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المؤتمرمنظمةفى0االعضاالدولبينفيمااالقتصادىالتعاونتعزيزاستراتيجية

االسالمى

منظمةفىاالعضاءالدولبينوالتجاوىاالقتصادىالتعاونلتعزيزالعملخطة

االسالمىالمؤتمر





الثمانيناتنهايةمنذالعالمىالمصرحعلىحدثالتىألهامةواالقتصاديةالسياسيةللتغيراتنظرا

االقتصادىالتعاونلتعزيز~مدةاستراتيجياتصياغةبضرورةمىاألسالالمؤتمرمنظمةثمعرت

~افىالمضمنةالوثائقواعتماداعدادعناجهدهذاتمخضروقهاالعضاء.الدورنبيه

احتيب.

Jوا~~)،أالسال~احوقرلمنظمةوالتجارشاالقتصا.ىللتعاونالدائمة!للجنةقامت

اىءاالماميتينالويقتينفاثينواعتما-باعدادالترحية،ابئمهوريةرشىفخامةممهايرأوائتب

وخطةاالسالمىالمؤتمرمنظمةنمىاالعفعاءالدولنبيهفيمااالقتصادىالتعاونتعزيز:أيجيةامعة

بناءاالمالمىءالمؤتمرمنظمةفباالفضاءالدولبينوالتجاوىاالقتصادىالتعاونلتعزيالعمل

الحاربهعقدوالذىالسا«ساالسالمىالقمةمؤتمرقبلمن~مسيلئرالصأهالتفويض~

إلسابقةومبهالتجااالعتباربعنتا~والتىءالوثائقهذهمحلىاحصادقة.وتمت1991عا.فى

بحالمعااالسالمىالقمةموتمرقبلمنالعالمى»االقتصادفىتتحلا~ا~مسحةامتوالتغير

السابعاالسالمىالقمةمؤتمروفوض.1994عامديسمبرفىالبيضاءبالدارمحقدوالذى

JIالحاحة«عتمامتى.عراحعتهماوالقيامالعملوخطةاالستراتيجيةبتنفيذايضاا~مسيك

المبادئبعضعلىار~تاالعمل<خطةوكذلكاالستراتيجية،انالىهنااالشارةوتجدر

للدولالسياسيةاالرا«ةوتعزيزالتنفيذبعمليةاالسراعاليتهدفواليآجديدةالعمليةواآلليات

فمالمى.االالحؤتمومنظمةمظلةتحتاالقتصاديالتعاونوتوسيعبتشجيعيختصفيمااالعضاء

والتحررالفرعيةشبالمجموعاتمستوىعلىالتعاونمثلالجديدة،احبادئ«مذهاليوباال.ضافة

ا~خطةبيناالساسيةاالختالفاتاحهفانالفعالة،الخاصالقطاعومشاركةاالقتصا«ي



ومتابعةتنفيذ)ليةعلىتمعتملالحاليةالخطةانهيالسابقة1981عاموخطةمنمهالجديدة

ما.لحدمفصلة

الخطةفيالمضمنةالتعاونبحاالتفيللخبراءقاتاحتماعقداليوالتابعهالتنفيذآليةوتدعوا

~ممةعاتمتسروبتحديدعاتاالحتماهذهخالليقوموااناخبراءمنويتوقعالجديدة.

هذهفيللمشاركةالراغبةاالعناءولاللمنللمثمروعات~~لجانو~ينومتولة

تقديممعوعات`´للمثمر``بحان~يعليالتعاونانقطةمتتواصلثمومنوعامت.للثمر

بغرضوذللثالصلةذاتاالخرىاالعالمىللوتمرمنظمةواسهزة~مسيلثموريةثمارى

التنيق.

والخبنملالكاهتنبذ~الىا~انالداالعالمىغرالمولمنظمهعملحأعبنوبصمنى

بلاالفضاءالولىا~نبانامنخاللفىتطسربساعدكزمئأنهمنو~الحملطنطه

بامره.ا~مالمينواالمة

العامالمدبروكحدرمادولالحورامانيوعن~مكروعزاعراكءدمحموفى

الوثاقوممراعدادمراحلجبعفىالفعاله~سرعلراالكفاهولموظغبهامر»لمركز

الحبب.مذافىللضمأ

لحىالعرلدىعزاالد~ر

االسالمىلموتمرلمنظمةالعاماالمين



11_9الفترةخاللءالسنغال،بداكارعقدوالذىالساسىاالسالمىالقمةموتمرءخاللتقرر

L>_ت2/1رقمالقرارحب8.ء1991اليبر Jللتعاونالدائمةاللجنةمنالطلب

عقدالالدعوةفيها.عاءالالزمةالخطوات´´اتخاذال(أحومسيكوالتجارىاالقتصادى

العمللخطةحديدةاستراتيجياتوضعاجلمنالخبراءمنلفريقعملوحلقاتعاتاحتما

لمنظمةالعاواالمينىفعانعلىءاالعضاءالبلدانبيناالقتصادىالتعاونتعززانفةالحاد

احلمنوالتجارىاالقتصادىللتعاونالدائمةاللجنةالىاالستراتيجياتهذهاالعالمىتمرالمق

الى)لقمةتعيدلمالقرارىذلكوباعتمادممكن.وقتأقربفىبثمانهايلزمماواتخاذلحرارها

الكومصيلثوقراراتاخاوجيةووزراءاالسالميةألقمةتمراتلموالسابقةألقراراتناالف

االعتبارفىاخذتبلءفحسب1981لعاماالسالمىالموتميمنظمةعملخطةبتنفيذألمتعلقة

انشاءحواءمنسيماوالالعالمىالمستوىعلىطرأتالتىآجديدةاالقتصادية´´التحوالت

ان)لبلهعلىالتطوراتتلكوتاثواوروباشرتىفىالتطوراتوكذلكالواحدةربيةأالوالسرة

وتنويرتعزيزفىاخآصالقطاعبهيضطلعانيعكئالذىالهام´´ألدورعلىوأكداالعضاء.´`

وضعالى`´الحاجةبحدداواكداالعضاء.`´الدولبينفيمااالقتصادىالتعاونوتوسيع

لحىالعااالقتصادفىحدثتالتىالهيليةالتغييراتمراعاةمعالعمللخطةحديدةاستراتيجيات

.ا9)1عاممنذاالعضاءالبلداناقتصادياتفىتطوراتمنحدثوما

االحصائيةاالبحاثمركزاعدالكوسيك،وتوجيهاتالصلةذاتللقراراتوتعقيبا

مبدئيامشروعاتركيا،ءانقرةفىاالسالميةللدولوالتدريبواالحتساعيةواالقتصادية

االسالمى.المؤتمرمنظمةفىاالعضاءالبلدانبيناالقتصادىالتعاونلتعزيزجديدةالستراتيجية

فىاحلماعقدللخبراءاجتماعينفىجزثينعلىكبيرباسهابالمشروحهذانوقشىولقد

للكوسيكوقدما)1993فبراثر1ì_18(القاهرةفىواآلخرا)992سبتمبر6_4(اسطنبول

وثيقةفىالجزثين،1997سبتمبرفى~مسيك»التاسعةالدورةووحدتمحليوها.للمبمادقة

انقرةمركزمناليهاالمشارالدورةطلبتكماا~.هذافىالمرفقالنهاشىبشلهاواحدة



الوثيقةاالسالمىالموتميمنظمةفرمسماتمربالتعاون،المنقحةالعملحطة~~اعداد

االقتصا«ىالتعاونبحاالتتتضمنميامعاتوثيقةميثةتاخذمموفالتىءبالموضوعالصلة

الرثيمية.

قبلمنفيهاالنظروتمءانقرةمرلمحزقبلمناذلحورةامقحةللخطتشيةابلحمودةاكدثلقد

فواثر2_ة22بينماالحختصةاال~مىلحوتمرمنظمةموسماتعقدهرىاممتثاحتماع

199 T'مصتوىعلىمستدىةماثلةاحتماعفىبعدفيماالوثيقةنوقشتشواهطنبول.فى

فقحتثم.9971اليصمبر,.ا_2•فىحدةفىللتنمية)ال~مىالبنكقبلمننظمرفيع

لتقديتها9941ابريل1ا•9فىبحةكقد~ميينفحواءاحمماعحاللايضالثةالثاالمسو~

خاللكورةللذالحسودةللتابعةلجنةرناقشثمتالحومسيلث.عنطنبثقةبحةالحتاللحفة

191مامو16_41فىاسطنبولفى~شراحتماعها tوقررتللكومسيلث.تقديحهاوقررت

,.5_27فىلآمطنبىفىالعاثره~رتها~لمرامتهابعدلحرمةتبنىالحومصيلئ

.1684ا~بر

لوغرسابغاالكومسبكعلبهاو~النى)السزانبحبهJIباالضالألوئبفه~واحوا

ءا984أبسمو1هال'1Tمنالفزهفىاليضاءالدارفىعفدطذىالسابحاالعالمىاطمه

وف.أم.فى8/17رفمالفرارمحاللمنعلبهاصامفوالذى

التحمعاتاالعضا_ءللبلدانبالنسبةتتخنا»التىلالهمية~ادراكهعنطقرارعوانوهد

للوحةاالوروبيةالمسوةالنئا_نتيجةخامةبصفةالعالمىالصعيدعلىانجديآلاالقتصادية

الطادىءوالمحيطواسيااالهر~فىاالقليميةاالقتصاديةالمجموعاتوتقويةانشاءوكذللث

ريةالتحاللمفاوضاتاوروحواىخولةوانتهاءاالوسطالشرقفىالسالمعمليةتقمحانب

يلى:ماتضمناليهالمشارالقراراالفراف´´فاكمتقحة

بينفيماوالتجارىاالقتصادىالتعاونهززالىالراميةالمملوخطتالستراتيجيةهتد.ا"

للكوسيك.العاشرهاللورةهرتهمااللتيناالعالمىالموتميمنظمةفىاالعضاءالبلدان



شانهامنالكوسيكاعتمدتهاالتىاالقتصادىالتعاوناستراتيجيةانالتقديرمعيسجل.2``

تعزيزمبادئعلىترتكزوانهااالعضاء»للبلدانالفرعيةالمجموعاتبينبالتعاونالنهوض

بالهياكلالمسامىوعدوالعالمىاالقتصادمعوا~ملاالقتصادىوالتحرراخآصالقطاع

الدولية.والتزاماتهااالعضاءللبلدانوالدستوريةوالقانونيةوالسياسيةاالقتصادية

التنفيذخاللللتنقيحقابلةومرنةعامةسياسيةوثيقةالعملخطةانالتقديرمعيسجل.7´`

والتنفينه.بالمتابعةالخاصالفصلفىعليهاالمنصوصاالحكاممعتمثيا

فيماوالتجارىاالقتصادىالتعاونتعزيزالىالراميةالعملخطةتنفيذالىالماسةبالحاحةيقر.4´´

تنفيذهاوطرى)االستراتيجيةعمال.عبادئاالعالمىالمؤتمرمنظمةفىاالعضاءالبلدانبين

والتنفيذ.للمتابعة)لخامسالفصلفىالمقررةاءتلالحرووفقا

اخبراهفر-اجماعاتاسضافهالىاالجالاقربفىالمبادرةالىاالعصماماذالبلديدعر.´´ه

تميزها.والعملحطهبت.تالخامىالمصلفى.المقرحه.

خريففىاالعالمىالمؤتمرمنظمةعملخطةفصولتنفيذفىللبدءالترتيباتاكتملتواخيرا

فىمتوقعهوكماالقطاعيةالخبراءاجتماعاتمناجتماعاولالىبالدعوةوذلكا99vعام

مكتباقترحالصدد،هذاوفىنفسها.العملخطةفىعنهاالمنصوصوالتنفيذالمتابعةآلية

باللغاتالهامتينالوثيقتينهاتيننشرانقرةمركزعلىالعامةواالمانةللكوسيكالتابعالتنسيق

كافةمتناولفىكمرجعيصلحواحدغالفضمناالسالمىتمرالملىلمنظمةالثالثالرعية

هذااصدارطريقعنالطلبهذاالنجازسعداءوانناذلك.فىوالراغبةالمهتمةاالطراف

اليه.الرجوعيودلمنمفيدايكونانناملوالذىوالمالثمالعملىالكتيب

جبدروكسادىكورالد

اتقرة.مركرعاممدير





االحتصاديالتعاونيزتعناسواتجت
اال~ميالؤتمرمنظمآفياالمحضاهالدولبينفيما





دياالتمصاوناالمكالعزيزليبيةاسوا
اإلسالميالمؤتمرمنظمةلاالعضاءاناالبللبينفيما

I-أماهبألوهبادىأهداف

اإلسالميالزغرمظمأاطارفىاالخماديوذالحااذ

يواكب.عااالسالمية،البلدانبحاعةبينفيماا~ملمنأكبرقدرتحقيقيعتهد~-ا

الدولياالقتصادفيأكبرلمشاركةكسبيلءكبيرةاقتصادية~تأقامةنحوالراهنةهاتاالتحا

متزايدة.عالميةصبغةاآلنيكتسبالذي

منظمةفياالعضاءالبلدانفيهتشاركالذيواآلقاليمياالقليميالتعاونتحربةمنيستفيد2-

نحوخطوةبة.عثا~نءالمشاركةالبلدانكلبينالمساحتبادلعلىوالقاثماإلسالميالمؤتمر

االعضاء.البلدانبيناالقتصاديالتكاملتحقيق

بحيثاالعضاء»للبلداناالغاثيةالجهودبينالتضافرلتحقيقءاالولالمقامفياالهتماميولي7-

الى:التعاونهذايودي

I-تظهورعنالفاتحةالتحدياتمواجهةعلىقادرةقويةاقتصاديةوحداتاقامة~

كبيرة.اقتصادية

والرفاهاالقتصاديةالفعاليةلتحقيقاقتصادياتهاعلىميكليةتغييراتادخالب-

االقتصادي.التحررتشجيعخاللمناالحتماعي



يكونانوينبغيالمنطقةبلدانبينفيمااالقتصاديا~ملمنأكبررقهتحقيقالىيسقى-4

لحيالعااالقتصاديالنشاطفيحصتهازيادةوالىاالسالميةالمجموعهطموحاتلتعززسبيال

فياالعضاءالبلدانعلىويتعينللعمل.الدوليالتقسيمفياالنافمنألحبرقدرتحقيقوالى

مصالحهامنينالال.عامواقفها-تنسق)نالغاية،هذهبلوخالىهقياميآاالمالاطوتمرمنظمة

المفاوضاتفيكاملةبصورةالمشاركةمنتتمنكيسيادة-ذاتكلولواالقليميةالوطنية

والتجاريةوالمأليةالنقديةالنظملتحسينقراراتمنالدوليالصعيدعلىيتخذوفيماالعالمية

العالمية.

االمنقاللحديثةاالسالميةالبلد)نمعوالفيفنصادياالالنعاونوتومميعافامةالىيسقى0-

االسالمية.البلدانينوالتضافرمنالنضاوئمائجتوئبنبغيةالحنظمةفياالعضاءوغو

منهجيةخاللمنوذلكاالحتماعيالرفاهولتحقيقألبشريةللتنميةالجوانبكليشمل6-

خاصةأهميةايالءمعاالعضاء»للبلدانبالنعبةالمباشرةاالهميةذاتكلاثلحلشاملة

البلدانو/أوحليةالمسانمواالعضاءوالبلداننموااألقلاالمحضامالبلداناحههاتوالتيللمشاكل

االفرقي.المهلمنطقةفياالعضاء

v-الخارسيةا~رةتنوحالىيسقى)\.:it(منوذللثاالعضاءالبلدانفيوالخدماتالسله

تحقيقبغيةادأرتهاىترئيدالعامةمساتالمق~ءةواالرتقاءا~~القطاعدورتعزنخالل

العالحة.االممواةالىالوصولفرصوتحمينا~ملمنالمزيد

اطارفيالموحودةوالمشاريعالبرامجاالعتبارفييأخذومتدرجواتحي~ج~ى~8-

ال~يدة)عباءالعامةالحاليةوالمشاريعالبرامجهذهتحملاالعلىاالعضاء،والبلدانالمنظمة

وممعيااالقتصادي.التعاونتنفيذفيالمخاصللقطاعسيسندالذياأللمحبرللدورنظرالهاءضرورة

االقتصادية»وتوحهاتهاسياساتهااطارفياآلعضام،البلدانتعملأنيجبالدورهذاتعززالى

ا~ملبتحقيقالضلالسليماالقتصاديالمناختوفربغيةاالقتصاديالتحررتشجيععلى

العالمي.لالقتصادياداتألترابطمنالمثلىواالستفادة



كماالصناعيةوالبلداناالعضاءالبلدانبينالموجودةالتكنولوجيةالفجوةتضييقالىيسقى9-

جديدة.تكنولوجياتابتكاراليسقى

واالرتقاءالمتاحةبالموارداالمثلاالنتفاعخاللمنالغذائياإلنتاجزيادةالىيسقى-ا.

الغذائياالمنويكفلالتغذيةومموءالمجاعاتعلىالقضاءاليفضيالتوزيع.عا~تبكفاءة

االسالمية.البلدانلجماعة

أوالوعليالصعيدعلىسوا>عليهاوالحفاظالبيتلحماةالمشوكللعملاهعامهيولي-اا

االقتصادية.للحيةاالماميةاالهدافعلىذلكيؤثرالانعلىالدولى،أواالقيمي

االعضاء.البلداكفىالبشريةارداهتقيةتعزيزيستهدف-12

االعضاء.الدولبينفيماالفيالتعاونلتعزيزمشتركةتدابيرالتخاذخاصااهتمامايولي-13

المعمتركة»المشروعاتخاللمنميماالءوتنويعهالصناعياإلنتاجحجمزيادةالىيسقى14-

الصعيدعلىالتنافسيةالقدرةتعزيزالىمبهياالخاصالقطاعلمشروعاتاألولويةاعطاءمع

الدولي.

oالمناسبةابيربالتلنطاقهوتوسيعاالعضاءالبلدانبينالتجاريالتبادلتشجعيستهدف-د

فيتؤخذأنعلىالوقت،و.ممروربالتدريجبينهافيماا~ملمنالمزيدتحققانشأنهامنالتي

ذ~يؤثرانودوناالسالميهالمؤتمرمنظمةاطارفيالموجودةوالبرامجالمشروعاتآحسبان

لم.العابلدانبقيةتجاهالتزاماتهاعلى

عنوذ~ءاالساسيةالبنىتنميةعلىلمحيزالترعلىاالعضاءالبلدانتشجيعJIيسقى-16

اكثراساسيةبنيةاقامةالىيؤدي.مماءواالقليميةالدوليةالماليةالمؤسساتبحدماتاالفا«ةطريق

االسالمي.المؤتمرمنظمةفياالعضاءالبلدانبينفيما~مال



D-واأللبا~:مالببأأل

1v-المشاريعمنقدربأقصىاالستفادةينبغيفانهاالعضاء<الدولطموحاتالىبالنظر

واخططالحثماريعتحديدالىاألولويةواعطاءاإلسالميالحؤتمرمنظمةنطاقفيالقائمةوالبرامج

وستسهمالحثتركةوالمشاريعاخآصبالقطاعتتعلقوالتيالمتبادلةالمنفعةذأتالجديدةالعملية

كماواحتومطالقصرالمدىفياكبرمنافعوتدرأعظمأثراوتحدثالتعاونعمليةتعزيفيهذه

المستقبل.فيللتحديدألقابلةعماللمالتوقعات~

الزمياطارهعلىمشتركةبصفةمتفقايكونالقطاعيالمحتوىعلىبرنامجوضعوينبغي-18

تحدأن´´للكومعيكك`´ينبغيكماعمله.خطةوترمممقطاعكلأولوياتتحددنحيث

لتحقيقهامناسبةاجراءاتواتخاذللمشارينافكاروضحووساثلمبلوكذلكاالهداف

البلدانلمشكالتالالزماالهتمامايالءالبرامج<هذهوضعلدىوينبغي،ومتابعتها.وتنفينما

نمرا.االقل

القمةمؤتمراتعنالصادرةالعالقةذاتللقراراتوتطبيقامهامهاىأداءسياتىضمن-19

االحراءاتكل´`كومسيك´`والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةتتخذءاالعالمية

بحاالتلختلفحولتنظيمهاسيتمالتيالوزاريةعاتاالحتماومتابعةودعملتنسيقالضرورية

المناصبالمناخوايجاداالمتضاءءللدولبالنسبةواألهميةاألولويةذاتاالقتصاديالتعاون

~ممامناخايوفيعااآلعضاءءالدولبهاتهتموالتيقراراتمنعنهايصدرماتطبيقلضمان

االعالمي.احوتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيمااالقتصادزالتعاونمنلمزيد



بينتقومانيمكنالتيالمشتركةللمشاريناألولويةتعطياناإلسالميالموتميمنظمةعلى~2<

بينأواالقليميشبهأواالقليميالمستوىعلىسواءاالعضاءالدولمنصغيرةبحموعات

التحوليسهلأنالنهجلهذاوينبغيءماليةاعباءبأياالعضاءالدولباقيتحميلدوناألتاليم،

الزمن.ممروعاإلسالميالمؤتمرمنظمةدولمناقتصاديامتكاملةبحموعةانشاءنحوالتدريجي

بينها.الربطواأواألوليةللخططالمحتملالتوسعطريقعنوذلك

وتوجههاسياساتهاخاللمناإلسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولتشجعوسوف-2ا

باالستفادةاالقتصاديللتكاملسليمةبيئةايجادبغرضاالقتصاديالتحريرعمليةاالقتصا«يآ

لم.العافيالمتزايدوالترابطاالقتصادعلىالعالميالطابعاضفاءعمليةمنأكملنحوعلى

نشاطاتضمناالنعليههوعافعأليةوأكثرأساسيادوراالخاصالقطاعايالءيجب23-

ألتعاونفتلمجهوداوديناميحديدبعدادخالبهدفاإلسالميالمؤتمرلمنظمةاالقتصاديالتعاون

للنثماطالمحركبدورلالضطالعمدعوالخاصفالقطاعاالسالمية.الدولبيناالقتصادي

الخاصالقطاعلدىالمبادرةروحأنشكوالاالغاثي.والتعاوناالستثماريةواألنشعلةالتجاري

علىفاناالتجاههذاولدعماثف.األطروالمتعددالثنائيالتعاونعلىايجابياتنعكصأنمئأنهامن

فيالخاصالتطاحممثليهلجمعتطرحمبا«رةكلوتدعمتشجعاناإلعالميالمؤتمرمنظمة

االهتمامذاعتوالمساثلالمشاكلومناقشةوالخبراتواأل~رالمعلوماتلتبا«لاألعضاءالبلدان

د.الصهاهنهفيالمشتركةالمشاريعواقامةالمباشرالتعاونا~نياتفيوالبحثالمشترك

االسالميةالغرفةمعبالتنسيقاالعماللقطاعمحفلانشاءالخصوص»هذافيبهالحوصىومن

الدولفياالمتثماريةواحشاريعالفرصفيللنظروذللنءالصلعوتبادلوالصناعةللتجارة

تعممانينبغيالغرضلهذاوتحقيقاا~مسيك.الىمنتظمةتقاريروتقديموتعزيزهااالعضاء

عات.االحتماهذهنتدشبشأنالكوسيكمحلىدوريةتقاريرالعامةاالمانة



متخداماالبغرضراالعضاءالدوليينفيماا~مل)وحهاعاقلمنمقحهدبذليجب27-

االعضاءولالهفيبالفعلالمتوفرةوالقدراتوالمرافقوا~لوحياواحهاراتلوارداألمثل

وظروفالدوليةوااللتزاماتالوطنيةواالحراءاتوالقراعدللتشريعاتالالزمةالمراعاةمع

الححلوماتتبادللتسهيلالضروريةالترتيباتاتخاذءالغايةلهذهتحقيقاءويجبالموضوعية.السوق

البشريةالمواردانماءعنفضالاألعضاءالدوليينفيماالتقيالتعاونوتعززالفنيةواخبرات

الحومسيلث.اطارفيالتقيللتعاوناآلولويةاعطاءينبغيالصددىهألاوفياحهارات.و~مل

2t~وتبسيطواالداريةوالقانونيةاالقتصاديةالبيئةوتنسيقتحسينالىالمحبرعنايةتوحيهيجب

U...Aوفيبينها.فيماوالتقياالقتصاديالتعاونتيسوبهدفا_عضاءالبلدانفيأالحراءات

االعضاءالبلدانمنافاآلطرعلىالتفضيليةالمعاملةتطبيقالىخاص~ما~ءيجبءالصياة

لية.اللووااللتزاماتالساريةالوطنيةوالنظموألقواعدللتشريعاتحبةالواالمراعاةظلفي

2o~الدولبينفيمأللشتركاالسثممارلتشجيعابتكاريةحديدةوالياتمبلوعمميجب

يوفيالذياآلمنألمناخظلوفيوالتحارياالقتصاديللتعاونالعاماالتفاقاطارضمناالعضاء

حيزاالتفاقهذادخلأنبعدوذلكءاالمسثماراتوضمانو~يةتشيعبغرضاالتفاق

لتشثجيعوفعالةوعمليةللبقاءقابلةوسياساتتدابيرتبي~ءالسياقنفسوفيالتطبيق.

الممئتركةالمشاريعوستكونمررزاأكثردوراالخاصالقطاعباعطاءوذلكالمشتركةالمثماريع

عواملتوفرفيا~مل)وحهمنباالستفا«ةالمجاالتكلفيللتعاوناالساسية)الساليباحد

احوسعة.واألسواتىلالنتارءحيةالخارواآلثاراالنقار<

بهدف:اآلعضاءوالدولاإلسالميتمرالملىمنظمةيينالجهودتنسيقيجب26-

تنظيممن~التيالضروريةوالتسهيالتبالوسائلللمنظمةالعامةاألمانةتزويدأ-
ضروريا.ذلككانكلماالخبراءىفريقعاتاحتما
الخبراء.مستوىعلىللتعاونوملموسةعمليةأفكارخلقتيسرب-



وقابلةوعمليةفعليةقراراتمشارينالىوتربحتهااألفكارلتلكتاوتقييماجراءج-
للتنفيذ.

ايةالوزرعاتاالحتماأعمالجداولومدروسةموضوعيةبنوداعدادتيسيرد-
المعتمدة~القراراتالحكاموالمتابعةالفعليبالتنفيذاالعضاءالدولالتزامضمان~-

-2 vوتتخذالوزاريةاالجتماعاتاعمالحاولفيالتعاونومشارينونشاطاتقضاياتدرج

هذا:ويقتضيمستفيضة،مبدئيةودراسةتاماعدادبعدبشأنهاقرارات

تهوفاثلا~وحتحديدحولوافياأولياتقريرااصروعمقدمي)(أومقدمتقديم\-
ضمنه.التعاونوجوانبدالليةوا~مماتهومبرراته

عنهاالمتفرعةواالجهزةللمنظمةالعامةاالمانةتقومالمبدئيةالفكرةعلىالموافقةبعدمب-
دراسةوتعدالعالقةذاتوالمعلوماتألبياناتكلمجمعاليهاالمنتميةوالمؤسمات
و)لحومسماتالحعنيةالعضوولةالهعدة.عمماالموضوعأهنهحولاساسيةمعلومات
.محساعدةالموضوعهذاحولاساميةمعلوماتدوامةوتعدالعالقةذاتالدولية
اضرقعلىالموافقةتتمعندماالعالقةذاتالدوليةمساتوالمتىالمعنيةالعضوالدولة
األولية.

التابعةالعالقةذاتوالهيشاتاالعضاءالبلدانمنللخبراءاكثر)(أواجتماعيعقدج~
التيالمناسبةالتومياتواصدارالموضوعفيبالتفصيلللنظراإلسالميالمؤتمرلمنظمة
للتخصص.االعلىالمحفلعلىلعرضهاالمحتملالقرارمشروعحوهرتتضمن

للتنفيذ،وقابلةوواقعيةعمليةوشاطاتمشارينمنالمتخذةالقراراتتتألفأنيجب26-
والمتابعةالسليمةالمراقبةلضعاذاآلعضاءالبلدانبينفيماكمعتعملقياوالىمفضيةتكون
الفعالة.

ءبالخصوصمنهاالوزاريةءاالجتماعاتأعمالجدول~نمنسقبحهودبذليجب29-

التيالقراراتا«راجيعادولنللتنفيأل.قابلةمقترحاتعلىومركزالألحداثومسايراموحزا

يرادكبيرتقدمهناكبحاناذااالاالعمالحاولضمنالمواضيعمنموضوعبشأناتخاذهايتم



للقراراتوبالنسبةاألملي.القرارفيادراحهايرادحديدةعناصرهناككانتأوومعنهبالخاال

منظمةأعمالحاولمنحذفهااألعضاءللدولفيجوزآلخرأولسببفائدتهااستنفذتالتي

االسالمي.المؤتمر

لختلففيالمطلوبةالمستوياتعلىالحاملةالمشاركةلضمانالمناسبةاالحراءاتاتخاذيجب7->

~األخوةلهذهاالقتصاديالتعاوننشاطاتلمجعلوذلكاإلسالميالمؤتمرمنظمةاستماعات

ونفعا.فعالية

منآنجزماالىبالنظرتنفينالتقييملالستراتيجيةدوريااستعراضاالكوسيكوستجري31-

بالمستقبل.يتعلقفيماا~ممةراتاكقرواتحاذنتائج



والتجارياالقتصاديالحارنعمزيزالعملخطة
االسالميالؤتمومنظمآلفياالعضاءالدولبين





االعضاءولاللبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطة

االسالميتمرالمنظمةفي

االمحضامالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعمل´´خطةبعنوانالوثيقةهذهتاعه
موضعورضعهاالمنظمةفيالصلةذاتالجهاتمناعتمادهابغرضاالسالمي´´تمرالملىمنظمةفي

للجنةالتاسعةالدورةعنالصادر1رقمبالقرارعمالوذلكاالعضاء،ولالهقبلمنالتنفيذ
محلىبدورهالحستناالقراروهواالعالمي،تمرالملىلمنظمةوالتجارياالقتصاديئلتعاونالدائمة
محلىالوثيقة»هذهوتشلمى.الساداالسالميالقمةمؤتمرفيالمعتمد/ة3/6رقمالقرار
~نمفصلة»عملبرامجعلىمشتملةسياساتورقةوبحاالته،التعاونقطاعاتمستوى
االقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةقبلمنبالفعلاعتماهماسبقالتيلالستراتيجيةعمليةلحملة

والتجاري.

الدولمنكبيرلعددالجماعيةالطموحاتتحقيقهوالوثيقةهذهمنالمترخىالهدفكانولما
الممننمومنانهوجدفقدالوطيآالنطاقعلىاولوياتهاوتختلفنموهامستوياتفيتتفاوت
عادةيوجدماغرارمحلىوموقوتةمحددةكميةوغاياتاهدافالوثيقةلهذهتوضعأنالعمليوال
تلكتعكسءمعينةرئيسيةاهدافوضعالمهممنوجدانهبيدألوطنية.التنميةخططفي

يستهدفهانينبغيلمامنظوراوتمثلالجديدة<االستراتيجيةفيبالفعلاليهاالمثمارافاالهه
الداخليالمستوىعلىانجازهالمطلوبحيثمنالاالسالميهالمؤتمرمنظمةنطا-علىالتعاون

وفيالعالمي.االقتصادفيودورهاالمنظمةدولموقعحيثمنايضاو~فحسب،للمجموعة
المنظور:هذاتعسرباعتبارهاالتاليةالرئيسيةاالهدافإيراد~السيا-ءهذا

~التركنيمعاالسالميةللشعومبالمعيشةمستوىورفعالغذائياالمنتحقيق)1(
االسالمي،لمالعافيالتخذيةوسوءوالجوعالفقر~فحةعلىخاص

الدولالقتصادياتوالخدميةحيةاالنتاالقطاعاتمختلففيوتنويعهاالنتاجزيادة)2(
بينها،فيماالتجاريالتبادلوتنميةاالعضا>

واالستثماراتاالموالرؤوسانتقالعلىالقيودبتقليلالماليةفقامتالتدزيادة)7(
االمحضاءءولالهبين

فعاليةلزيا«ةاالعالميالترتمىمنظمةدولبينا~ثنةاالغاثيةالفجواتتقليل/4(
بينهاهفيماوالتجارياالقتصاديالتعاون



بحموعةبينلوحيةالتنوالهوةوتضييقالبشريةاحواردنوعيةمصتوىبحميعن)5(
مستوىفيبالترفيعالصناعيلموالعااالسالميالحؤتمرمنظمةفياال~ءا~ان
والتنمية.البحمثانشعلة

)ì(تحقيقالىيؤدي.عااالعضاءالدولبيناالقتصاديالتعاوننطاقيوتوسيعتنمية
صورةأيةارمشترحةامالميةسوترانشاءبهدفالقتصادياتهاالتدريجيا~مل
فياالقليميالنطالوعلىريجيتهاسلوببانتهاجوذ~آالقتصاديآ~ملأخرى
اآلثارعلىالتغلبيزفقطيسا~الاناالسلومبهذاشأنومناالول.المرحلة
تشيلرللسرعةنتيجةاالسالميالمؤتمرمنظمة«ولعلىقوعها,اعتملالسلبية

فيالمنظمة«ولتدعيمالىلمحذلكشرديو~ءالعالميةاالقتصاديةالتجمعات
نالعدالةمنالمزيدوتحقيقالعالميةاالقتصا«يةنشطةاالفيأكبرنصيمبنحوطموحاتها
للعمل.الدوليالتقسيم

بحاليةاالاالهدافهذهتحقيقفانالحالية،العملكخطةاالطرافمتعددةعملخطةاطاروفي
نهايةفي~ومماءالتعاونوبحاالتقطاعاتمستوىعلىتفصيالأكثراهدافوضعيتطلب
منعددعلىالوثيقةهذهتشتملذلكعلىوبناءالشاملة.ىالبأفاالههتحقيقاالمر
للدولوالرئيسيةمماميةاألالقضاياتغطيةمنهايتوخىوالتيالقطاعيالمحتوى»علىاثفاالهد

عن.حدأقصىالىالتعاونا~نيةعلىالتركيزمعءاحعينالمجالأوالقطارفياالعضاء
كلتحتالمدرجةالعملبرامجنأكثربشكلالمشتركوالعملالتعاونمحلىالتركيزو~
االبقاءفيهيتقينكانالذيالوقتؤالقطاعية»لألهدافالشاملالطابعبسببانهاالتطاح.
الدولمسؤولياتمن~نامحد«ةالمشروعاتصياغةتركمعللبرامجاالرشاديالطابععلى

هدفكلبينتناظرهناكلحونأنالضروريوالالممكننمومنأنهوجدفقداألعضاءى
له.المقابلالعملوبرنامج

المحوريثكلوالذيءالتاليالقسمويغطيالتمهيد.الىاضافةءقسمينمنالعملخطةوتتألف
يأتيذلكوبعدالتعاون.وبحاالتبقطاعاتالمتصلةالعملوبرامجافاالههءللخطةاالعمامي
االساسيةباالحتياجاتالمتصلةوامحددةالعامةالمشروعات/نشطةاأليوضحيوالنهالثانيالقسم
البحوثوعات.ممثمربيانمعابحاالت»/القطاعاتهز»منكلفيوالبياناتالمعلوماتمن

المختارة.الموضوعاتحولبهاالقياويلزمالتياالساسية



العملوبرامجعيةالقهاالهداف

الريفيهواليتلزراعتوااألغذيه

.ياوالقفاالكل

فياالسالمياكؤقومنظمة«ولتواحهالتيالرئيسيةالمشالجلتتمثلوالزراعة»االغذيةبحالؤ
منةاالفاهمستوىواخفاضوالتصحرالفقروانتشارامجامحاتوانتشارالتغذيةر.سوءأجوع
عنالناتجةاآل~رالىاضافةالغذائي»االنتاجكمايةعدمانوالمعروفالموجودة.الطاقات
ا~ولمنكبيراعدداتدفع~ءالزراعياالنتاجعلىسلبيبشلالمؤثرةالطبيعيةالغئواهر
اخرى.دولمناثيةالغهاحتياجاتهامناالكبرالقسمالستيرادآحاجةJIالمنظمةراالعضاء
الذياألمرءاالغذيةمناحتياحاتهامتيرا.الالدول~علبثقيالمالياعبثايعيبدور«وهذا
ءملةالثماألتنميةلصاحاليهاا~حةتشتدوالياالجنبيالنقدمنمواردهامحلىضغطا~
مواطنذلكJ.Iاضافةوهناكية.لالغهالمور«ةالرئيسيةالدول~االعتما.زيا.ةJIاضافة
ا~ىالتمويلمشاكلعنفضالءوالسياساتوالؤسسدت~9الحيا~ممعتوىعلىكبيرةضعف
لها.يالتصليتقينقال

فثأتعلىكثيرة»حاالتفيءالموزعينوا~نالسكانيةللزيا«ةالتناميالمعدلأوالفهناك
فيوخأعمةالفقرانتشارالىاضافةلالعالةأعلىمعدالتالىيوديأألياألمرمالثمة»فيعمر
الزراعة.قطاعنتتركزالعاملةالقوةمنىالبالمنسبةانحيثالريفيةقالمناط

لالستثمارالقابلةالمواردلقلةنظراالرأ~ليالتكوينكفايةبعدمالثانيةالرئيسيةالمثمكلةوثتصل
)لمزاوعين.لصغاربالنسبةوخاصةالتنظيم،اجيدقالزر)عياالثماننظموقلةالزراعةبحالؤ

التيالكفاءةوعدمالتخلفمنحالةالىالوأهاليالتكوينكفايةعدمتؤديذلكعنوفضال
والنقلالطر~بثبكاتيتصلفيماسيماوالصورها،كافةنالريفيةاألساسيةالبنيةتميز

الري.ونظمالتخزينومرافقواالتصاالت

مشاكلمتفاوتةوبدرجاتالبلدانبعضتواجهءوالطبيعيةاجخرافيةبالمشاكل>يتعلقوفيما
القابلةواالراضيوالغاباتواالمطارالماشيةوالمواردللزراعةالقابلةفياآلراونوعيةبتوافرمتصلة
منظمةدولمنعددناالراضيحيازةنظمأدتفقدءذلكالىواضافةالبثرية.والمواردللري
استخداماتأنعنه<وينتجءذلكويقترنالصغيرة.اهئيازاتانتشارالىاالسالميالمؤتمر
علىوالمحافظةالتكنولوجيةبالتحوالتلألخذمواتيةليستالزراعيةوالممارساتاالراضي
عامة.بصفةوالبيئةاالوافي



مستوياتوانحفاضالغيرعلىواالعتمادالتنولو~التخلفوصراخرىرئيسيةسشلةوثة
المواردمنةاالمتفاثوضعفاالنتا_يةانحفافىمنكلههذامتنيتمخضوماالتنولوجيةاخبرة
المقنعة.البطالة~انتشارالىاضافة

نظمهافيكفايةموعهضعفحالةمنمنكذلكاالسالميالمؤتمرمنظمةدولاغلبيةوتعاني
الريفية.طقبالالتعليممستوىوالمخفاضديةاالرشاواخدماتبالبحوثاخامةاعلية

يتسارفيماوخاصةالسو~ءلنظاءالصحيم~بالتشغيارالمتصلةالمشلةذ~JIويضاف
للزراعة.المشجحةغيراالسعاربسياسامت

تواجههاالتيللقضايابالنسبةوخاصةالعالميالمستوىعلىاهئادثةالتطوراتهناكوأخيرا
مئأنهامنتطوراتوهياوروغوايهجولةاطارفيللزراعةالدعمباعاناتالمتصلةالمفاوضات

ابحالهذانمعهاالتعامليلزمالتيوالمثاكلالصعوباتمناخرىبحموعةعنتتمخضأن
احيوي.

الىالوصولبهدفالغذائياالنتاجمجالفيالمتاحةاالمكانياتمنالقصرىاالسألدة1-
فمتوىعلىاالغذيةالمداداترية)المتمراوتأمينالخسعلىالجماعياالعتمادمستوى
يللتصلاالعضاءولالهفيعاهةبصفةالزر)عياالداءوتحسيناالعالهياوتمرهظمة
االغذية.نقصلالطارئةوالحاالتالمحاصيلفشللحاالت

االهنلتدهياالهالتمراهعظمةاعالنمعيضبمااثيالفذاالمنواستمراوضمان2-
الغذائي.

علياوالقضاءالريفيةطقاكفيكبير~المتشرالفقرحدةتقليلاجلمنالحارن7-
دالصلهذاوفياالسالمي.المؤتمرعظمةدولفيالخذيةمستوياتولتحسيناالهر،نهايةفي
الريفهنللهجرةوا~ةالحاسمةالمعدالتوتقليلاحواءعلىالعملالحيويهنفانه
ا~.ديةاالتمصاالقطاعاتبينالدخلفيالفروتىعنوالماتجةالحضرالى

رثللسراا_مرةاالثارالحواءتدابربوضعوالجماعىالفرديالمسوىعلىالقيام4-
وىالعلوانتثاروالحيوانيةالباتيةاالمراضو~فحةالضارةالطبيعيةوالظواهرالطبيعية

االسالمي.تمرالبمظمةاالعضاءالدولفيالزراعيةآلفاتبا

تلكوتوسيعالوعلياالتمصادقطاعاتوبقيةالزراعيالقطاعبينالروابطانثماى5-
وخامةالخاصللقطاعرئيسدورإيالءخاللمنالمشركةالمشروعاتطريقعنالروابط

االساسيةالبيةمرافقوتحسينوبتطويربها،والمتصلةالزراعةعلىالقائمةالماعاتمجالفي
الريفية.طقالممافيوالقلوالتخزينالتسويقوهرافق



العمل:برامج

المتنتركآل(~متنط1و~~1لزر1البخوتأمجالفينفىالتهوتوسعتتنجع-\
اهمجال.هذافيالمخاضعللقطاسانسدورإ~ءخلرمن

ا(منئآلهلمتحسنال~ء1المدولبنالممشتركوالعملللتعاوناتلياتتطور6-
(مداداترط1(شتمر1وتافكالنفسعلىالجماعيعتماذ91يادةونني1لغذ1

(~.1تمرالمن~هولفياالغذط

االقاتمحنلنا~1واالغنيةارانتتواجهالمتينيسيةل1الممخاطكلىالتغلب3-
والياتالممبكدر1(~مذ1ثبساتبنالتنسق~منوالحمرانيةالندثيةواالفراض
ال~ء.1المدولفياخرىتنسيت

ركآلبمتوالمزداعيني1هفذ1(~متاح1لمبفيمقنتركةمتنروعد`توتنفيذ~يد-4
اهمتا_والطلتاترد1لمو1منالقصرىا(شتفادةضمه~1عاهتمننمسآل
فيا(ثتاجيةوتحمسنار(~ت1لزيالقا(شلميتعرالمنبمنظمة~ء91اللولنمي

لفر~.1تالقطاهمخسف

(~متمان1نظموتطويرا(يفيةا(شليةالبنيآللمبفيدراتا(شتتفتتنجع~9
متنل~1~ر1فياآلتمةتليات61منا(متفادةمحلىالتركزمععي1لزر1

.للتقية(~1الجنكمندةا(متف

بسروالمتدات1ء1(جر1~منعا~~اهمرقنظامملتحممن"\-
وتلنق~1و~متاج1~1تواهتيالمحقاتمحلىلمتظب~~1لحتصاد~1
داعر.المزالقطاعفي(~1ت1(شتتفاز1



وجودمنالرغمعلىءالناميةالدولبحموعةالىاالسالميالمؤتمرمنظمة«رلكافةتنتمي
التصنيع.ائديثةالدولمنباعتبارهااالخيرةالسنواتفياليهاينظرمنهامعغيرةفرعيةبحموعة
الوحيدةوسلعهاصناعيةغيراقتصاديةذاعتتعداالسالميةالدولمنالعظمىالغالبيةفانوهكذا
ا~م.المواد/او>االوليةالسلعمنمحدودةاعدادهيللتصديرالقابلة

السلعمنالوارداتعلىاعتماهاوهيالدولهذهتميزغالبةهةهناكفاناخرىحهةومن
صغيرةصناعاتهيالقائمةمتالصناعامنالمحدودةاالعدادانحيمثءاالنتاجيةوالسلعالمصنعة
مستوىانحفاضوبسببالوسيطة.و/اواالستهالكيةالمنتجاتمنمحدودJLbالنتاج

يتمتنالالصناعياالنتاجاننرىما،ثسثاقديمةحيةتنولوركونهاالمستخدمةالتكنولوجيا
سرىالصناعياالنتاجاههيستحهوالءنسبيةبصورةالقلفةمرتفرانهكمااحطلوبةبا~ءة
اال~ء.ا~ولهنا~حالةفيحقالمحبيرةمواردوهيآحاليةالمواردمنهامشيةفواثأ

منظمةفياالعضاءالدولبينالمنعامةوحماهيليمتالروابطاننرىذلكعنوفضال
وحتىبلءواالمكانياتاالحتياحاتحولاالساسيةالمعلوماتحتىولكناالسالميالمؤتمر
فرصمناالفادةعلمالىيق«يالذياالمرغائبة<تكونماغالباالمتجاورةالدولمستوىمحلى

المتبادلة.والمكاهبالتعاون

.عنظمةاالعضاءالدوللصاحااليجابيةالتحوالتاناالالوضع»هذاخطورةبرغمفانهزاخيرا
فيوخاصةالمتقدمة،ولالهانحيثءصغيرةكانتالعالميالنطاقعلىاالسالميالموتمي

علىوالالثنائيالمستوىعلىالالناميةالدولمساعدةعلىتحرصلماالخيرة،السنوات
منالعملهذا.كثلالقياوامكانياتفانالراهنالوقتفيامااالطراف.متعددالعملمستوى
علىلمالعاشهدهاالتيالكبيرةالتغيراتضوءفيضعفااكثرتبدوالمتقدمةالدولحانب

واالقتصادي.السياسيالصعيدين

الصريعلمالعاهذا~فيتزالالاالسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءولاللبحموعةفانوباختصار
منوالتمناالنتاجوتنويعالصناعياالنتاجبحاالتفيضخمةمشالحلتواجهالتغير-
للموارد.االمثلواالستخداملوحياالتنو

عملفياالسالميتمرالمننةدوللتشرحنمناسبيهيبدوانوالظروفالوقتفانوبالتالي
معفيها،التصنيعمسيرةلتسريعبينهافيماالصناعيالتعاونوتوسيعتعزيزاليهدفبحامحي
االقتصادية.واولوياتهاالوطنيةلسياساتهاا~ملاالعتبارايالء



االهداف:

التميعموافقتعزيزخاللمناالعضاءالدولفيالصاعياالنتاجوتريعتوسيع-1
واالفادةاالجبيةالوارداتعلىالمتزايداالعتمادتقليلبغيةجديدةطاقاتوانشاءالحالية
االتفاقياتاالعتبارفياالخذمعاالسالمي،المؤتمرعظمةنطاتىعلىالواسعةاالسوأةمن
إعظمة.اطارفيالمجالهذافياقرارهاةالتي

زيادةبهدفاالعضاءالدولفيالوطيةاالساسيةالبياتوتوسيعلتطويرالتعاون2-
االنتاجية.القطاعاتفيالكفاءةوتحسيناال~يات

تلكموياترفعبغرمزاالعضا>الدولفيالزراعيةالماعاتلوميعوذالحا~3
بلكالزراعىجاالتفيالمضافةوالقيمةوالكفاءةالكولوجىالمحوىوزيادةالماعات
الدول

t-المشروعاتخاللمنوتميهاهيةاالتاللعماعاتفيالوسعودعمتشجيع
المؤتمرعظمةدولفيالمامبالحجرذاتالخامرالقطاعبينخامةالمشركةالساعية
ريةاالسماالسلعمنالدولتلكواوداتعلىالكفعماداال»لقليلاالسالمي
االمامية.

الفجوةتضييقعلىوالعملالصاعياالنتاجفيا~لوجيابمتوىاالرتقاء~5
المحليةا~لوجيةرإتالقلوتعزيزلتوينوذلكءاتقامةولاللهعاتزايدةا~لوهية

لث.اسعقالعملخاللهناالعضاءولاللفي

على5االتفا~لهناال~هىاؤتمرهظمةمستوىعلىالصاعيالحارنعيمتل"\-
توجياهعاال~هيآالؤتمرهظمةاطارفيلتا_فضلياوبراهجخاصةواولوياتتربيات
االسالميةولواللنموااالقلاالسالميةوللللالخاصةواالحتياجاتللظروفالالزماالعتبار

الساحلية.نمو

العمل:برامج
-

لمعل~ت1وتقاسم~ء91االولفىالصناعآللرهبن(~مصاات1تتنجع-1
فذاالمجال.فيالمخاض~ع1فنتهتعزمنفىللمساعدةوالمفبرات



رد1لمو1منىالقصرادةا(ستفبتحقيقاكفيلآلنلوالوسرالمسبلنفاستكتنا~3
ولبانةالمتانحآلوا(مطاتياتفق1لمر1ومنالمدالميآلوالتطولموجيآلوالمبتنديآلالطبيعيآل

.اذشثميامعا(فيالصنامحآلوالمتنميآلالصناعينالتعافىلمتعزمن~ء61

للتعاؤننمآل1لمد1الملجنآلمحايةjتحتودوريآلمتخصصآلريآلاسنتف~فلتنظيم-4
سواءالمعنيآلوالوكاالتافااأطرلحفزكوسيآلر~كومسكيوالتجاراحتصادي

بانقياميتصلفيماوذلكال~ء1~ول1لنياهألصالقطاعو1اهعام~ع1من
وطائة`ت>ئحتيا~تمعتواقفتااالكتأ«~(تهيمتفتركآل~~محاتبمتنرو
ال~ء.1الدول

والحابنالطافأ

.باواالمضانحلالنا

االقتصادي.النشاطوتنوعاالقتصاديةالحياةتطورمعكبيربشكلالطاقةاهميةتزايدتلقد
فيءوخاصةاالقتصاديةاهئياةجوانبمنجانبكلفيحيويامدخالالطاقةاصبحتواليوم
والتنمية.االقتصاديللنمواساسيامؤشرايمقلالطاقةاستخداموأصبحاالنتاجانشعلة

الطاقةانوعقتظرالمامي،لمالعامنحرداباعبارهااالسالمي،المؤتمر.ممظمةاالعضا<والدول
عمليةفيالمساهمةالعامرأحهفهيوبالتاليالتميع،عمليةفيعهنما>المدخالباعتبارها
الكافيةالطاقةتوفيراولوياتهامنقعلالدولهذهغالبيةنانذلكوعلىالشاملة.الهية
وتقليلاالتأجفيالتوسعبغرضلهااالملسخداماالعقيقعلىالعملمعالمعقولةباملفة
محكن.حدأدنىالىالبيةعلىالواقعةاالقرار

نقصاتواجهغالبيتهااناالءللطاقةمواردبهاتتوافرككلاالسالميالمؤتمرمنظمةدولانومع
الذياالمروهوالطاقةتوفيربسببمدفوعاتهاموازينعلىالواقعةاالعباءمنوتعانيالطاقةيز



الطاقةمنالطبيعيةمواردهافيفقيرةليستالدولهذهوبعضفيها.التنميةعملياتباعاقةيهدأ
طاقةمناليهتحتاجماانتاجبغرضلالستثمارالالزمةالوسائلالكذلكتفتقرولكنهافحسب
االستكشافبعملياتالقيامنمعوباتيواجهالدولمناآلخروالبعضومتجددة.جديدة

تكنولوجياتامتخدامبسببوذلكفيها»الموجودةالمحليةالطاقةلمصادرالمناسبةواالستغالل
هاتينعلىللتغلباستثمارهاالممكناالموالونقصالمناسبةالفنيةالخبرةكفايةوعدمعتيقة

ءعامبعدعاماالطاقةنقصمشكلةاالعضاءالدولمنالكثيرتواجهلذلكونتيجةالعقبتين.
علىلهاالمتاحةالنادرةاالجنبيالنقدارصدةمنكبيرةمبالغانقاءالىيدفعهاالذياالمر

الطاقة.منوارداتها

منبحموعةفهناكمتشابهة.ايضاهناالقضايافانالمعدنية،والمنتجاتبالتعدينيتصلفيمااما
االخيرةالسنواتشواصبحتالصناعيهلالنتاجهامةمدخالتالدوامعلىظلتالتيالمعادن
الحيمياثيةهدةلالالمتزايداالستخدامبسببوذلكءللزراعةبالنسبةمابدرجةكذلكمهمة

لم.العاانحاءكافةفيالزراعياالنتاجآنشطةفيالمعادنمنالمستخلصة

الرواسبمنحياةباحتياطياتبحمرعهافياالسالميالموتمي.ممنظمةاالعضاءالدولوتنعم
بلءالرواسبهذهكمياتحيثمنالرائدةالدولضمنيجعلهاعاانواعهابشتىألمعدنية
العامةالتخلفحالةبسببانهاالالعالمي.النطاتعلىالمعادنلبعضالمنتجينكبارمنويجعلها

الدولمنالعظمىالغالبيةمنتجاتفيالتنوعوانعدامالصناعياالنتاجءوبطاالقتصادفي
البعيدةوحماهيليستالعانيةللمواردواالستغاللاالستكشافعملياتاننرىاالعضاء،

بسببالعاليةوالتكلفةالكبيروالهدرالمنخفضاالنتاجكذلكهناكولكنالمثالي،الوضععن
بالفعل.حديثةتكنولوجياتفيهاتستخدمانيندروالتيءاالنتاجألنشطةالمتخلف،الطابع
ماوهواالعضاء،الدولمنكثيرفيالمعادنبتصنيعتتعلقاكبرمشاكلفهناكذلكعنوفضال
الصناعية.الدوللتحكماتالغالبفيخاضعةبأسعارخامكموادالمعادنهذهتصديرالىيؤدي

هاكهاالمة

واالسخاللسكشافاالعملياتكفاءةلحيناالعضاءالدولبينوذالحازيادةا~
المواردتلكمعالجةفيماسبةتراهاالتياالجرا«اتخاللمنوالمعادذالطاقةمنلمواردها
إيالءالمددهذاوفيالموارد،تلكمنالماحةللطاقاتاالملسخداماالبهدفجهاوات
فيللطاقةبديلةمصادرتقيةوكذلكنموااالقلاالعضاءالدولاحياجاتالخامراهمام
الريفية.هقالما

بتحسينوذلكالطاقةاستخداماساليبفيالكفاءةمنعكنمستوىاعلىتحقيق2-
عليها.والحفاظالطاقةادارةاساليب



لتوزيعاقليميةوشبااقليميةومرافقشبكاتانشاءفيالراغبةاالعضاءولاللتشجيع3-
بيها.ماJالطاقة

t-وذلكاالسالمىالمؤتمرعظمةنطاقعلىودعمهاوالطويرالبحوثانشعلةتشجيع
الطاقة.بمصادريصلفيما

مستوىعلىوتطويعهاونقلهامبةالا~لوجيابتقيةاتملةنشطةاالوتعزيزتطوير~5
االسرفى.الؤتمرعظمةاالعضاءولاللبينفيماتعاونيةبرامجخاللومنالدولة

.والفضاباااللحل

الموتمي.ممنظمةاالعضاءالدولمنكثيرفياالنتاجهياكلبينتشابهاوحهوحودمنالرغمعلى
تشكلالدولهذهانحيثبينها،فيماللتكاملمحددةاوحهاكذلكهنالكاناالاالسالمي<
مساحةعلىوتتوزعالتنميةمستوياتفيهاتتفاوتدولةنحسينمناكثرمنمولفةبحموعة
فينفسهاتحصالالكامنةالطاقاتهذهاناالمناخيتين.ومنطقتينقاراتثالثفيكبيرة
منظمةلدولالبيئيةالتجارةانوالواقعالدول.هذهغالبيةيينللتجارةمعقولةمستوياتثكل
تلكلتجارةاالباليالحجممنفقط.ïا>حدودفيعديدةلسنواتبقيتقداالسالميالموتمي
الدول.



اوجهوجودمع.عفر«ها«ولةكلفياالنتاجفيتنوحوجو»عدوفياالسباباحدويتمثل
بحموعاتتنتجنمواىاالقلالدولوخاصةءالدولمنوكثيرالدول.بحموعاتبينفيماللتشابه
فيالتوسيععلىخطيراقيدايضعوهذاللتصدير.قابلةسلعاتعدالتياالوليةالسلعمنكدودة
االسالمي.المؤتمرمنظمةفياآلخرينالشرتحاءمعالتجاريةالعالقات

السلعمنلمبيعاتهانتيجةاالجنبيالنقدمنجداكدودةمبالغعلىتحصلالدولهذهكانتولما
عموما،اكثروبصفةحقيقية.مشكلةيصبحالتجاريةتدفقاتهاتمويلاننجدliJءاعدودةاالولية
وهذاابحالي.بشلمدفوعاتهاوموازينآجاريةحساباتهافيكبيرةمشاكلالدولهذهتواجه
وهمءاخآصالقطاعؤوالتجاراالعمالرجالانحيثهامةتجاريةتحوالتاليؤديبدوره
ترتيباتؤللدخولاستعدادعلىالعادةفيليسواالحرة،التجارةنظامفيالرئيسيونمئرافاال

التجارية.تدفقاتهاتمويلعلىالقادرةغيرالدولمعاالجلطويلةاومتوسطة
منفيهاا~ثنةالتبايناتمعاالسالمي،المؤتمرمنظمةدولمختلففيالتجاريةالنظمزانو:خيرا
الدولبينللتجارةاهثرالتدفقاماماخرىعقبةتثمكلءالتجاريةوالعواثقالقيودحيث

المنظمة.دولبينفيماللتجارةوالسريعالحرالتوسعتمنععقبةوهياالعضاء،

اهاهاألمة

فيالتوعوزيادةاالعالهيتمرالعظمةدولبينالتجاريةفقاتالتلزيادةالىالسعي~1
لكلاالقتصاديةالتقيةومستوياتدلةاتفعاكمبدأمراعاةمعللتجارة،القابلةالسلع
االعضاء.ولالعلىوليةاللوااللتزامات«ولة

يمنلمجيثاالسالميتمراك~التجاريةاالفضلياتنظاماتفاقيةتفيزفياالسراع~2
~.وقتفيالظامهذاتشغيليبدأان

القطاعامشعاراتوتشجعاالعضاء،ولاللفيوالتصديرالحرةللتجارةمماطقتشجيع7
اخرى.اعضاءدولمناطرافبواسطةطقالمماتلكفيالخاص

بايجادالساحليةغيراالكضاءولاللتواجههاالتيكلاثبتقليلالفيلةالتدابيروضع4-
المجاورة.العبورودولولاللهز«بينفعالتعاون

اطارفيوذلكولية،اللالمحافللمختلففياالعضاءوللللوالواقفاآلراءتسيق~5
وعظمةالجأتممتوىهعلىوخاصةاالطراف،المتعددةالتجاريةقشاتاكأوومالمفاوضات
الؤتمرعظمةفياالعضاءولاللحصةزيا«ةبهدفانشاؤها،هعانولية،الهالتجارة

لها.افضلتجاريةشروطوتأمينالعالميةالتجارةهناالسالمي



ودعماالقليميةوثبهاالقليميةالمسوياتعلىحرةقاريةماطقانشاءودعمتشجيع"\-
اساسيةمراحلباعبارهافيهامشماراالعلىالخاصالقطاعتشجعخاللمنهقالماهذه
خلقالالمطافنهايةفيالوهولذلكفيبمااالسالميالمؤتمرعظمةفياالمالكاملتجاه
تدريبية.بعورةشوكةاسالميةسوتى

ا~:برامح

الممزنمرمنظمهلمطلفىالممننركوالصرهالمنجان~~1سنجح-1
~~.1ومنحة»والحنلعبالمتلباهمسنوبك~االسطى

والحصاالكا~

.واكمضاباالنأكل

انكماالنموءلهويرادمنتجاقتصادأليالالزمةاألمسىمنالعملوتقسيمالتخصصأصبح
وليستحيويأ.اساسياشرطاتشكلاالقتصاديالنثماطفيوالمواقرالعوامللختلفيينالروابط
كذلكولكناخرهالى~نمننقلهايتقينالتيهيوحلمااحصنعةالصلعوالالخامالمواد

النقلووساثلمرافقوجودفانالسببولهذااالقتصادية.الحياةأوحهلختلفحولالمعلومات
االقتصا«لصحةفقطليساالماميةالعناصرمنيعدانةحيهبصورةوعملهاواالتصاالت

اليوم»لمعافانذلكعنوفضال.عجملها.واالجتماعيةاالقتصاديةللتنميةأيضاو~الحديث
الدليليعطيالقاعدة»هوبينهافيماالمتبادلواالعتمادحهاتهلختلفبينالتواصلاصبححيث
مناطقارأحراءمعمترىعلىفقطليسحيويةاهميةاكتسبتقداجئيدةاالتصاالتانعلى
بعضها.وبينبينهافيماالدولمستوىعلىولكنالواحدة،الدولة

ءناميةدولمنهاالعظمىالغالبيةانباعتباراالعالمي،تمرالمترمنظمةفياالعضاءالدولوتواحه
مناطقاننرىءالدولتلكمنكثيرففيايضا.واالتصاالتالنقلبحالفيكبيرةمثمأكل
ءمنتظمغيراومنملىغيروالصناعيةالحضريةالمراكزمعاوالعاصمةمعارتباطهايزالالكبرة



عيقةكونهاالىاضافةمطورةغيراوكافيةغيرتزالالواالتعاالتالتلوواطاككما
_مأل.اوسبيأعزةالىالدرةأاحلكبيرة.مماطقيهىالذياالمروشعلمة،

المناسبةذقالمرااننرىاالسالمي،المؤتمرمنظمةراالعضا>الدولبيناالتصاللروابطوبالنسبة
المتجاورة.الدول<بينحتىآحاليةاالحتياجاتلتلبيةكافيةغيرانهااوموجودةغيرامااهئديثة
عليهاتمليهماا.ستخدامالىالبعضبعضهاواتصالهاتجارتهافياالعضا>الدولمنالثيرويضطر
منعامةاتتالهذاراحوافرانوالواقعوقواعد.ومرافقومساراتطرتىمنالعالميةالشركات
الصعوبة.بالغةالمباشرةواالتصاالتعاليةوالقلفة

.اهااالمة

والالمليةاللكيةواالتصاالتالقلمجاالتفيالقائمةاالتصالمرافقتقوية-1
وانشاءاالعضاءالدولبينلمكنحهاقمىالىمباشرةروابطوانشاءالبريدية،والخدمة
والمعددةالمايةا~ياتعلىا~كالعملخاللمنجديدةوخدهاتمرافق
اف.االهو

االقليميةوشبهاالقليميةا~ياتعلىهمتةوتويباتهشركةبمشروعاتالقيام~2
نطاتىلتوسيعالفرعيةالقطاعاتبعضفيوذلكالراغبة،االعضاءولاللبينفيما

حسباالخرىاالعضاءالدوللجيعهعالحقةمرحلةفيربطهاثمبينهافيمااالتصاالت
والرغبة.الجدوى
البحريةواالنشعلةالبحريالقلمجالفيكةهشتبمشروعاتالقياموتسهيلتدعيم7-
البحرية.للمالحةاسالميةشوكةانثماىفيالظيذلكفيبمابه،الصلةذات

بالدولمشركةمشروعاتفيالدخولعلىالخامر،القطاعمعوبالعارذالشجين،4-
واالتصاالت،بالقلالمملةالباءوموادوالمعداتواآلالتالمركباتلصيعاالعضاء
والالسلكيةاللكيةاالتصاالتومعداتوااللكوونيةبايةالكهرالمكوناتتصيعوكذلك
العالية.الكولوجياذات

التعاونلزيادةاالسالميالمؤتمرعظمةمستوىعلىالالزمةوالحوافزاالفضلياته-تقديم
الصلةذاتوالمؤسسيةالقانونيةاالوضاعمعيتمشىبماوذلكواالتصاالت،القلمجالفي

والدولي.الوطنىمعزالمستوعلى

"'I-اللكيةواالتصاالتالجوي.لقلمجاالتفيالعاريةوالبرامجالمشوكالعملتشعيع
القدر.تمراعاةمعاالهراق،معددةواأوثايةاتفاقياتخاللمنوتفيذهاوالالسلكية

للفيأ..حالياالماحةالفية



v-فيالدوليةالمحافللخلففياالعضاءالدولبينواليق~وذالكافيةالبليسو
القائمةوالمظماتالؤمساتاشعلةالالالزماالعبارتوجيهمعالملة،ذاتالمجاالت
االقليمية.وثبهواالقليميةالعاليةالمسوياتعلىالمجاالتهذهفيوالعاملةبالفعل

انطلبتومسحالرطنيأل،ونظمهامينها6قوبطلضمنمنماء،األالاللهية3-
اذنخرىال~ء1آهاللليقنصل~مصاالت1والمنقلميدانفىالمتفضيليهالمحله
هها.تتتمياهتياالطرنو1~لممنطمة،

كنىإإلمطىالممزتمر~بطلضمنمآلاهمبرا(ثفيتتقفيذفىع1إمر4-1
اهبريعية.واهخمتوا(ثصاالناكنالمجال

;والفضاباالنأكل

لمالثانية<العالميةالحرببعدوخاصةالصناعيةالدولفيالمتحققالسريعاالقتصاديالتوسعان
ولحنهءالمجتمعمنلحبيرةلفئاتاالحرا~فوعةاالحازةفترةومدالدخولزيادةالىفقطيوأ
ماذلكالىويضافالتقاعد.ومزاياالفراغوقتحيثمنملالثماالرفاهزيادةالىكذللئادى

البثمرمنمتزايدةادااعهشجعالذياالمروتوسع،تحسنمنواالتصاالتالنقلوساثلشهدته
لم.العافينموااالقلاحناطقذلكفي.عاءوللترفيهالتجاريةلالثمفالاخرىدولالىالسفرعلى

اصبحتواغافحصببذاتهقائماقطاعالتصبحبسرعةتتطورلمالسياحةفانلذلكونتيجة
الثقافي.والتقاربالعالميالسلمفيلالسهاممهمةوسيلةاليومالسياحةوتعتبرعالمية.صبغةذات

يصبحلمحيويااقتصادياقطاعا~الدولمنلحثيربالنعبةالسياحةفانذللئالىوباالضافة



االقتصادعليهايعتمدالتيالمصادرمنكذلكامبحواغااالجنبيةللعملةمهمامصدرافقط
الدولة.داخلالعملوفرمىالمشروعاتتوليدفيالوعلي

بسببفقطليساالسالميالمؤتمرمنظمةشاالعضاءللدولبالنسبةجدامهمةكذلكوالسياحة
كبيرةادباعهيسافرونولاللههنهمواطيالنايضاواغاوكتملة،فعليةموار«»منتدرهما

خططؤتبرزالسياحةفانلكلنهوتبعااخرى.والغراضوللترفيهالتجاريةاالشغالبسبب
رمااالقتصادينموهاناسهاماتمنمحققه.عاالدولهذهمنكثيرومطامحاالقتصاديةالتنمية
عائداتعقتهاالقالفعليةاحمصانيالحظانللموءو~النمو.ذلكفيتحققهانيحتمل
جدا.منخفضةزالتمااالسالميالمؤتمراالعضاء.عنظمةالدولفيالعالميةالسياحة

عادةاالسالميالمؤتمر.ممنظمةاالعضاءالدولفيالسياحيةوالمرافقباالماكنالمتعلقةالمعلوماتان
منهايرءالتيالدولنبذلهايجريجدايسيرةترويجيةانشعلةااليوجدوالمنتقدةتكون>ما

الحقيرةقدراتثذال~واالعضا-الدولاستيعابمرافقانذلكالىويضافالسياح.معظم
ذاتاخأماتلتقديدمدربونأشخاصاالحوالمعظمفييوجدالكماءكافيةغيرمنها

ونالمستوى.ونبانهااالعضاءالزولمنكثيرفياالتصاالتمرافقوتتسمالعالية.الكفاءة
نلالحتياجاتتبعاالمتقدمهالعافيالرئيسيةالحضريةالمناطقمعروابطهاتتحدداالحوالمعظم
وكذلكوالتأشيرةالسفرمتاجراءافيللتحسينبحالهناكذلكالىباالضافةالمناطق.تلك

االمحضا،.البلدانفيواالداريةالقانونيةاالجراءات

العوائقفانذاثها»االسالميالمؤتمراالعضاء.عنظمةالدولبينفيماالسياحلتبادلبالنسبةواما
ماالدولهذهو~ءالمجاالتمختلففيالعديدةالنقصاوجهحيثمنفقطكبيرةليست
النقللروابطالفعالغيروالطابعالشديدةالقيودبسبباآلخرالبعضعنبعضهامنفصلةزالت

معظمها.بينفيماواالتصاالت

.اههاالمة

مهمةكوسيلةاالسالمىالمؤتمربمظمةاالعضاءالدولبينفيماالسياحةوتقيةتعزيز1-
العالم.دوللباقياالسالميةوالقافةللحمارةالصادقةالطبيعةوكذاملةالمأالمزاياالظهار
وتعريزلقويةاالطراف،والمعددالمائيالصعيدينعلىكالمشتالعملوتقية«عم2-

عامة.بصفةاالسالميالعالموفياالعضاءالدولبينفيماالسياحةانشعلةنطاتىوتوسيع

وزيادةالسياحةاحوالقسينموبموجهمسقبعملاالسالميالمؤتمرعظمةقيام3-
اجلمناالعضاءالدولفيجديدةوانشطةمرافقخاللمنالمعلقةفيالياحاعداد

انشعلةوتوعالخدماتونوعيةالمرافقهيثمنعالميةتافسيةمسوياتعلىالحصول
السياحة.



فيالسياحةقطاعالىالحديةا~لوجيانقللتيسروالتسيقالعاونلياتiتطوير-4
االريحيةدقيةبالمصلاالضراردوناستيعابها،تسهيلشأنههنباسلوباالعضاءالدول

بالبية.ضرراياخداشهوبدونوالقالياوالآلفت

خاللمزالياحةمجالفيواعاوزالخامىللقطاعالمنيضةالمشاركةوتعزيزتشجيعه-
الخدمات.ونوعيةديةاالالقدراتوتعزيزقينالالراميةالمشركةالمارين



االموالوووسوتدفقوالعويلالقد

:ياوالقضاالشالحلى

فالذينللجدل.مثيراحساساموضوعازالوالوالتمويلالنقدميدانفيوالتنسيقالتعاونكان
ءمةالمتهالمبالغانلضمانالالزمةالتدابيرالتخاذمستعدينأاثماليسوااالموالالىحاجةفي

اآلخرين.وينفعينفعهمانشأنهمنباسلوبتستخدمالحبة»اوالقرضسبيلعلىكانتسواء
واقتصا«يةماليةمعاييراهشاالتمعظمنتبعالدوليةالماليةالمؤسساتفاناخرى،حهةومن
مصاحضمانشأنهمناالمرينبينتوازنوضعأاثماالصعبمنوكاناالموال.منحفيمحضة
الطرفين.كال

فاذو~،ماليتتربياتوذبلاذميدأيفيومميدحدمارنتعيذيمكنالالهوظرا
هذهن«الممتاجرادا-اقاذنلمجاعتباوالحيوالمورالطالمعاذملحأحاجههاك

الحيويه.اعاالت

نفهيالثقيل.الديونءعبحواءمنمكبلةاالسالميالمؤتمر.ممنظمةاالعضاءالدولمعظمان
نموعمليةاليةللغايةمقيداعاماليشكلالديونءعبامبحءلذلكونتيجةبالديون.تشبعحالة

جدوى.ذاتمستمرة

جداعدو.~ملة،سيطرةالبوكقطاععليهيسيطيالذيالمال،اهيكلفاذاخرى«جهةومن
شبالمالواسوأةالمالراسمؤسساتوتعتبراالسالمي.المؤتمرعظمةدولمنكيرفيوفيق
:طاته.~منجداكدودقليلة،اسشاداتمعمنها،الموجوداذحينفيمعدمة

القد،علىالرقابةنظمفيتملكيرةدولفيسزعةمؤسسيةقيوداهماكناكذلك،وفوة
علىمفروضةوقيودموايةغبراسشاريةيةووجودللحويل،الوطيةالعملةتايلةوعدم

متقراالسالميةالدولمعظمفاكذلكالوباالضافةاالرباح.ونتل)الماللرامراخرةالحركات
ناجح.امسماراليعنهاغنىالالياالساسيةالبيةالى

منكثيراانعلىتدلالعالميالمستوىعلىتحدثالتيواالقتصاديةالسياسيةالتطوراتان
المواردمنسواءاالموالالىالوصولفيمتزايدةصعوباتتواجهانالمحتملمنالناميةالدول
الخاصة.الموارداوالعامة

عام.~تدريجيايتقلصاالسالميالمؤتمرمنظمةدولفياستثمارها~المتاحالفائضان
أريداذاوا~ليالنقديبالتعاونيتصلفيماجديدةولعقليةآللياتحاجةهناكلحونوسوف
المتاحة.الماليةمواردهاءاالمثلالوجهعلىتستخدم،اناالسالميتمراكمنظمةلدول



االهداف:

ولاللبينفيماثمرةابمجنبيةاالاالسثماريةفقاتواتلدالليةالمواردفقللتسهيل1-
وضماناتمايةوتأهينJUIراسبحاتتحركلىللقيودريجيةالتلاالزالةخاللمناالعضاء

االسثممار.

االعضاءللدولبالنهبةاليهاالوهولامكديةوكينالمالوامرامواقوانشاءتعزيز)-
الجاريأوالممارسةالمركةالمانعاسا_علىراتاالسماتشجيعبقصداالخوى
الليمة.

T'-ائشوكةوالصاديتىمينالتشركاتملالماليةالرباطةوماثللخلفوتعزيزتنوير
وتحميقها.دالليةاالسواتىنطاتىتوسيعفيللماعلتاالعماروشركات

t-الدولفيواالسالميةالمليديةالمويليةالمؤماتبينفيماألباثراهاوألتقوية
هلقفيماالدفعوترتيباتالمباشروالعويلاالموالرؤوسعركاتمجالفياالعضاء،
الجارة.بعويل

إلقانعة،االقليميةإلتحويليةمساتالزذلكفيبمااالسالميةاللولبينألحارنتطومر0-
هذاوفينموا.االقلاالعضاءالدولعلىالمستحقةللديونفالةحلولايجادعلىللصاعدة
تمرآلزمنظمةترعاهااسواتيجةبوضعالمحنقةاالمكانياتا~عيمكناالطار،
االسالمى.

ا~:برامج

بمنظمآلال~ء1اسهلبينهيما~هر1واهنقدىنالمتعةوكثيفمترمس6-
اتوالمهلواهتهيتللقلراتا(متلاالستذام~~حآلاجلمنا(سطياهمزتمى
االسطي.الممزتمرمنظمةهلهيالموجودة

اللول~مبمن~هآل1وا_اريآلاهموسيةبى1هتد1جصوتطسوضع~6
(~1اهوتمرمنكلمةهرلضمنالحالوامرتلألقتيالةنلتتنجهال~ء1

أهماهر.زمتعةاسلسكخصر

منساء،االالمرلفىالمتمويلمزسماتبينالمبلتنرزالمتعةوتطيفتتميآل~3
فيلملتتميآلا(سطىآلبنةمنهاو~مطيةاالالتعوملممملتمينالىبا(ضطة
.المبثوالمتموصلالممصرفيآلالتسهيطت~منالمتجددةوتموملالمتتميآلمجاالت



:ياوالقضاالشانحل
انئوالتعاونالتكنولوجيا

~نسوفالتكنولوجيةالتطوراتانتماماالواضحمنفانهء2>>>العامماىالىنظرنااذا
استحداثمعاليومية،اهئياةوعلىالشاملةالتنميةعلىاليوماثارهاعنلحثيراكبراثرلها

والبرامجآخططفانلذلك،وتبعاجديدة.عملوبيئةجديدةتشغيلواساليبجديدةمنتجات
هذهمعتتشمىانينبغياالسالميالمؤتمر.ممنظمةاالعضاءألدولفياالغاثيةوالسياسات
نفسهاواعدادكثبعنالتطوراتهذهبتتبعالدولقيامعلىاالمريقتصرالبحيثالتطورات
الطاقاتلتوليداقتصاداتهافيسليمةظروفاتنشئانايضاينبغيواغاالستيعابها،سليمةبطريقة
اطيوي.المجالهذافيذاتهااعلية

الدولفيالموجودةالتنولوجيةالقاعدةوكذااالساسيةالبنيةعلىالضعفطابعويغلب
للمتطلباتاالستجابةعلىقا«رغيرالدولهذهمنكثيرفيالتعليمجهازانكماءاالعالمية
والمرافقالعملبيئةأنعنفضالماءنوعاكدودألفنيةالبشريةوالقوىالعلماءعددانالعصرية.
يتضحاالخيراالمرهذاوانضرة.احااالحتياجاتلتلبيةيضر.كامتطورةليستطاالالزمة
الواضحومناالدمغة.هجرة~فياالعضاءالدولمنللمهاراتالمستمرةالتدفقاتشنكثيرا
البشريةمواوهمأبتنميةيتعلقفيمااالسالميةالدولحانبمنعملهينبغيعاالثيرهناكان

الصلة.ذاتوالقدرات

االسالميتمرالمق.عنظمةاالعضاءالدولفيوالتكنولوجياللعلماالساسيةالبنيةفانذ~،وفوق
صوبالالزمةا~القفزةألجراءيضي.مماقويةوليستالكفاية.فيها.ممالمحبيرةليسمت

العلممنقويةقاعدةالىتحتاجالدولهذهبحيعانمقبالرغمءالذاتعلىاالعتماد
والطاقةوالوقودوالمأوىبالغذاءيتعلقفيماممثماكلهاحلمنتتمن~وأ~لوجيا

اجلومنوالصناعي.الزراعياتناحهازيادةوفيالطبيعيةاحواردواستغاللوالسكانوالصحة
العلميةالقاراتمناالدنىالحدوجودالدولمندولةايفييلزمفانهءذلككلتحقيق

تنميةاالسالميالمؤتمر.عنظمةاالعضاءللدولبالنسبةكذ~المهمومنالتكنولوجيا.ومستويات
فعاليةتحسيناجلومنالمستور«ةالتنولوجياتعلىاعتمادهاايقافاجلمنالقدراتهذه

االنتاج

انكماوالقدراتالما«يةوالمواردالبشريةاكواردادارةبسوءتتعلقمساثلهناكفانواخيراء
تتعاملالتيالسلطاتفانءذلكعنوفضالالمعلومات.فيفجواتمنتعانيالدولمنكثيرا
والتمويل.الضروريةالوسائلالىتفتقروالتنولوجياالفيالتعاونمع

يتعدا»واغاءالقائمةالبيروقراطيةواالداريةالقانونيةالبيئةعلىيقتصرالاالمرفانعامو~
تشلانهاالقول~والتيبحلالدولتنميةفيالمؤثرةاالخرىالعواملمنبحموعةال

المتقدم.العالموبيناالسالميالمؤتمراالعضاء.عنظمةالدولبينالمتناميةالتكنولوجيةالفجوة



والعملالقطاعاتمتعددةمتكاملةمناهجبواسطةمعهاوالتعاملالمسائللهذهالتصديويبفي
بحاالتفياتحاذهاآلواحبالعمليةبوالتداالىباالضافةءالصلةذاتابحاالتبحيعفيالمشترك

التحديد.وحهعلىالتقيوالتعاونالتكنولوحيا

•اههاالمة

لياتوآالفنيالصاونفيهابمااالسالمي،الؤتمرعظمةدولفيالقائمةالقدراتتعزيز-1
لوجياالتكووتقيةا~لوهياونقلالفياهارنبحاالتفيللتقية،االسالميالبك
الدولبينفيماالشوكوالعملالعاونخاللمنلهااالملاالمسناللوضمانالمحلية

االعضاء.

مجاالتفينشطةاالوتريعونشرنطاقلوميعاالعضاءالدولبينفيمااهاوألتقية2-
دورايالءمعالمددهذافيجديدةومرافققلراتوالناءوالكولوجيا،الفناهاوز
المالموبيناالعضاءالدولبينالكولوجيافبرةتضييقبقمدوالحيةللبحوثمزايد
التلم.
خاللمنزهوتنألفناهاوزنطاقمداجلمنالوطيةاالتصالنقاطوتجهيزتقويةال-
االعالمى.المؤتمرلمظمةكالمتالممل

وبرامجخططصياغةفيوألكولوميأالطمواهدافلدخالتعاليةاولويةايالء4-
وتطويرهاالوطيةالملومقاعدةانشاءعلىالوكيرمعاالعضاءللدولالوطيةألهية
االسالمى.إلؤتمرعظمةنطاقعلىالمشركوالعملألشاملةالهيةدعواجلمززماوتن

فزيزوتقويهااالعضاءاللولفيوألخامةالمذمةالوطيةوالمشآتالمؤسساتزتمن0-
الكولوجيا.وتقيةوتكييفالسيعأبالالزمةالختالقدراتوتقية

االسالمي.الؤتمرعظمةدولمناالدمغة~~هجرةمساروعكىتقليل6-
v-اهارنانقطةا~جاتتلبيةعلىللمساعدةودوريةكافيةماليةهواردلتأمينالعي

االعالمي.المزتميعظمةدولفيالفني

المل:بوامح
-

~ء91كحولهي~لحكنرهو~<`مثميآلوقعراتمنيآلالىد`لمحرمء~ةتتسآل-6
اهبقاءمحى~هرة1والمقتصةيالحتصةد`لحرمحىايبد`بيآلدث1«ثحداث

رية.1(~ستمر1و



جياوالمتنولوالفنىنالتعافى~الفىتعملالتيلو~1سسرئتالمنتقو~6-
.ال~ء1الدولبنفيمانالتعافىلتيسروقدراتهاطانقاتهاوبناءتعزنبقصد

نالتعافى~قوتوسعتعزيزاجلمناالعضاءالدولفىمراتسزايجاد3-
بينها.فيما~لتنولموجياالممتعلتذ~1والفني

ذلمك،تفعللمماهتياالعضاءاالولنبهمنو~ءاتصالجوتتخصيص-4
فيوللتهوالخبراتماتالمعلتباذل~فىاساسرمر~نقاطبمتأ~لمتالن
يتعلقفيماا(شطيتمرالممن~دولفيل~1وانلقدراتتها(حتكلى

لموجيا.بالتطوالممتصآل~~1والفنيءلتعاون

فيماوالتطولوجياهفنينونالمتهوبرامج~1وتنميآلنطاقوتوسعتعزمن-5
~امدنمآل1ال1الملجنآلوبرامجانشطآلاالعتبارهيا(خذمعال~ء1االولبن

ر.~كمستكوالتطولوجيالعلمي

~لفيتمألالقاا(شطىتمرالمن~اتالثمنىالثصوا(شتفادة"\-
اليادةىا(خرالممنظمثومومسات~ا(شطيالبنكودعوةالفنيؤنالثه

•لمصددهذاافيمفصصاثها

البثريةالمواردتقية

.والقمايااالطل

سياساتفانذللث»ومعورفاهيته.امساناالهوواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةهدفان
وبالمدخالتوالمستهلكةالمنتجةواخدماتبالسلعمثغولةطويللعهدظلتالتنميةوعمليات
النظرتماالقتصاديالنثماطفيالزاويةحجريشكلونالذينالبشرانبللتعزيزها.الالزمةالمادية
قياسهايتمكانآحياةنوعيةفانءذلكوفو~االنتاج.عملياتضمنمدخالتباعتبارهماليهم
للتنميةكنتيجةلالنسانالمقدمةالصلةذاتواخدماتالماديةاالشياءار.عقدالعادةفي

آاقتصادية.

التقليدياالسلوبهذانالمتأصلالضعفبشأنمتزايدإدراكمؤخراظهرفقدءذلكومع
مساوباهتما«البثموية´´الموار«و`´تنميةالبشرية´´´´التنميةمساثلوحظيةوالتنمية،النمولتحقيق
يتعلقالجديدالنهجهذاواناالنسانهوالهدفانطالماانهالمفهومومنالعالمي.المسرحعلى
ءاهئياةلنوعيةاالخرىوالمؤثراتالماديةآجوانبحيثمنالبشر،ونوعياتباحتياجاتأساسا
مختلفةخلفياتuالننظراءابحتمعاتبينفيمايختلفللمسائلالدقيقةالتغطيةمدىفان

.عنظمةاالعضاءالدولفانذلكومعتنميتها.مستوياتاختالفعنفضالوثقافيا،تاريخيا



فيلحمناالساسيواالختالفالصدد،هذافيحدامتماثلةمشاكلتواحهاالسالميالمؤتمر
نوعيتها.فيوليسالمشاكلهذهمدى

معدالتمنمنهاىنموااالقلوخصوصااالسالميهقرالملى.ممنظمةاالعضاءولالهغالبيةوتعاني
وخدماتمرافقتحلفمناوكنهءالمتوقعللعمرمنخفضةومعدالتاالطفاللوفياتنسبياعالية
الريفيونا~نسيماوالالسكان»منكبيرةقطاعاتفانءذلكوعلىالصحية.الرعاية
اناوآحديثةالصحيةالخدماتالىتفتقرءالحبيوةالمدنحولالواقعةالمهمثةالمناطقوقاطنو
جدا.محدودةاليهموصولهاا~نية

انحفاضبسببالبشريالمالراستنميةمستوىانحفاضفيالمتمثلةالملحةالمشلةايضاوهناك
عام.بوجهنموااالقلالدولوفيخامر،بوجهالريفيةالمناطقفيوالتدريبالتعليممستويات
الموهليناجامعاتخريجيمنالحافيةاالعدادالىتفتقراالسالميالموتميمنظمةدولمنوكثير
مناخرىدولوتعانيالمحتملة.أوالواقعيةسواءاالغاثيةالدولهذهاحتياجاتمعيتناسب.مما

الجامعات.لخريجيالحادةالبطالةسشلة

والخبرةالتكنولوحيابحالفيالشاملالتخلففييتمثلالتعليمميدانفيالمشاكلبهذهيتصلوما
نضالالتكنولوحيافيالخارجعلىاالعتمادمستوياتارتفاعذاتهحدفييوضحماوهوالفنية
تمرالملىمنظمةدولمعظمفيواال~راتالمستوردةلوحياتالتنواستيعابقدراتاغنفاضعن

االسالمي.

مواردعلىهائلةضغوطااالسالميالموتميمنظمةدولمنلمحيهفيا~نياالنفجارويشكل
الىدييلىعاالعمرلفئاتمراتنموتوزيعمنتعانيالدولمنكثيراانكماالدول.فذه

المدقع.الفقرانتشارعنفضالاالعالةمعدلارتفاع

فياالتاليمبيناحوسو«التفاوتولمحذاوالريفيةالحضريةالمناطقبينالتفاوتفانذلك»وفوة
واسمةظاهرةتشلاالصاصيةماتالخهوتوافرالحياةومستوىخلالهحيثمنءاالول

فيللفقروالمستفيضالزائداالنتشارانلحمااالسالمي»تمرالمقمنظمةدولمنكثيرفياالنتشار
بسببواالستهالكواالستثماراتحيةاالنتاعلىبالغةسلبيةاثارلهالوطنيةاالقتصادات
الفقراء.دخوللمستوىالشديداالنحفاض

مااالعتبارفياآلخذمعحتىاالسالميهالموتميمنظمةلدولالبئمريةالتنميةشرمقمعدالتإن
الموتميمنظمةدولنصفمنفا~مرضية.ليستالقصورهأوحهمنشرالمقهذابهيتسم

المنخفضة.البشريةالتنميةفةضمنيندرجاالسالمي

معللتعاملالالزمةابيروالتهالبشريةالمواردبتنميةالمتعلقةالمسائلانويبةقدأعاله»ذكروعا
~والثقافيةا~لوحيةاالبعادانغيرءاقتصاديةأنشعلةأساساتتضمنالممئاكلهذه



تمرالمقلمنظمةالثالثالدائمةاللجانبينفيماوالتنسيقالتعاونفانءولذلكاالخرى.هيمهمة
منظمةعملخطةمنالفصلهذابنو«تفيزفيكبيرااسهامايسهمانشأنهمناالعالمي
االسالمي.المؤتمر

ا~.االطة

لربحنهوالبشريالعمصرلحونلمجيثالفعالةللتقيةنهائيافاهلالبشريالرفاهاعتبار1-
الحياةفيكاهلةبمشاركةالجميعالىمتساويةفرصوتقديمانتهاجها،هعاكالسياسات
والقافية.واالجتماعيةاالقتصادية

بالقليلأموو،هلةضمنوذلك،االمر،نهايةفيعليهوالقضاءالجماعىالفقرإحواء2-
طقالماسكازوبينوالريبيناطعريينالسكاذبينالدخلفيالفارتأوجهمناألركبي
الخلفة

وربطهاالوطنيةالتنميةوبراهجوخططاستراتيجياتضمنا~نيةالسياساتإدهاج~7
والتوظيف.اال~نوبراهجوالتعليميةالصحيةوالبواهجاالطفال،وقايةببواهج

t-ريباتوادماجائياالتالعليموخمومااالساميالحيملحيةخامىاهمامايالء
الدراسية.هجاكممناالساسيةالمهاراتعلى

لحليمالمعيمبيدقبرامجبواسنةمحددزمناطارضمنالبالغينىللاالميةعو5-
والكابة.القراءةالبالغين

االقلالدولوخصومااالسز>،الدولفياألريبومسرياتالعليموتطويرقين6-
الفوريالوفيربقصدالشاملة،المهاراتوقدراتالبريالمالراسيزتعناجلمننموا،

االسالمي.المؤتمرعظمةمعيدعلىوكذاالوهنالمعيدعلىالعاملةالقوىالحياجات

v-فيوالقيام،للجميعالصحةلتأمينمفصلةوطيةصحيةوسياساتاستواتيجاتوضع
ايالءهعواالفوهةالطفولةورعايةاالوليةالصحةكايةالروتطويربتعزيزتر،السيافذا

الصحية.والموافقالمعيشيةالظروفمناالدنىالحدوتوفرالوقائةابيوللتلكبيراهتمام

مباشرةجهةالوبالبواهجمعاءاكتعليمبتحسينوذلكالتقيةفيالمساءمشاركةيسو^-
دورتماماحسبانهافيتأخذالعامةواالجتماعيةاالقتصاديةهجالبواانمنوبالتأكدلهن،

المساء



المواردتقيةبأذاالوجهالمعددةاالسالميالمؤتمرعظمةاالمخدةاالممبرامجدعم»~
البرامج.هذهفيوالمشاركةالبشرية

ا~:برامج

بمنظمآلال~ء1الولىهرالتذيآلحاهآلوتحمسنالفقرمحلىلمقضاءالصعى-ا
ا(سطي.المؤتمر

فيا(سلسسذودئلتريب«ئتعسرتتعى«هجو«نبدةمت~بر«فتطور)-
ادثسمي.اهموتمىبمنظمآلال~ء1اهولى

،ا~ل.امرنوعيآللزيالقواهحانلى>التنطرى~1لميآلوفنوعيآلتحسن3-
همعما~ةترتيبات~مخاذمعاأمسمي،اهموتمىامنطمآلمجتمعفياهبقنري
~ء.91اهلولبنكيمانوالتعافى

هولفيالمجمبعلصانلحالمسنفبضأل)لصحبألمحابهالمرىامجومتنبذمباعنه-4
نبالنحةوالحفولهالممو~1ومحبهبرامجوكفلك)(~نمرالمزمنظمه

~ء.91اهحولسنفبمالممسر~ه1و

•والفضاباالنأكل

بوسعانكمالآلخر،أحمماحاجةوهيءالبيئة~يةوبينالتنميةبينعضويةعالقةتوحد
التيالموارداستغاللالمتيسرمنكاناذااالمحكنةتكونالفالتنميةاآلخر.يضرانأحمما
بالبيئةوتضرالمواردتلكتبددانايضا~ا~مةغيرالتنميةولكنءاالرضتقدمهاانيمكن
فعالبشكلواالجتماعيةاالقتصاديةنشطةاالتنفيذةاذافانهذاته،الوقتوفيبليغا.ضررا

البيئةفئمايةالالزمةواآللياتالوسائلايجادشأنهمنباسلوبالتنميةانجازعكنوبذكاء،
ذلكيتمرأنالمرجوةالتنميةتحقيقفيتتمثلبصددهانحنالتيالمسألةفانلذلكعليها.والحفاظ
القادرةبالتنميةالمتعلقةالنقطةيمقلبالضبطوهذابالبيئة.يلحقالذيالضررمنعكنقدربأقل
استنزافبدونللبشراالغاثيةبالطموحاتالوفاءفياالستمرارهيوالفكرةاالستمرار.على
قليلة.أجيالغضونفيللسكنىصالحةغيروحعلهالألرضالطبيعيةالموارد

اآلنحتىمستعدينغيرالبئرالنفقطليسءالبساطةبهذهليستالمسألةفانءذلكومع
وآمخاطالمتغيراالنتاجووساثلسبلالنوأيضابلاالغاثية،لطموحاتهمطوعيةحدودلوضع



_وبشكلومتطورةةمحدهليستاالستمراريةعلىالقدرةومتطلباتتتالءمالتياالستهالك
بعد.

أ~.اذءالناميةالدولفييعيشونالذينإالعاسكازألغلبيةبالنسبةلحثيرأممعبوالمثكلة
آحاجةوبينالمبذلالفقرأعماتمنانفسهمانتشالالىاهئاجةبينمحاصرونبأنهميثمعرون
ابححفومنالبثري.للجنسمشتركاتراثاباعتبارهاعليهاواحئفاظاالرضبيئةحمايةالملحة
منواهشدءالكيميايتعدةاالاستخدامعنواالمتناعالصناعيةتنميتهمتقييدمنهمنطلبان

تكلفةيتحملواانمنهمنطلبانالظلممنفانهشيء،كلوقبلومنابحهم.غاباتهم>ستغالل
منللوقايةفرضتوالتيجداةالمتيهالبيئيةبالمعاييرااللتزاممنهميطلبانو/أواالرضتنظيف
باالرض.المتقدمةالدولأحدثتهالذيالتلف

حرجة.مرحلةبالفعلبلغتالبيئيالتدهورمشاكلاننجدجانبا،آحججهذهتركنااذاانهبيد
واضحةامبحتقداالستمرارية،علىلالرضالبيئيالنظامبقدرةالمتعلقةالمهمةالمسائلفبعض
وعاجلة.ملحةاجراءاتاتحاذوتتطلب

بفعلعامكلالحنتجةالنباتيةالموادمن%4>نسبتههااالقتصا«يةوأنشطتهمالناسويستهلك
يعيوهذاعا«ءثل.أل2نحوالبشرياالستخدامفيالزيا«ةمعدلويبلغالضوئي.التركيب
3>الى»بينمنواحدغيريشلونالالبثمرالنونظراعاما.3هفياالستهالكمضاعفة
منويبهاالمرهذافانلذاالنباتية»احوادهذهتستخدمالتياالرضيةا~ثناتمننوعامئيرن
لالستمرار.قابلغيرالبيئيةالناحية
االخيرةالبياناتانكمااالرض.حرارة«رحةتزايدفيالمتمثلةللحقيقةاجميعقبولويتزايد
ا~حجمبشأنجد~اقلقايثيرالمعتدلةالمناطقعلو.الممتداالوزونباستنزافائتعلقة
آمحتملة.وعواقبها

من%35نسبتهمابالفعلتدهورفلقدبالخطر.مذرة.ممعاالتمستمرابةالتتدهورزالوما
ففقدانبشرية.رميةمعدالتخاللبعيدحدالىعالجهيمكنالالدماروهذااالرض،تربة
االقل.علىاالىا>بسبةبةالتتشكيليتجاوزبة!لت

وهيءالطبيعية)العامواطناغنىفيالمشهودالتدهورفياالحيائيالتنوعالىاالفتقارويتضح
مننوعo>>>نحوعامكلوينقرضمنها.%5oنسبتهماتدميرتمحيثءاالستوائية:لغابات
االرض.علىالبشرظهورقبلاحالعليهكانعمامرةاالفعشرةيزيد.ممعدلاياالحياء»

بالرغماالز«يادفياخذالمالعافقراءعددزالفمااالقتصادي»والمجالاالجتماعيابحالفيوأما
الغنيةالدولبينالفجوةان.ا95.عاممنذمراتلحسالعالمياالقتصادناتجتضاعفمن

ماالسكانمنبليونعىيزيدفماالنامية.الدوللغالبيةبالنسبةباستمرارتزدادالفقيرةوالدول
المرافقالىوصولهمامكانيةعدممنمستفيضةمعاناةويعانونمذلفقرفييعيشونيزالون



واالراضياالساسيةوالبنيةالصحيةوالخدماتالتعليممثلالكريمةاهئياةومستلزماتاالساسية
نقصمنيعانونالعالم~نفثلثأفضل.~للعيشالفرسةلمنحهمالالزمةواالثمأنات

نقية.مياهونبهالبشرمنبليونويعيشءاالساسيةالصحةمتطلباتفي

رهيامصنفةدولةه»عدهماالبالغاالعالميالموتمي.ممنظمةاالعضاءالدولنصفقرابةان
وهذاالفقر.خطمنبقليلاعلىمتبراخرىدولعدةوهناكغراءولالهأقلمنباعتبارها
منهيعانيالذيالبومىنفس~و~نرنالفضوطأةتحتيرزحونالمسلمينغالبيةانمعناه

أراضيهموتثكلالعالميةاالمرةمنجزءايشلونايضاوهمالثالث.لمالعافيإخوانهم
باطنفيالبيئةموار«منكثيروجودمعاالممتواثية،والمناطقالمعتدلةالمناطقفيكبيرةمساحات
هيتحظىانينبغيلالستمرارالتابتوالتنميةالبيئة~يةقضايافانهذاءوعلىوفوقها.االرمنى
اهنمامهم.منبالكثيراالخرى

اهاهاالمة

وهابهالعابه)مألكلىا~ظفى5لال~لحبأالعاامشاركههنبروحاهارن-1
لالرض.البيهأالتطعأومالمهالمحأل

T-م-يت0لمجاالت0فياال~مالدولبيزفيماالشركوالعملوذالحامنهزياشجين
الدولمندولةلكلالحيويةالمطلباتاالعتبارفياالخذهع

i-االرض.موارد)دارةوتحينالتخطيط
y-وتوفوها.العذبةاياهفوكيةلحاية
الغابات.وازالةوالجفافامسحر~فحة~
االحيائي.التوععلىالحفاظد~
هنوغولحاااشيةالحياةوتقيةحليةالماواماطقوابحارالمحيطاتلحايةه~

الوارد.
الجوي.الغالفلحايةو~
فيبماوابحامدةالخطرةوالفاياتالساهةلليميائياتبيئياالسليمةاالدارةز~
اشعة.الغاياتذلك

باالدارةالمحلقةواالقليميةالوطيةالقدراتتقويةأجلمنعنحدبأكملاهارن7-
مناالعمامالدولتاجوالتيالطبيعيةللموارداالهلاملالستحلكأداةوالتقية،البيية
الشاملة.تميتهااجل

ا~روعيوزيادةاليييالحليمونشروتعزيزالستحداثسضض.مكلالحارن4-
عليها.والحفاظالبيةكايةبشأن



منالرائدةالمشاريعوتنفيذتصميمميدانفيالمشتركوالعملالتعاونودعمثجيعته~
البحار.قاعواستغاللالبحريةوالثرواتالطبيعيةللموار«المتكاملةاال«ارةاجل

i-شأنهامنالتيالمؤسسيةاالصالحاتاعمالبحوثلتعزيزكالمشتىالعملوتقيةبدء
البيئة.ميلدانفيالفنيةالمعرفةوتنميةالقدراتباءتيران

الموكةالمائلفيالخامر:لقطاعماهمةوتعزيزلحثجديدةا،.كالاسحدا~ال-
االجماعي.و.لنييروالكولومياوالحيةلبية

اهييعيةالمواردتخدمالتيالبية_الموائمةالكولوجياتوهويرنقلفيوذالعا»-
،لبية.المررمزقدرأقلإالتلعقوالبكفاءة

للموارداالستمرارعلىقادرةادارةالىوصوالالعلميةالقاعدةتقويةأجلمنالتعاون9-
والمجمعيالوعليمقويينالعلىالعلميةوالقدراتالطاقاتوبماءوتقييمالبيئية،

.العملبرامج
-

مجاالتفياالعضاءالدو(سزفيما~1قضايابشرنف~برافجتصميي-1
.المفنينوالمتعافىوالتدريبالتعليم

ىومستواطتيميىالمحتوكيىنوتعافىةئتنرمباتصا(توتطوير«_61-
ر1لمقر1واصحابلتنولى~1و~1الهيناتبنفيمااأشلحيتمرالمن~
با~.الممتصلآلياالمقضابتسرن

الحا(تلمواجهآلبالممنظآلعضاء91الدو(بنليماؤ~التهرمعالمتتطور3-
علىوالبينةعلىمنسر`لحر~تتسبباقدالست1التطورمنطانميوالطازنآل
العافآل.الصحآل

وفيا(~ذ_،التسروسيانماتوبرافجخططفيالبست1عتباز91دمج-4
انتنآلوفيالوطنيالمعيةعلىلكونا(قتصاذيالنسرطمنمحددةهجا(ت
المتنترك.العملوفيادشلحيالموتمي~االقتصاديؤنالمته



والفيزا-بتآيأ

التجاربمنالمستفادةالدوومىضوءوفياالستراتيجيةحددتهاالتيوالمبادئلالهدافوفقا
التالي:النحوعلىالعملخطةوتنفيذمتابعةآليةتكونءالسابقة

باالحتياحاتقائمةوتنسيقباعدادالعملخطةاعتمادبعداألعضاءالبلدانتقوم)ا
تنفيذاالخطةتنفيذعكنحتىءالعملخطةتشملهاالتيالقطاعاتفيالمتاحةوالقدرات

المطلوبة.االحتياحاتتليمناسبةمثمروعاتذلكفي.عافعاال
الخبراءعاتاحتمامنسلسلةعقديتمءالعملخطةاعتماأالكوسيكا~لبعد)2

خطةتشملهامترابطةقطاعاتعدةاوواحدقطاعفيءاالولويةاساسعلىللنظرى
بهدف:وذلكءالعمل

í-تطامحاتبثتىالخاصةالعملخطةبنودتنفيذمتطلباتاستعراض
هذهفيالتعاونلتعزيزالضرورةعندمقترحاتوتقديمالتعاونوبحاالت
المجاالت.

فترةفيانجازها~مشروعاتلتنفيذ~ممةفرعيةقطاعاتتحديدب-
معقولة.زمنية

فىركهللصماادأواسنعداهنمامانبدياليإالعضاءالولىنحدبدج~
علبها.االتعافسبنالنالنرعبهالفطاعا~فىوالممئروعا~االنشطه

فيالراغبةالدولمنللمشروعات´´´´لجاكبتشكيلاالقتضامعندء)لقيامد-
محددة،ريعلمثمأالالزمةالدراساتالعدادتحايالتمالتيالفرعيةالقطاعات
الحاحةاقتضتاذااإلعالميالموتميلمنظمةالتابعةبالموسعمأتباالستعانة

ريع.اثهذهلتنفيذالمطلوبةالخطواتواقتراحءذللث

التنسيقلضمانءالمتابعةلجنةخاللمنالكوسيكالىتقارعالمشتركالخبراءفريقرفع)3
العمل.خطةميادينشتىبينابطوالقالممكنةبالعالقاتيتعلقفيما

بالنسبةحيويامرعاتاالحتماهذهفياالعمالرحالقبلمنالفعلياالثمتراكان)4
والالخبرامفريقعاتاحتمامستوىعلىوذلكءالجديدةالعمللخطةالتعاونلمجاالت
نظرتهموعميقخبرتهممناالستفادةلمجردذلكيكونوالالمشروعات.لجانفيميما
االتصاالتولتعزيزبلءفحسبوتنفينامحددةمشروعاتعلىالتعرفبحالفي

المطاف.نهايةفيالتعاونهذاوليةمسقيتولونالذينباعتبارهمبينهمفيماالمباشرة



لهايت،البدمذيكوكاكسسعسنالذيالعمليةهز»ؤالماليةالمؤسساتا~اكاذ«)
أواالنممطةمفيذتعرضالقالمزعةالعويلمكآلعلىالغلبناسادميهأهمت
فياإلسالميالمؤتمر~الممركالعملعرقتممكلةوهيالمعمدةوعاتالمسر

المامي.

~مسيكالسنويةالدوراتمعبالتزامنأومنفصلةبصورةاماوزاريةاجتماعاتتعقد:)
علىاكرزالتقه.فرالستعراالضرورةءعتكلماءلذلكختارالتيالدولةرئاسةحت

تقومالسياتهذاوروعات``.المثمرو``جاناخبراءفريترعاتاحتمامستوى
اعدا«مناخبراءينتهيالتيالحمثمروعاتعلىالنهائيةبالموافقةالوزاريةعاتاالحتما
المعتمدة.المشروعاتلتنفيذالالزمةاخعلواتوتتخذءالنهائيةميفتها

V(تنفيذ´´استعراضبعنوان~مسيكالسنويةاالجتماعاتجدولعلى«اثمبنديدرج
المتابعة.جنةتحد«هااخرىبنو«جانبJIالعمل``ءخطة


