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أالمصىالمؤتمرمنكمةامنماىول4بنفيما

ا~فىاللجنةبهاتسترشدوالتر





هثثاالسطمىلحقمةمزتمرعنالمطرلحقرار

~دهمةلجنمقيص

دولوزساءسة0مر

)Iم(ةهر)/~1,.د~اد9

لمكرمة~فرانمنعقداحه),نلمطمنورةلماأللثمرمنةائهالقمة~ترلز
ا~40اولزاالربيع22الى19منالفترةفىالسمويةلحمربيةبالمملكة
م.19<8ايناير28الى25-نقالموا

لجنةونيص،الثانىالحممنالطكبنتبهشمالذنا~همرا-الىامتمعانبعد
االسطمية.المولورزساهملوكيوأسلجانبانشاءاطس

الميدانشىالمشتركاال~مىالعسرتدعيمبضرورةالعميقااليمانهنوا~ثا
.ريوالتبا~مصأ.قادنالميدوىوالتكنولوجيالعنمي

الوئىالعادالرأتيلتعريفب.ةا~مةالثعأنةءماالعظاعطاءىورغبة

الحملةومواجهةونثسطير»القساتضيةوخاصةاال_سةسالمية6امةشهابقضاد

والممملمين،سالم6اضدالموجهةالمفرضة

االطاليوللنعاونواننرالجىءالطمرللنعاونأانمأللجانئطكاتساء-اوال

.الثعافبألوالمئرونولالعالوالنجارى



المؤتمرويتخذهااتخذهاالتىالحراراتتنفيذمتابعةاللجانه5مهمة-ثانيا
الولىبينالععاتتعزبنمبلوبحثءالمنكورةالمجاالتفىاالسطمى
تحقيقالىلفةالهاكراحاتاالوتقليمالبرامجووضعممنالميامذهفىاالسالمية

المجاالت.كالفىاالمطميةالدلقرةدعم

ونيسروبرناهةوزاريمستوىعلىمولعشرممكىمنلجنةكلمتكون-ثالثا
االممية.الولىاحدى

االسالميةالولىخارجيةوزراهطرفمناللجانهز»امنما»ينتخب-رابعا

.للتجيدقابلةسنواتثطثلمت

الولىغالبيةمناوونيسهادعوةعلىبناهعاثهااجتمااللجانمذهتعقد-خاصما

االغلبية.حضرتهاذانظاميااجتماعهاويكونفيهاهاالعضا«



مرامعاالسطميكقمةلمؤتمرلحختاميالهيان

وطتدروا~وللتقالنلحدهمةلملبمنةوللمةلحنةمشان

متركيةلحهمهوريةونيمسىلحرهنكنعانلمرليسفخامةلحى

الخناصالبهلن
No.ا9ا18كاكا~»

االهمادىللتعاونلدانصةاللجنةرناممةاهمنادالمؤتمرقرر"...
افرنكنعان/العميدالتركيةريةالجمرونيسرفخامةلمىوالتجارى



(ق.ا)قأ8لم27رقمقرار

بشأن

الدائمةاللجنةاشرافتحتالمنفذةاامشعلة

(الكومسيك)ىوالتجلامحتتصادىللتعاون

وحوارعزةعورةلمالثامنةدورتهفىالمنعقدسلثمىاالالقمةمؤتمران

ااالى9منالفترةفىااليرانيةسطيةاالبالجمهوريةطهرانفىومشاركة)
0م)1997ديسمبراا-9(الموافق~ا4ا8شعبان

االسلثمرالقمةمؤتمرعنالصادر~أق(ق.إ)2/6رقمبالقرار~
1منزالسنغالجمهوريةداكارءفىعقدىاكالسامن - 'Iام،99!ميسمبرا

العمكلخطةجيدةاستراتيجياتصياغةبهاينيطوالذىالكوسيكأنشعلةبشأن

فياال~ءالدولبيزفيماوكتجارىاالقتصادىالتعاونتعزيزالىالرامية
لتنفيذها،ملثئمةاجراءاتمنيلزمماواتخاذاالسلثمىءالمؤتمرمنظمة

السابعسلثمياالالقمةمؤتمرعنزاق.إ)8/7رقمالقرار~
رجب13~11منالفترةفيالمغربيةبالمملكةالبيضاءالدارفيعتالذى
141o~استراتيجيةعلىصادقوالذىذ)1994فيسمبر01-31(الموافق
االعضاء.الدولبينوالتجارىا~هتصادىالتعاونلتعزيزالعملخمثة

والعشرينالرابعةالورقعنالصاهر-ق24لم24رقمالقرار~

الخارجية»لوزراءسلثمىاالتمرللمن



المنعقدةالوزاريةاالجتماعاتمستوىعلىالصادرةو~بالقرارات
التعاون،مجاالتمختلفبشانالكوسيكرعايةتحت

الثثالكوسيكموراتعنالصامزةبالقرارات~
الواربينا~هتصاديالتعاونمجاكفىالفعالالعملمستهلةالسابقةعشرة

ءالتجارةمجالفىسيماوال•االعضاء

فيانعقدالذيلالغنيةالعالمىالقمةمؤتمربمداوالت~~

القصرىاالهميةالىوبالنظرا996عاممننوفمبراvالىا3منروما
والمبادقاالمميةاالمةشعوبوفاميةذلكفىبماالبشرىالجسررلبقاء

العمكوخطةالعالميالغذائىاالمنبشانرومااطثنفيالمتضمنةوااللتزامات
ءلالغنيةالعالمىالقمةفؤتمرعنانصادرة

واجهزتهاالعامةاالمانةتبنلهاالتىالجهودأيضابالتقدير~~
فيالعاملةاالسطمىالمؤتمرلمنظمةوالمنتميةالمتخصصةومؤمستهاالمتفرعة
~ءالكوسيكقراراتأحكامتنفيذاجلمنءوالتجارةاالقتصادمجال
الجيدهالعملخطةاعدادأجلمنأنقرةمركزبهينهضالذىالرئيمرالوو

لقيامفتيجثوخاصةعالميةاقتصاديةتجمعاتلظهور~~
منظمةوانشاءاورجوايجولةاتفاقاتوتوقيعاالقليميةاالقتصاميةالتكتطت

تكنولوجيااتفاقيةوخاصةاتفاقياتمننلكعلىترتبوما»العالميةالتجارة

0االعضاءللولىبالنسةاهميةمنتيليكومواتفاقيةاالعال

تقومءعشرةالحاديةالورقمنابتداءاصبحتالكوسيكان~مقد
االقتاهيةالمسائلحولاالفكارا~هتصادوزراءعليهيتباهكالذيالمنبربدور

المتعددةالتجاريةالمفاوضات~انعكاساتموضوعوانءالجاريةالعالمية



وكذلكاالعضاء´´للدولالخارجيةالتجارةعلىاورجوايلجولةاالطراف
االقتصاديةالتجمعات´´انعكاساتوالخصخصة´´فياالعضاءولاك´´تجارب

هيكانتاالعضاء´´الدولاقتصاداتعلىاالوروبياالتحادوخاصةاالقليمية

علىعشرةوالثالثةعشرةوائثانيةعشرةالحا«يةالكوسيكدوراتموضوعات

التوالي»

االقتصا.يةللشؤوناالسثميةللجنةالعشرينالدورةثوصياتعلى~~
ءواالجتماعيةوالثثانية

اجتماعتنظيمفيللتنميةسلثمياالالبنكنجاحازاء~ا~~
بشكل-واالستعدادبينهافيماالتشاوراجكمناالعضاءللدولتنسيقي
سنغافورةفيالمعقودالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريجتماعلك-افضل
القضايامنموحدجماعنموقفواتخاذ»1996ديسمبر13-9من

اللورةقررتهمانحوعلىذلكءاالجتماعهذااعماكجدولعلىالمدرجة

للكوسيك.عشرةالثانية

لمساعدةللتنمةاال~النكمعدهاالتالتقنةالمساعدةامهسرمشد~2 ر
التزأكاوالعالميةالتجارةمنظمةبعضويةتتمتعالتىاالعضاءالبلدان
تاجتماعاعقدالىالدعوةفىالبنكوبدورءللمنظمةاالنضماممرحلةفي

لهذاينظمهاالتىالعملوحلقاتوالندواتاالعضاءالدولبين.تشاورية
الغرض.



اقرتهاالتىوالتجارىا~هتصادىالتعاوناستراتيجيةان~~,.-
للولىالفرعيةالمجموعاتبينفيماللتعاونالمجاا.تف.محالكوسيك

وتحريرالخاصللقطاعاالولويةاعطاءأمسعلىوتقوماالمناء»
ا~هتصاميةالبنياتوحرمةالعالمى»االقتصادفىمفماجواالا~هتاد

العونية.والتزاماتهااالعضاءللولىوالمؤسساتيةوالقانونيةوالسياسية

عامةسياسيةوثيقةا~.ةالعملخطةأنامنااا--أ

فيلحيهاالمنصوصاالحكاممرتمشياالتنفيذ~للتنقييوقابلةومرنآل
والتنفيذ..`لمتابعهاصالفالفصك

هتدفىوالصناعةللتجارةاالسطميةالغرفةتبذلهاالتىا~دت0-
الفعالالتنفيذبهلفكومسيكلتوجهاتوفقاالخاهنللقطاعاجتماعات
العمل.لخطة

لعقداالسمةماكستادادحمددمةمفلتاالتد!لحها~ت<6-

29الى27منزالفترةفيكراتشيفىالخاصللقطاعالرابعاالجتماع

م.1997اكتوبر

v-~المعرضالستضافةلملبنانبةالجمهوريةبهتقامتالذيبالعرض

بهتقستالذىبالعرضوكنلكم1998سنةفىللتجارةالسابعاالسطى
سنةفىالمنكورللمعرضالثامنةاهورقالستضافةالمتحدةالعربيةاالمارات

م.2>>•



ا~دذتعزيزاليالراميةالعملخطةتنفيذالىالماسةالحاجة~كد^-

ا~تر~فىاالعضاءالولىبينفيماوالتجارىاالقتصادي

~اءاتوفقاتنفيذهاوطرائقاالستراتيجيةلمبادىءطبقااالسطمى،
والتنفيذ.بالمتابعةالخاصالفصلفيالمقررة

~~نللثهفىبماالمناسبةالتدابيراتخاذالىاال~ءلنالومد~9-

...Lطسللحصولالسعىاجلمنبينهافيماوالتشاوروالتنسيقبالتعاون

د~~الولوالمجتمعجانبمنوفنىاقتصادىدعممنتقديمهيمكن
يتيحبصاالمعنيةالماليةوالمؤسساتاموليةوالمنظماتالصناعيةادنالبلد

ائسنالخذاالمنتحققبذلكيتسنىلكىاالغنيةانتاجعلىقواتهارفع
لشعوبها.الشرائيةالقوةوتعريزفيهاالداخلى

ا~دنمجاالتفىقطاعيةاجتماعاتاستضافةالىاالمناءالولىا~0
العمل.خطةالواردة

ا~~الستضافآلالعربيةمصرجمهوريةمنالمعمبالعرض~ا~1

~ا~1واال~والموا~النهكامجاالتفىالقطاعاتخبراءلفرمق
العمل~.´´خطةاحتوتهاالتىوالريفيةالزراعيةوالتقية

لحريةا~~لطجتماحالتركيةالجمهوريةاستضافةمحمط~ا12-

فىاال~ال´رؤوسومتنتأتوالماليةالنقلية~التوقعاتميدانفىالخبراه

اسطنبول.فىم1997سبتمبر3الى1منالفترة

اجتماعسطيةاالباكمتانجمهوريةاستضافةاا~اه3
فىالعملخملةمنفيزاطارفىالخارجيةالتجارةحولقطاعىخبراهفريق
.كراتشفىما99vاكتوبر2oالى24منالفترة



االجتماعالستضافتهاااليرانيةاالسمةالجمهوريةالىالشكر~حه14-

السلكيةواالتصاالتالبريدبشاناالسطمىالمؤتمرلمنظمةالثالثالوزارى
لمتابعةالمنبثةالمتابعةلجنةويدمر1999يوليو1ا-8فىوالطلكية

طهران.واعطنالصلةذاتالقراراتثفيذ

c~لضمانونلكوالعاجلللفعالدعمهمواصلةالىللتنميةاالسطميالبنكا
وفعاليآل.بسرعةللجيدةطحملخطةتنفيذ

النمواجلمنالبشريةالموارد´ثنميةحولدوليةهفوةابتنظيم~6-1
منظمةفىاال~ءلمولفىلمفقرحدةوتخفيفالمستداما~هتصادي
حكومةمعبالتعاونللتكنولوجيااالسمرالمعهدقبلمناالسطى~المؤتمر

مكا.فى1998سبتمبرفىبينجطيثر

vالبنكمعبالتعاونعمللورشةالسنغالجمهوريةباستضافةكنلك~ا
ويوصىالعمل»بخطةاالعضاءاالفريقيةاهولىلتعريفللتنميةاالسطمى

لمنظمةاالخريا~هليمةوشبها~طيميةالمناطتنفىمشربهةفواتبعقد
االسطمى.المؤتمر

مفيداسيكونلكومسيكالسنويةالووات~اآلراءتباهلان~ك-ا^
لرئيسية.العالميةا~هتصاميةالقضاياتجا»االعضاءالولىمواقفلتتسق



شبهندوةلعقدالغابونجمهوريةبهتقامتالذىللعرض~-19

´´>ورحولوالشرقيةالوسطىافريقيافىاالعضاءاالسطميةللولىاقليمية

فبراير2»1فىالخاص´´بالقطاعالنهوضفىللتنميةسلثمىاالالبنك
المعنيةوالمؤسساتللتنميةسلثمىاالالبنكمعبالتعاونونلكام998

االسطمي.المؤتمرمنظمةفياالخرى

حولاقليميةنوةالستضافةفاسوبوركينابهتقامتالذي~ما2-»
م،1998سنةخلكرءالغربيةايفريقيافىاالعضاءاالسطميةللولىالصناعة

منظمةفىالمعنيةوالمؤسساتللتنميةاالسمىالبنكمعبالتعاونوهنلك

االمص.المؤتمر

1'I'-~~~التركيةالجمهوريةبهتقمتالذيبالعرضا

مايوفيوالفنيالتكنولوجيالتعاونحولالخبراءفريقاجتصاحالستضافة
'I 'lA.ام

الوزارياالجتماعالستضافةامفونيسياجمهوريةحكومة~~22
فيونلكالسياحةحولالخبراءلفريقاجتماعيسبقهوالذيالسياحةحول
العمل.وخطةكومسيكاطار

استضافةااليرانيةاألسلثميةالجمهوريةحكومةلعرض~)~~3
الصحية.والقضاياالصحةحولام998سنةفىالخبراءلفريقاجتماع

المواضيع.نغمرحولوزارياجتماعيعقبهانعلى

فدته.طالدا~,ءمسكالكراتا>ةتنفذمتامعةالعاد<0االمد>0ه~ه24 .

همةالقاالدورةالنبنلكتقريرورفعبمهامهاللقياماللثزمةالمساعدات
االسطمى.القمةلمؤتمر



نياثا~ء

عشرةمسةالخاالدورةوتقريراالساسيةالوشانققانعة

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنة

ر(الكومسهك





),(

المقدمةاالساسيةالوشانققانعة

للكوسيكعشرةكخامسةالدورةفيهانظرتالتىأو

)1999الثانىتشننوفمبر/v-4ء(اسطنبهل





باالنجليزية:االصل

المقدمةاالساسيةالوشانققانعة

للكو~´عشرةالخاصةالدورةفيهانظرتالتىأو

ار999الثانىتشرين/نوفمبر7-4»(اسطنبمل

عشرةمسةالخاالدورةأعمالولجهمشروع
.......................................للكوسيك
لمنظمةالعامةاالمانةمنمتدممرجعىتترير
................................اإلسطىالمؤتمر
الدولحولا999لعامالسنوياالقتصاديالتتريى
...........اإلسمىالمؤتمرمنظمةفىاالعضاء
البيئيةاالسميةالتجارةحولالسويالتقرير
........................................(مقتطف)
..............................المتابعةلجنةتقرير

تعزيزالىالهادفةالعملخطةتنفيذاستعراض
فىاالعضاءالدولبينفيمااالقتصاديالتعاون
.........................اإلسمىالمؤتمرمنظمة
منظمةفىاالعضاءللدولالبيئيةالتجارةتوسيع
العدادللتنميةاالسمىالبنله/اإلسطىالمؤتمر
...................والعشرينالحاديللقرناالمة
........العالميةالتجارةمنظمةحولمرحلىتقرير

التجارةمنظمةاطارضمناالخيرةالتطورات
...........................؟جديدةجولة:العالمية
...............العالميةالتجارةبمنظمةتتعلققضايا
البنكقدمهاالتيالفنيةالمساعدةعنمرحلىتقرير

)5(1D99-51/CCEMOC/COI

)3(1D99-51/CECMOC/COI

)6(D/99-51/CECMOC/COI

)Ol(1D99-51/CECMOC/COI



المتعلقةالمسائلفىاالعضاءلدولهللتنميةاالسطمي
............................العالميةانتجارةبمنظمة

الخاصالقطاعلممثليالسادساالجتماعتقرير
المشاريعفىواالسثمارالبيئيةالتجارةلتعزيز

..................االسطميةالدولبينماالمشتركة

الموارد~تنميةبشأنالدوليةللندوةالختامىالتتريى

فىوالتقما~متصاديالنموتواصلأجلمنالبشرية
...................................االعضاء~الدول

فيالبشريةالمواردتنميةفيالجديدةالتوجهات
.............................الدوليةالتجارةمجال

انبندانفبعضاالقتصاديةبانمساعدةمرتبطةقضايا
........................................سطيةاال

على~اليورو~عملةالستخداماالوليةاآلثار
مركزمنمقدمتقرير-االعضاءالدولاقتصادات

.............................................أنقرة

اقليميةاتحاداتشكيلنحواالتجاهاتآثار
.انقرةمركزمنمقدمتقرير-االعضاءعئىالدول

التجارةلتنميةاالسمىللمركزالسنويالتقرير
....................سطيةاالالبيئيةالتجارةحول
منظمةفىاالعضاءالدولعلى~اليورو~عملةآثار

المركزمنمقدمتقرير-االعالمىالمؤتمر
...........................التجارةلتنميةاإلسص

الىمقدماالسمةالغرفةانشظةحولموجزتقرير
...................للكومسيلهعشرةالحاسمةالدورة

OIC/COMCEClIS-991D)1(أ

)21(1D99.51/CæMOC/COI

)8(1D99-SIClæMOCC10I

)51(1D99-5I/CæMOCClIO



المواردتتقيةحولالوليةالفوةوتوصياتأعمال
والتقمتتصاديانةالنموتواصلأجلمنالبشرية
-عضاه9االدولفىالفقرةوطمنوالتخفيفا
.......للتكنولوجيااالسطمىالمعهدمنمقدمتقرير
منظمةفىاالعضاءالبلدانعلى~اليورو´عملةآثار

االسمرالبنلهمنمقدممحترير-االسمرالمؤتمر
.............................................للتنمية

)جلمنيةالبشالموارد~سيةحولقطريةعتارير

عضلهاالالولىفىوالكتدا~ديالنمزتواصل
.منمهمة

تركيا-
المعوهيةالمربيةالمملكة-
الكاميرون-

االدلك-
باكستان-
البحرين-
مالى-

)81(D/9-SlClCEMOCClOI

)91(1D99-SIClCEMOCClOI





~ةمسةالخاالد~ة

والتجاريالحتتصا(يللتعا~الدائمةللجنة

اإل~تمرالمنلمنظمة

)1999اكانىتشرين/نوفمبر7-4(اسطنبمل،





باالنجلبزبه:االصل
تقرير

عشرةمسةالخاالدورة

والتجاريالحتصا«يللتعا~الدائمةللجنة

اال~تمرالمنمنظمةأعضاءالدملبنفيما

)1999الثانيتثسسرلمنوفمبرv-4(اسطنبول

الموتميلمنظمةوالتجاريا~دياللتعاونالدائمةللجنةعشرةمسةالخاالورقانعقدته1

اجتماعاعقابفى199'\الثانىثسرينلمنوفمبر7و6يومى(الكومسيك)»االسطمى
بنودلدراسة1999الثانىثسرينلمنوفمبرoو4يومىعقدالموظفينلكبارتحضيري
القرارات.مشارينواعداداالعمالجدولمشروع

:االسطمىالموتميمنظمةفىاالعضاءالتاليةللدولممكونامورةوحضر2-
بيجانانرجمهورية-ا
الهاشميةاالرمنيةالمملكة-2
ألبانياجمهورية-3
المتحدةالعربيةاالماراتهولة-4
o-اندونيسياجمهورية
بكمتاناوزجمهورية-6
v-اوغنداجمهورية
سطيةاالااليرانيةالجمهورية-8
االسطميةباكمتانجمهورية-9
البحرينهولةا-0

السالداربرونىا-ا
الشعبيةبنغطديثىجمهوريةا-)
بنينجمهوريةا-3

فاسوبوركيناا~4
o-تركمنستانجمهوريةا



التركيةالجمهورية-16

توغوجمهورية-17

توسجمهوريةه18

الشعبيةالديمقراطيةانريةالجزالجمهورية-19

السعوديةالعربيةالمملكةه02

السنغالجمهورية)~1

السودانجمهورية)~)

السوريةالعربيةالجمهورية-2أل

اعراقيةالجمهوريةه24
2o~عمانسلطنة

غينياجمهورية)ه6

فلسطيندولة~27

قرغيزستانجمهوريةه28

قطردولة)-9

فستانكازاجمهوريةه30

الكاميرونجمهوريةه31

الكويتدولة32-

اللبنانيةالجمهورية~33

االشتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية34-

مالىجمهورية~35

-ماليزيا36

العربيةمصرجمهورية37-

المغربيةالمملكة~38

نيةالموريتااالسالميةالجمهورية39-

االتحاديةنيجيرياجمهورية-40

اليمنيةالجمهورية-4,

وللبوسنةقبرهرلثمالىالتركيةللجمهوريةممثلونمراقببصفةالدورةفىوشارك
مقدونيا>لجمهوريةممال،كضيف،فيهاشارككماوالهرسك،
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الهيناتوممكراالسطميالموتميلمنظمةالعامةاألمانةممكراهورقحضركما-3
عنها:والمنبشعةللمنظمهالتابعةالتاليةالمتخصصة

سطيةاالللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةحصانيةاالالبحوثمركز-ا
التجارةلتنميةاالسطمىالمركز~2
للتكنولوجيااالسطىالمعهد~3
t-اإلسطميةوالثعانةوالفنونللتاريخالبحوثمركز

للتنميةاالسطىالبنك0-
الصادراتوإنتمانسثمارااللتأمينسطيةاالمسةالمز6-

v-والصناعةللتجارةسطيةاالالغرفة

:أسمارهاالتاليةالدوليةللمنظماتممكوناالجتماعحنركما-4

الخليجىالتعاونمجلمىعنالمنبثقةا~ديةاللجنةه1
االقتصاديالتعاونمنظمةه2

االسطميةالبلداناسشاريىاتحاده3
).1المرفقفىللكوسيكعشرةمسةالخاالدورةفىالمشاركينقانعة(ترد

~
o-سليمانالرئيسفخامةبوناسةللكوسيكعشرةمسةالخاللدورة)افتتاححفلعقد

الكوسيك.ورنيسالتركيةالجمهوريةونيمرءدميريل

لطمانةوثعديرهسكرهعنوبن،بالمندترحيبهلدىدميريل،سليمانالرنيمرفخامةأعرب6-
بالغاهتماممنتبديهلمالهاالتابعةاألخرىوللمومساتاالسطمىالموتميلمنظمةالعامة

انجازاتها.تحتيتىفىبناءةجهودمنبهأسهمتولماالكوسيكبأنشعلة

معوتضامنتعاطفمنأبدتهلمااألعضاءللدولوتقديرهشكرهعنفخامتهوأعرب
ضرورةفخامتهوأكدموخرا.تركيالهتقرضتالذيالمدمرالزلزالبعدالتركىالثمعب
التىللتحدياتللتصديميبلأنجعبوصفهاألعضاءالدولبينفيماا~ديالتعاون
التعبيرأهميةإلىأشاركماوالعشرين،الحاديالترنفىاالسطميةالدولمجموعةتواجه
إطارفىموخراأنشنتالتىالدوليةالمحافلفيالكوسيكتتخذهاالتىالقراراتعن



فىالنجاحللمندوبينمتمنياخطابهدميريلالرنيسرفخامةواختتمالعسرين´´.´´مجموعة
عملهم.
))المرفقفىدميريلسليمانالرنيمرلفخامةاالفتتاحىالخطابنص(يرد

فأعربللمنظمة؟العاماألمينالعراقى؟الدينعزالدكتورمعالىاالجتماعفىتحدثكما-7
التركيةالجمهوريةونيسدميريلسليماننيمىالرلفخامةوالتقديرالشكرعميقعن

منويقدمانهبالغاهتماممنيبديانهلماالتركية؟الجمهوريةولحكومةالكوسيك؟ورنيس
تمرالمنمنظمئةاعضاءالبلدانبينفيمااالقتصاديالتعاونلتعزيزسعياسديدةتوجييات
االسالمى.

).3المرفقفىالعراقىعزالدينالدكتورمعالىرسالةنص(يرد

وجمهوريةبيجانأذروجمهوريةالسوريةالعربيةالجمهوريةوفودووساءالتى-8
علىاالعضاءللدولواالفريقيةواآلسيويةالعربيةالمجموعاتعننيابةكلماتالكاميرون
الرئيسلفخامةوالتتديرالشكرخالصعنالثالثةالوفودساءرفىاعربوقدالترتيب.
التىاألزماتالىاشارواثمءللكوسيككرنيسرسديدتوجيهمنيبديهwدميريلمليمان
سبلايجادضرورةكدينمناالعضاءانالبالتواجههاوالتىالعالمىا~متصادأصابت
التعاونمجالفيالكوسيكاحرزتهالذيبالتقدمنرهواكماءللتعاونفعاليةاكثر

التركيةالجمهوريةونيمرالىالشكرازجواثم.االعضاءالبلدانبينفيمااالقتصادي
فىاالعضاءالدولبينفيمااالقتصاديللتعاونالمتواصلدعمهمعلىوشعبهاوحكومتها
لهذااتخنتالتىالممتازةوالترتيباتالكريمةالحفاوةوعلىاالسالمىالموتميمنظمة

االجتماع.
واألفريقيةواآلسيويةالعربيةاالعضاءالدولعننيابةألتيتالتىالكلماتنصوص(ترد
).التوالىعلى6وoو4المرفتاتفي

الحفلفىكلمة،للتقيةاالسطىالبنكونيمى،عليمحمدأحمدالدكتورمعالىألقى-9
الذيالتقدموأبرز،البنكبهايضطلعالتىنشطةاالبامجازفيهااستعرضاالفتتاحى
.الكوسيكجانبمناليهالموكلةالمهامإنجازفىاحرز»
.)1المرفقفىللتقيةاالسطىالبنكونيسركلمةنص(يرد

.الوفودووساءدميريلسليمانالرنيمرفخامةامتتبلاالفتتاح،حفلأعقابوفى-ا.
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ا´ااجلمبه

االستاذمعىبوناسةللكوسيكعشرةمسةالخاللدورةالوزاريةالعملجلسةععت-اا
.التركيةبالجمهوريةالوزراءرنسونانبامولمةبرونلىءباعجةمولمتآهكتور

تتأولوقرروا،للكوسيكعشرةالخامممةالدورةاعمالجدولمثمروعالوزراموكر-ا2
أجلمنالبثريةالمواردآشيةحولاآلراءبتبادلوالخاصاالعمالجولمن9البند

األعضاء~.الدولفيولحعدمااللحماديلخموتواصل
.)^المرفقفيللكوسيكمحثمرةالحاسمةالورقاعمالجدولنص(يرد

التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطهينةوكياأوغلو»ميولىإنأكين/آهكتورقدم-13
الموظفينكبارمداوالتاليهاخلستالتىالنتائجعنبياناءالموظفينكباراجتصاحورنيسر
األعضاء´´.الدولفىوالثعما~هصاميةالشميةتواصل)جلمنالبشريةالمواردتتقية•حول
.)9المرفقفىالموظفينكباراجتماعونيسربياننص(يرد

وجمهوريةبيجان،أذروجمهوريةالتركية»الجمهوريةوفودووساءقدمءذلكوبعد-ا4
والمملكةتوغو»وجمهوريةءا~ةالحر-االماراتودولةالسودان»وجمهوريةاوغنداء
باكستانوجمهوريةءالهاشميةاألردنيةوالمملكةاالمالهية»االيرانيةرمةوالجمهوالمغربية»
وسلطنةونيميا»أندوجمهوريةاال~(آل»نيبيرطو~د~ءا~ينوهولةاال~»
والمتقدما~سمماديةالشميةتواصل)جلمنالبشريةالمواردتتقية•حولقطريةثعارمرعمان،
األعضاءأ.اعولفى

منفصلة).القطريةالتقاريرعلىالحصول(يمكن

oار(رقمالتوارالوزراماعتمدر-اOIC/COMCEC/1S-99/RESم9(قملىواقرالى

)2(COIiIICEC/1599/RES

J.ار(رتمينالحوالىنص(يرد COMCEC/15.99IRES2(م~رتمل(OIC/COMCECI15.99IRES~

.)11و10المرفقين
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خمسةبمروراالحتفالإطارفىئظيمهاجرىندوةالوزاريةالجلسةأعتابفىعقدت-ا6
وثانقوبرنامجعلىالحصولويمكنللتقية.االسطمىالبنكإنثما،علىعامأوعشرين
الكتاب.هذاعنمنفصلةالندوة

~
1v-دولتالسيدمعالىبوناسةللكوسيكعشرةالرابعةللدورةالختاميةالجلسةعقدت

.التركيةبالجمهوريةالوزراءونيمىونانبالدولةوزيرلى»باهجة

االسطميةباكستانجمهوريةوفدوئيمرغوري»خانائهكرامةالسفيرسعادةاستعرضا~8
الوزاري.االجتماععنالصادرينالتواريناالجتماع»وهترو

التركية»الجمهو~مة~وقعتالختاميةالجلسةفىخاصةمراسماجريتا-9
للمعاييراإلسطمىللمعهداألساسىالنظامءفلسطينودولةالسورية»العربيةوالجمهورية
والمقايسر.

التىالنتأنجأهميةاالسطمى،الموتميلمنظمةالعاماألمينالعراقى،عزالدينمعالىأكد~2.
سليمانالرئيسفخامةيبديهماعلىمثيا»للكوسيكعشرةالحاسمةالدورةاليهاخلست
بينفيماا~هصاديالتعاونلتعزيزحكيمةتوجيهاتمنيقدمهومابالغاهتماممندميريل
تدخرلناالسطميالموتميلمنظمةالعامةاالمانةأنالعاماالمينوأكد.االعضاءالبلدان

فىالكوسيكعنالصادرةالقراراتلتنفيذضماناالمتابعةاعمالفيالتعاونفىوسعا
.عشرةمسةالخادورتيا
).12المرفقفىاالسطمىالمؤتمرلمنظمةالمساعدالعاماالمينكلمةنص(يرد

عنالشعبيةبنغطديشوجمهوريةالسوريةالعربيةالجمهوريةوفديونيساأعرب-2ا
سليمانللرنيسروالمقتدرةالحكيمةللقيادةفىالدورةحتتتهاالتىألهامةلننتائجتقديرهماعميق
منظمةفىاالعضاءالدولبينفيمااالقتصاديالتعاوناهدافبتحقيقالبالغواهتمامهدميريل
وزيرلىبهجهدولتالدكتورلمعالىالعميقشكرهماعنأعرباكما.اإلسالمىتمرالمن
كما.االجتماعادارةفىاهثدارمنابداهلماالتركيةبالجمهوريةالوزراءونيمىونانبالدولة
جمهوريةوفدونيمرغوريخاناشكرامةالسفيرلسعادةوتتديرهماشكرهماعناعربا



الشكرازجياكذلك.والقرارينللتقريراعداد»علىاالجتماعومقرراالسطميةباكستان
المنظمةعنالمنبثمألالمتخصصةوللمومساتاالسطمىالموتميلمنظمةالعامة~نه

.االجتماعانجاحفيبهاسهمتلمالهاوالتابعة

بالجمهوريةالوزراءونيسرونانبالدولةوزيرلىباهجةدولتالدكتورمعالىالقى-22
التابعةوالمومساتالعامةولطمانةللوفودوتقديرهشكر»عنفيهاأعربختاميةكلمهالتركية
وقدموهثمينةجهودمنبذلوهwاألخرىالدوليةالمنظماتولممكىاالسالمىالموتميلمنظمة
منبذلوهلماوالمترجمينالمعاونينوللموظفينالدائمة،اللجنةعملفىبناءةمساهمةمن
القرارينأهميةموكداكلمتهمعاليهواختتماالجتماع.انجاحعلىساعدتمتفانيةجهود

.أوطانهمالىالعودةسطمهللمندوبينوتمنىالدورة،عنالصاهرين
.)13المرفقفىلىباهجةالوزيرلمعالىالختامىالخطابنص(يرد
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التركيةالجمهومآلونيسأميل»سليمانالرئيسلفخامةاالفتتاحيالخطاب

للكو~اعشرةمسةالخاللد~ةاحتتاحيالحفلفيالكومسياأورنيس

م1999الثانيتشرين/نوفمبر6اسطنبول،لم

الوزراءطمعالىأصحاب

العاماألمنمعالى

الموقرونالمندوبون

الكرامالضيوف

تيلحىارعنأعربوأنالمهيبلجمعكمتحياتىأطيباليومأزجىأنسروريدواعىمن
البشريةوعلىاإلسطىالعالمعلىبالخيرجهودكمتعودأنمتمنياأخرى،مرةمنالرويتكم
جمعا،.

اهتماممنالشقيقةبلدانناتبديهماانندركالعام»هذاعشرةمسةالخاأورمنانعتدإذونحن

الحاسمالعاملهوإطارها»فىالجهودتضافرعلىحرصومنالكوسيكبنشاطاتمتواصل
التعاون.هذاوراء

لمفظةالعامةولطمانةاألعضاء»للبلدانشكريعنألعربالفرصة0نأغتتمأنوأود
~بذلو»لمااألخرى،المتخصصةوالمزمساتللتنميةاإلسطىوللبنك0اإل~الموتمي
الكوسيك.عملفىثمينةاسهاماتمنأسدو.وماعثمانيةجهودمن

وللبنكاألعضاءللبلدانامتتأنىخالصعنكلمتى»مستهلفىأعرب،أنأودنلك
بالناألمتالتىالممرالزلزالمحنةأمشاءمعناكريمتعاطفمنأبدوهلماللتنميةاإلسطى

ومعنوي.ماديعونمنلناموهقدولماالماضي»آبأغسطمرلمفى

خطر)لشأء،بأعظمجديرينءتضامنمنأبدا.وماعونمنالدولىالمجتمعتعمهماان
والعشرين.الحاديالترنفىالسطيسودهأفضلعالمإلىتنطلعيجعلناالزلزالمحنة



الموفرونالمندوبحذ

وإذامسبوق.غيرتاريخيأمنعطفأتواجهجديدةااالفية´´أعتابعلىاآلن~إذالبشريةإن
بااليجابياتحافألصفحته»نطويأننوشكالذيالعشرين،للترنالختاميالحسابكان

الترنإلىمعنانحملهاوالتىالترنهذاحصيلةمنتبتىالتياألساسيةالمقيتةفانوالسلبيات،
البحثلضرورةوإدراكناواحدعالمىونظامعالمياقتصادقيامفيتتمتءوالعشرينالحادي
العالم.تلمشككعالميةحلولعن

تغييرفىآخذةءالعشرينالترنمناألخيرةاماألعوبطابعهاطبعتالتيءالعولسةعمليةإن
شتىفىمطردتزايداآلنفهناكوالشعوب.واالقتصاداتالبلدانبينقاتالعكثسكيلواعادة
المجتمعات.مختلفبينتربطالتىوالسياسيةوالشفافيةوالتكنولوجيةا~هتصاديةالوشائج

إلىاللجوءمنهاكله»العالمشملتلتطوراتنتيجةالعالميالتكاملخطىتسارعتلتد
للمنافسةالوطنيةاألسواقوفتحءاالقتصاديةالكفاءةتعزيزإلىسعيأالسوققوىإطق
المطردواالزديادوالتجارية،االقتصاديةنشطةباألعاالضطكعنالحكوماتوتخلىءالحرة
العالمية.التجارةمنااللكترونيةالتجارةنصيبفى

إلىأدتوالتىءاالتصالتكنولوجيافيحدثتالتيالثوريةالتطوراتانذلكإلىيضاف
علىخطوطمجردالدولبينتفصلالتيالحدودجعلتقدءوالزمانالمكانحواجزازالة
مقتضياتمعالتوارمعنتعجزالتىالبلدانعلىالصعبمنيكونوسوفالعالم.خريطة
والعشرين.الحاديالقرنفىالعالميةللمنافسةنفسهاتهينوانالعالممعتتعايشىانالعولسة
القاهمالقرنتحدياتلمواجهةوجهأفضلعلىباالستعدادإآلالوضعهذاجعكإلىسبيلوال
البلدان.بينوالتضامنالدوليالتعاونتعزيز~من

لكنناشديدأ.اختطفأالوطنيةاقتصاداتهاتختلفبلداناتضممىاإلسكتمرالمنمنظمةان
~علينايتقينهناومنالتحديات.نفسالعالمى،االقتصادمنجزءأبوصفناجميعأ،نواجه
ا~هصاديةنقالحتاالحسبانفيآحذينبيننافيمااالقتصاديالتعاونتوثيقعلىنعملأن

والعشرين.الحاديللقرن



اتخنتوقدذههة.فرصةبوصفهابلتسيدأبوصفهاالعولسةإلىننظرالتركيافيإننا
المرقآلياتتعزبنفىبعيدأشوطأوقطعتمهمةخطواتالماضىالعقدامتدادعلىتركيا
لتركياتجمعتالتىوالخبراتالفواناانشكوالالعالمى.االلحصاتفىامحصادهاممجوفى
الشقيقة.االسميةللبلدانقوةمصدرايضأ،تكون،انيمكن

الموفرونالمندوبون

التىالمهمةالتطورات)حد،ا991عامفىآسيافىاندلعتالتىالماليةاألزمةكانتطد
مالية،كأزمةبدأتالتىءاألزمةفهذهنية.متدراسةمناتمتحقوالتىالعالمىاالهمادشهدها
فيهاشبتالتىالبلدانفىمواهااللحماميةعاتالحطاشتىإلىوامتتمحاقمت~نلبثتما

فىركودأتحثلماألزمةهز»انمنالرغموعلىالعالم.مناألخرىالمناطقفىأواألزمة
للبلدانبالنعبةالميمةا~مرفاصحةواجتماعيةاهثصاميةفتانجلهاكانفتدالعالمى،هصاد9ا

اامعلمى.الموتميمنظمةفىاألعضاهالبلدانومنهاالنامية

الظروفانتهنكعالمىالوضعحولأجريتالتىالدراساتانمنالرغموعلى
بأءجوصتحمنأتحمئتقد1998~ا997عامىفىسادتالتىالعالميةوالماليةاالطصامية

معلالعالمىا~ديحققانالمتوقعومنوالحضر.الحيطةالتزامإلىتأعوالحاجةفان
للولىميقيحألذياألمرءالمقبلالعامفى9ه«3.5والحالىالعامفىاله3يبلغمرمحن<نمو

العالمية.التجارةفىنصيبهايادةناأل~»

وثيقأارتباهأترتبهالعالميةااللحصاداتانموخرأوقعتالتىاألزمةبرهنتمحد
بهذهالتتبوأانمأالممكنمنلسانهإآلبالغأ»تأثيرأعليهاوتوثرالوطنيةباالهصادات
آثارها.لتداركالطزمةالتدابيرواتخاذالتطورات

االصالحتدابيرفيهثخذالذيالوقتفىاألعضاء»الدولعلىيتقينفانهنلكوعلى
النظاملتحسينالمبنولةالجيودفىبفعاليةأيضأثساركانالقتصاداتها،الطزمةالمهكلى

الدولى.والمالىا~دي

حمايةإلىسعيأنشطةجهودأتبنلأناألعضاءللدولالمفيدمنميكونانهدي،اعكتاوفى
أررغواي.جولةعنهأسفرتالذياألطرافالمتعددالتجاريالنظامتفيز~مصالحها



منيتأمهلماللشميةاإلمطمىللبنكتتديريعنأعربأنإالالعفام»هذافىسعنى»وال
العالميه.0الثحارمنظمهشىبفعاليةللمشاركةالرامةمساعيهافىاألعضاءللبلداندعم

ا~هتصادسهدهاالتىاألخرىالهامةالتطوراتأحدالعشرين´´´´مجموعةانشاءكانكذلك

مجموعةصفوفهافىتضمالتيءالجديدةالمجموعةفهذهاألعضاء.دولناتهموالتيالعالميى
بريترنمساتومنعشراالحديالناشفةالصناعيةوالبلدانالكبرى´´السبعالصناعية´´الدول

تكفلالتىالسبلوارمجادالعالمىاالقتصادفيالتطوراتمتابعةبمهمةتضطلعسوفوودز»
والمملكةتركيادعيةوقدمستتبال.تقعقدأزمةأيآثارلتداركالمناسبالوقتفىالتدخل
اناعتناديوفىالمجموعة.هذهإلىلنضماماألعضاء»البلدانبينمنآسعودية،العربية

الجديرةالمكانةاألعضاءبلدانناتتبوألكيالفرصةلنايتيحأنشأنهمنالمجموعةهذهتكوين

وتموفالعالمي.ا~متصاديتخذهالذيالمعمارفيمسموعصوتلنايكونولكيءالعالمفىبها

والمقترحاتالنظروجهاتعنالعشرين´´´´مجموعةإطارفيالتعبيرعلىجانبنامننحرص

الكوسيك.مناقشاتمنبعالتى

ا~امالمندوبون

أجلمنمشتركةوأهدافقيمحوللاللتفافجاهدةالبشريةفيهتسعىالذيالوقتفى

والعصبيةاالرهابومخاطرتهديداتفانءالعالمفىوالتعاونواالسشرارالسمتحقيق
قائمة.األسفمعتظلوغيرهاوالتعصباألجانباميةوكروالعنصريةالعرقية

منإالعدالة،وأكثرأفضلعالمىلنظاموصوألالعوائق،هز.علىالتغلبلنايتسنىولن
سوبأنعملانعلينايتقينبأنهقناعتىمجددأهناكدأفىأنوأودوالتضامن.التعاون~

والتهديدات.المخاطرهذهلمواجهة

تممىوالتىمنطقتنافىالقائمةاالقليميةالمشكالتبعضعنللحديثالفرصةهذهوأنتهز

للنعراتجديداانبعاثاالعشرينالترنمناألخيرالربعشهدقندمباشرة.األعضاءبلداننا

-الجغرافيةالخارطةعلىطرقمفترقبمثابةالتاريخمرعلىكانتالتيالبلقانفيالقومية

السالوتحقيقدونتحولالتىودالكنالعقبةتثكلالنعراتهذهواصبحتالسياسية.
أوربا.فيارواالمتقر



والهرمكالبوسنةفىالعرقىالتطهيرعلىالقانعةالقوميةالنعراتتياروقفأمكنطد
الصدهذافىاهولىالمجتمعوقفهالذيالحازمالموقفبغضلثانيأ،كوممونافىثمأوألى

منهاامراكأءالشقيقةسطيةاالالبلدانحرصتكذلكالمناسب.الوقتفىتخلهوبغضل
وحثتوالهرسككبومنة0فىالبدايةمنذالتحولهعلىوالجغرافية،التاريخيةلممموو~مها
عيانشأ-كنتوطدكوممونا.فىيحثفيماالسرعةوجهعلىالتدخلعلىاهولىالمجتمع

أكتوبر/شربنمنعشرالخامسفىلكوسرفابزيارةقمتحينهاالمنطقةفىيجريلما
لهماهولىالمجتمعهمهلماوثعيرهمكوسرفامسلمىعرفانهدىلمستوقد.1999األول
كافةنحشاأنءالشقيقةاإلسطميةالبالنحنعلينا»يتقينبانهقناعةلعلىوإننىمسامحة.من

وتوفيركوسرفافىوشقيقاتتاأشقدننامعاناةمنالتخفيفأجلمنلنالحمتاحةاالمكانيات
اال~المؤتمرمنظمةتعاملاناعقعدكذلكالدانم.المأوىرأسياوعلىالعاجلةاحتياجاتهم
اإلمطميةالبلدانفصماهمةكثيرأ»سيفيدأكبربفعاليةالمسألةهذهمعللتنميةاإل~والبنله
السطوتحقيقفىاألهميةعظيمدورأتوديانشأنهامنكوسرفااعمارفىفعاألإصهامأ

ممماهمتتاأرامتمرانمجدأأوكدأناالطارهذافىوأودأوربا.شرقىجنوبفىواالمكترار
عظيملهيكونمموفءالمساهمةهذهمضاعفةإلىوالسعيوالهرسكالبوسنةاعمارامحاتفى

م~~

التطوراتأهمأحدصاألوسطالشرقفىدانمساللتحتيتىالسانحةالزهيةالفرصةان
والعشرين.الواحدالحرنأعتابعلىونحنارواالستتراألمنفىآمالنالتعثرجاعتالتى

ولبنان.موريافيهابماالمنطقةبالكافةلتعمءهالسالمسيرةتتقدمانفىاألملويحونا
وان،الزجاجةعنقتجاوزتمقدأنهالشيخشرمفىخرأمنوقعالذيا_قبرمنوقد

النزاع.أطرافبينالموقعةآالتفياتبكافةااللتزامتحتيتىسبيلفىتمتقدتاريخيةخطوة

الشرقلسعوبيتيحمناخخلقفىالمشاركةمننتمكنأنهوتركيافىنتمناهماأغلىابن
الالتاريخانسطم.فىتتعايثرانوقومياتها،وأجناسهاولغاتهادياناتهاإختالفعلىاألوسط»
الثمرتقادهيستخلصأنوآملالمشترك.غدنامعانبنىأنمقدورنافىانهغيرنفسه.يعيد

العداوة.فىالالتعاونفىدرساالتاريخمناألوسط



واننىالدولية.الشرعيةبمبادي،باإللتزامالدانممالسكتحتيتىيرتهنبالتوقازيتعلقوفيما

بمبادئبااللتزامبيجان»أذرأراضىلخممراحتاللهاتواصلالتيألرمينيا»دعوتيهاألكرر

الشقيقة.بيجانألذرطبيعىحقهوالقوقازفيوعادلدانممسكتحتيتىإنالدولى.القانون
علىومجاعةباصراريسيرونالذينهؤالءأسماءنورمنبأحرفالتاريخيسجلوسوف

الملقسعيهافىالشقيقةبيجانأذرلمساندةمةحانإجراءاتنتخذأنعليناإنالمالم.طريق

البلدانمنيقتضىاألخوةواجبأنمجددأكدآنأنأودالسياق،هذاوفيالسط.نحو
الجينمنوشقيقةشقيقمليونمنألكثراإلنسانيةالمعوناتتتديمتواصلأناإلسمية

بيجان.أذر

التلقعلىتبعثأحداثمنالتوقازشمالىفىيدورماكثبعننتابعأنلناينبغيكذلك

وتعلقالمنطقة.فىالسالمتهديدإلىيوديوقدالهشاشةشديدهناكالساندفالواضعالبالغ،

الحاكمنظامهاوانفتاحروسيافىالقانونوسيادةالديمقراطيةتدعيمعلىبالغةأهميةتركيا

واستقرار:::~L...._فىاألهميةبالغإسهامايسيمالذياألمرالحر،السوقالقتصادجهاوانتيا

بأحداثيتصلمافيهابماكافة»مشكالتهاحلمنروسياتتمكنأنونتمنىأورأسيا.ورفاهية
اإلنسان.حقوقواحترامالقانونسيادةمنأساسعلىالقوقاز،شمالى

بأهميةنومنأنناذلككشمير»قضيةفيلباكستانمساندتهامواصلةعلىتركياتصممكذلك

الدولية.الشرعيةأساسوعلىالحوارخا.لمنوالهندباكستانبينالمشكلةحل

قبرص.فىا~مراكالمسلمينلطآنفةالعادلةالقضيةمساندةفياالستمرارمزبدالكذلك

وقابلةودائمةعادلةتسويةتحتيتىإلىالراميةالصادقةللجهودالشتيتةميةاالمكالبلدانفدعم

الطائفتينسيادةاحترامأساسعلىقبرص،لشمالىالتركيةالجمهوريةلمشكطتللبتاه

فىقبرصلشمالىالتركىالجمهوريةمعالعالقاتوتطويرالمساواةقدمعلىالقبرصيتين

االسطمى.العالمفىالتضامنترسيخفىاإلسهامشأنهمنالمجاالت،كافة

حلاليجادسعيهافىالستيقةونيمياإندأبدتهاالتيالحكمةإلىالتتديىبعينننظرانناكما
الدولية.الشرعيةواحترامنيةبالعقكيتصفالشرقيةتيحورلمشكلة



تتميتهابمدىيرتهناألممرخاءأنفعثعدينوالعشالحاديالقرنأعتابعلىنقفإذإننا
القرنفىسيكونالعامةوالصحةالتعليمقطاعىفىسثماراالعاندوأنالبشرية.لمواردها
العمالةزهادةإلىاسبيلهوالبشراسثمارأنذلكمضى»وقتأيفيكانمماأعلىالقامم
وا~.االجتماعىالتوازنفىالخللصورمنالحدإلىالميبلأنهكماانتاجيتها،ورفع

أمنىاالسطميةالبلدانمعظمفىالبشريةالشميةشرمنأنعلىالدوليةاالحصاءاتوتل
أنهأعتندولذاالصحية.والرعايةبالتعليميتعلقفيماخصوصأالعالميةشردتالمنمتوسطمن
المستوىعلىسواءالحيمهنالمجالينهذينفيجهودهاتضاعفأنبلدانناعلىيتقين
الدولي.التعاونسياقفيأواحطري

األعضاءالدولفىالبشريةالمواردتتقيةموضوعاختيارانأوكدأنأودالمقام،مذاوفي
إنماالدورةهز»فىالفرضلهذاالمخصصةالجلسةفىحولهالنظروجهاتلتبادلكموضوع

فىبارزةمكانةلهاميكونالموهلةألعاهنةالقوىألنذلكءوافيةمبرراتلهمانباختيارو
ين.والعشالحاديالترنفىالدوليالتناسساحةوفيالمعلوماتمجتمع

لهسيكونالموضوعهذاحولوالمعلوماتالنظروجهاتتبادلأنمنشفةلعلىواننى
إلىالراميةجهودناتعواهلالتىالصعوباتعلىالتغلبفيفبرةتزيدنامجابيةارإسهامات

يتقينالتىالسياساتمجالفىوكذلكوالمهارات،المعارفمنأرقىبمسترىشبابنامدتزو
الغرض.هذالتحتيتىننتهجهاانعلينا

الموفرونالمندوبون

فىالمستجداتمواكبةلنايتيحموقعانحكرأناسالمى،كعالمواجباتناءأوجبمنان
فىللمشكطتحلولمنيطرحهفيماأوعملمناهجمنيستحدثهفيمانشاركبحيثءالعالم
ءالدولية~تالتقليديةوالنظمالموروثةالتواعديهزالذيالراهنالتاريخيالمنعطفهذا

جديدة.عملمناهجأمامالطريقويفسح



ماإلىاآلنعمرهاوصلالتىمىاإلسكتمرالمنمنظمةفىأعضاءباعتبارنا،عليناإن

التعبيرفىالدقةكلتوخيتالتىالجديدةاالتجاهاتهذانسايرأنعامآءثالينمنيترب

الغرض.لهذاتدابيرمنيلزمماتتخذوأنبهااللحاقنستطيعبحيثعنها،

العملوخطهاالستراتيجيهوضعالسبيلهذافياتخذناهاالتيالمهمةالخطواتمنكانوقد

جاءتوالتيا994عامفىاسابتةاالسطميةالقمةأقرتهاالتياالقتصاديللتعاونالجديدة

ومنظورنهجخاللمنبيننافيماوالتضامنالتعاونصياغةإلعادةبذلناهاالتيللجهودتتويجأ
العالمية.المستجداتيراعيانجديين

بعضبانشاءءالكوسيكوفىاإلسالمىتمرالمنمنظمةفبىقمنا،أنناتقدمماإلىيضاف

منكبيرأقدرأواكتمبناوالتجاري»االقتصاديالتعاونمجالفيسسيةالمنوالنظمالهياكل
المضمار.هذافىالخبرة

منبكثيرأدنىيزللمبلداننابينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونمستوىأنعلى
يجبأنهوأعتقدوتجارب.مبادراتمنذكرهسكماكلرغملهالمنشردةاألمالستوى

الراهنةالعالميةالظروفمعيتالءمنحووعلىجديدمننسهىأناألحوال،هز»إزاءعلينا،

العملوإلىبالفعل،ئفيذهابدأناالتىاالتفاقياتبعضومراجعةالتعاونوسانلتحديثإلى
اإل~.الموتميمنظمةعنالمنبثمةالمؤسساتبينفيماوالتنسيقالتعاونتفعيلزيادةعلى

الشسيقىاالجتماعفىالصادربالتراعسروريعنأعربلكيالفرصةهز»أغتتمأنوأود
للجمعيةوالخمسينالرابعةالدورةهامشعلىاالسالميةالبلدانخارجيةوزراءعقدهالذي

فىاسطنبولفىالخارجية´´لوزراءخاصةدورة~بعقدنيويوركفيالمتحدة_ممالعامة
ماومنكثمةالماضيةعامأالقطينمدىعلىالمبذولالنشاطتتويمبغية2>•>آذارلممارس

فرص.منتتيحةسوفوماتمشككمنالجديدةالمرحلةتطرحهسوف

الدورةهذهفىجمدهابقصارىتسهمسوفاألعضاءالدولأنفيشكيخالجنىوال

فرصةستنيرالدورة«»أنوأعتتداسطنبول.فيمتضافتهاباتركياتشرفالتىالخاصة
أعددناهاالتىاالستراتيجياتلتتريموكذلكبلداننابينفيمااالقتصاديالتعاونلتقويمممتازة

للمستقبل.



الموفرونالمندوبون

كتجمعات~منأساسأتتطورسوفءواالقتصاديةالسياسيةالدوليةا~تان
للتهميثى.تتعرضفسوفالتجمعاتهز»نطاقخارجتقعالتيالبلدانأماا~طيمية،

مناثعتضىالوليةا~تأمامجديدةآفاقبفتحذنينالذيالجديدالعصرفالوفان
الثقافىوالتراثالقيمواالتارمخوحدةبينهاتجمعالتيبلداننابينفيماالتعاونعرىترثت
واالستقرارالسطممفتاحهواإلقليميالتعاونبأنمقتنعةوتركيااألخوة.وشانجبينهاوتجمع
الدولى.المستوىعلىوالرخاء

بينفيماوالتجاريا~ديالتعاونشيةإلىالطريقعلىصمةعالمةاىسيكان
كثرةمنالرغمعلىالطيبةبالفرصحافلفهوباألمليبشرأمامناوالسشبلاننا،بل

الجهدبنلفىنتعاونسوفأننافىشكأدنىيخالجنىوالمبيلنا.تعترضالتىالمشكالت
المتاحةالغوصمناالفادةوفىالشقيقةشعوبناإليهاتصبوالتياألمانىتحقيقأجل_

محقطنية.بطربقة

بلداننا،بينفيماا~ديالتعاونميفيأبأنهاأومنالتىمداوالتكمفىالتوفيقلكمأتمنى
اسطنبول.منطيبةبذكرياتبالدكمإلىتعودواأنآمأل
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العراقيعزالدينالدكتورمعالىكلمة

اإلسطىتمرالمنلمنظمةالعاماالمين

احتتاحيالحفلفى

للكوسيكعشرةمسةالخاللدورة

)1999الثانيتشرينلمنوفمبر6(اسطنبول،





ا~اقيالدمنعزالدكتورمعالىكلمة

اإلسطميتمرالمنلمنكلمةالعاماألمين

ا~حيالحفلفى

للكو~´عشرةمسةالخاللد~ة

ا999الثانيتممسزنوفمبر/1اسطنبعل»

الرحهمالرحمنالألبسم

ميميريل،سليمانالسيدفخامة
والتجاريا~ديللتعاونالدائمةاللجنةورنيسرالتركيةالجمهوريةرنس
,الرئيسالسيد

المحترمون،المنوبون
والسادة.السيداتحضرات

وبركاته.اثهورحمةعنيكمالسطم
لحقلماالتركيةالجمهوريةحكومةهعالصاعقةالتعاطفمشاعرعنأعرب)نالبدايةفيأود

الذيالمفجعالزلزالجراءوالصككاتاألرواحفىفسانرمنالشقيقالتركىبالشعب
رحمتهبواسعالمترفينيتغماأنالقديرالعلىائهإلىونبتهلمهرين.قبلتركيالهتقرضت
الخسارةهذهالعاجلالقريبفىيتجاوزحتىوالقوةالصبرالتركىالشعبويلهمومغفرته
والتجهيزات.األرواحفىالجسيمة

الثمييمشاعرعنوأعرب»الصاهقةبتحياتىجميعاإليكمأتوجهبأنكنلكلىواسمحوا
اللجنةورنيسالتركيةالجمهوريةونيسءديميريلسليمانالرئيسلفخامةالعميقينواالمشان
شوونإدارتهبهمااتسمتينالألوا~ارالحنكةعلىوالتجارياالهثصاديللتعاونالدائمة
عباراتبصاعقفخامتهإلىموجه2و»االسمرالموتميمنظمةأجهزةمنالهامالجهازهذا

للكوسيك.عشرةمسةالخاالدورةأشغالافتتاحمعناحضورهعلىالشكر
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االجتماعهذااستضافةعلىالتركيةللحكومةالشكرألزجيالفرصةهذهأغتتمأنأيضأوأود

التابعالتنسيقمكتبأثمكرأنيفوتنيالكماوكرمها.عنايتيابكريمالوفودكلوإخاطتيا
أعمالمنأنجزتهماعلىاألخرىاإلسالميتمرالمنمنظمةمساتمنوجميعللكوسيك

والتوفيق.بالنجاحالدورةهذهأشغالتكليلفىكبيرأإسهامأبالتأكيدستممهمتحضيرية

االقتصاديللتعاونالدائمةللجنةسنويةدورةآخرللكوسيكعشرةمسةالخاالدورةوتعتبر

بتحتيقوالعشرونالحاديالترنويعد.قليلةأيام~لثةالثااأللفيةحلولقبلوالتجاري

االقتصاديالنظاماآلنتطبعالتىالتوجهاتوسثسهداألهميةمنكبيرجانبعلىتطورات
اقتصادياتمختلفعلىبالضرورةينعكمرسوفمماالتطور.منمزيدأالناشىءالعالمي
مى.اإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينهاومنالدول

ماعرضعلىتقتصرالوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةإلىالموكلةالمهمةإن

زمنىبرنامجومتابعةإعدادإلىيتعداهأنيجببلقراراتها،تنفيذفىتتدممنتحقيتهيتم
لثة.الثااأللفية~األعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزغايتهالنساطات

تواجهالتىبالصعوباتالمتعلقةالجوانبلمختلفاالهتمامتولىأنأيضأاللجنةمنينتظركما

تطبعهناشىءعالمىاقتصاديفظادظلفىوانتعاشتهااألعضاءالدولاقتصاداتثبات
اللجنةمنالنشاطمنالجانب~اويتطلبالمنافسة.قوىوجموحالعالمياالقتصادمحولمة

علىاألعضاءالدولمساعدةفىواالسهاماآلنيةالضروراتعلىبتركيزتنكبأنالدائمة

المستقبل.تحدياتوتجاوزالراهنةتطلعاتهاتحقيق

العقدينمدىعلىخبرةمنلديهاتوافرمابفضلالدائمة،اللجنةلدىأنموقنوإنني

التعاونلمستوىشاملبعرضللقياماألمكرالمنبرتكونأنمنيمكنهاماالماضيين،
ا~متضاء.عندعملهابرامجترشيدعمليةومباشرةاألعضاءالدولبينوالتجاريا~متصادي

منظمةعملخطةتفيزبعمليةاألمرويتعلة,جرىهبعملالقياميحتمباتآخرمجالوثمة

التىالخطةكك,األعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزاإلسالمىتمرالمن

بينمنبالتالىوظلتعليها»دةالمتاآلمالمسترىإلىيرقىالذيالشدمبعدتحققلم

تكثيفمسألةتكتميهاالتى_فميةوبالنظر.كومسيكبالتشغلالتىالرنيميةاالهتمامات
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وا~دياالجتماعىالرقىتحقيقفىاألعضاءالولىبينااللحماديالتعاونجهود
تحققwجيدةبمراجعةالحاميسكرماألمرفإناإلسطمية»األمةلشعوبوالرفاهيةالشامل
والمقاصداألهد~تحقمقفىاإلسراعمونحالتالتىاألسبابوتحيداآلنحتىمحممن

اإلمطمىكموتمىمنظمةفىاألعضاءكولسا~ديالتعاونتعرينلحىالراميةألنهنلة
المبلوابتكاربالثمموليةالمجالهذافىالعمليتميزأنوبجبالعمل.خطةعليهتتصكما

هونتحولالتىالفنيةالعراقيلشخيصجانبإلىالسياميةاإلرادةبتوفيراكنيلةنلوالوهما
االطصادي.الميدانفىاألعضاهاعولى>المتنكلالكاتحقق

إ~ادهاتمقدمماميةاألواألنظمةا_قياتمنالعيد)نوالثمجيعاالرتياحعلىيبعثومما
)صبحفقط~منهااحليل)نىالماضسزءالتعين~رعايةدكومميلهتحتوإقرارها
يعثضىباتأمروهوطيها،والمصدمقةالموقعةالولىمداكتمالمحمبمببالمفعولماوي
االطصاديللتعاونالعليمةنونيةالحااألمسوضعنحيثءجينوكتوبمبإصالحاطيام
علىاانونيةاآلليات«»تعملماوهوءاإلمطمىالموتميمنظمةفىاألعضاهاهولىس

االلحمادي.التعاونلشجيعالزمأشرطأيعد»توفير»

بالحيويةونابضمليمخاص~حتطومرأجلمنجهود»منالدائمةاللجنةتبغلهماان
للغرفةالفعالالدعم~منءاإلمصالمرتميمنظمةفىاأل~»هولداخاوالنشاط

واالبتكار.الجهدمنومزبدأقربةفعةيعثضىءوالصناعةللتجارةاإلمطية
~ومعالجتهااطضديا0أللمراجعةالكافسزواهتمامهاعنايتهامتولىاللجنةأنموقنإننى

ككأنمنلواثقوإننى)نظاوها.علىالمعروضاألعمالجولبنودنثمداو~مها
االجتماع.هذاإنجاحفىكهرأإمهامأمتمهمالمداوالت

.والتوفيقالنجاحوالتجارياالهماديللتعاونالدائمةللجنةصرةالخاصةللورقممنى6و

لكو>وثكرأ
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الخارجيةوالتجارةا~دوزيرالعماديمحمدكتمدالدكلمة

الصومهةاعربيةالجمهوريةفى

للكو~أعثرةالنامسةللدورةا~حىالحفلفي

)1999طثانرينتقسلمنوفمبر6ء(اسطنبول





الخارجيةوالتجارةا~دبرونالعماديمحمدالد~

السوريةالعربيةالجمهوريةفى

للكو~أعشرةمسةالخاللدورةا~حىالحفلفي

ر1999الثانىتشلىلمنوفمبر6ء(اسطنبحل

التركيةالجمهوريةونيسرسيادة
الوزراءمجلمىونيسفانبهولة
اإلسصرتمرالمنمنظمةعامامينمعالى

واالخواتاالخوةأيها

شخصيأ،وباسمىاالجتماع~افىالمشاركةالعربيةالوفودوأعضاءووساءاخوتىبامم

ومنالتركية،الجمهوريةونيسرديميريلسليمانالرنيمرسيادةالىبدايةاتتدمانيسرنى

واالمشانالشكروعظيمالتقيةأطيبالشقيقالتركىوالثمعبالموقرةحكومتهالى~

هذهوطأنامنذبهاقوبلناالتياللقاءوفرحةالشظيمودقةالضيافةوكرماالستقبالحسنعلى
وانالمجاالت،مختلففىبطدكمحققتهالذيالكبيربالشدماعجابنانبديوأنالطيبة.األرض

العربيةالجمهوريةونيمىاألسدحافظالرنيسرالسيدومحةبتحياتنيمىالرسيادةيااليكمانتل
والحدودالجغرافياجمعتنافتداليكمالناسأقربباننانشعرسوريةفىفنحنالسورية

تتطورالتىالتجاريةوا~تالمشتركوالتاريخفةوالثهالعائليةوالمتالمستركة

باستمرار.

الهزهمنشركافىاخرشااصابلماعربىمواطنكلواألسىالحزناصابلقد
حزنهمالضحايااسرثشاركواننااألخيره.تكونانسبحانهالمولىنرجوالتياألرضيه

وألمهم.



منظمةالىباالنتماءجميعاالعربيةدولنااعتزازعناالخوةأيهااعبرانلىواسمحوا
النبيلةاألهدافلتحتيتىالمنظمةهذهفيأشتأننامعالسيرعلىوتصميمنااإلسالميتمرالمن
ءالمحكةأراضيناوتحريركفاحناودعمتعاوننا»وتوثيقتضامننالتعزيزقياداشارسمتهاالتى

لسعوبنا.الرغيدةالكريمةوالحياةوالعدلواألمنالسطوأمسارساءفىواالسهام

ينطلقبينناا~هتصاديالتعاونانعلىالساميةاإلسالمىتمرالمنمنظمةمبادئأكدثلقد
بالشرعيةوااللتزاوكدولالبعضبعضناومصالحوا~لسيادةالمتبادلاالحتراممن

اإلسطمىالعمليحصنماوهذامشاكلنالحلاالخويالحوارالىواللجوءالدوليةوالقرارات
أنفسنافيهونرىوالموازينالتوىفيهتتغيرعالمأمامالمشتركةمصالحناويحمىالمشترك
والمنعة.القوةمنالمزيدأجلمنالتضامنمنمزيدالىبحاجة

الجوالنأراضىكاملوتحريرالمشروعةحقوقهالىالفلسطينيالعربىشعبنافوصول
مقابلاألرضومبدأالدوليةالشرعيةلتراواتتفيزانيلىاالسرااال~منلبنانوجنوب
والدانمالعادلالسطوالىللوصولالطريقهوذلكالعراقىالشعبمعاناةانهاءوكذلكالسالم
االهداف.هذهتحتيتىاجلمنالمبذولةلجهودناوتأييدكمدعمكمالىيحتاجوهذاوالشاهل

الرئيسسيادة
والسادةالسيداتأيها
مميريلسليمانالرئيسسيادةقالكماالدوليةواألحداثالعالميةاالهثصاديةالتطوراتان

المنظمة.هذهأنشنتأجلهامنالتىاألهدافلتحقيقالسريعالتحركعليناتوجب

وبعدفيه.نحنالذياالجتماعومسووليةالمطروحةالموضوعاتأهميةعلىنؤكافاننالذلك
واألمراءساءوالرفىالملوكاخوتهالىوسانلهارسلالذيديميريلسليمانالرئيسسيادةنظر
اقرارفيليةألمسنءعبليتحملوافيهالمشاركةوضرورةاجتماعناأهميةفيهالهمكدين

المطروحة.الموضوعات

والعشرينالحاديللقرناألمةاعدادطريقعلىهامةخطواتاآلنحتىعامنااجتماحتتتلتد
منواالستفادةوالتجاريوالمالىاالقتصاديتعاونناعلىكيدبالتالعولسةتحدياتومجابهة
التعاون.آفاقوتطويرتوسيعبهدفبنامرتالتيالمختلفةالتجارب



منللتقيةاإلسطميالبنكأنجزهوماالتجاريالتبادلميدانفيتمتالتىاالنجازاتإن
تمويلوجهازراتواالسثماالصادراتضمانسسةومنالتجاريةالمعلوماتشبكةإحداث

المركزيةالبنوكبينوالتعاونالمقاصةواتحاداإلسالميالتجاريوالمعرضءالبيئيةالتجارة

عليهكدتناجتماعاتكمكانتممااألساسيةالبنيةوصندوقالخاصالتطاحتقوبلومومسة

امتاواسثمارالبيئيةتجارتنافىالتوسعسبلتعترضالتيالعقباتمنالكثيربازالةلكفيل
يمكنمحددةصناعاتفىالتخصصنحوالتوجهفيبدورهسيسهماألمرهذاوانالمشتركة.

محميةوتكونوتمويلهاترويجهافىاإل~البنكيممهممشتركةلمشروعاتمجاالتكونان
تقوماناال~المتاوالتلشركاتيمكنكمااالسثمارات،وضمانحمايةاتفاقيةبمظلة

وادارة.فنمناليهنصبولمانموذجأوتجعلهابتفيزها

الحاليةبالنسبةيدفعانشأنهمنماكلفيالكوسيكتوصياتالعربيةالدولتبنتلقد
تعملانهاكمالتطلعاتنا.تلبيةأكثرنصبالىالخارجيةتجارتنامنالبيئيةللتجارةالمنخفضة

اسبل.بكلاألموالوسرفىوتدفقاتسثماراالابوابفتحعلى

متطورىمالىموقوجودإلىباالضافةواألجنبىالمحلىلسثمارمالنممناختوفران
التطاعمصاهمةانجاحعلىيساعدالمتخصصةالبشريةالكفاءاتوتوافرءشفافملكيةونظام

واتفاقاتتنظيميةقواعدوجودانكمااألساسية،البنيةمشارينوتنفيذتمويلفىالخاص
وضرورية.حيويةأموووشفافةواضحةتعاقدية

التسيقعملياتعلىايجابيأسينعكسانسثماراالثسجيعومحورالتجاريالتبادلمحوران
فىويكونانوالمواصالتالنتلمشروعاتعنىوجودهماوسيفرضانوالصناعىالزراعى

المستوك.االقتصاديالعملخطةمشروعإطارفىوتكاملوربطتسيقأداةالنهاية

أهميةمناألشكالمنشكلباييتللالا~مصاديةالموضوعاتعلىاالخوة،ايهاتأكيدنان

المجاالتهز»منفلكلواالعالم.والعلومفةوالثهكالتوبيةاألخرىالمجاالتفىالتعاون

االقتصادية.مميرشاودفعتعاوننادعمفىدور»
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فىاالجتماعىوالكدمااللحماديالنموتواصلأجلمنالبشريةالمواردتقيةموضوعان

جميعسياساتفىاألولالمركزيحالانيجبوسباباطفالمداألممأكثرمنتعتبرأمة
وترمبا.وتعليمياوثعافياخلعيا~اعدادهاتمماإذامنتجةثروةأهوهىالبشريةفمواردنامولنا.

والتجاربالخبراتتباهلاناالسثمارات.أنواعأهمنهوالبشريةالمواردفىواالسثمار
الطلبةبينملةالمتباالزياراتأمسوارساءواالختباراتالبحوثفىالمشتركوالعمل

واقامةوالتريبللتعليموهيلةاالعالجعلفىوالمضىالتريببرامجوتعميمواألساتذة
هذافىايجابيايصبانيمكنالمهنىوالتريبالتعليمعلىكيدوالتالمفتوحةالجامعات

الكبير.الصعى

قوةوزمادةاالممشماراتجنبفىهامةميزةبطناميقطىشريةلخاءاتوجودان
هينا.المناضة

فرميميريلالرنيمرميادةبهلخضلالذيالتوجيه)معيةنعىفانناتمماكلمنوبالرغم
األمة.هز»لخيرةاكقامتناوطموحاتطموحاتهمستوىفىمنجزاتناجعل

مرامةفىكبيرةجهودببنلالماضسزاليومن~الموظفنكباراخرتتاقامهد
وتطويرتوسيعالىتهفتوصياتالىوخلصواالمطروحةالموضوعاتوانضاجومناهت
والطير.الشكركلمنافلهممننا»التعاون
علىونعملبهاآمناالتى~الحيرةالروحلتمودالمبنولةالجهودمعالسادةايهااننا
تحقيقها.
مجلمىونيمرفانبالسيدزالىميميريلنيمىالربميادةالىبالسكرثانيةمحمختاما
األجموءوومماهوالىللتنميةاإلمطمىالبنكونيمروالىللمنظمةالعاماألمينوالميدالوزراء
لممنظمة.مذهوموسماتالعامةلطمانةالمضيفةاهولىوالثعيرباالحترامواخصوالمراكز.

بالتحثفونىثمرالنينالعرمةالوفودوأعضاءوومماءالخوتىومحبتىشكريوخالص
باممهم.



محلييففرهادالسيدمعاليكلمة

بيجاناذربجمهوريةالتجارةوزير
للكوسيكعشرةمسةالخاللدورةحراالأالحفلفى

)1999الثانيتشرينفوفمبدلم1(اسطنإلل؟





بالنركبه.االمل
محلييففرهادالسيدمعاليكلمة

بيجاناذربجمهوريةالتجارة~ير

أللكومسيلعشرةالخاهسةللدورةا~حيالحفلفي

ا)999الثانيتشمرلمنوفمبر6(اسطنبول»

،دميريلسليمانالرئيسفخامة

،انوفودساءرفىالمعالياصحاب
االسطمي،الموتميلمنظمةالعاماالمينمعالى

ءوالسادةالسيدات

باالعرابكلمتىاستهلأنءللكوسيكعشرةمسةالخاالدورةفىاشاركإذ»لييطيب

الكريمالجمعهذامخاطبةفرصةلىأتاحإذيتاحاالهذاتنظيمعلىللتانمينالشكراصدقعن
.اآلسيويةالبلدانمجموعةعننيابة

اسطنبولمدينةفيحفاوةمنعلينااسبغهلماالتركىللثمعبامشانيعناعرباناودكما
.العريقة

الفخامةصاحب

بينفيماوالتعاونالتضامنلتعزيزعظيماجهدا»السنينمرعلىفخامتكمءبذلتملقد

.االسميةالبلدان

,المعىاصحاب

،والسادةاتالسيه

الجمهوريةونيمىديميرل»سليماننيمىالرفخامةبتيادقينعقدالذياالجتماعهذاان

بينفيماالتعاونعرىتوثيقفىكبيرشأنلهسيكون»فتانجمنعنهميتمخضبماءالتركية

فخامةتحياتاطيباليكمأنقلأنهناويسعدنى.اإلسطمىالموتميبمنظمةاالعضاءالدول

.بيجاناذرجمهوريةونيمىمحلييفحيدرنيمىالر

والمتعددةالثانية~تالونيسىالمحوراليوماصبحقدآلمياالجماعىاالمنان

تقدمهوما،وتوقيعهاعليهاالتفاوضيجرىالتىاالتفاقيات~فمنءالدولبيناالطراف
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،بأسرهالعالموأمنآسياأمنبينالربطامكن»اسهماماتمن,وجماعاتفرادى,الدول

الولىعلىبهعادتمابمكربأكملهاالقارةعلىبالخيرالقارةدولبنلتهاالتىالجهودوعامت

.ذاتها
االقتصادية،حقوقهالحمايةتدابيرواتخاذءا~هتصاديباالمنتتعمأنفىالدولحقان

.جميعااآلسيويةللدولاالهميةبالغةاهورهى,الجميعمنقبوالتلقىدوليةسياسةوانتهاج

هذهعتدته..Lبفضلاالخيرةاالزمةعواقبتداركامكنانهالصدفةقبيلمنيكنولم
البترولمنالنتاجهاحدودووضعحصصتحديدلهااتاحتبينهافيمااتفاقياتمنالدول
.الدوللهذها~متصاديةللتنميةاالهميةبالغامروهوءالخام

ونيمى»محلييفحيدرالرنيمرفخامةبذلهمابفضل»الماضىالعامفي,بالدناشهدتلقد

واسهمتآسيويةدولفيهاشاركتعدةاجتماعاتفيهاعتدكما،عديدةمثمارين،بيجاناذر

اثراسيكامشروعتنفيذفىالشروعادىكذلكوالدولية.االقليميةالمشكتمنالكثيرحلفى
بحرمنطقةفىالبترولأبارال~اتفاقيةا9وتنفيذالتديم»الحريرطريقشغيلالعادة
الىءوسيهانباكوبينالبترولالنابيبخطالنشاءعتدالذيواالتفاقبيجان،اذرفىتزوين
العاماالمينالينااسداهبماهناانوهانااليسعفىوال.منطقتنافىللتنميةقويةدفعةاعطاء

عونمنللتنميةاالسطىالبنكقدمهوبماجليلةخدماتمناإلسالميتمرالمنلمنظمة
المنطقة.بلدانمعوتعاون

الفخامةصاحب

األعضاءالدولأنمنيقينعلىتجعلنىاالجتماعهذافىطرحتالتيالثمينةاآلراءان
بمزيدالبشريةمواردهامنلطغادةمةالنالتدابيرتتخذسوفاإلسطيتمرالمنمنظمةفى

تتاليانااحترامعلىنفسهالوقتفىالحرصمعاالفتصاديآبمستواهاو~تفاعالكفاءةمن
والدينية.التاريخية

ونيمىءديميريلسليمانالرنيسرلفخامةوشكريامتتأنىعنأعربأنأودالختاموفى

ميسهمالذيالمستوىالرفيعاالجتماعلتنظيمبذلتالتىبالجهودأسيدوأنالتركية»الجمهورية
السياسية.مكانتهاودعملبلداننااالمثصاديةالشميةتعزيزفىمهمبدورشكدون

لكو~وشكرا



مايجاريبوبابيللوالسيدمعاليكلمة

والتجامعةالصناعيةللتنميةالدولةونير

الكاميرونبجمهرمة

للكو~أعشرةمسةالخاللدورةاحتتاحيالحفلفي

)1999الثانيينتقسلمنوفمبر'\ء(اسطنبول





مايجاريبوبابيللوالسيدمعاليكلمة

والتجاريةالصناعيةللتنميةالدولةوزير
ميرمنالكابجمهورية

للكو~اعشرةمسةالخاللدورةاالفتتاحيالحفلفي

)1999الثانيتشريننوفمبر/6اسطنبول،لم

التركيةالجمهوريةونيمىالسيدفخامة

الكوسيك»ورنيسر
اإلسالمي»تمرالمنلمنظمةالعاماالمينمعالى

للتنمية،اإلسالمىالبنكونيمرمعالى

وسادتى،سيداتى

وئيمرلفخامةالشكرعميقعنفريتيةاالالمجموعةعننيابةأعربأنءبدايةلى»اسمحوا

حللنامنذواخويةحارةحفاوةمنبهحظيناماعلىالشيقتركياولشعبالتركيةالجمهورية
.الحافلالتاريخذاتالعريقةالمدينةهذهباسطنبول»

المتميزللتظيميراتقةالمعاونيناألفرادولكافةالكوسيكأمانةإلىبالشكرنتوجهكنلك

الينا.المقدمةللوشانقالرفيعوالمستوىاالجتماعهذابهاتسمالذي

بالمجموعألاقرانىعننيابةءأعربانحديثي،فيالمضيقبلعلى،لزامااجدوهنا

الرهيبالزلزالأعقابفىورنيمها»وحكومتهاتركيالشعبتعازيناخالصعن,االفريقيه
األسرمنغفيرةاعدادقلوبفيالحدادوأنزلالماضيأغسطمى/آبا7فىوقعالذي

.التركية

والسادةالسيدات

شهدعاديةغيرأجواءفىتنعتداليومتجمعناالتيللكوسيكعشرةمسةالخاالدورةان

لذياهومنتظمبشكلوتشاورناالعالم.صعيدعلىجوهريةواقتصاديةسياسيةتغيرات



التىالهائلةوالتحدياتالتعقيدالبالغةالمشكالتاملكمعبنجاحالتعامللنايتيحانيستطيع
شعوبنا.تواجهها

ونابقةفعالةحلولعنللبحثاألفضلاالطارهىهز«اجتماعاتا_نقناعتىتأتىهنامن
اتفاقنا.من

عنالجديدة،األلفيةمشارفعلىونحنينعتاالذيهذا»اجتماعنايسفرأنبالتالىنأملاننا
الحقيقيةوالمصالحالمتاحةالفعليةاالمكانياتالحسبانفىتأخذوواقعيةملموسةمقترحات
كافة.لدولنا

الشهرنهايةفيسياكيمدينةفىعقدهالمزمعءالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريالمؤتمران
ومنواحد.آنفىلهاواختبارآالهشةالقتصاداتناتحدياءتعلمونكمايشكل»سوفاالحالى»
للبنكالمشكورةالجهودخاصةأوجدتهاألمربهذامتزايدوعىمننلحظهماسرورنادواعى

المقام.هذافىقويةاشادةبهنشيدالذيللتنمية»االسالمى

عنهذااجتماعنايسفرأنءفيهظننايخيبأآلأآلنرجوأملوهوءاألمليحدوناوهنا
دفعةدولنابينالتجاريةالمبادالتعجلةدفعأجلمنءملموسةبأعمالللقياممتترحاتتقديم
األمةلتمكينالوحيدالسبيلهىالنسبيةميزاتنامنالجماعيةاالستفادةانفيتيننالالمام.قوية

التندم.وتحتيقالتحدياتمواجهةمناالسالمية

فىافريقيا»أرضفىخرامنانعقدالذيالخاصالتطاعممثلىالجتماعالباهرالنجاحان
هووالحوارالشاورطريقانعلىكافبرهانبمثابةكانءالكاميرونفيوندييامدينة
مثا.القتصاداالمالنمالوحيدالسبيل

اإلسالمىالمؤتمرمنظمةعاشت

الجنوببلدانبينفيماالتعاونوعاش

اشكركم.



عليمحمداحمدالدكتورمعطيكلمة

للتنميةاإلسطميا~أونيس

للكومسرأعشرةمسةالخاللد~ةا~حىالحفلفي

)1999الثانيينتقسنوفمبر/6(اسطنبمل،





-باالنجليزية:االصل
عليمحمدآحمةألد~معاليكلمة

للتنميةاإلسطميالبنكنيسلى

للكو~أعشرةمصةالخاللدورةا~حيالحفلفي

ار999الثانيتشلىلمنوفمبر6»(اهطنبول

الرحبمالرحمنانهبسم

تركياجمهوريةونيسردميريلسليمانالرنيسرفخامة

والتجارياالهماديللتعاونالدائمةاللجنةونيمى

العراقىعزالدينالدكتورمعالي

اإلسطمىتمرالمنلمنظمةالعاماالمين
الوفودواعضاءروساهوالسعادةالمعالياصحاب

واالخواتاالخوة

،،وبركاتهائهورحمةعليكمالسال

بأسمهذاالكريمجمعكمألخاطبالفرصةلىتتاحأنلسروريهومدعاةعظيملشرفإنه

وشعباوحكومةونيساالتركيةللجمهوريةاتقدمانواودللتنميةاال~البنكمومستكم
الوفادةحسنمناالجتماعاتهذهسلسلةبدءمنذمانكتاهعلىالعرفانوعميقاالمنتانبصاعق

حرصعلىيدلمماعات.االحتماهذهنجاحلضمانالجيداالعدادوعلىالضيافةوكرم

المشتركمطيةاالالعملمسيرةورعايةدعمعلىفخامتكموحرصتركياجمهورية
عنأعبركما.اإلسطمىالموتميبمنظمةاالعضاءالدولبينالتعاونبمستوىواالرثماه

.تمرالمنهذافىالمشاركةوالمومساتاالعضاءللولىالثمديروفانقالشكرخالص

اعمالفىللمشاركةللبنكدعوتهعلىالكوسيكتنسيقمكتبالىبالشكرأثمدمأنويسعدنى

.أهدافمنجميعااليهنصبواماتحقيقفىالمستطاعبقدرلطمهامالموقرةلجنتكم
،الرنيمرفخامة

تضمنتولقدوليةالمسووعظموالدالالتالمعانىمنالكثيرتحملاللجنةلهذهوناستكمان

جدولبنود»لفحولقيمةوافكارسديدةاراهالجلسة««بهاشرفتمالتىكلمتكم



منبهتفضلتمماميولونالوزراءالمعالىأصحابانثعةعلىوأنا.االجتماعهذاأعمال
.المطروحةالمضاياامعالجةفىالثكبةبمرنياتكموسيسترشدوناهتمامهمكلمقترحات

الموتميلمنظمةالعام)ألمينءالعراقىالدينعزلحكتورالكريملألخأتوجهكما
العمللوقانعوعرضأفكارمنبهتفضلماوعلىاميمةكلمتهعلىالشكربعظيماإلسطمى
اإلسطمىالبنكمومستكمويسعد.األعضاهالولىبينالتعاونوسيرةالمشتركاإلسطمى
جديدةحقبةتسثسرفاألعضاءودولنا,لهاوسنداالمسيرةهذهفىعضواتكونأنللتنمية
.التحدياتمنالكثيرفيها

:اكرنيمرفخامة
منالتاريخيةالعينةهذهأصابالذيواالبتالءالمحنةمنذلنالقاءأولهذاأنبما

التعازيأحرفخامتكمخطرمنأنقلأنلىتسمحواأنأرجو.المدمرالزلزالذلكجراء
يبعدوأنالصبرجميعايلهمناأنالبارئمانلينوشعباحكومةالعزيزالبلدهذافىألهلناالقلبية
واجعون.إليهوإناشهوإناالبالءعنا

مجلمىوقررالحثهذامعللتنميةاإلسطىالبنكمومستكمتفاعلتفقدائهوبحمد
منالبناهالعادةدعممنتركيارمةلجمهوالبنكيستطيعهماتقسرللبنكالتفينيينالسيرين
اجمالىبمبلغالمجالهذافىتركياجمهورمةثعترحهالعملياتمتنوعةتمويطتشيم~
امربكى.موالومليون030قره

:الرئيسفخامة

بنود»وبتصرالهامةالموضوعاتمنالعيدعلىاجتماعكمأعمالجدوليشتمل
منلهأوكلوماللتنميةاإلسطمىلحنكلنشاطالخاصةأهميتهمالهماتجاوبانموضوعان

منالتجاريةالعالميةبالتطوراتاألعضاءالدول~يعنىالموضوعينمنينأولمهام.
قدعشرةالثانية»رتهافىالموقرةلجنتكموكانت).WTO(العالميةالتجارةمنظمة~
الولىبينوالثساورالنظروجهاتلتباهلمنبرتوفيرمهمةللتنميةاإل~للبنكأوكلت

لمنظمةالوزا~مةاالجتماعاتعلىتعرضالتىالمواضيعحيالمواقفهالتنسيقاألعضاء
الوزاريالموتميمنلكلتحضيريااجتماعانظمإذفعالبذلكالبنكوقامالعالمية.التجارة
الولىتجاوبوكانجنيفا.فىالثانىالوزاريوالموتمرسنغافورةفىعقدالذياألول

اآلنالتحضيرويجري.ومشجعاوبناءارمجابياالمجالهذافىالبنكمجهوداتمعاألعضاء
ائه.بإنناألمريكيةالمتحدةالوالياتفىسياكيعينةفىسيعقدالذيالثالثالوزاريلجتماع



معبالتعاونواستتطبالمقبلتمرالمنحولاألساسيةالخلفيةتعالجورقةبإعدادالبنكفتام
االجتماعميناقثمهاالتىالمواضيعبعضحولتفصيليةدراساتإلعدادخبراءونكتاداألمنظمة
محاولةفىواالسثماروالتجارة,الخدماتوتجارةالزراعةمجاالتشملتالثالثالوزاري

التىالفنيةالجوانبالدراساتهذهتناولتكمااألعضاء.الدولتهمالتىالقضاياالستقصاء
منللخبراءثساورياجتماعبتتظيمالبنكقامكما.عليهاالقادمةالتجاريةالمفاوضاتستركز
اآلراءلتبادلوذلكبجدةالبنكمقرفىالماضىالشهرمنعشرالسادسفىاألعضاءالدول
وتم.الثالثالوزاريلطجتماعالتحضيرإطارفىالمشتركاالممامذاتالمواضيعحول
تكونبحيثوالمواقفالروىبلورةفىتساعدحتىالغرضلهذاالمعدةالدراساتتوزيع
االجتماعفيتطرحانيمكنالتىللمواضيعبالنسةأمرهامنبينةعلىاألعضاءالدول

للدولالشاورياالجتماعفىحولهاوالتداولالعالميةالتجارةلمنظمةالثالثالوزاري
المتحدةبالواليات9سياعينةفىالموتميلعتدالسابقاليومفىالبنكينظمهالذياألعضاء
.اشبإذن،األمريكية

التجارةمنظمةفعالياتفىإسهامهالتعزيزاألعضاءالدولدعمإطارفىهذاكلوبأتى
الناميةالدولبهاانضمتالتىالشروطبذاتللعضويةاالنضمامإحراءاتوتسهيلالعالمية
.إنسانهاوقتالمنظمةفىانخرطتالتى

للدولوالبشريةالمؤمسيةالقدراتتعزيزإلىيهدفمساعداتبرنامجالبنكيقدمكما
علىالبرنامجهذاويثتملالعالميةالتجارةمنظمةفىالفاعلةالمشاركةمنلتمكينهااألعضاء
أوروجواي.اتفاقياتحولالدراسيةوالحلقاتالعملحلقاتوتتظيمسشاريةاالالخدماتتقديم

:الرئيسفخامة
الثامنالقمةتمرمنبتراريختصاألعمالجدولفىبالتجارةالمتعلقالثانىالموضوع

التجارةنسبةرفععلىالحثمنتضمنهوماوالعشرينالحاديللقرناألمةبإعدادالخاص
بالمنظمة.األعضاءللدولالبيئية

دوالربليونمنهاسنويادوالربطهن4اسشطابإلىيهدفبرنامجاالبنكوضعوقد
فىبالمأنةثالثبنحوالبيئيةالتجارةنسبةلزيادةوالسعىالبيئيةالتجارةلتمويلالبنكمواردمن

للبنكالتنفيذيينالمديرينمجلىوافقوقد.ائهبإذن»المقبلةاسفواتالثطثغضون
علىبحةالمرا11برنامجومنهاالهدفهذالتحتيتىمةالنالسياساتعلىللتنميةاالسمى
´´.الجماعيةبحةالمرا´´وبرنامج´´مرحلتين



منوالدعمالكاملالتعاونمنالبدبلالبرنامجهذاالنجاحيكفىالالتمويلتوفيرإن
والعثمرينالسادساإلسالميةالدولخارجيةوزراءاجتماعحثلذا.األعضاءالدولجميع
الدولوتمكينالبيئيةالتجارةتدفقيعوقماكلإلزالةإجراءاتاتخاذعلىاألعضاءالدول

خاتميمحمدنيمىالرفخامةوجهكماالبنكيرفر»الذيالتمويلمناالنتفاعمناألعضاء

ملوكجميعالىوسانلالقمةلموتمررنيممآبصفتهااليرانيةسطيةاالالجمهوريةونيمى
البرامجهذهانجاحفىللتنميةاالسطمىالبنكمعالتعاونعلىيحثهااألعضاءألدولوروساء

األعضاء.الدولبينالبيئيةالتجارةمستوىرفعأجلمن

:الرنيسرفخامة

باالجتماعيتعلقاألعمالجدولنطاقفىإليهأتطرقأنأودالذيالثالثالموضوع
لشجيعللتنميةاإلسطىالبنكيوليهالذيالمتزايدلالهتماموذلكالخاصللتطاعالسادس
ألمملىالمتواليةاالجتماعاتانفىشكوال.الخاصالتطاعبهيترمالذيالدوروتعزيز
الدولبينالتعاونوتعزيزالدورهذالتأكيدالمالئمةاألرضيةسترفرالخاصالتطاع
انعشرالثانىاالجتماعفىا996عامفىالكريملجمعكمذكرتأنسبقوقد.األعضاء
بهايدعمأنيمكنالتىالمكىالطرقعناألعماللتنميةجديدةادارة~منيبحثالبنك
.القطاعهذاونموتعزيز

شجينفى»اثهبإذن»يسهماأنأرجومبادرتينالبنكتبنىفتدوتوفيتهاثهوبحمد
للبنيةللتنميةاإلسطمىالبنكصندوقبإنشاءتختصالمبادراتهذهأولىالخاص.التطاع
الدولفىاألساسيةالبنيةتتقيةعلىتركزخاصةريةاسثماكأداةهإنشافىتمالذياألساسية
فىمشروعاتتمويلالصندوقويستهدف.دوالرمليونا00oقدرهمالبرأساألعضاء
ويسعىاألساسية.البنىمثمروعاتمنوغيرهاوالمياهوالمواصالتواالتصالالطاقةقطاعات
امشاراتفىالمساهمةفىليسرالخاصالتطاعمومساتمشاركةتسهيلإلىالصندوق
أيضا.وإدارتهاالمشروعاتتنفيذفىبلفحسبالصندوق

إلىحاجةهناكأنتبيناألساسيةالبنيةتمويلفىينحصرالصندوقنشاطأنوبما
الصعدهذاوفىشمولية.أكثربصفةالخاصللتطاعالتحويليةاالحتياجاتلتلبيةأخرىمسةمن
اتفاقية؟بجدةالماضىاألربعاءيوموالعشرينالرابعاجتماعهفىالبنكمحافظىمجلرأجاز
.المجالهذافىللبنكالثانيةالمبادرةلشكلالخاصالتطاعلتنميةإسالميةمومسةتأميسر
دعم~مناألعضاءالدولفىا~مصاديةالشميةتعزيزفىسسةالمنأهدافوكخص
رأسيكونأنعلىسيمرالتأاتفاقيةوتنص.الشريعةوأحكاميتفقبماالخاصالقطاعوثسجيع
نافذةاالتفاقيةهذهومتكون.أمريكىدوالرمليون,000عليهالمصادقالمومسةمال



االتفاقيةعلىالتوقيعتمفتداثهوبحمد.أخرأعضاءدولوأربعالمترودولةالبنكبتوقيع
مصادقةامتالموبمجرد.المحافظينمجلمىاجتماعأثا،عضودولةوعشرينأربعقبلمن
سسةبمنشبيهةسسةمناألعضاءالدوللدىمتكوناألعضاءالدولمنالمطلوبالعد
الذيورانلتفعيلشريكااألعضاءاندولفىالخاصالقطاعويكتسب).(IFCالعالميةالتمويل
الدول.هذهفىوا~متصاديةاالجتماعيةالشميةمزتعنفىبهيقوم

اإلسميةسسةالمنبهتتوموماالبنكبهيقومwمكملةالجديدةالمومسةستكونكما
الموقرة.لجنتكممنإنشانهامبادرةجاعتوالتي)(ICIECالصادراتوانتمانسثمارااللتأمين
وصلقدالمتتامىبدعمكمحظيةالتىالمومسةلهذهالتأمينيالغطاءأنهناأذكرأنويسرنى
عامفىعليهكانماعلىبالمأنة66بزيادةم1999عامفيأمريكىموالومليون468
منظمةفياألعضاءاهولىنصفمنأقلحاليامسةالمنعضومةأنرغمهذام.1998

أخرىدولثمانيةوهناكبلدا23للبنكباإلضافةاآلنالعضويةبلغتفقد،اإلسالمىالموتمي
باتخاذتتفضلأنسسةالمنإلىتتضملمالتىالدولأناشدوإننى؟االنضمامطورفي

.لذلكالطزمةاإلجراءات

:الرنسفخامة

وسيواصلالموقرةلجنتكممعالدانمبالتعاونللشيةاإلسطىالبنكويشرفيعتز
اجلها.مناللجنةتعملالتىالساميةاألهدافلتحقيقالحثيثالسعى

لمساندتكمالوزراءالمعالىوألصحابلفخامتكمالشكربتكرارحديثىأختمأنويسرنى
مسةالخابالذكرىتحتفلوهىلجهودهاودعمكمللتنميةاإلسطمىالبنكلمؤسستكمالمستمرة
ونيساتركيالجمهوريةوالعرفانالتتديىآياتأسمىعنأعبروأن»لتأسيسهاينوالعش
االجتماعات.هذهبرنامجنجاحلضمانبهتتومماكلعلىوشعباوحكومة

دولناشعوبخيرفيهماإلىخطانايسدأوأنحليفناأانماالتوفيقيجعلأناسرواثه
األعضاء.

وبركاته.ائهورحمةعليكموالسط





أكمالجامل

للكو~أعشرةمسةالخاالدورة

)1999الثانيتصرينلمنوفمبر1"-4اامطنبمل،
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أعمالجدول
للكو~أعشرةمسةالخاالدورة
)I'199الثانىثسرينلمنوفمبر7-4آاسطنبول»

االفتتاحيةالجلسة-ا
األعمالجدولاتراوه2
االسمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنتقارير3-

االسطميالمؤتمرمنظمةبلدانالىخاصةإشارةمعالعالميةاالقتصاديةالتطورات-
المتابعةلجنةتترير-
الموتميمنظمةدولبينفيماوالتجاريا~مصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذإبتعراض-

االسطمى
المؤتمرمنظمةلبلدانالبيئيةالتجارةتوسيعبسرنللتنميةاإلسالمىالبنكمنمقدمتترير-4

والعشرينالحاديللترناألمةإلعدادسعيأاإلسمى
العالميةالتجارةمنظمةبنشاطاتالعالقةذاتالمسائل0-

القطاعلممثلىالسادساالجتماعحولوالتجارةللصناعةاالسطميةالغرفةمنتقرير6-
تمرالمنمنظمةبلدانبينفيماالمشتركةالمشاريعفيراتواالسثماالتجارةلتنميةالخاص

اإلسالمى.
v-والتقدمالنموتواصلاجلمنالبشريةالمواردتتقية11موضوعحولالنظروجهاتتبادل

اا.االعضاءالبلدانفىاالقتصادي
االسطميةالبلدانلبعضاالقتصاديةبالمساعدةالمتعلقةالمسائل8-
للكوسيكعشرةالسادسةالدورةإنعقادموعد'\-
اعمالمنيستجدما-ا»
للكوسيكعشرةمسةالخاالدورةقراراتاعتماد-اا
الختاميةالجلسة-ا2





اوغلوإزميرلىأكينالدكتوربياننص

التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيل

الموظفينكباراجتماعورنيس

البثسرالموارد´تنميةحولاآلراءتبادلحصيلةبشأن

اا.األعضاءالدولفيوالتقدماحتصاديالنموتواصلأجلمن

)1999الثانيتشكنوفمبر/,ء((سطنبول





اوغلوإزميرليأكينالد~بياننص

التركيةبةلجمهولىباالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيل

الموظفينكباراجتماع~نيس

انبشريةالموارد´~منميةخوناآلراءتبادلحصينةبشأن

األعضاء`´.الدولفيوالتقدما~ديالنموتواصلأجلمن

)1999الثانيتشرينلمنوفمبر'\(اسطنبول»

الرنيسر،الميد
0المعالىأصحاب

ا~تددنالمندوبون

للمناقشاتملخصاعليكمأعرضبأنأشرفالموظفين»كبارالجتماعرنيسآبوصفى
والتقدماالقتصاديالنموتواصلأجلمنالشريةالموارداثحيةفبوعموحولأجريناهاالتى
اا.األعضاءالدولفى

والتوصياتالمالحظاتفىالموضوع»لهذامناتشقهملدىءالموظفينكبارنظروقد
ابريل/ا3-1االفترةفىالموضوع<هذاحولعقدتالتىالدراسيةالحلقةتتريرفىالواردة
االسالمىالمعهدالدراسيةالحلقةهذهبتتظيمقاموقديثر.بنغدبدكا،ا999نيسيان

للتقية.االسالمىوالبنكبنغايثىحكومةمعبالتعاونللتكنولوجيا

التىواألبحاثالندوةهذهعنالصادرالتقريرعلىاالطالعالموقرينللمندوبينويمكن
الدولية.المنظماتمنوغيرهااإلسالميتمرالمنمنظمةعنالمنبثقةمساتالمنإليهاتدهتها

واالتجاهاتنصالخصامنعددعلىللموضوع،مناتشقهملدىالموظفين،كبارشددوقد
األعضاء.الدولفىالبشريةالمواردتتقيةبهاتتسم



يلى:ماالموظفينكبارالحظوقد
ثسملالتدرأتوهذهالبشريةالقدراتتتقيةاساساتعنىالبشريةالمواردتتقيةان

.اآلمنةالنظيفةوالبينةءوالتغذيةوالصحة»االميةمنوالتحرراالساسى»التعليم
فىمعظمهميعيشالحاضر»الوقتفىالعالمسكانمننسمةمليارمناكثران

اليمكنالفقرمنحالةيعانون،منهمالساحقةالغالبيةالنساءوثسكلءالناميةالبلدان

.عليهاالسكوت
االجتماعىوالتقدما~هتصاديالنموتواصلاجلمنالبشريةالقراراتتتقيةان

اهميةاالسطمىتمرالمنمنظمةلبلدانبالنسبةتمكر»الفتروطأةمنوالتخفيف
.االساسهذاعلىمعهاالتعامليجبثمومنمطلقةواولويةقصرى

الدنياوللشريحةالمنخفضالدخلذاتالبلدانثسريعةتتتمىءالمنظمةبلدانمعظمإن
انكما»الكباربيناالميةمنهاكثيرفيوثسينءالمتوسطالدخلذاتالبلدانمن

الصرفوخدماتالصحيةوالخدماتللشربالصالحةالمياهعلىالحصولمعدالت

االعضاء.البلدانمعظمفيمتدنيةالصحى
سوفءفعالةبطريقةالجديدةالتكنولوجياتمواكبةعنستعجزالتىالناميةالبلدانان

األمام.إلىاألخرىالبلدانمتمضيحينعلىءوالتخلفللفترفريسةتظل
الفقر.وطأةمنوالتخفيفالبشريةالمواردلتنميةضروريأمرا~متصاديالنموان

تستهدفاستراتيجيةوضعالمساواة»وعدمالفقروطأةتخفيفإلىسعيايتقين،وانه
النمومناالفادةلهايكفلبماالسكانمنالمعوزةللفتاتاالجتماعيةاألوضاعتعديل

ا~متصادي.

التدابيربشأنالتوصياتبعضإلىالموظفينكبارخلصءاالعتباراتهذهمنوانطالقا
للنمواألساسىالمسبقالشرطبوصفهاالبشريةالمواردتقيةلدعماتخاذهايتقين)التي

الفقر.وطأةمنوللتخفيفالمتواصلا~هتصادي



التوصيات:هذهبعضيلىوفيما
ا~متصادقطاعاتشتىفىالماهرةالعاملةالتوىإلىاالحتياجاتتقديرضرورة

وتدريبيةتعليميةبرامج~مناالحتياجاتهذهسدعلىوالعملءوالمجتمع
مناسبة.

علىالعاملنفاقاالجمالىالقومىالنتاجمنمعقولةنسةتخصيصضرورة

يتيحبماالكبارىوتعليماالبتدأنىلنتقنيممنهااألكبرالجانبيخمصأنعنىانتعفيم،
عامبحلولاإلسطمىالموتميمنظمةفىاألعضاءالدولفىاألميةعلىالقضاءا

معجنبالىجنباالتعليمنوعيةعلىالتركيزينبغىالصددهذاوفى).0ا0
المتعلمين.عددزيادةعلىالحرص

لتنميةالعملفىاألهليةوالمنظماتوألعامالخاصالقطاعينبينالتضافرضرورة
والمنسآتالخاصبالقطاعالعاملينلتدريببرامجووضعءالبشريةالقدرات
والمتوسطة.الصغيرة

أكبرامالءتنتضىوالتكنولوجياالعلومفىمانلتقدممنالعالميسهدهمامواكبةان
والتكنولوجيا.العلممجالىفيوالبحوثوالتدريبللتعليماالهتماممنممكنقر

الثمانيةالقيمفيهتراعىاألعضاءالدولفىالبشريةللتنميةموشروضعيتقينانه
سطية.االللمجتمعاتوالدينية

القطاعمعجهودهمايحشااأناألهليةوالمنظماتالخاصالقطاععلىيتقينانه
سيساعدالذياألمرلها»العملفرصوتوفيرالبشريةالمواردتتقيةإلىسعياالعام
واالجتماعية.االقتصاديةانتاجيتهممنويزيدالسكانأميةبمحواعاالسعلى

التقية،تحقيقفىالمرأةبهتسهمانيمكنالذيالحاسمبالدوراالعترافيتقينانه
إلىالراميةالسياساتكافةفىدائمة،بصفةالنساء،اثمراكضرورةهناومن

الفتر.وطأةمنالتخفيف
،200oعامقبلاالعضاءالدولفى%ا00بنسبةاالميةمحوالىالسعىينبغى

اهتمامايالءيتقينالغرضهذااجلومن»قبلمنتحتتىقدالهدفهذايكنمالم

بعد.عنالتعليموبرامجالكبارتعليملبرامجخاص
والبرامجاالمكاناتمنحدأقصىالىتمتفيأأناألعضاءالبلدانعلىيتقينانه

التدريببرامجخاصبوجهومنهااالسالمى،تمرالمنمنظمةاطارفىالقانعة



تتقيةمجالفيللتنميةاإلهطميالجكيقوالهاالتىالكنىوالتعاونالتقنيةوالمعونة
البشرية.الموارد

آليةوتحيدبرنامجوضعإلىتبا«اناال~الموتميمنظمةعلىيتقينانه
األعضاء.اعولفىالبشريةالمواردتتقيةلرصد

التىالنقاطءالموقرهن~وبينا~كلغاتطا~ح)ء1(الحرارمشروحويتضمنهذا
عليكو.بعضهابعرضشرختوالتىالموظفينكبارمداوالتاليهاخلست

بشأنالمو~كباراجراهاالتىللمداوالتموجزأفيهاقمتالتىكلمتىتتتهىوبهذا
العام.هذاحولهاآلراهلتباهلالمخصصالموضوع

لكم.سكرا



عنالصادر)1(القرار

للكومسياأعشرةمسةالخاالدورة

)1999الثانيتسسرلمنوفمبرال-4(اسطنبمل،





)ا(القرار

للكومسياأعشرةمسةالخاالد~ةعنالصا«ر

)1999الثانيتثسزنوفمبر/7-4اسطنبول،م

الموتميلمنظمةوالتجاريا~ديللتعاونالدائمةللجنةعشرةمسةالخاالورقان

الثانىثسريننوفمبر/vإنى4منالفترةفىاسطنبولفيالمنعقدةالكوسيك)،لماالسمي
م,و••

تمراتوالمنسطيةاالالقمةمؤتمراتعنالصادرةالصلةذاتبالقراراتكرتهإذ
؟الخارجيةلوزراءاالسمية

والتجاريا~دياالتعاونلتعزيزالعملوخطة´´االستراتيجيةفىوردبماتذ~وإذ
فىالكوسيكعليهاوافقتالتىاإلسطمى´´الموتميمنظمةفىاالعضاءالدولبينفيما

السابع؟االسطمىالقمةموتمرواعتمدهاالعاشرةدورتها

عقدتهاالتىالسابقةعشرةاالربعالدوراتعنالصادرةالقراراترهااتفىتأخذوإذ
عنها؟المنبثمةالمتابعةللجنةعشرالخامساالجتماعوتوصياتالكوسيك

االقتصاديالتعاونتوثيقدونتحولالتىالعوائقجميعتذليلعلىبالعملالتزامهاكدتنوإذ
؟اقصادياالتكاهلهاتعزيزانىسعيااالعضاء،الدولبينفيماوالتجاري

الىيدعروالذيالعاشرةدورتهافىالكوسيكعنالصادرالقراراعتبارهافىتأخذوإذ
العالميةاالهثصاديةالتطوراتحولللكوسيكالسنويةالدورات~النظروجهاتتبادل
؟األعضاءالولىتعنىالتىالمهمة

المخصصةاالجتماعاتإليهاتخلصالتىالنتاجمتابعةضرورة~~~وإذ

هذهتغطيهاالتىالمجاالتفىاألعضاءالولىموافوتتميقالنظروجهاتلتبادل
الصلة؟ذاتالدوليةالمحافلفىعاتاالحتما



أبلمنالبشريةالموارد´شميةحولالدوليةالرأسيةالحلقةبعقدا~ير~~نزطوإذ
المو~منظمهفىاالعضاءالدولفىالفقروطأةوتخفيفوالتقدماالقتصاديالنموتواصل

بننالميشرجمهوريكحكومةمعبالتعاونءللتكنولوجيااإلسطىالمعهدنظمهاالتياإلسالمى(ا
,أاكارفى,999نيسان/ابريل,3-ااالفترةفى»للتنميةاإلسالمىوالبنكالشعبية
ادورق؟هذه~النظروجهاتتبادلاثراءفىكبيرأاسهامأاسهمتفتانجعنأسفرتوالتى

التابعةالمعنيةوالمومساتالعامةاألمانةمنالمقدمةالمرحليةبالتقاريرعلمأأحاطتواذ

؟األعمالجولعلىالموجةالبنودبشرناإلسطمىالموتميلمنظمة

العامهننهاألما0مفدمألنفا

)OIC/COMCEC/15-منهاالمقدمالمرجعىالتقريرعلىالعامةلطمانةتقديرهاعنتعرب-ا
~رمناإلسطمىالموتميمنظمةومومساتاالعضاءالدولحققتهمابشأن9910)1((
.والتجارياالقتصاديالتعاونمجالفى

وإسانمشمارااللتأميناالسميةوالمومسةالصادراتتمويلنظامانبارتياحتطحظ-2
~الكوسيكعنصادرلقرارتنفيذاللتنميةاإلسمىالبنكأنشأهمايناللذالصادرات
إلىى~لمالتىاألعضاءالدولوتحثبنجاح،مهامهمايودياناألولى،دورتها
إليهما.االنضمامإلىتبادرأنالمشروعينهذين

أننلمةشبكةإنشا»منانتهىقدللتنميةاإلسطىالبنكاناالرتياحمعأيضأتطحظ-3
تيباتالقاتخاذإلىاألعضاءالدولوتأعواإلسطمى،تمرالمنمنظمةمعلومات
منها.القصرىلطمتفادةالضرورية

ريةالتباالمعلوماثشبكةبإنثما،التجارةلتنميةاإلسالمىالمركزلقيامتقديرهاعنبته-4
شبكةطريقعناواإلنترنتطريقعنإمااآلنمتاحةأصبحتالتىاالسالميةللدول

ه.اقصىالىمنهاباالستفادةاالعضاءالدولوتوصى،االسميةالدولمعلومات
o-وا~االتفاقياتمخكفعلىبعدتصقأوو/توقعلمالتىاألعضاءالدولتحث

~لحممادياالتعاونمجالفىاإلسطمىالموتميمنظمةإطارفىأعدتالتىاألمامية
ممكن.وقتأقربفىذلكإلىتبادرأن



فىالعاملةاإلسالمىالموتميمنظمةمومساتتبذلهاالتىللجهودتقديرهاعنتعرب-6
واالقتصاديةحصانيةاالالبحوثمركزوهىوالتجاري»مثصادياالالتعاونمجال

التجارة،لتقيةاإلسطمىوالمركزأنقرة»سطيةاالللبلدانوالتدريبواالجتماعية
للتجارةاالسالميةوالغرفةءللتنميةاإلسطمىوالبنكللتكنولوجياهاالسطمىوالمعهد

وتناشدالسفن،لمالكىاإلسالميواالتحاداالسطمية،للبنوكالدولىواالتحادوالصناعة،
مهامهاأداءمنيمكنهابماالمومساتلهز»الطزمينوالعونالدعمتقديماألعضاءالدول
بفعالية.

سمنظمةاالعضاالدافيامةةاشا•العااالحتما(ات»ا-ب

~
لقيامهماالتجارةلتنميةاإلسطىوللمركزأنقر»لمركزوتقديرهاشكرهاعنتعرب-1

االسالمىالموتميمنظمةفىاألعضاءالدولشرنسنويينالحصاديينتقريرينباعداد
))5(OIC/COMCEC/15-991D(13))j (OIC/COMCEC/15-99/D(عنالصادرللقرارتنفيذا

عنالمعلوماتأحدثالتقريرهذاوتضمينعشرة»الثانيةدورتهافىالكوسيك
االقتصاديةالتطوراتسياقفىاألعضاءالدولفىوالتجاريةالحتصاديةالتطورات
.العالمية

اإلسطمىوالمركزانقرةومركزللتقيةاإلسطمىالبنكاعدهاالتيبالراماتعلماتأخذ-8
بوجهودثيرها»االعضاءالدولاهثصاداتعلىرواليوعملةآثارحولالتجارةلتقية
عمالتهاصرفاسعاروعلى»االجنبيةالقمطتمنواحتياطياتهااحتياجاتهاعلىخاص

.صادراتهاوحصيلة

:العالميةا~متصاديةبالتطوراتيتعلقفيماوتطحظ9-

منفترةبعدتحسن»بوادرشهدتقدالعالميةوالماليةا~هتصاديةالظروفان-اوال
لالنتعاشبوادروانءا998-1997عامىفىالناشفةاالسواقفىاإلضطرابات

البلداناناالمةلنتقرضتالتىالناشفةالسوقاقتصاداتمنعديدفىتظهربدأت
.االنتعاشهذامنتستفدلمالنامية



فقدءعامبوجهاالستقرارالىاالسعارعودةعلىأالنلوجودمنالرغمعلىأنه-ثانيا
الذياألمر»العالمىالحصادامنكبيدجانبفىالكلىمثصاداالاستقرارعدماستمر
النامية.البندانمنكبيرلعددا~مصاديةآسياساتامامتحدياتيطرحيزالال

فإن»الجزنىاالنتعاشنحوفرامناالوليةالمواداسعاراتجاهمنالرغمعلىأنه-ثالثا
شروط~مزالكما،السوقلشلباتكبيرحدالىمعرضةظلتاالوليةالسلعاسعار
.عامبوجهالناميةالبلدانصالحغيرفىالتجاريالتبادل

ثسريحةشكلاالسالمىتمرالمنمنظمةفىاالعضاءالدولأنمنالرغمعلىأنه-رابعا
حققتهالذيالمتوسطمنادنىيزللمفيهاالنمومعدلفإنالنامى،العالممنكبيرة
عيةالنللمجموعاتالنمومعدالتبينتفاوتهناككانوانءاخرىناميةبلدان
.اإلسالمىتمرالمنلمنظمة

تأشراتوثي~مزالا998وا997عامىفىالعالمشهدهاالتىالماليةاالزماتان-خامسا
ءعبواناإلسالمىالموتميمنظمةفىاالعضاءللدولالخارجىالميزانعلىضارا
.تتميتهاامامخطيرةعتبةيشكلميظلالخارجىالدين

منظمةفىاالعضاءالدولبينفيماوالتتسيقالتعاونمنمزيدالىالحاجةتطحظ-ا>

االموالوووستدفقاتوفىالبيئيةتجارتهافىالتوسعيكفلبما،االسالميالموتمي
.ا~هاليمبينوفيماءوا~مليمى»االقليمىدونالسترىعلى

اإلمطمىالبنكمعبالتعاون-القيامالىاإل~الموتميلمنظمةالعامةاالمانةعوته-,ا

انترقومركزءللتكنولوجيااإلسطمىوالمعهدالتجارةلتنميةاإلسالمىوالمركز،للتنمية
علىتصبحأنلهايتسنىحتى»االعضاءالدولالىا~مةالفنيةالمساعداتبتتديم

عنالمنبثقة،الدوليةالتجارةالدارةالطزمةالجديدةالفنيةواالساليببالعماراتدراية
وا~مصاالت.المعلوماتمجالىفىالتكنولوجيةوالمبتكراتاالقتصاديةنشطةاظمحولمة

التطوراترصدمواصلة،التجارةلتقيةاالسالمىوالمركزانقرة،مركزالىتطلب-ا2
بشأنتقاريرإعدادعلىوالمواظبة»االعضاءالدولعلىواثرهاوالتجاريةاالقتصادية

االسمى.الموتميمنظمةفىالمعنيةالمحافلعلىوعرضهاالتطوراتهذه



لنتائجالطزمةالمتابعةبأعمالتقومأناإلسمىتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانة~-ا3
وووسوتدفقاتوالماليةالتنديةوهى:ااالشونللخبراءالثمةالقطاعيةاالجتماعات

التجلرةو´ثيسيرا»997/أينولسبتمبر3ا~الفترةفىإسطنبولفىعتدالذياألموال´´
يومىاثسىكرفىعتد´´اللذيالطمطىتمرالمنمنظمةفىاألعضاءللدولالخارجية

فىعقدالتقنى´´الذيو´´التكنولوجياوالتعاونا»991أولثسرينلمإكتوبر25و24
مالبحثمشارين´´´لجانشكيلإلىاءسعيأ998/أيارمايو8-6الفترةفىإسطنبول
خطةعليهنصتمانحوعلىبمشارين،مقترحاتمناالجتماعاتهذهأمشاءطرح
العمل.

فىبأرانهااإلسمىتمرالمنلمنظمةالعامةاالمانةموافاةاالعضاءالدولمنتطلب-ا4
لجانشكيليتمنىحتىللخبراء،القطاعيةاالجتماعاتامشاءطرحتانتىالمشاريع
.ممكنوقتأقربفىالمشاريع

oالمطلوبالعددمنامجابيةردودألقيةمشارينمنهانبعتالتىاالعضاءالدولتشبر-ا
خطةعليهنصتمانحوعلىالمشاريعلجانبشكيلاالسراععلىاألعضاءالدولمن

الخبراء.أفرقةاحتماعأتاثا،فرحتالتىالمشاريعثفيذالىسعياالعمل»

الفرقةالقطاعيةاالجتماعاتالستضافةاالعضاءالدولمنالمقدمةبالعروضترهب-,6
:ادناهواردماهوحسبالعمل

المعنيينالخبراءفريقىإجتماعىفةإلمتضاالعربيةمصرجمهوريةمنالمقدمالعرض-اوال
خطةفىالواردينااوالريفيةالزراعيةوالشميةاااألغذيةJااواالتصاالت)االنتلبمجالى
.العمل

فىللخبراءاجتماعالستضافةاالسميةااليرانيةالجمهوريةمنالمتامالعرض-ثانيا
اا.الصحيةوالتضاياااالصحةمجال



الخبراءلفريقىالقطاعييناإلجتماعينالستضافةالسودانجمهوريةمنالمقدمالعرض-ثالثا
البشرية~.الموارد~سيةووالتعين´´´´إلطاقةبشأن
والسكان~البينةبشأندراسيةحطةالستضافةاستعدادمنفلسطينهولةأجتهما-رابعا

.االجتماعية~والقضايا~العملحولخبراءلفربقواجتماح
ءالصناعةبشأناقليميةمراسيةاحلقةالستضافةفاسوبوركينامنالمقدمالعرض-خامسا

بالتعاونونلكاإل~ءالموتميمنظمةفىاالعضاءافريتياووسطوغربشرقلدول
الموتميلمنظمةالتابعةاالخرىالمعنيةالمومساتوبعضللتنميةاإلسالمىالبنكمع

.اإلسصر
وشرقوسطلدولفرعيةاقليميةدراسيةحلقةلتنظيمالغابونمنالمتامالعرض-سادسا

القطاعاشجينفىللتنميةاإلسصرالبنك~دورحولالمنظمةافىاالعضاءافريقيا
.الخاص´´

وتباملالعمالةنثاموليةالدراسيةاالحلقةالستضافةانونيسيامنالمعمالعرض-سابعا

.جاكرتافىالبشريةالقوى

بينمشتركةأوقطاعيةءخبراهأفرقةاجتماعاتالستضافةاالعضاءالدولتدعسى-17

خطةفىالموجةاألخرىالتعاونميادينفىءالحاجةمثقضىحسبما،القطاعات
الىالضروريةالمساعداتشعيمفىمتمراراالللتنميةاإلسطمىالبنكوتتاشد،العمل
.الغايةهذهتحقيقالىسعيااالعضاءاهولى

~ناالسطمىتمرالمهلمنظمةالعامةاالمانةمنالمقدململتقرير~تقديرهاعنتعرب-ا8

محطجه.وسبلالعملخطةتنفيذفىالتقدمءبطاسباب

تترحأنالمتابعةلجنةوتوصىالعملخطةثفيذفىالشمءبطإزاءقلقهاعن~_-ا9
الذييربالكتىمممترثمدةالوضعهذاوطأةمنللتخسزالممكنةالسلالمقبلاجتماعهافى

.)OIClCOMCECllS-991D)2((اإلسطىالموتميلمنظمةالعامةاالمانةأعت



أورمةتقاريرتقديمفىتستمرأناإلسطمىتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلبه20
التطوراتاالعتبارفىآخذةللكوسيك»السنويةالدوراتإلىالعملخطةمنفيزبشأن

العالمى.ا~دافىالمتحقة

توسيعبشأنللشميةاالسالمىالبنلهقدمهالذيملالثماللتقريرثمديرهاعنبته-)ا
.)OIClCOMCEC/15-991D)3((والعشرينالحاديالقرناألمةالعدادسعيأالبيئيةالتجارة

الثانياالجتماعباستضافةلقيامهاسطيةاالااليرانيةللجمهوريةشكرهاعنتعرب-22
الحاديللقرناالمةباعدادوالمعنيةاإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالتابعةللمومسات
البنكبذلهبماتتوهكماءا998حزيرانلميونيوفىطهرانفىوذلك،ينوالعش
الثامناالسمىالقمةموتمرعنالصاهرالقرارلتنفيذجهودمنللتنميةاإلسطمى
محدد.زمنياطارفىتحقيقهاينبغىكميةأهدافبتحديدالبيئيةالتجارةزيادةبشأن

دوالرمليون0001رصدعلىبالموافقةالبنكاتخذهالذيللقرارتقيرهاعن~ب-23
مجمعانشاء~مندوالربليون4مبلغلتدبيركحافزالستخدامهامواردهمن

مرحلتين.علىبحةبالمراتمويلنظاموضعوللممولين

التىالعوائقجميعازالةبغيةالتعاونفىاالستمرارعلىاألعضاءالدولتحث-24
البنكمنالمقدمةالوثيقةالحسبانفىآخذةاألعضاءىللبلدانالبيئيةالتجارةتعترض

للتقية.االمطى

o(-مقرفىالبيئيةبالتجارةالمعنيةا~مصاللجهاتاألولاالحتماعلعتدتقديرهاعنتعرب
الدولوتحعثءا999أيلولسبتمبر/2v~28يومىبجدةللتنميةاإلسالمىالبنك

االجتماع.ذلكإليهاخلصالتىالتوصياتتنفيذعلىللتنميةاإلسمىوالبنكاألعضاء



نلك.إلىتباهرانوطنيةاتصالجهاتبتحيدبعدتقملمالتىاألعضاءالولىتحث26-

فىراثالقدلتعزيزفنيألمعرنهتثديمفىينظرأنللشميةاإلسطميالبنكمن~-21
جهاتإنثما،فىمساعدواراألعضاءالولىفىبالقعاالموجودةاالتصالجهاث
حديدة.اتصال

لنظامالعاماالطاراتفاقيةعلىبعدتصدقأوتوقعلمالتىاالعضاءالدولتث-)8

تتضملموالتىاالمطىالمؤتمربمنظمةاالعضاءالدولبينفيماالتجاريةاالفضليات
تمويلنظاموإلىالماءاتوانتمانسثمارااللتأميناالسطميةسسةالمنالىبعد

تتقيةمجاالتفىوالكفاءاتالقدراتتعزيزالىسعياذلكالىتبادرانالصاهرات،
والتجارية.الماليةوالمرافقالتجاريالتبادل

بثمأناإلمطمىلمنظماللموتمدالعامةاالمانةمنالمقدمبالتتريىالتتديىمع~~29-
.الكترمراليهاخلصالتىوالنتانجوبالتوصياتالعالميةالتجارةمنظمةأنسعلة

االسطىوالبنكاإل~الموتميلمنظمةالعامةفمانةوتقديرهاشكرهاعنته_~3>

للتجارةسطيةاالوللغرفةالتجارةلتنميةاالسطىوالمركزانترقولمركزللتنمية
الصلي~للعراروفقاانعالميةالتجارةمنظةبثمانمتابعةتقاريرباعدادلقيامهموالصناعة
و)0IC1COMCECl15-99/(D3((عثرةالرابعةمورتهافىالكوسيكعن

))OIC/COMCEC/15.99/(DIO))J (OIC/COMCEC/15-99/(D6(و))OICICOMCEC/1S-99/(DI6(<

فىعقدالذيالشاورياإلجتماعبتتظيماال~البنكلمبادرةتقديرهاعنتعرب-31
التجارةلمنظمةالثالثالوزاريلججتماعلالعدادا999أولثسرين/أكتوبرفىجدة

االطراف.متعددةتجاريةمفاوضاتمنيعقبهوماسيا(فىعقدهالمقررالعالمية



الدولإلىالفنيةالمعونةلكديمبرنامجهفىاالستمرارإلىلنشيةاإل~انبنكعوت32
فىايضاارواإلستمر،العالميةالتجارةمنظمةلعضويةاإلنضمامإلىالساعيةاألعضاه

فىفعاليةاكثرمسدركةلهايكفلبما,بالفعلإليهاانضمتالتىاألعضاهالولىمساعدة
.العالمىالتجاريالنظام

المعنيةالمرسساتوسانرالتجارةلتنميةاإلسطمىوالمركزللتنميةاإلسطىالبنكعوت33
تعقدالتىاألطرافمتعددةالتجاريةالمفاوضاتفىاألعضاءالدولسصاعدةإلى

مسمبال.

وتسيقحشدإلىالتجارةلتنميةاإلسصوالمركزللتنميةاإلسطمئالبنك~34
منظمةفىاألعضاءللولىسسيةوالمهبةالبشا~اتتعزبنإلىسعياجهودهما
المساواةمنأماسعلى»الكاملاإلنماجعليهاسسروبمااإلسطمىالموتمي

.األطرافمتعدالتجاريالنظامفى»واالنصاف

الذيالشاورياالجتماعمنممكنحد~اإلسثعادةعلىاألعضاهاهولى~35
مواقفإتخاذمنيمكنهابماالوزاريسكرإجتماعأشاهللشيةاإلسصرالبنكمينظمه
.اإلجتماعنلكأعمالجدولعلىالموجةالقضاياتجاهموحدة

آخذةوأثاءهسيا(اجتماعقبلاألعضاءالدولستجوبهاالتىالمشاوراتأهميةكدت36
األعضاءللدولالشاورياإلجتماعإليهاخلصالتىالنتائجخاصبوجهإعتبارهافى
ا6يومىجدةفىاإلمطمىالبنكمظلةتحتعقدالذياإلسصالموتميمنظمةفى
اطراواتوكذلك»دراساتمنعليهعرضوما»ا999األولثسرين/اكتوبرا7و

اإلسالميةتمراتوالمواإلسطميةالحمةومزتمراتالكوسيكمنالثمأنهذافىالصادرة
للبلدانعثرةالثانيةالقمةعنالمادةالختاميةالوثيقةعنفضال,الخارجيةلوزراء
.ا998أيلول/مبتعبرفىأيربانفىعقدتالتىالمنحازةغير

V-'('والشميةللتجارةالمتحدةاالممتمرومنالعالميةالتجارةمنظمةممطىدعوةثمور
.للكوسيكعشرةالسادسةالدورةلحضور(االونكتاد)



الخاصالنطاحلسنليالسا(ساالجنماح

لتنظيمجهودمنوالصناعةللتجارةسطيةاالالغرفةتبذلهلماتقديرهاعنتعرب~38
إلىوتأعوللكوسيك،السنويةالدوراتتسبقالخاصالتطاحلممثلىمنويةاجتماعات
االجتماعات.هذهتنظيمفىاالستمرار

السادساالجتماعالستضافتهاالكاميرونجمهوريةلحكومةير~وتقةشكرطاعنتعرب~39
هذابتتظيملتيامهاوالصناعةللتجارةاالسطميةوللغرفة»الخاصالقطاعلمملىأ

وانصناعةانتجارةوغرفةميرونية»الكاوالتجارةالصناعةوزارةمعبالتعاونءاالجتماع
وندي.يافي1999األولثسرينلمأكتوبر6-4الفترةفىوذلكبالكاميرون،والمناجم

~L_....nاالجتماعبشأنوالصناعةللتجارةاالسالميةالغرفةمنالمقدمبالتقريرتنوه-4>
منمتزايداهتمامعنينموالذي)QIC/COMCEC/15-99/(Dll((الخاصالقطاعلممكى

البلدانعددزيادةفىتجلىالذياألمراالجتماعات»بهذهالخاصالقطاعممكىجانب
~منعليهااالتفاقتمالتىالمشتركةوالمشاريعالتجاريةوالصفقاتالمشاركة
األطراف.ومتعددةالثمانيةاالتصاالت

تركزالذيالخاصالقطاعلممكىالسادساالجتماعتقريرفىالواردةبالتوصياتتنو«-4ا
عمليةفىالخاصالقطاعدورلتعزيزاتخاذهايتقينالتياالجراءاتعلىفيهاالهتمام
خطواتاتخاذعلىالبلدانهذهو~األعضاءىالدولبينفيماا~متصاديالتعاون
للتجلرةاالسطميةالغرفةبينهامناتصال»هيناتتحديدطريقعنالتوصياتهذهلتنفيذ

،اإلسمىالموتميمنظمةبمشاركةوذلكالمضمار،هذافىالشدملمتابعةوالصناعة،

الورقووساءوممكى»التجارةلتنميةاإلسطمىوالمركزءللتنميةاإلسالمىوالبنك
اجتماعاستضافالذيوالبلد»االسطميةللقمةالمقبلةوالدورةالحاليةوالدورةالسابقة
.المشاركةبهذهاهتماماتبدياخرىدولةواي،الخاصالقطاعممكى



يكفلإطاراستحداثعلىاألعضاءللولىوالصناعيةالتجاريةالغرفاتحاداتتشبع42-
ثشيطإلىالراميةبرامجهادعمفىويسهماالسطميةالغرفةمعالتعاونمنمزيدا
.االسطميةالبلدانبينفيماواالمشعاراتالتجارة

الخاصالقطاعلممكىالسابعاالجتماعالستضافةقطردولةمنالمتامبالعرضتنوه43-
الستضافةغينياجمهوريةمنالمقدموبالعرض)»000اولثسسزلماكتوبر~

ء2<04وسنة200اسنةفىالخاصالقطاعلممكىعشروالحاديالثامناالجتماعين
القطاعلممكىالتاسعآاجتماعالستضافةاسنغالجمهوريةمنالمقدموبالعرض
علىميهاالخاصةالقطاعاتثسجيعاألعضاءاعول.وتفاشه2002عام~الخاص
.االجتماعاتهذهفىبفاعليةالمشاركة

االسطمبألالنجاملىالمعالنى

التجاريالمعرضبتتظيم»التجارةلتنميةاإلسطمىالمركزلقيامارتياحهاعنترب44-
االولثسريناكتوبر/ا8-21الفترة~لبنان»بنسرطرافىاسابعاالسطمى
والصناعةالتجارةوغرفةاللبنانيةوالتجارة~~داوزارةمعبالتعاون،ا998
.اللبنانية

4o-الثامناالسمرالتجاريالمعرضالستضافةقطرهولةمنالمتامبالعرضتنره
-0فىاقامتهالمترو 1o(وتنساشدالدوحةفى0020فىاولثسرينلماكتوبر
بفعالية.فيهالمشاركةاألعضاءالدول

\,f-اإلسالصالتجاريالمعرضالستضافةالسنغالجمهوريةمنالمقدمبالعرضايضامتوه
المعرضالستضافةغينياجمهوريةمنالمقدموبالعرض2002عامفىالتاسع
.2••4عام~العاشراإل~التجاري

امحثصادا´ناا1-'ادا(نا´~ا~ا´´ناد

االمنظمألا´»)ااألعضا´افيالخفادهاه"1-

4v-الدوليةالدراسيةالحلقةتقريرإليهاخلصالتىباالسثتاجاتالتقدير،مععلما،تحيط
منوالتخفيفوالتتدماالقتصاديالنموتواصلأجلمنالبشريةالموارد´شميةحول



،سطىأافالموتميمنظمةفىاألعضاه،البلدانفىالفقرو~ة
))OIClCOMæC/15-99/(D20(نيسان/ابرملا3-,االفترةفىمكافىعقتالتى

بنغطيثرحكومةمعبالتعاونللتكنولوجيااإلمطىالمعهدتتطيهمافىواثتركا،999
وخبراهوباحثونالحكومةموظفىكبارمنعددفيماواسمم.للتنميةاالسمىوالبنك
منوغيرهااالسطىالموتميومنظمةالبعثيةوالمراكزالجامعاتمنبارزون

.الوليةالمومسات

الدراسيةالحلقةتحريرباعدادلقيامهللتكنولوجيااإل~للمعهدتقديرهاعن~ب-48
وهركزءللتكنولوجيااإلسطمىوالمعهدءاالعضاءالدولمنالمقدمةاالبحاثوعرض
االسطميةوالغرفة،للتنميةاإلسصوالبنكءالتجارةلتنميةاإلسطمىوالمركز،انقرة
المواردتتقيةجوانبشتىبشأناهوليةالمنظماتمنوغيرها،والصناعةللتجارة
.اإلسطمىالموتميمنظمةفىاالعضاءالدولفىمةالبئس

ءاهرأسيةالحلقةاليهافلصتالتيالنتائجكحصبانفىآخذةاللجنة»والحطت49-
:يلىما»الموضوعبثمأنعضاء9االولىمنالمقدمةاهطريةاوالتقاريروالتعقيبات

ثسملالقرأتوهذهمةالبئسالقواتتتقيةاساساتعنىالبشريةالمواردتتقيةان-اوال
.اآلمنةالنظيفةوالبينةءوالتغذيةوالصحةءآاميةمنوالتحرراالساسى،التعليم

البلدانفىمعظمهميعيشالحاضرىالوقتفىالعالمسكانمننسمةمليارمناكثران-ثانيا
السكوتاليمكنالفقرمنحالةيعانونءمنهمالساحقةالغالبيةالنساءوثسكل،النامية
.عليها

االجتماعىوالثمما~ديالنموتواصلاجلمنالبشرية)المكانياتتتقيةان-ثالثا
قصرىاهميةاإلمطمىالموتميمنظمةلبلدانبالنسبةتمالءالفقرةوطمنوالتخفيف
.االساسهذاعلىمعهاالتعامليجبثمومنمطلقةواولوية

هذهمنكثيرا)نكما،المنظمةبلدانمعظمفىمنخفضالفرددخلمتوسطن-رابعا
بينمية9افيهاوثسين»المتوسطالدخلذاتالبلدانمنالدنياللشريحةتتتمىالبلدان
الصحيةوالخدهاتللشربالصالحةالمياهعلىالحصولمعدالتانكما،الكبار

االعضاء.البلدانمعظمفىمتدنيةالصحىالصرفوخدهات
تتتمىالتىلحكوبخاصةءاإل~الموتميمنظمةفىاالعضاءالبلدانمعظمان-خامسا

،المتوسطالدخلذاتالبلدانمنالنيابحةوللشالمنخفضالدخلذاتالبلدانلشريحة



-االلحماديالنمومعدلانخفاض-الدخلانخفاضفىتتمةمفرغةحلقةفىمتور
استمرارالىيوديمماءاالجتماعىالشعممعدالتانخفاض-الفقرمعدالتارتفاع

.البشريةاقواتمسترىفىلمتنى
،امحصادينموتحقيقيقتضيانالفقروهاةمنوالتخفيفالبشرمةالمواردتتقيةان-سامسا

حتىالصدارةمكانيحكرانيتقيناالهماديسثراراالعلىالحفاظانالواضحومن
عدماننلك»الفقروطأةمنللتخفيفالمبنولةالجهودمواصلةفىاالستمراريتسنى
ا~ديالنموامحكةالىفحسباليوديالكلىااللحصاتمستوىعلىاراالسكر
.مباثمراميراتأاالفقراهعلىايضايوثربلبعالس

علىالعاملطنفاقاالجمالىالعومىاالناتجمنمعقولةنعبةتخصيصيتقينانه-سابعا

يتيحبماالكبار»ولتعليماالبتدأنىللتعليممنهااالكبرالجانبيخمصانعلىلمتعليم،
عامبحلولاإل~الموتميمنظمةفىاالعضاءالدولفىاالميةعلىامضاء

قدرأكبرايالءكقضيوالتكنولوجياالعلومفىمانلتقمممنالعالميشهدهمامواكبةان-ثامنا
.والتكنولوجياالعلوممجالىفىوالبحوثوالتدريبللتعليماالهتماممنممكن

الثقافيةالقيمفيهتراعىاالعضاءالبلدانفىبةالبشللتنميةموشروضعيتقينانه-تامعا
سطية.االللمجتمعاتوالدينية

الوضعلتحسيناالهتماممنمزيدايالءيتنضىاالاماثبينالفقرةوطتخفيفان-عاشرا
بماللخلالمدرةاالنسطةثسجيعطريقعنوذلك»واالسرةللمرأةالعاماالهمادي

.المنتجاتوتسويقالصغيرةاالنتاجيةمعالمشارفها
عامقبلاالعضاءالولىفى9اه»<0بنسبةاالميةمحوالىالسعىينبغىإنه-عشرحادي
ايالءيتقينالغرضهذااجلومنءقبلمنتحتتىقدا~هذايكنمة»20ا0

بعد.عنالتعليموبرامجالكبارتعليملبرامجخاصاهتمام
والبرامجاالمكاناتمنحدكصىالىتستفيدأناألعضاءالبلدانعلىيتقينانه-عشرثانى

والمعونةالتدريببرامجخاصبوجهومنهااالسطمى،الموتميمنظمةاطارفىالقانعة

المواردتتقيةمجالفىللتنميةاإلسطيالبنكيقوالهاالتىالتقنىوالتعاونالثنية
ية.البش



موافاةمعالمقبلاألولثسرينلمأكتوبرفىللكوسيكعشرةالسادسةالدورةعقدتقرر0->
لها.سيحدأالذيبالموعدءمناسبوقتفياألعضاء،الدول

أيارمايو/ا1-9الفترةفىالمتابعةللجنةعشرالسادساالجتماععقدعلىتوافق-oا
اسطنبول.في2000

العولسةمواجهةفىوالمتوسطةالصغيرةالمشاريع´´دعمموضوعيكونانتقرر0-)
السادسةالدورةأشاهاآلراءتبادلحولهيجريالذيالموضوعهوا~متصاديااوالتحرر
واالجتماعيةواالقتصاديةحصانيةاالالبحوثمركزالىوتطلبللكوسيك،عشرة

الموتميمنظمةفىالمعنيةالمؤسساتمعبالتعاونالقيام»االسالميةللبلدانوالتدريب
والصناعة،للتجارةاالسالميةوالغرفةالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزوهياإلسالمى
هذاحولدراسيةحلقةبتتظيماألخرى»الدوليةوالمومساتءللتنميةاإلعالميوالبنك

إلىالشأنهذافى~مروتقديمللكوسيك»عشرةالسادسةالدورةانعقادقبلالموضوع،
الدورة.كك

قطريةبتقاريراإلسطمىالموتميلمنظمةالعامةاالمانةموافاةالىاألعضاءالدولعوته53-
قبلوذلكالنظرىوجهاتتبادلحولهيدورالذيبالموضوعالمتعلقةتجاربهاتتحاول
.للكوسيكعشرةالسادسةورةانانعقادمنكافوقت

جدولمشروعبوضععشرىالسادساجتماعهافىءتقومأنالمتابعةلجنةمنتطلب4-0
حولهايدوربديلةبموضوعاتتومئوأنللكوسيكعشرةالسادسةالدورةأعمال
.للكوسيكالتاليةالدوراتأمشاءاآلراءتبادل

-0 oبمواعيداألعضاءالدولتبلغاناالسالمىالموتميلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب
.المتابعةللجنةعشرالسادسواالجتماعللكوسيكعشرةالسادسةالدورةانعقاد



للكومسياال~ةمصةالخاالدورةكنالصادر)2(القرار

البلدان~إلىا~ديةالمسا_ةبتقديمالمتعلقةالمسكلبثمأن

/1199الثانى~نوفمبر/V-t(امطنبول»





باالنجليزية:االصل

)2(القرار

للكو~اعشرةمسةالخاالد~ةعنالصادر

انبندان~إنىا~ديةالمساعدةبتقديمانمتعلقةننالمسابشأن

ا)999الثانيتشرمنلمنوفمبر7-4(اسطنبول،

لم،الكوسيكلماال~الموتميلمنظمةوالتجاريا~متصاديللتعاونالدائمةاللجنةان
»1999الثانىمنشمسنوفمبر/v-4مناسطنبولفىعشرةمسةالخامورتهافىالمنعقدة

فلسطبندوأللدعمدبهافنصاببرندا-أ

الفلسطينى،الشعببدعمالخاصةاالسالميةالتممقراراتتذكراذ

وفنالسابقةدوراتهافىالدائمةاللجنةاتخذتهاالتيالسابقةبالقراراتايضاتذكرواذ
االخرى،اللجانواجتماعاتايةالوزراجتماعاتها

العماالسميةالدولخارجيةلوزراءوالعشرينالسادستمرالمنبقراراتايضاتذكرواذ

ءفلسطيندولة

الحكممناطقفىالفسطينيةالوطنيةالسلطةبهتضطلعالذيالدوريهشهباهتمامتطحظواذ
تحسينأجلمنالشرقية»القدسفيهابما»الغربيةوالضفةغزةقطاعفىالنسطينىالذاتي

الوطنى،ا~مصادتتقيةواعادةالفلسطينىللثمعبانمعيشيةاالوضاع

المعنيةواألجهزةاألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةاعيقتقديرهاعنتوب-ا

.اإلمطىالموتميلمنظمةالتابعة



منالفلسطينىالذاتيالحكممناطقفىالفسطينيةالوطنيةالسعلةتبذلهاالتىبالجهر«تشيد-2
الوطنياالمتصاأبناءإلىالراميةوبالجهود،االحتربسبدمرمابناءإعادةأجل

ودعمه.الفلسطيني

الثمعبإلىاألمنعا.الدولبعضمنالمقدمةللمساعداتالبالغتقديرهاعنتو_-3

وتطاعالغربيةالمنةفىالذاتىالحكممناطقنىالوهنىاقتصاد.بنا>أجلمنالفلسطينى

t-االسراعإلىاإلسميتمرالحولمنظمةالتابعةالمعنيةواألجهزةاألعضاءالدولتدهو
والشعبالفلسطينيةالوطنيةالسلطةلمساعدةوالمقررةالمطلوبةالمساعداتبتقديم

الوطنية.مومساتهدعمعلىوالعملالوطنىاقتصادهبناءفيالفلسطينى

والمساعدةوالعونالدعمأشكالكلتقديمإلىتهدفالتيالسابقةالقراراتمجدداتوكد-5
الفلسطينيةالوطنيةوالسلطةالفلسطينيالشعبلدعموالمعنويةوالماديةوالفنيةا~متصادية
والرسومالضرائبمنواإلعفاءاالستيرادفىالفلسطينيةللمنتجاتاألفضليةوإعطاء
الجمركية.

وعاتالمثمرتنفيذفىاالسامطىاألمناءالدولفىوالمستثمريناألعمالرجالتث-1
النسطينىالذاتىالحكمأراضىفىاالسكانومشارينوالزراعيةوالصناعيةاالتصادية

وموساترالفلسلينيةالوطنيةالسعلةودعمالفلسطينىالوطنىاالمتصاأبناءأجلمن
المجاالتامخلففىاآلدمسةاالنتقاليةالمرحلةفىنيةاإلنمابرامجهاتنفيذفىالوطنية

والمبحية.واالجتماعيةاالقتصادية

v-طيايعملفرصامجادتعهيلعلىاإلسمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولتشر
ا~متصاديالوضعلدعموذلكآنيلإستضعهاالتىللعراقيلنظرا،الفلسطينيةالعاملة

البطالة.عنىوانتضاءالنلمطينىللثمعبوااجتماعى

وسلطتهاالفلسطينيةالتحرير~معمثانيةاتفاقاتعتدعلىاألعضاءالدولأيضاتحث-^
االقتصاديبالوضعللنهوضواالجتماعيةوالتجاريةديةاالمتصاالمجاالتفىالوطنية

وطنه.أرضفوقالنسطينىللشبواالجتماعى



OIC/COMCEC/15-99IREP...Jا)ا(ا~نق

لنفيزاطرمةالجهودمتابعةإلىاال~المؤتمرلمنظمةالعاماألمينتأعو-1
«ورتمافىالكوسيكإلىثمرييوتقيمفلسطيندولةبدعموالخاصةالسابقةالقرارات
القرارات.هذهمنتفيز»تممابشأنالقادمة

لبنان0مماعد-ب

لجزءاسرائيلاحتطراستمرارجراءمنلبنانيواجههاالتىالصعوباتاالعتبارفىتأخذإذ
واعمالهانيليةاالسرااالعتداءاتاستمرارومنالغربى،لبقاعواالجنوبفىاراضيهمن

اللبنانية؟العامةوالمرافقوالمنثمآتوالقرىللمدنالتميرية

،التحتيةالبنىبناءوالعادةاالعمارهعمليةلتمويلالملحةلبناناحتياجاتمدىتدراواذ
؟االهثصاديةالقطاعاتوالنماء

لالعمارخطتهاالنجازاهزمالتمويللتأميناللبنانيةالسلطاتتبذلهاالتىالجهودتقدرواذ
؟والقروضالمساعداتفيهابماالمتاحة،الوسائلبمختلفمثصادياالواالنماء

المعنيةاألجهزةومناألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنبته-ا
اإلسطى.الموتميلمنظمةالتابعة

االعمارإعادةعمليةتدميرإلىوالهادفةلبنانضدالمتكررةنيليةاالسرااالعتداءاتالين-ا

منلجزءآنيلىاإلساال~استمرارتدينكمااللبنانية.الحكومةبهاتتومالتىالوهنى
الغربى.لبقاعوااللبنانىالبنوب

للبنانوإنسانيةواقتصاديةماليةمساعداتتقديمتستهدفالتىالسابقةالقراراتمجدداتوكه-3
والتدريب.والتتنيةاامتصاديةالمجاالتفىاحتياجاتهضوءفى

t-لوزراءاإلعالمىللموتمىوالمثرونالثانيةالدورةوجهتهالذيالنداءمجدداتود
لبناناعمارإلعادةالولىالصنوقفىبسخاءللساهةالولىالمبتمعإلىالخارجية

مفعول.ذاالصندوقهذايصبرلكى



الدوليةالمنظماتوسانراإلسطىالموتميمنظمةفىاألعضاءللدولدعوتهادتجه-»
إعمارإلعادةلبنانإلىالعاجلةوالماليةالعينيةالمساعداتمختكلتقديمميميةواال

نيل.إسراالهاالتىالمناطقفىاللبنانيينممو«ولدعماإلسرائيلىاالحتاللدمر.ما

المتبلةالدورةإلىبشأنهتقريروتتديمالموضوعهذامتابعةالعاماألمينمنتطلب-6

للكوسيك.

ألبانياجمهوريةندعماقتصاديةابيرته-ج

والموتمرالثاهناالمصالقمةموتمرعنالصادرةالصلةذاتبالقراراتتذكرإذ
للكوسيك.عشرةالرابعةوالدورة،الخارجيةلوزراءوالعشرينالسادساالسالمى

األجهزهومناألعضاءالدولبعضمنالمغمهللمساعدهالعمينففدبرهاعنبنه-1
إلسالمى،نمرالمنلمتطمأالنابعهالمعنيأ

فيشاقةاقتصاديةصعوباتيواجهالذيألبانيالشعبالتويةمساندتهاعنأيضا~ب-2
السوق.اقتصادإلىالنتقالهالحاليةالمرحلة

مساعدةتقديمعلىالدوليةوالمنظماتاإلعالميةمساتوالمناألعضاءالدولتحث-3

بنجاح.اإلنمانىبرنامجهاتنفيذمنتتمكنحتىألبانياحكومةإلىسغيةاقتصادية

المقبلةالدورةإلىبشأنهتقريروتقديمالموضوعهذامتابعةالعاماألمينمنتطلب-4

للكوسيك.

ااوغنهلدعماقتصاديةتدابير-د

والموتمرالثامناإلسطمىالقمةموتمرعنالسانهذافيالصادرةبالقراراتتذكرإذ
للكوسيك.عشرةالرابعةوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشرينالسادساالسالمي

المساعداتتقديمإلىالدوليةوالمنظماتسطيةاالوالمومساتاألعضاءالدولتد--ا
وماالطبنينفوالءشكلةمواجهةعلىلمساعدتهاأوغنداإلىالعاجلةوا~متصاديةالمالية

والثعانية.ا~متمماديةبرامجهاتنفيذعنفمآل،تبعاتمنعليهايترتب



~نهفرمراويتدمالموضوعهذايتابع)نالعاماالمينمن~ه2
.للكوسيكالقادمةالدورةالى

الحقانسنانلدعمالثصادئفدابهر-~

استمرتالتىالحربجراءمنخطيرةمعوقاتمنافغانستانتعانيهمااعتبارهافىتأخذاذ
عاما؟1vعليلة
االمثصاديةاالساسيةالبنىمنالمأنةفى85و0vمابينممرتقدالحربهذهانتطذواذ

افغانستان؟فىواالجتماعية
ونصفمليوننحوواصابةمليون0,1علىيربومامقكرفىتعببتالحربمذهانتعيواذ

االفغانى؟الشعبابناهمنمطسزخمسةمناكثروثسريدبالعوق

االفغانية؟االراضىفىمبثوثةلغممطسزعشرةمناكثريوجدانهتطمواذ

األجهزةومناألعضاءالدولبعضمنالعقمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنبته-1
.اإلمطمىالموتميلمنظمةالتابعةالمعنية

.مشكساحلمنلتمكينهاألفغانستانالعونتقديمعلىاألعضاءالولى~-2

القادمةالدورةالىبسأنهمثومراويتدمالموضوعهذايتابعأنالعاماالمينمن~-3

للكوسيك.

الصوماللدعمبهالتصادببرندا-و

اإل~والموتمرالثامناإلسطمىالقمةتمر0عنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ
للكوسيك؟عشرةالرابعةوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشرينالمماسى

السطماستعادةالىتتطلعواذءالصومالفىالحرجالوضعازاءالعمقالعلقايساورهاواذ
»مبكروقتفىالشتيتىالعضوالبلدذلكفىوالنظام

المعنيةاألجهزةومناألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةتقديرهاعنتوب-ا
االسالمى.الموتميلمنظمةالتابعة



الماديالعونتقديمإلىتباهرأناالسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءبالدولتهيب-2
المسلم.البلدنلكفىاإلنسانيةالمعاناةإنهاءبغيةالصومالإلىالعونأشكالمنوغيره

الصومال.ثمعبإلىوالمساعداتالعونقامتالتىاألعضاءبالدولتشيه-3

القادمةالدورةالىبشأنهتقريراويقدمالموضوعهذايتابعأنالعاماالمينمنتطلب-4

.للكوسيك

J-قيرغيزياجمهوريةعمن.قتصاذيةتذ.بير

والموتمرالثامناإل~القمةموتمرعنالشأنهذافىالصادرةبالقراراتألكرإذ
للكوسيك،عشرةالرابعةوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشرينالسادساالسطمي

وميادتهاها~نالتانبعد،قيرغيزياجمهوريةفىالتأنمللوضعتفهمهاعنتر_واذ

الحرة،السوقاقتصادالىاالنتقالبفترةالمتعلقةاالقتصاديةالصعوباتاالعتبارفىتأخذواذ

أصابتالتىالطبيعيةالكوارثعنالناجعةالعواقبازاءقيرغيزستانمعتعاطفهايتبهوإذ
،الشتيتىللشعبوا~ديةاالجتماعيةاالوضاععلىانعكستثمومنالبلدهذا

األجهزةومناألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقيرالتعن~_-ا

اإلمطمى.الموتميلمنظمةالتابعةالمعنية

لجمهوريةسخيةمساعداتتعديماإلسطميةالماليةوالمومساتالمسلمينجميعذ~-2
أماسعلىسواءقيرقيزياتواجهالتيا~هتصاديةالمعابمواجهةمنلتمكينهاقيرقيزيا
برنامجهاتنفيذمنلتمكينهاوابليسيةاألطرافالمتعددةالمنظمات~منأومثاني

ا~هتصادي.

قيرقيزيا.جمهوريةإلىوالفنيةالماليةمسامعتهزيادةللتنميةمياإلسكالبنكأينأتناشد-3

القادمةالعورةالىبشأنهتقريروتميمالموضوعهذامتابعةالعاماالمينمنتطلب-4

للكوسيك.
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ميجاناذرجمهوسألالعمالتأدبهااعير-ح

السادساالسالمىوالمؤتمرالثامناالسمةالقمةتمرمنعنالصادرةبالقراراتتذكرإذ

فىنثأالذيالوضعبشأنللكوسيكعشرةالرابعةوالدورةالخارجية،لوزراءوالعشرين
لها؟المجاورةارمينياعليهاشنتهالذيالعدوانجراءمنبيجاناذر

المرحلةهذهفىوشعبا»حكومةءبيجاناذرمعالكاملالمنظمةأعضاءتضامنتوكةوإذ
تاريخها؟منوالحرجةالخفيرة

النزاع؟هذابشأناالمنمجلمىقراراتالىتشيرواذ
منتالهاومابيجانالذرالعلياباغكارامنطقةفىاألرمينيةنيةالعدااألعمالتستنكروإذ

األذربيجانىالشعبابناءمنمليونقرابةأجبرممابيجاناذرأراضىمن9ه20لنحوا~
االنسان؟لحقوقالجسيمةواالنتهاكاتالهمجيةالغاراتمنهرباديارهممنالفرارعلى

محأذبشكلتضامنهاعناالسطىالموتميمنظمةأعضاءالدولاعرابضرورةتعىوإذ
وشعبا؟حكومةبيجاناذرمعوملموس

منبيجانأذرحكومةإليهتحتاجماتقديمإلىاإلسطميةمساتوالمناألعضاءالدولتد~
.األذربيجانيالشعبمعاناةمنالتخفيفبغيةضروريةوإنسانيةاقتصاديةمساعدات

عاجلة.وإنسانيةماليةبمساعداتبيجانأذرتزويدمواصلةالدوليةالمنظماتتناشد

المقبلةالدورةالىبشأنهتقريروتقديمالموضوعهذامتابعةالعاماالمينمنتطلب

.للكوسيك

والهرسرأالبوسنةلدعمبألافنصادببرندا-ط

والمصيرالهدفوحدةتوكدالتىاال~تمرالمنمنظمةميثاقومقاصدبمبادئتسترشدإذ
الدوليين،واالمنالسلمبتعزيزوتعهدهااالسالميةاألمةلسعوب



معالكاملأعضانهاتضامنعنوالمعبرةالمنظمةعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكروإذ
الصربي،الوحشىللعدوانضحيةكانالذيوشعبهاوالهرسكالبوسنةحكومة

فىالخارجيةلوزراءاالسطمىالموتميعنالصادرةراتالتراايضااعتبارهافىتأخذوإذ
والهرسكالبوسنةفىالوضعبشأنوجدةاسطنبولفىالمعقودتينالعاديتينغيردورتيه
االسطميةتمراتوالموآبادهاسطوفىعقدالذيالخاصالوزارياالجتماعاعقبهماواللتين
والخاممروالعشرونوالرابعوالعسرونوالثالثوالعشرونوالثانىوالعشرونالحادي

االسطمى<المؤتمرلمنظمةالثامنةوالقمةالخارجيةلوزراءوالعشرونوالساسىوالعشرون

للكوسيك.عشرةالرابعةوالدورة

التىوالهرسك»للبوسنةالمساعداتحثمدمجموعةبهقامتالذيللعملتعيرهاعنبتهوإذ
لمبوركواالفىءاالسطمىالموتميمنظمةعقدتهالذياالجتماع~ا99oعامفىأنثنت

مساعداتشيمالىسعياالقاعووزراءالخارجيةوزراءمنالمولفةاالتصاللمجموعة
والهرسك،البوسنةفىوالبناءالتعميرالعادةبعينهالمشروعاتديةوامثصاانسانية

المعنيةاألجهزةومناألعضاءالولىمنالمقدمةللمساعدةلمصقيرهاتةهنبته-ا
فمسقبهايقومالتىنشطةاألمواصلةأهميةيركدكمااإلسطى»الموتميلمنظمةالتابعة
بالبرنامجالتقييمععلماوتأخذللمنظمة،والتابعلبومنةباالمعنىالمساعداتتعبئة
البوسنةفىالخاصالقطاعلمساعدةوالصناعةللتجارةاإلسطيةللغرفةالخاص

والهرسك.
بإعادةالمانحينموتمرفىاإلسطمى0الموتميمنظمةفىاألعضاءالدولبإسهاماتتمعد-2

.ام996أبريلفىبروكسافىعقدوالذيالبوسنةوإعمار
سغيةتبرعاتتتيمالمانحينمنوغيرهااإلسطيةوالمومساتاألعضاءالدولتناشد-3

لتقيمللتنميةاالسطىالبنلهبرنامجبتنفيذالمبارةتيسرماليةمعونةبرامجووضع
إعادةفىالمساهمةبغيةوشبهاوالهرسلهالبوسنةجمهوريةحكومةإلىإنسانيةمساعدات
البال.تعمير

انتىالحميدةوللجهودالمنغمةفىاألعضاءالدولمنالمقدمةللمساعدةكاتتديركن~.-4
وممماعدةإغاثةسبيلفىاألخرىاالنسانيةالهيناتمنوغيرهااإلسالميةالهيناتتبذلها
والهرسك.البوسنةفىالعدوانضحايا



والهرسلة.البوسنةاعمارإلعادةفعالةتدابيراتخاذإلىبياهر)نالولىبالمجتمعتهيب-5

فىالسياسىوا~أراضيهاوسعلةمنالالهروالبوسنةسيادةوحمايةبصون~-6
المفتوحوالهرسلهالبوسنةالتحادتأمرهاعنوتعربدوليا،بهاالمعترفحدودهاإطار

إعادةعلىيساعدودانمعاللحلوطيداأساممايثكلوالذيءإليهالبوسنةصربالنضمام
الشعوب.بينالكة

أعضاءالوقتنفسفىهىالتىاإلمطمىالموتميمنظمةفىاألعضاءالدولمن~-7
توحيهعلىتعملأنلهالتابعةالتسيقولبنةوالهرسلهللبوسنةالسالتنفيذمجلىفى
التىالمناطقإلىالبوسنةاعماربإعادةالخاصةالدوليةالمساعداتمنممكنقرأكبر

البوسنة.مملهويقطنها

المقبلةللورقعنهثعريراتعموأنالموضوعهذايتابعأنالعاماالمينمن~8-
.للكوسيك

غهنبابألجمهورهلسامطلبألالحصافدامبر-ي

الطجنينمناالالقهناتلتفقعيدةمنواتمنذتتعرضغينياجمهوريةأن~إذ
4موخرابيساوغينياومنوسيراليونليبيريامنأراضيهاإلىاطاهمسن

تمراتوالمواالهمطميةالعمةاتمراتموعنالشأنهذافىالصادرةالقراراتابجميعتفكروإذ
4والكومسيكالخارجيةلوزراءاالمطمية

إلىمخىوماديمالىدعمتحيماألعضاءوالولىالدولىالمبتمعإلىملحانداءتوجه-ا
مناآلالفهناتوجودعنالمترتبةالصعوباتمواجهةمنلتمكينهاغينياجمهوممة
ميواليونإلىامتدبحيثليسفىالقانعالمسلحالنزاعبسبأراضيهاعلىالطجنين
غينيا.إلىوسيراليونليبيريامنالطبنينمنمتطحقةموجاتومتفق

مودةحالةفرفعالتطيمتوفرليتمنىالحماءةهذهمةتوفيرإلالماعةالحاجةتزكأ-»
بلدانهم.إلالطبنن



بشروطقروضأوإعاناتشكلفىمالىدعملتتديمللتنميةاإلسالمىالبنكإلىنداءتوجه-3
لطجنينالطزمةاالجتماعيةالمنشآتبناءمنلتمكينهاغينياجمهوريةإلىتفضيلية
أراضيها.علىالسكانيةالكثافةهذهوجودعنالناتجالبينةتدهورظاهرةولتخفيف

المقبلةالدورةالىبشأنهتقريروتتديمالموضوعهذامتابعةالىالعاماالمينعوتة-4

.للكوسيك

لونسبرابألجمهورلمساعدهافنصا«بألببرندا-ك

والموتمرالثامناالسطمىالقمةموتمرعنالصادرةالصلةذاتبالقراراتتذكرإذ
؟للكوسيكعشرةالرابعةوالدورةاالسطميةالدولخارجيةلوزراءوالعشرينالسادس

كبيرةوماديةماليةمساعداتلتتديمالدوليوالمجتمعاألعضاءالدولإلىملحانداءتوجها~
التأهيلإعادةبعمليةالقياممنشعبهاتمكينبغيةليونسيراجمهوريةإلىعاجلةبصفة
منالمليونونصفمليونحوالىتوطينإعادةوكذلكلهاالحاجةتأعوالتىوالبناء

والمشردين.ينالعاندالمواطنين

بالمشاريعالخاصةالمعتمدةبالعمليةاعلطسالحميدةسماعيهبذلالعاماألمينمنتطلب~2

ليون.سيراأجلمنتحديدهاتمالتى

القادمةالدورةالىعنهتتريروتقديمءالموضوعهذامتابعةالعاماألمينمنتطلب3-

.للكوسيك

الكشميريالشعبةلمساعةاقتصاديةتدابير-ل

شعبمساعدةبشأناإلسطمىالمؤتمرمنظمةعنالصادرةالسابقةراتالترابجميعتذكراذ
كشمير»

والبنكاإلسالمىالتضامنصندوقملاإلسطميةمساتوالمناألعضاءللدولنداءتوجه-1
االنسانيةوالمساعدةالغوثتتديمفىبسخاءليساهمواالخيرومحبىللتنميةاالسالمى
الكشميري.للشعب



فىمهنالكشميرللطلبةمراسيةمنحتقيماإلسميةوالمومساتاألعضاءاهولىمثطمأ-2
.االسطىالموتميمنظمةفىاألعضاءالبلدانفىوالمومساتالجامعاتمخكف

المتبلةالورقالىبشرنهثعريروتحيمالموضوعهذامتابعةالعاماالمينمنتطلب-3

.للكوسيك

البمنبألبألالجمهورهلسامطالثصادبألفدامبر-م

والموتمرالثامناإلسطمىالقمةموتمرعنالصادرةالسابقةالصلةذاتبالقراراتتذكراذ
4للكوسيكعشرةالرابعةوالورقاالسطميةالدولخارجيةلوزراءوالعشرينالساسى

عنالناجعةاليمنيةالجمهوريةتوآجيهاالتىاالقتصاهيةالصعوباتراالتفىتأنزواذ
االنفصالمحاولةسببتهاالتىالكبيرةوالخممانعاليمن»توحيداعادةعلىالمترتبةاالعباه
عامفىاليمنيةالجمهوريةاجتاحتالتىالمدمرةالسيولوكذلكء1994يونيوفىالفاشلة

،,وو,

البرنامجتنفيذفىاليمنيةالحكومةحتتتهاالتىوالنجاحاتتبذلهاالتىللجهودمنهاوتتيرا
؟والمالياالداريلطصالحالشامل

الطجنينمجموعاتاليواءاليمنيةالحكومةثحملهاالتىالشميلةعباءانهاالعتبارفىتأخذواذ

لها؟المجاورةفريتيةاالالولىمن

نموا؟اكاالدولإحدىاليمنبأنتذكرواذ

ونفيزااللتصاميةالصعوباتتجاوزمبيافىاليمنيةالحكومةلجهودتقديرهاعنبته
الصدد.فللهفىنجاحمنحقتتهوماملالثماوالمالىاإلدارياالصالحبرنامج

المعيةاألجهزةومناألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةأيضايرهاتةعنتوب
.اإلمطمىالموتميلمنظمةالتابعة



أنواعكافةلتتديموا~لليميةالدوليةالمنظماتوسانراألعضاءللدولالدعوةتب(-3
اإلدارياإلصالحبرنامجتنفيذفىجهودهالدعماليمنيةللحكومةاالقتصاديةالمساعدات
منوالتخفيفالعامهذافىاليمنحتاحتاالتىالسيرلخسانيآثاروتجاوزوالمالى
المجاورةاإلفريقيةالدولمناطجنينمنمجموعاتايواءعننتجتالتىالشعيلةاألعباء
له.

المتبلةالدورةإلىعنهتقريروتقديمالموضوعهذامتابعةالعاماالمينمنتطلب-4

للكوسيك.

طاجبكسنانالىدبهافنصامساعدا~لنغدبمفدامير-ن

عنالصادرالثامن؟االسطمىالقمةموتمرعنالشأنهذافيالصادرةبالقراراتتذكرإذ
عشرةالرابعةوالدورةالخارجيةلوزراءاإلسميتمرللمنوالعشرينالسادسةالدورة

للكوسيك؟
وكذلكاإلسصرالموتميمنظمةميثاقفىالواردةوالمبادئالمقاصداالعتبارفىخذطوإذ
؟الدوليينواألمنالمملمبتعزيزاالعضاءالدولالتزام

االهليةالحربجراءمنطاجيكستانتعانيهاالتىالحرجةاالوضاعمن~بتتتشروإذ
فضالالسكانمناالفوتشريدواصابةمصرعالىادتوالتيسنواتخمسمنذفيهاالدائرة
؟واالجتماعيةا~هتصاديةاالماميةالبنىتدميرعن
يستلزمالذياالمرIوطنهمالىالعالجيكالطجنينمنألفماتنىنحوبعودة~نزطواذ
؟اليهمكبيروتقنيمالىدعمتتديم
سكانمنالمأنةفي2o~يتدرماانبهجاءالذيالعالمىاالغذيةبرنامجبتترييتذكرواذ

؟غذائيةمعونةالىماسااحتياجايحتاجونطاجيكستان

بينخصوصاواالسهالالسلبينهامنمعديةالمراضالملحوظالتفشىبتت~واذ
؟والنسرهواالطفالالرضع

.مساعداتمناألعضاءالدولبعضقدمتهwالبالغتقديرهاعنبته-1

محاوالتفىبسخاءاإلسهامإلىاإلسطيةالماليةمساتوالمناألعضاءالدولجميعتد~-2
أوالثنائىالصعيدعلىسواءطاجيكمتانتواجهالتياالقتصاديةالصعوباتعلىالتغلب



برنامجهاتفيزمنطاجيكستانلتمكينوا~ميميةاألطرافمتعددةالمنظمات~من

اإلمطمى.

طاجيكمتان.إلىوالتقنيةالماليةمساعدتهزيادةعلىللتقيةاالممىالبنلهتث3-

الكوسيكالىبشأنهتقريرايعموانالموضوعهذايتابعانالعاماألمينمنتطلب-4

.التاليةمورتهافى

ميساولغنباالحتصادبهالمصاعده-س

وماءبيساوغينيافىموخراوقعتالتىواالجتماعيةالسياسيةباالضطرابات~أ~طتإذ
التصديرىومنتجاتالزراعيةبالحاصطتيتعلقفيماوبخاصةاقتماميةآثارمنعنهانجم
االجتماعيةللمرافقماديوتدميرالسكانمنغفيرةألعدادثسريدمناليهأدتوما

ءوغيرهاءالسكنيةواألحياءوالمسثسفياتوالعياداتالمدارسمكراالساسيةوا~دية

عودةيسهلبمابيساولغينياالغوثتقديمعلىالولىوالمجتمعاالعضاءالدولتحث-ا
.االمثصاديةالحياةفىالمشاركةالىالسكان

فىثساركأناإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالتابعةولحمومساتاالعضاءبالدولتيب-2
.بيساوغينيافىمثصادياالواالنعاشالتأهيلإعادةبرنامجتمويل

فىتقريسروتقديمالتراعهذاتفيزمتابعةاالسطىالموتميلمنظمةالعاماالمينترجو-3
.للكوسيكالمقبلةالدورةالىاسرنهذا

السودانفيوالسهملالفهضاناتأنارحدةلتخفهفالثصادمةتدابير-ع

والعشرينالسادسةوالدورةالثامنةسطيةاالالقمةعنالصادرةالصلةذاتبالتراواتتذكراذ

؟للكوسيكعشرةالرابعةوالدورةاالسطميةالدولخارجيةوزراءلموتمر



والسيولالفيضاناتجراءمنلسوادانباحلتالتيالجانحةالطبيعيةبالكارثةعلماأخذتواذ

؟أرجانهمنكثيرفيحدثتالتي
الزراعية»االراضىاجتياحبينهاومنذلكعلىترتبةالتىالوخيمةالعواقبر~تهوإذ

المواطنينمناالالقعشراتثسريدالىأدىمماءاالساسيةوالبنىالمنازلاالفوتدمير
الصحةتهددأخطارمنصاحبهوماالبينةوتلوثءالزراعيةوالمنتجاتاالغذيةفيونتص
؟العامة

وجمهوريةقطردولةوهيالعاجلةالمساعدةتتديمإلىبادرتالتياألعضاءبالدولتشيد-1
الكويتودولةالسعوديةالعربيةوالمملكةاإليرانيةاإلسالميةوالجمهوريةالعربيةمصر
المتحدة.العربيةاإلماراتو«ولة

مة.النالمساعداتبتتديماإلنسانىالنداءلهذااالستجابةاألعضاءالدولتناشد-2

الكوسيكالىتقريرابشرنهيتأموانالموضوعهذايتابعانالعاماالمينمنتطلب3-
.التاليةدورتهافي

الطبيعيةوالكوارثالجفافمنالمتضررةالدوللمساعدةاقتصاديةتدابير-في

واثارهاالطبيعيةوالكوارثوالتصحرالجفافعنالناتجالخطيرالوضعبقلقتطحظاذ
وكذلكواالغذيةالزراعةقطاعفىوالسيماواالقتصاديةاالجتماعيةاالحوالعلىالضارة
العامة،والمرافقالخدماتالىباالضافةواالجتماعيةاالقتصاديةالبنيةعلى

وملزالتقامتوالتىللتنميةاالسطمىوالبنكاالعضاءالدولبعضجهودبارتياحتطحظواذ
الجفافمنالمتضررةاالعضاءللدولغذائىعونوكذلكوماليةفنيةمساعداتتتدم

ءالطبيعيةوالكوارث

اليسقهانمواالبلداناقلخنةالىالمنتميةالمنكوبةاالعضاءالدولاناالدراكتمامتدركواذ
المشاريعتنفيذوكذلكوالتصحرالجفافمكافحةلحمطتالمتزايدءالعبوحدهاتتحملان

الصلة»ذاتالونيسية



العونوتوفرالمساعدةتمنحتزالومامنحتالتىاألعضاءللدولامألرهز~.-1
.الطبيعيةوالكوارثبالجفافالمتضررةاألعضاءللدولالغذائى

األعضاءللدولالمستمرةللتنميةاالسطىالبنكلمساندةا~رهزأ~~_-2
هذافىمساعتهتتديممواصلةعلىوثسجعهالطبيعيةوالكوارثالجفافمنالمتضررة
الميدان.

والكوارثبالجفافالمنكوبةاألعضاءللدولمساعداتتتديمإلىالدولىالمبتمعته~-3
الطبيعية.

العاجلةالمساعدةتتدمأنعلىاالسطىالموتميمنظمةومومساتاألعضاءالدولتث-4

للشيةالدوليةالحكوميةالهينةفىواألعضاءاإلسطميالموتميمنظمةفىاألعضاءللدول
االفريقيالسهلمنطقةفىالجفافلمكافحةالدولبينماالدائمةاللجنةوفى(مجادا
طويل.أمدمنذتتهددهاالتىالصعبةاألوضاععلىالتغلبمنلتمكينهاوذلك(ميلى)

الذيوالوهنيةوا~ليميةالماليةوالمومساتالمانحةالبلدانالجتماعتقديرهاعنبته-5

اآللياتفىللبحثام998يونيوفىللتنميةاإلسالميالبنكبمقرالكويتدولةإليهدعت
الجديدة.مرالبرالتمويلالمناسبة

شكلفىأمريكىدوالرمليونثطثينبقيمةالكويتدولةقدمتهاالتىبالمساهمةترحب-6
أمريكىدوالرمليونعشرينبقيمةللتنميةاإلسطمىالبنكبمساهمةوكذلكإنسانيةقروض
الجديد.البرنامجلصالح

الجديدبرنامجهاتنفيذفىلشروعهاالسعوديةالعربيةللمملكةأيضاكاتقديرعن~_-7

اإلفريقى.السهابلدانفىوالتصحرالجفافلمكافحة

المقبلةالدورةالىعنهتقريروتقديمالموضوعهذامتابعةالعاماالمينمن~-8

للكوسيك





كلمة

العراقيالدينعزالدكتورمعالي

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالعاماألمين

عشرةمسةالخاللدورةالختاميةالجلسةفي

)(كو~أوالتجارياالقتصا(يللتعاونادانصةللجنة

م)1999الثانيتشرينلمنوفمبرv،(اسطنبول





كلمة

اقىالهالدمنعزالد~معالى

اإلسمىتمرالمنفمنغمةانعاماألمن

عشرةالخامممةللدورةالختاميةالجلسةفى

(كومسيال)والتجاريا~ديللتعامذالدائمةللجنة

الم1999الثانىثسرينلمنوفمبر7ءاسطنبولم

،لىباهجهمولتالوزراهرنسفانبمعالى
المعالى،أصحاب
الموقرين،الممفوبين
والعمادة؟المعيدات

وبركاته،الهورحمةعليكمالسطم
يطيبوالتجاري،ا~ديللتعاونالدائمةللجنةعشرمسةالخاالورقنختتمإذإننا

الورق.هذهفىبالنجاحأعمالناكللالذيالعيراالعلىالهأثكرأنلى

وتناولتالعاجلة،ياالحضامنسدأءالماضيةاألربعةاأليام~امجنةناقشتالعد

مخكفتنفيذفياعلطسبالنسبةقصرىأهميةذاتعمليةمسانلعدةوامواعةبالتحليل
إدراكعلىتدلالمنوبونالسادةأجراهاالتىالبناءةفالمناقشاتعنها.الصاهرةالقرارات
بكلسيعماهمالطرحوهذااألعضاء.البلداناهثصاياتستواجهالتىالمشاكلآلفاقعميق
الثانثة.األلفيةفىاألعضاءاعولاحتياجاتمعتتالءملجعنهاكومسيكأنشفةفىفعالية

اإل~الموتميمنظمةعملخطةتنفيذآليةومتابعةاستعراضاللجنةواصلتوقد
فىبدأتالعمليةهوناألعضاء.الدولبينوالتجاريامحصادياالتعاونتعزيزإلىالهامغة

منالمزيدتتطلبالتنفيذمممنيةأنعنىكيدللتداعىواللكومعيك.عشرالرابعةالدرة
منذأقرتقدالخطةهذهأنوخامتالمنتظرالسترىدونأصبرالخطةتنفيذألناالهتمام
الزمان.منعقدين



OIC/COMCIlS.99IREP...Jا)(»>الذ

الجهودلتكثيفالطزمةوالوسانلالسبلناقشتاللجنةأنأيضأبالذكرالجديرومن
آليةوضعأجلمنفعالةجهودأاللجنةبذلتكمااألعضاء.الدولفىالخاصالتطاعلتتشيط
أنجعارمجادإلىإضافةكومسيكأنسعلةفيالخاصالتطاعإدماجمنالمزيدتحقيقتضمن
الغرفةرعايةتحتتعقدالتىالخاصللقطاعالسنويةاالجتماعاتقراراتلتنفيذالسبل

والصناعة.للتجارةاالسمة

تعقدهادورةأيأواالجتماعهذانجاحأنوهوالماضيفىقلتهماأكروأنوأود
األعضاءالدوللدىالطزمةالسياسيةاإلرادةبتوفرإالعمليأيتحتقأنيمكنالكومسيك
الدائمةاللجنةتخططياالتىالمخكفةواألنشعلةالبرامجفيالفعالةالمشاركة~منوذلك
األعضاء.الدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالهادفةالعملخطةبنودلتنفيذ
منالمزيدإعطاءإلىكومسيكللجنةعشرمسةالخاالدورةنجاحديينأنآملفإننىوعليه
المجال.هذافىالزخم

سليمانالرئيمرلفخامةالعميقامتتأنىعنأعربأنلىيطيبكلمتيهأفتتمأنوقبل
فىكثيرأساهمتالتىكلمتهعلىكومسيكورنيمىالتركيةالجمهوريةونيسرءديميريل
عميقلهكانمماقيمةبأفكارالمندوبينزودقدالونيسىخطابهأنكمااالجتماع.هذاإنجاح
اللجنة.مداوالتعلىاألثر

الغينالوزراهالمعالىألصحابوالتقديرالشكربخالصأتتدمأنأودىالختاموفى
.لكومسيكعشرمسةالخاالدورةإنجإحفىساهممنولكلاالجتماعهذابحضورهمشرخوا
وشكرا.

ويركاته.اتهورحمةعليكموالسالم



لىباهجهدولتالدكتورمعاليكلمة

التر~بالجمهوريآلالوزراءونيسونانبالدولةو~

للكومصيالعشرةمسةالخاللدورةالختاميةالجلسةفي

)1119الثانيتشريننوفمبر/v(اسطنبمل،





لحدإل~دولتالد~معاليكلمة

الحر~با~الوزراءونيسونانبالدولةيرون

~~عشرةمسةالخاللدورةالختاميةالجلسةفي

)ا999الثانيتشعنلمنوفمبر7(اسطنبول،

الوزراءالمعاليأصحاب
العاماألمينالمعاليصاحب

الموقرونألمندوبون

الكرامالضيوف

دوراتمنالدورةهز»توجالذيبالنجاحسعادتيعنأعربأنكلمتى»مستهلفىأودى
الكوسيكدوراتفىمرةألولشاركتإذغامرةبسعادةألشعرأننيوالحقءالكوسيك
ا~ون.محافمنالهامالمحفللهذاالوزارياالجتماعبوناسةوشرفت

منأبدتهلماالشقيقةاالسالميةللبلدانشكريعنالببدايةفيأعربأنلىويطيب
الماضى<yiأ~لما7فنبناألمتالتيالزلزالكارثةوقوحلدىمعناعميقتعاطف
هسواكارثآلتثعوتهالىالدوىوالمجتمعاالسالميةالبلدانأبدتهالذيالتضامنأنوالحق
امنانيعن0أعربأنالمتامهذافييفوتنيوالالشاء.منحتهنوفيهأننستطيعالفضل

للتنمية.مياالسكللبنكأيضأ

الوزراءالمعاليأصحاب
الموقرونالمندوبون

ثسهدهاالتىالتحوالتبنعلتتغيرالدولىا~متصاديالتعاونبهايتسمالتىنصالخصاإن
ا~اتبر~و«ا~~.االقتصادوديناميات0الدوليةوالتوجهات0الوطنيةاالقتصادات

ملموسةفتانجتحتيتىعلىا~هدرالتعاونمنهاجأنعلىطويلةمنينمدىعلىتجمعتالتى
الذيذلكوليمرالتدريجى،التقدمإلىويرمىمتعددةمشارينعلىيترمالذيالمنهاجذلكهو

واقعية.أمسإلىويفتترالطموحفىبالمغاالةيتسم

تحولقفد0المحلىاإلنتاجدينامياتمعجنبإلىجنبأتقيرهذاعصرنافىالعولسةإن

ا~يثة.ا~ونىاال~لوسانلبينهاتربطمتكاملةشبكةإلىالعالمىاالقتصاديالنظام



يكفلبماالهائلالخضمهذافىالمحليةالتيمعلىالحفاظإلىالسعيالسياقهذافىالمهمومن
للتهميثر.تنعرضأندونالعالمىالنثماطفىاإلسهاملنا

أآلءجيدةوألفيةجسدعصرأعتابعلىاآلننتفونحنعلينا،األهورألزممنان
إليه»نصبوماتحقيقسبيلفىالجهدقصارىنبذلوأنالعالمية،الدينامياتتخميرفىنخطئ
الحنيف.اإلسطمىودينناالمشتركةالثمانيةقيمنامنوطيدأساسعلى

االلحماديللتعاونهامأمحفألثسكلالتىالكوسيك،أنالمقامهذافىشكيخالجنىوال
خدماتاسداءعلىخبراتمنلديهاتجمعبماقادرة»األعضاء،دولنابينفيماوالتجاري
جميعا.لناجليلة

الوزراءالمعالىأصحاب
الموقرونالمندوبون

ا~ديالتعاونبتطويراالمتعلقةالهامةالقضايامنعددأالدورةهز»أشاهناقشنالقد

الشقيقة.بالاننابينفيماوالتجاري
مورلهيكونسوفالعملخطةلتنفيذثعييمبإجراءاتخذناهالذيالقرارأناعتقاديوفى
الخطة.هذهتنفيذبوتيرةاالسراعفىفعال

التجارةبادةنإلىترمىخططباعدادقامقدللتنميةاإلسالمىالبنكأنالصدريكجومما
الثطثالمنواتغضونفى%ا3لتبلغ%ا0البالغالحالىمستواهامنلبلدانناالبيئية
الغرض.لهذادوالرمليارمبلغرصدقدالبنكوأنالمتبلة»
باستعراضالورقهز»~قمناأنناأيضأاالرتياحإلىتأعوالتياألهورومن

علىبصمتهاتركتالتىالمنظمةوهىالعالمية»التمارةمنظمةشهدتهاالتىالتطورات
البنكمنبموازةتواظب»األعضاءالدولنجدوأنءاألخيرةالسنواتفىالعالميةالتجارة
المنظمةلككالوزاريةاالجتماعاتقبلبينهافيمامشاوراتاجراءعلىللتنمية،اإل~

التجارةلمنظمةالثالثالوزارياالجتماعيسفرأنفياألملويحدونيأيضأ.أشانهاوفى
تعودفتانجعناألمريكية،المتحدةالوالياتفىالشهرهذانهايةفىعتدهالمزمعالعالمية،
بلداننا.علىبالخير

الورقهذه~البشرمةالمواردتتقيةموضوعحولالنظروجهاتتبادلكانكذلك
المواردتتقيةعلىالقانعالنهجأناليومالواضحمناصبحقدكانفإذاندة.الفابالغأمرأ



الخماتونقصالتغذيةوسوءالفترمشاكلفإنءالنجاحتحتيتىعلىاألهدرهوالبشرية
البلدانفىالرخاءتحتيتىدونتحولاالقتصاديةالشميةأمامعتبات~تزالالالتعليمية
أسهمقدالموضوعهذاحولالنظروجهاتتبادلأنشكوالاالسالمية.البلدانومنهاالنامية»
القضايا.بهذهدرايتناإثراءفيثمينأإسهاما

العولسةمواجهةفىوالمتوسطةالصغيرةالمشاريعاثعزيزلموضوعاختيارناكانكذلك
للغاية.مانبأاختياراللكوسيك»المقبلةالدورة~حولهاآلراءلتبادلا~متصاديا´والتحرر

راءالرنالمعاليأصحاب
مذالموقروبمذالمنه

المعاييرلمعهداألساسىالنظامانايضأاالرتياحعلىتبعثالتىالتطوراتمن
علىطرحقدطويلة،سنواتاعداد»علىالخبراءعكفالذياالسالمية»للبلدانوالمتاييسر
الدولبعضوانللكوسيك»السابقةالدورةأمشاءعليهوالتصديقللتوقيعاألعضاءالدول

الحالية.الدورةأثا،عليهوقعتقداألعضاء

فيماالتجاريالتبادللتقيةوطيداأساسأيشكلالذيءلمنظامهذايحظىأناألملويحعونى
ممكن.وقتأقربفىتنفيذهيكفلالدولمنكافعددبتوقيعاألعضاء»الدولبين

تحققأناستطاعتالكوسيك»أنشعلةمنعاماعثسخمسةالدورةبهذهافتتمنالتد

دوراتهافىطرحتهمابفضلاإلسطمىتمرالمنمنظمةإطارفىمرموقةمكانةأمشاءها
للتعاون.محددةمشارينمنالمنتظمة

الوزراءالمعاليأصحاب
الموقرونوبمذالمنه
لمنظمةالعامةولطمانةالوفودلجميعالسكرأصدقعنأعربأنكلمتىختامفىأود
كفلتإسهاماتمنجميعأأسدتهلمالها،والتابعةعنهاالمنبثةمساتوللمناإل~الموتمي

الدورة.لهذهالنجاح
جهدمنبذلوهلماوالمترجمينالمعاونينالموظفينإلىأيضأبالشكرأتوجهأنأودكما
العاوفىللكوسيكعشرةالسادسةالدورةفىنلتنىأنآملإذواننيتفان.منأبدوهوما
أوطانكم.إلىالعودةسالمةلكمأتمنى0المتبل




