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التاليةواالجهزةإالسالميالمؤتمر<لمنظمهالعامةاالعانتممنكواألهتماع~كما-3

.عنماوالمنبثقةللصطمةالتابت

اال~هةللولىوالندريبوأالجتماعيةواالقتماساال~ثيتالبحوثمركز-

التجأرنهلتنميتاالسالصالمركز-

والبحوثوأ~إلخسللتدريباالسالميالمركز-

والتنميتمياوالتكنولوللعلوماالممالميتمسمتالمه-

للتقيةاالعالميألبنت-

الصلعوتبللوألصاعتللتجارة)الهالميةالغرقه-

االممال~الحولمناالستشارييناثحد-

~االهال~ألبننكاعناءالمولفيالتنميةلتمويل)لوطنيةهمساتالمهاتحاد-

االسالميةللبنوكالدو~أالتحاد-

بعفة(االونكناد)والتنسرللجارةالمتدةأالمممؤتمرممنل´ايضااالبمتماع_~-4

ركينالمتابامماءقائمه1المرفقو~

فتتاهيتاالالجلهت

الجسوريأمدالدوآلوزير,اورالبوزقررتيوسزالدكتورمعالياالمتقاعافتنر-0

انكومسك~عنالمنبثنقتبتالمتالبنةورثيسرالتركية

رساآلءالكوسيكورثيسالتركيةالجممور~وثيسر،افويركنعانالرئيسفخامةوجة-1

ممرثالمثابعةلجنفاليهامتخلمرالتيالثنومياتانفيشنقتعنفيهااعرببتماعاالاس



بالتوفيق.تمنياتتهعرلالصنماعاعربثم،المساواةقدم~البلدانجميع

افرينكنعانالرثييسرفخامتوممالتنىrالمرفقويتضن

المناو~والرثيبرالمركبينيبتالجمهوروزراءوثييسىءاوزالتنوويونالدولةماهبوأعر~-7

الستضافت،وشعبمافرنحياحكومةمروربالغعناالجتماعا~رسالتهفي،للكوممميك

،ماتحققاراءارتياحهالتركعالوزرا:وثيسروابدى.المتابعأللجنةالرابعبتماعاال

~مؤكداءالتماريالتعاونمجالفيالمميعاملمرمرنقدممنالكومسبك»اثنوافتت

التعاونمنوطدسوفالرابعابنماعهافياللجنةاليهاستنصالتيالتومياتانفي

قوىفأثير~لومنالنسيبةالميزاتومبدأيتفقبمااالعضادالبلدانميبناالقتعادي

وللمنوبينالتوفيقكلللبصةمتمنياكلمتاوزالجوتتورالدولتما~وانتتمالسوفى.

تركيا.فرالمقامطيب

اورالنورجومذالدولتماحبوسالتنمر3المرفقويتضن
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الذىللدورالمطردهاالهمبهعلدثيبهاركراللبنةامامكلمة)لمتابعه،لجنتورثيمر
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اا»،ا>
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.عنهاوالصمثقه
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مدير,فاروفى~ك.م~أالسيدقدم،االعمالجدولمنالثالثالبندمناقثنتلدى-12

اعدتهمر~لنتريرتلخيصااالسال»رالمؤتمرلمنظمةالعامهننهباالمااالقتصاديةالشئون

سندردالماالقرار)نمختلكتنفيذنحوتقدممنماتحقق~فيركرمت،ألعأمانت4)

.0االعضاالدولببنفيمادوأالقتماالمعاونلتعزيزألعملخطةبشأنألكوسك

yرقمالمرفقفيالعامةاالمانةتقريرنىويرد

مضمارفيرمنفندممنماتنحفقبنمنارفاروفىالسببأمافندممالتتبيلاليبضاحاسزواستتكماال-13

والتجارةالمنامأوزارةوكيلساعدقوس،فاثنالميدقدم,المناعأالتعاون

النعاونبشأنلثوألناالوزاريهشاورهللوالموظفينكباراجتماعورثيس،كبةالتربالجمموريت

لثةالثاالوراويةالمشاورةمقررانتنفيذنحوتقدممنتحقلمااستعراها،المناعأ

االعضا:.ألبلدا،زببنلحهالمشترالصنروعاسزتعزيزبوساثليقلقفيماوالميما

.:I••>يو<بنمد.0نف<ن،ى

الذيلالستعراضفقديرهااللجئتسبتاالعمالجدولمنالراميهالبندمناقمنةولدى-14

فخلياتلالنظامامتننا»علرالعزىاعالنمشروعبشأنالتجارهلننعبةاالسالصالمركزقدمه

االسالميالمركزفامالذي،االسالميالمؤتمرمنظمةفراالعضاءالدولبينبنهألنحاد

االمحناالدوار~تعميمةالكوسيكتنسقمكتبومو_رهمياشةبأمادقالنجارةلتنعبه



واالمانة0االنضاالدولبعنىتعقيبانبمثتكمااالعالنمشروعنىاللجنةبتتوقد

علرعرفهوقررناالعالننصعلراللجنةواقفت،مسفيئتمناقشاتوبعد-17

واعتمادهفيةللنظرالرابتأورنمافيالكوسك

مينالمجاريهفظياسرلالنظاماتننأ:علرالعزماعالنمشروعنى^المرفقفيويرد

االعالميإلمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدول

لتنميهاالسالصالمركزممثلقدماالعمال،جدولمنالخامسىالبندمناقشةلدى-12

التجاريةفضباتااللنظامالعاماالطارانفاقيةمثنروعاعدادبشانمرطياتقريرا،التجارة

االسالص~المؤتمرمنظمةاعناءالبلدانميبن

هياغةبأمأدقالتجارةلننعيةاالسالصلحرألمرقيامازادارتياحهاأللجئتوسجلت-17

منفلقاهاا~والتعقيبانالنظروجهاتاعتبارهفيأخذاالعامراالطاتفاقيةمشروع

السابقةالمخنمتاالجهزةومناالسالصألمؤنمرلمنظمةالعامةبأالمانةالقانونيةاالدارة

البلدانعلدالجديدةبميفتالمشروعبتعميموقيا~،والجاتونكتاداالومنللمنطمة

.عليهوالتعقيبفيهللنظراالعضاد

يعملانالتجارةلتنميتمالسااللحرالمرمناللجنةطلبت,المرفوعالهميةوتطرا-11

~.مامالحظانماذوابدفيبهللنظرالعاماالطارفيبةاتنفابمننروعاالعضاءالدولموافاةعلر

عنالموضوععدايتابعانالتجارةلممعيفاالسالصألمركعمناللجنأطلبتكما-19

المنبنقةبعثالمنالبعنت~يدهالببصغندالعاماالخاراتثاثثمنهمشروىبعرفوار~،



العرم،اعالنلمشروعالمقترعالنحدفوءفيلمراجعتهالخامساجتماءمافيالكوسيكعن

االعضاالدولومال~ن

لتتميتمداالمالكزالمممثلقدم،االعمالبدولمنالسادسالبندمناقتسأولدى-20

للبلدانالتجاريةالمعلوماتبتمبكةا~لاالتفريقامنماعفقرير،النجارة

اليماالدارفيم19ا1فبراير«شاط24الدnمنالغرةفرمقدالذىمت،االمال

ريةالتباشرالمعلوماشكهبنثانالبدوىلدراشالحنقتالميفةاناللبنهوال~-)1

االتعال.فرمنلدىمامافبواللقيةفدمالمتاالللبلدان

TT-توثيقا~والداعيةالممضمنمالاالفربقعىالصادرةمبهالمواللبسنهوابس

أالفا~بغمة،النحارةلتنميهاالسالميوالمركر~االسالصالبنكميبنالتعاون

مثنروعومينمالميتاالللبلدانالتجاريةألمعلومانشبكةميبنالتكاملباوجهحداقصالد

أالمرببحثه،للتنميةمراالمالألبكيقومالذياالعالميةللبلدانالمعلوما~شكهامنهاة

الجمود.فرواجيهاالرددونويحولممكدحدادمدالدا~ليكمفمرسفليالك

رمدضرورةبمتانالمختعدالخبرا»فريقابداهاالتيالنظروجهاناللجمةوامنعر~-33

ا~دربالقراراللجئتوذكرتاتننأؤها.معالمنالتبكانعناءفكاليف~افافرمبلبغ

ينىالذياالعالميةللبلدانالتجاريةالمعلوماتثنبكةبننأرللكوسيكالفانيةالدورهعن

ملدالموموعهذاعرفىوقررتامافيه،معروفاتبدونالتبكةهذهامتنادفرورقمد

فيه.للبسزالكوسيك

للبلدانريةالنجاالمعلوماتثبكانتناءموفوعفيالكوممميك~انوالر-24

لنتنمبيةاالسالصالمركزمنوطلبسزنننفبيذي،برنامجاعدادفرورهاللجنةرأ~االسالمب،



والتدريبواالجنماعيةواالقتماديهاال~ثيةبحاناالمرهريضمأرامنهمريقمثمكيلالبندره

الصلعوتبادلوالصنأتةللتجارهاالسالميةوالغرهف~االسالميوالبنكاالسالميهللدول

والمهنرالننرريبللندسالميأاطوالمركروالتمبوالنكنولوحيباللعلوممبفاالسالوالمؤمسف

لوضعللكوصميكالسابعالتنسينومظتباالسالصالمؤتمرلمتنحةالعامةو)الما~والبحوث

التاليةاالعوريحدأ،فيمايحدأ،سنبذيبرنامج

المعلوماتوبنوكتنصرماومجاالن،الصنمممةوالمراكزاالقليمبفألمراكز-ا

مامسؤولبنمنعولىالني

مننغيلوقواعدبالمعلوماتالمملهواالجراءانالمعايير-ب

امنماؤهاالمقررالشبكأ

تتحملسوفاالعضاذالبلدانانافنراضعلىللشبكالماليةللتكاليفعامتصرر-ج

المخممووالمراكزاال~المراكزتتحملحبد~الطرهالفروعليفك

السكةهدهتشغيلمايفتنبقدامانيةتكاليفايتالتنسينومراكز

ا~الدرا~فربقدعوةالرالنجارةلتنميةاالسالصالمركيبادرانفقرروقد

وقت.افربفراالجنماع

التتجاريبنأالمعلومانبننبكتالمختنعرالخبراءفرمناجنماعنقرببر9المرقنوييتتضن

مبىاالسالالمؤتنمرمنظمةامنا»الدولببيق

للتنميةصاالسكالمنكممثلقدمءاالعمالجدولمنببعالساالبندمناقننةولدى-2•

التقديراثتعانانتأمين/فماناانظامبعنوانالخبراافريقاجتماععنألصادرالمقربى

جده.سم1)ا)الناسنونيناير~كnو2~سللمنسيةراالسالهالبعكعقدهالذيو



n-وءرالجددداسةبتنفيبحللتنميةاالسالميالبنكلقيامارتتياحهاعناللجنةواعربت

اذ،الخبرفربقلتوهياتكلبقاالتقدير،ائتماناتميننةIلضاننظامبامننأذالمتتآل

المنارهدافيمامففرحانمومفديممافبمللنظراالعنا:البلدان~امنهالدرهدهوبنعميم

TV-التدالمفعألوالدرامة0الخبرافريقمنالمقدمةالتومياتاللجةوبمتت

الدولاللسحثتإلموموعالهمتومنرا.المقام0امنماحولللتميأاالمال~لبكامدهاا

اثمر~أ~القاباعلرومال~مهامبآراثمللتنميةاالسالصالبنكموافاهعلراالمحضاأ

ببحث،انللتنميةاالعالميالبنكمناللجنةطلبتكمأ،الخبرا:فريقاجنئماعفي

فياخداتنفبده،وسبلالنظاملرمداالتطبصالهيكل،االعضاذألدولمعبالتناور

اعضاالدولميبنفيمااالستما.اتوضأنوحمايةتشبميعانفاقيةمن)10(العادهألحسبان

المبتغأالمابعةلجةالروعالموههداسزتقريرهيقدموان،االمال~المؤتمرمظت

أثفأسمهأأجتمأفيأئحوصيكممذ

ناتاثنمافمانمظأمبسأذا~ا»هدها~ع~هااا~نتد~

.لتديد0

ثعريدا~راالسالهالبنكممننلقدماالعمال،ولبهمنالنناهنالبندبحثولدى-21

.االطرافمتعددمياسللمقامةاتحاداتننا»بننانمرحليا

للمرميةوهفاالموفوراهثبدراسةبقومللتنميةاالسالصالمبئك)ناللجئتوال~-19

الدولفربةالنحدو:لسلطانالمركزيهالبنوكلمحا~السابعاالجتماععندرةاها

.المرفوعلهذادراستهيواصلأنللتنميةاالسالمي)لبنكمنوطلبتاالعضاد.



'i-بشأنالسسيقلجنةامامهممنلقدماالعمال،بدولمنالتاسعالبندمماقثنةلدى

فمماالقياسيةاماسالموببنللتقريببمنهاجالمنعلةالدراسةميال،القياالمواصفاتتوحيد

.االعضانةالدولميبن

ووافت،النسنلبعمتامانتاجرمماا~للرامةتقديرهاعناللبنةواعربت-31

مافبمللظياالعناءالدولعلىبتعميمهاللكوسيكالتابعالتنسيقمكتبمقومان~

هىومنقبحهالمنها-هداميعث0للخبرافربقيقومانمذقرركماعليرما.تعقيباتهاوابداء

أاتاجراووضعللتطبمقتطويعهبعيتوذلك،االعضأ:الدولومقترحاتمال~تهود

لتنفيذهو~ت

المعمولميوالقياامفانالمومينالتقريبمنهابحلتقديموثيقة11المرفقويتضمن

مشتركقيامةهمتاتمواواعداداالعالميةألبلدانفيبها

بثسأنمنغريرامركماوفدمنسسربقدمءإالعمالىولبمننثرالعاالبندبحثلدى-72

العدا~االمنبشاناريالرنالمؤتمرعنا~المتتابعةللبصةالثاننيأالهتتماعنتتاثج

ا9ا1االولكانونIميسبر11الى9منالفترةفيمقدوالذي،الزراعيةوالتتنمت

اسطنبولفي

سديرهاهنوامرسالمتابعألبأابمتما،باسطالديبالتقدماللجةونومت-33

االمربشانالنالثالوزاريالمؤتمراستضاقلعرضهااالسالميآلباكعمتانجمهوريةلحكومة

الراالولتشربن/اكتوبر31منالفترةفيمقدهالمقرر،الزرا~والتنميةثرالغذا

rفمبرنIلحكومهمنغديرهاعنا~اعربتكما.اباداسالمفي198»الثنانيتشرمن

31رألالكفي0خمرالفريقاحتماعامتنا_لعرهماالعربيةممرجمهورية - ìA



تمالتيالدراساتفرللنظراالجتماعهذايخممروسرف،القاهرةفي19)امايو~ايار

الوزاريتمرالمهماقررهنو~اعيفالزروألتنميتالغذائياالمنمجالفيانجارها

واعةالنوالتنميةالغذا~االمنبتمأنالثاثي

العملورقتفيالنبعتنطرناالعمالجدولمنممثمرالحاديالبندمنأقثتولدى-34

الوفودمنالعقمةاالقنراحاتمخنلفبحثتكما،الكوسيكتنسبقمكتبأمدهاالتي

.أحومسبكمكتباعضاءتجديدبسأن

ليةاتأالمتبارا~اهمتاللجتاكد~موءالموبوابلمخلكعافيةماقنةوبعد-35

الكوسيكلعملاالستمراريةكفالتة-أ

خبره.منالمكبهيشة0اعضالدىتجمعممااالفادة-ب

الكوسيكعملفسييرمنطلبات-ج

n-ألنتشكيبل~باالبقنا:الكوسيكنوصاناللجتقررناالعنباراتهذهفوزوف

الكوسيكقررتالذيبالنظاماالخدفيراالمسنمرارعلىواهتفتكما،المكعبلهيئهالحالي

هيئتالىاالسالميةألقمةمؤتمراتترأسالتالبلدانبمميقضروالديلتتأالنأدورتهافي

مناكبرلعددالمتابعةلجنهاعمالفيكتالمشارفرمتاتاحهفرورهمنوانطالقا-37

ألمكتب،فيثفاعضا:عنفمالالمتابعة،لبنةمتممانعلراللجنهوا~االعضاء،البلد)ن

مناعمبارالكونالثالثالجغرافيةالمناطقمنواحدهمنهاكلممثلاعضا:دولثالمثة



اسفمأ».دولئنمرةالرالمنابعيلحنه0اعصأنمدأبدمدومرمداءللكومسبكابد»ال:ادن.،ء

اعاد«وبجوزنه.الثالالبثديدهاسر،المه.هدهللسرنانتخابا_عامبن<اللمرةءوء.دثرد،

ألكوهسيك«مثسر»هيث0اسنأاثنغاببشأنالعماىورفه13الموثقه~

م~ألولاىمادرزسز~الواداعمالا~ل .._........_~_.._..__...._..__.

فور6سلال<والللالسلطيأمالسادالمعبشان ~---~_._._.___..._______...

انماليدولوعمنتنراللجنألبحنت،عمدامأكبدول،منمننوبىالفنانالبندمنافتنهال،.ر.<،ا´أ

المؤننمرمنظمةامماتالدوارفبىهوالالسلكبااللمكببهالمواهلر~بنتناناالولاري0الرراالبمماؤ

اسطنبول~بي1)11،ابلوا<مبننمبر~االرمأمنالننرههبىممفناهالمفنرر،بىاالادا،اه

النركيهمور~الجمموفدا.ضهالذيالنورءل,للكوسيك)لرا~الدوره»،»ا»،نبأا>.

جدول~روعتنكابرلناقررفود.لمنمقامآلمأ8مطلر5عد.~آلمشتأل~زميبعد»0أ~~

علىءمبىاالسال>لمؤتمر~العامثاال«اثهالذالنه,نعمبمه~روافقثهألإل.نه0

بشانهبمقترء_ننرماونسفدممتبشنةيرلكباالعخادلالده

االعمال،جدولبمودنحتالمدرجةالموهوما~بشا´درمولاوداقامدادلمئرورهونظرا-40

معالوثيقلنعاونمااالسر(ص،المؤنمرلمفلمهالقاعةاالما_تمطلعادن~راللجمهءوافك

االورانباعدادءالمصبغةالد.والومهعمهاالمنستتهللسطمذالتابعةالمننههعثات،اام

اهتفيهامليبحالخموليبمكمنهأمامدةهبأيأواالفاد«المنصعأاا(خرىلممتالدرألمساما،_



العوامالتبشاناالولالوزارياالجتماعاعمالجدولوعمثسر13المرفقويتضن

ا~)لذي)لذحر~،االمال~المؤتمرمنهمتاععادالدولفيوالالمكيةالسلكمت

اللجنة

اعمالبدولمشروعاللجنهبثت،االعمالمدولمنممثمرالثالثالبندتناولولدى-51

198لمايلول/سبتمبر7الى5منالفترةخاللعقدهاالمقررللكوسيكالرابعةالدوره

.اسطنبول~

اعتبارهافيواضعةللكوسكالرابعةالدورهاعمالجدولهياغهاللبنهواعادن-42

االمانةخإللمن<االعما:ألدول~تعميمهوقرر~الوفود،بهاتقامتمقنوحاتعت

.االمك~المؤتمرلمنظمهالعامة

الذيالنحو~للكوسيكالرابعةالدورهاعمالجدولمشروع14المرفقويتضر

اللجنةعتمانا

9/19ايارمايو~24-21منالفنرةفيألخامسىماابتنصاعمعقداللجنةقررت-53

ميألالحتناالجلسف

لنهالدووريبراوزال،بوزفورسزببوسفالدكننورمعاليوأسرماالتتبىمببةالختناالجلمنتوفي-54

اعتمدسزكماالمفر.تالهاالتنيبصبغننةننفنربرهااللجنهاعتنمدت،كيبهالتنرموربيتالجممفبى

االمانأهربنعن,0االعماولالك~ببرالنفرفعمبماللجنةوقررن.يبرألنقرمرفقات

دورمذعافيرالكوسيك~بيعرضهانمماوتيسممنوطلبت،االسالميالمؤمنمرلصظمهالعات

.اد.امعة



,افريدفعانالرمسفخا_الدبرفبباسرمايرهلانالرشمداللمةوهلبت-49

وثبسراوزال،موربونالدولةماحباسوبرقيهالكومسبكورثيسنركباموريةجمموثيسر

وافرعنأللجنةممافبممعرب،للكوسيكالمناوبوالرثيسركيةالنرموريةالجمموزرا»

به~لماأو.المورجونلذالدوولماحبافرعبنكمعانالرثبسلفخامةوالتقديراالمتنان

.مابأولحرممادهحفارهمننرحيافيمماقامتمخاللالوفوداعناد

بماسهادننهعرألخماممذءكلمنتهفي،اوزالبورفررنببوسفألدكتورمعا~واعرب-)2

أفافنأو~موبددسرامطسزانرماكدامقببهالجارألدراساتبثنأنبناءةميباتتنومنطرر

اننأ~مد>لكارفر،تفتمزامربكما.ألكوسكرحابفيالجاريتلالتنظتجديدة

العودةمالمأ0الوفوالمما<نسثم،0االمماالبلدانبينفيمااالقتعاديالتعاونيعزن

.بالدهما~

بورفورتموسفالدكتورمعا~الثاهاالت~الختاميهالكلمةنص12العرفنوييتضن



يت00باال:االمل

هباالسابالونائنفائه

الرابعاالهنماع~الني

الكومصكعنوالمنبئفالمنا~~





بنهاا~االساسيةبالوثائققائمة

الكوسيكعنالمنبئنقتألمتابعةللبسةالرابعاالبحتماع

م)1988نيسان/ابريل8~,اسطنبول»ل

الممماركيزقامت-ا

ءافرينكنعانالرثيسرفنامترساآل-2

الكوممميكورثيسرالتركيةإلبمموريةرئيس

<..<أ،«ثسر-ربو،<درة.برءن-ء
ا~وبوألرثيسكمتالترالمجمهوريةءوزرا

للكوسيك

الدكتورمعاألمنافتناميتكلمة-4

بالبمموريةالدولةوزير,اوزالبوزقررتيرسك

المتابعةلبنتورثيسالتركية

o•مدير)لتمؤونءفاروقأ.ك.م.العميدكلمة

)المط~المؤتمربمعلمةاالقتمامية

للجنةالرابعاالبحماعاعمالبدول-,

الكوممميكعنالمنبنثقةبعتالمتا

لمنظتالعامةاالعانتمنمرجعرتقرير-7

منذالمحرزالتقدمبثنأنأالمالصالمؤتمر

للكوسيكالثنالثنةالدورة



نظامأتننأذعلرالعزماعالنمشروع-8

فياالعضا:الدولميبنالمجاريةفضيانلال

االسأميالمؤتمرمنفمأ

المعنأاالتعالفريقاهتماعمقوير-9

ميبنألتجاريةللمعلوماثثمبكهباتشاء

االسالميةالبلدان

نبشةالنصراءفربقاجتماعتقرير-10

التديراثتعانانوتأمينلضاننظامامننا،

PERSIGCE.59ü-AOAللتنميأاالعالميالبنكبمقرمقدالذي

ميبنللتقريبمنماجنقيمونيقه-11

االعالميةالبلدانفيالقياسيةالمواصفات

مشركةقياميأموامفا~ولومع

اعضابانمتبشأنعملورقه-12

الكوسكمكنبهيت

االولالمؤتمراعمالجدولمشروع-13

أهالتالمولورراذ

الدورةامحمالجدولمشروع-14

للكوسيكبعفالرا

:لدكتورلمعالىختامية~-1~

الدرءوزيراوزالبوزقررتيوصف

المتابعألجنهورثبسىالتركةيالحمهورية
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افرينكنعانالرئيسالفخامةماحبرمالة

الكوسيكورثيمركيةالنرالجمهوريةوثيسر

المتابعهللبتالوابراالجتماعالد

والتجارىاالقتعادىللتعاوناثتالد~التابت

)1988نيسان/ابريلA-1,(اسطنبول

المتابعةلجنفرشسىالعميد

اللبنةاعناءالكرامالعمادة

~الرابعاالجتماعمناسبهفيتركيافياخرىمرة،بكمارحبانسيطب

.الكوصميكعنالمنبثنقةالمتابعة

الكوممميكاعانقدومقترحاتتومياتمنالسابقعملهالنطلبتنكمعنمامدران

االعضاء.الدولميبناالقتعاديالتعاونمضارفيملمومتنتائجلتتيقمقرراتاتخادعلى

ومقترحاتتوعيياتيصدرسوفسرالمتاللجنتالرابعاالهتماعانفيشكواليخالبمنر

الكوسيكاعمالجدولعلىالمرهةالمشروعاتبتنفيذالتبكيرفوتمم

يكملنظاماقاهفياالقتعاديالتعاونباهميتايمانيجيدمناؤكداذوامتي

المنابعة~العضا:ارجو،الصماواةقممعلىللبلدانألمنبامآلالمالحمنويهالمالم

.عملهمفيالتوفيقالكرام

ورىنالالجمهوريةوثيسر





وزالاجونتورلذألدوماعبومالنه

للكوسيكا~وبواالثيسر

الكوسيكننالمنبمثفةبعنهالمتاللجنةألرابعاالجتماعا~

)1911ابربل~نيممانA-1,(امطبول

المنامةلجنة0اعناالكرامالماعة

المبقهبتالمتا~الرابتالدورهفيالمشاركهبالوفودارحبانلريطييب

ويطيببوالننكممدافسبالننوفببنلكمحكوممبىفتمنيباتاعلببعناعر~وان,الكوممميبكعن

.I~Jفيالمقام

تنفيذفيلالسراعالبالبغوارنيا-رالعمنقسروريعناعربانايضا~ويطييب

التبار«مجالفيالميمة،االن~فحققتاتالملحومهوللنتائجالكوسكقرارات

امتعدا>مناالعضا:الدولتبابهما~الثنا:اعطرا~وان,االعضاءالدولميبنفيما

لصعلمةالعامدواالمانهللمنصهاالسالصالبعكبةبنطلهالذيالفعالالدوروعلىللتعاون

هدافبالكوسيكفرارانتنفيذسيبلفرعمهاالمنبثتوالهيثاناالسالميالمؤتمر

.إلثمان



مموفاالجنماعهذافرباتخادهامترهونالنبىببرالتداانفبىشكا~واليساورني

يصممممااالعمال،جدولفيالمدرجآلاالقتعاديالتعاونلمشروعاتالفعالألتنفيأنكحل

واطالقالنسبيةالمبراتبمبادىءاهنداأاالعضاءللدولاالقنماميةالمواردتعبئةفي

.والرخا:للرفاهةالناجعالسبيلهومنلكانباعنبارألمعوقلقوىالعنان

.التمامداوفيالنوفيتىكلألموقرةللبنةوارجو

اوزالجوتتور

للكوسميكالمناوب.والرثيسر



كا...I•االهل

الاونبوز~رتيو~)لدكتورلمعا~فتتأميتاالألمكلمة

التركينبالممهوريتوألإلوزير

بتألمتاللبنتالرابععاالبتفي

الكوسيكعنالمنبنتقة

1911أبريل~A-1,اسطنبول

,السعاتامحاب

،الكرامالضوف

،الكوممئيكعنالعبثتبتالمتا~الرابعاالهتماعمذاافتنرانيمعدند

مفمدمنباالما~اخرى،مرةتركيافربكمارهبارالممامبهذهفيلدويطيب

.التركتالحكومةمنوبالميات

منذبعتألمتالبنتعملفيلمثناركترواالعتزازبالسعاد«اثمعرإمتروالحن

الموقرةللبتنكمكرثيمرثماالمراولالموظفينكبارعاتالصماكرئيسىامتنناثها،



افساالشردورهاءاالياممر~تؤثدءالكوسيكبانالقولا~بحاجةارادنيوال

~والتجارياالقنماديألتعاونالتننطةمرموقامحفالامبحت~العملخطةتنبذ.ف

انتلبسزولمالكوسكرحابفيتننطهاالهذهتقررتقفد.االسالصالمؤتمرمنظمةاطار

المنتظمة.مينالدوراالجتماعاتمواسمعنمارهاآتت

تحقيقفيالمتابعةلجنه~تنطلعالذىالفريدبالدورننرهاناالنصافويقتضنا

قراراتفحمب~التتابعاللجتهذهالنالفريدالدوروافولالعمل،خطةاهداف

تومياتا~ذلكبعدلمتنرجمهابدةالباالفكار~أالمروافعفبىتطرحبلالكوسيك،

بينفيمااالقتاديالتعاونفرالمطردللنوسعاسترانيحيبألوضععلىالكوسيكتعبن

.االمماناالبلدان

المتابعةللجنةوالثا~الثانيعيناالهتماعندرةاهاالتوهيان~وقد

سبتمبر~ايلولفيللكوسكالثالتتةالدورةخاللاالعضاءالدولمنالجماعيهبالمواقت

وفقاالكوسيكبقرار)لخار~لوزراءالسابعاالعالميالمؤتمراحيطكالمامني،

الخامسىاالمال~القمةمؤتمرلتوجيعان

اللجنةهدهميبنربطتقدالرملحلقاتباناشعراذبالفخر،احسىفاننيهنامن

منكلهاالسالصوالعالماالسالصنثمرآلمةمنظمةمحافلساثروميبنبرثاعتما،امشرفالتر

.مالمظ

السعاهةاهحا~

I<الحرام،ألوفودمنها

مادورتممنذالكوسيكعنالصادرهالمقررا~بتنفييدالمتمآلالتطوراننقويمعنفنال

للكوسيكلنهالناالدورهالبناامندتهماكبرتينمهمتبناعمالناجدولينضراإله~،

مثأالتجارفملياتاالتغامبشاناالمالنومثثررعألعاماالطاراتفاقيأمشروعتقويماالو~



مببثتاعتاهلتجدببدنظاموفعوالنانيةمر،االمالألمؤتتمرمنظمهفباالعتاءالدولبيبن

.الكوسكمكتب

الترملمذكرون،لحماللكوسيك،لثةالنناألدورهلظفسنطعلماالعضا»الدولان

امتبارهافى0االمفماالدولاخذ~فقد.المكتبهيشة0اعماتجديدطريقةبثمانقرارالد

هذهاهميهماعينيمنمبورفعتالكوسيك<مكتبهيشهاعضاءمنتتالفالمتابعةلجنةان

فررتالكوسيك،اطارفيوالمنأبهةالتنسيبقباتننطهتنطلعاساسركميثةاللجنة

الرابعةالدورهدانقهحبرا~نفيبيبردونالكومسبكلمكننبلببينالحااالعضاء~االبننأ»

وفنذنوهببرو~الصابعةلينةعملقبىاالسنمراربةكفاآلعلسرحرمالكونللكومسييك،

.ماهيمالبسزهبلجوانبهابكافهالمسالةهذهلبسركاف

االسالميالغمنهلمؤنتمرالحالبىالرثبيمربوهها،الكوبينتتضمانراتاللجنةاناال

الفمأمؤننمنانعقاد~للرثييسرخامسكنا~الكوممميكمكننبهييثتعضرببنةالىالخامسرء

هذهاعضا:ميبنالكوعينمصثلالكريماالبزبوجودالبومفتتسرفنحنوهاالسادس،أالسالص

I<امالنكرالوفودسذا،

،فياننالاالخوةا

بمامدنعمالتبالدراسانيتصاعمالناجدول~المداجهاالخرىالبنودمعظمان

انالمقامهداسوأو>.االسالصالمؤنمرلمنظمةتابعهمختمةهيثاسزا~الكوسيك

جهودمنمابذال»~الميبضانةالدارومرنحزللمنميتاالسالميالبنكا~بالمتكراترجة

مناليهماكلنهالموالقضايا~الخبرا»منلفريقينفاجحمناجتماعينلعقدقيمة



,المعاقةامعاب

،ألكرامالضوف

وهووزاربة،احساعاتمعتعنكرون،كمالكوسميك»بقةالممأالدوراتثزامنتلقد

18أاايلولمبتمبر~فيمتعقدالتللكوممميكالرابعةأهورقعلىايضاما~

.اهالتالمولوزراءاالولالمؤتمرمعبالتزامن

النعاورمذمجاالغطتفدالكوسيكثنكورالتعاون،مجاالثمنالجمدالمجالومهذا

هذاألىمتنطلعمأيجعلنااالسبابمنالعمل.وهينا~فيولمويت)الذاتالخصمةاالقتادي

االقنماديالنعاونلتعزبيالفر-منمزبيدايوفيموفبانهموقنيين)لوزاريتمرالمه

.االعماءألبلدانمنهاتفيدمنمرةتناثرولتحيقوألتجلوي

.الكبيرهمهمتكمفرالتوفيقكلكلمت،سنامفيلكم،ارجو



هيت)االقتالم)لثنؤونمدير,فاروقم.ك..iالسيدكلمة

االمالصألمؤتمرلمنظمةالعامهباالمانة

ألرابعاالجنماخفي

و)لتجارىاالقتعادىللعاونالدامتاللجأئالمبتتتبتالمتاللبه

الكومسيلذ/(

التركيةالجمموزن,اسطنبول

1911ابريل^-1

<أنيسر<ميد
المعا~امحاب

الموقرونالمندوبون

،ءاالعرااالخوة

وبركاتالالورحمةعليكمالسالم

المنبنقتألمتابعةللبصةالرابعبتماعاالهذااخاطبأن~عظيموثنرفلتكريما~

واسمحوا.االمالص)لمؤتمرلمنظمةالتابتوالتجارياالقتاديللتعاونالدائمةاللجئتعن

الينثمريفسيدمعاسعننيابةباالعرابكلمتىامتهلان،الرئيسىسيادة،لبى

التمنياتواخيباالمتناناعمقعن،االسالصالمؤتمرلمنظمةالعاماالمين،رادةميبر

ممعمابالقةعنايةمنيو~لماءالدائمةا~وثيسر<افرينكنعانالرئيسلفخامة



ألمسز~ءمنظمفذبىفيأالمحضا<:الدولببنفيبماوالننفثار.بفننمادياالالنعاوئر0بفنعنا~

مببهاالسالهة51رألدهاهذاالفننهادبىالنتغدمننحفنبينتلربالعملالنناينذواللنرامدءاالسا_«بى

.جمعاة

:لتد~بواز..العامة،االمانةشنوبالنيابةنفستنماآلباال،انقدماناودنحما

هالجو~لاسطنبولعديمةفيالهاماالجممأءهداعقدىرفركيأحكومةا_روالسقدير

هذاا~روهوامامنذجميعابهافظبناالسمودةالمعمالبالغةالحفارهوىر،:أله

.بممالثه:لمال

1986وأ´أ85اعوامفرعقدتا~الثالثمنهادورا~الظومسيكثقفسر

بد«امب.الروالعمللخطةالعرينةالخطوطترجمةا~السعيفرطيبةنسانذ.ء1أل87و

رتعنارمتما´نهاصمدابيدانخادعلىمضاذاالالدولحشذكماءللنعاونمخعلمهرسنم.نمامذ

مامدىاجنماعاالهدأيسنعرضانالمقر>ومن.مبينرمافيمايالدمثاريةبذاالهمادالممباد.الس

يخلصوانءبترالساماأورامميرفيالكومسبنكعنالصادرهالمقرراسزفنذب،ىردذمةءنسرتة«ر

عقدهاالمقررثمنهالدا~الرابعةالدورهفلورمألعرفم»ساسبهوامسراتمجمان>نوهباسزالر

فبديةمابوضرحيؤكدامماألبوممبضناالذيالبشهوهذاالقا«م.امبلول<Iمسربنمبريرفي

المنبادلنةالشفةمنجوفسفواناوتوثيدمناخبرامدبادلملربالذمثرحى«رثممثا

ألحققدالماضالعامخاللمظوواتمن)لعالمرأد..ناالقتالوى،رنلر<´طاهان

«~ا_دوالر~ر~الشديذهبوطالمجر´ا´ا،منبالغاامنر<امبة0االسأار<البلده.اد«اد..نباف

مما،بةااجنببألعمك.سزمناالسالمينهالبلدانمعظمحملةقيمشريرفبفاشانتصمليةفونب<

معظمداسرأقنمااسنمونتحما.ماعنمالنمسهانمسنلزادا«ن~ء.رفنلبعافدوذم«ففليسااووادءر

فرالمحلردوالنزايدالمساء،ةففاسرنداذ~شفائمواتبمنالوءإ،ناءنياالسر»امبدالبل.ار

العالم~الحمانيتببرالنداوذنرايدالسلعبةاذهاهماد~ر1ا«مه.د:،:.>..راه.«.<<فدمك:،نثاا.د.ذ.،

التبارءيرذلالنبانسربرفبنمرالمسرالمددعووقباامناب



قاطعاتاكيداتؤكانماالعالميةدينهاالقتاوماعاالسر»علسرالدالةالمؤثمراسروهذه

االفنمادببهالعالفتانلتنوتنيبناالسالصالمؤننمرمنظمهاعضا»الدوللهاننبتالنبىالجهوداهحببه

فنالفيهاواالقتماديهاالجتماعيةبالتنميةألنهوضبغيهميبنهافيماالنعاوننعالنولتوسيع

.ألدولياالقنمادينوالمنأيشرهاالتيوالتقلباتاتالمنمناقتصاداتهاوقايةعن

ملخمااالمتقاعفذافرالعامةاالعانتمنالمقدمالشاملالمرحلىالنقرييويتممن

مراالمالالقمةمؤتتمربماانالههاالتترألممامانجازسيبلفيالدائمةاللجنةبقامتلما

العامةاالمانةفلنذلك~وعالوة.والخامسىالرابعالقمةمؤتمرامبدداهاواكالثالث

المؤتمراتعنالصادرةألقراراتمنتلفتنفيذمتابعة~تعكفاالسال~المؤتمرلمنظمة

فروالزراعةاالغنيتوبتمان،1914القاستشوين/نوفمبرفيالنجارةبشانالوزارية

~النقلبتمانثم،1917حزيرانIيونيوفرالماعةوبشان،1910اذار/مارس

الوزاريالمؤتمرامتضاقهقررتباكمنانحكومةانسرسوقد،1987ايلول/سبتمبر

انكما.1981الثانيتشرين/نوفمبرفراباداسالمفرواعةوالناالغذييةبثنانالمقبل

والالملكيةالسلكيةاهالتالموبثناناالولالوزارياالبمتماععقدا~دعتالدا~اللبسة

ومن.للكوممميكالرابعةألدورةمعمتزامنا\9^^ايلول/مبتعبرفياسطنبولفي

المؤتمراعمالبدولمشروع)لجاريابتماعهافيالمتابعةلجنةتنظرانايضاالمقرر

يشدأسرفالمؤتمرهذاانيقينيوف.والالسلكيةالسلكيةامالنالموبشاناالولالوزاري

قرينابامتبارهاالهميةالبالغالقطاعهذافياالعماءالدولمينفيماألتعاوناهميةعلر

االخرىالمجاالتفيللتعاونعنهعتدال

مننلالهامةألموفوعأتمنسد~المتابعةلبنةابتماعاعمالبدولويثمتمل

التجاريةألمعلوماتومتبكةاالعناءالدولميبنفماألتجاريةفضياتاالمطامموهرعي

االسال~البنكفانذاتهالوفتوفر.التمارةلثتقيةاالمالصالمركزاعدهمااللنهن

واتحادالتصيرائتماناتضاننظامحولأراممتاالبمتماعهذافريعرضموفللتنمية

مواهلهفيقصرىاهميةلهاجميعاالموضرعاتوهذه.االطرافمتعدداالسالصالمقا~

نظاموضعان،السياقهذافر،كرانان~ويطيب.العمل~تنفيذنحوالممار

المشهودهالمنجزاتا~يعدللتنميةاالمالصالبنكاطارفرابطاالطولالتماريللثمويل



المرو~_هوالنطامهذامنالفمأانتعلمونجميعاولعلكمالكوسيك.بهاافطلعنالس

م<هم.)ال-دميالمؤمميمنظمهاعضادالبلدانميبنفيما،النقليدمينغيرللصادرانالمعال

~رآلمة.هدافيبعدتشاركلم(لمتراالمماأالدولمشرالدادعوقمفاممدهمأ

كبلسميهأالمالمبالمبسكوأممالفيالساهةىفمكفيالمعاركأالرالمبادره

~´مرمأ0االمال_اآلصهملربألفهيعودألذيأالمرة0بكفابدورهاالمئالعمئرتعين

سبنفممااالسنمارامذوفماروحمايذتثمحيعقيفانفابانابلفكمانايضايسر~

و~.~وفعسرارمبعد1911شباطIفمرايىمثاعتباراسرمانهامدأقداالعضاءالدول

.لسربانهاالالومراالدنالحدوهواالعضا:الدولمندولعتسرعليما

دونمااالموال<رؤوسابرانفافبىمسرممسوفالما_أالننفافيبةهد«انفبىننكمنوما

مخسلف،فيالمنسرشهللمننروعانننننجبعهاعنفضال،االعضا»الصلدانببنفببمأمحاثن

اونرفعلمرال0االعفاالدولفنحنواانوارجو.االعمنا،الدولفرفنصادبهاالالغطاءت

الغواث.نفا،ممانيميبعالناببتسنىكبىذلكالرمسادراناالمفافيينهدهعلىبعدفنمدق

.نننفيبذهاعلرالمتنرنتتأ

باسمكماعربوار،االجممارهزأبضررمفضكماخرىمرةلكماشكرانلرويطيب

السيالصنارهللترنمياسرالشغبنولشعمهاالتركييهالبمهوريةلحكومةتقديرناعمينعن

والمباريفنمادقاالللنعاونالداشةاللبنأعن(لمنبتقأد.ألمتابعةلجنةالبمتماعاعسز

،~نابسددانونعالرسبحاناألملةندعر

وبركانهاللهورحمهمحيلكموالسالم



عمالاجدول

ا~الشابتللبنتالرابعاالجتماع

والتجارياالقتعاديللتعاونالدامعة)للبهمن

1981ابريل~نيسان1-,,اسطنبول

االفتتاهيةالطمعة_,

المتابعة~رئيسيلحيهااالفتتاحكلعنة

T-الماتاالماعتمنمقدممرجعيتقرير

)Ref. OIC/COMCEC-FC/4-88/D8(

االعضاد.الدولميبنفيماالتجارهفضياتاالنظامبتمأناعالنمشروع

.أالسالصتمرآلمةمتنحةاعضاذالدولميبنفيماالتجاريةفظياتاال



لممصداالعالميألمركزمىمفدمهريةالنجاألمعلوما~شبكةبشأنجدوىدراسة-,

التجارة.

)2.Ref. ICDT/TINIC 2/Rev(

v-المعنيالخبراأفريناجتورتقريبيبشانللتنمينهاالسالميالبنكتقريير

النميراثتمانا~لضاناالقليميبطمطام

مىمقدمطوافالمتعددهللمقامتامال~اتحادامشاذبشانمرطيتقرير

.للتنميهاالسالميالبنك

بشاناالعالميهالبلدانفيالقياسالتوهيألخبرازالنتسنلجنهتقرير-9

موامفا~وومنعمبأاالسالالبلدانسالقياسيةهفانالموابيبنللنقريب)امنمار

مثمتركة´´.ق،اميت

)14Ref. OIC/COMCEC-FC/4-88/D(

منالبثتانالتا~الوزاريالمؤتمرعنالمنبتقتهألمتابعةلبنتتقرير-10

عمةالزراوالتنميتالغذاش

الكوسيكمكتبهيئنهتجة-عضريدنظامبثانالكومصلثتنسيقمكنبتقرير

االعضاالدول

14

10
مم

الرابعةالدورةعمالأجدولمشروع
)Ref. OIC/COMCEC/4-88/DAا

عمالامنمايستجد

الجنساىأاختتام



ررودمتب>«ت>رو.متدددثتمنتث<ثد«ورةدنمندد
>>_>r(»»ه>.~.><~»_عيت>ت-مسر،ةنبرت>تو
)««.ء>«.

~فىعضاألاالالالرلرفيالنقللوزواألاالولواالجتاعانعقةوفده7

هاثمذالدللجمتالثالثورةالةانعقادمحامنبالتنهيراالهالا~تصر

على~عالهالمذكوريناالجتماعينتقاريرالتركيةالحكومةعممتاله

•المرمهالمعنيهالوكاالتوكامت•االعضاالدول

باال~ا~والركاالن•االعنارلاللمنالما~الما~6طلبترفدهع

~عالهالمذكوريناالجتاعينقواداتتنيأ

للجنتالثالثهالدورةاثارقرتلخيصويمكن

ليالمتناالوبعلسرانارا~

)``المند ر

التقو~تنابحكوصسلثللجنةا~لشهررةالةكانمتعندها1-

~بشرنالتجارةلتنصهاالعالهيالوكنههقةالألىالتقويمى

ا~تمو~فياالعاألالالرلبينمحياالتجار~لالفضلياتنطا. ---_...-_-
~-عاطادتنتهحفىالتعجملركورالألا~كنهنطلبت»االسالمي

محالوثيقمالتسعاونوأللكا~مهألاباقا-ا~االتناقيه

الحرثكن-منى»االسالفيا~~~فيالقانونبةالشال-نادا«ة

~ف1»«االسالميةللبلدانوالتدريبراالجتا~ءاالقتصاديةاالحماثية

-للتنصفاالسالفي-البنك»اللعوتبالدلوالناىللتجارةاال~ميت

هحمشاررامتاجراأالتجارةلتنصهاالسالميا~كن~ايضا~.قد

العا~االتناهيذ(جاتذلكفيبمااللةامتفيالد«ليت»~تى

االسالمىا~كنيقوموسوف»ا~بهألهللقيام)را~فذللتجا~ة

ال~احمحضاألاالالدولعلىاالتفاقيهمشروعمتحميمرهالمنجالتنمية

صا~ا~ابحلالجنماعممسيقةالأليالصشررعحولثسا1~ا«

«كومسيك
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ضرأعلىالمشروعالتجارةلنهنميهاالعالمىالمركز_اجروسرء

وبعد،كوميك~لتتالثاالدور»فىتدورالتىا_ممافمما:

•اذممصاأالدولعلى~كومسيكتسيقلمكبالمقروعميعدمذلك

اعالنعلسومحليفاتهامال~تهاارمعالاالمحضاأارالالهمنطلمب

ا~~~محياالعدأولالالميبرالتجار~االفضليا~مطاممسروح

ولىجالفيوادراجهاتجميعهاقالكومصبكتنسيقمكعنبالى»االسالمي

>بكومسيكا_خاهألالمتابعآل~ا~ابحاالجمنماع.عمال

المركز(البيضاأالدارمركزقاماعال»المذكورللقرارومعا~_

مكبالىوتقد~ا~شروربمراجعت)رهالسجالمباالسالمي

االعضا»الدولعلىتمميعهقدكومسيك

~الذيالصسررعاعالوكرمصكتنسيقمكعنبعمملكنعلىوبناأل

وطلب»رم5الماكتو~~فيعضاألاالالدولمملى>ألاليبضاالدار~كن

هذاعلى>وجالنانومنحليفاتهامنهامالحظاا~سالرعضاألاالالدولى~

المشروع

التيالمالحظانمحصرفناالمثووعكومصبكتنميقمكتبيقدموسوف

كومسيكهتا~~الرابعاالجمنماعالىعضاألاالالدولمنوردن

>لكومسيكا~ا~للدورةومنفد~لبحث

,رفمالبند

T-االسالميالمركنبذلهاالتيللجهودمقديرهاعنكومسيكاعربت

ماءثاأالمتعلقةالجدوىلدرافت~نستالعدادالتجارة~ميت

الصرا~النستاروقررت0االعدأللبلدانتجاريةاعالميةشبكت

االتالمجموعةقملمناوالتأرص~نيحبالمذكورةالجدوىلدراسز

فيا~الذىالعملفريقاجتماعامشرهاالتيا_خبراأمنالمكونة

ملم9لممعامازهير



<دكاكرمصك~السالمتالدورةعناالدرللقراروفقا

الخبراأ»المكو~مناالمالمجمويالسجارة~االمالصا_موكز

للبلدانالتجاريةصراالعالالثمكتلدراسزوا~.عالهالمذكورة

<ملم9ممفبرابر))الرمTTمنالبيضاأالدارفىلالجماع•االعضا)

الىالمنفتووالجدأرامتالىاضافتسر»تقرالمركزيرفروسوف

الرابعةللدورةومقد~لدواستالصا~للجنةالوابراالجتماع

هلكومسيك

~~~الخا~الدراسآلهألهتمستمنهاالتيالصما(ىأاء

لحملياتبالنصآلالتصاليال~ناتيولتةاكاطرافمتحال(همينلطنثب

ومنقرر»عامبارتيا-فو~قةالمثمنركوالعملياتمتاالدرامنمريلر

يمقالهاجتماعفيالمراجعةمنيةللمنتحمن.نيجبواهةالل.ن

بمجالمبامشرةالمعنيينفنييناالللخبراأللتمذهيةاالسالميالبنك

أليةايجادكورالمألاالجتماعر~هااللدراتاثتأنضمان

-االعالميةالشر~مععملياأمتتالبحيبثللخط

~نا~األلمجمرىاجتماعا~االسالميالبنكعقالح_

ملم9//~ا~nرToفى´`التأمينر~اال(راتاثتعان~ن``

هةجةفيالبنك~

لالجتماعا~لتهذهحولتقريراللتنميةاالسالميالبنكموسيقة

هبكومسيكالخامةالصابعفللجنةالرابح

:».->ممند
ر»الدهقواتاالطرافمتعدداسالهيهقا~اتحادانشماألبخصوصع_

~انللتنميةاالسالميالمنكعلىبتعينبا~للكوهسيكالنثالث

رارالةفيالنقة~والسالتا~كز~البنوكمعبالتنسيقدراستهفي

هألاحولىمنقويماتقر~ا~فعران»االسالميالمكل~~فى•االعضا

محلى-بناأل»كومسيكمنابحةللجنةا~ابحاالجمنصاعالىالموضوعهأا

هالموضوعهألاحولىتقويمياتو~ا~االسالميالبنكيقالمسوفذلك



9رفملبمدم

o-فسنبولاهتافيانعقدالذىالخبرا~فريقاجتصارشكللقد
اجلمنوذلك»المستويانمتوافقخامةتنسيق»لجنةموهلمهابريل

الدورة.و~بهاالتىالمنهحيبلونحالمطلى_لدراساتماالقيام
•للكوصميكاالولى

لجنتتقدمسوفلكومسيكلتتالناالدورةتوحيبهاتعلىأوبنا

>المتابعةللجنةالرابعلالجتماونرعالموا~~لأراهتالتنسيق

االستثمادا~ر~نوحمايةتثمحمبحاتفافيآل•ارال

الكو~>.هيا(نحمىاالمماقبا~هذهملىوماد~و~مبىالالدول

ونيعيااندوومالبىومونرالفلسطينيةالتحريرومنظمتوالباكستان

(نحينفي).\(اواوغندومصردينهالسموميبتالمروالمملكهوالصرمال

والجمموريتانالسردJ.المغربهبىاالمعا~هذهعلىفغطوقمتالتىالدوا.

•)v(وماليزياوتركياوالنفالوحيبومبىاليمنيةالمر~

ومادفتوقمتالتي0االعفالدولمنالماثرذالدولك´اوتشداكائت
المامكنك>المةفيبىالنمدوثيفتاودنادممعد•دالنعافبت´ههتعلى
<المئثعاراتوفما.وحمابنثمجيحفبكانفا><~أدمالمفىفمبر»6في

•مأمم8برمحبرا,.,ص•1متال1لكوت,المعمولساربين

المدميللطيرانملدمياالللمحلمراالساميالنطام.ما~

•وفلسطينتونساالكورالمألاالساسيالننامعلىومباهدفىيوقحلم

متخط~وقعتمحقدوالنغالوا~بنمالديدشاصا

االسالميةللدولالال~قالسلكيةالمصاالتاامحاد

J..ماكستان~مزا~تبلح«نالماعةاالما~منود

الغرباها»األكوألالتحاداالساسيالنطامعلىوهالدقتاوقمتاقد

ههتط~وقحمتقالواالردروالسنخالو~
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لالسمنتاالعالمىاالتحاد.امعار

النظامعلىوقعتالتيالوحيدةالدولتهيا~كيتءلجمسرريت

للتوقيعادههاستعدعنابلغتفقةفلسطينأمالالسمنتاالسالميلالتحاداألساسي

0المذكورالنظامعلى

للشر~االسالميةللجنةمحثمرةلثةالثاورةالةتوهيات

y-االقتاديتللشررنميتاالمالللجنتعثرةا~~الدورةان

التار~ةالوزرعشرالسابحاالسالمي~تصرالتاليةا~صياتوضعتآ~~

الدولبينفيمااالقتادىالتعاونلتوشقالهادفةالعملحتأ)

•األعضا

واالجر~ةالعامةاالمانةبذلتماالتيللجهودتقديرهااللجنةأبدت

الصادفتالعملحتتنفيذفىلماوالتابعتالمرممراالمالميلمنظمةانفرعية

>االعضا~ولرالةميبنفيمااالقتصادىالتعاونلتونيتى

حققتالذىللتقدمتقديرهاعناللجئت<أعربتكما

التجارىواالقتصادىللتعاوناممتالداللجئترعايةتحت~مشطتلمب

اللجنةبابالغالماشميتاالردنيةالسلكتمصلوهوكومعيكمقررقام

واألمنالتجارةوهيالعملحتفياالولويةمجاالتفيتحققالذىالتقدمبمدى

•والقلوالمناعيةعبتالزراوالتقيةميالغذا

لكوهميكأعممازيادةفياال~اراألمحضاأالدولمناللجمتولحبت

>العملخطتتنهفيذفياالسراعاجلمن



افرينكمعانالسيدلفخامةاصامماعن(يضاا~أعربتوقد

~في•االعضاالدولميبنوالتجارىاالقتادىالتحدونبتومشيقالبا~

0عيالجمااتيالألعتادااللتثحيبعالهادفراالفالميا~~

.وتوسيعهاالتجادةتثيبح-ج

رعايةتحتالمفعولساريتاجالاألطولالتجارةتموييلحتامبحت

د~االسالميالبنك

~برفعالمتعلقةالجدوىواساتبةللتنميهاالفالميالبنكيقوم

متعددامثللمترانحاد>وبائاءالنادراتاثنعانلنثانالخليميأل

•~اف9ا

استكمالفيالتجار»~اال~ميالمصركن~~ى1ا~./

للصلدانمجاريةاعالميةشكآلباسهاأالصهلت´ووالجددرا~

»السالميةا

التحار~~لتقيةاالسالميا~كنمبهافامالتيامتالدواالستعاللالراسات0ا_

0التحا«~لالفضلميامتنباملحو~

في~قيمالألىالثانىاالسالميالتجادى~ضىااليجاميمبةالتنيجأل

•ام9م/«بديلىثهولحيباللخوبأالبعناارالهة

يةاالتتالمذ-التوهياا~اداتلجصح.~ه~كنلدراساستكمالى

-اال~هيا~تههننمبمعنالصمادر~

التجاريةالمعمادضفىالصثماءلمحةعلىأاألعنارلىالةا~محنشمت

اكتو~فىالقاهرةفياقاهتماالمقرروالخاممىوالرابرالعالمهاالسالمية

•التواليعلىام55)منتوالعمودانام59>تونىممنةوفىم»امم

المتخصمتالتدريبندواتفييشارك.نللتنميةسالمي2اللبنكيمكن

•القاهرةفىالتجارىللمعرنىللتحميى

تمو~خطتالىاألنحتىتنضمالتي.لمعضاء9االدولاللجنةوحت

•ذلكتفعل)نعلىاالطولالمدىعلىالتجارة

••f'



الزراعيةوالتنميةمثيالفذامن2ا-د

الثانيالوزارىتمرالمهعن»لمادرلتقر~0على«للجنر«هلت

قيبتركبيانيول1سر1قيانتدا_ىالخررا~والتنميةالغذائىاألمنحول

فساتحفأالذىايهتالمت~´تيالحثااالجتمعاىتقريروعلىمم9ممرسمل

0م19المديسمبرالم_مالغوة

اجتماعاتتتدو~ناسراتالدرتكلأنا~•االعضاالدولوناشدمت

في-الصثماركالمكنةبالسرعةالدراماتهألهالستكمالى»ا~المفريق

~الأليراعيآلالنوالتنميةاثيالنزاألمنحولىالثالمثدزارياسالمث~

م>لمهملماكتوبرفياالسالميةباكمتانجمموريت

اجتماعاسضافتميبةالعرمصرعونىجمموريتبارتياحاللجنةالحظت

~.نو.قرحتم19المفبرايرlV-اها~ةفيالقاهرةفىالخبرا(فريق

االجماعهذا(سيعقدالمجالهذافىاعدادهاممالسالدراساتبعضاالجماع

0مايوTAفي (rIllAA

الصاعتمجالفيالمعاون-9

الجماعياتىالذاالعتمادلتحقيق~ورىمالزمذلك~ا~~المشاريع

>دىالقتااا~رو

تنفيذفياال~نحتىالحاصلالتقالمأيناباءتياحاللجنةوالحطت

المشاريعبمجالمحال~امتفي~سسات•-انشالثةالثاالوزاه~امتالمشاورمتتوصيا

للتجارةاالسالميةوالغرفةللتنميةاالسالميالبنكمناللجنةطلبت

فيماكتالمشترالممماريوتشحبىفىجمودهممواملتالسليومبادلوالصاعت

•األعضاءالدولبين

.•اآلعضاالدولفيالقلحولاألولالوزارىاالجتماع-و

المنعقدالنقللوزراءاألولاالجتماعمجنتبارتياراللجمتالحظت

فيوالتجارىاالقتعادىللتعاونامعةالدللجنةالعالمةالدورةمعامنبالمن

»ملم9ال/سبتمبدفينبولىامستا

م.••



هامعنصرالنقليمجال~السر~التنميةأنالسراللجنةتوهلمذ

>الجماعياميالذاالعممادلحقيقواالقتادىالتجارىالمعاون

لوزراأاالولاالجمماعمقرراتمفيذعلىاالمحضاأالدولاللجمت~

االسالميةللبهوكالدولبىمحاداالهعالياسر-ز

الفيةالمساعداتمقديمهيمحاداالر~رالمقديرحناللجمتقدر_

هاالسالميةالبنكيةفيالبخوتواساتالالو•ااجروجاليدةاسالمية

فعالمباسما.فياللجئتمعالمعاونعلىاالسالمي

ممتاالسكا~حولالخبراأفريقاجتمارمقومروأو~متقديم

لمحافظيالقادماالجتماعالىام9ممابريلفيكرائشيميامعنادهالمفور

<القديةوالسلطا:المركزيةالبنوك

اكاود~~ه~اكنبهاقاصتالتيالخحاليانبارتياحاللجنةاطلعت

0الخنيالتعاونمجالىفيللتنميآلاالسالميالبنكهافستاأهألاليبضاالداره

جهةمنالمتحدةاألممأجسزةبينالقاممالتعاونعلىاطلعتكما

•أخرىجرمنعمماوالعبقتالمتفرعةوا(جمزةاالسالميالموتميعظمةويبن

والوكاالتاألعضا)الدولجانبمنالحماميةمتجابتباالاللجئتوحبت

القبيامفىمبىاالسالالمرتميمنظمةوكاالتمعللتعاونواالقليميةالوطية

الفنىالنعاونمتبفعاليا

f• ح•
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ا~«ساتبينالفعمالىالتنميقاساليبودواهةأاألعضاالدولفيالفني

0األممهيثووكاالناال~ميتصرالصرو~الو~

همعالمياالالصرتمىبمنظمةاالعضا«الدولىفىا~ب

والفنيالعلميللتعاورالداهمهاللجنثفعاليات-ي

هكومستيكوثعاالت~عمال

مجالفيكومسثنبكرعا~تحتالحافلالتقدمبارنثياحاللجنثالحطت

0والتكنولوحيباالعلوم

´´كوصعيكالدائميناللجنتينبينالتنمق~هميةا~الحظت

المرتمراالسالمى~الىالمنقصةالمرمماتفعاليات-ك

آلميماتممثليمنالمقدمةالتقاريرعلىبارتياراللجئتاطلعت

>االسالمىتمرالمهمنظمةعنوالمنبتقةالمتفرعة

لياثنهوالفعاالهيشات~ه~~زتالذىالتقدمبارتياحاللجنثالحظت

0مقاريرهأفيعهاوالصوهبماقامتالس

هاختاصهافصنمنهاكلبثاصتالألىبالعملو.شارت

المومساتهذهأعمالفيالفعالةالمشاركةعلىاألعضاءالدولحتكما

دفععلىاألمحضاأالدولحتولذلكاألجهزةلهذهالصعبالماليالرفووالحظت

عليهاماوتسديدالفرعيةاألجسزةانياتمينالىباسظامااللزاميةتسامساهما

>السرعةمن~مكنبمامتأخراتمن

اصالتالموحولىاألولاريالرزاالجتتماع

A-االقتادىللتعاونالداهمتللجت»اللمةالدورةقرارالىاسادا

نبولىاستافىاهالنالموحولىاألولىاديالرزاالجتماعينححالسوفالتجارىر

ا. م..:ظ•



>لكومسيكالر.بعت.لدوهوةمعبالتزامن»م5»«مبتعبوفي

•اهالتالنمو•اوزرالى

معاألعصالرجدولمشورعلكومسيكا~بعالتنسيقمكتبيعممسوف

<االجتماعفىالمشاركينعلىالعملاوراق

جدولمشروعفيالنظربعتائمتاللجنةالرابعاالجتماومن~جى-'0

•لكوهميكالرابعةالدورة)عمال

منتمعمامنفلةتقاريرااالعالميا~تمرمنظمةعنوالعبقت

•يحتاسمتا~´~ابو1االجتماعالىاستقدر

ا_خارحيمبةأللوزراعثسرالسابحاالسالميالمال~عنمادر~ار

l'I'-رحبالخالورداأمحشرالسابحاالسالميتمرالمكلعندرالحماا~اريلخص

يليكماملم9مارص//Toالى7لممنعمانفيالمنمقا

لمدى~عو~عنرحبالحالوزراأعثنىالسابحاالسالميالمال~.عرب

)االقتصاديةالشررن(االسالميا~~منعلمةطانمتمثافيتحقالذيالنفدم

تقار~محلىبناأذلكه0~لمنظمةالتا~هالمتنوىباالجهزةا~ه

ةآالجهنهذه

-ا~اكنهألهشط.نهيبنشاكتاالصثماركةالىاكامحضاأاللدولىايضاودعا

.عضاألاالالدولميعبنقبعاالتحاورلتحزينالعملىخط

ا~الىالضرو>ر~المساعدانمنفديم•االعضاالدولمنيطلب»\

~نللتقاا~الدا~والىوالمحارودواالفتاورللمنعااثمةالد

التحدونومنحز~الحملخطبتندفيذللتححبلوذلكوالتكنولوجيالحلصر
•االعماالدولميبىفيمااالفمصادي.والتجاري
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<لمملخهلتتنبذجهودهامرا~مسرالمااالمانكصابضابملب».
<لفرار0قوفي0العما1الدولمبنمحبمااالفننمادىد>لنعاونلنحزبي

•<لرامياالعالمىالغمةموتنهرعنالصادر)فى.ا(انم/عرفم

•~~ونوسيعاالمحضاأالدولىميبنفيماالنجارهتنحبح

الدراساتمخمنلفباستكماليبادر«1البيضاءالدارصركنمنبطلبم.

و~ن>ساتالمهمننمير»محبالتنسيقوذلكالمجارةبمجالالحامت

»~فتفاتعقدامكانيةحوا»الشاملةالدراسباستكمالي.يضايقوم

هوباعيتر1تالنيهأونتنا~.سسعلىالمتكافثيو»لنجار

T'نظامشاأانسبيلىهياالر~ت.نجنالتيللالراسامتارتياءيسجل

مذالصادرااثتعانلنعانافليمي

~~الحاماالمينوممىالبيضاأارالال~~مالميرمنيطلب•0

التاالمناا~اأمواصلةاللحومبادلىوا~عة_لمنجارةاالسالمية

الثالمثاالسلالميةالتجاريةالمحارمىاقا~نثباالمحضاأالدولىمح

-والخامصابحواله

~1ا~«را~اثيالفألاالمنمجالىمحينالتحاه

اجتماعاتعقالهالالراهاناستكمالا~آالعناأالدوليناشد\.

المراعيةفيراىوالناثىالخذاالمنقطاعفيا~الأل~يو

العمليفويقتقر~فيالصننألمتالتوصيامحتمشياألللثالمحددة

لىاالءالوزا«يالمكل~من~ارثممللمستوىعلى»فشىألطالزر

ه~1الر«وا~ميةمثيالفذالالمن

ممرالمكلفيالمحاسبالمعوىملىممنهارك.ر•االماالدولمنيطلب)>

•الزراعيةوا~مسزامىألغدلالمرالما~الوزاري

ررر



PER/88-4/CF-CECMOC/COIotIIVXENAN

متا~يوا~~نانقرةمركزومنالصامتاالماعتمن.يضا~م.
•ميتالزراوالتنميتاسالغذلالمىالوزارىمصرالمرمومباتتمفيذ

ا~عآلانميالفيالمعاون

أاالعضاولالالمحبالتعاون»تتامح~رالعا~االما~منيطلب\.

نللمحاهالوزار~رةا~شاهتومياتتنفيذا~رالهيمثات

هالمناعي

T•~القامتا(مامتالىممكنتمساعدةكلمقديمعلىا(عضاأالدول

العمهتهز»امجازمنلحكيما

لمناعتراللتجارةاالسالميةوالخرفتللتنميةاالسالميالبنكمنيطلباله

فيماالمثتنركألالمشاريعثيبعلتجهودهماموا~السلعوتسادل
االمحضاأالدولمبين

مبالمياالالموتميمنظمة•اعضاالدولفيالفل•لوزرااالولاالجنتباء

عضاألاالالدولفيالنقليلوزواأللاالهاالجناعبتريرعلما~خأل,.

•االجتماعهألاعىدرةاالوبالراوان

oTالنعللوزراأاالولاالجتماع~فيذعلى•االعماالدوليحذ

والعلعال:الحكوميةالبنوكلمحاهطيالسابراالجمتماع --_.-
مبىاالهالتصرالمالمنظمة.عضاأالدولميالممديأ

السابراالجتماعوتوهيانبنتاثوعلما~خذ

،نبولاستاهيعقدالذيالنفديتوالسلطات

لصركن_البنوكامظيلمحا

لتر~اريفلجمهوا

م\5اللرسما/

.االسال~للبنولثالدولياالتحادمذثطط

اال~~ا~~هننمةعنوا~الفومحيةمذالهيشايحثال.

«ن~طفياالتحادمحالتعاونعلىالمجالىبهذاوالمعنية



المنوكالنشاألالالزمةالصساعالا~كافتو~علىآالعناأولىالةيحمثهع

»ولدعمهااالسال~الماليةوا~سسات

ألاالعناولالالبينا~نالنقاه

في~_شطتمامواهلةالبيضاأوالداروداكا~نقرةمركزمنيطلب,.
•اختما~مجالمىكلالفنيالنعاونميدان

مطمتلهيماتالميالمقاور._مطدعممواملتاالمحضاأالدوليمامال'0

ممكنحد~قصالىاال_شطأهذهفىوالوشارامبىاالسالمصرالمه

بالتعاونالخاصةامذثطتهامتا~حياالستمرارمآلالعااالما~هنيطلب,.

الوطنيةالمعنيةالمنظما~مىوغيرهاالمنحاهاالمممنطو~مع

»واالفا~واالقلميميت

يجدراالسمنتلصاكتاالسالمىمحاداالعىالحا~لتقريرمالنمبة

~محاداالهذاوضعلتمايلباقراوتقدمالتركىالوفد.نالقول

استمرارحا~فىا~.فررمصرالمرمارولذلكحكوميةغيرمرمستيصو
المتكشا~البعصببعضمااالمالاالعضاءللدوليمكرحا_«لراهنالوفر

المجالهذافيممتقبالالمعاونامكانا~



ومقريرالمدنىالطيرانمجلسعنالحالتبتقريريملوفيما
الدولفىوالالسلكيةالملكيتالعوامالتهيثا~اتحادعنالحالت

اال~~الدولفارعيبلوزرا)ءثرالساسالمالتمى~•مهدمية»ال
مضاماالمملىاالعضاءالدول~جسراهاتواصرانالقامتاالعانتمن

•آلميماتهذهالى

االستثماراتو~نوحما~شحب»تتناقيتبيتعلقفيماوكذلك

لتعاونالعا~واالمفاقيةاالسالمىالال~~.عضاأالدولى~

االسالميالمال~~.عاألولالالميعبنوامتجاريوالنيفنادياال

لمالتيعضاألاالالدولتحمث~رالعا~االما~منطلبالمالتمىفان

الىتبادرانكر<»الألماالفتىاالمناقيتينعلىبعلد~ق.وتوهح

هألافىيجالبما~يرامغدمانهنهاطلبذكا»ابطأأدونذلك

»جبالخارلوزراأالفادمهياالهالمنمرالالالىالشرر

االما~مناالمال~الدولجبةخارلوزراأءموالسابرالمرممىطلبكما

الميمافىمعديلالىالماد~فمراحاال.-رما~مدكرهباعدادمعومارالعامر

ومعميم)افستاأ(وا~لوحياوالتكموللعلوماالمالمبسسرمالمالا_حاص

تتم~رعلىالشرنبمذاممامالحطاعلى~حمولاالمضا:الدولعلىالماكرههذه

هاالعالميةالدولجبخارلوزراأممثرالشامنالمرتميقبلمنالمرفوعمماق-

الخاءحبلوزراأىشزالسابعاالفالميمنصرالصرقرارا~منعصمفريبايمنمسو~الا_

هلتيزهاباالصرالمنيهوالوكاالناالمحضاألرالالوملى

االسالميا~~~بقاهمتالذياالقتاديا~ثماكايلخصن~هسبقماىلم_

العملىخطا~ارمنألالصنبادلىالتعاونعن~التيا~مثدالمواويميبن

هوالتجارياالقتاديونللمنعاا~الدا~تكوينوكذلك



:يةباالا.االمل

التجاريهفضياتلالنظامانتناءحول

0منااالالدولميبك

االسالميألمؤثمرمنظمةفياالعضا»الدولان

،االسال~المؤنمرمنظمة0اعضاالدولميبنفيماالتجارةتحريران~ممها

التعاونلتوثيقمعالةوأداةميبها،فيماالنجارةوتوميعلتننيطأافتقوةيمنكر

ماثنعوبممعيشرمستوياتلرفعووميال،الدانعلرالجماعياالعتمادوتحقمقاالقتادي

المؤتمرمنظمهف.نطافىالمشروعاتمحنتلفميبنفيماوثقتروابطاقأمه~~ما

~والخدعانالسلعباهاجواالرتقا:والتموبل،متثمارواالالنجارةمبعاالتفي،مراالمال

المثامآلءاالنماثتأهدافعااطارفيأالعماءالدول

النعاونلتعزيرالعملحتوفالمكرةمكتاعالنفيالميبنتاالهداه~

وفي،الثالثاالسال~القمةمؤتمرعندرةاهااالعضاء،الدولميبنفييمااالقتعادي

بشأنالنالثالفعلاحكاموالسيماوالتجاريوا~االقنماديللتعاونالقامتأالتفاقية

:5التجاد

)الفتقادىللتعاونالدائمهاللجنةعندرةاهاالقرارانهااعتبافرنأخذاذ

والخطوطالمبادىءمنمجموهةمتنملفيماتشملعاماطاراتغافيةاعدادبشأنوالتجاري،

ميبنفيماالتجاريةفظيانلالشاملنظام0المتنازمنياوجدوالماجاومنمساميتاالالتوجيهية

االعضاالدول

التجاريهفضياتلالاالطرافمتعددنظاماميبنها

الفاليةالمبادىذاساسعلر



وكنلكاالسالمي،تتمرألمهمطمتساالعضاءالدول~المطامفيالمثماركةتقتصر-اوال

ألدول:مذهعلىعنويتماتقتصرالتياالقليميةونثبهواالقليميةاالقاليميةالمجموعات

تبأملمبدأ~قائمايكونان,تغيبتوكياتالمطامقواعدومعفييراعى-ثنائيا

,المساواةقدمملدمهاالمتتفادةفيكينالممارلكافيتير~السافع،

الدلبيسزتتجري)الفراقمنعدةتجاويةمفاومأتمريقئمآلمةتمفيذيتتو-ثالما

بتطويريسمر»متممجبامملوببينهافيماالتجارةتحريربغيةالنظام،سركتألمثنأ

متتابعة؟مراكل~وتوسيعةالنظام

ا~وألنتاشجالمكتسبةالمخبراتموءفيالدوريةللمرا~ألنظامينفع->ابعا

دولفيهاتثماركإخرىتفضليةتجاريةترتيباتايتعنبيالالنظام،.اليعتبرفاما

لما.مكماليعتبرولكنهالمستقبل،فراوالحاضرالوقتفنيمواءاعضاق

االخرى.أالطرافتجاهأالعضاءلملدولقانونيةألتزاماتبايتماففظالمفر<-~

تمديدبغية,ألذكرمالفةالمبادى»الدستد،مامراطاتفاقت~فهتقسر-2

وتفيك.الظام0امتماالتغاوف.بمأنومهاروقواعدامإليب



بمتأنالتجارةلتنميةمياالمكالمر~

ا~االتالفريقاهشماعاعمال

االعالميةللبلدانألمنجاريتالمعلموساتبثمبكة

فبراير24-22،ءالدار~

8891





االسالميةزرللبلداالتجاريةالمعلوماتتسكة~ل>

الثانيةالدورتينأثناءعليهاالمصادقللتوصياتتطبيقا-)1
اإلسالميالمؤتمراإلقتصاديوالتجاويلمنظمةللتعاونالدائمةللجنةوالثالثة
بإسطنيول1987وسبتمبر1986مارسفيالتواليعلىالمنعقدتين
للبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكةحولالخبرا>فريقاجتماعوتوصيات
لتنميةاإلسالميالمركزنظم،1986أكتوبرفيبإزهيرالمنعقداإلسالمية
المركزبمعتر1988أكتوبر24إلى23مناإلتصالفريقاجتماعالتجارة
.البيضاءبالدار

تيةاةولالمشلواالجتماعهذافي~-)2

لكامررناجمهورية-
العربيةمصوجمهروية-
غينياجمهورية-
أنأونسياجمهورية-
االسالميةنإيراجمهورية-
الودنيةالهاشميةالمملكةا-
لكويتادولة-
-Iالمغربيةلمملكة
السالميةالباكستاناجمهورية-
لتونسيةاالجمهورية-
لتركيةاالجمهورية-
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:االتيةالمنظماتمشلواالجتماعهذافى~~-)3

االسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانة-
والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةللجنةالتنسيقمكتب-
للتنميةاإل~ميالبنك-

والتكوينواالجتماعيةواالقتصاديةاالحصائيةالبحوث~~~
االسالمية.للبلدان

السلعوتبادلوالصناعةللتجارةاال~ميةالنر~-
التجارةلتنميةاالعالميالمركز-

التقوير.هذامناالمرفقفيالمشاركينقائمةتوجد

وزيوعزمانياللهعبدالسيدطرفمنالجلسةافتتحت-4
لممثليبالخصوصفيهاعبركلمةفيالمغربيةالمبملكةفيوالصناعةالتجارة
هذاالنعقادواالرتياحالترحيبعباراتمناالجتماعهذافياالعضا«الدول

المغربية.المملكةفياالجتماع

إنمنما»ضرورةوعلىاالجتماعهذاأهمية~العزما~السيدأكد
بينوالتجاريةاالقتصاديةالعالقاتتعززأنشأنهامنللمعلوماتشبكة
تقييممن•أخرىأشياءضمنمناالجتماعهذاسيمكن•االسالميةالبلدان

االسالمي.العالمداخلالتجاريةالمبادالتتيسيروبلدكلإمكانيات

االسالميالمركزفيالمسؤولينوالصناعةالتجارةوزيوشكر
~أنمتمنياتهعنوأعوببذلوهاا~المجهوداتعلىالتجارةلتنمية

البلدانبينالمبادالتتنميأنشأنهامنإيجابيةنتائجعلىاالجتماعهذا
الحسنالملكجاللةيوليهاالتيباالمميةالسياقهذافيمذكرااالسالمية
.الميادينمنالعديدفيالمستوكاالسالميللعملالثاني

نيابةطوزارةالعاهالكاتبجعدبنمحمدالسيدالكلمةتناول-5
،المغربيةالمملكةفيبالتخطيطالمكلغداالولالوزيرلدىالمنتدبالوزيرعن
أوكدمنترىاالسالميةبإلتراماتهامنهاوفا»المغربيةالمملكةبأن~فقال

وخاصةالمجاالتمختلففيالتقنيةوخبوتهاإمكانياتهاتجندأنواجباتها
لتنميةاالسالميالمركزإشارةوهنتضعهاوانللتوثيقالوطنيالمركز



المنظمة،عنالمتفرعةالمشاريعإنجاحاجلمناالسالميةالبلدانوكافةالتجارة

التنسيقمكتبوئيسكواهانأيدنالسيدالكلمةتناول-6
لتفميةاإلسالميوالمركزالمغربيةللحكومةتسكراتهعنفعبرللكسيك
هذااللتئامالظروفأحسنيوفيحتىبذلهاالتيالجهودعلىالتجارة
منتوصياتعناالجتماعهذايتمخضأنمتمنياتهعنأعربكمااالجتماع
.المشروعهذابتطبيقاالسراعإلىتؤديأنشأنها

مستغزوالسيداإلسالميالمزتميلمنظمةالعامةاالمانةممثلأما-7
اإلسالميالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينامتنانعنبالخصوصفأعربالرحمان
الهامالدورعلىوأكدقاطبةالمغربيوللشعبالثانيالحسن،الجاللةلصاحب
.األعضاءالدولبينالتعاونتعزيزفيالتجارةتلعبهالذي

االسالميالمركزمديرغريالمدالعلويإدريسالدكتوروحب-8
التيواالجراءاتالمراحلبمختلفزكوتمالمشاركينبجميعالتجارةلتنمية
النسرطاتمختلفوإستعرض.المشروعهذاتطبيقأجلمنالمركزإتخذها
التجارياالنعاشميداننيخاصةعملهمرلبرناتطبيقاالمركزبهاقامالتي

متفازرواالالشكرعباراتأعمقعزريزرالحاضرجميعبإسمعبركماوالتكوين
المؤتمرلمنظمةيوليهنفكماالذيالدعمعنالثانيالحسنالملكلجاللة

لتفميةاالسالميالمركز•التجاريالتعاونفيالمختصولجهازهااالسالمي
.التجارة

االعمالولههعلرروالمصادقةالونيممورإنتخاب

الدكتورإنتخبتوكياجمهوريةمندوبمنإقتراحعلىبناء-9
لالجتماعوئيساالتجارةلتنميةاالسالميالمركزمديوغويالمدالعلويإدريس

1o-طرفمنالمقترعاالعمالجدولملىذلكبعداالجتماعصادق
.طفيفتعديلبعدالمركز

-2-المرخنفياالعمالجدولبوجد
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الصددهذافىالتجارةلتنميةاالسالميالمركزمديرذكر-)61
االسالميالمؤتمرمنظمةأجهزةطوفمنعليهاالمصادقالتوصياتبمختلف
المعلوماتشبكةيخصفيماوالتجاوياالقتصاديللتعاونالدائمةواللجنة
لثةالثاوالثانيةالدورتينتوصياتعلىألرواالسالميةللبلدانالتجارية
بإزعير.الخبراهفويقإجتماعأثناءعليهاالمصادقوالتوصياتللكوسيك

المكوناالتصالفريقإلىالموكولةالمهمةعلىالمركزمديرأكدكما
والبنكالتجارةلتنميةاالسالميوالموكزالمعنيةاالعضا«الدولخبرا«من

وتبادلوالصناعةللتجارةاالسالميةوالغرفةأنقرةومركزللتنميةاالسالمي
فيوتقديمهاالجدوىدراسةلمراجعةالالزمةاالجراءاتبأخذوالمتعلقةالسلع
.جديدةصيغة

فيوضعتالتيبالمبادى«غريالمدالعلويإدريسالدكتورذكركما
التجاريةالمعلوماتلشبكةفعالجهازإنشاءضوءهاعليسيقعوالتيإزهير
.ميالمبادىءهز»االعضاءللدول

حيثمنمركزيةالإنشاؤهاالمزهرالشبكةتكونأنيتقين*
الموجودةاالمكانياتمنإنتفاعأقصىتحقيقبغيةونشرماالبياناتتجميي
االسالمي.المؤتمرمنظمةإطارفي

المعلوماتونشروتقويمتجميعيتقين•
فيالقائمةواالتصالالتخزينتسهيالتاستخدام
.ممكنحدأقصىالىاالسالمي

خاللمنالضرورية
المؤتمرمنظمةإطار

بداء،بخطوةخطوةمواحلعلىالشبكةتطويريتمانينبغي*
فيسيمتدالذيالنظامهذافيالمشاركةفيوالراغبةالقادرةبالبلدان
.االعضاءالدولجمييليسملتطوير»مناالخيرةالمرحلة

بالتعاونالتنسيقمهمةالتجارةلتنميةاالسالميالمركزيتولى
االسالميالمؤتمرمنظمةفيالمعنيةواالجهزةاالعضاءالدولمعالوثيق

.الشبكةوتشفيلإنشاءإباناالخرىالدوليةوالمنظمات



الموحهااالمسمانا~حولالنحلملسةالمذكرا~دواسة
»االعماؤللالا

ضافياتحليالالتجارةلتنميةاالسالميالمركزممثلقدم-12
الخدماتوحولاالعضا»البلدانفيالقائمةالمعطياتوقواعدالتجهيزاتحول

الدوللدىالمركز~~هالذيالمستفيضالتحقيقعلىبنا<وذلكالموجودةالالسلكية
.اإلستبياناتبواسطةاالسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضاء
فيالكاملالعونلتقديمبلديهماإستعدادعلىوتركياتونسمندوبمنكلأكد
المركزبمهمةتضطلعأن~التيالجهةولتعيينالتجاريةالمعلوماتشبكةنطاق

.الشبكةهز»نطاقفياالقليمي

األعضاءالدوللدىالموزعةلالستبياناتالتحليليةا~كرات
-3-المرفقفيتوجد

ووسانلالمعطياتوقواعدمسةاالعال»ات-Iتقسو
لمنظمةالتاسعةمصاتالمينمعضالموحودةاالتصاالت~الالسلكمة

.المزتمواالسال

ومركزاالسالميالبنكممثلمنكلالصددمذافيقام»36
لمختلفتقييمبتقديمالتجارةلتنميةاالسالميوالموكزاالسالميةوالغرفةانقرة
االعالميةللوسائلJ,الميدانهذافيإكتسبرهاالتيوللتجربةالمسألةهذهمظاهر
.عليهايتوفرونالتي

إيسينت.مشروعللتنميةاالسالميالبنكممثلقدم69-
فعرفاالسالمي.للبنكالتابعوالتكوينا~وثبمعهدالدرستحمتحاليايوجدالذي

.فتوار)سو(المالئمةالتشغيلووسيلة(هاردوار)الماديالهيكلبأنهإيسنتمسروع
فيالمستعملينبينإتصالووسيلةمادياسندا.إيسينت.يعتبرفاردوارفبصفته
المختصة.واالجهزةاالسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالبلدان
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المعطياتلنقلكوسيلة.اإيسينتيعتبرالسياقهذاوفي

فمناالعضاء.الدولفيالمستعملينبينالخدماتمنوفيرهاوالفهارس
يخصنيماأمامادية.إتصالوسيلة.إيسينتيعتبراالمستعملينناحية
االسالميالبنكمندوبأكدفقداالسالميةللبلدانالتجاريةالمعلوماتمئبكة
البنكرغبةعلىوألر.إيسينت.معوريزدال،تقديمهوقركماوعالمسرأن
لتطبيقمعنيةأخرىمنظماتوموالبيضاءالداومركزمعالتعاونفي

.إيسينتمسروع

ونشروإستعمالجموحولعرضاأنقرةمركزمندوبقدم5-1
المندوبJüالمتوفرةاالعالميةالتجهيزاتحوللمحةتقديموبعد.المعطيات

تلينيت.الىماتبالرزالتحويلشبكةبواسطةموصولأنقرةمركزبان
.العالفمفيالشبكاتأمممنتعتبرالتي

فيالمتوفرةوللبراعباالعالميةاتللتجهينوصفاالمندوبقدمثم
المعطياتبنوكالىيلرأنأنقرةمركزإمكانفيبأنهأضافثمأنقرةمركز
.العالميوالبنكالدوليالنقدكصندوقالدوليةالمنظماتفي

)فئمأماالتيالمعطياتلقواعدوصفاالمندوبقدمعرضهختاموفي
.المركزموظفر

وتبادلوالصناعةللتجارةاالسالميةالغرفةمندوعبأعرب16-
وعناالسالميةللبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكةلمشروعإرتياحهعنالسلع

االسالميةالتجارةإنعاسسبيلفيهامةخطوةيعتبرإنساءهابأنإقتناعه
معلوماتأنظمةعلىالوإعالميةأجهزةعلىتتوفرالالغرفةبانمضيفا
منالغرفةيمكنأنشأنهمنالتأينيكإنشاهوأنالحاسوبعلىتعتمد
.االعضاءالبلدانرغبةحسبوبثهاالمعلوماتعلىالحصول

عملحولعرضاالتجارةلتنميةاالسالميالمركزمديرقدم-17
قامالبيضاءالدارمركزبأنوأوضحالتجارياالعالمميدانفيالمركز

االعالميةالتجارةميدانفيمختصوثائقيرصيدلتكوينبمجهودات
دولعنالصادرةالوثائقمنخاصةالرصيدهذايتكرنوالعالميةالبيئية
.الدوليةوالهيئاتاالسالميالمؤتمرلمنظمةالمختصةواالجهزةاالعضا»



المتعلقةوالقوانيناإلحصائيةاء~مات!شتبز.الوصيأهذايتكرن
حولاالذ~وكذلكويهالتبواالتفاقاتاالسواقودواسةوالصوفالخارجيةبالتجارة
.التجاريالحقلفيالعاملين

المعلوماتهز»لنمشربمجهوداتالبيضا»الداوموكزقامكما
>السنويالتقرير•المنشوراتوبوامةوالتلكسللمراسلةالعاديةالطوقبرامعلة
كلمرةتصدرواإلهمال~ا~لميةالتجارةفيمتخصصةمجلةوهيوتجاويس
•.•شهرين

:إعالميةبتجهيزاتالتوثيقمصلحةبتجهيزالمركزقامكما
طابعة•ماكنطوشنوعمنشخصيكمبيوترأربعة•مودام+HPشخصيكمبيوتر
.ويترأوإيمارطابعة<الليزربواسطة

االعمالمنبالعديدالقيامفيشرعالمركزبانالمديرالحظكما
.ا~مشروععليهانصالتيالمعطياتبنوكبانجازعالقةلهاالتي

منقلفةأجهزةمرللتعاونإتفاقاتالمركزعقدأخرىجهةمنو
العامةاالتفاقيةومنظمة.االونكتاد.والتنميةللتجارةالمتحدةاالمممؤتمركمنظمة
الوطنيوالمركزمعردJiومؤمصة.االقاطوالتجارةالجمركيةالتعريفاتحول

وأجهزةالتجارةإ~شأجهزةمرعالقاتبتكوينالمركزقامكما.بالمغربطترثيق
كلموةالمركزينظم.االعالميالمؤتمرمنظمةفياالعضا«البلدانفيالدولةتجارة
.المنظماتهز»معلقا«عامين

الجديدةالصيغةالتجارةلتفميةاالسالميالمركزقدم8-1
•مواجعتهابعداالسالميةللبلدانالتجاريةالمعلوماتلشبكةالجدوىدواسةلمشروع

تبينوثيقةالمركزقده•المشروعبهاموالتيالمراحلمختلفإستعراضبعد
بنوكوكذلكوفزنهاجمعهاسيترالتيالمعلوماتوطبيعةالشبكةمستعملي
الستكونالتيالشبكةبنيةالوثيقةهز»تعوضكما.هاإنسانالمزمعالمعطيات
نقاطعلىمتعتمأوالتيبإزهيرالمجتمعةالخبراءمجموعةلترضياتطبقامركزية
زرسيكوللتنسيقموكزعلىأيضاتأينيكمشروعسيتوفي.إقليميةوأخرىبزرية
.البيضا»بالداوالتجارةلتنميةاالعالميبالمركزمقنو»

إزهيوإجتماعلقوصياتفوفقا•الماليةالمتطلباتناحيةمنأما
.كلفةاالقلمنازعبدوزرتمثلالالمركزيةالبنيةفإن



للمركزشكرهمعنا~وكونمبو.العوضهذاختامفي-96
ا~وىدرا~إ~رهيقد~الذيالعملجودةعلىالتجارةلتنميةاالسالمي

تمخمر.الشبكةبتطبيقاالسراعيقعحتىللآلوا«مثموبتبادلبادوواثم
.التاليةاالستفتاجاتعلىاآلراءتبادل

ا~د~ذإتفتدإيينتتينكبينللتكاملنظرا-1
>اال~هيوا~االسالميالمركزبينالوثيقالتعاونضرورةعلى

.tرالمنمرمتنبذوزنامأ-ب

أعرب<الشبكةهز»إنسا»بضرورةمنهميقينا
.الممكنةاآلجالأمتربفيالنورالمشروعمذايرىأنمتمنياتهمعنالمشاكون
االعتباربعينتأخذوزنامةبوضعالتجارةلتنميةاالسالميالمركزدكلفرا
البنكطرفمنالدراسةقيديوجدالذيا~إيسينتمشروعحامتبصفة

كما.العربيةالدولبماسعةإطارفيأويسنةومشورعللتنميةاالسالمي
بنوكبإعدادخاصةالمتعلقةاالعماللمواصلةالمعنيةالمنظماتالمشاركونشجر

.المقترحةالمعلومات

البزريهالنناط-ج

البؤريةالنقاطترفرضرورةملىالمشاركوناتفق
النقاطهز»الختيار~ييرتحديدأمميةعلىأكدواا~~د~ا.ا~~
الحاجياتحسببؤريةبهمآتىةأوجهةتعيينحريةاالعضا»للدولوأوكلوا

.االسالميةالمنظماتطرفمنالمقدمةوالطلبات

J-االفلبمبةالمراكز

البؤريةالنقاطأوالمختصةالمراكزأنالمشاركوناعتبر
.اقليميةمراكز>ورتلعبأنلهايمكنالمختصةاالسالميةوالمنظمات

المراكزمقامالبؤريةالنقاطتقومأنملىأجمعواكما
.dJjإلىاألتاليمبعضحاجةإقتضت.Lإذااالقليمية
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نمنيالالمراكز0هذجرأJفإنالعاالتكلرلحى-0

.البعنسبمضهمبيناإلتصالمنربأالبزاطراكن

,J-المساندةالمراكز
علىاإلسالميةالبلدانبيناإلعالميالنظاميتوفيمتى

يمكن.مساندتنسيقمركزإنشا»فكرةعلىاإلجتماعأوصى<الفعاليةكامل
وموكزوالتكوينللبحوثاإلسالميوالمعهدالتجارةلتنميةاإلسالميللموكن
.ذلكإلىالحاجةدعتماإذامساعدةتنسيقمراكزدووتلعبأنأنقرة

الماليالجانبتقييمبأهميةالمشاركونيقرإذ-ز
ضرورةعلىاتفقوا>اإلسالميةللبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكةلمشروع
.للكوسيكالمتابعةللجنةالقادماإلجتماعأنظارعلو.المسألةهز»عرض

المغربيةالمملكةوشعبحكومةإلىتشكراتهأحرالمجلسقدم-20
حضيالتيوللتسهيالتيتلقا»المركزمافتىهالذيوالفعالالدائمالدعمعلى
.االجتماعهذالتنظيمبها

لتنميةاالسالميالمركزمديرالصيدالمجتمعونكلف
الجاللةصاحبإلىوإمتنانشكربرقيةببعثاالجتماعوئيسبوصفهالتجارة
.اللهنصر»الثانيالحسنالملك

حسنعلىالرئيسللسيدتشكراتهمالمجتمعونوجه
.المداوالتنجارعلىساعدمماالظروفأحسنفيداوالذيالنقاشإدارة

إلىالحارةتشكواتهمأخوىناحيةمنالمجتمعونوجهكما
.االجتماعفيهاداوالتيالطيبةالظروفعلىالمركزموظفي

منموفقاتهمععرضهقصدالتقويرعلىالمجتمعونصادق-21
لهيئةالرابعةالدورةأنظارعلىالتجارةلتنميةاإلسالميالمركزطرف

إلى6منسنعقدالتيوالتجاوياإلقتصاديللتعاونالدائمةللجنة.المتابعة
B69أبويلBB.





الخبرافريقامبنماع

اهادواتوضاناالئتمانلتأميننظامامنناهبشأن

~بمدمينللتنميةاالسالصالبنكبمقرعقدألذي

~1401عاممناالخرهجماديمن7و,قي

م)1911عاممنالثا~ينايرهكانونT1و30(

.تمعيد

االعضاالدولميبنوالمجارياالقتعاديللتعاونالدائمةللجنهاالولبتماعاال(وص-1

عأممنمفرمنrr-nمنالفترةفياسطنبولفيعقدالعذراالعالميالمؤتمرمنظمةفي

أفرين،كنعانالرمسفخامةبرثامتتلمم19ا4الثانينوفمبر~تنثرين16ه14(_140~

االمضاألمسزادولمنالخبراءصلفريقابتماىبعقدأوصالتركيةالجمموديةرئيسى

الماليةالمؤسساتوبمشاركةللننميتاالعالميالبنكرعايةتحتاالسالميالمؤتمرمعلمةفي

لدراسةلكوناالمالمييةالماليةالمؤسسانمنوغيرهااالسالصالمؤتمربمنظمةالعالقةذات

.اسالميةأهسى~سايليامتناءامكانية

للتمارةابطأطولتمويلسهيالت(ألم

التديرناتاثتتمالضماناقلييميتطاملم(ب

االطرافمتعدامالميمقامةاتحأل(رء

عاماواخرممذللتجارةاجالاالطولالتمويلبرنامجتنمغيلبالفعلتموقدهذا-2

متعدداسالميمتاهةاتحادامننأذحولأراسرالحاضرالوفتفيمجريانكما~.1407

.الطرافا



و~ناثتتمانميينلننةنظامانننا«عن~:االرا~بعنوانالنالنتالمرفوعاتهز

االسالسالمؤتمرمنظمةفياالعفاءالدولميبنالمادرامذ

اال~~البنكيقومبأنوالتجارياالقتادي~وناثتالداللجنةاو~وفد

الصادراتاثمعانمنعانبمجالالمباشرةالعالفةذويمنفنييرلحبرا>اجساعبعقدللتنمية

~~يمكنعصرمتناماقامنهأمساالجتماع~ا~انعلىالدراسزءهذهلمراجت

االط~.اث~ا~ممبعمنقفاويكورالمجالهذا

فراالعنا:الدولجمييعالىللتنميبةاالسالميالبنككتبمبأالتومدهلمواسباب-4

اال~~البنكمقرفياالجتماع~رفيبرا~كللترذراالسا(ميالمؤمميمنظمة

ساللجنةالتنميقومكتباالسالميالمؤتمرمنظمةمنكلايضاال(بمتماحدعىكما،للتنميق

~نالعربيةوالمؤمسةاالمالصا~و~´والتباريفنمادياالللتعاونالدائمة

االسالمي.القففيالمبرزينالعلماءمنوعددمتثمار،اال

ð-و1يو~بدةمديفتفيلملتنميةاالممالصالبنكمنفيبممماراالهذاعقدy~

10و~«م)19ا/عامالقاسيناير~كانونnو30(~1)0لمعاومناالخرةجمادي

النينالمشاركين0بامساقائمةالنقرييبهذاوملحق.مؤمساتوثا(ثأولنهí9منمشاركا

أالجمماعهذاحصروا

9ال~قبولهم~ألمشاركينبتمكربنماعاال~االسالميالبنكرئيسىافتنح-1

هزخبداأفيهابيلنقرطبهفرمةاالجماعهذاان~ذ~وقال.ممبموالثنرحيببالمنك

االسالميبفلالنالمثننركأاالهدافبعضخدمهسبلفبىمعالببنظروااالما(ميبأالدولمخنلف

مجال~ا~زالذيالتتقسمنبالرغما~الرثببسىوإفاف.االسالميالعملطرببنعن

حأالكثبىهناكمازالانةاال<االممال~المؤننمرسنظمألاالعضاءللدولالبيبنيبفدهالننحا



لالجتتماعيخينالنارالخلفيهايضاالكلمةلختوقد.تطويبيا~تحتاجالتراال~~ت

االمةال_-المرجوةرألنتأثلتحقيق~تجريا~المناقشات~المعقودةواال~ل

.االعالمين

والنجاريقادىافطنعاوذالدائمةباللجةالتنسينمكتبوثيمرنائباعربوقد-7

واالملاللجمهلمداوالنالنجا-وتمنىالبنكوثيسرماعنمعبرالنراآلرا»معا~~محأ

الدولببرالتناطمجاالنممنتلففرالقائمالتتعاونتعزيزنحوآخربعداتضفان~

~.االط~البنكبامدادهاقامالتدالدراسملداثنروقداالمال~،

.االجمماعوثامةللتنميةمالساالالبنكوثييسىييتو~انباال~عألمثماركونرأى-8

:آامياتاالمئاقتات

،الدعوةمعار~ثالثوئناثقميبنمنكانثواتالمقدمةللدراسةموجزعرمنىبعد-9

الجيدواعدادهانثمولييتتها~منالدراسةبههذالمشاركونأشاد

االستماروضانوحمايةتنقحناتفا~من19المادةبمضرنالمنثاركينتذكيرتم-1:

.يلومابماجاءوالتاالممالصتمرالمهمنظمةفياالعناءاهولىميبذ

~-امفاقيتالحكاموهتفا-للتنميةاالسالميالبنك~لمن-المنتمتتعمل"

االموالعلرمبنالنأتتوسللمنظمف،فرعيكجهازاالستثماراتلضاناسالميةمؤسثاتننا»

وقفاذلكبتمانمرامماةمراالمفافبهدهبموهبالمتعاقدةاالهراقاقاليمفيالمسممرة

االسال~´´.يعهألشلمبادىء

حيث،الصادراتاثنعانفأمين~المقترعالنظاميقتصرانالمثفاركيينبعنداهترو-11

انيجبالتطامانآخرونرأىمبينما،الصادراتتأمينعنينتلفاهراالستثمارتامينان

قاسماباعتبارهمبنالتأ~يطوياالهربنلحالانحيث،ايضااالستمارتأمينمغطبى



اليهتطمحلماومحققااعاله)اليها(المشارباالمفاقينجا«wملميابدلك•0مكوذهمنسرثا

هذا.الصادراتاثنعانلضاننظامامنمنا»منوالتجارياالقنماديللمعاونالدانئمهاللقنه

خارجيةلوروادعشروالخامسعشرالرابعاالجتماعبنعنالصادرهارانالفادنجانباس

لمنظمةنابهةمبددجدهبثاتاقامةبعدمفنقضراالسالميالمؤتمرمنعلمةرفياالتضاهالدول

نفسىفرراتواالمتنماالصادراتمىكلبتأمينالقياميسحسنلذا،ءراالمكالمؤنمر

ألمؤتمرمنظمهفراالعضاءالدولحار~وزرادوافقالسالمؤمسرنتالاءومنءالو~

وحمايةبتشجيعالخامهأالمفاقيةمن1~العادهبموجبتأسيسهانلىفلمناالسالس

ا~مدوالتجاريدواالقتماللمعاونالدامتاللسامامةمملمبروقدسنمار.االوممان

مامقديمميمكنلمقترعاتللوهولالصادراتاثنعانمأمبدملىالمناقثتفيالمركبيبجب

.والتجارواالقنمادىللتعاونالدامعأ~الفادماالجماعالد

بالتا~ينطقهيماالميبساءالمختلفةثلالبدامزايباالمنحدنونأوردلقد-12

اهادراسزاشمانتأميرعلىالنظاماقتمار)أ

االمتننمار~وتأمنالصادراتاثسرنفأمينمنلكلالنظامثممول)ب

البدا~فد~تكورمؤمسهامتناديفعلرأيظهورا~الماقتادتوفد

ماضوءو~،الخبرةمنواكتساب.المزيدالوقتمرورومع،اهادواتاثتعانبنأمين

تضمانعنثذالمؤمستلمذهيمكن،الجدوىنؤكامتناشجمنالمعنبالدرامما~عنهتسفر

النظامهدابموجببمامقومالمنيالعملياتا~االسننمارتاميين

سرو.<»<شربمتنس0««دبمسردد0«هبدمد،0شد<د<<<<نفذ-,»
اللجمهاختيارفانا~ههذاوف.المفرحأالمؤسسأممههلمغريروالتجارياالقتعادي

منلكلا~تراهاالتندالسبلوتاالومدمبيبعوالتتجارياالفممادوللمعاونالدامعة

منلكلالنسيبةاالهميةفانثمومن.االسنننماروتتنبهمذالصادراتننيطوممااالمرين

وقد.اوالاالختيارعليهايقعالترالمؤسسة~تحددسوفالتيهياالمرينمنين

.الما~الثالثهرانإلنباالرالنوميهذافياشار

او،اهادواتاثنعانتأعبن~قاهراالنظاميكونان-أ

اوءاهامراتاثتماروتأميناالستمارمأمينمنلكلشامالالمطاميكونان



مجالمنيومنانالمحةفنرقفيويمكنالصادراتاثتملنبتأمينالمتكالميبدأان-بح

ايضااالستثمارتأمينينثملبعيثعملياتة

المثماركوناقترحولذاامسر.ستدأا~هرتنفيذهسيتمالذيالمتكالم~لن-1ة

منوالتجارياالقتعاديللتعاونالدا~اللجنةتتنارهماامماسعلىالمنظاماسميتقرران

.عالهاالمذكورةالنالتةالبيلةاالنظمة

تمعيالتعلىالخمولفياننظاماجممايوقدالتدبالمعربةتتعلقاخرىقنيةوثت-10

هرالمرافيمنكلهيشلقداهولوهذاانفياالملعناالعرابتموقد,التأميناعامة

بخدمات0االبتدامع،الوقتمرورمعالمعوبتهذهعلى)لتغلبميمكنا-اال،االولى

التأميناعادةشركاتمنذلكوبعدالوليةمواقاالفيحالياالمتاحةالتأمينامامة

تعا~الملةباذنألهاامتمنامميتمالمساالسالمية

.ألقضايابهذهالمتعلقةالرثيمتالنقاطعرفتم-12

االقساطو100

\V-~تحنمبانبجبكاناذاماهبالموفورلمذايالنمتميسبهألرالقصيةكا

منفثاتا~)لدوللتقمعيمنبعاا~بهايكونانام،موحدمعدلاساس~االقساظ

بمماعاالكانالموموعلهذامسفينةمناقتتهوبعد.واالقتماميةالمميياميةعمااوهاميث

يجباالعالميالتضامنرورمنوانطالقا.ومعتدةتنافسيةاالقساطتتكونانيببانهعلى

لتباينتبعاتتباينولكنماIالسياميةللمخاطربالنسبةمو~ةاالقساطمعدالتتكونان

.ومتهالصفعمريقت~التجاريةالمخافر

الضانييتالطاقت1

ىااللتزامات~تكونبأناواقترشمتكان،النظاممالبرأسيتعلقوفيما-11

سادالذيالرأياناال،للمؤمستالحرةواالحتياطياتالمالرأساضعافخمسةالييتجاوز



وأمراضعافعنثرةاالو~المواكلفييكوناننحوانبالنظامالتزاماتلمسنوىبالنب

ارالحتزاماتهز«لمستوىيمكنانعلر،للنظامالحرةواال~طياتالمبدئيالمال

انبعدوملك،الحرةوا~طيياتالطاممالرأسضعف30و19اسالنهايةفبمرداأ

.اكثراوسنوات1أو0هدىعلىالخبرةاكتصبقدالنظامبكون

i(المالأسمتطلبات

مينارملييورمائةال100.(0النظاممالراسيكونانتفضلنحوألمثماركوناتجه-19

.للتنميةاالممالصألبنكمنمماممتالمبلغهذانفيكونانعلر،اسالمي

للدوليكونالنوهىهذاوف.هىالخأالقطاعاثنواأليببانهألمنثاركينبعنىرأى-20

بماالحكوميشبه»القناىألخإهىالتطاعفرالماليةالمؤمممماتتثميبعفرالنياراالعضاء

بعنىافترووقد.ألمتكالم..JIس6رفيلالكتتاب،االسالميةالماليةالمؤمماتمنلكفي

الخامىالقطاعفانالمالس6رمن:00بفعللتنميةاالسالميالبنكماقاماذاا~الخبراء

بها.تمهملكي:20نصةعنثذللحكوماتويتبقى:20بنسبةيساهمانبيمكنه

امتبارهيمكنمينالتهن1المبشبياهفيالزوفااممدممطفىالشغخميلةذكر-21

مليهاناليمكرمهالكافالقدربدونوامهمتأالمالللدلمنهاال~مرورتحابت

مومزا~وامطا.بينهافيماللعاداتملحوظتمتتحقانالدوللهك

لصهورالصائدالرايانواوفحءوامملوبةالتأمينمجالفرألصيثتوالتطوراتاتللصمتب

ميت.االمالالمبادىءينافيفهوولدا(المغررايتضنالتقليديمينالتةانهوالعلماء

فحسبهائراليسرالتعاونيمينالتانعلىالتعريتعلماءميبنالعاماالجماعالىواشار

المعامالتفيا~جاتهملنسرسماتآلمةهذهمنليننئثواانالمسلمينعلىيببانهبل

شرعامقبولالتفصليةألمرامةفرجا~الذيالتعاوسمينالتةوان.والماليتاالقتصادية

الشريعة.احكاممعمتفقاوجدوقدالمبداحيثمن

ما~اوالتعاملفيالجهالةمووالغررءالنر.وثانيهاوهبفتح•الغرر(الم
.الما»فيوالصكالهواءفرالطيركيبع~مااليونتناويعانالمتبا



تأمينيشملانيمكنللتأمينالمقترحالنظامانالزرقامطفىالثنيخفنيلةكرون-23

ءلكنو~.ألشريةاحكاممعذلكيتنافراندونأالستثملر،وتأميناهادواتاثتعان

تأمينبعملياتللقياموا~مؤمسةتكفرهبث،المؤمسماتعمدلزيامةحابفال

مين.ألنأممامتوااهادواتاثتعانوتاميناالستثمار

كلفرالرأيالزرقاالثمينفميآليوافقاهالمريرمسمحمدالشينفميآلوقال-23

االنكليزي،للنصألعرمبالترجمة~ألمال~تبعنىاورذثم.مالمناتمنابداهما

لالملبقةمهالترجمةتكونلكدالالزةميبرالتدااتخاذتقرروقد~ها.تفراتفر

المنقحةألتفميليتامتالدرفيذلكيتبعانعلىاليها،الشمارالمقفراتصياغةوالعادة

اعدادلدىالمثماركونبييهاألسألمقترحاتتراىوموف.المشاركينعلومتعممالس

الوزراء.علىلعرفهاالكوسيكالىارممالهاالمقررالنماثيةالسة

ألتقديرعملياتفيللفوائدالمغآلالقروضبشأنللمطروجهتانطرفتوقد-24

.للفوائدالمغآلوفرالقرالتأميننظامبشملاالترىنظروجه)أ

،للفوائدالمغآلللقرونىفأمينياغطاءالمطاميقدماالترىاخرىنترووجهة)ب

دونوحدهالقرضامل~التأمين،االستتاهسيبلو~الضرورةحالةفييمكنانهاال

يسترده.انبالتا~ولهللمقرخرحقاالشريةنظرفيالممالرأسيعتبراذ،الفوائد

المنومة.الكمبياالتاءلوثنرمبع(ايعملياتالمطاميشملاالوينبق-20

n-غيرالتأميناعادةشركاتمناالسالميهالثنركاتعليما~ا~العموالت

للشزيعة~منافامرءلهازبائناجتذابتطيراالسالمية

الصثتركين،منهموغدالشريعة،علما«ابداهاالتالمالحظاتتراسانتقرروقد-27

وضماناثنمارتأمبيننظامانتناءبمتأنالمفعلة)اللدراسةثيبةالنهاالصبفنةاعدادعند

السهامقدمممالمقرراالسالص´´،المؤتمر~فياالعضاءالبلدانميبنفيماالصادرات

الرا~دورتهافيالكوسيك





نقديموثيقت

المماريه)لقيامةالمواصفاتمينللتقريبمنهاى

مثمتركأقياسيةمعاييرولومعمالميةاأل)لبلدانفي

اال~ديللتعاونألدائمةللبنةاالولاالهتماع~لتقررقدانةالمعروفمن

-,,uمناسطنبول~انعقدالدىاالسالمي0المؤتمرلمتعلمةالتا~والتجاري

المارينةالقياسيةهفاتالمواميبنالتغريبحولأرائاجراز1984الثنا~نوفمبرهثمرين

هفهبينالصنبادلهوالممتنجاتالسلعامتالدرهز»تننملانعلىأالسالميه،البلدانفي

.التجارىالتباهلتنصيفبغرخروهكلكالبلدان،

تمزالمهمنظتفياالعماءولالكفرالمجارةوزراءامحزهالذىالقرارممروقد

الميعا-معبالتعاونتمع،بانالحركيةالقيامةألمواصفاتسيمةتكليكملدمداالمال

هذدتوحييأيتيرمنهارشروعمت،االمالالبلدانفيالقياسبالترميدالمسر

التوحيدضراءاجتماععقدمنكافيذمدةقبلالميما~هذهملدو~المواصفات،

.19أ0عاممننيممان~ابريلشوساسطنبولفيميعقدالذىاالسالميةللبلدلنالقيا~

التوحيدفبراءبحث1~نيسان~ابريل12الى^منالفترةفيعقدالذىاالبمتماعملكوف

وبالتوحيدبالمواصفاتتنهلقمختلقهمساثلولشتاعملاوراقمنعليممماعرفالقياسي

ملدمرمهاالمزمعألتومياتحدسكمامجمآلفيالمشروعملدألمواقتهوتمتالقياما،

ميت،النامادورمفياالمال~المؤتمرلمطتوالتجارياالقتعادىللتعاونالدامتاللجنة

•مايلوتقررالمرمياتتلك0هوومد



بغيةالقيا~التو~مجالفراالسالميالمؤتمرممتطمةاعضاءالدولتعاون-

.مابينمفيماالنسراتتباهلمناالمتفامت

االعضاالدولبمافالمعمولهفاتالمواتو~~ممكنحداقصالىألعمل

التبادلفيالتحممنالطرادمماناوملكالمنجات،لنوعييةالمفبوآلبالصمتوياتاالضرارمون

.البلدانهكميبنفيماالتجاري

منألمأخوذةألمعلفوماتاسامتناداالمنظتاعضاءالدولفيتدريببرامجوضع

لديهاالمتاهةوالمواردوامكانياتهااهتياجاتهامراعاةمعالموسعمذافيالمول

فذاالمجالفيالمعلوماتتباهلوماثلوفع~أهة8ابراأ-

القياسيةالمواصفاتاعنماأاجرا«اتتوحيدامسردفو-

القياسالتو~لنبرازاالولاالبمتماعمكتبهيشةاعضاءمنتنسينلصةتشكيل-

~رالموافقةوتمت.التومياتهذهلتنفيذمأيلزمبعملوتكليفهاميتاالمالللبلدان

للنعاوناثمتالداللبنةعنالمنبثنقةالمتابعةلجتتقريرفيوالواردةالممالقهالتوميات

ميثالدائمةللجنتالنانيىأالبتفروملكاالعالميتمرالمهلمطتوالنجاري)القتتمااي

.االعضاذالدولفرالساريةالقياسيةالمواصفاتلتوهيامناهجووضعمايلزمتنفيذطلبت

منالقيا~التوهيأخبراءمنتنسيقلبنتتثمكيل~ألمكوسميكموافقةوبعد

~جهدثمرةالمنساجمشروعاعتباراألنصبمنانمؤداهرايطرحاالممال~البلدان

هذاالروامتادابمفردها.التركيةالقياسية)لمواصفاتعييةولسمجتمتالتعميق

منهاانانمقد،ابساما~نالتفيالسهارلمشرعميبةالمماالصيغةومعاكاالتجاه

انقرةفروالقالتاسطنبولفر

هذه0اثنافيتلقواانهمكماالسهمت،هذهفيايناالتنسقلجنةاعناءامهموقد

تعميداالقياسيةالمواصفاتتوحيدخبراأبهاقامالتياالتنمفةعنمعلوماتاالجتماعات

االعالمي،المؤتمرلمطتالتابتوألنجارياالقتعاديللتعاوناثتالداللجنةعلىلعرمها

الدراسان.هذهتو~بثمانومال~تهاتعليماتهاالتنسيقلجنتطرحتكما



توحيدلهيئاتالمدر،يبهاالحمياجا~بشانالمعلومانجمعتالمنناطاتهذهنطاقوفر

الدولهدهمسنطيعألندبىواالمكانانمذالخبراومشانميبةاالمالللدولالقياسيةالموامئات

المبال،هذافياالخرى0االمماللدولمانقديم

وارسلتءالفباسينةالمواهفأ~مننمائذحلنوحيدتبثر~صغوضعفرالعملاوبة

وتماالسالصالمؤنمر~ساتضاأاخوربلدادنا~-محدودنطاقفر-الصغهده

اال~أ.الدولبنا~والخبرا~الوثائقتبادلنطاقتوسيع

القياسي:لنوحبد~اءانخزعاااسللقرا.انالمحدودوغيرالكاملالتنحبان

الساريذالفباميةالعوامانلنوعبدالمإلئمةالوسائلبايجاداالينحققلناالسالميةلللدان

برامجولرفعممكاملمممةاطارفبىوالسلعالمنسجانكافةوالعتمادميألاالسالالبلدانفر

هذهببنفمماالكمولوجسااممالولحركةوالخبرا:المعلوما~ملولتبمشتركةتفر~

منكببوقدرونلر~»واد.بطمرودهقربة~امتناءيقتضكالوهذاءالبلدان

ثلهاميناالسكااد~ندممأر<ابنماوبشرطرمأالالوالمهاوانالقدراتمنكافوقدرالعلم

.المنظمةهز»

باعباتلقىجسدهمنظمانامتمادمصاههمنألدائمها~موقكنعرفانناوبما

~مواردهامرمعمد~اساقمفرىفامتااالعالمينالبلدانسجساةما~

لهامتسرمنظمأاتنما:مدبدال0االمماللدولخدماتهانقديمنظيرمتقاقاهاالتألر-م

.دائمةآليةهعتماداتا

اعتمادومموممرلساالوالمرحلةفرااليراداتمناالكبرالجزءيتحقنوسوف

.االسالمبةالدولميبنالمتبادآلوالسلعالمنتجان

واالمتمادألمعا~شركا~الدماالتفعالخدماتهذهرهومان5بالدوبدير

التا~لهدهبسر-موفالرهومهدهسريبماعادةمجردوانالمنقد~لليلدانالتا~



وبما.تمأمصروفابتغطيةاالسالمية)للبلدانألقياسيالتوهيأ(اتحادعليمايطلقانيمكن

بمواردهاتتمكنفمموفألربحهومفهايكونلمنتامميممهأنقترعالتيألسطمتهنهان

ألعونتقيمالدبأالعاقهاالعالميةالبلدانألرماتالندمنالكثيرتقديممنالكبيرة

.القياسيألتو~هيشاتمناالن~تظوالتياالعضاءالبلداناسوالتقنرالمالى

الملجمةكلالسمتوىرفيعةلبنةبانالتركيةميتالقياالمواصفاتسيمةوتعتز

منهاجوضع.بمهمةكلفتهاقداالفالميتمرالمهلمطمتوالتبمأرياالقتعاديللتحدونالدائمة

منماوسعهاالهممتهبثثوقد.مالمتااللنالبلدفرألطبتالقيامةألمواصفاتلترميد

)لخمو-هذافيكدنهانونود.االمال~البلدانتطلعاتممعتوىالدترقدلكدالجد

التعاونقا~توسيعتقتضمالمتاالالولىبينفيماالمنثمودةبالمموتالتجارةتعميةان

توحيدمجردوليسألقياميوألتو~بللمعاييرالعتلتالمسلثلفيموانبوزيلة

قدرعلىمطمتفيكتثماراذاأالنلكلنايتحقولن.ألمماريتميتالقياألمواصفات

.الكفاعةمنكميبر

منمعاريفهاتغطيةقصروقتفيرتستطيعفانهاألصتطمةهفهمنلامنمناأحاةوفي

.0االمماألدولالدهاماتهاتقيمسز~~الذيالدظ

علىالموقرةلجنتكممنبهاالمنوطةالمهامتاميتفيألرغبةتدوهااذميثقنأان

~وتتتعهدألسطتمكالسمادألكاملألدمملتوفيييامتعدادهاتبدياالكمل،الومه

منممواتثال~لفترةاوقسيها~)لوقوفمنتتمكاانا~تمغيلمامعروفاتكاقه

.اممماهما

المواصفاتهيةرمس
الركيةألقياسية

يوركارىيلمازمحمد



مكنبهيشةامماتاننخاببتمأر

والمحارىاالقتعاديللتعاونالداهمهاللبة

أالسالصالمؤمميمطمتامضاءالدولميبن

االكوسك(

~9~-~

مفتباممأ~تببدبثمأنالخياراتبعندنقديمفيالدوامةهذهمذالغرفيتمنل-ا

فيممبرv-JIمعيا•الصنا~~لشكيلبالنستجمتناثمنمتلكيستتبعوهاالكوسك

فيهاللبتألرابعةأورمهافيالكوسكعلىعرضهاالمطلوبالخياراتاننقا»

النطاق-ثانيا

الحالبىللرتعويبعرضاالساسةالمعلومانبيفندمتنمهببميافمالسنهالدراهز«وتتتنضن-2

للطببنالقابلهألخباراسرلبعمقايبضاحببلببة،الكومميبكمكتباعضاذيتنجدببديينتصفببما

الثمأنهذافي

مكتبذ0اعضانفسمن،الراهنالوقتفي,تتكونالمتابعةلجمةالنونظرا

تأثيرايؤ~سو~,المكتبهزأاعضادلتجديياسيتبعالذيماجالمنمفان،الكوسيك

،ستقل.هلفي،الدراسة0هذتقدم,ثمومذ.المتابعةلصهتشكيلملدمباشرا

.انحوسبك<عىالمنبتتففالمتابعةلجنهبتشكيليتصفيوا~راتبعنى



فيالمتاحةأالمكاناتحال،بأيت،التسنفدالدوامةهذهفيألمقدمةالنيياراتان-3

المطروحةراتالنميا~تنميراتادخالفيتطرانبتالمتاللعنتويمكثر.نالنثثهذا

.بيةفياراتتضعاناو,لبةالتااهقحاتفي

االممأسيتالمعلومات-ثالثا

12ا~1)منالفترةفيانعقتالتاالو~دررتما~ل،الكوسيكانتخبت-4

إلجغرافينهمناكلتماتمنللكالتاليةأالعضا»الدول,اسطنبولفدالثنا~نوفمبرسنثرين

الكوسكمكتبفي

السعومية،ميبتالعرالسلكتللرثيسراالولاالعب

االعناء:ميبتالعرللدولممنال

,االمما(ميةباكسانجمهورية

االعناء.االميويتللدولممتال

االعضاء.االفريقيهللدولممننال

للرثيسرالرابعالمامب

.شميةالمااالردنيةالسلكت

o-األولىثمادورثرالكوممميكقررتكما.

معبالتعاونءالرثيبسىلمساعدهالوزاريالمستترى~متابقتلجنتانتماء

)1.)ا(..الدائمةاللبنةمكتبهييثفاعضاءمناللبنةهدهتتألفانعلر»العامإالمين

الكوسيك،تنماطأتمتابعةبشأنقرار)1(
،االسال~المؤتمرلمنظمةوألتجارياالقتاديللتعاونالدائمةللجنتاالولوالدورةتقرير

.42،ص1الملحق،1914الثا~نوفمبر~تشوين12•1أ،كبةألترالجمهورية،اسطنبول



الثانية،مادورتمفيالكوصميكقررتالعمل،لتنظيماالسنمراريةكفالةاسومعيا-1

اسطنبول،فرارمارس~ان13الر14منالننرهفرانعقدتالمي

مؤتنمرحتىاالولاالجتماعكالالصتنتمينالمكتبهيشه.اعضاءتغييبرعدم

)2(01لمالخامسمالساالألقمة(مؤتنمرالقادمأالمالصالقت

خاللالمكتباعضاءتجديدموصوعلهرحالخامس»االمالصالقمةمؤتمرانعقادوبعد-7

موفوعمعالبةان،لنتالثاأورمهافر،الكوسكوقررت.للكومسكالتتالثهالدورة

وأثارهالمموفوعهدانسرجوابعنىتثتاولمتأثيةدراسةاجراءنفنثضالمكتباعضاءثجدبد

المتابعةجهازعلر

الترالعضوالدولةبضمقرارا،النالتتهدورتهافي،اتخذتقدالكومسبكاناال-^

و~العضريه.كاملكعضرالكوسيكمكتبا~االسالص،القمهمؤتمردورهوثامةسو~

حمنا~للرئيسىخامسىكنائب،الكوسيكمكتبعضويبةالرالكويتدولتانضتهذا،

.JLL...JIفي1990عامفدمقدهالمزعهالسادس،مداالمالالقمأمؤتمرانعقاد

وضعبمهمة<ايضاالدورةنلكخاللالمتابعة،لجنةالىالكوسيكعهدمذك-9

هذهعلريترتبقدلماايضابرمبعالمكتباعضاذنجديابشأنللتطبيقفابالخياران

عملورقةاساس~لكون,المنابعةجهاز~آثارمنالطويل،المدىفرالحبارات،

الدورةخاللمنوعالموهذافيالبتويئنمللكومسيك~التابعالتنسيقمكتبدهاباتتدايقوم

في19إأمبتمبر.ايلولAأ~ألمنإلفترةفيعقدهاالمقررللالميكالرابعه

اسطنبول

»1912ء~._أزمر~أذار16-14اسطنبول،ءللكومميبكالثانيةالدورةووثاثقتقرير())
.14الفقرةء~2ص،191أمعرءأا



منبتثنغلالكويتأنو~المكتب،فيداثمبنمحضربنوفلمطينفركياكا~ولما-1»

المتتملتالنيياراتفاناالمال~،الغمتلمؤتمرالحاليةالدورةوثمسبومفماالرثبسىنائب

التبينألتالتثتالرثبيسىعلرنوابفننطبنىءادناهوالمببينةالكومسببك~اعضاءبننجدببد

المكتب.مقررعلرتنطبقكما،النالنهالحغرافبةالمناط<.يشلون

انتخاباعادةأمكانيةافترامنيومعالجغراسالتمثبلبمبدأامااللةمنطلقومن-11

بثنأنألضاراتلبعضايضاحايلرفيمانورد،عنومبهمفمرهمتنهسرالذبنالمكتباعنا:

للمناطقممثلةبوهفهاالرئيسىنائبمنبتننغلا~الثالثةاالعضا»الدولتغيير

المقررومتعييرالثالثالمجغرافية

الدولمنواحدهدولثلتغبرامتخابا~محاسن،كلمرهتنجري،اريمكن-أ

ان~عامينكلمرةالمقررمنعبمنمغلالمنيالعفوالدوالتغييربمكركما.المنطقه

ايمنامتخابباالال~يتم

للكوممميكالرابعةاهورقفياالفريقية،بالمنطقةميبدأالتتفييرانخرافنراو~

واناااف::بالرمزاليهايشاراالعضاءاالفريقيةالدولوان،1911ايلول/مبتعبرفي

اليهايشاراالعناءالعرمبالدولوان،اااس~ابالرهوالبهايشاراالعضا»الميو~1الدول

مناعتتباراالخيارهذاتطبيقفان،اا~:مقبالرمزالمفورا~يشارمبينما<::عر´ابالومر

يمكن،1992عامفيالثامناالمالصالقمةمؤتمرانعفاأو~الراسرللكومسكالدوره

الناس.الجدولفيالصوفحالنحو~يتمار



(.•مقميبةالعر(المملكفعر.باكسنان)اس.لماف.(غينيا)

ت.ألعر..1اس.7اف.16الم

7مق.1عر-2اس-2اف-1990

مق.ا2عر.اس.)إب-)199لم

9ض.عر.)2أمى.3اف.1995

»ق..2عر~اس.)7اف.1992

سوات.نال~كلمرةاماله،(ألمالقفرةمدألموضالتجديد0ابرايمكن-ب

سنوبه.بمقأاماله،أ)لمالقفرهفيالمرمرالجديد0اجرايمكن-ر

ولحدلكالنالنافيهاليعفطنالمنافمننلالننبالنالناالعضاءالدولتنغيييربيمكن-د

:المر.بحفضبىممبمامنوان،نالثلحلمرةاوعاميبنكلمرنةواحدأنفبالمقروء

الما~.لجتتمل>اممادةشأنفيبحهايمكدالترالخيارأ~بعف~فيما-12

إلكومسكاالوألالدو.ةخاللتقرر~والتدحالياالمتبعةالطربتملد0االبقا)أ

ألطرقالماء<وساانخبواالذيد،~االمثب0اممامبمتمرانبمقتماهابيمكدالتد

الوذ::مغسرفيالممابعةلبأمعويةفياماله،الرابعالفعلفييباعهامبقالت

وفقاممانمخاهممماألبنالمكتبهبثةاعضادسألسابعه~مننكيليمكن)ب

الوزار~االجتماناسزمقوريا~باالخافة،الرامهالفصفبميانهابقالممأالطرقالحدى

المؤنمرلمنظمةالعمل~تشملهاالمراالفتقاديالنعاورمجاالنتمقاولا~االخرى

بمناسبد،عامكلفييمكنوبدلك.كوسيكاخساهىنطاءرفيتدخلوا~االسالص

مخلكمماوليتمحدوذلكميبدمموالما~لبسرالديبعماروزارىابتماعانعقاد

االسالميالمؤتمر~العملخطنهمننملهاالسالمحاالت



للمتابعةلجنهبمثابهمنعملانمعينةلفترةتنتخباتالمكتبلهيئتيمكن)بر

فدالواردبالخياراالخذحالهفيمالزمةاالكثرسالحريقةوهذه.التاليةالفترةخالل

المكتب.هيشةمنكيلاعادةبثأنامالهااالقفرةمز(د)الفرمتالقفره

أنمسالمفترفرانيمكداماله(ى)القفرةفرألبعأالشارللطريقةوتوميحا

ثالثةلتمثلامتتبتقدوبيبوسفاموويوركيناالمتحدةميبتالعرواالماراتميثنىبنب

وان،)1(تبلمايرهومعيفتلفترةألمكتبهيشةفيالمقررولمنمبجغرافيةاقاليم

النيللفترهالمناصبنفسلتشغلانتتبتقدلديفوالماالقمروجمهوريةوتونسىماليزيا

المتعاقبالفتراتلظا~هدانفسىويتكرر.الكوسكمكتبهيشةلديفوالما

)المالميللبنكالسنوتأالستماعاتفيالمتبعة)لطريقتألنموذرهذا

فطيبر،المحالمبسالسنويأالجتنماعمكسرهييثتةامحتاهبيتنكلالحأآلهذهققرللتتنمب~

منودلكالنالييةألفتنرةتاللاالجرأداتليقة،عمدةلفتنرتانتنخبواقتدبيكونونالدببن

فيوالموضوعيةالتظيميهبالنواسالمتصلةاالعورفياالستمرارية~الفاظالجى

االبمتماعات.

ولجنأالكوسيكمكنبهيشةمنكبليدلتبمبنفيماالمومحةالمتنلتالطرقان-13

.ألمد>هذافدفياسكيريمكنمماثثيرمنقليلهرانمامنهاالمنبتقتهمعهالمنأ

اربمكدبمااوالمحتنلقأأللوقهذهمنبايباالخذتوصا<،المتابعةلجنهترىوقد

مافبمللنطركومسكىرطرحهاالمالنممنتجدقدنماماجديدةبطرفىاومامنمييثتون

هأقدارها



اعمالجدولمشروع

االعناالدولسامالنالمو0لوررأاالولبتماعاال

االمالصالمؤتمربمنظمة

1918مبنصبر~ايلول4-7

حيهاالفتناالحلمه-1

المكعبهيشةاعضاءاممخاب_2

االعمالجدولاقرار-3

العامةاالمانةتقدمهمرجعرفقرير-4

بنثانميبةاالسالللدولوالتدربيبواالجتماعيةاالقتماد~االبحاثمركزتقرير-0

االعمناالدولر5والالسلكيةالسلكمهالمواهال~قطاعفيالتطورات

وامكاناتاالعضاءالبلدانفيالموجودةوالالسلكيةالسلكيةالموامال~مرافق-1

البلدانهد»ميبنفيماالناالمابمستوىنقا»االر

مسقبالبهااالرصادوافاناالعماءالولىفيالما-البريديأالحامات_

والالملكيةالسكيهامالنالمومجالفيالعاملينتدريبفيالنعاون-

االمماالدولمينفيماتنفيذهاألجاريالتعاونوشروعا~المثسركتاالستنماران_

والالسلكيةالسلكيةالمواسال~مبالفي

اهالنالموجالهفياهنرألتعاون-

للمتابعةجهارامتنا:-

براعماامنمامبتجد-

الصالبىاالجماعانعقادومكانموعد-

الكوسيكملرمحرمنهماالمزمعراروالةالنقريياععماد-

الخماممذاللمه-





يوباالد0االمل

ممالاجدولمشروع

وا~رذالقسمااىاللسعدونالدامعةللجتالرابتالدورة

السال_راالمؤتمرلمنظمة

)1981مبتمبر~أبلول7_5,(اسطنبول

الدورةافننار<-1

ءكمةالنرالجمهوريةوثيمرافربن،كنعار/فخامةيلقيهااالفتقاركلمه

الكوسيك.ورثيس

»ا~~أ~د._وزرا»وثيسرءاوزالجوتتورالدوآل~ماحبكلمه-

للكوسيكالمناوبوالرثبعر

صالمكالمؤتمرا~العام،االعبندهميبرراالدينثمر~معادة~ميدكلمة-

التي0االعضاللدولاالفليمبهالمجموعاتعىفيابأالوفودوؤسا:كلمات-

للتعب.مالساالالبنكرئيسىعليمحمداحمدالدكتورمعادهكلمة-

االعمال.جدولاقرار-2

االمك~المؤتمرلمنظمةالعامةاالما~تقرير-,.

المنابت~فقرير-5

ð-اعضاالدولميبنفيبماالصباريةأل(فمنلبامذنظامامشاد~العرماعالنوعمثسر

االسالميألمؤتمرمنظت



لنظامالعاداالطاراتفاقيأشووربشأنالتبارتألتنميتاالمال~المركيتقرير-

االمال~~المؤتدمظمأفياالمما)الدولمينفبماسرالتجارفملياتاال

المعلوما::~~مرالمجارةلتمتمداالمالالمرهنمايقدمبدوىأراسر_

.التجار~

ألتمدبر~اشصانانلضمارملبصراالالمشروعبشأنللننميتاالسالصالبنكتقرير-

اسالميمقأهتانحادامتنناةبشأنللتنميةاالسالصالبنكمنمقدممرحرفقريبر-

افاالفرمتعدد

والحداداالسا(ممينالبلدانفيالقباميبةامفانالموميبنللتقريب´´منماجعنفقرير-10

فيالقياسالتوحيدلخبرازالتنسقلجنةمنمقدماا،مثتركةقياسيةمواعفان

االسالميةألبلدان

.الدورهلبنةتقرير-

اهالتالمولوزراءاالولاالجتماعتقرير-

اعمالمنمايستجد-

والقرارا~المقريىعممادا-

لكوسيك.)لخاممتالدورهانعقادومكانمومد-

.5ا~وداختنام-



~----باالنجلبمب.الملا

القاهاألتيالختاميبةالكلحت

اورالبورقورنيوسفالدكتورمعالو

كبةالنربالجمرهوريةالدولتوزبر

الكوسكعنالمنبتقتهالمتابعهلجنةورثيمر

191ألابريل~ن^،اسطنبول

،المعالياهحاب

,الكدامالوفود0ا~

منالمبكبتالمتالجمةدوراتنجساةمورهاممالبمجاواسكملهاقدمامحد

تعاونمنابديتموماثمينهاسعاماتمنماقدمتمالىالنجا-بهذاندينومحز،الكوسك

تقحلمو«هذااجنماعناتقريرفيالواردةالتومياتأنفيشكادنىوالمخالجني

هذهمأنفمدالكوسيك،اممالبدولملدالمدرجةوماسرالعشمنماتبقأبسفيذ

النجاريالمجالفيالنعاونعجآلندفعانجميعاالتوهيان

االخير»السنوات~لالدو~االتنادفيمواتيةغبرنطوراسرمنالعالمماشهد»ان

فيماالتجاريالمباملحجمزيادةفرورههناك،اوهناعارضتحممنصماطرأرغم،يؤكد

الخاربيية.مدفوعاتهاموازينفيالترديمنمزيدحدوثدونللحيلولةاالعضاءالبلدانميبن



انعلىاالمرواقعفيتلاالعناءالبلداناقتاداتعنالمتاحةألبياناتدراسةان

قداالبنبييةالعمالتمن~تهافيالمطردواالنخفافالتجارىنبادلهانصبفرالتدهور

~االسالصالبنكاطارفيابطاالطولالتجارىللتمويلنظامامتنادانوالشك

ازااالرتياع~يبعثامرهواالو~دررتمافرالكوسكعناهادرللفرارانفاذا

.ألعا~االقتماتفيالراهنةاالوضاع

المؤتمرعظمةهنالمبتتتألمعتمساتالمهاناالجماعهذاظالالحظاولقد

المشروعاتمعظملتنفيذوروالضراالساسساذارمناالمتنهاذعلىاوشكتقداالسالص

بهذهيتملفيماوملناامتااعتقادىوف.الكومسيكاعمالجدول~الموجة

السلطاتمنالنهاثيتامقتهألمو~با~لرهنافيهاالتنفيذامبحمرحةا~ألمنثروعات

.االعضا»الدولفرالحكوميية

~عنالمنبنقفالميقاتومو~مديبرىالمما~اسبالثنكرألنترجةوانس

.ألمشروعاتهدهلتنفيدالالزمتألداعاناجراءفيبةاسهموالمااالممالصالمؤتمر

لمساهالدىضرالواالتقدمانملدبديدسزبرهمتقدالكوسكتجرتانوالحق

فيةتبرا~منالمعمهمزالميتنتالهييا~ماقدمتتهلواللبيتخنماكانااليتماعلظ

.المتروماتهذهلتفيدفدراتمنبعممالدىومابتوفر

منمزيداسدومانصعىانعلينابل،~هبمأنقنعانينبغىفالذلكومع

منيكنمهمااساس،ساذارمن،فحسبيمكننالنالميبلفمذا,التعاونوعاتمنش

سيهيىبلاالعضاد،البلداناقتاداتمينألقائمةالتكاملاوبعهمنلالفادة,تواضعه

ألمحافلفدمداالمالالتماهنلماكيداليهالحاجةاسفيمحدألفاهممنجواايما

االخرىالدوليةوالماليةاالقتمامييت



من0االعماالدولمنموآلايةتطر-قدبمانربانعلينايببالمنطلقهذاومن

اهتمامباجدابوالخليقةللتفيذالمقابلةاالقتعادىالتعاونبمثمروعاتتتتعلقمقتقرحات

.واالقتاديةالممياميتانظمتهاامتالفعلراالعضاءالدول

فيبهمهمنممااعلىاخرىمرةبالثنكرأليكماتوجهانكلمتىاهتتمانقبلواود

.اوطانكما~ألعودةمالمةوشعما،حكومة،تركياباممملكممتمنيااالهتماعهذانجار

بتماعاالاحتتنامعلنوا

جزيالومتكرا


