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والستجارياالقتصاديلملتعاوناثمةالداللجنةعنالمنبمثقة

اللجنةعنالمنبثقظالمتابعةللجنةالخامساالجسماعانعقد-1
لمنظمةالمتابعة)الكومسيك)والتجارياالقمتصاديللتعاونإثمةالد

في،9/19مايو/ايار,0الىال3منالفترةخاللاالسالميالمؤتمر
اسطنبول.

لجنكفيعضاالاالالمتالسيةالدولمصشلواالجمتصاعوحضر-ال
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)الرئيس(فامثباالسالميةباكمستانجمهورية-
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.االسالميةانللبلد

التجارةلتنميةاالسالميالمركز-
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للتنميةاالسالميالبنك-
السلعوتبادلوالصناعكللتجارةاالسالميةالغرفة-

البنكفي8االعضاانالبلدفيالتنميةتصريلمؤسساتاتحاد
.للتنميةاالسالمي

المتحدةأالممموتمرمنلكلممثلمراقببفةاالجتماعوحضر-4
االسصامثي.المتحدةاالمموبرمنامجوالمنتميةللتجار(

االجسماع).فيالمشاركينتاشمة1رقمالمرفق(ويتضمن



o-فىالدولةوزيرجلبىرايشينالسيدمعالياالجمتماعافتتح
الكوسيكعنالمنبشقةالصتابعتلجنتورمثيسكيتالمترالجمهورية

ì-كيةالمترالجمهوريةومئيسافرين،كنعانمثيسالرفخامتوجه
انفىثقتةعنفيهااعرببحتصاح<االالىوسالمهالكوسيكورمئيس
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رحباالجمتماعا~رسالةللكوسيك<المناوبوالرثيسالتركيه

اهميةتولىالتركيةالحكومةانوأكدتركيا.فىبالمندوبينفيها
االنمامثيةالجهوددعمفىاالطرافممتعدداالقمتصادىالمتعاونلدور
عونكللتقديممستعدةبالد»حكومةانوقال،القطريالمستوىعلى
انفياهلةعناوزالالسيدمعاليواعرب.المجالاهزفيممكن
فياالقامهبطيبالمندوبونينعموانبالنجاراالجتماعيكلل

تركيا.
اوزال).جوتتورالسيددولةاوسالنهنمر3رقمالمرفق(ويتضمن

ريةا~فيالدولةوزير•جلبيايشينالسيدالقىثم-^
محنفيهااعرباالجمتماحفيكلمة<المتابعةلجنةورمئيسالتركية
انجيدايعيامنهوقال•مرةالولاللجنةهذهبمخاطبةسعادته
فيالفضلعظيملةكاناالنحتىاللجسةتةانجنالذيالفعالالعمل
اعمالجدولعلىالمدرجةبالبنوديمتصلوفيماالكوسيك.منجاع

عضاالاالالبلدانماتبذلهعلىجلبيايشينالسيداثنسر•اللجنة
فيجهودمناالسالميتصرالمهلمنظمةبعتالمتاالمعنيةألواالجهن
االطرافمتعددالتعاوناهميةكدامهالالزمةالدراساتامنجازسبيل
البلدان.بينالمثناثيةالعالقاتعلسايجابيتاثيرمنلهلما

تمنياتهعن•كلصتهخمتامفيجلبيايشينالسيدمعاليواعرب
.تركيافياالقامةطيبللمندوبينواجيابالنجاح،للجنة
السيدلمعالياالفمتمتاحيتالكلمةنص4رقمالمرفقويتضمنلم

جلبي).ايشين
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فياالقمتصاديةالشئونمدهرفاروق،أ.ك.م.السيدالقىكما-9
اعرباالجتماعفيكلمة•اال~~المؤتمرلمنظمةالعامةاإلمانة
ا~العاماالميندمالغابحاماالدكتورمعاليباسم•فيها

لفخامةالتمنياتوا~اال~نوافرعناالسالمي،المؤتمر
ور~الترال~الجمهوريةرئيسافرين،كنعانمئيسالر

الجمهوريهوزرا»ومئيسالاونجوتتورالدولةولصاحبرالكوسيك
شخصاصتماممننهيوليا~للكو~المناوبمثيسوالرالتركية
•االسالميالصرتمى~~~بت~ثاموالستنالينتر

والتجارياالقتصاديالمتعاونيزتنمجالفيالحكيمةولتوجيهاتهما
لمعاليتهانيةعندالمديراعربكذلكال.االعضاالدولبينفيما
انواعلنالممتابعة<لجنةوشامتتوليه~جلبيايشينالسيد
اهزانفيشكاليخالجهااالسر~الموترلمنظمةالقامتاالمانة

النهضةهي~جليلةبمهمةوثاستهتحتسينهضاإلجمتماع
محناالقتصاديةالششون~هرامحربكماال.االمحضاللدولاالقتصادية
اشرافتحتتحققوالذيبا~الالخلسيقالتقدمازاالارتياحه

الخارجيةلوزواالعشرا~منمواالهالالمؤتمرانكرونالكوسيك<
الفترةخالل•السعوديةالسرهيةالمملكة،الريا~فيانعقدالذي
منماتحققبمدىعلماا~ط~<1989ارمارس/اذ12الى13من

المجال.اهزفيتقدم
أ.ك.م.السيدالقاهاا~الكلمة~oرقمالمرفق(ويمتضمن

فاروق)

اوفودووساءالقاهاكلماتالىاللجنةواستمعت-10
وجمهوريت~ا~شميةااالردنيةوالمملكةالسعوديةالعربية
وازجى.الكويتودولةاال~~باكستانوجمهوريةفلسطينودولة
الجمهوريةومئيسا~الشكر<كلصاتهمفي•الوفودوىسا»

ونا~بدعما~ال~~وشعبهاوحكوصتهاالتركية
االسالميالصرتمىمنظمةفرعضاالاالانالبلدبينفيمااالقمتصادي

اهميتواكدوا.االجمتماعالسذاعدوهاالتيالممتازةوللمترتيبات
المناوب<ورمثيسهاا~مسيكوثيمررسالتيفيالواردةالتوجيهات

ينلتعنجهودمنالكوسيكتبذ~لماتقديرهمعناعربواشو
الظروفازا»االعضاءانالبلدبينفيمااالقمتصاديالمتعاون

البنودباهميتنرهواثم.الترديفيخذة9االعالميةاالقمتصاديت
جهةمنالكوسيكماتبذله~وا~ااالعمال،مجدولعلىالمدرجة

البنودبهذهالمعنيةالموضوعاتمنجازال

لجنتشكلةماالعمالجدولالصتابعتلجنةاعمتمدتانوبعد-اا
المقرر~برشاسزااالعضويهمفترهتاصياغة
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علىكمتورالدسعادةاالجمتماعفيالعملجلساترمثاسةوتو~
التركيةبالجمهوريةالقوميالتخطيطبهيشةزار)الووكيلتيجول،

اعستمدتهمانحوعلساالعمالجدولنص1رقمالمرفق(ويتضمن
.)ا~

باالمانةاالقتصاديةالسشثونمدير•فاروقأ.ك.م.السيدوقدم-)ا
من3رقمالبندمناقشةلدى,أالسالميتمرآلمةلمنظمهالعامة
االمانسة،منالمقدمالمرجعيللستقريرموجزاعرضا,االعمالجدول
القراراتتنفيذ~نحوتقدممنماتحقق~الضوالمسلطا

االعمالجدولعلىالمدرجةالبنودبشأنالكوسيكعنالصادرة
القراراتتنفيذعلىالعملفيتقدممنتحققمامدىاستعرضكما

رعايةتحتانعقدتالتيالوزراعيكاالجتماعاتعنألالصادر
والنقلواعةوالنوالصناعةالطاقكوزراداجتماعاتوهيالكوسيك،
والعوامالت.
االمانةمنالمقدمالمرجعيالستقريرنمرvرقمالمرفق(ويتضمن

االسالمي)المؤتمرالعامة~

.الننصاناتاثننمالضما:االفلببمىا~

التيهيعضاالاالانالبلدمنفقطانبلدةعنشكانتولما-15
فقد•الدراسةعلستعقيباتهاللتنميةاالسالميالبنكالىارسلت
علىاالعضاءانالبلديحثانالكوسيكتنسيقمكمتبمناللجمنكطلبت

،1919يوليو/تموزنهايةاليستجاوزموعدفيبردودهاالبنكموافاة
الدورةالىالمشروعبشأنمرحلياتقريرايقدمانالبنكمنوطلبت

مسيكالخامسة~
علىاالعضا»الدولوتعقيباتالمرحلييرالمتقر^المرفق(يستضمن
المتصديراا).ناتاشتماوتأمينضمانمشروعبشانالمفصلةااالدراسة

النظامجوانبمخمتلفبشأننظرهاوجهاتالوفودوابدت-17
موا~ميند،الستاالغطا»بنطاقيتصرفيماوبخاصةالمقتره<

ومقرالخاصالقطاعومساهمةاالقساط،قيصتتحديدفييتبعالذي
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الدوللحصصالقصرىوالحدودالتأمينيكألوالقدرالنظام
يمكنا~علىالرأيانعقدالتأمينيالنطااللنطاقوبالنسب
يبدأانعلىالسوا»علسواالستمثماراتالصادراتيغطيانللنظام

بشكلبعدفيصامنطا~يتسعثمالصادراتاثتعانعلىبالتأمين
بينفيصااالستتثصاراتعنالناشثالمخاطريغطيلكيتدريجي
خسةا~المالسيةالمواردماتسمحبقدروذلكاالعضاد،انالبلد
االسالميالبنكفيالنظاممقريكونانعلىالوفودوافقتكما

اعيضارأيهموانعقد.لهجدميدمقرانشاءيمتمانعنعوضاللستنصية
سوا»النظامفيالمساهمهمنالخامرالقطاعتمكينضرورةعلى

القائماالقمتصاديالنظامحسب,حكوميةهيشاتخاللمناومباشرة
النظامفيالمشارككاالعضا»انالبلهفي

االمتعدداسالمىمقاصةاتحاد

مملقدم-)ا
•االعمالجدول
االطرافمتعدد

منoالبندمناتنثكعندللمنتميك،االسالميالبنك
اسالميمقامسةاتحادانشاءبثنانمرحلياتقريرا

دراسةعلىيعكفا~االسالميالبنك:ناللجنةوالحظت-17
الموضوع،الهميةونظرا.الكوسيكلطلبتنفيذاالموضوعاهك

االسالميالمؤتمرعنالصادرقأ11لم.رقمالقرارمنوانطالقا
/مارسفيالرياضفيانعقدالذيالخارجيةلوزرا»عشرالمسثامن

يواصلانللتنميةاالسالميالبنكمناللجنةطلبت•1989اران
بماالمعنيةاالطرافجميعمعبالمتشاورالدراسة،الستكمالجهوده
وان•عضاألاالولاللفيالنقديةلمسلطاتواالمركزية.البنوكفيها
بعدالدراسة<هذهيقدموانللمقاصة،المناسبةالترتيباتيبحث

المتابعة.لجنةالىامنجازصا<

يةالتجااالفضليات<ينييظااتيفاقيييةعااطا
االسال~امنظمةاعضأالالد~0فييما ~~

المركزممشلقدم،االعمالجدولمنìالبندمناقشةلدى-^'
عاماطاروضعبشانمرحلياتقريراالستجارةلتنميةصراالسال

منظمةاعضا»الدولبينفيماالمتجاريةاال~تنظاماتفاقية
االسالما.تمرالمه

عددلتلةومنظرا-ألأ
االطاراتفاقية~وال

بشاناالعضا»الدولمنالواردةالردود
االسالميالمركزمناللجنةطلبت•العام



OIC/COI"1CECFC/5 89/REP

~للكياالعضا»الدولالىاجديدا»نديرجهانالمتجارةا.لمتنميه
توميةعلىاللجنةوافقتكما.المشروععلىمالحظاتهابارسال

الدولوتعقيباتالعاماالطاراتفاقيةمشروحبدراسةالكوسيك
لمتنميةاالسالمىالمركزيعقدهالخبرا»منلفريقاجمتماعفي5االعضا

علىالمشروععرضقبلوذلكممكن<وقتاقربفىالتجارة
الكوسيك.

ا~سيتا~تا..'..´´´´ا.´

التركيالوفدقام,االعمالجدولمن7البندمناقشةولدى-)0
~مقرراكانالذيالخبراءفريقاجمتماعبانعلمااللجئتباحاطة

الدراسةلبحث1919فبراير/شباط14اه3يوصرفديمنعقداناالملفر
القياسيةالموامخاتبينالستوفيقاامنهاربعنواناعدتا~

5ارجىااقدمشتركةموامناتواعداداالسالميةالبلدانفيا~ثمة
ا:هيمئةمناالموجههلالعوداالستجابةفيالفمتوربسببالحقلموعد

ميسةبانعلماا~اواخذتاا.كيتالسترالقياسيةالمواصفات
للجنتامانةجهازبممشابةوهيا.المتركيهالقياسيةالمواصفات
مستعدةالقياسية<المواصفاتبينلمتقريببايمتعلقفيماالتمنسيق

االولاكتوبر/تشرينفىالعضويةمفعتو-الخبرافريقاجمتماعلعقد
الصتابعتلجنةعلىاإلجمتماعلكنتقريرعرضاللجنةوطلبت>1919
.السادساجمتماعهافي

االسالميةللبلداايةالمتجدماتاشبكك

المركزممثلقدماالعمالجدولمن^البندمناقشةولدى-~1
المعلوماتشبكتبشانالدراسةفريقتقريرالمتجارةلتنميةاالسالمي

/الو~7يوميفياجتمعإلذياالسالميةانلملبلدالتجارية
البيضا»ارالدفي9/19فبراير/شباط

لتنميةاالسالمىالمركنلقيأوارتياحهاعناللجنةاعربت-))
او~~يو~لصامنطراانهاالالتنفيذ.برمناهجباعدادالمتجارة
وشبكةاالسالميةللبلدانالمتجاريتالمعلوماتشبكةبينتكامل
علىوحرصاللتمنمية_اإلسالمىالبعنكفىبحثهاالجارىماتالعلو
تمتحملهاقداضافيةتكلفةوايةالعملفىازدواجيةايةتنادى

المركزمناللجمنتطلبت•الكوسيكلقرارتنفيذااالعضاءد´لبلدان
علىمعايعمالانللتنميةاالسالمىوالبنكالتجارةلتنصيةاالسالمى
المشاراالهدافالنجازتقدممنتحققمابشأنشاملتقريراعداد
المتابعةللجمنةالسادساالجمتماعالىالتقريرهذاوتقديماليها

ونصالدراسةفريقاجمتماعتقريرنص9رقمالمرفقن(ويتنه
االسالمية).للبلدانالمتجاريةالمعلوماتشبكةتنفيذبرمناهج



فىاللجنةسنظرتاالعمالجدولمن9البندممناقشةلدى-)3
انالبلدبينفيمااالقتصادىالمتعاونلدعم<المكشفا:البرمنامج

االسالميةاالغرفهمنالمقدمتمر:االسالمىااالمهمنظمةفىاالعضا»
السلع.وتبادلوالصناعةللتجارة

تضمنهاالتىللمقمترحاتتقديرهاعناللجنةاعربتحينوعلى-~5
I~Iااالبرنامج IIمسمتوفاةليستالمقترحاتهذهانالحظت

الواردةالمقترحاتانالحظتكماجدواها.تقديرميقيحالذىبالقدر
واالجتماعاتالكوسيكتبخسهاالمتياالنظمةتماثلالبرنامجفي

انهعلىاللجنةوافقتذلكوعلى.نطاقهافيتعقدالتيالوزارميت
علىالمكثفالبرنامجعرضالحاليةالمرحلةفىالمالشممنليس

للكوسيكمسةالخاالدورةتحاطاناللجنةقررتكمامالكوسيك
.المتابعةلجنةتقريرخاللمنالمكثفبالبرنامج

والمذكرةالمكثفمنامجالبرنص10رقمالمرفقويتضمن(
والصناعةللمتجارةاالسالميةالغرفةمصثلمنالمقدمةالتفسيرية

)السلعوتبادل

فياللجنةنظرتاالعمالجدولمن10البندمناقشةولدى-\0
تنسيقمن~االمقدمفالعملورقةفيالمطروحةامثلالبد

تجديدبشانالوفودقدمتهااخرىاقمتراخاتعنفضالالكوسيك<
.الصتابعتلجنتوتشكيلالكوسيكمكمتباعضاال

اعضاالامنتحاببشأنالعملورقةنص11رقمالمرفق(ويتضن
~لم.المنبمثقةالمتابعةلجنتوتشكيلالكوسيكمكمتب

اللجئتاكدث•الموضوعهذاجوانبلمشتىاضافيهمناقشاتوبعد-)2
مندولةكلوحقالكوسيكعملفياالستمراريةكفالةاهميةخاللها
لجنتعملفيا~هيثفيالمشاركةفيعضاالاالالدول

.يليبماالكوسيكتوصيانعلىاللجنةرأياسعقدالمتابعه>

المكمتباصثاعضا»مجدمدهأ

::اعضاءالمكمتبهيمةفيالحاليونالمنتخبون5أالعضأيعتبر-1ه
الدامعةالعضويةهفتلهموتكونمومسين´´



عضويناصتخابقمتموتمركلتلدالمتيالكوسيكدورةفيويجري
االخريينالمنطقتينيشالنللرميسكنائبينالمكتبهيشةفرخرين2

المتيالدولةيصقلالذيالعضلهايئستميالستأالمنطقكبخالف
.االخيرالقمتموتمراستضافت

السادساالسالميالقمتتمرمهستألالمتيالكوسيكدووالففي
كنائب•داهماعضواالسنغالستصر1991فيأاكارفيسيعقدالذي

بماالحالييناالعضا»الىباالضافهالمكمتبهيشةفي<للرئيس
وسينتخب•الخامسأاالسالميةللقمةومثيسابوصفهاالكويتفيهم
للرئيسكناهبين•والعربيتاالسيويتالمنطقمتينمناخرانعضوان
هيمتاعضاءعدديزدادوبذلك•التالىالقمتمؤتمرانعقادحمتى

اعضا»عشرةالىالمكمتب

جديدةدولةمستنضم,للقمةمؤتصركلانعقادومع•ذلكوبعد
بينسما,المكتبهيشكفيدائمهبخألالمصمثلكعضاالاالالدولالى
فيانشايهمايمتميناللذاالضافيينالتعديناالخرىالدولتشغل
ويمكن.االنمتخابطريقعنبينهافيمابالمتناوبالمكتبهية
عضويتهممدةتنتهىالذيناالعضا»اصتخاباعادة

لمسيهالمتماالكوسيكدورةمناعمتباراالنظاماهزتطبيقويبدأ
.1991سنةاكاردفىعثاهالمقررالسادسصراالسالالقمكلموتمر

هيشةتصبحالسادساالسالميالقمةتمرمهامنعقاأمنواعمتبارا-لملم
هيءاالبالفقرةالصبينموفقا~المشكلةمالكوسيكمكشب
الممتابعةلجنةمنفسها

اللجنة،~االعمالجدولمن11البندمناقثتولدى-)9
اامهامحولعملورقتباعدادالكوسيكتنسيقمكتتبلقيامتقدييرها

الدورةعنالصادرللقرارتمنفيذا•الداخلى(اونظامهاالكوسيك
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تمرالمهلمنظمةالقامتمنةلالماوتقد~،للكوسيكالرابعة
االمانةانالعامةمنةاالمامصثلواوضح.فيةالرأىاالالبداالسالمي
المثالثاثمةالداللجانمنلكلاخليدنظاممشروعاداعدبصدد

اعدهاالتي,العملورقتواناالسالمي،المؤتمرلصنظمتالمتابعة
فيكبيرةفامشدةالعامةاالمانةتفيدسوفالكوسيكتنسيقمكمتب
الشأناهز

حولامتالدربانجازاالسراعالعامةمنةاالمامناللجنةوطلبت-30
ورقةوعرضاالسالميالموتميلمنظمةالتابعكمثمتالدااللجان
السادساجتماعهافيالمتابعةلجنةعلىالمقمترحةالعمل

مسيكالخاصمتةالداعما.حد~

فياللجنةنظرتاالعمالجدولمن1الالبندمناقمثتولدى-31
3منعقدهاالمقررللكوسيكالخاصمتالدورةاعمالجدولمشروع
اسطنبول.في9/19سبتمبر/ايلول1الس

الوفدقدمهاالتياالميضاحاتوبعد،الخصوصاهزوفي-3)
يدورانطلبتالتونسيةالجمهوريةبأنعلمااللجنةاخذتالمتركي،

بشأنمستقلبندللكوسيكمسةالخاالدورةاعمالجدولمشروععلى
االسالميالمتجاريللمعرضالدوامصفةباعطاالمنهاالمقدماالقمتراح
.1990االولاكتوبر/تشرينفيتونسمدهينةفيعقدهالمقررالرابع

عنالصادرقأ-1/11بالقرارمنهاالستزاما،اللجنةاناال
علىاالعضا»الدوليحثوالذي،الخارجيهلوزواالاالسالميالمؤتمر
والسادسالخامساالسالميينالستجاريينالمعرضينفيالصثناركة
علس199لمو(990عاميفيانوالسودتونسفيعقدهماالمقرر
وطلبتاالعمالجدولعلىاالقتراحادراريتعذرانهرأت•تيبالستر
بذلكالمتونسيةالسلطاتابالغالكوسيكتنسيق<مكتبمن

الصادرقأ-1/11رقمللقرارتنفيذا،اللجنةوافقتكما-33
قيامعلى،الخارجيهلوزراتعثنىالثامناالسالميالمؤتمرعن

االقستصادبشأنتقريرينباعدادالبيضا»والدارامقرةمركزي
لضهماال.االعضاالدولفياالخيرةاالقتصاديةوالممتطوراتالعالمي

االسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالعانتتقريرالى
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•للكوسيكمسةالخاالدورةاعمالجدولصياغةاللجنةاعادت-35
وقرر~,الوفودطرحمتهاالتيالمقترحاتمخمتلفاعتبارهافيواضعة
االعضا»الدولعلىللمنظمةالعامةاالعانتطريقعن~

مسةالخاالدورةاعمالجدولمشروحمننسخة1الالمرفق(ويمتضمن
اللجنتاعليهاوافقتالتيبالصيغةللكوسيك

اعماجد^
الفاقتاال.اال~االجتتماح

االسالHامنظمةفيىاالعضا»الد.

كسالمترالوفدفصلاالعماللجدفىمن13البندسناقشتولدى-3(
الدولفيالطاقتلوزواالاالولاالجمتماعاعمالجدولمشروعبنود

سبمتمبر/ايلولì-rالفمترةفيعقدهالمقررالمنظمةفياالعضا»
واخذت.للكوسيكالخاصمتالدورةمعبالتزامناسطمنبولفي19لم9

اعدتتركيافيالطبيعيةوالمواردالطاقةوزارةبانعلمااللجنك
العامةاالمانةطريقعن•وعمممتهااالعماللجدولاإلولىالصيغة
بشأنهاومقمتوحاتهامالحظاتهاا»البداالعضا»الدولعلىللمنظمة

بعضمنتلقمتهاالتيالمقترحاتفياللجنةنظرتانوبعد-32
علىوافقت,الوفودمنالمطروحةالمقمترحاتومخمتلفاالعضا»الدول

على•تعميمهوطلبتاالعمالجدولمشروحعلىالتعديالتبعضرادخال0
.االسالميتصرالمهلمنظمةالعامةاالمانةطريقعن5االعضاالدول

االولاالجتماعاعمالجدولمشروحمننسخة13المرفق(ويتضمن
.االسالمي)الصرتمىمنظمةفيعضاالاالبالدولالطاقة5لوزرا

الممتابعتللجنهالقادإإلحتمياإلامعقاديوعد

تنسيقمكمتباوضحاالعمال.جدولمن15البندمناقشزاولدى-39
سوفالمتابعةللجنةالقادماالجتماعموعدانللجنةالكوسيك

عشرالتاسعاالسالميالمؤتمرلعقدميتقررالذيبالموعديرتهن
عاممناالولالنصفخاللالقاهرةفيعقدهالمقررالخارجيةلوزرا»
فييعقداناماللجنةالسادساالجتماعفانلكنوعلى،1990
الىال0مناالفمترهفياو1990ارمارس/انال.الىال0من8الفتر

امثيهالمبدموافقمتهااللجئتابدتحينوعلى.1990مايو/ايارال~
مكتبمنطلبتماميو/ايار)~الال0الفترةفياالجتماععقدعلى

طريقعنالمصريةالسلطاتمحبالمتشاورالموعدكديهانالكوسيك
الشأن.اهزفييتقرربماعضاالاالالدوليخطروان•القامتاالمانه



جلبيايشينالسيدمعاليرأسهاالمتي<ميتالخمتااالجلسنهوفي-3/
كماتقريرهااللجمنةاعتمدت،التركيةبالجمهوريكالدولتوزير

الدولعلىيرالمتقرتعميماللجنةوقررت.يرالمتقرمرفقاتاعمتمدت
خاللمنعرفقررتكما<للمنظمةالقامتاالمانةطريقعناالعضاء
.مسةالخادورتهافيالكوسيكعلىالمقرر

وزيرمساعدالحنيفيوسفالمحسنعبدالسيدمعالىوالقى-39
وافرعنالوفودجميعباسمفيهااعربكلمةالكويتبدولةالمالية

ريةاا~ومئيس,افرينكنعانالرئيسلفحامتوتقديرةشكوة
ومئيس•اوزالتورجةالدولتوالحب<الكوسيكورمئيسالتركية
على•للكوسيكالمناوبوالرثيسكيةالمترالجمهوريةوزرا»

التعاونيزلمتعنبالغاصتماممنليامنهومايوالحكيمةقيادتها
الخطوطاهميةاكدمه<عضاالاالانالبلدبينفيمااالقمتصادى
الىمنهماالموجهتانالرسالتانتضمنتهاالمتىالمتوجيهية
السيدسعادةالىالشكرالكويتىالوفدومئيسازجىكمااالجسماع.

لجنتورمئيسالتركيةالجمهوريةفىالدولةوزيرجلبىايشين
لشؤنالدولةوزيرتيجولعلىالدكتورمعالىوالى•المتابعة

االجمتماع.خاللالعملجلساترمئاسةتولىالذىالقومىالمتخطيطهيئة
االجمتماع.اعمالارةادفىارواقتكفا»ةمناهابدبمامنوها
لحكومةشكزةيلجنعنالحنيفالمحسنعبدالسيدمعالىواعرب

وكرمحفاوةمنالوفودبهحظيةماعلىوشعبهاالتركيهالجمهورية
الىالشكربازجاالكلصقةواختسم•تركيافىاقامتهاخاللاضيافف
لالجمتماعماوفرو»علىومنينالمعاجميعوالسالكوسيكتنسيقمكمتب
مصتارةترتيباتمن

عن•الخمتاميةكلمتفي•جلبيايشينالسيدمعاليواعرب-50
بشأناللجئتاليهاخلتالتي8البناالالمتوصياتبانسعادته

لعمل;..0:االجوانبوبشاناعدادهاالجاريالدراسات
تحتتنفيذهاالجاريلالنشطةجديدينومنظورازخماتعطيالكوسيك

ينتعنشا~منذلكانفيثقتهعنواعرب.الكوسيكرعاية
تمنياتهعناعربكماعضاالاالالدولبينفيمااالقمتصاديالمتعاون
.بالدهمالىالعودةبسالمةالمندوبينللسادة

المتاهاالتيالختاميةالكلمةمنمنسخةألاالمرفق(وميتضص
جلبي).ايشينالسيدمعالي
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ببرقيةيبعثانوشيسهامناللجنألطلبتاالجتماعنهايةوفى-51
الجمهوريةومثيسافرينكنعانالرئيسفخامةمنكلالسباسمها
ر~اوزالجوتتورالمدولةوصاحب•الكوسيكورثيسإلممتركية
•مسيكالمناوب~والرثيسكيتالمتربالجمهوريةالوزراء
وتقديرهامنههاامتناعميقعنالبرقيستينهاتينفياللجنةواعربت
لمااوزالجوتتورالدولةوصاحبافرينكنعانالرئيسلفخامأ
فياقامتهاخاللسابنةوحفاوةحارترحيبمنكافتالوفودبهحظية
.تركيا



الخامسبحاالبحتماوثاثققائمة
الكوسيكعنالمنبسقةالممتابعةللجفف

)1919ايارمايو/).ط)3،اسطنبول(





.لخامساال~الوثاثققائمة

الكوسيكفنا~الصتابسعةللجنة
)9/19مايو/ادبارالال-ط3م(اسطنبول

العامةالمامةامنمر~مقوير-ا
oالسالمىاتمرالمهلعظمة IC/COMCEC-FC/5-89/D1

اسةالدربشأنمر~مقوير)-
لمتأمينمظام»امشاحولالمفملت

بينفيمااتالصادراممتقانوممان
المؤتمرمنظمةفد»العضااانالبلد

I~~.رo IC!CO''1CECfC/5 89/D2
r-اسالمأاتحادءامشابشأنمرحلىمقوير

01C/COMCEC-FC/5-89/D3افالطرامتعددةللمقامت
مظام»امشابشأنمرجعيةمذكرة5-

بينفيماالمتجاريتفضياتلال
تمرالمهمنظمةفي»العضاااناابلد

oاC/COMCEC-FC/5-89/o4~~7ا
»بامشاالمعمداسةالدرفريقمقوير0-

انللبلدالمتجاريةالمعلوماتشبكت
I~~.رمرI CDT/T INIC/SG/FR/REV
المتعاونلدعمالمكفمرالبرما1-

(العضااانالبلدبينفيماىالقصاأا
oالسال~اتمرالمهمظمتفى IC/COMCEC-FC/5-89/D6

v-للتجارةالسالميةاالغرفتمقوير
بشأنالسلعومتبادلالمماعهو
IIالمتعاونلدعمالحكمكمرالبرما
ءالعضااانالبلدبينفيماىالقمصادا

oااالسالساتمرالمهمظمهفى I C/COMCEC-FC/5-89/D7
A-هية»اعضاتجديدبشأنعملورقت

بعتالمتالجنتوتشكيلالكوسيكمكب
oعنهااالمبقه IC/COMCEC-FC/S-89/WP1

اخألالدالنظامبشإنعملورقه9-
oبهاالمنوطةالمهاهوللكومسيبك IC{COMCEC-FC{5-89{WP2

الدورةاعمالجدولمشروع-ا0.
oللكوسيكالخامسه I C/COMCEC-FC/5-89/DA2



تجارىمعرضانشاالبشأنمذكرة•11
مثومنسفىلهوامانةاثمداسالمى
االولاالجتصاحاعمالمجدولالا.مشروح
8االعضاالدولفىالطاقةرااللون
االسالمىتمرالمهمنظمكفى

الجمهوريةمنمقدم.اقتراح13
جدولمشروعبشاناالندونيسيك

الطاقةلوزرا«االولاالجسماعاعمال







النحليزيةبا.'المملا

المشاركينقائمة

المتابعةللجنةالخامساالجتماعفي

الكوسيكعنى````~´ا

9/15ايمار/مايو«ال_الاللى،´ا
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كية00.بااال

افرينكنعانالرئيسفخامهرسالة
الكوسيكورثيسالتركيةالجمهوريةومثيس

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنتالخامساالجمتماعالى

)1919ايارمايو/).ط)3،اسطنبول(

•الرئيسالسيد
•المتابعةللجنةالموقرون5االعضا

امنعثادبمناسبةتركيافيجميعابكمارحبانيسعدني
الكوسيك.عنالمنبثقةالمتابعةللجنةالخامساالجمتماح

من~اهطلعتيبماالكوسيكالدعظيماعومااسديتلمقد
~اومقورامتهامنفيزممتابعتفيسوا»االولاجتماعكومنذعمل

عريشذلنالخامساجئنماعكمانفيشكيخالجنيوال,محملمامظيم
القاعدة~هد»

بجدولالمدرجةالمشروعاتعنفضال•ينظرسوفاجمتماعكمان
جدولومشروحالكوسيكمكتباعضاالتجديدمسألةفي•اعما~
معبالمتزامنسيعقدالذيالطاقة8لوزرااالولبحتماحاالاعمال
لعلىواننيالقادم.سبتمبر/ايلولفيللكوسيكمسةالخاالدورة

انالبلدجميعترضيصائبةتوصياتالىتخلصونسوفامنكممنثقة
تنفيذالىللمبادرةالفوريةابيرالتوتمتخزون•8االعضا

لكماتمنىاذواننياالعمال.جدولعلىالمدرجةالمشروعات
.تركيافياالقامةطيبلكمارجوا8الكبيرمهمتكمفيالمتوفيتى

فرينانكنقا
لمتركيةالجمهوريةا





اوزالجوتتورالسيدالدولةصاحبوسالت
التركيةالجمهوريةوزرا»ومثيس

للكوسيكالمناوبوالرثيس
المنبمثقةالمتابعهللجنةالخامساالجتماعالى
والتجارياالقتعاديللمتعاوناثمكالداللجنةعن

)1919ايارمايو/)9).3،اسطنبول(

،الرئيسالسيد
<المتابعةلجنةاعضادالكرامالسادة

•الموقرونالمندوبون

الجمهوريةحكومةعنبالنيابة•لكماعربانليبيطيب
فيجميعابكمترحيبناعن•نفسيعنوباالصالةوشعبهاكيةالمتر
عنالمنبمثقتالمتابعةللجنتالخامساالجتماعهذابصناسبتركيا
.والتجارياالقتصاديللتعاوناثمتالداللجنة

وهياالرتياعبعميقتشعراناالاليسقهاكيةالسترالحكومةان
اعمالجدولعلىالمدرجةالمشروعاتلتنفيذالالزمتالدراساتترى

مناقمتربةوقدوالمتجارياالقتصاديللستعاونائمةالداللجنة
انالبلدتبذلهاالتيالمتضافرةالجهودبفضلالنهامئيتمراحلها
الستابعةالمعنيةالمتخصصةالعامت.والهيئاتواالمامنة9:ا،عضا
.االسالميالمؤتمرلمنظمك

يسهمسوفالمشروعاتهذهتنفيذانمنيقينلعلىوانني
فيمااالقتصاديللستعاونالمتاحةمكامناتااليزتعنفيقيمااسهاما

لشعوبيحققبصااالسالميالمؤتمرمنظمةفيمحضاالاالان.'.1'االب>ين
والرخاءالرفاهيةانالبلدهذه
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داالقمتصادى~التعاونباهميهتؤمنالمتركيهالمكومكان
مستعدةوصالوطنأالمستوى~االمما~جهودهادعمفراالطراف
.االطاراهزفيممكنعونكللمتقديم

ارجو•التوفيقكلالمتابعةلجنتالجمتماعاتمنىوانني
تركيافياالقامةهيبالموقرينللمندوبين

الاوزتورغوة
الارالرنرئيس

المناوبالرشيسو
مسيك~
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االفتتاحيةالكلمة
جلبيايشينالسيدلمعالي

التركيةبالجمهور~الدو~وزير
الممتابعهلجنةورثيس

في
المنبثقةالصتابعتللجنةالخامساالجمتصاع

والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةعن

1919ايارمايو/.-ط.3اسطنبول

،المتابعةلجنةاعضاالالكرامالسادة
،الموقرونالمندوبون

8مرألولالموقرةاللجنةهذهاخاطبانليعظيملشرفانة
ارضعلىبكمارحبوان،الخامساجمتماعهاانعقادبمناسبة
عنوباالهالةتركياشعبعنبالنيابة،جميعالكممعربا•تركيا
االماني.واطيبالستحيةخالصعن•نفسي

اتولىانليعظيملشرفا~بدال<ينالبادى,كدافىانواود
السنويةالوزاريةوالدوراتالموقرالجهازاهزرمثاسةمهمت

لعلسوامنني.والتجارياالقتصاديللتعاونامثمةالدللجنةالتاليت
فيصعوبةاجدلناثمينالدودعمكمعونكمبفضلانهمنيقين

فيمااالقتصاديالتعاونقضيةلمتعزيزالكبيرةالمهمةبهز»االضطالع
االسالميتمرالمهمنظمةفيعضاالاالانالبلدبين

امجزتهالذيالفعالالعملانجيد´ااعلم
اللحنةحققتفيمااالكبرالفضللهكانcاالن

لجنتانفالواقعنجار.منوالتجارياالقتعادي

حتىاللجنكمذ»
للعلور´رالمدامعك

تشرلحمالمتابعك
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المشروعاتتنفيذممتابعتعلى•السابقتاجتماعاتهاخاللIعملها
االقتصاديللتعاونالدائمةاللجئتاعمالجدولعلىالمدرجة

ولكنهابتنفيذها.للتبكيرالمناسبةالتومياتوتقديم.والمتجاري
الالزمكاالستراتيجيكوضعفيقيمااسهامانفسه،الوقتفي،اسهمت
انلييطيبالسياق<هذاوفي.اعمالهاتنظيموفيالدائمةللجمنة
ا~~واالجهزةالعامةمنتاالماالىوالمتقديربالسئنكراتو~

اسهاممنموهقدلمااالسالميالموتميمنظمةعنوالمنبئنقةالفرعية
.الدائمةاللجنةاعمالفيقيم

مجدولمشروحعلىسريعةفظرألالقاالمجردمنIلناويتبين
تتصلهامةقضايابحثتشملسوفامحمالنااناهزعنااجمتمااعمال
تنفيذفيتقدممنتحققماوامستعواضامثمةالداللجنةعملبتنظيم

االعمالجدولعلىالمدرجكالمشروعات

بحثمنعاودفسوف،الدائمةاللجئتعملبتنظيميتصوفيما
هوبةالصلةوثيقاخروموضوعالمكمتبهيشةاعضاالتجديدموضوع
.المتابعةلجنتتشكيل

توهياتالىالتوهلمنالمرةهذهفيسنتمكنانناوامحتقد
امثمةالداللجنةتعقدهاالمتيالقادمةالدور)علىتعرفيمقبولة
المقبل.سبتمبر/اميلولفيوالتجارياالقمتصاديللتعاون

علىالمدرجةاالقتصاديالمتعاونمشروعاتلمعظمبالنسبةاما
الهيشاتانبارتياهاسجلانلييطيبفانهاعمالنا،جدول

الالزماالساسيالعملانجزتقدللمنظمةاالتابعةاالمعنيهواالجهزة
الدامئمةاللجنةتوجيهاتضوالفيوذلك•المشروعاتهذهلتنفيذ
والتجاري.االقتصاديللتعاون

االطرافسمتعددةلمشروعاتالفعليالتنفيذانالمعروفومن
تنفيكمنبكثيراطولوقمتايستغرقاعضا»دولعدةفيهاتشارك

اوسعتكوناالطرافمتعددةالمفاوضاتاناال.الثنائيةالمشروعات
يجعلهامما،مختلفةنظرووجهاتماتاهمتمامن~لمانطاقا
ايجابيةثار3عنتسفرانهاعنفضالالمضمونحيثمنوارحباغنى

.المعنيةانالبلدبينالسثناثيةللعالقاتبالنبة



,اللجنةاعضاالالكرامالسادة
،الموقرونالمندوبون

عندالتقفاللجنةهذهالىالموكلةالمهمةانجميعانعلم
الدائمكاللجمنةاعمالجدول~.المدرجةالمشروعاتممتابعتحدود
المتجاريبالمتعاونمعظمهافيتمتصلوالتي•نفسها

اا~عنمنبثقتمتابعةلجنتبوصفها•لجنمتناان
متابعةبمهمةالبنهاعهدوالتجارياالقتصاديللستعاونالدائمة
عملخطةحددتهاالتيالمختلفهالمجاالتفيعديدةآنشطتوتنسيق
تقدممنتحققمابمدىعلماتحيطانالبد•االسالميالمؤتمرمنظمة

علىتعرضسمناسبةتوصياتالىالمتوسلمنتتمكنوانالشأنهذافي
السهمتلهذهاداثمنااطارفيفحرمر<انوعلينا.مثمتالدااللجنة

.الموقرةالعامةامامتناقدراتمنممكنقدرباقصىاالفادةعلى

8لوزراعشرالخامساالسالميتمرالمهانتذكرونولعلكم
بالدوراعسرفاذ•الماضيارمارس/انفيامنعقدالذيالخارجية
االقتاديللمتعاونالدائمةاللجنةبهتنهضالذياالشرافي
التيالمجاالتمنعددايشملواحداقرارااعتمدفقد•والمتجاري
تحتتنفيذهايجريوالتياالسالميتمرالمهمنظمةعملخطتحددتها
الدامئمةاللجنةاشراف

االجتماعاعمالمجدولمنبحثسوفIاالختصاصاتهذهاطاروفي
معبالمتزامنعقدهالمقررعضاالاالالمدولفيالطاقةلوزرا»االول

.والتجارياالقمتصاديللستعاوناثمةالدللجنةالخامسهالدورة
غطتقدائمةالداللجنةمستكونالطاقةوزراالاجمتماحوبانعقاد

االطارفيالعملخنةحددتهاالتياالولويةاتفيالمجاالتجميع
.4/19عاوفيالرابعاالسالميالقمةمؤتمرقرر»الذيالزمني

التوفيقبكللكمتمنياتيعناعرباناودكلمعتيخمتاموفي
تركيا~االقامةطيبلكمواجيا•اعمالكمفيوالنجا-





الرحيمالرحمنð.11fبسم

ا~ون~يرفاروق»م.ك.أالسيدخطاب

ا~~~ا~~مآلمنظفياالقسصاديت

الداثصةباللجئتالحامتبعتالمتا

كومسيك)(والتجارىدىاالقصاللمعاون

كيتالمتمهوريةلبا_نبول~ا

الرثيي»ليد
ا~~<«محاب

ا~اوالمندو~
0•االهئانبىاخوا

•وبوكاتا~ورحمتعليكما~م

المتابعةللجنتخامسالاالجتماعفياتحدثانليعظيملشوفا~
التابتوالتجارى»القتصادىللتعاونا_داثمةباللجئتالحاصت

هاالسالميتصرالمال

الرمئميسسيدى

حامدكتورالةمعاليامتنانعميقانقلانبدءىنبادىألييطيب

ومئيسفخامتالىتحياتهواهدقاالسالميتموالمهلمنظمةالعاماالمينالخابأ

•الوزراومئيسدو~والىا~الةاللجئتر~>افوهبنكنحانالجمسرر~

عملخطة´بتنفيذامثمالةالشرخيالهتمامهما•مئيسالونامئب>Jlj.J1رجوتمتو

نحوامرماوالتندقاالقتصاونالقمةلتعزينالهادفةاالسالميتصرالمالمنظمة

أخردليالاالجتماعهألاويعة»>االسالميةلالمةواالقتصادىاالجتماعيالتقدم

لمنظ~الهامةافاالمةاخةتحقيقفيا~كيت~حكومتا~المساهمةعلى

عنوباالصالنتالعامةاالما~باسماعربانلييطيبكماهاالسالميالمالتمى

الماماالجتماعهذالعقةا~التركيةللحكومةيرناوتقةشكرناعننفسي



ااتىالممتازةو~تيبات»نبولاستا،ا~التاريخيةيمتالمدهذهفي

منذاالستقبالىوحرارةالتليد~الضيافكرممنبحظيناولما»~وضعمت

•وصولنا

وفة~والتجارىاالقتادىللتعاونامشمتالةاللجمتةانثسئمتانمنذ

التعاونرتومسيعيزتحنفيفحااللدوراتلصبوهيلثةالثااالسال~ا~لقوار

المب~االمتجميعفياالسالفياالمال~منظ~فياالعنساأولالةبينوالتنسيق

تمهيالفي~متقةمناالنلغايةا~الةاللجمتهماحققتهانهاالقتصالد~

~00االىعويةال~االسالميةالدولبينالنحالىالتنسيقامامالطريق

«واالعجاب

ملم9لمعمتالسنوافياالنلغايآل~مسيكتهاعةالتىاالربعوراتالةان

ا~ينآلا~كاتو~فيمشجمانجاحامحتعمتقة»rl'AA»ملم9اللم»ملم9لم9

لبالدهاحةمماالمتبادلللتحدون~وهشاديحبوامجالىالحملىلخطة

فمبه~والتجار~ديةاالقتامتاالتااللتشجيعألامتاجوااتخاذالىألاالعنا

ذلك-منذلم9العنو~فيللكوهسيكالمتا~لجنةانشمئمتلقةهبينها

مسوفالحاليواالجتماعها~هألهفيفماليتبكلرتساهموهيالحين

سينعبلىا~اراتتفنيألفي~الألىمالتةىبا~اضرمةفقطاليقوم

القاد~ورةالةالىويوفحهاسباالمناواال~ا~متالتومياتاينا

~فياال~ألوزرااالولىاالجتماعهعامنبالتنستنعقةالتىلكومسيك

هالحامهأامن

الرميميميدى

السنواتخالليالمالصاالقتادىالمناخعلىطرأتالتىالتخيرا.ان

التىالظروفاستمرارمناالسالميةولالةمخاوفاكدثقدالماضةالقليلة

واافوضىاالصنافوعدممساواةالالوهيالعالمياالقتصادىالوضحبهااتسم

التىالنساميةو»الةحسابعلسرالعالميلالقتصادالشاملىالتدهوراستصرفقد

الهيكليةيالتالقحةالدخا»الجهودبألرمنالبدوعليههاالسالميةالدولىتضم

المالححمايةضمانا~~ولسيةالةاالقتاد~العالقاتمسارعلىالما~

ببنلرالفحاالتعاونخاللي~الثالثالمالملدو~الشر~وا_حقوقالملحة

وتعقدتاالوضاعتفاقمتلقد•ايناوالضعيفةوالناميةالمتقدمةالبلدان

وتتلمىالمحوناتيحمذالةايدتنبسببالناسةانالبلةتواجههاالتيا_مشاكل



مننحوالتهامةزياده´عزمانالبلةهألهوعجندا~ا~~بالثو-كااال~

الصة~انالبلةنتهافهالتروةايةالدمتنالحا~لقيوال6ا~مامتاالاله

االقتاد~العواملىهخدفىاالولو~الموادفبيعاتهنمنحلالةفبوكاوكألللنه

منالحتيثا~دمبذل~وده~علىقاطعاا~كيةتعتبرا~العا~

اال~~المتتوسيع~اجلىمناالسالفيتموالحال~فرمألاالعنامالة-لمجانب

راالقتاد~االجتما~بتنصتهاالنهوضقصةبينهافياالتعاونينرتعن

الراواترمنوليالةاالقتادىالوضحتقلباتهناقتعادياتهامحاية

«الصنا~ادالبلةفيستبالسياا~

»مئيسالوسياالة

الموا~منالاعةالصا~الخا~~اال~عما~لمجة-لرمبتنصن

العقا-اتحادالصادراتامئتمنانلناناال~الخطفثلرمالها~

اونظامللتنميةاالسالميالبعنك«عا~`تحمتهااللحوافهالالحصعةاالسالفي

مسىاالسالالموكناهوهايتوليالتيالتجار~ا~هات-شبكالتجارى

انبيزمالبلةاالقتادىالتحدونلبحثالعاجلىالبرنامجركأللئهالتجارة~

اساميةهمية6اال~ا~هألهجميعتكتسيهاالسالفيا~تمو~فرمألاالعنا

.ع´´ااعمالىرلىجةاالجتماعهأا~كماهلعلى6خططارتنغية6في

ان`J.هللطا~االوللوزارى6االجتماعاعمالولروجةلخاهس6كرهصيك

يينلعلي-اننيالعامهألامن~فيرامحةرقتفين1سينعقةاالجتماعان

فىأاالعناولالةبينالتعاوناهميةعلىون~كةسوفالموقرينالورداىنب

فىللتعاون~الز~`كالطا~قطاعرهو-الهامالحمبوىالتطاعهألا

االنحوىا~المت

مئيسالوالسية

ألالوزرامعالي

ويستحرضىسيناقشعرالالهألاا~عناا~على~كيةمبحابلمست

الساهةالدوراتعنالصادرةوالقراراتلتوصيات6فيتحتتىالألىمالتقةعرمة

منمحدالةات•اجواعلىاالتفاقمنسنتمكمذاننامنواثقرانني««لكوهسيك

ه~زمنيالحارفيالسابحةراتالواتنفيألفيالتعجيلى)جلى

بااحضورتفضلكمعلىاخرىصرةاشكركمان>مئيسالوسيادةيالياسمر

استضافةعلىالثمقيقالتركيوالشعبللحكورمةتتعيوناعميقعناعربوان

ا_~وأسرلر»والتجارىدىاالقتهللتعاونالصتا~الدخاهس~االجتماع

>االسالميآلاالمةمةلفةجهودنافيويباركيرفقناانالقة~العلبى

•وبوكاتورحمتعليكموالسالم





اعمالجدول
المنبثنقةالمتابعةللجنةالخامساالجتماع

االقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةعن
االسالميالمؤتمرلمنظمةوالتجاري

)I~3 • J.ا)9ا9مابو/ايارال7ال

االفتتاحيةالجلسة
وزيرجلبيايشينالسيدمعالييلقيهااالفمتتاحيةالكلمة

الصتابعتلجنةورثيسالتركيةبالجمهورميةالدولة
االسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةمنةاالمامصثلكلمة-
الوفودوؤسا»كلمات-

االعمالجدولاقرار
االسالميتمرالمهلمنظمةالعامةمنةاالمامنمرجعيتقرير
االقليميالمشروعامنشاالحولللتنميةاالسالميالبنكتقرير
التصديرناتامثتمالضمان
االتحادانشا»بشانللتنميةاالسالميالبنكمنمرحليتقرير
االطراف8ممتعددللمقامهاالسالمي
مشروعاداعدبشان8التجارلتنصيفةاالسالميالمركزمنتقرميي
الدولبينفيماالمتجاريةفضياتاالسنظامالتفاقيةعاماطار
االسالميالموتميمنظمةاعضا»
المواصفاتتوحيدحولالتنسيقلجنتامانةمنتقرير

االسالميالموتميمنظمةاعضاالالدولبينفيماالقياسية
اجمتماعنمتامئجبشانالتجارةلتنميةاالسالميالمركنتقرير
فيماالمتجاريةالمعلوماتشبكة8امنشابدراسةالمعنيالفريق

االسالميالمؤتمرمنظمه9اعضاالدولبين
السلعوتبادلاوالصناعنهللتجارةاالسالميةفذاالغرمنتقرير
بينفيمااالقتصاديالتعاونميزلتعنالمكثفالبرنامجبشان
االسالميالموتميمنظمةاعضا»انالبلد
اعضاالتجديدمنهاهبشانالكوسيكتنسيقمكتبمنتقرير
عنهاالمنبثقةالمتابعةلجنتوتشكيلالكوسيكمكمتبهيمئت
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بهاالمنوطةوالمهامللكوسيكاخليالدالنظامبشانتقرير
للتعاوناثمةالدللجنةمسةالخاالدورةاعمالجدولمشروح

االسالميألموتمىمنظمه5أعضاالدولبينوالمتجارياالتنادي
بالدولالطاقة5لوزرااالولاالجمتماعاعمالجدولمشروع
االسالميالمؤتمرمنظمةاعضاال
المتابعةللجنةالتالياالجتماعانعقادموعد

اعمالمنمايستجد
التقريراعسماد
االجتماعاختتام



العامةاالمانةاعدتهالذيمالتقومر

لالجتمئااالمالصالمرتميلمنظمة

هةالخهبعتالمتاللجنتالخامس

دى>القتهاللتدوناممتالدباللجئت

كوهصيبك)لملنبارى>او

النركبلجهروبا_نبولاصا

والتجارىاالقتادىللتحدونا~`الة~ا~الهورةالةمتهانعقة

سبتمبرvالى)هنتوكيامفبىاستانمول~هياالصالا~تو~~

•ام9اا

فساالعضاءالدولفيتاالتاالحولاالولالوزارىاالجتماعوأنعقد

اءمتالدللجتالرابعةالدورةانعقادمعبالتزامن>االسالصا~تمومنظمة

•كومسيك)لم

بقمبنالسااالجتماعبنتاوييالتو~~د~6حك-عممتتوقة

-باالهر~6لهيمثات6هيعربألاالعناولىالةعلى

مناالسالميا~تمو~الما~االما~طلبتفعةوبالتالى

بصاوموافاتهااالجتاعين~ارامتهتنفيألا~رالميمثاتعضاألاالالة-لى

•الشرمنهألافيتطوراتمنبستجة

األىالتقدمىومةمسيكك~الرا~ررةالةقراراتادناهمنبين

~ودمنبنةكلىعلىالعا~االها~مالحظاتالىانافتنفيألهافيتحق

>المتا~~االلياالجتماعاعمالىرلجة

انحقدتا_تىكومسيكللجنةاالولىالدورةانكسربالتأيوآلجةمن

منأمووةعةدراسة~مبةاالعالميا~هنطلممت»ملم4/9نوفصوفي

تموداالدواتاثتعانلضماناقليممة~و~حولىوىجةأراسرابراأميممنها

ارالقدرعلىوبناأهاالعالهيتصرالصر~فيعضاألاالالدولىعىبالخير

ا~~عالىودعاجدوىأداسر~االسالفيالبنك)عداعالهالمذكور

اقالموبالتالبهالمذكورةوا~الةفيللمبثالخبواأمنلفريق



اجتماعاتلمختلفالجدوىأراستاعدادعنمرحليتتقاريرميتللتاالسالمي
النقديةوالسلطاتالمركزيةالبنوكلمحافظىالسابرلالجتحاىوكذلككوهميك

مبولاستافيامعقدالذى>االسالميالموتميمنظمةفياالمحضاأالدولفي
•ممهالممارسشمرخاللبتركيا

وضي´´حولمفصلةأراست´´بعموانورقةللتميتاالعالميالمكقدم

خاللاالسالميالموتميبتمنظفي•االعضاللدول´`الصادراتا،ممانلضانخطت

•مم9المسبتمبر،موفيا.تامبولفيانعقدتالتىلكوهميكلثتالماالدورة

الفيين•للخبرااجتماعجانبمنللدراسةجعتالمرامنبمزيدكومسيكوأومت

الخطةعمليةآليةوضوأجلمنوذلكالصادراتاثتعانضانبمجالالمعنيية

>هيتاالسالالشركيةموومتالعمتعمليهتكونانيجبالتى

ا_خبراأمنلفريقاجتماعاللتنميةاالسالميالبنكعقدفقدو~

حةالمنةالسرحههوتقريرهقدمممr1Cl^^ينايرnالىToمنجدةفي

وقد•ملم9ملمابريلفيبكومسيكالحامتالمسابقةللجتالوابرلالجسماع

مالحظاتم~علىللتحرفاالمحضاأالدولعلىالمنقحةستالدرامعميمتم

•ا~نهذافيوآرامما

فسىامتاضولبمديفتاممقاتالتىلكومسيكالرابعةالدورةان

ذلكالىتبادرانبمدتمامالحظاتوسللمالتىالدولمنطلبتr1^^'مبتعبر
•المشروعتنفيذنحوقدماالسيرمنللتنميةاالعالميالبنكيمكنحتى

لالجتمماعالسرنهذافي~برا~االسالميالبنكيوقحوسوف

هالمتا~للجنتالخامس

اال~افمتعدداهالميهتا~اتحادانشاأل-هرفمآلبنة

باعدادللتنميةاالعالمىالبنككوهميكللجنةاالولىالدورةكلفت
االتحادوهذا•´´االهراقمتمدداسالعبىمقامةاتحاد´´اشاأحولجدوىأراسر
الدو~خامروالتماونبشركلالجارةتعزبهنفىاخرىهامتاداةيمد

•عامبشكلواالقتادى

هتما~~عملذاحولياالسالميالبنكاعدهاالتىاالولىوالدرات

شهوفي~االفالميالبنكمقرفيانصةا~اىلفريتقالجتماعمبمهاتقة

الجتماعاتالمرضوعاهطحوليمبرتقارعدةالبنكمقةوبالتاليملم9ه/مايو

ولىللةالمتفة~والسلطاتمبةالصركنا~كلمحافنبىالسابحولالجتماعكومسيك

استه~ضوقةهمهلماللهارسفيانعقدالذىاالسالميالصرتمى~فيعضاألاال



هفت~حعلفربق~بزماالسالميالبنكمنوطلبالدرا~االخيراالجتماع

االسال~والبنكاالقفاألللدولىالصركن~البنولئهمصلييشمليالعضو~

>واستالةتنتمحألجلمنللتنمية

كومسيكللجنةالرابعةالدورةطلبتفقد»الخطتهفهالهميةونظرا

فىعمليةآليتووضراهتالحومز.المزيد«جرا«للتنمبتمرماالسالالبنكمن

•ا~نهذا

الى2رمنةبحةفي~اأامتاعاالمنكعقةختة~وبناأل

TVالمو~وع~جوانبا~اأناقشاالجتاع~اوفيام9/النوفمبر

الدرا~هألهيمبتةار~اكا0الخط~هنمعينفنيجانمبهعلىواتغقوا

وا~~تا~كن~ا~كلحافظيالمثأهناالجتاع~لهنكوهسيك~

هالنهامئيةالموا~~جلرهناالسالفيا~~~ألهيماالعناولرمللةالنة~

فيا~~جلرمنعضاألاالالحولىمحاالهوالعا-االها~تتابع

نفسفيالسعيعلىآالعناأانالملةتحثكومسبك)نكاهكورالألاالجتماع

معتالمتاللجنتلخامس6لال~ع~~االبنكفصلرمبعةومموفه»االتجاه

هبكوهسيلئهالخامة

التجارىالنتضلنظامحولاتفاقيةمثروع,-وقمالبند

الموممراالسالميمنظمةفي»المضاهالدولبين

اتفا~وعلصثمر~لةنسخآلالتجارةلتنعباال~هيالموكنأعد

ا~خذااالسالميتصرالصر~فياال~األولالةبينوىوالتجاالتغنيلىنظام

وكألكالحا~االها~فيهالقانو~االدارةومالحظات~اراألاالعتبارمبعين

الىالنافباال~ميا~مال~~التابعةا~ةآالجهنمالحظات

التفا~0وا)وا~للتجارةةالصتحةاالهمفالتو(اونكتادنظروجهت

النممدخةهذها~كن~وقة>»)جات(والتجادقالتعرفاتعلىالحامت

تتدبموتم»ا~ن~افيوجهات~هاعلىللتعرفألاالعناالدولمحلى

•بكر~الصا~~الرابحاالجتماعالىالنصنفس

صراالمالا~~منا~طلبتا~نرعال~ونظوا

والتعليقسرتهلدرااال~أول<الةعلىاالتفاقباطارهثووعتعصرالتجارة

هعلية

االعضاالدولمعالونردمتابعةالموكنمناللجتملبتكذلك

ومالحظاتالنيةاعالنلشروعالمقترعالمضمونمراعاةمرالنصومراجعت

الخافتبعتا~تللجنتالخامساال-تماعالىو~~«العضاء«لدول

>بكوهميك



اال~به~نا~رةلممميتاالسالميالمركزتقويرعلىوبناأ

اقرت~ثالها19ال9يمايوحيفقطدولارسرمناالمكنلمالواردة

قواعدعلىتعديلادخالاقترحتفقداالخرىالدولتامامفاقيتاالمثروع

•ا(مل

اال-تماعالىاالتفاعيةاطارلمشروعالسامىالنصالمركزوسيرفر
>بكومسيكالحامتالمتابعةللجتالخاصر

•عضاالالبدولاv_.:<مبند

لتوفيقمنهجيةاداعة~«قراراكومسيك~االولىورةالةا~مت

تال~ا~ا~~ت~وخا~ألاالعناولالةفيالقامئمةا~ميات

تدها~ىا~بتاعقرروقةهولالةههةبينالتجارةتشجيععلىسبا

الصدتويامتلتنسيق~تكوينملم9الها~يلىفياستانمولفياألالخبرفريق

~ر~لماوفقاا~نهألافيمنهجيتلونحالالزمةواسامتالةادباعةمتقوم

هكومسيكلجمنة

لجموقامتفقدكومسيكللجمتالسالمتالدورةقرارعلىوبناأ

فىا~متالصمتو~تبتسيق»لخاهتالصمحمةحولأراستا(تسيق

الرابيلالجتاعلتتد~الصامتللمستوياتتصررواعداداالسالميةالبلدان
•كومسيكبلجسز~الخافتبعتالمتاللجت

حول~~تهاار~لاال~أالدولمنالرابعةكومسيكدورةملبت

متمكن~كومسيكللبنةالتأبرالتسبقلمكتبالمعتوياتتونيتىمنهحية

>ا~ثيقتالستكمالالخبرا~لفربقاجتماععقدمنالمكتبهذا

الخامةالتنسيقلجنةتتردمان~1ومن

الخامس~لالجتماعآلبنةهألاحولهفالتقريرا

•كومسيكبلجت

االعضاءالدولبينالتجاريةالمعلوماتشكتال-رقما~

للمعلوماتصكتانثاأحولافوارااالولىكوهميكدور»ااتخذت
ونشرو~و~لجه´تجمبعسرعةلتسسلاالعضا»الدولميبنالتجارية



••االعضاالدول~التجاوبتمتهالعلوما

~دوىدواسةاعدادبمممتالتجارةلتميتاالسالميالمركزكلفوثد

منظمةفي«لمختمتاالجهزةمربالتنميقالشبكتبمكالحامتالكيفياتحول

•االخرىالدوليةوالمنظماتاال_صالمرممى

التجارةلتنميتاالسالميالمركزاعدالمذكورالقرارمروتمصا

وبالتالىكومسيك~االنيةللدورةوقدمهاالمطلوبةالجدوىأرامت

فىبتركياازهيرفيالعضريتمغتورعملفريققبلمناستالدوتنقيرتم

فبرايرشهوفيالبيضاأالداوفيأالخبرامناتالوفويقلم9لم6اكتوبر

للجنتالوابرلالجتماعاالتالفريقاجتماعحصلتالمركزقدموقدملم9لملم

•كوهميكبلجمةالحامتالمتابعة

الجدوىلدواستالصقت~فتارتياحهاعناللجئتاعوبتانوبعه

الدارمركزمنطلبتاالسالميةالدولمينالتجاريةالمعلوماتشبكتحول

حاميتاال«لبحو~مركزمنكونبا_مختمينمنلغوبقاجتماععقد•البيضا

للتميتاالعالميوالبمكاالسالميةللبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتماديت

«السالميةوالمرمستالسليوتبادلوالصاعتللتجارةميتاالمالوالغوفت

والمنىالفيللتدريباالسالميوالموكزوالتنميتجماوالتكنولوللعلوم

كومسبكتنميقومكتباالعالميتمرالمهمتلمفظالقامتواالمانتوالبحو~

•للتفيذبرالهبولوضر

عقدالتجارةلتنميتاالسالميالمركزمنالرابعةكوهميكدورةلحبت

.أمكا~_تبدراستممكنوقتاسرعفيللقيامالمختصنمنملفريقاجتماع

المشاريعمربالتعيقاالعالميةالدولبينالتجاريةالمعلوماتمبكتانشاأ

مجبأجلمنبحشماالجارىاوحالياالموجودةالصكتاوالمعابة

لالجتماعالثانهذافىتقريررفعالفريقمنوطلبهالزاهدةالتكاليفه

هكومسيكا~فامسرللجمت

االسالميالمركنعقداعالهكورالمألا~ارعلىوبناأل

الدارفيالتجار~المعلوماتسشكةحولىالعملىلسريقا~عاا~رة

الواالحتماعدرسوعندماهم9/19فبراير2/الىTVهنالبيضاأ

ائشماأالحميآلاكةالحصركنقالعهاوالدتدا~تنبألسرمنا~ا~خاصة

االلصراكنمااالتالىنقاطتحايالأاتاجواايكووهالعفهالشبكت

»لذلكوففاالدراسةراجحثمهنىالنوالجدولاالليوالوضحوا~



oIcICOMCEC-FCI5-89/REP.دلمم(رقمالمرفق

ميبناالقتعادىالتحدونلتحزينمحاجلبرنامج9_البند

I I.مدI،مد_مثد«ث.Iء«ى
االسال~للفر~الحامتالجمحيتعقدتالذىالسادساالجتماعخالل

قدممت»ام6/9~ثصهرفينبولىاستافيالسلحوتبادلىوالماعةللتجارة

ا~انميعبناالقتادىالتعاونمبنلتعنعاجلي~نامجحولىا~احاومنيسيااند

هاالسالميا~صرتصر~فيآالعناأ

بالتقاومنا~~التو~تمنلداعدالعاجلىا~ناهج~ا~~

الحاواليالواالستثمارا~~واالعمالالتجارةمجالوفيا~قتالدى

هاالسال~الصكل~~فياالمحضاألىالالوميعبنوالسبا~والمالحة

علىالبندهذاادراجكومسيكتنسيقمكتبمناالسالميةالغرفتوطلبت

>لدراستهكومسيكاعما»جدولمشروع

للحفةا~مساالجتماعاعمالجدولمشروعفيضورمالموهذا)د«جوقد

جدولى~وعفيآدراجةو~«البندهذابحمثفياللجمتأل~نمبوقدكومسيك

هكومسيكللجنةال~مساالجتماعاعمالى

لالجتماعالموهوعهذاحولالالزمت»لومامقميتاالمالالغرفتوستقدم
بكومعميكالحامت»لمتابعةالخاممر_لجت

كومسيكمكتبكاعناأبالنسبةالتجاليةمنهحيب10-رقما~

بكومسيكالخاصثهأاتاالجراثواعةالمرقموالبند

وقدمتاهعابقينالبندينحولمملورقتىمشروعالتركيةالحكومةأمدت
>االمرلزماذاو~لدرادتهالقامتلالمامتك

مشروعاعداد~دبانهاالتركيةالحكومةالعامةاالمامتأابلهتوقد

و~االسالصتصرالصرلمنظمةممتالتاالثال~اثمتالدللجانات•االجراقواعد

ا)2(كومسيك-والتجارىاالقتعادىللتعا~الدائمةاللجنة)(ا



لكومسيكهمتالخاالدورةاعماهجدول

الخامس~االجتماعاعمال1وجةمشروعكومسيكمتنسيقمكتبأعد
المتابعةلجتترغبوقدهملم9/9سبتمبر1الىTهنممينعقةو<الفكومعيك
•لكومسيكمسة»لخا»لدروقماعالمجحولىمشروعفيالنظر

أعضاالاولللة

~و«االولىالوزارىاالبتصاععقةلكومسيكا~الهورةالةقررت

ا~دمعامنبالتنوذلكالم9/9~مبتمبر6الىالهزماستانبولرفيالطاقة

الوحبالالمجالىهيالطا~انكربالألالجديروهنههسيكلكمسةالخاورةالة

اجتماعاىبشر~ينمقةلموا~ىالحصرخطفياالولو~مجاالتمنالمتبعي

»االنلخا~وزارى

التر~الجمهور~فيا~والواردالطا~وزارةتاعة

لمنظ~الصرتمرالعا~االمانة~وقة»االجتاع~ااعمالولرجةفثصروع

موافاترمنهاوطلبت•االعضاالدولعلىاالعالول<جةمشروعاالسالمي

وارسالىاالعمالى~ولربنودحول_وجدتان_وأرامثهابمالحظاتها

»بتركياوا~~1للسلطاتا~مالحظات

ببذودا_متملقتالتو~حاتا~بحتللجنةهرالتو»لوفدبقدموسوف

•ادهعدافي«لمتبعةاتءاالجراوكذلكالعمالاجدولمشروع

ألوزراتو~هياغتا~بمةللبتالخامساالجتماعبرغبوقة

هاال~~جدو~مثروعبنودعلررفثللصراالطاقت
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>ور~وليمحقارالذىالمقدممدىاممعر~قدمهلمممفبرابر

اللجمترفعتذلكوبمد<ا(~~ا~~~´وا~ريأ´االقمصاديت

•زدرمبال•لوزراعشرالمأمناالسالميللمالممرهامتمرميات

الدورةعنالصادرةوا~عياتمبرالتقرالقامتاالمامسزعممتوقد

االمحضاأالدولعلىواالجتماعيةوا~~االقتاد~للشررنعشرةا~ابحت

•ماالمىالمحنيةوالوكاالت

فىانحقدالذىا~خارحيبتأ~زراعثرالثامناالسالميالمالتمىأ~

للجنةعشرة»~ابعتا~ورةتو~تالسعود~ميبالعربا~كت»لدياض

ا~اروبمقتضى•االعمال~ولى~ال~~لرشا~~اراتوتبنىميتاالمال

الدائمةا~رعا~~تتما~اال~``~~أق-'AlAرقم

يزلتعنالهادفةJ......JIخطت~~)~~(وا~رىدىاالقتتاللتحدون

الت!-ميحالصرتمى~~`•االعضاو«الةبيناالقتادىالتحدون

•حدة~بندلكلهتفئلتهقراراتتبنىمنبدالالعملخطتفياالولوية

الهادفةالعمليخطتتتعيذ~دا~~التقريرفانحاليكلوعلى

منذالشرنهذافيتحققا~ىا~ممدىيتضحناالقتادىالتحدونلتحريز
•لكومسيكالرابعةالدورةانحقاأ

الزراعيةوالتنميتا~«~~هنا~~الوزارىالمرتميمبى

منالفترةخاللميواالمال~~رفموريتببابادما(فيامعقدالزى

lAفىفحالبشكلسساهمفامر~~قرارا-عثرةام9لملماكتوبر.)«لى

القراراتوهذهاال_ميوا~انفيالغذائىباالمنالمتملقالمدف~

~

اال~~انالبلةفياثىالخذاالمنوضحا~اض

المالتمىمةمنظفياالمحضاأا~~~ا~انفيالحفلذاثىاالمنوضح

هاالسالمي

اشىالخأللالمنوالحتكنولوحيباا~ماهسراتيحيبآل~نحالةد~اسة

ااسالميالعالمفي

البلدانفيالغذائىاالمن~~ا~~متوسرتلدريبى~نامجتحدمبد

هاالسالمية

•المواشيانتاج~~لدةا~ز~والسياماتالتدابيرتحويد

~االعنا~ولىالةممنا~امثمبكا~اال~لحرفيالتجارهحجمتوسبع

هاالممال~المال~منظمه



للباهدانمثىالخالااالمناطارفيامثبالغألالوا«هنطرمامحتماتحعيضر

هاالسالفياليتمو~مفبىآالعناأ

فىمحناأاالن1للبلةامثىالنأللالهنمنواتالعمثمومحولىاعالن

هالسالهي6المالتمي

«ا~اوىا~اد

>االمسراثيلياالحتاللىتحمت0..´6ادعيزمللزا~مماوىالو~

المعنيةوالوكات•االعضاالدول<على«لمر~عنمغصرتقويرتعميمتم
الماعةاالعانتوقامتالتقرير~الذىالقرارمتنخيذالطلبمعماالمى

•ماالمىالمعنيةوالوكاالتاالعضا»الدولمرالقرارتنفيذبمتابست

تاحاكرفى•الخبرالفريقاجتماععقةونيسيانة6حك~اقترحمته

توذا_مخنمناحتياطيتخيمى~اهتكالىمامجلهنالعامهألاخاللي

0اال~~تصرالصرهننمةفيآالعناأللدولىائرمالنلذاالهزماطار~الفذامئية

الدولىمحلىا~رهذافياالدرالقرارالعا-منتاالهاعممتوقة

هالصد«هذافيبمالحظاتهاموافاتهامنهاوطلبمتاالمحضاأ

الصرتصراالسالمىلمنظ~الغذا~االمناحتياطيانكوبالأليوآلجةومن

ولينالمسالالحدالهيثمهمتوستوكلعمليابصحانبحةهيثعلسرتشرفسوف

للهيئةتنفيذىمينكاالسالميا~تمو~العا~االما~تحينهمالذعن

تنفيذيااصبمامنصبهبحكماالقتاد~ونالمثالبوهةالعامهاالما~عيفتوقد

علىاالعضا:الدولخارجيةاللوزراأعشر«لمامناالعالميتصرالمر~

حولمقتالساالثال~الوزاويةتمراتالمراتتخذتماالتىالقراراتمنفذ
فرفعال~كلمتساهمالقراراتفمذه•«لزر»عيتوالتنمسزااسالغذاالمن
دعاوقد.االعضا:الدولفيالزراعيةوالمنميتمىالغذااالمناهدافمحقعق
للدول~معرنتتقديمفيالظيالى~مبىاالسالالبنكتمرالمه

.الغذائىاالمنلتحقيقبرامروضعمنالدول<هذهلتمكيناالمحضاأ
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وخمسينسمةالسلعومبادلوالصاعتللتجارةاالسالميةالترفةدرست

)ov(ستدملم•الدراسةعلىبإأ>_كما«العضاءللدولمشتركامعروعا

عمليةالبنكاعتبرهاالتىالمشاويرعدداما•فقطمروعاهلماالللبنك

هققطخستفسيوالماليتالفيةللمعومتبا~

فىاجتسامحاالسلعوتبادلىوالناىللتجادةاالسالميةا~فةعقدت

الخرف-اتحاألالمتحدةلالممالتابعةالمنا~ا~~معنبولاصتا

الدولىبينا~ك«~المشا،يحتشجيعاجلىمنلم9ال/يونيوشهوفيالمتر~~

البلدانمنابلة(اله)ةعمساثنىمصشلواالجتماع1هأحنو-قةهمحناألاال

الىاضافةنموااالقلىاالسالميةالبلدانمنادبلة-ثصا~المتقة-االهال~

تو~~ذللئهعن-نتبح»واالقليميةالوطنيةوالهيعثاتوليةلة6ا~ت

البنوكوامدحابرالمسثموينالصثمارمبحعلىمئصنالحابيزمتفاهماتدقيات

مليونالال/رهبدريةاالستثمةتكاليفهارتقةوعاهشهالر/)وثمانيمنوامحال~لحى

هامريكيدوالر

بوشدركة^^'''امويلشمرخاللكرامسفيللمتامعتاجتماعامعقد

للتنميةاالسالميوالبك)ميدواو(المتحدةلالمرالصاعبتالتميتمنظمة

وشركةوالماعةللتجارةالباكستانيةالغرفواتحادالتركيةالنوفواتحاد

دراسةاالجتماععقدمنالغرنىوكان•الوهنيةالتنميةلتمويل~~ن

ا~لخطةاطارو~ممكتالمشتريوبالمشارالمتعلتالترهيباتوتقييم

ابدىاالجتماعهذاوامماء•مشروعكلسفيزطرقالىاضافتالمستقبلفي

اما<مشروعاوعشرينباربعة•المبدأ~منوغبتهللتنميةاالسالميا~

لسبعةبالسبةرغبتماابدتفقدالوطيةالتمميهلتمويلباكتانشركت

المشأر~هذهعلىالقامعينمناالسالميةالنرفتلخبتفقدو~•~ريع

الوطنيةالتنميةلتقوبلباكستانوثموكتللتنميةاالعالميبالبنكاالتال

>ا~نهذافيالالزمتالترتيباتعلىا)تفاقأجل~

الغرفةوميمبنبينبا~كاجتماعانسعة»واونيةلحلبكمىوبناأ

<تخألوقالهكراتشىفياالسالميةالخرفةبمحر19لملم~فياالهال~

وليينمسكلتنم~~بعثاتارسالقوادوخا~الهواراتمنملسلتاالجتاع

فىالبحث(جلوصنباال~المحنيةاالمحضاأولالةبضرالىالجانبين~~

همبكروقمتفيالمشاريعهفاهبتحقيقلكخيلة6والوسامثلىا~

ا~مبمبالصمممتبلفيالصثمماريعلتتعييماجقاعمحةمحلىاالتفاقتم

~افييتحومتةاىاسرتحواضامجلوهنتوكعباارفيينااركراتشىفياها

J4-0.J1يونيو~االستثنمارلتشحيبعالثا~االجتماعينعقةانالمفروضىومن

•ممممم
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ا~مدانزيارةأ8هالوعلىرمنالمستثنهاسوظيفعلىاالتفاقتمكذلك

باسروقدالجدوىلدراساتالمكراالعدادفيوالمساعدةباالمر»لمعمبو

•والنابونالصومالفيمحملمملتوهمالمستشارون

فخورةاالسالميةالنوفةان

وقدمانشعلتهاساندالذىللتنمية

»ا~ولوتوزيحينلتخن(مالي)

ا~ونبالتحا

دوالرملبون..رى

بحالمشارمنهوه

االسالمى<لكمو

مشروعلمويلامريكي
>موتشتالى

المشار~تمثحيبعحول»لعمللفريق»جتماععقدالىاالشارةوتحدر
منجدةفيللتنميةاالسالميالبنكبمقووذلكاإلعضاأالدولميبنكتالمشتر

الممنيتاالمحضاأالدولمملبىمنمكونالمملفريقوكانومممموفمبر)الى,

الدولفيالوطنيةالتنمبتتقوبلمساتمهواتحادالمفتتومومساتماباالمر
االسالمىوالبنكالسلعوتبادلوالصاعتللتجارةاالسالميةوالغرفتاالمحضاأ
االحماثيتالبحو~ومركزاالسالميةللبلدانالمستشارينوامحادللتنمية

لتنصيةاالعالميوالمركزاالسالميةللبلدانوالتدريبواالجتماعيةواالقتادية
االسالمىوالمركزوالتنميتلوجباوالتكنوللملوممبتاالسالوالمومسرالتجارة
طريقةيتضنالذىمقويرهالنربقواعد>والبحو~والصنيالفنيللتدريب
و«لذىاالسالمىالمرممىمنظمةاالمضاءنيالدولبمنالمشركةالمشاريعتشحيبو
•»لمناميالتعاونحولالرابياالستشارىالوز»رىالموسرالىسيقدم

النا~رز~~نالحا~االما~ا~~الحكومةابلفتةرقد

الوزارىلالجتماعحاليالا~ثيسوبو~ا~~ههور~البفيوالتجارة

قبلىا~حةالطر~تالوسانأاالعناالدولمنطلمبالندعيللتحدون

وتبدىالناعساحتعاونحولىالرابعاالستشارىالوزارىالصرتمىانحقاأ

الدولاجاباتصنقليلىعالداال~دلملكسهبشرنهاواقتراعاتها~اراثها

ا~~ا~يقةلدراساخرىمرةاالخرى•االعناالدولأعيمتكذلك•االمحضا

هعليهامالحظاتهاوارسال

لالنتاحيبتالوطنيةالمراكزاجتماعينحقدانالمفروميمنكان
اكتوبرl'\-lVالفترةفياالعضا:الدولفيلماالمشابى»لمومسات«و
علىاالجاباتعددقلتبمببالحقوقتالىأجلاالجتماعلكنتركيافيموممم

•الموجةالدعوة

االجتماعلمقدالمناصبالوقتفبىباتمااجاالرسالاالعضا:الدولودمميت
•االممنا:للدولمفيدايمببرالذى
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ارتياحةعنلخاد~6•6لوز«عثسرالثاهناالسالفيا~تصهمبه.عه

الصثماركةعلىاالعضاىلدرل6سرفقد-~«الجاريتنشطتااللختلف

سيقامانينالألوالخامسالرابحاالسالميينالحتجاديينالحعوضينفيبنعا~

ا~تيبعلىملم9اله~فيالسودانرفيملم99-اكتوبرشهو~لرمتونسفي

تقةفياراالستحهالتجارةلتنصبتاالسالميالوكنمنالمالتمهوطلب

هبالنجاحالمحو~نمأانيكللىحتىلمضف6للسلطاتةالمسامحة

البنكوعايةتحتالتجارةلتمويلاالمدالبعيدةبالخطتالمرتميرحب
فىالخطةهذهفيكتالمشارعلىاالعضاءالدولومشرجيرللتنميةاالعالمي

•االمثلالشكلعلىمنمااالستفادةلتسهيلممكنوقتامرع

اتفاقية´´الىاالهضمامعلىاالمحضاأ«لدولسرقدمتموالمرفانكذلك

مواتغماوتمميقالحاميتالبلدانميبنالتجاريةلالفضلياتالشاملالنظام

•الظامهز«اطارفي

~(Iلنفل<
===========

بمدينة0االعضاالدول<فيالنقللوزراأاالول.ا(~عانعقد
انعقادمعبالتزامنوذلكمهلممممبتعبرء«ا_رvمنتركيأفبىنبولامتا

يد~النقلبانالوزراأمنواقتناعا•كوصيكللجنةلثتالثاالدورة
اتفقوافقدميتاالمالالبلدانميرنالتجارىالتعاونزيادةفيها~عفرا
البحرىالنقلز(بالبرىالنقل(أا•سايليتطويرفيالتعاونعلى
•النقلمجالفيالتدريبدلملمالحديديةبالسكتالنقل(بوا

ومثيسربو~التر~الحكومةمره~الماهاالماعتتابحمت

>لىأالتةوزراقراراتتنغيألباالمرا~`متوالوكاالألاالعناولىوالةالمتا~

امعقدالذىرحيبهالخا•لوزراعشرالمأمناالسالميالمرسوانكما

•لوزرااالولاالجتماعقراراتمنفيزعلساالمحضاأالدولايضاسرحدفيخرامه

•النقل

مدى´´حولمذكرةالقامتاالما~الىالموكيتالحكومةوأوسلت



النقل•لوزرااالول«الجتماعبعنوقراراتمغيذفيتحققالذىما~تتقدم
سايلي«طارفيذلكوكل

للقللتدريبا-كز

وميبتاالوراالقتاديتاللجمتوامانت»لتركيةحيتالخاروراوةان

التابعللسقلالتدريبلمركزالتنبذيناللجتدورةلعقد~تثاوونب

شهرفيذلككانوربمامممممعام«و«ملفيمبولامتافيالمتحدةلالمم

•«لمذكورالعاممنابريل

الموتميمنظمآلفي•االعضاللبلداندعوةترحبدراسةاالنوتبرى

اللجنةمسخذوسوف•كمراقبينالمغمبذيناللجئتدورة~~وا(~مي

•االعضاالبلدانالىسرسلالتىريبالتبوامبرحولقودواالتنفيذية

•فيساللمثاوكت

والقراردةالمتاالممهفتنبولاستافيللنقلا~ويب~~~~

قدمتحدةالدلالممالداخليالقللجتبوناعبوفيآنشطتأرابوبها~ض

شريطةاالوروبيةاالقتاديتللجمتواالربعينا~لمتالدورةفياتنز

>نالثهذافيماليتنفقاتاىالمتحدةاالممالتتحملان

االسالمي~بالو~ا~~لمنظمةالحامتاالعانتابالعيتموسوف

ها5~/9ا~يلرفيتنعقةقدالتيالتنفيذيةا~دورةبحدالمالي

:البحرىالفل

الدورةاعمالجدولفيليتالت«لبنود«أرابوالمناسبمنيعتبر
ا~ألوزرااالولباالجتماعالخا-المتتابعةللجنتاالولى

الدولى~ا~تواجهيقدالتىالحقماتبازالا~~ا~ايبر

هموانثهافيآالعناأ

وا~اأالرسوعندآالعناأولىالة~اكبلقبطانا~تيمتة

هاالمحضاأالبلدانمرانيأفيوالحبور

هالسفنمبناأ~ى~لرفسالتعاون

اال~~أانالبلةفيالموجودةالتسهيالتلتحسينالنسنيالتحدون

هجلديأ»تصهبالتولبنا~

فىاالعضا:الدولمبن»التصاالتحول»الولالوزارىاالجتماعامعقد



امنبالتنلكونوم9لرمسبتمبرفيبتركياستانبولرافساالسالميتصرالصرمنظمة

•كومسيكللجنتالرابعةالدورةانمقادمع

العناصرمنالبريديةوالخدماتتاالتاالانمدركون•الوزراكانولما
منظمةفياالمحضاأالدولميبنينالمبادمختلففيالتعاونفيالفحالة
تقدمالىيودىءاالعضاالدولميبناالتالشبكاتتطويرواناالسالميالموتمي

قرارااتخذوافقدكتالمشترمالحماوبعززوفاهيتمافيويساهمالدولهذه
•ا~نهذافيمناهبا

االجتماعاستضافتمحرمتونيمميتاالمدالحكومةانبالذكرالجديرومن
الثامناالعالميالمرتميرحبوقد•م55معامخاللتاالتلالنبىالماالوزارى

الوزارىاالجتماعالستضافتاالندنبمميتالحكومةبعوفرالخارجية•لوزراعشر
االولالوزارىاالجماعقراراتتنفيذعلراالمحضاأالدولوحتلالتصاالتالثاني

االتصاالتحول

النقديةوالسلطاتيةالصركنالبنوكمحافظياجتماع

الىألاالعناولالةحبالخادلوزراأ~الشامناالسالميالمالتمىلدعا

منالنحة~والسلطاتالموكن~البنوكلمحافظيالمثامناالجتماعاستضافة

اال~افدمتحةاسالميمقا~اتحادانشاأبينهامنفساثلىعدةفيالبحث.جلى

«للتنميةاالسالميالبنكصهاسيقةالتىواسةالة~أعلى

ألوزرا~الثامناالسالميالمال~ط~فحدماسبقالىوباالضائت

سايليرحبالخا

l-اجلمنكومسيكللجنةالالزمةالمعومتتقديمالىعضاألاالالدولىدعا

هالعمليخطةتنفيذفياالسراع

T-لدراسةاألالخبرلفريقالالزمةاالجتماعاتاستضافةاالمحضاأالدولىناشد

خطتمجاالتبمختلفالمتملقةالحاليةواساتوالةالمشاريعواستكمال

»العملى

r-لالمانةعموالةه´المسامحة~مامبمكزممتقةاالمحضاأالدولىناشد

والتب~رةاالقتادمجالوفيu..L.aJ1الفو~وا~تهاالقامت

•العمليخطتنفيألفيالمطلوبةلمهامماالقياممنلتسكبنها



فريقاجتماعفىكتالمشارعلىباالمرالسميتاالعضاهالدولمشر
اليدوتبادلالمملحولالمناثيهاالتفاقبتمشروع"حولالممل

•نبولاسافي«5هلممايو)5الىTVمنميعقدوالذى´´الهاملت
_فريقلما~1االجماعفمافتامتاالعما:الدولالموتميدعاكما

االتفاقبتينمشروعيالستكمالاالجتماعيوالضانالمملحولالخبراه
•الهاملتاليدوتبادلوالعملاالجتماعيالضانحول
االعفالدولجانبمنالتوبتسجابتباالالموتميرحب

متلمفظالصامتاالماعت-للتعاونواالقليميةالوطنية
•الفنيالتعاونانشتتحقيقفيووكاالتمااالعالمي

بمتابقتالمتملقةالجمودبذلفبىمتمراراالالقامتاالماتمنطلب
التىالمنويةالدوراتفيشاملةتقاريروتقديمالعملطتتنفيذ
~االتبمختلفالمتملقةالقراراتتنفيذحولوذلككومسيكتعقدها

•المملفي

التلوكااو

_مالتمرا

التقدممدىرحيبةالخاةلوزراعشرالثامناالسالميتمرالمهاستعونىلقد

سايليعلىوالمادقةللتوقيعبالمسبهمحققالذى

•االمحضاأالدولبينمتماراتاالوضانوحمايتتشحيناتغاقيت))
»لدولبينوالتجاوىوالفنياالقتعادىالتعاونحول»لمامتاالتغاقيتب)

•االمحضاأ

•المدنيللطيراناالسالميالمجلموج)

•لالتصاالتاالسالمياالتحادد)

الدولىحمثالىلعا~1سراالمادعهذلككلرتصرالمالا~ضانوبعد

ذلكتفعلانالمذكورةاالتفاقياتعلىبعةتادقاوتوقحلمالتياالمحضاأ

ممكنوقمتاقربفي

منظمةبهاقاهمتالتىاالقتاد~لالنشطملخصعنعبارةمعاتقةان

بسببتحققتالتىا~ا~ائداعيضايبينالملخصوهألا»االسالميتصرالصر

للتعاونا~ا~اللجنةوامنشاألالعرخطاقرارمنألدنىالمتباونالستا

ه)كومسنك(والتجارىاالقتصادى

الصرتميلمنظمةمآلالمااالما~انالىاالشارةتجدر>الختاموفي

علىالعملخطةلتنفيألصمكنجهةكلتبالسوفلهاالتا~آلواالجهناالسالمي

>المنظمةعنالصادرةالقراراتنرأ





للتنميةاالسالميالبنكمنمقدممرحليتقرير
انشاالحولالمفصلةامتالدربشأن
الصادراتوامئتعانضمانلتأمينسنظام

االسالميتمرآلمةمنظمةفيعضاالاالانالبلدبينفيما
)1919مايو/ايارال0ال-3•(اسطنبول

خاللاسطنبولفيعقدتالتي•المثالثةدورتهافيالكوسيكناقشت
ا)م9المسبمتمبر/ايلول10-7(~1501محرم17الى15منالفترة
مفصلتأرامتا´عنوانتحتللتنميةاالسالميالبنكقدمهجدوىتقرير
بينفيماالصادراتواثتمانضمانلتاميننظامامشاءحول

الدورةاوصتوقداالسالمياا.الموتميمنظمةفياالعضادانالبلد
اجتماعاللمنتميةاالسالميالبنكيعقدبانللكوسيكالثالمثة
يحتسملنظاممرتكزاتوتحديدالدراسةفيالنظريتولىكياالللخبر

.االسالميةالشريعةاحكاممعويتفقبالجدوى

ضمانتأمينبنظامالمعنياالالخبرفرميقاجمتماععقدوقد
vوìميوهيللمنتميةاالسالميالبنكمقرفيالصادراتواثعتمان
وقد^^~').الثانيميناير/كانونال2وا/ال~140/الثانيجمادي
منالمنقحةالنسخةاداعدلدىاالهتبارفي8الخبراتوصياتاخذت

فيماالصادراتواثتمانلتأميننظامانشاالبشأنالمفصلةالدراسك
االسالمي.تمرالمهمنظمةفياالعضا»انالبلدبين

االمفصلة::::الدراسةاللمتنصيناالسالميالبنكوقدم
للجنتالرابعاالجسماعالىال::الخبرافريقاجمتماعو::تقرير
الى19مناسطنبولفيعقدالذيالكوسيك،عنالمنبثقةالمتابعة

الموضوع،الهميةونظرا).1/19ابريل/نيسانA-1(»/1501شعبانا)
للتنميةاالسالميالبنكتوافيانعضاالاالالدولالمتابعةلجنةرجت
اال.الخبرطرحهاالتيالمسائلعلىوتعقيباتهاراثهابة

التاليةالتقاريرارفقتالبحث،محل«بالموضوعيتصلوفيما
المؤتتمرمنظمةاعضا»انالبلدجميعا~وجهتالمتيبالرسالة
تبديلكيوالكومسيكاالسالميالممؤتمرمنظمةاماممتيوالىاالسالمي
ايةوفسيموضوعاتمناالالخبرفريقاجتماعطرحةفيمااراءها
فيماالرسالهاالثنأناهزفيالعامةبالسياساتتتعلقاخرىممعالة
الكوسيك.امانتالىبعد
الصادراتوامثمتعانضمانلمتأميننظامانشا»حولمفصلتدراسة-ا

االسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضا»انالبلدبينفيما
رم
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لماوفقا,9االخبرفريقاجسماحتوصياتتتضمنمنقحة(منسخة
:)امنفامنا»ذكر

وامئتعانضمانلتأميننظام8انشاحولالمفصلةامتللدرموجز-ال
االسالميالمؤتمرمنظمةفيعضاالاالانالبلدبينفيماالصادرات

الرمئيسيوالوثيقةمحمترياتمعممتسقايكونبحيثمنقح(موجز
ااعالهاليهاالصئنار

سنظامامنشاالحولالمفصلةالدراسةبشأنالمرحلييرالمتقر-3
في5االعضاالبلدانبينفيماالصادراتوامئتعانضمانلتأمين
للجنةالرابعةالدورةألىقدموالذي•االسالميالمؤتمرسمنظمة

خاللاسطنبولفيانعقدتالتيالكوسيكعنالمنبثقةالمتابعة
و.ا)9المابريل/نيسانA-1(~1401شعبانا.الى19منالفترة

فريقاجتماعتقريرتمتضمنالمر~يربالمتقرمرفقةاضميمة-4
والذي•الصادراتوامئتعانضمانلتاميننظامانشا»بشأنالخبراأ
المثانيجماديvو1يوميللتنميةاالسالميالبنكمقرفيامعقد
.19المالمثانيكانونيناير/)2وط)(~1401

اردودللتنميةاالسالميالبنكتلقى•الرسالةتوجيهاعقابوفي
.)1(االسالميتمرالمهمنظمهفياالعضا»انالبلدمنانبلدعشرةمن

االولشكلين.فيموضحاالردودلهذهاموجنارقمالمرفقويمتضمن
للردودجدولعنعبارةوالمثامني.الرئيسيةللمتعقيباتموجزاميتضمن
وتقريرستالدرافيالمطروحةالرمئيسيتللموضوعاتوفقامقسم

الكاملةالمنصوصالرقمالمرفقويمتضمنالخبراأ.فريقاجمتماع
.المتلقاهللردود

ايران-مصر-بنين-اثرالجن.هيالعمثنرةالبلدان)1(
العربيةالمملكة-باكمستان-ماليزيا-االردن-العراق

وتركيا.السعودية
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رقملرفقا

انبلدعتمنرةمنالصتلقاةالردودموجن
االسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضادانالبلدمن

رتملمرفقا

انالبلدمنالصتلقاةالتعقيباتالبرزموجز
للتنميةاالسالميالبنكرسالةعلسردتالتي

.الصادراتتأمينفيالنظاميتخصص-ا
ألنظام.رأسمالفيالخاصللقطاعمستقلةمساهمةايةتحظر-)

الصادرات.علىاالشتمانتأمينفدمات81باسدالنظاميبدأ-1

الستوصيةتنفيذالنظام،نجاحلضمانالصهم.منامنهيراعى-1
اسالميمركزانشاالبشأنالخامساالسالميالقمةتمرمةعنالصادرة

للمعلومات.

صندوقكفايهعدمحالةفييحذثانمايمكندراسةضرورة-ال
.لصالبواحملةصندوقخسائرلتغطيةالمساهمين

السياسيةالمخاطرلتغطيتالصثويةللنسباالقصىالحدتوحيد-3
فيالمقسترحةالنسبمنبدالوذلكالمائةفيVöعندوالمتجارية
المائةفي90والتجارية<للمخاطرالصاثةفي1العندالدراسة
السياسية.للمخاطر

الواحدللمشتريالتأمينيالنطااللصافياالقصىالحديدمنال-4
المالرأسمنفقطالماشةفيخمسةعلىالواحدةللعمليةاو

تقمترححسبماألماشكفيعشرةمنابدالللنظامواالحتياطات
الدراسة)
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o-الدوألالقدصدوقوضعهاالعتدشردتالمهاعمتباريبف
.ديةاسترشاشردتمهمجرددولةلكلالعمانمدىلتقييم

المومساتمعالمطلوببالتنسيقالنظاميقومانينبغي-,
.العالميةاالسواقوفيعضاالاالانالبلدفيالمشابهة

v-بعد

جهةخالل

منالتوقيعاستيفا»ينبغيالتأمينوثيقتعلىالتوقيع
المعنية.البلدانفيالمحليةيرالمتلىكبنوكمعتمدة

9االعضاللدولسنواتثالثالقسطادلسدالزمنيةالمدةتكون-1
.تقدمااالقل

اسالميدينارالف/)0الىلالكتتاباالدنىالحدخفنىيمكن-)
االكمتمتاب.~الدولمنممكنعدداكبرلتشجيع

وحدهااالسالميةالبلدانعلىاالمستشماراتتقتر-3

انعلىالفنيةمنبالجوامختلفلدراعتفنيةلجنتتشكيلينبعي-5
.للمخاطرمالنتضمانتوسيعامكانيةبشأنتقريراتقدم

سسةالمهاسميكون
اتالصادرامثتمانو

رال~الضمانالسالميةاسسةالمه11

شركاتمعمينالمتأموضوعتأمينفيبالمشاركةالنظاميقوم
اخرىاسالميةتأمين

االطراف8ممتعددمساتالمهبينالعالقاتالتقريريبرزانينبني-,
القطريكمساتوالمة

التأمين.قسطلمتقديراساسوضعينبغي-ال
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خياراذ.~الكوسيكالىتقديمهمحالمنيرالمتقريعرضاالينبغي-3
فريبقاجتماعفيباالجماععليهاالمتفقالموضوعاتبشأناثلبداو

االالخبر

ألمعامالتفيفقطالمبلغاهلالنظاميغطيانعلىالموافقة-,
الموهوعفيالفقها»رأيطلبمعمثدالفواذات
الخامالقطنالنظاميشملها.التيألسلعقائمةمنتمستبعد-ال

اساسعلىميرهاتصدميتمالتيالمنستجاتمنوغيرهماالقطنوغزل
اعمتماد.نقدا/بخطابالدفع

الهندسيكالسلعفيالمحلييةالمكوناتلنسبةاالدندالحديكون-3
فياربعينوليسفقطالمامثةفيعتنرينالنظامبيفطيهاالتي

الدراسةفيجادحسبماالمامثة

فيالمختلفةدراتاالدتجميعيمكنارياالدبالهيكليتعلقفيما-4
.دريةاداتوحداربعاوثالث

o-فيالقائمبالنظامالمتصلهالمعلوماتبعضتميحيتقين
الصادراتمنعانلمتأمينباكستان

جانبا~االسمتمثماراتالغطا»التأ~يشملانينبف-1
الصادراتائتمانات

رأسمالفيالخاصللقطاعمستقلةمساهمةباميةالسما-عدم-ال
النظام.

المتصدير~بائتماناتصنيالتةالغطاءأيبد



ممو

لعريبأ<

نالمر>

التد~متثاشتماا

رالسنتمااو

تتنماتب.البدأ

ر-التجا

مستقلةركةمشا

فيمرالخاعللقطا

)'الفظالوأسما

مقر
)'«لفظا

اDBيةعالي

امنال10

النيالحدود

وضمنها

لدولا

يليلماوهتفا

ال~دياالوني

الشطري

ميا´>~لحمياالمشترا-

فيهمتاهسا-
للصااراس



.ا«».ما«.ثث»ئ.د0إل>
اليضاءالدار

الدراسةفربنابمتماعتنوير

.تامنعك.التجاريةالمعلوماتمثبكة.انئماءمول

الحيضا.الدا
4199رجب22_21
7989فبراير28_27

للتعاونالدائمةللجنةالرابعةالدورةخاللعليهاالمصادقللقراراتتطيبتا.9
)1988شتنبر7.الى6منبإسطنبولالمنعقدة)الكومسيك)والتجارياإلقتصاذى

2امنالبيضاءبالدراللشبكةتنفيذيبرمامربإعدادالمكلفالدراسةفريقامتمر
اإلسالمىالمركزمنبدعوة1989فبراير28-27لالموافق1409رجب22الىم

.رة.التالتفصة

0عثلواإلجتماعهذامنمر.2

اإلسالمىالمؤثرلمقطمأالعامةاألمانتأ_
للكومسبكالتتبنمكنب_
ùلليلداوللتكوبئواإلجئساعبئأبئأواإلفتصاداإلسصاثبأاليمرثمركر_

اإلسالمبذ.
للنئمبأاإلسالمىالبنك_
والنئعيثأوالنكئولوميباللعلو/اإلسالمبثأالمؤسسه_
السلعونبادلوالمتاعذللتبارهاإلسالمبأالئرثثأ_
النبارهلتنعبأاإلسالمىالمركي_

اهرقمالمرفقفرالمشاركينثاثمةتوه

لننسئأاإلسالمىالمركزمدبيءالمدثريالعلويادريسالسبداإلئئماعافننر.3
ÎوالهااإلحنماعلهداÎالعااإلطارمددتمركبنالمتنامكلشيهارسربكلعفالتبارة
راليه.وكلنذ6النى
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_ىاإلقتصاديةالشؤونمديو.لث.ه.6فاروق.السيداملسةبدايةفىالكلمةاخذ
األمينيوليهاالتىافامةاألهميةعنفعبراإلسالمىالمؤترلمنظمةالعامةاألمانة
الشرن.هذافىاتنعذتالترالقرارات~مذكرااإلجتماعلهذاالعاه

فيهاأكدكلسةللكوسيكالتنسيقمكتبرئيسءكواهانآيدارالسيدلتى6
اإلبمتماععلىسيعرضللشبكةتمتيذيابرناهبايعدانالذراسةلريقعلىبان

.ا99Bماي25الىم23منسينعتأالذيللكوسيكالمتابعةلهيئةالخامس

رئاسةلررليتوالتجارةلتنميةاإلسالمىالمركزمديوباإلجماعالمجتمعوناتنخب•.
اإلجتماع~.

صادقثمالرئيس«´قدمهالديعمالاألجدولمشروعبنحصكونألشارÎتا.5
.التنتيماتبعضادخالبعدعليهالحاضرون

.2رقمبالملحقاألعمالجدوليوجد

نبثأالوالثمارهلنثمبهاإلسالمىالمركيشدماألعمالمدولمن4الثثطثثمق.6
مثمثأثارثتر»:وصوثبثثفاطفالتأمعاعيالثثامثمكثثثبثموسرثاالمشعلتأ
العرممئثأالخطوطءùاأللحدهااجثياشألالشالمراملمثثلثئنتاولموبره

المنثروح.اثثناءمءاإلوىمئهدرالىمياءئثدكماللمئتروع

علىخاصةوبصقهالتأينيكإنشاءعلىكيدالتوقرقفداألخيرةالتفطةعنما6
ورزنامةالمالىوالهيكلالمتخصصةوالمراكزاإلقليميةوالمراكزالبؤريةالتخاطاختيار
التنغمذ.

´`مثبكةاإلسالمىالبنكمثلزتد/ءاألعمالجدولمنمسةالمناالتنطةضمن.7
تحتتربدالتىال´`التنوارلثاإلسالمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءللدولاثلعلومات
منمجموعةتوفر(فاردوارعنعبارةبانهاالشبكةفعرفءالبنكفىالدرس
ا.معطياتقواعدراعداألييتمثللموسومثوارءالللمستعمليناإلتصالوساثل

األخيرهذابانميبناوتنوارلثتأينيكبينالقائمالتكاملعلىالبنكهثلاكد
المعطياتمتفلمجالفىمكآجيانهميستجيباذماألعضاءالدوللكلمقنوحايعد

القطاعات.مختلفلحىوالمعلومات

وامثتغالعمليسلن6شانهمنتنوارلثامتنها،مبانالمشاركوناجمحاذوم
متنوارلث.امشطارتاينيك.بدونوانثناءعلىرايهماستقرءتاينيلث



الد.اسذفرينtاجنماففرير

_تأينيك_التجاريةالمعلوماتمثبكة.اتناءحرل

الميضاءالدا
9190وبمب22_21
9891فبراير28_27

للئنهاوءالداثمئألليثئأالرابعأالدورهخاللعلبهاالمصادؤرارانذلكفطبيفا.7
<19BBفنئنير(رالى6منبإسطثبولالئعفدفالكوسيك)(والتبارياإلفنصادي

21منالبيضاءبالدراللنئبكثأيئثثببرثامنبإعدادالمكلفمئأالدرانثرلر.نامنمح
اإلسالمىالمركيمنبدعرذ1999ثبراير28_27لاثنالمو4091رجب22رالى

النجارف~لتنعبنأ

:عثلواإلجتماعهذاحضر•2

اإلسالمىالمؤغرلمنظمناالعامةنفاألما_
للكومسبكالننسيينمكنب_
للبلدانوللنكربنواإلبمنماعبفبأواإلفنصاداإلحصاثبأالبعونمركثي_

اإلسالميثأ.
للننعبأاإلسالمىالبنك_
والننمبينلوجياوالنكتوللعلو/اإلسالميأالمؤمسنأ_
المملحوتبا«لوالمناعذللنحارفاإلسالمبذالفرخأ_
النجار´هلننمنأاإلسالمسىالمركز-

.ارقمالرفقفىالمشاركينقاستبدق

لننسبيناإلسالمىالمركزمدير»غريالمدالعلويادريسالمعبداإلبمتماعاثنتنهه.3
rوالمهااإلجتماعالهثÎالعااإلطارمددنمكيبنىالمناربكلثبهارحبيكلحأالنباره
البه.ماوكلنذالنى
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الؤغرلئنلهثأبعةWIالمؤسساتممنلوعمرعمالاأللجدولمنةالسادالنفطئذضمن.8
جواسمخنلفحولمالحظاتهمبنمبةأراءهمعن.éاإلبنمافىالمئناركأاإلسالمى
.النئفيديمجالبرئامنتروع

تحريرعيد6الجميىمواققهعلىواعتماداومالحظاتأراءمنوردلمااعتبارا
التنفيذي<.مرالبرنا

مرالبرنامشروعوعلىتقريرهعلىاإلجتماعصادقاإلختتاميةالجلسةثناد9.6
اإلجتماععلىالتجارةلتنميةاإلسالمىالمركزسيعرضهمااللذانللتأينيكالتنفبذي
للكوسيك.المتابعةلهيئةالخامس

.3رقمالملحقفىللتأينيكالتنفيذيمرالبرنامشروعيوجد

اإلسالمىللمركعونتنكرانهمارنياحهمعنالناركوئرعير.éاإلهينمانهابتأفى.60
اإلبتماع~هذاايماحفىساهمالذيالطبيالإلعدادالتيا.هلتتعبأ

ا499ر~22»الممضا؟الدار رر
2Bا899فبراير



الدراسةفويقاجتماع
-تأينيك-التجاريةالمعلوماتبشبكةحول

المضاءا_ا ر
1409رجب21-22
1989فبوايي27-28

هاإلسالمىالمؤقولمنظمةالعامةمأنةاأل•
اإلقتصاديةالشؤونمديرهفاروقم..لث~6السيد-

•للكوسيكالتنسيقمكتب..
للكوسيكالتنسيقمكتبرئيسهكرمانيدان6السيد-
للكوسيكالتنسيقمكتبرئيسمساعد:رمنجيل6ساللالسيد-
خبيرهكركايكربالسيد_

•للتنميةاإلسالمىالبنك•
اإلعالمياتقمممرئيسهيوسفبنمحمدالسية_
الكتبةعلىسؤولهفودةمحمدحلمىالسيد_

للبلدانوللتكوينوالتجاريةواإلتتاديةاإلخائيةالبعر~مركز´
اإلسالمية
اإلمنصادنىمننص:لمرنمورركر6المعبد_

والتنميةوالتكنولوجيةللعلو/اإلسالميةالمؤسسةا
فبير:آليانايÎعصااسيد_

المملحوتبادلوالمناعةللتبارةاإلسالميةالنوفةا
بالداراليبضأءوالمناعةالتجارةغرلةرئيس:الوافىالحسنالميد_

الشجارةلثثميثهاإلسالمىكثيالمرا
الثمارهلننسأاإلسالميالمركزمدبرالمدنمربمبربمبرالعلوادرمسالسبد_
المساعدالديرالحوكىبنالعابدزيناسيد_
العامنابربثأبالمدملئنالعمراتىبوسفالمعبد_
تبنالنوئسموثبسأطالبيوسعادالسبدن_



0I.<<0<شبين J.ةمهقتة
اليضاءالدار

اإلسالميسهúاللبلد

I>ووث0،.يه
منودراستهاإلسالمية~انالتجاريةالمعلوماتشبكةمشروعفىالتفكيروقر.1

العمل´´مخططأل~افوقفاالبيضاءا(الدارالتجارةلتنميةاإلسالمىالمركزطرف
بضرورة1981سنةمنذوصى6الذيا´اإلسالميةالبلدانبيناإلقتصاديللتعاون
بتسهيلوذلك...األعضاءالدولبينالصادراتتنميةنشاطاتسباالت´اتعزيز

المجموعةداخلالتجارةحولالخبراءمبموعةالفكرةهذهوتبنت´´.المعلوماتانسيابم
المعلوماتجمرميزتوالتى9841بريل6فربالداراليبضاءابحتمعةاإلسالمية
التجاريالتعاونمجالفىاألولويةعطتها6وانسيابهاوتدعيمونشرهاوالمعطيات

المعلوماتنشرتؤمن...حتىالتجاريةللمعلوماتشبكةانشاء´´مبضرورةوصت6~
الحقلفىالعاملينكلإشارةرمنالمعلوماتهذهوستوضر.ومتواصلةأليةبصقه

´´.اإلقتصادي

لتقد-مذكرةالتجارةلتنميةاإلسالميالمركزعد6التوصيةههفعلىإعتمادا.2
بينوالتجارياإلقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةنظار6علىوعرضهاالمشروع
1اوال4(األولىدورتهامنذبالدرستناولتهالتر)(الكوسيكاإلسالميةا~ان
وذلكجدوىدراسةبإعدادالتبارةلتنميةاإلسالمىالمركزكلفتثم)9841نوفمبر
.المعنيةوالدوليةاإلسالميةالمنظماتموألوثيقبالتعاون
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فريقنظار6علىاهدوىلدراسةالعريضةالخطوطعوضت»9851يونيووفر.3

الفريقهذاضمالتجارة.لتنميةاإلسالميالمركزمنمحبادرةاجتمرللخبراءمضيق
اإلسالمية)الغرقهالسليوتبادلوالصناعةللتجارةاإلسالميةالغرفةعنمثلين

للبلدانوللتكوينواإلجتساعيةواإلحصائيةاإلقتصاديةللبحوثوالمركزللتجارة)
/(األنكتاأالدوليةالتجارةومركزللتنميةاإلسالمىوالبنكاتفرة6(مركزاإلسالمية
مركزيالالالنعوذهاعتماداألنسبمننه6إالي6بالراإلجتماعواتنهىالغاط).
علىكد6wللتنسيقمركزيةوحدةإحداثضرورةاإلعتباربعيناأل~مرللمشروع
اإلمكانياتوتوزيراألشغالازدواجيةوتجنبالماليةالتكاليفتخفيفضرورة
.المتوفرة

16-14"للكوسيكالثانيةللدورةوقدمللشروعاألخيرةاللمساتوضعت.4
مكتبتضما´العضويةمقنومةعمل´آمجموعةاحداثمقررتالتبى"1986مارس

والغرفةنقرة6ومركزالتجارةلتنميةاإلسالمىوالمركزللكوسيكالتنسيق
الصادراتلتنميةالقوميةوالمؤسساتللتنميةاإلسإلمىوالبنكللتجارةاإلسالمية
الجدوىدراسة´´بتمحيصالفريقمذاكلف.المعنيةاألعضاءللدولالتابعةوالتجارة
ونشرببعمرءخرى6مهامبينمنتقومالمعطياتقواعدمنمجموعةا~اثمألجل
الحرصمراإلسالمىا~قرمنظمةاطارمفىالتعاريةالمعلوماتمنعنمدقصى6

ترتيبعلىباإلعتمادالمتوفرةاإلمكانياتوتوزيراألعمالازدواجيةنبذعلى~
".اإلضافيةالتكاليفتجنبقصدالميزانيات

بإرعيرالعملثربتىابتمعءالتجارهلنشمتاإلسالمىالمركزمنبمبادره.5
مئتنن1يجبالتىمسثأاألساالمبادىءووصع8691كتوبر362الىم27من)توكيا(

هقررتمالنئبكنأعليها

والمركزالمعنيةاألعضاءالدولعنخبراءمنيتكرناتصالفريقإحداث•
اإلسالميةوالغرقهاتغرةومركزللتنميةاإلسالمىوالبنكالتجارةلتنميةاإلسالمي
.ا-اثهامتيسيرقصدوالسبلالوسائلفىوالنظرووالجددراسةلمراجعةللتجارة

الدولعلىاستبياناتبتوزيرالتبارةلتنميةاإلسالمىالمركزتكليف*
.المتوفرةاإلمكانياتحولالالزمةالبياناتلجمواألعضاء

ومركزللتنعبأاإلسالمىالبنكيع~0يالنعاوقرفالنبالننعيثأاإلسالمىالوكثيعد6.6
األعمئماءالدولشىومعهاثنىغمئالنفامشبانانذءللنجارهاإلسالمبثذوالغوثةنفرذ6

وكدلكالمعلومائذوثواعدثرهالنواإلعالمبأالنيهيرانذحولالببائانسعقمد
.الالسلكبذاإلنصاالثامكاثيانثدم

مكن6قفداإلجاباتعددضالةمنبالرغم.بلد91منبإجاباتالمركزتوصل
غاذهعنصادرةباعتبارهاالمعلوماتمنبهال~سعددبةاستخراوتيسراستغاللها

.الجغرافيةالبقاعمفتلفقثل



عقراجتماعهخاللاليهمالمشاراإلتصالفريقنظار6علىالوثيقةهذه~ضته7
.9881فبراير24الىم22منالتجارةلتنميةاإلسالمىالمركز
وقدمواجوانبهمختلفمنالمشروعكوناثشاراستعرضاإلجتماعمذاخالل

وفسراإلعال~>الوسائلعنمعلوماتمنتههمؤسسالدى<توفرماحولايضاحاتم
ا~رهى~المرجوه.اسنا-مشروعللتنميةاإلسالمىالبنكمندوبقدمالصددمذا
ا~ورهذاالبنكمندوبحددللبنك.التأبرللتكوينالبحوثمعهدطرفمن
يثمكلهاردويرفباعتبار».استنوير)والبرامر(هاردوير)لياتاألمنجملةفر

فىاألعضاءالدولفرالمستعملينبينلإلتصاالتووسيلةمادياسندااسناتممشروع
.ألخرىجهةمنالمتخصصةوالمؤسساتجهةمنالمؤقراإلسالمىمننمة

•التاليةاإلستتناجاتاستخالصمناإلجتماعمكن»مذاعلىفضال

اإلسالصوالبنكالنجارةلتتميأاإلسالمى:لركثييينالونيؤüJالتعاممرورة)6
.اسثاثذومئابثيكبنللئكاملنتراللئنمينة

لتنفيذزمنىعملبرنامريددن6التبعارةلتنميةاإلسإلمىالمركزعلىيجب)~
للتنمية)اإلسالمى(امنك~امناتخاصةاألنعرىالمشاويراإلعتبارابعين~فداثشروع

العربية).الدولاجامعةرسنات6و

رمة.بؤنتاظتحامدضرورةابح

بدورلنفولمالمننصمنأاإلسالمبثأوالمنئلمائذالقوميةريفالبؤللنشاطالمجالفتح)د
اسنعدا«عنوثترئسثركمامتدو-منكلعبراإلمالراهثقى.اإلفلسمنأالمراكز
اإلئلبمىهالمركزuالمنسامؤمسمائنهارامدىلنعبقبلدبهما

اإلسالمىلليئكالتابعالبحونندومعهدالتجارةلتئميثأاإلسالمىللمركعالمجالثئة)ه
.لذلكالحامنادعثمااذامءاإلستثادمركثيمدورلتثرثهنفره6ومركثي

الكوسيك.طرفمنودرسهالمالىالجانبتقييمو)

الرابعأدررنهاشاللرأتالنيالمنابعألجنأعلىاإلنسالثربتىففربرعرض.8
اإلسالمىالمركزوكلقنذيثنثبثبرثامحاعدادموريالثرمن)8897بريل68_6(

للننمبثأاإلسالمىوالمنكانغرفمركزثمممعملمبموعثبثكربنالتجارهلتنمبف
والركشيدالاثسنا(مجبأوالشكنولوللعلو/اإلسالمبهوالنثكمثللنجارهاإلسالميشروالغرمنة
المؤثرلمنظمنامذالعاواألماننا)دقفمركز(وللبمونذوالهنىالنتنىللتكوبقاإلسالمي
.البرثامجهذاإعدادفصدللكوصبكالنشبنو~اإلسالمي



اثرمأإلسالميةالبلدانبينوالتجارياإلقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةكدت9.6
انشاءم´´بإمكانيةوصت6ثمالقرارمذاعلى)1988سبتمبر7اال_الرابعةدورتها
المشارييمرالوثيقبالتعاوناإلسالميةللبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكةمشروع
التكاليفإلجتنابوذلكالدرسقيدمرو6بعدوالقاثمةلهالمكملة~والمماثلة
مسةافاالدورةنظار6علىتقريرهابعرضالخبرا>مجموعةمنملبتكمااإلضافية´´
للكوسيك.

وامدادتعدينه<1

اطارمفىالتجاريةالمعلوماتونشرجموهالمعلوماتقواعدمنلفيتنظام
التجاريةالمبادالتمنتياراتإحداثقصداإلسالمىالمؤترمننلمةفىاألعضا.ءالدول

المباشرة.

•النباريأالمعلوما~مناألعضاءالدولحاميانأسد_
مألبثأبصتثأوالممشحدنشرالمناسيثذريأالنيماالمعلومانذيصح_
وئنترهاوتمئليلهاومعالمبثنهاالمكئثأبمالاألسط6شىالمعلومانذجمعتبسيبر_

•النعملبقلدى
التعارفبسبامنأالمتعلفثالفراراثذمنث6مناألعصاءالدولحكوماثثدممكيتى_
شىالنحارينةلثرصماالمنامثاألساسيثبالمعلومانذالمؤمسمانتدمدلكوكتالخاربينأ
إاألعصاءالدول

ره.النيامبيرانشىوالننعبأاليحنتدئئنهاطاثذتننبط_

اإلسالمىالمؤغنمنطمثأشىاألعضاءالدوللجمبحمئنرساوعالتنهرسبكوئر_
بجبثأ.تدروبصشذمراحلعلىوتطببفهرانمناءهعلىالسهرسنئرلىالتى

المعلوماتجمرميثمنالمركزيةالبنيةساس6علىالمشروعوسيقام_
القصرى<الطاقاتاشتعمالعلىمرصاوذلكءنشرهاحيثمنوكذلكبلقفط

األعضاء.الدولفىالمتوفرة

يعودحتىاثتبادلةالتسعةساس6علىوتطيبقهالمشروعاحداثمميقع_
إعادلةبمئةالمشاركينجميععلىبالمنفعة
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الحكوميةاألجهزة-
المحتنلطةو/اوالعامةالمؤسسات-
الخاصةألوالعامةالشركات-
الخاصةالجمعيات-
.والخاصةالعامةوالتكوينالبحوثمعامد-

مذالمعلوماطيبعكه.

ربيةالمناريةالتباالمبادالت./MEMOSTAT(ربيةالخاالتجارةامصاثياتم_
والبلدان.البضاثحمسبعضا،األلالول

اإلداريةوالترتيبانانبنالتوا:)MEMOREGL(والدرليةالقوميةالتوانين
التوميةوالمرامناتاحمصءالجمركيةالتعريفات؟بالتجارةالمتعلقةواإلجراءات
لإلمناج.والعالمية

التجاري.احتللىالعاملين.اعالنات:)BEle(األعمالصلى.

حولالمعلوماتقاعدة):FOCE(رجيةالمناالتجارةفىالعاملينفهوس
السنوي<وا~النشاطومجالوالعنواناإلسمعلىوتحتوي<التجارةفىالعاملين
...ءالمسجلةالسالقهوالتناثرللمعامالت

ربيةالمنالتبارةباتتعلقوثاثق:)81BLlD(الميليرغراليةالمعلوماتبنك.
الجزء.هذافىالمبينةلفةWIالتواعدفىذكرهايسبقلم

حولالمعلوماتقواعد:)TENDERS(العالميةوالمناتصاتالمزايداتعروض_
اإلسالمى.المؤتمرمنغمةفىوالمناتصاتالمزايدات

بأسعارمولمعلوماتقاعدةه)COMPRIS(األساسيةللموادالعالميةاألسعار_
األساسية.اثوا«



ستتولىالتىرسميةبصقهالبؤريةالتخاطتعيينالمشاركةا~انمنيطلب
.والوثاثقالمعلوماتجمر

:اإلننبارمعاببر´

.اإلثتغالقيدصوالتىالتجاريةالمبقأذاتوالخاصةالعامةدالمؤمسات
تليفكس.ءالتلكس<الهاتف:الدنياالتجهيزات>
المباشراإليصالبغيةالالسلكيةلإلتصاالتمطرافهالمتسنةالتجهيزات.

سالشكة.

:´المهمز

والوثاثق.المعلوماتجمع.

المستعملين.طلبات.الىالمستطاعتدراإلستجابة.

سبالنتبقمركزو6اإلتليمىوالمركزالمتعملبينالنواصلتأمين.
الحاالت.

:اإلنلبمبكالمراكز«م

للبلداناجغرانىالنوزيعسبوذلكفلسبةإكسراكنارمعتعبينيجب
اإلسالمىالمؤتمرمتعلمةلىاألعضاء

الشماليةافريتيام_
الصحراءجنوبالواقعةوافريتيا_
أسيامثرقجنوب_
األوسطالشرق_

•اإلختبارببر´معا

ائرمئحثمملهحامةوحدائشدامداثممشعىالاإلئصاللرمنلئومسائةهشا
..::..المئطماالىوم6العمثثأالئوميأالمؤرمهالئئاطالىماإلئلسصالوكرمها/ئسئة

ئر6بسراإلقليميأالمراكعاحداثمإلثرثلكاواحالثههثولى.المومودهاإلسالمئه
.المئاعبةاألرwمواسطأالمعطمانذلئثلمثأالالقالثهبئياسرعلىثربئنىملدلىمثم



:الدنياالتجهيزات9

مولتشغيلهاالالزمةالالسلكيةاإلتصاالتوتجهيزاتالوثائقيةلإلتصاالتمطراف_
السقنواير.و1الهاردويرناحيةمنسواءالتجهيزاتهذهحجمفىالزيادةوامكانية

االستنسازتجهيزات-

موكزو6البؤريةالتخاططرفمنجمعه~الذو<الوثائقىالرصيدحفظ
.التنسيق
البؤريةالتفطةإلىاألجوبةوبعثالمعطياتبنولثفىبالبحوثالقيام_
.البحثطلبمصدر

•التخصمةالواكزاى

المكونةالعطياتبنولثمسؤوليةتحملستتولىممراكزربعة6تعيين~
.للشكة

:0االهتيار~معاييو

اإلسالس.المؤتمرمتعلمةاجهزةضمنمنالمراكزماتهاقتياريتعبن

:التجهيزات*

المعلومانذفواعدونببر.اعدادمبدانلحىيجرينهمعسننوايروهاردربر
االفليمبأ~الواكزلحىالمرجراهالنيهمزانلنلكهائلةنجهبزانندوكذلك

:´المهمز

.اإلقليميةبالمراكزواإلتصالللعطياتبنكوتديبر.احداث_

التجارة.لتنميةاإلسالمىالمركز.الىالمهمةمذدتسند

:التجهيزات~
.واإلستنسازاالعالميات



:المهمهظ

قل.األعلىالمعطياتبنولثإحدىمسؤوليةوتحملمورالشبكة6وتديبرادارةم

التتميذإلناصحاااا

بينوالتجارياإلقتصاديللتعاونا~اثمةاللجنةوصت6الشبكةإمداثألمل
اإلسالمياثركزيتولىالخبراءمنفريقبتكوين(الكومسيك)اإلسالميةالبلدان
والغرقهللتنميةاإلسالمىوالبنكتفرة6مركزمنويتكونبحمههالتبارةلتنمية

اإلسالمىالمؤقزلمنظمةالعامةواألمانةدكاومركزواإلفستاأللتجارةاإلسالمية
يتننيفبرنامرإعدادمحهمةالفريقهذايتكلف.للكوسيكالتنسيقومركز
هخرى6شياء6ضمنمنلتعيين

بئولثوكذلكنخصمهاومبادبشالنثمصصثأوالمراكزاإلفلبمثالمراكؤ_
معثهامسؤولةسنكوتالنىالمقطبان
•للثنبكنأالعملبذواإلجراءانألمعطمانذLالمناصثأوالشزاعبرالمعاير_
علىستائذاألعضاءالدولهائراإلثنراصمحللنتمكناÎالعاالمالىالهبكل_
اإلفليمبأالمراكشيأنخبنفىالفومثبالوحداثالمتأصأوالنثفاتربتالمصامحانفها

سنثمرالنىالنكمبليأالئثئاتذكلشملمننولىالتنبنومركزالمئنصمنذوالمراكشي
.النثبكفامنثنثالعق

تعيينءللتنبكفالنتتفبذييرلبرنامةاعدادهمنناء6المتبراهقرينلىسيثنى
االلىهيكلهاوبباقالنبكفمذمكونامخنلفبإحدانذالخامناببروالندااإلجراءات

.تننبذها.رنامفلكوكثالعا/

النبكهمذ.احدا.1

ا~ربهاال).)

الدولكانةمحبرمديةبمراسالتالتيا/يتنمالبؤريةالتناطتعمينألبل
يجبكماالوحداتلهذهالموكولةوالمهمةاإلنتصارمعابيىلهاتوضحاألعضاء
تشتركحيثالشبكةمذهلحىللمشاركةالطوعيةالطبيعةعلىالتأكيد
.المنامةمصالحهاحسبليهااألعضاءالدول



اإلقليميةالمواكؤ.~

فذا6مراكزربعة6بتعيينووهالجددراسةتوصىاإلقليميةالمراكزاحداثمجلأل
هوهىمناهقربعة6بينعضا،األللدولالجغرافىالتوزيعاإلعتباربعين

اقترحت1988فبرايرفىالبيضاءبالداراألخيراإلتصالفريقاجتماعثناء6
للمساصمة.ارادتهاعنبذلكمعبرةاإلقليمىالمركزتحتضنن6التونسيةامجمهورية

تونسعليهتتوفرما~الىرنظرااإلقترارامفتبنىالطبيعىمن.الثمبكةإحداثفى
عواصمعختلفبسهولةاإلتصالمنتكنهااإلتصاالتميدانفىجيدةتجهيزاتمن
الجهة.بلدان

ملد1(الحهثأههثنطىهالصحراءحثوميدكثالواالرمشا*
ءثامبماءموقالثاءدجيموثنى»الكومورءكامررنءالصوكبثايورءالبثبن
<السبثيثالءوتماثدا6ءفبببر.ءالثيجر<مالىءمبساوشبثياءثبثبا
.النثنادءالصومالءالبونسبر

بلدينانيبدوولكناإلقليمىالمركزمتضانالالبلدانمذهمناييتتدولم
األمرويتعلقالمنطقةدولبتيةمعاإلتصاالتلتسهيلالالزمةالمعداتعلىيترفران
استعدادهمامدىلمعرتةالبلدينبهذيناإلتصاليتقين.والنيجرناصرميو.كينا
.اإلقنيارلمعاييراستجابتهماومدىاإلقليمىالمركز.إلحتضان

:بلد74علىالجهةهذهتشتسلهاال´وسطالشرق*
ءاألردنءالعراق»المتحدةالعربيةاإلماراتءالبقرينءالسعوديةمبفالعر

العربيةالجمهوريةءتركياءسورياءقطرءفلسطين»عمانءلبنانءالكويت
.الشعمبةالديمقراطيةالممنبمهوريةالسنية

تقامت19BBفبواييفىالبيضاءبالداراألفيىاإلتصالفويقاجتماعثناء6
لنفسنظرااإلقتراهاهفتبنىويجباإلقليمىاثركزإلحتضانباقتراهتركيا

.التونسيةللجمهوريةبالنسبةذكرتالتراإلعتبارات

هيلدان8الجهةهذهتنملىهألميياشوق.~جنوب
,مالدمف,يامالينىءإيران.,ندونسيا6ءبرونىcبنغالديش»فغانستان6

.رماكستا

اإلتصاليجباإلقليمى.المركزإلسضانالبلدانهذهمني6يتقدمله
.ترشحهاتقد._على.امدامالحثالبلدانهذهمروالتشاور

VA



البثثالدبثثىيبدووميدثيا
.الصدداهثلحىدثهسركثيلمؤهالثتد

clCOMCEC-FCI5-89/REP01.•)•(.د<مرت
IمتئرذتيمرI_نIùسزهبددن0تربه

:المتخممةاكز8اا؟

شؤونهاوتديبواحداثهامسيتمللمعطياتقواعدسبعةعلىالشبكةتعتمد
المؤترمنظمةمؤسساتضمنمنالمحتنارةالمتخصصةالمراكزعلىباإلعتماد
هالتالىالتوزيهيقترهكرالفميبلوعلىاإلسالميى.

ءنونيةالتاالمعطياتبنكو1غلميمورهللتنميةاإلسالمىالبنك_
ءالميليوغرانيةالمعطياتبنكو6ميليو_
•اإلسصاثيةالمعطياتبنكو6ميموسطاطهانترقمركز_
_األوليةللموادالعالميةاألسعارسيلالمعطياتبنكو6كوعبريبنك_
مقلفىالعاملينبنكثماألعمالفرص:التجارةلتنميةاإلسالمىالمركز_

اإلسالمية.البلدانفىوالتوريد

حولالمعلوماتبنكإلعداداإلسالميةللبلدانالمستشارينلدواليةتعيينيمكن
ئكتبيمكنالغرضولهذا.)نتدارسJاإلسالميةالدولفىوالمناتصاتامزايدات
بالفدرالية.يتصلانالكوسيكلىالتنيق

:التسبنمركزدا

التىالمهمةنطاقفىالتجارةلتنميةاإلسالمىالمركزالدوربهذاسيقوو
.اليه.سندت6

اإلسالميةالبلدانيبنوالتجاري،اإلقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةوصت6
فىيتمن6يجبتأينيكبناءن6ي6الشبكةاحداثمعنداإلضافيةالنقفاتبتجنب
األعضاءالدولي<6المعنيةالجهاتمختلفعليهاتتوفرالتىانياتالمينإطار

.اإلسالمىاثؤقومنظمةومؤسسات

اإلئلبمبفوالمراكشيالمؤربذالنقاطنعبئمثهاسطلسراألعثا»ولالة)ا
وموطققمنتغالاألشىزيادهاأل.Ltهذه~أنبثثرض.ذلكاألمراسثدعىران

عماءها6متنحملسالثثثثاثمسسندعىىالثاألمرمثاسمثوعسبراسرواضالبئ
.األعماءالدول
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والمراكزالبؤريةللتناطبالنسبةالماليةاألعباء~نفيبنن6ويجدر
الذات.قائمجهازإلر.ساسا6ستسندالمهمةن6عاضخمة~نلنسوفاإلقليمية
الدولعلىوعوضهالشروط)(كراسالتحمالتفقترهإعداديجباهفجانبوإلى

.بالمشاركةهرارهاعندالشروطبكامليبتهعلو.تكونحتىاألعضاء

متنمصمركزو6.اتليمىمركزبدورستتو/االسالميةالمؤمسماتلمب
.ميزانيتهافىوتضمنهاتدخلهالكلتأتقييماتتد/ن6المراكزمذهكلعلىبجب

مذالرزنا.3

:لبتينالتاالمرملتيناإلعتباربعبننالنذن6يجبالشبكةإلمشما<

عدةتابكلائتعلتةوالمعاييرالخصوهياتالتبارةلتنميةاإلسالمىالمركزيحدأم1
المعنيةاإلسالسالمؤتمرمتعلمةمؤسساترالىارسالهامبترلىشرالمعلوماتتراعدمن
يدعبهاالمؤسساتهذهبإميعاباتالتوصلبعد.سيلهامظاتهامالعلىالتعزفبغية
التمتيذ.برنامنمشروحضمنالتجارةلتنميةاإلسالمىالمركز

يئلبمذمذكرااألعضاءالدولكلالىمالتجارةلتنميةاإلسالمىالمركزيرسلمب
إلمتناءتسهيالوذلكالبؤريةالتفتةبدورستتومالتىالتوميةالمؤسسةتعييىنيها

التبارةلتنعبةاإلسالمىالمركزيتعلمالبؤريةالتناطتعيينبعد.الشبكةوامثتغال
بدايةفىاإلجتماعهذايتمن6لضلاألومنالبؤريةالتناطمثلىيضمابتماعا
199o



االقتاديالمتعاونلمتعزيزمكثفبرنامج
االسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبينفيما

االسالميةللغرفىالمتنظيميا~ولدعم
فيهاالعملونظامالسلعوتبادلوالمناعةللتجارة

االقتصاديالهيكليعانيهاالتيمكماشااللحالةالمنتظرمن
العالقاتفيثلألالمااالختالالتجواالمنتستمرانالعالمي

اإلختالإلتهذه•الناميةانوالبلدالمناعيةانالبلدبيناالقمتصاديت
الضروريكاال~ديةابيرالتمنعددا~ذلمتهاازاتقتضيالتي

منظمةفياالعضاءانالبلدجامنبمنوخصرها•والشاملةالمتكاملة
اتالذعلىمحدالجمااالعمتماداطارفيوذلك•االسالميالموتمي
علىغيرهاوسعفيما~المباشرةالعالقاتعلىوارتكازا
Iالتجارة~التفي،والعالميةواالقاليميةاالقليميةاالهعدة

علىوذلك<والسياحتالبحريوالنقلواالستثمارالمصرفيوالنشاط
جديلدولياقتصادينظامامشاألنحوالمتدروسبيل

الموا~بفضوميسورةمجديكاالقساديتاالمباشرهوا~~ت
منواالستهالكيةاالنمتاجيةوطاقاتهااالعضا»<انللبلدالجغرافية

العالقاتانكما.الدوليةاالقتصاديةاال~اتفياالساسيةالمواد
المتجارميةفضمياتلالوعادلمالثمنظاموضععلدتقومالتيالمباشرة

الىبالتألستفضانشأنهامن،الرئيسيةبالسلعيتعلق~
ايهفياالقتصاديةالتنميةسبيلفسرا~ونداالستثمار~دال~
االستمثماراو~يساتبتحديدلكوناليها<حابتفيتكونعضر»ولمة

وموادوا~جاتاميةالغذا~ادهانتفيالسيماا~ومر<
لمتلبيةالمستلزماتهز»توفيرفراووالنقللمتكنولوجياواالبنا»

.المنظمةفياالعضاءالدولفيالمحليةاالحتياجات

الحريةقوا~~يددولياقمتمادينظامالنشاالالحيثالسعيان
تمستغلانالدوللكانتيسمحبمااالجتماعيوالعدلاممالدوالسالم
والوساملالواقفاتخاذيقمتضيبها<اللهامعمالمتيالصرارأ
اتهااقتصادننزللمالمتيالصناعيةانللبلدللمتصديالمالثمت
الدوليةوالصناعاتاالموالوس4راصحابمنقلةايديفيمتركزة

هذهتتسمانوببتعينمالجمنسياتالمتعددةالشركاتفيالصتصثلت
فيواالقناعاالبتكارعلسوالقدرةبالمروعةوالوساملالمواقف

^'



مثردوافتحييديشنهاكيالمواجهةعنIوبعيدألستمثناورمناطار
الجنسيات<ألمتعددةقاتألنشهذهفيالصهيومنيالنفرن

بينفيماألالمباشرالستجأريةألعالقاتميزتعنخطةمعواتساقا
ان~,أالخرىالناميةالدولومعألمنظمةفر،8االعضاالدول
اواالعضاءالدولتنتجهاالمتيأالساسيةم0الخاالموادصادر)تتكون
علىمقصورظألصناعيةللدولوخصرصاالناميةالدولمنغيرها

تصديرهاالعادةوليسالمباشر،المحليالاسنتهال~الالزمةالكميات
االسوأهووهذامعالجةخامموادشكلفياومصنوعات.شطلفي

بكنثير

االسالميهالغرفةدعمالعسيرألهدفIهزتحقيقويقستضي
وباعمتباراالسالميالمؤتمرمنظمةعنمنبشتاجهازاباعمتبارها
المنظمهفياالعضاءالدوللحكوماتممثنلةجهاتاعضاثها

الستعاونمجالفيللتنفيذقابلةوهشروعاتببرناهجهاينبستعن
نحوعلىعملهاونظامألتنظيميهيكلهادعمسيقتضيكصااالقتصادي

ادناهاارابعا´او´اثالثنا´´و´اثنانيا´´االجزاءفيماورد

المتجارةمجاالتفيللمتعاونومشروعاتبرنامج~-ثانيا
البحريوالنقللوجسياوالتكنوواالمستشمارألمصرفيوالنثمناط
االسالميالمؤتمرمنظمةفيعضاالأالالدولبينفيماوألسياحة

الدولبينفيماالممباشرةالمتجارظمجالفيالستعاونفيألمتوسع
.ألبمتاليةبالشروطالمنظمكفياالعضا»

والسلعالخامللمواداولويةاعطاء-ا
اواالعضاءالدولمنتصديرهايمكنالمتي

.التصديرالعادةوليسالمباشر

المصنعةوشبهالمصنعك
االستهالكفرالغرااليها

الدفعويمتمالمصدرلصالحاعتمادخطاببفتحالمستوردقياو-)
باعمتباروالصستوردالمصدرالبنكينطريقعنشهرا1~إ2مدىفي

المعامالتعنالصسثوليةفيبينهماالمشاركة



اتالراود/للصادراتتنافسيكاسعارتحديد-أل

ð-برنسامجهخاللمن-االسالمب.~البنكمنضمانتقديم
خطابيفتحالذيللبنك-الخا«جيةالستجارألبتمويلالمختص
المصدرألملرفبنكلدى,االعمتماد

المتياالساسيكألسلععلىالمتجاريكاالفضلياتشروطتحديدقصر-1
أالجلطويلهبيع/شرا»عقودبشنأ~تبرم

v-أفضلياتعلو.بالحصولالجديرةأالساسيةبالسلعقائمكاعداد
المنظمةفياالعضا»الدولبينفيماتجارية

الدولفيأألساسيةألخامألمواداستهالكوأنتأبراوضاعرهد-^
انألبلدفياوكذاالخرىالناميةوالدولالمنظمةفيعضاالاال

هسيدولككلحصةعنالمعلوماتتسجيليتقيناذ,الصناعية
أالوبيكامانتفيالساريالعرفعلىجريا،اتوالواردالصادرات

علىألوقودوزيتالخامالنفطمنواالستهالكاالنتابىيرصدحيث
.والعالميةواالقليميةالقطريةاالهعدة

واحدمرأسلبنكعضودولةفيحكوميبنكلكليكونانيتقين-1
الخدماتدميةلتأاالعضاءالدولساثرمندولةكلفياالقلعلى

الستجارةفيالمتعاوناشرةدلمتوسيعالالزمةالمباشرةالمصرفية
والتمويلواالمستمثمار

صةبنك~الس,لمتدريجبااالسالمي~البنكتحويل-ال
هواالسالميرالد~يكونانعلىاالعضادالدوللخدمةالدولية

ألدولبعضمممسالتقبولمعبينها_فيماألنقديملالممتعاعملة
السعوديالمريالمثلللستحويلقابالاجنبياانقدباكتبارهاعضاالاال

ونيسيةاالنسدوالروبيةالنيجيريةألوالنيريالمالينوالرنجة
وغيرها

قيام-3
تمتولىان

للمعامالت
االسالمي

السلعاسعاربتحديدللتنميةاالسالميالبنك
سنظاموثحدمبداالسعاررهدالمقاصة´´´´ادارأل

منظمةفيعضاالاالالدولبينفيماالتجارية

علسرسيتالساا
صةلمقاا

تتمرلمةا



صناعات9انشاالىاولويةيعطينحوعلىاالمستمثماراتتوجيه-1
الخاماتمنالمصنعةاوالمصنعةشبوالموادالخامالموادتجهين

اطارفيوذلكالمحلياالستهالكالغراضعصوبلدفيالموجودة
بينوالمضاربةالمشاركةاحكامعلىالقائمالتقاومنياالستثمار

:همالشركاسثالث
الخاماالعادهصاحبالبلد-أ
الممولالبلد-ب
المعنيةالصناعةفيهتقامالذيالبلد-ج

دالالتعلدالثالثةاالطرافبينبالمشاورةيتفقنفسهالوقتوفد
.العما~االكثيفةوالتكنولوجيا

الممتوسطةالصناعاتمخمتلففيالمتعاونياالستثمارقطاعات-~
فيانالبلدفيالتنميةفيالولوميةباالجديرةوالرميفيةوالصغيرة

:هياالسالميالموتميمنظمة
الدواجنارحمنبينبالتكاملامشيةالغذاتاداالمدتوفير-أ

احواضفياالسماكواستزراعوالبمسنته
الغراضالوقود/الغازلستوزيعالالزمةاتوالمعدالتركيبات-ب

.الالكهرباوتوفيرالنقل
النخيل.زيتمنذلكوغيروالصابونالطهيزيوتتصنيع-ر
.واالحذميةالمالبسصناعات-د

المطاط.مصنوعات~-
.البالستيكصناعات-و
رانوالخيناالخشابمناالثاثصناعة-ز
.الدخللمحدوديالمساكنلمتمليكالعقاريةاالنشاالاتقطاع-ر
االلكمترونيةةآالجهنتجميع-ط
.النقلوسامثلتجميع-ي
.بتالكمتاوموادالكتبمنوالمكاتبارسالمدمستلزماتاتنار-ك

المراكزمنعددانشا»الحاجةتقمتضراتنالوقتوفي-3
ادناهالمبينةاالساسيةالخامالمواد~القاثمتللصناعات
علدالمناعاتهذهبنواتىاالعضا»الدولادالمدمراكزا~باالضافك

المناطقكافةفيلهافروعتنشأان
البتروكيماويات،مناعة-أ
•التعدينيتالمناعة-ب
الت<واالالعددصناعة-ه
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المنتجهالرميسيةاالسالميةانالبلداقامتهافدتتعاونانعلد
التاليةبالمواقعالمدناحدىفدللبترول

االحمرالبحر-ا
العربيالخليج-لم
افريقياشمال-3
افريقياغرب-4
o-اسياشرقىجنوب

المتابع~والتدريبالبحوثمعهدالدتوكلانويمكن-4
فياا~لالنشطتالفعالالتنسيقمسؤوليةللمنتميةاالسالمي
بكفاءةهاو~لهاوالتخطيط3و)و1الفقرات

منالعاملهالقوىاماستخدمجالفيالمتعاونا~النظريستعين
~-اانيينوميدمهرةعاملينالىاالحتيابرهواساسيمنظور

المشتركةوالفنيةاالمستمثماريةالمشروعات

3ا.هاال-اا´`

شرقيجنوب/اندونيسياموانيمنشهريااالقلعلىوحلمتان-,
باعتبارهماوكراتشيظبيابوعبرالعربي،الخليجموانيالىاسيا

الساكنةحمولتهااورتترسفناماستخدمع،عابرةتجارةمينامشي
وافغانستانباكسمتانموانيبينللعملطنالط00و2000بين

.واياباذهاباالعربيوالخليج

/اندونيسياموامنيمنشهريااالقلعلىواحدةمالحيةرحلة-ال
السويسمنوجدةعدنعبراالحمرالبحرموامنيالىاسياشرقيجنوب

حمولمتهاتمتراوحسفناماستخدمع<عابرةتجارةكمرانيوالعقبة
وشرقياالحمرالبحرموامنيبينللعملطن10.000والط00بين

.واياباذهاباافريقيا

امندونيسيا/جنوبموامنيمنشهريااالقلعلىمالحيتانرحلتان-3
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انألبلدلخدمةاهماامحدألممتوسط،البرموامنى،ألىاسياشرقي
بورسعيا،_8مينا~بيافرميتيانشرقشمالفيالواقعةأالسالمية

شرقيالواقعةأالسالميةانا~لخدمةورييكاازهيرعبرخرى9وا
سفناماستخدمعاوربا،وشرقوسطانبلدوبعضبورسعيد8مينا

طنألف30والفاالبينحمولتهاتمتراوح

طقا~بين,شهرمياأالقلعلىمرتين•رحالت~-4
جنوبمنطقةفيعضاالاالالمسبلدانبينألمثنالمسبيلوعلى,ا~

ومنطقةاالحمرالبحرمنطقةوبينالمتوسطالبحرومنطقةاسيافثمرقي
مناسبةحمولةذاتسفناستخداممع,أفريقياغربي

c-فيعضاالاالانالبلدبينوفعالةمنظمةبحرينقلخدماتتنظيم
واياباذهابااورباوجنوبيغربيانوبلدافريقياغربي

الىيؤديسوفالبحريالنقلمجالفيالمشروعاتهذهان~
السلعلكميةا~الحجمومع•ااااسيفاساسعلسألسلحبيع

تحددهاالمتياالسعارعنألد0بنسبةيقلسوفالمنولونفانالمنقولة
المصدرةالسلعالسعاريعطيمما•الدوليكالمالحيةألمؤتمرات

غيرالبلدانمنألالمصدربالسلعبالمقارنة8كبيرمننانسيةميزأل
االسالميالمؤتمرفنظمتفياالعضاء

فيعضاالاالانالبلدبينفيماالسياحيالمتعاونينتعنالىسعيا
فيأالعمالو~جالالسيارمنحصالبد،االسالميالمؤتمرمنظمة
وصولهملدىدخولتأشيرات•واليهااالسالميةأنألبلدمنرحالتهم

منبدالوذلك•وبضمانهاالوطنيةالغرفةمنتوصيةعلس8بنا
الدولسفاراتمنالدخولتأشيراتعلىللحصولدةاا~االجراالات
المعنية

فىانظااليييييظببمىاليهيبيكليعريدرمكثفبرمناهج-ثالثنا
اينيبيياد~واليييفاعهرهللننجيااالسالميهفة.ا

إالسالميةللغرفيإلاقليميةاماناتانشاال

يكا~للجنةالتاسعةالدورةعنالصادرللقرارأانفان-أ
عقدتااللمتيناالسالميةللغرفكالعامكللجمعيةالخاصمتو:لدورة

الغرفةمثيسنوابعلىيستعين<1914الشامنينوفمبر/تشرين11.7في
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مشامعةتيعسرشانهمنفذلكاللجنةلخدمةلهمدامثمةمكاتبانشاال
العموميةوالجمعيةالتنفيذيةاللجئتعنالصادرةالقراراتتنفيذ

.ليميتواالقااالقليميةالعالقاتنطاقفي

اااالعانةاسمالرئيسلنوابمثمتالداالمكاتب~ويطلق
اا.االسالميةللغرفةاالقليمية

االسالميةالغرفةتأسيساتفاقيةمن11المادةمنصعلىوبنا»-ب
او.:..اللجهانومئيساباعتباره,الغرفةرئيسعلىيتقين
االحراالاتالتخاذنوا~الىواخمتاماتهسلطاتهيوكلانفيها،
منهم.لكلاالقليميالسنطاقفياالسالميةالغرفتبباسم

التنفيذيةاللجنةاعضاءمعبالمتشاور•الرئيسموابويقوم-ه
.بتعييناالقليمية<

واعضامنهاالعاملةاللجنةرئيس-
لصناعتواللسجارةاالسالميةللغرفةاالقليميةاالمانةامين-

.السلعوتبادل

منلم4ؤال3المادتينلنصطبقا,االقليمياالمينيستولى-د
لالمانةالعاماالمينمهمة•االسالميةالغرفةتأسيساتفاقدة
االقليميالنطاقحدودفيالعامة

نوابنبينبالمشاركةاالقليميةاالمامناتامنياتميزاعداديتم~~
االعضاةالغرفالىباالضافةالتنفيذيةاللجنةواعضاالمثيسالر

.االقليمفيالموجودة

للجهازومئيساباعسباره-للرمئيسيكون)1(الفقرةلنصوفقا
المكشف•التنسيقبمهاممنوطاوبوصفهاالسالميةللغرفةالتنفيذي
المكثفمنامجالبرتنفيذمجالفيمنوابةلنقماطاتوالفعال،
واالمستمثمارالمصرفيوالنشاطالمتجارةميادينفيالتعاونومشروعات

5االعضاالبلدانبينفيماالبحريوالنقلوالسياحةلمتكنولوجياوا
االمانةمقراي،الدامثممكمتبه-االسالميالموتميمنظمةفي

السعوديك.العربيةبالسلكتجدة.في،امميناالسالللغرفةالعامة
سسةلمهومئيساباعمتبارهالحرامالمسجدمنبالقربينعمحسى

االسالمي.للعالموالمالسيتاالقمتصاديةالمشقونبرعايةمعنيةاسالمية

و~مواالسرترالمهلصنظمتالقامتمنتاالماانبالبيانوجدير
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الهيهاتمنكيرمقارالىباالضافأ•للتنميةاالسالميالبك
جدةفيكلهاموجودة•االسالميتمرالمهمنظمةعنالمبقه

بمقتضا»يمتمداخلينظاموضعمنالبدانهالبديهيمناممبر
فيماا،االسالميهاالغرفتأسيساتفاقيةمن)12(المادةتنفيذ
يمتفقبما،يتا~ا~اواعضا»الرشيسنواببعدديمتعلق
االقليميةالمناطقبينفيماالممكناالقتاديالمتعاونوحجم

مناطقانشا»ا~يدعرالذياالقمترا-مشروع(مرفقاالسالميةللغرفة
اقليميتا.

اتالصاد~~ميحميعياتايه~ايتالمتجداليغرف
السلعيت«ات

بينفيمااالقتاديالتعاونومشروعاتبرامجتنفيذمعرضفي
الغرفتحونانيتقيناالسالميتمرالمهمنظمةفيعضاالاالالدول

الكامثنةعضاالاالالدولحكوماتورعايةثقةالقطريةالمتجارية
ان-التسجيلوبنظاممثهااعضابمعدونتلهايستيسركيوذلكفيها،

الصادراتلتسويقمجمعاتبوصفهااريتواالداالعالميةمهامهاديته
عضاالاالالدولبينفيماالسلعيةاتوالوارد

اء.0:رابعا.امشاءا

متكاملةبطريقةالمكثفالبرنامجمشروعوانجازتنقيحيقتضي-ا
منفريقاالعموميةاالجمعيهتمنشى»انامبالجوجميعمنوشاملت
ذلكعنمسئوالالفريقاهزويكونالسهمتبهذهآليةتعهدالخبراء

يةا~اللجنةامام

ايةبدمناةابتاشهرثالثةقدرهامهلةالخبرا»فريقيعطي-)
الغرفتومثيسمقرفيالمهمةهذهالنجاز،19لم2االولاكتوببر/تشرين

.8جدفراالسالميك

^9/تموزيوليواìرتاكاجا ì,
اا> ~ر

االسإلميتالغرفةومئيسنامئب
اسياشرقجنوبالقليم



حيةحيوامنات
ومجمدةطازجةاسماك
ومحفوظةمجهزةاسماك
~(ن
مطحومنةغير-القمرضالف-حبوب

حبوبمنمتجات
جوزيات•طازجةفاكهة
مجففةفاكهه
مجهزةوخضرواتوفاكهة•طازجةفاكهة
ومجمدةطازجةواتخضر
بالسكرحلوى
بن

كاكاو
للحيواناتاغذية
خامتبغ
مصنعتبغ
وفراال•خامواكنامابقارجلود



c._<.،>.ةسرت EFc5E9RE..ء....مم.م
ز~قس/زميمتيةونوياتبذور
خاممطاط
خامخشب

الحديديكللسككفلنكات
قطن

الد~قخالفمنسوجاتالبيان
خامسماد
»´خرىامعدنيهخا´~´ت
الحديداتومركنخام

بينحديدغيرخسيسةمعادن
انيوميور
طازمجةاتخضرو
طريةنباتيةزيوت
طريةغيرنباتيةزيوت
نعضوسكيركيمامثيةادمو

مصنعسماد
خامبهتوول

بمتروليتمنمتجات
وصناعيةطبيعيةاتغاز
معينةلصناعاتالتا
ةاجهنوالتا

كهربامثيةاجهزةواالت
مصنعةجلود

مطاطيةمصنوعات
مصنعتاخشاب
منسوجاتوخيوطغزل

قطنيةمنسوجات
اقطنيفغيرمنسوجات

اشرطةوامفتيلد
خاصةمنسوجات
منسوجات
لالرضياتاغطية
صلبحديد

لم~مك•اى~و•قضبان>ارالو(قمبدير
مئيوسا´ت

ولرارا~~ر~للموا~تمطابقةالسلحتكونانويتعمن
.ولسةالدللمواصفات



تحتالمباشراالقمتصاديللتعاونمناطقثمانيكانشاءيقتره
انعلىالسلع،وتبادلوا~~~رةاالسالميةالغرفةمظلة
توزعانوعلس،منطقتفيكل<ثيمسرالسلنوا-وثامستهامهمتتوكل
المتالىالنحوعلىفيااال~ألالخرفوتحددأمامناتهامقار

رتاجاكا:االمانةمقر
فيالمتجاريتالغرف.االعضاء

لديفوالماوبمتغالديشالسالمارد

كراتشي.االمانةمقر
وايرانوافغانسستانكستانبسافيالتجاريةالغرف.االعضاء

الشماليةقبرصوجمهوريةوتركيا

.بىاسيا.منطقة3

رةالقاه
الردن.اوولبنانوفلسعليينموريسافيالمتجاريةالغرف

ظبيابو.االمانةمقر
دميةالسعهالعربيةالمملكةفيالتتجاريةالغرف.5االعضا
المتحدةالعربيةاالعاراتودولةوقطروالبحرعينوالكويتوالعراق
عمانوسلطنة

اجده.منةاالمامقر
السسعوديتالعربيةالمملكةفيالمثجاريةالغرف.االعضاء

الجنوبىواليمنالشالىوا~والصرمالوجيبوتيانوالسود
.والكميرونواوغندة



الرباط
وتومنسوليبيااثرالجنوالمغربفيالمتجاريةالغرف

vسطىايقياا´يفرب~افريقياشما-منطقة

اكارد.االمانةمقر
بيساووغينياوغامبياالسنغالفياالسالميةالغرف.عضاالاال

فاسووبوركيناوماليوسيراليونوغينيا

سط.امقساا´مقاغد~افسطها.منطقة

الجوس.:منةاالمامقر

والكميرونوبنينميجيريافياالسالميها~ف.5اإل~
.وتشادوالجابون



االسالميةالغرفةمنمقدمةتفسيريةمذكرة
السلعوتبادلوالصناعةاللتجاره

ينلتعنالمكشفااالبرنامجبشان
بينفيمااالقمتصاديالتعاون

االسالميااتمرالمهمنظمةفي5االعضاالدول

واندونيسيابنجالديشمنالمكونةامت::الدراعادة::لجنةقامت
للتجارةاالسالميةللغرفةالعامةاواالمانفوتركيساوباكمستان
المقدماال~لالقتراعمعمقبحث5باجراالسلعوتبادلوالصناعة

~االبرنامج:عنوانتحتوالصناعهللتجارةاالندونيسيةالغرفةمن
فيعضاالاالالدولبينفيمااالقمتصاديالستعاونينلمتعنالمكشف
للجمعيةالسادسةالدورةعلسعرضوالذياالسالمي::تمرالمترمنظمة
وقداسطنبول.في1912سبتمبر/ايلولفياالسالميةللغرفتالعامة
القاهرةفي191/الثامنييناير/كانونفيتقريرهااللجنةتانجن
وحضر.المصريةالتجاريةالغرفاتحادرئيسبرثاسزاابحتمعتحيث
t....Jاالسالميللبينكممثلون•مراقببصفةبحتماح<االاهز

الصناعيةللستنميتالمتحدةاالممومنظمةوفلسطينوالكويت
(اليونيدو).

نمتامئجمنالدراسةاعادةالجنفاليهخلستمادراسةوبعد-ال
دورتهافياالسالميةالغرفالتحادالقامتالجمعيةقررتوتوصيات،
1911الثامنيينامير/كانونفياالقاهرهفيانعقدتالتيالسابقة

اللجنةوعلىاالسالميالموتميمنظمةعلىااالصكمثف::البرمنامإلعرفي
واتخانللعلماا::الكومسيكوالتجارياالقمتصاديللمتعاونالدائمة
فياالندو~االمقترحاتمعظمتدخلاذ•المتنفيذبشأنالالزم
وافرعندالعامةالجمعيةاعربتانوبعدالحكوماتاخساصمنطاق

منبذلو»ماعلىاالندونيسيوللوفدكواراأ.ر.للسيدتقديرها
.لييمنالتاالقراريناعتمدتالمشروع،العدادجهود

للغرفةالعامةاالمانةموافاة8االعضاالغرفمنااتطلب
والمتيالالزمةديةاالقتاوالبياناتالمعلوماتبكلاالسالمية

منظراتعميمهاالمقررالمعلوماتصياغةفياستخدامهاميمكن
ا´.االسالميةاالمةالقتادبالنسبتالحامتالهميستها
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حولدراسةاداعداالسالميةللغرفةالقامتاالمانةمنااتطلب
اليهاالمثنماروالمحلوعاتالبيانات

للجنةالخامسبحتماحاالتبلغانالعامةمنةلالماويطيب-3
محوتحقققدملحوظاتقدمابانالكوسيكعنالمنبمثمتالمتابعة

المكثف´´البرمنامجفىالصتضمنف´الرئيسيةاالهدافبعضبلوح
منظمةفيعضاالاالالدولبينفيمااالقتاديالتعاونلتعزيز
سمتضافرةتدابيرمناتخاذهماتمالىىمايعنوهواالسالمي،الموتمي

منوايضابلاالسالميةللغرفةالعامألمنةاالماجامنبمنفحسبلييس
االسالميالمؤتمرلمنظمةالتابعةةآالجهنمنوعددالكوسيكجانب

ومركزالمتجارةلمتنميةاالسالميوالمركنللمنتميةاالسالميكالسبنك
للبلدانوالتدريبواالجتماعيهواالقمتصاديتاالحصامثيةاالبحاث
وكيرهم.اميفاالسال

والهامتالرئيسيةدياالقساالتعاونمجاالتانبالذكروجدير-4
هيالمكشفمنامجالبريشملهاالحتي

التجارة-أ
المصرفيالنشاط-ب
االستشعار--
البشوية/التكنولوجياالقوى-د

المالحة~~
السياحة-و

المكشفمرالبرنافياالمحددهاالقتصاديةالمجماالتاطاروفس
االسالميةللغرفةالقامتالجمعيةعندرةاالالقراراتمنوانطالقا

االسبقيةمامينمجاليناعطا»تقررالماضية،القليلةالسنواتخالل
بيمنفيماا.لذاتعلىالجماعياالعمتمادتعزيزعلسالعملفياالولو

:االسالميةالبلدان
االسالميةالبلدانبينفيماالمتجار)تشجيع-ا
عضاالاالالدولبينفيماالمشتركةالصناعيكالمشروعاتتمعير-)

إالسالميتمرالمهمنظمةفي

االسالميةالبلد~0فيماةالمتجد..^

o-1اعدت......~d!..:.1981ارمارس/اذفيمعيألاالسالللغرفهالعامة
انخاللةمنطالبتها8أالعضاانالبلدعلىوزعتمثنامالاستبيانا
شراتهاومهوصادراتهااتهاواردعناحصائيكببياناتتوافيها

1914عاممنرااعتسبا•االخيرةالسنواتفيوثيسيتالاال~دييه
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العامةاالمانةطلبتصفحاتتسعفييقعالذي،االستبياناهزوفي
ألشركاةاوالسلعحيثمنسواالالخارجيهالتجارةعنمطنومات

اتجاهاتعلىخأصبو~التركيزمعالدول،منالتجاريين
يعنىالطلبأهزوكان.االسالميةانالبلدمعوالصادراتاتالوارد

انأ~نصيبمعرفةفيتساعدانيمكنمتخمسةدراسةاداعد
المتيالدولمندولككلوصادراتاتوارداجماليفيفرادىاالسالمية

االمميكاتفيالسلعلمختلفبالنسبكلكوناالستبيانعلىترد
بعد~اسالميلبلدالكلياالقمتصادياا~معرفةخاللفمنالكبرى.
تتمكنسوف،الخارجيةتجارتهتحكمالتيواللوائحالنظمواثار
تجارتهاالالزمة~الخطواتاتخاذمناالسالميةانالبلدساعثر

التجارةهذهفياالسالميةاالمةمصيبزيادةفيبذلكواالسهام

ì-علىعضاالاالالدولبعضمنالصتلقاةالردودالىاوامستناد
أقمتصاديةوثأثقمنايضاالدولهذهارسلتماوالى•االستبيان

مزجمة~تمالتيالصلةاتنالممستوفاةالمعلوماتعنفضال
تجميعمنالعامظاالمانةتسكنت•الدوليةالهيشاتمطبوعات

نطاقعلىامهاالمستحداعضاالانبلدتسععنت~دراساتونشر
ألمؤ~منظمةفيعضاالاالالدوللجميعالنفعيحققوبمااوسع

ونمماام~ديكاا~عنخاصهدراساتنشرتحينوعلس.االسالمي
العربيةوالمملكةوباكمستانومنيسيااندفيالخارجيةالمتجارة
النرفألرهاالستي~الفصليةمنباال´´االاامنشرةفيالسعودية
´)المتجارةعنخاصعدد1919فبراير/شباطفيصدر•االسالمية
بنجالديشهيانمستظ~يغطيا´االسالميةانللبلدالخارجيظ
,المتحدةالعربيةواالماراتوقطرنسياوموريمتاوالكويتوالجابون

للغرفةالعامةللجمعيظالسابقةالدورةانعقادبمناسبةوذلك
الدراساتمننسخالكوسيكلدىوتستوافر.ابوظبيفياالسالمية

دفعقوةاعطاالعلىالعملأبدوقداليها.المشاروالمطبوعات
نشرخإللمنوذلك<تألشما~مطلعمنذالتجارةلتنشيط
مجالفيحظالمتاالفرصعنوامحالنساتحيويةومعلوماتتحقيقات
عناخرخامىعدداداعدويجريالاا.االنسباة´´ننشفيالمتجارة
الغرفةعتهونالذياالحصائياالستبيانالىااستنادالمتجارة
.بياناتهعضاالاالالدولتسستوفسانبعداليهايعادوالذياالسالمية

v-ونا~تعزينعلىالمدىبعيدتأثنييلةاخرحدثوثنمك
وهو,االسالميةانالبلدبينفيماواالقتصاديوالصناعيالتجاري

صدرالتياااالسالميةاالقتصادية~IIIبعنوانجديدةمجلكاراصد
غرفةمبادرةبفضللكون1919فبراير/شباطفيمنهااالولالعدد

هز»وامسبحت.الفعالبومساعدتهاجدةفيإلصناعةوالمتجارة



منوماتسديهاالسالميةالغرفهانشنطةفياعشنهودمعلماألمجله
المجلةمقاالتوتتناول.الخاصةالمصثنروعاتنظامالىخدمات

انمييدفيالعمليةالموضوعاتوجميعاالسالميةاالقتصاديةألمقاهيم
الثنالثذ،باللفاتمقاالتمنتنشرهفيماالسيمأ,االقتصاديةنشطةاال

هذهان~مولآلمةومن.واالنجليزيةوالفرسيةالعربيك
فيمااالقتصادي-االجمتماعيالتكاملتحقيقفيمرموقبدورألمجلة

الفرسةهذهاالسالميةالغرفةوتغتنم.االسالميةانالمبألجميعبين
المتجاريةفيوالفاتواالتحادالمنظماتومختلفألحكوماتتنانثمدلكي
قتصاديستاط~IIIفيباالثستواكتتكرمانأالسالميةالصناعيةو

فكوعسونا~تثنجيعاأالثستراتحاتهذهمنلتنسرفاا.أالسإلميت
ماليةضائقةتعاني<التيأالسإلميه

حاتأ~تنفيذعلىبنشاطأالسالمييالغرفكتعملIوهطد-^
اال.األستجارةاااعنواذتحت!I~Iرنامباأألبفي9<الوأردالمعدمة

فيتدخلاندونيسيااقترحتهاالمتي!لمحددةابيرالتبعضأن
سوفألراهنتألظروفظلفيفانهثمومن,الحظوماتاخمتسره<منهات
حاتا~مامضمنةلتنفيذالمدىبعيدةجهودبذلاالمريقتضي

الخامالموادمنالصادراتتقتصرانااضرورةمناالندونيسية
انالبلدألىصادراتهاالسيما•االعضا»انللبلداالساسية
أنالبلدلهز»المباشرلالستهالكالالزمةالكمياتعلى•الممناعية

شكلفيالخامالموادتصديرأعاد)لعملياتمايلزمتشملواال
للحصولالحكوماتتعاونالىاالمرسيحتاجكما,11"صناعيةمنتجات

منغرفةكلتحظىانبضرورةالقائلقترا-األعلىموافقة,عد
االسالميالمؤتمرمنظمكاعضا»انالبلدفيألوطنيةالتجاريةاا..فوذ،

لمتصديروطنيثةتسويقيةكمجموعةلتعملحكومتهاوثقهمحايةأ:بم
لالقمترا-وبالنسبك11,واليها8أالعضاانالبلدمنالسلع.دير:د0اسرو

البعنكيقدمانوضرورةالخارجيكالتجارةتمويلبسبرمنامبزأا.ه.ابه
ااذعماتساؤالتتطوعفقد,اتالمساعدمنIمزيدللسنعيةاالسالمى

المصدرالطرفبنكلدىيضنااسوفللتنميةأالسرعي،0ألددددنك:،.ددان0
اعمتمادخطاب~أ:~«<يالبعنك

وغيبرهاميألاالسالالغرفةبتأمبيدجدميروبناءصائباقتراح:بذ0ود-9
الموصىثمةالقأوهواالسإلهيوالمؤتمرلمنظمةالمتابعة،:_تأ_ءهر،
منحهاحاساسية~سلعهوخمسيناثننمتينتتضمن.ر0وأد.:بها

المؤتمرمنظمةفي8االعضاانالمبألبينفيماا´تجاريةا´افضلد..امذ
هواالجلطويلهدذ.علىانالبلدهذهبيزعاماتفاقفثمةاالسالمى.
فيعليهاألمنصوصافاالهداحدوهو,فثستركةمية9!سلسرد.أقامة

ميةاالامك!لغرفةسيساتفأقيذا
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مراحل،علىينكووإرالبدالنهاشيألهدفأهزنحوالمتقدمان
علىدي

علىاالقتصاديرنالستةنطاقوييتسعالسياسيهاالرادظخاللهاتمتنامى
االسالميةاالمةيشملحتىواالقليميالفرعياالقليميالصعيدين
لدراساتبالغااهمتعاماالكوسيكتوليألحاليالوقتوفيجمعا».
با~أءالمتعلقةالدراسكمثنلالموضوعابهزوثيقااتصاالتمتصل
مسيسلالمألبنكمن(المقدمكاالطرافمتعددةللمقاصةاسالمياتحاد

اد:~<بنشأرزألستجار»لتنميةأالسالميألمركزوتقرير~)
الدولبين~جاريهألتفضياتلالنظامالتفاقيكعاماطارمشروإل
أ(اخرىالبنودبعنوفأركذلك.االسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضا»
»،عمنيكبيد~إاسرمامأتسهماالجمتمأعاهزاعمالجدولعلسالمدرجة

أشتصاناتضماوزنظامألبنودهذهومن,الممشتركا~نامجقضية
سالميأكألمركنوتقرير,للتنميةاالعالميالسبنكاطارفيالتصدير
هذهاروألواقسر.ألمتجاريكألمعلوماتثسبكةبثنأنالمتجارةلستنميك

وألمتي,العامكبالسياساتالمتصلكالعمليةالوجهةاتفيالدواسات
انا~بينوالماليوالمساعيالتجاريالتكاملتحقيقالىتومر،

االسالميةالغرفةنظرفيمشجعةبوادرتثنكل,االسالمية

أالعضا»الدولبينفيماالمشتركةالصناعيةالمشروعاتتيسير
االسالميالمؤتمرمنظمةفي

عنايمتهاأ.629عامفيانشاشهامنذ•االسالميةالغرفةدولت-اا
:ال~ا:؟.ألبلدأ.بينفيماألمشتركةالصناعيهالمشروعاتلستعزين

الوطنيةوألغر»الحامتللمشروعاتفيهيمكنمجاالهذايعمتبرحيث
أ9ااسامومند.وفعالرياديبدورتنهضانوالصناعةللتجارة

طر-ءلمىألمعنيهألجهاتتشجيعاجلمنمضاعفةجهوداالغرفكبذلت
مم



المقترحاتهز»بحثذاجلومنمشتركةمشروعاتالقامةمحددةحاتمقمتر
•الصناعةلوزرا»االولاالسالميالمؤتمراعقابوفي.وتنسيقها

خاصةعناييتاوليت،191~فبراير/شباطفياباداسالمفيعقدالذي
الماعاتمجالفياالسالميةانالبلدبينفيماالمشتركهللمشروعات

لوزراءاالولالمؤتمرثنكلهالذي,العملفريققامكما.راعيكالن
فيتتبعالمتيالتوجيهيةوالخطوطالقواعدبتحديدIالصناعك
عددتحديدتم•لكنوعلى.وتنفيذهاالمشنتركةالمشروعاتاخمتيار

تمكماتنفيذهافيالتفكيريمكنالنتيالمشتركهالمشروعاتهن
هذهتتنفييذنحوالتقدمانأالبها،أالعضا»انالبلداخطار
بعدفيمابيانهاسيأتيالستيلالسباببطيئاكاروعات.المنش

منكسثيراتلقتاالسالميةالغرفةفانذاتهالوقتوفي-)ا
•أليونيدوومنللستنصيةاالسالفيالبنكمنوالدعم8ألمساعد
المشروعاتتطويرمعجديدةمنشتركةصناعيةمشروعاتلوضعوتيسيرا
أالقلاالعضادالبلدانبينمنمخمتارألبلدانفيمنهاالجارية
اجمتماعااليونيدو،معباالثستراك،االسالميهالغرفةعقدتنموا،
في•اسطنبولفي1917يرانيونسيو/حنفياالستشعارتنشيطبخصوص
البحريةوالتجارةوالصناعةالتجارةلغرفالتركياالتحادضيافة

فقد•العظيمللستفاؤلمدعاةاالجتماعذلكوكان.السلعوتبادل
الدولمنفثمانيةبينهامنعضودولة90منمشاركا)00فيةشارك

و~وغامبياوالكاميرونبنغالديش(هينموااالقلاالعضاد
وذلك.اليمنسية)العربيةوالجمهوريةوالصومالوالنيجرومالي

منظماتمنمصثال30حضرهكما•مشروعاتعلىقائمينبأعمتبارهم
نجاحااالجمتماعوحققواقلسيميةقطرميةماليةومؤسساتدولية

صناعيامشروعا110فيهللمناقشهطرحانمشهودا،تاريخيا
منهاوعامنش'^حولالتزأم/تفاهمالىالستوصلامكنمنشتركام
ودولةوتركياوباكسستانوايرانوامندونيسيامصربهاتعهدت

لغيرهابالنسبكتقدمااكثردول(وهيالمتحدةالعربيةاالمارات
لهذهاالمستمثماريةالتكاليفاجماليوبلغاالعضاد)،الدولمن

حاسمةنقلة،بالقطع,مايعدوهودوالر.مليون1)0،1المشروعات
.المنظمةاعضادالدولبينالمشتركهألصناعيةالمشروعاتمجالفي

دورتهافياالسالميةللغرفتالعامةالجمعيةاعربتوقد-13
يرصاتقدعن19)االثامنييناير/كانونفيألالمنعقدالسابقة
الىاالعضاءالدولودعتاسطنبولاجمتماعفيتحققتالمتيللنتامثج
ا~عومنذ.إلمنشترككالمشروعاتنبنقةالمتقدأمنألمزيدتحقيق

ممتابعةعلىUCCETوالواليونيدوأالسالميةالغرفتحرصتاسطنبول
تنفيذهايمتمحتىاالجتماعأهزفيعليهااتفقالمتيالمشروعات

يينا~علسثارتالتيالصثنكالتمنوبالرغم.عاجلبشكل
م.
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وفي.الصدداهزفيملموستقدمتحققفقدوالماليارياالد
فيالمشتركةللمشروعاتويجللمترالثنانياالجتماعيعقدانألمقرر

االسالمية)اللغرفةالعامةاالمانةقامتوقد.1990فيالباكستان
تمألمتيالصثنتركةالمشروعاتممتابعةباعمالاالثنا»هذهفي

ونظمت،•1917يونيو/حزميرانفياسطنبولفيواقرارهاتحديدها
تم«~الغرضالهز1918ابريل/نيسانفيكراتشيفياجمتماعا
القراراتواتخذت،انعقاد»وقتختراحرزالذيالتقدماستعراض
مشاركةوكامنت•لمشروعاتادلهذهالمبكرالتنفييذبطرقالصتصلت

.نجاحهعلىاشاهداالجمتماعاهزفيوالبنكUCCETواليونيدو
وابدتمشروعا~4بمتعويلاصتمامهللتنميكاالسالميالبنكوابدى

اهتمامهاباكمستانفيالتنميةلمتمويلالوطنيةالمؤسسة
بدرجةميمتوقفالمشروعاتهذهتنفيذاناال•مشروعات7بتمويل
القائمينجانبمنوامستكمالهاالجدوىدراساتتحديشزعلىكبيرة
مشروع.كلعلى

بيناجستماعاسطنبولفيقرييبعمأيعقدانالمقررومن
وبيناالسالميةوالغرفةللتنميةاالسالميوالبنكUCCETواليونيدو
هذهوتدل.فيهاوالمشاركةالمشروعاتعلىالقائمةالجهات

منالكثيرفيللشروحالممتاحةالفرصايدتنعلسبوضوحالتطورات
ولصتابعتهااالسالميةانالبلدبينالصناعيةالمشروعات

دونتحولالتيالمعوقاتمنعددهناكاليزالانهعلى-14
•سمشتركةمشروعاتلستنفيذالممتدحكاالمكانياتمنالكاملةاالستفادة
االسالميةللغرفةالعامةاالمانةتمتبناهاالمتيالنظروجهةوتخلص

حكوماتمنالمتصلوالدعمالمناسبالوقتمنالتدخلانالى
المنسقةاالطرافوكذلكالممشتركةالمشروعاتعلىالقاثمظالجهات
التيالممشتركةللمشروعاتويجللمترضروريامراخرىلدولالتابعة

الترددانلكن,تنفيذهانجاحولضماناالختيارعليهايقع
عدماتدا´~ارواصدا´الرسميةااالطلباتاعتمادفيوالتأخر
البنوكهيوترددهاتأخرهاعنفضالالحكوماتجامنبمنا´منعةالمما

فيالتقلباتمنوالمتحوط,للقروضضمامناتتقديمافيالمركزية
طرحمنتحدالستيالمعوقاتعلىامشلةاالهيانالعمالتاسعار

سياستهاتغيرالحكوماتانلوحظكذلك.مشتركةبمشروعاتمقترحات
منشىاليتحققبعدمااتهبذمجالفيممشقركمشروحازا«المعلنة
لدىالمعنيينالطرفينبينالمشروعاهزحولالمفاوضاتفيالتقدم
يمكنكسيوغيرهاالمشكالتهذهدراسةورألالضروتقضي.البلدين
المشروعاتلتنشيطبالفعلتحققالذيالزخمعلىمستقبالالحفاظ

والمؤسساتللمنتميةاالسالميبالبنكاباالمستعانفوخوصا•الممشتركة
المتنصيةلتمويلالوطنية



ð\>>ألموجزةألمقمترحاتهنأعددألمنكشفج~هألببمسزضمنثمأ
وهي.وألسياحةألبشريةالقوىووألمستكنولوجيابأ_هيرفةالممتعلقة

االمتخصصةةجهنأالجانبصا~تمستوجبوحاتهقت
~~جانبمنوكذلك,سالهياكالمؤتمرمننطحةعنقةألممنبث
فيتقدم~حققعندماعضاالاالألدولفيألحكوميةالدوائر

واالثستمان•واالمستمثنمارالتجارةبشأن!دهاأعدإلجأريإسات.،ألدر
انالىيدعرالذياحاالقتسعن)ها.دلكوغيرالمعلوفاتوشبحة

الدولبينللمقامهدوليبنكالمىللتنميةاالسرفيألبنك،حواريت
دراسةالسيحمتاجفأنهمياالسلثالمؤتمرمنظمةاعنسر»

شمتفاناتهفيالوقتوفي.رث9ابعيا،ألنتائجلهIرتطهب._عمتباره
للشحنألمعروفهالخطوطبعضعلرنظاميةخدماتأبانشا»أقتردتأ

واوربا،افرميتياومثنمالاالوسطوالشرقأالقصىألشرقبينحريإلب
جانبمنبألدراسةجديرابزاقتروهواوروبا.وجنوبالغربية
منوغيره,جدةفيهتر»ميوجدألذيألبواخرلمإلك،أ(أسالميأالأتت_د

تعاونسعملبومناهجوفسعمستسنسكي,ااألسئرسيةألبحريألنقلاء«ذ)_،؟ت
عمليكيزتعنالمستأعوألستب،االقتراحاتفانكذلك.الشأزمIهزفي
القوىوتدريب,هيةأالسك)نالبلذبينفيصالوجياا~مقل

رجالانمتتالوحرنحةالسياحةمنشجينجانبألىلها.ألالزمة)لبشرية
تعزينفيه~تفيدألدخول>تأشيرات~بتيسير!العمأ(د
.االسالميكانالبلدبينفيماوأالجتماعيأالقتصاديالستعاو~ن

اهمتماممجذبفيفجسحقدالمكننفألبرنامجفانواخيرا-(1
المتجاريةوالغرف,الوطنيةالخاصكالمؤسساتد,ألحثوهات

المؤسساتوتاا~ومختلف،8االعضأانالبلدفيألصناعيةو
الحيويةالمجاالتنحواالسالمي،المؤتمرلمنظمهالمتابعةالمنخصمة

متعددةابيرتدبالفعلاتخذتوقد.الجهودتضافرتقتضيالمترم
لهكانمصاالدراسات،منعدداجرا»فيالعملأوبدالجوانب،

اليخالجهااالسالميةوالغرفتالمكشف.هرالبرناعلىاميجابيتأنثيي
حكوماتارا»عليهاانعقدتألمتيألمتضافرةالبرامجانفيشك

االسالميالمؤتمرمنظمكخاللمنتنفيذهاوتقرراالعضا»الدول
فياالملابواباالسالميةانالسبألامامتفتحانمثنأئهامنوالكوهسييك

ات.الذعلىواالعتمادالتكاملمناطارفيأالقتصاديةالتنميةتحقيق



ميت0.0.بأالاال

8ا~اتجديدبشانعملورقة
الكوسيكمكمتبهيشة

عنهاالمنبثنقةألمتابعةلجنةوتشكيل
~9~-~

بشانألخياراتبعضتقديمفيالورقةهذهمنالفرضيتصثل-1
......-11ألصتأبعةلمجنتوتشنكيلالكوسيكمكمتباعضا»تجديد
علىعرضهاالمطلوبالخيارات:تنقاءتيسيرالسسعياعنها،
.فيهاللبتمسةالخادورتهافيمسيكالتتو

أالساسيه:ألمعلوماتيقدمتمميدمياقسمأالورقكهز»وتتصمن-لم
لبعضايضاحوفامسارابعاالمقسمينفييليه,الموضوعهزأبشنان

المكستبهيسثةاعضاءتجديدفيبهاأالخذيمكنالستيالخيارات
المتابعهلجنةوتشنكيل

لجنهعلىعرفمتالتيالورقةنطاقهافيالورقةهذهوتشبه-3
^ألىìهنألالفترفيالمنعقدألرابعاجتماعهافيالمتابعة

جانبالىألحالسيظ،الوءقةوتشمل.I~Jفي1981ابرميل/نييسان
سيةاسمعلوماتالسابقة،الورقةفياردألالمووالخياراتااليضاحات

خيارات:افسافيةعلىعالوألالحينذلكمنذوقعتالمتيالتطوراتعن
رؤىوقدالمتابعك.لجنهوتشكيلالمكمتبهيشة8اعضاتجديدبشان
الورقةفيالممتضمنةالخياراتعلىالحاليةالووقتفي8االبقا

معاودةفرترغبربماالمتابعةلجنةاناعتبارعلسالسابقة
.الخامساجتماعهافيالتفصيلمنيدبمنبحشها

حال،بأيسك،التستنفذالورقةهذهفيالمقدمةالخياراتان-5
تنظرارالممتابعهللجمنةويمكن.الشأنهذافيالممتاحةاالمكانات

لية.الستاالصفحاتفيالمطروحةالخياراتعلىتغييراتادخالفي
جديدة.خياراتتضعاناو

اساسيةمات-ثنالشا

o-خالل,الكوهسيكأنمتخبت
نوفمبر/تسشرين16الس14من

فيانعقدتالمتيالولىادورتها
•لا~في1914المثاني



تمثنللكيليتالمتاأالعضا»
للرمثيساالولمثبالمنا

للرمثيسرلمثانيا

الكوسيكمكمتبفيالجغرافيةمناطقها
,السعوديظا~بيةالمملكة

االعضاءالعربيةللدولمصثال
,االسالميةباكمستانجمهورية

عضاالاالاآلسيويةللدولمصثال
,غينياجمهورمية

عضاالاالاالفريقيكللدولمممثال
فلسطين للرئيسابعالر

الهاشميةالردنيةاالمملكة

األولىدورتهافيالكوسيكقررتكما-1
لمساعدةاريالرنالمستوىعلىمتابعةلجنتانشاال,"11
اللجنةهذهتتألفانعلى•العاماالمينمعبالمتعاونرمثيسالر
(').II..,ð..o.!Jl.LJ1اللجنةمكمتبهيثاعضا»من

v-الكوسيكقررتعملهانظامفياالمستمراريظكفالةالىوسعيا
12الى14منالفتر»افيامنعقدتالمتيألمثانية،دورتهافي

,I~Jفي6/19مارس/اذار
االجتماعخاللالمنستخبينالمكمتبهيسثةاعضادتغييرعدم...11
االسالميالقمةتمر(مةالقادماالسالميالقمةمؤتمرحتىاالول
G...JI~II(.(\)

تجدميدموضوعطرح,الخامسمنالمياالالقمةموتصرانعقادوبعد-^
فيالكوسيك،وقررتللكوسيك.لثةالثاالدورةخاللالمكمتباعضاال
تقتضيالمكتباعضاالتجديدموضوعمعالجةانIالشالثةدورتها
علىواثارهالموضوعاهزجوانببعضتتناولمتأمنيةدراسةاجواال
.المتابعةجهاز

بضمقرارامالمثالثدورتهافي•اتخذتقدالكوسيكاناال-9
الىاالسالميالقمةتمرمندورةوثامتتمتولىالمتيالعصرالدولت

االولىالدورةتقريرالكوسيك،نشاطاتمتابقتبشانقرار)1(
المؤتمرلمنطحةوالدتبحارياالقمتصاديللمتعاوناثمةالدللجنة

نوفمبر/تشرمين12-14•كيةالمترالجمهورية•I~Jاالسالمي،
.46ص•1الملحق<1914الثامني

)I~12-1للكوسيك،نيةالثناالدورةوثاثقتقرير(.) ,J
.14الفقرةط<2ص،2/19انقرة•2/19ارمارس/اذ
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الكويتدولةانضمت،اهزوعلى.العضويةكاملكعضوالكوسيكمكتب
انعقادحينالىللرئيسخامسكنامثبالكوسيك_مكتبعضويةالى

عامفيالسنغالفيعقدهالمزمع•السادساالسالميالقمةمؤتمر
مم.م

الدورةتلكخاللا.الصتابعفلجنتالىالكوسيكعهدتكما10-
المكتباعضاقتجديدبشأنللتطبيققابلةخياراتوضعبمهمهايضا>

منالطويل،المدىفيالخيارات،هذهعلىيمترتبقدلماايضارمع
يقومعملورقتاساسعلىلكونالمتابعك.جهازعلىاثار

).3لمللكوسيكالتابعالتنسيقمكتبباعداداها

الموضو.حاهزحول14لمعملورقةكومسيكتنسيقمكمتبقدم-11
1~2فيعقدالذيالمتابعةللجنةالرابعاالبحتماعامثنا»

الخياراتالمتابعةلجنتوناقشتباسطنبول.1918ابريل/نيسان
جوانبلمخمتلفاضافيهمناقشةوبعد.الووقتتلكفيالمطروحة
.التاليةأالعتباراتاهميةاللجنةاكدثالموضوع

الكوسيك.لعملاالمستمرارميةكفالت-أ
.خبرةمنالمكمتبهيشةاعضا»لدىتجمعممااالفادة-ب
الكوسيك.عملتسييرمتطلبات-ر
لجنةودورالمكمتبهيشةدوربينالتقيينفياالستمرارضرورة-د

.المتابعة

الكوسيكتوصياناللجنةقررتاالعمتباراتهذهضوءوفي-الم
علىوافقتكماالمكمتب<لهيئةالحاليالتشكيلعلىبقاالباال

دورتهافيالكوسيكقررتهالذيبالنظاواالخذفياالستمرار
القمةتمراتمهترأسالمتين1البلدبضميقضيوالذيالمثالمثة
المكتب.هيثالىاالسالمية

لجنةاعمالفيالمشاركةفرصةاتاحةضرورةمنوانطالقا-13
)نعلىاللجنةوافقتاالمحضاهمالبلدانمناكبرلعددالصتابعت

دولثالثةمالمكمتبهيشة8اعضأعنفضال,المتابعةلجنةتضم
انعلىالثالثالجغرافيةا~طئمنواحدةمنهاكلتمثل8اعضا

؟0-7اسطنبول<للكوسيك.الثانيةألدورةتقرير)3(
،1987سبتمسبرامنقرةالمكومسيك<تنسيقمكسبإ<2/9سبتمبر/ايلول

19.ا~
تنسيقمكسبكومسيك.مكتبهيث5اعضااستخابحولعصلورقة)1(

•1981فبرايرانقرةمكومسيك
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الثالثالمقاعساهذهلشغلعامين،كلمرة،انتخاباتتجري

الذينالجغرافيةاالتاليمممثلياستخابا~دألو~ز.5~~~

.)0(عضريتهممدةتنتهي

ا~ة~5المسعقدالرابعهدررتمافدالكوسيك،اجرتوقد-14
~ل~~ممناقشاتباسطنبول،ا9ااسبمتمبر/ايلولV-iمابين

ا~آل~~ممما-بخمموصالممتابعةلجنتمنالمقترحةالخيارات
~5~المنبقةبعتالمتالجمنةوتشكيلالكوسيكمكتبهيمأ
~~آلاتخيالوطر-المومموع~النظراعادألالممتابعةلجنتمن

5ا~ولمحأالصادلالقرارمسيليوفيما.االعضا»الدولترتضيها
.الموضوعIهزبشانللكوسيكالرابعة

~ا~´براالجمتماعفدعليهاتفقالذىباالسلوبيتعلقوفيما11
~~~لجنتومشكيلالكوسيكمكمتباعضا»تجديدبشانالممتابعت
I~~اعادةالممتابعتلجنتمناللجنةطلبتعنما.المنبمقت
ا~دلتر~جديدةاملبدوصياغةالقادماجتماعهافدالموضوع
~اال~~د~تحقيقاهميةاعتبارهافيتاخذانعلداالعضا»<
).1(11~1فدالمشاركةفياالعضا»الدولوحقالكوسيكاعمال

~~ا~،فيدائمينعضوينوفلسطينتركياكانتولما-اط
الحاليكورذالدر~بومفماميسالرنائبمنعبالكويتتشغل
~3ا~بتجديدالصتملةالخياراتفاناالسالما<القمةتمرلمه

ا~ينا~~الرشيسنوابعلىتنطبقادناه،والمبينرالكوسيك
ا~.مقردعلىتمنطبقكماالمثالث،الجغرافيةالمناطقيصقلون

ا~ا~ومرالجغرافيالتمشيلأبمبدامااللمتنمنطلقومن-12
~~؟فترآلتنعتهيالذينالمكتباعضاقانمتحاباعادةمنيةامكا
´<´~~مبقهالساالورقةفيمينالواردالغسارمينميليفميمانورد
اد~(ا~ولتغييربشانالرابعاجمتماعهافيالمتابعةلجنةالى

والمقررالثالثةالرئيسنوابلصناصبالشاغلة

A-1اسر~ل•الممتابعةللجنةالرابعاالجتماعتقرير)0(
ارريل/نيسانة.امتمالكوسيكتنسيقمكمتب^^~',ابريل/نيسان

13ص،19الم
مبر/ايلولسبتV-iاسطنبوللكومسيك.الرابعة8ا~ورتترير)1(

.1~8:الصف~,19/لمسبتمبرانقرةكومسيك،تنسيقمكمتب؟1911
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~ااعوامثنالثةاوعاميناوعامكل،تجريانيمكن-أ
الممثنلتاالعضا»الدولمنواحدةدولكلتغييرانتخاباتيتقرر،

د.ولةمحلهاتحلبحيثالمكتب>هيسثةفيالثالثالجغرافيةللمناطق
ا~العضالدولةتغييريمكنكما.المنطقةسخسمناخرىعضو
عزلكونعليها،يتفقالتدالفتر«نهايةفيالمقررمنسرتشغل
ابيضااالنتخابطريق

فياالفريقية،بالصنطقتسيبدأالتغييرانافمتراضوعلى
الدولوان،9/19سبتمبر/اميلولفيللكوسيكمسةالخاالدورة

سيوميةاالالدولوانil111...11بالرمزاليهاميشاراالعنا«االفريقية
االعضاءالعربيةالدولوان,111'"110بالرمناليهايثمنار9االعضا
,011>-&11بالرمنالمقررالىيشاربينصااا،ااعربالرمزاليهاينشار
عامينكلسيمتمالتجديداناساسعلى،الخيارهذاتطبيقفان
يليكماتوضيحهيمكن<1997عامحمتى

الحرثيسرنائبسنة
النتخابا

الفريقيةا

إغينيا)اف.ا
اف.)
اف.)
اف.)
3اف.
3اف.

1...wلماالردنمقدلم()~_لم(السعوديةلمكستانبلم_لم

مق.العر.ا.ااس

9مق.محر.لم-\اس

5مق.محر.ال-\اس

عق.«سر.ال-\اس

مق.~عر.ال.الاس

-اااالعضاءوالدولالمقررمنكلتجديديمكنكذلك-ب
~ذ0اوسنتيناومسنةكلنهايةفيواحدانفيالشالثللمناطق
فانالمتاليالقسمفيموضحهووكما.عليهيستفقحسبماسنوات
بعدا~هيشةفيعضويمتهامدةانستهتالتيعضاالاالالدول
الفمترةخاللالصتابعظلجنةتنثكلانيمكنعليهاالممتفقالفمترة
.الالحقة

التنشكيل~االبقاءوهو~النظريمكناخرخياروثمة-17
مثيس.الرلنواباضافيكمناعبثالمثةوانشا»المكمتبلهيئكالحالي

وباكمستانوغينياالسعوديةالعربيةالمملككتصبحالحالةهذهوفي
التركيةالجمهوريةعنفضال•الهاشميةاالردنيةوالمملكة

ا~9
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المناسبشغلويمتممسين.مهاعضا»بوصفهماثمينداعضاالوفلسطين،
أمبدمراعاةومحالمتناوباساسعلىباالستحابالثالثةاالضافية
اعال»-أ12الفقرةفيالموضحلالسلوبوفقا•الجغرافيالمتصثيل

معالكوسيكعملفياالمستمراريتيكفلانشأنةمنالخيياراوهز
وكماالمكمتبهيشكفيتمثلانفي8االعضاالدولكافةحقمراعاة
هيشةفيعضاالاالللدوليجوزالورقةهز»منالالحقالقسمفيسيوضح
مح•المساواةقدمعلىالممتابعةلجنكاعمالفيالمشارككالمكتتب
للجنةالمتصثيليةالقدرةيدينممااثمينالدالمومسين8االعضا

الصتابعت

االممتابعهلجنة50:محةاخامسا-الخياات

لجنهتشكيلفيبهااالخذيمكنالمتيالخياراتيليفيمانورد-18
تنسيقمكتبمنألمقدمةالسابقةالورقةتضمنتهاوالتيالمتابعة.
يتسنىكيوذلكالمتابعةللجنةالرابحاالجتماعالىالكوسيك.

.فيهاالنظرتعيدان-ت9شاان-للجنة
الدورةخاللتقررتوالمتيحالياالمتبعةالطريقةعلىبقاالاال-أ

هيئةاعضاالميمستمرانبمقمتضاهاميمكنوالتيللكوممسيكاالولى
فيبيانهاسبقالتيالطرقالحدىوفقاانمتخبواالذينالمكتب،
الوقت.منفسفيالمتابعةلجنةعضويكفياعاله،الرابحالقسم

تمالذينالمكمتبهيمنةاعضا»منالمتابعةلجنتتشكيليمكن-ب
•الرابعالقسمفيبيانهاالسابقالطرقالحدىوفقاانتخابهم
التياالخرىالوز.´ريةاالجمتماعاتمقررياوووساالالىباالضافة
لمنظمةالعملخطةتشملهاالمتياالقتاديالتعاونمجاالتتتناول
وبذلكالكوسيك.انحتصاصنطاقفيتدخلوالمتياالسالميالمؤتمر

اعضاالا~ينضمانوزاري،اجمتماعانعقادعند•عامكلفييمكن
التيالمجاالتجميعاتغطيهلحينوذلكجديدعضوالصتابعتلجنة

بهذااالخذشأنومناالسالمي.تمرالمهلمنظمةالعملخطةتشملها
االضطالععلىوقدرةتمثيالاكمثراالمتابعةلجنةتصبحانالخيار
بهاتهتمالمتياالقتصاديالمتعاونمجاالتبمختلفألمتصلةبالمهام

لنالمتابعةلجنة8اعضاعددفانالحالةهذهوفي.الكوسيك
هيشةاعضااللمتجديدالمتبعةالوسيلةكانتاياالعشرينيتجاوز
المكسب.

بصثابةتعملانمعينةلفمتوألتنمتخبالمتيالمكتبلهيشةيمكن-ر
التاليةالفترةخاللللمتابعةلجنة
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السنويةاالجمتمامات~المتبعةالطريقةالنعوذ-اهزويشبه
يشكلالحالةهذهففي.للتنميكصراالسالالبنكمحافظيلمجلس
المنتخبين•المحافظينلمجلسالسنوياالجمتماعمكتبهيشةاعضا»
اجلمنوذلكالتالييةالفمترةخاللاالجرا»اتلجنت•محددةلفترة

ا~بالنوا~المتصلةاالعورفياالستمراريةعلىالحفاظ
االجتماعات.فيوالمومنوعية

وهوماتقدمالىباالضافةفيهالنظريمكناخرخياروثمة-19
الذينالكوسيكمكمتبهيشةاعضاالمنالمتابعةلجنتتشكيل

اكمثراوثالثةعلىعالوة•عليهايتفقالستيللطريقةوفقامينستخبون
محددةاقتصادييةمعاييرحسبتختارالمتيعضاالاالالدولمصثليمن
الدولةمنصيباوالسكانعدداوالقوميالدخلمنالفردمنصيبمسل
االسالمي.الموتميمنظمةبلدانبينفيماالشجارةفي

خاتمة-سادسا

مكمتبهيشكاعضااللتجديدسبقفيماالمرضتالخياراتان-لم0
منقليلهيانماعنهاالمنبثقةالصتابعتلجنةوتشكيلالمكومسيك

المتابعةلجنةترىوقدالصددهذافيفيةالتفكيريمكنهماكمثير
اوالورقةهذهفيالمذكورةالخياراتمنبايباالخذتوصيان

وعرضهالها،ىيتراةحسبماتماماجديدةخياراتطرهاوتعديلها
عليهاوالموافقتفيهاللنظرالكوسيكعلى





مسةلخااورأللدا
اعمالجدولمشروع

ألتجاريواالقتاديللتعاونامثمةالدللجنة
االسالميتمرالمهلمنظمة

1919سبتمبر/ايلول2.3اسطنبول

االفتساحيةالجلسة-,
افرينكنعانمئيسالرفخامةيلقيهااالفمتمتاحيةالكلمة-

الكوسيكورمئيسالتركيةالجمهوريةرئيس
الجمهوريظ9وزراومئيساوزالجوتتورالدولةصاحبكلمت

للكوسيكالمناوبوالرثيسالتركية
لمنظمةالعاماالمينبدالفاحامدالدكتورمعاليكلمة-

االسالميالمؤتمر
الئنالثالجغرافيةالمناطقتنمنيابظالوفود8رؤساكلمات

االسالميتصرالمهبمنظمةاالعضا~للدول
االسالميالبنكرئيسعليمحمداحمدكمتورالدسعادةكلمة

للمنتمية
االعمالجدولاقرار-لم
االسالميالموتميلمنظمةالعامةمنةاالماتقرير-3
الممتابعةلجنةتقرير-4
o-حولالتجارةلستنميةاالسالميالمركنمنمقدممرحليتقنرير

فيماالمتجاريةاالفضلياتنظامالتفاقيةالعاماالطارمشروع
االسالميتمرآلمةمنظمة9اعضاالدولبين

مشروعوضححولللتنميةاالسالميالبنكمنمرحليتقرير-1
الممتصديرامئمتماناتلضماناقليمي

لجنةوتئنكيلالكوسيكمكمتبهيشةاعضاءتجديدمنهابى7-
عهاالمنبثقةالمتابعة

A-ولبنانفلسطينلدعماالقتصاديةابيرالت
الدورةلجنةتقرير9-
JL....c1منمايستجد10-
الوزاريواالجمتماعللكوسيكمسةالخاالدورةقراراتاعمتماداا-

الطاقتحولاالول
للكوسيكالسادسكالدورةامنعقاأموعد1-)

الدورةاخمتقتام13-
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الطاقة5الوزراالولاالحتماعاعمالجدولمشروع
االسالميتمرالمهمنظمةفي5االعضابالدول

)19هلم•السبمتمبرايلول2.3•اسطبول(

االفستاحيةالجلسة-1
المكتبهيئتانتخاب-ال
االعمالجدولاقرار-3
تمرالمهلمنظمهالعامةمنةاالمابمنمقدممرجعيتقرير-ى

االسالمي
o-واالجمتماعيةاواالقمتصادميناال~مئيةالبحوثصركزمنتقرير

لقطاعالمعدمةالحالةبشاناالسالميةللبلدانريبوالت
االسالميالصرتمىمنظمة5اعضاالبلدانفيالطاقة

5االعضاالدولفيالتقليديةوعيرالمتقنيديةالناقةحالة-1
v-تمويلمجالفيامشطتبشانللمنتميةاالسالميالبنكمنتقرميي

الطاقةمشارين
الطاقةقطاعفيالفنيالتعاون-8
فيالمستخدمةوالمعداتدالالتوتسويقتصفيحفيالتعاون-9

وتوزيعهاومنقلهاالكهرباثيتقذاالطاتوليد
ألالجديدالناقةمصادراستغاللوامكاناتالبحوثفيالتعاون10-

والمتجددة
الكهربامئيةتدالشبكالربطاقليميةنظم5انشافيالتعاون11-
منظمةاعضاقالدولفىالريفيةالمناطقفياقفالطاوضعا-لم

منالزراعيةالتنقيةاحتياجاتاخدمنهوبصفتاالسالمىتمرالمه
الطاقة

للممتابعةجهاز5انشا13-
اعمالمنميمستجدما15-
القادماالجمتماعامنعقاأومكانتاريخ\-0

الكوسيكالىتقديمهمامعالمنوالقرارالتقريراعمتماد12-
الحساميةالجلسة17-





مية0:هباالا.اال

جلبيايشين/السيدلمعاليميتالخمتاالكلمة
كيةالمتربالجمهوريكالدولةوزير

الممتابعةلجنةورمئيس

في
الكوسيكعنالمنبمثقةالمتابعةللجنةالخامساالجتماع

ا9ا90اميأرمايولم\0اسطنبول

،ةدلسعاابمحاا
•لموقروناوبونلممدا

الممتابعةلجنكعاتاجمتمامناخراجمتماعابنجا-مننهينحنها
ماالى~الفضليعودنجاروهوالكوسيك،عنالمنبثقة

.تعاونمنيتمو»ابدوماوبناالقثمينةاسهاماتمنيتموهاسد

اعتقدمناهالذيالتقريريحتضنهاالتيالتوصياتانشكوال
اعمالجدولمحلىالمدرجةالمشروعاتبتنفيذتعجلسوفاالن

فيماالمتجأرأليزتعنعلىاالولالمقامفيتنصبوالتيالكوسيك
ال.االعضاانالبلدبين

السنواتخاللالعالمياالقتصادفيالحمائيةعةالننتزايدان
اناا~اتاقمتمادفيالملحوظالتحسنمنالرغمعلىاالخيرة

حجميادةنعلىالعملورألضراستمرارالىيشير•المتقدمة
منمزميدحدوندونللحيلولة8االعضاانالبلدبينفيماالتجارة
الخارجيةمدفوعاتهااوضاحفيالتردي

انالبد•العالميةاالقتصاديةالمشقونعنالحديثمقاموفي
اجسكاطولنظامبانشاالللتنميةاالسالميالبنكبقيامجميعافرحب

االولىالدورةعنالصادرللقراراتنفيذ,الشجارةلتمويل
فمتاشجتحققتماااذ•أالعضاءانللبلديتوفيوسوفللكوسيك.

منمزيد,االعمالجدولعلىالمدرجكاالخرىالمشروعاتفيمماثله



الصعيد~االمماثيةجهودهاتاعمالتداالطرافالمتعددةليات9ا

الصعيدعلىاالنمائيةجهودهاتدعمالتداالهراقالمتعددةاهليات
القطري.

عنالمنبثقةالمعنيةالهيشاتاناالجتماعخاللإلحظناوقد
الضرورياالساسارسادعلداوثنكتقداالسالميالموتميمنظمة
وفي.الكوسيكاعمالولجلعلدرحتالمدوعاتالصشمعظملمتنفيذ

فيهانحتارا~المرحلةالمشروعاتهذهفيبلغنااننااعمتقااي
تنفيذهافيللشروعاالعضا»لالولالحكوميةالسلطاتموافقةالر

الفطس.

اقتراحاتبأيةمنرحبانعلينايتقينالمنطلقاهزومن
ونمشروعات~بشأناالعضاءالدولمندولةايةتطرحها

علىألوالقدربالجدوىالمشروعاتهذهاتسمتطالمااالقمتصادي
السياسيةاعظمتهاعنالنظربغضعضاالاالانالبلداهمتماماستقطاب

واالقتصادية

المتنظيميةمثلالمسااالجتماعاهزخاللبالتفصيلناقشناوقد
لجنةوتشكيلالكوسيكمكتباعضادبمتجديدالممتصلةالهامت

اهزفيتوصياتامناليهتوصلنامااناعمتقاايوفي.الممتابعة
الدولوحقالكوسيكعملفياالستمراريةيكفلانشأنهمنالصدد
.المتابعةلجنةوفيالمكتبهيشةفيمصثلةتكونانفيأالعضا»

بموافقةتحظىسوفالمتوصياتهذهانفيشكاليخالجنيهناومن
للكوسيك.مسةالخاألدورة

عنالمنبثقةالهيشاتلرؤساالبالشكراتوجهانااليسقنيوال
باجرادعونمناسدوهلمابهاوالعامليناالسالميالموتميمنظمة

ألمشروعاتهذهلمتنفيذالضروريةالدراسات

.انهذلك.االنحمتىنا»انجنبمانقنعانلناالينبغيانهاال
للتتعاون<جديدةمشروعاتلتحقيقالسعينواصلانعليناميمتقين
منيكنمهمااساسا،نرمسانفحسبلنايستيحلنالذياالمر

االعضاء،انالبلداتاقتصادبينالستكاملاو~منلالفادة•تواضعه
يدعمبماهمالستفامناخنعرنانالوقتنفسفيلنايتيحبل

ان.البلدهذهبيناالسالميالمتضامن

لجدولاستعرضناهالذيالمشروحان
بالتزامنسيعقدالذي,الطاقةلوزواال

الشروحاعمتقاايفييكفلسوف,لكومسيك

االولاالجتماعاعمال
مستالخاالدووألمع
اهزفدجادمعاونفي
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منظمكعملخطتفيالمحددةاالولويهاتنألمجاالتمناالخيرالمجال
مجالتغطيةبعد,الكوسيكعلىيتقينوسوف.االسالميالمؤتمر
ألخمسةبالمجاالتالمتصلكألننشاطاتعلىباالشرافتقومادن,الطاقك

النشاطاتعلىافاالنشرعنفضال,االقتصاديلملمتعاوناالولويةاتفي
اءاديحمتاجوقد.اعمالهاجدولعلىالمدرجهبالمسائلالمتصلة

اسمتراتيجيةفيالنظراعادةالىصرفيةألبصورالمهامهذه
عملهاوتنظيمالكوسيك

أخمتصامماتموضوعاهكعنااجمتمافينناقشانلنايتيسولم
ألستىالدراسةاستكماللعدمنظراوذلكالداخلىونظامهاالكوسيك
فمرالحاالوقتفىالعامةاألمانةتجريها

عنااجمتما~الموضوعاهزبحثفرمةلناتتأرانواتمند
باعمالاالرتقاذالىتخضرمالثمةتوصياتعلرواالتفاقالمقبل

بنهاالمنوطةبالمهاماالمطالعمنبالتاليوتمكينهاالكوسيك
.الكفا»ةمنبمزيد

~اخرىمرةالثنكرلكمازجياناودكلمتياخمتمتمانوقبل
.االجتماعهذانجاهسبيلفرباسهمتمما

والىألمترجمينالسأ،ةالىبالشكراترجةانايضاليويطيب
فية8وكفاتفانمنوهابماعلىالمعاونةاالجهزةافرادكافة
االبحتماعهذانجاحفيمنهماسهاماألعمل

تركيابأسملكماتمنساالجسماعهذااختتاماعلناذوانني
جزيالوشكرا.اوطانكمالىالعودةسالمتوشعباحكومة


