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بموجبهاانشنتالتياالسطمىتبرالمومنظمةقرارات

والتجاريا~ينللتعطالدائمةاللجنة

االسميتمرالمنمنظمةا~ءالدولبينفيما

اعمطهافياللجنةبهاتسترشدوالتي





الناطااالسطميالفمهنمرمنعنالصادرالفرار

للمنمه«انمأللجانبنأمبص

دولصامرفىبرناسه

)Iفىمص13/3رفمفرار

المكرمةمكةفىالمنعقدوالحس)فلسطين(ورقالثالثاالسطميالقمةموتمران

~1401االولربيع22الى19منالفترةفىالسعوديةالعربيةبالمملقة

م.1981<يناير28الى25منالموافق

لجنةرنسءالثانىالحمنالملك~بهتقدمالذياالقتراحالىاسترانبعد
االسطمية.الدولوروساءملوكيوأسهالجانبانثماىالقدس

الميدانفىالمشتركاالسطىالعملتدعيمبضرورةالعميقااليمانمنوا~
.والتجاريا~ديالميدانوفىوالتكنولوجىالعلمى

لساهوالعامالرأيلتعريفعيدةا~والثماقةاالعطياعطاءفىورغبة

ا~و-ا~وفلمطين»القدسقضيةوخاصةاالساسيةاالمطميةاالمةبقضايا

والمسلمين»االسطوضدالموجهةالمغرضة

لحصلدياالوللتعاونوالتكنولوجى،العلمىللتعاوندائمةلجان~انشاء-اوال
.الثقافيةوالشزرنولالععلووالتجاري



الموتميويتخذهااتخذهاالتىالقراراتثفيذمتابعةاللجانهذهمهمة-ثانيا
الدولبينالعالقاتتعزيزسبلوبحثءالمذكورةالمجاالتفىاالسطمى
تحتيتىالىالهادفةاقراحاتاالوثعديمالبرامجووضعالميادينهذهفىاالسالمية

المجاالت.ككفىاالسطميةالدولقدرةدعم

ونيمىوبرناسةوزاريممتوىعلىمولعشرممكىمنلجنةكلستكون-ثالثا
االسطمية.الدولاحدى

االسالميةالدولخارجيةوزراءطرفمناللجانهذهاعضاءينتخب-رابعا
.للتجديدقابلةسنواتثطثلمدة

الدولغالبيةمناوونيسهادعوةعلىبناءاجتماعاتهااللجأنهذهتعقد-خاصما
االغلبية.حضرتهاذانظاميااجتماعهاوبكونفيهاهاالعضاء



لمعالراالسطمىالقمةلمؤتمرالنتأمىلمبيان
والتجاروا~يرللتعاوناالكمةاللجنةوللمةاسنادبشرن
متركيةالجمهومةوليمرفرمنكنعلالوليمىففامةالى

الغناميآلهبان
No.18/4-I4IElDEC

ا~دىللتعاونلمدلمنمةالنجفةوناسةسنادالمؤتمرقرر."..
افرمنكنعانIالسيدالتركيةالجمهوريةونييرفخامةالىوالتجارى



قأ-7لم8رقمالقرار

السابعاالصميكلقمةتمرمنعنالصادر

وكتجاريا~«يللتعامزالدائمةاللجنةانشعلةبصأن

)(الكومصياأ

الدارفىالمنعقدواالنبعاث)االخاء(عورةاسابعاالسمرالقمةموتمران
ا5-1(~ا4اoرجب13الى11منالفترةفىالمغربيةبالمملكةالبيضاء
م).1994أيمسبر

والخاسوالرابعالثانثاالسميةالقمةمزتمرعنالصادرةراتبانتراكرفيإذ
الراميةلمعملوخطة(كومسيك)والتجاريالحصاديالنتعاونالدائمةاللجنةبشأن
تمرالمنمنظمةفىاالعضاءالدولبينفيماافصادياالالتعاونتعزيزالى

االسالمى،

االسر~مىالقمةموتمرعنالصادراق.ا)~أق6لم2رقمبالقرارايضايذكروإذ
ئخطة-ديدةاستراتيجياتصوغبهاينيطوالذيالكوهسيكانشعلةبشأنالسادس
منظمةىاالعضاءالدولبينفيماا~ديالتعاونتعزيزالىالراميةالعمل
لتفيزها.اجراءاتمنيلزمماواتخاذءاالسطمىالموتمي

بشلنالخارجيةلوزراءاالسطمىالموتميعنالصادرةبالقراراتكذلكيذكروإذ
,الكوسيكانشعلة



العثرالكوسيكموراتعنالصادرةبالقراراتآخر،جانبمنءيذكروإذ
الحصادياالتعاونصرحفىاالولىااليجابىالعمللبناتأرستوالتىالسابقة
التجارة،مجالفىوالسيمااالعضاءالدولبينفيما

التىللتجارةاجالاالطولالتمويلخطةاقراربعدبأنه-التقدير-معيطحظوإذ
قروضلتأميناالسطميةالشركةتأسساتفاقيةدخلتءم1988عامعملياتهابدأت

عملياتهاتبدأسوفالشركةهذهوبأنالتفيذءحيزاالسثماراتوضمانالتصير
للتقية.االسطمىالبنكاشرافتحتم199"يوليوشهربحلول

الموتميلمنظمةالعامةاالمانةتبذلهاالتىالجهودايضابالتقديريحيةوإذ
مجالفىالعاملةوالمنتميةالمتخصصةومومساتهاالمتفرعةواجهزتهااالسالمى
،الكوسيكبشأنارتالتراحكامتنفيذاجلمنوالتجارة،احتصاد

ا~ديةالتجمعاتاالعضاء،للدولبالنعبة»تتخذهاالتىاالهميةرأليهوإذ
الموحدةاالوروبيةالسوقالنشاءنتيجةخاصةبصفةالعالمىالصعيدعلىالجديدة
وآسيابكيتيناالصفىاالقليميةاقماديةاالالمجموعاتوتقوبةانشاءوكذلك
جولةوانتهاءاالوسطالشرقفىاسطوعمليةثمامجانبالى،الهاديوالمحيط
»االطرافمتعدةالتجاريةللمفاوضاتاوروجواي

محصادياالالتعاونتعزيزالىالراميةالعملوخطةاالستراتيجيةيعتمد-ا
اقرتهمااللتيناالسطمىالموتميمنظمةفىاالعضاءالدولبينفيماوالتجاري
للكوسيكالعاشرةالدورة

الكوسيكاعتمدتهاالتىاحتصاديالتعاوناستراتيجيةانالتقسمعيسجل-2

وترتكزاالعضاءنلونىءاتقرعيةانمجموعاتبينبانتعاونالنهوضشرنهامن

ا~دمعوالتكاملااللحماديوالتحررالخاصالقطاعتعزيزمبادئعلى

والدستوريةوالقانونيةوالسياسيةا~ديةبالهياكلالمساسوعدمالعالمى

.الدوليةوالتزاماتهااالعضاءللبلدان



وقابلةومرنةعامةسياسيةوثيقةالعملخطةانايضاالثمديرمعيممجل-3
الخاصالفصلفىعليهاالمنصوصاالحكاممعتمشياالتنفيذ~للتنقيح
.والتنفيذبالمتابعة

التعاونتعزيزالىالراميةالعملخطةتنفيذالىالماسةبالحاجةيسقسسر-4
االسطىالموتميمنظمةفياالعضاءاعولبينفيماوالتجاريا~ديا

فىالمقررةطجراءاتوونتاتنفيذهاوطرانقاالستراتيجيةبمبادئعمال
.والتنفيذبالمتابعةالخاصالفصل

c-~اجتماعاستضافةالىءاآلجالكربفىالمبادرةالىاالعضاءاعوليد

بمتابعةالخاصالفصلفىعقد»المقترحالقطاعاتبينالمشتركالخبراءفرمق

.وتنفيذهاالعملخطة

من~اعتباراتصبحسوفأنهامنالكوسيكقررتهماءالتقديرمعيسجل-6

انمحصادااللوزراءيمكناالعضاءللدولمحفلبمثابة-عشرةالحاميةدورتها

وبأختبارءالراهنةالعالميةاالهثصا«يةالقضايابشأناالراءاطارهفىيتبادلوا
وانشلهاالطرافالمتعدةالتجاريةللمفاوضاتاوروجوايجولة~آثارموضوع

موضوعااالعضاء~للولىالخارجيةالتجارةعلىءللتجارةالعالميةالمنظمة

2امنالفترة~عقدهاالمقررللكوسيك»عشرةالحاميةالدورةلهز»ونيسيا

.تركيافى199oاكتوبر2tالى

v-االساسيةالنظمعلىبعدتصاعقاو/وتوقعلمالتىاالعضاهالولىيدعر
التعاونمجالفىاالسطمىالموتميمنظمةقبلمنالمعتمدةواالتفاقات

قراراتلتفيزالطزمةالتدابيرواتخاذذلك»الىالمباموةالىامتصادياال
الصد.هذافىالممقررةا~ديالتعاونمشارينالىواانضمامالكوسيك،

قراراتتنعيذمتابعةاالسطمىالموتميلمنظمةالعامةاالمانةمنيطلب-8
وانجازهاانشعلتهالتظيملمطزمةالمساعداتتوزيرعلىوالد)بالكوسيك»

.فعالنحوعلى



النانيالجزء

منمرهكئالئألرهاللوونفروممبألاالساالمرئانىفانمأل

ولحجارىا~ديللنعاوننمألالداللجفأل

الكوممب)لم





المقدمةآالمسةكولحكلقانعة

للكومصيةعصرةلثةالثاالدورةفيهانظرتكتياو

)1117الثانىتثحسرنوفمبر/4-1ء(اسطنبول





المقدمةاألساسيةبالوشانققانعة

للكو~دعشرةلثةالثاالدورةفيهانظرتالتىأو

)ا997الثانيتشرينلمنوفمبر4-1(اسطنبول،

للكومسيلهعشرةلثةالثاالورقأعمالجدولمشروع
لمنظمةالماعةاألمانةمنمقدممرجعىتقرير

االمصالموتمي
فسمنماءاألالدولبشأنالمعنوياالقتصاديالتقرير
أنقرهمركزمنمقدم-االسطمىالموتميمنظمة
االسطمىللولىالبيئيةالتجارةبثمأنالسنويالتقرير

التجارةلثنعيةاالسمرالمركزمنمقدم-
المتابعةلجنةتقرير

التعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذاستعراض
فىاألعضاءالدولبينفيماوالتجارياالقتصادي
االسطمىالموتميمنظمة
منالمقدمةالتقنيةالمساعدةبسرنمرحلىتقرير
فىاألعضاءالبلدانإلىللتنميةاالسطميالبنك

العالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقةالمسائل
والصناعةللتجارةاالسميةالغرفةمنمقدمتقرير

فىلمخاصالقطاعلممثلىالرابعاالجتماعبشرن
التجاريالتبادلبتنميةالمعنىاألعضاءالبلدان

المشتركةالمشاريعفىواالمشعارات
مجاالتفىوالعشرينالحاديللقرناألمة~إعداد
مقدمةوثيقةلمالىا-واوالتجارياالقتصاديالتعاون
للتنميةاالمصالبنلهمن

ااسطحيةالبلدانلمعهداألساسىالنظاممشروع
والمقاييسللمعايير
العولسةآثارحولالمعتردةالرأسيةالحلقةأعمال



االتحادوبخاصةا~ءا~ديةوالتجمعات
فىاألعضاءالبلداناقتصا«اتعلىاألوريى»
االسطميالموتميمنظمة
آثليحولالمعقودةالرأسيةالحلقةوتوصياتتقرير

األوريى»االتحادوبخاصةءاالقتصاهيةالتجمعات
منظمةفىاألعضا»البلداناقتصا«اتعلى

منعقمةوثيقة-االسمىالموتمي
أنقرهمركز

الصناعىللمالما~ا~ديةالتجمعاتآثار
فياألعضاءللبلدانالخارجيةالتجارةقطاععلى

المركزمنسقسةوثيقة-االسطمىالموتميمنظمة
التجارةلتنميةاالمص
قطريةعتارير
االقليميةاالتتصاهيةالتجمعاتمعتركياتجربة

انىمقدماالسطميةالغرفةانسعلةحولموجزتقرير
للكومعميلهعشرةلثةالثاالورق
منذوالمستجداتنشطةاال:العالميةالتجارةمنظمة
منمقمتحرير-سنغافورةفىالوزاريالموتمي
االسطمىالموتميلمنظمةالعامةاالمانة
مشروعحولاالعضا»المولومطحظاتآراء
والمقأمسللمعأمراالسمةالبلدانلمعهدالنظام
لمنظمةالعامةاالمانةمنسقسةقانونيةتعقيبات

لمعهدساسىانةالنظامبسرناالسطمىالموتمي
والمقامسللمعامهراالسطميةالبلدان
المعنىالخبراءلفريقالقطاعىااالجتماعتقرير
مجلفىاالسطمىالموتميمنظمةعملخطةبتنفيذ

الخارجية~التجارة

أنقرهلمركزلمعامالصيرمنمقممحترير
الموتميلمنظمةالعامةاألمانةمنمقدممحترير
مساعداتبكتيمالمتعلقةالمسائلبشرنسصر9ا

االمميةالبلدانلبضراقتمامية



تقرير

عشرةلثةالثاالدورة

والتجاري)~ديللتعاون)لدانصةللجنة

اإلسطمىالموتميمنظمةأعضاءالدولبينفيما

)د(الكومسيل

)ا997الثانىينتقسلمنوفمبر4-1(اسطنبول





باالنجلبزبه:االصل

عشرةلثةالثاالدورة

والتجاريا~ديللتعاونالدائمةللجنة

االمصتمرالمنمنكلمةأمنمامالدولبينفيما

)1117الثانيتشرينلمنوفمبرء-1آاسطنبول

الموتميلمنظمةوالتجارياالطصاديللتعاونالدائمةللجنةعشرةلثةالثاالدورةانعقدت1-
اعقابفىا997ثانىينثسلمنوفمبر34Jيومىءاسطنبولفى(الكومميك)االسطمى
بنودهراسة1997ثانىبنثسلمنوفمبر2و1يومىعقدالموظفينلكبارتحضيرياجتماع
رات.الترامشارينواعداداالعمالجدولمشروع

:االسطىالموتميمنظمةفىاالعضاهالتاليةللدولممكونالدورةوحضر2-
البانياجمهورمة-1
والشعبيةاهيمقراطيةالجزانيجمهورمة2-
بيجاناذرجمهورية~3
í-البحريندولة
الشعبيةبنغطيثرجمهورية0-
i-فاسوبوركينا
v-الكاميرونجمهورية

العربيةمصرجمهورية~8

الغابونجمهورية'\-

غينياجمهورية-01

اندونيسياجمهورية-1ا

سطيةاالايرانجمهورية-1)

العراقجمهورية-ا3

الهاشميةاالردنيةالمملكة-41

oاخستانكازجمهومت-ا



قيرغيزستانجمهورية-16

الكويتدولة-ا7

اللبنانيةالجمهورية-18

االشتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية-19
ماليزياه20

هالىجمهورية)-1

المغربيةالمملكةه22

ا~محاهيةنيجيرياجمهورمة~23
عمانملطفةه24

2oاالمطميةباكستانجمهوريةه

فلسطيندولة~26

قطرهولة27-

السعوديةالعربيةالمملكة28-

السنغالجمهورمة~29

السودانجمهوريةه30

مورينامجمهورية~31

السوريةالعربيةالجمهوريةه3)

طاجيكستانجمهومة~33

التونسيةالجمهورمة~34

التركيةالجمهورية35-
تركمنستانجمهوريةه36

المتحدةالعربيةاالماراتدولة~37

اوزبكستانجمهورية~38

انتركيةوالجمهوريةوالهرسكالبوسنةلجمهوريةممكونمراقببصفةالدورةفىوشارك
مقدونيا.لجمهوريةممكر،كضيف،فيهاشارككماقبرص،لثسالى

الهيناتومسلوأاالسطمىتمرالزلمنظمةالعامةاألمانةعضا،ممكرالدورةحضركما-3
عنها:والمنبشعةللمنظمةالتابعةالتاليةالمتخصصة
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سطيةاالللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةحصانيةاالالبحوثمركز-1
التجارةلتنميةاالسطىالمركز'\'-
للتكنولوجيااالسطمىالمعهد~3
للتنميةاالسطىالبنك-4
اتالماسوإنتمانسثمارااللتأمينسطيةاالالمومسة0-
i-والصناعةللتجارةاالسمةالغرفة
v-سطيةاالللبنوكالدولىاالتحاد

:اسعاوهاالتاليةالمتحدةاألممووكاالتالدوليةللمنظماتممكوناالجتماعحضركما-4

مثصادياالالتعاونمنظمة~1
االسطميةالبلداناسشاريىاتحاد2-
االسالميةالبلدانمقاولىاتحاد~3
(االونكتاد)والشميةللتجارةالمتحدةاألممتمرمن-4
االنمانىالمتحدةاالممبرنامج0-
).1رقمالمرفقفىللكوسيكعشرةلثةالثاالدورةفىالمشاركينقانعةتردلم

~
o-ءد~ملسليماننيمىالرفخامةبوناسةللكوسيكعشرةلثةالثاللدورةاالفتتاححفلعقد

الكوسيك.ورنيمىالتركيةالجمهوريةونيمر

i-نةوتتديرهشكر»عنبالمندوبين<ترحيبهلدىدميريل»سليماننيمىالرفخامةأعرب~
بالغاهتماممنتبديهلمالهاالتابعةاألخرىوللمومساتاالسالمىالموتميلمنظمةالعامة
ءفخامتهوأشار.انجازاتهاتحقيقفىبناءةجهودمنبهأسهمتولماالكوسيكبأنثمطة
بهتنهضانيمكنالذيااليجابىاهورإلىءالراهنةالعالميةللتطوراتتقييمهلدى

التسامحعلىيقومالذيالحنيف،دينناأنموكدأءالتطوراتلهذهاالستجابةفىالكوسيك
التعاونتعزيزإلىالراميةالجهودفىعليهيعولمصرأقوىهووالتضامن»واألخوة

الرنيسرفخامةوأعرباالسطمى.الموتميبمنظمةاألعضاءالبلدانبيناالقتصادي
مداوالتهم.فىبالنجاحللمنوبينتمنياتهخالصعنخطابهختامفىديميريلسليمان
)2رقمالمرفقفىدميريلسليماننيمىالرلفخامةاالفتتاحىالخطابنص(يرد

مم



فتالاالسطمى،الموتميلمنظمةالمساعدالعاماألمينهياللوءفابيكاالسيدسعادةتحثثم-7
حضورمنيتمكنلمالذيءللمنظمةالعاماألمينالعراقى،اهينعزالدكتورمعالىرسالة

عميقعنرسالتهفيالعراقىاهينعزالكتور)عربوقد.طارئةلظروفاالجتماع
ورنيمىالتركيةانجمهوريةونيسدميريلسليمانالرنيسرلفخامةوالتقديرانشكر

منيبديانهلماءالتركيةبالجمهوريةآهولة(.ÜJجلبى،ايشينالسيدولمعالىالكوسيك»
البلدانبينفيمااقصادياالالتعاونلتعزيزسعياسديدةتوجيهاتمنوتعمانهبالغاهتمام
االسطمى.الموتميمنظمةاعضاء

أل).رقمانمرفقفىالعراقىعزالدينالدكتورمعانيرسطةنصيردلم

نيابةكلماتالكاميرونوجمهوريةونيميااندوجمهوريةالكوتدولةوفودووساءالقى-8
ووساءاعربوقد.يمكرنهاالتىاالعضاءللولىالثطثالجغرافيةالمجموعاتعن

منيبديهلمادميريلسليمانانرنستخامةوالتقيرالسكرخانصعنانثمةانوفود
التىاالهثصاديةوالمشكطتالصعوباتالىاشارواثمللكوسيك»كرنسسديدتوجيه
نرهواكما,للتعاونفعاليةاكثرمبلايجادضرورةموكيناالعضاءالبلدانتواجهها
.االعضاءالبلدانبينفيمااحتصاديالتعاونمجالفىالكوسيكاحرزتهالذيبالشدم
المتواصلدعمهمعلىوشعبهاوحكومتهاألتركيةالجمهورمةرنسالىالشكرازجواثم

الحفاوةوعلىاالسمىالموتميمنظمةفىاالعضاءاعولبينفيماااللحماديللتعاون
االجتماع.لهذااتخنتالتىالممتازةوالترتيباتالكريمة
واالفريقيةواالميريةالعربيةاالعضاءاعولعننيابةالحيتالتىالكلماتنصوص(ترد
).انتوالىعنى1وoو4رقمانمرفقاتفى
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استعرضكلمة»للتنميةاالسطمىالبنكونيمىءعلىمحمدأحمدآهكتورمعالىألقى-9
المهالإنجازفىاحرزهالذيالتقدموأبرز»البنكبهايضطلعالتىنشطةاالبايجازفيها

.الكوسيكجانبمناليهالموكلة
.)7رقمالمرفقفيللتنميةاالسطمىالبنكونيمىكلمةنص(يرد

.الوفودووساءدميريلسليمانالرنيسرفخامةاستقبلءاالفتتاححفلأعقابوفى-01

ا´احلسألا

ايشيناسيدمعالىبوناسةللكوسيكعشرةلثةالثاللدورةالوزاريةالعملجلسةعقدت-اا
.التركيةبالجمهوريةالدولةوزير،جلبى

تتأولوقرروا»للكوممميكعشرةلثةالثاالدورةاعمالجولمشروحالوزراءوأقر-ا)

االلتصاميةالتجمعات~آثارحولاآلراءبتبادلوالخاصاالعمالجولمن8البند

رواقركما»"االعضاءالبلدانامحصاداتعلىءاالوروبىاالتحادوبخاصةءاالقليمية

.الموظفينكبارأعدهاالتىالقراراتمشروعاتاستعراض

.)8رقمالمرفقفىللكوسيكعشرةلثةالثااهورقاعمالجدولنص(يرد

بالجمهوريةالحكوميةالتخطيطهينةوكيل»جوفنيناورهان/الدكتوراالستاذقدم-ا3
مداوالتاليهاخلستالتىالنتائجعنهوجرابياناءالموظفينكباراجتماعورنيمىالتركية
علسءاالوريىاالتحادوبخاصةءا~االمحصاديةالتجمعاتآثار•حولالموظفينكبار

االعضاء´´.البلداناقتصادات
.ال9رقمالمرفقفىالموظفينكباراجتماعرنسبياننص(يرد

وجمهوريةبنغطديشوجمهورمةالتركيةالجمهوريةوفودووساءقدم»ذلكوبعد-ا4

باكستانوجمهوريةالتونسيةوالجمهوريةالسودانوجمهوريةسوويناموجمهوريةتركمنستان

استعراضااندونيسياوجمهوريةاوزبكستانوجمموريةالهاشميةاالرمنيةوالمملكةاالسالمية

.االقليميةالتجمعاتمعبلدانهملتجاربموجزا



o1(رقمالقرارمشروعءالوزرااعتمدثم-ا(OIC/COMCEC/13-97/D.RESالقرارومشروع

>COMCEC/13-97/D.RES)2(تمل

فىCOMCEC/13-97ID.RES)2(قملىواقرالىI)COMCEC/13-97/D.RES(قملىاقوالنسرد(يل

الترتيبأ).كىااو01اهرقتين

مألالخناالحلسأل

جلبي،ايثينالسيدمعاليبوناسةللكوسيكةعثسلثةالثاللدورةالختاميةالجلسةعقدت-16
.التركيةبالجمهوريةالدولةوزير

هااسعافىالتاليةاالعضاءالدولخاللهاوقعتالختاميةالجلسةفىخاصةمراسمأجريت17-
:ادناهانمبينةاالساسيةواننظماالتفاقيات
طاجيكستان.جميورية:والتجاريوالفنىا~هصاديللتعاونالعامةاالتفاقية..
illتمرالمنمنظمةاعضاءالدولبينفيمااالسمثماراتوضمانوحمايةتعزيزاتفاقية

طاجيكمتان.وجمهوريةالشعبيةبنغطديثرجمهورية:االسطى
الموتميمنظمةاعضاءاهولىبينفيماالتجاريةاالفضلياتفنظامالعاماالطاراتفاقية..

الشعيبة.بنغاليشرجميورية:االسطمى

ءاالسالمىتمرالمنلمنظمةالمساعدانعاماالمنءأياسفابيكااسيدمعالىانقى-ا8
فيهانوهءاإلسالمىالموتميلمنظمةالعاماالمنءالعراقىعزالدينالدكتورفعالىمنرسالة
فخامةيبديهماعلىهشيا،للكوسيكمحثمرةلثةالثاالعورةاليهاخلستالتىالنتائجبأهمية
التعاونلتعزيزحكيمةتوجيهاتمنيقدمهومابالغاهتماممندميريلسليمانالرنيسر

لمنظمةالعامةاالمانةأنالمساعدالعاماالمينوأكد.االعضاءالبلدانبينفيماا~هتصادي
القراراتلتنفيذضماناالمتابعةاعمالفىالتعاونفىوسعاتدخرلناالسالمىالموتمي
.عشرةلثةالثادورتهافىالكوسيكعنالصادرة

رقمالمرفقفىاالسالمىالموتميلمنظمةالعراقىعزالدينالدكتورمعالىرسالةنصويردلم
.>م
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بجمهوريةوالصناعةالتجارةوزير،جماندرايسمانكوروبىالسيدمعالىألقى-ا9
حققتهاالتىالهامةللنتائجتقيرهعميقعنفيهااعربالوفودكلعنبالنيابةكلمةسووينام»
اهدافبتحقيقالبالغواهتمامهدميريلسليمانللرنيمىوالمقترةالحكيمةوللقيادةالدورة
معاليهأزجىكما.االسطمىالموتميمنظمةفىاالعضاءالدولبينفيماا~هتصاديالتعاون
المنظمةعنالمنبثقةالمتخصصةوللمومساتاالسطمىالموتميلمنظمةالعامة~نةالثمكر
.االجتماعانجاحفىبهاسهمتلمالهاوالتابعة
بجمهوريةوالصناعةالتجارةوزيرءمراجعانيمسانكوروبىالسيدمعالىكلمةنص(يرد

.ا)3رقمالمرفقفى»سووينام

فيهأعربختامياخطاباالتركيةبالجمهوريةالدولةوزيرجلبىايثينالسيدمعالىالتى-2>
االسطمىالموتميلمنظمةالتابعةوالموسمعاتالعامةولطمانةللوفودوتقدير»شكر»عن

فىبناءةمساهمةمنوقدموهثمينةجهودمنبذلو»لمااالخرىالدوليةالمنظماتولممثلى
بمطلعلطحتفالباسطنبول2000عامفىاجتماعتنظيمالوزيرواقترح.الدائمةاللجنةعمل
عشرالرابعاالجتماعأنوأضاف»سطيةاالالبلدانقرنبوصفهوالعشرينالحاديالقرن
متمنياخطابهوأختتم.الشأنهذافىالطزمةالترتيباتيبحثأنيمكنالمتابعةللجنة

.اوطانهمالىالعودةسالمةللمندوبين
.)14رقمالمرفقفىجلبىايشينالوزيرلمعالىالختامىالخطابنص(يرد





ففاناالمس





~ةلثةالثااالورقفىبانشمارهنقانعة

والتجالو~ي1للتعاونلمةالداللجنة

االسطمىتمركمنلمنظمة

الكو~)لم
11997الثانىتقسرلمنوفمبر4-1(اسطنبول،
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والتجاريا~ديللتعاونلمةالداللجنة

االسطىالمؤتمرلمفظة
(الكومسيه)
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أمسلسليمانالرئيسلفخامةا~حيالخطاب

التركيةالجمهوريةونيس

الكومسياالورنيس

للكوسسردعشرةلثةالثاالد~ةافتتاححفلفي

ا)197الثانىتشرين/نوفمبر,.،(اسطنبحل





دميريلسليمانالرئيسلفخامةاالفتتاحيالخطاب

التركيةالجمهمديةونيس

الكو~أورنيس

للكومسيةعشرةلثةالثاالدورةافتتاححفلفى

)1997الثانىتشرينلمنوفمبر3،(اسطنبول

راءالرنالمعالىأصحاب
العاماالمينمعالي

الموقرونالمندوبون
الكرامالضيوف

عشرةلثةالثاامورةانعقادمناسبةفىاخرىمرةنلتقىحيثتركيافىبكمارحبانيسرني
الذيالعمليعود~نتمنياتىواخلصتحياتىعناعربانليويطيب.للكوممميك
جمعاه.االنسانيةوعلىءكملهاالسطمىالعالمعلىوالخيربالنفعبهتضطلعون

اليناانضمانبعدالقريبالماضيفيتزايدقدمنظمتنااطارفياالقتصاديالتعاونان

.والسرورالغبطةبكلبيننانستقبلهمااللذانوتوغوسووينامهماجديدانعضوان

االمينءالعراقىعزالدينالدكتورمعالىالىالتهانىأزجىلكىالفرصةهذهأغتتمأنوأود
معاليهانالثمةكللواثقوانيءأعمالمنبهيضطلعفيماالنجاحكللهواجياالجديد،العام
االسمية.لطمةوالفاندةاالهميةبالغةاسهاماتءواقتداركفاءةمنعليهجبلبماءيتأمسوف
فأننىولذاءاسطنبولفياالنمعناوجودههون»~ءحالتالصحيةظروفهولكن
.الشفاءبعاجللهتمنيامناخالصعن»الكوسيكجماعةبإسم»أعرب
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االسالميوللبنكاالسالميالموتميلمنظمةالعامةلطمانةشكريعنأعربأنيفوتنىوال

قيمةاسهاماتمنموهقدولماالعملفىتفانمنأبدوهلماالمتخصصةاللجانوكافةللتنمية

.الكوسيكاعمالفى

»الموقرونالمنوبون
بينالصحيحةالجسورإقامةعلىالقاهرةالمجتمعاتوانءجديدقرناعتابعلىنقفاننا

التىهىوا~مصالالمعلوماتعصرمتطلباتمستوىالىترقىوأنوالمستقبلالحاضر
إلينا.القادمالقرنعالمفىوالتأثيرالنفوذمراتبتتبوأسوف

ظهرتالتىالعولسةانفطحظسوفالعالميةالساحةعلىأمامنايجريمااستعرضنااذاإننا
يتحولفالعالمءالمستقبلىشكلهالعالمىا~داتعطىفعالبدأتقدءعنهمندوحةالكواقع
حتىمسبوقغيرنحوعلىوالبلداناالممبينالمسافاتثمربواحدةسوقالىهائلةبسرعة

آسياسيةالمجاالتفىأالوضاعترتيبأعادةمنحاليانشهد»ماكانهناومنءهذايومنا.
بعديوماتزايدهمنفثمهدهوماءاألخرىالمجاالتوسانروالثعانيةواالجتماعيةوا~مية

بينالفصلاليقبلثالوثامعاشكلوالشميةطيةواهيمقراالسطوءناالقرارفىءيوم
.عناصره

شكمثاراالناصبحمضىفيمابالدوألمنوطاكانالذيالووانذلكعلىوترتب

ءمتزايدةاهميةيكتسباخذللتفكيرجديداسلوبوظهرءالعالمانحاءكلفيالتوتساو

مزيداللفردوتتيح»فيهاتتدخلانمنبدالاالجتماعيةالحياةتدعمبمقتضاهآهولةواصبحت

بديلوجودبعدمالقائلالرأيأنكما؟فيهوتتحكمتوجههأنمنبدالواالمكاناتالفرصمن

.صحتهفىمشكوكارأيابورهصارا~ديةاالشميةفىالدولةلدور

،الحرةالسوقومفهومءاالنسانحقوقواحترام»اطانرنوسيادةاميمقراطية»فانوكنلك
اصبحت»والتصامحءوالتضامن،المتباهلواالعتماد»آسلميةنلبالوهماالمنازعاتوتسرية
وهى،والعشرينالحاديالقرنفىالعالمىالنظامتميزالتىالمشتركةالقيمهىجميعا
.لبنةلبنةالجديدالولىالنظامبنيةعليهاشكلالتىالركيزة



االذداهالمعالىأصحاب
,الموثرونالضوف

انعليناتفرضعاما~مناالنثعربلمدةاالسطمىتمرالمنمنظمةفىعضويتناان
اذابظهورهانتتبأوانبلنطحتها،وانءذكرتهاالتىا~مجاهاتلهذهشديدااهتمامانولي

.استطعنا

جيدتينعملوخطةاستراتيجيةوضعناحيناالتجاههذافىهامةخطوةخطوناانناوالواقع
والتضامنالتعاونالستعراضبذلناهاالتىالجهودبهماتوجنا،ا~متصاديالتعاونمجالفي
.الجاريةالعالميةالتطوراتعناليغفلجديدنهجخطرمنبلداننابينفيما

تنفيذاطارفىتعقدالخبراءالفرقةالقطاعيةاالجتماعاتانبالغبسرورالحظتننىفيكذلك
عقدكماتركيا،فىالمال´´رأسوتدفقاتوالتمويل´´النتودشرناجتماععقدفقدالعمل،خطة
الشكرازجىان»المقامهذافىءلىويطيب»باكستانفىالخارجيةالتجارةبشأناجتماع
.االخيرمذاالجتماعمتضافتهاالباكستانلحكومة

باآلليلتمقرونةموسيةبنيةاالسطمىالموتميمنظمةفىاالعضاءالبلدانجماعةأنشأتلتد

انناإالالخبرة»منقرااكتسبناانناذلكمنواهموالتجاري،االقتصاديللتعاونالضرورية

بالمستوىنكتفيانالنستطيعاننانرىبلداننالدىالتىاالقتصاديةاالمكانياتالىننظرحين

بينفيماالتجارةفحجمبينناءفيماوالتجاريةا~هصاميةا~هاتاليهوصلتالذيالحالي
يلزمناالذياالمر؟عامبوجهتجارتهامجملمنالمأنةفى01اليتجاوزاالسالميةالدول

تحقيقاجلمنفعاليةاكثرنحوعلىالحاليةاالمكانياتال~وسانلايجادبضرورة

التعاونلمستوىموشراباعتبارها»بيننافيماالتجارةحجمبزيادةوذلكلشعوبنا،الرخاء

.عامبوجهتجارعناحجممنالمأنةفي30عناليقلماالىءاالقتصادي



,فددنالمهوبونالند

فيإصالحىعملأهمتعتبرالتىأوروغوايىجولةمفاوضاتبهترجتالذيالنجاحان

ءالعالميةالتجارةتحريرالىأفضىقد»الثانيةالعالميةالحربمنذالعالمىالتجاريالنظام

الضروريةاآللياتانشاءالىادىانهعنفضالءالمتررةاهوليةللقواعدوفتاالشميةوتحتيق

.نزاعاتمنينشأماكللتسوية

جميعاهتعلمونكمامناقثمتها»تجريالعالمىباالقتصادالمتعلقةالهامةوالقضايااالحداثان
وفى<طكومسيك(لسنوية(لورات(طارفىتعتدالتىالنظروجهاتتبادلجلساتفى

االعضاءالدولعلىوآثارهااالقليميةا~هتصادية´´التجمعاتقضيةاختياراناعتنادي
االعتمادتتامىانذلك.ومفيدمانباختيارهوالعامهذاالنقاشحولهيجريكموضوع
علىقوةتزدادالتفتأاقليميةاقتصاديةوترتيباتتجمعاتنشوءالىادىقدالبلدانبين1المتبا
االنظمةتدعموالتىالخارجنحوبالتوجهتتسمالتى,والترتيباتالتجمعاتوهذه.االياممر

علىوينبغى.العالميةالشميةعمليةفىهامبدورتنهضءوتكملهااالطرافمتعددةالتجارية
.كلهالعالميشلالذياالتجاههذاعنبمعزلتبقىأالالكوسيك

،الموفرونالمسربون

اقرارقيمهىءمشتركةواهدافقيمحولاالحشادالىاالنسانيةفيهتسعىالذيالوقتفى
واخطارمخاطرلسف»يواجه»العالمالزالءالعالمفىوالتعاوناالسثعراروتحتيقاسطو
المنظمةوالجريمةواالرهابوالتعصباالجانبوكراهيةوالعنصريةالقوميةالنعراتمكر

اآلخرهويعانىاالسالميةالبلدانمجتمعكانولمااالنمانى.بالتخلفالمتصلةوالمشكطت
سعياوالتضامنالجهودتضافرهوالعقباتهذهلتذليلالوحيدالسبيلفانءالمشكطتهذهمن
.وأسلأفضلعالماقامةالى

الفرصةتفويتعدمبضرورةوتومناالوسط،الشرقفىالسطمعمليةبقوةتويدتركياان
المقامهذافىاالهميةالبالغةاالعورومن.المنطقةفىوعادلدانمسط~هامةاالنالمتاحة
انوليانالمجتمععلىيجبكنلك.التزاماتمنبهتعهدتبماالمعنيةاالطرافتفىان
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الكاملدعمناتقديمالىجميعاسنبامرانناشكوال.لفلسطيناالمثصاديةممماعداتهمنيزيد
وشمالاالوسطالشرقبلدانقمةتمراتموعنالصادرةللقراراتإعماالالفسطيسنلشقاء
.والتاهرةوعمانالبيضاءالدارفىعقدتالتىافريتيا

لتحقيقبالغةاهميةلهاانحيثللمعلودايتونالتفاقيةخاصاهتمامامالءمنأيضاوالبد
وأن،والهرسكالبوسنةمعتضامنناتأكيدفىنعتمرانوعليناالبلقان.منطقةفىمتقراراال
كذلك.كامالتنفيذاالسطاتفاقيةتنفيذكفالةالىسعياالبلدهذاوإعماربناءاعادةفينسهم
يدنمدأنعلينايتقينهناومن.عصيبةبفترة»المنطقةهذهبطدمنبلدوصءألبانياتمر
.أيضاألبانياالىوالتأييدالعون

حلالىالتوصلفإنءوارهينيابيجاناذربينالقوقازمنطقةفىالناشببالنزاعيتعلقوفيما
يسهمسوف،الدولىالقانونقواعدالىويستتدبيجانالذرا~هليميةالسالمةيكفلوعادلدانم

منبدفال.للتعاونجديدةفرصئهجادوفىالمنطقةلهذهالخيرتحقيقفىعظيمأإسهامأ
تنطلع،ونحنبيجان.أذرأراضىمنمشروطوغيرفوريأانسحابأاألرمينيةالقواتانسحاب

أكثرتضامنأاإلسطمىالموتميمنننمةفىاألعضاءالدولجميعتبدىأنإلىانمقام،هذافي
الشقيقة.بيجانأذرمعفاعلية

البلدانلجماعةعميققلقمصدرثسكلتزالالأفغانستانتمزقالتىاألهليةالحربإن
الشقيق.البلدهذالمعاناةقريبةنهايةإلىبصدقتنطلعونحنءسطيةاال

يجعلنامماالبالغ»اسفناثيرالتىاألخرىابحليميةالمشكتإحدىهىكشميرمشكلةإن
الدولية.الشرعيةإطاروفىالحوار~منالمثمكلةلهز»حلإلىللتوصلتنطلع

.Uمستمرقلقمصدراسعلميةغيربلدانفىتعيشالتىالمسلمةاألهلياتوضعيشكلكذلك
الغربيةتراقيافىالمسلمةا~علىضغطأتمارسءالمثالميبلعلىفاليونان،

فىحقهافيهابما~تاألساسيةوالحرياتالمتوقجميعبذلكمنتهكةوتضطهدها»
البلدانجماعةإلىتراقيافىالمسلمةالحليةوتتطلعالتعليم.وفىالدينيةشعائرهاممارسة
والتضامن.العونيدلهاتمدأنمنهامنتظرةاالسالمية
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علىظلواالذينقبرصفىاألمراكالمسلمينللسكانالعادلةالقضيةإلىأيضأأشيرأنوأود
يتطلعالذيالوحيدوالشنإنسانى.الحصارةوطتحتاالمرينيعانونطويلةسنواتامتداد
فيغيرهم،معالمساواةقدمعلىسياسية،بسيادةيتمتعواأنهوا~مراكارصةالتبإليه

أالتنوقعونحنبالهم.أرضعلىوأمنسطوفىالعيشمنيتمكنواحتىقبرصجزيرة
السملم.التركىالقبرصىالشعبدعمفىجهداالشقيقةاالمطميةالبلدانتدخر

الوزراءالمعالىأصحاب
لرونالموالمندوبون

بينفيمااقصادياالالتعاونتوثيقيتطلباآلننعيشهالذيلمدولية~تلمجيدلمعصران
األخوة.روابطبينهاوتوحدءمشتركوثعافىوروحىتاريخىتراثيربطهاالتىبلداننا
إلىبسنولياتها،كامآلوعيأالواعيةتركيا،تسعىءهذهالتاريخىالتحولعمليةغماروفى
هذاوفىالعالمية.الساحةعلىحقيقيةقوةتصبحكىكلهبالعالم~تهاوتتومنتعزبن
وروحية،وثعافيةتاريخيةوشانجبهاتربطناالتىءاالسطميةالبلدانجماعةتحكرالسياق،
دعمهاتقيمفىتمتمرسوفتركياأنلكمأوكدأنالمقامهذافىوأود.فيهاالجدالمكانة
االسطميةالبلدانجميعصفوفهافىتجمعالتىاالسطمى،الموتميمنظمةلنشاطاتالكاهل
الكوممميك.بهاتضطلعالتىوألعمالءالشقيقة

فىشكيخالجنىالالذيعملكمفىالكاملبالنجاحتمنياتىعنلكماعربأنالختامفىواود
اسطنبول.فىا~هامةبطيبتتمتعواانآمألسطية»االالبلدانيفيدسوفأنه



رسالة

العراقيلدمنعزاالد~معالي

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالعاماالمن

عشرةلثةالثاللدورةا~حيالحفلالى

والتجارياتمتماديللتعامزالدائمةللجنة

)(الكومسرال

)1997الثانىتشلىلمنوفمبر3اسطنبمل،لم





د(ا)لدتدا

كلمة
العراقهيهالهعلمحعورانهمعال
مها)مهانمزهموالعاولمطمةا«ميو.

ةعطهةافهوةملنها(فتعاهيةالجلسةفه
(طومميط)والعباوها)~د«للععاو«ادانصةلنمة

..1997رفمعو8-ا<ا~ل

الرحبيالرمحنفهابسم

والجاري،دياالقصاوذللعاالدائمةاللجةريسالوكية،الجمهوريةريسفخامة
المعال،أمحاب

الكرام،السيوف
الموتووذوبوذالمد

ويركانه،لنأاورحأعلبكمالسال)

وذللماالدائمةللجةافامةالدورةهذهأحضرأذواالعزانالروعدواعىلمزإنه

أألملأحمرهاالتيلكومسيكاألولالدورةهىالق(كوسيك).والجارياالقعادي
المشاعىوأمدةالهياتباحرأتوجهإننمر.االمالالمزتميلمظمةعاماأميامهامىتوليت
األخوية.

ملعاذيسالرلفخامةواالماألاعتديربالغأتوجهأذكلمتىمسهللوأود
والجاريدياالقصاللقاوألالدائمةاللجةوريرالوكيةالجمهوريةريسديمويل،

منهافخامهوجودإذالماعة.هذهتشريفهعلىمراالمالالمزتميلمظمةاالبهة(كوسيك)

والواعية،الحكيمةقيادتهبففلدأبتالقكرمسيكلجةبأعمالالشديداهعامهعلىلدليل
الدولبيندياالقصاوذالعاتعزيزوهوالمشرد،الهدفلعقيقالباءةالجهودبذلعلى

مر.االمالالمزتميعظمةلاألعضاء
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ونحرممكتبالاالحرارةعلىالوكيةللحومةبا~ألترجهاماهبة5~وأغتنم

لجميعبالشرأتوجهأنلييطيبكماالجميلة.يةال5هذإلىوصولهوهنألوبينللمنهالضيافة

فياساهمةعلىمحومسيكتسيقو~العامةاألمانةفيهابمااالعالميتمرافىعظمةأجهزة

فعالة.بصورةاالجتماعهذاعقد

الرنيى»يسيل

~فاماناجتماعانفيهايعقدةفقإبانلحومسيكعشرةااللةورةاللعقديأتي

عمليةفيبالبلهتثرالقالخبراءلفريقالقطاعيةاالجتماعاتعقدعشيةأياالسالمي.المزتمي

بينوالجارياالقتصاديالشاطتعزيزإلىالهادفةاالسالميتمرالىعظمةعملخطةتفسر

الطويلالطريقعلىهاهامعلما~القطاعيةلتااالجتماعاهذهوعقداالعضاء.الدول

لحسرمنأكرلصاحاالقتصاديالمجالفياالعالميةالبلدانبينالتعاونيجمديالوالصعبا

بالمضيالتزامانزكاوأنلمحوهميكءنهنيأن~وبهذااالسالمية.األمةوهوالعا)~ن

وفعال.سريعبسلالعملخطةأهدافتحقيقفيقدها

فيمناكاإلسالميالقمةمزتمرعقلعشيةللومسيكعشرةلةاكورةاللوستعقد

الدورةأنمنيقينلعلىواني)1597ديسمبر11إلى9منااليرانيةاالسالميةبالجمهوريةطهران

القادمة.القمةإنجاحفيتسافرطامةفتانجذات~نلحوهسيكالحالية

يس»الرفخامة

ءقرونالا_وبون

ا~ضيتقييرفقطليمىعليايتقينولذلكءوالعشرينالحاديالقرنعتبةعلىنقفإنا

علىاالهتمامترلمحيزأيضابلاألعضاءأولمابينوالتجارياالقتصاديالتعاونلوضعيةوالحاضر

القانعينوا~فبالتمحيصو~مها.ياتمااقتصاد.فاأفيهامتتبلورالقالقادمةاأللفية

عبوطريقاشقمنلثها)ذنمتمنالقرن~امناالخوالربعفيا~هاالتيخبوتاعلى

وانسجام.ثقةلحلالقادمةاأللفية

وألتزاماتتعقيداتترافقهاةجديللوجهاتالدوليةاالقتصاديةالساحةعلىظهرلقد

هذهنراقبأنعليالكلنهاألعضاء.رلاللالقتصادياتبالسبةمتظرةا~ساتذات

فالتعاونعنها.لجةاال(آلثارالتصديمنلتمنمثاوراتا~وأندقةلحلالتطورات

فياالقتصاديةالفوانامنكنرقلأكبوجنمن~بيافيماوالتسيقوالتثاورالوليق

يد.الجلالعاىاالقتصاديالطامظل



األعضاءالدولبينالمتظمةللمشاورات~ليةوجودأنأوضحأكأودالياتهذاوفي

يعبرالهامةا~لةفدهحولسزية~اوالتوإجراءوليةاللالتجارةبمظمةاتعلقةاالهورحول

بصورةاآلراءتبادلفياتبعأسلوباإلىواضافةكومسيك.نشاطاتإطارفيالواردةاالعورمن

مراقبةمنستمنفانالمحو~دوراتهندورةكلخاللاختيارهاةقضاياحولمتظمة

ابوالتلالمخاذمنيمسزبمااألعضاءانالبللالقتصادياتبالسبةحيويةتعتبرالتيالكلورات

مسبقة.استطالعيةمعلوماتعلىوالقانعةا_ممة

المطلقهذاومناالمالهية.انالبللبيناالقتصاديبالتعاونالتعجيلأهميةكبعهاومن

الظامظلفيالقتصادياعاوالموالقوةبضماناحفيلةوالوسانلالسبلتحديدعلىكيزالقيجب

صورةيعزنموفااالعالميةالبلدانبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلحيفإناجديل.العاى

الظاملوجهالتهلبعضالسلبيةاآلثارتجميدفيأيضاويساعدوقويةفعالةاقماديةكقرةاألمة

األعضاء.البلدانالقتصادياتبالسبةالجديدالعاىاالقتصادي

ءالرنيصفخامة

مؤتمراتومقوراتقراراتلمختلفتفيلفيقدهاللمضيوسيلةأفضلفينفرماعمل

االسالميالمزتميعظمةعملخطةإلىاضافةاالعالميةتمراتالىمنوغوهااالسالميةالقمة

الضرورةفيالظينمعنأنإاليمعاالاألعضاءانالبللبيناالقتصاديالتعاونلعزيزالهادفة

وإذاالالزمة.السياسيةواالرادةوالعزمالسرعةمنبمزيدأهدافاتحقيقفيقدهاللمضيالحيوية

فيوعمليةملموسةفتانجأيتحقيقأردناماإذامسارناوحصيلةأدانامسترىنرفعأنأردنا

القريب.المسكتبل

واأللحارللمشارينبصرعةاألعضاءالدولاستجابةأهميةأزكدأنالسياقهذافيأود

الدوللجيععلىتعميمهاةوالقالخبراءلفريقالقطاعيةاالجتماعاتأتهاحلالتيالمقرحة

المشاريعفذهتفيلإلىوصوالللشاطاتالتاليةحلةالىإلىاالنكتالفيسيساعدنااوهلاألعضاء.

تأخو.أدنىدون

لعلىوانيلحومسيك.الحاليةورةاللأهميةعلىأركزأننيمىالرفخامةياأودوختاما

اهاهمرةاسانلبحيععلىمداو~خاللالضوءسيسلطرنقرينالالمدربينأنمنيقين

التعاونلشيطوهواألمامىفدفاعلىسليتأثولهاالتىالمشاكلعلىوكذلكالصلةذات

األعضاء.ولاللبينوالتجارياالقتصادي
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لمجالفيالظيمرحلةهناالعتدلفيسساعدنااوالت8ا5هذنوعيةأناهز~~!ي

اهج.البو5وطالخطط~لفيلخاللمنالعرمةالنهانجكقيقحلةهإلىلبراجواالحطط

والجاح.بالوفيقأعمااليكللأذالقديرالعلىتأانال

ورك.شهاورمحأعلكىوالسالم



الماليةوهأيرالوزراءمجلسونيسفانب~لي~

الكويتبدولة

الروضانالذعبدالذناصرالسيالم

العربيةالمجموعةعنبالنيابة

الللكومسيلعشرةلثةالثاللدورةا~حيا~فى

)1997الثانىتشرينلمنوفمبر3،(اسطنبمل





ببألبالعر.االصل

الماليةووزيرالحزراممجلسونيمرفانبمعاليكلمة

الكويتبدولة

وضانطراألمحدالتدفلصرالسيد/

بيةالهالمجموعةعنبالنيابة

للكوسسراعثرةلثةالثاللدورةا~حىالحفلفى

)1997الثلى´ينتقس/نوفمبر3،(اسطنبول

ءالكوسيكورنسالتركيةالجمهوريةونيمىءدميريلسليمانلمنيمىالرفخامة
الوزراهالمعالىأصحاب

الكرامالمندوبون

!وبركاتهائهورحمةعليكمالسط
بالقاءشرفتنىالتىالعربيةالمجموعةباسمكلمتىستهلفىالرنسفخامةيالىاسمحوا
الصديقالتركىوللشعبلفخامتكماالمنتانوعظيمالثمدير>بصاعقأتقدمأنعنيانيابةالكلمة
التاربنيةالعينةهذهفىحللناانمنذضيافةوكرماستقبالوحسنحفاوةمنلقينا»لما

العريقة.

دعمالىوالهاعفةالمتواصلةوجهودكمالكبيربدوركماثميدأنالمناسبةبهذهيفوتنيوال

لتعزيزالدائمةللجنةترأسكم~منونلكاالعضاءدولنابينالتعاوناواصروتعزيز

(الكومسيك).والتجارياالقتصاديالتعاون

منصبه،العراقىمحزامينلمالدكتورمعىبتولىترحيبىعنألعربالمناسبةهذهواغتتم
.والنجاحالتوفيقلهمتمنيااالسطىالموتميلمنظمةعامكأمين



ءنيمىالرالسيد

،الموقروننوبوالمند

تغيرتحيثالمتسارعةواالحداثالتطوراتمنالعيدثسهدالدوليةوالساحةاليومنجتمعاننا

العولسةفلكفييدوركلهالعالمواصبحاالقليميةالمصالحفيهاوتباينتالقوىموازينخاللها

.التحدياتهز»لمواجهةضرورياامراا~متصاهيةالتكتطتالىالتحولجعلالذياالمر

الدولبينالبيئيةالتجارةاننجدالتجارةمحولمةنحوفيهالعالميتجهالذيالوقتوفى

االخرىالدولمعتجارتهامن%1>عننسبتها~مجاوزحيثضعيفةبالمنظمةاالعضاء

بينانسيابهادونتحولالتىوالعقباتالمعوقاتمنالعديدهناكالزالتانهعلىكدينمما

لتسهيلالمناسبةوالحلولالسبلبحثامكانيةفىالنظرمنايتطلبوهذااالعضاءالدول

.االسالميةالدولبينالتجاريالتبادلوتيسير

منجهودناتتكاثفانيمكنالعالميةالتجارةمنظمةاطارفىانهالىنثيرانالمناسبومن
تواجهنا،التيالتحدياتخضمفىالمكاسبمنقراكبرعلىللحصولالمواقفتسيقحيث
تنسيقأجلمنيبذلهاالتىللجهودللتنميةاالسطمىللبنكالجزيلبالشكرأتقدمأنهناوأود

بنظيمخرامنقامحيثالعالميةالتجارةمنظمةاطارفىالتحياتلمواجهةالمواقفوتوحيد
،اوروغوايجولةاتفاقيةوانعكاساتالعالمية»التجارةمنظمةالىاااالنضمامبعنوانندرن
التجارةمنظمةالىاالنضماموكيفيةالجديدالولىالتجاريالنظاممنلطستفادةوذلك

العالمية~.

،الرنيمر:الميد
،االفاضلاالخوة
التىالجديدةالعملخطةتنفيذفىالكوسيكاتبعتهاالتىللخطواتارتياحىعنأعربأنأود

االقتصاديةالقطاعاتبشأنللخبراءاجتماعاتعقدتمحيثالعاشرةدورتها~اعتمدتها
.وإئتمويلالنتأوقطاعالتجارةقطاعوهىاحتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةفىالواردة

مثلوفياايهالقطاعاتبشأنللخبراءاجتماعاتاستضافةطلبتالتىللدولبالشكروأتتدمكما
المواصالتوقطاعالتتنىوالتعاونالتكنولوجيةوقطاعالصناعةوقطاعوالشيةالزراعة
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الثطاعاثمنقطاعبكلحامةثفيذيأل.التلوضعوذلكالمحأل»وثطاعالسياحة»وقطاع
.االعضاءدولناوآمالتطلعاثيحتقممااالثتصاديأل

الرنيسرالسيد
االفاضلاالخوة
الىاشيرانواودجهومناتظافرتتطلبالتىالهامةبالمواضيعحافلاعمالجدولأمامناإن

فرعيةاقليميةمجموعاتشكيلوهىاعمالناجدولعلىوالمطروحةالهامةالمواضيعبعض
الجهودثستيتالىيوديقدالمقترحهذافأنوبراينااالسطىالموتميمنظمةاطارفي

تركيز~علىأانمانحرصوالتىالكوسيكبهاتقومالتىاالشرافومركزيةوحدةواضعاف
.الهامةالدائمةاللجنةهذهفي

واثارهاوا~مليميةاالمحصاميةالتجمعاتلموضوعالمحفلهذاخطرمناختيارناانكما
وجهاتفيهنتبادلكموضوعاالسطميةالبلداناقمادياتاعلىاالوريىاالتحادوبخاصة
الصددهذاوفى»الراهنةواهوليةا~هليميةواالوضاعللظروفمواتيايعتبروالخبراتالنظر
الحاليللقرناالسطميةاالمةاعداد,والمعنونةللتنميةاالسطمىالبنكاعدهاالتىالورقةفأن

فىاالعضاءالدولبينفيماوالماليوالتجاريا~ديالتعاونمجاالتفىوالعشرين
مواجهةفىمنهالطستفادةواالهتمامالعنايةكلمناتستحق،االسطمى´´الموتميمنظمة

والتجاريا~ديالتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذفىوللمساهمةبناالمحيطةالمتغيرات
االسالمية.دولنابين

أكبرموراعطاءاجلمنالكوسيكبهاقامتالتىالجيدةللخطواتاشيرأناليفوتنىكما
االسطميةالغرفةمعبالتعاونالقطاعلممكىالرابعاالجتماعتنظيمطريقعنالخاصللقطاع
ممكىبينوالخبراتالمعلوماتتباد~بهدفاالسطميةباكستانوجمهوريةوالصناعةللتجارة
.االعضاءبالدولالخاصالقطاع



الرنيمرسيدي
األفاضلاالخوة
الدولبينالتعاونلمسيرةباليومساندةدعمعلىأوكدأنأودهذهكلمتىأختتمأنقبل

تعاليممنانطالقاالثابتوالتزاماتهادعمهاتواصلوسوفالمجاالتمخكففىاالسالمية
.المشتركاالسطمىالعملبأهميةمناوايماناالحنيفاالسالمىديننا
والشعبوللحكومةلفخامتكموثعديريشكريأجدأننيمىالرفخامةيالىاسمحواوفتاما
يرفقناانالقديرالعلىائهمانلينوتكريموحفاوةرعايةمنبهأحطناماعلىالشقيقالتركى
.االسطميةامشاورفعةخيرفيهلماجهودناويبارك

..وبركانهانهورحمهعلبكموالسال



ساستروسونارتوتارتوهارمباليكلمة

اندونيسيابجمهوريةوالتوزمهاامتأجتنمستىومر

اآلسيويةا~المجموعةعنبالنيابة

للكومسر)عصرةلثةالثاللدورةا~حىالحفلفي

)1997الثانيتشرينIنوفمبر3اسطنبهل،لم





باالنجليزية:االصل

سامتروسونارتوتارتوهارمعالىكلمة

اندونيسيابجمهوريةوالتوزمهاامتأجتنسقونلى

اآلسيويةا~المجموعةعنبالنيابة

للكو~اعشرةلثةالثاللدورةا~حيالحفلفى

)ا997طقانىتشرينلمنوفمبر3(اسطنبمل،

دميريلسليماناسيدءالرنسفخامة
الكوسيكورنسالتركيةالجمهوريةونيمى
العراقىالدينعزالسيدمعالى
االسطمىالموتميلمنظمةالعاماالمين
واسادةالسيدات»المعالىاصحاب

»وبركاتهائهورحمةعليكمالسالم
وشكرناالصاعقتقديرناعناالسيرمةا~ميميةالمجموعةعنبالنيابةاعبراناواللىاسمحوا
منذبوفدناالبالغةوحغاوتهمالحارترحيبهمعلىالتركيةالجمهوريةوشعبلحكومةالعميق
الجميلة.التارمخيةاسطنبولمدينةالىوصولنا

التركيةالجمهوريةرنسلفخامةوتقديريتحياتىخالصعنخاصبوجهأعربأنوأود
ستكونالتىوالملهمةالسيدةاالفتتاحيةكلمتهعلىالكوممميكونيمىدميريلسليماناسيد
اعدتهاالتىللترتيباتثعديريعنأعربأنكذلكوأود.اجتماعنااشا،فىلمداو~مانبراسا
عشرةلثةالثااهورقانجاحلضمانتبذلهاالتىالمتواصلةوللههودءلالجتماعالعامةاالمانة

.للكوسيك

»الموقرونوالزمالءالرنيمرالسيد
التعاونترتيباتمننوعوجودمنيخلوفيهركنمامنانهلناتكثفعالمناعبرالنظرةان

مرتبطايكونانالعالمارجاءفىبلدكليكادءفاليومالتكامل.لمخططاتاواالهثصادي
بمثلبعدترتبطلمالتىالبلدانانوالواقع.ا~اواالقليميةدونالتجمعاتمنبتجمع



OIC/COMCÉ:C/13-97/REP.~إهإالمرهق

،اورباوفى.بالعزلةاوبالتجنيبمتزايدةوبصورةبالتأكيدثسعرسوف،التجمعاتهذه

الغربى،العالمنصففىوكذلكءا~مليميةالعملياتتطويراحسنحيث»وشرقهاغربها
القانعةالمنظماتمنكثيرعززتحينفىجديدةاكماديةمنظماتبرزت،وجنوبهشماله

.بينهافيماالتكامل~ت

عددتكاثرفقد.محصادياالالتعاونعمليةتتسارعءالهاديوالمحيطآسيامنطقةوفى

وتعأيرناتهاكياتدعيمالقانعةالتجمعاتواصلتحينفىءاالقليميةاالقتصاديةالتجمعات

تطورفبعد.هذاعلىطيبامثاللم(اآلسيانآسياشرقجنوببلدانرابطةوتعتبر.تعاونها

ترتيبلتمنجيدةمجموعةصياغةفىاالنلماآلسيانلمشرعةءعاما29مدىعلىمتريجى

مثاالالهاديوالمحيطآسيالمنطقةااللحماديالتعاونيعتبركما.ا~دياالتكاملهياكل

.العالمفىا~هليميةالنزعةنحولالسراعممتازاآخر

،الموقرونوالزمالءيسالرالسيد
العكميدخلءفاليوم.وحاسمةهامةلحظةفىلنكوسيكعشرألثالثاالجتماعهذاينعقد
االهثصادفىغالبةعواملمتزايد»نحوعلىءوالتحريرالعولسةفيهاصبحتجيداعصرا
يتقينحقائقمجردبوصفهاالالعواملهذهالىننظرانعلينايجبأنهواعكتد.العالمى
لناتحققأنيمكناالقتصاديللنموفرصنحومنطلقاايضاباعتبارهاولكن»فحسبقبولها
سيشاركونالجميعانوفىءبالكاملالعولسةوعودتحقيقامكانيةفىشكوهناك.الرخاء
ينغلونفهمالشمال.فىزناشركايذكرمانحوعلىءآليةبصورةمزاياهامناالستفادةفى

المستوياتوفىا~ديةالمقرةفىالتفاوتوهىأالءالعالمىا~دتسوداخرىحقيقة
.الدوللدىنيةاالنما

لنالتىالمنافسةحدةإشعالالىيميلءالعولسةبمرحلةيمروالذياننتاحااألكثرالحمصاداان
مستعدينكناوسواءءرفضناهأوذلكقبلناوسواءمنها.الفكاكعلىءالناميةالبلداننحنفقدرء
التىالمنافسةحلبةالىعنها،رغماامحصاداتنا»تدخلفسوفمستعدين،غيرأمالمنانسةلهذه
اقصىنبذلاناالامامناميبلفالهناومنالتجارة.وتحريراالمثصاديةالعولسةأذكتها
العامالمقطاعفىسواءالتنافسية»وبقدرتهاالوطنية»قصاداتتاابكفاءةالنهوضأجلمنجهومنا
الخاص.أو
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هذهتتيحانفىاملناتزايدإلىمنتينمنأكثرمنذالعالميةالتجارةمنظمةانشاءأدىولتد
والواقعفيها.األعضاءللبلدانمسبرقةغيرفرصاءتحدياتمنماثيرهالىاضافةالمنظمة»

استفادتقدمثعمة»وتكنولوجياالتدريبعاليةعاملةقوىتملكالتىالنموالمتقدمةالبلدانان
ءالناميةالبلدانأماالعالمية.السوقانفتاح~منسنحتالتىالفرصمنكبيرةبدرجة
جولةاتفاقياتبممقضىالتزاماتهاتفيزفىمشكطتواجهتفقدفمواءالبلدانأقلوبخاصة

متعددالتجاريالنظاممنملموسةفوانداستخطصفىبالغةمشقةووجدتاوروغواي،
وضعتانبعد»ايضاللتهمشالتعرضخطرتواجهالناميةالبلدانبعضانبلاألطراف.
التنفيذ.موضعاالتفاقياتهذهفىالواردةالجديدةالقواعد

بينالتعاونأهميةارممانازاهشاقدالعالمىا~هتصادفىاساناةالحاليةلتجاهاتقراءتناان
فىتبرز،هناومنالذات.علىالجماعىاالعتمادمفهوممطحيةباستمراروالجنوبالجنوب
التجلويتعاونناتعزيزإلىالمستمرةالحاجةءاليومالعالمفىيحثالذيالعميقالتحولخضم

اإلسطمىالموتميمنظمةفىاألعضاءالبلدانمساعدة)جلمنتضامنناوتوثيقواالقتصادي
التهميشر.منمزيدوتجنبواالجتماعيةا~ديةتتميتهابخطىالتعجيلعلى

ءالموقرونوالزمالءالرنيمرالسيد
متبادلةامحمادية~تفىاالنخراطإلىالدائبالمنظمةسعىمنكبرىاستفادةاستفدنالقد

إطلوفىاألخرى،الناميةالبلدانمعايضأولكنالنموالمثعدمةالبلدانمعفحسبليمىومفيدة،
تتصفاستراتيجيةوانتهاجالهاديوالمحيطآسيامنطقةفىا~مليمىاالستقرارمنمناخ

الوطنية.بالمرونة

الموتميمنظمةفىاآلسيويةالجليميةالمجموعةالىينتمونممنكثيروناعضاءويبذل
رابطةمعالتعاونسياقفىونلكالعالمى،ا~دفىاالتدماجأجلمنجهودااالسطى»

قد(اآلسيان)فىاألعضاءانالبالأننذكرأنومسرنااآلسيان.آسياشرقىجنوببالان
لهالمقرر~األفتااتأسيمىنحوبهبأسالشوطاقطعنافقد.جسورةاقتماميةتدابيراتخذت
الوقتوفىالتجاري،التبادلتيعيريكفلمانحوالنشاطاتمنكثيراووجهنا)،>>3عام
رأتالعالمى،ا~دفىالمتزايدالتكاملثسهدإذا´اآلسيان~فىاألعضاءالبلدانفإنذاته
سواءاألخرىىا~داتمعتعاونهاوتوثيقتوسيععلىتحرصأنمصلحتهامنأنه
خارجه.أوا~هليمداخل
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´´اآلبك´´»منظمةتطررتالهاديآوالمحيطآمياإقليمبهوأعنىنطاقاىاألوسعالحليمفىكذلك
تصبحسوفبأنهايبشاألخيرةالخمسالمنواتفىمذهألتطورأامفونيسيا»لهاتتتمىالتى
هذهاستوحتوقدالتتنى.وللتعاونواالسثمارالتجارةلتحريرفعالةإقليميةأداةبالقطع
وهوانشانهامنالغرضفيهحددتالذيبوجووا~إمنفأصمرتأيطنداابليكرويةالمنظمة
للبلدان)010عام~هصاهموعدفىاإلقليمفىواالسثمارللتجارةالكاملالتحرميعلىالعمل
استرشاداالتنفيذمرحلةفىللدخولحالياتستعدوهىالنامية.للبلدان2020وعامالمتقدمة
مانيال.عملوخطةاوساكاعملببرنامج

الرنيسراسيد
الموقرونالمنوبون

البلدانمنمجموعةتضماإل~الموتميمنظمةانتعتبراآلسيويةالمجموعةبلدانان
فيماامحصادياالتعاونلهاتكفاالتىالتتفينيةوالوسانلالمومساتأوفىلديهاتتوافرالنامية
مراكزمنميناعمافضالالسياساتلوضعمستوىأعلىعلىأجهزةنملكفنحنبينها.
لدىليسرماأيضاونملكبلاالستراتيجية،المجاالتمنكثيرفىالتعاونلتحقيقعاملة

نلكومعالتعاون.لهذاالدعميوفيالذيللتنميةاإلسطىالبنكبهواعنىأخرى،مجموعات
فىأوا~ديالتعاونفىالمنشودالسترىإلىالوصولمنءاآلنحتىءنتمكنلم

التجارةهنالمأنةفىا0منأكثرتملالمثالالبيئيةفالتجارةاالسثماربة.ا~ت
موجهتجارشامنالمأنةفى60منأكثرأنحينفىءالمنظمةفىاألعضاءللبلداناإلجمالية
البيئيةالتجارةوجهاتلتغييرهائلةامكانياتميناأنعلىيلماوهوالمكتمة.البنداننحو

نعلكها.ولتومين

الوسائلوتعبنتعززأناال~الموتميمنظمةمنيتنضىالبيئيةالتجارةفىالتوسعان
والخيرالنفعمنمزيداتحتتىلكىوتكامالفعاليةأكثرنحوعلىوتستفلهابالفعللهاالمتاحة
دورايزديانبدورهيتطيعللتنميةاإلسطمىالبنكفإنوبالمكراألعضاء.البلدانلكافة
البيئية.التجارةفىالتوسعأجلمنا~وتيسيرالماليةالمواردبادةنفىنشطا

واالسمثماراتالتجارةلتمويلنظاموتطوبروضععلىالعملفىالبنكهذايستمرانونأمل
أنظمتهاميهاالتىاألعضاءالبلدانبعضعلىتطبيقهيتعنيوالاالسطميةبعةالشيطابق
الخاصة.والمصرفيةالنقدية



الرنسالميد
الموقرونالمندوبون
التعاونتتشيطكيفيةحولاألفكاربعضعليكمأطرحأنالمناسبةبهذهلىتسمحواانأرجو

بيننا.فيمااالقتصادي

التجارةتحريرعملياتلتفعيلالطزمةالبرامجتنفيذفىفشرعأنعليناأن:أوال

.برمتالتىالتجاريةاألفضلياتنظاماتفاقيةبتفعيلالصددىهذافىولنبدأهءراتواالسثما

إليها.االنضمامشروطكافةاستيفا»علىاألعضا»البلدانتحرصبأنوذلكءالمنظمةبرعاية

التجاريالتوسعامكاناتفىكبيرةبادةنإلىتزديسرفالخطوةهذهبأنلمزمنوإني

عنفضالفيهاها~ديالنمووتيرةورفعاألعضاءالبلدانبينفيمااالسثماراتوزيادة

فيماالتكاملعمليةتعزبنفىوكنلكالمجال»هذافىبالخبراتاثرانهافىتسهمأنيمكنأنها

سشاراتاالتيسيربرامجتنفيذفىالمرونةمراعاةمعنلككلءالسوقالعتباراتتبعابينها

التجارة.وتحرير

البلدانمعلوماتشبكةلدىحالياالموجودةالبياناتقواعدمناالستفادةضرورة:ثانيا
اإلسطى.الموتميمنظمةمعلوماتوثبكةاالسطمية

التعاونتحقيقإلىالراميةمحاوالمنافىالخاصالقطاعقوىحشدضرورة:ثالثأ
االقتصادي.

مونمافيهوستمرمامشروعأنبدأأننستطيعبحيث,تدرجى~بنهجاألخذضرورةرابعأ:
فيه.للمشاركةاستعدادهاكافةاألعضا»البلدانتعلنأنإلىاالنتظارإلىحاجة
الموقرونوالزمالءالرنيسرالعميد

كلفىاهوربةالمساهمةعلىاآلسيويةالمجموعةحرصعلىمجددأأوكدأنالختامفىأود
ا~ديالتعاونتطويرفىوللمشاركةالحنيك؟اإلسطمىديننالصالحيبذلحقيقيجهد

رقعةتوسيعإلىسعياالقربمنهجهاتباعفىنستمروسوفاألعضاء.البلدانبينوتوسيعه
إلىندعرهناومنممكن.حد)هنىإلىوالثقاقالخطفشقةوتضييقوتطويرها،التفاهم
األعضاء.اهولىبينااللحماديالتعاونمجاالتتوسيعتستهدفدوريةبرامجوضع
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قررتقدأندونيسياجمهوريةحكومةبأنعلمااالجتماعأحيطأنالمقامهذافىلىواسحوا

فى1997الثانىثسريننوفمبر/ا2واايوصالسياحةلوزراءاألولاالجتماعاستضافة

ثسريننوفمبر9-7الفترةفىالموظفينكبارلمخبراءلفريقاجتماعيسبقهأنعلىجاكرتا،

جاكرتا.فيا997الثانى

ووسانلسبلايجادمنيتمكنأنآملينالسياحةبشأنالوزارياالجتماعهذاإلىتنطلعونحن
ملموسة.تعاونمشارينوتحديدالسياحة»مجالفىاألعضاءالبلدانبينبالتعاونللنهوض
أتطلعءواالتصاالتوالبريدآسياحةيرونزميلىوعناالندونيسيةحكومةعنبالنيابةوإننىه
جاكرتا.فىاإلسطمىالموتميمنظمةببلدانالسياحةوزراءلروية

الرنيمر؟سيديسكرا
وبركاته؟انهورحمةعليكموالسطو



انجالبارمحمدرالسيدمعاليكلمة

ا~حىالحفلفىالرياض،لدىالكاميرون~يةسفير

ا~المجموعةعنبالنيابة

اللكومسيلعشرةلثةالثاللدورةا~حىالحفلفى

)1997الثانىتشرينلمنوفمبر3(اسطنبعل،





اىلحبالىمحمدرالميدمعالىكنمة

ا~حىالحفلفيالرياض،لدىنالكاسهجمهوريةسفير

ا~يقيةالمجموعةعنبالنيابة

للكومصيةعثرةلثةالثاللدورةا~حىالحفلفى

ا)117الثانىينتقسنوفمبر/3(امطنبول،

الرحهمالرحمنافبسم
0الرنبسرسهدى
األعزاء،الزمالء

وبركانهالهورحمهعلبكمالسال

للحيثباختياريفونىشرالنمنزمطنىباسملحيهاالتىكلمتى،مستهلفىلىاسمحوا
لفخامةأعربانوهونفسعلىعزيزأواجبأأوديانالكربم،الجمعهذاأمامباسمهم
جميعأالوفودطيتهلماشكريأصتىعنالتركية»الجمهوريةرنسءدميربلسليماننيمىالر
االنسانيةالقيمافيهكشعىالذيالعظيمالبلدبهذاحلتمنذضيافةوكرمحارةحفاوةمن
منبهيتسمبماوالشرقالصناعىبتقدمهاأوروبابينيربطوالذيءالحداثةبقيمالعريقة
التفكير.فىوعمقحكمة

حولهايورالتىساسية9االمحاورمنمحورأاليومتمكرتركيا)نكولحينايالغوست
ومسكبلها.االسطميةاألمةمصير

إلىسعأالعظيمالبلدهذابهينهضالذيااليجابيةالبالغللدورالبالغثعديرناكانهناومن
أعتابعلىكتفوصبندانناتواجههاالتىوالمتترعةالعديدةللتحياتمبتكرةحلولرمحاأ
والعشرين.الحاديالقرن
وسعيهامياهماتها،وبينبلداننانظروجهاتبينالثعرببعلىكللونبالعملتركياالتزامان

التحساتأمامواحدةجبهةنقفبحيثبينهاهالتناسقوتحقيقجهوذناتوحيدعلىالمتواصل
هذااناالقليمية...التجمعاتلمجاعةنحوالواهةاالتجاهاتإزاءالهشةاقتصاداتناتواجههاالتى
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يلزمهاالذياألمروتأييدهاحكوماتنابإعجابيحظىتركياجانبمنااللتزاموهذاالسعي

والفقر.الحاجةمعظمهايعانيالتىبلداننالصالحالطريقهذاعلىقدمأبالمضي

ءالسعادةأصحا_

والسادة»السيدات

مساتالمنوسانرالكوسيكتنفيذها.إلىوتسعىتضعهاالتىواالستراتيجياتالسياساتإن
فريتيةاأللالقتصاداتكبرىأهميةذاتتعداالسالمى؟الموتميلمنظمةالتابعةالمتخصصة

تهددالتيالعولسةعمليةآثارجراءمنجميعأ،تعرفونكماغيرها؟منأكثرتعانىالتى

وهذهالريفيين.منغالبيتهممشكلالذينبطدنا؟سكانمنكبيرأجانبأاالفقارمنبمزيد

يةرفىعنتعبرأنهاحيثمناألهميةهذهتكتسبالواالستراتيجياتالسياسات

عنتعبرأيضأوألنهابلالراهن،عالمنايواجههاالتىوالتحدياتللقضاياواضحة

ومنبناءةبروحالتحدياتهذهمواجهةعلىاألعضاءالدولجانبمنراسخالتزام

بينها.فيماالتضامنمنطلق

الساعيةاألفريقية،بلدانناتمتطينالمصيربوحدةامعانناومنءالتضامنهذامنوانطعأ
تطرحهالذيالتحديمواجهةإلىالحتةسطيةاالاألخوةبروحتسعىانءالشميةإلىجميعا
المشتركة.الشمية

ا~متصاديالنظاماحتياجاتيرانمبماالقتصاداتناالهيكلىالتصحيحيعدالمقام»هذاوفى
بلداننا.معظميتهادالذيالتهمشمخاطرتجنبلنايتيحالذيالوحيدالسبيلالجديدالعالمي
تكامللتحتيتىالمبذولةالجهودهنفيهنضاعفالذيالوقتنغمرفىعلينا،يتقينهناومن
حتىالجهدقصارىنبذلأنءالتجاريةمبادالتنافىمتصلةوزيادةامثصاداتتابينأفضل
وشتىالعالميةالتجبارةمنظمةمكرالجديدةالهياكلمنوجهخيرعلىاإلفادةمننتمكن

سمماتالمنبهاتضطلعالتىوالتدابيرالدراساتأنشكوالابليسية.االقتصاديةالتجمعات
والشجينبالتأكيدالمقامهذافيجديرةللتنمية»االسطمىالبنكمكرالمتخصصة»
فيها.واالستمرار



OIC/COMCEC/1397lREP~.ر..~_

شكلاألعضاءالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةكانتوإذا
وواضحةملموسةنتدعلتحتيتىالوحيدالسيل)نالواضحفمنثمينأ»إنجازأالمقامهذافى

مناسبةقطاعيةبرامجوضعفىيتمةشعوبنا،معيشةمسترىفىواضحتحسنإلىتودي
مانب.نحوعلىوتنفيذهاتوجيههايتمواالعالمللتدريببرامجإعدادوفى

والسادة»السيدات

الهيناتداخلأوالقوسيكداخلسواءاإلطار،هذافىترقيابهتقومالذيالدروبالعملإن
العظيماالسطىالبلدهذاإلتزاميترجمإنما0االمالمىالموتميلمنظمةالتابعةاألخرى
الثمعوبأنظارفىتركيا،تعدهاومناالسمة.لمةالنبيلةالقضايانصرةعلىوتصميمه
اقصادي،االالعملفىوالنجاحللكفاءةمكر...يحتذى.ومثالمشرقأرمزأأفريقيا،فيالمسلمة
الحنيف.لدينناوالنبيلةالعريقةوالقيمللتراثلطخطصورمز

التضامنتترجمكىتركياقدمتهاالتىالتضحياتكلأجلومنكله،هذاأجلومن
الشقيقالتركىللثمعبشكراأخرئ:مرةنقولفإنناءملموسواقعإلىاالسالمى
التركية.للحكومةوشقرا

وبركانه.انهورحمهعلبكموالسال





كلمة

علىمحمدأحمد/األكسرمعالى

للتنميةاإلسطميالبنكونيس

في

للكوسسرأعشرةلثةالثاللد~ةاالفتتاحيالحفل

)1997الثانيتشرين/نوفمبر3،(اسطنبمل
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بألبالعداألعمل:

كلمة

علرمحمدأحمدIالد~معالي

للتنميةاإلمطمىالبنالأليمرلى

فى
للر~مثمرةلثةالثاللدورةا~حىالحفل

111مىالثتشرن/نوفمبر,.ء(اسطنبول v(

الرحيمالرحمناأبممم
وصحبهآلهوعلىمحمدميلنا،األمينرسولهعلىوالسالوالصالةالشاكرهنحمدشرالحمد
.أجمعين

»أيمرلمليمانالرنيمرفخامة
تركياجمهوريةرنس
والتجاريا~ديللتعاونالدائمةاللبنةرنس
الوفودوأعضاءووساءوالسعاتالمعالىأصحاب

4واألخواتخوة9ا

،وبركاتها(ورحمةعليكمالسال
~أذ~أن»االنيرفخا~يافنىوبشيسرنىالمباركةالعاءاتتالسلسلةامتدادا

لمشاءوعاطرلمكيرصاتعنمعبرا،للتنميةاإلسطرالبنكمومستكمباسمالكريم
،المتبيىحمنمننجد»اناعمتنالما،وشعبا،وحكومة،ونيسا،تركيالجمهورية
االجتماعهذاألعماليمهنمما،وترحابكرممنجميعابهحظيناولما,الممتازواالعداد

شخصياوفخامتكمبعامةتركياجمهوريةتوليهلماجلىعليلوهذا»وأسبابهالنجاح-اطك
الدولبينوتتميتهالتعاونجهودلتعزبنالمشتركاالسطمىالعمللمسيرةورعايةد-هز

أنأودالمناسبةوبهذ».باطراديزدادمدهاأخذالتىاإلسطمىالموتميمنظمةفىاألعضا»
معلنةالمنظمةعضويةإلىموربنامجمهوريةبانضمامللتنميةاالسطىالبنكباسمأرهب
يرحبإذللتنميةاإل~والبنكاألطلس.المحيطوراهماإلىالمنظمةعضويةامتدادبذلك

.معها-اكهبإنن-مثمرتعاونإلىليتطلعالجمهوريةمذهبانضمام



فيللمشاركةالبنكلدعوتهاالموقرةلجنتكماجتصاحألمانةموصول-أيضا-والشكر

.جميعاإليهنصبوماتحتيتىفىواإلسهاماالجتماعهذافعاليات

؟الرئيسفخامة

كثيراتضمنتءاالجتماعلهذااالفتتاحيةالجلسةبهاشرفتمالتى»الضافيةكلمتكمإن
شةعلىوأنا.األعمالجدولعلىالمطروحةالمواضيعفىالقيمةواألفكارالسديدةاآلراءمن
ماوإناهتمامهمعظيموآراءمقترحاتمنبهأدليتمماميولونالمعاليأصحاباالخوةأن

فيهماإلىالوصولفىبمرنياتكمسيسترشدالذياالجتماعهذامداوالتميثريبهتفضلتم
.األمةخير

ألقاهاالتىالقيمةبالكلمةوالتتويهباإلشادةالرنيمرفخامةيالىتسمحواأنوأرجو
وماءاإلسالمىالموتميلمنظمةالعاماألمين،العراقىالدينعزالدكتورءالمعالىصاحب
وأفكارمبادئمنحوتوماالمشتركا~هصاديالتعاونسيرةواقعسردمنتضمنته
.أيامهامسثعبلفىالمشتركاإلسالمىالعملمنظمتنابهاتسشرف

؟الرئيسفخامة
ا~مصاديالعمللتعزيزبالغةأهميةذاتبمواضيعاالجتماعهذاأعمالجوليحفل
»ذلكلتحقيقالموقرةلجنتكمارتضتهاالتىالوسائلأهمومن.بفاعليتهواالرتقاءالمشترك
،اإلسطيتمرالمنمنظمةدولبينفيماوالتجاريمحصادياالالتعاونلتعزيزالعملخطة
منذللتنميةاإلسطمىالبنكحرصوقد.جازهافيالسابعاالسطمىالقمةتمرمنباركهاوقد

.ذاتهالحرصتنفيذهايولىأنهكما-الخطةهز»بلورةفىواإلسهامالمشاركةعلىالبداية
الخطواتلرسمالخطةعليهاتتصالتىالقطاعيةاالجتماعاتأنالسرورإلىيدعرومما

مبتعبرفىتركياجمهوريةفىوذلكءقطاعىخبراءاجتماعأولفعقدبالفعلبدأتقدالتنفيذية
االجتماعتالهثمااالمالرأسوتدفقاتوالتموبل~النقدقطاعموضوعهوكان.العامهذامن

،الخارجية´´´´التجارةقطاعففاشقليلةأيامقبلباكستانجمهوريةفىوكانالثانىالقطاعى
ءوعليه.أعمالهافتانجفىكذلككبيرواألملالقطاعيةاالجتماعاتهذهلتوالىمعقودواألمل
المضيفةوالولىاللجنةهذهمعللتعاونواستعدادهتعهدهيجدأللتنميةاإلمطمىالبنكفإن

األهدافوتحقيقالعملخطةمضامينتنفيذفىألهميتهااالجتماعاتهذهنجاحلضمان
.والعشرينالحاديالقرنفسثسرفونحنمنهاالمرجوة
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علىعاماخصمينبمروراحتفاهاسشانىإسطمىقمةموتمرالعامهذامنمارسفىانعقد
اإلسطميةاألمةإعداد•الموتميذلكشعاركانوقداإلسطميةباكستانجمهوريةا~
بدعوةالشعارهذاثععيلللتنميةاالسطىالبنكمومستكمارتأت´´والعشرينالحاديللقرن

اإلسطيةاألمةإعداد•شرنمذكرةلتحضيرالبارزةاإلسطيةالشخصياتمنمجموعة
بعتونتموقد•والمالىوالتجاريا~ديالتعاونمجالفىوالعشرينالحاديللقرن
نهضوقد.سشانىاالالعمةاموتمرفىالمشاركينعلىاألوليةصورتهافىالمذكرةكك
التحياتمواجهةكيفيةهراسةفىمنهمساهمةوتمحيصهاالوثيقةهذهلرامةالبنك

.والمالىوالتجاريافصادياالالتعاونمجالفىالمسثبلية

فإنوبذا.وتطوبرهاالوثيقةهذهلمراجعةالمفكرينمننخبةبدعوةالبنكقاموقد
الموثيقةلهز»أعمالهاجهولبنودمنبندأإلفرادهاالموترةللجنتكمعرفانهعنليعبرالبنك
وتمثلوتطوبرها.صقلهافىالتوجيهاتبهذهالبنكيسترشدلكىبتوجيهاتكمتحظىأنفأرجو
الحاديالقرنفىاألمةستواجههاالتىالتحياتبعضتحديدإلىيسقىجهداالوثيقة

االستراتيجياتبعضاكراحوإلىوالمالىوالتجاريا~ديالتعاونمجالفىوالعسرين
مناقشةعنداكثربكنميلالوثيقةهذهنستعرضأنوآمل.التحياتهذهلمواجهةوالبرامج
.أعمالكمجدولفىبهاالخاصالبند

4الرنيصفخامة
العولسةإلىبالتوجهيتميزالذياليوملعالمامتدادهوينوالعشالحاديالقرنعالمان
نجمالتىأوروغوايجولةبكناقاتالتجاريةالعولسةارتبطتوقد»ا~ديةوالتكتطت

جولفىبندامعهاالتعاملوكيفيةلموشراتهاأفردتمالتىالعالميةالتجارةمنظمةإنثما»عنها
عنتتخلفأنيمكنالاألعضاهمولنابانكيدوللتالموضوعأهميةعلىكداللةأعمالكم
،التعامللحواعدمعيةمجردتكونوإالتنساقأاليجبالوقتذاتفىولكنءالعالمىالركب
اناألعضا»هولناعلىيتوجبكما.اطواعدهذهصياغةفىثساركأنعليهايتقينبل

عنالناتجةالملهةا~مارلتحجيمبهاالمنوطالمورلتوديرمةالضرواألدواتعلىتحصل
.مكاسبهاوتعظيمالتجارةمحولمة

الووهذاألداءاألعضاهالولىتحتاجهماباسثعصاءللتتمبةاإلمطمىالبنكقاملهذا
الفنىالعونبرامجمنحرماتتطويرسبيلفىالعملتوحلعااالتتسيقيةاالجتماعات~من

وإلىالعالمية،التجارةلمنظمةاالنضمامفىالراغبةاألعضاءللدولالعونثعديمإلىتهدف
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التىالمواضيعأنوبما.المنظمةمعالتعاملكيفيةفىانضمامهاتمالتىالدولمساعدة
الدولبينالشاورتتطلبماكثيراالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريةاالجتماعاتفىتطرح
استعدادعلىالبنكفإنءغورهاوسبرالمطروحةالقضاياوتفهمالمواقفالستقصاءاألعضاء
قبلمناسباترونهالذيالوقتفىاألعضاءالدولبينالمشاوراتليذهاإلعدادفىللمساهمة
تمكماءم1998مايوشيرفىجنيففىالعالميةالتجارةلمنظمةالثانىالوزارياالجتماع
.الموقرةلجنتكمتوجيهعلىبناءسنغافورةفىاألولالوزارياالجتماعقبيل

\الرنسفخامة
جنوبفىاألعضاءالدولمنعددأصابماشديدبقلقللتنميةاإلسالميالبنكتابع

فىاالقتصاديةالمعطياتأنمنبالرغماألسهموأسواقللقمطتاضطرابمنآسياشرق
التىوالحنكةالحكيملسربسررناءأوقداالضطرابهذاتبررالالمعنيةاألعضاءالدول
وإبطاءالتقشفيةالتدابيربينماالجمعطريقعنوذلكالمشكلةهذهمعالدولهذهبهاتعاملت
سمماتالمومنوالدعمالمصرفىللنظامالسليموالتوجيهالكبرىمشماريةاالالمشروعاتبعض
.الدوليةالمالية

بشكلالمساهمةإلىأخرىإسطيةبنوكمعباالشتراكللشميةاإلسطمىالبنكويسعى
التريبفىاألزمةهذهتجاوزفىبقدراتهاالكاملةوالثمةالدولهز»معالتضامنإلظهاررمزي
.ائهبإذنالعاجل

؟الرنيسرفخامة
عامفىلهااجتماعأولمنذالموقرةلجنتكممعللتنميةاإلسطمىالبنكتعاونامتد

98tلتحقيقسعىفىاجتماعاتهاكلفىوممماهمامشتركاالماضيةمنةعشرةالثطثوعبرا
للبنكالمشاريعمنااليدالموقرةلجنتكمأوكلتوقد.اجلهامنأنشنتالتىالنبيلةاألهداف
التيالمهماتبجميعالبنكوفىفقدوعونهائهمنوبفضل-بتنفيذهاللقيامللتنميةاإلسطمى
.إليهأسفت

باشرتوالتىالصادراتوانتمانسثمارااللتأميناإلسطميةبالمومسةيتعلقوفيما
تقمعوأكملت،تأسيمهااتفاقيةعلىدولةوثطثون~وقعتفقدءم1995يوليوفىأعمالها
إثىتاريخهحتىالمومسةأصدرتوقد.الكاملةالعضويةمسكرماتجميعدولةا)9(محثمرة
التى»اإلسالميةالبنوكمحفظةلصالحواحدةبينهامنءتجاريةلمبادالتتأمينبوليصةعشر
لطرحالمومسةوتخططءهذا.دوالرمليون104متدارهاتأمينيةبتغطيةالبنكبيرها
شاءانالعامهذابنهايةآسياسيةالمخاطرضداألعضاءالدولبيناالسثمارات«مينخدمات
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شروطتستكمللمالتىاهولىتباميكىمصاعيهملبذلالمعالىأصحابالبنكويأعو.ائه
هذهنجاحنإذ،ذلكميبلفىالضروريةاتاإلجراهباتخاذالمومسةلهذهاالنضمام
.أعمالهارقعةواتساععضويتهاتتامىعلىكثيرايعتمدمينيةالتأالمومسة

Iالرنسفخامة
لتدفقكمساراتالمعلوماتوشبكاتمنظوماتظهوراألخيرةالسنواتشهدت
القاراتبينتربطوالشبكاتالمنظوماتهز»فأصبحتءخانقةبسرعةوتبادلهاالمعلومات
الشميةمجاالتفىوالشميقالتعاونوتعزز»بينهاوتقاربواألفرادوالمزمساتوالدول

البنكاضطلعاالطارهذاوفى.للموارداألفضلالثفاسم~منوابحماديةاالجتماعية
منظمةفىاألعضاءاهولىمعلوماتنظمشبكةفىالمتعكرالمشروعبتنفيذللتنميةاإلسالمى

الكويتفىالمنعقدالخامساإلسطمىالقمةموتمرلقرارتنفيذا)(OICIS-NETاإلسمىتمرالمن
.ام987ينايرفى

مثلخماتعدةوتوفراآلنتعمل)(OICIS-NETالشبكةهذهأنإبالغكمليسعدنىوإنه
العبورإمكانيةإلىباإلضافةهذاءالبياناتقواعدإلىوالوصولالملفات(نقلالرسائلخدمات
عشرةفصىمنهااآلنحتىدولةوعشرينخصرربطتموقد.العالمية)االنترنيتشبكةإلى
.سابقاالسوقيتىا~محادعنحيثاالمسثلةالدولهنأربعوآسيويةدولوستأفريقيةدولة

.والتقنيةوالعلومالزراعةمجاالتفىتعملإقليميةمساتمنثطثإلىباإلضافة

إليهااالنضمامإلىالشبكةخدماتفىبعدشقركلمالتىاألعضاءالدولألأعووإننى
.تطويرهافىواإلسهاممنهاواإلفادة

العرض،الشبكةلخدماتحىعرضلمشاهدةالموتميهذافىالمشاركينجميعوأدعر
الشبكةخدماتبعضعلىبأنفسكملططالعاالجتماعهذاانعقادأيام~ميقدمالذي

.ومزاياها

؟الرنسفخامة
ولجنتكمللتنميةاإلسمىالبنكبينالتعاونظلفىنجازاتافمنالكثيرتحققلقد

للدولواالجتماعيةا~هصاديةللتنميةالمنشودةالطموحاتمستوىإلىترقىالولكنهاالموقرة
وتذليل،التحدياتلمواجهةالتعاونوتكثيفالجهدمضاعفةذلكويتطلبءاألعضاء
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الموقرةلجنتكممعالتعاونمتطلباتدومايلبىأنللتنميةاالسطىالبنكويسر.المعاب
ومبادرات.قراراتمنتتخذهلماالنجاحاسبابلتوفير

للبنكالسانحةهذهإلتاحة:هذاوالجتماعكم،لفخامتكمالشكراكروأنيسرنىوختاما
مماطرثانيةأزجىأنيسعدنىكما.اهتماماتهعنوالتعبيرلمخاطبتكمللتنميةاإلسطى

الذيواالمتيازوفادتهملحسن-وشعباوحكومةونيسا-تركيالجمهوريةوالشكرالشاء
.االجتماعلهذاالترتيباتبهاتسمت

با~حاالجتماعهذامداوالتيكللواناألمةخيرفيهلماجميعايرفتناأنالهواممر
.النصيرونعمالمولىنعمإنهوالتوفيق

،وبركانهانهورحمهعلبكمواسطم



للكومسيالعصرةلثةالثاالدورةاعمالجدول

)1917الثانيتشرينلمنوفمبر4-1ء(اسطنبمل





ال:اال
للكومسيةمصرةلثةالثاالدورةاعمالجدول

99الثانىتثسسزلمنوفمبر4-ا(امطنبعل، vا(

االفتتاحية.الجلسة1
االعمالجدول.اعتماد2
االسطمىالموتميلمنظمةالعامةاالمانةمنمقدمة.تقارير3

مرجعىتتريره
االسالمىالموتميمنظمةبندانالىخاصةاشارةمعالعالميةاالقتصاديةالتطوراته
المتابعةلجنةثعرير•
االعضاءالدولبينفيماوالتجاريا~دياالتعاونلتعزبنالعملخطةتنفيذاستعراض»

االسطمىالموتميمنظمةفى
العالميةالتجارةبمنظمةمتعلقة.مسانل4
التجارةلمنظمةباالنضماميتعلقفيماللتنميةاالسطمىالبنكمنالمقدمالفنيالدعمه

العالمية
االعضاءالدولبينللشاورآليةه
o.القطاعلممكسالرابعبتماعاالبثمأنوالتجارةللصناعةاالسطميةالغرفةمنثمريي

~واالسشارالتجاريالتباهلدعمأجلمناالسطمىالموتميمنظمةبلدانفىالخاص
المشتركة.المشروعات

مجالفىوالعشرينالحاديلطرناالمة~إعدادبعنوانللتنميةاالسطمىالبنكمنوثيقة.6
والمالى~.والتجارياالهثصاديالتعاون
والمقامسللمعامهراالسطميةالولىلمعهداالساسىالنظاما.مشروع

ا~محادوبخاصةءاالطيميةاالمحصاميةالتجمعات~اثارموضوعحولالنظروجهاتتبادل.8
االسطمى~.الموتميمنظمةفىاالعضاءالبلدانامحصاداتعلىاالوروبي،

االسطميهالبلدانلبعضا~هيةابالمساعدةالمتعلقةنل.المسا9
.للكوممميكعشرةالرابعةاهورقإنعتادموعد.تعهن01
اعمالمنيستجد.مااا
للكوسيكعشرةلثةالثااهورققرارات.اعتمادا2
الختامية.الجلسةا7





غوفنناورهانالدكتوراالستاذمنالمقدمالبياننص

التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطهينةوكيل

الموظفينكباراجتماعورنيس

المتعلقةالمداوالتبشأن

ا~،ا~ديةالتجمعات´´آثار~

االمحضامالبلداناقتصاداتعلىاال~بي،ا~محادوبخاصة

)1997الثانيتشكلمنوفمبر3(اسطنبول،





باالنجليزية:االصل

غوفنناورهانالدكتوراالستاذمنالمقدمالبياننص

التركيةبكجمهمممةالحكوميةالتخطيطهينةوكيل

الموظفينكباراجتماعورنيس

المتعلقةالمداوالتبشأن

ا~،ا~ديةالتجمعات~آثار~

االعضاءفبلداناقتصاداتعلىاالوريي»ا~محادوبخاصة

ا)99لماالثانيتشرين/نوفمبر3(اسطنبول،

االجتماع،ونيسرلحمعيد
السعادة،أصحاب

الموقرون»المندوبون

أمثاممداوالتمناجريناهلماملخصأالموظفينكبارالجتماعونيسأبصفتي0اآلنلكمأقدم

األوروبى،االتحادوبخاصةالحليمية،االلحصاهيةالتجمعات´´آثاربثمأنالنظروجهاتتبادل

األعضاء´´.البلداناقتصاداتعلى

منالعقمةالورقةإلىالموضوعهذاحولالموظفينكبارأجراهاالتىالمداوالتاستندتلقد
ونكتاد.األممكرقدمهاالتىوالصماهمةأنترقمركز
المخلفوثقهمثمينةمعلوماتعلىالمؤسستينهاتينمنانمقدمةالمساهماتاحتوتوقد

الموضوع.جوانب
انمؤتمرمنظمةجانبمنلحتماعالمقدمةاألوراقعلىالحصولالموقرينللمندوبينوممكن

الدولية.المنظماتمنوغيرهاالسالمى

تقريرفىالمحتواهالشمعاتءالموضوعفىالنظرعندتفصيال»الموظفينكباردرسوقد
ا~محادوبخاصةءاالتليميةا~ميةوالتجمعاتالعولسة~آثاربشانالعمليةاميةالدرالعلقة

,9-ا8الفترة~أنقرةفىانعقدتوالتىاألعضاء~ءالبلداناقتصاداتعلىاألوروبى،
.ا99vأيلولمبتمبرلم
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إلىسعياءللتنميةاإلسالميوالبنكأنقرة،مركزاميةالدرالحلقةهذهتنظيمفىاثمتركوقد
عشرةالثانيةالدورةقررتهمانحوعلىالموضوعهذاحوللمناقشاتناإرشاديةخطوطتوفير

للكوسيك.

هز»حولالمناقشاتأمشاءآرانهماألعضاءالبلدانمنالموقرينالمندوبينمنالعديدأبدىوقد
ا~هليمية.ا~هصاديةبالتجمعاتيتعلقفيماخبراتهمإلىخاصةإشارةمعءألمساهمات

منعددوجودإلىالموظفينكبارخلصالموضوع»حولضافيةمناقشاتأعقابوفى

إلىانتهواكماءاإلقليميةالتجمعاتوإقامةالعولسةعمليتابهاتتسموالمميزاتنصالخصا

األعضاء.البلدانعلىاالتجاهاتهذهآثارحولالمحددةاآلراءبعض

وا~مار.االتجاهاتهذهبعضإلىعنايتكمتوجيهاآلنأحاولوسوف
يلى:مامداوالتنا~الحظناوقد

كبيرتينقوتينبمثابةهمااالقليميةالتجاريةأوا~ديةاوالتجمعاتالعولسةانأوال:
الحالى؟الوقتفىالعالمى»ا~مصادبثسكيلثعومانومترابطتين

تدفقاتوفىالدوليةالتجارةنموفىتسارعاشملالوجوه،متعدةعمليةالعولسةانثانيا:
االسثماراتفىأوالخارجيةالتجارةفىسواءالخدماتأهميةفىوتزايداءالمالرأس

أقطاربينمسيامنوتتسيقااالنتاجعملياتفىعالمياتكامالثسملكماءالمباشرةاألجنبية
األخرى؟والنظمواالسثماروالضرانبالتجاريالتبادلبسياساتيتعلقفيماالعالم

تهميشهم؟يتمسوفالعولسةعمليةفيالنشطةالمشاركةإلىيسقونالالذينأولنكانثالثا:

الفرصمنمزيداانتقالبمرحلةتمرالتىوالبلدانالناميةللبلدانوفرتقدالعولسةانرابعا:
والمهاراتوالتكنولوجياتالمباشراألجنبىسثماراالتدفقاتمنكبيرحدإنىوزادتللتجارة
األسواق.إلىالنفاذإمكاناتومن
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فىأحرزتهالذيالقعدممنالقدرنغمىنموأالبلدانكلفىتحرزلمالعولسةعمليةانخامسأ:
خاصأتحيأتمكرالبلدانهذهأناالعتبارفىنأخذأنعلينايتقينأنهعلىأخرى،مناطق
الدولى؟المجتمعمنبالغةعنايةيقتضى

منظمةلمالجأت~مناألطراف»المتعددةالتجارةنظامتعزيزمنالرغمعلىانهسادسأ:

فىالمتعاظمةاألهميةمنمزيدأا~االمحصاديةالتجمعاتاكتسبتفتدءالعالميةالتجارة

4بينهافيماللربطمحاوالتتبنلكماواتساعأ»سدأتزدادأخذتحيثاألخيرةالسنوات

الحرةالتجارةمنطقةمثألومنهاالونيسية»ا~طيميةا~مصاديةالتجمعاتمعظمانسابعأ:
اهثصاديةمناطق)وتكتتأنشأتالتىءخاصةبصفةاألوروبىواالتحادءالشماليةالمريكا
أيضأتقومبلانشطتهاءنطاقتوسيعطريقعنالرأسىتكاملهابتكثيففحمعبتقومالءكبيرة
عضويتها؟توسيعطريقعناألفقىتكاملهابتكثيف

منا~ديالنمولتعزيزأفكأتهين)ناإلقليميةا~ديةاللتجمعاتيمكنأنهثامنأ:
منالمعرفةواكتمعاباالقليمىوالتخصصالحجموفوراتمنلطغادةالفرصاتاحة~
ا~السوقنطاقتوسيع~منمشمارااللجذبالعمل،~

إلى:ذلكبعدالموظفنكباروخلص

تعزيزإلىتسارعأناإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانعلىيجبانهأوأل:
التجمعاتمعالبيئيةالروابطبادةنإلىالوقتنفسرفىتسعىوأنءللتكاملالواهةترتيباتها
فيماخاصةبصفةفعاألاالجراءهذايكونوقداإلسطمى.الموتميمنظمةبلدانفىاألفرى
المغاربىواالتحادالخليجىالتعاونومجلىاالقتصاديالتعاونمنظمةمكدبتجمعاتيتعلق
وربماالتكامل.أشكالتعزبنمنيمتفيونسوفالتجمعاتهذهأعضاءألننظرأالعربى
4آفكأوأرحبنطاقاأوسعاهثصاديتعاونلقيامنواةبمثابةهذايكون

وحداتالنشاءتمعىاناإلسطمىالموتميمنظمةفىاألعضاءالبلدانعلىيجبانهثانيأ:
حيثكبيرة»الحماديةتكتطتظهورعنالناتجةالتحياتمواجهةعلىقادرةقويةاقتصادية
العولسة.عمليةفىأكملمشاركةتكفلالتىالوسائلاحدىذلكيمل
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تمالذي)1(رقمالقرارمشروعضمنمعروضةعليكمبعرضهاشرختالتىالنقاطوهذه
الثالث.باللغاتالموقرينالمندوبينعلىتوزيعه

´´آثارحولمداوالتمنالموظفينكبارأجراهمابإيجازعليكممحرضتقدأكونبذلك

األعضاء´´.البلداناقتصاداتعلىابليسيةا~هتصاديةالتجمعات

واشكركم



ار(ثمل`~اد

للكومصياالعصرةلثةالثاالدورةعنالصادر

م1917الثانىتشمسزلمنوفمبر4-1(اسطنبمل،





)1(رقمالقرار

للكومصياأعشرةلثةالثاطد~ةعنالصادر

)1117الثاني~نوفمبر/4-اء(اسطنبحل

االسمىالموتميلمنظمةوالتجاريا~ديللتعاونالدائمةللجنةعشرةلثةالثاالدورةان
؟ا99vالثانىثسرينلمنوفمبر4إلى1منالفترةفىاسطنبولفىالمنعقدة(الكومسيك)ء

تمراتوالموسطيةاالالقمةمؤتمراتعنالصادرةالصلةذاتبالقراراتتذكتإذ

؟الخارجيةلوزراءاالسالمية

والتجارياقصادياالانتعاونلتعزيزالعملوخطة´´االستراتيجيةفىوردبماتذكتوإذ
فىالكوسيكعليهاوافتتالتىاإلسطى´´الموتميمنظمةفىاالعضاءالدولبينفيما

السابع؟االسطمىالقمةمزتمرواعتمدهاالعاشرةدورتها

رعايةتحتعقتالتىايةالوزراالجتماعاتعنالصادرةبالقراراتايضاتذكنوإذ

Iالتعاونميادينمنشتىميادينوتناولتالكوسيك

عقدتهاالتىالسابقةعشراالشىالدوراتعنالصاهرةالقراراتاعتبارهافيتأخذوإذ

عنها؟المنبثمةالمتابعةللجنةعشرالثالثاالجتماعوتوصياتالكوسيك

فيمامحصادياالالتعاونتوثيقهونتحولالتىالعوائقتذليلعلىبالعملالتزامهاكدتنوإذ
4ا~هصاديتكاملهاتعزيزالىسعيااالعضاء»البلدانبين

الىيدعروالذيالعاشرةهررتهافىالكوسيكعنالصادرالقراراعتبارهافيتأخذوإذ
العالميةااللحماديةالتطوراتحولللكوسيكالسنويةالدورات~النظروجهاتتبادل
؟األعضاءالبلدانتعنىالتىالمهمة

المخصصةاالجتماعاتإليهاتظصالتىالنتانىمتابعةضرورة~~تضعوإذ
مذهتغطيهاالتىالمجاالتفىاألعضاءالولىمواقفوتسيقالنطروجهاتلتبادل
الصلة؟ذاتالوليةالصحافافىعاتاالحتما
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والتجمعاتالعولسة´´آثارحولالعمليةالدراسية´´الحلقةبعقدالتقديرمععلماتأخذوإذ
نظمهاالتىاألعضاء´´البلداناهثصاداتعلىاالوروبىاالتحادوبخاصةءاالقليميةا~هتصادية

معبالتعاوناالسطميةللبلدانوالتريبواالجتماعيةواالفشاديةحصانيةاالالبحوثمركز
عنأسفرتوالتىأنترق،فى1997ايلولمبتعبر/19ه18يوصللتنميةاإلسطمىالبنك
الدورة.خاللالنظروجهاتتبادلاثراءفىكبيرأاسهامأاسهمتفتانج

التابعةالمعنيةسمماتوالمنالعامةاألمانةمنالمقدمةالمرحليةبالثعاريرعلمأأحاطتواذ
األعمال.؟جدولعلىالمدرجةالبنودبشأناالسطىتمرالمنلمنظمة

العامةاألمانة0مقدمةتقا

المرجعىالتقرير
حقتتهمابشأنمنهاالمتامالمرجعىالتتريىعلىالعامةلطانةتقديرهاعنتو.ا«

تقدم.منانكوسيك

لتأميناالسالميةوالمومسةأجآلاألطولالتجاريالتمويلنظامانيرالتقهمعتحظ~2
صادرلقرارتنفيذاللتنميةاالسطىالبنكأنثماهمايناللذاتالماسوإنتمانسثماراال
األعضاءالبلدانوتحثبنجاح،أعمالهمافىشرعاقداألولى»دورتهافىالكوسيكعن
إليها.االنضمامإلىتبادرأنالمشاريعهذهإلىبعدتتضملمالتى

أنظمةشبكةإنشاءمنانتهىقدللتنميةاإلسصرالبنكانانتقديرمعأيضأتالحظ3-
الترتيباتاتخاذإلىاألعضاءالدولوتأعواإلسالمى»الموتميمنظمةماتمعل

منها.التصوىلطمتفادةالضرورية

التجاريةالمعلوماتشبكةبإنشاءالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزلقيامتقيرهاعن~ب4-
شبكةطريقعناواإلنترنتلحريقعنإمااآلنمتاحةأ~التىاالسطميةللبلدان

االسطمية.البلدانمعلومات

والنظماالتفاقياتمخكفعلىبطتدق)وو/توقعلمالتىاألعضاءالبلدانتحث0-

فىذلكإلىتبادرأنا~متصاديالتعاونمجالفىالمنظمةإطارفىأعدتالتىاألساسية

ممكن.وقتأقرب
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ï-فىالعاملةاإلسطمىالموتميمنظمةمومساتتبذلهاالتىللجهودتقديرهاعنتعرب
لتنميةاإلسطمىوالمركزأنقرة<مركزوهىوالتجاري»ا~مصاديالتعاونمجال

سطيةاالوالغرفةءللتنميةاإلسطمىوالبنكللتكنولوجياهاإلسصروالمعهدالتجارة،
اسفن،لمالكياالسالمىوا~محاداالسطمية»للبنوكالدولىواالتحادوالصناعة»للتجارة
أداءمنيمكنهابماالمومساتلهذهالطزمينوالعونالدعمتقديماألعضاءالدولوتتاشد
بفعالية.مهامها

v-باعدادلقيامهماالتجارةلتسيةاالسطمىوللمركزأنترهلمركزوتقديرهاشكرهاعنتعرب
للقرارتنفيذااالمطى~الموتميمنظمةفىاألعضاءالدولبشرنسنوياقتصادي´ثقرير
المعلومات)حدثالتتريى~اوتضمينعشرة»الثانيةهررتهافىالكوسيكعنالصادر
التطوراتسياقفىاألعضاءالبلدانفىوالتجاريةا~هتصاديةالتطوراتعن

العالمية.االقتصادية

تأثيرأوتوثربالخيرتبشرأنيمكناحتماالتمنالعالمىا~مصادعلىطرأماتطحظ8-
هذهتواجههماتطحظكمااالسطى»الموتميمنظمةفىاألعضاءالبلدانعلىامجابيأ
دخلمتوسطفىالنمووقصورالنموءمعدالتتقلباتفىتتمةصعوباتمنالبلدان
األعضاء،الدولمعظملدىالمديونيةمشكتوتفاقمالتجارية»الموازينوتدهورالفرد،
.ا996~ا99oالفترةفىمواتيةتطوراتمناقتصاداتهاشهدتهمماالرغمعلىوذلك

متابعهفىاالستمرارالشجارةلثممهاإلسطميوالمركزأنقرهمركزمنتطلب9-
الكومسمكإلىمثتظمةثتاريرمثدماوأرالمنظمهفىاألعضاءالبلدانفىراثالتطو
التطورات.هذهبشأر

الدولبينفهماوالتجاريا~ديالتعاونتعزيزإلىالراميةالعملخطةتنفيذ

اإلسطص.تمرالمنمنظمةفياألعضاء

رأسوسفقاتوالتموملى~بالنقودالمعنىالخبراهلفريقالقطاعىاالجتماعبانعقادتنوها-<
الجمهورسةحكومةوثسكرءاسطنبولفىا997ايلولمبتمبرلم3-1الفترةفىالمال´´
.االجتماعهذاباستضافةقيامهاعلىالتركية



24يومىا´الخارجية``بالثجارةالمعنىالخبراءلفريقالقطاعىاالجتماعبانعتادتنوه~-1ا

باكستانجميوريةحكومةوثسكراثسى»كرفى1997األولثسرينأكتوبر/2oو

.فذااالجتماعالستضافتهاميألاالسال

الخبراءلفريقىالقطاعييناالجتماعينفتانجكثبعنتتابعأنالعامةاألمانةإلى~اه2
أشاهطرحمالبحثمشارين´´´لجانشكيلإلىسعيأوكراثسى،اسطنبولفىعقدايناللذ

العمل.خطةعليهنصتمانحوعلىبمشارين،متترحاتمناالجتماعين

طرحتالتىالمقترحاتفيبأرانهاالعامةاالمانةموافاةعلىاالعضاءالبلدانتحث-ا3

حتىوكراثسى،اسطنبولفىعتدايناللذالخبراءلفربتىالقطاعييناالجتماعينامشاء

.ممكنوقتأقربفىالمشاريعلجانثسكيليتسنى

معوبالتعاونللتنميةاإلسمىالبنكمنماليةبمعونةءالسنغالجمهوريةبقيامتنوه-ا4
التجلرة،لتنميةاالسطىوالمركزأنقرةومركزاإلسطىءالموتميلمنظمةالعامةاألمانة
أاكارفيوذلكءالعملخطةحولاألعضاءاألفريقيةللبلدانإقليميةأراميةحلقةبتتظيم
فىمماثلةدراسيةحلقاتعتدعلىوتحثء,99vنيسانابريل/29و28يومىفى

اإلسطمى.الموتميمنظمةتغطيهمماأفرىاجزاء

oالقطاعييناالجتماعينالستضافةالعربيةمصرجمهوريةمنالمقدمبالعرضترحب-ا
الزراعيةوالشميةا´األغذيةJااواالتصاالتااالنقلبمجالىالمعنهنالخبراءلفريقى
العمل.خطةفىالواردينوالريفية´´

خبراءلفريققطاعىاجتماعالستضافةونيميااندجمهوريةمنالمقدمبالعرضترحب-ا6
جاكر~،فى199vالثانىشوينلمنوفمبر01إلى8منالمدةفىيعقدالسياحةبشأن

لمنوفمبرا)و1ايومىفىيعقدالسياحةبسأنوزارياجتماعويعقبه
.1997الثانىثسرين

v-خبراءلفريققطاعىاجتماعالستضافةالتركيةالجمهوريةمنالمقدمبالعرضترحبا
أنقرة.فىا998أيارمايو/A-iالفترةفىالتقنىوالتعاونالتكنولوجيامجالفى



خبراءلغريقاجتماعالستضافةاالسطميةايرانجمهوريةمنالمقدمبالمرض~حبا8
بشأنوزارياجتماعيعقبهالصحية،الوقايةوقضاياالصحةبشأنا998عامفى
الموضوع.نفى

الصناعةشرنالليميةدراسيةحلقةفةالنتضافاسوبوركينامنالمتامبالعرضترحبا-9
االسطمى،الموتميمنظمةفىاالعضاءافريتياووسطغربىلبلدان,ا998عام~
التابعةاالخرىالمعنيةالمومساتوبعغرللتنميةاإلسطمىالبنكمعبالتعاونوذلك
.اإلسطىتمرالمنلمنظمة

الوسطىافريقيالدولاقليميةدراسيةحلقةلتنظيمالغابونمنالمقدمبالعرضترحب2->
الخاص´´ءالتطاحشجينفىللتنميةاالسطمىالبنك´´هورحولالمنظمةفىاالعضاء
المعنيةاالخرىوالمومساتللشيةاالسطمىالبنكمعبالتعاون1998فبرايرفىوتعقد
.االسطمىالموتميلمنظمةالتابعة

بينالمشتركةواالجتماعاتالقطاعيةاالجتماعاتالستضافةاالعضا»الدولتأعو-2ا

العمل.خطةفىالصرجةاألخرىالمتعاونميادينفىالقطاعات

اإلسطمىالتجاريالمعرضالستضافةاللبنانيةالجمهوريةمنالمقدمبالعرضترحب22-

الستضافةالمتحدةالعربيةاالماراتمنالمقدمبالعرضوكذلكءا998فىالسابع

.0020عامفىالثامنالتجارياإلسالمىالمعرض

المعارضفىفعالنحوعلىالمشاركةفىاالستمرارالىااعضاىالدولتأعو~23

االمطمية.التجارية

موريةتقاصرثعديمفىتمتمرأناإلسطمىالموتميلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب~24
الوواتإلىالعالمى»ا~متصادفىالمتطحقةالتطوراتاالعتبارفىآخذةالعمل،لخطة
للكوسك.السنوية



المثعلقهالمسائلشيللشحةاالسطيالبنكمنالمعقمهالمتثنثالمساعدة
المعالميهالشجارةمنظمةالىباالنضمام

-2 oاالنضمامعلىاألعضاءاهولىلمساعدةجهودمنللتنميةاإلسطمىالبنكبينلهبماتنوه
الدولبينمشاوراتبتتظيمالبنكوبمبادرةالقاسة،التجارةمنظمةعضومةإلى

فيسنغافورةفىعقدالذيالعالميةالتجارةلمنظمةالوز)رياالجتماعأشاهاألعضاء
.ا996األولكانونديسمبر/

والحلتاتالندواتمنعددبتتظيمللتنميةاإلسمىالبنكبقيامالتقس،مععلماءتحيطه26
باتفاقياتالمتعلقةالمسائلوكذلكالعالميةالتجارةمنظمةالىاالنضمامبشأناميةالدر
يتعلقفيمامشكطهاامناقشةمناألعضاءالدولتمكينإلىسعياأوروغواي،جولة

العالمية.التجارةمنظمةإلىباالنضمام

V-'\'جهودهافىاألعضاءالبلدانمساعدةفىيعتمرأنللشميةاإلسمىالبنكستطلب
اثثاقياثمناالستفادةمنمزمدولتحثيقالعالمةالتجارهمنظمةعضومةإلىلالنضمام
.أوروغوايجوله

يلى:ماإلىالعامة»األمانةمنالمقدماحتراحفىالنظربعدتخلص،28-

التجارةمنظمةفىالمطروحةاالخرىوالقضاياأوروغوايجولةموضوعإدراجامكان
عنها،المنبثةالمتابعةولجنةالكوسيكمنكلأعمالجولعلىدانمكبندالعالمية

وهىاإلسالمى،المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةوالمومساتالعامةاألمانةقيامضرورة
أنقرةومركزوالصناعةللتجارةاالسالميةوالغرفةالتجارةلتنميةاإلسالمىالمركز
التجارةمنظمةأنسعلةمناألعضاءالدوليهممابمتابعةلنشمية<اإلسمىوالبنك
المتحدةاألممالعامةوالجمعيةاالنكتاأالميمةالصلةذاتاألخرىوالمنظماتالعالمية
نشطة،األهذهعنتتاريياختصاصه،مجالفىمنها،كلتقدموانوالويتوواليونيو

اإلعالمى.تمرالمنلمنظمةالتابعةاألخرىوالمهناتالكوسيكإلى
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بخصوصاإلسصرالموتميمنظمةفىاألعضاءللدولاجتماععقدضرورة
وتتسيقالشاوربغيةقضايامنبهايرتبطوماالعالميةالتجارةمنظمةاجتماعات
األعضاء،للدولاالجتماعاتهذهتنظيململتتميةاإلسالمىالبنكيتولىأنعلىءالمواقف
التابعةاالخرىالمعنيةوالمومساتالتجارةلتتميهاإلسطىالمركزمعالوثيقبالتعاون
.اإلسطىانموتمىلمنظمة

اااامنظمة`األمينيااملداذف.اليخاميةالقطاعات0`.التها

سنويةاجتماعاتلتنظيموالصناعةللتجارةاالمطميةالغرفةتبنلهwيرهاتت~تعرب29-

فىاالستمرارإلىوتأعوءللكوسيكالسنومةالدوراتتسبقالخاصالتطاعلممكى

االجتماعات.هز»تنظيم

الرابعاالجتماعبشأنوالصناعةللتجارةاالسطميةالغرفةمنالمقدمبالشريرتنوه3->
الخاصالقطاعممكىجانبمنمتزايداهتمامعنينموالذيالخاصالقطاعلممثلى
والصفقاتالمشاركةالبلدانمدزيادةفىتجلىالذياألمرءاالجتماعاتبهذه
الشانيةا~مصاالت~منعليهاا~مفاقتمالتىالمشتركةوالمشاريعالتجارية
األطراف.ومتعددة

االجتماعوتتظيمهاالستضافتهاوالصناعةللتجارةاالسميةللغرفةتقديرهاعنتعرب31-
ومجلسروالصناعيةالتجاريةالغرفاتحادمعبالتعاونءالخاصالقطاعلممثلىالرابع
شوينلمأكتوبر)9-27الفترةفىونلكباكستان»فىوالصادراتاالسثماراتتتقية
كراشى.فى1997األول

تركزالذيالخاصالقطاعالممكىالرابعاالجتماعتقريرفىالواردةبالتوصياتتنوه32-
عمليةفىالخاصالقطاعدورلتعزيزاتخاذهايتقينالتىاالجراءاتعلىفيهاالهتمام
علىالعملاألعضاءاعولمنوتطلباألعضاءىالبلدانبينفيماا~متصاديالتعاون
التوصيات.«هتنفيذ

يكفلإطاراستحداثعلىاألعضاءللولىوالصناعيةالتجاريةالغرفاتحاداتتحث33-
مثشيطإلىالراميةبرامجهادعمفىويمهماالسمةالغرفةمعالتعاونمنمزيدا
االسطمية.البلدانبينفيماواالسمثماراتالتجارة



المتحدةالعربيةاالماراتودولةاللبنانيةالجمهوريةمنالمقدمينبالعرضينتنوهه34
وا998عاميفىالخاصالقطاعلممكىوالسابعالخامساالجتماعينالستضافة

الترتيب.على20».

للقرناالسطميةاألمة~إعدادبعنوانللتقيةاإلسطمىالبنكمنالمقدمةبالوثيقةتنوه~35
البلدانبينفيماوالماليوالتجاريا~هصاديالتعاونمجاالتفىوالعشرينالحادي
آثارعلىومنطويثاقبةأفكاراتتضمنالتىاالسطمى´´الموتميمنظمةفىاألعضاء
سبقالتىالوثيقةوهىاألعضاء»البلدانبينفيماا~دياللتعاونبالنسبةهامة
فىآباداسالمفيالمعقودالطارئاإلسطمىالقمةموتمرالىاألولىبصياغتهاثمديمها

.1997)زارلممارس)3

كباراجتماععلىعامكإطارالوثيقةعرضللتنمية´االسطمىالبنكطلبعلىتوافق36-
البنكتحثكمابثمأنها»والتوجيهفيهاللنظرالثامنةاالسميةالقمةيسبقالذيالموظفين

علىللتنفيذشاملةخطهبوضع»المنظمةفىالمعنيةالهيناتمعبالشاور»يقومأن
القمة.موتمرتوجيهاتضوء

المعنىالخبراءفريقاجتماعفىاألساسىالنظاموعمشالعدادتقديرهاعنبته31-
34يومىفىاسطنبولفىعقدالذيالقياسىبالتوحيد J/ا996ايلولمبتعبر.

الوجهتينمناالساسىالنظاملمشروىالدراسةمنمزيدإجراءضرورة~ى38-
.والتقنيةالقانونية

اإلسالمي،تمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةموافاةإلىالمبادرةعلىاألعضاءالبلدانتث39-
مشروعبشأنومتترحاتهابتعليقاتها»1997االولكانونلمديسمبراليتجاوزموعدفي

األساسى.النظام
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العامةاالمانةبحضورالقياسىبالتوحيدالمعنىالخبراءلفرمقاجتماععقدتطلب-4<
نهايةاكماهموعدفىتركيافىاالجتماعهذايعقد)نعلىءاالسطمىالموتميلمنظمة
يتفقبمااألساسىالنظاممشروعوتحسيناستعراضبغيةونلكء1998آذارلممارس

آراءالجديدالمشروعفىيراعى)نعلىوالثنية»نونيةالتاوالمعاييروالمفاهيم
عشرةلثةالثاالدورةخطرأبيتالتىوالمطحظاتاألعضاءالدولومقترحات
الرابعاجتماعهافىالمتابعةلجنةعلىتتقيحهبعدالنصيعرضأنوعلىللكوسيك<

بشأنه.يلزمماالتخاذعشر

العمليةا~اسيةالحلقةتتربوإليهاخلصالتىباالستتاجاتالتقديرهمععلماءتحيط-4ا
علىاالوروبى،االتحادوبخاصةءاالقليميةافساميةاالوالتجمعاتالعولسة´اآثارحول

انقرةفىانعقدتالتىاالسطى´ا»الموتميمنظمةفىاألعضاءالبلداناقتصادات
البحوثمركزونظمها»1997ايلولستمبرلما9وا8يومىالتركيةبالجمهورية

البنكمعبالتعاوناالسطميةللبلدانوالتريبواالجتماعيةواالمثصايةحصانيةاال
للتجلرةسطيةاالوالغرفةالتجارةلشميةاإلسطىالمركزفيهاوأسهمللتنمية»اإلسطى
الدولية.والمومساتالبحثيةوالمراكزالجامعاتمنبارزونوخبراءوعلماءوالصناعة

والتدريبواالجتماعيةواالمحصاميةحصانيةاالالبحوثلمركزتقديرهاعنتعرب-4)

والتىالعمليةاهرأسيةالحلقةاليهاخلستالتىالنتائجبعرضلقيامهمطيةاالللبلدان

االوروبى،ا~محادوبخاصة»اإلقليميةاقماديةاالالتجمعاتآثارجوانبشتىتناولت

األعضاء.البلدانعلى

االتحادآثارعلىالضوءمنمزيدا)لقىالذيالسهامهونكتاداالممطايضاتشكر.43
وعلىاإلسطمىالموتميمنظمةفىاالعضاهللبلدانالخارجيةالتجارةعلىاالوروبي
.اقتصاداتها
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يلى:ماإلىءضافيةمناقشاتأعقابفىءوخلمتاللجنةوال~-44

البلدانكلوفىأفريقيافىالعولسةعمليةعنهاأسفرتالتىالمكاسبإن-أوال
يطرحالذياألمراخرى»مناطقفىاحرزتهالذيالقدربنفمىتكنلمنموااالعضاء
الدولى؟المجتمعمنخاصااهتمامايتطلبخاصاتحديا

لمالغات~مناالطرافمتعددللتجارة)قوىنظامقياممنالرغمعلىأنه-ثانيأ

االقليميةالتجارية/ا~متصاديةالتجمعاتاكتسبتفتدءالعالميةالتجارةمنظمة

تبنلكماواتمماعاىمعداتزدادحيثاالخيرة»السنواتفىمتعاظمةاهمية

بينها؟للربطهحأوالت

التجارةمنطقةمثالومنهاءالونيسيةاالقليميةاالمحصاديةالتجمعاتمعظمإن-ثالثا

اوتكتالتانشأتالتىءخاصةبصفةاالوريىواالتحادالشماليةالمريكاالحرة

توسيعطريقعنالرأسىتكاملهابتكثيففحسبتقومالءكبيرةاقتصاديةناتكيا

الىالوقتنغمىفيساعيةاالفقىتكامنهابتكثيفأيضأتقومبل»انشعلتهانطاق

؟عضويتهانطاقتوسيع

النمولتحسينآفاقاتهيناناالقليميةاقماديةاالللتجمعاتيمكنأنه-رابعأ

االقليمي،وللتخصص0الحجموفوراتالستقطرالفرصاتاحة~منا~مصادي

نطاقتوسيعطريقعنسثماراالولجذب,العمل~منالمعرفةوالكتساب

ا~هليمية؟سواق6ا

تعديالتتنفيذفرصكذلكعززتقداالقليميةا~هتصاديةالتجمعاتان-خامسأ
واحدفرفمنالتجارةتحريرذثفىبما»اخنيةاندالسياساتمجالفىمتواصفة
بصفةهذاحدثوقدالكلية»االقتصاداتاراستترعلىالحفاظتتيحببينةوتهينة
؟انتقالبمرحلةتمرالتيالحتصاداتوفىالناميةانالبالفىخاصة

بالصحةالخاصةواللوانح,التقنيةالحواجزومنهاالجمركيةغيرالتدابيرإن-سادسأ
المشكالتجانبالى,بالمنشأالخاصةوالقواعداالغراقمناهضةوتدابيروالجودة
توسعدونتحولفعليةمعوقاتثسكل,التوزيعوقنواتاالسواقالىبالنفاذالمرتبطة
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أنهاكما»االوريىاالتحادالىاألسطىالمؤتمربمنظمةاالعضاءالبلدانصادرات
ءالجمركيهاجزالحومناهميةاكثرتصبحاخذت

مثلالصلةذاتاموليةالمنظماتمعالتعاونمناطارفى,العملينبغىأنه-سابعأ
مشارينولصياغةا~ديفلتعاونمخدةووسانلطرقيجادعلىا،ونكتاداال

الرمتفىلهاوتتيح،العتباتهز.ثذليلمنتمكنهااالعضاءالدولبينمشتركة
علىالمعتمدةالدولالميمةاالعضاءالدولفىالهيكلىالتحولفىاالسهامذاته

السلعية،الصادرات

الموتميمنظمةنطاقخارجاالقليميةا~ديةالتجمعاتتوسيعإن-ثامنا
للدولالدوليةالتجارةعلىسلبىوبعضهاايجابىبعضهاأثارلهكانتاإلمطمي
تتفهمانالمهمومن.المسمبلفىمتتمرسوفاثاروهىالمنظمةفىاالعضاء
تضعانيستحسنكما.تصدرهاالتيالهامةالسلععلىا~مارهذهاالعضاءالدول
تلكمعللمفاوضاتيمكنبحيثالموضوعىالتحليلعلىيقومالثمأنهذافىبرنامجا
.االعضاءالدوللهاتتعرضالتىالسلبيةاالثاروطأةمنتخففأنالتجمعات

علىتظلانتستطيعالاإلسطىالموتميمنظمةفىاألعضاءالبلدانان-تاسعأ

فىتغطىوالتىبعدىإليهاالنفاذمنتتمكنلمالتىلما~مليميةبالتجمعاتاكتراثهاعدم
ليأل؟الشمامكاواصاوروباذلكفىبمالصادراتها)الونيسيهاقاالسرجميعالواقع

واالسشمارالتجارةعلىينصبسرفا~هليميةللتجمعاتالونيسىالتأثيران-مماثمرأ
التكنولوجيا.ونقل

تسلرعاناإلسطمىالموتميمنظمةفىاالعضاءالبلدانعلىيجبأنه-عشرحادي
نفسرفىتمعىوانللتكامل»االطرافومتعددةالثانيةالراهنةترتيباتهاتعزيزإلى

الموتميمنظمةبلدانفىاالخرىالتجمعاتمعالبيئيةالروابطزيادةالىالوقت
مثلبتجمعاتيتعلقفيماخاصةبصفةفعاالاالجراءهذايكونوقد.االسمى
وا~محادالخليجىالتعاونومجلمرالعربيةالدولوجامعةاحتصاديالتعاونمنظمة
تعزيزمنيستفيدونموفالتجمعاتهذهاعضاءالننظراءالعربىالمغاربى



نطاقااوسعاقتصاديتعاونلتيامنواةبمثابةهذايكونوربماالتكامل.اشكال
آفاقا؟وارحب

تمعىاناإلسطىالموتميمنظمةفىاالعضاءالبلدانعلىيجبأنه-عشرثانى
ظهورعنالناتجةالتحياتمواجهةعلىقادرةقويةاهثصاهيةوحداتالنشاء
أكملمشاركةتكفلالتىالوسائلاحدىنلكيمكرحيثءكبيرةاقماديةاتكتطت
العولسة؟عمليةفى

to-للكوسيكعشرةالرابعةوالدورةالمتابعةللجنةعشرالرابعاالجتماععقدعلىتوافق
الثانىثسريننوفمبر/4إلى1ومن»أنترقفىأيارمايو/ا1إلى9منالفترةفى

4التوالىعلىءاسطنبولفىء1996

اإلسالمىالموتميمنظمةدولبينفيماراتواالسثما~التجارةموضوعيكونانتقرر-46
الذيالموضوعهواألعضاء(االبلدانفىالهيكليةواالصحاتمحصادياالواالمشرار
عشرةالرابعةالدورةأمشاءتنظيمهاميتمالتىالجلسةفىاآلراءتبادلحولهيجري

للبلدانوالتدريبواالجتماعيةوالحتماديةحصانيةاالالبحوثمركزوتحثللكوسيك،
مومساتمعبالتعاونيقوما»انعلىالتجارةلتنميةاالسطىوالمركزاالسمية
دراسيةحلقةبتتظيمالصلة»ذاتاألخرىالدوليةوالمومساتاإلسطمىالموتميمنظمة
هذافىمثويروتقديمللكوسيك»عشرةالرابعةالدورةانعقادقبلالموضوع،هزأحول
امورة.تلكإلىالشأن

fV-قطريةتقاريرعشرة»الرابعةدورتهافىالكوسيكإلىءثعدماناألعضاءالبلدانتأعو

النظر.وجهاتتبادلحولهمدورالذيبالموضوعالمتعلقةتجاربهاشارل

fA-جدولمشروعبوضععشر،الرابعاجتماعهافىتترم»انالمتابعةلجنةمنتطلب
تبللحولهايورهيلةبموضوعاتتوصىوأنللكوممميكعشرةالرابعةاهورق)عمال
للكوسيك.التاليةالدوراتأشاهاآلراء

للبلدانوالتدريبواالجتماعيةوا~هصاديةاالحصائيةالبحوثمركزمنتطنب-49
الخاصةالتقاريرعرضيواصالأنالتجارةلشيةاإلسطىالمركزومنسطيةاال



علىاألعضاء»البلدانإلىخاصةبصفةاالشارةمعالعالميةا~ديةبالتطورات

للكوسيك.الالحقةالدورات

بمواعيداألعضاءالدولتبلغاناالسالمىتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةمن~0-0

.المتابعةللجنةعشرالرابعواالجتماعللكوسيكعشرةالرابعةالدورةانعقاد

القمةتمرمنعلىتعرضاناإلسطى»الموتميلمنظمةالعامةاألمانةمنأيضأ~1-0
9منالفترةفىءسطيةاالايرانجمهوريةءطهرانفىميعتدالذيالثامناالسالمى

تضطلعالتىنشطةاألحولمنصألمرحليأتقومرأءا997أولكانونديسمبر/ا1إلى
الكوسيك.بها
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)1997الثانىتشرمنلمنوفمبر4-1ء(اسطنبول





باالنجلبزبه:االصل

)2(رفملحقرار

طكومسيادصحرةلثةالثاالدورةعنالصا«ر

الدول~ا~ديةة8المصايمبتقةالمتعلقةالمسائلبشأن

اا99vالثانىتثمرهننوفمبر/4-ا(اسطنبول،

فىالمنعقدةءاالسطمىلمنظماللموتمروالتجاريااللحماديللتعاونالدائمةاللجنةان

ا،99الالثانىبنثسنوفمبر/4-1مناسطنبولفىعشرةلثةالثادورتها

نحصطسز(ولهلحدعملحصادبه10فداس-أ

الفلمطيى،الشببدعمالخاصةسطيةاالالفممفراراتتستذكراذ

وفىالسابقةدوراتهافىالدائمةاللجنةاتخنتهاالتىاسابتةالقراراتايضاتستدكرواذ
االخرى<اللجانواجتماعاتايةالوزراجتماعاتها

لدعماالسطميةالولىخارجيةلوزراءينوالعشالرابعالموتميقراراتايضاتستذكرواذ
فلمطين،دولة

الحكممناطقفىالفلسطينيةالوطنيةالسلطةبهتضطلعالذياهورشديدباهتمامتطحظواذ
للشعبالمعيشيةاالوساعتحسناجلمنالغربيةوالضفةغزةقطاعفىالفلسطينىالذاتى

الوطنى،ا~دتتقيةواعادةالنلطينى
ةواألجناألعضاهالبلدانبمضمنالعقمةللمساعدةالعميقتقيرهاعنبته-ا

االسمى.الموتميلمنظمةالتابعةالمعنية

الد~أشكالجميعشيمإلىتأعوالتىالسابقةالقراراتعلىمجدأكدتن2-
وسلملتهالفلسطينىللشعبوالمعنويةوالماديةالفنيةوالمساعداتاالهثصادي
الغلمطينية.الشميةبرامجتحقيقمنيفكنهبماالوطنية



ا~متصاديةالشيةمجالفىالفلسطينيةالوطنيةالسلطةتبذلهاالتىبالجهودثسيد3-
الفلسطينىاالقتصادتدميرإلىالهادفةنيليةاالسراللحكومةالثابتةآسياسةرغم
الفسطينية.ا~مصاديةالشيةبرامجتنفيذومنع

علىاالسالمىتمرالمنلمنظمةالتابعةالمعنيةواألجهزةاألعضاءالدولتحث-4
خطةإطارفىالفلسطينيةالوهنيةالسعلةلبرامجالماديالدعمبتقديماعاإلس
القادمة.الثمةاعوامفلسطينفىاالقتصاديةالشمية

نيليةاالسراآسياسةمواجهةفىالفلسطينيةالوطنيةللسلطةومساندتهادعمهاتوكد0-
التىالسالعمليةإطارفىالموقعةاالتفاقاتجميعانتهاكفىوالمعتمرةالثابتة
إلىالهادفةاإلسرائيليةآسياسةهذهبسبالكاملاالنهيارخطرإلىاآلنتتعرض
الحصارفرضمقدمتهافىمتعددةإجراءاتخطرمناننسطينىاإلمثصادتسير

الفلسطينى.الشعبوتجويعواالغطق

i-لتنفيذالطزمةالجهودمتابعةإلىاالسطمىالموتميلمنظمةالعاماألمينتأعو
فىالكوسيكإلىتقريروتقديمفلمطينهولةبدعموالخاصةالسابقةالقرارات
رات.التراهز»منتنفيذهتم.Lبسرنالقادمةمورتها

لبنانمماعده-ب

اسرائيلاحتاللاستمرارجراءمنلبنانيواجههاالتىالصعوباتاالعتبارفيتأخذإذ
نيليةاالسرااالعتداءاتاستمرارومنالغربى؟والبتاعالجنوبفىاراضيهمنلجزء

اللبنانية؟العامةوالمرافقوالمنشآتوالقرىللمدنالتدميريةواعمالها

ءالتحتيةالبنىبناءوالعادةاالعمارهعمليةلتمويلالملحةلبناناحتياجاتمدىتدوألواذ
!االقتصاميةالقطاعاتوالنماء
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لالعمارخطتهاالنجازالطرمالتمويللتأميناللبنانيةالسلطاتتبنلهاالتىالجهودتقدرواذ
؟والقروضالمساعداتفيهابماالمتاحة،الوسائلبمخكفاالقتصاديواالنماء

المعنيةاالجهزةومناالعضاءالبلدانبعضمنالعقمةللمساعدةتقديرهاعنته.-ا

االسطمى.الموتميلمنظمةالتابعة

وانسانيةواقتصاميةماليةمساعداتتقديمتمتمكالتىالسابقةقراراتهامجدداتوكد2-
.والتدريبوالتقنيةالحتصاديةالمجاالتفىاحتياجاتهضوءعلىللبنان،

الىالخارجيةلوزراءوالعشرونالثانىاالسطىالموتميوجههالذيالنداءوتجددتوكد~3
هذايصبحلكى»لبناناعمارالعادةامولىالصغوقفىللمساهمةالدولىالمبتمع
.مفعولذاالصندوق

اموليةالمنظماتوسانراالسطمىالموتميمنظمةفىاالعضاءللدولالدعوةتجدد-4
اعمارالعادةلبنانالىالعاجلةوالماليةالعينيةالمساعداتامخلفلتقديمواالنليمية
.اسرائيلتحكهاالتىالمناطقفىاللبنانيينصمودولدعماسرائيلماهدمته

نباألباجمهوريهلدعمبألالتصادفدامير-ج

األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالعقمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنتعربا-
االسالمى.تمرالمنلمنظمةالتابعةالمعنية
فىشاقةاقتماميهصعوباتيواجهالذيألبانيالشعبالقومةممعاندتهاعنتعرب2-

السوق.اقتصادالىالنتقالهالحاليةالمرحلة
مساعدةتقديمعلىالدوليهوالمنظماتاالسالميةوالمومساتاألعضاءالدولتحث3-

بنجاح.االنمانىبرنامجهاتنفيذمناأللبانيةالحكومةتتمكنحتىألبانياالىسخيةاقتصادية
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اوغندالدعمأبنه~افدابهر-د

الشحيحةمواردهاعلىكبيرةضغوطمنحالياتعانىاوغنداجمهوريةحكومةانتعىاذ
المجاورة.الدولبعضمنالطجنينمنكبيرةاعدادمتفقنتيجة

امتموتإذابالتدريجتتزايدسوفالطجنينمنكبيرةاعدادااالنتأوياوغنداانتدوألواذ

.االستقرارعدمحالة

لمبلدانبعضمنكمقدمةللمساعدةألعميقشيرهأعنتعر_ا~
االسطى.الموتميلمنظمةالتابعةالمعنيةاألجيرةومناألعضاء

المساعداتشيمالىالدوليةوالمنظماتاالعضا»الولىتأعو~2
وماالطجنينمشكنةلمواجهةاوغنداالىانعاجلةوااللحصاهيةالمالية
نبهان.منعلبهابرنب

الكوسيكاعمالجدولبنوداحداالعرارهذايظلانتطلسركما~3
المشكلة.حلايجادحينالى

اقعانستانلدعمالحماديةتدابير-~

امتموت)لتىالحربجراءمنخطيرةمعوقاتمنافناستانتعانيهماامحبارهافىتأخذاذ
عاما؟17عليلة
االساسيةالبنىمنالمأنةفىAoو0vمابينأمرتقدالحربهذهانتطحظواذ
افغانمتان؟فىواالجتماعيةامتماميةاال

مليوننحوواصابةمليونا»5علىيربومامقةفىتسببتالحربهذهانتعىواذ
االفغانى؟الشعبابناءمنمطهنخمسةمناكثروثسريدبالعوق

فغانية؟اكاالراضىفىمبثوثةلغممطهنعشرةمناكثريوجدانه~واذ
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األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالعقمةللمساعدةالعميقتقيرهاعنب-ته1
االسطمى.الموتميلمنظمةالتابعةالمعنية

مشكمها.حلمنلتمكينهاالفغانستانالعونتحيمعلىاالعضاءاهولىه~2

الصوماللدعمالقادمةتداملى-و

السماستعادةالىتتطلعواذءالصومالفىالحرجالوضعازاءالعمقالطقيساورهااذ

مبكر.وقتفىالشقيقالعضوالبلدذلكفىوالتطام

األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالعقمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنبته-1

االسطمى.تمرآلمةلمنظمةالتابعةالمعنية

الماديالعونتعيمالىتباهراناالسطمىالموتميمنظمةفىاالعضاءبالدولتهيب~2
المسلم.البلدذلكفىاالنسانيةالمعاناةانهاءبغيةالصومالالىالعوناشكالمنوغيره

r-الصومال.شعبالىوالمساعداثالعونكدمثالثىاالعضاءبالدولثثهد

j-فبرنحبزباجمهوريهلدعمبألالتصادفدامير

لوزراءوالعثمرينالرابعاالسطمىالموتميعنالسرنبهذاالصادرالقرارتستذكراذ
ءالخارجية

ا~نالتانبعد,قيرغيزياجمهوريةفىالقانعللوضعتفهمهاعنتحربواذ

وسيادتها»

ءالحرةالسوقاقتصادالىاالنتقالبفترةالمتعلقةاالقتصاهيةالصعوباتراالتفىخذطواذ
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اصلبتالتىالطبيعيةالكوارثعنالناجعةالعواقباءانقيرغيزمتانمعتعاطفهاتبديواذ
ءالشقيقللشعبوااللحمايةاالجتماعيةاالوضاععلىانعكستثمومنالبلدهذا

األجيرةومناألعضاءالبلدانبعضمنالعقمةللمساعدةالعميقشيرهاعنبته-ا
االسطمى.كموتمىلمنظمةالتابعةالمعنية

تقموانبالسخاءتتحلىاناالسطميةالماليةوالمومساتالمسلمينجميعتناشد-2
قيرغيزستانتواجهالتىا~ديةالمعابعلىالتغلبالىالراميةالعمليةفىمساهماتها
لتمكينوا~االطرافالمتعسدةالمنظمات~مناومثانىاساسعلىسواء

ا~دي.برنامجهاتنفيذمنقيرغيزستان

قيرغيزستان.الىوالفنيةالماليةمساعداتهزيادةللتقيةاالسطىالبنكشدن-3

االسطىالموتميالىبشأنهكريروتقيمالموضوعهذامتابعةالعاماالمينمنتطلب-4
والتجاري.ا~ديللتعاونالدائمةواللجنةالخارجيةلوزراء

مبجاناذر~بأللدعمبألاحصلةفدامبر--ح

والعشرينوالثانىوالعشرينالحاديمطية»االتمراتالمرعنالصادرةبالقراراتتذكرإذ
بيجاناذرفىنشأالذيالوضعبشأنءالخارجيةراءلونوالعشرينوالرابعوالعشرينوالثالث
4لهاالمجاورةارمينياعليهاشنتهالذيالعدوانجراءمن

المرحلةهذهفيوشعباحكومةبيجاناذرمعالكاملالمنظمةأعضاءتضامنتزكأوإذ

4تاريخهامنوالحرجةالخطيرة

اقليميةهكامبقتحةبهدفنبيجاماذرعلىارمينياعدوانازاءالبالغقلقهاعنبتهوإذ
ءالممككاتوفىاألبمماءأرواحفىفادحةخسانيعناسفرهما

التراع؟هذانثاالمنمجلمىقراراتالىتثيرواذ
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تالهاومابيجانالنىباغكاراناجورنواقليمفىاألرمينيةنيةالعدااألعمالتستنكروإذ
الشعبابناءمنمليونقرابةأجبرممابيجانانىأراضىمن9)ه<لنحواحترمن

الجسيمةواالنتهاكاتالهمجيةالغاراتمنهرباميارممنالفرارعلىاألذربيجانى
االنسان؟لحقوق

وعلىبيجاناذرفىالمحطةاالراضىمنالفورياالنسحابعلىقصرىاهميةتعلقواذ
4ديارهمالىالطجنينعودة

محدبشكلتضامنهاعناالسطمىالموتميمنظمةأعضاءالدولاعرابضرورةمحىوإذ
وشعبا؟حكومةبيجاناذرمعوملموس

األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتتديرهاعنتعرب-1

االسطمى.الموتميلمنظمةالتابعةالمعنية

إلنهاءعاجلةتدابيرواتخاذوملموسةجادةجهودبذلعلىالدولىالمجتمعتث.2
يكفلبماالمشروطغيرانسحابهاوضمانبيجاناذرألراضىاألرمينيةالقواتاحتر
أراضيها.وحدةاستعادةبيجانالذر

تحتاجمادمسربيجاناذرحكومةتزويداالسالميةوالمومساتاألعضاءالدولتناشة3-

نربيجانى.األالشعبمعاناةمنالتخفيفبغيةامحصاميةمساعداتمناليه

والماليةاالنسانيةبالمساعداتبيجانانرتزويدمواصلةاهوليةالمنظماتمنتطلب-4
العاجلة.

والهرسر(البو~لدعمبألالتصادفدامبر-ط

الهعفوحدةتوكدالتىاالسطمىالموتميمنظمةميثاقومقاصدمبادئتستوحيإذ
الدوليين،واالمنالسلمبتعزيزوتعهدهااالسالميةاألمةلشعوبوالمصير
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معالكاملأعضانهاتضامنعنوالمعبرةالمنظمةعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكروإذ
الصربى،الوحشىللعدوانضحيةكانالذيوشعبهاوالهرسكالبوسنةحكومة

فىالخارجيةلوزراءاالسطمىالموتميعنالصادرةالقراراتايضااعتبارهافىتأخذوإذ
والهرسكالبوسنةفىالوضعبشأنوجدةاسطنبولفىالمعتردتينالعاديتينغيردورتيه
االسالميةتمراتالموفىآباد،اسالمفىعقدالذيالخاصالوزارياالجتماعاعتبهماواللتين
عقدهاالتيوالعشرونوالرابعوالعشرونوالثالثوالعشرونوالثانىوالعشرونالحادي
الترتيب»والقمةعلىوجاكارتاوكوناكريالبيضاءوالداراثسىكرفىالخارجيةوزراء
االسطمى،تمرالمنلمنظمةالسابقة

والهرسك»للبوسنةالصماعداتحشدمجموعةبهقامتالذيللعملتقديرهاعنتربوإذ
فىءاالسالمىانموتمىمنننمةعقدتهانزياالجتماعخطرا995عامفىأنثمنتانتي
تقديمالىسعياالدفاعووزراءالخارجيةوزراءمنالمولفةاالتصاللمجموعةلمبوركواال

البوسنةفىوالبناءالتعميرالعادةبعينهالمشروعاتواقتصاديةانسانيةمساعدات
ءوالهرسك

األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنتعرب-ا

االمطمىءالموتميلمنظمةالتابعةالمعنية

ومعوناتسخيةتبرعاتتتديمالخيروأهلاالسطميةوالمومساتاألعضاءالدولتناشد)~
سصاعداتتتديمبهدفللتنميةاالسطمىالبنكوضعهالذيالبرنامجبتنفيذالمبادرةتيسرمالية
تعميرها،اعادةفىللمساهمةالبوسنةوشعبحكومةالىوماديةانعمانية

الوفاءاالسالمىالموتميمنظمةفىاالعضاءوالبلدانالدولىالمجتمعأيضأتفاشه~3
الذيوالهرسكالبوسنةبشأنللمانحينالثالثالموتميفىنفسهاعلىقطعتهاالتىبالتعهدات

،1997عاماوانلفىبروكسلفىعقد
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تبذلهاالتىالحميدةوللجهوداألعضاءالدولمنالمقدمةللمساعداتتقديرهاعنتعرب-4
وممماعدةاغاثةميبلفىاألخرىالدوليةاالنسانيةالهيناتمنوغيرهااالسالميةالهينات
والهرسك.البوسنةفىالعدوانضحايا

التفاقالكاملالتنيذ)جلمنوفعالةعاجلةتدابيريتخذأنالولىبالمجتمعتهيب0-
حريةلطجنينتكفلالتىالظروفتهينةعلىخاصبوجهوللعملللسالم،باريمى-دايتون
العادةالحتصاديةوالمساعدةالدعممنيمكنماكليقدمانوكذلكءديارهمإلىالعودة
واليرسك،البوسنةتعمير

ï-فىالسياسىوا~أراضيهاوسعلمةوالهرسكالبوسنةسيادةوحمايةبصونتطالب
دوليا.بهاالمعترفحدودهااطار

غبنبا~بأللمساعدهدبهافنصافدامير-ي

الطجنينمناالالقهناتلتدفقسيدةسنواتمنذتتعرضغينياجمهوريةأنتحهإذ
هذانلهايتعرضالتىاالهليةللحروبنتيجة,اراضيهاالىوسيراليونليبيريامندمينالتا

؟البلدان

ن؟اش~افىالصادرةبالقراراتتذكروإذ

مخىوماديمالىدعملتقيماالعضاءوالولىالدولىالمجتمعالىملحاندامتوجه.ا
وجودعنالناجعةوالبينيةااللحماديةاالثارمواجهةمنلتمكينهاغينياجمهوريةالى
.المسلمينمنغالبيتهممشكلالذيناراضيهاعلىاحجنينمناآلالفهنات

العادةفعالتنظيمتوفيريتسنىلكىالمساعدةهذهمكرتوفيرالىالماسةالحاجةكدتن.2
.بلدانهمالىالالجئين

بشروطقروضأواعاناتشكلفىمالىدعمتتديمللتنميةاالسطمىالبنكتناشد.3
هةالناالجتماعيةاالساسيةالبنيةمشارينتنفيذمنلتمكينهاغينياجمهوريةالىميسرة
الخطير.الوضعهذاعنالناجعةالبينةتدهورظاهرةولتخفيفجنين،الاللهوالء
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االسطمىتمرالمنالىبشأنهاتقريروتتديمالمسةهز»متابعةالىالعاماالمينعوتة.4
.الكوسيكوالىالخارجيةلوزراء

لبونمبراجمهوريهلمساعدهبهالحصادفدامير-أل

لوزراموالعشرينانحادياالسالمىالموتميعنالصادرالصلةزيبالقرارتذكرإذ
الخارجية؟

لوزراموالعشرينالرابعاالسميالموتميعنالشأنبهذاالصادربالقرارأيضأتذكروإذ
الخارجية؟

اعاقةمنلهتتعرضوماليونسيرافىاالخيرةالسياسيةبالتطوراتعلمااحاطتوإذ
مكانذلكفىبماءالمحلهنالسكانمنانتاجيةاالكثرللقطاعبدوتتسااللحماديةطنشطة
الخاصالقطاعودخلالحكومىاهخلفىفادحةخسارةإلىأدىالذياألمرالتعدين،مناطق
ءالعموموجهعلى

ماليةمساعدةتقديمأجلمناألعضاءالدولوالىالدولىالمجتمعإلىعاجالنداءتوجه~1
عدمعنالناجمالحرجللوضعالتصديمنلتمكينهاليون،سيرالجمهوريةكبيرةومادية

.السياسىاالسثعرار

إبتفاءعاجلةبمعونةليونسيراإمدادعلىامولىوالمجتمعاألعضاهالدولتحث2-
أنعلى،دوليابهاالمعترفحكومتها~منشعبهامعاناةمنالتخفيفعلىمساعدتها
.وروحانصاكوناكرياغاقاالعتبارفىيوخز

الدورةالىعنهتتريروتقديمالترارءهذاأحكامتنفيذمتابعةالعاماألمينمنتطلب3-
الخارجية.لوزراءاالسطىللموتمىالقادمة
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الكنممبريالسهبلممماعاهبهاطصادببرندا-ل

لوزراءوالعشرينالرابعاالسطىالموتميعنالصاهربالقرارعلماتحيطاذ
,,996فىرتاجاكافىعقدالذيالخارجية

فىالمنعقدالسابعاالسمىالقمةموتمرعنالشأنهذافىالصادربالقرارعلماتاخذواذ

م،1994ميسمبر01-13الفترةفىالمغربيةبالمملكةالبيضاءالدار

لوزراءوالعشرينالرابعاال~الموتميعناشرنبهذاالصاهربالقرارتذكرواذ
ءالخارجية

المعنيةواألجهزةاألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنتعربا-

االمص.الموتميلمنظمةالتابعة

االسطمى»التضامنصندوقمكرءاالسطميةوبالمومساتاالعضاءبالدولتهيب-2
الكشميري.للشعبالسخيهاالنسانيةوالممصاعداتالعونثعديمفىيستمرواأنالخهرودهل

لوزرا»االسطمىللموتمىعنهاكتريرورفعالمسرلةهذهمتابعةالىالعامةاالمانةتأعو-3
وللكومعميك.الخارجية

البمنبهبهالجصصلممماعاهالثصادبألفدامير-م

فسالمنعقدالخارجيةلوزراءوالعشربنالرابعاالسالمىالموتميبتوصياتعلماءخذاذ

ء1996ميسمبرفىاندونيسيابجمهوريةرتاجاكا

عنالناجعةاليمنيةالجمهوريةتواجههاالتىاالقتصاميةالصعوباتاالعتبارفىتأخذواذ
االنفصالمحاولةمببتهاالتىالكبيرةالخسانيوكذلكاليمنتوحيداعادةعلىالمترتبةاالعباء
ءام994يونيوفىالفاشلة

وتنميةالحربخربتهمابناءإلعادةاليمنيةالحكومةتبنلهاالتىللجهودمنهاوتقديرا
اليمنى،االقتصاد
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مجموعاتاليواءاليمنيةالحكومةتتحملهاالتىاالضافيةاالعباءاالهتبارفيتأخذواذ

لها،المجاورةاالفريقيةالدولمنالطجنين

نموا،ا~الدولمناليمنبأنتذكرواذ

األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنتعرب1-

االسطمى.الموتميلمنظمةالتابعةالمعنية

واالقليميةالدوليةالمنظماتوسانراالسطمىالموتميمنظمةفىاالعضاءالدولعوتة~2

إلعادةجهودهافىلمساعدتهااليمنيةللحكومةاالقتصاديةالمساعداتانواعكافةلتقديم
.االعمار

الطبيعةوالكوارثانجفافمنالمتضررةالدوللمساعدةاقتصاديةتدابير-ن

واثارهاالطبيعيةوالكوارثوالتصحرالجفافعنالناتجالخطيرالوضعبقلقتطحظاذ
وكذلكواالغذيةالزراعةقطاعفىوالميماوا~هتصاديةاالجتماعيةاالحوالعلىالضارة
العامة»والمرافقالخدماتالىباالضافةواالجتماعيةا~متصاديةالبنيةعلى

قامتوالتىللتنميةاالسطىوالبنكاالعضاءالدولبعضجهودبارتياحتطحنذواذ
منالمتضررةاالعضاءللدولغذانىعونوكذلكوماليةفنيةمساعداتتقدمومازالت

الطبيعية،والكوارثالجفاف

تتحملاناليسقهانمواالبلداناقلخنةالىالمنتميةالمنكوبةاالعضاءالدولانر)اتهواذ
الونيسيةالمشاريعتنفيذوكذلكوالتصحرالجفافضدالكفاحلحمطتالمتزايدءالعبوحدها
ءالصلةذات

االقتصاديةونللشنسطيةاالاللجنةعنالصادرةوالتوصياتبالثمرييعلماتأخذواذ
العشرين.دورتهافىواالجتماعيةوالثعانية
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األجهزةومناألعضاءالبلدانبعضمنالعقمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنبشه-ا
االسطمى.الموتميلمنظمةالتابعةالمعنية

العونوتوفرالمساعدةتمنحوماتزالمنحتالتىاالعضاءللدولامتنانهاعنبته~2

الطبيعية.والكوارثبالجفافالمتضررةاالعضاءللولىالغذانى

والكوارثبالجفافالمنكوبةاالعضاهللولىمساعداتتقديمعلىاهوليالمجتمعتحث~3

الطبيعية.

االمصالموتميمنظمةفىاالعضاءللولىالمساعدةثعدماناالعضاءالولىتناسا-4

منلتمكينهاونلك(ايجاد)الجفافومكافحةللشميةالمشتركةالحكوميةالهينةفىوالمشتركة

تعيشها.التىالصعبةاالوضاععلىالتغلب

ا~يقىالسهل(وللحدةلمصااطماديةتدابير-س

والجرادوالجفافاالتصحومنالمتضررة

حرلالسابقةاالسطميةالقمةعنالصادرا)»-(قأق-7لم27رقمبالقرارعلمااخذتاذ
االفريقى،السهلشعوبمعاالسطمىالتضامن

االسطمى/سلمى/الموتميمنظمةبرنامجتنفيذفىالتعجيلضرورةاالعتبارفىتضعوإذ
وقتاسرعفىينقذلمانينهارقدالذياالفريقىاسهلشعوبلفاناةللتنميةاالسطىالبنك
ممكن.

المعنيةواألجهزةاألعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنتعرب-ا
االسالمى.الموتميلمنظمةالتابعة

نقصلمواجهةاالفريقىالسهلدولالىعاجلةمساعداتمنحالىاالعضاءالدولتأعو2-
المنطقة.ككفىالجرادومكافحةنيةالغذاالمواد



_~.),>.OIC/COMCEC/l397/REP..J

الجرادمكافحةوللجنةاالسطىالموتميلمنظمةالعامةلطمانةشيرهاعنبته3-
بذلوهاالتىالجهودعلىللتنميةاالسطىوللبنك(ميلى)فريقىاألالسهلفىالصحراوي

للتنميةاالسطمىالبنكاالسطمى/ميلى/الموتميمنظمةبرنامجوامتكمالاعداداجلمن
االفريقى.المسلشعوبلصالح

بينالمشتركالخاصللبرنامجالسريعللتنفيذوالحزمالكاملاالهتمامايالءضرورةتو~-4
االفريقى.السهلشعوبلصالحللتنميةاالسطمىالبنكالسيس//االسطمىالموتميمنظمة

تمويلفىملحوظةوبصفةالسخيةمساهماتهالتقديماالعضاءالدولالىملحانداءتوجه0-
شعوبلفاناةللتنميةاالسطمىالبنكاسيلى/االسطمى/الموتميلمنظمةالمشتركالبرنامج
وتخفيفالسهوبهز»معاالسطمىالعالمتضامنلتجميدتحقيقاونلكاالفريقىالسهل
االفريقى.السهلمنطقةفىدائمةتتقيةدمينفىوالمساهمةمعاناتهم

بدراسةالمكلفةالخبراءلجنةاجتماعالستضافةالكوتولةقمتهاالتىبالدعوةتشيد6-
المشاركةبالمساهمةالراغبةاهولىومناشدتعى»االفرالسهلمولالجديدالبرنامجتمويل
.البرنامجبنفيذالتعجيلبغيةقادماجتماعأيفىبفعالية

v-الخارجيةوزراءلموتمرثعرمروثعديمالموضوعهذامتابعةالعامةاالمانةمنتطلب

والكومسيك.



رسالة.

اقيالهلدمنعزاالدكتورمعالي

اإل~تمرالمنلمنظمةالعاماالمن

عشرةلثةالثاالد-ةافتتامحفلالى

والتجاريا~«يللتعاونالدائمةللجنة

)(الكومسيا´

)1997الثانىتشرمنلمنوفمبر4اسطنبول،لم





الكوميك،ربرالركبأ،الجمهوريأربسفخامأ
السعاده،أمحاب

الكرام،السيوف

وذ،الموقروبوذاك

ءوبربحانهلنهاوركأ~السالم

االقعادىوذللعاالدائمةللجةعرةااللةالدورةأعمالغمأذقبلنود

كانتفقدبجار.أكماالإنهاءمزمكاأذوتعالسحانهشاغمدأذري،لب0و

ائتيوالمداوالتالوزراءىمتعلىناآلتاليو~نفيجرتقالالمداوالت

ثقةلعلىوإنىوثاءة.عمرةيومين،واسغرقتنالمرفقكبارموىعىمبقها

برمها.الكوميكأعمالفيإبمايةماهمةسملأنها

إتملدؤوبعملمنالكوميكبهقامتلمااألكيداتاحاعننعربإنا

وذالعالعريزالمظمةعملخطةتفيزوهوأالاألولاهعامهاجوانببمخلف

عرةااللةالدورةأنوحيثاألعفاء،الدول~نوالجارياالقعادي

كاذالذيالتطاعنالخبراءفريقاجتماعاتانعقادبعدثرةبانعثاتللكوميك

اولالتفوهةفاأيحتفقدالعمل،خطةأهدافقققلعمليةالبدايةإعالذبمابة

فىاالطاتمنالتاليةالموحلةبأذوالفكوالخبراءفريقاجماعاتأعمالحول

تطرنا.التيالمتابعةألعمالدافعاويمحاإلرشاديةالخدهذلكوسهىهالمجال،هذا



يس،الرميادة

وذ،الموقروبوذالمد

ماوواتإجراءهوحيوياموصوعااللجةفاقتأذأيماالمهممنوكاذ
انعقادخاللالعالميةالجارةممةتمايابشاذاألعماهالدولبينمقبالدولية

هز»لعقدمحددةآليةإععادأذإذالعالمية.الجارةلمنعةالوزاريةاالجماعات

موقففيفعلىتيقققةعلىتاعدفهياألمام،إلهامةخوةيعدوراتالما

المسرك.االممامذاتتماياقاهاألعماهالدول

ليكونلميةالكالتجارةعظمةالخاصةالتطوراترصلموضوعاكتمادقرارإن

االتجد»فيخعوةيعدإل،ستةالكوسيكراتدهأعمالجدولفيدورياابمل

األداءعلىالتأثرمنهايقصدالعالميةالجارةعظمةقراراتأنإذالصحيح

مقبلة.كايدةلسزدتاألعضاءللدولدياالقصا

قيامعلىا_تبةاآلثارموضوعحولاآلراءتبادلجلسةكانتكذلك

المسائلعلىالضوءتليةفيساعدتحيثجدا،مفيدةإقليميةاقتصاديةتجمعات

ويقةالعوامللجميعالمعمقالتحليلخاصةالمداوالت،محصلةوتساكاالصلة.ذات

ولاللآراءارتبادلجلةريةالتحفالعملورشةخاللأجريوالذيالصلة

اقتصاداتهاعلىو~اهااإلقليميةالتجمعاتهذهقيامآثارطبيعةتقويمعلىاألعضاء،

مصالحها.لحمايةالالزمةالدابرإلتحاذالخطيطمنستمكهاكماالمختلفة

قالالماهماتأألأؤكأذلياكحراالرئيى،سيادةكلمتي،ا~~مأذوقبل

إذافعليةنابإلىتربحها~احرميك،دوراتكلبلالدورة،هز»غداحأتاحها

البرا~~لمخلففيفغالةماركةشكلفياألعضاءللدولالياسيةالعزيمةتوفرة



لعريزالعملخطةأحكا)لفيزالدائمةاللجةمسروعلىلهاالمحمةواألنعلة

األعفاء.الدوليزوالجاريدواالقماوذالعا

هدفأبلوغعلىاألمرهذافيمسقنهجوجود-لتهابإذن-وسياعدنا

مرضية.وبطريقةبسرعة

بفعاليةمماهممنلجميعالخاصينوتقديري~يأتقدمأنأودالختاموفي

~هسيك.كثرةاثاثةورةاللهذهإنجاحفي

مزالنه.ورسز»نعلبكمممةث





دراغمانكوزمانروبيمعاليكلمة

سووينامبجمهوريةوالصناعةالتجارةوند

للكومسيةهشرةلثةالثاالدورةاختتامحفلفى

)1997الثانيتشريننوفمبر/4ااسطنبحل،





-باالنجليزية:االصل

«راغمانكوزمانروبيمعالىكلمة

سووينامبجمهوريةوطصناعةطتجارةوزير

للكو~دعشرةلثةالثاالدورةاختتامحفلفي

)1997الثانىتشرينلمنوفمبر4اسطنبول،لم

الرحهمالوهمناألبمم
الرنيمرالسيد
الوزراءمعالى
االسطمىانموتمىلمنطمهانمساعدالعاماالمينسعاده
للثميهاالسطمىالبنكونيمرسعاده
والصناعةللشجارةاالسطمةللغرفةالعاماالمينسعادة

الموقرونالمندوبون
والسادةالسيدات

ويركاتها(ورحمةعليكمالسط

ينعقدالذيالكريمالجمعاهفىالمشاركينالمندوبينجميعباسملتركياهاعربانيشرفنى
المشاعي.وأطيبالشعيرأعمقعنالكبرى»اسطنبولعينةفىالكوممميكلواءتحت

علىبركاتمنأسبغهماعلىوتعالىسبحانهشهبالشكربالتوجهكلمتىأستهلأنلىومطيب
المشطتعلىالتعرفإلىاالسطميةالبلدانقادةبحكمتههدىأنهوعلىهذاجمعنا

بامممأعربأنوأودلها،حنولامجادإنىوالسعىاالسطميةاألمةتواجههاانتىاالقتصادية
والثعيراالمنتانأعمقعنوشعوبنأ؟حكوماتناممكىوخصوصأهنا؟الحاضرينجميع
االجتماع.لهذاالكريمةلرعايتهالتركيةالجمهورمةرنسدميريلسليماننيمىالرلفخامة

وعلىبناحفاوتياعلىوشعبأحكومةلتركياجميعأبلدانناامتتأنعنأعربأنيفوتنىوال
االجتماع.تنظيمفىالممتازةقدراتها
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وللمقررالشاءلمداوالملهمةتوجيهاتهعلىاالجتماعلرنيمىالجزيلباشقرمدينونفإنناكذلك
بذلوهالذيالعملساعاتعددوصلحتىنهارليلالعملفىتفانيهمعلىالسكرتاريةوألفراد
ساعة.6750منيتربماإلى

البنكورنيمىومعاونيه»االسالمىالموتميلمنظمةالعاماألمينإلىبالشكرأتوجهأنأودكما
ومعاونيه،والصناعةللتجارةاالسطميةللغرفةالعامواألمينءومعاونيهللتقيةاالسالمى
اال~والمعهدالتجارة.لشيةاالسطمىوالمركزءأنقرةمركزوموظفىووساءوجميع

االسالميةوالمومسةءوالتدريبللبحوثاالسطمىوالمركزاسطنبول،ومركزللتكنولوجيا»
منظمةعنالمنبثمةالمعنيةوالمومساتالمنظماتوسانرءالصادراتوإنتمانسثمارااللتأهين
منظمةبهتتميزالذيالرائعاألداءفىطيبةإسهاماتمنيقدمونماعلىاالسالمىتمرالمن

االسطمى.الموتمي

منأكثرومندوبووزراءقدمهاالتىلبسهاماتالشعيرأعمقعنأعربأنايضألىويطيب

الحنيف.االسطومبادئضوءفىقدمأتسيردولةأربعين

جعلممتاز،جهدمنبهقامواماعلىالبلدانكافةمنالمشاركينأهننأنواجبىمنوارى
~الخروجمناالسطم،فىواألخواتاالخوةبينوبالتعاونا)بعونيتمكن،الموتمي

ولجمعالحقللتعاونسطيةاالالبلدانأمامالسيلتمهدالتىالقيمةوالوثانقالقرارات
مصالحلخدمةجيودمننبذلفيماالنجاحمنمزيدالنايتيحسوفبدورهوهذاالثمل.
االسطمية.األمة

المندوبونأبداهاالتىالتسامحروحهواالجتماعهذافىالتناولعلىيبعثماأكثرولعل
علىنقفإذفإنناالعصر.لمتطلباتواهثاآلاالساللمبادئتطبيقأاآلراء»تخكفعندما
وضععلىونعملتفين»متكانظلوأنالنظرىوجهاتفىشاهمانيلزمناجديدةلحغيةأعتاب

جمعا،.االسالميةاألمةتهدالتىالخارجيةاالخطاربهامفرأمشتركةاستراتيجية



المشكطتتحديدعمليةفىالمنابونبهاسهم..tبفضلباهرا،نجاحاهذااجتماعناحققلقد
لها.حلولإلىالتوصلسبيلفىقيمةتوصياتطرحوفىءاألمةتواجهالتى

اهراماتمننتخذوأنعمل»خطةاالجتماعإليهاخلصالتىالنتائجمننتخذأنونأمل
شكأدنىيخالجنىالاذ»3محدد~مشاريعبذاتهاخاصةقضايابشأنالبلدانبعضمنالمقدمة
والنشاط.التواصللجهومنانكفلفسوفنلكفعلنااذااننافى

كرونالموالمندوبون

وشعبأ،حكومةلتركياواالمشانالشكرأعمقعناالعرابأكروأنأودكلمتىختامفى
االجتماعهذافىالعملفىمباشر»غيرأومباشربطريقشاركنامنولكاجميعأولكم
النجاح.بموفورالمكال

المتواصلةجهومنايرفقأنوتعالىسبحانهالهالىاتضرعلكىالفرصةهذهاغتتمأنوأود
بأحوالها.النهوضسبيلوفىاالسالميةاألمةخدمةفى

إلىبسمةالعودةفىبرعايتهويتوالكمببركاتهيغمركمأنوتعالىسبحانهالمولىإلىونبتهل
وأبدأ.أانمأءسطيةاالاألخوةوبروحالمطلقةبحكمتهقلوبنايهديوأندياركم،

وبركانهاأورحمهعلبكموالسطم





)•>(

شلبيإيثمينالسيدلمعاليالختاميالخطاب

الدولةمزير

التركيةبا~ية

للكو~´عشرةلثةالثاكدورةاختتامحفلفي

)1997الثانىتشرينلمنوفمبر4(اسطنبول»





-بالنركبهاألصل:

شلبيإيثينالسيةلمعالىالختاميالخطاب

الدولةوزير

التركيةبا~ية

ننكومسيةعشرةانثانثةالدووالاختتامحفلفى
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الوزراءالمعالىأصحاب
لرونالموالمندوبون

الدورة.هذهأعملبهتوجناالذيبالنجاحسروريعنباالعرابكلمتىأستهلأنلىيطيب

العامةاألمانةمقدمتهموفيالموقرينبينللمبدوالفاعلةللمشاركةالنجاحبهذالمدينونوإننا
فإننىولذاالدورة؟هذهأعمالفىشاركتناالتىالدوليةمساتوالعقاالسطىتمرالمنلمنظمة
قيمة.إسهاماتمنقدمتمماعلىبالشكرجميعاإليكمأتوجه

وقدمواالدورةهذهكوناشارالذيناموليهالمنظماتلممكىامنانىعنأعربأنيفرمنيوال
تقاريرهم.فىمفيدةمعلوماتإلنا

الوزراءمعالى
كرونالموالمندوبون

ا~توتعزيزبشيةالصلةالوثيقةالمهمةالقضايامنعددحولالدورةهذهفىشاقثمنالقد
الشقيقة.بلداننابينفيماوالتجاريةاالقتصادية

مخدةخطواتفاتخنناالجيدة»العملخطةتنفيذفىموخراشرعناقدانناصدورنايثلجومما

والتمويل~بالنقودمعنىأولهماالخبراء»منلفرقينقطاعييناجتماعينبعقدالصددهذافى

استضافتهوقدالخارجية~بالتجارةمعنىوثانيهماتركيا،استضافتهوقدالمال´´رأسوتدفتات
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بمشلربعالمقترحاتلتنفيذشديدااهتماماتولىسوفاألعضاءالمولأنلواثقوإننىباكستان.
.االجتماعينهذينفىالمطروحة

المتعلقةالمممانلحولاالعضاءالبلدانبينفيماللشاوراعتمدناهاالتىاآلليةانلواثقواننى
الغبطةدواعىومن.بيننافيماللتعاونالفرصمنمزبداتتيحسوفالعالميةالتجارةبمنظمة
إلىالتقنيةالمساعدةتقديمإلىيرمىبرنامجتنفيذفىشرعللتنميةاإلسصرالبنكانالشيدة
العالمية.التجارةمنظمهإلىاالنضمامإلىالطامحةاألعضاءالبلدان

قدللتنميةاإلسطمىالبنكينشئهاالتىالمعلوماتنظمشبكةأناألخرىالسارةالتطوراتومن
للمعلوماتشبكةيشملجميعا،تعلمونكماءالمشروعوهذاءنيةالنهامرحلتهاإلىوصلت
شبقةأنلواثقوإننىالبيضاء.الدارمركزونفذ»الكوسيكطرحتهمشروحوهىالتجارية
ميدانفىمذهالتطورايشهدالذيالعصرهذافىمانالفراغاتممدسوفالمعلوماتنظم

االسطمىالبنكإلىوالثميربالشكرأتوجهلكىالفرصةهز»اغتتمانوأحباالتصاالت.
مشكور.جهدمنبهقاما.Lعلىالبيضاءالدارومركزللتنمية

سيماالءاإلقليميةالتجمعات~آثارحولعقدناهاالتىالنظروجهاتتبادلجلساتأنكما
ندة،الفامنعظيمبقدرعليناممامتقداألعضاء~البلداناكساداتعلىاالوروبى،االتحاد
تمتدسوفءلعولمةبامقروناءالعملياتأهممنعمليةوهوا~طيمىءالتعاونأنالواضحفمن

المسكتبل.فىاهولىجميععلىالهامةآثارهما

الخارجية~التجارةموضوعباختيارناالصوابكلمانباقرارااتخذناقدفإنناكنلك
يدوركموضوعا~دي~،االسثعرارتحقيقوتدابيراألعضاهانالبالفىراتواالسثما
راهنةقضيةالعتبارهنظراالمقبلةالكوممميكفورةفىالنظروجهاتتباهلحوله

باالعتمام.جديرة

الوزراءمعالى
الموقرونالممفوبون

فإنإنشانها،منذالكوسيكنشاطاتعلىترتبةالتىالمواتيةالتطوراتكلمنالرغمعلى
يسايربماالتعاونيةللتوجهاتعمةالداالسياسيةاالرادةمنمممداقتضىتزللمانضرورة
الشقيقةبلداننابينفيماااللحماديالتعاونرفعبغيةالعالميةالساحةثسهدهاالتىالتطورات
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إلىاألهدافنسقفىاألولويةنعطىأنيجبالمنطلقهذاومنالمنشود.السترىإلى
ممتنيامستواهيزللمالذياألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريالتباهلالكفيلةدبزيادةالتدابير
بينها.فيماوالبضائعوالنقودالعاملةاأليديمتفقتيعيربغيةوذلكءاآلنحتى

الوزراءمعالي
الموقرونالمندوبون

فىاسطنبول،فىهناالنقاحتفالاقامةكيفيةفىالنظرأعرحأنأودءكلمتىأختتمأنقبل
شكيخالجنىوال.االسطميةللبلدانقرنابوصفهوالعشرينالحاديالقرنبمطلع،2>>>عام
مايو/فىيعقدالذيعشرالرابعاجتماعها~)~)حمذاتبحثسوفالمتابعةلجنةان
.ترتيباتمنيلزمما~مخاذتوصياتهاعليناتعرضسوفوانهاالقادمايار

عنىالدورةهنفىالمشاركةالوفودكافةإلىأخرىمرةانسكربازجاءكنمتىاختتمأنوأود
الشقيقة.سطيةاالالبلدانوحكوماتلشعوبتمنياتىأهيبعنوباالعرابإسهاماتها،

اسطنبول،عنطيبةبنكرياتأوطانكمإلىتعوواأنفىأملىعنمجدأاعربإذوإننى
العودة.سعلمةجميعألكمأتمنى

.للكوسيكالئالئهالدورهاختامأعلنواألن




