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بعةالمتللجنةالسادساالجمتماعتقرير
للته.اوناثمةالداللجنةعنا~
صرأرسكالمؤتورلمنظمةوالتجارياالقتمدادي.

الممتأبعةللجمةالسادساالجتماعثقوثثقامثمة

تلمرفقاا

االجمتماعفياركينألمشرقائمة-1
البمنبشقةالصمتابعةللجنهالسماذس

.»...الكوسيكعن
جوتتورالسرشيسفخامترسالة-)

التركيةالجمهوريةومثيسنراوزال
-مالكوهسيكورشيس

لوتاكبويسيلدريملألالدوصاحبوسالك-3
والرثيسكيةالمترالجمهوريألوزراالومثيس

)0مللكوسيكالمناوب
جلبيايشينالسيدلمعاليافنستاحيهكلمة-4

ورمثيسكيةالسربالجمهورميظالدولتوزمير
م0المتابعةلجنة

o-االمينمحشمارن.عثمانألسيدكلمة
يأ3!السالميالمؤتمرلمالخمةالمساعدالعام

للجفألالسادساالجتماعأعمالجدول-1
ايأالكوسيكعنالمنسبمثقةلممتابعة0
العامةاالمانةمنمقدممنقرمبر-7

ررسالمي9ااتمرالمنلمنظمة



االسالميالبعنكمنمقدممرحليتقرير-^
الخبراءامجتماعوتقريرللتنمية

اثمتقانلتأميننظامانشاءنبشث
االعضادانالبلدبيز>الصادرات
.االسالميالموتميبمنظمة

أالفضلياتاتفاقيةاطارمشروع-9
منظمةفياالعضاءالدولبينالمتجارية
االسالميالموتمي

البنكمنمقدمةممشتركظعملوثيقة~10
لتنميةاالسالميوالمركزللمنتميةاالسالمي
تأينيكبينالمتكاملحولالستجارة

.........................................وسيسناتوا
المواهخاتبينللتوفيقمنهابح~11

االسالميةانالبلدفيمئمتالقاالقياسية
........................موحدألقياسيةمواصفاتادوالعد
وقواعداالساسيالنظام11مشروع)ا-

الموتميلمنظمةامثمةالداللجاناجراالات
...............مياااالسر

االولالوزارياالجتماعاعمالجدولمشروعاه3
..........التقنيالستعاونبشأناالسالفيالموتميلمنظمة

.....للكوسيكالسادسةالدورةاعمالجدولمشروع14-
السيدلمعاليالختاميةالكلمة\-0

بالجمهوريةالدولةوزيرجلبي<ايشين
المنبئنقتالمتابعةلجنهورثيسالتركية

الكوسيككأ



تقرير
عنالمنبمثقةالمتابعةللجنةالسادساالجتماع
التجاريواالقمتصاديللستعاونامشمتالداللجمنة

كومسيك)لم

)1990ارمارس/انالال-ال0اسطنبول<(





تتن`>~المتة~للجنهالسادساالجسماح
يا~لواال~اليللتعاوناثمتالداللجمنت

عنا~المتابعةللجنتالسادساالجتماعانعفأ-1
بعتالمتا(الكومسيك)والتجارياالقمتصاديللتعاوناشمةالداللجئت
مارس/:ذا~))الى)0منالفترةخاللاالسالميالموتميلمنظمة
.اسطنبولفي،1990

لجنتفياالعضاةليتالمتاالدولممشلواالجمتماعوحضر-)
.المتابعة

)(الرئيستركياجمهورمية-
)الر~(نائباالسالميةباكستانجمهورمية-
)الر~مئب(ناالسعوديةالعربيةالمملكة-
)الرئيس(فامثبغينياجمهوريه-
)مثيسالر(نائبفلسطيندوله-
االسالميالقصتمؤتصرومثيس•مثيسالر(نائبالكويتدولة-

)الخامس
(المقرر)الهاشميةاالردنيهالمملكة-

ليةالمتاواالجهزةا~<~االهانتممنئلواالجتماعحنركما-7
عنهاوالمنبثقةاالسالمي.المؤتمرلصنظمتالمتابعة

والمتأريبواالجتماعيةواالقمتصاديةاالحصامئيتالبحوثمركن
.االسالميةانللبلد

.أل:لمتجارالتنميهاالسالميامصركن-
للتنميةاالسالميالبنك-
.السحاللوتبوالصناعةللمتجارةاالسالميةالغرفة-



االفتمتاحيةالجلسة

o-فيالدولتوزير,جلبيايشينالسيدمعالياالجتماعافتتح
الكوسيكعنالمنبمثقةالمتابعةلجنتورشيسالتركيةالجمهورية

ì-الجمهوريةومئيساوزال<جوتتورالرئيسفخامةوجه
ثقمتهعنفيهااعرباالجمتماعالىرسالةالكوسيكورثيسالتركية

تسهمسوفالمتابعةلمجنةاليهاستخلصالتيالتوصياتانفي
علىالمدرجةالمشروعاتمختلفبتنفيذالتبكيرفيقيمااسهاما
المكومسيك.لعملالفعاليةكفالةفيمستسهمكمااالعمال<جدول
واالجمتماعيةواالقتصاديةالسياسيةالتطوراتالىمئيسالرواشار

موتمراناموكدالماضي،العقدخاللالعالمشهدهاالمتيالجذرية
طيبكفرصأيكونسوفبالسنغالسيعقدالذيالسادساالسالميالقمة
عن,وسالتختامفياوزال،مئيسالرواعربالكوسيك.عمللستقييم
.والنجاربالمتوفيتىتمنياتهاطيب

جوتتورمئيسالرفخامترسالةنصرالرقمالمرفق(ويتضمن

أ~ل)9´

v-وزراءومثيسلوت<اكبويسيلدريماالدولهصاحبوجهكما
الىرسالةللكوسيكالمناوبوالرثيسالتركيةالجمهوريك
التياالهميةعلسواكد<تركيافيبالمندوبينفيهارحباالجمتماع
دعمفداالطرافمتعدداالقتصاديللستعاونالتركيةالحكومةتوليها
مستعدةبالدهحكومةانوقالالقطريالمستوىعلىاالنمامئيةالجهود
الالوزراومثيسدولةواعربالمجال.اهزفيممكنعونكللمتقديم

بطيبالمندوبونينعموانبالمنجا-االحمتصاحيكللانفياملهعن
.تركيافياالقامة

بيلدريمالسيددولةرسالةمص3رقمالمرفق(ويتضمن
.الوتاكبو

الجمهوريةفيالدولةوزيرجلبي<ايشينمعاليالقىثم-^
عنفيهااعرباالجسماعفيكلمةالمتابعةلجنةورشيسالتركية
العملانجيدايدركا~وقالراللجمنةهذهبمخاطبسعادت
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فيألال~بدرجةاسهمقداالن~اللجئتانجزتهالذيالفعال
جدولعلسرجتالسدبالبنوديتصلوفيماالكوسيك.اعمالمجاو
االعمنا،انا~تبذلهماعلدالوزيراثنى>>اللجنةاعمال

فيجهودمنرأالسالهتمرالمهلمنظمةالتابعةالمعنيةواالجهزة
االطرافمتعددالمتعاوناهميتامركدالالزمهالدراساتانجازسبيل
أن.البلدبينالثنائيةالعالقات~ايجا~تأثيرمنلهلما

للجنةتمنياتهعن•كلمتخمتامفي~ايشينالسيدمعاليواعرب
تركيا~االقامةطيبللمندوبينواجيابالنجا-.

السيدلمعالياالفتستاحيةالكلمةمنسر4رفمالمرفقاويستضمن
.~)ايشين

عناالسالميالموتميلمنظمةالمساعدالعاماالميناعربكذلك
نقلكصاالكوسيك.رعايةتحتتحققالذيالملحوظمارتياحه~

الر~فخامةالىاالسالميالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينتهاني
ثقةعنواعرباثمت.الداللجنهوئسامتتوليهعلىاوزالجوتتور

تنهمنىسوفاللجئتانفياالسالميتصرالمولصنهتمةالعامةاالمانة
بيناالقمتصاديالتعاونعرىتوثيقهيجلسيلةبمهمةومئامستهتحت

يتسمالتيالظلماوجهالمساعدالعاماالمينوابرزاالعضا».الدول
االسالميةالبلدانباقتصاديضرالذيالراهناالقتصاديالوضعبها

منانمنالقااالعضاةالدولبينالستعاونتعزينالىالحاجتموكدا
االسالمية.واالخوةاالسالميالمتضاصرور
العاماالمينالقا~االستيالكلمكنصoرقمالمرفقوميمتضمنلم

عمثمان).ر.ن.عشمانسعادةاالسالميالموتميلمنظمكالمساعد



جمهوريةوفودوىسادالقاهاكلصاتالىاللجنةواستمعت10-
فيالوقدمينرئيساجسىوانفلسطين.ودولظاالسالميةباكستار

رئيساوزالجوتتورالسيدفخامةالسوالستقديرالشكر~>
يسيلدريمالسيدأولمتوالسالكوسيكورثيسكيتالسترالجمهورية

المناوبوالرثيسالتركيةألجمهوريةوزراالرئيسلوتاكبو
االقتصادىالتعاوندعمعلسوحرصهماالحكيمةلقيادتهماللكوسيك

تيباتو~~االسالمىالموتميمنظمةاعضاالانالبلدبينفيما
عنالوفدينرئيسااعربواذ.الغرضالهزاعدتالمس8المصتاز
مسالتمعافيالتبادلشروطفيالمستمرالترديجرادمنقلقهما
والدولللبترولالمصدرةالدولباقتصادتضروالتيال<االعضاالدول
التيللجهودتقديرهماابديافقد<8سواحدعلىJ.4المصدرةغير

ثم.فعليةقراراتالسالعملخطتترجمةاجلمنالكوسيكتبذلها
ماعلىواثنيااالعمالجدولعلىالمدرجةالمشروعاتبامميكنوها
فلسطيندولةوفدرئيسواعرب.النجازهاجهدمنالكوسيكتبذله

ومثيسالتركبياوشكرهعرفاتياسرالرثييستحياتعنكلمتفي
ممامتاالسالميةلالمةكا~مساندةمنتتقدمهماعلىوسعباوحكومة
االملميحدوهعرفانالرئيسانواضاف•خاصةالفلسطينيةوللقضية

الشعبيستردحتىالمحازمموقفهاعلىتركياتستمرانفي
.كاملةحقوقةالفلسطيني

صياغةلجنتشكلةاالعمال،جدولاللجنةاعتمدتانوبعد•11
العنامةالعملجلساترشاسةالمقرر.وتو~برثامتالعضويةمفتوحه

تخطيطبهيثارةالرنوكيلتيجول.علدالدكتورسعادةاالجتماعفد
.التركيهبالجمهوريةالدولت

اعمتمد~مامحوعلساالعمالجدولمص1رقمالمرفق(ويستضمن
اللجنك).

االقمتصاديةالمشقونمديرفاروق<0م0ك0أالسيدوقدم
3رقمالبندمناقشةلدىاالسالمى<تصرالمولمنظمةالعامةباال~نة

منالمقدمالشاملالمرجعىللتقريراموجنعرضااالعمال،جدولمن
خطةتنفيذمنحوتقدممنتحققماعلىالضوالمسلطاالعامةأالمانه
9االعضاالدولبينفيمااالقمتصادىالتعاونلتعزمينالعمل
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علسالمدرجةالبنود،بشأنالكوسيكعنالصادرظالقراراتومخمتلف
تنفيذفرتقدممنتحققمابايجازاستعرضكما0اؤعمالجدول

تحتعقدتانالتسالوزارييةاالجتماعاتشتىعنألالصادرالقرارات
واا~سناعةالستجارةوزرا(اجتماعاتوهى,الكوسيكرعاية
والطاقةوالمواهالتوالنقلواعةوالنن

li-الهزادهااء.علىالعامةنأللالماثنكرهااعناللجنةوأعربت
جمهوريةمن:لمقامبالعرضوحبتكماملالثناالمرجعىيرالمتقر

المواصالتلوزرا»ألثانىالوزارىاالجتماعالستضافةاندونيسيا
أاله~عالمستضافكالعربيةمصرجمهوريةمنالمقدموبالعرض
ب_لدول~ظا~والسلطاتالمركزيةالبنوكلمحافظىالشامن
والتنصيكامثيالغذاالمنبشأنالرابعالوزاريواالجتماعاألعضا»

تناشدبانالكوسيكاللجئتاومتمنفسهالوقتوفي.الزراعية
.عضاالاالالدول
»~رفساالتفاقياتشتتىعلىالتصديقو/»ولمتوقيعبا-,

إالقتصادىالمتعاون
الر.ابعاالسال~رالمتجارىالمعرفيفىالنشطةبالمشاركة-ب
تونسفس1990أكتوبر15السoمنسيقامالذى
التىالوزاريةاالجمتماعاتعنالصادرةالقراراتبتمنفيذ-بر
الكوسيكرعايةتحتعقدت

اعربتفلسطيندولةوفدرئيسقدمهاالستيالمتوفميحاتوبعد.14
السيهوديةألالهجرعنالمناجمالعصيبالوضحازاءقلقهاعناللجنك

يسنخدمارالدوليالمجتمعوناشدتالمحمتلةفلسطيناراضيالس
امجدداللجنهواعربت,ا~ألهذهلوقفلهالمتاحكالسبلكافة
ا~_سلالفلسطينيعبالشرالذتفاضةمساندتهاعنالمقاماهزفي

حلالمىللمتوه~لساعنهألفلمسك.بنيةالد_ريرمنظمةتبذ~ولما
بونسأنثمدألمسيك<الظبتوصيه~جنة1اء00وقرر«.ينيةالنلسطةللمنشكسلصي
~ناالسإلمسالمؤتمرمنظمةشاتهيثة.ررذد1«._تسنفيذ8االعضا´الدول

ذلمسطيناءدعماقدتصاد«ةابيرتد
منفيالسمقثالمرجعىميرالمتقرء..عر،vرقمالمرفقويمتضمرر(

)االسالمى)_مؤتمرمنظوءلالعامةاالآمامنة



البنكمصثلقدم,االعمالجدولمنألالبندمناقشةلدى(ا.
امنشاءأجلمنالبنكأنشعلةبشأنمرحلياتقريراللسنعيةاالسالمى
الدووالفىتقررفحسوماعلى11الصادراتاثمتقانتأميناانظام

للكوسيكالخاصمت

اجمتماعاللتنميقاالسالمىالبنكباستضافةاللجئتونوهتا~2
األتنفيذيهالجوانبلدراساا1919نوفمبرفىالمستوىرفيعالخبرا

كانتوصياتالبنكعلىطرحوااالالخبرأنوالحظت•المقمتر-للنظام
:بينهامن

انيجبولكنالتصدميىائتماناتبتامينالنظامميبدأأن-أ
ايضا<االمستشماراتتأمينيغطي
االسالمىالبنكاطارفىتنشأامسنهمهخاللمنالنظامميعملأن-ب

العامالمجلسرئاسةمنصبةبحكمالبنكومئيسويسولى•للتنمية
•للنظام
فىعضاالاالللبلدانالبيئيةالستجارةعلىميقتصرالنظامأن-بح
ويغطىدةاا~المنشألقواعدطبقااالسالمىالمؤتمرمنظمة

,الالسواعلىالتجاريةوغيرالتجاريةالمخاطر
مشلالضروريةالوثامئقاعدادفىالفورعلىالشروع-د

الوثامثقوساثرالماليةوالالئحةاالتفاقية)(بنوداالتفاقية
فىالراغبةاالعضا»الدولبينفيمابالتشاوروذلك•الالزمة

ترتيباتوضعمنالبنكادارةتتمكنحتى,النظاوفىالمشاركة
األولسيةابيرالتهز»الامستيفابعدالنظام

اليهاخلصالستيالمتوممياتهذهبحثمنرورةاللجمنةقررتوقد
للكوسيك.الخاصمتالدورةعنالصادرةالقراراتهو»فدالخبراء

قامللتنميةاالسالمىالبنكأنيربالمتقداللجنةالحظتكما-الا
دورتهافىالكوسيكعلىلعرضهللنظاماتفاقيةمشروحباعداد
السنوىاالجمتماععلىتعرضسوفالنظاوأساسياتوأنالسادسة
عقد»المقررللتنميةاالسالمىالبنكمحافظىلمجلسعشرالخامس

(991عامفىالقاهرةفى
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الضروريةاتاداالستعداسمتكمالالبنكمناللجنةوطلبت-^'
الكوسيكا~الشأنا~~تقريرو~ممالنظامبتنغية~

السادسةدورتهافد
تقريرونصالمرحلىيرالمتقر~^رقمالمرفق(وييتممن

الخبرا~)اجمتماع

المركزمممثلقدماالعمالجدولمنoالبسنأمناقشةلدىاه9
اطار::مشروعاداعدحولمرحلياتقريراالمتجارةلستنميةاالسالمي
منظمةفياالعضا»الدولبينالتجاريةاالفضلياتنظاماتفاقية
بالمعلوماتعلمااللجنةاحاطتالمصدأاهزوفياالسالمياا.الموتمي

بينالتجاريةاالفضلياتنظمبشانونكمتاداالممملقدهماالمتي
الناميةانالبلد

منبدعوةعقد.االالخبرفريقانبالتقديراللجنةالحظتال.0
ا.-^'فياسطنبولفياجمتماعاالتجارة،لتنميةاالسالميالمركز
1990مارس14-1~فيالالبيضاالدارفيوابحتقاعا1919ديسمبر
بقواعدالخافرفلحقهاوفيلالتفاقيةالعاماالطارمشروحفيللنظر

المنشأ.

الوفود،بعضابدتهاالتيبالمالحظاتعلمااللجئتواحاطت~~1
التجارةلتنميتاالسالميالمركزيأخذانمنرورةعلىرأيهاوامنعقد

لالتفاقيةالعاماالطارمشروععرضقبلالحسبانفيحظاتالممالمذه
للكوسيك.دمتالساالدورةعلىالمنشابقواعدالخاصوملحقه

انالتجارةلتنميةاالسالميالمركزمناللجنةوطلبتالال-
االصيفهادباعدالكوسيك،تنسيقمكتبمحبالمتعاونيبادر.

قواعدبشانوملحقهالالتفاقيةالعاماالطارلمشروحالنهائية
،االمتابعهلجنتحددتهاالتيالستوجيهيتالخطوطضوءفيالمنشا.

نهائيقرارالتخاذالسادسةدورتهافيالكوسيكالىيقدمهماوان
الموضوع.في

رميةالتجافضياتاالاتفاقيةاطاروحمثس9المرفقوميتصمنلم
.المنشأ)بقواعدالخامروملحقها



í-,ا~كزمملقدماالعمالجدولمن1البندمناقشةولدى
المعلوماتشبككبنشأنالمرحليالمستقرييالتجارةاالسالمي~

منظمةاعضاءللدولالمعلوماتونشبكةاالسالميةانللبلدالتجارية
االسالميا~بينبالمنثاركةاعدتقريروهواالسالمي،الموتمي
البنكمصثلقدمثم•التجارةلستنميةاالسالميوالمركزللمنتمية
الشأناهزفيتكميليةتوقيحاتللتنميةاالسالمي

بذلهاالتيللجهودمنقديرهاعناللجنةاعربتوبينصاال-4
اداعدفيالتجارةلسنعيةاالسالميوالمركنللمنتميةاالسالميالبنك
اوجهتحديدبغيكفيهالنظراعادةاليهماطلبتالمرحلي.يرالمتقر

اعضا»للدولالمعلوماتشبكةبينالستكاملواوجهالوظيفيالمترابط
انالمتجارمية~المعلوماتوشبكةاالسالميالمؤتمرمنظمة

بالنسبةاضافيةتكاليفوالميةالجهودفيلالزدواجيهتجنبااالسالمية
فيالكوسيكعنالصادربالقرارااسترشادوذلكاالعضاء<للدول
دورتهافيالكوسيكعلسذلكبعدالتقريروعرض•مسةالخادورتها
.بشأ~نهائيقرارالتخاذالسادسة

االسالميالبنكمنالصقامالمشتركالتقرير10المرفق(ويتضمن
ماتا~شبكةبشأنالستجارةلتنميتاالسالميوالمركنللستنمية
االسالمية).انللبلدالمتجارية

سيةلقيااتصفاIلموا0..´للعتوبر0 ---..•....__...._..._....__

لجنةامانةابلغتاالعمالجدولمنvالبندمناقنثتولدى~).
الدولفيالقياسيةالمواصفاتبينبالمتوفيتىالمعنيةالتنسيق،
الخبرا»فريقعقد»الذياالجمتماعبنمتأثرالممتابعةلجنتاالعضا».

الدراسةلتنقير1919اوليناكتوبر/تنش3و)يومىازهيرفي
الدولفيالقياسيةالمواصفاتبينالمتوفيتىاامنهاهحولاعدتالتي

اا.مشتركتمواصفاتواعداداالسالمية

لماالعضا»الدولمعظمبأنعلمااللجنةاحاطتالصددهذاوفي
طلبتذلكوعلى0المنقحةالونثيقةلدراسةالكافىالوقتلهايتح

الحالىالمنقحالنمرتقدمأنالتنسيقلجنةامانتمناللجمنت



العامكاالمانةقامتاالعمالجدولمن^البندمناقشةولدى\-1
االساسيالنظاماامشروعوثيقةمسودةاالسالميالموتميلممنظمة
التياالسالميااالمؤتمرلمنظمةمثمتالدااللجاناجرا»اتوقواعد

ومالحظاتهاارائهاعلىللوقوفعضاالاالالدولعلىسبق~
لها.تقديرهاعناللجنةواعربتعليها،

أنرأت,جوا~بمشتىالمشروحاللجئتسناقشتأنوبعد~.7
منالجارىالعملاطارفىالدراسكمنمزميدالىبحاجةالموضوع

فىيؤخذأنعلىاالسالمىالمؤتمرمنظمةعملتنظيماعادةأجل
علىاللجنةرأىامنعقدكما0المتابعةلجنتمالحظاتاالعتبار
الكوسيكالىالعامةاألمانةمنالمقدمالتقرمييميتتصرأنضرورة
بينللتباينمنظراوذلك•وحدهاللكوسيكالداخلىالنظامعلى

الثالثامثمةالداللجانونشاطاتوهياكلاخمتصاصات

اجمتماعاتعقدأنالعامةاالمانةمناللجنةطلبتذلكوعلى^'\-
ضوءفىالوثيقكلتنقير5االعضاالدولمنالخبراأمنلفريق

الدولاراءاالعتبارفىخذتهأنوعلىانفا.ألالمذكورالمالحظات
فىالكوسيكعلىالمنقرالمشروعتعرضوأنوتعقيباتها<االعضا»
السادسكدورتها

مسةالخادورتهافىالكوسيكعنالصادربالقراراماوالمتن)-9
المكمتب5اعضاتجديدموضوعمناقشة8ارجاعلىاللجنةرأىانعقد
اخلىالدالنظاموضعمن5االمنتهاحينالىالصتابعتلجنةوتشكيل

للكوسيك
وقواعداألساسىالنظاممشروعمنص1الالمرفقفىوميرد(
مانحوعلساالسالمىتمرالمهلمنظمةاثمةالداللجانات9اجرا
)العامةاألمانةقامت



جدولمشروعبنودكىالسترالوفدأوضح'\البندمناقشنةوئدى~30
الدولبينالستقنسالستعاونبشأناالولالوزارىاالجمتماعأعمال
السvمنألالفترفىسيعقدالذىاالسالمىالمؤتمرمنظمكفىاألعضا»

8الدورمعامنبالنن•اسطنبولفى1990أولذشرينأكتوبر/10
أعدتقدالتركيةالجمهوريهأراللجنهوالحظت0للكوسيكالسادسه
العامةاألمانةطرينعنيهاوبعشتعمالاالأجدوللمشروعمسودة

بشأنهاواقتراحاتهامالحظاتهاا»البداالعضا»الدولالى~

ادخلتالوفودمنالمقدمةالمقترحاتعلساالطالعوبعد.31
الدولعلىتعميمهوطلبتاألعمالبحاولمشروععلىتعديالتاللجنة
االسالمىالمؤتمرا~المقامهاألمانةخاللمناألعضا»

األولارىالرناالجمتماعأعمالجدولمشروع13المرفقميتضن
)اللجئت~وافقتالذىالنحوعلىالتقنىالمتعاونبشأن

للكيسيكسةدلبسااورةلداعماأجد^. ..-._______....._.._..._~_.

~اللجنةمظرت,األعمالجدولمن»االبسنأمساتنثأولدىه3)
~عقدهاالمقررللكوسيكالسادسةالدورةأعمالجدولمشروع
اسطنبولفي1990أكمتوبى10وvبينالفترة

السادسةالدورةأعمالجدولمشروعبتعديلاللجنةوقامت.33
•حاتمقمترمنالوفودطرحتماشتساالعمتبارفساخذق•لملكومسيك

األمانةخاللمنالاألعضاالدولعلساألعمالجدولمشروعتعميموقررت
االسالمىالمؤتمرلمنظمةالعامك
8الدورأعمالجدولمشروعنص15المرفقوميتضمنلم
)اللجنهأقرتمانحوعلىللكوسيكدمتالسا

اعما.مايستجد

بألنظرألملجنةبدأتاااعمالمنميمستجدا´مابنداطاروفي35-
الدورةمعبالمتن:منعقد»المقررالوزارياالجتصاحموضوعفي

ا99اعامفيللكوسيكالسابقة



اجمتماعهابانعلماا~احيطتنفسهالبنداطارو~~32
مدينةفد1991~يو9الىvمنالفمترةفييعقدسوفالسابع

اسطنبول.
..-----الختاممةالجلسة
جلبىايشينالسيدمعاألرأ~المتىالخمتاميةالجلسةوفى~37
تقريرهااللجنةاعمتصدتIكيتالمتربالجمهوريةالدولةوزير

منالاألعضاا~ول~التقر~تعميماللجنةوقررت0ومرفقاته
8الدورالىورفعه،االسالميالموتميلمنظمةالقامتاالمانةخالل

0المقررخاللمنللكوسيكالسادسة



Ole/COMeu' Fc/6 90/REP

المساعدا~ماالمينعثمانر.ن.عشمانالسيدمعاليوالقس
مثيسالرفخامتالىالشكرفيهاازجىكد~االسالميالمؤتمرلمنظمة

والىالكوسيكورثيسألتركيةالجمهوريةرئيساوزالجوتتور
التركيةالجمهوريكوزراالرئيسلوتاكبوميبلدريمالدولةصاحب

وزيرجلبيايشينالسيدولمعاليللكوسيكالمناوبوالرثيس
يبدونلماألصتابعتلجنةورثيسالتركيةالجمهوريةفيالدولة

الدولبينفيمااالقتصاديالتعاونعجلةدفعفيوحكمةاراقتمن
بحتماح.لالمصتارةترتيباتمناعدواولمااالعضا»

عنألختاميةكلمتفىجلبىايشينالسيدمعالىواعرب39-
من:ال~ععنالصادرمىالخمتاالتقريراليهخلصبماسعادمته
المدرجةالمشروعاتبمتحقيتىالتبكيرفىتسهمأنشأنهامنتوصيات

أعربكما•فعاالتنفيذاوتنفيذهاالكوسيكأعمالجدولعلى
والهيئاتاالسالمىتمرالمهلمنظمةالعامةانفلالماشكرهعنمعاليه

لهذهبالغاهمتماممنأولتلمااالخرىالمعنيةألصتخصممة
لجنةعندرةاالالمتوصيتالىاالشارةمعرضوفى0المشروعات
معامنبالستنعقدهالمقررالوزارياالجمتماعموضوعبشأنالصتابعت
اهميتعلىمعآليةشددام991عامفيللكوسيكالسابقةالدورة
في9والرخاديةاالقتاللتنميةالعامةواالشغالاساسيةاالالبنية
للمندوبينتمنياتعنمعاليهأعربمالحتوفىال.االعضاالدول
بالدهمالسالعودةبسالفة

ايشينالسيدلمعالىالخمتاميةالكلمةنصاطالمرفق(وميمتضمن
جلبى)

يبعثانومئيسهامناللجمنةطلبتاالجتماعنهايةوفى)~0
رئيسأوزالجوتتورمثيسالرفخامةمنكلالىباسمهاوسالت

بيلدريمالدولةولصاحبcالكوسيكورمئيسكيةالمترالمجمهوريت
المناوبوالرثيسكيةالمتربالجمهوريةالالوزرارئيسلوتاكبو

اصتنانهاعميقعنالرسالتينهاتينفساللجئتوأعربتIللكوسيك
بيلدريمالدولةوصاحبأوزالجوتتورالرئيسلفخامةوتقديرها

خاللسابنةوحفاوةترحيبصكافةالوفودبهحظيةلمالوتاكبو
تركيافىأقاممتها



وشاثققامثمة
.ا~المتابعةللجنةالسادساالجمتماع

الكوسيكعن

11990مارسأللم-ال0أسطنبول،لم





الكوسيكعنالمنبنئقتالمتابعةللجنةالسادساالجمتماع
)l~0 .J1990مارس~ال-ال(

العامةمنةاالمامنمقدمتقرير
االسالميتمرالمهلمنظمة
الدراسةعنمرحليتقرير

سنظام5امنشاحولاالتفصيليه
الدولبينالصادراتائتمانلمتأمين
)OIC/COMCEC-FC/6-90/D2(االسالميالموتميبمنظمة8االعضا
االفضلياتاتفاقيةاطارمشروح

5االعضاالدولبمينالستجارمية
االسالميالموتميمنظمةفي

الالخبرافريقاجمتماعتقرير
والمتيالمنشأقواعدادباعدالمكلف
االفضلياتسنظامباتفاقيةمستلحق

5االعضاالدولبينالمتجارية
حولسمشتركةعملوثيقة

)OIC/COMCEC-FC/6-g0/o4(واوسيناتتامينيكبينالمتكامل
اصفاتالموبينللمتوفيتىمنهاه

انالبلدفيالقائمةالقياسية
قياسيةموا~تادوالعداالسالمية
موحدة
وقواعداالساسيالنظاممشروع
اامثمهالداللجانات5اجرا

االسالميتصرالمهلمنظمه
A-االجمتماعاعمالجدولمشروع

الموتميلمنظمةاالولالوزاري
التقنيالمتعاونبشأناالسالمي

)ا990اكمتوبرا0ال-اسطنسبول(
الدورةاعمالجدولمشروع

للستعاوناثمتالدللجنةالسادسة
المنظمهالتجاريواالقمتصادي

الكوسيك)(االسالميتصرالمه
)ا990اكمتوبر10ال-اسطنبول(









9•,1ازم_ره).6)_90نبو:رأصط îا



INALIGniassuHrahk;t1fdeyS.E.H



HANI~HassanJ .Kh. AL J.الاال

n ÇELEBiاد).H.E



5YAKI«1_»د.H.E

eel al KARATEKELi OGLU.الاال



ULGOZÖGARAJ<nakO.rM

NAMHTO.R.Nna11l5UO.E.H

1han UGURELآ.Or



.CEC-FC/6-90/REPاااقمف..الب j~OIC/COI

ARIEDUGdemmahoM.«11

EFCUOYNEBdemahoM.rM

DEMHAtadaaS.rM



NlAC.JdnumdE.rM

NIASSUHd;hahS.rM

rector TCOC0أDeputy

NAHARAKnadyA•rM-

NiRISafatsuM.rM





NIK$AZTÖnahrO.rM

trepxE





غدألا..إ> o).ا>«)/`آ´)ا´م(أ:`-.2اى.~)م(تملى.-.سادس I CjCO/"1C

)....L«_اىزاتورجوسزمئيسرا.ا».الند»ننااJ
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الكوممسكعنالضنبنثقةالمت.ابعةالملب._ةالساد«،.<الجتماعا
)1990مارسلملم-أل0,اسطنبول(

ميسألمرالسرد
لجنتءعضاالسأد،ء0

»الجالابونالمتدو

فيتركيافيبكمارحبارءمسديمكم.ث1_ومئدسابصفتيميسعدسرر
عن..~0االمتابعةللجنةالسادساالجمتماغاء.سعقادمناسبة

مسبمتصبرمنكالصمتابعةالجننهبهاامنطلعتالت.بىذ_لوماممالكوممسربك
فضالالكوسيكقراراتتنفيكممتابعةبىفياسها.مخيراسهمز»قد1917
فيمئمكميخالجنيوال.تنظيمهاوفياسشنطتهاتحديدفيبهاسهمتعما
.القاعدةهذهعنيشذلنالسادساالجمتمابةاهزان

كلحتبمااالضطالعفيماضيةالكوسيكاناعلنانصدريومينئلج
المثالث.االسالميالمتمتمؤتصرعنالصادرةالعملخطةبمقمقضىب

المتعاوناوا~توثيقالىتفضيانمنئأمنهداصنالستيمنشملةاالبمتنفيذ
المتجاريالمجالقدمتهاهوفياالولويةا~نالمجاالتفرم

في~خراطرأتالتيالهامةالتطوراتفاناخردماحبة~ومن
المتيات´00وااIدميةاالقتصاوواالجنصاعيةالسياسيةالمجاالت
االخسيررالعقدادامتدعلىالعااهيةديةاالقتااالوضاحشاهدتها
عليناتحخمتمقدر8االعضاالدولفيوقعتالتيالصمتعددةاثواالحد

بصمتطلباتالوفأالعلىاقدرجدميدةاستراتيجيةمنضعانمجملهافي
لعلىوامنياالسالمي.المؤتمرمنظمكاطارفياالقتصاديالمتعاون

السنغالفيعقد»المقررالسادساالسالميالحمةتمرمةانمنميقين
ولمتحديدالكوسيكاحرزتهاالتياالمنجازاتلتقوميمالفرصةمسيسيح
.اهنااهمجدميدةافاهد

للسادةوارجوا~_اا~«مررالنجاحموفورللجنةواتصنى
تركيافيالمقامطيبالمندوبين





كيه0دبا:اال

لوتاكبوبيلدريمالدولةصاحبرسالة
التركيةالجمهوريةةوزرارئيس
للكوسيكالمناوبالمرثيسو
اا~المتابعةللجنتالسادساالجسماع

الستجارىواالقتصاديللستعاوناشمةالداللجنةعن
االسالميالمؤتمرلمنظمة

)الكو~(
1990مارس))-»)•اسطنسبول

،الرئيسالسيد
المتابعكللجنةالموقرون9العضاا

امالكرالمندوبون

وشعبها<تركياحكومةعنميابةجميعا،بكمارحبانلييطيب
عنا~الصتأبعةللجنتالسادساالجتماعانعقادبممناسب

.ألكوسيك
اداعدفيالعمليكونانلحكومتيالبالغالسروردواعيومن

اعمالجدول~المدرجةالمشروعاتلستنفيذالضروريهالدراسات
التسيالجهودبفضلاالخيرةمرا~مناالناقتربقدالكوسيك
والمؤسساتالعامكواالمامنةاالعضا»انالبلدبذلهافيتضافرت

.االسالميالمؤتمرمنظمةفىالمعنيةالمتخصصة
اسهامايسهمسوفالمشروعاتهز«تنفيذانمنثنقةلعلىوانني

االعضا»الدولبينفيمااالقتصاديالستعاونوشائجتعزيزفيكبيرا
لشعوبهاوالرخاءالخيريحققبمااالسالميالموتميبمنظمة
ونا~بهينهمرألذيالمتزايدبالدورتؤمنحكومتيان

ا~علنياالنصاثيكالجهوددعمفياالطرافمتعدداالقتصادي
ممكنعونكللتقديممضىوقتايمناكثرمستعدةوهرالوطني،
الستعاونذلك،الشقيقةاالسالميةانالسبألبسينفيماالمتعاونلتعزييز
الظروففيالسريعالستفيرازاالحاسمةامميكاكتسبالذي

.العالميةوالسياسيةاالقتصادية

.تركيافياالقامةوطيبالهامعملكمفيالنجاحلكمارجو
لوتاكبوييلدرميم

كيةالمترالجمهورميةدوزرأرئيس
للكوسيكالمناوبمثيسوالر
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فتساحيألأالا.ممد:الث
جلبيايشينسالب>0~

التركيةبالجمهوريةالد.،رلةوزير
المتابعةلجنةورمئيس

الكوسيكعنالمنبثقةالصتابعتللجنةالسادساالجتماعفي
()990مارس))-'\اسر.انبولدلم

الممتابعةلجنة5اعضانالموقرأألالساد
القافلاالمندوبون

والاخرى،صرةاليكماتحدثانالموقرةللجنسكمكرثييسبيسعدني
علىسيعيننامتواصلينودعمعونمنماتقدمونانفىشكاجنييخا
انلنايحتسنىكياالمثلالمتعاونبروراال~لجدولبنودارستد

بينفيمااالقتصاديالتعاونمنطاقتوسيعمنحوطوييالنثموطانقطع
االسالمي.المؤتمرمنظمةاعضا»ا_،ول

الستيللكفاهةنجاحهامنكبيربجانبمديدنةالكوسيكان
هذا،يومناحسىاعمالمنبقامتفيماالمتنسيقلجنةتوخمتها
دوراتهاادامتدعلى1989عاممنذحرصتاللجنةانفالواقع
المشروعاتستنفيذالمبادرةعلىالحثعلىالسابقتالخمس
فيوفيربقدراسهمتانهاكصاالكوسيك.اعمالجدولعلىالمدرجة
التياالستراتيجيةصياغةوفيالكوسيكانشعلةتنظيم
وتقديريامتنانيعناعربلكيالفرمتهذهاغمتنوانليويطيب
ولالجهزةاالسالميتمرالمنلمنظمةالعامةولمالمأنةعضاالاالللدول

اسهاماتمنجميعاقامتماعلىعنهاوالمنبثقةلهاالتابعة
بالكوسيك.المنوطةاالعمالفيجليلة



ا~بنوديتضحنالسادساالجتماعاعمالجدولمشروعان
الشجاريالمتعاونبمشروعاتا~وبنودالكوسيك،امنشطكبستنظيم
الكوسيكنشاطفرارةالصدمكانتحمتلالستي

الذيالمتجارةلتموميلاجالاالطولالنظامانصدورناينثلجومما
بدأقدا9الاعامنهايةفياالسالمي~البنكاطارفيانشى»
فيمدر-وهوالتصدير.اشتصاناتتأميننظاممشروعوان,تطبية
االسالميالبنكالىاحيلقدالكوسيك،اعمالجدول

االسالميالبعنكانفيشكيخالجنيوال.التقنيةحيكالنامنلدراسته
ايدمنبذلكمتيحاموعداقربفيالمشروعاهزينقذسوفللتنمية

دلا~لمتنميةاننابلدابسناءمنالمصدرينامامالفرصمن
.بيننافيماالستجاري
عنالسادرةللقراراتوفقا•انهايضاحناارتسيابواعثومن

ألمشروعاتبشأندراساتاجريت<مسةالخادورتهافيالكوسيك
تاال~اامنظامبهاومنعنياالعمال،جدولفيالمندرجةاالخرى

بينيبااا~وااالستجاريةالمعلوماتاانشبكةوااالتجارية
السثالثةاالياممدىعلىارسستدوسوفالقياسية´ا،المواصفات
لنايتسنىحتتىالدراساتهذهاليهاخلستالتيثرالنمتاالمقبلة

فيالكوسيكالىالمشروعاتهذهتنفيذبشأنتومياتنانقدمان
المقبلاكتوبرفيعقدهاالمزمعالسادسةدورتها

الجاري،االجتماعاثناالفي•المتابعةلجنهارستتدسوفوايضا
االمانةمنالمقدمللكوسيكاخليالدبالنظامالمتعلقالمشروع
االولالوزارياالجتماعاعمالجدولفيالنظرالىباالضافة•العامة
السادسةالدورةمعامنبالتنعقدهالمقررالتقنيللتعاون

المقبل.اكتوبرفيللكوسيك

العملعلىا،9ألاعامفيانشاشهامنذ,الكوسيكحرهمتوقد
المقررالسادسةالقمةانواعمتقدالقمة>مؤتمرقراراتبمقتسض

لتقوميمالفرصةمستشيحأاكارفيالمقبلالعامبدايةفيامنعتادها
فيعملهاولتخطيطمضرفيماالكوسيكتهاانجنالمتياالعمال

المندرجةالمشروعاتتمستوجبهاالتيالدراساتانكما.ا~
ها4اجرابدأقدالعملخطةفيالمبينةاالولويةذاتالمجاالتفي
الكوسيكاشرافتحتانعقدتالستيالوزارميةاالجمتماعاتاثنا~في

.الرابعهاالسالميةالقمةاقرتهالذيمنيالنللبرنامجطبقا
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بالمجاالتميتعلقفيماالعملخطألفسالمنشودةافاالهدكاعنتوان

تحقيقهاسبيلفنجارالعملفان•بعدتتحققلماالولويةاتفي

حيثشأنه~ملمتقىمستكوناكاردقمتانمنيقينلعلىواني
االعضا»الدولبينفيمااالقتصاديالتعاونغاياتارسمستتانها
العشرالسنواتفيالعالمفيوقعتالتيالجذريةالتحوالتضوءفي

دفعتتعطيانتستطيعامهاعنفضالالعمل<خطةاقرارصنذاالخيرة
الكوسيك.رعايةتحتتنفذالتياالنشئةالىجديدة

فياخرى8صربكمترحيبيعنحكومتناباسممعرباكلصتيواختتم
اوالتكم.مدفيالنجارموفورلكممتمنيابالدنا





عمثمان0ر0نعشمانالسيدسعادةكلمة
االسالمىتمرالمهلمنظمةالمساعدالعاماالمين

عنالمنبمثقةالمتابعهللجنةالسادساالجمتماعفى
والتجارىاالقمتصادىللمتعاونالدائمةااللجنة

)كومسيك(
ا990ذار2مارس/~اللملم0ماسطنبول

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسالم

للجنةالسادساالبحتماعأخاطبأنلىالشرفدواعىلمنانه
االقتصادىوناثمت~الداللجنةعنالمنبثقةالمتابعة
هز«فىاليوميفتمتحالذىاالسالمىالصرتمىلمنظمةوالمتجارى
اسطنبولمدينة<العريقةالتاريخيةالمدينة

حامدالدكتورمعالىتحياتأمنقلأن•بدالزى5بادى•وأود
الىامتنانهوعميقاالسالمىالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينالجابا
ورثيسالتركيةالجمهوريةومئيسأوزالرتتوجوالرئيسفخامت
وزرا»ومئيسلوتاكبومييلدميرميمالسيددولةوالىامثمةالداللجنة

يوليا~ماعلىرللكوسيكالمناوبوالرثيسكيةالسترالجمهورية
بينفيماوالتجارىاالقتصادىالتعاونلتعزينشخصىاهتماممن

االجتماعىالتقدمتحقيقعلىوحرصالمنظمةفىاالعضا»الدول
أنويسرنى0جمعا»االسالميةلالمةالعامةوالرفاهيةواالقمتمادى

تمرالمهلمنظمةالقامتواألمانةالعاماألمينمعالىباسم,أزجى
مثيسالرفخامةالىنىالستهاأصدق,نفسعنوباالصالةاالسالمى

أرفىشكأدنىيخالجنىوالالكوسيك.رمئاسةبمتو~الأونجوتتور
سوفالمتوجيهفىوحكمةفذةقياديةقدراتمنفخامتبهيتحلىما

تعزينسبيلفىبهااالمنوطنهبألمهامفطالحاالمنالكوسيكتمكن
•االعضا»الدولبينفيماوالتجارىاالقتصادىالمتعاون
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السادةوالىمئيسالرسيدىياأليكمنقلأنأودكما
اوالتكممدتكللبأنوتمنياتهالعاماألمينتحياتالمندوبين
وباسمس،العامةاالمانةباسملكم.أعربأنأودكذلك0بالمنجا-

لعقدالدعوة~الشقيقوشعبهاتركيالحكومكوتقديرناشكرناعن
حفاوةمنومسولنامنذبحظيناماو~الهاواالجمتماعاهز

علىجديدبرهانلهواالجمتماحاهزانعقادان.ضيافةوكرممعهودة
الموتميمنظمةوتجا»االسالميةالقضاياتجا«العميقتركياالمترام
صراالسال

اهرئيس<ميد

ن9احتىالكوسيكعقدتهاالتسالخمسالدوراتحققتلقد
العمللخطتالرئيسيةاالتجاهاتبمترجمةيتعلقفيمامشجعةنمتاثج
على5االعضاالدولشجعمماللمتعاونملموسةومشروعاتبرامجالى

التجاريه´لمبادالتهاقويةدفعة5باعطاالكفيلةابيرالعتداتخاذ
علىالحالىاجمتماعهافىالمتابعةلجنةتقمتصرولن0واالقمتصادية
اتخذتهاالسىالقراراتتنفيذفىتقدممنتحققمااستعراض
الستوصياتكذلكمستضعاللجنةانبل•للكوسيكاالسابقهالدورات

السادسةدورتهافىالكوسيكعلىلعرضهاالمالمئمةواالستراتيجيات
المتعاونبشأناألولالوزارىاالجمتماعمعبالمتزامنتعقدالمتى

ابحتماعكموان0العاماهزمناالولتشريناكتوبر/شهرفىالتقنى
تبادلفىصادقةوغببةمنجميعايحدوناماعلىدليللهواليوم

دلتالمسباالنشقةمنمنازظلفىجهودناوحشدخبراتنا

الظلمباوجهممتسماالدولسيةااالقمتصاديهالعالقاتنظامظللقد
باقتصاداالضرارالىالعملستطبيةأدىوقد0االنصافووعدم
االهملستصنيفطبقا<منهاالكمثيريندرهالتىاالسالميةانالبلد

منتسضرراالسالميهانالبلدفمعظم.نصواالدولأقلضمن<المتحدة
ميضاعفالفائدةأسعارمعدالتارتفاعأنكما•الحصاثيةالسياسات

معدالتعلىوميبقىاألموالوس9رتدفقويعرقلالديونأعباالمن
غيرالظروفأهك»جميعأدتوقد0االمجحفهالمتجارىالمتبادل
ألوطةوضاعفتالعالمىاالقتصادفىايدستنتقلصالىالمو:تيك
االسالميةن1البلدتواجههاالمتىالصعوبات
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الجمودفانfالمراتىغيرالدولىاالقمتصادىالعنازاهزواراة
بينفيماالمتعاونوتعميقاالتالتيسيرأجلمننبذ~المتى
غايةنبذلأنفعلينا•والحاحاأمميةأكمثرتغدواألعضا»الدول
منفحققحمتىوالتبكاملبالرسونيتسمالتعاونمننمطالرسا»الجهد
المعاكسكثار9ادر»منيمكننامات1الذعلىواالعمتمادالقوة
الدوليهديةاالقمتاالمتطوراتعنجمتالنا

الدولبينفيمابالتعاونيتعلقفيماالراهنةاالوضاعان
واعةوالنواالغك~الصناعتواالمتجارةمجاالتفيوخاصة9االعضا
تعلمونولعلكم.جوهرياتحسيناتمستوجبوالطاقةوالمواهالتوالنقل

1طمنبكشيراقللينلماالسالميةالدولبينفيماالمتجارةحجمان
امنظمهانلبلداالخارجيهالمتجارةحجماجماليمنالمامثفي

الصناعةمجالميفيالستعاونمستوىمازالوبالصثلاالسالمي.الموتمي
بكثير.المطلوبدونبهما<الصتصلتالمجاالتوسامئرمواعةوالن
كانايااالسالمي<تمرالمهمنظمةانبلدعلىلزاهاباتفقداولذ

العملتواهلان•ديةاالقتاوامكانياتهاهياكلهابينالمتباين
والتعاونوالتجاريتاالقتصاديةالمبادالتينتعنالىسعياباصرار

العنازتقلباتامامالصردمنتتمكنكيبينهافيمااالقمتصادي
الدولياالقتصادي

لرمنبسرالسيدا

الىالعامةمنةاالمامنالمقدمالشاملالمرحليالتقرميييستضمن
بالمهاماالضطالعفيالدائمةاللجنةحققتهلماموجزااالجسماعهذا

منكلاكاتهاوالتيالثالثاالسالميةالمتمتمناليهاالموكلة
اصتماماالعامهاالمانةدولتوقد.مسةالخاوالقمةالرابعهالقمة
تمراتالمومخمتلفعن8الصادرالقراراتتنفيذلصتابعةكبيرا

والنقلوالصناعةواعةوالنواالغذيةالتجارةبشاناالوزارميف
قررتاندونيسياحكومةاناعلنانويسرني.اوالطاقهوالمواهالت
مدينةفيالمواصالتبشانالثانيالوزارياالحتماعاستضافه

فيمصرحكومةتمستضيفوكما.1991عاممنيوليوشهرخاللرتاجاكا
االغذيةبشرنالرابعالوزارياالجتماع1991عاوفيالقاهرةمدينة
والسلطاتيتالمركنالبنوكلمحافظيالشامنواالجمتماعراعتوائن

اريالرناالجمتماعالكوسيكمستعقدكذلك.5االعضاالدولفيالنقدية
الجاريمالعاممناكتوبرفيراسطنبولفيالتقنيللتعاوناالول

.دمتالسادورتهامعمتزامنا
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المتابعهلجنةتعقدهالذياالجتماعIهزاعمالجدولويتضن
ير.المتصدناتأشتماتأمينمظاممملcالهامةفموعاتالمومناعدد

والوفيق•المتجاريهالمعلوماتوشبكه،الستجاريةفضياتاالومظام
5االمضاالدولبينفيماسيوالقياالموامخاتبين

المبادالتتيسيربهايرا.~مصيةIبالغةمشروعاتجميعاوهذ«
خاللفستمكناناالملويحدوناال.االعضاالدولبينفيماألتجارية

المشروعاتهذهلمعظمشيةالنهاالصياغاتاقرارمناالجتماعاهز
فيوالشروحللكوسيك.المقبلةالدورةفياعمتمادهايتسنىكي

اعدتالعامةاالمانةانلكنالىيضافممكن.وقتاقربفيتنفيذها
اثمةالدللجاناخليالدوالنظاماالساسيللنظامموحدةمسودة
فيالكوسيكقررتمانحوعلساهزعنااجمتماعلسلعرضهاالمثالث
كافةاالعضا»الدولالسالمسودةارسلتوقد.االخامسهدورتها
انفيشكيخالجنيوال.عليهاومالحظاتهاارائهاعلىللوقوف

كيالمسودةلهذهالواجباالممتماملونيوسوفالموقرينالمندوبين
.المقبلةدورتهافيالكوسيكعلىتعرض

سف´السادالدورةمنكلاعمالجدولاالحتماحاهزسيناقشوكذلك
لعلىوامنيالتقني.للتعاوناالولالوزاريبحتماحواالللكوسيك

التعاوناهميةعلىسيشادونالالوزراالمعالياصحابانمنيقين
ضرروةباكتسبار»الحيويالمجالاهزفي5االعضاالدولبينفيما
االخرى.المجاالتفيالتعاونينلمتعنعنهاالغنى

الرشيسالسيد
فيالنجا-بموفورلكمتمنياتيعناعرتاناودالمالحظاتبهذه

مستجعلوالسديدةالحكيمةتوجيهاتكمانفيثقةوكلياوالتكم،مد
االسالميالمتضامنرورمنقاامنطالطيبةثمارميرتيبحتماحاالاهز

فضرح.كافةعمتنااجمتماتسودالتياالسالميةواالخوةالمعهود
خدمةفيجهودناويباركخطامنايرفقانوتحالىسبحانهللعولس
.االسالميةاالمة

.وشكراIوبركاتهاللهورحمةعليكموالسالم



اعمالجدول
المنبنقةالمتابعكللجنةالسادساالجتماع

والتجارياالقتصاديللمتعاون0اثمكالداللجنةعن
(كومسيك)االسالميتمرالمهلمنظمة

l~0 .J1990اراذمارس/ال~-ال

االفتتاحيةالجلست-ا
المتابعهلجنةلرمئيساالفستاحيةالكلمة
االسالميتمرالمنلمنظمةالعاماالمينكلمت

الوفودرؤساةكلمات
االعمالجدولعلىالموافقة-ال
االسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمرجعىتقرير-3
مشروعامنشاالحولللتنميةاالسالميالبنكمنمرحليتقرير-4

الصادرات.اشتعانلضمان
o-مشروعحولالمتجارةلسنميتاالسالميالمركزمنمرحليتقرير

بينفيماالمتجاريكاالفضلياتسنظامبشانلالتفاقيةالعاماالطار
.االسالميتمرالمنمنظمة5اعضاالدول

والبنكالمتجارةلستنميةاالسالميالمركزمنمثستركمرحليتقرميي-1'
بينفيماالمتجارميتللمعلوماتشبكتوضعحولللستنميتاالسالمي
االسالمي.الموتميمنظمةاعضاالألدول

v-المواصفاتتوحيدحولالتنسيقلجنتامانتمنتقرير
.االسالميالصرتمىمنظمةاعضاقالدولبينالقياسية

النظامحولاالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنتقرير-^
(كومسيك).مثمتالداللجنةالداخلي

التعاونبشأناالولالوزارياالجتماعاعمالجدولمشروع-9
الفني.

للكوسيكالسادسةالدورةاعمالجدولمشروع10-
.اعمالمنمايستجد-اا
التقريراعتماد-1ال
االجمتماعاختتام~13





الدائمةاللجنةعنالمنبثقة

التجارى(كوهسيك)والقتصادىاللتعاون

والتجارىفتنصادىاالللتحدونالدامسةللجنةمسةالخاالدورةانحقدت

الطاقةحولاالولالوزارىاالجتماعمحامنبالتناالسالميتصرالصرلمنظمة

صفر6(~ملم9مملرايلولسبتمبر,_oمنتركياجمهورية-نبولاستافي

لرايلولسبتمبر4ال_منالصسولينلكبارتحضيرىاجتماعوسبطه)91410

،ه)14»لمهفرE-r(ام9ال9

وجميع0<العنما<فدولعلىبتماعين<التقاريرتركياحكرتوزعت»_
.<لممنيةت<لهيث

T-وبيحاال~أالدولصاالسالميتموالمهلمنظمهالعامةاالمانةفلبت

0ا~بنثيناال~~قراراتتنفيذالمحنيهالهيشات

والتجارىلدىاالقتاللتحدوناثمةالة~ا~مسةور«الة~ومتى_

~الفنيالتعاونمحولىاال»لرالمزارىاالمجتصاععةءا~ى2اشياهمن

»~مصيكالساالسةود«الةمحامنبالتنم199هاكتو~فينبولىاستا

الماعةاالمانةمعبالتعاونتركياحكومةقامتاعالهللقراروكلبقا0-

االولالوزارىاالجتماعاعمالجدولمسودةباعداداالسالميتمرالمهلمتعلمة

31ال~عضاألاالالدولعلىالحامةاالمانةوزعتهاالفنيالتعاونحول

0ومالحظاتهاتعقيباتها

جدوللمسودهالثها~بةالعيفهبوفحبعتالمتالجنةتقومسوف,-

»الفنيالتعاونحولاالولالوزارىاالجتماعاعمال

v-~اللبأقد.ا.راتفد.تنفيلاال،نا~رتحفتأرحتسنر~مميلمددممرب
>للبنة´احخاسرالحدوره´منذخافتوالتجارىاالقتصادىلحتصدونالدائمة



f(االقتادىالتعاون

االسالتموالمىمنظمةعنالمنبثقة`والمىسسامتاالمجهن«ا~

االجهزةالنشطتتقويرعنلم(كومديكللجنةمسةالخاالدورةاعربت~
مجالليوالعاملتاالسالميالمرتميمنظمةعنا~والمرسمات

والفاعليتالكفاءةمنالمزيدتحقيقمنهاوطلبتوا~رةاالقتصاد
•نفقاتهاوترشيدعملهافيوابيةاالزدوتجنب

الهيثامتتودمجهالتىالماليةا~بامتاستمراءبقلقا~و«العمت_5

ت6الصمماملداالعالمنتيباالسالميا~تمومنظمةعنالمنبثمة

الألىاالهو9االعضاولىالةمنالعةقبلمنمتخواوالمتء«المفر`

-9االمجهنهألطعصلرلسراهجالكاملىاالنجاز

8االعضاولرالةمناالسال~الصرتميلمنظمةالماعةاالماتةطلبمت_1»

5ا~ومساهما~الدوسةالمنظمة~سصاتاعمالى~بفعاليةالمشاركة

2فوصهاقرب~ا~خواتوتسو~الفرعيةآلاالمجهنا~`مين~المادية

الوقعت~االمجهن«هزالتواجههاا~الماليةا~بات8ضوفسممكنه`

•الحا~

•تياتالتمااوالسا~ا´´المصالد~~~والمتوقيعا

لمالتى5االعضاالدول)كومسيك(للجنةمسةالخاالدورةحثت11-

التدونمجالفيواالتفاقياتاالساسيةالنظممغتلفهلىتصادقوواوتوقع
تفعلاناالسالميالمرتميمنظمةاطارفيابرمتاوومتالتواالقتادى

•الممكنةبالسرعةنلك

واالجتما~ةوالثقافيةاال´فتصاديةللشئوناالسالميةا~اتخذت_1)

~~تم1990فبراير28_2)جدةفيعقدتالتسعشرالخامممةدورتهافي

هالشرنبهذامماثلة

r-,لالتفاقياتالخالسالوفخمتقةاناالطارهذا~الماعةاالمانةتود

للجنةالسادسةالدورةقبلمنالمناسبةالتومياتلذالتخااالساسيةوالنظم

»الكوسيك



u-وحمايةتشحيبحاتفا~علىاالنحتسوقتالتيالدولعددامبح
هيدو~/«المنظمةفي9االعضاالدولميبناالستثماراتوضصان

،مالي،يامالين،ا~ب،الكويمتونيسياا؟انة،مصر،حيببوتي
السو~ان،الصومال،السعوديةالرهيبةالمملة،باكستان،فلسطين
،واالماراتااوغنة،اليمنيةميبةالحرالجمهورية•تركيا،تونس،السنغال
وانة•هيدولةال«االتفاقية~وصادقمت•المتحدةالر~
تونس،السعودية»لرالموما،مصر•فلسطين،باكستان،مالي،الكويمت
االتفاقيةا~بحتوقةهةالمتحةالرهيبةواالمارات،توكيا،اوغندا

هملم9لم/شباطفبراير/,.,يوممن51ابتةالمفعولسارية

لالتساالتصراالساللدلالتحااالسا~النظامعلىوصادقتوقحتوقدلم_ه

بنغالديشءمصرءفلسطينءاكسنتانب•~دولسبعوالالسلكيةالسلكية

وقممتا~ولرالةوانء5الصحةا~ميبةواالماراتءليبيا،السنغال

»واالردن،السمغرب•~فقطعليه

للمجلساالسا~النظام~لدقتوقممتدوهاالسرالخمسعضاألاالالدولانلم_2

نا´با،السنغالءفلسطينءتونس•~نيآلمةللطيرانصراالسال

االصامسالنظام~فقطوقمتمحين~المتحد«ا~ميبةواالمارات

هوالنيجوبنغاللديشمنكلر

والفنيوالتجارىاالقتصادىللتعاونالعامةلالتفاقيةبالنسبةاما
م5ممعامالمفعولساريةاالتفاقيةامبحتفقدالمنظمةفسرعفاأاالالدول

•دولت"عليهاووقعت5االعضاالدولمندولة,.,عليهامادقتان

التجارىالتعاون

تمراالسال~المهمنظمةفىاالعضا»الدولميبنالتجارىالتنفيلمتال ~~----..--_

باعداد5البيضاادبالةالتجاد«~مساالهالا~كنكومسيككلفت/اسر

المط~منظمةفيعضاألاالولىالةميبنا~ءىالتفضيلي~ماتفاقيةعمشره

انالبلطميبنالمتجارىلدلىالمتباشروكاتحسينا~المتكالمهذا~دىهالسال~1

ا~مت19مجوااالازا~خالليمناالسال~المى~منظمةفيعضاألاال

انمينفيالبلدانهألهمجههاتواا~الصثماكلمنالحدبالتاليهااللدادية

•فوعاتالمل



نطام8النشامالمناعالنعلىلكومسيكا~ابمة9ودالة«افقتلمة

االسالمي»تموالمطمنظمةفيعضاألاالاللدولىبينفيصاالتجار~لالفضليات

اعالءمشقوعحولىواءامثهاتحقيمباتها81ابةايضا8االعضاولالةمنوكللب

التباى«لتنميةاالسالميالموكنهاعةىالةالتجاءىالتفضيلنظاماتفاقية

لنريقاجتماععقدالمأكوءالموكنممذللكومصيكمسةالخاوء«الةوطلبمت

الوار(«المالحظاتاالمحتباءفياالخذمحالمشو«عهألاءاصةلحة8الخبوامن

-لكومسيكدسنه`الساء«هللةلىالصحةالمشومعيمتقةثمعضاألاالولالةمن

نبولىاستافيالتجاءىالتفضيلنظامحولى9الخبوافويقامجتماعانعمةوقد

اءبحمنوبونمنةمجتماعاالهذافيشاءكهام9/9لد~,,.الس/امن

االسالميا~تمو~الحامةاالمانة«من9االعضاولىالةمندو~عشوة

للتجار«االسالميةوا~ف5البيضااللداءوموكن«ا~`وموكنوكومسيك

لنوراالتفاقيةعصسرهاالجتماعاقوماعنةه-للتنميةاالسالميوالبنك

~اسراجتماعفيالمذكوءا~كناعدهالفصالمنشرقواعلدمناقشةضوودة

الى12من9بيضاالا«الةفد5للخبواامجتمامحاالصركنعقةوقة8~ا

•ملم99»مىماءىلم

•السرفىهألافيمنالتقويرا8البيضاالالا«موكنيومةميقة

االسالميةانالبلةالتجاريةالمعلوماتشبكة

التجارةلتنميةاالسالميالموكنمنلكو~مصةالخاوره`الةطلبمت»_5
ا~ماتشبكةبينالتكاملى)1.مايلدمراعاةللتنصةصراالسالوالبنك

اللتيناالسالميةانالبلةمعلوماتوشبكةاالسالميةانللبلةالتجارية
تحصلو9و/5االدا~آجيةاالزدهتجنب)Tلسفصةاالفالميالبنكهمايعة
مسراالمالالصركنعقةفلكعلى5وبناهاضافيةتكاليف9االعضاولالة

تقويرادالعةةجةفيللتنميةاالسالميالبنكمحاجتماعاالتجارةلتنمية
لدسالسااالجتماعا~يمهلمتقةاحرازهتمىالةمالمتقةىمةعنمشسركشاملي

•كومسيكمتا~للجفف`
~يرااللجنةالىالتجارةلتنميةاالسالميا~كنمصلم´يفةوسوف

»دالةهذافياالنحتيتحققالذىمالقفة`ىمةعنتفصيليا

االسالميالبنكاشوافتحمتال/هامسنةالحملحينا~نامجاهفىخلر_2ه

اهماخةمنالبرنامجهذااعضا~،معددوليعشووبمشاركةللتنمية

~واتالصالدتشحيبحا~فييهةفهو»كومسيك`محفتقتهاا~االنجازات
التجار«حجمياأ«لنفمالةشيةويعتبو2االعضاولرالةبينيةالتقلية



منو~لمحشوونانضمتوقة»مسراالسالا~تمومنظمة~عضاألاالولالةبين

عنيةينفوعآلمةسصاله9واصبحىالطالبرنامجلهذا9االعضاولىالة

ا~~)-لدوالروالمر«لممحوا~يساوىينارالة(اسالميدينارمليونثالثماث

انالبلةاطاوفسررينالمصةتمكينهونافجالبولهألااالسأميمالمنطلقاال_

محالمساواآلمقةعلسالتناقصصنمسراالسالالصر~منعلمةفيد9االعضا

فمالوومالسرصر~ولدعمها~´ايابمنيتسعونيناللذو~الةوينالسة

هة«مثلوميقةالبرنامجافهةهمامتوالحكالوطنيةالصرسسامتجانبمن

•متالتسهيال

مصتقلينولخينصةسيمولرالألىا~نامجمالوس9ربيلخانالمتوقعمن

أ`.1يماهماسال~الينار)..,»ه-•••(ميرزمائةمحوالدماليا

الصرمحله~فوالبرنامجلهألاالضمانقيمةوستكونبننها~مسراالسال

»المالس9راضحافمشو«االولية

ويجبالتةالبرنامجاهف~امنى~للكوسيكمسةالخاور«´الةوافقمت

للتنميه`االسالميالبنك~البرنامجونحيتمواز»ثصاوامتواالسترات~لحه1

وونحتنفيألا~استكمالالسرللتنميه``االصال~البنكا~وو«هأل«(عتوقة

فوالسالدرامتائتمانضمانبونامجتنفية~~يشعنانالمتوقعومنالبرنامج

•القريبالمستقبل

~لوىلجة(را~`الباعةايضاللتنميةاالسال~ا~كومسيككلفت_22

هألازيعنانالمنتظرومن»افاالهودالمتعةللمقا~اسالمياتحاد9انشا

االسال~الصرتمي~في8االعضاانالبلةبينالتجارىالتعاوناالتحاد

االسالميالبنكاستكصروقةهعامبشكلواال`فتصادىالمالىالتعاونلكوكف

ا~كلمحا~الثامناالجتماعيقوانالمنتظرومن-8وا~ا2للتنميه

1591~هو«u.J1فسرسيعقةىالفعضاألاالولللةالنقة~والسلطات2يهألموكن

•نهائياال`فواوهاكوعصيكورآللةيمهاتطةقبلر«ا~كهرامةالة

الجتماعالموضوع0هلذاحوليصلالتفامنايةمنالبنكممثلميقةوسوف

-المتابمه~لجنة



.REP)1(رقمفنالب J6-90ا/ole ICOMCEC-FC

لفريقاجتماعانعقدللكوسيكمسةالخاالدورةما´فورتهعلىوتوتيباال_3

15لمهاكتوبرTالىTمنبتوكياازهيرفيالمعتوياتتوفيقحولالخبواأمن
منهجيةمسودةاعدتقدكانتالتركيةالمعاييرمالمسةانكوباللالجديرومن

المدتوياتوتحديداالسالميةالبلدانفيالحاليةألمستوياتبينللتوفيق
فمرورقوهماقوربينمنرواقرالمنهجيةمسودةالخبواأنقروعندماكتالمشتر

انيمكنالمستوىوهذااالسالميةالبلدانلجميعواحدتنسيقيمستوىوجود
يمكناالسالميةالبلدانانذلكالىيضافهرعيكمستوىاالعالميةالبلدانتقره
الوطنيةمستوياتهاتحديدعندعويضةكخطوطالمستوياتهذهمثلتستخدمان

•اوصاالقرلكومسيكدمالفا´لالجتماعالمنقحةالمسودةههلتقدموسوف

اكتوبرأل~امنتونسفيبحالدااالسالميالتجارىا~ضرمينا`سوف_2)

للتجاه«االسالميةوالنوفالمستجار«لتنميةاالصال~ا~كنويمومم199»

المضيفةمتالسلطامحالموضوعهأابتنصديق~اتشيفيالصلحوتبالدلو»المناعة

»المورنجاحامجلىمنتونسفي

واالمجتما~«وا~ثمافيةيآلاالتتالللشئوناالصال~احلجنةمحشمت»قة«ال_

لىهاللم199-فبوايي2/_14مجة«~~9المنمقةعشو~``الخامسه``لدو«تها~

والخامسالرابحاالسالميانا~فينفيبنالينه`المشا»كه`عى5االعضا

ءالتوا~~هامالهوم199»هامانالسوال~نمىهفيانيحمةسوفيناللة

انجاحامجلمنالمضيفةالسالمةمساعالف`9البيضاا~ار~لمحنمنو~

•الصموضينفلذيناقامه`

للشرئوناالسإلميةللجنةعشرةمسةالخاورةالةفدانها~االشارةرتجةرال_

آلبنةاهةاضافةفلصطيندولةوفةاقتوحواالجتماعيةوالثتانيةاالقتالد~`
جميعتوناشةكووآلمةآلبنةاللجنةاضافةوقداالعمالولجةالىيةآلجة
كل.يمتقةلهاالتابعةواالجهز«´صراالسالالصرتميومنظمةاالسالميةولالة

االرا~~وانتفاضهالفلسطينسالمربىالشعبالىمسنةةومساعةدعم
»المحتله´الفلسمينية

TV-للمنتجات~يةمعا~منح_اخرى5اشرياضمن_اللبسزوطلبت



مراعاةمعللمنظمةاالعضا(الدولاسواقالىيوللتلالموجهةالفلسطينية

تنيرسوفملتالمماهذهالن•ذلككلفيبهاالمعمولأاتواالجراالقواعد
الغامضتمديروتسهلالمحليةالسوقاحتياجاتتلبيةالفلسطينيينللمنتحبين
وتتفلبالفلممغينيينالمنتحبينعنالصبهوتخففواالسالميه`المربيةلالسواق

بالنسبةخا~والجائرةالهدامةاالموائيليةللممارساتالسلبياالثوعلى
•المتكافئةمخيوللمنافسة

تومياترفربعتالمتالجنتتودوبمهالمرفوعهذااهميت8نووفو
•للكوسيكدمتالساالدورةالىمناسبة

وا~~النوالتنصةاثسالفذاالمنمجالفىالتحدون
-

TA-ءاعينه`الن«التنميةالنألامئىاالمنمحولىالثالثارىالرنالمالتمياهالو

ام8/9اكتوبرt•_^'منالنتوآلفيبالباكستاناباألاسالمفيا~اللذى

افاهةتحيتىفيكبيه«مصاهمةتصهمافى_كلبنمت`1(1_يمكنهاقرارات~9عشو

-االسال~انالبلةفيائىالنألاالمن

0~هيالقوا»امترهط«

االسالميةانالبلةفيائىالنألاالصنىا~اضروح

منكلمةفسراالهضا~االفريقيةامزالبلةنميالنألامئىاالمن«ضح

االسالميا~تمو

فيالحىالنأللالمنتكنولومجيةهعلميآلاالمستواتيجيةمحا~لوامة

»االعالميالمالم

انلحعبلةفيامنسرالنةاالمنعملةمجلىاالمتوسطويبتةبونامجاالاعة

•االسالمية

اشر»الموانتاجلد«يالنالضوو«يةوالسياساتامت8االمجوا~التحرف

مننمةفياالهنا~انالبلةبينالنألائيةالصلح~االتجاهز~(«

ءاالسال~ا~تمو

»االسالميتموالمى~لة«لىائىغألامنطيامحتيااقا~`

ا~~~في9االكناانلبلةائىالخطاالمنعمةعناالعالن

<االسالمي

ىا~اهالجرالد

-االسرائيلياالعتاللىتحمت0´ااوعينالمنمسز``

الممنيه´والوكاالتاالعضا«الدولعلوتموالمهحول~تترير~تم29-
العامةاالمانةوتقومالتقويرتضمنهاا~ا~اراتتنفيذمنهاا~مع

•المعنيةوالوكاالتاالعضا~الدولمعتنفيذهابعةبمت



T'o-امثىغألامناحتياطياقامةقراربتصمكأللكالماعةاالمان«``وقاصت

تعليقاتهااءسالىصنهاوطلبت8االمحضاولىالةعلىمسراالسالا~تصومنعمةولىلة

هالمألكوءالقوا«على

مجا~تافيأالخبوا~يقامجتماعونيسياانةمحكومه~استنافت»قةاال_

اقامةشيةمشروعيلبقمةقامالألىم19ال5اغسمر.,_^منالنتو«~نحاللى

مسروعتعميمتمقةه»االسالميا~تمومننمه``لة»لغذا~امنلحيامحتيا

ا~النةاالمناحتياطيال«اءةمجلصيتولسسوفهء9االعناولىالةعلىداللية

المسئوليناخةالمجلسيسامحةوسوفءاقامتهعنةاالسالميا~تمولمنظمة

الدار«(يومةاالمةاالمانةءشحمتوقة-تننيألى~تيوالماعةاالمانةمن

المألكوءللمجلس_منصهبحكمتننيألى~تيو)يةاالتتالنالشره

الخاءمحيبة8لوزءاعشوا~ثامناالسالميا~تموانالىاالشا،«دتجةالال_

السا~الثالثةالوزاريةا~تموامتقوارامتتنخيألعلساالمحضاأاللدولىمحمثقة

التنميةهالنذاثىاالمنافاهلتحقيقفيتسهمسوفالتسرالألا~االمنمحولى

المط~انالالسةهألافييألكوانالصناسمبومنمحضاألاالا~ولىفيوا~الن

ولرالةبمنىمنطلبقةءاعيةالنوالتنميةالمألا~االمنمحولاالولىالوزارى

ولرالةهلذطمظمانتهتوقة-وا~والن~بالنألاتتملقءاساتلالداعةعضاألاال

المتحة«االمممنظمةمنبمسامحة«اليهاالموكولةالمهامانجازمناالمحضاأ

البحوثهز«بلدءاسةعضاألاالولىالةمن9محبوايموموسرف-واعةوالنلالغألية

~النظرعضاألاالولىالةمنالطلبيمكنلأللكالنهاشيه`مينتها~وه~

»النهائيةمينتهافيءاساتالةهأل«لو~9الخبوا~يقاجتماععقة

TT-محولوالوزاريةاالمجتماعامتمن~انممالالياالشارف`وتجة

وافقفقة-االسالميا~تموبمنظمة9االعناا~ولىميبنالساعيالتعاون

فيانعمةالذىالصناعيالتعاونمحولىالثالثالوراءىاالستشارىا~~

الصثماءيحينلتحنواللينه`تواعةو~ءآلهوههلى15الاليونيوفينبولاستا

علىيحالمشادهز«لتشحيبحمناسبةأللسرومجولدالصهممنوانةا~كة

التما«ناواسينلتمنونةبمةاالليه`~«تمملانوينبنيا~اساس

•ومتطلباته

هذااجتمحوقة.الصثدتركةالصثماريحلتشحيبحعملىفريقتشكيلتمىال_
فولمبرT-1منالطتوة<~0ةجةفيللتنصةاالسالصا~بمقرالفريق



الدولميبنالمشتركةيوالمشارلتشعيبعآليةعنتقويرباعدادوقامهامالم
االعضا»الدولالىالدواسةقامتوقد•الموتمراالمالميبمنظمةاالعضاء

حولالوابرالوزارىاالجتماعالىالدراسةدمتةوسوفعليهاللتعليق
ميبةالمرالمملكةسوىتقدملماالنوحتىفيهاللطرالصاعيالتعاون
االعضا»الدولدعوةالممكنومن•التقويرهذاعلىتعليقاتهاالسعودية
•الممكنةبا~عةوتحليقاتهااراشهاارسالالىاالخرى

أرامتهاوتصتتركةالمشرالمشاريعمنمحدد~التوفتموقدال_ه

والصاعة~5للتجاراالسالميةالغرفمحبالتعاون9االعنماولللةواعتمادها

هوواليونيةللتنميةاالسالميوالبننكالسلحوتبالدل

للتجارةاالسالميةوالغرفةللتنصةاالسال~البنكمصلويودربما

هالموضوعهذافيوجدت_ان_اخرىتطوراتاية~المتابعةلجنه`اطالع

'f"1-محسرا~مناالسال~تصرالصرنباللجنةابالغالماهنه´االمانةتود

االولواالجتاع`~اواتلتنقيةالجهوألبارتياحالحظقةوحيبةالخا9لوزرا

امنبالتنم15اللمسبتمبو/ايلولر~نبولىاستافيانعقةالذىالمتفلأللوزرا

)(كومسيكوالتجارىاال`فتصادىللتحدونالدائمةللجنةلثةالثاورةالةمح

•~5جاماتنفيد~عضاألاالالدولىوحمث

TV-8االعضاا~ولرعلساعال«كورالمطالقراربتقميما~مةاالما~ة_صت

كوبالةيوآلجةومنهفيه8ماجاتنفيذمنهاالطلبمحالمعنيةوالوكاالت

محلى~افقونافاالسالميتصرالصربمنظمةمحضاالاال~ول1فرا~وزراألان

البوىالننل,-تطويرفيالتعاوناخوى8اشياضمنتوروا»التقوير

•النقلمجالوفيريبالتة~الحديةبالسكةالنقل~ا~ىالمتفلمبد

لجمنةوثيسةبوصفها~كايامةحكمحتنابحالماعةاالمانةكانمت

»التفلوزراأقراراتتنفيذالمختةوالوكاالتعضاألاالولىوالةالمتابعة

بارتياحيالمحظاذرحيبةالخاأللوزراعشوالثامناالسالميا~متصرانال«8

ور«الةانعقادمحامنبالتنللمواصالتاالولىالوزارىاالجتماعانمقاد

استانبولرفيد)كومسيك(والتجارىاالقتصادىللتعاوناثمةالةللجنةالرابعة

ا~اراتتنفيذمحلدألاالعضاولىالةحمث/الهاميلول1~/شصرفيبسركيا

~ا~ت81وزراعناالدوال´`



ألاالعضاولاللفيالمواصالت4وزءاانالىاالشاد«وتجةهال_

االتواالتاا~يةمامتخلانوكونيةالذمواالهالا~~

ولىالةميعبنالمتالمجامختلففيالتعاونعناصرهنهام~الال~ه

اتاالتاالبكامتشرتويرواناالسالميأا~~منظمةفيعضاألاال

ويسهمألاالعضاولىالةمتقةالى~هدىسوف9االعناولىالةميبنالالسلكيةه

المناسبةالقوارامتااتخألهءاللةالمتباممالحهامةوخةالماموخائهافي

اهالمتالموFوزءاامتقوادبتوزيحالحامةاالمانةقاصتوقةالالأهألافي

-تنفيذهامنهاوطلبتالمحنيه~والهيشامتألاالعناالة«لعلى

العامينخاللانهتركياحكومةفكوتالعاهةاالما~´طلبعلىوردا_4>
التقنيةنقلاجلمناالعضا»الدو´نمنوفودعدةتوكيا´استقبلتالماهيين

تقديمايضاتركياكونتاالطارهذاوفمن>والخبرةالفنيةوالمعرفة
االعضا»الدولبعضابدتوقد5االعضاللدولاالتصاالتمجالفياحد~خبرتها

•المرفوعهذانحوايجابياموقفا
خدمةلزيادةجهودهابداتتركياانايضاالحامةاالمانةوابلفت

لتغطيةانزيتالتوخدمةمنالمثلياالستفادةوفمأنالمبرو)(انزيتالتر
الخدماتتمتدانوا~مول•االوليالمرحله´في5االعضاالدولمندولةالال

االتصاالتومامللزيادةالقريبالمستقبللياالمحضاأا~وللجهيوالمذكورة
نو~لتحسينالتعاونتطوراتاحد~اساسعلىبينهافيماالحالية

>الخدمةهذه

الماعةاالمانةالتركيةالحكومبةابنتالبأيةصامتلفةوبا~~4ا

لحر«الالهتوكياميبئيحالسوالبريةماتخلتنفيألمحولىاءاساتبة.تقةانه

منالولةالالتشمليحالسوالبريةخة~فانالحا~الوقتوفسر9االعضا

-محناألاالولالة

u-ونيسياانةمجصهوريةمحكومةنباالبحتماعابالغاالمةاالمانةوتولد

ونجبانةفواهالمتالموحولالثا~ا~زاوىاالجتماعتضافةاسرعوضتقة

الثامناالممالمدتصرالصروحبولقةهام9ايوليو/تموز12-9فيونيسيا~نة

~9اال~ولرالةوحمثونيسياانةمحكومةمنبا~ضالخار~أللورواعشو

»المواصالت8لوزرااالولواالجتماعقراراتتنفيذ

جا~تافيالمنيفةالسلعلمامتمع´وثيقاتالو~ا~مةاالما~ان

0صالتالصرامحولوا~نيدالوزارىاالمجتصاععقةبشرز

قراراتتنقية~9االعضاولىالةجمثالمتابعةلجنةتودربما

النسالةللصثماركة9االعضاولىالةودعو«هلالتالموامحولواالولوالوزارىمجتماعاال

»ونيسياانة~سيعقةاألىالثا~االجتماعفس



الموتميبمنظمةاالعضادللدولالطاقةحولاالولالوزاوىاالجتماعانعقدء_م
االقتادىللتعاونالدائمةللجنةمسةالخاالدورةانمقادمربالتزامناالسالمي

-1منا،تانبولفي)كومسيك(والتجارى T'انوالمعروفمم5م5سبتمبولرايلول
>المملفعلةفيباالولويةتحظيالتيالمجاالتاحههيالطافته

u-االسالمقا~تموبمننمةألاالعناولىالةفياالقة9زداهمنواد«اكا

لىهالةميبنالمتالمجامحمنلففيالسهامةالتعاونعنا~منهياأ~قةقضايا~ن

كاالىموف8االعضاولللةألا~با«شبكاتالطا~لدمواءتطويروان(االعضا

المتبادلةمصالحهامةوخةالماموخاثهافيويساهمألاالعضاالحة«لىمتقةالى

الموضوعهذامحولشاملىقرارعلىوافق

الطاقة5وزرااتخذها_ذىللقرارالوثيسيةالمماتيليوفيماه)_

طاقةنظمانشا»»الطاقةخدماتتحسين5االعضاالدولمنطلب
االطرافومتعددةالثناميةالترتيباتخاللمنوحديثجديدة

قائمةالالمحتملةالطاقةلموارداالمثلمتخداماالوتحقيق
•لهاالمتاحة

برنامرخاللمنالطاقةمجالفيالتعاوناالمحضاأالدولناشد
•الفنيالتعاون

وتسهيالتمواردحولالمعلوماتتبادلاالمحضاأالدولمنطلب
•اخرى5اعضادوللمنفعةبلدانهافيالمتاحةالطاقت

مادرواستخداما~وتغويوفيللتعاوناالعضا(الدولدعا
المستخرجالوقوداناالعتبارفياالخذمعللطاقةومتجددةجديدة
•للنضربعرمهاالرنىمن

االمدادلتامينمشتركةاقليميةشبكاتا´فامةاالعضا«الدولناشد

•واقتصاديةو~مونةمعتمرةتشغيلقرونفيالكهربائيةبالطاقة
والتعجيلالماليةالمساعدةزيادةللتنميةاالسالميالبنكمنملب

•الطاقةقطاعفيبها
االمممنظمةومونها،فيماالتما~الىاالعضاءالدولدعا

لتطويراالخوىالدوليةوالوكاالتوالزراعةلالغذيةالمتحدة
•الريفيالطاقةقطاع
االقلالدوللدعمخامةبجهودالقياماالمحضاأالدولاالجتماع~
وامتكشافالستغاللمساعيهافياالسالميالموتميمةبمنظنموا

>الطاقةمنمادرهاوتطوير



علسالطاقةحولاالولالوزارىاالجتماعوقرارتقويرتعميمتم)-6

•~الواردةالقراراتلتنفيذا~وا~كاالتاال~(ا~ول

مجهوالوتوعيةتنسيقاهمية~كةانالمتابعةلجنةامجتماعيستطيعالى_

وتحسين8النشابينهاالتعاونلتوثيقالجهودهة«وتومحبيه9االعضالىهالة

8االعناولحرالةتحمثانايضاا~وتستطيحهالطاقةوموا»لدنظموتطويو

هالطاقة~محولىاالولالوزارىا~~قواوتنفيألعلسر

مجتمااالوالضماناال~االيالىمجالفىالتعاون

والضمانالحا~آليةمحول5الخبوالفريقالثانياالجتماعقامى_8

بتشكيلىالهاماكتوبرفييابمالينكوااللمبوءفيانعفة`األىعداالبحتما

االتخالمشروع``مئينه`النها2الصندهلوح•اهماامحةعملمجموعتي

لمشروع``النها_يةالصينةلوضحوالثانية``االهبتماعيللضمانالثنامئية

امجتمممتوقة``-ا~بشويةوالقوى2العاملهآليةلدلىلتباالمثنامئيةاالتفاقية

ووضحمت15ه/محامفيالنباالرعمان/فياالجمتماعيللضمانالمملىمجموعة

آليةلىلتبالالملمجمركةمتومحقة»-االتفاقيةلمشروعاحنهائيةاليمة

29~بتوكيانبولاستافيامجتماعهاالبشريةوالقوىالعاملة - TVمايو

الما~آليةللتبالاالتفاقيةلمشوهنالنهامئيةالصنةوو~-م19ال9

•ا~~والموى

ىالمههالعاملةآليةلىلتباالالمملمجمو~لتمويييمهاتفة`وفي_59

االمانة`فاصتء2االعضاولىللةالنها~شكله~تطاقيةاالوعمثسرمحالبشرية

مجتماعاالا~االتفاقيتينمشروعييمتقةيتمسوف~نهبابالغهاالماعة

فيهماللنطواالجتماعيوالضمانالعاملةآليةحولى9الخبوالنريقالثالمث

ا~~~نالمو`~«اللجنةابالغاالمانه~الحامةتواللدالسةملذاوفي

ولرالل(عارقةالويافيعمةاألىالخارمجيه~9لوزراعشوالثامناالسالمي

9الخبوالمجموعةالثالثاالجتماعاسنتافةالسا~ى8اشياضمن8االعضا

وعولصسرالنهائيةالصنةلوضحولذلكاالجتماعيالنعانهالحاملةآليةحولى

البشرية»«القوىالعاملةآليةوتبااللىاالجتماعيبالسنعانا~~االتفاقيات

علىاالمحضاأالدول~ايضاالمتابعةلجنةترىفقد،ماسبق5فوفي0--
العاملةاليدحولالخبرا(الثا~لغويقاالجتماعاستضافةفيالطر

المذكورتيناالتفاقيتينلمشروعيالنهاميةالصفتلوفىاالجتماعيوالضمان
•اعاله



ءاعماالدول.المتقدمهوالسلطا:الموكزبه~لنوكاجتماع

المركزيةالبنوكلمحافظيالسابعاالجتماعانالىاالشارةتجدرلم~
فيعقدالذىاالسالميالموتميمنظمةاعضادللدولالنقديةوالسلطات

االسالميا_بنكبهتقدمناقشرتقريواقدكان15الممارسفيبتركيانبولاستا
قداالجتماعوكاناالطوافمتعددةاسالميةمقامنه´ا~الانشاأحولللتنمية

بالتنسيقالمشروعهذانشعملهفيباالستمرارللتنميةاالسالميالبنكاومي
•5االعضاالدولفيالنقديةوالسلطاتالمركزيةالبنوكموالفعال

من)كومسيك(والتجارىفتنصادىاالللتعاونائمآلالداللجنةوطلبت~2
النمقاصةاتحاد5نشابالخامةالدراسةاستكمالللتنميةاالسالميالبنك

لمحانكيالقادماالجتماعالىوتقديمهاالمقترحاالطرافالمتمدداالسالمي>
»النقديةوالسلطاتالمركزيةالبنوك

-oTاالعضا»الدولمنالخارحيبتلوزرا»عشوالثامناالسالميتموالمهطلب
المتفديةوالسلطاتالمركزيةالبنوكلمحافظيالثامنعاالجتحهاستضافة
االعرافتمددالداالعالميالعقا-اتحادانشا(فيافوىاشيا«همنللننر

•للتنميةاالسالميالبنكسيقدمهاالتيالدراسةفوأوفي

للجنةالساد..اال-تماعابالغالمددهذافيالماعةاالمانةوتود)_

الثامناالجتماعاستضافةعرفتقدالمربيةمموجمهوريةانالمتابعة
القاهرةفياالعضادالدولفيالنقديةوالسلطاتالمركزيةالبنوكلمحافظي

لمجلمرمحافظيالخاممرعشرالسنوىاالجتماعانحقاأبمناهبةا»ه«معام
>للتنميةاالسالميالبنك

متوالسلطاا~كن~البنوكلمحافظيالثامناالجتماعيناقشسرف00-

ءانحوىاشرياأ~االسالميا~تموبمنظمالاالعضا(ولاللفييةالنمة

8انشامحولللتنميةاالسالميالبنكباعلدالدهايقوما~~وىآلجةالواسة

واساتالة9خبوااجتماعاتوتقاديواال~افالالعتمةاالسالميالمقا~اتحاأل

ابو~وفيبالباكستاناباداسالم~انعنمة`الذىاالسالميةالمصرفية

هالتواليعلىام5/5وماومىام988ا~يلفي

رسساتالمهميبنالفنىالتعاونا~حول~~تترير



االسالمىا~تمو~فى9اال~اللدولبينا~ألتحدون

فوانحقدالذىالخادحيبةأ~زواعشرمنالثاالسال~ا~تمو«ممبلقةهد9

الو~متوالوكاالعضاألاالا~ولرتابلا~ىهربالحمام9/19~رصالويا-في

ةاالمجهنومحاالسالميا~تمولمنطحةاالصانه~المامةمحنللتحاهاالقليميةه

المالماهناءفيالقنيالتعاون9لبلوءسمياللمننمه``والتابعةا~عية

•االسال~

التابعةالصرسساتميبن´اا~ونا~حولمريرتفر`)_

االسالميالصرمتميلمنظمة

االقتصاديةللشئوناالسالميةللجنةعشوةلثةالثاورةالةانعقادمنذم~

التدريبوانشطةالفنيالتعاونفاعليةازدادتواالجتماعيةو»لثقافية
تمينالتسرا~وفةالسماتمنذلكامبحفىصراالسالتصرالصرمنظمةمساتلمه

•االقتصادىالمجال~تعملالتىوا~الفرعيةاالجهزةانشعلة

االخرىوالمنظماتالمتحدةاالمنظومةالتحدونمبد

الالقةذاتومرسساتهااالسالميتمرالمهلمنظمةاالمةاالمانةانم~

واالقليميةالدوليةا~تمعالفنيالتعاونمجالفيتعاونهامنكثغتقد

االتصاالتتبادليتماهتىا~واجهز~ميبةالمرا~معةخامةاالخرى

•منتظمةبررقمعهاوالمعلومات

~المتخصصةالوكاالتمعالننسالتدونايضاالماعةاالمانةواصلست~9

وارابحوالثالثوالثا~االولوا~االجتماعسامتبعةوذلكالمتحة«االمم

فيمجنيف~ةالصتحةاالمموهيثاالممالموا~تصر~بينتعقةالستس

.تفقماعلدوبناألتيبالسر~ءملم9ال5،لم/هلم»15لم2,»5الاليوليو

فدواالتصالى~ونا~لرمتناطنا~نبعيناجتصامحات´جنيففيعليه

والملوم»راعيةالنوا~تنميةالألا~االمن•وهيلالولويةمجاالتسبح

االميةومحوا~كةريحوالمشرءاالستشعاروئيات»والتكنولوحيبا

هوالتجارىالننسوا~وزبحثينالالومساعة«

المتحدةاالمماجهزةمختلفمووالوثائقالمعلوماتتبادلممدلارتفو1-'
المتحدة~ممالتنميةوبو~مج)فاو(والزراعةاالغذيةمنظمةمعوخاصة
و~تمرالدوليةا~رةومننآل.المتحدةلالممالمناعيةلتنميت0ومنظمه`
وضعتمكما•االلهيةا~ومنظمةوالتنميه`للتجارةالمتحدةاالمم

ومنظمةوالزرامحه´يه´االغلمنظمةمعالفنيةبالممونةالخامةالترتيبات
>المتحدة~ممالتنميةوبونامجالمتحده´لالممالناعيةالتنمية



واالمماالسالميتموالمهمنظمةبينالرابعالتنميقياالجتماعامعقداه_

مراستمراتماالجتماعهذاوفيم1919سبتمبرواالى13منجنيففيالمتحدة

تحديدالىاضافةاالولويةذاتالسبعةالمجاالتفيتحققالذىالتقدممدى

هاالسالميةالبلدانلصالحاضافيةمجاالت

لجمعيةواالء~ا~ا~9وءالةاقرتماعنةانهباللذ~يوآلجةومن1-"

هناهورعة«كللبمتالرابحالتنسيقيمجتماعاالتوصياتالمتحال«لالممالماعة

موا~االسالميا~تموومنظمة9المتحةاالمممن~)1(•ما~بينها

منظو~محشمت)(Tا~~للمشاكا~محلرايجالامجلومنبينهافيماالتماممذ

ا~الممونةمنيةالمنيمتمةمحلىالومئيسيةهيئاتهامحاصنه`ةالمتحةاالمم

ميبلعلىا~``و~سساتهااالسالميا~تمولمنظمةاالخوىوا~مسرعلدامت

امجتصاعام99ه~``فييقة~مذا«~)T(المنظمتينبينالتعاونينتمن

ا~تمووبصظمةالمنئحة«االممفيالومئيسيةمتبالهيئاالخامةاالتصاللنماكا

يسةعاممجتماعبامجتماعاالملذايتبحان~ا~وهيئاتهااالسالمي

»االمممياالصالا~تمولمنظو~العامتيناالهانتينمصليبينام99اسنة~

مجتماعاالاوامت`فوتنفيألالمختصةوهيطاتهاالماعةاالما~تنابحهالمتحة«

-الما~االممنمبتصبو~في~عقةالألىا~ابحالتنسيقي

T-'امجتماعتبلحانالماعةاالمانه~تولداالعمالىولمجةمنآلبنةهألاوتحمت

امنبالتنسيمةالخنيالتحا«فىمحولىاالولىاوىا~ناالبحتماعانالصتا~لجنة

والتجارىاالتتاالىنلتمماهالحلدامئمة~لدسرالساالطوه~انمماألمح

-م195-اكتوبر.,الىvصنبتوكسرنبولىاستافي)(كومسيك

ستالعالالاالعنااللدولحر~مجتماعاالهألااعمالىولمجةمشروعوفوقة~94

امحاتواقتومالمحظاتمحالمقتومحات~«موسوألتمة-ومالمحظاتهاننرهاومجهامت

~سيمحةالألىكومسيكبمنه´متاالصالدس~مجتماعاالا~9االعناولىالة

~فمجتماعاالملذاوعقب»فيهاللنظرام95هماوصTTالى.,.منلاستائبه

في9االعضاولبالةالننيالتعاونهيئات~االتصاللنقاكاامجمتماعيسة

الننيالتدونمجالىالتماعونظواام55هماءس,,._ىالمننبولىاستا

االسالميا~تمولمنكلمةالحتابمةوا~سساتآلآالجهنمنكبيرمململواشتواك

~مئىالحنهاالشكليةتحةفيمجلداامخيةبحتصاعاالاهطيكونسوف»فيه

مهاتمةسوفا~وءاقواالداماتالةلجصيحمنيالنواالكالووالمهامنشطةاال

هالوراءىاالجتماعالساالمجهن«ملذ«

يشملىالننيومذالتمامنهومان~الالهد~ا~اليهاالثار«ءتجةوهما10-

قبطاعامت~المملمجصيحفيالتعاونينتمنبهايقمةهاالفآلمعينةوبوامجا~

وتننيأليةتحةيعكس«بهالا9االعضاولالةبينلدىاالقتاللنهوضربالتماوزلدفةالها

•الاالهنااللدولبين~القطاعات~الننيالتعاونمشاريحمنالملدية



.ىمبشكلاالسالمىالعايو«جههاالتىالمشاكل~االقتصادية

~اريستذكراذ،الخارجية5لوزرا~ا~ثا~صراالسالتصوالصران_2ر

التنميةبا~اتيجيةالمتملقالإلهيال/مرقمآلالمتحةلالممالماعةالجمعية

قلقهمحعيقعن~مبواذ،ةالمتحةلالممللتنميةا~ابحللعقةو~الة

الحاليالدولياالقتصادىالفظاه~الخلل~نحومتقةا~ازمعة5ازا

فيلالنموعمليةبا~يمدأمماءالمتقدمةا~ولررغبةمعةنتيب

الصرتميبمنظمة5االعضاالدولىاقتصادو~عامةبفةالما~لداالقتصا

تنفيأل~~ضيتقدم´تحفيترعدمبالخبقلتريالمحظواذ<نحا~~.االسالمي

يتر.تن»نموااالقلللبلدانبالنسبةا~يةاال~هسا~~نامج

التسرالتحديالتازادالناميةالدولىبذلتماالتيلبهواليو«قةتخالص

ا~الخطوةيسجلواذ»الحادةالخار~ا~مماعمبهوا~اجلمنيمتامجو

سروحوالتجارىاالقتصادىالتعاونلتحريزاالسالميالصر~منظمةاتخذتها

النا~واالةبينالتحدونفيهاما~امايشملوهومساالسالالتضامنمن

ائمةالة~ابةالحاجةويوألكد<الجما~الألا~االعتمال9لصبةوفقا

.وليةالةماديةاالقتالمفاوضاتوكاف``الما~االقتصادىللوضحوالدقيقة

لدورةاالعدادفيبنشاطكتالمشارالىاال~دا~ول~~,-,
حولالمتدةلالممالماعةالجمعيةتمقدمه~فا~ا~~

>التنميةاجلمنالدولياال~الىا~ون
T-االستراتيحيةا~االفيالفعا~المشاركةالىاال~»ا~ول~ءو

0المتحدةلالممالرابياالنعامىللعقدالدوليةاالنمائية

T-~~ا~~~افر-االسالميالموتميبمنظمةاال~«ا~ول
المتبادلاالعتمادفيهويتزايدا~اتخطيكيهتتسامعالذى
الدوليةاالقتصاديةوفمات»لمفاحيوية~وتزيدجديدمنتنشطبان
»االنرىالدو~مساتوالمهالمتحدةلالمما~~اال~ر~

»ا~يت5~لتحقيقبناأنهرتبنيالىاالمحضاأا~ولو~~
~لجةو~وةلدةالدوالمحافلكافةتطو~نا~يو~~4-

والتمو~ل.والنقدو«لتجارةوالديونالمواردمتفلقضايافي
بدءلحينا_فورية»الجراءاتاتخاذالىالمتقدمةا~بلدانيدعر~

االلمياالقتصادىاالمتصاشتحقيقبضتالشاملةالمفاوفات

>الناميةالبلدانتنيةفرواال~اع
تقدمهاا~تيالرسميةمماميتاال«لمساعدةزيادةاهمية~كد,-

هامبوجهالناميةالبلدانفيالتنميةلخدمةالمتقدمةالبلدان

0خامربشكلنموااال~وا~ان



اامتمحاثةفيالشديةهىاالنحماءنحما~بارتياحيالحظ

فىا~متالمانحةاالسالميةالبلدانفاناالنحيي«السنواتخالل

وزعمتالتوامتالمسامحةانهالسخيةرحيبةالخامتالمساعدايمتمة

بهااوصيا~ا~نسبة~تتجاوزنموااالقلانالبلة~

•ال0ارههيهالكبسيةآلجةهساالساالبرنامج~

ألالبيضاادواللامتسرقى~كنمحبالتعاونالماعةمنةاالمايكلف

ايضاتقار~وتقاليم»الشرنبهذامتتطووامنمايستجةبصابصة

»)كومسيك(تجارىوالاالقتتصادىونللتتحاثمةالدأا~الى

اخططلتنفيأالجهودموا~علىعضاألاالولىالليحمث

بماعضاألاالا_بلدانميبنالىاالقتصاالتعاونينلتمن

•لدياتهااقتصاميبنالتكاملىهناالدنيالحد

ضالالميةاالسرالمقاطعةاحكامتنفيذعلىعضاألاالا~ولىايضايحمث

متالمنتجاا.متبا(لىاالسالميةاالولاسواقوفتحاالمسراثيليوآلمة

متالمنتجااستيوالدتشحبمحجنبالىجنباميبنهافيماالسرحه

متالمنتجالمذه~يةمعاملة«منحوتسويقها``´`ا

منتجامتتنميةا~يىدىبمالةدهلكلىالمرعيةاالنظمةوهئ

االسالميةولىالة

مةلمااالمانةا~قامت

ولالةجميع~اعالهالمذكورالقراربتقميمالماعةاالها~قاهمت_9ال

توضحا~ثنيقةهز«~السابقةالبنودفيتموقةالمعنيةوالوكاالتعضاألاال

االقتمادىهالتعاونينلتعنالعملخطةتوصياتتنفيذ~تحققا~ىمالتةمالى

االسالميا~تموعنالصادأ«ا_بندهذامحولىاال~ىامتالقواءو~ص^,-

ارالةا~«ومدكنوموكنالحامةاالمانةتابعهالخارمحيبة,لوزراعمسرالثامن

•ا~مسرا~خاللواتجاههالعالمياالتتالمت1~«لدقةبكلألاليبنا

اسحارفيهنالمنوالهبركاالتضخميادةبنالناميآلا~بلدان~~ا~ولقد

فيويالحظمالعتمةللمالمصاد«اذنهاضلدالحصاثيةوالسياسامتاالوليةا~ال

علىللتنميةالدوليةمتالمساعدامستوياتفياالنحماضا~ارننسهالوقعت

الصناعيةانالبلالفانا~ىنا~ةه~اال~افالممتحددهالثنائىالهية

والتضخملةوا_بطاالقتصادىالكسادعنالناجعةا~ةبالمشكلرمتمنشغلة

اتهاتخطينىمصاعةفي~تظمةو~«ةاخذمتفقدولذاا~ا~ادوعدم

5لالمتملامتا~عةانالصباالضافهذاالمالمانحاألبهيةفوا~«~ول

هنفسهالطريقفيخا~تسيوبشكلواصبحتقةاال~اف



انللبلةبالنسبةالكبرىاالهميةاتنللمشاكلحلولاليجادالتعاونمن
»الما~فقوالتةوالتجارةوالطاقة5الغذامشكلةمثلا~مية

اطارفيىاالقتصالالتدونعمليةفيا~ارمناألءالحظمحسنمن«اسه

والطب~البشريةبموا«لد«االسالميالمالمفي-االسالميا~~~

اهميةعلىو~كية«تماديةاالةالتنمية`تحفيتىبمسرعةامهوالتنا~ثلة

هام~ثيولذاتاليوماصبحاالستقما«وضمانامتوالخاصالماما~عين

هالمالمفياالقتااليه~امثاالمحة~

االسالميةا~انميبنالفعالاالقتصادىومذللتما~سرامتوهناك

االسرال~`ولرالةميبنللتعاونانشثمتقة~~سساتستمناكشوانو~

ابتلداألالنطاقواسمةبنشاطات~ما~سصاتوهألهاال~اليةا~الت~

فيالدولىميبنالتحدونينوتحنالتجاءةتشحيبحالىاالمحصاثياتجمحمن

والالسرلثيةا~واالتصاالتالمالحةهالملدنيالطيرانمثنلى~متمباال

مستموالبحثانا~باالضافةهألا»-البحوثهدالبويةالمهنيريبوالتة

•ا~لئااالهتماملذاتمجالسراتفنيألهالمحتملة``التعاونمتمجااليةتحل~

االسعوديةالمربيةالمملكةابلفتالقرارهذالتنفيذوبالنسبةاال~
نبالماعةاالمانة

منالناميةللدولميسرةتنمويةمعونةمنواتمنذتقدمالمملكة´´

مهاهبحتحدالىتدريجياالدورهذاايدتنوقد•مختلفتقنواتخالل

للتنميةتقدمهاالتيالممونةحسرمنالمالمفياالولالموكنتحتلا~

~~بنت1917-73منالفترةوفيهالقوميالناتجباجماليمقارنة

والو~وا~ثنائيةقنواتخاللمنالسلكتقدمتهاالتيا~

الناتجاجماليمنال4روهبنسبةاى-امو~دوالرمليونههحوالي

انحا«مختلفمنناميةدولةمبعونالمساعدةهذهمناستفادتوقدا~صر

0افرىناميةدولوعشوآسيويةدولةTTوافريقيةدوله`3لمبينهاا~لم

فيالناميةللدولا(ميسرهوالقروضالتودالتيالتنميةمعونةبلفت

ا~~الوالع~نvvالمانيتسنةعشوالخمسةخاللاالسالميتمرالمهمنظمة

واال~~اال~ال-التنميةومشارينبوامجتنفيذفيللمساهمة~

ىاههماالخووبيونهايةالىهوهاللممفومنالفتوةوفياسالميةدولة3ه~

الدولفيتنمويامشروعااللمهلتمويلقرضا)5متقديمفيالمملكة~~

مساعداتاجماليوبلخ•ءفويقيةدولةموماسسريةدولةدممينهااالعضا»

المشاريعهذهتنميةلصالحللتنميةالسعودىالصندوقطريقعنا~

اعالنبعدخممتمليونارالال.مال)ممنهاممعودىويالمليونا)راللم6ال18

´´.مشروعاال.لملتمويلالمكرمةمكة



VT-فيةوالثفا´ديآلاال´فتهللشحوناالسالميةللجنتعشرةمسةالخاالدورةقامت

التاليةالتوميةام990فبرايرال)الى)المنجدةفيانعقدتالتيواالجتماعية

رحيبةالخا9لوزراعشرالتاسعاالسالميتمرآلمةالى

االمانةمنا~بندهذاتحتالمقدمينبالتقريريناللجنةتدارست0م00
الموهوعهذاحولانقوةومركزاالسالميالمرتميلمنظمةالعامة
5بجالتوضرالعالميلالقتصادالواهنةالحالةاناللجنةواكدت
الناميةوالدولالمتقدمةالدولبينحوارالجرادالماسةالحاجة

ومتابعةالواهنالدولىاال´فتصادىالرعمواتبتالىوالحاجة
اللجنةوجهتاالدهذاوفي،الدوليةاالقتصاديةالمفاوضاتجميي

فرالهامةالتطوراتلمواقبةانقرةوموكزالعامةاالمانة
سوقايجادالىالراميوالقواروالفربالشوق.ينالحالقات
الدولعلىالتطوراتهذهوتاثيرمالههلمعامبنهايةموحدةاووربية
تقويربتقديمانقوةوموكزالماعةاالمانةوتومي•االسالمية

الدولخارجيةلوزراأعشوالتاسىتموالمهالىالمرفوعذلكعن
•االسالمية

خامةبفةاالشارةمعالعالمياالقتصادحالةتستمركلاذواللجفت

عدمازا(قلقهاعميقعناعربتاالسالميةاالقطارمشاكلالس

الدوليةاالقتصاديةالحالقاتفيالخللاصالح~علىتقدماحراز

(جرامنجديد-لياقتادىنظامانشاأ~علسوكذلكالحا~

هوممانعةاحجاممنالمتقدمةالبلدانماتبديه

تمقيند~علحرالصرفيعيرالتقدمعميقبقلقاللجنةالحظتكما

استواربرغمنصرااالقللسمبلدانالجديداالساسيا~برنالعج

فياالمرهداحيالالمتحدةلالممالعاماالجمميتاجازتهالدى

هم1919عالوفيواالربعينبعألالرادورتها

الو~ةاالنمائيةالمساعداتزيادةاهميةعلىاللجنةواكدت

عامةبفتالناميةللبلدانالمتقدمةالبلدانتقدمهاالتى

»خامةبصفةنصوااالقلوالبلدان

ولاللبذلتهاالتيللجهوالالعميقيوهاتطةعناللجنة«~ت

خارمحيبةمحوباتامجهةموفياالقتصادىالتكيفلتحكيقالنامية

~«اتخذتهاالتيبالخطر«علماا~``طمتامحاكماءمحاأل«

منبووحواا.تجاءىلدىاالقتصاالتعاونينلتمناالسال~ا~~

عنا~منهاماممنواتشكلالتيالخطر«تلكاالسالميالتضامن



علىاالعتمادلمبادىأوقفاالناميةالبلدانميبنالتعاون
•الذات

وزيادةا~نشطتالمشاركةالىاالمحضاأالدولاللجنةودعت

المتحدةاالمملمقدللتنميةالدوليةاالستراتيحيبةالعدادالتنسيق

لجنوبماالشمالحواروتنشيطباحيا»االهتماممعطتنميتالرابع
الكاملةومساندتهادعمهاتقدماناالعضاءالدولاللجنةحثتوقد

،كوااللمبووفي´عفاهالمقورالناميةللدولالقادملالجتماع
التىالمتحدةلالممالسامةللجمعيةالماديةفوقالدورةوكذلك
االقتادى>التعاونحولملم55>عامابريلفينيويوركفيمتعقد

سوقانشاأالرالراميلالقتراحترحيبهاعناللجنةاعربت
ميبنالشاملوالتجارىاالقتصادىالتكامللتمهيلمشتركتاسالمية
•االسالميتموالمهمنظمةفي5االعضاالدول

امتفرقمركزىموبالتنسيقالعامةاالمانةاللجنةكلفتوقد

تقاريروتقديمالملةذاتالتطوراتبمتابعةالبيضاأوالدار
•الكومسركوالىرحيبةالخالوزرا)االسالميتموالمهالىبذلك

VT'-مسةالخاالدورةاثنا(انهالمتابعةلجنةابالواله_مةاالمانةتود

وفدفدمواالجتماعيةوالشقانيةاالقتصاديةللثشوناالسالميةللجنةعشرة
ينيالفلسهللشعبفتنماديةاالالمشكالت´´بعنوانجديدابندافلسطيندولة
المذكورالبندعلىاللجنةوافقتوقد´´الممتنةالفلسطينيةاالوافيفي

لمسيالعااالقتماتاثو´´بندتحتللمناقشةاالعمالجدولعلىوادرجته

التاليةالتومياتواتخذتاالسالميةالبلدان~

المساعدةتقديمالدوليوالمجتمعاالعضا~الدولاللجنةناشدت
الجلينيةالفلمطالتحريرمتمنظالىوالمعنويةالمادية
المحتلةالفلسطينيةاالراضفياالقتصاديةمشروعاتهاتنفيذ
االنتفاضةلدعمالفلسطينيةالتحويرمنضمةبرامرودعم

االحتاللمواجهةفيالفلسطينيالشعبممودودعمالفلسطينية
•المحتلةالفلسطينيةاالوافيفيالعيوني

والمالمساتاالسالميالموتميمنظمةفياالمحضاأالدولاللجنةدعت

الحكوميةوالمومساتالدوليوالمجتمواالسالميةالما~



األىالثانيالمى~فيالمشادكةا~االطوافوالمتحط(ة

ولىالةبشرنملم99-مسبتمبوفيباديسفيالمتحة«االمممتممة«

الصثماكلمحلرعلىتحملالتيالتوصياتعلىبالمملنموااالقلى

سامتالسياواتخاذالمحتلة``´`ااضياالدفييةاالقتمال

-متالتسمينافيالتنميةفحلةا~والتة

تقو~الداعةانقر«و~كنالماعةاالمانةمناللجنةطلبت

وذلكالمحتلة`´´ااالراضيفياالقتصاديةالصثماكلىمحن

انعلسالزمةميباناتمنفلسطينلدولة~فو~مااسرسعلى

فياالسالميةللجنةالقاالممجتماعاالالسرالتقويرهألايوقح

»القادماجتماعها

تقدمهاالتياالفتنصادية(لمقاعداتتقديرهاعناللجنةتمرب
وترجوالفلسطينيللشعبالمتحدةاالممومنظماتاالعضا(الدول

والمساعدةوالمساندةالدعماشكالكافةتقديمفيمتمراراال

اجلمنالمحتلةالفلسطينيةاالوافيفيالفلسطينيللشعب
علىوالعملوتنميتهااالوافيتلكفياالقتصاديةالمشاكلحل

االقتصاديةالمشاكلانحيشراالوافيلهذهالصهيونياالحتاللانهاأ
>الصهيونياالحتاللعنناتجةفيها

وافقتقدلكومسيكمسةالخاالدورةانالسردهذافياالنشأرةوتجدر)ال_
<اخرىاشيا(ممنواكدت"فلمطيندعماجواهات´´شرنمنفصقرارعلى

داخلالفلسطينيةالتحويرمنظمةبقيادةالفلسطينيللشعبالكاملدعمها
والمعنويةالماديةساملالوبكافةالمحتلةالفلسطينيةاالراضوخارو
بقيادةذلكمواهلةمنو~ارمهفيمقاوهتيزلتعننضالهييدوت

دولتهواقامةالمميوتقريرتحقيقاجلمنالفلسطينيةالتحويرمنظمة
>القدسوعاممتهاارضهعلىالمستقلة

Vc-يمتقةبشرنالسابق~ارهاايضأللكوسيكألخامسر«~الدور~اكالمت

واخذتلبنانا~واالنسانيةدينه`واالقتاالماليةالمساعد~

هوا~لتحليميةوااالقتصاديةالمساعدةبوامجلمحمنلفلبنانباحتياجات

القرارفيماجاأتستعيذاالعضادالدولمنالعامةاالمانةطلبتوقد

•بذلكوابالغهاالمذكور



(كومسيك)والتجارىاالقتصادىللتعاونامعةالداللجنه´ات,اجراالصحة

االما~)كومسيك(والتجارىاالقتادىوزللتمااثمةالةاللجنةكلفتال_9

هلكومسيكسسراالساوالنظاماالجواالاتالشحةالدباعةالحامة

vv-بعمليةتقومانهاللكوسيكمسةالخاوره´الةالماعةاالمانةابلغت
بمنظمةائمةالةالثالثللجانةمرحةات9اجواوالئحةاساسرنظاممشروعاداعة
»االسالميتصرالصر

vA-المشروعتوريحالماعةننه`االمامنلكومسيكالخا~ا~ووةطلبت
هكومسيكمتابةللجنةالسادساالجتماعقبيل8االمحناولالة~كورالعف

أاتاجراوالئحآلاالساسيالنظاممشروع´`باعدادمةالعهاالمانةقامتال_9

فياالمحضااالدولعلىوتوزيعهاالعالميتموالمىلمنظمةالدائمةاللجان

الىالمشومعهذاميقةوسوف•وتعليقاتهااوائهاالستطالعم19ههفبراير

هكومسيكمتابعةللجنةالسادساالجتماع

منةاالمابهاقاصتا~يةاال`فتصاللحنثاكالتاصرلجنميمةمامبقانه/_

عنوالمنبثقه`ا~والصرممصاتا~عيآلواالمجهن«الحمامة

لتنفيألمجهةكلبذلوالصرمساتآالجهن«هأل«محصيحوتواصل•االسالصتصرالصر

والمنابوكومسيكقراراتضوالفيىاالتتالالتعاونينلتمنالمملخط

••االسالميأالصر~~اال~ى



~ا~ل~ا~الوالتبارياالقتاديللتعاوناثمتالدللجنتاألولاال~عفر
دراسات»ثطا~اال~االسالصالبنكمناللبمنتطلبيم)م19لم4(فوفمي~1400مفر

ومياوماتمرآلمةبصطمتاألعمنا،للدولالمادواتائتماناتلفمانمتالمانشاءهدرىعذاحداها
التقريرا~تثبتنم)1987(مبتعبر~1401محومفيالمعقودالئنالثعماامتماوفي

الدولبينا~الراتاشتعانلضأنمطامانشاءعنتفصيليةاادوامةبمنوان>البنكمنالمقدم
لمراهقتا~اأ-لنريقاجتماععقدالبنكمنوطلبتاالما»ميااءالموتميبصعلمةاألعضا»
االسالمية.الشريةامكاومعومتفترممليلمتمالرالناصبتاالليقورفعامتالدر

(يناير~14ا8االنرى~«ىفيللنمرا»ابمتماعوامتضاقةبتطيما~~مو~
الدوا~.تتغيرفياءالضبىفوالءتومياتمنالبنكوامتفادم)ء1911

وا~يل~1408شعبانفياسطنبولفيالمعقودبتالمتاللجنتالرابهاال~عو~
منالمتفتا~)1لموهما:البنكمناللبنةا~المقدمتينالوثيقتين~هنتبر~م)1988
اهميتالىوبالنظرالنمبراء~فريقمتماءالموعندوالماالتت~»ب)والتفصليتامتالدر

منتلف~نا~الروتعليقاتهاأراثماارسالاالعمنا،الدولمناللبنةطلبتالمرفوع»
أعضاد.دولعشرمنودودبالفعل«ملتوقدالضراء.~~ا~ا~ط

البنك~مها~يالمو~التقويرفراألعضا»الدولمنالواردةالتعليقاتادوهتوقد
(مايو~14:9شوال~اسطنبولفيالمعقودمسىالنماابمتماعوفيبتالمتالبنتالى
منالمزيد~ا~ا~ا~للبنآلالتنسيقمكتبيسقىأناالبمتماعهذافيطلبتوقدم).1919
انرىدولث2هزردودوملتانالتتيبفكانتالبنك،uJlردودهاارمالعلسراألعضادالدول

عاق.بمتمقبوآلللمناموالتشغيليةالفنيةا~تاذ(أ)

انتظارودونفهاألعضا»للدولالطوعيةالصثناركتاساس~المطاماتشاء~
الدول~الخامىالقطاعمساتلمهويصرز.األعضاءالدولمنخرى0ردود~~ل
المطام.فرتشاركأناأل~ء
واالستثماراتيالصادراتليشملتدريصبةبصررقالمطامنطاقيمتدانينبني



ؤسسةهامننا،منبدالللتنصبةاالسالميالبنكداخلالمقترعالنظامأنتناءينبغي
للبنكينبغسكماالنظامهذاالنتناداالستعداداتموامآليجبولهذاجديدة.
لذلك.الالزمتالدراساتاستكمالللتنميةاالسالص

فمادىسالبنكقامالصادرات،ائتماناتلتأميننظامالنتناءمآلالمتوامودالجراطاروف
منلالفادةالخبراءمنالمستوىوفبعلفريقاجتماعبامتضاقهم)1989(نوفمبر~1410األخرة
هامة<قضاياثالسزاالجتماعهذاعناهادرالتقريرتناولوقدمم.وأراثمهمتجاربم

وثاثقونوعاتننساؤها،المقترحمستآلمةبطبيعةتتملوهذه~.
أقساطوجدولما،تخطبتمالممكنوالمخاطرالعمل،ونطاقامدارها،الممكنالتأمين

واقرارالدولتصيفوأسلو~له،مينيةالتأوالطاقةالمطاممالورأسالتأمين،
ما.لمالمناسبةالتعرضوحدودالسقوف

.J4-J1هذامفيمابماألخذالممكنالمناسبةبالساساتيتصوهذاهالتأميناعادة(ب)

االحتباجاتوطيتللتنام،المطلوبالوثائقبصاغةيتصوهذا~لفيذهلم-)
الملة.ذاتالمسائلمنذلكوغيرالتنثغيلوتكاليفوالموظفين،االدارية

االجتماع.هذامنالصادرالتقريرالمذكرةهذهمعومرفق



للتنميةاالمالصالبنكفرالمعقود

nم/19ا9نوفمبر23ل~1410القاسوميبع

فيالمعقودالخاصرهاابتماعافروالتجارياالقتعاديللتعاوناثمتالداللبنةاومت
نظامالنشاءالالزمتاالجراءاتاتخاذفرللتنميةاالسالصالبنكيشرعبأنم1919سبتمبر
رفيعلفريقاهتماعاالبنكاستضافم1989نوفمبرnوسالصادرات.ائتماناتلتأمين
العملية.المنظروجتمنالمفتورالنظامسماتئنديدفرالبنكلمعاونتالنصراءمنالمستوى

(الكويت)»االستثمارلضانالعوبيتالمؤسسةوهرمساتمةخمسعنمممكينمتتهذا~وقد
والشركة(البرين/»للتأمينالعربيةوالمجموعة(اندونيسيا)»اكسورورانسىسامبي.تيومالمست
للجنةالتابعالتنميقومكتبالسعود~)ءالعرس(السلكتالتأمينواعادةللتأميناالسالمية

(تركيا).والتجارياالقتاديللتعاوناثمتالد

:ساميتاال91بشأن.أوال

فرعيةمؤسسةثنكلعلىالمتكالميكونن6ينبغيها<انشا'..امستا~
للعبسرئيسامنعببمكمالبنكرئيسيكونوأنءللتنميةاالسالميللبنكتابعة
الممامتطين/~(مطسللمالمسمتالعام

القيامامكانيةمعالصادراتائتماناتبتأمينالبدءسيكونمين:التةثناأل~0(ب)
نفسه.الوقتفراالستثماراتبتأمين

األعمنا،الدولميبندلتالمتباالتجاريةالسلع~المطامميتتصره>~لعمل(-)
الممتثأقواعدبشأنمعينةألحكاموفقااالسالميالموتميبصعلمة



التجاريةوغيرالتجار-المخاطرهبالتأمينالصثنمولةالمخاطرنطاقد/م

هز«هالتامينبأقساطلبد.لم~)
تأعسر.اتفاقيةفيبمرا-

تذكراالويجبالمطامبتثمغيلتتعلقلةالممك

ادنىبمدولكنمفتوهاالمالرا`سيكونأنينبغيمينية.التاالطاتJWlأس
تشجيعالىا~الحكوماتتعمدأنويمكنامريكيمدوالرمليونماثمقداره
النظام~..JLرأسفرا~~علراألخرىالماليةوالمؤسساتاالسالميةالبنولث
مجموعةباعتباهمتصريتهميونأنمالدولةالتابعينالمساهمينجميعمنوسيطلب
واحتياطياتة،0ماارأسأضعافةعنشفسكونللمتكالمالتة~المالتأماوامدة.
الحرة.

المتعلقةالمسائلمن5~.هى..ادحد/في´´ا.لالدتصيف(ز)
هوالمطلوبيكونوقدسيسة.تأاتفا~فيمراحةتذكراالويجبالمطامبتثنغيل
الدولعلىمعتولت~وةوالمنافعالمخاطرتوزيعكدتهعامةعبارةمجرد
كت.المشار

مراعاةمعالسوق،فيالمتاهةثلالبدامحنتلفمنالمطامسيستفيدالتأمين.اعادةبثنأنثنائيا.
االسالميةالنثريعتبأحكاموااللتزامالمخاطروتوزيعواألمانباألمنالمتمآلميتاألساالمباديه

التنفيذ.لهدبثنأنثنالثنا.

النسازمنيا

والمبادي،الماليةواللوائحالتأهيسداتفاقيةمثلءالملتذاتالوثائقميانمت

النظاوءمعالتعاملودليلءاأل~طجدول<باعدادالممسآلالمقاتالمتوحيمية
طلبونماذرمناطرهم»والر-للعمالءاالئتمانيةاألهليةتقييمواجراءات
وغيرها.مينالتةوعقودءالتأمين

مطسمنالنظامانشاء~الوا~امتدارثماألعضاءالدولمعورالتنثا
ا~قطين.مبسمنوكذلكللبنكالتنفيذيينالمديرين

ائتماناتمجالفيوالخبرةالقانو~الخبرةذوى(منالخبراءبعضتعيين
وتدريبتعيينالىباالفاقاعال«»اليماالشنارثقالوثناادالممدالتقدير)
المطام.فرالعملونميباشرالذينالموظفين



1601c-90اREP.د16(رتمالمرفق /COMCEC-FC

الدولمنكلعنواحدممنلمنيتألفعاممطسىهناكيكونأنيجب~ى.
االداريالرئيسيداطالقيجبأناالالممنت~فيمرةالمجلمرهذايجتمعوأنالمنثاركت
منالنوعهذافيالمعتادةاليوميةالقراراتاتخاذسالسرعةلضانالمطامعنالمسؤول
المتصلةالفنيةالمجاالتفيضرا»تنمامتشاريتلجةانثمنا،كذلكويببالنشاط.
االقتفاء.صبالطاما«ارةا~المشورةالبداءاالسالميةيعتالشفروعلماءبالتأمين

المهنيينالموظفينعنالبثفرالغورعلرالشروعيجبهظنينامناالحتياجات
والبحوثالقانونيةوالشؤونا~طروتطيلكالعملياتميتاألساواأل~للالداراتالمناسبين
الموظفين،ونوعياتمهامحولبدراساتالقيامينبفكماوغيرها.الماليةوالثنؤون
المسائل.منذلكوغيرليتاالالعملمطمودربتومسوى
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وليحفةادنعظالد

,االهتعاقيةهز»طبيتىت~راالشرافاد_ةالداللجمنظلىتت
هيالصهاتفيلالحكا«مهبناالتاليةا~حياتاللجنةلمذهوتنه_ن
فدقيةاالتهزء

المفاوغاتلجت9انشا
_:هوتعتألف•قيةا~رتف
عندوتحو~.ماركةالرث
.األتثاذنسههذهافاهد

هعكمنغاذبدد~و1رميةالتجا
الدولت1~كو~ممثليمناللجنه
متحقيتىمتيسيرتعلس<>سوظامثخهاالقيام

9ال.دIالشحهراة.را-7 Iب..~«_ةها~اتاJ.تو~لو~ا~،نسة
ريةلمتجدا

•اأمستجأرميةلممئأوف~ت1حدميدةوالته9دبباتارالقرن1هات-9
المشارككبشأق8أقدالوتهJالدوو~باتفقتترحاتوتلقي
.ها~.ةالمتدول0اا~بععلسومتوزميعها•فيوا

اولجدللث9فر~أ•رميةالتجاإوغمأءءألصفمتمتأمثجاه،_ماد-5
االميتتجناجن~وتعتبراالتفاقيه،_عذه~ه.قالنتيالمتسرميالت

منوا

ð-1~ممال::ته.خالاد.ومافيكالتهاد»ذءباسهايةا~توه

منظمهمعالتعاونوللمتشاورالالزمهالتترتتيباتاتخان
االعالميالمركزوخاهمكرتهاماهوأالسالميتتمرالوى

تتجمعاتوكذلكللمنظمةءةالمتأبالصلتاتد:ألهيشاتواالتجاره
~ااالءفألدو(ربنبذ.بداياداالقتدأاد_«اون

v-،لمرور(اعسدتتمأ_ااههزم_9ءبامها-أاتاسيرلتابمذ.«.د

لجنةالى•االتفانيكهذهو-«،هب•1اشزموظل5اوبعضاد،مناد-1
>_ة(l~Lاامفاوضات



اليهامئدهالعاالمزايااحدىانمشاركةدولةايرأتاذا-1
ألغيتقداالتفاقيكمذهبموجبمباشر»عيراومبباشرةبصررق

بالمتراماتهااخرىمشارككدولةوفا~لعدمنستيجهانتقصتاو
بنتنفيذتتعلقاخرىظروفالينسيجهاواالتفاقيةلهذهطبقا

تقديماوالوقائععرعرالمتضررللطرفيجوزاالتفاقيي.
باالمرالمعنيةاالخرىكتالمشارالدولهلدىكعقابية~حات

مذهوتمل.السالتلهز»مالئمةتسويتالىالترملاجلمن
بعينتنظرلكراالخرىالصثاركةللدولةحافزاالطريقة
اليهاالمقدمكالمقترحاتاوالبياناتفيالعناية

لكنمنهاطلبتمااذاالمتجاريك.المفاوضاتللجنكيكن-)
مشاركةدولةايمعبمشاوراتتقومانالمشاركة.الدولاحدى
المشارالمشاوراتطريقعنمعهامرضحلالىالمتوصليتعذر
المفاوضاتلجنةوتقدم.اعاله)و1الفقرتينفياليها

الىمشاوراتهانمتامئرالداخليةلالمئحتهاوفقاالتجارية.
الدائمةاللجنة

الدامئمة.اللجنكتقوممرمنيك.تسويةالسالترمليمتملواذا-3
الدولةمنطلباوالمتجاريكالمفاوضاتلجمنكتقويرتسلمفور

بهدفالمعنيةالمشاركةالدولبينمشاوراتبعقدرالمتضررة
لجمنةتشكيلتقررانالدامئمةللجنةويمكنالضررمايقاف
تكلفالنزاح.فياالطرافكيرالمشاركةالدولمنخامة

المتدابيربشانتوميةوتقديمالضرر.ومدىطبيعةبتحديد
اتخاذهاالسكن



خمتاميتاحكا

مهمكالدامثمظاللجئتتمتولى
وتقديرالشجاريهالمفاوضاتلجنه

االتفاقية

اجرتتهاالتيالمفاوضاتتقييم
هذهتطبيقفىالمحرزالمتقيدم

المفاوضاتجوالتعنالناتجهالتسهيالتجداولنشريمتم
9بناالدائمهاللجنألقبلمنبهاالمتصلهوالتعديالتالتجاريظ

هذهفيكتالمشترالصتعاقدألالدولثلمثيبأغلبيهيتخذقرارعلى
بدونفدورها.منشهرينمروربعدالمفعولنافذةوتصبحالمفاوضات

اخر.اجرا~ايالىاحاجه

االسالميالمرتميلمنظمهالعامهاالمانهلدىاالتفاقيهتردح-1
االمانهوتكون.8االعضاالدولقبلمنعليهاللتوقيعوتفمتر
مذ«علسا~يقوثامئقلديهاالمودعكالجهكبذلكالعامه

.االتفاقية

مناشهرثالثهمروربعدالتنفيذحيزاالتفاقيكههكتدخل-ال
الدولمنعشرقبلمنعليهايقالمتصدوثامئقاحايدتاريخ

.المتعاقدة

فياليهاتنضمعضوأولأللكلبالنسبهنافذةاالتفاقيةتعتبر-3
وثيقهاميداعميختارمنشهرمروربعدوذلك.الحق.وقت

قد»الممتعاالدولتجري•االتفاقيكنفاذ9بدبمجرد(أ)-4
تبادلاجلمنبينهافيماومتاتلمفاامنلساالوالجولة

تاريخمنشهرا1الخاللالمفاوضاتهذهوتستكملرالتسهيالت
بدمثها



~~المفاوضاتذررشراره_المتيالستعاقدةالدولتصدقاب)
مروربعداامنمتاثجذههنه_«،اوييبدالمفاوفسات.هذهنتائج
االقلعلىمشارخةدولعشرلبةمنتحمد~علىامشهرثالثه
منتبحان0رفيالراغبهاالخرىالصتعاقدذالدولتقدم(ج)

نز<ةالستب.إلمشماركظاادولالى1ربعروفوأمثمةالمشاركةالدول
ردو~ب~.1اا~ماحدبكالدواها_ربطلباتهاقامئمكتقدم

فيالبطلبمألساحسرهلمألاادوتدخلاالاالجراهزمن5اال~
المسالستوهملاجلهىنعيةالمسهالسئنباركدالمدول_مومفاوضات
انذلمكبعدبالطلبدمكالمنةالدولكعلسوييمتعيناتتفاق.
دولكتتصبحلكىالمفاوضاتولمتهاتنااا~التسهيالتعلىتدق

.مشاركأل

هذههن،ثنسحبانمشاركة.الىددولبةميمكن
ميختارمنانشهرمستكبعدفعذامناا~بها

رتالمهلمنطحةالمسعدماالمين.الربشأنه

الدولابالحاالسالميالموتميلمنظمهالمعاماالمينيتولى
9بدوتاريزفاقيألاالنهذهعلىالستصد،قوثناشقاعبأ_دعضاالاال

ميسنوالستعمدمنيهاسراالنسحأاو1ميو1ااالنسماموطلبات•مريامنها
المتعدميالتعلى

.0~االعادال
18جزتالصرفت_تشكل

مناالتفاقيكهذهمرفقات
.االولالمرفق)أ(

السقانيالمرفق(ب)
لثالمثالمرفق(برا
ابوالرالمرفق)(د

.الصتعاقدألالدول
.المشاركةالدول

المنشأامحهقو
المتسعيالت.اولجد
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العريبيةباللغاتاالتفاقيأهذهخررت
الحجيكفيممتساويأالمالشهونصرصها

•الفرنسيةويكالعجليناو

.........~,الموافق\íفييودخررت

لمتوقيعبااالصولحسببذلكالمفوضونقامرتقدملماواثباتا
المبينكيخالمتوارفياالتفاقيكهذهعلى



نظاممحوجبالتفضيليةلإلمتيازاتالمؤهلةالمنجاتمنشر~~رالىتوصال
القواعدتطبق,اإلسالمىالمؤترمنظمةفراألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات
هالتالية

WIالنرتممانذتنملهاالتىالنتمانذشكونالنتنا_ذانتدالمننعانئد_1عدة
أنرىمنفاركأدولةألرافساليموالمسنور«فÎالثظااطارمضمنالنثثيلبثأبثالنبار
لإلمنبازانذمؤهلث؟اعدالقهذهمن5عدتأWIمدلولسسدءميانتوتأوالمرسلة
.لببنالتاالمنرملينمنيìيتتضرالمنناللمتطلباتذمطابغثأكاثثذااتمالتفتبلبأ

wالمصدرةالمشاركةالدولةفىبالكاملعليهامتحصلو6منتجةمنتجات)61
و2,6القاعدةفىمعددمو

النتا.كذلذالدوفىبالكاملعلبهامنحصلغبرو6مننبةتمبرمنتباتذ~)(
.4النقاعدهو36القاعدةبمفنضمؤهنأالمذكو.ةالمننجانفكوقن6تنربطة,المصد.»

,قاربعارها(ا)و9ميامهاو6رضها6منتستنهرهالتىماكالمعدنيةالمنتجات16(
,)2(فيهاقصدو6تجنىالترالزراعيةالمنتجات(ب)
,فيهاوتربىتولدالتىالحيواناتلمهلم

,عاله6(ر)القفرةفراليهامالمشارالحيواناتمنعليهاالمتحملالمنتجات(دا
)فيهااألسمالثصيد.وبالقنصعليهاالمتعصلالمنتجاتلم~)

عنفضالبهاالمرتبطةوالموادوالشعوهالمعدنىالوقودتشمل)1
الخام.المعادن

الغابات.متنبهاتتشمل)2(



مقتنترجالنىاألخرىاليعربأوالمننجانذاليعريالمبدمنتجات)و(
,)4()3(سئنهاطربنعنالبس

)5(لهاابناwالصانعالسفنظهرعلىالممتوعأو6ودهالمجهقالمنتبانذ)ق(
,الحصرمببلعلىعاله6و)(الققرتأفىوالبهاالمنارالتتحانذمن,)5(
,الخامالوادالسترجاعاالتصلةوالفيهايجمعالتىالمنعملةاألمناء)(ح
)فيهاتدورالتىالمنععملبانذعنالناغيأوالمتردهالنضالنئد(ط)
فىالبهامالتنا.المنقباتمنالحصرسيبلعلىنبهاالمتنجثةالبضائع)ي(

"))(الىم)6(الفقرانذ .عال6

الممنحات_3القاعدة

عنونسقرومجهزنعالجالنىالمئنجاتذثإلن؟)•(6القاعدهمدلولسب)6(
منمنأأاتثأو6مثفاركأشبربلدانمنالنامنثثأالنواألو6األ´هيراءو6للموادكلبثأئيمثأ
بتمصلو6نتنحالنىالمننجاثفوبالقبمألمنالماثذشى)6o(ئنجاورالمعددشبر
المننرلخأالدولتأرافس6مئلدالهابالثمبذالثهاثيثأالشعممملبأونحري؟علبها

)4وعدةWI)(ج3عدةWIمكامبه.منا,النقتيلبةلإلمثيارا~مؤهلقأنكوثءالصدرة

للفصلاألولىالمادةمن10القفرةعرفتكماء)6(القطاعيةاإلتفاقاتلمبلم
الفظاه.انشاءماطارماتفاقيةمناألول

هيلىwالبلدفىالناشئةنميرالنواإلو6األجزاءو6الموادقيمةتكون(ه)

مكن6متىالنواال~واألجزاءو6المواداستيرادوقت´اسيف´االقيمة-1
.وءذلكاثبات

,مثترلثبلدفىوالمسجلة,التمارىالصدفىالعاملةالصيدمنن´´المنن´´تعنى)3(
رابطةو6اتحادو6شركةو6ءالمشتركةالبلدانمنحكوماتو1مواطنونو<6مواطنبتشغيلهاويقوم
و6مواطناألقلعلىسهمها6منالمائةفى69يمتلكو6,مشترلثبلدفىمحبحاتسجيالمسجلة

حكوماتو6وامواطنونمنهاالمائةفى75ممتلكو6»المشتركةالبلدانمنحكوماتو6و/مواطنون
انفاقانممتنضىالتجارىالصبأفىعاملةسفنمنالمتحملةالمنتجاتن1علىالمشتركة.البلدانمن

تصلعا~كبنبيناحصلةاقتسامو6و/السفنمذهمثلايجار/ايجارسشارطةعلىتنصرثنائية
التنضلية.للتيسيراتكذلك

تنطبقال»الحكوميةالو)التتثفلهاالتىالمصانيالسننو6للسننبالنبة)4(
المشتركة.الدولةعلمرفهوطتنتر

السابقالتعريفحسب-سنبنةبى6سر´`المصافاالسفنتعنىاإلتفاقهذامنهومفى15(
الحصر.سيبلعلىعاله6(و)القفرةفى.اليهاالمثارالمنتجاتصنرو/اوتجهيزظهرهاعلىيجري



و6بمراءاألاوالموادلفا،دفعفديكونمنهالنحفنيمكنءنمقافرب_2_
تبهايجريالنىوكنةالمفتلذالدورافس6شىالمشالالمحددتأغيبىالنواآل
النجهبز~و6النغل

ركأالمفتالدولهءهمتنثهمننحامعد_للمنمنااكعمة..ااعد0́ا_4القاعده و
íالمننمتنغلفبهاألالثغر L:JIنمثهبرهو6المنعcمتطلباتذفطايقالتىالمننجانذ
مدثالنذموصقهامنتا.كةدولةقىئسنخد/والتى»عدةWIفىعلبهاالمنصرصالمتشنا
بفلال6قتويمتأاقرىمتنهتركئأدوألشىالنفنبلبةللمعاملذمؤهلالمتعنا/لمتتن
مناالثةفىعنكفالمنارالدولناألراضىفىالناتتىءاإلجمالىاعترى
لم.7()فوسر(السفئثأظهرنسلبهفيمته

ا_ولةمن>باشراارساالمرساليلىمايعد-~ااسااال-~
:المستوردةالمشاركةا_ولةالىمالمصدرةالمشاركة

،منارخأغببىدولةيبى6راضى6عبرغرن6دوقالئتيائئدننقلتذاذام
منكنر6و6بلدمئاللعابرمرورعلىنغلهابنطويالتىالمننيمات
)ومنهمنفعقببيدوقو6معالتننركنةغيرميمألالوالبلدات
.أننئربطذالبلدانهز«فىمؤفتذئفزبن

زرفنحمراعنبا.اثذو1جغرافبذسباب6العابرالدخولببرر
cالنتلمقفنيات
و6بلدفىاإلمننهالكو1التما.هممالفر،امكتمبرالمنتجانتكون
)العبوريلدان
اعادهومالتفريغمنالنخرى6عمليانذبة6المنتبانذعلىبجريال

ه«جبحالففىعلبهالالبتناءالزمتأعمليأيف6و1النحن
نبرهنالعير.لبلةاجمركبأالمملكاتعقصادرةبنسادهبدلى
.311و12(تىاعالهالمذكر.»النفننيانمعا~هفعن

اإلتفائانذاطارمشىبهااالغبارمنمالشللمثثيماثسالشبأ)6ا
نبننةíاحكاالىمالحامئذثثنئالشدÎالشكابمثثمربتالنهاالثثاوصحرىالنىالئطاعبه

وضالثئاعندالمعابييههتثرالتظرومكن.نطيتمابتمثىالشالمئامنةببرالمعا
.الفطاعبةاإلنثائاثذبنتالق

المنتجاتن6يعنىعاله46القاعدةتتضمنهw´´اكزثىا´التراكم)7(
ممنالتروحدهامىالمشاركةا~ولإمدىراضى6فىا~مركزاكتسبتالتى
للمعاملةمؤملالصرتاهلمتنزكمدخالتتمتسره~مااكسبدنفىخذها6

اخرىد.مشاركةدولةراضر6فىالتفضلية



.0.6اعتما.منعف.,المتنحاتمنشرتحامدعند-التعثةمعاملة-6القاعدة -......-u .J
معاملةالتعبئةمعاملةيجوزنه6غيرتحتويه.الذيالمتنزمووا~اكالتكونالتعبئة
ذلك.يقتضىالوطنيالتشرييكاناذاممستقلة

النفضلمذران0متبالالرهلنةالثتالنثبمر0فكور__~لسنا7الفاعد~ه
المصدرةالمنتاركةالدولةمكومتأفبلمنميينفسلطةنصدرها)8(مننهنالبنهادهمؤبدة
قعها,بنعبئالتىالتئهادائذواصداراليواءانوففامهااألنرالمتتارلثاتنعاروييرب

المتشزكيئ.تيلمتىواعنمادها

تىالمدخالنمنتتالنحدياسل6منللتعاوقحهدهمقصا.ىالمشاركونليبت
.المتنامنهاده

الذ.المننحاتاداستدممتط<0.1لثمتما.ألىIمحو:مته_8القاعدة
,معهاونجاريتأبنأاقتصادعالقانذوافامتأبودالدولفىتانثأمدخالنذية6علىنحشزي

افنف_كلما؟اعدالشذهذهرضتستةانريجه_~<_9~
تعديالتية6عليهاتدخلن6ويجور>المشاركينثلث~علىبناء,ذلكاألمر
عليه.يتفقمانسرعلى

w1اعدةo_الئاننثأللمتتماتذالسمادمحك»._المنامةسز´االنسمامعا
علىفطبنمثوبأنقاطمحنرهمقدا.هانفنيليئأبشبةالمئنهاركأنمواuالبلداتل6من

قىعنالمثوبفالنعبأنزبدالوهكذا.4و3الفاعدنبقفىالمثوينينالنبنبن
.4للقاعده.لنسبأالماثفشوعن3للقاعدذبالنسبةاالشف

ركين.الثماحمبحبتتدمهاموحدةمتنالشهادةالتفاقLترفق)8(



رللعمتروالتجا(االسممنمنثحونةمحالبضاا-
)0وبلدومنوانه

اليهالمرسل(اسمالىمشحونثالبضاثح)~
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ربنطبأقوينبغىالتباريتأ.األفضلياتذíفظافىالمنننالفواعدفىتسننى)ميد(
وءمدهعلىتتمننةكلفىمنفكلعلىاإلمتيفاء

<ÎعاوبتنكلÎالفظافىالمئتنالثواعدشاثددةاإلرسالشروطفنوفىال(ج
مثدمنء5القاعدهفىالواردبالمعنى»منرامباارساألالمئتيماتئرسلئر6بثيئى

البه~مالمرسلالمألالىمالنصديي

8تثأالمتافىتسبيلهيتيقىما_تانيا

البلدفىبالكاملعليهامتحصالو6منتجةالتفضيليةالمتنباتتكونن6ينبغى
و6مقنعةتكنلهفإذا)النظامفىالمنشرقواعدمن2للقاعدةوقفاالمصدرالمشترلث
و36القاعدةمتطلباتتستوفىن6فينبغىالمصدرالبلدفىبالكاملعنليهامتحمال
.4القاعدة

Lم (ì6بنبئىلكاملياعليهاالمتصلو6المثثبثةثيرللمثثماثلشيةúبنم
هالىL:Jالنحوعلى8المنانهشىالنببل

تستوفىالتىللمنتجاتبالنسبة8الخانةفى´´با<´´الحرفيسجل-1
الموادقيمةمجموع""L"الحرفيعقبن6وينبغى.3القاعدةبمقتضىا~معايير

معبرا,مددغنين~فىو6مشترلثغيربلدفىالناثثة:لمتجاتو6األجزاءو6
المصدرة.للمتنبهات(فوب)القيمةمنمثريةكنسبةعنها

تسنترقىالتىللمنتجانبالنسبق8نةاتفى´´جيم´´الحرفيسيل_2
المحنوىمفدار´´يبح´´الحرفيعئبق6ويننى.4القاعدهيمفنضيالمنسزمعايير

منمثريةكنيفعتهامعبراءالمتنركثالمصدرهالدولنةرامى6شىالثاتنىءاإلميمالى
المصدره.للمثثماثالثوب(الفبمث



النجليزيةباصل8ا

ءسد:م<م~«سرم~مت«حودالسر»ملدتت
الموجودالتكاملحولمشترلثتقرير

الدرسقيداإلعالميةالشبكةمشروعيبن
للتنميةاإلسالمىالبنكفى

التجارةلتنميةاإلسالمىللمركزتأينيكtو~و

المنعقدتألتفالنااإلسالمبئةالفمفنناء6العملومقططمكفمالةعطى6لتذ.6
نمورالىالرامىالمنتصفلعملبدةجدفئزه,1798بنابيفىوبالطائفالكرمفبحكذ

ونيكاسزالقطاعانكلفىاإلسالمىالمؤتمرمنطمناشىاألعضاءللدولمنكامل
العلوماتذ.

المؤقوصادقاإلقتصاديالتعاونعيملتالعملمخططتطبيقالىموسعيا.2
التر_~10/14رقمتوصيةعلىالخارجيةالشؤونلوزراءعشرالوابراإلسالمى
التجارة.حولالخبرا<فريقبجمرالتبارةلتنميةاإلسالمىالمركزعقتضامايتكلف

2/5(4041وبمب4الىم1منبالداراليبضاءانعقدالذياإلبمتماعهذاقر6وقد
األوليةالوسائل~نيعدالتجاريةالمعلوماتمنمثبكةإنشاء´´~ن)9841بريل6

والجهريةالقوميةالمعا~الشبكةهذهفىيشارلثالعمل.مخططبتطيبقالكفيلة
المعلوماتنشرقصدوذلكءالمعنيةاإلسالميالمؤترمننمةجهزة6وكذلكوالعالمية
اإلقتصادي´ا.الحقلفىالعاملينكلمتناولفرسونبحيثومستمرةأليةبصقه
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مذكرةالتجارةلتنميةاإلسالمىالمركزعد6,التوصيةمذهعلىباإلعتماد.3
منذدراستهعلىانكبتالترالكوسيكنظار6علىوعرضهاالمشروعلهذاتقديمية
مهبالتعاون.واسةبإعدادالمركزكلفتثم)9861نوفمبر61-41(األولىدورتها
المعنية.والعالميةاإلسالميةاألجهزة

دراسةاعدادمفىالتجارةلتنميةاإلسالمىالمركزامتهدالقرارلهذاوتطيبقا.4
المؤترلمنظمةالفرعيةواألجهزةاإلسالميةالمنظماتمشورةعلىباإلعتمادالجدوى
الغاط).ء(األنكتاأالعالميةالتجارةمركزموبالتشاوروكذلكالمعنيةاإلسالمى
لتنميةاإلسالمىالمركزنظمالكوسيكلتوصيةوتطيبقاالغرضيهذاوألجل

هالتاليةاإلجتماعاتالتجارة

الخطوطووضعاليبضا<بالدارالمنبرا.منمنيقفريقاجتمع8965يوليوزفى_
الجدوى.لد.اسةالعوينت

Îفظاستحكمالتىالبادىءووضعبإزهيرالدراسأفريقاحتمع9861كتوبر6فى_
الشكة.

89ئمرامرفى_ الجدوى.دراسةمتروععلىوصاذقاإلتصالفربنايتنهن81

لجنةتوصياتعلىبالكويتالمنعقدةاثنامسةاإلسالميةالقمةصادقت.5
اسالمعمموكزانشاءمفىالتفكيرالىمللتنميةاإلسالمىالبنكتأعوالتىالكومستيك
المؤترمنظمةفىاألعضاءالدولفىالمناسبةاإلتصالبوساثليحظرللمعلومات
اإلسالمى.

للبنكالتابيوالتكوينالبعوثمركزقاهالتوصياتلهذهوتطيبقاال.
البلدانبينللمعلوماتشبكةانشاءمالىمترمىممهيديةبإجراءاتللتنميةاإلسالمى
البنث~1987نوفمبروفىاألولية.الدراساتبإعدادوقامايسيئات)اماإلسالمية
التجارةلتنميةاإلسالمىوالمركزاإلفستادعنممثلينضهاجتماعاللتنميةاإلسالمى
التوصياتهذهتطبيقالىمالمؤديةوالوساثلالطرقدراسةقصدنقرة6ومركز

األهدافوتحديدالشبكةلهذهاألساسيةالهياكلفص~اإلجتماعوفاللالمذكورة.
هيلىفيما

المستعملينبينالمعلوماتتبادلبتيسيرالكفيلةالوسيلةباعتبارهاالشبكةوانشاء_
»المتخصصةالمؤسساتوفىاإلسالمىالمؤترمنظمةفىاألعضاءالبلدانفى

ميادينفىا~ةالمعطياتقواعدهنمجموعةانشاءممنالشبكةستمكن
هذهستساعدw,الدولهذهمتناولفىالبياناتوتجعلاألعضاءالبلداننشاطات
منالتبارةلتنميةاإلسالميالمركزسيكونوهكذاالبياناتنشرعلىالشبكة

المعلوماتمنشبكةسيحتضنباعتبار«الشبةتفولهاالتىللتسهيالتالمستعملين
التجارية.



دورتهاخاللاإلقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةاطلعت9881سبتمبروفى.7
الخبراءمنمجموعةبتكليفوطلبتالمركزقدمهاالترالجدوىدراسةعلىالر:بعة
فبرايرفىمرالبرنامذا.اعدادبالفعلموقدللتأينيك.تنفيذيبرنامهاعدادمقصد
للكوسيك.مسةالخاالدورةالىموتقديمه9891

خرى6دراساتبإعدادللتنميةاإلسالميللبنكالتأبرالبحوثمركزقام.8
ذلكألجلوقاماإلسالمىالمؤترلمنظمةالتابيالمعلوماتنظامانشاءم.الىترمى
ه~تىفيمافلخصهان6عكنالتدابيرمنعددباتخاذ

تقييمافستقدمالدراسةما6الجدوى~بدراسةالخاصةوالمعاييرالشروطاعدادم~_أل
والمعطياتاإلعالميةوالمواردالمعلوماتوحاجياتإلنسيابوكذلكالتنميةألهداف

للشبكةالالزمةوالالسلكيةالسلكيةاإلتصاالتووساثلاإلعالميةوالتجهيزات
الشبكة.مذ»إمتناءفىوالجهريةالقوميةالمراكزدوروكذلكالالزمةالبشريةوالموارد

األعضاءالبلدانلكلموجهمخططوضرالىمتفضىن6فيجبالدراسةهذهتناثرألما
دول.لسبرنموذجيةلشبكةمفصلومخطط

»محروصلنفاءالقالبيناإلستننارببنالمتبراهمكانبمنالعديددعوةأل_سر
سبصاربسرالفرالمنقبلوئىثنيف.لجنفطرثمنوصالعرهذهتقبيممبري6وفد

امنة.الدروابنداءالعثأÎبإمراالمنعلئالقرار

بؤرية.نقطةليثمكلقومىمركزتعييناألعضاءالدولمندولةكلمنطلب_ج
امشطارقىءفيهاالبؤريةالنقاطتعيينوألالدعوةلهذهبلد28استبابوبالفعل

األخرى~87البلدانبقية

لمنظمةالتابعةت1بالمؤساإلتصال~:cالقوميةالبؤريةالمراكزعلىوزيادة-»
إنشاءفىالحاصلبالتقدهإلعالمهااألخرىوالمنظماتوبالمؤسساتاإلسالميالمؤتمر
هباألمرويتعلقالشبكة

»السعوديةالعربيةجدة,والتنميةوالتكنولوجيةللعلوماإلسالميةالمؤسسة-

اإلسالميةللدولوالتكوينواإلجتساعيةواإلقتصاديةاإلحصائيةالبحوثموكز
0تركيا~تفرة

»المغربالداراليبضاءالتجارةلتنميةاإلسالمىالمركز_

•الثربالرياطوالتئافهوالعلو/للنرميفاإلسالمبذالمنظمف_

<تونس»الهرميةللبامعةالتابعالتوثيقمركز_



»العراقبغداد)العربيةللبلدانالصناعيةالتنميةمنظمة_

ءالسعوديةالعربيةالرياضءوالتكنولوجيةللعلومالعزيزعبدالملكمؤسسة-

»مصرالقاهرةءوالفنيةالعلميةللمعلوماتالمصريةالقوميةالشبكة-

السعودية.العربيةالرياضءوالهاتفوالبرقالبريدوزارة_

الدائمةللبنةالرابعاإلجتماع.الىوقد/الشبكةامتنها،محولتتريراعدادمأل._
4091شوال70.الى8منالباكستان.باضبإسالماالمنعقدوالتقنىالعلمىللتعاون

.8996يط36-65~

الركزمنمسةالخادورتهاخاللالكوسيكطلبت9891مبتعبروفى.9
يأخذوشاملموحدتقريربإعدادللتنميةاإلسالمىوالبنكالتبارةلتنميةاإلسالمى
الدرسقيديوجدالذيايعيناتمومشروعتأينيكبينالتكاملوبه6اإلعتباربعين
النقفاتوتوفيراألعمالازدواجيةملتعنبسعياوذلكءللتنميةاإلسالمىبالبنك
نظارلحنة6علىالتقريرهدااحالةمالكرسيكطلبتكمااألعضاءللدولاإلضائية
المتابعة.

10.íالكوسيك.منطلبعلىبناءالتقريرهذاراعداأ

•النانوافزه

االسالمىالمؤقولمنظمةالمعلوماتنظامشبكةحولعامةنظرة
(ألوسيسنات).

الشبكةهدف.6

الدولتكينهىإيسيسنات)ذلكقبل(المسمدة.وسيسناتشبكةوانشاءمنالغايةإن
المجهوداتتنسيقعليهمتسهلإعالميةوسيلةمناإلسالمىالمؤترمنظمةفىاألعضاء
علىألوالقومىالمستوى<علىسواءمتاملوفنىواقتصادر<اجتماعىنمولتحقيق
اإلسالمية.المجموعةمستوى

المبادالتوتديبرتنظيموتطويوتدعيمرالىالشبكةترمىالغرضاولهف
اإلجتماعيةللتنميةخدمةجماعيةبصقهاإلعالميةوالخدماتالننظمواستعمال
للمعلومات.والمستعملينوالمؤسساتاأل~ءالدوليبنوالتقنيةواإلقتصادية
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:نعريغه_.

سيسنات.اوبشبكةالخاصةالمناميمتوضيرقصدالتالىالشاملالتعريفاعطى

االستعمالتتننبطالىمبرمىءالتكاملالمعلومانذمنئظاماوسيسنائذ6بعثبر
اإلسالسالمؤشرمنظمئأشىاألعمئماءالبلدانملرفمقاإلعالمبنهللمواردالجماعى

الثمر.محهوداثثدروبعقسبدعمدبثامبكياعمادارهماعنمااإلسالمبثأوالمحموعانتد
الجهوبأالفطاعبأوالتتمالقوميةالمعلوماتتظموصلمنالشبكفهدهسئمكن
المعلوماتثظمة6علىثضالالمعضمعشهامبقالننتبمبذالعلوماتئدنطموكذلك
علىلكوكثمركريالالوالندمبريأللرقاÎفظاعلىالنسكنأههثوسنثوثرالعالميه.

التظمإلنصما/مقنوحةاوسبسثانذننكناوسنكونالعلومانتدلثسزومئدمدثنظمأ6
السلكبذاإلنصاالنذمسكنأاما,السشمليقعاثمحموألوللمعلوماثاألثرى

ئبييرفمدالحنوفثشىبعيبنهاثسبنموسبمئائئد6عمادسنكونالتىوالالسلكبف
الالثمثأاإلنصاالئذفشكثأثمنضل.لحنلئأكلشىالمستعملينطرتمنالعلومانذيلوؤ

.ومصدرهاالمعلومانثدمللمأموتحعقالنتلوبثشىالمعلومانأبلوحالسهلمنسمكون

´´شكةاإلستعمالمزدوجÎبنظاوسيسنات6مثبكةمقارنةيمكنخرى6وبعبارة
.لإلتصاالت´´´´وثبكةللمعلومات`´

.ماتالعلوشبكة_

هذاومنمان.العلونظمعلىفعنمدللمعلومانذتنبكأوسبسنانذ6فظا/بعنبر
اتتمةاألبينالمعلومانذإلنممبابفظا/بالنهوسبسنانذ6نعربفبمكنالمشار
األنظمفهذهفمتلالمعلوماننا.معنوىفنهالحالنىالمنقلةالمعلومانذوتيكاتذ
دوايينةاقمنجنبفصداإلمكانبانذحسبالمواردجماعبذبصفففسنعملوالنبكانز
التكاليف.ونراكموالمجهودانأاألعمال

يؤمنلإلتصاالتكنناهوسيسنات6اعتبارمكنلإلتصاالتشبكةوبوصفه
والقطاعية.اجهويةالمعلوماتمراكزبيندوالمااإلتصال

ودورهاريةالبق,التناط.3
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المؤمساثعلىيننملÎكنظامبوهرشزبمقذومبمنانتد6شبكةتنعتلانبمكن
المتبادلةالمنفعةممانألجلمجهودانهائنسقوالئنىالبعشبعتهامعئتعاوناهى

الموحد.والهدت

تعملللتئسيتنمركريةنقطفعلىوسبسنانذ6سبنتئملالمنظارهذاومن
بتعلقفبماطانهاننئافنسبنعلىمسؤولفسنكوتالنىالبؤريةالنقاطمعباإلنسال
.)4الفصلقىالترحأنظر(معيبنىمحوضوعو6معينفيغرافيذبمئطقف

مركزلبمسةالنجهبزاتذعلىبنوفرعندمابؤريكمركعمؤرببفئنفطذنسمى
منمواردعلىوبنوفرمبنالالزالموطقبقوبننغليشبكةمومولونوتبنمعلوماتذ
وثدبروالالسلكبةالسلكيهاإلنصاالتوعنيبرانذاإلعالميفالنيييزانذومنالمعلومات
الدور.ابهتíللتبأبؤهلهماوهذامبزانيةعلىيننويكماادارةمفنؤوته

هاجهويةالبؤريةالمراكز/النقاط_6

النىالجهوبفوالمؤمسانذاإلسالمىالمؤغرلمنظمثذبعأWIالمؤمساتذفعببنبمكن
فطاعبنأمعلومانذنطىاوعامذبمفأبذواإلفنصاداإلجننهاعبفالمعلومانذمبداننفطر
علىنوفرنمااذامبؤريفمراكراوكنقاطفعببنهابمكقcاليلدانمنعددلفاثأه
الدور.بهذاíللفبا)الردفن(ندوالتسهبالالمالثمفالنفنيأالبنبأ

هالقوميةالبؤريةالمراكزاالتناط_ب

يتوفيعندمااإلصطالحهذاعليهيطلقوسوفبؤريةنقطةعلىسيتوفيبلدكل
الدور.بهذاÎللقياالمالئمةوالتجهيزاتالتحتيةالبنيةعلى

:العالميةالبؤريةالمراكز/التخاط-ر

بمكنالفاريو6الجهرىأإلطاراإلعالمبأفناطاتهائنعدىالتىمسمانذالمثكل
والتحهمزانذالنمنيةالمنبانذعلىئترئرنذكلماعالمىبؤريمركثيو6كنفطأتحببنها
الدور~ابهثrللقباالمالثمذ

:لال´وسيسناتاإلعالميةللخدماتوالمستعمليناالمصادر_

.اطارفىنوعهاكانيا6للمعلوماتالمستعملينيغصفيماتضييقاتتتخذلنسوف
بالكلته.فتتعلقاإلستعمالمنقدن6مكنالتىالوعيدةالتضييقاتما6وسيسنات.6



مباشرامستعمالو6مصدراتكونن6المراكزو6البؤريةللنقاطعكن
وسيسنات.6فى.اطارشبكةللمعلومات

والمعاييرالدورهالقوميةاليؤريةالنقاط_

بهايقومالتىالمجهوداتاطارمفر.ساسيادوراالقوميةالبؤريةالتخاطتلعب
إلنشاءقوميةبؤريةنقطةباعتبارهاسواءاإلسالميللبنكالتابيالبحوثمعهد
هذافىتتمثلالقوميةالبؤريةالنقاططرفمنالمرتقبةالمساعدةفمثالوسيسنات.6

إلنشاءالجدوىدراساتاعدادمثناء6البلدأافلاإلتصاالتتسهيلفراإلطار
~واتصالكنقاطالقوميةالبؤريةالنقاطاعتبارممنالمنظارهذافمنوسيسنات.6

منظمةوأليللتنميةاإلسالمىللبنكالتابعةالمعلوماتمركزيبنلإلتصالمكاتب
عضو.بلدكلفىخرو6قومية

وترمسالخاصةمواردماالقوميةالبؤريةالمراكزتنمىن6المنتظرومن
المتعلقةالمعلوماتونشرومعالجةوفزنجمرفراألساسالدورتلعبوبهذاتجهيزاتها
فىتسا~ن6المراكزلهذهكذلكعكنwيعتضنها.الذيبالبلدخاصةبصقه

~راالقوميةالبؤريةالمراكزتشكلن6وعكنوسيسنات.6معطياتقواعداستحداث
ابمتماعيةمعلوماتمنعلبهتتوفرماباستبدالوذلكلبلدانهابالنسبةللمعلومات
وميسنات.6إطارفىواقتصادية

وننسقسنتعاونالنىالنومبةالبؤريناالنفطأفعببينعضوبلدكلبنولى
السنبكأ.انتناءممراحلتناء6للننميفاإلسالمىللبنكابعwالبحونذمركزمعتهاتتناطا

يؤريمركزعلىبنترفرن6بلدكلعلىبنعنموسبسنانذ6ارساءمجل6ومن
فعببينبمكنو6نفسهاالبؤربنةالتفطةالوفتنفسشىبكونن6بمكنبمبرالذفوس
نفسوفىالنومى.الصعبأعلىبؤرباالمركزبمبححننىهحنو-فىأخرمركز
للمعاببربنبببن1وسبسنانذ6اطارمفيبؤريابمبحلكيالمركزعلىبيمبالوفنذ
هلمنةالنا

المعلوماتسرلالعهدسديتةوناثئعلىمتوئيوالمعلومائذللتونيقمركثيوجود)1
مية.التن

.العطبانذامالغموامالنيأأواعالميذمسياكنبلوعامكانينةم)2

هذهواستحداثومعالجةجمروتسهيالتالقوميةللمعلوماتاألوليةالمصادربلوفى)4
المعلومات.



منئفكئهالثىوالمحالئئدالماليأالواردتوثيمعحماتوالصالاألساسىالفائون)6
الدور.مهداالغمار

.التاليةبالوظائف.خرىمها/بينمنا~يرلم

اومييمنانذ.لنننفيلالالزمتأببرالتداوبنقذللنتيبقمكنببدوريفترم)6
األعضاءالدوليقاإلتصاللنسبلمةالالقاإلتصاالنذوساثلتنميةينيع)

اإلسالمى.المؤغرلمنظمفالتابعأوالمنظمانذ
امجهويفوالمؤسانالمعنبةاإلسالمىالمؤتمرمنظمفمؤمسانذبنبفمعبنعاون)ج

المعلومانذ.نتمننعبأمباديتىفىمذالمجهودابتنسبناألخرى
اإلبنماعيفالنتمبفميداقفىمننمصبهويمعلومانذÎتظادوربلعباد

يأ.واإلفنصاد
مالشأ.مبذاعالمنميهبزانذعلىفنوفراللمنظماننابعنةالنانندالمعطبافتراعدبعننن)ء

مراحلخاللاألتيهاألساسيةوءالمباداإلعتباربعينالبحوثثمعهدسرخذ
هألوسبسناتوارساء

المعلوماتنظهإلنشاءوالتكاليفوالمجهوداتعمالاألازدواهمو6التكرارتجنب)أل
والمنامر.المواصفاتبتوميد

بنفستتميز,حدهعلىكلالمؤسساتطرفمنمعطياتقواعدوانشاءتجنب)ب
الموضوع.ونفسالحاجيات

~وسيسنات.ايصالهامسيتمالترالمعلوماتنظالواندمابةتوافقعلىالسهر)•

اطارمفرواألتيةالمتوفرةللمواردمدقصى6الىمواإلندماراالستعمالعلىالسهر)د
اإلسالمي.المؤترمنظمةفراألعضاءالدوليبننعرى6ثبكاتتنميةقمدسيسناتألو

وتشغيلها.لنجاحها.سامسكشرطالشبكةشؤونلتدبيرالموظفينتكوين)ه



:الثالثالجزء

اإلسالميةللبلدانالتجاريةماتالعلوشبكةوعمثسر

وامدانهفعربنه.1

اطارمشىالنجاوبأالمعلومانذوتنريمع.المعلوماتقواعدمقبتالتÎتظا
النحاربذالمبادالن«ثرئمارانتداحدائئذمفصداإلسالمىالمؤتمرمئظمأشىاألعضاءالدول

المبامتره.

•بثأالتجارالمعلوماتمناألعتماءالدولحاجباتذسد_
•ألبةبمنثأنفوالمستمدسيثأالمناالنباريثةالعلومانذبموى_
وخلببهاومعالجنهاالممكنفاألجالألبسطشىالمعلومانذجمعفيببى_

•المنعملبقلدىونتنرها
النجارهممببامنأالمنطفأالفرارانامنزمناألعضاءالدولمندمكوماغكبن_

بالفرصمنذالحااألساسيةبالعلومانذالمؤسسانمدوكذلكالخارجية
•اال´عضاءالدولشىبفالنجار

التجاره~úميداشىوالننسبةالبحتأفناطاتفنتنبط_

النىاإلسالمىالؤتمرمشمذشىاال´عتماءالدولميميعمامفتالمنروعمبكون_
يجبأ.تدروممقتأمراملعلىونطيبنهانعناءهمعلىالسهرلىمنتن

يلشفهمانالعلوحوىستمنالمركئيبتأالمنيهساس6علىالمنروعíوسبفا_
شىثرهالمتنالفموىالطائاتذاسنئمالعلىحرصاوألك»ننثرهامسذمنلكوكت
اال´عتاء.الدول

علىبالمنئعهيعودمنىالمتبادلةالمنفعةساس6علىوتعليبقهالمشروعواحداثسيقع_
،عاذلةبصفةالمشا.كينجميع



الحكومبنةجهرةاأل_
المخنلحلةو6و/مثأالعاالؤمسممائذ_
الحامةو6العاهنةالتئركات_
مدهLl.iالجمعياتذ_
.واخامثالعاصفوالنكربن.لبعونتأمعأهد_

المعلوماتكلميبعة.5

للدولرجيةالمناالتجاريةالمبادالت:)MEMOSTAT(الخارجيةالتبارةاحصائياتم_
والبلدان.البضائعسمعبعضا،األ

اإلدا.بثذوالنرتببانتدنبنالفواه)MBv10REGL(والدوليأالقوميةنبنالفوا_
مبثأالفتروالواصقانالحصص•كيفالجمرندالتعريقأ•بالنيمارةالتعلنأاءانتدواإلمبر
.لإلنتاحوالعالبة

التجاري.الحقلفىالعامليناعالناتمه)8EIC(األعمالفرص_

شىملبنالعامولالعلومائذقاعدة:)(ع~الخارجبفالنجارهقىملبينالعائهرس_
للمعامالنالسنويوالحجمالنناطومحالوالعنواناإلسمعلىونحئريالئمارة
...•السجلثألئفالساوالتناثة

مسقلمالخارحمثأبالئحارذتنعلنوتاثن:)8اBLlO(البلبوئراثيةماتالعلوبنك_
.الحئيآاهثفىالمبيئئأالسالفأالقواعدفىأكرها

حولماتالعلوقوعد!.)TENDERS(العالميةوالمناقصاتالزايداتعروض_
.اإلسالمىالمؤتمرمنظمةفىوالمناقصاتالزايدات



:ريةالبقالنقاط)6

مننولوالنىوسمبهبصففالبؤريةالتخاطفعبيقالمتماركثأالبلدانمنبطلب
.والوناثنالمعلومانذحمع

.اإلننغالفبدهىوالنىبةالنجارالميغنةذاتذوالمتامةالعاصف-المؤمسمانذ
,نلبنكسءالتلكسءنفالهاهاالتباالتجهبزان-
المبامنتراإلبصاليغبأالالسلكبثألإلتصاالنذمطراف•المنسنفالنجهبزانذد
Lلنتكف.

.والوتاثقالمعلوماثيمع_
المشملعئ.طلماثالىمالمنثطاعقدراإلمشحاية_
~الثثمسنمركرو6اإلتلمىوالركرالمنهملمبنالنواصلئالمين_

.الحاالث

:اإلنلبمبذاطراكنب)

ر0للبلدا،إفروابلبغدييةالتو.حسبذلك•.إقليميةإكذمدبة•6تعمير..ميجب
اإلسالمىتمرالمهمنظمةفىاال´عضاء

الشماليةائريقيام_
الصسراءجنوبالواقعةانريقيام_
أسميارةشمبجنو_
اال´وسةالشرؤ_

:اإلختيار´معايير

ثر6بثحثمملحامدهوحداتاحداتممثعثىالاإلئصالثربنلثوصماتطمتأ
الئطماتوإلى6المعيئثةالثوميثأاليؤريأالثقاطالىماإلقليمىالوكرمها/تسثد

ق6مسراإلئلسيأالمراكعامداثمúتإتلكو1الحالةههثوثىالموحوده.اإلسالمبة
المشاعبة.ثماراألمواسكلةالمعطياتلنفلرمثالالالنحهيراتعلىيثوثرملدشىيشم



:الدنياناالتبهيزات

مرلتنفيلهامثأالالزالالسلكبئذاإلنصاالتذونحهبزائذالوناثقبذلإلنصاالتذمطراف_
اير.السنتبىو6الهاردومبرناهيةمنسواءثثبIالنجبيقهذهمجمرشه0باداكامكائبفم
اإلستثساخزاثنبب_

.الننبتىقركناوالبؤربذ1الثقاحلرفمنسعه)الذيثقىالوناالرصبدمغذ_
طلبمصدرالمؤريذالنفظذالىمميوبأاألومعتزالمعحليانيتوكفىباليحونذíالنبا_

.المنذ

:المتخممةاهراكناك

المكونفالمعلباتئدمتولثولبشذممثمخملمنتولىمراكرربعتأ6فعببينينحنم
.للنتمكذ

:ااإلثمتيا.ييرامة

اإلسالمى.تمرالمنظمتأ,جهز6ضمنمنالمراكزحاتهانتياريتقين

•التجهيزاتنا

ماتالعلواعدفيوتسبيراعدادمuميداشىتجرثمعاببىمئنوووبيحارد
.اإلفليميذالمراكعشىحردنأالموالنجميرانذلنلكعانلذنجمبزانذوكذلث

:المهمة.

.اإلتليميةبالمراكزواإلتصالللمسلياتبنثوتديبر.احداث.

التجارة.لتنميةاإلسالءرالمركزالىمالمثمنةهذهتسند

التجهيزات8
.واإلستنساخاإلعالميات

:ا_ممة•

فل.5́0اعلىالمعحلياتيتولثاسدىمولبةممثوتملرالتنهيكتأمو6بنبروتت~ادارة



:الرابحالجز«

بنبكوالناوسيسنامذ6ببنالتكامل

النظامينبانينجلىر«ورهماوالتاينيكوسيسناتذ6مباكلنحليلبعد
مهما.المناطثÎالمهائتفبثفىالتكاملسباب6على~ؤاد

1I..ا.سبنانذ.
•التاليةالخدماتتممدياعلىوالتاينيكوسيممنات6منك~~-

التىالتوبيهيةوالمبادىءواإلجراءاتالنظملتنميطالالزمةالمساعدةيقدمانا
•الشبكةفىكوناثشارسيستعملها

لمعهدالتابعاإلعالمياتمركزشىالتبارةحولالمعطياتقواعداستقبالمرافق»
توفيرمعينيكاانامطياتقواعدذلكفىبماللتنميةاإلسالمىبالبنكالبحوث
•المستعملينطرفمنللعطياتالمباشرالبلوغ

•التتنيطونمدماتالشبكةمعلوماتتووين*
•وسيسنات6ابراءاتومنغثمإلستعمالوامنثناسهمالموظفينتكوينا
.اإلعالميةالتجهيزاتوتديبرارساءم*

:بنبكالنادورا2

Îشطائئنمكةحولتشاطاتها)بنبكالتا(النجارينأالمعلوماتئنبكةئركرسوف
هليةl.:iJ1rبالمهائامثيمشأيفوروسرثرمةالنحاالمعلومات

»الدوليةالهيشاتومناألعضاءالدوللدى<منالتبعارةحولالمعلوماتونشرجمة-

المعلوماتذههثونفلالصغيرةترالكومييبىأليانئدباسنعمالالمعطياتذفواعدتنميأ_
مئنرامباأمراالمعلوماتادخالمممبحوبهذاءبجدةألوسبممنانئدالرثيسئأالوحدهرالى
إالمأدبةالومماثلعلىالتنبكهتوثرنئدمااذاممنبسرانثلهاو

فنمبئأالىمسعباوذلكبلدكلشىونئمبنهاوالميهويةالنوعيةالبؤربفالنناطاتنقاءم_
مركرالىمالمعلوماتذهدهونفلونترنبتنيمعمبننهمعالنمارمفوالبيائائئدالمعلومانثد
إوسبمنانألالتابعاإلعالمية

بنولثالىموكذلكوسبمناندألالتدمعاإلعالمبذمركزرالىمئنرالياالوصولميقن
•وتونبفهاالمعلومانذبامشزبماعالنبا/معيفوالميهوالفوممتأا~نذ



اطارمشىريةالنجاالمعلوماثتدوننهلمسالجثأرمأ،الالوالوساثلالتنثمئثية_
•الشعملينأمأعلرووقسهااوسبمنات

دلةاألونشراإلرشاداتذلكفرعاعضا،األللدولالمعلوماتخدماتتت._
)التجارةحوثروالنشريات

؟المعلوماتبواسةالتجا.ةونتنيطالمعلوماتتروينفدمات_

المعلومات.وفدماتنظماستعمالمولالموظفينتكوير.-





باالنجليز،~:االصل

المموا~امذبينمؤلبلبولمب

بيةاالسطائبئدازفيثمةالتاسيةانت

7يوصرمميراقنميالمعقود J T689سزيراك,

»خبرارلطريةالتنسيقمجنةامانة
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~ذذلان1ا)با
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أذدعةIل1ال~افىتسر1ة~،ىوهلاومايواأسروزوت

´.ذ،.ةاز~داا

Iمة!«-مأل

إننذط:مهألومجاةنبلفIز~باIة1سا

،1ت..1،1•ا Í(دذذ،ةاند
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öد.،به.J.ا،:.،0:(>،.الأر>....ا..>داا)م<
مم11

._:_.أد-وا>..ا8ا.:را

،.مو<´ا_تI،<ا~ا.را



لمالدراللحماحمناره

ادهىث-)ا,).فذتراها،موااعهIدا«أا

I،ءءI>وقدمه<(هممدسآعه:ذرود

.....اةارت21

•Jردها،،نذااداءدا
سرىسرءuسةر9اةIرباامه)بهاسرتذذدا

ر~مدث1ءهود-ت_تا
8«رلو،)ا

ألءه>»،،ءوJ,سرفي8ة.ه,ا_وا

ندآللد-،اl....،~لمئ~دذظ«ات8ا،داعهدد_نفااا_.و

n-؟.ءأ«مذآلهاوأنذرذ.ذآلا_.»وا!-ال

،،ةمو1ةسءطا»،راعىب_ةc......!Jمدآلاقبه،Iءةد)أ.،«راا-1_)•8

،آلراداو

لد(.ءور2لدذذ«اطولدننعرا)-ل•لم-8

_5,ومسةطلةافىهزرل3I•إ-)-8 L.UمحنIد،ف~)اؤفذيةننسرط.إارنزتi

5برهلدةاوفى.ذدرل81رلم-8

n-وذ_-را6ر؟_)

ر1ذال_.تا

،تسر_ت-واشعذتادءذصاا

رثانو.)ا،.ت.وهانا

؟».ةال،ئةإ•ااأسددددا.»»ارt(،.ه.ا،»،-ت»

8ال:ن-د)د.ااا_9

ن1بدبالسرتا)_..

دوداما,_م،.:.ذد0.كا.,

وث_،قةلمى98رتال_«ء_)اذنترسالااىوا«.سظرطمحىدالمدهرمسامد~بهر<الا5_9

::.»ر_.<،د_.اءئن3_ا_ادمه:.دأءدا»ذمأل3.ر9

1Iاء،ه.،اد1ء<ءءا6_9 j.ه.،ا...\.:

8دداد-و:»در1ء.أف1درءفىالذ.اقدمدمد.عمتءتا8ادرا

8مء).)<:»ء0

مألر(آلمة1ء9؟اق-<.ا

>.>:فيا••ا

.ألا:..ا´و5ه,Litذذ،...م.)ا.



.بم3ا_ذفواءأ).),.

ىث1د،،ا3-)-ا.

ردهادرماهة1لفاذ،t....)ط.´ا>.،،هتدأ3-ا»

ء،ةالسرالIناسردلاصرودة)-ثامةجهر«ما..ذةلمدوا1•3ر،ا•

I.«ر1.لد،»ب

~-نةالب9مى5ة1طفيءهألعوا-دا»»ها;1.ا.-»دI«ءءنذرç•3•ا<

لدف،،مةا

I<أل:إلدI.ت

.1أا.ر).:1ت»ء~-.)-»، I<:ة.Iر(ود.اا8اذ.ءا.د_داصا«.ذ_ء«.ةد،.ء،_<
I :.LLJد.سأل:(<<الا .__.

ا•)-,0
مر\

_.ةء.´»مد).اا

..راد0د(

رد.را.دة.اإ

آ.و_،،،.ةلمتا.>..راا_دةا

،01دء-،و.ا

.ةد_ى0لاوتدد«للا

د،،ذبعا

دتمدمل!



نال_._«اددأ
بدلىلدغتسر_.مد_)

ريدب0و»1امادهءتأ
اتد8ادرا

»سمأاحمدن1أات_قر»سرا_ذوبدسزءسر

Iيديسرعةولدوذو9وسر<امساا(_ما~ءسي

زةذلمدالنيالدفنىالهتءدIقويضاI»وئى1الو

tءيددوإلتهنت.مدا1~ت_ءين_زر

•ألدهالسالان1لملمسرأدكةمستثو

نلدذاIالذازر

1-1.:.I00`.;<آ~..Iلحصب.لختأ~محسر،>.´مب1لجنبضذبه0).~<..دىفننتبته.<بيبدثذ»عبكننحنذ،ببنإل~:. -~.سز>

~مد..محسندممد.سمسدلحلد-8ت)ك..

ذأللسرءبات<ا:ده)اوت>وايمألمهIوتبألى«دذتأوعت1ذ«ف1.3(ذ.ذ،ألا

مد..ألر1لمدسا

دد<دأ>ا3،1ءءو8لسزد لى..ب0»:~ا؟.,11.في.>0.اا.



رمسره.´

.ا.1ذ_،.،وذ،ا(.ا.الحة_بابى>اL.ند.ذت_.رلىلدمر._ث)

ةر~.،سهأنسر1لمدخده،او،،1»_1).لدسراولمدسرىا

~._ر1لسر.مهاöجهرا__اءإءة_تد،فياولتيا

ل.هل~_،.او_ء~وف._و1ا

~،_ر1__)._ء_.ه_1ط_بد_لخد

س1فيت_نةفيا<~رماء.)رو.اذبةاعذتا

8ء:.،اماراأاءلمدبنةنوط

ر،ب1ءه>بنو

كى_بدحااJال،،_ذ_وف،سرظه،ره..آلل«..ء_ااآل_ذ._ال..ر__ا.0داطددر´..<إ

ذ~.،._(روردو»~هأله،سرلذ_سر~~،ولد)سى>،~ر9لدة._(ءددسرر1لد~~ءسرا

لهسامو~بكءأحالدآلفس__ب_رلصسرIن»»~وذ.رظلات~JدخأIو،سرن_..ذ.

4>1-ا

~ء~و،ازرءالنانةرانهاثI~وءداموهالعالرار.،-ئة-.)
مومدسالى.ارعه_د»،-)Iصرو.لطلا

1•(»9

ءبكال-الا.مدد_اl...ءه1::ا><6هد.دءها)-, ----....._...~_.___.__<_.._~~._._._



د.ءرا..د.ا1

•!،`.....>.ا

_«ا.ذj.ال:...._،ألء،ا.1

ة~...._>.؟~I.ر,.).«.J!.0_:.0.ز><...´ا

هر_ذ__،أ_م._ف«!ر:__~سال9́ار1´.._،<__«ب_ا

3لدهتحة»_ى..«~)._رI._م..،:إ

.ز<1افي

لى»:سرر-'---'

وم.رء1.د.ك.ا

Iدفي»_...><_::.!::´في:.(1._0.سر«ن

ها.ها.0::ا::.:.دء.اا«....<`

لدبدال1_ت:ا

)دولاىلحى،_ه>ن_-سدأل.مهه_ر5ذ__مد_ءآل.و

»..1..-::.0ذ:I>«..ء.ألد...ث!`_أ..ئ`أللذ.قدا.إلإ.._ما5سر.نا.مد_.ا<د.ذ>´

».ا.ذذ_ند_سر،_.ف._د__ألا8أف~ن_ن!لد)،_.ادء_ددراذ_ب..هافياذ_،_،ر

.ل.0ذ_دد_ر

8«ء..ء.´:>رL:«ألرنناذرا Iءظ1••1اI Iو

0ادءIءافيهلسزءا ءر،
I8~نذرو.لدذن.آلاب~آللد.ل!ف_بد_لمسن1ت.ألميدبدى..مىبدءد•18دء-ماآلءت8نألالة

د.لىذا.لنىا.رأل1،~ذ...ت.،2سردو1قستد1كI»~ثدتاه~<أل.-.-فته،-دءر.~)~هسا

وا،يأل)ز_مراذه1الوا

2اولى.د.J.ا 8L_"'.....cx..هفي4._تسر_ء.سرIال1_..>.،...،.....د.،_...دو.ا._ى



ك~ه-ة>ا.دماتهلا .__~_.0~_

I_عن،_~تعورة،طفيانحراوه)(.>ا__ذث»امنلسراال،،.ه
دةدماIواذ،رء)،فاا



هاللدحباوومطال»الاسانحأسلد

حيدظألمدtنIفلسال

ألمتىمةسزسرالمهة

Iاىالسل

fقدرلا J t،تلدم«نبأت

1الءو_ا)ىء_ألأتسأهسألز)ظأ J5ذ<>.<دف

ذذيةل(تأادالنأةبو،،ه

..i:..وءألر_شررا

،دذ>ااب

ذ<ماا.__وهدمسا
ةاددو.

عراألكمد،_اىهاذر5ا__أدن.ا

،هرl..رم_Jا8ا..رذ،ءآل.هالد»_.دء؟

ددآل8ء_..ءمدن»م:jاا_«__زJو

81ىف5I---را



ميةلمرالحمهلكةأون,يراو~سااركدياتترو.رالIلمهك~بايدثةله

اليةالدجفرايدمللمالحاومسصث_يدعمىثبا~رانوJلد-ندفااو8~ممود~ا

ذ،لدذالا

لوكباوإلذوض1ه.لراةفيال-_1و~_

~رالصها8اذ~ر~د)سر،~.~لمسي

فرoدذإا

ISرادواالنفي سريأءلمب»~ادو_وا،_.._،.د،ساسره_،~~~وارهاا

)سربلهو)(ررا،دااودوأالةدها،»لمادما>مآاددالددمت،ة0د،اا

تو،ر8لمصوا~نظمسة81المفأنالدب~داونت~_اöزوسر

إسهبرت~)منðدث)سرتاالوذلمليويواومصاا1Jه_زرى~~السر_الا

•2»فالا



´.سرر:_:.J.،..أل1.:ت-()_سر.د.ء.».ء،لر8>>_ش.م´،..._و1ألذ.1ال؟..ا

درا..0.:..؟.:أ

ر8ند_مد»ألالفا.رلر_ا_زإإ

0-با_لحبة( I->.ال-~``؟>ل

«..،«a...lا´بمدب_ألالسه)_ا

ء0.،.ال.،اد.دال.Iندتمة1دأهنمدل_رتلذه.ايدمةذسر»ةت1ا

بةفمدمطلدتالملدنةاهدر2•)_ريد)مسرر8ندفالمساIروت._تدمننانI~د
I.دمةلداب،_~ر1ا~..ءأ8اذب_ره~اسرIنIىار´ذتالاء«.،مدتموت_ةيد»_ةالأدال

I(-،1رث1موه8ال I(.و~ممسرذ~>ءfالت._._هلى

ئ.f(ستها1ب8نأآلوى.ه.تذد)رت3ا-ا



5اسردIشرتدرطوب.ال~هداىاال_حافسللردالمصحددال~لا

و،ت،اذهاعروالمذنااوابالرفضهو،تدااتءذد

بالسر._أ

~1سرت>_»_2اةر«ت_م_أاىو_ةءه_ا2اناىد.أدأءلمى~،~يسن

ءلمىفتراتسو3وافألات«و~ت)~افيا~حاسد.~ممرلأر~ن1_9دور

دد.ا1J~_االر8كر~نمتا8الءذ)اادولIوته~.سر.~~اىIالقسرتيا

قريلىاحثاتهيسذهءسرتبمد~ة~ريىفئددوسوهدشIافيI~يةأأ~دان

.oةدلصااانصرقاوة•عات،الأتمااذههألممه o,.



I3ثمالثة.فإ~ال__`_~ث-ثث(~__

tألءإلولم

ن._شاسداارالة.تا

مذدهاهآىاالأ،ت_اءلمر

،:1Leد<._..2ا.~ربسه

ف.االءنرامو.´.» _-----.__

اله_>ازىسر~رفين1نذلىااسوذضاءددرامم9سرت_I)م1´«_و.ذس_.را5-«__درا

«:_»1:ا8اف_مد_ر«مس1و~د.ا..ا

بهفي_ادتةد،،سردددا



ا.ذ_ذ~مألا•.1ملها:دالاا .سر

...،7،..د_زى..ا،.،.:.ذ<د._الن.-:..فىا._ر1ءد،_ةدفاد.(.،_ةا«__ل.سر،.

8ا.،_._ر:_ر.._.»..ش.ر•..ال.لالمد_تI>>..مذا.ررا)_نف_راو،._در.>>.ا>».:..مده

اذذ«مدذ«إا.)-~ا:...5بد»السرال؟.,اد1،..ا..´

<_..>.ا.ءا.<..:

فيا....ء´_،..ا

_ء.ه~رسد_ئ´ث««-...•1Jسهأمfامفي«فىبدسدآللمبلددوIآلالننذطا.لحب_دء_-«<.آلا~هالأ

دىا«.ت!«-آلI_.د._:و~_ا)بمننها1ذ8ف.:»عد.ا~~ءادلب_اتف.•ا_ت..«._ر.-ا

دبدودتال1دهزرول،ةا.دا

Iد_ت»ةده_..~
نة1الد_اوةاذ~ب)داد،.ةاtمال~)8الءضااد_دولأت.،د~وم

)تهامنذيارءد-ا،ولدالنبةIلمد«ذألاJأ،عهاال~إل>تيرارمسرنمنايةكينأءرا

ء،_:.)

معى~ر1دلاه«يىلر،ذ_دابةف؟سا8ذقسرIو_و•ةب_طوشرر8~اله~ا9~.تتدوءلمى

.•110ءألدت_>>«.´امنع1دت..«_ا)_ه،_د_نا;يدجون.ءفازالرفي~هافياو

5لدث.سر.رر1ندبفيدا



-أ'-4



ااذ.،،ة•1ااسا،:اناتسر_.

5أ_؟.ند_)._لة:سسر؟.«.أ1ر»ا<..L.......،..:`سرال8ارIساد0_ا

1 I،ذند:ء~ب.لمدد__>~Iمددت_ى.سوأألتءأ~~الءن_´أن

ه.،~مأI«~ه_-ودوتسه•أليسدىهدتأنه~ألأ~اللماخيا

.:..ن..»ا.ف1

ت»1سر1ا~وسماذ~اه_لى3ت~وه

._ءد)دءاه~4منانس(لتانرنك

.ور__قىسةاالة_بأن9كفأل

رمهاذدمأءند.،لىسذوقيرت~ر
_،ازيرز(فاألبه_´~ذى.ال6Jسرت_ه_ظtعة.

~كزاهوانةالو_أ

Iر8المد



كرله.._.ارا~سرب__رال_-ب0ألحسه_نلملجاا4ودموسأJب~ت~وا._

ناا.ا~دöد.(وءا<.،.رأه_»)اعوء،فنرلحدطويرلت_ىمتسه~داتعاو_الدتأ

Iاتسزاء~«ةسآ-ه«لرIهو-الةهيويحمر.~يةال~الا - I.1~ب»öزى

افيهمترذ.ن~اب)دJ_~-»:~اث_L..:Uادونمله~)ا،_مةد1ش~

ي1ذمبIعن-امن~سرهلت_لاتعا~دهسي8سا8وJ~).ونكذلل.وولهوفا

»ر;1،ة«»-~ت.~ف،~1هشروتسرلسهبر~وعااذهبهطةه««_1اJالعو_ا

(أنيةأنهالجالىااءنه6،رود

~ذ،سازرله

شق1لوتاو،.،.رلدعد«)I,ت.حألد_قدسرراوت،اJا،ر3)انوىتد،كو

«،طرهلداوةذسربألذر!,بدآلمزالنبرااآلمف»«)سراتار_ماو

ثثعه.ثعنده~05
ث«ق1سر.نوقد.مذ_.ر

تعسات_ء«_بف.ةدرا_.وا

سرراألسر_ااددبوا.ات8،وا.لددا

م_»د.د_ظاما



إ-وابيرتييو.بوإوم

ءأر:.ا:_راموI•-(وIهن>7سراا.ى_.را

I~.هلىI~8ء,.وعر_:._•-و0لىه-'(كز_0.-._)كد.9كا i~مأل•).-_و-.11ألف<1الصها

الورال~_.عالطه.لمط

I.ء»Iمزةذف3انلنلنتنا!ة،1ء..ءا0الد:ذ.دد -__._........_........_.._.._.._

.مي)عندااىههلمعا •.-___.ء،_.

4`ءل_2ا•:..ءء.<:أ،إلسد،ئ .I,(ا W'ها´،.._؟،..د؟ء)نه08ى:.«:.ا_...

f,نذال«~ندب / Jحذقذ.د،._ا

:،أ~أاد.ا.ومند.عكالدة،سإ9Iإلب1حي

•._أدمدإ،.«ذ:.>.ا...األدد،دد<الى.I.اء1ذ.ا«سرا



~ماالدذرماا81لفا

عىزءالال):سه»بت.U:1_م_ال.ذIةأ>أفاءدبم>».رهى._حدرIعىامسدر

اد«ذ»8الفي،(»و_فا.ر~ا~تو.>كمددذاادإء.Lه)..سر»._l_أو~8عد~داو__

ث،مسرهات.هامف،اد~بد_ةلا5دذ.1،اذ~1ه.اركل«_تد.»ميد<عاساهالدشا

ذبدقدأر8iالعسغاIغ«ال1،(دءماناJله-اعةودمم

آ-»كاكا

oكا،•ð

بيسناكمد~دوعلىةقصورسثسرثسسمساعاالبالحيكةر1ا~.سزا

ن~أ~شلرو1~~رألالعضاآدوللا~نهملذينا~ينالهراو

~مسر0ت~سرلتسراب~،،آلالة_ااو8وايد_د1اتى)~._أ.ظاوالذ_و9ف~_د.~ا

Iنضةةلدمنامةور8_تضوعا~وأن.نتما1مههالت1الت

9•8.6

Iذ.عاأالدءهأعمالىاجدول.نودموىشهأراءا.د



،~وال.•ت.1ذ~ءاالب8.~ف._لالالجانامائاتالىيالتا~ترك

واحد.~ومننر3اعنءضو،نو~ان

،ل4وبااتواسلةابألدمرتهمأهوبابدلو

,-Iء.الف>ااالن-مة(<لملحاساتال_له ---.~._~.

_~0اللهاoفيهلىم~ثمة1ة،اءناذئ.~ةانالمبراات،ذمأماالمعوت~ضة

ذه9وضينةنالمأنيةاتنإجالبا8~والما.ره)امرسرت(وت~قةلسرا

مللمهات1ءوه-هةس8ورا~امةلههأ

نلجاا1Jء~اممةلسرد_ف~ينا~ر~»ب~ناةاذ~ب_اناجاو~

t،الاموسر~ت.1ءنه__~..ت،د_آلالو.لاءت1ءود~ىىوذرش6اذ~~آل8ا

تلسردب»نااoب_وذدو_:_.ب._<.~ا~..ينا_ر1اواذ~بةانلمبرالاسرألماا

Jصويا.

مله.بدسرى)،_ار1ذ_،_ه_ت_)رآت_.ان1»1_1ات>1ه،ف~_-_اا-_~~

نجاللاءن_آل5_.>أ-ن_..Jالسرء.لات1ء~دو_ون«عادت_.ه_اذ.)<ةراهسرشاا

ة،بناره،-ذةJءو)اذ.)و«1Jشرباتىا_ذديةا



:>..•0..إ.Iه<....،ءا،!ء...I."'_.أ

)I._.._..ذ،_ط.:..ء_:´..

ر..(....•،،..ا´..ة...ا

,هه.0قدن(1ء.ى-».ا

:.1ألد:>،..د.

",م, I>،ر_.<_إ.__> I.>>.و..د.::t<،

-Iل.ا.~و.رسرسر<~ألنسه_)

è`ور•افي<.._.´<»...د...دلمه..ذسر-.0)>1

ال:،ال7

<؟غد.__21«.>

I.._.هسر.الته.•..~و<__.)9اإل-~.8•ت«8،»..سرهذ_الد_-إل

ل«...:راحخا<«ر~•»<ذ«<01I_ه::.،.«_.ا



--9-~-د8اا4ذ.1ال._امة_،_)•اتسةا.ت«ااäاذألوا j0ال~أ~~«

Iمة:«مف)واوjناال_د،دوءمرحه~4;-»مةوذةI~آل8الة..

الIرت9الا

t_ءواöمه1نف_..•ب.عةالراI~رسرا0،-ةر،ها~م_رار~الم...I J lالنف،نرIوار

Iد._معبة(_جسرالمبةبأ.وبثا ~ Iو9<الال~ى(رt_ءر0عن0بتته8أ0امتشروب~..

أذكر9(-ءد\`..-.´-ة<\ن،اJهاالمتا

دء:.__إا.،..ءآلء.اJ(ةلدذمه)

3راا.لمدIفى Iء1ءه

• t'\l . اءذد.اده»ر.ا»ءلمدا_وةام«_؟(د.»Iد؟د.ا. _.._--....<_...--..•..__>....--

1»دLد•8• I0>:و~(،)5؟إ5مف«.

Iذ>اأاالدر _.)_.._--

ت.Lذ.).هد_ة__8رسم-)Jرف´لحم.».آلمر.ر..,اأ<•1و1هراند__أ4..´_أل<دإل-..سرآل-

..)وذ.ذ.7•ا.>.ه0̀tدIه´:>_I(0000ر«_._سا•0.01ء1«_.:ألI-ء_:ا.I_ألد~»د<.ه_«:



ف_~هسرئةآكانا~~دهمحةكدفئميسر~ألههاداء«Iال_.~ت...ىا~اذ~ى

نةللدIتاراحر~وسةبات.ت_ط_دائو.~ترأ.ره~)_ناذادلذ~عراو،سر

كس8».-_أألاوارأداءأ~تسرحاسركهسعدث1هينهمتسهرومسبذلل._ددذ~،_ةلىا

I~شردLفيت Iواءءرو،تو0اتهعاا-أتتسرازرتهصفلىااالن«،_ةات.1د،_1ل،)

»ابها<>>-و•>،<ةu....Jا__اتو..ها

إ~ى,.ت<_وهدش_)سر,ءه.لحه.);~ندمه.ى81..<ف:.بلىةاق.-1_1.د<<~)._سو»..

1رينؤطعنو1fثوعامادتأزاللءاسروت1•االد،را JوهIملة.

2مدثأاالدئدهنز<~لسصدفندتتر4ؤءساى.بمههر~تسر~Iلفندمببةان~داامهيهروتدة

ربف»آلقدالى,تته)سرمسةعى~-هىذكةرهمدألز3لمهران.1ال؟.الىا

ألقد_ه..ا1بدت،حد»_د8افدن.~ازلدجاامت_«،و
ثمددمتكهأ<تلمأكلهاIرذ~ه_أفيلددة~Iذية~سزو
4ف->ءسه!رنسروءاىببيوسرتةش)اهتموI-_الفاذ،ااال«د

أبمهلحدسرالاتحد،د

قا8و_ط´االذئرا

كونةناو،ناهاو

I-بلمىافو~

ادت.ددب8اذذ.،_اتدا_´8د_-اأىبدتوب_نسر~ذر

..8Lة)البديدرأتصدى)سرتمد-هننا~ند.«_ف~و I،،1الذذ.اأ.بJ1بة.لوادط

ابدب«....tانو_كتذناو,9حوددأتة<.،هداالسر~ر)0.->»ذ_.«ذ.ااىسنلسد~دألمئ

t4سد«»الكدبدآلاممشدو(ث»دساالف I»9•ذء8دسر_ذسرودو4تIنسرال.النرI~..،6كوفدأه«ت

ن.رلنهباذبةاوو-ءألاو,



أل:.........._i.Jا.........الإء_ذ).ا

2 I.ت1ء1.ت_ء

ذإلرèر...ه..r.بلااىءر0._:.::.د...___ن
...هزهعر
ء<ا•در,

oألكا»لذ_.~أل_فا

.زربد.أ_دJ...._لدمذ._~ء»_،<اف._ا_،.__«_.ألا

>>ءمدذ؟...اللأ

.:´رو.._دا~

Iات>لدءدنذ)_الا.>0>_._ر._....:-_

..I._>__,.'1_>:..«.،.11ر»ب_،>._)..ذ>ما1__.ال.ذ_إأ.إ_.._،__ر(.:>_ا´_.>._ا_.ر1اه

و~..ءهالده»ااذدرامرة;ورافاء..ه_ا..د.ءء!

:م.ء،.ا:ءلدوء.l....)_اد_لد،_ادذ<فدام

.دد_ور_-،_.اىلاش_ط.ةلا•.أه.>._ا..~ا»ار.هت،_

I(.-رلشدتامار_ه جفيهندههراذدسرتبامèآلترم

3_nل..،دث.اء«تلدت«ها. 0تب-----------ء_...«.

ته._،ءهوىث1د،و.اèاالة_ذ..را._ت_سره،_ل´>_ز،.ألاىرا8ذ_1ال«<اه.«سرة..ه

تارسرت__ازاللصنرحدسرو(مديا.tوك~شر8الىضاانا_،~دا~1ى

ا~د~د1زرا،_.اا;~،شرإاةجز~و1اءت1_1_ا._باب_و~افق~_5~1ذ،
1\م

عرسرت.الاءسز،سفننصرزو1ال~ت_د6رت_فياللفيموال-فاا_بداداهوسر_،__ف~

آلذ~ال».ماا•1ا81_.5«ت_و~ه_1I،<ا(السرت-_.اا_نآلن_س.Jسرأ{1،_،وIالذ_ت.را

عهصآلتام_ذا5_«_اف،ا5-:__1ا.~)ذ_آل1و_ا_را»رفىاه~سر-ال.،_آلك_زاو._را

،••1_.داء_رفي>__>:وهتاأل1دشىö;´~~را´،،،د>ا...Xا-ب.ر~و

8لد_ىاا•3_8ه~_ا~ول-ه-ا . • - nت<ار1.____سر_تان1~_شر_ت.1د_1ب~-.ا

الادها



Iبسلى3)ف،سسال~

أ~ويقهءهلية

و_دتذ،،هازالل•وئةآأ«و،ئرء_،،_رف_سةااا_»~و5Iبداء~~_د

دلمدءار~تسه~س•!•8«ةلمصآfزرلو_بديسنأانسحراعلىIثرالدنهأ
دسروأل-نةآر1أىءيد«Iهدوأذدذ_أل.ستروىأ(قسةòر1~مسه«،،_ء_ندلناى_و

قنوعةf,سردةزواءتجدöرذتداللتمدلههإ

ئآ1•فوف18.ددIألففاالد .0~

aهأءالزرائ.يناأ~رالهاوع9أالجواfذ8ث.لى،تسرا
8ة-في-_-)ءديد.لى~تة~ت•:.....uاه«ور~~مماأفسر.مولأفموو،سه>)-)-8

ا_مددثىIودس(أءهىا»رارءلةتدو-يالوةاذههدميمءةدسنو~ت



مسنسال))._در0م_ألمهىاسره~اذب،.طزIنمولهأ~~~)دو،~)~~

1هت1طانذ«مرالكلسة__.ول1هدسر:._مدنكاافياإ,{ةشدفا I~حدلدموا;ه«_أ

فذ8او.س5د_ندولتربةاد1وسة.وذ.ب،L..J~ا1سر._I~االا•èدىة_ت_را

.به

.`´هآلترلمةاتسرد،الأته(~،ذكةاو)مIطبشررفقاوه´´0



لةحاولي.ذ،L.!..نذ)_لا)ذ.~ةIت،1الف.ت_ال~fأ.~اةرالنننااو«.ت~ت_~

تة؟للمافيا1«.ا>والى´ذ_بىJالهسرت.،راسرد::.بر1ىيو«~ة1ا.اة_ةفيI~و

دية1ة_،،.ها،<1طانذ،،رار،_ةأة.طا،،ير)و_ماا،_~سرد«افي1
J~»ياا،:_ف«ذوندو،حولوددءه،عذ_رناد1>._11رفيبن~طو،دة_ذ..ب،ة

اةèآسروهماا،_أ.<ناا.~داألوذ،سر_مز•عا_و___دد_رالذ.و،،ود.دأ
لى:L..:i.Jأا.~واءار،_ود~نوذالى•)ب،لمةا_ذثامنت،ذ_ا،.._أ_ز1~_
8ت.ة_~،دبال،._))(.،ةشدةاو_د،uا._آف،درىلسره.)ا.،تنرطذتىا~´_<و

،ذ:~فسرق1كنه~سا.ودا~رIا.و..ء~أ`رانة.ذ.ربو>و«ذأ0"د~ألألمقنشالاوIلمو,
1I،أه.دjعناودددود13ذبط1ذ«الدا Jة،راها_وددè

)ء(بو)ا(ء«ء~تثاف!و~ت»ذ.))ألن.د.رIالبعي«_،نمآل(_ة<._أل««راوعقا_.ف-را

اىالتىا.8د_وإا_ي5افيريةهتد،ررتلا.و

ندذ،)،)ءاسرو(ذة._ةادإصواو_ة.او..ةا~،نة1الذ.1ر3ت،و(_ةذ__وف.ب

واه_...ول(~ذت_هةاهف~،،ة1نلممذم)،.كسرون،0`.ال.~3مأتذ،1<~..تد.«فظه،--و._ذ

آ~لااله،وا~و_)مزا_م.افياء_إ.8ر«_اة،طI.ا.ذر.وفي51.ءذ_تذدأ«لارلحده~

u:.سرر)ب،دونèندذ.ولمذه،تبادد~،وار.(ف»يا.اعلى Iو)ا(ينتثا(ة_و»سر

ءألنlذت.-تبذمء)(<~

لذصاأ.~ذوت_رفن.ا.سدوددارا_ءيدأj.وèل.رمة.م.سرادبادء..وار(أم_هب.ا

ر1ط1فبىاو،.»ت.ه_دةار،_ةاة.طIوفىاذرIذةL.,.L.,..يد.)~ةت.ذ.هت،1L.J...ث~

اف،،يةìو».ةارالداو~يةذ.و1ا_ة،ا.<السر.~اIود.دا_ه~واا_ه«_.«~´را

-ه_،~-_آلبىفيت،1ن_ا..«~~إI.ذههت-و~واى)<ندةا_ه_سروأةذيب1ء،تسر_هالةا,

،ةأر0ا.ة.اوفىا،.»«را2>م.~ا--..~.اU.Jاا_،د_د1ء..ا.رةنو-ذو

ا~راöر1تاالدد«اه_وأرلمده_ء«_«اI_ع8إ.ئم..ب._.I~ذه-.ءرسرء.،-سرذ_:_دوو

آلبر84لىات»فماIالتد،ترإنزأ.ن•4د.،..السر-اناا.ا.دا».ضى!ابسرط



د1ء.:ك._.ه_ا.ى1ء•أ.و_ه:__اا.<._..اد.اذة~.ةاه_وءدمذ.-رام1>._،_ة_-د

I._ذ..ا..ت._-و.ا8ا_د_هبى•وب._ب...،.ءر....»ار9́ر_،«))_..«»_..«و_~3.السر..ارء..~.._.__اا_~ء._

م_ة«.ولمارءدهتLlسروهèإ..ةا<ة~ةا_ر..ا

1l_.:._ألو.._>..I_ن._.و«)).دلدلزو

ا_«دانء.آل..<<،<واا

7.د,ادع_.0،.::´<-.؟وJI).ر I!ا.ب؟>ال،د،أ

_وبدت»لدتامندت.ات«1مءتا7ر8 .__..._......_-0....._....___._

(..>_ا)'<..ة.،و<_و<._......_1•.ةددد.م_داö....ر0ا.!ء1_>..و:.ا_._:_د

>.ة:...>._..ر.)>..>اال:.را>_-.ة.•...i.....')(..ا..ألا_:.:_...<أا.د.:..ةاإV....>.•اوs....ز).أو..را

ءار2اءفي.~؟....و.:«ر،..>>م0ل:_.اè<_.>_<._ا••1._:::.._ر>_ة.،ر«ا_.«او>.>أوالها

ا.1.0>5<.ه.0>...<:~.وه....أè>>..أ:....:ا...ر1ا.0.:...وأ؟..و...´)ر..ه.أ.<>I••...>ا>._د،>._>>اا.:__.ا

1_..>:.ألIراد.>._..ااا....ع-,،..،<.)._..ر>.)<.._آ._رIاء:ذ~~ه.ه.مو.،.__.،،_رI:.....دد__

5ر8(0د.ا.'.1>...>«._:.ا.أ-(_>_را>>(_و_._:___ظ_ه_)او I0..•...ا1وl.1..::.<اء>.ا.ا.._هù

Iوروإ.(

عور«_ذن».«__..ب..ر:..0.«_ا..ذ74/<__1،،:و._نرما:.~ات»1ط..ه_ة~.ذ__رد.1J•ودد_نذ_«.د

_اا81ء.-7انا.اد..ا..<.اء.ن8«و.ا..ر»_«ا>االد،،«´.اآلااوك_د.ه..بالسر-ار1._ا_.._ه_._»_با

د.دولىءد.هرآل0-.الوذ._•..تذ«1...الدأفي..»ر8ىنه_ذذ..،-آللىا~ذ.ءب~.آل6..~1(ن1..د_1ا(._.

سردود.ذ:.»أ..ذنىأ8وب._1لدر»_.ا`ء..ا.ب.<..«..آل3ا~1ء.._«_.ال،د»سر-ار1لد_.صدسرد.......مداعو«._«نذ«.ر

ا««ه_آلا_ذ.ناب..اب«...غت...-يد_.ت.؟درا_.ن_...رال_اأثذ8عنJز1.ذ.~.ن__.ا(ر«_در•،.._1~>__ها

)><مند....>.آلا>لممعااط«.الوأندر.4اإ-...ذذ.>..»ادآلمدء_يدددآلIاسردذ.«آلال..اذ،~آله~ماا(_ىا

)_8~دء~اJاف_آله..>......_ز_Jان.«ا•ادر7~1ط!_ة~.دد،~دعوه..نذرداء_.د.ا

•ه.8.د.د..ن3...و..د_اورن:ديهءاىأا.دتذ،د.وء«ثدðث.رفينذ_.نة_._نذ_د-رزما.~8ء.

أدعمافي1ذ...)._ث،راواوءنه.ب..1.8~1.د.«ما._ذث.ر8ت.اث_.سرالث~اللد_.،اذا_لئ

•ا.ه_داا.وب«سرألأة.._~«_1الء1.~1ء..ء.تد_دد~«ثال،»ال»>~رار1اد_»يد_اوورنه._ن.._«.د~_ى

زوآلا_الا,;...1د1اليد«ادا..ىا»عو..م~نفترربذةدا.هددا...«.م



_تنروعفهأثرالذ~.الل1بميأرهكريةانهرمأنألاالتقوم

انى)لمهمنيطنيهالفالملبرنةامانسةJتبهن)لسهه«.حدا~هالصعيسرر

و،ت~تألحممدةإذ~ذىممععديةلدتصر،ت»ممضاألإالااسردان

أخاقسرالمتيات.د،_ظلدقسهاث_ذذ~ا<ذ(~.يقذهننا

تسرلدتصوهاهسردسذ•لو~_آلIأ)ذنسريةلنبر_مةا9~~ا

حماذ.،هندوإذقةبمنابةو،وه«سه،.اركما~نننووعا~أددويه

والأالوأذالهمتدسأدة)لتر_بسرولى•4أأءراق~~~ذءلمىأالعنذ_ألا~دولى

ذذيةآرا-ابدا-،سوغوال•المتن)هأتمنزلزمحديسهابسه»سرت~سا

•و»تسرتالمنا~رملةذههفي

ت.وذذ.ىه~تم<و،،تسرهألمتعنإالىست_~ساىاورسرهسوالالوذ،دءى
وف)تسرألمسره.ذهنه_ت-هحسر~6مغبادممتذألو~مسكن.ا~سروفالسر_بإالمه
يسو_9،_فة.»_حها~والممة_رلمر1المبهعبت.دد،،فىفيذذ_«~اراألسىهتد

فمالمسة~فناى)_اال»ضا-Iالمبسلدأاحد~_تذمر)~محسدمحسالةوفيمبسر~د.

تراعاالةزر...)ارذضو~و~ته3رالرلمالهسادةزراام_._،~الذ~وءار
هوتالذاهتدبسيهألرفض.هذاالصبابكاقسرايضاىدونألمذمميماثو

و،تسراستممنناعأءتابةدوتاوياالف



فىفدفةالسرعةالرش~-يستلمحاتا~_طتيساراذيأتسمانينو~ته
أراألهنعضاألاالاابلدانتهابةماأ_سر.رعلا~ر

ضوإروسرتهحدةلسروإ،،ر1_و~اعة1بهكريةسراهانةالماIروسرتدتول
.،دون1د_ند:»رهنافيءذ_دثعليها~تعد~)تىIألالعنااندبلداأمملي

وسيتم•فننهرازسرتةوالت_داةسرفتزاللقطريةيد،_ركمماعليوماتسعد~نة،<
و•لموحدارلهه~ا~ئضر<وجدتنا•ريةللطاتلهرفقااىلسر_1

ت،ط..يقت_سولىت.~1ا..i:.1~«~وه_ا~~تدقالهدرفافسذهسر~_ة،_تسعر

~حدارا~I~طاافذترا

رعه،~«االعدسرt...).)8دى.صرية~وثماتسفأها~مكمن

.ده،ةرهةيةثكه(،ة1لتاثقثادوامنواهافدءتاوبمكن.موحد

•قطرةر_يآ

ءدةل،ةر8لةايديراه»إا.ينوذيتراتاضوس~تحدةاووث~قة

نابلد

•رولىدرياهه

كليميةاييره_

لد~سر._آل1._و.بد.ةهIأ»«ود~ف1ù~نذىاه.نرأJساراسر،_تمد-

لد~I•سراله~Iد1~نمه1هعو-~ذوا~يدةالسالانIلدبلدابيسنðر~تجا

مةهذمأ،يد)سرت_باõر1.-.سرتأ،مقرطممنتحددسرأتىايةكزكمرأنةالمسأأ



،_«رو_ءأكèدم،_ة_«_رار1>لدو_دبالد~._هةأالءهاناد.~«.Iدادسر،_هIد..د.ر

،~.ةة،ار

•1ءدقد_راة.ربت.،دد<8)_ز«،ا_و_راذ.~1_اله_1مسر_~،ة__و

سرت.ثلصوت<ت،1،و-،من8،__ت،دت_و1وو_ودا.ودIذههو_عببزألسرت_>..~،.ساا

زرا،تداف~(ت_ند_سر،.ة،»_ةIذ_ة~-اءدهلسر~ا،_رت_قردوت،هبىشان.ت_)ا

ىوحدر1ه»،ءر~فواريرةتداء«_أöرورهمدو

~1بذ_وه»-_ة1~،سرذ_ا«ودرلI-وةذ.رIلدذ،«.رااه_داسرراموب__نف_و

ده1_،_سزهال~لاء).حدا»بمرم_،_هارذن.ب_)ب«ا.ب~.ة)<~زاه.ماذدةما2ا

:ا،ةt..:.;.Jالمه«لا

يقب8ت1ف»1).««دإتودود6م_1ه،سرت_لىاوددلدراسهت_._يدسز1ه،افيا
ذ«دت»اIفيابساثأف~،.د_ت_ااويد_ءت_بدر(ا_ذ..~رايسدألد-.ها•1ءريد~_ىها
)8فساالىانال~داهنالحلىامحلىنإبداد6الثثبة1)ت6ءذ

ألا_ذبد_او~فيل1~ت،ءه،ل~ريقعد_.ث~1ا،~_~«اعسر-ى
واروا-دوثايفيان_غراا«.سرم،اولدذ،ساو1J~-مبراافيهذبىلد_ذ~ينا

وا_را8ا_دIووو~ء_ونIسردتسربل<أل~أل0لدة_.)اذذ.،_مةلاناسرداIد-دال.ادى8ء.د

رثنهارارةفيناتابلىةنه.نزا

عا-_وضيا_ندة~سرب_ال1__ه_ندامبديراات_دافي1تفاف~عو__نذ_را
ه_افياجديد_دظند_«_مة9_دن«_ة~نذمااواöلد~و.-و«ا6ن_يد_فيلانا(جااأدكرا
ر1ه_ءيدءالناة،ب_ل6ن_«_لحدفات»l...الددرا»منيد_دهدز8ادرااله_راسرتددى«را

I_،»،زاJواو_شرراعنtفياI.ءدمت_._ين1د

ورالمطI(-»يدامما.دىاووارلوءيااط.يقتل



،يرلمماا8اذبره_جلسر/نسدمه~قةاتIنةللباذقةاموء~د

ا~وحدارمعياجه،_او.رالوش_~قةأJءت_بااى.السرال~يةاناللبند

مويمهاوتلهوهدارياا~سهة،مرراهد._،~كزامرا~0أله_است~~وم

هةلخأاتارالسرتمابامننزوعة

ا)وت_،.~ةذ.ذالد(ءدبد.اية)_لهراندة1ال_،امت~قو1،.ك.م

Iمه_ت_ه~او J«نيأسرر._«_وءدر1فنهااوكذلغر-،اافيلهو،تهلتات

ريةهاةايره1~ء8Iألنهاوحدوامار1~ه«ا

،جرو•ة،طر~ةLذروةتناالسرت،~يسهاءأ~اردرداتسذهسز،تسرافياو

~1بى9ى~وهالنغو)علي01يصهةة Iدi ðا•

دد..لمهدمافيدالالفالسردنة؟ءىادبه)مينرر9 <~~-

وددهر~د،)داءدادد_ودنI)تسرذ_-ء_~يةانةللبIرتسرة_افيا

1 Iب.اتف~~رذلل،_~ت-~ناوندالفهثهةقاذ~يةلب~_،ر..»J
ذيةلحهااذند،_ا~دذ~اليIرIسرأةاافيه،_._غناسزرى_نب،طوا_نذأ0
ءبةساهف~يةنةلبودودءدم6حا_وذر.81الىانادبألاد_-__~ىه

-اذ_رصمب/6ا~~،~~~اللبرذعةيسولحن•لو~ةا.سوذ«ىالطااله
9_شررنfميةالمعةأنداللبنللمهساييسرا tأنةال~نذ-لالره,لعهبلأب_

•شذوءذى~.8ثقسالنذ،~لسر_ةةذ_سزطاقنطااتوسيعوايدةبذ~ية
رياامهاد1بباغد(يهاديعهدت_لا(فنيةاا~دنةا~~ن»~~ه

nداه_ا-أدكI~سودسحده_ه~سر~ا´رعاه~نثوتدمعناوحدلسودا ö-
د~و،ت)~،.~جةهثسرجاافيu<~»_~بدثى~-و~~ألاجرا.سز»~0)
~~حداريا~سهاووملمدةلمو__همنسةالو~«_قةاضدسر،~ر._»سةيبرإا

8دلدماIفي~~_نا~مواعلرءايهافة_)~ه_ ð-(4،أ4دلامسرفا
1وجودههل،دتتسرالخاذتا



وةااهاا_»_في.JI>ة>أ،،اةا~0.

<->>~

بة(لفه´أل.م.د.ا



راال،دت_م.را_.ادد8،،ونا5»~1سزه~ر__«:اا_،<1ا_ط~.اسر_د_،.

:وهدهر1ه»هl..اءداأ~

را_ه_هد_.اا8لفااه_وءدزوال<.>..ب)ه__وءدف_~وقد_ف_ماء1د.ذ...ا.،..

د،،_وددار1.م..««_اا.الن0اد..وءدأ_...~وااذالذ.ابدسرد_سرأذ).ارر6د._ة..ا

ا.وشرءسرءأ_يدبرتربداءتا•1ء...>1_طالة«ه

::.اءاالبرا>_ق8..<_

ال::.<دد.اIر.ه5>..>فى«_،<...).سو؟ب_:م80Iا.:.اا

وا...إقردماه<اءف~(فيو_هء__ددذ._وIن!._ةو1اه_طاق«رافا»._..<.___0_~

ور(_رذ،..ر5~ا

__:-.__._.ه،-~~~._.ةأل.اهاهاة.هدف،I.ة...-

1_ا،._د،_...ا~ذ.ن__ب~آلاء._آلب1~..ا(ا8،يه_»ال>،؟Iنا.د1~ب~ب_ا__داا8ا>.«_ر
دذىا1.._ة_.___و_

ء.،د1jالءد_._.ارفي)إل-ا،öد_ه~ادردد،._.._،.___ألاء.«_سرر1~د_ذ_اذذ8سرد__و«

دعز_هاءيدممة_تا

ءء.اا_ةدو1ذذ8د.ونا_<ذسرد~ذر

ناه_اال•.د.دد.او.دو...،..هاءار~د._.ط_هاقر1د.ذ.ار._،أا)ا



Clداصاافيذيآل~_باءدااآل~أت~يديدمزاللهسن<_ه_~

وقبسمالمغريد~ل~~لمتما~Iشعالسر~قسا~fاسوصولا<لمالر_ا0

اوبة~طا

وطذ_يةظروفسرتد.تحتذيةالهطلو~_قمار´ف2_~نان«سسر~كسن)ا
)...ا~فتساذ_.ظروذدف~

مناذ»أندحرعن،_إتذثاالمو~وبارقالفية_نان،~_~ى)

بات1ا~رفنىوفيمالنقاشهموعسد~ى،~مع)بدلشةالف

كن.تأم1و)انهتمديةالا~)بات_ذه~-براافروق<فنأنا_قدهة

ةلصحدداöسراذتIزاللوقدفربا8ه1د_فIس-بد8~-اسر_لتد~

لمهاغال~سروIبدبالالهى(_ضامر•دثرلممباوءتلسلت



الموحدياربالمهمطلوبلحارقكلمقارنةممتجرر

اذأمالمعرفةاخروبمدمادة~ثهاسامسعلىوتقييصهررالمقت

انهام>الب)اوإا)ت_منااذثمنالت،االنحرابقا1~ن1ك~

اا~بدذاهاسربابمناا~ثمعرفا-ةريةقط~ووفمنأسابع

اا-سرونمة

ند~ةن_واقااته_اتزاللان~شاõه_دددتنابسرياوسر~~ده

)(اااذثةمناالنحرافاتحالةليودواعيها

4•ا0

0I4ء-Iعامألامكا

ينالهادتفيا~.،نةبالهقايد~مسااللتسزامينبغي

.I_•ا~وبةاللروفىتقديمقبل<3-.او

ùا~~د،يراموااألاذبرمس~ب/_ت_~سر~~يةاالمبرنةاتقوممه
لها1»راتمقدوفىلفربامةلفااتا_~بااùاذ.ا_نطر1._السرالو~يةا

مرفقةنمة~سوابال«بااناوفي•~ذللةلهحدداتسراتر~فااللفي

مها

~~دانالو~~،_ذبوا-~سر/اا~~~~يةنةاللبوان
من~سر~ف»_دةلموبةالمطالفروقبت~يمعندئذتقوماالسرال~ية

.)-ا.المادةلسا~.ينةقا،،مسااه



......H....!Iه.رأإا

مكديمهالءادةا_««~اد«_اد.اداد~المدسرد)>.

سروت،_فدينا_اعوا~وهIبد__لت._

دد´_و!ر1~مه،

(~شرسلدهه،وهل1._سرذت.-ب~_ما8الدذ.درالذ~Iا_ط_اب«I~ة«_)Iإد

لبهفي_تامنب»«_ز5سرتادرل)لءهيقزرواأ.نةلبرنة

سر.1ء~"ات_~سر،،ة_،.ةا>ة0اابا،1ء5وءر-ب<1د_طاة،_بولإه__

ربااحه،_هفيالاحااله،»_ةالبIنادابسللس،_.بلد~ا8اف._،ر

)زالoد1ءسراو~وحدا

.__»1دا)'.دم:.00(:
8وهزر•-_يدآلالسرالا~!~د1لدب_»سر1صهها8اذ.سر~سر،•/_تد~سر«سقدمد~ا

المترء.دءول~1~ولىاهلةا«و~آلءكااءاى•رب_ت؟.ر1افيه

ر1،1هه_قوبات1ريرةتلابت-مننا،وكن



>.ارد._»ءاوادلالم_رباùا~ب•)

.ردأ:.ذ:رLJرا_.مااادذفقو.ر•مدلدوا

ا_ءينالنن،11بلهاسبتذماالتىرات،هتطال-4

اههوها_«وا.وا)مااع.درةاذه.اوءداما-و

öدده_زهاطريد_ةلا»«ر_و_)81سرمباآلش1ته_,

نةانا

~،_رلدءمعاا8ا<-<._مس~ب/_ت_~سر~نغدبةI~«ن~اسر~ة~م

ن~ننناتارالقر)فيتفا._لف~بةادنةللاواالسرئة~يةانالسبلد

ف~ة_و_ت_بهات>ا8اال؟_ران_ذسر~بنو~ط.لموحدةا~يرلد~هااتتسرنسرهسريدر

•ء-و»1>مند-ةه~ب~.8بدنا>~مكنكدما.وجديدديامسهدا~ا

مع_ء.ءحدةاب_~رلده_ه)ان1سر~راسر~~ران~_ننناتاراة~في~ذماا

ىمهاكل_~ل0،<اذتوفر~«،ة~مها

1مولفااوا،-ر1دءءاهذه

تدأآليعوI>_1دا،ندوف~مد_محن





االنا.~ميانمؤء_لمنظمةاشمةالدالالجانءاتاجراوقواعداالساسيالنظ_م
االولهآليت

J.المجه J:النعربا

الدائمةللجاناالساسيالنظام>>االعماميالنظامهذاعلىيطلق)1

فيالدائمةثالثةالاللجانانشعلةمساوعلىالنظاماههيطبق

وهياالعالميالمرتميمنظمة

كومستيك)لمالتكنولو~والعلميللتعاونائمةالدائلجذه1-
(كومسيك)التجارىواالقتعادىللتعاونائمةالةا~ال_
)كوهياك(الثقافده~وا~نلالعالمائمه~الةاللجسره~ال_

>الرنحمفسلهااخرىلجمتاىعلرالمتكالماههيطبقلمب

»االسالميالصرتمىه~منظه•هي``الصفلمة``

الحكومات8ورؤممالملوكاالسالميالقمةمرتصر•هي`´القمة``

•عنهمنيابةيعتمامناو

الخارجيةلوزواألاالفالميرالمرت•هو´`ا~وجية9و~اصرتصر`~

»عنهمللنيابيعتمدمناو

>الحمنظمتميثاق•هو..)لميثاق´´

•االسالميالصرتميلمنظمألالعامةاالصا~~•``ا~مةمسانةاال´`

~»~انتابعةالثالثةائمةاملا~نالدا-مه~اللجان"

»الثالمثاالسالميامتعةوصرت.نشرهاوالتي



0للمنظمةالثالثةالدامعةاللجان5رهساهم.سا»`´´`الوه
>للمنظمةالدامعةللجنةالماعةاللجنة.هي´´الماعةاللحنة´´

للمنظمة.الدائمةباللجانالخامةالمتابعةلجان.هي´`العتابةلجان´`

خاللهامنتستموفالتيالدامعةاللجاناجهزة.هي´´الدورية``ا~ن
وانهيماتمساتالمهمنوغيرهاالمتخممةةواالجهنالفرعيةاالجهزةانقطة

•للمنظمةالتابعة

>للمنظمةالفرعيةاالجهزةهي.´´الفرعية´`االجهزة
>للمنظمةالمتخممةاالجهزة0هي´´المتخممة´´االجهزة

>للمنظمةالتابعةالمرسسات.هي`´التابعةا~سسات´´
•االسالميتمرالمهمنظمةعملخطه.هي´´المملخطه´` .<_.<.»Le.<».<..»»>.<<<.. <<.<<<><،<<...><>><.<~.

نىالناالفصل

الدائمةاللجانو´

I-لصرخياتهاوفقاالامشرتمالتيالقمةعنمتفرعةةاجهنهيالداهمتا~ن

T-كل<االسالميتمرالمهقراراتتفيزعلىالدامعةاللجانتشرف~

0مهمتهااطارفي

T'-التكلفممحددةمهاممالحياتهامطاقفيالدامعةاللجانمنلجمةكلتننز

•اخرالىوقتمنالقمةبها

عليهانصالتىوالمبادىأاالهدافامالوفرمهامهاالدامعةاللجاندى9ت4-

•الميثاق

>الخارجيةوزراأمرتمرمووتعاوعيةمممنيةعالقةاللمالدامعةاللجان~

للمنظمةاالمةاالمامةمسخدماشرافةاجهنبومفهاالدامعةاللجان1-

>لهاتفيزىكجهاز

النا~الفعل

المالحيةقمطا

سايليالداهمهاللجانمالحياتتشمل



كومصتيك)(والتكنولوالملتعاونائمةالةاللجنة,-

العلوممجاالتفيتصرالصرمايتورهمتابعةاللجمذه~ههةتتولي
بينالتعاون~ينالممكنةالوسائلكافةودراسة»والتكنولوجيا

االقتراحاتيموتقةالبرامجوونحا~كورةالتالصبلياالعالميةا~ول
»المجاالتهاله~االسالميةولرالةفاعليةزيادةالى~دىالتى

)كومسيك(والتجارىاالقتادىللتعاونائمةالةا~2-

الصر~`´عنلدرةالماالقراراته~بمتابهاللجنةهلتقوم

~.االوسائله~كافولدراسره~،والتجاريةديةاالقتااالعورمحول

ووضحالمذكورةالمجاالتفياالسالميةولاللبينالتحدونينلتن

الدوللهاعليةمنيةتنانشرنهامنا~اال~احاتيموتقةا~امج

»المجاالتهذهفي9االعضا

T'-كوهياك(المقا~ه~ن«الشعنهلالعالائمةالةاللجنة(

االسالمي<~~``عنالصالدر«ا~ادامتبمتابةاللجنةهذهتقوم

ينلتمنالممكمذه~ا~سائلىةكافودراسرةءالثقافيةالشررنهاالعالممحول

يمتمةهالبرامج«و~المذكور«المجاالتفيد~9االممال~ولالةبينالتصدون

5هذفي,االعضاولىالةفاعليةمنتزيالانشرنهامنالتىاال~احات

ها~جاالمت

االوالفص

ومبادمهاامعةالداللجانافاهد

.(«)5الصالد

يليفيماا~امئمةاللجأنأفاهةتتمثل

االعال~«المتالمجافوالتعاونبشرنا~قوارامتتنفيل2همتابه

فيماوخاصةوالتجاريةواالقتصاديةلتكنولو~1»واللميآلوالثقافية

ا~لحدامتالملبخطط«الخامةالمالقةلذات»االتو~تبالفقوامتيتلق

والثقافياالعالميالتدون~يزا~الومماثلىكافةلدرا~

0اال~~ولاللبينوا~رىلدىاالقتماهوا~~جي

فاعليةمن~فحانشرنهامنالتىالحمتومحاتوتقديممج1ا~وح

المجاالتفي»والجماعيالذاتيالمستويينعلى»االعضا~الة-لى



والثقا~ةاالعالميةالمسائللمناقشةىالموكن)لمحفلووبةالقيام)-

التومياتوهياغةوليةالةوالتجاريةواالقتصاديةوا~~جيةوا~

»~االعضاللدولترفعا~المنهجده~

والثقافيصراالعالبالتعاونالمتعلقةالمنمه~النشطةالكاملا~ضمان~

»~اال~ولالةبينوالتجاوىواالقتصادىوالتكنولوجيوالملمي

:(.ر5المالد»

الدامعةنالبتعمل،امال«)المادةميالمبيعهاالهدافمفيذاجلمن
ليتالتللمبادىهوفقا

والثقا~ةاالعالميآلوامتوالقةقامتالطامنممكن~ر~1ا~ام

امجلو~آالعناأللدىالمتوفرةوالتجاريةواالقتاديه~والتكنولوجية

ومنظمفوىتعاوناطارفيممكنآلوسيلةبافضلمنهاواالستفالدآل~

0ا~ولر5هأللثمعربواالزدهارالتقدمتحقيقفيبهةاالعضا~ولىالةبين

25الجما~~5التاو~المشاريعتنفيذفيوعللمسالالزمةابيوالتةاتناز

واالقتاد~«والتكنولوجيةوالعلميةوألثقافيةاالعالميةا~الت~

~ةفيللتنفيذوقابلةمجديةالمشاريعهز»تكونانعلى،والتجارية

االعضا~ولرالةممالحيحققبمااالضافيةالتكاليفمنرقةوباقلمعقو~

والمحلية»والوطنيةاالقليميةا~يات~

والتكنولوجيةوالعلميةقافيةوالثاالعالميةاماتوااللتنالحقوقمراعاة

وكذلك<الثالثالطرفتجاه,االعضاللحصولوالتجاريه~واالقتادية

واال~ةالدو~االتفاقياتعلىالمترتبةاماتوااللتنالحقوقتلك
>العالقةذات

لوجيوالنكنووالعلصروالثقافياالعالميالتطورمستوياتفياالختالفمراعاة

االعالميةبا~~واالهتمام»~االعضاولالةبينوالتجاوىواالقتادى

,1اال~.~ولوالتجار~واالقتاديةوالتكنولوجيةوالعلميةوالثقافية

ه~ه~كوارثتواجها~و/اوتقدما`فلراال



والثقافياالعالهيالتطورفيوليةالةافاالمةتحقيقليالمساهمة~

االعالممجالوتوسيعوالتجارىدىواالقتهوالتكنولوجيوالعلمي

المستوىعلىالعالميةوالتجارةوالتكنولوجياوالعلوموالثقافة

هوليةالةاماتلاللتنوفقاتعيينودوناالطرافدالمتعة

<~._...<..ءj>>><.>ء>...<>_~ >«..>>-.>.>«.سر.>.>....ء>.ب
االسال~القمةالىسامئها9رخاللصنالصمتومحاتموتقةالتقار~~فح)1

ا~مسيةوالجوانسباال~اتيجيد«~و~نعملهاخططتنفيذبشرن

هاختاماتهامتمجاالفيتقحالتى«التنظيمية

بالقرارات،الماعةاالمانةبواسطة•ا~وجيةوزراا~تموترانىب)
•بالعملالمتعلقةواالمشعلة

را~سساتوا~~5ا~~الجهن«~1«~5االه~5االمانمنتطلبلمج

تقويميةتاديرتاليما~الالاللجانمجاالتفدتمملىالتىبةالتا

تقار~ورفحأا~ا~يقمتاجتماعاوعقدالالزمةبالالءاممامتواليام

»بهاوا~والمشاريحسامتالدراتنفيالفيالحا~مالتقةلمحه

ار~5لدرركلىطيتجتمعالتىالة-ريةاللجاناجتماعاتخالرمنه(«ريا

هلذلكالضوردةعمتآستةكلما

السر~اهىخامةولدورانت:´منتظمةمتاجتماعاعقة

2الواقهالمتبالمجاالمقلمةامتالقواهتفنيالفي

2هالمتحلةالخا~القضاياد«اسةلك-كط»عملها

هلهاالعتابةالمتالمجالي»ذلك,االعنا

الحاملا~ممدى

وبخططمالحياتهاهمن

الدولميبنبالتعاون

واالقليميةالدوليةوالمنظماتالهيئاتمحمالحياتهانطاقفيا~ور19

>الهااهالتحقيقلطلكالضرورةدعمتكلما

حدةعلىاواخوىدارةمحامنمالقناماوز!~ىاجتماععتةفيالبعتهه



ا~في.جلمنو(لكالعملخططهمنللتعاونمحددمجالحول

•المجالبنلكالمتعلقةالمعامل

دمرالمماالفص

(لم)الماد~

»االعضا~ولالةمصلومناثمةالةاللجنةتتكون

)5(المادة

التاليةاالجهزةمندامعةلجنةكلتتكون

الماعةاللجنةا~
T-بمتالمتاللجنت
T'-الدوريةاللجئت
•العامةاالمانة4-

),•(المادة
~
العامةاللجنة

و~ز»ائمةالةاللجنةرئيسالدار~~تحتالعامةاللجنةتمل~ال

تصييرعنالمصوولةاالعضأ~لىالالو)يشلهممناو(وزرا~من

•ائمةالةا~صال~ضمنالواقعةالمجاالت



ماليالدائمةاللجنةرئيسالمتابعةلجنةتساعة
ا~مئلالمسااللجنةتعالجبمهامهاتقوموعندما»~لياته

العامةاالصا~محا~ثيقبا~ونالدامئمةاللجنة~حياتضصزتتح

ا~ن~او~•~التابعةوالهيئاتا~ىةواالجهن
يليبماالصابعة~«~~ه

اقرتهاا~وا~ريحالبرامجلتنفيذالالزمةابيوالتةاتنا(~)
هالعا~~ا~ه~

وحولعملهاوتنظيماال~ا~حول2الحاه»2للجنهالتقاريررفعمبر

•ا~~ا~قراراتتنفيذفيالحاصلمالتقة

الوزار~ةولالجتماعاتلمنتظمةلمللدوراتىعماللمجدول~وعاعدادج)

•ا~~الة2اللبسزهرعايةتحتمرةالولتعقدالتى

الوطنيةمسماتالصرJاالعضا~الدولمنالمساعده~عنوالبحثالتنسيقاللم

عيمتة~اغبةواله5التادروالدوليةواالقليميةاالقليميةوثعبه

يجبالشرناهلاتاقيات~واي>ومبادمثهاالدائمةاللجنةافاهة

>الما~اللجنةقبلمنتقوان

منالعتابة
امعةالدوميسرالجنةممثل

•االعالميةالقمةوئيرعنواحد~~االعضا
تختارهماثندان(9االعضاالدولعنممثلينلم6اةمت

منمجموعةكلمنسنواتثالثكلمرةالعامةاللجنة
)»المننةفيالثالثةالمجموعات

)ا~بحكم(العامةاالمانةعنواحدممثل

)>العنبابحكما~طنيالتنسيقمكتبقنواحد~

(اللم)المادة

الدوريةاللجت

سما-،والمهالعامةاالمماا،واالما~الدولمنالدوريةاللجةمكون~)

المظمتلياالخرىاالجهزأالىامافتبعةوالتوالفرعيةالمتخمة

0الدامعةاللجتمالحيةمعالفروا~ملة



طواعةعليهنتلماوفقادوريةبصررقوريةالةاللجنةتجتمعمبال

ا~ةاستعراضاجلهنائمةالةباللجنةالخامةات8االجواد

اجتماعمحامن(بالتناعالهكورةآلمةوالهيئاتالمنظماتوبوامج

~..~´ا3بهةالعامةللجنةتقريرووفح)لينالمصركبار

»النظروجهاتواستطالع

•),4(<7الماد

المامأمانأ2ا

بالمهام»التنفيالىالجهازبوهفهاالعامةاالما~تتوم
العامةاالمانةفانالشرنهذاو~الدائمة~ا~ين

امثمةالةللجنةالوطنيالتنسيقمكتبمحالوثيقلستعاونباتصر

الوهلىهمن«بدووللقيامالرئيسحكومةتكونهاوطنيةهيئةوهو
اداعةفسرةوالمصدعةائمه~الةبا~ه~المتقةا~ونمحسر

هاجتماعاتهاوتنظيم
ه~بوامعطالدائمةاللجنةرئيسمحمشاوراتالماعةاالمانةتجوى

ولالةقائمةوتحديةاالجتماعتنظيمحولالو~التنمقمكتب
هوالوثائقالدعواتلهاتومملا~والمنظمات

ا~~التنمقمكتبمحوبالتنميق»الماعةاالمانةتكرن
ائمةالةاللجنةاجتماعاتوثائقوارسالممواتالةتوجيهعن~و~ه~
الخارجيةلوزوا~االسالميالصرتميبصراناةالحامةاالمانةتقوم
هالدا~ه~اللجاننشطةب

منالناالقصر

الماليهاودلصوا

•)م(هالمادة.
-

منامعةالدللمئةالحالبةالمراودتتكون



l-اثمتالداللجتوميرحكومةساهمت•

T-يقرهاالتىاالحرىالمواردالىاضافتاالمحضاأللدولالطوعيةالصماهمات

وعقد<الوطنيالتسيقمكتبتعييرفياالموالهذهتستخدم،الرثبس

•االجتماعات

(»لم).المادة

•والفرمسيتواالمجليزيتالعربيةهيالداهمتاللجانلغات

:)12(ألمادة

و<للهز«يقر
هز>تعديل~

هاالسالميااقمةمالتمرقبلىمناالساسي

•االسالميةا~اعناأعددثلثي~غلميباالساسيالنظام

أاتابراوقواعدالمنظمةميثاقهحاالساسيالنظامهذابنود

•الدا~اللجان

قبلىمناقرارهتار_خمنابتدا~المفعولىسارياالساسيالنظامهأايصح~4

«االسال~القمة



انصةالدناللجهامز,ابحواكوا~

:)ا(االعدا

المجال

التىالدامعة``اللجاناتااجراقواعد´`القواعدههلتممي(.)
وهياالعالميالمرتميمنظمةفيالثالثةالدامعةاللجانستتبعها

)كومصتيك(والتكنولوجياللعلومائمةالة2املجناهلم_

y-~كومسيك(والتجارىاالقتصادىللتعاونالدامئو«~ا~ه

f-كوهياك(الثقافيةوالشررنلالعالمائمةالةاللجنة(

اللجنةو~نفسلهااخرىلجنةاىعلىايضاالقواعدهذهتنطبق(مبه
•الدائمة

.)2(عده.الفا

لمنظمةا

الميثاق

مالعامينالا

مةالعانةماالا

لدورةا

الوميسر

مةالحاللجنةا

االسالميالمرتميمنظمة
المنظمةميثاق
~الماماالمين
للمنظمةاالمةاالعانت

للجنهالصتتطماالجثماع
الدائمةاللجنهوثيص

تسييرعنا~ولينممثليهماو9الوزرالجنة
•الدائمةاللجنة

ائمةاللباللجنةالخامةالمتابعة~زالمتابعةلجنةلحسر

خاللهمنتستقرضالدىالدائمةاللجنةجهازا~المورية.~9
~مؤسساتاياوالفرعيةةآالجهنا~
»عالقةو(اتوتابعة

•للمنظمةا~عية5االجن.لفو~1االجمن«~1•
<للمنظمةا~ةاالجمن0ا~االجهزةاا_
IT-.للمنظمةالتابعةتالصرمهالصرسصامتالتابعة>

ممن^للمادةوفقابالمنظمةاالعضا~ولالة0االعضا~االولالا_



.(ء)عد(لعا0

الالوه«طياالماالمينيترو«كماسنوياالمنتمةالطو«~تقمة,-

قبلالومئيصبلةلحيالوطنيالتنسيقموكنمحبالتنميقالحمسا~

هاالقلعلىيومابتسينلدالحةديخالتا

l-ولالةوزوا~مصتوى~العامةللجنةالمنتظمةوواتالةتنعقة

هالدائمةاللجنالةهال~مجاالتعنا~وليناالعضا~

Y'-اللدولىلحيا~«لينلكبادىتسهيةاجشماعالصتتظمه~وءاتالةيسبق

هاالقلعلىيومانمألتاالعضا~

جدولمشوهىبنردهيولينالمعرلكبارالتمهيديةاالجتماعات~_4
الفراراتمشاوسرواعدادادخالهايرونالتيوالتعديالتاالعمال
•الماعةاللجنةفيأللوزرامتولهيالتى

التمهيدىاالجتماعمربالتزامنايضاالدوريةاللجنةتجتمع~
والتابعتاللوعيةةجهنباالالخامةوالبوامراالنثطترالستمراه
•الدامعةاللجنةمجالفيونلكاالسالميالمرتميلمنظمة

ربآلمةا~المتمناى~نالوزاريةاالجتماعاتتنعقةانيمكن,-

للبحمثالعامةاللجنةدورةخالل»ائمةالةاللجنة2هال~الاطارفو

المناسبةالقراراتالتخاذاوا~لدالمجالىلهييل«هبةمشارين~

<بهاا~المسائلاوالقائمةللصثماريح~5~نبمجوامحولو

•))(عدةالقا
-

)لعامةالملجمةمكعبامتخاب

ينومبمناو(المامواالمينمئيسالومنالماعةا~«~مكتبيتكرن1-

»والممووا~مئيسونائبعنهما)

T-نواب~«يساو~لدورةكلبلدايه``لحياالمةالجنةتنتخب

-ا-اخةءهقوءا

T-ا~مكتبءمئاصةوممميايشلهمناوامثمةالةاللجنةءئيسلييته

هالماعة

المقاعلداها0مئمآللدا9الومئيس~و~امبماعألامحة~لطلصين4-

االتاليمهنلكلمقةاى»االعضا~ولللةفتخصصاال~ىالثالثة

هالصننمةلهىالممثلةالحيةالجنه



هلحقطالدورةمدةخاللمةالعهاللجنةمكتبيعملى~

الرئيسبصاعة~<بهمايقومبينمن،االمةاللجنةمكتبيقومسر6
»الدائمف`اللجنة».ورةIاعمالجميعتنسيق~

•)0(ه.عةالفه

المتابعةلجنةضا~8اانتخاب

لجنةاعضا~بانتخاب،منواتثالثكلمرة»العامةاللجئتتقوم

منتتكونالتيالمتابعة

ائمةالةاللجنةرئيسمصل.ا~ئيص
القمةصرتصرلومئيصواحدممثاال~أز
منمنطقةكلمناثنان´(االعضا~ولالةمنيمكن(ر)ةست

•ا~فيالممثله~البنرافيةالمناطق
)ها~~بحكم(العامه~االمانةعنواحل~

ا~~)ه~(الوطنيالتنسيقمكتبعنواحلمصل
دائما.الصتا~لجنةوئامعةمهمةامثمةالةاللجنةوئيصبد~~
المتابعةلجنةفيممثلدائماا~مرتمولرئيسيكون
المركن)يحكم(~المتابعةلجنةفيممثلدائماالعامةلالمانةيكون
ممثليمصصربشكلالدائمةللجنةالوطنيالتنميق~~ن

)هالمركزبحم~(ا~بمة~~
اثنانوهمالمتابعةلجنةفيالباقيينالستةاالءننا~اختياريتم
لي»المنظمه~لحيالممثلةالجغرافيةالمناطقمنمنطقةJ.Sعن

•سنواتثالثه~لمةا~ورةبداية

ةآ60(لقا-ة6

الماعةاللجنةدوراتاعمالولجة

وتقومالعاديةالدور»~اعمالجدولمشرمحالمتابعةلجنةتنح\-

المختةوالهيئاتواالجهزةاالعضادللدولبارسالهالعامةه~االمان

~ميوهاال9(هبتسعينورةالةافتتاحقبلوليه~الةوالصرمصات

•االعمالجهولمشرمنبرفقةعوةالةتوجيهويتم»االقل

تعوضهمسرلةاومو~اىرامةبةالمختة

كباريتو~االستثنائيةالمجاالتفيلنكنه
هووةللةاالمدادفيالمتابعة



جدولعلىمسرلةاومشرصعاوموهمنايادراجاليتم

ستآلقبل،االمحضااالدولمنيودعندمااالالدائمة

~مو~هتالالنالوثامقالحامه~اللجنةاجتماع

>المقعودضرعللموبالنسبةالجدوىاووا~ف

اللجنآلعمالىا

مناسابيح

ا~

•)7أالقاعده

االعمالولمجةا~او

السمئولينكباريقرهالفهراالعمالولجةمشروعية»مدوره~كلر~ا-

•عليهللمصادقةةمباسالدورةافتتاحبد

اوراتالةلجصيحاعمالهاجدولةالحاها~ةتتر_2

ألالحاضرةاالعضاالدولاغلبيةباتفاقاخرىابنودتضفانويكنها

•وبالتصريتاالجتماعفس

(/)ةالقاعة

االعمالولجة~يلر --
حذفيمكنكصااالعمالدولهبنودبعضتعديليمكنا~ووة~ل
انمبيةبموا~وذلكعالجةطبيعةاتناخوىبنوداضافاو

0وبالتويت,االعضاا~ول~

:م8(5القاعة

استثنائيةاتالور~

ىاخة~علصبناألاستمثنائيةدو«ةفيالعامةاللجنةقبصرا-

بحاليوماثالثينخاللىاالمحضاااللدولىاغلبيةوبموافقةعضاألاالا~ولى

»االخطاءتاريخ

اال~~ةالمودةافتتاحقبلاالمحضاأالدولىاشماريتم~2

0االقلىعلىيوما~سين

•)ا•(5الغا~

أالستئنأئيةأ~ورةولرا~~

التيالبني(ا«آلبنةفقط~9الخا«ره~الدهاعمالمجال«ليتنصئا-

»لالنممالداجلهامنوره~الةال~



T-~خطابه-مراالعضا»الدولالخامةاللورةاعمالجدولمشرعيو

>يومابثالثينالدورةافتنارقبلالدعوة

.)11(ه.عدالفا

»عنهاالمنبثقه~~5وا~~5لالور1اعمالجميعفيالسعاماالمينيثارك

تبحمثا~ا~دوااليضامحات~لاساتالسرمويتة~اريخ1لريحة

انويمكنهءا~~التنيقمكتبمعبالتعاونحوالىاالجميعفس

»عنهنيابة~5ا~بذ«~ميشلهمناويهممساعةاخةينونى

تنظيمضمانالجل~ا~~التنسيقمكتبمحالماماالمينينص

وا~اراتالمناقشاتمحاضرادواعلولجانهاور»~الةتار««~مك

»اقوارهايتوا~والتومات

بتنميق~طني1لسنيةمالهتبهامثمةالةاللجنه~وئيسبلةيكلف

هالمضالوالبلده~الماهه~االمانبينا~تمواعمال

!لم12(القاعة«

بوامنعلةذلكيوهلثم,ومخطئهاالدورةعملبرنامجالوثيسيينعاسر

علريومابشصعين5ا~ورافتتتتاحهبلاالعضا~لدول2العاه«~5االمان

هاالقل

T-ا~باغلبيةمتوالتوهياراتالمواجميعاقواريتنم،LoIتلك

البسيطة.باالغلبيةتقوفانهااالجواثيةباالعورالمتملقة

م)(مالقاعدة

التويت

,واحد~تلهااالمحضاأالدولمندو~كلا-

T-علىتحلظتاوالتويتعناالمحضاأالدولمندولةامتنعتاذا

•التو_ةاوالقراراليهطل(لكفانتوهياتاوقرارات

),اعةالقاعة

-التقاريرامتالقواء

الدباعالا~ووبوئسا~الضويةمطتومحةللصاغةلجنه~تموما_

هلدووهباإلبىالخا~«~التفا`-كطلكامتالقواءريحممشا



T-وةاالدتلكوكاللكمتامعموراعندوةالهوالتقاريروامتالقوامتقة

ا~اجتماعمحامنبالتنيعقةالدىالوزارىاالجتماععن

االجتماعاتومئيسبوامعلةا~كةالختاميةالجلسةالس<ا~~

»الوزارية

T-ر«تعقةالتىالوزاريةاالجتماعاتتقاويياوواتقوافحس~

مئيسالواوالماعةاالمانة2هبوامعطالعامةاللجنةالىمسشلة

»المقوراو

فيبهاالمعترفالثالمثباللغاتوواتائةوتفاريو~اواتتطبعمد4

علىيوماثالثينمضىقبلعضاالاالولىالةا~توسلثم2المظمه

»ووةالةواعمالى~انتهاموعة

)(~االقاعده

يةواالنجلينالعربيةهيالعامةاللجنةفيبهاالمعمولاللغات

والفونصية»

»الثالثاللغاتبهذهالمامه~للجنةمتقةالوثائقجميع

اللفاتيوفيبلفةمثيتحةانممثلالييمكن

الفور~التوجمه~يوكوانشويطه~المذظمة

فيبهاتوفالمه
>المنظمةلفاتاحدىا~

•)1(.5القاعة

تطبيقيجوىمحددهغيرالقواعدهذهليهامكونالتيالحاالتفيا_

•االسالميالمؤتمرعظمةأاتاجراقواعد

مناقرارهاتاريخمناأابتالمفعولمافذةالقواعدهذهتصح_2

•العامةالملجمةجاسب

T'-الماعةالملجمةفياللثينباغلبيةالقواعدهط»يلتعك_جرى





اعمالجدولمشروع
االولالوزارىاالجتماع
االسالمىتصرالمهلمنظمة
التقنىالتعاونبشأن

)1990اكتوبر10.7اسطنبول(

أالفستاحمتالجلسةمعبالمشاركة(تعقداالفمتمتاحيةالجلسةا-
للكوسيك)السادسةللدورة

.المكمتب5اعضاانمتحابال-
.االعمالجدولاقرار3-
.االسالمىتمرالمهلمنظمةالعافتاالمانةمنمرجعىتقرير~4
.التقنىالمتعاونآنشطتعنمرحليةتقارير0-

عضاالاالالدولص-الف
.االسالميتصرالصرمنظمةمساتمهمن-باال
اخرى.ادوليهمرمساتمن-جيم

المتعاونمجالفيامنشطتبشانللسنميتاالسالميالبنكمنتقرير1-
.5االعضاالدولبينفيماالتقني

لستعاونباالمعنيةاالقطرينهاالتصالجهاتابحتماعوتوصياتتقريرد7
.5االعضاالدولبينفيماالتقني

التقنىللتعاونالقطريةاالتصالمراكنبينالستنسيق8-
.التقنيللتعاوناالقطرينهاالتصالمراكنمساتمهينتعن9-`

الدولبينفيماالتقنىالتعاونالغرامنىمعلوماتشبكةاقامت10-
.االسالميتصرالصرمنظمةفي5االعضا

والتنفيذالمتابعة~11
اعمالمنيستجدما1-•
الكوهسيكالىلرفعهماوالقرارالتقريراعمتماد-13
الختاميةالجلسةهعبالمشاركةتعقد(الخمتاميةالجلسة-15

للكوسيكالسادسةللدورة





السادسةالدووألاعمالجدولمشروع
والتجارياالقتاديللمتعاوناثمةالدللجنت

(الكومسيك)االسالميالموتميلمنظمة
10(اسطنبول - vام)990اكتوبر

:االفتتاحيةالجلسة-,
كيكالمترالجمهوريهومثيساوزال،جوتتورالرئيسفخامتمنحيكافتمتاكلمة

الكوسيك.ورمثيس
التركيةالجمهوريةوزراالرئيسلوت،اكبوبيلدريمالسيدادولهكلمة_

للكوسيكالمناوبوالرثيس
االسالميالموتميلمنظمةالعاماالمينIالغابأحامدالدكتورمعاليكلمة-
االعضاءللدولالثالثاالقليميةالمجموعاتعنميابةالوفودوؤسا»كلمت-

.االسالميالمؤتمربمنظمة
.للتنميكاالسالميالبنكرئيس•علرمحمداحمدكمتورالدمعاليكلمة
االعمال.جدولاقرار-)
االسالميالمؤتمرلمنظمةالقامتاالمانةمنتقرير-3
.المتابعةلجنةتقرير-4
o-العاماالطارمشروعبشأنالمتجارظلستنميةاالسالميالمركزمنتقرير

:السالميالمؤتمربمنظمةاالعضادالدولبينفيمااالتجاريهاالفضلياتالتفاقية
بشانالستجارةلتنميةاالسالميوالمركنللتنميةاالسالميالبسنكمنتقرير-1

.االسالميالموتميامنظمهفياالعضاءللدولالتجاريةالمعلوماتشبكةامشاء
v-ناتامثتمالتأميننظامانشا»عنللتنميةاالسالميا~منتقرير

الستصدير.
المواصفاتبيزألمتوفيتىبنئأنالتنسيقلجنةامانةمنمقدمتقرير-^

أالسالميالمؤتمرلمنظمةاالعضا»الدولفيالقياسية
فلسطيندولكلدعماقتصاديةابيرتد-9
اخليالدالنظامعناالسالميالموتميلصنظمكالعامةاالمانةمنتقرير-10

للكوسيك.
.الدورةلجنةتقرير-1إ

.اعمالمنيستجد..L)ا~
بشأناالولالوزاريواالجتماعللكوسيكالسادساالجتماعقراراتاعتماداه3

.التقنيالمتعاون
.للكوسيكالسابقتالدورةموعدا~5

جمتماع9ااخمتقتامااه





دكيت0:بااال

جلبيايشينمعاليكلسة
التركيةبالجمهوريةالدولةوزير

الكوسيكعنالمنبشقظالصتابعظلجنةورثيس
الكوسيكعنالمنبثقةالصتابعتللجنةالسادساالجتماعفي

)I~J•~~1990مارس(

الصتابعتلجنةالاعضاالسادة
امالكرالمندوبون

عناعرباناالجتماعاهزاعمالبنجا-فخمتمتمونحن~يطيب
وماوتفهمتعاونمنابديتما~جميعالكموتقديويشكري
شأنها.لهااسهاماتمنقاصتم

عنالصادريرالمتقرفيالواردةالتوصياتانفيشكيخالجنيوال
علىجألالمدرالمشروعاتبتنفيذالسعجيلفيمستفيداالجمتماعاهز

بتضطلعالذيالعملكناهةمنيدوتنالكوسيكاعمالجدول

بذلستهاالتيالقيصتللجهودارتياحيعناعربانلييطيبكما
جدولعلىالمدرجةالمشروعاتتنفيذسبيلفيالمخمتصةاالجهزة
لالعانتشكريعناعربلكيالفرسةهذهاغمتمنمانواودلممنا.اعما

ومركزللمنتميةاالسالميوالبمنكاالسالميتمرالممهلمنظمةالعامه
االصنبمثقهاوللممنظمةالمتابعهاالجهزةمنوغيرصا5البيضاالدار
.مشكورجهدمنبذلتلماتقديراعنها

االسالميبالبنكاالمنوطهالمهمةانايضاارتياحيبواعثومن
التصديرائتماناتعلىللستأمينسنظامبانشااليختصفيماللسنعيه

نظاموحمثبروفمعتمقدوانهالختاميه.مرحلتهاالىوهلتقد
المتيالمنجزاتابرزمنواحدايعدفيماالنظام،هذا8النشااساسي

االجمتماع.هذافيحققناها
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المشروعاتساثربشأناتخذناهاالمتيالتوصياتانيقينيوفي
سوفلتنفيذهاورميةالضرمنشطةاالواناالعمالجدولولهايمتناألمتي

فيانعقادهاالمقررللكوسيكالسادسةالدورةبحلولتمستكمل
جديدةمشروعاتوتنفيذلوضعالفرصةتسنحوعندئذالقادم<اكمتوبى

اولجدفيادرجتالتيالمشروعاتانالسيماالتعاونمجالفي
التشغيلمرحلةن9اتدخل4/19عاممناعتبارااعمالنا

مطلوبهوبماو~خيرعلىننهضانعلينالزاماكاناوان
انيمكنالذيالحاسمالعاملفانالمشروعات.تنفيذسبيلفيمنا

الدوللدىالسياسيةااالرادهتوفرهوملموسةنتائجالىيفضي
تترتبسوفالتيالفرهيمنولالفادةالمشروعاتلتنفيذ5االعضا
.محلسيها
الذيالمتقنيللتعاوناالولالوزارياالجمتماعاعمالجدول:ن

اجتماعفيدراسةموضعيكونسوف،عاتنااجمتمااثندةفيارسناهتد
الفندقاهزفيينعقدالذيالتقنيبالمتعاونألمختصين9الخبرا
االدقيقهالتفا~توضعحيث•مارسلم4السبتميوممنا»ابند

جدولمشروحفيالمدرجةالمشروعاتبتنفيذالصتعلقتللمتوصيات
قبلاالعمالجدولمشروعارسونيتسوفاالالخبراناياالعمال.

ايةفييحمتذىبانجديرانهاعمتقدمنهاروهو•9الوزراعلىعرضه
.الكوسيكاطارفيتنعقداخرىدريةونامجتماعات

واالشغالاالساسيةالبنيةبشأنوزارياجتماعبعقدالمتوصيةوان
انجازهدانماللكوسيكالسابقةالدورةمعبالتزامنالعامة
وامياجتماعنا.حققهاالمتياالخرىاالنجازاتالديضافاخرملموس
مجالفياالعضا»الدول~متشرعالذيالمتعاونانمنثقة~

اصتمناامكاناتفيالنشاهسيبثالقامتواالشغالاالساسيةالبنية
واللمبلدانمنئا.االقمتصاديهاالمتنميه_كبيرااسهامايسهموسوف
االساسيةألبنيةتحسيناهميتعلىللتأكيدالمقامهذافي~حامت
.الناميةالبلدانفد

جميعالكماصتنامنيعناعربانليميطيبكلصتياخمتمتمانوقبل
اناالعتزازبواعثومناالجمتماع.اهزنجارفيمباسهمستمماعلى
قدمحددةمنتاثجلسحقيتىالدؤوبسعيهامعرضفياللجئتاناعلن
فيعنديوالنئمكننشدها.المتيافاالهدتحقيقمنحوحاسمةخطواتاتخذت

يةتحتكمثالسيكوناالجتماعاهزفيبهقمناالذيالعملان
مستقبال.انشنتهافيالكوسيك
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والموظفينالمترجمينالدايضاالشكراوجهانويسر~
اععالمنافدعونمنلناقاموالماالمقاومين

الدورةفىاكتوبرتهرفراخرىمرةاراكماناتمنداذوا~
.اوطانكمالدالعودةلكم،سالمةاتمنسللكوسيك<السادسة

إلمتابعهللجنةالسادساالجتماع:عمالاخمتتاماالنواعلن
.الكومسييكعنالمنبثقة


