبلغقدالمؤسسةاعضاءعددبأنعلماتأخذ-ا8

العضوية!شروطاستيفاء
تفعلانالمؤسسةانشاءاتفاقيةعلىتصدقأو/وتوقعلمالتياالعضاءبالدولتهيب-ا9

نطاقأوسععلىعنهاالناتجةالمزاياتعمكيمالهارأسفيحصصهاتدفعوانذلك؟
مي.االسكالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبينممكن

االسميتمرالمنمنظمةفياالعضاءالبلدانفيالخاصةالقطاعاتبينالتعاون

بشأنوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةمنمالمتكلتقريرياير،التقهمععلما»تأتة2-•

عددحيثمنايجابياتجا»علىيدلوالذيالخاصالقطاعلممثليالثالثاالجتماع

التيالمشتركةوالمشاريعاثنائهفيابرمتالتيالتجاريةوالصفقاتفيهالمشاركةالبلدان

؟االطرافومتعددةالثنائيةاالتصاالتفكرمنعليهااتفق

االندونيسيةالتجارةولغرفةاندونيسياجمهوريةلحكومةوتقديرهاشكرهاعقتعر~-2ا

االمانةمعبالتعاونعقدالذيالخاصالقطاعلسنليالثالثاالجتماعوتنظيمالستضافة



199'\االولتشريناكتوبر/23الى2امنرتاجاكافيسطيةاالللغرفةالعامة
؟السادسسلثمياالالتجاريالمعرضمعبالتزامن

تنظيمفيوالصناعةللتجارةاالمطميةالغرفةتبذلهاالتيللجهودتتدير~هر~~22-
إلىوتأعوءللكوسيكالرئيسيةالدوراتقبيلالخاصالقطاعلمصليأسنويةاجتماعات
ذلك؟فياالستمرار

لسنليالثالثاالجتماععنالصادرالتقريرفيالواردةبالتوصياتالتقديرمع~تأفز~2,.
األطراف؟ومتعددالثنائيالمستويينعلىاتصاالتجرتحيثءالخاصالقطاع

يكفلاطاروضععلىاألعضاءالدولفيوالصناعيةالتجاريةالغرفاتحاداتتشجع24-

برامجهافياالسهامتستطيعلكياالسلثميةالغرفةمعالتعاونتوثيقفياالستمرار
؟االسمةالبلدانبينفيماواالستثمارالتجارةزيادةإلىالرامية

-2 o~االجتماعالستضافةاالسطميةباكستانجمهوريةمنالمقدمللعرضتتديرهاهنتمر
األعضاءالبلدانفيالخاصالقطاعبممليأوتهيب،الخاصالقطاعئممكيالرابع

؟فذااالجتماعفيبالفعاليةيتسمنحوعلىالمشاركة
االجتماعاتاحدالستضافةاوغنداجمهوريةقدمتهالذيللعرضتتدير~هنتمر~26-

؟الخاصالقطاعلمسكيالمقبلة

والمقاييسللمعاييراالسطميةالدوللمنظمةاالساسيالنظاممشروع

فريناجتماعفياالساسياننظاملمشروعالنهائيةالصيغةلوضعثقديرهاعن~ب)-7

ايلولسبتمبرلم4و3يوميفياسطنبولفيعقدالذيالقياسيبالتوحيدالمعنيالخبراء
i••,

المعاييرلمعهداالساسي´´النظاميصبحبحيثالمذكوراالساسيالنظامعنوانتدل~28

!االسثمية´´للدولوالمقامس

علىاألساسيالنظاممشروعتعميمسلثمياالتمرالمنلمنظمةالعامةاالمانةالىتطلب'\'-9
عشرةلثةالثادورتهافيالكوسيكعلىوعرضهءعليهتوافقكياالعضاءالدول

؟العتماده



األعضاءالدوللدىالمشتركاالهتمامموضعالقضاياحولالنظروجهاتتبادل

االسطميتمرالمنمنظمةفياالعضاءاندولفيالخصخصةتجارب

المعنيةالدراسيةالحلقةعنالصادرالتقريرفيالواردةبالتوصيات~تأقة~3>
باكستانجمهوريةءبهوربانفيعقدتوالتياألعضاء»الدولفيبالخصخصة
للبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزونظمها»االسلثمية
2»وا9يوميفيباكستان»بجمهوريةالخصخصةلجنةمعبالتعاوناالسلثمية
؟1996االولتشرينلماكتوبر

واالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزمنلكليرهاوتقةشكرهاعقتعر~~3ا
المتحدةاالممومؤتمر»والتعميرللثنشاءالدوليوالبنكءسثمةاالللبلدانوالتدريب
تجاربجوانبلمختلفتقييمهاحولتقاريرمنوقدمتهأعدتهماعلىوالتنمية»للتجارة

ءالتجاربهز»منالمستخلصةوالدروسالعالموفياالعضاءالدولفيالخصخصة
r'\'-يحتاجالخصخصةبرامجنجاحأنإلىءضافيةمناقشاتاعقابفيالليقةقلصتوقة

إى:

فعالة.عامةقاتعكحملةتدعمهقوىالتزام-اوال

مناخوتهنةالملكية»حقوقواحترام»الكلياالقتصا.ياالستقرارمنمعقول_رتحقيقثانيا-

.ثممكاقتصادي

الكافية.والمهاراتبالمواردمزودةالكفاءةعاليةمؤسسيةقدرات-اثالث

والوصدالشفافيةوضمانموحدنهجانباععلىقا.رةمركزيةلجهةالعمليةتنفيذإسنا،-:بعاز

.المواردمنالقصرىواالستفا.ةالعملفياالزدواجيةوتجنبالوثيق

إلىالمبادرةمنهاعناصرعلىيقومانللخصخصةرئيسيومخططاستراتيجية-خامسا

علىءالمعوقاتازالةالىمطردةبصفةوالسعيءوللبرنامجلتزاملكمصداقيةاعمئأء

.فعالةاقتصاديةتنميةومنأوسعحياصكبرنامجمنجزءأذلكيكونأدن



ءالبرنامجمشروعيةودعمءىالمحلنالدوليينالمستثمرينوحفزالعمليةشفافية-سادسا
ثابتةمعاييرووضعالمعلوماتنشرخكمنوذلكءللثثماناال~المستوىوضمان

ءوالتثمينللتقييم

المشكثتحلإلىسعيأكافيةحوافزتكفلشاملةانظمةوثفيزوضعإلىالمبادرة-سابعا
العاملة.والقوىبالعمالةالمتصلة

والحكومةالمستهلكينلمصالحالحمايةيكفلالعامةللمرافقمنظمقانونياطار-ثامنا
.والمسثمرين

برامجتنفيذفيالبعضبعضهافبراتمناالفادةمواصلةإلىاالعضاءالدولتأعو33-
:التاليةالميادينفيالتعاونوإلىءالخصخصة

.التقنيالتعاون-أ
بالخصخصة.المعنيةاالداريةالهيئاتبينفيمادراسيةحلقاتتنظيم-ب
نموا.البلداناقلفيالخصخصةبرامجلدعمفنيةمساعداتتوفير-ج
شبكةمثلالمتاحةاإلمكاناتباستخداماألعضاءالبلدانبينالمعلوماتتدفقدعم-د

االسلثمية.البلدانمعلومات

والدورةالكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةعشرالثالثاالجتماععقدعلىالقة34
ومنأيار/مايوا2الىا»منالفترتينفياسطنبولفىللكوسيكعشرةلثةالثا
.الترتيبعلى،ا991الثانيتشريننوفمبر/4الىا
اقتصاداتعلىاألورييواالتحاداالقتصاديةالتجمعات´´آثارموضوعيكونانتثور35-

فىمناقشتهتجريالذيالموضوعهواالسئمي´´المؤتمرمنظمةفياالعضاءالبلدان
.للكوسيكعشرةلثةالثاالدورةخكعقدهاالمزمعالرأيتبادلجلسات
االسثميةللبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزوتشجع
هذاحولعمليةدراسيةحلقةتنظيمعلىالمنظمةعنالمنبثقةالمؤسساتمنوغيره

؟للكوسيكعشرةلثةالثاالدورةانعقادقبيلالموضوع



أعمالجدولمشروعبوضععشرالثالثاجتماعهافيتقومأنالمتابعةلجنةمنتطلب~36
انيمكنالتيالموضوعاتحولتوصياتتقدموأنللكوسيكعشرةلثةالناالدورة
للكوسيك.حقةالكالدوراتفيحولهاالرأيتبادليجرى

rvاالسطميةللبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزالىتطلب
تقاريرالالحقةدوراتهافيالكوسيكالىيقدماانالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزوالى
االعضاء.للدولخاصاهتمامءايكمعالعالميةاالقتصاديةالتطوراتبشأن

ïA-بموعداالعضاءالدولتخطراناالسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةا.مانةمنتطلب
المتابعةللجنةعشرالثالثواالجتماعللكوسيكمحثمرةلثةالثاالدورةمنكلانعقاد
الكوسيك.عنالمنبثقة



/2لمرقمالقرار

للكوسيكعشرةالثانيةالدورةعنالصادر

الدوللبعضاالقتصاديةالمساعدةبتقديمالمتعلقةالمسائلبشأن

)1999الثانيتشريننوفمبر/15-12(اسطنبول،





لم2(رقمالقرار

للكوسيكهشرةالثانيةالدورةهزالصادر

الدوللبعضالحتتصاديةالمسا_ةبتقديمالمتعلقةالمسائلبشأن

)ا996الثانينوففبر/تشرينا5-ا2(ا~ل،

فيالمنعقدة»سلثمىاالالمؤتمرلمنظمةاوالتجارياالقتصاديللتعاونإلدائمةاللجنةان

»ا996الثانىتشريننوفمبر/اoالىا2مناسطنبولفيعشرةالثانيةدورتها

فلسطبنأولأللدعمبألافنصادببرندا-أ

الفلسطيني،)لشعببدعمالخاصةسطيةاالالقممقراراتتستذكراذ

وفيالتاسعةدورتهافيالدائمةاللجنةاتخذتهاالتيالسابقةالقراراتامضاثسثدكرواذ
االخرى،اللجانواجتماعاتايةالوزراجتماعاتها

لدعمسطيةاالالدولخارجيةلوزراءوالعشرينالثالثتمرالمنقراراتايضاتستذكرواذ
ءفلسطيندولة

الحكممناطقفيالفلسطينيةالوطنيةالسلطةبهتضطلعالذيالدورشديدمامتمامتطحظواذ
للشعبالمعيشيةاالوضاعتحسيناجلهنالغربيةوالضفةغزةقطاعفيالفلسطينيالذاتي

الوطني»االقتصادتتقيةواعادةالفلسطيني

المعنيةواألجهزةاألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعن~~-ا
االسطمي.المؤتمرلمنظمةالتابعة

سعيهافيالفلسطيني»الذاتيالحكممناطقفيالفلسطينيةالوطنيةالسلطةتبذلهبماتشيد2-
العادةجهودمنءودعمهالنسطينيالوطنياالقتصادبناءالىالراميةالجهودتعزيزإلى
اال~.بسببدمرمابناء



الثمعبالىاألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعداتالبالغتقديرهاعنتعرب3-

الضفةفىالفلسطينيالذاتىالحكممناطقفيالوطنىاقتصادهبناءاجلمنالفلسطينى
.غزةوقطاعالغربية

االسراععلىسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةواألجهزةاألعضاءالدولتحث-4
الفلسطينيوالشعبالفلسطينيةالوطنيةانسلطةلمساعدةوالمقررةالمطلوبةالمساعداتبتقديم
الوطنية.مؤسساتهدعمعلىوالعملالوطنياقتصادهبناءفي

o-والمساعدةوالعونالدعماشكالكلتقديمالىتهدفوالتيالسابقةالقراراتمجدداثؤكد
الفلسطينيةالوطنيةوالسلطةالنسطينيالشعبلدعموالمعنويةوالماديةوالفنيةاالقتصادية
والرسومالضرائبمنواالعفاءاالستيرادفيالفلسطينيةللمنتجاتاالفضليةواعطاء
الجمركية.

سلثمياالالمؤتمرمنظمةفياالعضاءا_ولفيوالمستثمريناالعمالرجالثحث-6
فياالسكانومشارينوالزراعيةوالصناعيةاالقتصاديةالمشروعاتتنفيذفياالسهامعنى

السلطةودعمالفلسطينيالوطنياالقتصادبناءاجلمنالنسطينيالذاتيالحكماراضي
االنتقاليةالمرحلةفياالنمائيةبرامجهاتنفيذفيالوطنيةومؤسساتهاالفلسطينيةالوطنية
والصحية.واالجتماعيةاالقتصاديةالمجاالتمختلففيالقاءمة

اسرائيكتضعهاالتيللعراقيلنظرامياالسكالمؤتمرمنظمةفياالعضاءولاكتحث-11
مماالفلسطينية!لعاملةءيلكعملفرهدرايجا.تسهيلعلىالفلسطينية،العاملةاال_يامام

علىالقضاءعلىايضاويعملالفلسطينيللشعبواالجتماعياالقتصاديالوضع_عم
العاللة.

منظمةمعثنائيةاتفاقياتعتعلىمياالسكالمؤتمرمنظمةفياالعضاءوناكتحث-8

واالجتماعيةوالتجاريةاالقتصاديةالمجاالتفيالوطنيةوسلطتهاالفلسطينيةالنحريي

وطنه.ارضفوقالفلسطينيللشعبواالجتماعياالقتصاديبالوضعللنهوض



القراراتتنفيذالىالراميةالجهودلمتابعةاالسلمىالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينشه_-9
بشأنالقادمةدورتهافيالكوسيكإلىتقريروتقديمءفلسطيندولةبدعموالخاصةالسابقة
القرارات.~هتنفيذفيالمحرزالتقدم

لبنانمساعده-ب

اسرائيلاحتلكىاستمرارجراءمنلبنانيواجههاالتيالصعوباتاالعتباربعينتأخذإذ
االسرائيليةاالعتداءاتاستمراروهنالغربى»لبقاعواالجنوبفىاراضيهمنلجزء

شهرفيادتوالتىءاللبنانيةالعاهةوالمرافقوالمنشآتوالقرىللمدنالتدميريةواعمالها
ءمنهملموفاالمئآتتهجيروالىالمدنيين»صفوففىمجازرالىالماضيابريل/نيسان
؟الدوالراتمنالمطبينمئآتبلغتالتيالماديةالخسائرعنفضال

،انتحتيةانبنىبناءوالعادةاالعمار»مممنيةفتمويلالمنحةلبناناحتياجاتهدىركتةواذ
؟االقتصا~القطاعاتوالنماء

عمارلكخطتهاالنجازاللثزمالتمويللتأميناللبنانيةالسلطاتتبذلهاالتيالجهودتقدرواأ
؟والقروضالمساعداتفيهابماالمتاحة»الوسائلبمختلفاالقتصاديواالنماء

المعنيةاالجهزةومناالعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةتقديرهاعن~~-ا
سلثمي.االالمؤتمرلمنظمةالتابعة

وانسانيةواقتصاديةماليةمساعداتتقديمتستهدفالتىالسابقةقراراتهامحدداتؤكد2-
.والتدريبوالتقنيةاالقتصاديةالمجاالتفىاحتياجاتهضوءعلى0للبنان

الىالخارجيةلوزراءوالعشرونالثانيسلثمياالالمؤتمروجههالذيالنداءوتجددتؤكد3-
هذايصبحلكيءلبناناعمارالعادةالدوليالصندوقفيللمساهمةءالدوليالمجتمع
ءمفعولذاالصندوق



الدوليةالمنظماتوسائراالسطميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءللدولالدعوةتحدد-4
اعمارالعادةلبنانالىالعاجلةوالماليةالعينيةالمساعداتمختلفلتقديمواالقليمية

.اسرائيلتحتلهاالتيالمناطقفياللبنانيينصمودولدعماثيلاسماهدمته

ألبانياجمهوريةال~ا~د~الابيع-ج

األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنتعرب-ا
سلثمي.االالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية
فيشاقةاقتصاديةصعوباتيواجهالذيألبانيالشعبالقويةمساندتهاعنتعرب~2

السوق.اقتصادالىالنتقالهالحاليةالمرحلة
مساعدةتقديمعلىالدوليةوالمنظماتاالسلثميةوالمؤسساتاألعضاءالدوكتحث~3

بنجاح.االنمائىبرنامجهاتنفيذمناأللبانيةالحكومةتتمكنحتىألبانياالىسخيةاقتصا.ية

الشحيحةمواردهاعلىكبيرةضغوطمنحالياتعانىاوغنداجمهوريةحكومةانتعىاأ
المجاورة.الدولبعضمنجثينالكمنكبيرةاعدادتدفقنتيجة

يؤديمماويجبالتهتتزايدسوفجثينالكمنكبيرةاعدادااالنتأويااوفانرثتةواآ

قل.القكازاستمرالى

البلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقيرهاتقةعنتعر~-ا

مى.االسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزةومناألعضاء

المساعداتتقديمالىوليةاكوالمنظماتاالعضاءالدولعوتة2-

ومساجثينالكمشكلةلمواجهةاوغنداالىالعاجلةواالقتصا.يةالمالية

تبعات.منعليهايرتب

الكوسكاعمالجدولبنودا~الثرارهذامظلانثطلبكما3-
المشكأل.حلامجادحنالى



افغانستانلدعماقتصاديةتدابير-»

استمرتالتيالحربجراءمنخطيرةمعوقاتمنافغانستانتعانيه.Lرهااعثبافيثأخذاز

عاما؟اvعليلة

االساسيةالبنىمنالمائةفي85و70مابينأمرتقدالحربهذهانثطحظواذ

افغانستان؟فيواالجتماعيةاالقتصادية

مليوننحوواصابةمليوناء5طىير~...Lمقتلفىتسببتالحربهذهانتعىواذ
االفغاني؟الشبابناءمنمطبينخمسةمناكثروتشريدبالعوق

االفغانية؟االراضىفىمبثوثةلغممطبينعشرةمناكثريوجدانهتعلمواذ

ومناألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنثعر~1-
االسمي.المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزة

تها.مشككحلمنلتمكينهاالفغانستانالعونتقديمعلىاالعضاءالدولتحث~2

J-الصوماللدعمبأافنصادفداير

مالسكاستعادةالىتتطلعواذءالصومالفيالحرجالوضعازاءالصقالقلقيساورهااذ
مبكر.وقتفيالشقيقالعضوالبلدذلكفيوالنظام

األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعن~~-ا
االسطمى.المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

الما.يالعونتقديمالىتبادراناالسطيالمؤتمرمنظمةفىاالعضاءبالدول~2-
المسلم.البلدذلكفياالنسانيةالمعاناةانهاءبغيةالصومالالىالعوناشكالمنوغير»

الصومال.شعبالىوالمساعداتالعونقامتالتياالعضاءبالدولتشية3-



قيرغيزياجمهوريةلدعماقتصاديةتدابير-ز

والعشرينالثالثاالسطميالمؤتمرعنالصادرأق-1̂/23رقمالقرارتستذكراذ
الخارجية،لوزراء

استقللها~نالتانبعد,قيرغيزياجمهوريةفىالقائمللوضعتفهمهاعنتعربواذ

وسيادتها،

الحرة،السرقاقتصادالىاالنتقالبفترةالمتعلقةاالقتصاديةالمنهوباتاالعتبارفيتأخذواذ

اصابتالتيالطبيعيةالكوارثعنالناجعةالعواقبازاءقيرغيزستانمعتعاطفهاتبديواذ
اشقيق،للشعبواالقتصاديةاالجتماعيةاالوضاععلىانعكستثمومنالبلدهذا

األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنتعرب-ا

سلثمي.االالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

تقدموانبالسخاءتتحلىانميةاالسكالماليةوالمؤسساتالمسلمينجميعتفاشه-2
قيرغيزستانتواجهالتيديةاالقصاالمعابعلىالتغلبالىالراميةالعمليةفيمساهماتها
لتمكينواالقليميةاالطرافالمتعددةالمنظماتخكمناوشتائياساسعلىسواء

االقتصا،ي.برنامجهاتنفيذمنقيرغيزستان

قيرغيزستان.الىوالفنيةالماليةمسا_اتهزيا.ةللتنميةمياالسكالبنكتفاشه-3

سلثمياالالمؤتمرالىبشأنهتقريريموتكالموضوعفئذامتابعةمالهاالميزمن~-4

والتجاري.االتتصا.يللتعاونالدائمةاللجنةوالخارجيةاءئوزر



بيجاناذرجمهوريةلدعماقتصاديةتدابير.-ح

والعشرينوالثانيوالعشرينالحاديءاالسطميةالمؤتمراتعنالصادرةبالقراراتتذكرإذ
العدوانجراءمنبيجاناذرفينشأالذيالوضعبشأنالخارجية»لوزراءوالعشرينوالثالث
لها؟المجاورةارمينياعليهاشنتهالذي

المرحلةهذهفيوشعباحكومةبيجاناذرمعالكاملالمنظمةأعضاءتضامنتؤكدوإذ

تاريخها؟منوالحرجةالخطيرة

اقليميةمكاسبتحقيقبهدفبيجاناذرعلىارمينياعدوانازاءالبالغقلقهاعن~بوإذ
الممتلكات؟وفيبرياءاألأرواحفىفادحةخسائرعناسفرمما

النزاع؟هذابشرناالمنمجلمىقراراتالىتشيرواذ

منتالهاومابيجانالذرباغكاراناجورنواقليمفياألرمينيةالعدائيةاألعمالتستنروإذ
األذربيجانىالشعبابناءهنمليونقرابةأجبرممابيجاناذرأراضىمن%2»لنحواحتر
االنسان؟لحقوقالجسيمةواالنتهاكاتالهمجيةالغاراتمنهرباديارهممنالقرارعلى

وعلىبيجاناذرفيالمحتلةاالراضيمنالفورياالنسحابعلىقصرىاهميةتعلقواأ
ديارهم.الىالالجئينعودة

محددبشكلتضامنهاعناالسميالمؤتمرمنظمةأعضاءالدولاعرابضرورةتعيوإذ
وشعبا؟حكومةبيجاناذرمعوملموس

األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنتمر~-1
االسطمي.المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

احتلوإلنهاءعاجلةتدابيرواتخاذوملموسةجادةجهودبذلعلىالدوليالمجتمعتحث2-

بيجانالذريكفلبماالمشروطغيرانسحابهاوضمانبيجاناذرألراضياألرمينيةالقوات

أراضيها.وحدةاستعادة



_...`.».t...بأمسربجاناذرحكومةثزومدسلثمهاالوالمؤسساتاألعضاءالدولثثاشة؟~
بمجاني.األذرالشعبمعاناهمنالثخفمفبفهاثثصادمأمساعداتمنالمه

والماليةاالنسانيةبالمساعداتوبيجاناذتزويدمواصلةالدوليةالمنظماتالىتطلب-4
العاجلة.

والهرسكاليرستهلدعماقتصا«يةتدابير-ط

الهدفوحدةتؤكدالتيمىاالسكالمؤتمرمنظمةميثاقومقاصدمبادئتستوحيإذ
ءالدوليينواالمنالسلميزبتعنوتعوهااالسلثميةاألمةلشعوبوالمصير

معالكاملأعضائهاتضامنعنوالمعبرةالمنظمةعنالصأدوةالسابقةبالقراراتتذكروإذ
الصربيىالوحشي~وانضحيةكانالذىوشعبهاوالهرسكالبوسنةحكومة

فيالخارجيةلوزراءاالسئميالمؤتمرعنالصادرةالقراراتايضااهشارطافيثأخذوإذ
والهرسكالبوسنةفيالوضعبشأنوجدةاسطنبولفيالمعقو.تينالعا_يتينغيردورتيه
االسثميةوالمؤتمراتآبا~»ماسكفيعتياكالخاصالوزارياالجتماعاعقبهماينوالك

فيالخارجيةوزراءعقدهاالتيوالعشرونوالثالثوالعشرونوالثانيوالعشرونالمحااي
سلثمي،االائمؤتمرلمنظمةالسابقةالترتيب،والقمةعلىوكوناكريالبيضاءهوالدارتسيكرا

والهرسكالبوسنةبشأنمللسكباريس-دايتونق.التفمدهاوثثرحبهاعنتعرباذن
ء1996األولكانون.يسمبرلم41فيعليهالتوقيه.تمي!ك

والهوسك»للبوسنةالمساعداتحشدمجموعةبهقامتياكللعمليرهاتكعنثعربوإذ

في»مياالسكالمؤتمرمنظمةتهعتالذياالجسرعخلكرا99oعامفيأنشئتا`:::ير

يمتقةالىسعياالدفإعووزراءالخارجيأوزراءمنالمؤلفهاالتسارلمجموعةكواطمبور

البوسنةفيوالبناءالتعميرالعادةبعينهالمشروعاتواقتصا.يةانسانيةمساعذات

ءالهثرسك»



ةجهناألومناألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعن~~-1

االسطمي،المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

ومعوناتسخيةتبرعاتتقديمالخيروأهلسطيةاالوالمؤسساتاألعضاءالدولثئاشد2-
مساعداتتقديمبهدفللتنميةاالسمرالبنكوضعهالذيالبرنامجبتنفيذالمبادرةتيسرمالية
تعميرها»اعادةفيللمساهمةالبوسنةوشعبحكومةالىوماهيةانسانية

r-للمانحينالثالثالمؤتمرفىالفعالةوالمسامعةالمشاركةاألعضاءالدولأيضأتفاشه

ء1997عامبدايةفيبروكسلفيعقدهالمقرروالهرسكالبوسنةبشأن

تبذلهاالتىالحميدةوللجهوداألعضاءالدولمنالمقدمةللمساعداتتقديرهاعنتمرب-4
ومساعدةاغاثةسبيلفياألخرىالدوليةاالنسانيةالهيئاتمنوغيرهااالسميةالهيئات
والهرسك.البوسنةفىالعرانضحايا

التفاقالكاملالتنفيذأجلمنوفعالةعاجلةتدابيريتخذأنالدولىبالمجتمعتهيب5-
حريةلالجئينتكفلالتيالظروفتهيئةعلىخاصبوجهوللعملءللسطباريمى-دايتون
إلعادةاالقتصاديةوالمساعدةالدعممنيمكنماكليقدمانوكذلكميارمم،إلىالعودة
والهرسك،البوسنةتعمير

فىالسياسيوا~أراضيهاومعلمةوالهرسكالبوسنةسيادةوحمايةبصونتطالب6-
دوليا.بهاالمعترفحدودهااطار

غبنبابألجمهور»8لمسابهاهتصادفدامير-ي

والقرارالسابعاالسمرالقمةفؤتمرعنالصادرo(ق~ابق12/7رقمالقرارثسثذكراذ

ءالخارجيةلوزراءوالعشرينالثالثالمؤتمرعنالصادرقإ-23لم12رقم

منكلفىالحاليةالنزاعاتعنالمترتبةالسلبيةاآلثارتجاهالبالغكقهائ~بواذ
منجثينالكتدفقبسببوبيئتهاأمنهاوعلىغينياجمهوريةاقتصادعلىوسيراليونليبيريا
0أراضيهاإلىالبلدينهذين



للثمئونميةاالسكللجنةالعشرينالدورةعنالصادرةبالتوصياتعلماأخذتأنوبه
ءواالحتساعيةوالثقافيةاالقتصادية

المسألة،هذهبثأنالعاماألمينتقاريرهلىاالطالعومه

الىسخيوماديماليدعملتقديماألعضاءوالدولالدوليالمجتمعالىملحااءنهتوجه-ا
مناآلالفمئآتوجودعنالمترتبةالصعوباتمواجهةمنلتمكينهاغينياجمهورية

إلىإمندبحيثليبيريافيالقائمالمسلحالنزاعرقعةتوسيعبسببأراضيهاعلىجثينالك
والذينغينيا،الىوسيراليونليبيريامنجثينالكمنحقةمتكموجاتوتدفقليونسيرا

المسلمين.منغالبيتهمتتشكل

حالةفيفعالتنظيمفيرتنيتسنىكيماالمساعدةهذهصلتوفيرالىالماسةالحاجةتؤكد2-
بلدانهم.الىجثينالكعودة

قروضأواعاناتشكلفيمالىدعملتقديمللتنميةسلثمياالالبنكالىنداءتوجه3-
جثينلكاللثزمةاالجتماعيةالمنشآتبناءمنلتمكينهاغينياجمهوريةالىتفضيليةبشروط
أراضيها.علىالسكانيةالكثافةهز»وجودعنالناتجالبيئةتدهورظاهرةولتخفيف

í-المؤتمرالىبشأنهتقريروتقديمإلقرارهذا)حكامتنفيذمتابعةالىالعاماالمينعوته
الخارجية.فوزراءالقادم

ليونسيراجمهوريةلمساعدةاقتصاديةتدابير-ك

لوزراءوالعشرينالحاديسلثمياالتمرالمنعنالصادرالصلةزيبالقرارتذكرإذ
الخارجية،

والعشرينالنالثسلثمياالتصرالمنعنالصادرقأ-23لم13بالقرارأيضأتذكروإذ

الخارجية<لوزراء



وأكثرخطورةأشدأبعاداأخذقدليونسيرافيالمسلحالنزاعتفاقمأناالعتيارقيتصعوإة
األرواحفيوخسائرماديةأضراروقوعالىبديهيايفضي~متوقعا،كانممااتساعا
ءإنتاجيةاألكثرالمحليينالسكانمنالقطاعوتشريداالقتصاديةنشطةاألإعاقةعلىعطوة
الحكوميالدخلفيفادحةخسارةإلىأدىالذياألمرءالتعدينمناطقسكانذلكفيبما

العموم»وجهعلىالخاصالقطاعودخل

بمبلغتقدروالتيالحربجراءمنالحكومةتتحملهاالتيالباهظةبالنفقاتعلماتأخذوإذ

0شهرياأمريكيدوالرألف7>•

ماليةمساعدةتقديمأجلمناألعضاءالدولوالىالدوليالمجتمعإلىمحاحالاءنةشوحه-1
النزاععنالناجمالحرجللوضعالتصديمنلهالتمكينهاءليونسيرالجمهوريةكبيرةومادية
ليبيريامنالقادمينالمسلمينمنومعظمهمالجثينموجاتتدفقواسثمراوالمسلح

ليون.سيرافيداخلياوالمشردين

إبتغاءعاجلةبمعونةليونسيراإمدادعلىالدوليوالمجتمعاألعضاءالدولثحث2-
منمليونعلىيربومايكابدهاالتيالمعاناةضروبمنالتخفيففيسواءمساعدتها»
المجاورة»أفريقياغرببلدانفييعيشونالذينليونسيراالجئمنوغيرهمالمشردين

والتعمير.اإلنعاشببرامجالنهوضفيأو

الدورةالىعنهتقريروتقديمالقرار»هذاأحكامثنفيذمتابعةالعاماألمينمن~~3
الخارجيه.لوزراءاالسطميللمؤتمرالقادمة

الكشميريالشبلمساعدةاقتصاديةتدابير-ل

الخارجيةلوزراءوالعشرينالثالثاالسطميالمؤتمرعنالصادربالقرارعلماتحيطاأ

»ا99"فيكوناكريفي

فيالمنعقدالسابعاالسطميالقمةمؤتمرعنالشأنهذافيالصادربالقرار~تاخذواذ

ام»994ديسمبرا0-ا3الفترةفيالمغربيةبالمملكةالبيضاهالدار



لوزراءوالعشرينالنانيمياالسكتمرالمنعنالصادر،س-22لم8رقمبالقرارتذكرواذ
,الخارجية

ءالشأنبهذاالعاماالمينبتقريرعلماتأخذواذ

المعنيةواألجهزةاألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنتعرب-ا
مي.االسكالمؤتمرلمنظمةالتابعة

مي»االسكالتضامنصندوقمثلمية»االسكوبالمؤسساتاالعضاءبالدولتهيب-2
الكشميري.للشعبالسخيةاالنسانيةوالمساعداتالعونتقديمفييستمرواأنالخيربأهك«

لوزراءاالسمرللمؤتمرعنهاتقريرورفعالمسألةهذهمتابعةالىالعامةاالمانةتأعو-3

وللكومسيك.الخارجية

اليمنيةالجمهوريةلمساعدةاقتصاديةتدابير-م

فىواالجتماعيةوالثقافيةاالقتصاديةللنمؤوناالملثميةاللجنةبتوصياتعلماثأخذاذ

ام،996سبتمبرفىالسعوديةالعربيةبالمملكةجدةفيعقدتالتيالعشريندورتها

عنالناجعةاليمنيةالجمهوريةتواجههاالتياالقتصاديةالصعوباتاالعتبارفيتأخذواذ

االنفصالمحاولةسببتهاالتيالكبيرةالخسرئروكذلكاليمنتوحيداعادةعلىالمترتبةاالعباء

م»1994يونيوفيالفاشلة

وتنميةالحربخربته....tبناءإلعادةاليمنيةالحكومةتبذلهاألتيللجهودمنهاوتقديرا
اليمني،االقتصاد

مجموعاتاليواءاليمنيةالحكومةتتحملهاالتياالضافيةاالعباءاال~رفي~خذواذ

لها،المجاورةاالفريقيةاالولمنجثينالك

فمواءاالقلالدولمناليمنبأنتذكرواذ



األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقثقديرهاعن-~1
االسمي.المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

االقليميةJالدوليةالمنظماتوسائراالسطيالمؤتمرمنظمةفياال~ءالدولال~2-
إلعادةجهودهافى«ساعدتهااليمنيةللحكومةاالقتصاديةالمساعداتانواعكافةلثقديم
هي._العامة.ولمخئمةبالممتلكاتأضرارمنواألمطارالسيولألحقتهماعلىوللتفلباالعمار
,ا996عام

الطبيعةوالكوارثالجفافمنالمتضررةالدمللمساعدةاقتصاديةتدابير-ن

واثارهاالطبيعيةوالكوارثوالتصحرالجفافعنالناتجالخطيرالوضعبقلقتطحظاذ
وكذلكواالغذ،ةالزراعةقطاعفيوالسيماواالقتصاديةاالجتماعيةاالحوالعلىالضارة
ألعامة،والمرافقالخدماتالىباالضافةواالجتماعيةاالقتصاديةالبنيةعلى

وماقامتوالتيللتنميةسلثمياالالبنك,االعضاءالدولبعضجهودبارتياحتطحظواذ
ا_لجف!.0دالمتضررةاالعضاءللدولغذائيعونوكذلكوماليةفنيةمساعداتتقمزالت

ءالطبيعيةوالكوارث

تتحمكاناليسقهانمواالبلدانأقلفتةالىالمنتميةالمنكوبةاالعضاءالدولانتدركواذ
الرثيسر.>المشاريعتنفيذوكذلكوالتصحرالجفافضدالكفاحلحمطتالمتزايدءالعبوحدها
الصلة»ذات

اال~ا._.ونللسؤسلميةاالاللبنةعنالصادرةوالتوصياتبالتقريرطماتأفزواذ
ين.العشدورتهافىواالجتماعيةوالشافية

•األ-ززومناألعضاء!ئبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنتمرها-ا

االسطمي.انمؤتمرفمنظمةائتابعةائمعنية



العونوتوفرالمساعدةتمنحوماتزالمنحتالتياالعضاءللدولامتنانهاعنتعر~2-
الطبيعية.والكوارثبالجفافالمتضررةاالعضاءللدولالغذائي

r'-والكوارثبالجفافالمنكوبةاالعضاءللدولسصاعداتتقديمعلىالدوليالمجتمعتحث
الطبيعية.

سلثمىاالالمؤتمرمنظمةفياالعضاءوللكالمساعدةتقدماناالعضاءالدولتناتأ-4

منلتمكينهاوذلك(ايجاد)الجفافومكافحةللتنميةالمشتركةالحكوميةالهيئةفيوالمشتركة
تعيشها.التيالصعبةاالوضاععنىالتغلب

يقياألفرالسهل«وللمساعدةاقتصاديةتدابير-س

والجرادوالجفافاالتصحومنالمتضررة

حولالسابقةاالسثميةالقمةعنالصادرا)ء-(قأق-27/1رقمبالقرارعلماتاخةاأ
االفريقي»أاسهلشعوبمعسلثمياالالتضامن

لماالمثمي/سسالمؤتمرمنظمةبرنامجتنفيذفيالتعجيلضرورةاالعتبارفيتضعوإذ
وقتعاسفيينقذلمانينهارقدياكاالفريقيالسهكثمعوبلناءةللتنميةمياالسكالبنك
ممكن.

المعنيةواألجهزةاألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساىةالعميقتقديرهاعنتعرب-با
مي.االسكتمرالمنلمنظمةالتابعة

نقصلمواجهةاالفريقيالسهلدولالىعاجلةمساىاتمنحالىاالعضاءالدولتأعو2-
المنطقة.تلكفيالجرادومكافحةالغذائيةالمواد

الجرادمكافحةوللجنألسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةلثعانةتقديرهاعن~ب3-

بذلوهاالتيالجهودعلىللشميةسلثمياالوللبنك(سينس)يقياألفرالسهلفيالصحراوي

للتنميةاالسطميالبنكلمميلساالسلثميلمالمؤتمرمنظمةبرنامجواستكمالاعداداجلمن

االفريقي.السهلشعوبلصالح



بينالمشتركالخاصللبرنامجالسريعللتنفيذواللثزمالكاملاالهتمامايالءضرورةتؤكد-4
االفريقي.السهلشعوبلصالحللتنميةسلثمياالالبنكالسيلسر//االسالميالمؤتمرمننلمة

تمويلفيملحوظةوبصفةالسخيةمساهماتهالتقديماالعضاءالدولالىملحانداءتوجه0-
شعوبففائدةللتنميةسلثمياالالبنكلمالسيلساالسلثميلمالمؤتمرلمنظمةالمشتركالبرنامج
وتخفيفالشعوبهذهمعاالسطميالعالمتضامنلتجسيدتحقيقاوذلكاالفريقيالسهل
االفريقي.السهلمنطقةفيدائمةتتقيةتأمينفيوالمساهمةمعاناتهم

المكلفةالخبر:ءلجنةاجتماعباستضافةالكويتدولةبهتقامتالذيبالعرضترحب6-
.ا996نوفمبرفيفريقىاألللسهلالجديدالبرنامجتمويلبدراسة

الخارجيةوزراءلمؤتمرتقريروتقديمالموضوعهذامتابعةالعامةاالمانةمن~1-
والكومعميك.





بدالفاحامدالدكتورمعاليكلمة

االسميتمرالمنلمنظمةالعاماالمين

للكوسيكعشرةالثانيةللدورةالختاميةالجلسةفي

)ا996الثانيتقسمننوفمبر/1oء(اسطنبول





/OMCECا)3(اكاتى 2-96/REP JاOICIC

بدالفاحامدالدكتورمعاليركلمة
مهاإهةالمؤتمرلهلظمةالعاواأهير

لكومحيط)121للدورةالمتاهيةانبلعةفبر
كيةالنرالجمهورية-اهطنبول

المحترم،الرنيسر

0والسعادةالمعالىأهمحاب

الموقرون،المندوبون

.والسادةالسيدات

وبركاته،اثهورمةعليكمالسالم

عشراالنيلإلجماعالخاميةالجلةهذهفيأتعاثأكوالفغرالروعدواعىلمنإنه

بافر.بجاحعملهااخمتوالتي(كوسيك)والجاريدياالقصاوذللعاالدائمةللجة

للوهيهالكريملشخمكمباإلساذالعميقشعوريعن-بدءزيباديآ-أعربأذوأود

إنشائها.مذالرئاسةمنالكوسيكتلقا»ظلتالذيااليدوالرأىبتاكوالدعمالحكيم

.كيقاكحافزايعبرينهاوجودكموإذ

الفعالةومداوالتهمالشعلةمشاركهمعلىالموقرينالدربينءاهنىأذأيضاأودكما

الجمهوريةحكومةإلوالقديرالشكروأوجهلإلجماع.الجاعتقيقفيبفعاليةأسهمتوالتى

.الجميلالبلدهذاإلقدومامذبهاغمرتاالتىالعيافةكرمعلىالوكية



وساريعبرامج~الصوراتمهتطلقفكريموقعكوسيكفاذتموريفي
J!باإلضافةاإلقصادية،الهيةمجالفياإلسالميالمؤتمربمظمةاألعماهالدولينفيماوذالعا

فيالبيناإلعالميوذالعالدفعوفعتالتيالبرامجهذهتفيزلمراقبةالربيةاألداةكونها

».زرأخررةدهاخاداذ.كوميككاهلعلىثقيلةبمؤوليةيلقىوهذا.اإلقماديةالمائل

تمعالتيوالمقدرةالكفادةمنالعاليةالدرجةعلىكافيةداللةليدلبجاحكوميكدورات

.اللجةهذهبها

محلفوماقشةدراسةعلىالمهرمةاألربعةاأليامغموذفيالموتووذوبوذالمدعكف

عديدةتومياتوأقذتمعمقةدراساتأجريتوقداألعمال.جدولعلىالواردةالبود

حولمسيككدوراتخاللاآلراءببادلالخامرالقليأأتاحلقد.القراراتمنعددوأمدر

اإلسالمية،اذللبلداإلقصاديالطورعلىخامةوإنعكاماتملةذاتمحارةدوليةتطورات

ر:ت.ا:.-هذهلمواجةماهبةاموإيجيةبشاذاوللتمشودامبراءاألعفللدولهذاأتاح

الدورةهذهخاللاألعضاءللدولااااالخمخمةقاربحولاآلراءتادلفاذالصددهذاوفي

.للغايةشراكاذ

الشاملاإلهارفيآقذتالتياألعمال~لقييمالفرصةكوسيكدورةأتاحتكما

فيماروائجار:القعاديوذالعالعزيزالعملخطةتفيزالدورةواسعرفت.اللجةألشعلة

عقدأهميةاؤكدأذأودفاننالسياقهذاوفي.اإلمنالميالمؤتمربمظمةاألعضا«الدولين

.العملخطةتفيزعمليةتدألكىالخبرا>لفوةالقطاعيةاإلجماعات

اآلسامىالظاملصياغةكوميكرعايةقتةالذيالعملأذاإلرياحملى~مما

الحاليةالدورةخاللاألساسالظامباسكساروذلكانهى<قداإلعالميةاذللبلدالمقايسلية

إلىتهدفالتينويةالقااإلعالميالمؤتمرعظمةألدواتإفافياإغازاهذاويعبرلكوميك.

.اإلقعاديالجالفياألعضا>الدولبينفيماالريقوذالعاتوهيأ



الدوللمكيركوسيكدوراتخاللخامراحغالبعقدالمعلقالقليأبرهنلقد

<لخار~لوزرا<اإلعالميالمؤتمرأقرهاالتيواالتفاقياتاألماميةالظمعلىالرقيعمزاألعضاء

وأنهز.ومحمودمفيدتطورأنهعلىاألعضاءالدولبينفيمااالقعاديوذالعاتشيطبغية

فياألماميةاالتفاقياتهذهعلىوالمصادقةللرقيعاألعضا>الدولكيعألأعوالفرصةهذه

.قبلمنذلكفعلتقدتكنلمإذلمكن،وقتأتوب

أذوأودعملها،الصادراتوإئماألاإلمشررميزلتاإلعالميةالمؤسسةبدأتلقد

هبة.اكبهذهللحيةاإلعالميللبكالخالعةالهةعنأعرب

القطاعاتبينفيماالقاربتمقيتىفيالمملاهدفبأذنالحظأذالصدريلجوعا
وإقامةالخاصللقطاعإجماعاتعقدخاللمنمشجعادعمامجداألعضاءالدولفيالخامة

حىبجاحعقدوقد.كوسيكبهاتقومالتياألشطةإطارفياإلسالميةالجاريةالعارض

~.نائعاو:بفضلإمالميةتماريةمعارضسةوأقيمتالخاص،للقطاعاجماعاتثالثةاآلذ،

فيوالمدعيةالجاريةوالفرفالجارةلحيةاإلسالميوالمركزللجارةاإلسالميةالنوفة

.المسيفةاذالبلد

االبعاليقلمكبالقديرومميقالكرجزيلأوجهأذلياععرايس،الرميدي

كما.الدورةهذهأجلمنبهاقاماالتيزةالمتاإلسعداداتعلىأنقرةولمركزلكوميك

مخيوأومرةببطريقةأمهممنولكلومعبا،حكومةالوكية،للجمهوريةالشكرأسدي
.والجارياالقعاديوذللعاالدائمةللجةعشرةااليةالدورةمخاحفية،مباشر

.أشكوكم
،،وبركاته،اثهورلحةعليكموالمالم





إدموندمبيوموهبياالسية~لي~

الكاميرونبجمهوريةوالصناعةللتجارةلحدولةوزيل

للكوسيكعشرةالثانيةللدورةا~مية~~

لم6999كثانيتشرينافوفمبل65ا~ل1لم





إدموندمبيوموهبياالسيدمعالنى~

ميروناكا~يةوالصناعةللتجارةالدو~يرونى

للكوسيكمثمرةالثانيةللدورةالختاميةالجلسةفي

لم199,الثانيتشريننوفمنرلم15ء(اسطنبول

ءالكوسيكورئيسالتركيةالجمهوريةرئيسالسيدفخامة
ءالتركيةالجمهوريةوزراءرئيسنائبةجينلرطانصوالسيدةإلمعاليصاحبة
»سلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينالسيدمعالي

ءالموقرونالمندوبون

فيالمشاركةالوفودجميععننيابةامامكمأتحثناليغامرةسعادةومصدرلشرفانه
منعالقيناهعلىالشكرخالصعنالشقيقولشعبهاتركيالحكومةاعربلكيالدورةهذه
.الجميلةالتاريخيةاسطنبولبمدينةحللنامنذضيافةوكرمحارةحفاوة

شعبكمبهنهضالذيالدورذلكسوىوسمواسخاءاليطاولهاالفياضةالغامرةالحفاوةهذهان
التقديركلجميعامنايلقىوالذيازدهارها،وفياالمميةالحضارةبناءفىالعظيم

والعرفان.

ءدميريلسليمانالرئيسلفخامةالخاصامتنانناعناالعرابمنءالسياقهذافيلنا»والبد
االرتقاءالىسعيادؤوبةجهودمنيبذلهلماالكوسيك»ورئيمرالتركيةالجمهوريةرئيس
سلثمي،االالمؤتمرمنظمةفياالعضاءانالبالبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونبمستوى
.التعاونهذااشكالتنويعوالى



»الجمهوريآلرئيسالسيدفخامة

ا~__´ألل~ط~ا~ليصاحبة
»الموقرونالمندوبون

مدينةفيهناجميعهاانعقدتالتيالسابقة،عشرةاالحدىالكوسيكدوراتافضتلقد
وقدجميعا»نشعرواليوم»بلداننا.بينفيماالتعاونتعزيزمجالفيمتميزةنتائجالىاسطنبول،
فياشتركناالذيالصرحذلكالىاضيفتقدجديدةلبنةبأناوطاننا،الىعودتنامو_أقترب
االستمرار.والواقعمقوماتلهتتوافراالمثميةللثمةحيويمجالانشاءفيوا~تشييده
االيديولموجيةالنتصارنتيجةتغيراتمنالدوليةواالقتاصديةالسياسيةالساحةشهدتهماان

الضعيفةالسيماءالدولقتصاداتاعلىالوطأةثنمديدكانءالسوقاقنصادوتفوقالليبرالية

سياسةجديدةدفعةلتعطيالعالميةالتجارةمنظمةانشاءمعالتغيراتهذهتضافرتولقد

آثارمنالتطوراتهذهعلىيترتبwالوحيدجالعكانهاالراهنالوقتفييدوالتيالتجمع
ضارة.

تحديتقبلانءالتحوالتهذهجراءمنالمعاناةأشدعانتالتيبلداننا،القتصاداتوالبد
فىالواقعصعيدعلىتتجسدالهيكليالتنظيمالعادةمتعمقةعمليةاجراءالىفتبادرالمنافسة
والتوزيع.االنتاجدوراتمنايفيالتدخلعنولةاكابتعاد

علىتدرجانالكوسيكقررتاالخفاق»مخاطرمنالتقليلالىوسعياءالغرضلهذاوتحقيقا
تجاربهاحولاالعضاءالبلدانبينالنظروجهاتأبتبادلخاصابندادوراتهااعمالجدول
اتخذتهالملتىالمبادرة~.هنحيياناالءالسياقهذافيءيسعفاوالالمجال.هذافيالمختلفة
وتدعيمها.خطاناترشيدفيشكدونماستسهموالتيالكوسيك

الدولةصاحبالى»المشاركةالوفودجميععننيابةهنا»بالتحيةاتوجهانلييطيبكما
اقامةالىفيهادعاالتىالقيمةكلمتهعلىتركيا،وزراءوئيمراربكان»الديننجمالدكتور
بينالجمركيةالحواجزجميعازالةعلىوالعملاالملثميةالبلدانبينفيماغزارةاكثرتعاون
بلداننا.



بدءالغاحامدالدكتورمعاليمنالمقدمللثقتراحتأمديعناالعرابءالشأنهذافيوأود
سعياانقرةومركزالكوسيكبينالتقاربتحقيقبشأناالسطمي»المؤتمرلمنظمةالعاماالمين
.التعاونحولتعمقااكثروابحاثدراساتاجراءالى

المعمدلفخامةواالحترامالتقديرمعانىخالصعناالعرابءكلمتيفثامفى»والفوشى
لخدمةااليجابيةبالغعملمنبهينهضلماالكومسمكورئمرالشركيأالجمهوريةوئير
االسطيأ.االمهمصالح

االمانةبهتضطلعالذيالهامالدورتحيةالىالجمعهذافيالمشاركينزمطئيادعركما
الذيالغابأحامدالدكتورلمعاليالمستيرةالقيادةظلفي»االسطميالمؤتمرلمنظمةالعامة
الصادقة.بالتحيةالسياق،هذافيءنخصهانعلىنحرص

الغرفة,التجارةلتنميةاالسطيوالمركزللتنميةاالسميالبنكالىبالتحيةنتوجهكذلك
بأعلىتتميزللعملادواتاالعضاءللبلدانيوقروالكىجهودمنبذلوهمالكلسطيةاال

االداء>فيالكفاءةدرجات

انكركم،
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0الونراءالمعالياصحاب

العاماالمينمعالي

الموقرونالمندوبون

االجالءالضيوف

امتدادعلىوئامتهاتوليتالتىالكوممميكدوراتمناخرىدورةبنجاحنختتمنحنها
.الماضيةالثطثالسنوات

االمينالغابأحامدالدكتورولمعاليءالموقرينللمندوبينالشكرازجيانءالمقامهذافيوأود،
االسلثميةوللغرفةانقرة،ولمركزءللتنميةسلثمياالوللبنك،االمطيالمؤتمرلمنظمةالعام

عنجميعالهماعربوأنءالدورةهذهفيشاركتالتيالمنظماتولكافةءوالصناعةللتجارة
متفانية.جهودمنبذلوهلماتقديري

الوزراءالمعالياصحاب

االجالءالضيوف

التعاوناواصرتعزيزالىساعينءالمهمةالقضايامنعدداالدورةهذه~ناقشنالقد

الشقيقة.بلداننابينفيماوالتجارياالقتصادي

علىباعدادهاؤناخبرقامالذيءوالمقاييسللمعاييراالسطميةالدولمنظمةانشاءمشروعان

منبكنيرالمؤسسةهز»تضطلعوسوف.النهائيةمرحلتهاالنبلغقد,طويلةسنواتمدى

ومناالعضاء،انالبالبينالتجارةتعترضالتيالعوائقتذليلشأنهامنالتيالمهمةالوظائف

المعاييرتوحيدعلىوالعملالبلدانهذهفيالمستخدمةوالمقاييسالمعاييربينالتوفيقذلك

.قريبعماعملهاممارسةفيتشرعسوفالمؤسسةهذهاناعتقاديوفيفيها.والمقاييس



تواصلوهيالصادراتوائتماناالستثمارلتأميناالسلثميةالمؤسسةنرىانيسرناكذلك
انالصدريفلجلمماانهوالحقموسعة.انشعلةخلكرمناالعضاءللبلدانخدماتهاتقديم

واالستثفارالتجاريالتبادلتعزيزفياالسهامفيبالفعلشرعةقدالمؤسسةهذهانحظنك
للتنميةسلثمياالالبنكلجهودتقديريعناعرباناالواليسعنياالعضاء.الدولبينفيما
النتيجة.هذهتحقيقشياالثناعظملهاكانالتي

جدولعلىمدرجةمشروعاتمنتبقى.Lانجازفيالتوفيقكليحالفناانفياالملويحدوني
للمؤسسةبالنسبةحدثمانحوعلىالتنفيذموضعوضعهافيننجحوانالكوسيكاعماا،
التجارة.لتمويلاجكاالطولوالنظامالصادراتوائتماناالستثمارلتأمنميةاالسك

ائمنوضوعاتاخةاالعضاءالبلدانفيالخصخصةتجاربحولالنظروجهاتتبادلكانولقد

تجاربهالتبادلالفرصةاالعضاءللبلدانبذلكواتيحت.الدورةهذهتناولتهاالتيالرئيسية

لغالبيةاالقتصاديةالسياساتفيعنهاالغنىاداةاصبحتالتيالخصخصةمجالفيوخبراتها

الحرة.السوقاقتصادنحوتتجهالتيالبلدان

لعمليةاالساسيالهدفانءمشاوراتمنجرىماضوءفيءجديدمنلناتأ_ولك
سياسيةارادةبتوافرمرهونالعمليةهذهنجاحواناالقتصاد،بكفاءةاالرتقاءهوالخصخصة

برامجتنفيذفيايجابيااسهاماتسهمسوفمشاوراتكمانمنيقينلعلىواننيقوية.
.انالبكفيالخصخصة

االتحادوبخاصة،االقتصاديةالتجمعاتاااثارموضوععلىاختياركميقعانسرنيولت
والبالغةالرئيسيةالراهنةالقضاياا_يعدياك´»االعضاءالبلداناقتصاداتعلى»االوروبي
فيعقدهاالمزمعالرأيتبادلجلساتفيمناتشقهتجريياكالموضوعليكوناالهمية»
للكوسيك.القادمةالدو~ة

الثالثاالجتماعسجلهالذيالنجاحعنبلغنيبماسعا.تيعنعرابلكالفرصةهذهواغتنم
نظمايناللذالنالثسلثمياالالتجاريوالمعرضاالسلثميةالبلدانفيالخاصالقطاعلممثلي
ازجاءالسياق،هذافيءيفوتنيوال.الماضياالولتشرينلماكتوبرشهرفيكرتاهفي

.للتنميةسلثمياالوللبنكاندونيسيالحكومةوتقديريشكريخالص



الوزراءالمعالياصحاب
الموقرونالمندوبون

حتىطويلةسنواتالىجميعا»تعلمونكماءتحتاجعديدةبلداناتشملالثيالتعاونانظمةان
االتحادملاالن،الناجحةالتعاون)القتصاديانظمةمنفكثير.لنضوجآامرحلةوتبلغتتجمد

.والمحاوالتالجهودوبذلاالعداداعمالمنوسنواتسنواتوراءهااالوروبى»

يدلانمااالعضاءبلداننابينفيماالتجاريالتبادلحجمانخفاضاننجدآخر،صعيدوعلى
علىانعملفياجتهادكميشكلولسوفالمنثمود.المستوىالىبعديرقلمتعاونناانعلى
اعتمدناها،التيالتعاوناستراتيجيةمعيتفقبمااالقتصاديللتعاونالجديدةالعملخطةتنفيذ
.اءمولالمستوىالىبتعاوننااالرتقاءفيستهمالتيالعواملأهم

»
مساندةمنتستطيعماكلتقديمفيتتوانىلنتركياانعلىاخرىمرهأشدأانأودوهنا
علىجهودمنالشقيقةالبلدانتبذلهماولكلمطيةاالالبلدانتبذلهاالتيالتعاونيةللجهود
.الوطنيةالتميهمسارات

راءالرنالمعالياصحاب
الموقرونالمندوبون

االسلمىالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينالغابأحامدالدكتورمعالىواليةفترةانجميعاتعلمون
بكلللمنظمةالعامةاالمانةادارةفىقضاهاسنواتثمانيبعدالعامهذابنهايةتنتهيسوف
واقتدار.كفاءة

المؤتمرمنظمةمكانةاعالءسبيلفيالعظيمةجهودهوالتقديرالعرفانبكللهنذكروسوف
.الدوليةالمحافلبيناالسطمي

المنجزاتعلىوالتهانيبالشكرالعاماالمينمعاليالىاتقدمانءالمقامهذافي،ليويطيب
الشئونفيمحنككرجلسجايامنبهيتحلىمابفضلواليتهابانحققهاالمتيالرائعة
.وليةانانساحةفياواننيجروطنهفيسواءمتراصكنجاحالهمتمنياءالسياسية



المؤتمرلمنظمةالجليلةلخدماتهالمتناننارمزاالتذكاريةالهديةهذهاليهاهديانويسرني

.وللكومسيكسلثمياال

الوزراءالمعالياصحاب
الموقرونالمندوبون

اثنائهاءفيبهاسهمواماعلىالوفودلجميعبالشكرنتقدمالدورةهذهاعمالنختتماذاننا
االسلثميةالبلدانلشعوبالرخاءموفورنتمنىكماوالسعادةالصحةموفورلهمونتمنى
الشقيقة.

جهودمنبذلواماعلىوالمعاونيناالداريينوللموظفينللمترجمينالشكرازجيانواليفوتني
.الدورةهذهنجاحفيدورهالهاكانمتفانية

اعمالافتتأوا~اسلنبولعنطيبةبذكرياتاوطانكمالىالعودةسلثمةلكماتمنىواذ

.للكوسيكعشرةالفانيةالدورة


