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االولالجزء

بموجبهاانشنتالتياالسميالموتميمنظمةقرارات

والتجاريا~ديللتعاونالدائمةاللجنة

االسطميتمرالمنمنظمةاعضاءالدولبينفيما

اعمالهافيكلجنةبهاتسترشدوالتي





الثالثاالسطميالقمةتمرمنهنالصادرالقرار

للمنظمةدائمةلجانسيسبت

دولساءرفىبوناسة

)I(قس3لم13رقمقرار

المكرمةمكةفيالمنعقدوالقدس)فلسطين(دورةالثالثاالسمىالقمةمؤتمران
~ا4>1االولربيع2)الىا9منالفترةفيالسعوديةالعربيةبالمملكة
م.1981يناير28الى2oمنالموافق

لجنةرئيسءالثانيالحسنالملك~بهتقدمالذيا~متراحالىاستمعانبعد
االسلثمية.الدولورؤساءملوكيوأسهالجانبانشاءالقدس

الميدانفيالمشتركاالسطىالعملتدعيمبضرورةالعميقااليمانمنوانطه
.والتجاريا~متصاديالميدانوفىوالتكنولوجىالعلمي

الدوليالعامالرأيلتعريفجديدةانطلقةوالثقافةاالعماعطاءفىورغبة

ومواجهةوفلمطين،القدسقضيةوخاصةاالساسيةسطيةاالاالمةبقضايا

والمسلمش»االسلقمضدالموحهألضألالمثرالحمأل

االقتصاديوللتعاونوالتكنولوجي،العلميللتعاوندائمةلجانثطثانشاء-اوال
.الثمانيةوالشؤونولالعطموالتجاري

المؤتمرويتخذهااتخذهاالثيالقراراتتنفيذمتابعةاللجانهذهمهمة-ثانيا
الدولبينالعلقاتتعزيزسبلوبحثالمذكورة»المجاالتفىاالسطمى

تحقيقالىالهادفةاالقتراحاتوتقديمالبرامجووضعالميادينهذهفيسطيةاال
المجاالت.ككفيسطيةاالالدولقدرةدعم



وبرئاسةوزاريمستوىعلىدولعشرممثليمنلجنةكلستكون-ثالثا

االسثمية.الدولاحدىرئيس

االسلثمدةالدولخارجيةوزراءطرفمناللجانهذهاعضاءينتخب-ولبعا
.للتجديدقابلةسنواتثلثثلمدة

الدولغالبيةمناورئيسهاأعوهعلىبناءاجتماعاتهااللجانهذهتعقد-خامسا

أالغلبية.حضرتهاذانظاميااجتماعهاويكونفيهاهاالعضاء



لمرابعاالسطمىفقمةتمرلمنففتامىفبيل

والتجارىا~ىللتعاونلمدهمةملجنةرنمةاممنةبثملن

متركيةلمجمهومةونيسهرهنكنعلنمرنيسفخامةهى

االقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةوناسةلمنادالمؤتمرقرر"...
افرينكنعان/السيدالتركيةالجمهوريةونيمرفخامةالىوالتجاري





لى.ا)ىا1لم2الرقمقرلي

بصن

طدلحمةطلجنةشرطاتحتطمنفذةادمثطة

(لحومصية)يولهتجلا~يللتقالن

وحوارعزةفورةلملحامنةهورتهفىطمنحداالسطىلهقمةموتمران
11لجى9منلحفترةفىلخيةاالساالسطميةلحجمهومةطهرلنفىلمكةومشل
ام).112هيمممبر11ه1(لحعونق~118tشعبان

االسطمىلحقمةمزتمرعنلحمطرoقلم~2/6رقملحقرلمر~
ءم1991هيمممبر11ه1منممنغلجمهوريةءدلحلفىتلحذيلهصعى
لحعمللخطةجيدة~لتجيتصياغةبياينيطوطذيلحكوسيكلنشطةبشلن
فىاأل~»لحولبنفمايومجلاالتصاليلحعاونيزتنلحىلحرلمية
لتنيذها.مطثمةلتلجراءمنيلزم..lولتخألاالسطمى»تمرلحمةمنظمة

لذيلحسابعاالسطىلحقمةموتمرعنق.ار7لم8رقمطقرلر~

~141cربب13~11منلحغرةفىلحمنوبيةلحمملكةلحيضا»لمدارفىت

لحعملخطةلسترلهتيجيةطىصقولحذيم)1914ميمسبر15ه'1Tلخق(لحمو

األمنعاه.هولبنيوطتجلا~قصاليتعاونيزلتن

ولحمشرمنلرلبسةلحورقعنلحصرت24/2tرقملحقرلي~
لحخارجية.لوزراء.االسطمىللمرتمى

تحتلحمنعقدةطوزلمريةبتماعطتاالمصتوىمطىلهمطرةلهتلحتول~
ن.طتعةمجاالتمخطفبثمأنطكومصيكومعية



عشرةالثلثثالكوسيكدوراتعنالصادرةبالقرارات~~
األعضاء»الدولبيناالقتصاديالتعاونمجالفيالفعالالعملمستهلةالسابقة

التجارة»مجالفيسيماوال

منرومافيانعقدالذي_غذيةالعالميالقمةمؤتمربمداوالت~~
الجنسلبقاءالقصرىاألهميةإلىوبالنظر1996عاممننوفمبر17إلى13

وا~اماتوالمبادئاإلسلثميةاألمةشعوبرفاهيةذلكفيبماالبشري
عنالصادرةالعملوخطةالعالميالغذائياألمنبشأنروماإطثنفيالمتضمنة
_غذية»العالميالقمةمؤتمر

المتفرعةوأجهزتهاالعامةاألمانةتبذلهاالتىالجهودأيضألحقدير~مطجظ
مجالفيالعاملةاإلسطمىالمؤتمرلمنظمةوالمنتميةالمتخصصةسستهاومن

الدور~ءالكوسيكقراراتأحكامتنفيذأجلمنءوالتجارةا~قصاد
الجديد،العملخطةاعدادأجلمنأنقرةمركزبهيفيضالذيالرئيس

التكتلثتلقيامنتيجةوخاصةعالميةاقتصاديةتجمعاتلظهور~ما

التجارةمنظمةوإنشاءأورجوايجولةاتفاقاتوتوقيعا~هليميةا~هتصادية

االطثمتكنولوجيااتفاقيةوخاصةاتفاقياتمنذلكعلىتسرتبوماالعالمية»

األعضاء»للدولبالنسبةأهميةمنتيليكومواتفاقية

بدورتقومعشرة»الحاديةالدورةمنابتداءأصبحتالكوسيكان~هند
العأنميةا~متصاديةالمسائلحولاالفكارا~هتصادوزراءعليهيتبادللمذيلممنبر

لجولةاألطرافالمتعددةالتجاريةالمفاوضات´´انعكاساتموضوعوانالجارية،
األعضاءالدولتجاربوكذلكاألعضاءللدولالخارجيةالتجارةعلىأورجواي
االتحادوخاصةا~طيميةا~هتصاديةانتجمعت~انعكاساتوالخصخصةفى

الكوسيكدوراتموضوعاتهيكانتاألعضاءالدولاقتصاداتعلىاألوريى
التوالى»علىعشرةوالثالثةمحثمرةوالثانيةعشرةالحادية

للثمؤوناإلسلميةللجنةالعشرينالورقتوصياتعلى~~
واالجتماعية،والثقافيةا~هتصامة



اجتماعتنظيمفيللتنميةاالسطميالبنكنجاحاءان~..ا.-1
بشكل-واالستعدادبينهافيماالشاور)جلمناأل~ءللدولتنسيقي
سنغافورةفيالمعقودالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريلطجتماع-)فضل
القضايامنموحدجماعىموقفواتخاذء1996ديسمبر13~9من

الدورةقررته.Lنحوعلىذلكءاالجتماعهذا.عمالجدولعلىالمدرجة
للكوسيك.عشرةالثانية

لمساعدةللتنميةاإلسطىالبنكيعدهاالتىالتقنيةالصاعدةببرامج~ه2
تزالالاوالعالميةالتجارةمنظمةبعضويةتتمتعالتىاألعضاءالبلدان

اجتماعاتعقدإلىالدعوةفىالبنكوبدورللمنظمة»االنضماممرحلةفى
لهذاينظمهاالتىالعملوحلقاتوالندواتاألعضاءالدولبينريةشاو
الفرض.

اقرتهاالتيوالتجارياالقتصاديالتعاوناستراتيجيةان~,.-
لندولالفرعيةالمجموعاتبينفيماللتعاونالمجالتفسحالكوسيك
وتحريرالخاصللقطاعاألولويةإعطاءأمسعلىوتقوما.عضاء»
االقتصاديةالبنياتوحرمةالعالمى،االقتصادفىواالندماجا~هتصاد
الدولية.وااللتزاماتهااألعضاءللدولوالمؤسساتيةوالقانونيةوالسياسية

t-ومرنةعامةسياسيةوثيقةالجديدةالعملخطةان`أ~ا

الفصلفىعليهاالمنصوصاألحكاممعتمشيأالتنفيذ~للتنقيحوقابلة
والتنفيذ.بالمتابعةلمخاص

عقدفىوالصناعةللتجارةاالسنميةالغرفةتبنلهاالتىد~0-
الفعالالتنفيذبهفكومسيكلتوجهاتوفقاالخاصللقطاعاجتماعات

العمل.لخطة

االجتماعلعقداإلسطيةبأكستانجمهوريةبنلتهاالتىلمجهود~~6
أكتوبر29إلى27منالفترةفىكراشىفىالخاصللقطاعلمبعالر
.~م..



v-~المعرضالستضافةاللبنانيةالجمهوريةبهتقامتالذيبالعرض
بهتقامتالذيبأئعرضوكذلكام998سنةفىللتجارةالسابعاإلسطى
فيالمذكورللمعرضالثامنةالدورةالستضافةالمتحدةالعربيةاالمارات

د1000سنه

التعاونتعزيزإلىالراميةالعملخطةتنفيذإلىالماسةالحاجة~كد8-
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماوالتجاريا~هتصادي
للثجراءاتوفقأتنفيذهاوطرائقاالستراتيجيةلمبادئطبقأاإلسلثمي»
والتنفيذ.بالمتابعةالخاصالفصلفيالمقررة

يتعلقماذلكفيبماالمناسبةالتدابيراتخاذإلىاألعضاء~الدول~9
ماعلىللحصولالسعى)جلمنبينهافيماوالتشاوروالتنسيقبالتعاون
وخاصةالدوليالمجتمعجانبمنوفنىاقتصاديدعممنتقديمهيمكن
يتيحبماالمعنيةالماليةوالمؤسساتالدوليةوالمنظماتالصناعيةالبلدان
الغذائياألمنتحقيقبنلكيتسنىلكياألغذيةانتاجعلىقرأتهارفع
لشعوبها.الشرائيةالقوةوتعزيزفيهاالداخلى

مجاالتفىقطاعيةاجتماعاتاستضافةإلىاألعضاءالدول~~1.
العمل.خطةالواردةالتعاون

اجتماعينالستضافةالعربيةمصرجمهوريةمنالمقدمبالعرض~-11
الغذائيواألمنوالمواصلثتالنقلمجاالتفىالقطاعاتخبراءلفريق
العمل´´.´´خطةاحتوتهاالتيوالريفيةالزراعيهوالتنمية

لفريقالقطاعيللثجتماعالتركيةالجمهوريةاستضافةمحط~-ا2

فياألعول´´رؤوسوتدفقاتوالماليةالنقدية´´التوقعاتميدانفيالخبراء

اسطنبول.فىم1997سبتمبر3إلى1منالفترة

اجتماعاإلسصةباكستانجمهوريةاستضافةالقت~ه13

العملخطةتنفيذإطارفيالخارجيةالتجارةحولقطاعىخبراءفريق

كراتشي.فىام997أكتوبر25إلى24منالفترةفي



االجتماعالستضتتهالنيةاإلىاإلممطيةلحجمهوريةىشكر~حه~14
واالتصاالتلحريدبشلناإلسمىلحمؤتمرلمنظمةلحثطثيلحوزلى
لحمنبثقةلحمتابعةلجنةويد~1991يوليو11~8فىولحطملكيةلهسلكية
طهران.وإعطرلحصلةزلتلتلهقولمثفيزلمتابعة

-1 o~ونلكولعاجللفعلدعمهمو~لىللتنميةاإلمصهبنك
ونعية.بسرعةمجيدةفعملخطةتتفزلضمان

ممولجلمنلحشريةفولرد~سيةحولدوليةهفوةبتنظيم~~1,
منظمةفىاألعضا»هولفىطفتر_ةوتخففلحمستدامىا~هتصط
معنطتعةللتكنولوهيااالسطمىلحمعهدقبلمناإلممطى~لحمؤتمر
مكا.فى19~8ستقبرفى~حكومة

لحنكمعبتعاونعملثمةلورلحممنغلجمهوريةلحمتضنةكنلك~-17
ويوصىلحعمل»بخطةاألمنماديتيةاألفىلحوللتعريفللتنميةاالسطمى

لمنظمةاألخرىاإلطيميةوشبهاالكيمية~فىمشطهةسفولتبمتد
االسطمى.لحمرتمي

شبههفوةلحدلحفلبرنجميوريةبهتتخمتلمذيللرضا-~9
دورحولولحثمرقةلموسطىلخريتيافىاأل~هاإلمطميةللولىطيمية
فبرلير28فى~~~عكنهوضفىللتنميةاإلمطمىلحنك
لحمعنيةوحمؤمسلتللتنميةاإل~لحنكمعلحعالنونلكام698
اإلمطمى.لهمؤتمرمنظمةفىخرى9ا

كليميةهفوةالمتضطةطوبوركينابهتتمت(ي~2-•
سنةخىطغربية،نويتيافىاأل~ءاإلمطيةللولىلحصناعةحول



المعنيةوالمؤمساتللتنميةاإلسلثميالبنكمعبالتعاونوذلكم.1998
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفي

التركيةالجمهوريةبهتقامتالذيبالعرضالتقدعلمايحيط)-ا

فىوالفنىالتكنولوجىالتعاونحولالخبراءفريقاجتماعالستضافة
ام.998مايو

الوزارياالجتماعالستضافةاندونيسياجمهوريةحكومة~)ه)
فيوذلكالسياحةحولالخبراءلفريقاجتماعيسقهوالذيالسياحةحول
العمل.وخطةكومسيكإطار

3-'I'~استضافةااليرانيةاالسثميةالجمهوريةحكومةلعرضمحه
الصحيةوالقضاياالصحةحولام998سنةفىالخبراءلفريقاجتماع
المواضيع.نغمرحولوزارياجتماعيعقبهانعلى

علىوالدابءالمكومسيكقراراتتنفيذمتابعةالعاماألمينمن~~24
الدورةإلىبذلكتقريرورفعبمهامهاللقيامالطرمةالمساعداتتوفير
اإلسلثمى.القمةلمؤتمرالقادمة



لمنانىالبزم

سبهاالساالوئاننفنمأل

كثمرهالسدسهولسألالةو~

والنجاريىاالهثصطللنعاوننمألالداللجفأل

(الكومسبك)





)م(

كمقدمةاألساسيةالوشانققانعة

للكومصيككشرةالصادمةورةالةفيهانطرتالتىأو

/2•>>األولتثمرهنأكتوبر/26-23ءاسخنبول9





المقدمةاألساسيةالوشانققانعة

للقوسيكعشرةالسادسةالدورةفيهانظرت)لتيأو

م2000األولتشرينلمأكتوبر26~23(اسطنبول»

للكوسيكعشرةالسادسةالدورةأعمالجدولمشروح
تمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةمنمقدممرجعىسرمر

..............................................االسطمى

فىاألعضاءالبلدانحولالسنويا~اهصاديا~مر
.....أنقرة)مركزمن(مقدماالسالمىالموتميمنظمة
العالميالمالىالنظادحولأنترقمركزمنمعم~س
......مىاإلسكتمرالمنمنظمةفىاألعضاءوالبلدان
حولالتجارةلتنميةاإلسالمىللمركزالسنويالثعرير
..............................البيئيةاالسمةالتجارة
.......:.....معميكالكرعنالمنبثقةالمتابعةلجنة~مر

تعزيزإلىالراميةالعمكخطةتنفيذمدىاستعراض
األعضاء.الدولبيزفيماوالتجاريافصادياالالتعاون
توسعةحوكللتنميةاإلسالميالبنكمنمقدمثعرير
تمرالمنمنظمةفىاألعضاءللدولالبيئيةالتجارة
..................للتنميةاإلسالمىوالبنكاالسطمى
تمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةمنمقدممتابعةثعرير

...............العالميةالتجارةمنظمةحولاإلسطمى
نشاطاتحولأنقرةمركزمنمتدممرحلىثقرير
.........الناميةانالبكمواقفالعالمية:التجارةمنظمة
حولالتجارةلتنميةاإلسالميالمركزمنمقدمثعرير
......العالميةالتجارةمنظمةبنشاطاتالمتعلقةالقضايا

)OI(D/0-o61/CCEMOC/COI

)1(lD/-ûO61/CECMOC/CIO



حوزللتنميأاا(سر._رالبنك0همقدهمرحلوثثرمر-ا2

األعضاءارواكادر.لمنكاثدمماالثىمالشهالمساعداث ..,_
.........الوةاهالتد.رذممثثثمةالمثعلقةالمسائلشى

الصناعأوللتجأ´رةمببةاإلسثالغرنةهنفتددثنرمر-ا3

لننعزيزا-ر0الفةا0ا~رلمعثالمعابهtاالجثماحول

البلدانيبزالمنثرثةالمثماريع_بىاالسثنماروالشجاره

.................ا.ق0ط~احألواكناعكوممهاالسك

f,-الصغرها~ا~به_عدثمرمووثوصماتثقرمر

من(مترد0ذان>ائنتبفحربز•شمت<ائعر>اجهألئعوودائعثوسنه

:نتره)مركز
oحقل~رامنةائهممةالشووالصغرهمعالمشار-ا

(متدأ~:.7ااوثحريرالعولسةاجههموفبىالثصدمر

......................اادرقا~~ملثنصهاالسث_السوكر ~.-م
حورارةالثبئتنميةا´إل_ث_رالمركزمزمقددثثرمر-ا6

....................راه0اكسرث~ر7!الثجار~المعرض

vالتجاار~ا:~0البتنعبنهجزز´والخامنىاالجثماعثثرمر-ا

(~د._ر0ا´دا_نفرالمزبمنضمأاألعضاءالدولفي

.................لمالننب:رةلتنعبةاسف_راالمركزمن

..ألمشراعه•

والصناعأل~ازذسرهبةا´هالغرنةمنمألمكورثه9-1

~ر´نذ0ا~أاجنهتتو~:تثتفبينلرصدآليهحول
.التا-التطاء ~

انعوئمةاجيأ~_يرألمثو~وانمغبرةالمشاريه

:القتتصا.تق´´:والتحرز

يتةيتقك-

)6(/D00-61/CECMOCICIO

131(D/00-61/CECMOC/CIO

)9(D/00-6I/CECMOCClIO

)7I(D/00-6IClECMOCClIO

)81</D00-6IICECMOCIICO

OICICOMCEC/16.IJOID)ا6إ



البحرين-

فاسربوركينا-

الكاميرون-

عمان-

با~ن-

قطر-

السعوديةالعربية-
السنغال-

السودان-
مموريا-

موس-

تركيا-





عشرةالصادممةالد~ة

والتجاريا~ديللتعاونالدائمةللجنة

االسمىالمؤتمرمنظمةأعضاءاندولئفيما

)0020االولبنمنسIاكتوبر26-27(اسطنبول





عشرةالسالسةلحد~ة

و~يا~ديللتعاونممة6لهدللجنة

اال~ترلحمنمنظمةأمنماهلحدولبينفيما

)2000االولتمسسز/اكتوبر36-,.,.»لحطنبولم

انمزتميلمنظمةولتجارياالقتصاليللتعاونلدائمةللجنةمحثمرةلسطسةفورةلنقعت~1
امتابفى,2000االولمشرمنلماكتوبر)6-)3لحفترةفى(لحكومسيك)»االسطمى
بوناسة2<<<االولثسرئ/اكتوبر24و23يوميعقدلحموظغنلكبارتحضيريلجتماع
بالجمهوريةلححكوميةلحخطيطبهيئةالوزارةوكيللوغلولىازىلحمن/لحكتورسعالة
كقرلمرلت.مشارينواعدلداالعملجولمشروعبنودءهرلسةلهتركية

y-االسطيلحمؤتمرمنظمةفىاال~ءلحيةللولىممكونكلورةوحضر.
لحوبيجلجمهورية-1
لمهطميةاالرمنيةمملكة-2
لحمتحدة~بيتلتاالملهوآل3-
لفونيمياجمهورية-4
o-زبكستكلجصررت
مخندافىجمهورية-,
مطيةااليرانجمهورية-7
االمطميةباكمتلىجمهورية-8
البحرينهولة~1
لحمالدلبرونىفيجارا-01
شجيةبنغطيثرجمهورية-11
فاسوبوركينا-12
1T-لهتركيةلحجمهورية
توهجمهورية-14
1oتونقى-جمهورية



الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةالجمهورية-16

vجاسبيأجمهورية-ا

جيبوتيجمهورية-ا8

السعوديةالمعربيةالمملكة-ا9

السنغالجمهورية)~0

السودانجمهورية~21

2'I'-السوريةالعربيةالجمهورية

سووينامجمهورية)-3

ليونسيراجمهورية'\'-4

-2 oالعراقةالجمهورية
عمانسلطنة)ه6

غينياجمهورية~27

فلسطيندولة)-8

ثرغيزستانجمهورية29-

قطردولة30-

فستانكازاجمهورية-'rا

'I"'\'-الكاميرونجمهورية

الكويتدولة33-

اللبنانيةالجمهوريةه34

آكيةاالشترالشعبيةالليبيةالعربةالجماهيرية~35

مأنىجمهوريةه3•
~ماليز«3ال

'íA-العربيةمصرجمهورية
المغربيةالمملكة~39
04- مبيسمور-04

االتحاديةنيجيرياجمهورية-4ا

اليمنيةالجمهورية-42
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والبوسنة»قبرصلشماليالتركيةلئجمهوريةممكونمراقببصفةالعورةفىوشارك
مقدونيا.لجمهوريةمصل»كضيف»فيهاشارككماءتايطندومملكة»وللهرسك

الهيئاتومصكرسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمشلوالورقحضركما-3

عنها:والمنبثقةللمنظمةالتابعةالتاليةلممتخصصة

االسلثميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركز-1
y-لمتجارةلتنميةاالسطمىلممركز
للتكنولوجيااالسطمىمعهد~3
اإلسطميةوالثماقةوالفنونللتاريخلمبحوثمركز-4
للتنميةاالسطمىلمبنك0-
والصناعةللتجارةاالسطميةلمغرفةه6
v-السفنلمالكىاالسطمىاالتحاد

:أسماؤهاالتاليةالدوليةللمنظماتممكوناالجتماعحضركما-4

الخليجيالتعاونمجلمىعنالمنبثقةا~هتصاميةاللجنةه1
ا~هتصاديالتعاونمنظمة~2

T'-االسطميةالبلداناسشاريىاتحاد

f-االسلثميةلحلدانمقاولىاتحاد

c-(اليونيدو)الصناعيةللتنميةالمتحدةاالمممنظمة

الوليةالعملمنظمةه6

ال.1العرفنفيللكومسبكعسرهسألالسادالدورهفيركبنالمسافانمأل(نرد

~
Cl-فجدتأحمدالرئيسفخامةبرئاسةللكوسيكعشرةالساهسةللورقاالفتتاححفلمحد

الكوسيك.ورئيسالتركيةالجمهوريةرئيسءسزر



وتقديرهشكرهعنءبالمندوبينترحيبهىكسرز»تنباحمدالرئيهنفحافةأعزب6-

منتبديهلمالهاالتابعةاألخرىتتوللمؤمسامياالسكالمؤتمرلمنظمةالعامةللقمانة

انجازاتها.تحقيقفيبناءةجهودمنبهأسهمتولماالكوسيكبأنشعلةدائماهتمام

وأنءعادلبشكلالدولتتقاسمهالمالعوئمةعلىالمترتبةالمزاياانسيادتهوذكر

،التجاريالميزانفيالعجزتزأ_متلءمختلفةتمثككواجهتقدالناميةالبلدان

غمارفيءالعقولواستنزافءاالجتماعيةقلالقكوبعض.»الدخلتوزيعوتدهور

التعاونتعزيزاهميةعنسزرالرئيمراعبربكلمتهختابوفيالعولسة.عملية

للمندوبينمتمنياءمياالسكالمؤتمرمنضةفياالعضاءولاكبينفيماا~هتصادي

.مهمتهمفروالتوفيق!لنجأ-
)2المرفقفيسزرتنبا~سزرالرلفخامةفتتاحبىاالالخطابنصيردلم

المؤتمرلمنظمةالعاداألمين0العراقيآيناكعز/كتوراكمعالبىاالجتماإلفيتحدثكما-7

رئيسسزرفجدتاحمدالرئيهنلفخامةيروالتكالشكرعميقعنفأعرباإلسلثمي»

اهتماممنيبديانهلماءالتركيةالجمهوريةولحكومةالكوسيك<ورئيسالتركيةالجمهورية

اعضاءالبلدانبينفيمااالقتصادياونالتلتعزيزسعياسد:ةتوجيهاتمنويقدمانهبالغ

مي.االسكالمؤتمرمنظمة

مياإلسكالمؤتمرلمنظمةالعاماالمنيزاءرالعزينعزاككتوراكمعاليرسالةنص(يرد

).3المرفقفي

ءسلثميهاالامرانوجمهورمأءريةالسرالعربيةالجصرريةوفو.رؤساءالثى-^

للدولفرمقمةواالواالسريةالعربأالمجموعد~´تعنسر`بةكئماثءغينياوجمهوريأ

الدولهبلثدهباعثبار،بياناقصر:ولةىف~نيرألقىكمأثيب.الثرعئرر:العضاء

لمنوفمبر14-12منالفترهفيانعقا:هالمقررءالتاسهميأاالسكالقمأللمؤثمرألمضفأ

عنالرفو.رؤساءاعربوقدقصر.ءولةعاصمةوحةاك~منأ2000الثانىثشرمن

كرئسسدثتوجهمنيهيث~سزرتنبا~الرنين~لفخامأوالثقدمرالشكرخالص

انالبكثواجهالتياالخرىا´انتصأءيةىالمشكأ.تالفقرمشكلةالىواشارواءللكوسيك

كمااألعضاء»ولاكبينفماا´ء~ا.~التعاىرتعزيزامميأعلىوشددوااإلسلثمأء

انالبكينفيمااالقثصا.يالننسراىنمبرا~فيالكوميكاحرزثهالذىبالثثدهنرهوا

.عمهمعلىوثمعب`وحكومتهاا~كيةالجمنزريةررنينالىالشكروازجوااالعضاء.
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سلثمياالالمؤتمرمنظمةفياال~ءالدولبينفيماا~هتصاديللتعاونلحمتولصل
االجتماع.لهذااتخنتالتيالممتازةولمترتيباتلهكريمةلمحفاوةوطى
واألفريقيةواآلسيويةالعربيةاال~ءالدولعننيابةألقيتالتىالكلماتنصوص(ترد
ا.لتوالىطى6وoو4المرنتلتفى

الحفلفيكلمة»للتنميةسلثمىاالالبنكرئيسءطىمحمدأحمدهكتورمعالىلمقى-9
الذيالتتموأبرز»البنكبهايضطلعالتىنشطةاال.ومجازفيهااستعرضاالفتتاحى
.الكوسيكجانبمناليهالموكلةالمهاملمنجازفىلحرز»
.)7المرفقفىللتنميةاالسطمىلبنكرئيسكلمةنص(ىد

.الوفودرؤساءسزرنحتاحمدلريسفخامةاستقبلفتاح»االحظ.محب~وفى10

الدكتورمعاليبرئاسةللكوسيكعشرةالساسةللورقلوزاريةلعملجلسة~-ا1
.التركيةبالجمهوريةالوزراءرئيسونائبالدولةوزيرلىءبهجهفولت

تناولوقرروا,للكوسيكعشرةلساهسةمحررةامالجسرلمشروحللوزراءلحر~12

الصغيرةالمشاريعتعزيزحولاآلراءبتبادلوالخراالمالجولمن7لحند

االقتصاديا´.والتحررالعولسةمواجهةفيولمتوسطة

.)8المرفقفيلنكوسيكعشرةللسامسةاهورقا~جولنص(ىد

بالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلأوغلو،زميرلىأكين/امكتورقم-ا3
كبارمداوالتاليهاخلستالتىالنتائجيلخصبيانا,الموظفينكباراجتماعورئيمرلتركية

والتحررالعولسةمواجهةفيوالمتوسطةالصغيرةلممشارين~امعزيزحوللمموظفين
ا~هتصادي~.

.)9المرفقفيالموظفينكباراجتماعرئسبياننص(مرد

المغربية،والمملكة،بيجاناذروجمهوريةعمان،سطنةوفودرؤساءقم,نلكوبعد-ا4
السودان،وجمهوريةالعربية،مصروجمهوريةالتونسية،والجمهوريةءالعراقيةولجمهورية
وجمهوريةالبحرين،ودولةالهاشمية،االرمنيةوالمملكةنيجيريا،وجمهوريةالكويت،وهولة



والجمهوريةءوموزامبيقاندونيسيا،وجمهوريةءالسوريةالعربةالجمهوريةوالسنغال»

العولسةمواجهة~روالمتوسطةالصغيرةالمشاريعا´دعمحوارالقطريةتقاريرهمالتركية

دقاالقتصاالتحررو

كتابة)قامتالتيالقطريةالتقاريرمزمنفصلةنسهعلىالحصول(يمكن

كافةاالوراقهذهتجميعمتعينانهاالجتماعرئيسقالءالقصريةاالوراقتقديمبد-,»
عليها.التمريرمنمزيدوادخالفيهاالواردةاالفكارشتىا_رعالرجربمكن~ر

المقترحاتمىاالسكائمؤتمرلمئضةاالقتصاديةللشؤنالمساعدالداماميناك_م

:اثمؤتمروثيسمنمئلبعلىبذاءو.لكالت:بة

I-مخلصتقديمالمجالفذافياقتراحاقامتمؤسسةأوبلدكل~:لبة

والتدريبواالقتصاديةااحصانيةالبحوثمركزالىالمذكورةاتاه<:اتت

)م.000ديسمبرنهايةحلولقبلوذلكد:نقرة

بالتقريركملحقاتواصدارهااالقتراحاتهذهجمعانقرةمزكزينترلى~2

للكوسيك.عشرةالسراءسةو~ة:ك0ا~رالف

ومركزوالصناعةللتجارةميةاالسكوالغرفةللتقيةا«أ.مي0ابنكمنيئلبه3

اخذللتكنولوجيامياالسكوالمعوارةالتبلتنميةمرا´(مكوالمركزانقرة

العمىتدارسمعنشا~اتهابراعباعسراه~الحسب:زرفيالمقتر-:تهذد

كواحدرد_عتباعضا،افو!~اكفروالمتوسمنةالصغيرةالمث:~يعا_ةلف

االولوية.~ات10اهثهنتمن

تنفنيميتقيناكءمممئةوالمتوالصغيرةللمشر:ريعسنةم2»>,منةأعلنت

ا~و~تشبجيعيتوجبكما.االن`رفئذافي_واتعكواجتد:ءات

مننشا~اتثنضدعدراالسث_رالمؤثمرمنتمأومؤسسرتا´(عمسراء

~ا.~متثثالثىللتوصاثمتأنة<راسأواجراءم2>ه1سنأالقبلهذا

اداءوتقوبملتعن~منوااالستف.هبغةللكوسيكعشرأالمسر:.سةورةاك

.اء.االعتو_اكف~والمتوسمئألالصفرةالمشاريع
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المشاريعبشاناالجتماعتوصياتوقراراتتنفيذبشأنتقييماجراء0-
للكوسيك.عشرةالسادسةالدورةانعقادبمناسبةوالمتوسطةالصغيرة
الدورعلىيتقينالغرضولهذا.التقييمهذااجراءانقرةمركزويتولى
أنقرةمركزموافاةسلثمياالالمؤتمرمنظمةومؤسساتاالعضاء
الصغيرةالمشاريعلفائدةانجازهاتمالتىبأنشكالتالمتعلقةبالمعلومات
والمتوسطة.

))(رفموالفرارI)OIC/COMCECI16-00IRES()ا(رفمالقرارالوزراءاعنمدنم-ا6

-1 yالدورةتسميةعلىاآلراءبإجماعاالجتماعوافقالفلسطينيالوفدمناقتراحعلىوبناء

األقصى~.ا´«ورةللكوسيكالحالية

مركزإنشاءعلىعاماعشرينبمرورتذكارياحتفالالوزاريةالجلسةاعقابفيأقيم-18

ةا~ووثائقوبرناعبعلىالحصولويمكن.االسلثميةوالثقافةوالفنونللتاريخاالبحاث
الكتاب.هذاعنمنفصلة

~الختامآلامحلسة
دولتالسيدمعاليبرئاسةللكوسيكعشرةالسادسةللدورةالختاميةالجلسةعقدت-ا9

.التركيةبالجمهوريةالوزراءوئيمىونائبآهولةوزيرلى»بهجه

ومقر:ميةاالسكباكستانجمهوريةوفدرئيسءفومايونقاضيالسفيرسعادةقدمه20

الوزاري.االجتماععنالصا«رينللقرارينموجزاءاالجتماع

تعزيزاتفاقيةعلىقطردولةحكهاوقعتالختاميةالجلسةفيخاصةمراسمأجريت-21

الدو~لمعهداالساسىالنظامعلىالسودانوجمهوريةءوضمانهاوحمايتهااالستثمارات



6-00:REp0:>´)`)ا(( /COMC

مياالسكللمجلساالساسيالنظامعلىالمغربيةوالمملكةوالمقايسرللمعاييراالسا.مية
.المدنيللصوان

التيالنقائبأهميةمي»اإلسكالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينالعراقي،عزالدينمعاليأ_-2)

فجدتاحمدالرئيسفخامةيبديهماعلىمثنيا،للكوسيكعشرةالسادسةالدورةاليهاخلست

التعاونلتعزيزحكيمةتوجيوتمنيقدمانهومابالغاهتماممنتركياوحكومةسزر

المؤتمرلمنظمة.العامةاالمانةأنالعاماالمزوأكد.االعضاءالبلدانبيزفيما~اءتي7ا

عنالصادرينالقرا~ينلتنفيذضماناالمتابعةاعمدارفيالتعاونفيومعاخرتلنا._ر0مسراظ

.عشرةالسادسة:و~تهارفيمنيكالكر

).62المنرفقفياإلسلثميالمؤتمرلمننئمةالعاماالمينكلمة~~(يرد

المشاركةالبالا~جميععننيابةالقاهاالتيالكلمةفيفلسمشيندولةوفدونيسأعرب-2~

احمدللرئيسوالمقتدرةالحكيمةوللقيادةالدورةحققتهاالتيالوأمةللتنابتقديرأعميقىر

فياالعضاءاالولبينفيمادقاالقتصاالتعاوناهدافبتحقيقالبالغامهواهتءسزرتنب

~ربهجهدولتالدكتورلمعاليالعميقشكرهعنأعربكما.ميسك6ا:تمرالمنمنضة

اال~عادارةفراقتدارمنابداهلماالتركيةبألجمهوريةالوزراء~نيسونائبولةاكو~ير

باكستا~جمهوريةوفدوئيمرفومايونقاضيالسفيرلسعادةوتقديردشكرأعزاعربكو´

العامةمأنةلكالشكرازجىكذلك.والقراريزللتقريراعدادأعلىاالجتماعومقر~.مية0ا:(_

~الو:والتابعةالمنضةعنالمنبثقةالمتخصصةوللموسماتميثاس0اتمرالمنلمننئمة

بالجمهوريةالوزراءرئيسوذائبالدولةوزيرلربهجه:ولتالدكتورمه:ليالقر-2_

التابعةوالمؤسساتالعامةمأنةولكللوفودوتقديرهشكرأعنفيهأأعربختاميةكلمةالركية

وقدموهثمينةجهودمنبذلوهاألخرق.لماوليةاكالمنضاتولممثليميسكاظتمرالمنلمفضة

~ربذلو>wوالمترجمينالمعاونينوللمونئفينإ.نمة»اكاللجنةعملرفيبناءة~:همة«ر

القرا~يزأهميةمؤ~اكلمتهمعاليهاختتمواالجتماع.ا-انبعلىساعدتمتفانيةجهر:

.أو~انيمالىالعودةسأ.مةللمذوبينوتمنىءالدورةعنا~اء~يز

.ا)3المرفقفي_ربهجهالوزيراليلمهالختاميةالكلمة-ر(يزه
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سزرنبحتلحمد/لحرئيسلفخآلا~لحخطب

لحكو~ورنيسلحركيةطجمهوربةونيص

للكوممميةمصرةلحسادسةللورقا~لححفلفي
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صزرنجلتأحمدIلحرئيسلفحلمةا~طخطلب

لهكو~اورنيسلحتركيةلحجمهوريةونيمر

اللكوسينمصرةطسطمةلفلورةا~كحفلفى

12<00االولتسرينIاكتوبر025(مطنبول

لحوزراءلحمعطىلحمحلب

لحعاماألممنمعي

طموقرونلحمنوبون

األجالءطضيوف

بكممرحبأ

للحضارةالهامةلممعكأحدلسطنبول»عينةفيبكمو.رحبءتحيةأطيبحعهكم
منالدورةهذهانعقادبمناسبةاألولىللمرةمعكمأكونJءلممعادةنمليةويمممنىاإلسطمية.

لحكوسيك.لتهور

تعاونمنالشقيقةلحولأبتهمابغضلبلفتهالتيالمكانةهذهلحىلهكوسيكوصلتة
بالسعادةغامرشعورليخامرنيالمنظمةلهذهكرئيسوإننيلصل.متووتصميموعزمواهتمام
اسطنبول.عينةفيللكوسيكعشرةلحماسةفورةالستضنةولحخطة

المؤتمرولمنظمةاألعضاء»الشقيقةللولىالشكرأزجىلكىءلحفرصةهذهأغتنوأنولود
ءالكلليعرفالالذياهتمامهمعلىءالمندوبينولجميععنها»المنبثقةولممؤسساتاإلسطمىء
الكوسيك.أعمالفىشيفةوإسهاماتهم

العاماألمينالعراقىاهينعزالدكتور/لسعادةلهعميقامتنانىعنأعربأنودكما
منأسداهماعلىءالعامهذاانقضاءمعواليتهمدةتنقضىلهذياإلسطمى»المؤتمرلمنظمة
أيامه.قابلفيلهتمنياتيأطيبعنلسعادتهوأعربءوللكومسيكلمظمتتاجليلةفعملت

لحكراملحمنوبون

األجالءلحضيوف

عملياتبعددولةوخمسينستأمنويتهافيتضمأصبحتاإلسطمىلحمؤتمرمنظةان

لجيدة.االنضمام



أفريقاومنأوربا»إلىآسيامنتمتدمناطقفىوتقعشقيقةدولمنتتألفمجموعتناإن
المتحدة.األممبعداألعضاءمنعددأكبرتضمالتىالمنظمةوهىءالجنوبيةأمريكاإلى

هىبرناسسها،امزوالى-العظيمهالمنظمةهذهمنجزءاتعتبرالتى-والكوسيك
جهودفبفضلالشتيتة.الدولبينوالمجارياالهماديالعاونتتقيةعنالمسئولةالجهة

ختلفىسسيهمنوآلياتهياكلفنشنأناستطعناالماضيهعامأعشرالمسهخاللالكوسيك
هذاأنفىشكوالالمجال.هذافىواسعهخبراتواكتسناوالجاريهاالمتصااىالمعاون
لجميعالمتفانىالعملوإلىاألعضاءىالدولمساندهإلىفيهالفضلمرجعإنمااإلنجاز»
وحنكةبحكمةاشيدأن-المقامهذافى-وأوداالسالمى.تمرالمنلمنظمةالتابعةالمزمسا~

تهم.موجيهاوسدادالسابقينالكوممميكساءرفى

النضج.مرحلةبلغتهدالكوسيكإناآلن:نترلأنبوسعناإن

الظروففيهتكتسبعالمفى-علينايتعنأنه-حالأيهعلى-واضحأغدالقد
بلداننا.بينالتأنمالمعاونإمكانياتمعظمفىنسمرأنءيومكلجديدهأبعادأالمغيره

متتامتأثيرللعولسهأصبحكمامتسارعة»بخطىتتالحقوالساسة،االمثصاديةاألحداثإن
والتىواسلبيةاإليجابيةآثارهابكلاآلنتتبدىلعولمةفاالعصرية.الحياةنواحىجميععلى
جديدة.فرصوظهورءالمعيشةمسوياتوارمناعءالمتصارعالنموفىتلخمصهايمكن

يكونماأبعدألسفهوالعولسةأوجدتهاالتىالفرصتوزيعفإناألخرىىالفاحمهومن
تمخضتالتىالفرصمنأكبراستفادةمةالمتالدولتسفأبينماإذءواإلنصافالعدالةعن
تجارعأعجزأتواجهالناميةالدولفإنوالتكنولوجى،االهمادىتفوههابفضلالعولسة»عنها

ممرامدأاستمزانأمواجهكمااجتماعه<مالهلإلىموديالدخولتوزيعفىوترديأمزايدأ<
سماكة.خطيرهومشقال~ءللعقول

يزدادحيثالمختلفة»الدولفىالرفاصةمسوما~بنالممزايدةالفجوةسدفىاإلخفاقإن
العالميين.واالستوارالسلمعلىسلبىأثرحممألهمكونسوففقراءوالفقراءغنىاألغنا،

منأكبربدرجةلالسفادةواسبلالوسائلفمتحدثأنالمتامهذافىعلنامتعنكانوإذا
لهز»المحتملةاألخطارلمنعالتدابيرامحاذكذلكعلنامعينفإنهءالعولسةتتيحهاالتىالفرص
العمله.

الشقيقهدولناشاطرتإذاالدولى،السياقهذافىآمن،وبشكلمذمأنسيرأنويمكننا
إطارفىوذلكالموضوع»هذابسرنلدمهاتراكمتالتيالخبراتفىالبعضبعضها

أنالرفيعهالمكانهذاتالمخصصهسسانتامنوسعفىبأنهاقشاعأأكثرإننىبلالكوسك.
يسمعملمنبهقومما~منالسوى»اسبيلإلىأانمأ»منهاعهدناكمامرشدنا،



أكبر،بتعمقاطضية-»هراسةلحيهايتقينسرفالكوممميكبأنأعتقدفإننىولهذاباكنات.
أعمها.جولعلىالموجةالبنودعنفضأل

الموقرونالممفوبون

األجالءالضيوف

فىتحتتتالتىالكبيرةواالنجازاتا~امحمكانوإذاءجيدةلحغيةاآلنمخلناطد
نواجهنزالالفإنناجمعاه،بةللبئسازدهارأوأكثرأممعدحياةكفالقدمباسالماضى
التىالمشطتعنننألوهذاءلحراهنبعصرناالخاصةالظروفأوجتهاخطيرةمشكطت

بعد.لهاالتصديمنبةالبئستتمكنلم

التحمنمنالرغمفطىكلتر.تنيةإلىانتباهكمأمترعىأنءخاصةبصفةأودىوخا
عالمنافىيوجديزالفالالماضية،عامالحخمصنامانالعالمفىالمحظالهاما~هصادي

جانبوإلىولحد.موالوعنيكريوصهخلطىيعيشوننسمةمليارعلىيربومااليوم

باتداخلها،فىالمحولئفمامواءءاهخولبعتونفجوةفىايدالمتقا~ساعفإنالنتوء
المجتمع.فىواالستوارللملمخطيراتهيأايثمكل

لحعاجلةمشطمهاتحلأنللضرهطخهثةالدائرةفىترهتالتىالمجتمعاتعلىليتعفروإنه
مماءالنتيرةالمجتمعاتلطنيخىاألمربهذااهولوالمجتمعاهتمامعدانثماألخرى.
الدائرةولكسرللمولعة.موازية~طتىمحهميثىظاهرةمناآلنفثمامحه~لفنه
فىسثماراالوزيادةطتطيمولجىءموعلةملترةلجىتحتاجلخاميةكبلدانفإنللت،الخهشة
ميها،اإلنتاجمممترياتورفعءطقطمفىالتكنولوجيةلهتالتطورمواكبةوإلىالفتية،األجيال
إثارةمنبدأل-الجهودلهز»طمثعمةأهولىد~وانالعالمية.طتجارةفىحصتهازياتبنية

علينايتقينأنهفىشكثمةوليمىالنجاح.إلىلحمحطةلتتعيرهامأعامأليحتو-طحبات
الواضحمنأنهطىالوطنى.كمستوىلحىالنترمكافحةتداسر~مخاذاعطاءمونالمبامرة

وأنااللحاح،وبهذاالحجمبهذاملحةصكطتلحلوحدهاكىالالوطنيةالمواردأن
قمةفإنءالمقامهذاوفىكلهف.-التحقمقمطلوبأأمرأباتاالولسذوالتعاونالتضامن
منكبيرعدبحضورلحملنىأيلولمبتعبر/شهرفى~التىالمتحت»لطاأللفية

التضلعنضرورةفيهتجلتحيثامولىللمجتمعتاريخيةأهميةذااجتماعأكانتلحشماركن»
العالم.تواجهالتىطمثكطتحلفىوطتعاون

هامة،وثيقةبمثابةاعلمةإلىطمتحتلحممالعاماألمنحمهالذيطثماملالكترمركانوقد
ضرورةتوضحكماءالعالمفىأانمنواسترارممطمإلخامةالطزمةوالسبلممانللحوتوضح
وفامأوأكثرسعادةأكثرلحياةضمانأالراهنة،المشكطتطىللتغلبالمشتركةالجهود



قرارفىالشريرهذافىوردتالتىالهامةالقضايابعضتضمينكانكذلكجمعا،.للبشرية
االرتياح.علىيبعثأمرأالقمة

حقوقأنوهىأالءللقمةالبارزةالنتائجإحدىباعتبارهاأخرى»نقطةعلىكدأفىأنوأود
تطررتقدءوالديمقراطيةءالقانونسيادةمكرمفاهيموأنءللدولةداخليأشأنأتعدلماإلنسان
العولسة.بفضلوارتقت

ءالمجالهذافىمطردةتطوراتيشهدسرفوالعشرينالحاديالقرنأنالمرجحومن
لتحقيقالديمقراطيةتتيحهاالتيالفرصمنتستفيدسرفالعالمسكانمنمتعاظمةنسةوأن

حياتها.ظروفوتحمينأفضلمعيشيةمستويات

الموقرونالمندوبون

األجالءالضيوف

فىاآلخذةاألسواقبفضلجديدةدفعقوةالعالميةاالقتصاداتتكاملعمليةاكتسبتلقد
اتجاهاتتصاحبأنالمنتظرومنالسريع.التكنولوجىالتطوروبفضلوالتضاعف،االتساع
قاتحراألسود»البحرلدولا~هتصاديوالتعاوناألوريى»االتحادمكرطيمىءابالتعاون
والعشرين.الحاديالقرنفىللتكامل

واالستقرارالسلمعلىالحفاظيمكنأنهوتعتقدامجابيةالتطوراتهذهأنتركياوترى
فىمسمنكعضوتركيا،فإنالرويةهذهمنوانطعأوالتضامن.بالتعاونالدوليينا~مليميين
ا~محادعنالمنبثقالجمركىا~محادإلىانضمتءالعالميةالتجارةمنظمةوفىالمتحدةاألمم

االتحادفىالكاملةللعضويةالمرشحةالدولقانعةفىاسمهاوأدرج1996عامفىاألوريى

كلا~ول

فىوالتجارياالقتصاديالتعاونفىمشاركتهاعنفضألتركيا،فإنأخرىناحيةومن
اتفاقيةسرا~هتصاديالتكاملحركاتإلىالدعوةتصدرتاإلسالمى»الموتميمنظمةإطار
جانبإلىالثمانية»الناميةالدولمجموعةوكذلكاألسردالبحرلمنطقةا~مصاديالتعاون
فعالةمشاركةثساركتركيافإنكذلكاقصادي.االالتعاونمنظمةتتشيطفىألقياديدورها
ين.العثسومجموعةألورباالحرةالتجارةمنطقةفى

إليهاانضمتالتىاألطرافمتعددةوالتكاملالتعاونمبادراتإلىالعونتقدمتركياأنكما
فىنيةاالنماالجهودإلىدعممنتتدمهعمافضالطرحها»إلىالدعاةأبرزمنوكانت
العامبدايةفىتطبيتهبدأالذياالتفاقوبموجباإلطارهذاوفيفيها.تقعالتىالمنطقة
للتعاونمركزإلىأنترقفىالصناعيةللتنميةالمتحدةاألمممنظمةمكتبتحولالجاري»



المعونةمشروعاتتنفيذفىنشاطالمركزلهذايكونوسوفتركيا.منمالىعمبها~

المنطقة.فىالمطردةالصناعيةالشميةتحقيقإلىسعيأاليونيواختصاصمجاالتفىالفنية

لبحوثاسطنبوللمركزالتمنياتأطيبأزجىلكىالفرصةهذهأغتتمأنلىومطيب
أنويسعمسءتأسيسهعنىعامأعشرينمرورمناسبةفىاإلسميةوالثعانةوالفنونالتاريخ

فانقأنجاحأالمركزحققنتدمفيد»جهدمنبينلونه.Lعلىالعاملينوجميعالعامالصيرأهنن

واهتمامتيمدعممنيلقا»مابفضلت،كماإنشانه،منذعليهمرتالتىعامأالعمشسزعليلة

تتعلقطيبةفتانجاأل~ء»والولىاإلسالمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنمتواصل

هذاأنشكيخالجنىوال0اإلسالميةالحضارةكنوزأحدتعدالتىوالفنيةنيةالكاباأل~

به.وامتمامكملهدعمكمبفضليتواصلمموفالجهد

الوزراءمعالى

الموقرونانمنهوبون

أننملمممتقبلفىمتجعدأمالتحوهاوالعشرينالحادياطرننحوتخطواإلنسانيةان

شتىفىقانعةترللموطمفهوالتوتراتالصراعاتأناألسفهراعىومنالسطوهيعمه

منمزيدأنبدياإلمطمىللموتمىمنظمةفىأ~ءكولأنناهيهشكالومماءالعالمأرجاء

فىالطبيحةكمواردأوغريصطكونالسالمنطقةهز»فسكاناألوسطالشرقبمشكلةاالهتمام

منالمشروعةواالجتماعيةوا~متصاميةالعلميةالشميةمجاالتفىالعراقيليعانونالقطم

المنطقة.فىانتظار~طالاللنينواالستقرارالسطمإلىالتوصلجراه´محم

338و242قراريبتنفيذإآليتمأنيمكنالالمنطقةفرودانمعاملسطمتحقيقان

امولى.األمنمجلسعنمرمنلحصا

فيواسرانيل،فلسطينبينالنهانىالوضععلىاتفاقإلىالتوصلفىاآلمالتطثمتطد
اندالعبعداألخيرةاألسابيعفىالعارموالغضبالقلقمحلهاوحلميفيدءكاعبقمةبأت

أفرى.ومدنوغزةكغربيةوالضفةاطسرفىالنف

سبتمبر/28المواهتةالجمعةصالةبعدالفلسطينييناخواننانحوالموجهةالعنفأمالان

ءالشريفالعسىالحرمساحةفىحدثتالتىالمسزلةغيراالستفزازاتب)تفىءليلول

بأييمكنوالاإل~.العالمفىالعمقبالغةمأسىوهتقداإلسالم.بقاعطسمنو~

تتخذالتياألسبابكانتأياالمقسةاألماكنفراألسلحةاستخدامأوبالخفطممماححال

فينيلىاالسرااإلفراطيبنهامنمتزايدةعواقبالمحزنةاألحداثلكككانطدلفلك.فرسعة

فىأرواحهمأزهتتالنينيرحمأنانهوند~الكثيرين.بحياةأودىالذيالعنفكىطجوه

وأنللعقل»نلكبعداالحتكاميكونأننأملكماأبدأ،تتكراالنأملالتىاألليمةاألحداثهز»



إطارفىءلهمخاصةدولةفيحقيمبينهاومنءالمشروعةحقوقهمالفسطينيينإلخودنناتتحقق
ممكن.وقتأقربفىومنصفعادلاتفاق

فىالسالمعمليةبالنجاحيكللسوفواللبنانىالسوريالمسارينعلىمالسالتحقيقإن
المنطقةألهلليمىوالرخاءوالسالموالهدوءوالتسامحالتفاهميحققنحوعلىاألوسطالشرق
منجديدةبمشاعريبشوالعشرينالحاديالترنويجعلجمعاءءلالنسانيةوإنمافحسب»
والعزم.لوالتفافىاألمل

الوزراءمعالى

الموقرونالمندوبون

التعاونتوثيقتتطلبالدوليةبا~تيتصلفيماالراهنالوقتفىالساندةاألحوالإن
وثفافتها.وقيمهاتاريخهابوحدهتعتزالتىالشقيقةبلداننابيناالقتصادي

التعاونفىتسهممهمةقضاياالكوممميكتعتدهاالتيالدورةهذهفىنناقشوسوف
التحوالت.المتطحقةالعالميةاالقتصاديةالظروفمواجهةفيبلداننابينوالتجاريا~هتصادي

فيبالاننافىا~هتصادية~ضاعاساتتادارفيطيبةفتانجإلىتنوصلأناستطعناوقد
أعمالنا.جدولفىوالمدرجةالعالمىاالقتصاديشهدهاالتىالتطوراتمواجهة

شرقىجنوبأصابتالتىالماليةاألزمةانتهاءبعدالعالمىلالقتصادانتعاشانشهدإننا
العالمىاالقتصاديالمستوىعلىااليجابيةالتطوراتهذهأنإالءا997عامفىآسيا

البلدان.مجموعاتبعضفىمزعجةتحوالتعنأسفرت

جزءااألعضاءبلدانناثسكلالتىالناميةللبلداناألساسيةا~هتصاديةشردتالمنوصلتفقد
األزمة.تلكحدوثقبلمستوياتهامنأدنىإلىمنها

معدلأنأنترقمركزأعدهالذيالمنظمةبالانعنالسنوياالثصاديالشريرمنويتضح
فىالمأنةفىr,1إلىا996عامفى5.6منانخفضاألعضاءالبلدانفىا~متصاديالنمو
يتجاوزلمولكنه1996فىالمأنةفى7.2بلغقدكانصادراتهانمومعدلوأن،ا999عام
عددمنالمأنةفي2ا.2تمكرأنهارغماإلسالميةالبلدانوأن.1999فىالمأنةفى8.2

العالمى.اإلجمالىالقومىالناتجمنالمأنةفى3.4منأكثرتمكرالالعالمسكان

االقتصادفىميةاإلسكللبلدانالنسيةالمكانةأنهىذلكعلىترتبةالتىنيةالنهاوالنتيجة
أعقابفىاقتصاداتناانتعاشوأنلها»المرغوبالمستوىعنواضحبشكلتدنتالعالمى
بها.االهتمامتستوجبمسألةوتلكنسبى،ءببطيتسماألزمة

المصفيرة´´المشاريعموضوعلبحثالمناسبالتوقيتافترناقدأنناكدأفىأنوأود
جلسةأشاهفيتتصادي´´االوالتحررالعولسةموآجيةفىاألعضاءالبندانفيوالمتوسطة
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المعمالةفىالمشاريعهذهمورنعرفجميعأفحنأعمالنا.فىالسرجةكنظروجهاتتباهل
تواجها~ميةالحياةشريانتدلهتىطمشاريعفهز»بلداننا.فىعامبوجهمحصاداالوفى

قوتهاعلىباسلبيوثرالذياألمرلحعويلوبمصامربالتكنولوجياتتعلقخطيرةبمشكطت
العولسة.عمليةفىالتتافممية

فىارمجابيأإسهامأيمهمسوفالنظرووجهاتكمعلوماتتباهلأنفىشكيخالجنىوال
تتقيةفىوكنلكءوالمتوسطةالصغيرةطمشاريعتعترضالتىللمشكطتحلولإلىالتوصل
للهف.هذاإلىالراميةاالطصاهيةامراماتتتفز~منالمجالهذافىالتعاون

منظمةثسهدهاالتىللتطوراتكثبعنمتابعتناوهيأطرحها»أنأودأخرىقضيةوثمة
وكنلكلحا،امحصادبمنفيماالتكاملتحققفىونيممىمورلهاميكونوالتىالعطميةالتجارة
شكريعنأهربأنأودوهناالخصوص،هذافىبيننافيمابدأالذيالتعاونمواصلةفى

التىاإلمسطمىالموتميمنظمةبلدانلجىلنشميةاإل~البنكتعمهاالتىالفنيةللمعونة
العالمية.التجارةمنظمةمنحومةإلىاالنضمامفىترغب

وفىالتعاونفشناتفى~طاعلمشلركةارتياحىعنأ-بأنلىيطيبكنلك
اإلسميةالنوفةإلىلحثمكرأزجىوأنأمطنا،جولفىدانمكبندالموضوعهذاإهراج

الخصوص.بهذالممهامهاعلىوالتجارةللصناعة

الموقرونالممفوبون

األجالءالضيوف

فىبلداننابينفيماوالتجاريااللحماديالتعلونلتنميةونيميأمحفألتمكرالكوممميكان
تعتبرانالجيتينا~دينالتعة~وخطةميجية6امتروانالعولسة،فىآخذعالم
الستعراض-والمنهجياتالتفاهممنجيدإطارفى-المبنولةللجهودومحصلةتحولنقطة
بيننا.فيماالقانعينوالتضامنالتعاون

منأبطأبمعلتقيرلمعملخطةلتنفيذبدأناماالتىالعمليةأناألمرفراقعنلكومع
المثمكلةهز»حلطىالعملفىثسر~نموفأنكمفىثعةلعلىوإننىلها،المنشرأالمعل
الفورة.هذهماء9فى

فماالتوفيقطلكمأتمنىكمااسطنبول،فىطيبةإقامةلكمأاممنىكلمتىأختتمإذوإننى
بينفيماا~ديالتعاونوثانجترثتفىقماالمضىسهلفىمتفانجهدمنتبنلون
بلداننا.





كلمة

اهراقىلعسعزاطلكتورمعى
اإلمصالمؤتمرلمنكلمةلحعاماالسن

الكوممميالعثرةالعمةللدورةاحتتاحىالحفلفى

)2000االولتشسزلماكتوبر25(امطنبول،





ميألبالعر:االصل

كلمة

ا~اقيعزالدينالد~معالي

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالعاماالمين

ا~حيالحفلفي
للكوسيكعشرةالسادسةللدورة

)0020االولتشمسزاكتوبر/2o(اسطنبول،

ءويركاتهاتهورحمةعليكمالسم

احمدلمالسيدلفخامةالصادقوتقديريامتتأنىعناعربانءبدءزيبادئأود
ا~متصاديللتعاونالدائمةاللبنةونيسرءالتركيةالجمهوريةونيسرءسزرفجدت

.للجنةعشرةآسادسةللدورةاالفتتاحيةالجلسةاشغالبحضورتفضلهعلىوالتجاري،
بتوجيهلكفيلوحصافةحكمةمنبهتتحلونماانفىنيمىالرفخامةيايقينعلىوانا
اضطلعالتيالنشطةبالوناسةالمناسبةبهذهاشيدانواليفرتتىالهامة.اللجنةهذهعمل
.مضىفيما´´الكومسيك´´وناسةتولواالذينالمتعاقبونالتركيةالجمهوريةساءرفىبها

هذااستضافتهاعلىالتركيةالجمهوريةلحكومةامتتأنىعناعربانءكذلكوأود
المندوبينجميعبهماحظىيناللذالضيافةوكرماالستقبالحرارةوعلىءالهاماالجتماع

مكتبالىكذلكبالشكروأتوجه.الجميلةالتاريخيةالحضارةهذهالىوصولهممنذ
بهماقامتعلىاإلسطمىالمؤتمرمنظمةمؤسساتمختلفوالىالكوسيكعملتتعيق
.الدورةهذهمداوالتفى،شكبالءقيمااسهاماميسهمتحضيريعملمن



ركم:.:ته0وإن.ة0~أكبتحيا-إلميعاإ~محهألته,حة(لند5هذوأدنتم

أخفىكا,د،~اه>.~ئا،تاأل.عنا-الدولتوليرا´مقالميةاألعلى~اهد~ر

.الواهةالعالميةاالقتصاديةالوخعيةسيالفيمية9األزميداد

،ويةا~ونيسررالسيد

،والسعادةارالهأ~حاب

ولحذااإلسالميتمرالمأمنظمةفياألعثنا،الدولفيائستدامةا~إن

أنرفي.السياميواالسشراراللمإقرارء~با~،تثنتنيسراننانبها.إلنتاب~ى

فيللخطرواالستواراللمحذرتهإسرائياردولة~جيااامتيوالنسباا~وانميامة

ميداءأرواحأمامإجالالأ~وأنا<أجد«نلذا.برهتالعا)وفيبار،األوسثJا`~

Jفيإلمبها~رفيفي~التابئةرفيقيمحدلحايةأجدرزهنيأفلها_دز~ن

الجمعوأطالب,ايلإ_ترفاالتيايةالعدواألعمالإدانةعلىيا-،أجدا.همأره

قوتطبتالعدائيةمياسيازةاا~علىلحمااإلمرائييةمةاحكعلىبالنغطالدوار

وهي،اإلعالمىتمراكوعظمةا~ةاألممعظمةعناال.رةاللةذاتدراتا~

الدولةوإناءبسرنالال.ةو-اكئةالعربيةلألراعىاكاماربا~يرتالبالقدراتات

.الشريفاسوءاماانسطية

األلثيةخاللإلميإساقةأولزإنعتا.تموقبيارا«ورةحذدإنعشااويأية

شيرخاللقألبدولةا_وحةثيزقتادمعا،ائتدمعإلمياالماالقسةr.مأو~آجديدة

ا~اوالتفيالدورةحذد-ا.لهسينئها~متماريسيمأنJائأمرروه.ائتبلرفمبنه

إلميعتنثيذعنولةمدإلمياإلماتراذئننةالتابعةائيئةحذدأنباعتبارالقصةخسرالل

حذاأتمالجدولترخناوعند.لجاتبقةا(أوديةاالقتاباللتناياائتعلثةاردلتا~

يةتتتهإأراميةالىآحاليةداجيهيز~فرمةتثنحناالدورةهذهأنإلنجدءاالجتماع

(راواالمحد.اال~ميد:لحأهنظنهةفياألقسر`ءالبلداننبيهواتجارياال~،يا~وسز

:اابابحذاؤ81اثثدرقد.علىءالندأمنطأنائناعبة~د



عمارخطةتفيأ.عمليةبعتريالذيائشد:ا.ءالةإلىاألولالمثأمفيوأشر

وحر،األعفاءالدولنه.ائتجارقا´(ة_ء،ائعاونلعزيزاإلسأ.ميتمراكعظمة

بعأاتا.متاأل~مواالجتماعبحثوقد.البالسبةققلمصدرباستمرارتثلمائة

توصياتإلىوالترحلالتنفيذوتوقبتريناحفيلةوالوسائلالبلمسيكالكرعنالمبقة

تتنز':.,.افياملوحياتالتوهذهإلىاألعفاءالدولانتباهأمترعيأنوأود.قبيحة

~ناهذارفيتخمشوا

وهأال،حاعةاءآتإ-اقا.األعفاءالدولمنآخر.بقضىمجاالثةإذ

األعاثمركزتقريرأورددماحب،العائيةديةاالقامعيةفا(.البييةالجارةميع>
سجعةرة~ريعكال،اإلعالميةللبلداكواألريبواالجماعيةديةواالقااالحصائية

ا~ا(ا~.د.غما،وعلى.اإلعالمىالمؤترمنعةفياألعفاءللدولبالسبة
فيامامةاتالدول.ىجيدة-<~ئجعتتبدأوالذيالعالمياالقاتعلىطرأالذي

الاإلسالى<اكمنعةرااعناءالدوا~فإء،باالمةالعدالحديةيةاآلسراذالبلد

اا-جارةؤحترفعباا-ارعلياويعذر،جها-هذامنفائدةرقتت،عامبوجه،تكاد

ؤالبييةا~رةأذئلميةاإلعالمىالبكءزدرةاالالتاريرأوردتوقد.العالية
ا-.اريا_.ممد.%7نبةتعدمإءد<الركعايديزالمااإلمالمرالؤتمرعظمة

_ناا--رية._ا.إلت-اا~أميةة<رالكتياروقد.األعفاءللدولالعالمىاإلمجالي

ومذ.األنمذاؤلئغاية~تتد)ىسرريعةلمأنهبيد،اإلعالميالمؤتمرعظمة

إنشاءأأمية،كداأل~ءولاكفتما،طراهفيااءمناإلعالميالقمةمرتمرعقد

اال~.«وا-حر_ئةائدخنمردامشرمدفاذا_باعبارعركةإمالميةةمو
نغنإرأألJIأزاأل-حالبأيتكاذال.اكامةالمائتoSلالعامأأطلقايناللذ

أؤكدهاأنذاوها،ا~هذدمياكرأكدثوتد،اهدفهذاققتإلالملحةا~جة
.مجد.االمامبةكزه

ر،بؤا.راتدزائعديداتحذتقداألمحنا>لزالدوأنبالذكوالجدير

اتوةوائثاا:~ات~إئرءحناأثدروأنا.بيناماريوالباالقتادياتعاوذ»ك~

نذ:مشأذاإلطاريةاالتاقيةإاركذ~اإلمارةوقدر.الجاريوذالعاتميزإلىالرامية

~دقأو-.،مالتياألمنا«باادولوأهيب.األمناءالدولبينالجاريةفنليةاأل

,~•



فيا-احىائثثاحبهيثنعئئهالذقائذررؤوتنهثار،قأ~>نثثةوثتة

نتةوحى،اإلعالميشائأمنفشةءوارنهاإل~ءقارئأواتاأ-.`.يةا.إلتابفيتد

اإأهسرا~هزءرتحثتؤمسزاءوراتنعبأشذ~_`شرر1اننشر`ر

ا~سراتبحثآ،>~فتتعت•10»,أدأنءأ>ائتةاأله-اسقمةأما

1~-~ادتياه´د~األ_ر~اإ-ا`مدرثدرثانتب`درتعيأمتأشذأ.د•ا.~.~ا-رمدر



عمارخطةتنفيأ،عمليةبعتريالذيمدائشدءالطJ!األولالمقامفيوأ~

وهيIاألعفاءالدولنه.ائتجارقسا«~االلةاا~ونلعزيزاإلسأ.هيالمؤتمرعظمة

ائتابعةاجةاألخواالجتماعبحثاوثد.لنابالسبأققلممدرباستمرارتثكلمائة

توصياتJ!والتوملالتفيذوتوقبتسريعاحفيلةوالوسائلالسبلالكوميكعنالبقة

تتفز.رافيامروالتوميات5~إلىاألعشاهالدول5انتباأمترعيأنوأود.قيمة

~ناهفرفيتخعئوا

وحهأالءحاكةإ-راءاتاخاءاألقناهادولمنآخر.بقتفيمجاالثةإأل

األبحاثمركزتقريرأورددماحب,اعائيةاالقتعاديةرحعيةفال.ابييةالجارةتوسيع

مشجعةرةصه~رال،اإلعالميةللبلدانوا~يباواالجتماعيةواالقتاديةاالحعائية

افحالا`ت~ردرغما`،و~.اإلمالهيتمرالعظمةفياألعفاءللدولبالسبة

فيامامةائتالدول«عنجيدةت:ئجريحتتبدأوالذياعالمياالقتادعلىطرأا~ي

الاإلسالمي>المنعةؤاألعتناىالدوا~فإمأ،باالقةالعدالحديةريةاآلميهالبلدان

ارةبا`تفيحترفعبات(رعلياويعذر،جهاتحذاهنفائدةقتحتتءمحامبوجهءلحاد

شيابييةائتجارأأنئلتنميةاإلمالهيابنكىناتادرآاتتاريرلتأوردوقد.اهالية

ا`--اريا_.مدر%7نبةتتعدمإءد~الركلجايشديزالىهااإلعالميرتموالهظمة

«نا~إلاريةاءالتبابتتذرا~ألحيةرةا~ر~روقد.محتناءاأللدولالعاىاإللجالى

ومذ.الشأنحذاؤئئغاية~تتدمرىمهقيمقتمأنهبيد،اإلعالمياؤتموهظمة

إنشاءأ~ميةبحدتهاءاألقتولالفتتحاءطهرانفيائامناإلعالميآقمةرتموههعقد

ءداالتتوا`متحردلةا`مدخنمفيداثثهحافاذ~باعبارمشتربحةإمالفيةهوة

فغغارأنالاألحددزحالبأي~ذال.المحتدمةالما~رىلتامحنانأطلقااا~ين

أؤلمحدحاأنذاوحا,اسقطةحذداااخيؤأنحدتوتد،احدفهذاتحتيدقإلىالحلمةا~جة

.مجد.اا~سبةبحذه

مبيأرؤادرااتدزائعديداتحذتقداألمحنا،الدولأنكبانوالجدينر

وقاتوائشرتاا:مئث~إ(ر,هناأثسرووأنا.بياوالجارياالقتادياتقاوألزر_

نزامبأكاإلطارةاالتتاقيةإ(ركذ~االمارةوقدر.الجاريالعاوكتمينإلالرامية

تادقأوه.،لمالقاألنتاءبالدولوأهيب.األعفاءالدولبينالجاريةفنليةاأل

م.,





العماديمحمدالدكتورمعالىكلمة

الخارجيةوالتجارةاالقتصادونبر

السوريةالعربيةالجمهوريةفي

للكوسيكعشرةالسادسةللدورةاالفتتاحىالحفلفي

)2>>>األولتشرين/أكتوبر25ء(اسطنبول





العماديمحمدالدكتورمعاليكلمة

رميةالخاوالتجارةالحتتصادونر

السوريةالعربيةالجمهومآلفى

للكوسيكعشرةالسادسةلندورةاحتتاحيالحفلفي

)2>••األولتشرين/أكتوبر25،(اسطنبهل

لهتركيةلححمهومةرئيسسيادة

الوزراءمحلسرئيستا~دوئة

اإلسطميالمؤتمرمتظمةعامأميقمعالي

واألقواتاالخوةأيها

وباسمياالجتماعهذافيالمشاركةالعربيةالوفودوأعضاءرؤساءاخوتيباسم

الجمهوريةرئيسسعيررنجساتالرئيس~~سيادةإلىبدايةأتقدمأنيسرنيشخصيآء

وعظيمالتحيةبأطيبالشقيقالتركيوالشعبالموقرةحكومتهإلى~ومنءالتركية

قوبلناالتياللقاءوفرحةالتنظيمودقةالضيافةوكرماالستقبالحسنعلىواالمتنانالشكر

فيكمبكحققتهالذيالكبيربالتقدمإعجابنانبديوأنالطيبة.األرضهذهوطأنامنذبها

األسدبشارالرئيسالسيدومحبةتحياتالرئيسسيادةياإليكمأنقلوأنالمجاالت»مختلف

فقدإليكمالناساقرببأننانشعرسوريةفيفنحنءالسوريةالعربيةالجمهوريةرئيس

والعلثقاتالمشتركوالتاريخوالثقافةالعائليةوالصلشتالمشتركةوالحدودالجغرافيةجمعتنا

باستمرار.تتطورلمتىالتجارية

سيادةجمهوريتهارئيسبشخصممثلةالشقيقةالتركيةالجمهوريةمشاركةن
األثرأكبرلهكاناألسدحافظالراحلالرئيسبوفاةالتعزيةفيسزرفجدثأحمدالرئس
وشعبكميحفظكمأنسبحانهالمولىسائكالودهذالكميحفظالذيشعبنا.بناءففوسفى
الكريم.

بأجملالعربيةمجموعتناباسمأتقدمأنلياسمحواالوطنيتركياعيدوبمناسبة
اإلسراءبذكرىجميعأوأخوتيأهنشكمكماءواالزدهارالتقدماستمرارلبلدكمواجيأالتهاني
.والتعاونوالتضامنالمحبةمعانىكلتؤكدالتىوالمعراج



منظمةإلىباالنتماءالعربيةدولنااعتزازعناالخوةأيهاأعبرأنليواسمحوا
النبيلةاألهدافلتحتيتىالمنظمةهذهفىأشقدننامعالسيرعلىوتصميمنااإلسالمىتمرالمن
المحكة،أراضيناوتحريركفاحناودعمتعاوننا،وتوثيقتضامننالتعزيزقياداتنارسمتهاالتى

لشعوبنا.الرغيدةالقويمةوالحياةوالعدلواألمنالسطمأمسإرساءفىواالسهام

نضالدعمفيالعربيةالقمةمزتمرقراراتجانبإلىاالسالميةالدولوقوفإن
وتحريرالمحتلةوأراضيناالشريفالتدسفىمقدساتناعنالدفاعأجلمنالفلسطينىشعبنا

هوالعراقىالشعبمعاناةوإنهاءالدوليةالشرعيةلقراراتتتنيذأالمحكىالسوريالجوالن
لجهودناوتأييدكمدعمكمإلىيحتاجوهذاوالشاملوالدانمالعادلاسالمإلىللوصولالطريق
.األهدافهذهتحتيتىأجلمنالمبذولة

الرئيسسيادة
والسادةاتالسيةأيها

فيمااالقتصاديالتعاونأنعلىالساميةاإلسالمىالمؤتمرمنظمةمبادئأكدثلقد
فيهوتجتاحوالموازينالقوىفيهتتغيرعالمأمامالمشتركةمصالحنالحمايةالوسيلةهوبيننا
أجلمنالتضامنمنالمزيدإلىبحاجةأنفعنافيهنرى.....Lالحواجزمنالكثيرالعولسةرياح
.والمنعةالقوةمنالمزيد

وقيامالحياةنواحىمختلففىالتكنولوجىوالثتدمالعالميةا~هتصاديةالتطوراتان

التىاألهدافءولتحقيقالركبهذافيللسيرالسريعالتحركعلينايوجبالمعلوماتمجتمع
.المنظمةهذهأنشنتأجلهامن

بالتعاونيدفعأنشأنهمنماكلفيالكوسيكتوصياتالعربيةالدولتبنتلقد
تحققأناستطاعتأنهاإلىإضافةسثماراالأبوابوفتحالبيئيةالتجارةتتقيةفىبيننافيما
الكفاءاتووفرتءشفافملكيةونظامءمتطورهماليةسوقأوأوجدتمشمارلالمالنمأمناخأ
المشاريعومنفيزتمويلفىالخاصالقطاعمساهمةإنجاحمنيمكنمماالمتخصصةالبشرية
علىامجابيأسينعكسالمجالهذافىتحققماوإناألساسية»البنيةومثماريعمشماريةاال

والمواصالتالنقلمشروعاتعلىوجودهوسيفرضوالصناعىالزراعىالتنسيقعمليات
االقتصاديالعملخطةمشروعإطارفىوتكاملوربطتنسيقأداةالنهايةفىويكون

المشترك.



سشارات»االأنواحأهممنهووالمتوسطةالصغيرةالصناعاتتتقيةموضوعن
أسمىوإرساءواالختباراتالبحوثفىالمشتركوالعملوالتجاربالخبراتتباهلأنكما

اإلعالمجعلفىوالمضىالتدريببرامجوتعميمواألساتذةالطلبةبينالمتبادلةالزيارات
يمكنالمهنىوالتدريبالتعليمعلىوالتأكيدالمفتوحةالجامعاتوإقامةوالتدريبللتعليموسيلة
الكبير.الصعىهذافىارمجابيأيصبأن

وسانلمنكوسيلةوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتدعمأهميةعلىنؤكافإننالذلك
التقنياتواستيعابالدقيقوالتخصصالعاملةاليدوثسغيلقاعدتهاوتوسيعالشميةدعم

المشروعاتفىإنضاجهايصعبالتىوالمهارةالكفاءةوإظهارالملكيةقاعدةوتوسيعالحديثة
.العولسةتحدياتمجابهةوبالتاليالكبيرة

باألمثلةيزخربالدناوتاريخالهامالحقلهذافىالبعضبعضناتجاربمناستفسالقد

.واالبتكاراإلبداعفىالفرديةالجهودعنالرائعة

علىأوألاالتفاق~منوذلكالمشتركةاإلسصةالسوقإقامةنحوالتوجهان

فيهاتزولاألعضاءىاإلسالميةالدولبينحرتجاريتبادلمنطقةرهامةمشروعإعداد

فىأساسيأمحورأذلكواعتبارتدريجى»بشكلءالجمركيةوغيرالجمركيةوالقيودالحواجز

تعاونناتطورعلىاإليجابيةأثارهلهستكونأمرلهوالقادمةالكوسيكلجنةاجتماعات

الكبرىالعربيةالحرةالتجارةمنطقةبشأنتنفيذهتمبمااالسترشادباالمكانوإنهاقصادي»اال

علىسيساعدمما1998الم/1مناعتبارااألعضاءالعربيةالدولبينبهاالعملبدأالتى

تنفيذها.طريقإنضاج

ويقومالكوسيكإطارفىالمعدةاالتفاقياتعلىالعربيةبلدانناحكوماتوقعتلتد
االتفاقيات.بقيةعلىالتوقيعباستكمالالبعض

األشكالمنشكلبأييتللالاالقتصاديةالموضوعاتعلىاالخوة»أيهاتأكيكان
هذههنفلكلواإلعالم.والعلوموالثعانةكالتوبيةاألخرىالمجاالتفىالتعاونأميةمن

االقتصادية.مسيرتناودفعتعاوننادعمفىدورهالمجاالت
أحمدالرنيسرسيادةبهتفضلالذيالتوجيهأهميةنعىفإنناتمماكلمنوبالرغم

هذهلخيرالكبيرةقادتناوطموحاتطموحاتهمستوىفىمنجزاتناجعلفىرمنتمجه
األمة.



فىكبيرةجهودببذلالماضييناليومين~-الموظفينكباراخوتتارقاملقد
توسيعإلىتهدفثوصياتإلىوخلصواالمطروحةالموضوعاتوإنضاجومناقشةرراسة
والتقدير.الشكركلمنافلهمبيننا،التعاونوتطوير

ونعملبهاآمناالتىللمثلالخيرةالروحلتسودالمبذولةالجهودمعالسادةأيهاإننا
تحتيتها.على

التعاونرسالةحملتالتىالتركيةالجمهوريةإلىبالشكرثانيةأتقدمفتامأ
ونيمىفانبالميدوإلىسيرتنبأ~الرنسسيادةبشخصممثلةاالسالمىاالقتصادي
وزساءوإلىللتنميةاإلسمىالبنكونيسوإلىللمنظمةالعاماألمينوالسيدالوزراءمجلمى
هذهومزسمماتالعامة~نةالمضيفةالدولوألتقديرباالحتراموأخصوالمراكز.األجهزة
المنظمة.

فونىشرالذينالعربيةالوفودوأعضاءرؤساءالخوتىومحبتىشكريوخالص

باسمهم.بالتحدث



)o(

نمازيحسينالدكتورمعاليكلمة

والماليةا~ديةالثسز~و~نمازيحسينلمكتولىالد~لي

االسطميةايرانبجمهورية

للكوسيكعشرةالسادسةللد~ةا~حىالحفلفي

ال2<00االولتثسسرلماكتوبر25(اسطنبمل،





والماليةا~ديةالشؤونوزيرنمازيحسين/الد~معالى

االسطميةايرانبجمهورية

للكو~´عشرةالسادسةللدورةا~حىالحفلفي

)020>االولتشرينلماكتوبر25ء(اسطنبول

التركيةالجمهوريةرنسالفخامةصاحب

اإلسطمىالموتميلمنظمةالعاماألمينسعادة

الموقرونالمنوبون

وسامتىسيداتى

فجدتنيمى/الرالفخامةلصاحباالسنانوعميقالشكربخالصأاتعمأنالبدايةفىأود
أسبغوهماعلىالكريموشعبهاالتركيةالجمهوريةولحكومةءالتركيةالجمهوريةرنسسيزر،
الجميلة.التاريخيةالمعينةبهز»حللناأنمنذضيافةوكرمحارترحيبمنعلينا

فىاآلسيويةالمجموعةعنبعلنيابةالموقرالموتميهذاأماممحث3أنلىليطيبوانه
فخامتكمالىبالتهنئةأثعدمأنءكلمتىفىامتطردانقبل،و)ود.اإلسطمىالموتميمنظمة
ءاثهبمشينةالمؤتمر»هذامداوالتتمنقرانواجيااالسطمىالموتميلمنظمةجيدكرنس
اإلسطية.لطمةااللحماديواالزدهارالرخاءمنمزبدتحقيقعن

األعضاءاهولىإلىكذلكبالتهنئةأاقملكىءالفرصةهز»اغتتمانفخامتكمليواسمحوا

وهو»المعجزةيشبهبمااالنتعاشالىاهثصاداتهامحاهتانبعدآسيا،شرقجنوبمنالمقيتة

قبلاآلسيوية~~المعجزةباسميعرفاكانwالثانيةحلةالنربحقعليهنطلقيمكنانتعاش

.1998عاماالطصاهيةاألزمة



الفخامة:صاحب

والتحررالعولسةخطىفيهتسارعتعتدنهايةفيجديدة»ألفيةأعتابعلىنتفإننا

الدافعقانوقدالعالمى.االقتصادأداءلتتييماآلنالوقتحانوقدمثيرأ.تسارعااالقتصادي

التكيفبرامجف_~لمنالوطنيةواالقتصاداتالعالمياالقتصادميكلةإعادةوراءالونيسي

بمستوىاإلرتتاءإلىيفضىبمااالقتصاديةالشميةفىأعلىمعدالتتحتيتىهوالهيكلي

يوحىالتىاإليجابيةالصورةمنالرغموعلىمجمله.فىالدولىوبالمجتمعاألفرادمعيشة

أدتقدالعولسةفإنالمناص»العالمفىالنجاحقصصعددتزايدومنالعالمى،االقتصادبها

عنهاالناجعةالفوانامعظموكانتالعالمى،االقتصادفيالدخولفىالتفاوتمنمزيدإلى

ءالجديدةالصناعيةاإلقتصاداتمننسبيامحدودوعددالمتتامةالصناعيةاالقتصاداتلصالح

وعرضةقفرأأشدنموأ،األقلوالبلدانالناميةالبلدانوهوءاألضعفالطرفأصبحبينما

يناضلالدولمنكثيريزالوالالعالمي.لالقتصادنيمىالرالمسارعنيبعدهمتزايدلتهميشر

المعيشيةمستوياتهاتجعلالتىالهيكليةالعوائقعلىوللتغلبالكلىاالقتصادالتاختكجلعك

القليلةالعقود~حدثالذيالشدمكلمنالرغموعلىلها.المتاحةاإلمكاناتدون

الجوععلسصباحكلالبشرباليينفيهيستيقظعالمفىنعيثىالنزالفإنناءالماضية

ماكلمنالرغمعلىالفتر»فجوةسدمنبعدفيهنتمكنلمعالمإنهواليأس.والتفروالمرض

والتقدمالثرواتفىباهرةوزيادةالعالمى»االقتصادفىمسبوقغيرازدفاعمناآلننشهده

من9)ه>أغنىأنذلكءالمساواةوعدمباالجحافموصومعالمفينعشإنناالتكنولوجي.

مليارا,'I'يعيشحينعلىالعالمىالدخلمنده~؟10منأكثرعلىيستحوذونالعالممكان

عنيقلدخلعلىنسمةمليار2».1ويعيثىاليومفىواحددوالريقلدخلعلىنسمة

لعلاآلن»حتىتحللمالتىالمشكالتمنضخمأعددااليومنواجهوهكذايوميأ.دوالرين

العالم.فىالسياسيارلالستترخطيرأتهديدأشكلأصبحتالتىالفترمشكلةإلحاحأأكثرها

تهميثىزيادةفمعالعالمى.االقتصادمستقبليهدأخطرأعظمهوالمتزايدالتفاوتإن

برناعبأيأوالعولسةبسقوطينذرذلكفإناقتصاديأحرمانهموزيادةالعالمسكانغالبية

لجميعأفضلحياةإلىالعولسةترجمةعلىالعملمسئوليةكاهلناعلىوتقعآخر.اقتصادي

فإنهاءالباهظةالديونأعباءبسببالتوىهضعيفةالناميةانالبالظلتوطالماالعانم.شعوب

العالمي،المستوى´علىذلكويستتبعالمطلوبة.واالزدهارالنمومعدالتتحقيقتستطيعلن
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الند~رروفوالمر~،الفقرمكاقحألعلىوالعملكوى،عالمىمالىمبكلإنئماءوجوب
بدوالانفسى.عنالنعبدمنصوتلهملسمنلتسكبنا~مصالوسانلواستخدامالبينى،
واإلمالحا~ميه،اإلدار~وإصالحوالصحةالنعليمتضموأنءئماملةالتعميةنكونأن
السليمه.االهثصاميةاسماساتوانتهاجءاألساسيةوالبنيةالبينةوحمايةوالقضانى،القانونىا

الرنسالسيد

~الحرجه.نالنحبمن~دأنواجهاإلسصر»الموتميمنظمةفىأعضاءكولإننا،
للنموالطزمهالمواردمنهامبجانباالسطمىنمرالمومنظمةفىاألعضاهالمولنساهم

التجار:~فصببهاوأنجدأ،محردةالمواردمذهتمنبععلىقرنهاأننجدالعالمى،
ينكر.يكادالالعالمية

متدرجاإلسطمىالموتمي~فىاألعضاءالبلدانمجموحمنبلدأبنوعئس~ان
االهثصادبهالماساههو~لحقرا~ن.ءعبوطأهتحكونننموأ»البلدانكعدادفى

أنعلبناكانوإذااألن.حتعليهافتفلب)ننستطعلمءهماهوهىالعصرىهذافىالكبرى
وأنلمكافحنهاسترانيجيانننرأنهرلنلكمناألهمفإنالفقر،أبعادمنبينةعلىنكون
مصبرناعنالسوليهتنحملأنواجبنافمنالمنمئودءالتحولاحداسرعلىقرمتافىنثن

وممتقبلنا.

الولىببنوالتجاري~فصادياالللنعاونمحفالباعتبارهاالكوسيك،فإنالمنطلقهذاومن
النجاريالنعاونبتئبطالكفيلهالوسائلاستكمئافبسوولبةمتهضأنيجباألعضاء،
العملفرصمنالمزيدإناخةبخبةممقنحدكصىإلىاألعضاءاهولىسفيماواالطصادي

البلدان.هذهفىالمواطنينمعيمنةمستوىورفع

الرنسالسيد

العدوانجراهمنمصاعبهزواللبنانىالنسطينىالشعباناليوميواجههwنأسفإننا
ضدمجازرومنوالقرى~نمميرمنعليهيترئببماوالمتواصلالمتكرراالممرانيلى
عضلهاألاهولىمنتتطلبا~جةاألو~حوهذهالشعبين.ابناهمنلآلالفبدوثمسالمنسذ

الفورعلىتمصارعأنوالحولية،اإلقليميةأنمنظماتكافةومناإلممطى،الموتميمنظمةفى
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لشعبينإلىامالسكوإلعادةاإلسرائيلىالعدوانلوقفأدواتمنوسعهافىماكلاستخدامإلى

واللبناني.الفلسطيني

عمكيبذلالذيللمنظمةالعاماألمينيبذلهاالتىالجهودعلنالمقامهذافىأمثيأنوأود
الشعبين.منينإلىالسالمإعادةسبيلفيمتفانيأ

الرنيسراسيد

أعلنلتدامران.فىاالقتصاديةلآلفاقعامأتصورأأطرحأنأودكلمتىأختتمإذوإننى

خطةشكلفىبدأاالقتصاديحهمكلكبرنامجأا99»1آبأغسطمى/فيخاتمىالرنيسر

مزيدأيحتقشامكحكتقدمالخطةوهذهالجارية.الماليةالسنةمناعتبارأثالثةخمسيةتنمية

الخطة.منتنفيذهاتمالتىاألجزاءبعضيلىوفيمااالقتصادي.تنعاشواظالعدلمن

التنظيمية؟األطروفىالكلىا~هتصاديالنظامفىالشفافيةمنمزيد-

الميزانية؟فىحاتإصك-

يبيآلأضلإممال_ت-

المشروعاتوخصخمةاالقتصاديةالنشاطاتفىالحكومةتؤديهالذيالدورحجمتقليل
الحكومية؟

الخاص؟القطاعدور~تعزيز

المنافسة؟وتشجيعاالحتكار-تصفية

للمخاطر.تعرضاالسكانيةالغناتأشدلحمايةشاملةاجتماعيضمانشبكألإنشاء-

اإليرانياالقتصادالندماجالسبيليمهاسوفكامكثنفيذابنامجالرهذاتنفيذأنشكوال

العالمى.دقاالقتصاالنظامفىكامكاندماجأ

لكموشكرا

وبركانهانهورحمهعلبكمموالسك
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باليدىديومريماحاجةالمسيدةمعاليكلمة

والمتوسطةالمنيرةوالمشاريعوالصناعةكتجارةونيرة

للكوسيكعشرةالسادسةللد~ةاحتتاحىالحفلفى

)2•••االولتشرين/اكتوبر2o(اسطنبول،





~بالفرنسية:االصل
باليدىديو~حاجةالسيدةمعاليقلعة

والمتوسطةالمنيرةوالمشا~والصناعةالتجارةمنوة

للكوسيكهشرةالسادسةللدورةا~حيالحفلفي

)I~25 ,J0200االولمنتقس/اكتوبر(

حيملالرحمناتهبسم

الكوسيكورئيسرالتركيةلمجمهوريةرئيسالفخامةصاحب

اإلسطميالمؤتمرلمنظمةلمعاماألسنمعالى

وطوزراءمعادةأصحلب

للتنميةاإلسطمىالبنكوئيمرسعادة

الموقرونوالمدعوونلحمنوبون

إليكمأتوجهأنبتمثيلها»شرفتنىكتياألفريقيةانمجموعةباسمحيثى،مستهلفىاسمحوا
مشاغلكمرغمللكوسيكعشرةالسادسةالدورةأعمالبافتتاحتفضلكمعلىلمشكربخلص
وطملحة.للحياة

ولنهاألعمالناإلهاممصدرتكونسوفألقيتموهاالتيالحكيمةكلمتكم)نمنثعةلعلىولننا
لحمؤتمر.هذانجاحفىممتممهم

المتواصلدعمهمعلىالتركيةالجمهوريةوحكومةفشعبلحشكر)توجه~نلىيطيبكما
إلىوصولهامنذضيفةوكرمحاراستقبالمنالوفودكلبهحظيةماوعلىللكوسيك

البواسل.بالقادةالطويلتاريخهايحفلالتىالجميلةاسطنبولعينة

هذانجاحلضمانوسعايدخرلمالذيالكوسيكتنسقفمكتبكنلكموصولولمشكر
لموتر.



الجمهورمةرنسفخامة

المسموىعلىسواءءخاصةدولةظروففىللكوسكعشرةالسادسهالدورهتتعقد

دى<االقصاأوالمساسى

الشعبمعتضامنناعنأعبرلكىالمناسبةهذهأغتتمأنتعه»األفرالمجموعةباسموأود،

قبولهممكنوالموصفاللتمعاألخرهاألسابيعهذهف~لتعرضالذىالشققالفلسطني

اإلسرانيلة.التوا~مدعلى

منضحامابسقوطنكبتالتيو_سرالفلسطينىللشعبالمواساةاماتبأحرملنتإننا

عنالحصاروبرفعالنسطينىالشعبلقمعحدبوضعنلاسرأحكومةنطالبونحنأفرادها.

السورعهالحكومةومعفلسطيندولهمعجادةسرمفاوضافىوبالدخولالفلسطنيهاألراضى

وإقامةجنينوالكالمشردينوعودةءكافةالمحلهالعربهاألراضىعنالكاملالجالءبهدف

الشريف.التدسوعاصمهاالفلسطنيهالدولة

مضامنإلظهارالطزمةالتدابيراتخاذعنيرانىلنممرالمنهذاأنمنشفهلعلىوإننى

الفلسطنى.الشعبمعميةاإلسكاألمه

الرنسفخامة

الكبيرةاالهماديهالكتك~بظهوريتسمدولىسيأوفىانقاءذكر~كمااجتماعنا،منعقد
والعولمة.

فىالفقرمفاقمإلىءومنتطنحذرهننكنلمإذادىءمنسوفالظواهرهذهأنشكوال
الصناعه.الدوللصالحبلداننامهعشمنمزمدوإلىدولنا

تمرالمنلمنظمهوالجارىاالقتصاديللعاونالدائمهللجنهالحالىاالجتماعأنمعنىوهذا

تسمحالىوالوسانلالسبلعلىللتعرفالفرصةلناسحأنهذلكءحينهفىجاءقدمياإلسك

ءالجسنلصالحءالمشسركاال~طرسعناألعضاءىللدولمسدامةتتميهمحقيق

التديرالعلىانهحباالتىءالطامةمجالوفىوالبشرمهوالزراعةالمعدنيةءالهائلهللثروا~

بها.اإلسالمهاألمة

ديهاالقصااألصعدهعلىأخطارمندولنايهدأماممامأمدركونهناالمجمعهنإن

لهذهبفاعلهللصدىالسبل»أفضلأنمنشفهعلىونحنواألمنيه.والثمانهواالجماعية

شعوبنا.معيشةظروفوتحسندنالبكامهالمسدالتتميههياألخطاره

مياإلسكتمرالمنمنظمهفىفرتعهاألالمجموعهاسعدادكاملمجددأكدأنأنهناوأود

دولنا.بنفساوالجارىمصادىاالالعاونتعزمنفىسهاملك



علىعاجلة»تدابيراتخاذإلىأدعرلكىأخرى،مرةالمناسبة،هذهأغتتمأنلىواسمحوا
متفقوزيادةالديونءعبإلغاءطريقعننموأا~فلالبلدانتتقيةأجلمناهولى»المستوى
ومعلبلدانناالحرجالوضعمع.Lمتوائمألدولناالمتامالتمويليكونوأننيةاالنماالمعونة

لشعوبنا.الحقيقيةاالحتياجات

هذاأعمالجدولعلىبارزأمكانأتحكراالهتماماتهذهأنأسجلبأنلسعيدةوإننى
الموتمي.

العراقىالدينعزالدكتورلمعالىتهنتنىعنءاألفريقيةالمجموعةباسمأعبر،أنوأود
االجتماع.هذاإلنجاحبهأسهمواماعلىولمعاونيهاإلسطمىءالموتميلمنظمةالعاماألمين

لمنظمةالتابعةالمتخصصةللمومساتالموقرونالسكونبيننايتواجد)نيسعفىكما
البنكونيمىعلىمحمدأحمدبالدكتورخاصةبصفةوأشيدعنها،والمنبشعةاإلسطمىالموتمي
بينوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزأجلمنالعملفىالدانمتنانيهعلىللتنميةاإلمطمى
األعضاء.الدول

البنك.بهيقوملماوامتنانتقديرمناألفريقيةالبالبهتنسعماأعربأنالمقام»مذافىوأود،

الشريفينالحرمينخادملحكومةاألفريقيةالمجموعةعرفانعميقعنأعربأنأودكما
لصالحوضعتالتىالبرامجمخكففىأسهمتالتىالبلدانولجميعءالكويتهولةولحكومة
الجفاف.منالمتضررةاالفريقىالسهلبلدانشعوب

لمختلفتمويلمنقدمهماعلىللتنميةاإلسطمىالبنكإلىالشكرأوجه)خرىومرة
األخرى.فريتيةاألوالثمعوبفريقىاألالسيلبلدانشعوبلصالحوضعتالتىالبرامج

الرئيسفخامة

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةستكمنالحكيمةإدارتكمأنمنثمةلعلىإننى
تعزيزفىالحاسمبالدوراالضطالعمواصلةمناإلسالمىالموتميمنظمةعنالمنبثقة
واألمنالسطيسودهعالموقياملبطانا»المستدامةالشميةتحقيقأجلمنمولناىبينالتعاون
تستحقه.الذيمكانهافيهتحكرأناإلمطميةاألمةتستطيعءوالوفاق

الكامل.بالنجاحأعمالناتكللأنأرجو

وبركاته.ائهورحمةعليكموالسطو.نيمى.الرفخامةياوأشكركم
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علىمحمدأحمدالدكتورمعاكنكلمة

للتنميةاإلسطمىآلبنةونيس

للكومميأامثمرةسةالعمةللدورةاحتتاحىالحفلفي

)02«0أولبراتشرينأكتو,5ء(اسطنبول





-بالعريه:االصل
عليمحمدأحمدكنورالدمعاليكلمأل

للتقبألاإلسصالبنالونبس

للكومسبااعسرهسألالصادللدورها~حىالحفلفي

ل2>•>أولأكنوبرلم~25»(اسطنبول

الرحهمالرحمنالنهبسم

تركيا،جمهوريةونيمرسزرفجدتأحمدنيمىالرفخامة

والتجاري.ا~ديللتعاونطدانمةاللجنةوليمى

العراقى،الدمن8اللكتورمعالى

اإل~.المؤتمرلمنطحة`طعاماألمن

الوفود،وأمنماىساءرفىوالمعادهالمعطىأصحاب

الحضور،واألخواناألخوه

وبركاته،اكهورحمةعليكمالسطو
لفخامتكمالتهانىوأحرالتبريكاتبغانقمحمأنبد»زيبادئيمعنىلمماإنه
للتعاونالدائمةاللبنةالجتماعورنامتكمالعزيزةالتركيةللجمهوريةونيماانتخابكمبمناسبة

البالغةوحنكتكمالسديدةتوجيهاتكمبأنثعةلعلىوإننى.مرةألولوالتجاريا~دي
سبقماعلىجديدةإضافةومتمكر0اللجنةهز»اجتماعاتفتانجعلىاألثرعظيملهاميكون
ماعلىديمربلسليمانالرنيسرلفخامةوالشاءالشكربخالصمحمكمااألمة.لخدمةإنجاز»
األثرلهكانمماللجنةونامتهفترةخطرحكيمةتوجيهاتمنأسداأوماجهودمنبهقام

حكومةالتركيةللجمهوريةوالتقديرلحثا»خالصعنأعبركماتحقيقه.تممافىاإليجابى
ولكرمالوفادةولحسناإلجتماعلمهذالالعدادمميزةترتيباتمنبهقامتماعلىوثمعبا

للمشاركةللتنميةاإلسطمىالبنكلدعوتهاالموقرةلجنتكمألمانةموصولوالثمكرالضيافة.
أهدافمنجميعاإليهنصبوماتحقيقفىلطمهامالهامالحيويالموتميهذاأعمالفى

سامية.



الرشيمى»فخامة
ءواألخواتاإلخوة

بالمسجدجميعاقلوبناتتعلقالموقرةلجنتكماجتماعفيهاينعتاالتياللحظاتهذهفي
المناضلينأهلنانحوالتلفازشاشاتعبرأبصارناوتشخصالقبلتينأولىالمباركاألقصى
الرشاشة.والمدافعوالمروحياتالدباباتوحممالصواريخمواجهةفىوحجارتهمبإيمانهم
وأنرحمتهبواسعاألبرارالشهداءيتغماأنونممألهوجلعزالباريإلىبراعةأكفونرفع
الفلسطينيللشعبالمبينبالنصريعجلوأنالسريعبالشفاءوالمصابينالجرحىعلىيمن

المناضل.

الرئيمىءفخامة

واألخوات»اإلخوة

السديدةاآلراءمنالكثيرتضمنتقدالجلسةهذهبهاشرفتمالترالضافيةالكلمةإن

أصحابأنمنشفةعلىوأنااالجتماع.هذاأعمالجدولبنودمختلفحولالقيمةواألفكار

بآرانكموسيسترشدوناهتمامهمكلءمتترحاتمنبهتفضلتمماميولونالوزراءالمعالى

المطروحة.القضايامعالجةفىالقيمة

تمرالمنلمنغمةالعاماألمينالعراقى،الدينعزالدكتورالكريماألخإلىأتوجهكما

لوقائعوعرضنيرةأفكارمنبهتفضلولماالقيمةلكلمتهوالتقديرالشكربعظيممياإلسك

البنكمؤسستكمويسعداألعضاء.الدولبينالتعاونومسيرةالمشتركمىاإلسكالعمل

التيالحرجةالظروفهذهفيلهاوسنداالمسيرةهذهفىعضواتكونأنءللتنميةاالسالمى
التحديات.منمتتامياعددااألعضاءدولنافيهاتواجه

الرئيس،فخامة

واألخوات،االخوة

بنودهويتصدرالهامة،الموضوعاتمزالعديدعلىاجتماعناأعمالجدوليشتمل

هذينأوليعنىللتنمية.مياإلسكللبنكبالنسبةالخاصةأهميتهمالهماتجاريانموضوعان

الشجارةمنظمةخاللمنالتجاريةالعالميةبالتطوراتاألعضاءالدولقةكبهالموضوعين

).WTO(العالمية



للتنميةاإلسطمىالبنكإلىأوكلتقدعشرة»الثانيةمورتهافىالموقرةلجنتكموكانت
حيالمواقفهالتنميقاألعضاءبينوالثساوراننظر،وجهاتلتبادلمنبرتوفيرمهمة

اإلطارهذاوفىلمعالمية.التجارةلمنظمةالوزاريةاالجتماعاتعلىتعرضالتىالمواضيع
حتىعقدتالتىالثمةالوزاريةاالجتماعاتمنلكلالتحضيرمةآاجتماعاتبتتظيمالبنكقام
المطروحة،القضاياحولوالثساورالتنسيقبهدفوسيكرهوجنيفهمنغافورةمنكلفىاآلن
الموجةالرئيسةالقضايافىمشتركتصورلوضعاألعضاءاهولىبينالنظروجهاتوتبامل
مناآللياتلهذهلماحيالهاالمواقفوتسيقءالوزاريةاالجتماعاتأعمالجهولعلى

هذاعلىاالستمرارإلىالبنكوسيسعىءالمشاركةاألعضاءالدولكافةعلىمجابيةارانعكاسات

النهج.

لمنظمةالوزاريآاجتماعهامشعلىالبنكنظمهءتنسيقاجتماعآخركانوقد
مكنتهااألعضاءالولىلوفودفرصةءاألمريكيةالمتحدةبالوالياتميكرفىالعالميةالتجارة
عدةطرحتوقدالمطروحة.الهامةالقضاياحيالالمواقفوتتسيقالنظروجهاتتباهلمن
جنيففىدائمةاتصالتنطةارمجادفكرةالمثالسبيلعلىمنهاأنكرالمناسبةبهذهقيمةأفكار
المجاالتفىالتطوراتكافةعلىمنتظمةبصفةواطالعهااألعضاءاهولىمواقفلتنميق
جنيف.فىتمثيللهاليسالتىاألعضاءللولىبالنسبةالسيماالعالميةالتجارةبمنظمةالمتعطة
التعاونتعزيزأجلمنبهتوجهونهمالتنفيذحضراتكمإشارةرهننفعمهالبنكويضع
العالمية.التجارةبمنظمةا)لمتعلقةاألهورفىاألعضاءاهولىئوالتتسيق

منظمةقضاياحولاألعضاءمولهلصالحالفنيةللمساعدةبرنامجهالبنكواصلوقد
وتتظيمسشارية،االالخدماتكثعديمءنشطةاألمنالعيديتضحنوالذيلحعالمية»التجارة
ساهمأومولحيثأوروجواي،جولةاتفاقياتحولواموراتالفواتوعقدءالعملحطات
إلىإضافةءاآلنحتىم199oعاممنذودورةهفوة)29(وعشرينتسعقرابةتقوبل،فى

البنكأعداإلطارهذاوفىالمشتركة.الفائدةذاتالمواضيعحولقطاعيةمراساتإجراء
مراستيناآلنالبنكويعد.واالسشمارءالخماتوتجارةالزراعة»عنمراساتثطث
الفكرية.الملكيةوحقوقاإللكترونيةالتجارةحولأخرس

مريعةمصال2قنواتلتوفير)معيةمن)E.COMMERCE(اإلليكترونيةللتجارةولما
الذيالمتصاعدللدورونظرا،واألفرادوالمومساتمواقاألمخكفبينا~تفىوناجعة
الناميةللدولتحياتمنعليهمنطويوما,العالميةالتجارةفىالجيكترونيةالتجارةكعبه



ماالموضوعهذاإعطاءمنالبدأنهللشيةاالسالمىالبنكيرىIاألعضاءالولىبينهاومن
فىاألعضاءالدولمساعدةإلىترمىبمبادراتالقيامالبنكومنويءاهتماممنيستحق
منوذلكتحدياتمنيطرحهماومواجهةالتجاريللتباهلالجديداألسلوبهذامناالستفادة
.األعضاءالدولفىالمختصينلصالحتدريبيةودوراتولقاءاتفواتتنظيم~

ءالرنسفخامة

واألخوات»اإلخوة

إعدادبشأنالثامناالسالمىالقمةمؤتمرقرارحولالثانىبالموضوعيتعلقوفيما

قرر»األعضاءللولىالبيئيةالتجارةنسبةرفععلىحثالذيءوالعشرينالحاديللقرناألمة

لتمويلءالذاتيةمواردهمنسنوماأمريكىموالوبليونقدرهماتوفيرللتنميةاإلسالمىالبنك

على´´المرابحةبرنامجمنكالللبنكالتتفينيينالمديرينمجلمىاعتمدكماءالبيئيةالتجارة

بليون)1(بواقعالسوقمناإلضافيةالمواردلتعبئةااالجماعية´´المرابحةوبرنامجمرحلتين´´

البنكعملكما.فمنوياموالوبليونا)2(المجموعيكونبحيثمنوماإضافىأمريكىدوالر

بدائلوارمجاد»وكفاءةفاعليةأكثرلجعلهاشروطهوتيسيرالتمويلإجراءاتتبسيطعلىأيضا

.لهالمتاحةالمواردوزيادةالتمويللضمانات

تمويلمجالفىالماضىالعامفىإليهيصبوكانماتحقيقمنيتمكنلمالبنكأنإال
عامفىالمختلفةبنوافذهالبنكبهاقامالتىالتجارةتمويلعملياتفمجموع.البيئيةالتجارة

فقطأمريكىموالومليون587منهاأمريكىموالومليونا>»1»1تتجاوزلما~42>
العلمهذا~أفضلفتانجلتحتيتىومساندتكمعمكمبيتواصلأنأرجولذلك.البيئيةللتجارة

الجهاتجميعجهودتضافريتطلبوذلك،ائهبإذن»القادمةالسنواتوخكر،أ~42ا
وإداراتومصارفتجاريةسمماتمنمنالتجاري،الميدانفىملينالمتعاوبخاصةالمعنية
عنصرايعدالبرنامجلهذاالحكوماتدعمإنحيثالهدفهذالتحقيقحثيثأللعملءوطنية
جميعا.إليهنطمحمالبلوغأساسيا

عنمسوولينبصفتكمءحضراتكمأناشدللتقيةمىاالسكالبنكمؤمستكمباسموإننى
فيماالتجاريةالمبادالتوثسجعتيسرتحفيزيةأطروضعءالموقرةبلدانكمفىالتجارةقطاع
المزيدلتقديمالقادمةالسنواتفىجيودهاثه»بإذنللشية،االسالمىالبنكوسيواصلبينها.
الجماعىالتمويلف~منالسوقإلىوباللجوء،الذاتيةمواردهمنالماليةالتسهيالتمن



والرقياالهثصاديالنموفىالبيئيةالتجارةبدورمنهارمماناءمرحلتينطىلمرابحةوا
اإلسطمى.الموتميمنظمةفىاألعضاءاهولىئالتعاونوتعزيزاالجتماعى،

الدولبيناالسمثمارودعمالبيئيةالتجارةتعزيزإلىالراميةالجهودإطاروفى
ينظمأنعلى-المقرهولة-ائهيحفظه,يفينالثمرالحرمينخاهمحكومةوانقتءاأل~ه
زي28إلى23منالفترةفىجتفىاإلسطمىالتجاريالمعرضللتنميةاالسطمىالبنك
الصناعيةالتجاريةالغرفةمعبالتعاونم،2001مارس23-18الموافق~1421الحجة
إتاحةبسف،للتنميةاإلسطمىالبنكإنشا»علىمنة)25(مروربمناسبة،جةفى

وإمقانياتهابمنتجاتهاللتعريفاالعضاءالولىفىالصناعيةوالمنشآتللشرقأتكفرصة
.المناحة

ستصاحبهبلوالمنتجاتالبضائعلعرضفرصةمجرديكونلنالمعرضوهذا
حولالنظروجهاتوتباملاألعضاءاهولىفىمشماراالبفرصالتعريفكىتسففعيت
.وا~هصاميةالتجاريةألمجاالتكافةفىالمشتركالتعاونأوجهجميع

ءالمناسبةهذهمناإلفادةاألعضاءاهولىبكافة)هيبالكريمالمنبرهذاومن

عنأعبرأنويسرنى.لهللمصاحبةالفعالياتوجميعلحمعرضهذافىبنعيةكةوطمشل

المملكةفىالمعرضتنظيمعلىموافقتهاعلىالشريفينالحرمنخاهملحكومةلحثمكرجزيل

التجاريةالتظاهرةلهذهالنجاحيحققأننهشمنماكلتيعيرهاوطىء~هيةالعرمة

.منهاالفائدةإمكانياتوتومميع»اامطهيةاالطصاهية

البنكنظمءالبيئيةالتجارةمجالفىاألعضاهالمولبينطتعاونهرىولتوثق
)2)~1الفترةفىوذلكءجدةفىمقر»فىاالتصاللنقاطالثانىالعالءللتنميةاإلمطمى
الدولمنمندوبا25حضرهوقدءام2000مبتعبر20ه19لم~1421اآلخرةجمادى

التجارة.لتنميةاالسطمىالمركزلجىباإلضافةاألسنماء،

4الرنيعىفخامة
4واألخواتاالخوة

الصغيرةالمومساتدعمبسبليتعلقهامابنداالموقرةلجنتكمأعمالجلولوبتضمن
.وتحربر»االلحصاتمحولمةآثارمواجهةمنلتمكينهاوالمتومعلة



االماراتلدولةاالمنتانوعظيمالشكرجزيلعنأعبرأنالصدهذافيوأود

والمتوسطةالصغيرةالمشروعاتدعممزتمرتنظيمعلىأنقرةومركزالمتحدةالعربية

~142اصفرا8-17فىظبىأبوفىعقدوالذيا~مصادوتحريرالعولسةلمواجهة

تضمنتوالتىالمؤتمرنلكإليهاتوصلالتىالهامةبالنتائجأشيدكمام)2>00مايو-22)1(

السوقولوجمناألعضاءلملولفىوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتلتمكينعمليةخطوات

هز»أهمومن،الخارجمنالمستوردةالمنتجاتمعالمحليةالمنافسةومجابهةالعالمى

.الخطوات

داخلياأفضلتنافسىوضعفىلجعلهاالمحليةالمنتجاتجودةضبطالم(
وخارجيا.

اإلنتاجمعتنافسىوضعفىالبيعأسعارتكونحتىاالنتاجتكلفةفىالتحكم)2(
.العالمى

إلىيقودمماالمحليةالخامالموادعلىتعتمدالتىالصناعاتعلىالتركيز)3لم

.اإلنتاجتكلفةفىوالتحكمالمضافةالقيمةزيادة

JOINTالمشتركةالمشروعاتوإنشاءاألجنبىالمالرأستدفقثسجيع)4لم

veNTURESإنتاجمجالفىعالمىصيتذاتأجنبيةمؤسساتمع

وتدريبالعالميةالجودةزياالنتاجضمانيتسنىحتىالمعقدةالسلعوتسويق

.المحليةوالعمالةاإلدارة

تتخذلكىاألعضاءالدولفىوالمتومعلةالصغيرةمساتللمنالدعمالبنكقدموقد
والتحدياتالجمةالمصاعبتخطىعلىتساعدهاأنشأنهامنالتىواالجراءاتالخطوات
.العولسةتفرضهاالتىالكبيرة

:مالالتحويليةبرامجهمختلفلذلكالبنكويممخر

خاللهامنيمكنوالتىللتمويلالوطنيةللمؤسساتيقدمهاالتىالتمويلخطوط-أ
اإلنتاجيةوسائلهالتطويرمالنالتمويلعلىالحصولوالمتوسطةالصغيرةللمؤسسات
.وتحديثها
للمشارينوالماليةاالقتصاديةالجدوىدراساتاعدادالفنيةالمساعدةبرامج-ب
.التانمةالمشاريعوتوسعةالجيدةوالمتوسطةالصغيرة
الصغيرةمساتالمنبينالخبراتوتبادلالمعرفةلنقلالفنىالتعاونبرامج-ج
.ميدانيةزياراتمنظيمبوامعلةاألعضاءالدولفىوالمتومعلة



فىوالصغيرةوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتمنتجاتتسومقفىالمساهمة-د
الدوليةالتجاريةالمعارضفىللمشاركةلهاالفرصةإتاحةطريقعناألعضاءالدول

.وا~طيمية
والمتوسطةالصغيرةالمومساتفىالعاملينو~يبالمومسىالدعمثعديم-~

.ميليةوالتالتدريبيةوالدوراتالندواتعقدطريقعنواالداريةالفنيةمهاراتهملتطوير
نظاموهو،بمكاناألهميةمنميدانفىمساعدةمنالبنكقدمهمااإلطارهذافىويدخل

وتأهيليةتدريبيةودوراتعملحلقاتعدةتنظيم~منء)ISO(الدوليةالمواصفات
لتمكينالصددهذافيجهودهالبنكوسيواصل.الحيويالميدانهذامنعديدةجوانبغطت
علىالحصولمناألعضاءالدولفىوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتمنممكنعدأكبر

.العالميةالجودةشهادات
المؤمسماتلتشيطكعام0120عامإعنباقتراحللتنميةاإلسطمىالبنكوبرحب

لعامبرامجهضمناالعتبارعينفىنلكألخذوسعهفىماكلوسيبنلوالمتوسطةالصغيرة

ءالرئيسفخامة
واألخوات»اإلخوة

للتنميةاإلسالمىالبنكمحافظىمجلمىفإنءالسابقاجتماعكمفىلكمذكرتكما
لتنميةاالسالميةسسةآلمةتأسيساتفاقيةجدةفى)24(والعشرينالرابعاجتماعهفىوافق
دولة)39(منالمومسةتأسيمىاتفاقيةعلىالتوقيعتمفقدءامثهوبحمدالخاص.القطاع
وأعربتءعامةماليةمؤسساتلم3(وهولةال19لممنعليهاالمصامقةوتمتعضواى
مسةالمنباشرتوقدالمومسة.ر)سمالفىالمساهمةعلىعزمهماعنماليتانمومستان
ا~42اثانىربيع6تاريخفىالعموميةللجمعيةاجتماعأولانعقادبعدنشاطها

~14)1األولجمادىoفىإدارتهالمجلساجتماعوأول،لمم200/<7لم8(
.م)2<>المدلم(ه

الرنيسر،فخامة
واألخوات،اإلخوة

بمشينة،سيعقدالذيالتاسعاإلسالمىالقمةلموتمرفخامتكمتقريرإعدادإطارفى
الموقرةلجنتكموجهتالتىالمومساتأنلكمأوكدأنأريد,اموحةفىالتأدمالشهرفىاثه،

تعوملوبرنامجالصادراتوانتمانسثمارااللضماناإلسطميةالمومسةمكد،بإنشانها



لو.وحبذاالمناسبةبهذهأدانهاعنمفصلتقريرتقيموممكنجيدبشكلتسير،الصاهرات
لالفادةمةالناإلجراءاتاتخاذعلىاألعضاءالدولحث،القمةإلىفخامتكمتقريريتضحن
.جسيمةتحدياتمنتطرحهماومواجهةاإللكترونيةالتجارةمن

ءالرئيسفخامة

الموقرة،لجنتكممعالدانمكتعاوناراهمتمرليسعدهللتنميةاإلسالمىالبنكان
أجلها.مناللجنةتعملالتىالساميةاألهدافتحقيقفىللمساهمةالحثيثسعيهوميواصل

واالمشانالشكرعممتىعنالوزراءالمعالىوألصحابلفخامتكمأعبرأنويسرنى
كمالجهودها،المتواصلودعمكمللتقية؟اإلسطىالبنكلمرمستكمالمستمرةمسانتكمطى
وشعبأ،وحكومةونيمماتركيا،لجمهوريةوالعرفانالتقييآياتأسمىعنأخرىمرةأعرب
فىا~مرأكبرلهكانممااالجتماعاتلهز»مميزونظيمكريمة؟رعايةمنبهتقوممالكل

نجاحها.

خيرفيهماالىخطانايسدوأنحليفناأانماالتوفيقيجعلأنأسألاطيرالعلىواشر
األ~ء.مولناشعوب

ويركاته.اتورحمةعليكموالسالم
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للكومسى»هعنسالسادسهالدورهاعمالجامل

))••<األولالحوبرالسربن26-27(دمطبول،





باالنجلبأبهاألمل:

للكوسيكعشرةالسادسةالدورةأعمالجدول
)0002األولتشرينلماكتوبر26-23(اسطنبول،

االفتتاحيةالجلسة-1
األعمالجدول~اقرار2
االسطمىالموتميلمنظمةالعامةاالمانةمنتقارير~3

مرجعىتترير-
منظمةفنىاألعضاءالدولالىخاصةإشارةمعالعالميةاالقتصاهيةالتطورات-

االسطمىالموتمي
المتابعةلجنةتقرير-
منظمةدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذاستعراض-

اإلسالمىالموتمي
اإلسطمىتمرالمنمنظمةلبلدانالبيئيةالتجارةتوسيعحولللتنميةاإلسطمىالبنكمنتقرير-4

والعشرينالحاديالعونافى
العالميةالتجارةمنظمةبنشاطاتا~ذاتالمسائل0-
الخاصالقطاعلممكىالسابعاالجتماعحولوالصناعةللتجارةاالسطميةالغرفةمنتقرير'\-

اإلسطمىالموتميبمنظمةاألعضاءالولىفى
v-العولسةمواجهةفىوالمتوسطةالصغيرةالمشاريع~دعمموضوعحولالنظروجهاتتبادل

والتدريب)واالجتماعيةواالقتصاديةحصانيةاالالبحوثمركزتقومر(االهثصادي~والتحرر
االسالميةالبلدانلبعضاقماديةاالبالمساعدةالمتعلقةالمسائل^-
للكوسيكعشرةالسابقةالعورةانعتادموعدتعهن'\-
اعمالمنيستجدما-1<
للكوسيكعشرةالساهسةالورققراراتاعتماد-11
الختاميةالجلسة-12





0م(
اونحوإزميرليأكينرهتبيكنصر

بشأنكمرهفينمحبارلجتماعونيمر
حولكنظروجهلتتبلمحصلة

امحثصاديوكتحررمرلمةمو.جهةفىوهمتوسطةمصغرةرفمثمل~5
.)...أولمتشعنأكتوبر/,.»همنبمل،لم
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باالنجليزية:االصل
اوغلوإزميرليأقينالدكتوربياننص

بشأنالموظفينكباراجتماعونيس

حولالنظروجهاتتبادلمحصلة

االقتصاديوالتحررالولمةمواجهةفيوالمتوسطةالمنيرةرسكمشاأعم

لم2<<>أولتشرينأكتوبر/2o(اسطنبول،

السعاده.محاب

الموقرونالمنوبون

التيللمناثشاتملخصأالموظفين»كبارالجتماعرئيسأباعتباريءإليكمأقدمأنيسرنى
والتحررالعولسةمواجهةفيوالمتوسطةالصغيرةالمشاريعتعزيزموضوعحولأجريناها
ا~متصادي.

تفاصيلفيالموضوع»هذاحولمداوالته)ثناءفيالموظفين»كباراجتماعنظرلقد
2ايوميفيالشأنهذافيعقدالذيالمؤتمرتقريرفيوردتالتيوالتوصياتالمطحظلت

الذيالمؤتمروهوالمتحدة.العربيةاإلماراتبدولةظبىأبوفى2000أيارمايو/22و
للتنميةاإلسلثميوالبنكالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةحكومةمعبالتعاونأنقرةمركزنظمه

اإلسمي.المؤتمرلمنظمةتابعة)خرىومؤسسات

منإليهقامتالتيوالوثائقالمؤتمرتقريرعلىالحصولالموقرونالمندوبونويستطيع
اندولية.انمنظماتمنوغيرهااإلسطمىالمؤتمرمنظمة

القضايامنلعددالموضوع»هذاحولمناقشاتهمأثناءفيالموظفينكبارعرضلقد
المشاريعتنميةأمامتحدياتمنتطرحانهوماا~هتصاديآوالتحررالعولسةبتعقيداتالمتعلقة

منوالمتوسطةالصغيرةالمشاريعتعزيزضرورةعلىواشددوإذوالمتوسطة.الصغيرة
هذهتنميةتمكهماعلىأكدواءفيماأيضأ»أكدواالمنظمة»إطارفيالبينىالتعاون~
فيسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللبلدانبالنسبةآثارمنعليهايترتبوماالمشاريع
ا~هتصادي.والتحررلمعولسةمواجهة

الخصوص:هذافىيلىماالحظناوقد



والمتوسطةالصغيرةالمشاريعيعرضالذيءناتواإلنتمااألموالوسرفىفىالتنصإن
المتاحةالمواردمنالكافيةاالستفادةوبينبينهايحولءوالطلبالعرضفىالتقلباتلمخاطر
االختناقاتأنكمااألجل.قصيرةناتإنتماإلىتحتاجعندماإضافيةبتكاليكويحملهالها»

المشاريع.هذهفيالتوسعأمامكبيراعانقاتعتبرالمالية

ءتتافميةغيرسقوياتإلىأسعارهابارتفاعمتروناءمنتجاتهانوعيةتدنىفإنكذلك
تغطيه.أنعليهايسهلالذيالنطاقتضييقإلىدىينءالتسويقمهاراتوقصور

اإلنتاجبخبراتالمتعنتةوالمعارفالمعلوماتمنالمتاحالتدرفينقصاهناكأنكما

لهاواستغالالمشاريعنموعمليةفىخاصةأهميةلهاالتىالتكنولوجيةالخياراتوطائفة
طاقتها.بكامل

فىإليهاالوصوليجعلمماواسعنطارعلىمتناثرةالصغيرهالصناعيةالمشاريعوأن
تتعرفأننيهاإلنماالوكاالتعلىالصعبمنيجعلكمانسبياهمتعذراأمرأاالحياناكثر
والتقنيهواإلدارمهالماليةالمجاالتفىالدعمخدماتتتديمأنكمامعها.تتعاملأوعليها
ثرينمماءالمحلةالمشاريعفرادىمنكبيرعددمعالمباشراالتصالمناالكثاريتطلب
الخدمات.هذهمقديمعلىبالسلب

الطزمهالمعلوماتهلةبسببوذلكاألجانب»المسشريناجتذابفىصعوبةهناكان
الظروفبسببوكذلكءتكنولوجيةمشكالتووجودسثمار»االحوافزوقلةءللممسثمرين
عام.بوجهالتنظيمية

المشاريعأماممتزاهدةعراقيليضعانالجارةوتحريرالعولسةفإنتقدمماعلىوعلثوق
كثيرايلقىوهذاالمتزايدة.المنافسةبسبوذلكالوجودفىاستمرارهادونتحولالصغيرة

الوجودفىتستمرلكىجهودمنتبذلفيماوالمتوسطةالصغيرةالمشاريععلىالضغوطمن
األجنبية.للمشارينكمنافسة

الذىبالمعمارتتعلىمحددةتوماتالموظفينكبارطرحاالعتباراتهذهضوءوفى
شرطأباعتبارهااألعضاءالدولفىوالمتوسطةالصغيرةبالمشاريعللنهوضاسيرفيهيتقين
المطردة.ديةاالمتصاللتنميةأساسيأ

للصنا~الفرعىالقطاعيستهدفالصناعيةللتنميةبرنامجوتنفيذلتصميمضرورةوثمة
مراكزمنبعددتتصرواسعهاتصالشبكةإقامةمتطلب\..وهووالمتوسطة»الصغيره
المتخصصه.المهامأوالمعلوماتأوالخدمات



نغمىفىالعاملةءوالمتوسطةالصغيرةللمشروعاتصناعيةتجمعاتوتدعيمإقامةان
منوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتتمكينشأنهمنواحدهجغرافىموقعوفىءالتطاح
ببعضهاوالمتوسطة»الصغيرةالمشروعاتهذهربطومجبجماعية.كناءةاكتساب
عمة.الداوالموسمعاتالكبيرةبالمشروعاتكذلكوربطهاءالبعض

نظمكانتوإذاللدعم.األخرىاألساسيةالمفاتيحأحديعداإلنتاجيةالخبراتتتقيةان
الخبراتوتراكماألساسيةالمهاراتاكتسابإلىتودىأنيمكنوالتدريبالعامألتعليم
المهارات.هز»يثرىأنيمكناالنتاجتكنولوجياتتطبيقفإنءالعملية

االشراقيةوالمهامواإلدارةءوالمحاسبةالمالية،الرقابةمجاالتفىالواسعالتدريبان
الفنيةوالجوانبوالعطاءات)»المبيعاتذلكفىممالالتسوبقومهامءالعاملينعلى

نطلقفىاإلنتاجمعفعالبشكلللتعاملالصناعيةالشميةا´´وسانطإعدادأجلمنءلجنتاج
خاصة.أهميةجميعألهاأصبحوالمتوسطة»الصغيرةالمشروعات

النشاطوتتوعنموأمامنوعهامنعقبةأكبرالعادةفىهوااتنمانإتاحةعدمان
تقديمفإنهذا»وعلىوالمتوسطة.الصغيرةللصناعاتالفرعىاططاعفىالصناعى
األساسية.الدعممجاالتأحديعدميسرة»بشروطالمشروعاتلهذهاإلنتمان

الوطنىالمستويينعلىالقطاعية»التجاريةواألسواقالمعارضإقامةينبغىانه
والمتوسطة.الصغيرةالمشروعاتلدىالتسويقيةالمهاراتلتعزيزوا~»

فىاألخرىاألعضاءالدولخبراتمنلطمتفادةواسعةإمكانياتهنالككانتولما
والمواردالخبراتمنتنظيمأأكثربطربقةاالستفادةيتقينفإنهاإل~ءالموتميمنظمة
ءالدوريةالمشاوراتطريقعناإلسطمىالموتميمنظمةفىاألعضاءالدولبينفيما
إلىالنهاية،فىتودىأنشأنهامنالتىءالدوليةالمساعداتبعضتوازرهاقدوالتى
والمتوسطة.الصغيرةالمشروعاتلتعزبنملحوظبشكلالوطنيةالجهودنهادة

المشروعاتدوروتعظيملدعماإلسمى،الموتميمنظمةممتوىعلىحاجة،ثمةان
علىالتدابيربعضباتخاذالكبيرةالتنمويةإمكانياتهاوا~والمتوسطة»الصغيرة
تمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولمنكثيرفىاآلنونجدوا~.الوطنىالمستوهن
الصناعية،الشميةمجالفىشأنهالمهاوخبراتومستقراءشامألمومسيأإطارأاإلسطمىء

والمتوسطة.الصغيرةالمشروعاتفىالفرعيةالقطاعاتنطاقعلى

ءالمدربينالعداد-االسطمىالموتميمنظمةبرامجإطارفى-األولويةإعطاءيجب
الفرصبعضأيضانجدءاإلدارةمجاالتبعضوفىالتريب.موادبعوتونوتطوبر



الذاتىللتعليمااوشاديةالتتببعضعنفضألبعد»عنالتعليمأساليبمنلطتفادة
إلخ....المهاراتاكتسابفىالنفسعلىواالعتماد

مراعاةينبغىفإنهاإلسالمى،الموتميمنظمةيتبعمشترلثهبرنامجوتنفيذتصميمعند
-األوليةالمراحلفى-يقتصرأنإمكانيةمعءالبرامجهذهوتطرمروضعفىالترج
األولومة.ذاتالمحمدةالمجاالتوبعضءنتطا~طيميةموننشطةاألبعضعلى

قدبالفعل»لكمبعضهاقنتوالتىالمناقشات،~برزتالتىاالتفاق،نقاطبعضن
باللفاتالموقرينالممفوبينعلىتوزيعهجرىوالذيواحدهرقمالقرارمشروعفىوردت
الثالث.

الذيالنظروجهاتتبادلموضوعبشأنءللمداوالتملخصتقيماستكملتقدأكونوبهذا
الموظفين.كبارمستوىعلىالعام،لهذامورتتافىأجريناه

.لكموشكرا
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للكوممهكعسرهكمما«مه6الدورعنالصادر
),.>••االولمسن>كريرا«.»ال3(ءمطرل،





لحعالنفوئبقهوننحول~~~~ننب~لحعملطترلمهامجعدانزكاو%
االعفها«؟محرلسفباوهنباريا~ي



مواجهةفىوالمتوسطةالصغيرةالمشاريعا´دعمتمرمنبعتديعرالقت~علمانزطوإذ

المتحدةالعربيةاالماراتدولةحكومةونظمتهاستضافتهالذياالقتصاديااوالتحررالعولسة

التابعةالمعنيةمساتالمنمنوغيرهماللتنميةاإلسالميوالبنكانقرةمركزمعبالتعاون

اسفروالذيءظبىابوفي)<00ايار/مايو22و2ايومي»اإلسالمىتمرالمنلمنظمة

؟الدورةف_~لالنظروجهاتتبادلإثراءفىكبيرااسهامااسهمتنتائجعن

اإلسالميوالمركزانترقومركزالعامةاألمانةمنالمقدمةالمرحليةبالتقاريرعلمأأ~لحتواذ

اإلسالمىوالمعهدوالصناعةللتجارةاالسالميةوالغرفةللتنميةمىاإلسكوالبنكالتجارةلتنمية
؟األعمالجدولعلىالمدرجةالبنودبثمأنللتكنولوجيا

العاهةاألمانة.مةمقهتت

اال>.•المنظمةالعامةاالمانة<0همقد«~<««تتر-أ

منهاالمقدمالمرجعىالتقريرعلىالعامة_عانةتتديرهاعنتحرب-ا

))OIC/COMCEC/16.00/D(I(تمرالمنمنظمةمساتومناالعضاءالدولحققتهمابشأن

.والتجارياالقتصاديالتعاونمجالفىتتدممناإلسالمى

وإنتمانسثمارااللتأميناالسالميةسسةوالمنالصادراتتمويلنظامانبارتياحتطحظ-2

فىالكوسيكعنصادرلقرارتنفيذاللتنميةاالسالمىالبنكهماأثيناللذالصادرات

إلىبعدتتضملمالتياألعضاءالدولوتسحثءبنجاحمهامهماأيانيناألولىهدورتها

إليهما.االنضمامإلىتبادرأنالمشروعينهذين

أنظمةشبكةإنشاءمنانتهىقدللشميةاالسالمىالبنكاناالرتياحمعأيضأ~-3

الترتيباتاتخاذإلىاألعضاءالدولوتأعواإلسالمى،تمرالمنمنظمةمعلومات

منها.القصرىستفادةلكالضرورية

التجاريةالمعلوماتشبكةبإنشاءالتجارةلتقيةاإلسالمىالمركزلقيامتقديرهاعنترب-4

شبكةطريقعناواإلنترنتطريقعنإمااآلنمتاحةأصبحتالتىاالسالميةللدول

حد.اقصىالىمنهاباالستفادةاالعضاءالدولوتوصىءاالسالميةالدولمعلومات



o-والنظماالتفاقياتمخكفعلىبعدتصدقأوو/توقعلمالتىاألعضاءاهولىتحث
االقتصاديالتعاونمجالفىاإلسالمىتمرالمنمنظمةإطارفىأعدتالتىاألساسية

التعاون.لهذامالناالطارتوفيرالىسعياممكنوقتأقربفىذلكإلىتباهرأن
السياحةوزراءموتمرالستضافتهااالسالميةايرانجمهورمةلحكومةتعيرهاعنبته-6

2منالفترةفىأصنهانمدينةفىاإلسطمىالموتميمنظمةفىاالعضاءالدولفى
.)<<<أولمثسسزلماكتوبر4الى

v-الغرفةمنتطلبوالتىالسياحةلوزراءاالولاالجتماععنالصادرةلتوصيةطترحب
لممثلىاجتماعتنظيموكذلكءاالسطميةالغرفةيتبعلسياحةمجلمىانشاءاالمطمية
.السياحةبشأنالخاصاططاع

فىالعاملةاإلسالميالموتميمنظمةمومساتتبذلهاالتىللجهودتقديرهاسبته-8
واالقتماميةحصانيةاالالبحوثمركزوهىوالتجاري،مثصادياالالتعاونمجال

التجارة<لتنميةاإلسالمىوالمركزءبأنقرةاالسطميةللبلدانيبوالتواالجتماعية
للتجارةاالسالميةوالغرفةءللتنميةاالسالمىوالبنكللتكنولوجيا،اإلسطمىوالمعهد
وتناشمدالسفن،لمالكىاإلسالمىواالتحادءاالسمةللبنوكاهولىواالتحادءوالصناعة
مهامهاأداءمنيمكنهابماالمومساتلهذهالطزمينوالعونالدعمشعيماألعضاهاهولى
بفعالية.

االعضاالداخاصةةاشا•ا•ا~دات•-ب

~
لقيامهماالتجارةلتنميةاإلسطيوللمركزأنقرهلمركزوتقديرهاشركامحذ~_-9

اإلسالمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىبشأنمنومناهثمامهنثعربممنباعداد
))(lO~OIClCOMCECl16(و))OIClCOMCEC/16-Q01D(7(عنالصادرللقرارتنفيذا

عنالمعلوماتأحثالتقريرينمنينوتضمينءعشرةالثانيةدورتهافىالكوسيك
االقتصاميةالتطوراتسياقفىاألعضاءالدولفيوالتجاريةاقساميةاالالتطورات
.العالمية

اصالحبشأنتقويمىتقريرباعدادلقيامهانقرةلمركزوتقيرهاشكرهاعنتعرب-1•
االسالميالموتميمنظمةفىاالعضاءالبلدانالىاشارةمعالقطميالماليالنظام



<))1(OIC/COMCEC/16-00/D(,للمؤتمروالعشرينالسابقةورةاكعنالصا.رللقرارتنفيذا

.الخارجيةلوزراءاإلملثمى

:العالميةاالقتصا.يةبالثطوراثمثعلؤفيماوثلثحظ-اا

قد1998و199vعاميفيالحادةالماليةاالزمةسببتهالذيالعالميالتباطؤان-اوال
شهدكما»ا999عاهفيالعالميةوالماليةاالقتصا.يةالظروفتحسنةفقد.انحسر
الىأدىمماالعالميةوالتجارةالعالمىاالنتا-حجمفىملحوظةزيادةنفسهالعام
.الحاليالعامفيالنموزيادةآفاقتحسين

االنتعاشمنالرغمعلىوذلكومتفاوتابمئيناكانالناميةانالبكفياالنتعاشان-ثانيا

.,999عاداآلسيويةانالبالانتا-فيالملحوظ

شريحةتشكلاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءولاكانمنالرغمعلىانه-ثالثا

حققتهالذيالمتوسطمنا.نىيزللمفيهاالنمومدلفانءالناميالعالممنكبيرة

.الناميةانالبال

منكثرخلثفعلىءسلثمياالالمؤتمرمننئمةبلدانانالىالكليألالصورهتشير-رابعا

التحسنمنكافيةبدرجةاالستفادةعنعادبوجهعجزتة,االخرىالناميةالبلدان

فيالتوسعمناالستفادةبالناليتستطعوه،العالمياالقنصا.ياالنتاجفيالراهن

العالمية.التجارة

شامكصكاإقرارهبعدسيكون»مئرافاالمقددةاالستثماراتفاقيةمشروعأن-خامسا

المدىبعيدةاثارلهوستكونالمباشر،جنبياكاالستثمارمجالفيقانونأوملزمأ

على.اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءانالبكفيهابماالناميةللبلدانبالنسبة

تبدىانقبلمياإلسكالمؤتمرمنظمةفياالعضاءانالبكعلىذلكمعينبغيانه

واسعةجهودا»ومجتمعةفرا.ىءتبذلاناوضاتالعفهذهالىلثنضماداستعدادها

.منهاتترخاهاالتيواأل_افالمفاىف:تهذهفيالمطروحةالقضايابشأن



:الدولىالمالىبالنظاميتعلقفيمااللجنةوتحظا~2
حاالتفىاهولىوالتمويلالدوليةالماليةالمومساتتعزيزتستهدفتدابيراتخاذان-اوال

ماليةازماتمنينشألماوالقويبعالسرللتصدىعنهاالغنىضرورةيعتبرالطوارئ
العالمى.المالىالنظامفىوللتغيرات

فىاإلمصركموتمىمنظمةفىاالعضاهللولىالمركزمةالبنوثتتظر)نالبدانه-ثانيا
بكافةاالجنبيةاالموالبرورسمطتالمعابتسقاتتختصوالتساورللرصدآليةانثماى
.انواعها

الفعالةللمشاركةاالسطمىالموتميمنظمةفىاالعضاهاهولىتستعد)نيتقينكنلك-ثالثا
للبنوكيمكنكما.اهولىالمالىالننناموتعزمزاصالحبثمانرمةالجأالمناقثمأتفى

لتحديدمنتظمةاجتماعاتتعقداناالعضاءاهولىفىالنقديةوالسلطاتالمركزية

.ناشهذافىمواقفها

علىالناميةالبلدانمنغيرهامعبالتضافرتعملاناالعضاهللدولينبغىأنه-رابعا
و~المخاطرمناالمكانقدرالحدبغيةالجديدالمالىالنظاموضعفىالمثماركة
.المرجوةالفوانا

وماالموضوعمذابشأنالتطوراتوهراسةمتابعةيواصلانانترقمركزمنتطلب-13
الشأنمذافىتقويميةعتاربريقمواناالعضا»للولىبالسبةاثارمنعليهيترتب
الموتميمنظمةفىالمعنيةالمحافلمنوغيرها~ممميكا~بآلالدراتللى

.اإلسطمى

:اللجنةتحظالعالميةالتجارةبمنظمةيتعلقوفيما-41
سانرمعجهودهاثسقاناالسطمىالموتميمنظمةفىاالعضاءللبلدانينبغىانه-أوال

هذهيجعلبماالمرجوةاالصماتلتحقيقالملحةالحاجةتأكيد»بغيةالناميةالبلدان
.الناميةوالبلدانالمثعدمةالبلدانمنلكلعفيتاال~ت



علىستتبكيتركزاانيجبالعالميةالتجارةمنظمةعملوبرنامجاعمالجدولان-ثانيا
منظمةالىالعالميةالتجارةمنظمةتحويلبغيةااواالصالحوالتعديلاااالستعراض

.للتنميةحافزة

والمشاركةالشفافيةلكفالةالضروريةالتدابيرتتخذانالعالميةالتجارةلمنظمةالبد-ثالثا

للبلدانالمنصفالتمثيلوضمانءالمفاوضاتمراحلجميعفيالناميةللدولالكاملة

.المنظمةامانةفيالنامية

للبلدانوالمقررةالمتمايزةالخاصةالمعاملةتدابيروتنفيذتوضيحالىالسعيمنالبد-رابعا
.العالميةالتجارةمنظمةاطارفيالمعقودةاالتفاقياتشتىفىالنامية

التجلرةمنظمةاتفاقياتمنعديدفىالتانمةاالختالالتتصحيحعلىالعملمنالبد-خامسا

لمونيةاالنماالسياساتعلىالمدىبعيدةاثارعليهامثرتبالتاختكوصءالعالمية

.الصادراتمجالفيالناميةالبلدانمصالحاو

النشاءجهوداتبذلانمىاالسكالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولعلىيتقين-سادسا
تحديدالىسعيالديهاالخاصالتطاعوممثليحكوماتهابينفيماالفعالللشاورآليات

التجارية.المحادثاتامشاءالبلدانهذهبهاتلتزممشتركةسياسات

oوالمركزللتنميةاإلسالصوالبنكمىاإلسكتمرالمنلمنظمةالعامةاالمانةتأعو-ا

الدولمساعدةالىانترقومركزللتكنولوجيامىاإلسكوالمعهدالتجارةلشميةمىاإلسك
.الدوليةبالمفاوضاتالمتعلقةالمسائلفىاالعضاء

زصدمواصلةءالتجارةلشميةاإلسالميوالمركزانترقمركزالى~-ا6

بشأنهاتقاريروتقديم»االعضاءالدولعلىوآثارهاوالتجاريةاالقتصاديةالتطورات

مي.اإلسكتمرالمنمنظمةفيالمعنيةالمحافلالى



الد0.التحااالقتصاد0التعا

vاتخاذعلىاالعضاءالدولوتحثالعملخطةتنفيذفىالتقدمءبطازاءقلقهاعن~~-ا
.بتنفيذهاتعجلالتىالمعلمةاالجراءات

الممكنةوالوسائلالسبلالستكشافالعضويةمفتوحخبراءفريقاجتماععقد~ر-18
ءالمتابعةللجنةعشرالسابعاالجتماعانعقادقبلوذلكءالعملخطةبتنفيذللتعجيل
.الخبراءفريقاجتماعالستضافةالتركيةالجمهوريةمنالمقدمبالعرضوتر~

انالخبراءالفرقةقطاعيةاجتماعاتاستضافةمحرضتالتىاالعضاءالولىمن~-19

.بعقدهاالتبكيرعلىتعمل

تعملانمشارينبشأنبمقترحاتتقامتالتياالعضاءللدولمناشتهاأ~~د-20
تنفيذالىسعياالعملخطةعليهنصتمانحوعلىمشارينلجانبشكيلاالسراععلى

.القطاعيةالخبراءافرقةاجتماعاتاثناءطرحتالتىالمشاريع

االثاربدراسةالمكلفالخبراءفريقاجتماعالستضافتهاقطرلدولة~~هنثر~-21

ا3يومي،قطردولة»بالدوحةانعقدوالذيءمشتركةاسلقميةسوقانشاءعلىلحمترتبة

اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالماعةاألمانةتشكركما،2000اولثسرين/اكتوبر14و

والمركزانقرةومركزوالصناعةللتجارةاالسلثميةوالغرفةئلتنميةاالسطميوالبنك

.الموضوعهذاحولمنهمالمقدمةاالوراقعلىالتجارةلتنميةاإلسطمى

بشأناقليميةدراسيةحلقةالستضافةمنهاالمقدمللعرضفاسوبوركيناأيمأثشكر-22
وذلكاإلسلثميآالمؤتمرمنظمةفياالعضاءافريقياووسطوغربشرقلدولالصناعة»
لمنظمةالتابعةاالخرىالمعنيةالمؤسساتوبعضللتنميةاإلسطمىالبنكمعبلتعاون
.االسطيالمؤتمر



OIC/COMCEC/16-00/REP~ا)(.ا~ة

الفرقةالقطاعيةاالجتماعاتالستضافةاالعضاءالدولمنالمقدمةبالعروضتر~-)3

.ادناهالمبينالنحوعلىالخبراء

المعنيينالخبراءفريقىإجتصاعبىالستضافةالعربيةمصرجمهوريةمنالمقدمالعرض-اوال

خطةفرالواردينوالريفية´´الزراعيةوالشمية´´األغذيةوواالتصاالت´´´´النتلبمجالى
.العمل

مجالفىللخبراءاجتماعالستضافةاالسالميةايرانجمهوريةمنالمتامالعرض-ثانيا

الصحية´´.والتضايا´´الصحة

بشأنالخبراءلفريقىالقطاعييناإلجتماعينالستضافةالسودانمنالمقدمالعرض-ثالثا

البشرية´´.الموارد´ثنميةووالتعدين´´´´الطاقة

وشرقوسطلدولفرعيةاقليميةدراسيةحلقةلتنظيمالغابونمنالمتامالعرض-رابعا

التطاعثسجيعفىللتنميةاالسالمىالبنك´´دورحولالمنظمةفىاالعضاءافريتيا
.الخاص´´

وتبادلالعمالةبشأندوليةدراسيةحلقةالستضافةاندونيسيامنالمتامالعرض-خامسأ

.البشريةالقوى

فىاالعضاءللدولالسياحةلوزراءالثانىاالجتماعلعتدماليزيامنالمتامالعرض-سادسأ

.لمبوركواالفىوذلكمىاإلسكتمرالمنمنظمة

بينمشتركةأوقطاعيةخبراء،أفرقةاجتماعاتالستضافةاالعضاءالدولتأعو-24

العمل،خطةفىالمدرجةاألخرىالتعاونميادينفىءالحاجةتنتضىحسبماالقطاعات

الدولالىالضروريةالمساعداتتتديمفىاالستمرارللتنميةاإلسالمىالبنكوتتاشد

.الغايةهز»تحقيقالىسعيااالعضاء

2o-دوريةتتارييتتديمفىتستمرأنمىاإلسكالموتميلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب

التطوراتاالعتبارفىآخذةءللكوسيكالسنويةالدوراتإلىالعملخطةشنيذبشأن
العالمى.االقتصادفىالمتالحقة



البيئيةالتجارةتوسيعبشانللشيةاإلسطىالبنكقسهالذيللثعريرمحيرماعن~ب-26
>)0IC1COMCECl16-OO1D)4((اإل~الموتميمنظتلبلدان

دوالرملياربرصدللتنميةاإلسطمىالبنكاتخذهالذيللقرارمحيرهاعنتر_-21
مليارمقدارهاضافىمبلغلتيبركحافزمهاالمتخداءالخاصةمواردهمنامربكى

مرحلتينعلىبحةبالمراتمويلنظامووضعللسولمنمجمعانشاء~منالره
الدولفىالماليةالمومساتوتحث،التاليينالعامين~وكذلك،)<<اعام~

.اطرمةاال~نرالمواردلتيبرالبنكجهودتدعماناالعضاء

ودعمالستكمالاداربةوتدابيرواستراتيجياتمياساتوضععلىاألعضاءاهولى~-28
.البيئيةالتجارةلتوسيعللتنميةاإلسمىالبنكجهود

مقرفىالبيئيةبالتجارةالمعنيةا~مصاللجهاتالثانىاالجتماعلعقدكيرماعنترب-29
االطرافوتحث»2<»»أيلولسبتمبرلم2<وا9يومىبجدةللتنميةاإلسمىللبنك
االجتماع.نلكإليهاخلصالتىالتوصياتتنفيذعلىالمعنية

إلىتباهرانوطنيةاتصالجهاتبتحيدبعدقملمالتىاألعضاءاعولمن~3-<
فلله.

جهاتقواتلتعزيزفنيةمعونةشعيمفىينظرانللشميةاإلمطمىالبنكمن~-31
.األعضاءاعولفىا~مصال

لنظامالعاماالطارفكية3علىبالتصيقالتونسيةلمجمهوريةهيامتحيرهاعنترب-32
الولىوتحثءاإلسصالموتميبمنظمةاالعضاءالولىبينفيماالتجاريةفضليات9ا

الىبعدثضملموالتىاالتفكيههذهعلىبعدتصتاوتوقعلمالتىاالمنعاه
الصادرات،تمويلنظاموإلىالصاهراتوانتمانسثمارااللتأميناال~المومسة



التبادلثنمثفجاالنفيوالكفاءاثراتالتتعزيزالىسعياذلكالىدوثباان
.الخارجيةالتجأرهوثمويلالشجارى

والصناعةالتجارةغرفةمعبالتعاون»جو.منللتنميةمياالسكالبنكيبذله~ثنىه-33

/مارس23-1^ةالفتفيجدةفيولياكالتجاريمياإلسكالمعرضلتنظيببجدة»
.المعرضهذابفاعليةالمثماركةعلىاالعضاءولاكوتحث»200اآذار

وزارياجتماعالستضافةالعربيةمصرجمهو~يةحكومةمنالمقددبالعرضترحب-34

لهذهالبيئيةالتجارةتنميةعلىالعملبغيةمبىا´إلمكتمرالمنمنظمةفياألعضاءللدول

ور.الة

العا~هالشحامثطحألمأثشطألمسا~مثعلثأل -
io-~~~بشأنمياإلسكالمؤثمرلمنظمهالعامةاالمانةمزالمك«بالتقريرهرالثقة

.الثقرمرهذاالهاخلصالثيوالنتانهوبالثوصياتالعالميةالشجارهمنظمأأنشطه

اإلسلثمىوالبنكاإلملثميثمرالمنلمفضةالعامةمأنةلكمرهاوثكشكرهاعن~~36-

0ئلثجاراالسلثمثوللفرفهالتجارهلتنميةمياا(سكوالمركزانقرةولمركزللثنمث

للقراروفقاالعالمةالشجارةمننئمةبشأنمتابعةتقاريربا_ادلثاصهبوالصناعأ

و)OIC/COMCECI6-00i(2((عشرةالرابعأ.ور~افيالكوسيكعنائصادر

))1216-00/1/J IOIC'COMCEC)ا(اا))اا(ا´).األا0ااااا4ا(Jا60ااا)الااIOIC'COMCEC

تشاوريةاجتماعاتلتنظيمجهودمنللتنميةمياإلسكالبنكيبذلهلماتقديرهاعنترب-37

مناالعضاءالدولتمكينالىسعياالعالميةالتب:رةلمنظمةالوزاريةاالجتماعاتتسبق

الوزاريةالمؤتمراتفيالمصروحةالرنيميةا~:«ابشرنومواقفهاأرائهاتنسيق

البنكمايقدمهالىاضافة»المقبلةاتاوفالعفبشرنوكذلكءالعالميةالتجارةلمنظمة

.انالبكهذهاتءرتعزيزاأاو~المقادفيثسثرففنيهمساعداثمن

الدولإلىالخنثالمعونةمملتكبرنامجهفياراإسمرإلىللثنميأاإلملثميالبنكهثه~38

فيكذلكارواالسثمر»العالميأائتجارةمننئمةلعضربةاإلنضما>إلىالساعيأاألعضاء



OIC/COMCEC/16-00JREP..Jا)(.المرقر

فىفعالبهاكثرممشاركهلهاكلبما،بالفعلإلبهاا~التىاأل~ءالولىسماعا»
.لصالعاالنجاريالتطام

المومساتوسانرالتجارةلتنميةاإلممطمىوالمركزللشحةاإلسطمىالمبئكتدمر-39
متعدةالتجاريةالمفاوضاتفىاأل~هاهولىمساعدةفىاالستمرارإلىالمعنية
ستبال.تعقدالتىاألطراف

وتتسيقحشدإلىكتجارةلتنميةاإلمطمىوالمركزللتنميةاإلمطمىالبنكتدمى-4»
منظمةفىاأل~هللولىوكموسيةبةكبشاطراتتعزبنإلىمعياجهودهما
المساواةمنأساسطىءالكاملاإلمفماجلحيها~~اإلممطمىالموتمي

.األطرافمتصدالتجاريالنظامفيءواإلنصاف

للتمارهالمثحدةاالممومرتمرطعالميألالشجارهمنظمألعنممكهندعوةثقر~ر-4ا
.للكوممميكعشرةلمملبعهاهورقلحضور(االونكتاد)والشية

التاا~••لحصناعةة~االفة´تت«

الحمأتمأاذ<اال~ءبمنطمة

~ا~علممنكناصبعاالجتماع

لتنظيمجهودمنوالصناعةللتجارةاالسطميةالغرفةتبنلهwتتى~هن~ب-42
إلىوتأعوللكوسيك،السنويةاهوواتتمبقالخاصاططاعلممكىسنويةاجتماعات
Iاالجتماعات.هز»تنظيمفىاالستمرار

لممكىالسابعاالجتماعمتضافتهاالقطرهولةلحكومةوتتى~شكر~عنتمرب-43
االجتماعهذابثظيملقيامياوالصناعةللتجارةاالسطميةوللغرفةءالخاصالقطاع
ثسرينأكتوبر/1v-,"الفترةفىونلكءبقطر،والصناعةالتجارةغرفةمعبالتعاون
.قطرهولةفىباهوحة2»>>األول



السابعاالجتماعشرنوالصناعةللتجارةميةاالمكالغرفةمنالمقددبالتقريرثنوه44-

منمتزايداهتمامعنينموالذي)11CEC~OICCO->:000)6((الخاصالقطاعلممثلى

البلدانعدزيادةفىتجلىالذياألمراالجتماعات،بهذهالخاصالقطا،ممكىجانب

خلل~منعليهااالتفاقتمالتىالمشتركةوالمثمار_التجاريةوالصفقاتالمشاركة

:مئرافاألومتعددةالثنائيةاالتصاالت

تركزالذيالخاصالقطاعلمصكيالسابعاالجتماعتقريرفيالواردةبالتوصياتتسئوه45-

عمليةفيالخاصالقطاع.ورلتعزيزاتخا.هايتقينالتياالجراءاتعلىفيهاالعتماد

لككاالعتبارءامكالدولهذهوتشاش~اء»7ا´ولاكبينفيمااالقتصاديالتعاون

استعراضالىوالصناعةللتجارةاإلما.ميةالغرفةالمقاد15في»و-~التوصيات

بوروالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةتقودادنعلىالر~ءآلليةالخاصةالمقترحات

الشرنهذافيتحققالذيالتقدد~~الىمعداو:لكالمضمار،هذافياالتصالجهة

مباشرينوممكينالتجارةلتنميةمياإلمكوالبنكمياإلسكالمؤتمرمنظمةمنبمشاركة

اجتماعاستضافالذيوللبالIوالقا،مالر0ىالدبقالسرميةاالسكالقمةمؤتمراتلرؤساء

الخاص.القطأ،مصي

يكفلإطاراستحداثعلىاأل~ءو_لكوالصذ:عببةالتجاريةالغرفاتحاداتثثسجع46-
التجارةتنشيطإلىاميةللرابرامجها.عميويمممبةاالمكالغرفةمعالتعاونتوثيق

.مبةاالمكانالبكبينفيماواالستثمارات

fV-خلكرالخاصالقطاإللممثليالثاهناالجتماإلالسضانةغينيامنمالتبالعرضتتوه

)االجتماعالستضافةا~ةالعربيةا´؟ء´:ات~ونةمزدالمكوالعسرض»2001عاد

تشجيعاألعضاءالدولوتتاشةء2002ئ.رخنكالخا-رالقطاإللممثليالتاسم

.االجتماعاتهذهفيبف:علبةالمثماركةعلرلديهاالخاصةالقطاعات

سطيةاالريةالتيارصالمعا

الشجارىالمعرضبتنظمالتجارة،لتقيةما._بىا´«المركزلقيامحهاارثياعنثعر~-48

ء2».>االولثشريناكتوبر/20-1»الفترةزخفالدوحةفيالناهنسلثمياال

.قطرىلةثةارالتبjواال~ا.الماليةë).J.Jمعلثعاونبا



التجاريالمعرضعقدفينجاحمنحققتهلماقطرلدولةوتقديرهاشكرهاعنثوى-49

.الثامناالمطى

فيالسنغالمحلللحلولالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةمنالمقدمبالطلبعلمأثحعسط0-0

الخاصالقطاعلممكيالتاسعواالجتماعالتاسعاإلسلثميالتجاريالمعرضاستضافة

.2002عام~وذلكاإلسطمية»للبلدان

مكتبوموافاةاألكثرعلىشهرينخكمشاوراتهمامناإلنتهاءإلىالطرفين~~1-0

هذهإليهاتخلصالتيبالنتائجالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزالكوسيكتنسيق
المشاورات.

االسلثميةالمؤسسةالنشاءجهودمنللتنميةاإلسلثميالبنكبذلهلماتقيرهاعنثر~~52

إلىاالنضمامبإجراءاتالتعجيلعلىاالعضاءالدولوتحثءالخاصالقطاعلتنمية

.المؤسسةمذه

ادعممؤتمراتقريرإليهاخلصالتىوالتوصياتباالستنتاجاتالتقدير»معطمأه~53-

االقتصاديوالتحررالعولسةمواجهةفيوالمتوسطةالصغيرةالمشاريع

))OIC/COMCEC/16-00/(DI3(المتحدةالعربيةاالماراتدولةحكومةامتضافتهالذي

االسلثميةالمؤسساتمنوعددللتنميةمىاإلسكوالبنكانقرةمركزمعبالتعاونونظمته

بارزونوخبراءوباحثونالحكومةموظفيكبارمنعددفيهوشاركاالخرى»المعنية

المؤسساتمنوغيرهاسلثمىاالالمؤتمرومنظمةالبحثيةوالمراكزالجامعاتمن

.الولية

تنوهكما،المؤتمروتوصياتتقريرباعدادلقيامهانقرةلمركزهاستقة~ثعرب4-0

لتنميةاإلسطميالمركزومنانقرةمركزومناالعضاءالدولمنالصمةباألبحاث

منوغيرهاءوالصناعةللتجارةاالسثميةوالغرفةللتنميةاإلسثميوالبنكالتجارة

الجوانبشتىبشأن»االوليةالعملومنظمةاليونيدوخاصةوبصفةالدوليةالمنظمات



تمرالمنمنظمةفياالعضاءالدولفىوالمتوسطةالصغيرةالمشاريعبدعمالمتعلقة
؟االقتصاديوالتحررالعولسةمواجهةفىاالسالمى

المقدمةوالتعتيباتتمرالمناليهاخلصالمتىالنتائجالخمسانفىآخذةاللجنة»والحظت00-

التتلريروكذلكدوليةمنظماتومناإلسالمىالمؤتمرلمنظمةتابعةعديدةمؤسساتمن

.يلىماءالموضوعبشأناالعضاءالدولمنالمقدمةالقطرية

يمكنالعولسةلعمليةنتيجةمتزايدامنافعماثسهدالتىالدوليةالتجاريةالبينةفىانه-اوال
وبرامجوسياساتاستراتيجياتلتصميمثميناعوناتقدمانالمتخصصةالدوليةللمنظمات
.االنتاجيةطاقتهابكاملالعملمنوالمتوسطةالصغيرةالمشاريعلتمكينأاعمةوطنية

النشاطوتتوعنمودونتحولعقبةأكبرالعادةفىيشكلاالئتمانتوفرعدمان-ثانيا
احدفانهذاوعلى.والمتوسطةالصغيرةللصناعاتالفرعىالتطاعفىالصناعى
المشاريعوتواجه.ميسرةبشروطاالئتمانتوفيرفيتتمكراالساسيةالدعممجاالت
الطرمالتمويلمتيبرفىالمشكالتبعضاالعضاءالدولفىوالمتوسطةالصغيرة
المتقدمةالتكنولوجياعلىوللحصولالدوليةلالسواقوللنفاذمنتجاتهاولتسريقلتوسعاتها
تكنوولجياتتستخدمالمشاريعهذهومعظم.منتجاتهاوجودةادارتهابمستوىواالرتقاء
المنافسة.علىالكافيةالقدرةوالالطزمةوالرأسماليةالبشريةالمواردلهاو~سرافربالية
.المتقدمةالبلدانفىالمشاريعهذهمكربهاتتمتعالتىالميزاتالىتفتقرفهىهناومن

تكنولوجيامناالستفادةوالمتوسطةالصغيرةللمشارينتتيحاكبرفرصتوفيرمنالبد-ثالثا
االلكترونية.التجارةالمثالميبلعلىومنهاءالمعلومات

واالقليميالوطنىالمستويينعلىقطاعيةتجاريةواسواقمعارضتنظيمينبغىانه-رابعا

.والمتوسطةالصغيرةالمشروعاتلدىالتسويقمهاراتلتعزيز



المشاريعقطاعبدعمإليهايعهدمستقلةإدارةذاتمتخصصةحكوميةآليةإقامةإن-خاصما

اإلمكاناتلهاتوافرتماإذ)القطاعهذاتتقيةفىيسهمسوفوالمتوسطةالصغيرة
الطرمة>والفنيةالمالية

تمرالمنلمنظمةاالعضاءالدولخبراتمنلطمتفادةواسعةامكانياتهناكانحيث-سادسا
المتوافر«والواردالخبراتمنمطردةبرجةاالستفادةالىتأعوالحاجةفاناإلمطمى

الممملعداتبعضتؤازرهاأنيمكنالتىالدوريةالمشاورات~منوذلكاهولىنهزه
الصغيرةبالمشاريعللنهوضالوطنيةالجهودتعزيزالىالنهايةفىيوديبماالدولية

.والمتوسطة

المشاريعدوروتعزيزلمساندةاإلسصرالموتميمنظمةمستوىعلىحاجةثمةان-سابعا
تتخذتدابير~منالكبيرةنيةاالنمااالنتاجيةعلكاتهاوا~والمتوسطةا~ة
منظمةفىاالعضاءالدولمنكثيرفىويوجد.وا~هليمىالوطنىالمستويينعلى

اليعتهانفنيةودرايةخبراتلهاتتوافركماءواممعمؤسساطاراإلسمىالموتمي
والمتوسطة.الصغيرةللمشارينالفرعيةالقطاعاتفىالصناعيةالشميةمجالفىبها

وتطويرالمدربينالعداداإلسطمىالموتميمنظمةبرامجفىاالولويةاعطاءيجب-ثامنا
بعدعنالتعليموسانلمنامكانيططمتفادةهاكانكما»المتريبمواردوتوزيع
مجاالتبعضفىالتعلمعمليةفىالنفعىعلىواالعتمادالذاتىللتعليمشاميةاالروالكتب
.االدارة

يمكنبحيثتدريجية،بطريقةاالسالمىالموتميلمنظمةالمشتركةالبرامجمثفيزيجب-تاسعا
بعضجانبالىفحسباالقليميةدوننشطةاالعلىاالوليةالمراحلفىثعتصران

.االولويةذاتالمحددةالمجاالت

.والمنوسطهالمغبرهربعالمناومتمبهلتمتبطكعام2<<1عامأعلن-عانمرا

كماءجديدةكبرىفرصايخنقانالتغيرانسريعةاالنتاجوانظمةالعولسةان-عشرحادي
تنهضهز»المتغيرةاالنتاجانظمةاطاروفى.بالعمالةيتعلقفيمامثكطتعليهمايترتب

االمدادات.سلسلةفىحلقاتباعتبارهااالهميةبالغبدورالصغيرةالمثمأريع



القطاعتعزيزيستهدفالصناعيةللتنميةبرنامجوتنفيذلتصميمضرورةثمةانه-عشرثانى
شبكاتاقامةيتطلبالذاالمروهوءوالمتوسطةالصغيرةللمشارينالفرعى
اوللمعلوماتبمراكزاوالمتخصصةالمهاممنبعددتتصلواسعةفرعية
.الخدمات

فيالعاملةوالمتوسطةالصغيرةللمشارينصناعيةتجمعاتوتعزيزاقامةان-عشرثالث

اكتسابمنالمشاريعهذهتمكينشأنهمنواحدجغرافىموقعفىالقطاعنغمى

الصغيرةالمشروعاتتربطشبكةهناكتكونأنينبغيأنهكماجماعية.كفاءة

مساتوبمنالكبيرةبالمشروعاتتربطهاكماءبالبعضبعضهاوالمتوسطة

الدعم.

الصغيرةالمشاريععلىمعظمهافىتعتمداإلسطميةالبلداناقتصاداتأنعسرهرابع
التىالماليةالمشكالتلعالجالجهودتوجيهينبغىذلكوعلىءوالمتوسطة

لهااإلنتمانيةالتسهيالتلتوفيربرامجوضععلىوالعملءالمشاريعهز»تواجه
العامةالماليةمساتوالمنللشيةاإلسالمىللبنكويمكنمتاحا.ذلككانحيثما

المضمار.هذافىمحفزبدورتنهضأناألعضاءالدولفىوالخاصة

أنظمةكانتفإذاللدعم.آخرأساسىمجالهىاإلنتاجيةالفنيةالدرايةشميةإن

تراكمعلىوتساعدأساسيةمهاراتتوفيرأنيمكنوالتدريبالعامالتعليم

هذهنطاقمنيوسعأنيمكنانتاجيةتكنولوجياتتطبيقفإنالعملية،الخبرة

المهارات.

ءالماليةالرقابةمجاالتفىالواسعالتدريبيكتسبهامتزايدةأهميةثمةإن
(بماالتسومقومهامالصناعية»المنشآتداخلاإلشراقيةوالمهامءوالمحاسبة

توفيرإلىسعياوذلكنتاج،لكالفنيةوالجوأنبوالعطاءات)»المبيعاتذلكفى
جاإلنتتلمشككبفعاليةالتصديعلىقادرةالصناعيةالشميةمجالفىكوادر
والمتوسطة.الصغيرةالمشاريعفي



السظبمبألالمسائل

برلماثتو2االىا8منالفترةفيللكوسيكعشرةالسابقةالدورةعقد~ر~56

الى8منالفترةفيالمتابعةللجنةعشرالسابعاالجتماعوعقد.200ااالولثسرين

.اسطنبولفيء200اايارمايولم10

oY-للدولالخارجيةالتجارةعلىالجمركيةغيرالحواجزا´آثارموضوعيكونانمثسرو

عشرةالسابقةالدورةأثناءاآلراءتبادلحولهيجريالذيالموضوعهواالعضاء~

عمليةدراسيةحلقةينظمانالتجارةلتنميةمياالسثالمركزالىوتطلبءللكوسيك

»اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيالمعنيةالمؤسساتمعبالتعاون»الموضوعهذاحول

دوليةمنظماتعنفضالءوالصناعةللتجارةاالسلثميةوالغرفةانقرةمركزوهى

الشأنهذافيتقريروتقديمءللكوسيكعشرةالسابقةالدورةانعقادقبلوذلكءاخرى

:الدورةككالى

قطريةبتقاريرسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةموافاةالىاألعضاءالدولثة~~58

قبلوذلكالنظرىوجهاتتبادلحولهيدورالذيبالموضوعالمتعلقةتجاربهامثناول

؟للكوسيكعشرةالسابقةالدورةانعقادهنكافوقت

9Cl-~جدولمشروعبوضعءعشرالسابعاجتماعهافيتقوم»أنالمتابعةلجنةمن

تبادلحولهايدوربديلةبموضوعاتتوصىوأنللكوسيكعشرةالسابقةالدورةأعمال

؟للكوسيكالتاليةالدورات.ثناءاآلراء

بمواعيداألعضاءالدولتبلغاناإلسلثمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنثطسلر60-

؟المتابعةللجنةعشرالسابعواالجتماعللكوسيكعشرةالسابقةالورقانعقاد

مكتبمعبالتعاونءتقومانمياإلسكتمرالمنلمنظمةالعامةاالمانةمنايضاثطلب61-
علىلمرضهالكوسيكانشعلةحولمفصلمرحليتقريرباعدادءالكوسيكتنسق
ا2منالفترةفيقطر،دولة»الدوحةفيهعتالمقررالتاسعاإلسطمىالقمةمؤتمر

.2>0»الثانيثسريننوفمبر/14الى





),,(

/2(القرار

للكو~عثرةالسطسةالدورة~رالسة

البلدان~إلىا~المصا_ةبتحيمالمتعلقةالمسائلبشأن

)2000االولتثمرينلماكتوبر26-23(اسطنبمل،





باالنجليزية:االصل

)2لمالقرار

للكوسيك~ةالسادسآلالدورةكنلهصدار

البلدانبنىإلىاالقتصاديآلة8المسابتقديمطمتطقةطمسانلبشأن

/2•0•االملتشرين/اكتوبر26ه23اسطنبول،م

ا،(لمكوسيكاالسطيالمؤتمرلمنظمةوالتجاريا~هتصاديللتعاونالدائمةاللجنةان
،2>>>االولتشرين/اكتوبر26-23مناسطنبولفيعشرةالساسةهررتهافىلممنحدة

فلسطيندولةلدعماقتصاديةتدابير-أ

الفلسطينى،الشعببدعبالخاصةاالسميةالقممبقراراتتنكرأل

وفيالسابقةدوراتهافيالدائمةاللجنةاتخذتهاالتيالسابقةبالقراراتا~ثئكرواأ

االخرى،اللجانواجتماعاتايةالوزراجتماعاتها

دولةلدعماالسثميةالدولخارجيةلوزراءوالعشرينالسابعالمؤتمرراثبقراا~ثلئكرواأ
فلسطين»

الحكممناطقفرالفلسطينيةالوطنيةآسلطةبهتضطلعالذيالدورشليأماهشماماثطحطواأ
تحسينأجلمنالشرقية،القدسفيهابما،الغربيةوالضفةغزةقطاعفىالفلسطينىالذاتى
الوهنى،االقتصادتنميةواعادةالفلسطينيللسبالمعيشيةاالوضاع

المعنيةواألجهزةاألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةالعممتىتقليرهاهر~~-1
.اإلملثميالمؤتمرلمنظمةالتابعة

منالنسطينيالذاتيالحكممناطقفيالفلطينيةالوطنيةالسلطةتبذلهاالتىبالجهودش-6
الوطنياالقتصادبناءإلىالراميةوبالجهودءاالحتا~بسبدمرمابناءإعادةأجل

ودعمه.الفلسطنى



منالفلسطينىالذاتىالحكممناطقفىالفلسطينيةالوطنيةالسلطةتبنلهاالتىبالجهودتصة-2
الوطنىاالقتصادبناءإلىالراميةوبالجهود،االحتربسبدمرمابناءإعادةأجل

ودعمه.النسطينى

الثمعبإلىاألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعداتالبالغتتديرهاعنبته-3

وقطاعالغربيةالضفةفيالذاتيالحكرمناطقفىالوطنىاقتصادهبناءأجلمنالفلسطيني

اإلسراعإلىاإلسالميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةواألجهزةاألعضاءالدولتأعو-4
والشعبالفلسطينيةالوطنيةالسلطةلمساعدةوالمقررةالمطلوبةالمساعداتبتقديم

الوطنية.مومساتهدعمعلىوالعملالوطنىاقتصادهبناءفىالفلسطيني

والمساعدةوالعونالدعمأشكالكلتقديمإلىتهدفالتىالسابقةالقراراتمجددأتؤكد-5
الفلسطينيةالوطنيةوالسلطةالفلسطينىالثمعبلدعموالمعنويةوالماديةوالفنيةاالقتصادية
والرسومالضرائبمنواإلعفاءاالستيرادفىالفلسطينيةللمنتجاتاألفضليةوإعطاء
الجمركية.

المشروعاتتنفيذفىاإلسهامعلىاألعضاءالدولفىوالمستمريناألعمالرجالتحث-6
الفلسطينىالذاتىالحكمأراضىفىاالسكانومشارينوالزراعيةوالصناعيةا~هتصادية

ومومساتهأالفلسطينيةالوطنيةالسلطةودعمالنسطينىالوطنىاالقتصادبناءأجلمن
المجاالتمخكففىالقادمةاالنتقاليةالمرحئةفىنيةاإلنمابرامجهاتنفيذفىالوطنية

والصحية،واالجتماعيةاالقتصادية

لأليديعملفرصامجادتسهيلعلىاالسالميالموتميمنظمةفىاألعضاءالدولتشر-7

االقتصاديالوضعلدعموذلكإسرائيلتضعهاالتىللعراقيلنظرأءالفلسطينيةالعاملة

البطالة.علىوالقضاءالفلسطينيللشعبواالجتماعى

وسلطتهاالفلسطينيةالتحريرمنظمةمعثنائيةاتفاقاتعتدعلىاألعضاءالدولأيضأتحث-8
االقتصاديبالوضعللنهوضواالجتماعيةوالتجاريةاالقتصاديةالمجاالتفىالوطنية

وطنه.أرضفوقالفلسطينىللشعببتماعياالو
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لتنفيذالطزمةالجهودمتابعةإلىاالسطمىالموتميلمنظمةالعاماألمينتأعو-9
دورتهافىالكوسيكإلىتقريروتقديمفلسطيندولةبدعموالخاصةالسابقةالقرارات
القرارات.هذهمنتنفيذ»تممابشأنالقادمة

األخيرةالتطوراتعنالناجعةالحتصا«يةاآلثارب~

إسرائيلتحتلهاالتىالفلسطينيةاألراضىهر

إسرائيلترتكبهاالتىوالسيحيةاإلسطيةالمقدساتوانتهاكاتالعدوانأعمالجميعتستنكر
أضرارأكحقوالتىءالمحكةالفلسطينيةاألراضىفىالوطنيةوسلطتهالفلسطينىالشعبضد

بأناعتقادهاعنوتعربآفلسطينية،ديةالحمصاواالبشريةوالمواردالتحتيةبالبنىجسيمة
األمرالفلسطينى،االهثصادتتشيطإعادةفىيسهمأننهشمناألعماللهذهالفوريالوف
إليه.الحاجةتسالذي

المبادرةإلىاالسطمىالموتميلمنظمةالتابعهوالموسمعاتاألعضاءاهولىجميعدعوةتقرر

ومستقل.قوىفلسطينىوطنىاقصاداإقامألإلىسعيأعاجلةمعوناتتحيمإلى

لبنانمساعدةج-

وجرحالمدنيينوسكانهلبنانعلىالمتكررةلنيلاسراعتداءاتبالغواستياءشيديقلقتحط´إذ
جسيمة.واضرارأذىمنذلكيتبعوماالتحتيةللبنىوقصف0اآلمنينالمواطنينعشرات
محطاتثطثتدميرإلىأدىالذي20<0(فبراير)شباطA-Vليلالتحتيةالبنىقصفوآخرما
الرات.امومنالعيينبعشراتقارتعاميةبخمانروتسببكهرباءتحويل

والخسانرالماديةواالضرارالبشريةالضحاياعنالتعويضفىلبنانحقعلىتزكأوإذ
المستمرةوالتهديداتالمتكررةنيليةاالسرااالعتداءاتجراءمنتكبدهاالتىالفادحةاالطصامية

منحالفىاليوميعيشونومماآلمنيناألمالىمنساحقةكثرةتهجيرإلىجميعهاامتوالتى
خانقة.اجثماعيةحالةويثكلونالثمياالبوس

والنماءالتحتيةالبنىبناءوالعادة0االعمارعمليةلتقوبلالملحةلبناناحتياجاتمدى9تدروإذ
واالجتماعية:االلحماميةاهطامحات



وثشجبالغربيلبقاعوالبنانجنوبمناءالجزالمستمرالحثا.لهابشدهشللسراثدسس-1

شعبه.,أرضهعلىالمسثمرهثلألاالسرااالعثداءاث

والمرافئالتحتيةوالبنىالمدنييناستهدفتوالتياألخيرةاالسرائيليةاالعتداءاتثه~ه2
وفاجرة.خطيرةاسرائيليةتريااتمنإثرهاعلىصدرومالبنان»فىا~هتصامة

المعنيةاألجهزةومناألعضاءاعولبعضمنهةالمكللمسا~ةالعميقتقيرهاعنثعرب~3
سلثمي.االانمزتميلمننمةالتابعة

t-لبنان.إلىوانممانيةواقثصا~ماليةمساىاتتقيمإلىالهامةالسابقةالقراراتثؤال

المؤتمرخارجيةلوزراءوالعشرونالثانيةورةاكوجهتهقاكالنداءوتكررمجداثؤكة0-

المجتمعيدعروالذي1/94لك9-8بتاريخ(المغرب)البيضاءالدارفيالمنعقدةاالسطمى

لبنان.اعمارالعاءةولياكا~وقفيبسخاءللمساهمةاهولى

وا~طيميةالوليةالمنظماتوسائرمياالسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءللولىالدعوةثجدد6-

العرانممرهمااعمارالعادةلبنانإلىالعاجلةوالماليةالعينيةالمساعداتمختلفلتقيم

اسرائيل.تحكهازالت...Iالتيالمناهئقفيلنلبنانيينصمودولدعماالسرائيلي

v-~للكوسيك.همةالقااهورقإلىبشأ~تقريروتقئيبرءالموضيفئذامثابهةالعاماألمينمن

أ~مياريةجمكللدعباقتصاديةابيرة-د

سلثمياالوالمؤتمرالثامنسلثمياالالقمةتمزمنعنالصا:رةالصلةذاتراثبالقسرا~إ»

للكوسيك.عثرةمنةالخاورةواكءالخارجيةلوزراءوالعشرينالسابع

المعنهاألجهزهومناأل~ءولاك~رمنمةالمكللسائدالعمؤثثعرطكر~~-1

مي»إلسكالمؤثمرلمنظمهألشابعه

فيشاقةاقتصادمةصعوباتيواجهقاكأك:انيالثمعبالقويةمساندتهاعنأ~~~-2

المرق.اقتصادإلىالنتقالهالخاليألالمرحلة

اقتصاديةمساعدةتقديمعلىالدوليةوالمننئماتميةاإلسكوالمؤمنصاتاألعضاءالولىثحث-,.

بنجاح.اإلنمائيبر::مجواتنفيذمنتتعكزحتىألبانياحكومةإلىسخية
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t-~المقبلةالدورةإلىبشأنهتتريروتتديمالموضوعهذامتابعةالعاماألمينمن
للكوسيك.

ااو~لدعماقتصاديةتدابير-~

االسالميوالمؤتمرالثامنمىاإلسكالقمةتمرمنعنالشرنهذافىالصادرةبالتراواتتذكرإذ
للكوسيك.عشرةمسةالخاوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشرينالسابع

المساعداتتقديمإلىالدوليةالمنظماتواإلسالميةمساتوالمناألعضاءالدولتة~-1

وماالطجنينفوالءمشكلةمواجهةعلىلمساعدتهاأوغنداإلىالعاجلةوالحتماديةالمالية

والثعانية.االقتصاديةبرامجهاتنفيذعنفضأل،تبعاتمنعليهايترتب

بشأنهتقريراويتدمالموضوعهذايتابعأنالعاماالمينمن~~2

.للكوسيكالتادهةالدورةالى

القانسنانلدعمبأالتصادفدامير-و

اإلسالمىتمروالمنالثامناالسالمىالقمةتمرمنعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ

:للكوسيكعشرةمسةالخاوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشرينالسابع

استمرتالتىالحربجراءمنخطيرةمعوقاتمنافغانستانتعانيهمار~اتهىأل~األ

عاما؟18عليلة

ا~ديةاالساسيةالبنىمنالمأنةفى010و0vمابينأمرتقدالحربهذهان~واذ

افغانستان؟فىواالجتماعية

ونصفمليوننحوواصابةمليونا,0علىيربومامقكرفىتسببتالحربهذهانتعىواذ

االفغانى؟الشعبابناءمنمطهنخمسةمناكثريدوثسباالعاقة

المعنيةاألجهزةومناألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقيرهاعنبته-ا

.اإلسالمىالموتميلمنظمةالتابعة

.مشكطتهاحلمنلتمكينهاألفغانستانالعونتقديمعلىاألعضاءالدولتحث-2
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القادمةالدورةالىبشأنهتقريراويتدمالموضوعهذايتابعأنالعاماالمينمنتطلب-3
للكوسيك.

j-الصوماللدعمبألافنصادفدامير

اإلسالمىتمروالمنالثامناإلسطمىالقمةموتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ
للكوسيك:عشرةمسةالخاوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشرينالسابع

التابعةالمعنيةاألجهزةومناألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةيرهاتقةعنبته-ا
االسالمى.تمرالمنلمنظمة

وغيرهالماديالعونتقديمإلىتبادرأناإلسطىالموتميمنظمةفىاألعضاءبالدولتهيب-2
.الصومالإلىالعونأشكالمن

الصومال.شعبإلىوالمساعداتالعونقمتالتىاألعضاءبالدولش-3

القادمةالدورةالىبثمأنهتقريراويقدمالموضوعهذايتابعأنالعاماالمينمنتطلب-4

.للكوسيك

فبرغبزباجمهوريهلدعمبهالتصادفدامير-ح

والموتمرالثامناإلسالمىالقمةمزتمرعنالشأنهذافىالصادرةبالقراراتتذكرإذ

ءللكوسيكعشرةمسةالخاوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشرينالسابعاإلسالمى

وسيادتها»اسشاللهانالتانبعد»قيرغيزياجمهوريةفىالتأنمللوضعتفهمهاعنتعربواذ

الحرة،السوقاقتصادالىاالنتقالبفترةالمتعلقةاالقتصاديةالصعوباتاالعتبارفىتأخذواذ

المعنيةاألجهزةومناألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتتديرهاهنبته-1
االسالمى.الموتميلمنظمةالتابعة



قيرغيز~لجمهوريةسخيةمساعداتتقديماإلسالميةالماليةوالمؤسساتالمسلمينجميعتفاش-2

خاللمنأوثنسانيأساسعلىسواءتواجههاالتىا~هتصاديةالمعابمواجهةهنلتمكينها

االقتصادي.برنامجهاتنفيذمنلتمكينهاوا~هليميةاألطرافاالمتعددةالمنظمات

قيرغيزيا.جمهوريةإلىوالفنيةالماليةمصاعدتهزيادةللتنميةاإلسالمىالبنكأ~~ش-3

القادمةالدورةالىبشأنهتتريروتقديمالموضوعهذامتابعةالعاماالمينمن~-4

للكوسيك.

ناذربيبجمهولى~لدعماقتصاديةتدابير_ط

السابعاالسالمىتمروالمنالثامناالسطميةالقمةتمرمنعنالصادرةبالقراراتتذكرإذ
فىنشأالذيالوضعبشأنللكوسيكعشرةمسةالخاوالدورةءالخارجيةلوزراءينوالعثس
لها؟المجاورةارمينياعليهاشنتهالذيالعدوانجراءمنبيجاناذر

المرحلةهز.فىوشعبا؟حكومةبيجان،اذرمعالكاملالمنظمةأعضاءتضامنتن~وإذ
تاريخيا؟منوالحرجةالخطيرة

التراع؟هذابشرناالمنمجلسقراراتالىتشيرواذ

منتالهاومابيجانالذرالعلياباغكارامنطقةفىاألرمينيةنيةالعدااألعمالتستنروإذ
األذربيجانيالشعبابناءمنمليونقرابةأجبرممابيجاناذرأراضىمن9د)ه0لنحوا~
االنسان؟لحقوقالجسيمةواالنتهاكاتالهمجيةالغاراتمنهرباديارهممنالفرارعلى

محددبسكلتضامنهاعناالسالمىتمرالمنمنظمةأعضاءالدولاعرابضرورةتعىوإذ
وشعبا؟حكومةبيجاناذرمعوملموس



بمنظمةالمعنيةاالجهزةوبعضاالعضاءالدولبعضقدمتهاالتىبالمساعداتترحبواذ
لهذهتقديرهاعنوتعرب»الدوليةوالمنظماتالمتحدةاالهمومؤسساتاالسالمىتمرالمن

؟المساعدات

منبيجانأذرحكومةإليهتحتاجماتقديمإلىاإلسالميةمساتوالمناألعضاءالدولتدهو-1

.األذربيجانىالشعبمعاناةمنالتخفيفبغيةضروريةوإنسانيةاقتصاديةمساعدات

عاجلة.وإنسانيةماليةبمساعداتبيجانأذرتزويدمواصلةالدوليةالمنظماتتناشد-2

المقبلةالدورةالىبشأنهتقريروتقديمالموضوعهذامتابعةالعاماالمينمنتطنب-3

.للكوسيك

والهرسرالبوسنةلدعمبهالتصادفدامير-ي

والمصيرالهدفوحدةكدتنالتىاالسالمىتمرالمنمنظمةميثاقومقاصدبمبادئتمعترشاإذ
ءالدوليينواالمنالسلمبتعزيزوتعهدهااالسالميةاألمةلشعوب

معالكاملأعضانهاتضامنعنوالمعبرةالمنظمةعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكروإذ
الصربى،الوحشىلنعدوانضحيةكانالذيوشعبهاوالهرسكالبوسنةحكومة

فىالخارجيةلوزراءاالسالمىتمرالمنعنالصادرةالقراراتايضااعتبارهافيتأخذوإذ
والهرسكالبوسنةفىالوضعبثمأنوجدةاسطنبولفىالمعقودتينالعاديتينغيردورتيه
االعالميةوالمؤتمراتآبادهاسالمفىعقدالذيالخاصالوزارياالجتماعاعقبهماواللتين
والخاسىوالعشرونوالرابعوالعشرونوالثالثوالعشرونوالثانىوالعشرونالحادي

لمنظمةالثامنةوالقمهالخارجيةلوزراءوالعشرونوالسابعوالعشرونوالممادسوالعشرون
للكوسيك.عشرةالحاسةوالدورةاالسالمى،تمرالمن

التىوالهرسك»للبوسنةالمساعداتحشدمجموعهبهقامتالذيللعملتقديرهاعنتعربوإذ
لمبوركواالفى،مياالسكتمرالمنمنظمةعقدتهالذياالجتماع~199oعامفىأنثمنت



مساعداتتقديمالىسعياالدفاعووزراءالخارجيةوزراءمنالمولفةاالتصاللمجموعة
والهرسك،البوسنةفىوالبناءالتعميرالعادةبعينهالمشروعاتواقتصاديةانعمانية

التابعةالمعنيةاألجهزةومناألعضاءالدولمنالمقدمةللمساعدةالصقتقديرهاعن~ب-1
تعبئةفريقبهايقومالتىاألنسطةمواصلةأهميةكدينكمااإلسطمىءالموتميلمنظمة

للغرفةالخاصبالبرنامجالتقديرمععلماوتأخذللمنظمة،والتابعبالبوسنةالمعنىالمساعدات
والهرسك.البوسنةفىالخاصالقطاعلمساعدةوالصناعةللتجارةاإلسطية

بإعادةالمانحينموتمرفىاإلسطمىالموتميمنظمةفىاألعضاءالدولبإسهاماتتشيد-2
.م1996نيسانIأبريلفىبروكسلفىعقدوالذيالبوسنةوإعمار

سخيةتبرعاتتقيمالمانحينمنوغيرهااإلمصةوالمومساتاألعضاءالدولتنلثمد-3
مساعداتلتقديمللتنميةاإلسطمىالبنكبرنامجبتنفيذالمبادرةتيسرماليةمعونةبرامجووضع
البلثد.تعميرإعادةفىالمساهمةبغيةوشعبهاوالهرسكالبوسنةجمهوريةحكومةإلىإنسانية

التىالحميدةوللجهودالمنظمةفىاألعضاءالولىمنالمقدمةللمساعدةتقديرهاعنبته-4
ومساعدةإغاثةسبيلفىاألخرىاإلنسانيةالهيناتمنوغيرهااالسالميةالهيناتتبذلها
والهرسك.البوسنةفىالعدوانضحايا

واليرسك.البوسنةاعمارإلعادةفعالةتدابيراتخاذإلىيبادرأنالدولىبالمحتمعتهيب-5

"I-فياسيأسىلهاواستقكأراضيهاوسالمةالهرسكوالبوسنةسيادةوحمايةبصونتطب
المفتوحوالهرسكالبوسنةالتحادأييدهاعنوتعربدوليأ،بهاألمعترفحدودهاإطار

إعادةعلىيساعدودانمعادللفلوطيداأساسايسكلوالذيإليه،البوسنةصربالنضمام
الشعوب.بينالثقة

v-فىأعضاءالوقتنفسرفىهىالتىاإلسالمىالموتميمنظمةفىاألعضاءالدولمنتطلب
قدرأكبرتوجيهعلىتعملأنلهالتابعةالتنسيقولجنةوالهرسكللبوسنةالسالتنفيذمجلى
مسلهويتكلنهاالتىالمناطقإلىالبوسنةاعماربإعادةالخاصةالدوليةالمساعداتمنممكن
البوسنة.

المقبلةللدورةعنهتقريرايقدموأنالموضوعهذايتابعأنالعاماالمينمنتطلبه8

.للكوسيك
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غبنبابألجمهورلمساعدهبأافنصادفدامير-ل(

االسالمىتمروالمنالثامناالسالمىالقمةتمرمنعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ

؟للكوسيكعشرةمسةالخاوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشرينالسابع

تمرالمنمنظمةإطارفىغينياجمهوريةبهتقيضالذيالدوراعتبارهافىتضعوإذ
منتعانىالتىاألعضاءالدولبعضفياالمتتراروإعادةالسالمإقرارإلىسعيأاالسالمى
مسلحة؟صراعات

ليبيريامنغينياجمهوريةإلىتتدفقالتىالالجئينمنالغفيرةاألعدادالحسبانفىتأخذوإذ

غينيا؟جمهوريةاقتصادعلىالوطأةشديدعبنأيمكرالذياألمرءوسيراليون

علىغينياجمهوريةبهاتتعرضالتىالمتكررةاالعتداءاتإزاءالعميقالقلقيسامرهاوإذ

والممتلكاتاألرواحفىفادحةخسانيعنأسفرتوالتىوليبيرياليونسيرامعحدودهاامتداد

ذاتها؟غينياأراضىداخلفىالنطاقوامةسكانيةنزوحعملياتإلىوأدت

التلبناألمنمجلسعن0020أيلولمبتمبرلم13فىالصادراالعناالعتبارفىتأخذوإذ

االعتداءات؟هذهفيهأدانوالذيالمتحدة»األمملمنظمة

االجتماععن2000أيلولمبتمبرلم18فىالصادرالختامىالبياناالعتبارفىتأخذوإذ

فيهأدانالذيالبيانوهو0االسالمىالمؤتمرفىاألعضاءالدولخارجيةلوزراءالتنسيقى

غينيا؟جميوريةمعتضامنهمعنوأعربوااالعتداءاتهذهالوزراء

تعميرإعادةضرورةمنغينياجمهوريةعلىالوضعهذايفرضهماالحسبانفىتأخذوإذ

األصلية؟بلدانهمإلىالالجئينوعودةالمشردينللسكانالعيشسبلوكفالةالبالد

وحكومته؟غينياشعبمعوتضامنهاتأييدهاعنتعر~ا~

مساعداتتقديمإلىاالسالميتمرالمنمنظمةفىاألعضاءوالبلدانالدولىالمجتمعتة~'\'-

عماالناشفةالصعبةاألوضاعمواجهةمنلتمكينهاغينياجمهوريةإلىكبيرةوماديةمالية

0المسلمينمنمعظمهمجنين،الالمنااللوفهناتوجودوعناعتداءاتمنلهتتعرض

أراضيها.على



إلىميسرةقروضمنأومساعداتمنيقدمه..Lزيادةللتنميةاالسمرالبنكتذشه3

السكانلصالحزمةالكاالحتماعيةالتحتيةالبنىإقامةمنلتمكينهاغينياجمهورية

هذهوجودعنالناجمالبيئىالتدهورمنالحدعلىالعملومنءوالالجئينالمشردين

البشر.منالغفيرةاألعداد

للكوسيك.المتبلةالدورةإلىبشأنهاتتريروتتديبرالمسألةهز»متابعةالعاماألمينترجو-4

ليونسيراجمهوريةلمساعدةاهثصاديةتدابير-ل

السابعوالمؤتمرالثامنمىاالسكالقمةتمرمنعنالمصادرةالصلةذاتبالقراراتكرتةإذ

؟للكوسيكعشرةمسةالخاوالدورةميةاالسكالمدولخارجيةلوزراءوالعشرين

كانتالتيءمىاإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةاإلسالميةوالمؤسساتاألعضاءبالدولتهيب-ا

إلىتبيرةوماديةماليةمساعداتتقديمإلىتبادرأنIأعضائهامنفاعالعضوأمومأميواليون

اآلونةفيالعنفأعمالأبشعمزشعبهعانىوالذيالحربويالتمنيعانيالذيالبلدهذا

وكذلكلهاالحاجةتأعوالتيوالبناءأهيلالتإعادةبعمليةالقياممنشعبهاتمكينبغيةونلكاألخيرة،

والمشردين.العائدينالممواطنينمزالمليونونصفمليونحوالىتوطينإعادة

التيبالمشاريعالخاصةالمعتمدةبالعمليةسراعلكالحميدةمساعيهبذلالعاماألمينمنتطلب-3

ليون.سيراأجلمنتحيدهاتم

القا~الورقالىعنهتتريروتقديمءالموضوعهذامتابعةالعاماألمينمنتنلب-3

.للكوسيك

ا~يالتنعبكمساعدةاقتصاديةتدابير-م

شعبمساعدةبشأناالسالمىتمرالمنمنظمةعنالمصادرةالسابقةالقراراتبجميعتفكهاذ

كشمير»

والبنكمىاإلسكالتضامنصنوقمثنلميةاإلسكو)لمؤبمساتاألعضاءبلدولىتعيب-ا

للثمعباإلنسانيةوالممساعدةالنرثتتديمفيبمفاءايسأهموانلمفيرومحبىللتنميةاإلسطى

الكشميري.
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مختلففىالكشميريينللطلبةدراسيةمنحتقديماالسالميةوالمومساتاألعضاهالدولتناشد-2
.اإلسالميالموتميمنظمةفياألعضاءالبلدانفىوالمومساتالجاهمات

المتبلةالدورةالىبشأنهتقريروتقديمالموضوعهذامتابعةالعاماالمينمنتطلب-3

.للكوسيك

البمنبهبألالجمهورلمساعدهبألافنصادفدامير-ن

تمروالمنالثامناإلسالميالقمةتمرمنعنالصادرةالسابقةالصلةذاتبالقراراتتذكراذ

؟للكوسيكعشرةمسةالخاوالدورةاالسالميةالدولخارجيةلوزراءوالعشرينالسابع

عنالناجعةاليمنيةالجمهوريةتواجههاالتىاالقتصاديةالصعوباتاالعتبارفيتأخذواذ

االنفصالمحاولةسببتهاالتىالكبيرةوالخسانرءاليمنتوحيداعادةعلىالمترتبةاالعباء

عامفىاليمنيةالجمهوريةاجتاحتالتىالمدمرةالسيولوكنلك،1994يونيوفىالفاشلة

البرنامجتنفيذفىاليمنيةالحكومةحققتهاالتىوالنجاحاتتبذلهاالتىللجهودمنهاوتقديرا
؟والمالىاالداريلالصالحالشامل

الالجئينمجموعاتاليواءاليمنيةالحكومةتتحملهاالتىالثقيلةاالعباءاالعتبارفيتأخذواذ

لها:المجاورةاالفريقيةالدولمن

نموا؟االقلالدولإحدىاليمنبأنتذكرواذ

وتنفيذاالقتصاديةالصعوباتتجاوزسبيلفىاليمنيةالحكومةلجهودتقديرهاعنبته-ا
الصدد.ذلكفىنجاحمنحققتهوماالشاملوالمالىاإلدارياإلصالحبرنامج
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المعنيةاألجهزةومناألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةأيضاتتديعرطاهنبته-2

.اإلسطمىالموتميلمنظمةالتابعة

المساعداتأنواعكافةلتقديمهليميةوامالدوليةالمنظماتوسانراألعضاءللدولالدعوةتجدد-3
وتجاوزوالمالياإلدارياإلصالحبرنامجتنفيذفىجهودهالدعماليمنيةللحكومةاالقتصامية

نتجتالتىالقيلةاألعباءمنوالتخفيفالعامهذافىاليمناجتاحتالتىالسيولفسانرآثار
له.المجاورةاإلفريقيةالدولمنالطجنينمنمجموعاتارمواءعن

المقبلةالدورةإلىعنهتتريروتتيمالموضوعهذامتابعةالعاماالمينمنتطلب-4

للكوسيك.

طاجبكسنانهىالثصادبألمساىا~لنغدبمببرندا-س

عنالصادرءالثامناالسطمىالقمةموتمرعنالشأنهذافىالصادرةبالقراراتتذكرإذ
عشرةالخامممةوالدورةالخارجيةلوزرا»اإلسطمىللموتمىوالعشرينالسابقةالدورة

للكوسيك»
وكذلكاإلسطىالموتميمنظمةميثاقفىالواردةوالمبادئالمقاصداالعتبارفىتأخذوإذ
4الدوليينواألمنالسلمبتعزيزاالعضاءالدولالتزام
االهليةالحربجراءمنطاجيكستانتعانيهاالتىالحرجةاالوضاعمنعمقبكقتصعروإذ

فضكالسكانمناالفوتشريدواصابةمصرعالىادتوالتىسنواتفصرمنذفيهاالدائرة
؟واالجتماعيةافماديةاالاالساسيةالبنىمميرعن
يستلزمالذياالمرءوطنهمالىالعالجيكالطجنينمنألكماتنىنحوبعودةلحماتأخذواذ

؟اليهمكبيروتقنىمالىدعمتتيم
سكانمنالمأنةفى2o~يتدرماانبهجاءالذيالعالمىاالغذيةبرنامجبتقريرتذكرواذ

؟غذائيةمعونةالىماسااحتياجايحتاجونطاجيكستان
بينخصوصاواالسهالالسلبينهامنصحيةالمراضالملحوظالثعثسىبحق~واذ

؟والنساءواالطفالالرضع

.مساعداتمناألعضاءالولىبعضقدمتهلماالبالغتتديرهاهن~ب-1



OIC/COMCEC/16-00/REP~ا)ا(اهرنتى

محاوالتفىبسخاءاإلسهامإلىاإلسطيةالماليةوالمومساتاألعضاءالدولجميعال~-3
منأوا~انيالصعيدعلىسواءطاجيكمتانتواجهالتياالقتصاديةالصعوباتعلىالتغلب
اإلصالحي.برنامجهاتنفيذمنطاجيكمتانلتمكينواالقليميةاألطرافمتعددةالمنظماتخالل

طابيكمتان.إلىوالتتنيةالماليةمساعدتهزيادةعلىللتنميةاالعالمىالبنكتحث-3

فىالكوسيكالىبشأنهتتريرايتأموانالموضوعهذايتابعانالعاماألمينمن~-4
.التاليةدورتها

ميساولغبنياالحنصادبألالمساعده-ع

االسالمىتمروالمنالثامناالسالميةالقمةتمرمنعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ

؟للكوسيكعشرةمسةالخاوالدورةالخارجية؟لوزراءوالعشرينالسابع

ءبيساوغينيافىخرامنوقعتالتيواالجتماعيةالسياسيةباالضطراباتعلماأحاطتوإذ

ومنتجاتالزراعيةبالحاصطتيتعلقفيماوبخاصةاقتصاديةآثارمنعنهانجموما

االجتماعيةللمرافقماديوتدميرالسكانمنغفيرةألعدادثسريدمناليهأدتوماالتصدير،

ءوغيرهاءالسكنيةواألحياءوالمسثسفياتوالعياداتالمدارسمالاالساسيةواالقتصادية

عودةيسهلبمابيساولفينياالغوثتقديمعلىالدولىوالمجتمعاالعضاءالدولتحث-ا
.االقتصاديةالحياةفيالمشاركةالىاسكان

فىثساركأناإلسالمىالمؤتمرلمنظمةالتابعةوبالمومسات!العضاءبالدورتهيب-2

.بيساوغينيافىا~هصاديواالنعاشالتأهيلإعادةبرنامجتمويل

فىتتريروتقديمالقراراهتتنيذمتابعةاالسالمىالموتميلمنظمةالعاماالمينترجو-3
.للكوسيكالمقبلةالدورةالىناشهذا

الطبيعيةوالكوارثالجفافامنالمتضررةالدوللمساعدةاقتصاديةتدابير-في

االسطىوالموتمراإلسطمىالقمةموتمرعنالشأنهذافىالصادرةبالقراراتتذكرإذ

.للقوسيكعشرةمسةالخاوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشرينالسابع



واثارهاالطبيعيةوالكوارثوالتصحرالجفافعنالناتجالخطيرالوضعبتلق~واذ
وكذلكواالغذيةالزراعةقطاعفىوالسيماوا~ديةاالجتماعيةاالحوالعلىالضارة
ءالعامةوالمرافقالخدماتالىباالضافةواالجتماعيةا~هصاديةالبنيةعلى

وملزالتمتةوالتىلملتتميةاالسطمىوالبنكاالعضاءالدولبعضجهودبارتياحتطحظواذ
الجفافمنالمتضررةاالعضاءللدولغذانىعونوكنلكوماليةفنيةمساعداتتقدم

الطبيعية،والكوارث

اليسقيانمواالبلداناقلخنةالىالمنتميةالمنكوبةاالعضاهاهولىاناالدراكتمامالتدرواذ

المشاريعتنفيذوكذلكوالتصحرالجفافمكافحةلحمطتالمتزايدءالعبوحدهاتتحملان

الصلة»ذاتالونيسية

العونوتوفرالمساعدةتمنحتزالومامنحتالتىاألعضاءللدولامتنمهاهزبته-1

.الطبيعيةوالكوارثبالجفافاالمتضررةاألعضاءللدولالغذانى

األعضاءللدولالمستمرةللتنميةاإلسطمىالبنكلمساندةمهاامتهنأ~ته.-2
هذافىسماعاتهتقديممواصلةعلىوشجعهالطبيعيةوالكوارثالجفافمنالمتضررة
الميدان.

والكوارثبالجفافالمنكوبةاألعضاءللدولمساعداتتقديمإلىالدولىالمبتمعتد--3
الطبيعية.

العاجلةالمساعدةتقدمأنعلىاإلمطمىالموتميمنظمةومومساتاألعضاءالدولتث-4
للتنميةالدوليةالحكوميةالهينةفىواألعضاءاالسطمىالموتميمنظمةفىاألعضاهللولى
االفريقيالسهلمنطقةفىالجفافلمكافحةالدولبينماالدائمةاللبنةوفى(امجاد)
طويل.أمدمنذتتهدهاالتىالسعةاألوضاععلىالتغلبمنلتمكينهاوذلله(ميلمر)

الذيوالوطنيةواالقلحيةالماليةوالمومساثالممانحةارالبلدالجتماغشعيرهاعنبته-5
اآللياتفىللبحثام998يونيوفىللشيهاال~البنكبمقرالكويتدولةإليهدعت

الجديدة.مرالبرالتمويلالمثاسبة
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شكلفىأمريكىدوالرمليونثيزشكبقيمةالكويتدولةقستهاالتيبالمساهمةترحب

أمريكىموالومليونعشرينبقيمةللتنميةسذمياالالبنكبمساهمةوكذلكإنمائيةقروض

الجديد.مجاليرنارلصاله

الجيدبرنامجهاتنفيذفىعهالئمروالسعوديةالعربيةللمملكةأيضايوهاتقةهنتعرب

اإلفريقى.السهلبلدانفىوالتصحرالجفافلمكافحة

المقبلةالورقالىعنهتقريروتقديمعالموضيهذامتابعةالعاماالمينمن~

ئلكومسيك

ا~بقيالمهلدوللمساعدةاقتصاديةابيرتة-ص

والجرادوالجغافالتصحوهنزالمتنورة

بشأنالسابقةاالسالميةالقمةعنالصا.زا)ء-(رأق-1/ا21ارقمبالقرارعلمااخذتاذ

االفريقي،السهثرشعوبمهمىاالسكالتضامن

اللجنةلماالسطمىالمؤتمرمننئمةبرناعببتنفيذالتعجيزضرورةاالعتبارفىتضعوإذ

االفريقىالسهلشعوبلفائدةللتنميةمياالسثالبنكالجفاف/لمكافحةالمشتركةالحكومية

ممكز.وتتاسرعفيينقذلمانينهارقدالذي

اإلسالمىوالمؤتمرالثامنمىاإلسمكالقمةمؤثمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتتنكروإذ

؟للكوسيكعشرةالخاصةورةاكوالخارجيةلوزراءوالعشرينالسابع

واألجهزهاألعضاءالبلدانبعضمزمةالمكللمسراىةالعمؤثقدمرفاعنعرسر1-

االسأءر.المؤثمرلمنظمهبعألالثاالمعنأل

وعاجلألخامألمساعداث~الىمةااسهوالمؤسساتاالعضاءالولىثة~2-

الحبوبنقصعنالناجمالحرجالوضعآجعةمومزاالفرمتررالسهلموللثمكن

مضأر.األلثألفثنجأل

الحكومةوللجنألاالسالمىالمؤثمرلمنضهالعامهمانهلكثثدمرهاعن~سر3-

علىللشممهمياالسكوللبئك(سيلر)راألنريةالسئيرفيالجفافلمكافحهالمشثركأل



المؤتمرمنظمةبرنامجواستكمالاعداداجلمنبذلوهاالتىالجهود

االفريقى.السهلشعوبلصالللتنميةاالسالميالبنكاالسالمى/سيلمىلم

t-الخاصللبرنامجالسريعللتنفيذوالالزمالكاملاالهتمامايالءضرورةمجدداتؤكة

لصالحللتنميةاالسالمىالبنكالسيلمى//االسالميالمؤتمرمنظمةبينالمشترك

االفريقى.السهلشعوب

فسىملحوظةوبصفةالسخيةمساهماتهالتقديماالعضاءالدولالىملحااءنةتوجه0-

للتنميةاالسالمىالبنكالسيلمى/مي/االسكتمرالمنلمنظمةالمشتركالبرنامجتمويل

هذهمعمبىاالسكالعالمتضامنلتجسيدتحتيتاوذلكاالفريقىالسهلشعوبلفائدة

السهلمنطقةفىدائمةتنميةتأمينفيوالمساهمةمعاناتهموتخفيفالشعوب

االفريقى.
التطريةالتحويليةوالمؤسساتالمانحةالدولاجتماعبانعتادالتقديرهمع»علماتأخذ-6

اآللياتلبحثاI'lA'يونيةشهرف_طالكويتدولةاليهدعتوالذيوا~ءمنها

.الجديدالبرنامجلتمويلالمناسبة

v-ميسرةانمائيةكقروضامريكىدوالرمليون30بمبلغالكويتدولةبمساهمةترحب

للبرنامجامريكىدوالرمليون200بمبلغللتنميةاالسالمىالبنكمساهمةوكذلك

.الجديد

الجديدبرنامجهاتنفيذفىالسعوديةالعربيةالمملكةبدءءالتقسرمعءايضاتطحظ-8

.والتصحرالجفافلمكافحةاالفريقيالسهلدوللصالح

السهللدولالجديدالبرنامجفىمساهماتهاعناالعالنعلىاالعضاءاهولىتحث-9

.االفريقى
الىتقريروتقديمالموضوعمتابعةمياالسكتمرالمنلمنظمةالعامةاالمانةمنتمب10-

.للكوسيكالمقبلةالعورة

اإلسالميوالمؤتمرالثامنمياالسكالقمةتمرمنعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ

:للكوسيكعشرةمسةالخاوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشرينالسابع



مياالسكتمرالمنمنظمةأعضاءالدولمنالمقدمةللمساعدةالعميقتتديرهاعنتعرب1-
موزامبيق؟فيالفيضاناتضحاياإلى

عامبوجهالدولىوالمجتمعاالسالمية»مساتالمنوجميعللتنمية»االسالمىالبنكتفاشأ2-
االجتماعيةاألساسيةالبنىإنشاءإعادةعلىالعملبغيةومالىماديدعمتتديم

موزامبيق؟فىالمتضررينالسكانأحوالواصالحواالقتصادية

r-تتقيةمجالفىوبخاصةالخاصالتطاعدوروتسجيعتعزيزضرورةطىتشدد
والمتوسطة؟الصغيرةالمشاريع

االجتماعيةألوضاعهانظرألموزامبيقالخارجىالدينإلغاءعلىالمتقدمةالبلدانتحث-4
الراهنة؟الحرجةقتصاديةاال-

فىأخذأاأللغامالةإنبرامجإلىمساعداتمنيقدمهمازيادةعلىالدولىالمجتمعتحث0-
الفيضانات؟عنالناجعةالنطاقالواسعةالتأثيراتاعتباره

إقليميةوشبهقطريةآلياتإنشاءسبيلفىالمساعدةتقديمعلىالدولىالمجتمعتث6-
اآللياتهذهثسملأنعلىآثارها،والحتواءلهاوللتأهبالكوارثمنللوقايةودولية
المبكر؟لالنذارنظما

v-لتداركفريقىاألالجنوبتقيةجماعةأعضاءالدولتبذلهاالتىالجهودلحىتثنى
معهاوتضامنهلموزامبيقدعمهعلىالدولىالمجتمعوتشكرللفيضاناتالوخيمةالعواقب
اإلنسانية؟بالمساعداتوتزويدها

موزامبيق.فىالتعميربرنامجلتنفيذدعمهامواصلةاألعضاءالدولجميعتناشد»-1

دورتهافيالكوسيكإلىبشأنهتتريروتقديمالموضوعمتابعةالعاماألمينإلىتطلب9-

المقبلة.
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كلمة

العراقىعزالدينالد~معالي

اإلسطميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمن

(الكومسيك)مثمرةالسادسةللدورةالختاميةالجلسةفي
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كلمة

العراقيكدينعزاندكتورمعالمي

اإلممطميتمرالمنلمنظمةالعاماألمين

(الكومسية)عصرةالسالمةلفدورةالختاميةالجلسةفي

)2>•0أولتشرينلمأكتوبر,.1(اسطنبول،

الرحييالرحمنالنهبسم

لي،بهجهدولتالحارامرنيصولحبكدولةوزيرمعالي

لحمعطى»أصحاب

ىلملسادةلحتالصيد

وبركاته»ائهورحمةعليكما~

والتجاريا~هصاديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالساسةامورةنختتمونحنلى،يطيب
هز»فىبالنجاحأعمالناكللالذيوتعالىسبحانهمأوأمتتانناشكرناعنأعرب(الكوسميك)،

مستوىعلىيومانالمماضية»األربعةاأليام~الموقرينالمندوبينمداوالتانللعورة.
تحظىانتىألحيويةالمجاالتكافةغطتقداري،الموزالصمتوىعلىويومأنفموخفينكبار

بينوالتجارياالقتصادينللتعةتتشيطووسرتلطرقشتىذتشنافقدالمشترك»بامتمامنا
بشكلتسهمسوفكقضايامخكفحولاللجنةقراراتأناعتقاديوفىاألعضا».المول
الكوسيك.عملمجملفىامجابى

اإلسالمىالموتميمنظمةعملخطةتنفيذاستعراضفرصالحاليةللدورةأتيحتوطد
اهتملممحوريعدوالذياألعضاءىاعولبينوالتجاريمثصادياالطتعاونتعزمنإلىالهامفة
المطروحةاألنثطةلمتابعةالضروريةالدفعقوةالمناقشاتتوفرأنوآملممى،األممااهورق
أمامنا.

الخبراءمنفريقإلىتوكلأنقررتقداألعضاءالدولأنللصدد؟هذافيويسرنى،
فريقلجتماعيسفرأنوآملالعمل.خطةبتنفيذالتعجيلووهمانلبطرقاالمتعلقةالمسائل
الجمهوريةلحكومةتتعيريعنأعربأنوأودهامة.عمليةبخطواتاقراحاعناننسرام
الخبراء.لفريقالهاماالجتماعهذامتضافةبالتكرمهاالتركية

بعدتصةأوتوقعلمالتىاألعضاء،الدولإلىنداءأفرى<مرة0الكوسيكوجيتلقد
أناالقتصادي،التعاونمجالفياألساسيةوالنظماإلسالمىالموتميمنظمةتاتغميا~على



األساسيةوالنظماالتفاقياتهذهأنالتولعنوغنىممكن.وقتأقربفىذلكإلىتبادر
العامالتبولبتحقيقأسرعناوكلماالتعاون.هذالمكربسدة»الطرماإلطارىتوفيرإلىتسعى
نحوالتقدمإلىسعيهافىاإلسالمية_مةأفضلذلككانكلمااألساسيةوالنظماالتفاقياتلهذه
االقتصادي.التكاملأشكالمنشقلقيامهدفبلوغ

التعلونفىالخاصالقطاعدورمسألةهذهالكوسيكدورةعالجتأنأيضأالمهملمنإنه
جانبمنالمستمراالهتماميستحقالموضوع~اأنذلكاألعضاء.الدولبيناالقتصادي

األعضاء.الدول

مواجهةفىوالمتوسطةالصغيرةالمشاريعدعمحولالنظروجهاتتبادلجلسةجاءتلقد
علىالتركيزعلىساعدالذياألمرءالمناسبالتوقيتفىاالقتصاديوالتحررالعولسة
اتخاذمنالمداوالتهذهعنهتسفر.Lتمكنناولسوفالموضوعبهذاالصلةذاتالقضايا
فىهامبدورتضطلعأنينبغىالتىوالمتوسطةالصغيرةالمشاريعلدعمالضروريةالتدابير
لشعوبنا.المعيشةظروفوتحسينبالدنانتيجة

بأناشاعىالماضى»فىفعلتكمامجددأ،كدأفىأنالرنيمىءسيادةلىاسمحواختاماى
فتانجإلىيترجمأنيمكنالءللكوسيكأخرىدورةأيأوالدورة»لهذهالناجحاالختتام
فيالكاملةالمشاركةصورةفىاألعضاءللدولالسياسيةاالرادةتوفرةإذاإالملموسة
ا~هتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةأحكامتنفيذإلىالراميةواألنشعلةالبرامجمختلف

األعضاء.الدولبينوالتجاري

ونيمرسيزرهفجدتأحمدالرئيسلفخامةامشانيعنأعبرأنكنمتى،اختتامقبلوأود،
فىاألكبراإلسهاملهاكانحكمةمنأبداه..tعلىالكوسيك»ورنيمىالتركيةالجمهورية

االجتماع.هذانجاح

المعلليألصحابالخالسينوتقديريشكريعنأعبرأنءالرنسسيديأود،الختاموفى
تنسيقمكتبأشكرأنأودآخرأوليسروأخيرأبحضورهم.االجتماعمذاشوقواالذينالوزراء

الدورةأعمالإنجاحفىبنشاطأسهممنوكلوالتحريريينالفوريينوالمترجمينالكوسيك»
للكوسيك.ةعثسالسادسة

فيوتعاونهااالسالمىتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةدعماستمرارلكمكدأنأخرى،ومرة
وبركاته.اثهورحمةعليكمموالسكالكوسيك.قراراتثنعيذ
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الختاميةالكلمة

لىبهجهدولتIاللكتورلمعالي

الوزرامونهمىونانبالدرنةوزد

التركيةبةبطجمهور

للكوسيك~ةسةلحمظلند-ةالختلميةانجلسةفى
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الختاميةالكلمة

ليبهجهدولت/الدكتورلمعالي

الوزرامونيسونانبالدولةوزير

التركيةبالجمهومة

للكوسيكعشرةالسادسةللدورةالختاميةالجلسةفي
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الوزراءالمعالىأصحاب
العاماألمينمعالى

الموقرونالمندوبون
الكرامالضيوف

جديدةدورةأعمالبهتوجناالذيللنجاحسعادتىعنبالتعبيرحديثىاستهلأنلىيطيب
للكوسيك.

توثيقإلىترميالتىالمهمةالموضوعاتمنعديدأالدورةهز»فىأخرىمرةبحشافقد
التقريرينمنكثيرأاستفدناوقدالشقيقة.بلداننابينفيماوالتجاريا~مصاديالتعاونأواصر
مشهدهاعلىالتطوراتبأحدثوالمتعلقةالبيضاءوالدارأنقرةمركزيمنالمقدمين
تمرالمنمنظمةفىاألعضاءدولناأنالعميقسرورنادواعىومنوالعالمى.االقتصادي
مماأنهغيرالعالمية»الماليةاألزمةعواقبمنكبيرجانبتداركمنتسكنتقداإلسطمى
كانالذيالمستوىإلىبعديرجعلماإلسصةالبلدانفىاقصادياالاألداءأنالتلقإلىيدعر
األزمة.ككحدوثقبلعليه

جدولفىمهمبندالعالميةا~هتصاديةالتطوراتسياقفىالدولىالمالىالنظامإصالحان
العملية.هذهفىبفعاليةفثماركأنقررناحينجميعأأحممناوقدأعمالنا،

الوزراءالمعالىأصحاب

الموقرونالمندوبون

لتوثيقالجديدةالعملخطةتنفيذفىالمنشودةالمرحلةإلىبعدنصللمأنناعنايغيبال
للنشاطاتجديدةدفعةإعطاءبغية1994فىاعتمدناهاالتىوالتجاريامتصادياالالتعاون
الخبراءمنلفريقأجتماعبعقدحكيمأقرارأاتخذناالمنطلقهذاومنبلداننا.بينفيماالتعاونية



تلكعلىللتغلبمقترحاتولطرحالعملخطةمثفيزتعترضالتيالصعوباتلدراسة
.نشاطاتتدفعقيمةأفكارأيطرحسوفاالجتماعهذاأنفىشكيخالجنيوالالصعوبات.
العمل.خطةتنفيذفيبالنجاحالتعجيلعنفضكاألمامإلىقدمأالكوسيك

الوزراءالمعالىأصحاب

الموقرونالضيوف

مليارالبالغاالضافىالرصيداستخدامفىطيبةبدايةحتتناقدأنناسرورنادواعيلمنإنه
التبادلتوسيعنحوالمبذولةالجهودإطارفيللتنميةمىاإلسكالبنكخصصهالذيدوالر
كبيرأنفعأتحتتىسرفالمبلغبهز:االستفادةأنمنيقينلعلىوإننىبلداننا.بينفيماالتجاري
بيننا.فيماللتجارة

فيها.الكميةالزيادةعنأهميةتتلالالخارجيةتجارتناعناصرأنأوضحأنكذلكوأود
المتزايدالثفل-العالميةالتجارةفىالكليةاالتجاهاتإلىنظرناماإذا-تنبينأنونستطيع
علىيتقينأنهوارىنسبي»بشكلالزراعيةالمنتجاتنصيبيتلبينماالصناعية»للمنتجات
-ربيةالخاتجارتهافيكبيربنصيبالزراعيةوالمنتجاتالخامالموادتساهمالتي-بالدنا
الوضع.لهذاحصيفتقييمإجراء

الدورة.هز»فىالعالميةالتجارةمنظمةإطارفياألخيرةالتطوراتمراجعةجرىكما
اجتماعاتوأثناءقبلاألعضاءالدولبينالمشاوراتاستمرارالرضا،علىيبعثومما
المساعداتتتديمالبنكويواصل.للتنميةاإلسالمىالبنكبمساندةءالعالميةالتجارةمنظمة
التجارةمنظمةبعضويةتتمتعالتيمىاإلسكتمرالمنمنظمةفىاألعضاءللدولالفنية
أخرىمرةالشكرأزجىلكىالفرصةهذهأغتتمأنوأودذلك.فىترغبالتىءالعالمية
البنك.فىالمسئولةللسلطات

منمختلفةمستوياتذاتدوالتضمالعالمية،التجارةمنظمةفإنمعروف،هووكما
المجموعاتكافةمصالحاالعتباربعينيأخذمتوازنبنهجاألخذمنبدالأنهوأعتقدالشمية.
العالمية.التجارةمنظمةوتتفذهتقررهبمايتعلقفيما

التنميةومتطلباتالخاصةاالحتياجاتاالعتبارفىخذتنأناخرىناحيةمنيتقينوكذلك
هذاوفىالعالمية.التجارةمنظمةقراراتاتخاذعندفمواءاألقلوالبلدانالناميةللبلدان

حمايةفييسهمسوفالعالميةالتجارةمنظمةإطارداخلتضامنناأنأرىفإننىءالخصوص
مصالحنا.



الوزراءالمعاليأصحاب

الموقرونالمندوبون

وفىالبلدان.بينفيماالتعاونوفىالكوسيكأنقطةفىإسهامهالخاصالقطاعيواصل
الخاصالقطاعلممثلىالسابعواالجتماعالثامناإل~التجاريالموتميانعقدالسياقهذا
منكثيراهتمامتجتذبالتىالمنظمات،هذهومكرالماضى.األسبوعفىقطرهولةفى

للقطاعماإلىوبالنظربطدنا.فىاألعمالرجالبينللتعاونهامأمحفألثسكلءالشركات
االجتماعاتهذهنجاحفإنءوالتجاريةاالقتصاديةاألنثطةفىمتزايدوزنمنالخاص
كبيرةأهميةيكتسب

الوزراءالمعالىأصحاب

الموقرونالمندوبون

أننلكللغاية.مفيداوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتحولالنظروجهاتتبادلكانلقد
القرارالتخاذديناميةوآلياتمرنةهياكلمنبهتتمتعبماءوالمتوسطةالصغيرةالمشروعات

إسهاماتتقدمالمشروعاتفهذهالنامية.للبلدانكبيرةفرصأتتيحءالتكيفعلىعاليةوقدرة
خلقطريقعناالقتصادعلىديناميةوتضفىواالجتماعىاالقتصادياالستقرارفىجوهرية
المتوازن.ليمىاألقاالنمووتحتيقواقعإلىالخعةاألفكاروترجمةجديدةعملفرص

تمماعأسوفاعتمدناهاالتىراتالترامعتمشيأستوضعالتىالسياساتأنرأيىوفى
االفتقاربسببتواجههاقدالتىالصعوباتعلىالتغلبفىوالمتوسطةالصغيرةالمشروعات

الكبير.الحجموفوراتوالىالكافىالمالرأسإلى

األهمية،منكبيرجانبعلىموضوعاختيارتمامأالمناسبمنكانفطدءالمقامهذاوفى
كموضوعاألعضاءااءللبلدانالخارجيةالتجارةعلىالجمركيةغيرالحواجز~آثاروهوأال

للكوسيك.القادمةالورق~النظروجهاتلتبادل

دونتحولالنامية،البلدانأمامعقبةالجمركيةغيرالحواجزثسكلءمعروفهووكما
الخارجية.تجارتهالتقصيةالضروريةاتالعباساتخاذها



الوزراءالمعالىأصحاب

الموقرونالمندوبون

عشرالسادسعامهاأكملتقدءالمنتظمةودوراتهاالملموسةبمشاريقهاءالكوسيكإن

انكدالمنواألمراإلسالمى.تمرالمنمنظمةداخلاالقتصاديللتعاونناجحأمنتدىوأصبحت

لتحتيتىكبيرةجهودأ»الموقرينالمشاركينشأنشأنها»بذلتقداالعضاءالدولجميعأن

النجاح.هذا

لمنظمةالعامةو_مانةالوفودلجميعالسقرأصدقعنأعربأنكلمتىختامفىوأود
ثمينة.إسهاماتمنجميعأأسدتهلمالهاهوالتابعةعنهاالمنبتفةمساتوللمنمراإلسكتمرالمن

فىتفانمنأبدوهلماوالمترجمينالمعاونينالموظفينإلىايضأبالشكرأتوجهأنأودكما
الدورة.إنجاحفىساهمالعمل

لكمأتمنىءالمقبلالعامفىللكوسيكعشرةالسابقةالدورةفىنلتنىأنآملإذوإننى
أوطانكم.إلىالعودةسالمة


