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بموجبهاأنشنتالتياإلسلميالموتميمنظمةقرارات

وإلتجارياالقتصاديللتعاونانصةالهاللجنة

مياإلسكتمرانمنمنظمةأعضاءولالهبينفيما

أعمالهافياللجنةبهاتسترشهوالتي





الثالثاإلسميالقمةتمرمنعنالصادرألقرار

للمنظمةدائمةلجانبتأسيس

«ولساءرفىبوناسة

ألم(قس31/3رقمءار

السعوديةالعربيةبالمملكةالمكرمةمكةفيالمنعقدوالقدمن)فلسطين(دورةالثالثمياالسكالقمةمؤتمرإن
م.1981يناير28إلى25منالموافق~1401األوكربيع)2إلى91منالفترةفي

يوأسهالجانبإنشاءالقدهنلجنةرئيس»الثانيالحسنالملك-امةبهتقدمالذياالقنزاحإلىاستمعأنبعد
مية.اإلسكالدولورؤساءملوك

وفيوالتكنولوجيالعلميالميدانفيالمشتركمياالسكالعملتدعيمبضرورةالعميقاإليمانمزفاوانطك

والتجاري.االفنصاد~الميدان

ميةاإلسكاألمةبقضاياالدوليالعامالرأيلتعريفجديدةقةانطكوالثقافةماالمحكإعطاءفيورغبة

ءوالمسلمينماالسكضدالموجهةالمغرضةالحملةومواجهةوفلسطين»ائقدسزقضيةوخاصألسبألاألسا

والثنمؤونمعكولكوالتجارياالقتصاديولئتعاونوالتكنولوجي»العلميللتعاو«ن.ائمةلجانثشكإنشاء-ا

فبة.الثقا

ءالمذكورةالمجاالتفيمياالسكالمؤتمرويتخذهااتفذهاالتيالقراراتتننبذمتابعةاللجانحزهمهمة-2

الهادفةاالقتراحاتوتقديمالبرامجووضعالميادينهذهفيميألاإلسكالدولبينفاتالعكتعزيزسبلوبحث

المجاالت.تلكفيمبةاإلسكالدولقدرةدعمتحقبتىإلى

مية~االسكالدولإحدىرئيسوبرئاسةوزارقمستوىعلى.ولعشرممثليمنلجنةكلستكون-3

o-اجتماعهاويكونفيهاهاألعضاءالدولغالبيةمنأورئيسهادعوةعلىبناءاجتماعاتهااللجانهز»تعقد

األغلبية.حضرتهإذانظاميا





م<(
الرابعاإلسلثميالقمةلمؤتمرالختاميالبيان

والتجارياالقتصادىللثعاونالدائمأأللجنةرئاسةإسنادبشأن
التركيةالجمهوريةرئسافرينكنعانالرئيسفخامةإلى

IS/4-84/E/DECرقمائختامىالبيان

ياالقتصادللتعاونالدائمةاللجنةوناسةإسنادتدالمنقرر..´´.

..افرين.كنعانلمالسيهالتركيةالجمهوريةونيسففامةإنىوالتجاري





إشرافاتحتالمنفذةاألمشطة

لم(الكوسيكوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنة

األمةمتقةأجلمنواألخطقالمعرفة(دورةالعاشرةدورتهفيالمنعقداإلسطميالقمةتمرمنإن

/.2003أكتوبر1v-16من(الموافقا~424شعبان2اإلى20منبماليزيايابوتراجافياإلسطمية)

,اإلسطميالقمةتمرلمنالتاسعةالدورةعننالصادرإ/(ق.أق-31/9رقمالقراريستذكرإذ

اإلسطميالقمةتمرلمنالسادسةالدورةعنالصادرإلمJ(أق-2/6رقمبالقرارأيضايذكروإذ

واأليالكومسيلئهأنشعلةبشأن,ام99اديسمبرا1-9منالسنغالجمهورية،دكارفيعقدالذي

بينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزإلىالراميةالعمللخطةيدةجةاستراتيجياتصياغةبهاينيط

,لتنفيذها~إجراءاتمنيلزمماواتخاذ,اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدول

األياإلسطميالقمةتمرلمنالسابقةورةالةعنالصادرإ)(قأق-8/7رقمالقراريستذكروإذ

15-ا3(الموافق~14ا5رجبا3-اامنالفترةفيالمغربيةبالمملكةالبيضاءالدارفيعقة

,العملوخطةاالستراتيجيةعلىصا(قوالذي,لمام994ديسمبر

إلسطميتمرللمنالقنينالدورةعنائصادرأق،-3/30ارقمالقرارأيضايستذكروإذ

الخارجية؟لوزراء

الكوسيكرعايةتحتالمنعقدةالوزاريةاالجتماعاتمستوىعلىالصادرةبالقراراتيذكروإذ

التعاون»مجاالتمختلفبشأن

العملمستهلةالسابقةعشرالثمانيةالكوسيكدوراتءنالصادرةبالقراراتأيضايذكروإذ

ءالتجارةمجالفيوالسيما،اا(عضاءالدولبيناالقتصاديالتعاونمجالفيالفعال

ومؤسساتهاائمتفرعةوأجهزتهاالعامةاألمانةتبذلهااألنرا(جهودأيضايربالتقةيطحظوإذ

تنفيذأجلمنءوالتجارةاالقتصادمجالفيالعاملةاإلسطميدرالمنلمنظمةوالمنتميةالمتخصصة

ءالكوسيكقرارات

تفسحالكوسيكأقرتهاالتيوالتجارياالقتصاديالتعاوناستراتيجيةأنبارتياحيسجلوإذ

للقطاىاألولويةإعطاءأسسعلىوتقوم،األعضاءللدولالفرعيةالمجموعاتبينفيماللتعاونالمجال

والقانونيةوالسياسيةاالقتصاديةالبنياتوحرمة,العالميأالقتصادفيماجواالمةاالقتصادوتحريرالخاص

الدولية.والتزاماتهااألعضاءللدولسساتيةوالمن

للثنقيحوقابلةومرنةعامةسياسيةوثيقةالمنقحةالعملخطةأنأيضأالتقديرمعيسجلوإذ

والتنفيذ.بالمتابعةالخاصالفصلفيعليهاالمنصوصاألحكاممعتمشياالتنفيذخر



اإلقليميهلتصاديهأاالتكتلثتلقيامنتيجةوخاصهكالميهاقتصاديةتجعات~لىا~لى~يةاذل

اتفاها~،منذلكعلرترهبوهاءالعالميهالجارةمنظمةوانشاءاورجواىجوكاا~ثأتهعوكل

عثهسبادلد`مذىالمنبربدورملوم,محنمرةالحا«مهاألوردهنزابااهاصبحصها~~ان~رواذ

´ا~~-~نوعوان,الجارعهد´لعاهيهاالهماديهائمسائلحولاالفكار~ء8ذلزالدوا~«وزراء

سرالمنمنظمهفياال~مئلدولالخارجيهالمجارهعلىاورجواىلجوله`ألطرافإلصعددد:لجاريهالمفاوضا~

وف:همهواالللمههصادمه9اامجمه~وانمكاسا~النصفصه´فبى~العضامالدول´´مجاربوكذلكاالسطمى´

االشصادىواالسلدارالبينةواالسمنمأرا~والمجارهءعف9االدولالتصادأ~علياالوروبيمحاد8ا

فرالقعرو:زائهإلنمومواصلإجلمنألبنمرمهزدألموأ´´منميهو:يضااالعضاءالبلدانفى!لهيلليهصطحا_8وأ

وانار،الجارى´يووائمحرالعولسهمو:جههفىوالسوسههالمسالمنمووعا~و´´سويزعضا»´´8اائدول

،االعصدءالدولفبىالغاصالعمأعوامسفا~ا~االعضا»،للبندانالخارجيةالجارهعلىأمجمركيهمخيوائليوأ

وا~`~محنردو!لنا~5~الحا«يهالكوسيك«ووا~موضوعا~هيءكاناللنميااالسهيودور:لبنك

ائواكل»كلىعضو«ودلسابعهمحنمرهوالسادسهمحنمرهوالخامحسأمحمنمر»ابعهالى»ءعنس

.الشانبهأاالعاماالمينتتريرعلىاالهالعوبه

بينزشيماوالممارنألنسيقئموضوعفامقه5عنادايالءفىالكوسيكاسسرارضوىرةعلىموكد)أ(

العالمهالتجأرأمنظمةالىلطضمامالراغبه:لجديدةالدولانضمامبخصوصعضاء8اولاك

ا~دآ~~و~ا~و~الجديدةواكانفاهيا~القضايابنصوص!ئمواقفوبلورة

الصمادةالتجاريهألمفاوضاتهفىائدوللهذدوضىائعفإلمركنتلويةبهدفوذلك,شمية(له

.~ةو:لجديةالمقررةالعملبرأمجنطاقفيسيماوالأهأىهةطراف9ا

لجنةشلهنلهالمخولةألمهمةنفيذفىلنميهاالسالميامبنكنجاح`زامارتياحهاعنبمنلم2لم

سعداد8وابينهافيماالتناورأجلمناالعضاءللدولمنسيمةاجتماعا~لتننيمالكوسيك

فىسنغافورةفيمحقدمهالتيالعالميأالمجارهلمنظمةالوزارعهمطجماعات.-أفضلزبنكل

هن~طوكل1998ماكل2•-ا8هنجنفوفىا996ديسمبر13الى9هنالغرة

فيكانكرنفيJ،20>1نوفمبرا4-9منزاالوحهوفي1999ديسمبر3(لىنوفمبر3«

2الىا>منالممكسيك <<3/9/1 tموحدجماعىموقفاتخاذفىالمساعدةبغيةاليالقعلى

.االجتماعا~هذهاعمالجدولعلىالمدرجةالقضايامن

انخبراءلفريقاجتماععقدعليللتنميأاإلسميوائبنكالتجارةهنيةسمي8االمركزيشكر)31

.~ء8اا(وللصالعالعالميةالتجارةلمنظمةالخامسزارياكلتمرالمنانعقادقبل

)í(انعقا،والذبنيففيالكائنةئلبعثاتالذهنيللشحأاجتماعبتنطيملقياها~اإل~ا~يشر

لمنأ•»3يوليو26و27يومىاستشاريالجتماعلتنطيعاوكذلكء2003~يد2-1هي

العالمية.التجارةلمنظمةالغامساالجتماعفيالمتبادلةلطتصاالتعداد8أألجر~ا~~فرينون



دئساألكنذ`ء:ئبئدانزسساعا«لملنسةأإلسطميامبنككأيكأئيالقناعددالمنهأرببود´ههامضاسسا(«لم

فىالبنكوبدورءلئمنظمهاالهضماممرحلهفنJIفيالاواءلصهالجاوزمنطمهبعضرمهمسيم

المفوض.نهزااعملمدوهلهالناوأ_ومنظماالسضأءالدولبنمنماوريهعامهاجماعمد:لمى>ءعوه

ألخاصللعطأعاجمماتتأتزعمهفيو!ئصذعهللجارهاإلسمية<ائغرفهمبذلهااليالجهر«يحا~)6(

.انممللخطه:لفعالائتهأفيبكالكوهسكلجنهلوجيهاسزوفعأ

ولاكبينهممو«ىم9اوناسهفي!ئخاهنللقاعالنسطهئلمساهمهابالغهااهميهعلريركدااأ

الغرفهلنمنمأها~للنفياأالسطمىالبسمنالمغدممجابى8اوأئاعم!معاونويقدر.عضأء8(

الخاهنا~عالنمراكدفاجههئمواهملهاالممطسهالغرفهو«عو»وألصنامحهللجارةالميةاالس

.ااعضماءاالولبيناالهمادىامعاونفي

الخاهناىامقهاجمماعبا~فةانأن<´ف:السطحيةالجمهو~يمالناد!لىاممديربعينننولم8لم

2003/1الي4منا~«فىالماسع . /iللتجارةاإلسطميهالخوفهمعبالمعاىنمهرانفي

والعدمن.والصناعةللتجارأااليرانيةالغرفهوالصناعة

مإلننةاعسدتهد)كومسيك(والمجارىهصادى8اونللهالدأممةالشجنهانامقديرههيسجلإ9إ

.(لجارةلتنميةاإلسمي:سرلناعدهواألى،أالسطمهلمدوكالجا~ىلئمعرضالداخني

فىالتاسعاالسميهلئاولالمجارىالممرضاسضافهعلىالصمدةالعابيهأالمأرا~دولهينلالم«(

ءامةالمستهوالتنميةائحرةألمجارةموضوعحول2•»2أسسبر26الى21منالنمارهة

وغرفةالجارةئتنميأسطمي9االمركزبهاهامالمبلالسمرةللمجهودا~معايرهعنومعرب

.المعرضهذاالمجاعلهبالساروالصناعهالجا~ة

الحادىاالجتماعالمضافهالصناعهولمجارة!لبحرمنيهالغرفهمنزالمعامبالعرضايضأيرحبا)1(

2االيرانيهاالسميهالجمهوريهفبىالخاصللقطاععشر «»tالسنغالىض.ومهرانفى

الستضافةعرضزألوما.2>>6سنهالخاصللقطاعمحمنمولنهامثااالجتماعال«سضافه

.مظاراألهد8.20لسنةائخاصللمطاعمحمنمرالثانياالجتماع

الخاصللقطاعالعانياالجماعالمضافةغينياجمهورمةمنالمعدمبالموضايضايرحبأ)2(

2سنهنمرالعااالمصالمجارىوالمعرض <• t,بفعاليهالمنماركةالىااعضاىولزاكهويأعو

ألمغامرات.هذهفي

واكتجارىاالقتصادىالتعاونتعزيزالىالراميهالمنمحهالعملنخطهمنفذالىالماسهالحاجهيركد)13(

تنفيذهاوطرامقاالستراميجيةلمبادىفبعأءاالسطمنالموتميمنظمهفياالعضاءامدولبينفيما

.والنفيذبالسابعهالخاصالفصلفىالمقررهلطجراءا~وفعأ

منظمةعملخطةبتنفيذ:لتعجيلبغيةالخبراءفريقإمتاعكنالصادرةالتوصياتأهميةكدين)14(

هز«بتنفيذللتعجيلمةالطالتدابيراتخاذاألعضاءالدولإلىويطلباإلسطمى،تمرالمن



وألكمممآل،آليا~منىالكوسيكمنسيقهكبيقسرحهانيمكن.L~منالتر~ها

.كالالتابعهوالمومسا_الموممراالسطميلمنظمهالعامهاالهانآلمةبالتعاون

أا~للو~منيداءوحالمسرباها~بطاآلمسودهعلىالكوسيكتنسيقهكببموامحآلكلمأيأخذ

هي:االسكالموسرمنظمآلعملخطالبتنغيةالعجيلبسانالخبراءلريقاجتصاحكنإلصأارةائصلة

المنظمه.عملخطآلإطارليمسرحا~منما~مععرضىارماراكلمااسخدامهاائىويأعو

األمامهرمهبالعاون,الكوميسكلجنهمنسيصمكعباجراهاائيباالواسهايضأيرالطمععلمأمحبط

نزلئبالاريبوالةوأالجماعهواالهصادمهاالحساسهالبحو~وهركزاالسمىالمرهولمنظمهالعامه

اإلسطميوالبنكللكنولوجيااالسطميهوامجامعهالمجارأ،لنميهاالسطميوإلصركزاإلسمه»

مراكزبصفهااخوهالنبىلمالقياالسطميواالمحادوالصناعه،للمجارأاالسطمهو!لفولالللنميه»

منفدامه»الوكأل«وسروطواحكامبيا:ئمذطةالمهمفمحموىاعداىبسانلن»واالمصاللمنسس

االمعهالمعنهاهوسنما~مفرضنواليالخبراءلريصاجمماععنالصادرهالصهأا~للموصما~

حهامعسرالمعاونريعلمسرالطرموامنىالماميالدعةومعدهموفسمبدراسهاالسمرالمئ~لمننه

القوميسك»للجنهعسرهاالسمهائدورهعلرلمرضهاموطمهالنهاميآلمورمهاهيوالمزمع

اإلضاليهاآلليآلبسانارامهاابداءالرااجالبالفيالمبادرةائىكضاهاطألدىلالنيلب

حن«ائكوسيكتنسيصمكتباهرحهاوائتىاالسطميالموسرمنظمآلعملخطآللنفيأالطزهآل

للكوسيك.عشرةالتاسعآلألدورأاليمقديمهايسنن

والنسيوبالعاوننائمتعهملكليهابماالمناسبهبسراكتدأاتخاأاالمكضاءالدولالييطلب

هنىولنيالتصا،ىدعممنىمحديمهيمكننماعلىللحصولالسعياجلهننبينهاهيماوالمناور

!لمعنآلئيالالمهوالمومساتليالالدووالمنظماتالصناعيآلالبلدانوخامآلالدرئيائمجمقجاسب

ههاالداخليالندامياالمنتحققنبألكمتسنىلكياالغددآلانتاجعليراتهاقةرلعسيحبما

لسعوبها.الشراعيهاقوقومعزيز

أا~العاونهجاال~لىالخبرا«فريولعالكيهاجمامكا~اسضالةالىاال~ىالدوليدكى

العمل.خطآلليالواردةاالولويآل

ليإلقطاعا~خبراءلفرقاجماعيننالستضالآلالعربيآلمصرجمهوريهمنىالمعدمبالعرضيرحب

`لعملن´´.´خطآلاحتوتهااليوالريفيآلالزراعيآلوالنميطميالغذاواالمنىوالموا~ألنحلمجاال~

لوزراءأال~االسطميالموتميلتهااستضاعلىالسعوديآل»العربيآلالمملكآللىبالشكرايسرجه

م.2002اكتوبر9الى6منالفترةخرالسياحآل

العملخطالتنفيدلضمانوألكوالعاجلالفعالدعمهمواصلآلالىللتنميآلإالسطمىالبنكيدمكي

.وفعاليآلبسرعهالمنقحه

لتعريفللنميهاالسطميالبنكمعبالتقاومنعمللورشآلالسنغالجمهوريهباستضالآلكدلكيرحب

وسبهاالقليميآلالمناطقليمشابهآلواتنةبعحاويوصىءالعملبخطآلاالمحضاىااللريقيآلولالة

.االسطميالموتميلمنظمالاالخرىاالقليميآل



الدولمواقفلتنسيقمفيداسيكونللكوسيكالسنويةالدوراتخراآلراءتبادلأنيدرك)24(

الونيسية.العالميةاالقتصاديةالقضاياتجاهاألعضاء

فىالقطاعاتخبراءلفريقاجتماعينالستضافةالسودانجمهوريةمنالمقدمبالعرضيرحب)25(

البشرية´´.المواردو´تنميةين´´والته´´الطاقةمجاالت

اإلسطمىتمرالمنمنظمةفياألعضاءاإلسطيةللدولإقليميةشبهندوةلعقدالغابونجمهوريةيشكر)26(

وذلكالخاص´´ءبالقطاعالنهوضفيللتنميةاإلسطميالبنك´´(ورحولوالشرقيةالوسطىإفريقيافي

اإلسطمى.تمزالمنمنظمةفياألخرىالمعنيةمساتوالمنللتنميةاإلسطميالبنكمعبالتعاون

فياألعضاءاإلسطميةللدولالصناعةحولاإلقليميةالعملورشةالستضافةفاسوبوركينايشكر)27(

(لمعيةمساتوالمنللتنميةاإلسطميالبنكمعبالتعاونوذلكوالوسطىهوالشرقيةالغربيةإفريقيا

اإلسطي.تمرالمنمنظمةفي

الصحةحولالخبراملفريقاجتماعاستضافةاإليرانيةاإلسطميةريةالجمههبعرضيرحب)28(

الموضوع.نفسحولوزارياجتماعسيعقبهوالذيالصحية»والقضايا

خطةتنفيذفىاإلسراعحولالخبراءفريقالجتماعاستضافتهاعلىالتركيةالجمهوريةيشكر)29(

.اسطنبولفي20<امايو7و6يوميعقدوالذيالعمل،

أنشعلة´تشجيعحولالخبراءلفريقاجتماعالستضافةالتونسيةالجمهوريةبعرضويرحب)30(

.والتصديراإلمتاجمجالفيوالمتوسطة´´الصغيرةمساتالمن

منعليهاالمصادقةبعدالتنفيذحيزالتجاريةاألفضليةنظامحولاإلطاريةاالتفاقيةدخولبارتياحيسجل)31(

الجمهوريةبعرضويرحباالتفاقية.عليهتنصلماطبقااألعضاءالدولمنعشرةمنأكثرطرف

اإلطارية.ا~مفاقيةنطاقضمنستنعتأانتيانتجاريةالمفاوضاتمناألونىالجونةالستضافةانتركية

لبدءلالعدادالحكوميينالخبراءفريقاجتماعاستضافةعلىالمغربيةالمملكةحكومةيشكر)32(

األفضلياتبنظامالخاصةاالطاريةا~مفاقيةسياقفيالتجاريةالمفاوضاتاألو(ىمنالجولة

إلى24منالفترةفيالبيضاءالدارفيالمنظمة،فياألعضاءالدولبينالتجارية

تنظيمعلىالكوسيكتنسيقمكتبوالتجارةلتنميةاإلسطميالمركزو،2<>6/3لم26

الشأن.هذافيالرمةالوشانقاعدادواالجتماع

فيالتجاريةالمفاوضاتمناألولىالجولةفيالفعالةالمشاركةإلىالمعنيةاألعضاءالدوليدعر)331

التجارية،األفضليةنظامحولالتجاريةا~مفاقيةإطار

حوللحوارياالخاصاالجتماعخطرالعالميةالتجارةمنظمةبهتقامتالذيباالقتراحيرحب)34(

اإلقليميةالبنوككبرياتمنستةعنوممثلينالعالميةالتجارةمنظمةضمالذيالسياسات

يومجنيففيالعالميةالتجارةمنظمةمقرفيعقدوالذيللتنميةاإلسميالبنكفيهابمااإلسانية

حواراتحولاجتماعااإلممانيةاإلقليميةالبنوكتعقدبأنيقضيوالذي,2>02مايو3



كذلكإليهتدعىأنيمكنوالذياإلقليميالصعيدعلىوالماليةالتجارةوزراءيضمالسياسات

.الدوليوالبنكالعالمية(لتجارةمنظمة

ابتماععقدإمكانيةيرىوالتيللكوسيكعشرةالثامنةلمدورةعنالصادرةبالقراراتأيضايرهب

الكوسيك.(وراتمعتباالباالراإلسطميةان!لبلهفيوالماليةالتجارةلوزراءألمذكورألسياساتحوارات

ملة.الهيدي9اوتبادلاماسقفةحولدوليةعملورشةالستضافةإندونيسياجمهوريةبعرضيرهب

اإلسميتمرالمنلمنظمةوزارياجتماعالستضافةالعربيةمصرجمهوريةسرضيرحب

.المنغمةلبلدانالبيئيةبالتجارةللنهوض

الدولفيالخاصالقطاع´أستثماراتهحولزعملحلقةتنظيمةعليلنتنميةاإلسطميالبنكيشكر

اسطنبول،فيم2>>2سبتمبر16إلىا4منائفترةفيللتنمية´´اإلسطميالبنكودوراألعضاء

الجمهوريةيشكركمااإلسطمي.المؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةمساتالمنمعبالتعاونوذلك

هذه.العملحلقةإستضافةعلىالتركية

ةالتجار´´أثرباتخاذيقضيوالذيءللكوسيكعشرةالثامنةورةالهاتخذتهاأليبالقراريرحب

منظمةفيالتجاريةالمبادالتوتنميةتعزيزفيالمعلوماتتكنولوجياواستخدامانحكترونية

للكوسيك.عشرةالتاسعةالدورةخرالنظرىوجهاتلتبا«لمنطيقاليكوناإلسطمي´´تمرالمن

واستخداماطكترونيةالتجارة´´أثرحولعملحلقةأشغالالستضافةالتونسيةالجمهوريةيشكر

ا.مناإلسطمي´´المؤتمرمنظمةفيالتجاريةالمبادالتوتنميةتعزيزفيالمعلوماتتكنولوبيا

وألجامعةالبيضاء،والدار,أنقرةمركزيمعبالتعاونوذلكتونس»في2••3يونيوأ2إلى

لتبادلنجلسةلعقدتوهنةءالصلةذاتاإلسطميتمرالمنمنظمةمساتومنلئتكنولوجيا،اإلسطمية

.الكوسيكللجنةعشرةالتاسعةالدورةإطارفيالنظروجهات

أكتوبر23إلى2>هنالفترةخرستعقدللكوسيكعشرةالتاسعةالدورةأنيرالتقهمعيسجل

إلىاألعضاءالدولويأعوءألتركيةالجمهوريةونيسفخامةبرناساصنبولشيم0320

االجتماع.هأافيونشطةفعالةبكيفيةالمشاركة

مكتبيضمعاملفريقتشكيلبشأنءوالصناعةللتجارةاإلسطميةالغرفةبمبادرةعلمايأخذ

ومركزءللتنميةاإلسطميوالبنكاإلسطميآالمؤتمرلمنظمةالعامةواألمانةألكوسيك»تنسيق

لتنميةاإلسطميوالمركزاإلسطميآللبلدانريبوالتهواالجتماعيةواالقتصا(يةاالحصائيةالبحوث

بدوراالضطالعبغيةءواتصاكتنسيقكمركزءوالصناعةللتجارةاإلسطميالغرفةوأخيراءةالتجالى

الخاص.بالقطاعالمعنيةاالجتماعاتعنالصادرةاليوصياتتنفيذرصةآلية

تمرلمنعشرةالحاديةاالورقإلىبذلكتتريرورفعالقرارىهذامتابعةالعاماألمينمنيطلب

اإلسطمي.القمة

ممم>



الثانيالجزء





اآلساسيةالوثائققائمة

للكوهسيكوالعشرينالثانيةالدورةوتقرير





المقدمةاألساسيةالوشانققانعة

للكوسيكوالعشرينالثانيةالدورةفيهانظرتالتيأو

)2>06الثانيتشريننوفمبر/24-)ا(اسطنبول





_~:باالنجليزيةاألصل

تقديمهاو/أوفيهاالنظرتمالتىساسيةاطبالوشانققانعة
للكوسيكوانعشرينالثانيةاالورقأمام
)2>•\الثانيتشرينلمنوفمبر24-2ا(اسطنبول،

للكوسكوالعنمرهنالثانهاألوردأعمالجدول.ا
مىاإلسكالمؤمميلمننمهائعامهاألمانهمقومر.2

العشرىالعمللبرنامجالراهنالوضعحول
2>»1عىءاإلسكالمؤمميبمنظمه

عملحمئهمشروعفىالواردهالقرارا~ممابعه.3
بهاخر~المىالمجارألنمهمىاإلسكالمركز
مى.اإلسكالمؤمميلمنظمهلنهالثاممهاإلسكالقمه

لمنظمهالعامهاألمانهمنممكمرجعيمقومر.4
اإلفمصادىالعاونحولمياإلسكالمؤممي
والجارى

واللوا~مفاهاتلكأنقرهمركزمنمقدماسعواضد
الكوسكإطارفي

األعضاءالدولبشأنالسنوىاإلهمادىمرألمقر.1
منمقدم-2»>6مي»اإلسكائمؤممىمنظمهفي

أنقرهمركز
المصابعهللجنأوالعنمرهنالنانىاالجساعفقرمر.7
المؤمميلمنظمهالعامهاالمانهمنمقدممقومر».1

الرامهالعملخطهمنفذاسعواضحولمىاإلسك
ولاكبزوالمجارىاالهمادىالمعاونمعزمزإلى

مىاإلسكالمؤمميمنظمهفىاالعضاء
األوردلجنهمقومر.9
بشأنللنمهمياإلسكالبنكمنالمقدمالقومر.ا0

فياألعضاءالدولبنفماالبنهارهالبموسع
مي.اإلسكالمؤمميمنظمه

لثنمأمياإلسكالمركزمنالمقددائسنويالتقومر.1ا
الدولبنفماالبنيأالتجارهحولالشجاره
2»'.ميائإلسكالمؤثمرمنظمأفياألعخماء

للتجارهممأاإلسكالغرفةمنموجزثقرمر.12
فيالخاصائتطاحممثلياعاجثحولوالصناعأ

االتيقة(هز

)7(1D60-22/CECMOC/CIO

)3(1D60-22/CECMOC/CIO

.peR.cS/60-22/CECMOC/CIO
)8(9/60-22/CECMOC/CIO



اافرفه~ودنسمنهمياالسكالموسرمنظمهبلدان
ائجاردلمنممهمىاالسك!امركزمنالمقدمالفرمي
مه.مك9االبلدانفىرمهالمجاائمعارضحول
الجارعهالمفأوضا~للجنهالعامهاألمانهمننقومر
األفضال~نظامبإنشاءالخاصهاألثشطهحول،
منظمه_األعضاءالدولبنفماارمهائب

مياالسك!لموممر
المساعد،حوللئنسهمىاالسثأئبنكمنمقومر
وللكللنممهمىاالسكالبنكعجووعهمنالفنه

معلوفمامىكاا(سالموسرمنظمهفىاألعضاء
العالمهالمجارهبمنظمه
حولالمجارهلمنممهمىاالسكالمركنىنهمقومر
لممه.العاأزهالبمنظمهبانشطهالصعقهائسامل
مىاالسكالموسرمنظمهمنزالمعدمهالعملخطه
مننشهدولبنالمعاونمنصهأامجمهاسرحول

-)007(للقطنالمنجههىاالسكالموسر
م>,•

حولللنمهمىاالسكالبنكمنالمترمأمقومر
بشانالطبسهالحلمهبهاخر~الىاسرالقرار
واالسشار´´.الجارهلسسرالمدرا~´ابناء

النظروجهاسرجلساسراللهامفرهمركزاسعواض
بالكوسكالخاصه
واالسثمار،المجارهسسرحولالعدرا~بناء

عمهالصناللنمهالممحدهاألمممنظمه
مىاالسكالموسرلمنظمهالعامهاألمانهمنمقارمى
الىاالهصادمهبالمساعدهالمعلقهالساملحول
الموسرمنظمهفىاالعضاءالدوكبعض
سلثمى.اال

اابناءحولالمكربهالعروضو/اوالقطرسهمرالمقار
الدوكبمنفساواالسثمارالجارهلسسرالعدرا~
سلثمىاالالموسرمنظمهفىاألعضاء

السعوديةالعربيةالمملكة-
قرغيزستانجمهورية-
أوغنداجمهورية-

اإلسلثميةامرانجمهورية-

العظمىاالشتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية-

)41(D/60-22/CECMOCClOI
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المتحدةالعربيةاالماراتدولة-
طاجاكستانجمهورية-
الهاشميةاألردنيةالمملكة-
ماليزيا-

الفلسطينيةالوطنيةالسلطة-
الكاميرونجمهورية-
جاسبياجمهورية-
اللبنانيةالجمهورية-
المائديفجمهورية-





تقرير

والعثمرينالثانيةاالورق

والتجاريياالقتصا«ونللتاالانمةللجنة

أ(ألكوسيكاإلسطيتمرالمنمنظمةأعضاءالدولبينفيما

)لم..iالثانيتشريننوفمبر/24-2أاسطنبونلم
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عنها:والمنبثقةللمنظمةالتابعةالتاليةالمتخصصة

(مركزاالسلثميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثمركز-ا

أنقرة)

التجارةلتنميةمياالسكالمركز2-

للتكنولوجيااالسلثميةالجامعة~3

)J~1(مركزاإلسلثميةوالثقافةوالفنونللتاريذربحاثاطمركز-4

للتنميةسلثمياالالبنك0-
والصناعةارةللتباالسلثميةالغرفة6-

v-البواخرئمالكيمياالسكاالتحاد

:التاليةالدوليةللمنظماتممثلوناالجتماعحضركما-6

اإلسلثميالنبكفياألعضاءالدولفيالتنميةلتمو~ألوطنيةألمؤسساتاتحاد-ا

للتقية.
ا~~ديالتعاونمننمةه2
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الخليجيالتعاونمجلمى"\-

v-أفريقيا.لغربوالمالياالقتصادياالتحاد

A-اليونيدوالصناعيةللتنميةالمتحدةاألهممنظمة)(

ا).المرفرفىللكوسكوالعنرمنالفانهاالورهفىركنالمنماهائمه(موء

~ساحمهاال!لجلسأ
v-2.»االنانىثشرمنفمبى/نو23مومللكوسكوالعشرمنالفانهللدورهفثاحاالحفكعقد

الكوسك.ورثسالركهمهالجمهوررئسررسزر»فجدثأحمدالرئسفخامهبرئاسأ

A-بجمعالمصادؤثرحيبهعنفهأعربافاحمأخمئابأرسننجد~أحثالرشر~فخامهألقى
ءالكوسيكإطارفىومعوالمنمااألنسطةحققهاالثىاإلمجابمهائنثائجعلىونماذالمندوبزء

منظمهفىالبسةارهالبأنعلىسزرأكد~االثجا،ه.ثعزمزنحوالموجههالجهودىالسسرا
فخامهدعأو«»200أعامفىادألأمعدلهامجارزحمثءدهالزمأفىأخذهاإلسلثمىممرالمو

بناءأهعمةعلىنمدأكماءعلهدثهوالمصداماسالبرعلنللومشعالمعنهاألعضاءالدولالرئس
محسنبماءفعلهاسثنماراثإلىالمدخرا~لحوملىوذلكوااسثنمارىالجارهلسسرراثالقد

!ألجنبى.JW!~أسو~باالسفارمذا-

رسنالرئسفخامهألقىالعالمه»الجاردمنظمهوضاثمفافيالرأهنلألزممعرضهوعند'\-
اثاعدمضةأبرزكماءالبنمرمهنصفمنمقربلمارزوكمصدرعألالزراأهمأعلرءالضر

ومصدرواسعجدلكمثارأمركىدوالرمالر380منمقربماإلىيصلالذ_الزراعى

النامه.للبلدانبالنسبههلق

«i-فلسغنفيالسدماهاإلنسانهوالمعاناهالصعبأ»عمهواالجثمافنصادمهاالداإلوضاعيثعلقفما
فخامةلفسروثدالمنطقه.فىالسلقممسودهمسقبلفيأملهعنفذامثهأعربوالعراق»ولبنان

جمهور~علىالمفروضهالمجحفهالمظالمهالعزلهإلىالموهىأئجمعانثباهسزرفجدثالرثسرر
واألمانةاألعضاءىالبلدانكافهإلى:لشكرموجهأكلمهفخاممهواخمثمالركه.مبرصنسال
عملفىإسهاءاثهمعلىلهاالسابعأالمعنمأسروالمؤسسااإلسلثمى،المؤثمرلمنظمهالعامه

والعنمرهن.النانثأورمهافيالكوسكللجنهفؤوالوالنجاحكلممنأءالكومسث

التركيةالجمهوريةرئيسسزر،فجدتأحمدالرئسلفخامةاالفتتاحيالخطابنص(يرد

)لم.المرفقفيالكوسيكورئيمى



اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينأوغلو،إحمعانالدينأكملالبروفسور/معاليألقى-ا1
سزرفجدتأحمدالرئيسلفخامةامتنانهعميقعنفيهاأعرباالفتتاحيةالجلسةفيكلمة
الشديدواهتمامهوحرصهءالكريمدعمهعلىءالكوسيكورئيسءالتركيةالجمهوريةرئيس

اجتماعاتالستضافتهاالتركيةالجمهوريةحكومةإلىبالشكرتقدمكماالكوسيك؟بأنشعلة
الدورةهذهتسهمأنفيأملهعنأعربكماتأسيسها.منذعامكلمنتظمةبصفةالكوسيك
منظمةفياألغضاهالدولبينفيماوالتجارياالقتصاديالتعاونتحقيقفيكبيراإسهافا

المؤتمر.سلثمياالالمؤتمر

عملخطةتنفيذيعزنأنشأنهمنالعشريالعملبرنامجتنفيذأنعنمعاليهأعربكماا-2
أنعلىالعاماألمينمعاليأكدالصددىهذاوفيصحيح.اإلسلثمي»والعكسالمؤتمرمنظمة
التعريفاتخطةبروتوكولاعتمادأنوأضافءالناجحللتعاونمثاألتعتبرالقطنمبادرة

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيلية
نطاقتوسيعإئىالراميةاألعضاءالدولجهودفيجديدبعهديؤذنابريتاس)اإلسلثمي
العشريالعملبرنامجأنإلىكذلكأشارالمضمار،هذاوفيبينها.فيماالبيئيةالتجارة
فيماالبيئيةالتجارةنسبةلرفعتدابيرباستحداثالكوسيككلفقداإلسلثميالمؤتمرلمنظمة
علىبالتأكيدكلمتهاختتموأخيراء.2>ا"عامبحلول9ث2.إلىاألعضاءالدولبين

االقتصاديالتعاونمجالفياإلسلثميالمؤتمرمنظمةاتفاقياتعلىالتوقيعضرورة
والتجاري.

اإلسلثمىالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينأوغلو،إحسانينانأكملالبروفسوركلمةنص(يرد

).3رقمالمرفقفي

كلماتاإلسلثميةامرانوجمهوريةالكاميرونوجمهوريةقطردولةوفودرؤساءألقى-13
التواليهعلىءواآلسيويةواالفريقيةالعربيةالمجموعاتفياألعضاءالدولعنبالنيابة

الدورةبمناسبةللوفودالكريمةاستضافتهاعلىالتركيةللجمهوريةشكرهمعنأعربواحيث
خطةبروتوكولعلىوالتصديقالتوقيعأهميةعلىوشددواللكوسيك.والعشرينالثانية

فتحهتمثمءالتجاريةالمفاوضاتللجنةالخاصةالجلسةاعتمدتهالذيالتفضيليةالتعريفات
دورأبرزواكماللكوسيك.والعشرينالثانيةفالدورةعليهللتوقيعاألعضاءالدولةأمام

عنوفضكسلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاألفريقيةالدولتنميةفيالكوسيك
ءكافيةواقتصاديةماليةبمواوديتمتناإلسلثميالمؤتمرمنظمةمجتمعأنذكروافقدذلك»



رفعفيمتسمأنشأنهافمنءبينهمفيماالتعاونزيادةطريقعنحشدهاتماذاوالتي
الدينأكملفيسورالبرولمعالىشكرهمعنأعربواكماالمجتمع.داخلالمعيشةمستوى
الكوسيك»تنسيقومكتبمىءاإلسكالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينأوغلو،إحسان

زيادةأجلمنالمكشفةجهودهمعلىاإلسلثمىالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةوالمؤسسات
اإلسلثمى.المؤتمرمنظمةفىاأل~`ءانالبالبينفيماالتعاونتعزيز

الجلسةأمامكلمةللتنميةاإل~_.ميا(،نكوئيمرعليمحمدأحمدالدكتوراليمهألقى-1ة

البنك.ينقذهاالتياألنتطةبمختلفالخاصهالتطوراتعنموجزأقدمحيثءاالفتتاحية
االئتمانيبالتصنيفالخاصةمكانتهعلىحافظالبنكبأنعلمأ:لحضورالبنكرئيسوأحاط
AAAوالطويل»جللك+)A-l(التوالي.علىالخامسللعامالقصيرجللك

:ا.المرفقفيللتنميةاإلسلثميالبنكرئيسكلمةنص(يرد

1o-ءوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةوئيمرءكاهلاثهعبدبنصالحالشيخمعاليألقى
لدعموالصناعةللتجارةميةاإلسكالغرفةطرحتهاالتيالجديدةاطياتإلىفيواأشاركلمة،
علىيزيدماتحققإلىمشيرااإلسلثمية»انالبالفبيالخاصالقطاعبينالتعاونوتعزيز

والمتجارة..للصناعةاإلسلثميةللغرفةالعشريةالخطةمن»~3»

).5رقمالمرفقفيوالصناعهللتجارةميةاإلسكائغرفةرئيسكلمةنص(يرد
الوفود.رؤساءسزرفجدثأحمدالرثسنفخامأاسثقبلفثثاحي»األالحفلوعقبا-6

مةا.ا،اخلسة

تشرينلمنوفمبر23يومللكوسيكوالعشرينالثانيةلئدورةالوزاريةالعمكجلسةعقدت17-
فيالدولةووزيرالوزراءرئيسنائبشنرءاللطيفعبد/فيسور.البروبرئاسة»2»»6الثاني

التركية.الجمهورية
النتابعوالتعا´ونللحوارالشبابمنتدىللتنميةمياإلسكالبنكوقعءورةأنبدايةوفي18-
التعاون.أجلمنتفاهممذكرةعلىءخاصحفلفيميآاإلسكللمؤتمر

9I-للكوسيك.والعشرينالثانيةالدورةأعمالجدولمشروعالدورةاعتمدت
).6المرفقفيللكوسيكوالعشرينالثانيةالدورةأعمالجدولنص(يرد



واالستثمارالتجارةتيسيربشأنالقدراتاابناءحولالنظروجهاتلتبادلجلسةعقدت)-.
بهيئةالوزارةوكيلتكك،أحمدالدكتورمعائيوقدماألعمال.جدولمنا).(رقمالبندتحت

ماحولموجزأعرضأالموظفين،كباراجتماعورئيمىالتركية،بالجمهوريةالحكوميةالتخطيط
تيعيربشأنالقرأتبناء"موضوعحولالموظفينكبارأجراهاالتيالمداوالتاليهخلست
واالستثماراا.التجارة

)1رقمالمرفقفيتكتكأحمد/ألدكتورمعاليعرضنص(يرد

ءالمتحدةالعربيةاالعاراتدولةمنكلوفودرؤساءقامالنظر»وجهاتتبادلجلسةفي-2ا
السعودية»العربيةالمملكةغينيا»جمهوريةتونسرهجمهوريةالعراق»جمهوريةالكويت»دولة

الجمهوريةءلبنانجمهوريةءعمانسلطنةالكاميرون»جمهوريةءالعربيةهصرجمهورية
جمهوريةءقبرصلشمالالتركيةالجمهوريةقرغيزياءجمهوريةءائمغربيةالمملكةءالتركية
حولعروضبتقديمالعظمىاالشتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةيةوالجماسءاإلسلثميةأمران
بلدانهم.فيواالستثمارالتجارةلتيسيرأئقدراتبناء

منفصلة)بصورةمتوافرةكتابةتقديمهاتمالتيالقطرية(التقارير

االجتماععنالصادرOIC/COMCEC/22-ü6/Sc.Repالتقر>:أيضأالدورةاعتمدت)-3
.0610الثانيتشريننوفمبر/ا0يومعقدالذيالدورةللجنةسعالت

فيالدورةلجنةاجتماععنالصادرOIC/COMCEC/22-06/Sc.Repالتتريى(يرد

).ااالمرفق



الختاميةالجلسأل

4'í--ألثانيثثفرببزلمنوفمبر~أمشهللكوسكوألعشرثنانهاكور»لكاسهالخثالجسرناثثثنغث
وورثراءزرائهنس•نثبنشنوءاللصفعبثالمننارلث،كثو~الثفمثاذ:ةفسراليسرهبون2.»9،

واألمانهكأل»الثربالجمهورئةالدوألووزثر::ئو»ر<~اء»وثمس
الدوره.أععانفيكثهممشارعلىالمعنها´احئرافوجمه.



ألدولةووزيرالوزراءرئيسنائبئسرءالليفعبدالمسارك»الدكتورليمهألقىقمأ~28
تخصيصفيالمتمشيجأبي9أأالدورعلىفيهاشددالدورةفيفت:هيةكلمةألتركية»«الجهورية

منضةفياألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارة~يادةبغرضألتجارةلتمويككبيرةرد0مو
ءالتجارةينتموجانبىإلىأنه.علىأكدشااألخيرة.السنواتشهدتهاالتيإا_لثميالمؤتمر
تدابيرمنوغيرهاالتجاريةألفضيات0فظادإنشاءمنلاألخرى:ألتدابيربعضأتخاذيجب

التعريفاتخةكوربروتوأهميةئنرالدكتورمعاليأبرزالصدد»هذاوفيالتجارة.تيسير
المؤتمرمنظمةفي~ء9االالمد»بينفيماالتجاريةاتاألفضلبنضاماصةالفائتفضيلية
التوقيعبعمليةالتهجيرإلىالثانيةامجولةتودتأنفيأهلهعنأعربكمالم»(البريتاساإسلثمبى
ن.ممةوثتعأسفياذالنفهيزالهاماالتفاقهأإيدفسروأنءمنالبريةعلىوالتصديق

!لمؤتمرمنظمةعمكخطةالعتمادتقديرهعنشنرالمشا~ك!لدكتورمعالي´عربكماه29

فيساهممنجميعإلىبائشكلوتوجهءالجلسةأثناءالقصرمجادرفيالتعاونبشأناإسرئثمي
التابعةوالمؤسساتالوثواءلجميعشكر»خالصعنمعربأكلمتهوافتتمءالفةهذهد0إعا

الفوريينوالمترجمينوالمنظميز~»ءالكوسيكتنسيقومكتباإلاسفثميآالمؤتمرنمننئمة
للكوهسيك.!لعشرينالدورةفيالقيمةإلسو´مأتهموالتحريريين

>ا).3وقوالمرفقفيشنزلليفعبدالدكتورلمعاليألف_راب:ننصير.لم

«r-دولهمنكلوفودرؤساءهامالحفئر»فئذاأثناءوفيالخامه،الجلسهفيللتوسعحفلأقم

عليبالوقعالنعبسهبنجلثدمشوجمهورمهاممرون<الثوجمهورهالممحاة»العربدةاإلمارا~

فياألعضاءالدولبنالجارعهاألفضلياتبنظامالخاصةالفضلةمفاسالعرخمئةبروموكول

العربهاإلهاراسرأولنهعنكلونوءوؤسراءوقعكما(برداس).سلثمياأاأئمؤممىمنظمة

وائمعاسرالماسيالوحمأ~يالدافالنظامجأمبياوجمهورمهالمنوجمهورةءالسحاه

مه.اإلسكللبلدان
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~التركبف.األصل

سيزر،فجدتأحمدالرئيسلفخامةاالفتتاحيةالكلمة

التركيةالجمهوريةونيس
واالقتصاديالتجاريللتعاونالدائمةاللجنةورنيس

(الكومسيك)

والعشرينالثانيةالدورةافتتاححفلفي

»راءالرنالمعاليأمسراب
ءالعاماألمينسعادة

ءالموقرونا~وبون

للعاونالداهمهللجنهوالعنمرهنالفانهالدورهفيامجدثبكمالقيانسرورىدواعيلمنانه

سعدنيالمناسبهوبهذه(الكومسك)؟مىاالسكالموسرمنظمهعنالمنبنتهالب´رىواامصادر

محأمي.خالصعزجمنالكماعربوانمركا؟فيبكمارحبان

مدىوعلسمه؟للجمهوركرمسوالميفرهلخكاالخرهوامالههذاالكوسكاحبماعان

العلثا~لطوراالساسحجرارساءفيالكوسك~الماضهعافناوعسرمنننزاال

عنبننافساالجارهمعزمزالىالرامهجهودنا~ولتدبننا.فيماوالجارمهاالفصا.مه

حجمان~الكوسك»بهامقومالميننطهاالبفضلمدلكالفراءهذدلخكملموسهنامه

زادهد%,01معدىمكنلمالذىميآاالسكالموسرمنغمهدىاالعضاءالدولبنفماالجاره

بنكلا~الىاالعضاءالدولكافهالربالنكراوجهانالصددهذافيواود'%.4لصبح

سلثمه»االالدولبنفماالجارهلمرملكبرهمواردو~الجهود»هذهفيجوهرى
لمنظمهالعامهواالمانهللنمه»مياالسكالبنكواسواعلىماميسرالهامنعددالىباالضافه

لم.االبعهالموسسا~وجمعمي،االسكالموسر

النفاذ،حزدخلسرهدسلثمهاالالدوكبدنفمارمهالمجااالفمسر´~امنظبنماناالطارامفاههان

فيانه~الفر»؟هذهلخكبنجاحاعمالهاارمهالبالمفاوضا~مناالولىالجولها~كما



قبكمنعليهللتوقيع(البريتاس)التفضيليةالتعريفاتخطةبروتوكولطرحتمالجولةتلكنهاية
التجارةمجالفياألمامإلىوملموسةهامةخطوةبمثابةالبروتوكولهذاويعداألعضاء؟الدول

الوقتفيينطوي»أنهكماميآاإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتفضيلية
سبعسوىالبروتوكولعلىيوقعلماآلنوإلىالجمركية.التعريفاتلبعضتخفيضعلىنفسه»
أدعرأنالمحفلهذافيوأودإليها.المشارالسبعةالدولبينمنواحدةإالعليهتصدقولمءدول
الهاماالتفاقهذايدخلبحيثعليه،والتصديقالبريتاستوقيعإلىالمعنيةاألعضاءالدولجميع
علىكبرىأهميةيخلعمماءبهومعموألسارياالتجاريةاألفضلياتنظامويغدوفوزا،النفاذحيز
فياألعضاءالدولوزراءبمشاركةغذاعقدهاالمزمعالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولة
التجارية.المفاوضاتلجنة

الوزراء»المعاليأصحاب

الموقرون،المندوبون

9»5.1بنسبةينموأنينتظرء200oعامفي%f,'Iبنسبةنمواحققالذيالعالميا~متصادإن

في9«´8«9نسبةإلىليصلالعالميةالتجارةحجمينموأنالمتوقعمنإنهكما.2006عامفي

.200oعامفي%V,iبنسبةمقارنة2006

شهدهالذيالنمومناستفادةأيمااإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولاستفادتلقد

االقتصادفيسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولنصيبارتفعحيثالعالميىاالقتصاد

تستمرأنالمتوقعمنإنهكما؟4.20في%0علىيربوماإلى2»0اعام%f',منالعالمي

المقبلة.الفترةخلثلالمعدلبهذاالزيادة

الدولية»والتوتراتءالقائمةاألجنبيالدينمشكلةفإنءاإلمجابيةالتطوراتهذهمنالرغموعلى
غيرالمنافسةعنهاتتولدالتيالمتقدمةالدولوممارساتالطاحنة»الماليةواألزمةءاألمنوثضايا
الدولتلكءالتقدمعنانمتاألقلوالدولالناميةالدوليعيقذلككلءالعالميةالتجارةفيالعادلة
منها.يتجزأالاجزةدولناتعدالتي



االزراء»المعالىأصحاب
امومردنالمندوبون

المؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجاالجتماعهذافيالكوسكتناقشأنالمقررمن

األعضاءىالدولبينفماوالتجارياالقتصاديالتعاونفياإلسهامثعأنههناأليمياالسث

اللثزمةوالتدابيرالفقر،حدةمنللتخفيفالقدراتبناءوبرنامجءالتجاريةاألفضلياتونظام

العالمث.التجارةمنظمةبأنشعلةالخاصةوالتطوراتالتجارةلتعزيز

والرفاهة.الحرةالتجارةآلياتلخكمناالقتصاديالنموبينمباشرةقةعكثمةأنهالبديهيمن

ا0oمناآلنتتألفالعالميةالتجارةتحريرفيهامبدورتضطلعالتيالعالميةالتجارةمنظمةإن

تستعداإلسلثمي»بينماالمؤتمرمنظمةفيoY...J1األعضاءالدولبين0مندولة39منهاعضوا»

العالمية.التجارةمنظمةإلىفضماملكالمنظمةفياألعضاءالدولهندولة\)

فيكبرىأهميةتحتلالعالم»سكاننصفمنألكثرللعيشمصدرأباعتبارهاءالزراعةإن

هذاوفيالعالمية.التجارةمنظمةأروقةداخلتجرىالتياألطرافومتعددةالثنائيةالمفاوضات

واالتحاداألمريكيةالمتحدةالوالياتلمنتجيالممنوحالسنويالزراعيالدعمقضيةتعدالصدد»

منظمةفيباستمرارمناقشتهاتتمالتيالقضاياأهممندوالر،مليار380يبلغوالذي»األوروبي

حيثمسدودهطريقإلىاألحيانبعضفيالمفاوضاتوصولفيتسببه~العا~ءارةاتب

بالمنتجينيضربشكلالعالميةالسوقفيادلهغيرتنافسيمناخإيجادإلىالوضعهذايؤدي

الطبيعيةالموارداستنزافإلىالمفرطاإلنتاجيؤديكمانموأ،واألقلالناميةالبلدانفيالزراعيين

سريع.بشكل

وغيرهاالقضيةهذهمعللتعاملمرضيةوسائلإلىاألطرافجميعتتوصلأنفيأملفكلنالذاه

مي.اإلسثالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولكةبمشا>وذلكءالمماثلةالمشاكلمن

0االزراءالمعاليأصحاب

لتيسيرالقدرات´´بناءموضوعحولالوزراءبينالنظروجهاتتبادلاالجتماعهذافيسيتم

ملياربستة2004عامفيالخارجيJWIرأستدفقإجماليقدرفلقد»واالستثمار´´التجارة

إ~إال~000~مفيدوالرمليار400وتريليوناألجنبياالستثمارمستوىبلغبينمادوالرى



الوقتفيدوالر،مليار900إلىليصل)».oعامفياالرتفاععاودثمءملحوظبشكلانخفض

اإلنتاجإجماليمن9»´30حواليتمثلفالتجارةثابت،بشكلالعالميةالتجارةحجمفيهيتزايدالذي

.2020علمبحلول9ءا5»لتبلغالنسبةتلكترتفعأنالمتوقعومنالعالميى

لتجميعهامامصدراتعتبرفهيءامةمستداستثماراتتتطلبشكالالفاعلةالتجارةقواعدإن
واالستثمارالتجارةتيسيرحولالنظروجهاتتبادليسهموسوفاالستثمار.ألغراضالموارد

تهيئةعلىعلثوةءفاعلةاستثماراتإلىدنابكفيالمدخراتتحويلفيامباشثارتباطاالمرتبطين
دنا.لبكاألجنبيةJIاألعورؤوستدفقاتزيادةبغيةالقدراتوبناءستثمارءلكثمةمكبيئة

جذبمصدرباعتبارهاالمنظمةبلدانمعوخبراثهامعرفتهالمشاركةتاماستعدادعلىتركياوان
األجنبية.األمواللرؤوسهام

االرداءالمعاىأهمحاب

الوثرون»المثدوبون

المشاريعوضعوكذاالخاص،للقطاعثمةمكعمكظروفتوفيرفييتمثلالرئيسيهدفناإن
التحتيةالبنيةامجادطريقعنممكنوقتأسرعفيالتنفيذحيزاألعمالجدولعلىالمطروحة
لمنوإنهالكوسيك.بأنشعلةالحكوميالمستوىعلىاالقليميبالتعاونالخاصالعملوإطار
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمنومساهماتمشتركةجهودهناكتكونأنبمكاناألهمية

الكوسيكفعاليةوزيادةاألعضاءالدولبينالتعاونسبلتطويرأجلمنالصلةذاتوالمؤسسات

بمستوياتيتعلقفيماالجوهريهاالختلثفاتمنالكثيرلديهممياإلسكالمؤتمرمنظمةأعضاءإن
األقلللبلدانينقمونالمنظمةفياألعضاءالدولسكانإجماليمن9ه30حواليأنكماالتنمية»
منالعديدفيالفقرحدةوتخفيفالتحتيةالبنيهتطويربغيةالفني،للدعمالحاجةظمت~هواء

للتعاونالشركيهالوكالةقامتفقدالغرض،ولهذازراعية.إلىصناعيةمناختلقنهاعلىالمناطق
البلدانأدعرولذلكالمنظمة.فياألعضاءللبلدانالمقدمالفنيالدعمبزيادةمؤخرأوالتطوير
للدولبتقدممهيقومونالذيالفنيالدعمحجملتوسيعاإلسلثميالمؤتمرمنظمأفياأل~ء
المنظمة.فياألعضاءاألخرى



؟0الوزراالمعاليأصحاب

اختتمتفقهءجاريةتزالالاألوروبياالتحادعضويةإلىتركيابانضمامالمتعلقةالمفاوضاتإن

الروابطأنفيشكوالالنقاط،بعضفيملحوظتقدمإحرازتمكماءبنجاحالفحصعملية

تدعمالتركيةوالجمهوريةالمنظمةفياألعضاءالبلدانبينالوثيقةوالثقافيةوالتاريخيةاألخلثتية

عضويةعلىتركياحصوليكونأنفياألملويحدونااألوروبي،االتحادإلىفضماملكمساعينا

أفضل.نحوعلىميةاإلسكبالدولقاتنالعكفرصأيتيحأنشأنهمناألوروبياالتحاد

والرخاءواالستقرارالسلقمتحقيقإلىالسبيلهوالفعالاإلقليميالتعاونبأنتركيامنوإيمانا

مواصلةعلىوستعملاإلسلثمية»بالدوللطثقتهاكبيرةأهميةتوايفإنهاءالعالممستوىعلى

الصدد.هذافيءالكوسيكوأنشطةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةدعمها

الوزرا؟؟المعالىأصحاب

سلثمى.االالمؤتمرلمنظمةبالنسبةاالهتمامذاتالسياسيةالقضايابعضإلىبإيجازأشيرأنأود

يتعرضالتىالعزلةحالةورفعالقيودلكافةحدلوضعقويةدعوةمىاالسكالمؤتمرمنظمةتوجه

بكلأخرىمرةالمنظمةعبرتولقد.2004عاممنذوذلكجانبكلمناألتراكالقبارصةلها

فىباكوفىالخارجيةوزراءعقدهالذىاالجتماعفىالقضيةهذهحيالالثابتموقفهاعنعزم

العام.هذامنيونيو

منالشأنهذافىأتخذتالتىالقراراتتنفيذفىقدمأالمضىاألعضاءالدولمنتنوقعونحن

الدولى،المجتمعأماممىاالسكالمؤتمرمنظمةبهاتتمتعالتىوالمصداقيةاالحترامتعزيزأجل

االتجاه.هذافىإيجابيةخطواتأخذتالتىاألعضاءالدوللكافةبالشكرونتوجه

تحقيقفىإرادتهمعنعبرواأنمنذاألتراكالقبارصةعلىالواقعالظالمالعقابهذاإنهاءيجب

فىاإليجابيموقفهمتسجيلوتم2>>4أبريل24يومجرىالذياالستفتاءفيوالمصالحةالسلقم

العالممعاألتراكالقبارصةاندماجإن.2004مايو28فىالمتحدةمملكالعاماألمينتقرير

تحقيقأجلمندوليبقبولحظيالذيكفاحهمدعمينبغيكماالعراقيل»أمامهتوضعأالينبغي



علىخاصأبصفأالثركنمعالمجاالثهفأفىاثخارجىبالعاثمثاثهمعكوثطومرôlالمساو
الوماضأ.والثقافةووالساحهائشجارهjالمباشرالنقلاالثمب

0الوزرا؟لنالمعاأصحاب

االهميةذاتالجواردوراحدقتمثلالتىالعراقفىتحدثالتىالتطوراتباهتمامنتابعاننا

الوضعفىتاعورأيشهدوانزىاالوسطالشرقزرالقوىميزانعلىالحفاظعلىمنأحرمنأ

الطامني.العنفوتيرةفيهوترتفعهنى9ا

يكفلالذقالصالحوالحكم~لشفافيةتتمتعالعراقفىديمقراطيةدولةاقامةفىاالمنويحدونا

ا:راكاووجيرانها.شعبرامعسلثمفىبالعيثيتنعملكىالسياسيةووحدتهاا~اضيومةسكحماية

اضفاءاجكمنوالدينيةاالثنيةا~طيافكافةالىالمساعدةتقديمنواصلفسوفالف´يةلهز»

العراق.فيالديمقراطيةالمعمليةعلىالموسسيةالعسبغة

فىائدامعينواالستقرا~السلقمتحقيقالىالراميةالجهودسلثمىاالالموتميمنظمةتدعمكما

تمثلالذىا´ايجأبيالتطورالصددهذافىالحنثناوقدلهما.الحمايةوتوفيرمنطقتناوفىالعراق

وا~قالعراقفىوالشيعةالسنةقادةاجتماعاعقابفىالعنفاليقافالدعوةعنااعلثنفى

سعيأمىاالسكالموتميمنظمةمنبمبادرة2.»6اكتوبر)>و\9يوميالمكرمةمكةفرعقد

فىاالستقرارتحقيقند»تحولالتىاالساسيةالعوامتىاحدىيشكلالذىالطامنيالعنفلوقف

الفصا~استجابةاعقبتهالتىمالسكودعوةعا´اجتهذايلقىانفىوناملالمجاورة.العراق

البك«.فىالداعرالعنفتحجيمعلىويساعدالعراقفيالعراقية

ا~نرىحيثلكركوك»المستقبليالوضعوهىاالالعراقفىاهتمامناتشنكاخرىقضيةوثمة

.30عامبنهايةاجراوهالمزمعاالستفتاء yادمتورمعيتفقبماكركوكفىالوضعتحديدبهدف

نومنونحنتفاقمأ.المشكنةسيزيدالذىاالمراليها؟المواطنينايفادبسببنراءمحلسيكون

كلتقددوبحيثزمنيةضغوطاىيشكلاندونمنكركوكفىالوضعهذاحسمبضرورة

منا~ةاالممانونعتقدفيها،اجبارياستفتا´ءاجراءمنبدألوسطاحلوألالعراقيةاالطياف

االطار.هذافىفاعكدوراتلعبانالمقرر



..>......_،_..ه--<..<ا:ا::.اا OICICOIVICECI22-06IREP~)<(ز-0>

االر«اءالمعالىأصحا~

د.ن9ا~نوهالمند

شداألوسطالنهروفىمألسكعملثإلحماهكبرهآماالطامهفىمحملكانالذى2006عامإن

الثشرمعىالمجلسانثخابأعقابففىالثوهعاث.لكلمخالفهجاءتسلبثمطورا~نهد

إجراءبعدمامرحلهفهدثهاالثىالثصر~ا~ضوءوعلى2006مناس29فىالفلسطنى

المعاناهأادثوانالفلسطنهالوطنأللحكومةمهالنفذالسلطهحاسرصكمضسمماالنخاباث

هذاشهدكماالغموض.منالكفرمكنفهامالسكعملثوأصبحثالفلسطنيالنصعبمعينهاالثى

أودثكاسحألءحربفهالعثاندحثاللبذانثاألرافسإلىالمأججالعنفوسرهمحولالصف

سكانها.ربعمنأكنرشرمأفىثسببثكماالنطاؤواسعدمارأوأ~ألكنرمنبحاه

منالمقدمهالمبادرهعلىبناةباإلجماعاعثمااهممالذىا0y,رثماامزمجلسهرارإن

نجحشدالمنطقهدولإلىباإلضافةمى!إلسكالمؤمميمنظمهفراألعضاءوالدولولياكالمجمع

.الدائرالتثارإنهاء_

فيواالستقرارالسلقمعلىالهجوملهذاالشديدوالسخطبالحنقريشعوعنأفصدرأنأودكما

اللبناني.الشعبأفرادجميعوإلىالجميلبييرأسرةأئىالتعازيبعميقأتقددكمالبنان؟

محلوإلىاألوسطالنهروفيواألزما~المنكك~منمابئثإلىمجددالهالسراالمسنجدا~ننس

الساسها~أنالواضحمنفإنهنفسه،الو~وفيمنهأ.الغلبمكانهالفلسطنهالمنكله

األمنإرساءفيمسهملنالجانبأحادمهالمبادرا~أنكماعسكرتا،حلهامسحلالمعلفه

الدائمئن.واالسفثرار

امجادعلىالسجعممأنمجبءالمنشفهفىوالمومرهالمسفرهنحرالظروفمنالرغموعلى

منفإنهالصددىهذاوفىالنظر.وجها~بنوالفرعبللحوارالباب~فعالهأكنربناءمنهب



األوسطالشرقفيالسفثمعمليةإحياءعلىالمساعدةشأنهامنشاملةمبادرةإطلثتىالضروري

اإلثليمية.واألزماتتللمشككالجذريةاألسبابمعوالتعامل

وخارطةالمتحدةاألممراثقراأساسعلىالفلسطيني/أإلسرائيليالنزاعحلعمليةتدعمتركياإن

ومعترفآمنةحدودداخلجنبإلىجنثانتعيثبدولتينالمقائلالمبدأعلىبناةوذلكءالمطريتى

الصدد.هذافيالبناءهجهودهامواصلةعنتركياتتوقفولنبهاء

الوزراء»المعاليأصحاب
ءالموقرونالمندوبون

بالنسبةجدوىذاتللكوسيكالعشرينوالثانيةالدورةإطارفيالقمةإسهاماتكمتكون>نأتمنى
خالصعنلكمأعبرأنالخشامفيوأودالمشثركين.والرفاهةالسلقمتحقيقإلىسقهافيلدولنا
بالثوفيئ.جميقالكمتمناثي







ية:باالنجليناألمل

أوغلوإحسانالدينأكملفيسورالبروكلمة

مياإلسكالموتميلمنظمةالعاماألمين

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعثرينالثانيةالدورةافتتاحفي

(كومسيك)

التركيةالجمهوريةاسطنبول-

20نوفمبر23 0i

الرحيمالرحمنالنأبسم

سيزار،فجدتأحمدالرئيسفخامة

الكوسيكورنيسالتركيةالجمهوريةونيس

المعالي،أصحاب

الوزراء،معالي
الموقرون»المندوبون
والسادة،السيدات

وبركاته،اشورحمةعليكماسلثم

للتعاونالدائمةللجنةوالعشرينالثانيةالدورةفيأشاركأنسروريدواعيلمنإنه
الرشيمىلفخامةتقديريعميقعنأعربأنالبدايةفيليواسمحواوالتجاري.االقتصادي

االقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةورئيمنءالتركيةالجمهوريةوئيمىميزار،فجدتأحمد
اإلملثميالمؤتمرمنظمةبأنشعلةاالهتمامعنىوحرصهالكريمعمهنوالتجاري(الكومسيك)

وشعبأحكومةلتركياالكبيرتقديريعنأعربوكذاءالخصومنوجهعلىوالكوهميك
الحاروللترحيبكفاءة،وبكلمنتظمةبصفةالسنويةدوراتهاواستضافةالكوسيكلرعاية
الجميلة.التاريخيةالمدينةتلكباسطنبول«حلولهممنذالمندوبينكلبهيحاطالذيوالسخي



»الرئسرفنا´مة

´ءؤاالنىمعالي

دلنا~~طالمندرجون

مئهاالسنالنهائناالدور»إنعقأ.بعدمأميحسرصه،في«أهممهمسمئلكومسثالحالمهألدورهإن~
د~فيءالسعو.مهالعربهبالممئكهائمكرمهمكهفيعقد~الىميا´إلسكالقمهلمؤممى
2<«c«ائمملكهعاهلالمعن~»عثبنانزعبدالملك!ئنمرمفز~الحرمنخادم«ربدعوه

ائدائموأجهاليائحدما~علىاألساسفيالمحرمهمكههمه~كز~وهد.ائممعودمة!لعربعه
ألمؤهرلمنظمهالعنصرى´´العمل)ابرنامهعنوا~ن~العملىناهجالنبىواعمد~مرا´اسك
الحد~_<.لهذدللصديمياإلسكللعالمعمهالفر~والزرسلثمياأا

مياإلسكالبنكداخلاصفي~وقإنشاءإلىءأفرقأمووجملةبينالبر«_ر،يهدفكمأ
:لىالراميةنشطةباألالنهوضعلىأيحنأرالبرنامبنحركالفقر.حدةمنللتخفيفئلتنمية

<´~فقدائهدفلهذاوتحقيقأا´افريقية.البلدانفيامحيةو!الجتاالتتصاديةالتقيةتحقيق
أولوياتنا.قائمةتتصدرالقضيةهذهأنأو~أنهناوأودأفريقيا.ئتنميةخاهمابرنامجأ

~امنهمأيا»وهألينتركيالحكومتيالعميقيريتكعنلكمأعربأنأوا~د»هذاوفي
~معها.متميزةعلثقاتوتوطيدبتعزيزوقيأمهماأفريقيا،فيخاصةنموأ،األقلالدولمع
ا~اليزيةوالمبادرةا´ءاألفريقية<التنمية´آاستراتيجيةعنوانتحتالتركيةبالمبادرةأشيدأنأود

إلىالبرنامجانهذانويهدفالفقر.حدةمنالتخفيفأجلمنالقدراتبناءببرناعبالخاصة
األقلالبلدانفيالفقرحدةمنوالتخفيفأفريفياهفيخاصةاالقتصادية»التنميةفيالمساهمة

والتجارياالقتصاديائتعاونتنميةلخكمناإلسلثمي»المؤتمرمنظمةأعضاءبينمننموأ
البلدان.هز»فيالقدراتوبناء



منالفترةفيلياأنطافيبالقطنالمعنيالخبراءلفرقالثالثاالجتماعمؤخراتركيااستضافت
البنكمنتلقتهالذيالكبيروالدعمالوثيقالتعاونبفضلوذلكء6.20أكتوبرا3إلى8

الثانياالجتماعالتركيةبالجمهوريةإزهيرفيعقدالموضوعهذاوحولئلتنمية.اإلسلثمي
للقطنالمنتجةالبلدانفيالدوليةفميةالتناوالقدرةاإلنتاجكفاءةتعزيزحولالخبراءلفرق
مبرنا~رتطوميرتمحيث»2»»6مارسï»الى28منالفترةفيوذلكالمنظمة،أعضاء

مجالفياألعضاءالدولبينالتعاونلتعزيزعمليةووسائلطرقإيجادإلىيهدفعمل

الدولبينأوثقتعاونإلىستفضيالجهودهذهأنثقةلعلىوإننيوتجارته.القطنإنتاج
وإزالةالعالميةالقطنأسعارتقلباتتخفيفبغيةلهوالمستوردةللقطنالمصدرةاألعضاء
توليأناألعضاءولبالةالصد«هذافيألهيبوإننيله.المنتجةالبلثدعلىالسلبيةآثاره

المنتجةالدولبينفيماالتعاونتنميةباستراتيجيةالخاصالقطلبرنامجالواجباالعتبار
والعشرينالثانيةالدورةأمامرفعهاتموالتياإلسلثمي،المؤتمرمنظمةفياألعضاءللقطن

قيها.للتطرللكوسيك

إنشاءأومنافذ،بايجادالمبادرةفيستاقايكونأنللتنميةسلثمياالالبنكأناشدهناومن
والمنظماتاألعضاءالدولبعضمعالشراكةإطارفيالقطنقطاعلتمويكخاصةصناديق
التمويلعلىالحصولأولويةإعطاءمنالتأكدبمكاناألهميةمنأنهكمااإلقليمية.أوالدولية

كياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولمنوالمقاولينوالمستشارينللمصدرين
والخدمات.والمعداتالتوريداتتوفيرمنيتمكنوا

المشاركةالدولبينالتجاريةالمفاوضاتمناألولىللجولةالناجحاالختتامصدورناأثلهوقد
منظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبشأناإلطاراتفاقيةمظلةتحت

المفاوضاتللجنةالثانيةالجولةمناألولاالجتماععقدالمقررومنسلثمي.االالمؤتمر
نوفمبر26إلى24منالفترةفياسطنبولفيالحالية»الكوسيكدورةهامثسعلىءالتجارية
لنجاحهاالتركيةللجمهوريةالعميقامتنانيعنأعربكيالفرصةهذهأغتنمأنوأود.2006
تمويلفيلمساهمتهلملتنميةاإلسلثميوللبنكليا»أنطافيالتجاريةالمحادثاتهذهتنظيمفي
الجولة.هذه

الدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفاتخطةبروتوكولاعتمادإن
للكوسيكوالعشرينالحاديةالدورةفي(بريتاس)اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء



.1نوفمبرفيعقدتالتيو 0oفياألعضاءالدولبجهوديتعلقنيمأجديدبعهدأ.نتقد
بينها.فيماالبيئيةالتجارةلتوسيعالمنظمة

رفي(البرماس)الفضليهالعرمفاتخهبروموكولحققهنجاحمنالحظتهماأسعدنيولقد
أشعرأننيبيداإلسلثميآالمؤمميمنظمهفياألعضاءللدولرمهالمجااألفضلما~نظاممنفذ
دولةعسرسبعةمجموعمنالبروتوكولعلىفقطدولسسرسوىتوقعلمنهطباهلو

قبلمن(البرمأس)إبرامعلىانقضى»فقطواحدأعامأأنمنالرغموعلىمنماركة.
يقضيالذىالشرطامسخاءيملمأنهإالءركهالمنمااألعضاءالدولمنمينالجارالمفاوضهن
منفذه.دونحالالذياألمروموكول»البرهذاعلىأدنىكحدمساركهدوكممنمربمصادهه

مبادرأنموكولالبروعلىبعدتصادقلمواليالمنماركةاألعضاءبالدولأمبفإننيولهذا
للدولرمهالتجاسراألفضالنظامبنفيذمئعجلهذاأن~ممكن»وسأسرعفيذلكإلى

اإلسلثمي.المؤمميمنظمهفياألعضاء

الدولبينفيمأالبيئيةالمجارألمعزيزضروريأأمرأيعد(البرماس)تنفيذفيالبكيرإن
كيكهالمنارغراألعضاءللدولمحفزأمبكونكمااإلسلثمي،المؤمميمنظمهفياألعضاء

السارهذافيألرحبوإننيالفضله.بالمعرمفا~الخاصهسرالرساملكإطارفيمدخل
والعشرمنالفانةالدورهأعمالفيأفرمقالغربواالهصادىالنقدىمحاداالبمشاركه
منظمةفيأألعضاءالدولبنفيماالجارعهسراألفضاللنظامالفانةالجولهوكذاللكومسنك»
سعودكبرهاهصاديهمزامالمماس(للبرفإنجمعأ،لدمنامعلومهووكمااإلسلثمي.المؤممي
ركه.المنماالدولكافهعلى

رفعفيواسعبشكليسهمسوفالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولةتدشينأنواعتقد
عليهينصحسبما9ث20نسبةإلىبالمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارةمستوى
بعرضرتكرمهاعلىالتركيةللحكومةبالشكرأتقدموإننيللمنظمة.العشريالعملبرنامج
التجارية.المفاوضاتمنالثانيةالجولةاستضافة

حولاألخرىا_ساسيةواألنظمةاالتفاقياتمنالعديدإبرامتمفلقدءذلكإلىباالضافة
الدو~بينوالتجارياالقتصاديوالتبادلالعلثقاتتعزيزبهدفاالقتصادية»المسائل
اهتمامأأوليتمي»اإلسكالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينبمهامعياضعلكومنذاألعضاء.
الدولقادةأدعرماودائماعليها.والمصادقةاالتفاقياتتلكعلىللتوقيعكبيرةوأولوية
ندائيأكروأنأودأخرىومرةأيضا.ذلكإلىيبا«رواألنمعهماتصاالتيخلكراألعضاء
إلىتبادرأناألساسيةوالنظماالتفاقياتهذهعلىبعدتصادقأوتوقعلمالتياألعضاءلالول
ممكن.وقتأثربفيذلك



الذيالسياحة،قطاعفييتمثلالمنظمةعملبرنامجيقضمنهاالتياألوال_تأهمأ~إن
هذهاغتنمأنوأوداألخيرة.السنواتفياألعضاءالدولمنوالتزامأكبيرااهتمامااستقطب
اإلسلثميللمؤتمرمسةالخاالدورةالستضافتهابيجانأذرجمهوريةحكومةألشكرالفرصة
السعوديةالعربيةوللمملكة،2.>6سبتمبرا2ا~ايوميباكوفيالميداحةلوزراء

والنشاطاتاإلسلثميةالبلدانفياليدويةوالحرفالسياحةحولالدوليالمؤتدالستضافة
في(إوسيكا)االسلثميةوالثقافةوالفنونللتاريخاآلبحاثمركزمعبالتعاونءالصلةذات

.2.>6نوفمبرا4إلىvمنالفترةفيالرياض

تنظيمهماعلىالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزالتركيةللحكومةيريتقذعنأىبأنوأود
سلثمي.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفي)اولالسياحةلمعرضالناجح

الرئس،فخامأ
راءهالرنمعالي

الموثرون،المندوبون

اإلملثميالبنكبهمقومالذىالمحمودلندورثقدمرىعنأعربأنأودكلمثيآأخثئمأنشبل
للدولاالثثصادمهالثنمنهفيكبربشكلثسهمسوفملمومث~ر-دعمفي~

الشابعهوالمؤسساثللمنظمهالشابعهعثالفراألجهزهإلىالشكرببز~أؤ~كمااأل~ء.
والمركزء0أنفرمركز:ثحدمدآوهيوالثجارمه،االثثصادثأل~رطا~ا~
للشجارهاإلسلثمثوالغرفأللثكنولوجا،اإلسلثمثوالجامعهء0الثجارلثنمهاإلسلثمي
فياألعضاءالدولمنالمسثشارسواثحادالبواخر،لمالكياإلمثميواال~دوا~عه»
اإلسلثمي.المؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولمنالمقاولهنواثحادمي،اإلسكالمؤثمرمنظمه

الفمهفيالعشرىالعملبرنامجدهاباعثمابدمداعهدادخلثشدسلثمياالالمؤثمرمنظمهان
القنفذاجراءاثأنحث،o>10األولكانوندسمبرلمفيعقدثالثيلنأالثأاالسننائث
لسالدوالفاطنالهشماممحطأالمنظمأمنجعلث_البرنامجبنودلمخثلفالفاعل

واثرخاءالسلقمفياالسهامعلىالهائألبقدراثهادوألفآاعثرااكسبهاكماءمسناالسا
ثهئهبغثفعاألجهودبذلفيشرعناوثدحكومث،منظمهأكبرثأنيوباعثبارهالمس.العا

المنظماثضمنمكانالنفسهالثفسحائجامدهااللفثجاثاحشاثلبثمنممكنهابماالمنظمه
.الشأننغمرلهاالثيالدولث

بمادورهاوثفعلالمنظمه»مكانهثعزمزإلىحقننأالسعيفيوسعأندخرأالاآلنعلنامثعن



ومصداقيتهاالمنظمةفعاليةلتعزيزبحاجةونحنمي.أإلسكللعالمائحقيقيةالقدراتمعيتناسب
دوال~اتمعالحاألكاناكالجد_ة،ت0ودئلترقه<ا~وفمعاقلمألتىرقدرتهاون_ادة
مماثلة.آخوىوإققيمية

فاعلةنتا~ستخفقئلثومسيكالحاليةالدورةبانالراسخةقناعتيعنكمأىبءمالتوفي
ان.الثهذافيوالتوفيقالنجاحكلشهامتمنيأومثمرة»

انتباهكم.حسنلكموأشكر
ويركاتهاتهورحمةعليكموالسك







بالعربه.األصل

عليمحمدأحمداالعتورمعاليكلمة

االفتتاحيالحفلفيللتنميةاإلسلميالبنكمجموعةر~

للكوسيك)اا(والعشرينالثانية~ورة

الوحيمالوحمقاتهيسم

أ~و~آ~وعلىوالمرسليناألنبياءاشرفعلىوالسلثمةوالصك

تركياجمهوريةرئيسرنمنفجدتاحمدالرئيسفخامة

والتجاويياالقتصادللتعاونالدائمةاللجنةرئيس

اوغلياحسانالدينJWIالبروفسورمعالي

اإلسلثميتمرالمنلمنظمةالعامإألهين

الرفو«وأعضاءووبماءوالسعادةالمعاليأصحاب

الحضورواألخواتاألخوة

ومرهاشه،اثهورحمهعلكممالسك

بتماعاالهذافيللمشاركةللتنميةمياإلسكالبنكلدعوتهاالكوسيكالمانةموصولوالشكر
لترنيت.وابالنجاحاعمالهتكللانالقديرالعلياثهنسألو!لذيالهام



ءالرئيسفخامة

الهامالمحفلهذاامامالضافيخطابكمتضمنهاالثيالسديدةواالفكارالنيرةالمقترحاتان
تعزيزفيتساهمبناءةوتوصياتنتائجالىللتوصلاالجتماعلهذاومرشدأهادمأستكون
.األعضاءالدولبينالمشتركاالقثصاديالتعاونعرىوتوثيق

احسانالديناكمالالبروفسورمعاليالعزيزاالخالقاهاالتيالضافةبالكلمةاشيداناودكما
العمللواقعاهلةشرؤيةمنتضمنتهلماءاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعاماالمين»اوغلي
الدولبينالتعاونمسيرهفيمسبوشةغيرتحدياتمنيواجههوماالمشتركسلثميأال

جزءأللتنميةاإلسلثميالبنكمؤسستكمتكونانواالعزانالفخردواعيلمنوانهءاألعضاء
كافةفيمياالسكالتضامنلتعزيزالراميةجهودهافيلهاوسندأالمباركةالمنظومةهذهمن

.المشتركاالقتصاديالعمىرأسهاوعلىالمجاالت

والسعادة،المعالياصحا~

واالخوات.االخوة

_´متناتحيطحقةمتكوتطوراتمتغيراتظلفيالموقرةللجنتكمالدورههذهعقديأتي
فيالنظراعادةيستوجبممااالعضاءلنادهاقتصاداتعلىمباشرأتأمنرآوتؤثرسلثمةاال

والتكاملالتعاونمفهومومرسيخاالعضاءلمدولناالمشترك:القتصادىسلثمياالالعملمسيرة
ومضاعفةاالهمعدةجميععلىالجهودتضافرمتطلبالذيالسيآبينهافيمااالقتصادي
ذدامخايحسنماحولمشتركبتصورللخروجالموقرةلجنتكمعاتقعلىالملقاةالمسؤولية
اسر.المتغيرهذهلمواكبةالمناسبةبالتوصيا~والخروج

تفعلالىتهدفالتيوالهامةالمصيريةالمواضيعمنبالعديدالدورةهذهاعمالجدولويحفل
وتثجيعتعزيزمقدمتهافيويأميبهواالرتقاءالمشتركوالجارياالقتصادىالعملومعزمز
دورتهافياالسلثميةالقمةقراراتمعتمشياوذلكاألعضاءالدولبينالبينةالتجارةوزيادة

ثمارنامنكانوالتيمo»20ديسمبرA-Vالمكرمةمكةفيعقدتاليلثةالثااالستثنائية
.اإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجعلىالمصادقة

المشاركةعلىالحرصكلحريصةتموهاعهدوكماللتنميةمياإلسكالبنكمؤسسكمان
المرحلةمنذالبنكساهم~المباركةالمسيرةهذهدعمفيوالفاعلهااليجابيهوالمساهمه
الدولبينوالتجارياالقتصاديالعاونلعزمزالمنتوكالعملخطةاعدادفياالولى



كافةتنفيذعلىوالعملتنفيذهافيللشراعالتكميليةدالليةفيالمساهمةذلكفيبمااألعضاء

البنك.بهايعنيالتيالمواضيعحوئرالموقرةلجنتكمقبلمنصدرتالتيالتوصيات

ءالرئيسفخامة
والسعادة<المعالياصحاب
ءواالخواتاالخوة

ضمنسلثمياالالقمةلمؤتمرلثةالثااالستثنائيةالدورةمنالصادرالكريمالتكليفمعتمشيا
والخاصوالعشرينالحاديالقرنفياالسلثميةاالمةتحدياتلمواجهةالعشريالعملبرنامج
هذافيالهامةالقراراتمنالعديدللبنكالمحافظينمجلساعتمدلئتمدةمياإلسكالبنكبدعم
_.الىبهالمصرحالبنكالمالرأسمضاعفةعلىالموافقةمقدمتهافييأتيوالتيالمجال
كماامريكيدوالرمليار2احوالي:لىفيهالمكتتبالمالرأسوزيادةامريكيدوالرمليار
تمكمادوالرراتملياخمسةالىتصلبمواردالفقرمكافحةصندوقانشاءالمجلسقرر

)43(مشلووقعحيثالتجارةلتمويلاالسلثميةالدوليةالمؤسسةانشاءعنرسميأاالطثن
موالوراتملياثلثثةقدرهبهمصرحبرأسمالءالمؤسسةتأسيساتفاقيةعلىبالبنكعضودولة

هذهانشاءويأتيامريكيدوالرهليون)5>(»قدرهللثكتتابمعروضورأسمال•امريكي
بينالتجاريالتبادلبتشجيعالخاصةالسعو،يةالعربيةالمملكةمبادرةمعتجاوباالمؤسسة
الملكالشريفينالحرمينخادمطرحهاألتيءمياإلسكالمؤتمرمنضةفياألعضاءالدول
االماراتدولةاقتراحمعوتمشياءبماليزياالعاشرةميةاالسكالقمةلخكعبدالعزيزبناثهعبد

عقدالذيالبنكمحافظيلمجلس)29(السنوقاالجتماعخلكربهتغذمتالذقالمتحدةالعربية
.!~):26االولى(جما.ىبطهران

البنكمجموعةبهاتضطلعالتيالتجارةتمويلأانشطةبجميعالجديدةالمؤسسةوستقوم
»التجارةبتمويكيقومالذيالوحيدالكيانباعتبارهاءواحدسقفتحتللتنميةاإلسلثمي
الى:المؤسسةهذهوتهدف

وذلكءاالسئميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالبيئيةالتجارةوتيسيرتعزيز
شرعية.اسلقميةوسائلباستخدام

مجالفي.االسلثميةالشريعةمعالمتوافقةالمنتجاتوالماليةالوسائكوتنويعتطوير
.التجارةتمويل

.العالميةالمالرأساسواقالىالمؤسساتواألعضاءالدولنفاذتيسير



مجالفياألعضاءالدولثدراثوثعزمزءاالسثثضارمألالفرصوثطومرثفعل

.الثوظمف

المجاالتفياألعضاءالدولفيالمحليةللبنوكوتدويبفنيةمساعداتتقديم
.التجارةبتمويلالصلةذاتاالقتصادية

ثرثبطالثيالمسائلبشأنوالمؤسساثاالعضاءللدولاالسثشارمهالخدماثثقاهم
.االساسأباهدافها

الحر~قتاسة

وألسعاده،يائمهأ~اب
ء:~خو!ثjالخوها

البنكمساهمأ~بعضعلىهوجرهوبصورهالذوهاءاللةالسانحهالفرصههز»::نهناناود
ارخكمنم19ا>أ5عامانناءهمنذانجازا~منحققهوماا،هجالهذافيللنممهمياإلسك
بفضلكالمندمبىاالسك!لعملهمسزفيبأررهمملثمها~اليأئسعد«دافز«ونوبرامجه
والي!لمبادرا~منا~مدفيمجسداك~البنكجهودالموهى»شجنكمومسانأدودعبانهمن

ارسسفاالئأمننشمهاالسسسهالمناننما،الحصرالارالمناسنبكعلىضمنهامنمندر-
وا~المصروراكعلى.للخروهوالقنعهالمبادرا~منوغرهاالصادرا~وانمان
عنىنماهاوخمرفمأنهورفعالبنكدورلمعزمنالمرمرهلجنكمبهومفومبهها~الذيالمقدر
سسهمهمبلمنالمواليعلىالخامسهللمرهعالميمصنفمنخرأمنعلهحمسرهاذلك

Standardand(!ئعالصهبورزانداساندر Paars(وكاال~احد_وهيالصنفسرلخدها
للثجلAAAفمانبىاكائمصنفن´كمم~المنهورهاألولمهاالنسانمسرطرمصنف
معددهألنصهبنوكفنهضمنانمانيمصنفاعلىوهوالقصرجللكA1+والضرمن
للنمهاإل~لثميالبنكحصلمر»والولذلكالىاضافه.المخاطرهنلمهالخأ!الطراف

بصنفمعنىاخوردولهوكالهمبرمنانمانيمصنفاعلىم)2>.6لم2لم3ا(خرأمن
اعورهنومعبرفوموركومقرها)MOODY8(موأمزسسهمنوهياالنعمانيمخأ´طر
للثجلP-1وملالطوجللنكAAAعلىالبنكحصل~المجالهذافىولمهاك::لوكاال~
.البنكلمكانهجامدهاضافهوهذها~مر

المواردتعبئةمحجالوفياألعضاءالدولبينألبيئيةالتجارةيزتعنباهميةمنهوادراكأ
ا~اعيللتمويلالمعدلةاالرشاديهالخطوطالبنكاعثمأ»ألتجارةعملياتتمويلولغرض
العملثتسلةومكوناتائمعتمدةالمبالغحدودفيزيدكما.مرحلتينعلىلمرابحةداوالتمويل
لثعويلالصيغتينبهاتينالمعبأةالمواردامتخداماآلنالممكنمناصبحذلكالىاضافة



امرمكىر9دوابلو~ز)!.أ)ا~ادثمكسر::ئثورمدمصا:،منمثنوعأعأمجمومن!:لوارداث
ا<لهاعثماحعثأثبنكف_االربع!لثمرشنوافثذنما´ؤ~ضدرا~أنأأ~-\أل9´األنثو«خأ~._

.<الغرضلهشذادوأل>بلون!´<´.3مف:~بىا:~«21

ىأكللثموشكميألثواtأثمجمر~أ~أ•11-:منهاا»أو_را´انهرثنيا.د،اعنفنبرى´الى
.رامرهطر7ك«ومك:رأ9حوالي_:´ربخههنى<ائبنكعأبتمب:~.ثه



ÜIC/CüMCEC/22-0ó/REPJ)0ا9ا~

عثيهجر~كمادققةبصورهذلكوممأبعهألموضوعهذاحولموصياتمنعليهاالتفاو
.العاده

و~.الموقرةلجنتشموبببزبينهالوثيقونبالتوااأاعتزازككللتنميةميإلممكأاالبنثيعتز
ا:امتبانشنت)ICIEC(ائسأدر!توانتمانراالستثتمينلتهيةأسك8االمؤسسرةنأن.0•تعئمو
اتسنوعشربمضيبجدةالبنثبمقرالمؤممةهز>وتحنتؤ،.!ئموقرةشجنتكمهزكر_5لتو~

:~ثمبةللثنمبه!ئمتحد»االمممننصهمنلالالعبهزأفىالمخثصهومهاكائموسسأ´ث،
)UNlOO(«اءونيائبنكلمجموءةائشابعها´»طر.فمثعدداراالسثث~انوكاأل)MIGA(

.)MIDA's(اامذاعةمثطومرأ~المزمهسسهو!ئمن

ذلكالىثباد~انالمومسهئى0بعدثنضملم~´لثياالعخمأءالدولالكرممالمقامهذامنواناشد
د~الىثتمئلعالمو،سمهانعلىللثاكدالمناسبههذهاغشنمكما.همكنهفرعمةاثربفى
~»ولالبناةوالمثب´رداعشقركاألسثنماردعمفىدورهامزلثعنألفاعئهمساناثكمو~0
.عضا،<´ا



التسهيلثتلتقديمالتمويلنوافذمنالعديدانشأالخاصالقطاعلدعمالبنكجهوداطاروضمن
الخاصالقطاعلتنميةاالسلثميةالمؤسسةانشاءابرزهامنكأنوالتيالخاصللقطاعالمالية
واصبح،ام)999(ا~42.فيتأسيسهامنذالعملمنسنواتستالعامهذااكملتوالتي
صادقتدولة)44(منهادولة»)>(االطاريةاالتفاقيةعلىوقعتالتياألعضاءالدولعدد
للعولوتقديوهشكرهعنيعرباذءالبنكوان.المؤسسةفيكامكعضوأواصبحتعليها

الدولاليهااتنضمانالىليتطلع،الفتيةالمؤسسةلهذهقاعتهالذيالفاعلالدعمعلىاالعضاء
خدماتها.مناالستفادةفرصةفيهاالخاهنللقطاعلتتاح،ممكنوقتاقربفيءكافةاألعضاء

دوالرمليونا76يناهزمبلغافاعتمدتا~426عامفلرالمؤسسةاععانكنموتسارعلقد
فياعتمادهتم.Lمعمقارنةء%iYقدرهازيادةيشلماوهوعملية26لتمويلءامريكي
فيالخاصللقطاعالمؤسسةقدمتهالذيللتمويلالتراكميالمبلغيصلوبهذا.ا~42oعام
مشروعا.68لتمويلامريكيدوالرمليون4>7حواليالى،تأسيسهامنذاألعضاءالدوك
اإلملثميالمؤتمرمنظمةلدولاالقتصاديالمؤتمرالموقرةلجنتكممعمشاركةالبنكنظمكما

والذيم)2>»6نوفمبر27-23(العشرينو_تهافيالكوممميكلجنةاجتماعمعبالتزامن
الىاضافةالمشترك.مياالسكالعملتعزيزشأنهامنالتيالهامةالتوصياتمنالعديداصدر
اطاوضمنتعقدالتيواالنشعلةالفعالياتمنالعديدتمو~فيالبنكويساهميشاركذلك
.المجالهذافياإلملثميالمؤتمرمنظمةاعمال

»الرئيسفخامة
والسعادة»المعالياصحاب
ءواالخواتاالخوة

طبعأفيثغسالى0االخرالسنواثفيالعالمياالثثصادفيحقهالمشكالثطوراثادثلقد
عامفيالعالمث0الثجارمنظمهثماماعقابفيخامثالدولثالشجارهفيالمعاملثثومجاالث
99oمنمجموعهعلىمبنياالطرافمثعددشجارىلنظاموالمبادئاالمسوضعثوالثيام
ومنالدولمنللكثربالنسبه0جدمدوثحدمدثفرصخلنفيساهمالذىاالمروالنظم،القواعد
فيفاعلهمؤمساثوامجادوالمواردالخبراثثعبئهاسثدعىمماءالندمثالدولبالطبعبنها
ثسرعلىفغطثامرأعدلمالجامدالشجارىالنظاموانخامثاالخثصاصمجاالثنش
كانكماالجمركهالثعرفهمسثوماثخفضطرمؤعناألعضاءالدولبنالشجارىدلالثبا
اكثرمواضعلشملامثأولكنه،(الجاث)والثعرفهللشجارهالعامأاالثفاثثابانالحاكعله
،االمثثماووثدابرالفنهوالجوانبالخدماثوثجارهالنكرمهالملكثحمامهمنلثعقدأ

لمالثواالبشرمهللمواردونظرأ،النباثثوالصحهالصحهوجوانبالمحلياالنثاجومواصفاث
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هذهلمواجهةامكاناتهاوضعفاألعضاءالدولفيهابماالناميةالدولمنللعديدالمحدودة
لجنتكمقراراتمعوتمشيأ.النظامهذافيالفاعلةمشاركتهادونحائكتقفوالتيالتحديات
خاصأبرنامجأللتنميةاإلسلثميالبنكانشأفقدءالموضوعهذاالهميةمنهوا»راكأالموقرة
القضاياحولءام)997لمسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياالعضاءللدولالفنيةائمساعدةلتقديم
العديديشملوالذي»والمؤسسيةالبشريةقدراتهارفعبهدفءالعالميةالتجارةبمنظمةالمتعلقة
ءالعملوحلقات»والندواتالدوراتتنظيمضمنهامنيندرجالتيواانشطةالفعالياتمن

نظماالطار»هذاوفيءعضا،أأئلدولالمباشرةالفنيةالمساعدةوتقديمءالدواساتواعداد
تشاوريأمنبرأايضأالبنكوفركما.عملوحلقةوندوة»دورةبينماءفعالية40قرابةالبنك
المواضيعحولاالمكانقدوالمواقفتنسيقنحووالسعي»النظروجهاتتبادلخلطهمنيتم

.للمنظمةالوزاريةالمؤتمراتاعمالجدولعلىالمطروحة

ءالرئيسفخامة
والسعادة»المعالياصحاب
ءواالخواتاالخوة

وثعزيزلبناءمثكاملبرنامجلوضعمالزمااطلقثهاالثيالمبادرهباهمهالبنكمنايمانأ
النموثسومعفيبهثضطلعانممكنالذىالكبروبالدوراألعضاءالدولفيراثالقدوثطومر

معالثنسؤالبنكبدأءالبعضبعضهاثجاربمناالفادهمنبثمكنهااألعضاءالدولفي
منكلفياالطارهذافينموذجهمشارمنوثنفذالعداداألعضاءالدولمنعددومعمالزما
ءالبرنامجهذاعلىللثشرافلجنهشكلثوثدوانونمسا.ومورمتاناوبنجلثدشلونسرا
.جدهفيللتنصهاإلسلثميالبنكبمقرمo>»2اكثوبر9و8فيآخرهماكاناجثماهنعثدث
الثانهمرحلتهفيالبرنامجهذامنللثسثفادهالمرشحهاألعضاءالدولمعالشابعأوثجرى
والمالدمفواالردننمسامنكلفيمعالمشاربثلكالخاصهالمثطلباثجمعامشفاءبغرض
منعددالضافهامكانههناكانكمام200vفيمعالمشارثلكاعتمادسثمحثوالمن
ثوسعمنثدىثموملفيالبنكوساهمشارككمااالعضاء.البلدانفياالخرىمعالمشار
فيسلثمياالالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولفيالثكلنثطاعفيواالسثثمارالتجاره

الكفاءهوفعحولالخبراءواجثماعاثم)o»»2ابرمل19ا~8(فاسوبوركنااوجادوجوء
اخرهاكانوالثياإلسلثميالمؤثمرمنظمهفيللقطنالمنثجهللدولالدوألوالثناخسهجهاالنثا

.ام2006اكثو.ر12ه9(شركاانطاالهفيعقةالذىالثالثاالجثماع



ءالرئيسفخامة
ءالسعادةوالمعالياصحاب
واالخوات،االخوة

ءالموقرةلجنتكممعوالدائمالمثمربالتعاونليفتخرللتنميةمياإلسكالبنكءمؤسستكمان
وتعزيزالمرجوةاالهدافلتحقيقالنهجهذاعلىالدؤوبوعملهسعيهاثهباذنوسيواصل
التحدياتمواجهةعلىسوياوالعملاألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاون

.االعضاءدولنافياالقتصاديالنموعجلةمنتحدالتيوالصعوبات

بلدكموحكومةلفخامتكموالعرفانالشكربخالصاتقدماناخرىمرةلياسمحواءوختاما
بكمالعهدهوكماالمميزةوالترتيباتالضيافةوكرماالستقبالحفاوةمنبهقمتمماعلىالعزيز
النشطةودعمهملمساندتهمالوزراءالمعاليالصحابموصولوالشكرالمناسباتهذهمثلفي
علىلهاالتابعةوالمؤسساتمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالعامةوللثمانةللتنميةاإلسلثميالبنك
.البنكمجموعةمعالمثمروتعاونهادعمها

امتناوشعوباالعضاءدولناوخيرحلصكويرضاهيحبهمالككيرفقنااناسألواثه
انهوالسدادالتوفيقيحالفهاوانجهودكميكللانعظمتهجلتاسألهكماجمعاهميةاالسك
.عليممميع

.ويركاتهاةورحمةعليكموالسلثم











اإلسلثمىالمؤتمرمنظمةدولفىالبيئيةالتجارةحققتهاالتىاالنطلثقةأنعلىأشدأأنوأود
بخلشفجادةتدابيروضعتقتضىسوفالذكرسآنفةالتمويلفرصوفرتهالذىالدعمبفضل،
خطةبروتوكولأهميةعلىالتأكيدائسياقهذافىبييجدركماامتداعتها.لضمانائتمويل

منظمةفىاألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفات
التفضيليةالتجارةلمحادثاتالثانيةالجولةتبدأأنالمقررومن(بريتاس/.سلثمىاالالمؤتمر
وإننىالتجارية.المفاوضاتلجنةفىاألعضاءبالدولالتجارةوزراءبمشاركةاليومفعالياتها
هذهبنهايةعليهوالتصديقالبريتاسعلىالتوقيعبعمليةالتعجيليتمأناألملليحدونى
االهتمامانممكن.وقتأسرعفىالنفاذحيزالهامةاالتفاقيةهذهتدخلأنأتمنىكماالجولة،
اإليجابية.توقعاتهامنيعزنالمفاوضاتلهذهاألعضاءالدولتوليهالذىالكبير

وتحديثها،اإلنتاجأنظمةوتطويرءالخاصالقطاعاستثماراتاستمرارفإنءالسياقهذاوفى
كلواالعتماداتالجودةوضمانوإدارية»ماليةتحتيةبنيةوتأميسءالمنتجاتتنوعوضمان

للتجارةبالنسبةبلوغهإلىتنطلعالذىالهدفبأنثقةعلىوإننىالمهمة.العواملمنيعدذلك
التجارةفىجديدةمجاالتاستحداثعنيتمخضسوفملثمىاالالمؤتمرمنظمةفىالبيئية
التجارة.حققتهاالتىالعامةالزيادةمعمتوازيةستسيرجديدةأسواقوفتحبلداننابينفيما

المعالى،أصحاب

الموقرون»المندوبون

فىالبدءوتمالقطنمجالفىالتعاونبشأناإلملثمىالمؤتمرمنظمةعملخطةأعتمدتلقد
مثل:المجاالتمنالكثيرفىالتعاونتستشرفالخطةفإنالمنتج»بهذايتعلقوفيماتنفيذها.
القدراتورفعءوجودتهالمنتجإنتاجيةوتعزيزوالتطويروالبحثالجودةومراقبةالتجارة
المحالج.وإنشاء

العالمياإلنتاجمن9ه`28إلىاإلملثمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولحصةتصل
فمادراتمن9ه´36المنظمةفىاألعضاءالدولحققتولقداستهثكه.من9ده24وللقطن

المدخلثتأهمالقطنويشكل"%.Yإلىالقطنوارداتمننصيبهايصلبينماالعالميةالقطن
حيويأتصديريأعنصرأيشكلأنهكمااألعضاء»الدولمنالكثيرفىالمنسوجاتقطاعفى
الفقر.حدةمنللتخفيفهامةأداةبمثابةوهوبعد،القطاعهذافيهايتطورلمالتىالبلدانفى
منظمةعملااخطةتكونأنوآملالخطةإعدادفىساهممنكلإلىبالشكراتوجهانوأود

الشقيقة.لبلداننافائدةذاتااالقطنمجالفىالتعاونبشأناإلسلثمىالمؤتمر





ثراثمرثو



ودينناءللعاملينرحمةأرسلوسلمعليهاثهصلىفرسولنا..بأكملهاالدناسعادةعنمعآومسؤولون
والرخاء.والخيرالحقدسترروهوءالسماءألديانوخاتمأمكمكجاءإنما

يغرواحثىمابقرماليغيرواثهءأنفسكمعندفمنمصيبهمنومابكمءاثهفمننعمةمنومابكم

نفسهم.مابأ
واليحترمونباالقوياءاآلفيهالناساايعثرنزمنفي..الثغيىنواصل..جميعأاثهيرعاكمفدعونا
.أجمعينالناسوخيرلخيرهمعينالسا..المتكانفينالمتعاطفين»الحياةمئناعإال

.>>وير~يحبwوإياىاؤزاوذة

...ويركاتهاتةورحمةعليكموالسلثم



ماليةاوردؤسوقوايب:دسشمارااللصا~.'.لخزاثزانشهفيراكدهشهابةمنبدال5اسثثفأثر_
.هدة9اسا
تأسيسعن,هذاشهرنامنوالعشرينالثامنأديو>.فياالطثنيتمسوفوتوفيقهاثهبفضله»0

نومئيفبهدفماليزيا.رئةوزراءرئسرربدوقعبداته/السيدمعاليقبرمنللزه:ةالعالميةالهيئة
.االحكاممنمستمدمعاصركيانليشمهائمنظمةدورفياالقتصا.لتعزيزكوسيئةائزكاةمفهوم

ءلهاالمنمومهاالهصادمهواالبعادالكافئىاالجسراعيالدورمبرزا»ههالزلفرمضهائفقهمه
مدر-معاهصرمنظورونومصارفهاعلىوموزمقها

.ومراهبهافهأانمراو~فالدولها~مه>ىا.حي0!ء!:««~»د.زه
منوالزرسلثمىاالالمؤمميمننشمهالدولفىاالعمالا~ابامحادانناءانهبحمدمكما

القصرىاالسنادهالونسرنفسوفى,النبكىالربطفرصاالعمالالصحابمسرانفمأنه
.والصناعهللجأرىمه9االسأالغرفهفرد´هاليوالخدما~؟لمسهك~من

:ذاعهنجا~ا~7ااساوفي5-
مهإسكدولعسرهبلهنا´اعمالمجمع~الهالمفوحهاألنمرداهبهإمفعلىالموافقههتقغد

.النفذفىألسووعبفهالفصلهجراءا~7اإسكساراالنممبنما..انهسراء!ن~ميوالبقه
واألخوا~ا´اخوه-الرمس~امه
الخطهالما_منأربعبخصوصإنجازهممبماادميسهبقد~
للزكاهالعالمهائهنه«

المفتوحة..التأشيرةنظامعلىوالموافقة•

ارةللتباالسلثميةفةللفالعشريةالخطةافأمكمنءأل3،علريزيدwتحقيقأيشكلالزرا´~مر
والصناعة..

النابضةاتركيةاالرضعلىاسطنبولفيهناالموقرةلجنتكم«إنعقادالخيرمنالمرثأستبشرماربك
..العصورمرعلىواالنجازبالعطاء

دورفيحكوماتنادعمثماوألاثهعونلوالأنهنعترف»الخاصالقطاعفيأننالفخامتكممؤكد
لتحقيقأطولفترةننتظرأنعلينالكانءاألكرامقادتهاوتوجيهوتشجيه~مياالسنكالمؤتمرمنضة
»منطقتذ´ونماء»أمتنابمصيريتعلقفيما»ضدانمتعاشريكاناألمرحقيقةفيأنذاوذلك..أنأرنسبة



التبادلوزدادقIاالملثميةائدولبينفيماواالستثمارالتجارةتنميةووسائلمئبكتلىكيزالت
وإقامةالبشرية،المواردوتنميةائبحوثمجاالتفيالعلميوالتعاونوالسياحي،العمالي
كافة.الغربيةوالدولالمنظمةمولبينفيماميةإعهروابط

وتنشيطتعزيزنحوأنشعلتهاتركيزالىميةاالسكالغرفةتمعىائعامة:االهدافوتحت
فيوالمساهمةالمصرفيالمجالفيالتعاونوتثجيعاألخرى.الدوليةالمنظماتمعالعلثقات

التحكيم.~منالتجاريةالنزاعاتتسوية
جميعهاتسهمألية..عشرةإثنتيخطتي:فيالغرفةرصدت..أثهلبباأل~ا~~»كادبط
فيالشرعيهالمواردوتوظيفمية،االسكتالمقامكفيالمكنونةاألدوارتفعيلفيأثه~ن

التحتيه،البنيةمشارعوتمويل،االسئثميالمؤتمرمنظمةدولاقتصادلتعزيزاالنسانية~رفها
واالستفادةاالنتفاعلميتيح~متشابكهمنظومةضمنعماكاألألصحابالترابطفرصوتيسير

االسلثمية.الغرفةآلياتتوفرهاالتيوالخدماتالتسهيلثتمن
ز~~إثنى~دآ_توتحدياتأهدافأخطتهاعرضمزتسكنتوجلعزاشمنوبتوفيق

منوأياالمنحونيطولمحىجميعاتثمجيعهمنيلعلىاثهوأحمد,الكراماالسثميةالدولقادةمن
وزعمائناقادتنابقيةعلىعرضهاإلستكمالقانعاراضياسيدفعنيماوهو،وتشجيعودعممباركة

اإلسلثمية.الدولفي
~اال~لأ~_وز~اخواتيمعلقاءاتعدةبعقدصعدتالشرف<لهذاموازخطوفي
~أنمواكا>......>أضمنهالذيتفاعلهمفيرغبةإسلقمية،....عشرينعلىيز~

غرفتهم.بالطبعوالغرفةخطتهمالخطةسيعتبرون
الر~~واآلأ~اال~تفاصيلهابكلالعشريةللخطةيتوفيان»بمكاناألهميةمنألنه

~>األ~لخيروضعتاالصلفيألنهاكلهااالمةخطةتصبححتىوالخاص،

األعزاءاالخوةالرئيمرفخامة

للتجارةاألسلثميةالغرفةتاريخفيمميزاشهراالعامهذامننوفمبرشهراعتبرانلياسمحو
وفير.بركةايامناكليجلاناثهواجياوالصناعة
األرض.فيألاثهبا~تيمنااألمتخلثفبنكتأسيمىفيبدأناالقريبفباالسمر

االستثماروأسهم,امريكيدوالربليونمبلغاادارةأسهمفيهشكلة،األسهممتنوعماكبرأس
الصكوكتجينثمدوالربليونمئةالمخصصاإلستثماروأمهمدوالربلشيينعشرةبقيمةالحام

مجاالتيلصبها,الدوالراتمنالبلشيينعشراتجمعبواسطتهااششاءاننستطيعوالتي



-بثبالعراألصل.

كاملعبداتهبنصالحالشيخسعادةكلمة
والصناعةللتجارةسلميةاالفةالفونيس

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعشرينالثانيةالدورةفي
1.>6الثانيتشرينلمنوفمبر63اسطنبول،

سيزارفجدتأحمدالرئيهنفف´مة

التركيةالجمهوريةوئيمر
مياالسكالمؤتمرلمنظمةوالتجارياإلقتصاديللتعاونالدائمةالنجفةوئيمر
والساده.السيدات,السعادةأصحابوالمعالى،الدولةأهمحاب

واألخواتاإلخوة
وبركاتهاثهورحمةعليكمالسلقم

حفنهمنهاوجعلالماضي.لفائنامنذومجهوامنهاأوهامزافيلنأباركماعلىوأخراأوالاثهأنكر
وعلماءمفكرعنمنالمنكآلالمضرمهاللجنهبإحبماعبدأ~والياألولىهنئئثهاطمنذءمنمرهطبه
الخطهاصدارانهبحموممالمكرمهبمكهعقد~الياأاسننائهاإلسلثصهللفمهللحضراألمه

للجارهاإلسلثممهالغرفهلخطهمضهالعرالخطره~واليسلثمياالالمؤمميلمنظمهالعنمرمه
والصناعه.

لثهالناالدورهاجماعالر.الفصلهخصهاوالصناعهللجارهمهاالسكالغرفههد~الفوروعلى
2»>6مونوفيبجاناذرمهبجمهورباكوفيعقدالذ_الخارجهلوزراءمياالسكللمؤممىوالنلثمنن

اهدافهاومساندهدعمهاالىالمعنهوالمؤسسا~االعضاءاالولأعوهمعاعمعادهااثهبحمدومم

والبطالهوالففراالهصادمهالنسهمعدلانخفاضفيسحوراليمحدمامهالمواجههالمامهاومدعمم
المنظمه.دولبناالهمادىالعاوندرجهانخفاضوأخرأالجارىالبادلمعدروانخفاض

والما~.أهدافبحدمدالمحدما~هذهالعنمر~الخطهفهحاصر~الذىالو~في
الوالى.علىغرضهاوعامه.وعملهأخلثعهمابنموزعهدفاعسرسهفياألهدافملخص~
المسلماالجرصورهجامدمنلسرقالجارىالمعاملفيفهاالخكالناحهأهممهعلىالركز

لدمنا.واطمئناننفه~كانالذى





ثأرالس



تكتكأحمدالدكتورسعادةهنالمقدما~ض~

ائموظفينكباراجتماعورئيسالتركيةألجمهوريةفى؟لحكوميةالتخطيطهيئةوزارةوكيل

ا~ألننروجهاتتبادلاجتماعنتائجحول

واال~رالتجارةتيسيرخونانقدرات´´بناءبموضوع

)2ء09الثانىتشرينفوفمبولم23(امننبول،

j::~´:0:. j

أنمنست:جراءأثوثبسثءأائمتخصصها~اث:عبرعثىا´ءأعضد:ء0
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ءالشركاتمن.مهمامأرثتنزوا.مطاقامةتشجه~معلىعضا،jlائدولم~توعمه6 .._...ر.
ائحسفير-المشروت:تعنررأكبررةبصوكيزالتمعءابحثيةوألمؤمسراتامعات»و!لب
ر.ألغرنلهز!مناسبينتننئيميوإهئارسياسةوضعهلممتوسطةوا

ألمستثمرينأماموفتحهاوأله´ءتهأئبورحددامنذ0قدو!تيزبتعناالأ~´ء.ر0ادو~همئائبث9ا

الصمؤولش.ركث~عسثو~ر







~مأباالنجلز.األصل

الم(القرار

للكوسيكو(لعشرينالثانيةالدورةعنالصادر

2-21(اسطنبول، í/2•>1الثانىتشريننوفمبر(

المؤثمرلمنظمةوالتجاريدناالقتصأللتعاونالدائمةللجنةوالعشرينالثانةالدورةإن

الثانيتشريننوفمبر/24إلى)1منالفترةفياسطنبولفيالمنعقدة(الكومسيك)،اإلسلثمي

اإلسلثميالمؤثمرمنظمهثمهمؤثمراثعنالصادرهائمثألذاثراثبالقراثدكرإأ
؟جثاثخارئوزراءاإلسلثمثوالمؤتمراث

الدولبينفيماوالتجارياالقتصاديألتعاونلتعزيزالعملوخطةباالستراتيجيةكرثةوإآ

العاشرة»دورتهافيالكوسيكعليهاوافقتالتيسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
السابع؟مياإلسكالقمةمؤتمرواعتمدها

االجتماعوتوصياتءللكوسيكالسابقةالدوراتعنالصادرةالقراراتاعتيارهاقيتأقةوإآ
عنها؟المنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالثاني

فيالمنعقداإلسلثمهالقمهلمؤممىلنهالنااالسننائهالجلسهمبنهالذىمكهإطثنكرتستوإآل
5ه7(~1462القعدأزي1إلى6منمهالسعودالعربةالمملكهءالمكرمهمكه

)؟o.»2األولدمسمبر/كانون

التيماسرللحدللعمدياإلسلثميالمؤمميلمنظمهالعنمرقالعمل.برنامجداعممادتر~وإة

والعسرمن؟الحادىالفزر.فياإلسلثسهاألمهمواجهها

تمكالمستقبقالستشرافوؤمهاإلسألممهتلثمهمعطياتعنصرىالعملبرناهبأنتلثحطوإآ
علىبالتعوملوالعشرمنالحادىالقرنفيائجامدةاتتحدياتمواجههمنمياإلسكاتعالم
!لمشرك:مياإلسكوالعملالجماعيهاإلرادة

االقتصاديالتعاونتوثيقبغيةالعوائقجميعتذليلعلىبالمعملالتزامهامجدداتئكهوإذ
األعضاء؟الدولبينفيماوالتجاري

فياألعضاءالدولعلىوالماليةاالقتصاديةوآثارهالراهنالعالميالوضعفيننرتوإذ
اإلسلثمي؟المؤتمرمنظمة
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~إى-~واأليا~ثرةدورتهافيالكوسيكعنالصادرالقرارا~رالشيحهطوإد
االقتصا.يةالتطوراتحولللكوسيكالسنويةاندوراتخدهرالنظروجهاتتبادلاجتماعات
؟األعضاءالدولبهاتعنيالتيالمهمةالعالمية

وجهاتلتبادرالمخصصةاالجتماعاتإليهاتخلصالتيالنتائجمتابعةضرورةالرالوإذ
المحافلفياالجتماعاتهذهتنمليهاالمتيانمجاالتفياألعضاءالدولمواقفوتنسيقالنظر
ائصلة؟ذاتالدولية

فياألعضاءالبلدانبينفيماالبيئيةالمتجارهبتعزيزاألعضاءالدولالتزاممجددأتؤكهوإذ
للتجا~ة«التدريجيوالتحريرالمتبادلاالقتصاديالتعاونف~منمياإلسكألمؤتمرمنظمة
عنالصادرةالصلةذاتبالقراراتكروتةوالتجارية:االقتصاديةاألساسيةالبنيةتمئويي.بغية

أعمالها؟جدولعلىدائمكبندالموضوعهذابإد~اجوالقاضيةائكوسيك

فياألعضاءالدولبينفيماوالتنسيقالتعاونلتعزيزبالحاجةالصدد،هذافيتتى«وإذ
الراميالهدفوبلوغائعالميةالتجارةفينصيبهازيادةيكفلبمامي،اإلسكائمؤتمرمنظمة
»~1.إلىاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالبيئيةالتجارةنسبةزدادةإلى
؟2.أoعامبنهاية

الدولبنفماالثجارمهاالفضالثنظامبشأناإلطاراثفاثثلدخولحهاارثاعنثعر~وإد
خمةوثوكولبرعلىالثوشعبابوفثحالنفاذ،حمزاإلسلثميالمؤثمرمنظمأفياألعضاء
~األعضاءاالولبنفماالثجارمهاالفضالثامبنظالخامثالثفضلثالشرمأاث
وبذلالثجارثللمفاوضاثاألولىللجوألالموفقواالخثقاملم(برمقاساإلملثميالمؤثمر
النانث.الجوأللثدشنوالثحضراثالمكثتهائجهود

منالمقدمةوالدراساتءالعملوأوراقالعمل،سيروتقاريرالمرجعية،التقاريرثلثذوإد

البحوثومركزالكوسيك،تنسيقومكتبمي،اإلسكالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانة

وا~كزأنترق)»(هركناإلسلثميآلللبلدانوالتدرهبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائية
بشأنءو:لصناعةللتجارةاإلسلثميةوالغرفةءللتنميةأإلسلثميوالبنكالثجأرة،لتفصةاإلسلثمي

؟األعمالجدولبنود

فيالعاملةومؤسساتمااإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتبذلهاالتيالبودرثقهوإذ
واالجتماعيةاالقتصاديةواإلحصائيهالبحوثمركزوهيوالتجاري،االقتصاديالتعاونمجال

ميةاإلسكالتجارة»انجامعةلتنميةمياإلسكوالمركزبأنقرة،اإلملثميةللبلدانوالتدريب
واالثحادءوالصناعةللتجارةاإلسلثميةوالغرفةللتنمية»اإلسلثميوالبنكللتكنولوجياه
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لهذهاللثزمينوالعونالدعمتقديماألعضاءالدول~سدالبواخر،لمالكياإلسلثمي
أداءفياالستمرارمنيمكنهابماالمؤسساتهذهنحوالماليةبالتزاماتهاوالوفاءالمؤسسات
بفعالية.مهامها

يتصلفيمااإلسطميالمؤتمربمنظمةالخاصالعثمريالعملبرنامجتنفيذاستراضا~
األعمال)جدولمنالثالث(البنداإلقتصاديبالتعاون

العملبرنامجتنفيذحولالتطوراتآخراإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمحرضت
االقتصادي.للتعاونالعشري

مرجعيةمطوعات

o>>2األولكانونلمديسمبر8-7يوميعقدتالتيلثةالثااالستثذائيةالدورةأقرتا~
اإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةالعشريالعمكبرنامج

»2»»6آذاو/مارسمنالخامسفياإلسلثميالمؤتمرمنظمةأجهزةكافةاجتمعت2-
للمنظمة.العشريالعملبرنامجفيوردتالتيالنصوصباستفاضةاستعرضتحيث
للتعاونالدائمةاللجنةللمنظمة:الدائمةالثلثثةاللجانمشلواالجتماعحضروقد

والتكنولوجيالعلميللتعاونالدائمةواللجنة(كومسيك)،والتجارياالقتصادي
االجتماعهذاوأقر(كومياك).الثقافيةوالشئرونمملثملكالدائمةواللجنة(كومستيك)،
المؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجبتنفيذالمعنيةشاديةاالسترالخريطةالتنسيقي

اإلسلثمي.

يكونبأنالكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرونالثانياالجتماعأوصى3-
جدولعلىدائمابندأاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجتنفيذاستعراض
الكوسيك.أعمال

بجمهوريةباكو»فيعقدالذيالخارجيةلوزراءوالثلثثونالثالثاإلسلثميالمؤتمرأكد~4
نظامبإنشاءالخاصةاإلطاراتفاقيةأنعلى2006/حزيرانيونيوفيءبيجانأذر

األفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفةخطةوبروتوكولالمتجاريةاألفضليات
لوصولاألساسميشكلثناإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجارية
)ه`؟.»نسبةهدفإلىبالمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالبيئيةالتجارة

قرارات

تنفيذبهدفءالكاملوالماليوالمعنويالسياسيالدعمتقديمإلىاألعضاءالدولتأعوا-
العشري.العمكبرنامج
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اجتماععقدذلكفيبماءبالفعلالعامةاألميناتخذهاالتيالخطواتالتقديرمعثطحظ~2

العشري؟العملبرنامجتنفيذبهدفاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةللمؤسساتتنسيقي

مياإلسكالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةبالفعلبهاقامتالتياألعمالأينث~ك~3

البرنامج؟لتنفيذالمعنيةومؤمساتها

t-تخفيفصندوقمواردفيإسهاماتهاعنأعلنتالتياألعضاءالدولإلىائشكرترجي
آلالعزيزعبدبناثهعبدالملكءالشريفينالحرمينلخادمخاصتقديرمعالفقر»حدة

هذالصالحدوالرمليارابقيمةالكريمةلمساهمتهالسعودية»العربيةالمملكةعاهلسعواء

أمريكيهدوالرمليون300بمبلغإسهافهاعنأعلنتالتيالكويتدولةوكذاءالصندوق

الماليةإسهاماتهاعنتعلنأناآلنحتىبذلكتقملمألتياألعضاءولانجميعويحث
الصندوق.لصالحائسخية

ومركزالعامةاألمانةمنكلمعبالتعاونيقوم»أنللتنميةسلثمياالالبنكمن~0-
والوسائلالسبلحولوالثلثثينالحاديةدورتهافيالكوسيكإنىلرفعهتقريربإعدادأنقرة»
أفريقيا»فيللتنميةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةبرنامجمنكلبينلند~جإتباعهايجبالتي

فيباد.وبرنامجألفريقيابالنسبةللتنميةاإلسلثنميالبنكبهاتقدمالتيوجوأواجادومبادرة

والمركزءللتنميةاإلسلثميوالبنكاإلسلثميآالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتة~~ه9
والمنظماتءأنقرةومركزوالصناعة»للتجارةاإلسلثميةوالغرفةالتجارة»لتنميةاإلسثمي
أقربفيأفريقياووسطغربفياجتماعاتتنظيمإلىءالصلةذاتاالقليميةدوناألفريقية
فيفيهاللنظراإلقليميةودوناإلقليميةنالوطنيةالمشروعاتلعرضوذلكءممكنوقت
إطثنمنالمستقىوالبرنامجاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملبرنامجإطار
القطاعيةالبرامجوكذاأفريقيا،لصالهللتقيةاإلسثميالبنكبهبادرالذيوجوأواجاد
فياألعضاءاألفريقيةالدولفيالقطنقطاعفيواالستثماراتالتجارةبتوسيعالمعنية
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمة

A-والمركزللتنميةاإلسلثمىوالبنكاإلسلثمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنثطلب
منتدىلتنظيموالصناعةللتجارةاإلسلثميةوالغرفةأنقرةومركزانتجارةلتنميةاإلساثمى
فىإفريفيافىالغذائيةالصناعاتفىواالستثمارالتجارةلتنشيطوالوسائلالسبلحول
اإلسلثمى.المؤتمرلمنظمةالعشرىالعملبرنامجإطار
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الثيالمبذوألجهودهامواصنهمياإلسكالمؤتمرلمنغمأالقابعةالمؤسساثمن~9-

وفعال.سرصعنحوعلنللمنظمهالعشرىالعملبرنامهثنفيذثكفى

العملوخططبرامجبوضعاإلسلثميالمؤمميلمنظمهاالبعهبالمؤسسا~شهبا~»

برفعوثكثهاللمنظمه»العسرىالعملبرنامهأرساهأالياألهدافمحقعقإلىالراسه
للمنظمه.االبعهالمعنمهالمحافلمزوغمرهاللكوسكالسنو~الدورا~إلىمقومر

البنكمالرأسزهادهفيمهممساهماعناإلعلثنعلىاألعضاءالدولجمعثث~11

للنصه.اإلسلثميالبنكإدارهمجلسهورهwطبقافهالمكبللنصهمياإلسك

المؤسسةبإنشاءالخاصةاالتفاقيةعلىاألعضاءالدولمندولة46توقيعرثئه\-)

كيءاالتفاقيةعلىالتصديقفيباإلسراعالموقعةالدواروتناشدالتجارة،لتمويلاإلسلثمية

وقتأقربفيالعموميةللجمعيةاألولاالجتماعبعقدتناشدهموكذا:لنفاذ،حيزتدخل

األعمال)جدولمنبعالمرا(البندتقاريرا~

األعمال/ولجهمنا-tإلبندلموالتجارياالقتصاديالتعاونحولمرجعرتقوير-`اوإل:

واآلنشعلةراتالتصرآخرحولتقريرامياإلسكالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةقامت
التعاونمجالفياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبهاقامتالتيالمختلفة

.االقتصادي

-مرجعيةمعلومات
الفترةفيبيجانبأذرباكومدينةفيالسياحةلوزراءالخاصراإلسلثميالمؤتمرعقد1-

)..>6أيلولمبتعبراا-)9من

نوفمبرا13إلىyمنالفترةفياليدويةوالحرفللصياحةالدوليالمؤتمرتنظيم~تم2
معباالشتراكالسعوديةالعربيةبالمملكةزالرياهمدينةفي)..6الثانيتشرين
.اإلسلثميةوالشفافةوالفنونللتاريخاألبحاثومركزللسياحةالعليااللجنة

المستقبليةنشطةاأل

.2>»8عامدمشؤفىالسماحهلوزراءالسادساإلسلثمىالمؤثمرسنعقدا~
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لتطومراستراتيجيةخطةالعدادالساحةبتطويرالمعنيالخبراءفريقاجشماعسيعقد2-
األولالربعفيتركيافياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفيالسياحة
.v»20عاممن

القرارات

بشأناإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنالمقدمالمرجعيبالثقريرعلمأثأخذا~
فىالعاملةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةومؤسساتاألعضاءالدولحققتهالذيالتقدم

.والتجارياالقتصاديالتعاونمجال

المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينفيماللتعاونمجاألألسياحةبأهميةتقر2-
الذيالمجالبهذاواهتمامهاالمنظمةفىاألعضاءالدولبالتزاموترحبسلثمىاال
بشأنه.وزاريةاجتماعاتخمسةعقدفيتبدى

المؤثمرفيبفعالهالمشاركهعلىسلثمياالالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولثحث~3
ثحثكما»200^عامأمشئفيعقدهالمقررالساحألوزراءالسادساإلسلثمي

الساحهبثنمهوالمعنىءv.20فيشركافيعقدهمعالمنالخبراءفرؤاجشماع
المؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولداخلالساحهلثنمهاثجهاسثرخطهإعدادعلى
مي.اإلسك

عملخطهوثعداألعضاءىالدولمزالعامدالثثصاداثالقطنثطاعأهمهالر~ه4

الدول~ثثكماسلثمي»االالمؤثمرمنظمأفياألعضاءالدولفيالقطنلقطاع
الخطه.هذهثنفذفيباإلسراعالمعنهاألعضاء

فيالقائمهواللوائحاالثفاثاثمثناولوالذىأنقرهمركزأعدهالذىالثثرمرثلثحط0-
حمثمنوالفنيوالثجارىاالثثصادىلثعاونباالمعنهاإلسلثميالمؤثمرمنظمه
األعضاء.الدولجاثاحثا

i-ا(سراععلىاالتفاقياتهذهعلىبعدتصدقأوتوقعلمالتياألعضاءالدولثحث
وقتفيتنفيذهاوتيسير0الصددهذافياللزمةالقانونيةاإلجراءاتاستكمالفي

قريب.

y-المؤسساتمعبالتعاوناالتفاقياتهذهمراجعةللكوسيكالعامةاألمانةمنتطلب
الحديثةللتطوراتمواكبةجعلهابغيةاإلسلثمي،المؤتمرلمنظمةالمتابعةالصلةذات
التغير.سريعةالعالميةالبيئةتشهدهاالتي
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-4اإلبنأاإلسكستمرالمفتبمنظمةاألعضاءالدولحوبلالسنوياألقتصاديالتقرير:شأنيا

rلن/األكماجدولمن

بمننلمةاألعمماءالدولفياألخيرةاالقتصاديةا~دات~لتتريداأنترق~هذدتة
اإلسلمي.المؤتمر

مرحقيةمعلومات

ألتالية:الهامةبالنتائجأنقرةمركزتقريرخلص

النامية؟الدولأداءمنأدنىمجموعهافياألعضاءللدولاالقتصادياألداءمتو~ظلأ-
المتكهنغيرالتقلباتمتلءالعكسيةالخارجيةالصدماتلمجابهةعرضةأكثريجعلهامما
المالية.التدفقاتاستقراروعدمالعالميةالتجارةفيبها

يزيدالدولتلكمنوا~ادراتالمخرجاتفياألوليةالمنتجاتمنالكبيرالنصيبإنب-
نموهاعلىسلتايؤثركماالعالميةالسلعأسواقفياألسعارلتقلباتتعرضهامخاطرةمن

الطويل.المدىعلىالسياساتوصنعالمستداماالقتصادي

-قرارات
فيالمائيةوالموارداألرضانتاجيةلزيادةالجهودمنالمزيدبذلضرورةعلىدتشها-

الرينظم~المستدامة،الزراعةوتكنولوجياتالفنيةالمعرفةونقلالزراعةمجال
الكفاءة.عاليةوتقنياته

أكثرتنمويةاتيجياتاستإتباعإلىالراميةالجهودمنالمزيدبذلأهميةتجرزو~ا~~
بالمشاركةوذلكءالهيكليةحاتواإلصكالقطاعاتتنويعأساسعلىتقوموعمليةتماسآل
وزيادةاقتصاداتها،بينالتكاملأوجهتعظيمأجلمنالخاهنالقطاعجانبمنعلةالذا

واالستثمار.البيئيةالتجارة

ï-األعضاءالولىعلىوآثأرهاالعالمهفثصاميهاالالثطوراثرصدفيباالسثمرارأنقرهمركزثكث

للكوسكالسنويأراثالوإلىالشأنهذافيثقرمرآفتموأن،اإلسلثميالمؤثمرمنغمأفي
بالساساث.المقصألالثوصماثمنمجموعأمثضمن

معماكاألولجهمنr-tإلبنهلمالمتابعةبيرلجنتهتقر:ثالثا

عنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينالثانياالجتماعإلىتقريرأ!لكومسيكتنسيقمكتبقدم
الكوسيك.



مرجعيةمعلومات

في2..6مايو/آيار25-23منتركيافيالمتابعةللجنةوالعشرينالثانياالجتماععقد-ا

~،ذ~

-قرارات

عقدالذياجشماعهافيالكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةلجنةأعدتهالذى~~ا-
لجنةءنالصاد~ةصيدتالتوتيتهه؟2..1آيا~/ما_25-23نهةالفترفي

والعشرين؟الثانياجتماعهافيالمتابعة

لن/أألعماجدولمنi-iالبندلالعملخطةتنعيذفرماستعرا~ابعأ:

ميةاإلسكوالغرفةالكوسيكتنسيقومكتباإلملثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةقامت
للجنةالتاسعاالجتماعوتقريرالعملحظةتنفيذاستعراضحولتقاريروالصناعةللشجارة
الدورة.

مرحقيةمعلومات

اإلسلثميوالمركزاالختراعلبراءاتالتركيالمعهدبينالتفاهممذكرةعلىالتوقيعتما~
الدولفيالبراءاتمكاتببينالفنيالتعاون´´مشروعتنفيذحولالتجارةلتنمية

المتابعةللجنةوالعشرمنالثانياالجتمااعأثناءاإلسلثمي´´المؤتمرمنظمةفياألعضاء

الكوسيك.عنالمنبثقة

مسثقبليةأنشطه

حولمؤتمرأالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزاالختراعلبراءاتالتركيالمعهدمينظما~
المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالصناعيةالملكيةمكاتببينالفنيالتعاون
.6.20األولكانونIديسمبر16-14منأنقرةفىسلثمى´´اال

القرارات

(أدىا~ا~التىاالستراداإلمثدرتوالمولمنظمةالعامةاألمانةنه~ار
للكوسيك.السنويةالدوراتإلىالملسلةا-.ورذ

بدزكةمشتأ.قطاعيةاجتماعاتالستضافةحاتبمقتتتقددأناألعضاءJالد»تنياشد-2
الوالتيءالعملخطةفيالمدرجةاألولويةذاتالمجاالتفيالخبراءلفرقالقطاعات
التطوعاألعضا>الدول~~وكذاءبعةبشأنهاخبراءلفريقاجتماعانعقدقديكون
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الواردةاألولومةذا~العاونمجاال~فيالخبراءلفرقالقطاعهاالجتماعاتالستضافة

هذهتنظمأنإالءعاثاالجثماثلكباستضافةعروضعلىاشتملتاليالعملخطهفي
األعضاءالدولأماممفشوحةالفرسةتزالوالطويلة؟لمدةتأجيلهمم«االجماعا~
دورةحدامهوالذيإ2>»6أيار(مايولمالنهائيللموعدوفقآاالجتمأعا~هذهالستضافه
السابعهللجنةوالعشرمنالنانيمبصاعنكالصلهذاتوالمو~´تالسابقهالكوسك
الكوسيك.عنالمنبمقه

فيالعامألمياإلسكالمؤثمرمنضهفيالمعنمأسسأتوالمناألعضاءالدوروثه~:-
المساعدهممشفمنأللمواالمكوسك~عا_ثحثارروالثباالثثصادىالسر´ونمجان
الصدد.هذافياألعضاءوللكاأل~زهأ

(البنهأإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءولالهبينفيماالبيئيةالتجارةتوسيع"1-

األعمال)جدولمنالخامس

التجارةتربيعبشأنالتجارةاإلسكميلتنميةبمنروأمممراإلسلميللتنميةالبنكتقريرا.0`اوال

لن/األعماوبلجهمنا-5إلبندلماإلسلميتممرالسهتمنظمةأعضاءبينفيماالبيئية
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التجارةتوسيعبشأنتقريرينالتجارةلتنميةاإلملثميوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكقدم
اإلسثمي.المؤتمرمنظمةلبلدانالبيئية

~عرييةمعلومات
فيالواردهالشغلهخططهخلرمناللثزمهالمواردبثعبئهللثنمهاإلسلثميالبنكهاما~

ثموملوبرنامجءالوارداثشجارهثموملوهي:أالالجاره»لمرملاألربعهالبرامج
علىبحهالمراوآلثيالوحده»اسثثفاروصندووءاإلسلثمهالبنوكومحفظهراث»الصاد

اهزفيللقنصهسلثمياالللبنكالمواصألالجهودوثقدرالجماعي.والثمرملخطومثن
بنفماالبنهالجارهلثموصلدوالرمالر6.69شدرهمبلغثوفرمنممكنهماالصدد
ا~4)6إلى~1420عاممناإلسلثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدول
مصلاليالمعثمدهالشجارهثموملعمثا~من%Viمشكلماوهو))؟»>6~1999(

دوالر.مإلر8.82اإلجماليفيهشها

ألشيخلكرمنأمرمكيدوالرمالر2«14مبلغإجماليللقنصهسلثمياالالبنكرصد~2
رصدثمحثام)»999(~ا42»منذالجماعيوالسوملخطوثنعثىبحهالمرا
فيفقطم)20»6-2>05(~1أ26عاممنهاأمرمكيدوالرملون562حوالي

اآللشن.نفسإطار

أمرمكيدوالرملمار72.1جملثها~اعساداثللثنمثاإلسلثميالبنكخصصكما~3
من1.~.(1صافي)لمأمرمكيدوالرمالر24«21وم)»2»>6~2»>5(ا~426عام
الشجاره.لمرملاألربعهأنظمهإطارا~في426إلىا~397

والبنكاإلسلثميالمؤمميمنظمهفياألعضاءالدولمندوله46الومحثىوهعسر~4

لمرملاإلسلثمهالدولهالمؤسسأاثفاؤعقدماألمؤسساثوأربعللقنصهاإلسلثمي
الشجاره

قرارات

ءةالتجا>يللتموليةالدهسثمةاالسمةالموانشاء.فيللتنصة.اال~النكدحمو~1-
رأسيبلغللتنمية»اإلسلثمىالبنكمجموعةيتبعالتجارةلتمويلمستقلجديدكيانوهى
~أوالو،مليونo»»فيهالمكتتبالمالورأسدوالرىمليار3المرخصماله
التجارية.وأنشطتهاالمؤسسةتلكتأميميتدعمأناألعضاءالدول

المؤسسةاتفاقبعقدالخاصةالمصادقةإجراءاتاستكمالاألعضاءبالدول~~2

ممكن.وقتأقربفيالتجارةلتمويلاإلسثمية
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ï-تطحطكماL..السةةالتحا>مادةفيأحل،0همةادامهدحمو،0«للتنمةاال~.النكمذله
للمشروعاتتمويلهخلكرمنوذلكاإلسلثميآالمؤتمرمنظمة~األعضاءالدولبين

برنامجدعمعلىاألعضاءالدولوتحثفنية»مساعداتمنيقدمهومابالتجارةالمتصلة
الخططمنذلكوغيرالصادرات»وائتماناالستمارعلىللتأميناإلسلثميةالمؤسسة

األعضاءللدولالبيئيةالتجارةتعزيزإلىتهدفوالتيللتنميةسلثمياالللبنكعمةالدا
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفي

للتطسررالقابلةالتجاريةالعملياتتحديدرفيبفعاليةتساعدلرالتاألعضاءىلالدهتيسر4-

جهودهفياإلسلثميالبنكدعمإلىتبادربأنبتمويلها»للتنميةسلثمياالالبنكليقوم
المنظمة.فيعضا،اكالدولبينفيماالبيئيةارةالتبتمويللمهزيادةإلىالرامية

فيالقدراتبناءبغيةالفنية»المعونةتقديميواصلأنللتنميةاإلسلثمي~~البنك0-
األعضاء.الدول

الدولمنم´´التجاوةحولالتجارةملتنمهملثمىاالللمركزالسنوىمرالتقرمثلثحط~6- .,..
أنمنذامجابيةنتائجسجلتقداإلسلثميةللدولالبيئيةالتجارةأنحظتككمااألعضاء´´ء

مناإلسلثميالمؤتمرمنغمةفياألعضاءالدولبينالتجارةإجماليمنحصتهازادت
يتربماإلىالتجارةهذهحجمووصل)»20>4عاما,:0إلى3.20عامه~؟13«5(
.2>04عامدوالرمليارا>3من

y-~ببياناتالتجارةئتنميةاإل~ر15الويد»داىراظبتهأدناألعضاء,1الد»«ن
ولوائحها.واالستثمارالتجارةإحصائياتعن

A-~سهالتوءضوموبمتابعةالتجارةلتنميةاإل~ر15الو»للتنميةاال~رالبنك
بشأنهاتقريروتقديماإلسلثميآالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالبيئيةالتجارةفي
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألخرىوالمحافلالكوسيكإلى

رالتتاريهد~اسةالتجارةلنمعيةاإل~رالورالرمهنبالتقاهةأنةءرهر~~«ر~9
المشتركةاإلسلثميةالسوقحولالخبراءفرقاجتماعاتبهاخرجتالتىوالمقترحات

الصلةزىللقراروفقأوذلكءللكوسيكالتاليةالدورةأمامالدراسةهذهبنتائجخواإلبك
الخارجية.لوزراءوالئلثثينالثالثاإلسلثمىالمؤتمرعنالصادر
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من2~5إلبندلماإلسطمرمتصرالمنمنظمةبلدانفرمالخاصرمالقطاعحممثلوماجتماعاتثانيا:
لن/األعماجدولي

الخاص.التطاحأنشعلةحولتقريرهاوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةقامت

-مرجعيةمعلومات
لمنظمةالعشريالقمنبرنامجمعالمثماشيةالعشريةعملهاخطةاإلسلثميةالغرفةأعدت1-

الدولبينفيمااالقثصادىالتعاونتعزيزعلىأساسأتركزوالتياإلسلثمي»المؤتمر
فيواالستثمارالتجاريالتبادلزيادةطريقعناإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

ف_~منتنفيذهاسيتممشروعاتعدةطرحتالصددىهذاوفيالمشتركة.المشروعات
الشركات.تأسيس

فيها»للمشاركةودعوتهمالغرفةتقيمهاالتيبالمشروعاتالخاصالقطاعثعريفبغية~2
التابعةالمناطقمختلفإلىالبعثاتإليفادمكثفابرنامجأاإلسلثميهالغرفةرئيسطرح
وإشراكهمالخاصالتطاحبممثليااللتقاءأجلمنوذلكالمنظمة»فياألعضاءللدول
الحكومات.دعمعلىذاتهالوقتفيوالحصولالمساعيىتلكفيبفعدليأل

المستقبليةاألنثطة

التالية.المنتدياتبعقدوالصناعةللتجارةاالسلثميةالغرفةتضطلع-ا

ا-,Aمنماليزيافياإلسلميةالدولفياألعماللميااتالثانيالمنتدى•
.'\'.>6األولكانونديسبرلم

عامفيآسعوديةالعربيةالمملكةفيللصياحةاألولالخاصالقطاعمنتدى•

منظمةفياألعضاءالدولفيوالخصخمةللثستثمارالثالثالدوليالمؤتمر•

.v»>2عاماإلسلثميةامرانجمهوريةفياإلسثمىالمؤتمر

.v>>2عامقطرفياألعماللسيداتالثالثالمنتدى•

حولاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالعمللمجموعةالسادساالجتماع•
.v>>2فيلديفالماجزرفيوالمتوسطةالصغيرهالمشروعات

المزمعمنكانوالذيالخاصالقطاعلممثليعشرالثانياالجتماععقدتأجلتم~2
.2»>7عامفيليعقدءi>>2عامالسنغالفيانعقاده



قرارات

باعتبارهاوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةبهتقومالذيالدورعلىجديدهنتئ~1-
اإلسلثمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيالخاصللقطاعالوحيدالمصل

والثلثثينالثالثاإلسلثميالمؤتمرأقرهالذياإلسلثميةالغرفةعملبرنامجتطحظ~2
األعضاءالدولوتناشد.2006حزيرانلميونيوفيباكوفيعقدالذيالخارجيةلوزراء
تنفذهاالتياألئشطةفيبفعاليةفنمشاركةفيهاالخاصوانقطاعالتجاريةغرفهابتشجيع
الغرفة.

الغرفةتتبناهاالتيوالمشروعاتنشطةباألالواجباالهتمامءإيكاألعضاءبالدول~~3
األعماللرجالالمفتوحة´´مكةا´تأشيرةمبادرةتلثحطكماءوالصناعةللتجارةاإلسلثمية
صغيرةمشروعاتإلقامةالصغرمتناهيتمويلتقدمالتيءالخيراتمؤسسةوإنشاء

فيللنظربلدانهمفيالخاصالقطاعمناشدةاألعضاءبالدول~و~اءومتوسطة
األعمال.أصحابجمعيةعضويةإلىوللثنضماماالستخلثفهبنكفيالمساهمة

باالتصالمبادرتهاتنفيذفيقدماتمضيأنوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةهق~:-
فيفعاليةأكثردورلهايكونأنعلىوتشجيعهاالدولبزيارةوذلكالخاص،بالقطاع
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبدناالقتصاديالتعاونتعزيز

االرتياح»معءاللجنة~ءوالصناعةللتجارةميةاإلسكالغرفةتقريرإلىوباإلضافة0-
لية،المحادورتهامعبالتزامنعماللكالدوليالمنتدىوانعقادالتجاريالمعرضإقامة
فيمدعومة(موسياد)والصناعةاألعماللرجالالمستقلةالتركيةالجمعيةرعايةتحت

وبمشاركةللتنميةاإلسلثميوالبنكاإلملثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنبكلذلك
100oمنالمقدمبالعرضتر~كماباألساس؟اإلسلثميةالدولنهأجنبيأعماكرجل

هامشعلىيجرىكنشاطعامينكلالفعالياتهذهالستضافةكيةالتالجمهورية
للكوسيك.السنويةاالجتماعات

لن/األعماولجهمنرم3~5اإلبنهاإلسكمييهالبكدان،فرمالثجاربيةضرمالمعار.0ثالثا

للثنشطةاالعدادفيإحرازهتمالذيالتقدمبشأنتقريرأالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزقدم

تجارية.معارضبإقامةالخاصةالقادمة



~مريعيةتتمعلوما
فياإلسلثميةئلدولالعاشرالتجاريالمعرضالتجارةلتنميةمياإلسكالمركزنظم\-

.2شباظلمفبرأمرì-o'مز~الفترةفيالبحرينمملكةفيألمنامة «oدورعنوانتحت´´
األعضاء´´>ألدولبيناالقتصاديالتكاملتحقيقفيالخاصالقطاع

للدولاألولالتجاريةالزراعيةاألنشطأمعرضالتجارةلتنميةاإلسلميألمركزنظم~2
في"PmsMarItIme,مرالمعارقصرفياإلسلميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
الدولبينالشراكةنعوذ-التجارية:الزراعيةاألننطة~~قطاععنو!نتحتالجزا~،
أ.00oنيسان/أبريلأا->1منالفترةفياإلسلميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

r-ء>لسياحةءلوككالتركياالتحادمعباالشتراكالتجارةلتنميةاإلمئثميالمركزنظم
منظمةفياألعضاءوللكاألورالسياحيالمعرضاسطنبوكفيالمعارضومركز
.J\~في)0.0المثانيتشرينلمنوفمبر26أأ~منالفترةفياإلمثميالمؤتمر

إيرانفىاإلسلثمىالمؤتمرمنظمةلدولالزراعيةالتجاريةنشطةاألمعرضيقامسوفأ~
.2عامالتجارةلتقيةاإلسلثمىالمركزمعبالتعاون ,y.

~مستقلةأنشعلة
ميةاإلسكللدولعشرالحاديالتجاريالمعرضالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمينظما-

كما»2007عامالثانينوفمبر/تشرين25إلى21منالسنغالجمهوريةفيدكارفي

وجمهوريةالعراق،جمهوريهفيعشروالثالثعشرالثانيالتجاريينالمعرضينينظم
التوالي.علن201»ءو2»>8عاميغينيا

فياألعضاءللدولالثانيالسياحيالمعرضالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزمينظمه2
2أه2)منالفترةفيلبنانجمهوريةفيبيروتفياإلسلثميالمؤتمرمنظمة
عاممصررفي:لثالثالسياحيالمعرضيقامأنالمزمعومن2»»7حزيرانلميونيو
'ì..م

-فزارات
للمعرضاستضافتهماعلىللتأكيدغينياوجمهوريةالعراقيةالجمهوريةمنككثد~1-

سابقموعدفيوذلكالتوا_ر»علىعشر»لنالثواعشرالثانياإلسلثميهللدولالشجاري
فيانعقادهاالمزمعالكوسيك»عنالمنبثقةالمتابعةللجنةوالعشرينلثةالثاالجلسةعلى

لماطبناالمعارضبثنظيمالتجارةلتنميةاإلملثميللمركزيسمحبما»v»>2مايو/أيار
له.مخططهو
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ررنالمعهرفيبفعالهالمشا~كه~راإل~رثورالمومنظمهرفياألعضاءJالد»ثيثه2
25إلى21منالسنغالفيعقدهالمزمعاإلسلثصهللدولعشرالحادىالشجارى
.20»7الثأنيثشرمنلمنوفمبر

وضدرالمهرفيبفعالهالمشاركهىراإلسلثميثورالمومنظمهرفياألعضاءلهاكثيحث,-
عقدهماالمزمعاإلسلثميالمؤثمرمنظمأفياألعضاء!لدولفيللساحألوالثالثالناني
السثضافأسورمابهثقدمثالذى«´لعرضوثرحبلي.الثواعلىومصرلبنانفي

سلثمي.االالمؤثمرمنظمأفياأل~اءللدوارالرابعالسراحيا~ض

ءالتطاعمهالثجا<~مهالمعارضمنمدالمداعقدالتجارةلثنمهاإلسك_ر15الونهثييب،~
األنشطأ.هذهفيالمهنهبالخبراثواالسثعانأ

رفيالعو~،سدرىرمنثظمهشقار.إعدادالشجارهلثنصأمي!إلسك15الدنهثيسز0-
فياألعضاءالدورفيالساحهمعارضوكذامها´اسكالدوارفيارمأالثبارضائمه
أوراثفيالثقا~مرهز>وثقدمماألخورالمثخصصأرضو:لمهاإلسلثميالمؤتمرمنظمأ

اإلسلثمي.المؤثمرلمننمهالشابعأالصألذاثوالمحافل:لكومسك

بينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصالتجاريةاثمفاوضاتلجنةتقرير:-

األعمال)جدولمن6(البنداإلسلميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدول

~مرجعثمعلوماث
بإنشاءالخاصأ.(1.(11اثغاثثمظلهثحثالثجارمأئلمفاوضاثولىاكالجولهاخثثمثا~

عاماإلسلثمىالمؤثمرمنظمهفياأل~أءالدولبمنفسراالثجارمأاألفضالثنضام
2«.o.صهالخااالثفضلهالثعرمفاثخطهوثوكولبرالثجاارمأالمفاوضاثلجنهوأعدث

(برمثاس)»اإلسلثمرالمؤثمرمنظمأفياألعضاءولاكبنالثجارمأاألفضالثبنظام
أمامعلهالثوثع/المصادثهبابوفثحثللكوسكوالعشرمنالخادمأاألوردوأثرثه
األعضاء.الدول
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والدولالعربيةوالدولأفريقيامنكلفيتميزمراكزثلثثةاختيارالمقررمن.2
القطن.قطاعلتنميةوتعزيزهالبحثتسيقبغيةاآلسيوية

القرارات

فيالفقرحدةبتخفيفالخاصةاألعمالبرامجمنمجموعةماليزيابتدشين~تأنز.6
يلي:ماتشمكاإلسلثمي،المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

ليون.سيرافيالنخيلزيتصناعةمجالفيالقدراتبناءبرناهج-

غينيا.فيوتصديرهانجوالمامنتجاتمعالجةفيالقدراتبناءبرنامج-

البشرية.المواردوتنميةواالستثمارالتجارةتيسيرمجالفيالخبراتتبادل~

حدةمنللتخفيفالقدراتبناءحولللتنميةاإلسلثميالبنكمنالمقدمةالتقاريرتطذ.2
لمنظمةالعامةواآلمانةالتركيةالحكومةمنالمقدمةالتقاريرإلىباإلضافةالفقر،

اإلنتاجكفاءةتعزيزبشأنالخبراءلفرقالثالثاالجتماعحولسلثمياالالمؤتمر
للقطنالمنتجةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء)الدولفيالدوليةوالتنافسية
الكوسيك.إلىلتقديمهااالجتماعاعتمدهاالتيالخمسيةالعمكخطةومشروح

االجتماعفيالمعتمدةالعملخطةتستشرفهاالتيالتاليةنشطةباأل~خذطكما.3
الخصوص.وجهعلىالخبراءلفرقالثالث

منظمةفياألعضاءالدولبينالتعاونتنميةبإسترامتجيةالخاصةالعملخطةتقد.4
االجتماعفياعتمادهاتمالتي)ء2»»7.-»»6(للقطنالمنتجةاإلسلثميالمؤتمر
األعضاءالدولفيالدوليةوالتنافسيةاإلنتاجكفاءةتعزيزبشأنالخبرا>لفرقالثالث
إلى9منتركيا،لياءأنطافيعقدوالذيللقصنالمنتجةراإلسكالمؤتمرمنظمةفي
.2006األولأكتوبر/تشرينا2

فعالبدورالقيامعلىالمشاركهسلثمياالالمؤتمرمنظمةبىفياألعضاءالدولتحث
لها.المحددالوقتفيالعمكخطةلتنفيذ

العمل.خطةلتنفيذاالتصالجهاتتعيينالمعنيةاألعضاءالدولمن~

لمنفلعةالعامةواألمانةوتركيا،فاسوبوركينامنكلحكوماتإلىالشكرتزجي

القطنبرنامجإعدادفيلمساهمتهمللتنميةمياإلسكوالبنكاإلسلثميآالمؤتمر
اإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةالخمسي
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فياآلعضأءالمدولبمنفماائثجارمهاألفضلماثبنظامالخاصالثفضلهالثعرمفاث
ممكن.وثثأهربفيعلهوالمصادههاإلسا.اميالمؤمميمنظمأ

اآلفضالثنظامبإنشاءالخاصهاإلطارامفاههإلىاالنضمامإلىاألعضاءالدولال~1-
المفاوضا~لجنهفيمهالعضوبزمادهومرحبالمفاوضاث»فيمنارككيالجارعه
عضوأ.,8إلىالجارعه

األعضاءالدولمنالثجارمأاألفضال~نظ´مبإننما،الخاصهاإلطارامفاههأنعلىثثئدد~4
بنظامالخاصهالجمركأالثعرمفا~خطهوبروموكولمياإلسكالمؤمميمنظمهفي

األساسشكلثناإلسلثميالمؤمميمنظمهفياألعضاءالدولبنرمهالمجااألفضال~
إلىاإلسلثميالمؤثمرمنظمهفيالبسهالمجارهنسبأوصولإلىالراميالهدفلحقر

اإلسلثمي.المؤمميلمنظمأالعنصرىالعملبرنامجفيوردكما9ء`2»

أثربفيمثاسوالبراالطارامفاثثعلىوالمصادثأالثوثععلىاألعضاءالدوك~0-
الجارعه.األفضال~نظامبإنساءالعجلبفهءممكنو~

ائثجارمهسرائمفاوضامنالفانهائجرئهثخثثمأنائثجارمهالمفاوضا~لجنهمن~:-

لنهالناأورثهافيللكوممسكثقرمرهاورفعالمحددة»انهتعشراإلننيفرةلمكرفي
والعشرمن.

y-للمفاوضاتالثانيةالجولةلتنظيمللتنميةاإلسلثمىالبنكقدمهالذىالمالىبالدعمترحب
المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينفيمأالتجاريةاألفضلياتنظامإلنشاءالتجارية
من.اإلسك

البريتاسموادببعضيتعلقفيمااإلسلثميةإيرانجمهوريةتشغلالتىباألهورعلمأتأخذ8-
الرأىلمعرفةاإلسلثمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةإلىوالرجرإمكانيةعليهاوتقترح
الشأن.هذافىالقانونى

o-البندالعالميةالتجارةمنظمةبنشاطاتالمتعلقةالمسائل)vلماألعمالجدولمن

حولالرقابيةالتقاريرالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةاإلملثميالبنكمنككرفع
العائمية.التجارةمنظمةأنشعلة

~مريعيةمعلومات
1)إلىا0منلالحنكدكار»فيندوةبتنظيمامؤحتللتنميةمياإلسكالبنكا~قام

المتصلةالفكريةالملكيةحقوقبجوانبالمتعلقاالتفاقحول»2006يوليو/تمون
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علىالحصولعلىوأثاوهاءالعالميةالتجارةلمنظمةابهةالت(تريبس)بالتجارة
األدوية.

فياإلنجليزيةباللغةالتجاريةالسياسةحولعشرةألحاديةالتدريبيةالدورةتنظيمتمه2
.2006تموزلميوليو7إلىيونيو/حزيران19منالتركيةالجمهوريةءاسطنبول

منظمةمعباالشتراكالكويتفيتطبيقيةحلقةبتنظيمللتنميةاإلسلثميالبنكقام3-
ا8منالفترةفيالعربيةالدولتحضرهاا~(تريبمن)اتفاقيةحولالعالميةالتجارة
.2006سبتمبر/أيلول3»إلى

مستقليةأنشعلة

التكنولوجياتجارةحوليةاإلنجلينباللغةندوةللتنميةاإلسلثميالبنكينظمأنالمقررا.من
.2>»6الثانينوفمبر/تشرين29إلى27منالفترةفيباكستان»أباد،إسلثمفيونقلها»

حولعشرةالثانيةالتدريبيةالدورةللتنميةسلثمياالالبنكينظمأنأيضاالمقرر.من2
2إلىالثانيكانونلميناير1oمنالفترةفيءالمغربفيالعربيةباللغةالتجارةسياسة

.y.>2فبراير/شباط

-القرارات
فياألعضاءالدولوتثالعالميةالتجارةمنظمةمفاوضاتفيالراهنبالتأزم~ثأخذ.ا

فيبالمشاركةءالعالميةالتجارةمنظمةمفاوضاتاستئنافعنداإلسلثمي»المؤتمرمنظمة

أهميةذاتتعدالتيبالقضاياالمتعلقةالعملياتفيتؤثربحيثبفعاليةالمفاوضاتتلك
القطن»ذلكفيبمابالزراعةالمتصلةالقضاياتلكوالسيماالقتصادياتها،بالنسبةقصرى

األخرى.القضايابعضعلىعلثوةوالخدمات»ءالصناعيةوالمنتجات

الدوللدعمالعالميةالتجارةمنظمةفيعضويةبالفعللهمممناألعضاءالدولثحث.2

العالميةالتجارةمنظمةإلىللثنضمامتسعىالتيسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

تنظمها.التيالصلةذاتوالمنتديات

المؤسساتمنوغيرهماائتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكثدعو.3
إلىالفنيةالمعونةتقديمفياالستمرارإلىاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعةالصلةذات
األطرافه.متعددةالتجاريةالمفاوضاتسياقفياألعضاءالدول

جهودهمالتنحذالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةسلثمياالالبنكمنقل~تند.في
المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولفيوالمؤسسيةاإلنسانيةالقدراتتعرينبغيةوتنسيقوا
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أساسعلىاألطرافمتعددالتجاريالنظامفيالكاملاندماجهاتيسيرأجلمناإلسثمي
والمركزللتنميةاإلمثميالبنكمنكلمنتطلبالصدد»هذاوفيوالعدالة.المساواةمن

العالميةالتجارةمنظمةإطارداخلاألعضاءالدولمواقفتنسيقالتجارةلتنميةاإلسلثمي
للمفاوضات.مشتركةأرضيةإرمعاءبهدف

o.المسائلبمراقبةالتجارةلتنميةاإلسلثميوالمركزللتنميةاإلسلثميالبنكمنكلإلىتعهد
السنومةالدوراتإلىبشأنهاتقريرورفعالعالميةالتجارةمنظمةبأنشعلةالمتعلقة
المعنية.المنتدياتمنوغيرهاللكوسك

8رقم(البنداإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبورصاتبينفيماالتعاون6-

األعمال)جدولمن

مرجعيةمعلومات

فياألعضاءالدولبووماتبينفيماالتعاونا´تعزيزحولالمستديرةالمائدةاجتماع~انعقدا

.200oمارس/آذاو29إلى28منالفترةفياسطنبولفياإلسلثمي´´المؤتمرمنظمة

´´منتدىمسمىتحتمنتدىبإنشاءعلمناللكوسيكوالعشرونالحاديةالدورة)~أخذت

هماءعمللجنتيإنشاءوكذااالسلثمي´اءالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبورصات
المذكور.المستديرةةالمائةالجتماعكمحصلةالمعلومات´´تكنولوجياو´لجنةالفنية´ا´´اللجنة

-القرارات
جهودهمواصلةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبورصاتمنتدىمؤ~ا~

.2007فيالمقبلاجتماعهفيالمرجوةالنتائجإلىللتوصل

الدولبورصات´امنتدىحولبمعلوماتبورصاتهابموافاةاألعضاءالدولتطا~2-

ودعوةىالعنتلهذاالترويجإلىباالضافةاإلسلثمي´اءالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
اللجان.وإلىإليهللثنضمامالمذكورةالبورصات

اجتماعباستضافةالمبادرةعلىوتشجيعهاببورصاتهاللثتصالاألعضاءبالدولتهسر3-
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبورصات~ا´منتدىالثانيالمستديرةالمائدة

.2007فياإلسلثمي´´

بورصةمعباالشتراكتقوم»أناإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمق~أ-

ءللتنميةاإلسلثميالبنكوالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركزوأنقرةمركزواسطنبول
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فيالكوسيكإلىبثنأشهاتقريرورفعtالموضيهذاعلىالطارئةاثمستجداتبمتابعة
المقبلة.دورتها

v-تمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولفيالفقرحدةمنللتخفيفالقدراتبناءبرنامج

األعمال)جدولمن9(البنداإلسطمي

~مرجعيةمعلومات
فياألعضاءالدولفيالقطنقطاعفيواالستثمارالتجارةتوسيعحولمنتدىانعقد.ا

نيسانلمأبريلا9إلىا8منفاسوءبوركيناوجوءأواجادفياإلسلثميالمؤتمرمنظمة

فيالدوليةوالثنافسيةاإلنتاجكفاءةتعزيزبشأنالخبراءلفرقاألولاالجتماعانعقد.2
العربيةالمملكةجدة»فيللفطنالمنتجةمياإلسكالمؤتمرمنظمهفياألعضاءانالبال

.>2األولتشرينلمأكتوبر9إلى8منءالسعوديه o.

فيالدوليةوالتنافسيةاإلنتاجكفاءةتعزيزبشأنالخبراءلفرقالنانياالجتماعانعقد.3
إلى28منائفترةفيللقطنالمنتجةاإلملثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدان

.ïمارس/آذارì««(تركيا.إزميرىفي

القدراتبناءبرناعبحولالتوجيهيةاللجنةفيالمسئولينلكبارالرابعاالجتداعانعقد.4
داربروناربجوان،سيريبندرفيمياإلسكالمؤتمرمنظمهفياألعضاءالدولفي

.2»»6آذارلممارس3-ء29فياسلثم

أيارمايولمفيللثنميةاإلسلثميوالبنكالشركيهالحكومةبينالتفاهممذكرةثوقيعتم.5
أفريقيا.لثنميهالتركةباإلستراثيجيةالخاصبالتعاونيتصلفيما2».6

فيالدوليةوالتنافسيةاإلنتاجكفاءةتعزيزحولالخبراءلفرقالثالثاالجتماعانعقد.6
,2إلى9منالفترهفيللقطنالمنتجةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

مشروع~االجتماعهذافيوتمتركيا.ليالمأنطافي1>06األولتشرينلمأكتوبر
الكوسيك.دورةأماملتقديمهاواعتمادهاالعملخطة

-ستقليةأشعلة
ةبمواجهتقومسوف2»,اإلى2007منسنواثخمسمدةلهاالمحددالعملخطة.ا

منظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتعاونتنميةبإسثراثيجيةالخاصةالعمللخطة

المدة.منتصففيأىأ»009فيللقطنالمنتجهاإلسلثميالمؤتمر
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والدولالعربيةوالدولأفريقيامنكلفيتميزمراكزثلثثةاختيارالمقررمن.2
القطن.قطاعلتنميةوتعزيزهالبحثتنسيقبغيةاآلسيوية

-القرارات
فيالفقرحدةبثخخفالخاصةاألعمالبرامجمنمجموعةماليزهابثدشنعلقاثأقة.ا

ملي.ماتشملاإلسلثمي،المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدول

لمون.سرافيالنخلزمثصناعهمجالفيالقدراتبناءبرنامج-

نمسا.فيوثصدمرهانجوالمامنتجاثمعالجةفيالقدراتبناءبرنامج-

البشريه.المواردوثنعثواالسثثمارالشجارةتسرمجالفيالخبراتتبادل-

حدهمنللثخفيفراثالقدبناءحولللثنمثاإلسلثميالبنكمنالمقدمهالتقارمرثطحتة
لمنظمهالعامهواآلمانهكثالثرالحكومةمنالمقدمةالثقاريرإلىباالضافأالفقر،

االنثاجكفاءةثعزمزبشأنالخبراءلفرؤالثالثاالجتماعحولاإلملثميالمؤتمر
للقطنالمنثجكاإلسلثميالمؤثمرمنظمةفياألعضاء)الولفيالدوليهفميةوالثنا

الكوسيك.إلىلثقدسهااالجتماعاعتمدهاالتيالخمسيةالعملخطةومشروع

االجثماعفى0المعثمدالعملخطهتمثشرفهاالتيالشاليهآلنشطةباعلقاثأقةكما
الخصوص.وجهعلىالخبراءلفرقالثالث

منظمهفياآلعضاءالدولبنالثعاونثنمثاثجثبإسثرالخامثالعملخطهثعمد

االجثماعفىدهااعثماثمالثي)ء2001)«00ا(للقطنالمنثجهاإلسلثميالمؤثمر
اآلعضاءالدولفيالدولثوالثناقسأاالنثاجكناءهثعزمزبشأنالخبراءلفرؤالثالث
إلى9منشركا»أنطاال»فيعفذوالذىللقصالمنثجهاإلملثورالمؤثمرمنظمأفي
.2006األولأكثوبر/ثشرسا2

فعالبدورالشامعلىالمشاركهاالسئميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولثث
لها.المحددالوثثفيالعملخطهلثنفذ

العمل.خطهلثنفذاالثصالجهاثثعسالمعنثاألعضاءالدولمن~

لمنفلعةالعامةواألمانةوتركيا،فاسوبوركينامنكلحكوماتإلىالشكرتزجى

القطنبرنامجإعدادفيالمساهمتهمللتنميةاإلسلثميوالبنكاإلسلثمي،المؤتمر
اإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةالخمسي
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والمركزللتنمةمياإلسكوالبنكمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالمعدمةاألمانةط~.8

تنظيمإلىوالصناعةللتجارةاإل~ميةوالغرفةأنقرةومركزالتجارةلثنعيةاإلسلثمي
الدوليضمالمعنيةواإلقليميةوليةاكالمنظماتمعبالتعاونمتثمارلكمنتدى

وصناعاتالمالية،والمؤسساتئلقطن،المنتجةمياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
برناعبلتنفيأملموسةومقترحانبمشروعاتالخروجبغيةالبحث،ومواكزءالنسيج
مي~اإسكالمؤتمرلمنظمةالخمسيالقطن

ا~.راسثمنتدىاستضافةالتركيةالجمهورمةبمرضتر~

هنك~_الثثرا~~مأناإلسلثميالمؤثمرلمنظمهالعامأاألمانأمن~~

وا~كنروا~عهطثب<~هاإلسلثمهوالغرفأأنقر»ومركزللثنمأمياإلسك(لبنك
إىبث~ثترهرورنحا~خطهثنفذعملهبمراثبهالشجارهلثنمهمياإلسك

ا~اإل~ا~ثرمنظثمنثدداثمنوغرهاالسنومأأوراثهافيالكوسك

A-الدولييققيماواالسشمارالتيارةتيسيريشاقالقدرات~~يتاءحولالتطرو~ت-دل
األعمال)يدولمقا.(يقدمي~~اإلسكالمؤتترمتعلمةقياألعصاء

البنكنظمهااليالطبقةالحلفهبنأن.لدورةإلىمقومراللنممهمياإلسكالبنكرفع
المجارهسسربنمأناإلسلثميالمؤمميلمنظمهالعامهاألمانهمعاكباالنسللنمتاإلسلثمي
المملكهفىجده،فيسلثمياكالمؤمميمنظمهفياألعضاءالدولبنفماواالسنمار
.6.20حزيرانمونولم18إلى)6منالفرهفيالسوأمهالعربه

بفهالنظروجها~ببادلالخاصهالكوسكبلسا~مسمحولامقرمتأنقرهمركزهدمكما
البلسا~.هذهلخدمهتنائبمحقرإلىمهدفكناءهأكنراليهاكناف

مريعيةمعو~`ت

تيعيربشأنالقدرات´ابناءيكونأنوالعشرينالحاديةدورتهافيالكوسيكقررت.ا
دورتهافيالنظروجهاتتبادلبثمأنهيتمالذيالموضوعهوواالستثمارااالتجارة
فذابثمأنتطبيقيةحلقةتنظيمللتنميةمياإلسكالبنكمنطلبتكماين،والعشائثانية

الدوليةوالمنظماتاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمعبالتعاونالموضوع

الدورة.إلىبذلكتغزيرورفعللكوسيك،والعشرينالثانيةالدورةقبلوذلكاألخرى،
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معباالشتراكالموضوعهذاحولتطبيقيةحلقةبتنظيمللتنميةمياإلسكالبنكقام.2
ءيونيو/حزيران28إلى26منجدةفياإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةأألمانة

الثانيةدورتهافيالكوسيكإلىتقديمهاليتمالتوصياتمنمجموعةاعتمادتمحيث
والعشرين.

-القرارات
القدرات´´بناءحولالمنعقدةالتطبيقيةالحلقةبهاخرجتالتيمسرتبالتوعلقاأقاتا-

االسلثمي´ا.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماواالستثمارالتجارةلتيسير
التوصيات.هذهلبعضموجزعرضيليوفيما

اإلنتاجقدراتمجالفيالتنافسيةمعدلزيادةإلىالراميةالسياساتتكونأنينبغي
االمتغلكلمالمؤسسةصعيديمنكلعلىتركزبحيثاألبعادمتعددةالقومي
لمالتكنولوجيةوالمدخلقتالتنظيميةالكفاءةالنمو»نحوالتوجهللموارد،ا´امثل
يتضحكماالتصديرية).القدراتتعزيزوحجمهاىاإلقليميةاألسواق(نوعيةوائسوق
التصديرعلىمشجعةبيئةوامجادءمتماسكةسياساتتنفيذخلكمنالحكومةدور

منجيدمستوئامجادعلىعلثوةوالخاصالعامالقطاعينبينفعالةوشراكات
الحكومية.المشتريات

وتحديثءالشركاتتأسيسإجراءاتوتيسيرءانمهنيةالجمعياتدعمإلىحاجةثمة

جانبإلىءبكفاءةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياواستخدامءالجماركنظام

التأمين.خدماتوتطويراإللكترونيةالتجارةاستخدام

الحواجزمعالتعاملمياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىينبغي
امنظبشأناالطاراتفاقيةإلىاالنضماممئريقعنوذلكالجمركيةوغيرالجمركية
وبروتوكولاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضليات

األعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةيفاتالمتعرخطة

(البريتاس).اإلسلثميالمؤتمرمنظمةفي

مواقفتبنيفيالنظراإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىيجب
واالستثمارالدوليةبالتجارةالخاصةالمداوالتفيءذلكأمكنحيثمامشتركة»
المباشر.األجنبي

يلي:بماسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةوالمؤسساتاألعضاءالدولتوصىكما

والعبور.ءوالتجارةالوسائل»متعددالنقلتيسيربشأنالتعاونتعزيز-
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عنوذلكاإلسلميةالدولداخلاألعماللميتمعبالنيةالحركةحريةتيعير

.الدخولمتعددةتأشيراتإصدارطريق

البحنية.والمؤسساتوالجامعاتالشركاثبينأوثئروابطإيجادعلىالتشجيع-

ااجانب.المستثمرهنأماموفتحهاوكفاءتهاالبورصاتقدراتتعزيز-

معباالشتراكوذلكوالتوعمةللثدريببأنشعلةوالفيامالقدراتتعزيزبرامجتدعيم-
الشابعاطكترونيةواألعمالالتجارةتسيرمركزمتلالمعنةالدوليةالمنظمات
األممومؤتمرللجماركالعالميةوالمنظمةالعالميةالتجارةمنظمةوالمتحدةللثمم

إلخ.االقتصادي،المدانفيوالمنتميةالتعاونومنظمةوالتنميةللشجارةالمتحدة

والتجارة.النقلبتيسيرالمتصلةالدوليةالمعاهداتفيكطرفالدخول-

المذكورة.التوصياتلمتابعةااعملاامجموعةتشكيل-

إبداءطريقعنوذلكالتطبيقيةالحلقةتوصياتتنفيذبمحاولةاألعضاءالدولتنافعة2-

والثبات.بالقوةيتسمالمستوىرفيعسياسيوالتزامإرادة

أنقرةمركزمنالمقدمةالورقةفيالواردةالصلةذاتوالمقترعاتبالنتائجعلمناتأخذ,-

فيمانتائج.تحقيقإلىتهدفالنظروجهاتتبادللجلساتكفاءةأكثرآليةاكتشافبشأن
إليها:المشاروالنتائجالمقترحاتلبعضموجزعرضيلي

والذاكرةالتراكميةالخبراتلحثمأاالتصالنقطةلتكونمؤمسةتعيين

المؤسسية؟

بينفيمااألفكارلشحذجلساتوعقداستبياناتعملطريقعنموضوعاختيار
األعضا<.الدول

اإلسلثميالمؤتمرمنظمةبوثائقوتسترشدمعتتوافقموضوعاتانشقاءوكذا
منظمةعملخطةالمنالسبيلعلىاالقتصادي»بالتعاونيثملفيمااألساسية

باإلضافةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعشريالعملوبرنامجاإلسلثميآالمؤتمر
لكفية.اإلنمائيةاألهدافملدولتاعليهاالمتفقالوثائقإلى

والخلفتالمطلوبهالخبرةثمثلكالثياألخرىالدولتالمنظماتمشاركهضمان
الشأن.هذابخصوصالثقنت
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يتمالذيالموضوعحولبإحكامالمعدةوالتقاريرالوثائقبتوزيععاالضطك

الوقتفياألعضاءالدولعلىسنةكلفيالمناقشاتمحورليكوناختياره
الكوسيك.دورةانعقادقبكوذلكفيهالننظرالمناسب

االراء.تبادلجلسةاجماعبهاخرجاليالوصاتلمتتابعهآليهاسحددت-

النتتاثجاالعتبارفيآخذةءامصالكمؤسسةالكاملهالمسثولمهلموليأنغزةمركزتعين4-
للنعيةاإلسلثميالبنكمعبالعاونمفومأنأنقرهمركزمنتطلبكماءالمذكورة
النظروجهاتتمبادللجلساتتعدادلكالجامدةاطمهحولمرجعتنمروطونيفهبإعداد

عليها.الموافقةلتمالقادمةأورمهافيالكوسكإلىالونيقةتلكومفذمموإهامها»

األعضاءالدولفيالفقرحدةمنوالخففالصغرالمناميا´المومكاخيأرتقترع0-
وتمبللكوسيك؟والعسرييزلنهالناالدورهفيالنظروجوا~مبادللجلسهموضوعثأ

المؤتقرلمنظمهالعامهواألمانهللتنضهمياإلسكالبنكمعبالعاونأنفرهمركزمن
حلقهلتنظيمالمعنيةالدوليةالمنظماتمنوغرهالهااالبعهوالمؤسساتاإلسلثمي
ورفعللكوسيكوالعشريينلتتهالثاالدورهانعقادمبلوذلكالموضوع»هذاحولمصسة
المقبله.الكوممسكدورهإلىبنأنهامقومر

ì-جلساتفيمناقتتتهاالممكنمنموضوعا~العسبارهاالعالمهحاتةبالمقتتىلحفاتأخذ
التتالت.الكوسسكسردوراخلطمعقداليالنظروجهاسرمبادل

نموا.األهلاألعضاءوالدولالخارجيالدعم-

المؤتمرمنظمهفياألعضاءالدولفيالقطنقطاعفيواالستتارالمجارهمفعل-
مي.اإلسك

التتاقسية.-

v-اآلراءتبادلجلساتفيلتناولهاأخرىموضوعاتاقتراحعلىاألعضاءالدولتشجع

الكوسيك.إطارفيتعقدالتيالمستفنلية

A-بناءبرامجبشأنالمقدمالعرضعلىالصناعيةللتنميةالمتحدةاألمممنظمةتشكر
المبرمةالتعاونولتفاقيةالصناعيةللتنميةالمتحدةاألمملمنظمةالتابعالتجاريةالقدرات
تعزيزحولالصناعيةللتنميةالمتحدةاألممومنظمةللتنميةمياإلسكالبنكمنكلبين

تقديمإلىالصناعيةللتنميةالمتحدةاألمممنظمةتأعووكذاواالستثمار؟التجارة

واالستمار.التجارةمجاليفياألعضاءالدولاحتياجأ´تلتلبيةملموسةعروض
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تنسيقمكتبمعالوثيقبالتعاوناسثمي»0االمؤتمرلمنظمةالعامةاامأنةمن~ه9

يتماشى~االصناعة»لتنميةالمتحدةاألمممنظمةمعتعاونبرامجتطويرالكومسيث»
منظمتيبينبالتنسيقمياإلسكالمؤتمربمنظمةالخاصالعشريالعملبرناعبمع

المتحدةاألمممنظمةربرامهمنستفادةلكوذلكالمتحدة<واألممميااسكالمؤتمر
وذلكجداوالتكنولواالستثماروتعزيزالتجاريةالقدراتبناءبشا´نالصناعةلتنمية
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءولاكبينفيماالتعاو~توثيق.ئف

ورق_الهليقةتقرير~9

الثوصياتوتعسر)OlC/COMCEC/SC-06/REP(الدورةلجنةبتقويرتأقة~~ا~

التقرير.شملهاائتي

فيأكبربشكلتشاركحتىالمطلوبةاإلجراءاتالتخاذ!ألعضاءللدولتحد~2-
.5آوالتابعةالمتخصصةوالمؤسساتمياإلسكالمؤتمرلمنظمةالفرعيةاألجهزةةأنشط

ثنظمألمسائل-ا.

مايو/أيار2أإلى22منالمتابعةللجنةوالعشرينالنالثاالجتماع!نعقاأأ-~
2<»yالث´نيثشرمنلمنوفمبر16إلى13منللكوسيكوالعشرينلثةالثاوالدورة
2««yاسطنبول.في

بثقاريىاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةموافاةإلىاألعضاءالدولثد~2-

والعشرينلثةالثاالدورةانعقادقبلو،لكااراءتبادلموضوعبشأنخبراتهمشكس
كاف.بوثتللكوسيك

لجد»tمثسرو.صياغةدن،العث«الثالثاجتماعيارفيابهة»المتلجنةمن~~3
تبديلةبموضوعاتوتوصيللكوسيك،والعشرينلثةالثابالدورةالخاصأألعمال
حقة.الكالكوسيكدوراتأثناءفيبشأنهاالنظروجهاتتبادل

عدممواألعضاءJالدهءامكاالسك_.تهالمولمنظمةالعامةاألمانة<0«~4- ~.Jر,._.~~~~
المتابعةللجنةوالعشرينالثالثواالجتماعءللكوسيكوالعثمرينلثةالثاالدورةانعقاد

الدبلوماسيةالقنواتخلكرمنوذلكعليهمالصلةذاتالوثائقبتوزيعتقوموأن
االلكتروني.والبريدااللكترونيةوالمواقع
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لمنظمهاالبعالثانيالعالميبالمنماىالمعنيأنقرهمركزهدمهالذىالعرضطثحط0-

علىمركزاليوالمساسا~والمعرفهاإلحصامئا~»لحووالنمهاالسصا«ىالعاون
ï->27منالفرهفيعقدهمعالمنمنوالذىالمجمعا~ءمقدمومعزمزهاس

ىرسلثمياالالمؤمميمنظمهفياألعضاءالدولو~»y.20مولمو/حزمران
الهام.الحدنهذافيبفعالمهركهالمنما

مصادىاالالمنبأىمنظمفياخماصه،حدو«فيمنمارك»أنأنقرهمركزمن~6-
فيالمضرمهاإلهلمهواجماعامهوالنمنهاالفسادىألمعاونلمنظمهالنانيالعالمي
وذلكالمذكور؟للمنماىالننئمهاللجنهفيعضوأمصبهبأناألوسطوالشرقإفرمقتا
ءالبحثهوراوواكالدراسا~وإعدادءالصلهúl.lالنظمهالمسائلفياإلسهامبهدف

فعالما~ضمنمنظماليمرهالمسثالموائدومنامنما~العامهامهالمناشرفيوالمنماركه
مياإلسثالمؤمميمنظمهفياألعضاءالدولمنماركهأنقردمركزومكفلالمنماى.
سفرمذاكرمكلفهبحملالمالهاإلسهاما~بوفرالمندىوهائعفيناعلنحوعلى
الصد.»هذاوفيالمنظمه.فياألعضاءنموأاألهلالدولمنالمنتدىفيركنالمنما
النفقا~.هذهمحملفيللمساهمهللنمهاإلسلثميالبنكإلىالدعرهوجهسر

مياالسكالمؤتمرمنظمةومؤسساتاألمذماءءللدولوتقديرهاشكرهاعنتعرب

القراراتهذهفيذكرهاالواردنشطةاألبأداءقامواالذينالمتعاونينالشركاءوجميع

نشطة.األتلكفيإسهاماتأيةقامواالذينأو









باالجليزيه.االمد

)2(القرار

البلدان~إلىاالقتصاديةالمساعدةبتقديمالمتعلقةالمسائلبشأن

)2009الثانيتشرين/نوفمبر2t-21(اسطنبول،

ا»(الكوسيكسلثمياالالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةإن

الثانيتشرين/نوفمبر24ه21مناسطنبولفيوالعشرينالثانيةدورتهافيالمنعقدة

سلثمىاالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةإلىمفصلةتقاريرإرسالاألعضاءالدولمنتمب
إلىورفعهاتجميعهايتمكىالمنظمةفىاألعضاءاألخرىللدولالمقدمةالمساعداتحول

).2(القراربموجباعتمدتالتىالقراراتلمتابعةللكوسيكالسنويةالدورات

فلسطيندولةعملهاقتصاديةابيرتة-أ

الفلسطيني؟الشعبدعمبشأناإلسلثميةالقمةمؤتمراتعنالصادرةبالقراراتتذكرإذ

وفيالسابقةدوراتهافيالدائمةاللجنةاتخذتهاالتيالسابقةبالقراراتأيضاثذكروإذ
األخرى؟اللجانواجتماعاتالوزاريةاجتماعاتها

دوأللدعمالحاجهلوزراءوالثلثثننالنالثاإلسلثميالمؤثمرراثبقراامضاكوثةوإأ

فلسطن؟

األراضيواحتلكالفلسطنيالسهبعلىالمكررهائليهاالسراالعتداءاتينتهوإذ
دوليأ،بهاوالمعرفالموقعةواالمفاهيا~الدولةعمةالسرمرارا~بذلكمنهكةالفلمطنية،
بالوقفومطالبءوالمسيحيةاإلسلثميةالمقدساتوانهاكالعدوانأشكالجمعبوهفومطالب
باالنسحابتطالبءكماالفلسطينهالوطنيهالسلطهعلىالمفروضالماليللحصارالفورى
علىاالعتداءاتووقفءآفلسطينيةاألراضيكافهمنائنمهاالسراالحتلكرفقواتانفورى
الفسطينة،األراضيعلنىالعازلالجدارإقامهفرمننعلىواالصرارالفسطنيهالشعب
لذلك؟مدهالشدالدولةالمعارضهرغم

ومخيماتها»وقراهامدنهاكلفيالفلسطينيةالوطنيةالسلطةبهتضطلعالذيالدورحظتكوإذ
بناءوإعادةالفلسطينيللشعبالمعيشيةاألوضاعتحسينأجكمنالشرقية،القدسفيهابما

>م»م



الوطني:االخنصا>

ألخريطةخطةتنفيذلضمانالسلقملحفظقواتإرسالالرباعيةاللجنةثخاشد1-
شادية.االستر

المعنيةواألجهزةاألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدةااهاتقة0~ا-2
.مياإلسكالمؤتمرلمنظمةألتابعة

مخيماتهارفي»الفلسطينية»األ~ضرفيالفلسطينيةعلنيةالوألسلطةتبذلهارائتدبالجهرتثفيد-3
آلةمواجهةفيالفلسطينيوبالصمو!.اإلسرائيلي»االحتلكردمر»مابناءإعادةأجلهن

جهوءهبمضاعفةالصلةذاتاألخرىوالجهاتاألعضاءالدولوتحثاإلسرائيليةالحرب
ودعمه.يرهوكلالوطنياالقتصادبناءإلعادةومصاعداتها

الفلسطيني>الشعبإلىاألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدات.هاتقة.~ا-أ
لمنظمةالتا.معةالصلةذاتةواألجمناألعضاءالدولتحثالوطنى.اقتصاده.هناء~حلأمن ...

الوطنيةالسلطةلمساعدةوالمقررةالمطلوبةالمساعداتبتقديماإلسراعإلىاإلسلثميالمؤتمر
الوطنية»مؤمساتهدعمعلىوالعملالوطنيهاقتصادهلبناءالنسطينيوالشعبالفئسطينية
قواتقبلمنملالثماالتدميرإلىائمؤسساتلهذهالتحتيةالبنيةتقرضتأنبعدخاصة
سرا~ر.7ااالحتلكر

o-والمساعدةوالعونالدعمأشكالكلتقديمألىتهدفالتيالسابقأالقرارات~~دا
الفلسطينيةالوطنيةوالسلطةالفلسطيني:لشعبلدعموالمعنويةوالماديةالفنية•االقتصادية
والرسومالضرائبمنواإلعفاءمتيراداالفيألفلسطينيةللمنتجاتاألفضليةوإعطاء
الجمركية.

المشروعاتتنفيذفىاالسهامعلىاألعضاءالدولفىوالمستثمريناألعمالرجالثحثه6
بناءأجلمنالفلسطينيةاألراضيفياإلسكانومشارينوالزراعيةوالصناعيةاالقتصاديأ

تنفيئذفيالوطنيةومؤسساتهاالفلسطنيةالوطنيةالسلطةودعمالفلسطينيالوطنياالقتصاد
واالجتماعيةاالقتصاديةالمجاالتمختلففيالقادمةالمرحلةفياإلنمائيةبرامجها
والصحية.

القدميةللظروفنظرا،الفسطينيةالعاملةيديلكعملفرمنتوفيراألعضاءال~ط~7

لدعموذلكالخلطيني.للشعبالمعيشيالواقععلىاثيلياإلسلاالحتكثواتتفرضهاائتي
البطالة.علىوالقضاءالنلطينيللشعبواالجتماعياالقتصاديالوضع

سطتها«الفلطينية_التدمنظمة_ثنائيةاتفاقاتعقدىرااعضاىJالد«~~أيضأ-^



االثثصاديبالوضعللنهوضاعثواالجثوالثجارمأاالثثصادمأالمجاالثفيالوطنأ
الفسطني.للشعبواالجشماعي

•المماأ>إ_.اال~شوالمولمنظمه:لث:معأسساثالمو•األعضا>لالد.حممهثحث-:

ومسثفل.ثوىفلسطنيوطنياثثصادإثامهإلىسعآعاجألمعوناثثفذممإلى

لثنفذاللثزمهالجهودمواصألإلىاإلسلثميالمؤثمرلمنظمهالعاماألممن-ثد~ا.
إلىالعملسرثقرمروثفذممفلسمثن«لدولهدعمأاعث´دهاثمالثيالسابقأراثالقرا

راث.القراهئذ.منثنفذ.ثممابشأنالخادمأأورثهافيالكوسك

ليتاقمساعدة-~

ءالكوسكسلثمي»االالمؤثمرلمنظمأوالثجارىاال~ا<رللثعاونائمألالدائلجنألإن

القمألمؤثمرالعاشرهالدورهعنالصادر(ؤ.ا.اؤ1-\الم»3رثمبالفرارثأل~إأل

مي.سئكاك

اإلسلثميللمؤتمروالثاثثينلثةالثاالدورةعنالصادرأق)ه33»/1(الفرارتستذكروإذ

الخارجية.اءلوزر

فيوخسائرأضرارمنفيهتسببتوماءلبنانعلىاإلسرائيليةاالعتداءاتكذلكثمثذكروإذ

لبنان.فيواالقتصا«يةالسياسيةاألوضاععلىذلكوانعكاساتءوالممتلكاتاحاألرو

سلطتها،وبسطاالستقرار»jاألمنلتحقيقاللبنانية:´حكوهأتبذلهارالتالجهودتقدروإذ
نيرتحتواقعةكانتالتيالمناطق~اللبنانيينامنينالمواحتياجات_وتوفير»اإلعمارإعادةو

اإلسرائيلي.االحتاط

الشأن:بهذاالعاماألمينتقريرعلىاطلعتأنوبد
مؤتمرإ~رفيالمقدمةللمساعداتوالعربيةاإلسك~ةلالولتقد~هاعنتمرب-ا

.الصددهذافىاللبنانيةالحكومةجهوددعم>اصلة»ءإلىهاوتأعو)6(باريمرالمانحين

ائمؤتمرلمنظمةالتابعةالمعنيةاألجهزةمنالمقدمةللمسراعداتتتديرهاعنتحربأ:



اإلسلثمي.

r-الفائتالصيفخلثلوآخرهالبنانعلىالمتكررةاإلسرائيليةاالعتداءاتثالس>

اللبنانية»األراضيمنأجزاءمناالنسحابعناالمتناعفيإسرائيلاستمراروكذلك

دوليا.بهاالمعترفاللبنانيةالحدودوراءماإلىءشبعامزارعفيهابما

مناطقفيزرعتهاالتياألرضيةللثنلغامشاملةخرائطتسليملرفضهاإسرائيلمنشه-4

،المدنيينحياةعلىبالفخطراتشكلوالتيالغربيوالبقاحالجنوبمنمختلفة

.سجونهافيلبنانيينمعتقلينالحتجازإسرائيلأيضاوتدين

علىإسرائيلحثوإلىمهمتها»لتحقيقنيفيلاليوقواتدعمإلىالدوليالمجتمع~~0-

ذاتالدوليةوالقراراتا70ارقمالدولياألمنمجلسقراربتطبيقألصارمااللتزام
الصلة.

األصولضمنالسياسيةخياراتهممارسةفيديالسياحقهفيلبنانمساندة~ثئكا2

الشقيقةالدولمععلثقاتإقامةفيحقهاالعتباربعينآخذةالدستوريةوالمؤسسات

»ألوطنيةولمصالحهءواالستقلقلللسيادةادلالمتباالحترامأساسعلىوالصديقة

لناية.واوألمساواة»الجوار،وحسن

v-رئسضحثهاذهبالثياإلرهابهاالغثالجرسهفيالحققألعنالكشفأنمثر

ئساهمكانواءوأمنماءكانواأمآالمجرهنومعاثبهءورفاثهالمرمرىوفؤالوزراء

لألالدوالمحكمألإنشاءأنوثرىءوالمنطقهلبنانفيواالسثقراراألمنثرسخفي

الهدف.هذاإلىمؤدىبهاالخاصه

وعنألمالهمساعداثثقدممبضرووهالخاصهالسابقأثوصاثهاجامدمنثؤكد8-

والثقنهاالثثصادألألمجاالثفيجاثهاحثاضوءفيلبنانإلىمثنوعهوإنسانأل

وسائراإلسلثميالمؤثمرمنظمهفياألعضاءالدولإلىاالعو«وثكرروالثدرهب.

ماإعمارإعا«هفيللمساهمهوفعالعاجلبشكلللثمركواإلثلصهلألالدوالمنظماث

لهذاالمانحهللدولمؤثمرلعقدالدعرهمعوالثجارباإلسرائئياالحثلثلدمره

ائغرض.

أسراثهاإلىاللبنانياإلنثاجلدخولإسثننائهثسهلثثثقدممإلىاألعضاءالدولعوثة9-

للعدوانوثصدمهلصموزهاألساسأالركزهمعشبرالذىالثثصادهدعمأعوائقأمهدون

اثلى.اإلس
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القادمةالدورةإلىبشأنهتقريروتقديمالموضوعهذامتابعةالعاماألمينمن~-\0

للكوسيك.

ألبليالجمهوريةاقتصاديةمساعدات-ج
والمؤتمر)>(18I1Ü-ECالعاشر»اإلسلثميالقمةمؤتمرعنالصاوةالصلةذاتبألقراراتتنكرإذ

للكوسيك؟والعثرينالحاميةوالورق،الخارجيةلوزراءوالثنثثينالثالثاإلسئثمي
التابعةالمعنيةاألجهزةومناألعضاءالولىبعضمنالعقمةللمساعدةالعميقها~-ا

اإلملثمي،المؤثمرلمنظمأ

فيكبرىاثثصادمأصعو~اثمواجهالذىألباس´لشعبالفوعهمساناثهاعن~~«~

السوؤ.اثثصادإلىلهالنثقاالحاألالمرحأل

ديئواركوتريةلحمهواالقتصاديةةساعه-«

الخارجيةلوزراءوالثلثثين:لثالثمىاإلسكالمؤتمرأقردالذقالصلةذاالفرارتستدكرإأ

:2006حزيرانيونيو/فىبيجانبأذرباكوفىوالمنعقد

جهودفىللمساعدةخأصصندوقأإنشاءالقاضىالقرارفىالخصوصوجهعلىتئئرواأ

أيفوار؟كوتفىا_عمارإعادة

المؤتمرمنظمةإهثارفى(.يفركوتجمهوريةلعبنهالنذقالدورإلىأيضد:قئئروإأل

فىاالقتصادياالستقراروتحقيقاألعضاءالدولبعضفىواألمنمالسكإلحا~مىاإلسك

اإلقليمية؟دونالمنشفة

آ:وشعبحكومةديفوارءكوتمعوتضامنهادعمهاعنتعر~-ا

هذاإلنشاءالمناسبةالتدابيرتتخذأناإلسلثمىالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمن~-2

الحبشمنالجنودوثسرمححالسنكنزعمنللتمكنالسرعأوجهعلىالخاصوؤالصند

كوثبناءإلىباإلضافألواالثثصادى»االجثماعىالنسهفىالسابقنالمقاثلنإدماجوإعادة
اإلعمار؟بدمامرحألفىأمفوار
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ألقوىالدعمئتوفيرالدولىوالمجتمعاإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولتناشة-3
المتىالواهنةائصعوباتمعاملالتهمنلتمكينهاأرديفوكوتلجمهوريةواقتصادياماليا

تواجهها؟
t-كوتبشأناتصالمجموعةتشكيلاإملثمىالمؤتمرلمننمةالعاماألمينهنتطلب

:اسلئمنالممؤ~عنالصادرآآنفالمذكورالقرارفىوودكماءممكنوقتأسرعفىأيفوار
الخارجية؟لو~راءوالثثقينالثالث
إلىىاجلةبزيارةيقومأناإلسلثمىالمؤتمرلمننمةالعاماآلمينهنتطلبكما-9

الثالثاإلسلثمىالمؤتمرعنالصادر!لسابقالقرارفىو~دكماديفوارءكوتجمهورية
الخارجية؟لوزراءوالثلثثين

أمامبتتأنهتقريرورفعاألمرمتابعةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةألعامأألمينمن~-:

للكوسيك.التالىاالجتماع

اأوغنهعملهاثثصادمهثدابر-~

020/1(-ثمر،العااإلسلميالقمةمؤتمرعنانشأنهذافيالصادرةبالقراراتثذكواذ
EC(للكوسيك؟والعشرينالحاديةوالدورةالخارجيةلوزراءثينالثكوالثالثاإلسلثميوالمؤتمر

الماليةالمساعداتتقديمإلىالدوليةوالمنظماتاالسلثميةوالمؤمساتاألعضاءالدوله~ا
منعليهاومايتوثباللثجئينمشكلةمواجهةعلىلمساعدتهاأوغندةإلىالعاجلةواالثتصادية

والثقافية.واالجتماعيةاالقتصاديةبرامجهاتنفيذعنفضكتبعات،

المساعداتتقد-~راإلسلثميةالمنظمات«مساتالمو»»االعضاءJالدهتيث~2
.الشماليةأوغندالشعبالعاجلة

.عاه~،بشالر،المسألةهز»لمتابعةمخنداأهمةبحكواالتصاان.العاداألمانره~-3

J-اإلسلثميةأفغانستاندولةعملهاقتصاديةابيرتة

)(1911ü-EC»العاشرسلثمياكالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ
للكوسيك؟والعشرينالحاديةوالدورهءالخارجيةلوزراءوالثلثثينالثالثاإلسلثميوالمؤتمر

سلثمياالللمؤتمرالتاسعاالستثنائياالجتماععنالصادرالختاميبالبانأيضأكرثةوإأ
؟20»ااألولتشرينلمأكتوبرمنالعاشرفيبالدوحةانعقدالذيالخارجيةلوزراء

اإلسلثمية:أفغانستاندولةفيالسائدالفطورهالبالغالوضع~وإأل



ا~ر~وإلنخطيرة»انسانيةمأساةحافةعلىكانتاإلسلثميةأفغانستاندولةبأن~ا-

وعاجلة.فوريةإغاثةتدابيراتخاذتستدعىبهاالمحدقةاإلنسانية

إ__أهاسية•عاجلةمساعداتتقد_رطاإلسلثميةمساتالمو•األعضاءلالدهتيث2-

اإلسلثمية.أفغانستاندولةشعب

r-متشفة..l.lLJ•االسثصة.،0أفغانستادلةدهشعسر.ا_مساعداتقامت.التاألعضاءل ~.J__ ,J .~..

لوزراءسلثمياالللمؤتمراالستثنائيةالتاسعةالدورةلقراراهاتثة.سرا-4

هذابإنشاءاإلسراعإلىوتأعواألفغاني»الشعبلمساعدةصندوقبإنشاءالخارجية

الصندوق.

منقدمتهwاإلسثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولهاتتدا~ا0-ا0-
اللثجئينلمماعمؤخرأأنشئالذياإلسثميالمؤتمرمنظمةلصندوقسخيةمساهمة
أخرى.وبلدانمجاورةبلدانمنهمبكإلىالعودةعلىلمساعدتهمفغاناأل

القادمة~ةاالءإ_ربشأنها_تةيقاد«ءفيالموهذايقا_أنالعاداألمان«ن~'\-
للكوسيك.

j-الصوماليمهوريةلدعماقتصاديةتدابير

)(l0-EC/15العاشر»مياالسكالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتكرتةإآ

~~؟والشرينالحاديةوالدورةالخارجيةلوزراءوالثلثثينالثالثاإلسلثميوالمؤتمر

ا~ألا~األجهزةومناألعضاءالدولبعضمنالمقدمةللمساعدة~ها-ا
مي.اإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعة

وغيرها~ديالعونتقديمإلىتبادرأنمياإلسكالمؤتمرمنظمةفياألعضاءبالدول~-2
عاجل.بشكلالصومالإلىالعونأشكالمن

ï-مال.المو~ال.المساعدات«<0>العرقامتالتاألعضاءلماألهتتئة -.JبI..L~._._

ا~د~د~ةالد.إ_~بشأنهرأريهتقهيقاد,إلضهالمههذايتابهأنالعاداألمد~«~~~4
.للكوسيك

عرماثرحمهورمألدعماثثصا«مأمساعداث-ح

)(l0-EC/22العاشر،االسلميالقمةمؤتمرعنالشأنهذافىالصادربالقرارثدلرإأ



للكوسيك؟والعشرينالحاديةوالدورةالخارجيةلوزراءوالثلشتينالثالثأإلسلثميوالمؤتمر

وسيادتها؟امتتكهانالتأنبعد،قيرغيزيأجمهوريهفيالقائمللوضعتفهمهاعن~_وإذ

الحرة؟السوقاقتصادإلىاالنتقالبفترةالمتعلقةاالقتصاديةالصعوباتاالعتبارفينزطوإذ

المعنيةاااجهزةمن»األعضاءالدوربعضمنالمقدمةللمساعدةهاتقد0~~-ا
مي.اإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعة

ية:لجمهوسخيةمساعدات:~ذ:».يم:_مية0ا´.ا.،.الماليةمساتالمو«األعضاءJالدهجميه~~سد-2

أوثنائيأساسعلىسواءتواجهها»التياالقتصاديةالمعابعلىالتغئبأجلمنقيرغيزيا
االقتصادى.برناهمتواتنفيذمزلتمكينهاءإقليميةأواألطرافمتعددةمنظماتخلطمن

.Lغداقدمة,حممي.ا_الغنة,ألعالمةمساعدتهمادة1للتنمدةاالسك_النكأ~شت-3 -.,~..~.J.,~..~~_~..~.

القادمةرةالد»إلىبشأنهدرتقهتقد_هإلضوألموهذامتابعةالعاداألسرنره~-4

للكوسيك.

بيجانأذرجمهوريةلدعماقتصاديةتد!بير-ط

ثمروالمه)12اا(Ü-ECألعاشرهاإلسلثميالقمهمؤثمرعنالصادرهراثبالقراكوثةإأل
..عمبشرأنللكوهمسكوالعشرسائحادثوالدورهاثخارجهلوزراءوالنلثثننالثالثاإلسلثمي
بمجان؟أذرمهجمهورومساعده

المثحدة؟للثممالتابعاألمنمجلمىعنالشأنبهذاالصاءرةالقر!راتإلىتشيروإأل

والذيأرمينيا،جمهوريةجانبمنبيجانأذرجمهوريةعلىالمستمرالعدوانال~~ه1-
الجئينإلىأذربيجانيمواطنمليونتحويلوإلىاضيواأرخمساحتكنإلىأدى

.ومشردس

الدولثضامنعنوثعربأ~اضها»ووحدهبمجانأذرجمهوومألسادهمدهاثأ~هحة«آ)-

هذدفيوشعبهامبجانأذرحكومةمعكامكثضامنأمياإلسكالمؤثمرمنظمهفياألعضاء

مخها.ثارمنوالحرجهالخطرهالمرحأل

ï-~~تضامنهابتعزيزاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولتقومأنضرورة
وشعبها.بيجانأذرحكومةهعالملموس

الصلةذاتوالهيئاتاألعضاءالدولتنذمهاالتيللمساعداتوتقديرها~4-



الدولية.والمنظماتالمتحدةاألممومؤسساتاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالتابعة

c-المساعداتمجانأذر.ملحكومةتوفرأنماالسلمهوالمؤمساتاألعضاءالدولتناشد ,...
بيجان.أذرشعبعنالمعاناةوطأةتخفيفبغيةالماسةواإلنسانيةاال~دية

واالثثصادمهنألاإلنساالمساعداث~فياالسثمرارإلىالدولهالمنظماثثد~ا«

بجان.أذررمألجمهو

v-~للكوسك.الثالثالدورهإلىعنهتقريروتقديمالموضوعمثابهةالعاداألمينمن

والهرسكالبوسنة،عماقتصاديةتدابير-ى

والمصيرالهدفوحدةتؤكدالتيمياالسكالمؤتمرمنظمةميثاقوأهدافاءتنبمبتسترشدإآ
الدولييز~_واألمنالسلمبتعزيزوتعهدهاميةاإلسكاألمةلشعوب

معالكاملأعضائهاتضامنعزوالمعبرةءالمنظمةعنالصادرةالسابقة:.القر:~اتكرتةوإآل

ونعبها؟وألهر~البوسنةحكومة

فيالخارجيةلوزراءاإلسلثميالمؤتمرعزالصادرة:لقراراتأيضأاعتبارها~تأقةوإآ
ءوالهرسكالبوسنةفيالوضعبشأنوجدةاسطنبولفيالمعقودتيناتعاديتينغير.ورنيه

اإلسلثميةوالمؤتمراتآبادهإسلثمفيعكالذقالخاصالوزارياالجتماعأعقبيحااللتينو
المؤتمرلمنظمةالعاشرةوالقمةالخارجيةلوزراءوالثلثثيناثثالثا_روالعشرينا-´دقمن
للكومنيك!العشرينوالحاديةرةواكو)ا4/اÜ-Ee(مىءسنثا´.

الصلةذاتاألجهزةومناألعضاءالدولمنالمقدمةعدةللمسراااهاتقة.سرا»\

فريقبهايقومالتينشطةاألمواصلةأهميةأيضأتؤكدكمأعيآاإلسكالمؤتمرلمفضةابهةالت

الخاصبالبرنامجالتقديرمععلمأوتأخذءللمنظمةوالتابعبالبوسنةائمعنيالمساعداتتعبئة

والهرمك.البوسنافيا~اصالتطاعلمساعدةوالصناعأللتجارةميةاإلسكللغرفة

خلطمساهماتمناإلسلثميالمؤتمرمنظمةفيا´اعضاءالدولقدمتهبماش~ه2
إبريل/فيبروكسلفيانعقدالذىوالهرسكالبوسنةإعمارأجلمنالمانحينمؤتمر
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للشهامجهودهامواصلةعلىالمنظمةفياألعضاءالدولتشجعالتي»1996نيسان
ائزيسلثمياالالمؤتمرمنظمةمؤتصرلقرارطبقأجثينالكعودةعمليةإتمامختنالمالي
البوسنةإعمارلجنةتبذلهاالتيبالجهودوتشيد.200اأيارمايو/فيالدوحةفيعقد

ألشأن.هذافي»سلثمي>المؤتمرلمنظمةالتابعةوالهرسك

سخيةعاتتدتقدهنحدرائما»نهافيهميةاإلسكسمماتالمه•األعضاءJألدهتنياثية-3

مساعداتلتقديمللتنميثمياإلسكالبنكبرنامهبتنفيذالمبادرةتيسرءماليةمعونةبرامجووضع
د.البكتعميرإعادةفي!ئمساهمةبغيأوشعبها»والهرسكالبوسنةجمهوريةحكومةإلىإنسانية

التبىالحميدةوللجهودالمنظمةفياألعضاءألدولمنألمقدمةللمساعدة~ط

ضحاياومساعدةإغاثةسبيكفياألخرىاإلنسانيةالهيئاتمنوغيرهااإلسلثميةالهيئاتتبذلها
ئمك.0والهنالبوسنةفيالحرب

c-~والهرسك.البوسنةإعدارإلعادةفعالةتداسراتخاذإلىيبا«رأنالدوليبالمجتمع

استتكها»أ~اضيماسلثمة«سكالير»سنهالبوسيا:ةحماية«نبصوتطا~~مإلحإه-6
أجلمنوالهرسكالبوسنةحكومةوتسانددوليأ،بهاالمعترفحدودهاإطارفيالسياسي
حافزأيكونودائمعا«لحلاليجادسعيأالوطياءاألساهنهذامنانطلثقأالعملمواصلة
والثقافاتعراقاألمتعددكمجتمعالحياةمواصلةيمكنهحتىللثقةشعبهاالستعادة
والديانات.

v-~رفيأعضاءقتالونفسرفي_ررالتاإل~رتمدنوالمومنظمةءر:ألعضاءلالد»نه

قدرأكبرتوجيهعلىتعملأنلهالتابعةالتنسيقولجنةوالهرسكللبوسنةائسلقمتنفيذمجلس
التيالمناطقفيوبخاصمةءوالهرسكالبوسنةإعمارأجلمنالدوليةالمساعداتمنممكن

المسلمون.سنيونالبوفيهايعيش

0»~ -A.المقلةةللده>عنهادتةمقدد.0«أ<ءالموضيهذامتامه.0أ>العاد<0األمد -~_.,u_ر_.ر____,~.~JJ.

.للكوسيك

غينيالجمهوريةالمساعداتتقديم-ك

)(EC-16/10العاشر،اإلسثميالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ

للكوسيك؟ينوالعشالحاديةوالدورةالخارجيةلوزراءوالثلثثينالثالثاإلملثميوالمؤتمر

المؤتمرمنظمةإطارفيغينياجمهوريةبهتنهضالذيالدوراعتبارهافيتضروإذ
األعضاء!الدولبعضفيمتقراراالوإعادةالساشمإقرارإلىسعيأاالسثميآ



ليبيريامنغينياجمهوريةإلىتتدفقالتياللثجئينمنالغفيرةاألعدادالحسبانفيتأخذوإذ

غينيا؟جمهوريةاقتصادعلىالوطأةشديدعبئأيعتلالذياألمرءوسيراليون

علىغينياجمهوريةلهاتتعرضالتيالمتكورةاالعتداءاتإزاءالعميقالقلق~ورهاوإأ
والممتلكاتاألرواحفيفادحةفسائرعنأمفرتوالتيوليبيرياليونسيرامعحدودهاامتداد
ذاتها!غينياأراضيداخلفيالنطاقوامعةسكانيةنزوحعملياسزإلىوأدت

األمنمجلمىعن2»»»أيلولسبتمبر/ا3فيالصادراإلعلثناالعتبارفيتأئهوإأ
االعتداءات؟هذهفيهأدانوالذي

االحتماععن2»>»أيلولسبتمبر/ا3فيدرالصداالختاميالبياناالعتب´رفيتأخذوإذ

فيهأدانالذيالبيانوهواالسلثميآالمؤتمرفياألعضاءالدولخارجيةلوزراءالنتنيني
غينيا؟جمهوريةمعتضامنهمعنوأعربوااءآتاالعتهذهالوزراء

للسكانالعيشسبنوكفالةالبلثدتعميرالعادةغينياجمهوريةحاجةالحسبانفيتأخذوإذ

األصلية؟بلدانهمإلىجثينكالوعودةءالمننهر.ين

للتنميةاإلسلثميالبنك/اإلسئثميالمؤتمرمنضةمنمشتركةبعثةأن<الرتياحمعتلثذإذ
الخسائرحجمتقديربهدفءالمتمر«ينهجماتجراءمنأضيرتالتيالمناطقتفات_

عمار.لكبرنامهوإىادالهجماتهز»عننجمايناللذوالدما~

وحكرمثها؟غنياشعبمعوثضامنوان´مدهاعن~-,

مساعداثثقدممإلىاإلسلثميالمؤمميمنضأفياألعضاءوالبلدانولياكالمجمعثد~ه2
الناشئهالصعبهاألوضاعمواجههمنلثسكنواغنا»مهجمهورإلىكبردوءادمأمالمه
منمعظمهماللثجئن»مناأللوفهئا~وجودوعناعثدا-ا~منله~هذر~ا

أراضها.علىءالمسلمهن

إعاناترةصورفيكانتاءسومساعداتنهيقدمهماريادةللتنميةاإلسثميالبنكتياشد~3

التحتيةالبنىإقامةمنلتمكينهاغينياهجمهوريةإلىميسرةبشروطقروضاومالية
منالحدعلىالعملومنو!للثجئين»المشرديناسكأن~لها(ا~رمةامحيةآالجت
البشر.منالغفيرةاآلعدادهز«وجودعنالناجمالبينيهورالت

للكوسيك.المقبلةالدورةإلىبشأنهاتقريروتفذيمألةالمسرهذدمتابعةالعامميزاطتمحه-_
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سيراليوقيمهوريةالىاتالمسامحةتقديم-ل

(l0-EC/17)العاشر»سلثمياالالقمةموتمرعنالصادرةالصلةذاتبالقراراتكوتةاة
_للكوسيكوالعشرينالحاديةوالدورةالحاجيةلوزراءوالثلثثينالثالثمياالسكوالموتمر

كانترالتءرءاالسكتوالمولمنظمةالتابعةميةاالسكسمماتالموه~اء7اJالد»تتاقيد-ا
ألىكبيرةوماديةماليةمساعداتتقديمالىتبادران»اعضامهامنفاعكعضواأومآليونسيرا
بغيةوذلكالعنف،اعمالابشعمنشعبهعانىو!لذيالحربتويكمنيوانررالذيالبلدهأا

الحاجةتأعوالتيواالعمارهيلالتاعادةبعمليةوأئقداماا(ساسيةالبنيةبناءذعادةهنشعبهاتمكين
والمشردين~الهامدينالمواطنينمنالمليونونصفمليونحواليتوطيناعادةوكا.نتلو

لمنظمة.التابعالتمويللصندوقهمماعداتهمبتقديمهوايتكرثمإلذينا~~اءالدوليييايتيد0»2

بذلك»بالقياميتفضئواأنليون«لسيراائاثتصاديوأإل~ارأئتأهيلإعا«ةأجلهنربااسف:المؤتؤ
سيرائيون.جمهوريةحكومةحالياتتبناأالتي:إلعمارإعادةجهر..نعأمبر.من

يا~الشعب!لىأتالساعهيمتقة-م

)(l0-EC/23العاشرهاإل~رالقمةمؤتمرىندرألحماالصلةزيبالقر:رألكدوإه

للكوسيك.والعشرينالحاديةوالدورةالحاجية»لوزراءوالثلثثينألثالثاإلسئثميوالمؤتمر

مز~يعانييزكلمكشميرمنالهندتحتلهاالتيالمناصفيوكثميرجاميشعبأن~إ.
اقتصادية:مصاعبعليهترتبمماشديدةبصورةتفاقماينائلذوالقمع«الفضائعأستمرارجراء

:لمشردينعنالمعاناةرفعأجلمنفوريةاقتصاديةمساعداتتقديمإلىبالحاجة~؟-

األبويا-.أئكثسيويين

ن!لتضاهق~هبخاهمة«اإلسلثميةهمساتالموهاألعضاءلاالءجميهتسا~سد:~

يتعرضائأي!لكشميريللثمعبفرويةمساعداتتقديبللتنميةاإلسلثميوالبنكملثمراال
للمه.ثا«.

r-اثد.كافةأيضاابيافJييئالكشدللطلبةاميةدزمنحتقديراإلسلثمةمساتألمو9األعضاء



.مياإلسكالمؤثمرمنظمأفياااعضاءالبلدانفيوالمؤسسأثالجامعاثمخقلففي

المقلهõالد»<ا_مشأنهدثةثقأ-هtالموضيهذامثامعأالعاد<0األمد<0«~:- ر
للكوممسك.

اليمنيةالجمهوريةإلىاقتصاديةمساعداتيمتقه-ن

24/10(-العاشرهسلثمياكالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةالصلةذاتبالقراراتتألكرإأل
EC(والعشرينالحاديةوالدورةالخارجيةلوزراءثينوالثكالثالثمياإلسكوالمؤتمر

؟للكوسيك

عنالناجعةاليمنيةالجمهوريةتواجههاالتياالقتصا«يةمعوباتالهاالعتبارفيتأفهوإذ
االنفصالمحاولةسببتهاالتيالكبيرةوالخسائراليمن،توحيدإعادةعلىائمترتبةاألعبا-
فياليمنيةالجمهوريةاجتاحتالتيالمدمرةالسيولوكذلك»ا99أحزيرانيونيو/فيالفاشلة
؟ا996عام

البرنامجتنفيذفياليمنيةالحكومةحققتهاالتيوالنجاحاتتبذلها،التيللجهودمنهاوتقديرا
؟وا~الياإلداريحللثمكالشامل

اللثجئينمجموعاتإليواءاليمنيةالحكومةتتحملهاالتيالثقيلةاألعباءاالعتبارفيتأقةواآ
لها؟المجاورةاإلفريقيةالدولمن

نموأ؟األقلالدولإحدىاليمنبأنكرتةوإآ

وثنفذاالثثصادمأالصعوباثثجاوزسبلفبىالحنثالحكومةلجهودثقدمرهاعن~-:
الصدد.ذلكفينجاحمنحققنهوءاالثنماملوالمألياإلدارىحاإلصكامجبرن

المعنأاألجهزهومناألعضاء»الدولبعضمنالمقدمأللمساعدهأمضاهاثثد0~.~2
.مياإلسكالمؤثمرلمنظمأائشابعأ

المساعداثاءأنوكافألثقدهاالثلمث«الدوألائمنظماثسا««األعضاء>اللدههاالعوثحدد-3 و
والمالياإلدارىحاإلصكبرنامجثنفذإلىالرامأجهودهالدعمالمنأللحكومةثثصادمأاك
منوالثخنفالعام،هذافيالسنحثاجثاالثيالفضاناثخلفثه!لذىالدماروثجاوزملالنما

له.المجاورهاإلفرقهالدولمنجئنالكمنغفرهأعدادامواءعنفثجثالثيالثقنألاألعباء

الشبألرهالدهإ_رعنهر.رثةثقدمد«ءضوالموهذامثابعأالعاداألمانمن~

للكوممسك.



هاجيكستانإلياقتصاديةمساعداتيمتقه-سر

27110(-اشر:العامياإلسكالقمةمؤتمرعنالشأنهذافيأ~ادرةبألقراراتتذكرإذ
Le(ا~>´ءيةوالدورةالخارجيةلوزر:ءثينوالثكالثالثاإلسلثميالمؤتمرعنالصادر
لنكوسيك»العشرين;

وكذلكاإلسلثمي»المؤصرمنضمةميثاقفيالواردةادئوالعبالمقاصدأالعتبارفيتأفزوإذ
؟الدوليينو:ألمنالسلمبتعزيزاالعضاءالدول~التزأم

اامليةالحربجراءمنهاجيكستانتعانيهاالتيالحرجةأألوضاعهنعميق<بقلقتشدوإذ
منآآلفوتشر:وإصابةمصرعإلىأدتوالتيسنوات»ستمنذنيهاالدائرة:لدموية
؟واالجتماعيةاالقتصاديةاألساسيةالبنىتدميرعننضك!لسكان

يمتلز،انزياألمر،وطنهمإلىجيكاطجثينالكمنأفمائتينحوبعودةعلماتأخأو!ذ

؟إليهمكبيروتقني«اليدعمتقدير

منالما«ةفيأ5~يتدرطأنبهجاءالذيالعالمياألغذيةبرنامجبتقريرتذكروإذ
؟غذائيةمعونةإلىماسااحتياجايحتاجونطاجيكمتأنسكان

ضحيتهايروحألتيواإلسهالالسلبينهامنمعديةألمراضألملحوظالتفشيبقلقتطحظواذ
؟والنساءواألطفالالرضعخص9اعلى

.سصاعداتمناألعضاءولاكبعضقدمته~البائغط~-ا

التمحا«ءسخاء!السمادا~مةاالسكالعالةمساتالمو»ااعضاىJالدهحسوتناشد-2

منأوالثنائيالصعيدعلىسواءءطاجيكستانتواجهالتياالقتصاديةالصعوباتعلىالتغلب
حية.اإلصكبرامجهاتنفيذمنطاجيكمتانلتمكينواإلقليميةاألطرافمتعددةالمنظماتخلكر

طاجيكستان.إ_رالتقنية«ائماليةمساعدتهريا«ة~رللتنمية!إلسك_بىالبنكتيحث-3

t-بيساولئينياأالقتصاديةةالمسامحة

اإلسلثميوالمؤتمرالعاشراإلسلثميالقمةمؤتمرعنالصادرةالسابقةبالقراراتتذكرإذ
للكوسيك؟ينوالعشالحاديةوالدورةءجدةالخالوزراءوالثلثثينالثالث
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نجمومابيساو»غينيافيمؤخرأوقعتالتيواالجتماعيةالسياسيةاالضطراباتتطحطوإذ
التصدير»ومنتجاتالزراعيةالحاصلثتفيكبيرةخسائرفيمتمثلةاقتصاديةآثارمنعنها
االجتماعيةللمرافقماديوتدميرالسكان،منغفيرةألعدادتشريدمنإليهأدتوما

وغيرها؟»السكنيةواألحياءوالمستشفياتوالمستوصفاتالمدارسمتلاألساسيةوأالقتصادية

يسهلبمابيساولغينياالعاجلالغوثثقديمعلىالدوليوالمجتمعاألعضاء~
االقثصاديه.الحياةفيالمشاركةفيالسكاندمجإعادة

رفيثشا~كاناإل~رالمو.~لمنظمأالتابعةالمو»سساث•األعضاءلالد.يياينيد-2
>بساوغيفافيقتصادي9ااإلنعاشوهلالثأإعادةبرنامب~تمويل

ï-~~فيتقريروثقديمالقرارهذاثنفذمتابعهمياإلسكالمؤتمرلمنظمهالعا>سناط
للكوسيك.المقبلةالدورةالىالثنأن~هذا

الطبيعةوالكوارثالجفافمنالمتضررةالدولإلىمساعداتتقديم-في

)(lO/lO-ECالعاشرهاإلسلثميالقمةمؤتمرعنالثمأنهذافيالصادرةبالقراراتتذكرإذ
للكوسيك؟والعشرينالحاديةوالدورةالخابيةلوزراءوالثئثثينالثالثاإلمئثميوالمؤتمر

علىالضارةوآثارهاالطبيعية،والكوارثالجفافعزالناتجالخطيرالوضعبقلق~وإذ
واالقتصاديةالزراعيةالتحتيةالبنىفيسيماوالءواالقتصاديةاالجتماعيةاألحوال

العامة؟والمرافقالخدماتإلىباإلضافةواالجتماعية

وماقامتالتيءللتنميةمياإلسكوالبنكاألعضاءالدولبعضجهود.:رتياحطذوإذ
الجفافمنالمتضررةاألعضاءللدولغذائيعونوكذلكوماليةفنيةمساعداتتقدمالتن

الصيعية؟والكوارث

األقلالدولفئةإلىمعظمهاينتميالتيالمنكوبةاألعضاءالدولأناإدراكتمامالر~وإذ
وكذلكوالتصحر«الجفافمكاشحةلحملئتالمتزايدءالعبوحدها~أنيسقهاالنموأ
الصلة؟ذاتالرئيسيةالمثداريعتنفيذ

العونوتوفرالمساعدةتمنحوالتزالمنحتالتياألعضاءللدول~امتين~ا-

الطبيعية.والكوارثبالجفافالمتضررةاألعضاءللدولالغذائي

األعضاءالدولمساعدةفيالستمرارهللتنميةسلثمي8اللبنكا~.أ~~ا~~
هذافيمساعدتهتقديممواصلةعلىوتشجعهالطبيعيةوالكوارثالجفافمنالمنضررة
الميدان.
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ï-ثا>الكرهسالحفافمةالمنكراألعضاءلللدههمماىإتمتقدمي_الدهألمحتمهأمضأ~ثئة
الصيعية.

لئدولعاجلةمساعدةتقديمإلىاإلسلميتمرالعقمنظمةومؤمساتاألعضاءالدونتارعو-ة
وفي(احاد)الجفافمكافحةوحملةللتنميةالدوليةالحكوميةالهيئةفياألعضاءاإلسلمية
وذلك(ميلر)»اإلفريقيالسهلمنطقةفيالبفافلمكافحةألدائمةالدوليةالحكوميةأئلجنة

طويل.أمدمنذتتهددهاالتيالصعبةاألوضاععلىالتغلبمنلتمينها

والومثنيةواإلقليميةالماليةوالمؤسساتالمانحةانالبالباجتماعالتقةعلمأتيحط0-

ا998حزيرانيونيو/فيللتنميةاإلسلثميالبنكبمقرالكويتدولةإليهدعتاألي
الجديدة.البرامب~لتمويلالمناسبةاآللياتفيللنظر

شكلفيأمريكيدوالرهليونثلثثينبقيمةالكويتدولةقدمتهاالتيبالمساهمةىهسر:~
دوالرمليونعشرينبقيمةللتنميةاإلسلثميالبنكبمساهمةوكذلكءميسرةإنمائيةقروض
الجديد.البرنامجلصا~رأمريكي

v-~الجديدبرنامجهاتنفيذفيعهالئمروالسعوديةالعربيةللمملكةأيضأها

!إلفريقي.السهلبلدانفيوالتصحرالجفافلمكافحة

A-~منتقدمهلماالعظمىاالشتراكيةالليبيةالعربيةللجماهيريةأيضأتقديرهاعن

والجفافالفقرحدةوتخفيفءالتحتيةبنيتهالتحسيناالسلثميةللدولومعوناتدعم
المنحخا~منوالثقافيةواالجتماعيةالصحيةأألوضاعوتحسينالطبيعيةوالكوارث
العينية.والمساعداتالميسرةوالقروض

المقبلة~ةالد»إ_رعنهدزتةتقد-«ءضهالموهذامتابعةالعاداألميزنه~'\-

للكوسيك.

وغزووالجفافاالتصحومنالمتضر~ةيقياألفرالساحللدولمساعداتتقديم-ص

الجردأ

التضامنبشأنالسابقةاإلسلثميةالقمةعنالصادر»)IS-27/7(رقمبالقرارعلمأأتدثإآل

يقي؟األفرالسهلشعوبمعاإلسثمي

اللجنةاإلسلثميلمالمؤتمرمننئمةبرذامجبتنفيذالتعجيلخمرورةاالعتبارفيتتحوإآل
شعوبلفائدةللتنميةاإلسلثميالبنكيقي/األفرالساحلفيالجفافلمكافحةالمشتركةائحكومية
ممكن؟وقتأسرعفيينقذلمإدنينهارقداألرفريقيآاألالساس



اإلسلثميوالمؤتصرالعاشرمياإلسك!لقمةمؤتمرعنالصادرة!لسابقةبالقراراتتذكروإذ
للكوسيك؟والعشرينالحاديةوألدورةالخارجيةلوزراءوالثلثثينالثالث

ذاتةواألجهناألعضاءالدونبعضمنالمقدمةللمساعدةالعميقتقديرهاعن~>ا~
مي.اإلسكالمؤتمرلمنظمةالتابعةالصلة

لتمكينوعاجلةخاصةمساعدات~إلراإلسلثميةوالمؤسساتاألعضاءالدول~)~

وتضورءألحبوبنقصعنالناتهالحر-الوضعمواجهةهنيفريةاألالساحل<ول
ألمهاجر.الجرادأسرابوأجتياحاألمطا~ثقلةنيجةالمراعي

المشتركةالحكوميةوللجنةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمة:له:مةمأنةلكتقديرهاعن~«3

التيائجهر«علىللتنميةمياإلسكولئبنك(سيلس)يقياألفرأئسا~فيائجفافانحةئمث
اإلسفثميالبنكلمبيلس:إلسلثميإالمؤتمرمننئمةبرنأهبوا~´لإىادأسرمنبذلوها
يقي.األفرالسا~شعوبلصا~-ئلتنمية

v-ءةميسرشيةإفضهكةيكيأءدوال~مليون~»بمبلذيتالكهلةدهبمماهمة~حب
الجديد.للبرنامجأمريالرالردومليون20بمبلغللتنميةيهاإلسكائبنكمساهمةوكذلك

م0هلثةالثاالورحلةتنفيذرفيديةالسعربيةالدالمملكة_ءءالتقد«مهتلثحط~أمضأ»»~1
والتصحر.الجفافلمكافحةفريقراألالساحلدولالبلصدبرنامجها

الساحكللدهالجاءمجزناالفيمساهماتهاعنناإلعكعثىاألعضاءلائذ»تحث9-

فريفي.األ
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إلرتتربوتقده0ءالموضيمتابعةاإلسلورتوالولمنظمةالعامةاألسامةره~1->
مميك.للكرالمتبنةالدو~ة

J-تىفوزهبيهلجمهوريةقتصا«ية2األمساعدة

فيمبمورمورفيرمثأجدإئنيمعأالقشر«أ«زناسهاال~باثز.0~~~~ه
هأ~,فألبالشفاواثسمثم.بسكثمثشد»2004أألورث:نوندمسمبرلم2~1مومي

~ا«ث7أألبرامجثنفذفي_مأوالمضيالدمقرا~:ئعملهلدعمأشهالمو:لظروف

.I_امه0ىبصفهولياثوالمجشمعهنهثد:إلساثمه»مشرامذوجمعئلثنمد»مي9ااءأ~ائبنكثثأبفث
للموزمبمق.ا~مثصاءمأ»عه:«جثالثنممألضد~´نمتسر´ىثهم.ممشكفيأالسثمراو

اعادهبرئ~مهلننفذالف.ماالعبرثقأ_فيا´اسثمرار:شى:~:.عضاءألدورجمنععوه00´.
موزهبنؤ.إعمار

ذاثوالمؤسسراثأألعضاءالدولبعضمنألمقدمهللمساعدهثقدمرهاعسؤىنشعر«4

اإلسلثمي.المؤثمرلمنظمأ:لثابعه:لمنة

إثلمألوثبهثوممهآ_اثلوضعزمألالثالمسراعدذاممثةعلىالزوليالمجثمعثحث0-
المبكر.االنذا~أنضةذلكشي~:وادارثوالهااراالسثعدادارثاكولمنعلمهذوىإثلمأ

أئقادمهالدو<<إليبشرأنه~مرورفعالفوارهذاثنفدمثابه»اماله)ااهمنهز~-,

للكومسبك.

J-السو«انجمهوريةإلىأقتصاديةمساعداتتقديم

اتهمدوو~اثخارجية،ةiزروواجتماعات»اسك_را!لقدةلمؤتمرالسابقةبالفراراتثأكوإد.
!ائسوداندعمبشأنالسابقة
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عليه»المفروضةالعمرةالحربآثارمنالسردانيعانيهلماالعميقالقلقعن~اه
والتصحروالجفافالطبيعيةوالكوارثالنزاعاتجراءمنوالنازحيناللثبئينوتدفق

.والفيضانات

توقيعإلىأفضتوالتيالسودان،جمهوريةفيحدثتالتىااليجابيةبالتطوراتتشيد-)
الوطنيةالوحدةحكومةبتكوينترحبكماء200oينايرفيالشاملالسلقماتفاقية

التفاقيةبعدتنصملمالتيالفصائلببقيةوتهيبفوردارفيللسلقمأبرجااتفاقوبتوقيع
السودانشرقفيالمشكلةالنهاءأسمرةاتفاقبتوقيعترحبكمابذلك»للشراعالسلقم
Iوإستقراوهالسردانوحدةأجلمنوالتنميةالسلقملبناءللسودانمساعدتهاوتؤكد

بقيةوتناشدتنفيذه»بدأالذيالعاجلةالمساعداتبرنامجمعملثمياالالبنكبتجاوبتشيد-3
والجفافالحربآثارإلزالةالبرنامجلدعمالعاجلةالمساعداتتقديموالمؤمساتالدول

االجتماعيةوالهياكلالتحتيةالبنيةعلىوآثارهاءالطبيعيةوالكوارثوالتصحر
واالقتصادية.

تقريروتقميمالموضوعهذامتابعةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينمنتطلب-4
القادمة.بدورتهاالكوسيكالىبشأنه

تشادإنىعاجنةاقتصاديةمساعدةتقديمبشأنقرارمشروع-ش

األوضاعصعوبةاستمراروإلىناحيةمنتشادأراضيعلىجثينلكالمكثفالوجودإلىتنظرإذ
أخرى.ناحيةمنتشادسكانمنالمشردونفيهايعيثىالتي

بتدعيماآلعضاءالدولوتعهدوأهدافهمياإلسكالمؤتمرمنظمةميثاقمياأئاالعتبارفيتأقةإآ

الدوليين.واألمنالسلم

الماليةالمساعداتتقيمإلىالدوليةوالمنظماتاإلسلثميةوالمؤمساتاألعضاءالولىه~1
للمشردينالمتعددةالمشاكلموايهةفيلمساعدتهاتشادإلىالهايلةواالقتصادية

واالجتماعية.االقتصاديةبرامجهاتنفيذوفيأراضيهاعلىالموجودينينينوالك

سبةالمتاالمساعدة~االنسانيةالمنظمات»االملثميةمساتالمو,األعضاءلالدهتناشد2-

تشاد.شرقلسكان

r-رإلالمسألةهذهبشأنردرتقهتقد_«ا>~الةهذاتنفيذالعاداأل~-إ_رتطلسا.l,ة~
القادمة.الكوسيك









القاراتبشاءحورالمملحلقةوتوصياتاتتى-

مىاإلسكثمرالمنبمننمةاأل~ءللدولواالستثفارالتجارةتيسيرمجالفي

الخلفية0أوأل
مياإلسكتمرالمنمنظمةعنالمنبثقةوالتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةالئجنةقررت

إلى22منالفترةفياسطنبولفيأنعقدتالتيوالعشرينالحاديةدورتهافي(الكوهسيك)
2c2.يسمبر . . o«ضوعموواالستثمارااالتجارةتسهيلمجالفبىالقدراتبناء11يكونأن
24إلى2امنالفترةفيعقدهامعالمنللكوسيكوالعشرينالثانيةالدورةفياألراءتبادل
الموضوعهذاحولعملحلقةبتنظيملئتنميةمياإلسكالبنككلفوثدأا..>ءا<نو

الدورةقبلأخرى،دوليةمنظمةوأيمياإلسكتمرالمنلمنظمةالعامةاألمانةمعبالتعاون
العملحلقةبتوصياتوموافاتهاءللكوسيكوالعشرينالثانية

افاألمة0ثانيأ
يلبىفيماالعمللحلقةالرئيسةاألهدافتتمثل

منمياإلسكتمرالمنمنظمةفيااعضا.الدولبينوتشجيعهمااالستثماروالتجارةتعزيز6
لذلكزمةالكالقدراتبنا>لخك

القدراتبنا>بأهميةمياإلسكتمرالمنمنمنمةفياألعضا>البلدانلدىالوعيمستوىرف2
واالستثمارالتجارةلتسهيل

والخبراتواألفكاراآلراءلتبادلمياإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءللبلدانالفرصةإتاحة3
واالستثمارالتجارةتيسيرمجالفيالقدراتبناءحول

وتحديدمياإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضا>البلدانفيالقدراتبناءمتطلباتتقييمفي
قدراتهالتعزيزالممكنةوالوسانلالطرقومناقشةاألهميةذاتالمجاالت

oخطواتالتخاذمياإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءالولىعلىالتوصياتمنعددطرح
مياإلسكتمرالمنمنظمةومستوىواإلقليميالوطنيالمستوىمنكلعلىملموسة

التاليةمياإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءالبلدانمشلوالعملحلقةفعاليةحضروقد
السعوديةالعربيةالمملكة-
التركيةالجمهورية-
ماليزيا-
التونسيةالجمهورية-
قيرقيزياجمهورية-
الشعبيةأيثربنغكجمهورية-



ميةاإلسكباكستانجميروية-
العربيةمصرجمهور_ة-
ا~ةالعربيةاإلماراتءولة-
إندونيسياجمهورية-
الهاشميةاار.نية:لمملكة.>
انطاجيكستيةجمهور-
ألقوية>ولة-
افستانكانجمهورية-
بيجانأذرجمهوريه-

المخصصهائهئا~وبعض~مياإلسكالمؤتمرمنظمهمشلوالعملحلقهفعالهفياركوس
وهيعنهأءوألمنبثقةللمنغئمهألتابعه

للتنمههياإلسكالبنكمجموعة-
الكوسسر)والتجاررلماالمتصا«ىللتعاونالدائمهاللجنه-
رةالتبلمتنميهمياإلسكالمركز-
مةاإلسكانللبالوالتدرهبواالجتماعهواالقتصاديهاإلحصائةالبحوثهركن-
والصناعةللتجادرةميهاإلسكالغرفه-
ئئتكنولو~مةسك»ااهقهالب.

المجالهزأفيخبراءبوصفنماك:ألوئألائدأ~ثسشلو!ئحلثألأعد.اكفيشز´رككه«
~~اركألد:لمألالمنظمأل«
وووه»االثثصادمأالمثمث»األمم(جنأ-
(أونكثا./والثنصألهالشجارحولالمثحددأألمممؤثمر-

أالفتتاحيةألجلسة0ثالثأ
مي»اإلسكتمرالمنمنغئمةممثلر»احميداألستأ.تكءالحكيمالذكلمزأياتةتلثيبعد
لمنغمةا~»األمينغلي»أوإحسانالدينأكملفيسورألبرومعاليرسالةالمشاركينعثى
هياإلسكتمر0أهو

عنىللتنميةمبىاالسكالبنك~ساتهفيغثىأوإمسرنالديناكملالبروفيسو~معألبىشكروقد
ا~ةبألتبالنهوضفيالكوسيكبهتضطلعالذيالمحوريألدوروأشادالحلقة.~هتنظيم
بهيقودالذقالرئيسوباالووءالمنظمةفياألعضاءانالبالبيناال~دينةالروابطوتعزيز
>~انبيز~كةالمشتىاالستثماروهشارينالتجاريةالتبادالتتنميةفيهياإلسكالبنك

ءتريةواجتماعيةاقتصاديةقاتعكإلرساءالرئيسةالوس:نلإحدىالتجارةأنوبيناألعضاء.
_أناإلدراكمعذلكواتفقوالمهارات.لمعوفة0ونقلاالقتصاديةللتنميةهاممصدروأنها
أيسمدفيالمكرهةمكةفيانعقدتالتىهياإلسكالقمةلموتمرلثةالثانيةاالستثناائاورق
200c«تمرائمنمنظمةإطاوفيالبيئيةا~ارةلزيادةتدابيرباتخاذالكوسيككلفت

و~يدوالتجاربااراءدكلتباألعضاءللدولمناسبةفرصةالحلقةأتاحتوقدمي.سكاإل
إلىالحلقةتتوصلأنفيأملهعنوأعرببينواالتجارةوتسهيلالقدراتلبناءالمثلىا~ق

فياألعضاءالبلدانبيناالستتماروفرصالتجاريةالتبادالتلزيادةملموسةتوصيات
المنظمة



االمملدىأفغانستانلجمهوريةالداممالمندوبمحموءأسدكتوراالالسفيرسعادةاشاأ~كما
انتاجفيالة»راتبناءافسرإلىاالفتتاحيةكلمتهفيبجنيفأخرىشيةد.و~اتأئمتحدة
فيوالخدداتالسلعتبادكمنالتعكزورقالضرمنانهوقالااسواقفيوتباءلها:لسلع

البلدانمعظمفيهأكتشتالتيالقصورجهأ«ذكدزوبعدائحارد.عبأوالمحليةأا(سواق
اجلهنللتجارةالميألهمألفظفيتشاوتحتىقدو!تهابناءعلىحشوءانمننئمةزرعمسرأء6أ

فيآخذةالتنميةعمليةكانتلماانهتانكاضافJإلتنافس.علىا~ءحاقد~ةتعزين
فهملمتحسينضرو~يرةبالتبالمتصلةالقاراتبناءفإنالمعرفة»علىفأكثرأكثراالرتكاز
التجاري>لنظامفيالفاعلةالمشاركةمننلتكن؟ئمنا.مبةالطوقووهنمعالصلة.انا~يا
تعزيزعلىليسءالمنظمةفيااعضاىالدورمساعدةهوبسراىاالمنألهدف!نو_:ر
منالبلدانجميعتتمكنحتىاالوليةائتجارةفبىالمشراركة~رأيضأءبلفحسببينهاالتجارة
عمليةاناكدالختاموفيالسياسية.أهميتهااواتهاثوو´وحجسر´عنالنظربغضاألستذ«:ذة
لمجميعالتجاريةالقدراتعلىهامأثرلهاهوسيكونلوءكانارةبالتباصةالفالقوانينوخمع
ألتنميةوعمليةاهثمة:شهفي:ا«´~اء<~ك،ان

فيئلنمه»مىاإلسثالبنكمجموعهونسنعلى»محمدأحمد!لدكورمه:ائيرحب~:
منفذأالخلعههأ»نظمالبنكأنوبنالو:مهالحلقههذهديبأ´لمنماركنفماحه»األكلمه
فيإسمبولفىانعمد~اليد،نوالعشرالخادمهأورمهافىائكوسكبهأناهنههالذىللكثف
فيجاءالذىالحدنهأأباسضافةائبنكمسرف>وهدم.0o»2نوفمبر2o!شى22من:شفره
الجارهسهلمجالفيالمنظمهفياالعضاءالبندانفيألعدرا~بناءئعزنمبذلهء:إضار

فدرأموابناءعلىاأل~´ءالدولمساعدهفيالبنكبهيمومائذىباندورنودكماواامسراو.
اله،المهالجأرهبمنظمهالمعلقهمهوالبننسسهالمن

الجارىلعولمهالحالهائمرحلهفيكسرهمحددانمو!جةالعالمياالهمادأنإلىأنماروهد
هد~أمهامعأمزإلى~~اجهائمنظمه»فيعضا،اأهانالبكومذماالنامه»فالبلدانمحومرها•
معولماهصادفىبفعالهوألمنافسها)سودوإلر!لوهوئواوفيجنيفيكمنسحىلنافسه0

نمومحقرمناألعضاءدولناممكنفيهامأعنصر!وااسنمارالجارهفنهمنعدلذلك
فياألعضاءالبلدانفيألقدرا~بناءفمأنفمنالقعرلسزما~ىوامثجد»اهصادر
مهنهفىكبر-مساهمهمساهمأنوااسنسر´ر»ائتجارهمجالفينموا»أهلهااصهفيءألمنظمه
جهاإلنامدرامهاوزمادهنمره!لمباالخارجهفارا~0أالسرا~´بفيموا~مأار

العملحلقةاوالةمهرابعأ.
الدكتورالسفيرسعدادةليناألواليومينفيوتر:سهاأيام.ثةلثكالقصحلقةجلساتاستمرت

األخرىليةءاكوالمنظماتالمتحدةاألمملدقأفغانستانئجمنهوريةالدانم<لمندوبعمر»أشر
السفيرسعادةالحلقةهن!ألفير!ليومفيعقدتالتبىالجلساتذرأسحينفيمئذا،جنيف.في

الدوليةوالمننئماتالمتحدةاألممثدىالدانممناوبياكاز«خستانسفيرءألييفأجيوهمخت~أر
جنيففياألخرى

المؤسدماتلمووممتنليومألدوالخبراءقامهاالتيرارااوتضمنتهماألهمموجزرلممثوفي
9نقامنللمننمة:لتابعة



أ.للتنصتهمسكةصغهلحهالحاحةاتلحقدهناء•-ا
سشمااالةالتحا

محمدجواهرأمينةالسفيرة/سعادةقدمتها
العالميةالتجارةمنظمةلدىكينيالجمهوريةالدائمةالممثلة

البينةفىالتجارةتسهيلأهميةهوالتصوري،المستوىعلىالورقة،هذهتناتشهماأبرز
تحدياتمنالناميةللبلدانتمثلهوماالمتغيرةالعالميةالتجارية

واالستثمارالتجارةوتسهيلالقدداتبناءإلىالحاجةالورقةمنالتمهيديالجزءويناتش
بشكلالمنظمةفياألعضاءالبلدانوعامبشكلالناميةالبلداناقتصاداتعلىتأثيرهاومدى
مزايابكاملالتمتعأماميقفعانقأكبرأنألورقةزتفأسالقيود،حيثمنأماخاص.
معاملةأحكامجانبإلىأسواقفتحيتيحهاالتىالفرصاستخدامعلىالقدرةعدمهوالتجارة
&SpecIal(خاصةتمييز,تقييا DIfferentIal(منثواجهالتينقفالعواالنامية.انللبال
كلتجعلءالتجاريةالمعلوماتفجوةحيثمنأووجودهاعدمأوالتحتيةالبنياتتخلفحيث
الورقةترجحءالسياقهذاوفىالجدوى.عديمةالمفاوضاتعبرتنازالتمنعليهحصلما

وتعزيزواالستثمارالتجارةلتسهيلأداةبوصفهاالقدراتبناءأهميةفهمبجببأنهالقول
التنمية

فيانتجارةلتمهيلالبالغةاألهميةتدركالولىأنإلىالورقةتشيرءذلكإلىوباإلضافة
النامية»البلداننظروجهةومنالعولسة.فوانددعموالتجارةوتعزيزالتنافسيةالقدرةزيادة
للثذعمالومستعدمنفتحمابلداأنالعالملبقيةالتجارةلتمهيلجادةعمليةفىالشروعيبين
أكبربقدروخارجيةداخليةتجاريةبأعمالالقياممنمابلدفىالتجاريةمساتالمنيمكنكما
التنميةوتعزيزالثرواتخلقفىبذلكويساهموالثمغافيةوالفعاليةالكفاءةمن

لتسهيلالمختارةاألبعادبعضالورقةتبينءالناميةالبلداناهتماممجاالتيخصوفيما
متطنباتمعالتعاملفيواإلقليميةاألطرافومتعدةنيةالثناالجهودمساعدةومدىالتجارة
ومطالبهاالتجارةتسهيل

حولالعالميةالتجارةمنظمةفيالجاريةالمفاوضاتإلىاالنتباهالورقةتلفتءالختاموفى
القدراتوبناءالفنيةالمساعداتإلىالناميةانالبالوحاجةإلتجارةتهيل



~أساللمالدكتورسعادةقدمها
المتحدةاألمملدىألفغانستانالدانمالمندوب
جنيففيأخرىدوليةومنظمات

الجوانبالورقةوتصنفواالستثمار.التجارةبتسهيلالصلةذاتاإلنتاجأبعادالورقةتناقثر
اإلنتاجيةبالقدرةتتعلققضاياالورقةتناقثر0أوألالمواضيع.منطيفإلىباإلنتابحالمتصلة
تعلم،وفرصتنظيمينةوأساليبجديدةوعملياتجديدةمنتجاتخلقأنالتجاربأثبتتوكيف
الورقةمنالجزءهذافيمختلفةإنتاجوسانلعلىالضوءوسلطتاريخياالكبيرةأهميتها

فىللتقنيةالبالغةاألهميةعلىفأكدالتقنية.القدرةإلىالورقةهذهمن•الثاالجزءوتملر~
التنميةلتعزيزوسيلةبوصفهاالثقفيةمفهومتوسيعإلىالحاجةأبرزتكمااأ(نتاجعمئيات

االقتصادية

المنظمةفياألعضاءالبلدانفىالو~القدراتبناءإلىالحاجةعلىالورقةتركزكما
األعضاءللبلدانمحددةاقتراحاتوتقدمءالبلدان~»تواجههاالتيللمشاكلإحصاءوتتضمن

التجارةلتسهيلاإلنتاجيةاتهاقدرتعزيزأجلمنالمنظمةفي

r-اتاالقدلناءسسة.ااألسعاد
االستقماةالتحاا
حمدانيخليلالسيالمقدمها

ونكتاداألمح،المشاروتنميةوالتكنولوجيااإلستثمار،قسمول،المسنالموظف

الناميةالبلدانفىالتحتيةوالبنياتمساتللمنأطرتطويرإلىالحاجةعلىالورقةتركز
جاذبيةأكثرباالستثمارالخاصةوأنظمتهاتنافسيةاإلنتاجيةقدراتهالجعل

وتقترحالقدواتبعوانقتتصلمواضيعءمكثفبشكلالورقة»مناألولالجزءويتناول
لمعالجتهاوسبكطرقأ

مواضيعيتناولوبالتفصيل.االستثمارسياساتإطارفيناتشالورقة،مناألخيرالجزءأما
الخارجيةستثماراتلكالعالميةاالتجاهاتتستعرضكماوحوافزه.االستثماربضماناتتتعلق

القطاعاتبشأنوتوجيهاتاالستثماراتهذهجاذبيةلزيادةاقتراحاتوتتضمنالمباشرة
التحتيةالبنياتفياالستثمارمزاياوتوضحالمباشرةالخارجيةستثماراتلكالمحتملة

الستقطاباستخدامهاوكيفيةالصناعيةالسياساتبينقةللعكدراسةالورقةتتضمنكما
األسواقفيللتنافمرإستراتيجيةبوصفهاإلقليمىالتعاونأهميةعلىوتركزاالستثمار.
العالمية



برامجلخكمنالناميةللبلدانالدوليوالدعمالتقنيةتدفقاتدورالورقةتستعرض0وأخيرا
التحتيةوالبنيويةسسيةالمنالتنميةأوجهمختلففىالتبرعاتطريقعنالدعم

t-اتالقدلناءلةآلمةأ~ا
.Mr(ينينفيبساالمايكاالسية/قدمها Mika Vepsalainen(
والنقلوالتجارةاإلدارةلتسهيلالمتحدةاألمممركزأمين
ة.المتحةلطفمالتابعةألوروبااالقتصاديةللجنة

تدفقاتعلىالتجارةتسهيليحدثهاأنيمكنالتيالهامةاآلثاربعضالورقةهذهتدرس
لتسهيلالماليةالجوانبعلىوتركزالمباشر.الخارجيواالستثمارالحكومةومواردالتجارة
التجارة

منيتحققمابالتفصيلوتبينومكاسبها.التجارةتسهيلمواضيعبتحديدالورقةوتبدأ
كفاءةواآللياتإدخالوالكفاءةتحسينلخكمنالخاصوالقطاعللحكوماتمكاسب
وتبسيطهاالجماركإجراءاتوتوحيدالموانئ

وتجاربالتجريبيةالبياناتمنهاالمصادر،منعد.علىالورقةفيالواردالتحليلويرتكز
أنوحدهاالتجارةلتسهيليمكنكيفوتوضحالتجارةتسهيلتمويلمصادرتحددكماالعول.
باألعمالالقيامتكلفةتقليصلخكمنالمواردلتوفيرطريقةبذاتهيصبح

وغيرتجاريأعانقأتمثلاإلضافيةالتكاليفأنعلىالتجاربدلتكيفالورقةتناقشكما
ءلوجستيةأمووعلىوقتمنأمضيمافياالدخارعنصربأنالقولترجحفالورقةتجاري.
العمليةالتوصياتبعضالورقةمناألخيرالجزءويتضمنالتنافسية.قدرتهااألعماليفقد
التجارةتسهيلتدابيرتحسينمنهايرجىالتي

اتالقدهناءكااأأحاأا
.Mr(بابايوئيروالسيالمقدمها Yoshiro Baba(
العالميةالجماركمنظمةالقلرات،بناء(انرقفنى،موظف

فيالقولوتفصلالعالميةالجماركمنظمةدوربالتفصيل»وتصف»الورقةهذهتناقش
منظمةصممتهاالتيالوسائلتبحثكماءالتجارةلتسهيلالبشريةالمواردتنميةفيجهودها
وتيسيرهالجمركيالتخليصلتعجيلاألعضاءدولهامعبالتعاونوطورتهاالعالميةالجمارك

منالفساداستئصالتدابيرمكثفبشكلتستعرضوالنزاهةقضاياعلىالورقةوتركز
دوليةوسانللخك

الجماركمنظمةوجهودعمومأالبشريةالمواردإستراتيجيةبعمقالورقةتفحصكما
التجارةلتسهيلأداةبوصفهابشريةمواردلبناءالعالمية

وضعفيالعالميةالجماركمنظمةجهودفيبالتدريبالخاصالجزءالورقةوتتناول
فيواعتمدتهاالمنظمةصممتهاالتيالمنهجيةتبينكماوأدواتها.القدراتبناءمعاييروتحديث
بالجماركالمتعلقةللمواضيعالتدريبيةبرامجهاتنفيذ



القدواتلبناءمنهبلتكونللمناقشةأفكارشكلفيالعناصرمنعددالورقةخاتمةفىويرد
التجارةتمهيلفي

كاآلتالهاالا.ا.اااات.اببيقديتأيميحيادر-(
.Mr(قييسااليتيقمايكاالسيه/مهاقة Mika Vepsalinen(

والدوليواإلقليميالبينيألمستوىعلىائقدراتبنا»مصادرالورقةهز»تستعرض
الدعملطلبتطرقهاأنالوطنيةللحكوماتيمكنالتيالمصادربالتفصيلوتناقثرللوهاالت.
التجارةتسهيلفيالقدراتببناءالخاصةلبرامجها

دعمبرامجباعتبارناواإلقليميةالوليةالمباءراتبعضوتحددتوجيهاتألورقةوتتضمن
تعقدفهىءالحكوميةالوكاالتمنعددفيهايشتركالتجارةتسهيلأنوبما«يذ:´:ة•ممكنة
إالبنجاحهذهالدعمبرامجلتطبيقللوكاالتالبيئيةاآللياتتكاملخاصةءالبرامجهذهأعمال
للتعاملوالعوليةواإلقليميةالوطنيةوالمساعيالجهودومختلفنقالعراهذهتبحثالورقةأن
الحاليةوالوطنيةواإلقليميةالدوليةألمشاريعلمختلفأمثلةالورقةوتعرضالقضايا.هذهمع

التجارةلتسهيل

القدراتبناءبرامجتواجههاالتيالمشاكلمختلفالورقةمناألخيرالجزءويعرض
لتسهيلالقدراتبناءمشكلةمعالتعاملطريقةبشأنعمليةتوصياتفيهتردكماالوطنية.
العمليةالنشاطاتوبعضالدعمبرامجعلىالورقةمناألخيرالجزءفييركنكذلكالتجارة.
ألوروبااالقتصاءيةاللجنةتنفذهاالتي

مراتالصادوانتماناالستثمامرلتأميناإلسالميهسسةالمن•

وانتماناالستثمارلتأمينميةاإلسكسسةالمنممثلمحمدصادقالسيدأفاد
ترويجمجالفيالفنىالتعاونلبرنامجعرضهمعرضفي,المشاركين»الصادرات
للتنميةميأإلسكالبنكمجموعةمبامراتإحدىيعدالمذكورالبرنامجبأنءاالستثمار
فيدولة)6o(المجموعةفياألعضاءالدولتبذلهاالتيالجهودودعمتعزينإلىالهادفة
الفنيوالتعاوناألجنبيستسررااللترويجمتكاملبرنامجلخكمنوذلكءالتنميةمجال
البرنامجيهدفءالخاصالتطاحلتنميةللتنميةمياإلسكالبنكيوليهالذياالهتماممعوتمشيا
اعضاءاالولىإلىألمباشراألجنبيأالستثمارتدفقاتمستوىتحسينإلىأساساالمذكور
مماءاألعضاءالدولفياالستثماربينةتحسينإلىترميبرامجبتطبيقإالذلكيتحققولن
الوكاالتقدراتبناءجانبإلىءاهولىتلكفياالستثمارفرصعنالمعلوماتتدفقيتيح

الصلةذاتالحكوميةمساتالمنقدراتوتعزيزءوترويجهاالستثماربتعزيزالمعنية
بإمكانياتالمتعلقةالجدوىدراساتإجراءالفنيوالتعاوناالستثمارترويجبرنامجويشمل

وثانقإعدادأيضاويشملءاألعضاءالدولفيمعينةقطاعاتفيالمتاحةاالستثمار
ترويجوكاالتقدراتلتعزيزتمراتمنوعقد»الحيويةالقطاعاتفيالمشروعات



تموالبدا~:::ت..ألمعئوماتأحدثيتضحنأ»نترنيت«شبكةعلىموقعوتطوير,االستثمار
الدولهز»فيأالستثما.رفرحر

ا:تذمبةتحد-تهب.انفي>ألمعزفةمنغنيةثروة~ميهميسكاطألبنكوئمجموعة
مخت~في~يدةخد_´ت5المجموشرموتثو~الخمسيوزاهنتعضأ،أذالدونتواجهالتي

:ئذداءرإل:~~آميةاااسكسسة(انمنألتمويلهنا:ابت»االستثمارعمليةمراحل
لم!ن:~:..واسر´نمتثمار<أأهلتدامينميةأإلسكسنةاالمنبالتأمينومرورأألبنك)وعمليات
زذخبإ_ةالخبىهز»إضافةإلى!لمبر~مهويهدف؟ئتنمويأألثرتقييمبمرحلةوانتهاذ
Jند<كالخأ~ة~ب:تتنبيةالمسرعدذيملتت,»ائب:ءةالمشورةاساأ،االوليينشوكاننا
حد«علىكنأألشضأ»

للتنميتهاإلسالميلألبنكألمتجارة<وتنمية~يلةاتأبه•

فيبنث.:´فيعمؤالبنشزأنإلىرة»!لتبتنويكهتنمدةأدأوةممثلحسيننجيبالسكأشار
-اوتعز.بز«ذألنب:زلتموديلمتنود-_ةبراعبلخكمنعضاء9أبلدانهبيزالتجارةفقتفعزين
«ف_في<:ر:عة!لتلممبادئموافقةصيغاتسثخامألتجارةلتمويىمياإلسكالبنك~امب

أا:بأد_ءمه:سذوذتبزتمثمنينمجالمبرأهذهوتمولبأألقسا-.والبيعالمضاربةمثننأحث:هوا«
انتنين:_´تشجعيه::ت<0انو::اتمتشكيحورأزهيسك:إلللبنكويمكنعضا،اكأندانهئويةأه

:لف:ا~أت0وائد:ره!لدرئةتمتلكيداالثيالحكوميةريه<لمشراءمثنأألعضاء.لمد!نهفي:اال~:_ية
ءنألممنتر:معذه»•!نحمغيوذالمشاويه!ليةوتشونوأئمتو~مضةةألمغيبوائمشأرينأئظز~
المحنيةلئبنوك<لمقدمأنتمويك~رخأث

سر:ازذتموينىعمئيأتهيالتجا~ةيلتموفيهيسك9المثبنكس:سية9األمشاريعدأننو«•
ئلتنسرا~مى!ئحصرففمأدرات،تقويروبرناعبالمصادرات:تمويكوبرنامج:ئواردأت
شى!أأ.ائثت.ثثأ~امبوتتصلألتجاري.والتعزيزالتعاونوبرناهجأفريقيافياألقتصادية
:ئفن_«_::لجاد-يالتب<:لكين:نويسصألتجارة.بتعزينأألنيريتصلبينماءالتجارةبثموسر
ا~م0~_::لمجلسر~فنيباألجت_عأألكفنكمك´:نشافىأقرىقدالتجارة»لمتموينميةاإلسك:لمدولية
.»2مأيوفيالكويتفي؟نعقدأأليلبنك iا._.مته»هي9اإلسذالبنكمجموعةمظلةتحت:
التجارةبتمويلالمتصلةهيأإلسكألبنكاتنشاطجميهقريبأ

فذف.أ_2:ةنهاحتىأنشانهمنذمياإلسكالبنككااعتمدالتيالمبالذإجماليأنزكوقما
تموينبرذ:~..إطارفيأمريكيردو(بئيرن2,19منهاأمريكيودوألبليون24إلىوصل

1أفرية«ءفياالقتصا«يةللتنميةالعربيالمصوفصادراتتمويلروبرناهبالصا«رات j~.«
انبيندةة:>ز0التب!..تمويلاال~:.اتهأ»منر~؟51́وكانتى.أخرنوافثذإ~رفيالردهبليون
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فيعضاء9االبلدانبنالجارهزد:ءهفيالمعتلاإلسرامجي!لهدفلحتنوسعماأنهدأفر
سئأرداسرللوأطولسدادوفر»:هلر~هامششكلفي:فزحوائبنكقدمره<إلسكأسر
هأعكالمذكورألجأرهلمومنسردمي9اائبنكربرذاعبمنؤذلك»جانبإئىعضااىاكاناثبال
خئابا~ألىهمهإضافهاالله.أألحدانخدمهلفكمنألنجاره~فقا~لمهلأ.ا»

المراسلهالمصارفشبكهJالمعاملهمكالفوقليصاأل~اءألبئدأنبنرثمناالعمماء
األهوالوحشدللجارهالمهكلوالموملالسروومعرفه

هكنالالمسعبلفيفدممهامعزمواليفدههاالىائمبالغانمدركمياالسكالبنكأنإ~«
فاالعمادا~المسعبل.فىعمنداء6االبلدانفيائمسورأ»الكانا~مطلبا~جمعمسوفيأن
منجزءسوىممثلالاألحنوهالخمسالسنوا~فىدوالربلونY,1موسطهابلغالمر

معنىوهذاأهرمكيموالوابلون,c>0_مقدروالىالمنظمهلبلدانالسنومهالمجارأإجمالي
الجارهمذفما~معزمزعنولهالمسنالوحدهسسهالمنمكونأنممكنالمىاإلسكالبنكأن
معدوالالبنهالمجارهز_دهفيمياإلسكالبنكدورأنالواضحفمناألعضاء.البلدانبن
مسوىعلىخاصهمجارمهامعززأناألعضاءالبلدانعلىومسنومحفزأ.محركاكونه

األعضاءالبلدانمحشاجالبنه»الجارهزهادهمموحىنك<إلىباإلضافةمرمه.الصدفذرامها
الجمركهوغرالجمركهالحواجزفضامامعاإلعجابيللداملكذلك

تواجهالتيالمشاكلجميعحلعلىالقدرةيدعيالمياإلسكالبنكأنذكرالختام»وفي
سسةمنبصفتهيستطيعلكنهالبيئية.التجاريةالعملياتجميعتمويلعلىأوالبيئيةالتجارة
هامبدورينهضأنميآاإلسكتمرالمنمنظمةفيعضوأبلداوخمسونستةيمتلكهاتنموية
قامتإذاإالتنجحلنالبيئيةالتجارةزيادةلكنموال.لكحاشدإلىمواللكموفرمنبانتقاله
بينهاالتجارةلتعزيزحثيثةبجهودنفسهااألعضاءانالبك

الكومسيسرملوالتجارياالقتصادىللتعاونالدائمةاللجنة•

لتسهيلالقدراتبناءلموضوعأنفيشكالأنهجنكولمتينيالسيدالكوسيكممثلبين
فياألعضاءالبلدانبينوالتجارياالقتصاديالتعاونفيكبيرةأهميةواالستثمارالتجارة
التجارةتسهيلعلىوقدرتهانموأواألقلالناميةالبلدانمنالمنظمةبلدانفمعظمالمنظمة

جدأضعيفةأوضعيفةواالستثمار

المستوياتإنإذبينو»واالستثمارالتجارةتسهيلإلىماسةبحاجةالمنظمةبلدانأنوأكد
للتعاونالمحتملأوفيهالمرغوبالتعاونمستوىعنبعدةبينهاالتجاريةللتبادالتالحالية
النهوضشأنومنوزيادته.األعضاءالبلدانوعيتحقيقيقتضيالمجالهذافيفالتعاون
تزيدأنشأنهامنالتياالقتصاديةالتنميةإلىيفضىأنبينهافيماوالمتعددةنيةالثنابالتجارة
التنافسيةقدراتها

التجارةلتسهيلسياساتلوضعاألعضاءالبلدانمنسياسيالتزامبناءمنبدالأنهوقال
واالستثمارالتجارةلتسهيلاألساسيانالشرطانهماهذينأنيرىوهوواالستثمار.

برامجهافيواالستثمارالتجارةلتسهيلتوليهاالتياألهميةمنالكوسيكتزيدأنواقترح
نموااألقلالبلدانفيالفقرحدةمنالتخفيفقضيةأنوأوضحالقدرات.لبناءالمخصصة
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الخارجيةووزراءالقمةاتتسمنمختلفأعمارجداولفي~~جةالت(هاألدفنومنخفضة
اأمقبلالعقدJبحلوفيها:لفقرعلىائقضاءأجرمنميةأإلسك

ألتجارةلتنمية~ص2اأ~لجز«

ألدولية»التجارةإجراءاتوتوحيد~أننإلىلسمسرىامامرالسيدالمركنمسلأشز´ر
وهعانجةلإوسووعر-ربجمعالف~اواإلجراءاتواألساليباأالنساطاتذلكرذمبمأ

إنوقالةألتجارلتسهيلأساسيشر-ااالدوليةأئتجأ~ةفيالسلعحركةفيبةالمطلي!لبيانات
واإلجراءاتوالرمومالعبو~حريةشملتأرة0التببسرأن~وحةأكجولةمنأحثأات
~إجزاءأتأسرسيبشكلالمتمسةهاتجارةضوا~وشفافيةوأ~ير-استيرا«ا~ا
الممر«ةالزيا_ةإدزتانكوأضاف:لنقل.ءأت0وإجو,انئألمووإ~اءاتا~ازكمسرا~ود
ءىألتشغدلمناخفيIكبيرتغييراأحامتأألخنيرةالسنواتفيوتعقيداتهارةاأتبهبرفي
الكفاءة»إلىتفتقرألتيالحو«يةجراءاتلكالسلبيأارأ.رزتكداالدولية.أنتجارةة!س
الحكوماتواجهتوقدمته.مبىوأاقتصاد!لعميلعلىالميوبالتواألعمال»ائحكو~تعلى
بينماالحكوميين«ألضبا-0هجرإلمىأدتاتياموطني<من9اوهمسركرىيروائتنيبلتو0

المثلفة»وكألجمأو.اجراءاتتوقعهعلىالقدرةعدم»السلعتوصيللحهسن!ألعمالذفعت
اد_منعأسدارءنمكإلىأئنهايةفبىد´ئتال:ليفهأءككومن«يااعمالفرصبعضفسرتبا.
\5oإ.لمىتصكإ~ذ-اإلرتفاءمدةشدمللتجارة"مأاالخفهليف!لتالاوهذ»ألمستهنكمعب oهن •~
كشرفيواساتاكبعضتظهركماها-:التبعضفيةللتجارا~وضةالبضانهسر»
«زأثبربقارتتسمجمركيةإجراءاتعنالناتجةايةألرىمزايانتكوأنودمكنأن.أمبكء_.

مشاللمةذنكويسلالتعريفاتتقليصتتنجمةالذاتلكلدرجةفماملةءاليهبدر«اائكفأاءة»
يعرف~:--وثيسيرألتجارةتبسيطعمليةسكلت:_»~´ئتجا~ةتشتفرألتياالذيمئجميع
ذ-افاافسعادةللمفاو~اتللنعية:ئدوحةأجندةفيأسرامداامحنحس»التبمارةبتدمهيل
منغمةراأل~ءاالولفيخاهمةأهميةالت~ارة)تسييلوكانألعالميةالتجارةهننئمة
تحقيقدمنأمة´سبأكبرتحقيقفيفرخسةسرأدنالدراساتأفهرتفقذ0ميإإلسكتمر0المو

ممذد~يايثنكللقدتحقيقهاأنمنبا(رغدءةالتجار´جراءاتفيالكفاءةمزألمز_.
العمسرتتكلفةفياضعالعتوالتخفيضهتىشكنم.المتتللعالميسثلهمماأثثر~ا،اتاذ

اميواكالمتقدمالعالممنشككالتجارةعثى!يجأبياأأمب~أن«أنهبزه!فتجارية

سالهية9أاز،للبئاوالتدريبواالبتساعيةوإالقتصاديةمصانيةاطالبحوباكسء

فهأشعالثىأفسهالجفرائرثعألاثساعجانبإلىأنهو«بونبلالسدالمركنممثلبن
انألسةحدمثمنكبربثنرععألالمجمرثثسممر»ااسكالمؤثمرمنظمألأنبئهعألفجمو

ثاث9والعه:ئطبعألوأثوألشواثثمسردمأIوائثنمألسألالسيالحمه90ىااثثصادألاوائبندث
ألثنمومأوأاوئومأثأئلوثأ

االقتصأ،يةانتعاونيةجهودىامختلفعلىكبير!أثوأالمختلطالوسطلهذاهانألو:قعدوفي
ملموسةنجنتفيفئهرضئيلتقدمسوىيتحققلمحيثالمنظمةإمارفياآلنحتىبذلت:لتي

ائمنضةإهارفيالبينيينواالستثمارالتجارةمجالفيفامةبالفعلسجلت



هيكمشاكلجانب:لىنموأ»أقلهاخاهمةءالمنغنمةدولمنكثيرواجهاإلطار»هذازر
أئتجاريةالتحتيةالبنيات<نقصزال~:كبيرة.وبشريةوتقنيةمسبةمنعوائقءاإلنتأ´ج

تعيقءوالمعلوماتاالتصالوشبكاتوالمتورالمباشرالنقلقبيلمنءنمةائمكستثمأ´ريةا(•
ولمأخوى.جهةمنالعالمبقيةوبينوببنهاجهةمندالبكهذهبينواالستثمارالتجارةءفقات
بناء"l....لهيشار.Lلتحسينكبيرةجهودبذردونوغيرهاالمشاكلهذهاوزتبألممكنمنيكن

خاصبشكلاراالستثولتعزيزعامبشكلاالقتصا«يةللتنمية11القدوات

التجارةوأداءخيرة9«تالسجكلتقييممحاولةالورقةأنألىأشاراالوضاع،لهذهونظرا
جهو.هاتعيقمازالتالتيااساسيةالعقباتعلىوالتركيزالمنظمةبلدانفيواالستثمار

فيالبينيىالمستوىالوطنيالمستوىمنكلوعلىراالستثهالتجارةفبىمستو~تهانعلى
و:الستثمارألتسز:رةينتنفيألقدراتبنا.ءدو~علىأسا«ربشكورثرتأ(سنئمةأرإط
البلدانهذهفي

ا:انفيالتجا~ة~حهةلوأحديثأمترضأتقدمالورقةمنالثانيا~أدنائىأشاركدا
وأتجاههاألتجارة´ءا-ائورقةحفلتوالتجارة»رنتلكالعامإلييكلأض:.متهوبعدأ،،.ا.هئمة
0oالمنظمة.(1.1فيألبيئيةالتجارةعلىاصفيتركيزمهأنبك.د

المنغمةبلدانفيوالخار«يالمحلي»أاستثمارلواجهةعرضأ´ألثالثأاذهنلتضونءنكدئث
ji.l.Jهيثهنالمنننمة!~رفيالبينيمتثمارشكألحالبىالوضعبحثت«<لمنظمةب.ا~.
هذافيو_راتهاالبلدانهذهوأداءوسزاالمنظمةبلدانعلىالمباشرةار«ية:لكت0´.ستذءار0

امبراا~

المنظمةاطا~فياالقتحادتنالتعاوناتنشاطمجمكعلى-الضهدء:بعا~سككو_~ا
إطامفيالبينيينواالستثمارالتجارةينتنفيوأتانفدبناءو،ورائعوامتىعلىوكز»

التوصياتمنوعدداالختاميةحظاتأئمكبعضممرالسرأالننسلتضمنو:خيرا»:ئمنننمة.
t:الموضيالصلةذاتبالسياساتا-~´همة

وإلصناعةللتجارةميةاإلسكالغرلة•

وسيلةاعتباوحا0دألتجارةعلىعرضهفيحسنابنازهر.السدميةا.سكفةائفممثلركز
!لعالميالمسثوىعلىالمحلياتجاألإ~اليمنر/3.حا-اتمثلالتجارةفياال~دية.للتنمية
جميعفيمفيدةألتجارةتسهيكعمليةكان~وقد»و~إ~.بنسبة20)«سنةحتينموهاوقدر
اربتبزئكبينتكماىالخاص!لعام!لقمشاعمنلككالدوالراتيينبكتوفرأنويمكنالبيئات
المتقدمة0اللدا< ر

ريببمااالهتمامتتمئلب<،0كدتجاريةتحدياتحالياالمذغئمثبدأنتواجه
تقويرمونقامعةلهاتقومانيمكنألالتجارةاناذألقامعة»مد.<´~ةفيوهواو».التبتقوير:م

اءوانثالتجارةلتمويلضوابدضعولخكمنالتجارةتهين~عميوصىوعئده،تأف.
وانظمةرالمتندمأالعتمادانظمةفيهابماءالتجارةتمويلأ.وات.0سريدأمنحتمساتءا

ألصادراتامتعانتا~ندتوضنهاناالالترونب.ائدفه
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لعدةتأشيراتارإهمةلخكمنمية،اإلسكدالبكفيأألعماللمجتمعألحركةحريةتسهيلب)
آلخربلدمنالسفرالحقيقييناألعماللرجاليتيسحتىءسفرات

هذهوا~اهن.ائوضعبتغييردومأمرتبطةتكلفةثمةأنإدواكيقتضينظامأيتنفيذلكن
إشراكالمهممنكانءلذلكوالشركات.الممولةوالمنظماتالحكومةهنكلمتتحملهاالتكلفة
والملكيةالشرعيةلتأسيسارةالتبتسهينعمليةتنميةفيمبكرةمرحلةفياألعمارمجتمع
واليسرالفعاليةمنممكنقدرأكبرالعميةمنحأجلمن

الوطنيةالتدابيرلتكمبلإستراتيجيةوشراكاتإقليميةلمناهجحاجةهناكءذلكإلىبااضافة
األولوياتوتحديداألعمالتنسيقفيكفاءةذاتوسيلةيكونأدنيمكناإلقليميفائنهج
فيماالمساهمة،مستوياتورممداألموالوتخصيصائمواردوحشةإلعنجنألتقدمضرواستعرأ
ألمشتركةالمشاثنبحليتصل

ونقلللتونيفمرأدفأأصبحالذيالخازجيآأالستثمار00امنتقظاثفيالسعيإطاوروف
باالستثمأوالخاصةضوابطهاتحريرميةاإلسكانالبلةعلىيتقينألصادرات»ونموالتقنية
للقط:عيتيحوتوااقتصادايفتحأنذلمكشأنوهنرة.التبلتسهيلزمةالكالخطواتواتخاذ
االستثمارتعوينفرصالخاص

حاجةفهنالكءالمتوسطالمدىعلىأماالطويل.المدىعلبييمإهلنهجوضعنمألمكهنه
نيةعقكبطريقةللنشاطاتأولوياتوضعإلى

للتكتولحيأأالسالمييةاالميامعة•

الجأرهأنإلىعرضهفيالكبرزهركورالدللكنرلوجاههسك9أألجامعهممثلارأس
(منلالمعالمهد´لسووهوىلهماخكمنولد~أللسنسسن:ألساااللسننممنكواالسسزار
السقدمها.نالبكفينمواالقنه)اسرواالبكارالسانهونقلالبنمر~:زداأ_ومنمهالمنافسه
منأفمعففواالمحلىأللبكانائيأنللبالخاهمهأهمهالجاوىلملوسعن9ووالناهه.

ذهبوهدالدخل.وهواردوالوظفاإلناجفيالسزمعالوسع«عمعليهأ«رابحون:ن
منمدامنحعوهدأحكام»علىالقانعالعالمهالجارهننامفىألمئماركهبأنائقركإلىالبعمر
أنالسامدبروحسنالصراعا~)~رءعاملوهولماالجماعيكاالسموا~ألمراما
نمومولدوالخاصألمومكلعبنهموامهبنهومهنهسسهوالمنالقانونهحا~واإلهمك
عنأساسيبنكلا~وأليألنامه.البلدانمواجهالىألداخلهالعقبأ~حللثمأهصادى

معاملهأجلمنوالفاوضالذرئيالنظامفيالمئماركهعلىألقدرهإلىألحكوماسرارافه-
أفضن

بنهلهنهنمهمكوطنهساساسومنفذصاغهعلىردائعدإلىالحكوها~أفتقار
والجارهاإلناج•سسر~لكموامهاهصادمه

وعدممرئهرامتبمهجود»ذأ~وخدها~سلعوبعإنماجعلىالمقدرهإلى:لئمركا~افتقار
النافسهفدرمهمنمزمدأنئمأنهامنوخدءا~معلوما~ءلىائمعمول

طلبوهكنألمقسز»القواسهذهءلىالقدرا~بناءجهودسركزأنمجبأنهوالواهن
ذلعقبا~إلزالهر».ألمصر.افضهاإنءألمانحهالبلدانمنوهالهفننهههساعاا~



ألمواردلتنميةنممكأعتبارءإيكدونواالستثمارللتجارةقدراتتطويرالمعقولمخيووهن
الجهودهذهفيانمشاركينالنا،رنوعيةعلىيرتكزالقدراتبناءجارفيالبشرية

ضخمةمهمةالمختلفةالمهاراتمزالكثرةبهزءيضطلعونأفوادقدراتتمئوييويعد
الشأنأصحابجميعمشاركةتتطلب

لتمويكاابتكاريةالمصادرهنالنوعهذااستكشافائمنظمةفراألعضاءولاكعلىويتعين
المحتاجةاألعضاءالدولفىقدراتوبناءتحتيةبنيةمشارين

الثوهساث

التاليةالتوصياتإلىالعملحلقةفيالمشاركونتوصل

بأمسياساته.:~تسةهنياتالتو`ا_

مستوىعلىمتواصلينساميينوالتزاماعزيمةالقدراتبناءدراتبنجاحمبىيقت1
عال

األخرىواالقتصاديأاالجتماعيةاألهدافمعالتجارةتسهيلمبادراتتتوافقأنيجب1
الوطنيةللسياسات

rألبشريةالمواردإدارةيتضحنشاملنهجالتجارةتسهيكمبادراتيكملأنيجب
وتنميتها

)امتابيةوثهثعنرمنرالعهب.
معالةالوطنةاإلنتاجلطاقاسالنانسيةرةالكلرمادهالمصممهالسياس:~تكونأنمجب
امسخداممناألمثلالحدتحقيق(كهالسرمستوىمنكلعلىالركينمعاألبعاد
نوع(السوقومستوىالقنة)»والمدخك~التنظيميهوالكفاءهالنموءوموجهألموارد
دورعلىالتركيزمجبكذلكمرمه).الصدالقدرهومعزيزوحجمهاقليمة<إلأألسواق
قاعاتوتحديدلنمديرمواميةبنيةومهنةمسقهسدا«~´تمنفذلخكمنالحكومة
أداة(وهيالعامةياتوالمنسوألخاصالمعامائقمئاىنبينشراكاتوإقامةااسوار
االنا-)لئحفررهامه

المحلبوصفهاوالموسعلةالصفرةبالمشاريعاإلهرارهنجيهاإلناالقدرهلعزمزبدال5
فرصالستكشافالريادىالدورمنحهاويجبجهاإلناللنساطاسراألماميسبىالهند
للمدمرجامده

iنب،الضرا(تحريرللسياساتمتسقإطاروضعمناإلنت´جيةالقدرةلتعزبنبدال
اإلطارهذايتضحنأنويجباإلقئيمية.التجارةواتفاقاتالحرةالتجاريةالمناطق
التقنيةلترقيةومراكزتدريبومراكزواستيرادتصديروبر:مبزمنيامرنةتتديك

ومختبرات
vإنشا.وتبسيطالمهنيةاالتحاداتدعممناامدادهجانب~زةلتعزينبدال

هامةتدابيروتشملتحكيم.مراكزوإنشاءقانونيةانحلووتنفيذحيص)إلدلتالمشاريع



اإللكترونيةوالتجارةواالتصاالتالمعلوماتتقنيةواستخدامالجماركتحديثأخرى
التأمينخدماتوتطوير

دالبكفياإلنتاجقدراتتعزيزإلىتهدفالتيالتدابيرفياالعتباربعينخذينأنيجب8
والخدماتالسلعفيالتجارةتكلفةارتفاحالساحلية»غير

اتباحاإلنتاجيةالقدرةلبناءالمصممةلياللوالدعمبرامجفيالفعاليةتحقيقيقتضي9
التاليةالتوجيييةالخطوط
نحينالمكمنمبردعمبرامنيتابهامامعالقدرات،لبناءشامةوهنيةا.استراتيجيات

واالتصاالتالمعلوماتتقتيةتتقيةب.اتحادللشركاءلتمويل
ةالصفيتفيالمشاريعتساهمالتيالغاصالقغاحمبامراتلدعمالتحديللمشاريعج.صندوق
المشاريعمغويرتتظيمتوالمتوسطة

والتقية.للعلومقتفتمراكزتطويرد.
والصحةالتعليممشاريند.تمويل

التجارةدعمفكاقتوسيع.1.

c-الثحثهوالبئإثسساثالمنثئمثه
منإذواحتياجاته،القدراتبناءأهدافوتحديدتوضيحمنبدالالوطنيهالمستوىعلىا0

المحتملينوالخارجيينالمحلينوالمستثمرينالدولىنحنالمامجتمعتمدأنشأنها
الدعملقدمممفيدةبارشددت

بماالمعنيةاألطرافجميعممثلىمنفعالهمشاركةالتجارهلسهيلالقدرهبناءيطلب1ا
التعاونتعزمنمينلتاألكادمميةواألوساطالحكوميةوالوكاالتالتجاريةاألعمالذلكفى

متعده)معنيهألطراف(اتحادبينهمفيماواالتساو
فإندءوالموارالقرأتمستوما~حيثمنمختلفالمنظمةفىاألعضاءالبلدانكانتلماا2

حتياجاتلكوفقاالقدراتبناءمشارينتفصلمنالبدوذلكستتفاوت~الدعماستجابة
لنألنهاواحدهأنفىالجميعلتناسبالمفصلهالحلولتفادىمنوالبلد~بكلالخاصه
ءمهمكتكون

الطريقاألعضاءللبلدانبالتجارةالمتصلةالقدراتبناءلمطنباتالشاملالنهجيعتبرا3
مواردتوفرمتعينلذلكالدولية.التجارهفىمشاركهازيادهعلىقدرتهالضمانالوحيد
والتعليمالصحةمنكلمجالفىخاصةالبنيا~ءلدعمثمةمك

فحسب،السوقإلىبالوصولالمتعلقةالقضاهاعلىالقدرا~بناءتركيزمقتصرمنبغيالا4
بناءعلىكذلكالركزيجببلءالتجارةساسا~وقومماألساسيةالماميهالبناتمثل

األسواقفىمطلوبهموليةمقاييسذا~بمنتجا~االلتزاموضماناإلنتاجعلىالقدره
ثمهمكإرشاداتمنبهايصلوماالدولية

oالصناعا~القدراتبناءتدابرمستهفأنيجبللمساسا~ءالعمودىالمسوىعلىا
التنافسيةالقدرةذلكوسدعم.فردمهشركاتأوصناعاتمجموعهأوالفردية



إلىديينأنوالعبورالتجارةوتسهيلاألشكال،متعدالنقلمجالفيللتعاونيمكنا6
المنطقةفىالثقةبناءفيذلكيساهمأنيمكنكماالمنطقة.بلدانلجميعهامةايامن

منالجمركيةوغيرالجمركيةالحواجزمعالمنظمةفياألعضاءالبلدانتتعا~أنيجبا7
األعضاءالبلدانبينالتفضيليةالتجارةنظامحولاإلطاريةاالتفاقيةإلىاالنضماملخك
(بريتاس)مياإلسكتمرالمن~التفضيليةالتعرفةبرنامجوبرتوكولىالمنظمةفي

وتعزيزالعالميةالتجارةفيالمشاركةمناالستفادةمنالمنظمةبلدانتمكينيقتضيا8
لخكمنالتنافسيةقدراتهاتطويرءالتجارةتحريريتيحهاالتيالتجارةفرصمننصيبها
أجهزةوتطويرجديدةإداريةهياكلوإنشاءزمةالكالتشريعيةحاتاإلصكإدخال
األعمالومجتمعوالتجارةالجماركوليمسنومعرفةمهاراتوتعزيزسليمةتنظيمية

إلخوالمتوسطة.الصغيرةوالمشاريع

وتنمتالبثسريتهالموارداإارقد~
بكلالخاصةاإلجراءاتوتطويرالقرأتبناءالحتياجات>لدتيقالتشخيصشأنمن19

بناءلمبادراتنمةالمكوالماليةالبشريةالمواردتخصيصفيكثيرأيساعدأنبالء
القدرات

وعلىوالوطنياإلقليميالمستويينعلىالقدراتلبناءزمةالكالفنيةالمساعداتطلب02
المعنيةواإلقليميةالدوليةالمنظماتمعبالتعاونالمنظمة»مستوى

إصدارلخكمناإلسلثميةالبلدانداخلاألعمالمجتمعحركةحريةتسهيليمكن2ا
الحقيقيينالفنيينوالخبراءاألعمالرجالعلىيسهلحتىءمتعددةلسفراتتأشيرات
آلخربالمنالسفر

اهوليةالمنظماتمعوتعزيزهماوتنسيقهاتعاونهاتنشيطإلىالمنظمةبلدانتدعى.,.)
خاصةالبشريةالمواردتطويرفيءالمانحينومجتمعات

المياثسرةالقارييةمشماراتاالا~آليتةمواتيتهميتهيته ~~~-
المنظمةمساتمنعلىويتعينمتثمار.لكالمراتيالمناخبأهميةتقرأنللكوسيكيمكن23

الخارجيين»المستثمرينخصوصاءاالوليةللمجموعةتبينلكيجهوداتبذلأنالمعنية
المنظمةفياألعضاءالبندانفيمتثمارلكالمراتيالمناخ

والتقنيةوالصحةوالتعليمللتمويلسياساتإدخالمنبدالالسياسات»مستوىعلى24
المعنيينمنومشاركةتنسيقاذلكويتطلبالمشاريع.وتنظيموالتوظيفوالبينةوالتنافس
وتنفيذهاالسياساتوضعلخكمنباألمر

2oنمامكذلككانمتىالصناعيةالمناطقمنالصناعيةالسياساتفييستفادأنيجب
متثماراالالستقطابالقطاعاتتعزيزفيمنتظمنهجوضعيجبوكذلك

إذاإالالتصديرنطاقلتوسيعمحركاالمباشرةالخارجيةاالستشاراتتكونأنيمكنال26
هنبدالثمومننفسه.الوقتفيالمحليينالمنتجينقدراتتوسعة



.وألمتوسطةالصغيرةالمشاريعخصو~المحلية،للشرإلاتالتذفسيةالقدرةتعزيز51

البحثمساتوهفوالجامعاتالشرلجاتبينقاتالهةتئثيقتشحينالب

.الفنيةالمواردتنميةفتالقننوالتطيمالتدمرمبتحسيناله

2vدونمنتقومأنيمكنالالتجارةأنإذءالتجارةتسهيلفيبالغةأهميةألتجارةأتعويل
التجارةتمويلضوابطتطويرلخكمنالتجارةتسهيلبدعميوصىلذلكنممكتمويل
المستندياالعتمادأنظمةفيهابماالتجارةتمويلأدواتتوفيرتزيدالتيمساتوالمن
الصادراتانتعانتأمينوضماناتونياإللكتىالدفعوأنظمة

أسواققدراتلتعزيززمةالكالتدابيراتخاذالمنظمةفياألعضاءالبلدانعلىيتقين28
تكاليفمنالتقليللفكهنألخارجيالمستثمرأماموفتحهاوفعاليتها»الماليةراقاأله

الجودة)(مخرجاتبالجودةالخاصةاإلدراجعملياتوتعزيزاادنىالحدإلىالعمليات
اإلفصاحومعاييرالشفافيةمنمقبولمستوىوتحقيقفعالةوإشرافيةتنظيميةأطروإقامة

مجتمعإطارفياالستثمارفرصد~اسةالمنظمةفياألعضاءالبلدانعلىيتقينأ9
نموأانالبالأقلفيوخصوصاءالمنظمة

تسهيلتعترضألتيالحواجزتحديدوالصناعةللتجارةميةاسكاالغرفةعلىيتقين
واالستثمارألتجارة

J-عامةتوصيات

الجار»منظمهفىللتجارهالعونمقدمممناقشهفيالمساهمهالمنظمهدبكعلىتعن3ا
مقوحامهاوتقدمملومهاألوذا~تهاأمساجامحدمدلخكمنالعالميه

المناقنا~فىممكنأ»ذلككانمتىءمشتركهمواهفدراسهالمنظمهدبكعلىيتمنأء
التعاونتوثيومشجعأنويجبالمباشره.الخارجهواالستثمارا~الجارةحولالدوليه
الخبرا~استخداملخكمنوذلكأخرى،أمووبنمنءالجنوببلدانبنوالسسق
تقدمااألكثرالمنظمهفياألعضاءالبلدانفيالموجودالكبرة

معبالعاونمومهبنشاطا~والقامللدرمبمدابيعأمحاذدراسهالكوسيكعلىمجب33
رهاإلدالسهلالمحدهاألمممركزمثلالجارهتسهلأموومعتعاملالىالمنظمات
العاونومنظمهالعالمهالجارهومنظمهالعالميةالجماركومنظمهوالنقلوالجاره
إلخوالتنمه»للجارهالصمدةاألممممرومنوالتنميهدىاالقصا

عنالمنبتفةالوصا~منفذعلىشرافلكااعمل)افرموإنشاءأوأسهللكوممسكممكن34
واالستثمارالجارهسهيلفىسرائقدرابناء"الحلقههذه

فىطرفأمصبحأنإلىالمنظمهفىاألعضاءالدولجمعالكوممسكتأعوأنمجب35
بإشرافو~التيتلكوخصوصأوالجاره»النقلبتسهلالخاصهامولمةالمعاهدات

والجارةاإلدارةلسهيلالمحدقاألممومركزوالنعيةللجارةالمحدقاألممتمرمن
الدوليالمدنىالطرأنومنظمةامولمةالبحريةوالمنظمهالعالميهالجماركومنظمه
الدوليالتجارىللقانونالمتحدهاألممولجنة







~بة.االنجلزهاألصك
للجنةالتاسعاالجتماعتقرير

للكوسيكينوالعشالثانيةألدورة

0120'\الثانيتشرينلمنوفمبر20(اسطنبول،

انعقادقبل»2006الثانىتشرين/نوفمبر20فيالدورةللجنةالتاسعاالجتماععقدا~

لم.2»06الثانيتشريننوفمبر/24~21(لنكوسيكوالعشرينالثانيةالدورة

انأبة.باالكوسيكتنسيقمكتبرئيستيغليفروحاالستاذ/سعادةاالجتماعأسقوقد2-

،الكوسيكتنسيقومكتبسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةأألجتما´ع..تخمر.~

للمنظمة:التابعةأئتاليةألمؤسساتالىباالضافة

أنقرة)(مركزاالملثميةللبلدانوالتدريباالجتماعيةوواالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثمركز-

التجارةلتنميةاإلسلثميالمركز-

للتنميةاإلسلثميالبنك-
وألمسرعةللتجارةميةاإلسكالغرفة-

المشروعات.صاحبةالتركيةالمؤسساثبعضاالجتماعحضركما

خرآعلىاللجنةسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةأطلعت»األجتماعبدايةوفن
المتعلقةالمسائللمناقشةالخبراءلفرقالثالثاالجتماعانعتادبشأنجرتالتيالتطورات
تركيافيعقدهمامعوالمن»السياحةحولالخبراءلغرقالثالثاالجتماعانعقادوكذابالتمنن»
انالبالبينالتعاونتنميةباسرتراتيجيةالخاصةالعملخطةتوزيعجرىوقد.y»>2عاد

2-عواملثللقطنالمتئدة <«y2>:ا.

í-فيها:للنظرالتاليةاألعمالجدولبنوداالجتماعاعتمد
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةعملخطةضمنالمقترحةالتعاونوعاثمشراستعراضأ-

الدورةأقرتهالذياإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالمشريالعملبرنامجتنفيذب~استعراض
األولكانون/ديسمبر8و»7يوميمدىعلىتعتالتيللمنظمةلثةالثأاالستثنائية

أعمال.منيستجدج~ما



:األعماحد0!الندتحت

o-بعروضمتعلقفمااألمنرةالطورا~حولعرضأالكوسيكتنسيقمكتبهدم
العروضبتقديمومنسقوهاالمشروعاتمقترحاتأصحابقامذلكوبعدالمشروعا~.

بهم.الخاصة

المشروعات:بشأنالتاليةالقراراتاللجنةاتخذت-6

فياألعضاءالولىفياالحنراعبراءةمكاتببنالفنيا´العاون.مشروعيخصفما•
المركزبينالعفاهممذكرهعلىبالموقعاللجنةوحبتاإلسميا´ءالمؤتمرمنظمه

بالجلسهعلماوأخذتكية.المرللجمهورمةالسابعالبراءا~ومكبالتجارةلنعيةاإلسلثمي
هامشعلى2.»6أملولسبتمبر/21فيجنمففيعقدتالتيالمشروعللجنةلثهالنا

فيالمؤتمرببدءأيضااللجنةرمسركماءالنكرمهللملكيةالعالمةللمنظمةالعامهالجميعه
للدوكالسابعهالبراءا~مكاعببنفيماالمؤتمرهذاانعقادالمزمعومن.المشروعتنفذ

كانوندسمبرلم16-14بينالغرةفيتركيافياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
والمنظمهاألعضاءالدولمندوله25أنالبراءاتمكتبأعلنوقد).9.0األول
اللجنهناشد~وقد.المؤمميهذافيمشاركتهمعلىأكدواهدالفكريةللملكيةالعالمية
البكيروبغيةالمذكور.الحدثهذافنبفعالهالمشاركهعلىاألعضاءالدولكافةكذلك
الجارة)»لتنسةمياإلسكالمركز(المشروعمنسقإلىطلبءالمشروعهذابنفذ
بالنظر»المبدأحمثمنءاهتمامهأبديالذىللتنميهسلثمياالالبنكمعالتعاونومالكه
المشروح.هذاممويلفيمشاركهفي

منكلأ~اإلسلثسه´´»البلدانفيالحضانا~شبكاتإهامة"مشروعمخصفيما•
الصغرهالصناعاتلنعيةالتركيةوالمنظمهءوالصناعةللتجارهاإلسلثميةالغرفه

وعالمنمرعلىادخالهاتمالياتالتنسبعضعلىاللجنة)KOSGEB(والمتوسطة
أحيطتوكذااألعضاء.الولىفيللحمنتانا~الحاليالوضعمعتماشاأكثريكونلكي
الدولبنالحضانا~إدارهمجالفياألريب´´لصبحالمشروعاسمبتعديلعلمأاللجنه

المياألطرافبيناالتصاال~بعضجرتكماسلثمي´´.االالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
لجنهمععدأنالمزمعومن.المشروعولجنهاألعضاءالدولبعضفياهتمامهاأبدت

.2األولكانونلمديسمبرفىلهااجتماعأالمشروع 0i«2الثانيكانونمنايرلمأو««v.
الصناعاتلتنمةالمركمهوالمنظمةءوالصناعهللتجارةاالسالميةالغرفةاللجنةحثتوهد



ككودعت<المشروعوثيقإعدادمناالنتهاءعلى)KOSGEB(والمتوسطةالصغيرة
للتنميةاإلسلثميوالبنكاألعضاءالدولإلىبالمشروعالخافرالعوضتوزيعإلىمنهما
الغرفةمنككأيضااللجنةدعتفماالمشروع.بهذامهتمةأخرىماليةمؤسساتأية«»

KOSGEB)J(البلدانفياالتصالنقاطمعللتواصلالممكنةوالسبلالوسائلامجادإلى
بشأنتقرير:ترفعوأنممكن.وقتأقربمنوذلكأرالمجاهذافيخبراتيهالهالتي

الكوسيك.تسيقمكتبإلىاألمرهذافيتطوراتمنمايجرى

ا~مليميةفانتربوطيرانشركةالفني:ألتطويرمجالفيالتعاون´´مشروعيخصوفيما•
الطيران.لصناعاتالتركيةتوساشمؤسسةبهتقامتالذيالمدى´´»المتوسطللطيران
إلىبالمشروعمفصلةوثيقثبإرسالالشركةبقياماللجنةالكوسيكتنسيقمكتبأطلع
دعمه.علىالحصولإلىمنهامعيأللتنميةاإلسلثمي<البنك

معالمشروعجوانببعضبتمويلللتنميةاإلملثميالبنكسيقومالوثيقةدراسةوبعد
تمتفقدللدورةالثامنةاللجنةطلبعلىبناءذلبكعلىوعلثوقالشروط.بعضمراعاة
لمنظمةالعامةاألمانةإلىوإرسالهالعربيةاللغةإلنبالمشروعالخاصالعرضترجمة
أيتبدلمأنهبيد»بالمشروعالمهتمةاألعضاءالدولعلىلتوزيعهاإلسلثميالمؤتمر
لثةالثاالدورةانعقادموعدبحلولأنهأملهاعناللجنةوأعربتبالمشروع.اهتمامأدولة

.2عامفيللكوسيكوالعشرين .vبهذااهتمامهااألعضاءالدولبعضتبديقد
ائمشروع.إلغاءفيالورقلجنةتنظرفسوفاهتمامهادولةأيتبدومال.المشروع

لمراقبةالتكلفةمنخفضالتصويرعلىالقائمالخرا-رسمتئبيقات"لمشروعوبالنسبة•
منضةفياألعضاءالدوللسواحلتحدثالتيوبوجينيةواألنثرالطبيعيةالتغيرات
وألفنيالعلميللبحثالتركيالمجلسالمشروع»صاحبقامءاإلسلثمي´´المؤتمر

)TUBITAK(وإعداد،للتكنولوجيااإلسلثميةبالجامعةاتصالهعلىاللجنةعبإطك
الجامعةوستقوم»لهسترصدالتيالميزانيةعلىواالتفاقبالمشروعخاصةعملخطة

البنكإلىبالمشروعالخاصةالوثائقمنكاملةمجموعةبإرسالالمشروعمنسقبوصفها
المشروع.تنفيذفيبالبدءاهتمامهأبدىالذيللتنميةاإلسلثمي

قامفقداإلسلثمية´اءالدولبينالتعاونوإمكانياتالعالميةالذهبا´أسواقفمشروعبالنسبة•
بالمشروعالخاصالعرضبأنعلمنااللجنةبإحاطةءالمشروعمنسقبصفتهءأنقرةمزكز
اسطنبولذهببورهمةأناللجنةلدىحظتكولقداألعضاء.الدولعلىتوزيعهتمقد



الدولبعضعلىالتركيزبغيةعملخطةبإعدادبالفعلقامتقهلمالمشروع(مالك
اللجنةحثتكماالمشروع.بهذااهتمامهمتجذببحيثلنذهبأسراقلديهمممنإألعضاء
أنقرةمركزهنطلبتوكذاإنجاز»؟بهدفالمشروعزرالمشاركةعلىاألعضاءالدول
ورفعللذهبأسواقفيهاتنشأأنيتوقعألتي:آبلدانفياالتصالنقاطبتحديديقومأن

الكوسيك.تنسيقمكتبإلىالثمأنهزأفيوالمتجداتالتطوراتبشأنتقرير

فقداا«التجاريةالمعارضتنظيمفىمتخصصةأقليميةشركة´اتأمسلمشروعبالسبةه
منكلقامتحيثالقائمةمن:لمشروىهذاحذفالتجارةلتنميةاإلملثميالمركزطلب
للمعارض.وهنيةشرىاتبتأميمىبالفعلاألعضاءالدول

للبضائع.ائممعرضوتنظيمدائمةعرضصاالت´´إنشاءبمشروعيتصلفيما•
طلبفقدارق´´.التبلتنميةاالسلثمنبالمركزالخاصااللكترونيالموقععلىاالفتراضية
بالفعلقامتقدإنهاحيثءالمشروعحذفاللجنةمنألتجارةلتنميةسلثمياالالمركن
المعتاد.الروتينينشاطهاهنكجزءالنشاطهذابممارسة

منظمهفياألعضاءألدولبينفيماالطاقةلتكنولوجياشبكةااتكوينلمشروعبالنسبة•
لمسرالعامةاإلدارةوهوالمشروع»مالكبأنعلمنأاللجنةأحيطتفقداإلسلثمي´´»المؤتمر
الذيللتصميمطبقاللمشروعوصفبإعدادقامقدالتنمية<وإدارةالكهربيةالطاقةموارد
للمشروع.منسقاللتكنولوجيااإلسلثميةالجامعةاللجنةعيثتوكذاالكوسيك.وضعته
عرضتوزيعالمشروعومالكالمنسقمنكلمناللجنةلحلتذلك»علىعلثوة

اهتمامهملجذباللثزمةالجهودبذلإلىباإلضافةاألعضاءالدولعلىالمشروع
بالمشروع.

لمسات(تركالصناعيالقمرعبراالتماكووسائلالكفريونكابلثتتشغيلاتحادقدم•
القمرومشروعساتماك)´´لمالصناعيالقمرعبروالتحكمالرصداامركزهمامشروعين
Lowد~´´)أطالصناعي Earth,"عباإلطكقامتبأنهااللجنةساتتركأخطرتولقد
فيه.للنظروالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةإلىوأرسلتهالمشروععرضعلى

المقررمنوبأنهالمشروعبدراسةقامتبأنهاوالصناعةللتجارةاإلسلثميةالغرفةوأبلغت
).»»6عامنهايةفيبذلكساتوتركالكوسيكتنسيقمكتبمنكلبإخطاوتقومأن
الدولبعضفياالتصالبنقاطمعبالتواصلقامتبأنهاساتتركمرحتكما



الغرفهمناللجنه~المشروع.بهذااصعامهماجذابإلىمنهاسعثااألعضاء
المشروع.لهذاالمنسبدورفماموافيبالنظروالصناعهللجارهممهاإلسك

محمل:لذىالمشروعمنسقفيأنعرهومركزالمجار«لنسهمياإلسكائبنكمنسرك•
مموالذىإفرسا´اغربفيوالمحصا~ا~ودعبرالستز«ا~هننبكها´مكومنعنوان
المؤمميمنظمهعمنخطهبنفذالمعنيالخبراءفرمقامبماىفيبنأنهعرضمقدمم

مومئو/مموزأ4ا~منالفرهفىطهرانفيععدالذىالمساحهمجالفىاإلسلثمي
20.o.عمد~المشروعلجنهأنالجارهئمنمهمىا´م~سكالمركزأبلغألمساو»هزأوفي
مومعمماالجماع.هذاوأثناء.2»>6مولمو/هونفيالبمضاءالدار~عامهاامبماأول

اجماعهااللجنهوعقد~المشروع.عملخطهموضحهالممعافهاألهئرافبمنأنذدهممذكر،
الخاصه.J:U\li.l1اعسدسحث2.»1'أملولسبمبرلما>مومبمجانأذرباكوهفيالذاني
المشروع.عملبخطه

y-بالقعكأر~هدالهاشمهاألردنهألمملكهأنعلمأاللجنهالكوسكمنسومكبأحاه
المؤمميلمنظمهالعامهاألمانهلخكمناالنارا´سرمعلوما´´نظامعنوانهلمشروععرضأ

وعسرالكوسكوعاسرمنمرهائمهإلىالمشروعهذا<ضافهعاىاللجنهوافعسراإلسلثمي.
للمشروع.منسهأسهاإلسكوالثعافهوالفنونمخللماربحاناألمركز

فيالبطئالعدمإزاءهلعهاعناللجنهأعر~وعاسر»المشركلحولالعروضهدمموبعد~8
المشروعرعاهمنكبذلهاالىإلمضافرهالجهودرغموعاسر»المنمرهذهأغلبمنفذ

الدولجانبمنالكافياالهمسامإبداءعدمإلىىسنهذاأنإلىاإلشارهو~ومنسه.
امباعفهاالمسئولهنكبارطرمقعنأألعضاءالدولمناللجنهطلبسرءثمومناألعضاء.
المنمووعا~منككأصحابمعللواصلفهامصالاطجها~ود~االسباهىءالنهج

علىالحصولإلىأضأاللجنه~كمأمنقذفا.مسنىكيممكنو~-سرعومنسقها
بحلولبهااهعامأالدولمنأىمبدلماليالمشروعا~طفاهالمسئولهنكبارمواهفه
للكوسك.والعنمرهنلنهالناالدورهانسادموعد

هزأفيالمبذولةالمساعيحولموجزاعرضاسلثمياالالمؤتمرللمنظمة!لعامةاألمانةقامت
المؤتمرللمنظمةالتابعةالمؤسساتبذلتهاائتيبالجهودعلمأاللجنةأخذتكماءالشأن

البندهذاألننظرأأنهاللجنةوالحظتءللمنظمةيائعشالعملبرنامجتنفيذنحواإلسلثمي



التابعةالمؤسساتتقدمفسوفءالموظفينكباراجتماعأعمالجدولعلىمنفصكبندأيشل
العمكبرنامجتنفيذأجكمنبذلتهاالتيالجهودحولعروضهااإلسلثميالمؤتمرلبنظمة
العشري.

المشاركين.لكلوألتقديرالسكربتوجيهاالجتماعاللجنةاختتمت



لممنمروعا~بروضفانمأ

المنسقالمعنيالمأللممؤسسةالدولة/المشروعاتألئكارمقترحات/رقم
احاهتورماجية

سلثمياالالمركزسوريا»ءفستانكازاتركيابراءاتمكاتببينفيماالفنىالتعاون1
التجارةلتنميةبنجطديئىءءالمنوبفىمنماءاالالدولفياالختراع
ولميمنباكستاناال~المؤتمرمنظمة

اإلسطيةالغرفة-تركياالحمنتاناتإدراقمجالفيريبالتة2
والصناعةللتجارةمنظمةفيمنماءاالالدولبين

اإلسكالمؤتمر

rاخستانكازتركيا.التقنىالتطورمجالفىالتعاون-
االقليميةفانتربوطيرانئمركة
المدىمتوسطللطيران

اإلسطميةالجامعةبنجعلستركيا/تركياعلىالقائمالخرائطرسمنظام~تطبيقات4
للتكنولوجياتبةلمراءالتكلفةمنخفضالتصوير
التيواألنئروبوجينيةالطبيعيةالتغيرات
فياألعضاءالدوللسواحلتحدس
.مياإلسكالمؤتمرمنظمة

oأنتوقمركزتركياوإمكانياتالعالميةالذهببورصات
ميةاالسكالبلدانبينفيماالتعاون ~.~.~---~~...~~~-~.

اإلسلثميالمركزفامموبوركينامىاالمكالمركزفيمتخصصةإقليميةئمركاتإنئماء6
التجارةلتنمية-التيارةلتنميةالتجاريةواألسواقالمعارض...

االسطميالمركزاالسطمىالمركزوشظيمدائمةعرضقاعاتإقامة7
التجارةلتنميةالتجارةلتنميةاالفتراضيةلبضائع«ائممعرض
للمركزااللكترونيالموقععلى

--التجارةلتنميةاإلسك-

اإلسطميةالجامعةتركياالطاقةتكنولوجياشبكةإنشاء8
للتكنولوجيا --..~------.-----..

تركيا-تري~ومراقبتهاالصناعيةاألقمار.امركز9

Earthالييمناىرالقمر1ه OrbItتركياتركيا~-مهمقاريه

مياإلسكالمركزماى،بيماو،غيباجاسبيا،غينياعابرةومحمياتحدائقشبكةإنئماءا1
التجارة/لتنميةميواليونالمنغال،نيا،موريتاأفريقياغربفيللسود

أنترقمركز----------
األبحا~مركزاألردنعلىالحفاظمجالفىالفنيالتعاونا2

والفنونللتاريخسرالترا
اإلسلثميةوالثعانة.









~_.يةباالنجلينألصلا

أو~إحسانالدينأكملفيسورالبرومعاليكلمة

اإلسلثميتمرالمنلمنظمةالعاماألمين

والمشرينالثانيةالدورةاختتاممراسمفي

يدوالتبيأالقتصادللتعاونانصةالةللجنة

(كومسيك)
التركيةالجمهورية:سنبول،
2>'.ثوثممر2أ

الرحيمالوحمقاتهيسم

سينير»النطيفعبدكتوراكمعدار
تركيا»جمهوريةفيالدولةووزيرائورراءوئيرائبن

والسادءهانسداث~اث

الفرصةهأهأغتنمأنأودئكومسيك،والعثرينالفانيةورةاكهذدختاممننقتربونحن
التخاذبذلوهاالتيالمخلعةالمجهودعلىوالمندوبينفو.الوسراء~ةراء،ائرنبسراشكر
الهامة.القراراتمنعدد

المؤتمرلمنظمةالعثمريالعملبرناعبتنفيذعمليةبشأنهامةقراداتوزةاظ~»فيأتنذظ
ااعضاه.:لدولبينوالتجارياا«اقتصاديالت:ونلتنميةميا(اسك

بإعدادبنجاحالتجاريةالمفاوضاتا.نتتامواحدة،منةغضونفينرى،أنجميعالنأويطيب

ستةأن.~اإرتياحمنبمزيدوالحظنامرلمبريتالمالتفضيليةا~يفةبوف~Jكابرةة´نشاد



OlCiCOMCEC/22-06/REPJ)اا(ا~ة

أعلنتأخرىأعضاءبلدانأأننعلمأنلنايطيبكماالهامة.الوثيقةهذهوقعتأعضاءبلدان

فرصة.أسرعفىائبروتوكولهذاتوقيععزمها

زيادةفيآمالناوتدعملنامودثمنأختهيئةفيالمساهمةالتطوراتهذهجميعشأنمزإن
يتقينأنهأ.كرأنأودألسياق»هذاوفيالشقيقة.شعوبنابينوالتجأرياالقتصاديالتعاون
لذلك،ونتيجهالبرنامج.هذافيالمشاركةإلىتبادرأنالمنظمةفياألعضاءالدولجميععلى

حرةتجارةمنطقةإنشاءوهئرقوسائلمناقشةفيالشروعمنمتهامبىالمنظمهأسرةستتمكن
العشريالعملناهجوسكوهسيكأهدافأهمأحدذلكويمثلالتريب.المستقبلفيبينما

:إلطارياالتفاقهذاتصدقأوبعهتوقعلمالثياألعضاءادولأناشرأللك<للمننمة.
ذلمك.إلىتبادرأنأس»-بريت

التيالتجاريةألمفاوضاتمن!ألولىللجولةالناجحفتتاملكالشخصياغتباطباشعرنالقد
بينائتفضيليةالتجارةبنظامالفاهمةطاويةاطأالتفاقيةإهثارفيالمشاركةالدونبينجوت
المفاوهندتللجنةالثانيةالجولةمناألو~آاجتماعاليوموسيبدأالمنظمة.فياألعضاءالدول

لجمهوريةعرفانيعميقعنألعربهمةالفرهز«أغتنمأنأودواسطنبول.في:لتجارية،
فيلمساهمتهاإلسلثميوللبنكليا»أنطافيالتجاريةالمحا.ثاتهذهتنظيمفيلنجاحهاتركيا
الثانيةالجولةالستضافةتركيالحكومةشكريعنأعربأنأودكما:ئجوئة.هذدتمويل
التجارية.اوضاتللمف

وشاقةطويلةعمليةفيكبيرةخطواتخطوناقدنكونإلثانيهالتجاريةالمفاىضاتببداية
البيئيةالتجارةزيادةشأنهمنممااألعضاءىالدولبنوالتجارياالقتصادىألتعاونلتعرين
العشري.العملبرنامجفيجاءكماسنواتعشرلخك9»´2»إلىألمنظمةارإطفي

سيزار،فجدتأحمدلفخامةوتقديريشكريعنأخرىعرةأعربأنكذلكأودأختتمأنتبل

بهاقادالتيوللحكمةيبذلهاالتيالقيمةلجهود»كومسيكورئيمنتركياجمهوريةرئيس
النجاح.إلىكومسيك»«ووأتخلكمدأوالتنا،

فيالدولةووزيرالوزراءرئيسنائبسينير»اللطيفعبدالدكتو~معاليأشكرأنأودكما
لهذهلهاولقيادتهتركياجمهوريةرئيسعننيابةءالدورةلهذهإدارتهلحسنتركيا،جمهورية
المرضية.النهاية

الذينالموقرينوالمندوبينالوزراءلمعاليوتقديريعرفانيعميقعنأعربأنأرجوكذلك
الدوره.هذهنجاحفيبتضحياتساهموا



عمللتنظيمقيمةجهودهنبذلهwكومسيكتنسيقلمكتبوتهنئتيتقديريعنأعربكما
قامتلماوألمنتميةوالمتخصصةألفرعيةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةوأجهزةءبدقةالدورةهذه
الفوريينالمترجمينأشكرأنيفوتنيوالكومسيك.فتناطاتإلنجاحتناقعملمنبه

مؤتمرنا.نجاحفيساهمومنوالتحريريين

كومسيكواتقرألمتابعةجهداتألولنللمنظمةالعامةاألمانةأنجميعالكمأؤكدأنوأود

وتنفيذها.

وازدهارها.األمةرفاهةلتحقيقويوشدنايعينناأنالقديرالعلياثهمنأدعرالختام»وفي
بلثدكم.إلىبالسلثمةالعودةلكموأرجو

كاشه.وسأثهورحمهعلكموالسثثم





قاقالمر
)مم(





~،اللطيفعبدالبروفيسورلملمعالىإلختاميةالكلمة

انتركية،بالجمهوريةألدولةووزيرألوزراءونيسفانب

•>2ألثانيتشريننوفمبرم24ل،إا~ i(

وقعتوتد~.»»:-2».1عاميبينارةالتبلتمويل_.و:ذدمئيأ.زI,Vمبئغا~.د،هز،<
ةوجينفترةفىوذلكالدولية´ا!إسلقميةالتبارةتمويلمؤسسةااتأسيسدقية:تفئر:واة_؟

.»2ء!مففعيلو::يتم>ن:فمنننممنوألتى v.إد~شكرىأكروأنأودالمضدو»هذااوفى
أن.اثثهذافنالو:مةمسافعتهعثىللتند..ةا»سلثمر>´~

9ء´2»إلمىهىاإلسكائمؤثمرمننمأفيالبمننهالثجأر«نبهارثذاحمثءسلومهووكما
العملبرنأعجثحققداإلى~الثىساسمأاألاألهدافضمنمن1o»2ئ:مثربحنهو.لك

اإلسلثمى.المؤثمرئمنغئمألر



ملثمىاالالمؤتمرمنظمةدولفىالبيئيةالتجارةحققتهاالتىاالنطلثقةأنعلىأشدأأنوأود
بخطفجادةتدابيروضعتقتضىسوفالذكرسالفةالتمويلفرصوفرتهالذىالدعمبفضل
خطةبروتوكولأهميةعلىالتأكيدالسياقهذافىبييجدركمااستدامتها.لضمانالتمويل

منظمةفىاألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفات
التفضيليةالتجارةلمحادثاتالثانيةالجولةتبدأأنالمقررومن(بريتاس).اإلسلثمىالمؤتمر
وإننىالتجارية.انمفاوضاتلجنةفىاألعضاءباعولالتجارةوزراءبمثماركةاليومفعالياتها
هذهبنهايةعليهوالتصديقالبريتاسعلىالتوقيعبعمليةالتعجيليتمأناألملليحونى
االهتمامJممكن.وقتأسرعفىالنفاذحيزالهامةاالتفاقيةهذهتدخلأنأتمنىكماالجولة،
االيجابية.توقعاتهامنيعزنالمفاوضاتلهذهاألعضاءالدولتوليهالذىالكبير

وتحديثها،اإلنتاجأنظمةوتطويرءالخاصالقطاعاستثماراتاستمرارفإناسياق»هذاوفى
كلواالعتماداتالجودةوضمانءوإداريةماليةتحتيةبنيةوتأسيمىءالمنتجاتتنوعوضمان

للتجارةبالنسبةبلوغهإلىتنطلعالذىالهدفبأنثمةعلىوإننىالمهمة.العواملمنيعدذلك
التجارةفىجديدةمجاالتاستحداثعنيتمخضسوفاإلسصرالمؤتمرمنظمةفىالبيئية
التجارة.حققتهاالتىالعامةالزيادةمعمتوازيةستسيرجديدةأسواقوفتحبالاننابينفيما

0الممالى)ممحاب

ءالموقرونالمندوبون

فىالبدءوتمالقطنمجالفىالتعاونبشأناإلسصالمؤتمرمنظمةعملخطةأعتمدتلقد
مثل:المجاالتمنالكثيرفىالتعاونتستشرفالخطةفإنالمنتج»بهذايتعلقوفيماتنفيذها.
القدراتورفعوجودته<المنتجإنتاجيةوتعزيزوالتطويروالبحثالجودةومراقبةالتجارة
المحالج.وإنشاء

العالمياإلنتاجمن9ده28إلىاإلسلثمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولحصةتصل
صادراتمنء~؟36المنظمةفىاألعضاءالدولحققتولقداستهطكه.من9ه24وللقطن
المدخلثتأهمالقطنويشكل)»~؟.7إلىالقطنوارداتمننصيبهايصلبينماالعالميةالقطن
حيويأتصديريأعنصرأيشكلأنهكمااألعضاء»الدولمنالكثيرفىالمنسوجاتقطاعفى
الفقر.حدةمنللتخفيفهامةأداةبمثابةوهوبعدىالقطاعهذافيهايتطورلمالتىالبلدانفى
منظمةعمل´´خطةتكونأنوآملالخطةإعدادفىساهممنكلإلىبالشكراتوجهانوأود

الشقيقة.لبلداننافائدةذاتااالقطنمجالفىالتعاونبشأنسلثمىاالالمؤتمر



المعالى،أصحاب

الموقرون»المندوبون

لهانظيرالبمعدالتالمعلوماتيةوالخد~اتالمنتب:تعلىأاخيرةالسنواتفىالطلبزادلقد

منو´~~ذاته_فىكبيرأسوقأالمعلوفاتتكنولوجياقاعويشكلأخرق.تمجاطفى
ومنوألخدهات.اإلنتاجعلىالمتزايد~ثرهنظرأالمنافسةلتحقيقوالحتميةاألماميةوهاثث

وتقوماإل«ارية:لمصروفاتكبيربشكلتخفضالتكنولموجياتتلكأنالمعروفةائحقائق
األعور.تيرق•منداإلسر!ح

فىوااختلثغاتالنقلمشكلئتتشملارةالتبتواجهالتىالصعوباتأنأيضاالمعروفومن
تتسببائصعو_اتوتلكالبيروقراطية.والعوائقوالفسادأئمصرفيوالتأمينالتجارةإجراءات

ألمائة.فىاد~-,vبينماتتراوحالعالميةالتجارةتتكبدهاخسائرفى

تالمشككحلفىكبيرأإسهامأتسهمسرفالمعلوماتتكنولوجياأدنويقينثقةعلىوإننى
إصدارإجراءاتوتيسيرالمعاييرووضعالتجارةإجراءاتتنسيقمجالفىتطرأالتى

واالعتمادات.الجماركبإجراءاتوالتعجيلالتأشيرات

المعالى،أصحاب

الموثرون،المندوبون

معهايربطناالتىاإلسلثميةالبلدانمعالتعاوندعمتواصلسوفتركياأنأكروأنأود
مصادقة.أخويةومشاعرمشتركومعنوىحضاريوتراثتاريخ

ءالمشاركةالوفودلكافةوتقديريشكرىعميقعنأعربأنيفوتنىالكثمتى»ختاموفى
والبنكءأنقرةوموكزاإلسلثمىءالمؤتمرلمنظمةالعامةوللثمانةالصحافة،مندوبيوللسادة
والمؤسساتىالصناعة»للتجارةميةاإلسكوالغرفةالبيضاءهالدارومركزللتنمية»مىاإلسك
القيمة.إسهاماتهمعلىاإلسلثمىالمؤتمرالمؤتمرلمنظمةالتابعةاألخرى

وإلىفيه،المعاونالعملوفريقالكوسيكتنسيقلمكتببالشكرأتوجهأنكذلكبييجدركما
العمل.إلتمامتفانيهمعلىالتحريريينوالمترجمينالفوريين،المترجمينالسادة

العامفىأراكمأنإلىمتطلعأتركيا،فىاإلقامةبطيباستمتعتمقدتكونواأنآلملوإننى
دياركم.إلىالعودةسلثمةلكمومتمنيأءللكوسيكوالعشرينلثةالثاالدورةفىالمقبل
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