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هذهأسرلوئربئ~المدرجأالقضايا´هنموحدجو.`عيموقفاتخاهفيالمسأ.عدةبغدةأئيانتو
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نبأوالقانووامساسأاال~دمأالبنانذوحرمألءالعالمياالثثصا<فيواالندماجااثثممادوثحرمر
ءأل.!كالثزاماثهاهااعضاىلدوزو)لموسنهاننه
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ونتاكخاهنللقطاعاجتماعاتمتدفىوالصناعةللتجارةاالسطميةالغرفةتبنلهاالتىالجهود-يقر6
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لكلكالشرائيةالقوةوتعزيزفيهاالداخلىالنذائىاألمنتحمتقبنلكيتمنىلكىاألنحيةإنتاجعلى
هشموب~

العملخطةفىالواردةالتعاونمجاالتفىتدعيةاجتماعاتاستضنةإلىاأل~ءالولىيدهو-13

اآلن.حتىبثمأنهاخبراءاجتماعهتديسبقلمهتىالمجاالتفىوخلصة

فيالقطاعاتخبراءلغرقعناجتماالستضنةامربيةمصرجمهوريةمنممقمبعلرضحبس-ا4

ا.العمل~خطةاحتوتهاالتىوالرينيةالزراعيةولتنميةهغذلئىواألمنوهمو~منكرمجاالت
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حولقطاعىخبراءفريقاجتماعاالسطميةباكستانجمهوريةاستضافةالشعيرمععلمايحيط-16

.كراتشىفيام997أكتوبر29إلى24منالفترةفىالعملخطةتنفيذإطارفىالخارجيةالتجارة

التكنولوجىالتعاونحولالخبراءفرمقاجتماعلمتركيةالجمهوريةاستضافةاشيرمععلمايعيط-17
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ويأعو»1996يونيو1المى8منولمسلكيةالسلكيةواالتصاالتالبريدبشأناالسطمىالمؤتمر
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والشؤونبالعمالالمعنيالخبراءفريقاجتماعالستضافةفلسطيندولةمنزالمقدمبالعرضيرحب-28
والسكان.البيئةحولعملوورشةاالجتماعية
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تركياتستضيفهالذيكومسيكعنالمنبثمةالمتابعةللجنةعشرالسابعاالجتماعقبكالعضويةالمفتوح
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والتجاريالحتتصاديللتعاونالدائمةللجنة
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تقرير

عشرةالثامنةالدورة

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنة

اإلسطميتمرالمنمنظمةأمنما،الدولبينفيما

2>>2األولتشرينلمأكتوبر02-22(اسطنبول





أالنجليزية:االعمل

تقرير

عشرةالثامنةالدورة

والتجارياعتصاديللتعاونالدائمةللجنة

االسعلنتمرالمنمنظمةأمنما،الدولبينفيما

)2<02االولتشرين/اكتوبر25-22،(اسطنبول

مياالسكتمرالمنلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالثامنةالدورةانعقدت\-

لكبارتحضيرياجتماعاعتابفنء202.االولتشويناكتوبر/25-22الفترةفي(الكومسيك)ء
اوغلوىازميرليأكين/الدكتورسعادةبرئاسة2>02االولتشرين/اكتوبر23و32يوميعقدالموظفين

واعداداالعمالجدولمشروعبنودلدراسةالتركية،بالجمهوريةالحكوميةالتخصطبهيئةزارهالووكيل

الوزارية.الجلسةعلىلعرضهاالقراراتمشارين

:مياالسكالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالتاليةللدوكممثلونالدورةوحضره2

بيجاناذرجمهورية1-

الهاشميةاالردنيةاللكةه2
ميةاالسكافغانستاندولةه3

ألبانياجمهورية4-
المتحدةالعربيةاالماراتدولة5-

اندونيسياجمهورية~6

y-اوزبكستانجمهورية
أوغنداجمهورية~8

ميةاالسكايرانجمهورية9-

ميةاالسكباكستانا-جمهورية0
البحرين~مملكة1ا

مالسكداربروني~نيجارا12

الشعبيةديشربنفك«جمهورية63
فاسوبوركيناه14

التركية(-الجمهورية5

توتس-يمهوريةا6



الشعبيةالديمقراطيةالجزائرية-الجمهوريةا7

السعوديةالعربية-المملكةا8

السنغال-جمهو~ية91

السودان-جمهورية2ه

سووينام-جمهوريةأل!

السوريةالعربية-الجمهورية22

طاجيكستان~جمهورية23

العراقيةالجمهورية0~24

-2 oعمانسلطنة

غينيا-جمهورية26

فلسطين~ولة27

قازافستان-جمهورية28

ستانترغين~جمهورية29

قطر~«ولة30

الكاميرونجمهورية31-

الكويت~ولة32

اللبنانيةالجمهورية33-

االشتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية34-

3oماليزيا~

العربيةمصر-جمهورية36

المغربية~المملكة3~

ميةاالسكنياموريتا-جمهورية3ال

موزمبيق39-

االتحاديةنيجيريا-جمهورية4»

اليمنية-الجمهورية4ا

.والهرسكوالبوسنةءقبرصزلشمالىالتركيةللجمهوريةممثلونءمراقببصفةالدورة،فيوشارك
مقدونيا.لجمهوريةممكءكضيف،فيهاشارككماءندتايكولمملكة

التاليةالمتخصصةالهيئاتوممثلومياالسكالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةممكرالدورةحضركما-3

عنها:والمنبثمةللمنظمةالتابعة



أنقرة)(مركزميةاالسكللدولوالتدريبواالجتماعيةاالقتصاديةواالحصائيةالبحوثمركز-1

التجارةلتنميةمياالسكالمركز2-

اسطنبول).(مركزميةاإلسكالتثافةوالفنونوللتاريذاألبحاثصركز~3

للتكنولوجياميةاالسكالجامعة-أ

للتنميةمياالسك_ليتكد-

الصناعةوللتجارة!السلثميةالغرفة6-

y-السثئلمالكيمياالسكا´اثحاد

.أسماؤهاألتاليةالدوليةللمنظماتممثلوناالجتماعحضركما

)(اليونيدوالصناعيةللتنميةالمتحد:األمممنظمةا-

)8-ادالناميةالثمانيالدول.مجموعة2-

).1المرفقفيللكوسيكعشرهالثامنةالدورةفيالمشاركينقائمة(ترد

~~االلثثاحلألالحلسأ
c-فخامألبرنأمث»2<»2االولثشرمناكثومي/2)موم»ثئكومسكعشرهمنألالثاللدورهفثثا-االحفلعقد

الكوسك.ورثمسكمألالثرمهالجمهوروثمسءسزرفجدثأحمدالرثمس

وعناسطنبوار،فيوبنبالمندثرحبهعنفثثاحياالخطابهفيسزرىفجدثاحمدالرثمسفخامهأعرب~6

التابعأخرىاطوللمؤسساثمياالسركالمؤنمرلمنظمهالعامهمانهولثاألعضاءىللدولوثقدمرهشكره

وثطرفىعملها.فيبناءهجهودمنبهأسهمثولماالكوسكبأنشطهدائماهثماممنثبدمهwلهاه

ومنهاالنأمث»والبلداننموأألفلالبلدانثواجهالثيثالمشككإلرسزرفجدثأحمدالرثمسفخامث

الدوليالممعمدعلىمششركهجهودبذلأهممأالصددهذافيفأكدجمأل»الخاروالمدمونثالقفرثمشكك

مظألثحثالثعاونشحهاالثيالكبمرهالفرصعنفخامثهثحدثثمالمشالك.ث~هز»وطأهلثخفف

لنظامالعاماالطاراثفاثثعلىاألعمنسرءالدولمنعشرمنأكثرلتصدمؤارثد:حهعنمعرباءالكومسمك

لدخولالطرمئمفشحالذىاألمرمي،اإلسكالمؤتمربمنظمألاألعضاءالدولبمنفساالثجارمألاألفضلماث

للدولالبنألالشجار«فعزمزأهممأسزرفجدثاحمدالرثمسفخامألوأكدالنفاذ.حزاالثفاثمألهز>

هذافيمعرباءالمنظمهفياالعضاءالدولوفاهثمحثئبمامياالسكالمؤثمرمنظمألفياالعضاء

بمنفماوالسلعاالموالورؤوسالعامألاالمدىانثثالحرمأللشسرثدابراثحاذرهضروعنالصدد

مي~االسكالمؤثمرمنظمألفياالعضاءالدول

12فئالمرفيسزرفجدثاحمدالرثمسلفخامأفثثاحياالالخطابنص(مرد



v-حيةاالفثتاالجلسةفيكلمةمياالسكالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينبلقزيزالواحدعبدكنورالدمعاليالقى

رئيس»سزرفجدتاحماالرئيسز~~أهتا~عميقعنفأعربللكوسيك»عشرةالثامنةللدورة

الكلمأالىالعاماالمينواشارالدائمه.اللجنة~توبيهفيالرشيدةلحكمتهءالتركيةالجمهو~ية

فيالمشتركمياالسكالعملا_افتتيقالفعالةالسبلمؤكداالكوسيكرئيسأآلالالتي!افتتاحيأ
فتواستضائةالتركيةللجمهوريةشكر»عنالعاماالمينأعربكماواالجتماعي.االقتصا«يونالنفامجال

فضليانذلكالعاماالطاراتفاقيةكىدول~مناكثرتصديقالىمعاليهوأشازاالجتماع.هذا

بنأدناالولىالمفاوضاتجولةفةاستنماالتترا~التركيةالجمهوريةحكومةألىالشكرفوجه،التجارية

امأ>الطربناالتفاقيةهذهتمهدانفياملهعنوأعرب»آاتفاقيةهذهبمقتضىالتجاريةالتيسيرات

عناى´داالمينواعرب.ميسكائةالمؤتمرمنظمةانبكبيزفيماالبيئيةللتجارةالسريعالتوسيع

هذامشإنوفا~البقاءهمقوماتلهافرتتوكيانالمشترثةميةاالسكالسوقأنفيالنزاعبأنهاعتفاده
دورالعاماالمينوأكد.مياالسكالمالمعلىكبيراوسياسيااقتصادياوزنايضفىأنشأنهمز>لتحرك

>الىودعد:اال~`ءالدوأبينفيماوالتجارقاالقتصاديالتعاونتعزيزفيالخاهنالقطاعاستثمارات

منه.:لمنتظربدورهالخاصالقطاعيضطلعلكيالمناسبةالظروفتونير

).3لمرفن0فيمياالسكالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينبلقزيزالواحدعدالدكتورمعالىكلمةنص(يرد

عنفيابأكلماتءميةاالسكايرانوجمهوريآلاوغنداوجمهوريةالكويت«ولةوفودرؤساءألقى-«1

عنالوفودرؤساءاعربوقدالترتيب.كلىاالعضاءلالولواآلسيويةواالفريقيةالعربيةالمجموعات

ءللكوسيككرئيسسديدتوجيههنيجديهلماسزءفجدتاحمدالرئيهنلفخامةوالتقديرالشكرخالص

التعاونتعزيزفيالمضىأهميةطى~لينالكوسيكلتراواتالفعليالتنفيذأهميةالىواشاروا
يبدونهلماوشعباوحكومةرئيسالتدكياشكرهمعنأعربواكمااألعضاء~الدوكبينفيمااالقتصادي

وعلىمياالسنكالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبينفيمااالقتصاديللتعاونمتراصكدعممن

اال~ع.لهذااتخذتالتيالممتازةوالترتيباتالكريمةالحفاوة

أالمرفقاتفيواألفريقيةواآلسيويةالحربيآلاال~ءالدولعننيابةألقيتالتيالكلماتنموهن(ترد

).التواليعلى6وoو

استعرضالدورةالىبرسالةءللتنميةمياالسكالبنكرئيسءعليمحمدأحمدالدكتورمعاليبعث-9

اليهالموكلةالمهامإنجازفياحرزهالذيالتقلدوأبرزءالبنكبهايضطلعالتينشطةاالبامجازفيها
.الكوسيكجانبمن

.)7المرفقفيللتنميةمياالسكالبنكوئيمررسالةنصايرد

.الوفودوؤسا،سزرنجتاحمدالرئيمرفخامةاستقبلاالفتتاح،حفلأعقابوفي-ا»
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مةا.احلسأ

2>>2االولتشريناكتوبر/24يومللكوسيكعشرةالثامنةللدورةالوزاريةالعملجلسة-ء´قدتا»

.التركيةبالجمهوريةالوزراءرئيسونائبالدولةوزيرلى،بهجهدولتالدكتورمعاليبرئاسة

.للكوسيكعشرةالثامنةالدورةأعمالجدركمشروعالجلسةأقرت-ا2

.)8المرفقفيللكوسيكعشرةالثامنةالدورةأعمالبسرولىنمن(يرد

المدولفيالخاصالقطاع´´استثماراتحولللثراءتبادلءاالعمالجدولمن8البنداطارفيجرى-ا3

أكين/كنورألدقسهبعرضللثراءالتباهكهذابدأوقدللتنمية´´مياالسكالبنكوموراالعضاء

كباراجتماعورئيسالتركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلأوغلو،إزميرلى
انقطاع´´استثماراتحولائموظفينكبارمداوالتائيهاخنصتائتيرائنقائبفيهلخصءائموظفين

للتنمية´´.مياإلسكالبنكودوراألعضا<بألدولالخاص

.لم9المرفقفيالموظفينكباراجتماعرئيسزبياننص(يرد

والجمهوريةءالكويتودولةالمغربية»والمملكةالتركية،الجمهوريةوفو>رؤساءشارك»ذلكوبعد-ا4

العربيةوالجمهوريةقبرهن،لشماليالتركيهالجمهوريةوالسودان،وجمهوربةءوموزامبيقءالعراقية
الليبيةالعربيةوالجماهيريةأوغنداءوجمهوريةالعربية»مصروجمهوريةتونسرهوجمهوريةالسورية»
ءالهاشميةاالردنيةوالممتكةاندونيسيا،وجمهوريةالشعبية»أيثنبنجكيةوجمهوراالشتراكية»الشعبية

القطاعاستثماراتبشأنالقطريةالتقاريرمنعالتقيمذلكوشملاآلراءتبادلفيفلسطين،ودولة

كتابة)قامتالتيالقطريةالتقاريرمنمنفصلةنسذعلىالحصول(يمكن

oا()1(رقمالتراعالجلسةاعتمدتثم-ا(OIC/COMCECll 8-ü2/RFS2(رقموالقرار(
)2(OleIC üMCEC/18 02/RES

OIC/COMCEC/18-02/RES)2()2(تملىوالحرالىCOMCECJ18-02JRES)1((ا)رتمالحرارنص(يرد

لوزراءمياإلسكالمؤتمربقرارعلماالدورةا)أحاطت(<رقمالقرارسياقوفيا؟1او>المرفقينفي

بشأنالدراسيةالحلقةوبتوصياتالمقترحة»المشاريعبياناتبنمرذ-وكذلكألرياض»وإعلثنالسياحة

المرفقاتفيالوثائقهذهوتردللتنمية´´ءمياالسكالبنكو«وراألعضاءبالبلدانالخاصالقطاع´آاستثمارات

113أل jالترتيب).على\4و

جدولمنoالبندمناقشةإطارفيمية،االسكللبلدانالتجاريةالمعارضنظاممشروعالجلسةاعتمدت-16

التالية:حظاتالمكالنظام،هذاأعتمادلدىءالتركيةالجمهوريةأبدتوقدءالدورةأعمال



العاشرةالمادةتتضمنأنأفضل،نحوعلىوتنفيذهااالسلثميةالمعارضالعدادالمفيدىمنسيكونأنه
التالية:الموضوعاتالنظاممن

يعرضهاالتيالمنتجاتعلىا~الدولةتفرضهاالتياألخرىالفظمأوو/الجمركيةالوسورا)(
التجارية.المعارضفيالمشاركون

المضيف.البلدفيبهاالمعمولالتسويقلمالتوزيعوأنظمةالتجاريةالممارسات)2(

التجاري.والتمويلواالستثمارالتجاريوالتشيلزالتجاريةالشراكةبشأنالمضيفالبلدأنظمة)3(

شهر~وذلكءالمماثلةوالمؤسساتالتجاريةالغرفةبشأنالمشاركةالبلدانعلىمعلومات~/4(
المعرض.إقامةموعدمناألقلعلى

االستيراد.وشركاتمؤسساتتليفوناتوأرقاموعناوينأسماءبشأنمعلوماتتوفير)5(

القادمة.دوراتهااحدىفىالكوسيكعلىالمسرلةهذهبعرضتقومقدأنهاتركياأضافتكما
).1oالمرفقفيميةاالسكللبلدانالتجاريةمننالمعارنظامنص(ويرد

2>>2األولتشرينأكتوبر/23يومعقدالذيالدورةلجنةاجتماعتقريرالجلسةاستعرضتكما-ا7

للكوسيك.الحاليةالدورةأثناء

ا)6رقمالمرفقفيالدورةلجنةتقريرنص(يرد

~الفتامةالخلسة
برئاسةء2>>2االولتشريناكثوبر/29يومءللكوسيكعشرةالثامنةللدورةالختاميةالجلسةعقدت-ا8

.كيةالقبالجمهوريةوالتجارةالصناعةوزيرتانريكولوءكنعانأحمدمعالي

اموبىاالجتماع،رومقميةاالسكباكستانجمهوريةوفدرئيسءفومايونقاضىالسفيرسعادةقدم19-

الوزاري.االجتماععنالصادرينللقرارين

«`لجلسةكلمتهفيمياالسكالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينبلقزيزالواحدعبدالدكتورمعاليشدد-2.

فخامأيبديه.Lعلىمعاليهوأثنىللكوسيك.عشرةالثامنهللدورةالثريةالحصيلة~الختامية

لتعزيزحكيمأتوجيهاتمنيقدمانهومابالغاهتماممنتركياوحكومةسزرنجتاحمدالرئيس
لمننلمةالعامةاالمانةأنالعاماالمينأكدالختاموفي.االعضاءالبلدانبينفيماا~متصاديالتعاون

الكوسيكعنالصادرةالقراراتلتنفيذضماناالتعاونفيوسعاتدخرلنسلثمياالالمؤتمر
ا).vالمرفقفيمىاالسكالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينكلمةنص(يرد

إلىوفدهاورئيسالسعوديةالعربيةبالمملكةالتجارةوزيرفقيهجعفربنأسامةلمسيدمعاليأ~ب-2ا

التيالهامةللنتا~رتقديرهعميقعنءالمشاركةالبلدانجميععننيابةالقاهاالتيالكلمةفيالدورة،

اهدافبتحقيقالبالغواهتمامهسزرفجدتاحمدللرئيسزوالمقتدرةالحكيمةوللقيادةورةالرحققتا

شكرهعنأعربكما.مياإلسكالمؤتمرمنظمةفىاالعضاءالدولبينفيمااالقتصاديالتهاون
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ولمعاليالشركأمالجمهورمأالوزراءرئسونائبالدوألوزمرJبهجهدولثكثورالدلمعالىالعسئ

ادارهفياقثدارمنأبدماهwالشركأمأبالجمهورالشجارةوالصناعأو،~يرثانرمكولوكنعانأحمد
الكوسينثنسؤومكثبمي:السكالمؤثمرلمنظمأالعامألمانألكالشكرازجىكمااالجثمأع.

.االجثماحانجا-فيبهامهمثلمالهاابعأوالثالمنظمألعنالمنبثقأالمتخصصةوللمؤسسات

)1̂المرفقفيففنهجعفربزأسامهالمسدمعالىكلمهنص(مرد

فهاأعربخناممأكلمهالشوكأدالجمهورمأوالثجارهالصناعأوزمرثانومكولوكساناحمدمعاليالقى-<2

مىأالسكثمرالمولمنظمأبعأألثأوالموسساثألعامأمانهولهالدورهولمقررللوفودوثقدمرهشكرهعز

املجنأعمرفىبناءهمساهمأمنوثدموهثسنألجهوءمن»بذلوwاالخرىاألولمأالمنظمانذولممثلي

ثماالجثماع.انجا-علىساعاثمثغانمةجسوءمنبذلوهلماوالممثرجممزالمعاونوئلموظفرانمأ»اك

معربااألعضاء.ولباكالخاهثعاثالقطابزالثعاونثعزمزاهعثعلىالضوءبثسلطمعالبهثأم

البنكودوراال~ءالدوز»ىاصالفائقطاع´´اسثشرأراثبشانعمدورشألعفذثقدمردعن

فضكالحكوممأ،غمرائمنظماثثكنسبهاالثيالمثزامدهاالهمألالرمعالهاشا~كماللشممأ.مياالسك
المسرعداتمناثكبرالقدراهعثعلىمعالةدوشالدولي~الثعاوزفيالخاص،القطاعمنظماثعن

تطرؤثمالحكومبه~غببىالمنظواثثثدممه،علىثساعداوثترمه،الذىفسانمألوائهوالنفنأببأاالنما

مسترعهامث،االسكالخضارهفيعثالطوالموسساثبهاضطلعثأألىمخيالثارالدورالىمعالبه

وراكيبنفمأالثعاونثعزمزفيبهثضطلعانالمنظماثلهذهممكنالزرالدور(لىاالنشباه
االثثثرونبهوالثجارهالمعلوهاثثكنولوجمامناالسثفادهفيالمضيور»ضرمعاليهاكدكماممه.االسك
خشامميمعالمه.وسز«مي.االسكثمرالمومنظمهفيا´ألعضاءللدولالبسأالشجارهوثمومرتمزمزفي

.اوطانهمالىألعو،ده.سكوبمنللمندائدوره»مثمناعنالصادرهراثالممراهممأعلىهكلهثه
.ا)9فؤالمرفىثانرمكولوكنعاناحمدالوزمرلمعاليسأالخثاالكلمهنص(مرد
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Mrs. NAJLARIACHIA55AKER
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-كبألبالنر:األصل

سزرفجدتأحمدالرئيسالفخامةلصاحبأالفتتاحىالخطاب

التركيةالجمهوريةونيس

)2•<2األولفنمربنأكنوير/24آاسطنبول،

الوزراء،المعاليأصحاب

العام،األمينمعالي

الموقرون،المندوبون

ترحيباجميعابكمللكومسيك..أرحبوالعشربئالثامنةالدورةبمناسبةجديدمنبكمالتقىأنيسرنيمالشد´

جمعا،.ميةاالسكاألمةعلىبالنفعجهودكمتعودأنآمك،حارا

المؤتمرمنظمةوإلىالشقيقة»اآلعضاءالدو~ممثليإلىالشكرألزجيالفرصةهذهاغتناملىويطيب
فيإسهاماتمنمتمتهلماالدورة،هذهفيالمشاركةلوفودجميعوإلرعنها»المنبثحةوالمؤسساتمياالسك

الكو~>~

بينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتنميةفيالمضيضرورةتؤكدالتغيرالسريعةالعالمةائظروفان
صادثة~اخوهووشائجواحدةوشفافيةمعنويةوقيممشتركتاريزمنيربطهابمابلداننا

وتطويرتنميةأجلمنتعملءمبرزةمكانةذاتمنظمةوالتجارياالقتصاديئلتعاونائدائمةاللجنةإن
البنيةالكوسيكأنشعلةتشاللأناألساسيةمقاصدنالممنانهوبلداننا.بيزفيماوالتجارياالقتصاديالنعاون

بعضتحتيتىاجلمنبهاإلاالضطكيجرىالتيالمهمةنشطةاألورغمأالقليمي~لتعاوننااإلطارواألساسية
فرص.منالكوسيكلناتتبحهبمأ´افضلنحوعلىنستفيدأنبإمكانناأنهاعتقدفإننيءالمننئمةهذهأهداف

فعاليةتعزيزفياألهميةبالغأمرمشتركةجهودمناألعضاءالدولجميعماتبذلهأنفىشكمنوما

الدولبينفيماوالموقفالرأيفيفنالتوانلحظأنويسرنابينها~فيماالتعاونتوثيقوفيالكوسيك
الصدد.هذافياألعضاء

فيمهماإسهاماتسهمأنشأنيامنأموواءالسابقةالدوراتمكرذلكفيمثلهاءستتناولالحاليةالدورةإن
تغيراتالدوليةاالقتصاديةالظروففيهتشهدوقتفيبلداننابينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيز
دقاالقتصاللتعاونائجديدةالعمللخطةالفعالالتنفيذنحوالمتخذةالخطواتأالحظأنويسرنىحقة.متك

األهدافأحديكونوأنبدالالعمللخطةالفاعلالتنفيذمنالمزيدأناعتقاديوفي.1994عامفيالمعتمدة

عشرة.السابقةدورتهاعنالصادرةالقراراتأكدتهمانحوعلىللكوسيكالرئيسية

مجاالتفيللتعاونمقترحاأربعينالقطاعيةالخبراءأفرقةاجتماعاتطرحتءالعملخطةتنفيذسياقوفي
اعتقاديوفي.الفنيوالتعاونالماك،رأسوتدفقوالمصارف،والنقاءءالخارجيةالتجارةمنهاعديدةهامة



هذهتنفيذفىالتبعاتمنمزيدااإلسطمىالمؤتمرمنظمةمومساتإلىنسندأنالمفيدمنسيكونانه

البلدانأنفيشكواليخالجنىومعرفة.خبرةمنلليهاممااكبربقدرنستفيديجعلنابماءالمقترحات

المشروعات.لتنفيذالكاملدعمهابتقليمالعملية،ههخطرتضن،لناألعضاء

الحياةفيالحقيقيةالفاعلةالقوىوهماألعمال،ورجالالخاصالقطاعممكىبينالتعاونتنميةان

اكبربقدرالتركيزحاليايجريفانهصاءومن.االقتصاهيةالسياساتفىأولويةذاعنصرااصبحءاالقتصادية

بالتعاونالمعنيةالعملخطةإطارفيالخاصةالقطاعاتبنفيماالتعاونعلىالكوسيكأنشعلةفي

االقتصادي.

بمنظمةاألعضاءالبلدانفىالخاصالقطاع´´اسثماراتموضوعاختيارأنالمقاماهفىأسجلأنوأود

التىالنظروجهاتتبادلاجتماعاتفىللنقاشكموضوعللتنمية`´اإلسطمىالبنكودوراإلسطميالمؤتمر
وجهاتتبادلأناعتقاديوفى.وموفقاملثباافتياراكانءللكوهسيكالحاليةاللورةمعبالتزامنستعقد
القطاعمؤسساتبينالتعاونتتقيةأجلمنومجاالتهالتعاونسياساتتحيدعلىيساعدأنشأنهمزالنظر

االقتصاهية.للتنميةالدافعةالقوةوهىءالخاص

لتأسيسوالعشرينالخامسبالعيداالحتفالبمناهبةامتنانىخالصعنألعربالمناسبةهذهأغتنمأنوأود

أنالمقامهذافىوأود.غدااسطنبولفىسيقاموالذيكراتشى،ومقرهاوالصناعة»لئتجارةاإلسطميةالغرفة

للغرفالتركي~االتحادوإلىفيهاهالعاملينوجميعالعاموأمينهااإلسطميةالغرفةرئيسإلىبتهنئتيأتقمم
النشاط.لهذادعممنقمرهلماالمالية~األوراقوأسواق

العامةاألمانةجانبمنبالغوامتمامكريمةرعايةتدعمهاءوالصناعةللتجارةاالسمةالغرفةأنوالحق
الخاصةالقطاعاتبينلمتعاونتعزيزفىمهمبلورنهضتقداألمنماءءوكولاالسطمىلمموتمىلمنظمة

متزايدة.بكفاءةاللوعبهذااالضطالعستواصلأنهافىشكيخالجنىوالاألعضاء.للدول

لموزراءالمحىأصحلب

الكرامالضهوف

كبيرةوإمكاناتطائلةمواردمناالسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللولىيتوافرمماالرغمعلى
تزالالكمااألعضاء.الولىأغلبأعمالجولعلىمهمابنداتمكرتزالالالفترمكافحةفانءللتعاون

الولى.المجتمعأمامتحدياتمكالفترمكافحة

ا.2يحاولحينعلىءيوميارينلوالعنيطدخلعلىالعيثىشقاءاليوميكابرنالعالمسكاننصفان
.يومياواحدفوالرعنيقلدخلعلىالعيشالبشرمنمليار

منسلسلة2000أيلولسبتمبر/فىالمتحدةاألمممتتهاالتياأللفيةقمةعنالصاهراإلمنحددوقد

خفضفىالمنشودالهدفيتمكءاالعطنلهذاووفقاالتنمية.وبقضاياالفتربمكافحةتتعلقالمهمةاألهداف
علىيحصلونالوالذينءجوعارونيتضوالذين»يومياواحددوالرمنأقلعلىيعيشونالذيناألفرادعد

يمكنالمنشودةاألهدافهذهتحقيقفيالفشلأنعلى.200Clعامحلولمعالنصفإلىءالنقيةللميا»موارد



خلنمناألهدافتلكدعمضرورةهذاومنالمحلية.المجتمعاتفيأملزفيبةالبعيد،المدىعلىءيسببأن

إضافية.ومخططاتومواردمحددةسياسات

ويحدونيالعالمية.تالمشككهذهحلعنقاصرةتزالالاليومالدوليالمجتمعيتخذهاالتيالخنواتان
فيهانسبرجبهفيىاقدتالتيالمستدامة»بالتنميةالمسةالعالميةالقمةعنالصادرةالقراراتأنفياألمل

ائمجال.هذافيملموسةتطوراتعنتسفرسوفائحائىءائعاممنأينولسبتمبرلم

،الموفرونالوزراء

الكرام<الضيوف

البلداناقتصاداتعلىخطيرةتداعياتلهاءعالميةأبعادذاتأخرىمهمةمشكلةوهيءالخارجيةالديونإن
عامدوالرمليار1718منالناميةللبلدانالخارجيةالديونإجماليارتفعفقداالجتماعية.وحياتهاالنامية

لخدمةالسنويةاألعباءارتفعتحينعلىه~:؟26قدرهابزيادةء2>»اعامردوئةمليار7121إلىا994

األخيرة»السنواتوفي.2001عامدوالرمليار344إلى1994عامدوالرمليار240مناألجنبيالدين

هذهوتو~الخارجية.ديونهافوائدلسدادصادراتهاحصيلةمن%vمنيتربماالناميةالبلدانأنخف
النامية.البلداناقتصاداتعلىالخارجيالدينمشكلئتعنالناجعةالسلبيةاآلثارالمذهلةاألرقام

العالمياالزدهارلزيادةكأداةمهمادورابلفعلتؤديالتجارةأنأخرى،ناحيةمنر»الصحيهمزأنهعلى
بمقدارازدامتفقدالماضية؟سنةالخمسينعبرهائكنمواالعالميةالتجارةشهدتوقداألممبينالتقريب•
وخليفتهاءالجأتاتفاقيةأنفيهشكالومما.200.وا950عاميبينفيما)لواقعةالفترةخلكر.:ضعفا2

أنالمتوقعومنالتطورات.هذهفيمهماإسهاماأسهمتاقد9991عامأنشئتالتيألعالميةالتجارةمنظمة
لبىأالجمارتبالنامنه~:45مزيترب.20L)0عامحلولمعتمكروأنالقادمةالسنواتفيالتجارةنرداأ

العالمي.

مياإلسكالمؤتمرمنظمةلدولالبيئيةالتجارةتوسيععلىنعملأنعلينلزامايغدوءالظروفهذهظلوفي
لهذاوتحتيقااألعضاء.الدولبينفيماالتعاوننتعزيزفيوالمضيشعوبناعيشةمستوياترفعبغية

الدولنا،بينفيماوالسلعألمالورأسالعاملةالقوىانتقاللتيسيرالضروريةاإلجراءاتاتخاذومعالغرض،

واالستثماراتالتجارةولتشجيعواالنتاجية،بالجودةوللثرتقاىالمنتجاتتنويعلزيادةتدابيراتخاذمنبد
االقليمية.

اجتماعهااألطراف،متعددةالتجاريةالمفاوضاتهركناليوموهيالعالمية،التجارةمنظمةعقدتوقد
وقدالدوحة.مدينةفي،2>»\الثانيتشرينلمنوفمبر14-9الفترةخلرقطرىدولةبرئاسةالرابعالوزاري

فيالشروعوكانوتوجيهها~العالميةالتجارةتنظيمفيالعالميةالتجارةمنظمةدورمجدداالمؤتمرذلكأكد
المؤتمر.ذلكعنهأسفرمهماللتنمية´´تطوراالدوحةأعمال~جدولعنوانتحتالمفاوضاتمنزجدءةجولة

الدوحة~أعمالجدولاعتمادأعقابفيشتىمجاالتفيمفاوضاتبالفعلبدأتوقد



الحسبانفييأخذأنينبغيالعالميةرةاتب~إطارفيالمقبلةللمفاوضاتمتوازننهبراعتمادإن
سليمعالميتجارينظامالقامةاألهميةخطأهرنزاان~»والبلداننموااألقك~انلخاصةاالحتياجات

واالستمرار~البقاءمقوماتلهتتوافر

التيالعالميةالمتجارهمنظمةفىا~دثةا~راتكثبعنترقبأنبمنظمتنايجدرالسياق،هذاوفي

دائربندوهوالعالمي،االقتصادفيمياإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدوكإدماجفيهامبدورتضطلع

أنوأودالمجال.هذافيالقائوالثعاونتوسيعفيتمضيأنأيضابهايجدركماءالكوهسيكأعمالجدولفي

ئلدولفنيةمساعدةمنقدمهwللتنسةهياالسكالبنكإلىثانيةمرةبالشكرألتوجهالفرصةهز»>غنتم

الصددهذافيبهيضطلعالذيالمهماالو~وألؤكدمي»االسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

أبعلمزاالقليميةالتنميةكوبن<ائحالميةلرة>لتبمفظعةلواتبائتيلمئجهوءألحزJسروريواعيثثمنوإنه

خططسياقفيءالعالميةالتجارةهننمةوقوا-األعضاءبالدولالخارجيةالتجارةانظمةبينالتوافقتحقبتى

اىسيكأنثملةإمالوفيالجهودتلكازرقموالمفيدمنسيكونأنهوالشكالدول.بتلكالتنمية

بى-تياتاتفاوهيعليما،والتصديقالتعاوناتفاقياتبعضز~قبولقضيةالىانتباهكماسترعىأنأودكذلك

كما~.أنسروريدواىمنكانوقدالماضية.السنواتفلكالكوسيكإطارفيللتوقيعفتحها

فبماالتجاريةاألفضلياتلنظامالعاماال~ران~طىصدقةقداألعضاءاللولمنزدولة1اأنءعلمتم

«ولنامبينيماالتجارةزيادةفيهاربدورستقوموالتيمي،اإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبين

لدولالبيئيةالتجارةتوسيعفياالقاقية~هتسمانوينالتنفيذ.حيزاالتفاقيةدخلتوبذلكاألعضاء،
الجمركية.وغيرالجمركيةالحواجزإزالةطريقعنمىاالسكالمؤتمرمنظمة

علىالتأمينونظمالصادراتتمويل~مهزالتموىاالستفادةاهميةعلىأشعدأن~ءذلكعنفضكويهمنىى
للبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكةمنوكذلكءالكوسيكطررتهاالتيمشماراتاالوضمانالصادرات

البيضاء~الدارمركزأعدهاالتىميةاالسك

ور،الموقرالوزراء

الشرقعليعميقاتأثيراتؤثرالتينيرةاألراتالتوإلىاالشارةأودءأهميةاآلمورأقلذلكوليسرأفيرا
بأسره.مىاالسكالعالمفيبالغينوقلقاحزناسببتلتيلاألوسط

ءماالسكههداألوسط،الشرقمنطقةفيلهماانتظارناJ\.bالذيواالستقرارالسلقمتحقيقفياالخفاقان
بأافتمادتنميةمنإليهتصبو...Iتحقيقوبينالطبيعيةبالمواردالغنيةالمنطقةهز»شعوببينيحول

واجتماعية.

أملويحدونااألرواح.منكشرفقدانفيتسببتقدوالفلسطينيةاإلسرائيليةاألراضيفيالعنفلزأعماان

بعملدةالتعجيليتموأنالعقل،صوتأ~ما~يقاألو~ألشرقفيألمتصاعدالعنفينسهأنفيمشتوك
ا397و338و242األمانمجلمىوإتقراأساسنعلىوشاملعادلمسكويتحققمالسك

إمال`ذ..»ار.لكالمتحدة.ألموم0مننمهإطارفيسلميا-كا~أق»جارتنا،مشكلةتجدأ~.تركياتأملكزئك

از.مار«والمنشف»قرارامتعيا~األخطهنائه..ءعليتنمئو~القوةامبأستفالمشكلةهز>في>لتدخر
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بهاسيلحقالكوسيكاختصاصاتنطاقفيتندرجالتيوالتجاريةاالقتصاديةنشطةاألأنفىشكمنوما
المنطقة.فيمحتملةعسكريةعمليةألينتيجةالضرر

ووحدتهللعراقاالقليميةمةالسكعلىائحفاظمعفهيمناسبة»طفيومعناصريحاموقفالتركياأن

األسرةفيجديدمناالندماجإلىالعراقيعودوانالعراقيالشعبمعاناةقريباتنتهيأنونأ~السياسية.
الدولية.

قدراوأنءبونعمليةإطارفيوالشقيقةالصديقةأفغانستانفيالسلطةجديدةحكومةتولتانأسعدناوقد

أنوأوداآلن.التنظيمإعادةعمليةفيهتجرى!لذيالبكهذاوبوعفي>تحفتىقدواالستترا~السلممناكبر
فيانقطاةدونمياإلسكالمؤتمرمنظمةفيعضا،اكالبندانتستمرانبمكاناألهميةمند´نههناأسجل

وحدتهبناءيحققأنيلبثلناألفغانيائشبأن.منشفةلعلىواننيأفغانستان.فيائتنظيمإعادةعملية>عم

والشقيقة.الصديقةالبلدانجانبمنالبناءةاالسهاماتمنبدعموائرخاءبالسليجديدسزوينعمالوطنية

كوزراء،ألسادهلحمعاليأصحاب

حالءء9االصنو~

ثعزمزالىجاهدهوثسعيوالرخاء»واالسثعرا~العالميمللسكالمفثاحهوفاعكاثلبهاثعاونابازثرثهاشوهن

بالعالمتثواشعككبرااهثمامادرعاشركااولثولثدكافهالمجاالثوفي!جمعالعالههثاثهاعكوثنومن

العهدكانملماشركاءانءاوكدانواودوالثعافأل.المعنوسأوالقممد`لثارمذوشاببهثربطهاالزرمياالسك
مظلهماثحثثجمعاناللشزوالكومسكمياالسكنمرالمومنظمأألنشطأدعمهاثواصلسوف»_اممابها`

الثشقأ.ممأاالسكالبلدانجسع

عزمسنمرانهاشك7الذىعملكمالنجا-مكنلانامكا«ممئنبوارءفيوممثعأمسرهاثامهلكماثمنىوخثاما

االعضاء~بلدامتابمناال~`دىاثشأونمنمدالمنثحقؤطبألنشاب





كلمة

بلقزيزالواحدهدالدكتورمعالى

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالعلواألمين

عشرةالثامنةللدورةحيةالحتتاالجلسةفي

والتجاريالحتتصاديللتعاونالدائمةللجنة

لم2>•2ول6اتشرينلمأكتوبر24(اسطنبول
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بلقزيزالواحدعبدالدكتورمعاليكلمة

اإلسطمىتمرالمنلمننمةألعاممين6ا

عشرةالثامنةللدورةحيةالحتتاالجلسةفى

وانتجارياالقتصاديننتعامسراندائمةفنجنة

)2هد2اآلولتتمريناقتوبي/24(اسطنبولز

التركيةالجمهوريةرئيسالسيدفخامة

الكوسيكوتيس

والسعادةالمعكيآصحا~

المعادة،والعيدات~ات

ويركاته،اتةرحمة0وعليكممالسك

للجنةعشرةالثامنةالهامةالدورةهذهائمغالفياليوممعكماشاركانوغبطتيسروريدواعيلمنانه

´´كومسيك´´~والتجاريدقاالقتصاللتعاونائمةاكالوزارية

ائجمهوريةرئيسسزرىفجدتاحمدائرئيسزئفخامةالعميقامتنانيعناعربانائبدايةفيشيويطيب

الكريم،بحضورهاالجتماعهذاتشريفهعلىوالتجارياال~دقللتعاونالدائمةاللجنةورئيسءالتركية
التعاونتعزيزشأنهمهزبماوتوجيههااللجنة،هذهسيربحسرالصادقاهتمامههدىعلىيدلالذ«االمر

مية.االسكاألمةأبناءبينوالتجارياالقتصاديو)لتكا~

الحقيقيةاألهدافحددبأنامتازوالذيبالقائه،فخامتهتفضلالذيالتوجيوىبالخطابكذلكأنوهأنويشرفني
الىللوصولالناجعةالعمليةائسبلوبببزوالتجا~ي،فتصاءي6ا:التعافكميدانفيالمشتركهياإلسك،عمل

نقوموهيالئجنةبهايتهتهامةوهرجعيةعمالنا،´»امرسإلخطابهز:نوسيكهمنه.المرجوذالغايات

وجميلضيافتهاكرمعلىالتركيةالجمهوريذحكومةإلىبالشكرأتوجه.كماالقادميناليومينفيبأشفألها
الظروف.احسنفيالنامد»ولتتماللقاءهذاتنظيماحسنواالذينللمسؤولينوألثناءوبالتقديراستقبالها،

الرئيس،السيد

هز:فيو(مالنا:عماألونا..´نذا5فلدفي;ت.الذيالمحورتشكلانهااعتقدنقاطبضهعلىكلمتيستقتصر
العالمبوايعررالت،>~ئذ>`ئد´ا´«10الظروفهذهوفي(لمشترك،مرراالسكألعملقطاعاتمنالمحيريالفظاع

المصيرية:ئتحديات<`جب:ئمو:لكلمةوائصفوتوميدالتضامنوالتكاتفإلىجميعاتدعرناالتيو»مر.السك<

هيم0امسلمدحمع-وء`وأالبتواعية.االقتصاديةوالسياسيةاالصعدةعلىهيةااسكآامةاجههاتورالت

~~:دأ`قومذا.فردطامتما»´تjأفكا~عدربخافميأسكائهائبفاعمزهاغيرفياوفلسطينفيأولم،اله
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مىاسكلعملمسقامنطلعاشكوناننرجوءجامدهاملبارههعلىالمومممنمرامنهالثالدورههذه>سر

راسا~اكمنالعامدالنجازالماضيفيو´ذ~مداللجنههذهكا~واذاالمهسعناطالماامجابيمسروى

والئجا>~االعضا<،الدولمبلمنلمنفذهاالعملهالخططوومسرءرمهالضرووالفنهوالعلسهسصاديهاال
االسثمارا~وماسنالمدى»بعمدهالمجارهلمموصلخطهوضعفيكذلك~فانهاءالمنظمهفيالمخننهمه
النجاوبه.المعارضو~هامهءالخاصللمطاعمنظمهلورمهاجماعاسزماعدهماسنفيا~0كمامهاا(سك

مناكنرمزعلهاالمسامحه~مدرمهالمجااألفضال~لنظادالعاماإلطارامفاهاانزهزاسبانومالوسرني

فوركممهمدا~´ء7ااالدولبمناألطرافمثعدهمجارمهمفاوضا~لبدءالسبحل~ممااعضاءهدوارممنمر

العملى.النفذحد~زاا(مفافمأهذه

الدورهاسضافهعر~الميالمركمهمهالجمهورلحكومهالبالغفدمرىعنراعد~ان،الفانهذافيليومطب
مفاهه.االهذهبموهباجراوهامسمنوالمياألعضاء»الدولمبنالمفاوضا~لهذهوئى90ا

اوضا~العفلهذهالجددللمضمرجهدههصأ~ىسبذلالمجارهلمنممهمياإلسكالمركزانمزلواثقواني
ننمكنأنذلكبفضلونرجو.سرمهمنفذاإلساالمشاراالطارمفاههالمضمنبمالهاهالعملهاالمسووضع

منحصر-األسفمع-بقيرو!كاألعضاء،الو_بزرمهالمجأالمبادال~حجمزهادهمزهمسرمد~في

كالنفاربالمبأادال~هنمزمز.طىمحفزكثر«عناصرموافرمنالرغمعلىءجداضد~قنطاقفي

واسعه.كمهاسهكسوؤوموذواالنما.~ءممد:نفيللكاألسسهفرصووجود.ولنا،بمزالجغرافي

والمصادقهمنصادراالالطابعذا~االفاقا~بموضوعلهءكولهاءاسلفبمامرمبطهالثانه»والنمطه

و~عامنكممكداصمامحداالمفاها~ه»لمحىوالماسهفمعالموموضوعمكوناناملحمثعلها،

االمفافا~ءعلىفمعالموباهممهممسدهمنكراسفياأل~ءالوكمذكرالعامهاألمانهفسرو»الكرسه.

بمزحققىومجارىافمصا_ىمعاونالنطلثقا~ورىاألساهننلكلكونمنهاابرمماعلىوالمصاممه
عاجلهخطواتبامحاذالفضلالمنبرالامناألعضاءالدولنمدألناالفرصهذه»وانهزاالعضاء.الولى

الشان.هذافي

ءممهاالسكدالبكفيااهصاسهالنممهبعطهاكنهوضزفىالخاصا~عبورمعلقالثالثهوالمفطه
بنها.فمامنصادىاالوألمعاونالمجارهومعزمز

منه.المطلوببورهمقومكيالمطاعلهذااهرامهالظروفوفر>رهضروطىهنااألمروسر~
عقدتهاالمىمبهالسعاالخاصاهطاعاجماعا~عنا~درهوالموصما~المرارا~مقذطىهذاومعمد
االعضاء.الدولمنبلدلكلوالصناعهالجارهغرفمعبالعاونوالصناعارهللعجامهاإلسكالغرفا

لدولناالخاصالمطاعاسثمارا~سكلهااليظمهالمعااألهمهالىالصدد~افىاشرانبيومجدر

العالمأنفينمكمنوماممه.االسكالدولمنزكثرفيالسوفرهالعدماهمعالمشارفياالعضاء
واجبا~اولىمنبا~وهدوالخارجي،الداخليللثسثمارالمرصودهاألموالبرورسمزخرميإإلسك

رعالمثنهافياموالداسشارالىفوالءاألموالوووساصحابسعىانمياإلسكوالمكافلالمضامن
علىسعملممااإلسلثميآالعالمنطاقخارجاسثمارهابلاالعضاءالدولفىوالمضمونهالمربحه

الخارجيوالدمنكالنمرالدولهذهمنمأكلمنالكثرحلفيومسهمدولنا،فياألهصادىالنهوض
االجمماعى.الموازنفيوالخلل



الساساثوثوجهءالوسائلبكلالثوجهاثهذهبدعممثومأناألعضاءالدولفيالعامالقطاعوعلى

الهدف.هذاإلىبالوصوكالكفألوالممارماث

القمةمؤثمرمنذأهعثهنؤكامافثثناالثيالمشثركأاإلسلثمثالسوؤموضوعشخصالرابعأ،والنقطأ

فياثنانمخقلفوالبشأنه.خاهماثرارافثخذانعلمنالزاماباثوالثىطهران<فيالثامرمياإلسك
وزنواعطاءاألعضاء،للدولاثثصادراندما-منذلكعلىسثرثبلماالسوؤ»مذهاثامأجدوى

فرسؤاجشماعوضعهاالثيالثوصاثمزثم~كم´أمدمناميربناالسكللعالمكبروساسياثثصادى
وثدء2»>>عاماكثوبرفيالدوحةفيعقدوالذىالسوؤهذهإنشاءإمكاناثبدراسألالمعنيالخبراء

إلىالراسأالساساتثنسؤمجالفيومادربدورالكوسكلجنألثغومانالثوصاثهذهحثاثثر

السامي.الهدففثذأثحقؤ

الشجارهبمنظمأالمشلثألالمسثجداثمثابعأرهضروعموضرهيإلهاالثطرؤاودالثيالخامسأوالنقطأ

وثوحمدثنسؤواهممأبعدىذلك~لمالثيالدو_لدنمنعضومثهافياالنخراطواهممألسأ،العا
ثبحثها.الثياضمعالموفناألعضاءالدو_مواشف

اثثصاداثثعزمزمجا~فىللثنممأمياالسكالبنكموراهسأالىأشرانمفوثنيالأخراولسواخرا
جساونأملالصدد.هذافيبهامثومالثيالمثواصألوبالجهودالشمبالعملانوهواناألعضاء،ولاك

الدولفيالثنمومأعاثالقطامزكشربثنعثللنهوضأخر~كثرهفرصمياالسكالبنكلهذانشا-ان

لدمه.المثوفرهاألموالوووسعلىسشطرأالتيالملموسأالزهادهبعداالعضاء

منالكثمرعلمهمثوثقكبرههام~منبصددهنحنلماجممهاوموهفنامستااناشرادعرالخشاموفي
لكم.وشكراالعالم.عبرمثاإلسكاألمألابناءمصاثر

ويركاته»اتةورحمةعتيكممالسكو
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~ميألبالعر.األصل

التيالكلمة

االبراهيمحمديوسفد.السيد/معالىألقاها

الجداريآلالتنميةلشنونالدولةووزيرالتخطيطووزيرالماليةوزير

(لكويتدولةوفدورنيس

بيةالهالمجموعةكلنيابة

للكو~عشرةالثامنةللدورةا~حيةالجلسةفى

)2002األولتشرينأكتوبر/24ءاسطنبوللم

ائرحيمائرحمناثهبسم
أبحين.وصحبهآلهوعلىالمرسلينأشرفعلىموالسكةوالصكالعالمينربشهالحمد

رسينفجدتأحمدالرئيسز/فخامة

الكوسيكورئيسرالتركيةالجمهوريةوئيمى
الوزراء،االخوةمعالي

الكرام»الحضور

ويركاته،اتهورحمةعليكممالسك

حفاوةعلىالكريمالتركيوالشعبالتركيةللحكومةالجزيلبالشكرأتقدمأنالعربيةالمجموعةباسميشرفني
سيزرفجدتأحمدالرئيص/لفخامةالبلغتقديريأسجلأنالمقامهذافيلىويطيبءالضيافةوكرماالستقبال

بيناالقتصاديالتعاونلتعزيزجهودمنبهيقومماعلىالكوسيكورئيسالتركيةالجمهوريةوئيمن
مى.االسكالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدو_

العالمياالقتصادبهيمروماالمتسارعةالعالميةاالقتصاديةاألوضاعظلفياليومنجتمعإنناعليكميخفىال

ءم2<»اسبتمبرشهرفياألمريكيةالمتحدةالوالياتشهدتهاالتىاألحداثبعدالنموفىوتباطؤوكو«من
انخفاضأهمهاتشلتوالتىالناميةأومنهاالصناعيةالعالمأولزاقتصادياتعنىسلبابظلكهاألقتحيث

أدىمماالرئيسيةالصادراتأسعارانخفاضإلىباالضافةالتضخممعدالتوارتفاعا~متصاديالنمومعدالت

التعاونتعزيزفياالسراعنحوالجهودوتكالفتظافرمنايتطلبمماالعالم»لدولالقومىالناتجتراجعإلى
األعضاء.«ولنابينفيمااالقتصادي
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اهمدذمكنباائئتنميةاالسك.هيالبنك،ودور:ألمعنماءبالدولالفأمعةااا»امقتماراتتهt:ومنو.:~،:أحندا.,

فر،ز>ومنالف´مزttbillينعه!،~~يمكرنفوذلكالحاليةف0:ثمستجدو~اء•7::أظد_ني~:~..-•،رذ..0:

ثفذ:.0>.نز::
فمذ.>_رضومهحوز.نعشىوزثألبأعثد`داثكو~أولألقامتوثفخث،ء´بألو:ثرهأف

.عحذمااء!:»ر0واك0.«ا«،ذنشه

ئمؤ<.أ:_ىأئر´..فةأثسرذ~:´ئوأشرادأثمهأهثدم

بد«0آمتسرختأل..ءت

حو~امثييه.:لمننهأ:ئترويهأءةب´عي0-سز>:أبر><_

ائنذ.´وزعلىبدابستنعكسوا(تي!`ئمتماريعهئذ»يأيه5أ:هت:.:

!ذة~_دانتنب«ي:´ئذ:´عى_و:ز«للتنعبهمي!:.سرفالبنكبدورأشيذا~ةألمذهبهز«فبىيسرمرم

.:..يأئجمر_سبسز:7́سخننفة0التمويذبةألياتةخه~~مد~اميةاالسكوائمجنخعاتاألعضد:ءبائدول»جت:عية0.ا:و
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)آلسيويةالممجموعةعن-لنيابة

هآلفت8(الجلسةفى
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إيرانوالونيسمرتنوىأ.س.السيد/ألقاهاالتيالكلمة

اآلسيويةالمجموعةعنبالنيابة

حيةالحتتاالجلسةفي

للكوسيككشرةالثامنةللدورة

)2002األولتشرينأكتوبر/24ء(اسطنبول

التركيةالجمهوريةونيسالفخامةمماحب

االسطميتمرالمنلمنظمةالعاماألمينالسعادةمماحب

أنكرامأنمندوبون

وسادتيسيداتى

جمهوريةوفدعنوبالنيابةمىاالسكالمؤتمربمنظمةاآلسيويةالمجموعةعننيابةءأعربأنلي»اسمحوا
تركياجمهوريةرئيسسزرفجدتالسيد/الفخامةلصاحبواالمتنانالشكرخالصعنءميةاالسكامران

انعقاده.أجدمناتخذتالتيائممتازةوئلترتيباتالهاماالجتماعئهذااستضافتهمعثىائتركية،وئئحكومة

محدودبشكلتحققماوهوءميةاالسكالدولبينالتعاونأفاقلتوسيعوالسبلالوسائللبحثهنانلتقيإننا

القطاعاستثماراتمجالفيمثبطةضعيفةفاألرقامحال~بأيرضاناعلىيبعثالألذياألمراآلن،حتى
فيالصعودياالتجاهفإناألخرىىالناحيةومنمي.االسكالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءائدولبينائخأصز

اويقيننمنالتغييرفيآخذةالعالمفىاالقتصاديةالظروفأنرتوضهالناميةالبلدانفيالخاصةاالستثمارات

عالميةتصبحأنإلىمطردةبطريقةتتجهنشطةاألأن:أوال.وثيقاارتباظمرتبطتانولكنهماأساسيتين
تهيئةعلىالتغييراتهذهوتعمل.تقريبااألنحاءكافةفياآلنتتزايدالتنافسيةالضغوطأن.ثانياااطار.
كثيرويعملوالحكومات~الخاصرالقطاعأمامتالمشككبعضفيهتخلقالذيالوقتنفسفىجديدةفرص

الخاص.القطاعتشجيعطريقعنز~المتغيرةالعالميةاالقتصا.يةالظروفمعالتجاوبعلىالناميةالبلدانمن
التجارةوتحريراألسعار،تشوهاتعلىوالقضاءوخصخصته.العامالقطاعحإصكخلكرمنذلكويتجلى

علىالماليالنظامقدراتونعزيزالمباشرهاألجنبياالستثمارأماماألسواقوفتحءالمدفوعاتوالخارجية

حصةزيادةفيجميعهاأسهمتالتيالعوامكوهيءالماليةالمواردوتخصيمنالمحليةالمدخراتتعبئة
ائخاصة.االستشارات

األعضاءالدولمنمحدودعددفيتركزقدالمباشراألجنبياالستثمارمتفقاتتوزيعأنالدراسةوتوضه

أسواقهاأنكماالسوقنحواالتجاهبغلبةاقتصادياتهاتتسمالتيالدولوهيميآاالسكالمؤتمرمنظمةفي
للبنيةأفضلبنوعيةتتميزكماءائخصخصةصفةاالقتصاديةأنشعلتهاعثىوتفلب»وتنظيماتحرراأكثر

ليها~المباشر»األجنبىاالستثمارلمقدارأكبروحجماألساسية



مةالستةالصناعيةالبلدانفىعادةعنهاالبحثيتمكانالتيألخاص»االستثمارمصادرفإن:لك،ومع

الماىالتحديوأصبحالخاصة»االستثماراتمس-تنيرفلقدكذلك.التغيرفيآخذةءالماكلرأمنوالمحمد:ة

ائقديمائنمطوكانممارستها.وكيفيةالجديدةاللعبةقواعدفهمحوليدوراالستثمارىووكاالتالمستثمرينأمام

نذرالتيالمجاالتفيباالستثمارالفنيةالدولمنالكبرىالشركاتقيامفييتملالمباشراألجنبيمتثمارلك

الوضعمنفقطواحداجانبااآلنيكونأنيعدوالوهوالتكلفة»تخفيضبغيةءالفقيرةالبلدانفيطائلةأرباحا

الجديد.

يانيمثلماومسرءوباكستانوأندونيسيا»ماليزياتركيامنزيأتيأنيمكناليومالمباشراألجنبياالستشارإن

فيتتحركولكنهاالخارج»فياالستثمارإلىحجمااألصفرالشركاتمنكثيرويتطلعواليابان.أوربامن
الجنوب.إلىالشمالمنوليسرالجنوب»إلىالجنوبمنأيءإليهتنتميالذيا~هليمنطاقفيالغالب

الرئعسالسمد

استخدامتكثيفعلىتقومالتياالستثماراتإزاءالتكنولوجياهاستخدامتكثيفعلىاالستثماراتتفومأنيمكن
بلدانداخلالخاصةاالستثماراتنشرتعارثمومن-أغفلتالتىالرئيسيةالعناصرأحدوكانالعملة.

سيماوالالمخاطرىعاليةاالستثماراتيدعمالذياالئتمانوجودعدمفىيتمكى-اإلسطمىالمؤتمرمنظمة

أشكالهاحيثمنتنوعاأكثراليومالخاصةاالستثماراتأصبحتولقدالتكنولوجية.نشطةاألمجاكفى

الجغرافية.لمصادرهاتبعاوشروطها

الأموعلىالحصولبتيسيرالمرتقبينزءالمشروعاتألصحابالعونتقديمللتنميةمىاإلسكللبنكويمكن
الوقتفييتقينكمالديه.التمويلحجممنجزءتخصيصطريقعنميسرةبشروطالمشروعاتلتمويل

جميععلىللمستثمريناألمانتوفرالتيوالقانونيةاالجتماعيةالظروفتهيئأنالمضيفةالبلدانعلىنفسه،
جديدة.باستثماراتتظفرأنتريدكانتإذاءالجبهات

القويودعمناءالصادقةرغبتناعلى-اآلسيويةالمجموعةعنبالنيابة-للتأكيدالفرصةهز»أغتنمأنأود
ائسوقإنشاءوكذلكللمقاصة»واتحادالماليةللثوراتميةإسكسوقإقامةإلىالراميةالجاريةللمداوالت

القطاعمشاركةتطويرأجلمنأساسية»وأدواتءدافعةقوىباعتبارهاءذلكشابهوماالمشتركة،ميةاإلسك
مي.اإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءلزالدولياتاقتصافىالخاص

األراضيفيالجاريةالمأساويةواألحداثالفلسطيني،الشعبعلىالواقعاالعتداءإلىبالنظرفإنه،وأخيرا
مسكفيالفلسطينيالشعبيعيشأنفيأملناعننعربوأناالعتداء،هذانعينأنيفوتناالءالمحتلة
وازدهار.

المؤتمرمنظمةفياألعضاءلزالدوكافةبهاتضطلعالتيوالمداوالتالجهودتؤديأنكذلك»األملويحدونا

مةللثالدائماالزدهارإلىمي»االسكالبنكمجموعةفيهابماءللمنظمةالقابعةوالمؤسساتمياالسك

شكموشكرامية.اإلسك



كوتيسال.سامالسيدمعاليكلمة

أوغنداريةببمهوالحتصاليةوالتنميةوالتخطيططحاليةونحندياألالدولةوزير

الحريقيةا~عةعنفيلبة

والتجاريالحتتصاديللتعاونالدائمةللجنةهشرةالثامنةللدورةاحتتاحيالحفلفي

)2•02األولتشرينلمأكتوبر24(اسنبول،





~بأالنجليزيةاألمل:
كوتيسال.سامالسيدمعىكلمة

أوغندابجمهوريةيةالحتصةوالتنميةوالتخطيطللماليةوغندياألالدولةوزير

ا~مقيةالمجموعةعنفيلبة

والتجارييالحثصةللتقالنالدائمةللجنةكشرةالثامنةللدورةاحتتاحىكحفلفي

)2002األولتشرينأكتوبر/24ااسمنبعذ،

التركية،الجمهورمةونيسمسر،فجدتأحمدالرئيسالفخامةصاحب

التركية،بالجمهوريةالوزراءونيسمبونهالدولةيرونلىءبهجهدولتالدكتورالمعالىمماحب

االسطميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينبلقزيزالواحدعبدالدكتورالمعالىصاحب

انموقرون،ألمندوبون

والسادة،السيدات

وبركطه،النهورحمألطبكمالسطم

عننيابةالعريق»التاريخذاتءاسطنبولملينةفىهناأمامكمأتحدثأنوسعالتىسروريدواعيلمنانه
رئيسسزرفجدتأحمدالرئيسالفخامةلصاحبالشكرالزجىالفرصةهذهوأغتنماألعضاءاألفريقيةالدول

حارمنالبلدبهذاحللنامنذبهأحطناماعلىءوشعباحكومةولتركياالكوسيكورئيسلتركيةالجمهورية

االجتماعلهذااتخنتالتىالممتازةوللترتيباتالوفادة»وكرمالترحيب

المؤتمرلمنظمةالعاماألمينبلقزيزالواحدعبدالدكتورالمعالىلصاحبتقيرناعنأعربأنأيضاوأود
الكوسيكتنسيقلمكتبالتقديرخالصعنأعربأنأيضالىمنظمتنا.واسمحواخمةفىلتفانيهمىاإلسك
ولدقةاالجتماعهذانجاحأجلمنممتازةترتيباتمناتخذwمىءاالسكالمؤتمرمنظمةمؤسساتولسائر

ألمعروضة~الوثائقإئاد

وهيمداه.والتجارياالقتصاديالتعاونبتعزيزمعنيةدائمةكلجنةالكوسيكأهميةعلىالتأكيدبلغلقد
تكملةلمجردالعالمببقيةنستعينوأنبأنفسناهمصيرنافقررأنعلينايتقينانهإدراكنامننابهةأهمية

تعزيزأجلمنعملنمنبهنهضتwالكوسيكعلىنثنىأنعليناينبغيالمنطلقهذاومنجهودنا.
علىينبغىوماانجازاتمنبهنعتزماأبرزومناألعضاء.الوكبينفيماوالتجاري)امتصاديالتعاون
واالستثمارللتأميناالسطميةوالشركةءاألجلطويلالتمويلبرنامجيلى:مامنهاالستفادةاألعضاءلزالدو

تنطلعنحنوهاالتجارية.المعارضوتنظيماألعضاءىالدولفىالخاصالقطاعوشبكةالتصديرىوائتمان
عريضة.آماالعليهفعلقوالذيالمقاصةلغرفاألطرافمتعدداتحادإنشاءإلىاآلن



OIC/COMCEC/اREP/02-8~<~)(اهرق

التابعةالمتخصصةالمؤسساتبهتنهضالذيللدورناالتعنأعربأنلىاسمحواالصددهذاوفي

تمضيأنجميعاوأد~هامنماء»االالدوكفيالتنميةدمماجكمنعنهاالمنبثمةسلثمياالالمؤتمرلمنظمة

.الدربهذاعلىالعزممنبمزيدقدما

األفضلياتلنظامالعاماالطاراتفاقيةعلىصدقةوقدمنماءاألالدولمنزعشرانجدأنالصدريقلبلماوإنه

منتزيدأنتنوقعجديدةأداةاالتفاقيةهذهوتعدالنفاذ.حيزاالتفاقيةلدخولالمطلوبالعددوهوءالتجارية

منوغيرهااالتفاثيةهذهعلىبعدتصدقلمالتياالعضاءالدولفشجعونحناألعضاء.دولنابينالتعاون

أوثوقيعهايتملمعديدةسنواتمنذاالتفاقيات~هاعتمادمنالرغمفعلىذلك،إلىتبادرأناالتفاقيات

بعد.عليهاالتصديق

قدرعنإالتسفرلمإذ،مياالسكالمؤتمرمنظمةعملنخطةتنفيذفياالسراعالعامةباالمانةنهيبكذلك

ندعمفإنناالصدد،هذاوفي.1994عامالسابقةمتاالسكالقمةأقرتهامنذالملمومثالنتائجمنمحدود

للموار>األمكراالستخدامعلىتشجعالنهانظراءالخطةبتنيذللتعجيلآليةتطومرالىالهادفأالمبادرات
فانالغاية،لهذهوتحقيقامي.االسكالمؤتمرمنظمةهيئاثبينفيماJl...illوالثنسيقالتفاهموتجديدالمتاحة،

بتخفيفءللتنميةمياالسكالبنكخاصةوبصفةسلثمى،االاهؤترمنظمةومؤسمماتاالعضاءالدوكنطالب
منظمةمؤسساتمنوغير»للتنميةمياالسكالبنكخكمنالواردمنالمزيدواتاحةءالديونءعب

مجالفيودعمهالخاصالقطاعمعالتعاوننوزهادةميسرة؟قروضاوهيئاتشكلعلىمياالسكالمؤتمر

ثقدما.االكثراالعضاءدولنااسواقالىللنفاذسلعناامامالطريقفتحعنفضكالتنمية؟

وتتسمالعالم.فيفماءا~هلالدولضمنءجميعاتعملونكوءتندرجاألعضاءاألفريقيةالدولأغلبأنوكما

وخاصةالمزمنة،واألمراضالفقروتفشيفيها»السياسياالستقراروانعدامنياتهامعيوبارتفاعالبلدانهذه

منهمتعهدبمثابةوهىافريقياهلتنميةالجليدةالشراكةفيرقةاألفاالقا«ةشرعولهذا،ريا.والمكااليدز
هذهتركزوسوفالمستدامة.والتنميةالنموطريقعلىبلدانهمووضعالفقرعلىالقضاءبواجبعباالضطك

وتنمبأاألساسية؟البنىبينالقائمةالفجواتسد.وهيرئيسيةقطاعيةأولويات6علىاألساهنفيالشراكة
المقدمالعونأناليومافريقياوتدركوالتكنولوجيا.والعلموالثعانة؟البيئة؟وحمايةوالزراعة؟البشرية؟الموارد

والتجاره.االستثمارعلىيرتكزسوفالمستدامةالتنميةتحقيقلكنالقصير،ىآلمةعلىالتنميةيساعدسوف

األسواق.إلىالمنتجاتهذهونفاذالزراعية،والصناعاتالزراعةمجاكفىاستثماراتإلىتنطلعأننا

ونحنواالستثمار.التجارةإمكاناتمنالعديدفيهايتوافرحيثمستعداهشريكااألفريقيةالمنطقةمداتهناءمن

االولية.استثماراتكميناسبللحوافزنظامتوفرلكمونؤكدءالفرصهذهاغتنامإلياألعضاءالدولندعر

مثمرة.وقراراتمداوالتعنللكوسيكعشرةالثامنةالدورةهذهتسفرأناتطلعانني



عليمحمدأحمدلمالدكتورمعاليرسالة

للتنميةاإلسصرالبنكمجموعةونيس

للكوسيك~ةالثامنةالدورةإلى
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ا~حيملحمنالحرآلIبسم

ونبيناسيدناوالمرسلين،األنبياءأشرفعلىوالعلثمةوالصكلمبز»العاربشوالمد

انونردوأعضاءساءروفىةالسعادأصحابالمعالي،أصحاب

،واألخواتاألخوة



ءالرئستحامه

والسعادة،المعالياصحا~

واالقوات،االقوق

اتعالم~هاالميحمه،المتكوالمغيراتالظروفظل،فياالجماعهذاعترياي

فيماتيكماالماضي.سبتمبرلمايلولهن~الحاديحوادثتتافرنالتياعيا~للتسجة

ءديةاالقصاالعك~~معمقاتجاهفيالمتسارعةالعالمهاالقتصادمةاتمؤرا~~،م

وماسرءوانعكاساتحديا~منمفرضهوماءللعولسةالعاماالطارضمناالقليمية،ر~~ات

ومنسيود،آلجتمضاعفةمنايقحيياكاالمرءالمبدالتمنعددنيفر~ه>رة»و»

0المضامنمسرهعلىسلباموثرتداليوالمعوقا~الصعوبا~مواجهةعلىوالعملالموا~،

مصبواليومؤسماميامياالسكالمؤتمرمنظمةدولبنكالمنسالعملوفيالعاون،وأليه

ونعوبها.االمةخدمةالىدوما

الرمس،محامه

والسعادة،المعكياصحا~

واالحراث،االحره

والعشرينالتاسعةورةاكاعمالا~ءمنتعيرةفترة~هذااجتماعناانعقادياتي

الفترة_المو_ان،ريةجمويمئومالخريثمكراكالخارجية»لوزراءمياالسكللموثمر

الغبشةدواعيلمنوانهم.2002يونية2ا~ه2oالواثق~»1أ23الثانيربعا6~1أمن

نيماءاالجتماع.لكالياتومرالتينقةوا~االمةبالنتاأجبالغباعتزدناسرانوالسرور

فةالتفاضوعاتوباىلوجيا،والتكزمو~لعلوواالقتصادية»السياسيةبالترونيتعلق

ومصالحا.الثمعوبقضابةتخدرالتيواالجتماعية

البرامجدعمفيالبنكبهيضملعالذيورباكوإشادتهللمؤتمرالختاميالبيانإن

يقدمها»التيالخدماتوبسائر~هساتها»ا~ا~-ةفيروةاألعضاء»الدولفياإلنمائية

اثهبحمدماضيةللتنميةاإلملثميا~~~ءمؤستكمأنعلىإيجابيأمؤثراليعد

أجلهاهمنأنشئالتيوالنبيلةاحأميةاأل~ا~لتحتيتىوممالتاأداءفيمئريقهاعلىوتوفيقه
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التنمويةالمجاالتشتىفيوالتنميةا~ير~ريردممفراأل~ءدولهمتطلباتلتنفيذ

مية.اإلسكالمجتمعاتوفياأل~ءالدولفيواالجتماعيةاالقتصادية

ومعنويماديدعممنتجدهبماثموتوفيقه»اثهمنبفضلءمؤستكمادمتطاعتو~

كافة»ألمجاالت~الخيرةاتاإلنجانمنا~~تتقأناأل~ء»وكاكجمبعمنمتواصل

ده.الحثثفثذدونواالبنكبرا~جمخقلفلخكءن

العالم~أنحاءجميعشيالمسمببزنجنبالكمساىة.3

في~ء1أ)2عامفيالمعتمدةالبنكمجموعةتنغويكإجماليبأناإلتمارةرونب

قد0التجارةوثمويلءالوقفوصندوق0الفنيةوالممساعدةالمشاريع»تمويلعملياتمنكلإطار

أمريكي.دوالربليون2~9بلغ

علىوائعملءالمسلماألفغانيالشعبلمساعدةالبنكجهودوضمناإلمالر،هذاوني

فيعقدالذيلم2i(اجتماعهفيقررالمحافظين.~~مجلسفإنمعاناته،مدة_نز~ا(ق
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24(~ا21fشعبانA-Vالفترةفيالجزائر - 2ïمبلغبتخصيصم)020!أكتوبر

جثينالكلصالحترد»المنحةأمريكيدوالر~يينعشرةمناأمريكي»دوالرمليونخمسين

البنيةإعادةفيللمساهمةميسرة»كقروضأهريحيدوالر~نوأر~نفغان»األوالنازحين

وغيرها.والمياه،والصحة»التعليم»مجاالتفيسيماوالالشية،

~ن0الصادرالقراراتتطببتىمثابهةعلىسيعملءمسؤولياتهمنقآانهكالبنك،وإن

~تعرأالتيالمستجداتوعنالعملسبرعنتقاريرهتديماصلو~المذكور،~الر>~اع

رات.التراهذهتنفيذمجال

ءالرنسفخامة

ءوالمسعادةالممعاليأصحاب

واألخوا~ءاألخوه

مجال~الحاصلهالطورا~بأهميهللنعيةمياإلسكالبنكمجموعةمنإدراكا

منظمهأعمالإطارضمنبها.المرمبئةوا~يااألطراف>معددهالجارعهالمفاوضا~

لمدممنمامكبرنامجام1997عامفيا~~نقدءاالهماديهوانعكاعمامهالممهالعاا(روارو

المؤسيهراماتكومعزيزلبناءهمياإلمكالمؤمميمنظمةفياألعضاءللدولالفنيهالمساعده

امساقاو.لكأوروجواي،جولهوانفاتيا~العالمية»التجارةمنظمةبأنسمةوالخاصةوالبنريه

لبادلىمنبرتوفيرممةللبنكأوكلتحيتعتر«»التأمنهدورتنافيالموقرهلجنطقرارمع

علىتعرضاليالمواضيعفيموامالتنيقاألعضاءىالدول<ببنوالشاور،النظروبا~

مي.اإلسكالمؤتمرلمنظمةدريةالرناالجمماعا~

اجتماعاتتنظيممثلوالفعاليات»األنشئةمنكثيرعلىجالبرناههذاويشتمل

اسشاريةخدماتوتقديموتليماءالعالميةرةاتبلمنظمةاريآلالرناالجتماعاتتسبقتشاوريه

والدوراتالندواتوعقدالعمل،حلقاتتنظيمإلىباإلضانةاألعضاء،للدولمباشرةوفنية

أن~فعالية.أربعينقرابةاآلنحتىبنتو~أوروجواي»جولةباتفاقياتللتعرفالتدريبية

وعنالخدمات،تجارةوعناألراعة»عنرئيسةقطاعيةدراساتخمسأعدقدالبنك
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التجارةوعن0الفكريةالملكيةبحقوقا~التجاريةا~افإلرباإلضافة,االستثمار

اإللكترو~

الوسر»~مه

والسعاده،المعالي.صحا~

واالحوا~،االحره

~مه~عدراكالعالمهالجارهلمنظمهاارابعزارىا)المو~ذإنت_موز،»ما

الناأجمنا~~عناسفرقدم»100~شبرفيا0الى9منالننز»رفيتحر»_ولةفيومهاك

جولهو~ارا~امفاقيا~ننفيذبفعبلمعلىمتقلوزاريمرارعنه~ر••و~ة،.ل

بنىكماالسرا،.علىالنامهولواكمهاالسكولشكاالمهالممئالبا_ووواي،اوروه

فياولومهالنمويا~اممشاءالى~ميوالياا»للمهوحهاك)ابابندهمرف1~~ا~وذ_ر

مفاوضاتجولهبدءعناسفرمدالموتميانالىاضافه~.Wlالمجارةمنملمناءمل>رنا~ج

علىللحفاظ0غمارها~ضوهياالمث~ولاكمنكيرأحدأمطلبشاملة،جد_ة

جد~هاضافهاعباءفرضو~0فاأجمنعنهسسمرمافيمصالحما<ومقتهةورا،

كنرااراذالسابعه،اوووجرايجولهفاسراهعن~الياالعباءعلىوهعككاملما،تتقل

منفدها.اعباءمنمعانيمزالماالناميهولاكمن

نحوبهالقياميحسنماو«راسةالنظر»وجاتتبادلوبهدفاالطار،مذاوى

هذافيايةفياثوباذنميهتكالبنكفانالعامية»التجارةلمفضةالوزاريااابننماعفزارات

الدولفيللخبراءيأتنناوراجتماعأجدة»فيمقرهفيم)200)براكذ3.-106(النير

هذهعلىواثرهاوتقبيما،وحةاكموتمرنتا~جلمناقشةمي»االسكالموتميمنضةزيراال~اء

التجارية.المفاوضاتمزالقا«مةللمرحلةاال~ادوول،اك
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الرئيس،فخامة

والسعادة،المعاليأصحاب

واألخوات،األخوة

يحقتهبمامرهونالجد_انعالمياالقتصاديالنظامإطارفياألطرافمت.التعاوننجا-إن

منوتحرمءالدولمنمجموعةعلىفائدتهتقتصرفكالجميع.يعمونفعنا_ةمنالتعاونوذ.

النفعتحقيقالحسبانفييأخذالعملمن_وىفكدورها.بتيعيشحراف6اابقبة>ماره

فيه.كبنالمشارلجسبعالمتوازن

ا~امثمارجنيفيالمساواةقدوعلىتشاركأناألعفاءللدولبتسنىومتى

وخدءاتر»إنتاجرجودةوتحسينالذاتية»قدراتابناءإعادةعليانإنءمئرافاف~درقالنبا

للتعاونكيرأجدآيتطلبوهذااقتعمادياتزءيا~يثةلوجياالتكومعحياتتو~وأن

لتوفيروذلكأخرى،جهةمنالمتقدمةولاكو_نوبينهاجة»منالدولهذهبينوالتنسيق

تدراتنوبناءلديها،مماميةاألالبنيةلتحسنوالتكنولوجيوالمماليالفنياك~عممنالمزيد

العالمية.المنافسةمواجةعلىالقادرةالمتنوعةاالقتصادية

تعدأنمياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدوليحثالبنكفإنءالثانهذاوفر

الدوحةمؤتمرعنهاأسفرالتيالموضوعاتمن~.اموقفايتبنىباءاصافيبرنامجا

الفكريةانملكيةوحقوقءاألسواقإلىخولواكءوا~ماتالزراعة،أمماومزارق،jاا

حاليابصددهاالمفاوضاتتجرياتيالموضوعاتوهيواء»واكالصحةمجال.يوبذامة

علىوالحفاهموقفها،دعممندولنافتتمكنومجالسز»العالميةالتجارةمننئمةلجانفر

الشاملة.التقيةنحوسيرتهفيالومثنياقتصادهاو.عمءالتنمويةمصالحز

فياألعضاءلدولهزمةالكواالستشاراتءالفنيةالممماىةلتديم~االبنكيدخرولن

القضايامتابعاالبنكوسيظلالعالمة»التجارةمنظمةقضايايخصمماإليهتحتا-ما

المفاوضاتعنسينشأوماءالدوحةفيالرابعالوزاريالمؤتمرعنهاأسفرالتيوالمواضيع

النظامفيالفعالهالمشاركه.مندولهوتمكينالثرمالفنيالدعمتقديممنوليتمكنءالجديدة

االطراف.متعددالتجاري



ءميسالرفخامة

والسعادة،المعاليأصحاب

ءواألخواتاألخوة

لهwوذلكءبالغباهتماماألخيرةاأللفيةفياإللكترونيةالتجارةضوعموحفيلد

فيالحاصلمالتخلثلفمنمثراف.األ~دالتجارةنضامفيكتيرةومضاسرن-رزةأنارمز

,-نتاإلنت-العالميةالمعلوما~تبكةاستعمالفيواالتساعءا~يتةتاالتعما:يهوسانل

األعمالعملياتفعاليةازدا.تحيت~ة»7ا~~~ا´~لكرو~رةالتبأهميةبرزت

عمال9امباليالسابقفيتتبعكانتالتيواألساليبالمقاهيموتفيرتالتقك«ة،التجاريه

األعماللتنفيذجديدةووساملطررواكنشفتوا~د»ا~توإبرامءوالتسربقالتجارية

لنظاماألعتلاالستخداملخكمز~ينهتجاريها~ونوخدماتا~انذإ~~إخعانةالقامعة،

.إللكثرونببةاالشجاره

عمليةعليهترتكزقاكالفقريالعمودهيتصاالتلكاالساسيةالبنيةلكونونظرأ

تحديايشكلاالعضاءالدولبعضفيضعفااوألبنيةهذهغيابفانااللكترونية،التبارة

ينبغيالتياالساسيةالمتطلباتمنفانلذامنيا.واالنادقالعمليةهذهمعالتعاملفيبوهريا

ءالمجالهذافىاالعضاءولاك~راتبناءوتصريرها»االلكترونيةالتجارةال~اممعالجتها
-- _

هذاومىلكتترونيه.6ااالشجارهالعمالالعوامهالبه5و~والنظيمه»نهالقانيمئراالوانشاء

~نا.العضاءءوللكالمذ:مبها´ارخميةايجا.و~فالموضوع»هذاعميه6االمنمئلتر،.ونضرا

اليياالمنهاراالساسييهالمتتئلباتلفعببةا_لكتترونةالشجارةعن_رامةخرأ~ا__البنك

االو~رالبالمجالفثذا~االعضاء_ولهممماىة~وللصماهمهه،اعك

~نءمناواإلفادةاإللكرونيةالتجارةنظمتعزيزنحوالعالميالنرجهمعوتمثيا

وبخاصةالمختلفة»أنشطتهوفيفعالياته»ضمناآللياتهذها~اموتثجيعتفعيليعتزمالبنك

البيئيةالت،اوةزيادةنياألننئمةهذهلتخيرالحثيثوالسعيبشقيا»التجارةتمويلعملياتفي

األعضاء.للدول



ميس،الرفخامة

والسعادة،المعلىأصحاب

واألخوات،األخوة

اإليرانيةميةاإلسكالجمهوريةفىعكالذيءالثامنميةاإلسكالقمةموتمرقرارإن

نسبةرفععلىحثياكوالعنرين»الحاديللقرناألمةإىادبشأنام)،997ويسمبرفيلم

تمأن~ءالتجارةتمويلمجالفيالبنكيو.يهالذيورلكجد_ا~أأمحمئىشدانبيئية،وارة(ق0

فيالبيئيةالتجارةحجملزيادةالمبذولةالجنهود~رالتمويكفىربندوراء0بأزفهتها

ءالتجارةلتمويلبرنامجهحثلمنلتحقيقهيسقىوهو»1ï»9إلى9»`1.مناألعضاءا(رول

التجارةتوسيعلتعزيزجودهالبنككنفو~المجال..هذافىاألعضاءولاكودعموبما_ة

يكالتموحجمزيا_ة~سياملكالماليةالمواردمنالمرثبتخصيعىولاكلذهالببنية

مىاإلسكالموتميمنظمةفىاألعضاءللدولالبيئيةللتجارةالمخصص

من~دتام~ءمنفيزهعلىحرصهدالبنكفإنالقرار»~وراألولىاللحظةوه.ذ
برنامجالواردا~ءمجارهمموملىعمليا~برنا«جمثللمالتجارهومنمهتمويلمجالفي~اوبا«را~
ءاالسنمارلمحصصوصندوقءوالمنمهسنمارلكمهاإلسكالبنوكمحقننهالصادرات،تمويل
منإضافهمواردالغامهلذهوفردأنهكمامي»اإلهثالمؤتمرمنظمهعملخطهمعمفقبما
العويلبرا~جإطار_المعمماهالمبالغحجموبزيادهالجارة»ومنميهلمرملبرنامجهلنك

أدواتونوعاألعضاءىالدولمنالواردا~توهلخاصهأولو~البنكأعطىكماالمختلفة.
عملهوكثفالجماعي»والتمرسءخطوتينهن_~ابحهالسو~آليتيباستخدامالتقوبل
الجاره~ومنميهالتعاونجبرناهطريىعنالبيئيةالتجارةتشجيع

للفترةالبيئيةالتجارةلخكمناألعضاءولناكلصا(حالمسرةالمبالغمجموعبلغنقد

3.أ~1)23لعامرجبشرمنتصفحننىا~42>من <31Iأمريكيهدوالرمليون

كاآلتي:موزعة

-29yyلم.عادية(عملياتأمريكيدوالرمليوناا

لمجديدةشروط-مباشر(تمويلأمريكيدوالرمليونا>ا>اله-
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للتنمةمياإلسكالبنكحصةبلغت~عي)ءم~طأهريحيدوالر~ن~00-

أمريكي.دوالرمليونا60األخرىالبنوكوحصةأمريكي»دوالرمليون4<منها

البنكحصةبلغتخطوتين)ءمنسرابحة(~لأمريكىدوالرمليون643

األخرىالبنوكو~أمريكي،<دوالرمليون)30منياللتنميةمياإلسك

أمريكي.دوالرمليونأا3

منتصفحتىاألعضاءوللكالبيئيةالتجارةلصالحالمعتمدةاألموالعمجموبلغونتر

~كماموزعةأمريكيدوالرمليون532~.0ا~أ23العاممنرحبشر

عادية).(محمنياتأمريكيدوالرمليون2اا,0>-

مباشر).(تمويلأمريكيدوالرنمك2أا-

منسرابحةتمويلخلثلمناألخرىالبنوكحصةمأمريكيدوالرمليون8<

خطوتين).

,الرئيسفخامة

والسعادة،المعاليأصحاب

,واألخواتاألخوة

االعضاءالدولممثليبعضأ_اهاالتيالقيمةواآلراءحظاتالمكليتروالبنثوار

في2..2أكتوبر21ره18يعقدتالتي(الكوميكللجنةعثرالسابحبتماعاالل~ك

I~J(وثموملالوارداتتعوملببرنامجيالمثعلقأالر.حلوامثنالحضانةائنبةءر

هذامنتقريراقامتقدالينكإدارةبأنالتنويهاىيمالمقامدافينيويسالما.رات،

26ه2االفترةفيعقدتالتي)107(دورتهفيالتنفيذيينا~يرينمجلمىإلىالموموع

يلينماالمجلسقرروقدلم.م2002مايو9ه4لما~423صفر

كماالصادراتتمويلببرناصحالمتعلقةالرحلهاعثرالمضافةالنسةمدودتبتىأن-
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~رةيلتبجببرناهالمتعلقةالربحلياعثرالمضافةالنسبة_و.تبقىأن-

والزمنالسوق»وضعيةالمضافةالنسبةتعكسأنمراعاةمعهيآكماار.اتال

العويل.اعتمادنيهمتمياك

المموو~سعومعالجماعيالمموملعمليا~معريتواءماز-

االسمانيالتقييمعلىبناءخصرهن»منبحةبالمرايلالتموسعرتمد_>بترأز-

العملية.منللمتق

مااوا~دهالفترةفيالسراأ~التحفيزىالخصمنضاما~اما~ارية

العملياتمخمننماالر~حالمنىالمضافةالنية»ن»أل3>فيخحمتبال،

التمويل.طخئولعمليا~الر_حمشلتالمحمانهالنسبةمن:ه~oد_ة،.ده

مناملاالعضاءالدولفيالتعوملمنمنالمتقااغلباالسرعمذهو«~

فيالسداد~الر~حهامسمنالحفزىالخصممزهالىاضافه،السرقسعر

هامسمن9د»3.بنسبهمحغزيخصمفتناكمال»اوله»ا~دهالزمنيةالفتر»

اطار0ضمنرجهالمهللعمال~الربحهامشمن9ه2OJالمباسرد»للعمالتالربح

الممويل.خصر-

منل.المالهالمؤسساثمنىدمناألسرار~ر~ر5منا~اجهءالبنكإنو

ءالتعميروإعادةنشاءلكاألوروبىوالبنكءالعربيةالتجارة.وبرنا_جالتجارية»البنوك

~ر.ا~وجهعلىالمثقلةولاكوابثانبكومن

ائمؤتمرىذلكفيبهأنسئتالثيالعمةبتنفيذملثرماءاثهبإ.نالبنكوسيظل

من~المناسبةاإلجراءاتاتخاذ-ءالتجارةوتنمية~يلبرامجهوسيواصل

المعمليات.هز»بمثلعادةتتترنالتيالمخاطر

التياألهدافلتحقيقيسقىوهو,JL,....J\~افيالحافزدوريؤ.يالبنكأزومع

جهودتضافرعنىيتو~مياإلسكالمؤتمرمنخمةعملنطةتنفيذنباحأنإالإليه،أوءات
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اإلجراداتإلىباإلضافة0البنكلبودالمتواصلودعمااإليجابي،وتفاعالاألفضا>الدول

اإلحراءاتبينومنالعملية.هذهفيالمشاركةىاألفاألطراف~~أنيتقينالتيالمكملة

يلي:ماالمجال،هذافياألعضاهالدولتتخذهاأنيقترحالتي

جودلدعمالعامةالمياساتمجالفياللثزمةاإلجراءاتاتخاذ
تعترضالتيءالجمركيةوغيرالجمركيةبزالحوابإزالةءالبنك

اتفاقيةتنفيذعلىوالمصادتةءالثنائيةالسرا.اتفاقاتوتثمجيعائتجارة،
مي.اإلسكالمؤتمرلمنغمةالتجاريةاألنضلية

ويتوخىث.التسيكث«منتامةاستفا.ةولاكبعحرشتفأن
مهأوصثwونقأءبالشجارةخاصةاتصالاكزمر~.أنمنا
الذكر.أنفهالعمل~:

تسهيثتتنفيذفيالبنكتساىانالدول،مذهمنيترخىأنهكما
مثلالبيروقراطية»قينالعراإزالةأوبتقليصوذلكءالمعتمدةالتمويل

يتعلقفيماالمحليةالمصارفعلىالمفروضةةالمتاإلبراءات
التسهيلثتمنالمستفيدينلملعملثئهااللثزمةانضماناتبإصدار
تأنيرإلىيؤديممالمللتنميةمياالسكالبنكمجموعةمنالمعتمدة
ت.التهيكتلكاستخدام

المك~منالمباشرالمسفهيولاكهذهتكونوئما
سراعلكرمهالضروالخحوا~مخزأنعلتا~فإنمه»المكرمةالمجا
اعتمكمم,JG..J\~~رالمقترة.تالمريكواستخدامنفيذي

لمولكناءخاصهضروفيسنواتأربعوثشكقبكسيك~
هنت~~إلىتحاجأنزأوءاآلنحمىكامكا~اما~م

مرا~.عدهاستخدامها

تشجيعطر~غنالبنكتسا_أنأيضأ،الدولهذهعلىإن
تمويلمرلبرناالوطنيالوكيلبدورتقومالتيالمحليهالمؤسسات

طريقعنبلدانها،صادراتتعزيزفيءورهاتقومكيالسادرات،
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تمويلبرنامرواستندامالصادرات،لمذ«فاعلق0بتسرالقيام

البنك.منالمقدمانمصادرات

النموعمليةفياألعضاءللدولالبينةالتجارةدوربأهمةالبنكمنوإ.راكأ

يدالمنلتقديماثه»بإذنجودهمواصلةفيقدمأسيمضيفإنهاالجتماعي»والتترمي،0االنتصا

الجماعي<التقوبلخلثلمنالسوقإلىوباللجوءءالخاصةمواردهمناءآليةتالتيكهز

مرحئتين.علرلمرابحةوا

والسعادة»المعاليأصحاب

واألخوات،األخوة

~الخاصالقصاععنىيعولالذياإليجابياندوربأميةالبنكقناعةمنقأاذماك

0الدوللتلكالمحليتدجالنافيبهيسهمومااألعضاء؟دولهفياالقتصاديالنموعمليهتمس

لتطويروذلكاألمما>«الدولفيالخاصالقطاعتنميةلدمالمكشفةمودهنيامتمرةذإمه

واستكشافاألعضاء،الدولبينالتعاونمجاالتواستنباطءمتينةاقتصا~قاتعكيزوتعن

عمليةفيالخاصالقطاعمشاركةوتفعيلالتعاون»عمثالكفيلةواآللياتالفرمىمنالمن~

منىالقصهاالستفادةمنوتمكينهاءالدولفثذه~االجتماعيوالتترماالقتصاديهااتز.دة

االاميا(~اليارالننلتكاملومناألطراف،متعددةالتجارةتحريرعمليةمنالمتاحةالفرص

انثنمةمممنةفىدورهوثفعلالخاصالتطاعمةلفجودهالبنك~ولقد

وائثماناالسثثفارلثأمناإلسثمهالمؤسسهوهي.الخامةهلهتائنوافذمن_دأفأتسأاالثثصادمة

للبنيةللتنميةاإلسالميالمبئكوصندوقالخامر»القطاعلتنميةميةاإلسكوالمؤسسةرات،0المصا
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إلىالراميةاألخرىأنشطتهإلىباإلضافة,اال~رلحمصالبكمذوقه.ومية،اإلسك

فياألعضاءالدولفيالتنمويةالمتمويل~هعاتاتحادمعكالتعاونالقطاع،هذاتنميةدى

االستشاريينماتفيعلىالحصولوتعزيزمية»اإلسثللبنوكالعاماالتحادوإنشاءالبنك،

الغرفةمعوالتعاونءلمنتجاتهم-روالترواألعضاءىوللكللمنتسرنا:(ولويةمذحمعوالمقاولين،

والسعيالخاصرر_التطاعاجتماعاتوال~~د~خا.كمنوالصناعةللتجارةميةاإلمك

الخاص~القطاعحلصالومنثجاشهالبنثألننحهروالننسريهودجللثر

فيالخاصالقطاعاستثمارموضوعيكون_ن)م»00اأكتربو1(-ا^منالغرةفي

)ا(ها~ورةأثنا،اآلرا،تبادلموخرعدللتنميةمياإلسكالبنكودوراألعضاء،انالبك

المنظماتمعبالتنسيقالموضوع»هذاعن~رامية~تنظيمالبنكمنطلبقدوللكوسيك،

البنكنظمت0العلثتةاتنوليةاكوا~مساتاإلمك~»المؤتمرلمنغمةابهةالتاألخرى

سبثمبر6ì-14منالنثرهشيرلناسعنبهشيءالكومتنئكلجنهمعودرودبالثوا((نتمية،اإل.~مي

هذافيالبنكودوراألعضا>ولاكيالخا-القناعاستثماراتئمملورشة)>،>,)

I~J,كمامي»اإلسكالمؤتمرمنضةشيأعضاءدولة22منممثلونانلقاءحضروتك

~إئىباإلضافةوذلك0المجالبذامهتمةوإقليميةدوليةمؤماتلم6(فيهشارك

المواضيعمنالعديدومناقشةطرحتمحيثميآاالسكالمؤتمرامننلمةا،مةااتا(وؤدرررات،

~للحصولاألعضاءالدولتواجهالتيكالتحدياتهامةقضاياتناولتالتيالعملوأوراق

الدولفيالخاصالقطاعاستثماراتدورالمستدامة»~وتقييموالتنميةللنموزمةالكاالستثمارات
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وتنمية0الناسالقطاعيمتثمارواالانتمويلفرالدوليةالماليةالمؤساتودوراألمما>،

القطاعقدراتتعزيزفيمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتودورالبشرية،راتالتر

واالستثمارالمالية،الجوانبغطتأخرىمواضيعإلىباإلضافةاألعضاءىاندولفيذا~1ا

مجالفياألعضاءالدولوتجاربءالتجاريةوالتحالفاتءواالندماجوالتكاملءالمباشر~ألمنبي

والياسات~,lJالتشريعيةاألطرإيجا«حيثمنوبخاصةرانخاهالقطاعتنمية

فياألعضاءالدولفيالخاصالقطاعفياالستثماراتوتعزيزتشجيعالحكوميةوالحوافز

.مياإلسكنمرالمنمنظمأل

النتائجمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةوالمؤسساتالدولتدرسأنليأملالبنكإن

االقتصاديالعملتعرينأجلمنعنها،نترماتنفيذتتابعوأنءالورشةهذهعنهاتمنعتالتي

بهايعنىالتيالجوانبكافةلتنفيذجاهدأالبنكوسيسعىبفعاليته.واالرتقاءالمشثرك،والمتباري

الموفر:.لجننكممنإقرارهاحال<جبهاتالتونلكمن

الرئيس«فخامة

والسعادة،المعاليأصحاب

واألخوات،األخوة

منإضافيةمواردتعبئةعلىءراتهلزيادةالبنكيبذلنالتيانجودتعززتلد

السنوياجتماعهفيالبنكمجموعةمحافظيمجلمىمنالصادرللقرارنتيجةالمالية»األسواق

24(~ا423شعبانA-Vالفترةفيالجزائرفيعقدالذيوالعشرين»السادس - 2ïأكتور

دوالربليونا2منيتربماإلى0فيهالمكتتبالبنكرأسمالبزيادةانقاضيو)،2.>2

المو~يدعمأنذلكشأنمنوإنأمريكي.دوالربلنيرن20إلىبهوالمصرحأمريكي،
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التنمويةاالحتياباتلتلبيالمختلفة،خدماتهوتقديمءعملياتهحجمزيادةمنويمكنهللبنك،المالي

األ~ء.وللكالمتزايدة

واالسواقا_وليةالمالراسسوقفيفولاكميعتنالبنكفاناخرى،ناحيةومن

تتصرفانجووبميتيالىاوكلفقدللصكوك.اوليا~ارخلقىزهلية،هاكاال..ك~ة

اا~سةاالداةوهيلم،مساهمة(شركةبنكانفسمنتميكاسكميتيواارالرا_،ا~بربصفتا

ايضاالبنكيعنزمكماالصكوك.لتلكاالفثايرالمعثدورئممارمةءميةاالسكلمببرنة

آ~ندرداستاوءسيرفسانفسترنمودير~~تهندوليا~نيتصنيفعارالمحمول

لتزهللبنكاالئتمانيللنحنيفمتثارأميتيبمجموعةاالحتفاظنموتدواتنجز.ونييثربورز

العملية.

الرئيس،فخامة

والسعادة»المعاليأصحاب

واألفوات،األخوة

بهايتقربالتيا~قاتأفضلمن~وهوميآاإلسكالوقفدورألهميةفغئرا

شرعفقداإلسلثم،فجربزوغمنذومارستهءميةاإلسةالمجتمعاتعرفتهوقدربنه،إلىالعبد

دائرةتوسيعإلىتسعىرية،اعتاشخصيةذاتعالمية»وقنية::هيئةتأميى~وو،را.(رزن

بينوالتنسيقونيضتهاهميةاالسكاالمةبناءفيمشاركتهوتعميقمبىااسكتفالوعمل

القرارمعتمشيااالعضاء،ولاكرفياالوقافهنالمسؤولةالجياتبياتترمالتبىنشطةاال

المنعقدةا)96(رتمجلسته_للتنميةمياالسكللبنكالتنفيذييناىبرينمجلر«رالصادر

العالميةاليئة"اسمتحتفيررصندوق_~ءلمم2000(نوفمبرا~:~0ثمعبانفي

رقمجلسبتهفيالتنفيذيينيرينالثمجسمنللهيئةافليةاكشحةالكاعتدادتموقداا.للوقف

بعدوذلكم،2..اسبتمبرا0الموافقا~»)2~األخرةجمادى22فيالمنعقدة)20(أ

فيوالمهتمينالخبراءومعوالمحتملة»المانحةالجهاتبعضمعالمشاوراتمنسلسلةا~اء

وضعااللوقفالعالميةااالهيئةيممىو~صندوقالحئحةهذهبموجبانشاوقدالوقف.مجال
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األوتا~علىبالنظارةالمتعلقةالشرعيةحكاملكوفقا0للتنميةمىسكاإالبنكنمالرةدتدت،

آنفا.إئبزالمثارشتالكوأه)و

االعضاء،ولاكفيالقالبهاالغراضثحقئالىاخرى،اهورخمنا~ء~فه

jاالخرى.مببهاا(سكائمجنمدان

ا(.:~مبه~به1احذرباالغراللقامالوثقمؤساثمننبكة،ننثعم0.\

اال.رمأل.بالخبراثهاوثبنثا»والثنسبؤودعما»الوته»سمانالموريمه.2

حاجةشلبيالثيالثخصصاثشيالدراسهالمزحءونفءالعلمبطكفيمنمماعث.3

اامه.

جنفاعببه.وااءوالصحةالنعلبمبه»والبرا_جالمؤمنسرئنذودعم,ءإ<~ا.،

oاببهاثراثالتثطومرفيوالمساىةءالعالمثنعوبعنألمعاناهلرفعالنفزاذمه_ه

وثنمثا.

وخدعاث.سلعشكلعلىيماوتءواإلغانهالدعمودماثل،و~\.

Y.للوهف.مو~هثشرمعاثلسنالمبئكفياألعضاءولاكمساعده

يتئلعأنهكمااألعضاء،الدولمناإليجابيعمباكاليئةتحظىأنليأملالبنكوإن

إلىإضافةالببة،فيللساهمهوالمؤسمعاتاألثرا.تشبيععلىللعملولاك_>~ا~ةإار

عضاء.6اولاك_اخلاليتيئةوبراءجبعمننارتننبذنبل

،الرئيسنقاهة

،ةوالسعادالمعاليأصحاب

,واألقواتاألقوق

هذاعلىالدؤوبسقببهوسواصلثره»المولجنشكممعاثماكلثعاونبالببعثنالبنكإن

مواجهعلىوالعملاألعضاء»ولاكبنوثعز~هالمشنزكمنالنضالتحقبتىالطر.رء

فيمعاننشدهاالثيالمماعهاأل~افثحئؤنحوالمرث»علىابالصعاوثذلبلا~ماث،

جمعا،.األمهلشعوبا´اجثماعيموالثك0االنثصادرالشطورسبيل
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ءلمساندتكمالوزراءالمعاليوألصحاب0~~ا~أكروأنيريوختاما،

أعبرأنأخرىمرةيسعدنيكماللتنمية.مياإلسكالبنكمجموعةلمؤسستكم،المعتمر~0و

منتقدمهمالكلوشعبا،0وحكومة0رئيساتركا،ريةلجبهووالعرفانالتديرآياتأسمىمن

فييسهممما0االجتماعاتلهذهالمميزوللتنظيمءالوفادةحمنمنهبولماىيمة،رماية

غايتا.تحقيقلهاوينإنجا~

جلتأسألهكاأمتنا،لثمعربوالخيرحالصكنيهwجميدانقنا«أنأسألاشرو

مجيب.سيعإنهوالتوندق»بالنجاحاالجتماعمذاالت_اويكلأزتدرته

وبرهاتهاشوزحمةمليكمموالمك
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مىاالسكالمؤتمر

حول.التجارةلتنميةسلثمىاالالمركزتقرير5-
التاسعمىاالسكالتجاريالمعرض-1-5

اإلسطيةللبلدانالتجاريالمعرضنظاممشروع-0-'1'
العالميةالتجارةمنظمةبنشاطاتالعالقةذاتالمسائل(-

فيالخاهنالقطاعلممكيالتاسعألجتماعالتحضيريةاألعمالحولوائصناعةئئتجارةاالسلثميةائغرفةمنتقرير7-
مياإلسكالمؤتمرمنظمةبلدان

للتنميةمياالسكالبنكودوراأل~ءالبلدانفيالخاصرالقطاع´´استثماراتموضوعحولالنظروجهاتتبادل8-
االسلثميةالبلدانلبعضا~فتصاديةبالمساعدةالمتعلقةالمسائل~9

الدورةلجنةتقرير1-<
للكوسيكعشرةالتاسعةاهورقانعقادموعدتعيين1-1
12~L.اعمالمنيستجد
للكوسيكعشرةالثامنةالورققراراتاعتماد(~3

الختاميةالجلسة14-





أونطوإزميرلىأكينالدكتوربيلننص

التركيةلحجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيل

ألموظفينكبارامتماعونيس

حولالنظروجهاتتباللمحصلةبشأن

األ~ءالدولفيا~القطاع´´استثمارات

للتنميةاإلسطمىالبنكودور

لم2>>2األولتشرينأكتوبر/2t(اسطنبول،





مأباالنجلزاألمل
أوغلوإزميرلىأكينالدكتوربيلننص

التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيل

الموظفينكبلاجتماعونيس

حولالنظروجهاتلتبةمحصلةبشأن

منماءاألاللولفىالخرالقطاع´´استثمارات

للتنميةاإلسطصالبنكودور

)2>•2األولتشرينأكتوبر/24آاسطنبول.

السعادة»آصحا~

الموقرون<المندوبون

حولأجريناهاالتيللمناقشاتملخصاالموظفينكبارالجتماعرئيساباعتباريءإليكمأقمأنيسرني
للتنمية´´.اإلسلثمىالبنكودوراألعضاءالدوكفىالخاصالقطاعآاستثماراتموضوع

التيوالتوصياتحظاتالمكءالموضوعهذاحوكمداوالتهفيءبالتفصيكالموظفينكباراجتماعتدارسوقد
انبنكودوراألعضاءاندوكفىالخاصائقطاع´باستثماراتانمعنيةاندراسيةائحئقةتتريرفىوردت

حكومةاستضافتهاوالتىءاسطنبولفيأيلولسبتمبر/16-14الفترةخلكهتالتيللتنمية~مياإلسك
الكوسيك.تنسيقمكتبمعبالتعاونللتنميةمىاالسكالبنكونظمهاائتركيةالجمهورية

الدراسية.الحلقةتقريرمننسخعلىالحصركالموقرونالمندوبونويستطيع

بتعزيزالمتعلقةالجوانبمنلعددءالموضوعهذاحولمناقشاتهمأثناءفى(لموظفينكبارعرضوقد
هذابشأنأنقيمةحظاتوانمكالتوصياتمنعديداوقدموااألعضاءالفولفىائخاصالقطاعاستثمارات

االتفاق~ونقاطالتوصياتلتلكموجزاالكريملجمعكمأقمالموضوع.وسوف

المشاريعحصولبيسربماءالخاصوالقطاعالحكومةبمشاركةءخاصةصناديقإنشاءإمكانيةفيالنظر

التمويك.علىوالمتوسطةالمنيرة

مواردقاعدةتعظيممعالجماعي،التمويلطريقعنوخاصةءالخاصالقطاعتمويلمخصصاتزيادة

لئتنمية~اإلسلثمىالبنك

التجارةمعارهننفىالمشاركةخلكنمنالدوليةاألسواقدخولعلىالخاصالقطاعمنظماتمساعدة

استشاري~دعمعلىوالحصولخارجيةمكاتبوفتحالدولية

تغطيبحيثالصاهراتوائتمانزاالستثمارلتأميناإلسلثميةالمؤسسةتقمهاالتيالخساتنطاقتوسيع
المخاطر~منشتىأنواعا

مي.االسكالمؤتمرمنظمةهولفيالمتاحالماكلرأسأفضلاستخدامأجلمنإضافيةحوافزتقيمتدابير-



OIClCOMCEC/اREP/02-8~.)9(المرق

ميدانيينممثلينتعينأوولماالقليميةالمكاتبمنالمزيدفتحفيللتنميةمياإلسكالبنكمجموعةتنظرأدن

البنك.فىاألعضاءالدوكفيلها

منالبنكيقدمهمماالخاصللقطاعأكبراستفادةلضمانللتنميةمىاالسكالبنكإجراءاتتسهيكعلىالعمل

مختلفة.ماليةتتسهيك

المؤمميمنظمهمؤسسا~منبدعمميهاإلسكبالدوكالخاصةالقطاعاتبينالتعاونمعزيزإمكانة

جمامكنولوالعلم»الساحة،مجالفيسةاإلسكالبلدانبينالتعاونالقالة~المجاالتفيمياالسك
فىالمعاونواالمصاال~»والنطالسفرإجراءاتتيسرءالجودهضمانءالمبكرهالمشاريعدعمسرءالمعلوما

الكوسك.إطارفيونالسازهادةالتقني،التعاونالمصرفية»االجراءا~ءاالناجمجال

لتحقمقوإدارتهاهويهكلياهصادسياسا~مواصلةمياالسكالمؤمميمنظمةفياألعضاءالدولعلى
سلسه.ونقديهضربةمساساسطريقعنمسداماتصاديلنموعالمةمعدالت

للمحاسبأأنظمهامكيفخلكمنوذلكالخاصةاالسثمارا~جذبتواصلأناألعضاءالدولعلى

.أولماالمقبولهميرالمعامعوالمراجعه

مزاألعضاءالدولإلىالمباشرهجنبهاألمهاالستثماراوخامعةالعالمةالمواردمدفرسهلعلىالعمل
وضمانامه.االستثمارحمايهوتأممنJWIرأسحركهأماممدريجياالقيودإزالةدهرفي

والموار.الوطنةاألساسهالبنهوموسيعتطويرأجكمنبنهافسااألعضاءالدولمتعاونأنضرورة

فيسواءالمستثمرهنألننظراجيهاإلناالقطاعاتفيوالكفاءا~القدرا~زهادةيتسنىحتىالبشرية
فعاله~أساسيةبنمهوعنماهرهعمالةعنيبحثونمادائماالخارجأوالداخل

الدولمنوعاسرالمشرأصحابلتشجعاألعضاءالدوكفيوالتصديرللتجارةحرهمناطوإقامهتنجمع

فها~االستثمارعلىاألخرىاألعضاء

االمئمانإتاحةمعمألننظراميسرهبشروطاالئتمانموفيرهوءالدعملتقدمماألساسيهالمجاالتأحدلعل

الخاص.القطاعفيعمةالصنااألنشطهوتنويعالنموطريقعلىالرئسيةالعقبةمكونماعاده

معااللكرونه»الجارةمالءالمقوماتتكنولوجياعلىللحصولالخاهنللقطاعأفضلفرصموفر

سلبمتطبقيدعمهاالمخاطرالمالرأسوبرامجميسرهلشروططبقاالمشروعاتهذهممولأنإمكانية

الصنأعية~الملكهلحقوق

االلعصادى~للعاونبالنسبهقصرىأهمةلهماالمؤسسىوالتطويرالقدرا~بناءان-

والمالمهالعادمهاألسامةبالبنهالمعلقهابيرالمدذلكومنأفرى،مجاالتفيمحددةمدابراتخاذضرورة~
للمقارنه.وقابلهبهاموثوقبياناسوإتاحةوالمؤسسة،

معمبانموهمساملبأنفيهاالخاصللقطاعتسمحأنالى-بعدنلكمفعللمالي-األعضاءالدوكأعوه

المشاريع.مذهلتنفيذبالنسبهومبكرةامجابيةنتائجمحقعقبقعةللفصة»مياالسكالبنك

البنكبهامقبدوالسالمصرفهسرللضماناالمتاحهلبدائلبااألعضاءبالدولالخاصالقطاعصوعهزهاده
مموهله.لتأمينكضمانمياالسك



الرئيسزسيدي

الوزراءالمعاليأصحاب

يلى:ماعلىأيضاوافقنافقدالمنمئلق»نفسومن

السلعي،اإلنتاجحلمةتستهعفتجارية»وأسواقمعارضبتنظيماألعضاءالولىفيالمعيةاالتحاداتقيام

متقاربة.فتراتعلى

عنللتنمية»مياالسكالبنكومجموعةوالصناعةللتجارةميةاإلسكالغرفةبينقاتالعكتدعيمعلىالعمل

فيأيضاتساهمأنوالصناعةللتجارةميةاإلسكللغرفةالخاص~ويمكنللقطاعاجتماعاتتنظيأطريق

بتمويلها~مىاإلسكالبنكيقومحتىالخاصللقطاعمشارينتحديد

فإنهوعليهالمدربة»العاهلةاليدلديهاتوافرتهالتىتلكهيالتنميةبأسبابباألخذبادرتالتيالدولان
منأكبرونصيباوالرعايةاالمماممنعاليةدرجةيستحقأولويةذاقطاعاالعاملةاليدقطاعاعتباريتقين

الوا~د.

طريقعنائتجارةفتنميةوسائئرعدةتستخدمأنمياإلسكأئمؤتمرمنظمةفىأألعضاءئلدوليمكن

والمشروعاتواالمتياز،والترنيمن،التجاري،االسماستفلكنحقومنحالباطن،منوالتعاقداالستثمار،

التجارة~تعزيزفيالبالغةأهميتهالهاطرقوكلهاءالخالشركات.~.وشراءواالندماج»ءالمشتركة

عثىمياإلسكالمؤتمرمنظمةدولفىالمشروعاتبينائمتبادلوالدعموالربطالشراكةتطومرتعت

وتحسينها~التجارية،عماللثمواتيةبيئةامجاد

بينوالروابطالشبكاتإنشاءوتعزيزتيسيرفىهاهادوراتعلبأنالتجاريةاالتحاداتعلى~يتعين
المشروعات.

ماطريقعنوذلكمنصف،وسياسيواقتصادياجتماعيتوازنتحقيقيستهدفأنالولىللمجتمعيمكن-

يلى:
ومستمرةعادلةروابطإقامةعلىالتشجيعشأنهامندوليةبيئةتهيئةإلىيرميحواروتطويربدء(أ)
آثارلهايكونأنيتوقعو)ئتىمىاإلسكائمؤتمرمننئمةومؤسساتءالجنسياتمتعددةائمؤسساتبين

امجابية.

عام؟بوجهاالستثمارئتعزيزا~لليميةوشبهواالقئيميةالقوميةائجهوداستكمال(ب)
المؤسسية.القدراتوبناءالمشروعاتتنميةمجاكفىالفنىللتعاونالدعمزيادة(.)

فياألعضاءالدولفىالمحليةالماليةاألسواقوتنميةءالخصخصةمجاالت:فىالجهر«منالمزيدحشد
المالية.األزماتعلىالتغلبفيالخاصالقطاعوإشراكاإلسطمىءالمؤتمرمنظمة

يمكنمي،اإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالقائمةاالستثمارفرمنحوكالوعيامجادأجلومن

للسياساتمفقاالممنوحةواالمتيازاتالحوافزعنوافيةصةخكإعدادالتجارةلتنميةمىاإلسكللمركز
دورية.بصفةالدوللتلكاالستثمارية



يرفرهعمادوريةبصفةيعلنأنءفقاشيةوحلقاتندواتتنظيمهإلىإضافةءللتنميةسلثمىاالالبنكعلى

األعضاء.الدولفىالكبرىالصحففىالتسهيلثت،منذلكغير,تمويلمن

)1(رقمالقرارمشروعفىمدرجةءلكمبعضهاقدمناوالتىءالمناقشاتعنهاأسفرتالتىاالتفاق9نقاإن
الثطث.باللغاتالموقرينالمندوبينعلىتوزيعهتمالذي

كبارمستوىعلىتناولناالذيءالعاملهذااآلراءتبادلموضوعحولالمداوالتملخصاستكملوبهذا

لكم.تكرا.الموظفين



/1(القرار

للكومصيكعشرةالثلمنةالدورةعنالصادر

)2>>2االولتشريناكتوبر/25-22ء(اسطنبول





OIClCOMCEC/اREP/02-8~<)ا<(انمرقر

)ا(الفرار

للكومسبكعسرهالئأمنألالدورهمحنالصادر

)2<02االولنمئمربناكنوبر´م25-22ءاأسطنبول

لم»(الكوسيكمياالسكالمؤتمرلمنظمأوالتجارياال~ديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالثامنةالدورةان

:20»2األولتشريناكتوبر/2oإلى22منالفترةفياسطنبو_فيالمنعقدة

والمؤتمرانذمياألسكتمرالمنمنظمةقمةمؤتمراتعنالصادرةالمئةءاتبالقراراتكرتذإذ

؟)لخأوجيةلو~راءميةاالسك

الدوربينفيماوالتجاري:القتصاديالتعاونلتعزيزالعملوفعلة´´أالستراتيجيةفيوردبماتذكروإذ

مؤتمرواعتمذمأالعاشرة<ورتهافيالكوسيكعليهاوافقتالننىمي´´اإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاء
السابع!مياالسكالقمة

االجتماعوتومسراتالكوسيكعقدتها!شتىالسابقةالدوراتعنالصادرةالقراراتا~رالهىنزطوإذ
عنها؟المنبثقةالمتابعةللجنةعشرالثامر

رقالتبودقاالقتصاالتعاونتوثيقأودنتحولألتيالعوائقجميعتذليل>هل~بالسر!لتزاهرامجدد!تؤكهوإذ

األعضاء؟واراكبينفيما

منثمةفيأألعضاءوا_.انعنىوائماليةاالقتصاديةوأثارهاهنالر(لعالمياالقتصاديالوضعفيننرتوإذ

مي!اءسكالمؤتمر

النخلووجهاتتبادنىإلىيدعروالذيائعاشرةدورتهافيالكومسرعنالصا.رالقرارأكتبارهافيتأخذوإذ
!األعضاءالدو_نىنهالتيائمهمةالعالميةاالقتصا«يةالتطوراتحولللكوسيكالسنويةالوواتفه~

النظروجهاتلتبادلائمخصصةاالبتمأى`تإئيهاتخلصنالتيالنتائههتأبعةضرو~ة~نبتنمحوإذ
الصأل!ذاتليألالدوالمخافهياالجتماعاتهذهتغطيهاالتياالتالعبفياألعضاءالدولمواقفوتنسيق

المتعددرقالتجاالنظامتدعيمفيوالتعاونالتجارة،تحريربمواصلةاألعضاءالدرءالتزد´ممجدداتؤكدوإذ

ألصا«ره:لصلةذاتبأنقراراتتذكروإذاألساسية؟االقتصاديةبناهاتنميةخاصةبصفةيحققبمااألطراف

دائم؟كبندأعملهاجدولعلىعالموضيبإبقاءالكوممسرعن

تمرالمنمنظمةفيأأ:عضاءالدولبينفيماوالتنسيقالتعاونزيادةبضرورةالصدد»هزأفي،تسموإأ

العالمية؟التجارةفينصيبهازيادةيكفلبماميآاالسك



مناألعضاء،الدوللسكانمتكافئةفوائدتحقيقعناألطرافالمتعددالتجاريالنظاميسفرأنإلى~وإذ
عادلة؟قواعدوتطبيقانتجارةتحريرخاير

التجاريةالمفاوضاتمنجديدةجولةانطلثقشهدالذيللتنمية´´»اللوحةأعمال´´جدولالحسبان،فيتنمعوإذ

وتسويةءالفكريةالملكيةوالقنفذ،وقضاياوالبثة،الصناعية،والتعريفهوالزراعة،ءالخدماتتشمل
البلدانوالناميةالبلدانانخراطبغةوفنيةماليةمعونةوتقديمءالعالميةالشجارةمنظمةاعدوقوءالمنازعات

األطراف؟متعددةالتجاريأاألنظمةفينموااألقلن

العامةاألمانةمنالعقمةوالدراساتائعملوأوراقالمرحليةوالتقاريرالمرجعةبالتقاريرعلماتحطوإذ

واالجتماعيةوا~متصاديةاإلحصائيةالبحوثومركزءالكوسيكتنسيقومكتبمىءاإلسكالمؤتمرلمنظمة

الغرفةوللتنميةمياإلسكوالبنكالتجارة»لتنميةمياالسكوالمركزأنقره)،(مركزاإلسطميةللبلدانوالتدريب
األعمال.جدولبنودبشأنءالصناعةوللتجارةميةاالسك

االانالمنظمألمعألالناه´األ.ها`العامألاألهطألينمفدمألاسكدنفاا-

األمال)يدردمق3(اليقد

~-.الأل

األمل)يدولمق1-3(اليقد

)OIC/COMCEC/18-منهاالمقعمالمرجعيالتقريرعلىالعامةلطمانةثثدمرهاعقتعر~-1
))02/D(Iمجالفيتقدممنسلثمياالالمؤتمرمنظمةومؤسساتاألعضاءالولىحققتهمابشأن

.والتجارياالقتصاديالتعاون

الصادراتوإئتماناالستثمارلتأميناإلسميةوالمؤسسةالصادراتتمويلنظامJحيارطتطحتة-2

يؤدياناألولىهدورتهافىالكوسيكعنالصادرللقرارتنفيذاللتنميةاإلسالمىالبنكأنشأهمايناللذ

إلىتبادرأنالنظامينهذينإلىبعدتنضملمالتياألعضاءالدولوتثءبنجاحمهامهما
إليهما.االنضمام

المؤتمرمنظمةمعلوماتنظامشبكةبتشفيلاآلنيقومللتنميةاالسطميالبنكأناالرشاحمعتطت3-

QIe"تسمى)التىاإلسلثمي exchange"الموقعدهىفيمنعليهاعاالعلكويمكن
~7W\V.OIC.Lxc(~ستفادةلكالضروريةالترتيباتاتخاذإلىاألعضاءالدولوتأعو

منهاالقصرى

المعلوماتلشبكةالتنظيمىالبناءباستعراضالتجارةلتنميةمىاالسكالمركزلقيامتقديرهاعنسرته-4



األعضاءالدولوتوصياالنترنت،طريقعنالشبكةهذهوإتاحة)(TINICميةاإلسكللدولالتجارية

التجارةلتنميةمياإلسكالمركزإمداداألعضاءالدولمنو~حد،أقصىإلرمنهاباالستفادة
ولوائحه~االستثماروباحصاءاتبالتجارةالمتصلةبالبيانات

أعدتالتياألساسيةوالنظماالتفاقياتمختلفعلىبعدتصدقأوو/توقعلمالتياألعضاءالدولتحث-»
وقتأقربفيذلكإلىتبادرأناالقتصاديالتعاونمجالفيمياالسكالمؤتمرمنظمةإطارفي

التعاون.لهذازمالكاإلطارتوفيرإلىسعياممكن

فيالسياحةلوزراءالثالثمياالسكالمؤثمرالسثضافتهاالسعودمةالعربيهللمملكةموهاثئهعن~مه-6

.2>>2األو_تشرينأكثوبر/9إلى7منالخثرةفيالرياضمدينة

v-~لوزراءالثانيمياالسكالمؤثمرمتابعهلجنةاجتماعالسثضافتهاماليزهالحكومأمرهاثئهعنثعر
.20»2أملولسبثمبرلم6وoيوميكوا~رفيوذلكالساحة

مياالسكائمركزدعتوالتيالسياحةلوزراءالثانيمياالسكالمؤتمرعندرةالمنابالتوصياتتر~-^
عامين.كلمنتظمةبصورةميةاالسكللبلدانالسياحيالمعرضتنظيمإلىالتجارةلتنمية

8OIC/COMCEC/l-02(السياحة،لوزراءالثالثمياالسكالمؤتمربتقريراتتدحر»~~~~9

)81(D(القرار.بهذاوالمرفقينالمؤتمر،ذلكعنالصادرينالرياضوبإعلشنبالقراروكذلك

مياالسكالمنتدى)1(هي:جديدةهيئاتثشكبإنشاءالسفنلمالكيمياإلسكاالتحادبقيام~ا-ثحعط>
وتطلبحية،المكبكةشركة)3(والتعاونيةالمعلوماتشبكة)2(واألضرارعنوالتعويضللحماية
المشاريع.هذهمناالستفادةاألعضاءالدوكمن

دقاالقتصاالتعاونمجالفيالعاملةمياالسكالمؤتمرمنظمةمؤسساتتبذلهاالتيلحهودماتثوه-1ا
بأنقرة»ميةاإلسكللبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزوهيوالتجاري»

وائغرفةللتنمية،مياالسكوائبنكئئتكنوئوجياءميةاإلسكوالجامعةائتجارة،ئتنميةمىاإلسكوائمركز
الدعمتقديماألعضاءالدوكو~شدالسفن،لمالكيمياالسكواالتحادوالصناعة،للتجارةاالسلثمية

بفعالية.مهامهاأداءمنيمالنهابمانحوهابالتزاماتهاوالوفاءالمؤسساتلهذهزهينالكوالعون

فياألعضاءالدولبشأنسنوىاثثصادىثقرمربإعدادلثيامهأنقرهلمركزوتثديير~شكرهاهثر~-12
فيالكوسيكعنالصاهرللقراراثنفيينOIC/COMCEC/J8-02/D)4(اإلسلثميالمؤثمرمنظمأ



ناا()/COMCECIا021REP-8~.)ا0(امرة

والتجاربةاالقتصا«يةالتطوراتعنالمعلوماتأحدثالتقريرهذاوتضمينعشرة،الثانيةدورتها
.العالميةاالقتصاديأالتطوراتسياؤفياألعضاءالدولفي

اآلثارأنإلىتشير,انقرةمركزتقريرأوردهامانحوعلىءالعالميةاالقتصاديةالتطوراتأنحظتك\-3

نظر>).>اعامفيتتغيرلممياالسكتمرالمنمنظمةفياالعضاءللدوكبالنسبةعليهاالمترتبة

.ألتاليالنحوعلروذلك)،..1عامفيتحامدهاتمالتياالتجاهاتدمتموار

دأالذقالعالميالتباطؤانعلى2002عاممناألولالنصففيمتزايدةأاثلهناككانت-الأو

:قعيمكرذكوعلى»ا`الستقرارنحويتجهقد.2»»1عامفيواستمر2>»0عامأواخرفي
.2««2عامفي!لعالمياالقنصاايالنشاطفيهفيفانتعاشحدوث

مر0́ونيمببجزءابوصفهامي،االسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءو~اك:نمن:شرغمعلىنه8:`نيا

,ظلاالقنصأ:قواننفاشهانموهامعذلفإنءعأمبشكلمتشابهةهاتاتبثسذتالذمى،الماله

األخرى.الناميةالبلدانبعضحققتهاالتيد.اتالمستودونءالمتوسطفي

بونبأالمدمسنوىارثفاعبمنثثفاوث،ائخطبرةالتحاماتمنزعددااناليالكلتالموردوتتسر-ثالثا

فبىاالعضا<البئد:زيواجهمزإا~3́>ىاففاحثمنالقفرمسثوىوارتفاعناحئةمنجد»الخاو
.راالثتصاشائتقدد.شمأ~منجهودهافىمياالتمك!لمؤثرمنظمأ

ا~´ءانذعلىئلعولمأالضارهاظ:.:~لتقللىووسالسباسثحداثإلىثدعوالضرورةأن-رابعا

سز0فاده>اكهنأمضاولتمكنهأ«مكن«حدأدنىإلرميااسكثمرالمومنظمأفياألعضاءالبلدان

العولسأ.تتيحهاالتيالفرص

بيزفبمأساتالعبوتنسيقاالقتصاديألتعاونتعزيزفىالمضيإلىتأعوالضرورةأن-خامسا
>ءوربينفسراائبيئيةالتجارةتوسيعكفالةبغيةمي:إلسكالمؤتمرمننمةفياألعضاءولاك

العالمي.ائصعيدعلىالتهميثرمخاطروتجنبتهأ،اقتصادأفيائتكدمكأوجةوتعظيم،أألعضاء»

و!_اكعلىاثارهاوالعالميةالتجاريةواالقتصاديةالتطورات~صدفىارباالستمرانقرةمركزتكلك»0,أ
!لسنوبةورأتاكإلىالشأنهذافيتقريرايقدمانو»مياالسه:لمؤتمرمنعلمةفياألعضاء
هي.االسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةاألخرىوالمحافلللكوسيك

األحد03~3الندالنتااالهمحا~`نالنا:د

c!-~اوبهمنوبخاصةالعالمي´´المالي´´النظامحولتقريرالعدادأنقرةلموكزوتقديرهاشكرهاعز~تس~
تنفيذا>8OICiCOMCEC/l-50/02(مياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىآثاره



OIC/COMeEC/I8-02/REP~.)ا0(المرق

الخارجيةلوزراءمياإلسكللمؤتمروالعشرينالتاسعةالدورةعنالصادرق)إ2/29(رقمللقرار

.20»2حزيرانيونيو/27-25الفترةحكرالسودانبجمهوريةالخرطومفيانعقدالذي

العالمي:الماليبالنظاميتعلقفيماو~-ا6

النظامبنيةفيالسائدالضعفجعكإلىتهدفأنينبغيالعالميالمالىالنظامحإصكأن-أوال

ائعائميالماليالنظاملتقويةإجراءاتاتخاذيتقينءائفرضلهذاالحائية.وتحقيقاالعائميائمائي
لتوقيجديدةأدواتواستحداثالدولية،المعاييروتحسينوالمكاشفة،الشفافيةتعزيزخامرمن

مبكر.وقتفيآثارهاوتداركاالقتصاديةاألزمات

مياالسكالمؤتمرمنظمةفياأل~`ءالدولبينفيماوالمالىالنقديالتعاونوتكثيفتوسيع-ثانيا
األعضاء.الدوللدقبا~المتاحةبالموارداألمكراالنتفاعتحقيقبنية

علىيساعدأنشأنهمزاألعضاءالدولفيائمائيةائمؤسساتبينائمباشرائتعاونففتريةأن-ثائثا

والتجاري.االقتصاديونألنفامنمزيدايحققبماومستقرJWبشكلالماليةالمواردحشد

فيفعاالتمثيكمياالسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءوالدولالناميةالبلدانتمثيل~ورةابعار
العالمي.الماليالنظامحاتإصكحولالقرارصنععمليةوفيالمشاو~ات

v,-عليهيترتبوماالموضوعهذابشأنالتطوراتو.راسةمتابعةفييستمربأنانقرةمركزإلىتعهد
السنويةالدوراتإلىانشأنهذافيتقويميةتقاريريقدمانواألعضاءلئاودبائنسبةآثارمن

.مياالسكالمؤتمرمنظمةفيالمنيةالمحافلمنوغيرهاللكوسيك

للجنةممنمرالثامناالجتماعالستضافتهاالتركيةالجمهوريةلحكومةموالوتطشكرالعنتعر~-18
OlClCOMCFC(-المتابعةلجنةتقريروتوزيعبإعدادلقيامهألكوسيكتنسيقولمكتبالمتابعة،

Fell 8-02/RFP(مي؟االسكتمرالمنمنظمةفيالمعنيةالمؤسساتواألعضاءالدولعلى

عشر؟الثامناجتماعهافيالمتابعةلجنةعنالصادرةالتوصياتتمتمة-ا9

تنفيذ´´استعراضحولميسكانةالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةقدمتهالذيللتقريرتقديرهاهرتعرس-2ه
2OIC/COMCEC-FC/l(العمل´´خطة 8-02ID(~تقديمفياالستمرارالعامةاألمانةمنو

للكوسيك.السنويةالدوراتإلىالعملخطةلتنفيذدورياسرتعرامذر



(انا>`)ا()8)`)0ا:<كاREP/02-8~.ا)0(المرفق

شو».المكاالجراءاتاتخاذعلىأألعضاءالدولوتحثءالعمكخطةبثفيذاإلسراعأ~~دا~تئال21

على~أنالخبراءألفرقةقطاعيةاجتماعاتاستضافةمحرضتالتياألعضاءالدولمن~-22

بعقدها.ألتبكير

عثىنسر!>نالمقترحأمعالمشارحولبمنتزحاثثقدمثالثىاألعضاءللدولمناشدثهاأ~ثحد«-؟3

النيالمشاريعنتغذإلىسعاالسرخطةعلهنصثمأ´نحوعلىمنمارينلجانبثشكل!إلسراع

عأل.امطاألخبراءأفرثهعاثاجتماأثناءمئرحت

جذالمذ،بأ:(ننطهائمتطقألالناليهجتماعاتظأكالستضافةعضا،ا´.الدولهنألمقدمنةضبائهروتو~-24

.الكوسيكإط`رفي

بمسز:لبىالمعنسزالخبراءفرقياجشماعيسثضافأ9العربةمصرمأجمهورمنالمقامضد´لد-الأو

ا´داحنذ،ارعفدثقرروثد.ا~خمأفيأر.من:لوواثرفأ´´الزراعةوالثنمةغذمأ3´اا´وأ´ألنثل´´

.2>»3ثانكانونبنامر:.9-´»سألنثو»فيبالنقلالمعني

´ائمسرمجا~فبىالخبر:ءأعياجتوالستضافةميألاإلسكايراز.جميوريةمنزالمقذمالمرض-0:`ند`

أممابو2-ة23مزالفتر:في««:لسياحةالمعنيأالجتماعوسيعترو´´السياحة´ا»الصحية´´والفضايا

مم-~~

´´ائمافأبنأن)لخبراءئفريقيالقطاعيين:´الجتماعينالسنصافةالسودانمنزالمقدمالعرض-ثأئثا

البشرية´´.اردJI...,´´تنميةJوالتعدين´´

ونبا>~العمالةبشأنجاكرتافيدوليأدراسيأحلقةالستضافةاندونيسيامنالمقدمالموض-ابعا;

.البشرية:لقوى

بدفعفذالتيودنمانللمفااألولىالجولةاستضافةالتركيةالجمهوريةمنالمقدمالعرفن-فأمسا
النفاذ.خبنالتجاريةاآلفضلياتئنظامالعامإالطاراتغافية.خول

أنسمأتعزيزبشأنخبراءيقلفاجتماعالستضافةالتونسيةالجمهوريةمنالمتدب.مننالعر~سامسا`

وألتصدير.:النتاجمجاليفيوالمتوسطةالصغيرةالمشاريع

حسسرمنذالقطاعابينمنننزكةأوقطاعيةخبراء»أفرقةاجتماعاتالستضافةاألعضاءالدولتدعسى-2»

القط.خمئةفيالمدرجةاألخرىالتعاونميادينفي»الحاجةتقتضي

والنجاريآاقتصاديالتعاونمجالفيالعامألمي،اإلسكالمؤتمرمنظمةفيألمعنيهالمؤسسات~26-8
بالمساعدانوتنوهاألعضاء،للدولالضروريةالمساعداتنقديممواصلةإلىالكوسيك»إشرأ:سرتحت

سالفعل.المؤسساتتلكقدمتهاالت



العملخطةبتنفيذباالسراعالمعنيالخبراءفريقاجتماعتوصياتأهميةعلىالصددهذافيثؤكد-27
.2001سنةآمارمايو/7و6يومياسطنبولفىعقدوالذي

و21بالقرصيتينجاءL..lطبقادراسةبإعدا«قيامهعلىالكوسيكتنيقلمكتبشكرهاعن~ب-28
فيالمنيةالمؤسساتمعبالتنسيقوذلكءالمتابعةللجنةعشرالثامناالجتماععنالصادرتين23

مى.اإلسكالمؤتمرمنظمة

دراستهفيالكوسيكتنسيقمكتبقبكمنالمقترحةالتكميليةباتميةا~أحيثصتو~-29
المؤتمرمنظمةفىالمعنيةالمؤسساتاشراككيفيةبشأن)OIC/COMCEC/18-ü2/WP)51((لما

المنظمة؟عمكخطةتنفيذعمليةفيمياالسك

علىالتطويرمنمزيدبإدخاكمي!السكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسساتتقومأن~-3>

عملخطةبتنفيذللتعجيلالخبراءفريقاجتماعطرحهاالتيالتوصياتإطارفيالمشرحةا~
شيبهاتضطلعأنيمكنالتيالمهامومضموننطاقتحديدبغيةوذلكمي،ا´إلسكالمؤتمرمنظمة

لجنةمنالستفادةإلىالداعيتتراحلكالواجباالعتبارءامكيتقينالسياقهذاوفي(لتنفيذ.عملية

ائمعنيةللمؤسساتوترشيدها،أنشعلتهابينJt....illالتنسيقيكفلبماالمسندةالمهامتحديدفيالدورة
´´بالنظامالمتعلقةالمطلوبةالوثائقإعدادفيوكذلكالتنفيذعمليةفيمياالسكالمؤتمرلمنظمةالتابعة

المشروع´´!دورةو´´إ«ارةالداخلى´´

معبالتنسيقالمطلوبة،الدراساتإعدادمنيمكنمابأسرعاالنتهاءالكوسيكتنسيقمكتبمن~-31
الدولعلىنتائجمنإليهيخلصماوعرضمي»االسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسسات

انعلىءالمقترحةالتكميليةلية6ا´بشأنوتعقيباتهابآرائهاالكوسيكتنسيقمكتبلموافاةاالعضاء
علىالموضوعيعرضانالكوسيكتنسيقلمكتبيتسنىحتىممكنوقتاسرعفيذلكيكون

الكوسيك.عنالمنبثقةالمتابعةللجنةا~االجتماع

المشروعبيانات´´نموذجمشروعإلعدادالكوسيكتنسيق.لمكتبيروالتقهالشكوعن~~-3إل

OIC/COMCEC !18-02/PPf)(سراعبالمالمعنيالخبراءفريقالجتماعأ2رقمللتوصيةطبقا

مى؟أإلسكالممؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذفي

األعضاءالدولعلىللتوزيعإعدادهالكوسيكتنسيقمكتبمنو~المشروعبياناتنموذجتمتمة-33

دوريةتقاريروتقيممي،)السكتمرالمنمنظمةعملخطةإطارفيمشاريناقتراحفيرغبتمتى

أئكوسيك.إلىبذلك
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.االأالمئطمألاألسئماالة.المقاصألئا.صاثااثحا(إئشاء.سا(سا

األحد.6-3الند

بشأنتقريربإعدادلقيامهماالتجارةلتنميةميااسكوالمركزأنقرةلمركزمرهاوثقةشكوهاعنتو~-34
ملبقاillJJ(OIC/COMCEC/18-ü2D6..(المقاصةوغرفللبورصاتميإسكاتحادإنشاءإمكانية

الخارجية.لوزراءمياإلسكللمؤتمروالعشرينالتاسعةالدورةعنالصادرق´اإ28/29رفوللتراع

والذ~المقاصة»وغرفللبورصاتميإسكاتحادإنشاءإمكانيةبشأنانقرةمركزبتقريرعلماشحط-35

.التاليةالنتائجإلىخلص

يمكرحيثمي،اإلسكالمؤتمرمنظمةبلدانفياالستثمارفرصزيادةأجلمنهاممشروعأنه.أوال
هذاخامرمنتقوم،أنالقائمةالمعنيةالماليةوالمؤسساتءالمقامتوغرفوصات،للبى

فيلديها،بهاالمعمر_واإلجراءاتواللوائحوالقواعد»ءالسياساتوتوحيدبتنسيقءالمشروع
والتنسينالقواعدتوحيدشأنومنالعالم~بقيةفيموجودهومامعلمواكبةجانبهامنمحاولة

ا´اسوانفياالندما-علىالماليةللثوراتوأسواقهاميةاالسكائبلدانبورمماتيساعدأنبنها
األسواق.هذهفيبهاد´متدوقوةبهامعترفامجموعةتصبحبحيثالعالميةالمالية

فرالمقاصةوغرفالبورصاتبينالمقتر-االتحادإنشاءأ~منمتدر-نهجاتباعيمكن:ثانيا

اإلسلثمي~المؤتمرمنظمةدولفيالخاصالقطاع

فىالمقاصةوغرفالبورصاتوممكيالخبراءكبارمنتتألفكمتخصصةلجنةتشكيلإمكانية:ثالثا

ومعارفخبراتويحتا-للغاية،فنيالموضوعألننظرامىاالسكالمؤتمرمنظمةبلدان
متخصصة~

التنفيئذمراحلوتحديدءمتهسك~ىودراسةءالمشروعبدراسةاللجنةتخولأنيمكن:رابعا

هدهبشأنتفصينيتقريربرفعاللجنةتقومأنيمكنكمازمني.برناعبإهارفيوإجراءاته،
الكوسيك.إلىائمسائل

النتاذالىخلصوالذيءنفسهالموضوعبشأنالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزبتقريرعلمأتحيطكما-31
.أنتالية

وممزاالسد_ميالمؤتمربمنظمة!ألعضاءالدولفيالما(ةاألوراقأسواقيركلعلىالعمليمكنأنه.أوال

ت.المقامكوتيسيراألسواقهأهفيبهاالمعمولوألنظماإلجراءاتبينألتوفيقاهرفي

وتقنيأ´مذالعملبنظمالمتصلةائمعلوماتوالخبراتتبادلألعضائهيتيهأنشأنةمنمحنكإقامة!ن:ثاسرا

أئسوق.

إلىأغهاوإبكفنتركأمواففصياغةأجلهنللسعي.(b..!بمثابةيكونأنيمكنائنهحفرهذاإن:ثالثا

والدولي.الوطنيالمستويينعثىالمعنبةواألجهزة:ئسلطات



إمكانيةودراسةمتا~فيمعاباالستمرارالتجارةلتنميةمياإلسكوالمركزأنقرةمركزإلى~-37
الدورةإلىالثمأنهذافيمشتركتقريرورفعالمقاصة،وغرفللبورصاتمىإسكاتحادإنشاء
األخرى.والمحافلللكوسيكالقادمة

ىجدوان~للمقاصة»اتحادانشاءبشأنللتنميةمياالسكالبنكمنالمقدمبالتقريريتعلقوفيما-38

يني.بماترتهناالتحادهذاانشاء

اال~؟هذه~اقامةتستدعيالراهنةوالدوليألواالقليميةالوطنيةالظروفماكانتإذا.6أو

بوجهمياالسكالمؤترمنظمةفياالعضاءبالبلداناالقتصاديةواالمكاناتالخصائصماكانتإذا:فانيأ

:االقليصدوناواالقليميالمستوىعلىاءسوالنظاملهذاالبقاءمقوماتتوفرعام

مبادئمعكا~9اتنهتتفقالتقليديةالمقاصةآلليةالتشنيليةسرالعنااوالسماتكانتماإذا:ثالثا
..ميةاالسكائشريعة

رلميدئثالعشأهالشحااهالشحالثثمأاال.للثثصأاالسطمى~ممشراليك2-

`أل~~
با~منرسباإخطارامىهأإلسكالمؤثمرلمنظمه>ائعامأاألعاثهبثلثياالرشا-مع~~-39

مي<االسثثراثثمنظثعضا،ائهئلدولالثجارمةاألفضالثلنظامالعاماالطار´ااثفاهأعلىالعاشر

العادهبموجبوذلكأشهرىثنكبعدالقنفذحزاله`ماالطا~اثفاشأشدفالثصدمؤهذاعلروبناء
االثفاثمأ.هذهمن18

الدوارتضمألتيأالتفاقية»من!3المادةفيعليهاالمنصوصالتجارية»المفاوضاتلجنةتشكيلتترو-iه

االتفاقية.هذهعلىصدقةالتياألعضاء

الجوألفيtئشرواالعدادبغيةفبراءلفريقاجتماعبتنظيمالتجارةلتنميةمياالسكالمركزإليتعمد-:1

فظا.اتفاقيةإطارفرمياالسكألمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينفيماريةالنجاللمفاوضاتاألولى

الكوسيك.إشرافتحتوئذلكالتجارية»األفضليات

ئجنةال~مالت:ألولىألجولةاستضافةلمرضهاالتركيةالجمهوريةلحكومةامتنانهاعنتعر~-أ2
وتحثءالعامااطاراتفاقيةبموجبالتجاريةالمنيسيراتبشرأنالمفاوضاتفيئلتئروعالمفاوضات

ريةاتب~و~ت1فيالفعالةالمنتاركةطىالعاماالطاراتفاقيةعلىصدقةالتيعضاء6اولاك
الكوسيك.إشرافتحتاؤهاإجر(لمقررالمقبلة

المنجارةلنتقيةمياالسكوالمركزللتنميةمياالسكالبنكقد~اائئذينللتقريرينتقديرهاعنتعرب-43

مي.اإلسكالمؤتمرمنظمةلبلدانالبيئيةالتجارةتوسيعبشأن

)8O\C/C01\.1CEC/l-99021(م)OIc/COMCECi(80ال2ا1(((



~1422عامفيأمريكيموالومليار06.1برصدللتنميةمياالسكالبنكاتخذ»الذيبالقرارثنوه-44
دوالرمليون94»مقدارهاضافيمبلغلتدبيركحافزالستخدامهءالخاصةمواردهمن)2>»2/2»»ا(

فمويلبغرضمرحلتينعلىبحةبالمراتمويلنظامووضعللممولينمجمعانشاءخدهرمنأمربكي

للتنمية.مياالسكالبنك/مياإلسكالمؤتمرمنظمةفياالعضاءللبلدانالبيئيةالتجارة

الردومليارا,6ìجعلنهافيبلغتاعتماداتبرصدللتنميةمياالسكالبنكلقيامتثدوطعنتعر~-أ5
التجارة.لتمويلاألربعةونوافذهأنظمتهإطارفيم/2»>2/2.>ا(~64)2عامفيأمريكي

مذترتيباوتعزيز،التجاريةالحواجزإزالةقبيلمنسياسيةتدابيراتخاذإلىاألعضاءاالولتة~~46

للنجارةالفعالوالتشجيعءالتجاريةاألفضلياتلنظامالعاماإلطاراتفاقيةعلىوالتصيقءالثنائيةالدفع

ستيراأ.لكالوطنيةسياساتهاخلكمنءالمثالسبيلعلىوذلك»المباشرة

برناعبتعزيزفيفعاليةاكثربدورمننالنهوعلىتعيينها،تمالتيءالتجاريةاالتصالمراكزتحث-أ7
نماللكمراكزبعدتعينلمالتياالعمنماءالدولمنوتطلهءالتجارةلتمويلللتنميةمياالسكالبنك

ذلك~الىتبادرانالتجاري

علىتعيينهمتمالذينالصادراتتمويللنظامالوطنيينءالوككتشجعأناألعضاءالدولمن~-48

بوجهالتجاريللتمويلأنظمتهتعزيزعلىللتنميةمياالسكالبنكلمساعدةفعاليةاكثربدورالنهوض
خاص.بوجهالصادراتتمويلونظامءعام

مياالسكالبنكجهوددعمعلىاألعضاءالبلدانفيالتأمينشركاتفيهابماءالماليةالمؤسساتثحث-49

التجارهتعززالتيتللمقامكتيسيرااكثرشروطمنحمنهاتدابيرجملةخلكمنوذلكءللتنمية
األعضاء.الدولبينفيماالمباشرة

جانبمنللتمو~صالحةتجاريةعملياتتحديدفيفعاالإسهاماأسهمتالتياألعضاءالدولثشكو-5>

للتوسعللتنميةمياالسكالبنكجهودبعدتدعملمالتياألعضاءالدولو~ءللتنميةمياالسكالبنك

ذلك.إلىتبادرأنالبيئيةالتجارةتمويلفي

1o-~فياالتصالجهاتقدواتلتعزيزفنيةمعونةتقديمفيينظرأنللتنميةاالسالميالبنكمن
.األعضاءالدول

التجارهفيالتوسعرصدفيباالستمرارالتجارةلتنميةمياإلسكوالمركزللتنميةمياالسكالبنك~~52
الكوسيك.إلىبشأنهاتقريروتقديممياالسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءدولالبيئية



مياالسكالتجاريالمعرضتنظيمبشأنالتجارةلتنميةمياالسكالمركزمنالمقدمبالتتريىتقوه-53
ديسمبر/26-26منالفترةفيالمتحدة،العربيةاالماراتبدولةالشارقةفييقامسوفالذيالتاسع،

هقو~~متواصلة´´.وتنميةءحرةتجارةهياإلسك´´العالمشمار_تحت»2>»2سنةاألولكانون

األعضاءالدولوكذلكالهامالمعرضهذاالستضافتهاالمتحدة،العربيةاالماراتلدولةشكرها
المناسبة.هز»فيتتمشاركةاستعدادهاأبدتاتتيواتمؤسسات

التاسع.مياالسكالتجاريضنالمعرفيالفعالةالمشاركةعلىاألعضاءالدولباقيتحث-«4

وبالعرض2»>4سنةالعاشرالتجاريالمعرضالستضافةغينياجمهوريةمنالمقدمبالعرضتر~-5»

المقدموبالعرضء20»6سنةعشرالحاديالتجاريالمعرضالستضافةالسنغالجمهوريةمنالمندم

.2>»8سنةعشرالثانيالتجاريالمعرضالستضافةالعراقجمهوريةمن

فيإقامتهالمزمعللسياحةاألولالمعرضالستضافةالتركيةالجمهو~يةمزالمقدمبالعرمنىتر~-»6

لبنا>~منالمغدمبالعرضترحبكماالتجارة.لتنعبةمياإلسكالمركزبتنفيذهسيقوموالذي2»>3سنة

العربيةمصرجمهوريأمزالمقدمواىمنن!o>>2سنةفيللسياحةاتثانياتمعرضالستضافة
.2>»8سنةفيالمعرضزالستضافة

ov-~التجاريةالمعارضزبشر`نمنتظممرحثيتتريرإعدادالتجارةلتنميةمياالسكالمركزمن
األعمال؟جاورمنمنفصلبندإطارفيائكوسيكدوراتإلىورفعهميةاإلسك

في:ءخبولفريقايتماعبعتردرةالمداعثىالتجارةلتنميةمياالسكللمركزوالتتديرالشكرعق~~-5،1
مبأ؟سنكائهللبلدانالتجاريلتمعرضنظاممشروعإلعداد2»»2أذارمارس/27إلى26منالفترة

من~),ü\C/COMCfCI18-Ü2/22(ميةاإلسكللبلدانالتجاريالمعرضنظاممشروعتقمأ-59

لتنميةمياألسكالمركزمزوتليسرا´ألعضاءالدوسعلىتعميمهمياالسكتمرالعقئمنظمةالعاماألمين

.التنفيذموضعالنظامهذاوضعالتجارة

f.«األحد60التدالعالمةةالتحامتعلمةمأتشطةمتعلقةمسا

بإعدادلقيامهماالتجارةلتنميةمياالسكوالموكزللتنميةمياالسكللبنكوتقديرهاشكرهاعن~~6->
ابهةال«ورتهافيالكوسيكعنالصادرللتراعوفقاالعالميةالتجارةمنظمةبشأنمتابعةتقريري
OIC/COMCECII8-Ü2/(D12)-02)/022((~ة J (OIC/COMCEC/1S!(

الخطواتباتخاذتبادرأنالعالميةالتجارةمنظمةإلىاالنضمامفيترغبالتياألعضاءالولىتشجع-6ا
لذلك.زمةالك



9)`0(الحرة، .....J->´اا809´أ)أOIC/COMC EC

.اللجنة~العالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقةالمسائليخمىوفيما-62

معالجهودمنسومنمزمدامحعقأنمياالسكالمؤسرمنظمهفياألعضاءللبلدانمنبغيانه-أوال
النظامإطارفيالمرجوهحا~االصكلحقسالملحهالحاجهمأكمدبغمهالناهمهالبلدانسائر

.الناهبهوالبلدانالممعدمهالبلدانمنكمفدهحا~اإلصكهز»مجعلبماالعالميالمجارى

علىمسقبكسركزاأنمجبالعالمهالمجارهمنظمهعملوبرنامجأعمالجدولان-ثانها

.للنصهحافزهمنظمهإلىالعالمهالجارهمنظمهمحومكبفهح´´واالصكوالسدملن´´االسعراض

للدولالكامألوالمناركهالنخافهلكفألهرمهالضروالدابرمخزانالعالمهرهالعجالمنظمهالبد-ثالثا

الدولبنهاومنءالناهةللبلدانالمنصفالسشلوضمان»المفاوضا~مراحلجمعفىالنامه
.المنظمهأمانهفيمي،اإلسكالمؤمميمنظمهفىاألعضاء

نننىفىالناهمهللبلدانهوالممنالخاصهالمعاملهمدابرومنغذموضمحالىالسعيمنالبد-رابعا
.لممهالعاالمجارهمنظمهاطارفيالمعقودهاالمفاها~

المجارهمنظمهامفاها~منالعامدفيالعائمهال~االخكمصححعلىالعملمنالبد-خامسا

مصالو/أومئةاالنماالساسا~علىالمدىبعدهأثارعلهاسرهبال~اخكوهيلسه،العا

المدمر.مجالفىالناهمهالبلدان

مذألماالننما،جهودامبذكانمىاالسكالمؤمميمنظمهفياالعضاءلدوكعلىمعن-سادسا

منسركهساسا~محدمدالىسعمالدمهاالخاهنالقطاعوممثلىحكومامهابمنفماالفعالللشاور

األطراف~معددهالجارعهالمفاوضا~أثناءالبلدانهذهبهامملن

إلىسعيأورمهمنمااجماعا~لنظمجهودمنللنمهمياهمكالبنكمبذلهwسدمرهاعن~--63

المؤممرانذفيالمطروحهالرئسسهالعضاهابنأنومواهفهاارائهامسسمنزاألعضاءالدوكممكمن
منالبنكمامقدمهالىاضافهءالسبلهالمفاوضا~بنأنوكذلكءالعالمهالجارهلمنظمهالوزارعه

إعدادالمثالسبعلعلىومنهاءالبلدانهذههدرا~:~عزمناالولالممامفىمسهدففنهمساعدا~

دراسأوبرامبدراسهوحلعاسرندوا~ومنظمالعالمهالجارهمنظمهامفاههبشأنفطامعهدراسا~

األعضاء.للبلدانمحددهفنهمساعدا~وسدممالجارعهالساسا~في

األعضاءالدولإلىالفنهالمهونهلسدممبرنامجه_االسمرارإلىللنصهمياإلسكالبنكمدمى-64
عضاء7ا~الدو~مساعدهفيكذلكواالسمرارءالعالمهالجارهمنظمهلعضرمهاالنضمامإلىعمهالسا

.العالميالمجارىالنظامفيفعالهاكثرمشاركهلهامكفبماءبالقعكإلمهاانمنساامي

لمنظمكالمابعةالمعنمهسرالمؤسساوسائرالجارهلنصهميأإلسكوالمركزللنمهمياإلسكالبنكمد~-65
األطرافممعددهرمهالمجاالمفاوضا~فياألعضاءالدولمساعدهفىاالسمرارإلىمياالسكالمؤممي
.مستبه؟معقدالي



إلىسعياجهودهماوتنسيقحشدإلىالتجارةلتنميةمياالسكوالمركزللتنميةمياإلسكالبنكتدمى-61

عليهابيسربمأمياإلسكالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدوكوالمؤسسيةالبشريةالقدراتتعزيز
األطراف~متعددالتجاريالنظامفيواإلنصاف»المساواةمنأساسعلىءالكاملاالندماج

التجارةمنظمتيبينالسياساتبتماعالأثناءالعالميةالتجارةمنظمةمنالمقدمباالقتراحترسر-67

بمقرعقدوالذيللتنمية»مياإلسكالبنكمنهاءاإلقليميةللتنميةرئيسيةبنوكستةومسكيالعالمية
تعقدأنعلىاالقتراحهذاوينص~2>>2أيارمايولممنالثالثفيجنيففيالعالميةالتجارةمنظمة

معالسياساتبشأناالقليميالصعيدعلىوالماليةالتجارةوزراءبينحواراتاإلقليميةالتنميةبنوك
ءأيضاالحواراتتلكفيللمشاركةالدوليوالبنكالعالميةالتجارةمنظمةدعوةإمكان

منظمةبدولوالمليةالتجارةعنالمسؤولينللوزراءالسياساتحواراجتماععقديمكنأنهترى-68

تنسيقوهكتبللتنميةمياإلسكالبنكمنوتطلبالكوسيك،دو~اتمعبالتزامنمياإلسكالمؤتمر
الشكلدراسةاألخرىىومؤسساتهامياإلسكالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمعبالتعاونءالكوسيك

الحسبانفييؤخذأنعلىءالفنيةالناحيةمنوإعدادهالمذكوربتماعلكالمحتملوالتواتروالتكوين
علرالنتأبوعرمننالدوحة،مؤتمرعنالصادرالتنميةأعمالوجدولالوزاريالدوحةنإعك

المتابعة~للجنةالقادماالجتماع

منظمةبأنشعلةالمتعلقةالمسائلبمتابعةالتجارةلتنميةمياالسكوالمركزللتنميةميااسكالبنك~-69

المحافلمنوغيرهاللكوسيكالسنويةالدوراتإلىالشأنهذافيتتريروتقديمالعالميةالتجارة
المعنية.

منظمهد0ملداد`

بينالتعاونلتعزيزجهودمنوالصناعةللتجارةميةاالسكالغرفةتبذلهلماتقديرهاعن~ب-7>
تنظيموالصناعةللتجارةاالملثميةانغرفةمنوتمئلباألعضاءىالدولقيانخاصةانقطاعات

فيالصادرالتوارعليهينمنمانحوعلىللكوهسيكالسنويةالدوراتقبلالخاصالقطاعاجتماعات

منيلزمماالتخاذالكوسيكدورةإلىاالجتماعاتتوصياتتقديمأجلمنالكوسيك»عنالشأنهذا

تجارةوغرفةوالصناعةللتجارةميةاالسكالغرفةبهاقامتالتيالتحضيريةباالعمالعلماتمعط-71

االجتماعلتنظيمالمتحدةالعربيةاالماراتبدولةوالصناعةالتجارةفيفيواتحادالشأرقةوصناعة

23إلى2امنالمتحدةالعربيةاالمارات-لشارقةبأعقدهالمقررالخاصرالقطاعلممثلىالتاسع



علىلديهاالخاصالقطاعممكىتشجيعاالعضاءاللولمنو~ء2002األولكانونديسمبر/

كبيرة.باعداداالجتماعهذاحضور

فيبخكأخرىأنشعلةلتنظيمجهودمنوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةتبنلهماطىتثنى-72

منابرتوفيربغيةونلكسثماراالمؤتمراتالمثالسبيلعلىومنهاءالخاصالقطاعممكىاجتماعات

بينهم.فيماالعملصلثتوتوسيعوهزيزااللتقاءالخاصالقطاعلمصلىأتتيح

لتنفيذالرقابيةاآلليةبشرنوالصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفةاعدتهاالتيبالدراسة~~-73
54رقمللتوصيةاعماال)OIC/COMCEC/18-02ID14(لمخلصلملقطاعممكىملتقيلتتوصيلت

االعضاءالدولمنو~ءالكوسيكعنالمنبثمةالمتابعةللجنةعشرالثامناالجتماععنالصادرة

بتعقيباتهاوالصناعةللتجارةاالسطميةالغرفةتوافىأناإلسطمىائمؤتمرلمنظمةالتابعةوالمؤسسات
~لية1(النهائيةالصيغةاعدادمناالنتهاءبغيةء2002االولكانونليسمبرلم1oاقصاهموعدفى

المقترحة.الرقابية

الخاصالقطاعلممكىاالولالمنتدىتنظيموالصناعةةللتجالىاإلسصةالغرفةبالتزام~نزط-74
وكذلك»2004عامفيمالىوفىء2003عامفىليةالسوالعربيةالمملكةفىونلكآسياحةبشأن

بتماعاالوكذلك»2»»3عامفياالسلثميةايرانلجمهوريةالخاصالقطاعلممكىالعاشراالجتماع

.2»06عامفىالسنغالفىهتالمتروالخاصالقاعلممكىمحثرالثالث

عبدالعزيز،بنسلطانالملكىالسمووصاحبالشريفينالحرمينخالمقسهاالتىالكريمةبالهبةتغوه-75
دعماوالصناعةللتجارةاالسطميةالغرفةإلىالسعوديةاعربيآلا~وزراءلرئيسالثانىالنائب

النشطتها.

بالسوقالمعنيالخبراءفريقاجتماعالستضافةاإلسطميةابرانجمهوريةمنالمقدمباهرضترحب-76

.2003األولكانونميسمبرلمفىالمشتركةاالسطمية

^محنداللتنصةاالنكاأل~الدالقطا~اات••´ااااآل•:6

~

vv-وتوصياتتتريروتقديمإلعدادالكوسيكتنسيقومكتبللتنميةاإلسطمىللبنكتقيرهاعنتعرب
للتنميةمىاالسكالبنكودوراألعضاءالبلدانفىالخاصالقطاع~اسثماراتحولالعملورشة

)OIC/COMCEC-IDB/PST-02/REP(البنكونظمهاالتركيةالجمهوريةحكومةاستضافتهاالتى
تقديرهاعنوتعربءالتركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطهيئةمعبالتعاونللتنميةاإلسلثمي
والبنكأنقرةومركزالتجارةلتنميةاالسطمىوالمركزاألعضاءالدولبعضمنالمقسةللثورات
واالتحادللتكنولوجيااإلسطميةوالجامعةوالصناعةللتجارةاالسلثميةوالغرفةللتنميةاإلسلثمى



الدولي،البنك-الدوليةالتمويلمؤسسةمكنالدوليةالمنظماتمنوغيرهاالسفنلمالكيمىاالسك

كياقفيالصناعيةالتنميةوبنكونكتاد»واألاالقتصاديالتعاونومنظمةللتنميةاآلسيويوالبنك
ع.ائموضيجوانبمختلفحولوالتنميةا~متصاديائتعاونومنظمة

الثقور.بهذاالمرفقالعملورشةتقريرفيالواردةبالتوصياتالتقديرمعطما-~7«1

عنماوالمنبثقةمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةاألجهزةأنشعلةبشأنالدورةلجنةبتقريرعلمأتحمط-79

)OIC/COMCEC/SC-O/REP(وبالتوصياتلحكوسيك،عشرةالثامنةالدورةأثناءعقلتالتى

التقرير.ذلكتضمنهاالتي

بأنشملةتضمللالتىعنهاالمنبثمةوالمؤسساتاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةةاألجعنأنثطحط-^>

فيماا~دوالتنسيقالتعاونتوثيقنحوملموسةخطواتاتخذتقدالكوسيكعملنطاقفيتدخل

تفاديبغيةمضاماألالدولمعأوبينهافيماسواءالمعلوماتتبادلوسائلتحسينيكفلبمابينها

.J-JIفياالزدواجية

األجهزةعملفيأكبىنحوعلىللمشاركةاللثزمةالتدابيراتخاذاألممنماءللدولشهامئاشهدشحه-81
عنها.المنبثقةالمتخصصةوالمؤسساتمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالفرعية

األحد110الندمسكه•سعألالثاهالةداثث~هد.^

األولتشريناكتوبر/23إلى2همنالفترةفيللكوسيكعشرةالتاسعةالدورةعقدتثور-82

أراروايو/ا4إليا)منالكوسيكعنالمنبشة!لمتابعةللجنةعشرالتاسعاالجتماعوعقد.2ه."1

اسطنبول.في،2ه<3

وتملو~ينتعن~المعلوماتتكنولوجياواستخدامااللكترونيةالتجارة´´اثرموضوعيكونأنتقور-83
تبا«لحولهيجريالذيالموضوعهوسلثمي´´االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللولىالبيئيةالتجارة

التجارةلتنميةمياالسكوالمركزأنقرةمركزمنوتعلئبللكوسيك»عشرةالتاسعةالدورةأثناماواآلر
معبالتعاونءالموضوعهذاحولعمليةدراسيةحلقةتنظيمللتكنولوجياميةاالسكوالجامعة

ميةاالسكوالغرفةللتنميةمياإلسكالبنكوهيءاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيالمعنيةالمؤسسات
للكوسيكعشرةالتاسعةالدورةانعقادقبكوذلكءأخرىدوليةمنظماتعنفضكءوالصناعةللتجارة

.االورقتلكإلىالشأنهذافيتقريروتقديم،



االلكترونيةالتجارةJil"حولدراسيةحلقةالستضافةتونسجمهوريةمنألمقدمبالعرضترحمه-84

المؤتمرمنظمأفياألعضاءللدولالبيئيةالتجارةوتطويرتعزيزعلىالمعلوماتتكنولوجياواستخدام

ميةاالسكوالجامعةالتجارةلتنميةمىاالسكوالمركزانقرةمركزمعميقبالتذوذلكمياا»االسك

.مياالسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةاألفرىالمعنيةوالمؤسساتللتكنولوجيا

نتناولقطريةبتقاريرمياالسكالوتمرلمنظمةالعامةاألمانةموافاةإلىاألعضاءالدولتدمى-ء«،

انعقادممزكافوقتقبلوذلكالنظرىوجهاتتبادلحولهيدورالذيبالموضوعالمتعلقةاربهاتب

.للكوسيكعشرةألتاسعةألدورة

الدورةأعمالجدولمشروعبوضععشر»التاسعاجتماعهافيءتقومأنالمتابعةلجنةمن~-86

حفةالكالدورانذأثناءاآلراءتبادلحولهايدوربديلةبموضوعاتترممىوأنللكوسيكعشرةالتاسع

للكوسيك.

الدورةاننفادبمواعيداألعضاءالدولتبلغأنمياالسكائمؤتمرلمننئمةائعامةاألمانةمن~-8لما

.المتابعةللجنةعشرالتاسعواالجتماعللكوسيكعشرةالتاسعة



12مالقرار

للكوسيكعتمرةالثامنةرةالد~عنرالصه

البلدانبنىإلىا~ديةالمصا~ةبتقديرالمتعلقةالسللبمشأن

)2>•2االولتشرينIبراكق25-23اسطنبول،لم





باالنجليزية:االصل

)2(الفرار

للكومسبككثمرهالئامنألالدورههنرالسة

البلد(نبنسرإلىيةالحتمهالمسا_ةبتقديمالمتعلقةالسملبشلن

)2>>2االولفنمربن/اكنوير25-22(اسطنبول،

دورتهافيالمنعقدة(الكومميك)ءمياالسكالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةان

ء2<»2االولتشرين/اكتوبر25-22مناسطنبولفيعشرةالثامنة

فلسطن«وأللدعماثثصادمةثداسر-أ

الفلسطيني؟الشعبدعمبشأناالسلثميةالقمةمؤتمراتعنالصادرةبالقراراتتذكرإذ

الوزاريةاجتماعاتهاوفيالسابقةدوراتهافىالدائمةاللجنةاتخنتهاالتىالسابقةبالتراواتأ~تذكروإذ
األخرى؟اللجانواجتماعات

ءفلسطيندولةلدعمميةاإلسكائدولخارجيةلوزراءوالعشرينالتاسعالمؤتمربقراراتأمصاثدكروإأ

بذلكمتجاوزةالفلسطينيةالمناطقواحتلرالفلسطينىالشعبعلررالمتواصلةاالسرائيليةاالعتداءاتثلييوإأ
وانتهاكالعدواناشكالجميعبوقفوتطالبدوليا.والمرعيةالموقعةواالتفاقياتالدوليةالشرعيةقرارات
اال،اضيكافةمناإلسرائيليةاالحتلكرلقواتالفوريباالنسحابوتطالبوالمسيحيةميةاالسكالمقدسات

الفلسطينى.الشعبعثىاالعتداءاتووقفالفلسطينية

ومخيماتها،وقراهامدنهاكلفيالفلسطينيةالوطنيةالسلطةبهتضطلعالذيالدورمدشةبا~متطحظوإذ
الوطني؟ا~متصادتنميةواعادةالفلسطينيللشعبالمعيشيةاالوضاعتحسينأجلمنءالشرقيةالقدسفيوبما

لمنظمةالتابعةالمعنيةواألجهزةمنماءاألاللولبعضمنالمقلمةللمساعدةاهااا.~ا-1

.اإلمطميالمؤتمر

هناءاعادةأحل..0همخسدتماهاما«ةملنماكلذ.الفلسطنتالوطنةالسلطةتنلماالت.مالحمواتشعه-2
اللولوتحثاالسرائيليةالحربآلةمواجهةفيالفلسطينيوبالصموداالسرائيلياالحترماممره
وتطويرهالوطنىاالمتصاأبناءالعادةومساعداتهاجهودهابمضاعفةالمعنيةاالخرىوالجهات•االعضا



الإل(لم:`ال)آل(إ`أ´~م:0í~أا-):0.:آ2!أ.(_.-،I'`زد`ئمزفقي

أجثئمدنالفلسطسى!النصعب(1ا´اعضأءالدولبعضمن:لمتدمثللمساعداهذ´ها0تتد.~.~3

إنرمياالسكتمو:لمنلونخئمةالتابعةالمعنيةواألجهزةاألعضاءولاك~.ألوطنياقتمدا«ءبذاء

الفلسطبنيروالشعبالفلسمئبنيأالوطنيةالسعلةلمسراىةرةوالمت:لمطلوبةالمساعداتبتقيواءاالمس

لهذدالتحفيفالبنيأتقرضتانبعدفدصأالوطنية.عؤسساتهءعمعليوا~الوطنياقتمدا:».:.(

االسرائيلي.االحت._طقواتقبلمنالشاهرالتمييالىالمؤمسسر`ت

والفنبةاالفتصأ´ديةعدةوائمسأاوالعونالدعملزأشتاكتقيمإلنتهفالتيالسابقةالقرارات1~محة«-4

ئلمننب´مذاألفضليةو؟~ءالفلسطينيةالوطنيةوالسلطةالفلسطينيالشعبلدعموالمعنويةوالمادية

الجمركية.والرسومالضرائبمنواالعفاءاالستيرادفيالفلسطينية

أ´الفتصاديأالمشرروى`نذتنفيذنفيماإلسيهرطاألعضاءالولىرفيالمسمثوردر,الاألعو~جالتيحث-5

الوطنياالقتصادبذاء!~من:لكامكنحيثمافلسطينفياإلسكانوهشارينوالزراعيةوالصناعية

المرحلةفينيةاالنمابرامجهاتنفيذفيةالوطنأومؤسساتها`الفلسطينيةالوطنية:لسلطةودعمالفلسطيني
والصحية.واالجتماعيةاالقتصاديأالتالمبرامختلففبىدمةألة

امألائهبد.لك~فرمر؟مجأ´دثسهملمياالسكالمؤشرمنظمأفياألعضاءالولى~-6

~>المعننهيالواثععلىا´(سرائليأالحثكثواثثنوضهاالثيثمكللمرانظرا»الفئسمنث
البمئائة.علىوالثضا،:لفلسطنيللشعببثواعياالوفثصادىاالالوضعلدعمنلكوالفئسمئني~

v«.ذ_ائوطنبهاوسلمئثمالغلطنأأئثحرمرمنظمأمعثناثثداثاثفعقدعلىاألعضاءالولى!فثحث

.د´لفدمطبذ.ثشعباءر:أ«جثه•فثسرادى6ا´ضعبألولئنهوضعثواالجثوارمأاثجأ«االثثصامثالممجأالث

د:بر0درذالعبأئىااسر».هيالمؤنمزلمنظمأالتابعةمذوالمؤمساعضا،؟شهإلدورجميعدعوةتقرر-^

ومستقل.قويفلسطينيوطنياقتصاداقامةالىسمياعاجلةمعون:تتقديم

:ئسر´بقةالقرارانذئتننيذمةنالكالجهودمتابعة!شىمبىاالسك:ئمؤتمرلمنظمةالعاواألمينتيه~-9

منتننبذهتم«ابشأنائف«مة.ورتهافيالكوهسيكإلىتقرد.يموتفلسطينموئةبدعمائخاصةو
ألقرارات.هز«

لبنانمسأعدهب.

منهاإنسحابهااراكتعدموأئلبنانيةالحدو.علىاقعولموئنانيةألراضإسرائيلاحتلكىأستمرار~:ء

كهااننهاولبزانعثىعتداهاففياستمر.ارهاو197ألشعام425للقراروفقا«وليأبهاالمعترفالحدودختر



OIC/COMCEC/18-02/REP......lااا(المرقر

الفادحةا~متصاهيةوالفسائوالماليةواألضرارالبشريةالخمحاياعنيضالتفىلبنانحقطىتئ~وإذ

مننلكاستتبعوماالتحتيةوالبنىالمواطنينعلىالمتكررةاالسرائيليةاالعتداءاتجراءمنتكبدهاالتى
لبنان.فىواالجتماعيةاالقتصاديةاألوضاععلىوانعكاساتهاوالصككاتاألرواحفىجسيمةوخسائرأذى

القطاعاتوإلنماءألتحتيةالبنىبناءوإلعادةاالعمارعمليةلتمويلالملحةلبنانحاجة-ىتدر~وإذ
االقتصادية.

مياههنكميةضخمثمروعتنفيذعلىأقلمحالفىلبنانضدحرببشناسرائيللتهلياا~هت~_وإذ
تلكمنواألساسيةواالنسانيةالحيويةحاجاتهالكبيةاللبنانيةالترىبعضإلىلبنانجنوبفىالوزانىنهر
وعاللة»منصفةبطريقةالمياه

وفقافيهاوتمرأراضيهمنتنبعالتىالمياهباستخدامالطبيعىحقهيمارسلبنانأنا~قىتتروإذ
بإسرائيل.الضررإلحاقأوالنهرمجرىتحويللونائدولىائقانونئقواعد

وتوفيراالعماروإعادةسطتهاوبمطارواالمتقراألمنفتحقيقاللبنانيةالحكومةتبننهاالتىا~دتتدروإذ
يواجهونوالنيناإلسرائيلىاال~نيرتمتواقعةكانتالتىالمناطقفىاللبنانيينالمواطنينحاجيات
جمة.صعوبات

علىمواقعوكنلكءشبعامزارعفيهابمالبنانيةأراضاحتلكفىالستمرارهابشدةتة~إسرائيل1-
وشعبه.لبنانأرضعلىالمستمرةاالسرائيليةاالعتداءاتمتينكمااللبنانية.الحدود

بشأنتهديداتمنمؤخراعنهاصدرماسيماواللبنانضدمسلحسوانبشنإسرائيلتدتذرتسيدات2-

حاجاتهالكبيةالئبنانيةالقرىبعنرإئىئبنانجنوبفىائوزانىمياهمنكميةضخمشروعتنفيذ
الميا».منواألساسيةواإلنسانيةالحيوية

وقواعدالمشروعةلحقوقهوفقافيهاوتمرأراضيهمنتنبعالتىالمياهاستخدامفىلبنانحق~~على3-
يقعاعتداءأيمسؤوليةإسرائيلويحملالتنميةأووالريالشرباحتياجاتلكبيةسواءلىاللوالقانون
مياهه.مناالستفادةمنلحرمانهلبنانعلى

األجهزةومنمنماءاألالدولبعضمنلبنانإلىالمقدمةللمساعدات~•.ها•~4

سلثمى.االالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية

إلىمتنوعةوإنسانيةوعينيةماليةمساعداتشديمبضرورةائخاصةألسابقةقراراتهاجليدمن~كده5

الولىإلىالدعوةوتكررءوالتلريبوالتقنيةاالفتصاليةالمجاالتفىاحتياجاتهضوءفىلبنان
وفعلعاجلبشكلللتحركواإلقليميةاموليةالمنظماتوسائراالسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء
للمولمؤتمرلعقدالدعوةمعوالتجاوباإلسرائينىاالحتلكردمرهماإعمارإعادةفىلنمساهمة
النرض.لهذاالمانحة



مسك.للكرالقادمةةIالد»ا(مشأنهدتةتقده«ءضوالمو_امتامعةالعا>،0أألمد0ه~6-

نباألباجمهوريأللدعمبألاففصةانمسامال-ج

التاسعسلثمياالوالمؤتمرالتاسعاإلسلثميالقمةمؤتمرعنالصادرةالصلةذاتبالقراراتتذكرإذ
للكوسيك؟عشرةالسابقةواللورق,الخارجيةلوزراءوالعشرين

لمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزةومناألضاءاللولبعمنىمنالعقمةللمساعدةالعميق~ط-ا

السطمي»تمرالعق

الحاليةالمرحلةفيشاقةليةاقتصاصعوباتيواجهالذيألبانيالشعبالقويةمسانلتهاعن~مصا-2

السوق.اقتصادإلىالنتقاله

إلىسخيةليةاقتصامساعدةتقليمعلىليةاللووالمنظماتاالسطميةوالمؤمساتاألعضاءالولىثيث-3

بنجاح.اإلنمائىبرنامجهاشيذمنتتمكنحتىألبانياحكومة

اوغندالدعممةاقتمةثدابر-د

التاسعاإلسطميوالمؤتمرالتاسعاإلسطميالقمةمؤتمرعنالشأنمذافيالصادرةبالتراواتتذكرإذ
للكوسيك؟عشرةالسابقةواللورقالخارجيةلوزراءوالعشرين

واالفتماميةالماليةالمساعداتتقيمإلىالوليةوالمنظماتاإلسلثميةوالمؤسساتاألعضاءالولى~-ا

عنفضكتبعاتمنزعليهايترتبوماالحجئينهؤالءمشكلةمواجهةعلىلساعلتهالوغنداإلىالعاجلة
والثمانية.ليةااقصابرامجهاشيذ

.مسيكللكبالقادمةررةالدهإ_ربشأنهودنراتةريقدءهإلضبالمورهذايتابهأنالقاءاألهدرره~2-

اإلسطميةأفغانستاندولةلدعماقتصاديةتدابير-~

التاسعمياالسكوالمؤتمرالتاسعاإلسالميالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالتراواتشذكإذ
؟للكوسيكعشرةالسابقةوالورقالخارجيةلوزراءوالعشرين

الذيالخارجيةلوزراءالتاسعاالستثنائيمياإلسكالمؤتمرعنزالصادرالختاميبالبيانأيضاثذكروإذ
؟2»»1االولتشريناكتوبر/منالعاشرفىبالدوحةانعقد



االسالمية؟أفغانستاندولةفيالسائدالخطورةالبالغالوضعتطحظوإذ

بهاالمحدقةاالنسانيةالكارثةوأنخطيرةانسانيةمأساةواجهتميةاإلسكأفغانستاندولةبأنتسة~-ا
وعاجلة.فوريةإغاثةتدابيراتخاذتستدعى

ألده~ا_أساسألهمحاحلهمساعداثثثدموى.االسلثصه::...A~........1هاألعضاءلالدهثحث~2
مه.االسكأفغانسثان

مية.اإلسكأفغانستانلةد.شعبإ_رمساعداتقامترالتاألعضاءJبالد.تيثميد~3

t-بإنشاءالخارجيةلوزراءمياالسكللمؤتمراالستثنائيةالتاسعةالدورةلقرارطثثد.-ا
الصندوق.هذابإنشاءاالسراعإلىوتأعواألفغانيهالشعبلمساعدةصندوق

سخيةمساهمةمنقدمتهلمامياإلسكالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدولالثثدامثنه0سه.0-

منبلدهمإلىالعائدينفغاناألجثينالكلصالهمؤخراأنشئافيمىااسكالمؤتمرمنظمةلصندوق

أخرى.وبلدانمجاورةبلدان

0»~ -ìضوالموهذاتامهأنالعا>0األمدtمسك.للكهالقادمةة>الدها_شأنهادتةمقدده ر

الصومالجمهوريألدعمبألافنصادببرندا-و

والعشرينالتاسعمياإلسكوالمؤتمرالتاسعاإلسفثميالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ
للكوسيك<عشرةالسابقةوالدورةرجيةالذلوزراء

المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزةومناألعضاءالدوكبعضمنالعقمةللمساعدة~ط-1

.سلثمياال

العونأشكدكمنوغيرهالماديالعونتقديمإلىتبادرأنسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءبالدولتمسر-2
.الصومالإلى

.J\..المو~.ا_المساعداث,نالعرثست.الثاألعضاءلمالوثشد-3

.مسكللكرالقادمأرةالدهإ_ربشأنهر.~اثةيثدد,tضوالموهذايتابهأنالعاداألمانمدر~-4

j-ماثيرتحقيمهوريةعملةاقتصادمةمساعدات

التاسعمياإلسكوالمؤتمرالتاسعمياالسكالقمةمؤتمرعنالشأنهذافيالصادرةبالقراراتكرتةإآ
للكوسيك؟عشرةالسابقةالدورةوالخارجيةاءلوزروالعشرين





وائهرسكأليرستهلدعممهاهصلدمدايي-6

األمهلتمعربوالمصمرالهفوحدهكدمقاليسلثمياالالمؤمميمنظمهممتاقومماصدبمبادىممسرشدإآ

الدوليين_واألمنالسلمبعزمزومعهدهامهاالسك

البوسنةحكومةمعككافتآعضاتهامضامنعنوالمعبرهالمنظمهعنالصادرهالسابعهبالفرارا~كرمةواآ

ونعبها_الهرسكو

غمردوومهفيالخارجهلوزراءمياالسكالمؤسرعنالصادرهالعرارا~لضاا~رهاقيمأقةواآ

الوزارىاالجماعأعمبهماواللسروالهرسكالبوسنةفيمنمحالوبنأنوجدهاسطنبولفيالمنفوسندسنالعا
لوزراءوالعنمرهنالماسعالىوالعشرمنالحادىمنممهاالسكوالمؤممرا~ابا«،مإسكفيعمدالذىالخاص
ممسك_تتكومحتسرهاتسابعهواتدورهميآاإلسكاتمؤممىلمنظمهاتاسقهوالممهالخارجه

عامفيأنقسراليءوالهرسكللبوستهالمساعدا~حنمدمجموعهبهها~الذىللعملسدمرهاعن~~وإآ
منالمؤلفهاالمصاللمجموعهلمبوركواالفيءسلثمياالممرالعقمنظمهمممدمهالذىاالجمماعخامر1995

العادهبعنهالمشروعا~واهصادمهإنسانهمساعدا~سدممإلىسعاالدفاعووزراءالخارجهوزراء

والهرسك_البوسنةفيوالبناءالعمر

ممرالمتلمنظمهاالبعهالمعتمهاألجهزهومناألعضاءاللولمنالمعمهللمساعده.هااا.~.-1

بالبوسنةالمعنيالمساعدا~معبتهفرموبهاسومالمياألنتعلهمواصلهآهمهأ~امؤكدكماسلثمي»اال
القطاعلمساعدهوالصناعهللجارهاالسطمهللغرفهالخاصبالبرنامجالمعلومععلماومأخذ»للمنظمهالسابعو

والهرسك.البوسنةفيالخاص

منالمانحمزممرمقخلكمساهما~منمياإلسكالمؤمميمنظمهفياألعضاءالدولمدممهبمامرسر~2

األعضاءلزالدوومقمجن»1996فسمانابرمل/فيبروحسرفيالمعقودوالهرسكالبوسنةإعمارآجل

مؤممرلمرارطبهجئنالكعودهعملهاممامحسالماليسهاملكجهودهامواصلهعلىالمنطمهفي

لجنهمبذلهاالميبالجهودومتسد~2»0اامارمامو/فىاالوحهفيعمدالذىمىاإلسكالمؤمميمنظمه
السأن~هذافياإلسلثميممرالعقلمنظمهاالبعهوالهرسكالبوسنةاعمار

نهمعوامج•ضه,,سخهعاسربسسرنحدرالمانههاوفسلثمهاالسسا~المت,األعضاءلالدمتليأ-3

البوسنةمهجمهورحكومةالىإنسانهمساعدا~سلمللتتمهاالسطميالبنكبرنامجبتتفذالمبادرهمسرمالمه
البلثد.معمرإعادهفيالمساهمه»بغدونسبهاوالهرسك

الهيئاتتبنلهاالتيالحميدةوللجهودالمنظمةفياألعضاءالولىمنالعقمةللمساعدة~ها-4
والهرسك.البوسنةفيالعرانضحاياومساعدةإغاثةميبلفيعزاألخراإلنسانيةالهيئاتمنوغيرهااالسلثمية

والهرسك.البوسنةاعمارإلعادةفعالةتدابيراتخاذإلىيبادرأنمولىاابالمجتمعتمه-5
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إطارفيالساسيواسثة_ههاأراضهامةوسكوالهرسكالبوسنةسادهوحمامأبصونلحاثطاله~ط-6
هذامنثاانطكالعملمواصألأجلمنالهرسكوالبوسنةحكومةوثساند،أولمابهاالمعثرفحدودها

امواصليكيبهاشعوبمنالثغأبناءإلعادهحافزامكونودائمعادلحلالمجادسعاالوطمدأألملى

ودماناثهم.وثعافاشهمعرثإلثهمفياخثكعلىالحماه

ثنفذمحألفيأعضاءثثاانففي_الثاال~شوالمومنظمأفياألعضاءJالو0ه~-1:<

األولمأالمساعداثمنممكزشدرأكبرثوجهعلىثعملأنلهالشابعأالثنسؤنألولبوالهرسكللبوسناالسلقم

سنون.البوالمسلمونفهامعننالثيالمناطؤفيوبخاصألوالهرسكالبوسنةإعمارأجلمن

.مسيكللكرالمقبألء~هللد.عنهر.~اشهمقددأن•إلضوالموهذامثابهأدنالعاداألمازنه~8-

غبنبابأللجمهورالمساعداننندبم-ي

والعنمرييزالشاسعمياالسكوالمؤثمرالشاسعمياالسكالثمهمؤثمرعنالمصادرهالسابقأراثبالتتراثدكرإأ

!للكوهسكعشرهالسابعهوالدورهجثالخارلوز~اء

إئىسسرااالسلقيالمؤتمرمنظمةإطارفيغينياجمهوريةبهتنهضالذيالدوراعتبارهافيتضعوإذ
األعضاء؟الدولبعضفياالستقراروإعادةمالسكإقرار

وسيرالبو~ءليبيريامنغينياجمهوريةإلىتتدفقالتيجثينالكمنالغفيرةاألعدادالحسبانفيتأخذوإذ
غينيا؟جمهوريةاقتصا«علىالوطأةشديدعبئايشرالذياألمر

حدودهاامتدادعلىغينياجمهوريةلهاتتعرضالتيالمتكر~ةاالعتداءاتإزاءالعميقالقلقمساورهاوإأ
نزورعملياتإلىوأدتوالممتلكاتاألروا-فيفادحةخسائرعنأسفرتوالتيوليبيرياسيرأئيونمع

ذاتها´؟غينياأراضيداخكفىالنطاقواسعةسكانية

هذهفبهأ«انوالذىاألمنمجسعن2>>>أملولسبثمبرلم13فيالصادراالطثناالعثبارفيثثطوإأ
االعتداءات_

لوزراءالتنسيقياالجتماععن200»أيلولسبتمبر/13فيالصادرالختاميالبياناالعتبارفيخذطوإذ
أعربواواالعتداءاتهذهالوزراءفيهأدانالذيالبيانوهوميآاالسكالمؤتمرفياألعضاءالدولخارجية
غينيا؟جمهوريةمعتضامنهمعن

تعميرإعادةضرورةمنغينياجمهوريةعلىالوضعهذايفرضه.Lالقلقمنيدبمنالحسبانفيتأخذوإذ
األصلية؟بلدانهمإلىجثينالكوعودةألمشردينللسكانالعيسسبلوكفالةدالبك
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نفقاتقدللتنميةمياالسكوالبنكمياالسكالمؤتمرمنظمةمنمشتركةبعثةأناالرتاحمعتطحنةإذ

هذهعننجمااللذيئوالدمارالخسائرحجمتقديربهدفالمتمردينهجماتجراءمنأضيرتالتيالمناطق

عمار.لكبرنامجوإعدادالهجمات

وحكومته؟غينياشعبمعوتضامنهاتأييدهاعن~1-

وماديةماليةمساعداتتقديمإلىمياالسكالمؤتمرمنظمةفيأألعضاءوالبلدانالدولىالمجتمع~28-

اعتداءاتمنلهتتعرضعماالناشئةالصعبةاألوضاعمواجهةمنلتمكينهاغينياجمهوريةإلىكبيرة

أراضيها.علىالمسلمين،منمعظمهمجنين»الكمناأللوفمئآتوجودوعز

غينياجمهوريةإ_رةميسروضةرهأ.مساعداترهيقدمهماريادةللتنميةاإلسك_رالبنكتياثيد3-

عثىالعملومنجئيز،وائكالمشردينالسكانئصائهائلثزمةاالجتماعيةالتحتيةالبنىإقامةمنئتمكينها

البشر~منالغفيرةاألعدادهذهوجودعزالناجمالبيئيالتدهورمنالحد

للكوسيك.المقبلةالدورةإلىبشأنهاتقريروتقديدالمسألةهذهمتابعةالعا.األميزتمحو0»_

ليونسيراجمهوريةإلىالمساعداتتقديم-ك

لوزراءوالعشرسالشاسعوالمؤثمرالشاسعمياالسكالثمهمؤثمرعزالماذرهالصألذاثراثبالفراثدكرإأ
!للكوسكعشرهالسابعأوالدورهممأاالسكالدولرجمأخا

J~ثيد-1 ,.J.IIما.هالمونسدكانثالث_»راإلسلثهالمرثولمنظمأالشابعأسلثمأاالالمؤسساث,ف`ءاألء
ثومكمنمعأنيالذىالبلدهذاإلنكبعرهومادمأسالثمساعداثممشفإلىدرثباأن»أعضانهامنفاعكعضوا

والعثاداألسر`سأالبنثبناءإعادهمنشعبهاثمكنبفأوذلكالعنف،أعمالأبشعمنشعبهعانىوالذيالحرب
مزالملونونصفمليونحواليثوطزإعادهوكفئكشهاالحاجأثدعوالثيواالعمارهملالثأإءادهبعملث

والمشردمن.المائدمنزاطنمنالمو

تحديدهاهالتمه.ما`لمشا>~مالخاصةالمعتمدةمالعملمةراءسشكالحممدةمساعمهمذلالعا>~0األمد.0ه~-2

ليون.سيراأ~من

.للكومسكالقادمةةالده>ا_عنه«تةتقدميهء»الموضيهذامتامعةالعا>0األمد<0مد~-3

الكشمريالشعبإلىالمساعداتتقدمم-ل

االنتخاباتأثناءتفاقمايناللذءوالقمعالفظائعاستمرارجراءمنيعانييزللمكشميرشعبأنتطذإذ
مصاعبمنذلكعلىيترتبوماءالهنديةللسيطرةالخاضعةكشميرمنطقةفيمؤخراأجريتالتىالصورية
دية_اقتصدا
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انكشميزديببز!ئمشردينعزالمعاناهزفعأجئمزمفورية:تتصاددآلمساعداتتقديمإلى~_.؟..:ا<.-،

فورية.هساعااتيمتكميةاالسكالمؤسساتوعضا،اط«ذ.وأريدمر»هبند_ينييأيين0:

مخننففيالكشمر«يزلطلبأدراسهمنهثثدممأإلسلثمثوالمؤسسر`ثاألعضاءالوككافأإ::~.:.«..

.مىاالسكالمؤثمرمنظمأفياألعضاءالبلدانفيوالمؤسساثامنه.مذد:ثب

للكومسك~المقبألالدورهإلىبشأنهثثرمروثثدممالموضوعهذامثابعأالماماألمنمن~4-

البمنبألبأللمجمهورإلىدبهافنصامساكددننغابم-م

العشرينوالتاسعوالمؤتمرألتاسعمىاإلسكالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةالصلةذاتبالقراراتتذكرإذ

؟للكوسيكعشرةالسابقةوألدورةميةاإلسكالدولربيةخالوزراء

المترتبأاألعباءعنالناجعةاليمنيةالجمهوريةتواجههاالتياالقتصاديةالصعوباتاال~وقيتأنحأوإآ
وكذلكا»994يونيوفيالفاشلةاالنفصالمحاولةسببتهاالتيالكبيرةوالخسائرءاليمنتوحيدإعا«ةعلى

!ا999عامفياليمنيةالجمهوريةاجتاحتالتىالمدمرةالسيول

ممك-لكالشا~البرنامجتنفيذفياليمنيةالحكومةحققتهاالتيوالنجاحاتتبذلهالتىللجهودمنهاوتتديرا
؟والمالياالداري

الدولمنجثينالكمجموعاتاليواءاليمنيةالحكومةتتحملهاالتيالشعيلةاألعباءاال~وفىتأخذواذ

لها؟المجاورةاالفريقية

نموا؟ا~هلالدوكإحدىاليمنبأنكرتثوإأل

اإلسمك«برناعبوتنفيذفتصالية8االصعوباتتجاوزميبلفياليمنيةالحكومةلجمودتقيرهاعن~
الصدد.ذلكفينجاحمنحققتهوماالشاملوالمالىاإلداري

لمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزةومنا(عضاءاللوعبعضهزالمقدمةللمساعدةأ~طتت.~.

.:(سلثميالمؤتمر

اذتنصاعيأالمسر`عد:نا)أنوكأ`ذةلتمتيمد´إلقليمية»اذوليةالمنظماتسا«,األعضاءلىنالةالدعةدتجة-,.

أمنيJالسبرفسر`نرأثاراو.وتب(WIوداريالمحصك8ابرذاهبتنفيذفيدهاجمولدعمانيمنيةللحكومة

منجثينالكمنى`تمجمواءاموئنتجتالتيالشميلةاألعباءمنفيفالنفوالسزدهذافياليمناحت0ابت

لة.رة>ئفجاوفريقينانهن:لد»
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سعةالناالدورةعنالصادرالتاسع،مياإلسكالقمةمؤتمرعنالشأنهذافيالصادرةبالقرارات~3تذإذ

للكومسسرءعشرةالسابقةوالدورةالخارجيةلوزراءمياإلسكللمؤتمرالعشرينو

الدولالتزاموكذلكمياالسكالمؤتمرمنظمةميثاقفيالواردةوالمبادقالمقاصدإاعتبارفيتأخذوإذ

؟الدوليينواألمنالسلبتعزيزاالعضاء

فيهاالدائرةاالهليةالحربجراءمزطاجيكستانتعانيهاالتيالحرجةاألوضاعمن~بت~وإذ
األساسيأالبنىتدميرعنفضكالسكانمناآلفوتشريدوإصابةمصرعإلىأدتوالتيسنواتستمنذ

؟االجتماعيةوديةاالقنصا

ماليدعمتقديميستلزمالذياالمر،وهنهمالىالعالجيكجثينالكمنألفمائتينحوبردةعلماتأحذواذ

؟إليهمكبيروتقني

طاجيكستانسكانمنالمائةفي2ه~يتدرماانبهجاءالذيالعالمياالغذيةبرنامهبتقريرة)مروإ
؟غذائيةمعونةإلىماسااحتياجاجونيحنا

واالطفالالرضعبينخصوصاواالسهالالسلبينهامنمعديةالمراضالملحوظالتفشيبقلقتطحظواذ
إا`لثسأمو

.مساعداتمناألعضاءالدولبعضقلمتهلماالبائغ~ط-ا

رطالتغلبالتمحا.رفيبسخاءاإلسهامإ__اإلسلثميةالماليةالمؤسسات•األعضاءاللولجميهتنياثيد-2
متعددةالمنظماتخكمنأوالثنائيالمسيأعنىسواءطأجيكستانتواجهالتيفتصاميةاالاتالمسو.

االصلثحي.برنامجهاتنفيئذمنطاجيكستانلتمكينواالمليميةاألطراف

l'-طاجيكستان.إ)روالتقنيةالماليةمساعته<يادةىرللتنميةا´(سطورالبنكتيحث

t-~التالية~تياد.فيمسيكالكرا_ربشأنهانة~.يقاد.ان•إلضهالموهذايتابعأنالعاداألمد~نه.

ببساولنبنيااالفنصادبألهالسامط-س

والعننهرينالتاسعميا´اسكوالمؤتمرالتاسعمياالسكالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتكرتةإأ

للكوسيك؟عشرة(لسابهةوالدودرةالخارجية»لوزراء

منعنهانجموهاءبيساوغينيافيمؤفراوقعتالتيواالجتماعيةالسياسيأباالضطراباتكماأحاطثوإذ

ألعدا(تشريدمناليهأدتوماالتصدير»ومنتجاتالزراعيةتبالحاصكيتعلقفيماوبخاصةاقتصاديةأثار



والعياداتالمدارهنمكاالساسيةواالقتصاديةاالجتماعيةللمرافقماديوتدميرألسكانمنغفيرة

وغيرها؟,السكنيةواألحياءالستشفيأتو

المشاركأالىالسكانعودةسمهلبماميساولفساالغوثتقدممالدوليوالمجتمعاألعضاءثربالدو~-1

االقتصادية~:لحياهفي

إعادةدرنامبتمويلرفيتشاركأنرهاإلسكالمؤتورلمنظمةالتابعةمساتبالمو,األعضاءJالدهتيياثيد-2

.بيساوغينيافياالقتصاديواالنعاشالتأهيل

الىائشأنهذافيتقريروتقديمائقرارهذاتنفيذمتابعةمياالسكائمؤتمرئمنغمةائعاماالمينمقحر-3

للكومسيك~المقبلةورةاك

الطبيعيةوالكوارثاليقا~مقالمتصورةولألهإلىساهداتيمتقه-ع

التاسعمياإلسكوالمؤتمرالتاسعمياالسكالقمةمؤتمرعنالشأنهذافيالصادرةبالقراراتكرتةإآ

للكوسيك؟عشرةالسابقةوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشرين

الاألحرعلىالضا«ةوأثارهاالطبيعيةوالكوارثالجفافعنالناتجالخطيرالوضعبقلقتطحطوإآ

الخدماتإلىباالضافةواالجتماعيةوا~متصاديةالزراعيةالتحتيةالبنىفيسيماوالليةواالقتصااالجتماعية

العامة؟افقوالمر

تقدمزالتوماقامتالتيوللتنميةمياالسكوالبنكاآلعضاءالدولبعضجهوديارتياحتطحتةوإآ

الطبيعية؟والكوارثالجفافمنالمتضررةاألعضاءللدولغذائيعونوكذلكوماليةفنيةمساعدات

أنيسقهاالنمواالبلدانأقلفئةإلىمعظمهاينتميالتيالمنكوبةاألعضاءالعولزأناالمراكتمامتدركوإآ
الصلة!ذاتالرئيسيةالمشاريعتنفيذوكذلكوالتصحرالجفافمكافحةتلحمكالمتزايدءالعبوحدهاتتحمل

للدولاتغذائياتعونوتوفراتمساعدةتمنحتزاقومامنحتالتياألعضاءتلدوتز~معتال-ا

الطبيعية~والكوارثبالجفافالمتضررةاآلعضاء
منالمتضررهاألعضاءالدولمساعدةفيالستمرارهللتنميةمىاإلسكللبنكامتقال0أمتما~ا2-

الميدان~هذافيمساعدتهتقديممواصلةعلىوتشجعهالطبيعيةوالكوارثالجفاف

الطمعمة.ثا>الكر,سالحفافمةالمنكراآلعضاءJللدهمساعداتتقسا_الدهالمحتمهقتاشة3-
ميأاالسكللدولعاجلةمساعدةتقيمإلىميااسكالمؤتمرمنظمةومؤسساتاآلعضاءالدولة~-4

لمكافحةالدائمةالدوليةالحكوميةاللجنةوفي(امجاد)للتنميةالدوليةالحكوميةالهيئةفىاألعضاء

تتهددهاالتيالصعبةضاعاآلوعلىالتغلبمنلتمكينهاوذلك(سيلمن)اإلفريقيالسهلزمنطقةفىالجفاف
طويل.أمدمنذ
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إليهدعتالذيوالوطنيةواإلقليميةالماليةوالمؤسساتالمانحةالبلدانباجتماعاتتد~ه-تحط

لتمويلالمناسبةاآللياتفيللبحث6998حزيرانيونيو/فيللتنميةمياإلسكالبنكبمقرالكويتدولة

الجديدة.البراعه

إنمائيةقروضشكفيأمريكيدوالرمليونثينشكبقيمةالكويتدولةقدمتهاالتيبالمساهمةرحيه6-
البرنامبلصالأمريكيدوالرمليونعشرينبقيمةللتنميةمياالسكالبنكبمساهمةوكذلكميسرة

الجديد.

v-الجفافلمكافحةالجديدبرنامجهاتنفيذفىلشروعهاالسعوديةالعربيةللمملكةأيضا~ها

االفريقي.السهلبلدانفيوالتصحر
ومعوناتدعممنتقدمهwالعظمىاالشتراكيةالليبيةالعربيةللجماهيريةأيضاتقديرهاعنو~~8-

أألوضاعوتحسيناهبييةوائكوارثوالجفافالفقرحدةوتخفيفالتحتيةبنيتهاتنحسينميةاالسكلندول
العينية~والمساعداتالميسرةوالقروضؤالمنحخلرمنوالثعانيةواالجتماعيةالصحية

.للكوسك.المقلةةالده>ا_عنهدتة»تقدماءالموضيهذامتامعةالعاد0األمد0ه~9-

يقياألقرالسهللدولمساعداتهتقديم-~

و)ليرادتواليقةالتصحومقالمتصورة

معمياالسكالتضامنبشأنالسابقةاالسلثميةالقمةعنالصادر،أ)ق-27/7(رقمبالتوارعلماتأقةإآ

يقي؟األفرا~شعوب
المشتركةالحكوميةاللجنةمي/االسكالمؤتمرمنظمةبرنامجبتنفيذالتعجيلضرورةاالعتبارفيتصعوإآ

أسرعفيينقذلمانينهارقدالذييقياألفرالسهلزشعوبلفائدةللتنميةمياالسكالبنكالجفاف/لمكافحة
ممكن؟وقت
والعشرينالتاسعمياالسكوالمؤتمرالتاسعمىاالسكالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتكرتةوإآ

للكوسيك؟عشرةالسابقةوالدورةالخارجيةلوزراء
لمنظمةالتابعةالمعنيةواألجهزةاألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعن~ا~

مي~اإلسكالمؤتمر

السهلدوللتمكينوعاجلةخاصةمساعداتمنحإلىميةاالسكوالمؤسساتاآلعضاءالدولتد~2-
األمطار~لقلةنتيجةالحبوبنقصعنالناجمالحرجالوضعمواجهةمنيقياألفر

ائجفافتمكافحةاتمشتركةالحكوميةوللجنةمياالسكالمؤتمرلمنظمةالعامةمأنةلهتقديرهاعن~~3

واستكماا~إعدادأجلمنبنلوهاالتيالجهودعلىللتنميةهىاالسكوللبنك(سيلمر)يقياألفرا~في
فريقي.اةالسهلشعوبلصالهللتنميةمياالسكالبنكسيلسز/مي/االسكالمؤتمرمنظمةبرناعب

منظمةبينالمشتركالخاهنللبرنامبالسريعللتنفيذواللثزمألكا~االهتمامءامكضرورة~كدمجددا4-

يقي.األفرالسهلشعوبلصالحللتنميةمياالسكالبنكالسيلس/مي/االسكالمؤتمر
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c-ئمنظمأالمنسزكرنامهالبرلثمو_وجوهرمألسخثمساهماثلثقدمماألعضاءالدولإلى~~ء

لنجسبثحثنفاوذلكاألفرمتيالسهلشعوبلفاثأهللثنمثمياإلسكالبنكالسلهن/مي/االسكالمؤثمر

فياصألمثوثنصأثأهمنفيوالمساهمأمعاناثهموثخفمفالشعوبهذهمعسلثمياالالعالمثضامن

األفرمثي~السهلمنطقه
الشذرواإلثلمبأ»ومنمامأالقطالثمومألسساثالعث,نحألالمالالدهt:جثمأبانعقادالثقد.~ءمع»~ثأثث6-

نامهائبرلثموبلالمناسبأاأللمانلبحثا998مرانحزمونمأ/نسوا~رفيالكومثدوألإلمهدعث

الجد..

مسراهماوكذلكمسمرهإنماثثكقروضأمركي(ر«وهلعون30بمبلغالكومثأولألبمساهمأش~~7

الجامد.مهللبرناأمرمكيءوالرملمون2«بمبئغللقنصأميا´(سكالبنك
.و~لحمماشهبرنامجهامزالثالثأحلألالمرثنفذفيمأألسعوديبألالعرالمشكألبدءمر،إثثث~ءأمصاا»-ثطحط

محر.والثهالجفافلمكافحأاألفرمنيالسهل

مف~.األذالسرلدو~الجامدالبرنامجذ-مساهماثهاعناالطثنىراألعضاءألد«لثيحثيه~9
المخنثأهالده>ا_دشهثقدمدهtالموضيمثامعأاالسك_شوالعثلمنظمأالعامهاألهانأ0ه~»~1«

هوزاهبيقلجمهوريةقتصاليةاطألمساعدة-ص

انعشرينواسعالتاإلسذهيتمرواثمنالتأثسرمياالسكالقمةموتمرعنالصاهرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ

للكوسيك؟عشرةالسابقةوالدورةالخارجيةلوزراء
ضحاباإلىميسك6انمر0المومنظمةأعضاءالدولمنالمقدمةللمساعدةألمعيقتتريرهاعن~1-

موزامبيق.فىالفيضانات

مأدقدعمتقديمعا.برجة,(J.l1.ألمجنمعومية،اإلسكسسأتالمنروجميهللتنمية،سك_ر8االبنكتنياشة~2
السكانJ\أحوإصك-هواالقتماميةاالجتماعيآلاألساسيآلالبنيإنشا»إى.-ةعلىالعملبغيةوءئلي

موزامبيق.فيالممتضررين

السفيرةالمشاريعتنميةمجالفيوبخاصةالخاه~التطاحدوروتشجيعتعزيزضرورةتشه~\"-
المتوسطة.و

!الثقنصادبة-االجتماعيةأل»ضاعهاانظلمورامسرررهالخا>الددزإلفاءىرالممتقدمةالبلدانتيحث4-
~.I)Iالحرجة

اعتبا،هرفيأخذاالحفا.إ،الة.زاهه_1إمساعداتمنيقلمهما0~يادةعد-الده_رالمجتمهتيث0-
الفيضانات.عزالناجعةالنطاق؟سعةالوائتأثيرات

منللوقايةوهوليةإقليميأوشبهقطريةألياتإنشاءمسرفيالمساعدةتقشيمعلىالدوليالمجتمعتيحييه»ا~
المبكر.نزارلكنظمااآللياتهذهتشملأ~علىاثارها.الحتواءولهاوالتأهب؟رثاشكو
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خيمةالواقبالعرلتداركيقياألفرالجنوبتنميةجماعةأعضاءاالولتبذلهاألتيد~7-
االنسانية.بالمساعداتوتزويدهامعهاوتضامنهلموزامبيقدعمةعلىالدولى)لمجتمعوتشكرللفبضانامذ

.ر~امبيه•هورفيالتعمدرناهب•لتنفيذدعمهااصلةمواألعضاءالدو_جميعتياثيد8-

المقلة.تما>دهفيمسكالكرا_مشأنهدتةتقدماهىضهالمومتامعةالعاد0األمدا_~~9

دوراتهمافيالدائمأاللجنأوالخارجيأوزراءواجثماعامنذمياإلسكالقمأمؤثمرالسابقأراثبالفراكرثثإأ

السودان؟دعمبشأنالشابقأ

رغموثصاعاهاعلبهالمفروضةالمدمرهللحربأثارمنالسودانمعانهلماالعمؤالقلنعمز~-,

.الغضاناثوالثصحروالجفافوالطبعأوائكوارثالحروبجراءممزجثمنالكوثدفقمئلسك.عونة
الثصدروالجفا`ف9ا-~ب':;.(1لدرءالهاجئأالمساعداثلتقدمملالد.,المؤسساث,اإلسك_رالبنكثيياثيد2-

واالثثصادمأل~عمألاالجثماوالثحشأالبنىعلىالطبسمأارثالكرو
المقمأل0مشأءدشهنقدمأهعضوالموهذامثامعأاالسك_شدالعثلمنظمألائعا>0األمد0مد~3- ع

للكومسك~





ألسياحةئوزراءالثالثاإلسطميتموالمنقرارات

اإلسصرتمرالمنمنظمةفيمنماءاألالدولفي

ديةالسوا~بيةالمملكة-ياضال





بشأمز
حيةاهياالتنمية

والذي،اإلعالمىةاكمنعةفياألعفاءالدولفيالياحةزرا>االدثاإلعالميآاكإذ

با~ة،منىالرياؤ،الم)>•,.•أكد9-7(~اأالrشعبا،«ز7إلادزةالنتخاللعقد

،ديةالهبيةاء

الذقالياحةزرا.ااألولاإلعالميةاكاقذدالذقالياحةبأمأارالةإرسففببوإذ
•0«0•<•-
،انيةاإل<اإلمالهيهريهباجمدامفياأللد2~>00•-ا)و3مي0~عد

زراهلهالشالياإلعالميتداشذءراالدرحيةالياالتيةبثأنارالإرببنعفببو`أببحاوإلفى

•رلمبهاالكفي»إلم)••ا•تأا,..-12(~إإ22ر-مب22وء2~مي•مجشدالذي،اا~حة

،يابثالين

الذي,االمعاإلعالميالمتمز>نةا~درأل-/ة28رامماراثإ_أ~ببقفعيبرو.آ

،)2000رفبفي12-12ميد,قثبدرة,الدوحةفيمحقد

معاك~إلمالي:>~~<االدرأ_-,.ااأ»ر~ارانزإركذلطيغنغيووإذ

كيةواالجتسااالقتتا.يةإلتالتنامتارذتهؤريمحدرربدهتنيتذرا~´~بأن~ذ9و~

،الدورالتثاحر~روتحتت،نالدولييهواألدنالسلمارإآلرJيمتا،األهو~نبيهفيماوالثتالنية

كفيلاإلعالمى{اكمنتراألمحا>الدول_نفيماالياحةتجيعبأذأببنأيبسليوإة
،اإلعالميةاألمةؤالناهن:-



ةانلفشتعما~خمةسردتاقالاألولويةذاتالمجاالتأحد~_الياحةأألببؤ~و~ذ

,األمحا>الدول-نفيماوالجارياالهاديا~وألك~اإل~~هي

الدورةاعمدقاوااق،للياحةالعالميةاللوكمدونةم1أل~ويجا-أمية-عددأ-بؤ~وإذ
،العديةالياحةلمضةالعامةللجمعيةة~االلة

اللم__أداةردباعت,الياحةقطاععلىالعاليةالياحةمنعة_jبأميةبغووإذ

ءاحناراكنيهفبماراروائه

رقاتو.مي،اإلمك<اءلمنتالعامةاألمانةأعدتهالذيباتإلمعد،تعلمأببأفبفوإذ

،اإلعالميللبلدانوا~.يبواالجعاتيةديةواالقااإلخائيةسرالبدكددزانقدمةالعمل

ميةاإلمكواجامعة,والدعةجارةلتاإلعالميةفةوالف,الجارةلحيةاإلمالمبىفي1وا

<ا_اوالتإباذإماماتمناألتنا.الدولقد-ر«,لرجيا~_

راألعنا>الدرارربمافيرا~الياسرلسيةراالكدعمارفادير•أنمحددأمؤ~-1

خنةJ!تدالياحة؟:رراغد.ةادآتاإل-دزتةمجوريبا،اإلمه»مي>اكمنثمة

األمشتنا.الدرننبيهفيماجارتيواتااقتتا:يالتعارلفيتهإ-امية11العمل

بعذراتحذتة..tوبوبد.د2ه>2مبتحبي6وط~يهءياتبالينءJااللمب~دفي~الذي

ا~رفة7Jورحاركتلىتيتإلمأأ«راليدألررا>مهء-´حةتنثيذيةادآتإبدزاألعنا>الدول



قانتوطسبا~ادإتدبغيترا>نبرتنفاجماحمتعدJ!,الرعةوجهقلى,المبادرةإرعوببه-أل

التعاون~تكإلىاميةا(اإلعالميةالمزعظمةقما~بحعئةبا~~اخا-را~رءتنفيذ

ألذيرفيباله-اليا،هذار-وببوحبر،األعفاءالدولبينفيماجاورواتاالهادي

منةالنتخا~لاخبرا>درفياجتصاحلنئيمانية،اإلداإلعالميةريةاجمشهمة~_بههتتته

2 'I"يلنتداسعداددنللتقيةاإلعالميالبكأبدادبماأ~وبفوة،)200,..مايه25إلى

.االجتماكاتهذدهل

الوزاريةاالجتساكاتىراالدرآوراتوالمتالترراراتتفعيا~بقدمتابعةجنةإنثا>ببثوو-9

السياحةزر)ءلإلمياإلما<ا،هتأبعةجنة~ياركليياقامقالالحباايرنفاتباحأمادركى

.ق)ا)رثت<شميار(التفاقالمبإت

عاميةاندبلJبا-ا~احتثةا-قارتها(قواىتوالتاألزماتحلورة_علرمؤلحه-6

العالمأنماءميعهنبالد-رتلىاحنافنا~ثبتأ،وثاملةتا.لةأسررنفيواللحية

.ملىوه_فئا~ؤوالتا~وا--انرالفالياحةرحتياشارمة

واألمانةللياحةاله´سرائنئنهةر.بيهالعاونبشأمأتناهمةهأل~دقيعتهإزا>ارتياحهرةيبحر_-7

.!ألتتنادالدولراالحدماتتأ

وببدعو,للياحةائعائيتائنشمتؤ~يةا(العنهارلغاتتإلحدىيةالهاللفباكتحا(ببوحبر-8

زرا>لدابعاأمالديراف>اكاسانةالغالرية_ميدزرءببوالننفدبعبن.ببغظي-9

.مذا.الزةؤبعالبهقةالمنارJ!األما..دولىوب,ءم>•_سأالياحة



()1،().؟´«.أ1).)ا0ا.):1H-iJ2/REP~.ا)(~العرفن

متتنيكأردلخكدنا~حية~ورفياحتهاممإيكللتنهيةديياإلمكالبنكدز~-60

لنالدرخاحة•اإلعالمى،ائزمنتنتئتؤمتتتناءاألالدولرحيةاليااألماميةالبنيةلتنميةط~

.ارالتهذاتنئعيا~مبارJحدختتتتةتدوامةبإقسراأقيامهؤ~هدللئه.Iقةاألقا~اإل~`د~

ميآاإلمكرتواجعب,يادا_ودولة،إندرنييا_معبرويةمن~ملمة~J!ا~ببزجبا~11

ئنئةاالبهةسةائكائزمأتمهبالعاون،اتال~هتا«هامدوومنالتيتذرئا,انيةاإل»

والبحث,الياحةقتوته،حيالياالشا~~-مجاالتفيوأ~•اإل~ميةال

العاقبتلى,الياحةقناعJريبوالته

للتئثاححيةالياالنقالياتهنيللمثار~ثةميةاإلسكالدولنيالياحةزةنلهالمنهعومه~67

ا~راتاجتماترحامثكلرحيةاليالئثعاليات

ائعامااخا«رللتثارياتمتتشدcتتوا~:تتلت-رةميةمكائهفآالفبأذعلمةببحببط-ا,..

.تالدبية:ءتائعثرJاأل>رائتمعتدأن.~•نمت~مارة«حيةالياالهيةمجالؤ

درا~هذاشوالذامئةجارةلتميدائإلمكفدللف

البكمعفيبائعاهجيددزبذادماتلىا-جارآليةاإل~مبىكاإلإلبالنئنطوببنربه-اه
اخاددالعماتهوسا،,والدعةجارةلتاإلعالميةفةوالذ،لليةاإلمالي



~ة~اإلمالي>اكمنتفي<ألماءرل0دفي~حررههإقاتأجا_مز،ا~
ا~قبالياحةالمعيةاخادرالشالراجماعاتجاسبJ!امومرمذايقامبأذوببوحبر,~-

فيوببومب:ذلكأداثنفلما~هامحاذىرفيو.المترةللباإلمالميتفةالذتشدها

،نيةاللبارية.ا~,قيةاتريةاجمهماتحثبهتقامتالذيدر:له:اهياه~ا

قاهوالثالي،م20>,.عاماألولحياليارالمعرففةالستثنا،بيةا~~ريةو~

.ارالتهعلىءمv>>2قاموالثا~،م2•>~

مذافيرهيت،وامعفئاتىتلىحيالياالقاعفيماتاعلجيااتشه_اسخدامببغبو-ا6

.ا~د

اقعال~نتىوتتبه،،ميةاإلمكبالدولحامتنتاإلتثب_تليسياحةابد،إناء

ةشبتلىاجالمذانمئدالعااخامةشاتر~،األتت-للدولحيةالياونيةاإلأل-

هز؟.~ءJ-تنيذتأرامتلتد-مامعدادهارتا~يتائدريةا~وأبدت،نتاإل-

.ابةال

تلكمالمحرهدميت•نتاإلتثب~مةتلىاإلعالميةللدولاحفارتللورقشكدإناء

أ،لمهاجةزمآالكالدابر.اتغا.،ميةاإلمكعآاسر.اررتىاأل-الدولفيى،wرةالت

امهفيدوامةلت-مامعدا.هارية_أبدتوقد.رةالتهذديحمالدتلىيشأقدرقت
.>مجال

«رالتاريكيةيةاألأوامعائهوتنيئرقشتدتحلياتر)GIS(رافيةاجفودانتائعكمنوفينئرته

اآلاأمديةاله:~_در~ئارتأرأبل•اإل~د~ميةاالولإلميعؤاكدراناثالتارود

ت´ئداالءئتددشد.سر.اجا:_حذاثةمافتت..اءالماامتك،ريةا~يتا`-م<ريةواجسر

..ثك-.ركرأثئه

خالار0~اروالعدا~ؤاثيا،تلراحنافأجار0دأد-بيدالالد.لكت-ببومبر-ا7

إ~ادتلروالعما~،ماتاعلوتبادل;اليوالعدالت´ؤاثا-)قعهمح:ميارتداه

اإلمالهيتىا~كلىالثاهحذاملتنعيارورةسزويبوهبرءاليالعراثلتإرىهياة

خالل~



.انالعداثا-علىللحمانبيالدائيأرادإتد

لئدولوالحثناريهالثقافياثا-تتثو~مةمثتبيئيةسياحيةجاتمت_وتثإيجاد~جيع

بيةالدوا~سةرية!لهيتالدرتاجعيرمتقهأنوتأييدءاحالسررتيقيالتهميةاإلمك

.tفهالهحذال~وتشه~.مءديةالعه

ؤاإلعالميةائافزفئيفردلجد~،اإلعالميةJهاللنبيهناإلمتالمييهفة-وتعيارفنفنعو-11\

حيةاليااذراألثأهئندهةالدولتلك

مراإل~كللعالمشانيةقامعةت>اثتةمث~،بببؤهبهه16

وماءالنلئينيةاالخةعلىيةدهداثأحلنهيإلماإزاء،قتلتدنوردياقسامحرمد~20

متلىالياحةبتئاححدر.ها•ديةاالقتتاوبنتا~~الشعب~~آدمهآثاردنشتهد

وببدعوءآنيليةاإل~الر~عدا:اتالشديدامت~ناردوببو~.ارأفدزرهاخدو~

ا~~نئد،لةمتبليةا~ةوبتائيا•ميةواإلمك

.أث~ئا(د.ئاثةاإلرحامبو~~•لجازروا~ا~ا~~آرتكاإلردابيةاألتعالأنموو'\'-,

أنحا>شدقرإليددييزتمارأقمه~~،رد~~_فداإلرسر´مبينبذاإلمال.مأنباقتبار

نا~الزر~ا´ر,يةالتقيينا~ابوثئأآد0دا-~!-أ~عووببه,ا~م

الدولدزقسردحدودعلىونالمساذ



()1:()«._11))اال«كRI:.P/02-8~.)ا2(ا~نق

زراه~االلثياإلسك0ا_،سانةدةالديةل1تائملثشتياما~نهنةمعو_-,.2

~فيمكاأل«را~يالسرحاحبإردمثويتدم.زتفيتلىوتنئيمه<ةائيا

قلى,للياحةالعلياآليةإدارةمجلىر_رزرا<اا.لجلم~Jر0االثباك،0قبداء
>اكمحاية•تثفله





لتشطيلعريفةخطوط
المتابعةلجنة

ههالمسيالوزراءألثالثاإلسالميرللمؤتمر

إعالن,،السياحةزراهلهاألولمراإلسكترالمزىنا~دربالياحةراشتعلتارالترتفوز

ائتنميةساتواكزاريالداالجتماععندرةالثاوالمقرراتار!تالةلمتابعالجة~إلنشاءنشاأحنعان

.ااالخةلهداالمالءءاكلمنظمةالتاسعةةاألحر J

الدولعلىاقراحام200اإبريل2ؤالعامةاألمانةعممتارالةمذاعاريباو>

ميعهفمإلىالمابعةبحةيارتثاقراحمعىوقد.انية)اإل_ميةاإلسكرية(اجسزيرا.دفقةءاألعنا>

المنيفوالبلد،سيك5بعةتجةأتناءميعوه,الياحةزراهلاألولاإلمالهيةا<مكبأممنها.

اإلعالميالقمةتمرفياسنافبلدآندوكذلكالصياحةزرا>ناإلمالدرةللولقادمالمنيفاوالبلداألف-

.السياحةحاتةمجالنيرةك~الحةلهاالتياألعاءالدولادنالعديدأيفااحاالتدوتمن

أعثناءلدفىألريةالعفحةمفتمتبترراللجنةذنتناحرنهإليهمسررالتد•حاإرداوامت

زراهلداألو(،اإلعالميدا:متابعةجنةرتشكماحقدلكمعارقةأثرغيائبور.إليقااإلنثنماميد«

أقالأرتحزمهحامعتشياا~احد

.يليتماالياحةزراهJالثائثاإلسالميدالمأحتامتبخنا~تلتمتشيدربنا-

.دتا~يةالهالممالةرهاإلعالميتمراذلنشتا~البلد)ا(

.حداليازراه•ائالثاإلمالهيةاذ~مبأتنا.ميعه)2(

ميك)(كوا-جارقدياالقاللعاونالدانتاجةبعةاتجةأ~اء.~ر)3(

رللمد0الالهالدورة~الزروالبلد،،نوالشرمعةاتلئدورةا~البلد)ء(

اخارجبذزرا>Jءراإلمك

ا-معمياالسكالشةةكا~البلدر«)

.ا~:حةهاتمجارفيرةكسا»مةئاقالاألتنا.الدوربعذ)6(

الثالثاإلسالميءالمذر~رسربالتثارراإلعالميةاكلمننثمتالقامتاألداةدوستقه

األعتتناءالدولمتلى،دتدفيثممااتي،،ارالتبتعميرالياحةلوزراء





Cll_.ا)2(المرفق 8-ü2/Rfr((.(أ.)´ا.)أا)9تة«

اإلعالميالمؤتمرمنتفياأل~~>الدولوفودورؤماءالياحةء.نوهالمسرزراهالمسر

:الياحةزراهاااللثاإلسالميالمؤةإحارفيديةالدبيةالدبالمملكةرياه11ر>بممدر

لوزراءاألولاإلعالميآلالثهاكتملالذيءالياحةبثأناروالةأحغثانباقالنفأ~افى

مييهءانيةاإلداإلعالميةرويةباجحك,أحغالناوالاعقه،الياحة

ا~ rءم2000برهتهاوأ

مااعمدزاللذ،لمرواالدعمارناهجو_ا~حةالهيةشأذاوبالترأمحأكومكوإأ

أكو_اوأا3ي~،ياماك،(اال~دندالمت<الياحةروادااالناإلمالي<اك

،االمح,والنامم0الناد0ءتلىقتالتىاالميةاإلسالميةبالعاليمنسنوننعهوإذ

واألمناللمالفادالد.لجيعأفإستل.قيت_رالعمإعىالمعؤوئعئئهوإأ
,الشبيةثةوالماراحراوخاللدزديةاالقاوالية

خنةأ~مامو~لذلك،دومتاحهاإلسالميهالمنثمةمياقأهدافأ~انبمحكلوإأ

•األمحنا،Jائد.نهنينهاوا-جاريدراالقتااتعاونفيتداراميةالاإلما.هيداذمنفئةقد~

ا~ررفره~:خاللدنديةاالقتاوالتقيةالندرحقيةفيتمالياحةبأئأئعععووإأ

،الثتحد<وغنسرواالمتشار



()1(.)تالم.أ6اايه<:أ.))REP/02-8~.)ا2(اهرنتى

حيالياتىالسرل-رااللاأسا~نا~~>تنيذإل-عةا_وجههتلر-وذ(لمباد-,

حيالياواألريبواأللجاثالياحةوا~ت

معا~لعتباتوتذليا~،ائناعبةا~جيةاالمتبانتاجحيةالياالتيألتيسرعامتعدا«نان~-2

.األ~ءالدولمنألملالوهئنيةنللقرانهاجبالاالهتمامإ~ء

،العامعيا~ء.إذخالل«زالياجةمجالفياأل~ءالدولبينفيدوذالعاىجلةدهم-.2

اخا«القاحاا_وإ_منماراالدفيزرو،•روا~ويبوالدبا~هنىوالد

السياحيةاألنثمت~ميفافاأل_وامعدداالنيالنعيددز~ر~هةاشتتالتهاةاال_دعن-9

فئإقياميعوتدا(أكنيادائدر!رنهفيعا

ز،~~يثرللتهحاترعيلةحنناداألكتتناذالبلدانJالياحةتحيةأجا~دنمعاونالحفنكل-9

نماوحدناإل~ميتيهانةرالثثاحتتنارة

الثتاراثا~~تارال~اإلما.هيتاقعاكداآلثارد~مايةمأ~اراهناجتسرر(عتأ~-7

انةالسرالثتانةداتا-هنتذ~العما«._\_ائدا« ،د،»سرد•»

راالرينيةاإلمالمت.5.األماته_رأولد«-وتةا~شررانياإ_وأتمالمحاوالتإداثث-8

اقنازإلى,را~ههذار.الدوراعمعةودتد،~ا~رالتدهااحةوهنة،المقدمة

الممازمات0لذحدمعاسبةاماا.اتاإل-



مقترحمشروعلبياناتنموذج

)2•>2أولتشرينلمأكتوبر2ø-22آاسطنبول،
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معدلألصبغأ
~

مقترحمشروعلبياناتنموذج

المقترحةالمشاريعفي(الستخدامه

اإلسطمي)تمرالمنمنظمةعملخطةإطارفي

الخبراءفريقاجتماععنهاتمخضالتيالتوصياتمعتمشياالنموذجهذابإعدادالكوسيكتنسيقمكتبقام
الدولبيزوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزمياالسكالمؤتمرمنظمةعملخطةبتنفيذبالتعجيلالمعني

تهااعننهدالتيالتوصياتوهيءإسطنبولبمدينة2>»1مايو/آيار7و6يوميعتدوالذياألعضاء،

عشرة.السابقةدورتيفيذلكبعدالكوسيك

التيالتعاونأفكارأوالمشاريعمقترحاتحولومنتظمةمخترقمعلوماتجمعإلىالنموذجءايهدفم

نمرالمومنظمةمحافلمنآخرمحفأقفيأوالقطاعيةالغبراءأفرقةاجتماعاتفلرتقديمهايمكر

مي.االسك

عامأمعلومانأ)

المتروع:اسر:)

.سسآلالمن

:االسم

اشذالمني

.الهاثف

.الفاكس

:اال´كترونىسرالبى

اال~لضابط

مي.اإلسكالمؤتمرمنظمةعملبخمثةالصلةذاتالقطاعاتالقطاع/3-

الصلة.ذاتاألخرىالمؤسساتومياالسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةبالتنسيقالقائمةالمؤسسة-أ

المثثرح~المشروححولمطرماثهمه-



الخ...)الصدفتءالقدرةالنواتج،للحجر،وصفلمأمسيةوموماتألممشووعوسفلم0

وأطرافلهاهالتابعةوالمؤسساتمي،االسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاء(الدولالمحتملةاأل~!ف»»-

المستهدفة.وألمجموعأأخرىة

المرتقبون.الشركاء-

المباشرون.المستفيدون-

مباشرةغيرأومباشرةبطريقةورءبالمشرتناثرالتياألطواف-
المشروعاتأنشعلةبيزوبالتنسيقبالتعاونألمعنيةأألطراف

المشروع:أميأ«^

I-أوئوياتها.مالعظةألهدافبالسبةعالمشروأسية

الوطية.وأالفيميةياتاألولوولك-افبالسبةعالمشروأهميةب

للمشروالمحددالهد~0~1> -

المحتملةاالفتراضاتالمخاطر/-13

تنصلةمات~
المشروح:مدة-ا4

.االستثمارمدةأ)

المتوقعة.التشفيلزمدةب)

أمكن)انإرفاقها(يرجىاالستثمارتنفيذخطة~لم

tللمشروالمقدرةاالستثماريةالتكلفة)اه

الثابتة:االستثماراتأ)
.العاملJWIرأسب)

استراتيجيتهوالتسويقفرص)ا6

1v~المنشود:األجنبي»(.راوز
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.الذا.فنية.خبرةأسواق،توفيرءالباطنمنتعاقدمشترك،مشروعءنقدية(مساهمات

التمويلخطةالتمويل/مصادر-ا8

المالرأسفياكتتابأ-
الخا~..ءالقروضالمطلوبة،المساهماتب-
أخرىمصادر~-

'I-\ا...اخمومسةحكومية.ميرعظمةمكرمية،(شركةالتفيذجمة

وجد):الإناالسنئمارعلىوالعأندالمنوفعهبحبهانر)2<

الصافيةالحاليةالقيمة
الداخليالعادمعدد

التكا~فعأليةمعدالت

االستردادفترة
غيرها

المتوفرة:الومأق)1ا
....................................التمهيدية.ىالجدردراسة

......................................نية.النهاالجدوىدراسة~
..............اك)...اقتصادية.تارييلم(نيةمقاومةدراسات

............................................أخرىوماق

آقرىةحطاتمكآيةاللم»
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وجلك)انلبلالنمووتعمبلستساراالفكلفأل -.
المجموعاألجنبيةاكملةالمحليةلملةرقم

األمريكى)الر(بالواتسسر

االرنى<أ

الرامات»االستثمارقبلماتكاليف1

حلماتءخلسيةلراسات

استشارية).

وتنميتها~وعموقعإعداد2
اإلنشائيةاألعمال3

-
الرئيسيةالصدات4

oوالمركباتالصاعدةالصدات.

المكتبيةوالمسكرمات
والتأمينالنقل6

التدريب7
سشاريةاالالحلمات8

~~~تكاليفا9
للطوارئاحتياطى10
والشغيلالعملبدء11

الثابتةمشماراتاالجملةب

العاملالمالرأسا2
- االسثماراتجمله~



الخاصالقطاع´´باستثماراتالمنيةاللورشةتوصيات

للتنميةاإلسطميالبنكودوراألمناءالبلدانفي

للقوسيكهشرةالثامنةالدورةإلىالمقدمة

)0220األولتشرينلمأكتوبر2ø-22ء(اسطنبول





النجليزيةما.األعمل
~

ا~القطاع´´بلمتثماراتالمنيةالصرورشةتوصيات

للتنميةاإلسطميالبنكودوراأل~ءالبلدانفي

للكوسيكعشرةالثامنةالدورةإلىالمقدمة

)20>2األولتشرينأكتوبر/02-22(اسطنبول،

ومدعيموالموسعلةالصفرةلممشروعاتالنشاءاألعضاءالدولفيالطزمهاالجراءا~مرشدالم(

لها.الطزمةرمةواالداالفنيهالمساعدات
حصولمسربماالخاصوالقطاعالحكومةبمشاركهخاصةصنا«يوإنشاءإمكانهفيالنظر)2لم

الموصل.علىوالموسطهالصغيرهالمشروعا~

ماعدهمعظممعالجماعىملالسوطرمقعنوباألخصالخاص»القطاعتمويلمخصصا~زهادة)3(

للتنضه.مياالسكالبنكموارد
المجارةمعارضفيالمشاركهخرمنلمةالدواألسواقدخولعلىالخاصالقطاعمنظما~مساعده)4(

استشارى.«عمعلىالحصولمعخارجةمكاتبوفتحالدولئة
بحمثالصادرا~وانمانسثمارااللتأمينميهاالسكالمؤسسهتقدمهاالتيالخدماتنطارموميع)5(

المخاطر.منشىأنواعامغطي

المؤمميمنظمةهولفيالمتاحالماللرأسأفضلاسخدامأجلمنإضافهحوافزمقسرمدابرامحاذ)1(

مي.االسك

البشريه.المواردوتنميهلألريباألعضاءاللولمبكمنالمواردمنالمرمدمخصصز)7(
فيمعملالتيميآاإلسكالمؤمميلمنظمةالسابعهوالمنظماسللمؤسسا~ائدعممنزالمرمدلتقديمالحاجه)6(

واالستثمارات.الجارهمجاال~فيخاصةوبصفةاألعضاءاالسلثميةالولىفيالمعلوما~مجال

ممثلينمعيينأوو/اإلقلسهالمكاسبمنزالمزيدفتحفيللتنميةاإلسلثميالبنكمجموعهتنظرأن)9(
األعضاء.الدولفيلهاميدانيين

يقدمهمماالخاهنللقطاعاكبراسفادهلضمانللتنميةمياإلسكالبنكإجراءا~تسهيلعلىالعمل)1(»

مختلفة.مالمةتتسهيكمن

لمنظمهاالبهةالمؤسسا~منبدعماالسطمهالدولفيالخاصالقطاعبينالتعاونمعزيزإمكانيةا)1(

التالية:المجاالتفىاإلسلثمىالمؤممي
الساحة.مجالفىاإلسطميةالولىبنالتعاون-أ

التطم.-ب
المعلومات.جامكنولو-ج

المبمكرة.المشروعا~دعم-د
الجودة.ضمان-~

واالتصاال~.والنقلالسفرإجراءا~مسهيل-و
اإلنماج.مجالفيالتعاون-ز
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المصرفية~اإلجراءات-ح

ألفنى~التعاون-ط
الكومسيك~نطاقفىالتعاونزيادة-ي
المعلوماتنشرفيميةاالسكالولىفىالمقاولينواتحاداالستشارييناتحادأنشعلةفاعليةرفع-ك

سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولفيتنفذالتىالمشروعاتحول

تحقيقبهدفقويةكلياقتصادسياساتمواصلةاالسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولعلىا)2(
سليمة.ونقديةضريبةسياساتطريقعنمستداماقتصاديلنموعاليةمعدالت

تكييفخلكمنوذلكالخاصةاالستثماراتجنبعلىقدرتهاتحسيناألعمنماءالولىتواصلأنا)3(

مكربذلكالمرتبطةالمقاهيمبعضعلىالتأكيدمعدولياالمقبولةآمعاييرمعوالمراجعةللمحاسبةأنظمتها
الشركات.إدارةبقواعدوااللتزامالشفافية

خلكرمزاألعضاءالدولإلىالمباشرةاألجنبيةاالستثماراتوخاصةالماليةالمواردتدفقتسميكا)41
علىيتعيينفإنهثمومنوضماناته.االستثمارحمايةمينوتالمالرأسحركةأمامتدريجياالقيودإزالة

التعاونتعزيزإئىائراميةائسياسيةوالنظماالتفاقياتعثىبعدتصدقلمأوتوقعثمائتياألعضاءائدور
يمكن~مابأسرعذلكإلىتبادرأنوالتجاري،االقتصا«ي

انهعلىلذلك»المواتيةالظروفتتوافرأنمااالقتصادلتحريرإجراءاتاألعضاءلزالدوتدخلا)5(

طبقاوستوفاةه´حددةمسبقةشروطخلكمناإلدارةمحكمةهذهالتدريجيالتحريرعمليةتكونأنيتقين
األعضاء~الولىمنالولةلكلالتحديددقيقلبرنامج

خلكرمنخاصةاألعضاءىالدولبينالمباشرةاألجنبيةاالستثماراتلتفقالتتموياألثرتعزيزال16(

التصدير~مجالفيوالتنافسيةالتكنولوجيةالقدراتتدعيم

الوطنيةاألساسيةالبنيةوتوسيعتطويرأ~منزبينهافيمااألعضاءالدولتتعاونأنضرورةالم7(
المستثمرينألننظرااإلنتاجيةالقطاعاتفيوالكفاءاتالقدراتزيادةيتسنىوحتىالبشريةوالموارد

آالة.فهأساسيةبنيةعنماهرةعمالةعنيبحثونمادائماالخارجأوالداخلفيءسلى

منالمشروعاتأممحابلتشجيعاألعضاءالدولفيوالتصيرللتجارةحرةمناطقإقامةتشجيعا)8(
فيها.االستثمارعلىاألخرىاألعضاءالدول

دورايلعبانأنهمااعتبارعلىا~طيميوشبهاجليميالمستويينعلىوالتكاملالتعاوننطاقتوسيعا)9(
السادرات.وتنويعالتنافسيةالقدرةتحسينطريقعنزونلكءوالتنميةالعالميةالتجارةتعزيزفيرئيسا
إتاحةعدمألننظراميسرةبشروطاالئتمانتوفيرهو.الدعملتقديماألساسيةالمجاالتأحدولعلز)2(>

الخاص.القطاعفىالصناعيةنشطةاألوتنويعالنموطريقعلىالرئيسيةالعقبةيكون.Lعادةاالئتمان

تقويمهيتقينالميسراالئتمانفإنللموارد،الصحيحواالستخدامالتجارةتحريرصفعلىاإلبقاءمعولكن
والمنفعة.للتكلفةمفصلنميدانىتحليلأساسعلى

تعزيزبقصدالمشتركةالمشروعاتبتشجيعمياالسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولقيام/2ا(
فيماواالستثماراتالمالرأسانتقاللتشجيعحوافزوتقديماألعضاءالوكبيناالقتصاديالتكاملوتدعيم

بينها~
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االلكرونمه،الجارهملالمعلوما~ءجامكنولوعلىللحصولالخاصللقطاعأفضلفرصهموفر)22(

سلممطبومدعمهاالمخاطرالمالرأسوبرامجمسرهلشروططبعاالمشروعا~هذهممولأنإكانهمع

الصناعه~الملكهلحفور
فيسماالاالهصادىءللمعاونبالنسبهىلصنأهمكلهماالمؤسسىوالطومرالقدرا~بناءان)23(

الدولمدرهمدعمانانهمانلكاإلسلثمى،المؤمميمنظمهفىاألعضاءالدولفياسثمارمناخمهمئة
المؤمميلمنظمهاالبعهالمؤسسا~علىوسرجباالهصادى~المعاونفىبفعالمهاالشراكعلىاألعضاء

التعاونوبرامجالفنهالمساعدهبرامجخلكمنالمجالهذافيالمحمودةجهودهامكثفأنمياالسك

الفني.
الصادمةاألسامةبالبنةالمعلقةالدابرذلكومنأخرى،مجاال~فيمحددهمدابرامحاذرهضرو)24(

للمعارنه~وهابلهبهاموثوربمانا~وإماحهءوالمؤسسهوالماله

معاملبأنفهاالخاصللمطاعسمحأنالى-بعدنلكصفعكلمالي-األعضاءالدولأعوه)25(

المنمارمع.هز»لنغذبالنسبهومبكرهامجابيهفائجمحموبغمهللنسه،اإلسلثميالبنكمعمباشره
بهامقبلوالىالمصرفهللضمانا~الساحهلبدائلبااألعضاءبالدولالخاصالقطاعصوعهزهاده)26(

مموهله.ألمنكضمانمياإلسكالبنك

محقعقفيالكبرىمهاالسكوالمؤمسما~البنوكبأمواكاالسنادهمحمولكيبمكانورهالضرمن)27(

النسهعملهفيالفاعلاإلسهامعلىوحثهااشراكهاممأناألعضاءىللدولفصادمهاالالنصه
األعضاءالدولفيالمشركهالمشروعا~إهامهفيمساعدأنأمضاسرالمؤسسامذها~هصادمه~وبإمكان

سلثمى.االالمؤمميمنظمهفي
االنماجخدمهمسعفءمجارمهوأسواوبنظمبنظماألعضاءالدولفيالمعنمهاالمحادا~هام)28(

ومعقبها،واألسواق،المعارضزككتسبرعملورشبعقدالوصهمعمتقاربه،فترا~عنىالسئعيآ
هطاعا~سساالللعاون،األولهذا~المطاعا~أوالمجاال~هذهفىبهمموثوقأعمالرجالإلمهامدعى

أفكارهمسدممالفرصهلهمماحبحمثوالمموسطه،الصفرهوالمشروعا~والصنعواإلسكانالنقل
الجدوى~ذا~معالمشارمطومرفيوللمشاركهومنمروعامهم

للجارهءممهاإلسكالغرفهبمساعدهمنظمهبصورهرمهالمجاالوفودمباالفىبالبدءأمضامومسكما)29(
عمهالصناالعطاعا~فيا~ونقاطالموهبمواطن(لعرهفإلىنلكمؤدىأنممكنزحثوالصناعه
المنمروعا~فياالسثمارا~زهادهإلىأمضاذلكمؤدىكماالدول~هذهفىالمخلفهواالهصادمه

المبانمر~األجنبىواالسثمارالمشركه،
خلكمنللنصهاإلسلثميالبنكومجموعهوالصناعهللجارهمهاإلسكالغرفهبمنالعحا~مدعمم)3(»

للقطاعمشروعا~محدمد~منبدورأمضاتعومأنالغرفهالخاص~ومسطعالقطاعاجماعا~منظم

للنصه~مياالسكالبنكمنممولعلىالحصولممكنهاالخاص
ورشهحضر~المياألولمهللمؤسسا~اجساعمنظموالصناعهللجارهمىاإلسكالغرفهمقرح)31(

المؤمميلمنظمهاالبعهوالمؤسسا~مىاإلسكالمؤمميلمنظمهالعامهاألمانهمعبالعاونهز»العمل

ومجموعهللنصهاآلسرىالبنكأنشطهبنالنسيرإمكانهدراسهأجلمنالغرفةوأعضاءمىاإلسك
أفرى»ومنظمهوالنصهللمجارهالسحاهاألممومؤممروالنصها~هصا«ىالعاونومنظمهالوئىالبنك

األعضاء.الدولفىالخاصالمطاعلصالحوذلك
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لمالكيمياالسكاالتحادمنظمةتقترحهاالتيالمشروعاتفىالمشاركةاألعضاءالدوكمناشدة)«32(
التعاونية.المعلوماتونظامءوالتعويضللحمايةمياالسكوالناديءحةللمكبكةشركةوبالتحديدالبواخر

وعليهالمدربة»العاملةاليدلديهاتوافرتالتيتلكهىالتنميةبأسبابباألخذبادرتالتيالدولإن)33(
أكبرونصيباوالرعايةماالمتمنعاليةدرجةيستحقأولويةذاقطاعاالعاملةاليدقطاعاعتباريتقينفإنه

الموارد:من
ميةاالسكالجامعةدعملهاالتابعةوالمؤسساتمياإلسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولمواصلة)34(

المنظمة.مظلةتحتالعاملةالوحيدةالمتخصصةالجامعةباعتبارها

طريقعنالتجارةلتنميةوسائلعدةتستخدمأناإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدوليجوز)35(

والمشروعاتواالمتيازهءوالترخيصالتجاري»االسماستغلكحقومنحءطنالبهمنالتعاقدر،0االستقمك

هأاوفيالتجارة.تعزيزفيالبالغةأهميتهالهاطرقوكلهاءالخالشركات~..وشراءءواالندماجالمشتركة،

بوضعالجديدةالترويجيةاألدواتهذهمىاإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتتشجعفقدالسياق

المجال.هذافيأقرتالتيالمنظمةاتفاقياتتنفيذفيباإلسراعأووجوده،عدمحالةفيالقانوني،االطار

مياالسكالمؤتمرمنظمةلولفيالمشروعاتبينالمتبادلوالدعموالربطالشراكةتطويرتعتمد)36(

وتحسينها~ءالتجاريةعماكلهمواتيةبيئةامجادعلى
بينالربطعملياتلتشجيعاالنتقائيةالدعمتدابيرمنشاملةمجموعةتعتمدأنأيضاللحكومات)يمكن3(ا

شريكةمؤسساتفيهاتعملالتىللقطاعاتالتنافسيةالقدرةاالنتقاءمعاييرتتضمنو.المنظمةمشروعات
مكملةأنشعلةفيالتخصصنعلىوقدرتها»تحديداالقطاعهذافيبعينهامشروعاتوديناميكيةمحتملة،

المحتملين~الشركاءألنشطة

بيزوالروابطالشيكاتإنشاءوتعزيزتيسيرفيهامادوراتعلبأنالتجاريةاالتحاداتعلىلحتعين38(

يلى..L~منالمشروعات
المناسبة.واالستراتيجياتالسياساتصياغةبشأنللحكوماتالمشورةتقديم•

ءالمشروعاتتطويرمساندةووكاالتء،والعمكالموردينبينتربطالتىالشيكاتتكوين•
الحكومية.غيروالمنظماتءالحكوميةوالمكاتبءالماليةوكمؤسسات

وذلكءاألجنبيةللشركاتكمورمينالمحتملةالمحليةالمؤسساتاختيارقبلمامرحلةفىالمساعدة•

منيمكنماأقصىوتقديمالشركات»عنمعوعاتتضمائتىالمحلقةالكتيباتإعدادطريقعن
معمشاركاتبإقامةالمهتمةللشركاتوالمحتملةالقائمةالقدراتبشأنوصحيحةواضحةمملوعات

آخرين~
أنمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةواالستثمارالتجارةفيالمتخصصةالمؤسساتعلىيتقين)39(

المؤنمرلمنظمةالتابعةالمشروعاتبينوالروابطالمشاركاتإقامةتشجيععلىجنودهاوتركزتسرع
المؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتبينفيماالمشاركةتدعيم-أخرىأمووبين-خدمىمنمياالسك

منوالتعاقدالتجارية،واألحداثواألسواقالمعارضبتنظيموذلكبينهافيمااالتصالطريقعناإلسلثمي
تلكإقامةمزايابشأنالمعلوماتونشرفيها.المشاركةو~التجاريةاألحداثمنوغيرهاءالباطن
الحكومية~والبرامجحالياالقائمةالمساندةآلياتبشأنوكذلكالروابط

ماطريقعنوذلكوسياسى،واقتصادياجتماعيتوازنتحقيقيستهدفأنالولىللمجتمعيمكنأإ(»

يلى:



)(1؟().)ا`)1اا.).:أ.)H.1I2/REp~.)ا4(اهرنتى

ومستمرةعادلةروابطإقامةعلىالتشجيعشأنهامندوليةبيئةتهيئةإلىيرميحواروتطويربدء•
آثارلهايكونأنيتوقعوالتيمياإلسكالمؤتمرمنظمةومؤسساتالجنسيات،متعددةالمؤسساتبين

امجابية.

~م؟بوجهاالستثمارئتنميةاإلقليميةوشبهواالفئيميةائقوميةالجهوداستكمال•

الو~<القدراتوبناءالمشروعاتتنميةمجالفيالفنيللتعاونالدعمزيادة•
األعضاءالدولفيا~الماليةاألسواقتنميةالخصخصة،مجاالت.فيالجهودمنالمزيدحشد)41(

المالية.أألزماتعلىالتغلبفيالخاصالقطاعإنمراكمي»االسكالمؤتمرمنظمةفي

مي،االسكالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالقائمةاالستثمارفرصحولالوعيامجادأطوهز-لم(~

وفقاالممنوحةواالمتيازاتالحوافزعنوافيةممةخكإعدادانتجارةئتنميةميا´(سثئنركزين

دورية.بصفةالدورلتلكاالستثماريةللسياسات

~أوريألبنتينأنءالعملوورشندواتتنظيمهإلىإضافةللتنمية.مياالسكالبنكعلى_)3(

األ~ء.الدولفيالكبرىالصحففيت،التسهيكمنذلكوغيوتمو~منيرفر«





نظام

اإلسطميةللبلدانالتجاريا~ض

التجارةلتنميةاإلسطمىالمركزمنمقدم

لللوسيكعشرةالثامنةالدورةإلى

)2••2أولتشرينأكتوبر/2ø-22(اسطنبون،





(`)ا::().)´م`)<()ا`):اا(اا>ألJ...`1:(8)15(المرفق

المركز~هءالبنهمهمك6االلشجارهروبالثرالعملبأفسهمنهوعا•
لخكمسكاثلجنهإئىرالمقرننطاموعمش:لثجاردلثنمهاإلسلثمى
إ~رشه~2001برأث21إلى18منالمنعتددعشر>ائساسه،ورشا
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يتضحنكمااتباعيايجبالتياإلجراءاتو~:التظاهرةهذهوعملإقامة
األعضاء.Jا_.مشاركةلتسهيلأساسيةماتمعل

ا_ولمنيثالكهلجنةأوهمتءالمشروحفئذاعلىعهااطث0و~
منأشهرثاث_~ىالأجلشيالمسألةفئذهحرلحظاتهامثبتديمااعضماء
التجارةلنتنميةمياإلسثالمركزيقومالمعرض»نضام~وحتوصكتار~خ
المعرض.نظامالستيفاءخبراءفريقتنظيمإلىعوةباكلك0إثرعلى

المركزبادر0الشأنهذافياألعضاءولاكملثحظاتعلىاال~عو~
الدولمنالخبراءمنفريقضماجتماعبتنظيمالتجارةلتقيةاإلسلثمي
2627يومياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء .Jبمقر2002مارس
طيه.المرفقفييو_الذيالنظامهذااستيفاءخلثلهتمالبيضاءبالدارالمركز



نظام~وح
اإلسلثميةان0للبالالتجاريا~هن

األعضاءالدولبينوالتجاريتتصادياألالتعاونعيمتإلىالراميةللقراراتوفقا
للتعاونالدائمةاللجنةعنالصادرةللقراراتوتبعااإلسلثميالمؤتمرمنظمةفي
نيلم(الكوسيكاإلسلثميالمؤتمرمنظمةشياألعضاءالدولبينوالتجاريتتصادياال
منسنتينكلمرةيسيلم(تيفأاإلسلثميةانللبكالتجاريالمعرضتنظيميقعالشأن»هذا

كماا~~.يستضيفياكالبلدمعبالتعاونانتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزطرف
والغرفةللتنميةاإلسلثميالبنكمنكلالتظاهرةهذهإىادشيالمركزمعيتعاون

المعنيةوالمؤسساتاإلسلثميالمؤتمرمنظمةأجهزةوباثيوالصناعةللتجارةاإلسلثمية
األعضاء.الدولي

الثااألمة.ثثثثعللى

:إلىالمعر-ربيدف

االسلثميةارالبلدبينوالتجارياالقتصاديالتعاونتنمية1-
اإلسلثميةانللبالاالتتصا.ييةباإلمكانياتالتعريف2-
العلثقةذاتاالستثماراتهريةالتياا~دالتتنميةربعمليةيصفةالمساهمة3-

االسلثميةولاكبينبالتجارة
مياالسكالموتميمنظمةفياالعضاءولاكوخدماتبمنتجاتالتعريف4-
~االعضاءولاك_االقتصاديةالفعالياتبينالمباشراالتصالفرصفيرتو5-

سلثمياالالموتميمنظمة
ميةاالمكانالبكشياالتتصاديةالفعالياتبيزاكةالشرتنمية~المساهمة6-
تمرالمورمنظمةرماالعضاءللدولاال~ادياإل.ماجتنميةعلىالعمل7-

اإلسلثمرير
ولاك~~متيةتسراداةبصفتبياتمراتوالموالمعارمذزمذاعةتنويرعلىالعمل8-

االسلثمية.



بقراراتعمكرالمعرهتنظيمعلىوشرفياكالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركز
منظمةشياالشضاءولاكبينوالتجارياالقتصا.يللتعاونائمةاكاللجنة
لم.الكوسيك(مياإلسكالمؤتمر

عثىالمعار-رتنظيم~ا~~الجهةوتمثلهالمعرضيستضيفياكالبلد
طني.الوالمستوى

ا~~فياألعضاءالدولرغبةعالمتطكالمركزبهايقوممشاوراتإثر
للتعاونائمةاكاللجنةتقومءالشرنهذافيقبلهامنممروخىعلىوالحصولالمعرض
الكوسيك)(اإلسثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءولاكبينوالتجارياالقتصادي

المنظم.البلدبتعين

المضفالألالاسند.الثالثا~ ~...

اإلسلثميةللبلدانألتجاريالمعرضإقامةفياألعضاءالدولمندولةرغبتكلما
األمةصعيدعلىمتميزحدثنهلتزامنهنظراالمعينالبلدبدلاستثنائيةبصفة

بمشاوراتالقياميجبالنظام»هذامنالثانيالبندمقتضياتعنالنظروبغض0اإلسلثمية
النظام.هذامنالثانيالبندعليهاينصالتيالفنظفةالتجهاتمعالشرنهذافي

لدىالضروريةاإلجراءاتالحالةهز»فيالتجارةلتنميةاإلملثميالمركزيتخذ
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنة

الكوسيك).لماإلسلثمي

التجازيللمعرفالباريةالدورةتنطيميحقهعنشارلالذيالبلديحتفظ
الموالية.الدورةوإتامةا~~ياألولويةبحقاإلسلثميةللبلدان

(تيفأيسي)اإلسلثميةللبلدانالتجاريلممعرضشعار~:

انللبكاريالتبللمعرضرسميكشعارالنضاملذاالمرنتىالشعاراعتمادتم
اإلسلثمية.
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أيي)تيف(اإلسلثمية~انالتجاوررالمقرنضوعمو.~



8~.)ا5(العرفن 02/REPأ)`)؟(1.)10.لم`أا

منطمه~مراثببصئأثثمثعالثيولاكوحه~أمصاالمشاركه~~مغث-
غمرا~ان~الملمأاثائجاكمناالثثصاد_ثالشعاكهولفدثمياإلسكثمرالمو

المعر~ر~رثرئثاث،عوحهشكمامي.اإلسكالمؤثمرمئئئمهفياأل~اء
المعنه.طرا~7امعوربالثنا

الشاركهشرر-.العاشرالبث

النجاححظوظبكلميةكاإلسانللبكالتجاريمدرالمعرإحاطةعلىحرصا
نزالحوابعذ~مذ-علىاالتفاقيتمالتجارة»لتنميةمياإلسكالحركنمعوبالتشاور
للمشاركين.

.أشكال~ةالحوافزهذه~خذأنيمكن

إيجارأسعارمتجاوزأنحالبأيمجوزالبالءكلفيالجاريةاألحكاممراعاةمع
لتنميهاإلسثميالمركزبينمفاوباالسلفامعيناسقفاالمجهزةالعرضمساحا~
المضيف.والبكالتجاره
ثئروهوالجمر~رمهاإلداوا~ابيراإلجراءاتتسيلعلىالمضيفالبندمعمل

القوانيناالعتباربعيناألخذمعالجمركيهالتحفزا~ذلكفيبما~رضينالحوافز
ا~.البلدشيالجاريةواألحكام

:على!ا~عضاءالدولبقيةوكذلكالمضيفالبلديحرص

oوالنقلاإلتامةتسيلثتتوفيرإمكانيةIJ~.J-انزيتالتر
oعلنيةالوالشركاتمشاركةتشجيع
oوالمعلومات.البياناتمنيلزممافيروتوللمعرضالملثئمالترويج
oبالمعرضالمشاركةدليلإعداد

اركيناأعثشيواتالتمذ-بتسيلالكفيلةاإلجراءاتجميعالمضيفالبكمتخثذ
مية.اإلسكانللبكالتجاريالمعرض~وللعارضين

المباشرالبيعإمكانية.عشرالحادىالبئه

الثلثثةاأليام~رأسبوعارحوااإلملثميةوللكالتجاوررالمقرنيستمر
البيعخه_اا،دايتممللعمرتخصصاألخرىواألياماألعماللرجانرالمقرنمدةمناألولى
ا~ا~وأنظمةلقوانينوفتاالمباشر



اإلنملميتمرالمنمنظمةشياألعضاءراممهاألتلولاك.هشرا~آلبنة

الموتميمنظمةثراألعضاءنموااألقلالولىمشاركةقستيلعلىحرصا
انللبكرقالتجاالمعرض_~والوآل-ا~ةاألممتصنيفحسب-مياإلسك

التجارةلتنميةاإلملثميالمزكنمعبالتشاوريمزحأنالمضيفللبك~ناإلسلثمية،
مربعة.امتارتسةىنتقلالبالمجانمجهزةعرضصاحة

الحكوميأوغبرالحوسبأ~المنظما~

مساحاتالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمعبالتشاور~حأنالمضيفللبلديمكن
هذامنتستفيدأنيمكنكمااإلسلثميتمرالمنلسظمةالتابعةمساتالمنلفاناةمجانية
والتجارةباإلنتاجالعلقةذاتالحكوميةغيرالمنظماتاإلجراء

المعروضان~:

منظمةفياألعضاءالدولفيالمنشأذدتماتوالفالبضائعللفرضتقبل
اإلسلثمية.التيممعتتعارضالوالتيالوطنيةلقوانينهاوفقا~اإلسك>المؤتمر

تقليديةأثساداتاانزجهالخا~:ا~ .~

مشاركةدولثلثثألفضلوبرونزيةوفضيةذهبيةيريةتكجوائزالمعرضيمنح
ترشيحبغرضالمعرضأثناءتشكلالتياللجنةتقريرعلىبناءوذلكالمعرضي

ائجائزة´´.ا´لجنةوتسمىالفائزةالجهات

.اليواتزهذهاسنادفيويراعى

المساحة-
المعروضاتنوعية-
العارضةالشركاتعدد-
التجاريالو_أعضاءى،-
ر.المقرن~المشاركةاستمرارية-

المعنييرالرنتبلمنموقعةالعارضينلكأنةتديريةشياداتالمعرضيمزح
التجارة.لتنميةميااسرطللمركزا~مالمديرومنالمضيفةبالدولة





)i,(

الدورةلجنةاجتماعتقرير

)م002األولتشرينأكتوبر/23اسطنبولم
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الدورةلجنآلاجتماعتقرير

)020)األولتثرينأكتوبر/23(اسطنبولز

لجنةاجتماعء´~األعما_ءجدولمنالعاشرللبندووفقاللكوسيك»عشرةالثامنةالدورةهامشعثى

باسطنبول~2002األولتشرينلمأكتوبر23فيالدورة

للمنظمة~التابعةلبةالتاوللمؤسساتمياالسكالمؤتمرلمنظمةالعامةمأنةللثممثلوناالجتماعوحضر

أنقرةمركز-

التجارةلتنميةسلثمياالالمركز-
للتكنولوجياميةاالسكالجامعة-

للتنميةميااسكالبنك~
والصذعةللتجارةميةاالسكالغرفة-

السفنلمالكيمىاالسكاالتحاد-

الكوهسيكتنسيقمكتبمشلواالجتماعحضركما

ائمؤتمربمنظمةاالقتصاديةللشؤونالمساعدالعاماالهينأياللوفابيكاتيرنوالسفيرسعادةاالجتماعرأسوقد

مي.االسك

التالي:النحوعلىأعمالهاجدولاللجنةاعتمدت-

المعنبة.المؤسساتبينالموقعةالتفاهممذكراتذلكفيبماالتعاونألنشطةالدوريالتقويم»1

مى.االسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدو~البيئيةالتجارةلتعزيزالمتخذةالتدابيراستعراض»2

اآلراء.لتبادلالكوسيكتخصصهاالتيالجلسةفيالنقاشحولهيجريالذيالموضوع~ه

الكوسيك،تنسيقمكتباقترحهاالتيمياإلسكالمؤتمرمنظمةعملخطةلتنفيذالتكميليةاآلليةه4

اإلقليمية»التنميةبنوكودورالعالميةالتجارةمنظمةأنشعلة،9

ومقاصدها.الدورةلجنةأغراضحورمرجعياتقريراالكوسيكتنسيقمكتبممطفدموقا

لية:المتاالتوصياتوالنتائهإلىاللجنةخلستالمناقشة»وبعد

نمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةتتولىأنعلىاالجتماعوافقءاألعمالولبمن>»البندإطارفي
مذبمذكراقائمةإعدادللمنظمة»التابعةالمؤسساتمنالضروريةالمعلوفاتعلىحصولهالدىمي»أإلسك

مردر



أنممكنالعائمههذهبأنشعورسادومدالممحده.األمموكاال~مخكفمعالموهعهالمذكرا~فهابماالعفاهم»

الجامعهأبلنسرالصددىهذاوفياإلسطمي.المؤمميمنظمهمؤسسا~أنشطهتتسقفىخاصهبصفهفد

والبنكللكنولوجااالسلثساالجامعهبنموهقهاالمزمعالنقاهمبمنكرهاالجماعللكنولوجاممهاإلسك

للنصه.اإلسطمى

لنسهمياإلسكوالمركزللنصهمىاإلسكالبنكمنكلهدماالعمال،جولمن2البندمناهشهولدى
لدولالبنسهالمجارهمعزنبشأنوأنشطهلبرامجهموجزاوالصناعهللمجارهاالسطسهوالغرفهالمجاره
المؤمميمتطمهلدولالبسهالجارهمعزمزفىالنجاحأناالجماعأكدوهداإلسطمى.المؤمميمتطمه

الدولفيممنالمسوروالمصارمن/منماءاألالحكوما~مخزهاأنمنبغيمكمسهبأعمالمرمهناإلسطمى

´االبنكمنمهالمهبالسهمك~المعلمهالمعلوما~نشررهضرواللجنهرأ~ءنلكعلىوبناءاألعضاء.

بمنالمعاونمكشفطرمقعنونلكاألعضاء،اللولفىالمحسلنالمسخصنإلىللنممه´´اإلسلثمى
غإبكفيالمعاونلهذاالمهمهالمجاال~أحدوسملاالسطمى.المؤمميلمتطمهاالبعهالمسهالمؤسسا~

مقدمهاالىوالخدما~بالسهمال~االنر~شبكه~منالخاص»اهطاعفسابمااألعضاءىالدول
االسطمى.المؤمميلمتطمهالسابعهالمؤسسا~

هذهومصةالجارى،الوسعمعووالسالعواملمنعلدوجوداسمرارأمضااالجماعالحظكما

بصفهكمهالجمروغمركمهالجمروالحواجزءاألسواقإلىالنفاذمونمحولالسالمصاعبفيالعوامل
حمهمكخطوطوجودلمدمتطراالنملنولونارمناعمالوا~بالنملالممعلعهوا~ءخاصه

متطمفىوالمدرا~االسثمارا~كغامهوعدموالمأممناالئممانكلفهارمناعمكرالعالمهوالعموده،مباشر

اإلسطمي.المؤمميمتطمهمولمنكثمرفىمعالمشار

فيالمنسبدورسومللنصهاإلسالمىالمركزعلىالرأىانعمدءاألعمالجولمن3البندمناهشهوعند

المجار«ااأثروهوللكوسكعشرهالثامنهأهورهعلمهوافالذىالموضوعحولدراسهحلقهمتطم

إنمارهمعاالسطسهلللولالبنهالمجارهومطومرمعزمزعلىالمعلوما~جامكنولوواسخدامونمهااللكمر

الدولهمعبالسسقالمهمهبهذهالمجارهلنمهاإلسطمىالمركزهوموسوفاألعضاء~.الدولإلىخاصمه

اإلسطمى.المؤمميلمتطمهاالبعهالمعنهالمؤسسا~ومعءموسوهىالمضعفه»

حثمنمرحب،للكوسكعشر»الثامنهرهاللوأنلوحظاألعمال»جلولمنء4البندمخصوفسا

المكبهومأنعلىوامفرالكوسك.منسقمكبمنالمعدمهالورمهفىالواردهالكملهبا~المبدأ،
المنسسياالجساععلىالرشههذهوعرضومطحظا~،معسا~منمكماهماضوءفيمعلهوثسهبإعداد
ا5إلىاامنجدهفيعمدهالمزمعاإلسالممهللجنهوالعشرمنالساساالجماعماهشعلىمعمدالذى

علمهاحظامهامكإلبداءاألعضاءاهولىإلىالرشهإرسالذلكبعدممأنعلى،2،»3ثانكانونمنار/
للكوسك.عشرهاثثامنهاثورهاعصمهالذى.للمرارطبه
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عفاهالمقتر-االجتماعجوانبمختلفحولعامنقاشجرق:ألعمالجدو~ممزcالبنديخصوفيما

رذالتجالمنظمةالمتعلقأالمسأئدبشأنالكوسيكدورةفامثنعلىوالمائيةالتمارةعنائمسئولينللوزراء
العالمية.

لورقتهاموجزاعر~وا~~للتجارةميةاالسكالغرفةقامتءاألعمالوئرجدمن6البندإطاروفي

الخاص.القطاعملتقداتتومسر`تلتنفيئذالرقابيةباألليهالخاصة

فياألكضاءاالوا_تتدمسوفءائكوسيك.ورقعنالصاد<~ةالتوصيةعلىوبناء!لصدد»هذافيم
رةللتبميةاالسكالخرفةبموافاةباألمرالمعنيةولهاالتابعةالمؤسساتوكذامياالسكالمؤتمرمنظمه

<~00~أولنونها/1cديسمبرأقصاهعدموفيوذلكوتنفيباتهابآراءهاالصناعةو

(~.1إلرالشكربتوجيهعاآلجتانتهىو





كلمة

بلقزيزالواحدعبدالدكتورمعالي

إلسطمىتمرالمنلمنظمةالعاماألمين

عشرةالثامنةللدورة

الكوسيكجتماع6ألختأهيةالجلسةفي

)201.األولتشرينأكتوبر/25اسنبول.لم
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كلمة

بلقزيزالواحدعبداللكتورمعى

إلسطميالمؤتمرلمنظمةالعلماألمين

عشرةالثلمنةللدورة

الكوسيكالجتماعالختاميةالجلسةفي

)2002األولتشرينأكتوبر/25ء(امطنبعل

ولمتجارةالصناعةونربكولو،لحركنعلنأحمدالسيدمعى

ءةوالسعةالمعىأصحلب

ءةوالصةالسيداتحضرات

وبرككالندورحمنهطبكمالسال

االقتصاديللتعاونالدائمةللبنةعشرةالثامنةالورقهز»فىمداوالتنامطافنهايةإلىوصلناوتدلىيطيب

التيالمخلصةبمردهمطىداالفىورؤساءالوزراءالعمادةمنالمتلخلينكلأشكرأن(كومسيك)والتجاري

إليهايطمحالتيالممكنةالنتائجأ~إلىللوصولخطتالمدابصتوىواالرتفاعالعامالنقاشإلثراءبنلوها

الهامة.الموقرةلجنتكممناإلملثمىالعالمأبناء

مماوانكبرى،أ~ونوليهإليهنسهىمطمحأمنظمتنافىاألعضاءالولىبينالبيئيةالتجارةتعزيزكانلقد

بدخولءالصحيحهاالتبفىط~خطوةاالتجاههذافىخطوناوقدءالورقهذهتختمأناألملإلىبنايخو
ماالسار´الحث~ايكونأنونرجوالمملىهالتنفيذفىالبدءمرحلةالتجاريةاألفضلياتلنظاماإلطاراتفاقية

المستقبلفيمتتمالتىالتجاريةاألفضلياتلنظامالمقبلةوضاتالنافىالجميعجهودتتضافروأنءبمده
األ~ء.هولنابينالتجارةلتعزيزالعمليةاالجراءاتالتخاذالهشاءانالقريب

المفاوضاتلورقرعايتهاباقراحتفضلهاعلىالتركيةالجمهوريةأشكرأنإالالصدانفىيسعفىوال
المشترك.اإلسطمىالعملدعملصالحالؤوبةجهودهاملسلةفىجيدةمأثرةبنلكمضيفةءالمقبلة

الذياإلسلثميالتجاريالمرضنظاملمشروعالكوسيكلجنةامحمادكبيربارتياحأسجلأنيمحنىكما
منتظمة.دوريةبورقالنعقادهالضروريالقانونىاالطاراإلسميةالمعارضلتنظيم~أنشأنهمن

والتجاروالصناعاأل~لرجالتعر~فعلىتعينالتىليةاللوالمعارضإقامةأصةأحدلمىيخفىوال

نلك.وغيرالصفقاتوتت»ا~طوتباللاألخرىا~منتجاتطى

الشارقةإمارةوخرصاا~ة»العربيةاالماراتلولةإلىا~لهذافىبالشكرجهأةأنلىويطيب
)6-2امنسيقامالذيالتاسعاإلسطمىالتجاريالمعرضوتنظيمالستضافةبهاتقومالتىالمجهوداتعلى

المؤتمرمنظمةفىمنماءاألاللولبينالتجارةلتنميةالبيضاءالدارمركزمعبالتتسقالقادمليسبر

الة.فهبكيفيةاأل~ءالولىجميعفيهثساركأناالسطمىراجيا



الرئيمرءالصيد

ا~هتصاديالتعاونبتنميةالخاصةالمنظمةملخطةتنفيذمراحلباهتراضالحورةأله~قنالة

المنكورة.العملخطةمتابعةلمملوشجيعا«مامدلوالتناقلعتحيثاأل~ءءاللولبنوالتجاري

قدا،للتسيةاإلسطمىائبنكوهورمنماءاألالنولفىائخمةائمالية~االسثماراتبثمأنمداوالتناانكما

بهكمنماءاألللولىقمتالتوصياتمنهامةمجموعةعنىاألنظارووكزت»جدامناسبوتتفىجاعت

بهاخرجتالتىلمتوصياتأنكمااالسثمارات»ا~بتسهيلمجلفىسورهاكنهوضعلىمسامحتهما
حتىاالعتارءبعينتؤخذأنينبغىواحمناعة»طتجارةاإلمطميةالغرفةبرعايةالخا~القطاعاجتماعات

منماء.األالولىبمنوا~هتصاديالتجارىالتعرنتطسرفىهمامياعنصراالخاصكتدعمسا~تظل

بينالوحدةلبناءالحقيقيةالقاعدةمووالتجاريدياالقصاائتعاونبأنللتفكيرأهردأنالقولنافلةومن

التىالرابطة-ليةاللوالتجمعاتلمطارفرالمنضويةالفولمبنائتصاهيةالمصلحنسيجأنكماءاللول

كبرىأ~عثىينطوياللجنةمذهمضمارفىملكمفأنالمنطلقهذاومنبينهاهالوحدةعرىتونق
واألهداف.والكنمةالصفوحتفىاالسطميةألمتاالعلياائعلميةاألهدافلتحققمسارنافىمتميزة

بجوىمنماءاألاللوللخاعهرإليهماسةحاجةفىنحنماانءحيةاالفتاالجلسةفىنكوتأنسبقوكما

االقتصاديوالتضامنالتعاونمسارفىالسياسيةارلقهاتوجيهمنتتمكنحتىءجليلعملمنبهثعومونما

وتوصيات.مقرحاتمنإليهتوصلتمالتطبتفضروريةاإلجراءاتالتخاذةوالمبلواالجتماعى،

رئيسسزرىنجتأحمدكعميدلفخامةأخرىمرةوكثسبلشكرلتوجهأنالدهزءكلمتىأختتمأنوقبل

ءاللجنةمذهرعايةمضمارفيبينلهاهتىالقيمةللجهودمكومسيكلجنةورئيمرءالتركيةكجمهورية
هذا.عملنامممارفىلنايعميهاقنماالتىالحكيمةوللتوجيهلت

رئيسالسيدفخامةعنفيلبةءلحلورةهذهبإدارةلقيامهلىبهجهفلكتورفمميدمعلىأثمكرأناودكما
محمودة.عمارةنتيجةهىبمداوالتناو(لوصولالجمهورية،

والكتابوالمترجسنمثعن،بشكلأمالنالمتظيمجهودهمطىهكومسيةتسقمكتبوهثما»بلثعيروأخص
أعملنا.كلفجاحفيفعلةممما~ساممواالنمنوالفنسز

كلبنلفىجهداتألولناإلسطىلممؤتمرلمنظمةهعةاألملنةأنأخرى،مرة،جميعالكمالكدأنوأريد

الحقيقيةعائمالدارساءفىرائدمامبلورتترم~نهانحترالتىلحكوسيكلجنةلتوارطلسيذتمتطينما
ومنت.وعزتهاإلسطمىفعلممتقيةلمىمموديمشاركىاالسطمىللعمل

مه.وبركهاملهورحمألهبكمولممال



)̂•(

فقيهبن~أمب!~أالستأذ:مليههكلمة

ألسصر«يةأ~ييةا~وفدونيس/التجارةوزيبى

ئئكو~عشرةألثامنةنئدووةانفتأهيةأنجئسألفي

إ2،.أاألولتشرينأكتوبرك.أ9ل:ا~لم
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فقيالجنربنأسامةاالستأل/معطيكلمة

ديةالسوبيةالهالمملكة9وونيس/التجارةهرير

للكومصيكمثمرةالثطنةللدورةالختاميةالجلسةفي

)2002األونىتشرينأكتوبر/25ء(اسطنبول

وصحبهألهوعلىمحمدسيدناءوالمرسليناألنبياءأشرفعلىوالسلثموالصالةالعالمينربشرالحمد
وبعدىأجمعين.

المؤتمرلمنظمةوالتجا~ياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةرئيسزءالتركيةالجمهوريةرئيسفخامة

سلثمي.اال
االسطمي~المؤتمرلمنظمةالعاماألمينمعالي

الوفود.رؤساءءوالسعادةالمعالىأصحاب
الكرام.واألخواتاالخوة

وبركاتهاثهورحمةعليكمالسلقم

الورق»هذهاجتماعاتفىأئمشاركةاألعضاءالدلوفودعنزونيابةالسعوديةالمربيةالمملكةوفدباسم

التركيوللشعبالتركيةالجمهوريةلحكومةوتقديرناشكرناجزيكعنأعربأنأعمالناختامفىيسرني
الجميلة.التاريخيةالصينةمذهإلىوصولنامنا.بهاحظيناالتىالضيافة،وكرمءاالستقبالحسنعلىءالشقيق

رعايةعا~الجمهوريةرئيسزفخامةوحرصءالمتصلةالتركيةالحكومةبجهودأشيدأنالمناسبةبهذهوأود

االقتصاديالتعاونروابطلتعزيزءبهاالمناطالحيويباهورمننالنهومنوتمكينهااللجنةهذهفعاليات
فيتشكيلهاقرارصورمنذاإلسلثمىءالمؤتمنمنظمةفيمنماءاألالولىبينفيماواالستثمارقوالتجاري
خطةتنفيذمسؤوليةبهاأناطوالذيم»198أعامالمكرهةبمكةانعقدألذيالثالثاالسميالقمةمؤتمر
حيثميآاإلسكالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينوالتجاريإالقتصاديالتعاونلتعزيزالهامفةالعمك

كماءالمحددةأ.لوياتهأوفقالعمذخطةلتنفيذزمنىبرنامجتبنىإلىاألولىلورتهامنذاللجنةهذهبأدرت
تشهدهاالتيوالتحوالتالمستجداتمعالتكيفبهدفمسارهاوتقويمءالخطةمذهتنفيذمتابعةعلىحرصت
الولية.االقتصاميةالساحة

الرئيس.فخامة

لزالدوبينوالتجاريا~متصاديالتعاونأسسرإرساءمنتعالى،اثهبتوفيقألكوسيكاستطاعتلقد
براعبوضعإلىسعتكماالقمة.مؤتمرمنالمعتمدةالعمكخطةلتنفيذالمؤسسيةاألطروامجاداألعضاء،

المؤتمرمننمةعنالمنبثمةالمتخصصةاألجهزةمنظومةخنمنوتوصياتهاقراراتهالتنفيذعملية

لتنمية.سلثمياالالبنكمقمتهاوفىاإلسلثمىء
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تنذيراائمتعاقبة،ميةاالسكالقمةومؤتمراتمنماء،األالدولبدعمالئجنةلهز»المملىالنهجحظيقدو

عمرها.منالماضيينالعقدينخلكراللجنةهذهحققتهاالتىالديدةنجاراتلك

الحرثسنفخأمأل

ا:ؤوب0د«هبهاومتابعةاألولى،دورتهامنذاللجنةهذهعمكقواعدإرساءفىالمشاركةشرف!ىر0قا.لة

مياإلسركا~•التضامنروابطوتعزيزوالتجاري،االقتصاديالتعاونحقولفرالمنشودة:د)هدافلت.يق

المصر.متطئباتلمواكبةا(منتزك،

نيمن.الرمةزف

مسيره<:نتدءهاندركفاننأءالكوهسيكبهاقامتألتيوالمبا«راتالمنجزاتفيهمنمنا(يقت>´م

األعضاء~الدو_بينفيد:والتضامن:لتكافوقيمبمبادىااللتزاموتاكيدالجاد،إلعملمزيااعنتتطنبزأنأدا.

بسز:عيأاةوقتمدا،يأف0::التنميةتحيانذمواجهةعلىهولناقدوةيزوتمنالتعاون>لمسيرة<لدذعتموةءتوفير

المستقر:.مالمكريمةالحياةفيمية،االسكوالمجتمعاتئلسعوبالمسروعةألمتطلباتتنبية«,ا.دنما«ت

المو،سأنذوبهزةاالءمميآسكأكتموالموسمنظمةألساهةا´ء)مأنهعنىيحتماياتأنكهزءئبوأ،زأك

.أئعمسزامب»أ..هكددبد::دةالمذ:`..زاتتبنى,بهاءأئونومةبائمهامللنهوضانجهدمنالسريابأل::~

ألمشتر؟.أ.هصامحبداخمةمنوتمكينهاأألعمنواءئالو_.تجاريةالةوا~هتصاليةالمقوماتزيزبتهيلة:لكه

المستدإمة.التنميةممارمنزالعا.رنصيبهانيلعلىقدرتهاوتعزيز

وبركاته.اثهورحمةعئيطلتمالسرز



,يكولوتاذنكنهأحمدألسيدمعاليكلمة

التر~الجمهوريةءوالتجارةالصناعةوزير
الختاميةألجسهفي
للكومسيسرعشرةالثامنةئلدورة
أ2.20األولتشرينأكتوبر/2o(امئنبول





~كبألبالنر.األصل

لحربكولوءكنعلأحمدالسيدمعالىكلمة

التركيةالجمهوريةءةوالتجلالصناعةوزير

الفتلميةألجلسةفى

للكوسيك.محثمرةالثامنةللدورة

/200الأألولمشريعأكتوبر/أل9اسطنبوللم

0دنا~طداهالرن
العام.األمينمعالي

ام؟إلكلالمندوبون
االعزاء،فيإلضير

الفرصةهز»أغتنمأنلىويمئيبللكوسيك.أخرىناجحةعورةالختتاماالرتياحئأعربأنبدايةأود
إلىوكذلكمي،أإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمنظماتوإلىءألحسيقةاالعضاءاهولىالىبالشكوالتوجه

ثمين.اسهاممنقمر»ومأبالغ»أهتماممنابلوه...Iعلىاللورة-»فىشاركتالتى:لوفودجميع

لنظامامالاالهاواتفاقيةطىأال~ءألولىمنا,بتصليقاللورة»هذهفىسرورنا»كأنهاولشد~

منائزي«دقيةاالتقلهذهالفعالالتنفيذأنفىشكمنوطالتنفيذ.حينبنلكخلتةالتىءالتجاريةاال~ت
مية،اإلسكللبلدانالبيئيةللتجارةتعزيزاالجمركيةوغيرألجمركيةازالة:لحواجئفىهامبوريقومأنشأنه
مياالسكألمؤتمرمننمةمؤمساتوكنلكمنماءاالاللوكفأنلذالعملنا.هائلهمفعقوةسيعطىوانهبدك

االتفاق.تنفيأعملية~مامبورتنهضأنالخبرة،منكبيررصيامنلئيها.Lبفضلعليهاهميكودن

دأل9`~´_.ذد`أ
االعزاء.الضيوف

االعضاء،اللولاقتصاداتوالعالمىاالقتصادصعيدعلىالمستجداتآخرالعورةهز»~فاقسنائقد
العالمي.المالىالنظامفكلةاعادةمسألةايضاوناقشنا

ءالعالمفيالمتقدمةالتكنولوجيا)ستخدامفىأ~دالتوسعمعتفقدىا~متصاميةالبنيةانالثابتةالحقائقومن
التناقص.فىآخذللربحالملرةالتجاريةالسلعحجمانكماءالحبيميةالخامالموادعلىاعتمادها

القادمة.السنوات~ونناتهمفةلتوجيهبهانسترشدالتيالبوصلةبمثابةهىواالتجاهاتالتطوراتومذ«
لهز:تحقيقاوالتعاونواابتساعيةا~متصاميةللتنميةخاصأهمامايألىعثينأJأعتقدالمنطلقهذاومن
مصلحتنامننه0!أعتقدفاننىلذاالعالمية.االتجاهاتتواكبانتاجيةبنيةايجادالىجاهيننسهىوأنءالسف

بينفيماالزاالهوورؤوسوالسلعاالشخاصانتقاللتسهيلوائهيكليةوالماليةاالداريةالتدابيراتخاذسرعة
بلداننا.



تنميةلجهوددعمادوالرىملياروقدرهللتنمية»مىاإلسكالبنكمنالمقدماالضافىالمبلغتوظيفبنجاحتملقد
بلداننا.بينفيماالتجارة

ا,iiاحدوعامفيبلغالتجارةلتمويلالمستخدمةالمبالغاجماليانإلىاالشارةالمقام»هذافيويسرني

المزيدءللتجارةتمويلهإلىباالضافةءللتنميةمياإلسكالبنكيرصدأنالمصلحةمنأنهوأعتقد.دوالرمليار

لبلداننا.ألتجاريةالقدراتتزيدانشأنهامنالتياالستثماريةالمشروعاتلتمويلاالعتماداتمن

ءالموقرونالوزراء

ءالكرامالضيوف

هناومنأالخيرة»التطوراتضوءفىقبكزيمنأوثقالعالميةالتجارةمنننمةاطارفىتعاونناأضحىلقد

هذافيالعالميةالتجارةلمنظمةاقتراحعلىبناءللتنمية،مىاإلسكالبنكمنزالمقدمالعرضزأقدرفأنني

اطارفيوالتجارةالماليةوزراءبينالسياساتحولحواراتباجراءالخاصالعرضوهوءالخصوص
العالمية.التجارةبمنظمةالخاصالمسائلبشأنالكوسيك

المفاوضاتفيالفعاليةمنبمزيدالمثماركةعلىبلدانناتشجعسوفاالجتماعاتمذهمكرأناعتقاديوفي
للتنمية´´.الدوحةأعماك´´جعولإطارفيالجارية

المشروعحزهبموجبتمكماالعمل،خطةبتنفيذسراعلكالمعدالمشروعمناتشةءالعورةهذهأثناءتموقد

فيالمقترحةالمشروعاتتنفيذفيسلثمىاالللمؤتمرالتابعةللمؤسساتاكبرموراتاحةشأنهمننهجاعتماد
الدورإلىبلنظي»تمامامحلهفيجاءالبالغةاالهميةذاالنهجهزأاناعتقاديوفىالعمل.خطةاطار

العالمى.االقتصادفىالدوليةللمؤسساتاالخيرةاآلونةفىالمتزايد

0الكداملندوبو.0

للدولتقدمالتياالقتصاديةالمساعداتبخصوهنالهامةالقراراتمنسلسلةألموقرألجمعهذاأقرلقد
بشكلالمساعدات»هذهتقديمشأنومنفعالة.متابعةالقرارات»هذهتنفيذمتابعةالمفيد»منزولعلهاألعضاءى

العالمي.الصعيدعلى،نموااألهلالبلدانمشكطتحلفيالمساهمةفعال،

البلدانأنمنالرغموعلى.نمواأألقلالبلدانعدادفىتدخلالعالم،أولزمنههولة»يفامزمافإن،واليوم
العالمي.االنتاجمناأللففى5فقطتصلأنهاإالالعالم،سكانهن9الهV,'1تمك،نموااألقل

انعلىيحملناأوضاعها،فيتحسرانأيعلىتدلالءنموااألقلنللبلدانإالجتماعيةالمؤشراتفإنءوللثسف

الصحةعلىاالنفاقمنالفردنصيبمتوسطان,مثال.لكالتريب.ومنزللمستتبكبالنسبةتفاؤالأكثرنكون
أننجدبينمادوالرى17>>يناهنءوالتنميةفتصادي6االتعاونمنظمةفيأألعضاءألفنيةونزادفيائعامة»
.راادوالأحوليدور»نموااالقلالبلدانفيالمناظرالرقم



اتمبامت-ونكتاداإاألوالتنميأ(اللتجارةالمتحدةاألمم´´مؤتمرأرقامتشيرالجارية،االتجاهاتضوءوفي

ألبلدانفيالدخلمنالفردنصب~~يبخأنطاألظ»~طط!8انقضاءضرورةإلى-قليلة
تصللكي-ذلكمنأطولربماأو-~م100-,0هزيستنرققداألمرانبلدوالرى9»>نموااألقل

الدخك.هنزألمستوى~اإلىالبلدانمذ»معظم

الكرامالضيوف

فيالخا-رالقطاعدورتزايدطى~هرة1~»وتوتربأممر«»العا´ئمفينتصاعدالخاصالقمئاعأأمحمية.بز

باتخاذالدولمنكثيرموةالمنافسة.دةوزطءالعالمفىالحدالمرق<اقتصادإقامةأنثماالقتصامية<<لبيئة

إلىد´ننلحيثالخاصرىالقطاعاستثماراتأمميةزيادةعلىعملتقدجديد<منولةاكدورتحاذسياس`ت

ئلتشفيلهمية6اااللغوالمصدرفتنمية»اسحركةائقوةأنهعلى-العمليةهذهفي-الغاصالقمالعدور
االنتاجية.«

فيللتقيةهياالسكألمبئكومورالخاصالقطاع´´استثماز؟تحولاآلراءتبادلجلسةفإنالسياق،هذاوفي

الفائدة.عظيمةكانتءالكوسيك.و~ةمنامنزبالتنمتتالتيمي´´االسكألمؤتمرمنظمةفى،االعضاءالمول

قمسنوتطوييفبكبيرتقدمعنعالموضيهأ؟بشأنهاانخذنأائتيالقراراتتسنيا،رفىااملنيويحدم
لينا.!لخامنائقطاعمؤسساتبمنالراهنألتعاون

ألخامسبالعيدكراتشيفيوألصناعةللتجارةمية:السكللغرفةبالثهنئةأتقاملكيالفرسةهذهانثمنأنوأو«
أاهمهمةالمنظمةهذهأنفيشكيساورنيالوأ´ال-تماعاث.هذهأثناءبهاحتفلناىالذيلقيامها~والمشرين

القمال،بينالتعاونتحقيةصوبالمكرسةأئناجعةجهودهاتطرسالقريب،المستقبلفيءهملتواسوف
بلداننا.في:لخاص

الكرامالضيوف

قفدائدوليالتعاونمبادرانفياألهليةا~تانخراه,مؤخرا»تزايدفقدالحاصنالقطاعجانبوإلي

متبالرو(ية.الساحة~إلفعالرهاولاألهليةالمنظماتعدفيمشهوداارتفاعاالثمانينات»أواخرشهت

منظمة~30,»00يناهزالراهننالوقتفياالهليةالمنظماتعمدا~

عددهاأنالحسبانفيأفنناإذااهنظماتككإ~ادفييادةالنطىأفضلبصورةالضوءتسليطويمكن

ذ-رةز~ارتورقرام986إليا9ه6منالممتدةعاماالثلثثينفترةخلىهمنظمة»>هيناهزكانالذي

منظمة~ألفثلثثينألى2»«هو1987عامىبينالواقعةعشرثةالثكاالمحوام

2~يدين.lفمناكيين~بالمكيعدأنفيمكنألوطنيالصعيدعلىتنشطالتىاألهليةالمنظماتعددأما

المندفيمليونمنوأكثرءالمتحدةالوالياتفرمسجلةنشطةحكوميةغيرمنظمةمليون



Jفمنا~ة،األعواطارفىتوفيرهيمكنعمايز_األهليةالمنظماتتقممهاالتياالنسانيةالمعونةحجم

شكلوالتقيالتتمويوالمجالاالنسانىائمجلمنكلزفياألهليةالمنظماتتجمعهاالتىاألموالأنالمعتر
.سنوياأمريكىفوالرمليار8يبلغمور«ا

الشميةفىاألهليةالمنظماتبهاتقومالتىاالمرارجوانببعضازاءائحنيتوخيضرورةمنغمالىوعلى
أود(لمسروبهذا.ايجابيبعورالمنظماتعكقيامبئمأنعامقبولزمناككعالم»فىواالجتماعيةأ~~مية

انالبكفياالجتماعيةالمشكطتحلفىالتطوعيةالمنظماتبهاضطلعتالذيالتاريخىالدورتأكيد

ينهميزارماألماضيفيالطوعيةوالمؤسساتالمنظماتأنسعلةعلىترتبالذيااليجابيفاألثراالسطمبة.

جنباءاألهليةالمنظماتمشاركةثسجيعكبيرةبئرجةانعنيدمنانهاعتقدولهذاءائحأئيةالممارساتمنكثيرا

بلداننا.بينالتعاونتطويرفيءالخاصالقطاعهعجنبإلى

الوزر~>المعالىأصحاب

دهذا~طالمزوبوئنز

وتغويرتعزيزفيالمعلوماتتكنولوجياوامتفداماككترونيةالتجارةااثرموضوعأفتيارأناعتقاءيفي
حوشهيجرقالذيلنوضوعمناحباختيارهواإلسطمى~المؤتمرمنظمةفىاأل~ءففولالبيئيةالتجارة

~ةمجاالتفىالمعلوماتتكنولوجياتطبيقتزأ_فقدللكوسيك.عشرةالتاسعةالورقأمشاءاآلراءتباهل

والتجارة.والصناعةالتعليمإلىالطبمنتمتد

سوفالمستهلكإلىالشركةومنألخرىشركةمناطكترونىالتجارياتعاملحجمأنالىالبحوثوثسير
ىةةشكيلنحاولأنيجبأنناواهتتدالرات.الومن،لتريليونالقريباهمتقلفىعنهالتسريجري

المعلومات.لتكنولوجياالمكثفمسزاماالإتاحةبغيةبئداننافىمعلوماتيةاقتمامية

ءألكرامالضيوف

ولمثيرياالسطمى،المؤتمرلمنظمةالعامةأل.)مانةامتتأنىميقعزباالعرابكلمىأختتمأنأود
مامديونغازيالسيد/لسعادةولصاحبالموقرين<وممكيهااالسطمىالمؤتمرلمنظمةألتابعةألمؤسسات

بالنجاح.تكلئتالتىوجهودهمتفانيهمعلىائمؤتمرىمقرر

وهوظفيناألمانةفيأمنما،منأالجتماعهذاتنظيمفيشاركواالنينزمالعناأيضاأشكرأنلييطيبكما
متفانية.جهر.منبنلوه.Lعلىفوريين،ومترجمينومعأونين

التوفيقجميعالقمنتمنىءئومسيكعشوةالتاسعةالثورةفىأخرىموةبكمنلتقىأنإلىتنطلعإذوإننا

أوطانكم.إلىألعودةوسعلمة
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