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اال~المؤتمرمنكلمآلا~ءالدولبنهيما
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الثالثاالسطميالقمةموتمرعنالصادرالقرار

للمنظمةدائمةلجانبتأسس

دولساءرفىبوناسة

)I(قس13/7رقمقرار

المكرمةمكةفيالمنعقدوالقس)فلسطين(دورةالثالثاالسالمىالقمةتمرمنان

~101fاالولربيع22الى19منالفترةفيالسعوديةالعربيةبالمملكة
م.1981يناير28الى)oمنالموافق

لجنةونيسرءالثانىالحسالملكجطةبهثعدمالذيا~متراحالىامتمعانبعد
سطية.االاعولوروسا«ملوكيوأسهالجانبانثماىالقدس

الميدانفىالمشتركاالسطمىالعملتدعيمبضرورةالعميقااليمانمنوانطالقا
.والتجاريا~ديالميدانوفىوالتكنولوجيالعلمى

الدولىالعامالرأيلتعريفجديدةا~والثعانةاالعطماعطاءفيورغبة

الحملةومواجهةءوفلسطينالقسقضيةوخاصةاالساسيةاالمطميةاالمةبقضايا

ءوالمسلميناالسالمضدالموجهةالمغرضة

لحصلدياالوللتعاونوالتكنولوجى»العلمىللتعاوندائمةلجانثطثانشاء-اوال
.الثمانيةوالشزرنولالعطموالتجاري



الموتميويتخذهااتخذهاالتىالقراراتتنفيذمتابعةاللجانهذهمهمة-ثانيا
الدولبينالعالقاتتعزيزسبلوبحثالمذكورة،المجاالتفىاالسطى
تحقيقالىالهادفةا~احاتوتقديمالبرامجووضعالميادينهذهفىاالسطمية

المجاالت.ككفىاالمطميةالدولقدرةدعم

ونيسوبرناسةوزاريمستوىعلىدولعشرممكىمنلجنةكلسشكون-ثالثا
االسطمية.اهولىا-.ى

االمطميةالدولخارجيةوزراءطرفمناللجانهذهاعضاهينتخب-رابعا
.للتجيدقابلةسنواتثطثلمدة

الدولغالبيةمناوونيسهادعوةعلىبناهاجتماعاتهااللجانهذهتعقد-خامسا

االغلبية.حضرتهاذانظاميااجتماعهاويكونفيهاهاالعضا«



معكرااالسطمىلحقمةلمؤتمرمىهفتاهين

وهتحلروا~ينللتمهفدهمةاللهفةوهمةاسنهبئمن

التركيةههمهوريةونيمرن8كنعانليمرالرفخلمةالى

الغنامىامهان
89. 1S/4-I4IEJDEC

االلحمادىللتعاونالدائمةكلجنةوناسةلحمنادالموتميقرر"...
افرمنكنعلن/السيدالتركيةالجمهوريةرنسفخامةالىوالتجارى



8/2رقمقرار vق.إلمقأ)

بشأن

انمة2اللجنةاشرافتحتالمنفذةاامشعلة

(أنكومسيك)والتجارىالحتصا(ىللتعامذ

وحوارعزة(دورةالثامنةدورتهفيالمنعقداالسطىالقمةمؤتمران

ااالى9منالفترةفيااليرانيةاالسميةبالجمهوريةطهرانفىومشاركة)
م)«,997ديسمبر,ا-9(الموافق~ا4ا^شعبان

االسطيالقمةمؤتمرعنالصادرأق(ق.إ)ه2/6رقمبالقرار~

ءم199اديسمبر11-9مناسنغالجمهوريةداكارءفيعقدالذىالسادس

العمللخطةجديدةاستراتيجياتصياغةبياينيطوالذىالكوسيكأنشعلةبشأن

فياالعضاءالدولبينفيماوالتجارىاالقتصادىالتعاونتعزيزالىالرامية

لتنفيذها»مئمةاجراءاتمنيلزمماواتخاذاالسطي»المؤتمرمنظمة

السابعاالسطميالقمةمؤتمرعنق.إ)لم8/7رقمالقرار~

رجبا3-11منالفترةفىالمغربيةبالمملكةالبيضاءالدارفيعقدالذى

141o~استراتيجيةعلىصادقوالذىم)199فيميمسبر15ه13الموافقلم

االعضاء.الدولبينوالتجارىاالقتصادىالتعاونلتعزيزالعملخطة

والعشرينالرابعةالدورةعنالصادرقه24/24رقمالقرارسعد~

الخارجية»لوزراءاالسطيللمؤتمر



المنعقدةالوزاريةاالجتماعاتمستوىعلىالصادرةو~بالقرارات

التعاون»مجاالثمختلفبشانالكوسيكرعاية

ا~الكوسيكراتهعنالصادرةبالقرارات~~
الدولبيناالقتصاديالتعاونمجالفىالفعالالعملمستهلةالسابقةعشرة

التجارة»مجالفيسيماوال,االعضاء

فيانعقدالذيلالغذيةالعالمىالقمةمؤتمربمداوالت~مصا

القصرىاالهميةالىوبالنظرا996عاممننوفمبراvالىا3منروما

والمبادئسطيةاالاالمةشعوبرفاهيةذلكفىبماالبشرىالجسلبقاء
العملوخطةالعالميالغذائىاالمنبشانرومااعطذفىالمتضمنةوااللتزامات
ءلالغذيةالعالمىالقمةمؤتمرعنالصادرة

واجهزتهاالعامةاالمانةتبذلهاالتىالجهودأيضابالتقدير~مطجظ

فىالعاملةاال~المؤتمرلمنظمةوالمنتميةالمتخصصةومؤسستهاالمتفرعة

~ز,الكوسيكقراراتأحكامتنفيذاجلمن0والتجارةاالقتصادمجال

0الجديدالعملخطةاعدادأجلمنأنقرةمركزبهينهضالذىالرشيمىالدور

لقيامنتيجةوخاصةعالميةاقتصاديةتجمعاتلظهور«~ما

منظمةوانشاءأورجوايجولةاتفاقاتوتوقيعاالقليميةاالقتصاديةالتكتلت

تكنولوجيااتفاقيةوخاصةاتفاقياتمنذلكعلىترتبوما,العالميةالتجارة

االعضاء،للدولبالنسةاهميةمنتيليكومواتفاقيةاالعلم

تقومعشرة»الحاديةالدورةمنابتداءاصبحتالكوسيكان~مقد

االقتصامةالمسائلحولاالفكاراالقتصادراءونعليهيتبادلالذيالمنبربدور

المتعددةالتجاريةالمفاوضات´´انعكاساتموضوعوانءالجاريةالعالمية



وكذلكاالعضاء(اللولىالخارجيةالتجارةعلىاورجوايلجولةاالطراف

االقتصاديةالتجمعاتا´انعكامماتوالخصخصة´´فياالعضاءالولىاتجاوب

هيكانتاالعضاء´االدولاقتصاداتعلىاالوروبياالتحادوخاصةاالقليمية

علىعشرةوالثالثةعشرةوالثانيةعشرةالحاديةالكوسيكدوراتموضوعات

التوالي»

االقتصاديةونللشواالسطميةللجنةالعشرينالدورةتومياتعلى~~
ءواالجتماعيةوالحافية

اجتصاحتنظيمفيللتنميةاالمطيالبنكنجاحازاء~ه~1

بشكل-واالستعدادبينهافيماالشاوراجلمناالعضاءللدولتسيقي

سنغافورةفيالمعقودالعالميةالتجارةلمنظمةاريالرنلجتماع-افضل

القضايامنموحدجماعيموقفواتخاذ»1996ديسمبر13-9من

الورققررتهمانحوعلىذلكاالجتماع»هذااعمالجولعلىالمدرجة

للكوسيك.عشرةالثانية

لمساعدةللتنميةاال~البنكيعدهاالتىالتقنيةالمساعدةببرامج~ه2

التزالاوالعالميةالتجارةمنظمةبعضويةتتمتعالتىاالعضاءالبلدان
تاجتماعاعقدالىالدعوةفىالبنكوسورللمنظمة»االنضماممرحلةفى

لهذاينظمهاالتىالعملوحلقاتوالندواتاالعضاءالدولبينتشاورية



اقرتهاالتىوالتجارىاالقتصادىالتعاوناستراتيجيةانه~3
للولىمرعيةالمجموعاتبنهيماللتعاونالمجالتفسحالكوسيك
وتحريرالخاصللقاحاالولويةا~ءأمسعلىوتقوماالمناء»
ا~هتصاديةالبنياتوحرمةالعالميىاالقتصادفيواالنماجاالقتصاد

اهوشية.والتزاماتهااال~ءللولىوالمؤسساتيةوالقانونيةوانسياسية

t-....عامةسياسيةوثيقةالجيدةالعملخطةأن.ا

فىعليهاالمنصوصاالحكاممعتمشياالتنفيذ~للتنقيحوقابنةومرنة
والتنفيذ.بالمتابعةالخاصالفصل

متدفىوالصناعةللشجارةسطيةاالالغرفةتبذلهاالتىا~د0-

لحفعالالثنيذبهفكومسيكلتوجهاثوثقاالخاصللقطاععاثاحتما

العمل.لخطة

هتدمطيةاالباكستارجمهوريةبنلتهاالتىالجهود~6-
29هى27منللخوةفيكراشيفىالخاصللقطاعالرابعاالجتماع
ام.997اكتوعر

v-~صرالمعرالستضافةطبنانبةللجمهوريةبهتمتمتالذيبالعرض

بهتقمتللذىلحمرضوكننكم1998منةفىللتجارةالسابعاالسطمى

سنةفىلحمنكورللمرضمثامنةفورةالستضظالمتحدةالمربيةاالمارات
م.2•••



A-~~التعاونتعزيزاليالراميةالعملخطةتنفيذالىالماسةالحاجة

المؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبينفيماوالتجارىاالقتصادي

لطجراءاتوفقاتنفيذهاوطرائقاالستراتيجيةلمبادىءطبقااالسطي،
والتنفيذ.بالمتابعةالخاصائفصلفيالمقررة

يتعلقماذلكفيبماالمناسبةالتدابيراتخاذالىاالعضاءاعول~~9

ماعلىللحصولاسهياجلمنبينهافيماوالتشاوروالتنسيقبالتعاون

وخاصةالدولىالمجتمعجانبمنوفنىاقتصادىدعممنتعتيمهيمكن
يتيحبماالمعنيةالماليةوالمؤمساتالوليةوالمنظماتالصناعيةالبلدان

انغذائىاالمنتحققبذلكيتسنىلكىاالغذيةانتاج.علىقدراتهارفع
لشعوبها.الشرائيةالقوةوتعزيزفيهاالداخلى

التعاونمجاالتفيقطاعيةاجتماعاتاستضافةالىاالعضاءالدولا-مد~<
العمل.خطةالواردة

اجتماعينالستضافةالعربيةمصرجمهوريةمنالمعتمبالعرض~اها
الغذائىواالمنوالموامطتالنقلمجاالتفيالقطاعاتخبراءلفريق

",J-,llا´خطةاحتوتهاالتىوالريفيةالزراعيةوالشمية

لفريقالقطاعىلطجتماعالتركيةالجمهوريةاستضافة~-12

فياااالموالرؤوسوتدفقاتوالماليةالنعية´´التوقعاتميدانفيلملخبراء

اسطنبول.فيم997.1سبتمبر3الى1منالمغترة

اجتماعاالسميةباكستانجمهوريةاستضافة....علمااه3

فيالعملخطةتنفيذاطارفيالخارجيةالتجارةحولقطاعيخبراءفريق

.كراتشيفيم1997اكتوبر2oالى24منالفترة



االجتماعالستضافتهانيةاالمراسطيةاالالجمهوريةالىالشكرمحه-ا4
)لسلكيةواالتصاالتالبريدبشاناال~المؤتمرلمنظمةالثالثالوزارى
لمتابعةالمنبثمةلهمتابعةلجنةويد-ا996يوليواا-8فىوالطملكية

طهران.واعطذالصلةذاتالقراراتتنفيذ

oلمضمانونلكوالمعاجللمفعالد~مو~لملىلملتتميةاالسطيلملبنكمد~اه

وفعالية.بسرعةالجيدةالعملخطةتنفيذ

النمواجرمنالبشريةالموارداثنعيةحوردونيةندوةبتنظيم~-ا6
منظمةفىاال~ءالولىفيالفقرحدةوتخفيفالمستداما~متصادي

حكومةمعبالتعاونللتكنولوجيااالسطىالمعهدقبلمناالسطي(االمؤتمر
مكا.في,998سبتمبرفىيثربينجط

v~البنكمعبالتعاونعمللورشةالسنغالجمهوريةباستضافةكنلكا

ويوصىالعمل»بخطةاالمناءاالفريقيةالولىلتعريفللتنميةاالسطى
لمنظمةاالخريا~مليمةوشهاالقليميةالمناطقفيمشابهةسواتبعقد

االسطى.المؤتمر

مفيداسيكونلكومسيكالسنويةالووات~اآلراءتبادلان~كا~^
الرئيسية.العالميةاالقتصاميةالتندياتجا»اال~ءالولىمواقفلتنسيق



شبهندوةلعشدالغابونجمهوريهبهتقمتالذىللعرضاه~9

~دورحولوالشرقيةالوسطىافريقيافىاال~ءسطيةاالللولىاقليمية
فبراير28فىالخاص~بالقطاعالنهوضفيللتنميةاالسطمىالبنك
المعنيةوالمزمساتللتنميةاالسطىالبنكمعبلتعاونونلكام998

االسطى.انموتمىمنظمةفيأالخرى

حولاقليميةندوةالستضافةفاسوبوركينابهتتمتالذي~~2>

م»1998سنة~الغربية»ايفريقيافىاالعضاءاالمطميةللولىألصناعة

منظمةفىالمعنيةوالمؤمساتللتقيةاالسطمىالبنكمعبالتعاونونلك

االسطى.المؤتمر

التركيةالجمهوريةبهتعمتالذيبالعرض-~1ا

مايوفىوانفنىالتكنولوجيالتعاونحولالخبراءفرئاجشماعالستضافة

الوزارياالجتماعالستضافةانونيسياجمهوريةحكومة~22-

فىونلكالسياحةحولالخبراءلفريقاجتماعيسبقهوالذيآسياحةحول

العمل.وخطةكومسيكاطار

استضافةااليرانيةاال~الجمهوريةحكومةلعرضه~23
الصحية.والقضاياالصحةحولام998سنةفىالخبراءلفرمقاجتماع

المواضيع.نغمرحولوزارياجتماعيحتهانعلى

فيتوط.الدا~,»مسكاكاتا<ةمنفدمتامعةالعاهاالسر~<«~>~~24
القادمةالدورةالىبنلكتقريرورفعبمهامهاللقيامالطزمةالمساعدات
االسطى.القمةلمؤتمر







م.(

المفلمنهوممسألكولحىفكمأ

ككومصبة~«ابعألانىالعورهنحهانطرنكنىأو

ا168الشطىمنننسنوفمبر،4-1(اسطنبو،





~مهباالنجلزاألصل:

المقدمةاألماميةالوثانىقانعة

فكومميهعشرةالرابعةلحدورةفيهالحرتالتىأو

ا~~^الثانىتثربننوفمبر،4-1(امطنبو،



اإلسطميةالدوللمعهداألساسىالنظاممشروع-13
والمقايسرمنعاتللموا

التجارةحولالعملورثمةوتوصياتثمريي-ا4
االسطمىالموتميمنظمةمولئفيماراتواالسثما
البلدانفيالمكليةوالتعديطتا~همصاديواالصالح
األعضاه

والصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفةمنعقمةورقة-15
وأأمرهااالمسطميةللولىالبيئيةاالسثماراتبسرن
التجارةعلى

من:مهمةقطريةثعارمر~16
وبرامجراتواالسثماالخارجيةالتجارةتركيا:

.تركيا.فىا~مصادياالصالح

ترنمى-
أمفونيميا-
الكاميرون-
نيجيريا-
الكويت-
البادان-
فلسطين-

)01(1D89-41/CCEMOC/CIO



>م<

تقرير

~ةطرابعةكعورة

يوطتجلا~ىللتعرنفدهمةللجنة

نطميالمؤتمرمنعلمةأ~ءلحعولسنفيما

(الكوممية)

)1118الثىتشرمننوفمبر/4-ا(اسطنبول،





باالنجليزية:االصل
تقرير

عشرةالرابعةالدورة

والتجاريا~ديللتعاونالدائمةللجنة

االسطميتمرالمنمنظمةأعضاءالدولبنفيما

)1998الثانيتصرينلمنوفمبر4-1(اسطنبول

الموتميلمنظمةوالتجاريا~ديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالرابعةالدورةانعقتا-
اجتماعاعقابفىا998الثانىثسريننوفمبر/4و3يومى(الكومسيك)»االسطمى
بنودهراسة1998الثانىثمسسزلمنوفمبر2و1يومىعقدالموظفينلكبارتحضيري
القرارات.مشارينواعداداالعمالجدولمشروع

:االسطىالموتميمتعلمةفىاالعضاءالتاليةللولىممكونامورةوحضره2

الهاشميةاآلرسةالمملكة-ا
ألبانياجمهورية-2
المتحدةالعربيةاالماراتدولة-,.
اندونيسياجمهورية-4
o-اوزبكستانجمهورية
االسميةايرانجمهورية-6
v-سطيةاالباكمتانجمهورية
البحرهنولة^-
'I-الشعبيةبنغالميثرجمهورية
فاسوبوركيناه01
تركمنستانجمهوريةه1ا

التركيةالجمهورية12-
توغوجمهورية-13

التونسيةالجمهورية-ا4

1o-السعوهيةالعربيةالمملكة



السنغالجمهوريةه16

السودانجمهورية-ا7

السوريةالعربيةالجمهورية18-

طاجيكستانجمهوريةه19

العراقيةالجمهورمة~30
عمانسلطنة~21

الغابونجمهورية3-)

مخاميياجمهو~مة23-

غينياجمهورمة~24

2oبيساوغينياجمهوريةه

فلسطينهولة~26

قطرهولة~27

الكاميرونجمهورية~28

الكوعتهولة)-9

اللبنانيةالجمهورية30-

االشتراكيةالشعهةالليبيةالعربيةالجماهرية31-
ماليزيا32-

مالىجمهورية~33
المغربيةالمملكة34-

العربيةمصرجمهورمةه35

تحاميةاالنيجيرياجمهوريةه36

السمداربرونىفيغارا37-
اليمنيةالجمهوريةه38

شارككماقبرص،لشمالىالتركيةللجمهورمةممكونمراقببصفةاهورقفىوشارك
مقونيا.لجمهوريةممال،تضيفءفيها

الهيناتوممكرسسطمىاالالموتميلمنظمةالعامةاألمانةممكراهورقحضركما-3
عنها:والمنبشعةللمنظمةالتابعةالتاليةالمتخصصة
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سطيةاالللدولوالتدريبواالجتماعيةا~ديةواحصانيةاالالبحوثمركز-1

التجارةلتنميةاالسطمىالمركز2-

للتكنولوجيااالسطمىالمعهده3
اإلسصةوالثعانةوالفنونللتاريخالبحوثمركز-4

للتنميةاالسطمىالبنك0-
الصاهراتوإنتمانسثمارااللتأميناالسطميةسسةالمن6-

v-والصناعةللتجارةاالسطميةالغرفة

.هاأسعافىالتاليةاهوليةللمنظماتممكوناالجتماعحضركما-4

الخليجىالتعاونمجلسعنالمنبتقةا~ميةIاللجنة-1
ا~ديالتعاونمنظمة~2

االسطميةالبلداناسشاريىاتحاد7-

محصادياالالمجالفىوالشميةالتعاونمنظمة-4

العالميةالتجارةمنظمة0-

).1المرفقفىللكوسيكعشرةالرابعةالدورةفيالمشاركينقانعة(ترد

~
o-دميريل»سليمانالرئيسفخامةبوناسةللكوسيكعشرةالرابعةللدورةاالفتتاححفلعقد

الكوسيك.ورنيسالتركيةالجمهوريةونيس

ألمانةوثمديرهشكرهعنبالمندوبين،ترحيبهلدىدميريل،سليماننيمىالرفخامةأعرب6-
بالغاهتماممنتبديهwلهاالتابعةاألخرىوللمومساتاالسطمىتمرالمنلمنظمةالعامة
إلىفخامتهوأشارانجازاتها.تحقيقفىبناءةجهودمنبهأسهمتولماالكوسيكبأنشعلة
الكبرىالعالميةا~مصاداتتتخذأنأهميةموكدأالعالمىا~مصادفىالمتواليةاألزمات
قيامأهميةفخامتهأكدكماالعالمية.الساحةعلىاالنكماشلتفاديمةالنالمبادرات
أنظمةوتحريرالسلعيةتجارتهالتنويعالطزمةالهيكليةاالصطحاتبتنفيذاألعضاءالبلدان
التباهلنطاقتوسيعيكفلبمااالسثماراتلتعزيزحوافزوتوفيرالخارجيةالتجارة
المنظمة.فىاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاري
))المرفقفىمميوبلسليمانالرنسلفخامةاالفتتاحىالخطابنص(يرد
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v-فأعربءللمنظمةالعاماألمينالعراقي،الدينعزالدكتورمعالىاالجتماعفيتحدثكما

التركيةالجمهوريةونيمىمميريلسليمانالرنيسرلفخامةوالثميرالشكرعميقعن
منومقدمانهبالغاهتماممنبييانهلماالتركية»الجمهوريةولحكومةالكوممميك»ورنيمى
الموتميمنظمةاعضاهالبلدانبينفيماا~ديالتعاونلتعزيزسعياسديدةتوجيهات
االسطمى.

).3المرفقفىالعراقىمحزاهينالدكتورمعالىرسالةنص(يرد

السنغالوجمهوريةاالسطميةايرانوجمهوريةالمغربيةالمملكةوفودساهرفىالقى-8
الوفودروساهاعربوقداالعضاه.لندولالثطثالجغرافيةالمجموعاتعننيابةكلمات
سيدتوجيهمنبييهلماملممسسليمانالرنيسرلفخامةوالثعيرالشكرفالصعنالثمة
تواجههاوانتىالعالمىا~دأصابتالتىاألزماتالىاشارواثمءللكوسيككرنيعر
الذيبالشعمنرهواكماءللتعاونفعاليةاكثرسبلايجادضرورةموكيناال~هالبلدان
ازجواثم.االعضاهالبلدانسزفيماا~ديالتعاونمجالفىالكوسيكاحرزته
للتعاونالمتواصلدعمهمعلىوشعبهاوحكومتهاالتركيةالجمهوريةرنسالىالشكر

الكريمةالحفاوةوعلىاالسطمىالموتميمنظمةفىاال~هاهولىمسزفيماااللحمادي
االجتماع.لهذااتخنتالتىالممتازةوالترتيبات

واألفوبقيةواآلسيويةالعرييةاالعضاهاهولىعننيابةلحيتالتىالكلماتنصوص(ترد
).التوالىعلى6وoو4المرفقاتفى

الجلسةفىكلمة،للتنميةاالسطىالبنكونيمر،علىمحمدأحمدامكتورمعالىألقى-9
الذيالتقدموأبرز،البنكبهايضطلعالتىنثمطةافبابجازفيهاامتعرضفشاحيةاف

.الكوسكجانبمناليهالموكلةالمهامإنجازفىاحرزه
.)7المرفقفىللتنميةاالسطمىالبنكرنسكلمةنصمردل

.الوفودروساهدميريلسليماننيمىالرفخامةامتقبلاالفتتاح،حفلأعقابوفى-1<

االستاذمعالىبوناسةلنكوسيكعشرةامعةالرللورقالوزامةالعملجلسةععت-11

.التركيةبالجمهورمةآهولةوىامفيجان»آهاتالدكتور
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تتأولوقرروا،للكوسيكمشرةالرابعةالوو-اعمالجولمثروعالوزراهوكر-ا2
البيئيةراتواالسثما»التجارة~لاواآلربتباملوالخامىاالعمالجولمن9البند

اإل~ا.تحرامر~أ~هاعولنوالهيكليةواالصطحاتدياالطماواالسشرار
.)8اهرنتىفىللكوسيكعشرةالرابعةامورةاعمالجولنص(يرد

بالجمهوريةالحكوميةالتخطيطعينةوعيل،فنينبىأورهان/الدكتوراالمتازقدم-,3
كبارمداوالتاليهاخلستالتىالنتائجعنبيك,الموظفينكباراجتماعورنسالتركية
الهيكليةواالصطحاتا~ديواالمشرارالبيئيةراتواالسثماالتجارة"حولالموظفين

اإلسطىأ.الموتميمنظمةأعضاءالدولفى
)9المرفقفىالموظفينكباراجتماعونيسربياننص(يرد

وجمهوريةانانيسياوبموريةالتوعيةالجمهوريةوفودساهرنقدم،نلكوبعد-ا4
مصروجمهوربة،التونسيةوالبممورمة،~ودولة،السودانوجمهوريةكبانيا،
وهولة،الهاشميةاالرمنيةوالمملكة،الكاسرونوجممورية،فيجرباوجمهورية،العربية
.~انممفىسثراراالتحقيقوبرامجا~ميةالمستجداتحولبياناتالكويت،
منفصلة).القطرمةيرالثمارعلىالحصول(يمكن

cالعربيةوالجمهوريةمطيةاالباعمتأنوجمموريةتوعوجمموربةوفودروماهالقىاه
ونيمر،سيوبلسليمانالرنيمرلنناهةوشيرموشكرمعنفيمااعربواتلماتريةالسر

لتعاونممتمردعممنبييانهw،ترعياولكرمة،القوسيكوريسالترقيةالجمهورية
اال~عبهحظرماوعلرمطىاهالموتميمنظمةفىاالمنعا>الدولبينفيمااالهثصادي

.زنممنافرنيمانهن

اعربكلمةءا~ديلحعاونلمننلمةالعاراالميناوزار،ارنمرالسفيرسعاد،القى-ا6
ومعربااالثليمىا~ديالتعاوناهميةفيوأكد,التركيةللحكومةوشيرهشكرهعنفيها
موفاالسطمىالموتميومننلمةا~ديالتعاونمننلمتسانتعاونانفيشهعن

.االعضاهالبلدانمصالحيخدمبمايتعمق
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ر~والقرارOICJCOMCECJ14-98JRES)ا(رقمالقرارالوزراءاعتمدثم-ا7

)2(COPoACECJ1498JRES

فىOIC/COMCEC/14-98/RES)2()1(تملJCOMCEC/I4-98/RES.)ا(رقملرينالقرنص(يرد

.)ااوا0المرفقين

تحسينبشأنبطدهوفمنالمقدمةالمقترحاتعنالسودانجمهوريةمندوبتحدثا-^
منالمقترحاتهذهأنمؤكدأوالمقاييس»للمواصفاتاإلسصةالولىلممعهداألساسىالنظاو
لمنشاره.لممزمعالمعهدفىلمعملسيرحسقتكفلJشلنها

ايشينالعميدمعاليبرئاسةللكوسيكعشرةالرابعةللدورةالختاميةالجلسة~-19
.لهتركيةبالجمهوريةالولةوزيرجلبى،

اسماؤهاالتاليةاالعضاءالولى~وقعتالختاميةالجلسةفىخاصةمراسمأجريت~2.
:امنا»المبينةاالساسيةوالنظماالتفاتيات
ا~محلية:فيجرياوحمهوريةالهلشيةاالردنيةالمملكة
المؤتمرمنننمةاعضاءالولىبينفيمااالستثماراتوضمانوحمايةتعزيزاتفاتية-

.االسطى
~محطية:1نيجيرياجبهوممة

.والتجاريولحفنىا~متصاديللتعاونلمعامةاالتفاتية-
الفؤتمرمنظمةفياال~ءالفولبينلمتجاريةفضنيأتاالفننامبشأناالطاراثعاتية•

االمطى
لطصاالتاإلسطىلطحادساسي9االنظام-
كمنيللطيراناإلسطيللمجلىاألساسىلمنظار-

للجلسةكلمةاال~المؤتمرلمنظمةالعاماألمينالراقي»عزلمسمعاليوجه-2ا
المؤتمرلمنظمةالمساعدالعاماالمنأياللو،فابيكاالسفيرسادةعنهبالنيابةكقاماالنتامية
انرابعةالعورةأنيهاخلستالتياننتائج.فميةنيهانوهءانختاميةانجنسةفيكلمةاإلسمي،

يقسهوماباثغامتماممنصريلمئيمانالرئيسفخامةبييهماعلىشيا،للكوسيكةعش
العلواالمينوأكد.االعضاءالبلدانبيننيماتتصادياالالتعاونلتعزيزحكيمةتوجيهاتمن
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المتابعةاعمالفىالتعاونفىوسعاتدخرلناالسطمىالموتميلمنظمةالعامةاالمانةأن

.عشرةانرابعةمورتهافىانكوسيكعنانصاهرةالحراراتنتتفيذضمانا
ا).2المرفقفىاالسطمىالموتميلمنظمةالمساعدالعاماالمينكلمةنص(و~د

كلمةالهاشميةاالرمنيةبالمملكةالتخطيطبرونعماريسليماننبيلاسيدمعالىألقى-2)
الورقحققتهاالتىالهامةللنتائجمثيرهعميقعنفيهااعربالوفودجميععنبالنيابة
التعاوناهدافبتحقيقالبالغواهتمامهلميريلمليمانللرئيمروالمقترةالحكيمةوللقيادة
الشكرمعاليهأزجىكما.االمصالموتميمنظمةفىاالعضاهالولىبينفيمامثصادياال

المنظمةعنالمنبثقةالمتخصصةوللمومساتاالمصالمؤتمرلمنظمةالعامةفمانة

.االجتماعانجاحفىبهاسهمتلمالهاوالتابعة
ا).,.المرفقفىعماريسليماننبيلالميدمعاليكلمةنص(يرد

فيهأعربختامياخطاباالتركيةبالجمهوريةالدولةبرونجلبىايثينالميدمعالىالتى-23
االسالمىالموتميلمنظمةالتابعةوالمزمساتالعامةولطمانةللوفودوثعديرهشكرهعن

فىةبناهمساهمةمنوقدموهثمينةجهودمنبذلوهلمااألخرىالوليةالمنظماتولممكى
.أوطانهمالىالعودةسعلمةللمندوبينمتمنياخطابهواختتمالدائمةاللجنةعمل
.ا)4المرفقفىجلبىايشينالونمرلمعالىالختامىالخطابنص(يرد









)•(

مثمرةالرابعةالدورةفىبالمشاركسزقالمة

والتجاريا~«يللتعاونالدائمةللجنة

اإلمطصتمرالمنلمنكسة

(الكومممية)

)1998مىالثالتثمرينلمنوفمبر4-1ل،(اسطنب





عثرةالرابحةآكلورةفىلحممثماركسزتكمة

والتجاريا~ىنألدانمة~للجنة

اإلمطمرالمؤتمرلمنطحة

هكومصهكا)م

ر6668لهثكلىتثسسزنوفمبر/4-1اإمخبول،
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دميريلمليمانالرنيمرلفخامةا~حيالخطاب

التركيةا~يةونيس

الكومسيةورنيس

للكوسيهعشرةالرابعةالدورةافتتاححفلفي

)ا99^الثانيمنتقسلمنوفمبر3(اسطنبول،





لمولمليملنالرنيمر~ا~~

لحكومميالور~التركيةفجمهوريةوليس

للكو~عثرةلمبقةالاللعدةلحتاححفلفى

ا)998الشطىتقرمزمفوفجر/3ء(اسطنبول

الوزرا»المعالىأصحاب
العاماألمينمعالى

الموقرونالمنابون
الضيوفهتالمما

للكوممسيك.صرة-)بعةكورةبمناسبةأخرىمرةمنكمأكونأنممووريمواعىلمنإنه
اإلمطمىالعالمعلىبالخيرجهومكمتعودأن~~تىشبلواأنأرجوالمناسبة،وبهذه
.جمعاهبةالبشوعلى
ليمسهكوانهمزخرا.جدامنا«بانضماممنظمتنااطارفىاالهماديالتعاونايدتقلقد
المنظمة.الىوتو-ربنامممومنكلانضمامبعدبغوياناصفوفابينفرحبأنالسعادةغاية

لمنظمةالعاماألمهنمعالىالى»أوال»الثكدأذجركدالفرصةمذهأغتتمأنلىواسمحوا
منمابنلتهطىالمتخصصةلجانناوالى~اإل~البنكوالى،~7االموتمي
.للكوسيكخسةمتقانيةجهود

الموقرونالممفوبون
الضيوفالسادة
ثسكيلعلىتوثيهوفعالميةتحوالتهرتاريخيألانشالفترةفىيعقداالجتماعهذاان

التىوالمزسماتاترا-ط~ابت~ثرني~لنقطةإلىوصلنافقدالمقبل.القرن



أنفطحظفموفاآلن،العالميةالصاحةعلىالمطروحةاالهتماماتقانعةاستعرضناماواذا
ا~دممشبلبالفعلشكلأحنتقدءمنهالفكاكحتمىكواقعبرزتالترالعولسة،
االمممتفنواحدةسوقشكيلنحوالعالمبهايتحركالتىالهائلةالسرعةأننلكالقص.
اعادةعمليةتجرينفسه،الموقتوفىمتزايد.نحوعلىسهاالوثمانجتوثقالىوالبلدان
االخرى،فمجاالتوسانروهثعافيةواالجتماعيةوا~ميةفمياميةلحمجاالتفىفممكلة
انفصمالميةثسالوالشميةطيةواميمقراالعالبأنيومبعديومأيديتراالوعىأخذبحث
عناصرها.سز

فثمهد»ماخضمفىواالنكماشاألزمةمنيعانىالعالمىا~دآناألهف،مواعىومن
الىامتتثمآميا»فىالماليةمواقاالفىظهرتالتىفاآلزمةلمة.اهنحوتقارعمناآلن

سفالموالتطورمذاأنطلقيثيرلماوانه.الينيةأمريكاالىمريعاتصلربماروميا،
.كهرةعالميةاهساميةازمةللىيوديقدالذياالمرممشر،وبا«الىيتحولربما

هى،بطنافهابماءالناميةالبلدانأنموخراأجربتالتىاالمثعصا«اتفتانجلخهرت7
االهمادىالنمومعلينخفضأناتاالمشصاههزتتوقعبلاالزمة.بهز»تضررااالكثر
الناميةالبلدانفىالنمومعلينخفضأنينتظرسما،%2الىكا4منالعاممذاالعمى
االماميةالبنيةلخايةوعدالصكاننمومعدالتاالعتبارفىأخنناماواذاكا.2الىكا6من
واجتماعيةعصاميةمشكطتتواجهموفالناميةالبلدانأنلنالتسز،الناميةالبلدانفى

>ا~ديالنموتعثربعببفطرة

فمنءالعالمىا~ديالنموعلىبهانمرالتىلطرمةالمملهةاانعكامماتعنوننمال
إذءالحصانيةتطهتىفىالتوسعبمببكداانخفناالعالميةالتجارةحجميثمهدأنلهمتوقع
ثعربباكا10كانأنبعدء1918عام_7لحرالعميةالتجارةنمومملينخننرأنينتظر
.1997عام
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بعدتأمسالذيلصالعاإ~ديالنظامبأناعترافثمةأصبحكله<نلكيحثحنوطى
,الصدهذاوفى.العولسةنحوالمتجهاالهماداحتياجاتيلبىيعدلماث~ا~~ا~_
االهمادعلرعمرةآثارلمهاتكونأنمونوالحيلولةالراهنةاالزمةعلىالتغلبيمكنوحتى
االحتياطاتاتخاذإلىتباسانالعالميةالمسزلياتذاتا~داتعلىيتعن,العالمى
.عالمىلمنقملثىموثخطريرأبمااهرمة

5االذداا~لىأصحاب
الضهوفالساد،

عاما~وابةالرتاريقهايرجعالتىاال~الموترمنظمةفىكاعضاهعلينا،ان
الطزمةبرالتدانتخذوأن،معهانتعاملوان،كثبعنا~مجاماتهز»نتابعأن»مضت

نها.ث

ا~يللتعاونالجيتسبية3االمترمىاالتجد«مذافىالهامةالخطواتاحدىانوالثمك
فيماوالتضامنالتعاونمراجعةأجلمنالمبنولةللجمودكثمرةجاتالتىءالعملوخطة
منبمزبدالحظت7و.العالميةالتطوراتيواكبانجسنوفهمنهر~منبلداننامن

مثل،الهامهالتعاونمجاالتفراهطاعسزالخبراهألفرقةاجتماعاتهتدوالمرورالغبطة
.العملخطةتنفيذاطارفىونلكIالشعنىلمعاونهواالمل،رأسومتنتأتانخارجية،التجارة
موضعنتاجمناالجتماعاتهز»عنهتسرماوضععلىستعملونانكممنثعةلعلىواانى
.التنفيذ

مجالفىمخدةوآلياتموسيةهياكلوالكوسيكاإل~الموتميمنظمةشكلةلقد
)ثمد،أنوأود.الخبرةمنقراكتسابمنمكنناالذياالمر،والتجاريا~مصاديالتعاون
للتجارةأجألاألطولالتقوبلنظاممنالعصوىامشادةاالأهميةعلىايضا،المقامهذافى
إنشاوهماأمكنآليتانوهما،الصاهراتوانتمانمشمارااللتأمناالمطميةالمومسةومن
.الكومممهكبفضل



OIC/COMCEC/14-98JREP~)2(ا~نن

لهاسهاماشكلأنيمكنموضوعاتالمداوالتتغطىسوفءالحاليةالكوسيكفورةوفى
العالميةااللحصاهيةالمعمتجداتبإزا«بلدانناسذفماوالتجاريا~ديالتعاونفىقمته

المتطحقة.

بلدانئفماواالهشعاراتالهنية~التجارةموضوعاختيارأناقروأن)ودالمناسبةوبهذه
اال~«اهولىفىالمكليةواالصحاتا~ديواالمشرارممطمى،انةالموتميمنظمة
.العام-المداوالتموهتااختياراكان

علىقرةهناينأنسأنهمنءالموضوعهذافىواآلراهالخبراتتبلبأنلمرمنوامتى
شهدهاالتىا~هيهاالزماتمواجهةفىرمةالتجأ~متاتعرضطتىالمعابتنلمل
>الهفهذابلوغالىلحراميهاالطصاهيهمياسامتاوضعوعلىكيوم»العالم

البرامجتنفيذعلىناحية»منتعمل»أنحكوماتناعلىيتعنأنهأمحثأءاالطار«اوفر
الراميةالتدابيرأخرى،ناحيةمنمثخذ»وأن,الخارجيةتجارتهالتتوبعالضروريةلممطية
.التجاريةنظمهاتحريرطوبقعناالطيميةواالمشعاراتلمتجارةدعمهى

كثبعننتابعأنضرورةوصأالللمقام»هذافىأطرحهاأنأوداخرىنتةوثمة
تتااكصاداامفماجفىمهممورلهاميكونالتىءالعالميةالتجارةبمنظمةلحمتعطةطتطورات

أنوأودالمجال.هذافىبلداننائبدألمذيالتعاونمواصلةوإلىطعمرءاالطصادفى
ممساهدةمنمايعمهطىللتنميةاإلمطمىالبنكالىبالشكرموجه3لكىصةلهنههز»أمحتم
.ألعالميةلمتجارةمنظمةإلىاالنضمامفىالراغبةللبلدانلخية

الموفرونطممفوبون
الضموفطممامت

الممالالوهماهمشتركةوأ-افقيمحوللحجمعكىطشربةفهتمعىالذيطوتت-افى
سبيلطىمنها»ءومتباتمخلطيءلطعفءخال~مرل،المالمفىولحمعاونواالسكراع
ولحعصب.االجانبوكراهيةالعرقةلتولهنررهاب6اطمثل»
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إلىسهلناتعترضالتىالعقباتهذهعلىتنغلبلكىوالتضامنالتضافرسوىأمامناوليسر
عدآل.وأكثرأفضلعالم

هذهثعوبتعدمبضرورةوثومنءاالوسطالشرقشىالسطوعمليةبثرةثساندتركاان
المقامهذافىاألهميهبالغألاألهورومنالمنطقة.شىوعاملدانممطمألبهبألالذالفرمأل

ضروري.أمربالوعودالوفاهأننلكبالتزاماثهاءالمعنيألاألطرافثئىأن

بنيامينوالسيدعرفاتياسرالعميدوقعهالذياالنثماليةانفترةاتفاقلثمديربااسثمبلناولقد
المساربشأنواثمنطنفىا998اولمنمثسلماكتوبرشهرمنوالعشرينالثالثيومنتنياهو

يمهاأنفىاالملكبيروبحونا.االوسطالشرقفىالممطولعمليةنيلىاالسرا-الفلسطيني
لعمليةجيدةهفعةيعطىوانءتوقفتالتىالمفاوضاتاستتنافالىالطريقاالتفاقهذا

البحرشرقمنطقةفىاالسثعرارلتحقيققصرىأهميةلهالسطوعمليةنجاحأنذلكالسط»
المتوسط.

لمعرقىالتطمهرحمطتضداتخنناهالذيالحازمالموقفنسكوسرفاأحداثتجاهنتخذإننا
.االتجاهنغمرفىلياتهمسنوتحملالىالولىالمجتمعندعرونحن.والهرسكالبوسنةفى

اسمناداالمشاركةعلىقانعةتعميةطيةميمقراباقامةيسمححلالىالتوصلدنتركياوتومن
التىالمبادئككءربيةاالووالتعاوناالمنومنظمةاالوريىواالتحادالمتحدةاالمممبادئالى

.وعادالسليماحاليكونسوف»العرقيةالجماعاتلكلالمشروعةالحقوقتضمن

مرةأودىوصا.اموليهبالشرعيهبااللتزاممرهونالقوقازمنطقألفىدانمسالتحقيقان
الىالشقيقأل<انومجانهولةاراضىخمسرتحكرالتزالالتىأرمينيا،أدعرأنأخرى،
.اندونىانقانونألحكاماالنصياع

فىارهسشبالنسةحيويةاميةيملانهحيثافغانستانفىالوضعكثبعننتابعاننا
انهاعثعامناوفىالشقيق.االفغانىالثمعبيعانيهwعميقبأسفونشعرالوسطى»آسيا

~مناالتحلأناليمكنالمشكلةواناالفغانية،للقضيةعسكريحلالىالتوصلاليمكن
.افغانستانفىالعرقيةالجماعاتكلتعاندهاعريضة»قاعدةذاتوطنىوفاقحكومةثسكيل



راهالونىالمعالىاصحاب
الموقرونالممفوبون

يربطالتىبلداننابهنفيماأوثرمحصاديتعاونالىيحتاجالولية~تالجيدالعصران
بأنتركياوتومن.أخرمةروابطسهاثعومكمامشتركوثعافىوروحىتاريخىتراثمنها

العالم.فىوالرفاهيةواامشراوالدلىالمالمفتاحموالحليمىالتعاون

جيدةروبةأجلمنتراشانوحاأنوعلينا.وهتحياتباآلماليحفلعصرفىنعشإننا
.تضامنالىوهصراعاتتعاونالىالمنازعاتنحولأنفعتطيعبحيثللمال

~والتجاريا~ديالتعاونلتطويرهامةركيزةالكوسيكشكلءالخصوصهذاوفى
باالمليبشالمسثبلاناالتواجهنا،التىالحياةالمشكطتمنكرغموطى.بلداننائ

.رشيدةبصورةوالفرصاالمالهذهمنفسثيدانوعلينا.بالفرصومحفل

الدلىبالسالكترمفإنها0هذهالتاريخىالتغيرعمليةإطارفىمسوولياتهاتركياتعىوإذ
كلاغنتامعلىجهودهاتركياوتركزلبلداننا.لمرخاهمنمزبدتحقيقأجامنقصاراهابانلة

تنفيذأجلمنمحوريبورتضطلعكمااإلهيمى»التعاونأجلمنالمتاحةالفرص
انماجهى~لتركيااألولىاألولويةفانالساق،هذاوفىجيدة.تعاونيةمثمروعات
بادةنعلىليعملثعامم~منالعالميةمواقاألفىالقوقازحوضفىالجيتالطاقةمنطقة
العلكةمصادرتضمالمنطقةهذهأننلكممكن،وقت)تمرفىالمنطقةمذهثمعوبرفاهية
المشروعهوميهان-باكوأناعبخطرمثمروعوانوالعثرمن.الحاديلطرنالجيدة
أكثرعبرالعالمية،مواقاألإلىالمنطقةهذهمنالعلكةمصامراينعلأنيمتطينالذيالوحيد
الرفاهيةضمانفىحاسمأمورأمذهالعلكةمصامركعبوموفواسثرارأ.أمانأالطرق

منظمةفىأعضا«وجميعهاللطال،المنتجةالشقيقةللولىالطويلالمدىعلىواالمشرار
مرشحاسيهان-باكوأناصهبخطمشروعيكونوهكذاالكوسيك.وفىاالسطمىالموتمي
السياق،هذاوفىبن.والعشالحادياهرنفىالتعاونمثمروعاتأروعمنواحدأيصبحألن
وأوزبكمتانامستانوكانوجورجياوأنرمجانتركياروماهوقعهالذيأنقرة»إعطنشكا
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سيهان،-باكوأنابيبخطمشروعوانتاريخيا.حدثأء1998أولثسرينلمأكتوبر29يوم
كليتفقإنماالعالمي»ا~مصادفىمنطقثمافيللطاقةاألساسيةالبنيةإدماجإلىديمينالذي
ا~مصادي.التعاونومنظمةالكوسيكومرامىأهدافمعاالتفاق

موهوقأمكانأيحكروثعافية،وروحيةتاريخيةبروابطمعهنرتبطالذياإلسطمىالمجتمعان
منظمةدعمستواصلتركياأنخاصة،بصورةكد،أفىأنوأودإليه.نسهىماجميعفي
دعمهاصلستراكماالشقيقة،اإلسالميةالدولجميعصفوفهافىتضمالتىاالسطمىتمرالمن

الكوسيك.ألنشطة

بللنفعسيعودأنهفىشكأهنىاليخالجنىالذيعملكمفىالنجاحكامللكمأتمنى»الختاموفي
.اسطنبولفىوممتعةمثمرةاقامةلكممتمنيابلداننا»بينفيمااالقتصاديالتعاونعلى





0<م
ا~اقيعزالدينالدكتورمعاليكلمة

اإلسطميتمرالمنلمنظمةكعاماألمين

~ةاالا~للدورةاحتتاحيالحفلفي
واتباريا~ديللتعاونانمآلاالللجنة

ا)(الكومسيل

ا)998الثانيينتقسنوفمبر/3،(اسطنبول





لحرلحرفزلحلناللكتورمطىكلمة

اإلمطمنطمزتمرلمنطحةالعلماأل~

~ةلحرابعةلللورةا~حىالملفى

وا~ي~يللتقالناالكمةللفة

(لحكو~)
)1118كشطىتغريننوفمبر/3(ا~ل»

الرحمكرحمناههبمم

و~وآلهمحمدسيلفا~اهوصلى

مي0ا~نتأتبرأندأدكماعا.:آ.د:دأ-شية::ميبثأز._>،ىءء:قأرد

ورنيساشركيةريةائجمرونيسرر.ييرن،منتيسانا~دآلاننفحبنتا~تيرتة>

شرا~مننثعة~نائعنبنقة(كو~)وانتجاريا:تثسز.زدفنعاونا_انةا~آ

لئرمسيك.عشرةرائرابهورةاكانثثاقبحتنزرتننئهعثى0ميآاأمك

هذدعسبهايرجهخلاليالنشقةانتيا.ةنتئىيبرننالرنيدرفخامةوأحيي

جعاعاكهذااستضانةعلىائتركيةالجهوريةحكومةأشكرأنأيضاوأودانبامة.انلجنة

التاريخية.المدينةهذهإلىوصوليممنذوبنالعندكلانقئيذيةالضيانآلأسبابتونيروعنى

اإلسالمي»ترالعنمنفعةمؤسساتوجعيناشرمسيكعنقانسبثالتسزتىمكتبوأشكر

الدورة.هز»نجاحفيءشكدونميسههمالذيالتمهيديعملهاعلى

والدورةاإلسالبية.الثامنةالقمةعقدبعدللكوسيكعشرة(لرابعةالدورة~مي

بهدفمهمةقراراتاتخذتحيثالخارجيةلوزراءمبىاإلسكترللعنالعشران!ال:.:مسة

أنوباالحنسين.بينتتصادىاالالتعاونتشيناإلىافراميةللجنود~يدحائزإتشاء



انفرارا~متنبذاألعضاءالدولنألبععاوثولىاثىائجهألهزاإلسالميالسزنمرمنمه

نتنين.0:في

متاجنة.بصفةاهتماماالوضعيولواأن

انرئيسالمين

اسرقرسوبونائعذ

اثتب_رةوتحزيرلعةانعدنحرا_ةمقشرجنهاتشسفنامتانمياتتصادنفثامفي

اتتا:دتتنىخثراتتنامفعائسةراتانتتوهذدنبأناننا..ةائمنا_آلتوىوإنا>~ر

رانتتمدأوجهمخف~نأهما_~بىاثتيا:شا_مياند´ترمنئةفيعناءا:ا_ون

واننقصان.

وسرستةببتميرةماةنسفيأنعثيناوتقة،بنامتئيةانسئبياتهذدوكواجهة

خثواتمياذشكالسزترمنغئحةمنابرنهمخثئفةمنا.~فيزعحازناحددونةوتسيم.

هوالطئوبةالتدابيرجوهرإنفعال.اتتفينهالتفينالسومحالقحلإلىتأعوملعوسةعدءة

تعاونوتقويةلنتجارةالنعىالتحريرفىمنللعنظفةالبينيقتصادي9االتعاونكيف

سشار91مجالفي~1~مفقاعدةبناءلعحليةدنعةوإعطاءالخاصالقطاع

العنظة.داخلكمشتركةوالمتسرعات

حننآل~المنبتقةالعملخطةتنفيذوهي~ىأهميةذاتمسألةإلىهذايقودنا

الخطةهذهإناألعضاء..الدولبينوالتجاريااللثصا(ىالتعا~لتعزيز~سالميثمرالمو

الجوانبكلتتأولئماملةوثيقةمكشفةو~اوالتطويلةيةتمهكدراساتعلىممةالت

تحنثى~(ةمجاالتعترةفياألعضاءولاك-ناالتثصا(يالتعاونعجلةبدفعالسعئقة



شاجال.أمراباعتبارناالسأئةلذد~لجةر<ا`معوئريهالمذو:نألماثاد

ائرنبسررانسنبذ

اأأعزاءما»-ان

اأيامفلنشامئةت_اوكمحنممثثونوغيرهااسمائنهذدأنر<هتقةلعثروإ~

«نئثثيرحئزلتو~~مميماتتا~ارك~ستورأنشيأقثأ.wانقادمة.ةربه<:

ا~اوأتأنكمااإلتثصا.يموالثعارنميةاأمكانبيئية،`نتجارةنداتاتتالثيتاسثثث

ممالميةاكائقةعنانصا.رةالقراراتمختلفتنفيذبعثيةما_مراعمنكتوجيهتتنمشفز

ا.ر<.ققتافالمجالفيانثامنة

تعرالعزلعنظعةالعامةمةاألمهتعاونا~وبينلئا.ةأفى_أنالختادفيوأود`

انزو~بهألهضطالعلكالراميةجهودهممعكامكتعاوناا~وموهمساتمياإممك

الوهول.النجاحالدائمةللجنةعشرةائرابعةللدورةمتمنياالعظيمة،





)،0

زنيد<الصالبالصهأ/معطيكلمة

واإلمطميالمربيوالعمبيةالعفةلحثمزونالمكلفاطوزس

ا~طحظرفىالمنرسة،طمملكةفي

)196^مثطيثصرمنفونبر/3(همطنبول،





زنيدىالمعمالبIالميدمعالىكلمة

واإلمطمربىالهوالعطوالمفلربيةلحثزونالمكلفكوزير

ا~حىكحفلفيءالمنوبيةكمملكةفي

)1668الشطيتثريننوفمبرا3(امطنبول»

الرحهمالرحمنانبممم

التركيةالجمهورمةرئيسفخامة
الوفودوؤمماهالمعالىأصحاب
العاماألمنالسيدمعالى
والسادةالسيدات

الوفدونيمرشرختالتىالعرمةالمجموعةباهمممعدم2أأنالرنيسرفخامةيا،لىاسمحوا
L.Jاالبىالتركىوللشعبلفخامتكماالمنتانوعظيمالتعيربصاعقالكلمةهذهبإلقاهالمغربى،
.الضيافةوكرمالترحيبمظاهرمنلقيناه

75بمروراحثقاالتكمغداةالشقمقالتركىالشعبوتهنئةتهنتنكملتجيدالمناسبةهذهواغتتم
المتواصلةوجهوهكمالكبيربوركمأثيدأنيغوتتىالكماالجمهورية»قيامعلىعامأ

.االسميةالولىكافةبنالتعاونأواصربزوتعندعمفىللمساهمة



الرنسفخامة
ثعوملماخاصأطابعأموماتكتسىالساميةبرعايتكمتحضىالتىالكوسكلجنةاجتماعاتان
التطوراتوان.بلداننائوالتجارياالطصاديالتعاونوتعميقترميحفىفعالمورمنبه

علىكبير~ميرلهاالتىالمتصارعةلحوليةوالمتغيراتيوميأالعالميثمهدهاالتىالجيدة
الشاعلعلى»لفخامتكمالحكيمةلموناسةبفضلالموقرةلجنشاقرةمدىأظهرتاقطارنا
واالهساميةالسياميةالساحةعلىتوالمستحثوالستجداتاالتجاهاتمخكفمعوالتعامل
مثعتمةالحصاهيةميامةبنهجهاIالشقيقةتركياوأنخاصةنلكفىابةهوالءالعالمية
لمعقودةاالمالوانواالزدهارالشمنحوحثيثةخطواتتخطوقامتهاتوجهاتتحتومتوازنة
بينفيماوانتآزرالتعاونمجالفىاإلسطيةاألمةتطلعاتمنالمزبدلتحققاللجنةهذهطى

مواضيعحولالنظروجهاتلتباهلهاتهمورتهافى،الموقرةلجنشااختياروانا~نها،
ا~ديارواامشاإلمطىالموتميمنظمةلبلدانالهنيةواالمشعاراتالتجارة

للثعلباتلجنتامسايرةمدىعلىيبرهنوهاعفموفقاختياريعدالمطيةواالممطحات
بالتنسيقفثميدانيفوتناالالصمدهذاوفى.انعالميعيثمهاالتىالماليةواألزماتااللحصاهية
إطارفىحالياالمطروحةالمهمةالمواضيعبثمأناإلمطيةاهولىمسزنمنالقاوالثماور
.WTOللتجارةالعمةلحمنظمة

لممتضررةاإلمطميةللثمربالضروريةلممممامداتطيملحينايملىإممطهيةكأمةواجبناان
آهولةلحامةاعطنعتبةطىالحمدو)~الذيالثمقمقلحفلسطينىلحثمعبرفعهاوطى

.فيالشاطمربعممتهاالفلسطينية

المالمتمومسةمهمةانجاحطىللعمللجنشاأمنما«اعوللحثالفرصةخوونغتتم
تحتالبيضا«الدارسيئةميكلتهاأخيراتمتانبعدالحرمنوثالثاهبلتن.ولىالخاص
الثانى.الحممنلمملك~ءلممغربملكرعاية



OIC/COMCEC/I4-98/...J)4(المرفق

لجنةمكتبهينةفىانتخابهمتمالنينلألعضاهبالتهنئةأشمأنيسرنىالكلمةهذهختاموفى
كذلكبالسكروأتوجهالسابقين.المكتبأعضا«بهاقامالتىبالمجهوداتأنوهكماالكوسيك،

لتسمهل،االخيرهناليومين~مورب،عملمنبهقامواماعلىالسامينالموظفينالى
وبركاته.تعالىاسرورحمةعليكموالسالسطيةاالامتتاخيرفيهلماائووفقنامهمتتا





ا~ا
نمازيحسنالدكتورسعادةكلمة

والماليةا~ديةالشزمذوزير

اإلمطميةإيرانبجمهورية

ا~حيالحفلفي

)ا118الثانيمنتقسلمنوفمبر3اهطنبول»م





كرحهمالرحمنانهبمم

نمازىحمسالدكتورمعادةكلمة

والماليةا~ديةالشئونوزمر

اإلسطمية_انبجمهورية

ا~حيالحفلفى

م1918الثانيتشريننوفمبر،3(امطنبعل»

التركيةالجمهوريةونيسالفخامةصاحب

الموقرونالمندوبون

والسادةالسيدات

اآلسيويةاهولىمجموعةباسمالموقرالجمعهذاأمامأتحدثأناعتزازيدواعىلمنإنه

الكوسيك.فياألعضاء

العيدبمناسبةالتهانىأحرالعظيمةالتركيةولطمةلفخامتكماقدمأنكلمتىبدايةفىوأود
لحكومةامتتأنىعميقعنأعبرأنأودكماالتركية.الجمهورمةلتأسيسوالسبعينالخامس

بنلوهماوعلىوفادةوكرمحارترحيبمنبهأحاطوناماعلىالتركيةالجمهوريةوشعب

أحيىأنأيضألىواسمحواءالنجاحهالظروفكلوتوفيراالجتماعهذاالستضافةجيودمن

تسهمسوفقيمةوأفكارأارشاداتتضمنتالتىالمستفيضةكلمتهعلىدميربلالرنيسرفخامة

االجتماع.هذامداوالتتوجيهفىشكوال

االلحماديالتحريرعمليةمنيصاحبهاوماالعولسةفيهأصبحتوقتفياجتماعناينعقد
بأنولالثمانغماتمنالرغموعلىالجاريةا~ميةللتحوالتالرئيستانالسمتانهما
سيسفروماالههكلىاإلصالح~منالوطنيةوااللحصاداتالعالمىا~هصادميكلةإعادة
المجتمعفىالمعيشةمستوىتحسنإلىتوديسوفالنموءمعدالتفىارتفاعمنعنه

ثميدةمخاطروتواجههءالصعوبةبالغطرقمفترقاآلنيجتازالعالمانإالبأسره،اهولى
مانلحشدفىالمتمكةءالعولسةمزاياواحدآنفىنشهدوهكذا،عالمىانكماشبحوث



فىالمتمكةمخاطرها،نسهدكماءالجيدةاإلدارةذاتالبلدانونموسثماراالأجلمنللموارد
الجارفالتيارهذامواكبةتستطعلمالتىالبلدانوتهمشواألزماتالمالىاالهمثعرارعم

العالمية.االلمحصاميةللوحدة

كانتمولبخناقأصكتوقداألزمةيشهدوهوءاألخيرةالشهورفيءالعالمصمكد
شرقىجنوبهولأبرزتالمامسذ»العقسمدىوطىالمتمن.ا~ديبأدانهاشتهر
والسياسلتاالدخارعلىاطانصةااآلسيويهئالمعجزةإعجابهملحجميعوأبدىالعولسةمزاياآعميا
ءااللحملهنواالنفتاحوالتحريروالمادي.البشريالمالرأسفىواالسثمارالحصيفةالمالية
فىتصكتأمعجز.تحقيقمنا~داتهذهمكنالذىاألمرءمثعاوتةبموجاتيكنوان

الفقر.حدةوتخفيفالنمومعلارشعاع

منالمسثعادوامرسالمظلم،جانبهالهاكانإعجابناهمارت2التىانمعجزة،هذهأنغير
نلكالكلية.ا~يةالمزايابعضبروزءلعولمةبايتممامحصادفىيكفى،الأنهمةاألنهذه
~خذوأنا~ميةاالجتماعيةالضوابطلكلمتيقظةتكونأنالبلدانجميععلىيتعنمه2
فىتخكفالجيد،لمياسةأاوانآخرإلىإقليممنيخطفالسياسةمرمودانالحصبانفى

والصدماتنموهاومرحلةلتركيبهاطبقأآخرإلىءالتحولمرحلةفىأوءنامبلدمنمعناها
لها.تتعرضالتىالخارجية

الرنيمرالممهد

جولةاتقاقياتخهتمخضتالذياألطرافمتعدالجيدالتجاريالنظاممار6العد
الفرضمنعددأأتاحكماالتحياتمنكثيرأالعالمية»كتجارةمنظمةوإنثماهأورغواي،
إلىالوصولفرصتحمينيلى:فيمااالثعاقياتلهذهطرنيميةالمزاياوتتمكرالنامية.للبلدان
غيرالتدابيروتحوبلاإلضافيةالجمركيةوالرسومالجمركيةالرسوملخفضنتيجةاألسواق
آليةوإنشاءفه؟اسشراويسهلآمنتجاريمناخوتوفير4مكافئةجمركيةوهمومإلىالجمركية
هذامزاياأنعلىالعالمية.التجارةمنظمةإطارفىالمنازعاتلتمربةاألطرافمتعدة
يسمحوضعفىالناميةالبلدانجميعوليستءلحانيةبصورةتتحققاللحجيدطتجاريالنظام
معتتراممأنالبلدانهذهعلىيتقينأنهنلكتتيحها.كتىالفرصمنالكاملةباالهمثعاتلها

التدابيرتتخذواناور~اي»جولة~معاقاتمعكتجاريةقوانينهاتوفقوانالجيدهالمناخ
لضمانأيضأوانمانتطلصاهراتهاالتتانسيةالعرةالزباتالانتاجهاهكللتعيلالضرورية
داخلحتىاألجنهمةالشركاتجانبمنالمترايدةالمنافسةوجهفىصناعاتهاعلىالحفاظ



االسثعادةتعظيمهوالمناخ،هذافىندخلونحنيواجهنا؟الذيالتحديوانالمحلية،أسواقها
وا~هية،والثعانيةاالجتماعيةمصالحنااعيننانصبواضعينالمفتوحة؟التجارةمن

باالنفتاحمشقوأخنتلياتها،مسنومنتتملتقدالغنيةالغربمولمعظموانخصوصا
فىالخولعلىالناميةانالبالتحثنفعمهالوقتوفىالحصانيةالممارساتإلىكجأبينما
انالعمل.وفرصالصناعةمجالفىنكساتإلىتزديقدالتىاالطصاديالتحررعملية
قدالتىصناعاتهالحمايةالوقائية´´والتدابيراالغراقمكافحة~تدابيرتستحمالمثعدمةاهولى
للتحرر.نتيجةأمرتتأ

الرنهسالصهأ

منظمةفىاألعضاءالولىانعنيكشف0199-1985العقدفىالنظرإمعانان
متميزا.بعضهاآداهجاهوانجيداءامحمامياآداهمجموعها،فىتحقق،لماإلمطىالمؤتمر
الدوليينا~هتصادياآل«اهفىكهرةاختقاتورا«هيخفىالنمومعدالتمتوسطانعلى

األعضاهالولىمنهولةعشرةأربعمجلةفهنمااالسطى.المؤتمرمنظمةفىاألعضا»
أخرىهولةعشرةستسجلتللفرد،بالسبهالحقيقىالمحلىالناتجاجمالىفىانخفاضا
المأنة.فى6و3بينتراوحتللفردبالنسبةنمومعدالت

العالميةالصاهراتفىاالسطمىالموتميمنظمةفىاألعضاهاهولىبنصيبيتعلقوفيما
دولنصيبكانومنماالسابقالعامفى9ه»6.8كانأنبعد1996لعام%'v,'Iإلىارتفعفقد

»1993عام%V,fو1992عام91ه7.2العالميةالصادراتمناإلمطمىالموتميمنظمة

.1995عام^,'\%ثم1994عام,'\%1'إلىانخفضأنهنجد

9.35إلى199oعامموالومليار0,30مناألمنعاهللدولالبيئيةالتجارةزامةوقد
مستوىإلىاألعضاهالموللصامراتالمنويةالنسبةووصلت،1996عامموالومليار
البلدانإلىالخاصالمالرأسمتنتأتانعلىاتاإلحصاهوتلالحجم.حيثمن1'%,0

المالرأسوبمثلمتوالية.سنواتستلمدةالتزايدفىاستمرت1996سنةفىالنامية
والتىالناميةالبلداننحواألجلطمطةالمانيةاإلجماليةالمتفقاتمناله8>منأكثرالخاص
فقدمنهامتممارياتوزيعهايكنلموان199\سنةفيأمريكىموالوبليون)85نحوبلغت
الولىحصةوكانتاألجنبية،االسثماراتهن9ده73علىفقطمونةعشرةامثتاحصفت
للغاية.ضئيلةالعالمفىالمالرأستفقأتاجمالىمناإلسطمىالموتميمنظمةفىاألعضاء

عنهاتوافرتالتىاإلسصرالموتميمنظمةفىاألعضاهواألربعينالخسىالدولبينفمن



منهاعشرةخصىوحصلتموالومليونمأنةعلىيزبدالماعلى~نحصلتالبيانات
هذهفيهمابلغتاثتينحالتينغيرهناكتكنولمكل.أوموالومليونعشرخمسةعلى

ككل.المنطقةفىفوالربليونعلىيزبدماالتفقات

الرنيصالصيد

تبنلأنالجيدةالعالميةللظروفالمصاحبةوالشكوكالمخاطرثعاديأجلمنيتعن
وانتجارتهاهيكللتتوبعجادةجماعيةجهودأاإلسطمىالموتميمنظمةفىاألمنعاهالولى
التعاونعرىلتوشقالتدامىتتخذوانالثعنييةغيراسلعتجارةمجالفىامكاناتهاتعزز

للتجارةمناطقمنهافيماتشنانمنهالمجموعةاواهولىلهذهوبمكنمنها.فمااالطصادي
جميعأ.ألصنمانهاالنفعتحتتىالترتيباتهذهمكرانإذالحرة

الرنيصرالصية

نلكأدىوقداألساسيةالسلعمنوغيرهالبترولأمعارانمررإلىاألخيرةاألزمةأهتلقد
االهمثعرارتحقيقميامعاتفيهبدأتالذيالوقتنفسرفىمحصامناشيداضرارلجى
المدىفىنعترمفاننانمكمعوتمشيأالتضخم.منالحدمجالفىثمارهاتوتىلحصادي9ا

هذاوتعم.1998آبأغمطمىلمفىخاتمىنيمىالرعنهأعلناصكلحىبرنامجتنفيذطمتومط
ومنااللحمادي.واالنتعاشاالجتماعيةالعدالةمنمزبدإلىللوصولشامألأملوبأالبرنامج
يلى:ماالبرنامجهذاأهدافئ

التنظيمية.وأطرهالكلىااللحماديالنظامفىانروباوضوحمنمزيدتحقق-
الضريبىاالصالح-
الحقوميةالمشروعاتوخصخمةا~مية»األشطةفىالحكومىالوومنالثقليا-
الخاصةاالسثماراتشجين-
المنافسةوشجيعاالحتكاراتتصفية-
منه.مخدةكمياتدعمالحكومةتتولىمنهامحودمحدبامعشاهالصلعأممعارتحرير-
تضررأالصكانفناتأشدلحمايةأمانشبكةلمجاعة-

جاإمفماااليرانىاإللحصادإلمفماجمتفيزهاستكمالهدالطوبقيمهامموفالبرنامجوهذا
العالمى.التطامفىتامأ
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صالبكرأبوفليفةمعا«ةكلمة

المنخالبجمهوريةالحرفيةوالصناعاتكتجارةفزمو

ا~حىانحفلفى

)1668طقانىتشرينفوفمبولم3اامطنبول،





ماارمكرأبوفنهفةةمعهكلمة

المنخلبجمهوريةالحرفيةولحصناكتالتجارةوزمر

ا~حىكحفلفى
ا)998طقطىتثرمننوفمبر/3(امطنبول،

الرحهمالرحمنالهبمم

كبألالنربألالجمهوررنسمألالفخاصاحب

الكومسبكورنس

الوفودروساهالسعادةأصحاب
اإلهمطميالموتميلمتعلمةالعامأألمينمعالى

الموقرونوالضيوفالمنوبون

االجتماع،هذافىعنهانيابةالتحثثمرنأولنتىالتىيقيةاألفىالمجموعةوباسمبدا،ةأود
عنها.انمنبتقةالمتابعةولجنةالكوسيكوراتاجتماعاتبانتظامأثميدأن

نيمىالرلفخامةلمقعسآياتأسىشيمفرصةأخرى،مرةلى،تتاحأنمعيذقلمناسبةوإنها
اللجنةهذهبهايسالتىالثبوالنظرةالفعالأل~سلوبالكوسك،ونيسصريل»يمانسك

وزراهونيمريلمازءممعودالميدولولةاا.همى«تمرالمنمنظمةلجانمنالدائمة
االمطمية.لطمةخمةالصماميةالمهمةبهذهاالضطالعىيعاونهالذيانتركية،البمهورية
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حضارةمنلهبمااإلمطمىللعالمفخرايعدالذيالتركىللثممبكنال،موصول،والثمكر
شعممنحققهولمااإلمطمىءالمؤتمرمنظمةأهدافتحققطىولحرصهءوثرمةسحمقة
المجاالت.جميعفىلمشيةطريقعلىمكل

الذيمر9الثة،الثاا~إلىللمخولاإلمطمىالموتميمنظمةفهتمتمدالذيلحوهتفر
مارس/شهرفىآبادامطمفىتلحذيالطارئاعلمةمرتمرمنذاهتملمهاكلطىامتحوز
فىااللحمامية،المولعةظاهرةاطرن-انهايةطىتسطرالذيالوقتوفىء1992آذلي
اهتمامبكلوالتجارياالطصاديللتعاونالدائمةاللجنةإلىطموكلةللمهامتحظىالتتمحا
مضى.وهتأيمنسروقامتهااإلمطية~

فىالمنحأاإلمطمىطمهمرثمرمنذ~بصفةبدأولهذيءالثبالتقكير~ضز
لجلمنمتراتيجيةلحكوسيكوضت»1991اللكلنونفيممبر/فىلحمنقل،ألكل»
راسخةوآليةعملخطةمعءممطيةاالطبلدانبينفماوطتجاريياالطصةالتعاونتمزبز
لنمتلقة.

طىمرتكزةهمنيذءموضعالخطة~وضعطراإلمطمىالمرتميمنظمة~وطد
ممعتوىفىنترمنطولهز~تعطيهمارغمفولناءلجميعالحقةالسياميةاإلرات
طهور.رجهمنطمملنى~وكلطوليةلمحكوميةلهمنظمة~يسفماورنم~همية
همألهمضىلحىالمشتركةعزبمتتامنكلمهز»اطموررجهفز~الجوهريو~
فلرق.مذافر

حكومةفظمتهاكتىطفرةجاعتءبتيةاألنىانمجموعةمحتوىمحىءلحروح~منو~

»1162فيمان~لمثمهرفرألكلفىللتقيةاإلمطمىطنالمع8با~مترلحسغل
طولعروضجاحتاكمامنظمتا،لحارألخلوالتجاريااللحماديلحعالنلمكطتطزمز

أخرى.ناحيةمنالكوممياللختصماتمجلفىسكةلهتطاه~األخرىيتيةا~كل

منالكو~،عنالمنبثقةلحممنالبهتضطلعلحذيباهورنشيدأنيفرشاالطميى؟هذاوفى
التوجهات~مناإلمطمية؟األمة~لحجليل~لهذاتنعذأولحجهد؟سكيرحيث
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اإلسطمىالبنكعلىخاصة،بمنعةءالقولمذاوبمسقااللحمادي.التكامللتحقيقالمخكفة

~ة~لسهموالذيعلىىمحمدأحمدشقيقناءوالكفاتالتقدنىبكلهيرهالذيللتنمية»

ثترفىالمسةانحياتوكنلكاإلسميةللولىواالجتماعىااللحماديالشعمتحتيتىفى
طعالم.أنحاه

محزاهينامكتورلشقيقناالمقترةالقيادةتحتاالسطى،المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةان
الممتازةالعملوثانقعليهثسهدالذياألمرنفسه،الطرمقعلىثابتةبخطىتسرالعراقى»
الكوسيك.موراتإلىثعمهاالتى

الكوسيكرئيسالفخامةصاحب
الوفودوؤساهالمعالىأصحاب
اإلسصرالمؤتمرلمتعلمةالعاماألمينمعي

انموقرونوالضيوفانمنوبون

التركيةللحكومةالشكرأحرأوجهأنبقية،األفرالمجموعةوباسمءهذهكلمتىختامفىأود

فىمحاورعاية»ترحيبمنالوفودجميعبهأحيطتماعلىءالشقيقالتركيوللثمعب

كرممنتركياعنعرفعمايعبرالذياألمرالجميلة،التاريخيةالعينةككءاسطنبول

سابغ.وفادة

وبركانه.اذورحمهعلبكموالسطم





0م0

نحىمحمدأحمداللكنوركلمأل

ا~حىالحفلفىللتعمهألءاإلمطمىالبقنهمسلى

)1198التطىتقرمنلمنوفمبر3ء(امنبول





بالعريأوررل.0

عليمحمدأحمدالدكتوركلمة

ا~حيكحفلفيللتنمية،اإلمطمي~اونيس

م1998الثانىتشرينفمب،نو3-اسطنبمل

آلهوعلىاألمينالصادقمحمةناميةعلىوالسالوالصالةالرحيمالرحمنانأبسم
.أجمحنوصحبه

ديمريلسليمانالرئيسفخامة

؟تركياجمهوريةونيس

؟والتجاريا~هصاديللتعاونالدائمةاللجنةونيس

العراقيالدينعزالدكتورمعالي

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالعاماألمين

الوفودوأعضاءساءرفىوالسعادةالمعالىأصحاب

؟الحضورواألخواتاالخوة

،،<وبرلجانهانه~حمنهعلكمالسطم

الرابعةالورقفىالكريمجمعكمأخاطبأن-نيمىالرفخامةيا-ويشرفنييسرني
فباسم.والتجاريا~هصباديللتعاونالدائمةاللجنةرايةتحتلقاءاتناسلسلةمنعشرة
عاماVoبمروراالحتفالبمناسبةالعزيزالتركىالشعبأهننللتنميةاإلسطىالبنكمستكممن
؟التركيةللجمهوريةالشكروخالصالثعديرفانقعنأعبركماالتركيةالجمهوريةإنثما،على
بينلولماوترحابكرممناالجتماعاتهذهسلسلةبد»منذنكتاهلماوشعباوحكومةونيسا
حرصعلىهليلإالهذاوماءاالجتماعاتهذهنجاحلضمانجيدوإعدادترتيبمن

جهوددعموعلىالمشتركاإلسطمىالعملتعزيزعلىشخصياوفخامتكمالتركيةالجمهورية
.والتجا~مةا~مصاديةالمجاالتفىاإلسطىتمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولبينالتعاون

اإلسطمىالبنكدعوتهالكربمالموقرةلجنتكمألمانةالشكربأجزلأتقدمأنويسرنى
تبتغيهمانحوالمسيرةهفعفى-المستطاعتعر-ليمهماالجتماعاتهذهفيللمشاركةللتنمية
.أهدافمن
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أفكارمنتضمنلمابهنيتاينبراسأيشكل-الرنيمرفخامةيا-االفتتاحيخطابكمإن
جاءلمااهتمامهمجلميولونالوزراءالمعالىأصحابأنومقينى.رثميدةوتوجيهاتقيمة
قضايايعالجوهوبمرنياتكمسيستنيراالجتماعأنكما.سديدةوآراهمقترحاتمنخطابكمفى

الثمديرصادقعنأعبرأنخاصةبصفةوأوداألعضا«.مولناخيرلتحقيقأعمالهمبول
االسطمي.تمرالمنومنظمةالكوسيكأنشعلةدعمستواصلتركياأنعلىلتأكيدكم

العراقيالدينعنالدكتورمعالىبكلمةبالتتويهلىاسماح-الرنيسرفخامةيا-وأرجو
العملمجالفىواألفكارالمبادئمنتضمنتهومااإلسطمىالموتميلمنظمةالعاماألمينء

األ~ءالدولبينوالتجاريا~متصاديالتعاونمسيرةوقانعوعرض»المشتركاإلسطمى
وسندأعضوأيكونأنللتنميةاإلسطمىالبنكمومستكموسر.اإل~تمرالمنمنظمةفى
.الجمعامتحياتهونواجهوالعشرينالحاديالقرنفيفسثسونحن»المسيرةلهذه

؟الرنسفخامة
؟المعاليأصحاب

العالميةا~ديةا~تتطورمنمهمةمرحلةفىهذاالموقرةلجنتكماجتماعينعقد
تحدياتمنتفرضهبماالعولسةتعميقاتجاهفىومتمصارعةجديدةتطوراتثسهدمرحلة.

يجببل،التطوراتهذهعنبمعزليعيشأناإلسطمىلعالمنايمكنوال.وفرصوإمكانات
دوليةأطرخطرمنالتعامليتحتمكما.مثالبهاآثارودرهمكاسبهامنلطغادةمعهايتعاملأن

علىالحرصيسكرممماكلياتهفيالدولىالمجتمعصالحأجلمنقامتمنظماتثعودها
فيالتطوراتموضوعإلىأتطرقأنوأود.األطرهذه~منالمنافعتوزمنعدالة

آسياشرقفىيجريمافإن؟انمضمارهذافىبالغةأهميةمنلهالماالدوليةالماليةاألسواق
ماونيمياوإندماليزياهماالبنكأعضاهمنعضوانبهمر2والماضىالعامفىبدأالذي
المنطقةدولمحمطتصرفسعرفيكبيرةتخفيضاتمنعنهأسفرلمابالغأقلقأيممببيزال
عالميأشقالتأخذاألزمةبدأتوقد.مرةالمتالدولفيحاداقصاديوامالىا~ومنء

أنمنتوجمىوهناك.المتغيراتهذهبعوىالطتينيةأمريكاودولروسياامحصادبإصابث
عنالبعضبحميثحداممابنتانجهالتتبنيصعبعالمىكسادإلىآسياشرقفيبدأمايودي
بضرورةوغيرهاالصناعيةالولىومناداةناجعةحلولارمجادفىالدوليةالمومساتعجز
مواكبةأكثرلتكونالقانعةمساتالمنميكلةإعادةأوجديدموليةومومساتأطروضع

الذياألسلوبثعويمينبغىاألزمةهذهمنالنافعةالدروسوالمتخطص.المرحلةلمتطلبات
وسانلوامجادءالمسثعبلفىاألزماتهذهمكرموثثماايسبلوبحث،إدارتهابهتمت
.عليهاالمترتبةواالجتماعيةافعصاميةاالا~مارلمعجةمناسبة



يركفإنهاألزمةهذهحلولفىوإسهامهللتنميةاإلسطىالبنكبدوريتعلقوفيما
الوإنه.البنكإمكاناتبكثيريفوقماتتطلبوأبعادهابحجميااألزمةهذهأنبوضوح
معتضامناالمواردبعضبتعبئةقام»ذلكبرغم»ولكنه.المحفربدورإالالقياميستطيع
فوالرمليون001وإلندونيسياأمريكيدوالرمنيرن600بنغالمتضررةاألعضاءالفول
ودعمءالبلينمنكلاقصادافىالثمةدعممنهااألساسىالغرضكانلماليزياأمريكى
.كبيرأعليهااألزمةتالمييكانقطاعاتفيبعينهامشارين

االسطميةالبنوكمنعددمعبالتعاونلباكستانإضافيةمواردتعبئةإلىالبنكيسقىكما
األخيرة.الماليةالتطوراتمواجهةأجلمنلباكمتانومساعدةعونأ

؟الرنيمرفخامة
؟المعاليأصحاب

مفعفياالجتماعلهذاالقصرىاألهميةاألعمالجدولفىالواردةالمواضيعتعكس
القمةموتمرفىاألمةهذهقادةقرروقد-فاعليتهوتعزيزالمشتركا~مصاديالعملسيرة

لتعزمنألعملوخطةاإلستراتيجيةبتنفيذيتمنلكلتحقيقوسيلةخيرأنألسابعاإلسالمى
الكوسيكلجنةالمؤتمرفوضوقد.األعضاءالدولبينوالتجاريمثصادياالالتعاون
بدايةمنذللتنميةاإلسطميالبنكحرصوقد.ذلكالحاجةامقضتمتىومراجعتهابتنفيذها
فىالبنكشاركفقد.تنفيذهاعلىكحرصهاإلستراتيجيةهذهبلورةفىالمشاركةعلىالمشوار
هذهلبعضبالدعموثعدم,العملخطةتنفيذآليةعليهاتتصالتيالقطاعيةاالجتماعاتجميع

»ثمترحمشاربعمنيتبعهافيماتكمنالقطاعيةاالجتماعاتهذهأهميةوابنءاالجتماعات
تفعيليقتضىالذياألمر؟المشاريعهذهتهمهاالتىالبلدانمنتتكونالتىالمشاريعولجان
اإلسطمىالبنكأنالمعلومومن»الوجودحيزإلىالمشاريعهذهبعضتخرجحتىاللجانهذه

تعميمعلىمنهحرصأعضوهولةمنأكثرتجمعالتىللمشارينعاليةأولوعةيولىللتنمية
.األعضا«اعولبينالتعاونوتعزيزالفائدة

؟الرنيسرفخامة
عنتصورأتحملبوثيقةعشرالثالثالجتماعكمللتنميةاإلسطيالبنكشملقد

والمالىوالتجاريا~مصاديالتعاونمجالفىينوالعثسالحاديللقرناإلسطميةاألمةإعداد
وقامالوثيقةككفىنظرالذيالثامناإلسطمىالقمةتمرمنعلىالوثيقةككعرضوتم»•

فىجاهمابعضتنفيذفىلطمهاممخدةخطواتباتخاذأق34لم8رقمالقراربنصبالتوجيه
~منثعررمالتنفيذأجاهيسقىالثامنسطيةافالقمةقرارمنذالبنكفتنوما-الوثيقة



فرقتكوينتمكما.عنهاالمنبثمةوالمؤسساتوالهيناتللمنظمةالعامةاألمانةمعاالجتماعات
ءاألميةومحو،البيئيةالتجارةتتقيةمجاالتفيمحددةكميةأهدافلبلوغللتخطيطعمل

الصحىبالوضعباالرثعاءمتواضعاإسهاماكانوإنواإلسهامءالبشريهبالقوىوالنهوض
شاركتالتيمساتالمنولكلللمنظمةالعامةلطمانةالشكرأقدمأنأودوهنااإلسطمية.لطمة
استضافتوالتيالقمةرنيممةبصفتهااإلسطميةامرانجمهوريةوبخاصة.المجهودهذافي

.االجتماعاتجميعفيفاعلةمشارفةوشاركتالمجموعةلهذهالثانياالجتماع

التجارةنسبةمستوىلرفعامعىالعملفربقامشرحالبيئيةالتجارةتتقيةمجالوفى
والبنك؟المقبلةالثالثةاماألعوخطر9ه´13إلى9ه´10_المقدرالحالىمعدلهامنالبيئية
الدولجميعمنمكشفةجهودإلىيحتاجالذيالعفهذالتحقيقلطمهامبرنامجإعدادبصدد

اإلسطيةمساتوالمنالتجاريةوالغرفاألعمالوأربابالوطنيةوالمؤسمعاتاألعضاء
»األخرى

أنكمثعةعلىوأنا،وثانقمنأيديكمبينفيماالبنكبهقام.Lتفاصيلوستجدون
.الشأنهذافىالمتواضعةالبنلةجهوديدعمماالقراراتمنستتخذون

؟نيمىالرفخامة
؟المعالىأصحاب

عالمنحوممميرتهافىكبيرةتحدياتاإل~تمرالمنمنظمةفىاألعضا»الدولتواجه
ثراتوالمنالمجرياتعنبمعزليعدلمالدوللهذهالوطنىا~هصادأنيعنىمما،حقودبال

فيهاالغلبةدوليةومنظماتأطر~منتفرضالتعاملفيالعولسةهذهوانءالعالمية
الموقرةلجنتكمإقراروبن.ا~مصاديةالتكتت~منوبخاصةءاكصاعياا~هوىللولى
وعياليعكمرمعهاوالتعاملالعالميةالتجارةمنظمةبأهريفىأعمالهاجولفىأانمابندا
هذهبينالمواقفتنسيقلضرورةوإدراكاءاألعضاهاهولىعلىوأثرهاالظاهرةلهذهمبكرا
.الولى

االجتماعمنذالموقرةلجنتكممنوثعومضبتكليفللتنميةاإلسطمىالبنكبدأوقد
توفيرمنهاالغرض،األعضاهللدولاجتماعاتبتتظيمالعالميةالتجارةلمنظمةاألولالوزاري
االجتماعاتهذهعلىتعرضالتىالموضوعاتفيبينهافيماوالتتسيقالشاورفرص

لمواضيعونكتاداألمنظمةمعبالتعاوندراساتتنظيمعلىحالياالبنكويعكف.الوزارية
المزمعالعالميةالتجارةلمنظمةالثالثالوزارياالجتماعقبلوالشميقالشاورمحورمشكل
تفصيليابرنامجاالبنكأعدوقد»المقبلالعامأواخرفىاألمريكيةالمتحدةبالوالياتعقده

ومركزونكتاداألومنظمةالعالميةالتجارةمنظمةبخبراتفيهاستعانءالفنيةللمساعدات



االنضماممنالقصرىالفائدةتحقيقمناألعضاوالولىلتمكنونلكءالعالمىالتجارة
وثسمل.للمنظمةلالنضمارتسعىالتياألعضاهاهولىولمساعدة،العالميةالتجارةلمنظمة
ءسشاربةاالالخساتوشير،الوأساتوإعداد،تربيبةبرامجالفنيةالمساعداتهذه

.وثائقمنإليكمقممافيالنمئاطهذاتعاصيلوستجدون،الفواتومتظيم

؟نيمىالرفخامة
؟المعالىأصحاب

تأهيمامنذلجنتكم~لموقرةمعبتعاونهحقألفخورشتميةاإلسطمىالبنكمؤمستكمشن
التىربعالمسامنعددأالتعاوننلكثمرةكانوقدم.1984عامفيلهااجتماعأولوفى
اترا~ربرجيرالبنكأنجزومتابعتكمبدعمكمثموفضله01وبحمد.للبنكتنعيذهاأوكلتم
~~~جرنامجليصبحاسمهتعلوالذيأجألاألطولالتجارةتمويلببرنامجبدءإليهأوكلت

~~اإل~المومسةعنهتمخضتالذيالصادراتوانتمانتأمينوبرنامجالصاهرات´´.
اإل~»ا~تدمنظمةفىاالعضاهالولىمعلوماتوئبكةالصادرات.وانتمانمشماراال

~األ~ها~ل~يتعلقفيماللبنكتفويضكمواخيرأاإلسطمى.المقاصةاتحادودراسة
العالمية.التجارةمنظمة

الصاهراتوانتمانسثمارااللضماناالسمية<مسةابأنعلمأأحيطكمأنوسرنى
,~أدولةعسريننحوالبدايةمنذعضويتهاإلىفانضمتالمتعامىبدعمكمحظيةقد

الولىتتخذأنكبيرواألمل.االنضمامإلىطوبقهافىأخرىدولةعسرة~وهناك
فيبدأتقدوأنهاخاصة،المومسةهذهمندةلباهرمةاإلجراءاتاألخرىاألعضاه
~يننىوال.الصادراتانتعانضمانجانبإلىسثماراالعلىالتأمينالماضىالنمهر
والحرا~اتارنوتعزيزاألعضاءاهولىبينسشاراالشجينفىأهميةمنسثمارااللضمان
.بينها

؟الرنيمرفخامة

للتنميةاالسطىالبنكوسيظل.الموقرةلجنتكممعبالتعاونوبشرفليعتزالبنكان
أفضلممثعبالنبنىمعأ:نلكفىشعار»لتحقيقجاهدأيصعىاألعضا»الدولخمةفى
.ونصيرألناهونأاملهليكونمعأأانمأفلنقن

خلفلوقوفكمالوزراءالمعالىوألصحابلفخامتكمالشكرأكروأنيسرنىالختاموف
الشعيرآياتأسمىعنأعبرأنيسعفىكما.جهودهودعمللتنميةاإلسطمىالبنكمستكممن



وللترتيباتولكرمهماستضافتهملحسنوشعبأوحكومةونيسأتركيالجمهوريةوالعرفان
االجتماع.هذانجاحلضماناتخنتالتىالممتازة

فيهماكلإلىبأييكميأخذوأنءخطاكميسدوأن»حليفكمالتوفيقيجعلأنأسروائه
.األعضاهدولنالشعوبالخير

وبركانه.انهورحمهعلبكموالسال
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باالنجليزية.االصل

لللوممههصرهالرابعأهورهأصلجلول
الم998الثانىشرن/نوفمبر4ا~(امطنبول،

االفتتاحيةكجلسة-1
االعمالجول0اعتما-2
المكتبعينةاعضا«تجيد-3
اك~الموتميلمنظمةالعامةاالمانةمنمرجعىثعرير-4

كموتمىمنظمةبلدانالىخاصةإشارةمعالعالميةااللحصاهيةاقكلورات

االسطى
هولمنفيماوالتجاريااللحماديالتعاونلتعزبنلحعملخطةتنفيذإستعراض

االسمىالموتميمنظمة
المتابعةلجنةثعرير-

o-منظمةلبلدانالهنيةالتجارةتوسيعبشأنللتنميةاإلمطمىالبنكمنسمثعربر
بنوانعشانحاديافرنافىاإل~تمرانمن
انعالميةالتجارةمنظمةبنشاطاتالععةذاتالمسائل6-
لممكرالخاصراالجتماعحولوالتجارةللصناعةاالمطميةالغرفةمنبرش-7

اإلهطىالموتميمنظمةبلدانفىالخاصالقطاع
والمتامسللمواصفاتسطيةاالاهولىلمعهداالساسىالنظاممشروع-8
منظمةمولبينواالسثمارات.فيما~التجارةموضوعحولالنظروجهاتتباهل-9

البلدانفىالمهكليةواالصطحاتااللحماديواالسثعراراالمصا~تمر
االعضاه~.

لحمعلمىالموتميمنظمةفىاألعضاهألبلدانلبعضالمساعدةشيم-01
للكوسيكعثرةمسةالخاالعورةإنعقادموعدتعسز-1ا
اعمالمنيستجدما-12
للكوممميكصرةألرابعةأهورقدراتقاعتماد-,3
النتاميةالجأسة-41
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جوفنمناورهانالدكتوراألستاذبياننص

التركيةبالجمهو،يةالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيل

البيئيةواالستثمارات´التجارةبثأنكفين،الموكبارإجتماعورليس

الهيكليواالصالحا~دياالستقراروتحتق

اإلمطميتمرالمنبمنكمةاألعضاءالدملفي

ا)99^الشطيتثرينلمنوفمبر3(امطنبول»





جونسناورهانالدكتوراألستاذبياننص

التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطهطبهينةالوزارةوكيل

البيئيةواالمشعارات~التجارةبصأنالموكفسز»كباراجتصاحورنيس

الهيكلىواالصالحا~دياالستقراروتحقال

االسطمىتمرالمنبمنظمةاالمناءالدولفى

)1918الثانيتثمرهنلمنوفمبر3ء(اسطنبول

الرنيسرالسيد
المعالىاصحاب
الموقرونالمنوبون

خلستلماملخصا»الموظفينكبارالجتماعونيممأبصفتىاالن»عليكمأعرضأنلىيطيب
وتتيقءالبيئيةواالمشعارات~التجارةموضوعحولالنظروجهاتتبادلامثاهمناقشاتنااليه

.االسطمى~الموتميمنظمةفىاالعضاهاعولفىالهيكلىواالصالحاالهثصادياالستقرار

والتوصياتالمطحظاتتفاصيل»الموضوعهذافىالنظرلدى»الموظفينكباربحثلقد
ايلولستمبرلم30منالمدةفىالشرنهذافىعقدتالتىالدراسيةالحلقةثعويرفىالواردة
نظمهاوالتىءالمغرمةبالمملكةالبيضاهالدارعينةفى،1998اولثسريناكتوبر/2الى
فىبهانسترشدلكىللتنميةاالسطمىوالبنكالبيضا»الدارمركزمعباالشتراكانقرةمركز

.السابقةمورتهافىالكوسيكقررتهلماتنفيذاالموضوعهذاحولمناقشاتنا

االجنماعكفاهاالتىاالبحاثمنوغيرهالدراسةالحلقةفريرايديكمشحتأنمعأنو~نى
.اخرىمولبةومنظماتاالسالمىالمؤتمرمنظمةمن

واالتجاهات،نصالخصامنمداهميةعلىءمناقثماتهمأشاهفى،الموظفينكبارشددوقد
.االعضاهاعولتتتهجهاالتيالسياساتعلىاالتجاهاتهذهأثارحولبينهمالرأيواتقق

فىالحظنالثد.االثاروككاالتجاهاثهذهمنبعضااآلنعليكمأعرضأنأ~ولو-~
.يلىمامثامناقسا

بموضوعمرتبطغيرمسثماليبوراتواالسثماالتجارةموضوعأنمنالرغمعلى-اوال
سيالفىمعايرتبطاناالمرواقعفىفانهماءاالسثعرارتحقيقوبرامجالهيكليةاالصطحات



واالصالحاالستقراربرامجتتضمناناالعورطبيعةفمن»الشاملةاالهثصاهيةآسياسات
.راتواالسثماالتجارةفىالتوسعالىالمطافنهايهفىتفضىعناصرالهيكلى

معتمدةسياساتثمريبأالعالمدولكلاالنتتتهجحيثتحررااكثرااللحصاتأصبح-ثانيا
للدولة،المملوكةاالصولوخصخمةالحكومىالتدخلمنالجدثعتضىانسوققوىعلى
~منالعالمى)الحصاديالتكاملتحقيقفيأسهمقدكانوانااللحماديالتحريرأنعلى
ردكان»ذاتهالوقتفىفإنه<راتواالسثماالتجاريالتباهلتعترضالتىالحواجزازالة
التطوراتفىالتحكمعنىالحكوماتقرةفيالمطردللثعلصنظراالتكامللهذافعا

.واليتهاحودداخلفىا~هية

التىللضوابطوفقا،كثرفيأكثر»مشكلاهولىبناالمثصاميةا~تأصحبت-ثالثا
التكفالمثممةفالدولالعالمية،التجارةمنطقةبينهاومناالطرافمتعدةالمومساتمثورها
حرمةمنالحدالىأدىمما،وصطحياتهاالمنظمةهذهعملنطاقتوسيععلىالعملعن
نطاقعلىتستخدمهاكانتالتىالثعلبيةا~ميةاالمراتبعضامتخدامفىالناميةاهولى
.قبلمنوامع

انيبيناالعضاءللبلدانالخارجيةالتجارةاجمالىفىاليينيةالتجارةنصيبان-رابعا
البيئيةالتجارةتوسعالىيوميالمالعالميةالسوقفىاالعضاهالولىواندماجالعولسةعملية
.العالمبلدانسانرمعبهتوسعةانزيالعرابنفسراالسطمىالموتميمنظمةلبلدان

منظمةفىاالعضاهالبندانمعظمفىوضيقهاالصاهراتقاعدةامشرارممان-خامسا
يشجهااالشأنهامن»اعضانهاغيرمنبلدانعلىاعتمادهاعنفضالاالمطىتمرالعق

.االجلطويلةامحصامية~تفىأيمعهاالدخولعلىالمحتملينابليمسزالشركاه

الىواجعةالمنظمةفىاالعضاءاعولئفيماسثماراالفىالتوسعمعوقاتان-ممامسا
.االلحمادياالمشراروإلىالئنعافيةالىواالفشار،الوطنيةمواقاالضيق

أوضحالخارجيةالتجارةعلىواثارهاالمباثمرةغيرباالسثماراتيتعلقوفيما-فمابعا
السنواتفىميألالناالبلدانالمىسشاراتاالهذهتدفقاتبادةنمنالرغمعلىأنهالمشاركون
.ذلكجداضئيألكانتاالسطىالموتميمنظمةفىاالعضاهلمبلدانالىتفقأتهافأناالخيرة

البلداننحواتهااسثمارتوجهاالموالوووسفىفوانضلميهاالتىاال~ءالبلدانأن
االوراقبورصاتةكفاهلعمونتيجأل,ناحيةمنأعلىعاندعلىالحصولالىسعياالمثعمة



ثاحيةاالمطمى.منثمرالمومتطحألبلدانفيمشمارثالالمث»ة)الفواعدوثصووالماعة
)حرى

تزالوالكانتاالمثعراروتحقيقالمهكلياالصالحفبرامجاالجنماعيةاالبعادان-ثامنا
البلدانكرسكانغالبيةيثمكلونالنينالفقراهعلىباثارهايتعلقفيماالميمة»للقلقمصرا
.نموا

التىالعامةالسيامةاتاجراهفعاليةفىالناميةالولىمعظمتسككاخرىناحيةومن-تاسعا
توجههاتالننلك.القطرياوالولىالصعيدعلىسواه،الدولىالنقدصندوقبهاينصح

منالعالمسزالنقديوالدفلمجالنااتوزيعاعادةإلىاالحيانمنكثيرفىتوديالمفوق
المغيأل.الناميةالبلدانبمصالحيضرقدألذياألمروالتجارية»الهيةمطتالمعا~

فىانبالغةبالمرونةيتسموالذيالعالمى»أ~مصاداز»يجتالذيالحالىالوضعوفى-عاشرا
اإلطارأنالواضحمنأصبحءاألموالوووسلحركةالكاملةثمبهوالحريةالصوفأسعار
بالغ.بضعفيتسرالعالمىا~هصادفىالمتحكممسىالمز

أنمنأ~اهولىالنقدمسرقمواردأنبجالهاألخيرةاألحداثأوضحتعشر~حادي
بلتاضطرابإثارةتهدوالتىالتسعيناتفىالعنيفةالمطيةالهزاتوطأةمنتخففأنتمتطين
كله.طعالمفىالقعوآلياتالتجارةفى

للبلدانيمكنالتىالتدامىبشأنتوصياتالموظفينكبارطرحاالعتبارات،مذهعلىوبنا»
األخيرةطتطوراتعنالناجعةالمناوئةا~مارمواجهةفىامحصاداتهالحمايةاتخادهااأل~ه

التوصيات:هذهمنبعضيلىوفيماالعالمى.ا~داذ.

الخارجية،تجارتهامياكللتنويعجادةجماعيةجهودااألعضاهالولىتبنلأنضرورةأوال:
أوجهنطاقوتوميعالصناعية،والسلعالثعلبيةمخيوالسلعتمسرمجالفيقدراتهاوتعنمز
وابعيمياإلقليميالمسترسعلىالتجاريلمقباسلدعمتدابيرفيواتف,بينهانيماالتكامل
ولمتوصياتالعملخطةبنودلتنفيذجادةجهودبنكا-ء،هذاىعليها،سريرنعى.الف
منظمةلولالبيئيةالتجارةلبحثللتنميةاإلمطمىالبنكشكلهانزيا~فرقعندرة1ا~
أالسطمى.تمرالمن



ولطغادةوالتصيرهسثماراالدعمأنظمةمنفعالنحوعلىلطغادةالقصرىاألهميةثانيأ:
وهيءالصادراتوانتمانسثمارااللتأمينأإلسطميةمسةالمنخدماتمنخاصبوجه
عنصاهرفقرارإعماألء1994عامفيتتقيةاالسطميانبنكأنشأهافرعيةمومسة

الكوسيك.

فىفعالةمشاركةاإلسمىالموتميمنظمةفىاألعضاهاهولىثساركأنضرورةثالثأ:
معاملةبشأندوليأعنبيامتفقامعاسرترسىاالسثمارءبثمأنأألطرافمتعدةاتتكياتابرام

األجنبهة.راتواالسثمااألجانبالمسثمربن

االستقرارلتحقيقبرنامجأليالجزنىاالهمادمسترىعلىسليماساسارساهانرابعأ:
مشاركةبمعنىءكمشاركةعلىالقانعاالهمادمفهوميصبحأنيقتضىالمكلسواالصالح
البلدانتحنتيهالذيالتطويرنموذجهوواالجتماعية»ا~ديةالحياةفىالشعبيةالقواعد
االسطمي.الموتميمنظمةفىاألعضاه

فىءاإلسطمىالموتميمنظمةتسعىأنبضرورةالموظفينكبارأوصىوأخيرأ،خامسأ:
الالتغيراتهذهمواجهةفىموقفهاتحيدانىنمى،العأا~مصاديجتازهالذيا~هذا
منجيدةالنواعللتصديهياكلهتنظيماعادةاالنيرسامولىالنقدمسوقوانميما

موخرأ.ظهرتالتىالماليةالمشكطت

مسروعيقضمنهاالنقاط،منغيرهاإلىإضافة،عنيكمبعرضهاشرختالتىالنقاطهذهان
الموقرين.للمنوبينالثطثباللغاتالمتاحاهراو

~التجلرةحولالموظفينكبأرأجراهاالتىللمداوالتموجزأفيهاقمتالتىكلمتىينهىوهذا
واالصطحاتا~ديواالمشراراإلسمىالموتميمنننمةلبلدانالهمنيةراتواالسثما
األعضاه~.البلدانفىالممكلية



م.•(

للكوممميالعثرةالرابعةاللورةعنالصادر)1(القرار

)1998الثانيتثمرسنوفمبر/4-1(امطنبمن،





فجليزيةبااألصل:

للكوسيا´عمرةالرابعةالدورةعنالصادر)ا(التوار

)1118مىالثالتثرمنلمنوفمبر4-ا(امطنبول،

االسطمىالموتميلمنظمةوالتجاريااللحماديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالرابعةالدورةان
ا؟998الثانىشويننوفمبر/4إلىامنالفترةفىاسطنبولفىالمنعقدة(الكومسك)،

والمؤتمراتاالسمةالقمةتمراتمنعنالصادرةالصلةذاتبالقراراتتذكتإذ

؟الخارجيةلوزراءاالسمة

والتجاريا~ديالتعاونلتعزبنالعملوخطة~االستراتيجيةفىوردبماهذ~وإذ
فىالكوسيكعليهاوافقتالتىاإلسطى~الموتميمنظمةفىاالعضاهالدولبينفيما

السابع؟اال~القمةموتمرواعتمدهاالعامثرةمورتها

رعايةتحتعقتالتىايةالوزراالجتماعاتعنالصادرةبالقراراتايضاتذكسروإذ
؟التعاونميامينمنشتىميامينوتناولتالكوسيك

متسهاالتىالسابقةعشرةالثطثالدوراتعنالصاهرةالقراراترهااتفيخذطوإذ

عنها؟المنبثمةالمتابعةللجنةعشرالرابعاالجتماعوتوصياتالكوسيك

االلحماديالتعاونتوثيقمونتحولالتىالعوائقجميعتذليلعلىبالعملالتزامهاتوكدوإذ
؟ا~مصاديتكاملهاتعزبنالىسعيااالعضاه،البلدانئفيماوالتجاري

الىيدعروالذيالعاشرةمورتهافىالكوسيكعنالصادرالقراررهااتفىخذطوإذ
العالميةا~هيةالتطوراتحولللكوسيكالسنومةالووات~النظروجهاتتباهل
4األعضا«البلدانتعنيالتىالمهمة

المخصصهاالجتماعاتإليهاتخلصالتىالنتائجمتابعهضرورة~~تنروإذ
مذهتغطيهاالتىالمجاالتفىاألعضاهالدولمواقفوتتميقالنظروجهاتلتبادل

الصلة؟ذاتالدوليةالمحافلفىاالجتماعات



البيئيةواالسشارات~التجارةحولالعمليةالرأسيةالحلقةبعقدالتقديرمععلماتأخذوإذ
البلدانفىالهيكليةواال~تا~ديواالسثراراالهصرتمرالمنمنظمةلبلدان

البحوثمركزمعباالشتراكالتجارةلتنميةاإلسصالمركزفنلموالقاكاإلعضام
فىللتنميةاإلسطمىوالبنكاال~لحلدانوالتدريبواالجتماعيةوا~هيةحصانيةاال

أسفرتوالتى»البيضاهباالدرI'198االولثسرينلماكتوبر12مبتمبر/ايلول-7>الفترة
؟اهورق~النظروجهاتتباهلاثراهفىكهرأامهامأاهسهمتفتانجعن

بةالتاالمعنيةوعلوسحاتلملقحةاألمنةمنلملمعمةحليةالحرلحثلريرعلمألمحطتولمذ
؟األعمالجولعلىالموجةالبنودبشأناإل~الموتميلمنظمة

البلدانحققتمانبثمنهاا~مالمرجعىالثوبرعلىالعامةلطمانةشيرهاعنبتها-
ا~دىالتعاونمجالفىشممناإلسطىالموتميمنظمةوموهمساتاالعمنمام
.والتجاري

التجاريالتمويل~مظامباسمقبامنالمعروفلمالصاهراتتمويلنظامانبارتياح~2-
أنشأهمااللنينالصامواتوإنتمانسثمارااللتأمينااسطحيةوالمومسة')أجألاألطول

يمارساناألولىههررتهافرا~~محز~لدارالهتنفيذاللتنميةاإلسطمىالبنك
أنالمشروعينمنينإلىبعدتتضملمالتىاألعضا»البلدانوتحثبنجاح»أعمالهما
إليها.االنضمامإلىتباهر

أنظمةشبكةإنشا«منانتهىقدللتنميةاإلسصرالبنكانالتقلهرمعأيضأتطحط~7

الترتيباتاتخاذإلىاأل~«ا~لوال~اإلمصر»المؤتمرمنظمةمعلومات

منها>اطموىلمتقادةالضرورية
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مسهالتجاالمعلوماتشبقألبإنثماهالتجارةلشميهأالسطىا(هركنلقيامهيرهاعنتر_-4
شبكةطوبقعناواإلنترنتطرقعنإمااآلنمتاحةأصبحتالتياالسطيهللبلدان

سطية.االالبلدانمعلومات

والنظمءاالثعاقياتمخكفعلىبعدتمسأوولمتوقعلمالتىاأل~ءالبلدانتث0-
فىنلكإلىتباهرأنا~ديالتعاونمجالفىالمنظمةإطارفىأعدتالتىاألمامية
ممكن.وقتلحرب

فىالعاملةاإلسطميالموتميمنظمةموسمعاتتبنلهاالتىللجهودتنيرهائ~_ه6
لتسيةاإل~ولممركزأنقرة،مركزوهىوالمتجاري،ا~هصاديالتعاونمجال

االسطميةوالغرفةنلتمية،اإل~والبنكللتكنولوجيا،سطمى9االمعهدهالتجارة،
المفن،لمالكىاإلسطمىوا~محادءاالسطميةللبنوكالدولىواالتحادءوالصناعةللتجارة
أداهمنيمكنهابماالمومساتلهذهالطزمينوالعونالدعمشيماألعضاهاهولىوتناثه
بفعالية.مهامها

منماا01خلسةاثماءةمه~•ا~داتالتغيه-ب

~
v-ادبلمدالقيامهماالتجارةلتنميةاإلسطمىوللمركزلمنقرهلمركزوتتمرهامكرهاهزبته

للقرارتنفيذااإلمطىلمموتمىمنظمةفىاألعضا»الولىبسأنعنسةامحصاميةتقا~
المعلوماتأحثالقسرهذاوتضمنءمحثمرةالثانيةمورتهافىالكوممميكعنالصاهر
التطوراتمياقفىاأل~هالبلدانفىوالتجاربةاالهثصاميةالتطوراتعن

.العالميةا~مية

الدافعةالقوى~منتعانىاالسطىالموتميمنظمةفىاال~ءالبلدانأن~´~8
.الخارجيةاليرنةوطوتزايدالخارجية»تجارتهاموامسزفىوالثعلبللنموء

لطنهمارنتيجةموخراالعالمىكصاد9اسامتالتىوااللحماميةالماليةاارمة~~9
فىاالعضاهالبلدانبعضومنهاءاعولبعضفىأئبورصاتوأمعارالقمطتقمةفى

للبلدانااللحماميةالمسكطتتعميقالىتوديةوالتى»اإلسطىالموتميمنظمة
.المنظمةفىاالعضاء



غيراالسثماراتصورةمثخذالتىاألجلقصيرةالماليةالتفقاتأنأينماتالمظا->
.البلدانهذهفيالمالىاالمشرارلعمالونيسيالسببهيالمباشرة

منظمةفىاالعضاهالدولمنفيماوالتسيقالتعاونمن8مزالىالحاجةتزكأا-ا
سواهبينها،فيمااالموالووومرومتفقاتاليينيةتجارتهازيادةيكفابمااالسطىالموتمي
.الولىاوا~طيمىاوالفرعىالحليمىالسترىعلى

البنكمعبالتعاون»العملالىاالسطىالموتمي~العامةاالمانةتممدعو2-1
الدعمشيمطى,انترقومركز»التجارةلحتميةوالمركزاال~للتنميةاال~
االساليبعلىللتعرفمالفر~اتاحةبغيةاالسطميةالبلدانالىورسالضروالعون
واالبتكارا.ا~ديالنشاطمحولمةثعتضيهاالتىالعالميةانتجارةالدارةالبست

.واالتصالاالعالمجالفىالتكنولوجية

متابعةفىاالستمرارالتجارةلتنميةاإلسمىوالمركزأنقرةمركزمنهلبا-3
منتظمةتقاريرا~مميكإلىيعماوأنالمنظمةفىاألعنا»البلدانفىالمستجدات

امنوراتعنالناشفةانمعابتنفيلسبلبسأنوتوصياتانمستجداتمذهبشأن
لمبه.العاا~مبه

ا~`الا`-`~ج-

اتالحهأ.لحمةاألمنعاه

الشعنىوالتعاونأالتقنولوجيا_المعنىالخبراهلفريقالقطاعىاالجتماعبانعقادتنوه14-
التركيةالجمهوريةلحكومةوشكراسطنبول،فى1998أيارمايولم8-6الفترةفى

.االجتماعهذانتهااستضا
1o~مةالطنالمتابعةبأعمالثمرمأناإلسطمىالموتميلمنظمةالعامةاألمانةإلىتطلب

ثسكيلإلىسعياءاالنحتىمتتالتىللخبرا»ا~القطاعيةاالجتماعاتلنتائج
.Lنعوملىبمثمارين،مقترحاتمناالجتماعاتهذهالماهلحرحمالبحثمشاريع~لحجان
.العملخطةعليهنصت



بأرانهااإلمطمىلمنظماللموتمرالعامةاالمانةموافاةعلىاالعضاءألبلدانتحث-16

لجانثسكيليتمنىحتىللخبراه»العطاعيألااالجتماعاتامثا«طرحتالتيالمشاريعفر

.ممقنوقتأقربفيالمشاريع

عليهنصتمانحوعلىالمشاريعلجانبشكيلاالسراععلىاالعضاءالبلدان~ه17
عقتالتيالخبراءأفرقةاجتماعاتاشا«المقترحةالمشاريعشنيذالىسعياءالعملخطة
.االنحتى

القطاعسزاالجتماعهنصافةالستهالعربيهمصربألجمهورمنالعقمبالعرضترحب-18
الزراعيةوالشمية~األغنيةوواالتصاالت~لنكراأبمجالىالمعنهنالخبرا«لفرتعى
.العملخطةفىأئوارفينوامفية~

فىللخبراهاجتماعينالستضافةاالسطميهايرانجمهوريهمنالعقمبالمرضترحب-19
كصحيأل~.واطضايا~الصحةمجال

لفرقىالقطاعهنااإلجتماعينالستضافةالمعودانجمهورمةمنالمقدمباعرضترحبه20

البثمرية~.الموارد~سيةواوالتعيناالطكةبشرناءالب

1l-الهنةبشأنمراسيةمعةالستضافةاستعدادمنفلمطنهولةأبتهبماترحب(
.االجتماعية~واطضايا~العملحولخبراهلفعمتواجتماعاوالسكان

الصناعة،بشأناكليميةمراسيةحلقةالستضافةفاسوبوركينامنالعقمبالعرضترحب')-2
~اإلمطى»الموتميمنظمةفىاالعضاهافريقياوومطوغربشرقلبلدان
وبعضللشميةاإلمطمىالبنكمعبالتعاونونلكء1999أيارمايو/-لنيسانلمبريل

.اإلمطمىالموتميلمنظمألانتابعةاالخرىالمفيهالمومسات
افريقياوثمرقوهطلولفرعيةكليميةهفوةلتنظيمالغابونمنالعقمبانعرضترحب33-

.ا~~ا~عاشجينفىللتنميألمطمى6االبنكثورحولالمنظمةفىاال~«
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دكافىدوليةهفوةتنظيملنتكنولوجيااإلسطمىالمعهدالعتزامتقديرها~تعرب24-
الفقروطأةوتخفيفالمتواصلةا~ميةالشميةأجلمنالبشريةالموارد´شيةحول
وذلكء1999شباطفبراير/شهر~اإلسطمى´´الموتميبمنظمةاألعضاهاهولىفى

يشر.بنجالحكومةمعبلتعاون

5'I'-بينوالمشتركةالقطاعيةالخبراءأفرقةاجتماعاتالستضافةاالعضا»اعولتأعو
.العملخطةفىالموجةاألخرىالتعاونمياسفىالقطاعات

موريةثعاربرثمديمفىتستمرأناإلسطىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب~26
المتحقةالتطوراتاالعتبارفىآخذةءللكوسيكالسنويةالوواتإلىالعملخطةبشأن
العالمى.ا~دفى

تنفيذفىاإلسطمىالموتميلمنظمةالتابعةالمومساتبنلتهاالتىالجهودعلى~-27
للقرناالمةإعدادبشأنالثامناإلسطميالقمةموتمرعنالصاهر~(اق)34/8العوارا

المعنونةللشيةاالسطمىانبنكوثيقةفىماوردضوهفىوننك،بنوانعشالحادي
والتجاريا~ديالتعاونمجاالتفىوالعشمذالحاديللقرناالمة~إعداد

تمرالمنمنظمةلبلدانالبيئيةالتجارةنطاقبتوسيعيتعلقفيماوبخاصةوالمالى~،
.االمطى

المادةالتوصيةشرنتدابيرمناتخذهلماللتنميةاالسطمىالبنكعلىايناوحس-28
مناإلسطمىالموتميمنظمةلبلدانالهنيةالتجارةبزيادةالمعنىالعملمتعن
القادمة.الثطثالمنوات~البلدانلهذهالخارجيةأنتجارةجملةمناكا3الالىاه0

االفضليلتلنظامالعاماالطاراثعاتيةعلىوالتصيقالتوقيععلىاالعضاهالدل~-29
علىتحثهاكما؟اإل~الموتميبمنظمةاالعضاهالولىئفيماالتجارية
نظاموإلىالصاهراتوانتمانسثمارااللتأمينسطيةاالالمومسةالىاالنضمام
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لتوفيرهيناتواقامة»مقوالتمسللتجارةاقليميةشركاتوتأسيسرالصاهرات»تمويل
البلدانبينفيمااالطرافومتعدةمثانيةدفعاتفاقاتوت،للصاهراتاالئتمان
تتقيةمجاالتفىاتوالكفاهالقدراتمزوتعن.اإلسطمىتمرالمنبمنظمةاالعضاه
والتجا~مة.الماليةوالمرافقالتجاريالتبادل

اإلسطمىالموتميمنظمةعملخطةفىماوردتنفيذعلىاالعضاهالبلدانايضاتحث-30
الخبراهأفرقةاجتماعاتلحرتهاالتىوالمشاربعوالتوصياتءالخارجيةالتجارةبثمأن
.الموضوعهذالبحثعقتالتى

بشأناإلسطمىلمنظماللموتمرالعامةاالمانةمنالمقدمبالثمرييالتتديىمععلماتحيط~3ا
.الثعربراليهاخلصالتىوالنتلنجوبالتوصياتالعالميةالتجارةمنظمةأنشعلة

االسطمىوالبنكاإلسصالموتميلمنظمةالعامةلالمانةوثعديرهاشكرهاعنتعوب~32
للتجارةاالمطميةوللغرفةالتجارةلتنميةاالسطمىوالمركزانقرةولمركزللتنمية

الصليللقراروفقاالعالميةالتجارةمنظمةبشأنمتابعةيرثمارباعدادلقيامهموالصناعة
.عشرةلثةالثادورتهافىالكوسيكعن

وامثاهقبلاالعضا»الدولبينمشاوراتبتتظيمللتنميةااسطميالبنكبمبادرةتنوه~33
أيارمايو/فىجنيففىعقدالذيالعالميةالتجارةلمنظمةالثانيالوزارياالجتماع
االجتماعواشاهقبلسماكةمشاوراتالجراهللتحضيرجهودمنيبذلهوبما،ا998

منيكوهوما،ا999عامفىالمتحدةالوالياتفىسيعقدالذي،الثالثالوزاري
.مفاوضات

للبلدانالعونلشعيمبرنامجهفياالستمرارالىللتنميةاإلسطميالبنك~همو~34
التجارةمنظمةعضويةإلىاالنضمامفيالراغبةاإلسطمىالموتميبمنظمةاألعضاه
مدصتحقيقعلىبالفعلاليهاانضمتالتىاالعضاهالدولمساعدةفىوقذلكالعالمية
.أوروغوايجولةاتفاقياتمناالستفادةمن
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اإلسطمىالبنكمعبالتعاونءالعملالىاإلسطمىلمنظماللموتمرالعامةاالمانةتأعو35-
فىمصةاالاهولىموازرقعلى»للمنظمةكتابعةالمعنيةسمماتالمووممانرللتنمية

يتعلقفيماوالسيماالعالميةالتجارةمنظمةاطارفىمتدهاالمقررهمةالعااالمفاوضات
ا~تحكمالتىوطوا_،المباثمرةالخارجيةراتواالسثما»المناضةفميأمةبقوا_
.والشميةالتجارةس

جهودهماحثمدعلىللتنميةاال~والبنكالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزتحث36-
الموتميمنننمةفىاالمنعاهلتبدانمةالبشألمواردتزيزالىمعياوامكانياتهما
وفىاالطرافمتعترمةالتجااالنظمةفىطفماجافضلفرصالهاكلبمااإلمطمى
.العالميةالتجارة

Y'V-لتنظيمجهودمنولحصناعةللتجارةاالمطميةالغرفةتبنلهلماتحدهاسذترب
إلىوتد-للكوسيك،ألفمنوبةلحوواتتعمبقالخاصلحطاعلممكىمنويةاجتماعات

االجتماعات.-»تنظيمفىمتمراراال

االجتماعوتتظيمهاقهاالمتضاوالصناعةللتجارةاالمطميةللغرفة~هاهنترب38-
وغرفةاللبنانية»وااللحصادالتجارةوزارةمعبالتعاونالخاص»اططاعلممكىالخامس
الفترةفىونلك»اللبنانيةوالصناعةالتجارةغرفواتحادبطرابلىولملصناعةطتجارة
لبنان.ابلمى»طرفى1998األولتقممسزلمأكتوبر41ه12

الخاصراالجتماعبثمأنوالصناعةللتجارةاالمطميةالغرفةمنالمعمبربالثمرتتو»39-
الخاصالقطاعممكىجانبمنمترايأاهتمامعنينموكذيالخاصاطاعلممكى
والصفقاتالمثماركهالبلدانمدباهتنفىتجلىالذياامراالجتماعت،بهذه
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ومتعدةالشانيةاالتصاالت~منعليهااالتفاقتمالتىالمشتركةوالمشاريعالتجارية
األطراف.

بثسكيلالخاصالقطاعلممكىالخامساالجتماعبثعويرالوارداحااللحرعلىتوافق40-
الموتميلمنظمةالعاهةواالمانةوالصناعةللتجارةسطيةاالالغرفةتضمءمتابعةلجنة

علىللعملونلكءالتجارةلتنميةاإلسطمىوالمركزللتنميةاإلسطىوالبنكاإلسطى
.الخاصالقطاعممكىاجتماعاتأمثا»تعقدالتى~قياتوالسمعالفعالالتنفيذكفالة

تركزالذىالخاصالقطاعلممكىالخامساالجتماعشرفىالواردةبالتوصياتتتوه41-
عمليةفىالخاصالقطاعدورلتسراتخاذهايتقينالتىاتاالجراهعلىفيهاالهتمام
خطواتاتخاذعلىالبلدانهذهو~األعضاه»البلدانبينفيماا~دئالتعاون
هذافىالشممتابعةعلبهايتعبنالتىاالتصالهناتفطرمنالتوصياتهذهلتنفيذ

.المضمار

يكفلإطاراستحداثعلىاألعضاءللولىوالصناعيةالتجاريةالغرفاتحاداتتشبع-42
ثشيطإلىالراميةبرامجهادعمفىويسهماالسطميةالغرفةمعالتعاونمنمزيدا
.سطيةاالالبلدانبينفيماراتواالسثماالتجارة

للغرفةالعموميةالجمعيةالستضافةميرونالقاجمهوريةمنالمقدمبالعرضتنو»~43
~وندييافىالخاصالقطاعلممكىاساسىواالجتماعوالصناعةللتجارةسطيألاال
االجتماعالستضافةالمتحدةالعربيةاالماراتهولةمنالعقموبالعرض،1999عام

جمهورمةمنالعقمبالعرضوكنلك»2000عام~الخاصالقطاعلممكىاسابع
)0<1سنةفىالخاصالقطاعلممكىعشروالحاديالثامناالجتماعينالستضافةغينيا
لممكىالتاسعاالجتماعالستضافةالسنغالجمهو~مةمنالمقدموبالعرضء2004وسنة
الخاصةالقطاعاتثسجيعاألعضاءاهولى.وتناثمد)00)عام~الخاصالقطاع
.االجتماعاتهذهفىبفاعليةالمشاركةعلىهيها



االمطمبهبهالنجالىالمعارض

التجاريالمعرضبتتظيمءالتجارةلتنميةاإلسالميالمركزلقيامارتياحهاعنتعرب~44

االولثسريناكتوبرا18~1)الفترة~لبنانءبلمرطرافيالسابعاالسالمي

والصناعةالتجارةوغرفةاللبنانيةوالتجارةاالقتصادوزارةمعبالتعاون»1998

.اللبنانية

4o-التجاريالمعرضالستضافةالمتحدةالعربيةاالماراتمنالمقدمبالعرضتنده
المعارضفيالمثماركةاألعضاءالدولوتناشد»2>>>عامفيالثامناإلسالمي
.االسالميةالتجارية

اإلعالميالتجأريالمعرضالستضافةالسنغالجمهوريةمنالمقدمبالعرضتتوه-46

المعرضالستضافةغينياجمهوريةمنالمقدموبالعرض2«0)عامفيالتاسع

عروضتقديماالعضاءالدولوتتاشد)»ه04عام~العاشراإلسالميالتجاري

.الالحقةالمعارضالستضافة

~اآلسا<
العقااصالت~اال

لفريقالثامناالجتماعفياألساسىالنظاممشروعومراجعةالعدادثعديرهاعن~ب-47
اذارلممارس26-24الفترةفىانقرةفيعقدالذيالقياسيبالتوحيدالمعنىالخبراه
.والفنيةالقانونيةالنظروجهتيمنالمشروعلدراسة»1998

عنالمنبشةالمتابعةللجنةعشرالرابعاالجتماعأجراهالذيالتعديلعلىانقة~48
الجديدالنصيصبحأنعلىاألساسى،النظاممشروعهن1'\-المادةفىالكوسيك
الخدماتوحصيلةألمحضانهاميةالجزالمساهماتمنالمعهد´´يمولكالتالى1-9للمادة
المساهماتجدولالعموميةالجمعيةوتحددتبرعات.منيكتاهوماالمطبوعاتوبيع

.اإللزامية~
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االسطميةالولىمعهدمقرالستضافةاستعدادمنفلسطينهولةأبدتهبماتر~-49
الثطثاسفواتفترةبعدوذلكبفسطينالشريفالقدسفىوالمقامسللمواصفات

تركيافيهامتمتضيفهالتىلىاالو

فيالراغبةاالعضاءالدولوتدمعسولنمعهداالساسيالننناممشروعتسقر5->
النظامهذاتوقيعالىوالمقايسرللمواصفاتسطيةاالالدولمعهدانشعلةفىالمشاركة
.عليهوالتصيقاالساسي

العمليةامرأسيةالحلقةثمرييإليياخلصالتىباالمتتتاجاتالتقديرهمععلمأ،تحيط-0ا
واالسثعراراإلسطىالموتميمنظمةلبلدانالبيئيةراتواالسثما´´التجارةحول

البيضاءالدارفىعقدتالتىاألعضاء´´ءالبلدانفيالهيكليةواالصالحاتا~متصادي
»1998األولثسرينأكتوبر/2-أيلولمبتمبرلم3>الفترةفىالمغربيةبالمملكة
اإلسطىوالبنكأنقرةومركزالتجارةلتنميةاإلسالميالمركزتنظيمهافىواشترك
منبارزونوخبراءوباحثونالحكومةموظفيكبارمنعددفيهاوأسهمللتنمية»
.الدوليةمساتوالمنالبحثيةوالمراكزالجامعات

حصانيةاالالبحوثولمركزالتجارةلتنميةاإلسطيللمركزيركاتتهنتر_0-)
التىالنتائجبعرضلقيامهمااالسطميةللبلدانوالتدريبواالجتماعيةوا~متصادية
واال~راتا~رةجوانبشتىتناولتوالتىالعمليةالدراسيةالحلقةاليهاخلست
.اال~ءالبدانفىالهيكليةواالصحاتاالهثصاديواالمشرارالبيئية

،الدراسيةالحلقةاليهاخلستالتىالنتائجالحسبانهرآنذق0اللجنةوال~ه53
:يلىماالموضوعشأناالعضاهاعولمنالمقدمةالقطريةوالثعاربووالتعقيبات

الخارجية،تجارتهاهياكللتسعجادةجماعيةجهودااالعضاءالدولتبنلأنضرورة-أوال
نطاقوتوسيع,الصناعيةوالسلعالثعلبيةغيرالسلعتصديرمجالفىقدراتهاوتحزيز
واالهيمىاالقليمىالمسترسعلىالتجاريالتباهللدعمتدابيرواتخاذالتكاملأوجه
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فريقعنالصادرةالتوصياتلتنفيذجهودبنل»الصدهذافىعليهاهويتعين.الفرعى
المؤتمرمنظمةلدولالبيئيةالتجارةلبحثللتنميةاإلسطىالبنكشكلهالذيالعمل

.اإلسطمى

ولطغادةوالتصدير»االسثمماردعمأنظمةمنفعالنحوعلىلطغادةالقصرىاالهمية-ثانيا
وهىءالصادراتوانتمانسثمارااللتأميناالسطميةالمومسةخماتمنخاصبوجه
عنصاهرلقراراعماال1994عامفىللتنميةاإلسطميالبنكأنشأهافرعيةمؤسسة
.الكوسيك

االطرافمتعدةاثعاتياتوضعفىفعالةمشاركةاالعضاهالدولثساركأنضرورة-ثالثا
المسشرينمعاملةبثمأنهولياعليهامثعقامعاسرترسىأنشأنهامنسثماراالبثمأن

بماالدولىسثماراالبمستوىاالرتفاعالىتوديوأنءاالجنبيةواالمشعاراتاالجانب
الدوليساعدأنللتنميةاالسطمىالبنكعلىوبتعنوالرخاه.الشميةتحقيقفىيمهم

المشاركةأجلمنجهودمنتبذلهفيماشيةوامكانياتخبراتمنليهبمااالعضاه
.العمليةهذهفىالفعالة

اساسارساهفىفاندةأكثرسيكونالمشاركةعلىالقانعااللحصاتبمفهوماالخذن-رابعا
.الجزنىا~مصادمسترىعلىالهيكلىواالصالحاالمشرارتحقيقلبرامجسليم

منظمةفىالمتاحةواالمواتالمواردجميعمنالقصرىواالمشادةالكاملالحثمدان-خاصما
امثصاداتتطويرالىالناجعالسبيلهواالخرىالمنظوماتوسانراإلمطمىالمؤتمر
.االعضاهالولى

فعالةمشاركةاإلسطمىالموتميمنظمةفىاألعضاهالبلدانثساركأنضرورة-ممامسا
حمايةيكفلبماالعالمى،والنقديالمالىالنظامالصالحاآلنالمبنولةالجهودفى

مصالحها.
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نوابافاسوبوركيناواإلسطميةابرانوجمهوريةمتالسوالعربيةالجمهومىمةتنتنب4-0

كما0الترتيبعلىواالفريقيةبةواالسيوا~بيةالمناطقلتمثيلالكوسيكمكتبلرنيمى

مناعتبارأمناصبهميتولواأنعلىمقررا،اإلسطميةباكستانجمهوريةتتتخب
االنتخابهذاعلىوبناهالكوسيك.عنالمنبثقةالمتابعةللجنةعشرالخامساالجتماع

التالي:النحوعلىالمتابعةلجنةثسكيليكون

(دانمأ)ونيسأ:التركيةالجمهورية

للرنيمرأانمأ)لمفانبأ.السعوميةالعربيةالمملكة

للرنيمى(دانمأ)فانبأ.فلسطينهولة

العرمهة)المنطقة(يمكرللرنسفانبأ.الممورمةالعرمةالجمهورية

الحالىوالرنيساآلسيويةالمنطقةيمكرلمللرنسفانبأ:اإلسطميةامرانجمهورية

االسطمى)القمةلموتمر

اإلفريقية)المنطقة(يمكرللرنيسرفانبأ.

قررأ:

السابقالمكتبعضو.

السابقالمكتبعضو:

السابقالمكتبمنمو:

فاسووركبنا

عشرةمسةالخاوالورقالمتابعةللبنةعشرالخامساالجتماعهتدعلىتوافق-00
الثانىشوينلمنوفمبرvإلى4ومنآيأر،مايو/1,.إلى11منالفترةفىللكوسيك
.التوالىعلىاسطنبول،فى،1999

والثمما~ديالنموتواصلأجلمنالبشريةالموارد~سيةموضوعيكونانرتت56-
سيتمالتىالجلسةفىاآلراهتباهلحولهيجريالذىالموضوع-اال~ه~البلدانفى

للتكنولو~اإلمطمىالمعهدالىوتطلبللكوسيك،عشرةمسةالخااهورقأمثاهتنظيمها
االسمةللبلدانوالتريبواالجتماعيةوا~ميةحصانيةاالالبحوثومركز
االسطىوالبنكوالصناعةللتجارةسطيةاالوالغرفةالتجارةلتنميةاإلسطميوالممرى
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اموليةمساتوالمناإلسطمىالموتميمنظمةمومساتمعبالتعاونءالقيامللتنمية
الورقانعقادقبلالموضوع،هذاحولمراسيةحلقةبتتظيمالصلة،ذاتأألخرى
اهورق.ككإلىالشأنمذافىثعربروثعيمللكوسيك،عشرةمسةالخا

oV-~بتقاريراإلسطمىالموتميلمنظمةالعامةاالمانةموافاةالىاألعضاهالبلدانتد
ونلكالنظرىوجهاتتباهلحولهيورالذيبالموضوعاالمتعلقةتجاربهاتتأولقطرمة
.للكوممميكعشرةمسةالخااهورقانعقادمنكافوقتقبل

جولمشروعبوضععشرىالخامساجتماعهافىءشومأنالمتابعةلجنةمن~ه58
حولهايورهيلةبموضوعاتتوصىوأنللكوسيكعشرةالخامممةامورةأعمال
عنالمنبثقةالمتابعةلجنةمنتطلبكماءللكوممميكالتاليةلحووات~ماهاآلراهتباهل

اعملجولفىدانمكبندالبثمربةالمواردتتقيةموضوعامراجفىتتظرأنالكوسيك
.الكوسيك

بمواعيداألعضاهالولىتبلغاناالسطمىالموتميلمنظمةالعامةاألمانةمن~9-0

.المتابعةللجنةصرالخامسواالجتصاحللكوسيكعشرةالخامممةاهورقدانت



م>,(
للومسيل«~ةالرابعةالدورةعنالصادر)2(القرار

البلدان~كىا~ديةلحمساعدةبتقديمالمتعلقةالمسائلبشأن
ا)998الثانيينتقسنوفمبر/4-,(اسطنبهل،





-باالنجلبزبه:االصل

للكو~عثرةالرلحعةالعورةهنكصارلم))انقرار

طبلدان~لهىا~مدةالمصابتقليركمتعلقةكمصلبشأن

ا)118الشطيتشرمننوفمبرا4-1امطنبمل،لم

طكومميال)ء9اال~الموتميلمنظمةوطتجارياالطصاديللتعاونالدائمةكلجنةان

»1998الثانىمنثسلمنوفمبر4-امناسطنبولفىصرةالرابعةمورتهافىالمنقعة

الفلمطبنى،الفمعببدعمالخاصهسطبهاالاهممارا~فى~اذ

وفىالمسابقةهور~مهافىالدائمةاللجنةاتخنتهاالتىالسابقةاطراواتا~تمحتفرواذ
االخرى»اللجانواجتماعاتايةالوزراجتماعاتها

لدعماالمطميةلحولخارجيةلوزراهوالعشسزالخامسالمؤتمرقراراتايضاسمتذكروأل
فلسطن،هولة

الحكممناطقفىكفلسطينيةعلنيةلاملطةبهتضطلعالذيالمورمليدباهتمامتحطواذ
تحممناجلالشرقية،اطسفيهابماءالغرمهةوالضفةةغن~عفىالفلسطينىالذاتى

الوطنى»االلحصاتتتقيةواعادةالفنمطينىللثمعبالمعيشيةاالوضاع
واألجهزةاألمنعاهانبلدانبعضمنانمهمةللمممامحتالعممتىشيرهاعنتربه1

االسالمى.ألموتمىلمنظمةالتابعةالمعنية

ا~يكدعمأشكالجميعتعيمإلنتد~التىالسابقةطواراتطى1مبةتزكأ~2
منيمكنهبماالوطنيةوملطتهلحفلسطينىللثمبوالمخوبةوالماهيةالغيةوالمدعاات

الفلسطينية.الشميةبرامجتحقمق



Y'-رغماالطصاهيةالشميةمجالفىالفلسطينيةالوطنيةالسلطةتبنلهاالتىلحجهودتطيأ
تنفيذومنعالفلسطينىا~دتقيرإلىالهامفةاإلمرانيليةللحكومةالثابتةالسياسة
الفلسطينية.االلحصاهيةالشميةبرامج

علىاالسطمىالموتميلمنظمةالتابعةالمعنيةواألجهزةاألمنعاهاهولى~-4
الشميةخطةإطارفىالغسطينيةالوطنيألالمسلطةلبرامجالماديالدعمبثعيماحاالصر

همة.القاا~ألعوامفلمطنفىاالطصاهية

اإلسرائيليةالسياسةمواجهةفىالفلسطينيةالوطنيةللسلطةومممامفتهادعمهاتركة0-
تتعرضالتىالمالمممنيةإطارفيانموقعةا~ساقاتجميعانتهاثفىوالمعتمرةالثابتة
اإللحصادمتعيرإلىهفةالهانيليةاالمراالسياسةهز»بسببالكاملاالنههارخطرإلىاآلن

الثمعبوتجربعواالغطقالحصارفرضمعمتهافىمتعمتإجرا«ات~منالفمطينر

لتنفيذالطزمةالجهودمتابعةإلىاالسطمىالموتميلمنظمةالعاماألمهن~~)~
مورتهافىالكوسكإلىمثوبروشيمفلمطنهولةبدعموالخاصةبقةالعماالحرارات
اهراوات.مذهمنتنفيذهتممابثمأناطاهمة

لبنانهمصدعة-ب

لجزهاسرائيلا~اراهتمرجرا»منلبنانمواجههاالتىالصعوباتاال~فعر~نذإذ
واعمالهأاالممرانيليةاتاالعتداهاستمرارومنالغربى،لبقاعواالجنوبفىاراضيهمن

4اللبنانيةالعامةوالمرافقوالمنثمآتواطرىللمنالتميربة

»التحتيةالبنىبناهوالعادةاالعمارهمممنيةلتقوبلألملحةلبناناحتياجاتمدى9هدواذ
؟ا~ميةاططامحاتوالنماه



لالعمارخطتهاالنجازالطرمالتمويللتأميناللبنانيةالسلطاتتبذلهاالتىالجهودتقدرواذ
؟والقروضالمساعداتفيهابماءالمتاحةالوسائلبمخطفا~هصاديواالنماء

المعنيةاالجهزةومناالعضاءالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةتقديرهاعنتعربا-
االسطمي.تمرالمنلمنظمةالتابعة

وانسانيةديةواهثصاماليةمساعداتتقديمتستهدفالتياسدبقةقراراتهادابتن~ه2
.والتدريبوالثمنيةا~مصاديةالمجاالتفىاحتياجاتهءضوعلىءللبنان

الىالخارجيةلوزراءوالعشرونالثانياالسالميتمرالمنوجههالذيا~اءدوتبتن~ه3
هذايصبحلكىءلبناناعمارالعادةالدولىالصندوقفيللمساهمةالدولىالمجتمع
.مفعولذاالصندوق

الدوليةالمنظماتوسانراالسطمىتمرالمنمنظمةفياالعضاءللدولالدعوةتجدد-4
اعمارالعادةلبنانالىالعاجلةوالماليةالعينيةالمساعداتمختلفلتقديموا~هليمية
.اسرائيلالهاالتيالمناطقفىاللبنانيينصمودولدعماسرائيلماهدمته

المقبلةالدورةإلىبشأنهثعريروثعديمالموضوعهذامتابعةالعاماألمينمنتطلب0-
للكوممميك.

نباألبا~بأللدعمافنصا«بألببرندا-ج

األجهزةومناألعضاهالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقشيرهاعنتعر_~1
االسطمى.الموتميلمنظمةالتابعةالمعنية
المرحلةفىشاقةامثصاهيةصعوباتيواجهانزيألبانيالشعبالقويةممعانتهاعنتر_ه2

السوق.اهثصادالىالنثعالهالحالية
مساعدةشيمعلىاهوليةوالمنظماتسطيةاالمساتوالمناألعضاهالولى~ه3

بنجاح.االنمانىبرنامجهاتنفيذمناأللبانيةالحكومةتتمكنحتىألبانياالىسخيةاهثصادية



،.<>.ء.><<.سد<
الثمحيحةمواردهاعلىكبيرةضغوطمنحالياتعانىاوغنداجمهوريةحكومةانتعىاذ

؟المجاورةالولىبعضمناطجنينمنكبيرةاعدادتفقنتيجة

استمرتإذابالتدريجشزايدسوفالطجنينمنكبيرةاعدادااالنتأوياوغنداانرألتهواذ
؟االمشرارممحانة

البندانبعضمنالعقمةللمساعدةالعميقشيرهاعنتمسربا~
االسطمى.الموتميلمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزةومناألعضاه

المساعداتشيمالىالدوليةوالمنظماتاالعضاهالسولتد~~2
يرتبوماالطجنينمشكلةلمواجهةاوغنداالىالعاجلةوا~هيةالمالية
تبعات.منعليها

بشأنهثعريراويقدمالموضوعهذايتابعأنالعاماالمينمنتطلب3-
.للكوسيكالقامعةالورقالى

اقعانممنانلدعمبهاطصادفداسر-~

استمرتالتيالحربجراهمنخطيرةمعوقاتمنافخانعتانتانيهمااعتبلرهافيتنعذفى
عاما)17عليلة

085مابينسرتقدالحربهز»ان~واذ J vا~ميةاالماميةالبنىمنالمأنةفى
افناستان؟فىواالجتماعية
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ونصفمليوننحوواصابةمليون0,1علىيربومامقكرفىتسببتالحربهذهانتيواذ

االفغاني؟الشعبابناءمنمطهنخمسةمناكثروثسريدبالعوق

االفغانية؟االراضيفىمبثوثةلغممطبينعشرةمناكثريوجدانه~واذ
األجهزةومناألعضاهالبلدانبعضمنالعقمةللمساعدةالعميقثعديرهاعن~به1

االسطمى.تمرالمنلمنظمةالتابعةالمعنية
مشكمها.حلمنلتمكينهاالفغانستانالعونشيمعلىاالعضاءالدولتث)-
r-القادمةالدورةالىبشأنهثعريراويقدمالموضوعهذايتابعأنالعاماالمينمنتطلب

.للكوسيك

J-الصوماللدعمدبهافنصافدامبر

السطواستعادةالىتتطلعواذالصومال»فىالحرجالوضعازاءا~ا~يسامرهااذ
»مبكروقتفيالشقيقالعضوألبلدذلكفىوالنظام

األجهزةومناألعضا«البلدانبعضمنالممحمةللمساعدةالعميقتنيرهاعنتس~ه1

االسطمي.تمرالمنلمنظمةالتابعةالمعنية

الماديالعونشيمالىتبادراناالسميتمرالمنمنظمةفياالعضاءبالدولتهيب~2
المسلم.البلدذلكفىاالنسانيةالمعاناةانهاءبغيةالصومالالىالعوناشكالمنوغيره

الصومال.شعبالىوالمساعداتالعونقامتالتياالعضاءبالدول~3

القادمةالدورةالىبسأنهيراثمرويقدمالموضوعهذايتابعأنالعاماالمينمن~4
.للكوسيك



والعشرينالخامساالسمرتمرالمنعنالشأنبهذاالما«اق19/25القرار~كراذ

الخارجية،لوزراه

وسيادتهاىا~نالتانبعدءقيرغيزياجمهوريةفىالقانعللوضعثمهمهاعنبتهواذ

الحره،السوفىامثصادالىاالنثعالبفنرهالمنعلفألمبألااللحصاالصعوباناال~رفيخذظواذ

أصابتالتىالطبيعيةالكوارثعنالناجعةالعواقبازاهقيرغيزستانمع~~تبديوإذ
»الشقيقللشعبوااللحماديةاالجتماعيةاالوضاععلىانعكستثمومنالبلدهذا

األجهزةومناألعضاهالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقثمديرهاعنبته1-
االسطى.تمرالمنلمنظمةالتابعةالمعنية

ثعدموانبالسحاهتتحلىاناالسطميةالماليةمساتوالمنالمسلمينجميعشدث-2
قيرغيزستانتواجهالتىااللحماديةالمعابعلىالتغلبالىالراميةالعمليةفىمساهماتها
لتمكينوا~االطرافالمتعدةالمنظمات~مناوشانىاساسعلىممواه

ا~دي.برنامجهامثفيزمنقيرغيزستان

قيرغيزستان.الىوالفنيةالماليةمساعداتهزيادةللتنميةاالسطمىالبنكتتث-3

منالقادمةالدورةالىبشأنهثعريروثعيمالموضوعهذامتابعةالعاماالمينمن~-4
.الكوسيك



سطيةاالتمراتوالمناالسالميةالقمةتمراتمنعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ

عليهاشنتهالذيالعدوانجراءمنبيجاناذرفينشأالذيالوضعبشأنالخارجية»لوزراه

لها؟المجاورةارمينيا

المرحلةهذهفىوشعباحكومةبيجاناذرمعالكاملالمنظمةأعضاءتضامنتوكدوإذ

تاريخها؟منوالحرجةالخطيرة

4النزاعهذابثأناالمنمجسقراراتالىتشعيرواذ
منتالهاومامهجانالنرالعلياباغكارامنطقةفىاألرمينيةنيةالعدااألعمالتستنكروإذ

مهجانىنى6االشعبابناءمنمليونقرابةأجبرممابيجاناذرأراضىمن9ه´2>لنحواحتطر
االنسان؟لحقوقالبسيمةواالنتهاكاتالهمجيةالغاراتمنهرباديارهممنالفرارعلى

محددبشكلتضامنهاعناالسطمىتمرالمنمنظمةأعضاءالدولاعرابضرورةتعيوإذ
وشعبا؟حكومةبيجاناذرمعوملموس

األجهزةومناألعضا«البلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنتعربا-

االسمر.تمرالمنلمنظمةالتابعةالمعنية

اليهتحتاجمابأمساذرييجانحكومةتزويداالسطميةمساتوالمناألعضاءالدولتناشد2-

بيجاني.األنرالشعبامعاناةمنالتخفيفبغيةاقتصاديةمساعداتمن

العاجلة.والماليةاالنسانيةبالمساعداتبيجاناذرتزويدمواصلةالوليةبالمنظماتتهيب~3

المقبلةالدورةالىبشأنهثعررومثديمالموضوعهذامتابعةالعاماالمينمن~-4
.للكوسيك



والمصيرالهدفوحدةكدتنالتياالسطمىتمرالمنمنظمةميثاقومقاصدبمبادئتصترشةإذ
الدوليين»واالمنالسلمبتعزيزوتعهدهااالسطميةاألمةلثمعرب

معالكاملأعضانهاتضامنعنوالمعبرةالمنظمةعنالصاهرةالسابقةبالقراراتتذكروإذ
الصربى؟الوحشىللعرانضحيةكانالذيوشعبهاوالهرسكالبوسنةحكومة

فيالخارجيةلوزراءاالسطميتمرالمنعنالصادرةالقراراتايضار~اتنحر~نذوإذ
والهرسكالبوسنةفيالوضعبثمأنوجدةاسطنبولفىالمعقودتينالعاميتينغيردورتيه
االسالميةتمراتوالموآباد؟اسطمفىعقدالذيالخاصالوزارياالجتماعاعقبهماواللتين
والخامسروالعشرونوالرابعوالعسرونوالثالثوالعشرونوالثانىوالعشرونالحادي

علىوجاكارتاوقوناكريالبيضاهوالداركراشىفىالخارجيةوزراءعقدهاالتىوالعشرون
االسطمى،تمرالمنلمنظمةالثامنةءوالقمةالترتيب

التىوالهرسك»للبوسنةالمساعداتحشدمجموعةبهقامتالذيللعملشيرهاعن~بوإذ
لمبوركواالفى»االسطمىالموتميمنظمةعقتهالذياالجتماع~199oعامفيأنشنت

سصاعداتثعديمالىسعياالدفاعووزراهالخارجيةوزرا»منالمولفةاالتصاللمجموعة
والهرسك»البوسنةفىوالبناهالتعميرالعادةبعينهالمشروعاتواكساميةانسانية

األجهزةومناألعضاهالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقثميرهاعن~باه
التينشطةاالاستمراراهميةعلىتوكدكمااالسطمى،تمرالمنلمنظمةالتابعةالمعنية
الخاصبالبرنامجتتوهكما»اإلسطمىالموتميلمنظمةالتابعالمساعداتحشدفريقيمارسها
البوسنةفىالخاصالقطاعلمساعدةوالصناعةللتجارةاالسطميةالغرفةوضعتهالذي

والهرسك.
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ومعوناتمخيةتبرعاتثمديمالخيروأهلاالسالميةمساتوالمناألعضاءالدولتناشد~2
مساعداتثعديمبهدفللتنميةاالسمىالبنكوضعهالذيالبرنامجبتنفيذالمبادرةتيسرمالية
تعميرها،اعادةفىللمساهمةالبوسنةوشعبحكومةالىوماديةنيةانسر

الوفاهاالسطمىتمرالمنمنظمةفياالعضاهانوالبالالدولىالمجتمعأمناتناشد3-
الذيوالهرسكالبوسنةبسرنللمانحينالثالثالموتميفينفسهاعلىقطعتهاالتىبالتعهدات

ء199vعاماوانلفيبروكسلفيعقد

تبذلهاالتىالحميدةوللجهوداألعضاءالدولهنالمقدمةللمساعداتثعديرهاعنتدب-4
ومساعدةاغاثةسبيلفياألخرىالدوليةاالنسانيةالهيناتمنوغيرهاسطيةاالالهينات
والهرسك.البوسنةفيالعدوانضحايا

فىالسياسىوا~أراضيهاوسطةوالهرسكالبوسنةسيادةوحمايةبصونتالب0-
هوليا.بهاالمعترفحدودهااطار

المقبلةللورقعنهثعرمرايقدموأنالموضوعهذايتابعأنالعاماالمينمن~"\-

.للكوسيك

غبنبابألجمهورلمساعدهبألالتصادفدامير-ي

الطجنينمناالالقهناتلتصفقعديدةسنواتمنذتتعرضغينياجمهوريةأنتطحظإذ

؟خرامنبيساوغينياومنوسيراليونليبيريامنأراضيهاإلىالقادمين

تمراتوالمواالسطميةالحمةتمراتمنعنالشأنهذافىالصادرةالقراراتبجميعتذكروإذ
والكومعميك؟الخارجيةلوزراءاالسطمية
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سخيوماديمالىدعملثعديماالعضاءوالدولالدولىالمجتمعالىملحانداهتر~\-
وجودعنالناجعةوالبينيةاالمثصاميةاالثارمواجهةمنلتمكينهاغينياجمهوريةالى
المسلمين.منغالبيتهممشكلالذيناراضيهاعلىالالجئينمناآلالفهنات

العالةفعالتنظيمتوفيريتسنىلكىالمساعدةهذهمالتوفيرالىالماسةالحاجةالتنه2
.بلدانهمالىالطجنين

بشروطقروضأواعاناتشكلفىمالىدعمثعديمللتنميةاالسطمىالبنكتناشد~3
االجتماعيةاالساسيةالبنيةمشارينتنفيذمنلتمكينهاغينياجمهورمةالىميسرة
الوضعهذاعنالناجعةالبينةتدهورظاهرةولتخفيفللطجنين،لهوالهالطرمة
الخطير.

t-~المقبلةالدورةالىبسأنهثعريروشيمالموضوعهذامتابعةالىالعاماالمنتد
.للكوسيك

لبونمبرابنهحمهولىلمصا~هبهالحصادفدامبر-9

الخامسوالموتمرالثامناالسطمىتمرالمنعنالصاهرةالصلةذاتبالقراراتتذكرإذ
؟للكوسيكعشرةلثةالثاواهورقاالسطميةالدولخارجيةلوزراهوالعشرين

اعاقةمنلهتتعرضوماليونسيرافىاالخيرةالسياسيةبالتطوراتمحمااحا~وإذ
سكانذلكفىبماءالمحلهنالسكانمنانتاجيةاالكثرللقطاعوتسريدا~هيةلطنشطة
الخاصالقطاعودخلالحكوصالدخلفىفادحةخسارةإلىأدىالذياألمرءالتعينمناطق
ءالعموموجهعلى

إبتغاءعاجلةبمعونةليونسيراإمدادعلىالدولىوالمجتمعاألعضا«اهولىتحثاه
والمشردينالعانينتوطينواعادةالطزمةوالتعميراالصالحبعملياتالقياممنثمعبهاتمكين
.نسمةونصفمليونقرابةمدهميبلغالذين

الخادمهالدورهالىعنهثمربروثعدبمالموضوع،هذامنابعهالعاماألعبنمننطلب~2

.للكوسك



شعبمساعدةبشأناإلسطمىالمؤتمرمنظمةعنالصاهرةانسابقةالقراراتبجميعتفكراذ
كشمير،

الممعنيةواألجهزةاأل~هالبلدانبعضمنالعقمةللصاعدةالعميقشعيرهاعنشد_-1
اال~.الموتميلمتعلمةالتابعة

و~طاالسطمى»التضامنصندقمكراالمطمية،وبالمومساتاالعضاهبالمول~-2
الكشميري.للثمعبالمسخيةاالنسانيةوالمساعداتالعونشيوفىيعتمرواأنالخير

الكشميرهنللطبمراسيةمنحتعيماالسطميةوالمومساتاال~»لمولايضات~-3
.اإلسطىالموتميمنظمةببلدانوالمعاهدالجامعاتمخكففى

المخبلهالووهالىبمئأنهتعربيوتعبمالموضوعهذامنابعهالعاماالمنمن~-4
.لنكوسك

البمنبهبألالجمهورلمعامدهاحصطبهفداس-م

والمونمرالثامناالسطمىاطمألمزنمرعنالصاهرهبفألالساالصألزانارانباطرفألكراذ
:للفومسبكعسرهالئالئألوالورهاالسطمبهالولىجبألخارفوزرا«والعسربنالخامس

عنالناجعةاليمنيةالجمهوريهتواجههاالتىااللحماميةالصعوباتاال~فيتأخذواذ
االنفصالمحاولةسببتهاالتىالكهرةوالخسانرءاليمنتوحيداعادةعلىالمترتبهاالعباه
عامفىاليمنيةالجمهوريةاجتاحتالتىالعمرةاهسيولوكنلك،1994يونيوفىالفاشلة
م,وو'\
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البرنامجتنفيذفىاليمنيةالحكومةحعثهاالترولمنجاحاتتبنلهالمتىللجهودمنهاوت«ا
؟والمالىاالداريلطصالحالشامل

الطجنينمجموعاتاليواهاليمنيةالحكومةمثحملهاالتىالشعيلةاالعباهراالتفىطنذواأل

لها؟المجاورةاالفريقيةالولىمن

نمرا؟اكاطعولىمنكيمنبأنتفكرولهز

األجهزةومناأل~«فبلدانبمضمنالمحمةلملمسامحةهمممقشيرهعن~~_1
االسطمى.مترالمولمنظمةالتابعةفمخية

y-~وا~الونيةألمنننمأتوسانراالسطمىالموتميمنننمةفىاال~»اهولىتد
إلعادةجهودهافىلمعماعمتهااليمنيةللحكومةااللحصاهيةالمد-اتانواعكافةلثميم
.االعمار

انواعكنةتقميمواموليةااللهيميةلهمنظماتوجميعاالمنعاهاهولىجيدمن~-3
الشاملالبرنامجتنفيذالىالراميةلجهودهادعمااليمنيةكحكومةكىاالطصاديلحعون

وكنلك»اميولجراهمناليمنعنتهاالتىا~ماروتداركولهمالىاالداريلطصالح
بلدانمناطاممنالحجننمن~ةاالمداداليواءتتحملهالحىاالعباهوطأةمنللنتنف
.رةمجةلخريتية

المتبلةالورقإبلىعنهكريروثعيمالموضوعهذامتابعةطعاماالمنمن~-4
~ممميال.

25/24الثلمنة»مطيةاالاكمةعن~مرق~8لم24بطراركنكرأل ;I;i1IJ~لحصلع
ءجيةكخللوزراهاإلمطىللموتمىوطمثمرمنلحخلسةلحعورةهز
وكنالاامطىتمرطمهمنظمةميثاقفرتطولوالممبادئطمقلصداالعتدرفىتننزوأل
؟لحولسذواألمنطملوزبتمنماءاالطوللحرلم
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االهليةالحربجراهمنطاجيكستانتعانيهاالتىالحرجةاالوضاعمنعمقبطقتشروإذ
فضالالسكانمناالفمدومثسواصابةمصرعالىادتوالتىسنواتخمسرمنذفيهاالدائرة

؟واالجتماعيةا~هصاميةاالساسيةالبنىتدميرعن
يستلزمالذياالمرءوطنهمالىالعالجيكالجنينمن2>0ر00>نموبعودةعلماتأخذواذ

؟اليهمكبيروثفيمالىدعمثعديم
سكانمنانمأنةفى2o~يتدرماانبهجاءالذيالعالمىاالغنيةبرنامجبشىمرتألكرواذ

:غذائيةمعونةالىماسااحتياجايحتاجونطاجيكستان

بينخصوصاواالسهالالسليبنهامنمعديةالمراضالملحوظالثمشىبكقتطحظواذ

؟والنساهواالطفالالرضع

االعضاهاهولىبعضمنالمقدمةللمساعداتالعمقمرهاتقة~~ب-ا
علىالعملفىبسخاءاالسهاماالسطميةالماليةوالمومساتاالعضاهاهولىجميعتناثمد-2

~منواماالشانيهسانلبالواما,طاحيكستانتعترضالتىااللحماديةالعقباتتذليل
.اراضيهافيالتعميربرامجتنفيذمنطاجيكستانلتمكين،موليةاواقليميةمنظمات

طاجيكستان.الىوثعنىمالىدعممنيقدمهمازهادةعلىللتنميةاإلسمىالبنكتث-3
فىالكوسيكالىبشأنهثعريرايقموانالموضوعهذايتابعانالعاماالمينالى~-4

.التاليةدورتها

ميصارلخنباا~دبنهالمسا~ه-س

وماءبيساوغينيافىخرامنوقعتالتىواالجتماعيةالسياسيةباالضطراباتعلماأحاطتإذ

التصير»ومنتجاتالزراعيةبالحا~يتعلقفيماوبخاصةاقماديةاآثارمنعنهانجم

االجتماعيةللمرافقماديومتميرالسكانمنغفيرةألعدادثسريدمناليهأدتوما

،وغيرها،السكنةواألحياهوالمسثسفياتوالعياداتالمدارسمكرميألاالساواالمثصامية

عودةيسهلبمابيساولغينياالغوثثمديمعلىالدولىوالمجتمعاالعضاءاهولىتحث-1
.ا~مصاديةالحياةفىالمشاركةالىاسكان



فىثساركأناإلسطمىالموتميلمنظمةالتابعةمساتوبكمناالعضاءبطولتيب-2

.بيساوغينيافيا~هصاديواالنعاشالتأهيلإعادةبرنامجتمويل

فىتقريروتقديمالقرارهذاتنفيذمتابعةاالسطميتمرالمنلمنظمةالعاماالمينترجو-3

.فلكومسيكالمقبلةاهورقالىالشأنهذا

السودانفيوالسيولالفيضاناتأثارحدةفتخفيفااقتصاديةتدابير-ح

مسةالخاوالدورةالثامنةاالمطميةالقمةعنالصادرةالصلةذاتبالقراراتكرتةاذ

؟للكوسيكعشرةلثةالثاوالدورةاالسطميةالدولخارجيةوزراهلموتمروالعشرين

مورتهفىاالسالميةالولىخارجيةوزرا»موتمرعنالصاهراق30/24بالقرارتذكروإذ
والعثمرن؟الرابعة
وألسيولالفيضاناتجراهمنلسوادانباحلتالتىالجانحةالطبيعيةبألكارثة~تأخهواذ
؟أرجانهمنكثيرفىحدثتالتى
الزراعية»االراضىاجتياحبينهاومنذلكعلىترتبةالتىالوقيمةالعواقبتدوألوإذ

المواطنينمناالالقعشراتشريدالىأدىمماءاالساسيةوالبنىالمنازلاالفومتمير
الصحةتهددأخطارمنصاحبهوماالبينةوتلوثالزراعية»والمنتجاتاالغنيةفىونقص
؟العامة

مصروجمهوريةقطرىدولةوهى،الغوثبثمديمسارعتالتىاالعضاءاهولىعلىثنىه1
ودولةآسعودية»العربيةوالمملكةءالكوعتوهولةاالسمة»ايرانوجمهورمةءالعربية
المتحت.العربيةاإلمارات

الضرورية.المساعداتبثعيماالنعمانىالنداهلهذااالستجابةعلىاالعضاهالولى~ه2
فيانكوممميكالىشريرابثمأنهيقدموانالموضوعهذايتابعانالعاماالمينالىتننب~7

.التاليةهررتها
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يثربنغططىوالطويلكمتوسطاألجلسنعنىصامداتتقليم-في

الممعبرق~االفالفيضلمنالمتضررينمكطهاعنالمعالةوطأةلتخفيف
الممنآلالطبيعيةككوارثمنمزيدوقوعدونتمهلفعالةتداباتخألفيولممامحتها

غيراالخيرةلمفيضاناتعننجعتالتىالنطاقالوإمعةاألضرارازاهلحهاعنتربإذ
4بنغطيثرفىالممبوقة

المكانعنالمعاناةوطأةلتحنيفبنغطيثرحكومةتبنلهاالتىللجهودشعيرهاعنبتهواذ
؟الفيضاناتبهذهالمنكوبين

التالبعةتوالمناال~هالولىبعضقمتهاالترفلمساعداتالبالغتعيرهاعنسرتهوإذ
؟اإلسطمىالموتميلمنظمة

والماليةا~ميةوالموسمعاتاإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىاال~هاهولى~-ا
لتمكينهابنغطيئىحكومةالىومساعدةعونمنيمكنماكلشيمالمنظمةعنالمنبثقة
طويلةتدابيرواتخاذ،الفيضاناتبهذهالمنكوبينالمكانعنالمعاناةوطأةتخفيفمن

.السكةالطهعيةالكوارثمنمزيدعوةمونتحولاالجل
فىالكوسيكالىبسأنهثعىيرايقموأنالموضوعهذايتابعأنالعاماالمينالى~-2

.التاليةمورتها

لحطيسجهوالكوارناالجفنامنرهالمنضرالدمله8لمصا~فداس-ص

واثارهاالطبيعيةوالكوارثوالتصحرالجفافعنالناتجالخطيرالوضعبقلق~اذ
وكنلكواالغنيةاعبةالزرقطاعفىوالسيماوااللحماميةاالجتماعهةاالحوالعلىالضارة
العامة،والمرافقالخماتالىباالضافةواالجتماعيةاالهثصاميةالبنيةلحى

ومتوالتقمتوالتىللتنميةاالسطىوالبنكاال~هإلولىبعضجهودبارتياحتطثوأل
الجفافمنالمتضررةاالمنعا«للدولغذانىعونوكنلكوماليةفنيةممما-اتشعم

ءالطهعيةوالكوارث
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تتحملاناليسقهانمواالبلداناكلخنةالىالمنتميةالمنكوبةاالعضاهاهولىانلحدألواأل

الونيسيةالمشاريعتنفيذوكذلكوالتصحرالجفافضدالكفاحلحمطتايدالمتقهالعبوحدها
الصلة،ذات

األجهزةومناألعضاهالبلدانبعضمنالعقمةللمساعدةالعميقشيرهاعن~_ه1
اال~.الموتميلمنظمهالتابعهكمعنية

y-انعونوتوفرانمساعدةتمنحوماترالمنحتلنتىاالعضاهسوللممتتأنهاعنترب
الطهعية.والكوارثبالجفافالمتضررةاال~»للولىالغذانى

والكوارثبالجفافألمنكوبهاالعضاهللولىمساعداثشهمعلىامولىالمجثمع~~3
الطهسهة.

االسطمىالموتميمنظمةفىاالعضاهللولىالمساعدةتقسراناالمنعا«اهولى~-4
لحكوميةواللجنال(ايجاد)الجفافومكافحةللتنميةالمشتركةالحكوميةالمنةفىوالشمتركة
االوضاععلىالتغلبمنلتمكينهاونلكاالفريقىالمهلمنطقةفىالجفافلمكافحةالمثمتركة
تهيثمها.التىالصعبة

الشبلهالووهالىعنهثعرمروشمالموضوعهذامثابعهالعاماالمنمن~0-
للكومممهك

ا_بنرا~(وللمصا~هاطصالبألفداس-فى

والجرادوالجغناالنصحومنرهالمنضر

حولالسابقةاالمطميةاهمةعنالصاهرالم،-(قأق-27/7رقمبالحرار~انفتاذ
االفريقى،السلثمعوبمعاالمصالتضامن

اللجنةاالمطمىلمالموتميمنظمةبرنامجتنفيذفىالتعجيلضرورةاالعتبارفىمنووأل

االفريقىالسهلثمعوبلفاناةللتنميةاالسطمىكبنكالجفاف/لمكافحةالمشتركةالحكومية

ممكن.وتتاهصرعفىينقذلمانينهارةطذي
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المعنيةواألجهزةاألعضاهالبلدانبعضمنالعقمةللمساعدةالعميقشيرهاعنبته~1
االسطمى.تمرالمنلمنظمةالتابعة
الوضعلمواجهةاالفريقىالسهلمولالىعاجلةمساعداتمنحالىاالعضاهاهولىتد~)~

المنطقة.ككفىالجرادوغزونيةالغذاالموادنقصعنالناجمالحرج
المشتركةالحكوميةوللجنةاالسطمىتمرالمنلمنظمةالعامةلطمانةشيرهاعنبتهه3

بنلوهاكتومالجهودعلىللتتميهاالسطمىوللبنكلم(سيلمىفريقىاألالسهلفيالجفافلممنحة
للتنميةاالسطمىالبنكاالسطمى/سيلعى/تمرالمنمنظمةبرنامجوامتكمالاعداداجلمن

االفريقي.السهلثمعوبلصالح
الخاصللبرنامجالسريعللتنفيذوالطزمالكاملاالهتمامايالهضرورةمجداتزكأ-4

شعوبلصالحللتنميةاالسطمىكبنكالسيلمىلملماالسطمىالموتميمنظمةيينالمشترك
مقى.االفالسهل
تمويلفىملحوظةوبصفةالسخيةمساهماتهالشعيماالعضاهاهولىالىملحاندامتوجه0-

ثمعوبلفاناةللتنميةاالسطمىالبنكالميلس/لماالسطمىالمؤتمرلمنظمةالمشتركانبرنامج
وتخفيفالثمعوبهذهمعاالسطمىالعالمتضامنلتجسيدتحقيقاونلكاالفريقىالمهل
االفريقى.السهلمنطقةفىدائمةتتقيةتأمينفىوالمسامعةمعاناتهم

منهاالعطريهاالتمويليهوالمومساتانمانحةالولىاجتماعبانعقادالشعير»معءعنماتأخذ-6
المناسبةاآللياتلبحث1998يونيةشهر~الكويتدولةاليهدعتوالذيوا~ء
.الجديدالبرنامجلتمويل
ميسرةانهانيةكقروضامربكىفوالرمليون30بمبلغالكربتهولةبصماهمةترحب-7

.الجيدللبرنامجامريكىفوالرمليون20بمبلغللتنميةاالسطميالبنكساهمةوكنلك
الجيدبرناهجهاتنفيذفىالسعوميةالعربيةالمملكةبده،الشييمع»ايضاتطحظ-^

.والتصحرالجفافلمكافحةاالفريقىالسهلموللصالح
السهللولالجيدالبرنامجفىمساهماتهاعناالعطنعلىاالعضاءاهولىتحث-9

.االفريقي
الىمرشوثعيمالموضوعمتابعةالسطمىIتمرألمنلمنظرةاالماناللعامةمنتطلب-ا<

.للكوسيكانمقبلةاهورق





م<>م

ا~اقى~الدمنالدكتورمعاليوممالة

الختاميةالجلسةإلىاإلمطمىءالمؤتمرلعنمةالعاماألمن

ا)118مىالثالتشريننوفمبر/4ء(اسطنبول





المهراقيعزالدئالد~معاليرسالة

لحختاميةالجلسةإلىاإلسطمي»تمرالمنلمنطحة`العاماألصن

ر1998الثانيتشرينلمنوفمبر4اسطنبمل،م

مسيك،كوريسائتركية،ريةمسراه•رسر.•د.ريإسليمانالريىذ~مامة

ر)المعااأ~~مامه

والساداءا~ات

عشرةالرابعةالدورةأقمالفايةفيجازمنحتقادهاقلىدونثداثدنحمدإنا

لخكقرينالوبيناملاوالةملغشتفقدجاري.را`ت~اءيااونلئداالدائمة_جة

لحيعيةفيتتلخصوالقإلميعاباهماهماتحنثىقاهيةا~ا-االتإلميه~السابقةاألربعةياماا

أنمنيقينلعلنوإذراألعضاء.الدولنيهجاريوااتتتماديااالتعاونثثيطإقاءآ



كارفيإيثبايةد.~لحةمت_~حاراأقنابةدن..با~1اأ»بثأألاال_جةاتحذقاالتيالقرارات

.اا-مةحذدنشاطات

واتتالتطو~-ملسئتأيعدد~كتعتقدهاتقاة_األ.الدورأهيهت>أتويما

دراالمالدالنرا:_تر.-ا-اد.ترالدو.تآ´د-0التأال~)ادر.ائتسزتقرمقعقدمتعاائامة

مناعبا~`لز~لحالنهشته.ا_ئا.الهه«ارآاتئننئسة`ث`ئي0ثرزارا.واال~احالخاو.ميةزراهأ

ات.تنهاةاالهدثزاتاشذد-أ.هأ~تحااةيراانار:تنذ0ا~رسانلاكرأنجه(لته

.آللياتا

أي~.أنالماني،في<.آ.تأ_.اأ:كا..أن,~_ا(ميا~-_أبى،اكحرااختامول

االرادااتترفرلممامت_،1«رفتانبهإار.منبىأمأتد~در(«~لكددورةأيةأواجتماع

~فيفقالةأشاركدهاا_ن:،ءأئأنهالبا~و)أ.ا~األ~ا..الدوللدىالياسية

آهادفةالعقل-~.نيذورا.مه_ااال~انأ،اا.ا-مةىدتعلىا_طثةوالشاطاتالبرامج

األقنا>ار•1)ا؟>ن_واات-،`ر(القتصاديالعاونلحزيز

رتحقيةكلى-التدبإذلذ-،.__ئ.ذا,ومنتد._-«.._ثارالماكحأ.هطررإن

فرخية.وبمروةبسرعةهدفنا

مليمانالرئيساا~امةا.ا-بلي1اد.~ىزأكربأئأليأ~سرحرامتتمأهأنوقبل

فيسلممكاأعماالكاأداراا.قا.ا.-لحكاالحرهكور~رالتركيةالجمهوريةرئيىدمول

تمر~اههدانجاح

ثوفوالذينالوزر(ءالمعالياله-.ابواا-_ا.يربا~أتقد)أنأودوأحوا

لحوميك.عثرةالرابتالدورةإنجا~.ؤبنثناطمادمهنولكلمحصورهماالحتماع

وبركا،.األور~مة~والالم



)T'م(

عماريسليماننبيلالسيد/كلمة

الختاميةالجلسةفياألردنى،التخخطوزير

)1998الثانيتصسزنوفمبر/4(اسطنبول،





عماريسليماننبيلالسيد/كلمة

الفآلميةالجلسةفياألردني،التخطيطوزير

م1918الثانيتثسسزلمنوفمبرفي(اسطنبول،



ا~ا._از_روانعزمنصات.اذ~ا.أ،اءقبعنتا´.ازتتاءزراو,المنضةاعخا،

رةو~لئعولسةالعتزا_ةالعتعئلباتمعكفوءبنثمكرئئنتعامكاالسا._رالمؤتمرمننئمة

ا:ات0ا~.انفتا-نثن_رامنييالموأثضنحياة~ربنا>والمعلومات>االتصاالت

ا~:افا~ورا_راثيرأناو.المضمارهذاو_ر.زالبعهبعضياعلىالعالم

ا~´´ذت_راذساث~ةولاكنبالتعاونلزيا.ةسنماته_فيممشكالخا~نلئقئاح

ومتئلباته.ففتاحاكمعمكالتهئر>ءا´دكفنيو\المختلفةقتصاديةاك

»الرئيمرسزي

االسا.ميةا~ولتيمالتياالعورمنا~يدحوكائننثرووجزتالخبرةدلتان

بعذنالتعزخمترالتوالماليةيةالنتوالضاك»اأتتصاءميكلةاعادةبرا_جمتل

ا:ولو~وبووزراءءمياا~بىواالماماتالمنضمة_بىاالعغماءميةاالسكانالبك

الحئولأنضروضعزر،اثوشاءانتعيمفي~المعزوحة»الموضوعاتحول

وت~قالبيئيةانتجارةزيادةعلىوالعمل»المشاكلهز«فمواجهةوالمقترحات

اإسك_بىتمزا~منضةاعضاءنباالستثمارات



معسرأ~`ححا`مأل

.ه)ااععث

.~سنها_»،حمهااثندونقنا ....ر..«

.ة´تهو:>اتشوورحمة~رالنما.م





0م،0

شلبىايكسر/الصيدمعىكلمة

الختلميةالجلسةفىالتركية»بعلجمهوريةاللولةوزمر

ر1118طقانىتشرمنلمنوفمبر4ء(اسطنبول





-كبألبالنراألصل:

شلبىايثينلمالصيدمعالىكلمة

الختاميةالجلسةفيالتركية،بالجمهوريةالدولةوزير

)1668الثانيتثرمنIنوفمبر4(امطنبول،

الوزراءالمعىأصحاب

العااألمنمعطي
كرونانمولحمنهوبون

الكرامطنسرف

الورقهذهحققتهالذيبالنجاحسروريعنكلمتىمستهلفىأعربأنلىيطيب
الكوسيك.موراتمنالجيدة
سعيدفإننىاألممى،مداوالتفىللمشاركةلطسز؟تسعفنى؟لمالفرصةكانتوإذا
الختامية.الجلسةهذهفىاماكمبمشاركتى

الوزراءالمعيأصحاب

نالموفهالمندوبون

بتنميةالصلةالوثيقةالهامهالقضايابعضامورة،هذهفىمداوالتنا~تناولنا،لقد
الشقيقة.بلداننابينفيماوالتجاريا~مصاديانتعاونأواصروتعزيز

خطةتنفيذأجلمنبنلتالتىالجهودفسجلأنءالرقامهذازرالصدر،يكجلمماوإنه
القطاعهن.للخبراهاجتماعاتمناآلنحتىعقدفيماطر~ءالثىالمحددةوالمشاريعالعمل»
أخرىهامةخطوةسيكونالمقترحةالمشا~معتنفيذإلىسعيأريع´´مشرلحجانإنثما،فانكذلك
وتكونإالاللجانهذهثسكيلعلىطويلوقتيمضىأالآلملوإننى.اسبيل.هذاعلى

اهتماممناأل~هانالبالتبيهمابفضلمخدةتدابيرإلمىترجمتقدالمقترحةالمشاريع



OIC/COMCEC/14-98/~)14(المرفق

قيمة.اسهاماتمناإلسمىالموتميلمنظمةالتابعةالمومساتتسديهومادعم،منوثعدمه
وضعهالذيوالمقايسرللمعاييراإلسطيةالدوللمعهداألساسىالنظامإقرارفإنكنلك

ذلكاالجتماع،هذافىحققناهالذيالقعدمعلىآخرمحدامثاليعتبرطويلةفترةمنذفبراونا
لهامزاياتطبيقه،لدىيحققموفاألساسيالنظامهذاألنارمجابياتطورايعداقرارهأن

التجاريالتبادلتعويقفىبينهاالتعارضيتسبالتىالمعاسربينالتوفيقبينهامنشأنها،
بيننا.فيماجيدةموحدةبمعامراألخذإلىالطوبقميمهدأنهعنفضالاألعضاء.الولىبين
نظامهعلىالتوقيعفىشرعسوفالمعهدإلىاالنضمامفىالراغبةاهولىاناعثماايوفى

نشاطه.ممارسةفىيبدأأنللمعهديتسنىلكىاألساسى

كاناللننالتصيرناتانتماعلىوالتأمينأجالاألطولالتجارةتمويلنظامىفإنكنلك
بكلالجيرةالجهر«بفضلبنجاحثسغيلهمابدأقدإليهماالدعوةفىالسبقفضلللكوسيك
سوفالنظامينبهنينالقصرىاالفادةانلواثقوإننىللتنمية.اال~البنكبنلهاالتىشعير
األعضاء.الولىبينالتجاريالتباهلنطاقتوسيعفىكهرمورلهايكون

بمشاركةبينها،فيماالشاورعنتكفالاإلسطميةالولىنرىأنمرورنامواعىومن
أوالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريةاالجتماعاتانعقادقبلمواهءللشيةاالسطمىالبنكمن
~مانها.فى

حولءالورقهذه~ما«بيننافيماالنظروجهاتلتباهلالكبرىاألهميةلنااتضحتكما
فىاصبحالعالمانالبيهىفمنا~مية~واالصطحاتراتواالسثما~التجارةموضوع
النقدياننظامفىانننريعيدانموخرا،بهحنتانتىانهانيةاألزماتازاهءهامةحاجة
مصالحهاحمايةعلىالعملفىشرعأنبلدانناعلىيتقينأنهاعثعاديوفىالعالمى.والمالى
العملية.هذهسياقفى

الثظروجهاتلتباهلكموضوعبة~البشالموارد~سيةاختيارأنشمماالىيضاف
فضألالساعةموضوعاتأحدألشهنظراسيداقرارأيعتبرالمقبلةالكوسيكفورةفىحوله
كبرى.أهميةمنعليهينطويعما
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أزجىأنلييطيبوهناءالكوسيكلمكتبجددأأعضاهانتخبنافقدذاتهالوقتوفي
الشقيقةاهولىهذهانلواثقواننيانتخابها»بمناسبةفاسووبوركيناوسورياامرانالىالتهاني
ا~هتصاديالتعاونتوثيقوفىالكوسيكنشاطفيوافربجهدواليتهاهابانءشاركسوف

األعضا».الدولبينفيماوالتجاري

الوزراءمعالي

الموفرونالمندوبحذ

فيحققتفترةوهيفساطها»منعامأعشرأربعةالدورةبهز»تستكملالكوسيكان

اإلسطمى.تمرالمنمنظمةمنابرمنرفيعكمنبروجودهاواثبتتكبيرأثمامأأمثانها

وإلىالوفود،جميعإلىالثمكرأصدقأخرىمرةأزجىأنأودكلمتىاخعثمأنوقبل
عنالمنبثقةالصلةذاتالمومساتكافةوإلىاالسمى،تمرالمنلمنظمةالعامةاألمانة
وبناءة.قيمةإسهاماتمنقدمي»ماعلىالمنظمة،

منبنلوهماعلىالمترجمينوإلىالمعاونينالموظفينإلىبالشكرأتوجهأنيفوتنىوال
الدورة.لهذهالنجاحتحقيقفىدورهلهكاندؤوبجهد

أتمنىالقادمالعامفيللكوسيكعشرةمسةالخاالدورةفىبكملقانىالىاتطلعاذوانني
أوطانكم.إلىالعرمةسعلمةجميعألكم




