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األوللمجزء

بموجبهاأنشنتالتياإلسطيتمرالمنمنظمةقرارات

والتجاريا~ديللتعلونالدائمةاللجنة

اإلسطىتمرالمنمنظمةأ~ءالدولبينفيما

أعمالهافىاللجنةبهاتسترشدوكتي





الثانثاإلسطميالقمةتمرمنعنأنصادرالتراع

للمنظمةدائمةلجانبتأسيس

أولزساءرفىبرنأمة

ألم(قس2لما3رقمقرار

ائسعوءية:لعربيةد:لمملكةالمكرمةمكأفيالمنعة!والقدس)فلسطين(«ورةالثالثسلثمياالالقمةتمرمنان

م.1981ايرن28إلى2cمنالموافق~1أ01األولربيع)2إلى19منالفترةفي

يوأسهائجانبإنشاءالفأسلجنأرئيسزءالثانيالحسنالملكجلكةبهتقدمالذياالقتراحإلىاستمعأنبعد

اإلسثمية.الدولورؤساءملوك

وفيوالتكنولوجيالعلميالميدانفيالمشتركسلثمياالالعملتدعيمبضرورةالعميقااليمانمنقاوانطك

والتجا~ي~االقتصا»يالميدان

ميأاإلسكاألمة~ياالوليالعامالراقئتعريفجديدةانطلثقةوالثعانةماالمحكإعطاءفيورغبة
والمسلمين.ماالسكضدالموجهةالمفرضةالحمقةومواجهةوفلسطين»القدسقضيةوخاصةاآلساسية

.يقرع

معكولكوالتجارياالقتصاديوللتعاونءوالتكنولوجيمالعنميللتعاوندائمةلجانثلثثإنشاء-أوال

الشافية.والشؤون

المجاالتفيمياإلسكالمؤتمراويتخذهاتخذهاالتىا(قراراتتنفيذمتابعةاللجانهذهمهمة-ثانيا
وتقديمالبرامجووضعالميادينهذهفيميةاإلسكالدولبينزالعا.قاتتعزيزسبكوبحثءالممذكورة

المجاالت.تلكفيأإلسلثميةاللولقدرةدعمتحقيقإلىالهادفةاالقتراحات

مية.االسكالدوكإحدىرئيسوبرئاسةوزاريمستوىعلىهولعشرممكيصلجنةككستكون-ثالثا

قابلةسنواتثشكلمدةميةاإلسكالموكخارجيةوزراءطرفمن:للجأنهذهأعضاءينتخب-«ابعا

للتجديد.

ويكونفيهاهاألعضاءالدولغالبيةهزأورئيساد~ةعلىبناءاجتماعاتهااللجانهذهتعقد-خامسا
األغلبية.حضرتهإذافنأميااجتماعها



)م(

الرابعاإلسلثميائقمةتمرلمنالختامي:ئبيان

والتجارياالقتصاديئلتعاونالدائمةاللجنةوناسةإسنادبشأن

التركيةالجمهوريةونيسافريننكنهالرئيسفخامةإلى

االقتصاديللتعاوناالانمةائلجنةوناسةإسنادتموالمنور...,

افرين.نكنةانسيدأالتركيةالجمهوريةونيسفخامةإلروالتجاري



)((تأت-,•/í'•~قم~ا~

بشأن

إشرافاتحتالمنفذةاامشعلة

(الكوهسيك)والتجاريا~ديللتعاونالدائمةلملجنة

األمةتقدم)جلمنواألخوفةالمه((ورةالعاشرةدورتهفىالمنمتداإلسطميالقمةتمرسنإن

).2<<3أكتوبرا7-16من(الموافقا~424شعبان2اإنى20منبمانيزبايابوتراجافياإلسطمية)

،اإلسطميالفعأللمئنمرسعألالناالدورهعنالصادرإلم(فى.أفى-31/9رفمكفراربسنذكرإأل

الذياإلسطميالقمةتمركمنالسادسةلحدورةعنالصادرإ)(قكر-2/6رقمبالقرارأيضايذكروإذ

بهاينيطوالمذيالكوهسيكأنشعلةبشرن،ام99اديسمبراا-9منالسنفألجمهورية،دكارفيعقد

فياألعضاءالدولبينفيماوالتجاري(ياالآالتعاونيزتعنإلىالراميةالعمللخطةجديدةاستراتيجياتصياغة

،لتنفيذهاممةإجراءاتمنيلزمماواتخاذءاإلسلثميالمئتمرمنظمة

فيعقدالذىاإلسطميالقمةتمرلمنالسابقةالدورةعنالصا(رإ)(قأق-7لم8رقمالقراريستذكروإأل

،ام)194ديسمبر15-13(الموافقا~415رجبا3-اامنالفترةفيبيةالمكلبالمملكةالبيضاءالدار

،العملوخطةاالستراتيجيةعلىصادىوالذى

لوزراءإلسطمينمرللمنالئسزالدورهعنالصادر،أفى-3•/31رفولحفرارأبضابسنذكروإذ

،جبهانخار

بشرنالكوسيكرعايةتحتةانعنتانوزاريةاالمجتماعاتمستوىعلىألصادرةبأنقراراتيذكروإن

ءالتعاونمجاالتمفكفا

فيالفعالالعملمستهلةالسابقةعشرالثمانيةالكوسيكدوراتعنالصادرةبالقراراتأيضايذكروإذ

،التجارةمجالفيوالسيما،األمنمادالدولبيناحتصادىالتعاونمجال

المتخصصةمسلهااومنالمتفرعةوأجهزتهاالعامةاألمانةتبذلهاهتيالجهودأيضأبالتقديريطحظوإذ

،الكوسيكقراراتتنفيذأجلمنوالتجارة،احتصادمجالفيالعاملةاإلسرلحميتمرالمنلمنظمةوالمنتمية

المجالتفسحالكوسيكأقرتهاالتىوالتجارياحتصادىالتعاوناستراتيجيةأنبارتياحيسباوإذ

وتحربرالخاصللقطاعاألولويةإ~ءأسسعلىوتقومءاأل~ءللدولالفرعيةالمجموعاتبينفيماللتعاون

نغدونىوالمؤسساتيةوألقانونيةوألسياسيةا~ديةانبنياتوحر~ءالعالميا~«فيواالالهاجا~د

.الدوليةوالتزاماتهامنماءاأل

ألتنفيذفىللتنقيحوقابلةومرنةعامةسياسيةوثيقةالمنقحةالعملخطةأنأيضأالتقلييمعيسجلوإذ

.والتنفيذبالمتلبعةالغاصالفصلفيعليهاالمنصوصاألحكاممعتمشيأ



وتوقيهاإلقليميةالحتصاديةالتكتطتلقيامنتيجةوخاصةعالميةاقتصاديةتجمعاتفهورأهميةيدركوإذ

،اتفاقياتمنذلكعلىترتبوما،العالميةالتجارةمنظمةىإنشاءأورجوايجولةاتفاقاته

j>~عليهيتبادلالذيالمنبربدورتقوم،عشرةانحاديةالدورةنهاءإبتأصبحتالكوسيكأنريكإ

´´انعكاساتهموضوعوأن،الجاريةالعالميةاالتتصاديةائمسائلحودأنننقأ~أألعضأ»الدولاقتصادوزراء

تمرالمنمنظمةفياألعضاءللدولالخارجيةالتجارةعلىأورجوايلجولةاألطرافالمتعددةريةألتبالمفاوضات

ا~محادوخاصةوالجتليميةاالقتصا«يةالتجمعاتوانعكاساتالخصخصة´فياأل~اءالدول´تجاربوكذلكاإلسلثمي´

الهيكليةواإلصطحاتاحتصاديواالستقرارالبيئيةواالستثماراتوالتجا.ةاألعضاءالدوكاقتصاداتعلىاألوروبي

و´تعزيزمنماء´´األالدولفيالفقروإزالةائنموتواصلأجلمنالبشريةالموارد´تنميةوأيضااألعضاءانبندانفي

التجارةعلىالجمركيةنميزالقيودوآثار»:لتجاري´´والتحريرالمولعةهواجهآفيوالمتومضةالصغيرةالمشروعات

هي،كانتللتنميةاإلسطميودورالبنك»األعضاءالدولفيانخاصالقطاعواستثماراتاألعضاءىللبلدانالخارجية

عشرةوالخامسةعشرةوالرابعةعشرةوالثالثةعشرةوالثانيةعشرةالحاديةالقوسيكدوراتموضوعات

»التواليعلىعشرةوالسابقةعشرةوالسادسة

.الشأنبهذاالعاماألمينتقريرعلراإلطألحوبعد

الدولبينفيماوالتعاونالتنسقلموضوعخانقةعنايةإيالءفيالكوسيكاستمرارضرورةعلىكزيف)ا(

لممواقفوبلورةالعالميةالتجارةمنظمةإلىلطضمامالراغبةالجديدةالدولانضمامبخصوصاألعضاء

تقويةبهدفوذلك,العالميةالتجارةمنظمةنطاقضمنالمطروحةالجديدةواالنفاقياتالقضايابخصوص

برامجنطاقفيسيماوالالقادمةاألطرافالمتعددةالتجاريةالمفاوضاتفيالدوللهذهالتفاوضيالمركز

.منهوالجديدةالمقررةالعمل

الكوسيكلجنةقبلمنلهالمخولةالمهمةتنفيذفيلئتنميةاإلسلثميالبنكحنبإزاءارتياحهاعنتعرب)2(

-أفضلزبشكل-ادواالمتطبينهافيماالتشاورأجلمنااعضد،للدولتنسيقيةاجتماعاتلتنظيم

ديسمبرا,.ألى9منالفترةفيسنغافورةفيعقدت!لتيالعالميةالتجارةلمنظمةائوزاريةللثجتماعأت

وفي1999ديسمبر3إلىنوفمبر3همزسياتلوفي1998مايو2•-18منجنيفوفيأ99,

التواليعلى2>ه14/9/3إلى1>منالمكسيكفيكانكرنفيو•2>>1نوفمبر14-9منالدوحة

.االجتماعاتهذهأعمالجدولعلىالمدرجةالقضايامنموحدجماعيموقفاتخاذفيالمساعدةبغية

انعقادقبلالخبراءلفريقاجتماععقدعلىللتنميةأإلسلثميوالبنكالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزيثمكر)3(

.األكضاءالدوللصالحالعالميةالتجارةلمنظمةالخامسالوزا~يتمرالمن

فيانعقدوالذيجنيففيالكائنةللبعثاتالذهنيللشحذاجتماعبتفظيبئقياههللتنميةاإلسلثميالبنكيتكر)4(

فييعملونلمن2>•3يوليو28و27يومياستشاريبتماعاللتنظيمهوكذلكء2>•3مأيو1-2

.العالميةالتجارةلمنظمةالغامساالجتماعفيالمتبادلةللثصاالتاإلعدادأجلمنالعاصمة

تتمتعالتياألعضاءالبلدانلمساعدةللتنميةاإلسلثميالبنكيعدهاالتيالتقنيةالمساعدةببرامجأيضايشك)51

عقد>إلىالدعوةفيالبنكوبدور,للمنظمةاالهضماممرحلةفيتزالالأوالعالميةالتجارةمنظمةبعضوية

.الفرضلهذاائعملوحلقاتالندواتوتنظيماألعضاءالدولبينزتشاوريهأجتماعات



وفقأالخاصللقطاعاجتمأعلثتفيوالصثدعةللشجارةاإلسطميةفةاننهثبدلهاالتيالجهوديترلم()

.لمعمللثطهالفعالالثفيذبهدئاالكوسيكلجثةفثوجيهات

ءمنماءاألالدولبينا~«يانتعاونفيلمخاصنلقغاعألنشفةلنمساهمةألبأنفةاألهميةعنىكدين)7(

للتجارةاإلسطميةفةالفلنشاطاتللتنميةاإلسطمىالبنكمنالمقدماإليجابيوالدعمالتعاونويقدر

بيناحتصاديلمتعاونفىالخاصالقطاعإلشراكجهودهالمواصلةاإلمطميةفةالنهويأعو،والصناعة

.منماءاألالدول

فيالتاسعالخاصالقطاعاجتماعباستضافةاإليرانيةاإلسطميةالجمهوريةقيامإلىالتقديربحنينظر)8(

فةافىوالصناعةللتجارةاإلسطميةالنوفةمعبالتعاونطهرانفي2>>1/3/<6إلى4منالفترة

من.والقطوالصناعةللتجارةمية6اإلير

ائداخلىالنظامإعتمدتقد)كومسيك(والتجاريابتتماديللتعاونالدائمةاللجنةلنالتقديرمعيسجل)9(

.لمتجارةلتنميةاإلسطمرمالمركزأمال»والذى،اإلسطميةللدولالتجلوىللمرض

الشارقةفيالتلسعاإلسطميةللدولالتجاريالمرضاستضفةعلىالمتحدةالمربيةاإلملراتدولةيشكرا)<(

تقديرهعنويعرب،المستدامةوالتنميةالحرةالتجلرةموضوعحول20>2ديسمبر26إلى2امن

لشارقةباوالصناعةةالتجلفةوضالتجارةلتنميةاإلسطمىالمركزبهاقامالتيالمتميزةللمجهودات

.المعرضهذاإلمجاع

مكثمرالحادياالجتماعإلستضنةالصناعةولتجارةبنيةالبحرفةالنهمنالمقدمبا~ض.يضايرحبا)1(

إلستضافةالسنغالكرض.وطهرانفى2004نيةامجيرااإلسطميةالجمهوريةفىالخاصللقطاع

الثانياالجتماعالستضافةكرضزالوما.2006منةالخاصللقطاعكثرالثالثاإلجتماع

.االمتظارقيد2005لسنةالخىللقطاعكثر

ضوالمهالخاصرللقطاعالعاشراالجتماعالستضنةغينياجمهوريةمنالمقدمبالعرضأيضايرحبا)12(

.التظاهراتهذهفىبفعاليةكةالمشالىإلىمنماءاألاللولويدمكل،2ه>4سنةالعلثمراإلسطميالتجاري

بنفيماوالتجارىاحتصادىالتعاونتعئيزلجىالراميةالمنقحةالصرخطةتنفيذلجىلحماسةالحاجةيزكأ)13(

لطجراءاتوفقأتنفيذهاوطرانىاالستراتيجيةلمباليطبقأاإلسطمي،المؤتمرمنظمةفىمنماءاألالدول

.والتنفيذبالمتابعةالخرالفصلفىانمقررة

)f(المؤتمرمنظمةعملخطةبتنفيذالتعجيلبغيةالخبراءفرمقإجتماععنالصالرةالتوصياتأهميةيركالا

ماخرمنالتوصياتطذهبتنفيذللتعجيلالالمةالتدابيراتخاذمنماءاألالدولإلىويطلباإلسطمى،

لمنظمةالعامةاألمانةمعونبالتهوذلكءمعلمةآلياتمنالكوسيكتتسقمكتبيعنرحهأنيمكن

.لهلمتابعاولممزمساتالمزتمراإلسطى

الصلةذاتللتوصيةتنفيذاءالمشروعبياناتبطاقةمسودةكلىالكوسيكتتسقمكتببموافقةعلما_فذ)15(

إلىويد~،اإلسطميالمؤتمرمنظمةعملخطةبتتغيذاتعجيةبشأنلحخبراءفرمقاجتماعمحنةالصل

.المنظمةملخطةإطالىفيمقترحاتمشارعوعرضارتأواكلمااستخدامها



األمانةمعبالتعاون،الكوميسيكلجنةتنسقمكتبأجراهاالتيبالدراسةأيضأالتقديرمععلمأيحيطا)6(

للبلدانوالتدريبكيةواإلجتماوالجتصا«يةاإلحصائيةالبحوثومركزاإلسطمنتمرالمنلمنظمةالعامة

ءللتنميةاإلسطميوالبنكلملتكنولوجيااإلسطميةوالجاهمةالتجارة،لتنميةاإلسطميكزوالصءاإلسطمية

للتنسقمراكزبصفتهاالبواخر،لمالكياإلسلثميواإلتحادوالصناعة،للتجارةاإلسطميةوالغرفة

ذاتللتوصياتتنفيذأالوالية،هذهوشروطوأحكامبهاالمناطةالمهمةمحتوىإعدادبشأنواإل~ل»

تمرالمنلمنظمةالتابعةالمعنيةمساتالمنتفوضوالتيالخبراءفرمقإجتماععنالصادرةالصلة

فيهعوالمنالمقترحةالتعاونلمشاريناللثزموالتقنيالمالىالدعموتقديموتقييمبدراسةاإلمسطمي

ءالكوميسكلنجنةعشرةالتاسعةالدورةعلىلعرضهاتوطئةنيةالنهاصورتها

الطزمةاإلضافيةاآلليةبشأنآرانهاإبداءإلىاآلجالأقربفيالمبادرةإلر(ألعضاءالدولإلىيطلبا)(´«

تقديمهايتسنىحتى،لحكوسيكتنسيقمكتبإقترحهاوالتياإلسطميتمرالمنمنظمةعملخطةلتنفيذ

للكوسيك.عشرةالتاسعةالدرزةإلى

فيماوالتشر`وروالتنسقبالتعاونالمتعنتةتلكفيهابماالمناسبةالتدابيراتخاذاألعضاءالدولإلى~)ا8(

الدوليالمجتمعجانبمنزوفنياقتصاديدعمهنتقديمهيمكنماعلىللحصولالسعيأجلمنبينها

إنتاجعلىقدراتهارفعيتيحبماالمعنيةالماليةمساتوالسنالدوليةوالمنظماتالصناعيةالبلدانوخاصة

لشعوبها.نيةالشرا؟لقوةوتعزيزفيهأالداخليالفذانياألمنتحقيقبذلكيتسنيلكياألغذية

األولويةذاتونالتةمجاالتفىالخبراءلفريققطاعيةاجتماعاتاستضافةإلىاألعضاءالدولية~)ا9(

(لعمل.خطةفيالواردة

مجاالتفيالقطاعاتخبراءقلفلاجتماعينالستضافةالعربيةمصرلجمهوريةمنالمقدمبالعرضية~)20(

العمك´`.´´خطةاحتوتهاالتيوالريفيةالذراعيةوالتنميةالنزانيو!ألمنوالمواصلثتالنقل

السياحةلوزراءالثالثاإلسطميتمرالمناستضافتهاعلىالسعودية،العربيةالمملكةإلىبالشكريعتر~)21(

م.2>•2أكتوبر9إلى6منالفترةخطر

المنقحةالعملخطةتنفيذلضمانوذلكوالماجلالفعالدعمهمواصلةإلىللتنميةاإلسلثميالبنثاال~)2)(

.وفعاليةبسرعة

الدوللتعريفللتنميةاإلسطميالبنلئهمعبالتعاونعمللورشةالسنغالجمهوريةباستضافةكذلكيرحب/23(

األخرىالجتليميةوشبهالجتليميةالمناطقفيمشابهةندواتبعقدويوصىالعل:بخطةاأل~ءاإلفريقية

.اإلسلثميتمرالمنلمنظمة

تجا»األعضاءالدولمواقفالتنسلقمفيداسيكونللكوسيكالسنويةالدوراتهخراآلراءتبادلأنياللى~)24(

الونيسية.العالميةالحتصاديةالقضايا

مجاالتفرمالقطاعاتفبراءلحتاجتماعينالستضافةالسودانجمهوريةمنالمقدمبالعرضيرحب)25(

البشرية´´.المواردو´تنميةوالتعدين´´´´الطاقة



فىاإلسطمىالمؤتمرمنظمةفياأل~»اإلسطميةللدولإطيميةشبهندوةلتففابونجمهوهةينكر)26(

بالتعاونوذلكالخاص~،بالقطاعالنهوضفيللتنميةاإلسطميالبنك~(ورحولوالشرقيةالوسطىإفريقيا

.اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألخرىالمخيةمساتوالمنللتنميةاإلسطميالبنكمع

إفريقيافىاألمنعاهاإلمطميةللدولالصناعةحولالجكيميةالصرورشةالستضافةفلسوبوركينايسكر)271

منظمةفىالمنيةمساتوالمنللتنميةاإلسطميالبنكمعبالتعاونونلكوالوسطى،والشرقيةبيةافى

اإلسطمى.تمرالمن

والقضاياالصحةحولالخبراءلفرمقاجتما-.استضافةمية6اإليراإلسسطميةيسةالجمهوربعرضيرسبا)28(

الموضوع.نفسحولوزارىاجتماعسيعتبهوالذىالصحية،

والذىالعمل،خطةتنفيذفياإلسراعحولالخبراءمتالجتماعاستضافتهاعلىالتركيةالجمهوريةيئمكر)291

.اسطنبولفي20•1مايو7و1يومىمت

مساتالمنأ´مشطة´تشبسىحولالخبراءلغتاجتماعالستضافةالتونسيةالجمهوريةبعرضويرحبا)3،(

.والتصديراإلمتاجمجالفىوالمتوسطة~المنيرة

منعليهادقةالمسابةالتنفيذحيزالتجاريةا~نظامحهليةابالىا~مفاقيةدخولبارتياحيسجا)31(

التركيةالجمهومآلضبهويرحباا~مفاقية.عليهتنصلماطبقامنماءاألالدولمنعشرةمنأكثركلرف

اإلطارية.ا~مفاقيةنطاقضمنمتتتالتىالتجاهةالمفاوضاتمناألولىالجولةالستضلفة

الجولةلبدءادلالمطالحكوسمكالخبراءفرمقاجتماعاستضافةلحىبيةالمنهالمملكةحكومةيشكر)32(

الدولبنالتجاريةالحضلياتبنظامالخاصةيةا~لىا~مفاقيةسيلىفيالتجاريةالمفاوضاتاألوليهن

لتنميةاإلسطميالمركزو»26/6/2003إلى24منالفترةفيالبيضاءالدارفىءالمنظمةفيمنماءاأل

الشأن.هذافيالالمةالوثانىاداطواالجتماعتنظيمعلىالكوسيكتتسقمكتبوالتجارة

إطارفيالتجاريةالمفاوضاتمناألولىالجولةفيالفعالةالمشاركةإلىالمنيةاألمنمادالدمليدعر)33(

التجارية،ا~نظامحولالتجاريةا~مفطتة

)3 t(السيلماتحوللحوارياالخاصاالجتماعخرالعالميةالتجارةمنظمةبهتقلعتالذىبامحتتراحيرحب

البنكفيهابمااإلممانيةالجكليميةالبنوككبلتامنستةعنوممثلينالعالميةالتجارةمنظمةضمالذي

يقضىوالذيء2••2مايو3يومجنيففىالعالميةالتجارةمنظمةمقرفىمتوالذىللتنميةاإلسطمي

علىوالماليةالتجلرةوزراءيضمالسياساتحواراتحولاجتماعاالجمليةالجكيميةالبنوكتمتد~ن

.لمدولىوالبنكلمعالميةالتجارةمنظمةكذلكإليهتدعىأنيمكنولمذىالجكيصلمصمد

اجتماعمتميةلمكهيرىوالتىللكوسيك~ةالثامنةالدورةكنالصادرةبالقراراتأيضاير~)35(

.الكوسيكدوراتمعباالرتباطاإلسطميةالبلدانفيوالماليةةالتجللوزراءالمنكورالسياساتحوارات

.ملألالعااألبدىونبادلاسنفدامحول(ولبألملورئألالسنضطألونبسباإلمدجمهوملىضبكلحلبابل)36(



لننهوضاإلسطميتمرالمنلمنظمةوزارياجتماعالستضافةالعربيةمصرجمهوريةبعرضيرحب(انه)

.المنظمةلبلدانالبيئيةبألتجارة

األ~.ءاالولفيالخاصالقطاع´´استثماراتحولعملحلقةتنظيمةلحلىئلتنميةاإلسطميالبنكيتكر)38لم

معبالتعاونوذلكاسطنبول،فيم20•3سبتمبرا6إلىا4منالفترةفيللتنمية´´سطمي9االبنكودور

حلقةإستضافةعلىالتركيةالجمهوريةيشكركمااإلسطمي.تمرالمنلمنظمةالتابعةالمعنيةالسزسسات

J..o.lI.هذا

الحكتدونيأالتجارة´´أثرباتخاذيقضيوالذيلنكوسيك،عشرةانثامنةالدودةاتخذتهائزيبالقرارحب>ير)29.(

ليكوناإلسطمي´´تمرالمنمنظمةفيائتجاريةالمبا«التوتنميةتعزيزفيالعموماتتكنولوجياواستخدام

للكوهسيك.عشرةالتاسعة:لدورةخلكرالنظر،وجهاتلتبادلمنطلقا

تكنولوجياوأستخداأالحكترونيةالتجارة´`أثرحولعملحقةأشغالالستضافةالتونسيةالبنههوريةيشكأ)4،!

يونيوا2إلىا،من(إلسلمي´´تمرالمنمنظمةفيالتجاريةالمبادالتوتنميةتعزيزشيالمعلومات

للتكنولوجيا.اإلسطميةوالجامعةالبيضاء:و!لدار،أنقرةمركزيمعبأئتعاونوذللنرتونس،في4.>؟

االو~ةإطأرفيالننروجهاتامتبادلجلسةئمقدتوهنةألصلة،ذاتاإلسثميتمرالمنمنظمةسسأتوهن

.الكوسيكللجنةعشرةانتاسعة

م7.>3مبىأكتو23إلى2>هنألفترةخلكرمثعقدللكوهسينعشرةالتاسعةالدورةأنزبرالتقدمع~)46(

فعالةبكيفيةالمشارقة!لياألعضاءولالةو.متو،ائتركيةالجمهورية.نيسزففامةبرناساسطنبولشي

:الجتماع.هذافيونشطة

قتنسيهمكتبيضممحأهلتىفرهتشكيلبشأنءائصناعةوللتجارةاإلسلثميةالغرفةبمبادرةعلمايأ`خذإ42(

حصانيةاالالبحوثوهركزللتنمية»)اسلثميوالبنكإل»ملثميآأتمرالمنئمنظمةالعامةواألهانةالكوسيك،

الغرفةاأفيروائتجارة،لتنميةاإلسلثميوالمدكزاإلسلثميآللبلدانوائتاريبواالجتماعيةاالقتصاديةو

(ليوصياتتنفيذرصدآشيةبدوراالضالعبغيةءواتصالتنسيققمدكزوالصناعة.لنتجارةاإلسلتمي

الغاص.بالقطاعالمعنيةاالجتماعاتعنالصادرة

القمةتمرلمنعسرةالحاديةاالورقإلىبذلكتقريرورفع،القرارهذامتابعةالعاداألمينمنزيسلب)43ن

اإلسلثمي.



ألنانيالجزء

األساسيةالوشانققانعة

عشرةألتاسعةالدورةوتقرير

والتجاريأ~ديللتعاونالدائمةللجنة

(ألكومسيك)
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العقمةاالساسيةالوشانققانعة

للكوسيكعسرةالتاسعةالدورةفيهانظرتالتياو
'>)030االولتسرينلماكتوبر23ه60(اسطنبول»

للكوسيكعشرةالتاسعةالورقأعمالجلولمشروعه1

المؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمقدممرجعىفقرير~2

االسطمى

r'-اهولىالىخاصةاشارةهعألعاميةاالفتصاهيةائتمورات

منزمقدمتقرير-االسطمىالمؤتمرمنظمةفىاالعضاء

انقرةمركز

f-مركزمنمقلمتقرير-العالمىالنقديالنظاماصالحدعم

انترق

عنالمنبثقةالمتابعةللجنةعشرالتاسعاالجتماعشرير0-

الكوسيكتنسيقمكتبمنمقم-الكوسيك

اإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمقممثوير6-

التعاونتعزيزالىالراميةالعملخطةتنفيذمتابعةبشأن

االعضاءالولىبنفيماوالتجارىتتصادىاال

v-اآلليةبشرنالكوسيكتنسيقمكتبمنمقدمتقرير
المؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذاجلمنالتكميلية

بنفيماوالتجاريالتعاونتعزيزالىالراميةاالسطمى
االعضاءاهولى

المؤتمرمنظمةعملخطةبتنفيذاعلطستكميليةآلية8-

الكوسيكتنسيقمكتبمن>قمةوثيقة-اإلسطمى

اإلسطىوالمركزأنقرةمركزمنمقمممشتركتقرير9-
الماليةاألوراقأسواقبينالتحالفاتبشأنالتجارةلتنمية
األوراقألسواقإسطمىاتحادإلنشاءالممكنةوالسبل
المقاصةوغرفالمالية

التجارةتوسيعبشأنللتنميةاإلسطمىالبنكمنمقمتترير-1ه
البنكاالسطمى/المؤتمرمنظمةفىاألعضاءلفولالبيئية

للتنميةاإلسلثمي

فىالبنكدورحولللتنميةاإلسطميالبنكمنمقمشرير-1ا
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التيوالمعوقاتاآلعضاءللبلدانالبييةالتجارةتعزيز

تعزيزها:ونتحول

بشأنرةالتبلتقيةمياذاسكللمرهنالسنويير>اتنتنا»<2

مبة:ذأسكللبندانإلبيئيةائتجا،ة

بشأنارةالتبلتنميةمياإلسكاهركزمنمقدمتغزيرا~3

ميةاالسكللبلدانالتجاريةالمعارض

نظامبثسر`ن!ئتجأ.ةلتنميةلم~هي0:المركزتترير,-4

بمنظمةاألعضا»الدولىبينفيماالتجاريةاألفضليات

هياالسكالمؤتمر

1c««الجولةفيالشروعبشأنللكوسيكالوزارياإلعلثن

اا)فضليات~.إطارفيالتجاريةللمفاوضاتاألولى
المؤتمربمننئمةاألعضاءالدولبينفيماالتجارية

مي:السك

التجاريةالمفاوضاتللجنةاالدخليالنظام16-

-1 vالمساعداتبشأنللتنميةمياالسكائبنكمزهقامتقرير

المتعلقةألمسائلفياألعضاء:لبلدانإلىالمقدمةائفنية
العالمية!لتجارةبمنصث

حو~ائتجارةلتنعبةمياالسكالمركزمنمقذمتغزير
العالميةأئنجارةمنعمةبانشهمحلفة:شتالمسا~

ئبثمأنائصأ`عةنا:ةللتبميةاإلسكالمغرفة>منمقد.يننة19-

الخا-~القطاعلممثليالشاسعالملننى

بشأنوالمصقاعةللتجارةميةأالسكالغرفةمنمقدمففرير-2ه
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تقريسر

عشرةة.لمتاسهالدورة

والتجارياالقتصاديللتعامذالدائمةللجنة

أإلسطميألممؤتمرمنظمةأمناءالولبينفيما

)ا003األولينتتن"أكتود33أ~>أسطنبوللم





باالنجليزيث.االصلن

تقرير

عشرذالتاسعةألدورة

والتجاريا~«يللتعاونالدائمةللجنة

أ:لكومسيئذ)االسطميالمن~هننمةأ~أءالدولبينفسر

23أسمئنبهم - 2 « ،J2»»؟االولتشرين/´قتوبو(

تمرالمنلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالتاسعةائدورةانعقدت1-

اجقاعاعقابفي,2003االولتشرينلماكتوبر23-30ألفوةفيائكومسيك)ءلمسلثمياال

ادةسهبرئاسة2003االولتشرين/اكتوبر21و)0بوهيعقدائموظفينلثبارتحضيري

بنودلدراسةءكيةالتبالجمهوريةالحكوميةألتخطيطبهيئةارةالرنوكيل~ءأحمدلماندكتور

آرية.الرنالجنسةعلىلعرضهاالقراراتمشأرينواعداداالعمالجولمشروع

:سلثمياالالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالتاليةلندولممكونالدورةوحضر~2

ì-اإلملثميةأفغانستانجمهورية

ألبانياجمهورية)ه

r-الشعبيةألديمقراطيةالجزائرجمهورية

بيجانأذرجمهورية~4

ا~لجنامملكأل-ه

>نسزبسر،:بتمثب-'\
v-السكداربروناىفبغارا

فاسوبوركبنا8-

الكاميرونجمهورية-9

اثعرييةمصريمهوريةا-1



مخيندتبه.د«_ة-`:
إنذونيسينجميورية-:3

cألعراؤألجمهور-ا

الهاشمهءاألودن~اثمملكه<»,ا

ال~اخسثانجمهورث-أ6:

الكويتد~ولة-18

قرغيزستادرجمهورية-19

أللبنانيةالجمهورية»~20

!لمغربيآلالمملكة

´>0عمدهثثنث

~ا.مية´أابد`كننذ:،ر.مة:جصمو

مطثرثألأ«

>يةانسعرألعزباااثمملكة

السودانونيةجمهر»~7!

سورينا`مجمهوريةكا~أل

ريةانسوالعربيةريةالجمهر77-

اكستان_ابجمهورية-"1'أ



3oالتونسيةالجمهوريةه

التركيةالجمهورية36-

'íV-أوغنداجمهورية

المتحدةالعربيةاالماراتدولةه38

باكستانأوزجمهورية~39

اليمنيةالجمهوريةه40

لشماليالتركيةوللجمهوريةوالهرسكللبوسنهممكونءمراقببصفةءالدورةفيوشارك

مقدونيا.لجمهوريةممكرءكضيفءفيهاشارككماءقبرص

الهيئاتوممكرسلثمياالالمؤنمرلمنظمةالعامةاألمانةممكرالدورةحضركما-3

عنها:والمنبثمةللمنظمةالتابعةالتاليةالمتخصصة

(مركزاالسلثميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصامةاالحصائيةالبحوثمركز-ا

أنقرة)

التجارةلتنميةاالمطىالمركز~2

r-للتنميةاال~البنك

f-اسطنبول)(مركزاإلسميةوالثماقةوالفنونللتاريخاألبحاثمركز

للتكنولوجيااإلسطميةالجامعة0-

والصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفه:6

الصادراتوإنتماناالستثمارلتأميناإلسطميةسسةالمن7-

A-التنميةلتمويلالوطنيةالمؤسساتاتحاد

.أسماؤهاالتاليةالدوليةللمنظماتممكوناالجتماعحضركما-4

(اليونيو)الصناعيةللتنميةالمتحدةاألمممنظمةا~

الخليجيالتعاونمجلمى2-



العالميةالتجارةمنظمة~3

لمالدوليةالتمويلمؤسسةلمالدولياليقك-4

اإلسلثصأالبلدانمناالسثشارمناثحاد6-

v-اإلسلثصألالبلدانمثاولىاثحاد

ا).المرفقفيللكوسيكعشرةالتاسعةالدورةفيالمشاركينقأثمة(ترد

~الحثثا~ا~
o-ء2003االولتشرينلماكتوبر22يوم»للكوسيكعشرةالتاسعةللدورةاالفتتاححفلعقد

الكوسيك.ورثيسالتركيةالجمهوريةرئيسءسزرفجدتأحمدالرئيسفخامةبرئاسة

إلىأشارثمءبالمندوبينفيهرحبافتتاحياخطاباسزر»فجدتأحمدالرئيسفخامةألقى~6

أنوأوضحكانكرنفيانعقدالذيالعالميةالتجارةلمنظمةاألخيرالوز(رياالجتماع

التجارةفينموااألقلللبلثدمراتغيروضععنأسفرقديكونوبمأكانكرناجتماع

اتفاقيةإلىاالنتباهسزرفجدتأحمدالرئيسفخامةاسترعىالسياق»هذاروفالعالمية.

دخلتالتياإلسلثميآالمؤتمرمنظمةبلدانبينفيماالتجاريةاالفضلياتلنظامالعاماإلهار

هذاأنكذلكالمرئيسرفخامةوأوضحللتنمية.هامةأداةباعتبارها)ء003عامفر.النفاذحيز

للتجارةالمراهنةالظروففيبديلةفرصةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةلبلدانيتيحالتطور

تمهدأنشأنهامنالتياالتفاقيةهذهأهميةءالسياقهذافيالوئيسرءفخامةوأكدالعالمية.

فياألملعنالرئيسفخامةوأعربالمعيشة.بمستوىواالرتفاعالنموتحقيقإلىالسبيل

سيادةعلىالحفاظوفيءواسرائيلفلسطينبينللنزاعسريعةسلميةتسويةتتحققأن

أراضيه.وسلثمةالسياسيةوحدتهمالعراق

سزر)فجدتاحمدالرئيمرلفخامةاالفتتاحيالخطابنص2المرفقفي(يرد



فيكلمةمطميآاالالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينبلقزيز»الواحدعبدالكتورمعالىالقى-7

الرشيمىلفخامةامتنانهعميقعنفأعوبللكوسيك»عشرةالتاسعةللعورةاالنتتاحيةالجلسة

لعملالحكيمةقيامتهعلىالكوسيك»ورئيمىالتركيةالجمهوريةوئيمىسزر»نجتاحمد

بالتطوراتيتعلقفيماقلقمنيساورهعماالعاماألمينمعالىوأعربالدائمة.اللجنة

فياال~ءالبلدانوحثكانثرن»اجتماعبعدوبخاصةالعالميىتتصاداالفياألخيرة

أنينبغيأنهونكرلمواجهتها.الطامةاالحتياطاتاتخاذعلىاإل~المؤتمرمنظمة

انمنظمةعملخطةتنفيذعلىاالسميالمؤتمرمنظمةفياأل~ءاهولىفىانتباهيتركن

األمينأثنىالصددىهذاوفياأل~ء.الولىبنفيماوالتجاريتتصادياالالتعاونلتعزيز

التنفيذ»حيزاإلسطيآالمؤتمرمنظمةلبلدانالتجاريةاالفضلياتنظام~لعلىالعام

اإلسطية.للبلدانالبيئيةالتجارةتوسيعأجلمنلمسبيليمهاأنشأنهمنالذياألمر

تنظمهاالتيءاإلسطميةالتجاريةلممعارضبهتضطلعالذيالهاماهورمعاليهوأوضح

التجارةتعزيزفيللتنميةاإلسصرالبنكجهودوكنلكءالتجارةلتنميةاإلسميالمركز

اإلمطمي.المؤتمرمنظمةبلدانبينفيماالبيئية

لمنظمةالعاماألمينبلقزيز»الواحدعبدالكتورمعالىخطابنص3المرفقفي(يرد

لم.االسمىالمؤتمر

كلماتاإلسطية،باكستانوجمهوريةوموزميبقالكويتهولةمنكلوفودرؤساءألقى-^

المتحشرنأعربوقدالتوالي.طىواآلسيويةواالفريقيةلمعربيةالمجموعاتعنبالنيابة

السيدةتوجيهاتهعلىسزرنجتاحمدالرشيمىلفخامةولحميرالشكرعنكلماتهمفي

ءالكوسيكقراراتمنفيزأميةإلىالثطثةكوفودساءرفىواشارءللكوسيكرئيسابوصفه

كمااأل~ء.اهولىبيننيمااالقتصاديالتعاونتعزيزفىالمضفىضرورةمؤكين

للتعاونمتواصلدعممنيقسرنهماعلىوشعباوحكومةرئيسالتركياالشكرأزجوا

هنالوفودنقيتهماعنىوكننكاإلمطميآالمؤتمرمنظمةأ~ءاهولىبنفيمااالقتصادي

طجتماع.امحتممتازةوترتيباتحارترحيب



فياالعضاءواألفريقيةواآلسيويةالعربيةالدولعننيابةألقيتالتيالبياناتنصوص(ترد

).التواليعلى6وoو4المرفقات

الجلسةأمامكلمة»لنتقيةسلثمياالالبنكرئيسءعليمحمدأحمدالسيدسعادةألقى-9

أحرز»الذيالتقدمعلىالضوءوألقىللتنميةاإلسلثميالبنكأنشعلةفيهاتناولاالفتتاحية

الكوسيك.إليهأوكلهاالتيللمهامبألنسبةالبنك

.)7المرفقفيللتنميةميااسكالبنك~ئيسكلمةنصر(يرد

.االنر(ؤساءلىسزرتنباحماالرئيسفخامةاستقبلاالفتتاحية»الجلسةاخشاوبعد-1•

مآل(.ااخلسة

يهزتشلاكتوبرم71يومللكومسيلثعشرةالتاسعةللدورةالوزاريةالعملنجلسةعئقدت-11

يروونىلى!ءالونىلى~ثبطشنرءعبداللطيفالدكتورأألستاذمعاليبرئاسة2>0كااالرن

.التركيةبالجمهوريةالدولة

.للكوهسيكعشرةالتاسعةالدورةأعمالجدولمشروعاالجتماعاعتمد-ا2

.)8المرفقفيللكوسيكعشرةالتاسعةالدورةأعمالجدركنص(يرد

التجارة´´أثرحولالنظروجهاتتبادلتمءاالعمالجدولمنالتاسعالبنداطارفي-ا3

للبلدانالبيئيةالتجارةوتطويرتعزيزعلىالمعلوماتتكنولوجياواستخدامااللكترونية

ادةسهقمهببيانالنظروجهاتتبادلبدأوقداإلسلثمي´´.المؤتمرمنظمةفياالعضاء

ورئيسالتركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطلهيئةالوزارةوكيلءتطثأحمدالدكتور

هذاحولالموظفينكبارمداوالتنتائجبايجازفيهعرضالموظفين»كباراجتماع

الموضوع.

.)9المرفقفيالموظفينكباراجتماعرئيسقدمهالذيالبياننص(يرد

والمملكةءوموزميبقءالتركيةالجمهوريةوفودرؤساءالنظروجهاتتبادلفيشارك-ا4

العربيةوالجمهوريةءالعراقيةوالجمهوريةقبرص»لشمالالتركيةوالجمهوريةءالمغربية

وجمهوريةءالبحرينومملكةءالهاشميةاألرمنيةوالمملكةالتونسية،والجمهوريةالسورية،



مصروجمهوريةوسورينام»السنغال<وجمهوريةانونيسيا»وجمهوريةاإلسصة»ايران

االلكترونيةالتجارة~أثرحولالقطريةالتقاريرمنعالاستعراضجرىكماالعربية.

فياالعضاءللبلدانالبيئيةالتجارةوتطويرتعزيزعلىالمعلوماتتكنولوجياواستخدام

اإلسصر~.المؤتمرمنظمة

منفصلة)بصورةمتوفرةكتابةالمقلمةالقطرية(التقارير

o1(القراراالجتماعاعتمدثم-ا(OIC/COMCEC/19-03/RESوالقرار

)2(OIC/COMCEC/19-03/RESيدأ)المرفقينفى)2(رقموالترار)1(رقمالقرار

):1(رقمالقرارإطارفىويرد)ء11و10

؟12المرفقاإلسطي،المؤتمرمنظمةعملخطةلتنفيذتكميليةآلية-

األولىالجولةفيالشروعبشأنالكوسيكعنالصارالوزارياالعطن-

األعضاءاهولىبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإطارفيلمتجاريةللمفاوضات

ا؟3المرفقاإلسطمىءالمؤتمربمنظمة

؟1tالمرفقالتجارية»المفاوضاتللجنةالداخلىالنظام-

تكنولوجياواستخداما~ونيةالتجارة~أثربشأناهراميةالحلقةتوصيات-

المؤتمرمنظمةفىاأل~ءللبلدانالبيئيةالتجارةوتطويرتعزيزعلىالمعلومات

.1oالمرفقبها»علمااللجنةأحطاتوالتىاإلسطمى~

الحاليةالورق~هتدالذيكورةلبنةاجتماعتقريركنلكاالجتماعاستعرض-16

.2003األولاكتوبرلهشرئ21يومللكوسيك

ا).6لممرفقفىالورقلجنةتقريرنص(يرد



.مألالخثاالجلسأل

االولتشرينلماكتوبر)3فيللكوسيكعشرةالتاسعةللدورةالختاميةالجلفةعقدت-17

200iالدولةووزيرالوزراءرئيسنائبشفر<اللطيفعبدألدكتورمعاليبرئاسة

التركية.بالجمهورية

ءأاذجتو:ةومقر~تركيافينباكتجمهوريةسفيرخان،ناففشيرالسيدسعادةألقى

فيالسفيرسعادةولخصالوزارية.الجلسةاعتمدتيالت_رأتالقوافيهاستعرضبيانأ

نقاطبعضعلىالضوءمسلطاالصياغةلجنةاجتماعفيجرتالتيالمداوالتنهبين

إالتآل`قا

هةيهاالقتصامية،للشؤونالمساعدالعاماالمينمياللو»بيكانتييىالسفيرسعادةتك-ا9

معاليرشد.:ألملثمي.المؤتمرلمنظمةنعام0ألمين0بلقزيز،الواحدعبدئدكتور00لمعالي

المنضةبلددنبينفيما!لتجأريو~ا،ز7أأونالتاهميةعثىكلمتهفيألعام:المين

بذخولىمعاليهنوهالصددهذاوفيبينها.~أ~مز.الحقيقياألساسيشكرانهمؤكدا

نحومهمةخطوةيمالالذياالمرالنفاذ.حيندريةالتبللثفضلياتالعاماالطاراتفاقية

سزر،فجدتاحمدالرئيسفخامةالىواتقديرالشكرمعاليهوأزجىالهدف.ذلكتحقيق

اعمالأدارةفيوحيويةحنكةمنأبداهلماالكوسيك،ورئيسانتركيةالجمهوريةرئيس

ألوزراءرئيسنائبشنرءالطيفعبدالدكتوراالستاذلمعاليالشكروجهكماالدورة.

الكوسيك.رئيسعننيابةالدورةاعمالبهادارالذيالسلسللشلوبءالدولةووزير

اهورق.نجاحفياسهمتالتياالخرىاالطرافسائرشكركما

أ).7المرفقفي)اسلثميالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينكلمةنص(يرد

كلمةائسنغال»جمهوريةوفدورئيسةالتجارةوزيرةءبوييهآنىعائشةالسيدةمعاليألقت-20

توصلتالتيالمهمةبألنتائهفيهادتأشءالمشاركةأالعضاءالدول،جميععنبالنيابة

اهدافتحقيقنحوسزرفجدتاحمدللرشيمىوالمقتدرةالحكيمةوبالقيادةالدورةاليها

االستاذمعاليألىالشكرأزجتكمااالعضاء.الدولبينفيمااالقتصاديالتعاون



لماءالتركيةبالجمهوريةالولمةووزيرالوزراءرئيسنائبشنع»اللطيفعبدالكتور

رؤساءأنالوزيرةالسيدةمعاليوذكرتاالجتماع.أعمالادارةفياقتدارمنأبداه

ضرورةأكدواقدللكوسيكعشرةسعةالتالدورةفيالمشاركين:العضاءألمدولوفود

الذيالخفاقاعتبارهمفيآحذيناالعضاء،البلدانبينفيمااالقتصاديالتعاونتعزيز

بالوعدمعاليهاونوهتالعالمية.التجارةلمنظمةالخامسالوزارياالجتماعاليهانتهى

العربيةالمملكةعهدوليالعزيز»عبدبناثهعبداالميرسموجانبهنالمكويم

منتمكينهبغيةللتنميةسلثمياالالبنكمواردالىسخيةاسهاماتبتقيمءالسعودية

العامةاالمانةبشكركلمتهامعاليهاواختمتاالعضاء.الدولتنميةدعمفياالستمرار

المؤتمرلمنظمةوالمتخصصةوالمنبثقةالتابعةوالمؤسساتالكوسيكتنسيقومكتب

االجتماع.انجاحفياسهاماتمنقمتهلماسلثمياال

اال.8المرفقفيبوييهأنىعائشةالسيدةمعالىكلمةنص(يرد

الدولةووزيرالوزراءرئيسنائبشنع،الليفعبدالكتوراالستاذمعاليألقى-21

التياالطرافلجميعوتقديرهشكرهعنفيهاأعربختاميةكلمةالتركية»بالجمهورية

الجديدةاالهميةعلىمعاليهوشددللكوسيك.عشرةالتاسعةالورقانجاحفياسهمت

الخامسالوزارياالجتماعاخفاقاعقابفيوالتجارياالقتصاديالتعاوناكتسبهاالتي

الصددهذاوفيالماضي.ايلولسبتمبرلمفيكانكرنفيعقدالذيالعالميةالتجارةلمنظمة

خطوةبمثابةيعدالنفاذحيزالتجاريةللثفضلياتالعاماالطاراتفاقيةدخولانمعاليهذكر

سلثمي.االالمؤتمربمنظمةاالعضاءللبلدانالبيئيةالتجارةوتيسيرتعزيزنحوملموسة

اتفاقيةعلىبعدتصدقاوتوقعلمالتياالعضاءبالدولشنرالدكتورمعاليوأهاب

الدولدعاكماءممكنوقتاسرعفيذلكالىتبادرانالتجاريةللثفضلياتالعاماالطار

للمفاوضاتاالولىالجولةفيفعالنحوعلىتشاركأنعليهاصقتالتياالعضاء

اشراكضرورةمعاليهأوضحكما.2004عامفيتركيافيعقدهاالمقررالتجارية

الغرفةتنظمهاالتينشطةاالفيفعاالاشراكااالعضاءالدولفيالخاصانقطاعممكي



منللتنميةاالسطميالبنكمايبذلهعلىمعاليهأثنىكماوالصناعة.للتجارةاالسطمية

االعضاء.الدولفيألخاصللقطاعالماليالدعمتقديمفيجهود

ا).9المرفقفيشنراللطيفعبدالدكتورلمعاليالختاميةالكلمةنص(يرد
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سزرفجدتأحمدالرئيسلفخامةاحتتاحيالخطاب

الكوسيكورنيسالتركيةالجمهوريةونيس

الدائمةللجنةعشرةالتاسعةللدورةحيةالحتتاالجلسةفى

للكوسيكاإلسميتمرالمنلمنظمةوالتجارياحتصاليللتقالن

)2>•3األولينتمسأكتوبر/22ء(اسطنبول

الوزراءالمعاليأصحاب
العاماألمينسعادة

الموقرونالمندوبون

الدائمةللجنةعشرةالتاسعةالدورةبمناسبةأخرىمرةمعكمأكونوأنبكمأرحبأنيصعدني
لكلتمنياتيخالصعنأعربإذوإننياإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةوالتجاريا~متصاديللتعاون
مثمرة.ائجنتتحقيقإلىجهوهكمتتوصلأنأرجوالوفود،

التيبلداننابينفيماالقائمالتعاونتعزيزإلىالحاجةمنتزيدالتغيرسريعةالعالميةالظروفاين
الصادقة.اآلخرةمشاعربينهاتربطكماءمشتركةوثعافيةومعنويةتاريخيةقيمبينهاتجمع

Jدولنا.بينفيماوالتجاريا~هتصاديالتعاونتعزيزبغرضأنشئهامأمحفكتملالكوسيك
إمتدادتلىالمجاالتمنكثيرفيجديدةخططوقدمتعديدة،آراءطرحتالمحفلهذامنلةفتحت
بينالتعاونوتحقيقبلداننا،بينفيماوتيسيرهاالتجارةتشجيعإلىسعياعامأالعشرينتناهزفترة

بذلتالتيالجهودأنفيشكواليخالجنيالمشتركة.للثستثماراتالفرصوإتاحةالخاصة»القطاعات
ائقادمة.انفترةخلكرالحقيقيةثمارهاتؤتىسوفقدراتنااستفلل~أجلمنالمحفلهأافي



ءالمتفائلةالنظرةأنذلكمهم.منعطفإلىالعالميةألتجارةمنظمةإطاوفيالمفاوضاتوصلتلقد

يوفيالعالميالتجاريللنظامعادلهيكلإقامةأجلمنمنواتعدةمنذآلوحةعمليةعننشأتالتي
يتقينكانالتيالخطواتأنالمؤسفومنتستمر.لمالسواء»علىوالمتقدمةالناميةللبلدانالعدانة
فقدنافقدثمومنتتحقق،نمنموأا~ملانالباللصالحتتخذهاأنخاصةبصفةالمتقدمةالبلدانعلى

الدوحة.فياكتسبناهاقدكناالتيالدفعقوةمنكبيرأجانبأ

Jالبلدانعجزونالرخاء.إلىتتطلعالتيالناميةللبلدانبالنسبةعنهغنىالفثماطالتجارة
منواحدةيسلوالمتترعةالمتناميةالعالميةالتجارةمنالمستحقنصيبهاعلىالحصولعنالنامية
العالمي.ا~هتصاديللنظامالهيكليةالمثكلثتأعقد

منتملكهلماالكفؤاالهتفكعلىالبلدانهز»قدرةعدمإلىترجعالهيكليةالمشكلةهذهرجذمان
ا~متصادية.والعلثقاتالدوليةالتجارةآلياتتحكمالتيوالقواعدالمؤسساتإلىترجعكماموارد،
التيوالمؤمساتالقواعدفيالنظروإعادةانبلدان،بينالدخلفوارقتقليلضرورةتأتيهناومن
وضمانالفقرمكافحةإلىسعيأالناميةالبلدانمشكلئتمعتجاوبأأكثأيجعلهابمأالدوليةانتجارةتحكم
أمليتضاملفسوفالغرضهذالتحقيقاللثزمةالتدابيرتقطلتماوإذاالعالميين.والسلثمالرخاء
العالميين.والرخاءالتجارةمنتستحقهالذينصيبهاعلىالحصولفيالناميةالبلدان

Jفيتضمالكوسيكأنذلكمنواألهمالنامية.البلدانمنالكوسيكفياألعضاءالدولغالبية
للتصديجاهدةالبلدانهذهتسعىوبينمانموأ.ا~هلالبلدانمندولةوعشريناشنتينعضويتها
مشاركةتتحققوسوفللتجارة.العالميةالقواعدمسايرةنغمهالوقتفيتحاولفإنهاالتنمية،لمشكلثت
فيالنظرالمتقدمةالبلدانأعادتماإذاعادلاساسعلىالعالميةالتجارةفىالكوسيكأعضاءالدول

إعادةعلىوعملتالنامية»البلدانتعانيهالذيائحرجالوضعالحسبانفيوأخذتالتجارية،سياساتها
العالمية.التجارةتنظمالتيوالقواعدالمؤسساتميكلة



الطبيعةوكذلكموامية،نتيجةإلىالتوصلعنالعالميةالتجارةلمنظمهكانكرنمؤتمرعجزان
هيإنمااإلقليميةالتجاريةالترهيباتأنليوضحانالعالمي»المسوقعلىالجاريهللرهباتالبطئه
العاماإلطاراتناهيةأنألصددهذافيالهامةالتطوراتومنأسرع.نتائجإلىمؤدىأنيمكنخيار
قدهلمةالدوانكلوراتهذهسياقفيألكوسيكمنبمبامرةؤضعتاليالجارعه،األفضال~لنظام
<9..4عامبلداننابنمتبدأالتيرمةألتجاألمفاوضاتوانالحالي.العامخلكالتنفذحزدخلت

إمثارفيالتجارةتحريراتجاهفيشاملعملأوللصةالنفيذءحزلمتجار»اتفاههلدخولكنتجه
تقمعأمزدادشاملتجارينظامإنشاء_فمحعرإلىالمبادرةهز«وتمعىاإلملثمي.المؤمميمنظمة
للكوسيك.ألعامةواال_أفالمبادئحسبستجرىالتيالمفاوضاتجوال~خكمناألياممرعلى

المفاوضاتوانجاحبدءمنممكنهاماوالخبرةالصدرةمنتممكالكوسيك،فيكأعضاءإننا،
ا.9»>عاماعمعدناهاالتيرمةالتجااألفضلياتلنظامالعامطار9اأمناهيةعلهامنصاليرمةالتجا
نحوخطواتلمت،العاالتجارةمننمةفيعضويتهاف~منالكوسك»أعضاءالدولامحذتوة

ألبلدانمندولةاvبنهامنالكوسيك،أمتضاءمندولة(9فهناكاعولت.ألجارةمواعداعتماد
هفدكنلكنيها.المراقببوضعأوألعالميةالتجارةمنظمةفىالكاملةمهبالعضوإماستعنموأ،األمل
بينومناالقليمي.للعاونبرامجهاسياقفيوفعالهمبشرةمبامراتالكوسكأعضاءالدولاتخذت
ائعاونمنظمهننوقيعطرحهااليانجأرهلحومرالشأمنةالجارعهمفامةاالسرأنمبادراهذه

بدأ~التيأغاديرومبامرةالخليجي؟العاونمجلىأعضاءبينالجمركىواالتحاداالقتصادى،
عنوفضكاألو~.والشرقأفرساشمالبلدانبمضبنفماألحرةللجا~همنعلمةإقامةبغرض
مبادراتامحاذاتجاهفيتعملفإنهابنهاهفيماالكوسكأعضاءاعولاتخنهااليالمرتبياتبعض
ملثمى.االالمؤتمرمنظمةفيأعضاءلسرأخرىبلدانمع

Jفيمرسا~وضعوفيانوليةالجارهمواعدمعالئكيففيألكوسيكأعضاءاعولتجارب
ملأنشكوالبلداننا.بنفماألتجارةلزمادةبمايستهانالإمكاناتموفرآالطمة»التجارهمجال
نظامإلنشاءستبدأالتيللمفاوضا~النجاحلتحمتقكبرأرصداستثمكلوالمدرأتالجاوبهذه

الجارعه.األفضالت



د..ئاأنه«فه.•

فيءوالتجاري.ا~هتصاديالتعاونيزلتعنر.«التواتحقيقنفيبعياأشوطاا:كومسيكقشعتلقذ
نظاموضاتمفونئاقبغرضرتتعلقهامةو:اذقبأتمتمأ،:سمنه«ى:دراتنتفأفيمبعسيلئتذ»ائكرإطار

ارأئهالتجارىالتعاونفيالكوسيكخبرةوتمال.2»>فيعادستبدأرانتةبأ،:مب:الفضليات
ذ؟ستكوءر.ا،ثيبالنثوهوءيةالتبلمثنضيا´تننامانئماءهفاو~تاأنجاهلتحقيقأذنضمأتنيميأف

سلثمي.االالعالمرفا»تحقيقفيملموسة:سو،أء:ت

فيانفشزئركةالىالكومنيكأمعضا،مدولائموقريناهمثيرأدعرفاننياأمنحلتىهأاومن
التجأزية.::ألفضلياتنظامأجرمنالمفأو~ت

التعاون.عملخطةبشأنحاسمةقراراتأيضأتتخأأن~الكوسيكعشرةائتاسعةللدورذ~البا

الكوسيكتنسيقمكتبمئويلوقتمنذبهيقومالذقالعملبلغفقدالتفيذ.وأليةا~هتمدادي
أعربأنالصددهذافييفوتنيوالمعينة.مرحلةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياامعنيةوالمؤسسات

والمنبثمةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةألمتخصصةوللمؤسساتالعامةللقمانةثاصالشكريعن

عنها.

سر:تالمنبينفيماوالتنسيؤاالتصاالتتوثيقعلىتعملالتيءالتكميليةاآلليةتعطىأنتنوقعإننا
تعترفيالتيالعشكلثتعلو.القضاءأجلمنالمجالهذافيالمبذولةللجهودجديدةدفعقوةءالمعنية
هز:وفيائخطة.لهذهالقعاكالتنفيذأجلمنالجهودتوأصلألىنتطئعأنناذلكممل»أئهخنةتنفيذ
ضرورةثمةفإنءالمعنيةالمؤسساتبينفيماالتنسيقلزيادةالتقنيةالترتيباتإلنوداإلدغمافةءالسياق
ائعمل.خطةإطارفيالمدرجةللمشروعاتالماليةباألبعادالمرتبطةالمشكلثتتذليلأجل،منئلعمل

.المسزسرا_فياال~ولويةلههدنكاألعمالور-لالخاصا~عممكيبيزالتعاونتعزيزأصبلقد
منمز_:.عخاءحظنكبأنسرورناعننعربفنحزالسببولهذااألخيرة.السنواتاينفي:القتصأمية
القص.خنةتفصىالتيالكوسيكأنشعلةفيالخاصةالقطاعاتبينفيماالتعاونعلنالتأكيد

ر~



وجهاتتبا«لاجتماعاتفيمتجرىالتيالمناقشاتأنالمغزىذاتاألهورمنأنهنعتبىونحن
المعلوماتوتكنولوجيااطيكترونيةالتجارةآثارموضوعستتناولالدورةهذهأثناءستعقدالتيألنظر
الدوكسياساتتحديدفيتساعدسوفستتبادلونهاالتياالراءأناعتقاديوفيالتجارة.تنمية~

للتنميةالدافعةالقوةأصبحتالتيالمعلوماتتكنولوجيابامتخداميتعلقفيماتعاونهاومباالتاألعنا>
والتجارة.االقتصامية

الوزراءالمعاليأصحاب

الموفرونالمنوبون

وتثيراألوسرالشرقعلىعميقاتأثيرأتؤثرالتيالتطوراتإلىأشيرأنكلمتىختامفيأود
ومنجديدة.حقبةفيالدخولوشكعلىاالوسطفالشرقبأسره.سلثمياالالعالمفيوالقلقاأل~
طبقاخطواتهماالطرفانيسرعأننأملفانناالفلسطيني»االسرائيليللنزاعحلالىالتوصلأجل

االرهابوأعمالالمسلحللنزاعحدلوضعفعالةبصورةيتعاوناوانءالمعتمدةالطريقلخريطة
أنشأنهامنتصرفاتآليةتفاهيادؤوبجهدبذلالحيويةاالهميةذاتاالعورمنأنهذنكوانعنف.
هذهنضيعأآلوينبغيالعنف.الىواعلجوءاالرهابيةاالعمالفيهابماءالطريقخريطةتنفيذتعوق

منجوفيءدولتينقيامرؤيةتحقيقأنمنلكللنزاع.سلمىحلالىالتوصلأجلمنالهامةالفرصة
دائم.ملثماقرارلضمانالحاسمالعامليكونسوفبها»معترفمودداخلواالمنالسلقم

مستقبللتحقيقاالطرافجميعمعللتعاونالماضي،فيعهدهاكانكما،استعدادعلىتركياواين
وانرخاء.ارواالمتقربائسلقماألوسطالشرقفيهينعم

العراقفيالتحدياتأهمويتمملجأرتنأ.العراق،فىتطوراتمنمايجريكثبعننتابعونحن
وكبيةممككاته،وحمايةالعراقي»اكثمعبلحياةاالمنوضمانلمعام»والنظامالقانونإقرارفياآلن

الرئيسية.احتياجاته

سيامته.البلدهذايستعيدأنيتقينءالعراقفيارواالمتقروالنظامالقانوناقرارمعجنبالىوجنبا
توحيدانالسياسية.ووحتالعراقاراضيوحدةصيانةلنابالنسبةعنهاالغنىالتياالعورلمنوانه
ليمىعظمىاهميةيعملانماالرئيسيةالمبادئهذهحولالعراقيضمهاالتيالسكانقطاعاتجميع

م.



بأسرها.المنطقةفيمتقراراالولتحقيقبل،و_«للعراق

وها~مستقرةسلميةحياةويحياعبالمتامنسنواتوراءهيخلفميمقراطيآعراققيامان

هذاوفيوالدولي.اإلقليمىاالستقرارتحقيقفيكبيرأإمهامأيسهمأنشأنهمنالرخاء،يسودها
الهدف.هذالتحقيقخاصةمسئوليةالمنطقةوبلدانالعراقجيرانعاتقعلىتقعالسياق،

فيللشهامبهدهاقصارىبذلتواصلسوفالعراقي»للشعبوكصديقللعراقكجارتركيا<ان
العراقاستقرارأجلمنالمجاالتمخكففيمتراصكدعمأتركياتقدموسوفاالعمار.إعادةعملية
الجوهريةتركيارؤمةملمومتبصورةالمساهماتهأهتعكمروسوفحياته.فىجامدةلحقبةوإعداده

ثنطويالوهيالدولي،وللمجتمعالعراقيللثمعبالجماعيةالرؤيةهيللعراقتركيافرؤيةللعراق.
آخر.خاصأعمالجدولأيعلى

االذ»االمعاىأصحاب
دنا~فالمندوبون

ماومخهوشائجبهمربطهاالذىاإلملثمىالعالممعمهالعلثةكبرىأهمهدائمأمركاأعطتلقد
فيالماضي»فيشأنهامسقبك،مسمرسوفمركاأنلكمأؤكدأنهناوأودوثقه.وثعافيهومعنومه
الكوسك.وأنشطهاإلملثمىالمؤمميمنظمهأنشطهدعم

مطلقامنامحقيقفيالثمرا~أطبلهامكونأنآمكالكوسكموراتفيمكممساهماعلىأشكركم
والسلثم.الرخاءنحو



معيكلمة

بنقزيزانواحدهبدكتور.أنة

اإلمطىتمرالمنلمنظمةمالهاألهين

عشرةالتاسعةللدورةالحتتاهيةالجلسةفى

لم(كومسيكوالتجارياحتتصاليللتعاونانصةالدلنجنة
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بلقرياافوافدعبدالدكتورمعاألطلت
اال~مدانمؤتمرلمعظمةالعاما)ميز.

~ةألتا~للعورةفعتاميةاهالجلحةفيد
(كو~)وألعجاودقتحاده8اللععاون(لدائمةللجلة

انتركية-الجمموويةا~ار
7009أكهوبر\"\"-20

حمااالرعنامأبم

الك~ر~التركية،الجممورتر~ميزرفجدتأحمدالحيدفنامة
واهحعادق،المعدليهأهحا.
والسادت،السيداتمنراز
الكرام،النميوذ

لكممعرباالكوسيك،دوراتمنافامةالدورةهذهأشنالأحمرأذيعدن

توهيألماحاللجةهذهعنلوذالمؤويبذلهاالقالدؤوبةللجهودالكبريريتكمشاعرعن

انسرك.اإلعالميالعمرأركاز

لفخامةالعميقنواتلزالباتقديريعزبالعبركلمتيأسهلأألويرفني
االقمساديوذللعاالدائمةاللجةريسالركية،الجمهوريةريسميزر،غدتأحديسالر

حرمهمدىعلىيدلاليومبيافخامهحضورإناالجماع.هذالشريفه(كوسيك)والجاري

أجلتقدممنوالمقدرة،الحكيمةقيادتهقتتمكتالتيالكوسيكلجةبعملاألكيدواهمامه
اإلعالمي.المؤتمرعظمةلاألعضاءالدولبيندياالقصاوذالحاتعزيزشأفةمنالتيالخدمات

حرارةعلىالركيةالجمهوريةحكومةإلىبالشكتوجه6انفرصةهذهوأغم
الحاضرةهذهإلىومولهملحظآمذالمدربينكافةهماخطريناللذالف~فةوكرماالسقبال

الكوسيكتسيقمكبوكذااإلعالميالؤتمرلمعلمةاالبهةاهياتمانركذلك.وأشكرالجميلة،

والجامحة.بالفاعيةيمنموعلىاالجماعهذاتظيمفيإمهاماتمعلى



0اد~ميادة

لمؤتمرةالعاشالدورةانعقادبعدقليلةأياماللكوسيكئشرةاالمعةالدورةتعقد

وقدبالجاع.أعمالهكللتوالذيالجاريأكوبرا^إل,i'مزما_زيافياإلعالمىالقمة

وذالحاتعزيزعملخطةتفيزلحقيقىتمدممنإحرازهةمابا-قديرالقمةهز»مجلة

الرميدةالوجيهاتمو>علىالكوسيكتفذهاوالتىاألعضاءالدولبينوالحا.ياالقعادي

.الركيةيةالجمهر>رئيىفخامةشيهاا

توالمحبهاةجديلاتجاهاتبروزاآلونةهز»فيالعالميدياالقصاالوضعيشهد

رصدهاهنبدالتطوراتوهياألعضاء»الدولاقمادياتعلىا~ساتفاجديدةتعقيدات

وامشاوراوشيقاهارنفإنموهنمحها.السابحةاملبيةلآلثارالصديينلحيوثيقنموعلى

تشهدهاالقوالطوراتالمسجداتمواجهةمناقساداتا~ضرورياأمراباتدوكبين

ائمةالاللجةإطارفيتمقدأنهإلىأشوأناإلطارهذافيويعدليالعالمية.ديةاالقهااالخة

اقضدياحولاألعضاءولالبينامتظمةللمشاوراتآليةوضعالجاريدياالقصاونلت

فرصةالدورةهذهوتشلالهامة.القضيةهذهبشأنسويااولواتالعالميةالجارأبمظمةالمرتبطة

فيعقدالذيالعالميةالجارةعظمةالخامساوزاريالمؤتمرعهاتمخضا(قشجالتتةكساغة

فييذكرتقدم.يالمؤتمرهذاإحرازلعدمونظراالعام.هذامنسبصبرفيبا~الحردنك

ميةاكالبلدانأمامالمجالوفحالزراعيةاسركداتإلغاءضمنهاومنالحيوية،ابشاالتفيكا~أل

موقفا~عمموقفنافعززأناإلسالمىاؤتمرعظمةفيممايقضياألمرفإنلق،األسوالدخول

قضاياحولامظيوجهاتتبادلاعظمةاعمليةإلىباالضافةا~،هذاوسيساعدالفاوضي.

ديةاالقصااألوضاعتطوراترصدعلىءاحوهسيكدوراتمندورةكلخاللسلفامنهقاة

أنالصدد،هذافيويبدو،معها.لحاهلالمحاسبةبوالتداواتحاذاىأعضاءالدولالقصادات

سيئاكواللحظةالوقتفيجاءقدالدورة،هذهخاللالظيوجهاتادلتورمالمطرالموضوع

فيالمعلوفات~لوجيأواستخدامونيةااللحرا~رةلحتسيهاباتتالقميةاتطيةلةنظرا

اال~ونيةالجارة``تأثوموضوعماقشةتمخضأنوآملالعصرية.امجاريةنشطةاأل

A'
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لحونهامةتوصياتارإصهعنالبينية~اإلسالميةالتجارةوتقيةتعزيزعلىالمعلوفاتو~لوهيا

الحارنوتوقتسريعألحيةنعمالحديثإليقو«ناهذاإنالتجارة.هذهعلىمباشرأئرفأ

الواهة.وفاالنوظلفيإضافيةأعليةلحتسيأخذالذياألمراالسالميةالبلدانبينأالقتصادي

لمختلفتفيزنحوهاتط~الالزمةوالوسائلالسبلإيجادفيمليافيه~الذيالوقتوفيإنماء

المتدياتمنغرهاوعناإلسالميةالقمةمؤتمراتعنالشأنهذافيالصادرةوالمقرراتالقرارات

العزمدزأكبربقدروالتحليالتفيذهذافياإلسراعضرورةننغلأالكليافإناألخوىىاإلسالمية

عثيايحينبأنهلمحذلكاإلقرارهنبدوالتما.بالتزاماللوفاءالالزمةالسياسيةرادة9واوالتصميم

القريبا.ا~فييألمحرتقدمإحرازأردناإنالمجاالتهذهفيتماإنجازاسجلوتحسينتطوير

،لفخامة1هاب

واهحادة،يمدالمعاأهحاب

واهادة،الميدأتحنرات

عملخةتفيزهوائوحلة»هذهفيعليهالتركيزعليايبنيماأهمأنأعتقد

بعينآحذيناألعضاء،الدولبينوالتجارواالقتصأ«يالعاونلتعزيزاإلسالميالمؤتمرعظمة

أقرتالتيإلمنعةعملخطةتفيزوتوقبسريعالمعنالخبراءفريقاجماعتوصياتتفيزاالعتبار

المجالهذافيوأعلق~هسيك.عشوةالسابحةاألورقامحمدتاوالتي200امايوفيأسطبولفي

هيثالخطة.هذهتفيزفي،معيادوراالمظمةفؤسسراتتمحالتيالتوصياتعليخاصةألحية

وفقأالثمأنهذافي~يوهاةالقالتميليةباآلليةوحبتقد~مسيكأألخوةالدورةكانت

منظمةهؤهصأتح؟~ونا~معيئئاتنسيق~وألحبالخبراءفويقاجتمار،تو~ت

أتحاذإلىوتتوصلاألهومدمسرألحوتبحثأنوآهلإح.أالقرتطويرعلىاإلسالمياؤتمو

علىاألقضاه(لدولتجاوبألحيةأؤكأأنالخصوصلجذاوأودالشأن.هذافيمبةانألخطوات

التي:لقطاعيةلتهأألجتماعادقاحلالتيوأألفوهشاريهألعمئيةاهتوحاتمشارينمعممريعنحو

إلىاإل~لعثىمتساعيجهودوكلها:ألعضاء.الدوللجيععلىذكميمهاوةاآلنحقعقدت

أ~عضاءالدولوأذ´شل:لسوكة.وجاعنى(نشأ´ويعننكبتفيذ؟لمتعنتة~لنثاطاتهمن(لتالياالرحآل

تشمنلمألتي(ألولويةذاتىاأل-(لمجاالتفيألخبراءلفوةاجتماعأئمسضافةالعورضهاتقدم

.أالجتماقاتنلك



مجاالتشلالتيالبييةاالعالميةالتجارةنطاقتوسيعألحيةعنا~دللقد

البييةاالسالميةالتجارةأنيالحظحسثابئأنه»حاكةإجراءاتاتحاذاألعانأ،ولاكىاىيتقين

فيأثوأنوأوداألعضاءىللدولالتجارية0للمبادالتبحالياالالحجممن«~(11نسبةتجاوزال

الدولبينالتجاريةاألفضلياتلظاماالطاريةاالتفاقيةمفعولسريانإثرعلىأنهإلىالصددهذا

التجاريةوضاتانمنولى6اللجولةمرضنحوعلىاإلعداداآلنيجزيالمنعة،فياءعفاالأ

علىاغربيةا~~مةإلىبا~ءأتوهأنالصددهذافيوأوداإلطارية.االتفاقيةبموجب

فيالتجاريةوضاتاظهناألولىالجولةإلنطالقبالتحضراعنيالخبراءفريوراجتماعاستضافتها

26!24منالبيضاءالدارفيعقدوالذيالتجاريةاألفضليةئمظاماإلطاريةأالتفاقيةإطار Jيونيو

م.5••مم

اإلعالمىوالموكزألكوسيك«تسيقمكببهقأمالذيالمميزباإلعدادكذلكوأميد

الشاذ.هذافيللحيةاالسالمىالبكقدمهاقالعدةوبالماالخبراءفريق)الجماالجارةلحية

المفاوضاتمناألولالجولةتمغضأذآمراالريارعلىالباعةفواتالحهتلكضرءوقلى

!مجا_بة.شجتعنائجا.ية

أذعلىاالتفاقيةهذهعلىبعدتمادةأوتوقعلمالقاألعضاء!لدول0أ~م

موضورمحصوهرأماالقا«مة،الجاريةالمفاوضاتفيماركهاه_تكأجل«.ذلكإؤتبادر

الجاويةالمعارفيتكيهاالقا(هيةعلىأثادأألأو«ذنالبييةمالميةاإالجارةنطاقتو~

ولمخاالمعن.المضيفالبلدمعبالعاونالجارةلحيةاإل~المىكوالموسزيآيطمهاالقاإلعالمية
أذآملوالقالجاريةالمعارضلظيمالالزمةاألنظمةمنعد«آاألخوةالدورةخاللاعمدناقد

لحيةاالعالميالركزتقريروميطويائقبيل.هذامنمعارمنتنيمعملبة،سيارفيتهم
األعضاء.للدولبالنهبةفائدةعلىائشأنهذافيالجارة

إطارإرساءإلىترهياقاألساسيةواألنظمةاألخرىاالتفاقياتمنعدداثةإن

ا~بحةوا~ويعاالستثمارجالوفياال~هيةولالبيناالقتصاديالمجالزرللتعاوننوليقا

علبىوا~دقةاترقيعأخوىهوةاألعضاءولالوأناشدالخاص.القاعبينالتعاونوتعزيز

.ا´اخوىاألساسيةواألنظمةلت!التفاقيا



اإلسالميالبعكبهيضطلعالذياحمودبالدور`نوهأنالمقامهذافيليويطيب

األنظمةمنالعديدإلىخاصةلحيفيةأثسرأنوأودالبيية.اإلسالميةالتجارةتعزيزيللتقية

.األعضاءالدولبينالتجاريالتعاونتعزيزإلىالهادفةللتقيةاإلسالميالبكومشروعات

أالاألعضاءالدولبينالحارنمجاالتمنآخرمجالعلىأشدأأنكذلكوأود

لدىيوجدالذيالوقتفيأنهذ~علىيشجنوكاالبيية.اإلسالميةراتاالستوامجالوهو

عظمةمنبلدا:عةفإنالمتعارفا»أهالمحنكنوتبحثاألهوالرؤوسفيفائضبلدانامنبلدان

ماهرة.محاهلةقوى0؟وتتتال.~ممةاستعاريةرساميلاستيعابقا_القدرةلديهااالسالميالمؤتمر

واالجتماعيةبةواالقتصاداإلحصائيةثالبحرعركنأعدهاالتيالدراسة~رالعمدأهزأوفي

ا.وراقموةلاتحادإنشاءحولالتجارةلتقيةاإلسالميوالمركزاميةاإلسانللبللوالتدريب

لبحثلناسانحةفرصةاإلمالهى،المؤتمرهظمةفياألكضاءالدولنبممقاصةوغرفا(لية

القمةمؤتمرخاللقطردولةتعلمون،كماقدمتهاقتراحوهذاءعميقنحوكلىاالقتراحوتدارمر

منلالستفادةاألعضاءالدولفيالمستثمرينأمامالمجالتفيزهعدوسيفئسحسع.اتاإلسالمي

األعضاء.الدوللمختلففياتا~هةاالستعاريةالفرص

منالدورةهذهتكسيهاالقاألميةعلىأحأذيس،الرفخامةأود-م،8اوفي

علىالضوءسسلطالوقرينالمدربينمداوالتأذايقينوليمنها.يظروهاالكوميكدورات

عرىتمينفيوالمملاألساسىهدفاتعيقالتيالمأكلوعلىالصلةذاتالمقامرةالقضايا
هذهفيمداوالتاىمتأنفيعديريبوالاألعضاء.الدولبينوالجاريدياالقصارذالعا

المشرك.االسالمىللعملخدمةالجميعيظرهاملموسةشجتتعقيقعلىمياتدناالدورة

.واتوفيقبالنجاحفساكينالحللأنوتعالىمبحانهاتهداعيا

.وبركاتهاثهورحةعليكموالسال،)





النوريالخالقعبدمحمود/السيدمعىكلمة

انكويتبدولةوزيوالمالية

للكوسيكعشرالتلعةللدورةاحتتلحىالحفلفى

)2003األولتشرينأاكتوبرلم22(اسطنبوأل





النوريالخالقعبدمحمود/ألسيدمعاليكلمة

الكويتبدولةألماليةيرفن

للكوسيكهشرالتاسعةللدورةانمنتتاحىالحفلفى

)2>>3ول6اتشرينأاكتوبر/22(اسطنبول،

سزرنجتاحمدالرئيسفخامة

شنراللطيفعبدالوزراءوئيمرونائبالصولةوزيرمعالي
بلقزيزالواحدعبدسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينمعالي
والسعادةالمعالىأصحاب

المحترمينالوفودأعضاءالسادة

"'وبركانهاننهورحمهعلبكمألسلقم

الشكرعميقعنأعربأنءالعربيةالمجموعةفيخوةاطعنونيابةيسقني
رعايةمن~هماعلىوشعباءوحكومةرئيسأالتركيةللجمهوريةاالمتنان،وعظيم
تأنترتيبعلىوكذلكءاسطنبولالعريقةألعينةلهذهقدمنامنذءاستقبالوحسنكريمه
أعمالنا.بنجاحبلثشكستساهموالتياالجتماع»لهذاأمتالتيالممتازة

التركيوللثمعبلسيادتكمأتقدمأنءالعربيةبالمجموعةوأشقاثر.يفوتنيالفما
ألتركية.للجمهورية:لثمانينألعيدبمناسبةالطيبة»والتمنياتبالتهانيالشقيق»

حقائقتؤكدوألتيكلمتكمفيالواردةالهامةالملثحظاتعلىفخامتكمإشكرنوأود
فيتجعلالتيوأامكانياتالقدراتمنلديهمالكوسيكمنظمةأعضاءأنوهيأالجليلة
شعوبهم.رفاهيةلزيادةتعاونهمخلرمن«امرهلعبامكانهم

أكدثالتيأألخيركنكوناجتماعفشلوهوأالبهتفضلتم.Lدلكأهميةعلىويؤكد
إلولية.التجارةمنالعادلةحصتهاعلىالناميةالدولحصولأهميةعلى

وئيمىفخامةيبذلهاألتيالكبيرة»بالجهودأشيدأنإالألمقام»هذافييسعفىوال
بينوالتجارق،االقتصاديالتعاونتعزيز~اجلمنألكوسيك»وئيمر-التركيةالجمهورية



خمئةتنفيدنحويبذئو:ءالتيالجأ.ةوالمساعيأإسلثمرءائمؤتمرمنذئمةفياألعضاءولاك
~ساثمية.Iأولنأبين:د~:ديرأئتقاهلتوبألرامية»أئعمر

تتلخصوائتيالعربي،عالمنافي:.ا~.::~اميةت<0أنتخو~إنىنبذ.زق.:تمنئ:وال_
أألعضاء،لنولالكبرىالحرةأئعربيةالتجارةامنعلةمنءاألخيرةأنمرحئة.ىوصوندر0

الصفر،الجمركيةللتعرفهللوصولو:حدةسنةإالإمامنايتبقولمالعربية»لالد.جامعةفي
اعربية.Jأشذهبيندلةالمتالمثيرعثى

العربية،الخليجلدولالتعاونمجلسزولفيإننأإلىأشيرىأنأودأخرىناحيةمن
تعرفهلديذأسبحودالتالىءم2»»3ائحاليالعاممطلعمنذالجمركيىاالتحادهبتنأ.0ة

~لنأ.بينالواحدةاألخوننقطةكذلكوطبقناائخارجى،العائمتجا«موحدةجمركيث

Jلئعمرأرحبجديدة»آفاقأسيفتحمماواالستقرارهبالخيرواعددولناأمامالمستقبل
لشعوبنا.والرفاهةواألمانواالستقرارائتنميةتحقيقوبالتاليءاألجنبيةاالستثماراتوجذب

فيعادلحلإلىالتوصلتمإذاإالاألوسطالشرقعنقةفيذلكيتحققولن

السليموالتنفيذالشريف»القدسوعامستهاالفلسطينيةالدولةتأسيهنعلىمبنيفلسمشين
العالميةالمنظومةإلىللثنظمامالعراقلمساعدةالدولكافةتعاونكذلكءالطريقلمخارطة
جيرانها.معبسلثموتتعايشءالحرياتكافةلشعبهاتوفرديمقراطية_ولة

Jوالتيءوالعنايةاالهتماممناتتطلبالتيبالموضوعاتحافكأعمالنا،جدول

التجارةاثر´´لموضوعالكوسيكاختياروابنءعامبشكللناهاقتصادياتعلىتنعكس
للبلدانالبيئيةالتجارةوتطويريزتعنعلىءالمعئوماتتكنوئوجياو:متخدأميةمثتروناأل
اإلشادةمذايستحقحوله»النظروجهاتلتادك´´اإلسلثميتمرالمنمننئمةفيألعضاءء0
Îيرءالتكwلتعزيزوتطويوهاءالتكنولوجيااستخدامفيخاصةأهميةمنائموضوعلهذا

وباألخص،المجال،هذافيأولذتجاربمناالستفادةمتمنيأالدول»بينرقالتجاالتبادل
الوعيمستوىضعفأهمهامنوالتيءأطكترونيةالتجارةتواجهالتياتالمعرةعلىالتغلب
حتىء:الشفافيةتتسمجذيدةتشريعاتسنإلىاالفتة!رمعءائمعلو~تبسراتكنولهد:سسزاد

.I~Jهذافيليةالد«راتالتصرآخراكبتو



ءالمكلفالخبراءفريقلهتوصللماارتياحي»عنأعربأنأود'l.lwo.ll..هزأوفي

وتبادلالتجاريةاالفضلياتنظاماتفاقيةإطارفيءللمفاوضاتلىاآلوللجولةبأاعداد
سعيااألعضاء،الدولبينالبيئيةالتجارةتعزيزفيتساهمأننهاشمنوالتيات»اامتيان
التنميةوتحقيقالمعيشة،مستوىوتحمينالفقر،حدةتخفيففيالمتملالمنشودللمف

لمواكبةاإلنجازات،منبمزيد~لبةJlÿالالكوسيكأنإالاآلعضاء،الدولفيألمستدامة
للمؤتمرءللشمالالمخيبة:لنتائجبعدوخاصةمعها،والتكيفءوا~مليميةالدوليةالمتغيرات
إلىترقلموالتيكنكونفيمؤخراالمنعقدالعالمية»التجارةلمنظمةالخامسالوزاري
علىوالتأكيدالجهودتضافرمنايتطلبمما،نمواا~هلالدولوالنامية،الدولفئموحات

بيننا.ا~طيمىالتعاونتعزيز

»ءائرشيمىفخامة

التيائجهودعلىءللتنميةاإلسلثميللبنكالجزيل»بالشكر~تقدمالفرصةهذهانتهز
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزفييبذلها
انمطروحةائقضاياتجاهمواقفهالتسيقالتشاوريةاالجتماعاتتنظيمخكمنملثمي،اال
لتعزيزالعملخطةتنفيذفىالبنك<دورإئىباإلضافةالعالمية»التجارةأعمالجولعلى

الواردةالقطاعاتحولالخبراءاجتماعاتعقدفيالممماممةخكمناالقتصادي،التعاون
العمل.خطةفي

وئيمرسيادةكلمةضمالموقرمؤتمركمعلىاقترحءهذهكلمتياختتمأنوقبل
بالعملجديرةسديدة»وتوصياتءقيمةمعانمنتضمنتهwاللجنة»لوثائقالتزكيةألجمهورية

بلبنتنا.بهأ
والتقدير:لشكزكلتقديموهوأالبهبدأتماأكروأنإاليسقنيالكلمتيفتاموفي

منالمشاركةوللوفودلناتمتموهماعلىالشقيقالتركيوالشعبوللحكومةالرئيسدةسلكم
ألمتناوالرفاهالخيرفيهwخطانايسدأأنالقيرالعليسائكءالوفااهوكرمالضيافةحسن

أألسلثمية.
،،،اوبركلهاتهورحمةكليكموالسطو

ردمأ





أفسلكمالالسيدكلمة

اإلسطميةبكستنبجمهوريةالتجلرةوزارةوكيل

اآلسيويةالمجموعةهنبالنيابة

للكوسيكفئمرةالتاسعةللدورةاحتتاحيالحفلفي

)2>>,.األولتشرينلمأكتوبر22(اسطنبول،





أفساركمالالسيدكلمة

اإلسطميةدنباكستابجمهوريةالتجارةوزارةوكيل

اآلسيويةالمجموعةمكلبالنيلبة

للكوسيكعشرةالتاسعةللدورةا~حيالحفلفي

/2•>3األولتشرينلمأكتوبر22ء(اسطنبول

ءالتركيةالجمهوريةوئيمرفخامة
ميزر»نجتأحمدالرئيمر
أإلسلثمي،المؤتمرلمنظمةألعاماألمينمعالى

الموقرون»الوفودرؤساء
ءوالسادهألسيدات

وبركاتهاثهورحمةعليكمالسلقم

أتحثأنءاإلملثميةباكستانجمهوريةئوفدكرئيمووفخري»اعتزازيموأعيلمنإنه
هذهأغتنمأنءالبدايةفيوأود،اإلملثمي.المؤتمربمننمةاآلسيويةالمجموعةعننيابة

الجمهوريةوئيمىميزرهفجدتأحمدالرشيمىلفخامةالعميقامتنانناعنأعربلكيالفرصة
للجنةعشرةالتاسعةالورقالستضافةممتازةترتيباتالتخاذ«التركيةوللحكومةالتركية»
الواحةسبلأقصىوتوفيراسطنبولفر(الكومسيك)والتجأرياالقتصاديللتعاونالد.ائمة
القامتنا.

الذيالعاشر،سلثمياالالقمةمؤتمرانتهاءفووللكوهسيكعشرةأمعةالترةالمتتعقد
يكتسبوهكذا.2003األولتشرينلمأكتوبر1̂إلىاìمنالفترةفكماليزيافيانعقد

.أكدأهميةهذاأجتماعها
الرئيسفخامة

الموقرونوالسادةالسيدات

«ولة«7هد:كءدولة191عاذهيبئغوالتي:لمتحدة«أألممياآلعضأءائدولبينمن
أراضيمساحةخمسرهنيغربهنشغر´نزاكماأمي.اإلسكالمؤتمرمنظمةفيأعضاء
من9د«7»نعثكحيثالعام.فين0والمعأالحاتةمصادرأ.ذمنانبأهونمتلكالعائم،
الخام.ألموادمنالعالممسادواتاجماليمنالمائةفر40ونور:ألعالم،فيا~قةمصادر



تحويلعنعجزتاإلسلثميبلمؤتمرمنظمةبلدانفوعةء.أنألمؤسه>.،»نأنهعثر
امصأ.::~.!نجاز

نلك،إلىيضافالعالمي.الوطنيأئناته:~.»:ذمزه.5«~<زأ_؟ر~:اسلثمدافالبلدان
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةبندأنمنأسرعبمعدلينموائعالمشبقيةالومننيالناتجإجماليأز

منظمةفيبلدا2)هناكبلدأ«48ى.هايبلغوالتينموا»األقلالعائمبلدانبينومن

أنهاعلىوليةالمدالمؤسساتتصنفهاالمنظمةبندأنمنبالا»2~:وهذ~:اا.سلثمي.د.~<~ا-
المؤتمرمننئمةبلدانالتنالءأئمباشرةا~جنبدةأأد.ناستثمازاتمجالوفيبالنيون´´´´مثعئة

لبلدانالبيئيةالتجارةأنللحزناثارةاألكثراألهورمنأنهغيرمؤسف.وخمعفيادسئثمي
تجارتها.حجمإجماليمزفقط9أ«د10تمكالمنظمة

JتثورأئتياألسئئةJالنموفحققأنلنايمكنكينكهي:القورعنىمعالجتهاإلىألحاجة
منيستفيدواأنلموا~يمكنوكيفاإلملثمي؟المؤتمرمنظمةبلدأنفياالقنصااي
الرشيد..والحكمألرفيعةالتكنوئوجيا

أألسئلةهذهعلىللجابةمهامةبتوصياتروق»أالههذهاوالةهثأثناءنخره.<أننأمئنأ~ننا
تعززأنألعالمفياالسثميةالبلدانبائرتشنكالتياألهوهلمنإنهالكوسيك.عصولدعم
التجارةفيهامافاعكيصبحأنمي9سا9:لممئهكنيهحتىمنتمقةبحلريقةودثاألتجاعلثقأتها
التخوم.عناأمهعثيظلوأالء:´~~:ديةالشئوئز,ألعالمية

منظمةشبابإعادةمسألةيا»مالينفيرأمؤفانعد!لذياالنملثميآالقمةمؤتصرتذ:أوللقد

تيسوبتوصياتاهورقهذهمداوالت~جأنفأملوونحنهيكلتهأ<وإعادةمياالسكألمؤتمر
واالستمار.التجارةمجاالتفيالعاشرأالسئمي5ا~رمؤتمهعنالصادىاأذد:ءإنجاز

جميعا.أشكركمأخرعنهرةوالسر:دة»السيدات



فامبورتيملفطورالدكتورمعيكلمة

مبقموز~يةوالتجارةالصناعةونير

للكو~عشرةالتلمعةللدورةا~الحفلفى

)2003األول»تشرينأكتوبر/22(اسطنبول،





فامبورتيدورسلفاالدكتورمعاليكلمة

مبقموزلجمهوريةوالتجارةالصناعةوزير

لنكوسيكةعشرالتاسعةللدورةاحتتاحىالحفلفي

)2<003األولتشرينلمأكتوبر22(اسطنبول،

التركيه.الجمهوريةوئيمرسيزر»نجتأحمدالرشيمىفخامة

التركية؟بأنجمهوريةالولةووزيرالوزراءوئيمرنائبشنع»اللطيفعبدمكتوراألستاذمعالي
السعادة»أصحاب

والسادة،السيدات

األفريقيةالمجموعةعنبالنيابةأعرب»أنليااسمحواألولى»للمرةائكلمةآخذإذإننى
للكوسيك.عشرةالتامةالورقبانعقادتهانيناعنبالي»وفدوعن

الحكومةإلىالسكرفاوجهالحديث»فيمبقنىمنإلىصوتيأضمأنكنلكلىواسمحوا
اسطنبولعينةإلىوصولنامنذحارضيافةكرممنوفودنابهحظيةماعلىالتركية
الدورة.لهز»الناجحاالنعقادلضمانلناوفرتهاالتىالممتازةالعملترتيباتوعلىءالعريقة

السعادة؟أصحاب

السعدةأممحاب

دوللرؤساءعشرالحاديالمؤتمرهيهامةأحداثثلثثةأعقابفيدررتناتنعقد
لمنظمةالخامسالوزاريوالمؤتمرتو»مابوفيانعقدالذياال~فريقي،االتحادوحكومات

مياالسك<ئقمةومؤتمرأئمحسين،فيالماضيسبتمبرشهرفيانعقدالذيالعالمية»التجارة
الهامةاالجتماعاتهز»نتائجأنشكوالماليزيا.فيالماضياألسبوعفيانعقدالذيالعاشر،
مداوالتنا.تثرىأنيمكن

عشرالحاديالمؤتمرالماضي،يوليوشهرفيءاستضافتبلثديأنجميعأتعرفون
منهائلدعممنلقيناهماعلىأنفسنالنهنئولننااإلفريقي.االتحادوحكوماتدوللرؤساء
القمة.نجاحفيأسهمالمخكفينأئثمركاء



أنبمكاناألهميةمنأنهنرىمنجزات،منالقمةإليهتوصلتمافترونحنأنناءعلى

هيئاتهوتدعيمبتنفيذيتعلقنيماميما،والتتظره،التىللتحياتالتصدياالفريقىاالتحادنعد
الداخلية.وآلياته

الشروطباعتبارهاواالجتماعي،السياسىارواالمتقربالسالملتزمونأفريقيا»فىإننا»
توقىإلىالحاجةعلىتومابوقمةأكتنتدهنا،ومنا~هصامة.والتنميةللنموعنهاغنى

لتنميةالجديدةا~هتصاميةااالشراكةتنفيذوكنلكالقارة»فيمنهاموجودهوماوحلالمنازعات

(النيبار).أفريقيا~

العالمية،التجارةلمنظمةالوزاريالمؤتمرفياألفريقيةالوفودمنكثيرأوضحتوكما
االتفاقياتمنواحدوهوالتجارية»األفضلياتنظامبشأنالمفاوضاتأننؤكاأننود

العولبينفيماالقائمةالتاالختكعلىالقضاءإلىيؤدىأنينبغيلمنظممنا،الرئيسية
إأل~ء.

أجلمنجهودهاتضاعفوأنالعملتواصلأنالكوسيكعلىيتقينءالغايةلهذهوتحقيقأ
يساهدوسوفومنصفة.وعاهلةمتوازنةوعملياتقواعد~منحافزهبورحاالضطك

العالميا~قصادوعولمةالتجارةتحريرعمليةبأنالمنظمةهذهأعضاءثمةبناءرطذلك

بطنا.فيالفقروطأةوتخفيفبالتنميةواالسراعلمنموءزيادةكىحقأتؤدىسوف

منظمةأمنما،اهولىبينهيماوالتجاريوالتقنيا~فتصاديالتعاونعنالعامةأالتفاقيةن
أعضاءبعضكانواذابطنا.تنميةأجلمنالدافعةالقوىإحدىتشكلاإلسلثمىءالمؤتمر
هذهءنلكمعتؤيدءمبيقموزفانءاالتفاقيةهذهإلىبعدينضملمباليىفيهمبمامنظمتنا،
اإلسلثمي.المؤتمرجماعةبينفيماالتعاونتعزيزإلىالراميةالمبامرات

التىاالتفاقياتحولالمفاوضاتجميعفىمراقب»بصفةتشارك»أنتودباليازن
فىالموجودةالحساسةأنقاطكلعلىبالتعرفلناسيسمحهذاأنشكوالالكوسيك.تضعها
فيعقدهاالمقررالتجاريةللمفاوضاتاألولىالجولةنؤيد~بدءفنحنثم»ومناالتفاقيات.هذه ~.
القامم.للعامأوائل

الرشيمىالسيد

علىونلكبنتائجة؟اآلنننعماستراتيجىكخيارالسطمطريقمبيق»موزفىاخترنا»لقد
الذيالمقعالفقرسيماوالتواجهناهالتىالهائلةا~هتصاميةاالجتماعيةالتحياتمنالرغم
شعبنا.أبناءمن%1'0علىيزيدمامنهيعانى



أنالسليمة»الكليةا~هتصاهيةواالصلثماتالسياسياالستقراربيئةبفضلاستطعنا،لقد
المعدلهذاوظل،1997عام%iمنأقلإلى1994عام9ه70منالتضخممعلنخفض

ذلكومنذبلثنا.لهاتقرضتالتيالفيضاناتآثاربسب)0>.عامبامتثنا،اسيطرقتحت
معدلمتوسطوصللذلكونيجةثابتة.العملةقيمةظلتالفيضان»سنواتبامتثنا،الحين،
هذهزا«توابن،2»02عامحتى1994منالفترةخلرمنويأ،9ه8إلىمبيقموزفيالنمو

19971998سنواتفي9ه»10منأكثرإلىالمعدالت .J2001و.

ألجزئية،ا~هتصا~وإدارتناإصلثماتنامنيتجزأالجزءأتشكلاالنجازاتهذهكل
الشقيقة.اإلسلثميالمؤتمرمنظمةبلدانمعسيماوالءاألجلطويلموئيتعاونيدعمها

االقتصاميةالتنميةأجلمنمحوريأعامكيشكلوالمتومعلةالصغيرةالمشاريعتعزيزابن

علىالكوسيكنهنئاناالالمقامهذافيواليممعنااإلسلثمي.المؤتمرمنظمةموللجميع
إلحاسة.القضيةلهذهكبرىأولويةإعطائها

بشأنالمنظمةعمللفريقيبكفيالثانياالجتماععقدمننلكعثىأ~وليمر
الحدثهذاباستضافةشرختبأنهالتفخرمبيقموزوانوالمتومعلة.الصغيرةائمشروعات

تواجهنا.التيللتحدياتمثثمةبصورةالتصديفىمداوالتهستسهمالذيالهام

السعاده،محاب

والسادةالسيدات

معاناةتخفيضنحوالماضية»الخممتالسنواتموالجهودها»مبيقموزحكومةتوجه
أولياتوحستالمقع،الفقرحدةلتخفيضعملخطةوضعتفقدلنلكوتحقيقأانمكان.
عنىءهذهالعملخطةتنفيذفىنعتمد»ونحناليمقراطية.وتعزيزالملثمتدعيمملأخرى
ومؤمساتها.سلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىكلمساندة

ألعظمىللغالبيةواالجتماعيةا~متصاميةالتنميةأفأقعلىعمرةآثارأالخارجيةلليونان
منظمةفياألعضاءاألفريقيةالولىالخصوص»وجهعلىنيها»بماالنامية،البلدانمن

جدولتهاتعادأواميونهذهكفىأناألهميةحاسةاألهورلمنوإنهسلثمي.االالمؤتمر
البلدان.بهذهالمحيطةالفقرحلقةنكسأننريدكناإذاأفضلبشروط

المثقلةالفقيرةللبلدانبالنسبةالديونمنعناءلكالثانيالمستوىإلىبلثديوصلتلقد
غيرأومباشرةبصورةاالنجازهذافيساهممنكلنشكرونحن)11HIPC(باميون



أنرأيناوفياميون.ئمشكلةشموالأكثرحكامجادمن~الأنهنعتقدأنناعلىمباشرة.
إئىالحاجةالحسبانفيتأخذأنينبغيالناميةانالبك.يرنمشكلةحل.نى:ائراميةاد~ا._العب

منممكنعددأكبريشملشكياالجراءاتهذدفسراقيتسعوأناالجراءات،ومرونة~
النامية.انالبال

االقتصاديةالتنميةألنشطةالمواردمنمزيدأنرجهأنلنايمكنوحدهاالطريقةبهذه
أكثربيئةوخلقاالحتماعيةالتوترات_ةلتخفيفحاسمأعنصرأتشكلالتيواالجتماعية
االستثمار.علىتساعداستقرارأ

إلجراءشثعدوهيالدممقراطه.مؤسساثهامبئموزعمثالمساسي،المجانوفي
إلجراءنغمه،الوثثفيثسثعد،بنماألعقبك،نوفمبرشهرفيائثانثالمحلث:(نثخاباث
الممؤتمرمنظمهفياألعضاءولاكمساندهعلىلنعثمدوإنناالقادم.العامفيالعامه!(نثخا_اث

الجهود.نهز«النجارلثحثتى!إلملثمي

الرئيسالسيد
السعادةأصمحامد

الكوسيكبهودأنمنبلثديوفدوأيعزأعربأنكئمتيآأختتمأنقبللي«ابممحوا
روابطوبناءسلثمياالالمؤتمرمنظمةأمنداءالدونبينفيمانالتها»يزتعنإلى~1(1

األممأهدافوتحقيقاألمةلتمكينجوهر_عذهمرآتشكلبينيا»فيماانة.تأكثرا~:د.ية
فتكاس.اطتقبرالبطريقةالجد«ءةيجفية0«:نيةاإلنماالمتحدة

الوأيمعتتفقاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاألفريقيةادولفإنءلذلكيقأوتحة
يادةلنتصوفهاتحتمواردوأيةالسياسيةقوتهاتستخدمأنألمننئمةعلىيتقيننهنالة:ئز
تؤثرالتيءللمنازعاتحلامجادفيأيضآءءلنأهلوإننام.والسكا~متصاديالتعاون.تعزيز
فيالمنازعاتهذهتتوقفحتىالحوارهفلكرمنءالمنضةفيعضاء9ااألخرقألدولفر

ممكن>وقتأقرب

إصغاثكم.كرممعلىأشكركم







كلمة

علىمحمدأحمدالدكتورمعالي

للتنميةاإلسطيالبنكونيس

للكوسيكعشرةالتاسعةللدورةاحتتاحيالحفلفى

)2•>3األولتشرينأكتوبر/22(اسطنبول،

الرحبمالرحمنانهبسم

أجمعين.وصحبهآلهوعلىاألمين؟الصادقمحمد؟سيدناعلىوالسلثمةوالصك

تركيا،جمهوريةوئيمىسزر»نجتأحمدالرشيمىفخامة
والتجاري.)امتصاديللتعاونالدائمةاللجنة~ئيمى

سلثمي.االتمرالمنلمنظمةالعاماألمينبلقزيز،الواحدعبدالدكتورمعالي

الوفود»وأعضاءرؤساءوالسعادةالمعاليأصحاب
الحضور»واألخواتاألخوة

وبركانه،انهورحمهعلبكمالسك

البنكمؤمستكمبامممالكريمالجمعهذاأخاطبأنولمسرورالغبنةدواعيلمنإنه
رئيسا،التركيةللجمهوريةالجزيلوالشكرالصاعقالتقديرعنمعبرا،للتنميةاإلملثمي
منالمشاركةالوفودكقاهوما»والوفادةاالستقبالحسنمندائمانجدهلما،وشعبأوحكومة
بلدكميبذلهماوناالجتماعات.نجاحلضماناتخفتالتيالجيدةوللترتيباتءالضيافةكرو

العمللمسيرةورعايتكمدعمكمواقعمنيأتيءالميدانهذافيمممتعرةجهودمنالعزيز
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتعاونوتشجيعلتعزيزالمشتركاإلملثمي

المشاركةوالمنظماتوالمؤمساتاألعضاءالدولعليهاتحرصالتيالفاعلةالمشاركةواين
الشكولتقيمالمناسبةهذهاغتتماناودأننيكماوالثناء.الشكرتمتحقالمؤتمرهذافي

هذافعالياتفيللمشاركةللتنميةاإلسلثميالبنكدعوتهاعلىالموقرةلجنتكمألمانةوالتقدير
سامية.أهدافمناألعضاءدولناإليهتصبوماتحقيقفيللشهاماالجتماع

المعاليأصحابالرئيس؟فخامة
,واألخواتاإلخوة

التيالضافيةالكلمةعليهااشتملتالتيالنيرةواألفكار,السديدةالتوجيهاتان
.األعمالجولبنودجميعفيللمناقشةا~يقاضامتقد،الجلسةهز.فيبهاتفضلتم



النتائجوفي»المناقشاتمسيرةفىأثرهاستتركالتيالوثائقأهممنستكونشكوالوإنها
الهام.اللقاءهذاعنهاسيسفرالتيوالتوصيات

الواحدعبدالدكتورمعالي»العزيزاألخألقاهاالتيالقيمة.لكلمةاشيدأنأوأكما
وعرضءسديدةأفكارمنتضمنتهلما»سلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعاماألمين،بلقزيز
مؤسستكموابناألعضاء.الولىبينالتعاونومسيرة»المشتركاإلملثميالعمللواقعشامل
لها.وسند»المسيرةهذهمنجزءبأنهالتفخرءللتنميةاإملثميالبنك

المعاليأصحاب(~,Iفخامة
,واألخواتاإلخوة

تمرخطيرةعالميةواحداثظروفخضمفييأتيالموقرةللجنتكمالعورةهذهعتدان
واجتماعيامياسيااأل~ءمولناكواطأثعلتاالحداثهذهواكبتمتلثحقةومستجداتامتتابيا

كبيمخدةبتوصياتللخروجالموقرةلجنتكمعاتقعلىالملقاةالمسؤوليةضا~مماواتتصاميا
اللبنة.مهامنطاقفىالدوللهذهالملحةوالمتطلباتاالحتياجاتمنجانبا

والتيوالمصيريةالهامةالمواضيعمنبالعديداالجتماعهذااعمالجدولويحفل
بهواالرتقاءالمشتركواالجتماعيوالتجاريا~متصاديالعملوتفعيلتعزيزالىتهد~
المؤتمرمنظمةفياآلعضاءالدولبينالبيئيةالتجارةوتطويرحفزابرزهامنوالتي

الحديثةوالتكنولوجياااللكترونيةالتجارةتتيحهاالتيالقيمةالفرصمنواالستفادةاإلسلثمي
تموهاعهدكما»للتنميةاإلسلثميالبنك»مؤمستكموانالتعاون.هذاتحقيقفي

البنكمماهمحيثالخيرةالمسيرةهذهدعمفيوالمساهمة:لمشاركةعلىالحرصكلحريصة
االقتصاديألتعاونلتعرينالداعيةالمشتركةالعملخطةاىادفياالولىانوهةمنذ

كافةوتنفيذوانجازومتابعتهاالتنفيذحينالىوا«ازهاعضاء9االدولبينوالتجاري
التيالقطاعيةاالجتماعاتكافةفيالبنكشاركحيثبهاتعىالتىوالمتطلباتالقرارات
مكتببتزويدمؤخرأقامكمامنهاالبعضوموكالعملخطةتنفيذآليةاطارفيعقدت

تنفيذها.فيللثسراعالتكميليةاآلليةحيالومثحظاتهبمرئياتهالكوسك

المعاليأصحاب,الرشيمىفخامة
,واألخواتاإلخوة

خاصةعنايةيولىا975عامانشائهمنذللتنميةاإلسلثميالبنكظلفقدءتعلمونكما
انالىلمتنويهيحسناالطارهذاوفياألعضاء.الدولبينالبيئيةالتجارةلتشجيعبرامجهفى

دوالربئيرن9.1بلغت~1423عامفيالبنكمجموعةنوافذكافةأقرتهاالتيالتمويلثت
الزيادةبلغتحيث~ء1432عامفيأمريكيموالوبليونYf,1~مقارنةأمريكي
o,Aشتىبطرقيسقىالبنكأنإالذاتياهالتجارةتمويلمواردأغلبالبنكويوفر،91اه

~1423عاموفيالجماعي»والتمويلبحةالمراعبربالسوقمستعينارفدهاإلىومتنامية



هذايتجاوزأنالمتوقعومنالسوق.منعبأهاأمريكيموالومليون370مبلغالبنكاستقطب
~.14)4الحاليالعامفيأمريكيفوالرمليون60«البند

استخم~»1423و1387عاميبينالممتدةةالفتخلكرانهالىاالشارةوتجدر
إجماليمن%vvنسبتهماأيالبيئية»التجارةلتمويلأمريكيفوالربليون12م77البنك
أمريكي.دوالربليون16و57~تقروالتيالتجارةلتمويلالمستحمةالمبالغ

:مريكيدوالرمليون85.منأكثرإلىوصلتمويلبتقيمالبنكقاماالطارنفسوفي
استيرادعملياتلتمويكمنها~القسطيستخدمفنيةومساعداتمشروعاتلتمويلسنويا
بينالبيئيةالتجارةحجميادةونتعزيزإلىيرميإضافيا،إسهامايشكلوهذاوالخمات.السلع
عامفيالتجارةتمويلعملياتأداءفيملحوظتحسنحدثفقدءعامةوبصفةاألعضاء.الدوار
بليون1ر40الوارداتتمويللعملياتالمعتمدالمبلغبلغفقدله.السابقبالعاممقارنة~14)3

بليون1ر29بلغوالذي~14)2لعامالمعتمدالمبلغعلى%iبلغتبزيادةأمريكيهدوالر
%Vlأيأمريكي،موالومليون989قرهمبلغخصصالمبلغهذاومنأمريكي.دوالر
البيئية.التجارةتشجيعاطارفياألعضاءالدولوادداتلتمويل

وفاعليتهاهالتجارةتمويلبرامجاستخداملتعزيزاإلجراءاتمنعدداالبنكاتخذكما
بجانباألمريكي،واهوالراليابانيواليناإلمترلينيآوالجنيهرو»اليواستخدامأهمهامنكان

القدراتولتعريرالصادرات.تمويلبرنامجعملياتبهاتقومكعملثتمثمى»االالدينار
برنامجإطارفيشحنهاقبلالبضائعبتمويلالعملبطريقةأخذفقداألعضاء»للدولالتصديرية
االعضاءبالدولالبنكيهيبالمناسبةوبهذهلم.االستصناعبصيغة(التمويلألصادراتتمويل
اللثزمةاالجراءاتباتخاذتباهرانالصا«اتتمويلبرنامجإلىتاريخهحتىتتضملموالتي
البرنامج.هذامناالستفادةمنلتتمكنلنلك

االستثماراتوتدفقاألعضاءاعولصادراتلشجيعالبنكمجموعةجهودإطاروفي
إحدىتعلمونكماوهيالصادرات»وائتماناالستثمارلتأميناإلسلثميةالمؤسسةتقومبينها

بتوفيرالموقرة،لجنتكممنفكرتهاانبثقتالتيللتنميةاإلسلثمىالبنكمجموعةمؤمسات
بينباالستثماراتالمتعلقةالقطريةوالمخاطرالصادراتبائتمانالمرتبطةالمخاطرعلىالتأمين
التيالتأمينعملياتإجماليبنغحيثمستمراتنامياالمؤسسةعملياتوتشهداألمناء.الدول
مليون32ìا~)4241العامهذامناآلولالنصفنهايةحتىوالقائمةالمؤسسةبهامتالتن

تطويرمجالفياألعضاءللدولالفنيالعونلتقيممشروعبإعدادالمؤسسةقامتوقددوالر.
فيهااالستثمارتشجيعهيئاتولتأهيلاالستثمار»لغرضوالترويجالولىهذهفياالستثمارمناخ
قيدالمشروعوهذاأيضاائمباشرةاألجنبيةاالستثماراتجذبفيالمساهمةمنتتمكنحتى

اثه.بإذنالقريبالمستقبلفىتنفيذهيتمأنالمؤملومنالبنكإدارةفيالدواسة

الدورفيالمساكةالمؤسساتمععلثقاتهابتطويرصافياهتماما:لمؤسمتوتوليهذا
المخاطرعلىالتأمينإعادةخدمةتقديمخكمنالصادرات»ضمانوكاالتفأمةاألعضاء~

مععلثقاتهابتطويرفاصااهتماماالمؤسسةتوليكمالهاالفنيالعونوتقديمنيهاتكتتبالتي



وألتمويلالتأمينحلقتيتكامليحققممااألعضاءالدولشيالماليةوالمؤمساتالمصارف
سلطاتباأهيبفإننيالمناسبةوبهذهاألعضاء.الدولرفيوائمستثمرينينالمستفيةلمصلحة
التجاريةu)......,..J1بحثاكالعبهذافيالمؤسسةجهودتدعماناألعضاءالدولفيالمالية
التحويلية.لعملياتهاكضمانالمؤسسةتوفرهالذيالتأمينقبولعلى

فقداألعضاءولالةاقتصادفىألخاصالقطاعيلعبهالذيالمتاهيالذررمعوتجاوبا
مجموعةمؤسساتإحدىتعلمونكماهيوالخاص،القطاعلتنميةميةاالسكالمؤسسةاعتمدت
الصحيةوألخدماتكاالتصاالتحيويةقطاعاترفيمشروعأ28للتقية<ميسكاكالبنك
عأمفيفثماطهابدءمنذاوذلكأوالو»مليون10yمقدارهاجمائيبمبلغوالنفطالصناعةو
ئلتنميةسلثمياالالبنكفياألعضاءالدولمندولة4»انألىاالشارةوتجدر~~.1.:2::.

~اء7االدولباقيالىونتطلعالمؤممةعضوية!لىانضمتقدعامةماليةمؤسساتوخممر
تمويلثتوامناالفادةمنلتتمكنائقريبالمستقبنفيالمؤسسةفيعضويتهاشرر-الستكمال
وخدهاتها.

البنكفإنا»عضاءهالدولبدناالثثصادىالثعاونثعزمزإلىالواهبهئئجهودومواصأل
هرحئهمهسكاطولاكبنالثجأرمهاألفضالثنظامإثفاشهبدخولرحبشدللثنمألاإلسثمي
لبذهالطرمؤبذلكلشهداإلسثمهالدولهن«وألعشراحدعلها~أدثثأنبعدالقنفذ

هزأوفيالبسه»الشجارهحرثهثسهملثمومنكمهالجمرالثعرفألثخفضبمنوافساألمفاوضاث
بدعمألجهودهذهثعزمزفيللمساهمهللثنممهسلثمياالالبنكامشراأأؤكدأنسعدنيالصدد»
منواالسثفادةبنودهالشفعكاالثفأفتههذهإطاوفيالدولهذهبنائمرثثبأالمفاوضاثجوله
ثثحها.الثيالثمهألفرص

زارقالواالجتماعفشلعلىرتبة:لمتوأالخيرةوالمستجداتألتئوزاتاعقابوفي
وفو.منعددلطلبأالستجابةالفنيثللمعونةبرناعباراطفيالبنكيسربكانكونالخامس
أنمؤتسبمنظمةاالعضاءئئدولالدائمةالبعثاتلممكيتشاوريأجتماعلتنظيماالعضاءالدول
قبلو.لكا~اذهيحسنماحولااراءوتبا:لكانكرنعاجتتنائبلتقييمجنيففيسلثمياال

.2«>3أينصبىأoفيعقد»المزمعئلمنغمةالعامالمجلساجت´ع

المعالياصحابالوشيمى»فخامة
ءواألخواتالخوةا

منلهلماوذلكءبالغباهتمامةاألنسا~فياطكترونيةالتجارةموضوعحظيلقد
فيالمستمرالتقدمخلكنفمناألطراف.متعددالتجارةنظامفيكثيرةومضامينبارزةآثار

,-اإلنترنت-العالميةالمعلوماتشبكةاستعمالفيواالتساعءالحديثةاالتصاالتوسائل
األعمالعملياتفعاليةازدادتحيثاآلصعدة،كافةعلىااللكترونيةالتجارةأهميةبرزت
األعمالمجالفيالسابقفيتتبعكانتالتيواألساليبالمقاهيموتفيرتءالتقليديةالتجارية
األعماللتنفيذجديدةووسائكطرقتطويروتموالعقود،الصفقاتوإبرامءوالتسويقالتجارية



لننناماألملاالستخدام~منحديثةتجاريةونوافذمسرتاستحداثإلىإضافةألمقائمة،
اإللكترونية.ألتجارة

عمليةعليهترتكزالذيالفقريالعمو،~هىلطتصاالتاألساسيةالبنيةلكونونظرا
تحيايشكلاألعضاءالولىبعضفيضعفهاأوألبنيةهذهغيابفابناإللكترونية»التجارة
ينبغيألتىاألساسيةالمتطئباتمنفانلمذامنها.واإلفادةالعمئيةهذهمعلمتعاملفىجوهريا
المجال،هذافياألعضاءالولىقواتبناءوتطويرها<اإللكترونيةالتجارةالستخداممعالحتها
هذاومناإللكترونية.التجارةألعمالالمواتيةالبيئةوتهيئةوالتنظيمية»لمقانونيةاالطروإنشاء
فانمنماء،األللولىالمناسبةاألرضيةامجادوبهكالموضوع»هذاألهميةونظراءالمنطلق
مولهولمساعدةالتحويليةبرامجهلتغطيةاطكترونيةالتجارةعنهراسةاعدادبصدالبنك

نتائجمنمتتضمنهوماالرامةهذهتوزيعوسيتمأنهام.ألحيويلمجالمذافىاأل~ه
ان.بإنناعدادهامناالنتهاءبعدا.~ءاهولىإلىوتوصيات

المعالىاصحابتيعر»الرفخامة
وا.خولمت»اإلخوة

الذيالعاشراالسطىالقمةمؤتمراختتامبعدينعقدهذااجتماعنافانتعلمون،كما
منصاحبهبماالنظيرمنقطعبنجاحبمالزيا،يابوتراجاعينةفىلحنصرماألسبوعفىت

تحسنأنعلىالقمةمؤتمرأكدوقدالتونيقكلمونتةكانتومعارضعملوورشلقا»ات
التيلمقاعدةيوفىأنشأنهمناأل~ءاعولبنوالتجاريا~هصاديائتعاونمستوى
باالشادةالقمةمؤتمرتتضلوقدأكبراتتصادىاسماجنحومتريجيتطورتحققيسكزمها
القمةودعتاألعضاءالولىفىالشميةبرامج«عمفىللتنميةاالسطىلحنكمجموعةسرر
البنكمجموعةتمتمهاالتيالخماتمنا~الوجهكىاالسثعادةإلىاال~»الولى

عهدولىيزءالعنعبدبنالهعبداألميرالملكيالسموصاحبدعاكماللتنمية.االسطمي
الماليةلمردلمموتعزيزإلىسموهدعاالقمةمؤتمرإلىوفدماورئيمىالمقومةالعربيةالمملكة
انصاهرات،وضماناأل~ءأمو«بنائصا«اتفتمويلألمخصصةلئشميةاال~لنبنك
التباللتشجيعالماليالدعمتقمهولةأولستكونلمسعوميةالعربيةالمملكةبأنأكدكما

لبحثالبنكمحافظيبمجلىاالتصالإلىالمملكةوستبامراأل~ههولمبنالتجاري
الدعم.هذاتفاصيل

لسموواالمتنانالشكربخالصألتقمللتنميةاإلمطميالبنكمؤمستكمباسمإننى
بكافةألهيبالمنبرهذامنوإننيائكمسة»المبامرةهذهعنىألعزيزعبدبنالهعبداألمير
وحفزلمتعاونعرىتعزيزفىبالغأثرمنلهاwالبناءةالجهودهذهلدعماأل~ءالولى
انبإننسيبنلللتنميةاالسطىالبنكبأنأؤكدأنأودكما.األعضاءلولناالبيئيةالتجارة
التعاونلتعزيزعمللبرامجالعبادةهذهلترجمةالمناسبةاآللياتتتراحالممكنجهدكل

األعضاء.اعولبينالتجاري



المعالىلممحاب0الرنسفخامه
,واألخوان0اإلفو

حجملزيادةالتحويليةمصاهرهتنويعالىللتنميةاإلسطميالبنكمعصاعيإطارفى
بفضلاستطاحنتدمنماء،األالولىفىواالجتماعيةاالقتصامةالشميةلدعميقمهالذيالتمويل
معمتفقةلصكوكأولياصدار~مناهولية»المالرأسسوقفىاالخونىمنوتوهيقهاله

موالومليون300~مبلغالصكوكفىا~بتجاوزوقداإلمطية.لمشريعةأحكام
وةأمريكي.موالومليون400منأكثرإلىفوصلاألساس»فيمستهفاكانالذىأمريكى»
للبنكAAAادمتمانىلنتصنيفمطابقوهوAAAالصكوكلهذهاالئتمانىالتصنيفكان
وحقوقاالئتمانيةاألصولبنالنسبةوانخفاضرالبنك»مالرأسحجمإلىاستناداجاءوالذي

االئتمانية،األصولمحفظةفياأل«اءهنمستوىألكلىالبنكوتحقيقحدأمنىكىالمساهمين
المولمنالمساهمينمنالبنكبهيحظىالذيالدعمقوةإلىباإلضافةالسيولة»وضعوقوة

الفوريللتمويلمشروعأ24كلىيتعرفأنوجيزةنقرة~لمبنكامتطاحوقداأل~ء.
ائمشاريع»هذهمنثطةلتمويافوالرمليون190منيتربماواعتمدالصكوك»مواردمن

أخرى.مشارينتمويلفىالننفرويواصل

المعالياصحابءالرئيسفخامة
،واألخواتاإلخوة

لبنتكممعالتعاوناستمرارويثمرفهاليسعدهاللتنميةاالسمىالبنكمؤمستكو»ن
منتعمئونالتىلمساميةاألهدافتحقيقفىللمساهمةاثهبإننجاءأالبنكوسيسرالموقرة»
أجلها.

وانرفانوالتقسالشكربخالصألتقمثانيةالفرصةاغتتمأنأودءالختاموفى
لممستمروالدعملنمساندةاألعضاء»الولىفىالوزراءالمعالىوألصحابءففخامتكم

الولىبينوالتكاملللتضامنرمزأليبقىللتنمية»اإلسطىالبنكبهيحظىلمذيولممتواصل»
والمعداد.والتوفقبالنجاحاالجتماعهذايكللأنأ-لواشاأل~ء.

وبركاته.اثهورحمةطيكموالسم



للكوسيكصرةالتلعةالدورةأ~جدول

)203•األملتشريناكتوبر/23~20(امطنبول؟





للكوسيكعشرةالتاسعةاندورةأعمالجدول

)2>>3ول6ا´تشرينلماكتوبر23~2>(اسطنبول،

حية0فت»0iلجلمة0•-!
أألعمالجدول!عنماد.2

مرجعيةتقائريره7
مياإلسكالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةعنييمرجه<تثيدر-أوال
المؤتمرمننمةبالأنإلىخاصةإشارةمعالعالميةادقتصاديةأئتطورات-شأنيأ

الأنقرهمركزمن(مقدماإلسلثمي
أنقرة/مركزمنمقدملمالعالميالماليالنظامفياالصلثحاتدعم-ثالثأ
الالكوسيكتنسيقمكتبمن(مقدمالمتابعةلجنةتقرير-وأبعأ
البلدانبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذاستعراض-خامسأ

اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتقريرأل

الكوسيكتنسيقمكتبمنتقريرالب
-اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبورمماتبينالتعاونيزتعن-سامسا

التجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزأنقرةمركزهنمقمتقرير
توسيعبشأنالتجارةلتنميةاإلسلثميوالصركزللتنميةتقريراالسئميالبنكمنتقر»ان-تأ

أإلسلثميالمؤتمرمنظمةلبلدانالبيئيةالتجارة
بمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةللمفاوضاتاالولىالجولةفيللشروحاالعداد0-

التجاريةاألفضلياتفظاواتفاقيةإطارفياالسئميالمؤتمر
i(التجارةلتنميةاإلسثميالمركز«نتقرير
الكوسيكتنسيقمكتبمنتقريرالب

ì-العالميةالتجارةمنظمةبنشاطاتالعثآلذاتالمسائل

v-لمصكيوالعاشرالتاسعاالجتماعينحولوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةمنتقرير
اإلسلثميالمؤتمرمنظمةبلدانفيالخاصالتطاح

A-اإلسلثميةللدولالتجاريةالمعارضبشأنالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزتقرير



OIC/COMCECI1903/REP~>ر>.~_

تكنولوجياواستخدامااللكترونيةالتجارة~أثرموضوعحولالنظروجهاتتبادل~9
المؤتمرمنظمةفياألعضاءللبلدانالبيئيةالتجارةوتطويرتعزيزطىالمعلومات

اإلسطمي
االسطميةالبلدانلبعضا~قصاهيةبالمساعدةالمتعلقةالمسائله10

الورقلجنةتقريره11
للكوسيكالعشرينالورقانعقادموعدتحيده12
أعمالمنيستجدماه13
للكوسيكعشرةالتاسعةاهورققراراتاعتماده14
1o~الختاميةالجلسة



تككأحمدالدكتورةسعةبيلننص

الحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيل

الموظغنكبلواجتماعورنيسالتركيةللجمهورية

موضوعحولالنظروجهلتلتبةنتيجةبشل

المطوملتتكنولوجياواستخداماطكترونيةةالتجل~أ~مر

اإلسطميتمرالمنمنظمةبلدانبينفيماالبيئيةالتجارةتغربنلحى

)2003األول»تشرينأكتوبر/22(اسطنبول،





باالنجلبزبأ.االصل

تككأحمداللكتورسعادةبياننص

ألحكو~التخطيطبهينةالوزارةوكيل

الموظفينكباراجتماعورنيسالتركيةللجمهورية

~~ححملالنظروجهاتلتبةنتيجةبشأن

المعلوماتتكنولوجياواستخداماطكترونيةالتجارة~أثر

اإلسطميالموتميمنظمةبلدانبينفيماالبيئيةالتجارةتخرينلحى

)0320األمل،تشرينأكتوبر/22(اسطنبول،

الرئيسالسيد
السعادةأصحاب

الموقرونالمنوبون

ا~ونيةالتجارةأثرجوانبمخكفءللموضوعمناقشاتهمأمشاءالموظفين»كباربحث
منظمةبلدانبينفيماالبيئيةالتجارةتعزيزعلىللمعلوماتالجيدةالتكنولوجياواستخدام
والتوصيات.الملثحظاتمنالعديدأبديحيثاالسطمي،المؤتمر

والتوصيات.الملثحظاتلهز»ملخصاالموقرلطجتماحاقمأناآلن»وأود»

هذاحولالموظفينكباراجتماعفيإليهاتوصلناالتيالنتائجبعضأوأل»أقم»وسوف
الموضوع.

البيئيةالتجارةوتوسيعلتيسيرأداةباعتبارهااالليكترونيةالتجارةإلىالنظرمنالبد•
اإلسلثمي.ائمؤتمرمنظمةبلدانبينفيما

ا~ونية.التجارةتنميةأجلمنوعمليةميثةأساسيةبنيةإقامةالضروريمن•

أهها:التجاريةالسياسةمجالفيالتدابيرمنعمداتخاذيلزمالغايةلهذهوتحقيقا

الثظيمى.واإلطارواللثملكيةالسلكيةاالتصاالتتحرير-

االنترنت.تطبيقاتعلىالحصولسهولة-

المعلوماتلتكنولوجياالكفؤاالستخدامطريقعنووثائقهاالتجارةإجراءاتتبسيط-
واللثسلكية.السلكيةواالتصاالت



الرئيسالسيد
السعادةأصحا~

الموقرونالمندوبون

واستخداأاكلكتوونيةالتجارةممارسةلتوسيعالتوصياتمنعذ.علىأيضأاتفقنالقد
المؤتمرمنظمةرفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةمثتالمعافيالمعلوماتتكنولوجيا

مثمي.ألم

:التوصياتهز«~ربايجازءاءمأنءناطأود»و

فيتسهمانثمأنهانهالتياللثزمةاسراماتانتهاجعلىالحكوميةالسلطاتحث-\
السلكيهللثتصاالتاالساسيةبألبنيةيتعلقفيماوبخاصةااللكترونيةالتجارةتنمية
البشرية؟وبالمهاراتسلكيةوالك

فيالمدا.رةوووحستتمأرات9اتشجيعيقكلعنا~اصالقطاعهشز´ركةتيسير-2
؟االتصالوالمعلوماتتكنولوجدامجال

والمجاالتأ~وينةالتجا~ةتنميةعلىيممأعاوتنظيميقانونياطارانشاء-3
.عثىالحكوماتتشجييمينبغيذلكولتحقيقبها.المتصلة

ول:كبينفيماأاللكترونيةالمعاملثتتيسرالتيوالنظمالقوانينوتنسيقاعتماد
اال~اء؟

الثمانية؟Jالفنيةوالفكريةالملكيةحماية-

ألمعنه.أالطوافبنالشعهالمجادشهادلهبهامعشرفآلثوضو-

متعرفوالثيالمناثشأث»إلمهاخلصثالثياالثفاؤنشاطا)(رهائثرارمرفؤفيوثرد
اآلن.بعضهاعلكم



/1لالقرار

للكوسيك~ةالتاسعةالدورةمحزرالسة

)20<3االولتشريناكتوبر/23-2<(اسطنبول،





باالنجلبزبأل:األعمل

للكومسبك~هسعألالناالدوره~الصالر

)2<<3االولتشربناكتوبر/23-2<اسطنبول»ل

Jاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونائمةاالللجنةعشرةلمتاسعةالورق
:2..'1'االولتشرينكتوبرلم123إلى20منالفترةفياسطنبولفيالمنعقدةاء(الكوسيك

اإلسلثميالمؤتمرمنظمةقمةمؤتمراتعنالصادرةالصلةذاتبالقراراتملتكسرإآ

؟الخارجيةلوزراءاالسلثميةوالمؤتمرات

يابوتراجابمدينةعقدالذيءالماشاإلسلثميالقمةمؤتمربتأكيدخاصبوجهتلتكروإآ
فيالمضيضرورةعلى2003األولتشرينأكتوبرا18إلى16منالفترةفيبماليزيا
اإلسلثمي؟المؤتمربمنظمةاآلعضاءانالبالبينفيما~متصادي1التعاونتعزيز

االقتصاديالتعاونيزلتمنالعملوخطةا´االستراتيجيةوثيقةفيوردبما~وإآل
الكوسيكعليهاوافقتالتياالسلثميااالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاهولىبينفيماوالتجاري

السابع؟االسطيالقمةمؤتمرواعتمدهاالعاشرةهررتهافي

االجتماعوتوصياتللكوسيكالسابقةالدوراتعنالصاهرةالقراراتهااهتيةقيحةتوإآ
عنها؟المنبثةالمتابعةللجنةعشرالتاسع

التعاونتوثيقمونتحولالتيالعوائقجميعتنليلعلىبالعملالتزامهامجداتؤكدوإآ
األعضاء؟الولىبينفيماوالتجارياالقتصادي

اهولىعلىوالماليةا~هتصاهيةوآثارهالراهنالعالميا~هتصاديلموضعفيتطرتوإآ
اإلسلثمي؟المؤتمرمنظمةفياأل~ء

إلىيدعروالذيالعاشرةهررتهافيالمكومسيكعنالصادرالقرارا~~قىتأقدوإآ
العالميةا~متصاميةالتطوراتحولللكوسيكالسنويةالووات~النظروجهاتتباهل
؟األعضاءاالولتعنيالتيكمهمة

المخصصةاالجتماعاتإليهاتخلصالتيالنتائجمتابعةضرورةهيتيها~تصروإآ



هز>تغطيهاالتيالمجاالتفياآلعضاءالمدولمواقفوتنسيقالنغئرفين.«ديماتلنتبا»~

الثعاونخلكمنزا~هلمدافأئشجارىمأنفتغن.:ت!ذتتضأءأئذوئر:ئثزاهمعداأثؤحدوإآ

راثبالثراوثلكر:ألساسألءاالثثصأدمألالبنىوثفصةلئثجا~هأتثدرمجيو:~مرا:اثثصادى
جدولعلىدائمكبندالموضوعهذابأ«ءا.والثاضألالكوهسكعنائصادر«ائصألذاث

أ~لهدا؟

فياألعضاءالدوكبينفيماوالتنسيقأئتعاونزيا«ةبضرورةألصدد.هزأفيءتمملموإأ
العائمية؟التجارةفينصيبهازءادةيكفل-لمثمي.االسرالمؤتمرمنضمة

منائمقدمةواندراساتالمعمكوأور:قالمرحليةريروالتةالمرجعيةبالتقاريرعلسر~وإأ
البحوثومركزءالكوسيكتنسيقومكتباالسلثمر،ائمؤتمرلمننئمة!لعامة:أأل~أنة

والمركزأنقر»)،(مركناذسلثميةئنبد.:نألتا_يب•عيثواالجتماوااألهصادية~ئية60أ
بشرأنءوالصناعةللتجارةاإلسلثميةوالغرفةءللتقيةاإلملثميوالبنكالتجارة~لتنمية:إلسائمي

•األ~ائوورببنود

ا~لمنظمة~التامعةالة~طااألمانةمكمتامةا.د.~~ا~ساتتة~, .._.---_~.
!ألعمال)جا«كمك)االبنةاال~ ~

,ه3~ال~~إلمبند~5تفأ~~يمتد».~العإبية~!ثيعإ؟.-:8أد
ألمعمال9!ولفيمن

منهاالمقدمانمرجعىالتقريرعلىالعامةأمانألكتقديرهاعنتمرب
)OIC/COlvICEClI9-03/Dl(منظمةومؤسساتاألعضاءول!ك.حققتهمابشرأن

.وألتجارياالقتصاديالتعاونمجالىتقددمنسلثمياالالمؤتمر

وإثتماناالستثمارلتأميناإلملثميةوالمؤسسةالصأا.~اتتمويلنفثامأنبارتياحتحظ--1

الكوسيكعنالصادرللقرارتنفيذاللتنمية.سلثمىااللبنث0أنشأهماينأللذراثاثصاد
بعدتستخدملمالتىاألعضاءالدوكوتمثبنجاح،موامهمايؤدياناألوئى،؟.ورثهازر
أستخدامهما.إلىتبادرأناننظامين-ين



f-~منظمةمعلوماتنظامشبكةبتشغيلاآلنيقومللتنميةاإلسلميالبنكأن_ر_ح

ülC"تسى(التىاإلسلميالمؤتمر exchange"منمليهاعاالعلكويمكن~
)1_الب .Exchangeتيباتالتاتخاذإ(_األعضاءالدولوتدهإ7ف´0ا1().لمأ

منها.القصرىللمتفادةالضرورية

التنظيميالبناءباستعراضالتجارةلتنميةاإلملثميالمركزلقيامكاتتديركلتعر_-4
طريقعنالشبكةهذهوإتاحة)(TINICاإلملثميةللدولالتجاريةالمعلوماتلشبكة

المولمنو~حد،أقصىإلىمنهاباالستفادةاألعضاءالدولوة~اإلنترنت،
وباحصاءاتبالتجارةالمتصلةبالبياناتالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزإمداداألعضاء
ولوائحه.االستثمار

o-والنظماالتفاقياتمخكفعلىبعدتصدقأوو/توقعلمالتياآلعضاءالدولتث
االقتصاديالتعاونمجالفياإلملثميالمؤتمرمنظمةإطارفيأمتالتىاألمامية

التعاون.لهذااللثزماإلطارتوفيرإلىمعيأممكنوقتأقربفينلكإلىتبادرأن

التعاونمجالفيالعاملةملثمياالالمؤتمرمنظمةمؤسساتتبذلهاالتيلحودياتتوه-6
واالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوثمركزوهيوالتجاري»االقتصادى
والجامعةالتجارة،لتنميةملثمياالوالمركزبأنقرة،اإلسلثميةللبلدانوالتريب
والصناعة،للتجارةاالملثميةوالغرفةءللتنميةاإلسلثميوالبنكللتكنولوجياهاالسلثمية
اللثزمينوالعونالدعمتقديماألعضاءالدولوتنثهءالسفنلمالكىاإلملثميواالتحاد
أداءفيمتمراراالمنيمكنهابمانحوهاالماليةبالتزاماتهاوالوفاءالمؤسساتلهذه

بفعالية.مهامها

متماءاالالدقاصةةاشاالعالمةالحتصادمةات•.ثاتآ
األعمال)يدولمق2-3(اليقداال.•ممتطمة

فيالكوسيكعنالصادرللقرارتنفيذالقيامه»أنقرهلمركزوتتديرهاشركاتتمر_-1
منظمةفياالعضاءالدولبشأنسنوياقتصاديتقريرباعدادعشرة،الثانيةمورتها
عناألخيرةالمعلوماتتضمن)OIC/COMCEC/19-û3ID)9((ملثمياالالمؤتمر
مياقفياألعضاءالدولفيتطوراتمنبهايتصلوماا~هتصامةالتطورات
العالمية.ا~متصاميةالمستجدات



االخيرةالعالميةا~متصاميةالتطوراتبشأنانقرةهركنمنالمقدمبالتقريرعلمأتحيط-8
البارزةالنتائجالىخلصوالذيملثمي،االالمؤتمرمنظمةاعضاءالدولعلىوآثارها
التالية:

تحسحدثء2006عامالعالميا~فصاديالنشاطفيالعالميللتباطؤنتيجة-اوال
وان2.>3عامفيالتحسهذايستمرانوالمتوقع2002عامفينسبياطفيف
السابقة.التوقعاتمنأبطأبمعدليكن

فيءهثماشةاكثرملثمياالالمؤتمرمنظمةبلدانبعضاقتصاداتأهمبخت-ثانيا
والتقلبات(لشيدقللمنافسةنظرااألخرىالناميةالبلدانمعبالمقارنةالمتوسط»

الماليةالتدفقاتفياالستقراروعدمالدولية،التجارةفيبهاالتبؤاليمكنالتي
والنقية.

أإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالماليةالمؤسساتوكفاءةقدراتتعزينإلىحاجةهناك-ثالثا

بطريقةالمناسبالوقتفيوحلهاوادارتهاالماليةاالزماتبتوقييتعلقفيما
فعالة.

تهدفوالتيالمنظمةدولتبذلهاالتيالجهودتنسيقمنمزيدإلىحاجةهناك-رابعا
حمايةالعلثقةذاتالدوليةوالمنظماتاالطرافمعاللثزمةتداالتاالاجراءإلى

االقتصادية.تمصاتحها

الدولعلىواثارهاالعالميةاالقتصاديةالتطوراترصدفيباالستمرارانقرةمركزتكلت9-
الدوراتإلىالشأنهذافيتقريرايقدموانءاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

للكوسيك.ألسنوية

األحد.3-3التدالتعال.اإليييطحاتدثالتآ.

العالمي،الماليلنظامبشأنتقريربإعدادلتيامهلنقرةلمركزوتعتيرهاشكرهاعنتعر~-ا>

اإلسلثميلممؤتمرمنظمةفياأل~ءلمولطىبآثارهيتعلقهيماوبخاصة
))9(OIC/COMCEC/19-03ID.(لمورقعنالصاهرقأه30لم2للقولتتنيذآونلك

اإلسلثمية.لرانبجمهورية~انتلذيالخارجيةلوزراءاإلسلثمىللمؤتمرالثلثثن



علىوآثارهالدوليالماليالنظامبشأنأنقرةمركزمنالمقدمبتقريركلماتحيط-11
:التاليةالنتائجالىخلصوالذيمي»االممكالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدول

بينالتوفيقضمانمنبدفك»جاريااليزالاهوليالماليالنظامحاصككانلما-اوال
المراحل.جميعفيوالناميةالمتقمةالبلدانمصألح

فلثبدالدولية،الماليةالمؤسساتمياساتفيتتحكمالتيهيالمتقدمةالبلدانكانتلما-ثانيا
المؤتمرمنظمةاعضاءالبلدانبينهاومنءالناميةالبلدانلتمكينالجهودبذلمن
القرار.صنععمليةفيأعلى،درجةوعلىنشطةبصورةالمشاركةمنءملثمياال

وكذلكالمنظمةاعضاءالدولبينفيماوالماليةالنقديةالمشاوراتوتكثيفزيادةيتقين-ثالثا

هذاوفيفيها.الموجودةللموارداالملاالستخداملتحقيقبينهافيماوالتنسيقالتعاون
النقيةواالجهزةالمركزيةالبنوكبينفيماوالتعاونالتشاورتشجيعيتقينالصدد
ملثمي.االالمؤتمرمنظمةاعضاءللبلدان

علىتحليلثتهاتجريانعلىاالئتمانيةءةللمكالمقتصةالوليةالوكاالتحثيتقين-رابعا
وسلثمة.وموضوعيةشفافيةاكثراساس

الموضوعهذابشأنالتطوراتودراسةمتابعةفييستمربأنانقرةمركزإلىتعهد-ا2
إلىالشأنهذافيتقريرأيقدمواناألعضاءللدولبالسبةآثارمنعليهيترتبوما

للكوسيك.المقبلةالورق

للجنةعشرالتاسعاالجتماعمتضافتهاالالتركيةالجمهوريةلحكومةتقليرهاهنتعرب-13
المتابعة.

المتابعةلجنةتقريروتوزيعبإعدادلقيامهالكوسيكتنسيقمكتبأ~تقسره14
)OIC/COMCEC-FC/19-03IREP(المعنيةوالمؤسساتاألعضاءالولىعلى

ملثمي؟االالمؤتمرمنظمةفي

oعشر؟التاسعاجتماعهافىالمتابعةلجنةعنالصا«ةالتوصياتتقد-ا



األاحد5~3الندتنغذخطةا`خامسا:اا

لمنظمةالعامة)األملة

العملخطةتنفيذ´آاستعراضالمعنونللتقريريرهاتتهرسرتعس-16
)2ÜIC/CÜMCEC-FC/19-ü3ID(المؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةقدمتهالذي

خطةلتنفيذدورياستعراضتقيمفياالستمرارالعامةاألمانةمنو~اإلسلثمي
للكوسيك.السنويةالدوراتإلىالعمل

1v-~ألفرقةقطاعيةاجتماعاتاستضافةذلكقبلمحرضتالتياألعضاءلنالدومن

الدولتتكرمأنعلىالرأياستقركمااالجتماعات.هذهبعقدتسارعأنالخبراء
فترةفكذلكتفعلأنالخبراء»ألفرقةاجتماعاتاستضافةتعرضالتياألعضاء
األعضاءالدولأمامانقضأئهاءبعدهفتوحأءالبابيصبحسنتين»هدتهامحددةزمنية
االجتماع.نفسراستضافةفيالراغبةاألخرى

فىالخبراءألفرقةاجتماعاتالستضافةبمقترحاتتتقدمأناألعضاءاهولىتئأشد-:^
خبراءلفريقاجتماعانعقدقديكونالوالتيءالعملخطةمنيةاألولوذاتالمجاالت

بشأنها.

أنالمقترحةألمشاريعحوكبمقترحاتتقامتالتياألعضاءللولىشاتيامناتجدد-19
سعياائعملخطةعليهنصتمانحوعلىمشارينلجانبتشكيلاإلسراععلىتعمك
القطاعية.الخبراءأفرقةاجتماعاتأثناءتطرحالتيالمشاريعتنفيذإلى

فياالعضاءالدولمنمجموعةتقوالهااقليميةمشاوينتطويرأهميةمجدداتؤكة-2»
اهميةعلىتشدد»ثمومنا~هليمية.المؤسساتدعمعلىالحصولبغيةمعينةمنطقة
االقتصادي،التعاونمنظمةملا~طيميةالمؤسساتجانبمنالفعالةالمشاركةضمان
الفرقةالمقبلةاالجتماعاتفيالمغاربيهالعربيواالتحادءالخليجيالتعاونومجلس
اء.النسر

لكيللتعاونمشروعاتتطويرفيالخاصالقطاعاشراكالىالحاجةجديدمنتؤكة-2ا
الخبراء.افرقةاجتماعاتفيهاتننر



تندرجالتيالتاليةاالجتماعاتالستضافةاألعضاءالدولمنالمقدمةبالعروضترحب-22

ممكنوقتأقربفينمهاإبكاالعضاءالدولمنوتطلبالكوسيك»إطارفي
االجتماعات:هذهلعقدالمحددةبالتواريخ

فيخبراءلفريقيلجتماعنالستضافة~بيةمصوجمهوريةحكومةمنلمحملمرض-الل
ا´.ولريفيةلزراعيةولتقية´)األغنيةوااا´لنكلمجالي

اجتماعيالستضافةاالسلثميةامرانجمهوريةحكومةمنالمقدمالعرض-ثانيا
ا´.وا´السياحةا´الصحيةوالقضايا´)الصحةمجاليفيالخبراء

لفريقاجتماعالستضافةاإلسلثميةامرانجمهوريةحكومةمنالمقدمالعرض-ثالثا
هذاعقدموعدتعديلتقرروقدالمشتركةاالسلثميةالسوقبشأنالخبراء
.2>»4حزيرانيونيو/إلى20»3عاماألولكانونديسمبر/مناالجتماع

القطاعييناالجتماعينالستضافةالسودانجمهوريةحكومةمنالعقمالعرض-رابعا

البشرية´´.الموارد´´تنميةووالتعين´´´´الطاقةبشأنلمخبراءلفريقي

بثمأندوليةدراسيةحلقةالستضافةاندونيسياحكومةمنالمقدمالعرض-خامسأ
ا´.العاملةاأليديوتبادلااالعمالة

األولىالجولةالستضافةالتركيةالجمهوريةحكومةمنالمقدمالعرض-ممامسأ
ءالتجاريةاألفضلياتنظاماتفاقيةإطارفيتعقدالتيالتجاريةللمفاوضات

.2..4نيسانأبريل/شهرفيالتركية،بالجمهوريةليا،أنطافىوذلك

لفريقاجتماعالستضافةالتونسيةالجمهوريةحكومةمنالمقدمالعرض
اإلنتاجمجاليفيوالمتوسطة´االصغيرةالمشاريعأنشعلةااتعزيزبسأنخبراء

والتصدير.

سلثمياالتمرالمنالستضافةالسنغالجمهوريةحكومةمنالمتمالعرض-ثامنا
.2004عامفيالسياحةلوزراءالرابع



بينمشتركةأوقطاعيةخبراء»قةأفىاجتماعاتالستضافةاألعضاءالولىتأكو-23

خطةفيالمدرجةاألخرىالتعاونميادينفي,الحاجةتقتضيحسبماالقطاعات»
العمل.

التعاونمجالفيالعاملةاإلسلثمي»المؤتمرمنظمةفيالمعنيةالمؤسساتتد~-24
الضروريةالمساعداتتقديممواصلةإلىالكوسيك»إشرافتحتوالتجارياالقتصادي

بالفعل.المؤسساتككقمتهاالتيبالمساعداتو~هاألعضاءىللدول

االقتصاديالتعاونلتعزيزالمعدلةالعملخطةتنفيذالىالمبادرةضرورةتؤكد-25
لمبادئوفقاوذلكسلثمي»االالمؤتمربمنظمةاالعضاءالدولبينفيماوالتجاري
المتعلقالفصلفيعليهاالمنصوصالعملواجراءاتاالستراتيجيةتنفيذوقواعد
والتنفيذ.بالمتابعة

العمل.خطةبتنفيذللتعجيلالخبراءفريقاجتماععنالصادرةالتوصياتأهميةتؤكد-26

مكتبوضعهاوالتيالقرار»هذابمرفقالواردالنحوعلىءالتكميليةاآلليةتحمة-27
ءأنقرةومركزاالسلثميآالمؤثمرلمنظمةالعامةاالمانةمعبالتعاونالكوسيكتنسيق
سلثمياالوالبنكللتكنولوجياهاالسلثميةوالجامعةالتجارة<لتنميةسلثمياالوالمركز
وذلكالبواخر،لمالكيسلثمياالواالتحادءوالصناعةللتجارةاالسثميةوالغرفةءللتنمية
الخبراء.فريقاجتماععنالشأنهذافيالصادرةللتوصيةتنفيذا

المؤسساتعلىللثشرافالمناسبالجهازهيللكوسيكالدورةلجنةأنعلىتوافق-28
المسندةبالمهامعاالضطكفيانشعلتهاوتنسيقسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية
ذلك،علىبناءءموتوافقاالسئمي»المؤتمرمنظمةعملخطةبتنفيذيتعلقفيمااليها
للكوسيك.الداخليوالنظاماالساسيالنظاممن11المادةفياللثزمةالتعديلثتعلى

منظمةأجهزةأنشعلةبتنسيقالقاضيالكوسيكدورةللجنةالداخليا´النظامتقمأ-29
عملخطةلتنفيذوا~متصاديالتجاريالتعاونمجالفيالمتخصصةاإلسلثميالمؤتمر



OIC/COMCEC/اREP/03-9~)ا0(فئالمر

منوتطلبءالتكميليةاآلليةفيالمقترحالنحوعلىوذلكسلثمي´´»االالمؤتمرمنظمة
ائورقعلىالداخليالنظامهذاتعرضانسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانة

القمةمؤتمرالىلرفعهتوطئةالخارجيةلوزراءسلثمياالللمؤتمروالثلثثينالحادية
عليه.للمصادقةعشرالحاديسلثمياال

:اال»ااسمنظمةمنماءاأللالدهيورهيياتينفيماالتعاور..´•:سادسأ

األحد.6~3الند

اإلسلثميوالمركزأنقرةمركزمنالمقدمالمشتركبالتقريرالتتديىمع~تحيط-"1'.
االعضاءالبلدانبينفيماالمقاصة´´وغرفللبورصاتاتحاد´´إنشاءبشأنالتجارةلتنمية
).OIC/COMCEC/l9-ü3ID6(اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفي

.المشتركالتقريرإليهاخلصالتيالتاليةبالنتائجخاصةبصفة~محيط-31

ألمؤتمرمنظمةبلدانفيأالستثمارفرصزيادةأجلمنهاممشروعأنهأوآل.
القائمةالمعنيةالماليةوالمؤسساتالمقاصة»وغرفللبورصات»يمكنحيثاالسلثميآ

واإلجراءاتواللوائحوالقواعدهالسياساتبتنسيقالمشروع<هذاخلكرمنتقوم»أن
العالم.بقيةفيموجودهومامواكبةالىسعياهيها»بهاالمعمول

وغرفالبورصاتبينالمقترحاالتحادإنشاءأجلمنمترجنهجاتباعيمكنثانيأ.
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةدولفيالخاصالقطاعفيالمقاصة

بشأناللثزمةالدراساتإجراءالتجارةلتنميةسلثمياالوالمركزانقرةمركزالىتعد-32
الماليةاألسواقمجاليفيالمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماللتعاونآليةوضع
أجهزةإنشاءإلىالدراساتهذهتؤدىأالعلىواألسهمللسنداتالمقاصةوإجراء
المجاالت.هذهملفيالموجودةاطياتتنشيطالىبلجديدة

مشأةالتحالتتمةالييير~الللشحةاالالتك010اا2-
األ40التداالاليمؤتمرمتعلمةللداق•´ةالتحا



اإلملميوالمركزللتنميةاالسلميالبنكمنالمقدمينللتقريرينتقديرهاعنتعر~~33
اإلملميالمؤتمرمنظمةانلبالالبيئيةالتجارةتوسيعبثمأنالتجارةلتنمية
)OIC/COMCEC/19-03/D21(و)OIC/COMCEC/19-03/D9.(

خططهفكمنللتنميةاإلسلثميائبنكاتخذهاالتيللخطواتتتير~هنتعر~-34
الواردات،تجارةتمويلوهياألربعة»التمويللبرامجالمطلوبةالمواردلتعبئةالتنفيذية
متثماراالحصصوصندوقاإلسلثميةالبنوكومحفنئةالصادراتتمويلوبرنامج

المتواصلةبالجهودتنوهكماالجماعي.والتمويلخطوتينمنبحةبالمراالتمويلوآليتي
قيمته.Lتمويلمنمكنهالذياألمرالصد>هذافيللتنميةاإلملميالبنكيبذلهاالتي
ا~420اماألعوخكالبيئيةالتجارةلصالحأمريكيدوالرراتملياأربعة
بلغتالتيالتجارةلتمويلعملياتهمن%V̂يمةبمام)2002-ا'\99(ا~423

أمريكي.الرممليارoجملتها

زيادةأجلمنموازيةجهودمنللتنميةاإلسلثميالبنكيبذلهwكاتتديرىترب-35
بالتجارةمتصلةلمشروعاتتمويلهخلكرمنوذلكاإلملثميةلنبلدانالبيئيةالتجارة
مشروعفيالمساهمةعلىاألعضاءالدولاللجنةوتثفنية.مساعداتمنيقدمهوما

وائتماناالستثمارلتأميناإلمثميةالمؤسسةبرامجإلىواالنضمامالصادراتتمويل

للبلدانالبيئيةالتجارةتشجيعإلىالراميةالمشروعاتمنذلكوغيرالصادرات
االسثمية.

ا»رoقدرهاجماليمبلغلتخصيصللتنميةمثمياالالبنكلجهودتقديرهاعنتر--39
منذالجماعيةلمرابحةوامرحلتينعلىبحةالمراآليتيخلكمنامريكيموالومليار
اآلليتينإطارفيالغرضلهذارصدهاتمالتيالمبالغجملةبلفتحيثا~.»420عام
تمدوالرمليونا60منهاامريكي»موالومليون362حواليوحدها~423عامفي

بينفيماالبيئيةالتجارةتمويلبغيةاالملثميةالماليةوالمؤمساتالبنوكمنتدبيرها
.للتنميةاإلسثمىوالبنكملثمىاالالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدول

موالومليار1ر89جمنتهابلغتاعتماداتبتخصيصسلثمياالالبنكبقيام~»-37
ءالتجارةلتمويلاالربعةانظمتهاطارفي)م).03~2002(ا~423عامفيامريكي



دوالرمالرا8ر94مبلغاجماليمن%AVأىامرمكيموالومالرا9ر58وحوالي

البنهالجارهلمرململثمهاالالمنظمهإطارفيللنمهسلثمياالالبنكاهرهاامرمكي
انشائهما.منذالصادرا~مموملىوبرنامج

ااالجارهبشأنالجارهلنممهاإلسثميللمركزالسنوىمربالثالثثدحرمع~شحط~38
أنملثحظوبنما)´´»0>3~2..2سلثمياالالمؤمميبمنظمهاألعضاءلالولالبنه

هذهنصبزادحثالواليعلىالثالثهللسنهامجابهفائجسسرالبنهالمجاره
).>اعاماه~؟2إلىا999عاماه~؟امناألعضاءالدولمجارهإجماليمنالجاره

هدماللمضيأملهاعنمعربأمرمكي،دوالرمالر53نحوالجارههذهسهو~
أعلى.مسوىإلىالمنظمهلبلدانالبنهلمجارهحجمزهادهفي

الجارهلنمهاإلسلثميالمركزمزوهدعلىمواظبأناألعضاءالدولمن~39-
ممكمنبفهلدمها،الجارعهوباللرائحواالسثمارالجارهباحصائا~المعلقهسربالبانا
األعضاء.الدوللخدمهبانامهماعدهمدمممنالمركز

فيفعالمهاكثربدورالنهوضعلىمسنهاهمماليالجارعه»االمصالمراكزثحث~4»
المياالعضاءالدولمنو~الجاره»لمرملللنمهسلثمياالالبنكبرنامجمعزمز
ذلك.الىمبادرانالمجارىللثصالمراكزبعدمعنلم

ممالذعنالصامرا~مموملىلنظامالوطنسءالوككشجعأناألعضاءالدولمن~-1ا
معزمزعلىللنمهاإلسلثميالبنكلمساعدهفعالهاكثربورالنهوضعلىمسنهم
خاص.بوجهالصادرا~ممولونظامعام»بوجهالجارىللموصلأنظمه

جهوددعمعلىاآلعضاءالبلدانفياألمنشركأ~فهابماالماله،المؤسسا~ثحث42-

سسرااكثرشروطمنحمنهامدابرجملهخكمنوذلكللثنمه،اإلمطيالبنك
األعضاء.الدولبنفماالمباشرهالجارهمعززاليللمعا~

صائحهمجارمهعمال~محدمدفيفعاالإمهاماأسسرالياألعضاءالولىثشكر-43
جهودبعدمدعملمالياألعضاءالدولوثثللنمه»اإلسلثميالبنكجانبمنللموصل
إلىمبادرأناآلعضاءللدولالبنهالجارهممولفيللومنللنمهملثمياالالبنك
ذلك.



جهاتقدراتلتعزيزفنيةمعونةتقديمفيينظرأنللتنميةاإلسلثميالبنكمن~-44
.األعضاءالدولفياالتصال

4o-~رممافيباالستمرارالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنك
تقاريروتقيماإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيعضا،اطللدولالبيئيةالتجارةفيالتوسع
الكوسيك.:لىبشأنها

مشأمسك•"مكتةالتحايتئصةسطمرماال.00ااا~3
مئعلمة`مئماءاأل0اللدا.شممامةالتحافئماتللمئةاألالجولة.

..األحد.5ألندمةالتحااألئصالتشطااتئتةاطا>.اال

للدولالتجاريةاألفضلياتلنظامالعاماإلطار´´اتفاقيةبأناالرتياحمعكلمأتحيط-46
العددعليهاصدقأنبعدالنفاذحيزدخلتقداإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
االعضاء.الدولمنالمطلوب

4v-إشرافتحتءلقيامهالتجارةلتنميةسلثمياالللمركزوتقديرهاشكرهاعن~سر
للمفاوضاتاألولىالجولةفيللشروععدادلكخبراءلفريقاجتصاحبعقدالكوسيك،
العاماإلطاراتفاقيةإطارفياإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجارية
بمدينة2»>3يونيو/حزيران26إلى24منالفترةفيوذلكالتجارية»األفضلياتلنظام
البيضاء.ارائال

علىالتصديقأوبالتوقيعتقملمالتياإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولتحث:-8
فيالمثماركةمنتمكنحتىممكنوقتأقربفيذلكإلىتبادرأنائعام،اإلطاراتفاقية
المقبلة.التجاريةللمفاوضاتاألولىائجولة

األولىالجولةفيالشروعبشأنالكوسيكعنالصادرالوزارياالطثنتعتمد-49
فييردالذيالنحوعلىالتجاريةالمفاوضاتللجنةالداخليوالنظامالتجاريةللمفاوضات

هاتينتوزعأناإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنو~القرارىهذامرفق
االعضاء.الدولعلىالوثيقتين

األولىالجولةاستضافةلعرضهاالتركيةالجمهوريةلحكومةامتنانهاعن~~0->
شهرخلكرلياأنطافيستعقدوالتيالعاماإلطاراتفاقيةبموجبالتجاريةللمفاوضات



REP/03-9)01(العرفن ...Jا/OIC/COMCEC

علىالعاماإلطاراتفاقيةعلىصدقةالتياألعضاءالدولوتحث.2004ابريل/نيممان
إشرافتحتاؤهاإجرالمقررالمقبلةالتجاريةالمفاوضاتفيالفعالةالمشاركة

الكوسيك.

اتفاقيةإطارفيتعقدالتيالتجاريةللمفاوضاتاألولىالجولةفيبالشروعتر~1-0
منوتطلباالملثميآالمؤتمربمنظمةاالعضاءانالبالبينفيماالتجاريةاالفضليات

فيالمشاركةوتعتزمالتجاريةاالفضلياتنظاماتفاقيةعتىصقتالتياالعضاءالدول
أمانةتوافيوانمندوبيهاوأسماءمشاركتهاتؤكدأنالتجاريةللمفاوضاتاالولىالجولة
.2>>4فبراير/شباطأوليتجاوزالموعدفيبذلكالتجاريةالمفاوضاتلجنة

t-األعما~/حد60التدالعالمةةالتحامتعلمةمتشكالتالعطقةآاتالمساأ

علىالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةاإلسلثميللبنكوتقيرهاشكرهاعن~~-52
العالميةالتجارةمنظمةبأنشعلةلممتعلقةالمسائلبشأنمنهماالمقصينالتقريرين

)22OIC/COMCEC/19-03ID()وOIC/COMCEC/19-03ID12(

بشأنالتجارةلتنميةملثمياالالمركزمنالمقدمبالتقريريعراتت~~~-53
الىا.منكانكرنبعينةعقدالذيالعالميةالتجارةلمنظمةالخامسالوزرايالمؤتمر
حولالمفاوضاتفيتقدمتحققعدمإزاءكقهاعقوتمر~،2>03ايلولمبتعبر/14

النامية.للبلدانحيويةأهميةذاتمسائل

عنالصادرأ)(ققأ-3/9القرارمنالثانيةالعاملةالفقرةفيجاءلماوفقآ،تؤكد-54
ومعياقطر،بدولةءالدوحةفيعقدالذيسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتاسعالقمةمؤتمر
صنععمليةفيالدولجميعمشاركةوكفالةالعالميةالتجارةمنظمةعالميةتعزيزإلى

تكونأالضرورةاألطراف؟المتعددةالتجاريالنظاممنللثستفادةبالمنظمةالقرار
أيةانضمامأمامعائقابالتجارةالصلةعديمةوالقضاياالسياسيةامرافعذاتاالعتبارات

منظمةإلىانضمتالتياآلعضاءالدولالصددهذافيوتثالمنظمة،إلىلةه
فيوممكنأمنامبآذلككانحيثماءالقضيةلهذهالتصديعلىالعالميةالتجارة

العالميةالتجارةمنظمةتعقدهاالتيالصلةذاتاالجتماعات



المسا_اتربرناعبأنشعلةبشأنقدمهالذيللتقريرلمئتنمية:الملثميالبنكعثىتثني--»
االعضاء.للدولالبنكيحتمياوالتيانعالميةارةألمتببمنخمثتبنهالمرالفنية

أالجتماعاتتنظيمفيجهودمنللتنميةاإلسلثميالبنكيبذلهلماتقديرهاعن~ب-56
كافةحولالمواقفوتنسيقاآلراءتبادلمناألعضاءالدولتمكينبهدفالتشاورية
والتحضيراالعدادبغرضوذلكاالمكان»قدركالمشتىاالهتمامذأتالقضايا
البنكيقمهلماتقديرهاعن~بكماءالعالميةالتجارةلمنظمة!لوزاريةجتماعاتلك

ءوالمؤسسيةلمبشريةاال~ءالدولواهكاناتقدراتتعزيزتستهدففنيةمساعداتمن
التجاريةالسياساتفيأرأسيةوحلقاتوبرامجندواتتنظيمالمثالسبيلعلىلكنومن
االعضاء.للدولمباشرةمحددةفنيةمساعداتوتقديم

cy-الوزاريللثجتماعوالتحضيرال؟ىادللتنميةاالسنثميالسزبذلهاالتيبالجهودتشية
ثةشكعقد~~من)2>>3أيلونسبتمبرلمأ4-1(>العالميةالتجارةلمنظمةالخامس
األراءلتبادلمياالسك!لمؤتمربمنغمةاالعضاءالدوللصالحتشاوريةإجتماء:ت
الوزاوياالجتماعاعمالجدولعلىألمطروحةالقضاياكافةحولموحدموقفوتحديد
االجتماعهامشعلىالتشاورياالجتماعآخرهاكانوالتيءالعالميةالتجارةلمنظمة
24منمشاركأ13»قرابةحضرهوالذيم)2»»9/9/3(بكانكونالخا~ألوزراي
االخرى.االقليميةالمنظماتمنالعديدالىاضافةمختصا»وزيراا6منهمدولة،

الدائمةالبعثاتلممميتشاورياجتماعلعقدللتنميةاإلسلثميالبنكباستعدادترحب-58
االجتماعنتائجومناقشةتقييمبهدفجنيففيسلثمياالالمؤتمربمنظمةاالعضاءللدول
للوصولالشأنبهذااتخاذهيحسنماودواسةالعالميةالتجارةلمنظمةالخامساويالرن
العامالمجلساجتماععقدقبرالمستطاعقدرالمواقفوتنسيقمشتوكتصورالى

لمالتيالمواضيعلمناقشةم200ïاالولكانونلمديسمبر1oبتاريخجنيففيلئمنظمة

فيها.يبت

المؤسساتوسائرالتجارةلتنميةمياإلسكوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكتأعو-ه9
فىاألعضاءالدولمساعدةفياالستمرارإلىاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنية
مستقبك.تعقدالتيافاآلطرمتعددةالتجاريةالمفاوضاتسياق



وتنسيقحشدإلىالتجارةلتنميةسلثمياالوالمركزللتنميةاإلملثميالبنكتد~-6>
المؤتمرمننئمةفياألعضاءللولىوالمؤمسيةالبشريةالمقراتتعزيزإلىسعيأجهودهما
اننظامفيواإلنصاف،المساواةمنأساسعلىءالكاملاالنماجعليهابيسربمااإلملثمي
اف.اآلطرمتعدالتجاري

المتعلقةالمسائلبمتابعةالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةاإلملثميالبنك~-6ا
السنويةالدوراتإلىالشأنهأافيتقريروتقديمالعالميةالتجارةمنظمةبأنشعلة

المعنية.المحافلمنوغيرهاللكوسيك

العاالتا0االحتماالصناعةةللتحاسطمة3ا~ا~فة:5
0النداال,.مئئئمةملد(ام5ا~القطا، vاألحد.

تنظيمفيجهودمنوالصناعةللتجارةاالملثميةالغرفةتبذلهwتقديرهاعنمرب-62
الىالغرفةوتأعوءللكوسيكالسنويةالدوراتقبلالخاصللقطاعسنويةملتقيات
اللقاءات.هذهعقدمواصلة

التاسعالملتقىباستضافةلقيامهاالمتحدةالعربيةراتللثماوتقديرهاشكرهاعنتعرب-63
ءاالجتماعلهذالتنظيمهاوالصناعةللتجارةاالسلثميةوللغرفةءالخاصالقطاعلممكي
باالماراتالشارقةبمدينة2002االولكانونديسمبر/)3الى21منالفترةخلكر
غرفواتحادلشارقةباوالصناعةالتجارةغرفةمعبالتعاونوذلكالمتحدة،العربية
للتنمية.االسئميالبنكمنوبمساعدةءالمتحدةالعربةباالعارتوالصناعةالتجارة

4i-_الملتقىمتضافةبالقيامهاسلميةاالايرانلجمهوريةيرالوتتشر~عنتحر
)>.3االولتشريناكتوبر/6الى4منالفترةفيالخاصالقطاعلممكيالعاشر
لقيامهاوالصناعةللتجارةسلميةاالوللغرفةءسلميةاالايرانبجمهوريةطهرانبمدينة

منوبمساعدةوالتعينوالصناعةللتجارةااليرانيةالغرفةمعبالتعاونونلكبتنظيمه»

للتنمية.االسلميالبنك

والصناعةللتجارةسلميةاالالغرفةمنالمقدمينبالتقريرينالتقديرمع~~-65
).OIC/COMCEC/19-0/03)17),(15((الخاصللقطاعوالعاشالتاسعالملتقيينبشأن



لممكيوالعاشرالشاسعألملثقيينتقريريفيالواردةبالتوصياتالتثعيرهع~شحط-:ط
القطاع:ورلتعزيزاتخاذهاالواجبألخطواتعلىيوكزانوائألينءالخاصالقطاع
اناالعضاءبالدولو~ءاالعضاءالدولبينفيماأالقتصاديالتعاونفيالخاص

ألتوهميات.لهذهألواجبمحتباراطتولي

اخرىأنشعلةلتنظيمجهودمنوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةماتبذلهطىثقتى-69
االستثمارمؤتمراتالعثاكسبيلعلىومنهاالخاص<القطاعممكياجتماعاتبخاشف،
صئثتوتوسيعوتعزيزاطتقاىالخاصالقطاعلممكي~منابرتوفيربغيةوذلك
بينهم.فيماالعمل

اعللقطاالولالمنتدىتنظيمالصناعةهللتجارةااسلثميةالغرفةباعتزامعلماشحط-68
وكذلك»2004عامفيالسعوديةألعربيةألمملكةفيوذلكءالسياحةبشأنألخاص~
والملتقىء؟0»أعامالبحرينمملكةفيالخاصالقطاعلممطيعشرالحاديالملتقى
.»2عامأل!لسنففيالخاصالقطاعلممطيعشرالثالث i«فيأألعمالنساءومنتدى

عشرالثانيالملتقىانعقادمكانبعديحدأ(ولم2»>4عامالمتحدةالعربيةاإلمارات
الخاص).القطاعلممكي

للتجارةاالسلثميةالغرفةمعبالتعاونجهوده»بألالىللتنميةسلثمياالالبنكتد~-69
التمويلخطوطعلىاالعضاءالبلدانفيالخاهنالقطاعممتكيعالطكءوالصناعة
المتبعةاألنظمةوعلىواالستثمارالتجارةمجالفيللتمويلسلثمياالالبنكلدىالمتاحة
الشأن.هذافي

<v-العربيةالمحنكةتضموالصناعةلنتجارةاإلسلثميةللغرفةإقيميةمكاتببتشكيلترحب
الدولداخلالغرفةهذهشبكةلتوسيعومصروتركياوالكاميرونوماليزياالسعودية
أبحاثمركزبتشكيلعلمأوتحيطمنهاىكلفيالوطنيةالغرفخكمناألعضاء
والتعدين.والصناعةللتجارةاإليرانيةالغرفةإطارفيطهرانفياإلسلثميةالغرفة

1y-امجادعلىاألعضاءالدولفيوالصناعةللتجارةالوطنيةوالغرفاالتحاداتتشجع
زيادةإلىالهادفةبرامجهافيواإلسهاماالسلثميةالغرفةمعالوثيقانتعاونيكفلإطار

اإلسلثمية.البلدانبينفيماواالستثماراتالتجارة



متضافةطوالصناعةللتجارةالبحرينيةالغرفةمنالمقدمللعرضتعيرهاشن~ب~72
أناألعضاءبأالولوتهيب»20>4سنةفيالخاصىللقطاععشرالحا«ياالجتماع

االجتماع.هذافيبنشاطالمشاركةعلىفيهاالخاصةالقطاعاتتشجع

ì-~~.8النااالسطمآلمآلالتحا.المعامشأارايتيارةلتنميةاإلسطمرم

.األحد

vr-~~~إمارةفيالتاسعسلثمياالالتجأريللمعرضاناجعبالتنظيما~هر
،2ه02األولكانونلمديسمبر2ه~21ةالفتخلكالمتحدةالعربيةباإلماراتءألشارقة

لتنميةمياإلسكوالمركزالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةتولتهالذيالتفننيموهو
قدرهاعرضمساحةعلىالمستدامة´`»والتقيةالحرةا´التجارةموضوعحولألتجارة»

نحوإلىالمعرضأثناءأبرمتالتيالصفقاتقيمةوصلتحيثءمربعمترألف14
بينهممنزائرألف120إلىالمعرضزوارعددووصلأهريكيآفوالرمنيرن181
األعمال.رجالمنآالفمحشرة

Yf-بشأنالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمنالمقامالمرحليبالتقريرالتقديرمععلمأتحط
بجمهوريةكوناكرى،فيتنظيمهمعالمنإالسلثميةللبلدانالعاشرانئتجاريالمعرض
للدولالبيئية´`التجارةعنوانتحت2004األولكانونلمديسمبر14إلى9منغينياه

أفريقيا´´»فيالتنميةأجلمنأالستراتيجيةوالشراكةاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاء
ترحبكماالمعرضهذافيالفعالةالمشاركةعليبالمنظمةاأل~ءالدولو~
بعضمعءاإلمكانقدربالتزامن»مستقبكالمعارضهذهدبعةاألعضاءالدولبمبادرة

المستوى.رفيعةاالجتماعات

Vo-حولغينياجمهوريةشقيقتهامعللتشاورالبحرينمملكةمنالعقمبا~متراح~تحط
ليتزامناإلسلثمي،المؤتمربمنظمةاألمعضاءللبلدانالعاشرالتجاريالمعرضاستضافة

غينياوجمهوريةالبحرينمملكةوتحثءالخاصللقطاععشرالحادياالجتماعمع

هذهنتيجةبشأنتقريروتقيم»2007عامنهايةقبلالصددهذاحولاتفاقإلىللتوهمل
لمنظمةالعامةاألمانةإلىالتجارةمتقيةاإلسلثمياصركز~فهنالمشاورات

الكوسيك.تنسيقومكتباإلسلثميالمؤتمر



التجارةلتنميةاإلسلثميالمركزقدمهالذيالمرحليبالتقريريرالتثهععلماتحمط76-

الجمهوريةفيسيعقدالذياإلسلثميةللبلداناألولالسياحيالمعرضتنظيمبشأن
هذافيبنشاطالمشاركةعلىالمنظمةأعضاءالدولوثث»2»>4سنةفيالتركية

المعرض.

vv-~اإلسلثميالتجاريالمعرضالستضافةالسنغالجمهوريةمنالمقدمبالعرضتر
وبالعرض،2»»6عاماإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللبلدانعشرالحادي

االعضاءللبلدانعشرالثانيالتجاريالمعرضالستضافةالعراقجمهوريةمنالمقدم
.2008عامألمنظمةفي

YA-الثانيالسياحيالمعرضالستضافةاللبنانيةالجمهوريةمنالمقدمبالعرضترحب
منالمقدموبالعرض»o»>2عاماإلسلثميالمؤتمرمنظمةنهاالعضاءللبندان

فياالعضاءللبلدانالثالثالسياحيالمعرضالستضافةالعربيةمصربمهورية
.2ه.7عامالمنظمة

المعارضعنمنتظممرحليتقريرتقديمالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمنتطلب79-
فيالتقريرهذايعرضأنعلنءالسياحيةالمعارضوكذلكاإلسلثميةللبلدانالتجارية
الكوسيك؟دوراتأعمالجدولعلىمنفصلبنداطار

ماتحا.•استخاانألااةالتحا´´أأ
9الند"االأامنظمة.إألمناءلليلداز.الينيةوةالتياو~يزنه

.األحد0

´´اثرعنالدراسيةالحلقةالستضافتهماألتونسيةللجمهوريةوتقديرهاشكرهاعنتعر~-8>
الدولبينفيماالبيئيةالتجارةتعزيزعلىالمعلوماتوتكنولوجياا~ونيةالتجارة
حزيرانيونيو/12إلى10منالفترةفيوذلكاالسلثميآالمؤتمرمنظمةفياالعضاء

تونس.بعينة)ه>3

الحلقةوتوصياتتقريروتقيمالعدادالتجارةلتنميةسلثمياالللمركزتتديرهاهن~ب81-
مياالسكوالمركزالتونسيةالجمهوريةحكومةفظمتهاوالتيذكرهاالسابقالدراسية
ميةاالسكوالجامعةأنقرةومركزللتنميةسلثمياالالبنكمعبالتعاونالتجارةلتنمية



اإلسلميالمؤتمرمؤسساتبعضقامتهاإلتيلطوراقتقدير~هنو~يباللتكنولوجياه
وألصناعةللتجارةاإلسلثميةوالغرفةأنقرةومركزالتجارةلتنميةسلثميإالانمركزمكى

ع.ألموضيهزأجوانبمخطفبشأنneوللتكنولوجيااإلسثميةوالجامعة

لتنميةسلثمياالالمركزوبخاصةءسلثمياالالمؤتمرمنظمةمؤسساتمنتطلب-82
فنتجارةاالسلثميةوالغرفةءأنقرةوهركزءلملتنميةسلثمياالوالبنكءالتجارة

الذكر.سالفةاسيةالدىالحلقةتوصياتلتنفيذاللثزمةالخطواتتتخذأنءوالصناعة

فييردمانحوعلىالدراسيةالحنقةبتقريرالواردةبالتوصياتالتقلييمعكلماتحيط83-

القرار.لهذامرفق

ونيةاطكتالتجارةمجالفيتقدماأكثرأنظمةلديهاتتوافرالتياألعضاءالدولتد~ه84
فيناتعاوناأمكنحيثماتوفروأنبينهاهفيماالخبرانتبادلإنىالمعلوماتوتكنولوجيا

األخيرة.هذهطلبعلىبناءأخرىأعضاءدولمع

اجايابوتوفيعقدياكالعاشر»سلثمياالالقمةمؤتمرعنالصادرالقرار!لىتشير85-
بشرأنالسنغال»جمهوريةوئيمىواد»اثهعبدألرئيسفخامةمبادرةبدعمبماليزيا،
فيبنشاطالمشاركةعلىاآلعضاءالدولوتثالرقميا´»للتضامنالعالمي´)الصندوق

المهم.المشروعهذاتنفيذ

الحلقةعنالمنبثقةالتوصياتتنفيذمتابعةالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمنتطلبه86
للكوسيك.السنويةالوواتإلىالشأنهذافيتقريروتقديمالمذكورةألدراسية

AV-معلوماتشبكةبتشغيلاإلسراعللتقيةاإلسلثميوالبنكماليزياحكومةمنتطلب
األعضاء.للدولالبيئيةالتجارةتعزيزإلىسعيأسلثمياالالمؤتمرمنظمة

المؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتأنشعلةبشأناهورقلجنةبتقريرلحمأتحيط-88
الورقأثناءعقلتوالتي).OIC/COMCEC/SC-03/REP(اإلسلثمي
التقرير<نلكتضمنهالمتيوبكتوصياتفلكومسيك»عشرةالتاسعة

بأنشعلةتضطلعوالتياإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتأنتطحظ-89



العاونمرثونحوملموسهخطوا~امخذ~هدالكوسكعملنطاقفيمدخل

المعمل.فيازدواجهأىمفادىبفهاآلعضاءالدولومعبنهافماوالسسق

أكبرنحوعلىللمشاركهمهاللقنالدابرامحاذاألعضاءللولىشهامتاشةدشيه-9»
المخصصهوالمؤسسا~اإلسلثميالمؤمميلمنظمهالفرعهاآلجهزهأنشطهفي

عنها.المنبثقه

األحد120الثهللكوممسكاليصمتهالداتحادمد.9

لمنوفمبر26إلى23منالفرهفيللكوسكالعشرهنالدور»عقدثثرر-ì'أ
عنالمنبثقهالسابعهللجنهالعشرهناالجماعوعثد.20>4الثانيمشرمن

اسطنبول.في»20.ةآمارمامولم13إلى11منألكوممسك

منظمهفياالعضاءالولىبنفماوالنكلالجاره´´سسرموضوعمكونأنثثرر-92
العشرهنالمورهأشاهاألراءمباملحولهمجرىالذىالموضوعهوأإلسلثمي´´المؤممي

للجارهسلثمهاالوانغرفهالجارهلنصههياالسكالمركزمنو~للكوسك»
هذاحولعملهدراسهحلقهمنظمالبواخر»لمالكياإلسلثميواالمحادوالصناعه»
وهي،سلثمياالالمؤمميمنظمهفيالمعنهالمؤمسا~معبالعاونء:لموضوح
مبلونلك،أخرىمولمهمنظما~عنفضكللنمه»اإلسلثميوالبنكانثرهموكز
.الووهككإلىالشأنهذافيمثومروقسم،للكوسكالعشرهنالمورهانعماد

حلقهالمضافهسلثمهاالباكسانمهجمهورحكومةمنالشدمبالعرضثر~-93
األعضاءالدولبمنفماوألنعلالجاره´´سسرحولم»2»04عامفيدراسه

الجارهلنمهاإلسلثميالمركزمعبالنسووذلكاإلسلثمي´´ءالمؤمميبمنظمه
البواخر.لمالكياإلسلثميواالمحادوالصناعهللجارهسلثمهاالوالغرفه

بمثارمىاإلسلثميالمؤمميلمنظمهالعامهاألمانهموافاهإلىاألعضاءالدولثدمو-94
النظرىوجها~مبادلحولهمدورالذىبالموضوعالمعلمهمجاربهامثناولمطرمه
.للكوسكالعشرهنالدورهانعثاأمنكافو~مبلوذلك



جدولمشروعبوضعالعشرين،اجتماعهافيتقوم»أنالمتابعةلجنةمنتطلب-95
تبادلحولهايدوربديلةبموضوعاتتوصىوأنللكوسيكالعشرينالدورةأعمال
للكوسيك.اللثحقةالدوراتأثناءاآلراء

األعضاءالدولتبلغأنملثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنتطلب-96
.المتابعةللجنةالعشرينواالجتماعللكوممنيكالعشرينالدورةانعقادبمواعيد

لمركزالعامالعيرءابرعونارمييتثىالسفيرسعادةألقاهالذيبالبيانلحمأتحيط97-

(مركزاالسلثميةللبلدانوالتريبواالجتماعيةوا~متصامةاالحصائيةالبحوث
والعشرينالخامسبالعيدالعامهذايحتفلالمجلسبأناالجتماعفيهأبلغوالذيأنقرة)،
للمركز.المتواصلينوشجيعهادعمهاعلىاأل~ءالولىنيهشكرءإلنشائه

هنوتمبرءوالعشرينالخامسعيدهبمناسبةأنقرةلمركزتهانيهاعن~ب98-
المركزبهيضلعالذيالدورأهميةتؤكةكماالمركزىالنشطةوتقيرهاارتياحها

األعضاء.البلدانبينفيماالتعاونتعزينفي





12(القرار

للكوسيكصرةالتلسعةالدورةكنالصادر

البلدان~إلىا~ديةالمساعدةبتقديمالمتعلقةملألمسالبشأن

12<،7االولتشرين/اكتوبر23~20آاسطنبول،





OIC/COMCEC/l9-ü3IREP~)ا1(العرفن

باالنجلبزبأ:منلاال

12(القرار

للكوسيك~ةالتاسعةالدورةمحزرالسة

البلدانبنرإلىا~يةالمساعدةيمبتقةالمتعلقةالسطلبشلن

)l~23-20 12003االولتشرين/اكتوبر,

دورتهافيالمنعقدة(الكومسيك)،مياالسكالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةان

ء2»»2االولتثمرين/اكتوبر25-22مناسطنبولفىعشرةالثامنة

فلسطيندولةلدعماقتصاديةتدابير-أ

الفلسطيني؟الشعبدعمبشأناالسميةالقمةمؤتمراتعنالصا«رةبالقراراتتذكرإذ

الوزاريةاجتماعاتهاوفيالسابقة«وراتهافيالدائمةاللجنةاتخنتهاالتىالسابقةبالقراراتأ~تذكروإذ
األخرى؟اللجانواجتماعات

فلسمين؟دولةئدعماإلسلثميةائدولخارجيةلوزراءوائمشرينانتاسعانمؤتمربقراراتأ~ثذكروإذ

بذلكمتجاوزةالفلسطينيةالمناطقواحتلكرالفلسطينيعبالشرعنىالمتوامنلةاالسرائيليةاالعتداءاتمنهوإذ

وانتهاكالعدواناشكالجميعبوقفوتطالبموليا.والمرعيةالموقعةواالتفاقياتليةاللوالشرعيةقرارات
االراضيكافةمناالسرائيليةاال~لقواتالفوريباالنسحابوتطالبوالمسيحيةميةاالسكالمقدسات

ضداآلخيرةالقانونيةاإلجراءات.غيرذلكفىبماالفلسطينى،الشعبعلىاالعتداءاتووقفالفلسطينية
األراضيعلىالعازلالجدارإقامةفرضعلىواالصرارءلفلسطينالمنتخبالرئيسعرفات»ياسرالرئيس

ئذلك.الشاملةليةاللوالمعارضةرغمالفلسطينية»

ومخيماتها،وقراهامدنهاكلفيالفلسطينيةالوهنيةالسلطةبهتضطلعالذيالمدورشدالط~متطذوإذ
الوطني؟االقتصادبناءواعادةالفلسطينيللشعبالمعيشيةاالوضاعتحسينأجلمنالشرقية،القسفيهابما

ر.هالطخا~طةخطةتنفيذلضمانالسال.لحفظاتقوإرسالرباعيةالاللجنةسشد1-

لمنظمةالتابعةالمعنيةواألجهزةاألعضاءالدولبعضمنزالمقدمةللمساعدةااهاتتد.مه.-2

.االسالميالمؤتمر

هناءاعادةأحلنهمخعماتهاهاها«ةمدنماكلف.الفلسطنةالرطنتالسلطةتنلو´الت.مالحمواتشد-3
لزالدووتحثاالسرائيليةالحربآلةمواجهةفىالفلسطينيوبالصموداالسرائيلياالحتطىماممره



وتطوير.الوطنياالقتصادبنا>العاد.ومساعدانهاجهودهابمضاعفةالمعنيةاالخرىوالجهاتاالعضا>

t-أجلمنالفلسطينيالشعبإلىاألعضاءالدوكبعضمنالمقدمةللمساعدات.اهاتقة0~ا

إلىمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةواألجهزةاألعضاءالدوك~.الوطنياقتصاد»بناء

الفلسطينيوالشعبالفلسطينيةالوطنيةالسلطةلمساعدةوالمقررةالمطلوبةالمساعداتبتقديماإلسراع

لهز»التحتيةالبنيةتقرضتانبعدخاصةالوطنية.مؤسساتهدعدعلىوالعمكالوطنياقتصادهلبناء
االسرائيلي.االحتلكقواتقبلمنالشاملالتدميرالىالمؤسسات

والفنيةاالقتصاديةوالمساعدةوالعونالدعمأشكالكلتقديمإلىتهدفالتيالسابقةالقرارات~محددأ-5

للمنتجاتاألفضليةوإ~ءالفلسطينيةالوطنيةوالسلطةالفلسطينيالشعبلدعموالمعنويةوالمادية

الجمركية.والرسومالضرائبمنواالعفاءاالستيرادفيالفلسينية

اال~اديةعأت,المشرتنفيذرفياإلسهادى_األعضاءكالدهرفي«نالمستثوهاألعمالتحسر~،جال-1

الوطنياالقتصادبناءاجكمنذلكامكزحيثمافلسطينفياإلسكانومشارينوالزراعيةوالصناعية

المرحلةفياالنمائيةبرامجهاتنفيذفيالوطنيةتو´وهؤسساالفلسطينيةالوطنيةالسلطةودعمالفلسطيني
والصحية.واالجتماعيةاالقتصاديةالمجاالتمختلففيالقادمة

،الفلسطينيةالعاملةيديلهعمكفرصامجادتسهيكمىاالسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاء~ماال-7

وذلكالفلسطيني.للشعبالمعيشيالواقععلىاالسرائيلياال~قواتتفرضهاالتيللعراقيلنظرأ
البطالة.علىوالقضاءالفلسطينيللشعبواالجتماعياالقتصاديالوضعلدعم

فيالرطنتملطتماهالفلسطنتدالتمنظمةمهثنائةاتفاقاتعفذمطاألعضاءلالدهأمضأتث-8

الفلسطيني.للشعبواالجتماعياالقتصاديبالوضعللنهوضواالجتماعيةوالتجاريةاالقتصاديةالمجاالت

تقديدإ(رالمبادرةا(راالسك__تو:المولمنظمةالتابعةمساتالمو,االعضاءJالد.جميهتيحث-9

ومستقل.قويفلسطينيوطنياتتصاداقامةالىسعياعاجلةمعونات

السابقةالقراراتلتنفيذاللثزمةالجمودمتابعةإبلىالسة~مرر1المؤتمرلمنظمةالعاماألمينتد~-1»

منتنفيذهتممابشأنالقادمةدورتهافيالكوسيكإلىتقريروتقديمفلسطينلولةبدعموالخاصة

التوارات~هذه



لبنانساعاهب-

منهاانسحابهااكتمالوعلاللبنانيةالحدو«علىولمواقعلبنانيةألراضإسرائيلاحتلواستمرارثحظإذ

وانتهاكهالبنانعلىاالعتداءفيواستمرارها1978لعام425للقراروفقأدوليأبهاالمعرفالحدودحتى

وجوأ.وبحرأبرأاللبنانيةللسيادة

الفادحةاالقتصاديةوالخسائرالماديةواألضرارالبشريةالضحاياعنزالتعويضفيلبنانحقعلىثئالوإذ

مزذلكاستتبعوماالتحتيةوالبنىالمواطنينعلىالمتكررةاإلسرائيليةاالعتداءاتجراءمنتكبدهاالتي
لبنان.فيواالجتماعيةاالقتصاديةاألوضاععلىوانعكاساتهاوالممتلكاتاألرواحفىجسيمةوفسائرأذى

ألقطاعاتوإلنماءالتحتيةالبنىبناءوإلعادةاالعمارعمليةلتمويلالملحةلبنانحاجةمدىر~شهوإذ

االقتصادية.

مياهمنكميةضخمشروعتنفيذعلىأقدمحالفيلبنانضدحرببئناسواطلتهديدا~عن~_وإذ
تلكمنواألساميةواإلنعمانيةالحيويةحاجاتهالتلبيةاللبنانيةالقرىبعضإلىلبنانجنوبفىالوزانىنهر
ءوعادئةمنصفةبطريقةائمياه

وفقافيهاوتمرأراضيهمنتنبعاتيالمياهباستخدامالطبيعيحقهيمارسلبنانأنا~رقىتتحوإآل
بإسرائيل.الضررإلحاقأوالنهرمجرىتحويلمونالوليالقانونلقواعد

وتوفيراالعماروإعادةسلطتهاوبسطواالستقراراألمنلتحقيقاللبنانيةالحكومةتبنلهاالتىا~دتتدروإذ
يواجهونوالذيناالسرائيلىاالحتكنيرتحتواقعةكانتالتيالمناطقفىاللبنانيينالمواطنينحاجيات
جمة.صعوبات

علىمواقعوكذلكشبعا،مزارعفيهابمالبنانيةأراضاحتطرفيالستمرارهابشدةإسرائيل~18-
وثسبه.لبنانأرضعلىالمستمرةاإلسرائيليةاالعتداءاتتدينكمااللبنانية.الحدود

بشأنتهديداتمنمؤخرأعنهاصرماسيماواللبنانضدمسلحعدوانبشنإسرائيلتهديداتثد~أ~
حاجاتهالتلبيةاللبنانيةالقرىبعضإلىلبنانجنوبفيالوزانيمياهمنكميةضخمشروعتنفيذ

المياه.منزواألساسيةواالنسانيةالحيوية

وقواعدالمشروعةلحقوقهوفقافيهاوتمرأراضيهمنتنبعالتيالمياهاستخدامفيلبنانحقعلى7~3-
يقعاعتداءأيمسؤوليةإسرائيلويحملالتنميةأووالريالشرباحتياجاتلتلبيةسواءالدولىالقانون

مياهه.مناالستفادةمنزلحرمانهلبنانعلى

األجهزةومناألعضاءالدوكبعضمنلبنانإلىالمقدمةللمساعداتطثث0سرا~4

االسالمي.المؤتمرلمنظمةائتابعةالمنية



إلىمتنوعةوإنسانيةوعينيةماليةمساعداتتقديمبضرورةألخاصةالسابقةقراراتهاجديدمن~كد0-

العولإلىالدعوةوتكررءوالتدريبوالتقنيةاالقتصاديةالمجاالتفياحتياجاتهضوءفيلبنان
وفعاكعاجلبشكلللتحركواالقليميةالدوليةالمنظماتوسائرمىاإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

للدولمؤتمرلعقدالدعوةمعوالتجاوباإلسرائيلياالحت_هردمرهماإعمارإعادةفيللمساهمة

الغرض.لهذاالمانحة

مسك.للكرالقادمةة>الدها_شمأنه«تةتقدما,ىضوالمو_امتامعةالعاد0األمد0هتطلسر,- ر

نباألباجمهوريأللدعمبأافنصادمسا_ا~-ج

التاسعمياالسكوالمؤتمرالتاأسعمىاالسكالقمةمؤتمرعنالصادرةالصلةذاتبالتراواتثذكرإذ

للكوهسيك؟عشرةالثامنهوالورق،الخارجيةلوزراءالعشرينو

لمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزةومزاإأعضاءالدولبعضمزالمقدمةللمساعدةالعميق~ط-ا

مي،السكالمؤتمر

النتقالهالحاليةالمرحلةفيشاقةاقتصاديةصعوباتيواجهالذيألبانياهشبالقويةمساندتهاعن~~-2

السوق.اقتصادإلى

ا_مخةلمةاقتصامساعدةتقدهىرلةالدهالمنظماتهاإلسلثميةالمومسات,األعضاءلالدهتث-3

بنجاح~اإلنمائيبرنامجهاتنفيذمنتتمكنحتىألبانياحكومة

للكومسيك~المقبلةاالورقإكر~طتتديرد~يم

،.سندد<ف،:،.>:،>،
التاسعسلثمياالوالمؤتمرالتاسعسلثمياالالقمةمؤتمرعنالشأنهذافيالصادرةبالقراراتتذكرإذ
للكوسيك!عشرةالثامنةوالدورةالخارجيةلوزراءوالشرين

واالفتماميةالماليةالمساعداتتقديمإلىالدوليةوالمنظماتاإلسلثميةوالمؤسساتاألعضاءالدولتة~-ا

عنفضكء~تمنعليهايترتبوطالالجئينهؤالءمشكثةمواجهةعلىلمساعدتهاأوغنداإلىالعاجلة

والثقا~~ا~متصاديةبرامجهاتنفيذ

.مسيكللكرالقامعة~ةالدهإ_ربئمأنهتة~>رايقد>,ءضوالموهذايتابهأنالعاداألمانمدنز~~2



اإلسطمبألأفغانستانأولأللدعمبألافنصادببرندا-~

التاسعمياالسكوالمؤتمرالتاسعمياالسكالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتكرتةإذ

؟للكوسيكعشرةالثامنةوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشرين

الذيالخارجيةلوزراءالتاسعاالستثنائيمياالسكالمؤتمرعنالصادرالختاميبائبيانأيضاكرثةوإآ

؟200ااالوكتشريناكتوبر/هنزالعاشرفيبالدوحةانعقد

مية؟)السكأفغانستاندولةفيالسائدالخطورةالبالغالوضع~وإآ

بهاالمحلقةاالنسانيةالكارثةوأنخطيرةانسانيةمأساةواجهتاالسطميةافغانستاندولةبأنتمطا-1

وعاجلة.فوريةإغاثةتدابيراتخاذتستدعى

د»لألشسرا_أساسألهعاحلألمساعداثثثدهومط.االسلثمألالموأسساث,األعضاءالد»لثحث~2

االسلثمأل.أفغانسثان

مية.اإلسكأفغانستانلةدهتسبإ_رمساعداتقامترالتاألعضاءلبالدهتتعيد3-

بإنشاءالخارجيةلوزراءاإلسالميللمؤتمراالستثنائيةالتاسعةالدورةلترأر•هاثثد.سر•4-

الصندوق.هذابإنشاءاإلسراعإلىوتأعواألفغاني،الشعبلمساعدةصندوق

سخبةمساهمةمنقدمتهwمياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالثثد..ا.~ا0-

منبلدهمإلىالعائدينا.فغانجثينالكلصالحمؤخرأأنشئالذيهىاإلسكالمؤتمرمنظمةلصندوق

أخرى.وبلدانمجاورةبلدان

i-~ائىبئمأنهاتة~»يقد.,إلضوالموهذايتابهأدنالعاداألهدرره..l.ll,مسيك.للكرالقادمة~ة

الصومالجمهورمةلدعماثثصادمألثدابر-و

والعشرينالتاسعسلثمىاالوالمؤتمرالتاسعأإلسلثمىالقمةمؤتمرعنالصا«رةالسابقةبالقراراتكرثةإذ
للكوسيك؟عشرةالثامنةوالدورةالخارجيةلوزراء

المؤتمرلمعلمةالتابعةالمعيةاألجهزةومناألعضا>الدولبعمنىمرمةآلمةللمساعدة~~ط-

العونأشكدكمنوغير»الماديالعونتقديمإلىتبا«رأنسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءبالدول~-2
.الصومالإلى

الصومال.~ا(المساعداته0العو>قامتالتاألعضاءلماألهتشد-3 رر



0»~ -tللكوسكالقادمةةالد.>ا_شمأنها«تترمقددهءالموضيهذامتامه0أ>انعاد.0األمد.

قيرغيزياجمهوريةلدعماقتصاديةمسا_اته-ز

التاسعمياإلسكوالمؤتمرالتاسعمياالسكالقمةمؤتمرعنالشأنهذافيالصادرةبالقراراتتذكرإذ

للكوسيك؟عشرةالثامنةوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشرين

وسيادتها؟استقلهانالتانبعد»قيرغيزياجمهوريةفيالقائمللوضعتفهمهاعز~بواذ

الحرة؟السوقاقتصادالىاالنتقالبفترةالمتعقةاالقتصاديةالصعوباتهباراالفىتأخذواذ

لمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزةومناألعضاءالدولبعضمزالمقدمةللمساعدة.اهاتقة0~.-ا

مي.االسكالمؤتمر

لتمكينهاياغذاقديةIلجممرمخيةمساعداتتقسراالسلثميةالمالتمساتلممو,األعضاءالد«لجسهتناشد-2

األطرافمتعددةمنظمات~منأوثنائىأساسعلىسواءتواجههاالتيااللتصاديةالمعابمواجهةمن

االقتصادي.برنامجهاتنفيذمنلتمكينهاإقليميةأو

ما.غدكقدمة>حممي.ا(الغنت•العالةمساعدتهمادة>اللتنسةاالسك_المنكأ~قئاشد~3 .~..___~.._,.J.~..ر,.~

مسك.للكرالقادمةةIالده.ا_مشأنه«تةتقاسرهءضوالموهذامتامعةالعام0ا´ألمد0ه~~4

t_اآرييياقيمهوريةلدعماقتصاديةتدابير

بشأنالخارجيةلوزراءمياالسكالمؤتمروالتاسعمياالسكالقمةمؤتمرعنالصادرةبائقراراتكوتةإآ
بيجان؟أذرجمهوريةمساعدةودعم

المتحدة؟مملهالتابعاألمنمجلسنعنالشأنبهذاالصادرةالقراراتإلىتشيروإآ

احتا~إلىأدىوالذيأرمينياجمهوريةجانبمنبيجانأذرجمهوريةعلىالمستمرالعدوانتة~مسدة-1
ومشردين~الجئينإلىأذربيجانيمواطنمليونتحويلوإلىأراضيهاخمس

فياألعضاءلزالدوتضامنعنزوتعربأراضيها،ووحدةبيجانأذرجمهوريةلسيادةتأييدها~محددأ~2
والحرجةالخطيرةالمرحلةهذهفىوشعبهابيجانأذرحكومةمعكامكتضامنأمياإلسكالمؤتمرمنظمة

تاريخها~من

حكومةمعالملمومنتضامنهابتعزيزمياالسكالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىتقومأنضرورة~كه3-

وشعبها~بيجانأذر



د:؟´أ`´:..ناد()0داأ´::.´.`)_´.)ذ9´دآ8ه_لدا:م1(!لمرفق

لمنظمةالتابعةالصلةذاتالهيئاتو!ألعضاء!لدو~تقدمي`التيلئمنماعداتوتقديره:•<0~ا-4

لية.اك.المنظماتوالمتحدةإالهجوهؤمساتهياالسكالمؤتمر

اإلنسانيةواالقتصاديةألمساعداتبيجازأذند،آللحقرتوفرأنمدألأالسكوالمؤسسات

بيجان.أذرشعبعنالمعاناةوعئأقتخفيفبغيةااه.اسة

بيجان.أذريةلجمهو.وا.»:نتداديةفسانيةأكالمساعداتمنحفيأالستمرارإئى:تدولية؟شنظماتء::<»004

v-لئثومسيك.ا:د´ئدةو:ةأاكإلىعنهتقريرو.ة.يمبم:لموضي0ت::´....ةائعا:داأل-ببءزىحو

وأئهرسكألبوسنةالعماقتصأ«يأإبيرنا-ظ

إامذمدلشمالمعسيرهالوفوحدةنوكدائتياملثذ´هي0االمؤتمرمنظمةفيثاقممدهة1_يمبأدمترشدتهإأ

الدوليين؟واألمنالسلمينعنتوتعهاهأمبةأإلسة

~نئبرسننه0مخرفثمعالكاض~أعضائوثضامهذعمز»و.´ئمعد.!لمننئمةعنالصادرهالسر.:بثأاردثبالم«ثذ»روإأ

وشعبها؟والهرسك

نيرنبة;ذ>فيا~ب.ةالفلوزراءميسكامالمؤتمرعنإلصادرةائقراراتأيضاأ~رالفىحزطوإأ

~ائو~:رقاال~اإلأ~اللتينهوائهرمسرالبوسنةفيالوضعبسرنجدةهاسطنبولفيالمعقودتينالعاديتين
لو:راءائعشر«ر•التاسهإئىين!:عث;ا.ئعأ.ي~هزهيةاإلسكوالمؤتمراتابأد<مإسكفيعقدالذيالخاص
مسيكلئفرعتمرذ´:_<نة0:أ:والدو:ز-اإلسلثوى،المؤتمرلمنظمةالتاسعةوالقمةألخارجية

´م0عدفيأننفتائتيوأليرسك،ملبوسنةانمساعداتحشد.مجموعةبهقامت!لذيللعملتقديرهاعن~مدواذ

ر~هالمولفأنااتصكسمجموعأكو:نمبووفي»هيسك:ظتصرالمومنظمةد»عقهألذياالجتماعفذئرا695

jJ)-اذهإلعدبعينهالمشروعاتوإ~:ديةانسانيةهسر´عدانتقديمالىسعياالدفاعووزراءالخارجيةا

ىالهرسسر؟البوسنةفيوالبنا»التعمير

الموتميلمنظمةالتابعةلممعنيةةآالجهنومناالعضاءألدولمنالعقمةلنمساعدة~يو~عا~

.البوسناالمعنيالمسر`عداتتعبةفديقبهايقومالتياالنسطةمواصلةاهميةا~توكدكماميآاالسك
القط.´علمساعدةوالصناعةللتجارة:اسلقميةللغرفةالغاصبالبرنامجالتقديرهعمماوتاخذءلمنظمةوالتابو

وانهرسك.البوسنةفيالخاص

منألمانحينموتمرا~فيمساهمانهزهي:إلسكالموتميمنظمةفياالعضاءلزالدوقدمتهبماترهقه2-

إالعضدأ،الدولوتشجع,996Iنيسانابريل/فيبروكسرفيالمعقودوائهوسكالبوسنةاعماراجل
موتمرلقرارفبقامبيرالكعودةعمليةاتمامحتىا~ليسهاملكجمو«هااهملةهوعلىآمنظمةنور

لجنةتبذلي`التبىبالجير:وتشيد.2»>1أيارمايو/فيأألوحأفرعفدالنذقميسك8األموتمىمنظمأ
الشان.هذافياالسك»رتمر>ممنئمنظمأبعه0اتمهردمك0والبوسنةاعمار



معونةبرامبرووضهمخيةعاتتدتقديمالمانسررمنهأيواإلسلثميةمساتالمو,األعضاءلالدهتيياثيد-3

البوسنةجمهوريةحكومةإلىإنسانيةمساعداتلتقديمللتنميةاإلسلثميالبنكبرنأمجبتنميزالمبادرةتيسرمالية

.البلثدتعميرإعادةفيالمساهمةبغيةوشعبهاالهرسكو

الهيئاتتبنلهاالتيالحميدةوللجهودالمنظمةفىاألعضاءالدولمنالمقدمةللمساعدة~ط-4

والهرسك.البرمنأفيالعدوانضحاياوسمامحدةإغاثة«بيلفياألفرقاالنسانيةالهشاتمزوغيرها(سلثميأ0ا

والهرسك.البوسنةاعمارإلعادةفدالةتدابيناتخاذإلىيبادرأنالدوليبالمجتمع~-5

إطارفيالسياسيطهاواستقهأراضيهامةوسكوالهرسكالبوسنةسيادةوحمدايةبصونئطالسر~مالحا-6

هذامنقأانمشكالعملمواصلةأجلزمنوالهرسكالبوسنةحكومةوتسانددوليأ،بهاالمعترفحدودها

مواصلةيمكنهحتىللثقةشعبهاالستعادةحافزأيكونودائمعادلحلاليجادسعيأالوطيداألساس

وائديانات.والثفافأتاالعراقمتعددكمجتمعالحياة

تنفذ.محلسفيأعضاءالوقتنففي_الت.اإلسك_الموترمنظمةفياألعضاءلالده0ه~-7

الدوليةالمساعداتمنممكنقدرأكبرتوجيهعلىتعملأنلهائتابعةألتنسيقولجنةوالهرسكللبوسنةمالسك

هنيون.البوالمسلمونفيهايعيشالتيالمناطقفىوبخأمحمةوالهرسكالبوسنةإ~ارأجلمن

A-~للكوسيكالمقبلةءرةللدهعنهرد~اتةيقادأن«إلموالموههأايتابعأدنالعاممدناكره.

غينيالجمهوريةالمساعداتتقديم-ي

والعشرينالتاسعمياالسكوالمؤتمرالتاسعمياالسكالقمةتمرمنعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ

؟للكوسيكعشرةالثامنةوالدورةالخارجيةلورواء

إلىسعيامياالسكالمؤتمرمنظمةإطارفيغينياجمهوريةبهتنهضالذيالدوراعتبارهافيتنمحوإذ

األعضاء؟الدولبعضفياالستقراروإعادةالسك>إفرا،

وسيراليون،ليبيريامنغينياجمهوريةإلىتتدفقالتيجئينزالكسزالغفيرةاألعدادالحسبانفينزطوإذ
غينيا؟جمهوريةاقثصادعلىالوطأةشديدعبئأيعملالذياألمر

حدودهاامتدادعلىغينياجمهوريةلهاتتعرضالتيالمتكررةاالعتداءاتإزاءالعميقالقلقمساورهاوإذ
نزوحعملياتإلىوأدتوالممتلكاتاألرواحفيفادحألخسائرعنأسفرتوالتيوليبيرياليونسيرامع

ذاتها؟غينياأراضىداففىالنطاقواسعةمكانة

هذهفيهأدانوالذياألمنمجلمنعن2»»»أيلوكسبتمبر/ا3فيالصادراإلعلثناالعتبارفيثأخذوإذ
االعثداءات؟



لوزراءأئتنسيقياالجتماععن200>أيلوكسبتمبر/ا3فيالصادرألختاميالبياناالعتبارفيتذطوإذ
أعربواواءآتاالعتهز«الوزراءفيهأدانالذيالبيانوهوميآاالسكالمؤتمرفياآلعضاءالدولخارجية

غينيا؟جمهوريةمعتضامنهمعن

وعودةالمشر«ينللسكانالعيثنمبوكفالةدالبكتعميرالعادةغينياجمهوريةحاجةالحسبانفيتأنزوإذ

األصئية؟بندانهمإلىجثينانك

تفقدتقدللتنميةهياالسكوالبنكمياأ(سكالمؤتمرمنظمةمنمشتركةبعةأناالر~ح~~إذ
هز»عننجمااللذيزوالدمارالخسرانيحجمتديربهدفالمتمردينهجماتجراءمنزأمنيرةالتيالمناطق

عمار.لكبرناهجوإعدا«الهجمات

وحكوهه؟غينياشعسرمعوتنامنهاتأييدهاعن~~1

وماديةماليةمساعداتتقديمإلىمياالسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءانوالبلةالدوليائمجتمعتد~2-

اعتداءانذمنلهتتعرضعماالناشحئةالصعبةاألوضاعمواجهةهنتسهانحيفيابهوريةإلىكبيرة

أ~اضيها.علىءالمسلمينمنمعظمهمجئينز»الكهنا~لوففئاتوجودوعن

مخبنيأجمهوريأإ_~ةميسرة~وفنه~أ.مساعدات»ريقدمهما~يادةللتنميةاإل~رالبنكمثيدن3-

علىالسروسزءجثينوالكالمشردينالسكانلصالحمةاللقناالجتماعيةالتحتيةالبنىإقامةسزلتمكينها
البشر.منالغفيرةاألعدادهذهوجودعنالناجمالبيئيالتدهورمنالحد

فلكوهسيك.المقبلةالدورةإلىبشأنهاتقريروتقديمالمسألةهذهمتابعةالعاماألمين~~4

البونسبربألجمصإلىالمسامالاننندبم-ك

لوزراءوالعشرينالتاسعوألمؤتمرالتاسعمياالسكالقمةمؤتمرعنالمصادرةالصلةذاتبالقراراتتألكرإذ
؟للكوسيكعشرةالثامنةوالدورةميةاالسكالدولخارجية

دومأليونسيراكانترالتءاإل~_الموتمألمنظمةالتابعةاإلسلثميةالمؤسسات,األعضاءلالده~ش-ا
تويكمنيعانيالذيالبلدهذاإلىكبيرةوهاديةماليةمساعداتتقديمإلىتبادرأنءاأعضائممنفاعكعضوأ
والقياماألساسية!لبنيةبناءإعادةمنشعبهاتمكينبغيةوذلكءالعنفأعمالأبشعمنزشعبهعانىوالذيالحرب

منالمليونونصفمليونحواليتوطينإعادةوكذلكلهاالحاجةتأعوكتىواالعمار:لتأهيلإعادةبعملية
والمشردين.العائدينالمواطنين

هتحامدهاتوالتسرمالمشا>الخاصةالمعتمدةسالعملةاءللقسرالحسدةمساعمهمذلالعاد<0األسر0ه~-2 u
ليون.سيراأجل

..مسكلكوالقادمةة>الدها_عنهدتةتقدما«ءءضوالموهذامتامعةالعاد0األمد<0ها~~-3



الكشمويا~إلمىالمساهداثثثدمم-ل

استمرارجراءمنيعانييزللمكشميرمنالهندتحتلهاالتيالمناطقفيوكشميرجاميشعبأنثطحظإذ

؟اقتصاديةمصاعبعليهترتبمماشديدةبصورةتفاقماينزاللذءوالقمعالفظائع

الكشميريينالمشردينعنالمعاناةرفعاجلمنفوريةاقتصاديةمساعداتتقديمإلىبالحاجة~1-

برياء.األ

الذدنكشمارا~_لمو>~يةفهمساعداتتقد_ميةاإلسكمساتالمو,األعضاءلالدهتيياشد~جميه2-

الهند~لسيطرةالخاضعةكشميرمنطقةفييعانون

مختلفرفيسرنالكشمدللطلبةد،اسيةمنحتقديداإلسطميةمساتالمو,األعضاءJالد.كافةأيمأتيياتيد~3

.مياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانفيوالمؤسساتالجامعات

ممسك~للكرالمقلةة>الدها_مشأنه>تةتقدميهءضهالموهذامتامعةالعا>0األمد0مد~-4

العمتعةاليمهورمةإلىاقتصادمةمساعداتهتقديم-م

والعشرينالتاسعوالمؤتمرالتاسعسلثمياالالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةالصلةذاتبالقراراتكرتةإآ

؟للكوسيكعشرةالثامنةوالدورةميةاالسكالدولخارجيةلوزراء

المترتبةاألعباءعنالناجعةاليمنيةالجمهوريةتواجههاالتياالقتصاديةالصعوباتاال~رقىتتطوإآ
وكذلك،ا994يونيوفيالفاشلةاالنفصالمحاولةسببتهاالتيالكبيرةوالخسائراليمن،توحيدإعادةعلى

؟ا996عامفياليمنيةالجمهوريةاجتاحتالتيالمدمرةالسيول

حممكلكالشاملالبرنامجتنفيذفياليمنيةالحكومةحققتهاالتيوالنجاحاتتبذلهاالتيللجهودمنهامراوتت
؟والمالياالداري

الدولمنجثينالكمجموعاتاليواءاتيمنيةالحكومةتتحملهاالتيالشعيلةاألعباءاال~رقيتدطواآ

لها؟المجاورةفريتيةاال

نموا:األفلالدولإحدىاليمنبأنتآلكروإآ

حاالصكبرنامجوتنفيذا~لتصاديةالصعوباتتجاو~ميبلفياليمنيةالحكومةلجهودتقديرهاعن~-ا
الصدد~ذلكفينجاحمزحققتهوماالشاملوالمالياالداري

لمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزةومناألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةأ~طتتد0سر.-2



OIUCOMCااتا`ألREP/03-9~)11(ا~خق

.ميأالسكألموتمى

ا~لتمماديأالمساعدانذانوراءكافةمدلتقدمطصةمراالهالد.«رلمةالمنظماتوسادرهاألعضاءء.للكعورةاكتحد~د-3

التيالسيولأمر0فسرأثاروتجاوزوالمالياالدارياإلصك-برنامجتنفيذفيجهودهالدعماليمنيةلئحثومة

منجينالكمنمجمرئت(مواءعننتجتالتيالثقيلةءاالعبمنو(لتففيفالعامهذافياليمنحتأبتا

له.المجاورةيقيةاإلفىلزالدو

للكوسك.المقلةةالده>ا_عنه،تة»تقدماءالموضيهذامتامعةالعاد،0األمد0مد~-4 ..

طاحيكستارالىاقتصاديةمساعداتلققديمتداميى-ر

التاسعةالدورةىنالصادرالتاسع»مياإلسكالقمةموتمرعنالشانهذافيالصادرةبالقراراتكرته:د

ءللكومسبكعشرةالثامنةوالدورةالخارجيةلوزراءه_االسكللموتمىالعشرينو

الدوراتزأموكذلكمياإلسكالموتميمنظمةميثاقفيالواردةوالمبادى(لمقاصداالعتبارفيتأخةوا«

؟الدوليينواألمنالسلمبتعزيزاالعضاء

نبهاالداعرةهلية9ااالحربجراءمنطابيكستانتعانيهاالتيالحرجةاألوضاعمن~~~واد

سأسبأاألألبنىتدميرعنفضثالسكانمناآلفوتشريدواممابةمصرعالىادتوالتيسنواتستهنذ
؟واالجتماعيةاالقتصادية

هاليدعمنقديميستلزمالذياالمرءوطنهمالىالعالجيكجثينالكهنألفمائتىنحوبمودة~شدطواذ

l؟إليهمكبيرتقني

طاجيكستأنمكانهنانمائةفي25~يتدرماانبهجاءائزيانعائمياالغذيةبرنامجبتقرير-~وإأ
؟غذائيةمعونةإلىماساجااحتيحتاجون

واالطفا~الرضعبينخصوصاواالسهالالسلبينهامنمعديةالمراضالملحوظالتفشيمكلث~واذ
jفنسأد:•

.مساعداتمناألعضاءألدولبعضقامتهwالبالغ~ط-د

مط_التغنبالتمحاوذ_بسخاءاإلسيامرإنميةاإلسكالماليةالمومسات•األعمنأءالدولىجميهتشثيد-7

متعددةالمنظماتاكنفيمنأوالثنائيالصعيدعلىاءمبوطاجيكستانتواجهالتياذثتصاليةألصعوات

حي.االصكبرنامجهاتنفيذمنطابيكستانلتمكينوا~طيميةاألفران

..0طاسستاد.ا(لتقنةواالعالةمساعدتهمادة0>علللنتمت.~7)لمنكتحت-3

t-~ضوالمههزأيتابهأنا~داأله~نهtا_ربشأنها_تةيقد.ادنه,sJ1التاليةرتقا«»رفيمسيك.



ببساولفبنيااال~دبهالمصدىه-س

والعشرينالتاسعمياإلسكوالمؤتمرالتاسعمياالسكالقمةمؤتمرعنالسادرةالسابقةدراتبالقتذ~إذ

~~؟عشرةالثامنةوالدورةءالخارجيةلوزراء

منزعنهانجموماءبيساوغينيافيمؤخراوقعتالقيواالجتماعيةالسياسيةباال~اباتعلمهأحاطتوإذ

ألعدادتشريدمناليهأدتوماالتصدير،ومنتجاتالزراعيةتبالحاصكيتعلقفيماوبخاهمةاقتصاديةآثار

والمياداتالمدارسمكاالساسيةواالقتصاديةاالجتماعيةللمرافقماديوتدميرالسكانمنةمخف

وغيرط؟ءالسكنيةواألحياءالمستشفياتو

المشاركةالىالسكانعودةيسهلبمابيساولغينياالغوثتقديمالدوليوالمجتمعاألعضاءبالدول~-ا

االقتصادية.الحياةفي

إعادة.~نامجيلتموف_تشا~كأناإلسك_~توالمولمنظمةالتابعةمساتبالمو,األعضاءJالدهتيياثيد-2

~و.غينيافياالقتصاديواالنعاشالتأهيل

الىالشأنهذافيتقريروتقديمالقرارهذاتنفيذمتابعةمياالسكالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينتمحو-3

للكوسيك.المقبلةالدورة

الطييميةوالكوارثاليقا~مقالمتصورةولالةإلىمساعداتيوتقه-ع

التاسعمياالسكوالمؤتمرالتاسعمياإلسكالقمةمؤتمرعنالشأنهذافيالسادرةدراتبالقتة~إة
للكوسيك؟عشرةالثامنةوالدورةالخارجيةلوزراءوالعشرين

األحوالعلىالضارةوآثارهاالطبيعيةوالكوارثالجفافعنالناتجالخطيرالوضعبقلقتالحطوإة
الخدماتإلىباالضافةواالجتماعيةواالقتصاديةالزراعيةالقسةالبنىفيسيماوالواالقتصاديةاالجتماعية

العامة!والمرافق

تقدمزالتوماقامتوالتيللتنميةمياإلسكوالبنكاآلعضاءالدوكبعضجموديارتياحتالحقةوإة

الطبيعية؟والكوارثالجفافمنالمتضررةاآل~ءللدولغذائىعونوكذلكوماليةفنيةمساعدات

أنيسرحهاالنموأالبلدانأقلفئةإلىمعظمهاينتميالتيالمنكوبةاألعضاءالدولأناالدراكتمامركتهوإة
الصلة؟ذاتالرئيسيةالمشاريعتنفيذوكذلكوالتصحرالجفافمكافحةتلحمكايدالمتنءالعبوحدهاتتحمل
للدولالغذائيالعونوتوفرالمساعدةتمنحتزالومامنحتالتياألعضاءللدول~متاا-

الطبيعية.والكوارثبالجفافالمتضررةاألعضاء
منالمتضررةاألعضاءالعركمساعدةفيالستمرارهللتنميةاإلسلثميللبنكامتته0أمتمأ~»2-

الميدان.هذافيمساعلتهتقديممواصلةعلىوتشجعهالطبيعيةوالكوارثالجفاف



.الطسعمة.ثا>الكر«سالحفافالمنكوسةاألعضاءلللولمساعداتتقداللو_المحتمهشدن~3

ميةاالسكللدولعاجلةمساعدةتقديمإلىمياألسكتوالمنمنظمةمساتومناألعضاءاهولىتد~4-

لمكافحأالدائمةألدوليةالحكوميةاللجنةوفيامجاد)لمللتنميةالدوليةالحكوميةالهينةفياألعضاء

تتهددهاالننىالصعبةاألوضاععلىالتغلبمنلتمكينهاوذلكسيلمن)لماالفريقيالسهلمنطقةفيالجفاف
طويك.أهدمنذ

إليهدمعتالذيوالوطنيةواالقليميةالماليةمساتوالمنالمانحةالبلدانباجتماعالتقةعلمأتحمط0-

لتمويلألمناسبأاآللياتفيلنبحث1998حزيرانيونيوافيلنتنميةمياالسكالبنكبمقرالكويتدولة

الجديدة.البرامج

إنسانيةقروضشكلفبى.أمريكيالردومليونثينشكبقيمةالكويتدولةقدمتهاالتيبالمساهمةتى~6-
رالبرنامبلصا~أمريكيأوالزمليونعشرينبقيمةللتنميةمياالسكالبنكبمساهمةوكذلكميسرة

الجديد.
v-انجفاففمكافحأانجديدبرنامجهاتنفيذفيلشروعهاانسعوديةالعربيةنلممنكةأيضا~ها

اإلفريقي.السهلبلدانفيوالتصحر
ومعوناتدعمهنتقدمهwالعظمىاالشتراكيةالليبيةالعربيةللجماهيريةأيضأتتعيرهاعن~8-

األوضاعوتحسينالطبيعيةوالكوارثوالجفافالفقرحدةوتخفيفالتحتيةبنيتهالتحسينميةاالسكللولى
العينية.والمساعداتالميسرةوالقروضالمنحخلكنمنوالثحانيةواالجتماعيةالصحية

للكوسك.المقملةالد.رةا_عنهدتةتقدميهءالموضيهذامتامعةالعاد.0األهد0مد~9-

مقىاألقرالسهللدولمسا~اتممتثة-~

واليرادوالحقا~الثصحومقالمثصرره
معمياإلسكالتضامنبشأنالسابقةميةاإلسكالقمةعنالصادر،أ)ق-27/7(رقمبالقرار~متهأقةإآ

فريقى!األا~شعوب
المشتركأالحكوميةاللجنةمي/االسكالمؤتمرمنظمةبرنامجبتنفيذالتعجيلضرورةاالعتبارفيتصعوإآ

أسرعفيينقذلمانينهارقدالذييقياألفرالسهلشعوبلفائدةللتنميةمياإلسكالبنكالجفاف/لمكافحة
ممكن؟وقت

والعشرينالتاسعمياإلسكوالمؤتمرالتاسعمياالسكالقسةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتكرتةوإآ
للكوسيك؟عشرةالثامنةوالدورةالخارجيةلوزراء
لمنظمةالتابعةالمعنيةواألجهزةاألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعز~أ-

مي~االسكالمؤتمر



السهلدوللتمكينوعاجلةخاصةمساعداتمنحإلىاإلسالميةمساتوالمناألعضاءالدولتد~2-

.ألمطار.لقلةنتيجةالحبوبنقصعنالناجمالحرجالوضعمواجهةمنيقياألفر

الجفافلمكافحةالمشتركةالحكوميةوللجنةمىاالسكتمرالمنلمنظمةالعامةللقمانةتقيرهاعن~3-

واستكمالإعدا«أجلمنبنلوهاالتيالجهودعلىللتنميةمىاإلسكوللبنك(سيلس)يقياألفرالسهلفي

يقي.األفرالسهلشعوبلصالحللتنميةمياإلسكالبنكميلس/مىلماإلسكتمرالمنمنظمةبرنامج

منظمةبينالمشتركالخاصللبرنامجالسريعللتنفيذواللثزمالكاملاالهتمامءامكضرورةمجددأ~كد4-

يقي.األفرالسهلشعوبلصالحللتنميةاإلسلثميالبنكلمالسيلهنميلماإلسكتمرالمن
لمنظمةالمشتركالبرنامجلتمويكوجوهريةسخيةمساهماتلتقديماألعضاءاللولإلىملحأ~ء5-

لتبسياتحقيقأوذلكيقياألفرالسهكشعوبلفاناةللتنميةمياإلسكالبنكالسيس/مي/اإلسكتمرالمن
فيمتواصلةتنميةتأمينفيوالمساهمةمعاناتهموتخفيفالشعوبهذهمعاإلسلثميالعالمتضامن

يقي.األفرالسهلمنطقة
وانذء<.ءاالقنصةهمنهامةالقطملةانتموممساتالمههالمانحةلاندهاجتماىمانعقاأ»انتقددمهمحماءتأخذ6-

البرنامجلتمويكالمناسبةاآللياتلبحث1998حزيراننية/يوشهرفلكرالكويتدولةإليهدعت

الجديد.
y-مساهمةوكذلكميسرةإنسانيةكقروضزأمريكيدوالرمليون3.بمبلغالكويتدولةبمساهمةىحسر

الجديد.للبرنامجأمريكي«والرمليون2.بمبلغللتنميةمياالسكالبنك
موللصالحبرنامجهامنلثةالثاالمرحلةتنفيذفيالسعوديةالعربيةالمملكةبدءاتتدير،~أ~ء~8-

والتصحر.الجفافلمكافحةيقياألفرالسهل
األفريترر.السهللدولالجديدالبرنامجرفيمساهماتهاعناالطثنىراألعضاءلالدهتيحث9-
المقبلةءرةالدهإ(رردتةتقديبهءالموضيمتابعةاإلسك__الموترلمنظمةالعامةاألمانةمدن~1-.

للكوسيك.

موزامبيقلجمهوريةاالقتمدديةالممسا_ة-ص

والعشرينالتاسعمىاإلسكوالمؤتمرالتاسعمىاإلسكالقمةمؤتمرعنزالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ
للكوسيك؟عشرةالثامنةوالدورةالخارجيةلوزراء
ضحاياإلىمياالسكالمؤتمرمنظمةأعضاءالدولمنالمقدمةللمساعدةالعسقتقيرهاعن~1-

موزامبيق.فيالفيضانات

<مادهدعدتقدماعا>حهمو(.الدهوالمحتمهءسلثمةاالمساتالموحسههءللتنسةاال~النكتناشد2-
السكانأحوالحوإصكواالقتصاديةاالجتماعيةاألساسيةالبنىإنشاءإعادةعلىالعملبغيةومالي

موزامبيق.فيالمتضررين
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رتةتكلأثصال

.:ثميكرأزنث2:ا~:أ´ءأنناث0.:.دثنشل:.ر.ت:مهاء:شاءأ´..الحثوونها

ذ«.:د:ئدأفبائعرنذد`رنيقبىا:(هالجنوبفتوةجدا`عةء1:عه...ول0تبدمهاألتي_تىذ5ت_.ب~أ

ونزم:،.ء.معد`وننذ«`«ذ«لسر~اهبد»رأعحهعنىلياءمأ~مه.وتسكرإلطب.مية~.:0:وامكوأءبات0_:اد0ئد«.بوء

نيأل.اإلنساا~._>سر`.عا<´ت،•

مبين.0،مو:افيبوألتعوبرنامجئنتفنيذأعحها!~إةهوأ`>«،´ذ´.عخدا(..و.ربه«..عيذياثيةبك..<:

دانمند..توا<.دفبىمسبك>الكر`دربث..أ_<»<درتةتقديدد(`نة.>ء:أتنز::..ي:بد...<:<>0اأئين<ألهأ.:ير~

ا~ار.هفيمةا،.أ«همفزد´مابوجيفاأفذكوزرا-اجتمدعأاءتمعياالسكالقمةلموتتمرالسابقةبالقرا~أتكورتد>«

ائسود:ريادعمبشدازر،0:لسر.`.ة:

تمد:!._حبن.دثق.ءتتليههنمةوائحمأ:.>صر-للحربأ`ثا.رهمزانش:ئسرد:عانيهلمنأألعميقالقلنعنيب0~»د1

.ألفيضأذ،`توالتصب;الجفافوحية:شطبأر~والكرأئحروبأ´-••

بكبنيا.أ-لميةدانيةالسود.ا:سكئذاوضات،تشهدهايرأتيجابيةاب<رأتبائتنوتثيبة~2

التصحوووالجفافالربأئارا:رء:لعاجلةماعدا«_إلحداقديمكJماكومساتالمن»سك.ر!افأنبنكتتاس3-

J.::قتصادية.اظوأتيأجت9واد.ية:تألبنىعلىأئطبيعيهءارتو0ا0:ا

هسيكالكرإ_ربشأنهتتك.ر»رتتريرءرالموضههأ:متابعةهدماإلسكموند~:شه،مذ.>:..~<مثالعادهدر9أ´منتيعليه<<<«

المقبلة.:«رتهافبى



الذيميةاالسكللدولالخارجيةوزراءواجتماعالعاشرميةاالسكالقمةمؤتمرعنالصاهربالقرارتذكرإذ

العراقي.الشعبدعمبشأنءسبقه
آثارويتجاوزالمطلوبواالقتصاديالمعاشيبالمستوىءالعراقشعبيعيشانة.0مها-1

ارادته.عنزخارجةالسباببهمرالذياالقتصاديوالحصارالحروب

ومسرعدةألعومافي.وسعهاتبذكانمياالسكالمؤتمرمنظمةفياالعضاءميةاالسكالدو~تحث-2

امنفيJWوبشكليسهمانيستطيعلكيالتحتيةبنيتهبناءمنوتمكنهالعاجلةالعراقيالشعب
تالمشككوحكالعراقفيالمستدامةالتنميةتحقيقفيتعززانشأنهامنالتيالمنطقةواستقرار
.العراقيباالقتصادالهيكليةالتواالختكاالقتصادية

القادمة.ةالفتفياة<الداعما<اعادةممملمةهكة-فيللمساهمةاالسلثممةلالدهامصاتناشد-3

الىبشأنهتقريروتقديمالموضوعهذامتابعةمياالسكالمؤتمرئمنظمةالعامااعيئمنتطلب-4

المقبلة.دورتهافيالكوسيك



اإلسطميتمرالمنمنظمةملخطةبتنفيذلطمراحتكميليةآلية

)I~23 - 20 لم2003األولتشرينأكتوبر/,





تفيزأجلمنتكميليةآلية

والجارىاالقعاديوذالعالعزيزاالسالمىالمؤتمرمعلمةعملخفة

األعماهالدولبينفيما

مفدبم)رال.

تنفيذاالكوسيكتسيقمكتبأعدهاالتىالواسةمنمختصرةنسخةالورقة_»تمةا)
عنالمنبثقةالمتابعةللبنةعشرالثامناالجتماععنالصا«تين23و2ارقمللتوصيتين
الموتميمنظمةعملخطةبتنفيذللتقبيلمنامةتكميليةآليةصياغةبشأنالكوممميك
فيا~ذاتالمنظمةمؤمساتقبلمنفاعليةأكثرمشاركةإلىالورقةوتأعواالسطى.
7وI'يوميباسطنبولعقدالذيالخبراءفرمقاجتماعتوصياتضوءفىالخطةتنفيذعملية
الموضوع.هذالمناقشة2001مايو

عقدإلىءالعملخطةمنيتجزأالجزءوهىءوالمتابعةللتنفيذالحاليةاآلليةتأعو)2
ثسملهاالتىالعشرةالتعاونمجاالتمنمجالكلفىالخبراءمستوىعلىقطاعيةاجتماعات
بهدفمجالأوقطاعلكلبالنسبةواألساسياتواألولوياتالقضايالمناقشةوذلكالخطة
تطرحأنالمفترضمن0فإنهلنلك،للخطة.الفعليالتنفيذأجلمنمشارينبمقترحاتالخروج
يتمبحيثأساسااألعضاءالبلدانقبلمنلئتعاونمجالأوقطاعكلفيالمقترحةالمشاريع
برئاسةالمشروعلجنةتتولىثمفيه.المحتملينالشركاءمنمقرنةمشروع~لحجنةتشكيل
دوريةتقاريررفعمعالمقترحالمشروعلدورةالحمقةالمراحلتسييرا~هتراحصاحبةالدولة
التنفيذ.مراحلحولالكوسيكإلى

المجاالتمنفقطلثعلةبالنسبةسوىللخبراءقطاعيةاجتماعاتاآلنإلىتعقدلمأنهإال)3
لجانثسكيلبعديتملممقترحامشروعا40عنتمخضت0اآلليةنتليهاتنصألتيأئعنزة
بها.الخاصةالمشاريع
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اثانيا-

ألحاليةالتنفيذآليةإلىإضافةمجردأسمها،مزيتضحكماءالمقثرحةالتكميليةاآلليةتقتللم9
مكوناتهامنأيأوالقائمةاآلليةمحلتحلأنمنهاالمقصودوليسالمننمة.عمكلخطة

أثناءبهاأالستعانةيمكنأاعمةآليةباعتبارهاإليهاالنظريجبوإنماعملهاتلغيأوالرئيسية
:ئمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتتقومأنتفترضفهيثمومناالمر.لزمإذا!لتنفيذعملية
القطاعيةعاتباالبتماالمنوطةوالوظائفالمهامومناقشةبإنجازءاإلمكانبقدرميآاإلسك
ائوا~ومنائتنفيذ.نعمئيةالرئيسيةائمكوناثتعدوائتيالمشروعاتوبئجانالخبراءلمفرق
ونالتمشروعاتوتنفيذتقييمفيمباشرةبصورةالمؤسساتهذه!شتواكيستلزمهذاأن
المتاحة:ئبشريهوالماليهمودرءهابتوجيهااللتزامعنفضكالعمك»خطةإطارفيتت.التي
األساسية.بوظائفهااإلضراردون:لغومننلهذا

:لىالعاماتجاههافيتهدفالانمقترحةالتكميليةأتحيةهذهأننذكرأنبناوجديرا).
علىبلالمنظمة.داخللوائحأوقانونيةترتيباتأيةإللغاءالدعوةأوجديدهيكلتأسيس
فيا~لخطةالالفدللتنفيذالمتاحةاإلمكاناتالستكشافالحاجةعلىتؤكدفهيالعكس.
األفضلاالستخدامعلىتشجعفهيالسياق»هذاوفيللمنظمة.الحاليالعامالهيكلإطار

فياألخذمعءللمنظمةالتابعةالمؤسساتبينJWوتنسيقمتجددبمفهومالمتاحةللموارد
المعلو~ات.تكنولوجياتتيحهاالتيواإلمكاناتالعالميةالساحةتشهدهاالتيالتموراتاالعتبار

ضوءفيالمنظمةعمللخطةالفعالالتنفيذتحقيقإلىالمقترحةالتكميليةاتحيةتهدف)61
تؤثرالتيالعالميةالتطوراتاالعتبارفيتأخذأنهاكماا(خبواء.فريقاجتماعتوهيات
جوانب،عدةأهميةعلىوتركزمي»اإلسكالمؤ~منظمةداخلالتعاونعلىمباشرةبصورة
التنفيذ،عمليةفيالمشروعدورةإءارقمفهوموإدخالوالعمل»المشروعتوجيهبينهاهن

واالهتمامءوالدوليةاإلقليميةوالتجمعاتالمنظماتبينالتعاونوروحالعالميوالمنظور

منها.واالستفادةالمعلوفاتبتكنولوجيا



حةالمتالتكميليةالتنفيذآليةثالثا:

تكوينها:أ)

عمللخطةالحاليةالتنفيذآلليةاستكماالالمقترحةاآلليةهز.تعدأوضحنا»أنسبقكماا)2
ماحشدمعاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتمباشرةبصورةتضموهيءالمنظمة
اجتماعإليهاانتهىالتيعشرةلثةالثاالتوصيةإلىوباإلشارةوخبرات.هواردمنلديهايتوفي
المعنيةالمؤسساتتلكتكليفإلىتأعووالتيالخطةبتنفيذالتعجيلبشأنالخبراءفريق
تتبينلهاهاللثزموالفنيالماليالدعموتقديموتقييمهاائمقترحةالتعاونيةالمشروعاتبدراسة

القطاعيةباالجتماعاتالمنوطةالتنفيذيةوالسلطاتالمهامفيالمؤسساتتلكمشاركةأهميةلنا
والتنفيذ.المتابعةآليةعليهاتنصالتيالمشروعاتوبلجانللخبراء

تجدرالحاليهالنظامإطارفيإليهاالتوصلسيتمالمقترحةالتكميلية:آلليةهذهأنوبماا)3
المؤسساتتلكجمعأجلمنالمتاحالوحيدالهيكلهيااالكوسيكدورة´´لجنةأنإلىاإلشارة
اجتماعاتمسؤولياتلبعضتوليهاعندبينهافيماوالتنسيقمواردهاوحشدواحدمحفكفي
المشاريع.ولجانالخبراءفرق

لئكوسيك.العامالهيكلتشكلالتيالعناصرأهممزمعلوم،هوكماءالدورةلجنةوتعد>ا)4
نشاطاتها»األخيرةهذهبدأتأنمنذالكوسيكدوراتهامشعلىمنتظمةبصفةتجتمعوهي
تحضروالتيللمنظمةالتابعة؟لمؤسساتبدأتاإلخيرةاداألعووفيإليها.تقريرهاوترفع
االجتماعاتفامثنعلىللتنميةاإلسلثميالبنكبمقراجتماعاتهاعقدفيالدورةلجنةاجتماع
بغرضوذلك:لدورةلجنةالجتماعاتكامتدادجدةفيتعقدالتيميةاإلسكللجنةالسنوية
منظمةإطارضمنتعقدأخرىاجتماعاتهناكأنإلىاإلشارهوتجدرأنشعلتها.تنسيق
لتحقيقمنمااالستفادةيمكنمتنغمةبصورةالتابعةمساتالمنوتحضر«مياإلسكالمؤتمر
بينائلقاءاتزيادةإلىتطرأقدالتيالحاجةسدجزنيهبشكلولوءيمكنحتىالغرضهذا
كة.شتالهالمشروعاتتنفيذفيتشرععندماالمؤسساتتلك

c(المئةذاتالموادعثىاؤهاإجريجبالتيتالتعديكبعضهناكأنأيضاالوا~منا
كيالعمللخطةو:لتنفيأ!لمتابعةآليةوفيللكوسيكاخليةالةشحةوالكاألسا«-النظامفي
اقتصاريمكنءالسياقهذاوفيللمنظمة.التابعةالمؤسساتإلىمتسنةالتيائمهمةمعءمتتك

تلكإليهاتتومئيالتيالنتائجكافةرفعمراعاةمعالمؤسساتتلكعلىالدورةلجنةتكوين



OIC/COMCECII903/REP.ممم~دمي-

ءممثلةاألعضاءالدولكافةتكونحيثءالكوسيكإلىالتنفيذعمليةأثناءالمؤسسات
هيالحاليةالتنفيذآليةتواجهالتيالمشكلثتأهمإحدىأنإلىاإلشارةتجدركماعتماأ.لك

عددقلةعنفضكالخبراءفرقاجتماعاتمنالكافيالعدداستضافةعنالدولبعضإحجام
االجتماعات.تلكفيالمشاركين

ووطيقتهاعملهاسر)

1i(اإلسلثميالمؤتمرمنظمةمؤسساتتكليفعنةءالورقةهذهمنسبقفيماأوضحناكما
الخبراءفرقأجتماعاتووظائفمسؤولياتتحملفيتشاركسوففإنهاءالعملخطةبتنفيذ
هذاوفيحاليا.بهاالمعمولتقريباالطريقةبنفساآلليةتعملوسوفالمشاريع.ولجان
يلي:فيماالمؤسساتلتلكالرئيسيةالمهامامجازيمكناإلطار»

والجدوىاألولويةحيثمنالعمل»خطةنطاقفيالتعاونوأفكارمقترحاتتقييم•
ذلك»وغيرالمنسق»وتعيينوالتمويل

بكاملوالكومسيكالمتابعة(لجنةالكوسيكإلىالمقتصةالمشاريعمقتوحاتتقديم•
ءوالتوجيهللموافقةهيئتها)

األعضاء»الدولمعبالتعاونألمشروعتنفيذ•
كنءلعمك0وخطةاستراتيجيةذلكفيبماالقائمة»ائتعاونونظماتفاقياتمراجعة•

جديدةونظماتفاقياتوصياغةواقتواحبشأنهاتوصياتوتقديماختصاصه»نطاقفي
األمر.اقتضىإذا

1v(إلىأيضااإلشارةمنبدالالوظائف»تلكمنوظيفةلكلالمعقدةالطبيعةضوءوفي
لمالمشروعلتنفيذإرشاديةخطوطتتضمنفنيةوثيقة(وهيالمشروعدورةإدارةوثيقةإعداد
بتنفيذه.المعنيةالمؤسساتعملتسهلبهدف

اتخاذهاينبغيالتيوالتدابيراإلسطميتمرالمنمنظمةمساتمنبينالتنسيقلمج

مؤسساتبينالجهودتنسيقمنالمشروعتنفيذعمليةأثناءبدالأنهالواضحمن)18
نوعأيوتجنبلمواردهاالفعالواالستخدامأعمالهاوتنظيمالعمليةهذهفيالمشاركةالمنظمة

الذيالحائيالنظامفيالمناسبالشكلتحديدعندلوحظوقدبينها.فيماالعملازدواجيةمن



الدورهلجنةأنالنغذىعملهأنناءأننطهاوسستعملأننطاقهفيالمؤمسا~ملكتسطين
منا1العادهعلىالعد~بعضإدخالمعالغرضهذالخدمةالمناسبهانجهةهيتبدو
وحدهالتعاملهذامكونالربماءحالأمةوعلىللكوسك.فلهالدأشحهوالكاألساسيالنظام
أجلومنلذلك»وء.المسرمنفذلعملهاألوجهومتعددهالنعولهالصفهضوءفيكافا

لمنظما،1للعادهالمعدلهالصغهإلىمسندداخلهالئحهوضعشقر-المرهف،معالجه
اإلسلثمي.المؤمميلمنظمهالتابعهالمؤسسا~وإجراءا~أعمال

التيالداخليةاللثئحةجانبإلىهأعكإليهاالمشار1اللمادةالمعدلالنصصياغةوعندا)9
إلىالتطرقمنبدالمناسبة»أخرىصورةأيأو.اخليةوقواعدقوانينشكلعلىتكون»

فيالحيويةألهميتهنظراوليةالةوالوكاالتوالمؤسساتالمنظماتمعالتعاونموضوع
وعلثوقالدراسة.هذهفياقتراحهتمماغرارعلىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةدولبينالتعاون
االتحادمتلاألعضاء»الدولبينالعمالنقاباتبعضإشراكفيالنظريمكنءذلكعلى
البلدانمقاوليواتحادءاإلسلثميةالبلدانفياالستشاريينواتحادءميةاإلسكللمصارفالدولي
لماالتنفيذعمليةفيبعد،المنتميةالمؤسسةصفةعلىبعضهايحصللموإنإلخ،مية،اإلسك
للمهنالمعاييرهنمجموعةوضعذلكغضونفيويمكنالمجال.هذافيبهتسهمأنيمكن
مؤهلةتصبححتىبهاااللتزامعلىالجهاتتلكوتشجيعالتجاريةللنشاطاتسلو~ومدونة
التنفيذ.عمليةفيللمشاركة

تمةا~رابعا:
منمجموعةأومناسبةمنهجيةوضعفيالورقةلهذهواألساسياألولالهدفيتمتل)2.

23و21رقمالتوصيتينمعتمشياالعملخطةتنفيذلعمليةدفعقوةإعطاءإلىالراميةاألفكار
االعتبارفياألخذمنبدالءذلكومعالمتابعة.للجنةعشرالثامناالجتماععنالصادرتين
منظمةفياألعضاءالدولبينالتعاونعلىمباشرةبصورةتؤثرالتيالعالميةالتطورات
ءالمنظمةأسرةورسالةمهمةعنودقيقةواضحةفكرةلديناتتكونبحيثمياإلسكائمؤتمر
العالمية.التحدياتمواجهةفيوتضامنهاتعاونهاوتعزيزدعمأجلمنمؤسساتها»وخاصة
والتوجهاتالمباءئلتأكيدوالمقترحاتحظاتالمكمنعدداالدراسةهذهتقدمءذلكوعلى

ضمنوالتوجهاتالمبادئتلكمكوناتأهموتتمتلالمقترحة.التكميليةالتنفيذآلليةاألساسية
ا~هليميةوالتجمعاتالمنظماتمعالتعاونوروحالعالميالممنظورفيالدراسةهذهنطاق

المعلوماتبتكنولوجياواالهتمامالتنفيذ،عمليةفيالمشروعدورةإدارةمفهوموتقديموالدولية»



وهيالمنظمةفياألعضاءالدولبينوالتجاريا~هتصاديالتعاونفيمنهاواالستفادة
التنفيذ.عمليةفيلدورهاأداءهافيالمنظمةلمؤسساتبالنسبةأمماهيةمكونات

المعنةالمؤسسا~مشركوهيءالقائمةليةلكإضافةجوهرها،فيءالمقترحةاآللهمعتبر)21
تستمرأناألعضاءللدولويمكنالحالية.باآلليةالمساسدونالتنفيذعمليهفيالمنظمةفي
فيوردكماءالمشاريعلجانمكوينثمومنءالتطاعمهالخبراءفرقاجتماعاتاستضافهفي
معا.اعليتانتعملأنالممكنومنذلك»فير~متىءالحالهالتنفذآلية

خلثلهمنيمكنالذيالمناسب(لقائمالهيكنأنهاعلىالكوسيكدورةلجنةتحددتلقد)22
فيإليهاالموكلةالمهامأداءأثناءأنشعلتهاوتنسقمعاتعملأنالمنظمةفيالمعنيةللمؤسسات

األساسيالنظاممن1االمادةعلىهةاللقنالتعديلثتإجراءمنبدوالالتنفيذ.عمليةإطار
الصدد.هذافيفائدةأكثرويجعنهاالدورةلجنةعملينظمبماالداخليةوالئحتهالنكوسيك
لتنظيممناسبةأخرىقانونيةصورةأيةأوداخليةالئحةإلعدادالحاجةذلكإلىويضاف
ويمتلالتنفيذ.بعمليةيتعلقفيماللمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسساتوأعمالأنشعلةوتنسيق
ذاته.الغرضلخدمةالمؤسساتلهذهأخرىأداةالمشروعدورةإدارةوثيقةإعداد

النظربغضءالعملخطةتنفيذفيتقدمأيتحقيقيمكنالأنهإلىمجددااإلشارةتجدر123
مشروعاتها.لتمويلوالمستقرةالكافيةالماليةالمواردغيابفيوضعها،سيتمالتياآلليةعن
السبلابتكارخكمنالهامالجانبهذاعلىالتغلبإلىمدعوةالمنظمةمؤسساتفإنلذلك

لتلكيمكنالتيالمراودحجمضالةضوءوفيالتمويل.هذابتعبيرالكفيلةوالوسائل
أخرى»بدائلعنالبحثالمهممنفإنهءالحاليةالنئروفظلفيتخصصهاأنالمؤسسات

فيوالمشاركةأخرىدوليةمنظماتمنالفنيةالمساعدةعلىالحصولإلىالسعيمال
التعاونآليةإطارفيالعكمرءأوبالمنظمةاألعضاءالدولعلىبالنفعتعودالتيمشروعاتها

الدراسة.هذهمنسبقفيماجاءكماوالمؤسساتالمنظماتهذهمعتأسيسهاسيتمالتي

التنفيذلعمليثالماليةاآلليةاالعتبارفياألخذإلىمدعوةبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتإن)24
أيأعك»،إليهماالمشارالوثيقتينإعدادأثناءالكوسيك،بهامتكلفهاالتيالمهامنطاقضمن
اإلجرائية.والقواعدالمشروعدورةإدارة



للكوسيكالدورةللجنةالداخليالنظام

عمللخنةالتنفيذيةاألشطةبمتابعةالمعنية

اإل~تمرالمنمنظمة

تفسيريةمذكرة

التكميليةاآلليةحولالكوسيكتنسيقمكتبأعدهاالتيالسابقةالدراسةتضمنت-1
فياإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسساتمشاركةأسلوبلتحديدالمقترحة
توصياتإلىاإلشارة)OIC/COMCEC/18-02/SM(الوثيقةالمنظمةعملخطةتنفيذعملية

أعدتهاالتيالجيدةالوثائقعلىوبناء.الخطةبتنفيذبالتعجيلالمعنيالخبراءفريق
دارتءالخطةتنفيذتعرقلالتيالرئيسيةوالعوائقالمشاكلحولللمنظمةالتابعةالمؤسسات

واسعةمناقشات)200اأيارمايولمV-ïء(اسطنبولالمذكورالخبراءفريقاجتماعخلكر

وقتفيللكوسيكعشرةالسابقةالدورةأقرتهاالتيالتوصياتمنعددعنأسفرتومفيدة
.الحق

الذيالمؤسسيوالتشكيلوالوسائلالطرقيوضحماليإطارامجادإلىحاجةوهناك-2
المحددةواإلجراءاتوالسياساتحياتللصكوفقاالمقترحةالمشروعاتتمويللهخكمنيتم
الصلةذاتسلثمياالالمؤتمرمنظمةمؤسساتتفوضأنالغرضلهذاتحقيقاويمكن.لها

وترد.لهاالطزمةوالفنيةالماليةالمساندةوتقديمالمقترحةالتعاونمشروعاتوتقييمبدراسة
عشرةالسابقةالدورةاعتمدتهاكماالمذكورالخبراءفريقاجتماعتوصياتهذارفق

.للكوسيك



r-ائخبر!ءفريقاجتماعاتإلىالموكلةالمهامبعضأنإلىضمناالتوصياتوتشير
بحاجةائعمل»خمةوتنفيذمتابعةآشيةحددتهاأنسبقوالتيالمشروعات،لجانإئىوكألك
.مياإسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسساتلتضمائمراجعةإنى

أنرؤيفقدالقائمالنظامفطااقفيالمقترحةالتكميليةاآلليةتقومأدنيتقين«اهومأ-4
ىائمؤسساتوهيناتهاالمنظمةوأمانةالمعنيةاألعضاءالدولمنتتكونالتيءوزة:كلجأا
الوحيدالمحفلهيوالنت<~اريآقتمسردقاكالتعاونمجأ~رفيا:عأاملةثيباوائتابعةد:مصةالرت
ائمتعلقةأنشعلتهالتنسيقوالمؤسمعاتائهيئاتفشذ>إف:رهفيتنتقي0أأ.يرثندا:تن.،ه.>:ئب:اأئمتا-
.المنظمةفئاقفيئتعاون0:مشروعاتبتنفد«

o-أتأنهنذوذلثالكوسيكدورة!جتماعاتهامشعثىبانتظامالدورةلجنةتجتمع_
بسزستكنفالترائجديدةحياتالصكإلىوبأننظر.إليهاتقاريرهاموتكأنشعلتهااألخيرةهذه
منرياهعقدإلىاللجنة~_ءالمنضةعملخطةتنفيذيخارفيمااالورقلجنة

تحضرهاوالتيالمننمةفمئاقفياألخرىأالجتماعاتمزاالستفادةويمكن.االجتماعات
اللجنةءتشرأنبعداألمراقتضىكلماالدورةللجنةإ~افيةاجتماعاتلعقدالمعنيةالمؤسسات

.التعاونمشروعاتتنفيذعلىالعملفي

i-لنصرتنظيمهاويخضعائكوسيكبنيةفياألساسيةالمكوناتأحدالدورةلجنةتعتبر
.كاآلتيونصهاللكوسيكالداخليوالنظاماألساسيالنظاممن)!1(المادة

ةائةلحفة:1اا´ائيادة

مساتوالمنءالفرعيةوألهيناتاألعضاء،!لدولجميعمنالدورةلجنةتتكون)أ
تتزاتفاقاتأيةاعتمادويتم.ألكوسيكأختصاصمجاالتفيالعاهلةوالتابعةالمتخصصة

.للكوسيكالعامةالجمعيةجانبمنالصددهذافي

وبرامجأنشعلةمراجعةالكوسيكةدوراجتماعأثناء:لدورةلجنةتجتمعب/
إلنبألكتقريراوتقدمهأعك(أ)الفقرةفيإليهاالمشارالمنظمةمؤسسات

.والتوجيهالتنسيقبغرضلنكوسيكمةافالجمعية

.اثا.الموعتىالثعدملثثبعضرإدخال>~إلىحاجأهناكسشكونأنهالوا~من-7
ائعملخطأوثنفذمثابعهآلهوعلىالداخليالنظامأواااساسيالنظامفيسواءءالصأل



المنظمةفيالصلةذاتللمؤسساتمنحهاالمحتملالجديدةالصلثحياتمعمتمشياليكون
متابعةآليةعلىالتعديلثتهذهمتلإجراءويتعين.كذلكلعملهاقانونيأساسهناكوليكون
.اآلليةهز»مناجزةالدورةلجنةتكونحتىائعملخمئةوتنفيذ

الداخليوالنظاماألساسيالنظامعلىإدخالهاالمقترحالتعديلثتبيانيليفيما-8
:للكوسيك

للكوسيكالداخليوالنظاماألساسيالنظام)ألف

لمنظمةالعامةوإآلمانةءاألعضالنالدوعنممثلينمنمرةالدولجنةتتكون/أ
العاملةللمنظمةوالتابعةالمتخصصةوالمؤسساتالفرعيةوهياتهاالسكهنالمؤتمر
.الكومسيثاقتصاصمجالفي

tوإالجتماالمتابعةلجنةtاجتماءأثنامنتظمةبصفةالدورةلجنةتجتمعب/
كمرالذسالفةوإلمؤسساتالهيئاتومبراممجأنشعلةلممراجعةالكومسبكلدورةاريالندر
لجنةوتقدم.والتجاري)افتصاديالتعاونمشروعاتتنفيذهسا«ةشأنهامنالتي
بماتقريراالمنظمة»محمكرخطةبتنفيذالمتعلقةالجديدةحياتهاصثضوءفيمزة»الدو

.والتوجيهعتماتلكالكوسيكالىأعمالهاعنهأسفرت

داخلي´´نظاميوضعالدورةلجنةإلىالموكلةالموسعةحياتالصكإلىبالنظر)
.مسيكالكرجانبمنيعتمدأنعلىالدورة´ابلجنةخاص

العملخطةوتنفيأمتابعةآلية-باء

همهجةفثره)ح

التيالثعاونمشروعاتلتنفيذمةاللقنالمساندةبتقديمللكوسيكالقابعةالدورةلجنةا´تكلف

.اإلسلثميالمؤتمرمنظمةعملخطةإطارفيتوضع

نشطةاألبتسييرالمعنيةالدورةللجنةالداخلي´´النظاممشروعفإنذلكعلىبناء-9
إدخالهاالمقترحالتعديلثتعلىيعتمدأنينبغياإلسلثميااالمؤتمرمنظمةعمللخطةائتنفيذية



):!`0́أ1ن.أ.د`.0.أ)ذ0ا:.ا.ذ>أ`أ´´.أ(ا´>أال)ه)`؟أ~.

5فإذ،العمل.خطهتنفيذفيالمشزوعاتالدورة:ا:ازه:~امأحتقاناتماه0همع-ا»
.يليفيما:إسك__.!ئمؤتمرمنضمةفيالمعنيةللمؤسسراتاألساسيةالمهامتلخيصيمكن

حيثمنالعملفمئةا_د´رفيبالتعاوناهتعلقةواافكارالمقترحاتتقييم•
ءا_-..المنسقوتعيينوالتمويلوالجدوىاالولوية

وأأ.جتماعلمتايعة0لجنةلمألكومسيثإلىتقييموايتمالتيألمشروعاتتتريم•
ءبشانهااللثزمالتوجيهواصدارالعتمادهااري)ان

،المعنيةاالعضاءولاكمعبالتعاونالمشروعتنفيذ•
أقتضىكنماا>لصل.اتالمجاالتفيالقأنمةالتعاوننظم»اتفاقات:جعةه•

.ابشأنهالتوهمياتيموتكائعمل<وخطةاالستو!تيجيةذلكفيبمأاألهر>



التنفيذيةاألمئطةبتسييرالمنيةللكوسيكالدورةللجنةانداخليالنظام

اإلسطيتمرالمنمنظمةعمللخطة

والتعاريناالنطاق

وا~محاا~ق:1الماده~

منظمةعمللخطةالتنفيذيبةنشطةاألبتسييرالمعنيةالدورةللجنةالداخليااالنظاميطبق

.الدورةلجنةأنشطهتسييرعلىالداخلي´´´´النظام~بعدفيماإليهوالمشاراإلسلثمي´´المؤتمر

يفتعار:2المادة

.يليماالوثيقةهذهفيالواردةبالعباراتيقصد,ذلكغيرعلىينصلمما

سلثمياالتمرالعقمشلمة

المؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونائمةاكاللجنةكوسمك-2

اإلسلثمي

األعضاءالدول-3

العامة)ألمانه-أ

العامهالجمعيه-"

الوراوىاالجثماع-6

المثابعةلجنأ-11

الدورهلجنأ-»1

سلثمياالنمرالمنمنظمأفياألعضاءالدول

اإلسثمىالمؤثمرلمنظمأالعامأاألمانأ

للكوسيكالعامةاليمعية

للكوسيكالعامةللجمعيةالسنويجتماعانة

واألمانةاألعضاءالوكمنوالمكونةللكوسيكالتابعةالهيئة
والتابعةالمتخصصةوالمؤسساتالفرعيةوالهيئاتالعامة
والتجارياالقثصاديالتعاونمجالفيوالعاملةللمنظمة

الدولوكذلكمشروماحتاقتبقدكونالتراألعضا>الدولالمعتيةاألعمتماءالدول-9

مشاركةأكرافاكونبأناهتماهماأبدتقدكونالتراألخرى
المشروعهذانىمحملة



اإلسطمىنمرالمزلمتطمأبعألالناالفرعبألالهبنا~الفرعيةالهينات-ا>

اإلسطميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمتخصصةالمومساتالمنخصصألالمؤسسان-ا1

االسطمىالمؤتمرمنظمةعنالمنبثحةالتابعةمساتالمنبعألالناالمزسسا~-12

الدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزاستراتيجيةاالسنرانبجبأل-ا3

اإلسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء

اللولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةالعمل-خطأل14
اإلسمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء

جانبمناأهملخطةإطارفيالمقترحةالتعاونمشروعات
الدولطريقعنالخاهنالقطاعومؤسساتاألعضاءىالسرل

والصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفةأوالمعنيةاألعضاء
بياناتلنموذجوفقاالمنظمةفيالصلةذاتوالمؤسسات
الكوسيكاعتملتهالذيالمشروع

:3المادة
والمؤسساتالفرعيةوالهيئاتءالعامةواألمانةاألعضاء»الدولمنالدورةلجنةتتكون,1,

والتجاري.ا~هتصاديالتعاونمجالفيالعاملةوالتابعةالمتخصصة

الدورة.لجنةتشكيلفيتراهاالتيالتغييراتإدخالتقررأنللكوسيكأ2,
.الكوسيكلتوجيهاتوفقااهورقلجنةتعملأ3أ

الدورةلجنةمهام
:4المادة

.يليبماالدورةلجنةتقومءالعملخطةلتنفيذإليهاالموكولةللمهامتنفيذا
األولويةحيثمنالعملخطةإطارفيالمقدمةالتعاونمشروعاتوتقييممراجعة,1,

.بمشروعا~هتراحتنفيذيتولىالذيالمنسقوتعيينوالتمويلوالجدوى
التوجيهوإصدارالعتمادهاالكوسيكإلىوتقييمهامراجعتهاتتمالتيالمشروعاتتقديم)أ,

.بشأنهاالطرم



اقتضىإذاالقائمةالتعاونوننماتفاقاتبمراجعةالدورةلجنةثكلفأنللكوسيكأ3أ
.بشأنهاالتوصياتوتقديمءالعملوخطةاالستراتيجيةذلكفيبمااألمر»

متعهدينتشملالتيحاتقترالكاألولويةإعطاءيجوزالمقترحهالمشروعاتتقيمعند,4,
المشروع.إلهيايتوصلالتياالستنتاجاتلمالنتائجلتسويقبخططمونيتقد

الدورةلجنةاجتماعاتلعتدالدعوة
-.9الما(ة
الوزاريواالجتماعالمتابعةلجنةاجتماعاتهامشعلىبانتظامالدورةلجنةتجتمع,أ,

4المادةعليهتنصلماوفقاالعمللخطةتنفيذاإليهاالموكولةبالمهامللقيامللكوسيك
.الذكرسالفة

علىذلك»إلىحاجةهناككانتإذاءإضافيةاجتماعاتتعقدأنورةالةللجنةيجوزأ2أ

تحضرهاوالتياإلسلميالمؤتمرمنظمةتعقدهاالتيااخرىاالجتماعاتهامش
.منتظمةبصفةالمعنيةالمؤسسات

ائمنظماتمنوغيرهاالمتحدةللثممالتابعةالمتخصصةوالوكاالتالهيئاتدعوةيجرن','
دعتإذااللجنةعاثاجتمالحضوراالدورةلجنةبأنشعلةالصلةذاتالدوليةوالمؤسسات

.ذلكإلىالحاجة
الدورةلجنةاجتماعاتوقائع

ورةاكةلجنةاجتماعاتأعمالولجة:i'اكماد~ة
العامةاألمانةمعبالتشاورالدورةلجنةأعمالجدولانكوسيكتنسيقمكتبيضع.ا,

أعضاءإلىاألعمالجدولالكوسيكتنسيقمكتبويبلغ.بالمنظمةالمعنيةوالمؤسسات
.األهنعلىبشهراالجتماعموعدقبلللحضور»المدعوينمنوغيرهماللجنة»

بالوثائقمصحوبااألعمالجدولعلىإدراجهيقترحجديدبندأييكونأنيجبأ2أ
وترسل.وجدواهمنهوالغرضالبندهذاوطبيعةالموضوعخلفيةتشرحالتياللثزمة
علىأسابيعبثلثقةالدورةلجنةاجتماعقبلالكوسيكتنسيقمكتبإلىالوثائقهذه
.اآلقل

الكوسيكثنسقوملثبالعامأاألمانةمهام.الماده~لما
ددبةأخرى»أ~رننوتقوم»الدورةلجنةعاتابتمافيالعامةاألمانةتشارك,ا,

.اإلجرائيةالمسائلفيالوهيط



عقد>شىالعامة»األمانةمعبالتشاورأخرى،أمووضمنالكوسيك،تنسيقمكتبيدعر)2أ
.اللجنةلعمكاللثزمةالوثائقإعدادعلىويسهرورةالةلجنةاجتماعات

والتقاريرإلتوصيات.8الماده~
.اآلراءبتوافقتوصياتهاألدورةلجنةتتخذ,ا,
اعتمادهاالكوسيكإلىرةالدولجنةوتقاريرتوصيات<الكوسيكتنسيقمكتبيقامأ2,

.بشأنو:يلزمماواتخاذ

~~أ~م.8المادة لم-
للكوسيكالداخليالنظامقواعدالداخليالنظامهذافينصبشأنهيودلمفيماتطبقأ1,

.اإلسلثميالمؤتمرولمنظمة
.الكوسيكجانبمناعتمادهتاريخمنالمفعولساريالداخليالنظاميصبحأ2أ



الموفق

باالنجليزية:األصل

العملخطةبتنفيذللتعجيلالخبراءفريقاجتماع

ولمتجارياالقتصاديلحتعاونلتعزيز

االسطمىتمرالمنبمنظمةاالعضاءالدولبينفيما

)20>1ايار/مايو7-6ء(اسطنبول

خطةتنفيذفيتقدملتحقيقاألونىالشرطهوالسياسيااللتزامتعزيزأناالجتماعيرىا)(
الكوسيكورئيسراإلسلثمية»القمةرئيسبينون)التجهودبتكثيفوأوصىءالعمل
منالمنشودالسياسيااللتزامتحقيقيكفلبمااإلسلثمي،المؤتمرلمنظمةالعامواألمين
علىالجهودتكثيفأهميةأيضأاالجتماعأكدالصددهذاوفياألعضاء.الدونكجانب
إطارفيالمبرمةاالتفاقاتعلىوالتصديقبالتوقيعالتعجيليكفلبماالسياسية»الجبهة
مي.أإلسكالمؤتمرمنظمة

مشاركةإلىاالهتمامهذاوترجمةاألعضاء»الدولاهتماممستوىرفععثىالقصإن)2(

ءللخطةالرئيسيةاألهدافبوصفهاالمشتركةاألهدافبعضعلىالتركيزيقتضيالة»فه
ومنها:
الغذائي،األهنا)(

الفقر»وطأةتخفيف)2(
ءالريفيةالتنمية)3(
ءاألساسيةالبنيةتنمية)4(
التجاري،والتبادلاإلنتاجتنمية)5(
عمل،فرصخلق)6(
الخ).صحة...-تدريب-(تعليمالبشريةالمواردتنمية)7(

التعاونمجاالتو/أولقطاعاتأوئوياتبتحديدءالمنظمةعمكخطةبتنفيذالتعجيليمكن)3(
معقولة.كميةأهدافنهتحددزمنيجدولوضعمع



بحيثء:لعملخطةفياألولويةذاتالسجااتمنمجاللكلاتصالجهاتتحديديمكن)4(
إحدىتقيمهاأخرىوجهةاألعضاءىالبلدانمنبالكلفياتصالجهةهناكتكون

معاءاالتصالجهتاتعملأنعلىاإلسلثمي»المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسسات
لكككاملة(وبمشاركةاألعضاءالدولمعبالتشاورتحديدهاسبقالتيالمشاريعتنفيذبغية

ءالكوسيكتنسيقمكتبداخلءاتصالجهةإنشاءيمكنكماوالخاص).العامالقطاعين
الخبراء.أفرقةعاتاجتمختلفلخدمةاالتصال<جهاتجميعأنشعلةلتنسيق

لديهاتتوافرالتيمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتأواألجهزةإشراكيجب)5(
األوليةالمرحلةمنابتداءاالتصالجهاتبدورتنهضكيالمناسبةوالمرافقالخبرات
قطاعأيفيالتعاونمشارينمنمشروعأليوالنهائيةالتمهيديةالجدوىدراسةإلعداد
أواألجهزةهذهتقومبحيثالتكنولوجي،أوالتقنيبالتعاونيتعلقفيماخصوصأءمجالأو

.المشروعتنفيذلتيسيراللثزمةالتكنولوجيةالمدخلثتبتوفيرالمؤسسات
ماليةمساعداتتقديمفيمضى»فيماكعهدهءيسهمأنللتنميةاإلسلثميللبنكيمكن)6أ

مواعيدها.فيالخبراءأفرقةاجتماعاتعقدمنيمكنهابماالمضيفة»للبلدان
ءا~هلعلنبشهراالجتماعموعدقبلءالمقترحةبالمشاريعاألعضاءالدولموافاةيجب)7(

وافية.دراسةدواستهامنتتمكنحتى
المشاريع.لجانأعمالومتابعةوتقييمءبمراجعةآلخر،آنمنالقيام»للكوسيكيمكن)8(
تحظىأنيمكنالتيالمشتركةللمشروعاتاألولويةءامكاألعضاءالدولعلىيجب)9(

علىءانالبالمنمجموعاتقبلمنالمشاريعهذهوتنفيذأخرى،أعضاءدولباهتمام
ا~هاليم.بينوفيمااإلقليميةودوناإلقليميةالمستويات

الراغبوالبلدالمشروعفكرةمماحبالبلدبينمبدئيةمشاوراتإلجراءاحاجةهناك)1>(
شأنهمنذلكأنحيثالخبراءفريقاجتماعإلىتقديمهقبلالمشروعفيالمشاركةفي
المشروع.نجاحفرصيعزنأن

الجدوىوثائقإعدادعندوالتخصصيةالفنيةالخبراتمنمعينمستوىتوافرمنبدالا)1(
الوثائقهذهتوضحأنويجبمعين»إقليمفيبجاذبيةتحظىالتيللمشاريناألولية
فيها.المشاركةالدولعلىبهاتعودأنيمكنالتيوالفوائدللمشارينالفنيةحيةالصك

للمشاريناألساسيةللبياناتموحدانموذجايضعأنالكوسيكتنسيقلمكتبيمكنا)2(
للمنظمة.العامةاألمانةوتعلنهمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةالجهاتتعتمده



موعدقبلالنموذجهذاتوزيعللمشارينالمقترحةاألعضاءالدورعلىويجب

كاف.بوقتاالجتماع
والنظاموالسبلالوسائلبالتفصيكيحدأللتمويلإطاروضعالضرورةتقتضي)63(

واجراءاتوسياساتاختصاصاتحدودفيالمقترحةالمشاريعلتمويلالمؤسسي
ذاتالمؤسساتتكليفيمكنءالغايةلهذهوتحقيقاالمجال.هذافيالعاملةالمؤسسات
الماليالدعموثفذيمالمقترحةالتعاونمشارينوتقييمبدراسةءللمنظمةالتابعةالصلة

لها.والفني
طبيعةمقترحةمشارينألياألساسيةالبياناتووثائقالجدوىدواسات~توأنيجبا)4(

يجبكمابها.بالوفاءالمعنيةالعضوالدولةتقومأنينتظرالتيالماليةااللتزامانذومدى
مشاركةأخرىأعضاءدولبهاتسهمأنيمكنالتيالتمويلمصادرالوثائقهذد~دأن
المشروع.في
زيادةضرورةاالجتماعيرىاألعضاء،ولاكبينفيماالتعاونيةالجهودإذكاءإلىسعياا)(»

هذامراعاةوضرورةاالقتصاديالتعاونفيالخاصالقطاعبهينهضقاكالدورتفعيل
تحديدفإنذلكعلىوبناءالمنظمة.عملخمئةتنفيذعمليةمراحلكافةفيالدور

حزهتعميممعالخاصالقطاعمعبالتشاورأمكن،كلماءيتمأنيجبالمقترحةالمشاريع
للتجارةاالسلثميةالغرفةخلرمنالخاصالقطاعمؤسساتعلىمباشرةالمشاريه
والصناعة.

المؤتمرلمنظمةالعامةواالمانةالكوسيكمكتبيضمءعملفريقتشكيليمكنا)6(

بمثابةيكونكيءوالصناعةللتجارةميةاالسكوالغرفةللتنميةمياالسكوالبنكمياالسك
ممثلياجتماعاتعنالصادرةالتوصياتتنفيئذمتابعةبمسئوليةتضطلعاتصالجهة
الخاص.القطاع

للمشارينتسويقشبكةبإنشاءوالتجارةللصناعةميةاإلسكالغرفةتقومأنيمكنا)1(
مياالسكوالمركزالصناعيةللتنميةالمتحدةاألممبمنظمةباالستعانةوالمتوسطةالصغيرة
الدولفيوالمتوسطةالصغيرةللمشارينيتيحالشبكةهذهإنشاءألنذلكالتجارة»لتنمية

بينها.فيماواالمداداتللشراكةقنواتمنتقيمهماخلكنمناسواقهاتوسيعاالعضاء
المشتركواإلنتاجءالخامالموادتوفيرهذهواإلمداداتالشراكةقنواتتشملأنويمكن
ذلك.إلىوماءالمصنعةنصفوالسلعالغيار،لقطع



يمكنوالخدماتالصناعةقطاعيفيالمشتركةالمشاريعفياالستثمارتنميةالىسعيا)18(
السنويأالجتماعموعدقبلبمشاريقهمالتقدمإلىالمحتملينالمشاريعأصحابدعوة

للتنميةميسك9االبنكمنمشتركةلجنةتقومأنعلىأشهر»بستةالخاصالقطاعلممثلي
أصحابتوجيهكيفيةوتقررءالمشاريعهذهبفحصءوالصناعةللتجارةاالسلثميةوألغرفة
المشاريعإدارةأداءوتقييمالجدوىدراساتألعدادالصحيحةالطريقةإلىالمشاريع
صياغةاعادةاللثزمةبالمعلو~تالمشاريعأصحابيزوأذلكوبعدالمقترحة.المشتركة
الغرفةتعقده!لذيالخاصالقطاعممثلياجتماعفيللمناقشةلطرحهاتوطئةمقترحاتهم
اإلسلثميالبنكعلىالمشاريععرضذلكبعدويمكنءوالصناعةللتجارةاإلسلثمية
لمها.والماليةالتقنيةالمساعدةتقديمفيللننرللتنمية

معلوماتالستقاءللتنميةسلثمياالالبنكمعاتصالعلىالبقاءاالسلثميةللغرفةيمكن)19(
التجارة.لتمويلالبنكىنالمتاحةوالنوافذاألنظمةومختنفالتسهيلثتحول

يزتعنفيوفيربقدرتسهمأنالمنظمةعنالمنبثقةالمتخصصةللمؤسساتيمكن)2.(
والمؤسساتللتنميةاإلسطميالبنكعلىيجبكمااألعضاء،للدولالمؤسسيةالقدرات
برامجخلل~منالمجالهذافيتبذلهاالتيالمشكورةالجهودتضاعفأنللمنظمةالتابعة

التقني.والتعاونالماليةالمساعدات
معتعاونهالتوثيقجهودهاتعززأنالمنظمةعنالمنبثقةالمؤسساتعلىيجب)2ا(

تعزيزاإلسلثميللمؤتمرالتابعةالمعنيةالمؤسساتعلىيجبكماءا~هليميةالمنظمات
عملوورشواجتماعاتبحوثشكلفيالمعنيةا~هليميةالمنظماتمعالتعاونيةجهودها
األعضاء.الدولبينفيمااالقتصاديالتعاونبتوثيقالمتعلقةالموضوعاتحولوندوات

مختلفونئماطاتبوامجبينللتنسيقالحاليالمستوىتعزيزالضرورةتقتضيلم22(
التشاوريةاالجتماعاتعقدفياالنتظاميكفلبماللمنظمة»المتابعةالمعنيةالمؤسسات

ا~هتصاديةللشئوناالسلثميةوللجنةللكوسيكالسنويةالدوراتهامشعلىالحالية
وتفاديالمؤسسات،هز.بينفيماالقائمالتعاونتعزيزإلىسعياوالثقافية،واالجتماعية

ولتبادلالمؤسسات،هذهمنلكلالمسندةالبرامجفيالعملميرورصدالجهود،ازدواج
بينها.فيماالخبراتوتداوس

تبسيطومنهااآلعضا.،الدولبينفيماالتجاريدنالتبالتيعيرخطواتأتخاذيمكنلم23(
المعلوماتبتبادلوذلكالمعايير،بينالتوافقوتحقيقالجمركيةائقوالرشاالجراءات



قرالمنمنظمةاطارفنالقأممةالمعلوءاتشبالاتخا.رمنالتجاريلتبادلسرالمتعلقة
مي.االسك

امدولبينفيماالسلعأنتقاللتيسيرالضروريةاالجراءاتاتحادالىا~اجةتأعو)2أ(
االعضاء.

الىاالسلثميةللنونةتدعىاألعضاءالدولبينفيماالبحريالنقل~ماتتيسيرأ)2(~
أاعناية.هز»لبلوغفعالةآليةالقترا-انبواخرلمالكيسلثمياالاالتحادرمهالتعاون

)iاانشاهالتيللمعلوماتالتعاونيةالشبكةخدماتمز.االستفادةوعلىاألعضاءالدونحث)ال
!لدولفيألبحريالشحنشركاتلخدمةجدةفيبمقرهالبواخرلمالكيميأالسكتحاد6ا

اال~اء.

فأنهالتجاري»التبادلوتعزيزالمعلوفاتتبادلفيونية0االلكتوائمعداتألهميةنظرأ)271
(تاينيك)ميةاالسكللبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكةالىالدعمتقديماالعضاءللدوليمكن
مزوغير-وااقتصاديةاالحصاميةللمقوماتوألمنتظمالسريعفقالتخعكمن

االسلثمية.ادرللبكالبيئيةارةالتبتنميةفيتسهمادنبمكنرلت0المعلومات
التب:ريةللثفضلياتااعامطار9ااتفاقيةعلروالتصديقبالتوقيعسراعلكجهودبذل)2»1لم

مفاو~تتنظيممنارةالتبئتنميةسلثمياالالمركزلتمكينمية>االسنكالدولبينفيما
بماالجمركيةغيرالحواجزوازالةاالفضلياتتبادلبغيةاالعضاءالدوربينتجارية
جلية.بصورةاالعضاءللدولائبيئيةالتجا´رةيعزن

لتنميةاالسلثعيللموكنيمكنءمشتركةميةاسكسوقانشاءالىالسعيا~»رفي)2(ة
مية!السكوالغرفةةأنةوهركزللتنميةمياالسكالبنكمعبالتعاونيقر.<ادنارق،التب
ا.0اال~الدولجميعاستفادةاهميةعلىتشد.دراسيةحلقاتبتنظيمءو!لصناعةئتجارة
حرةتجارةمنطقة~قامةقانونيأاهارأتشكن!لتيالتجا~يةاالفضلياتاتفاقيةمزايامن
ااسا.هي.الموتميمنظمةفيعضا-االهالدونبين

التجاريةلئمعارضالمستضيفةوالدولالتجارةلتنميةهيأاسكالمركزيقومانيمكن)3ه(
ويحددداخلي)»(نظاموتنظيمهاالمعارضهذهعقدينظمقانونياطاربوضعميةاالسك

والنجا-االستمراريةيكفلبماإءشروط(كواسالشانهذافيواالفتصاصأتاالجراءات
واألسواقللمعارض:دولياالتحادلدىدوليكمعرضادراجهيمكنبحيثللمعرض
التجارية.



للتنميةملثمياالو:لبنكالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزيتعاونبأنآاجتماعأوصى)31(
اكتسابختصاصيينلكيتيحديليتأبرنامجتنفيذفيللتكنولوجياسلثمياالوالمعهد
الدولعنىبالنفعيعودبماالدوليةالتجارةمجالفيالحديثةوالنظموالقواعدألتقنيات
األعضاء.



باإلنجليزية.األصل

عملخطهمسروعا~دورهإدارهنظام

اإلسلمينمرالمومنظمه

الكوسكوعاتمئسرعملمجموعةاجتصاحبواسطةممراجمتها(نمت

)0r>كامامرس/اأار2vالى29منبأاعترةلحمنقمد

تنسيريالمذكرة

والنطافىالفرض

عشرةالمثامنةالمدورةعنالمصاهر)RES-1I30(القرارعلىبناءائدراسةهذهأجريت-.ا

السابقةدراستهفيالكوسيكتنسيقمكتبمنالمقترحةألتكميليةا~منكجزءللكوسيك>
)OIClCOMCEC/18-02/SM(اإلسلثميالمؤتمرمنظمةمؤسساتإشواكطريقةبشأن

والفكرة.المقترحةالتكميليةاآلئيةفيالتوسعبقصدوذلكالمنظمة،عمرخةتنفيذعمليةفي
تقديمهوالمنظمةعملخطةلتنفيذسنوبكأااالمشروع«ورق´اإدارةمنهجيةإدخالفيساسية9ا

إعدادمنالغرضفإنلذا.تنفيذهضمانثمومنالمشروعإعدادلتحمينفنيةمرجعيةوثيقة
تعرينفيالمساهمةهواللتحليكاإلرشاديةالتوجيهاتوالتقنياتلمالمشروعدورةإ.ارةوثائق
.المنظمةعملخطةفيتدخلالتيالمشروعاتإدارةوفاعليةكفاءة

وإدارةلتصميمأدواتمجموعةأنهعلىالمشروع´ادورة´´إدارةمفهومتلخيصوممكن~2
وتنفيذتخطيطفيالمتبعفاألسلوب.المنطقيالتحليل.(1.1منهجيةعلىتعتمدالمشروع
تحديدءالبرامجالمشروع(وضحدورةاسمعليهأطلقمعينتسلسلوفقييرالمشروع
.التقييم)الثنفيذءءالتمويكالصياغة»ءالمشروع



ï-وكيفيةتوقعاتهمدراسةعلىالمعنيةاألطرافالمنطقيالتحليلإطارمفهوميشجن
ويطلقلممنطقيةإطاريةمصفوفةشكلفيالمنطقيالتحليلإطارمنهجيةناتجويقدم.تحقيقها
فيالمشروعأهدافبوضعبمطالبتهاءالمصفوفةهذهوتوفر.)LogFrameأيضاعليها
قدالتيوالمخاطراألساسيةاالفتراضاتبتحديدبالتخطيطالقائمينومطالبتهاهرميىتسلسل
ويجب.المشروعلخطةالداخليالمنطقمنللتحققطريقةءالمشروحجدوىعلىتؤثر
منكدللتوأساليبمنهاللتحقققابلةمؤشراتوضععندمنسقيه»أوالمشروعمديريتذكير
.البدايةمنذوتقييمهالمشروحمراقبةكيفيةفيالتفكيربضرورةءإحرازهيتمالذيالتقدم

وتوفيرانمعنيةاألطرافاستشارةتضمنبنيةالمشروعدورةإدارةنظاموثائقتوفر-4
حياةمنالرئيسيةالمراحكفيعلمعنالقراراتاتخاذيمكنحتىالملثئمةالمعلومات
التنميةمؤسساتمنكبيرعددجانبمنواسعنطاقعلىالنظامهذاويستخدم.المشروع
مجموعةذلكفيبماءاألطرافوالمتعددةالثنائيةالعونوكاالتذلكفيبماوالوطنيةالدولية
ا~هتصاديالتعاونمنظمةخبراءومجموعةاإلنمائي،المتحدةاألمموبرنامجالدولي،البنك

ءاألوروبيةالمساعداتشأنفيللتعاوناألوروبياالتحادومكتبءالمعونةلتقييمواإلنمائي
الزراعيةللبحوثالدوليةوالخدمةءالدوليةللتنميةالكنديةوالوكالةDFIDالبريطانيةوالوكالة
.GTZاأللمانيةوالوكالةءالدوليةللتنميةاالستراليةوانوكالةءالدولية

o-فإنولذا.السنينعبروأدواتهتقنياتهتطويرتمفقدءطويلتاريخمنالنظاملهذاولما
األدواتمنالخاصةمجموعتهالديهاالعونووكاالتالتنميةمؤسساتمنكبيرعددهناك

حسبالنظامهذاوتقنياتأدواتتختلفوقد.ألغراضهاخصيماصممتالتيوالتقنيات
الدراسةفإنثم»ومن.جوهرهافيتتغيرالأنهاإالءأنشطتهومجاللهالمحدقاألغراض

وتطويرها<غيرهااقتراحمنبدالءالمتوفرةوالتقنياتاألدواتتطويعإلىتهدفالحالية
األطرافمتعددةائطبيعةأالعتبارفياألفزمعالمنظمةعملخنةمشروعاتتنفيذلعملية

انلبالوالتجاريا~متصاديللتعاونالمحددةوالظروفاالحتياجاتوكذلكالخطةلمشروعات
.اإلسلثميالمؤتمرمنظمة

النظام،لهذاالنمطيةالوثائقفإنحاليا،العملعنيهيجريwوفقاأنهحظةمكينبغي-6

الوثائقمنوضخمهائلكممنتتكونءالتوجيهيةواإلرشاداتالتحليلتقنياتإلىباإلضافة
نشاطمجالفيالمشروعاتتنفيذأثناءالمكتسبةالتجاربخكمنالسنينعبروضعتالتي



البدايةفيتكتفيالدراسةهذهفإنوبالتاليه.األطرافمتعددأوثنائياتعاوناكانسواءمحدد
ا~هتصاديالتعاونإطارمعليتمشىالمشروعدورةإلدارةنظامنواةتطويعبمحاولة
وأدواتهالنظام»لهذاالرئيسيةالعناصرعلىبالتركيزاإلسلثمي»المؤتمرلمنظمةوالتجاري
.الزمنمعتطويرهايمكنالتياإلرشاديةعناصرهوتعدادءالمتاحةالرئيسيةوتقنياته

v-األولالمقامفيالنظامهذاوثائقتخصصءالمقترحةالتكميليةاآلليةإطاروفي
أعمالخلكراستخدامهايمكناألثناء،تلكوفي.بالمنظمةالمعنيةالمؤسساتالستخدام
لجانأعمالفيوكذلكءالعملبخطةالواردهالقطاعيةالخبراء´´ا´مجموعاتاجتماعات
ستوفرأنهاكما.المنظمةعمللخطةالحاليةالتنفيذآليةفيإليهاالمشارالمشروعات
فيللتعاونأفكاووتقديممشروعاتواقتراحبتصميمالمهتمةاألعضاءللبلدانهامةمعلومات
النظامهذاوثائقتتضمنهاالتيالمعلوماتمنكذلكوسيستفد.المنضةعملخطةإطار

مشروعاتتمويلفيجزئياأوكلياثشاركأنيحتملالتيوالمعونةللتنميةالدوليةالوكاالت
.بالمشروععملهمالمحتملوالمقاوليناالستشاريينوكذلكالمنظمةأعضاءبينالتعاون

والمنهجيةالخلفية

لمجموعاتقطاعيةاجتماعاتعقدالحاليةاللجيةوفقاالعملخطةومتابعهتنفيذيتطلب-8
مختلفاألعضاءالدولمنالخبراءيتناولحيثللخطةالعشرالمجاالتمنكلفيالخبراء
أجلمنمجالأوقطاعكلفيالجوهريةوالمسائلاألولوياتويحادونويناقشونها،القضايا
لكلالمحتملةالمشروعاتاقتراحاتفإنلذا».للخطةتنفيذامعينةلمشروعاتاقتراحاتإعداد
كليشكلثم،ومن.نفسهااألعضاءالدولمنأساساتنبعالقطاعاتأوالمجاالتهذهمن

بقيةتنفيذمسئوليةوتقع.فيهالمحتملينالشركاءمنمكونةمشروع´´ا´لجنةمقترحمشروع
االقتراحصاحببرئاسةالمعنيةالمشروعلجنةعاتقعلىالمقترحالمشروحدورةمراحل
الكوسيكإلىآخرإلىحينمنالمشروعفيالعملسيرعنتقاريروستقدم.األصلي
تحقيقه.تمالذيالتقدمتوضح

.محدوداالمنظمةعملخطةتنفيذكانفقدءاآلنحتىبذلتالتيالجهودمنوبالرغم-9
الطرقجميعلبيانخبراءلمجموعةاجتماععقدللكوسيكعشرةالسادسةالدورةقررتوقد

.الخطةبتنفيذللتعجيلالممكنةوالسبل



6مناسطنبولفيالمنظمة»عملخطةبتنفيذللتعجيلالخبراءمجموعةاجتماعانعقد-ا.
yالتوصياتمنعدداوصاغبالتنفيذالمرتبطةالقضايامختلفلدواسة2>>1أيارمايولم

.للكوسيكعشرةالسابقةالدورةعليهاوافقت

يعمكأنالكوسيكتنسيقمكتبمنالمتابعةلجنةطلبتعشر»الثامناالجتماعوفي-ا\
هذافيبخبرتهاستفادةلكبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتمعبالتعاونملثئمةآليةوضععلى

إلىإشارةوفي.الذكرسالفةالخبراءمجموعةوضعتهاالتيالتوصياتلتنفيذالصدد
وتقييمدراسةللمنظمةالتابعةالمعنيةالمؤسساتمنطلبتالتيالخبراءمجموعةتوصيات
المتابعةلجنةطلبتلهأماللقنالفنيوالدعمالتمويلوتوفيرالمقترحة»التعاونمشروعات

هيئاتبصفتهاءالمعنيةالمنظماتمعبالتنسيقيتولىىأنالكوسيكتنيقمكتبمنأيضا
إليهمتوكلأنيمكنالتيالمهمةوشروطوصلثحياتمضمونلشرحدراسةإجراءءاتصال
.فيهالننظرللكوسيكعشرةالثامنةالدورةإلىالدراسةهز»وتقديم

بتنفيذللتعجيلالتكميليةاآلليةإنشاءفيهااقترحدراسةالكوسيكتنسيقمكتبأعد-ا2
عشرةالثامنةالدورةإلىوقدمها)OIC/COMEC/18-02/SM(المنظمةعملخطة

ضوءفياتحيةتطويرالكوسيكطلبتءالمقترحةالتكميليةباتحيةالترحيبوبعد.للكوسيك
أنيمكنالتيالمهامومضموننطاقتحديدأجلمنالخبراءمجموعةاجتصاحتوصيات
ءإيكالكوسيكطلبتكماالعمل،خطةتنفيذعندبالمنظمةالصلةذاتالمؤسساتتقوالها
المهامتحديدفيبالكوسيكالدورةلجنةمنباالستفادةالخاصللثتراحالمناسباالهتمام
ائلثزمواالنسيابللثنشطةالفعالالتنسيقلضمانبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتإلىالموكولة

.ااالمشروعدورةإدارةا´نظاموالداخلياا´´النظامإعدادجانبإلىالصدد»هذافي

الخبراءمجموعةاجتماعتوصياتفإنءهأعكالمذكورالكوسيكقرارفيجاءوكما-13
بالمنظمةالمعنيةللمؤسساتالفعليللثشتراكالرئيسيالمرجعهيالعملخطةبتنفيذلئتعجيل
حالياتقدمالتوصياتهذهأنحظةمكبمكاناألهميةفمنثمومن.العملخطةتنفيذعمليةفي

تلتزماللذانالداخليااااالنظاموالمشروعدورةإدارةنظاممنكلإلعداداللثزمةالتوجيهات
السابقةالدراسةفيلوحظوكما.العملخطةتنفيذعندبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتبهما

فإن،)OIC.COMCEC/1S-02/SM(العملخطةبتنفيذللتعجيلالتكميليةباآلليةالمعنية
مسئولياتمنجانبابالتنفيذتكليفهاعندتتحملءالتوصياتبهذهعلماتحيطإذالمؤسسات،هذه



إعدادويستند.هأعكإليهاالمشارااالمشروعاتوالجانالخبراءمجموعةاجتماعاتومهام
عندالمعنيةالمؤسساتبهاتلتزماللذانالداخليااو´´النظامالمشروعدورةإدارةنظاممسودة

.النظرةهذهإلىالتنفيذ

تحتبالمنظمةالمعنيةللمؤسساتالرئيسيةالمهامتلخيصيمكناإلطارهذاوفي-ا4
التالية:العناوين

ءاألولويةحيثمنالعملخطةنطاقفيبالتعاونالخاصةواألفكارا~هتراحاتتقييم•
؟آخرهإلى..منسقوتعيينوالتمويك»والجدوى،

الدائمة)واللجنةالمتابعة(لجنةالكوسيكإلىتقييمهابعدالمقترحةالمشروعاتتقديم•
؟توجيهاتهاعلىوالحصولالعتمادها

؟المشروعات´´´لجانمعباالشتراكاألعضاءالدولمعبالتعاونالمشروعتنفيذ•
ذلكفيبمانشاطها،مجالفيللتعاوناألساسيةوالنظماالتفاقياتمراجعة•

اقتراحالمعنيةللمؤسساتويمكن.بشأنهاتوصياتوتقديمالقمنوخطةاالستراتيجية
.األمرلزمإذاغيرهاوصياغة

oضمانضرورةوهوالمشروع»تنفيذأثناءمراعاتهيجبأهميةيقلالأمروهناك-ا
القليلةمواردهاواستخدامأنشطتهاءوانسيابالتنفيذ»فيالمشاركةالمؤسساتبينفيماالتنسيق
ظلفيالملثئمةالجهةتحديدفيالنظروعند.االزدواجيةأشكالمنشكلأيوتجنببكفاءة
أنشعلتهابتنسيقتقوموأنإطارهافيالمعنيةالمؤسساتتعملأنيمكنالتيالحاليالنظام
إدخالمعلذلكثمةالمكالبنيةهيتبدوبالكوسيكالدورةلجنةأنلوحظالتنفيذ،أثناء

.للكوسيكالداخليوالنظاماألساسيالنظاممن)6ا(رقمالمادةعلىالتمديلثتبعض
.المتشعبوطابعهاالمشروعتنفيذعمليةلشموليةنظرابمفردهيكفيالقدالتعديلهذاولكن

لتنظيم11للمادةالمعدلالنصإلىاستناداالتدابيربعضاتخاذالمقترحمنفإنوبالتاليه
.وإجراءاتهاالمعنيةالمؤسساتعمل

التدابيرمجموعةوكذلكءهأعكإليهاالمشارءالما(للمادةالمعدلالنصصياغةوعند-61
والمؤسساتالمنظماتمعالتعاونموضوعتناولينبغيداخليهنظامشكلفيستصاغالتي

اإلسلثميآالمؤتمر~إطارفيللتعاونبالنسبةالحيويةألهميتهنظراليةالذووالوكاالت
االتحاداثمنعددإشراكفيالنظريمكنءذلكعلىوعلثوق.السابقةالدراسةفىجاءكما



اتحاداإلسلثمية»للبنوكالدولياالتحادمتلالتنفيذ،عمليةفياألعضاءالبلدانفيالمهنية
بأنعلمالموغيرهماإلسالميةالبلدانمنالمقاولوناتحادءاإلسلثميةانالبالمناالستشاريين

يمكنلماوذلكاإلسثمي)المؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسسةصفةعلىبعديحصللمبعضها
قابلةالهيئاتهذهومساهماتخدماتتصبحولكي.التنفيذعمليةفيمساهماتمنتقدمهأن

ألنشطةسلوكومدونةالمهنيةالمعاييرمنمجموعةوضعيمكنفإنهالتنفيذفيبهالطمتعانة
.التنفيذعمليةفيالمشاركةمنليتمكنوابهاااللتزامعلىوتشجيعهمءاألعمالرجال

yإدارةنظاممسودةفيالتنفيذبعمليةالمعنيةللمؤسساتالداخلي´´´´النظامإدراجويمكن-ا
.اإلوشادية´´´´التوجيهاتقسمضمنءالممشروعدورة

الليهإضافةإاللستحهالمقمرالتكميلهااللةفإنءالسابقةالدراسهفيوردوكما-ا8
النظرينبفبلاألولىأاللةمحلتحلأنهومنهاالهدفوليس.العمللخطةالحالمةالنفيذ
مهامأنمفتر-رفهيولهذا،.النفيذعملةفيورهالضرعندستخدمدعامةأنهاعلىإلمها

فيالرئيسانالمكونانوهماالمذروعا~»ونجانانخبراءمجموعا~اجماعأ~ووظائف
ذلككانكلمابالمنظمه»المعنيهالمؤسسأ~معواقسامهابهاحاالضطكيمكنالتنفيذ»عمله
مجموعهاجتماععنالصادرهالتوماتفيوردكماءمتطلبهذاأنالواضحومن.ممكنا
مشروعا~وتنفيذسمفيمبانموهالممؤسساتملكاشراكءالعملخطةبنفذللعجيلالخبراء
أعمالهامعريضدونالغرضلهذاوبشرمهمألمةمواردمنلديهاما~روكذلكالعاون»
وتنسيقجديدبمفهوم:لمتاحهللموارداألصراالستخدامعلىمشجعوهي.للخطراألساسه
اليواإلمكانا~العالميةالطورا~االسبارفياألخذمعالمنظمةوكاال~بنفيمافعال
اليالعالمةالمطورا~باهتماممدرسفعيذلك»إلىوباإلضافه.المعلوماتجمامكنولومقدمها
وتوجيهالمشروعأهممهعلىمؤكدثمومنالمنظمه،إطارفيالمعاونعلىمباشرةمؤثر
والجمعاتوالدولمةا~هلمهالمنظما~معالمعاونوروحاافالعي،والمنظورءبهالعمل

.منهاواالستفادهالمعلوماتبكنولوجياواالهممامالمختلفه»

األساسياإلطارتعتبرانالمنظمةعملوخطةاالستراتيجيةأنإلىاإلشارةينبغي-19

منفلكك.المشروعدورةإدارةنظاموثائقإعدادفيتتبعالتىوالتوجيهاتللسياسات
عزلصدو~همانظراالمنظمةإطارفيالتعاونأنشعلةتوجيهفيالحجيةأوال»الوثيقتين»
هيئةأكبروهوالبيضاء»الدارفيأ994األولديسمبر/كانونفيالمنعقدالسابعالقمةمؤتمر



األساسيالدافعفإنءالجميعيذكروكماثانيا».أإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيالقرارالتخاذ
عنالناجعةالتحدياتمجابهةهواإلسلثميالمؤتمرمنظمةإطارفيالوثائقهذهإلعداد

فإنثالثا».الثمانيناتأواخرمنذالعالممستوىعلىالضخمةوا~متصاديةالسياسيةالتغييرات
ثمومنءاألعضاءالدولجانبهنمستفيضةومناقشاتدقيقإعدادثمرةهماالوثيقتينهاتين

.الصددهذافيالمشتركةغبتهاوررؤيتهاعنتعبرانفهما

ومحددةجديدةتشغيلوطرقأمسعلىءالعملخطةوكذلكءاالستراتيجيةتعتمنا-2>

بالجهودللنهوضمثثمةوأدواتإطاراكككللمنظمةبذلكوتقدمالعالميةاالتجاهاتمعتتفق
.التعاونلتشجيعالمبذولة

االستراتيجيةوثيقةفي)31المادةلماألخيرالبندبأنحظةالمكتجدرالصدد_اوفي-26
أيتبنالجزءاالعملخطة(وتعتبراالستراتيجيةبمراجعة>ورياالكوسيكااتقوم!ونصه
العمكبشأنالمناسبةالقراراتواتخاذتحققتالتيائنتائجضوءفيتنفيذهامدىلتقييممنها)
.التنفيذعمليةأثناءمةاللقناإلجراءاتالتخاذالكافيةالمرونةيوفياا،المسثقبلفيزمالك

تقدموالتجا~يا~هتصاءيالمجالينفيتعملالتياإلسلثميالمؤتمرمساتمنإن-22
ءالتعاونلمشروعاتوبالنسبة.نشأتهامنذميكائكرهومهامأعماللدعموخبرتهاخدماتها
التعاونبأنالقوليمكنولكن.المرغوبالمستوىدونولكنهاملموسةتنائبفهناك

بالقياميسمحأفضنوضعفيءأ~ودةمواردهمنبالرغمءالمنظمةإطارفياال~ادي
فيالمتاحةالعمليةوالخبراتالطويلةالتجاربورصيدءئلتعاونآلياتلوجودنظرابألمزيد
.المعلوماتتكنولوجياتهيئهاالتيمدرالفرإلنبااضافةللمننمةالتابعةالوكاالت

العمل»خةمشروعا~تنفذفيمقدمأىإحرازيمكناأنهمرةمنأكثرتكرروقد-23
لمويكالثابتهالكافيهالماليةالمواردغابفيمنفذها،فيالمسخدمةاآلليهعنالنظربغض
للمنظمهالتابعهالمؤسسأ~عاتقعلىملقاههامةمسئوليةفهناكثمومنالخطة،وئتمشر
أنممكنالميالمواردألنونغئرا.التمويلهذاعلىللحمورجادةوأساليبطرقإليجاد
التنفذهلعملةيلزمبمامقارنةللغايهمحدودهءالحاليهالظروفظلفيالمؤسسا~هز«مقدمها
األولمهالمنظما~منالفنهائمعونةمثقأخرى»بدائلعنا~بمكاناألهميهفمن

آلمةإطارفيائمقابلولئطرفاألعضاءللدولالقائدهمحققبمامشروعاتهافيواالنسراك
ائمنظرومن.السابقهالدراسهفيذكركماوالمؤسساتالمنظما~فئذهمعسقامالميالتعاون
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التفويضظلفيالتنفيذلعمليةاللثزمةالتمويلآليةبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتتدرسأن
.الكوسيكمنعليهممتحصلالذي

المشروعاتتنفيذفيالسائدةالدوليةالصارماتمعتمشياءبأنهراسخاعتقادوهناك-24
سيكونبالمنظمةالمعنيةللمؤسساتالمشروعدورةإدارةنظاموثائقإعدادفإنآنفاءوردكما
ومسئولياتها.مهامهاتنفيذفيوفعاالمساعداعامك

المنظمةعملخطةضوءفرمالمشروعدورةإدارةنظاموثانقوبنيةشكل

فييعتبرالمشروحدورةإدارةلنظامالحاليةالوثيقةمشروعفإنقبلمنوردوكما-25
احتياجاتحسبميتطورانالحاليينومضمونهامجالهاأنكما.أوليةمسودةالحاضرالوقت

منبهايتصلوماللمنظمةالرئيسيةالقراراتأنكما.العملخطةتنفيذعمليةومتطلبات
خطةءالقمةمؤتمراتتراوات(متلللمنظمةوالتجارياالقتصاديالتعاونتحكمونظمقواعد
وحتى.لهامكمكجزءاستكونللكوسيك)األساسيوالنظامواالستراتيجيةءالمنظمةعمل
:ينجزأإلىسيقسمفإنهعمليبشكلالنظامهزأتقسيميمكن

..J>مير<>»
:بشأناألساسيةالوثائق

الرئيسيةالقضايا•
اإلجراءات•
المشروعبإدارةالمتصلةالعمليات•

.الثانيالجنرى

.يليمابشأنواإلرشاداتالتحليلتقتيات

المنطقياإلطارمنهجية•
االختصاصاتإعداد•
الجدوىدراسةقبلماوثائقإعداد•
السدادوكيفيةالخدمةنطاقلبيانمسودةإعداد•
المشروعجداولإعداد•
ونالمديرالمتعهدون•



المشروعالستعراضتقريرإعداد•
سنويةخطةإعداد•
المشروعجودةمعايير•
المشروعاستكمالتقاريرإعداد•
المشروعلتقييمحقةالكالتقاريرإعداد•

الفنيةللمعونةاللثزمةالتسهيلثتإعداد•
والمواردنشطةلكجداول•

الجودةلتقييمأدوات•
بالمختصراتقائمة•

موافقةبعدءالمنظمةعملخطةضوءفيالمشروعدورةإدارةوثائقتكونأنينبغي-26
.مستمرةبصورةوتحديثهاعليهاالحصوللسهولةإليكترونيامتاحةعليها»الكوسيك

المشروعاتمعلوماتونظامالتقاريرادإعه

مراحلإدارةفيأساسيجزءالرئيسيةالبياناتوتسجيلالوثائقوإنتاجإعدادإن-27

الوثائق-رئيسيتينفئتينإلىالوثائقتقسيمويمكن.لهالجيدةالمخرجاتودعمالمشروع

.تفصيليةمرجعيةووثائقءالمشروعمعلوماتلنظامالمطلوبة

الرئيسيالملخصتقدموثائقثلثثمنمجموعةمنالمشروعمعنوماتنظاميتكرن-28
نظامعنوسينجم.أنشطتهمنأخرىمرحلةإلىمرحلةمنتفذمكلماالمشروعلوضع
.الوثائق

التنفيذلعمليةالكليةالكفاءةعنوالمجمعةالجاريةالمعلوماتمنكل-المعلوماتتبادل•
نشطةاألمراقبة•
األداءتقاريروخاصةموحدهبشكلالتقاريرإعداد•

والنتائجانمخرجاتتحقيقعلىالتركيز•



:هيالرئيسيةالثلثثوالوثائق
اعتمادطرقوتجهيزالرئيسيةوالقضاياهداف»لكملخص.المشروحالعدادمعلومات•

اإلعدادقيدوهيالمقترحةالمشروعات
وتنفيذهالمشروعإعدادعلىللتعاقدالدقيقالطريق.المقاولافتيارإجراءات•
المقترحةواألعمالالرئيسيةوالمسائلللثداء»موجز.المشروعلمراقبةمعلوماث•

العملسسيرمراقبةمعلوفاتإعدادءعادةوينبغيالتنفيذ.عمليةأثناءللمشروع

ويتعين.المشروعفيتقدممنتحقيقهيتمماهسبشهرا12أوأشهر6كلفيالمشروع
.للكوسيكالسنوياالجتماعإلىلتقديمهسنوياا~هلعلىواحدتقريرهناكيكونأن

وحداثتها.تتضمنهاالتيالمعلوماتجودةعلىتعتمدالوثائقهذهفائدةأنالواضحومن-29
وتسجيلبالتفصيلالمعلوماتتقديمفياألهميةذاتاألخرىاألساسيةالوثائقمنعددوهناك
وطوال.بالمنظمةالمعنيةالمؤسساتبواسطةبعدفيماوتطورستحددالتياإلدارةقرارات
ويديرهسينشئهالذيالمشروعمعلوماتدعمنظامضمنالوثائقهذهتدرجءنشطةاألدورة

الكوسيك.تنسيقمكتب

'ìV1



باإلنجليزية:األصل

عملخطةمشروعاتدورةإدارةنظام

اإلسطيتمرالمنمنظمة

الكوسيكعاتمثسروعملمجموعةاجتماىبواسطةمراجعتهانمتلم

)2003مارمن/اأار2vالبى25منإلمقرةلممنعقد

ح9اهلقل(ورقإدارةفظاو-1

التشنيليوإطارهالمشروعدورةإدارةنظاممنالهدفا-ا

والبرامجالمشروعاتإدارةكيفيةتحسينهوالمشروعدورةإدارةنظاممنالهاف-1
العامةالظروفوكذلك<أفضلنحوعلىاالعتبارفيالرئيسيةالقضاياوأخذأنواعهابجميع
ا~وعدورةإدارةنظامويقدم.بهاالخاصةواألفكارالمشروعاتوتنفيذتصميمفيللعمل
المنتفعين»علىسيظلالتركيزأنمنللتأكدالمشروعدورةمراحلجميعفيمنستكمنهجا
.بكفاءةيتمانوالتقييمالرقابةأنكمأاألوقات<جميعفيمتاحةللمشروعاهلةالثالنظرةوأن

.واستدامتهامممتهامكواستمراروالبرامجالمشروعاتجدوىتعزيزشأنهمزالمنهجوهذا
نشطةاألأواألفكارمننوحأيأو´´البرامج´´أيضاالنظامهذافي´´مشروع´´كلمةوتعني
.اإلسلثميالمؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذعمليةفيبالتعاونالخاصة

التصميمتنفيذإلىبالمنظمة)المعنيةالمؤسساتلمالمشروعاتومنسقومديرويحتاج-2
علىالنظامهذاويساعد.عملهاوخطةالمنظمةاستراتيجيةإطارفيالمشروعاتوتسليم
ويدارداخلياهومتكاملواضحاستراتيجياتجاهفييسيرللتعاونالمنظمةبرنأمجأنمنالتأكد
.الملحةواألولوياتاالحتياجاتتعكسالتيالملموسةالنتائجعلىويركزبكفاءة

خاصةأميةعلىتنطويالمنظمةيةتيبالستراالتاليةالعناصرفإن0الصددهذاوفي-3
:لسياساتهاكإطار



االقتصاديةالكفاءةلبلوغالمنظمةدولاقتصاداتفيهيكليةتطوراتإحداث•
.االقتصاديالتحررطريقعناالجتماعيةوالرفاهية

األساسيةالطموحاتيدعمبأسلوباالقتصاديالتكاملزيادةهدفلتحقيقالكفاح•

النشاطفيأكبرنصيبعلىللحصولاإلسلثميالمؤتمرمنظمةدوللمجتمع
العالمي.ا~هتصادي

للتكاملثمةمكبيئةتوفيربهدفالعامالقطاعحوإصكا~هتصاديالتحررتشجيع•
المتبادلاالعتمادوتزايدالعولسةعمليةمنكاملةبصورةواالستفادةا~هتصادي

العالم.في
التعاونأنشعلةفيللمشاركةالخاصالتطاحفرصوزيادةفعالدورتوفير•

فيماالتعاونجهودفيجديدينوحيويةبعدإدخاليمكنحتىبالمنظمةا~هتصادي
.األعضاءالدولبين

لتبادلاألعضاءالدولمنالخاصالقطاعممكيلجمعمبادرةكلومساندةتشجيع•
ذاتوالقضاياالمشاكلودراسةبينهمفيماالعمليةوالخبرةواألفكار،ءالمعلومات
المشتركة.المشروعاتوإقامةالمباشر»التعاونإمكانيةودراسةالمتبادل»االهتمام

المجموعاتبهاتضطلعأنيمكنالتيالمشتركةوعاثللمشراألولويةإعطاء•
بينفيماأوا~طيميةودونا~طيمية»المستوياتعلىاألعضاءللدولالصغيرة
.األعضاءالدوللباقيماليالتزامأيدوناألتاليم»

إطاراتقدمالمنظمةعمللخطةالحاليةالوثيقةبأنالمثحظةتجدرءذلكعلىوعلثوق-4
العملوبرامجاألهدافوتعدادوالقضاياهالمشاكللتحديدالمشروعدورةإدارةلمنهجيةعمليا
الخطةمالالجوانبمتعددةعملخطةإطاروفيالتعاون.مجاالتأوبقطاعاتتتصلالتي

قطاعاتمستوىعلىتفصيكأكثرأهدافتحديدالشاملةاألهدافهذهتحقيقيتطلبألحالية»
ويمكناألمر.نهايةفيالكبرىالشاملةاألهدافبلوغتضمنالتيالتعاونومجاالت
أثناءالتفصيليةأهدافهاصياغةفياألعضاءالدولتساعدأنبالمنظمةالمعنيةللمؤسسات

.التنفيذعملية

o-عامةبصياغةأنقرهمركزقامالخطة»إعدادأثناءبأنهالتذكيرينبغيالصددهذاوفي
مجالأوقطاعكلفيالمطلوبةوالبياناتبالمعلوماتالمتصلةوالمشروعاتنشطةلثومحددة
تنفيذها.ينبغيمختارةموضوعاتعنأساسيةبحثيةمشروعاتجانبإلىالمجاالت»هذهمن



الخطة.منالجزءهذاحذفءموجزةبوثيقةالخروجعلىوحرصاالخطةاعتمادعمليةوأثناء
دورةإلدارةالمقترحالنظامضمنالخطةمنالجزءهذاإدماجالمقترحفمنوبالتالي»
مفيدة.مرجعيةكمادةالمشروع

للقطاعالنشطةللمشاركةخاصاهتمامءامكضرورةعلىالتأكيدينبغيوأخيرا»-6
بنودعلىمدرجاالموضوعهذاظلفقدالتعاون.أنشعلةفياألعضاءالدولفيالخاص

فيعليهالتأكيدوتكزرطويلةلفترةاإلسثميالمؤتمرمنظمةمحافلمختلف´عمالجدول
ومنالشرن.هذافيمصداقيةذاتمنهجيةأوآليةتوضعلماآلنحتىءولكنكثيرة.مناسبات
لتقديمالفرصةممثليهأوالخاصائقطاعاءإعطالمشروع»دورةإدارةنظامفيءالمقترح
القطاعلتنميةآاولويةإعطاءءالمرحلةهذهفيويجبللتنفيذ.قابلةلمشروعاتمقترحات
المعنيةو´ااألطرافا´المنتفعين´´مصطلحيفإنءثمومناألعضاء.الدولفيالخاص

الخاص.القطاععلىعامةبصفةتعودانءالمشروعدورةإدارةوثيقةفيحالياالمستخدمان

الخاصالقطاعممثليبينأكبرنحوعلىتفاعليةعلثقاتتقومأنالمتوقعفمنالطريقة،وبهذه
.المشروعاتتنفيذأثناءفي

المشروعدورةإدارةلننامالرئيسيةالمراحل2~ا

بدايةلهاحياة´´´´دورةفييمرأنالبدالمشروعأنليوضح´´الدورة´´مفهوميستخدم-7

لموالتقييمالمراقبةطريق(عنالتنفيذمنالمستفادةبالدروساالنتفاعويجبونهاية.ووسط

لندورةمتممجزءوالحاضرالماضيتجاربمناالستفادةإنجديدة.أنشعلةوإعدادلتحديد

برمتها.

إلىتؤديعلها»متفقباستراثيجيةمبدأثسلسكالمشروعاتوتنفذإعدادطرمقةتتبع-8

القادم.والعملاالسثراتيجيهتحسنبيدفوتقيموتنفذتساخثممحدد»لعمكفكره

أوخمسمنالمشروع«ورقإدارةنظاميتكرنا)ء(رقمالشككفيمبينهووكما-9

بالفعلومتاحةمعدةوهيالعملخطةتحلأنيمكنالحالياإلدارةنظاموفي.مراحلست

.هيالباقيةوالمراحلا´البرمجة´´.محل

األولىوالتقييمالمشروعتحديد:ا~وليالمرحلة

المشروعإعداد:الثانيةالمرحلة

التمويل:لثةالثاالمرحنة



.الرابعةالمرحلة
الخامة:المرحلة

المشروعدورةإلدارةالونيسيةالمراحل)1(رقمانشكل

~
ملالثمر

ءالمعنيةاألطرافستتبعهاالتيالرئيسيةالخطواتالمشروع´´دورةإدارة´´نظاميوضح-10
خطةإطارفيالتنفيذكانإذابالمنظمةالمعنية(المؤسساتالمشروعمديروخاصةوبصفة
الحقتقييمإجراءثمواستكمالهتنفيذهحتىمحتملتعاونمشروعتحديدهنبدءاالعمل)
اتخاذعندهايتقينالتيالنقاطمنعدداالدورةوتتضمنالمختارة).نشطةاأللبعض(بالسبة
يكونأنلضمانهامةفرصاتلكوتعدالبديلة.الخياراتمنوعدداالواضحةالقرارات

الدورةنظاميحدأكماالتشغيل.فيالمرونةولتشجيعواضحااستراتيجياتفكيراالتفكير
وكلهاللجودةومعاييرءتفصيليةوتوجيهاتالتقارير،إلاعدادوأشكالءتحليليةأدواتمجموعة
الجيدة.ألممارساتتعزز
ا)رقم(المرحألولي9اوالثتمالمشروعتحديد3~1

وافتبارها.وغربلتهااألطرافمتعددةالتعاونمشروعاتتحديدألمرحلةهذهتشمل-اا
وقدالملثئم.المشروعالختيارحاسمانممامطناألوليوالتقييمالمبكرةالدقيقةالغربلةإن

الجدوىدراسةقبل´´ما:أوءوالمبدئيةءوالموضوعيةءالقطاعيةائمشروعدراساتتجوى
عملواالمطلوبفيةفياطالدراساتوتحديدءمعينةأفكاروفحصوافتيارتحديدهفيلتساعد
منبمزيدالقيامحولقراراتخاذهيذلكونتيجةما.عمك:تحاذأومشروحلصياغة
عدمه.منإلهياالتوصلتمالتيللخياراتالتفصيليةالدراسات



خطة(فيالمشروعدورةومديرومنسقريقومأنالمتوقعمنفإنا~حلةهذهوفي-12
والمؤسساتللمشروعالرئيسيةالمقدمةبصفتهااألعضاءالدولتقوموأن,~),عمل
وإطاروالسياساتالفكرةتماسكمنبالتحققالصلةذاتالهيئاتمنوغيوهابالمنظمةالمعنية

وأنءالمنتفعينأوالمعنيةللثطرافثمةمكالمشروعفكرةأنمنتتأكدوأنءاالستراتيجية
أنالمنتظرومناالعتبار.فيتؤخذحظاتهممكوأنبوضوحمحددةأألطرافأنتراعي
عدممنوالتأكدوأسبابها»إلحاحااألكثرالفعليةالمشكلثتتحديددقةمنالتأكدإلىيبادروا
.للمنتفعينءمتهمكمنائتحققدونسلفامعدحلبأيااخذ

بالمنظمهالمعنهالمؤمسا~ستولىءوعالمنمر.ورقإدارةمنالمرحلةلهذهوبالنسبه-13
:لمةالتااألنشطهتنفذ

أخرىمعنةمحثةوأىاألعضاءىالدولمنالرسميةوعاتالمنمرمقرحاتمسلم•

)اسلثميالمؤتمرمنظمةنطاقفي
السوفرهسرالمعلومافوعمهفيالشكحالةفيثمةمكفيتعتعملةفيالبدء•
األطراففمامشاركاليالعملورشةلتوجمهمعهوالمعاهدللنقاسمدستعس•

ثماهكذلككانإذاالمعنه،
والمؤسساتالسرالوكامختلف(منالتقسرأعمالمنالمكسبهروسانمنالتحمق•

منهاسفأدةلكوإدرأجهاولمه)والةالوطنة
المعلوماتجمعوجودهتوافرمنوالتحققالجدوىدراسةقبلماوعنقةمقسر5

المطلوبة
وغربلةءالمنتفهنمنوغمرهااألعضاءالدورمعالممكنةالمقرحاتمناقشه•

بينهامنفسارلكتقدسهاسالمقترحات
إجراءأومامهالمعلومنمزمدجمعذلكوشمل.(لممقترحا~مبدئيمقسرإجراء•

الحاجةحسبمكتبة»دراسة
.ذلكوكفهوعالمسرإعدادفيالشروعبشأنJ(امحاذ•

إعداديتمملثئماءذلككانوإذاجدواه،منالتحققعلىالمشروعإعدادينطوق~ا4
المعنيةواألطرافبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتجانبمنلتقييمهللمشروعتفصيليتصميم
والثانيةالمبدئيعدادلكاألولى:فرعيتينمرحلتينإلىالمرحلةهذهتقسيمويمكن.األخرى



تقومقدالمبدئيىباإلعداداألعضاءالدولتقومأنالمتوقعمنوبينما.التفصيليعدادلك
تنسيقمكتببأنالتذكيريجبالصدد»هذاوفيالثانية.المرحلةبإعدادالمعنيةالمؤسسات
)OIC/COMCEC/1S-للمشروعاألساسيةالبياناتاستمارةنموذجبالفعلأعدقدالكوسيك

)02/PPFاقترا-علىللحصولالستخدامهللكوسيكعشرةالثامنةالدورةعليهووافقت
.للمشروعوكاملموحد

الثاتية)(المرحلةالمشروعتقييم4-ا

oفياألخذمعءالتعاونأفكارأوالمشروعالقتراحالهامةالجوانبجميعتدرس-ا
األساسيةوأئعواملميآاإلسكالمؤتمرمنظمةإطارفيللتعاونالرئيسيةاألهدافاالعتبار
وضعفيبنشاطالمنتفعونلثهيشارأنوينبغي.والمنتفعينالرئيسيةاألطرافوآواءللجودة

المشروعصلةالشأنهذافياألساسيةالعناصرومن.المشروعلفكرةالتفصيليةالمواصفات
معالمنطقيالتحليلإطارذلكفيبماللتنفيذهجداولوضعيجبكما.وجدواهبالمشكلة
إلىذلكيؤديأنالمنتظرومن.المتاحةبالمواردوجداولءالمتوقعوالتأثيرللنتائجمؤشرات
.للتمويلالمشروعطرحعدمأوطرحبشأنقراراتخاذ

الدراساتإجراءفيبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتتشرعقدالتقييممرحلةوأثناء-16

المشروعاتأفكارتطويرويتم.والماليةوالتعاقديةالفنيةجوانبهاوإدارةاللثزمةالتمهيدية
التدخكنوعيةأوواالستمراريةالجدوىعلىالتركيزيكونأنوينبغيخطط.إلىالمطئمة
لفكرةالتفصيليةالمواصفاتوضعفياألخرىواألطرافالمنتفعونويشاركالمقترح.
(هلارلطتمروقابليتها؟)تنجحأنالمرجحمنهلواأيجدواهابحسبتقتمالتيالمشروح

القضاياأخذمنالتأكدينبغيكما.؟)الطويلالمدىعلىفوائدتدرأنالمرجحمن
.االعتبارفيوأهدافهالمشروعتصميمفيالرئيسيةاألهدافوسياساتالمتعارضة

vالدورة،لجنةخلرمنبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتأجرتهالذيالتقييمأساسوعلى-ا

منللمشروعتمويلعلىللحصولللسعيرسمياقتراحتقديمبشأنقراراالكوسيكسثتخذ



واألدواتالتقنياتاستخدامإلىتحتاجبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتأنالواضحومن-ا8
إدارةنظاممنالمرحلةهز»فيالستخدامهاللمشروعتقييممعاييرلوضعالمستحدثةأوالمتاحة
.هماهامتيننتيجتينعنالتقييممرحلةمناالنتهاءيسفرأنالمنتظرومن.المشروعدورة

~
وأنهالجدوى،قبلما.رامةفيتحدءهتمالذيالمقترحالمشروعءمةمكمقأكدللت-

والمالية،وااهتماديةالفنية،التفاصيلذكرمعمتمرار،لكوقابلللتنفيذقابل
.للمشروعوالتثغيليةوالمؤسسية

قبولهالتبريرللكوسيككافيةمعلوماتتوفيرهوالجدوىدراسةمنالغرض
وتنفيذه.تمويلهعلىالعملأورفضهأوتعديلهأوالمقترح،المشروع

.الذكرسالفةالدراسةأساسعلنالتمويلبشأناقتراحإعداد-
.المشروحرفض-
بالشكلموضحةتكنلمإذاالمشروعجوانبلبعضالدراسةهنبمزيدالقيام-

الكافي.

الثالثألا(المرحلهالثمومل9-5

أساسعلىنهائية»بصفةالتمويلاقتراحصياغةالتمويلمرحلةأثناءويتعين-,9>
المعنيةالمؤسسرتبواسطةوفحصهوتقييمهتلتهاهالتيتوالمناقثالسابقةالدراسات
بعدويتم.الكوسيكعليهاوافقتالتيللجودةالمحددةالمعاييرمجموعةضوءفيبالمنظمة»

ويتخذالكوسيك،عننيابةبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتبواسطةالتمويلاقتراحاتفحصذلك
وثيقةفيوتصاغألتنفيذطرقعلىاالتفاقيتمثم._مهمنانمشروعتمويلبشأنقر:~
.وتنفيذهالمشروحتمويلترتيباتتبيزقانونية

الهيئةأوالكوسيكإلىالتمويلاقتراحتقديمقبلائمشروعتصميمجودةتغييموعند-2.
المشروعءمةمكمنأخرقمرةبالتحققبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتتقومأنيجبءالمختصة
.متمرارلكوقابليتهوجدواه



اللثزهةحبةالممصاجراءاتلكبياناالتمويكالقتراحالنهائيةالصياغةتتضمنأنيجب-21
تمويللمرحلةالمتوقعةالنتائجيليوفيما.فعكتمقدذلكيكنلمإذاالمشروع»تنفيذلتسهيل
.المشروعدورةإدارةنظامظلفي

رفضهأوالمشروعتصميمبإعادة
ذلكفيبماالمعنية»الطرف~إألكلمرافبواسطةقعةمهتمذكمرةأوثمويلراتفاقيةج/

.بالتنفيذالمتطقثهواإلداريةالفنيةالنصوص

لخلفيبالمنظمة،المعنيةللمؤسساتالرئيسيةالمهاممنفإنءسبقفيماوردوكما-)2
هذهتتطلبالتمويل»محدوديةإلىوبالنظر.التنفيذلمراحلتمويلآليةوضعالحاليهالنظام
الطوقإحدىفإنءالسابقةالدراسةفياقترحوكما.ابتكارياوتفكيراتجديديامنهجااآللية
.وليهاكاإلنمائيةالوكاالتأوالمؤسساتمنخارجيتمويلعلىللحصولالسعيفيتتعتل
الماليةباعتماداتهابالمنظمةالمعنيةللمؤسساتالسنويةالبرامجبإدماجآخراقتراحوهناك

السنوية.امبالبرتلكوغاياتوأهدافتتناسبالتيالحدودفيوذلكالتنقيةلعمليةالمخصصة
التيللمشروعاتجزئيأوكليتمويلعلىللحصولاألعضاءالدولإلىاللجوءويمكن
.المشروعدورةإدارةنظامتحتستندرج

بشأنحديثةمعلوماتبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتتصرفتحتيكونأنيجب-23
وفلكنالمشروعتحديدعندذلكمعرفةوستساعد.الرئيسيةومصادرهالتمويلأنواعمختلف

.اقتراحشكلفيوتقديمهالمشروعتطويركيفيةبشأنقراراتخاذعلىإعدادهمراحل

رأسفيالمساهمةأوالقروضأوالمنحخلكرمن.ثلثثبأساليبالمشروعاتتمول-24
تمويليأتيوقدالمشروح.لتمويلمتكاملةحزمةلتصبحاألساليبهذهتختلط.Lوكثيراالمال.

هنأوالبيئةصناديقمتلداخليةمواردمنأوءاالقتراحصاحبميزانيةمنالمشروع
.دوليةتمويلمؤسساتمنأوءاألطرافمتعدديممولينأوثنائيةأطراف



ويشترطفقط.واحدمصدرمنوكاملشاملتمويلعلىالحصولالمعتادمنليس-25
كشرطالمشروعمقتوحجانبمنلمعينيةأو(ماليةمساهمةوجودالدوليينالممولينمعظم

لمأكثرأواثنينممولين(أيالمشتركالتمويلفيالتفكيرالمناسبومنالتمويل.فيالشتراكهم
.تقديمهالواحدالمموليستطيعماعلىقيودوجودحالةفيأوالكبرىللمشروعات

المشروعإلعدادالمبكرةالمراحلفيالمحتملينبالمموليناالتصالويستحسن-26
فإنءعامةوبصفةسيطبقونها.التيوالشروطواإلجراءاتءالتمويلفيأولوياتهمومعرفة
.لتمويلهالمطلوبوالمبلغوتعقيدهالمشروعحجمتزايدمعتتزايداإلعدادجهود

الرابعة)(المرحلةوالمراقبةالتنفيذ6-ا

وتستخدمالتنفيذ.مرحلةتبدأاللزم،الماليالدعموتأمينالمشروعتخطيطبمد-21
هذاويشملالشاملة.أهدافهفيوالمساهمةالمشروعمنالغرضلتحقيقعليهاالمتفقالموارد
العمللسيرتقييمويجريلتوريدات.واواألعمالالفنية،والممصاعداتالدواسات،عقودعامة

.المتغيرةالظروفمعالتكيفبقصد

الكوسيكتنسيقمكتبيقوم(التيبالمنظمةالمعنيةللمؤسساتالداخلي´ا´´النظامسيبين-)8
يتولىعامة»وكقاعدة.المؤسساتهذهبينفيماالتنفيئذيةالمسئولياتبتوزيعحاليا)بصياغتها
دورةإدارةنظامتقييممرحئةأثناءالمؤسساتهذهبينمناختيارهسيتمياك´االمنسق´´
ءوالتمويكالتعاقداتوإدارةالشر:ء»ذلكفيبماالتنفيذ،جوانبجميععنالمسئوليةالمشروع
علىيتمعمامنتظمةبياناتالكوسيكإلىوسيقدمءآخرهإلىءالماليةوالرقابةواإلشراف
.والمتابعةالرقابةتقاريرأساس

الدولمنالخدمةمقدميمعوالتعاقدالتفاهممذكرةاستكمالمهمةالتنفيذيشمل-29
خاهمةبياناتوتوفرالتنفيذعمليةأثناءمستمرةمهمةالمشروعسيرومراقبةاألعضاء.
المشاكلجلعكعملهيجبماوتحددءالمعنيةاألطرافأوالمنسقةالمؤسسةلتستخدمهاباألداء

.وهيالدورةمنالمرحلةهذهفياتخاذهاينبغيخطواتوهنأكتنشأ.قدالتي
المباشرينالمنتفع/المنتفعينمعبشأنهاوالتفاوضتفاهممذكرةإعداد•
بالمعلوماتالمتعهدوتزويداألعضاء،الدولمنالرئيسيالمقاولواختيارمناقصةطرح•

للمشروعجهودهوتعبئة



األولىالسنويةالخطةوإعدادالمشروعفيللبدءعملورشةتنظم•
العملسيرعنالمعلوماتوتبليغءوتسجيلءتجميعأجلمنالمعلوماتإلدارةنظامإنشاء•

فيهوالتمويليالماديوالتقدم
سنويةخططوتنفيذإىاد•
المقاولمزمنتظمةتقارمىتلقي•
منتظمةاجتماعاتوعقدالعملمسمراقبةزيا~اتترتيب•

ذلكاألمراقتضىإذادوري»فنيإشرافتوفير•
.األمراقتضىإذاءالمشروعلتعديكمراجعاتوإجراءوحئها»المشكلثتتحديد•

1-vمسة/الخا)المرحلةوتقييمهالمشروعاستكمال

.ï-مخرجاتعنمعلوماتالمعنيةللثطرافالمشروعوتقييماستكمالمرحلتاتقدم
الدروسالستخلثصالمعلوماتوتستخدمعليه.ألمترتبةواآلثارالبرنامجأوالمشروع
المستقبل.فيوإدارتهاوتصميمهاالتنميةمشروعاتاستراتيجيةصياغةعندمنهاواالستفادة

أومشروعونتائجوتنفيذلتصميم<وموضوعينظاميتقييمبأنهاالتقييمعمليةفيوتعت-36
جودةقيامىهوتقييمأيمنوالهدففيها.العملانتهىأوتنفيذهايجريسياسةأوبرنامج
للثستمرار.وقابليتهوتأثير»ءوفاعليتهءوكفاءتهمحمنته»مكهدىوتقدوالبرنامجأوالمشروع
إدارةلنظاموفقاوتقييمهبالمشروعالعملانتهاءلمرحلةاتمصاحبةالرئيسيةالخطواتوتشمل
:يليماالمشروعدورة
بالمشروعالعملانتهاءعنتقريرإعداد•
ألمستفادةالدروسعنوثيقةوضع•
الحقلتقييمتخضعالتيالمشروعاتاختيار•
المشروعتقييموعنالمستفادةالدروسعنتقريرإصدار•
.األخرىالمشروعاتإعدادأنشعلةفيالدروسهذهمناالستفادةمنالتأكد•
ويعتوالتأثير.ءوالكفاءةاألداءىحيثمنأهدافهأساسعلىعادةالمشروعيقتم-32
استخدامالمفيدفمنولذلكالمنقي.التحليلإطاربنيةعلىمتزايدةبصورةالمشروعتقييم

وإعداده.المشروعتحديدعندالمنطقيالتحليلإطارأسلوببالمنظمةالمعنيةالمؤسسات
.المنطقيالتحليلإلطارشرحاالتاليالقمممويتضمن



:المشروعدورةمنمعينةمواحلفيالتقييميجري-33

تحقيقهميتمأنهيرجحمألتقييمألمسبق)التقييمبمرحلةوتعرفلمالتنفيذفيالبدءقبل•
عامةهذاويتعلقرئيسي)(تقييمرئيسيةمواعيدفيأوالمدةمنتصففيأيالتنفيذ»أثناء•

التنفيذأثناءتعدالتيبالتقارير
التقييم)مرحلة(أيالتنفيذانتهاءعند•
(وتعرفالمدىطويلةاآلثارلتقييمالمشروعمناالنتهاءبعدالتقييميتماألحيانبعضرفي•

.حق)الكالتقييمباسم

تم.بماالمشروعومقترحالتمويلبهةغإبكحوللتقييمآخرهامغرضوهناك-34
.جديدةعاتلمشررأفكارظهورإلىاألحيانبعضفيالتقييمويؤدي

في~أوءالمشروعدورةمراحلمنقليلعددفيإاليشاركونالالناسمعظمإن-35
عملعلىعادةيعتمدجيدمشروعأعدادفإنءثمومنالعمل.مرأحكمنمرحلةأيمنجزء

الوثيقوالتعاونالفعالالتنسيقإنالمعنية.األطرافمنكبيرعددبينفيماوحوارجماعي
المشروعتطويرويحتاج.العمليةطوالبريضروأمربالمننمةالمعنيةالمؤسساتبينفيما
وهو.والتقييموالتمويل،واإلعدادهالتحدءءيتطلبالعملاستكمالأنكماطويل»وقتإلى
وفي.المشروعطبيعةحسبءمنهنتهاهلكسنواتبضعإلىأشهرثثشكنهيستغرققدأمر
منسيشتركونالذينأوالمشاركونحظسيكامالفظهذامتلفيأنهالمعتقدفمناألمر»نهاية
وإعدادهالمشروعتحديدعمليةتوافقمدىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذفيبعد
عليهاتنطويالتيالمختلفةدو!رلثواضحةرؤيةلديهموسيكونءالفعليةالمشروعدورةمع

التعاونإطارفيوتنفيذهالمشروعوضعيتطلبهالذيوالجهدالوقتويتفهمونالتنفيذ،عملية
.المنظمةنطاقفي

المشروعدورةإدارةنظاملتحليلوإرشاداتتقنيات-ثانيا

دورةفيتستخدمالتيالرئيسيةوالتقنياتاألدواتبعضالنظامهذافيتوجد-36
معترفتقنياتواستخدامفهمالضروريمنفإنناجحبمشروعاقتراحوإلعداد.المشروع

ومن.معينمشروعلتقييمالتقنياتمنمختارةمجموعةاستخدامءعادةويتم.إلعدادأبها

اإلدارةنظاميستخدمأنالمقترحومن.عنهاتسفرالتيالنتائجوفهمتستخدممتىمعرفةالمهم



ويشترط.ومتسقو:~وحبمثساقتراحإلعدادتقنيةيقدمالذيالمنطقيالتحليلإطار
كزلنكويمكنالمنطقية.التحليكأطراستخداممتزايدةبصورةللمشروعاتالمحتملونالممولون
النهائي.والتقييمءالعملسيرو~اقبةالمبدئيىالتقييممراحلفياألطرهذهاستخدام

الفني،التقييممتلالتقييمتقنياتءاإلمكانبقدراالعتبار،فياألخذيمكنءذلكإلىوباإلضافة
المخاطر،وتقييملمعيةواالجتواالقتصاديةءالمالية(للجوانبالعائدإلىالتكلفةنسبةوتحليل
وتحليلالمؤسسي،والتحليلالتفافي.االجتماعيالتحليلأوالمصلحةأصحابوضعوتحليل
المشروعكانإذاماالختبارالمشروعإعدادموحلةفيالتقنياتهذهوتستخدم.البيئيالتأثير
.جدوىدراسةبإجراءغالباذلكعملويتممنهالمقصودالهدفتحقيقفيسينجح

ïV-معميتطوروالئذيالمشروعدورةإلدارةالحاليللنظاماإلرشاديةالتوجيهاثوستكون
وتنفيذإعدادفيالجودةعاليمستوىإلىالتوصكفياألساسيالمرجعستكونالوقت

خطةمشروعاتإدارةعلىالمساعدةهواإلرشاديةالتوجيهاتهذهمنوالغرض.المشروع
.وفعاليةبكفاءةالمنظمةعمل

:التاليةالمكوناتعادةالتوجهاتوتشمل-38

إلدارةالرئيسيةنشطةباأللهخكمنالمعنيةاألطرافتضطلعتشغيليإطار)أ
المشروعدورة

إدارةمنمختلفةمراحلفياتخاذهايجبالتيللقراراتالخياراتمنمجموعةب)

فيومرونةواضحثرارإلىالتوصلتعزيزإلىتهدفوالتيالمشروعدورة
التشغيل

تساعدللجودةومعاييروتوجيهاتللتطويرىونماذجالتحليل،أدواتمنمجموعةج)
بمهامياالقيامبالمنظمةالمعنيةالمؤمماتوثمكنالممارساتتحسينتعزيزعلى
.المشروعتنفيذعند

دورةإدارةنظامفيالتقييمومعاييرللتحليلالمنطقيهاألطراستخدامألهميةونظرا-39
.التاليالقسمفيبإيجازشرحهالمناسبمنفإنالمشروع،



المتنثيالثحللإطارامنهج،2

وإدارةتخطيطأجلمنالمشروعدورةإدارةنظامفيالمستخدمةالرئيسيةواألداة-4.
وكذلكماءوضعوتحليللتحديدتقنيةوهوالمنطقيىاإلطارمنهجباسمتعرفمامشروع
البرنامجإعدادوبعدالوضع.لتحسينتنفيذهاينبغيالتيواألنشعلةاألهدافهتحديد

التنفيذمرحلتيفيالعملسيرمراقبةبهدفللثدأرةرئيسيةأداةالمتهبهذايعتبرءوالمشروع
للتقييم.وإطارءالعملسيرلمراقبةنظامولوضعنشطةاأللجداولاألساسويقدم.والتقييم
.الدورةمراحلمنمرحلةكلفيحاسمادورايلعبفهوثمومن

منهجمثلءالخاصالقطاعفيإدارهنظريهإلنالمنطقياإلطارمنهجأهمولوثرجع-14
كأداهالمنهجهذاطوعولقدالسثناث.فيشائعهكانثوالثياألحدان´´حسبا´اإلداره
.اإلنمائثالمهونهثقدممفيالمشثركهالوكاالثمنكبرعددبواسطهواإلدارهللثخطيط

ومارواجهالمنطقياإلطارمنهجأثبتفقدءاالنتقاداتمنالمنهجهذايخلوالوبينما-42

للمشروعالشكلموحدموجزتقديمفييساهموهو.جديدةوكاالتبواسطةيستخدمزال

.بهالخاصوالمنطق

المشروعاتإلعدادالمنهجهذاتستخدمأنبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتتستطيع-43

المنهجهذاويعدتطبيقه.كيفيةمعرفةالمهمفمنوبالتاليوتقييمها.سيرهاومراقبةوإدارتها»
:يليبماالقيامعلىالمنظمةمؤسساتمساعدةوبإمكانهءواإلدارةوالعرضءلنتحليلأداة
والمنتفعين)المشكلثت(وخاصةالمشروعإعدادأثناءالقائمالوضعتحليل•
المساعدةواألنشعلة~هدافمنطقيهرميتسلسكإقامة•
المحتملةالمخاطربعضتحديد•

للتنفيذاستراتيجيةاختيار•
وتقيمهاوالنتائجالمخرجاتلمراقبةأسلوبأفضلتحديد•
.المنالوسهلةمتسقةصورةفيونطاقهالمشروعبنيةعنالمعلوماتوتبادلعرض•

:العمليةهز.توجيهفيتساهمخطواتأربععلىالمنطقياإلطارمنهجيشتمل-44



المشكلةتحليك•
المصلحةأصحابعنتحليل•

األهدافتسر•
للتنفيذمفضلةاستراتيجيةاختيار•

4o-باسموتعرف(المنطقياالطارومسفونةLogFrame(التحليللهذانتيجةهي
ءالرئيسيةافتراضاتهوكذلك.ونتائجهوأنشطتهمنهضوالفtالمشروأهدافتلخصوهي
.المصفوفةلشككمثاالأدناه)2(رقمالشككويبين.وتقييمهمرأتبتهوآلياث

فيبماللمشروع»الرئييةالوثائقلوضعاألوليةالبنيةالمنطقياإلطارمصفوفةتقدم-46

للمراقبةترتيباتجانبإلىالمشروع، تصميموثيقةضمنللمشروعوصف•

؟والتقييم
؟والتكاليفللمخرجات/االنشطةجداول•
؟المخاطرالدارةمصفوفة•
؟الخدماتنطاق•

.للمشروعالمخصصةالتفاهممذكرة•

لممشروعوصف


األثرف:الهة
الذيالموسعاإلنمائي

المشروعفيهيساهم
المستويينعلى

والقطاعيالقومي

النتيجة:الفرض
فيالمتوقعةاإلنمائية
حيثءالمشروعنهاية
العناصرجميعتساهم

المنطقىاإلطارمصفوفةبنية.2رقمالشلل

الثحثقوساثلءانحدا~نرالنا
المعلوماتمصادرالمساهمةمدىقياس

المتخدمةوالطرقالهدف.تحقيقفى
تتريروإعدادلجمعهامرحئةفيتمتخدم

بثمأنافتراضاتالمعلوماتمصادرنهايةفيالوضع
الغرضربطالمستخدمةوالطرقإلىيشيرالمشروع
بالهدفتقريروإعدادلجمعهامنالغرضتحقيق

شرنهاويستخدمالمشروع



وتقييمهالمشروع
افتراضاتالمعلوماتمصادرتحقيقمدىقياس.عنصركلفيهة

هدفوبطالمستخدمةوالطوق.عنصركلأهدافالمتوقعةالنتيجة
بالغرضعنصرتقريروإعدادلجمعهاأثناءيستخدمكل~جاتإلنتاج

والتقييمالمراجعة

المعلوماتمصادرونوعكمقياسالنتائج.جاثالمخر
المستخدمةوالطرقIوتوقيتجاثالمخريمكنالتيالمباشرة

تقريروإعدادلجمعها,وتستخدمتسليمها.)السلعقياسها
بشأنوسيرمراقبةآثناءIللمشروعوالخدمات)

والمراجعةالعملIعادةتكونوالتي
إدارةسيطرةتحت

بشأنافتراضات

المخرجاتربط

عنصركلبهدف

المشروع

Iأهدافتنفيذ/عملالتيالمهاه:مشطهاأل
أثناءيستخدمالبرنامبIلثنفيذأنجزت

العملسيرمراقبةوتسليمالمشروع
._-المحددةالمخرجات

افتراضاتالمعلوماتمصادر
ربطالمستخدمةوالطرق
بالمخرجاتتقريروإعدادلجمعها

بشأنها

بشأن
النشاط

:فيالدورة0إدارنشاططوالالمنطقياإلطارمنهجامتخداميمكن-47
ءالبرامجنطاقفيتندرجالتياألنثمطهوتقييمتحديد•
ءومنطقيةمنتظمةبطريقةالمشروعصيغةإعداد•
ءالمشروعتسميماتتقييم•
ءمحليوالموافقةتمتالتيالمشروعاتتنفيذ•
.وثقيمهالمشروعفيالعملتقدموتقييممراقبة•

استخداميمكنولكنءالمشروعدورةبدايةفيمبكراالمنهجهذااستخداميخضل-أ8

والتيبهاالعملالجاريالمشروعاتميكلةوإعادةاستعراضفيتساعدكيالتحليليةاآلدوات

فيبالمرونةويتسمالثفكيرعلىذلكيساعدتصميمها،عندالمنسجهذامبادئفيهاتستخدملم

.التطبيق



كتقسومعاير2،2
أومشروعنوعيةوتحسينتقييمأنحظةمكالمشروعإدارةدورةأثناءالمهمومن-49

يتصفالجودةعاليالنشاظأووالمشروع.اإلدارةلنشاطبالنسبةأساسيأمربمفردهبرنامج

.باآلتي
ملئنموتصميمأهدافلديه•

مهنيةبصورةيدار•

أهدافهيحقق•

لطستمرارقابلةفتانجلديه•

«o-القراراتإلىتفضيالتيالجوهريةاألسئلةعلىاإلجابةعندهامةمعاييروهذه
إعدادعندمراعاتهاالمهمومن.بالتفصيلالمعاييرتلك)1(رقمالجدولويشمل.الرئيسية
تحتاجمعاييروهذه.القراراتخاذمستوياتمختلفعلىعليهللموافقةوتقديمهمقترح

.المشروعدورةمنمختلفةمراحلفيبانتظاماستخدامهاإلىبالمنظمةالمعنيةالمؤسسات

الثرارمعاسر)1(رثمولالحه -------_._----
القراراتخاذمعايير

---------
األولى)المرحلة(بدايةجوهريسؤال

؟(_األ.التقييدرحلةه~1إلطنتتالهلةتهقافيةدرةبجدايتسرراحاالقدهل
مطثمةاألهداف•

الفقر.حدةمنالتخفيففيمباشرةغيرأومباشرةبصورةالمنشاطسيساهم•
عليهاوتوافقبهاالعملويمكنءوملثئمةواضحة»والتنظيميةالمؤسسيةالترتيبات•

.المشاركةالحكومة

.فيهاللتحكمتابنةوتبدوالمخاطرتحديدتم•
.المشاركةالحكومةفيالمسئولينكبارمنقويةمساندةعنىالمشروعيحوز•
أهدافه.المشروعيحققأنالمرجحمنأنهإلىالشاملالواقعيالتقييميشير•
للمشروع.المشاركةالحكومةلدىواالجتماعيةاالقتصاديةللسياساتالمشروعهمةمك•

األولى)المرحلةنهايةلمجوهريسؤال
؟التمهيدياإلعدادمرحلةإليباالقتراحاالنتقالينبغيهل



عملهاوخطةالمنظمةاستراتيجيةمعاألهدافتوافق•
بهاالعملويمكنءومطثمةواضحة»والتنظيميةالمؤسسيةالترتيبات•

فيهاللتحكمقابلةوتبدوالمخاطرتحديدتم•
المشروعإلعدادزمنيجدولإعدادتم•
المعنيةاألطرافمنقويدعمعلىالمشروعيحوز•
أهدافهوغالمشريحققأنالمرجحمنأنهإلىالشاملالواقعيالتقييميشير•

الثانية)(المرحلةجوهريسؤال

التفصيلى؟االعدادمرحلةإليبا~هتراحاالنتقالينبغيهل
ملثئمةاألهداف•

الفقرحدةمنالتخفيففىمباشرةغيرأومباشرةبصورةالنشاطميمماهم•
اإلعدادفيبنشاطالمعنيةاألطرافتشترك•
الجودةمعاييرتستوفياألولياإلعدادعمليات•

الجودةبمعاييريفيالتمهيديالتصميم•
بهااللتزامويتمالمشروعإلعدادزمنيجدولإعدادتم•
أهدافهميحققبأنهللمشروعالشاملالتقييميبش•
ارلطتمرقابلةالفوائدتكونأنالمرجحمن•
المشروعبعدالمتكررةالميزانيةتستمرأنالمرجحمن•
لثة)الثا(المرحلةجوهريسؤال

؟التنفيذمرحلةإلىبا~هتراحاالنتقالينبغىهل
ملثئمةاألهداف•

فيمباشرةغيرأومباشرةبصورةسيعماهمالنشاطهذاأنيوضحالفقرظاهرةتحليل•
الفقرحدةمنالتخفيف

الجودةمعاييرمعتتمشىالتصميمعمليات•
المشاركةالحكومةمنللمشروعقويدعم•
أهدافهالمشروعيحققأنالمرجحمنأنهإلىالشاملالواقعىالتقييميشير•
واالستراتيجيةلطستمرارالقابليةتحليلالتقييميشمل•
كيفيةعنتفصيلياتقييماتقدمالفقرحدةلتخفيفواستراتيجيةللفقرتحليالالتصميميشمل•



ذلكفيا~متراحمساهمة
ارلطتمرقابلةالمستمفةالمحليةوالمجتمعاتالمؤسساتعلىستعودالتيالفوائدتبدو•
لثة)الثاالمرحلة(نهايةجوهريسؤال

L.؟اتخاذهاينبغىالتيالتصحيحيةاإلجراءاتهى
مطثمةتزالالاألهداف•

عليهاوتوافقبهاالعملويمكنومطثمة،ءواضحةوالتنظيميةالمؤمسيةالترتيبات•
ائمشاركةالحكومة

تعديتبإدخالليسمحالكافيةبالمرونةيتسمالتصميم•
سطتويعملالصحيح...(JI..فيالمشروعيتقدم•
إعدادوعمليةالمقاولعليهايسيرالتياالدارةوإجراءاتالمراقبة»ونظامالسنوية»الخطة•

األساسيةبالمعاييرتفىالتقارير
األداءبتقييميتصلفيماجيدتقديرعلىالمقاوليحصل•
المخكفةوالمساهماتكممئولياتمطثمتفصيلىبشكلكتفا~مذكرةتوضح•
ومتواصلقويدعمعلىالمشروعيحصل•
بكفاءةواالستراتيجيةاالستدامةتحليلتطبيقيتم•
ارلطتمرقابلةالمستمفةالمحليةوالمجتمعاتالمؤسساتعلىتعودالتيالفوائدتبو•

لمخطة-ثالثا

المسودة~هفإنءالمشروحدورةإدارةنظامبشأنالتفسيريةالمنكرةفيوردكما-oا
فيالكوسيكتنسيقمكتبمنالمقترحةالتكميليةاآلليةمنجزءهىالنظاملهذاالمعدة
المعنيةالمؤسساتاشتراكطريقةعن)OIC/COMCEC/18-02/SM(السابقةا~امة
قراربموجبالمقترحةالتكميليةاآلليةفيالتوسعبغيةالعملخطةتنفيذعمليةفيبالمنظمة
.الشأنهذافيا)8(الدورةالكوسيك

منظمةعملخطةتنفيذعمليةفىالمشروعدورةإدارةنظامإدخالمنوالفكرة-56
التيمهامهاإدارةكيفيةلتحمينبالمنظمةالمعنيةالمؤسساتمساعدةهياإلمطميالمؤتمر
متسقامنهجاالنظام~اويقدم.ذلكفيالتنسيقمنبمزيدوقيامهاالكوسيكإليهاتوكلها
وأن.األوقاتجميعفيلهشاملةنظرةتوافرمنللتأكدالمشروعدورةمراحلجميعطوال



والمشروعاتالبرامججدوىيعزنالمنهجهذاأنالمعتقدومن.بكفاءةوالتقييمالمراقبةتتم
.للثستمراروقابليتهاهمتهاومكءالمنظمةعملخطةفي

المنهجهذاتستخدموالوطنيةالدوليةاإلنمائيةالمؤسساتمنكبيرعددوهناك-53
الحاليةوالمسودة.نشطةاألومجالالمحددةاألغراضحسبمختلفةوأدواتتقنياتبتوظيف
هذافيالمتاحةوالتقنياتاألدواتتطويعإلىتهدفمحاولةالمشروعدورةإدارةلنظام
طبيعةاالعتبارفي0األخذمعالمنظمةعملخطةمشروعاتتنفيذعمليةفيلتستخدمالنظام

االقتصا«يالتعاونوأوضاعاحتياجاتوكذلكءالجوانبمتعددةالتنميةخطةمشروعات
ينبغيللمعلوماتونظامإضافيةتوجيهاتالنظامفئذاولدى.المنظمةنطاقفيوالتجاري
عملتتطلبضخمةوثائقمجموعةفهيثمومن.ذلكإلنالحاجةدعتكلماوتنميتهتطويره
.إلصدارهاالمنظمةمؤسساتجانبمنجماعي

أوالغموضبعضيشوبهايرانالءالحاليةصورتهافيءالدواسةأنالمؤكدومن-54
الحاليمداهايحتاجقدكماالتوضيح»منمزيدإلىتحتاجالتيتلكأوأغفلتالتيالنقاط

األعضاءالدولمساهماتأنفيهشكالومماالواضح.التحديدمنمزيدإلىوفحواها
وأكثرأفضلوشكلبصياغةللنظامالحاليةالمسودةستثويبالمنظمة»المعنيةوالمؤسسات

اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذعمليةفيللتطبيقوقابليةفاعلية



األولىالجولةفيالشروعبشأنالكوسيكعنالصالرالوزاريأإلعالن

التجاريةالحضلياتنظاماتفاقيةإطارفيالتجاريةوضتللمفا

اإلسطيتمرالمنمنظمةاأل~ءالدولبينفيما

للكوسيكعشرةالتاسعةالدورة

)2>•3األولتشرينأكتوبر/23-20(اسطنبول،





عنانصادرانوزارياإلعطن

اإلسطميتمرالمنمنظمةفياأل~ءالدولبينوالتجاريالحتصا«يللتقالنانصةالة(للجنة

لم(الكوهسيك

التجاريةالمفاوضاتمناألولىالجولةفىالشروعبشأن

ا~مفطيةإطارفي

اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألمناءالدولبينالتجاريةالحضلياتنظامحول

)2•>3األملتشرينأكتوبر/23-2>(اسطنبول،

فيالمشاركيناإلسطميتمرالمنمنظمةفيمنماءاألالدولوفودساءورفىالوزراءنحن

ءللكوسيكعئمرةالتاسعةالدورة

الدولبينوالتجاريا~قصاديللتعاونالدائمةاللجنةعنالصادرالقرارعلىنؤكاإذ
التجاريةللثفضلياتنظامإنشاءعلىينصألذيالكومسيك~-اإلملثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين

منظمةفياألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءبشأنالعزمبإعطنونذكر
اعتمادتمحيثللكوسيك»الرابعةالدورةطرفمنعليهالمصامقةتمتالذياإلسلثميالمؤتمر
إلىالوصولقصدائتجاريةاآلفضياتنظامبتدابيرالمتعلقةالقراراتاتخاذفىأساسيكمبدأالتوافق
الدولمندولةلكلاألطرافوالمتعدةالثنائيةااللتزاماتاالعتبارفىتأخذوشموليةمتوازنةاتفاقية

حدة.علىاألعضاء

األعضاءالدولبينائتجاريةفضئياتاأللنظاماإلطارالتفاقيةوالسريعالنعنيالتنفيذأنوحيث
للتنميةقويادفعاتعطيأنشأنهامنالتيالتجارةتحريريدعمسرفاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفي

اهولىفيالفقرحدةمنويقلصالعيثىمستوىوتحسينالعملفرمنخلقفىويساهماالقتصامية
اآلعضاء.



المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامأنعلى~داونؤ~

أعتباراألطرافمتعددةأوإقليميةهشبهأوكانتثنائيةأخرىاتفاقياتمعيتوافقأنيمكناإلسلثمي
مكملنظامهوبكبديلكنظامتصورهيقعلماإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتجاريةاألفضلياتنظامأن

األخرى.للثتفاقاتوإضافي

رعايةاألكثرللدولةالعامالمبدأمناستثناءتعداالقليميةا~هتصاديةالتجمعاتأنوحيث
كانتكألاوذلكتمثيل.موحد»طريقعنالمفاوضاتفيتشاركأنلذلكتبعاويمكنهاللثتفاقية
سلثمي.االالمؤتمرمنظمةزياألعضاءالدولمنفقطمكونةاالقليميةالتجمعات

المؤتمرمنظمةفياألعضاءنموااألهكولللةالخاصالوضعبمراعاةالتزامنادرنجة

تمرائمنمننئمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةللفضلياتالشاملالنظاماتفاقيةتطبيقعنداإلسلثمي
منالكاملةاالستفادةوضماناالتفاقيةهذهفيفعلياتشاركأنعلىمناحرصاوذلكاإلسلثمي،

البلدان.لهز»الفرصبتجدديسمحبمامقتضياتها،

التيالميادينجميعفيومتوازنجوهريتقدمتحقيقفياالستمرارأهميةعلىنئ~كما
كللفائدةالمفاوضاتعمليةفيوالمرونةالشفافيةتوفيرضرورةعلىالتأكيدمعالمفاوضاتتشملها
المشاركة.الدول

المفاوضكأبعاد,-

المقاصةللمفاوضاتالتنفيذيالجهازبصفتهاالتجاريةالمفاوضاتلجنةدورأهميةعلىنؤكا
تنفيذفياألداءأفضلتحقيقإلىالراميةالجهودتكثيفمنهاونطلبالكوسيك،لجنةإشرافتحت
بها.المنوطةالمهام

مناألولىللجولةالتحضيرإلىالراميالخبراءفريقاجتماعبتقريرعلماأحكلئاوقد
حزيرانلميونيو26إلى-24منالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزنظمهوالذيالتجاريةالمفاوضات

لبيضاء.الدارابمدينة2.>3



الرزنامةتجاوزعدمعلىالحرصمعأعمالهامواصلةالتجاريةالمفاوضاتلجنةمننطلب
الدولمنهاوخاصةالمشاركةالدولومصالحاهتماماتوقدراتاالعتباربعينواألخذالمحددةالزمنية

نموا.ا~هل

فيللمفاوضاتاألولىالجولةالستضافةالتركيةالجمهوريةمنالعقمبالعرضفرحب
ليا.أنطابمدينة،1004ابريل/نيسان

عنبيةوضعمنلثنتها،األوليدورتهاتخصصأنالتجاريةالمفاوضاتلجنةمننطلب

األنرى.الفنيةوالجوانبالمفاوضات

منامتارأواحدةسنةغضونفيالمفاوضاتمناألولىالجولةاستكمالأهميةعلىنؤكا

اإلطار.االتفاقيةفيالواردةعليهاالمتفقالعامةللمبادئوفقاونلك،2>>4ابريل/نيسانشهر

المتعلقةالمقترحاتتتيمعمليةعلىاالشرافعلىالعملالتجاريةالمفاوضاتلجنةمننطلب
شفافيةعلىوالحرصشرنهافيالسريةضمانضرورةاالعتباربعيناألخذمعالتجاريةبالمفاوضات

تقاريرتقديمالتجاريةالمفاوضاتلجنةوئيمرعلىويتعينالمخكفة.جوانبهافيالمفاوضاتعملية
الشأن.هذافىالحاصلالتقمحولالكوسيكإلىدورية

أولتاريخقبلالتجاريةالمفاوضاتلجنةإلىاآلتيةالوثائقايفاءالمشاركةالدولمننطلب
.).>4مارس/آذار

؟2003أكتوبرفاتحغايةإلىالعملبهاالجاريالخارجيةبالتجارةالمتعلقةواألنظمةالقواعد•
المنسقالنظامأساسعلى).>3منةأكتوبرفاتحغايةإلىفعلياالمطبقةالجمركيةالتعريفات•

)HS(؟ا~هلعلىأرقام6في
الموليوواإلقليميالثنائيالمستوىعلىالمطبقةالتفضيليةالجمركيةالتعريفات•
؟2..3سنةأكتوبرفاتحغايةإلىالمطبقةالتعريفيةغيرالتدابير•
؟2003سنةأكتوبرفاتحغايةإلىالمطبقةالتعريفيةشبهالتدابير•
سنةأكتوبرفاتحغايةإلىالمطبقةالنباثيةوالصحةالصحيةوالتدابيرالفنيةوالمعاييراألنماط•



المنسقالنظامأساسعلىاألخيرةالثلثثةبالسنواتالمتعلقةالخارجيةالتجارةإحصائيات•

)HS(واسلع.البلدانحسبوذلثأرقام،6في

التجاريةالمفاوضةلجنةأمعلة_2

المفاوضاتلبنةأمانةمهامالتجارةلتنميةاإلملثميوالموكزللكوسيكالتنسيقمكتببنولى

الداخليالنظاملمقتضياتطبقابهاالمنوطةالمهامتنفيذاللجنةأمانةتتولىاإلطارهذاوفيالتجارية،
التجارية.المفاوضاتللجنة

التجارةلتنميةسلثمياالو:لمركرالتركيةالحمهوريةطرفمنالمقدمةالهامةالمساهمةئقدر
المفاوضات.تحضيرفيللتنميةاإلسلثميوالبنك

.يليماقررناولقد

؟التجاريةالمفاوضاتللجنةالداخليالنظامعلىالموافقة-أ
ورزنامةالتنفيذيالبرنامجوتطبيقمهامهامباشرةإلىالتجاريةالمفاوضاتلجنةدعوة-~

؟المحددةاآلجالخكالعمل

والمؤسساتالفرعيةاألجهزةوكذلكملثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةدعوة-ج
اختصاصهمجالفيكلوالتجاري،االقتصاديالميدانفيالعاملةلهابعةوالتالمتخصصة

لهز»الفعليالتنفيذعلىالعملفياإلسهامإلىبهاءالخاصةواالجراءاتللقواعدووفقا
التفضيليةالتجاريةللمبادالتمنطقةتحقيقفيتساهمانتينشطةاألبتنظيموالمبادرةالقرارات

؟اإلسلثميالمؤتمرمنظمةدوربين
والتجاريةالمفاوضاتلجنةبهاالقيامتتولىالتيالمفاوضاتتقييمإلىالكوسيكلجنةدعوة-د

؟االتفاقيةتنفيذفيالحاصلالتقدمكذلك
اإلملثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللولىالتجاريةاألفضلياتنظاممتابعةإدراج-~

الكوسيك.للجنةالقادمةالدوراتأعماكجدولفيدائمةكنقطة
تنفيذمناألولىالمراحلفيالمفاوضاتعلىأالشراففيمتمراراالالكوسيكعلىيتقين-و

سيره.تعترضقدالتيالصعوباتكلتفاديعلىحرصاوذلكالتجاريةاألفضلياتنظام



التجاريةالمفاوضاتللجنةالداخليالننام

للكوسيككشرةألتلسعةالدورةإلىمقلمةوثيقة

)0320األولتشرينلمأكتوبر23-2>ءاسطنبوللم





التجاريةالمفاوضاتللجنةأنداخنيالنظام

لئقوهسيكعشرةألتاسعةإندورةإلرمقدمةوثيقة

أ2•«3األولتشرينلمأكتوبر23-2>آاسطنبول:

ينيماأئنصهذافيذكرهاالواردوالعباراتالكلماتتعني0الداخليالنظامهذاألغراض

ا~ا -.

اإلسلثميالمؤتمرمنظمة

.االتفاقية-1

مياإلسكانمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتاتفاقية

.األ~ءولاله-3

أإلسلميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول
:ةقهالمتعاالدول-4

االتفاقية.هذهفياألطرافاإلسلميالمؤتمرمنظمةفياألعضاهالدول
:المشاركةولاله-5

وممات.كههتانملروسادتتادتناتيةمذهإطارفىبثمأنهاللتناو~مليةبتو.نمتدمت.لترة.لمتماة.دول

.نموااألالاأل~ءولاله-6

البلدانأقلصفةالمتحدةاألممعليهاتطلقالتيالمنظمةفياألعضاءالدولتلك
ذلك.خلثفاللجنةتقررلممانموا»

v--ائمةالهاللجنة:

اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةوالتجاري،االقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةهي
(كومسيك).

:التجاريةالمفاوضاتلجنة_8

الدولبينالتجاريةاألفضلياتمفاوضاتجوالتإطارهافيتجرىالتياللجنة
المشاركة.



يةالتجالىالمفلوضاتللجنةالداخليالنظام

التفويضووثانقالتمثيل-أوال

1العاده

.من~اللجنة´´لمباسمبعدفيماإليها(المشارالتجاريةالمفاوضاتلجنةعضويةتتألف

نظامبشأناإلطاراالتفاقيةفىالمشاركةاإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول
إليهاالمشارلماإل~المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات

فيالمعرفالنحوعلىاالتفاقيةمنالثانيالمرفقفىالمدرجة´´االتفاقية´´)باسمبعدفيما
منها.13المادة

1العاده

مناوبونممكونيرافقهأنويمكنمعتمد»بمندوبمشاركةدولةكلتمكر
أوراقضمنوالمستشارينالمناوبينالصكينأسماءتدرجاالقتضاء.عندومستشارون
االعتماد.

3العاده

المراقبون

حضورمشاركةدوالليستالتىاإلسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدوليجوز-أ
مراقب.بصفةاللجنةاجتماعات

اإلقليميةدوناالقتصاديةللتجمعاتءالطلبعندالدعوىتوجهأنللجنةيجوز-ب
الالتياإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمنفقطتتكونالتىواإلقليمية
مراقب.بصفةاالجتماعاتحضورإلىاالتفاقيةفىتشارك

منظمةمؤسساتإلىتقررها»التيوا_حكاوالشروطوفقءالدعوةاللجنةتوجه-ج
مركز´بالتحيدوهيوالتجاري»االقتصاديالميدانفىالعاملةاإلمطمىالمؤتمر
والبنك-أنقرةمركز-وللتدريبواالقتصاهيةواالجتماعيةاإلحصائيةالبحوث
لممالكياإلسطميواالتحادلمصناعةوالنتجارةاإلسصةوالغرفةللتنميةاإلسطى
وكذلكالمتخصصةووكاالتهالهاالتابعةواألجهزةالمتحدةاألممإلىوكذلكالبواخر
حكومية.الغيروالهيئاتليةاللوالمنظماتمنوغيرهاللتجارةالعالميةالمنظمةإلى

مراقب.بصفةاللجنةاجتماعاتلحضورالمعنية



04الماد

أننفوبحذرفانورو

الدو<~نسرا؟...برذئرسمدد:ئقا:مةئيد~انبإ(ر:ورقكنقبلعادةأللجنةأد::نةتتر.
اقبدر.والمزرينو!ئو_د«..:شودبينالداالممثلينأسماء•ة6إلعشا<

آلمكنبأمحضاه-فانبا

oالما~«
النثخاباثأ

المفاوضات.جراتمنجولةكلفيللرئيينوابوثثقةونيممااللجنةتنتغب
مننمةفيانثثثةالمجموءاتبينالعادلالجغرافيالتوزيعمبدأاإلمكانقدرويواعى
اإلسلمي.ألممؤتمر

~ألماأ«
نبسالرنواب

لرئاسةنوابهأحد!لرشيمىيعين0بعضهاأوكلهاالجلسةعنئيمرالىتغيبحالةفي
يتولى0الجلسةيترأسمنتعيينعدمحالةوفيبينهم.التناوبمبدأأساسعلىاالجتماع
منعليهوماسلطاتمنللرئييماالرشيمىولنائبالرئاسة.مهمللرئيساألولالنائب
الرئاسة.مهامتوليهعندواجبات

yالمادة
الرئيستغيير

توليعنعاجزأأصبحأوالمشازقةاألعضاءالدولألحدممشكالرئيسيعدلمإذا
المتبقية.للمدةفورامنصبهيتولىجديدارئيسا،5للمادةوفقااللجنة»تنتخبءمهامه



اللجنألودمرا~وظانف-نالنا

11العاد:
الوظان

عمليةلتسهيلوذلكءالضرورةدعتكلماوظائفهاتحسينعلىاللجنةتعمل
الكوسيكإشرافتجتمسئولةاللجنةوتكوناالتفاقية.أهدافوتحقيقالمفاوضات

تنفيذمتابعةوكذلكاإلطار~افيالمعتمدةاآللياتوكلاالتفاقيةوتنفيذمراجعةعلى
دعتكلماالقراراتواقتراحاالستشارةتوفيرعنىتعملكماالمفاوضات.نتائج

المحكمالتطبيقضماننهاشمنالتيالتدابيرتتخذعامةوبصفةذلك.إلىالضرورة
أحكامها.وتنفيذللثتفاقية

علىوتوزعهاالتجاريةبالمفاوضاتالمتعلقةالمشاركةالدولاقتراحاتاللجنةتتلقى-ب
اجتماعموعدمناألقلعلىيوم45علىيقلالأجلفيالمشاركةالدولجميع
طرفمنقبولهاحالفيالمدةهز»تجاوزعنداالقتراحاتبقبولويسمحاللجنة
اللجنة.

االمتيازاتجداولتوسيعقصدوتنشيطهاالمفاوضاتتعزيزعلىاللجنةتقمن-ج
والكاملالفوريبالنشراللجنةتتعهدكماالمشاركة.الدولبينفيماالتجارةوتنشيط

المشاركة.الدولبينفيماللتجارةتعزيزاالتجاريةللمعلومات

الصلةذاتعاتالمنانفيلذلك»مخصصاجتماعوفيالطلبعنداللجنةتنظر-د
القواعداللجنةوتعتمداالتفاقية.من1oللمادةوفقابشأنهاالتوصياتوتقدمباالتفاقية
الغرض.لهذاالمناسبة

أفضلعلىبمهمتهاللقياممناسبةتراهاالتياألخرىالتدابيرتتخذأنللجنةيمكن~ه
وجه.

9المادة
الدورات

ويتمذلك.إلىالضرورةدعتكلماأوأشهر4كلمرةعادةاللجنةدوراتتعقد
تقررأنللجنةويمكنالجارية.الدورةخللالمقبلةالدورةانعقادومكانتار_ختحديد

أشهر.4مدةمروربعدأوقبلدوراتهاعقدالرأيفيبالتوافق



ا0المادة
الدوراتعقد

وبالتنسيقاألقلعلىيوموأربعينبخمسةالدورةانعقادقبلاللجنةأمانةترسل
وكذلكاللجنةدوراتمندورةكلعقدومكانبتاريخكتابياإشعاراالرشيميمعالكامل
مشاركة.دولةكلإلىالصلةذاتوالوثائقااعمالجدولمشروع

11المادة
األعمالجدول

أليويجوزدورة.كلأعمالجدولمشروعالرئيسمعبالتنسيقاللجنةأمانةتضع
الأجلفياألعمالجدولمشروعفيإلدراجهابنوداتقترحأنالمشاركةالدولمندولة
كلبدايةفياألعمالجدولاللجنةوتعتمداالجتماع.انعقادموعدمنواحدشهرعنيقل
(د_آ

12العاد:
النصاب

رفعحالةوفياللجنة.فيالمشاركةالدولممثليبسيطةأغلبيةمنالنصابيتشكل
استمرارلضمانا~مةالتدابيراللجنةتتخذالنصاب»فيالطعننتيجةاالجتماع
أشغالها.

واختتامافتتاحبإمحشيقومذلكعنوفضكاللجنة.جلساتجميعالرئيسيترأس
حالةفيللتصويتالمسائلوطرحالكلمةفيالحقوإعطاءالمناقشاتوإدارةجلسةكل
لهز»وفقاالرئيسيكونالنظامية.النقاطفيوالبتالقراراتوإعشاآلراءتوافقعدم

إلىالمتكلمينبهأنوللرئيمرإشرافه.تحتتقامالتياألعمالسيرعنمسئوالاألحكام
يحدأأنأيضاولهالمناقشةموضوععنحظاتهمكخرجتهاإذاالنظاممراعاةىجوب
هذابموجبلهالمخولةالصلثحياتالرشيمىيمارسكمامتكنم.لكلبهالممسوحالوقت
اللجنة.لقراراتوفقاأوالنظام



ا4المادة
النظاميةالنقاط

هز»وفيمسألة.أيمناقشةأثناءنظامنقطةيثيرأنمشاركةدولةأيةلممليجوز-أ
فيالطعنحالةوفيالداخلي.النظاملهذاوفقاالفورعلىقرارهالرئيمريعلنالحالة
يتملمماقائما»القرارويظلفيه.للبتالطعنهذافوراالرئيمريعرضالقرار
البسيطة.باألغلبيةذلكيخالفمااسزء

جوهرإلىيتطرقأننظام»لنقطةإثارتهعندمشا~كةدولةأيةافممنليجوزال-ب
النقاش.قيدالمسألة

1oالمادة
النقاتيتأجيل

المناقشة.تأجيلمسألة»أىمناقشةأثناء0يقترحأنمشاركةدولةأيلمعتليجوز
منوالثنينءاالقتراحلتأييدواحد~با~اإلذنيجوزءاالقتراحمقدمعنوفضك
للتصويت.أالقتراحيطرحذلك»وفورلمعارضته.الممثلين

,iالمادة
رفعهاأوالجلسةتعليق

أوالجلسةتعليقمسألةأيةنقاش0أثنايقترحأنمشاركةدولةأيةلمعتليجوز
فورا.للتصويتتطرحبلمناقشةمحلاالقتراحات0هذتكونوالرفعها.

القراراتاتخاذ-خامسا
17المادة

والتصويتاآلراءتوافق

ذ~التوافقأساسعلنالتجاريةبالمفاوضاتالخاصةالقراراترجميهاللجنةتتخذ-أ
.م-~.~
يتماألخرى،المسائلشأنفياللجنةأعماءبينالتوافقحصولاستحاآلرعنا~ه

التصويت.إلىاللجوء

18المادة
التصويتحقوق

واحد.صوتفيالحقالمتماركةاألعضاءالدولمندولةلكل



19المادة
المطلوبةاألغلبية

اللجنةتتخذ<أ6المادةمن)(بللفقرةوفقأالتصويتإلىاللجوءحالةفي
يلي:كماقراراتها

المشارحةالدولممثليثلثيبأغليةالجوهريةالمسرئلبشأناللجنةقراراتتتخذ-أ
التصويت.فيشاركتالتيالحاضرة

الدوللممثليالبسيطةباألغنبيةاإل~ائيةالممما~بشأناللجنةقراراتتتخذ-ب
التصويت.فيشاركتألتيالحاضرةالمشاركة

يبتجوهرية،اوإجرائيةألمسائلإحدىكانتإذاماتحديدمسألةأثيرت:.ا-
ياك:نرئير،قرأ~فيطعنأيفوراللتصويتويطرحالمسألة.هذهفيالرئيهن
التيالحاضرةألمشاركةالدولممثليمنبسيطةأغلبيةتبطلهلمماقائمايظل
التصويت.فيأركتش

شاركتائتيالحاضرةألمشاركةالدولممثلي11بعبارةيقصداننظام»هذاألغراض-د
أماسلبا.أوإيجابابأصواتهميدلونالذينالحا~ونالممثلون´´.ألتصويت:في

مصوتين.غيرفيعتبرونالتصويتعنيمتنعونأ(:.ينالممثلون

20المادة
التصويتطريقة

األيديبرفععادةاللجنةتصوت
األعضاه.الدولإحدىأمملذلكطلبماإذاالسريالتصويتإنىاللجوءويمكن

المشاركة.لندولالبسيطةباألغلبيةاللجنةطرفمنالطلبهذافيالبتيقعو

2االمادة
الداخلىبالنظامالعملوانتهاءالتعديثت

وقتأىفيتقدمأنءذلكيخالفماعلىاالتفاقيةتنصلمما0للجنةيجوز
العملتنميأوأجزاءهبعضأوالداخلىالنظام~التعديلالكوسيكلجنةإلىاقتراحات

وقت.أىوفيبه



11المادة
العملوفرقالفرعيةاللجانإنشاه

علىوظائفهاألداءضرورياتراهبماالعملوفرقفرعيةلجاناتشكلأنللجنةيمكن-أ
بعدللجنةالداخليالنظامنغمرهوالفرعيةللجانالداخليالنظامويكونفعال.نحو
تعد~.منيلزمماإجراء

المهمةانتهاءعندأواللجنةمنبقرارالعملوفرقالفرعيةاللجانهذهحلويتم-ب
أجلها.منشكلةالتي

والمحاضراللغانا-سادسا

023الماد
اللجنهلغا~

أنمشاركةدولةأيةلمصرويجوزوالفرسية.واإلنجليزيةالعربيةهياللجنةلغات
أحدإلىالترجمةالمشاركةالدولةهذهوفرتإذااللجنةلغاتغيرأخرىبلغةيتحدث
اللجنة.بلغاتالوثائقوتصدراللجنة.لغات

24المادة
وقراراتهااللجنةأشغال

باللغاتاألعضاءالدولجميععلىوقراراتهااللجنةأشغلعنتقريرتوزيعيتم-أ
كلبعدأسابيعثقةغضونفيوذلكاإل~المؤتمرلمنظمةالقطةالرسمية
~(آ

أوإنخالأوخطأأيإلىالنظرتلفتأناألعضاءاهولىمنهولةأليةيجوز-ب
المناسباإلجراءتتخذأناللجنةوعلىالمذكورة»القراراتوفيالتقريرفيتصويب

اللجنة.أمانةإلىرسمياتبليغهتمإذاللجنةالمقبلاالجتماعفيالشأنهذافى
الرسميلطمتحدامأنهابمعنىالتداول~~مقيدةباعتبارهااللجنةوثائقجميعتصنف-ج

المعلوماتتداولعلىالقيدإلغاءوقتأيفىتقررأنللجنةيجوزأنهبيدفقط.
المعلومات.هذهعنالكشفأووثائقهامنأيفيالواردة

2oالعاده
الجلسا~مطنبأل

لمما0علنيةغيرالفرعيةولجانهاالتجاريةالمفاوضاتلجنةجلساتعادةتكون
نلك.خطفاللجنةتقرر



2iالمادة
اللجنةأمانة

ءاللجنةأمانةمهامالتجارةلتنويةاإلسثمىوالمركزللكوسيكالتنسيقمكتبيتولى
:اإلطارهذاوفي

بشأنالتجاريةالمفاوضاتميدانفيالفنيةومساعدتها~تهابتقديماألمانةتقوم-أ
المشاركة.الدولإلىاالتفاقية

تاريخوتحددالمضيفالبلدمعبالتنسيقاللجنةاجتماعاتمسؤوليةاألمانةتتولى-ب
العمل.وبرنامجاألعمالجدركمشروعبإعدادوتقومدورةكلعقدومكان

وكلالفنيةواساتوأكاألعمالجدولمشروعإرسالمسؤوليةاألمانةتترلى-ج
المشاركة.الدولممثليإلىا~مةوالوثائقالمبيانات

المؤتمرمنظمةومؤسساتالكوسيكفياألطرافكلإعلثماللجنةأمانةعلىيتقين~د
اللجنة.بنشاطاتاإلسثمي

مختلفخلثلالمقر«ةتالتعديكوكذلكاالمتيازاتلوائحنشرالنجفةتتولى-~
التجارية.المفاوضاتمنجولةككاستكمالعندوذلكدوراتها

ممثليبيناالتصاالتلتمهيلالمفاوضاتخكجهدهابذلاللجنةأمانةعلىيتقين-و
المعنية.اإلسطميالمؤتمرمنظمةمؤسساتوبينألمشاركةالدولكل

j-يقدمواوأناللجنةاجتماعاتكلفييشاركواأناألمانةممثليعلىيتقين
النظر.قيدالمسائلحولالمطلوبةالتوضيحاتوكلوالدراساتالمعلومات

27المادة
المتعاقدةالدولمشاركة

لجنةتشكيلبعداإلطاراالتفاقيةفيمشاركةدولةتصبحالتيالمتعاقدةالدولةتلتزم
:للجنةونظامبمهامالمتعلقةالمقتضياتوبكلالمفاوضاتبنتائجالتجاريةالمفاوضات
مشاركتها.قبلعليهالمصادق

28المادة
ماليةمقتضيات

بهم.الخاصةالنفقاتجميعاللجنةاجتماعاتفيالمشاركةالدولمشلويتحمل-أ
المفاوضاتلجنةدوراتتنظيمبكلفةالخاصةالنفقاتالمضيفالبلدحكومةتتحمل-ب

التجارية.
المشاركةالدوللدىماليةمواردعنتبحثأنالتجاريةالمفاوضاتللجنةيمكن-ج

منجزءتغطيةمنتتمكنحتىاإلسثمىالمؤتمرمنظمةمؤسساتلدىوكذلك
التجارية.المفاوضاتتنظيمعنالناجعةالنفقات



29العاده
عامهمفنضبان

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةإلىوتوصياتياتقاريرهااللجنةترفع-أ
عليها.المصدقةقصد´´الكومسيك´´اإلسطمىالمؤتمرلمنظمة

للتعاونالدائمةاللجنةطرفمنعليهالمصادقةبعدالتنفيذحيزالنظامهذايدخل-ب
(الكومسيك).اإلسطميالمؤتمرمنظمةفىا_~ءالدولبينوالتجارياالقتصادي



م,ر(

~المنيةالدراسيةالحلقةتوصيات

المعلوماتتكنولوجياواستخداماطكترونيةالتجارة´´أثر

األ~ءللدولأنبيئيةالتجارةوتطوير~يزعلى

اإلسميتمرالمنمنظمةفي

للكوسيككشرةالتاسعةالدورة

)200ألاألولتشرينأكتوبر/27-20(اسطنبول،





بالمخيةالدراسيةالحلقةتوصيات

المعلوماتتكنولوجياواستخدامونيةااللمتقةالتجار´اأثر

منماءأألللدولالبيئيةائتجارةوتطويريزتفعلى

اذسطيألموتمىفي~

للكوسيككثمرةالتاسعآلإلدورة
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المصرفية...االوثائقالجمركيىالبيانالنباتية،والصحةالصحية
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وكذلكتنميتهاعلىوالعملوالخدماتالمنتجاتضبطفيمتجانسةأوموحدةمواصفاتاعتماد.4
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والموادواالتصاالتاإلدارةكفاءاتتدعمحلواللتشككاإللكترونيةالتجارةمعداتمنوتمكينها
الماليةوالهيئاتالمشاركالبلدفيهابماالعمليةلهذهاللثزمةالمتمويليةالمصادرإيجادمعالبشرية
والصناعة.للتجارةاإلسلثميةوالغرفةللتنميةاإسطيالبنكمنهاخاصة
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)اسلثمي.تمرالمنلممنظداالمساىالعاماألميننابيكأديالوءالسفيرسعادةاالجزاء.:عورأس
التالية:!لممؤسساتاالجتماعوحضر

اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةائعامةأألمانة-

الكوسيكتنسيقمكتب-
أنقرةمركز-
والصناعةللتجارةاإلسلثميألمركز-
والصناعةئلتجارةاالسئثميةفةالف-

للتنميةلثمىاالساليقك-

االسلثميةامر:نجمهزريةممكرحضرهكد.

التالي:األعمالجولاالجتماعاعتمد

سلثمياالالمؤتمرمنظمةعملخطةلتنفيذالتكميليةاآلليةوضع-ا
التجاريةالمفاوضاتلبدءعدا،شكبالنسبةالوضمعه2
f-األعضاءالدوكبينفيماوالنقلالتجارةتسيرحورالنظروجهاتتبادل
´عمالهنيستجدها-4

بوضعاالجتماعإالرمسيكتنسيقمكتبأخطرعماك»األجدولمناألولالبندإهثارفي
إلعطاءالتاليةالخحواتاتخاذضرورةعلىاالجتماعوافقءذلكأثروعلىالتكميلية.اآللية
للكية.الدفعقوةمنمزيد

كتتهاالتيألمشروعاتجميعبتأولأولى،كخطوةالباءهضرورةعلىأللجنةوافقتا~
المؤتمرلمنظمةالعامةأألمانةتقومسوفءزللتعلىوبناءعيةالقطائلجاقطريقعق

شهرنويةبحقولخطاببإرسالءالكوسيكتنسيقمكتبهعبالتشاورسلثمي»أال
تحديدفيهمنهمتطلبءالمشروعاتمقدمنجميعإلى»2».3الثانيتشريننوفمبر/
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حكرودأألمانةألىلمقيعدمحالفبى،.أشهمنة!>خفثرأإلسث.يدتمر!ئموةلمفظه

يحذفوبالتاليبهمهتمينيعودواثباتمشروعمقد~أنعندئذيفترضالفترة»هذه

المؤثصرمنضمتموسساثامةاته

اتىنطضد~تقعالتي،ئمشرروعأتالمؤسداتىءنحتارعنان»بهاءمي:اداست

انوالبكالو«روهمقدممهبالتنساق.الممنضةسسانذمنتقومدذنكأهتابوثي`نثمحتو.

تنفيذه.إمكانيةئبحثبهالمهتة

عثىسثثصرالعملث_»فيسلثمي9ا(نمرائمنمنظمأسد،:ث_ءومأدزاللجنهأكدث~-

المعنث.~ء7اورشكالعائثأوائثثنثاس:~دوكذلكائمنو~هممشك

منظمةاجتواه~تجميعفيمنتغمينوتفييماستعراضاجراءعلىاللجنةوافقت4-
التنفيذ.مممنية_المحرزللتقدممي،اإلسكالمؤتمر

التجارةئتميةسلثمياالالمركزاخطراألعمأ:~.»جدولبنودمنألثاني>ئبنداراط~
وقدالتجارية.المفاوضات،لجنة5:أمااتخذتهاا~با~اتاللجنةالكوسسينتنفيقوهكتب
يفيءأالتفاقيةمملىفمدقتالتية»عشرر:الثنت`~و~هشأءكةضرورةعلىاللجنةأ_ئت
بصسرعدة•'1'»ه4فيسرنأبريثى/شهرهيتركيأفي~ائسيضاتلئعث«:´.ألوئىالجولة
0التاليةالنقا_<~`دتم:شكأثروعلىللتنمية.،´::نملثميالبنكمنمحتملة

األ~اءولاكحكوماتأودولاءلرؤس:عرةباتنحاالكومنيكءئيسيرسئر\-

ستستضيفكبةالترالحكومةبأنفيهايخطوهماالتفاقيةعلىصدقةالتيعشوةاالثنتي
التب´رية.اوضاتللمفاألوئيالجولة

ارةالمتبلتنميةسلثمياأل<لمركزمبمالتثمأورأيضا،تحرسسين.0تنسيقمكتبيقود~~
ألعضد:ء~0و_لك:عرةت.فمأب~،0سر:ء<<ءدسلثسي0تمرائعقنعننئمةاله`مةواا:~ى::بة
ت´كيدأزسارءاالتفاقيةعلىمدقنتيياتاألعضاءائدول»نىا~´_<انتهز«وستئمنبذ

تتكونالتيوفودهاوكذلك)ء0»4شباطفبرايرلمشبزنهايةيتهثعدموفييمثماركته
تقومسبق»ءاعلىوعلثوقالصلة.:اتدراتائةفيباتفوضعهمنيبيسمه~:ء0مز

علىوقعتالتيائبلدانالىدعوةاتخنئأنبأ´رساراإلسلثميتمرألمنلمفحمةاأل~نة
المفاوضات.فيالمشاركةيمكنواحتىعليهاالتصديقىيرفيهاتحثه!ءاالتفاقية

م~م



حسبالجارة،وزارهأوالخارجةوزارهطريىعنوالوثائوالدعرهخطاباتترسله3

علىصد~الميعشرهاالثنياألعضاءللدولبألنسبةأمابلد.كلفيالوضع
موجهإلياالمصالمراكزاسمالتجارألنمهاإلملثميالمركزيطلبفسوفاالتفاقية»

المرا~.كلإليها

موامععلىنشرهطريىعننطارأوسععلىالموضوعهذاتغطهعلىءكذلكاتفق~4
ومكتبوالصناعهللجارهاإلسلثمهوالغرفهالجارهلنمهاإلسلثميللمركزاالنر~
الكوسك.تنسيق

مرحلية،تقاريربتقديمالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزالكوسيكتنسيقمكتبيقوم0-
للجنةالمقبلاالجتماعإلىالتجارية،المفاوضاتلبدءالتحضيراتإليهوصلتعما

جدة.مدينةفيميعقدالذيواالجتماعيةوالثمانيةاالقتصاميةللثمئوناإلسلثمية

وجهاتتبادلموضوعاللجنةاستعرضتءاألعمالجدولمنالثالثالبندمناقشةولدى
منظمةبلدانبينفيماوالنقلألتجارةتيسيروهوا´أالللكوسيك»ينالعشالدورةفيالنظر
ومنظمةالتجارةلتنميةاإلملثميالمركزيتولىأناللجنةواقترحتاإلسلثمياا.المؤتمر
الموضوع.بهذاالخاصةاميةالدرالحلقةعقدالبواخرلكيلمااإلمثمياالتحاد

للرئيس.شكرهاعنوأعربتمداوالتهاأللجنةاختتمت
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بلقزيزالواحدمحدالدكتورمعاليرسالة

االسالميتمرالمنلمنظمةطعاواالمين

للكوسيككشرةالتاسعةللدورةالختاميةالجلسةإلى

12003االولتشرين/اكتوبر23(اسطنبول،





بالعربية.أالهمل

بلقزيأألواحديجااالقتورفماليرسالة

ألعاماالمين

االسطميتمرالمنلمنظمة

للكوسيكعشرةالتاسعةللدورةالختاميةالجلسةإلى

)2ه•3االولتشرينلماكتوبر23(اسطنبوأل

ئمنراللطيفعبدالدكتورمعالي

التركية،لئجمهوريةالدولةووزيرواءالرنزئيمرنائب

0الوزراءألف..الياصحاب

ألسفراءالمسر«ةأنصحأب

أشر`-«»Jاثثالمسد

ءوبركاتهاثهورحمةعليكمألسلقم

ائدولبينفيمالئتضامنالواقعياالساسيشكلوالتجارياالقتصاديالتعاونأنأؤكدأنأود

وحدتنا.يعزنالذ~الرباطهياالعضاءلندولألمتشابكةاالقتصاديةالمصالحأنذلكاالعضاء.

تحقيقعلىيساعدانهحيثخاصةاهميةيكتسبالدائمةاللجنةهذهفيعملكمفانءهناومز.

عشرةالتاسعةالدورةهذهاعماراختتامفينوأود.االسلثميةالمتناالساميةاالهاتف

المندوبينوجميعانوفودورؤساءالوزراءالمعالياصحابلكلشكريعناعبرأنءللكوسيك

منبعددالخروجمنمكننأالذياألهرالمداوالتالثراءمخلصةجهودمنبذلوهماعلى

واإليجابية.الهامةالقرارات

.كبرىاهميةعليهفعلقهدفايمكرانماسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالبيئيةبالتجارةالنهرمنىان

لنظامالعاماالطاراتفاقيةدخولحكرمنالصحيحالطريقعلىأالمامالىخطوةخطونالقد

مفاوضاتذلكيعقبانآلملواننيالتنفيذ»حيز»االعضاءالدولبينفيماالتجاريةاالفضليات

تعزيزنحوملموسةخطواتفحظوحتىاثه،شاءانءالقريبالسمتقبلفيتعقدمثمرةتجارية

عناخرى،مرةأعبر،أنأودكماسلثمي.االالمؤتمرمنظمةبلدانبينفيماالبيئيةالتجارة

انينتظرالتيءالتجاريةلنمفاوضاتالقادمةالجولةاستضافةلعرضهاالتركيةللجمهوريةالشكر

).004عامنعقد



مناالسطميالمؤتمرمنظمةعملخطةمثفيزعمليةعثىاهورق»هذهاشا،الضوءهألقينالقد

لكيمشاوراتناجاعتولقداالعضاء،الدولبينهيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتنميةاجل

الخطة.هذهلمتابعةالدعممنمزيداتقدم

المعلوماتتكنولوجياوامتخدامااللكترونيةالتجارة~اثرموضوعحولمناقشاتناجرتوبالمكر،

تماما.مناسبوتتفيسلثمي´´»االالمؤتمرمنظمةبلدانبينفيماالتجارةوننعيةتعزيزعلى

الهامة.التوصياتمنمجموعةعلىالمقام،هذافيانتباهنا»وتركز

اا«رئيمرلفخامةوالتقدمرالشكرعنأخرى،مرهاعرب»أنكلمتيهأختتمأنقبللي»واسمحوا

فيقيمةجهودمنمايبنلهعلىالكوسيك.ورئيمىالتركيةالجمهوريةوئيمىسزرءنجتاحمد

الثنا.مداوبهاأدارالتيوالحكمةاللجنةرئاسة

الدورة،لهذهالسلسةادارتهعلىشنرائلطيفعبدالدكتورلمعاليشكريعنأعربأنأودكما

نتائجالىالمتوصلفياالثرأكبرشهكانمما0التركيةالجمهوريةرئيسفخامةعنبالنيابة

ناجحة.

مؤوبجهدمنمابتلهعلىالكوسيك»تنسيقلمكتبوتهنئتيتقيريعنأعبرأنيفوتنىوال

كلوباختصار<والتحريريين»الفوريينالمترجمينأشكرأناليفوتنيكما.الدورةعمللتنظيم

مؤتمرنا.إنجاحفىأمهممن

لناالسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةانجيدهمنءلكماؤكدأنكلمتيختامفيوأود

ارساءفيحاسمبورتضطلعانونؤمنالتيءالكوسيكقراراتتنفيذاجلمنوسعاتدخر

مكانته.وتعزيزاالسطمىالعالمتتقيةخمةفىالمشتركاالسطميللعملالوطيداالساس

وبركاته»األورحمةكليكمالسطو



)ا9لم

السيدةمعاليكلمة

بوييهآنيعائشة

السنغالبجمهوريةالتجارةوزيرة

للكوسيكعشرةالتاسعةللدورةالختاميةالجلسةفي

لم2>03األولتشرين/أكتوبر23(اسطنبول،





~بالفرنسية..األصل

السيدةمعاليكلمة

بوييهآنيعائشة

السنغالبجمهوريةالتجارةوزيرة

للكوسيكعشرةالتاسعةلالورقالختاميبةالجلسةفي

إ2<03األولتشرينIأكتوس23(اسطنبول،

ألرحيمالرحمناثهبسم
الوزراءوئيمرنائبشنع،اللطيفعبداألستاذمعالي

ءالتركيةبالجمهوريةالدولةووزير
إلوزراء<المعالىأصحاب
اإلملثمي»المؤتمرلمنظمةالعاما~مينبلقزيز،الواحدعبدالدكتورمعالي

الوفود»رؤساءالسادة
والسادة»السيدات

بالنيابةشكركلمةأوجهلكيشخصيعلىزملثئياختياريقعأنسروريدواعيلمنإنه
والتجاريا~فصاديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالتاسعةالدورةهذهفيالمشاركينجميععن

(الكومسيك)اإلسلثميالمؤتمرلمنظمة

لشخصيموجهأنهعنفضكبأسوهاءوألفريقياالسنغالإلىموجهألساهيالتقديرهذاازر

المتواضع.

اثهعبدالرئيمرفخأمةأنالموقرذائجمع~اأمامألكلمةبتاوكغبطتيمنيزدلمماوإنه
المؤتمرلمنظمةالثمأفيةوالشئونمملثمنكائمةاكأللجنةئيمرونالسنغاأنجمهوريةوئيمروادء
الهامة.االجتماعاتهذهفيشخصيأأصكةأنشرفمنحنيقد(كومدك)»سلثمياال

التركيةالجمهوريةرئيسسزر،فجدتأحمدا~ئيمى~مةإلىأنقكأنلييطيب_لك
منواألخويةالرميةالتحياتءالشقيقوشعبهاالعظيمالبلدهذاحكو»ةوإلىالكوسيك،ورئيمر
بأسره.السنغاليالشعبJوحكومتهاالسنغالرئيسثذأ´مة



مؤخرأاختتمالذياإلمطى،القمةلمؤتمرالعاشرةامورةغداةالحاليلقامناعقدان
لمنظمةالخامىلموزاريالمؤتمرمنفقطأسابيعبضعةوبعدبماليزيا،جايا»بوترابمدينة
العيدةللتحمياتناجعةحلولامجادنحوالمتواصلسعيناجديدمنفيؤكدءالعالميةالتجارة

تواجهنا.التي

التعاونلتعزيزالعلجةالضرورةعلىأكواقدمنظمتناومكوماتمولوؤمماءأنذلك

تلمعلقهبهاتتسملمتيلمجيدةللمخاطرمنهمإدراكأاإلسلثمية»للثمةولمتجاريا~هتصادي
كانكرن.الجتماعالمدوىالفشلبعدسيماوالالدولية،

صاحباتخذهاالتىô)....Jlبالمبادرةسعادتيعنأعربأنءالمقامهذافىليآويطيب
مؤتمرأثناءأعلنهاالتيالمبامرةوهيسعود،آلالعزيزعبدبنامأعبداألميرالملكيالسمو
للبنكالماليةالمواردفيبسخاءباإلسهامالمليضرببأنمموهوعدحيثماليزيا»قمة

األ~ء.للولىالتنميةلجهوداألميةالبالغدعمهزيادةمنللبنكتمكيناءللتنميةسلثمياال

الرشيمىالسيد

أنالقطار<هذايفوتهمأنيرونالالنينأولئكوعلىهوادة.بكالعولسةقطارانطلقلقد
اناألوان.فواتقبلبهلحاقهمتسهلالتيالمكىالظروفلخلقجهودهممنيضاخوا
منقامتنايملكهبماسنستطيع،أننامنثقةعلىزلتاللكننيءجسيمةمتكونالتضحيات
المنامين.والزمانالمكانفىبهاللحاقءتصميم

االقليميةالتجمعاتأميةءللغايةمبكروقتوفيمنظمتنا»فياألعضاءالدولأدركتلقد
اندولي.ا~متصاديالمجتمعفيتعقدالتيالتحالفاتاءإنوذلكءالمشتركةالتنميةجهودفي

المعروفةا~هتصاديةالشميةأجلمنالجيدةالشراكةأفريقيافيولتالمنظور،هذاومن
واد»اثهعبدالسنغاليالرشيمىبينهممنالولىرؤساءمنعددمنبمبا~ةوذلك´´النيباد´´دباسم
وتمملالجزائر.وئيمىوبوتفليقةأفريقيا»جنوبوئيمىبومبيكيوتانيجيريا»رئيسسانجووأوبا
معشراكةفيمصيرها»بزمامتمسكأنبمقتضاهاأفريقياقررتاستراتيجيةالشراكةهذه

الخاص.القطاعسيماوالالخارج

األساسيةالبنيةجانبالنيبادفىيتولىبأنالسنغاليالرئيمرزميلهمالرؤساءكلفولقد
فيبارزأمكانأتحلقطاعاتوهيءوالبيئةواالتصالللمعلوماتالجيدةوالتكنولوجيا

_ر.



:متعاونتعزيزإلىأئواهيةميأإلسرلث:ففؤتمرمنظمةعمن´´خمئةفيالواردةنشطةاأل

والتجاري´´.االقتصا«ي

شأنذلكفيشأنهاسك»الكر..أنسعادنيعنأعربأنماؤ»أكهذافي،:::وأم
النبادأا.ثنفذبدعمI(ةاثخأثشداإلسثمي،المؤثمرمنظمهميااخوىالمؤسز´ث

J_<تعزينفيكبرىأهميةءا:«0موضوعاتبسأنالكوسيكاعتمدتمأألتيألقرارا

مواهلةمنلتوكيا»ائد_نأميةالرد:سةتحتتمكنها.سوفألتجاري<«راال~ا؟.تعاونذ:
بذلك.االقتناعكللمقتنعةوإننيبها.!ئمنوطةاألهداف:ا~حقيقسرفالؤوبةجهودذ«أ

خطةتنفيذيلي:مامداوالتناأثناءاستعرضناهاألتيأئحاسمة:~!::ن«~ببهنكازلقد
اإلطارالتفاقيةأتيبةريةالتبالمفاوضاتوبدءء:لعالميةأئتب:ارة..نننو.:فيوأك)نثطة،«ذ..هل،

الدولمنأنهابلثدييسعدالتي-التجأويةأألفضلياتأنسرأإلسلثألمؤتمرلمننوةالعام

للمعئوماتالجديدةوالتكنولوجياأ~ونية:لتجا~ةو!ستخدام-عليهاوصدقتوقعتهاالتي
والمعارضاإلسلمي~ألممؤتمومنظمةبلدا<.بينفدىأالتجاريةالمبادالتزدءةفيااتصارو

لخريهفيتشتذءموضوعاتهذدكنوالخاص.القطاع.وروتعزيزءاالسلثميةيةأ،اتب:.
.WI..lاهتمامأفوليهاأنعلينايتقينهامة~اور

تقديمفيعارفةرغبةتحدوهاالتيبلثديأنءالتثذكرةسبيلعلىأذكر»أنليأسحواو
علىاإلسلثمياتمؤتمرمنظمةأنشعلةدعمفيوسعأتدخرطوخاء.أكثبأمةلبناءإسهامها
لوزراءالرابعالمؤتمراستضافةالصدد»هذافيبلثدي<عوضتوقدالمستويد:ت.جميير

الثالثواالجتماعءاإلسلثميةللبلدانعشرالحادياإلسلثميوألمموضء2>»4عام!لسر_:حة»
.2عامالخاص!لقطاعلممطيعشر . i.لمؤتمرعشرة!لمحاديةاالورقهامشعلىوذلك

اإلسفثمي.:لقمة

شكرناخائصرعنالوفود<جميعنيابةأفرى:مرةأعرب:رر«منمتاختتمأنقبلءءاو
ضيافةوكرمحارأستقبالمنلقينادمامحك._ائثقيذة.تركياوشمبلحكومةامنتأننا.ق.0.ء،•.

مئذنة.اطفذ´!._امعريقةزاسننبومدينة:ثرودموأناه:سأبذ



ثحعتقمنمكنثناشدءاالجثماعلعثةأعدثالثيهالممثازهألثرثباثفإنزئك»عنوفضك
والثجاري.االثثصادىثعاونناثأكدمنطعثىمذهجدخصر»ثمثاروهيلئغامهأمجابهنشاد-

منألعمالناإدارثكمفيمثموهأبدLJالعالينثقذسعننعربالرئس»ميادهماءولكم
وكفاءه.وصبرنافذهوبصرهحكمه

علىفيهاالعاملينوجميعملثمياكالمؤتمرلمنظمةالعامثاالمانةأهننأنأودوأخيرأ،
والمنبشعةالمتخصصةوائمؤسساتلواالتابعةالهيئاتوكذلكءبههتةقاكالممتازالعمل
بثمن.تقدرالمساعدةمزلناموهقدماعلىعنها

اهحثاثكمحسنعلىشكرا

ويركاته.اتهورحمةعليكموالسلثم



شنرء:~هبكائدكتى~0االسذأ.معاليكلمة

التركيةبالجمهوريةلمةألدو.J:ÜJJراءألرنوبيسنائب

لنكوسيكعشرة:لتاسعةوزءألةالختاميةانجلسةفي

)2»>إلذألولتشرينببى´امأكتد23اسئنبون:~،لم





شنرءاللطيفهدالدكتوراالستألمعىكلمة

التركيةبالجمهوريةالدولةووزمرالوزراءونيسنطب

للكوهسيككثمرةالتاسعةالدورةالختاميةالجلسةفى

12003األونىتشسزلمأكتوبر2,.ءاسطنبولم

الوزراءالمعاليأصحاب

الموقرون،المنوبون

والتجاريا~عتصاديللتعاونالدائمةللجنةعشرةالتاسعةامورةأعمالبنجاحاختتمنالقد
اإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةالكوسيك)لم

اoوبلدأ43منومشكمنوبأ188للكوهسيكعشرةالتاسعةالورقهذهفيشاركوقد

المقامفياألعضاءىللولىشكريعنأ~بلكيلمفرصةهز«أغتتمأنوأوددولية.منظمة
ولجميعالموقرين»األخرىوالمؤسساتاإلمطميالمؤتمرمنظمةلممكىوكفلكاألول،

فيمساهماتمنوقموهاهتمامهنلمبوهماعلىكورة،هذهفيشاركواانزينالمندوبين،
الكوسيك.عمل

المعالى<أصحاب

الموقرون»المنوبون

العالميىتتصاداالعلىمستجداتمنطرأماآخرالورق»هذهفىاستعرضناىلقد
اإلمطية.ائبندانعنىأمنوراتمذهآثارءباستفاضةوناقشناء

إلىالبلدانسعيفيعنهغنىالنشاطالتجارةأنءعشرةالتاسعةالورقأمشاءأكناءكنلك
ائعائمية.ائتجارةمننصيبمنتستحقهماتأخذأنينبغيالناميةالبلدانوأنالرخاء»تحقيق

التجارةمنظمةمؤفراالمكسيكفيهتتهالذيألخاسرالوزاريالمؤتمرفشلجاءلقد
فيالتعاونأهميةمنيزيدلكيالفثنل»هذاوجاءالعالمية،لمتجارةقواعدتتظملمتىالعمية،
أسرع.حلالىالتوصليتيحبيألباعتبارهءا~طيميةالتجارةمنظماتمجال

ائمؤتمرمنظمةئبندانائبيئيةالتجارةلتيسيرحثيثةجهودبذلمنبدالءالسياقهذاوفي
سبيلتعترصرالتيالجمركيةوغيرالجمركيةالحواجزوخفضنطاقها،وتوسيعاإلسلثمي



للجهودباننسبةكبيرةأهميةورغبتهااأل~ءالبلدانارادةتكتسبالمقام»هذاوفىالتجارة.
العاماإلطار´التفاقيةبالنسبةعملمنأنجز.Lأناعتقاديوفىالغاية.هذهلتحقيقتبذلالتي

الحاجة.كككبيةطريقعلىخطوةيشكلسرفلمنفاذ»حيزأفلتالتيالتجارية»للثفضليات

الجولةبدءبشأنقراراتمنللكوسيكعشرةالتاسعةائورقعنصرماأنيقينىوفي
البلدانإرادةءبجكيوضح،2>.4عامفيالعاماالطاراتفاقيةضمنالمفاوضاتمناألولى

التجارة.توسيعفيورغبتهااألعضاء

العاماإلطاراتفاقيةعلىبعدتصدقأوتوقعلماتىاألعضاءىالبلدانأد~إنني
ممكن.وقتأسرعفيذلكإلىتبادرأنالتجارية»للثفضليات

أنلممفاوضات،هذهلنجاحالقصرىا_هميةذاتاأل~رمنظ~أخرى»ظ~دهذ

االتفاتية.علىالتعميقعمليةأنهتالتيالدولككبنشاطاألولىجولتهافيتشاءك

لكيلديوأالمتوفرةالخبرةمنتستفيدسوفالكوسيكأعضاءالدولأناعتقاديوفي
جهودها.علىالدولهذهأشكرأنيفوتنيالوهناالمفاوضات.هذهتجرى

التعاونعملخطةبتنفيذتتعلقتكميليةآليةفشكلبأنقرارأءالدورةهذهفياعتصنا»لقد
المؤتمرلمنظمةلمعاهةاألمانةمساهمةوانالكوسيك.عملأساستشكلالتيا~متصادي
سيجرىلمااألعضاءالدوئزجانبمنالقيمالدعموكنلكءالعلمةذاتوالمؤسساتاإلسلثمي

أنالصددهذافيوأوداألهمية.بالغةاألهورمنلهوءالمعتمدةالخطةسياقفيعملمن
جهودمناإلسلثميالمؤتمرمنظمةومؤسساتاألعضاءالدولتبنلهلماشكريعنأعرب
ملموسة..نتائجإلىالجهود~هتؤدىأنفياألملعنأعربكماالمجال.هذافي

المعاشي»أصحاب

ءالموقرونالمندوبون

للتجارةاإلسلثميةالغرفةقب:::ةتحتعملمنتمثماارتياحيأكروأنلياسمحوا
المشروعاتأ_وهوءالخاصالقطاعممكيبينفيماالتعاونتعزيزأجلمنوالصناعة
أهميةلهانشطةاألهذهفياألعمالجالثرالنشطةانمشاركةأنوالحقللكوسيك.الهامة
أنفياألملكبيرويحونيجميعأ.نتمناهماأقصىتحققأنالتعاونلجهوديمكنحتىكبرى
لكيالفرصةهذهأغتنمأنوأودالقامعة.الفترةأثناءاالتجاههذافيامجابيةتطوراتتحدث
كبيةأجلمنللتنميةاإلسطيالبنكيبذهاالتيوالمساعيللجهودوتمتيريشكريعنأعبر

األعضاء.الدولفيالخاصالقطاعاحتياجات



المعالي،أصحاب

الموفرون،المنوبون

حولالنظروجهاتلتبادلاجتماعأللكوسيك<عشرةالتاسعةاثورقأثناءعقدنا،لقد
التجارةوتنميةتعزيزعلىالمعلوماتتكنولوجياواستخداما~ونيةالتجارةااأثرموضوع
تؤدىأنفياألملليحونىوإنهاإلسلثميا.المؤتمرمنظمةأعضاءاعولبينفيماالبيئية

بيننا.فيماالمتعاونلجهودجيدةآفاقفتحإلىالمجالانفىاكتبناهاالتيالخبرة

المعالي»أصحاب

الموقرون»المنوبون

ونحناألوسط،الشرقمنطقةفييتحققالمواالستقرارالسطمأنجميعأيقلقنالمماإنه
إرساءإلىجميعاتنطلعانناوالعراق.فسطينمنكلفيالمشكطتبشأنخاصبقئقنسمر
اقتصاديةمعونةبتقيمقرارمناتخذناهماإلىوباالضافةالعراق.فيواالستقرارالسلقم
إعمارإعادةفيواالسهامللعراقا~متصامةالمعونةفإناألخرى»اإلسلثميةالبلدانلبعض
أهمية.نلكعناليقطنالعراق

المعالى،أصحاب
انموقرون،المنصوبون

وأنالعالميةالتغيراتمعتنواعمأنيمكنحتىبيننافيماالقائمالتعاونفطورأنلنابدال
فستخسرأنلممفيدمنيكونوسوفنواجهها.التيا~فتصاهيةللمشكطتمشتركةحلوألنجد

والتجاري.ا~تصاديالتعاونمجالفيهامكمحفلءالقيمةبمساهماتكمالكوسيك»

منتمتموهوماتفاهممنجتموهماعلىجميعألكمشكريأعربأنكلمتى،ختامفيوأود،
أنمترجمينلمىلمشكرلموجهJيفوتنيالكماللكوسيك.عشرةالتاسعةاهورقلمشاءلمسهامات
العورة.نجاحفيالمتفاني~أسهمالننأولئكالمؤتمر<وأمانةوالتحريرسذالخورس

أوطانكم.إلىسالمأوعودأتركيا،فيا~هامةطيبلكمأرجوءالكلماتبهذه
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