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الثااإلسطمىلحفعألمئنمر~طصطرلحغرل

للمنعأل(لهمأللجلبنطبس

هولساءرفىبرلحمأل

أ)(ألس31/3رفمارفى

لمممعوميةالمربيةبالمملكةالمكرمةمكةفىلعنتولحمى)فلسطن(عورةلثثاالسطمىالقمةمرتمران

م.198ايناير28لى25منهمولخقا~40ااألولربيع22إلى19منالفترةفرر

يواسهالجانبنشاءلملتمصلجنألرئيصءلحأنىالحممنهملك~بهشحماألىاالقتراحإلىاستمعانبعد

االممطمية~الفولورؤساهملواال

وفىوالتكنولوجىالعلمىالميدانفرفمثمتركاالمطصالعملتدعيمبضرورةالعممتىااليمانمنوانطعا

ولمتجلوى.ا~قصاليالميدان

ولالعالولتجارىا~دىوللتعاونوالتكنولوجى»فعلمىللتعامذدائمةلجلنثطثإنشاء-أوال

الثقافية.والشورن

المجاالتفىاالسطمىالموتميويتخذمالتخذهالتىلتراواتتتنيذمتلقةاللجانمذهمهمة-ثانيا
وتقيمالبرامجووضعلنالمياهذهفىاالمطميةالولىبنا~تعزيزمبلوبحثءالمنكورة
لمجاالت.فىككاالمطميةالولىقرةدعمتحققإلىالهامفةاالقتراحات

االسطمبأل.الولىإحدىونبصوبرهمألوزارىمسنوىمطىهولمضرممكىمنلجنألكلسنكون-نالنا

قابلةسنواتثطثلمدةاالسطميةهولخارجيةوزرا»طرفمناللجلنهذه.عضا»ينتخب-رابعا

للتجيد.

ويكوننيها.األمنعاهلحولغبيةمنأورئيسادعىةكلربناهعتهااجتماملجلنهذهتعتر-خاصما

األغلبية.حضرتهإذانظاميااجتماعها



«م>

الرابعاالسطمىلمقمةلموتمرالختاميالبيان

والتجارىا~دىللتعاونكدائمةاللجنةرئاسةإسنالبشأن

التركيةالجمهوريةرئيسافرينكنعانالرئيسفخامةإلى

االقتصالىللتعاونمدائمةكلجنةرئاسةإسنادالمؤتمرقرر..."

افرمن.كنعان/السيدالتركيةالجمهوريةرئيسفخامةإلىالتجارىو



بلثمرلمفتحتطمنفذةاالألمشطةبشلن

)لحكوسيك(و~يا~ىللتقالنلهالحمةلحلجنة

آلوحةفىالمنعقدةاألقصى)انتفاضة(لورقالتاسعةلورتهفىاالسطمىالقمةموتمران

ءو2هه»نوفمبىا3وا2_الموافقا~42اشعبانا7وا6يوميتربدولة

فىاالسطمىالقمةلموتمرالثامنةالعورةهنالصاهرJ)(ق.ق-27/8رقوالقراريستنكرإذ

»طهران

االسطميالقمةلموتمرسمةالمماالورقهنااللوإ)(ق~ق-6)/رقمبالتراعأيضاينكروإذ

والذىالكوسيكأنشعلةبشأنءام99ا~اا-I'هزالنفجمهوريةءداكلرفىهتدالذى

بئفيماوالتجاريا~دىالتعاونمزتعنىإلىالراميةالعمللخطةجيدةاستراتيجياتصياغةبهاينيط

ءلتنفيذهامطثمةإجرا»اتمنيلزمماواتخاذءاالسطمىالموتميمنظمةفىاألعضاهلممول

الذىاالسطميالقمةلموتمرالسبعةالحورةهناالحرا)(ق~ق-8/7رقمالقراريستنكروإذ

اo-13(الموافقا~4اهرببا3-اامنالفترةفىالمغربيةبالمملكةالبيضاهالدارفيعقد

بينوالتجاريا~هتصادىالتعاونلتعزيزالعملخطةاستراتيجيةعلىصاعقوالذىءام/994ميسهبى

»األعضاهالولى

االسطمىللموتمىوالعثمرينالسلبعةاهورقهنا~حرق-27لم30رقمفقرارأيضايستنكروإذ

ءالخارجيةلوزرا»

الكوسيكرعايةتحتالمنعقدةفوزاريةاالجتماعتممعتوىطىالصاهرةبالقراراتينكروإذ

ءالتعاونمجاالتمحنكفبشأن

الفعالالعملمستهلةالسابقةعشرالستةالكو~لمتلورعنلممطرةبالتراوات~يضاينكروإذ

،التجارةمجىفىوالمميماءاألعضاهلحولبيناالقتصاديالتعاونمجالفي

فوفعبىاvإلىا3منرومافىنعقدلذىألهنية؟مالمىالقمةموتمربمداوالت.يضأينكروإذ

األمةشعوبرفاهنلكفىبماابثرىالجنصلبقاهالقصرىاألمميةإلىوبالنظرءا996عار~

العملوخطةالعالمىالنذائياألمنبثمأنروماإعطنفىلمتضمنةوااللتزاماتوالمبادىءاالسالمية

ءألمحيةالعالمىالقمةموتمرعنالصاهرة

وموسساتهاالمتفرعةتهاوأجمنالعامةاألمانةتبنلهاالتىلجهودأيضأبالشعيريطحظوإذ

أحكارتتنيذأجلمنوالتجارة،ارمتمادمهلفىالعاملةاالسطمىالموتميلمنظمةوالمنتميةالمتخصصة

ءالكوسيكقرارات

اإلقليميةاالقتصليةالتكتطتلقيامنتيجةوخاصةعالميةاقتصاهيةتجمعاتلظهورمايركوإذ

،اتفاقياتمننلك~تبقوما»العالميةالتجارةمنظمةوإنثماهأورجواىجولةاتفاقاتوتوقيع

عليهيتباهلالذيالمنبربدورثعوم»محثمرةالحاليةالورقمنلمبتداءاصبحتالكوسيكأنيتدروإذ

المفاوضاتانعكاسات•موضوعوأن»الجاريةالعالميةا~هتصاهيةالمسائلحولاألفكارارهتصادوزرام



المؤتمرمنظمةفىاألعضاءلللولالخارجيةالتجارةعلى.ورجواىلجولةاألطرافالمتعدةالتجارية

وارلليميةا~لتصاهيةالتجمعاتوانعكاسلت•الخصخصةفياألعضاهالمولتجارب,وكنلكاإلسطمي~

واالستقرارالبيئيةراتواالسثماوالتجارةاألعضاء~لحولاقتصاداتعلىاألوروبىاالتحادوخاصة

النموتواصلأجلمنالبشريةالموارد~منميةوأيضااألعضاءالبلدانفىالهيكليةواالصطحاتاالقتصادي

والتحريرالعولسةمواجهةفىوالمتوسطةالصغيرةالمومساتو~تعزيزاألعضاء~الولىفيالفقروإزالة

والرابعةعشرةوالثالثةعشرةوالثانيةعشرةالحاليةالكوسيكلوراتموضوعاتهيكانتالتجاري~ء

»التواليعلىعشرةوالسامسةعشرةوالخامسةعشرة

:الشأنبهذالمعاماألمين~علىعاالعلكوبعد

بنفيماوالتعاونالتتسقلموضوعفائقةعنايةارعالءفىالكوسيكاستمرارضرورةعلىيؤكد-1

العالميةالتجارةمنظمةإلىلطنضمدمالراغبةالجليدةالدولانضمامبخصوصاألعضاءالولى

التجارةمنظمةنطاقضمنالمطروحةالجيدةواالتفاقياتالقضايابخصوصلممواقفوبلورة

المتعدةالتجاريةالمفاوضلتفىامنوللهذهالتفاوضيالمركزثعويةبسفوذلكءانعالمية

.والجيدةالمقررةالعملبرامجنطاقفيسيماوالالقامعةاألطراف

لجنةقبلمنالالمخولةالمهمةتتنيذفىللتنميةاالسطميالبنكنجاحازاهارتياحهعنيعرب-2

مبشكلواالستعدادبينهافيماالشاورأجلمناألعضاهللولىتتسيقيةاجتماعاتلتنظيمالكوسيك

إلى9منالفترةفىسنغافورةفىفتلتالتىالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريةجتماعاتلكأفضل-

3إلىنوفمبر30منسياكيوفىا998مايو20-18منجنيفوفى1996ليسميرا3

علىالصرجةالقضايامنموحدجماعىموقفاتخاذفىالمساعدةبغيةالتوالىعثى1999ليسمير

.االجتماعاتهذهأعمالجول

تتمتعالتياألعضاءالبلدانلمساعدةللتنميةاالسطميالبنكيعدهاالتيالتقنيةالمساعدةببرامجيشيد-3

الدعوةفيالبنكوبدورءللمنظمةاالنضماممرحلةفىتزالال.والعالميةالتجارةمنظمةبعضوية

الفرضلهذاينظمهاالتىالعملوحلقاتوالفواتاألعضاهالولىبينتشاوريةاجتماعاتعقدإلى

المجالتفسحالكوسيكأقرتهاالتىوالتجارىا-قصادىالتعاوناستراتيجيةأنبارتياحيسجل-4

للقطاعاألولويةإعطاءأمسعلىوشومءاألعضاءللولىالفرعيةالمجموعاتبينفيماللتعاون

والسياسيةا~لتصاهيةالبنياتوحرمة»العالمىاالقتصادفىواالندماجاالقتصادوتحريرالخاص

.الوليةوالتزاماتهامنماءاألللولىوالمؤسساتيةوالقانونية

التنفيذ~للتنقيحوقابلةومرنةعامةسياسيةوثيقةالمنقحةالعملخطةأنأيضأالتقييمعيسجل-5

.والتنفيذبالمتابعةالخاصالفصلفىعليهاالمنصوصاألحكاممعتمشيأ

وفقاالخاصللقطاعاجتماعاتعقدفىوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةتبنلهاالتىالجهوديتدر~6

.العمللخطةالفعالالتنفيذبهدفكومسيكلتوجهات

1"منالفترةفيالخاصللقطاعالسابعاالجتماعلعقدقطرلولةبذلتهاالتيالجهودأيضايتدر-7

).2هه<أكتوبر20-ا5(سلثمياالالتجاريالمرضوالستضافتها2ه»<أكتوبرا8إلى



الخاصللقطاعفثمرولمحادىالثامناالجتماعالمتضنةغينياجمهوريةمنممقمبالعرضيرحب-^

المتضنةفمتحدةبيةههلتاالمارهولةمنهمتمضلمهولميضأم2004و2هه1سنة

الخاصقطاعهاشجينإلىاألمنعاهلحولويدهر»م2002منةفخاصللقطاعالتاسعاالجتماع

.علتاالحتماككفىبفعاليةللمشاركة

لستضنةفىفممنغالجمهوريةمحلتحلأنفمتحدةمعربيةت1االملهولةبعرضعلمأيأخذ-9

ويأعو»2»»2سنةفخاصللقطاعالتمعاالجتماعجنبإلىلمتسراالسطمىلهتجارىلهممرض

مكومسيكلجنةتتسقمكتبومولخاق-متفقهرحسبما-راتهمامثماللمتكمالإلىالطرفين

.فمشاورات~بنتطجةمتجللتنميةاالسطمىوالمركز
سنةلهعاشراالسطميمتجارىفمعرضالستضننةغينياحمهوريةمنممقممبالعرضليضديرحب-1»

ءاالمطميةلتجاريةلممارض_هفىبنعيةالمثماركةلىاألمنعاهلحولويدهرء2»ه4

بعضمعلممسثبلفىبةمتجللمعارضهذهالمتضنةاألمناهالولىبمبطرلمتويرحب

.نال«أمكنكلماءهمسترىالرفعةاالجتماعلت

بنفيماوهتجارىفتصالىاالمتعذتمئمزهىهرلمهةممملخطةتنفيذلىالملمةالحاجةيركد-1ا

وهتأتتفيذماوطرائقاالستراتيجيةلمبادى»طبقأاألسطمى»مموتمرمنظمةفياألعضا»محول

.وهتتنيذفمتبعةلمخرمنملفىلممقررةلمتلطجراء

والثساوروالتتسقمتعاونيتعلقمانالفىبمالمنعبةلمتدلجاالخأللجىاألعضا«هوليطلب-12

المجتمعجلنبمنوفىلحصلديدعممنشيمهيمكنمامطىللحصولالمعىأجلمنبينهافيما

قرلتهارفعيتيحبمافمغيةلمعيةوهموسمتموليةوهمنظمتفصناعيةفبلدانوخاصةلحولى

لككالشرائيةاهعرةبزوتعننيهاهدلخلرهنذلئىاألمنتحققبنثيتمنىلكىاألخيةإنتاجعلى

.الثمعوب

لعملخطةفىدةهولمتعالنمجاالتفىتدعيةعمتاحتماهمتضطةهىاألعضاهالولىيدو-ا3

.اآلنحتىبثمنهاخبراهاجتماعمتديسبقلمهترالمجاالتفىوخلصة

فىالقاعاتخبراهلنمتلجتماعهنالمتضأللمربيةمصرجمهوريةمنالعقمبالمرضىحب-ا4

هعمل~.´خطةاحتوتهالتروهمغيةامحيةانىولمتنميةهنذلئىواألمناهمطتوالمومنكرمجاالت

oالنقودميدانفىالخبرا»لفعمةمقطاعىلطجتماعلنركيةهجمهوربةلمتضنةالثعسرمعيحيط-ا~

.لمطنبولفىم1997ميمسبر3إلى1منمنقرةفى•األموالوووسوتنتاتوالتحويل

حولقطاعيخبراءفمحداجتماعاالسطميةباكستلنجمهوريةامتضنةالشهرمععلمأيحيط-ا6

اثسىكرفيام997اكتوبر25لمى24منمنقرةفىفعملخطةتنفيذلطارفىلمخارجيةالتجارة

1v-التكنولموجىالتعاونحولالخبراءفرمقاجتماعهترهيةالجمهوريةامتضطةالثطيرمععلمايحيط
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تستضيفهالذيكوهميكعنهمنبثةالمتلقةللجنةفثمرالسلبناالجتماعقبلالعضويةالمفتوح
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االسطمي
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نهعهتخدهىلهوهيةفعملخطةتتفينمدىلمتمرهنى~~

اال~هطولبننيماىوهتجلتتصادىاال
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البيئيةاالسطمية

حولهتتميةاالعطسكبنكمنمقلممرحلىثسر1-´
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المتحدةلمعربيةلمتاالمارهولة4-
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الدخلمنالنودنصيبحيثمنو~ةلنغيةهعمبلدانبنتتملالتىالهوةتزليألحىفخامته

سزرفرئيسرفخامةوأكدلعالم..نحاهجميعفيالنتوطأةمنللتخفيفمثمتركةجهودبنلامميةموكدأ

للولىممتازةفرصأدىاالقصاالتعاونيونينيهنعيشهذىاالقصطيةفتحفلت~فيلخه

.مهمتهمفىوالتوفقبالنجاحللمنلوبينتمنيلتهعنسزرلمرئيصاعربكلمتهختاموفياألعضاء.

)2المرنتىفيسزرنجتاحمدهرئيصلفخامةحراالفتاالخطابنص(يرد



االسطمي،الموتميلمنظمةالعاماألمينبلقزيز،الواحدعبد/الكتورمعالىاالجتماعفيتحدثكما-7

ورئيمىالتركيةالجمهوريةرئيسسزرنجلتاحمدالرئيصلفخامةيرولمشطلمشكرعميقعنذعرب

الجمهوريةلحكومةشكرهعنأعربكمالمكوسيك.أعمالتوجيهفىحكمةمنبييهنماءالكوسيك

الفكتورممالىوأكداألمناء.الولىبنفيماا~فتصاديالتعاونبتزيراهتماممنتبديهلماالتركية

وهيانعملخطةبتنفيذبالتعجيلالممنىالخبرا»فرمقاجتماععنالصادرةالتوصياتأمميةبلتزيز

السياسيةاالر!دةتعزيزأمميةكلىلمضوءوسلطءللكوسيكالحاليةالورقفيهاستنظرالتىالتوصيات

المجل.هذافىالونيسيةالتوصيةبوصفها

).3المرفقفياالسطميالموتميلمنظمةالعاماألمينبلقزيزالواحدعبدالكتورمعالىكلمةنص(يرد

نيابةكلماتمبق<موزوجمهوريةءبيجانأنروجمهوريةءالسوريةالعربيةالجمهوريةوفودرؤساءالقن-8

الوفودرؤساءباسوقدالترتيب.علىاالعضاءللدولالفريتيةواواآلسيويةالعربيةالمجموعاتعن

ءللكوسيككرئيسسيدتوجيهمنبييهلماسزرنجتاحمدالرئيسئفخامةوالتقميرالشكرخالصعن

متعاونتعزيزفىالمضىأهميةطىمشسنمكومسيكلتراواتالفعلىفتنفيذأهميةالىواشاروا

منيبصونهلماوثمعبأوحكومةوئيممألتركياشكرهمعنأعربواكمااألعضاء.اللولبينهيمااالقتصادي

الحفاوةوعلىاالسطمىالموتميمنظمةفىمنماءاالالولىبينفيمااالقتصادىللتعلونمتواصل«عم

االجتماع.لهذااتخنتالتىالممتازةوالترتيباتالكريمة

4لمرفقاتفىواألفريقيةواآلمميريةالعربيةاالمنعاهالدولعننيابةألقيتالتىالكلماتنصوص(ترد

).التوالىعلى6و5و

االفتتاحىالحفلفىكلمةءللتنميةاالسطسالبنكرئيسءعلىمحمدأحمداللكتورمعالىالقى-9

المهامإنجازفىاحرز»الذيلمتقلموأبرنءلمبنكبهايضطلعلتى)النثمطةبامجازفيهااستعرض

.الكوسيكجانبمناليهكنةالمو

.)7المرفقفىللتنميةاالسطمىالبنكرئيسكلمةنص(يرد

.الوفودوزساهسزرنجلتاحمدالرئيسفخامةاستقلاالفتتاح»حفلأعقابوفى-ا<

ا.خلسة

لى»بهجهلولتالدكتورمعالىبرئاسةللكوسيكعشرةالسابقةللدورةريةالموزاالعملنجلسةعقدت-1ا

.لمتركيةبالجمهوريةالوزراءرئيسونائبالدولةوزير

جولمن8البندتتأولوقررواءللكوسيكعشرةالسابقةالورقاعمالجولمشروعالوزراءأقر-ا2

األعضاء~.للبلدانلمخارجيةلمتجارةعلىالجمركيةغيركحواجز~آثارحولاآلراءبتبادلوالخاصاالعمال

.)8المرفقفيمسيكلنةعشرةالسابقةالدورةاعمالجدولنصايرد



التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلأوغلو»ازميرلىأكين/الهكتورقم-13
~آثارحولالموظفينكبارتمداوفكيهاخلستالتىالنتائجيلخصبياناءالموظغنكباراجتماعورنيسر
األ~ء~.للبلدانالخارجيةالتجارةعلىالجمركيةغيرالحواجز
.)I'المرفقفىالموظغنكباراجتماعرئيسبياننص(يرد

السورية»العربيةوالجمهوريةقطر»ودونةءالتركيةالجمهوريةوفودروهما»قمءنلكوبمد-ا4

بنجاليشروجمهوريةءالهاشميةاالرمنيةولمملكةءالكويتوهولةغينيا»وجمهوريةالعراقوجمهورية

وجمهوريةمالى،وجمهوريةءليةاالتحافيجرياوجمهوريةءلممغربيةوالمملكةالتونسية»والجمهوريةءالشعبية

الحواجز~آثارحوللمقطريةثعاريرهمالتركيةقبرصشالىوجمهوريةءالعربيةمصروجمهوريةامفونيسياء

األمنماء~.للبلدانفخارجيةالتجارةلمحىالجمركيةغير

كتابة)قستالتىالقطريةالثعاريرمنمنفصلةنمحعلىالحصول(يمكن

عملخطةبتنفيذبالتعجيلالممنىالخبرا»حداجتماععنهصلرةالتوصياتفىالوزراءنظر-16

)OIC/COMCEC/EGM-يرالشفىوالواردةءوالتجارىدياالقصاللتعاوناالسطمىالموتميمنظمة

.)DAl01/REPالتوصيةههواعتموا.

ا).2المرفقفىالخبراهفريقشريرنص(يرد

العامة»لطمانةممطرنفيهاوشارك»200ااالولشرئاكتوبر/ا9فىالدورةلجنةاجتمعت-ا7

للتجارةاالسطميةوالغرفةءلمتجارةلتنميةاالسطمىوالمركزانقرة»ومركزءالكوممميكتنسيقومكتب

للتنمية»االسطميوالبنكالبواخر»لمالكىاالسطمىواالتخادللتكنولوجيا»االسطميةوالجامعةءوالصناعة

.عنهاالصاهر~بامداداللجنةوقامت

ا).3المرفقفرالورقلجنةمثوير(يرد

-ملةالفتااملسة
وزيرلى»بهجهدولتالعميدمعالىبوناسةللكوممميكمصرةالسابقةللورقالختاميةالجلسةمحقمت-18

.التركيةبالجمهوريةالوزراهرئيصونائبالولة



موجزاءاالجتماعومتوراالسطميةباكستانجمهوريةوفدرئيس»فرمايونقاضىالسفيرسعادةقدم19-

اىالاالذا~~ألهنا~(ريعز~اريعن

للمجلساالساسىالنظامعلىقطرلولة~وقعتالختاميةا~نحرخا~مراسمأجريت-20

وضمانوحمايةتعزيزاتفاقيةعلىالسوريةالعربيةالجمهوريةوتت~الملنى»للطيراناالسطمى

االسطميةللبلدانوالمقاييسالمعاييرلمعهداالساسىالنظامعلىفاسوبرر~جمهوريآلووقعتاالستثمارات»

الملنى.~اناالسمرللمجلساالساسىوالنظام

بالجلسةكلمتهفياالسطمىالموتميلمنظمةالعاماالممنبلقزيزاااحالبالدكتورمعالىشدد-2ا

التوصياتعلىالتصليتىحيثمنوبخاصةءللكوممميكعشرةا-جةة~لىالثريةالحصيلةعلىالختامية

وتحث.االعضاءالولىبينفيماوالتجارىا~هتصادىالتعاونتزيزا~خطةبتنفيذالتعجيلبشأن

الورق~توصياتمن.قرماانفقالءالورق~عقتاطتىاننروجهاتتبادلجلسةعنمعاليه

منظمةلدولالبيئيةالتجارةتوسيعفىيسهمانثمأنهمنلحجمركيةنيرالحوامحئالغاءبشأنعشرةالسابقة

بلغامتماممنتركياوحكومةسزرنجتاحمدالرئيسفخامةيجيهlAطىمعا-وأشىاالسمى.المؤتمر

االمنأكدالختاموفى.االعضا«لبلدانبنفيمااحتصادىاتارنتزيز~توجيهاتمنيقدمانهوما

لتنفيذضمكالمتابعةاعمالفيالتعاونفيوسعامتخرلناالسطمىا~ترلمنظمةالعامةاالمانةأنالعام

.عشرةالسابقةتهاهولىفىالكوسيثعنالصادرينارينالتر

الم.4المرفقفىاالسطميا~تمر~العاماالمينكلمةنصز(يرد

هاوظورئيمرميفواركوتبجمهوريةالطاقةالتقمنوزيرنويلارهايرنمونيةالسيدمعاليأعرب-22

التىالهامةللنتائجشيرهعمقعنءالمشاركةالبلدانجميععن_بآلا~~التىالكلمةفىالدورة؟إلى

التعاوناالدفبتحققالبالغواهتمامهسزرنجتاحمدللرئيسوا~ةالحكيمةوللقيادةالورقحققتها

لمعاليالعميقشكرهعنأعربكما.االسطميالموتميمنظمةفىاال~ءالدولبينفيمااالقتصادي

ادارةفىاقتدارمنابداهلماالتركيةبالجمهوريةالوزرا»رئيسونائباحولةوزيرليبهجهلولتاألكتو:

باكستانجمهوريةوفدرئيصفومايونقاضىالسفيرلسعادةومحيرهثرهعنأعربكذلكاالجتماع.

لمموتمىلمنظمةالعامةلطمانةالشكرازجىكماءوالترارينللتثريياىا(هعلىاالجتماعومقرراالسلثمية

فيبهاسهمتلمالهاوالتابعةالمنظمةعنالمنبثقةالمتخصصةطئهصاتالكومسيثتنسيقومكتبمىاالسك

االجتماعانجاح

كلمةائتركيةبأئجمهوريةالوزراءرئيسونائبآهولةوزيرلىبهجهلوعلتائدكتورمعالىالقى-23

االسطميالموتميلمنظمةالتابعةوالمومساتالعاهةولطمانةللوفودوتقديرهشكرهعنفيهاأعربختامية



ءالدائمةاللجنةعملفىبناءةمساهمةمنوقلموهثمينةجهودمنبنلوهلمااألخرىالوليةالمنظماتولممكى

معاليهواختتماالجتماع.انجاحعلىسامحتمتفانيةجهودمنبنلوهلماوالمترجسنوننالمعاوللموظفين

نو»كماالتجاري،التباهلوتوميعالخاصةالقطاعاتبينالتعاونتعزيزأهميةعلىالضرهبتسليطكلمته

يعداألعضاءللبلدانالتصديريةلتلمقلبادةنJإلىمشيراالتجارى»التباهلعلىالقائمالتعاونبأممية

الصاهرةالمقرراتأمميةكلمته»ختامفىمعاليه»وأكدبينها.نيمااالقتصادىالتعاونتتقيةفىحيوياعنصرأ

.أوطانهمالىالعودةسعلمةللمفوبنمتمنيأءالشرنهذافىالدورةعن

.ا)9المرفقفىلىبهجهالوزيرلمعالىالختاميةالكلمةنص(يرد
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للالمسيكعشرةلحمملقةللدورةا~الحفلفى
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لفحلمةا~حىلمخطال

ممزرنجلتأحمدالرئيس

الكوسيكورنيسالتركهةفجمهوريةونهس

للدورةا~مجلمةفى

للكومصيلهعشرةفسلعة

)20<ااألولتصرمنأكتوبر/20(لمسطنبول

الوزراء،هالسة

لمعلم،األعبنالسبد

الموفرون،وبمذلممند

الحضارةمراكز.ممإحدىاسطنبولفىبكم~رحبJ.Jحارة»بتيةجميعأإليكمأتوجهأنلىيطيب

للكوسيك.االجتماعهذافىبينكم»خالوجودى،ممووريهغعنأعرب.نوأوداإلسطمية.

السابقةهررتهاانعقادللكوسيك»ونيممأبصنتر~شهدءJمتنالغامرومعترحماستىهراعىلمنوأنه

الموتميمنظمةفىالشقيقةاألعضاءالولىلىالحلبالشكر~توجهأنعلىالمناسبةبهذهوأحرصعشرة.

بالكوسيك.دائباهتماممنيسرنهلمالممشاركنإلىوكنلكءالمتخصصةلمموسستجميعوإلىاالسطى،

لملجنة.أمالفىثمينةإسهامتمنشمهلمادلموفىلجميعامتتأنىعمقعنبأهأنأودكما

ألوليثماركالذىاالسطمىالموتميلمنظمةالعاماألمنيزبلتنالواحدعبدالكتوربمعالى.يضأوأرحب

الجيدة.مهمتهفىوالنجاحالتوفقهواملهوأتمنىءللكوسيكدورةفىءمرة

خاصةبصفةاالسطميةواألمةعامةبصفةمعالمفيهيجتازوتتفرهذااجتماعناينعقدأنيحزنناماولثمد

بينفيماوالتعاونالتضامنمنوأكبركوىقرأمناتستدعىالمواتيةغيرالظروفوهذهعصيبة.مرحلة

االسطمى.الموتميمنظمةفىاألعضاءبلداننا

أدانةهويميزهماأبرزكانللغاية»مثمرأاجتماعأالماضىاألسبوعفىالمنظمةخارجيةوزراءعقدلقد

انمنيقينلعلىواننااالرهاب.تجاهصائباموقأواتخاذهمالنف»واستخداماالرهابيةألعمالوزرائنا

بينها.فيماالتعاونعرىيوثقلمنشأنهمنأمرهابلبتصليهافىموحدأموقفأاالسطميةاألمةاتخاذ

الموتميهذاالستضافتهخليفةبنحمدالشيخقطرأميراخىالىوالشكربالتحيةاتوجهانالمناسبةبهذهواود

الهام.



األخوةأيهااألخواتأيهاالرئيسكسيد

تصميمهاوتوكااالسطمىمموتمرمنظمةهىباالنتماهتعتنبطممهاتحثأنيشرفنىلتيالعربيةمولنالن

لهذهتالقتاوضعهاهتىلمنبيلةاألهدفلتحققاألخرىاالمطميةهول~ثقلئهامعهمسرفيالنضىعلى

سا»لفىواالسهامءمئحكةراضيناوتسرلخاحناودعمنناتعهتوشقوتضامنناتعزيزاجلمنالمنظمة

بنا.لثمىمكمسةلمحرةوالحياةائعلواألمنوالمال)مس

األخوةيهااألخواتأيهاالرئيسالسيد

همعزاهلمئصلمنوشلركتفمنسلحلولفىحثتهتىهلباالر~ملولممتتكوتمولناحمين.دانتلقد

ممطمنا.محمتهاوفىالساليةاألميلنحمينبهانطتهتىولمسالالمحبةتيمجانبإلىوقوفهاموكدة

وهمالوولححللمحقلنداهفكاملفمرهيللخصياعلتحتتىمعانعملأنمئطالبونفبننانفعمهالوقتوفى

للممالسريدومرجحةفمتحدةاألمملرلتةلتطبقلمصوريةوالفلسطينيةالمساراتعلىالمفاوضاتإعادة

منفكاملواالنممحنبيفالثمرلححسرومممتهالنفمطينيةهوشةولحامةهسالمقلذاألرضأسامرعنى

فمحكة.لبنلنلهرلخسمنتبقرماو1~67علممرلمنحزمنفرلبعسودحتىلمصحةالجوالنلرلضى

هنيىتتمنطقتنافىمثمرقةمحيدةمقبةنطحةميكونلمهلقهذاتحقمقواالرهبعلىالقضاءان
ألمتتا.

محرهفيلمنحلمنطفألمممذعنباءنجلمينها:نجمالنعالنفوئمنفىولمممعألأمئواطاالمرسيألهولنافطسزلفد
همدعنضرلمئياولحثطبألءواالتعكلطسثملهديألمفجألاالهمدعنوامشملوباالكبرى،امريبأ
معنر.ولمقروالقلصلمنعالنلمرإضألهضرمير»االزمواجمنعاتعافا~

كبص.االنعالنهافوئمنفىمألخطونمتطمتفىأخرىهول~نفسهالوفوفى

لجنتاوئبمىبألالجمهوروئبصممبالهفلكمابكنمعبلمتعلمتامئاملمممنوىعلىجميعأيساالنعاونأنإال
لمبهالعاااللتصامبألفظورانمواجهألفىاألصبهمنالمزبدبكنمعب.والرومماه.الفادهاخونهإلىكنابهفى

ذئن-الرئسمميالذباكنمنجمامقاعألنمئارككوونحن-لنلكالعولمأل.أحشهاالنىالجباهواالنجاما~
بصورهبهاالمكلفههوظفف(اهكلبهابنوجبوالنعنللنضامنمئمفركأمحفألبوصفهاالكومسبكلجنه
لجان~منمحولىالمالىالتطامأمووفىروالشهلممئسزكذبعالمئملإفامزمجافىفاكلبأأكثر

للدولبالنسبألوفاصههعالمبألرذالفهامتطمأفىلموتالمنباملوالدعمالولى،التعدمسرنواجنماعك
لفاءا~لعفدرنالنجامتمبألاالسطمىالمركزإلىوالطلبمئألىبألكسورمجدأاالتسماببطلبتعسرالنى
وبمكنلمنموبلىءوبرنامجهللتقبألاالسطمىالبنكلواه~لبنا0المنوفرسبهاألساللسلعومئمنربنبائعبن

أمامكبذالجمرغبرالحواجزازاألمففرحانجميعونبنىاالمطمبأ،المعارضجانبإلىذلكبكونأن
االسلثمبه.0النجار



OIC/COMCEC/17-01IREP.....l(أ)ةاط

محافلثسكلانيمكناال~ءا~تمرومنظمةوممميكالهاطارفىاالخرى،االجهزةاناعثعاهناوفى

العالم.طرتتاحاالمنالنهجلهذامكى

9االذد`0الساد

العام»األمنالسيد

الموترون؟المنوبون

مرتبةمنبهايليقمابلوغفىءمائلة~مواردمنتملكهمارغمءتفلحلماالوسطالشرقشعوبان
سثرار.االوتحقمقاسماقرارفىالففهانتيجةواالجتماعىواالقصادىلعلصالتطور~لفى

نيهامماورنااالوسطالثمرتفىالسالآلمالبالنسبةقطعةمرحلةفىلماضىالعامفىهذهمورتتاعقلنالقد
وانالمملم»اقرارنحوطحوظشعمأىيثرلمالمنصرمالعامانأسفومنالقتال.المشناننتيجةبالغقلق

فىحياتهمفتلوااللننالضحايابعر~71فليتففامحه.كلتالمنطقةهذهفرالبثسراالرواحفىالخسائر
.االليمةاالحداثكك

تنوصلوانالعالءوإعملالحكمةتظيبفىنفلحانوفىحث.Lيتكرراالفىجميعأليحلونااالماان
مقلمتهاوفىلى»اللوالمجتمعبهافييعتالتىالثمرعيةحقوقهملمفلسطينسزفثقائناالىيميامنصفاتفاقالى
الوطنية.هولتهماقامةفىحقهم

العام<االمنالسيد

ءالموقرونالمنلوبون

ا7مدىوعلىاالشقاء،~اننابهننيماوالتجارىا~دىالتعاونبتعزمزالمكلفةوصءالكوسيكنجحت
وضعفىاالسطمى،المؤتمرمنظمةمومساتوكنلكاالينماهالبلدانمساهمةوبغضلالنثماطمنعامأ
الصال.هذافىواسةخبرةواكتمبتوالتجارياحتصادىالتعاونمجالفىمحالقمشروعاتعدةوتنفيذ

يقينعلىواننىشتى.ابعاداليجهواهاااللىالتعاونمضمونيكتسبالمتطحقةبالتغيراتيموجزمنوفى
فىوكنلكوقانونيةومالية~ا-ا-ميةبنيةارمماهفىالنجاحمنالقرنفسرمتحققالكوسيكانمن
محد«ة.مشارينتنفيذ

نسبةوشغلالعالمسكانمن%20لحىيزيدماتضماالسطمىالموتميمنظمهفياألعضا»البلدانان

يتجاوزالحمنفىءالوليةا~ا(بنرلسالعااالحتياطىمن9ه´50من~كثروتملكءمساحتهمنمحاكه
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نموهشتيقةهبلدلمئبننفتمهتوهيهضرورة~شرمةنالوفرثمريبأ._4فعطمىاالنتاجمننصيبها

جهودأكبرىبترءيكلللصبحالنجاحJولرهمتأ~منلخجزما~منثبتولةهتتمية.تحقق

إنشاهضرورةمنيقنطىيجعلنى.Lهووألاالشحم.منهرآ~هتيلبلدلنمعا~ىنالمتعة
األمناه.فبلدلمنلجميعلمتنميةجهودلممعاندةإضانيةلمنظمة

تحلقاتشكيلعلىنضهاكمأا~فبلدلنيحملهذىاألمرءفمصةاألسواقفىالمننسةالحتالمونظرأ

مهمة.صآفىلبالهنايتيحففعلاالتصالىنالتعهشنفيءاقتمامية

بمنفمامتعلونطىتصبغاالسطمىهستعيمصلبفرصهتىوالتكظولتضامناالخاهروحان
االبعاد.هلئلة~هميةاألعضاءبلداننا

فعلم»فىلمنظملتلحمإحدىوصاالسطمى»~تمرمنظمةمحىيتوجبلخهأخرىجهةمننرىونحن

ولتجارب.لخبرةمنحصينتهابضنملهونىلقصادموجهةقوةتصبحأن

كلبعسزلنامافلنافموشرتوبحممبولحد.آنفىوهفرصللمخطرعادالتوزيعأتنتضىفمولمةان

تتيحهمماوثفيأفتصيأهمتترقةفمثحمةفبلدلهننيه:متقيدلذى<لرتتننىهطل.فتوزيعمذاعنالبما

ممطردوهتدهورلمتجارىهمجنتتامىملهسرةمشكطتمناميةفبلدلنتواجهسانحةفرصمنالعولسة

وغرللحتتسربظاهرةزيالةلىباالضنةاجتماعية~مننكطىيترتبوماالدخولتوزيعفى

األكثرلبلدلمنفىكقومىلحظمنففردنصيبففزتتالاللموشرلت~وتبعأخطيرة.مثمكطتمننلك

فىلحخولبنلمهلئلةوقفىنلككىلخنفاوألانترأ.األكثرلمبلدانفىمثيلهضعف50»لىيصلثراء

فعلدلت.توزيعلمشكطتمنسبةأكثرلصورةتضحتالالواحدالبلد

علىسلبيةوبصورةثسرهبونممتوثىفلنهافمخكفةفبلدانفرمرخا»معدالتبنففجوةسديتملموما

ينفننىلتىاالمطمىءلموتمرمنظمةفىنموأفبلدلنكشربطولسذ.لمئواالمتقولوالونامالسلقم

لممنظمة.فىاألمنعا»فبلدانمكلنإجمىمنكا62نحوشكلحدءتمربلىفيهاالفرددخل

فخاربيةلحيمسزمشكلةفزيدلمتخلفهىوينضمهثتيقةبباللخنايحمقمعثكطتمنيجلبهوماالبؤسان

اهعاملتا.صدارةفىهمثمكطت0هذيضعمماهمتفحاالاالميةمحلوارتفاعوالمجاعة

إلىلمسعىمعلمكاناتمنا-لمةلناتتيحهمماحدتمىإلىاالفادةسحاللةعلينايتوجبالصالمذاوفى
بلداننابنفيمامخبراتتباللانالعميلة.هذهمطىتترتبأنيمكنالتىالمخاطربدرءكفيلةحلولامجاد
فىلحولىالسياقحلبةفىمتمراراالطىيمماعساأنشنهمنالكوممميكإطاروفىالمجالهذافىالشيقة
مووكماالبلوزة»لمتخصصةمومسلتناJمنيقنطىفلنىنلكعنوننألاألمان.منأكبرقرظل
وقرة.ةكفاهمنلهامابنضللحرب-اكلىخطاناتهدىسوفبهاءالعهد



العام؟األممناسيد

الموقرون،السفوبون

بورتنهضأنالمتوقعمنالتىالعمةمتجارةمنظمةإطارفىلمتالتطوركثبعنفتلبعأنالمهممن

ولمردالمجل.ألافىونطمنإللنا».Lومولحملةمنماءاألفبلدلنلشصادتبنمتكاملتحققفىمتعاظم

إلىاالنضمامفىللراغبةللبلدلنفنيةة8مسامنقمهLJللتنميةاالسطمىللبنكاالمنتانعن.عرب.نهنا

منهج.هذامواصلتهمنيتنطىوأننىالعالميةالتجارةمنظمة

هذاوفيوالتضامن.التعاون~منوهولياكليمياواالمشرارالممالعلىالحفاظيمكنانهتركياوترى

ا~دي~التعاونمكردي»االقصالتكاملتحققلىالراميةلمحركلتفىرائدمورلتركياكانءالسياق

تركياثممارككنلكدى.االقصامتعالنمنظمةلكشيطبورقامتكماءالثملنيةومجموعةاألسودأالبحرفي

من.العثسمجموعةمكرمنظماتفيفعالةمشاركة

كبنيةتتقيةفىسىاألهماحفناويكمنالروح.هذهسيلقفىتركيا،استضفتهاالتيءالحاليةاالجتماعاتوتتى

وعلى.االمطميةالبلدانفىالصلموتحتقمرخا»نشربنيةالكومسيةطارفىارمليميللتعاوناألمامية

أكثرتصبحأنالضرورىهناألسمية)هدافهالتحقمقهكوممميك»بهقامتالذىالعملأمميةمنالرغم

التعاونألنشطةاألسلسممرجعىهنرتمكرهتيالمملخطةتتخينفىلمتأخيربعضمحثلقدفعالية.

موليةوهتطوراتيتفقبمالخصهذامراجعةوكلينااالسطمىالموتميمنظمةإطارفىا~هتصادي

الراهنة.وارطيحية

قضيةوتتاولالملضىأيارمليو/فىمطنبولفىمتدهذىلخبراهفرمقاجتماعإلىبارتياحوأشير

الصعوباتومحثىالكو~»لهفعلةهمسرشكلهتىاالقصادىءللتعاونالعملخطةبتنفيذالتعجيل

التيالخبراء،فمحداجتماعتوصياتبحيةسكيمونلنكمعندىدوالشالتوصية.بعضولمصرالمطروحة

الخبراه.مقفىالجتماعالطحقاجتماعهافىالمتابعةلجنةقمتها

وإنثماهءاألنثمطةفعاليةوكفعلةلحمثماريعلجانإنثماهفىممراحاالمكرمحالقخطواتالتوصياتمذهوتضم

التوصياتتضمكماالكوممميك.لفعلةفىلفعاليةمنيدبمنهخرمقطاعومشاركةالمشاريع»تمويلنظام

بينوالتجارىا~هتصاديالتعاونلتحققةةأكثرسياميةارادةلىلحاجةكيدتومى»أخرىمهمةقضية

االسطمى.الموتميمنظمةفىاألعضاءالولى

وميعليهاهولتصيقبمينهاتعاوناتفيلةبقبوليتعلقفماوحومربةخاصةداللةالسياسيةاإلرادةوتحمل

فانكمثال»سبيلوعلىكماضية.المسزات~مكومسيكإطارفىللتوقيعوفتحهاإعدادهااتفاهيات.جرى



،199•عامللكوممميكلهسلسةكلورةخراعتمتلمترهتجأريةاالننليلتلنظامالعاماالطارلتفتية

سوىطيهاتصسلمبينمافمنصرمة،عأفثمراال_ى~منماءاألالولىمنهولة22عليهاوقعت

منفأل.حمأمتخلمتىهولفثمرلىكيهالهمصقةلحولمحديصلأنوآملهول.ثمانى

األ~ه.لبأللىبمنيةمتجلوضلتللمفاهمرسسولبمدهعلاالطارتحدآالتفية´هذهأنوفالمهومن

لمت.االمتيكبثمنئئكالضهطزمةفتدلبدهمىتضعولنماءمحلةلمتيلزلتكلىتفتيةاالهذهتتصوال

بلدلنهم.فىفغمةهتتغينموضعا~هزلوضع~وريةلمجهودلحكرامالمنوبونبينلأنولتوقع

الكرام؟الوزراء

لحموفرون»المنلوبون

لىلحتةفبلدلمنبنىمنهاتعلوهتىاالقتصيةواالزملتهخلرحيةمتجارةحجمومتنىاالنكماشان

لههملتعوةبدمجيدابدالكتسبلذىأالرهبعنمناجملاالسثهومحماالضطرابمنأختفاقم

االخيرة.االرهابية

بلدخنا.بنمتجارةوتطوىا~قصيةفمعلتلتوسيععاجلةخطولتنتخذأنعليناولهذاء

هتعريفتفىلحمهمةلتننيضتمنهرعملمحىءمحيدةلتيودتخضعهيومحتىماتزللحعالميةالتجارةان

هتى-متيودسرو~هعصة~ةمتحلبمنظمةاألطر~متطدةمتجاريةهمفاوضلتنتيجةالجمركية

عن-وهمطاءعلنيةولمترتيباتءاالنحرقوممؤضةفحصصر»مكرمخكلفةلمماهتحتتنفيذهايجرى

منامية.كبلدلمنولتتموىمتجارياألداءعلىضارةآثار

هذاهكوممميكفورةمعبطتزلممنمتتهترمنظروجهلتتبطلجلسةموضوعاننعتبىأنناهتورأنوأود

األهميةهغموضوعهرادمناه~لللولبيةهخلمتجارةطىفجمركيةغرالحواجز~لهرحولالعام

فىتتمكريةمتجلهتقميةلهىمطرقطىههعآلفخطوةبلنلقطةهمنطتيةلممتممةمنولخطعاعمة.وهمك

هلعةممهلتممشملهكوممميسرلمنآمحثةفننىءيثاالدل(مثغيةهطبيمةذتلجمركيةغيرلحواجزالفاء

الصد.هذافي

عليهامتترتباالوروبى»ا~محاد~وتوميعا~ىلحكلطمحأكلىاتخنتهتىالخطواتان

عمليةاألوروبىا~محاليستكمللنوبداالسطمي.مموتمرمنظمةتولفهتىلبلداننابالنسبةحتميةنتائج

.~~0لبقةلهاأل~هغ~عاليصبحهوففنهالمقبل»التخاللتومشعه

االتحادتجربةكثبعناهبتراناالمصمموتمرمنظمةفياألمناهلئلولالمفيدمنأنهوأعتقد

ةمتجلفىنصيبهازيارة~جلمنوصناعلتهالتهاالقصةهمنلسبةكظروفتهيئةتعيدوأناألوروبى،



التجاريةسمماتالموةكفاهمنتزيداالقليميةالتكاملحركات~نتبنالوليةالتجربةاننلكالدولية.

بينها.فيماالتتالنسوثعويءوالقطاعات

القوةتمكرالتىءالخاصةالتجاريةمشاربعناشومآنالضرورىمنانهوصءآخيرةنقطة.سجل)نوأود

فيماالتعاونبخطىواالسراعالكوممميك~نشطةمجالفىايجابيةاكثربلورءالوطنية~قصاداتتاالدافعة

بينها.

الولىفىوالصناعيةالتجاريةالغرفاتحاداتثسهيعيتعنالمنمى»العامفىمورتتاخرشرروكما

الىالراميةالبرامجفىوالمشاركةوالصناعة»للتجارةاالسميةفةالنىمعأوشتعاونإقامةعلىاالعضاو

االمطمية.البلدانبنهيماواالمشعاراتالتجارةتتقية

الذيءعملكمفىالنجاحلكمواتمنىءاسطنبولفىاالقامةوطيبباالنتاجحاظةاياماتقضواانأريدوختاما،

بلداننابناالقتصاديالتعاونتتقيةمادةنمجلفىمفيدةنثائجعنسيسفرانهفىشكاليخالجنى





كلمة

بلقزيزالواحدعبدطدكتورمعطى
اإلمطمىتمرالمنلمنظمةالعاماالمين

الكوسيك~ةالسلبعةللدورةاحتتلحىالحفلفي
)2••1االولتشرمنلماكتوبر,.0(اسطنبمل،





عيوسزالالربمموالملة

وبركاته،اللهعليطوووهمةمالسة

.رز!ت«رةا_هانذ.رةهذد`ثمف_أحفرأنوممعا.:رمزو~قراتد،لور5إ~
بيز>».إليبالنبةفأحبيةأهميةمعثمرلمشارلةيعمنيمماو~راكئلمرة~لئكر

الحات.يةااخهومشاعرقالخالصةتحيا_رعنجميعألكمأعربأنلودفإني.المناسبة

،ميزرتنبأ~السزمةلففقالعميها_رلبتعنأعربأنكنك~رويعنيب

منتمزإهنتمادرههنسزتليهيه.Lرت~إالمعنار>حخمو..L,.دائنيوفئذامعنازبالحعنمو

إثرافأننائهلهوإنذ~<اإلسا~رللمه~تمرمنضمةدولبيناال~~ا:قالنتعاونيربنتمثه

لنتعزيزمنينياومرااننياأهدقتحقنيهبصوقئمأتسيرجعليةتكمسنيكلئكرورئأمننتهاهنتهفف

العنأمبةبنين>تقفلكدأنهأنثنبىيفهوال.األعضاءالدولبينوالنتجارتاال~ا.تينالتعاون

~.الشوسةرن_.ا~وأثتحشمةبكئرنتنيم0بمممؤوكإمنعئعوا~ز.األثسرربأما~

.الجمنينةالنتاريخيةا-اضزة



~ا:رأاا-إزاءمتاكدالفعنبمنثداعزءدر

اتقترفالنتىالعوانيةاأل~_جراء»نوالماراتثنهائفئمحينيالثمعنبأ~ءا~يه
.بحقيماإلسرائيئيةا~ات

عنالسلقممنيبركسل~~سرائينيةاكانحكومةيحمرأدنولياكالمجنتمعنذ:~،
الفلسمئينية.الئلمئةمها~الحوامنثنذافرهنزيه

جنيةالخارلوزراءوالعنثمراننالثاهاالسا~بىنتمرالمونبأعقاءرودرةاكهئذ«~

ا:ر:اتذافنفنى~أة:

نخعه!.0



ا.(اتفالعب.عةالسرجه,.ئرحاسمة_ابيراتذا.تستلرمرالتآلميمةالمجاالت»نآخر

ره9(ه9ةنمبزتنتجاهءيحينث،•الركهنهشت>يعتر-ازاانماولاكهز>_ر~التجار_ة
اا´~ا-._وئرائتجارقائحجمإجحا_ر

الترمناناأل~اءJداكتيدرا:ال~الب-نمبعنوأهعبأعنالثثبرنبلأنهومع
منالرننيهقأمونكنلبرعخماءاكالدولأننلكإلىبضاف،هربكظلاالنجاههذافي

منعأمجموأفرن•أنناإنىفذاأمشبرأن•,1أمتيإأل.لمبأالعارذالنجاحجميحمننا
«زاألما_رحذروائف.ا~ازنالنعاونبزند:إلىنر_رراكبعوالمننهارا~ان

واإلحارالفاىذوإر«اءرذالنجالنحربي_اميرإلنخا.السروهوالخطوا_مذهانحاذ
المنفركأانمئماربع»االستثمارانولتثبط،األعضاءاعوليدنالنجاوبىللنعاوننيالقدنه

•المحمررباك.أ~أدنهنابفوث~وال.رائخاهللفمئاعمسا~~،نالنعاونونعز~
النسزن.هذا:رنتعبأاك~را~:دبغخلعبىاكوبنواك

مننئمةءراألعفاءالدون_نريةالنتجااممبادالتفمئاق.توسيععنالحينثو~
التجار،فغليةاألفنئامحوكاإلطاريةاالتفاتيةأنإلىاإلشارةمن_الاإلسلثميتمرالمو
ىمننثرأالتنفيذحيز_خثرلمءولاكهز>منكبيز~وقعياروالت،األعغماءالدولبين<

~:.رأوقه.تدراتءاألعفا).ولنأحث،نذر•و~د.اال~زراى.~اتاكنتما`ر
أت-إجراءءرجار0اأتربرفيالشروعيتم~رذلئذ.إ_رتبا.رأدر،إ(راإلتفاتيةتلثئر

التجاريةادالتالعبحجديز~البنين~أنشرنهرهراكاألمر،اتجاريةاتالمخاوف
وك.اكهز>نب

_راحدرالفالقعاعبهيخمعلعناكالقيامالدورأبر~أدن,المقامفثذافي~ن~7و

رانتددىنالحا_رةرةأفاكالقراراتtمنسرJI...,حئذا~ألقت<و_.بينيدااال~ا-تي

زدراثنتخفموءر.رجيةالفزرا-لومما~ر6ا´وائمؤتمزاك~ا~رالقة~~~

ا:قا_:درالد.إنكازيمالرالفإنه»يةائقرانسرةللمذالعنادزأحلقتالتبىلمةوالعهاال~ا«ق

رحتا~احالنيناتيةالموالخروفقخله~بىاأل«~فإدرثمزوه.الف:-نالقخاعينبه

القزادراتتنفيذءرممراواكخسرادزأممنيةأؤدأدنا~.مذافيدوأه.كاما.بئور>يعنمحله

األن~رتتعتروالتتبةالمتنثالخا-ن.ا~حا~اء:تىن~رتالتيوالثومنيات
وا~اكمنبكلكلوالحذدعةالتجارةئ~فمع>نبالتسر»والحنا~ئلتجارةاامعاشيةالغرفة

م~



....0ائنأدهذا

ا.وئياالقتصا.قأ~م~فيءننكزJزيمةأو.تحقيقهلئىتتوقأسمى~ف
هذاقتتلياتمنىJاألعخماءالنزلؤما<منتبهرالتةةموالوالمكا~~ق,الرامز،
.لمحبيةلميااك»ننيةمجزداآلنختنكونهيعواللمينفهذاوئالز.اذ~.يزامثرلئت

سوقإنشاءءنا~تبةاالنعكاساتبدرامةةالمكثفائخبراءلمجذةإجتوحأن،هذاوأ.تحز
_،ائماضيةلهسنة»نربرأكنتهشنهزشي~زولةبوحةاكفي~ىالئذثينءمثنترهآلإساثمنية

فيمئاثنعبألورأالكو~كعنبأنإ~اهاففنرحائذبىالفبمأمنبانائنونهمتهمجموأمسرن

خلى~~ربياأئمرتبمئةرمواكرهمخيزفا,ا~:ياهذدأناليقيدرو~ر

أنا~.فئذافيوأو،.قيمةخاثصاتإ_رحرالتهينتررحت_0-~ربنقأدنا~ورة

ائخروف.أثغئثر

تتر:.نا«<.>>اند~ذ'Jتنت



)t(

يالسةمحمدالدكتورمعطى~

الخارجيةةوالتجلامحثصهونمر

السوريةبيةالهالجمهوريةفى

فىبيةالهالمجموعةعنفيبة

للكوسيكعشرةلهسلعةللله،ةا~حيطحفل

)2<<1األولتشرمن/أكتوبر2<،(اسطنبمل
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الالىمحمدكنوركدكلمأل

هخارجبألوالنجارها~ونبر

بألالصورميألههبألالجمهورفى

للكومسبكمحنرهفسلبعألللدورها~حىالحفلفى

)200الحنطيتصرناكنوير/20(اسطنبعل

التركيةالجمهوريةوئيمىسيادة

الوزراهمجسوئيمىنائبهولة

االسطمىالموتميلمنظمةالعاماألمنمعالى

واألخواتاألخوةأيها

وبركاتهالهورحمةعليكمالسال

عناعرباناودشخصيأ،باسيوالورقهذهفىالمشاركةمربيةالوفودوأمنما«وومماءإخوتىباسم

اللجنةرئيسءالتركيةلمجمهوريةوئيمرسزرنجتاحمدالسيدلفخامةالصادقوشيرناالعمقامنتاننا

القيمةبكلمتهللجننتامحثمرةهملبعةفورةأسلبنتاحتكرمهعلىوالتجارى،ا~فتصادىللتعاونالدائمة

منا.واحدكلوتطلعاتآمالعنالمئعترة

منبهأحلطتناماعلىالسليقةالتركيةلجمهوريةلحكومةشكرناعنفوبتأنأيضأاخوتىوويسعنى

نبديوأنالطيبة»األرضهنوطئناأنمنذبهابلناةالتىاللقاهفرحةوالضيافةوكرماالسثعبالحرارة

فمجاالت.ئخكففىمتمراربابطكمتحتتألالذىالكبيربالشمإعجابنا

الجمهوريةرئيساألممدءبثماراللكتورفمميدمبةوتحياتإليكمأنة.ن-الرئيسسيادةيا-لىاسمحواو

وائثعير.االحترامكلولبللكملثسبكمولكميكن~الذىالسوريةالعربية

بهاشرحبانامافوظفتالتركية-ائصوريةالمشتركةاللجنة~عملعلىانعكستالمتباهلةالصاهقةالمحبةمذه

بورها.لتزيدالتجاريةمعاتتاوتطويرخمةفىمشتركوتاريخوكمنةعائليةوصطتمشتركةمسردمن

شبينا.بينالقائمةالمحبةصطت

التهاني)جملالعربيةالمجموعةباسمهيكملهثممJليلمسحواالوطنيالتركيةالجمهوريةعيدوبمناسبة

واالزدهار.الشعماستمرارلبلكمواجن



نحوالشقيقةالبلدانبنالتعاونتوجيهضرورةطىموشرنلكوفىتتريبأ.%fالعالمىاالنتاجمننصيبها

جهود~كبرءبقرءيكللأصبحلمنجاحJولراسلتأملمن.نجزما~منثبتولقدالشمية.تحقيق

إنثما،ضرورةمنيقنطريجعلنىماهووهذام.الثمنقرآحتمتالتىالبلدانمعاالقتصاديالتعاون

منماء.األالبلدانلجميعالشميةجهودلمساندةإضافيةأنظمة

تحالفاتشكيلعلىنفعمهاشمأاألكثرالبندانيحملالذىاألمرالعالمية»األسواقفىالمنافسةالحتدامونظرأ

مهمة.نوصألبلداننايتيحالفعالاالقتصاديالتعاونفإنءاقتمامية

بنهيمالتعاونمطىتسبغاالسطمىاللنتعاليمصلبفىصالتىوالتكاظوالنضامناالخاءروحان

االبعاد.هائألأهسبةاألعضاءبلداننا

ءالعالمفىائمنظماتلحمإحدىوهىاإلسطمى»الموتميمنظمةعلىيتوجبانهأفرىجهةمننرىونحن

ولتجارب.الخبرةمنحصيلتهابفضلالدولىلطقتصادموجهةقوةتصبحأن

كلبعيسزلنامافانناالعوشرتوبحسبواحد.آنفىوالنوصللمخاطرعادالتوزيعأتقتضيالعولسةان

تتيحهمماوثفيأاتتماهيأهمكوقةالمشلمةالبلدانهيه<تتفيدالذي>الرتتففىالعل.التوزيعهذاعنالبعد

المطردولمتدهورالتجارىلمعجزتتامىمالميرةشكطتالناميةالبلدانتواجهسانحةفرمنمنالعولسة

وغرالعقولتسربظاهرةزيالةلىباالضطةاجتماعية~مننلكعلىيترتبومااألخوكتوزيعفي

ا~البلدلئفىالقرصالحظرمنالفردنصيبفانتفاؤالالمؤشراتألكثروتبعأخطيرة.تمشككهنذلك

فىالخولبنلهالملةالنورقنلكلمرأضفناوإلافترأ.األكثرالبلدانفىمثيلهضعف500إلىيصلثراء

العائدات.توزيعلمشكطتبالنسبةأكثرالصورةتضحتالالواحدالبلد

طىملبيةوبصورةشكبونمثوثرفنهاالمخكفةالبلدانفىالرخاءمعدالتبينالفجوةسديتملموما

ينخفضالتياالسطمي،الموتميمنظمةفىنموأالبلدانأكرشعوبالوليين.انواالستقراروالوئاممالسك

المنظمة.فىاأل~هلمبلدانممكانإجمالىمنكا؟6انحوتثكلحدءأقصىإلىفيهاالفرددخل

الخارجيةاهيرنمثمكلةيدفنالتخلفإلىوينضمالشقيقةببلداننايحمقمشكطتمنيجلبهوماالبؤسان

ماتتا.امتماارةهةفىالمشكتهذهيضبعممااستفحاالاألميةمعدلوارتفاعوالمجاعة

لمىالمعيمعإمكاناتمنالعولسةلناتتيحهمماحدأقصىإلىاالفادةمحاولةعلينايتوجبالصلدمذاوفي

بلداننابنفيماالخبراتتباهلJالعميلة.هذهعلىتترتبأنيمكنالتيالمخاطربدرءكفيلةحلولايجاد

فىلىاللوالسياقحلبةفياالستمرارلحىيساعدناأنشأنهمنالكوسيكإطاروفيالمجالهذافىالشقيقة

مووكماءالبارزةالمتخصصةمؤسساتناأنمنيقنعلىفإننىذلكعنوفضألاألمان.منأكبرقدرظل

وقرة.كفاءةمنلهامابفضلباللهذاعلىخطاناتهدىسوفبها»العهد



السلعأمامالجمركية8تحر~ونغندابوابهوفتحتجارته-رةمنواألمنمالقمممبأنالعربيةمولناوتفخر
االسمية.لللولالعائدةالسلعومنهاإليهالواردة

المشاريعمنللعيد~_ولمسما~ومنىولقمممونةوبتراالسطميةمشمارتبااليرحبأنهكما
االمطمية.الولىفىاالمشمامت

وبناهاال~دىاال~حبداجتتنيذفىفمولمةتحياتسجبهةأسىاألمةتتقيةاستراتيحيةستلقد
ا~د~يترماألىا~~شكلالتىواالجتماعيةوهماليةوا~لقانونيةالمومسلتوتمزيز
أدا~~األ-اقن~الحتىلهااالشلينبغىالتىلملوليةالمعلييروتطبقتبنىوفىالمعوق.
وز_»ةا~~ا~ةال(ةونوتوطينهاالمشملرامهشهعلىلقلرةبادةنإلىإضنةفيها.ملبيأتعامل
ولمثنية.وهعلميةيةالبشموارمنافىمشماراال

ذهخربتتالحىا~ل~ولتعادنبيننانيمابالتعلونإالتنمأنيمكنالفعولمةتحياتمجابهةان
ذاثحرو~~ن!.ال-ا~نرلمصرظسةمومابتروواجبضرورةمولىاللوفالتعاونهمضاميرء

~.دنىتحتتكىلممستمرةللمراجعةتخضعأنيجبالصناعىالعالموبنبينناالتعأزن

بنث~دلحر~~حتلمترهتيفةمرولثعلفهامةبالموضوعلتيحفللهنشا~عمالجولان
لخا.ألهداألسنالحارس-للتنميةاالسطمى

د~حدنثال~هرممندجهودأهمنسذالوسن~-لموظفنكبار-إخوتنابنللقد
ا~كفي~~»~نوتطومرتومميعلمىتسفتوصيتهىوخلصواالمطروحةالموضوعات

والثحير.

دال~.ثدذفمر~معمترىطىمنجزلحاكونانونأملالمبنونةلجهودمعانعمادةيهاإننا

~اال~~~~~لخلةهتىلممسقةمتركيةلمحمهوريةإلى-ثانية-بالثمكراثعممختامأ
~د~أ~اال~~ةبثمخصسكةاالمطميةطولبنوهتجاريلتصادىادالتعاونوممالة
ابنثد~دبىاال~هة~لمنظمةهماماألممنوهمميدموزراهمجلمىرنسفانبالعميدوإلى

ا~الداال~ام~دأ~فمنظمةعنالمنبكةوالمراكزاألجهزةوومماهوإلىللتنميةاالسطمى
مها.ومومسهالعامةلطمانةالمضيفة

بامصم.بالتحلثثرنونرهننلمربيةهوفرأراعمنا~ما~رلىالفرتىر~شكريونلى

~دا~ا~-ا~~~ئلرئيمىنطبأفتخلهاكلىآشقيقةالكويتللولةالقلبيةالتهنئةازفختامأ
مولنا.بمنوالمالوالتعاونالمحبةرعلةحملفىاالسهاماستمرار





ا~ه

كلمفافوهةلحميدكلمة

لزوبيجةبجمهوريةا~لمتنميةوزير

طحفلفىاالمميويةلحمجموعة~لهنيلة

نلكومسينئاهشرةسلعةللدورةاننتلحى

م2<>ااالولتشرمنIلحتوبي0.2(اسطنبعل





بحمفافرحةلحمبدكلمأل

(وميجلنميحمهوربألا~لحتقبألوزبر

فحفلفىاالسبوبألهمجموعألكنلحببأل

للكومصبكعئمرهلحملبعألللدورها~

)2<<ااالولفئمرمن/لحنوير2<(مطنبول

ميزرنجتأحمدلمميدعزيزى-التركيةالجمهوريةرئيصالقمامةصاحب

االممطمىءالمؤتمرلمنظمةالعاماالممنسعادة

بلتزيز»الواحدعبد/السيد

األعزاه»المجموعاتممكيووساء

ه،وامةاسراث

التركىوللشبلففاحكمشكرناعناألميرية»المجموعةعننيابةءأعربوانبالتحيةلكماشم)نيشرفنى
همريقة.مطنبولسيئةحللنامنذلناامشبالكموحمنوتكوحفاعلىالعظيم»

جمهوريةرئيس-كلييفحيلي/السيدلفخامةالحارةالتحياتالمنبرهذافوقمنأنكر~نلىيطيبكما

االجتماع.هذافىالمشاركنجميعالىبيجانازر

الفحامأ،صاحب

امميةتحملإليها،ستخلصالتىللنتائجوهتاسنتخذلمتىراتوالتراللكوسيكعشرةالممابعةالدورةانعقادان

تدخلالتىاالسطمىالموتميمنظمةفىاألعضاءالبلدانبنا~ديالتعاونمنبمزيدتبشرخاصة

ثقة.بكلوالعشرئالحادىالقرن

اليوم.البلدانمبنالقائمةاالطرافوالمتعدةالثائيةا~تفىأساميةنقطةاألمنيةالقضاياأصبحتلقد

~منلىاللواألمننظامدعمفرءمجتمعةأومنفردة»تسهمأنالبلدانلجميعينبغيانهرأيناوفي

بينها.فيماالمبرمةواالتقاقاتالمناقشات

الوليةللساحةفىعليهامتفقاممياممةءومتضامنةمجتمعةالبلدان»عذهتتتهجانالمهمفمنءالوقتنغمىوفى

البلدان.لهذهابحتصاهيةوالمصالحامحصاميةالمحطمةتحقمقبسف

للبترولوالمصرةالمنتجةفبلدانمنظمةفىاألمنعاهالبلدلمئهيهاتوصلتالتىهيةاالتقهفانءثمومن



األعزا»والمالههمبد~



<م<
~يتىسنفورهكتورمعلىكنمة
لمبهموزفىةوالتجللحصناعةوزبرلحب

يقيةانالمجموعآلتنلحيلة

للالمسيكعشرةلهسلعةللدورةاعتتاحىالحفلفى
)2001األولتشرينأكتوبر/2<ء(اسطنبول





نلمهوربتنملفالرلهلكتورمعطيكلمة

روموزلمسةفىةوهتحلىلحصناعةوزسلحبا

اكلفقيةزهعجموعآل8مطنيلبة

0للكومصيلنالحشرةمصبعةكللورة~1لححفلفى

)2•<1األولتشرمنكتوبي/20(هطنبعل»

ءمحرسيهورنيسلهتركيةفجمهوريةونيسممزر»نجلتمحمدهرنيصلهفخامةصاحب

ءالتركيةهجمهصآلوزراءونيسوهبهلولةوزيركى»مهجةلولتطكتورفمعىصاحب

اإلسطمى»لحمؤتمرلمنطحةلحملماألمنبلقزر»لحواحدلحدالدكتورالمعيملحبا

الوزراء،لحمعالىأصحلب

ون»لحموروالزمالءوبعذالمند

ءةوالسةالسيدات

عنفيلبةالمبجلالجمعهذاهرفحيثهيرمتوجهJلهنأمروالسرورالعظيمالشرفهراعىلمنإنه

وثسبأ،حكومةءالتركيةللجمهوريةوسكرىامتتأنىخلصعن.عربJبداية»وأود،فريتية.األالمجموعة

ككوسيكطى~مثر~نأيضألىولسحوالبهية.لمطلبولبصينةحللنامنذوفادةكرممنالتهناهماعلى

االسطمى.مموتمربمنظمةدلئمةلهنة)همتصبحأنفىتركيا»رئاسةتحتءنجحتالتى

فهم-وباكممتأنوكرانوهكويت~ياباالممم:ولنكرهمممكتبهيئةفىالجداألعضا«أمننأنلمودكما

شأنهمنوليناميكيةفثماطهنبهيتحلونوماالعملفرتقلنيهمJمنيقنطىواننىالثمرن.بهذاجليرون

لقاسة.لمسنواتفىالنجاحمنمزيدإلىخطانايقودأن

لهتدضتماإثر~هزصلهماهرلمنبمدينقلممعالمبينماللكوممميكعشرةالسابقةالورقتعقد

فىمابلطرجماعيةبإدانةارتتعتاالتىاألصواتهىصوتناونضمفابية.لهجماتمنالمتحدةالواليات

ميلس.خطفكلفوقيسموتوحد

طرئيس»السيد

وا~هتصاديالتجاريوناتلتعزيزلكومسيكبهلخطلعتالذىمشاء»بكلالجيرءلمعملمنالرغمعلى

حيزيدخللمهامةاتقرلمنلملجنةاتخنتهممالكثيرنءهكقببلغفطحظفلنامنماءاألالولىبنفيما

بنفيماا~هتصاليمعاونبتحعتقاالسراعأجلمنلتالترلمذهلتتفينحانقدالوقتأنوأعثعدلتتفيذ~



OIC/COMCECl17.01lREP.~(ا)امرة

األمةالوجهعلىتفىكىالكوسيكمسارإصالحأجلومناإلسطمىالمؤتمربمنظمةاألعضاءالولى
لها.المحدقبالمقاصد

محورأليكوناألعضاء~ءللبلدانالخارجيةالتجارةعلىالجمركيةغيرالحواجز~آثارموضوعاختياران

الستكشافممتازةفرصةأتاحإذءالمرحلةهذهفيتمامأمواتيأجاءالحاليةالورقفىالنظروجهاتلتبادل

اهولىبنالتجارةحفزاناألمنعا».لولنابنوا~هتصاهيةمتجاريةا~تلتعزيزالممكنةالوسائلجميع

للكوسيك»أساسيأفعفأيشكطنبينهافيماا~ديالتعاونوتمزيزاالسطمى،الموتميبمنظمةاألعضاء

آهول.لهذهالبيئيةللتجارةشجيميأالجمركيةوغيرالجمركيةالحواجزازالةثممنيستدعيانوهما

اهولىوسائرمبقموزاعلىبالفلئدةتعوداالسطميالمؤتمرمنظمةلولالبيئيةالتجارةأنفىشكمنما

.زيلتماإذاتتعاظمقدالفائدةهذهلننعثطكناواناالسطمى.الموتميمنظمةفيا.عضاءفريتيةاأل

مناالسطمىالموتميمنظمةمومساتثعلمهمعاالقصرىاالفادةفحققأنفتطعناماوإذاالتجاريةالحواجز

التجاري.التباهللتيسيرأنظمة

التجارةيحكمالذىواإلجرائىوالتتظيصالقانونىاإلطاروتبسيطحإصكعلىاآلنتعكفموزامبيقان

القوامأحيثمنالعالميةالتجارةمنظمةاشتراطاتاستيفاءإلى-ناحيةمن-إلىبذلكساعيةءالخارجية

البروتوكوللتنفيذنفسهاالمدادأخرىناحيةومنءاألطرافمتعالةالتجارةتحكمالتىالتجاريةوالنظم

الرسوملثعيرجيدأسلوببتطبقموخرأقمناالسياقهذاوفىاألنويقى.الجنوبتنميةلمؤتمرالتجاري

ه~؟3>إلى9ه35منميناجمركىرسمأكبروفغضومتوائمة.جيدةجمركيةقوائموأعسناالجمركية

تفرضالمبقموزاأنإلىمثارةاالتحرنلكإلىوباالضافةقط.9ه´25إلى2«•2ينايرفىيصلوسوف

التصليي.علىأواالستيرادانرناستصدارعلىرقابةأي

الرئيس.السيد

عنشخصيأ،وباسميوشمبأحكومةمبقموزاجمهوريةنمننيابةمجددأأعربأنأودكلمتي؟افتتمأنقبل

منلناقمرهلمااألعضاءالدولولجميعوللكومسيكاإلسطميالموتميلمنظمةاالمتنانوخالصالشكرعميق

طبيعية.وكوارثفيضاناتمنلمماضيينالعامينمدىعلىموزامبيقلهتقرضتماخلكومساندةدعم

لممشروط.غيرالكاملللتعاونموزامبيقوفداستعدادلكممؤكدأءالنجاحلمداوالتناأتمنىوختامأ







علىمحمدلحمدلحلكنورمعىكلمأل

للتقبألاإلمطمىلحنالوفبمر

فى

للكومصبكمنرهلحصبمألرهلللوا~لهحفل

م200ااكالأكنوبرلحقمرمن2<»طمتبول

لهرحيمالرحمنالهبسم
لجمعن.وصحبهآكهوطراألمن.مصطقمحمد.سينعلىوكسطووالصالة
تركيا.حمهوريةوئيصسزرنجتأحمدالرشيمىفخامة
ولمتجارى.دياالقصاللتعاونالدائمةلملجنةرئيس
االسطمي.مموتمرلمنظمةهقاماألمنبلتمد.لمواحدعبدطكتورمعالى
د.الوفىوأمنماهووساءوالسعادةالمعالىأصحاب
لحضور.واألخواتاألخوة

»»»وبركأتهالةورحمةعليكمالسال

معمرأءللتنميةاالسطمىلبنكمومستكمباسملمكريملجمعهذا.~Jولسرورلفبطةهواىلمنإنه

حسنمندائمأنجدهلماءوشجأوحكومةرئيسأ»متركيةفجمهوريةمبزيلولمشكرالصفقمشيرعن

لضماناتخنتلمتىالجيدةوللترتيبات»هضيطةكرممنلممثماركةلهوفودكقاهوما»وهوفالةمثعلاال

هع2ومنيالمىءمميدانانفىمممتعرةجهودمنلموقرةحكومكمتبنلهماواناالجتمامطت.نجاح

منظمةفىاأل~ءلحلولمبننمتعةوشبيعلتعزيزدفمشترناالسطمىفعمللممعيرةورعايتكمدعمكم

وهمنظماتولمالمساتمنماءاأللحولعليهاتحرصلتىففاعلةالمثماركةولمزاالسطمى.الموتمي

لتقيمالمناسبةهذه)غشمJهردأننىكماممطر.وهشاهلشكريعتقلمماالموتميمذافيكةالمشل

مذافعالياتفىللمشاركةللتنميةاالسطمىهبنكدعوتهاعلىكمروةلجنتكمألمانةولشيرمشكر

لنىاالنسانلخمةكيهاد.بت»مماميةأهد~منفعريقةأمتتاهيهتصبوماتحققفىلطعمهاماالجتماع

لحكبير.لمكونىلممجتمعفى»كان

Iلمرئيسفخامة

فىبهاتفضلتمكتىمضنيةمكلمتطيهالثتملتهتىلهفترةواألفكل»لسيدةهتوحيهاتان
أمممنستكونشردوالوإنها.األ~مجولبنودجميعفرللمنثمةهطممةفنمامتتد»مجلمةهز«

الهام.للقاءهذاعنهاميمنعىهتىميلتوهتولختطحوفى»لمنشلتمسيرةفىهرماستتركهتيللوثلئق



للعاماألمين»بلتزيزالواحدعبدالكتورمعالىءاهزيزاألخألقاهاالتيالقيمةبالكلمةأثميد.نأوتكما

،المشتركاالسطمىالعمللواقعشاملوعرض»سيدةأفكارمنتضمنتهلماءاالسطمىالمؤتمرلمنظمة

هذهمنجزءبأنهالتفخرءللتنميةاالسطمىالبنكمؤسمتكموانمنماء.األالولىبينالتعاونومسيرة

التحياتمنمتناميأمحدااألمنعاههولنافيهاتواجهالتىالحرجةالظروفههفي»لهاوسندءالمسيرة

لولهافيالشميةبأسباباألخذلدعم»إمكاناتهاحلوتوفىمستموءبد)بمؤسمتكمفتعملالقرنهذافي
األعضاء

؟الرئيسفخامة

.واألخواتاالخوة

طرأتالتيالعالميةواألحداثالظروفخضمفييأتىالموقرةللجنتكوالعورةهذهعقدان

لولنااقتصاداتعلىوانعكاهماتهاوآثارهااألحداثهز»واكبتالتىالمتطحقةالمستجداتوانمزخرأ.

محالقبتوصياتللخروجالموقرةلجنتكمعاتقعلىالملقاةوليةالمسومنضاعفتقداالسطميةاألعضاء

.جميعهااألمةبهاتمرالتىالعيبةالفترةهذهفىمنماءاألهولناالملحةوالمتطلباتاالحتياجاتتلبى

إلىترمىالتيالموضوعاتأهممنلتطءالمباركاالجتماعاهأعمالجوليقضمنهاالتيالمواضيعان

الناجعةالومماثلمن)نهاعنننمال»وتفيلهءبهواالرشعا»وتعزيزه»المشتركاالقتصاديالعملتشجيع

الموتميمنظمةفياألعضاءالولىمبنوهتجاريا~ديالتقالنلتعزيزالداعيةالعملخطةلتحقيق

هوكمالتحرصءللتنميةاالسطمىالبنكءمومستكمواناالسطمي.القمةمزتمرأجازهاالتيءمياالسك

جميعفىشاركقدالبنكفانءلذاالتنفيذ.حيزفيالخطةمذ«وضعفىوالمساهمةالمشاركةعلى،دأبها

أولى.نهكما»بعضهادعمفىوساهمءالمملخطةتنفيذآليةإطارفىعقتالتىءالقطاعيةاالجتماعات

الولىبمنالتعلونوتعزيز»للفلئدةتميمعلىمنهحرصأءخلسةأمميةبهاأوصتالتيالمشتركةالمشاريع

.أنشئأجلهامنالتىللغايةتحقيقأءاألعضاء

االقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةبتتفينللتعجيلااخبراهاجتماعفيالبنكشاركاالطارهذاوفي

الولىممكىبحضورم200امليوV-iةالفقفىاسطنبولعينةفيالكريمبلدكمفيمحدالذيوالتجاري

معوالتتسقبالتعاونوقدماالسطميمالموتميمنظمةعنالمنبثقةوالمنظماتوالمؤسساتاألعضاه

القيامإلىدأبههوكماليتطلعالبنكوانءالمطروحةالقضاياحولالتقاريرمنالعيداألخرىالمنظمات

بشعوبلطرتقاهوتوظيفهااالجتماع»هذانتائجحوللموترةلجنتكمتوجيهاتضوءعلىبهالمناطبالدور

.تحتيتهإلىتصبوماإلىولفعهاأمتنا

منظمةقضايا»أولهاءالهامةالقضايامنبعاليعنىاالجتماعهذاأعمالجولفانسابقأذكرتوكما

)نهإالاألطراف»متعالالتجارةنظامعنانبشعتالتىالمكاسبمنالرغمفعلى.)WIG(العالميةالتجارة

فياألعضاءاهولىفيهابما»نموأاألكلوالولىءالناميةاهولىكاهلعلىكبيرةوأعباءالتزاماتوضعقد

~أهولة)36(وثطثينستةتضمالبنكفىاألعضاءالولىأنالمعلوممناإلسلثمي.المؤتمرمنظمة



االنضملهىطريفهافىوهىءهمتطمألفرمرهبهتهلها)1(<هولوهئر~.فيمنجلمتطحألفى
ليها.

tنسلفخلمة
.لهتواألخواالخوة

للبنهحتاميةزلتموضوعفهزهورتهفر9ممبهبتماعاالهذاأملمحولتضمنلقد

ةفموقرةلجنكمكلنتماتتقطىللكميةاالسطمى~»مومسكمهلتوة،هتتميةاالسطمى
هتىهموهنميعحيلممونلتتمحقاألمنعاه»جنروهشهمنظر.وحهنتلتبلمنبربهحال،هيهااوكلته

منلكل~االبتماعت~فظمفمية.ههلرةلمنظمةهوزلمربة(الجتماعتعلىتمرض
يهوزلاالبمتماعلجرمنمنةوميال،وخيفرةمنفمنكلفرمتتهتر~بةهوزلعلتاالحتما

»ر•>امتوبرا5و14~وا~سناألحدمرصجتفىبمقر»اهبكفتءطرحةفىلقلم
وتبللفمطروحة،طنمياحولروهشفهتتممقبسفاألمنعا»طوللكنةريأشةاجتماعأ

عاالبتاعه_لعلرمرئيةطنملياعن9ثمترتمررلر~االعنما~هرلبمنهننلروبهلت
األ~هطولكنةطرلهغيةفعطلتمنا~لهزلماءمطهاممونوتتسقءلحوحةلهوزلرى
فزراعةهمتحةوهمغالضنت~ةمتحلمنظمةمحلتتطبقطىهمنثمنتوتركزت.كةفمثمل

االجتماعوخلصبطوحآل.لبعطهوزلرىاالهتتاعخالبحهاميتمهتاألخرىوهمولضيعولمخمت
متية:لمرئيمتمنقطإلى

همنبثعةلمطهاهتقتتفينفرمطمراالمموتمرمنظمةفراأل~هلحولتولهههترفمثممدمعلجةبةلمولو
الرحواى.جولةتلوةالتقيتعن
سمثجل.فرةمتحلهعصةفمنظمةعملبرهجفىاللويةلهتتموىفبمدإ~»اممية

مموتمربمنظمةاأل~»طولخمةوبصنة6نمو2األطولومنهاهنيةفلوللمبهاجضرورة
منه.تعلىلهذىهتصصوضعمنوخروجهالحولىىمتجللمنظامفىمطنصاال

فموقبنتحفزراعةتاعفىمتجنوةهعصةفمنظمةبةهجهضتممفهفرهنلميةمصالمراعاةأممية
األمنمراعلتمعبوهيةألموسية(كميةمرهقىسونمزراعيةمالههالملمفمثحمةهول
محول.كافرمربنيةوهشميةفنذفى
حتوبصفةنيةمحولتمهترمخملتلحمارممينفخمكتاعفىبةهحلممفرضتبلنهبة
هميلحةو~عفطبيعسزا~منئىهكة~ووههااالفطمىمموتمرمنظمةفىاألمنعاههول
رهرلت.ولمنط
نيةمحولبهفترمتماتترقهمنئمة´منريةلحفضملمفمرشحةفلولفنمبةفمنيةاعباهفرمنرمحم
لرومراى.رلةمبللىفى
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وسيامتسشاراالموضوعاتوهىللتجارةالعالميةلممنظمةاجهزةفىفورةسنقاموضوعاتدراسةاستكمال
حولها.التفاوضيبدأ)نقبلالتجارةوتمهيتالحكوميةالمشترياتفىوالشفافيةالمنافسة
واألمينانكاملالتنفيذوقبلالحاليةالمرحلةفىالمنظمةعملبرنامجعلىحبيدةموضوعاتأيفرضعدم
المنظمة.مناألمنعا»اللولتواجهالتىالمشاكللجميع
حولهاالتفاوضاوبهاالعمللجارىللموضوعاتبالنسبةالخامرالقطاعومواقفاهتماماتمراعاةضرورة

للتجارة.العالميةالمنظمةفى
القاسةالمرحلةفىللتجارةالعالميةالمنظمةعملبرنامجفىللتنميةااليجابيةاألجندةموضوعاتمراعاة
التكنولوحياونكرالتجارةمبنفماوالعقةوالتمويلواميونالتجارةبنفيماالععةمراعاةخاصةوبصفة
المستقبلى.العملبرنامجفىوإلماجها
المولودعمالعالميةمتجارةمنظمةفىمراهبصفةعلىللتنميةاإلمطمىالبنكحصولأهميةعلىالتأكيد
التوجه.لهذااألعضاء
.المنكوراالجتماعبثعويرمنماءاألالولىجميعتزويدوميتم

قدلبنكأنمناننكرأنالعنيدمنولعل.اللهبإننءالمجلهذافىالمنىتحقتىإلىالبنكوميسعى
الخسلتكشيمالعلمية»لمتجلرةمنظمةتضليافىاألمنعاهمولهلمىالنقيةة8لممسالشيمبرنامجاامتحث

فنظم)وروجواى~جولةباتغياتللتعريفرلتوللاتالندوعتدءالعملحلقاتوتتظيمءاالستشارية
هراساتإجراءكىإضافةتمويلها،فىمماهم)وءاآلنحتىمتريبيةولورقهفوة)32(وثلثثيناشنتين
الزراعة.عنلراساتخصرالبنك)عثاالطارمذاوفىلممشتركة.الفائدةذاتالمواضيععنقطاعية
.االلكترونيةوالتجارة»الفكريةمملكيةبحقوقالمتعلقةالتجاريةوالجونبواالمشمارىءالقساتوتجارة
بصفةحاليأالبنكويثمارك.منهالطغادةالثثباللغاتاألمناءالولىلجميعمتاحةاساتاسومذه
لمعالمية.التجارةلمنظمةالتابعتنوالشميةمتجارةولجنةءوالبيئةالتجارةلجنتىمنكلفىمراقب

؟الرئيسفخامة

.واألخواتاالخوة

للترناألمةإعدادبشأنالثامناالسطمى)العمةموتمرقرارتنفيذطىاألولىالوعلةمنذالبنكحرصلقد

مذافىالجادةالخطواتفاتخذ»منماءاألللولىالبيئيةالتجارةنسبةرفععلىحثالذىءوالعشرينالحادي

عاصمنكلفىسنويأ~مريكىلوالوبليونالبيئيةالتجارةلتمويلالخاصةمواردهمنفوفرءالسبيل

على~المرابحةبرنامجمنكالللبنكالتتفينيينالسيرهنمجساعتمدكما.ا~423وا~42ا

موالوبليون(الميناربمبلغالسوقمناالضافيةالمواردلتمبنةاالجماعية~المرابحةوبرنامجمرحلتين``

لتمويلأمريكيدوالربليون1ر7المحنكفةنوافذهخرمنالبنكاعتمدا~42اعاموفىسنويأ.أمريكى

و~المرابحةمرحلتين~على)المرابحةبرنامجى~منالمواردتعبةفعالبدأقدالبنكأنكما.التجارة

منها.مريكى.دوالرمليون37<~1421عامفى~منالمعتمدالمجموعفبلغالجماعية~»



«fإجراءاتتبسيطكلىملةلبنلهانعنضآلهذاههماعية.بلمرلجحةشوكتلمربكىموالومليونا
حةالمتلمواردوزيادةفتمويللضمنتبدالوهجه»ولخا»ةفاكليةكثرلجطهاشروطهوتيسرالتمويل
إليهيصبوكانالذيللسفتحققمنيتمكنلملمتوفرلمحىلثلىوهعاملبنكJلمىلتتويهت9ولكننىله.

لمنظمةهماماألسننلككىهثملركمالمطلوتالسترىلونتزل.Lاألمنمادلللولفبينيةفطتجارة
عامفىلمبيئيةلمتجارةلدعمللتنميةاالعطسمبنالوفرماهتىلحيةلتمسيطتواناالسطمى»الموتمي

.~ا2f»بعاممقارنة%35بنحو~نعبةطتلةكلنتوفىءبلكاملتمتفللم~ا42ا
الجهودتضافريتطلبليبنيةلمتجارةفرلمممتهنةهزيالةتحققJبدامةوهمعلومالموكدمنوان

ومصارفتجاريةمؤمساتمنلمتجلوى»مميدانفىممتعاملنوبخمةلممخيةالجهاتجميعمنلحثيثة
وأضمالفرصةهذهأختملنلودوفنرمهف.هذالتحتتىكلهاتتعنمدءحكوصودعموطنية.اتوإللى
بمساعدةمخلصأمالعاممتاعمنسراهفمغيةمحهتبكنةوأهبهماماألمنمعىصوتلجىصوتى
بينها.مافرمتجاريةبلمبالالتلهخضةلجهودودعمشجينخالمن•همهههذافىومسلفتهالبنك

Iالرنيمرفخامة

.لتواألخواالخوة

سنةوعشرئخمسةمرورومنسبةفبينيةمتجارةشبينهىهرلميةلمجهوددمهإطالفىلهبنكنظمتد

تحت،م200ايونيةا4~9ةهفتىفىةحتعينةفراألولاالسطمىلمتجارىلممرضءلخشائهعلر

فوزراءمجلسونيمىنطبهمهأولىلخىز»عبدبنا)عبداألسرفملكرلسموصاحبوعلية

ة.جتفىفصناعيةمتجاريةفغرفةمعنمتعه»هممرهيةلمربيةممملكةفىهوكنى»الحرسورنيس

تخللهوقد،االسطمىمموتمرمنظمةفراأل~ءهولمنهولةأربعنلجةةفمحرضفرشاركوقد

وغرها.مشليةلمتولملقادكفوتالهامةمفعالياتمنكثير

Iالرئيصفخامة

.لتواألخواالخوة

وتنميةلتتشيطعامام20ه1عامبإعطنمملقةهررتهافىفموقرةلجنتكملقرارواستجبة

المحاسنالسنويلطجتماعموضوعانلكللتنميةاالسطمىلمبنكاعتمدنتد»وهمتومعلةالصغيرةالمشاريع

»العاصمةمجزائرفىاألسبوعهذا~هتا»لمترولمتتموى»للتمويلفوطنيةسلتآلمةمعولعثمرين

.اطهبطن

لولهفىوالمتومعلة(لصنيرةلصناعاتتتقيةاءانلمممؤوليلتهمركاءلنثملهمنذءالبنكظلوقد

لصالحام)977(ا~397عامفى~ةا~لتنميةتمويلخط(لاعتمدقدفإنهءلذااألمنعاه.

على»الحيننلكمنذءالبنكدأبوقد.بيمبانجوان)(بنك•األماميةوالبنيةللتنميةالمحوتالماليزى~البنك



تنميةشجينلتحقق•األعضاءالولىفيالتتمويللتمويلالوطنيةللمؤسساتالتمويلخطوطمنعددتقديم
والمتوسطة.الصغيرةالمشاريعتمويلطريقعنءالخاصالقمناع

تفويضاالوطنيةالمومساتمنعالأفوضهتدءيقمهاالتىالتمويلخطوطاستخدامالبنكوليعزز
إمكانيةفيالبنكوينظرنجاحها.التجربةهذه.ثبتتوقدءومتومعلةصغيرةتتقويةمشارينالعتمادكامالء
مذهعملياتثعييمبمدءالتتموىللتمويل.خرىوطنيةمومساتليشملالتفويضمذانطاقتوسيع
.المؤسسات

Iالرشيمىفخامة

.واألخواتاالخوة

»الموقرةلجنتكممعالتعاوناستمرارويثمرفهاليسمدهاللتنميةاالسطمىالبنكمومستكمان

أجلها.مناللجنةتلالتىالساميةاألهدافتحققفىللمساهمة»اأبإذن»جاهدةوستسعى

المعالىوألصحاب»لفخامتكمواهرفانلمشيربخالصألشعلمثانيةالفرصةأغتنمأنأودالختاموفى

ءللتنميةاإلمطمىالبنكبهيحظىالذىءوالمتواصلالمستمروالدعمللمساندةءاألعضاءاهولىفىالوزراء

.األعضا»هولنابينوالتكافلللتضامنرمزأليبقى

والسداد.والتوفيقبالنجاحاالجتماعهذايكللأنأسألواثه

وبركاته.ائهورحمةعليكموالسلثم



ا~م

للكومسبكمئمرهالسلعهلحدورها~جلول
ال)>>ااألولا~براعنرن"6»-^(امطيول،





محنمرهفمملعنهلحعور«أ~محول

(هكومصبك)االسطصنمرلحمننمنطمألووهنجلىا~مرللنعالنفدهمألللجفأل

)002ااألولهتس~/21-18(~ا

االتتامست-ا

االعميجلوللحرار2-

فمكنبهبتهأمنما،نجلبا3-

األعملجلولبنودبعضنثكلرمرعرض-4

مطمراالمموتمرلمنظمةفعلمةاالهلةمنستممرجعىثسر}-,-

'I'-f-الموتميمنظمةفىاألعضا«لبلدلنهىخمةلهثمارةمعلقميةادتصليةالتطورات

)0لهترامركزاإلسطمى

لخنوه)امركزلعلمىلملىلمتطاحفىاإلصطحكدعم3.4-

f-f-مكومسكعنهمنبثعألالمثابعأللجنألثعرس

منظمةمولبننيماوالتجارىىادقصهالتعاونلتمئئالعملخطةتنفيذاستعراض5-4-

خطةبتنفيذللتقبيلالخبراهخمتاحتماعنتائجحولفمتلعةلبنة(توصياتاالسطمىالموتمي

البيئيةالتجارةتوسيعحوللمتجارةلشيةاالسطمىوالمركزللتقيةاالسطمىالبنكمنمقلمشرير-5

االسطمىنمرالمزمتطمألبلدان

العالميةالتجارةمنظمةبنقماطاتالمتعلقةالمسائل-6



للشبأاالسطميالبنكمنمغممقوبرأ)

ه انبار.لتسبهاالسطمىا~كزمزمغم~هدبدب)

الخامدالتطاحلممكىالثامناالجتماعحولوالصناعةللتجارةاالممطميةالغرفةمنمقدمتترير-7

المنظمةبلدانبنالمشتركةالمشاريعفىواالمشمارالتجارةتعزيزبشأن

للبلدانالخارجيةالتجارةعلىالجمركيةغيرالحواجز~آثلموضوعحوللمنظروجهاتتبادل-8

األعضاء

االسطميةلمبلدانلبعضا~هيةبالمساعدةالمتعلقةالمسائل-9

رهاللولجنألثحربر-10

للكومسبكعئمرنالئامنألرناللوانعفاأموعد-11

أعمالمنبسنجدما-12

للكومممبكمئرهبمألالمماالووهفراراناعنماأ-ا3



0م(

أونحوميولىبل´أكناللكتوربيلنصر

بشلنالموظغنكبلاجتماعونيس

حوللحنظروجهلتتبدلمحصلة

منماءااللنبلدانجيةالخلةالتجلكلىالجمركيةنحيرالحواجز´(ثل

)2>>اأولتثسسزأكتوبر/20ء(مطنسر
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مجاليفىوالوكال»األعماللرجاللحخولشرلتتمنحلتمهيلالطزمةاالجراءاتاتخاذضرورة

والنكر.التسويق

التجاريةغيرالحواجزوتحليللتبيانهرلممتبإمدادولمصناعةللتجارةاالسطميةالغرفةقيامضرورة

االسطس.مموتمرمنظمةلبلدانلمبيئيةالتجارةعلىأثرهاوتحيدالقانعة»

عملياتتواجهالتىالصعوباتحولوشاملةمقيتةمطوعاتجمعالبيضاهلمدارمركزيتولىأنضرورة

لمجمركية.غيرالحواجزفيهابمااإلمطمى»المالتمىمنظمةبلدانأسواقإلىالتصير

0نبسرالالسبد

0االزراءالسعالهأصحاب

يلى:ماطىبيننااالتفاقانعقدفقدتقدم»ماعلىوبناء

الجودةومعسرالجمركيةاتباالجراهالخمةليةاللومنعاتالموامعالطرمكتواؤمتحقيقإلىالسعى

للتجارة.العالميةالمنظمةاتغياتتضمنتهاالتىالنباتيةوالصحةوالصحة

الرسومباستيفاهيتطقنيمااألمنعاهالولىفىالجمركيةالسلطاتإجراءاتتسهيلعلىالعمل

ولمترلخزبت.التصيرالعادة~والنهائى~المعتالمتنحاتعلىوالضرائب

بالنسبةونلكاألمنعاهالولىجميعمنالمستوردةلمسلعالممنوحةالمعاملةتوحيدإعطاءعلىالعمل

الرهموم.هذهجميع~هالضروريةالتدابيرواتخاذعليها.الخدماتمقابلالمزداةللرسوم

للبضائع.الجمركىللتصنيفالمنسقبالنظامالعملعلىاألعضاهالدولحث

بشأنها.االجراءاتوتبعيطبثمغافيةالمنثمأقواعدلتطبقالمملعلىمنماءاألالولىثسجيع

فىالمعنية~والمختصةالجهاتعنالمطرةوالعثوالمواصفاتالجودةبشهاداتالمتبادلاالعتراف

األعضاء.الدول

الجمركية.اتهاإجراهفىااللكترونيةالنظماستخدامعلىاألعضاءاللولشجين

للمعلومات.الحكترونىالتباهلاستمالوتعميماستخدامميدانفىالخبراتتباهلشجين

بينها.نيمامتجارىاالغراقتدابيرتجنبعلىاألعضاءالدولحث

السيطرةبغيةاألعضاهالولىفىكمختصةلجهاتبنالخبراتوتباهلللتنسقالواجباالهتمامءامك

الوقلئية.اتواالجراهالتعويضيةوالرسوماالغراقممارساتعلى



الموال.امتعملوإعادةوهملصقلتوهتعبئةفتفليفالخاصةوطالثمرتبسيطإلىالسعى

للبندانالتنافسيةلتالقرومنىالبيئةكلىيحنفظبماللبيئةهمميقةالتكنولوجيانكرتسهيلعلىالعمل
النامية.

غالبيةتويدهوالذىءالخارجيةلوزراهوهصمسزلمشناالمطصالموتمياتخذههذىالموقفتأكيد»

بالعمالةلممتعنتةككومنهالتجارية»نحرهمملكرلراجرفضبثلنالعلميةالتجلرةمنظمةأعضاء

هعصة.ةلمتجلمنظمة)ملمبولعلىءالبيئيةوالمعايير

تريبنلكفىبماوالمتريب.الفنيةبلسصاعدةمطمرااللمموتمىمنظمةفىالمختصةالجهاتقيامأممية

التالية:المواضيعفىوخاصةفخارجيةالتجارةمجالفىمقترةكفا«اتلتكرمنالمربين،

ةلتجللخعيبوتسهيلالجمركيةاتاالجراه•

اقفيةالواتواالحراهلقلالغرالعضاتاالجراءات•

والبيئةوهصحةحيامحنولومنهايتعلق.Lوخاصةالجمركيةىفتدابير•

التواروعمشفىورلتةءبالفعللكمبنهاقمتوالترفمنثلت»~برزتهتىءاالتفاقنقطان

لمثطث~باللغلتلمموقىمنهمفوبنكلىيعهتونجرىوالذىا)»(رقم

مورمنافىأجممنا»هذىمنظروجهلتتبلموضوعبثمنللمدلوالتملخصتحيماستكملتقد)كونوبهذا

الموظفن~كبارممعتوىلمحىءالعاملهذا





0>ر(

ر1(لحغرل

أممبللكلعصر»لحمفعألرهلهلوهنلهصةر

)2<0ااالولمنلحنوبر/نئس21~18ء(همطنبحل





)1(قرلي

هكل~عصرةصمةلحدرةمحرلحصر

)2هه1~لتثمرهنلحتصرلم..ا-18ل»(همس

(لكومسيالال،االسطمىلحموتميلمنظمةىوهتحلا~ىنللتعف`لمةهدللبخةمثمرةهمملبعةلحورقلن

؟2001االولشرمنلكتوبي/'I'1بل18منمنقرةفىفمطنبولفىفمنحت

لوزرا<االسطميةلتوهموتمراالمطميةا~لتمرتمرعنهصطرةفصلةزلتبطرارتتلتكرآل

إفخلرجية

لحولبمنفماولتجارىا~ىمتعالنلتعزمنلحلونةآليبيةاالسترفى~وردبماتلتكروآل

مزتمرواعتمدهاالعطمرةهررتهافىهكوممميكطيهاونتتهتىاالسطمر~مموتمرعنظمةفىاالمناء

فمملع)االسطمىفقمة

عاالحتوتوميلتهكوممميكمتمتهاهترمملبقةلحوولتعن~ةلتالقولا~~قىتلمذوآل

4عنهالمنبحةهمتلبعةللجنةمصرالسبع

ولمتجويا~ىنلتعهتوشقلونلتهتفرلنقحمينتنليلطىبالعمللمتزههامجداتؤكدوإل
4اال~هطولبمنفما

لنظروجهتتبللهىيد-وذىةلعثهررتهافىهكوممميالعنلصمرهترلرهااهتلفىتلقتوآل

؟األ~«لحولتمنىهتىهمهمةهعصةا~هتطورلتحولللكومسيالمممنويةاللورلت~

لنظروجهتلتبللمخصصةبتماعلتاالليهاتظصلتىلنتطجمتلقةضرورة~نصبتصعوآل

فصلة؟ذاتلحوليةلمحظفىاالهماعتهز»تنيهاهتىفمجاالتفىاألمنعاهطولمو~وتتسق

نيمالمتجلرةتوسيعطىفجمركيةغرلحواجزبطلرفمغيةفميةلللمحنقةبت~هتتىمعمحماتلنتوآل

المركزونظمهفمنربية،ممملكةحكومةممتضنتهلذىمطمى`»االمموتمرمنظمةفىاأل~>لحولبين

ةلختىفراالمطى،مموتمرلمنظمةلتلعةفمخيةفمومستهزغر»معنبالتعهمتجارةلتنميةاالسطمى

فىكبيرااسهناامهمتتنطجعنممنرولمذىمبيضا«»فدلمرفى200امرانحزيونيو/14لى12من

ة)طولى~منظروجهتتبطللراء

متجارةلتنميةمطمراالوالمركزلخترةومركزمعامةاألمانةمنفمتممةفمرطيةبلثعلررطمأ~وآل

البنودبشأنللتكنولوجيااالسطميةوهجامعةوهصناعةللتجنوةاالمطميةوهنوفةللتنميةاالسطمىوهبنك

Iاألملجولطىلصرجة



OIC/COMCEC/17-OlIlUlp.....lا)0(المرهق

)OIC/COMCEC/17-منهاالعقمالمرجعىالشريرعلىالعامةلطملنةشيرماعنتر.-ا
مجالفىتقدممذاالسطمىالموتميمنظمةومومساتاالعضاءالولىحققته....Lبشأن0)~ا1((

.والتجارياالقتصاديالتعاون

ا~مراتنوإئتاال~رلتأسناالسطميةوالمومستالصاهراتترط~مانإلر~ح~-2
يق_تىدلحد»4ا´كدر~فىالكوممميكعنممامرلتراواتتفينللتنميةاالسكسالبنكمماأنثمأيناللذ

إلى_حرأنا~~منينإلىبمدتتضملمالتىاألعضاءالدولوتثبنجاح»مهامهما
إليهما.االنضمام

منظمةمندهاتاأ~شبكةإنشاهمنانتهىقدلنشميةاالسطمىانبنكاناالرتياحمعأيضأتطحنه-3
~.ا~ىلطت(ةالضروريةالترتيباتاتخاذإلىاألعضاهاللولوتأعوءاالمصالمؤتمر

~دلا~ديآلا~~تشبكةبإنشاءالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزلقيامتقليرهاعنتر.-4
ا~ل~~ت~طريتعناواالنترنتطريقعنإمااآلنمتاحةأصبحتالتىاالسلثمية
حد.اقمسالىمنهاباالستفادةاالعضاءالولىوتوصىءاالسلثمية

~~اتىا~-~وأننما~نعاقياتمخكفعنىبمدتصقاوو/توقعلمانتىاألعضاءالدولتحك-5
دتتأال_هرنثا.لحدتبالأنااهتصادىالتعاونمجالفىاالسطمىالمؤتمرمنظمةإطارفى
التعاون.لهذاالحزماالطارتوفيرالىسيأممكن

ازراءاالدلاال~المؤتمرالستضافتهااالمطميةايرانجمهوريةلحكومةتقديرهاعنتر.-6
~عابتد~.~000أولثسرن/اكتوبر4الى2منالفترةفىأصنهانمدينةفىالسياحة
.2>>1آب/اغسطمى28و27يومىطهرانفىالمتابعة

ءاثاال~الخر~سزتطلبوالتىالسياحةلوزراءاالولاالجتماععنالصادرةبلتو~ترهب-7
<ا~~نثا~~القطاعلممكىاجتماعتنظيموكنلكءاالسميةالغرفةيتبعللسياحةمجلس

~نىا~~ذداء8الثانىاالسطمىالموتميالستضافتهاماليزيالحكومةيرطتت~تر.-8
.20<1االولتشريناكتوبر/ا3الى10منالفترةفىلمبوركواال

االقتصاديالتعاون~أفيلمعاملةاالسطمىانموتمىمنغمةمؤسساتتبذلهاالتيبالجهودتنوه-9
إلنترق»اال~~انواتدريباواالجتماعيةليةواالقتصااالحصائيةالبحوثمركزوهىوالتجاري،
والخرآل~»اإل~والبنكللتكنولوجياهاالمطميةوالجامعةالتجارة،لتنميةمىاالسكوالمركز



اتإجراهتبسيطعلىعملةالبنكلنعنفضالهذافجماعية.بحةبالمرائوهتأممكىفوالرمليون14•

اخةالمتالمواردوزيادةفتمويللضعاالتبدالوامجادءةوكفاهفاطية~كثرلجملهاشروطهوتيميرالتقوبل

إليهيصبوكانالذىاسفتحتتىمنيتمكنلمالتوالىلمحىلمثلنىوللماملمبنك.نهىالتتعرأوآولكننىله.

لمنظمةالماماألمننلةإلى.شاركمالممطلوتفممتوىهونتزالمااأل~»للولىالبيئيةفالتجلرة

عامفىالبيئيةالتجارةلدعمللتنميةاالسطمىلمبنكوفرهاهتىالمليةلتمسيطتوأناالسطمى،الموتمي
.ا~'I'40بعاممقارنة9ه´35بنحوا~نعبةارتفعتتدكلتوان»بالكاملتستغللما~42ا

الجهودتضافريتطلبالبيئيةالتجارةفىالممتهنةانزيادةتحقق.نبدامةوالمعلومالموكدمنوان

ومصارفتجاريةمرمساتمنالتجارى،الميدانفىملنالمتعاوبخمةالمعنيةالجهاتجميعمنالحثيثة

و~ضمالفرصةهذه.نمتمأن~ودوإننىالهلق.هذالتحقمقكلهاتتمنأءحكوصودعمروطنيةوإدارات

عدةبسماالخاصأمالعامالقطاعمنسواقالمعنيةالحمتبكنةو~هيبهقاماألمنمعالىصوتإلىصوتى

بينها.مافىيةالتجلالتممبهالخاصةالههودودعمشجين~منءممهلهذافىومسامفتهالبنك

Iالرنيمرفخامة

.لتواألخواالخوة

سنةوعشرمنفمسةمروروبمناهبةفبينيةةلمتجلشجينإلىالراميةالجهوددعمهإطارفرالبنكنظملقد

تحتءم200ايونية1f-'Iالنقرةفىحدةسيئةفىاألولاالسطمىالتجاريالممرضءإنشائهعلى

كوزراهمجلمىونيسنائبالعهدولسءالقسعبدبنالهعبداألمرالملكيلممسوصاحبرعاية

ة.جتفىالصناعيةريةالتحاالغرفةمعبالتعاونءالسعوهيةالعربيةالمملكةفىالوطنى»انحرسورنيمر

تخآلوتدءاالسطمىالموتميمنظمةفىاألمنعا»الولىمنهولة.وبمنقرلجةالمعرضفرشاركوقد

وعيرها.الشائيةوطقا»تكلفواتالهامةالفعاليةمنكثير

Iالرئيسفخامة

.لمتواألخواالخوة

وتنميةلتتقميطعامأم2>01عامبإعطنالسابقةهررتهافىالموقرةلجنتكملقرارواستجبة

السادهنالسنويلطجتماعموضوعانلكللتنميةاالسطمىالبنكاعتمدهتدءوالمتوسطةالصغيرةالمشاريع

»الهامسةالجزائرفىاألسبوعهذا~عقدهالمقررالتتموى،للتمويلالوطنيةالمومساتمعولمعشرئ

.الهبإنن

دولهفيوالمتوسطةةالمسالصناعاتتتقيةازاهلممموولياتهمركا»لمنثمائهمنذ»البنكظلوقد

لصالحام)977(ا~397عامفيالصغيرةالمشاريعلتنميةتمويلخطأولاعتمدقدفإنه,لذااألعضاه.

علىءالحينذلكمنذءالبنكدأبوقد.بيمبانجوان)(بنك•األساسيةوالبنيةللتنميةالمحوتالماليزى~البنك



OIC/COMCECl17-01IREP.....l)10(امرة

اليظااصال..

المالىالنظاماصالحدعمبثمأنشريمىثوييباعدادلقيامهانترقلمركزوتقديرماشكرهاعنتعرب-ا3
OIC/COMCECI17(-اال~تحرالمومنظمةفىاال~ءالبلدانالىاشارةمعالعالمى

.ربيةالخالوزراءاالسطمىطزتمروالعثسرالممابعةالورقعنالصالعللتراعتتنيذا,)0)كاا(3(

:الولىالمالىبالنظاميتعلقفيمااللجنةو~14-

ايضاناجعةكانتاالمميويةالماليةاالزمةانتبعناعقابهاوفىاآلسيويةاالزمةاثنا«المستقاةالخبرةن8أوال
الولى.المالىللنظاملمحالىالهيكلفىضعفمواطنعن

واالرتقاهنيةاشدمم~هزا~لىالمالىالنظاملتعزيزتدابيراتخاذالىتأعوالضرورةان-ثانيا
.بحلهاوالتبكيرالماليةاالزماتلتوقىجيدةاهواتواستحداثليةاللبالمعايير

آليةانشاءإمكانيةفىللنظراال~الموتربمنظمةاألعضا«الولىفىالمركزيةالبنوكدعوة-ثالثا
~رها~ا.~ادهداللردوفرمشماريةاالبالتلفتاتيتعلقفيماوالتشاورللمتابعة
وأنواعها.

المناقثماتفىJWنحوكلىر~اثمناالسطمىالموتميمنظمةفراالعضاءاللولتمكينيجب-رابعا
البنوكتعقدانيمكنالصدهذاوفىالولى>المالىالنظاموتمزيزاصالحبثمأنستجريالتى

موريةاجتماعاتاالسطمى~تر~فىاالمنعاهالولىفىالنقميةوالسلطاتالمركزية
الصد.هذافىمواقفهالصياغة

منعليهيترتبوماا~نوع~انثالتموراتولرامتمتابعةيواصلانانقرةمركزإلى~-19
للكوسيكالسنويةراتاللوالىا-ن~افىتقويميةتقاىيقمواناالعضاءللدولبالنسبةاثار
.االسطمىالمؤتمرمنظمةفىالمعنيةالمحافلمنوغيرها

منظمةمناالد.•~ا0•0.•اسةخطةتنفذ-د

~
االجراءانانحاذطىاال~ها~لو~العملخطألتنبذفىالسمءبطازاءفلفهاعننر_-11'

.بتفبذهافعجلالنينمهالمك

vالممنىالخبراءفرمقاجتماعمتضافتهاالالتركيةالجمهوريةلحكومةوتقديرهاشكرهاعنتعرب-ا

فىعقدوالذيوالتجارى»اال~ديللتعاوناالسطميالموتميمنظمةعملخطةبتنفيذبالتعجيل

.2••1مايو/آيار7و6يومياستطنبول

امميتهاوتوكدJ...--.l1نةبتتنز~الخبراهفريقاجتماعطرحهاالتىالتوصياتعلىانقة-18



)OIClCOMCECÆGH-PAJOl/REP.(

علىتصللنمخبراهقةالفىتدعيةعلتابتماهتضطةمحرضتلتراالمنعاهلحولمنلحم-19

.هابتالتبكير

االسراعطىتعملانيعمشلبثمأنبمقرحتلمحمتهتىاالمنعاهللولىمنثمتهاينساتجلد-2ه

اشاهطرحتهتىيعلمشملىتتفزلمىسعاممملخطةطيهنصتمانحوعلىمشاربعلجننبشكيل

.القطاعيةلمخبرا«قة8علتاجتما

لمفرجةباألشطةفمتملقةمتيةعلتاالهتماالستضنةاالمنعا»لحولمنلممقسةباهروضترحب-2ا

.دالكومممينطارفى

~النكلبمجىهمخسزلنجرا«حقرلجتماعىالمتضطةمعربيةمصرجمهوريةمنلهمتممهدض-اوال

.فعملخطةفىفولمرهنولمربفية~لمزراعيةولمتنميةكنية`األوواالتصاالت~

وهقضايامصحةمجل~فرللخبراهاحتماعالستضنةاالمطميةلنلجمهوريةمنممقملممرض-ثانيا

الصحية`.

وولتحن~~الطةبثلنلمخبراهلنريقىا~عسزعناالحتماالمتضطةهممودانمنلمعقدالعرض-ثلثا

بة~.لبشفموارد~سية

االمنعا»~يقياوشرقوسطللولىعيةفىكليميةلرلمعيةحلقةلتنظيمفغلبرنمنلممحملمعرض-رلمبعآ

.لمخى´طاعشبينفىللتنميةاالسطمىهبنة~هورحولالمنظمةفى

لقوىوتبطللمعمآلنبثجاكرتافىموليةهرهميةحلقةالمتضنةلمفونيمميامنممقممممرض-خامسأ

.البشعة

مخولبمدتتهتىضلتللمغفاألولىمهولةالمتضنةمتركيةفجمهوريةمنممقمالعرض-سامسأ

منفأل.حيزبةمتجلاألننمليتلنظامهقاماالطارتقية

يعلممثلىلخشعلةتئمزبثملنخبراهلفىمقاجتماعالستضنةهتونميةلمجمهوريةمنممقممالعرض-سابعا

وهتمس.االنتاجمجىفىوالمتوسطةهصفدة

حسبماعلتالتابنمثمتركةألتدعيةخبراه»لخرقةعلتاجتماالمتضمةاالمنعا»لحولتأعو-)2

العمل.خطةفيالصرجةاألخرىمتعالنميامنفر»لحاخةمقتضي

وتترهاالمنعاه»لممولالىفضروريةلمممماهدلمتشعيمفىاالمتمرلمرللتنميةاالسطمىالبنكوتنث-23
مسا_لمت.منفغطرقمهبما

لنفلةاال_اال_نةمنالعقملممعلخطةتنفيذضربلمتعرالمخامىللشريرثعيرماعمذتعاب-24
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ثعاريرشيمفىتمعتمرأنمنهاوثملب,)OIC/COMCEC/17-01lD)9((االسطمىالمؤتمر

المتطحقةالتطوراتاالعتدرفيآخذةءللكوسيكالمعنويةالسرواتإلىالعملخطةتنفيذبشأنمورية

العالمي.االقتصادفى

رعايةتحتءمراسيةحلقةبتتظيملقيامهةالتجللتنميةاالسطمىللمركزوتتيرهاثمكرهاهنتعرب-25

العاماالطاراتفاقيةثبامميةللتوعية»200ااالولثصرئاكتوبر/19يوماسطنبولفيوللكالكوسيك

االسطمية~.لهبلدانبننيماالتجاريةاالفضلياتلنظام

لتجارةلتنميةاالسهمىوالمرعزللتنميةاإلمطرالبنكقسمااللننللتتريونتتيرمائتعر.-»»
)OlCICOMCECIl7-<HID(\O((اال~فمؤتمرمنظمةلمبالنلمبيئيةلمتجزةتومييبئمن

OIC/COMCEC/17-01/D(21))J.(

ا~.421عامفىامريكىفوالرمليار1•03برصدللتنميةاالسطمىهبنكلمتخذهلمذىبالقرارتنوه-27

موالومليون97»مقدارهاضنىمبلغلتيبركحنفنالستخدامهءالخلسةمواردهمنم)2/2001»»»(

التجارةتمويلبفرضمرحلتنعلىبحةبالمراتمويلنظامووضعللسولمنمجمعانشاه~منامريكي

للتنمية.االسطمىالبنك/االسطمىالموتميمنظمةفياالعضاءللبلدانكبيئية

موالومليارا,VYجملثهافىبلنتاعثمالاتبرصدللشيأاالسطىلمنكلميامثقديرهاهنثعرب-28

لمثجلره.لثعويلبحةاالرونوألهلمنظمتهاطلوفىم)2ه<1لم2000لم~1421عامفىامريكي

ترتيباتوتعزيزءالتجاريةالحواجزازا~قيلمنميميةتألساتخاذعلىاالعضاءالبلدانتحث-29

الفعالوالشجينءالتجاريةاالفضلياتلنظاماالهصرالمؤتمرمنظمةاتفاقيةعلىوالتمسقالشائية»القع

اد.لطتالوطنيةسياساتها~منالمثال»سبيلعلىونلك»المباشرةللتجارة

برنامجتعأيزفىفعليةلكثربورهنهوهنرلمحىتحينها»تملتىءالتجاريةاالتصالمراكزتحث-3ه

التجاريلطتصلمراكزبمدتحنالهتىاال~هاللولمنو~ءالتجارةلتمويلللتنميةاالسطمىالبنك

نلك.الىتباهران

علىتعينهمتمالنينالصاهراتتريللنظامالوطنسزالوكالءشجعاناال~ءالبلدانمنتطلب-31

عام»بوجهالتجاريللتمويلانظمتهتمزمزلحرللتنميةاالسطمىالبنكلمساعدةفعاليةاكثربورالنهوض

خاص.بوجهالصادراتتمويلونظام

االسطمىهبنكجهوددعمعلىاال~«الجلدانفىالتأمنشركاتفيهابماالمالية»المؤمسماتتحث-32

التجارةتعززالتيللمعامطتثيميرااكثرشروطمنحمنهاتدابيرجملة~منونلكءللتنمية

االعضاء.البلدانبينفيماالمباشرة



جانبمنللتمويلصحةريآلتبمليةتحيدفىفعاالفمهلماامسمتهتىاال~»لبلدلمز~-33
للتوسعللتنميةاالمصلمبنكدجسبدتدعملمهتىاالمنعا»لبلدلنوتحثللتنمية،االمسلبنك
نلك.الىتباهرانالبيئيةالتجارةتمويلفى

فىاالتمهجعلتقلرلمتلتمذيزفيةمرنةمحيمفىينظرلىللتنميةاالسطمىمبنلهمن~-34
.منماءاألهول

ونظمباحصلياتالمتعلقةنلتبالبياهتجلرةلتنميةاالسطمىممركزةموظاالمنعا»لحولمن~-35
واالمشمار.متجارة

للولىالبيئيةةالتجلفىاترهنبرمالةلتجللتنميةاالسطمىوالمركزللتنميةاالسطمىههك~-36

فكومعميك،لجىهشمنهذافىمثويروثحيماالسطمىفمرتمرمنظمة

V-'('باعدادلقامهماةاتجللتنميةاالسطمىوهمركزللتنميةمطمراالللبنكوشمرماشكرهاعنترب
الرابعةهررتهافردلمكوسينهنلصدللترلونتالعمةلتجلرةمنظةبثملمتبعةثويرى

I(OIC/COMCEC/17-01/(12).J(OIC/COMCECl17-OlI)11((ةث

نلك.إلىتبطرأنلعلميةلتجلرةمنظمةلىبمدتتضململتراأل~ءهولتث-38

.كلجنةتطحظلعمةلمتجلرةبمنظمةيتطقوفما-39

بغيةلمنلميةلنالبلدسمرمعجهودهاتتسقلمزاالسطمىلموتمرمنظمةفراال~ءللبلدلمئينبغىانه-)ال

هزءيجعلبماهعص~ىمنظالطلفرهمرحوةاالصطحتلتتقلملحةلحلجةمحيد

.لنهةوهبلدلنفمتحمةفبلدلنمنلكلهنيدةاالصطحلت

اض~االستطى~كزايةلمزيببفمصةمتجارةمنظمةملوبرنامجاملحوللمن-شلنيا

.للتنميةحألةمنظمةهىفمصةمتهارةمنظمةتحويلبنيةواالصالح~والتحيل

لمنيةللولىالكلةو~ركةمشفنيةكنةلمضروريةهتدلجرتتخذانهعصةلمتجارةلمنظمةالبد-هشا

منماءاألاللولبينهاوهئا~»فبلدانممنصفمتمثيلوضمل»ضتلمفهمراحلجميعفى

.فمنظمةامنةفراالممطمىءمموتمرمنظمةفى

شتىفرمناميةللبلدلمئو~رةلهمتملزةفخمةممملةعدلبمروكفيزتوضيحهرلممسمنالبد-رجما

.لممطهيةلتحلوةمنظمةطلرفيدةالمتاالتفيلت

ومى،العلميةهتهلزةمننةلثهيلتمنمحيدفرلمقطعةاالختالالتتصيحكلى~منالبد-خا~

فرالناميةالبلدان~و/(نمطيةااللسيمتطرلممدىبعدلثلوطيهاتترتباختالالت

.هصلرلتمهل
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للشاورآلياتالنشاءجهوداتبنلاناال~المؤتمرمنظمةفىاالعضاهالولىعلىيتقين-سامسا

بهأكتزممشتركةمياساتتحيدالىمميالليرالخاصالقطاعوممكىحكوماتهابينفيماالفعال

التجارية.المحامثاتاثناءالبلدانمذه

تسبقريةشاواجتماعاتلتنظيمجهودهن~االسطمىالبنكبينلهلماتقيرهاعنتعرب-4»

أرائهاتتسقمناالمناهالولىتمكنالىمميأالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريةاالجتماعات

وكنلكءالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريةتمراتالموفىالمطروحةالرئيسيةالقضايابشأنومواقفها

تعزيزاالولالمقامفىتمتهلففنية~ىاتمنالبنك«ايقمهالىاضافةءالمتبنةالمفاوضاتبشأن

العالميةالتجارةمنظمةاتفاقيةبثمأنلحدعيةلراهماتإعدادالمثالسبيلعلىومنهاءالبلدانهذهقدرات

مخدةفنيةمممامالاتوثعيمالتجاريةا~~تفىمراسيةوبرامجدراسيةوحلقاتندواتوتنظيم

منماء.األللبلدان

األعضا«اللولإلىالفنيةالمعونةلشيمبرنبهفىاالستمرارإلىللتنميةاالسطمىالبنكتأعسر-4ا
األعضاهاللولساعدةفىكنلكواالمتمول»العطيةالتجارةمنظمةلعضويةاالنضماملجىالساعية
.لمعالمىالتهاويالنظامفىفعايةاكثرمشلوكةلهايكفلبماءبالفعلإليهاانضمتالتى

االستمرارإلىالمعنيةالمومساتومما´مرالتجارةلتنميةاالسطمىوالمركزللتنميةاالسطمىالبنكتدى-42
مسثجأل.تعقدالتىاألطرافمتعالةالتجاريةالمفاوضاتفىاألعضاءالولىمساعدةفى

إلىسعياجهود~وتتسقحشدإلى~ةلتنميةاالسطميوالمركزللتنميةاالسطميالبنكتدمحسر-43

عليهامسربمااالمطصمموتمرمنظمةفراأل~هاهولىسسدةوالموالبشريةالقدراتتعزيز

األطراف.متعدالتجارىالنظامفىواال~ءالمساواةمن.ساسعلىالكامل»اإلندماج

(االونكتاد)والشميةللتجارةلمتحدةاالممومؤترالعالميةالتجارةمنظمةعنممكيندعوةتقرر-44

كضيوف.للكوسيكعشرةالثامنةالدورةلحضور

بأنثمطةلملمتطقةالمسائلبرصدالتجلرة~االمطصولممركزللتنميةاالسطميالبنكإلىتعهد-45

ائمحافلمنوغيرهائئكومسيكالسنويةراثالالإلىالشرنهذافىتقريروتقديمائعأئميةائتجارةمنظمة

المعنية.

سنويةاجتماعاتلتنظيمجهودمنوالصناعةللتجارةاالسطميةالغرفةتبنلهلماتقديرهاعنتعرب-46

مذهتنظيمفىاالستمرارإلىوتأعوللر~ءالسنويةالدوراتتسبقالخاصالقطاعالمصلى
االجتماعات.



متاعلممكىلثناالهتماعالمتضنتهافينياريةحمر~مةوتحير-شكرهاعنتعرب-47
انبتتظيمللكمية»االسطمى~مصامحتلحضرءو~عةللتهلرةاالمطميةوهنوفة،لنى
هتوبرلماا-I'ةلختىفرونالابنينياىوهزراعةو~عةةمتحلغرفةمعبطتعالناالجتماع
مغييا.بهمهوستبكوناكرى200ااألولثسسز

متاعلسكرلثلمناالهتماعبثمنوهصناعةةللتحلاالهطميةهنرفةمنممقملحكرميتنو»-48
متاعممكرجلبمنسزالاهتمامعنينموهذى)OIC/COMCEC/17-011D)19((لمخر
وهمشرينمتجنوية~تيسةوزلحتء~كةلحولعدزادميثعلت،االحتمابهز»الخاص

األمنعاه.لحولبمنليبنيةلتجارةمطريحلىاالافر»لخلكسيكونممابينهم،تمتلتىلممثمتركة
فمنتلتككعنمنملةمطوهلتبثحيموهصناعةةمتحلاالمطميةلمنوفةثمرمJكلجنةوتأعو
ممشمأل.يعوهمشل

تركزهذىلخىلتطاعلممكرفثلمناالهماعمثومرفرفولمردةبلتومهتمتقلدمعطماتيط-49
نلمتملىمعليةفىمخلصطاعسررنلتفخألمايتعنلمتىاالجرا«لتكلىفيهاالهتمام

ءلتوصيلتلككلمنعباالعتلهال»األمنعاهطولا~واألصماه»هولبمنفماىفتصلاال
41لفترةفىجاهماوتتفينمتلبسةهروهخدعةةمتجلاالمطمهةفنوفةممجلمذافىتد-كما
تحممنيتتقدماورصد~بحف~~ء~ةهخاممآللحورقعنهصالرلمترلمن
الصد.مذافى

ءوهصناعةةللتجلمصةاالهنى-معمتعالنهموءءبنلهرللتنميةاالسطميلبنكتأعو-5•
وههلفةلبلدلنهمهبنكيتيحهاهتىاامتملنية8~األمناءبطولفخاصمقطاعممكىلتمرهف

فثمفز.هذافرلهمتبعةباتحيتوهنالواالمشملرلت«ةلتجلتمويلهى

كلبطلرلهثامتحدلمحىاالمنعاهطولفروهصناعةةللتجلفوطنيةو-ف~محادلتتشجع-ها
واالسثملرلتةمتجل~لجرهرهيآلبرهحهاد~فروبمسماالمطميةلمغرفةمعنفتمهتوثق
.االسطميةفبلدلمنبمنفما

المتضطةقةممثلوصناعةةتجلغرفة-ممتدةطوبيةاالمؤلتهولةمنفمقوبطمرضتنوه-ه2

وتتمسر،2•<2األولطفونليمعب23ه21ةنتىخال~~علممكىفتفمعاالجتماع

.حتاع6ا1_فىبفالحيةكةفمثملطىطيهافخمةمتاعلتتمتبيعأل~ه1طول

كامطيةيةهتجةضفمعلى

لتنميةمطمراالممركزمنطت_مطيةلنطةىمتحلممرضفظلربمثمروعلحماتحيط-53

شأنمذافىبآرهىممركزبموفلتمطمراالمموتمربمنظمةاالمنعا-لحولوتوصي•ةلهتجل



المركزيعقدانعلىءالطئحةبمثمروعاخطارهاتاريخمنشهورهشةاليتجاوزموعدفىونلك
الطئحة.لهذهائنهائيةالصيغةالعدادخبراهلفرعتىطاجتالتجارةلتنميةاالسطمى

االسطميالمرضتنظيمنثانتجارةلتنميةاالسطمىائمركزمنانمقلمالمتابعةبثعويرهماتيط-54
الى2امنالفترةفرالشارقةامارة-المتحدةالعربيةاالماراتبلولةاقامتهالمقررالتاسعالتجاري

االعضاهالولىوتحثاهستيمة~والشميةالحرة~التجارة~رتمت'I'002االولكانونليسبر/26
.المعرضاهفىالفعالةالمثماركةطى

منمااللد•´ة••0̀.ا~أا.•متاد

الراميةالحلقةوتوميلتثعريربإعدادتيامهالتجارةلتنميةاالمصللمركزتقيرهاعنتعرب-55
األعضاءللولىالخارجيةا~رةتومييطرا~كيةغيرالحواجسز~بآثارالمعنية

))OIC/COMCEC/17-01/(DI8(المركزونظمهالمغربيةالمملكةحكومةامتضافتهالذى
مدفيهوشاركاالخرى،المنيةاالمطميةالمومساتمنعدمعبالتعاونالتجارةلتنميةاالسطمى

منظمةومنلمبعثيةوهمراكزالجامعاتمنبارزونومنراءوباحثونلمحكومةموظفىكبارمن
هذاجوانبشتىحولالمقسةباألبحاثتتو»كماءالوليةالمومساتمنوفيرمااالسطمىتمرالمن

والبنكأنترقومركزالتجارةلتنميةاالممىالمركزومناأل~ءاللولبعضمنالموضوع
منوغيرماللتكنولوجياهاالمميةوالجامعةولمصناعةللتجارةاالمميةوالغرفةللتنميةاالسطمى
العالمية.لتجزةومنظمةونكتاداالخا~وبصفةالوليةالمنظمات

اعدادهاجرىوالتىالرامية»الحلقةثوييإليهاخلصالتىبالتوصيات،التقييمععلما،تحيط-56
الوئىالتجارىالنظامفىاآلخمسزوالشركاهاألعضاءأئولىتبدىكىبيانهالتالىالنحوىوتعديل
عليها:ملثحظاتها

عامةتوصيات

بينالتجاريةلطفضليات~رية7ااالتالقيةعلىالمصالقةفىاالسراععلىاألعضاءالدولحث-أوأل
أنوعلىابحتصاد»حمايةبنريعةالجمركيةغيرالتدابيراستعمالبعمتقضىالتىاالسلثميةانالبال
لشميعهاالمعنيةا.~ءا_لمعالمباشرةاالتصاالتبإجراءالتجارةلتنميةاإلمطمىالمركزيقوم
ذلك.على

وتتعارضالبيئيةاالمطميةالتجاريةالمبادالتتعوقالتىالجمركيةغيرالقيودكافةإلغاءعلىالحث-ثانيا
الدولية.االتفاقياتمع

الطزمة.الدخولثيرات0األعمالرجالمنحإجراءاتتمهيا-ثالثأ
نيوالمناعيةالتجاريةوالهيئاتالغرفمعبالتعاونوالصناعةللتجارةاالسمية.الغرفةتكليف-رابعأ

انعكاساتهاوثمييمالمطبقةالجمركيةغيروالحواجزالقيودنوعيةحولدراسةبإعداداألعضاءالدول
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افبينية.التجارةعلى

هتجلرة.لتنميةاالسطمىلممركزلحلرفىفبصركيةغرابزبموضوعتختصوستلستحدلمث-خاصما

ممركزلتزويداألمنعاهطولفىوهصناعيةمتجاريةفهيئتوهفر´لمهنيةاالتحاددعوة-سامسأ

نلكفيبمالممصريتواجههتر~باتحولفمتاحةهمطو~ملتةمتجللتنميةاالسطمى
فجمركية.غيرالحواجز

بلميملتهمتطقة~ملتبكنةمتجارةلتنميةاالمصكزمولخاةلمحىاأل~»الولىحث-سابعأ

كلىلمموجودةTINICبطمركزفتجاربةلمعلوملتشبكة.'وهميةواالقماهيةفتجامة

~0~م`~`أل

األممومنظمةةللتجلالعالميةوهمنظمةجهةمنلتجارةلتنميةاالالمركزبنالتعاونتعزيز-ثامنأ
غيرلملقيودحولالمعلوماتتباللمجةفىأنرىجهةمن)•(األرنولتنميةللتجارةفمتحدة

الجمركية.

اصفلت
واالجراءاتوالمعألمنعلتهمواإعدالفىلمخاصلمقطاع0إشرلمحىاألعضاهالولىحث-تامعأ

األ~ه.لملولهىلبضائعبدخولالمتعلقة

وموامنهاتلجمركيةلتباالجراهلختالوليةهموهمفلتمعلطزمكتوارمتحتتىإلىالسعى-عاشرا
للتهارة.همطميةلمنظمةلمثعيتتضمنتهالتىلنبلتةوالصحةوالصحةالجودة

بلتجارةهععةذاتلخبطيةوهصحةمصحةوتدابمرمفنيةلممواصفاتعلىمشفنيةإضفاه-عشرحادى

األمنعاه.المولبين

وقراتوالتفليفهتمبئةهخا~ولمموهمفاتلمغيةوطلمثمرتبسيططرقعنالكنا»ةتعزيز-عشثانى
فها.ولممبلغةلممتاتلطجراهتحلقياالغذائيةلممنتجاتصطمية

ذاتالوطنيةمنباتيةوالصحةلمصحيةولتدابيرولمقلييمرلمفنيةبالموهنعلتاالمتباهلافاالعق-عشرثالث

االسطمى.مموتمرمنظمةفىاألمنعاهالولىبنبالتجارةالععة

المنشأاكدوتصفجمركيةاإلجراءات

الستيفاءالمنافذفىالجمركيةالسلطاتاتإجراهتمسيل~منلمفاكليةتعزيزعلىالعمل-عشررابع

العادةأوالنهائىلطمتهثمنهاكانماسراءاألمنعاهالولىمزاردلتالوعلىوالضرائبالرسوم

انزيت.والترالتصير

للرسومبالنسبةونلكاألعضاءاللولمنالمستور(ةللسلعالمعاملةنضإ~هعلىالعمل-عشرخامس



ازالتها.علىوالعملعليهاالخدماتمقابلالمؤداة

منقريبةتكونو.نالسلعبفحصثعومالتىوالمختبريةلمرقابيةالجهلتتجميععلىالعمل-عشرسادس

الجمركية.المنافذ

الموتميلمنظمةالتابعةهموسساتمعبالتعاونالتجارة»لتنميةاالسطمىالمركزتكليف-عشرسابع

ورفعوالتبمميطالتنميقبهسزاألعضاهالولىفىالمطبقةالجمركيةاإلجراءاتبتحليلاالسطمى»

الكوسيك.إلىنلكعنموريةثعارير

أل)..5(للبضائعالجمركىللتصنيفالمنسقبالنظامالعملعلىاألعضاءالفولحث-عشرثامن

بثمأنها.اتاالجراهتبسيطوبثنقنيةالخثأتراعدلتطبقالعملكلىاألمنعاهالدلتشجيع-عشرتاسع

أوالمنقصةالجهاتعنالصاهرةوالعثوالمواصفاتالجودةبشاداتالمتباهلاالعتراف-عثمرون
األعضاء.الولىفىالمعنية

االجرائيةالنواحىيخصفيماالحيثةالشيةبالومملئلالعملعلىاألعضاءاهولىثسجيع-وعشرونحادي
المثموائيةالمعاينةمبدأواعتمادلرسومتحصيلجهتلتوحيدالضروريةالتدابيرفىوالنظرالجمركية
للبضائع.

للمعلومات.االلكترونىالتباهلامتعملوتعميماستخدامميدانفىالخبراتتبادلتثمجيع-وعشرونثانى

لمتمضيةوهرسومفدعمومملللإلغرهر،ةالعضةلمتدابير

بمنظمةاألعضاءالولىبنفماالتجارياالغراقتدابيرتبنبعلىاألعضاءلحولحث-وعشرونثالث

االسطمى.المؤتمر

السيطرةبغيةاألعضاءالولىفيالمختصةالجهاتبينالخبراتتباللوالتنسيقأهمية-وعشرونرابع

الوقائية.واالجراءاتالتعويضيةوالرسوماالغراقممارساتعلى

العملةومعييرالبيئيةالمعايير

المواداسنعمالوإعادهوالملصفانوالنعبئأبالنفلبفهالخاصأالمشروطفبسبطإلىالسعى-وعئمرونخاصمن
سوافىاألإلىاألعضاءالولىمتجاندخولموننحولحواجزنصبحالحنىذلكفىالمبالغأوعدم
جبأ.الخار

علىيحافظبمااألعضاءالولىلفائدةللبيئةآلصيقةالتكنولوجيانكتمسيلعلىالعمل-وعشرونسادس

الخارجية.األسواقفىالناميةللدولالتنافسيةالقدراتويزيدالبيئة

والذيالخارجية،لوزراءوالعشرونالثامناالسطميالموتمياتخذهالذيالموقفأكيد-وعشرونسابع



ككومنهاالتجاريةسفمممللامراجرننىبثملنفعلمية»لتجلرةطظمة~~هغبيةتويد»

بالسلبيوثرنلك.نحيثالعطميةالقهارةمنظمة.~جولمطىلهبيئية،واطممدبططةالمتملقة

األمنعاه.فلوللصمراتلتتنميةلحرةيصرووعطلةحرة~يآلبيئةقلمابمكيةمطى

وهتلريملهقنيةةلهمممامط

بماوهتريب»لمفنيةهممماهدةاالسطمىمموتمرمنظمةفىهمخصة~تيم~~-وهثمرونثامن

فىوخاصةالخارجيةمتجارةمجلفىمتعترةوطنيةكنا«لتلتكرمن~بعن،متريبنلكفى

لمتطية.همولخميع

ةلتجفللخمعيبوسعللحجمركيةاالجرا»لت1

لوهيةواالجرادتلإلنحرقلحنطتاالجرا»لمت1

فبيئة.ووهصحةهمنولوهياافتتلحجمركيةغرالتدابيرال

الحكترونيةلتجارة1

هتتطيميةفمصل

مكتبلرئيسنولجااالتحطيةفيحيرباوجمهوريةاالسطميةلميرانوجموهمةلمكويتهولةتتتفم-57

باكعمتانجمهوريةتتتخبكمامترتيب،طرواالفوبقيةواآلسريةمربية~لتمثيلمكومسيك

عنالمنبثقةالمتابعةللجنةممثمرلشنبتماعاالمناعتبارأمنمبهميتراالهنمطىمقررأ؟

لحى:لخحومحىفمتبعةلحفةشكيليكوناالنتخبهذاطىوبناه.5هكومممين

فنركبألبأللجمهور

هممرهبأل~ميألممملكه

فلمطنموأل

فلرمرن

الكو~هوأل

االسطمبألانلبألجمهور

(دانمأ)ونسأ.

للرنيص(دلئمأ)نطبا:

للرنيعى(دفمأالفلنبأ:

الاالمطميةللقتلمحى(الرئيسللرئيسنلبأ.

المربية)المنطقة(يمكرللرنيمىنك.

االميرية)المنطقة(يسللرنيمىننبأ:

فريتية)االفمنطقة(يمالللرئيسنلبا.

مكررا.

السلبتىالمكتبمنمو.

السبقالمكتب~.
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2>•2االولتشرمناكتوبر/25الى22منالفترةفىللكوسيكعشرةالثامنةاللورةعقدتقرر-58

أيار/مايوااو10يوصالكوسيكعنالمنبثةالمتابعةللجنةعشرالثامناالجتماعوعقد.

اسطنبول.فى»2002

للتنميةاالسطمىالبنكولوراالعضاهالبلدانفيالخاصالقطاع~اسشاراتموضوعيكونانتقرر-59

البنكمنوتطلبللكوسيك»عشرةالثامنةالورقأثنا«اآلراءتباهلحولهيجرىالذيالموضوعهو

فىالمعنيةسمماتالمومعبالتعاون»الموضوعهذاحولعمليةاسيةسحلقةينظمانللتنميةاالسطمى

والمركزءوالصناعةللتجارةاالسطميةفةوالضرلخترةمرقنوهيءاالسطميالمؤتمرمنظمة

قبلونلكءاخرىموليةمنظماتعنفضالللتكنولوجياهاالسطميةوالجامعةءالتجارةلتنميةاالسطمي

.الورقككالىالشلنهذافىتتريروشيم»للكوسيكعشرةالثامنةالورقانعقاد

راتاسثمابثمأنالعمليةاهراميةالحلقةالمتضنةالتركيةالجمهوريةمنالمقدمبالعرضترحب-6•

للتنمية.االسطمىالبنكوهوراالعضاءالبلدانفيالخاصالقطاع

متناولقطريةبثعاريياالسطمىتمرآلمةلمنظمةالعامةاالمانةموافاةالىاألعضاءالولىتأعو-61

انعقادمنكافوقتقبلونلكالنظرىوجهاتتباللحولهيورالذيبالموضوعالمتعلقةتجاربها

.للكوسيكعشرةالثامنةالدورة

الورقأعمالجولمشروعبوضععشرىالثامناجتماعهافيءثعوم.نالمتابعةلجنةمنتطلب-62

الطحقةراتاللوأثا،اآلراهتباللحولهايوربليلةبموضوعاتترهسو.نللكوسيكعشرةالثامنة

فلكومسيك.

الورقانعقادبمواعيداألمنعا»الولىتبلغاناالسطمىالموتميلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب-63

.المتابعةللجنةعشرالثلمنواالجتماعللكوسيكعشرةالثامنة



),,(

/2للهقرلمر

للكو~~ةطسلبعةاللورة~رالسة

طبلدانبنرلجىا~ة8المسابتقليما~السطلبشلن

م1•01االولتثرمن/اكتوبر21-18ءواسطنبول





)2(فقرل

للحمصيلهمحرةهصعةفعورةعنهصال

فبلدلمنمنىهىا~همصاهدةمتحيمهمتطقةممسالشنن

)2<•ااالولتثمرهن/متومر2•-ا8(همطنبول،

لورتهافىةلمعنت(لحكومميال)ءاالمطصفمرتمرلمنظمةىولتهكلىاالقصهنثلتعةلدهمةملحنةلن

»2<<ااالولشرمن/لكتوى2اا-8منفمطنبولفرمثمرةهممبعة

لحممسزلولمةلدهملحمطيةتدى-أ

لهظممنيلىءفثمبد~هناالمطميةهتمعنهصطرةهقرلرلتتنكرأل

فوزاريةاجتماعطهاوفىلحسبقةفورلمتهافيفدلثمةهلةلتخنتهاهتىمملقةراتبالتوامنساتنكروأل

االخرى،طهانوامتماعت

ظسطن»هولةلدعماالمطميةلحولبيةخلىلوزراهوهصرنلمثنلمموتمىبقراولمت~تنكروأل

مظمطينىهزلتىمحكم~فىلظمطهنيةفوطنيةهملطةبهتضطلعهذىهورثلياباهتملمتطحطوأل
للشعبلممعيشيةاالوضاعتحمسأجلمنءمشرقةهتصنيهابما»فغربيةولمضفةغزةقطاعفى

لموطنى،ا~تتقيةواعادةلظمطينى

لمنظمةلتلبقةلممنيةواألحهزةاألمناهطولبنىمنلمتقةللمممامحت~تتموالعنتعرم-1

.االسطمىلموتمر

بناهإعادةجامنلظمطينيألهر~منتفرلظعينيةلوطنيةسطةتبنلهالتىبلجهودتشيد-2

ودمه.ظمطينرلوطفرااللحمالبناهلىلوهيةوهجهود,االعتالبسببهمرما

جلمنلظمطينىلثمعبلراألمناهلولبنىمنلمتخمةللمصاعدا«لبلغمحيرهاعنتعرب-3

غزة.وتدعلغربيةلضفةفىلذهىلحكممنطقفرلوطنىطصالهبنا»

t-~لتلهمساعدبثحيماالسراعلىمطمرااللموتمرلمنظمةلتابعةلممنيةواألجهزةاألمنعاهلولتة

لوطنىطتصالهبناهفرلظمطينيولثممبلظمطينيةلوطنيةلسلطةلمساعدةولمقررةلمطلوبة

فوطنية.مومساتهدعمطىولعمل



ولمفنيةااهتصاميةولسماعدةوهعونلدعمئثمكالكلتقيملمىتمفلمتىهممابقةلقراراتمجدأتؤكد-5
للمنتجاتاألفضليةوإ~ءلفلسطينيةلوطنيةوتلكةلفلسكينىلمشعبندعمولممعنويةولمعامية
الجمركية.ولرمموملضرلمبمنهواالنمتيراداالفىالفلسطينية

االهصاميةلممشروعاتتتنيذفىاالسامكلىا.~ه~لفروا~ئاألعمالرجالتحث-6
االقتصادبنا»اجلمنلفلسطينىالمىهز~)ر~فى~ن7او~ريعولمزراعيةوالصناعية
فىاالنمائيةبرامجهاتنفيذفىلوطنيةوهر~تهافسينيةلوطنيةلسلطةودعمالفلسطينىالوطنى
ولمسمية.واالجتماعيةافماليةاالفمجاالتمفكففىلمقامعةاالنتقاليةالمرحلة

v-لعاملةطيايعملفرصلمجالتمسلطىاالهصرلموترمنظمةفىاألعضاءالولىتحث
للشبواالبتماعىاالهمادىنر9~7ونث~ئدتنرتىللر~نظرأ،لفلسطينية
~آل<علىوالقضاءالنسطينى

فىلموطنيةوملطتهالفلطينيةلتحرميمنظمةمعثائيةمعاقاتةطىاألعضاءهولايضأتحث-^
لظمطينىللشعباواالجتماعىىقصةاالباهرني~هىواالجتماعيةولتجاريةاامتمماميةالمجاالت

وطنه.أرضفوق

كسابقةراتالترالتنفيذفطأمةلمجهودحابمةإلىاال~الموتميلمنظمةالماماألمينتدهر-1

منتتنيذهتممانثلمةالقالورتهافىاكومعيكإلىتغريروشيمفلسطنهولةبدىوالخاصة

القرارات.هن

األخيرةلتطوولتعنالناجعةيةالحثصهاآلثلب-

لجمرهيلتحكهالمتيلمفلسطينيةاألراضىفي

الوليةاالتفاقاتمتجاوزةلفلسطينيةلمنطؤا~فىالمتمكةاالخيرةاالسرائيليةاتاالجراهتديسز-ا
ا~رألحقتالتىءلمسيحيةواالسطميةالمقعمماتوانتهاكالعراناشكالجميعبوقفوتطالب،الموقعة
للقواتالفوريباالنسحابوتطالب~.وا~هةابشريآلوالمداردالتحتيةبالبنىالكبير
ا~رتتقسراعادةنىيمسانشأنهمنالذىالفلسطينىالشبطىاالعتداءاتاووقفنيليةاالسرا

الفلسطينى.

تنميرلمىالمبامرةإلىاالسميالموتميلمنظمةالتابعةوالمومستمنماءاألالدولجمييدعوةتقرر~2
ومسك.قوىفلسطينىوطنىاقتادإقامةإلىمسيأعاجلةمعونات



لبننمساعدةج~

عشراتوجرحالمسفسزوسكانهلجنانمحىالمتكررةاسرائيلا«اتاعتبالغواستيا«شيديقلقتطحظإذ
جسيمة.ولضراراذىمنفلكيتبعومالمتحتيةللبنىوقصفءاآلمننطننالموا

التىالفادحةا~ميةوهخسائرالعاميةواالضرارلمبثمريةفضحفاعنالتعويضفىلبنانحقعلىتؤكدوإذ
ساحقةكثرةتهجرهىجيعهالحتولمتىفمستمرةلمتوهتهليدفمتكررةاالسرائيليةاتاالعتداهجرا»منتكبدها
حلقة.اجتماعيةحالةويثمكلونالشيدالبومىمنحالفىاليوميبشونومماآلمنناألمالىمن

فقطاعاتوالنماهلمتحتية)لبنربنا»والعادةاالمار،~لتىيللمملحةلبنلناحتياجلتمدىتدركوإذ
واالجتماعية:االتتصامية

اءآتاالعتوشهبالفوبىلبقاعوالبنلنجنوبمنالجزاءكمستمرال~بثمدقهمرائيلتلينا-

وشبه.أرضهعلىالمستمرةاالسرائيلية

فىفتصاميةاالولمرافئاتمتيةولحنى~~والتىاألخهرةاالسرائيليةاالعتداءاتتلين2-
وفاجرة.خطمرةاسرائيليةتسيداتمنإثرماعلىمسوماءلبنان

لمنظمةمتبعةلممنيةاألجهزةوهزاألمنعاهفلولبعضمنالمقلمةللمساعدةالعمقتقيرهاعنبته~3

االسطص.لممؤتمر

لبنان.إلىوانسانيةوحصاميةماليةممما_اتشيمهىالهلفةالسابقةراتالتراتؤكد-4

المنعقدةاالسطمىمموتمرخارجيةلوزرا»والعشرونالثنيةلحورقوجهتهالذىالنداهوتكررمجداتؤكد5-

فربسخاءللمساهمةلحولىفمجتمعيدهووهذى1/14لك9-8يخبتل(المنرب)البيضاءالدارفى

لبنان.اعمارالعادةألفولىلصفوق

لتقيمواالقليميةالوليةهمنظملتومألاالسطمىفمرتمرخنةفىاألمنعا»للولىالدعوةتحأل6-

ولدعماالسرائيلىمعوانسرهمااعمارالعادةلبنانهىالعاجلةوالمليةالعينيةالمساعداتمخكف

اسرائيل.تحكهازالتماالتىالمناطقفىاللبنانسزصمود

v-~للكوسيك.همةالقاالررةلمىبثلنهثعريروشيممموضوعهذامتابعةالعاماألمنمن

لحبطياجمهوريةلدعميةهصةتدابير-د

الثامناالسمىولموتمرلتاسعاالسطمىلقمةموتمرعنلصاهرةلصلةزلتارلمتبالقرتفكرإذ

للكوسيك.شرةلمسسةوالورق»الخارجيةلوزراءولعشرمن



لمنظمةلمتبعةلممعنيةاألجهزةومناأل~ءلحولبعضمنالعقمةللمساعدةلمعمقتتديرهامحنتعرب-1

السطمرءالموتمي

النثحالهلحيةلممرطةفيشطةهتصاليةمسوبتيواجهلذىلبنيالشبلتريةسمانتهاعنلميضاتعرب-2

السوق.اقتصادإلى

لىمخيةفتصطيةسصاعدةشيممحىطوليةولمنظملتاالدمطميةولموسسلتاألمنعا«لولتحسر-3

بنجاح.االنمائىبرنامجهاتتغيذمنتتمكنحتى.لبانياحكومة

للكوسيك.لممقبلةلملورةكربثمأنه~وشيمالموضوعهذامتلبقةالعاماألمينمن~-4

فرغندالدعممثصليةتدابير-~

لهثامناالسطمىولموتمرلتاسعاالسطميطمةموتمرعنلمسرنهذافيهصالرةلتبالقرارتنكرإذ

للكوسيك.عشرةلسامسةوكلورةالخارجيةلوزراءوهعشرمن

وأ~همأئيةهممما-تثحيولحرلحوليةوهمنظملتاإلمطيةسمماتوهمهمنماءاألللحلتة~-1

عنننمالتبهلت»منلمحيهايترتبومالمطجئنفوالءمشكلةمولمجهةعلىلمساعتها(مخندابلىالعاجلة

ولثعانية.ا(~قصليةبرامجهاتنفيذ

الورقالى~نهشريراويثمالموضوعهذايتبع.نالعاماالمينمن~~2

.للكومعميكلمألالثا

J-لحئطمتللدعميةلحصةتدايي

الثامناالسطمىتمروالمهالتاسعاالمطصالقمةمؤتمرعنالصالرةالسابقةبالقراراتتأكرإذ

4للكوسيكعشرةالساسةوالدورةالخارجيةلوزراهوالعشرمن

الذيالخارجيةلوزراءالتاسعاالسشائىاالسطميالموتميعنالصادرالختامىبالبيانأيضأتأكروإآ

20014االولتشرياكتوبر/منالعاشرفيلوحةباانعقد

أفغانستان!فيالسائدالخطورةالبالغالوضعتطحطوإذ

اتخاذتستدعىبهاكمحقةاالنسانيةالكارثةو.نخطيرةوانسانيةمأساةشفاعلىتقفأفغانستانبأنتسلم\-

وعاجلة.فوريةإغاثةتدابير

أفغانستان.شعبإلىو~ساسيةعاجلةمساعداتتتيمعلىاالسالميةوالمؤسساتاألعضاءالدولتحث2-

أفغانستان.شمبإلىمساعداتقامتالتياألعضا<بالدولتشيد3-
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بإنشاءالخارجيةلوزراءاالسطميللموتمىمشطيةاالالتهمةاهورقلقيامالعممتىا~~تعرس4-

األفغانى.الشعبلمساعدةمفوق

للكوممميك.القطعةالورقهىبثملنهاتتوسويقممموضوعهذايتلعأنالعاماآلمنمن~5-

مصومهلدعملحصيةتدليا-تى

ولعشسزالثامناالسطمىوهموتمرلتطمعاالسطمىلقمةموتمرعنلصالرةالسلبقةبالتراواتتأكرإآ
4للكوممميكمثمرةالمماهممةوالورقالخارجيةلوزراه

مموتمرلمنظمةلتابعةلمعنيةاألجهزةومناألمنعاهلحولبعضمنلمقمةللمساعدةتتىط~تعوب-ا

اإلمصر.

لعونثكلمنوغيرهلمادىلمونشعيملىتبلJاالسطمىلموتمرمنظمةفياألمنعاهبالولىتهيب-2

.لصرملبلى

لصوهل.شبلرولممماعالتلمونقمتلتيمنماءاألبالولىتشيد-3

.للكوممميكهقطمةلحورقهىبثمنهشداويتملموضوعهذايتابعأنالعاماالمنمنتطلب4-

فدنحذيابهوريةلدعملحمطيةتدليا-ح

فثامناالسطمىولممرتمرلمتطمعاالسطمىلمقمةمرتمرعنلمشلنهذافىالمطرةفقراراتتلنكر%
,للكوممميادمثمرةهممامممةوالعورةالخارجيةلوزرا«والعشرئ

وسيمتها»~هتلمنبمد»ميرنحنىجمهوريةفىالقةللوضعتفهمهاعنبتهواذ

ءفحرةالمعوقلحصنةلمىاالنثلةبنقاهمتملعةاالقصليةالصعوبةاالهتبلفىتأخذولمذ

لمنظمةلتابعةلممنيةاألجهزةومنمنماءاأللولبعضمنلمتخمةللمممامحتلعمقتقليرهاعنتعرب-1

االمص.لموتمر

منلتمكينهاقرغيزيالجمهوريةمخيةمساعدتشحيماالمطميةلمائيةولمومسلتلممسلهنجميعتتثمد-2

األطرظلمتعاللمنظمةخالمنهركطئرهمالطىممواهتولجههالتىاالهميةلصعابمواجهة

ي.االهمةبرنامجهاتتفينمنلتمكينهاواالهيمية

عزيا.قرجمهوريةلىولفنيةلحيةساعتهزيالةللتنميةاالمصلبنك~تتث-3

للكوسيك.القاسةالورقهىبثمنهشرمروشيممموضوعهذامتابعةالعاماالمنمنتطلب-4



ألرسخكفمهورمأللدىفثصطألثدلحر-ط

بشأنرجيبةلمخا>اإلمطميإ~اءيمرالمهروالتاسهاإلسطى\,W\مؤتمرعز،الصاهرةبالقراراتثدكرإأ
4بيجانأذرجمهوريةمساعدةودعم

المتحدة؟لطممالتابعاألمنمجلسعنالشأنبهذاالصادرةالقراراتإلىتشيروإذ

احترإلىأدىوالذي.ومينياجمهوريةجانبمن.نربيجانجمهوريةعلىالمستمرالعدوانبشدةتدين-ا

ومشرمين.الجئينإلى:نربيجانىمواطرمليونتحويلوإلىأراضيهاخمس

فىاألمحضامالدولتضامنعنوتعربأراضيها،ووحدةبيجانأذرجمهوريةلسيادةتأييدهامجددأتئكد~2

والحرجةالخطيرةالمرحلةهذهفىوشبها~ذربيجانحكومةمعكامالتضامنأاإلسلثميالمؤتمرمنظمة

تاريقها.من

حكومةمعالملموستضامنهابتعزيزاالسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولتقومأنضرورةتؤكد3-

وشعبها.بيجانأذر

لمنظمةالتابعةالصلةذلمتوالهيئاتاأل~ءالحولتتسمهاالتىللمساعداتوتقليرهاترحيبهاعنتعسرب-أ

لية.اللووالمنظماتالمتحدةاألممومؤسساتاالسطميالمؤتمر

واإلنسانيةا~لتصاهيةالمساعداتبيجانأنىلحكومةتوفرأناالسطميةوالمؤسساتاألعضاءالدولتناشد0-

بيجان.أنرشعبعنالمعاناةوطأةتخفيفبغيةالماسة

لجمهوريأوا~لنصادبألبألوالمانبأاالنساالمساعدا~منحفىاالسنمرارإلىالدولبأالمتطما~ندعر'\-

ميجان.أذر

v-للقوسيك.التاليةاللورةإلىعنهتتريروتقيمالموضوعمتابعةالعاماألمينمنترجو

والهرسلقهسئهالبولدعميةالثمةتدابير-ي

األمةلشعوبوالمصيرالهدفوحدةتوكدالتىاالسطميالموتميمنظمةميثاقومقاصدبمبادئتسترشدإذ

ءالدوليينواالمنالسلمبتعزيزوتعهدهاميةاالسك

البوسنةحكومةمعالكاملأعضائهاتضامنعنوالمعبرةالمنظمةعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكروإذ

الصربى،الوحشيللعدوانضحيةكانالذيوشعبهاوالهرسك

غيرهورتيهفىالخارجيةلوزراهاالسطمىالموتميعنالصادرةالقراراتايضااعتبارهافيتأخذوإذ

الوزارياالجتماعاعقبهماواللتينوالهرسكالبوسنةفيالوضعبشأنوجدةاسطنبولفيالمعقودتينالعاديتين

والثالثوالعشرونوالثانىوالعشرونالحادياالسلثميةوالمؤتمراتآباد»ماسكفىعقدالذيالخاهن



والثامنوالعشرونولملبنوهصرونوهمطمروهصرونوالخامصوالمرونوالرابعوالعشرون

ءللكوسيكمثمرةفسمةوالورقاالسطمى،الموتميلمنظمةالتسعةوالقمةالخارجيةلوزراءوالعشرون

عامفيلخشئتلمتىءوالهرسكللبوسنةلمممماهدلمتحثمدمهموعةبهقامتالذىللعملشيرماعنبهتهوإذ

منلمولفةاالتصاللمجموعةكوالحمبورفىءاالسطمىالموتميمنظمةمتتهالذىاالجتماع~ا995

العادةبمينهالمشروعاتوهتماهيةلنمعنيةمدلمتممماشيملى10ممماالقاعووزرا»الخارجيةوزراء

ءوالهرسكمنةانبوفىوالبناءانتعمير

لموتمرلمنظمةلتلبقةلمعنيةاألجهزةومناألمنعاهللولىمنلمتقةة8للممماا~تتسرهاهنتعرب-1

لبومنةبالمعنىهممماعدلتتعبئةفرمقبهاميةلتىاألنثمطةموحملةأهميةلهيضةتوكدكمااالسطمى»

لقطاعلمساعدةولصناعةةللتجاراالمطميةللغرفةلخربالبرنامجلشيرمعطماخذوتءللمنظمةولتابع

ولهرسك.لمبرسنةفىلخاص

لمبومنةوإماربإعادةلملفحنموترفىاالمصلموتمرمنظمةفراألمنعا»الولىبإسهاماتتشيد-2

.ام196نيسان/لجريلفىبروكسلفيتوهذى

معونةبرلمجووضعمنيةتبرعلتشعيملمنمنمنوغيرهااالمطميةولمومسلتمنماءاألهولتتثمد-3

لبومنةجمهوريةحكومةلرلفمنيةساعالتلثميمللتنميةاالسطمىلبنكبرنامجبتتفينفمبامرةتيمرمالية

لبال.تعصرإمحاتفىلمساهمةبغيةوثمعبهاولهرسك

لهيئاتتبنلهالترلحميدةوللجهودلمنظمةفراألمنعاهطولم0مرلمقمةللسامحتتقليرطعنتعرب-4

لبومنةفىلعولنضحياوممماعدةإغعلةميبلفراألخرىاالنملنيةلهيئلتمنوغيرهامطيةاال

ولمهرسك.

ولهرمك.لبومنةاعمارالعادةفعلةتدميرلححاذلربيامرJلحوليبالمبتمعتهيب-5

حردهاطارفىمميطرو~(هنيهاومعلمةلهرمةولبوسنةفميادةوحمليةبصونتطب-6

وهذيليه»لبومنةصربالنضماملمفتوحولهرسكلبومنة~محالتلهدهاعنوتعربمولياءبهالمعترف

لشعوب.بنلثقةإعادةكلىيساعدودلهئمعالللحلوطيدالحماسايثمكل

تتنيذفى.مجلسأمنما،لهوقتنضفىصلترمطمرااللموتمرمنظمةفىمنماءاألهولمن~-7

موليةلممماعدلتمنممكنقرلحبرتوهيهكلىتمملJلهلتلبقةلتتسقولحفةولهرسكللبوسنةلمسال

لبوسنة.ممملحويقطنهالتيلمناطقلىلمبومنةاماربإعادةلخاصة

.للكوسيكممقبلةللورقعنهمثويرايقموأنمموضوعهذايتابعأنالعاماالمنمنتطلب8-
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نحنيابألجمهورلمسامالهبألالتصادفداسر-ك

والعئعربنالثامناإلسميوالمزنمرالناسعاالسطميالفعألنمرمنعنرنالحمادبفألالسابالفراراننذ~إذ

4للكومسبكعئمرنالساهسألوالدورهجبألالخارلوزراء

إلىمسيأاالسطمىالمؤتمرمنظمةإطارفىغينياجمهوريةبهتنهضالذياللوعاعتبارهافىتضعوإذ

مسلحة؟صراعاتمنتعانيالتىاألعضاءالدولبعضفياالمشراروإعادةالسالإقرار

ءوسيراليونليبيريامنغينياجمهوريةإلىتتدفقالتي.ا(:.»تجئينمنالغفيرةاألعدادالسبدنفى~خذوإذ

غينيا؟جمهوريةاقتصادعلىالوطأةشديدعبئأيسلالذياألمر

حدودهاامتدادعلىغينياجمهوريةلهاتتعرضالتيالمتكررةاالعتداءاتإزاءالعميقالقلق~ورطا(وإذ

نزوحعملياتإلىو~هتوالصككاتاألرواحفىفادحةفسائرعنأسفرتوالتىوليبيرياليونسيرامع

ذاتها؟غينياأراضيداخلزفيالنطاقواسعةسكانية

األمملمنظمةالتابعاألمنمجلسعن2ه<0أيلولسبتمبر/13فيالصاهراإلعطناالعتبارفيسرخذوإذ

االعتداءات؟هذهفيهأدانوالذيالمتحدة»

لوزراءالتنسيقياالجتماععن2000يلولسبتمبر/13فيالصاهرالختاميالبياناالعتبارفي~قدوإآ

وأعربوااالعتداءاتهذهالوزرا«فيهأدانهذيالبيانوهواالسطمي،المؤتمرفياألعضاءالولىخارجية

غينيا)؟جمهوريةمعتضامنهمعن

وكفالةالبالتعميرإعادةضرورةمنغينياجمهوريةعلىالوضعاهيفرضهماالحسبانفي~خدوإذ

األصلية!بلدانهمإلىالطجئينوعودةالمشردينللسكانالعيشزسبل

دوحكومتهغينياثسبمعوتضامنهاتأييدهاعنبتها-

وماديةماليةمساعداتتقديمإلىاالسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءوالبلدانالدولىالمجتمعتأعسر2-

اعتداءاتمنلهتتعرضعماالناشئةالصعبةاألوضاعمواجهةمنلتمكينهاغينياجمهوريةإلىكبيرة

أراضيها>علىالمسلمين»منمعظمهمجثين»الكمنااللوفمئآتوجودوعن

غينياجمهوريةإلىميسرةقروضمنأومساعداتمنيتأمهمازيادةللتنميةاالسطميالبنكتناشسد"1-

علىالعملومنءجثينوالكلينائمشرالسكانلصالحاللثزمةاالجتماعيةالتحتيةالبنىإقامةمنلتمكينها

البشر.منالفنيرةاألعدادهذهوجودعنالناجمالبيئىالتدهورمزالحد

للكو~.ا~الورقإلىبشأنهاتتريروتقديمالمسألةهذهمتابعةالعاماألمينترجو~4



كبونمسبألجمهورلمصالحاهلحصطبألفدهير-ل

لوزراءوالعشرينالثامنوالمؤتمرالتاسعمىاالسكالقمةمؤتمرعنالصاهرةائصلةذاتبالقراراتتحكرإذ

؟للكوسيكعشرةالسالممةوالورقاالسطميةالولزخارجية

دوماليونسيراكانتالتيءاالسالميالمؤتمرلمنظمةالتابعةاالسطميةوالمؤسساتاألعضاءبالولى-تيبا

ويلشتمنيعانيالذيالبلدهذاإلىكبيرةوماميةماليةمساعداتتقيمإلىتباهرأنءأمنمائهامنفاعالعضوأ

والقياماألساسيةالبنيةبناءإعادةمنشعبهاتمكينبغيةونلكءلمعنفأعمالأبشعمنثمعبهعانىوالذيالحرب

منالمليونونصفمليونحواليتوطينإعادةكذلكلهاوالحاجةتدعرالتىواإلعمارالتأهيلإعادةبعملية

والمشولين.العائينالمواطنين

تسيدهاتمالتيبالمشاريعالخاصةالمعتمدةبالعمليةلالسراعالحميدةمساعيهبذلالعامماطسق-تطلب2

ليون.سيراأجلمن

.للكوسيكالقادمةالورقالىعنهتتريروتقيممموضوع»مذامتابعةالعاماألمينمنتطلب-3

؟اقتماميةصعوباتمزعليهيترتبومالئخطيرلمقمعجراءبنالكشيريائشعبمعلناةاستمرارتطحطاأ

يسالكشميرالمشردينعنالمعاناةرفعاجلمنفوريةاقتصاهيةمساعداتتقيملهىبالحاجةتقر

االبرياه!

!فوريةالماليةمساعداتتقديمميةاالسكوالمؤسساتمنماءاالالدولبجيمع~

الجامعاتمختلففيالكشميريينللطلبة«رأسيةمنحتقليماإلسالميةوالمؤسساتاألعضاءالدولتناشد

.مىاالسكفمؤتمرمنظمةفيألعضاءالللبلدفيوالمؤسسات

.للكوسيكالمقبلةاللورةالىبشأنهتقريروتقديمكموضوعهذامتابعةالعاماالمينمنتطلب

هيمنةا~يةلمساالهمةهثتصةتداسر-ن

والعشرينللثامنوالمؤتمرالتاسعمياالسكالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةالصلةزلتبالقراراتتذكراذ

؟للكوسيكعشرةالساسةوالورقميةاالسكالدولخارجيةلوزراء

المترتبةاالعبا<عنالناجعةاليمنيةالجمهوريةتواجههاالتيليةاالقتصاالصعوباتاال~فىتئنذواذ
وكذلكء1994يونيوفيالفاشلةاالنفصالمحاولةمببتهاالتىالكبيرةوالخسائراليمن،توحيداعادةعلى
؟1996عامفىاليمنيةالجمهوريةاجتاحتالتيالمدمرةالسيول



صبرهبعكبألجمهورلمساكاهفثصالبهندلمير-ل

لوزراءوالعشرينالثامنوالموتمرلمتمعاالسطميلقمةمؤتمرعنالصللرةالصلبةذاتبالقراراتتذكرإذ

4للكوسيكعشرةالمماهسةوالورقاالسطميةالولىخارجية

مومألونسيركانتلتي»االسطمىلموتمرلمنظمةلتابعةاالمطميةولمؤسساتمنماءاألباللولتعيب-ا

ويطتمنيعلىلذيهبالألالىكبيرةوماليةماليةممما-لمتشحيملىتباليJءأمنمائهامنفاعالعضوأ

ولتياماألماميةلبنيةبناءإعادةمنشبهاتمكنبغيةونلكءالعنفأمللشعمنشعبهعانىولمذيالحرب

منلمليونونصفمليونحوليتوطنإعادةوكنلكلهالحاجةتدعرلتىواإلعمارلتأميلإعادةبعملية

لن.ولممشرلعاثمناطنمنالمو

تحيدهاتملتيبالمشاريعلخاصةلمعتمدةبلعمليةلطمراعلحميدةسماعيهبنللعاماألمنمن~-2

سيرهيون.أجلمن

I"-للكوممميكلمقاهمةالعورةالىعنهمثويروثحيمءالموضوعهذامتلقةهقاماألمينمنتطلب.

ىلكشمسمشعبلمساعدةيةالحصهتدلبير-م

!تتصاهيةمعوبلتمنعليهيترتبوماالخطيرالقمعحراهمنفكشميرىالشعبمعاناةاستمرارتطحظأل

الكشميرسالمشرهنعنالمعاناةرفعاجلمنفوريةفتصاميةمساعداتتقميمالىبالحاجةتقر

االبرياه؟

4فوريةاآماليةمساعداتشيمسطيةاالوالمومساتاالعضاءالولىبجيمعتهيب

لحامعاتمخكففىلكثميرئللطلبةمرميةمنحشيماالسطميةولممومساتاأل~ءالولىتتلشد
.االسطمىلموتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانفىوالمؤمسات

للكوسيك.فمتبلةاهورقلمىبثملنهثعرمروشيملمموضوعمذامتابعةالعاماالمينمنتنلب

فيمنيةفجمهوريةلمصا~ةيةالثمةتدابير-ن

والمشرينالثامنوالموتمرالتاسعاالسطمىالقمةمؤتمرعنالصاهرةالسابقةالصلةذاتبالقراراتتذكراذ

؟للكوسيكعشرةالسالسةوالدورةاالسطميةالدولخارجيةلوزراء

المترتبةاالعباءعنالناجعةاليمنيةفجمهوريةتواجههاالتى)افتصاميةالصعوباتاالعتبارفىتأخذواذ
وكنلك»1994يونيوفىثمألالفااالننمالمحاولةمببتهاالتىالكبيرةوالخسانرءاليمنتوحيداعادةعلى
؟1996عامفىاليمنيهالجمهوريةاجتاحتالتىلممسرةالسيرل



مممالحلمشاملناهجهبىتنفيذفىفيمنيةالحكومةحققتهاالتىوالنجاحاتتبنلهاالترللجهودمنهاوتقعيرا

؟والمالىاالدارى

لحولمنالطجئمنمجموعاتاليوا«اليمنيةالحكومةتتحملهاهتىلشعيلةاالعباهاالعتبار~تأخذولمذ

لو(لمجاورةفريتيةاال

نمواأا~لحولإحدىاليمنبأنتذكروأل

االصالحبرنامجوتنفيذارقمماميةلصقوبلتتهاونسبيلفيليمنيةلحكومةلجهودشيرهاعنتعرب-ا

لمصلد.نلكفىنجاحمنحتتتهومالشاملوهمالىاالداري

لمنظمةلتابعةلممعنيةاألجهزةومناأل~ءلحلولبمضمنلمقلمةللمساعدة~تقليرهاعن~ب-2

.االسطىمموتمر

'I'-ليةادقصالمممماعدلتلخواعكافةلححيموا~لحوليةلمنظماتوسلثرمنماءاألللمولمدعوةتجعد

لتلسيرلخملئرآثليوتجاوزولمليلمرىاالداالصالحناهجبمتتفينفرجهودهالدعمليمنيةللحكومة

منلالبسزمنمصوعاتاولعننتجتلتىلشعيلةاألعباءمنولتخنيفلعامهذافرليمنلجتاحت

له.لهمجاورةفريتيةااللحول

للكوسيك.لمقبلةكلورةلحىعنهثمرييوشيممموضوعمذامتلبقةهماماالسنمنتطلب-4

طلجيكستلنهى~يةلتمساماللتقعيملبدتة-س

فتامنةللورقعنفصطوفتلمع»االسطميلمقمةمرتمرعنالشأنهذافيالصالدةفقراراتتفكرأل

للكوسيك،عشرةممماسةوفورةلمخارجيةلوزراءاالسطمىللموتمىوالعشسز

ألسرللهتنوكذلكاالسمىلموتمرمنظمةميثاقفيلمردةألووالمبادئالمقاصداالعتبارفي~خذوأل

4لحولسزواألمنمسلميزبتعنىمنماءاال

فيهاالدائرةاالهليةالحربجراءمنطاجيكمتانتعانيهاالتىالحرجةاالوضاعمن~بطقتشهوإذ

سليةاال~تعسرىفضالمسكانمناالفوثممريدواصلةمصرعالىهتوالتىسنواتممتمنذ

4واالجتماعيةاالقتصامية

مالىدعمشيميمكرمالذىاالمر<وطنهمالىالعالجيكلطبنينمنلحفمائتىنحوسردةمحماتأخذ(وذ

4)اليهمكبيروثفى

نمالميكتسكانمنلممائةفر25_يقلعماانبهجا»الذيالعالمىاالغنيةبرنامجبثعويرتغلوواذ
!غذائيةمعونةالىماسااحتياجايهتاجون



واالطفالالرضعبنخصوصاواالسهاللممملبينهاهزمعيةالمرلضالملحوظالتفثميبقتطحظولمذ
!لخساء0د

.مساعالتمنمنماءاألهولبعضقمتهلمالبالغتتوالعنبته-ا

كىلتغلبمحاوالتفيبسخاءاالسهاملىاالمطميةلمماليةوهمومساتمنماءاألالولىجميععسوتة-2

متعدةلمنظمات~من(لمشائيلصميدلمحىممواءطاجيكستانتولجهلتىا~هتصاليةلصعوبات

االصطحى.برنامجهاشفينمنطاجيكستنلتمكينوا~لليميةاألطرف

طاحيكمنان.لىولمثعنبأللمصالبأسامحنهزبادهعلىللتقبأاال~البنك~-3

.التاليةهررتهافىالكوسيكهىبشرنهمثويرايقلموانالموضوعهذايتابعانالعاماألمينمنتطلب-4

e-بيساللفينياالحثصطيةهمسا_ة

والعشرينالثامناالسطمىوهموتمرالتاسعاالسطمىالقمةمزتمرعنالصاهرةالسبقةبالقراراتتذكربذ

للكوديك»عشرةسمةالساوالدورةالخارجية»لوزراء

منعنهانجموماءبيساوغينيافىمؤخراوقتاطتىواالجتماعيةالسياسيةباالضطرابات~أحاطتوإذ

ألمدادشريدمناليهأهتوماالتصير»ومنتجاتالزراعةبالحاهمطتيتعلقفيماوبخاصةاقتصاهيةآثار

واميالدتكدارسمالاالساسيةوا~قاهيةاال~~للمرافقمادىومتميراحكانمنغفيرة

»وغيرما,لسكنيةواألحياهوالمسثسفيات

الىلسكانعودةيسهلبمابيمعاولفينياالنرثثكليمطىالوليوالمجتمعاالعضاءا~لتث-ا

.االقتصاديةالحياةفىالمشاركة

إعادةبرنامجتمويلفىشاركأناالسطمىتمرالمهلمنظمةالتابعةوبالمومساتاالعضاءباللولتهيب-2

.بيساوغينيافىا~لتصادىواالنعاشالتأهيل

الىا-ن~افىثعريروشيمالقرارألاتتنينحابعةاالسطمىالموتميلمنظمةالعاماالمينترخو-3

.للكوسيكالستلةالدورة

ا~ثوالكولىالجفلفهزا~ةالدوللمساكدةيةالثمةتالبر-في

ا~هزاال~تمروالمهالتاسعاإلسصرا~-تحرعنالشأنهذافىالصادرةبالقراراتتذكرإذ

للكوسيك.عشرةللسامةوالورقالخارجيةلوزراءوالعشرئ

علىالضارةوآثارهاالطبيعيةوالكوارثوالتصحرالجفافعنالناتجالخطيرالوضعبقلقتطحظوإذ

ليةاالقتصاالبنيةعلىوكنلكواألنحيةا~األلى~عفىسيماوالواالقتصاديةعيةاالبتاألحوال

العامة.والمرافقالخدماتإلىباال~فةواالجتماعية



شمزهتومأقمتوالتىللتنميةممطمراالو~األعضاءالولىبعضجهودبلزتياحتطقطوآل

للطبيمية~وهكولمرثمجغالمنفمتضررةاآلمنماهللولى`هىألهرنوكنكوهيةفنيةمساكات

تتحملJيسقهاالنموااتبلدانكافةإلىالمنتميةالمنكوبةاألمنعاههولJالاالهرتمام9تلروأل

لمصلة~ذاتالرئيسيةالمشاريعتتنيذوكنلكوالتصحرمجغالمكنحة~لممتزليدهالعبوحدها

للدولالغذائىالعونوتوفرعدةالسماتمنحتزلومامنحتهتىمنماءاألهتلول~~تر.1-

الطبيحة.ولمكولمرث~فمتضررةاألعضاه

منلمتضررةاألمنعاهالولىمساعدةفىالستمرار»للتنميةاالسطمىللبنك~هقليئأتقرء~2

الميدان.هذافىمصاعتهشيممواصلةلمحىوشجعهفطبيعيةوهكوارثلمجفاف

الطبيعية.والكوارثبا~فمنكوبةاألمنعاهللولىممعاالتثقليمهىهولىالمجتمعتد~3-

األمنعا<للولىالعاجلةمدةهمساشمJعلىاالسطمىالموتميمنظمةومؤمساتمنماءاألطولتث4-

ماهدلئمةاللبنةوفى(لمجال)للتنميةلللوليةلحكوميةلمهيئةفىواألمنماىاالمصلممؤتمرمنظمةفى

األوضاعطىمفلبمنلتمكينهاونلك(ميلس)االفريقىلممسلمنطقةفىالجفاللمكافحةالولىبين

طويل~.مدمنذتنهالهاالتىهصجة

هولةليهدعتهذيوالوطنيةواالطيميةالهيةولمموسسأتفمنحةلمبلدلمئالجتماعشيرهاعنتحرس5-

الجيدة.لمجالبرلتمويلهمنمبةاآلليةفىللبحث1998يونيوفىللتنميةاالسطمىهبنكبمترفكويت

إنمائيةقروضشكلفىأمريكىفوالرمليوناثطنبقيمةالكويتهولةقمتهاالتىبالمساهمةتر~6-

اتجيد.لمبرنامجلصلحلمريكىفوالرمليونصرئبقيمةللتنميةاالسطيالبنلهبمساهمةوكنلك

v-فجغافلمكنحةلحجيدبرنامجهاتتفينفىلشروعهاهممعوهيةلمربيةللمملكةتيضآتتسرهاهقتقرء

يقى~االفىالمسلبلدانفروالتصحر

للكوسيك.المتبلةلحورقهىعنهشريروشيممموضوعهذامتلبقةهقاماألمنمن~1-

يقىتمسهلدولةلمسامطلحصليةتدليي-~

وهيرلهدو~لمتصحومقهمتمتمررة

لتضنبثمأنهملعةاالسطميةلهقمةعنفصطرا)ء-(قلمق-27/7رقمبالقرار~لحتتآل

األفريقىءفمسلشعوبمعاالسطمى

لممشتركةكحكوميةاللجنةاال~/المرتميمنظمةبرنامجبتتفينمتعجيلضرورةمحتاراالفىتتروآل

أسرعفىيننذلملمنينهلتدلمذيفريقىاألالسهلشوبلفائدةللتنميةاالسطميلمبنكا~/لمكنحة

ممكن»وقت

والعثمرينفثامناالسطمىوهمرتمرالتاسعاالسطمىالقمةموتمرعنالصاهرةالملبقةلمراتبالترتتروآل

للكوسيك»مصرةالممالممةوفلورةالخارجيةلوزراه



لمنظمةالتابعةالمعيةواألجهزةاألعضاهالبلدانبعضمنالمقدمةللمساعدةائعممتىمحيردعنتمسربها~

اإل~،لمموتمى

المسلهوللتمكينوعاجلةخاصةمساعداتمنحإلىسطيةاالوالموسمعاتاألعضلولحسرئرتدكى2-

األمطار.لقلةنتيجةالحبوبنقصعنلمناجمالمرجالوضعسواجهةمنيقياألفر

الجفافلمكافحةالمشتركةالحكوميةوللجنةاالسطميالمؤتمرلمنظمةلملقامةلحملنةيرهاتةعنتعرب~3

وهتكمالإعدادأجلمنبنلوهاالتيالجهودعلىللتنميةاالسطمىوللبنك(سيلس)فريقىاألالسهلفي

فريقى.األالسهلشعوبلصالحللتنميةاالسطمىالبنكسيلسع/االسطمى/المؤتمرمنظمةبرنامج

منظمةبينالمشتركالخاصللبرنامجالسريعللتنفيذوالطزمالكاملاالهتمامامالءضرورةمجددأتؤكد4-

فريقى.األالسهلشعوبلصالحللتنميةاالسطميالبنكالسيلسر/سلثمى/االالمؤتمر
لمنظمةالمشتركالبرنامجلتمويلوجوهريةسخيةمسامعاتيملثاألعضاهالدولإلىملحأنداءتوجه5-

لتبسياتحقيقأونلكمقىالحفرالسهلشعوبلفائدةللتنميةاالسطمىالبنكالسيس/االسطمي/المؤتمر

فيمتواصلةتنميةتمنفيوالصماهمةمعاناتهموتخنيفالشعوبهذهمعاالسطمىالعالمتضامن

فريقى.األالسهلمنطقة

i-والذيوا~ءمنهالمقطريةالتحويليةوالمومساتالمانحةالدولاجتماعبانعقادالتتديرءمععلمأ،تأخذ

الجيد.البرنامجلتمويلالمناسبةاآللياتلبحث1998يونيةشهرخلكالكويتدرنةإليهدعت

مساهمةوكنلكميسرةإنمائيةكتروضأمريكىفوالرمليون30بمبلغالكويتهولةبمساهمةترحب7-

الجيد.للبرنامجأمريكيدوالرمليون2هبمبلغللتنميةاإلسطمىالبنك

السهلهوللصالحالجيدبرنامجهاتنفيذفىالسعوليةالعربيةالمملكةبدءالتقيي»معأيضأ،تطحظ8-

والتصحر.الجفافلمكافحةفريقىاأل

يقي.األفرالمسللمولالجهدالبرنامجفىمسامعاتهاعناالعطنعلىاألعضاءالدولتحث9-

لممقبلةلمورقلمىثمويروتقيمالموضوعمتابعةاإلسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلبا~ه

للكوممميك.

موراسلىلجمهوريةا~يةفمصاعدة-ق

ولمشرينالثامناالسطمىوالموتمرالتاسعاالسطمىالقمةموتمرعنالصاهرةالسابقةبالقراراتتذكسرإذ

4للكوسيكعشرةالساسةوالورقالخارجيةلوزراء

ضحاياإلىاالسطمىالموتميمنظمة~عضاهالدولمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعنتعرب-ا

موزامبيق.فيالفيضانات

ماديدعمتقميمعامبوجهالوليوالمجتمعءاالسلثميةالمؤسساتوجميعلملتنمية،سلثمياالالبنكتناشد2-

للسكان.حولوإصالحوا~هيةاالجتماعيةاألساسيةالبنىإنشاءإعادةعلىالعملبغيةومالى

موزامبيق.فيالمتضررين



الصغيرةالمشاريعتتقيةمجالفىوبخاصةالخاصالقطاعلوروثمجيعتعزيزضرورةطىتشدد3-
والمتوسطة.

ا~متصامية-االجتماعيةألوضاعهانظرأمبقلموزاالخارجىالسإلغاءعلىالمتقسةالبلدانتحث4-
الراضة.الحرجة

اعتبارهفىآخذأاأللغاماذالةجراجإلىمساعداتمنيقدمهمازيادةعلىالولىالمجتمعتحث5-
الفيضانات.عنالناجعةالنطاقالواسعةالتأثيرات

منللوقايةولوليةإقلبيةوثب~يآلآلياتإنشاءسبيلفىالمساعدةشيمعلىالولىالمجتمعتحث6-
المبكر.لطنزارنظمأاآللياتمذهثسملأنعلىآثارها»والحتواءلهاوللتأعبالكوارث

الوقيمةالعواقبلتداركيقىاألفىالجنوبتتقيةجماعةأعضاءاللولتبنلهاالتىالجهودلحىتثنى7-
االنسانية.بالمساعداتوتزويدهامعهاوتضامنهسقلموزادعمهعلىالولىلممجتمعوشكرللفيضانات

-زا~.فىالتعميربرنامجلتنفيذدعمهامواصلةاألعضاهالولىجميعشدت~8
المقبلة.مورتهافىالكوسيكإلىبثمأنهتقريروشيمالموضوعمتابعةالعاماألمينإلرتطلب'\-





~~بثفيذللتعجيلالخبراءفرمقاجتماع

يوالتجليامحثصهللتقالناالسطىالمؤتمرمنظمة

)20>1ايل/ميو7-6ء(اسطنبمل
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تقرير

لمصلقطةبتتفيأللتعجيلالخبراءفرىاجتماع

واللجارىىالحثصةالتعاونلتنين

االسطيتمرالنبمنظمةاال~ءالدولبينفيما

)2••اايار/مايو7-6(اسطنبمل،

فيماوالتجاريتتصادياالالتعاونيزلتن~~بتتنيذط~المنىالخبراءفرمقاجتماععئقد-ا

اتيأر(مايو"و1يومي»كيةالمترإللجممورية,ا~لفى،االمص.المؤتمربمنظمةاالعضاءاللوليدر.

االسال~سرالهزمنظمةفىاالعضاءالتاليةالدولعنممكوناالجتماعحضر-2

بيجانأنىجمهورية•1
فاسوبوركينا•2
العربيةمصرجمهورمة•7
غينياجمهورية.4
o.إمفونيسياجمهورية
االسطميةايرانجمهورية.'\
الهاشميةاألرمنيةالمملكة.7
اخستانكازجمهورية.8
الكويتهولة.9
ميزيا.01
ماليجمهورية.1ا
المغربيةالمملكة.ا)
موزمبمقجمهورية.17
تحيةاالنيجيرياجمهورية.14
1o.عمنسلطنة
باكستان.1,
فلسطن.ا7
قطرهولة.18
السعوهيةالمربيةممملكة.19
السنغالجمهورية.20
السودانجمهورية.)ا
التونسيةالجمهورية).)
التركيةالجمهورية.)7
المتحدةالعربيةاالماراتهولة.24



لهالتلعةلمقليةاالجهزةوأالسطمىلموتمرلمنظمةالعلمةااللحةعنسكوناالجتماعحضركما-3
:عنهاولممنبشعةلممتخصصةوالموسلت

لختوق)امركزاالسطميةللولىببولمتسواالجتماعيةو(الفتصطيةاالحصلئيةبحلثانةمركز-ا

لمتجارةلتنميةاالسطميالمركز~2

للتكنولوجيااالسطمىالمعهد3-

للتنميةاالسطمىالبنك-4

ولمصناعةللتجارةاالسميةائغرفة5-

فبواخرلمالكىاالسطمىاالتحادمنظمة6-

f-لخقرة.االهيمىلنتعاونهيونيمومركزمرهببصفةأالجتماعحضركما

11رقمممرفقفراالجتماعفىالمشاركنقائمةاترد

يطو»دفبيكالممغيرسعالةتالثمالتركى.هوظوئيمىياتيثىثمارياالمنسممعادةوترأسهاالجتماعافتتح0-

لمواحدعبدلحكتورمعالىمناالجتماعهىالموجهةلمرمةاالسطمى»الموتميلمنظمةالمصامدالعاماألمين

للمنظمة.العاماألمينبلقزيز

.أل)رقمالمرفقفىبلقزيزالواحدعبدالكتورسعادةرسالةنص(يرد

6~••:

لمتل:منحولحىممكتبهيئةاالجتماعلمنتخباالمكلجدلمنالثلنيالبندمنطقةلدى6-

ويسا:تركياجمهورية

الممعومية~بيةالمملكة

فلمطيندولة

أنونيسياجمهورية

فاسوبوركيناجورية

االسطميةباكستانريةجمر

:االمحأاا~

لبنةمشكلجرى»االعمالجولاالجتماعاعتمدانوبعد»االعمالجولمنالثالثالبندمناقشةلدى7-

اإلسطمية.باكمتنوفدوئيمىمومديونقاضيلمسفيرسعادةلممقرربرئاسةالعضويةمفتوحةصياغة

لم،3رقمالمرفقفىاالجتماعاقرهكمااالمالجولنصز(يرد
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خطة`•.ا´المنكلمةلعامةمقدمسزالملةمتدخه_اا
االمضالمد»لبسزفيماء<لمتجد>«ا~ء<

االقتصاميةالشئونسيرالزمان»منيرممنيرسعادةقلمءاالعمالحبولمنالرابعالبندمناقشةلدى8-

وتضمناالجتماع.الىالعامةاالمانةمنالعقمالمرجعىالثويياالسطمى،الموتميلمنظمةالعامةباإلمانة

النبراىلخرقةباجتماعاتيتعلقهيماالوضعضامتهكما»الرامةقدللموضوعتاريخيةخلفيةالتقرير

الخبراءأفرقةالجتماعاتتقهموبمد.االسطمينمرالمومنظمةعملخطةلتنفيذعقدهاجرىالتىالقطاعية

االقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةبتنفيذللتعجيلالمقترحاتبعضالتتريىطرح,االنحتىعقتالتى

.االسطمىالموتميبمنظمةمنماءاالالولىبنفيماوالتجاري

فىالمداوالتتمسيلشنهامنعتيقةمطرمتمنالثعريرحواهلماثحيرهمعنالمجتمعونأعرب~9
االجتماع.

).4رقمائمرفقفىاالسطمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاالملنةمنالعقمالمرجعىالشريرنص(يرد

lA-'لمسكناا´خطه2انوا•

واالجتماعيةوا~هتصاميةاالحصائيةلبحوثمركزحم»االعمالجولمنالخامسالبندمناقثمةلدىا-•

منظمةعملنةقنيذتحرنىالتى~~حول~ورقةلملخقرة(مركزاالممطميةللبلدلمنوالتريب

منعمداعدادهافيأممهمورقةوهيبتتفيذما~ءللتعجيلالممكنةوالومطروللسبلاالسطمىالموتمي

تقترضلمتيالمثمكتلمحىالضرهالورقةملطتوقد.االسطصالموتميلمنظمةالتابعةالمعنيةالمنظمات

المتعلقةوالمعوقاتوالتنظيميةوالحيةالسياميةالسرقاتومنهاءاالسطمىالمؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذ

المعهدقمكنلكالخطة.قتفيذللتعجيلإليهااطجوهيمكنالتىالحلولبعضطرحتكءالبثمريةبالموارد

.الشأنهذافياالجتماعالىورقةللتكنولوجيااالسطمى

العدادجهودمنالمركزبنلهلماشيرممعن,البندهذاحولمداوالتهمأمثاه,المجتمعوناعرب1-1
فىمالثهبطبامعبابيتملقنيماأرائهاعناال~ءاللولأعربتكماالموضوع.هذاحولعملورقة
االجتماعأحاطكما.الخطةبتنفيذللتعجيلمقترحاتهاوطرحت,االسطمىالموتميمنظمةعملخطةتنفيذ
.للتكنولوجيااالسطمىالمعهدمنالمتممةJ-llبورقةالشييمععلما
).6و5رقمالمرفينفىللتكنولوجيااالمصوالمعهدانترقمركزمنالمقلمتينالعملورقتىنص(يرد

واالتحادللتنميةاالسطمىوالبنكالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزقم•الساهمىالبندمناقشةلدى-12

.ونقلهاوتمويلهاالبيئيةالتجارةتعزيزقضاياتناولتعمل.ورلمتىالبواخرلمكىاالسطمى

االسطمىواالتحادللتنميةاالسطمىوالبنكالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزبنلهبمااالجتماعنوه-13

.الموضوعمذاحولمنوالمقسةوباالسهاماتالعمل)وراق~عدادفىجهودمنالبواخرلمالكى



او~والبنكالتجارةلتنميةاالسطميالمركزمنالمتممةالعملأورق9و8وvالمرفقات(وتتضمن

الترتيب).علىالبواخرلمالكىاالسطمىواالتحادللتنمية

-1 fل0ا«~سبلبثمأنعملورقةوالصناعةللتجارةاالسطميةالغرفةقمتءالسابعالبندمناقثمةلدى

للتنمية.االسطمىلمبنكقسهااسهاملتسنتتالكوسيكأنثمطةفىالخاصللقطاعالفعال

ءوى.~لفشاطلتلحارمنو،فعالسورالقياءمز،الخامر<القطار،تمكنكينيةعلى.الورقةتكز15.1-

ميتقالورىةطرحتهاالتىحاتاالقراوشملتا~فتصاليةالشميةحنزفىصريأجوعاماليصبحبحيث

ر~ةضررر-مورقةتناولتكمابحثها.فيوإشراكهالكوسيك»بهاتهتمالتىبالقضاياللخاصالقطاع

ا(رر(ررقتكنولوجياسهاالتفيوبخاصةءولخساتالصناعةقطاعىفيوالمتوسطةالصغيرةالمشاريع

ا~زق~العقمةبالورقةاالجتماعنو»ضافية»مناقشاتوبعدوالتريب.الخاصاالستثماروخمات

.والصناعةللتجارةاالسطمية

أزق-بىارطيللتعاوناليونيومركزميرقمهالذىبالبيانالثعيرءمععلماءاالجتماعأحاطكما16-

اا~-المشاريعتتقيةتمزمزفىاالسطمىالموتميمنظمةمعللتعاوناليونيواستعدادفيهأكدالذي

المنظمتهن.بينلقلثمةالتعاونيلتتفإطارفيونلكاألمنعاهالبلدانفىوالمتوسطة

.ا)>رقملمرفقفيوالصناعةللتجارةاالسطميةالنوفةمنالعقمةالعملورقةنص(يرد

قرقاالتصاالتتسريعحولعملورقةالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزقمءالثامنالبندمناقثمةلدىا-7

لترنمبرةالتاالمعنيةالمؤسساتمنباسهاماعدادهاجرىورقةومىءاالعضاءالبلدانبينفيماالمعلومات

ا(-رارنخىمنانمعلوماتتكنولوجياقطاعتنميةضرورةعلىالضرهالورقةوسلطت.االسطمىالمؤتمر

ررىةر-لم.ةمركزقمكماالصلة.ذاتالمومساتمنوغيرهالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزبينالوثيق

اإ~رلولابنفيماالمعلوماتوتفقاالتصاالتلتسريعمقترحاتفيهاطرحنفسهالموضوعحول

المقلمة.العملبأوراقالتقييمععلماءاالجتماعوأحاط

_را(--قمع-علمأأحاطأنبمدءاالجتماعوقرراالجتماع.إلىعملورقةالمصريالوفدقدمكذلك18-

بالتقرير.ارفاقهاءالورقةبهذه

>~بي~وجمهوريةانترقومركزالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزمنزالمقلمةالعمكأوراقنمن(يرد

الم.3و12وا1المرافقاتفي

~~مةعلىألخبراء»فرمقاجتصاحوافقاألعمالجدولبنودشتىحولمستفيضةمناقشةوبدا-9
عشرالسابعاال~حارىد~دالداال~ا~تر~عملخطةبتففيزللتعجيلالتوصيات

التالى:النحومحىونلكالكوسيك»عنانمنبثقةالمتابعة
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واوصىءالعملخطةتنفيذفىشملتحققاألولالشرطهومممياساحتزلمتعئيزأناالجتماعيرى)1(
المؤتمرلمنظمةالعامواألسنالكوممميكورئيمىءسطيةاالالقمةرئسبنالتعاونجهودبتكثيف

أكدالصلدمذاوفىمنماء.األالولىجانبمنالمنشودالممياسااللتزامتحققيكفلبمااالمطمىء
علىوالتصسقبالتوتينالتعجيليكفلبماءالسياسيةالجبهةطىلجهودتكثيفأمميةأيضأاالجتماع
االسطمى.الموتميمنظمةإطارفىالمبرمةاالتفاقات

يقتضىفعالة؟مشاركةإلىاالهتماممذاوترجمة0األعضا»آهول<اصماممستوىرفعطىالعملان)2(

ومنها:للخطة،الرئيسيةاألهد~بومنعهاالمشتركةاألهدافبعضعلىالتركيز

الفذاني؟األمنا)(

0الفتروطأةتخفيف)2(

الريفية؟الشمية)3(

األساسية؟البنيةتتقية)4(

ى،التجلوالتباهلاالنتاجتتقية)5(

عمل؟فرصخلق)6(

مخ).صحة...-يبتل-(تعليمالبشريةالمواردتتقية)7(

وضعمعالتعاونمجاالتو/)ولقطاعلتلوباتلمربتحيدءلممنظمةملخطةبتنفيذالتعجيليمكن)3(

مصرلة.كميةأهدفلهتحدزمنىمبول

جهةهناكتكونبحيثالعمل»خطةفىاألولويةذاتالمجاالتمنمجللكلتمالجهاتتحيديمكن)4(

لمنظمةالتابعةالمعنيةسمماتالموإحدىشيمهاأخرىوجهةاألعضاءىلمبلدانمنبلدكلفىلمتصل

معبالشاورتحيدهاسبقهتىالمثماريعتنفيذبغيةمعأ»االنصرجهتاتعمل~نمطراالسطمى»لموتمر
داخلءاتصالجهةإنثما،يمكنكماوالخاص).لحعامالتطاعنلكالكاملة(وبشماركةاألمنعاهلحول

لمخبرا«.لفرقةاجتماعاتمخكفلخمةاالتصرهجهاتجميعأنشعلةلتنميقءككوسيكتتسقمكتب

لمتالخبرهيهاتتولخرالتىاالسطمىالموتميلمنظمةالتابعةالمومسات.واألجهزةإشراكيجب)5(

الجوىهراسةالعداداألوليةالمرحلةمنابتداهاالتصلجهلتبورتنهضكىفمناسبةلخقولممر

يتعلقفيماخصوصأءمجةأوقطاعأىفىلمتعاونمشاسرمنمشروعألىوالنهائيةالتمهيية

التكنولوجيةفمدخطتبتوفدالمومسات~واألجهزةهز»مشهبحيثالتكنولوجى،أوالثمنىبالتعاون

.المشروعتنفيذلتيعيرهطزمة

بماالمضيفة»للبلدانماليةمساعداتشيمفىمضىىنيماكعبدهءيممهمأنللتنميةاالسطميللبنكيمكن)6(

مواعيدها.فيالخبراهأفرقةعلتاجتماهتدمنيمكنها

منتتمكنحتىاألهل»علىبشهراالجتماع8موقلءالمقترحةبالمشاريعمنماءاأللاللموافاةيجب)7(

وافية.دراسةمراستها

المشاريع.لجانأعمالومتابعةوشييمءبمراجعةآلخرءآنمنوءالقياللكوممميكيمكن)8(



هولباهتمامتحظىأنيمكنالتيالمشتركةللمشروعاتاألولويةارعالءمنماءاألاللولكلىيجب)9(

وهونارطيميةالمستوياتطىءالبلدانمنمجموعاتقبلمنالمشاريعهذهوتنفيذأخرى»أعضاء

الحيم.بنونيماارطيمية

فىركةاثفىالراغبوالبلدلممشروعفكرةصاحبالبلدبنمبشيةورلتمشاالجراءاحاجةهنك)10(

وع.اهثمرنجاحمرفىيمزنأنشأنهمننلك.نحيثالخبراءفريقاجتماعإلىشيمهقبلالمشروع

األوليةالجلوىوثائقادإمالعندوانتخصصيةالفنيةالخبراتمنمعنممعتوىتوافرمنبدال)11(

للمشارينالنغيةالسطحيةلوثائقمذ>توضح)نويجبمعن»كيمفىبجانبيةتحظىالتيللمشارين

فيها.المشاركةاللولعلىبهاتعو«أنيمكنلمتىولمفوائد

الجهاتتتمدهيعللشملاألماميةللبيناتموحدأنموذجأيضعأنالكوسيكتنسيقلمكتبيمكن)12(

األعضا«الدولمطىويببللمنظمة.العامةاألمانةوتعلنهاالسطمىكموتمىلمنظمةالتابعةالمعنية

~.بوقتاالجتماعموعدقبلالنموذجمذاتوزيعللمشارينالمقترحة

لتمويلفؤمسىوننلموهمبلفومطربالتفصيليحدللتمويلإطاروضعالضرورةثتضي)13(
المجال.مذافىالحلةمسماتالمواتواجراهوسياساتصلتاختصاسودفىالمقترحةالمشاريع

التعاونمشارينوشييمبرامةللمنظمة»التابعةالصلةذاتالمموسمماتتكليفيمكنءالغايةلهذهوتحقيقأ

لها.والفنىالمالىالدعموتقيمالمقترحة

ومدىطبيعةمقترحةمشاربعألىاألماميةالبياناتووثائقالجوىمراستتوضحأنيجب)14(

فوثطقألهتحدأنيجبكمابها.بالوفاهالمعنيةالعضوالولةثعومأنينتظرالتىالماليةااللتزامات

ممشروع.فىمشاركةأخرىأعضاهمولبهاتممهمأنيمكنالتيالتمويلمصاهر

الووتفعيلزيادةضرورةاالجتماعيرىاألعضا«»الولىبنفيماالتعاونيةالجهودإنكاهإلىسعيأا)5(

مراحلكنةفيالدورهذامراعاةوضرورةا~هتصادىالتعاونفيالخاصالقطاعبهينهضالذي

ءأمكنكلماءيتم.نيجبالمقترحةلمشارينتحيدفاننلكعلىوبناهالمنظمة.عملخطةتنفيذعملية

~منالخمرالقطاعمومستكلىمباشرةالمشاريعهذهتعميممعالخاصالقطاعمعبالتشاور

والصناعة.للتجارةاالسطميةالغرفة

والبنكاالسطميالموتميلمنظمةالعامةواالملفةالكوسيكمكتبيضمءعملفريقثسكيليمكن)16لم

بمسئوليةتضطلعاتصالجهةبمثابةيكونكيءوالصناعةللتجارةاالسطميةوالغرفةللتنميةسلثمياال

لخلص.~عممكىاجتماعاتعنالصادرةالتوصياتتتنيذمتابعة

والمتومعلةلمصغيرةهمثماريعتسويقشبكةبإنشاءوالتجارةللصناعةاالسطميةالغرفةتقوم~نيمكنا)7(

مذهإنثماهألننلكءالتجارةلتنميةاالسطمىوالمركزالصناعيةللتنميةالمتحدةاألممبمنظمةباالستعانة

منشيمهما~مناسواقهاتوسيعاالمنعا«الولىفىوالمتوسطةالصغيرةللمشارينيتيحالشبكة

الموادتوفيرهذهواالمداداتالشراكةقنواتتشملأنويمكنبينها.فيماواالمداداتللشراكةقنوات

نلك.إلىوماءالمصنعةنصفوالسلعالغيار،لقطعالمشتركواالنتاجءالخام

أصحابدعوةيمكنوالفسماتالصناعةقطاعىفيالمشتركةالمشاريعفىاالستثمارتنميةالىسعيا)18(

بستةالخاصالقطاعلممكىالسنوياالجتماعموعدقبلبمشاريقهمالتقدمإلىالمحتملينالمشاريع

والصناعة»للتجارةاالسطميةوالغرفةللتنميةاالسطمىالبنكمنمشتركةلجنةتقومأنعلىأشهر»

دراساتألعدادالصحيحةالطريقةإلىالمشاريعأصحابتوجيهكيفيةوتقررءالمشاريعهذهبفحصر



بالمعلوماتالمشاريعأصحبيزوأنلكوسدالمقترحة.المشتركةالمشاريعإدارةاداءوشييمالجوى

تعقدهالذيالخاصالقطاعممكياجتماعفىللمناقثمةلطرحهاتوطئةحتهممتقصياغةإلعادةمةالن

للنظرللتنميةاالسطمىالبنكعلىالمشاريعىضنلكبعدويمكنءوالصناعةللتجارةاالسطميةالنوفة

لها.والماليةالتقنيةعدةالسرتقيمفي

التسهيطتحولمعلوماتالمشاءللتنميةاالسطمىابنثمعلتالكلىالبقاءاالسلثميةللغرفةيمكن)19(

التجارة.لتمويلالبنكلدىالمتاحةوالنوافذاألنظمةومخكف

الموسسيةالقرأتتعزيزفىوفيربقرتسهمأنلممنظمةعنالمنبثقةالمتخصصةللمومساتيمكن)2(.

الجهر«تضاعفJللمنظمةالتابعةوالمؤسساتللتنميةاال«ا؟مىالبنكعلىيجبكمااألعضاءىللولى

التقنى.والتعاونالماليةعددتاسبرامج~منالمجال~افىتبذلهاالتيالمشكورة

ءاإلقليميةالمنظماتمعتعاونهالتوثيقجهودهاتعزز~نالمنظمةعنالمنبثقةالمومساتعلىيجب)21(

المنظماتمعالتعاونيةجهودهاتعزيزاالسطىللمؤتمرمتابعةالمعنيةالمومساتعلىيجبكما

بتوشقالمتعلقةالموضوعاتحولومفواتعملوورشواجتماعاتبحوثشكلفىالمعنيةاإلقليمية

األعضاه.لحولبنفيمااالقتصاديالتعاون

المعنيةالمؤسساتمخكفونقماطاتبرامجبينطتنحقالحالىالمستوىتعزيزالضرورةثمتضى)22(

السنويةالدوراتماهشعلىفحاليةريةالشاواالجتماعاتهتدفىاالنتظاميكفلبماللمنظمة»التابعة

فيماالقانعالتعاونتعزيزإلىسعيأءواشافيةواالجتماعيةا~هتصاليةللثمئوناالسطميةوللجنةللكوسيك

هذههنلكلالمسندةالبرامجفىالعملسرورصدالجهودىازلواجوتفاديءسمماتالموهذهبين

بينها.فيمامخبراتوتدارسولتباهلءالمؤسسات

اتاالجراهتبسيطومنهاءاألعضاهالولىبمنفيمامتجاري6التباهللتيسيرخطواتاتخاذيمكن)23(

منالتجاريللبالتباالمتعلقةفمعلوماتبتباهلونثالمعايير»بنالتوافقوتحعتقالجمركيةوالوثائق

االسطمى.الموتميمنظمةإطارفىالقائمةالمعلوماتشبكات~

األعضاء.الولىبنفيماالصلعانثعاللتيسيرالضروريةاتاالجراهاتحادإلىالحاجةتأعو)24(

االتحادمعالتعاونإلىاالسطميةللغرفةتدعىاأل~»لحلولبننيماالبحرىالنكلخماتتيعيرألم25(

الغاية.ههلبلوغفعالةآلية~قراحالبواخرلمالكىاالسطمى

االتحادأنشأهاالتىللمعلوماتالتعاونيةالشبكة~تهزاالستنا(ةوعلىمنماءاألالدولحث)26(

األعضاء.الولىفيالبحريالشحنشركاتلخلمةجدةفىبمقرهالبواخرلمالكىاالسطمى

للدوليمكنفإنهالتجاري،التباهلوتمزيزالمعلوماتتباللفىااللكترونيةالمعداتألهميةنظرأ)27(

السريعالتفقخلكرمن(تاينيك)االسطميةلجلدانر-اتبفمعلوماتشبكةإلىالدعمشيماألعضاء

التجارةتنميةفىتسهمأنيمكنالتىالمعلوماتهنونيرطواالفتصاليةاالحصائيةللمعلوماتوالمنتظم

االسطمية.للبلدانالبيئية

الدولبينفيماالتجاريةلطفضلياتالعاماالطاراتفاتيةعلىوالتصلقبالتوقيعلطسراعجهودبذل)28(

األعضاءالولىبينتجاريةمفاوضاتشظيممنالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزلتمكينءسطيةاال

بصورةاألعضاءللولىالبيئيةالتجارةيعزنبماالجر~غيرالحواجزوازالةاألفضلياتتبادلبغية

جلية.



OIC/COMCEC/17-0I/REP.~)12(لممرق

ءيقومأنءالتجارةلتنميةاالسطمىللمركزيمكنمشتركة»فمطيةسوقلفثماهإلىالسعىإطارفى)291
حلقاتبتتظيمءوالصناعةللتجارةاالسطميةوالغرفةفترةومركزللتنميةاالسطمىالبنكمعبالتعاون
شكلالتىمتجاريةاآلفضلياتلتغيةمزلميامناأل~هالولىجميعامتفلتأمميةعلىثسدمرامسية
االسطمى.مموتمرمنظمةفىاألمنعاهالولىبنحرةتجارةمنطقةرمامةقانونيأإطارأ

بوضعاالمطميةمتجاريةنلمعلرمنرلمستضيفةوالولىالتجارةلتنميةاالسطمىالمركزيقومأنيمكن)3»(
فرواالختصملتاالجراءاتويحدألخلى)،آنظاموتتظيمهالهمعارفيمذهتينظمقانونىإطار
مولى~ضلحولجهيمكنبحثللممرضولنجاحاالستمراريةيكلبماثمروط)»(كراسالشأنمذا
لتجارية.واألمرقللمعارضالولىاالتحادلدى

االسطمىولمعهدللتنميةاالسطمىولمبندةلتجللتنميةاالسطمىممركزيتعاونبأناالجتماعأوصى)31(
فىلحليثةوللنظماهواعدولثهيتاكتصلبلحختصامسذيتيحتأهيلىبرنامجتنفيذفىللتكنولوجيا

األمنعا».طوللمحىبالنفع-دبماطوليةلمتجارةمجال

~
منوطلب•و~نتلتلمتوصيةمتضمناIهثعريرفختاميةجلستهفىالنبرا«فرمقاجتماعاعتمد-2<

هكومعميئةعنالمنبثقةلمتلعةللجنةهثرمسبعاالجتماعلىرفعهاالسطمىتمرلممةلمنظمةلمعلمةاالمانة

منماء.األالولىعلىوتوزيعه

اجتماعالستضفتهاوثسمبأ؟حكومةمتركية،للجمهوريةوشر»شكر»عناالجتماعأعربوأخيرأ-21

ضيفة.وكرمةحفنهمناالحتماعهذافرفمشاركونبهحظىولمالخبراه



الدورةلجنةاجتماعهزتقرير

)2001األولتشرينلماكتوبر19(اسطنبول





لهدورةلجنةاجتماععنتقرير

)<ءااألولتقسرلمكتوبي/1•لسطنبهل

الورقلجنةاجتماععقداألعمالمبولمنالعشرللبندووهتأللكوممميكعشرةالسابقةالورقهامشعلى

باسطنبول.2»ه1األولثسرئ/أكتوبرا9فى

التية:وللمومساتاالسطصالمؤتمرلمنظمةالعامةلحعانةممكوناالجتماعوحضر

أنقرةمركز-

ةلملتجلىلتنميةاالسطميالمركز-

للتكنولوجيااالمطميةالجامعة-

والصناعةللتجارةاالسطميةالغرفة-

للتنمية.االسطمىوالبنكالسننلمالكىاالسطمىاالتحاد-

فىبالمشاركينقائمةالتتريىهذامرفقفىوتردالكوسيك.تتسقمكتبممكرايضااالجتماعوحضر

االجتماع.

اعتروقداإلسطمى.الموتميلمنظمةا~عدالعاماالمسزلياللوفبيكاالسفيرممعا(ةاالجتماعرأسوقد

الشابةوالموهمساتللتنميةاالسطمىالبنكبنمتعاونبتمزيزالمعنىاألولسشارياالاالجتماعتترير
للمنطشات.امممأء2»00ثمباط/يرنجرا1افىانعقدالذىءاالسطصالمؤتمرلمنظمة

ومقاصدها.الورقلجنة.نحراضفيهاأوضحموجزةكلمةالكوسيكتتسقمكتبممكروقم

فتالية.التوصياتاللجنةاتخذتءمتعمقةمناقشاتوبعد

بصفةسنويااجتسامحنعقدعلىءاالجتماعاتهذهمنالمرجوةففائدةاعتبارهافىآخذةءاللجنةوافقت-ا

جدة،فىواالجتماعية»والثعانيةا~هتصاهيةللشئوناالسطميةاللجنةاجتماعهامشعلىيعقدأحدهماءمنتظمة

البنكاألعمالجولإعداديتولىأنطىء~لفىللكوسيكالمعنويةراتاللوهامشعلىوالثاني

الصلة.ذاتاالسطميةالمؤتمرمنظمةمومساتمعهشلورونلكالكوسيكتتسقومكتبللتنميةاالسطمي

مقمأوتعميمهمختصرأعماللجلمشروعبإعدادالكوسيكتتسقومكتبللتنميةاالسطمىالبنكيتور2-

إلىاألعماللجدولالنهائىالمشروعارسالنلكبعديتمأنعلى~»مومالفىالمعنيةالمومساتعلى

ا~هل.علىواحدبثمهرلطجتماعالفعلىالموعدقبلالمعنيةالمؤسسات

األعمال:جلولمطىألحمةكبنودلحيةالبنودإلراجكلىلملجنةوافقت3-

المعية.المؤسساتبنالموقعةالتفاهممنكراتنلكفىبماالتعاونألنشطةالوريالتقويم,.

المؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالبيئيةالتجارةلتعزيزالمتخذةالتدابيراستعراض»2



االسطمى.

اآلراه.لتباهلالكوسيكتخصصهاالتىالجلهتفىالنقاسحولهيجرىالذيالموضوع»3

والتجارةاالقتصادمجالفىلمعاملةاالسطمىالموتميمنظمةمؤمساتتقومأنضرورة»4
التنفيذفيليةالغماكفالةبغيةالمعنويةبرامجهاوتتسيقبينهافيماالمعلوماتتبادلبتكثيف
الصلد.اهفىاالزلواجيةوتجنب

المتريبىللتعاونبرامبربتتعمقأيضأاالسطمىالموتميمنظمةمومساتقيامضرورة»5
المشتركة.يبيةالتلأنشعلتهاوتعئيروالتقنى،

اقترحاالسطمى»الموتميلمنظمةالتابعةسمماتالمورفساتبرامجتسومقإلىسعيأ»6
أثناءاألمحضاململولعلىفثماطهاأوجهلمرضالمنظمةلمؤسساتالفرصةتتاحأناالجتماع
ممكنأ.نلككانكلماالكوممميك»دورات

طاعاامشمأزاتبثمأناللرهيةهمتةلعقدلمتحضيريةاألعمالشةمنهعلىاالجتماعوافق>7
للثمووناالمطميةللجنةماتةاالهتماحاثناهللتتمية~االسسىالبنكودورالخاص

الثانيكانونلميناير23-19منجدةفىهتاهالمتروءواالجتماعيةوالثعانيةا~متصادية
الطزمة.األبحاثبإهدالاالمصالموتميمنظمةمؤسساتتقومأنعلى،2<>2
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كلمة

بلقزيزالواحدعبدالدكتورمعالى

اإل~ترالمنلمنظمةالعاماألمين

للكوسيكهشرةالسابقةللدورةالختاميةالجلسةفى

)2001أهلتشربنبرلم)كتو,.اء(اسطنبول





بزبلقنلحواحدكبدفدكتورمعىكلمآل

االصطصفئتمرلمنطحةالعاماألمين

للكوسيكعشرةهسلبعةللدورةالختاميةالجلسةفى

))00ااالولتشربن/اكتوبر22(اسطنبعل

كرحبمالرحمناكهبسم

لىءباهجهلولكاللكنورمعالى

التركية»الجمهوريةوزرا»رئيسونائبالدولةوزير

المعالى،اصحاب

والسادن؟السبدان

وبركانه.الهورحمهعلبكمالسطم

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالسابقةالورقختامالىوصلناوقديسقني»ال

االياممدىعلىءمذهلورتناالعمالالنجاحكتبدن~عانناالذيوتعالىسبحانهاكهأحمدأنإآل(الكومسيك)ء

هذهخرسعينا،وقدالوزارى.المستوىعلىويومنءالموظفنكبارمستوىعلىيومنءالماضيةاالربعة

والتجاريا~ديالتعاونمجلفىالهتماماتناالحيويةالمجاالتجميعمداوالتناثمسلأنإلىءالورق

التعاونلتعزيرالعملخطةبتنفيذاالسراعووسائلسبلخاص»بثمكلوتدارسناءاالعضاء.السولبين

مختلفبشأنللكوسيكالورقهذه~تتررماانويقينىمنماء.االالولىبنوالتجاريا~دي

أعمالنا.بمستوىاالرتقاهشأنهمنلميجابياإسهاماميشكلالقضايا

ووسائلسبلبشرنالخبراء»فرمقاجتماعتوصياتهراسةعلىللكوسيكالحاليةالورقاهتمامانصبلقد

المولبينوالتجارياالقتصادىالتعاونلتسناالسطمى»الموتميمنظمةعملخطةبتنفيذاالسراع

الكوسيك.عنالمنبشةالمتابعةللجنةمشرلحسبعاالجتماعلمينارفعهاالتىالتوصيةككءاالعضاه

قويةصفعةأعطتقدالكوسيكتكونأهميتتها»علىوتأكيناءالخبراهلفحداجتماعلتوصياتوبإقرارنا

أومسمابكلباألخذالمباهرةاالعضا»بالولىاآلنأهيبواننىالعمل.خطةتنفيذلمتابعةالمبنولةللجهود

السياسياملتالقصرىاالميةأزكدانهنا»يفوتقىءوالعملية.خطواتمنالخبراهمتاجتماعبه

التوصيات.هذهلتتنيذاألعماميالعمادهووالذياالعضاء»للولى

عمالمناويتطلباألهميةبالغأمراالسطميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءللولىالبيئيةالتجارةتوسيعان

الحالية،الورق~عقدتالتىاآلراء،تباللجلسةانإلىالصالهذافىاالشارةوأودوسريعأ.حاسما



حيثتمامأ،مواتيةجاعتاألعضا»،البلدانبينالتجارةتوسيععلىالجمركيةغيرالحواجزآثاروتناولت
حصيلةأنفىريبوالتنفيذها.األعضاءالولىامقطاعةفىالهامةالتوصياتمنمجموعةإلىخلست
مستوىإلىالبيئيةبالتجارةلطرثعاهالضروريةالخطواتمنالمزيداتخاذلناتتيحسوفمذهاآلراءتبادل
ملحوظ.

أخرىمرةالكوسيكأكتالخبراء،فرمقواجتماعاآلراءتباهلجلسةرفعتهاالتىالتوصياتمنوانطلثأ

اإلمطمى،المؤتمرمنظمةنطاقفىالمعقودةواالتفاقياتاألساسيةالنظممخكفعلىوالتمسقالتوقيعأهمية

ومناألعضاء.الولىبينللتعاونالضرورىاالطارتوهييبغيةوالتجارى،االقتصاديالتعاونمجالفي

لطمةتحققكلماءاألساسيةوالنظماالتفاقاتمذهعلىالجماعيةبالمصامقةبامرناكلماأنهالقولنافلة

صوتىأضم.نءالمقامهذافىوأود،لتحقيقه.جميعأنصبوالذياالقتصاديالتكاملمنأكبرقدراالسثمية

منظمةاتفاقياتمخكفعلىبعدتملق~وتوقعلمالتىاألعضاءىالولىيدعرالذىالكوسيكنداءإلى

للمضىقصرىأمميةمننلكيصكهلماطيها،والتصيقبالتوتينلتبالاألساسية.ونظمهااالسطمىالمؤتمر
منظمتنا.لولبينفقاكاقتصاديتعاونإقامةنحوقما

ميناالهتصادىنالتعهمجالفىالخاصالقطاعبلورالمتعلقةالقضاياأيضابعمقالدورةمذهتناولتوقد

عنالصاهرةللتوصياتأكبراهتمامامالهاللولهذهفاشتحنالكوسيكأحعنتوقداألعضاء.الولى

أنوينبغروالصناعة.للتجارةاالمميةالغرفةإشرافتحتتعقدالتىءالخاصالقطاعممكىاجتماعات

استراتيجياتاستحداثإلىهراعيةجهوهنافىوئيميأعنصرأالغاصالقطاعجانبمنالفعالةالمشاركةتبقى

داثر.اهتماممنيمتحتهماسيلقىالهامالموضوعمذاأنواثقوإننىاألعضاه.الولىبينللتعاون

موراتمنغيومافورةأى(اللورةهذهنجاحبأنتتاعس:ةوهىعليهاهألخ~نأودنهائيةنقطةوثمة

الراميةواألنشعلةالبرامجمخكفبترجمةاألعضا»الموكالتزامعمقبمدىكبيرحدلمررهينانكوسيك

المزمعاقدوأناواألنسعلة.البرامجهذهفىالفعالةبمشاركتهاتتجلىملموسةاعمالإلىالعمكخطةتنفيذالى

منماء.األالولىدعمبفضلالئايةهز»تحققأجلعنالجهدقصارىأبذلأنعلى

وجمهوريةالكويتوهولةليةاالتحانيجيرياجمهوريةبانتخابالورقمذهفىالكوسيكمكتبتثمكيل.عيدلقد

باكستانوجمهوريةالتوالىهكلىواآلسيويةوالعربيةفريتيةاالالمناطقلتمثيلللرئيسنوابأاإلسطيةايران

المناصب.لهذهانتخابهمعلىالتهنئةخلصلهمأقدمأنويسرنىمقررأ.ميةسكالم

التركيةالجمهوريةرئيسسيزرهنجتأحمدالرئيسلفخامةامتنانىعنأعربأنكلمتيهأختتمأنقبلوأود

توجيهفىوحصافةحكمةمنأبدياهLJلىبهجهلولتالدكتورالدولةوزيرالسيدوإلىالكوسيكورنير

الكوسيك.عملدفة
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وأعضاءرؤساءوممائرلموزراءا~لىألهمحابوتقيرىشكرىصاعقعنأعربأنالنتام»فىوأود
تتسقمقتبإلىبافثمكرأتوجهأنأود)خرأ»وليمروأخرأ.5بحضوراالبتاعمذافواشمتلمننالوفو«ء

محثمرةالسابقةالورقانجاحفى~سهمواالننوجميعوالتحريرهنالخرريينوالمترجمينالكوسيك»

للكوسيك.

قراراتلتنفيذوتعاوذماالمستالعامةاأل-نآلدعمافرى،مرةلكم»أؤكدانالنايآلفىلىواسمحوا

الكوسيك.

وبركانه.اذورحمأ~والسال





),.ر

لحختلميةالكلمة

ليبهجهدولتالدكتورلمعى

طتركيةلحجمهوريةطوزراءونيسولحبالدولةونير

للكوسيكهشرةالسفعةلللورةلهفتيةالجلسةفى

)2001األولتثسسر/21(امطنبول،
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هختهةلحقلعة

لمىبهجهلولتلهلكتورلمعطي

لحتركيةمطجمهوسةفوزراءونيمرونطرلحلونةوزير

للكوسيكمصرةهملعةلللمدةلحختيآللمجلسةفي

)200ااألولتصسلماكتوبر)اءهمطنهوللم

الوزرا»؟المحالي.محلب

0العاماالمينمعالى

المركررن،برنالنر

أنكرام،الضيوف

للكوممميك.جيدةلورقاملبهتوبخاهذىللنجاحساهترعنبالتجيرسيئىامتهلانلىيطيب

المولبننيماا~دىلتمالنعنمسنولكمحنةعملهاعلمأ17منذتباشرلمتىالكوسيك»ان

الولىبننيماا~دىنللتعةهةةركنفنسههرقتفىكنتءاالسطصمموتمرمنظمةفىمنماءاال
االعضا».

وائتمناالمشمنولتلتصناالمطميةوهموسمة~مرلمت»تمويلنظممكريع»مشلىمنونفذوضعماان

االساسىوالنظامءريةالتحااالننليتلفظامهقاماالطارواططيةءالتجاريةالمعلوماتوشبكةالصاهرات<

لمقطاعممكىاجتماعاتوكنلكءاالمطميةفمقلصة~محاللمنمونجيةا~فسةوءلمزمنوالموالمقاسىلمعهد

اهولىخمةفىهامةبسمةشهضهكوممميكانجميعأمثبتمنظرهوحهتتبطلوجلممتالخاص
االمنعا».

تتعكسلنيتحنلمصدهذاوفىمممتعرة.ثمهمامحفةيمكرمولمثمرفدلئملتملوناناضح.نوهود

األ~ء.هولنابمنمتعالنطبيةعلىاسليمبالشكلالعمةاالتجامت

االهتصاداتصميأعلىالخاصللتدع~اال~كلىللشليألهفرصةهذهاغتنمأنأودكنلك

القاعنصيبارتفاعفينلكوبتجلىءاالخيرةهممنولتفىولمتجارىا~ذىمحولىوهتعاونفوطنية

حمنفىا»997عامفى9616.1لر198هعلمفيكا24.4منهرطنىلمملرهرتكوهنفيالخسر

االمطمية.لمبالنفىكا60نحوالنعبةهذهتبلغ



الىالراميةجهودهاتكثفأناالعضاءالدولعلىيتقينالخا~»القطاعمورتفعيلنحوأولىوكخطوة

توفيرمنبدايةءالخاصالقطاعلمصامدةجديدة.نظمةانشاءالىنسهىانثانية»كخطوةيتقين»كماتنميته.

االجراءاتلتيسيربتدابيروانتهاءاالعضاء،بولنااالعمالرجالانشعلةنطاقلتوسيعجيدةتحويليةا«وات

والنقل.الجمركية

الولية.التجارةمعدالتارتفاعنحوالعاماالتجاهالفحاليةالعالميةتجاهلتاالفيآخرملحوظجانبوثمة

لطنتاجبالنسبةمثيلهبكثيريتجاوزالعالمفىالصلعتجارةفيالزيادةمعلمتوسطفانللمؤشراتوتبعأ
العالمى.

القرأتلتوسيعاالهتمامارمالهيتقينهأءومنالتجارة.علىيرتكزللتعاونجيدمفهومنشوءإلىذلكويشير

األعضاه.الولىبينفيماالتجاريالتعاونتطويرخرمنللبلدانالتصديرية

سواءاألعضاءالدولصاهراتزيادةخرمنانتصيريةائقر)تتوسيعمحفمعوتمشيأاالطار،هذاوفي

بناءالعادةخاصة.فميةهناكأخرى»بلدانإلىأواالسطمىالمؤتمرمنظمةإلىالمنتميةالبلدانإلى

المعسرمعالتواؤموتحتيقخطت»المدتكلفةوخفضللتسويق»استراتيجيةأساليبوتطبيقالتكنولوجيا»

الصلة.ذاتهينالميافىالهياكللصياغةإعادةمننلكيقتضيهعمافضالونلكءالوليةوالمواصفات

0الكرامالوزراء

0قددنالمهالمنددبدذ

التعاونبتطويرللمتعلقةلمهمةلمموضوعاتمنعلياأللكوسيكللسررةهذهفىأخرىمرةبحثنالقد
لمشيقة.بلداننابينفيماوالتجاري)افتصادى

العمل.خطةبتنفيذبالتعجيلالمعنىالخبراءفريقاجتماعإليهاخلصالتيالتوصياتالدورةهذهفاتشتكما
الخاص،القطاعدوروزيادةالسياسية»االرادةأهميةخاصةبصفةتبرزالقيمةالتوصياتهذهجميعبينومز
والمتوسطة.الصغيرةالمشروعاتبينفيماتسويقشبكةوإقامةالمشاريع،لتمويلآليةوإنشاء

جيدةصفعةستعطىكماءالعملخطةيتتفيذالتعجيلفىتسهبرسوفالتوصياتمذ»~نمنيقينلعلىوإننى
االقتصادي.للتعاون

انموضوعاتبينمنالدولىالمالىالنظامإصالحوقضيةالعالمىاالقتصادفىاألخيرةالتطوراتكانتكذلك
الولىالمالىالنظامإصالحفىبنثماطبالمساهمةقر(رنا)ناعتقاديوفىاالجتماع.هذاأثناءتدارسناهاالتي
تماما.مماثبأقرارأكان



5االأداا~طىأصحاب

الكرامالمندوبون

البنكرصدهالذىاالضافىلوالوآمليارمبلغمناالفادةفىنجحناقدأنناالبالغسرورنادواعىمن
الصدريكجوممابلداننا.بينفيماالتجارىالتباهلتوسيعنحوالمبنولةالجهودإطارفىللتنميةسلثمىاال
يقينلعلىوإننى.موالومليارv,1بلغقدالتجاريالتباهللتمويلواحدعامفىامتخمالذيالمبلغأنأيضأ
المبلغمذامناوصعاستفادةيحققانشأنهمنللتنميةاإلسطمىالبنكجانبمنالتمويلشروطتحمينأنمن

التجأري.التباهللتمويلالمرصود

مذاوفىالعالمية.التجارةمنظمةإطارفىحلثتالتىراتالتطهأخرلخراستمرالورقمذ»فىجرىوقد
تماما.مانبأيظلإنمائى»توقهذاتمنظمةالىالعالميةالتجارةمنظمةتحويلإلىتطلعنافانءلمسياق
تضامنناالظهارمواتيةفرصةالمقبل»الشهرفىبقطرالدوحةفىمينعقدالذيالوزارى،الموتميوسيكون

المنظمة.مذ»داخل

5االذداا~~اصحاب

ألدناهراألعضاه

السياق،هذاوفىبلداننا.بينالقائمالتعاوندعموفىالكوسيك»انشعلةفيإسهامةالخاصالقطاعيواصل

تجتذبالتيءاالجتماعاته8والخاص.القطاعلممكىالثامناالجتماعالماضىاالسبوعفىغينيافيعقد

أعمالنا.رجالبنللتعاونمعلئمامنبراشكلءقثيرةتجاريةمومساتاهمام

البنكاطارداخللمخاصلمقطاعلتنميةوحدةبإلمةسروربكلفرحبانناأوضحانأودءالسياقمذاوفي

خىمنوذلكالمشاريع»تنظيمروحتنميةالوحدةلهذهالرئيسيةاراألهوبينمنيكونانويجباالسطمي.

األعضاء.للبلدانالتكنولوجيةالشميةإمكاناتوحشدءمواتيةبشروطالخاصللقطاعلمطرمالتمويلتوفير

للغاية.مفيداألعضاءللبلدانالخارجيةالتجارةعلىالجمركيةغيرالحواجز.ثرحولاآلراءتباهلكانولقد

الحواجزعنالناجعةاألضرارتوقىبغيةءالمعيةالمحافلفىومكشفةمشتركةجهودبنلالضرورىومن

الجمركية.الحواجزأضرارمنالوليةالتجارةتتقيةعلىأضرارهاك.آليمكنالتىالجمركيةغير

ضدالكفاحفىكبيرةبدرجةيسهمسوفاليها»توصلناالتىلتراواتوقتاسيتخذالذىالمشتركالعملأن

العالمى.الصعيدلمحىالجمركيةعيرالحواجز

الحواجزبينالتوارملتحققالضروريةالتدابيراتخاذإلىالمباهرةبضرورةاقشاعىعناعربأنأودومنا

الولية.واللوائحبلداننافىالمطبقةالجمركيةغير



للتنميةاالسطىالبنكوموراألعضاءالبلدانفىالخاصالقناع~اسثماراتبتحديدلملخاصالقراراز
تماما.صائباقرارأكانللكوسيك»المقبلةامورة~ستعقدالتىاآلراءتباهللجلسةكموضوع

´لدذد´أ~لمساب

دن~فاألمضاه

االسطمى»المؤتمرلمنظمةالعامةاالمنةوالىالوفود»لجميعمكرىخالمصعناعربانلودالختام،فى
ألفورة.مجاحفىطيعةلشماركتهمالمنظمةلهذهلمتلعةالمومسلتوالى

وهمترجمنعدة»المعماقمرالمننولمموظننلحورق»تنظيمفىكواثمارلهننلحمقاغالمثمكرانكنثوأود

كممتاز.عملهمعلىألفوريين

معلكم»أرجوالقامم»العامفىللكوسيكعشرةالثامنةكلورةفىاخرىمرةبكمألشعىانآملإذوفنى
(طلكم.هىلحعودةمعلمةبالنجاح»تمنيلتىاطيب


