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األولالجزء

بموجبهاأنشنتالتياإلسطميتمرالمنمنظمةقرارات

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنة

اإلسطميتمرالمنمنظمةأمنما،الدولبينفيما

أعمالهافياللجنةبهاتسترشدوالتي





الثالثاإلسميالتمآلتمرمنعنالصادرطترار

لنمنظمآل(انمآللجانسيسبت

دىلساءرفىبوناسة

أ/اقس13/3رقمتمر)ر

الفترةفىالسعوديةالمعربيةبالمملكةالمكرمةهكةفيالمنعقدوالقدس)فلسطين(دورةالثالثمياالسكالقمةمؤتمرإن
م.1981يناير28إلى25منالموافق~101fلزاألوربيع)2إلىا9منز

ملوكيوأسهالجانبإنشاءالقدسلجنةرئيس,الثانيالحسنالمنكجلكةبهتقدمالذياالقتراحإلىاستمعأنبعد
مية.اإلسكالدولورؤساء

الميدانوفىوالتكنولوجيالعلميالميدانفيالمشتركمىاالسكالعملتدعيمبضرورةالعميقاإليمانمنقاوانطك
والتجاري.دراالقتصأ

األساميهميآاإلسكاألمأبتمماياادولىالعامالرأيلتعرفجديدةتةاطكواشافأماالمكإمة>فىورمبة
والمملين،ماإلسكممدالموجعةالمغرممةاحمآلومواجمةوللطين،اتدرتضيةوماممأ

:يقرع

والشؤونمعكولئكوالتجارياالقتصاديوللتعاونوالتكنولوجي،العلميللتعاون.ائمةلجانثشكإنشاء-أوال

الثقافية.

المذكورة»انمجاالتفىمياإلسكالمؤتمرويتخذهااتخذهاالتيراتالترأتنفيذمتابعةالفجانهذهمهمة-ثانأ
إلمىالهادفةاالقتراحاتوتقديمالبرامجووضعالميادينهز»فيميةاالسكالدوكبينقاتألعكتعزيزسبلوبحث
المجاالت.تلكفيميةأالسكالدولقدرةدعمتحقيق

مية.اإلسكالدولإحدىوئيمنوبرئاسةوزاريمستوىعلىدولعشرممثليمنلجنةككستكون-ثالثا

.للتجديدقابلةسنواتثشكلمدةميةاسكاالدولفارجيةوزراءطرفمناللجانهذهأعضاءينتخب-رابعا

اجتماعهاويكونفيهاهاألعضاءولالةغالبيةهنأورئيسهادعوةعثىبناءاجتماعاتهااللجانهذهتعقد-خامسا
األغلبية.حضرتهإذانظاميا



ء>م
الرابعاالسطمىالقمةلموتمرالختامىالبيان

ولمتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةرحمةإممنادبثمأن

التركيةلمجمهوريةرئيسافرينكنعانلملرئسفخلمةإلى

كتصادياالللتعاونمدائمةكلجنةرئاسةإممنادكوترقرر~...

لمفرمن.كنعانالسيداالتركيةالمجمهوريةرئيس~~إلىوالتجارى



J)قام~قا-~•~م•(~_~(

بشأن
إشرافتحتالمنفذةاألمشطة

لم(الكوسيكوالتجاري!القتصاديللتعاونالدائمةاللجنة

األمةتقدمأجلمنواألخىفةالمه((ورةالعاشرةدورتهفيالعنتاإلسميالقمةتمرمنإن

).2<•\"أكتوبراv-ا9هنالموافقلما~424شجان2اإلى2<هنبماليزيايابوتراجافىاإلممطمية)

،اإلسطصالقمةتمرلمنسعةالمتاالدورةعنالصادرإ)(ق.أق-3/9ارقمالقراريستذكرإذ

الذيأإلسطميالقمةتمىلمنالسادسةالدورةعنالصادرإ)(قأق-2/6رقمبالقرارأيضايذكروإذ

بهاينيطواأليالكوسيكأنشعلةبشأنءام99اديسمبراأ-9منالسنغالجمهورية،دكارفىعقد

فىاألعضا؟الدملبينفيماوالتجارياحتصاديالتعاونتعزيزإلىالراميةالعمللخطةجديدةاستراتيجياتصياغة

،فتنفيذهامسةإجراءاتهنزيلزمعاواتخاذ،اإلسطميتمرالمنمنظمة

فىعقدالذياإلسطمىالقمةتمرلمنالسابقةالدورةعنالصادرإ)(قأق-1/´8رقمالقراريستذكروإذ

,ام)994(يسمبوا5-ا3(لمموافقا~415رجب13-1امنالفترةفىالمغربيةبالمملكةالبيضاءالدار

ءالعملنوخطةاالستراتيجيةعلىصادقوالذي

لوزراءإلسطيتمرللمنالقنينالدورةعنالصا«رءأق-31/30رقمالقرارأيضايستذكروإذ

ءالخارجية

بمئمأنلمكوسيكرعايةتحتالمنعقدةالوزاريةاالجتماعاتمستوىعنىكصادرةبالقراراتيذكروإذ

,لمتعاونمجاالتمختلف

فيالفعالاهملمستهلةالسابقةعشرالثمانيةالكوسيكدوراتعنالصادرةبالقراراتأيضايذكروإذ

ءالتجارةمجالفيوالسيما،األعضاءالدولبيناالقتصاديالتعامذمجال

المتخصصةمساتهاومنالمتفرعةوأجهزتهاالعاهةاألمانةتبذلهاالتيالجهودأيضابالتقديريطحظوإذ

،الكوسيكقراراتتنفيذأجلمنءوالتجارةاالقتصادمجالفيالعاملةاإلسطميتمرالمنلمنظمةوالمنتمية

المجالتفسحالكوسيكأقرتهاالتيوالتجارياالقتصاديالتعاوناستراتيجيةأنبارتياحيسجلوإذ

وتحريرالخاصللقطاعاألولويةإعطاءأسسعلىوتقوم،منماءاألللدولالفرعيةالمجموعاتبينفيماللتعاون

للدىلسساتميةوالمنوالقأنونيةوالسياسيةالحتتصاديةالبنياتوحرمة،العالميا~دفيمدماجواالاالقتصاد

.الدوليةوالتزاماتهامنماءاأل

التنفيذخرللتنقيحوقابلةومرنةعامةسياسيةوثيقةالمنقحةالعملخطةأنأيضأالتقديرمعيسجلوإذ

.والتنفيذبالمتابعةالخاصالفصلفيعليهاالمنصوصاألحكاممعتمشيأ

وتوقيعاإللكيميةاالقتصاديةالتكتطتلقيامنتيجةوخاصةعالميةاقتصاديةتجمعاتظهورأهميةيدركوإذ

,اتفلتياتمنذلكعلىترتبوما،العالميةالتجارةمنظمةوإنشاءأورجوايجولةاتفاقات



عليهيتبادلالذيالمنبربدورتقوم،عشرةيةالحةالدورةمنابتداءأصبحتالكوسيكأنيتدروإذ

´´انعكلمماتموضوعوأنءالجاريةالعالميةا~ديةالمسائلحولا~منماءاألالدولاقتمةوزراء

المؤتمرمنظمةفىمنماءاألللدولالخارجيةالتجارةعلىأورجوايلجولةاألطرافدةالمتطاكتجاريةالمفاوضات

ا~محةوخاصةواإلكيميةاالقتصاديةالتجمعاتوانعكلسا~الخصفصة~فىمنماءاألالدول´تجاربوكذلكاإلسطمي´´

الهيكليةواإلصطحاتاالقتصاديواالستقرارالبيئيةواالستثماراتوالتجارةمنماءاألالدولاتاقتمةعلىاألوروبى

و´تغىزمنماء´´األالدولفىالفقروإزالةالنموتواصلأجلمنالبشريةالموارد`تتقيةوأيضامنماءاألالبلدانفى

علىالجمركيةنحيرالقيودوآثار،التجاري´´والتحريرلمةالكلمواجهةفىوالمتوسطةالصغيرةالمشروعات

للتنميةاإلسطمىودمرالبنكءاألعضاءالدولفىالخاصالقطاعواستثماراتمنماء»األللبلدانالخارجيةالتجارة

والخامسةعشرةوالرابعةعشرةوالثالثةعشرهوالثانيةعشرةيةالحةالكوسيكدوراتموضوعاتهىمتءكه

ءالتوالىعلىعشرةوالسابعهعشرةوالسادسةعشرة

:الشلنبهذاالعاماألمينتقريركلىاإلقالعوبط

الدولبينفيماوالتعاونالتنسيقلموضوحخانقةعنايةإيالءفىالكوسيكاستمرارضرورةعلىيزكأا)(

المواقفوبلورةالعالميةالتجارةمنظمةإلىلطضمامانحبةالرةالجديةالدولمضمام2بخصوصاألمناء

تقويةبهدفوذلك،العالميةالتجارةمنظمةنطاىضمنالمطروحةالجديدةوا~مفاقياتاكضديابخصوص

برامجنطاقفيسيماوالالقادمةاألطرافدةالمتهالتجاريةالمفاوضاتفىالدوللهذهالتفاوضيالمركز

.منهوالجديدةالمقررةالصر

الكوسيكلجنةقبلمنلهالمخولةالمهمةتنفيذفىللتنميةاإلسطمىالبنكنجاحإزاءارتياحهاعنبته)2(

-أفضلسربسكلادواالستهبينهافيماالتشاورأجلمناألمناءللدولتنسيقيةاجتماعاتلتنظيم

ديسمبرا3إلى9منالفترةفىسنغافورةفىعقدتالتيالعالميةالتجارةلمنظمةالوزاريةلطجتماعلت

وفىا919(يسمبر3إلىنوفمبر3•منسياتلوفىا118مايو20-18منجنيفوفى1116

لمتوالىعلى2••41/9/3إلى10منالمكسيكفىكانكرنفىJء200انوفمبرا4-1منالدوحة

.االجتماعاتهذهأعمالجدوللحىالمدرجةاكضديامنموحدجماعىموقفاتخألفىةالساطبغية

دانتقبلالخبراءلفريقاجتماعمتعلىللتنميةاإلسطمىوالبنكالتجارةلتنميةاإلسطمىالمركزيشكر)3(

.منماءاألالدوللصالحالعالميةالتجلرةلمنظمةالغامسارىالرنتمرالمن

فيانتوالذيجنيففىالكائنةللبعثاتالذهنىللشحذاجتماعبتنظيملقيامهللتنميةاإلسطميالبنكيشكر)4(

فييعملونلمن2•>,.يوليو28و27يومياستشارىالجتماعلتنظيمهوكذلكء2003مايو1-2

.العالميةالتجارةلمنظمةالغامساالجتماعفىالمتبادلة~التاإلكدادأجلمنالعاصمة

التياألعضاءالبلدانةلمسامطللتنميةاإلسطمىالبنكهأيطالتىالتقتيةi$\.......,1Iببرامحايضايشيد)5(

الدعوةفيالبنكوبدورءللمنظمةا.مضماممرحلةفىتزالالأوالعالميةالتجارةمنظمةبنعمةتتمتع

.الفرضلهذاالصروحلقلتالندواتوتنظيممنماءاألالدولبينتشاوريهاجتماعاتمتإلى



وفقأالخرللقطاعامجتماعاتمتفيوالصناعةللتجارةاإلسطميةفةالنهتبذلهاالتيالجهوديتدر

.العمللخطةالفعالالتنفيذبهدفالكوسيكلجنةلتوجيهات

»األعضاءالدولبيناحتصاديالتعاونفيالخرللقطاعالنشطةللمساهمةالبالغةاألهميةعلىكدين

للتجلرةاإلسطميةفةالنهلنشطاتللتنميةاإلسطصالبنكمنالمقدماإليجابىوالدعمالتعلونويقدر

بيناحتصادىالتعاونفىالخاصالقطاعإلشراكجهودهالمواصلةاإلسطميةفةالنهويدمكلءوالصناعة

.منماءاألالدول

فىالتاسعالخافرالتطاحاجتماعباستضافةاإليرانيةاإلسطميةالجمهوريةقيامإلىالتقديربعينينظر

ا-فةوالصناعةللتجارةاإلسطميةالنوفةمعبالتعاهذطهرانفي2•1/03/>6لجى4منالفترة

ين.والتهوالصناعةللتجارةاإليرانية

لخلىالدالنظامإعتمدتقد)كومسيك(والتجلوىابتصادىللتعاونالدائمةالنجفةأنالتقديرمعيسجل

.التجارةلتنميةاإلسطميلممركزأمالهوكذيءاإلسميةللدوللمتجاريلنمعرض

الشارقةفيالتلمعاإلسطميةللدملالتجاريضالمهاستضلفةعلىالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةيشكر

تقديرهعنبويهءالمستدامةوالتنميةالحرةالتجارةموضوعحول2•02ديسمبر26إلى2امن

لشارقةباوالصناعةالتجارةوغرفةالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزبهاقامالتىالمتميزةللمجهودات

.ضالمههذاإلمجاع

عشرالحادياالجتماعإلستضافةالصناعةولتجارةبنيةالبحرالغرفةمنالمقدمبا-ضأيضايرحب

إلستضافةلمسنغالعرفي.وفهرانفي20>4االيرانيةاإلسطميةانجمهوريةفيانخاصلنقطاع

عشرالثانياالجتماعالستضافةعرضزالوما.2>•6سنةالخاصللقطاعكشرالثالثاإلجتماع

.االمتظارقيد20•5لسنةالخاصللقطاع

والمعرضالخاصللقطاعالعاشربتماعاالالستضافةغينياجمهوريةمنالمقدمبا~ضأيضايرحب

.أنتظاهراتهذهفىبفعاليةالمشاركةإلىمنماءاألالدولويدمكل،2>•4سنةالعاشراإلسطمىالتجاري

بينفيماوالتجاريالحثصادىاتعاونتفىيزإلىالراميةالمنقحةالعملخطةتنفيذإلىالماسةكحاجةكدين

لطجراءاتوفقأتنفيذهاوظرانقاالستراتيجيةلمبادئفبقأاإلسطمى،تمرالمنمنظمةفىمنماءاألاندول

.والتنفيذبالمتابعةالخاصالفصلفىالمقررة

تمرالمنمنظمةعملخطةبتنفيذالتعجيلبغيةالخبراءفريقإجتماععنالصادرةالتوصياتأهميةكدين

ماخرمنالتوصياتهذهبتنفيذللتعجيلا~مةالتدابيراتخاذمنماءاألالدولإلىويطلباإلسطمي،

لمنظمةانعامةمةاألمهمعبالتعاونوذنكمعلمة،آنياتمنالكوسيكتنسيقمكتبيقترحهأنيمكن

.لهالتابعهمساتوالمنإلسطميتمراالمن

الصلةذاتللتوصيةتنفيذاءالمشروعبياناتبطاقةمسودةعلىالكوسيكتنسيقمكتببموافقةعلماءخذ

إلىمر~ءاإلسطميالمئتمرمنظمةعملخطةبتنفيذالتعجيلبشأنالخبراءفريقاجتماععنالصادرة

.لممنظمةعملخطةإطارفىمقترحاتمشاسحعوضارءواكلمااستخدامها



األمطةمعمتعالنءالكوميسيكلجنةتتسقمكتبأجراهاالتىواسةبةأيضاالتقديرمععلمايعيطلم16(

للبلدانوالتدريبكيةواإلجتماوامحثماديةاإلحصيةالبحوثومركزاإلسطصالمؤتمرلمنظمةالعامة

ءللتنميةاإلسطمىوالبنكللتكنولوجيااإلسطميةوالجامعةءةالتجللتنميةاإلسطمىوالمركزءاإلسمية

للتتسقاكزصبصفتهالمخرءالبولمالكياإلسطصوا~محةءوالصناعةةللتجلىاإلسطيةفةوالنه

ذاتللتوصيلتتنفيذأالوالية»هذهوطوئمروأحكامبهاالمنعلةالمهمةمحتوىإمدادبئمأنءوادمصل

المؤتمرلمنظمةالتلبعةالمنيةسسلتالمنتفوضوالتىالخبراءالمقإجتماععنالمطرةالصلة

فىوالمزمعالمقترحةالتعاونلمئاربعالالموالتطىالمىالدعموتقليموتقسربدراسةاإلسطمى

الكوميسك»للجنةعثرةالتلمعةالدورةلحىكرضهاتوطئةالنهيةصورتها

الالمةاإلضنيةاآلليةبسرنآرانهاإبداءإلىاآلجالأقربفىرةآلمبةإلىاألمناءالدملإلىيطلبا)7(

تقليمهايتسنىحتىءالكوسيكتنسقمكتبإلشرحهاولمتىاإلسصفمزتمرمنظمةعملخطةلتنفيذ

للكوسيك.عشرةالتلسةاللورةإلى

فيماوالتساوروالتنسقمتعالنالمتعلقةككفيهابماالمفلسةالتدابيرمخأل6األمنعاهالدوللجىيطلبا)8(

الدولىالمجتمعمبجهمنوفنى~يدعممنتقديمهيمكنمامطىللحصعلالسعىأجلمنبينها

إنتاجعلىقدراتهارفعيتيحبماالمنيةالهيةوالمزسملتالدولية´لمنسلتواالصناعيةالبلدانوخمة

بها.لشصمية6الشرالقوةوتعزيزفيهاالداخلىالنذكياألمنتحقتىبذلكيتسنىلكىاأللخذية

األولعسةذاتالتقالن~تفىالخبراءلفرمقتناعيةعلتاجتمالمستضنةإلىاألمناءاللوليدمى)11(

هل.خطةفىدةهولى

مجاالتفىعلتالقطاخبراهلفرقاجتماهنالستضطةبيةلمهمصرجمهوريةمنممقدمضلحهيرحب)2<(

لمل~.´خطةاحتوتهاالتىوامسيةالزراعيةوالشميةلحنذكيواألمنوالموامطتالنكل

السياحةلوزراءالثطثاإلسطصالمؤتمراستضطتهالحىلية»المسبيةالهالمملكةلحثكرإلىيتوجه/21(

م.2002نحتوبر1لجى6منلهفترةخط

المنقحةاهلخطةتنفيذلضملنوذلالجلوالهالفعل(مهموحملةإلىللتنميةاإلسطص~يدعر)22(

•وفعطيةبسرعة

الدوللتعىيفللتنميةاإلسصالبنكمعنمتعهعمللورشةالسنفلجمهوريةهمتضنةكغللهيرحب)23(

األخرىابكيميةوئبهابيميةالمنطقفىمشلبهةفلوتبتصوصيالصرهبخطةمنماماألابنسية

•اإلسطصفمزتمرلمنطحة`

تجاهاألمناءالدولمو~لتتسقمفيدأسيكونللكوسيكالسنويةالدوراتخراآلراءتبطلأنيدرك)24(

الونيسية.العميةا~يةلحتضال

مجاالتفىكتالقماخبراءلفرمقاجتماعينالمتضطةالسو(انجمهوريةمنالمطامضلحهيرحب125(

البثرية´.همولردو~سميةين~والقط~هطتة



فىاإلمطمىتمرالمنمنظمةفىمنماءاألاإلسصةللدولإكيميةشبهندوةلتلمغلعذجمهوريةيشكر)26(

بالتعاونوذلكالخى~ءبالقطاعالمنهوضفىللتنميةاإلسطمىالبنك´(ورحهلوألشرقيةانوسطىإفربقيا

.اإلسمىتمرالمنمنعلمةفىاألخرىالصفيةوالمزمستللتنميةاإلسطسالبنكمع

لجريقيافىمنماءاألاإلسطيةللدملالصناعةحهلالجكيميةالعملورشةالستضنةفلسر~كينايشكر)27(

منظمةفىالمعيةوالمزمساتللتنميةاإلسصالبنكمعمتعلونوذلكوالوسطىهوالشرقيةبيةالنه

اإلسص.تمرالمن

والقضالالصحةحولالخبراءلصتاجتماعهتضطةاإليرانيةاإلمطميةالجمهوريةضبهيرحب)28(

الموضوع.نفسحولوزارىاجتماعسيمهوالذىالصحة،

فعمل»خطةتنفيذفىاإلسراعحولالخبراءفرمقالجتماعاستضطتهالمحىالتركيةالجمهوريةيشكر)26(

.اسطنبولفى2••امليو7و.6يوصمتوالذى

المزمسلتمشطة2~مشبسحولالخبراءلفرمقاجتماعالستضنةالتونسيةالجمهوريةضبهويرحب)3(.

.والتصديراإلمتاجمجلفيوالمتوسطة~لممنيرة

منلحيهاقةالمصةبةالتنفيذحيزالتجاريةا~نظامحولاإلطاريةا~مفاقيةدخولبارتياحيسجل)31(

التركيةالجمهوريةضبهويرحبادمفطتة.عليهتتصلماطبقامنماءاألالدولمنعشرةمنأكثرطرف

ية.اإلطلادعفتةنطلقضمنسشتالتىالتجاريةالمفلوضاتمناألولىالجولةالستضنة

الجولةلبدءلالعدادالحكوميينالخبراأمتاجتماعاستضافةعلىبيةالعفالمملكةحكومةيشكر)32(

بينبةالتجلا~بنظلمالخمةيةاالطلا.مفتيةسيكلفىالتجلريةالمفاوضاتاألو(ىمن

اإلسطصالمركزوء2/6/2003»إنى24منالفترةفىانبيضاءاندارفىانمنغمة،فىمنماءاألاندون

الشلن.هذافىالالمةالوثكلىادامالواالجتماعتنظيمعلىالكوسيكتنسقمكتبولمتجلرةلتنمية

إفلوفىالتجلربةالمفالضلتمناألولىالجولةفىالفعلةالمشلركةإلىالمنيةمنماماألالدوليدمى)33(

ية،التجلالحنضليةنظامحملالتجاريةمفتيةام

السيلمتحوللححوارالخراالجتماعخالالعالميةالتجارةمنظمةبهتقامتالذىبا~احيرحب)34(

هبنكفيهابماا.مميةا~البنوك~منستةعنامصلينولمعصيةالتجارةمنظمةضمالذى

يقضىوألذيء2002مفير3يومجنيففىالعأنميةانتجارةمنننمةمقرفىمتوانزىننتتميةاإلسطمي

لحىوالمطيةةالتجلىوزراءيضمالسيلتحواراتحولاجتماعاا~مميةابكيميةالبنوكتتبأن

•الدولىوالبنكالعميةةالتجلمنظمةكذلكإليهتدعىأنيمكنوالذيابكيسالصعد

اجتصاحمتدإمكطيةيرىوانتىللكوسيكمشرةالثامنةاندورةعنرةالصنةلحقراراتأيضايرحب)351

•الكوسيكلوراتمعباالر~اإلمطميةالبلدانفيوالمطيةةالتجلىلوزراءالمنكورالسيلمتحوارات

•لمعلمنةاأليدىوتبطلاستخدامحوللوليةعلورشةالستضنةمعونيصيا6جمهوريةضبهيرحب)36(



للنهوضاإلسطمىالمؤتمرلمنطحةوزارىاجتماعالستضنةبيةالهمصرجمهوريةضبهيرحب)37(

•المنطمةلبلدانالبيئيةةبالتجل

األعضاءالدولفيالخىالقطاع´´استثماراتحملعملحلقةتنظيمةكلىللتنميةاإلسطميالبنكيئمكر/38(

معبالتقالنوذلكءاسطنبهلفىم2<<2سبتمبرا6إلى1tمنالفترةفىللتتمية~اإلسطمىالبنكودور

حلقةإستضنةلحىالتركيةالجمهوريةيشكركمااإلسطمى.لممؤتمرلمنظمةمتابعةالمنيةسسلتالمز

هذه.الصر

انحكترونيةالتجارة~أثرباتخأليقضىوالذيءللكوسيكمشرةالثامنآلفلورةلحخذتهالذىلحقراريرحب131(

ليكوناإلسطمي´تمرالمنمنظمةفيالتجاريةالتآلمبةوتنميةتنريزفيهمطومتتكنولوجياولستخدلم

للكوسيك.عشرةالتاسعةالدورةخرالنظرىوجهلتللتبةمنطلقا

تكنولوجياواستخدامالحكترونيةالتجلرة~أثرحهلملخلطةأشنةالمتضنةفتونسيةالجمهوريةيشكر))<(

يونيوا2إلىا0مناإلسطمي´´المئتمرمنظمةفيبةالتجلالتآلمبةوتنميةتنريزفىهمطومت

للتكنولوجياهاإلسطميةوالجامعةالبيضاءهوالدارءمقرة6مركزىمعبالتقالنوذلكءتونسفى2003

الدورةإطارفىالنظروجهلتالتباللجلسةلتتوطئةءالصلةذاتاإلمطمىالمؤتمرمنعلمةسسلتومز

•الكوسيكللجنةعشرةهتمعة

م2003أكتوبر23إلى)0منالفترةخرمتحدللكومصيك~ةالتعةالدورةلمنيرالتتالمعيمجل)4ا(

فعالةبكهغيةالمشاركةإلىمنماءاألالدولسدمرءالتركيةالجمهوربآلونيسفخامةبرناساسطنبملفي

االجتماع.هذافيونشطة

تنسيقمكتبيضمءملفرمقتشكيلبشلنءوهصناعةةللتجلاإلسطميةطنرفةبمبطرقمطما>خذ)42(

حصانيةاالالبحوثومركزللتنمية»اإلسطميوالبنكاإلسطميآفمئتمرلمنكلمةالعامةواألمعلةءالكوسيك

فةالنهوأخيراءالتجارةلتنميةاإلمطميوالمركزاإلسطمىءللبلدانوالتلريبواالجتما~وا~

اليوصياتتنفيذرصدآليةبدوراالضطالعبغيةءالمصةJتحسركمركزءوطنامحةللتجالةاإلسطمي

الخمر.لحقطاعالمنيةاالجتماطتعنالصةرة

الفعأللمزنمرعسرهبألالحةالدورهإلىبذلكففربرورفع»الفرارهذامنبعألالعاماألمنمنبطلبال43(

اإلصطمي.



النائبىالجزء





المقدمةاألساسيةالوشانققانعة

للكوسيكالعشرينالدورةفيهانظرتالتيأو

12004الثانيتشريننوثمبرلم2v-23(اسطنبول





~بأالنجليزية.االمل

األسلسيةالوثكلىقلعة

للكوسيكالعشرونالدورةفيهانظرتالتيأوالمقدمة

م2004الثايتشريننوضبرلم27~27اسطنبول»م

الدو~رالماليالنظامفي
المنبثمةالمتابعةللجنةالعشريناالجتماعتقرير
تنسيقمركزمنمقدم-الكوسيكعن

الكوسيك
ï-المؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمقمتقريرا

ا~خطةتنفيذمتابعةبشأنسلثمياال
ا~متصاديالتعاونتعزيزالىالرامية

اال~ءالدولبينفيماوالتجاري

)5(D/40-02/CECMOC/COI

)8(D/40-02/CECMOC/CIO



)Ol(D/40-02/CECMOC/COI

)41(DJ40-02JCECMOCCllO

)51(D/40-02/CECMOC/COI



التجارةلتنميةسلثمياالالمركزمن
االسلثميةللبلدانالتجاريةالمعارضبشأن
ا´تيسير~المعنيةالدراسيةالحلقةتقرير
االعضاءالبلدانبينفيماوالنقلالتجارة

المركزمنمقدمسلثمي´´االالمؤتمربمنظمة
التجارةلتنميةاإلسلثمي
;االسنثميةالغرفةمزمقدمموجزتقرير
الغرفةأنشعلةبشأنوالمذاعةللتجارة

)اسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقريرا~2»
ا:ورلبعضاالقتصاديةالمساعدةبشأن

-اإلسئثمي
الدورةلجنةتقرير

-
زةلئتاإلسلثميةالغرفةأنشعلةحولتقرير

للكوسيكالعشرينالدورةإنىمقدموالصناعة

هركنأنشعلةحولتقرير

~العشر~للكومسيك
البئدادنفبىواالجتماعيةاالقتصا~انتنمية

تقرير-ملثميأالالمؤتمربمنغمةاألعضاء

ائبلدانتجربةالعالمي:االقتصادفراالندماج
-:إلسئميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
أنقرةمركزمنمقدمتقرير

العشرينفيالكوسيكإنجازات
اال~ادقللتعاونالمستقبليةوآفاقهاالمنقضية
لمنظمةاألعضاءاللولبينفيماوالتجاري

!وغريلإلهانبقلمتقرير-سلثمياالالمؤتمر
iللتعاونواآللياتالمؤسسيةالبنيةتعزيز



أئمؤتمرمننئمةأهأرفىودامتجأري´د~فتصأدي

الكوسيكتنسيقمكتبهزمتماإل~~

بثمأنمكتوبةبياناتأو/J~ية~دير
األعضاءالولىبينفيماوالنقلا~رةا´تيير
OIC/COMCEC/20-04/CR.).ا..Iاإلسك~المؤتمرمنظمةفى

الكويتلةه-
عمانسلطنة-

السعوميةالعربيةا~-

التونسيةالجمهورية-

التركيةا~رية-



العشرين:ئدورة

والتجاريقتصا«يانهئلتعاوزالدائمةلئجنة

ا)الكومسيكاإلسلثميتمرالمنمنظمةأعضاءالدولبيزفيما

مياإلسمكتمرالمنمنظمةاالقتصاد-تمروالمن

ا)..•الثانيتشريننوفمبر::.4v-33(اسطنبولز





-باالنجليزية.االصل
تقرير

العشرينلمدورة

وانتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنة

(الكومسيك)سلثمياالتمرالمنمنظمةأعضاءالدولبينفيما

اإلسلثميمرالمنلمنظمةاالقتصاديتمروالمن

)2•>4الثانيتشرينلمنوفمبر2v-2,.،اسطنبوللم

المؤتمرلمنغئمةوائتجاريدا´اتتصا.قللتعاونالدائمةللجنةالعشرونالدو~ةانهترت1-

2لما-23الفترةرفياالسرك_رتمرالمنئمنننوة!~متصادقتمروالمن(الكومسيك)مياالمك

.2>>_الثانيتشريننوفمبر/

لمنوفمبى2_و23يوميالموهفيزلكبارتحضيرقاجتصاحورةاكمستهلرفيوانعتر3-

الحكوميةالتخطيطبهينةالوزا~ةوكيزتكتك،أ~الدكتو~~_روترأسهالثانرءتشرين
ار:تائقريعمثسروداعدا.>ألعمالو~بمشروحبنوءرامةكو.لكالتركية،د:لجمهورية

الوراوية>الجلسةعلرئعزضها

صرناإلسكتمرالمنعننئمةفياألعضأ´ءأئتاليةللدوليممثلونورةاكوحضر'\"-

آليةاالنتةد´إلسدئذميةأفغانستان.ولة\-

الشبيةJاعليةيحقراكylالجزجموورية-1

f-بيجانأءرجمهو~ية

ا~%ممنكأ-؟

ì-بننمأجمهور

v-مالسكداربروناء



ميروقالكايمهورية-،~

القمرجزرجمهوريةا~>

فواردىكوتجميورية-,\
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o--ئيمننيآلالجمهونريآل:

فشرليائتركيةوئلجمهورءة!لهرسكولئبوهنهمشنونمراقب،بصفةءالورقىوشرا~ك-
مترونيا.ئجمهوئريةممش•كضيفءشيهاشائرئث~:،قبرص

c-~الهياتوممكرمياالسكتمزالمنلمنظمةائ´مةاألمانةمشلووزة:كحضر
عنها´:والمنبثقةللمنظمةالتابعةالتاليةالمتخصصة

إمزكنميةاالمكوللكوإلتذريبو:´(جتوعيةوإ~~´.يةحصانيةاالالبحوثمركز\-

أنقرة)

التجارةلتنميةهياالسكالمركن~2
للتنميةاالسئميالبنك3-
)I~Jامركزاإلسلثميةوالثماقةوالفنونللتأ~يذاألبحاثمركز:-



والصناعةللتجارةميةاالسكالغرفة0-
:أسماؤحاالتائيةالدوئيةللمنظماتممكوناالجتماعحضركما-6

ا~متصاديالتعاونمنظمةا-

(:ليو_ولمالصناعيةللتنميةالمتحدةاألمممنظمة2-

ائناميةالثمانياعولمجموعة3-

f-ميةاالسثالبلدانمناالستشارييناتحاد

اإلسلثميةالبلدانمقاولىاتحاد0-

التنميةلتمويلالوطنيةالمؤسساتاتحاد6-

ا).المرفقفيللكوسيكينالبشرالدورةفيالمشاركينقائمة(ترد

y-ائمزتمىفمننند.ا~هتصا:قالمؤتمرعقدءالكوسيكلتأسيسالعشرينبالذكرىاحتفاال

تشر«ر/نوفمبر27-23منالفترةخلكرللكوسيكالعشريناهورقمعبالتوازيمياإلمك
ز:;,>~<ا>وثخصين:تاالعمالورجالالوزراءفيهوشارك,I~Jبمدينة2»>4الثاني

األفكا~.لشحذوجلساتءفقاشيةوحلقاتءاألعماللرجالمنتدىالمؤتمرشمل

.مي0!´(_المؤتمنلمنظمةا~متصا.يائمؤتمرعنالمنبثقاأل~لومحالىمئتةانعقد-8

يضمنإعكبإصدا~المنتدىاختتموقد.)004الثانيتشرين/نوفمبر2fو23يومي

تمزائمنمنضةبلدادنبينفيماواالستثمارالتجارةتعزيزبشأنالمقترحاتمنمجموعة

األحدانهذهبلوغبهدففيواللنظرالوزراءالسا.ةعلىالمقترحاتهذهوعرضت.سلثمياال
المناسبة.العمكخططووضعالدراساتإجراءطريقعنالعملية

24يوم~ش~نعقدتهءاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةا~متصاديالمؤتمرإطارفي-9
.(.1.1فيوالتجا~يا~متصاءيالتعاونتقييم"موضوعيحول»20»4الثانىتشريننوفمبر/
ا~متصادقالتعاونأجلمنواآللياتاألساسيةالبنىيزتعأواا"اإلسلثميالمؤتمرمنظمة

اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيوالتجاري



ا~لثمحذجلستاناإلسلثميالمؤتمرلمنظمةاالقتصاديالمؤتمرإطارفيعقدتا->
وزراءاالولىالجلسةفيشاركوقد.2004الثانيتشرينلمنوفمبر26-25يومي
الجلسةأما.نتائجمناالعمالرجالمنتدىعنهماتمخضناقشواحيثأعمالورجال

االعمالرجالمنتدىاليهخلصمابتقييمقامتفقدالوزراء،فيهاشاركالتي،الثانية
البيانالتقييمهذاعنوصراألعمال.رجاللمنتدىاألولىوالجلسةالنقاشوحلقات
االسئمي.المؤتمرلمنظمةاالقتصاديلنمؤتمرانختامي

لنشرهتوطئةومرفقاتهسلثمياالالمؤتمرلمنظمةاالقتصاديالمؤتمرتقريرإعداديجري11-

االفتتاحيةالجلسة

لمنظمةاالقتصاديوالمؤتمرللكوسيكالعشرينللدورةالمشتركاالفتتاححفلعقد~12
نجتأحمدالرئيسفخامةبرئاسة20»4الثانيتشريننوفمبر/25يوماإلسلثميالمؤتمر
الكوسيك.ورئيمىالتركيةالجمهوريةرئيسسزرى

وترحيبهالحارةتهانيهعنفيهأعربافتتاحيأخطابأسزر»نجعتأحمدالرئيسفخامةألقى~13
موراتفيمرةألوللمخاصالقطاعمشاركةإلىفخامتهأشارثملممنوبين.بجميعالصاهق
ي0ا~هتصاالتعاونفيالخاصالقطاعبهيضطلعالذيالحاسمالووعلىمشدأالكوسيك
فيالشافىلتتاميوبالنظراإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماولمتجاري
المؤتمرمنظمةلبلدانالبيئيةلمتجارةتتقيةأهميةسزرالرئيسفخامةأكدالعالميةاألسواق
بورالنهوضألبلدانلهذهيتيحبماقوةأكثرإقنيسيةاقتماميةتحالفاتإقامةخلكرمناإلسلثمي

إلىاالهتمامسزرالرئيسفخامةاسترعىالصد»هذاوفيالعالمي.ا~متصادفيأكبر
التجاريةاألفضلياتلنظامالعاماإلطاراتفاتيةبمقتضىالعامهذابدأتالتيالتجاريةالمفاوضات

المؤتمرمنظمةفياأل~ءالولىد~تهمجدأسلثميااللممؤتمرمنظمةبلدانبينفيما
فخامةوأزجىبنجاح.انجازهايتسنىبحيثالتجاريةالمفاوضاتهذهفيللمشاركةاإلسلثمي
العالمفيعميقأأسىسببتالتيعرفاتياسرالسيدفخامةلنكرىإجلكيتحيةسزرالرئيس

الكوسيك.اجتماعفيلممشاركنلجميعالنجاحمتمنيأخطابهفخامتهواختتماإلسلثمي.

)2المرفقفىسزرفجدتأحمدالرئيسلفخامةاالفتتاحيالخطابنص(يرد



فيكلمةمياإلسكتمرالمنلمنظمةالعاماألمانبلقزيزالواحدعبدالدكتوولممعالىألقى-,_

ونيسررسنفجدتأ~ائرنيمزلفخامهامتنانهعميقعنفيهاأعرباالفتتاحيةألجلسة

للكوسيك.العشرينورةاكبحضورتفضنهعلىءالكوسيكورئيسءالتركيةالجمهورية
ثمرالمزلمنظمةالبيئية´ر:ت0~6،´´تعزيرىرخاصةبصفةبلقزيزالدكتوروشدد

حزهثمهمأنرفي!´مكءزأعزبزأب~:منغئورمنالهاالنظررهضروكدأمنمي،اإلسك

في>ال~ءالبك!نبسزانثب~ر•ا~مثصا.ءالثعاونثعزمزفيملحوظأاصهامأالدوره
را´».ائمنزورفي<´(~ار~~-´زلمشروكهثقدمرهعناعربكماسلثمي؟االثمرالمنمنظمأ

ضرو~ها~،هذاذبرا0مز_ءالكوسكدورهمعزىبالثواعقدالذىءاألعماللرجال
_ور«ثكنز_أنالمنبهثمسراثهىنمعالمهواعوبالعمل.هذافيالخاصالقطاعانخراط

بأئنب-.مياالسكثمرالمنلمنظمأاالثثصا«ىالموثموJL.c.ijالكوممسك

_را´~سرك_برثمرالمنلمنظمألالعاماألمنبلثزمزالواحدعبدكثورالةكلمه~ن(مرد

)3رثمفؤالمر

1o-ف.اتميتاإلمثامرانوجمهوريةءالكاميرونوجمهوريةقطرىدولةوفودوومماءألقى

ادرهالتوئرسيوية،9واواإلفريقيةالعربيةالمجمومعاتفيمنماءاألالدولعزبالنيابة

تنبأ~الرنيهنالفخامةلصاحبوالتقديرالشكرخالصعنكلماتهمفيأعربواحيث

إنىائوفودوؤمماءوأشارللكوسيك.كرئيسبهايضطلعالتىالعظيمةالجهودعلرسزو
األعف´ء.وراكبينفيمااالقتصاديالتعاونأواصرلتعزيزالجهودمنالمزيدبفلضرورة

ءالتجا~يةللمفاوضاتاألولىالجولةبدءيساعدأنفيءأملهمعنالصددهذافيوأعوبوا

منالهدفحذاخدمةعلىاإلمطمي،المؤتمرلمنظمةالتجاريةاألفضلياتنظامظلفي
.لككا~حيثءملحوظةزيا.ةمراإلسكالمؤتمرمنظمةئبلدانالبيئيةالتجارةزيادةحكر
الشكرز<خالهعز~الرفو»~ؤمماء.أعربكماقيامها.منذللكوسيكالرئيسيةاألهدافأحد

النعقأ.اتخذتالتيالممتازةوالترتيباتالحارالترحيبعلىوشعبأوحكومةرنيسآلتركيا

االجتماع.

واإفريقيةواآلسيويةالعربيةاألعضاءالدولعنبالنيابةألقيتالتيالكلماتنصوصتردلم

التوالي).علر6وoو4المرفقاتفي



فيضافيةكلمةللتنميةمياالسكالبنكونيسعليمحمداحمدالدكتو~معليالقى-16

للتنميةمياالسكالبنكبينالمثمربالتعاونفيهااشادءللكوسيكاالفتتاحيةالجلسة
البنكاشتركائزيمياالسفتمرالمنلمنظمةا~متصاديبالموتمىنوهكما،والكومسيك
انمداليهوأ_.الموتميبينقأمائت~المختلفةنشطةاالوعددءتفظيعهفيوالكومسيك

فياالعضاءانالبكبدرالته´ورتعزيزمجالفيملموسةنقابيحققسوفالموتمي

ميا´اسكللبنكالثدةازآتاالنبعنىو~ةاكعباطكمعاليهقامثممي.االسكتمرالمن
حصونوعلىءالمتنوعةومنافذدبرامجهخا.لمنالماضيةعاماثينالثكخلل~للتنمية

علىوهو!لقصيرجلمك)-A-]-lو(ائطويالك~AAAاالمتعانيالتصنيأ_علىالبنك
المخاطر.منائخالية!ألطرافالمتث.ةالتنميةالبنولذفةضمنانتمانيتصنيف

)7المرفقفيللتنميةاإلسلثميالبنكرميسزكلمة~ر(ير.

v,-السعيةوالبو~صاتد´ئغرف.اتحا.<ونيراوغلورجيطحيصار~فعتالسث/م.ألقى

فيصزأكاحألقطبهيضضلم´ريمكنقاكالبا~~وراكفيهااو~كلمةالتركية
~األ~اءالبلدانبينا~يوالتبقتصادر2اللتعاوراممر~رغيربالمسترقالنهوض
بىفيالتركية::لغرفالتحا.ألو::معة´حبرة0تقديبعر-ركداميآا´اسكتمرالمنمننئمة

منضةفياألعضاءامبلدا<~إلردلقرا~اتسرا.محميةرفيامدرالفالقمئاح.ودرزيأ«ةمجال

اإل~ر.تمرانمن

)8رقمالمرفق_التركةائسلعةالبو~~توالغرفاتحا.~ئيمركلمةنص(ير.

أئوفود.~ؤسا-منروثنبأ~:لرنسرفخأه»أسثقبلا_ر،االفثثالحنؤانثها،وعقبا-ا<

ااامألحلسه

الثانيتشرينJنوفمبر:.يومئلحزميكمريزالعدللدورةالو~اريةالعملجلسةعئقدت-\9
.التركيةبائجمهوريةوائسياحةالثفأفةوزيرمومجوىأ~كأ>نالسيدمعائيبرئاسة2>>ء



ودوألالسورعهالعربأمهالجمهوروفودوؤسرءذ´محثاالثفاثاث»لثوثنحفكعت.-.
لنظامالعاماإلطارثثاثنكبثوشعائمثحد.بثالعرراثاإلماوموألالكومثو.ولهشطر

:´إلسلثمي.ثمرالمنبمنظمأاأل~ءالدولبنفماالثجارمهأألفضالشز

\'I'-حاكمءنهانألسلطانبن~:ثالشريذسمووفاهفياثهاعزخالصعنالدورهأعريث

.رأل~نسرعرفاثذ´سر:ئمنذمهوففالمثحددءالعربهراثاإلماورثسأبوضبي

.ثحزمننثانعنررورهاكاعمالجولمشروعالدورهامحث~-32

ألم.!انمرفررفيللكوسكالعشرهنالدورهاعمالحبولنص(مر_

ا~ه.~لباامسدحوللنضر0ا_وجهمبا.لماالعمال،جدولمنالعاشرالبندامثارفي-23

وجوا~نبا~رأ0بدوءاالسئميا´.الموسرمنظمهفياالعضاءالدولبنفساوالنعل

انححرممه!لخممهبسهزاردالووكلمككث»احمدكورالدسعادهمدمهببمانالنظر

هبا.نذ_أمناد-بامجازفهعرضالموظفن،كباراجماعورمسالمركهمهبالجمهور

الموضوع.هذاحولالموظفن

:).»انمرفرفيالموظفنكباراجماع>~مسهدمهالذىالباننص(مرد

اقد:نعنوجمهو~مهالمركه،مهالجمهوروفودووساءالنظروجها~مبادلفيشارك-24
كد:لنوالجمهور_سهاالسكباكسانوجمهو~مهعمانوسلطنهالمغربه»والمملكه

هئاجكننادن.وجمهورمهأنأونساوجمهورمهمهالسعودالعربهوالمملكهمبرصلشمأ_ر
!.وئربمزفماوالنملالمجا~ه)اسسرحولمهالمطر.J:U1.i:iliمنعدداسعواضجرىكما

اإلسلثمي´´.الموسرمنظمهفياالعضاء

منفصله)بصورهموفرهكابهالمعدمهمهالمطر(العارمى

نجا-منحععا»لماللنممهاال~سلثمىوللبنكالركهللحكومةشكرهاعنالدورهاعر~~25

العنمرمنالدو~همعبالزامنسلثمياالالموسرلمنظمها~هصادىالموسرمنظمفى

للكوسك.



المؤثمرلمنظمها~فصادىالمؤثمرعنالصا«رميالخثابالبانعلماالدورهأحاطث26-

مثفذه.إلىودعثاإلسلثميآ

OIC/COMCEC/20-واحراءOfC/COMCEC/20-04/RES(I(الحراراالورقا~تثم)-7
)2(04/RES

ا):(القرارسياقروف12و11لفتنالمرفي()اوالقرار)1(القرارايرد

فياألعضاءالولىبنفيو´والنقلالتجارة´´تيير~المعنيةرأسيةاكالحلقةتوصياتترد

).13المرفقفياإلسلثمي´´المؤتمرمنظمة

هنا~-ءOIC/COMCEC/2ü-ü4/Sc.Repاتتريرفيأيضأالدورةنظرت28-
.2•04الثأذرتثرينفوفسبى/22يومعقدالشذيالدورةلجنةاجتماع

زراندورةلجنةهاجتوعنانصا.رSc.Rep~OIC/COMCECI20/04التترو(ر.

)14المرفق

~.مألالفناالحلسأل

بوناسةالثأنيتشرينفونمبر/27يومفلكوميك:ئعشريزو~ةلكالختاميةالجلسةتعت-29
:لتزكية.«:لجمهوزيةوةاكوزيرفوزمازكورشاأالسيدمعالي

0r-اإلملثميتمرالمنلمفضةا~~ا~يتمز:لمنعنالصادرالختامىالبيانالورقاعتمت
OIClCOMCEC/2ÜÜ4/FCEC)(

الم~ائبرفقفراالسرئميتمرأنمنلمفضةاالمتمدا.قتمرللمنالختاميالبياننص(ير.

بيانااالجتماع،ومقر_تركيافين<اكتجمهو~يةسفيرف´ز،اففادنشيرالسيدسعادةألقى-31

بيانهىالسفيرسعأءةولخصانو~ا~ية.انجنسةاعتمتواانتيالقراراتفيهامتعرض
االتفاق.نقاطبعضعلنالضوءمسلطاالمسرغةلجنةاجتماعفيجرتالترا_اوالت

رسالةا~قصا~،للشئونالمسراعأالعاماامينديالوءفابيكاتييرنوالسفيرسعادةأ~-32
وأعرباإلسطي.آمؤتمرلمنظمةالعاماألمينبلقزيز.الواحدعبدالدكتورمعالىمن

الجمهوريةهيأعضاء»دولأربعبتوتينترحيبهعن~سالتهفيالعاماألمينمعالى



حزهأثذا،ءالمتحدةالعربية<اإلىا~اتو.ونةالكويتودولةقطرودولةالسوريةانعربية

الوئيبينالتجا~ية:´ألنضنداتفنئادا-الهاالطاراتفاقيةعلىءللكوسيكا:ور.
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كرئيسلفخامةا~حيالخطاب

الكوسيك~نيسالتركيةالجمهوريةونيسسزرفجدتأحمد

كمشتركاحتتاحيالحفلفي

)2>>4,ميالثنوفمبر/تشرين25,(اسطنبول

,ااذداهالمعالىأصحاب

ثر»الموالعاماال~

دنا~طالمندووز

االثثمدادىللثعاونأثمأاكلتجنأمزألعشرو~هاكبمناهبهاخرىمرهمعكماكونأنسعدني

باطبمأثكشركافيبكما~حبا<وانيمي.اإلسرثالمؤثمرلمنظمه~.ر7اوالمؤثمروالثجا~ي
الثمراث.أمثبجهو.كمثؤثيأنآمكالمشأا~كهائوفودلجمع>الثمناث

بوصفهمالخا-نالتطاحمشلوالعامفذأمرةو_2الكوسيكأعمالفييث~كأنأ~:ويسدنا
منبمز_المشاركةحزهامتمرا~!_رئنتطلعوانزاوالتجا~ق.اال~.يالتعاورمجالفرفاعلةقوة

~اىأ.اآلنمنالفاعلية

والتجارياالقتصاديالتعاونقضايااعتبا~عثىءتأمستمنذاإلسلثميآالمؤتمرمنظمة«أبت
عقدالىبلدانناالعالميةاالسواقفيالمحتدمةالمنافسةدفعتولقدأعمالها.جدولعلىالرنيسرالبند

ماوباستعراضالعالمي.االقتصاديالصعيدعلنا~توجيهالتماسوالىقوةأكثراقتماميةتحالفات
منالصددهذافيتحققبماالتنويهيسعدنأءالكوسيكتأسيسزمنذالمنقضيةعامأالعشرين~أنجز

ن.التقاهمجالفيكبيرةخبراتمنأكتسبناهماوإئر»محددةمشارينمنأنجزماوإلىءسيمةاسهامات



التجارةتنثلحيئفياعمالنا،جدولعلرهاماثحديايمثلثنمازاالالتنميةوتمويلالتنميةأن

الثقم.لتحققعنهماالغنىعنصرينواالستثمار

أعقدمنواحدةأنفيهالشكومماائثر!ء.إلىالمتطلعةالناميةللبلدانجوهريانشاطأالتجارةتمثل

العادكنصيبهاعلىالناميةانالبكحصونعمميتتمثلزالعالمياالثتصاديللنظامالهيكليةتالمشكك
أساسهوردحالمواالكفؤمتخداماالعناثبثدازهذهعجزوإنوالمثفوعة.المتناميةالعالميةالتجارةمن
الهيكلية.المشكلةهذه

ممكنهاحثرائئممة!لثجارهرفيالكوسكاعضاءللدولعدالاكثرمشاركأالىثدعوالحاجهان

ثمومنااللمي.انمثر_عنىودلملثمألرخاءاسثثراروضمانالدولبنوالثفارثالدخلفجوهثضس>

البندانفئروفارهااعثبفرأخذثبأنالثجارمأساساثهأفىالنظرثعدانالمثثعمألالبلدانعلىمثهمن
:لصعدعثىواذسثث:~ردائثبثضاماعلنثركنانالكوسكاعضاءالعركعلىمثعنبمنماءالندمث
أوننجارءهذ:كشكونلزوأنهاسثثماربدونانثا-هناكمكونلن)نهفىشكمنهناكولسمى.الثنا

انشاج.بدونثنممه
مذ،ريعءنمشروعاصكوهرالثجارمأ،األفضالثلنظاممأاالطاراالثفاهأكانثولقد
ا«م~~الكومنذ،هننابأواود»لبلداننا.السفأ0الثجارثحرمراجكمنشامأل0مبادراوكءالكوسك
العام.حذابداثالثنمألاالطاراالثفاثألوضاثمفادعمثالثيالموسساثلكلشكرى

بلداننا،تجا~ةاجمالي»نالمائةفى6أتعادكالكوسيكفياالعضاءالدولبينفيماالتجارةإن
ته´وننالتعزيزناجعأسبيكبوصفهالتجاريةللثفضلياتنظامإلىالحاجةتؤكدالمتأنيةالنسبةوهذه

بثأنالجاريةالمفاوضاتفيللمشاركةالكوسيكأعضاءللدولدعوتيأجدأفإننىهناومناالقتصادي.

التجارية.األفضلياتنظام

د´لتجارةرفيمتراءنصيبمنللمعلوماتيةماأهميةتأكيدءالخصوصوجهعلىالضروري،ومن
أنفيشثمنوماللتنمية.االساسيالمدخلوهيءللمعلوماتاالوسعالتوزيعوفىللخدماتالعالمية

الحصولأجلمنالقطاعلهذاالبشريةوالمواردالتحتيةالبنيةفىاالستثمارإلىتوجهأنينبغياالولوية
النامية.للبلدانكبيرةفرصايتيحالذياآلمرءالقطاعهذامنأكبرنصيبعلى



هناكالميادينجميعفرواالتصالاالعمتقنياتاستخدامشيوعمعفانهاآلخر»الجانبوعنى

بلداننابعضفيالقائمالوضعتحليلفىالستخدامهابهاموثوقبياناتعلىللحصولمتزايدةحاجة
االعضاء.

فيه.خبراتهاوالقتسامالمجالهذافىللتعاوناستعدادعنىتركيافإنآنفا،ذكرناوكما

وتقتضي.المتقدعةالبلدانوبينبينناالرخاءفوا~قإ~الةأدنأؤكدلكيالفرصةهذهاغتنمأنأود
ا.ارةعلىيرتكزائرشيدهللحكمنضامانعتأنعلينايتعيئبأنهنؤمنونحناالدارينهجهاتغييرايضا
.ألرئيسمبدأنابوصفهالمبدأهذانعتمدوانالمشاركة»علروتقومالعصرتواكب

ثعقدالثياآل~اء،وثبادلاالفكا~ونحذاثنالنةحلقاشزعاثاجثماتؤ.ىأ~فناألملومحدوني
اجشماعمهلثزامنباشركاثسثضفهالذىميآاإلسكالمؤثمرلمنظمألاالثثصادىالمؤثمرفامشعلى

االثثصادى.ثعاونناثعزمزإلى»الكوسك

',uبننمماو!لثجارىاالثثصاءرالشاونلشمفرصأموفرمعثأسوفالزراالثثصا.ىالمؤثمر
جاثنااحشاركنأندون0جدمدراثمبادطر-نسثطعالأنناننسأالوعلناالكوسك.´عضا،الدور

.الماضى.~وبرفسثخلص:ندونللمسثقبلثخمئطانضعاننسثطعالكماءوأ~´ننا

الثقالةبالمشاركةاالالشجا-لها~انيمكنالالجديدهراثالمبادههثأنفيشكمنوما
االدار~.فهجثاعلىثثييراتبا.خألواالءاثوطنةاثذاالقتصادالدافعةالثرهموصفهالخاصعللقط

العملبخطةيتعلقفيمامهمةقراراتتتخذأنللكوسيكالعشرينالو~ةعلىيتقينسوف
فيماالتنسيقتعرينإلىالراميةالفنيةاإلعداداتعنوفضكالتنفيذ.وآليةوالتجارياالقتصاديللتعاون



اليهاالمشارالتعاونمشارينلتيسيراآللياتلدعمجهودايضاالعامهذافيهناكءالمعنيةالمؤسساتبين
.انعمكخطةفي

مشأرينتنفيذمنمتمكنناالتيائماليةاآلليةالىانتباهكماسترعيأنءالسياقهذافيوأود»
تنفيذفرالتأخيرعلىللقضاءحميةاألبالغةخطوةاآلليةهذهنعتبرأنناذلكاالطراف،متعددةالتعأاون
هذافيوليةالمسنتنحملجميعأإن:ط~اءق.التعاونأنشعلةفياالساسيالمرجعوهيالعملخطة

منمجموىاتتنسيقهاتتولىمشا~يعاثىفيمنإالبتعاوننامأقةللمضىسبيلمنأمامناوليسالسياق»

نسبيا.المتجانسةالبلدان

بئأثمينأوبضروقوائنقد<ائتعببضزوردفعثرفأنالمناهج،منقلفالىالنظرعند،نحثاجإننا
ثداوننافيأئتقدد!~ىأن<~وأودنوعها.كانأماحاثوالمقثراآلراءجمععنالثعبرثثمحثعددمه

هوماعلو!نفتحذ:يألتقك0والثصو~اتسالباألمنثحرونااذاإالشحقؤلنوالثجارىاالثثممادى
ومبثكر.مخقلف

نمننئمة::ئسز-األميزبلقزيز،عبدالواحدللدكتورشكريعنأعربأنأود0السياقهذاوفي

يذ،:الثاد:نهلك~~بالنجا-تمنياتيمعالكوسيك،لعملقيمةمساهماتمنقدمهwاإلسلثمي،تمرالمن
أوغلو.إحسانالدينأكمكالدكتور

اإلسلمي.المؤتمربمنظمةالمتعلقةالسياميةالقضايابعضاثناولأنالنهايةفىأود
ءابريرا~نيسانمنوالعشرينالرابعاستفتاءاتعنأسفرتالثىءاألخيرةالمفاوضاثعمليةفى

اجمع.العالمبتقديرللمشكلةحكامجادإلىالساعيالتركيالجانبموقفحظيقبرصفي

أخرىأعذارأيةوجودعدممامو/آيارفيالمتحدةاألممعامأمينأصدرهالذيالتقريرسجلوقد

مجلمىاعضاءوالدوليالمجثمهحثاإلمئار»هذاوفيالعالم.باقيعنلعزلهمأواألتراكالقبارصةلقهر
االتراك.القبارصةعلىالمفروضةوالقيودالحظررفععلىاألمن



إنقاذبضرورةأيضاتقرمياإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءالشقيقةالدولأننعرفونحن

اإلسلثميةولاكمنواالشقاءءالزمكجميعمننتوقهونحنالدولية.العزلةمناألتراكالقبارصة
القبارممةعدرالمفروضةالعزلةمياسانىرللقضاءالملموسةالخطواتمزمزيداتخاذالشقيقة

األتراك.

ءالخارجيهلوودراءصراإلسرثتمرالمن:تخذأقاكالقرارأدنالصددهذافياالحظادنرويسرن
!آلتراث»فلقبارصها~ائمةالصدمننةإلىأشار_الماضي،يونيو/حزيرانرفياسطنبو_فيعقدوالذي

لهم.ألعونوبتقديممعهمقاتالعكبتحسينواوصي

منظمأجمأخأرلوز~اءالنو~الثنسؤاجث`حا~اعلمهصادؤالذىالقرا~بهذامثعلؤوفما
لثوشؤه:نةاثوثثبأرنعثكفإن´~اضى،0>اكو~مبثمرافربنومو~كعقدراكمىاإلسكثمرالمن
ثئاحزئفثرهوالحظرالثوتأنوار،كافهمنىانو>مناكاالثراكالقبارصهمهالسردهنجممنفين:ث!لعث

اثثىمىاامكالمؤثمرمنظمهفراأل~اءورئثالشكرأزجرأنأودالساؤ،هذاوفىعاءأ.االربهن
االثجاد.هذارفيالخطواث~نداثخأذ،.أالفعرثامث

األمأوزعمالبأ~زاسىاثمسر_ئثعرناث.«:مرا~ذكرتئثحمأالفرهماهذهاغشنمأنأوأ

ثريب.وثثمنذا.~نعن~حلالذىالفلسمئينيأ،

شدالفلسصنىءللشعبألعا.ألالقضأائدوشي:اثمجثمهأ.اهثعتىطر-الشذىعرفاثغمابإن

الفسطني.كالشعبشامأعمقاأسئسبب

إتانائمنطقةفياالوضاعوتفاقمءالفلسمئيني-اإلسرائيليt1j.il1فيالتعسراستمرارإن

>السلقماستعادةضرورةعلىأؤ_أنوأو.مي.اإلسكJWIفيباننأقلقأيثيرءالماضيةاألربعالسنوات

»33»1و2_2~قمءالمتحدةمملكالتابعاأله~مجلسقرارياساسعلىوالشاص،والوطيدادلاله

جنبإلىجنبأوفلسطينإسرائيكفيهتتعايشنإلقلياتصورأيضعالذيالقراروهو،ا3911رقموقراره

فيوالتعاوناالستقرارتعززسوفمالسثإعادةأ>~فيهالشكو~:بها.ومعترفآمنةحدودرإبطفي
منمشقتنا.



فييتمثلالفلسطيني،-اإلسرائيلىللصراعودائمنهائيلحلالمتاحالوحيدالبديلأناعتقادناوفي
التابعامنامجلرعناo1oالقرا~بمدورالدوليالمجتمعبدعمحظيةالتيالطريق،ارعلةفيتنفيذ
المتحدة.مملك

منجزءومنبأكملهغزة~عهناإلسرانينياالنسحابخطةأننرىفإنناءالسياقهذاوفي

الطرفين.بينو.ائبثماملمئثمنحوخطوةشككاذاإالمجديأيكونلن،الغربيةالضفة

.السمامبغيةالماضر>فينعتى::لمتب.رفيبهمودهامواهلةملىالعزمعقدتقدتركياإن

االوسز.الشرقفىارواالمتقرالسكالقرارالمبذولالجهدفر

االذداهالماىاصحاب
دنا~فالمندوبون

أمامينية::ا.5فر~الثاددءالثانيكانونلممنامرفيالعراؤفياؤهاإجرالمزمعاالنثخاباثثشكل

آئذ_عذروهواالزدها~.اطثوالدممثروالسلثماالسثثراوعلىثائممسثقبكنحوثدماللسرالعراؤ
.ميعتتذأءالزأصبهالحرج،الظرفهذاوفيبث.بامجاالفرمثهذهالعراؤفيإخواننامغشنمان

و:نأ.~..اتب:~كلفوؤ~بلدهامصال-ثضعوانالمصالحهنحوثنحواان-العرائيالشعبثطاعاث
المسثثبل.ضمانبغثوالطائفأالدسأاالخثلثفاثثأثرمثجاوزهالصفوف،ثوحد

انننهعبا~ا.حسنوإنءنفسهالعراقيالشعبيدفيالعراقفىالسلقماستقرارمفتاحإن
ولز:كرتعهامتد::.علىايجابيواجتماعرواقتصاديسياسيمردودلهيكونسوفءاألداةلتلكالعراقي
ائبئدأنبينالقاناالتعاونتطويرأمامالطريقيمهاثمومناإلسلثمى،المؤتمرمنظمةفياالعضاء
االعضاء.

م>نسكامتعا.ةعلىالعراقمساعدةعلىالعمكهو-ولىالةالمجتمعشأنشأننا-و)جبناوان
المتحدة،وااف_للعراق»المجاورةالبلدانمكرالمحافل»شتىممتفعمين0ممكنوقتأقربفيوالنظام

قك0والملتزمالسرالنهج~منتركيا،~متولقداألوروبي.واالتحاداإلسطميآالمؤتمرومنظمة
:لمئريق.هذاعلىمساعيهاتواصلوسوفالعراق»جارتهاإلىالدعمكافة<المحاقكهذهفيسلكته



الوزراء،المعاليدباصحا
»الموقرالعاماألميز

ءقرونالمووبونالعث

الثمراث،أمئمبداالثثصادى.والمؤثمرالكوسكإطا~في»جهودناثرثيأناألمللحدون:نه
~:.لكمثمنا_رأمثبمعوالسلثم،اإلر.حاراجلمنمسرانافي





معاليكلمة

يزبلتنالواحدعبدالدكتور
مياإلسكتمرالمنلمنظمةالعاماألمين

المشتركاالفتتاحيالحفلفي
~)<<،ائثانيتشرينلمنوفمبر25(اسطنبول
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الرحبمالرحمنانأبسم

الكوهسيكالتر~ونيعرولةالمجمههونيمرميلزر،نجاتا(حمدالسيدفخامة

،راءالرناكعالمىأصعابا

السعاده~،(معابا

,الموقرينبعهالمنلالسادة

والسادة،تاالسيداتاحضرا

وبركاته«النهورحمةعثيكممالسك

ورةشكالمشتركاالنتتاحاليومأحضرأنوا(عتزانالشرفدواعيلمنإنه

والمزتمركو~)لموالتجاريا(تتصاديلئتعاونا:انمةللجنةائعثمرين

خالصعنأعربأن_اية،لي«ويطيباإل~ر.المؤتمرلمنننمةقاالتما.

التركية،الجمهوريةونيسسيزر«تنبأ~السيدلفخامةوالعرفاناالمتنان

الذياالفتتاحيالخطابأنwالمشترك.االنتتاحهذالتشريفهائكو~ونير

والتجارياالقتصاديالثعاونبتعزيزالقوياتزامه~ىيعكسإنمافخامهأئتأد

المنظمة.انبكسرن

أنأواالكوسيك«لتأسيسالعشرانكرىاكتصادفالتيالمناسبةوبهذه
مساندةفيدورهماعلىالركيةالجمهوريةوكذككومسيكونيسباإلشادةأخص
المنظمة.لجانحإلبائممتازالعمل

الوقيسر»السيل

علىتنعقدوالتجارياالقتصاديللتعاونا.انمةللجنةا~ينالدورةإن

اإلسلميوالعالمالنامية~انبالنسبةصعبةعالميةاتتصاديةوضعيةخئنية

إئىوصئتةالعالميةالتجارة~مستوىعثىفالمفاوضاتسواء.~عى

عنمستمرأتراجعاونثك0االتتهن~ذلكعلىمرو~~ودقلحرية

غير0مستمرنحوو~أ~»د~اثبانتبا(التفشروطاألطراف..ديةته

الحواجزجراءالصعبةونيتهاإلىبالفظالناميةا~انلمصحةمواتية
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~الدولهالمساعدا~حجمأنwالمدمه.البندانمممهااليالحمانه
والساسهااللصاد~لئمنعهالنامهالبلدانرافهبسببو._مطردأ،مراجعا
مدنعلى~فيالعالمي.االلصددفيمكافيآكنصرمكسرملكهلهامنالمي
مفضيمعولهمعدال~رحعهمنمكنهابدانلعن~ازمنمنطوملردح
معنها.الىالقعر_»منا~إلى

ونا0نموأاألللا~انغالبهمضمسلمي6االعالمأن«زوبالرغر
~فردىدخلذا~انابكصفوفهاضمنأمضامضمفإنهاا~د،األمملبمانا~
حنفيالطبعهبالمواردغنهاإلسلمهالبلدانبعضومعبرالعاه.فيا»على
والمساعدتمصادىاالهارزداطإنالماهره.العاملهالدمنمخزونأأفرىممك
ممهالذىالمنساسرعاطمنككأنسفيالراهنهالظروفظل_رالمبادئها_امه
ا(ععا.عثى~ماوئا0وكامفهامهاإلسكاألمهمضا«نصرحعثه

ا~امعثىا(عمادعوضلدمنانرهالموااإلمكانا~عثىالركزبضرورد
اسحأ،فيالغربعنىالمعمدمولفنانغرأنبا_ليعثناومجبم،المك

أواخنافىاألملفيبائاليفنمرعوأنالمساعدهوطلباأل_رواسلهام
رنخنهأنعثناوموجبوناجعأ،فعاالألاسفكواسغا__موار.نارفيوالحكم
ائبعه.منامصا.نا

ائكو~.كليكتسيهاالتياألعميةمدى~حالمنظورالكووفقا

اجتماعأ،عشرينالمعنةهذهبلفتالتي0السنويةالوزاريةاجتعاعاتهاعلىفعلوق

قتتعئةمواضيعتتناولمتخصصةقطاعيةوزاريةاجماعاتالكوسيكتعك

وا~مصاالتوالتبارقالصناعيةوالتنميةوالطاقةالزراعةقبيلمنبمجاالت

ا~رالخبرةنسخرأنوبوسعناطويكشوطأقطفاولقدوغيرعا.والمعنومات

بفخامةالصددهذافيأشزأنوأودقدمأ.للسيراسنينمرعثرلديناتراقصت

لئكو~العشرينللذكرىإحياذاقتصاديموتمربعقدقراره~راللجنةونيمى
المناسب.الوقتفيانعقا.ديأتيوائزي

ساحةفرصةميشكلفإنه0المزتمراطأعمالولبإليهيشيرالووفتا

منالموجودةسسيةالنا~وال~ا~رلئتعاونائحالياستوىقبيملت



موضوعبمعالجة0خاصنحوعلىويعد،0والتجاريتتصادياالالتعاونأجل

واالستثمارات.البيئيةاإلسلثميةالتجارةتعزيز

البيئيةاإلسلثميةالتجارةتعزيزموضوععلىخاصةبقيغيةأركزأنوأود

وتمعنادراسة0الراهنةالظروفظلشالموضوع،هذاقيستحةإذواالستثمارات
استيعابعلىالقدرةاألعضاءالدولمنالعديدلدىأنوأعتقددقيقين.

هونحتاجهمناوكلالخاص.القطاعفيوأغلبهاللغايةكبيرةبنسباالستثمارات

التقدم.إحرازعلىوالتصميممركزةدراسةإجراء

تحفيزفيالكوسيكعملفيكبيربشكلتمرالمنيسهمأنالمأمولومن
منهاكلومساعدةاألعضاءالدىلبينوالتجاريتتصادياالالتعاونتعزيزعملية

تهااتتصاداتخليصمنيمكنهابمااالتتصاديةالتنميةمنمثوىقلتحقيهاألخرى
العالمي.االقتصاديالنظاموتقثباتأهواءمن

0الرنبمدالسبد

هذهو~رتتصادي.االالنموتىلتحقيهأساسيةأداةليةالدىالتجا_ةتعتبر

اناميةالبلدانأسواقبوسعباتا:وليتتصادياالالنظامبهايمرالتيالطرفية

بمامنهالكلا~ماتوالسلعفيالمترا_اإلمتاج(مثيعاب_رتهامنالرفع
تمإنواسعةكامنةأسواقالديناإندق.االقتصاالنشاطوتعزيزتوسيعإلىأفضي

اإلسلثمية.البلدانبينالتجاريةالمبا.التحجمنموفيهانئةقفزةفستحدثفتحها
خاصبشكلمنااهتمنانركنأنالوضعهذاظلشعلينايتقينباتأنه:وأعتقد

الرالتاإلسلثميالموتميمنظمة~انبينفيماالتجاريةالمبادالتنطاقبتوسيع

العالمفيالتجارةحجمإجما~رمنأه11نسبةالردعنالوقتفيتتجاوز

ونيسياعنصرأيشكلأنينبغيالبيئيةاإلسلثميةالتجارةتعزيزأنwاإلسلثمي.
طاويةاطاالتفاقيةاخولويشكلالمنظمة.بلدانبينالثعاونوتطويرتنميةفي

تطورأاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءائدولبينائتجاريةاألفضئيةلنظام

ءا~مغاتيةإطارفيالتجاريةامفارضاتانطلثقوكذاا~مجاههذا~كبيرأأساسيا

مناألولىالجوألانطلثقمعأ~أطعثىائفرصمن~_ةآناتابائتاليحوفت

الفإنهثمومنإليها،متنضماأل~ءاالولمنمزيدأفإن0التجا_يةالمفاوضات



أنا~مفا~علىبعدصادرأووقعلمالياألعضاءالدولأحثأنإاليسقني

ممكن.و~أتربفىذكإلىمبادر

نحوعلىأنود،أنأودفإني0راتواالسثماالتجارهبعزمزتىيتعثهفماأما

طلعةفيوأبداأانمافهولتنمه.اإلسلميالبنكبهمضطلعقاكبالدورخاص«

المناسبةبذهأودالياألعضاءللدولوالمو~التهك~ىنرالتيالجهات
وأدعر0~االبعهالمختلفهالتمولسبابكمنأكنر.سفادد9اعلىأمنهاأن

بخصوصبمهمهآنهوضفيلهومسا_~دعمهامواصلةإلىالدولهذد

أنالمعام،هذافييفرمنيوالبالثناء.الجدرهالمستبلهفسطامهنطاقتوسيع

عبدا~مز،بناندعباألمرالمنكيالسموصاحبعرضهاك_تتراحباالأنوه

عتدياكائعاسراإلسرلميآقمةمزتمرحكر0ائسعود~اا~بهالمملكةعهدولي

اإلملميالبنك~يلن~دةإلىوالداعيالماضةائسنهفيبمايزمةبوتراجا_رفي
الجاره.بعززائخاصهلنشاطا~لتنمة

الساالرنيمر،

مننمةعملخطةتنفيذعلىللكو~األساسياالهتمامينصبأنينبغبى
0عضاءاطالدولبينوائتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزاإلسك_ائمزتمى
ا~مأن~بالفعل.الحالهووهذا0لنشاطاتهااألساسيةائدعا~باعتبارها
هذهوئمواجهةاألعضاء.للدولإنشغالمصدرحأهبتنفيذهايعتريياكالبطيآ
التنفيذعمليةوتيرةبسريعاللفيلةوالوسانلالسبلاكومسيكبحثت0المشكلة
أنقسبها~رالتوصياتإلىتستندالقيمةالتوصياتمنى~إلىوالتوصل
الدولانتباهألفتأنوأود.2001مايوفيالخبراءقنويةابشرععرفنها
إلىتأعوالتي~سيماوال0التوصياتهذهإلى0خاصنحوعلى0ا(عضاء
األخيرةاندورةأنا~دهذافيتتذكرونولمعئكمالتنفيذ.آلليةالتطويرمنانمزيد

أكبرإشراكعثىتنصوالتبىالتميليةاآلليةئرصادقت_كانتللكر~
فيماسيماوف~،العملخطةتنفيذفياإلسلمبىالمؤتمرمنظمةلمؤسسات

ائفنيةأهميتهاميثمن0للكرمعيسزا~~0التعاونمثا~يعبتقييمتىيته
لو.عضا،افولاكومساندةدعمتتطلبالعمئيةإنائقولعنوغنيوائمالية.
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الغاصالقطاعمعزمزعلىأخرى،أمووضمنمنالمنظمه،عملخطهومرمكر

المرارا~نمدد~وئكالخطه.بموجبالمعمدهالعاونمعمنمارفيإنعراكههرفيمن

لوزراءاإلسلميوالمزممراإلسلثمياهمهمزممردورا~مخشنكعنالصادرأ

اإلسلثماامجارهمعزمزفيائخاصالمطاإلبهمضطنالذىوراكأهماعلىالخارجه
الخاصلنطاعمسنىلكياناعثىجمعاهفونولعئنااف~دى.والعاونامبنه

هدمأنالمغدومنلزئك.العوامهالظروفموشرمنبغيمنهالمرهببالدورعاالضطك

~حكومي.بناخرمسوىأىأوالكوممسكمسوىعلىمهإسهامارالخاهاهطاع

فسر،9ااإلسلثمياهمهمزممرفامذرعلىنظمىاكاألعمال،رجالمندىحأوف

ها~رعثىالقبيلمزهذا~.~منظمفإنوباالليا(عمه،نهجانبعثىلضا~
.5بائفأهمهعلىالواعفيمنطوىاإلسلثمنممرائمزمنظمهاجماعا~

سحظىالصلهذا~األخرىافضا~منوغرهاالعضا~~همنلأنالعنولي

~ولومنناولهامه.نا~جبئورهإ_رمفضيبمااألوردهذهخمالمسفنهذربنعاس
عزمبثل~مأنسسرأنواجبناومنىمخئغه.كنردمراضها(جماعنأعمال

~ىنلعمئة~امهسوى~الكو~يلراراعنابأنكذ~نعروأنوصمم،
بفضلثدمأالسربرسغاأنهروانهوأناوأعمال.امفاال~مئماأنمجبنطا_أوسع

اسسوافتنىا(_هو~رمهمهناالحاضرهنائمو«را~وبنللسادأالنرالفر
ومعالجها.آمطروحهاهضاما

تمرامنلمنظمةياالقتصادوللمزتمرلئلوسيكالشوينلئدورةوأتمنى

والنجاح.قالترنيهكاملاإلملمي

وبركاته.تعائىانهورحمةعثيموالسك





الثانيجاسمبنأحمدبنمحمدالشيخمعاليكلمة

المشتركلتتاحياالالحفلفيقطربدولةوالتجارةاالقتصادوزير

/2>ه4الثانيتشريننوفمبر/25ء(اسطنبول





قطردولةوفدونيسكلمة

التجارةقا~دوزير-ثانيآلجاسمبناحمدبنفحمد/الشيخسعادة

لممشتركاالفتتاحيالحفلفي
)2004الثانيتشريننوفمبر/2o(اسمئنبول،

الرحيمالرحمناثهبسم

اجمعينوصحبةالهوعلرالمرسليناشرفعدرموالسكةوالصكالعالمينربشهالحمد

،وانسعاد:،المعانيأممحاب

اثكرا،،الحصو~

ئلحكومةالجزيلبالشكرالعربيةالمجموعةمموتتطر.ولةباسمأتقدمأنالبدايةفييشرفني
اسجلأنامآلمةهذافيليويطيبفة>ائمسراوكرماالمتقداا~حفاوةعلىالكرداتركيوالثسبالتركية
يقومماعلىسيزر،فجدتالسر/اسرالكوسيكورنيسالتركيةالجمهوريةونيرلفخامةالبالغتقئيرق

سلثمي.االتمرامنمننئمةرفي~ء7ا´الولىبينا~متصادقائتعاونلتعزيربارزجهدمنبه

ij~lوثمعبئحكومةالعزاءبخالصائعربيةالمجموعةبأسبألتقدمالفرصةهذهرفيلي

فهيان،آلسلطان0بنزاء/الشيذالسمو~حبلهائمففو~لوفاةالشقيقةالعربيةاالما~تدولة
اثه~حمةونقولواالسلثمي،العربيائحقدىفووالسريدقالحكيمةاقفهموالمقامهذافيونمتذكر
والشعبانفلسطينيةالسلطةفيخوةلكائعزاءبخا-~مأتككماجنانه»فسيهواسكنهامعةورحمة

واجعون..ليهوأنشهوانعرفاتد:سرالرا~ائرنيمرلهالمغفورلوفاةالشقيقالفلسصيي

مسيرتهاخك_حققتروالتالكوسيكانشاءعلىعاماعشرينمروربعداليومنجتمعإننا

اآللياتمنالمديدإنشاء~منالمشتركاإلسلثميالسرتدعمالتيالهامةاإلنجازاتمزالعد~
منهاونذكراألعضاءJالد><بينوالتجاريا~هتصاديالتعاونتعزيزفيتساهمالتيوالبرامج
للبلدانوالمقاييمرالمعاييرومعهزالصادراتتمويلوبرنامهاألستثمارءبتأميناإلسلثميةالمؤسسة
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أنعنفضكءوالتجارةمتثمارلكالمشجعةاالخرقاآللياتمنالعديدإنشاءإنىباإلضافةاإلسلثمية

علىالمطروحةالهامةا~متصاديةالقضاياحورواألفكا~إالراءلتبادلاساسيامحورايعدالكوسيك

بشكلا~متصاديحاإلصكفيزبولتبالدورإستعراضإلىباإلضافةوا~مليمية!لدوليةالساحة
عام.

ا~هصادىالمؤمميلعقدالمركهالحكومةفيالبالغفدمرىأسجكأنالسامهذافيوالفومني
الدولبنالمنسرثائعاونمسردالسعراضالكوسكانشاءعلىعاماعشرهنمروربمناسبه
:عماعطيمماعضا،اكدا_ورسزكالمنسللعاونجامدهاال~عنوالبحثومقوممهااألعضاء

اإلسلثمه.الدولبناهصادماو~خما

السزتمرمنضهءبىاألعضا.و~ك0بنفماوالفكالجارها´سسوموضوعافسارأن<
حولاننابكربوب:ئنضروجو~´~شهخكمننبادلللكوسكالحالهللدوره)اكمحوراإلسلثمي

انبنهراالبشموسهمنأسأانسارأاءهاألعضاء،الدولبنالبنهالمجارهلسسرالسبكأفضل
~ا~~انسرومو:كبهاألعضداءءبالدولالنمهمسوىرفعبهدفالعالمهاألسرارفيوالدخول

ببسراموضوعخونالكو~دولههدمهااليبالورمهأنشدالسةهذاوفيءالمجالهذافيلسهالعا
.!لحالمهالدورهفيمياإلسكالمؤمميمنظمهفياألعضاءالعولبنفماوالنعكالجاره

الرئس،فخامة

سرالخا-رالقطاعتشجعأنباعتبارالخاصالقطاعلدعمخاصأاصعامأموليالكوسكإن

انتيللجهودفدمريعنأعربأنأودالصددهذاوفيدولنا،فىالمهمها~هصادمهالسياسا~احد
آخرهاكانوالذ_الخاصالقطاعاجماعاتمنظمفيو.الصناعهللجارهاإلسلثمهالغرفةمبذلها

علىالتعرفبهفاإلمرانهاإلسلثمةبالجمهورمةعمدالذىالخاصالمطاعلممكىالعاشراالجتماع
منمتركهاسثما~مةمشارمنوإنشاءلعقدأولىكخطوةاألعضاءبالدولالماحهاالسثمارمهانفرص

المخكفهالمجاال~فيومبادله

ومهالتجااالفضلياتلنظامريهاإلط!المفاقهإلىقطردولهإنضمامهرارأعلنأنمسرنىكما
!ألو_ر!لجولهلبدءارتياحيعنأعربأنأودكمااالجعماعهذاخكناألعضاءالدولبن

بنالبيئيةالتجار>توسعفيوائمتمكةمنهاالمرجوهاألهدافتحققأنآمألرمة»الجاللمفاوضات
األعضاء.الدول

التنميهفيالفاعللدورهللنمةمياإلسكالبنكبدو~أشيدأنالمناسبههذهفيمسعدنيو

وتمومل.عمرفيالفعالهومساهمتهاإلسلثمهوالمجتماعا~األعضاءبالدوكواالجماعهاالهماديه

مودالب´اسماالمختلفةالتمويلاليا~لخكمنوذلكالكوسيكعنانصادرةوالمقرحا~البرامج
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لهذاحاأنشأالتيالياتهخلثرمنميةاإلسكاللوكبينالبيئيةالتجارةتنميةاجلمنيبذلهاالتي

المتعلقةالمسائلتجاهالحثيثةمساعيهجانبإلىوالوارداتالصادراتتمويلبرناعبمثلالغرض

أجندةعلىالمطروحةالقضاياتجا»األعضاءالدولمواقفتنسيقخلكنمنالعالميةالتجارةبمنظمة

منالفنيةريبةالتددوراتهلتكثيفللتقنيةمياإلمكالبنكأدعرالصددوبهذاءالعالميةالتجارةمنظمة

.:لعالميةالتجارةمننئمةسكرتاريةمعبالتنسيقوذلكومتطلباتهااألعضاءالدولاختيا-واقع

لدولةأولقهارالتلنتقةالعرييةئئمجموعةاناكوتقديرؤشكريعنبأعرأنهناوأودكما

لكومسيك.0~فيالعرييةللمجموعةؤمهالتققشر

حولزىائمسق!لرفيعائمنتدىرفينئمشارقةاأل~´ءو~اكجميعأدعرأنلريطيبكما

يوميالدوحةرفيسيعدىالئذيواالرنكت.والميزا»7ا~مجموعةمضلةتحتىاالستثماررةالتب

20تا»-~» م.00--<»_يسميرء

وللكالعاشرالتجاريالمعرضرفيبفعاليةللمشاركةاأل~:´ءلىاللوأ:عوأرويسرني

6فبراير9~5مدرائفترةفيالبحرينبممشكةالمنامة~ينةفيسيقاموالئذيميةاإلسمث . «o.

هذاا-انبتبذئهارالتالجهر.علرالتركيةفلحكومةوتقديرشكر~اكرزءالختاموفي

والنجا-.التوفيقللجميهمتمنياجتماعاف





هدارىشريعةالسيدمعاليخناب

اإلسطميةإيرانلجمهوريةالتجارةوزير

منماءاألاآلسيويةالدولعننيابة

اإلسلثميتمرالمنمنظمةفي

المشتركاالفتتاحيالحفلفي

)20<4الث`نيتثمرين-نوفمبر2o(اسطنبول.





مدارىشريعةالسيامعاليخطاب

إيرانلجمهوريةالتجارةوزير

األعضاءأآلسيويةكدولعننيابةاإلسطية

المشتركاالفتتاحيالحفلفياإلسطميالمؤتمرمنظمةفي

~لم.0ناياتتشرين-نوفمبر2o(اسمبول

اكرحيمائرحمنانبسم
سزرنتنبأحمدالرئيمرالفخامة~احب
ءثرالموالشركهمألالجمهوررئس
»•ائوفهءمأورفىءالو>~ر~السادأالمعاليأ~´ب
ءالعاماألمنمعالي

الموثرون،لمنذوبور0د

عنأعربأناإلسرلثميآالمؤتمرمنضة_األ~:ءاآلسيويةالدولعنبالنيابةلي»يطيب

،ا«ملهمخشابهعرالموقرهاتركيةائجمهو~ية~نيسرسزر:فجدتأحمدالرئيس~امةامتناني

ممتازةترتيباتمنأعدتهسزتركين:ئحكومةتفذير~عنأعبرأزأيضأشيويطيبالرؤية.الثاقب

السيدئمعاليألشكرأزجيأ~كزئكوأوءدة.وفكرممنبهأحشذ:ولماالهدام،االجتماعهذالعقد

~ابه.علراإلسغثمى،المؤتمرلمنظمةالعاماألمينبلقزيز.

,A)Iأالسا

البلدانمنلعد.وأمالنمهمه.~´فردلمه>انعرنشأهالما~ر!لقررمناألخراعقدشهد
الدولمنالدمد<نبمدفرص.مناعرمهثثدمه~واالسثفادهالجامدهالثطوراثمعمالقوافى
ماابههمبفرفشلثثمى،دمه9ااثمرالممنمنظمأفراأل~ءالدولمنبعضبنهاومنامث،اك

ومنوئمأ.المدالساحهعلىبائثمشمهد.´فنواعددوأصبثحدماث.منالعملههذهثطرهه
علي<القصدىعليالشركاءثسر:عدأنمكنهااإلثلصأثودلثجمهاإلثسررالثعاونأنبهألمسلم
ااولمهثوىانثشرثكلواانهفهشكالوهداائعوئمة.عناجمأاكللثحدماثأفخملنحو



غالبيةفإنالواقعوفيجديدأ.زخمأالبينيوا~ميمي~االقليميالتعاوناكتسبكلما،وتأصلت
أوجديدةإقليميةتكاملثتقيامأجكمنبهمةتعمكالعالميةالتجارةلمنظمةالمؤسسيناألعضاء
القائمة.التكاملثتتعميق

حكرللثمامكبيرةوثباتاإلقليميثانتجاريةاالتفاقاتوتعميقوتوسعةنشرعمليةحققتوقد
من»`؟40جملتهافيتمكقائمأإقليميأتجاريااتفاقأ2اoاليومهناكفأصبحالماضي.العقد

.>2عامفيهه«أ>إلىائنبةهذد~أنالمتوقعومن.2000عامفيالعالميةالتجارة o.

يغمنيبل،السلعتجارةفحمبراليغطاإلقليميةالتجاريةاالتفاقاتمنالجديد´اااالجيلوأصبح
ائفكرية،الحنكيةوحقوق!لمذ:شة،وسيأسراتواالستثمارهالخدمية»التجارةمتزايدنحوعلىايضأ

التعاون.وتنميةءوالبيئة

ائشمالية،ألمريقاالحرةالتجارةإتفاقيةالناجحةاالقليميةالتجارةاتفاقياتعلىاالصكةومن
سيان)،9(ا:<آسياشرقجنوبدولورابطة,الهادئوالمحيطآسيابينآاقتصاديوالتعاون
يصبحنالراية:لبدأفيجمركيااتحادأكونهمناألوريياالتحادتطوروقد.األورييواالتحاد
ذ:لقسم.العونمةعلىغطتاا´´اإلقليميةأن,أورباحالةفي,قيلولقد.قويااقتصادياتحالفا
اذأوريياال~::قوىتدفعهاتجاهوهونفسهاالمنطقةداخليتمأوربااستثماراتمناألكبر

تعاونايجأ>الىتسعىأناإلسلثميةالبلدانعلىيتقين,الظروفهذهظلوفي.بوضوح
التبسراتمنذلكفيمستفيدةإقليميةعبرتثكيلثتتقيموأنالمنطقةداخلأوثقاقتصادي
.العالمأنحاءفيالناجحةاإلقليمية

بنفماالشجارهسبلثعثرضالثيالمعوثاثاهمهيالجمركهوغركثالجمرالحواجزابن
أكثرأنهاحمثالجمركهللحواجزكميثقدمرإجراءالسهلمنولس.واإلسلثمهالناسهاثبلدان
إلغاءمنالبدءولذلك.بالشجارهالضررثلحئانهاكماالجمركهبالحواجزثورنثماإذاثعقمدأ
هذاوفي.اإلثلمهالشجارهاثساعأمامالطرمؤنعهدحثىممكنوثثاسرعفيالحواجزهذه

المؤثمرمنظمهبلدانبمزفماالثجارمهاالفضالثلنظامالعاماإلطاراثفاههثممل»الصدد
لكي:الثفاثثهذهعلىدوألعشرهأربعثصسجاءوثد.االملعلىمبعثإجراءاإلسلثميآ

هذهإلىأخروإسلثمثدولانضماممؤدىأنوالمثوثن.النفاذحزدخولهاأمامالطرمقممهد
.اإلسلثمثالدولبنفماالشجارهفيكبرهزهادهثحعتؤالىاالثفاثمه



ءالرئيسفخامة

اإلسلثميالمؤتمرمنظمةإطا~شيمشتركةإسلقميةسوقإقامةناقشنامنذسنواتانقضتلقد
أنوالشك.الهدفهذايتحقتنحتىطويكيزالالامأمناالطريقلكنءاالقتصاديةومؤسساتها

المكى.الغايةهذهءئبلومناسباسبيكيمالالتجاريةللثفضلياتالعاماإلطارالتفاقيةالفتالالتنفيذ

المؤتمرمنظمةفياالخرىولنمؤسماتللكوميكالشكرعنباإلعرابكلمتياختتمأنوآود
اعولبينفيماوالتجاريةاالقتصاديةاألنشحةتعزيزأجلمنبنشاط~التيسلثمياال

األعضاء.

انرشنفخامألكموشكرا





البارانغمادوموهامافحمدالدكتورمعاليكلمة

اإلسطمنتمرالمنمنظمةفيالدانملمكاميرونجمهوريةممثل

المشتركاالفتتاحيالحفلفيالسعودية»العربيةبالمملكةوسفيرها

)2<04الثاني،تشريننوفمبر/25(اسطنبول،





البارانغمادوموهامامحمدطدكتورمعاليكلمة

اإلسميتمرالمنمنظمةفيكدانمالكاميرونجمهوريةممثل

المشتركاالفتتاحيالحفلفيدية،السوا~بيةبالمملكةوسفيرها

)لم004الثانيىتشرينلمنوفمبر2oء(اسطنبول

الوز~اء،~ئيسمعالي

0اإلسلثميتمرالمنلمنظمةالعاماألمينسعادة

السقاءة،أصحاب

0ونالمودالمدربون
ءوالمسر´.هاثالسث

لفخامةوتقديرناشكر:اعميقعزءاألفريقيةالمجموعةعننيابةأعرب»أنويشرفني~يطيب

إلىوصولنامنذوفادةكرممنمالقيذاعلىالعنئيمةتركياوثمعبولحكومةءالتركيةالجهوريةونيمى
معامنبالتنيعقدالذيللكوسيكالعثمريزو~ةاك>اجتماعلحضورالجميلةالتاريخيةاسطنبولمدينة
اإلملثمي.تمرالمنبمنضة´ء0األ~.ولاكفياألعما~لرجالاألولاالقتصاديالمنتدى

ميثرىأنهفيأشكالالشذىالملهماثخطابعلرأهننهوأنالرئيمرفخامةأشكرأنليواسمحوا

الكوسكأهدافبلوغأجلمن~يديزوتوجيهمنظو~وضعإلىيهدفالذياالجتماعهذافيالثنامداو
ومراميها.

أهدافترجمةأجلمنمحمو«ةجهودا.الماضيةسنةالعشرينمدقعلى،تركيابذئتنقد

ءتركيابأنتامةقناعةعلىفنحنوهكذا.بهأنفخرأ~حقنامنملموسةانجازاتإلىالكوسيك
المنريقتحددأنبوسعهاءومنتعشنكفنخاصرقطاعوبهاأمتنأفيالقائدةاالقتصاداتمنواحدابوصفها
وأالجتماعية.االقتصاديةالتنميةأجلمزلسياستناجديدامنظورايرسمأنشأنهمنالذي



،الرنيسرفخامة
0السعادةأصحاب

ائمختلفةا~ا<اتنابين!لتكا~ئتحتيقجهر.منمابذلناهكلورغمالماضيةالسنواتمدىعلى

أوجهبسببتتراء>ادنعئيسزاالصعبمنتجدءاالفريقيةالقارةمنالبلدانوالسمياءالبلدانبعضفأن

اخرى.رخيةتاوالسبابالهيكليةالقصور

اعاتنائطجو.ئتئويعائصلةذاتالتشريعاتفعاليةعدمبينهاومن»هذهالقصورأوجهوتتعد«
ائعولمة~واقهمعانتواؤمعنالخاصقطاعناوعجزءالخاصللقطاعالتمويلكفاءةوعذم00الخاصة

:ا~:يائمدائباولويةيعطيانالكوسيكوعلى،واضحةتواجهناالتيالتحدياتفإنوهكذا

تمر!فمنضةإعضاءالبلدانبنفيماالحقيقيالتضامنلتعزيزجديدةاسثراتيجياتبوضعالذكرسالفة
التحديات.تلكالجدءةاالستراتيجياتهذهتعالجانالناميةالبلدانفيءاألملومحدوناسلثمي»اال

اصلالعتوالدعمعلىوبلثدكماشكركمانزاخرىمرةلىاسمحوااالفريقيةالمجموعةعنبالنيابة
.سلثمياالتمرالمنولمنظمةللكوسيكوبوالدفى

وشكرأ.



عليمحمدأحمدلتورالدمعاليكلمة

فمشتركاالفتتاحيالحفنفيللتنميةاإلسلثميالبنكونيس
)2>>4الثانيتشرينلمنوفمبر2ø(اسطنبول،





كرعبمالرحمنانأبسم

األسبياءخاتممحمد،سيدناعلىوالسموالصالةالشكوينحمدلنأالحمد
أجمعن.وصحبهآلهوعلىوانمرسلين

تركيا،جمهوريةونيسسزر،فجدتأحمدالرئيسفخامة
والتجاري.ا~ديللتعاونالدائمةاللجنةونيس

اإلسمي.نمرالمنلمنظمهلمعاماألعبن0بلقربزالواحدعبدكنورالدمعالى

،الوفودومنواتوأعضاءساءرفىوالسعادةالمعالىأصحاب
0الحضورواألخواتاإلخوة

وبركاته»اثوورحمةعليكمالسط
اإلسطميالبنكمؤستكموباسمالكريم»المقامهذافيويشرفنييسرني

والعرفانالشكرخالصعنمعرباالجليلالجمعهذاأخاطبأنللتنمية،
ورعايةومساندةدعممنتقدمهماعلىوشعبأوحكومةرئيساالتركيةللجمهورية
وعلىءالوفادةوحسنالضيافةكرممنالمشاركةانوفودتلقاهوماالمقرةللجنتكم
ماوإناالجتماع.هذانجاحلضمانعهدناها،كماءاتخذتالتيالمميزةالترتيبات
لمسيرةائمتواصلدعمكمعلىدليلخيرلهوالمجالهذافيجمدمنبهتقومون
الدولبينالتعاونأواصرتوثيقعلىوحرصكمالمشتركاإلسميالعمل

علىاألثرعظيمالجهدلهذاكانوقداإلسطمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاء
فعالياتفياألخرىوالمنظماتوالمؤسساتاألعضاءللدولالمميزةالمشاركة
البنكبدعوةتفضلهاعلىالكوسيكأمانةإلىموصولوالشكرالموقرة.لجنتكو

ماتحقيقفيلطسهامالهامالحيوياالجتماعهذافيللمشاركةللتنميةاإلسلثمي
نبيلة.وغاياتساميةأ_افمنأمتناإليهتصبو

الرئيمىءفخامة
الجلسةهذهفيبهاتضلتمالتيالضافيةبانكلمةاإلشادةكنأشيدأنأود

النيرةواألفكارالسديدةواآلراءالهامةالتوجيهاتمنالعديدعلىاشتملتوالتي
وستكوناالجتماعسيشهدهاالتيالمناقشاتإثراءفيكبيربشكلستسهمالتي
مناللقام،هذاعنمتصدرالتيوالتوصياتاالقتراحاتصياغةفيالزاويةحجر
للدولالعليافنصالحخدمةالمشترك»اإلسلثميالعملمسيرةتعزيزأجل

األعضاء.
الواحدعبدلمالدكتورمعاليالعزيزاألخألقاهاالتيبالكلمةأشيدكما
شاملةتصوراتمنتننتهwاإلسمي»المؤتمرلمنظمةالعاماألمينبلقزيز»



هذهفييفوتنيوالتحديات.منيواجههوماالمشترثاإلسلثميالعمللواقع
/الدكتوراألخبهقامالذيالدؤوبوالعملالعظيمبالجهدأنو»أنألكريمةالمناسبة
الترحيبكلوأرحبللمنظمةعامكأمينعملهفترةخلثلبلقزيزنوأحد0عبد
التوفيقبكللهداعياأوغلوإحسانألدينإكماللمفسررالبروالصديقاألخبخلفه
لخيروالتضامنالتعاونعميرةخذمةفيوالعطاءالبذللمواصلةالسدادوكل
جمعا،.والبشريةاألمة

,الرئيسفخامة
,والسعادةالمعاليأصحاب
,واألخواتاإلخوة

مرورمناسبةميراالجتماعهذاعقايتزامنأنالطالعحسنلمنإنه
ومروروالتجاري،االقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةإنشاءعلىعامأعشرين
القادم،األحديوميصادفالذيللتنميةاإلسلثميألبنكتأسيسعلىسنةثكثين
مناحيشتىفيالقيمةنجازاتاطمنالعديدبتحقيقتميزتزمنيةحقبةوهي
الحقبةعلىللوقوفمواتيةلفرصةوإنهاالمشترك.اريوالتبأالقتصاديالعمل

تموماإنجازهتمماتقييمومحاولةالمشتركاالقتصاديالعملمسيرةمنا~ضية
وأالستفادةتحقيقهتممالتعزيزوالسلبية»اإليجابيةأبعادهبكافةتحقيقه»فياإلخفاق

لجنتكموأجهتالتيوالعقباتالصعوباتلتنليلوالسعيالناجحةغيرالتجاربمن
والتهيؤبيا<تعنىالتيالممواضيعكافةحولمشتركتصورإلىللوصولءةالموقن
المشترث.العملمنالقادمةللمراحل

العالمياالقتصادعلىطرأتالتيالمتلثحقةوالمستجداتالخروفوإن
وأنتياألعضاء«دولنااقتصادياتعلىوأنعكاساتهاوآثارهاالعولسةمفهومضمن

والقراراتألتوصياتاتخاذتستوجبعواتقناءعلىالملقاةألمسؤوليةمن~!.تفت
األعضاء.دولناواحتياجاتمتثباتولتلبيةالتطوراتهذهلمواكبةألملثئمة

لجنةبينالقائمالمثمربالتعاونألشيدالمناسبةهذهأغتنمأنويسعدني
المبادراتمنأنعديدفيتجسدوالذيللتنميةاإلسثميوالبنكالموقرةالكوسيك
سنثميتاطسسةالمنإنشاءائحصرالالمثالسبيلعلىمنهاأذكرالتيالمشتركة
مزغيرهاوالصادراتتمويلوبرنامجألصادراتوائتماناالستثمارلتأمين

مسيرةفيبأرزة~لمتمثلوالتيالكوسيكلجنةاتخذتهاالتيالهامةالمدارات
ألذيزالتوالجهدالمميز!لدورعلىدليلفيروهيالمشترك»أإلسلثميائعمل
الموقرة.لجنتكمبهوتقومقامت

المؤتمرتنظيمهوالكوسيكو~االبنكبينتعاونأحدثوكان
~الدورةفذهأعمالمعبالمتزامناإلسلثميآالمؤتمرمنظمةلدولاالقتصادي
ألدورفيوائمسئولبنوالخبراءأألعمالرجاللكبارمنبرلتوفيرءالموقرة

التعاونواقعتقييمحولألنظروجهاتوتبادلوالتشاورللتباحثعضاء9:



اللجنةحققتهاالتياتاإلنجاناستعراض~مناألعضاءدولنابينالمشترك
وآفاقهاالماضيةسنةالعشرين~والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمة

محوريبدورالقيامعلىالخاصللقطاعحفزإلىالمؤتمريرميكماالمستقبلية.
باالستثماريتعلقفيماوباألخصاألعضاءلدولنااالقتصاديةالتنميةمسيرةفي

المؤتمرهذاسيقومكماالمشترك.اإلسطميللعملقويدفعإلعطاءءوالتجارة
االقتصاديالتعاونمجالفياإلسصرالمؤتمرمنظمةاتفاقياتبمراجعة
آلياته.تدعيمسبلفيللنظروالتجاري
فيالمؤتمرهذالنجاحاهتمامبكلليتطلعللتنميةاإلسطميالبنكوان
تحظىأنلنرجووإننااألعضاء.الدوليينالتعاونتدعمملموسةبنتائجالخروج
باهتمامءالمؤتمرفعاليلةضمننظمالذيءاألعملرجالمنتدىتوصيات
حيزقيوضعهاأجلمن0األعضاءالدولكافةومنالموقرةلجنتكممنخاص
رجاليشجنأن~نهمنالمجالهذافيعمليةخطواتاتخاذوإنالتنفيذ.
تعزيزفيبهيقومواانإلىنطمحالذيالمحوريبالدورعاالضطكعلىاألعمال
العملمصداقيةسيعزنأنهكمااألعضاءالدولبينوالتجارياإلقتصاديالتعاون
المشترك.اإلسطمي
التيالعاليةوالكفاءةالمحكمبالتنظيمأشيدأنإالالمقامهذافييسقنيوال

فعالياته.وإدارةللمؤتمراإلعدادبهاتم

,الرئيسفخامة
,والسعادةالمعاليأصحاب
،واألخواتاإلخوة

تسكنتوتوجيهاتكموممماندكمدعمكمبفضلثمتعالىاثهبفضل
منالعديدتحقيقمنالماضيةسنةالثثينخطرللتنميةاإلسلثميالبنكمؤسستكم
المتاحة.لبمكانياتوطبقأالمتعددةونوافذهابرامجهاخطلمناإلنجازات
دوليةكمؤسسةءالمشتركاإلمطيالعملمسيرةفيبارزأرمزأالبنكوأضحى
وخيروالمستويات.األصعدةكافةعلىمرموقةومكانةطيبةبسمعةتتمتعإسلقمية
فيالتواليعلىالثانيةللمرةتصنيفمنالبنكعليهحصلماهوذلكعلىدليل
&Standard(بورزآندندردستامؤسسةقبلمن2>.4أكتوبر4 Poor's(

المشهورة»الدوليةاالئتمانمخاطرتصنيفوكاالتإحدىوهيالتصنيفلخدمات
"+A-lالطويللطجل"AAA"االئتمانيالتصنيفتأكيدتمحيث J"للنجل

األطرافمتعددةالتنميةبنوكفئةضمنائتمانيتصنيفأعلىوهوالقصير
اآلسيويوالبنكالولي»البنكمجموعةالفئةهذهوتضمالمخاطر.منالخالية
هذاجاءوقدوالتنمية.للتعميراألوروبيوالبنكللتنمية،اإلفريقيوالبنكللتنمية<
منالبنكبهيحظىالذيالدعمقوةإلىاستناداالمميزاالئتمانيالتصنيف
األصولمحفظةفياألداءمنممعتوىألعلىالبنكتحقيقوإلىالمساهمين



المتواصلةالمساندةلوالالمميزةالمكانةهذهعلىليحصلالبنكيكنولماالئتمانية.
المؤتمربمنظمةيربطهالذيالوثيقالتعاونولوالاألعضاءالدولمنيلقاهاالتي

اثهبإذنالبنكوسيسعىالموقرة.لجنتكموخاصةلياالتابعةوالمؤسساتاإلسطمي
ومساندتكم.بدعمكمالمميزةالمكانةهذهعلىللمحافظة

رأسأسواقفيالدخولمنتعلمونكماللتنميةاإلسطيالبنكوتمكن
اإلسطميةالشريعةأحكاممعمتفقةلصكوكأوليإصدارخلمنالدوليةالمال

استطاعوقد.2003أغمطمرفيأمريكيدوالرمليون4>0مبلغوامتقطب
هذاخطرمنحشدهاتمالتيالمواردكليخمصأنوحيرةفترةخكالبنك

لطصدارحاليأالبنكويعداألعضاء.الدولفيتنمويةمشارينلتمويلاإلصدار
منكجزء,م200oسنةمناألولالربعفياإلمطيةللصكوكالثاني

األجلقصيرةصكوكإصدارإمكانيةالبنكيدرسكماالموارد.لتعبئةاستراتيجيته
التجارة.لتمويلتخصص

»الرئيسفخامة
ءوالسعادةالمعاليأصحاب
»واألخواتاإلخوة

البنكمجموعةلنشاطالبارزةالسماتإلىبإيجازاإلشارةفيأستأذنكم
~:142oعامخك

معوتمشيااألعضاءاهولىبينالبيئيةالتجارةتعزيزألهميةإدراكأ
اتخذوالعشرين»الواحدللقرناألمةإعدادبشأنالثامناالسطميالقمةمؤتمرقرار
ونوعالتجارةوتنميةتمويلمجالفيوالخطواتاإلجراءاتمنالعديدالبنك
الجماعيوالتمويلخطوتينمنبحةبالمراالتمويلآليثيباستخدامالتحويليةأدواته
التجارة.وتنميةالتعاونبرنامجطريقعنالبيئيةالتجارةتشجيععمليةوكثف
ا~:424~1420الفترةفيالتاليةبالتدابيرالبنكقامالصددهذاوفي

تمويلبرنامجإطارفيدوالرمليارo,Aاقدرهصافيمبلغعلىالموافقة
801والصادراتتمويلبرنامجإطارفي«الرمليون759والواردات
صندوقمندوالرمليون347واإلسطميةالبنوكمحفظةمندوالرمليون
ا4)4سنةالتجارةلعملياتالمعتمدالمبلغأنبالذكروجديراالستثمار.حصص
~مقارنةذكرهاسبقالتياألربعةالبرامجتحتدوالرمليار2,>3بلغ~
'A.,9ه«9بلغتنموبنسبةأي~1423لسنةالرهمليار.

التجارة.ودعمالتجاريالتعاونلبرنامج»الرمليون3«ا4مبلغرصد
تمويلفياستخدامياتمالبرنامجلهذاالمرصودةالمواردأنإلىاإلشارةوتجدر
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لبناءالفنيالدعموتوفيروالندواتالتجاريةالمعارضودعموتنظيمدراسات
.نمواا~للاألعضاءالبلدانفيالتجاريةالقدرات

أيالبيئية»والوارداتالصا«راتلدعمدوالرمليار03oIقيمتهمااعتماد
تمويلبرنامجيضمناعتمدتالتيالمبالغمجموعمن%Viنسبتهما

والصادرات.الواردات

،نيمىالرفخامة
،والسعادةالمعاليأصحاب
,واألخواتاإلخوة

البنكقامالصادرات»لتمويلالمتزايدةاألعضاءدولهلحاجةمنهإدراكا
اسبلوإيجادالصادراتلتمويلبرنامجهمراجعةإلىتيدفندوةبعقدموخرأ
التركيزإلىالدعوةالندوةتلكتوصياتأهممنكانوقدفاعليته.بدعمالكفيلة
لتحمينالمحليةالوكاالتاختيارمقاييسومراجعةءالشحنقبلالتمويلعلى

التمويلخلل~منالصادراتتمويلوكاالتمعالتعاونوتعزيزالخدمات»
الندوةتلكتوصياتمنالقصرىاإلفادةإلىحثيثةبصفةالبنكوسيسعىالمشترك.

الصادرات.تمويللبرنامجالمستقبليةالخططرممفي
تنطلعالتيبالنسبةاألعضاءىأهولىبينالبيئيةالتجارةحجميادةنأنإال

بدرجةيعتمدالمجال.هذافياإلسلثميالموتميمنظمةعملخطةمعتمشيأإليها<
اعولبهاتقومأنيحسنالتياألخرىالتكميليةوالخطواتاإلجراءاتعلىكبيرة

وغيرالجمركيةالحواجزإلزالةسياساتوضعالخطواتأهمومناألعضاء.
وتعزيزالتصديريةالقدراتودعمالبيئية،التجارةحركةتعطلالتىالجمركية

منظمةفياألعضاءللولىالتجاريةاألفضلياتنظامخلرمننيةالثناالدفعنظم
اإلسطمي.تمرالمن

التجارةتمويلبرامجاستخداملتعزيزاإلجراءاتمنعدداالبنكاتخذوقد
برنامجعملياتبهاتقومالتيالعملةحصرعدمأهمهامنكانفاعليتها،وتحسين
اإلسطيآالديناراستخدامبإتاحةاألمريكيالراموعلىالصادراتتمويل
I.J~.J.J'للدولالتصديريةالقدراتولتعزيزالياباني.واليناإلسترليني،والجنيه

ماالصناعيةخطتالمدليشملالصادراتتمويلبرنامجالبنكوسعفقداألعضاء»
كانتءالبيئيةالتجارةزيادةعلىللتحفينوسعيااالطار»نغمروفيالشحن.قبل

ملموسةالتجارةلتنميةاإلسميوالمركزالكوسيكلجنةقبلمنالمبنولةالجهود
مناألولىالجولةوبدءالتنفيذحيزاإلطاريةاالتفاقيةبدخولأكلهاوآتت

المؤتمرمنظمةدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامإلنشاءالراميةالمفاوضات
العرفانوجليلالشكربخالصأتقدمأنالمقامهذافيويسرنياإلسلثمي.
المفاوضاتهذهمناألولىالجولةباستضافةتكرمهاعلىالتركيةللجمهورية

إلنجاحها.جبارةجهودمنتبذلهماوعلى



,الرئيسفخامة
،والسعادةالمعاليأصحاب
؟واألخواتاإلخوة

هيوالتيالصادرات»وائتماناالستثمارلتأميناإلسلثميةالمؤسسةتواصل
صادراتتشجيعءالبنكمجموعةمؤسساتوإحدىالموقرةلجنتكمتوجيهاتثمرة
المخاطرعلىالتأمينبتوفيربينهاهفيمااالستثماراتتدفقوحفزاألعضاءالدول

وسعتوقدباالستثمارات.المتعلقةالقطريةوالمخاطرالصادراتبائتمانالمرتبطة
كمااألعضاء،غيرالولىإلىاألعضاءالدولصا~اتلتشملتغطيتهاالمؤسسة

الدولفياألعضاءغيرالدولاستثماراتتغطيةإمكانيةاآلنتدرسأنها
األعضاء.الدولإلىاألجنبيةاالستثماراتالستقطابتشجيعااألعضاءى
المماثلةألمؤسساتمععلثقاتهابتطويرخاصااهتماماالمؤسسةوتوليهذا

خدمةتقديمخلثلمنالصادرات»ضمانوكاالتخاصةاألعضاء»الدولفي
توليكمالهاالفنيالعونوتقديمفيهاتكتتبالتيالمخاطرعلىالتأمينإعادة

فيالماليةوالمؤسساتالمصارفمعتهاعتبتطويرخاصااهتماماألمؤسسة
المستفيدينلمصلحةوالتمويلمينالتحلقتيتكامليحققممااألعضاءالدول

فيالماليةبالسلطاتأهيبفإننيالمناسبةوبهذهاألعضاء.الدولفيوالمستثمرين
التجاريةالمصارفبحثالمجالهذافيالمؤسسةجهودتدعمأناألعضاءالدول
التحويلية.لعملياتهاكضمانالمؤسسةتوفرهالذيالتأمينقبولعلى

تقديمللتنميةاإلسطميالبنكيواصل,الموقرةلجنتكمتوجيهاتمعتمشياو
المتعلقةالقضاياحولاالسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالفنيةالمساعدة
وإعدادهاوالمؤسسية»البشريةقدراتها~فعبهدفالعالمية»التجارةبمنظمة
بدايةمنذالبنكنظموقداألطراف.متعددةالتجارةمفاوضاتمنالقادمةللمرحلة
حتىعقدكماعمل»وحلقةوندوةدورةبينمافعالية40قرابةاآلنإلىالبرنامج
يومعقدالذيالتشاورياالجتماعاخرهاكانتشاوريأاجتماعاعشرتسعةتاريخه

سلطتوالذيبجنيفاألعضاءللدولالدائمةالبعثاتلصالح2004أكتوبرا3
نهايةفيإليهاالتوصلتمالتييوليوا´´´حزمةاإلطاراتفاقيةعلىاألضواءخطله
بينالنظروجهاتوتبادلتدارساالجتماعهذا~تموقد.2004يوليوشهر
استئنافقبلالرئيسةالقضاياعنمشتركتصورلوضعاألعضاءالدول

األطراف.متعددةالتجاريةالمفاوضات



üIC/COMeEC/20-04/RFP~)7(المرق

ءالرئيسفخامة
،والسعادةالمعاليأصحاب
»واألخواتاإلخوة

عبدبناثهعبداألميرالملكيالسموصاحبطرحفقدتعلمون،كما
القمةمؤتمرإلىوفدهاورئيمرالسعو«يةالعربيةالمملكةعهدولييز،العن

مبادرةبماليزيا،يابوتراجامدينةفيالماضىالعامفيعقدالذيالعاشراإلسلثمي
منظمةفياألعضاءالدولبينالمشتركواالسثمارالبيئيةالتجارةلتعزيزهامة

لمجلسوالعشرينالتاسعةالدورةأثناءالبنكتلقىكمااإلسلثمي.المؤتمر
~اليمنرسالةالماضي،سبتمبرشهرفيمهرانفيعقدتالتيالمحافظين

اإلماراتدولةعنالمناوبوالمحافظوالصناعةالماليةلشؤونالدولةوزير
هذاوفي.التجارة.لتمويلإسلقميةمؤمسةإنشاءفيهارحاتتا~ة،العربية
لزيادةائلالبدأفضلعنمتكاملةدراسةبإعداداستشاريامكتباالبنككلفالصدد
الحاليالعامنهايةقبلللبنكالدراسةنتائجوستقدم0التجارةلتمويلبرامجهفعالية
اثه.نبإن

البنكسعىوأدواتيا،اإلسلثميةالماليةالصناعةتطويرألميةمنهوإدراكأ
إليهاتصبوالتيالشاملةالتنميةفيفاعلبشكللتشاركاإلسطيةالبنوكدعمإلى
بأ«واتالخاصةواإلجراءاتالمعاييرتطويرفيالبنكأسهمالصدد~اوفيأمتنا.
منالعديدإنشاءفيرائدبدورالقيامخلثلمنميةاإلسكالماليةالتمويل

التجاريوالتحكيمللمصالحةالدولياإلسلثميالمركزآخرهاوكانالمؤسسات،
هذافيويسرنيمقره.باستضافةالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةتفضلةالذي
المتحدةالعربيةاإلماراتلدولةاالمتنانوصادقالشكربخالصأتقدمأنالمقام
المؤمسيةاألطربناءفيجديدةلبنةيعدالذيالهامالمركزلهذااستضافتهاعلى
اإلسلثمية.انمصرفيةالصناعةلدعم

الرئيس؟فخامة
,والسعادةالمعاليأصحاب
,واألخواتاإلخوة

معالتعاوناستمرارويشرفهاليسعدهاللتنميةاإلسلثميالبنكءمؤسستكمإن
الساميةاألهدافتحقيقفيللمساهمةائأبإذنجاهدأوسيسعىالموقرة»لجنتكم
أجلها.منيعملالتي

والتقديرالشكربخالصألتقدمثانيةالفرصةاغتنمأنأودءالختاموفي
للمساندةاألعضاء»الدولفيالوزراءالمعاليوألصحابلفخامتكم»والعرفان
رمزاليبقىءللتنميةاإلسميالبنكبهيحظىالذيءوالمتواصلالمستمروالدعم



OIC/COMCEC/20.04/REP~)7(العرفن

بالنجاحاالجتماعهذايكللأنأسألواثهاألعضاء.الدولبينوالتكاملللتضامن
والسداد.والتوفيق

وبركانه.انهورحمهعلبكموالمطم



اوغلوجيكلىحيصاررفعتم.السيدكلمة

التركيةبالجمهوريةالسلعيةوالبورصاتالغرفاتحادونيس

المشتركاالفتتاحيالحفلفي

/2004الثانيتشريننوفمبر/2v-25(اسطنبول،





لتركيةيا.االهمل

اوغلىحيصارجيكليرفعتالسيدقلعة

لتركياالسلعةوالبورصاتالتجاريةفيافىاتحادونيس

للكوسيكالعثمرينللدورةأالفتتاحيةإلجلسةفي

)0420الثانيتشرينفونمبر/25اسطنبول،لم

ءالتركيةالجمهوريةرئيسفخامة
ءالملثمياالمؤتمرلمنظمةالعامأالمينمعا(ر

اء»:ثوزردةالسهأصحاب

للتنمية،مثمياالالبنكرمسسعادة
الموترون،اسفراء
:لكرام،الضيوف

والتجأرياالقتصاديللتعاونالدامعةللجنةالعشرينالدورةفيبكماوحباناود
رميمىفخامةمنطلبعلىوبنإىمي.االسكالموتميمنظمةعنالمنبثقةا(الكوسسرم

الكوسيك.رةدهمعبالتزامنعماكااللرجاكمنتدىعقدالتركية<الجمهو~ية

فياكبربدوراالعمالرجالعاضعلكضرورةحولآراهفيميىالفخامةفثماركاننا
هذافىاركشوقدبلداننا.بينفيمأمتزايدتجاويتكاسكتحقيقألىيهدفاذيالمنتدىهذا

.االهميةبالغةبنتامجخرجواحيثبلدااربعينمناعمالرجد250قرابةالمنتدى

ىرجا«للوزراءمشتركاجتماعأثناءاليومظهربعدانتا.جهذهمناقشةتجريوسوف
االداءاننعتقدالنزااالهميةمنكبيرجانبعلىالنتأبهذهاننعتبروندنعماك.اال
الحقيقية.قدر؟تنااليمكمرميةاالسهللبدانتتصادياال

9«´)5منالناميةالبلدانفياالجنبيةأالستثماراتمناألسرلثميةالبنداننصيبانخفضلقد
مي~ةأ.)الناميةانالبالمأدراتزادتوبينماالماضي.العامفي9اه0ألى!99.عاد
باستثناءفقط،مرةا,Vكانتاالسفثميةانالبكصا.واتفيالزيادةاناالالفترةهذهنفر

الكفايةفيهبماتستفدلماالسثميةانالبالانا(رقامهذهوتوضح.ونيسياوأنهبمائيزدا،متركيا،
اقتصاديةوقدرةفاملةفرصوجوداخرى،جهةمن,توضحاالرقامهذهلكزهالمعولمة»ن

بتنميةحدهم•السياسيونيقومانتنوقعاالينبغيونحنبلداننا.فيتنميتهاتننترالتزالكبيرة
مسولياتنا.نعيان•JL.c.iكرجال,عليناJبك,القدرةهذه



Jأعمال،رجالنحنأننا»هوالمطلوبةالخطواتاتخاذعنالعجزفيالرشيميالسبب
والسبيلالقرار.وصنعالتفاوضعملياتفىبنشاطنشاركلم»الرئيسيةالمصلحةأصحاب
القرار.صنعفياالعماللرجالالنشطةالمشاركةهولبلداننااالقتصاديةالمشكلثتحلالى

لتجيدالمطلوباألعمالجدولبوضعنضطلعأناالعمال»رجالنحن,عليناوينبغي
أنانتظارمنبدالاالقتصايحللثمكبرامجناوتفيزتصميممسوليةتقعوعلينااقتصاداتنا.

منالمفروضةحاالصكبرامجأنأخرى،بعدمرةءالتاريخأثبتفلقدبذلك.آخرونيقوم
الطويل.المدىعلىأبداالنجاحتحققلمالخارج

حكوأنناواحدة»أفكارناأناالمتقاعهذاأثناءجرتالتيالمناقثماتأوضحتلقد
أنعليكميخفىوالالنجاح»تحقيقعلىقدرتنامنواثقونوأنناصائب،بشكلمشكلئتنا
النجاح.إلىالمؤدىالطريقنصفهواإليمان
الرئيمرءفخامة
العام»األمينمعالي

الموقرون،العفراء
الكرام»الضيوف

أعمالجدولعلىمدرجةالقرارصنععمليةفياألعمالرجالمجتمعمثماركةظلتلقد
يتخذواأناألعمالرجالعلىالمستحيلفمننلك»ومعلسنوات.اإلسطميالمؤتمرمنظمة

منإالواجبهمعليهميمليهبماعاالضطكبمقدورهميكونلنأنهذلكبأنفسهم.القرارهذامة
ذاتالمشاركةيمكنهموحدهااآللياتهذهملخكفمن،تمكهممؤسسيةآلياتخك
ا~هتصاديحاإلصكبرامجيدعمواأنيمكنهموحدهالطريقهذاوعنالمناقشات،فيالمغزى
الغرف.نظامصذلكتضمنالتيواآللية

ولقداإلسلثمية.للبلدانتجاريةغرفلتطويرالمشروعاتمنملسلةفيبالبدءننصحإننا
علىيرتكزإنماسليمةبصورةيعملالتجاريةللغرفنظامأأنالتركيةالتجربةأظهرت
الغرفتمتطينوبهذاالديمقراطية.واالنتخاباتا~اميةالعضويةهما:جوهريينشرطين
فيبأسرهاألعمالرجاللمجتمعالحقيقىالمملتكونوأنشاملةتفعليةلهايكونأنالتجارية
ترجعتقاليدلهالسلعيةوالبورصاتالتجاريةللغرفالتركيفاالتحاد،حاالصكبرامجدعم
عمليةفيمهمافاعكيجعلهالذياألمرءغرفةألفومائتيمليونيضموهومنةا25إلى

تركيا.فياألعمالرجاللمجتمعالمملباعتبارهلبلدناحاالصك

رجاللمجتمعوالدوليةالمحليةالعطااتتطويرفينشطبدوراالتحاديضطلعكذلك
خدماته.نطاقتوسيعنحوهامةخطواتمؤخرأ»االتحاد»اتخذوقداألعمال.



األوروبيةالغرفمعبالتعاونالتجاريةالغرفلتطويربرامجوضعتالصددهذاوفي
منمنشأةمليون17وتجاريةغرفة10o»يصلالذيالتجارية»للغرفاألوروبيواالتحاد

األوروبيةالغرفنظامفياالعتمادعلىغرفنامنغرفةعشرةإحدىحصلتوقدبلدأ.43
ءوالجودةءالمحليةوالتنميةءالخارجيةالتجارةلتنميةمشروعاتفيغرفة27وشاركت
البلداننشاركألناستعدادعلىونحنوالمتوسطة.الصغيرةللمنشآتالخارجيةوالعلثقات
الخبرات.هذهفياإلسلثمية

فيتشاركوالكينساعدكمأننستطيعالحقيقية»المصلحةأصحابءاألعمالرجالإننا»
التجاريةالغرفلتطويرمشروعاتنعدألناستعدادعلىونحنمؤسسية.هياكلإنشاء

اإلسلثميةالنوفةتقويةفيللشهاممستعدونأنناكمااالسلثمية.انالبالغرفمعبالتعاون
للغرفوالتنسيقللثتصاالتمركزإلىنحولهاوأنفيها»أعضاءنحنالتيءوالصناعةللتجارة
اإلسلثمية.للبلدانالتجارية

´´المنتدىفيوالصناعةئلتجارةاإلسلثميةالغرفةمشاركةأنءذلكعلىعلثوةنعتقدهونحن

فيهيكتسبوقتفيهائئةفوائدلهاستكوناألوروبيةالغرفإطارفيللغرف´´العالمي
العولسة.بسببمتزايدةأهميةدوليةمؤسساتإلىاالنتساب

إلىوالصناعةللتجارةاإلملثميةالغرفةتنتسبلكيالدعمبتقديملنايسمحوضعفيإننا
التنفيذي.مجلسهافيعضوشخصيأأنابينمافيها»عضواتحادناأنحيثاألوروبية»الغرف
الرئيمر»فخامة
العام»االمينمعالي

دن9~~~~ذد~ء
الكرام»الضيوف

مماتباسياالمتعلقةالمداوالتفينشطبدورعاالضطكفييرغبالخاصالقطاعكاناذا

نقومأنعليناولهذا»المعرفة.منأومعقدراكتسابفي~أولوياتناأولىفإناالقتصادية»
انناالىخاصبوجهانتباهكمألفتأنوأوداالقتصادية.آسياساتميدانفيالبحثبتعزيز
مقترحاتاعدادعلىقادرأيكونللخبراءفريقالىالعموم»الموظفينعلىعلثوةءنحتاج

دعمشأنهمنالسياسةفيتغييرالىيقودالذيالوحيدالطريقهوفهذا.االقتصاديةللسياسات
االملثمية.البلدانفىالخاصالقطاع

تطويرنحواالولىالخطوةلتركيااسلقيةوالبورصاتالتجاريةالغرفاتحاداتخذلقد
الغرفباتحاداالقتصاديةالسياساتبحوث´امعهدبانشاءوذلكءاالقتصاديةالسياساتبحوث
سماكةبحثيةمراكزانشاءالىبالحاجةبقوةنؤمنونحنلتركيا.السلعيةوالبورصاتالتجارية



أجلمن،معهكمعبالتعاونتعملالخاص،القطاعمنبدعماالخرىاالملثميةالبلدانفي
المنتدىإثراءمننتمكنانونأملاالقتصامة.السياساتحولالضروريةالبحوثاجراء

المعاهد.ككعملنتائجلتقييمباجتماعاتالقادمالعامفياالقتصادي

علينا.سنواتيجريماكانعكىعلى»ومتابعتهقياسهيمكنبرنامجانقترحونحن
.بإنجاز«قمناماتقييمالقادمالعامفياجتماعنايتولىأنعلىالبرنامج»هذابملاالهتمام
اآلنونحتاجاالسر.ولىحيثاالممى،كلماتجميعاختفتالقدبحكمة:مفلقناالفيلسرفيقول
تقديمفييكمنوإنما»الشكوىفياليتملأعمالكرجالواجبناانااجديدةكلماتالى

العملوقتوإنماءاالنتظاروقتليمراالنفالوقتالمحددة>مقترحاتناومتابعةاقتراحات

.بالهزيمةنعترفأوجديدةطريقخريطةنرسمأنإماعليناالملح.
الرئيمر»فخامة
العاد»االمينمعالي

دن9`~´~ذد´»
الكرام»الضيوف

مانعرفلكننا.السياسةعنشئاينعرفالونحنتجار.نحنأعمال.رجالنحن
البمماهة.شديدةمبادئناانبلداننا.رفاهبمسترىواالرتقاءالدخلزيادةأجلمنبهالقيامينبغي<»

السبيلانار.واالمتقرالسلقمفيترغبلكنهااالستقرارهعدمأوالحربالتحبفالتجارة
العقباتإزالةفييتسفيها»نعيثيالتيالمناطقفيبلداننا،فيواالستقراراسلثملتحقيق
زيادةأياألكبر»فالكعكةالكعكة.تكبيريمكنكيفنعرفاالعمال.إننارجالتعوقالتي
االجتماعية.والمظالمالمشكطتلجيمعوالهيكلياالعماميالحلهيالرفا»ء

األمينولمعاليالتركية»الجمهوريةوئيمرلفخامةشكريعنأعربأنأودالختام»وفى
تعملالتيالحكوميةالتخطيطولهيئةالموقرين»وللوزراءملثمي»االالمؤتمرلمنظمةالعام
والغرفةللتنميةاالسئمىوالبنكالدولىللتعاونالتركيةالوكالةوالىءالكوسيكأمانةبمثابة

.والمذاعةللتجارةاالسلثمية

الذيناألعمال،رجالمنتدىفيللمشاركينشكريعنألعربالفرصةهذهأغتنمكما
مستقبلأجلمنالمقترحاتفيللمساهمةاسطنبولالىقامعينبلدانهممنالسفرمشقةتحملوا
سلثمي.االللعالمأفضل



للكوسيكالعشرينالدورةلزأعماجدول

للكومسسرطعشرينلالورق

)9>>4الثاني:تشريننوفمبر/27-23ء(اسطنبول





أعمالجدول

(الكومسيك)والتجاريالحتتصاديللتعاونالدائمةللجنةالعئمرينالدورة

/0420نوفمبر27~23,(اسطنبول

حبهاالمتناالجلسها:

األعمالجدولإفراو«2

مرجعية:تقارير3-

اإلسلثمي.تمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةمنمرجعيتقريرأوأل:

البحوثمركزمن(مقدماإلسطميالمؤتمرمنظمةبالانإلىخاصةاشارةمعالعالميةاالقتصاديةالتطوراتثانيأ:
والتدريب)واالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائية

والتدريب)واالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثمركزمنامقدمالعالميالمالىالنظامحإصكدعمثالثا:

الكوسيك)تنسيقمكتبمن(مقدمالكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةلجنةتقريررابعأ:

العملن:خطةتنفيذاستعراضخامسا:

اإلسلثمىالمؤتمرلمنظمةالعامةمأنةلهتقريرأ-

الدورةلجنةتقريرب-

بالمنظمةاألعضاءللدولالماليةالبورصاتبينالتعاونتعزيزسادسأ:

للدولالبيئيةالتجارةتوسيعبشأنالتجارةلتنميةاإلسلثمىوالمركزللتنميةمياإلسكالبنكمنمقدمانتقريران4-
اإلسلثميتمرالمنمنظمةفياألعضاء

منظمةفىاألعضاءللدولالبيئيةالتجارةلتنميةالذهبقاعدةأساسعلىالتجاريالدفعترتيباتبشأنمقترح0-
اإلسلثميتمرالمن

اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامإلنشاءالتجاريةالمفاوضاتلجنةتقرير9-

منظمةبأنشعلةالمتعلقةاألهوربشأنالتجارةلتنميةاإلملثمىوالمركزللتنميةمياإلسكالبنكمنمقدمانتقريران11-
العالميةالتجارة

األعضاءالدولفىالخاصالقطاعلممثلىعشرالحادياالجتماعحولوالصناعةللتجارةميةاإلسكالغرفةتقرير»-1
اإلسلثميالمؤتمربمنظمة

اإلسطميةبالدولالتجاريةائمعارضبشأنالتجارةلتنميةمياإلسكائمركزتقرير9-

اإلسطمىالمؤتمرمننئمةفىاألعضاءالدولبينفيماوالنقكالتجارة´´تسهيلحولالنظروجهاتتبادل1-»

اإلسلثميةالدوللبعضاالقتصاديةبالمساعدةالمتعلقةالمسائلا~,

الكوسيكمكتآعصاهتيدياا-)

للكوسيكوالعثمرينالحاديةالدورةانعقادموعدتحديد-13

)عمالمنيستجدما-41

1o-للكوسيكالعشرينالدورةقراراتاعتماد





تكتكأحمدالدكتورسعادةبياننص

التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيل

الموظفينكباراجتماعورنيس

وجهاتتبادلفتانجحول

الدولبينفيماواللنكلالتجارةتيسيربشأنالنظر

اإلسطميتمرلممنمنظمةفياأل~ء

للكوسيكالعشرينللدورةاالفتتاحيالحفلفي
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تباالئبيناألمل

تكتكأحمداللكتورسعادةبياننص

التركيةريةبلجمهوالحكوميةالتخطيطبهينةارةالرنوكيل

الموظفينكباراجتماعورنيس

وجهاتتباللفتأنجحول

الدولبينفيماواللنقلالتجارةتيسيربشأنالنظر

اإلسطميالموتميمنظمةفياألكضاء

)4020الثاني،تشريننوفمبر/26,(اسطنبول

الرثيسر»السيد
السعادة»أصحا~

ءوقالموقرالمندوبون

أبداهاالتيوالتوصياتللملثحظاتموجزاعرضاالموقرالجمعهذاإلىأقدمأنالىإسمحوا
فيماوالنقلالتجارة´´تيسيروهوالحالي»للعامالنظروجهاتتبادلموصوعبشأنالموظفينكبار
ميا´.اإلسكالمؤتمرمنظمةأعضاءالدولبين

فيماوالنقلالتجارةبتيسيرالمتعلقةالجوانبكلفي»المناقشاتأثناءءالموظفينكبارنظر
والتوصيات.الملثحظاتمنعديداوأبدواسلثمي،االالمؤتمرمنظمةأعضاءالدولبين

سايلي:الموظفينكبارملحوظاتبينمنوكان

يتفقبماوا~مليميةالوطنيةوإجراءاتهاتشريعاتهابمواءمةأألعضاءالبلدانقيامضرورة
بينها؟فيماوالنقلالتجارةتيعيرأجلمنالقائمةالدوليةوالنظم



فيمناسبةتحتيةبنىوتطويرلتحسيناللثزمةالخطواتتتخذأناألعضاءللبلدانالمهممن
التجاريةالمبادالتتيسيرأجلمنءالحديديةوبالسككوالبريآوالبحري!لجويالنقلمجال
بينها؟فسا

أجلمنبكفاءةواالتصالالمعلوماتتكنولوجيامنتستفيدأنأالعضاءالبلدانعلىيجب
والنقل؟التجارةتيسير

دعمعلىالحصولإلىواسعيكافيةماليهمواردرصداالعضاءللدولبالسبةالمهممن
تحتيةبنيةوبناءلتحسيناللثزمالتمويلحشدأجلمنوا~مليميةالدوليةالماليةالمؤسسات
ءوالنقلالتجارةمجاالفيمناسبةوقدرة

والنقلالتجارةتيسيرمجاالتفيللعملبشريةمواردتدريباألعضاءالدولعلىيجب
ءواالتصالالمعلوماتوتكنولوجيا

مجالفيالخبراتبتبادلاألعضاءالدولقيامضرورةعلىأخيرأ»ءالموظفينكبارواتفق
العلثقةاتنالدوليةالمنظماتمنالتقنيالدعمعلىللحصولوالسعيوالنقلالتجارةتيعير
.I~Jهذافي

ءمثسالوالمسد
السعاده»أهمحاأ.

ءالموقرونالمذوبون

تيسيرممارسةتحسينبهفالمحددة»التوصياتمنعددعلىأيضأ،الموظفين»كباراتفق
وبخاصة:اإلسلثمي»المؤتمرمنظمةأعضاءالدولبينفيمامنهاالفعالةواالستفادةوالنقلالتجارة

للموضوعاتبالنسبةالدوليةالمحافلفيلمواقفهافعالتنسيقعلىاألعضاءالدولتشجيع\--
والنقل؟التجارةبتيسيرالعلثقةذأت

فيوألنكارةالتلمتيسيرإقليميةودونإقليميةمبادراتأتخاذإلىااأعضاءوناكدعوة»02
إلمختلفة؟مناطقها

هدهمالبمقتضىالنتلووسائكلكلمرورفعابرتوفيرإلىأألعضاءالدو(،.عرة~3
أإلتليمية؟ودونقليمية9االمبا«رات.د



منالفعالةاالستفادةطريقعنالحوأعبرالتجارةتيصيرإلىاألعضاءالدولدعوة1-
المعلومات؟تكنولوجيا

أطرافابعدتصبحلمالتياألعضاء»الدولالموظفينكبارأوصىآخرأ»وليسوأخيرأ»0-
التجارةمنظمةفيالتطوراتتتابعوأنءذلكإلىتبادرأنللمناخ»المنقحةكيرتواتفاقيةفي

والنقل.التجارةبتيسيريتعلقفيماالعالمية

االتفاقنقاطالثلثث»باللغاتحضراتكمعلىوزعالذيا»رقماارالقرمشروعفىوترد
أسماعكمعلىعرضتهاوالتيءالموظفينكباراجتماعمناقثماتعنصدرتالتىوالتوصيات

~~ن

كبارمسترىعلىعقدتوالتىاآلراء»لتبادلالعامهذاجلسةنتيجةعنبيانيأختتمبهذا
الموظفين.





)1(القرار

للكوسيكالعشرينالدورةعنالصادر
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للكومسبكالمئمربنالدورهعنالصادر

)20>4الثانيتشرينفونمبر/2لما-23(اسطنبول،

مياإلسركثمرائمولمنضأوالثجا~را~لثصاد~للثعاو~الدائمأللجنأالعشرهنالدورهإن

؟2>0:النانيثشر~نوفمبرم)7إلى23منزالنثرهرفياسطنبولرفيالمنعقدهاء(الكوسسك

نهمانأدرسلطانبنز~امدالشسذسمولوفاهاساحاوعسؤثعازمهاصا.ؤعنهرثر~اد

.وئأ~نسعرفاث_سرالسروفخامأا~د،بثالعرراثاإلما.وألورنسابوظبيحاكم

فلسصن.

مياإلمكثمرائمنمنظمأثمنأثمراثمنعزا~:.رد،:ئصنه.اثراثبالقراكسرثمهواد

؟رجمأالخالو~راءاإلسلثمثثمراثوالمن

بوترأ´-:يا~ينةعقدالذقاند´ثمر»مر:´اسكالقمةتمرمنبتأكخا-ربوجهتذكروإأ

فرائمضيضرورةىرء2>0<~ألو~تشزينأكتوبر/,«1إدر,:مزالفترةزريا~´لين
~اإل_~ر؟تمرالمنبمننئمة~<اء7ارز:كبينفيمااال~´_قالتعاونتعزيز

ا~~:.يونالتلتعزيزائعمئر«خطة´´`المتراتيجيةوثيقةفيو~.سزتذ~وإذ

الكومسيثمحنيو´وافقتأئتيمي´´ا´امثتمرائمنمنغمةء~ااأل~`ءوزاكبينفيمأوالتجادري

:مسر`بد؟مي.إلسكالقمةتمرمنوأعسرد´العاشرة:وزتوافير

االجتماعوتوصياتئلكومسيكائعابقةو~أااتك1عن~`.رة1ئقرا~ات1~ر~1قي~حةوإآ

ممنو`:المنبثقةالمتابعةللجنةائعشرين

ونالثثوشؤدونشحونالثبىالعوانؤتذلييئربائعملالتزامهامجدداتئ~وإذ
ا´(عضاد:و<~اكبيزفيماوالتجادريتتصاديانة

النولعنىوا~ليةقتصأديةاظوآثأر>ألراهنالعانساالفتصا.يانوضعفيفنئرتوإذ
اإلسذمي؟المؤتمرمنظمةفىاألعضاء

إلىيدعريواك>العاشرةءورتهافيالكوميكعزا~:.~القرارا~رالفيتأخذوإذ



العالميةا~متصاديةالتطوراتحوللنكوسيكالسنويةالدوراتخكالنظروجهاتتبادل

؟األعضاءالدولتعنيالتيالمهمة

لتبادرالمخصصةاالجتماعاتإليهاتخلصالتيالنتائهمتابعةضروةعينهانصبتضعوإذ
فياالجتماعاتهذهتغطيهاالتياالتالعبفياألعضاءالدورمواقفوتنسيقالنظروجهات
الصلة؟ذاتالدوليةالمحاقك

التعاودنخلكرمنا~هليمداخلالتجاريالنظامبتعزيزاألعضاءالدوكالتزامدأمجةتؤكةوإذ

بالقراراتوتذكراألمامية،االقتصاديةالبنىوتنميةللتجارةالتدريجيوالتحريراالقتصادي

واربعلى.انمكبندالموضوعهذابإدواا-والقاضيةالكوسيكعنالصادرةالصلةذات

أعمالها؟

فياألعضاءوراكبينفيماوالتنسيقالتعاونزيادةبضرورةالصدد،هذافي»تسلموإذ

العالمية؟التجارةفينصيبهازيادةيكفكبمااإلسلثميآالمؤتمرمنظمة

ززاكبدنفيماالتجاريةاالفضلياتلنظادالعاماإلطاراتفاقيةلدخولارتياحهاعنتعوبوإذ
التجارية:وضاتللمفاألولىالجولةوبدءالنفاذهحيزسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

منمةانعنفوالعراساتالعملوأوراقالمرحليةوالتقاريرالمرجعيةبالتقاريرعلمأ~وإذ

البحوثومركزالكوسيك:تنسيقومكتباإلسلثميآالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانة

والمركزأنقره)،(مركزاإلملثميةللبلدانوالتدريبواالجتماعيةوا~متصاديةاإلحصا«دية

بثمأنءوالصناعةلنتجارةاإلسلثميةوالغرفةللتنمية»سلثمياالوالبنكالتجارة»لتفميةاإلملثمي
؟عماكاألجدولبنود

األعمال)دلجةهك3االبنةها~هة-6

تة-أوال:

األعمال)ولجةمن

منهاالمقدمالمرجعيالتقريرعلىالعامةللعانةتتدير~عنتعرب
))(1OIC/COMCEC/20-04/D(منظمةومؤسساتاألعضاءالدولحققتهء:بشأن

.والتجاريا~متصادقالتعاونمجالفيتقدممناإلسلميالمؤتمر

وإنتماناالستثمارلتأمينميةاإلسكوالمؤسسةالصادراتتمويلنظامأنبارتياحتحظ-2



OIC/COMCEC/20-04/REP~),\(ا-من

الدولوتحثبنجا-ءمهاميعاأيانينللتنمية،اإلسلثميالبنكأنشأهمايناللذءالصادرات
استخدامهما.إلىتبا«رأنالنظامينهذينبعدتستخدملمالتياألعضاء

التنظيميالبناءباستعراضالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزلقياميرهاتقةهنتعوب-3
طريقعنالشبكةهذهوإتاحة)(TINICاإلسلثميةلالوكالتجاريةالمعلوماتلشبكة

~اك.مزوتطلبحد»أقصرإذرمنهادةباالسقفاألعضاءالدولوتوصيءاإلنترنت
وباحصاءات~ة0بألتجاالمتصلة_شا_::ت<~ةائتجا~ملتنمهاالممك_انمركزا~ا.األ~ء .,_.._.....~.
ولوانحه.االسثمأر

فيمياإلسك:لمؤتمرمنغمةا~:اط_المعترءةاألماميةوالفظتفاقداتاالأهميةتؤ~-يا

توقعلمالتي!ألعضاءو~اكا~هذايأيزوتثوالتجا~يآا~متصادقالتعاونمجال
االفضلياتلنظامالعامط:~ظ1أتذ:تيةوبف:صةءاالتفاقياتهذهرطبعد~قأو

ولاكمشرا~كةتيسيرالىمعيأممكنوتتأقربفي.لكالرتباءرانءالتجا~ية

-ئين´.ريةلب0التب´~يةوضأتللمفأاالوئىالجولةفياالعضاء

o-التسزاوزمجارفيالعاملةمياااسثتمرائمنمنضةمساتمنتبذلهاالترط~دتتوه
واالجتماعيةوا~متصا.يةاا(حصانيةالبحوثمركزوحروالتجا~يآاالقتصادي

مياإلسكوائبنثءالتب~ة.لتنميةاإلسدك_~و<ا~كزءبأنقرةاالسلثميةا~للبكوالتدريب
شةوتائسفر»لماعكيمملثمي9ا´وااتحادءوالصذ:عةللتجا~ةميةاإلمكوالغرفةللتنمية»

الماليةبالتزاماتهاوالونكدا،ساتائمنميذداللثزمنينوالعونعماكتقديماالعضاءولاك

بفعاية.اموا0موا،اءفرا~االمتعنمنينهابمانحوها

األعمال)جاورمن2ه3الستةلماالأااممتطمة

فيالكوسيكعنالصادرئلقرارتنفيذالقيأ´مه»أنقرهلمركزوتقيرها~هامحقتعر~-:
منغمةرفياالعضاءولاكبثمأنمنويةاقتصا.يةتقارير«عدادعشرة،الثانيةدورتها
عناألخيرةالمعلوءاتتتضور)OIC/COMCEC/2Ü-Ü4!D)2(مياالسكتمرالمن

األعضاء.ولاكرفيتطو-اتمن~بهايتصلوماا~متصاديةالتطورات

v-االخيرةالعالميةا~متصاديةالتطو~اتبشأنانقرةمركزمنالمقدمبالتقريرعلمأتحط
رزةالياالتتائهالىخلصوالذىاالسلثمىءالمؤتمرمنعلمةاعضاءولاكعلىوآثارها



التالية:

وتيرتهأنإالتقريبأ،المناطقكليشملالعالمياالنتعاشأناآلنيبدوبينما-اوال
فااختكيعكمرمماأخرى،إلىمنطقةومزآخرإلربالمنبثمدقيتفاوتانوطبيعته

ءانسياساتتوفرهاالتيالحوافزموجاتمن

دونظلقدجملتهافيميةاإلسكالبلدانلمجموعةا~متصادياألداءمتوسطأن-ثانيا

الخارجيةبالصدماتأكبرتأثرايعكسمماالناميةالبلدانجميعفيمستواه

الدولية،التجارةفيوائتقلباتالمد´،األزماتمكرالقطي»ا~متصادفىالمناوئة

المالية.التفقاتاستقراروعدم

فيعضا،ائهوراكجهوديواجهيزالالالخطيرةالتحدياتمنمدأهناكأن-ثالثا

ا~متصادمنفصيبواوزيادةا~متصاديتقدمهالتعزيزاإلسلثميالمؤتمرمنظمة
وارتفاعالخارجيةالمديونيةمستوياتارتفاعبينتتراوحتحدياتوهيالعالمي،

الفقر.مستوى´

إلراإلسك_بىالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانمنكثيرفيحاجةثمةأن-رابعا

عليةاكثراقتصا.يةهيكليةإصلثماتواجراءانمائيةاستراتيجياتوضع

المني.والمجتمعالخاصالقطاعمنفعالةبمشاركةوشفافيةوإنصافأ

A-~الدورعلىواثارفاالعالميةا~متصاديةالتطوراترصدفيباالستمرارانقرةمركز
الدوراتإلىالشأنهذافيتقريرايقدموانءاإلسطميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاء

للكوسيك.السنوية

األحة.3-3النةالعالجالببإىالنطام.االصطحاتدثالثأ،

وبخاصةالعلمي،الوليالنظامبشأنثوميبإعدالفيامهلفترةلمركزوثممرهاشكرهاعن~~-9

)OIC/COMCEC/20-اإلسطيالمؤتمرمنظمةفياأل~ءالولىطىهبطليتطقنيما
تمرللمنوالثلثينالحاميةأهورقعنلصامرق~أ30لم2كوارأثنينونلك~ا~ء)5((

اإلسلثمية.ارانبجمهوريةبطهرانعتدلذيالخارجيةلوزراءاإلمطى

علىوآثارهالدوليالماليالنظامبشأنأنقرةمركزمنالمقدمبالتقرير~~-ا0
.التاليةنبالنتاالىخلعنوالذياالملثمىءالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدول



منظمةلبلدانفلثبدءجا~يةتزالالالدوليالماليالنظاماصك-ممحملمهكانتw-7او

يتعلقفيماوبخاصةءالعمليةحزهفيأكبربصورةتشاركانمياإلسكالمؤتمر

بارللجنةبهتقومالذيJW1رأسقياسمكرالدوليالمستوىعلىالمعاييربتشكيل

المصرفية.بالرقابةالمعنية

عنهغنىالشرهنأءعتا~هاشرافية،انةوقدراتهاءالماليةالنضمسلثمةتعزيزأجلمن-ثانيا

أكثتصببأنميااسكتمر>المنمنظمةبلدازتو~رءالصالبىاالستقرا~علىللحفاظ
الجوهرية.بارلدقباطارمكرائصددهذافيالدوليةللمعاييرانتباحأ

خارجيةأموالعلنباستمر:رالحصو~يتئلبائ~رائمائيالفظ>استقراركانلما-ثائثا
اعضاءالبلدانترممىالفردية،د:النتصاداتفيوالنموالما.يةاالستثماراتلتمويل

زيادةمنتمكنهابىالتالمناسبةجزاءاتانةوتنفيذباعتما.مبىاإلسكتمرالمنمنظمة

واك~´صة.العامةاستد~اتها

الموضوعهذابشأنانتصر~ات0و:~!مةةمت:بهءريتمنبأدرانقرةمركزإىتحهة-,ا

إلرالثانفئذا~تقرير!ديكر0ى،:أ~.´ءوللكبالنسبةآثا~منعليهيترتبوما
للكومنيت.المقبلةورةالت

لجنةائعشرينأالجتو´عامتضافتمفي:انتركيةالجمهو.يةفحكومةتقديرطعنتحرب-,أ
المتابعة.

r-\الشابعهلجنهثقرمروثوزمنا_ا_بلقسأمهائكومسئذثنسؤمكثبأمصاثشكر
)OIC/COMCEC-FC/2ü-Ü4/REP(عضاءوز<اكعذبى):المعنهوالمؤسساثا

مي:اإلسكثمرالمنمنظمهفي

ين؟العشاجتو:عهافربعةالمتلجنةعنالصادرةالتوصياتتتب-,ه

األحد.9~3ا~(السالخطةتنفذ`اااخامصا:

؟:لمنظمةالعامةاألمانة0



OIC/COMCEC/20-04/REP~)ا1(لقاهر

oالعملخطهئنفذاااسعراضالمعنونللعرعرمر~هةسمعر~-ا
))7(OIC/COMCEC-FC/2ü-ü4/0(المؤمميلمنظمهالعامهاألمانهمدممهالذى

خطهلنفذدورىاسعواضهد-فناالسمرارالعامهاألمانهمنو~مبىاإلمك

للكوسك.السنومهالدورا~إلىالعمك

ألفرههمطاعمهاجماعا~اسضافهذلكمبلعر~ائياألعضاءالدوكمن~->ا6
معرضالمياألعضاءالدولمنمطثبكماسر.االجماعا_هبععدسارعأنالخبراء

_مومحد.هومنمهفردحكرزئكمفعلأنالخبراء،ألفرههاجماعا~اسضافه

فيالراغبهاألخوراألعضاءالدولأمامانعضائها،بعدمفوحأ،البابمصبهسنسر،
االجماع.نفعناسضافه

1y-بدنكهمنسأومطاعمهاجمأعا~المضافهبمعرحا~سدمأناألعضاءالدولمئاشد

مكونالواليءالعملخطهمنلومهاألوذا~المحاال~فيالخبراءألفرههالمطاعا~

بشأنها.خبراءلفرساجماعانقعدهد

بشأروالخاسىالرابعاجماعهافيائدورهلجنهأجرمهااليبالمراجعهعلمأمحط-18
»زوموالقالعمل»خطهبنفذالخاهنللمرمركمرفعا~والمدرجهالمقرحهمعالمشار

الخاهناالحبماعبمرمرمنا6رهمبالقعرهالمدرجهمعالمشارحنفعلىالمبدأحمث
)OIC/COMCEC/2ü-ü4/SC-REP(الرشهفيوردكماءاالورهللجنه

مقوم،أنحذفهاالسمرحمنمعلمشاربممرحا~معد~الياألعضاءللدولأمصأسح-ا9

معالمشارهذهعلىاإلبماءفيبرغبهاالكوسكسسمكببإبالغر~،ماإذا
س.لكممانعلىالمشروع،اسمارهعلىالمشروعمواصفا~بفاصلوموافامه

بعه.الماللجنهالمهبلاالجماع

بالجمهو~يةالمعنيأالمؤسساتقدمتهالذيالمقترحةالمشاريعببيانعلماتحيطكما-2>

الشركيةالجمهوريةوترجوالمشاريع،لمواصفاتالمخصصةاالستماراتعلىالتركية
فيعليهالمنصوصالنحوعلىللمشارينلجانتشكلأنالمشاريعهذهمقدمةبوصفها
العمل.خطة



فىاالعضاءالدوكمنمجموعةتقوالهااقليميةمشارينتطويرأهميةمجدداتؤ~-21

اهميةعلىتشد«،ثمومنا~مليمية.المؤسساتدعمعلىالحصولبغيةمعينةمنطقة
ا~متصا«ي،:لتعاونمنظمةمطا~هليميةالمؤسساتجانبمنالفعالةالمشاركةضمان

الفرقةالمقبلةاالجتماعاتفيربي،العفالعربيواالتحا«»الخليجيالتعاونومجلس
الخبراء.

لكيللتعاونمشروعاتتطويررفي:لخا~نالقطاهاشراكالىالحاجةجديدمنتئ~-22

الواردةاالولويةذاتالمجاالتشتىفرتعكالتيالخبراءافرقةاجتماعاتفيهاتنظر
العمل.بخطة

ونالتهمجالفيالعاملةميآاإلسكالمؤتمرمنظمةفبىالمعنيةمساتالمنتة~-23

المما_اتتقديممواهلةإ_ر:ئكوميث»إشرافتحتوالتجا~يا~متصادي

«لفعل.مساتالمنتلكقدمتهاائتيبالمساىاتوتنوهاألعضداءءللدولالضرورية

فينجا-منحققاهلماللتنميةمبىاإلسكونلبنكالتركيةللجمهو~يةشرهاهنمترب2-،
انعشر«رورةاكمهبالتزامن!´اسرث_بىتوائمنئمنضةدقاالقتصاتمرائمنتنظيم

للكوسيك.

:السلثميآتمرالمنئمنظمةا~~.ياهوتمرعنا~ا~~الختا´ميبالبيان~~~25

تنفيذه.الىوتأعو

ا.9االاارإبمطييةإالبعصاءالهصات0هسا0التها..•.سادسا

اال>حة60~3

سلثمياالوالمركزانقرةمركزمنالمقدمالمشترك«التقريرالتقديرمععلماتحيط-2:
منظمةفياالعضاءالدورفيااالبو~~اتبينوالتعاون´)التحالفاتبشانالتجا~ةلتنمية

)OIC/COMCEC/19-ü3/D)8((اإلمثصاموتر

آليةانشاءJ':المشتركالثعريراليهاخلصالتيالتاليةبالنتأبخاصةبصفةكلما-تحيط)7

مشروعأيعداإلملثميالموتميبمنضمة~اء7ا´ادنالبلدفيالبورصاتبينللتعاون
بوجهمياالسكالموتميمننئمةاطارزيرا~متصأ>قللتعاو~الجوهريةاهميتهلهحامأ

خاص´´.بوجها´اعضأءا~ائبكفياالستثما~فرصولتعزيزعام



محدءالتركيةالجمهوريةممالمنالمعتمالعرضكلىبناءءاسطنبولبورصةمنتطلب2-»1

بنذيعاللتعاونإطارال-ادالمنأذلتهيئةاأل~ءالولىفىلمبورصاتلممكىاجتماع

ومركزللتنميةاإلسلثميالبنكمعالوثيقبالتعاونونلكءاإلسطيةالبلدانفيانبورصات

والصناعة.فلتجارةاإلملثميةوالغرفةالتجارةلتنميةاإلمطميوالمركزانقرة

فىالمستجداتودراسةمتابعةالتجارةلتنميةاالسالميوالمركزانقرةمركزالىتعهد-29
فيتقريرأيمتعاوانا~ألعضاءءولاكعلىآثارمنعليهايترتبوماالموضوعهذا
للكوسيك.انقاسةالدورةإلىالشرنهذا

'i'""-اا.'jمشأةالتحالتنعمةاال´للتنمة

األ40النداالسطس,-ارمنياءمنظمةولللملاليينيةالتجارة

0ï-والمركزللتنميةاإلسصرالبنكمنالمقلمينللتقريرينتقديرهاعنترب

المؤتمرمنظمةلبلدانالبيئيةالتجارةتوسيعبشأنالتجارةلتنمية

)41(OIC/COMCEC/20-04/(10)) J (OIC/COMCEC/20-041D(

خطمنهخئثرمنللتنميةاإلسلثمىالبنكاتخذهاالتيللخطواتل_حهاهزتر_-31

ءالوا:داتتجارةتمويلوهىاألربعة»للبرامجالمطلوبةالمواردلتجثةالتنفينية
االستقماحصصوصندوقاإلسلثميالبنكومحفظةالصادراتتمويلوبرنامج

بالجهودتنوهكماالجماعى).والتمويلخطوتينمنبحةبالمرا)التمويلوآليتى

منمكنهالذقاألمرالصدد«افىللتنميةاإلسطيالبنكبينلهاالتيالمتواصلة
اماألعوحكرالبيئيةالتجا~ةلصالحأمريكىدوالرمليارO,.rقيمتهماتمويل
لتمويلعملياتهمن9ه`76أيملبمام)20,..-1999(ا~424-~1420

أمريكى.دوالرمليارi,oVجملتهابلغتالتىالتجارة

زيادةأجلمنموازيةجهودمنللتنميةاإلسطيالبنكيبذلهلماتقديرهاهن~ب-32

بالتجارةمتصلةلمشروعاتتموينه~منونلكاإلسلثميةانللبالالبيئيةالتجارة
مشروعفيالمساهمةعلىاألعضاءالدولاللجنةوتحثءفنيةمساعداتمنيقمهوما



وانتماناالستثمارلتأميزميةاإلسكسسةالمنبراعبإلىواالنضمامالصادراتتمويل

للبلدانالبيئيةالتجارةتشجيعإلىالراميةالمشروعاتمنذلكوغيرالصادرات
مية.اإلسك

58.1قدرهاجما_رمبلغلتخصيصجهودمنللتنميةمياالسكالبنكيبذلهبماترحب-33

منذالجداعيةلمرابحةوامرحلتنىربحةالمراآليتي~منامريكي«وال<~مليار

فيد`لغر-نلهذاوصدحاتمرالتالمبالغجملةبلغتحيثم):1999~.(1_2>عام

امريكي،«والبرمليون_211حواليو_هد)3.20(ا~42_ى`مفياآلليتينإطار

تقويربغيةأخرىماليةومزمسماتميةاسكبنوكمنحاتدبيرتم.والرمليون2.•منها

مي.`ااسكوائبنكمياالسثتمرالمنمنظمةفياالعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارة

.للتنمية

.2جمشتهابنغتا~`دات~رمياالسكالبنكبقيامتثوه-3ة .rدوالرمليار

ءائتجارةئتمويئنىربعةد:نة:فنئمتها~:~ءبر:د)>»3-2.>2(~1-24ى`دفيامريكي

.والرمئدار~>,1\:مبلغاجما_رمنده~؟11´´قامريالردوالرمليار\.ا»»_وحواي

>البيئيةالتجأ.ةفتمويرميةد´السكالمنضةإ~´رفيلئتنميةمي!المكالبنكاقرهاامريكي
انشانها:.منذدئصاء.اتتمويلوبرناعب

ثجاردإجصادرعنائثب:~دفثذدنصب~ا.حثابأامبان-نثمجلثالبنأالشجاره

هذدثمأوبنغث2002عأدا؟اد.:اهإ«ر2<.0عأ>اه~؟.مناألعضاءولاك

أمريكي..والزمليا~:0نحوالتجارة

اتببد:نالتب´رةلتنميةمياإلسفالمركزتزى،علىتواننئب:~األ~اءالزولمن~3-:
وئو!نحوا.ستث:روا´فائتجارةاحصائياتعنمنتظمة

fV-فيفعاليةاكثربدو~النهوضعثىتعيينوا»تمالتيالتجارية،االتسارمراكزتحث

التيا´اعضاءالدولمنو~ءالتب:رةئتمو~ئلتنميةمياالمكالبنكبرناعبتعزيز
ذلك.الرب~´ءرانالتجاريتصانلكمراكزبعدتعينلم



تمالذينالصادراتتمويكلنظامالومئنيينءالوككتشجعأناألعضاءالدولمن~-3اد

تعزيزرعهللتنميةمياإلسكالبنكلمساىةفعاليةاكثربدورالنهوضعلىتعيينهم
خاص.بوجهالصادراتتمويلونظامءعامبوجهالتجاريللتمويكأنظمته

جهوددعمعلىاألعضاءJاد.زرالتأمينشركاتفيهابماءالماليةالمؤسساتتحث39-

تيبرااكثرشروطمذ-منك-دابيىجملةخلك~منوذلكللتنمية<مياالسكالبنك
~اء.7االدولبينفيماالمباشرةالتجارةتعززالتيتللمقامك

فمانحةتجا~ية~ات~_فياالفيإسو´ءأمهمتالتياألعضاءالولىتشكر-4>

جهود~عمتثمبر!لتأ.~اءالدوا~وتثءللتنميةمياإلسكالبنكجانبمنللتمويل

:إرتد:ا_~أناألعضاءلذىرايبنيةالتجا~ةتمويكفيللتوسعللتنميةسلثمياالالبنك

ب_´ت_رأ~تيزلتعنفنيةمعونةتقديميوا~أنللتنميةاإلسلثميالبنكمن~-41
.األعضاءالدولفياالتصال

ءر>ائتوسربمتابعةدرةالتجالتنمية~مي7اوالمركزللتنميةمياإلسكالبنك~-42
إلربشزأند´تقا~يروتقديممياإلسكا~ترمنظمةفياألعضاءللدوكالبيئيةالتجارة

مي.اإلسثا~ترمنظمةفياألخرىوالمحافكالكوسيك

ميسكاظالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنالمقدمةالمرجعيةبالمذكرةعلمأتحيط-43

الذهب.قاعدةأساسعلىللمدفوعاتترتيباتبشأن

مقمنةباعتبأ~هأالذهبقاعدةاساسعلىالتجاريةفوعاتآلمةترتيباتمزاياإلىتنظر44-
الخبراء.فريقاجتماعتقريرميماوو.نحوعلىالقائمةالتجاريةالمدفوعاتألنظمة

طوعي.اساسعلىبهااالخذاالعضاءللدوليمكنبحيث

4o-البنكنظمهالشذيالخبراءفريقاجتماعاتخذهالذيللقرارإعماألماليزيا،أنتالحظ



ثنائيةمفاوضاتبذأت»r.>2سبتمبر/أيلولشهرفيجدةفيوعقدللتنميةمياإلسك

علىالتجاريةالمدفوعاتلترتيباتالفنيةتالتفصيكحولالمهتمةاإلسلثميةالبلدانمع
انالبكمعنيةالثناالمفاوضاتهز>مثلاجراءتو.ماليزياوانالذهبقاعدةاساس

بذلك.المهتمةاالخرىميةاالسك

الفعالةوإ.ارتهاالذ:محةفتوالمتضاالتركيةلئجمهوريةوتقديرفاشكرحاعزتحر~أيأ-

نالفرتخلل~لياانطافيعقدايز:مكالتجاريةالمفاوضاتللجنةوالثانياالورللثجتماعين
.20»_سبتمبر/أيئورv-.6وسزءنيسانلمابريل9-6من

fV-~ائتجارةلتنميةميااسكوا.مركزائكوسيكتنسيقلمتتبوتديرهاشكرهاتحر
مئاراالاتفاقيةبثمانريةالتباوضاتانعفللجنةكأمانةبمهمتهمابامتيازممهماالضطك

االمفثمية.البدانبينفيداالتجأ~يةاالفضلياتلنضامالعام

للجنةاألوئىلجرئةالما_بىىأنتنديمهلتقيةاإلسرا._رللبنزثمكرهاعنتحر~»»يأ-

التجارية.المفاوضات

وراكوتد~التجا~ية»وضاتانعفلئجنتوالث´:را´اوراالجتو:عينبنتاذ-~خذطأ-9
االنضسرتنظامحولالتف´ومرامتداتيجيةبشز~النو´نيةا~أنو´ار_~عنرالمشاركة

التجا~يةائمفاوضاتفلجنةلثالثجت:حانهقبدو.لكا.ا~امفذابمقتضىالجمركية
~..>هانيالثكانونلمسريرفيعقدهالمزمع

االولوالجولةمنالمتبقية<ا´(~:عاتذبىبنشاطاالسرد0دإ_رالمشا~كةالدولتد~0-.

بغيةكاملةحد:تبصكالمفاوضاتحذدىممثليهاتخوروانالتجارية.وفماتللمفا

سعيأالتجاريةتوفامفلجنةاجتدعأتزراضرو~يةائقراراتاتخاهمنتمكينهم
عمليةفيجهودهاتضاعفوانواامتثمار»التجارةفيجوهرية~يا.ةإحداثإلى

~ء.ر~نإهثارفيإنجا~هايتسنىبحيثالمفاوضات



األحه.7الندالعالمةةالتحامئعلمةمئشاهاتالهتأاتالمساأ5-

علىالتجارةلتنميةاإلسطيوائمركزللتنميةاإلسطيللبنكوتقعيرهاشكرهاعنتمر~-0'
العالميةالتجارةمنظمةبأنقطةالمتعلقةالمسائكبشأنمتابعةتقاريراعدادهما

))(16OIC/COMCEC/20-041D()و)(20-150/04/OIC/COMCEC.(وئلك

للكومسيذ.عشرةالرابعةالورقعنالصاهرللقرارطبقأ

,\,o-التطوراتعنرة!ئتبلتنعبةميا:؟مكالمركزمنالمعتمباشويراتنير~علمأشدط
حزمه(وبخاصةئئتميةوحة:كاعملمبولاطارضمنالتجاريةللمفاوضاتاالخيرة

فبىبنثاه:لمشاركةىراإلسر~رالمؤتمرمنظمةفياال~ءالولىوتحثيوليو/تموز)
«لنسبةالكبيرةاالهميةذ!تللقضاياايجابياعماكجولوضعطريقعنالمفاوضاتهذه

~متصاداتها.

اتائمتنب:عب::ئغاءإلىبالتريهالسعيإلىالراميةالجهودفيتحققالذيبالتقمترسر53-

يننذارائو(بربالمجتمعوتهيبءالناميةلمبلدانمنتجيعلىسلبيأتأثيرأيؤثرالذيالزراعية
السرعة.وجهعلىذلك

عبىائزراالدعمإلغاءأجلمنبنلتالتيوالجهودأحرزالذيباشمسعامتهاعن~~54-

األ~:اءتقدماا~كلاألفريقيةالبلدانمنتجيعلىسلبيتأثيرلهكانالذيالدعموهومتريجيا

فئذايطبقأنأجلمنالعملإلىالوليانمجتمعوتد~ءاإلسطميالنمؤتمرمنظمةفي

ممكن.وقتأسزحفيا~ء

فيالقطنتحويلبشأناااجتماعاستعقدفاسوبوركيناحكومةبأناالرتياحمععلماتأخة00-

رالوشيهبالتعاون،2..0نيسان/أبريك5و4يوميواجاموجوفىونلكااءاألفريقيةالبلدان

للتجارةاإلسلثميةوالغرفةءالتجارةلتنميةاإلسلثمبىوالمركزءللتنميةاإلمطيالبنكمع
لوزر:ءاإلسلثميللمؤتمروالثلثثينالحاميةالورقعنالصا~للقراراطبقاوالصناعة
الخا-ربالقمئاعوكنلكءالقطنتحويلفيتعملالتياأل~ءبالولىوتهيسرالخارجية)،

واجاموجو.فيالقطنبشأناالجتماعهذافيبنشاطالمشاركةءالماليةوالمؤسسات

المرتبطةالغنيةالسماعداتبرناعبعنقمهالذيللتقريرللتنميةاالسطميبالبنك



اعضأء.0اللدو~البنكيقدمهاوالتيالعالميةالتجارةبمنظمة

cV-تكونااليقتضيادن»البكجميعمثما~كةلتضمالعالميةالتجارةمنضةعالميةدعمانتؤكد
المنظمأ،ا(ربلداىانمسرامدونشحونعقبأائثجارمأغمروالقضامأالساسأاالعثباراث
حشماالثضمأءلهذه~ىانالعائممأائثب:رهمنظمأا(رالمنضمهاالعضاءالدولوثحث

االسلثمبى،موثمر0منظمأفيااا~اء0و~<´كجمها~امشسرالىمن.ربمامناسبأ،كان
العالمث.اردالثبمحنظمهعضومهبطنببالفقرثترمثرالثالولىثلكوبخاممأ

اثالطلبلجمعشاملحىامب:دد´لر::ئسربرائعالمأالثبرا~هلمنظمأالعامالمجلس~شد-<»1

أجهزهزرالمواثبصفأعلىئئحسز!~»5مشثرحكوعهمنظماثبو:ثقدمثالثيالمعلقأ
مياإلسكثمرالمنمنننئمه~نسوبهها.زا~ابءضوءرو_لثائسأ.الهدالثجا~همنضأ
.1ثا91ئدرفيالعادالمجسونسرإلى

ءرونيوحماو!ئتجأ~ةلتنميةمرددا´ال_فرانمرةمئئتنميةا´(سز_ر>البننذتة~<،ا-

.:فضر9!مثث_هالثب`ر_دالمف`وضاث

آيا~مايولم,1و10يو_ر:راميةحنقة~فقيامهنلتنمدءميسكافائبنك~تثني،:-,

والمك:زاتالمنسوببشأنائمية0أ~´>ة0:ائتبمنضة_:أتذ´قيةائهمنإنو.´ءأثزحوز'I'»»أ

بعقدللثنمهمياإلسثائبنئذاء~هبمثزرائئجذداثئثك~ا~~.فنسرا>اءاللفكنشجأ
االو~اكثوبر/ثشر.ن,3(جنفيأر~ء7أ~_و~انمأاثللبعناثاو~ءثثاجشماع

ثوصلثالثياالهئارثمهاثفاحولدا´ال.اءوثب:ءرا´افكارثمحثذاجرمنجفف/-2>.أ



للمرحألا´السثعدادوكخث)2004مولو/ثمو~(حزمهالعالمث0الثجارمنظمهالمها

غمراألسواؤإلىواننفاذ~ر!عه0مجارفيوالسمااكرحهوضاثمفامنالقا.مأ

اعث.الزر

وثنسؤحشدإلىالشجارهلتمثاإلسك_روالمركزللتتمألاإلسلثميالبنكثه~-62
ثمرالمنمنظمأفبىاأل~اءنئدو~والمؤسسأالبشرمأراثالقدثعزمزإلىسعأجهودهما
امالفظفيو:´إلنصاف،دائمسرودهمنأساسعلىانكامل،اإلندماجعلهامنسبمااإلسلثمي

األطراف.مثعدالشجارى

لننقاشمعفكننثل<انعأائفهردالثبمنظمأفيممهاإلسكالعولثجمعبأنعلماثأحه-63

في~´ء1ااjاك.جمععلىثرشنرالثالثضاماشجاهءأمكنكلماالمواثق»وثوحد

اثفءا_ر::ئنؤمنفواشسرالاثثيالحاالثفيوأنهاإلمملثميآالمؤثمرمنظمه

البعذر.فبعضهاالدعمشمأنالمواثقالمثماكهالعولعلىمثعنمششركه

:ائثمئتةالمسر.انزبمتابعةالتجارةلتنميةاإلسطميوانمركزللثنمألاإلسطيالبنكثكلف-:أ
بة>الذالدوراتالرالشادنهذافيتقريروتقدمملميألالعاالتجارةمنظمةبأنشعلة

المعنيأ.المحافلمنوغيرهاللكوسيك

الحاداا0مشأالصناعةةللتحااالمطتفة~الفمقدم~«اا:2

حد0^النداال,-منظمةملدا»´الفاىآلقيةرلميل

~~
تنظيمفيجهر.منوالصناعةللتجارةميةاإلسكالغرفةتبذلهلماتقديرهاعنتعوب-65

الىالغرفةو:عوءلنكوسيكالسنويةوراتاكقبلالخاصللقطاعسنويةملتقيات
اللقاءات.حزهعقدمواصلة

اجتماعبعقدالصناعيةللتجارةميةاإلسكللغرفةالكوسيكتكليفعلىبناءأنهتالحط66-
عقد>مقررأكانالذيالخاصرللقطاععشرالخادنالملتقنفأنالخاصللقطاعسنوي
اا.و_موضوعةوسيكونo>»2فبراير/شباطY-oالفترةفييعقدسوف»200أعام

طلبعثىبناءو.لكاإلسلثمية´ا،البلدانبينفيماا~متصاديالتكاملفيالخاصالقطاع



المنتقىاستضافةالتجا~ةلتنميةمياإلسكوالمركزالبحرينوصناعةتجارةغرفة
االسك_ر.ائتجأري0المرضمعبالتزامنالخاصللقطاععشرالحادي

وكذلكالبحرين،وصناعةتجارةولغرفةالبحرينلمملكةوتقديرحاثكرحاعنتعرب:~1́

للقطاععئمرالحاديائملتقىوتنظيمالستضافةوأئصناعةارةللتميةاإلمكللغرفة
رعايةتحتالمنامةرفيo»10شباهشر:اءرلم1\-0مزلفرة0خلكرعقدهالمقررالخاص

وتييبالبحرين.~~و~>~«´ءونيسرخئيفةآ~دنسئمابنخليفةالثيذ:لسوصاحب
جتماع.اظزرالنشطةالمشراركةعايرفيواانسرصة0ا~اتتأ´تتشجعارا´اعضاءبالدور

عرضهاعلرم:لصناعةارةللتبميةاإلمكائغرفةمدائسعو:ية>ائعربيةالمملكةتشكرا>،:~
ألء.»9ابرير/نيمسرانشهررفي`ض0:لر،رفيةللسياهائخأ-ر~:عاالو~المنتدقتنظيم

ائتجا~ية!لغرفومجلز!لسعوديةائعربيةبالمحنكةئسزاحةالعل´ائبينةمهبالتعاودن
المعو:ية.الصناعية

1افترقثدنرفي.`ئنتا`رءآلءبرتت.~و`رة0ئتتبعييةالسلثااثغرفةستقضمه v- 1 c

2انبىالثحانوزيزلمينا . 0c<-~اثمتحدةا

»..اىا>

فلتجارةميةاال_ث>الغرنةبين>انموقعةهدئتف0فعذقرةزنة«:أنهائتترييمهحظتكءاا~

تئجمو~نلنغرفةإقلسررمكتبا-~~افتر~أتدزانهكيةائتن:انغرفزاتدا.والمذاعة

اثثحارمأالقر~واثحا،الشركه.اثحمهوزألحثومتثشرjثثكومسك«العثترتالدو~ه

بممهنهطبذ0هرعثكيةاثتق
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تايلثندفيo»20الثانيكأنوانلميناير27إلى24منالفترةمنوالمتوسطةالصغيرة

أبريل)2إلى2»منبالصينبقينرفياإلسطمي/الصينالمؤتمرمنظمةومنتدى
الخاص.القطاعلتنميةوذلك2>>5

9كنداالسطمةمةالتحاالمعار´حولإيتجارةلتنميةاال´تقرير-لما

~~
v'I'-ائتجا~يلمعرضأاال~فةالبحرينومملكةغينياجمهوريةبينالمبرمباالتفاقترحب

انتياثمينجمهو~_ةمزءألأ00oفبراير/ثنباط1'-0منالفترةفيالعاشرمياإلسك
~:حمةفيهالمساهمةإلراالعضاء:لو~وتأعوءقبلمناستضافتهمحرضتقدكانت

نشيطة.

ائتجارةلتنميةميسك7ا~المركزمنزالمقدمالمرحلىبالتقريرا~ير~~~~7~
بممفكةالمذ:مثفيسيقامالذيميةاإلسكللدولالعاشرالتجاريالمعرضتنظيمبشأن

:لشينانسعرصاحب~عايةتحت»0.20شباطفبرايرلم9إلى);(منالفترةفيالبحرين

´´:و~لهمحو~أسيتخذوالذيءالبحرينمملكةوزراءرئيسخليفةJ\سلمانبنخليفة

علراأل~اءالدولويثاإلسلثمية´´،الدوكبينالتكاملتحقيقفيالخاصالقطاع
هامةب0األعضاءالدولبمبادراتوترحبءنشطةمساهمةالمعرضهذافىالمساهمة

بتررالمستقبلفيتقعةالتيالمستوىرفيعآلأالجتماعاتمعبالتزامنالمعرضحذا
اإلمكان.

جمهو~يةوعرضالعراقجمهوريةوعرضالسنغالجمهوريةبعرضنترحبكما74-

التجاريللمعرف~عشرةوالثالثةعشرةوالثانيةعشرةالحاديةالدوراتاستضافةغينيا
التوالي.علن2010و2>08و2006أعوامفياإلسلثميةللدول

التجارةلتنعيثمناإلسكالمركزمنالمقدمالمرحليبالتقريرا~ير~~~-7أل

امطنبورفيسيقامالذياإلسلثميةللدولاألولالسياحيالمعرضتنظيمبشأن
الدواروتحث»0o>2لزأيلومبتمبرلم29إلى22منالفترةفيالتركيةبالجمهورية
نشطة.مساهمةفيهالمساهمةعلىاالعضاء



OICiCOMCEc!20-04IREP~)ا\(اهرق

المعرضلنظمالجأرهلنمهمراإلسكالمركزامخذهااليباالسعدادا~~~7-:
)A<JRO-EXPO-OIC(مياإلسكممرالمنمنظمهلعولائهالغذرامحهالزللصناعا~االوك

،c>>2فسان/ابرمل17إلى1أءنالفردفيالعاصمهالجزائرفيسقامالذى
نسطه.مساحمهفهللمساهمهاالعضاءالدولومدعو

رالمعارفعنمرحسرامقومرأبإنمننئاممدأنالجارهلنمهمياإلسكالمركزإلر~711-

فيالكوسكأودرا_إئىومقدممهاأئساحهالمعارضوكذامهاإلسكللدولالجارعه
االعمال.جهولمنمسمقلبندإطار

A-منظمة´:ألعضاءاالد0>ا´اةالتحا´´ا(´´جهاتهتبادل)

األا_حدها<ه10`الند´´

,\V-بثأدنالقمنزرشةالستضافتي´مية<اإلسكباكستانلجمهو~يةوتقديرحاشكرناعنتعرب

آبادماسكءر:اإل~رتمرالمنمنظمةيا´اعضاءولاكبينوالنقلالتجارةتسهيل

.20>فيمبتمبر/أينوذ,6إدر\4منانفترةفي

وثوصدثلثقومروثقدممهإل~ا.دانثب~د5نثسر~`؟سك_رللمركزوالثثهرثر~ه91́

كزوائمنا´اسثمسزبأثسثأ´~جمهو~ثحكومة0̀فنئمنهامثيالذكرسالفهالعمرو~شأل

وائغرفأ0انقرومركزئلثنمثسزمياال´بننزمع«`لث`ونالشجارهلثنصهاإل~مبى

_مهلمالثنسألميا`؟سرثئئبنث10مرهشفعنثر~كداوالصناعأ،رهللثبمثاإلسث

سسر`ثوالمناأل~´ءا~البكبعضزهالمترمأ<انعملررا~9̀وكذلثءالي،دىمن

أنقردومركز0الثجا~فثنمدا_ك_ر7>´ائورثنمنل!اا_ك_رثمراممنلمننئمأالشابعأ

بوانبمخثلفدحرلئثنصها»~سك_روالبنشذالمذاعة«للثجا~دممأاإلمكوالغرفأ

الموضوع.

بهذاوالمرفقأامعملورثمأثثرمرنضمهاالثيبالثو~`ثا~هر~~~~8.

الثرار.



التجارةمناختعزيزفيواالتصاللالعالمالحديثةالتكنولوجياتأهميةإلىتشير-81
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبينوالنقكالتجارةإجراءاتوتسهيلواالستثمار

اإلمطمي.

اآللياتمختلفمنللثستفادةالمنظمةلهجهودوتتسيقتكثيفأهميةعلىتف~-82

أهميةعلىاللجنةكدتناإلطارهذاوفيالمجال.هذافىوا~هنيميةالدوليةوالمؤتمرات
بينالفترةخلكرتونسرستحتضنهاالتيالمعلوماتلمجتمعالعالميةللقمةالثانيةالدورة

1'I200الثانىنوفمبرلتشرئا8إلىoإقامةمنتمكنأنأيضأشأنهامنوالتيء

إلىتودىوالتنميةللتضامنمشتركةنظرةعلىثمرمالمجال-افىدوليةشراكة
علىاإلملثميتمرانمنمنظمةفياألعضاءالدولوتحثالرقميةالفجوةتضييق

فعالياتها.فىوالنشيطةالمكشفةالمشاركة

وائنقرالتجا~ةبتيسيرالمتعلقةالمسائكبمتابعةالتجارةلتنميةاإلمطمىالمركزتكلف83-

السنويةالدوراتإلىعنهاتقريروشيماإلمطمىالمؤتمرأ~ءاهولىبينفيما
المعنية.االخرىوالمحافلللكوسيك

نوالت).OIC/COMCEC/SC-ü4/REP(الورقلجنةبتقريرمحماتحيط-84

التقرير.ذلكتضمنهاالتىوبالتوصياتللكوسيك»العشرياهورقأمشاء~

بأنشعلةتضطلعوالتىاإلسطمىالمؤتمرلمنظمةالتابعةمساتالمنأنتطحظ-85

التعاونتوثيقنحوملموسةخطواتاتخنتقدالكوسيكعملنطاقفىتدخل

العمل.فىازدواجيةأيتفاديبغيةاألعضاءاهولىومعبينهافيماوالتنسيق

أكبرنحوكلىللمشاركةالطزمةالتدابيراتخاذاألعضاءللولى~دتب-86

انمتخصصةوالمؤسساتاإلسطىالمؤتمرلمنظمةالفرعيةاألجهزةأنشعلةفى

عنها.المنبثمة

المسر-ا>

AV-المناطقلتمثيلالكوسيكمكتبلرئيسكنوابوسيراليونوامفونيسياقطرتنتنب

االملثميةباكستانجمهوريةتتتخبكماالتوالىهعلىواالفريقيةواآلسيويةاعربية



والعشرينانحا«ياالجتماعمناعتبارآمناصبهمحؤالءيتولىأنعلىكمقرر،

لجنةتشكيليكوناالنتخاباتلهذهونتيجةالكوسيك.عنالمنبثقةالتابعةلنجنة
التالي:النحوعلىالمتابعة

(دائم)رئيسأ.التركيةالجمهورية

السعوديةالعربيةالمملكة

فلسطين«ولة

لم.انم)للرئيسنائبا.

لم(،انمللرشيمىفانبا.

االمعثمية)لنقمةالحا،ر(!لرنيىللرنيدرنبان:

العربية)المنمئقة(يشلللرنيسزفانبا.

ا´اموث)المنطقأ(ممنزلرنسرفأنبا.

ااافرقأ)المنمئثه(ممنرئلرنسشدان.

مقررا.

!شر:بق.المكتبعضر.الكومثءوأل

ابقاسالمكتبعضو.االتحا.يةنيجيريأ~ريت

فياكومسيكعنالمنبثقةابهة>:تئجنةو!لعثمرينا~ا_قجتماه<انةعترتقور-8«1
عنوالعشرينائحا،يةاءو~ةوعك.2ه«ةأ»ارءايو/\2إى,0منالفترة

اسمئنبور.زر،2»هةأيلوعمبتعبر/2ةأ´ئىأل2منالكوسيك

وراكبينا~متصاءياونانتهتنميةءبىاسين´حة0د´_ورموضوعيكونأنتقرر-»69

الحاديةورةاكاناءاآلراءتبادلحونةيجريالذقامموضموعحوا´اإلسلثمية

انقرةومركزارةائتبلتنميةاإل_~رالمركزمنو~ءللكوسيكوالعشرين
اهوضموح،فئذاحولءرانميةحقةتنضيروامذاعةللتجدارةاإلسلثميةوالغرفة

ادانعةقبلوملك،اخرىدوئية~اتوأيللتنميةاالسلثمبىالبنكمهبالتعاون
.العورةتلكإلرالشأنهذافبىتقريروتقديمءللكوسيكوالعشرينالحاديةالورق



فيدراسيةحلقةالستضافةالمغربيةالمملكةحكومةمنالعقمبالعرضتر~-9>

المولبينا~متصاديالتعاونتنميةفيالسياحة´ادورحولم،o»>2عام

انقرةومركزالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمعبالتنسقوذلكمية´´ءاالسك
للتنمية.مياالسثائبنكمعوبالتعانوالصناعةللتجارةاالسقيةوالغرفة

بتة~يرمياإلمكتمزالمنئمنظمةالعامةاألمانةموافاةالىاألعضاءالولىتأعو-9ا

انننئن،وجهاتا:~تحولهيدو~.ن0بالموضوعالمتعلقةتجاربهاتتناولقطرية
.لكوىنوالعشريزالحاديةالدورةانعقادمنكافوقتقبكوذلك

مثروعبوضهيزءوأمعثنالحادياجتماعهافىءشومانالمتابعةلجنةمن~-92

_يئةبموضوعاتتو~روانللكوسيكوالعشرينالحاديةالورقاعمالجدول

للكوسيك.اللثحقةالدوراتاثا،اآلراءتبادلحولهايدور

األ~:ءوا~اكتبلغاناالسطيالموتميلمنظمةالعامةاألمانةمنتطسر-93

والعشرينالحا.يواالجتماعلكومسيكوالعشرينالحافيةالدورةانعقادبمواعيد
المتابعة.للجنة



12(القرار

للكوسيكالعشرينالدورةعنالصادر

ا~ان~إلىاالقتصاديةالمساعدةبتقديمالمتعلقةالمسائلبشأن

12004الثانيتشرين/نوفمبر27~23(اسطنبول،





باالنجليزية:االصل

)2(القرار

للكوسيكالعشرينالدورةعنطصادر

البلدانبنرإلىأالقتصاديةالمساعدةبتقديمالمتعلقةائمسائلبشأن

)2>40الثانيتشرين/نوفمبر2v-2,.ءاسطنبوللم

Jدورتهافيالمنعقدة(الكومسيك)»االسالميتمرالمنلمنظمةوالتجا~يا~ثتصادقللتعاونالدائمةاللجنة

»2004الثانيتشرين/نوفمبر27-23مناسطنبولفيالعشرين

فلسطيندولةلدعماقتصاديةتدابير-أ

الفلسطيني؟الشعب.عمبنسر`~ميةاالسكالقمةمؤتمراتعمزالصادرةبالقراراتتذكرإذ

الوزا~يةاجتماعاتهاوفيالسز:بقة.و~اتهافيانصةاكالنجفةاتخنتي´التيالسابقة.:لقراراتأ~تذكروإذ
األخرق؟اناللجاوائجتواعات

فسطين؟.ولةلدعماالسلثمية!لدو~خارجيةلو~~اءوالثلثثينالحادتتمرالمنبقراراتأ~تذكروإذ

بنلكمتسز.´و~ةالفئطينيةالمناطقواحتلكرالفلسمئينيالشعبعنىالمتواصئةاالسرائيليةآاعتداءاتينتهوإآ

وانتهاكالعدواناشكالجميعبوقفوتطالبءود:.والمرعيةالموقعةواالتفاقياتالدوليةالشرعيةقرارات

اال~اضيكافةمزنيليةاالسراحتلكراظئقواتالفو~قباالنسحابوتطالبوالمسيحيةاالسلثميةالمقدسات

علىالعازلالجدارإقامةفرضعلرواالصرا~الفلسطيني»الشعبعلىاالعتداءاتووقفالفلسطينية

فننك.ملةالشرالدونيةرضةانمهزغمانفسطينية.األراضي

القسرفيهاومخيمأتهاء´بواوقراهامدنهأ~فيالفلسضييةالوطنيةالسلمئةبهتضمئلعالذيوراك~وإذ

الوطني؟ا~فتصادبنأ´ءواعا:ةالفنسطبنيللشعبالحيشيةاالوضاعتحسينأجلمنءقبةالشر

يور.الطفأ~طةخطةتنفيذلضمانالسلثونحفظقواتارسالبأ´عيةالاللجنةتنما~سد-ا

لمننثمةالتابعةالمعنيةواألجهزةاأل~`ءائدوربعضمنالمترعةللسر`عدةااهااا0~ا-»

.مراإلسكائمؤتمر

بناءإعا:ةأجلمنتوومخيماوقراهامدئكثرفيالفئمئينيةانوطنيةالمملمئةتبذلهاائتيبالجهودتثما-3

لزالدووتحثاالسرائيليةالحربألةمواجهةفيالنلطينىوبالصمو.نيلىاالمراا~االحتمادمره

وتطويرهالوطنىاالقتصادبناءالعادةومساعداتهاجهودهابمنسرعفةالمعنيةاالفرىوالجهاتاالعضاء
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أجلمنالفلسطينيالشعب(1األعضاءالدوئزبعضمنالمقدمةللمساعدات.االهاتقد.....ا

إلراالسالميالمؤتمرئمنظمةالتابعةالمعنيةواألجهزةاألعضاءالدول~.الوطنياقتصادهبناء

بناءالفلسمئينيوالشعبالفسمئينبةالومثنيأالسلمئةلمساعدةوالمقررةالمطلوبةالمساعداتبتقديماإلسراع

لهذهالتحتيةالبنيةتقرضتا~بعدخاصةمئنية.الومؤسساتهدعمعلىوالعملالوطنياقتصاد>

ائبلي.االسراالحت(طزقواتقبلمنالشاملالتدميرالىالمومسات

وائفنبةا`الفنصا،يأوائمماية_روالبعباكأشكالكلزتقديمإلىنهدفالنيالسابقهمذالقرارادا~محة-ه

ئلمنتجأتفضلبأاألوإ~ءائفئمئبنيةالوطنيأوالسلطةالنلطينيالشعبلدعموالمعنوبةوالمادبأ

الجمركية.والزسومالضرائبمنواإلعفاءمتيراداالفيالفسطينبأ

!`(تنصادبأوىانالمثرفنفبذبىفياإلسهامعلىاألعضاءالدولفيوالمستشريناألعمالتسر~جال-6

الومثني:0اال~بناءاجلممزذلكامكنحيننافلسطينفياالسكانومشارينوالزراعيةوالصناعيأ

انمزحئةزرنبأاإلنمابرامجهافنفبذفيالوطنيةمساتهاومنالفسطبنيةالوطنيةالسلطةودعمالنسطيني

والصحبة.واالجتماعيةاالقتصاديةالمجاالتمختلففيالقادمأ

v-~ائفئمئينبأالعاملةلأل_قعملنفرصامجادتسهبلزاالسالميتمرالمنمنظمةفياألعضاء،

ز:نئذالفلمئيذر.للثمعبالنعبثيالواقععلىنبلياالسرااالحترفواتتفرضهاالتيللعراقيلنظرأ

البطالة.علروالقضاءالنلطينيللشبواالجنماعياالقتصاديالوضعلدعم

فيمئنهالموملطفو`,الفسطسأ«الندمننئمةمهفنانةانغافاتعقدى.األعضاءJالدهأمضأنث-8

الفلسطيني.للنسبواالجتماعىا~فتصاديبالوضعللنهوضواالجتماعيةوالتجاريةفنصاميةاالالمجاالت

تقديبرإأرالمباد~ةا_راال~_توالمولمنظمةالقابعةمساتالمو,منماءااللالد.جميهتيث-9

ومستقل.قويفسطبنيوطنياقتصادافامةلمىسعياعاجلةمعونات

السابقةالقراراتلتففبذالطره.الجهودمتابعةإلىاالسطمىتمرالمنلمنظمةالعاماألمعننة~-ا>

هزتنفيذهتممابنأنالقامعةهررتهافرلمكوسيكإلىتقريرونقحيمفلسطعنهولةبدعمولمخاصة

لمقراراته.هذه

لبنانمساهده-ب

).(COMCECاإلسطميالمؤتمرلمنظمةوالتجاريا~هصاديللتعاونالدائرةاللجنةلمن

االسالمي.القمةلمؤتمرالعاشرةالورقعنالصا(رإ.)(ق.قأ-19ال15رقمالقرارتنكرإل



اإلملثميتمرللمنثيزوائنكالواحدةالدورةعزالحسزا،رءقأ-31/13رقدالقرارتمتذكروإذ

ءالخارجيةلوزراء

اال~وا-فيوخسانرأضر(زمزنيهتسببتو«لبفادنعلىاإلسرائيليةاإلعتداءاتكنلكتستذكروا.

ءبذدانفيواإلقتصأ.يةسبةالسيأاالوضاععلىذلكوانعكاساتوالممتلكات

واعادةاملطتموبسطمتقرارواماألمزلتحقيقاللبز`نبةالحكوهذتبنلو`التيالجهودرتقةوإ_

اإلسراميلي.االحتاكينبزتحتواننعةه´نتائتيطننىالمنافياللبنانيينالمواطنيناحت´جاتوتوفببىا´؟عمار

التيالمناطقفيالمقيموناللبز´نيو~مئنونالموايوا~:النيالصعوبا`نذاإلعتبأ~بعينتأخذوإ.

ورذ،العبوالمز`طقاسرائيلتحتلهاكا`نت

الثدأ~:بهذاالمد`ممين8ا´تقريرعلىاطلعتانوبعد

لم،2(باريسرالمانحينتمرمنإطا~فيمأالمكللمسد´ىانذوالعربيةاالسلثميةلدوليرهاتكعزتعرب,-

ملموسأ.مساهمةعزانمذكو~تمرائمنفيأعلننذالتيالسعوديةالعربيةالمملكةبالذكروتخص

اإلسلثمي.ائموتمىلمننئمةائتابعة!لمعنيةاألجهزةمن5المقد«للمسر´عداتففديرهاعنتعرب2-

~لبذانفيالتحيةوالبنىائعامةفنالمراامسرقتوالننينيلإسرأمارستهاالتياءآتاالعتتدين-2

عزاإلمنداحفيإسرائيلإستمرا:ينتكو،اللبزانيةالحكومةبو:تقومالتياالعما~جهر.إعاقة

اللبنانيةالحدودوراء0́هالىءشعبأمزارعفيو´بمأ´•الئبذانيةا´ألراضيمزأجزاءمناإلنسحأب

.:و_´بو:المعترف

جنوبمزمختلفثاطفزسرفيز~عتهاالننيرضيةافاماذلففماملهخرا~تسليملرفضواإسرائبتأميز-•
لبنانيينمعتقلينإلحتجازإسرانيئرأ~ايننىت،المدنيينحد:ةعثى؟الف:خطرأتشكأوالتياعالبقوغرب
سجونه.في

ردمننىاكىالمؤسساتاألصولضمناسيهائمينراتهفيموارسهفيدقالسياحقهفيئبذ:نمعاندةتوى-»

ولبذ::ن.سودد´بينوالخاصةا~يخيةالتقاتالعكاالعت´~فيآخذ

إلرمثنوعأوإنسر´نثوعسة«الثمسر´عداثثقسربضرووهالخامثالسرابتهثوصماثواجامدمنثؤكد"-

األعمنسراءالدولإلىالدعرهوثشررءوالثدرهبوالتقنأاإل~اثثالمجاالثفيإحث`جاثهضوءفيلبنان

فيللمساهمهوفه:رعاجلبشكلللثمركثلممةبهواكولثاكالمنظواثوسائراال»لمثميالمؤثمرمنظمهفر

الغرضز~لهشذاانحأالمدللدولمؤثمرئعقدعوهاكمعالثجأوبوا´السرائلياكلاإلحثفادمردإعمارإعداده



v-عوائقأيةدونأسواقهاإلىاللبنانياإلنتا.لدخوئزإسثنائيةتسهيطتتقيمإلىاألعضاءلزالدوتأعو

ائلي.االسر~وانوتصيهلصمودهاألساسيةالركيزةيعتغبرالذيال~ادهدعما

للكوسيك.القامعةالدورةإلىبشأنهتقريروتقيمالموضوعهذامتابعةالعاماألمينمنتطلب»~1

نباأنبالجمهوريأبأافنصادانمسامال-ج

الحادىمياالسثنمروالمنالعاشراإلسذميرالثمألمؤثمرعن0الصادرالصألذاثبالقرارانثدكرإأ

لثكوسك؟عشرهالشاسعأوالدورهءجألالخارلوزراءشننوالثك

فمنظمة:نابهة:ثمغية~ألجهزةومز:ألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميق~ها-1
من،إلسكالمؤتمر

النتة´ئهأئسز:نيأالمرحنةرفيشأنةديألاقتصأمسوباتيواجهالذىألبانيالشعبالقويةمساندتهاعن~-2

السوق.اقتصادإلى

اذمخأاقتصادمةماعدةتقدميعلدالدولةالمنظمات,مةماالسكمساتالموهاألعضاءلالدهتحث-3

بنجاح.اإلنمائيبرنامجهاتنفيذمنتتمكنخترألبانياحكومة

للكوسيك.المقبلةالدورةإلىبشأنهتقريروتقيم

Jl~I<-<_>شرن<.،
ا-اديمراإلسكوالمؤتمرالعاشرمياالسكالقمةمؤتمرعنالشأنهذافيالصادرةبالقراراتكرتةإذ

للكوسيك؟عشرةالتاسعةوالدورةالخارجيةلوزراءثينوالثك

واالقتصاديةالماليةالمساعداتتقديمإلىالدوليةوالمنظماتميةاإلسكوالمؤسساتاألعضاءالدولتد~-ا

عنفضك~ت»منعليهايترتبوماالالجئينهؤالءمشكلةمواجهةعلىلمساعدتهاأوغنداإلىالعاجلة

والتقانية.اامتصاديةبرامجهاتنفيذ

.مسيكللكرالقادمةرةالدهإ_ربشأنهتة~د~ايقاد,إلهنسرالموهذايتابهأنالعادمدنزاأله~تيسر~2

اإلسمبألأفغانستان(ولأللدمكماهثصادبألببرندا-هد

ا-´ديمياالسكوالمؤتمرالعاشرمياالسكالقمألمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتتألكرإذ

:للكوسيكعشرةلمتاسعةوفورةالخارجيةلوزراءالثطثينو
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الشذيالخارجيةلوز~اءالتاسعنياالستثناسلثمياالالمؤتمرعنالصادرالختامىبالبيانأيضأكرتطوإذ

؟200ااالولتشريناكتوبر/منلمعاشرفيباهوحةانعقد

ا´م~ملثمية:أفغانستاندولةفيالسائدالخطورةالبالغالوضع~وإذ

بهاالمحدقةاإلنسانيةالكارثةوأنخطيرةانسانيةمأساةواجهتاإلسلثميةأفغانستانلولةبأن~1-

وىدجلة.فوريةإغاثةتدابيراتخاذتستدعى

لألده~الأساسةهعأحلألمساعداثثثسرسراالسلثسألالموسساثهممنداءاألااللثحث~2

.االسلثسة.0أفغانسثا>

I"-اإلسلثميه.أفف`نممت`ر.رثةشعبكىامتمساعدقامت:لتياألعضاءبالدولثمسد

´ء0بإثالخارجيةلوزراءاإلسلثميتمرللمنستثز`ئيةانةالت´سعةالدورةلقوار•ا~اا0~ا_-

!~وقز.حذاد:´ث:ءاالسراعإئروتأعواألفف`ي»الشعبلمساعدةممفوق

سخثمسر`همثمنثدمتهwاإلسلثميثمزالمنمننئمةفياأل~´ءللدولطثثدا~ا>0-ا0-

منبلدهمإلىالعائدهناناألففجنهنالكئصألهخرأمنأنشئلمذ~سلثمياالثمرالمنمننثمأللمندوفى

أخرق.انوبكمجاورةبلدا~

ئئكومسك~دمةالةةالده>ا_امشأنهدتةمقدمىهالموضيهذامتامه0أ>العام0األمد0~ه6- م

الصومالجمههزيةعمثةاقتصاديةبيرتالا-و

والثلثثببزالحأ.قاإلسلثميتمروالمنالسز´شرمراإلممثالقمةتمرمنعنالصأ.رةالسابقةبالقراراتكوتفإذ

للكوسيك؟عشرةالتاسعةوالذو~ةا-´~جيةلو~راء

ثمرالمنلمنظمأالثامعك~:لمعنثاألحهزدىمنأل~´ءورأث~رمنمأالمكهلئمسر:عث~ط-ا

العونلزأشكأمزوغيرد´دق0أ´لمدأنعونيبرتةإ:رت´.:>أنمبىاإلمثانو:تمرمننئمةفياألعضاء.`لدو~تمسر-2

.الصومالإلى

نز.الصوماثعنبإ،روالمساياتالعر:قامترالتاألعضاءبالدو(تند-,.

.للكوسكالقامعةالد.رةا(امشأنهمتاسرهذاالموضوء.تمددنة»0أ<العا>0األمد0~ه4-
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فبرغبزباجمهوريهلدعمبألافنصادمساعدان-ز

الحا«يمياالسكوالمؤتمراشرالهسثميافالقمةمؤتمرعنالشأنهذافيالصادرةبالقراراتتألكرإذ

للكومسيث؟عشرةالتاسعةوالدورةالخارجيةلوزراءنينالثكو

وسيا.تما:م:أمقكذ:لتانه،فين_:قبرجمهوريةفىالقامللوضعففبمهامنتر-واذ

الحرة؟ر:لسره!~:`.الىاالنثقأ´ربفتزنالمتعلقةا~متصاليةالصعوباتاال~رفيتأخةواذ

ئمنغمة:ئذابنكشبةذ´أ.جين_I<´د_سر.أ:ثمبك_مزالترمأطسرىة»ثتر._0-

.مياإلسكالمؤثمر

لتمكيني.´افيند~بةنجميه~ذسرائ:انيبرتكميأاإلسكالماليةمساتالمو,األعضاءل,ll.!جميعتنا~سد

<األطرافمند.ذانذ0منننسز.~0فيىرJثنأئبىأساسعلرسواءتواجههاالتياالقتصاديةالمعابمواجهةمن

االقتصادي.برنامجهاتنفيذمنلتمكينهاإقليميةأو

.:´.غمااتدمة<حمميا(الغنةهالعالةمساعدتهمادة>اللتنسةاالسك_المنكأمضاتناشد-,.

مسك.لنكوألقادمهة<الده.ا_مشأنهدتةتقمرهءضوالموهذامتامعةالعا><0األمد0هتطلعه-4

بيجاناذرجمهوريةعملةاقتصاديةابيرته_خ

.ىأزثرجبأالخالوزراءمياإلسكتمروالمنالعاشراإلسلثميالقمةمؤتمرعنالصادرةبالقراراتتألكرإذ

بيجان؟أذرجمهوريةمساعدةو

المتحدة؟للثممالتابعاألمنمجسعنالشأنبهذاالصادرةالقراراتإلىتشيروإذ

احتايبى!لىأدقوالذيأرمينياجمهورية«انبمنبيجانأفرجمهوريةعلىالمستمرالعدوانةتد~سمة-ا

ومشردين.الجئينإلىأذربيجانيمواطنمليونتحويلوإلىأراضيهاحسن

فياألعمنسراء:لدولتف:منعنوتعربأراضيها،ووحدةبيجانأنرجمهوريةلسيادةتأييدها~محددأ2-

والحرجةالخطيرةالمرحلةهذهفيوشعبهابيجانأذرحكومةمعكامكتضامنأسلثمياالالمؤتمرمنظمة

تاريخها.من

حكومةمعالملموستضامنهابتعزيزاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالولزتقومأنضرورة~كة3-

وشعبها.بيجانأذر

لمنظمةالتابعةالصألذاتوالهيئاتاأل~´«الدولتقسهاالتيللمساعداتوتقعيرهاا0~•4-

العولية.والمنظماتالمتحدةاألممومؤسساتسلثمياالالمؤتمر
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واإلنسانيةاالقتصاديةالمساعداتارأ.رببلحكومةتوفرأناإلسلثميةمساتالمو,األعضاءلالدهتفا~سة0-

بيجان.أذرشعبعنالمعاناةوطأةتخفيفبغيةالماسة

بيجاز.أذرلجصوريةاميةواالقتصأاإلنسانيةالمساعدات~فياالستمرارإلىالدوليةالمنظماتتد~6-

v-للكوسيك.التاليةالدورةإلىعنهتقريروتقديمالموضوعمتابعةالعاماألمنمنتمحو

والهرسكالبوسنةلدعماقتصاديةتداميى-ط

األمةلشعوبوالمصير:لؤفو_ةتؤكالتيسلثمياالتمرالمنمنظمةميثاقومقاصدبمبادئتسترشدإذ

وليين؟اكواألمزالسلمبتعزيزوتعهدهااالسلثمية

البوسنةحكومةمعالكاملأعضأ´نيا~:هزعزوالمعرةالمنظمةعزالصادرةالسابقةبالقراراتتألكروإذ

وشعبها؟والهرسك

غيردو~تيهفيالف:رجيةلوزرد´ءأ´،مفثمر:ئحؤتمرى~الصد:.رةالقراراتأيمفسرأامتعارهاشيتأثةوإأ

الوزارياالجتماعأعقبهماوالئتبنوالمرممكسنةأئبوفيالوضع`ن0بنثوجدةاسطنبولفيالمعقودتين´ديتيز0السز

لوزراءوالثلثثينالحادتإلىوالعشريزأ`نة`.قمناإلسلثميةوالمؤتمراتآباد»إسلثمفيعقدآلذتيالخاص

للكوميك؟~ةانتد`سعةوالدو~ةمي<االسلثالمؤتمرلمنظمةالعاشرةوالقمةالخارجية

عامفيأنثئنذالتيوالهر~ءئلبوسنةالمسر´عد:تحشرمجموعةبهقامتقاكللعملتقديرهاعن~~وإأ

منائمؤلفةاالتصاللمجموعةكوا~~فيءمياالممكألمؤتمرمننئمةعفتهالذياالجتماعخلكرا9ةط

إلعادة0́بعينوئمشروعاتواقتصأ.يةإنسر`نيةمسز´ئاتتتريبإئىسسر´الدف´عووزراءالخارجيةوزراء

واليرسك:البوسنةفيوالبناءالتعمير

تمرائمنلمننئمةالتابعة،´ئمعنية:´اجهزةو»~:´أل~`ء:ءو~مزانمقدمةلمسائقااطتتد.-.-1

بالبوسنةالمعنبى!لصاعداتتبنةفريقبهأيقوداتياألنثطةمواصلةأهميةأيضاكدتنكماميآاإلسك

اعالقطلمساعدةالصناعة»ارةللتبميةاإلمكئئغرنةالفأص.`لبرذ`مهالتقديرمععلمأ´وتأخذءللمنظمةوالتابع

والهرسك.البوسنةفيالخاص

مزانمانحهنمؤتمرخلثرسسر:هو´تهناالسئميتمرالمنمنظمةفياألعضاءاهولىقدمتهبماتو~~2

األعضأ´ءالدولوتشجع،1996نيسانابريد/فيبروكسلفيالمعقودوالهرسكالبوسنةإعو`رأجل

تمرمنلقرارطبقأالالجئينعو.ةمليةاتما´محتىالو`ليلطسهأ>جهود»´مواصلةعلىالمنظمةهي

لجنةتبذلهاالتيبالجهودوتشيد.2001أيارمايو/فيالدوحةفيعترالذيمياالسكالمؤتمرمنظمة

الشأن.هذافيسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةوالهرسكالبوسنةإعمار

معونةبراعبووضمسخيةتبرعاتتقديمالمانحينمنوغيرهاميةاإلسكالمؤمسمات5األعضاءJالدهتياثية-3

البوسنةجمهوريةحكومةإلرإنسز:نية~-اتيملتةللتنميةاإلسذميالبنكبرناعببتنفيذالمبادرةتيسرمالية



lد.انبكتعميرإعادةفىالمساهمةبغيةسبمام>ايزمك

العيناتتبذلهاالتيالحميدةولجهود:د´ثمننئمةفياألعضاءالدولمنزالعقمةللمساعدة~ط-ء

والهرسك.البوسنةفيالعدوانضحاياومسأ´عدةإغاثةسبيلفياألفرىاإلنسانيةالهيناتمنوغيرهامبة.ا:دياسرث

وانهرمك.البوسنةاعو،العادةفعالةتدابيراتخاذإلىيبادرأنالدولىبالمجتمع~-5

إط:رفيالمياسيواستقا.لهاأضيوأرمةومكوالهرسكالبوسنةسيادةوحمايةبصونتطاله~مالحا-6

هذامنانطلقأالعملمواصلةأجلمزوالهرسكالبوسنةحكومةوتمعاندنوليأءبهاالمعترفهداحدود

مواصلةيمكنهحتىللثقةشعبيا:الستسز´:ةحافزأيكونودانمعاللحلاليجادمنعيأالوطيداألساهن

والديانات.والعثافأتاالعراقمتسدكمجتمعالحياة

v-~تنفيذمجندبىفيأ~:ءقنت>النغمزفيدررالتء.اإلسكالموترمنظمةزراألعضاءلزالدهنزه

ا،ىلية:~ىاتمزممكزقد.أكبرتوجيهعلىتعملأنلهالتابعةالقفسيقولجنةوالهرسكللبومنةمالسك

ر.ألبوسنببى>لمسلمون0́فيويعيشانتيالمناطقزفيوبخاصةوالهرسكالبوسنةإعمارأجلمن

.لنكوسيكالمتبنةللد.~ةعنهرد~اتةيقادأن,إلالموضيهذايتابهأنالعاداألماننزهتيسر،-1

غبنبالجمهوريأالمساعداننندبم-ي

شدركالثوالسز´.قسلثمياالوالمؤتمرالتاسعاإلسطميالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتتألكرإذ

؟للكوسيكعشرةالتاسعةوالدورةالخارجيةلوزراء

إلىمسدااالسطميالمؤتمرمنظمةإطارفيغينياجمهوريةبهتنهضالذيالدوراعتبارهافيتضعوإذ

األعضاء:لزالموبعضفيستتواراالوإعادةالسلقمإقرار

وسيراليون»ليبيردمنغينياجمهو~يةإلىتتدفقالتىلمالجئنمنالغفيرةاألعدادالحسبانفيتأخفوإذ

غينيا؟جمهوريةاتقصا(علىلموطأةشليأعبئأيمكالذياألمر

حدودأامتدادعلىغينياجمهوريةلهأتتعرضالتيالمتكررةاالعتداءاتازاءالعمقالقلقيساورهاوإذ

نزورعملياتإلىوألتوالصككاتاألرواحفيفالحةخسائرعزأسفرتوالتيوليبيرياليونسيرامع

ذاتها؟غينياأراضىداخلفىالنطاقواسعةسكانية

هذهفيهأدانوالذقاألمنمجلسنعنز2000لنأيلوسبتمبر/ا3فيالماساإلعطناالعتبارفىخذتوإذ

عتداءات؟اظ

لوز.اءالتنسيقىاالجتماععز2000أيلوارسبتمبر/13فىالصادرالختامىالبياناالعتبارفىتأخذوإذ

وأعربوااالعتداءاتهز»الوزراءفيهأدانزالذيالبيانوهواالسطمي،المؤتمرفياألعضاءالدولخارجية



غينيا!جمهوريةمعتضامنهمعن

وعودةائمشرديندنللسقاالعينىسبئروكفالةدالبكتعميرالعادةغينياجمهوريةحاجةانالحسبفيتأخذوإفى

األصلية:بلدانهمإلرجثينالك

تففنتقدللتنميةاال_ثميوالبنشذاإل~تمرالمنمنظمةمنمشتركأبعثةأناالرتياحمعتالحظإذ

هزم~فبسرااللذنوا.مد~الخسد:نرحجمتتريزبوفالمنمرددرهجماتجراءمنأضبرتالننيطنالمنا

عو´ر.لكبرذ´مبوإعداداليجمانذ

وحكومته.مخينب:ننعبمعونضامنو:تأييدهاعن~ا-

ون´ديةماليهمساعداتتتريمإلىمياإلسكائسزتمزمنغنمأفياألعمنسر´ءاروالبكوياكالمجتمعتد~)~

اتاعتداممنلهتتعرضعماالناشفةالصعبأاألوف:ةآجهةمومزلتمكيني´غينبباجمهوريةإلىكبيرة

ا.أ~اضينعلرالمسلمين.منمعظميبرجنين،الكمزأ´الوفمئأتوجودوعز

غنامألجمهورإ،_سسرةوفرثرمنأومسر`عد:ثمنمهيك«:اءدزدللثنمبأء.اإلسكالبنكيناثيد3-

ملىالعشومزجنن»والكالمشرد.ر´>~0السة~:لهاأئزمأاعثا`(جنفالشحننهالبنىمأإنكمزلثمكينم´

البشر.ه~ائغفرهاألعدادهذهوجودعزالناجمالبنيالزهو>مزا~

للكوسيك.ألمقبألو:ةاكإ«ربشرأنمانفرمييدوتفالمسألةهذهمحتابعهمالهاألميز~-_

ء0لوز~ثيزالنكوالحز´._تمر:لمنوائه´شرا´»~سرث«_ائقمةمونمرعزالمسرالرةالصأل.اث.´لقرا~اتكرتةإذ

:مسكئلكهعشر-سعةالناالدو~هوميهاالسكالدو~جبةخار

ء:»ند´مهمسركانتالت;سنث_رنه:كنمر<نمنمننشمهد´نذ:بعأسةا´إلممكسر´ذ0اممو,اءاألعف0الدو«رثما~سه-»

ثومثعنبىانمهالذؤالبكهذا(1كببرةزن´_هذ´_ء´مذ0~<´عدتتربببأ`رفدادر<~نءأ~نر:مزفاعثمنوا

وائقاداألساسيأالبنأبناا،دهك0إعدمن10شعبمثمحبزبغيأو.نئذ!ثعنف.أعمدانأبشعمزنعبهءدنرواك~.الحرب

مزالملونونصفملمونني0حوثوضز.ى´.هوكذكامهز´الحأ´جأثدعوالثيواا(سرارهسالثأإعادهبعملث

والمنر.مز.ائعاندهنسواطنين0

رهثحدمدحأشوالث««`ثسز`~مه:ئسز:~د:ئمننمثء´نعمئيأاح:ن._ائحصدأ~`عمهبثذثراد!لهاألهدرمدرثطلمه-2

لبون.سراأجل

.مسكللكرالقادمةة>الدها(عنه«تفسرتكهءءضوالموهذامتامعةالد:>0األمد0هامصا~-2

لمكشميريالشعبإلرالمساالاتتقديم-ل

JIاستمرارجراءمنيعانىمزئىثمحنميرمنى!لهشذثحتلة´ائتيالمذ:طنفي~مموجداشعبأنتالحط



:انثصذ´ءبأل~اتتبعلهثرتبمو:مدةشدبصورهثفاثمااللذعنءالقممjدف´نه

يبئالكثمبنالمشر:يزىرأئحد´ذ`ذثة,حذ0ه~فوزيألاقتصا´ثبةمساعداتتقيمإلى:´لحاجة~-ا

´ء.0األبرن

انبنثىهيا´(ندكائنضاه~ر~قوبذشذمبذاإل«ثسساثالموهاألعضاءلالد»ثيتاشد~جببع~2

ننمه:´د.ينعرضرائذبىالحنسرترللشعبفورمهمساعداثشممللثنصةميا´(سك

عختئفء0.،`لثننز~ء~--ننز-نهشكمنهسدثاالوالمؤسسر´تاألعضاءكالدهكافةأ~تناشد~-

.ا~._ر0:´نفز<امزمنغمةفراألعضاءننالبلدافيمساتوالمنالجامه´_

اليمنيةا~يةءلىاقتصاديةمسا-اتتقديم-م

ا.،ا:.ر;<´~__نمروألمنالعذ:شرمياإلسكالقمةتمرمنعنىالصادرةالسابقةالصلة.اتبالقرادرامتتذكرإذ

؟للكومسيئثعشرةالتاسعةوالدورةميةاالسكالدىلاوجيةفيلو_راء

<نمذ~بعد-ا´يهعزائذ:´جمأاليمنيأالجمهوريةتواجههاالتيا~متصاميةالصعوباتاالعثبارفيتأخذوإذ

م_ت'.،أ9)يونيوفيالفأ´ثنأاال~اكمحاولةسببتهاالتيالكبيرةوالخسائراليمنزءتوحدإعادةعلى

؟1996ءامفراليمنيةالجمهورمةاجتاحتالتيالمدمرةالسيول

_ث~ث-الشراهننامهائبرتنفيذفراليمنيةالحكومةحققتهاالتيوالنجاحاتتبنلهاالتيللجهود0́منووتقديرا

؟والماليرقاإلدا

أا.و~منجننيزا(كمجموعاتيراءنةاليمنيةالحكومةتتحملي´التيالثقيلةاألعباءاال~رفيخذطواذ

لها؟المجاورةاإلفريقية

نموا؟األقلنالدولاحدقاليمنبأنتذكرواذ

:إلحسر.-بر::´عبوتنفيذاقنف:.ية0:د`ئصعوداتتجاو~سبيلفياليمنيةالحكومةلجمودتقديرهاعن~-ا

الصدد.ذكفينجا-مزحققهوماالقناصلوالمالىاالداري

فمنضأأا:به<ئمعنيةة:`ألجنومزداألعف´ءو~اكبعضمنالمقدمةللمساعدةأ~طتتد0-.-

.مياإلمكنمرالمن

«´التنفسردذ.اثمسر´ى::نة>:،´نوءنألتفاد،´(قلنمنة«نأه:كالمنظماتساذ,األعضاءلللدهةاالعوشدد-3



التىالسيررفسارارآنوتبرارز(Wlj:اإلدارياإلصذحبرن`مهتنفيذفيجهودهالدعماليمنيةللحكو~

منجنينالكمزمجموعاتإمواءعننتجترائتالتقيلةاالب´ءمزوالتخفيفالعامهذافراليمزاجتاحت

له.المجاورةفريتيةاالالدول

للكومسك~المقملةفيالده<ا(عنهدتةتقدميهءالموضيهذامتامعةالعاد0األمد0ه-~4

طاييكستاقلمىاقتصاديةمساعداتتقديم-ق

المرئيةالمورقعزا~ولعاثر،د´إلملثميلقمةتمرمنعنلثسرئزهذافرلصا.رةلتبالمقركتحر.اآ

للكوممسرءمحنرذات:معةى~ةواكالف´~جيةلو~راءمراإلمكللمؤتمرثينوالثك

و~اكالتزاموكذلكميا:امكالمؤتمرمنظمةمبث´قفيالوأار.ةوالمبادقالمة´~اراالعتفيتأخذوإذ

؟الدوليينودألمنالسلمبتعزيزعضأ،اف

فوكدئر.0مبهه0حرب0<0برمن_~جكشرننو:شهالثيالحرجةاعذوف0.منعمئمكؤ~واأ
.ألسر~مةلبئى0ثدممرعنفضكائك::مزفي>~اتوثثنر_وإ~ابأمصرؤ!لىأمثوالثيمنراثسثمنذ

:بثو:عث9واا~«~ادمة

اليه:عمتتريمبستلزمالذقاالمر،ومئنهبر::ئرا-جينذجنينالكمنألفهانتينحوبعو.ةكلماتأخذواذ

:إليهمكبيروتقني

اناجيكنتنسحانمنانوأنةفي2---!بد~ه:ن0بههدا،ائنذقاى_يراالغذيةبرناعببتقريرتذكرو»ذ
:مخذانبةمعونةإئىءسراااحتين:بيحنذ:جودن

واالضف`ارالرضعبينخصوصمد:´ىاالسيمأل.سئىفببنمتدرمعزيفهذرالمزاانملحوظالتفقسيبكتتالحظواذ

!اد:ننسأو

.منذ:عدد:نتمزعضداهاذونىأكبعضقدمتهwالبالغ~ها-ا

ىرالثغلبمحاوالتءربذءما´إلممإئراا.~مثأئو:مأسأنزوالمنعضا،:اثالدم_بممشا~سه

مثعد.>:ئمنضدا´ثا.لفيمنأوائنذائي:نصعدئر،اء_ث`جكثأبرثواجهالثي،االثثمادمأالمعوباث

~ذحر.6!`برند:مجنذنأثنفذمزطأجكممثارلثمكمنوا~هلممعأاألطواف

ز.مئاجيكتإ(برىالتقنيةالماليةمساعدتهر،ادذىرللتنميةاإلسك_رالبنك~-,.



بيساىلغينيااالقتصاديةةالمصاك-س

والثلثثيزالحاديسلثمياالتمروالمنالد:شرمياالسئثالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالفرا~:تكرتةإذ

لكومسيك؟عشرةالتاسعةوالدورةءالخارجيةلورواء

منعنهانجموماءبيساومخيند´فيموخراوفعتالترواالجتماعيةالسياسيةباالضطرابات~أ«~وإذ

ألعدادتشريدمناليه`أدته:•:~ير<ومنتب:نذاعبةالزربالحاصطتيتعلقفيماوبخاصةاقتصا.يةآثا~

والعيا:اتالمدا~سزملا´(ساسيأ:ية0ى~اال~االجتماعيثللمرافقماديومتميرالسكانمنغفيرة

وغيرها؟ءالسكنيةواألحياءوائمستنفيانذ

ائمث`~كة_11السال`~مموءهببهنزبد´بيمأولغينداالغوثتقديمالدوليوالمجتمعاألعضاءبالولىثعسه-ا

االقتصادية.الحياهرفي

دا`د´ءةبر:`د.فموبليرفيثنسر`~ئذأزاإلسلثميالمؤثمدرلمنظمألبعألالثاسساثرالمثهاألعضاءJالدهثثا~سة-2

بسماو.غنافياالثثصادىواالنعاشرالتأصل

ائى::ت´رحذازرفقرمروثقدممالقرارهذاثنفذمثابعأسلثمياالالمؤثمرلمنظمأالعاماالمزثمحو-3

للكوسك.المقبأل0الدور

الطسعأوالكوارثالحفافمرالمثضررهولالةإلىمثهمساعدايمثقة-ع

ا_.زمراف_كوالمؤتمرالعاشراإلسطميالقمأثمرمنعنزالشأنمذافيالصادرهبالقراراتثدكرإذ

للكوسيك؟عشرهالشاسعأوالدورةجثالخارلوزراءوالنلثنيز

األحو:>~علرالضارةوأثار«´الطبعثوالكوارثالجفافعنالناتجالخطيرالوضعبقلق~وإأ

الخماتإلراخةباالفواالجثماعيةواالقتصأممةعثالزراالثحثةالبنىفيسساوالواالقتصادمأاالجثماعيأ

العامأ؟والمرافق

تتك~انتوه:ثدمتوالثيللتنممةسلثمياالوالبنكاألعضاءالدولبعضجهودر~حط~وإأل

الطبيعة؟والكوا~ثالجفافمنالمتضر~ةاألعضاءللدولغذائيعونوكنلكوماليةفنيةمساعداث

>انيسقهاالنموأالبلدانأقلفئةإلىمعظمهاينقميالتيالمنكوبةاألعضاءالدولأنزاالدراكثمامالر~وإأ

الصأل>.اتالرئسيةالمشاريعتنفذوكذلكوالتصحرالجفافمكافحهلحمطتالمتزايدءاهبوحدهاثثحمل

و~لكالغذائيالعونوتوفرالمساعدةثمنهتزالومامنحتالتياألعضاءللولى~~ا-

الطبعة.والكوارثبالجفافالمتضررهمنماءاأل

منالمتعنمر~ةاألعضاءالولىمسأعدهفيالستمرار»للتنميةاإلسلثميللبنكا~..أ-•2-

انميدان.هذافيمسر´عدثهثقديممواصلةعلىوتشجعهالطبعةوالكوارثالجفاف

السعة.ثا>الكرهسالحفافالمنكوسأاألعضاءكللدهمساعداثتقسرد.الدهالمحثمهثنشد~3



سلثميهاالوللكعاجلهسر´عدهمقيمالىمياالسكالموسرمنظمهوموسسا~االعضاءالدولمه~:-

لمكافحهالدائمهاألولمهالمكوسهاللجنهوفي(امب_)للنصهاألولمهالحكوممهالهينهفىاالعضاء

تتهد««الميالمسبهاعاألوفعلىامغلبه~لسحنواوذلك(سلس)االخرسيالسهلمنطقهفيالجفاف
طويل.امدمنذ

،اله_عتالزرواوهئنهإللممه0ولمهاهسزنذودلمنالمانحهالبلدان>جساعالعمدعلمأ•0-

لسولالمناسبه!ف:`تفيئلبحث<ا99أا،مرانحزمونيو/فيلتنميهمىا`(سكالبنكبمعرالكو~دوله

الجيدة.امبالبر

ì-انعاميه.ضدنكلزرمكيأه`الندهرمبذنشنبقبمهيتالكهألدهممنه´رالتبالمساهمه،وبسر

البرنا~رلصا-رأمرمحيدوالرعمئر~عشر«ربقببةللتنمةمىا´(سكالبنكبمساهمهوكفئكمسره

البرمأ.

افائجفئمكافحهالجدامجو:برننتغذفرشزوعر´السو_بهبمهالعرللمملكألأممنس´~ها1-»

اإلفرقي.السهلبلدانفىوالتصحر

ومعون~دعومنمدمهنواامعنمئمراكةنمنانةالنبسائعرمبةللجو´هيرمهأ~´مسر«´عز~ا<~

ا´اوف´ءىتحسزانحبعيةو´نحوا~_والجف`فائقفز_>ونخففالنحسربنينو´لنحسرممةاإلمك_ول

نعنية.0ددانذ0انمسز•دالعب<والفزومذ~أ´ئمذ-ف.~رمنافيهوالتفعيهواالجنفالصحيه

للحوسك.اسقبنه<_ه~ةاىعنه•نةمترممهtانموضيهذامسربعهال:ما´اسررره~9-

يقياألفرالسهللدولمساعداتتقديم-في

الجرادوغزووانجفافهالتصحومنزالمتضررة

مهاإل_~رالثضامنبذ´دزألسر´بثإلسئثث0«ائتمثعزالمسر._.أ)0ن-/ا.ا21(ا~قود:لقرارممثماأثدثإذ

فريقى:األالسهنفنعوب

المشتركةالحكوميةآلبنةاالسلثمى´لمتمرالمنمننئمةبرذ´مهبتنفيذالتهجيرضرو~ةاالعتد:~فىتضهوإذ

عاسفيينقذلبرانينهار_د`لذيأ´´_فريقى>امهدثمعوبفيمفانلتنميةمىاالسكالبنكلمافالجفلمكافحة

ممكن:وقت

ثيزوانشفالسراايمياالسكواموتمرامه´شرمى:إلسرثانقمأمزنمرعزالصا.رةالسابقة>ئقرا~اتتأكوو:د

للكوسيك:عشرةالتاسعةوالدورةاوجيةالفلورواء

لمنظمةابهةاتالمعنيةواألجهزةاألعمنسر´ءوراكبعضممزمةد´سكللمساعدةالعميقتتريرهاعز~»-

.مياإلسكالمؤثمر

1:´ف



السهلدوللسكنوعاجلهخاصهمسأعدا~منهالىاإلسطممهسسا~والمناألعضاءالدورمد~2-

األممئارلفلهمتنجهالمراعيوتضر~الحبوبنمصعنزالناهجالحرجالوضعاجههمومزاألفر~

المهاجر.الجرادأسرابد´جنين´-و

الجفافلمكافحأالمشركه.ثحكوممهوللجنهمياالسكممرالمنلمنظمهالعامهمانهلكمقد~«اعز~أل-

واسكمالنإعدادأجلمنبذلرمأالميالجهر.علىللنممهسلثمياالوللبنك(سس)فريقىاأل:لسملى

مقر.األفرالسهلشعوب~´´.لئنمنةسلثمىاالالبنكسس/االسالمي/سرالمنمنظمهاء-برن

منظمهبنك:لمنس.ثخاصنلبرت´ه-أشريعللنفذمواللثنالكاملزاالهسامءامكضرورةمجمدا~كد-4

فربقي.األالسئشعوبلصالهللنمهسلثمياالالبنكالسلسز/مىلماالسكسرالمن

فمنظمةأاثمشنزثاثبر:امهلتمو.~وجوهريهسخمهمساهماتلقسراألعضاهلزالدوإلىملحا~ء0-

لتجسيدفحفبة:´وذلكا´(نرذر.نسهرنعربلفاندهلنسهمياإلسكالبنكلمالسلسمى/اإلسثالمؤممي

فى:´ممثهمنوتنميزن´مبززر´حمه0وا~معانامهمومخففالشعوبهذهمعسلثمىاالالعالممضامن

ألفرقى.0::لسهلمنطقه

أ´لذ~هاإلثتيمبذ،ومنهأيهالقطملمهالتموسسأ`~الموهاالنحهJالد»اجممارىبانعقادءالعقد>مععلماءمأحز6-

البرنامبلنفوبىألمناسبهلما_اظ~ا99»1مرانحزلممونهمنهرخنالكو~«ولهإلمهد~

الجسد.

v-مسر~وحذشكممسرهانماشهكقروضأمرمكىدوالرملون3هبمبلغالكو~.ولهبمساهمهىحييه

الجامد.للبرنامبامرمكيدوالرملون20بمبلغللنممهمراإلسكالبنك

ز.«-1هأمجمذ´نا•منلنهالثأحلهالومنفذرفيدمهالسعرالوزبمهالمملكهبدءءاسادمعمالحط~أيضأ،ا،-

والمصحر.الجفافلمكافحهاألفرمتيالسهل

بر.مةاالذالسهللدولالجمدنامهالبررفيمهامساهماعزاالطثن~راألعضاءل,lll..محث9-

المتبنه~ههاكإلى>مهمقسوهإلفسرالموسر´بعهاإل~رموالمولمنظمهالعامهاألمانهره~-ا>

للكوسك.

موزامبيقلجمهوريةا~المساعدة-ص

والثلثثينالحا.قمياإلسكتمروالمنالعاشراإلسلثميالقمةموتموعننالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ

للكوسيك؟عشرةالتاسعةوالدورةالخارجيةلوزراء

فسر:يأإلىاإلسطميتمرالمنمنظمةأعضأ´ءلزلمدومنالمقعمةللمساعدةالعميقتقيرهاعن~ا-

موزامبيق.فيالفيضاناته



مدادى>>عمتترعوعا>مو_الده(ائمحتمههسة<االسكسسراتالمواحممههءللتنصةاال~المنك~ثد2-

السكاناحوالواصك-واالفتصا_يةجتماعيةاظاالساسيةالبنىانشاءاعادةعلىالعملبغيةومالي

موزامبيق.فىالمتضررين

الصغيرةارينالعثتنميةلمبفياصةوبفا-اصالقطاإلدوزوتشجيعتعزيزضرورةتشد~\"-

والمتوسطة.

االقتصادية-االجتماعيةألى~<اعهاIننزلمو~امبيفزرا-اربانأدرإلغاءىرالمتقدمةانالبكتيسر:-

الحرجة.

اعتبا~هرفياخذاانحف´دا~الةامهدإامى~:عداتمدريقمهاه~يادةبرعله_راكالمجتمهتيقيهه-

أضيعيث.~ن0الكوعناذ:جمةأ~قالواسعةالتأثيرات

منللوقايةليةدههاقليميةثبههيةتمذ.:نين´تإنث.مبيثرىعدةالسراتقديمىرا_«(رانمجتمهتيحثيه2-

المبكر.لب_:_فنئو:اث::`هينهز.تشمىأ~علىاء~».´ءوالحتواء0́ئووللتأهبالكوارث

v-انوخيمةالعواقبا~~لتاالفريقيالجنوبتنميةجو`عةاءاعفالدولتبذلهاالتي~د

وتزويدهمعهاو~منهمبيقنمورا.عمةشرو_راكاسجتمهوتثمقرالسبيعيةوالكوا~ثللفيضاذ´نذ م
اإلنسز:نية..´لمسر´عدات

مبيور.موزدافيا~.زذ´ء.تنفيذ.عمو´اصلةمو!أل~.´ءلالدهجميعتينايد»<~

المتبنة.:ورتهزرالكومسر.`رسزانهفنزيزتقديدها~الةهذااتنفيذمذبقةاله´>ا´«مد~إ(ر~«-

دو~ا~فيرالدائمة:لنجنةو´:بسر0ئسز0،ز~>اءد`جترعدنذوميسك6اا~تمرثمنالعابت´ت0بالقرا:.تذكرإذ

السو:ان:دعمبث`رالسر´بقة

منجثينالكوتدفقعليهالمفروضةا~مرةفئحربآث`:منالسرءانيد:نيهلفائعمينالقلقعز~1-

.:نذ0والفيضدالتصحنووالجفافالطبيعيةارثوالكرالحروبجراء

والتصدروألجفافالد~ب:ثأ~ئذ~ءدسز:´جئةائمد´عذاتلتقديبوئروأ´كالمؤسسان•~ر7االبنكشيدتين:-

´~.0اال~وواالجنف´عيةالتحنيهالبنىعلىأئطبيعيةوالكوارث

سسكالكرا_ننهمث•نةتترعوهةضوائموهذامت´معةاالسك_توالموئمنظمةالعاد0األمد0ه~ء~

المقبلة.دورتها:في



األمةاعمة~الات

الذياإلسطميةللدولالخا~جيةو~راءواجتماعالعاشراإلسلثميةالقمةمؤتمرعنالصادربألقرارتذكرإ:

العراقي،الشعبدعمبشأنسبقه

ويتجاوزالمطلوبمنيوانةواالقنصاديالمه´ثربالمستوىالعراقشعبيعيشانضرورةعزتعوب-ا

ارا.ته.عنخارجهالسباببهمرالذيا~متصاديوالحصارالحروباثار

العراقومساعدةلدعبروسعوامافرتبذراناالسطيالمؤتمرمنظمةفياالعضاءاالسطميةالدولتحث~2

واستقرارامنفيفعالوبثمكليسهوادنيستطيعلكيالداخليةشؤونهفيلمتدخلوحمعاجلنبشكل

قتصا.يةاظالمشكالنذوحئالعراقفيرامةالمستالتنميةتحقيقفيتعززانشأنهامنالتيالمنطقة

العراقي.با~متصادالهيكليةواالختالالت

يتعرضرالتاإل~«´بيةاألعمالبسببلذلكالطزمةالتدابيرواتخاذأمنيمناختونيروأهميةضرورةتؤكد3-

المسرعدذتفديموكذلكالعراق»إعمارإعادةأجلمنيعملونممنوغيرهمالمدنيونالسائقونلها

العراق.لشعباالنسانية

القادمة.الفترةفيالعراقاعمارإعادةوعمليةحركةفىللمساهمةاالسطميةالدولايضاتناشد4-

الكوسيكالىبشأنهتتريروتقيمالموضوعهذامتابعةاالسطميالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينمنتطلب5-

المتبلة.مورتهافي



والنكلالتجارة´تيسير~لممعنيةرأسيةاكالحلقةتوصيات

سلثمي>´طالمؤتمربمنظمةاألعضاةالدولبينفيما

للكوسيكالعشرينللدورة

12>>4الثانيتشريننوفمبرا27-23(اسطنبول»





OIC/COMCEC/20-04/REP...Jا)3(ا~نف
حولالعملورشةتقرير

األعضاءملالهبينوالنقلالتجارةااتسهيل
اإل~تمرالمنمنظمةفى

الدولبينوالتجارياالثتصاديللتعاونالدائمةاللجنةعنالصادرللقراروفقا
التجارةا´تسهيلبمقتضاهاختارتالذي(الكومسيك)اإلسلثميتمرالمنمنظمةفياألعضاء
النظروجهاتلمتبادلكموضوعاإلسلثمي´اتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينوالنقل
اإلسلثميالمركزمنكلتكليفبمقتضاهأيضاتموالذيللكوسيكالعشرينالدورةخلثل
البواخرلمالكياإلسلثميةسسةوالمنوالصناعةللتجارةأإلسلثميةوالغرفةالتجارةلتنمية
اإلسلثميالموتميمنظمةمومساتمعبالتعاونالمذكورالموضوعحولعملورشةلتنظيم
الدوليةالمومساتمنوغيرهماأنقرةومركزللتنميةاإلسثميالبنكمنهاوخاصةالمعنية
؟المعنية

حولالعملورشةالحتضاناإلسلثميةباكستانجمهوريةمنطلبعلىوبناء
ستقامالتياإلسلثميااتمرالمنمنظمةفياألعضاءولالةبينوالنقلالتجارةااتسهيل
والصناعةللتجارةاإلسلثميةوالغرفةالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزبينبالتعاون
؟المعنيةالمومساتمنوغيرهاالبواخرلمالكيميةاإلسكسسةوالمن

أكتوبرفيالمنعقداإلسلثميتمرالمنمنظمةمومساتبينالتنسيقيللثجتماعوتبعا
منظمةمساتمنبينالتنسيقبمهمةالتجارةلتنميةاإلسلثميالممركنكلفالذي2003
؟اإلسلثميتمرالمن

اإلسلثميةباكستانبجمهوريةالتجارةووزارةالتجارةلتنميةاإلسثميالمركزنظم
0اإلسلثميالموتميمنظمةفياألعضاءالدولبينوالنقلالتجارةتسهيلحول´االعملورشة
اإلسلثميةباكستانبجمهوريةبادإسثمابمدينة2004سبتمبر61إلى41منوذلك

إىالورشةتهدف

اإلسلثميتمرالمنمنظمةمساتومناألعضاءالدولمنالخبراءمنفريقجمع•
البنكمجموعةءأنقرةمركزاإلسثمي»تمرالمنلمنظمةالعامةاألمانة(الكومسيك»
للتجارةاإلسلثميةالغرفةللتكنولوجيا»اإلسلثميةالجامعةللتنمية»اإلسلثمي
ءالعالميةالتجارةمنظمةاألنكتادءلموالدوليةاإلقليميةالمنظماتومنوالصناعة)

المتحدة/لثممالتابعةاإلقليميةالمفوضيةالدولي»البنك0العالميةالتجارةمركز
فياألعضاءالدولفيوالنقلالتجارةلتسهيلالراهنالوضعبحثقصدوذلك
؟اإلسثميتمرالمنمنظمة
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تدعيمقصدالمجالهذافياإلجراءاتأفضلباعتمادالكفيلةوالطرقالوسائلبحث•

؟اإلسلميتمرالمنلمنظمةالبيئيةالتجارة
الدولفيالوطنيةالبرامجتنميةعلىالقرارأصحابتساعدعمليةتوصياتيمتك•

والنقلالتجارةتسهيلبشأناألعضاء

العملورسأنىسارك

األنهألاأل~ءالدولممنلو

جمهوريةالشعبية»بنغلثديشجمهوريةماليزيا»توغوهجمهوريةالتركية»الجمهورية
المملكةءاإلسثميةباكستانجمهوريةالمتحدة»العربيةاإلماراتدولةالعربية»مصر

خستانكازوجمهوريةالهاشميةاألردنية

اآلتيةاإلسلثميتمرالمنمنظمةمساتمنمشاركةأيضاالتظاهرةهذهشهدتكما

؟التجارةلتنميةاإلسلثمىالمركز•
؟أنقرةمركز•
؟للتكنولوجيااإلسلثميةالجامعة•
للتنمية؟اإلسلثميالبنك•
؟والصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفة•
الحديثوالصناعةللتجارةاإلسطيةالغرفةمملتولىوقدالبواخرمالكيسةمن•

باإلنابة

والدوليةامجتليميةالمنظمات~فمثلوأيضاالعملورشةحضر

؟للجماركالعالميةالمنظمة•
األنكتاأوالتنمية/للتجارةالمتحدةاألممموتمر•

واحدرقمالمرفقفيالمشاركينالئحةتوجد

حيةالحتتاالجلسة

صاحبطرفمنالعملورشةافتتاحتم0الحكيمالذكرمنتيسرماتلوقبعد
اإلسلميةباكستانلجمهوريةالتجارةوزيرخانأخطارفومايونالسيدالمعالي
للعددنظراجدامعقدةعمليةتعتبرالحدودعبرالتجارةبأناعتقادهعنالوزيرمعاليعبر
هنخا~ترسانةلهاهينةكلالشأن.هذافيالمتدخلةوالمنظماتالفعالياتمنالهائل

التجاريةالمبادالتتدفقتعرقلالتيوالتدابيراإلجراءات
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وكلفةالجمركيةالتعريفاتارتفاعأبرزهالعل0تحدياتعدةاألعمالأوساطتواجه

االنتظارمتاعبإلىإضافة0إتباعهايتقينالتىاإلجراءاتبشأنالوشانقتفاقموكذلكالنقل
فإناألنكتاأتقديراتوحسبالمنافسة.علىالبضائعقدرةمنالحدفيتتسببالتيالطويل
و~ا7بينتتراوحالتجاريةالصفقاتإجراءاتعنالمترتبةالمباشرةوغيرالمباشرةالكلفة
البيئيةاإلسصةالتجارةأنإلىمعاليهأشاروقدالعالمية.للتجارةاإلجماليةالقيمةمن%

السلكيةاالتصاالتوسانلفيالفادحللنقصنظراوذلك0الحقيقيةاإلمكانياتدونمازالت
وعدمالمناسبالقانونياإلطاروجودعدمعنعلثوةالمجحفةوكلفتهاالمتطورةواللثسلكية
هذاوفيبها.العمليتقينالتيالخارجيةالتجارةمياسةشأنفياألعضاءالدولبينالتنسيق
وتطويرالجمركيةاإلجراءاتلتبسيطموحدةمنهجيةاعتمادعلىالعملمنالبداإلطار،
االتصاالتتكنولوجياباستعمالوذلك0الشأنهذافيالعملبهالجاريالقانونيالجهاز
اإلملثميتمرالمنلمنظمةالبيئيةبالتجارةبالنهوضالكفيلةالحديثة

يدورعمابمعزلتقامالأنيجبالتجارةتسهيلتدابيربأنتانكالوزيرمعاليأضاف
هذافيالعاملةالدوليةالمنظماتإلىماسةحاجةفياألطرافكلألنالعالم»بقيةفي

فياألعضاءالدولعلىويتعينالنتلأنظمةإجراءاتوتبسيطالجهودتنسيققصداإلطار
عملياتتيسيرتضمناتفاقيةعقدقصدمفاوضاتفيالشروعاإلسلثميتمرالمنمنظمة
اإلسلثميتمرالمنلمنظمةالبيئيةللتجارةاألداءسبلأفضليكفلبماالعبور

المركزإلىوامتنانهشكرهفانقعنمجدداالوزيرمعاليعبرءكلمتهنهايةوفي
لجمهوريةالتجارةلوزارةدعمهماعنللتنميةاإلسلثميوالبنكالتجارةلتنميةاإلسلثمي
النجاحسبلبأفضلالتظاهرةهذهتحاطحتىاإلسلثميةباكستان

لتنميةاإلسثميللمركزالمساعدالعامالمديرحمونيالرحسينالسيدألقىذلكإثر
علثلالسيدعنونيابةاإلسلثميالموتميلمنظمةالعاماألمينمعاليباسمكلمةالتجارة
للسيدوامتنانهشكرهعنمعرباالمشاركينبكافةفيهارحبللمركزالعامالمديررشدي

بافتتاحتفضلالذياإلسلثميةباكستانلجمهوريةالتجارةوزيرااخانأخطارااهومايون
اإلسلثميتمرالمنمنظمةمساتمنبقيةإلىأيضابالشكرتوجهكماالعملورشةأشغال

تتأكدالتيالتجارةتسهيلبمسألةأساساوالمهتمةالتظاهرة~هوإعدادتنظيمفيالمشاركة
للنقلالتحتيةالبنيةتنميةفيالفعاللدورهانظراوذلكالدولكافةفياأليامبمرورأهميتها
الخدماتودعم

باكستانجمهوريةحكومةإلىمجدداحمونيالرالسيدتوجهءكلمتهختاموفي
وإلىالوفادةوحسنالمتميزالحدثلهذارعايتهاعلىواالمتنانالشكربعباراتاإلسلثمية

الذيالنجاحاكتسبتحتيالعملورشةلدعمجهدايدخرلمالذيللتنميةاإلسلثميالبنك
الدولمنالسفرأعباءتحملواالذينالخبراءكافةإلىبالشكرسيادتهتوجهكماعرفته

القيمةإسهاماتهملتقديمالمتخصصةالمومساتومناإلسلثميتمرالمنمنظمةفياألعضاء
التوفيقكاملالورشةوالشغالالمقامطيبلهممتمنياالتظاهرةهذهفي

المكتبانتخاب
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الرئيس
.~~)اولالنائب
احانبإلنائب
دآلمة

اإلسطميةباكستانجمهورية
ماليزياممثل
توغوجمهوريةممنأل
تركياجمهوريةممثل

الورشألأشغال

اآلتيةالمممانلبالبحثالمشاركونتناولاالفتتاحيةالجلسةبعد

؟العامةاإلشكالية.والنقلالتجارةتسهيلثت•
؟خاصةمواضيع.والنقلالتجارةتسهيل•
اإلسلثميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينوالنقلالتجارةتسهيلثت•

الميدانمذافىعمل)وراقالمشاركونالخبرا،قدم

التجارةلتنميةاإلسطىالمركنلدىخبير:سالسيريأمادرالسيد-

فياألعضاءالدولبينوالنقلالتجارةااتسهيلبعنوانعملورقةالمركزخبيرقدم
اآلتيةالمممانلبالبحثتناولتوقداإلسلميااتمرالمنمنظمة

؟اإلسلثميتمرالمنمنظمةفيا.عضاءالدولفيالشحنوكلفةالنقلخدمات•
الراهنالوضع.اإلسلثميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولفيالتجارةتسهيل•0

؟المستقبلوآفاق
؟األعضاءالدولفيوالعبورالنقلمجالفيالتجارب.اإلقليميالتعاون•
األعضاء؟الدولفيحالياالمطروحةالخياراتهيما.والتجارةالنقلتسهيل•
توصيات•

بينوالنقلالتجارةتسهيلمنمختلفةجوانبسالميرايالسيدعملورقةتناولت
مختلففيالمستعملةالوسائلعلىالتركيزمعاإلسلثميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدول
داوااأسيكوااتيرااااالطرقاتعبرالدوليااالنقلمثلالعالمأنحاء

تمرالمنلمنظمةالبيئيةالتجارةلتنميةوالحلولالمقترحاتبعضالمركزفبيرقدم
الجمركيةاإلجراءاتوتوحيداإلداريةالتدابيرتبسيطضرورةعلىالتأكيدمعاإلملثميآ
عالمياالمتداولةوألمعاييربالمقايسوالعمل

للجمارك.العالميةالمنظمةلدىاإلجراءاتمديرمسا~•دوناكهاكرايالسيد•
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تقومالتيوالنشاطاتللجماركالعالميةالمنظمةمهمةحولعرضادوناكاسيدقدم

للجماركالعالميةالمنظمةعملمحيطتشكلانتيالعالميةالمستجداتعلىكيدالتمعبها
التموينعملياتكاملخلرواألمانالتجارةوتسهيلالتجاريةالمبادالتبتحريروالمتميز

ملمتنوعةومواصفاتآلياتإحداثعاتقهاعلىللجماركالعالميةالمنظمةأخذتوقد
ونماذجالتموينعملياتتدبيروأمسالجمركيالتخليصوتاريخالمعدلةااكويوتواااتفاقية

الخلنشحنالوحيدوالمرجعالجمركيةالخدمات

الكفاءاتتنميةمجالفيالحاجياتتقييمبإعادةللجماركالعالميةالمنظمةقامتوقد
هذافيمتكاملبرنامجضبطعلىوالعملاإلداريةالحاجياتلضبطنظاماعتمادتموقد
الشأن

تضمالتىللجماركالعالميةالمنظمةعنالصادرةالوشانقإلىدوناكالسيدأشاروقد
علىيتقينالذيالدورإلىسيادتهتطرقثماألداء.بفعاليةيتسمللعبورنظامإنشاءأمس
التموينلعملياتالمدمجةالتدابيرإلىمشيراالقرنهذابدايةفيبهالقيامالجماركإدارات
تطبيقعلىوالعملالتجارةوتسهيلاإلعلثمياتتقنياتواستعمالالمعلوماتتبادلوإلى

العالميالسترىعلىالمعتمدةواألنماطالمعايير

المبادالتتسهيلمجالفىاألكتاداااستراتيجيةاألمكتادممثل.ماكسونسالسيد-

تمرمنقبلمنالمعتمدةالمنهجيةحثلهامناستعرضعملورقةاألنكتاأممكرقدم
الناميةالبلدانمساعدةابتغاءوذلكءالتجارةتسهيلمجالفيوالتنميةللتجارةالمتحدةاألمم
العملاستمراريةتضمنحتىالتجارةوتسهيلالنقلمجالفيقدراتهامنالرفععلى

إعطاءمنالبداإلطار»هذاوفيواإلقليمي.الوطنيالمستويينعلىالنقلوتسهيلالتجاري
مساتالمنتعزينعليالعملمعالعاملةالقانونيةمساتالمنحإصكإلىاألهميةكامل

بالنسبةحيويةأهميةالبحريةالممراتتشكلكماالنقل.بقطاحالصلةذاتوالعامةالخاصة
علىالفعالياتكلبينالعلثقاتتشجيعمنأيضاالبدلذااإلقليميالمستوىعلىللنقل

والعالميةواإلقليميةالوطنيةالمستويات

فيفتتصرالمجالهذافياألنكتاأنشاطاتمحاورأهمأما

علىاألمنتدابيرتأثيرءالعريضةالخطوطالقانوني،(اإلطاروالتحليلالبحوث.1
؟النامية)انالبالفيالتجارة

وتبادلالخبراء،فرقعات(احتماالمشاوراتوإجراءوالتجاربالخبراتتبادل2.
؟الحكومات)بيناالجتماعات

وبخاصةالفنيةالمساعدةمشارينوالتجارة»النقلحولالمعلوماتأنظمةتنمية3.
منهامةمساعداتيانيكةاللذانوأفغانستانباكستانفيالحاليةاالندماجمشارين

الماليةووزارةالباكستانيةالتجارةوزارةخاصةبصفةنذكرالدولي،البنكقبل
؟أفغانستانفىالجماركوإدارة
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دورية)وإصداراتتكوينيةدورات0تظاهرات0(ورشاتالخبرةونقلالتكوين4

التجارةتسهيلمجالفيفعليةمساعدةتقديمأهميةعلىكذلك0األنكتاممثلأكدوقد

المكلفةواألجهزةالمانحةالجهاتبينبالتجارةالعلثقةذاتالمساعدةوتنسيقاال_مأ-ألم
؟بالتنفيذ

؟بالمشروعالمعنيةالوزارةوخاصةالحكوميةنرالدواالتزأماب
سيادتهأشاروقداألعمال.~وساطالمهنيةنرالدواقبلمنخاصة0الجماعيالدعماج

بصفةالتغييرآثارتتجمدحتىطويلةمدةإلىيحتاجمساتالمنتغييرأنإلىأيضا
الواقعأرضعلىملموسة

إلى:ألنكتاأممثلأشارفتدبهاالقيامالبلدانعلىيتقينالتياألعمالخصوصفيأما
وخدماتبالتجارةتتعلقتدابيرواتخاذالجمركيللعبوروطنينظام(إنشاءهامتينمنهجيتين
كافيةبصفةمتعداداالأهميةعلىأيضاسيادتهأكدكماالملثنمة).التحتيةالبنيةفيهابماالنقل

المفاوضاتمنوغيرهاالعالميةالتجارةمنظمةإطارفيالجاريةالمفاوضاتفيللدخول
تشجيعإطارفيالمقدمةالدعمووسانلالفنيةالمساعداتمناالستفادةعلىالعمليتقينكما

التيالتوصياتحولالمقترحاتبعضكلمتهآخرفياالنكتاأممتلقدمالكفاءاتوتدعيم
العملورشةبهاستخرج

الدولبينالنقلوتسهيلاأالتجارةللتنمية~اإلسميالبنك.رضاأبوالدكتور
اإلسميتمرالمنمنظمةفيعضا،أط

الوسائلمختلفعلىخلثلهامنأكدعملورقةللتنميةاإلسلثميالبنكممثلقدم
البيئيةالمبادالتوتنشيطوالنقلالتجارةتسهيلمجالفيالبنكطرفهنالمعتمدةواآلليات
سنةغايةإلىالبنكطرفمنالمقدمةالقروضمجموعبلغتاإلممثمي.الموتميلمنظمة
وتمويل%37بنحوالفنيةالمساعدةمنهااستأثرتأمريكيدوالرمليار39حوالي_1425

النقللقطاع%21تخصيصتمالمشاريعتمويلإطاروفيولم~ء5االتجاريةالصفقات
وتسهيلالنقلتطويرتدابيرأهميةعلىكذلكالبنكمملأكداإل~رءهذاوفيواالتصاالت.

للدراسةالعريضةالخطوطالبنك~قدمذلكبعداألعضاء.الدولبعضفيالتجارة
تتناولوهيالصيغ»المتعددالنقلحولاالقتصاديالتعاونمنظمةإشرافتحتألجارية
االقتصاديالتعاونمنظمةإطارفيالتجاريةألمبادالتبتدفقالمتعلقةالمسائلبالبحث

)L'ECO(العقباتوكذلكالتحتيةالبنيةترديعنالمترتبةالمشاكلضبطتحاولوهي
حولالمقترحاتمنمجموعةالدراسةتقدمالمبادالت.تنميةتعوقالتيالماديةغير0

لالنةحولالدوليةاالتفاقاتإلىاالنتماءءألمومساتاالمتثمارء
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منظمةلبلدانالضروريةبالتدابيرالمتعلقةالتوصياتبعضأيضاالدراسةهذهتقدم
الجماركطرفمنالبضائعوتقييمالجمركيةالقوانينميدانفيخاصةاالقتصاديالتعاون
الصلعجودةبمعاييروالعملالشهاداتوتقديمالمواصفاتوكذلكالجمركيةاألنظمةواعتماد
التجارية،المعلومات0الشهاداتمنحإجراءاتوتوحيدوالمعاييرالمواصفاتوتنسيق

منطقةإلنشاءمرافقةخدمات0تأمينوشركةبنكإنشاء0السلععبور0الجمركيةاإلجراءات
0النقلطرقبمختلفالمتعلقةالوشانقإعداد0التأمينإعادةشركةمعينة،لقوانينخاضعة
الخوالتعريفيةالتجاريةالسياسات0اللوجستيكيةالخدمات

والصناعةللتجارةاإلسميةللغرفةالعاماألمين.الجاسمعقيلالسيه•

التجارةتنشيطفيالخاصالقطاعاادورحولعملورقةالجاسمعقيلالسيدقدم
للتجارةاإلسلثميةالغرفةطلبتاإلملثميااتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينوالنقل

البنيةتنميةشأنهامنبمشارينالقيامعلىالعملاألعضاءالدولمنخلثلهامنوالصناعة
نقلتسهلالتيالنقلوشركاتالحديدسككوشبكةالسيارةالطرقمكرالتجاريةالتحتية
مقبولةوبكلفةاألعضاءالدولبينوالسلعالبضائع

اإلملثميةللبلداناالقتصاديباالندماجمنلةذاتعدةجوانبالعملورقةتبحثكما
مختلففيالحكوميةنرالدواأنالملثحظمنإذالخاص»القطاعمساهمةعلىالتأكيدمع

إلىذلكتاركةاالقتصاديالمجالفيدوربأيالقيامعنفشيناشيناتتخلىالعالمأنحاء
علىوتعملتنظيميبدورفتكتفيالحكوماتأماالخوصصةخطلمنالخاصالقطاع
فحمبوالتجاريةاالقتصاديةالحركةتسهيل

بينالمبادالتتنشيطفيالتجارةوتسهيلالنقلأهميةإلىالعملورقةأشارتكما
وتكثيفبينهاالتنسيقعلىوالعملاإلجراءاتتبسيطخلثلمنخاصةءالعالمشعوبمختلف
األساسيالدورعلىالتأكيدتماإلطار»هذاوفيالعالميالمستوىعلىالمبادالتتدفق
وفياالقتصادية.التنميةعناصرمنكعنصرالتجارةتسهيلفيالتجاريةالمعلوماتلتبادل
واالتصاالتالحديدسككشبكةملالتحتيةالبنيةأهميةعلىمجدداسيادتهأكداألخير
واللثسلكيةاسلكية

اإلسميةللبلدانالبواخرمالكيجمعية•

البواخرمالكيجمعيةباسمعملورقةوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةقامت
مختلفعنلمحةقامتكماالجمعيةإنشاءمراحلالوثيقةهذهاستعرضتاإلسلثميةللبلدان

وشركةالضررلجبرالتعاونيةوالشركةاإلسثميةالحمايةبينهاومنبهاتقومالتيالمشاريع
مشارينمختلفكذلكالوثيقةاستعرضتالمشترك.المعلوماتونظاماااابكةالبحريةالملقحة
فيللمساهمةالماليةمساتوالمناالعضاءالدولمختلفإلىنداءووجهتوأهدافهاالجمعية
البحريةالملقحةشركاتمختلفبينالتسيقغايتهابنشاطاتالجمعيةتقومالمشاريعهذه
اإلسثميالموتميمنظمةدولبينوالنقلالتجارةتسهيلعلىحرصااألعضاءالدولفي



أنقرةمركزلدىباحث.إلكينمرادالسيد•

فياألعضاءالدولفيالتجارةوتسهيلااالنقلحولعملورقةأنقرةمركزممثلقدم
البنيةخلثلهامناستعرضالقدرات´اوتدعيمالتحتيةالبنية.اإلسلميتمرالمنمنظمة
معاإلملميتمرالمنمنظمةمناطق~فيالمجالهذافيالمتوفرةوالقدراتالتحتية
التحتيةالبنيةبينمقارنةأجرىكماالنقل.طرقبمختلفتتعلقشردتومنبياناتتقديم

(إفريقيامنهاكلقدراتمبرزااإلسلميتمرالمنمنظمةفياألتاليمشبهفيالمتوفرة
عنأيضاسيادتهتحدثكماالعالم.فياألخرىالمناطقبعضمعآسيا)غربوجنوب
تسهيلمجالفيتبذلهاالتي0والجهواإلقليميةوالتجمعاتاألعضاءالدولبعضتجارب
التياإلقليميالمستوىعلىالمشاريع~عنأيضاميادتهتحدث.J,illljالتجارة
بينالتجارةتسهيلأمامالعراقيلإلىاإلشارةمعإنجازهافياألعضاءالدولبعضتشارك
المنطقةبلدان

فيالمعلوماتوتكنولوجيااإلعطمياتقسمونيس.موطاليبكتورالهاألستاذ•
للتكنولوجيااإلسميةالجامعة

الحدودعبرالمبادالتلتهيلمرنإطارااإنشاءحولعملورقةالجامعةممتلقدم
مياإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبيناإللكترونيةالتجارةنشرعلىالعملقصد
نقلوتسهيلاالتصالإمكانياتأماوالحواجزلرفعاإلطارهذاأهميةعلىخلثلهامنأكد

موطالبالدكتورقدماإلسلثميالموتميمنظمةفياألعضاءالدولبينوالسلعالبضائع
بينللتجارةالمحدودةبالنتائجمقارنةالمومساتبينالتجارةأهميةتبينوإحصاءاتبيانات
نموبينالجدليةالعلثقةإلىالبيانيةالمعطياتهذهتشيركمااألعضاءللدولبالنسبةاألفراد

أهميةملواالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجياالتحتيةالبنيةوتطوروالوارداتالصادرات
تكنولوجيااستعمالوجهفيالعوائقوتعتبراإلنترنت.شبكةواستعمالالهاتفخطوط

هذهأمنلتخطيعلىوحرصاالتجارية.المبادالتضعفأسبابأهممنالحديثةالمعلومات
حولللثنبحاثمتطورنظامقوامهمرنتجاريإطاروضعالمحاضراقترحالعقبات
الشحنوعروضطلباتلتحديداإللكترونيةللتجارةمركزإنشاءتمكمامتميزةمواضيع
اللثزمةالتحتيةالبنيةمنالواهةللحاجياتبجردالقيامتمكمااللغاتمتعددنظاموهو

االتصاالتأنظمةتنميةأهميةعلىسيادتهأكدالختاموفياإللكترونيةالتجارةلتطوير
مواجهةفياإلسلثميالموتميمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةالمبادالتوأنظمة
علىالعملمناألعضاءللدولالبدالمجالهذاوفيالنامية.البلدانومنافسةالعولسةتحديات
التحتيةوبنيتهاقدراتهاتنمية

اكلتتصاديةللتنميةالباكستانيالمعهدلدىالدراساتمدير.الدينمصلحالسيد-

فيباكمتانتجربةحولعملوثيقةاالقتصاديةللتنميةالباكستانيالمعهدمملقدم
مركزابصفتهالمعهدعليهاأشرفالتيالقدراتوتطويرالتجارةوتسهيلالنقلميدان
خكمنوذلكالتجارةتحريرمبدأعلىللمعهدالتجاريةالسيامةتعتمداإلقليمية.للتجارة
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الكميةالقيودوإلغاءالتعريفيةالهياكلتبسيطعلىوالعملالوارداتعلىالتعريفاتتخفيض
ميزانلتوازنالسوققوىعلىيعتمدالذيالصرفنظامواعتمادالوارداتعلى

الجمركيةنرالدوالدىالمطلوبةالوشانقتخفيفأهميةعلىسيادتهأكدكماالمدفوعات.
مناالستيرادعلىالقانعةالفعالياتيمكنالذيالجمركيالعملتقييمحولالمعلوماتوأهمية
النقلطرقمختلفعنأيضاالدينمصلحاسيدتحدثاإلرساليات.حولالمعلوماتتبادل
فيإنجازهتمماأهميةإلىمشيراالبحريوالنقلالجويوالنقلالحديدسككشبكاتمر

التجارياألداءمنللرفعالجهودمنالمزيديتطلبكانوإنالنقلخصوصفيباكستان
امةمستداقتصاديةتنميةتحقيقهوباكستانهدفويبقى

)اكدوارميناءمشروعيانجانمكلفساميولمسن.بسنانيأكبرانيالسيد•

لحاجياتهلمنكميناءكدوارميناء´´إمكانياتحولعملورقةبسنانيالسيدقدم
لنقلالوصلفمزةالميناءهذاسيكوناا.والعشرينالحاديالقرنفيوالمبادالتالعبور
لهوسيكون0البتروللنقليستعملقدكماوالصينالوسطىوآسياأفغانستاننحوالبضائع
اقتصاديةمناطقوإنشاءاإلسلثميةباكستانلجمهوريةاالقتصاديةالتنميةفياإليجابياألثر
فهانيةبصفةفتحهوسيتم2004ديسمبرشهرفيمبدنيةبصفةالميناءهذافتحوميتممتميزة
والصينباكستانبينمشتركةمنشأةوارااااكدمشروعيعتبر2005أبريلشهرخلثل

البنيةوستساهمواألجنبيالباكستانيالخاصالقطاعخاصةبصفةالمشروعهذامنسيستفيد
البلدانوبقيةباكستانبينوالنقلالتجارةتمهيلفيعليهايتوفيالتيالطرقيةالتحتية

والنقلالتجارةلتسهيلالوطنيةللجنةالتنفيذيالسكريتيي.منصورجوادالسيه-

فيهاأوضحا´باكستانفيالنقلوتسهيل´´التجارةحولعملورقةمنصورالسيدقدم
االقتراحاتكلوجهفيمفتوحامنتدىباعتبارهاوالنتلالتجارةلتسهيلالوطنيةاللجنةدور

التجارةتسهيلتدابيرشأنفيالباكستانيةوالحكومةاالقتصاديةالفعالياتبينوالمشاورات
فيللنقلالتحتيةالبنيةوتطويرالخارجيالمستوىعلىالتجاريالعملأداءمنالرفعقصد

ميادتهقدمكماالعالمي.المستوىعلىالمنافسةومعاييربأسبابيأخذحتىباكستان
وكذلكالجمركيةالوشانقتبسيطأجلمناللجنةبهقامتالذيالعملحولتوضيحات
بحملةمشفوعةكانتوقدالنقل.قوانينتطويرعلىأيضاعملتكمااإلداريةاإلجراءات

وتخاليلجمركيةاتفاقياتإعدادوتماالقتصادية.الحياةفيالنقلأهميةإلبرازتوعية
الدوليةالتجاريةالمبادالتلتحسينمعلوماتيةوثانقاللجنةتتدمكماالتجارية.للصفقات

التجارةلتنميةاإلسطميالمرقنلدىمستشارخبير.عطيمصطفىالسيد•

وفعاليةالعالميةالتجارةإجراءاتااتسيطحولعملورقةعلثليمصطفىاسيدقدم
علثليالمسيأأبرزاإلسطي´´.الموتميمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجارياألداء
األعضاءللدولالبيئيةالتجارةفيالمساهمةفيعضا،اظالدولمختلفبينالواضحالتفاوت
التجارةتسهيلمجالفيجرينةبإصلثماتقاممنهافالبعضاإلسلثميتمرالمنمنظمةفي
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الخارجيةالتجارةمجالفيالعالميةللمواصفاتتستجيبومواصفاتمعاييرباعتمادها
الدولبينوالوارداتالصادراتمستوىعلىالمعقدةباإلجراءاتااللتزامفيفاإلفراط
وطولالمطلوبةالوشانقكثرةنتيجةالمصدرةمساتللمنالتنافسيةالقدرةمنيحداألعضاء
عمليةعندالبضائعوتفتيثرالرقابةإجراءاتتعددخاصةبصفةنذكراإلداريةاإلجراءات
غيرالحواجزوالحيوانية»النباتيةالصحةعلىالرقابة0(المواصفاتالجمركيالتخليص
رسميةجهةتعييناألعضاءالدولمندولةكلتتولىأنالحكمةومن)وغيرها..التعريفية
أواإلقليميأوالوطنىالمستوىعلىسواءبينهاوالتنسيقالعملياتمتابعةتتولىمركزية
اإلدارةومازالتالمبادالت.تمهيلمسرلةمنالدولهذهمواقفضبطقصدالعالمي»حتى

الجماركمستوىعلىاإلداريالعملتطويرسبلعنتبحثاألعضاءالدولفيالجمركية
الحرالتبادلمناطقلتعددونظراوالتصدير.االستيرادعندالبضائعتفتيثرأداءمنيرفعبما

أمااالزديادفيمحالةالآخذةالجمركيةالرقابةفإنالسوقإغراقتدابيرظاهرةوانتشار
ويتماإلجراءات،استكمالبعدورقابةجلةمنوأخرىآنيةرقابةمنتتغيرفهيالرقابةطرق
وفقاأنهإلىالعللىالميدأشاراألخيروفيالمستهدفة.البضائعتحديدبفضلجميعهاتدعيم

هيكلفإنالعالميةالتجارةمنظمةمقتضياتإزاءاإلسطيتمرالمنمنظمةبلداناللتزامات
الذيالمنسقالنظامعلىتعتمدالجمركيةاإلداراتأغلبفيالمستعملةالجمركيةالتعريفات

استعمالفيفيتملذلككلمنالهدفوأماللجمارك.العالميةالمنظمةأهميتهعلىتوكد
السياسةأماوالضرانب.للرسوماآللياالحتسابفيهبماكليةبصفةاآلليالجمركيالتخليص
واالنسجاماألداءفعاليةتكتبحتىجذرياإ~علىالعملفيتعينالقانعةالتعريفية
النسبتدعيمبفضلالكامل

التيارةوتسهيلالتيارةاتىميهقرالتركيةالتيرية

النقلمسألةبهاحظيةالتيالخاصةللعنايةارتياحهاعنالتركيةالبعثةأعربت
خلل~متزايدااهتماماعرفتوالتىاإلسطيتمرالمنمنظمةقبلمنالتجارةوتسهيل
التجارةمنظمةملالدوليةوالمنظماتالناميةالدولطرفمناألخيرةالعشرةاسفوات
الوزاريالموتمي~واضحااإلجماعكانولقدللجمارك.العالميةوالمنظمةالعالمية
المسألةهذهحولالعملتركيزبشأن2001سنةبالدوحةالمنعقدالعالميةالتجارةلمنظمة
فىفعالتمرالمنبدأوقدالعالمية.التجارةمنظمةإطارفيبشأنهااتفاقتوقيعإلىللتوصل
التجارةبتهيلالمتعلقة1994لسنةااااالكاتاتفاقيةمن8lOJو4البنوداستحداث

لمنظمةالبيئيةالتجاريةالمبادالتتنميةفيوالخدماتالبضائعتبادلفعاليساهمقد
يصطحبهاوماالحدودعندالعبورعمليةتلقاهاالتيالعراقيلكلوتودياإلسمي.تمرالمن
وعدمالتعقيدشديدةبوثانقاالستظهاروجوبنتيجةالتجاريةللصفقاتبالنسبةخسانيمن
عطقاتربطإلىالمتوجهينوالتجارالمستثمرينعرانمإحباطإلىاإلعطياتبأسباباألخذ
معوالنقلالتجارةإجراءاتتبسيطعلىالعملإلحاحبكليتقينولهذانظرانهم.معشراكة
منوبينةعلمعلىيكونواوأنهامبورالقيامعليهميتقيناألعمالرجالأنإلىاإلشارة
األعضاءالدولفيالساريةالجمركيةاإلجراءاتومنوالتصديراالستيرادقوانين



للتجارةملئنمقانونيإطاروضععلىالمشاركوناتفقالورشةأشغالنهايةوفي
التوصياتترتيبتموقدالمساندةوالخدماتالتحتيةالبنيةمجالفيخاصةالنقلوتسهيل

والمتميزةواإلقليميةالعامةبين

التوصيات

والقوانيناإلجراءاتمسترىعلىالتنسيقعلىتعملكياألعضاءالدولدعوة1(
التجارةتسهيلقصدوذلكبهاالمعمولالدوليةللقوانينوفقاواإلقليميةالوطنية
؟والنقل

فيالملثنمةالتحتيةالبنيةإلنشاءاللثزمةالتدابيراتخاذعلىاألعضاءالدولحث2(
؟المرافقةوالخدماتوالسككيوالبريوالبحريالجويالنقلمجاالت

لتهيلكوسيلةالحديثةالمعلوماتتكنولوجيااستعمالعلىاألعضاءالدولحث3(
؟والنقلالتجارة

وطلبالضروريةالمالية»المواردحشدعلىتعملأناألعضاءالدولمناشدة4(
الضروريةالتحتيةالبنيةلتمويلوالدوليةاإلقليميةالماليةمساتالمنمساعدة
؟والتجارةالنقلميدانفيالقدراتوتدعيم

ميدانفيالعاملةالبشريةالمواردتدريبعلىتعملكياألعضاءالدولدعوة5(
؟واالتصالالحديثةالمعلوماتوتكنولوجياوالتجارةالنقل

والنقلالتجارةتسهيلميدانفيبينهاالخبراتتبادلعلىاألعضاءالدولحث6(
؟الدوليةالمنظماتلدىالضروريةالفنيةالمساعدةعلىوالبحث

مشارينإنجازعلىالخاصالقطاعمعسوياالعملعلىاألعضاءالدولحث7(
هذافيمتميزةوحوافزتدابيراتخاذطريقعنوذلكوالنقلالتجارةتسهيلبشأن
؟الشأن

المنتديات~بعضهامعمشاوراتفيالدخولعلىاألعضاءالدولتشجيع8(
؟والنقلالتجارةتمهيلحولالعالمية

تسهيلبشأناإلقليميالمستوىعلىبمبادراتالقيامعلىاألعضاءالدولتشجيع9(
؟إليهاتنتمىالتيالمناطقفيوالنقلالتجارة

وسانللكلبالنسبةللعبورممراتإحداثعلىتعملكياألعضاءالدولدعوة10(
؟اإلقليميةالمبادراتإطارفيالنقلوطرق

للثتفاقياتطبقاوالنقلالتجارةتسهيلبشأناإلقليميةالمبادراتتنفيذعلىالعمل11(
والدولية؟واإلقليميةنيةالثنا

علىالجمركىالتخليصعلىوالقانمينللناقلينمهنيةجمعياتإنشاءعلىالعمل12(
؟المجالهذافىالقانعةالجمعياتوتدعيمواإلقليميالوطنيالمستوى

المعلوماتبكلالوطنيةاالتصالمراكزمدعلىتعمللكياألعضاءالدولدعوة13(
اإلسلثميالمركزمعسوياستعملالتيوالنقلالتجارةتسهيلبشأنوالبيانات
؟األعضاءالدولفينشرهاعلىالتجارةلتنمية
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عنالصادرةالتوصياتاالعتباربعيناألخذعلىاألعضاءالدولحث14(

؟النقلوتسهيلالتجارةحولالخاصالقطاعاجتماعات
بعنايةالساحليةغيرالبلدانتحيطحتىالمعنيةمساتوالمنالحكوماتدعوة15(

؟التجاريةمبادالتهاحجممنللرفعالضروريةالمساعدةلهاوتقدمخاصة
حديثةتحويليةوسانلاستعمالتشجيععلىالعملإلىاألعضاءالدولدعوة16(

؟الخاصالقطاعإلىباالستناد
علىبالحثالحدودعبرالتجارةتسهيلعلىالعملإلىاألعضاءالدولدعوة17(

؟الحديثةالمعلوماتتكنولوجيااستعمال
حولالبياناتكلنشرقصدالضروريةالتدابيراتخاذإلىاألعضاءالدولدعوة18(

قبلمنطلباتعنالبحثقصداإلنترنتشبكةعلىالتجاريةوسياستهامنتجاتها
؟األعضاءالدولمنأخرىدول

النقلمناطقفيللشحنالضروريةالتجهيزاتإحداثعلىاألعضاءالدولحث19(
؟الصيغالمتعدد

علىوالعملالمعدلةكيوطواتفاقيةإلىاالنضمامعلىاألعضاءالدولحث20(
وتسهيلالنقلمجالفيللجماركالعالميةالمنظمةإطارفيالمستجداتمتابعة
؟التجارة

بكلللقيامالجماركلدىالموحدبالشباكالعملإلىاألعضاءالدولدعوة21(
؟والتصديرمتيراداالإجراءات

أداءفعاليةبشأنوشاااأربيانمقتضياتوفقالعملعلىاألعضاءالدولحث22(
؟شفافيتهاوضمانالجمركيةونالشن

الحرصمعالتجارةوتسهيلالنقلحوللجنةتكوينإلىاألعضاءالدولدعوة23(
بالذكرونخصوالخاص.العامالقطاعينبينالشأنهذافيتعاونإقامةعلى

واالتصاالت»الحديثةالمعلوماتوتكنولوجياالنقلوزاراتالتجارةوزارات
الخواصمنالتجاريالقطاععلىالقانعةالفعالياتوكذلكالجمركيةنرالدوا

؟الجمركيةنرالدوالدىالوكالءوجمعياتالنكلوشركات
استعمالبأهميةالمعنيةاألطرافتوعيةعلىالعملإلىاألعضاءالدولدعوة24(

ومنظمةالوليالبنكملالمتخصصةالمومساتبعضتوفرهاالتياتحيات
الرسميةباللغاتالعالمية...والعملالتجارةومنظمةاالقتصاديةللتنميةالتعاون
؟اإلسطيالموتميلمنظمةالقطة

المترتبةالتبعاتلدرءالضروريةاألمنيةالتدابيراتخاذإلىا_عضاءولالةدعوة25(
؟الحديدسككطرقعرضتوسيععن

وإنجانتحقيقهاعلىوالعملمشتركةسياساتضبطعلىاألعضاءالدولحث26(
؟النقلوسانلكلتطويربشأنمشتركةمشاوين

عملياتبشأنالوطنيةالتأمينأنظمةبينالتنسيقإلىاألعضاءالدولدعوة27(
؟والعرباتاألشخاصدخولإجراءاتوتبسيطالعبور

تجارتهاحمايةألجلالضروريةالتدابيراتخاذإلىاألعضاءالدولدعوة28(
؟بلدانهافيالوطنيةالنقلوشبكات
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المغاربيةالبلدانحولدراسةإقامةإلىالتجارةلتنميةاإلسثميالمركزدعوة29(

تسهيلتدابيرفيهابماالصيغالمتعددالنقلعملياتبشأنالغربيةإفريقياوبلدان
المساعدةيدقدمالذيللتنميةاإلسطميالبنكمنبمساعدةوذلك0والنقلالتجارة
؟االقتصاديالتعاونمنظمةلمنطقةبالنسبةالدراسةهذهبمكرللقيامسابقا

المسائلحولعملورشاتتنظيمإلىوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةدعوة30(
وخاصةاإلسلثميتمرالمنمنظمةمساتمنمعالنقلوتسهيلبالتجارةالمتعلقة

؟واإلقليميةالدوليةالمنظماتمنوغيرهللتنميةاإلسلثميالبنكمع
مساعدتهاتقديمإلىاإلسثميتمرالمنمنظمةفيالمعنيةمساتالمنعوة130(

وإنجازبالدراساتللقيامتخصصه؟ميدانفيكل0األعضاءللدولودعمها
البشريةالمواردوتكوينالمشاريع

االقتنامحقل

بالتجارةالمكلفالدولةكاتببشيرشهيدالسيدونامةتحتاالختتامحفلإقامةتم
المركزممثليوبحضوراإلسلثميةباكستانلجمهوريةالتجارةوزارةلدىالخارجية
المركزمملقاماإلسثمي.الموتميلمنظمةالعامةواألمانةالتجارةلتنميةاإلسلثمي
تمكماالحاضرينمسامععلىوالتوصياتالتقريرنصبقراءةالتجارةلتنميةاإلسلثمي
باكستانلجمهوريةاألولالوزيرعزيزكارشوالسيدمعاليإلىشكرالئحةتوجيه

اإلسلثمية





الدورةلجنةاجتماعيرتق

للكوسيكالعشرينللدورة

/2،<4(نثأنينوفمبر/تشرين22(اسطنبول،





باالنجلبزبأ:ألصلا

الدورةلجنةاجتماعتقرير

/2004الثانيتشرينلمنوفمبر22ء(اسطنبول

اسطنبولمدينةفى2»»4الثانيتشرينلمنوفمبر22فىالدورةللجنةالخامساالجتماععقد~1

األمينءأيالوفابيكاالسفيرسعادةاالجتماعترأسوقد.للكوسيكالعشرينالدورةقبكبتركيا،

:التاليةالمؤسساتاالجتماعوحضرسلثمياال!لمؤتمرلمنظمةالمساعدالعام

سلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاآلمانة-

الكوسيكتنسيقمكتب-

(مركزاالسلثميةللبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثمركز-

آنقرة)

التجارةلتنميةسلثمياالالمركز-

والصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفة-

للتنميةاإلسلثميالبنك-
.التركيةالجمهوريةمنزوفداالجتماعحضركما

؟التاليةاألعمالجدركبنوداالجتماعاعتمد~2

االسطميالمؤتمرمنظمةعملخطةضمنالمقترحةالتعاونمشروعاتاستعراضا-

بينفيماالتجاريةاألفضلياتلنظاماإلطاريةاالتفاقيةضمنالتجاريةالمفاوضاتاستعراض~2

اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدان

للكوسيكالعشرينالدورةانعقادبمناسبةاالقتصاديالمؤتمراجلمنالترتيباتاستعراض~3

اعمالمنيستجدما4-

أعالهالواردالنحوعلىواعتمادهاألعمالجدولاستعراضتموقد

األعمالجدولمن1آلبنةتحت

للجهودموجزاعرضاالكوسيكتنسيقومكتباإلسلثمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةقامت,.-

اآلمانةممالوقام.المشروعاتحالةعلىللتعرفاألعضاءبالدولاالتصالفيبذالهاالتي

.األعضاءالدولمنردودأيةءاآلنحتى،تردلمأنهاللجنةبإخطارالعامة



9و8وvأرقامللمشارينعاماعرضاهاءأسعافىالتاليةالتركيةالمؤسساتقامتءذلكوبعد:-

البلدانبينفيماالتعاونوإمكانياتالعالميةالذهبأسواقبعنوانجديدأومشروعأ14وا<و

:اإلسلثمية

االختراعلبراءاتالتركىالمكتب-
والمتوسطةالصغيرةالصناعاتلتنميةالتركيةالمنظمة-
توساشالفضائيةالصناعاتشركة-
التكنولوجيالتنميةالتركيةسسةالمن-
والتقنيةالعنسيةللبحوثالتركيالمجس-
للذهبالتركيةالبورصة-

الشتراكاللثزمبالترويجتقومأنالتركيةالمؤسساتإلىوطلبتالعروضبهذهاللجنةوحبت0-
.األعمالرجالومنتدىللكوسيكالحاليةالدورةأثناءالخاصالقطاعمنومستثمرينأخرىدول
ماوردنحوعلىللمشارينلجاناتشكلأنءاالقتراحصاحبالبلدبوصفهاءلتركيايمكنذلكوبعد
اإلسلثميتمرالمنمنظمةمساتمنإشراكيمكنكما.اإلسلثمىالمؤتمرمنظمةعملخطةفي

اللجان.هذهمثلفيالمعنية

الذيللقرارطبقابالمشاريعمنقحةقائمةإعداداللجنةقررتالذكرهسالفةالمشاريععنوفضك6-
اسطنبول.في2ه»4أيار/مايو1هفيالورقلجنةاجتماعاتخذه

أنولوحظالمشاريعقائمةبدقةاستعرضقدالبنكأناللجنةللتنميةاإلسطىالبنكمسلأبلغ7-
،ذلكعلىوعلثوق.تفصيليةجدوىدراساتبشأنهاتردلمأوليةأفكارأتكونأنتعدوالالمشاريع

اإلسلثميالبنكمحافظىلمجلسالرسميةالقناةعبرIالصلةذاتالبلدانالىتقدملمالمشاريعفإن
شريطة:المشاريعهذهبعضفىللنظراستعدادهعنالبنكوأعرب.للتنمية

للتنميةاالسطمىللبنكاالستراتيجيةالخطةمعمتفقةتكونأن-

للتنميةاإلسطمىالبنكمنالمختصالمحافظعبرتقدمأن-

تفصيلية.جوىهراسةمشفوعاالمشروعيكونأن-

33وا3و9و6و3أرقامالمشروعاتبأناعتقادهعنللتنميةاالسطمىالبنكمصلأعرب^-
المشروعلجنةبتشكيلالمعنيةاألطرافقيامبمجردالبنكجانبمنلتمويلهامناسبةتكونانيمكن
الذكر.سلفةالبنكوإجراءاتسياساتواتباع

عملخطةضمن36و35المشروعينألرجتأنهاوالصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفةأكدث9-
االعضاء.الغرفمعبالتعاونبتنفيذهماستقدموأنهاالغرفة
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التىالمقترحةالمشاريعتنفيذعنشامالتقريراالتجارةلتنميةسلثمىاالالمركزممكرقدما~>
باكستان(جمهوريةكراتشىفيعقدالذيالخارجيةالتجارةبشأنالخبراءفريقاجتماعفىقامت

أرقامالمشاريعالتجارةلتنميةسلثمياالالمركزنفذوقد.1997أيلول/مبتمرشهرفىاإلسلثمية)
39و38المشروعينمكبالتنفيذقيدفهىا.خرىللمشارينبالنسبةأما.4»و37و34و27
فىمسئوليتهتحتالواقعةالمشاريععنالتجارةلتنميةسلثمىاالللمركزالمرحلىالتقريريرد(

).3رقمالمرفق

فىعقدالذيالدورةللجنةالسابقاالجتماععنهااسفرالتىبالنتائجأنقرةمركزممكرذكر1-1
سلثمياالالبنكإلىأحيل31رقمالمشروعأنفأوضحء2004أيار/مايوشهرفىاسطنبولز
.التجارةلتنميةسلثمىاالالمركزإلىأحيلت34و32و30أرقامالمشاريعوأن،للتنمية

تمالمشروعينهذينبأناالجتماعأنقرةمركزممكرأخطر26و24بالمشروعينيتعلقفيما12-
للتنميةسلثمياالالبنكإلىمنهنسخةوأرسلبهماالخاصالدليلبإعدادقامالمركزوأندمجهما
اللجنة.علىالمسودةهذهتوزيعجرىكما.نيةالنهاطبعتهإصدارقبلعليهحظاتهمكالبدا<

المشروعهذافىعمكبأنهاالجتماعأنقرةمركزممكرأخطر,29رقمبالمشروعيتعلقفيما13-
توزيعتموقدوالمالية.والمصرفيةالنقديةالمؤسساتعنالبياناتوتعميمجمعزاويةمنوبخاصة
.االجتماعأعضاءعلى،المركزأعده،إحصانىكتيب

الموضوععنتقريراأعدأنقرةمركز؟ناللجنةأخطرتء3ألرقمبالمشروعيتعنقفيما1-_
االجتماع.أمنما،علىأيضاتوزيعهجرى

1o~ضمانعلىالمركزوحثتالذكرسالفةأنقرةمركزبإسهاماتالتقديرمععلمااللجنةأخذت
).6وoو4المرفقاتفىأنقرةمركزقدمهاالتىالوشانقترد(ممكننطاقأوسععلىتوزيعها

إلفاشها.أوعليهاللموافقةالكوسيكدورةإلىالتاليةالمشروعاتتقديماللجنةقررت16-

المهنمالبلدالمفمروعأفكارIمففرحان

التقنيالتعاون
فيماالبرمجياتمفلسةمجالفىالتقنىالتعاون
اال>المؤتمرمنظمةأعضاءاللولبن



واااإلبتكارمركزندعبم -
السودانفىوالمونلالمأوى

انركباللبلدفىالطافهفكنواجباوتمبهبحو~امركزه11
اإلسالميأ

اإلسمأللبلداننبأالفضاكاألالو

سدعنالنطبم~وإلاه13

o-والمتريبوزئمترونالميتامعالجةعمليةتطويرااIامران
لذيواحدهمشتقI"تيويازين4و3و1النتاج
امرانفىللغمريتكمبيديستخدم

ايرانIلم(نونربلاألبونوكسيلمعالجأممملبأفطوبرا(-6
وتطبرهالفبمأعانىلفطريالعميدهذاإلنناج

البرومي

امرانIالنتاجالكأربامازبينفمالجةعمليةتطويرأ-17
السنة.في<مترهطن25بطاقةالكاراباملزيبن

A-'الككةونقل»الحرارةنةلنمنجةسوفت´´ه´´سوتاIاعولن
االجهادقوىوتحليل

الميدانيةلطختباراتمنشرةأ9-1

المالورهرواالموالفنفودندهقلذ

20~I،ممنانوإعاد»للنأسنلمطمبهفمركأللمتما

انركبالمبنكرعامأ~اإلممطمبألالمسركه»المالمأل21-
اإلسطمىللثمأل

االطرافمنعال

جبألهخلهالنجل

السودان

السودان

ان0السو

السعولبأالعرميأالمملكأ

اخسانكاز

اخسنانكاز

السعوليةالعربيةالمملكة

ديةالسرالمربيأالمملكة

السرميةالعربيةالمملكة

السعوليةالعربيةالمملكة

السعوليةالعربيةلمملكة



اإلسطميةالتجارة)(غرفغرفة~نثماء

تركياIالموتميمنظمةامنماىالبلداناللصاجآلية
العالمىالتجارةنظامفىاإلسالمى

يشكلانبمجردالمشاريعتنفيذفيبنشاطالمشاركةعلىاالعضاءالدولاللجنةحثتكذلك-ا7
.المشروعلجنةاالقتراحصاحبالبلد

االعملجدولمن2البندتحت

التطوراتبآخراللجنةبإخطارالتجارةلتنميةاإلسطميةوالغرفةالكوسيكتنسيقمكتبقام-18
فىعقدتالصددهذاوفى.اإلسطمىتمرالمنلمنظمةالتجاريةاالفضلياتنظاممفاوضاتفى
.2>>4ايلول/سبتمبرونيسان/ابريلشهريفىالتجاريةالمفاوضاتللجنةمورتانلياأنطا

علىالتجارةلتنميةاإلمبطمىوالمركزالكوسيكتنسيقلمكتبتقديرهاعناللجنةاعربت-19
للتنميةاالسطمىللبنكشكرهاهناللجنةاعربتكما.المفاوضاتإدارةفيبذالهاالتىالجهود
.هالىدعممنقمهماعلى

االعملجدولمن3البندتحت

المؤتمرلمنظمةاالقتصاديالمؤتمربشأنعلمااللجنةالكوسيكتنسيقمكتبممكراحاط-2>
للكوسيك.العشرينالدورةانعقادبمناسبةعقدهماالمزمعاالعمالرجالومنتدىاإلسمى

إسهامات.منهاقدموهطىوللمشاركينللرئيسالشكربإزجاءدورتهااللجنةاختتمت-)1





ا~يتمرالمنهنالصادرالختاصالبيان

اإلسطميتمرهمنلمنظمة

للكوسيكالعشريتىللدورة

)2004الثانىثشربننوفمبر/27-23ء(اسطنبول





ا~ديتمرللمنالختاميالبيان

اإلسطمىتمرالمنلمنظمة

200الثانىتشرين/نوفمبر24-23»(اسطنبول tلم

والبنكالكوسيكتنسيقمكتبنظمهالذياإلمطمى،المؤتمرلمنظمةاالقتصاديتمرالمنانعقد

التركيةبالجمهوريةاسطنبولفىءالسلعيةوالبورصاتللغرفالتركىاالتحادمعبالتعاونللتنميةاإلمطمى
هذاوشملالكوسيك.إلنشاءالعشرينالعيدمعوبالتزامن»2004الثانىنوفمبر/تشرين27ه23الفترةفى
االفكار.لشحذوزاريةوجلساتفقاشيةوحلقاتاألعماللرجالمنتدىتمرالمن

والحلقاتاالعمالرجالمنتدىعنهااسفرالتىالنتائجفىللكوسيكالوزاريةالجلسةنظرتأنوبعد
اإلمطمىالمؤتمرمنظمةفىاالعضاءللبلدانالبيئيةواالستثماراتالتجارةتتقية~إطارحولشيةالنقا

إطارفىوالتجارياحتصادىللتعاونالمسشليةوآفاقهاالمنقضيةعاماالعشرينفىالكوسيكو~إنجازات
منظمةإطارفىوالتجارياالقتصاديللتعاونواتحياتالمزسسيةالبنيةو~تعزيزاإلسص~المؤتمرمنظمة
المعنيةوالمؤسساتاألعضاهالبلدانوحثتالتالى،البيانعلىالوزاريةالجلسةوافقتاالسطمىا»تمرالمن
تنفيذه:علىوالعملبهجاءمامتابعةعلىاإلسطمىتمرالمنمنظمةفى

واالستثمارالتجارة~لفىالشيكاتوانشاءالمعلومات

منظمةفىاألعضاءالولىبينفيماالترابطمنمزيدوتحقيقشيكات~هامةقواعدإرساءإلىسعياا-
اإلسمىالمؤتمرمنظمةأعضاءالبلدانبلغتهاالتىللمرحلةواضحتحديدمنالبداإلسطمى،المؤتمر
المباهراتنوعيةواستراضوإمكاناتهما،وقدراتهماوافاقهماواالستثمارالتجارةإصطحاتحيثمن

المتصلةالقضايامعللتعاملوالولىوا~طيمىالوطنىالصعيدمنكلعلىاآلنالجاريةوالجهود
واالستثمار.بالتجارة

التىريةواإلمشماالتجاريةالمعلوماتإتاحةتطويرفىللمضىالطزمةالتدابيرتتخذأنللكوسيكالبد1»1
فرصعنوالمعلوماتالتجارية»األهلةذلكفىبماالقانعة،الشبكات~منوتوزيعهاجمعهايتم

مننلكوغير»التجاريةالممارساتبشأنوالمعلومات،مواقاألوتحليل»واالستثمارالتجارة
المؤتمرمنظمةمعلوماتشكةقدراتتعزيزمنالبد»السياقهذاوفىالوطنية.الحتصاهيةالبيانات
الولىفىالنهانسذالمستحمينبنالمعلوفاتهذهملتباهللتيسيراألخرىالمنافذوسانراالسمى
معبالتعاونللتنميةاإلسطىالبنكيقمهمااللنينوالدعمالحوافز~منونلك»اإل~ء
اإلسطمى.المؤتمرمنظمةفىالصلةذاتاألخرىالمؤسسات

والطلبالعرضوشروطءاإلنتاجوطاقاتءاألساسيةالبنيةلمرافقومحددقيقشمييمإجراءمنالبده)1
منونلكمنهاىكلفىالعقمةالحوافزشيموكنلكءاإلسمىالمؤتمرمنظمةأعضاءالولىفى



فىالمعنيةوالمؤسساتاألعضاءالبلدانتجريهاالتىالمسحوأعمالءوالدراساتالبحوث،~
والتجارالمستثمرينتعريفأجلمنءللتنميةاإلسطميالبنكفيهابمااالسمى»تمرالمنمنظمة

األعضاء.للدولوالتجارةاالستثماربمنار-المحتملين

المبادرةالحاجةتقتضىالتركيز،شديدةوتكونمحددةنتائجإلىصونىالوتتوخىبعمليةالقيامإلىسعيا3ه1
البندانفىوالخاصالعامالقطاعينمنوالتجارةاالستثمارمجالفىمسئولينيضمفريقإنشاءإلى

األهورفىوالمتحدثالدافعةالقوةبمثابةالفريقهذايكونبحيثاإلسطمي،تمرالمنمنظمةأعضاء
ذلكإلىباإلضافةيضمأنوعلىاإلسلثمى»تمرالمنمنظمةصعيدعلىوالتجارةباالستثمارالمتعلقة
اقتضىماإذاءتوسيعهيمكنكماءوالصناعةللتجارةاإلسطميةوالغرفةللتنمية»اإلسطمىللبنكامملين
األطراف.متعد«ةأواإلقليميةالونيسيةالمنظماتمنشركاءليضماألموء

ا~غبرسسبألالمزوكفدرهسبألاألساالبنبألفطوبر

والتجارةمتثماراالعلىيساعدمناخإلتاحةءمطنمةمؤسسيةوقدراتبشريةومواردأساسيةبنيةامجاد2-
والتجارةاالستثمارلتدفقضروريأمرهذاأنحيثءاإلسمىالمؤتمرمنظمةأعضاءالولىفى
بينها:فيما

اإلستفادةوانخفاضءوالمياهالكهرباءعلىالحصولفىالقصورجوانبعلىاالهتماميتركنأنيبب1~2
األعضاء،الدولمنكثيرفىالساندةاألساسيةالبنيةنوعيةوسوءوالسلكية»السلكيةاالتصاالتمن
والتجارة.لطستماررئيسيةعوائقيشكلالذياألمر

اإلسلثمي،تمرالمنمنظمةمستوىعلىأوالوطنىالمستوىعلىسواءالحرمة»التدابيراتخاذمنالبد2~2
السلكيةواالتصاالتالنقلمجالفىالمنظمةأعضاءالدولبينفيمامباشرةروابطامجادأجلمن

أعضاءللدولالبيئيةواالستثماراتالتجارةفىالعملياتتكلفةوخفضالشبكاتتكوينلتعزيزوالطلكية
اإلسطمى.المؤتمرمنظمة

لوجودنظراالمهنىوالتبادلءالمؤسسيةولملقدرةالتقنية،المساعدةطريقعنالتعاونتشجيعضرورة3~2
الصددىهذاوفىمحددة.مجاالتفىاإلمطىتمرالمنمنظمةدولداخلالمكىالممارساتمنعدد

مجالفىخبرتهالتقديمالتركية»السلعيةوالبورصاتالتجارةغرفاتحادمنالعقمبا~فتراحفرحب
دولداخلالسياساتمناقشةفىالخاصالقطاعمشاركةأجلمنالمؤسسىالييكللمتعزيزالغرفة~تطوير
التركيةالسلعيةوالبورصاتالتجارةغرفاتحاديبدأأنوالمرجوبينهاهوفيمااالسطىالمؤتمرمنظمة
المحرز.التقمعنالكوسيكإلىتقريروثمديمالصدد»هذافىالطرمبالعملالقيامفى

والتموبلالبنوك

واالستثمار.للتجارةتعزيزمناليتجزأجزءأيشكلوالتمويلللبنوكقواعدوضعان3-

المخاطروتحليلالماليةالبياناتمعالجةعنمسئولةمسةمنأوجهازإلنشاءضرورةهناكا3-
بينفيماالمصرفيةوالنظمالقواعدلتنسيقوكنلكءوالماليةالمصرفيةمتانمعالتيسيرلممصرفية
األعضاء.الولى



توفيرأجلمنالمصرفىالنظامفىالمخاطرإلدارةمؤسسةأوجهازإنشاءمنأيضأالبد2-3
والتمويل.للبنوكاألساسيةالبنيةكفاءةولضمانالمصرفىالنظامداخلمطتالمعاجميععلىتأمين

عقدالذياالجتماعوهوالمالية،األسواقبتكاملالمعنىالخبراءفريقاجتماعتقريراعتماد3-3
األفكارمنعديداتضمنوالذيء2004يونيو/حزيزانفىللتنميةاالسطمىالبنكمقرفي

علىللمتابعةآليةإنشاءإلىوالمبامرةالتقرير»بهذاماوردتنفيذأجلمنونلكالمحددة،والمقترحات
األولوية.وجه

بانتأشيراتالمتعلقةاإلداريةوالجوانبوالضرانبالجمارك

,والتجارةاالستثمارأنشعلةكلإدارةذلكفىبمامطت»المعاتكلفةعلىتوثيالتىمساتالمنلكلالبد4-
يشجنأنذلكشأنفمناإلسطمى،المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولجميععبرموحدةتكونأن

أعضاءالدولمودعبروالتباملاإلنتاجفىالتعاونووسانلسبلاستكشافعلىالسوقفىالفاعلين
اإلسطمى.الموتميمنظمة

1-tالجمركيةالحواجزلقضيةتتصدىأناإلمطمىتمرالمنمنظمةفىاألعضاءالدولعلىيبب
االعتبار،بعينأخنينبينها،فيمأواالستثمارالبيئيةالتجارةتعزيزأجلمنذلكوالجمركية،وغير
وفىخطوة.بعدخطوةالتكاملمنمزيدتحققإلىتوديالتىاألوروبىاالتحادحالةمحدد،وكمثال
اإلسطمىالمؤتمرمنظمةأمنما،الدولانضمامءالهفهذاتحقيقفىيسهمسوفالصددىهذا

المنظمة.مناألعضاءاللولبينفيماالتجاريةاألفضلياتلنظاماالطارالتفاقية

واحترامالملكيةلحقوقواضحةقواعدووضعالمقلقةالقواعدتقليلفإنالصدد»هذاوفى2-4
الدوليةسبيةالمحاوالمعاييرالقانونوحكماالستثماروضمانديةالسياوالحقوقالتعاقديةا~امات

قصرى.أهميةذاتاعتبارهاينبغى

r-fانظمتهاتحسينإلىالسعىعلىاالسطىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولتشجيعينبغى
إجراءاتفىوالتأخيرالشركاتدخولعلىمرتفعةتكاليففرضتجنبوعلىالمعقدةنيةالقضا

الجمركى.التخليص

مناإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالقانونيةاألطربينالتوافقتحقيقان4-4
األمحضام.العولبينالمباشراألجنبىاالستثمارمتفقتسهيلشأنهمنسثماراالتشريعاتحيث

األعمالرجالحصولوتيسيرمامىاهبلوالتمثيلودعمالدخولتأشيراتإجراءاتتبسيطان5-4
مولبنفيماواالستثمارالتجارةيسجعأنشأنهمنالتجاريةالغرفطريقعنالتأشيراتعلى
االمص.تمرالمنمنظمة

قواعدفىوالسيماوالعملياتللمنتجاتبالنسبةوتطبيقهاموليةمعاييروضعفىالمشاركةان6-4
فيماحجمهاوزيادةالتجارةومتفقسرعةوضمانلممخاطرمنالتقليلشأنهمناإللكترونيةاألعمال
االعضاء.اهولىبين



االسطمىتمرالمنلمنظمةا~ديالتعاونأنشعلةفىالخاصالقطاعاشراك

المشروعاتفىتتركزاإلسطمىتمرالمنمنظمةدولفىالخاصالقطاعمنشآتمعظمأنمنبالرغم0-
بتمثيلهايسمحبماأفضلنحوعلىفظمتاذاكبيرةبرجةتفيدأنالممكنمنفإنوالمتوسطةالصغيرة

علىتتطوىاألعضاءالدولفىالخصخصةبرامجفإنكذلكالخاصة.لمالعامةالمشاوراتفى
األعضاء.الدولفىالبيئيةواالستثماراتالتجارةتعزيزفىالخاصالقطاعإلشراكواسعةإمكانيات

التعاونمشروعاتفىبنشاطالخاصالقطاعبإشراكالكفيلةوالوسانلالطرقامجاداألمريقتضى01-
المنتجينعنممثليندعوةالصددهذافيوينبغى.الكوسيكبرعايةتتمالتىاالقتصاميةواألنشعلة
اليهاالمشارللخبراءالقطعيةلطجتماعاتاألعضاءبالدولالخاصالقطاعمنوالمستشرينوالتجار
بينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزاإلسطىتمرالمنمنظمةعمللخطةالتنفيذآليةفى

األعضاء.اهولى

بماوالمساعدة»الدعمالتماسيمكنبعقدهاءوالتعجيلالخبراءأفرقةاجتماعاتعقدتأمينإلىسعيأ2-5
منظمةفىالمعنيةمساتوالمنللتنميةاإلمطمىوالبنكاألعضاءالدولمنالمالية»المساهمةفيها
بغيةالكوسيكتتخذهاالتىللمبادراتالزمالدعمتوفيريجباإلطارهذاوفىاإلسطمى.تمرالمن

اإلسطمى.المؤتمرمنظمةعملخطةبتنفيذالتعجيل

التجارةغرفجميععلىالقانعة~هوتوزيعللخصخصةالمتاحةبالمشروعاتقانعةإعداديجب3-6
فيمابيئيةاستثماراتاجتذابإلىسعياوذلكوالصناعة»للتجارةاإلسصةالغرفة~منوالصناعة

اإلمطمى.المؤتمرمنظمةفىاالعضاءالدولبين

التعاونمشامهلتقممابديلةوكيفياتأشالل

رعايةوتحتاالسطمىالمؤتمرمنظمةإطارفىاالقتصاديالتعاونأنشعلةتعزيزإلىسيأ-6

أخرىواتحاداتوبرامجإقليميةتجمعاتطبقتهاالتىالتمويلأساليببأفضلاالقتداءيمكنءالكوسيك
:فعالةبطريقةالمتاحةالتعاونإمكانياتمنلحمتفادةتطويعهامع

الوطنى،وعبراإلقليمىللتعاونومشروعاتالحدودعبرتعاونبمشروعاتالبدءللكوسيكيمكنا-6
منظمةمساتومنالصلةذاتواإلقليميةالوطنيةمساتوالمنللتنميةاإلسطىالبنكمعبالتعاونوذلك

.اإلمطمىتمرالمن
التعاونمشارينلدعممواردلتعبئةجديدةمبادراتبدراسةالكوسيكتنسيقمكتبيقومسرف6-2

توطئةللكوسيكالقادمةالدورةعلىلعرضهاوذلك0الميدانيةالخبرةضوءفىتطويرهافىوالمضى
العتمادها.القادماإلسطىالقمةتمرمنإلىلرفعها



التعاونمشروعاتملكية

شرائحجميعبمشاركةيسمحبماءاآلنبهمعترفأأمراالتعاونمشروعاتملكيةمسألةاهميةاصبحت-7
.الخاصالقطاعذلكفىبماالمدنىالمجتمع

v-عملها،خطةإطاروفىاإلسطميآتمرالمنمنظمةمستوىعلىالمشروعاتملكيةتكونانيجبا
الخاصالقطاعإشراكالصددهذافىويجبفعال.نحوعلىتنفيذهااجلمنوذلكالبدايةمنذمحددة

.الكوسيكظلفىوالتجارياالقتصاديالتعاونأنشعلةفياساسياطرفاباعتباره
للدولالمشتركةالمصلحةتتوخىمحددةافكاراساسعلىالمشروعاتمقترحاتتعدانينبغى7-2

فورى.بشكلالواعدةالمجاالتعلىأكبربقدرالتركيزمعسلثمىاالتمرالمنمنظمةفىاالعضاء

اإلفريقيةللبلدانالخاصالرمح

االوضاعذاتاالفريقيةالبلداندعممواصلةمجموعهمفياإلسلثمىالمؤتمرمنظمةاعضاءعلى-8
.سلثمىاالالمؤتمرمنظمةفىاالعضاءالدولبينوالتضامنالتعاونلروحتعزيزاوذلكالخاصة

ءالقدراتبناءمجالفىاالعضاءاالفريقيةللدولالخاصةللثحتياجاتالمناسبةالعنايةءايكينبغىا-»1
انشعلةفىكاملةبصورةالمشاركةمنالدولهذهلتمكينمستمرةبصفةكافيةماليةمواردبتوفيروذلك
االسطمى.المؤتمرلمنظمةاالقتصاديالتعاون

الفيةاهدافتحققلحىالعلخاصوبوجهءاالجتماعيةالشميةمجالفىخاصدعمشيمكنلكوينبغى8-2
لمبشرية.المواردتتقيةوتعزيزأكبرىوبفعاليةمتزايدنحوطىا~متصاميةالحياةفىالمرأةواشراكالشمية»





بلقزيزالواحدعبدالدكتوررسالة

اإلسطميتمرالمنلمنظمةالعاماألمين

المشتركالختاميالحفلإلى

)2•>4الثانيتشرينلمنوفمبر27(اسطنبول،





بلقزيزلمواحدعبدالدكتورالسعادةصاحبرسالة

اإلسطىتمرالمنلمنظمةالعاماألمين

المشتركالختامىالحفلإلى

)2>>4الثانيتشريننوفمبر/2v(اسطنبول»

شنراللطيفعبدالدكتورمعالي
التركيةبالجمهوريةالوزراءوئيمىنائب»الدولةوزير

السعادةأصحاب

والسادةالسيدات

وبركاتهاثهورحمةعليكمالسلقم

اقتصاديمؤتمربانعقاداتخذهالذيللقرارالكوسيكرئيسعلىأثنيأنكلمتيهمستهلفيأود»
التيالفرصةاألعضاءللدولأتاحمماءللكوسيكالعشرينالعيدبمناسبةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمة
الدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونتنميةفيالكوسيكدورلمراجعةبشدةإليهاتحتاجكانت

بعضإلىالختاميةجلستهفياالقتصاديالمؤتمرعنالصادرالختاميالبيانويشيراألعضاء.

اتباعها.الكوسيكعلىيتقينالتيالهامةالتوجيهات

ائوفودورؤساءائوزراءلجميعبالشكرأتقدمأنأودءئلكومسيكائعشرينالدورةهذهنهايةوفي
الهامة.القراراتمنعددإلىالتوصلعلىساعدتالتيالمخلصةجهودهمعلىوالمنوبين

عندمااالسلثميآالمؤتمرمنظمةبلدانبينالبيئيةالتجارةتعزيزمجالفيإألمامخطوةقطعنالقد
دواعيومنأتباعها.التجاريةالمفاوضاتلجنةعلىيتقينالتيالهامةالتوجيهاتمنعددبإقرارقمنا

توقيعهمبعدالتجارية»األفضلياتلنظاماالطاريةاالتفاقيةإلىآخرينأعضاءأربعةانضمامسعادتنا،
القريب»المستقبلفيأخرىومصادقاتتوقيعاتالتوقيعاتككتكوأناألملوطيدويحدونيعليها.
Jفيالستمرارهاءالتركيةللجمهوريةأخرى»مرةالشكر»بخالصأتقدمأنهنايفوتنيوالاثه.شاء

ابريل/شهربحلولبنجاحتختتمأننرجوالتيالتجاريةللمفاوضاتاألولىالجولةاجتماعاتاستضافة
القادم.العاممننيسان



الرشيمىالسيد

المؤتمرمنظمةعملخطةتنفيذعمليةبشأنالهامةالقراراتبعضءالدورةهذهأثناءاتخذناهلقد
الدورةهذهشهدتوقداألعضاء.الدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزإلىالراميةاإلملثمي
منتدىطرحولقدوالتجاري.االقتصاديالتعاونتعزيزفيالخاصالقطاعاشراكنحوهاماتوجها
فيبهافممترشدأنيمكنهامةقضاياالدورة،هذهشهدتهمااللذاناالقتصاديوالمؤتمراألعمالرجال
المستقبلفيانعقادهيعتمرأنونرجوتمامأ،صائبةفكرةالمنتدىانعقا«وكانألمستقبل.فيأعمالنا

الكوسميك.أورأتفأهثىعلى

منظمةفياألعضاءولاكبينفيماوالنقلالتجارةتيسيرموضوعبشأنمناقشاتناجاعتولقد
عنالصادرةالهامةالتوهميأتمنمجموعةعلىصدقناقدوكناتمامأ»حينهافياإلسلثميااالمؤتمر
الدورة.هذهفيأآلراءلتبادلتوطئةباكمتانفيالموضوعذلكبشأنعقدتالتيشيةالنقاالحلقة

الرشيمىلفخامةالتقديروبالغالشكرخالصعنأخرىمرةأىبأنكلمتي»أختتمأنقبلوأود»
بها»يضطلعالتيالرائعةالجهودعلى،الكوسيكوئيمىالتركيةالجمهوريةوئيمرسزر،فجدتأحمد
مداوالتنا.توجيهفيحكمتهوعلى

هذهلجلساتالحصيفةإدارتهعلىشنرعبداللطيفاالكتو«السعادةلصاحببالشكرمأتكما
أتوجهكماءمرضيةنتائجالىوصولهاعلىمماعدمما»التركيةالجمهوريةوئيمرعنبالنيابةالدورة»
هذهألعمالالدقيقالتنظيمفيتصكتجهودمنبهقامماعلىالكوممميكتنسيقلمكتبوالتقديربالتهنئة
الذينوجميع»الفوريينوالمترجمينالمترجمينالىبالشكراتوجهانكذلكيفوتنيوال.الدورة
المؤتمر.هذانجاحفيامهموا

تنفيذفيجهدأتألولناإلملثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةبأنجمعيالكماؤكدانوأود
الكوسيك.قرارات

الىالمسئوليةأسلمانقبل»الكوسيكاجتماعاتفيهااحضرالتياالخيرةالورقهيهذهأن
للكوممميكالموقرالرشيمىمعبالعملتشرختولقدءاوغلواحسانالدينأكملالبروفسور/خلفي

مكتبفيالمسئولينلجميعاالمتنانمشاعراسمىعناعربأنليويطيب.االكفاءومعاونيه
الخالصامتانياسجلأنأودكما.عامكأمينعمليفترةأثناءليمعاونتهمحسنعلىالكوسيك
.بيانيطتالتيالجسامبالمسئولياتعأالضطكفيدعممنليقدمتهماعلىاألعضاءالدوللجميع
جميعا.علينابركاتهيسبغانوتعالىمبحانهاثهوأدعر

.وبركاتهاثهورحمةعليكموالسلثم



طوزمانكورشاأ/المسيألمعائيالختاميةالكلمة

التركيةبانجمهوريةالدولةوزير

المشتر،الختاميالحفلفى

)2>>4الثانيتشرينلمنوفمبر2v(اسطنبول،





طوزمانكورشاأالسيدلمعاليالختاميةالكلمة

التركيةبالجمهوريةالدولةوزير

المشتركالفتاصالحفلفي

)2>>4الثانيتشرينلمنوفمبر2v(اسطنبول،

الوزراء،المعاليأصحاب

ءالموقرونالمندوبون

ءالكرامالضيوف

العشرينالدورةأعمالإئيهانتهتماإزاءارتياحيعنباإلعرابكلمتياستهلأنأوآ
علىتساعدسوفالكوسيكبأنراسخأاعتقادأأعتقددائمأظللتولقدنجاح.منللكوسيك

األعضاء.الدولبينفيماوالتجاريا~متصاديالتعاونأواصرتعزيز

ن89´~أد´أل9´
الكرام،وبمذالمند

لتقييمفقاشيةحلقاتاالقتصاديالمؤتمرعقدءالكوسيكلقيامالعشرينالذكرىبمناسبة
حوارإجراءبمفاألعماللرجالومنتدىءاإلسلثميةالبلدانبينوالتجارياالقتصاديالتعاون
الوزراءالمعاليأصحاببيناألفكارلشحذجلسةعقدتكمابلداننا»فياالعمالرجالبين

األعمال.ورجال

ولنمفربنوالخبراء،األعمال»ورجالالوزراء»لجميعامتنانيعنأعربأنوأود
تطويربخصوصهامةقراراتاتخاذإلىأدتقدالنشطةالمشاركةانوأعتقدوالموقرين.
طريقخريطةالقراراتككوتشكلاإلسطمية.اعولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاون
الكوسيك.ألنشطةإرشافيةخطوطبمثابةإنهابلفحسب،هذاوليمىامامنا»



الموقر~»الوزراء

ءالكرامالمندوبون

أنعلىبوضوحتبرهنءاالجتماعاتأثناءالمشاركينجميععنهاأعربالتىاآلراءان

بينها،فيماالقائمةاالقتصاديةالعلثماتتتقيةعلىوالتصميمالرغبةفيثستركاالعضاءالولى

الدولبينوالتجاريةاالقتصاديةالعلقاتتعترضالتيالمشكطتمناقشةجرتولقدباضطراد.

أنعلينايتقينوماللتعاون.المرتقبةالمجاالتوكذلكاإلسمي»المؤتمرمنظمةفياالعضاء

علىيتقينكمايمكن.مابأسرعوتنفيذهاءمحددةمشروعاتإلىذلكترجمةهواآلن،بهنقوم

الشأن.هذافيالمرجوةالنتائجلتحقيقالطزمةالجهودبذلاالعضاءالدولجميع

ءالموقهونراءالن

الكرام»المندو~

علينالزاماباتاالسطمي،المؤتمرلمنظمةالتابعةوالهيئاتالمؤمسماتتقاريرفيوردكما
معبالتضافرللتطبيق»والقابليةءوالشفافيةالعملية»بالصبغةتتسمالتىالتنميةاستراتيجياتتنفيذ
العالمية،األحداثركبعنتنخلفأالضروريأأصبحلقداألهلية.والمنظماتالخاص»القطاى
بتعاوننسمحبحيثبلداننا»فىالسائدةالظروفتحسينطريقعنالطزمة»الخطواتنتخذوأن
عنتسفرسوفالجهودتلكبأنيقينعنأومنوإننيالعالمية.التنميألطريقعلىفعاليةأكثر
والسعادة.االزدهارلهاوتكفلاألعضاءالدولشوببينالتكافل

ءالموقتونالوزراء

ءالكرامالمندوبون

االسطي»المؤتمرمنظمةفىاالعضاءالدولبينفيماالتجارةتوسيعبأناقشاععلىإننى
الكبيرةالتخفيضاتفإناإلطار»هذاوفينبذلها.فيماالتعاونجهودفىبارزةمكانةيحكرسوف
التجاريةالمعلوماتلتبادلقنواتوتطويرالجمركية»غيرالحواجزوإلغاءالجمركية»التعريفةفى
كبرى.أهميةتكتسأصبحتءوالنقلالتجارةتيسيرإلىيؤديبما



اإلسطىوللمركزللتنمية،اإلسطمىللبنكالشكرأكرولكىالفرصةهز»أغتنمأنوأود
قبيلعنهماالمقدمالفنيالدعموعلىالتجارة»زيادةالىالراميةجهودهماعلىالتجارة»لشية
العالمية.التجارةمنظمةاجتماعاتوأثناء

لتوقيعهاوالكويت»ءالمتحدةالعربيةواالماراتوسوريا»قطرىإلىبالتهنئةاتقدمأنأودكما
المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاالفضلياتلنظاماإلطاريةاالتفاقيةعلى

البلدانلككيتسنىحتىيمكن،مابأسرعالمذكورةاالتفاقيةعلىالتصديقيتمأنوآملاإلسمى،
اهولىأدعرلكىالفرصةهذهاغتنمأنوأوداآلن.الجاريةالتجاريةالمفاوضاتفيالمشاركة
االطارية.االتفاقيةهذهعلىوالتصديقبالتوقيعإليناهاألنضمامإلىاالخرىاألعضاء

ا~لحمكاحنداء

الكرام،كمندوبون

نشطةاألفىرئيسىكفاعلالخاصالقطاعبهيقومالذيالهامالدورنتجاهلأناليمكننا
بمساهمةءالعامهذااالولىللمرةاالعمال»رجالمنتدىعقدتمولقدوالتجارية.ا~متصادية
هذافىوشاركالكوسيك.فورةمعبالتزامنالسلعية»والبورصاتللغرفالتركىاالتحاد
أوجهأنالمقامهذافىوأود،القطاعات.مخكففىالعاملينءاألعمالرجالمنمائتانالمنتدى
علىوتقعجهود.منبذلهماعلىالسلعيةوالبورصاتالتجاريةللغرفالتركىاالتحادإلىالشكر
االستثمارتعترضالتىالعوائقإزالةإلىالسعىفىكبيرةمسئولياتاالعمالرجالكاهل

نتائجوتقديملها»الحلولواقتراحالقائمة»بالمشكطتالحكوماتوتبصيربلداننا،بينفيماوالتجارة
تنفيذأجلمنكبيرةأمميةتكتسبالخاصالتطاحمساهمةفإنءالسياقمذاوفىإلينا.أعمالهم
الدائمة.الحلول

وتحديدميكيةباهيناتتسماألعمال»لرجالمنتدياتالقامعة»السنواتفىنعقدأنونود
حيثاالعمال،عالمفىالعامةالقضاياوكذلكالقطاعية»القضايافيهتناقشكمحفلءاالهداف
األعمال.مجالفىجديدةفرصفىالنظريمكن

لمنظمةالتابعةالمتخصصةالمؤسساتورؤساءدءالوفرؤساءمنأودءالمقاممذاوفى
فىبالمشاركةاالعضاءالدولمناألعمالرجالمنلمزيدالسماحفكرةتأييداالسميهالمؤتمر
القاهم.العامفىالنعقادهفخططالذيالثانىالمنتدى



الموقرون،الوزراء

ألكرام،وبممذالمند

العشرينالدورةأثناءعقدالذيوالنقل´´ءالتجارة´اتيسيربثمأناآلراءتبادلاجتماعكانلقد
االجتماعهذافيظهرتالتيوالتوصياتاآلراءأنانإلىبالنظرمفيدأ»اجتماعأللكوسيك،
المؤتمرمنظمةفىاالعضاءالولىبينفيماالتجارةتتقيةفىكبيرةمساهمةتساهمسوف

بالغة.أهميةيشلوتتسقيهاءالجمركيةاإلجراءاتتبسيطفإنوبالسل»االسطمى.

فيمااالقتصاديالتعاوندعمفيالسياحة´ادورموضوع:اختيارتمامأالمطئممنكانكما
التياآلراءتبادلالجتماعاتموضوعأيكونلكىاألسطىا´المؤتمرمنظمةأعضاءالبلدانبين
النعقادأكبرأهميةيكتسبالموضوعهذاانبلللكوسيك.القادمةالورقأمشاءتعقدسوف

القادم.العامفيالكوسيكدورةمعبالتزامنللسياحةاألولاالسطيالمعرض

´~لحللنا´لحنا´أل
الكرام،المندوبون

للتعاونناجحأمؤسسيأمنتدىأصبحقدأنهعلىالكوسيكعمرمنالعشرونالعاميشهد
نصيبلهااالعضاءاهولىجميعأنفىشكيخالجناوالاإلسطمي.المؤتمرإطارفيا~متصاديآ

المستقبل.فىالقيمةمساندتكمتتواصلانفىاألملويحدونىاالنجاز.هذافىكبير

نجاحفيساهمتالتىالوفودلجميعاالمتنانمشاعرأعمقعناالعرابأودءالختاموفى
حلقاتفيشاركواالذينءالموقرينوالخبراءلكاديمييناالمنتانبوافرأتقمكماءالدورةهذه

العامةو~نةاالعمال»منتدىفيشاركواالذيناالعمالرجالإلىموصولوالشكرالنقاش»
للتنمية»االسميالبنكسيماوالاإلسصرءللمؤتمرالتابعةوللهيئاتاإلسطمي»المؤتمرلمنظمة
القيمة.اسهاماتهمعلىءالتركيةالسلعيةوالبورصاتالغرفوالتخاد

الدائبةجهود»علىالكوسيكتنسيقبالشكراتقدملكيالفرصةهذهاغتتمأنلىواسمحوا
الماضية.عامأالعشرين~للكوسيككأمانة

أعمالمنبهقاهراماعلىالفوريين»وللمترجمينالمعاونةلطجهرةبالشكراتقدمكما
اجتماعاتنا.إنجاحعلىساعدت

لكمأتمنىءالقاهمالعامفيللكوسيكوالعشرينالحاديةالدورةفيبكماللقاءأملوعلى
بطدكم.إلىحميدأعودأجميعأ
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