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الكوسيك)لماالسالميالمرتميلمنظمة
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بة.0.ماالاال
تقرير

المتابعةللجنةالسابعاالجتماع
عنالمنبثقة

والتجارياالقتاديللتعاونامثمةالداللجئت
االسالميالمالتمىلمنظمة

اللجنةعنالمنبشقتالمتابعةللجنةالسابحاالجمتماعانعقد-,
لمنظمةبتالمتا(الكومسيله)والتجارياالقتاديللتعاوناثمةالد
.l~Jفي،1991مايو/ايار9~2منالفترةفياالسالميتصرالمر

.المتابعةلجنة5اعضا
)(الرئيس

)الرئيس(مناثب
)الرئيس(نائب
)مثيسالر(نائب
)مثيسالر(نائب
االسالميةالقمة(وثيس
رئيسوناثبهمتالخا
)الصتابتلجنة

(المقرر)الهاشميةمنيةاالردالسلكت-
•t~Jجمهوريةمصثليطلبعلىباالجماعاللجئتوافقتوقد
فيسيعقدالذيالسادساالسالمياالقصفلموتمرالمضيفةالدولة
يمتدححمتىمراقب~بحتماحاالحضررام99ااالولكانونلمديسمبر

وعلىالكوهسيكولمهاتتناالتيالموضوعاتعلرالتعرففوهةلهم
االجمتماح.بتنظيمالخا~اتيباتالمتر

التاليةالدولمشلواالجتحاىوحنر-)
تركياجمهورية-
االسالميةباكستانجمهورية-
ديةالمحوالعربيةالمملكة-
غيسياجمهورية-
فلسطيندولة-
الكويتدولت-

ليةالستاواالجهز(المحامةاالمائتمصشلوبحتماحاالحضركما-3
عنها.والمنبشقةاالسالميتمرالممهلمنظمةبعةالمت
ميبوالمتدرواالجمتماعيةواالقتصاديةاالحاثيتالبحوثمركن-
.االسالميةانللبلد
.للتنميةاالسالميالبنك-
والتنميتلمتكنولوجياواللعلومهيتاالسالسسةالمه-
السلحوتبادلوالصناعةللمتجارةاميفاالسالالغرفة-
أالجتماع)فيالمشاركينباسماةقائمةارقمالمرفقويمتضمنال



الفنناحةاالجلسة

الدولتوز~جلبيرايشينالسيد/معالىاالجتماعافتعتر-4
عن~».االممتابعولجنتورئيسكيتالستربالجمهورية
الكوسيك.

o-التركيةالجمهوريةرثيصاوزال،جوتتورالرئيسفخامةوجه
المهاماهميةفيهااكةاالجستماحالىرسالةمالمكومسيكورثيس
المدولميةالمساحةماتشهدهمحتمرافربتإلمصتالمجمنةالمىالمموكلت

واشاروالسياسي.االقتساالىا~ينعلىحتصارعةتحوالتمن
الشرقفىاالستقرار5بناواعاالنه`السالمالقامةالحاجتالىفخاصتة
جدولفيالواردةالمشروعاتااهعيفالمشانامذفىامركدماالوسط
اطيبعناوزالرجوتمتومثيسالرفخامةواعربالكوسيك.اعمال

بحتماح.االبنجارتمنياته
جوتتورمئيسالرفخامةرسالةمنصرالرقمالمصرفتى(ويمتضمن

)0أ~9~

وزراءوميسماقبولوطيلديريمالدولة/ماحبو~كما-,
الىوسالترللكوسيكالممنساوبمثيسوالركيةالمترالجمهورية
لجنةبأنشقتعنواعربتركيافيلممندوبينبافيهارحباالجمتماع
المبكرالعتنفيذما~رهتالالالخطواتمنمستتخكالممتابت

بخصومىهامةتوهمياتموستتاالعمالجدولفىالوارد»´للمشروعات
كما.5االعضاالدولبينفيماالمصشتركاالقتصاديالعملاستراتيجية

ممكنعونكللمتقديمبرالهاالامتعةتركيا9وزرارئيسدولتاكد
صاحبواعرب.5االعضاولالةبينفيمااالقتاديالتعاونصعيدعلى
لالجتماعالكامللسنجارباتمنياتهعناقبولوطبيلدريمالفالدو
تركيافيوجودهمخاللللمندوبينااالقامفوبطيب
بيلديريمالسيد/دولةكلمت~3رقمالمرفقويتضمنال

.اقبولوط)

v-بالجمهوريةالدولةيرونجلبي<ايشينالسيد/معاليالقىثم
واكدبالمندوبينفيهارحبكلمت•الممتابعةلجنةورثيس!لمتركية

انوقالالكويت.بستحريرتركياوشعبحكومةابتها-جديدمن
انينبغيالكويتستحرميىعملسيةفيتبدييالكاألولميالمتضامن
فيوقعتالمتينيةاالخسا~هاةحلاليجادالسعيفيكذلمكيستجلى
السيد/معالياعربأللكو~الخليي.ازمتاعقابفيالعراقشمال
5جرامنالبشر~االفلمصرحتعاريهاخلحدعنجلبيايشين



الىواشار.ببنجالديشمرخرالمحقتالمستيالطبيعيةالكارثة
العالمتسجستارالتيالمشهودةواالقتصاديةالسياسيةالعتحوالت
التحدونلمشروعاتالمبكرالعتنفيذاهميةامؤكة•االوسطوالشرق

ارتياحهعنومعرباالمكومسيك.اعمالجدولفيالواردةاالقتادي
معاليهواشار.المشروعاتتلكتنفيذسبسلفيالملموسلملمتقدم
االقعتصاديللتعاونجديدةومشروعاتميادينتحديدضرورةالركذلك
.الدوليةاالقتصاديةاالوضاعفيوالجذريةالسريعةالستحوالتتواكب
االسالميالمرتميمنظمةعملخطتمراجعةعنالسياقاهكفيوتحدث
البنيةبشاناالسالميالمرتميلمنظمةاالولالوزارياالجمتماعوعقد

كفيالنايجابيانحدثانبانهمافوهفهما•العامةواالشغالاالساسية
انيسبقلمجديدةمشروعاتاالعمالجدوللستضمينجديدةافاقبفمتر

عنجلبيايشينالسيد/معالياعرب•كلمتهختاموفي.تمنمنها
فيللمندوبيناالقامت5وهانرللجنةالتوفيقبخالصتمنياته
.تركيا

السيد/لمعالياالفتتاحيةالمكلمةمنمر4رقمالمصرفتىاويتضص
.جلبي)ايشين

A-المساعدالعاماالمينرعثمانر.ن.عمثمانالسيد/القركما
معاليباسمفيهاراعرباالجتماعفيكلمةاالسالمي.المرتميلمنظمة

عناالسالميمالمرتميلمنظمةالعاماالمينالغابامحامدالدكتور
اوزالجوتتورمثيسالرلفحامتالحتمنياتواطيبممتناناالوافر
الدولكوالحبمالكومصيكورثيسالتركيةالجمهوريةرئيس

والرثيسكيةالمترالجمهورية5وررارئيساقبولوطبيلدريم
اموالمتناليفمترشخصراهتماممننهيوليالمارللكوسيكوبالممنا
منومايسديانهاالسالميمالمرتميمنظمةعملخطةبعتنفيذشابت

بينفيماوألمتجارياالقتصاديالمتعاونلمتحرميناحكيمفتوجيهات
الصرمتمىلمنظمةألمساعدالعاماالميناعربكذلك.5االعضاالدول
رعايةتحتتحققالديالمملحوظللمتقدمارتياحهعناالسالفي

الكومسيلد.
العاماالمينالقاهاالستي)لكلمتمنصoرقمالمرفق(ويمتضمن

صثمان)..J.ن.عثمانممعادة/ميراالسالتصرالمرلمنظمةالمساعد

•0´دولهوفود5ررسامنكلماتالىاللجئتواستمعت-9
العربيةوالمملكت•كينياوجمهورهين´رااالممالميفباكمستانومجمهورمية
•التركيةالجمهوريةلرمقيساممتنامهمعنفيهااعربوا•المسعودية
دعمعلىالبالغوحر~الحكيمةلمقيادتهما•وزرامثهاولرثيس
االسالميتصرالمرمنظمة5اعضاانالبلدبينفيمادياالقمتاونالمتحا



5رىساواعرببتماع.االالهزتوفرةالتيالمصتارةوللمترتيبات
ترجمةاجلمنالكوسيكتبذلهاالهتيللجهودتقديرهمعنالوفود

موازينتواجههمماالرعمعلىوذلك•ملموسةفمتاثرالمسالعملخطة
اعربواوقدالخليي.ازمة5جرامنايدقصتنمصاعبمنالمدفوعات

الىالكويمتيةالحكومةوعودةالكويتلمتحريرالغامرةسعادتهمعن
الف2لمفقدالحارةتعاريهمعنكذلكالوفود5ر~ساواعرب.وطنها
.بنجالديشفياالخيرةالطبيعيةللكوارثمنحيتواراالر

لمتحريروالممتهنثاالبتها-عناعربتالمعتيالمكلماتعلىاورد
شكرعنفيهااعربكلمتالكوميةدولةوفدرئيسالقىالكويت
معتضامنتالمتي5االعضاللدولالبالغوتقديرهاالعميقحكومة
والغزو.للعدوانكفاحهافيثميناعونالهاوقدمتبالد»

مسياغةلجسةشكلةاالعمال<جدولاللجئتاصتماتانوبعد-10
العامةالعملجلساتومثامتوتولدالمقرر.بوماسةالعصويةمفمتوحه

بهيشةالوزارةوكيلمتيجولعليالدكتور/سعادةاالجمماعفي
.التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيط

اعتمد~مامحوعلىاالعمالجدولمص1رقمالمرفق(ويضمن
).االلجنه

االسال:المسظمةالعامةاالمامةبر:~

االقتصاديةالشررنمديرفاروق.م.ك.ا.السيد/وقدم-11
3رقمالبندمناقشةلدىاالسالمي.المرتميلممنظمةالعامةمنةباالما

منالمقدمالمشاملالمرجعيللتقريرموجراعرضاراالعمالجدولمن
خطةتنفيذمنحومتقةمنتحققماعلى5الضرمسلطاالعامةمنةاالما
وكذلك5االعضاالدولبينفيمااالقتصاديالتعاونلمتعزيرالعمل

دللتاتفيالقراراتوبخاصتالكوسيكعنالصادرةالقرارات
تحققمابايجازاهعتعرضركصااالعمال.جدولعلىالمدرجةبالبنود

الوزاريةاالمجتماعاتثستىعندرةاالالقراراتتنفيذفيتقدممن
المتجارة5وزرااجعتصاعاتوهيرالكوسيكرعايةتحتاسعقدتالمتي

التقني.والمتعاونوالطاقةوالصراصالتوالنقللزراعتواوالصناعة

الهزادهااعد~العامةلالمانةشكرهاعناللجمنتواعربت-)ا
تناشدبانالكوسيكواوممتوالمغص.الشاملالمرجعيالتقرير



الوزاريةاالجتماعسر´تعنأالدوألالقراراتتنفيذ5االمححاولالة
الكومسيله.رعايةتحتتعقهالتي

قدمتهالذيالمرجعيالستقريرمنىvرقمالمرفق(ويستنن
.)العامةاالمانة

اءأالسننها0ضماالبصادرراذانسنعان.نا

!لبنكممثلعرنراالعمالجدولىمنألالبندمناقشةلدى-إ3
البنكبمقرهقةالذي5الخبرافريقاجتصاحنتائجللمنتميةاالسالمي
مشروحبايحارامستعرفركما•1991نيسانابريل/ألالو)3يومي
.9الخبر!نقحهالذيالنحوعلىاالتفاقيةبنود

االسالميالبنلللقياميرهاتقةعناللجئتاعربت-14
االجعتماحذلكتنظيمفيمتعاوناالخبراه،فريقاجتصاحمتضافةبا
للبنكتقديرهاعناللجنةاعربتكماالكوسيك<تنسيقمكتبمع
.االتفاقيةبنودلمشروحالمنقحالنرادهالعد

بنودمشروحمضمونالتساقارتياحهاعناللجنةاعربت-\0
البنكمنوطلبتما~ن)هدفيالكومسيالتوجيهاتمعاالتفاقية
االولىاريتواالدالقانونيةالخطواتفيوحالسرلملتنميةاالسالمي
المشروع.فيالمقمترحالنحوعلىاطارهفيفرعيتمرسمة5النشا
عقدهاالمقررالقادمةدورتهافيألكومسيالالرمرحلىتقريرورفع
.م1991االولتشرينلراكتوبرفي

النمرلكوكك5الخبراابحتماحتقرير1رقمالمرفق(ويتضمن
.)االتفاقيةلمشروحالمنقح

االسالصسز0لللدامهالسجامامذاسبكيه

لدىاالسالمي.المرتولمنظمةالحامتاالعانتممعقلقدم-12
تحققالذيالتقدمعنمعلوماتراالعمالجدولمنoالبندمناقمثت

االسالميةللبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكتمشروحتنفيذسبيلفي
المركزعنفيابتالمعلوماتههةالقامتاالمانةمصثلقدموقد

بحتماحاالحمورمنمصشلوهيتمكنلمالذيالتجارةلتنميةاالسالمي
المركز.بهايمرالتيالبالفالماليةللمصاعبنظرا



تواجهالتيالماليةللصاعباللجنةادوالهمنالرغموعلى-17
مواصلتالمركزمنطلبتفقد•التجارةلمتنميةاالسالميالمركن
وذلك•المطلوبةالبياناتقواعد5النشاإلالزمةاتاداالسعتعهاتخاذ

كما•للتنميةاالسالميوالبنكاالتصالهيشاتمعالوثيقبالتعاون
للكوسيك.السابقتالدورةالىمرحليتقريررفعالمركزمنطلبت

االزمةازا~قلقهاعميقعنالمشأنهذافياللحنةواعربت-1/
مسياالسالالمرتميلمنظمةالقامتاالعانتتواجههاالمتيالمالية
منالمسعتحقةالمعتاخراتتراكم5جرامنعنهااعفالمتفرواالجهزة

بالخاضررايلحقمما5االعضاالدوللبعضا~اميتالمساهمات
~اليهاتعهدماوانجازالضروريةباالنثمطةاالصطالحعلىبقدرتها
توصيتااللجنفوقررتدرامات.منهمة.خابحةوالكومسيكالمنظمة.
يدلقسة5االعضاالدولتلكالىقويةمناشدةبمتوجيهالكوسيك
علسفصاعدااالنمنوللمواهتبةأاللزاميةمساهماتهامنالمتأخرات

االسالميالمرتميلمنظمةالعامةاالمانةميزانياتفيحصصهاسداد
عنها.المتفرعةواالجهرة

منتاالماممشلقدمراالعمالجدولمن,البندمناقشةولدى-19
ابريل/نيسانشهرفياعلنالتيالعاماالطارالتفاقيةشرحاالعامة
عليها.والتصديقللعتوقيع5االعضاالدولامامالبابفتحعن1991

والمركزالعامةاالمانةلجهودتقديرهاعناللجئتاعربت-ال0
امامالبابلفمتحالفنيةالخطواتالمستكصالالمتجارةلعتنميةاالسالمي
5االعضاالدولهنطالبة•االتفاقيةتلكعلىللمتوقيع5االعضاالدول

فيالشروعليمتسنىاالتفاقيةعلىوا~يقالمتوقيرالىالمبادرة
ممكن.وقتاقربفيالعتجاريتالمفاوضات

العامةاالمانةمتقةاالعمال.جدولمنvالتبنامناقمثتولدى-)1
اجواهاتوقواعداالساسي´)النظاممشروحاالسالميالمرتميلمنظمة

العامةاالمانسةنظمتهاجمتماعبمتنقيحةقامانبعدالكوسيك::.
.1991نيسانلمابريلالم-الاليوميةجةبمدينةعقد5خبرالمفريق

.م



االساسيالنظاممشروعبشانمسعثفيمتقشاتمنسا5اجراوبعد-ال)
المتعلقتسينوالسثالثتالثانيةالمادتينوبخامةهاهاتاالبروتراعد
علراللجعنتوافقت,المتابعةولجنتالكوسيكمكتبميسثةبتشكيل
المنقرالنررفعوقررتالمشروعنصهلرسالتالمتعدبعضدادخال
.المسابقةدورتهافيالكوسيكالى

لرمئيمرجددنوابثالثةبانتخابالكوسيكاللجنةاوهت-)3
االصال~القمتقبلاي•مالسابهانعقادهادور5اثناالمكتب
يتير~»1991االولكانبونديسمبر/فسعقدهاالمقرردمتالسا
~~اال~الموا~الصتابتوللجنةالجديدةالمكتبلمهيث
•ا~~االسالميةالقمةانعقادحتزسنواتثالثإداصتدعلد

´´مشروعوكذلمك5الخبرافريقامجتماعتقرير9المرفق(ويتضمن
~الذيالنحوعلىااالكوسيكاجواهاتوقواعداالساسيالنظام

اللجنة).

~ا~~تللجنتالمتركىالوفدقدم•8البننأمناقشةوليدى-•4
البنيةبشاناالولالوزارياالجعتماعاعمالجدولمشروحبنود

سيعقديالكاالسالميتمرالمهمنظمةلدولالقامتواالشغال،اال~سية
>1991اولينتشساكتوبر/9-,منالفترةفياسطننبرلفر

~ا~واعربتللكومسيلة.السابقةألدورةمعبالتراهن
~وللمشروحمسودةباعدادالتركيةالجمهوريةلقيامتقديرها
ا~اال~هد.المرتميلمنظمةاالمانةطرميقهن•وارممالسااالعمال

وعقعتوحاتها.مالحظاتها9الهبدا5االعضاولالة

5االعضاالدولعلراالعمالجدولمشروعتعميماللجنةوطلبت-~)
االسالمى.تصرالممرلمنظمةالعامةاألمانيةطريقعن

الوزارياالجمتماعاعمالحاولىمشروع10رقوالمرفق(ويتضمن
وافقتمامحويملىالعامةواالشغال(الساسةالبحنيةبشاناالول
اللجنتا.عليه



فياللجنةنظرتاالعمال.بدولمن9البندمناقصةولدى-ال6
فيصاعقةالمقررلملكومسيكبتالساالمدورةاعمالجدولمشروح
.I~Jفي1991اولتشريناكتوبر/9و,مابينالفمترة

السابقةووةالهاعمالبمدولمعمروحادباعدالملجنتوقامت-اال
رحاتمقمترمنالوفودماطرحتهشتراالعتبارفيةاخكءللكوسيك

االمانة~لمن5االعضاالدولعلساالعمالولجةمشروحتعميموقررت
االسالمي.تصرالمرلمنظمةالقامت

السابقةالدورةاعمال~ولمشروحمنصر11المرفق(ويتضمن
.)اللجنةاقرتمانحو~للكومسيله

النناالحلمة

~»ايمشينألسية/مماليواسهاالتيالخعتاميةالجلسةوفي-اال
تقريرهااللجنةاستمدت<التركيةبالجمهورميةولةالةووير

خاللمن9االعضاولالةعلرالتقريرتصيماللحنتوقررت.ومرفقآتة
الىالعتقريراهزورفراالسالمي.المرتميلممنظمةالمعدمةاالمانة
المرتميلمعنهتمتالحامةاالعانتطريقعنللكوسيكبتالساالمدورة
االسالمي.

والممملكةاالسالميةباكستانريةمجمهويوفةوثيساوا~-•9
يروالتقةالشكرصادقعنفيهمااعرباكلمتينالهاشميةاالردنية
ورثيسالتركيةالمجمهوريةرئيساوزالجوتتورالرئيسلفخامة

5ودراشيسسلىاقبولوطبيلدريمولمةالةولصاحبرالكوسيك
منسيانههيبة~رلملكومسيللالمنارموالرثيسالتركيةالجمهورية
اواهرلمتعسزيزبالغاصتماممنيولميانهولماصامئبتوجيهات
رئيسااوجىكمااالهضاهرالدولىبينفيااالقتصاديالمتعاون
ولتالةوويرجلبىرايشينالمسيأ»معاليالمىالمشكوالموفدين

الدكتورمعاليوالمر•المتابعةلجنةورثيسكيتالتوبالجمهورية
تولىوالذيالحكوميةالتخطيطبهيثالوزارةوكيلتيجول>علد

ارواقعتدة9كفامنابديا»لمااالحتماح.خاللالمعملجلساترئاسة
لجنةمجلمتهبماالموفدينرئيساونو»االجعتماع.اعمالأرةادفي

انالستطلعهماعنالمعقاماهزفيمعربينرهاممتقةمنالممتابت
الىسبيلهاالكوسيكاعمالجدولفيالواردةالمشروعاتتجد

ماعبمن5االعضاالدولىماتواجههالىبالننرلمبكر0االتنفيذ

.)



علىالجذريةوالسياسيةاالقمتصاديتالتحوالت5جراهناقمتصاديت
عميقعنالوفدينرئيسااعربكماواالقليمي.الدوليينالحيد
الوفودبهحظيةماعلىوشعباحكومةالتركيةللجمهوريةشكرهما

فيالشكرووجهاتركيا<فياقامتهاخاللهيافةوكرمحفاوةمن
المعاونةطاقمافرادجميعوالىالكوسيكتنسيقمكتبالىمالحت
.مصتارةترتيباتمنلالجتماعوفرو».Lعلى

منكلالىباصمهارمالةيبعثانومئيسهامناللجنةطلبت-30
ورثيساكيفالمترالجمهوريةرئيساوزالجوتتورالرئيسفخامك

5الوزراومئيساقبولوطبيلدريمالدولةوصاحبمالكوسيك
اللجئتواعربترللكوسيكالمناوبوالنرثيسالحتركيةبالجمهورية

الرئيسلفحامتوتقديرهاامتنانهاعميقعنالوسالمتينهاتينفي
بهحظىلمااقبولوطبيلدريمولتالةوهاحباوزالجوتتور

.تركيافياقامتهمخاللسابنتوحفاوةترحيبمنكافةالمندوبون

العاماالمينعمثمان.ر.ن.عمثمانالسيد/معاليوالقى-31
ا~الشكرفيهاازجىكلمةاالسالميمالمرتميلمنظمةالمساعد
ورمئيسكيتالمترالجمهوريةوشيساوزالجوتتورالرئيسفخامت

5وزراومثيساقبولوطبيلدريمالدولةصاحبوالىمالكوسيك
السيد/ولمعاليللكوسيك.المناوبمئيسوالمركمةالمترالجمهورية

لجنةورمثيسالتركيةالجمهوريةفىالدولةوزيرجلبيايشين
المتعاونتمجلةدفعفيوحكمتاراقتمنيبدو~لمأ•ألممتابعة
مصتارةترتيباتمناعدو»ولما_5االعضاالدولبينفيمااالقمتصادي
لالجعتماع.

عنالخمتاميةكلمتفيجلبيايشينالسيد/معاليواعرب-3)
االدرالختاميالتقريرفيالواردةالتو~تانالحظاذسعادته

المشروعاتبانجازالتبكيرفيتسهمانشرنهامناالجمتماحعن
كمافعاال.اتنفيذوتنفيذهاالكوسيكاعمالجدولعلىالمدرجة

االسالميمتمرالصهلممنظمةالحامةانفلالماشكرهعنمعاليهاعرب
هذهبددعملهافيعنايةمندولتلماالفرعيةواجهرتها

اعربالخمتام.وفي.ايدقالمتنالصاليتالصاعببرغمالمشروعات
بالدمم.،الىالعودةبسالمةللمندوبينتمنيامتعنمعاليه

ايشينالسيد/لمعاليميتالخمتاالكلمةنصالاالمرفق(ويمتضمن
جلبي).





فيهانظرالترالوثائققائمة
المنبثقةالصتابتللجنةالسابعاالجمتماح

و)لتجارياال~ديللتعاوناثمتالةاللجنةعن
االسالميالمرتميلمنظمة

)1991مابو/ابار9-2•اسطنبول(





فيهانظرالتيالوثامثققامثمت
عنالمنبثقةالمعتابعةللجمنةالسابحاالجمتماع
والتجارياالقتاديللمتعاونامشمتالةاللحنة

االعالميالمرتميلمنظمة

)199اابارمابو/9.2•استنبول(

l-العامةاالعانتمنمرجعيتقرير
01C/COMCEC-FC/7-91/D)1(..........االسالميالمؤتمرلمنظمة

بنودمشروعبشانمرحليتقرير-ال
اشتعانلمتاميننظاماقامةاتفاقية

01C/COMCEC-FC/7-91/D)2(...•..اتاالمستمثماروضمانالصادرات
المعنى5الخبرافرميقتقرميي-3

لمشروعالنهائيةالصينتبوضع
الهيث5انشااتفاقيةبنود

اتالصادراثمتقانلتاميناالسالمية
OIC/COMCEC-FC/]-91/D)2(...•........•..اتاالمستحثماروضمان

تابح)لم
بنودلمشروحالمنقحالنص-4

االسالميةالهيشة5امشااتفاقية
وضمانالصادراتامثتمانلمتامين

OIC/COMCEC-FC/7-0/91)2(...................•.االمستمثمارات
(تابع)

o-المعنى5الخبرافريقتقرير
OIC/COMCEC-FC/7-91/D(S(.......للكوسيكاخليالدبالنظام

OIC!COMCEC-FC!7-91!D(S(..لملكومسيكاخليالدالنظاممشروح-'\
(تابح)

اريالرناالجمتصاحاعمالبحاولمشروح-ال
بشآناالسالميتمرالمهلمنظمةاالول

01C/COMCEC-FC/7-91/DA)2(..العامةمثمغالاالواالساسيةالبنية
السابقةالمدورةاعمالجدولمشروح-/

91C/COMCEC-FC/7-91/0AO(....•.................للكوممسيك
فياالسالميالمرتميمنظمةعملخطة-9

01C!COMCEC-FC!7-91!D)6(................االقتاديالمجال





فيلمرفقاا





االمجتصاعفىالمشاركينقامثمة
الكوسيكعنالمنبثقةالصتابتللجنةالسابع

9(اسطنبوأل - v1991امبارمابولم(





مة0.0.ماالاال

االجتماعفرالمشاركينقامئمة
الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالمسابح

9(اسطنبولىد - v1991مابو/ابار(
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9Directorأنتة of Research and Studies Department , Central

of Jordan
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.Minister/Charge d ´Affaires < a • i

Ankaraذ()Embassy of tbe Islamic Republic of Pakistan
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Consul General , Consulate General of Pakistan in Ista"'lbul

Mr • M.F. Rabman AKBAR
DIe ) , Ministry of Foreign AffairsاDirector
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Minister of State
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ZÖSRÜGnittabaB•rM
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,snoitaleRngieroFdnastcejorPtnemtsevnIfodaeH

dnahcraeseRlacinhceTfoetarotceriDlareneG
tnemeltteSdnaskroWcilubPfoyrtsiniM,noitatneemlpmI

TuKNUGtemhA.rM
,stneemergAfoetarotceriDlareneG,tnemtrapeDfodaeH

edarTngieroFdnayrusaerTfotairatercesrednU

Dr •H•Nadir ERBìL
Head of Implementation and coordination Directorate I

,)Export Promotion Center ( IGEME
Undersecretariat of Treasury and Foreign Trade

Dr • z •Meftune EMíROðLU
,Head of Industry and Trade Department

Unionالمةءه6899 of Turkish Chambers and COIIUllodity

Mr • Sanran ALKILIÇ-
Chiefم of Section

Generalم Directorate of Foreign Economic Relations
Under secretariat of Treasury and Foreign Trade

ULGOÇILIK79_39•rM
knaïb...ExkrüT,reganaM

Mr • Mehmet BEDER
,•s •c•ااا,Architect

4 Settlement60ذMinistry of Public Works



ULGORIAKÇzìneD.srM
I)EEMGÏ(retneCnoitomorPtropEx,trepEx

edarTngieroFdnayrusaerTrofetatSfotairatercesrednU

GANINuoAbd.rM
,noisiviDlanoigersnarTMAEfofeihCeciV

sriaffAngieroFfoyrtsiniM

THMANO.R<NnamsuO•E•H
lareneGyraterceStnatsissA

OOQARF•M•K•A<rM
sriaffAcimonocEforotceriD

RIHSABmiharbínassaH.rM
sriaffAcimonocEforotceriDtnatsissA

LREUGUnahIÍ.rM
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!SERH.NnalllharruAbd.rM
knaBehtotrosivdA

Mr • Assibi o • ABUDU
<Acting Director

0lie and Policy Planning Departmentأل«((«ه

ANSSHA-lEdemahoMinahgruM.rD
tnemtrapeDlageL,reywaL

REUTOilA-demahoM•rM
reciffOroineS

IAFANH.9zizAluAbd.rM
lareneGyraterceSgnitcA

Mr))الغذ-نتتذ • Celal
Deputy Head of COMCECCoordination Office
State Planning Organization

NUCMAnahruN•srM
eciffOnoitanidrooCCECMOCfodaeHytupeD

noitazinagrOgniUlaJ;lPetatS

NìRì~afatsuM•rM
eciffOnoitanidrooCCECMOCfodaeHytupeD

noitazinagrOgninnalPetatS



gnitfarD

ILðlThurreF•rM
rotanidrooC

Mrهألطدال • Ebubekir
Coordinator

>Mrاال8هاله Adnan
Coordinator

LANSARlameK<rM
trepExsecivreSretupmoC
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trepExsecivreSretupmoC

NIK~ATZÖnahrO•rM-
trepxE



ecnaniFdnanoitartsinimdA

~151ilA.rM
,tnemtrapeDecnaniFdnanoitartsinidmAehtfodaeH

noitazinagrOgninnalPetatS

ÇILIKZÖrnerreküM<sM
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trepxE

Mrأل8الكلط • Adnan Mevlüt
Expert

Mr • Yaljar GURSOY
Expert





اوزالجوتتورالرئيسفخامةرسالة
التركيةالجمهورميةرئيس

الكوسيكورثيس
الصتابعتللجنتالسابعاالجمتماحالى

الكوسيكعنالمنبثقة

9(اسطنبول. - v1991مأبو/ابار(





oاC/COMCEC-FC/7-91JREP~).ال(رفمالعرفن

مة00:ماالاال

JIJ.j1جوتتورالرئيسفخامةرسالة
الحتركيةالجمهوريةوشيس

الكوسيكورثيس
المنبثقةالصتابتللجنةالسابعاالجمتماع

والمتجارياالقتاديللتعاوناثمتالداللجنةعن
االسالميتصرالمرلمنظمة
الكوسيك)(

)لم991مامبو/ابار9-7اسطنبول<(

لرئيسالسيدا
لصتابعةاللجنةلموقرونا9العضاا
,.الكراوبونلمندا

االجماعامعقادبمناهبةاسطنبولفسراخرد~ة~ارحب
.بعهلمتاللجتالسابع

علىالمدرجةالمشروعاتغالبيةارىانسروريدواعىلممنوا~
اوالعتنفيذحيزدخلتوقدللكومسيالاالولمىالدورةاعمالجدول
هذهاناعمتقاايففي.العتحنيريةلالعمالالنهامئيةالمرحلةبلخت

الدولبهتنهضالذيالمثسترلهللعملناجتادواتتشكلالمشروعات
امباستخدالممشتركةديةاالقتاللمشاكلالمتصديبغيت5االعضا

.الخافتامكاناتها

اكتسبتقد198/عاممنذبهاتضطلحونالمتيالمهمةانوالحق
ميتاالقتادالصاحةعلىالمتالحقةالتغيرات5ازاجدميدةاهمية

معوباتمنعنهانتجبماالخليجوحربالعالميةوالسياسية
.منطقتناتواجههااقتماديت



المشهودةالتغيراتكاعنتاذاانهاالطارهذافياركدانوأود
امسترامراجعتتقحتضيالعالميةالظروفعلسطرأتالمتي

الحاجتفان•المشتركاالقتاديللعملالمحددةواولوياتنا
منطقمتنافيواالستقرارالسالموتحقيق5البنااعادةالىالراهنت

اعمالجدولعلىالمدرجةالمشروعاتعلىاالهميةمنيدالمنتضفي
الكوسيك.

تمتسلالممتابعةاللجنهالرشيسيتالمهمةفانالمنطلقاهزومن
ألمدرجةالمبنودأمجار~رمضوقتايمناكس,الحرميفياالن.
تضافوان•االكملالوجهعلىوتفيذهاالكوسيكاعمالجدول.على

واالمةحاتبفةالمنطقةمصالوتحققعمليةجديدةمشروعاتاليها
.ممامت~االسالمية

وطيبالهامعملهمفيالمتوفيتىالمموقرينلملمندوبينارجو
اسطنبول.فياالقامة

لاوزاجوتتور
~)Iلمتركيةا~ريت

لكومسيكاثيسرولى



اقبولوطيلدريمالدولةمماحبرسالة
كيةالمترالجمهورية5وزرارئيس

للكوسيكالمناوبوالرثيس
عنالمنبثقةالصتابعتللجنةالسابحاالجمتماعالى

الكوسيك
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اقبولوطبيلدريمالدولةصاحبرسالة
التركيةألمصهودمة5اوذروشيس
للكوسيكالمناوبالرئيسو

المنبثقةبتالمتاللجنةالسابعالحتماحا
العتجاريويالقتاداللتعاوناثمتالداللجئتعن

السالمىاتصرالمرلمنظمة
الكومسيله)(

)1991امارمابو/9-2•اسطنبول(

لرلنبسرالسبدا
Iالسعاد~ب«

~~دألIوبرنلصندا

وباالصالةتركياحكومةعنفيابتجميعا~بكمارحبأنلريطيب
الممتابعةللحفةالسابعاالجتماعانعقادبمناسبةنقسر<عن

.الكوسيكعنالمنبثقة

بالغوقتفيينعقدالموقرةللجنتكمالسابحاالجتماعان
تطوراتمرخرا~العالمشهةكمامنطقتناشهدتحيث•الحساسية
موقفاتخاذمضىوقتايمناكشرمناتقتضيواقتاديةسياسية
مليمتمشروعاتالريرتكزوثيقاقتاديتعاونواقامةهشترله
.التنفيذمقوماتلهافرتعتوا

العثالثةأاليامخاللتعتخذونسوفانكرمنيقينلعلووانني
المصروعاتتنفيذالىبالمبادرةيتصفيمامالثمةخطواتالمقبلة
قيصتتوهياتمستقدمونكماالكومسيلهاعمالجدولعلىالمتبقية

انالبلدبينفيماالمشتركاالقتعاديالعملاستراتيجيةبشان
.المستقبلفيالعملاهزيحكمالذيوالنهج5االعضا



اساس5الرسامصكنعونكللتقديممستعدةالتركيةالحكومةان
السالميحققبصا5االعضاانالبلدبينفيمااالقتصاديللتعاونسليم

االسالمي.العالمفي5والرخاواالستقرار

اتمنىاعمالها.فيالكاملالنجارالمتابعةاللجتهارجووان
اسطنبول.فياالقامتطيبمينالموقرللمندوبين

اقبولوهريمبيلد
التركيةا~ريت9ارونل~
للكوسيكالمناوبميسالمرو



احينهاالفتتالكلمة
جلبيايشين/السيدلمعالى

التركيةبالجمهوريةالدولتورير
الكومسيلهعنالمعنبثقتالمتابعةلجنةورميس

الكوسيكعنالمنبتقتالمتابعةلملجنةالسابعمجتماعاال

9(اسطنبوأل - v1991مامبو/ابار(





االفحتتاحيتالكلمة
جلبيايشينالسيد/لمعالي

الحتركيتبالجمهورميةالدولتوزير
~المنبثقةالمتابعةلجنةورثيس

وا~رياالقتادي~وز<الدائمةاللجئت
االسالمىتصرالرلمنظمة

)1991ايارمايو/9-7ر(اسطنبول

ماالصتابعفلجنت5اعضاالموقرونا~الة
،المساعدالعاماالمينسعادة

،امالكرالمندوبون

هسرةبكمار~ان•المصتابعةلملجنةرئيسا~•لييطيب
اسطنبول.فياخرى

هذهمغتنماالموقر.الكويتبوفدخاهاترحيباارجبانواود
بتحرير<و~مةشعباتركيا.ابتهاوعنرامجددكيدللتةامناسب
مناهابدما~االبيالكويتلشعبتهانيناارحيولكيالكويت<

العدوان.مواجهةفيوبسالةنبيلكفاح

الزمةسفتالمراعياتالعتداننالحظاناالالنملالاننااال
منمليرنينقرابةيعيشهاالتيفالمأساة؟بعدتنتهلممالخليى
مشكلتتشكلامبتديارهممنشردواانبعدالعراقشمالاهالي
الفاجعةهز»5ارا•الضروريمنفانهاولمذ.خطيرةجددولية

حلفيبفعاليةتجلسالذيالدوليالمتضامننفس51ابد•االنسانية
فيماكلتقدميمالقطار0كافةعلىينبغيكما•الخليجازمت

الذينالناس5مرإل9لشقانهايةونرسبيلفيعونمنمقدورها
.السيأستملكهم
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المتيالطبيعيةالكارثةتلكوهوااللناجديدقلقمصدروثمت
فيالعربوانني.بنجالديشفيالبشرمناالفباروارمرخراأودت
خالدعقجميعارعنكمونيابتنفسيعناصالفباالالمقام.اهز
النمنكوبالشقيقالبلدلكنفىالضحايااولشكلوفاةمثناعزا

هذهفيوشعبهابنجالديشحكومةمعتعاطفنااكدمهباالحزان.
الكوارثههكشرعنهما5ريةانالمقديراللةالىوضارعاالمحنة

االياممقبلفي

<السعاد(اصحاب
•امالكرالمندوبون

على<المتابعةللجنةالسابعبحتماحاالاهزفيتنوفرمسوف
فيالواردةالمشروعاتتنفيذسبيلفيتقدممنتحققمااستعراض

اعمالجدوليمشروعيوضعنتولىصوفكذلكالكوسيك.اعمالجدول
البنيةبشاناالولالوزاريبحتماحواالللكوسيكالتاليةالدورة
اعتقادي.في,سيضيفالذياالجمتماحوهو•العامةواالشغالاالساسية

.5االعضاالمدولبينفيمااالقتصاديللتعاوناجديدابعد

عملياتفيهاتمرلحظةفيينعقداليومعنااجمتماانوالحق
العالمفياومنطقتنافي5سوا-واالقمتصاديتالمسياسيةالممتنمية

عنااجمتمامندانقنتالمتيالفترةشهدتفقد.دقيقبصنعطف-كله
السياسيةالتحوالتا~اضافة،1990ايارمايو/فياالخير

قصررغم•مدمرةحربالحامند•المثيرةالعالميةواالقتصادية
التيالمشكالتمناعديدوراههاخلقتالخليىمنطقتفيفمترتها.
الحل.تنتظرالتزال

•الكوسيكاعمالجدولعلسالمدرجةالمشروعاتتكمتسبمناومن
فيااالهميفهنامزيدالحالي،ابحتصاعنافيمنمستعرضهاسوفؤالتي
.االخيرةاثاالحدهز»سياق

وشبكةاالمستشمارات<ومنمانيرالمتصدناتامثتماتأمينسنظامان
•لناتتيحسوف<الستجاريةاالفضساتومنظام•الستجاريتالممعلومات

مواردناحدودفيتعملاالطراف<متعددةلميات3•مثهاامنشاعند
.اننابلدخيرفيهلمافعاالامااستخدوتمستخدموطاقاتنا.

لتوثيقمراتمناختهيثفيايضااآللياتتلكمتسهمسوفكذلك
البديهيفصن.9االعضاانالبلدبينفياوالحوارالمتعاوناواصر



تعكيرالدا~ت<هذهفيالصثاركة•5االعضاانالبلةاال.تسعر
التيالصياسيتالمنازعاتاندالعدونيحوليالكنحالمنااهزمثل

الشعوب.منفيهاينخرطلمن5الشقاموىالتجلب

االمانةانعلمتاذسروريعناعربأنالمقامهذافيواود
الدولامامالبابفتحاعلنتقةاالعالميالمرتميلصتظمةالقامت
.الستجاريتاالفضلياتنظام5انشااتفاقيةعلىللتوقيع9االهضا

اعتوتهالذيالستجاريةفنياتاالنظاميجدانفياالملويحدوني
الصثلراالفادةتتحققخترممريعاالتنفيذالى~االتفاقيةتلك

.5االعاالمدولبينفيماالمعتجارةبامكانات

تقدممنمتحققلماانروجهاارىاذدضاثياسجلاناودكذلك
امتفاقيةفمثمروحباعدادللتنميةمساالسالالينالقياموهواألملموس
.االستثماراتو~نا~يرناتاشتماهينتتعقولىمر~5النمثما
للتنميةاالعالميالبنكمنتعتريىالس1هزا~عففيفسمتصروسوف
عقدالذي9الخرافريقابحتصاحاليهاخلحدالتيالنتائجبشرن

لعلووامنرالموضرح.اهزارسلتالماضيالشهرفيجدةبمديفت
مشروحاصتاتبعد•يبادرسوفاالسالمي~الينلهانمنثقة

اكتوبر/فيمتعقدالترللكومسيلةالتاليتالدورةفىاالتفاقية
آرميةواالدالقانونيةاهاتاالحراتخانا~مالقادماولتشرين
النظامبنودعلرمبكروقتفييقالستةيتدربحيثالمالزمة

المقترى.

<المعادةا~ب
،5االعواالخوةا

صيئتامنتحابسالتفيايضاينظرسوفالحاليعناابحتماان
مسالةوهيعنها.المنبمثقةبتالصمتالجنتوتشكيلالمكومسيكمكتب
صياعةمننتمكنانفياالملوميحدومني.طويلةلمفترةمعلقةظلت

الذين5الخبراانفياشكولست.5االعضاالدول5رضايحورمقترح
جدةبمديفتمياالصالالمرتميلمنظمةالمعدمةاالعانتبمقراجتمعوا

منتكفلمقبولتبمتوصيةوبحالخرمنتمكنواقةالماضيالشهرفي
ناحيةمنتضمنكماالكوسيك.عملوفعاليكامستصراريةفاحيت.
مكمتبهيئتالىاالنضمامفيالحق5االعضاالدولمندولتلكلاخرى

تسويةلناتتيحوسوفعنها.الممنبمثقةبتالمتاولجنةالكومسيال



نخمصان•اال-_امئيالطابععليهايغلبالمتي•السالمتمذه
الكومسيك~عملمنالجوهريةمنبالمجوافيللنظرالوقتمنامزيد

جدولفيالواردةا~و~تىمنساذبالغبطةمشعركنااواذ
فان•ا~حينا~ا~نرل~او~و~الكوسيكاعمال

وماحل<ا~لميةاال~ال~االوضاحفدالجذريةالتحوالت
ميادينتحديد~~•موازيةتطوراتمناتناباقمتماد

و~االعضاء.الدولبينفيمااالقتصاديللتعاوناجديدهومشروعات
في•الخارجية4لمرزوا>´ال~هر<ائحؤتحرب.اوصما.ان.احتقا«ق

-االسالميالمؤتمر~~~جستمرانرورةبشأن•دوراتهاخر
االولىدورتهاممنزالكو~امشعلةعليهاارتكزتالتيالخنتومي
جدولعلساجديدة~و~ثاررادتسيرجديدةافاقايفترسوف

بشاناالولالوزارياالجسمساحيكتسبالسياقامذوفي.اعمالنا
معامنبالمتن~»وا~ر•ا~~واالشغالاالصامسيةالبنية
انفيشكرمنييساووال.خا~اهميةللكومسيلل.المقادمةالد«رة

االحتماعلذلكاعمال~ولمشروحاداعةالدتوفقسوفاللجنةهذه
تلسبيللتنفيذاوقابلف~~ةمثروعا-يعتضمنميجعلهالمذيالمنحو~

انالمعداهزفي9االعضاللدولالممشتركتالحاجات

العملمذااهنجازفرالتوفيقكلللجنعتكمارجو•وخمتاما
اسملبولفداالقامتطيبللمندوبيناتممنىكماالهام،



عشمانن.ر.عمثمانالسيدكلمة
االسالميتمرالمهلمنظمةالمساعدالعاماالمين

عنالمنبثقةالمتابعةلملجنةالسابحاالجمتماعفى
الكوسيك
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~
المنامعة~السااالحنها

،الرثيمسا_سية

ءكرهذالمه«زرااله
ءأالسعااألاصاب

ءا~املمنة»~ن6

ءه~»الساطاتالسية

»وبركاتا~ورحمتعليكمالسلي

مبحالسااالجتصاحاهطاهاطبان9الدلحرهاالعتزازإمحىههلمنا~

~رأل1«كاوقتماهنللتحاهه~امثهالةمبا~الخا~~المتامبده~للجمذه~

مئيمىالري<سيطياءا~~المبط~لى~-15•االسالمىتمرالمه~~

حامةرلحتهالةفعالىاهنياتأ~هالفياف~هنتاناكلهشامحرانكلىن1

مئيسىالرفخا«ه~الىاال~تصرآلمةه~لمنطهالعاماألمين,مبدالخا

يريميلة5زراالهومئيسمكالىلس15»هسعيلةكهومئيسىءاهزالىت~بمه

لتحريزالقويالمذ~~هتمامهماللة9ه،بالمناهمئيسالر,لوتاكعبه

ترالمهه~ممنطهفىاوعضاألل5الطمبينالتجاركهيقتصاطأكلنالستماه

-ىاالقتصاطمالتقةمتحيىمحلىلىمبالعهمبتالثا«اللستزاههمااال~

ا~هينمباسمايضاهه1ه»اال~~~~الطاهلة~الدفه~~ها_مجتمامحى

~كيالححبهلحكه~~يدهاتقةه~نامحنامحبرن1لحخصيامباسمىهاالم

~الاستائبهمة~~فىالهاماالجتماعاهطلحقدالططيى

منذميحالحملتناالتىا~ره~ية~التقليطه~ضيافاللكرمهلتار~ه~15

•هناالىهنا5~

مذموالجاريدي>االقمهاللمعاونالدا~اللجمتادتلقد

لعزيزفعاالد~ا،السالمتاالسهمهالتمتقراربموجبامعامها

المجاال-جمييفىاالسلميتالمبلدانمينوالتعاضدالمعاونوتوسيو
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لمهيااألنهىكومسيلهحققتياله8الملحوالقدمان•االقصاديت

اال~الموسرمطمتفىمعماءاألهدالهبينالومىسعاهدمحوالسبيل

•والمحفيزالطجييهلىباعمامبالفعليعبر

متا~جم991)عامهمةكومسيألتهاعقهالىالستالد~اتحططت

ومطروهاكبرا-جالسالعمللخطةالعريضةالخطوطمبترجمةوالألمطجعة

مرمىتدابيرالتخا_اامضاءالدملوحفزتالمتمبادلللتعاهدملموسر~

موفمبرفىمهاامنهماو~•والتجاريةاالهمتصاديةمبادالتهالعزيز

طلكبكومعيلةالخامةالمتا~~لجمالفان،ا~لىدورتهاخلخىم99ىلم

لىالحالىاالجتماعفاناللهالىكافةمباال•ا~~هدهفىمساهم

2الراراتنليدمجالفىاحرازهتمالديمالقطةلنططيستعركى

وكمرعلىايهاسيعملمبللكومسيلهالسابقةاله~اتعن8الصادر

منوالتىلكومعيلهالطادمةوره~للهالمالسةواالمسراتيجياتممياكالمو

اههمىمبراكتهلحهرفىااتهاالعديمةهدهفىتعقهانالصومع

•العام

المنصرمالعام~الراهنالعالمىاالقتصاديالوضحتطوركان

•اال~تمرالمهمنعلمةفىا~هضاءالة~مباقتصادياتخصوصاضارا

جميعهلىمرمةاثرلهاكانمن_حرباعطبهاوماا~جازمةانكما

جمحامحلمنا»مجب•خا~اال~،0>1البلةه~.مامحمهالعاله.0>1مله

نفسوفى»الحربههطانتهاىمحلىتعالىo.J...Jlالىمبالمكرنتو~ن1

بهه(االقتصاديوتعاونناممالتنامنسعونهنزيةن1علينايتقينالوقت

منمياتنااهتصادوحمايةاالطتصاد~~-االجتما~~تنصيتنايزتعن

«الحالمىياالقتصاهالصفاحواوهاممتقلبات

مندامحة»اخرىاهورمبينمنءاالجتماعاهةاعمالولجةيطمل

يرالتمهتسهيالتامئتمانلضمانا~المطر~مثلالهامده~المواضيع

راونطام،للتنميةاال~البنلةكد~يالطواالستثمار

التجاريةماتالمحلووهسبك~المنطهمباحكامخاصملحىمحالتجارية

،البيضاءارالةفىالتجاره~~~اال~المركزمبهاطامالتى



الموسرلمطمتالقامتا~متمهااعهالمركومسيلهاجراءاتوقواهه

للبلهيرماوتقهلحكرمهعىاهربالفرمتهدهاممهزن1واود«االسهمى

هة»استكمالهلىالتجا،ةلتنميتاال~وللمركزللتعميتاالسهى

والتسقريباللعملجاطزة»UI-باان»تكونسودوالتى2المطروفا

وقامد»االسهىالموتميمطمت9مطافىللتجارةقويةدفعتمعطىسود

امحماسىوالطام2االجراءاتواهةباسكمالجاسبهامنالقامتا~مت

الطهرجدةفىالخبراءلريىعقد»اجماعفىبحتوالىمكومسيله

فاواللهالىفتباالكما•الحالىاالجمماععلىتعرض3سووالىالماكى

لكومسيلةالسابقتورةللةااممالجاهلايضاسيبحهاالجماع~ا

واللدينالقامتوا~لا~سيتالبيتححلا~الوزاريواالجتماع

منوامىواما•العاماطمناكوبرلحهرفىهنهااصينمنانسيعقه

القامتوا~لا~سيتالبيتعنولينالمسويوالموقرالوزراءن1

ي7القطاعهدافىاأل~ءالدولبينالتعاوناهميتعلىسيوكزون

اقصاديتمجاالىافىللمعاونامماسياامراباعمبارهالحيويةاألهمية

«اخرى

ميبحثي«الطالحالىامجتمامحنا~ه~6~كيةحا~~فىارانىال

الها~القراراتهصيدتللتهبا~~ز1كالطمالتقة«يستحرض

اثىهاناه•كومسيلةمتهامحقةالتىالسا~الة~اتبميهمحنرألالماه

ا~ارمبتنقيطللسراحططهحةاجراىاتمحلىاالتفاكلسحنابه~1من

»محملىرهنىاطارفىللة9هسابى«قتفىالراال

علىألالملقاالبيلةالمهام~اءيوفكساانا~وادعر

•عواتطا

،،،•وبركا~ا~ور~علبكموالسلر«لكملحكرا





أعمالجدول
المتابعةللجنةالسابحاالجمتماعح

الكوسيكعنالمنبمثقت

)1991مابو/ابار9-7،اسطنبول(





´هبةال´.:باال

اعمالولز>جد
المنبسقةالصتابعتللجنتالسابعاالجمتماح

والمتجاريدياالقساللمتعاونامثمةالداللجنةعن
(كومسيك)االسالميتمرالمهلمنظمة

)1991ابار/مابو9-7(اسطنبول،

االفتمتاحيةالجلسة-
وزيرجلبيمايشينالسيد/لمعالياالفمتمتاحيةالكلمة
.المتابعةلجنةورثيسالتركيةبالجمهوريةالدولة
االسالمي.تمرالمهلمنظمةالعاماالمينكلمة

.الوفودوؤساألكلمات
االعمال.جدولاقرار-
لمنظمةالعامةمنتاالمامنمرجعيتقرير-
للتنميةاالسالميالبنكمنمرحليتقرميي-

لمتأمينمشروعبانشا»الخامةاالتفاقية
االمستمثمارات.وضمان

o-5انشابشأنالتجارةلتنصيةاالسالميكرالصرمنمرحليتقرير
المرتميبمنظمةعضاألاالللدولالمتجارميةللمعلوماتشبكة

االسالمي.
بشاناالسالميتمرالمنلمنظمةالعامكاالمانةمنمرحليتقرير-1

منظمةاعضادالدولبينفيماالتجاريكاالفضلياتمظام
االسالمي.تصرالمه

v-بشأناالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنتقرير
للكوسيك.اخليالمدالنظام

تمرالمه~االولالوزاريبحتماحاالاعمالجدولمشروع-^
.العامةواالشغالاالساسيةالبنيةبشأناالسالمي

للكوسيك.السابقةالدورةاعمالجدولمشروع-9
اعمال.منمايستجد-10
ير.المتقراعمتماد-11
االجمتماع.اخمتقتام-1)

.المالميامنمرلمنا
بنودمنمروعحول

تاردلصاامذناننماا





القامتاالمامةمنمقدممرجعدتقرير
االجمتماعالداالسالمأتمرالمهلمنغمة

الكوسيكعنالمبمثقهالممتابعهللجمةالسابع

9•اسطنبول( - v/1991ابارمابو(





مر~تعوير....يةمنجلينباال•االهلو
االممالمقالمو~رتصرلصتطمةالماعةاالمانةمنمهقل

عن2الصبثحهالمتابعةللجنةالسابحاالجتماعالى
الكوسيك

)I~9 _ V,J1991مايو/ايار(

تقريريرا.التركيةالجهوويتحكوهتقامتذدكبعة2-

ملبتطاالسيتالوكاالتوكافتاوعضاهولالةعلىاالجسماعين

وكافتاألعضاءولالههنهراالهالا~لصظة»لعاهتا~مة

»عيناالجعتهعنرتهةالترمالقراراتمتنغيألالقنيةالتالوكه

عقالءخرىةاعلياءءبينهنءللكوهصكاالدمتورةالهقررتأل-

الحيتالبيت~ا~ا~لصظمةا~الوزارياالجماع

~حبالراهنم1991برالمحو9-,هنمبولاهتفرالعاهةواألمحال

1~هصيكبعتالهووةاله

التركيةا~ريتحطوهةقامتكرالألاال~مفالقرارهنأمطالقاى-

~وععالاتبها~هىمصرالصرلصظةالعاهةا~استعهبالمطاوع

واوعمالالتحيتالبيت~ا~لالوزارياالجمماعألعمالجالول
1العافت



jREP(رفمالعرفن ~ (v7-9ا/o ICjCOMCEC-FC

جاليالمفويط~اردهتالههيتاالهالالقةالىمتوهيتا~

اال~ديتالتغيراتااللحباربعيناالهنألههالنرهىالههلكوهمك

منعليهامبيتقةوهاه19ال1عامصهالعالمفىحالمتالسالهاملت

للجستاالبهاالجمتصاعوهيقومءاالهالهيةولالها~دياتعلىامار

اال~عكال9ملجه~وعبا~لبطوهمكالخافتالصابعت

1العاهةواألعنالالحيتالبسيت~ا~الوزاري

-v2ا~ة~يرهاتقةعنللطوهصكاالدهةووةالةعربت

فىالعاهلة~لصتصآلوا~ةاالهالصىا~فنظتكنالمتفرعة

ا~ءةهنالصريالتحقيقاليهاوهلبتوالتجاريتااقعتاديتالسجاات

1~وفاتهاوترطيةلهامحه9فرراازدواجيتوتجنب

ممظصتمواجههاا~ا~عباراصتصرءبقئقمدلكالحظتال-

صنالعاليهادههمعهبصبعهاالصفرعتوا~ةا~مىالممحصر

عملبراه.امجازيعوقيالهارصرااللزاهيةمصاطاعتهاالأركناولألال

1و~كص6علىا~ةهلحه



اتفاتحات~اا´´ا~دقتاا~

يامالينIالغربءالطويتءوميمانة4ء~»~تس:ولهى

م.لصرمالIالهواية~لعربيت)~ءباكمتانءخلطينءهالى

اللعربية~هارات7ء~ليصئءتركياءتونى»المغال)اان.لصر

:وطىولت9)12(محليهامااقتبينصاءايوغنةهIةالصتحة

ا~صالظامعلىوالمصادفعلنوقببءل~نحمتىاهل~فا~ا-ع

0 tمفلطبنءمومى:ولحى´´´الال

و~ببنما1ةالمنحةببهالعراذاالمارلمكصان>به)المغال

•فأطو(لنبجرربغالدبه



والفىدياالقتهللعاونالعافت´`باالتفاقيتيمعلقفيما-1ر

هلحهألنالىاالمارةمجالو´´عداالعضاولالهبينفياوالعجاري

)2م7فصااقتاموم1981عامفررالخعولهاريةتنحتقهمفاتيتاال

دولت)11(قامتوا~ينالتولالهمااقتجاسبوالىعليهادولت

1االمفاقيةعلىبالو~ع

البيضاءارالالفىالجارةلعمتاالهالصالمركزكوهمكلحفتا-م

عضاالاالولالهبينالجاريتالحضيةمظامحولامفاتية~وعادباعال

عامفى~هصكا~لىورةالال~وذلكءصراالهالا~صظتفى

صظتبلالدنبينالجارةطروطمحسيناجراءالظامويسصرر«ملم9لمع

لربالتوالخفيفاالداريةاالجراء~تالغاءمريقعنصراالهالا~

«الالعنوكاتميزانا~جراءهنتواجههاالحىا~تكباال8هن

مظامال~ءالموديااعالنلكوهمكالخافتورةالال~تاللم-

~اال~م«ا~فعظتنىاالكناىولالالبينالعتجاريت~

كقهالجاوةسصتاالهالصالمركزهنلكوهمكالخا~وةالالوطلبت

االعبارنىا~ههالطووعلهألا~الخبراءلجصرعتاجمماع

الصادفتورةالهالىءالسةا~وىوعرهىاالكناىولالالتعليقات

الغمرةفىمبولاهتنىالخبراءمجصرعتا~ععقهوقال«~هصك

األعضاءولالالهندولت1ةمصلو~وطارك1م19ال9د~21-^'

وهركزءوكوهيكصراالهالالحمصلصظتالعافت~متومصلون

1والتيتللجارةاالهالصيةوالغرفتالبينا،ارالالوصركزمقرة2

يساقسرن9قررحقهريةاالهااالتفاقية~وعاالجتصاىتتحينوفى

فر.الجارةلصتهىاالهالالمركزألعالهاالتىا~المحتمروع

االفالمىالمركزعقالهقهولأللك5الخبراءمصتوىعلىالهنىاجصاع

المخىالبينا،ارالالنىالخبراءهصرىعلىاجتماعاجارةالتيتلمه

•ام99«مارصاع-



الفترةفرما~مبولفىالصعقة~هصكاالدهىاالجتماعلحر11-

1» - vالتجاريةا~مظامحولاالطاريةاالتفاتيةم195هوبراكت

ا~متصنوهلبالمنطهالمحتحولوهلحقهااالهالصالمختصرلصظمت

القاصتا~متبقرانتتاحهاترتيباالهالصالمختصرلمنظمةةالعاه

1)اكناءملالةقبلهنعليهاوالمادقتتوتيعهابغيآل

التجارةلتنصتصراالهالالمركزهنالعافتا~متمتلمتولقال

التجاريةا~نظامحولاالهاريت~قيةميتالنهاالصفت

موضعت1ا~بالشحتالخامىاللحقبجاهباالهالصتصرالصرلمصظمت

ملالةقبلهنعليهاوا~دقتلتوقيعهاالعاهةا~متىلهمترهيبات

1بأللكاألعضاءولالالاباليتم~أألكفاء«

~ا0اللالاهاذالعحا~`~ا

فرمكوهمكتهالحقة~لحتررال~لى~لة«رةعندر~لهالقراربموجبلم-9

تموىللجالاراهتالتجارةلتنصدةهىاالهالالمركزألعةءهم9ىالمحام

مرهيتوجالتبحيثاالالحبرمجصرعاتابستماعاتهنية.لعةفىاضهاأصتعر

مايوفىبطوهمكالحامتالتابعتللجنتعالرابجعتمأعافىقبلمن

~هى1اللمركزبينوثيقتعامكةالقاهاللحاجةمحلىافقهيواللةه19//

•للتنصتهىاالهالوالبنكالحتجارةلتفصة



القالمحول~متتريراللعمتاالهالهررالبعلةهصلو~ه

«ارنحىالالأالحهفىاحرازهتالألي

كلبطتبينالربطضرورةعلىكومصلهوانقتاالدمتاورتهاوفى2-«

هيتاالهالانالبلالوهبطتهيتاالهالانللبلهالمتجاريتالمعلوفات

مه.الهمتحمورتفاديبغيتهىاالهالا~لصظةالتابعتهاتللعلو

انللبلالالتجاريةالنصعلوصات~همتببحسراضافيةمتطاليفارعضاه

نرمره9.-اشناء~>هاتللعلوقاعاليامظاهااال~

التابعتهاتللعلواالهالهيةانالبلالكلبطتعهالتجاريةالمعلوفات

المتجارةلتنصتاال~الصرمنهنهلبوقة1صراالهالا~لصنظت

انللبلهالتجاريةماتالعلوطبطةاليجادالالزماداالمحهفواهلت

هاتاال~انالبلةكلبطتا~ءامنتظارونبةاال~

»صرماالهالا~لصظةالعتابعت

نىةالصعقهلطوهمكا~لىورةالهعنالدارالقراربصرجباللم-

للمتاالهالصالبكمقرنىالخبراءهنمجصرعتاجصعتام9ىلمعام

~تتليرم~وىا~ءجالوىلبشره698رمايوطهرفيةبجه

•االهالصمصرالصرصظةااهنلىالجارةو_ؤتبغيتا~يرماتالممصا



وىجهأراهتادباعالكوهمكقبلمنللتنصتاالهالصالبنككلفالأل-

هنوالألي´´ا~افدةمتعةللقاصةاهالصر7اتحا´´ا~ءحمل

هراالهالا~فنظتداخلالتجارةحجمهنيريهن2المتوته
«عصرهاواالتتصاديالنقاليوالتعاون

~هنوىالجالارامآل~وىللتنصآلهىاالهالالبنكا~ولقه

يوافقانتقرروقة•االالخبروهجصرعاتالفنيةاالجتماعاتفحفتلفمحقة

القرريتالنقةواللطآتكزيتالصرالبنوكلحافظىالشدهنآاجتماع

~بلالالراهتهلحةعلى)م991مايواالالى,tهنالقاطرةفىهعقة

تقررقةوكانعليهاهميتالنها~دقتكوهمكاورقالىيمهاتقة

ها~نزهت9بصببتبلولطكم1991هارفىA-Vخىاالجتاعهألاعقة



هجصوعتابسماعكقةنقة~هصلةالخا~ورةالهقراربصرجب19-

7-2الفترةفىبتركيازهير2فىالقاييحىتوحيةححلالخبراء

محة8ن9هبق~لتركى~لقاييىمعههن9كربالةيولجة1م9/19اطتوبع

هيتاالهالانالبلةفررجودةالصرييىالقاتنمقمنهجيةحولمروعا

~وع0::.الخبراءكانوفيما•~متفقاييىادمالمحه

هقاييحىلهناك~نن2ءحرىة~ربينهنءرواقرفقةالصهجية

~ييحىبهاارحهلهاليتصىهيتاالهالانالبلاللطافتهوحالةفنقت

1احفتياريت
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ا´ا,_.اةالغه0امجافيم0الععاد

ءهيتاالهالانالبلةفىامرالغألا~وضر)هسعرأهى

بعمظمتءارعنهاالفريقيةازمالبلالفراكىالغأل»~وهر

ءاالهالص»~

ا~~هنو~لوجيتعلمتاصراميجيتحولحالتأراهت

ءا~»لعالمفررالغألاحرر

ا~متعزيزبغيتا~~ىالهفرمريبللتهبرساهاداعه

»اال~انالبلالفرالغألا~

الالزمةو»لصاهاتابيرألتمحاليه

الغألاعيتعالهفر»لمتجارةزيادة

والوكاالتاالكناه»لالملعلىا~حولهفصمقويرمعميمتال2

ومابعت1القريرفىالواردالقراربتخيألفطالبتهافىالععية

»الحسيةالتوالوكهعضاالاالولالهههالغيهالعافتا~مة

المتعلقالقرارفنفلتبطريقتأليضاالعافتا~متعمت~الكا

ولالهعلىا~ا~بصظمتاحورالفة~احعتياطىبا~ء

1بعتعليقامتهاالعاهةا~مةبصراخاةاياعالفطالبتعضا،أله



ونيماانة~هتا~فتاه9/9~12»الىAهنالفعترةفى~7ك
~مروعيلبقعةقاهيوالةبجاكارتاالخبراءمجصرعتاجتماع

رهلت9قةه•هىاالهالا~بصظتامثىالفةا~احتياطىا~ء

1االحتياطىالىباالنضامهطالبمتهاعهاألمحنا،ولالةالىا~~وى

~لعأهت~~نتبنغت9فسا~بوركيناهوبنينهوريتانيافانالكانوحتى

بعضىتابة2والسرية~ولن•احيت~وخعلىوانقتقةبانها
1حو~الستحفظات

لبكالعاصآا~~´~عبالعاونللعقصتهىاالهالا~~الرال~

هىامىالغها~حملعالوةبتمظيموالصغالا~يقىالمتسميت

االهالهيستالقتصرتصرامعقاد~وذلكاالهالهيةاالفريقيةانالبلال

الجوهريةا~نسرميبممهيالةاجسماععقهوقه•ألداهت

ءهنيهايأركو)لتىالقةقبيلوةالالوصعقه«وةللسهواللوجصية

وبوسا~هوايفادالفارمنحذبراءمرمحساها)»نىالبمهزةااىباالهانت

•االفريقيةانالبلالوبعنىانعالىاءالغه

الصناعىالتعاونححلةثا_ثالالوزاويه´ا~دةوأذقتال-3

كيفياتلياعنتا~جآلعلسم19اللميومنيوفسذبولاهتسافىةالمنعته

ليت2وجودبنطهورطناكوكان«ا~كا´المروعاتتعزيزليت2و

~هى»~قليصر9ة~هىعلىا~كةا~وعاتلتعزيزمالمثت

لتصتومحبيطفسباوكليةللتخيلقابلةالو~ههة~نن2ويتعين
»واحتياجاتهاالارمحناولالةبينالروابط
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القرارمعصماثاهءاالعضاهولالةهنالعافتا~متملبتوقه~-

~العلوزرااللحزبالأل~جاليره»ممفيهعلىالقصمعاله9

المعاونI»لمقرييعلىاهقعهمهوفعوهىفرءتورواا~ما~

بالعلتالعل•8(البحرهالعقل(ب)البريالسقر.)9(لعطويي

•العقورمجالخرريبالتالحاليال(ال)

التركيةالجهورية~هتهها~لعلىالعافتا~متوظلت

العميتوالوكاالتاوعناءووروالة)الصابعتلبستر~(باعمبارها

•القل.وزراالتراواتلغيأل



ا~صرا~بصظمتاركناىJبالالاهالتالصروزراءن9كريه»ع-

عاهريةالبريهوالخالهاتوا~اللطيةالتاالمتااأنألكالراقال

مصيةن9وااعناءولالهبينالجدالتهحتلسزفىللسعدونلحاهت

ممقهمحقيقالى~ياالعضاءملىالطبينوا~ا~البطات

لحألانىالصاهبتالقراراترواهه8~أوعناءولللهعامووحاءطاهل

ولىالهعلىاهالتالصرراءونقراراتالعافتا~~`~وقه•ا~د

•لحابفيهوهالبهمالكسيتوالولحاالتااعناء

التركيةالجهورية~هتتبالةالقامتا~مةلطلببةاصجاء-2

~نالعابرةوا~اللطيتالتاالمصافنالهاتلزيادةجهودا

الالعضاءولالهمندولتال2لغطيةالعبورحركةلطرقا~اماالصحه

عاله9طووةالههاتالخهمماليههيم~6كربالألجالير»ولى2كخطوة

بالخالعاتيتعلقوفيما1القريبالمتقبلفىاالعضاءولالالجصاىالى

ا~واهاتن9القامتا~مةكيتالتا~هتبلغت9نقهالبريالية

ومىت«ةبهقالكناءالهملوالهمركيابينالصراعالبريالخالصاتلعوهين

البريههاتبخهزردتقالاكاعضاءملالههندولآل23فانالراهنالوقت

•الصر_ع

اللطاتههبالتعاوناالعالجالملالعافتا~متتعه9

ءعضاء8اولالالعلى~مموقالاالمالوميصة



واتقواتنفيألعلىارعضاهحلالةحثفىبعتالمحتالجنتتركبقةه

عجته8افىالفعالةوا~رط~اهالتالمولوزراماكولبممتماعاال

لحألاهنيو~لحصرفيونيمابانةىوفبانةفومهمحقهالمقوراا~~

1ا~ه

u-ووةالةمحبالتزأهنالطاقةحولا~لاريالرناالجتماعمحقة

9الفمتره~فرربترسانبولاصتافرم~هصكالخا~ ~ l-Y'ام«9ال

القص»خطتهنىا~~يتذاتالقطاعاتىامحةلحى-الطاقآل

االعضاءولالال7~وتوحيةتنمقآللحمةالصتابعتلجنت~قةالى-

انطام~.هنبينهافيهشيقهتعاونلحتحقيق7الجهوهلحةوتو~

اللجئتتحثوقةبهاه~لخا~~الطاقةوصمااوهبطاتهوتطويروتحصن

اويا~نجتماع77عنالداوالقرارتنفيألعلىعراالعضاول)لهيضاة

»الطاقتحولا~ل.

~<.0>دمببر.ندب<..<منو

والضمانالعمر.حول.الخبراءلمجصرعتالعاسرماالجمصاعلحكلرطال-

م19ىلماكسويرههرفىبصاليزيا~االلصورفىالصعقهاالجمماعرر

حولالمصرذجيتمفاقيتاال~وع`´ال~ل.ا~الحصا-عصمجموعمى

كيةالعاالسصرذجيتاالتفاقية~وى´´لوارحرى11عرراالجمهالضمان

العملهجوعةا~وتة1´´العاهلةاالياليوتبادلالعصرحول
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~وعو~م19لممنىبا~دنكانفىاالجصاعرمبالنعانالخافت

يااليهوتبادلالقصحولاالميتالجصرءةاجاعوعقال1مفاقيتاال

يضا2واصطلم1989مايوأل9-2الالفترأفىمبولاصتافيالعاهلة

1مفاقيتاالمطروع

والقوىالعملحملالقصمجصرعتمتتريرالعافتا~منترهلت9و)-9

بانوآلبلغتهمااعضاىهللله~قيتالنها~ا~وعومعهالهاملت

»_حبراءلمجصرعتا_ثا~االجتاعالسهانيقالهوذاالمتغاقيتينفطووعى

•واصتعالةاالجتماعىوالضصانالقصححل

•a-فر.يضا8مترغبقالالصابعتلجمتفانعاله2وردهاهوءفر~

~عتاله~االجتماعاهعتضافتهوهوعبحشرعلىاألعضاءولالال

مروعراهمطمالبغيهاالجتاعروالضانالقصحولالخبراء

•مفا2اليهاا~راالمفاقيين

الصطاءالسفها~الةاجمماى~ا

عضا،الله

والسلطاتكزيتالرالبسوكلصحانظرالشدهناالجتاعمبلا~-

فرم9991هارفىA-Vفركقالههتوراطانيوالهاالعضاءولللهيةالعقه

هرماال~عيعقالن2ءالصتوةوهزوها~ه~هتمظرالحرةالقا

1قريبهلحرةالقا



'..,.L.a,:,.J0ا-~~ا5´االال

عاالجعهن9الصامبعتلجكاجقاعا~العاهةا~متمودر-ع

ورة»لهههبالعزاهزوامعقالقال´´الغررالعا~ا´حولا~الوزاوي

فرر)محوهمك(ي9واال~الجاريللكا~متالالاللجمةالصاد~

امعقالذلكوقبو.م»لم99«اكعوير1ال-«هنةالفتفرمكيابتمبولاهت

فررارعضاالرالالمهمينالفرللعتعاونالوهعيتلاألمتهلعقاطامتاع

وذللهه199هفارهرم2مالى2عهن»لغرةفر.ا~صرالحمصممظمت

«~هصللمتامعتللجكدهىالهىآالجتهامعقادبعال



والهياتاالعضاءملالهعلىالقراراتهلحهالعافتا~متعممت~-9

1السفيألألجلهنبا~الهيت

حولبقآلالهامتهاقراريضا6لطوهمكالخا~ورةالالتألكه»~-

وهجلتلبنان«الىواال~ميةايتواالتتهدالليةةالسامحةيممتقة

واديةاالتتاةا~كةألمراعلمختلفلبنانحاجتورةاله

1والفنية

ولالالهنتطلبفامهاالقرارالحةالقامتا~متمتعممماوعنه

لحألافىيتمباموافاتهاع5ألعالهكورالصهالقرارتنفيهاالعضاء

•ا~

قلقهعنالخارجيةلوزواال~ههالتاالهالصالمحمرألعربام-

مر9وولىالهاال~ديالوهالبها~رالتالتالعاللعالمالعمق

اال~ديتباالططالعلماا~خأل2لقه•ا~هيتولالهعلىذلك

اوروبيتهوقال~ممعيجت»لعالمىالموىعلىصبرنالمىةءلجاليه

لمعزينلحاجهودمعلعيهاالعضاءولالالهنوطلبءملم993صةفىهوحالة
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هنالناهيةانالبلةلهاتبةالخترمالجهودن9يضا9ا~~ر-ع

)~9رعنملحاءوحة~كيهن8يطنالكية2كيهاقتاانصرتالمحيمجل2

هالكم«دولي.كيهاقحتاامناألوجوداونوالتطورالتنصةانعا~الى

الخوويتااجراءاتامحاذالىاالهيتانالبلالمصرالصراعا~~م-

انالبلالبطويروالعجيلالعالصرراال~دياالمعا~لعحقيتى

لععقيأللحاجهودبعتهتعلىارعضاهولالها~~~لك1االهيت

بيهاهفياديقتهاطالتعاونلتعزيزالهادنتالقصحطت

قسصاد,0للعامتالالااللمعةاحراءاتقواعه

~

-1Vبالدامها~هصك~لخا~ورةالةالبابالالعافتا~متقامت

امتالةللجاناالجراءاتوقواحةا~هر.للنظامهوحة~وعاداعه

•صراالهالالمطتصرمنظمةفررالثاله



هرهوعهنا~تمته~هصلالممتابعهللجنتالممادصاالجمتماعوضىال-ه

النظام~وع´´بعت«لمتلجنتأوهتمقه«مرفصيلهاجراءاتقواعه

ا~~نرا~ءلةباللبمانالخافتاالجراءاتوقواعةا~هر
م»نقهيرالمتقويقسروانو-وت»لعاهوا~متتعه9يالة11ا~هد

«فقطلحوهمكاجراءاتتواعةعلى~~

قواعهالعافتا~نةعال-9عاله9المه~والمتو~علىىتوتيبا~72

عقهدونهالتا~ا~بهمنيالللعهنظرالطنءنقططوهصكأجراءات

طلبتء~هصكالهتالهووةءلهتبلالخبراءلفريقالتعتروىآالجته
اصتضانتكوهمك»ر~ء«لوعميتالجمهوريةحطومةمنالقامتا~نت

•اله~راالجعتصاع



منمخاالقامتا~متمتته»عاله3ذكرهوردماهواءوعلىىال-

البالاهاالحناءولالةالىنقهعوهصكاجراءاتلقواعةهالسةا~وع

1~هالحظامتها

مقاليرلحمعنالوزراءعرب2لطوهمكاالدمتورةالالأسعقاد~رال-

~هيلةاجراءاتلقواعهطاهل~وعاداعهفيالعافتاأ~متلجهود

علىالمعاليالتهنالصريالادمنالضرورةالوقتمفىفىاقرواامهمعنيى

وتطيلالطبينبتكليستعلقنيامناهتاالجراءاتتواعهامبجومخلف

متاالهأصزمالوزراءهلبنقهو~بكوهسيك»»لخامةالصتابعتلجست

فىا~را~صظةبقرالخبراءلفريقاجتماععقهالعاهة

اضطرتا~ىازهتببلكن•كوهمكاجراءاتتواعه8لتجالة

فررهعقهتواحيراءمرمينبساعااللهألاميبلالىالعافتا~مت

«ام99اابريل11الى2«هنجالة





ءالخبرافريقتقرميي
النهامئيةاليفةادباعدالمحنى

ا~قيتبنودلمشروح
لمتأميناالسالميةالهيئةانشاد
االمستمثماراتوضمانالتصدميىامئمتمامنات

اتفاقيةبنودلمشروعالمنقحوالنص
لمتأميناالسالميةسسةالمهامنشاال

التصد~ناتوأمئمتمااالستمثمارات

الكوسيكعنالصنبمثقةالمتابعةللجنتالسابحمجتماعاال
)l~J•-1951مايو9ال(





يةالنعلينبا•الصلا

الغبراءمبمموعتابمتماعتقرير

سبسنهانناقبةمسو~باستكمالالخافر

الماهوامذائتمانانمينلتاالسالمبالمؤ~

االستنهاروفمان

والتبارىاالقتعادىللتعاونالدامت~الماسةالورقأشزء0الوزراأمرب

البنكبنلهاالتىللجهودتقسرهمعنم1990اكتوبر10-7مناسطنبولفرانعقت

ائتماناتمينلتميتاالمالالمؤمسرتأهيصاتفاقيةمموهتاعدادفر~االمالص

اجتماعتنميقللعنتالتلبنالتنسيقمكتبمنوطلبوااالستئنماروفمانللماموات

مممومتالهتكمالميحتللتنميةمراالهالللبنكالرئيصالمقرفىالخبراألميوعة

.التاليتالصمةعمامراطارفىونلكمفاقيتاال

تديحيباوييثملللماهراتائتماناتبتتأمينالمبحثقيدمرالبرنايبدأأنينيف-1

.االمننمارات

~1تابعكجمارانشاؤهايتممؤمستلخالمنالبرنامجينقذأنينبغي-2

العموميةللجمعيةمنصةبحكموثيمماالبنكر~ويكونللتنميةاال~مر

.للبرنامج

.الطوعيةالممتاركتأماسعلىالبرنامجءيتش-3

المؤمميمظمتفىمماد9االدولمنقفطمرالبرمامنالمممتفيمونيكون-4

الدولفىالخامرالقطاعمنشاركتأيفمرالبرنايتيرانوينبغراالمالمر~

.األعضاء

والتىاألعضاءالدولبينبهاالمتاجرةتتمالتىالبضائععلىالبرنامجيقتصر-0

.التجار~وغيرالتجاريةالمخاطروتصملا~للمنشأقواعدمع~

عزالماهرةللتأسيساتفاقيةلممسوسةللنهاشالنحريقمبأنالوزراءطلب

التعاونلبمتعنالمنبثتالمتلبعتللبعتللسابعاالهتماعا~اءالنبمصرعتاهتماع

.واالقتمادىالتجارى
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خاللجتفرلملتنميتاالسالمىالبنكمقرفراءالنبممموعتعابتعقد

ايدنمعالوانتخابوتمم)1991ابريل25-23(«1411موال10-9منالفترة

والتب«وىأالقتصاد.نوالتعاونلبنتتنمقمكتبورثيسالمفوخرالوزيركرهلن

مقررأللتنميةاالسالصالبنكمنعبموأالهكتوراننتلبوتملالهتماعوثيمماباالهماع

فأ~لتبسرأةللمتعلقةالنواهىكافت~لالنكرمبهاتتبلملمتم.بتماعلال

.التأ-ير

ألمنقعةالصموترعلأ»متنعكسالترالقضايا~~~لمتقححتأراءقحت

يأألمقنابينومن.ألتفعيلمنمحبربقد~مامرللبرناالدارةيتركأولالتفلقيت

خارجيةلوزراةمشرألرابعالمؤتمرىالصادرالقرارممتفيذمقاشرمومعكلتللتى

ألبديدقمساتمهاقاهبتأبيلم)1913(«1403مامفرلمعقدى(لمكمالمتاالإ،(لمب

للقضيةستقيتهرأتبعد(«مير.الداماتسزالمزيد0المبرا~مبرىأ.:

لوزراءاالسالمىالمؤتمرنظروجهاتمعيتمثسللصيدللبرنامجبأنالنصراءأهتلع

وفمانوحمايةتشبيعلتناقيتمن10متالممافيعليةومنصرهراالسالميةاهولىهينذاو

أمووفمنالماعة~وتنحرمراالمالالمؤتمرمنظمةفراألعضاءاهولىبينرأالهتثماراته

االسالميللبنكتابتهيثميكوناالتفاقيةبمقتضللمقترعمجالمبرنابأنألفرى

امتقإللالىيمتأبوطبيعةفرالبرنامجكونرغمأنةعلىالضراءأبصعكماتنميةك

للتنميةاالمالهنللبنكسميت(لمهالترتيباتاطارفركليايعملأناالومالىقانونى

خرأذالوزرحمدهاالترالمسهمةعناصرصمو~معتتقشرللمنقعةللوثيقةن6فدلر

بالبنكألقانبرسراالدارةوكلحت.والتجارىاالقتا«ىالتعاونللبصةا~اهورق

التعيال..نحاللمنوالمالهظاتالمقترحاتمضتلفامراربصمثوليتلملتنميتمالمىاأل

تقديمألبنكمنالوشدبدرطلب.سيسالتال~ومنقحمسرنحرعنهاينبمللمنتسب

لألمةاممالةاالهتماعالىالتأ،ميسالتخلقيةا~وللمسوهة~للتقريرمنالكلملالنحر

ر0)موتا.مأألممقرو(لبارى!االقعادىللتعاونالدامتا~ىالمسستبتالمتا

المذكورةئللبمتوتقومفيهاللنظرم1991مليو9-7منالفترةلخاللاسطنبول

والتجأ.رداألقنمادىللنعارم:ائمذالدللبنهاهاسراهورهطرفقربرهابعرخر~رها

.م1991اكتوبر9-,منالفترةكالاسطنبولفىستنعقدللتى



•للمصبطامراالوألبمكاالمفافبمنهاهرافالدلان

ينحركمااالهالمروءالمالتميمنطمتامدافبينمنان:االعتبابعينتاهزاذ
المبدالتفر~~9ااهرلبينالتعاونودعمتنميتءالمنظمةميثاقعليما
»واالبتماعيتميتاالقتما

المنمر~فرعنا~9االحولببنمبهاالفناالعالفاندعمفرمنها~.
ءمبذاالهالوالصكرالمبادىدامماسعلىمراالمال

التجاريةالعالقاتهاطارتوصهوعلراالموالوروسانتقالتشبيععلروعيمال:
»كيةاالنماجهودهاودعمتعزيزبغرخرميتاالمالاهولىبين

~
بيناالستثماراتوضانو~يتتشبيعاتفاقيةمنعشرةمسةالخاالماتالى
منالمنكسةتعملانطر>تفحىالترمرواالمالتمرآلمةمنظمةفىعضاء9االولى
علىالتامينتتولو>اهالميةممتمهانشاءعلىللتنميةاالسالمىالبنكلخرل

لمبادىدوفقاومكةاالتفاقيةعلرالموقعةاالهراقاقاليمفراالستثمارات
ءميتاالهالالشريعة
االفالمىالمؤتمرلمنكمتوالتبارىاالقتعادىللتعاونالدائمةاللبنةتوميتوالى
~1410هفوهرتركيا»ريةببمهوءنبولامتافرالخامسىانعقادهاهورفر

ميتاالمالالشريعةهكام6معيتفقبمامراتالهاثتعانلتاميننظام~برفع
منميتاالمالالحولبينالتجاريةالمعامالتيعترضقد.Lمواجهةبمف
ءتجاريتوغيرتجاريةمذطر

:-يلرماعلروافقتقد

~

رالعضرية-غراخر9ا-المقر-القانونىالمركز-يفتعار-سسةالمهانمتاه

هالميةاال~المر~تممرمللبنكفر~مرسمةاالتفاقيةهفهالمكاموفقاتنشا
•ftا~"مبهبعةفيمااليهاويصارالمامرات~ءواكتماناالستثمارلتامين



بالحغاطيقدهاطالءلخالفالنحرمياقمويفهممالماالتفا~ء~هر
منها.كلقرينالموفمة؟لصانرالتاليةلتباراترا
االمالص.تمرالمهمنقمة~~.~ا

•االعضاوئحوئرالبنك~:5~االعضأ
لحرهناتصحالتالعنمةفيالعضآهولةألعضو~~ا~لة

االتفاقية.هففي
للتنمية.االمالصالبنك
التمس.بعملياتمرتبطاثتعان
العضوالصولةمكومةو1العضرءالسرلة

العضرءللخولةتابعةعامةهيشةايةو1
الذىاالهتثاراقليمهافييقعالتر
ىالهو6مينهتاعاهتو1المرهسةمنته6

الرلةو1عينةتاىهةو6عينةتتزمع
ا~لةالبضائعاقليمهاالرتفةالت

مينهتاعا~و1صينتترماهراتباثتعان
عينةتمسةالمهمعتنو1سمةالمهبوامعلة

عينة.تاعامة»1
لةمنالمهينفعالتالعضالهولة

لتشريعاتها.
ا~تقمهألذىمينرالت5الغطا

ل17لاها~فياليها~لمثمارلالستثمارات
ألمبينةطرالمنماهدوطكاالتفاقيةهفةمن
مبلحويضفالترو7/6ال69ا-هةلحر

المحكاموفقاعليهالتامين2هالميةالمحيرين
ا~.اآلتةهفهمن)7(19العاهة
المر~تتمهالذىمينرالتالغطاه
ا~المضاكرضةومككالماهراتالئتمان
االقطأ~هفمن)7ول/1(19االمةفر
صال~ينألعيرمطس~التىو1

هن)9ل69هتألماالمكاموفقاعليمامينالت
االتفاقية.هفه
مينتوعقو«منثماراالمينتعقودتثمل
•5بموا5سواءالماهراتاثتعان

8فاهران~أئنمان
~الحكومهاو"ألمضف)االموال

Iالمضغة

له~منآلمةقطر9

"JL.:ü..1~نامبن

"مامراناننعان~نامبن
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~الذىالتاميناماتظاهمقودمممل
عقودتمملكماميوالتهلعقودالمه~
ا~فمما~التر>التامينأمات

؟ء.إتو1بتأميمهاقامتلمماهربامعادما
ميمها.تنا

اوالطبيعوزاالمماهاوا~
مأهيومقوديبرمونالنيناالمتباومون

تفاقت.االمكمكام9وفقامتالمهمر
مدو~ويعاط~ا~بتالوهد
الدلو>.العقدلصدقالماتالعبهوق

االطا~´ا»السزر

~
~

مليت9باوبنامتمآل،الكاالمعنوية~تتمتعموليتستمهمسةالمهتكون
يلى:wبالنسبةالقانونية
التعاقده\-
T-فموءوالتصرفهوالمنقوالالثابتموال9اتملك
والتقاف.القانونيةاالجرا»اتاتخاذه3

~
~

المعوميت~العوبيتبالمملكةبحتميفتفىهتللمهالرثيمرالمركزمقريكون1-
نر~1مكانرىرفرلهافروعاو1مكاتبهتنثرو~انللمؤصتيبرز2-

بيناالهتثماواتهتحقوتثبيعريةالتباالمعامالتاطارترهسموالمالمسةمك
•5االعضاالولى
و1بتاميفوء)الهالميةالصريعةالمكاموفقاءالمومسةتقومالغراقهاتعقيقا
العاهةفرمالوارتوطالثمرتصترفروالتروالسلعمامراتاثتعانتاميناعامة
الناهرعنمناهباتعويضاهمنالمهبتعويخروهككءاالتفاقيةمكمن)16(

االتفا~»~من/2(19و)»1(19الماهقينفر>الوارتالمخاطرعنالندبة
ماالتفاقيةمكمفر)3(19الماتالمكاموفقاالمميريفرمبمريصدهاالتراو



T-االعالمية،الشريعةالمكاموفقاللهوست،يعوزامشامها،بعدماعبوقتفر
~مونةالراالمما»ا-منتغدالمىاالمتمماراتتاميناماتاوتامين
ينالسمطديحاماالترو1())19الماتفر<رمةالوالهرالمخامدوكك
االتفاقية.منهمن)3(19الماتمكام9وفقا

منأهبةو3ضىو~تراهاالنىالمالهبانممار-للميسهببرزالهدافهافخبقا4-
هفةبنموهيأوانهافي~فرنسنرئدن1مسرالمهوعلىهدافها.6لنمو
i,)WI.

~هأأهماهالممونةألمنطمةفى5االعضاوالمولالبنكممالمالمسونعضاء9ا-ء
فسأ~التار~لحرماماأالتفاقيةهفةعلىتوقعالتالمرفق)6لالملعق
للعضريت~نرى9ا9الثروكافةفيوتسقالتاريخهذاقبلو101)(متألمما

T-هريانبعةمةللمةاالنضامتطلبن6المنكسةفىعضراخرىفولتى9يجوز
يمحوممةآلمةمنقراريدهاالتبالشروطعضريتهافلبويقبلاالتفاقيةممنه

اال~«.~امواتغلبيت9الصكينالمحافظينبأغلبية

T-ملىألتوقيعفر>وكاآلاوميتايةتوكلن1العنتفرمموهولةاليةيبرز
قيةاالتفه~المتعلةأالغراقكاففروتمثيلهامهأكوكيلاالتفاقيةمنه
L.االتفاقية.مكمن11)(الماتفىطيهاالمممووعكمدا

-النانىالنمل

:منالمومسهمواردفنكون
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•JWIس6رفي5االعضامسامعان1-

وهككللمه~لهمالمالعنبهابنبمهالنرالناصبنواعا~مبنانائمنواكان2-
بضانه.النعوالدا»سمهالمهالبةفحارالذىبالفخر

فعوبطربعدمصقبةكنفالمرهصةعلبها~النراالضرىمول9و.المبالغ3-
لهم.المالعن

مسر.آلمةمواردامننهارعاند4-

باالمال1

امالميمينار)100و000ر00(»مليونمائةسمةللمههالمصررالمالوامره1
لحكالرامدللمهممميت9اوالقيمةمهو،)100ر000(هكمائةالىسقسة

مكمن)9(الماعةالمكاموفقا5االعماالكتتابمعروفةامالميمينار)1000(
االتفاقية.

الوقتفروبهالصححالمالص6وزياتيتروانالمحافظينلمبسيبر<2-
يشلونالفين5االعضامكثرامواتغلسربوككمناهبةيراعاالتروبالشروط

•االمراتمصححارباعث2عنيقلالما

اال0-كنناباال

قيمتهاتعدممةالمهمالوامركر~)0را0»0(هفبخممينالبنكيماممه1
االتفاقية.مكمن)10(الماتمن)1(الفقرةحكام9وفقا

العضالحوالالكتتاباالهنرموالدءالمومسةمالس6وفيعضرهولةكلتسرهو3-
ههم./000(فمسمائةهو

T-اننهاهفبلالمالوامرفر<بهافكننبالنرماالمهمعالعنعموموألكلنعلن
فب.االنالمنهمز)1(10الماهفرالممسأالغنى»



يقبلالتىالعمرألهولةتكتتب,الماتمفهمن)2(الفقرةمرمراعاةمع
كتتلبااليتملمالذومالمز»فر('>الماتمن())للفقرةوفقامعويتهاهلب
•اأمحامينمطمدقراريحداالمهممنبععدبهالمصالمالوامرمنفي

فوهةعضرلكليتدرJWIواصبزيا~فكلينالمحامبسمنقرأ<رهةحاالفر
ءفكلينألما~قرأو~التىبالشروطمتالزيامكفىلالكتتابمعقولة
قبلفيهالمكتتبالمالحر2وابا~فيبهاأكتتبالتىالنصتبنغصوملك
هزهى6ه9يا~ألنعلرالمكىالنىينطبقوالمبأشرة.ألزيامةمفةمحمرث
قراراتتنفيذاففقط~كانتاانبها~مالمالىص6رفىياهتالمن

عنوكهيلزم9والعامة.مفهمن>1<و)4لللفقراتتطبيقاالممحافظينمبس
المال<.ص6وفىمتالزيامن5بمزالفركتتاب9با

يصكونألنيناعضاثةعحة~مخلبيةبيمربقرارءالمحافظينلمبعريبرن
ى9كللب~يوافقن1»يرأهاالت6وبالشرو5االعضااهوأتعسرمجممهأغلبية
المه~~مالراصفىأكتتابهلزيامةعضر

ندمر6عضركلتببقيمتها~ويثتمسرنآلمةعضاه9افيهايكتتبالسأألسهمتصر
مبلصرهايقرالتروالشروطفكاملطووفقاسهم9ابعدالمالرهسفر

لة~مميت9)القيمةعنالمهماواهةثمنيقلاال~المحافظين»

إنسعبدالمبا´المكننب

«عملتالمومسةمالوامرفيألبنكبهايكتتباتسهم9اكلخيمةسداديتم\-
نفاذتاريخحنىما)9»9ثينمكهلخالفررللمرهسةومقبولةللتصريلقابلةهرة
االتفاقية.مفه

لنصو0فملروألمه~أالعضا»الحولبهاتكتتبالتاالسهمقيمةسداديتم»2
ألتألىز

»مقولةهرةبعملةافقةههمكلقيمةمن:):'0("بالسةفمسينتسحأ)6ل
ثيذهكهلخطرمنهاالألولالقسطيحلنويينمتافطيننلرالمؤمستىلة
أال~قية»فهنهقبولهو9تقيفهالعضاعايةتاريخمنيومار30ال

4هةتار~منشهراعشراثنىالتتبارز~لخالالثانررالقسطويخن
ول.9االقمط



بعمالتءالهتدعاكةا~طلبتتالمصةغيراالممهمقيمةباقىيكللب)ل
للوفا«هبينالمناوبالقحرالوقتفىالمرسمة»لدىومقبوالهرة

بالتزاماتها.

المحغو~غيراالكتتاباتمن5بزىمنرمخههايطلبالتىقماط9اتكون(بح)
ههم.9البصعبالنعبةمتماسكة

عاهاصتةعلر5بناسةالمهكقتالذىالمبلغكفايةعمحالتفر(د)
المخوعتمخموللمبالغمتتابعةهاتبامتدعاتقومافرمستللمهيبرزءمعين
العرمةطقتهاالترالمبالغمصمهيبلغانرالروكةءالمالواسمن

.ا~اماتككلمواجهةالكافىالقر

T-يتمانوالرءالماتمنهبموهبالقعفييتمالذىالمكانمسةالمهتحد
الماتمكمن)1)(2(الفقرةفرا~الممارمهم9اقيمةمن5البزيودعنلك
البنك.يحسهالذىالمكانفر

المالص6رمناالعضا~ففعهاالترالمبالغبرداالمكانفورمستآلمةتقوم)6(
التالية.ا~دوفىاال~الفىمسةآلمةمنعا«اتاهتة~بناء~المكتتب

عقدعنماتبلتمهلمراجتاالمتاعا»اصرتقدسمةالمهكامتاذا
~و1كلكالبعدممةالمهاصرتثمIتاميناماتاوتامين
•للتويلقابآلمرةبعملةفعهالذىالمبلغ

العضقامثربالحفنبالتزامهعضراكالفتيبتترقدمتدعاءاالكاناذا
•هزئياو1كليااالكالكك~

اناالمواتهعدطثروعناليقلمامخلبيةبفكيفرالمامبصقرراذا
منالمحكورةالمبالغبعضو6كلبرديمحمةللمهالمطىالمركز
الوهة.ايرادات~



oاC/COMCEC-FC/7-91jREP~)1(دفمالعرفن

للتويلتابنة-ةبمملةالماتلهنهوفقاالعفوالىتردالترالمبالغتسع(ب)
علربنا»منعهاتمالتىالبالغمصىالروالعمرمنعهاالترالمبالغوبنسبة

الود.قبلتمتالتىاالهتدعاءات

مماهلالمتدافقابلالمالوامرمنبمز»االسترمةللمبالغالمعاملالمبلغيعتبر(ر)
ر.)(لم)وب0للماتطبقابألعضيلتزمالذى

االتويلهايصوالعورةبنىامالتن~انمفاعههو1االمهمرهنيبرز9أ-
.المحامصالنملفى-ا«لماوفقاسهللمه

T-0هكك~»-نالمحضحغيرالبزهعلىلالسربالنعبتالعفوالتزاميقتصر
المال.واحرفيالعض

ألفسر.هتبةالهرستبطتزاماتعضريتبسبالعضيلتزمال\"-

~تهه~~محأالوتتهرالقرميبلعلرالمالراسمنسيسرالتامصروفاتتفعأ-
رلهممنالمه

T-لصرممنالمهمنعوقفائضمنثيئاالمالهر9ريعتقال
T-واهرمنيسحألهومنالمهمندقفرعبرمحثاذاJWIالءيتا~هز~علو

لهم~منالمهمندقفاثنىمن

~
~

يهاعلالمنصرمىوافراضهاممفهالتحيتىاالالهرستوتسهيالتمواردتمتخمال
االتفاقية~منهمن)0(تاهفر



هر>كنتاكهراثتو~مقهنلهرمنالمهبينالتعا»نلتتيقالسعى
ارفلوو1الضطرتتقهالةفر>منهو~ىكتىألتراالفرا.~
•مينهاةامحاتو1بتامينهاالمومسةتقومالتى
~ممينالتواعامةمين)لتةعملياتهفرويتحققدالذىالفاشنىترزمه
•المانكلينمبنسررهايقرالترلالمس»فقالهمالمزمن
المصقرة.ويةالتبلالهطيبه»فقاالماليةاوقاعهاسالمةعلرفظتالمحا

بعملياتالمتعلقةاالتفاقيةمفهاهكاوكافتتسرىهككنطافالسياقيقتضمالم2-
بصرا«.~ا~هت،المهبهاتقومالترالتاميناعامةعملياتعلرالتامين

موهمنالسعرهبالطعالمنعلفاهاهرأنمذائنماناكافهللناصبنما~فعنبر
بلو.مامراعاهئمربنهعفوافرىمولهاسعضر

تواوفزهيااوكليامنعتو1انتبتقداالكتعانمرفعالملتتكونان
قيصتهشكعلرترتبهقدداممالحشرو1عضرهولةفىتشكيلهاو1تجميعها
المحيويسزمجلحوويحرالممحوة.العضللمولتمعقوآلمذافتميتاقتا
~مينللمالمة~الترافصلعوموأمفاتهانواع~قواعدهر9وقتمن

أفتروالمضافةميتاالقتاالقيمةمنهغر9اوا~بهايتعلقمادراتاثتمانع
و1رتكيلاوتمسهو1اتنارفيهاتمالتىالعضللولةتتوفرن1يتقين
السلعة.تبس

منوانه.ضسعناالئنماز~نزبدالن1

~ للناصبنا~>ذمنثمااد



فرو5االعضابهايقومالتىاالهتثماراتكافةللتامينالعالةاالستثماراتتشمل
-»كارتهاءوفروعهةطمثروعاتهفىالمباشرةاالستثماراتهومنها5عضا9االحول

الطو~القووفىاهولىمكلنهفيبهتهالمنثةموال6وصوةسوالمساهمة
اموالو~صفىالمصامو._نهدادهايضنو1يقحمهاالتىاالكلوالمتومعلة
منالممرينهبصيقووالتىاالضرىالمباهراالهتثمارانواعوكافةءتالمنشة
•مينللتهال~نحر9وقت

مفرمينالتةفلبتسبيلتنفيذها~التىاالهتثمارات~هيناتالتتقتصر
االستثمارات؟مفةتشملن1ويبرزالمزهة.قبل

ا~اهتنويراوتوهقتاوتححيثالغرانبنبيت9ابالعملةويلالتحا1-
موبرمت»استثمارات

موبرهة~راتامتتمامنالعابتالعوامدامتندام-ب

~1علومفعمنوالنىوالمنططوالعامهالنامهاالهنئمارانللناصبنمطنقبل
رب.نب

المؤسسة.فحماتمناالفأتبمال~يتمتى
ءآلبنة.)
المنيفة»االلةغيرعضرمولمتمواطنىمنطبيعيثنىكلب/
و1لحشوو1لعضرمملوكةاههمهو1~اغلبتكونياعتبارىمقضكلر)

يةدفىألرثيممرممركزهويكوناكثرو1عضرمولمتمواهنىو9لمواطن
عفو.

تقمبماالمساسعمومعاالتفاقيةهفةمن12و12العامتيناهكاومراعاةمع
التامينعقدفرمطرفاوىراالعتباالثنىيقبلن1الميوينمطمرمنبقراريبرز
يكونن9مريطةعضرمخيومرلمةفىالرهيىمركزهوهودرغوالتاميناعامةو1
اوعضولحولتءهةبالمهفصعينعنالتقلبنمبةمملوكاهاالعتبارىالشنىمذا
عليهمتنطبقممناعتباريينمثضاحر2و1اكثرو1عضرهولةمواطنىو1لمواطنىو1اكثر
اعالو1التامينعقدفركطرفللقبولالفقرة~فرعليهاالمنصرصوطالش

التامين.
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طبيعررلمثنىالمرهةنماتمنمتفاتاالتيمنحن1المعيرينلمبصيبرز
و1المضيفةالخولةفرم~اعتبارىملثنىو1المنيفةآمحولةمواطنأمن

يلروهمةمراعاةهوينةاههمةاغلبالمنيفةآهولةمواطفويصكك

لبطوا~ا~الحرآلقبلمنباالثتوألئهمينالتطلبيقمرن61-
•مينالت

الضامجمنبلهانبهبنىو1نوبلهانرفةمبنهانالمرادهول9اننكبن6-ب
المضفه.الدلها~

الدلتبنميتتببالعفوالدآلبصةفانمينالتهطالببصنعياتتعستاذا
•االعناهالدلمنغيومابميتالمسيفةالدآلبمميتتببكماالعمر،غير

االتفا~ءمفهمن)1.9الصامتفرعليهاافمنصرصالماهراتائتماناتغراهى19-
نة~ميناها~الماهمرأتا~ناتهممةآلمةتوفر»الذىمينالتينطر
التالية.ويةالتبالمناطىانواعمفر~اووا~تتقعنالفاهمةالنسارة

الصثترىرءافالسو1اعسار1-
تلمعنعبن»و1المشترىموفخراوالصرا«لعقدانهامهاوالمشترىفسخ-ب

المصترىر»قبلاماتةالتنببمهبالوفا~الباشعقيامرغرالبضاعة
الباشعقياموغرفكلئهعنهعبنو1للبأثعالثمرا~بثمنالوفا~المشترىوفضر-

الشتوى»قبلالتزاماتهبصمه5بالوفا

الموادلحروعليهماحرالمنصراالهتثمارمينوةالماهراتناتاكتمامينتغراخر29-
ترفو»ىوالكمينالتيفطرلرو»التواعلرءاالتفاقيةهفمن)12(و)12ال

المترتبةالنصارةفدمينللتاها~واالهتثماراتالماهراتائتماناتهمسةالمه
0منا»6الواو~التبماريتغيرالمضافرمناكثرو1وا_تحقعلى
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زالعملةتمويل1-
التويلعلىلهالمرهنتطو1المنيفةالمكومةالىىتعنقيودضفى
عملتو1الموررللتمويلقابلةعسآلالروالمعينةالمطيةللعملترجىالنما
قطرو1ةالعفيفالمكومةتراضهككويثمل»لةللمؤمنمقبولةافرى
منالمقحمألتمويلطلبهلىمعقوآلفترةكالالمواقتفىلهمنالعق

له.المرهن
لململطت.اتواإ»براهالمتاعيم_.»

و1اداويساو1تثمريعية5ابموا~منرالمرقطرو1المنيفةالحكومةاتخان
~منلهألموهنهرمانعليهيتوتبادارىمراه9ذممااتناىو
مككعلروالسيطر«منالوها»اتباثتعانالمبيعةللسلعو9متثمارهال

تلكو4االهتثوارلطكبر-ية~فعمنرو6السلعمككو6االستثمار
اهيفراالهرمنالىالقطرمككو6الحكومةمككاتنعاذعسراو,السلح

عامةالمحكوماتهتتنمذمةالتىالتطبيؤالعامةاءآتاالهبىطكمنو~
تنوتفر~علىالتنموىوالتىاوافيهافردىاالقتهالنشافلتنظيم
الهولةالغا»الفقرةسزفىاليهاالمثاربمراهاتاالوتشمله.بالموهن
قبلمن~مرمنماممراتا~ن-ضع)للعامتيراألرنةالمنيفة
اللعةامفألالعفيفةالخولةوففرو1،السلعةثمنبمدرطكالهوست

فسعضوعبموقنربواسطةالبضا~-وومنعتثملكمااقليمهاالى
ألومسة

بالعقدناالظرلر-
و1لهلحمرمفروبينبينهاعقد~ا~-قالو1المضينالحكومةنقض
)1(التالية»االموالفىوككءآلعقةكككلفياماتهابالتناظولها
هيةو1قضا~هيشةالىا~~~طر-الكغيرمنكاناذا

لماانو1)29بامكلمه»االظطرو1العتةنتنىادعاثهفيللفصتكيم
المصحة.لنرعلىمعقولمتهعتكال5اال«عافيبالنملالهيةمككتقم
الممكنمنيكنلمأذاو9ألرلا~»للوائحطبقاالتامينعقدفى

المحكورة.الهيئتمنالماهرالقرارتنفيذ
آلمسية.اباتواالفطرالمربد-

قطرو1ا~لتالواقليمفرمنيةاباتافطرو1مممكرىعملاى
له.المؤمن

T-علرومينللتا~~5اضفالحهاعضامخلبيةبالسيرينلمطمىيبموز~~
من)2و()19الفقرتينفياراو~ا~~كاف~تجاريةوغيرتبدرية
العامة.مفة
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:يلو>عماتبتالناالضمائرتغطيتاالهوالمميعفرالتبرز4-
العمآل.قيصتخرانننااوتننيخرمناطر)1(

ى1اتنكدعفوامتنا~و1لةمنالمهقطراوالمنيفةالكوعتاتخان(ب)
عه~الكانرو1االبرا~هذاعلروافققدالالمالعنكاناذااهراء،
اتناف.

اتضانعفوتتمنىو1~المرهنقطراوالمنيفةالكوعتتنتنة5اهرااى(بح)
الت.~اابرامكطووقع~ى1و1مينالتعقدابرامقبل

~
التأميناعامةالتاميند-

يضعهاالتروواالوهاداتهللقواعدوفقاالتامينواعاتالتامينعقودممتالمزتعد
مميعتغطررنر6للمه~اليبرزانعلىفرء9وقتمنالسيرينمبسريمارهاو1

مينها.تالمعادو1عليهاالمزمنالضمائر

~
~

اغلبيةيصكوفرالفميناعضاالهدمبصىباغلبيتفظينالمامبسىيقوومالم1-
التر>المبالغمبوىيتعدىفر6يبوالءلككنحالناءاالعضاهامواتعحدمبمعمه
فررونصينمائةيعاهلوماعنها)ال~ليةلصموليةباكتزمن6مستللمهيبرز
اليهمامضافا»اال~طياتهوابألرفيالمكتتبصتالمهواصمالمنالعاثت
مبلمى~مينالتاعا~مريقعنتغطيتهاتمتالتىالمبالغمنهزها

مالحتتتضنهاالترالمضاطوفرضر9وقتمنالمحيرينمبنسىوينكرالميوين.
وغطا»المناطيتنوهوهوبتلبتالمطائمانفىمستالمهتبريةفو»فىالهرست
كاناذاماتقومربغيتوككالمآلذاتالعواملمنهككوغيرالتأمينامحات
التروللحبالةا~الدبتعيلالصالحينمبص.....1توميتوفعالواهبمن

مفوبصريبرزالانهعلىعنها»االمتمأليةبالصمثوليتكتزمانمسةللمهيبرز
واحرامثطوعمرةالمانطينمبمريقر»ىألكاالقصالديتبارزاناال~ال
المبالغمنمناصبهوقراال~طياتابطراليهمضافافيةالمكتتبالمال

ميفر.الت.مماهتكريقعنالمغطاة
~مز())الفقرةفروآليةالشاواال~ليتالممشولةبقكانالمون2-

:~.نالمحيرينلمطسريبرزالمات»
لمطوليةباكتزمانستللمهيبرزالتىالمبالغلممعمهقصرر9أالمد)1(

معهةالمهفمهتحظرالترمينالتعقود~كلفرعنهااالمتماليت
علرويتعيناالعضاه.منوا~لعضرالتابعينلهممنالمهمعاوعفو
المعنىالعضنعيبهفو~فرقصرو9االدطكيتورن1السيرينمطسر
المه~ءمالراسفرر



~ليةكتزمن1ستللمهبيمفالتى)لمبالغلمبصحقصر9االمدالب)
وا~.عمليةفىعنهااال~لية

~
اكتأال~»ا

مين.~لتاعامةالومينالتلحب~تكاليفهلتغطيةرمماصمةالمز~1-
بطنصةءوبت~ننرىرء9اليةوالتكاواالشتراكاتهالوسرممعحلمسةآلمةتمعد2-

المخاطر.انواعمننمهلكل
وقتمنفوىر9اوالتكيفهاكتواالهتوالرسوممعدالتمراجعةللموسعةزيب3-

~نر.

~
~

العامةاالرثاميةللنوطوفقاالرهيصمنبقرارلهممنللمةالمطالباتمفعيكون
ن1ويبب•مينالتاعامةو1مينالتعقةالمكاموطبقاالسيرينمطسيمرهاألت
ءبالقفعسةالمهقياموقبلاوالهلهممنآلمةلبر~ضرودةمينالتعقودفريشترط
كماءالمنيفةألعوآلقوانينكللحرلحورالهمالمتا~المناسبةاالداريةالوماثلالر
التىإال~اثوقمعبينمعقولةمعينةلحتردت5انقضاالعقودمككفىيشترطن9يبرز
المطلومبة.المبالغمنعوبينالمطالباتاليهاتستند

~
~

الضصاردعنتعويضهعلىتوافقو1تعوفهالذىلةمنآلمةمىالمرسمةتطر1-
منموفىر4المثترر.علرومتوقمنلهللمرهنيكونفيماومككعليهاالمزمن
منيبنحوز.منلهمنللمهينثماكافوفرءعليهمنآلمةباالستثمارمتعلقة
يتماتألردمعملنرعلومينالتعقودوتبين•المعينالنمطرلتتق
لة.منالمهمطرالمالمسةلحولفيها

ألماتمفمن)1لللفقرةطبقاسةآلمةقبتعضاء9ابيعيعترف2-
طولعلىبناهمالملليكون~ءلهمالمرهنقطار6و1المنيفةامحولتقوم3-

يكونبماللمرسة5بالرفاءالماتهفهكام9وفقالهمنآلمةمطرالمالمسة
كماممكنوقتصي6فيوهكاللةالمرهننرألتزاماتمناهولى~طى
منا~لتمكينالمناسبةالتهيالتكافبتقعيمءسمةآلمةطلبعندءمكتن

المنيفةالحولتعاملتقحمبأمامىوهون~ق.منفيهلحتبمااالنتفاع
ا~علسا~الترالمعينةا~العملةمبالغلهمالمرهنواقطار
تماثليمعاملةءلمامت9هفةمن)19للفقرةطبتالتامينمنمستفيدكنف

لوفيماوالتريلوباالستنمداميتعلقفيماالمبالغمكتفيالواهبالهاملت
لة.منآلمة~زةفرظلت



~
مين)لتهاتمةمعالتعاون

خمةااالقليميةعلنيةامينالتاعامة
الوطنيةمينالتواعا~مينالتساتهمةمعترتيباتهفرتحنطن1للمالمسةزيب

وتبيرالمرهةعمليامتهفرالتوسعبغرض5االعضاالعولفر»العامةالحامت
ممثلةبثووطالتبمار~و~ويةالتبالمخامرتغطهتعلىمساتالمهكك

ا~~قيامألترتيباتمككتتضنن6ويصرزهمت.المرتطبقهاالترللشر»ط
ممات.أفعقلهعنهمينالتاعامةنعماتبتقعير
الممثلةوالحوليةواالقليميةالوطنيةالمومساتمعتتعاونن1~مسمةيبوذ

غراضها.4مناسبةتراماالتربا~
معبتغطيتةقامتماهراتاثتعاناواهتثماراىمينتتعيدن6سسةللمةيبرز
هزئيا.»1كلياامامينالتهتالمحامناسبمسةمه~1

سة.آلمةعمال9الالزمةالما~واللوائحالنظمالسيرينمطسيضع1-
الهجر~.ا~مىمسرللمةالما~السنة2-

قبلمنالمعتمة~باتهاعنهنرياتقريرااعضاثهاالووترهلالمة~تنثر
مصقلين.~باتمتقد

~
~

هما.مننملينبصوقينالمومسةتتغظ1-
ءلهمالمرهنمنعوق6-
االههم.~منحوق~

r-منلهمالمرهنمنمرقاعولتتكون:
ا~ءوالرهوممينالتواعا~مينالتاشتراكات-1
مين»التاعامةمنا~المغالبات-ب
ءممةالمهعملياتمنيتنققدالذىالفاشنى-بح
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الغقوةفر>ا~العثا>الفاثخرمندبنبتنيمرتتكونالتراالهتيأكليات
ءألماتهفمن(بح)

منالمهلصحوقالموء-بتاالهتياطياتهاهتثماراتمنتتتقالتراالرباع
ءلهم
لحمالمفرمنحوقيمتهاا.مههم9ا~منحوقاستثماراتاربارمنهالبن
مضار~»بمفتلهم

منالمهتعوينيبعدمصفيأكظةصمةالمهعليها~الترالمبالغ
لهم.

f-مناالههمحمآلمنرق~ل1تتكون•
ءههم9أ~لصحرقبةألمنصرواال~طياتالمخمالالمالحر6ر)-
~لصرقالمنسوبةو)ال~طيتالمحغحهالمالص6واستثماراتارباح-به

االسر.

وبار9ألوكللهمالمرهنلصحوقيتنقاألىالفاكضكلالمحافظينمبسىينص\-
اهمالىيبلغن1الرواال~طياتهلتكوينسهم9امملةلصحوقتتتقالس

فيه.المكتتبسسةآلمةمالص6ومثال6~االهتياطيات
هفةمفرر19الفتوةفرر~حرالمنصرالنعابالمحسةا~كلياتتبلغن6بعة2-

ى.ومةطريقةالمحافظينمبطصيتروالصامت
لمنحرقكا~طيتلهمالمزمنلصرقيتنقألذىالفالحنيتنيحي1-

ءلهمالمرهنعلىتوز~و1لهممنآلمة
لصعوقكاهتياطيامتهسهم9امملةلصعوقتتتقالتىرباح9امافىتنيصبسر

اقوىم»غرأخر9مهامتنداو1سةالمهعضا»6علروتوزيعةو1االسهممملة
عضوكلنعيبهبفصةا~عضاه9علرباراالولمافتوزسىويتم
ا~.)لمرسمةمالواصفر

فقتللمواالسيرينمطمرعلرللعرفي~السويةالميزانيةالرثيصيعد
عليها.



~
القا~العمالتفي

فرووالفصرمرماالهالللحيناوبالفصةالعمالتههرفممعار6بتعيدمسةآلمةتقوم1-
طنقةمنحوقيعلغماالترواالهعاواهآصعلرنحهالصرسعاربيتعلقموممالكل

اهولى.
~العمالتهفرىوواعتبتقرميطىاالتفاقية~تنبيتاالحابدعتكلما2-

منحوقاهتارةموويبرزكلئهققسرالترهرصمةالمالفانبصر~للتصريل
لحكك.ضرورةواتكلمالرالسرالنقد

~
العمالتهاستندا

االتفاقية.هفهمن/24(العاهةحكامبمساسمون
و1ا~~تهطررقيوداتبقراوتضعن6عضوموةالىيبموزال1-

اضرىم.عمالتهو1لعملتهاماتهاامتندااو~زتها
لعمئتهاالخورىوالتويلبتهيلالمال~ءطلبعلربغا~العضرءآهولةتقوم2-

هعاو6اهاهرطرمللتويلقابآلهرةتهعملةالرصمةآلمة~زةفرتكونالترو
).n(للماعةوفقاالتريلرتار~فرا~الصرف

T-زةلحرمالترم~ه9امخموالحولبعمالتهعضرهوآلعمآل5ثواللمالمسةيبرزال~
العفوالحو~بموافقةو6المو~اعمالتقتنيهاألتىلالغراضاالالمرسمة
المعنية.

~~ا~تهصتتمدادعلرقيودى1العضلتالحوتفرضال»4
صمت.آلمةتقبلهاللتويل

~
iدااب-00ا

~
~

منىم0اللالدررهبعددبلوءالعدوببطعرر~مبطسررممالفبنمسأللمهيحين
ا~امنمدهاالنربالاميانللنبامكنبنالحب
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ن1ممةللميهويبىبيهومناوو1لمحافطيهاوواتبو1تمكاخةممتالمهتخعال2-
أبحماته.~وعنالنامهسبتالمناالمماريكعنتعوفهو

فطمذالمماهلطامذ

بامتثنا«بمنما.رسلطاتكلينالمحولعطسىيفوفىن1فكينالمحالوب.لسيبموز
التاليت.لحاتالممأ

لهوهقب6ثرو»~بد5عضاطقبول)9(
ءتنفيضه•6بالسمحالمرسمةمالرالسمتزياب)9
هيةالعنبوقف5ج9

عنمحرتلهاتبيقاتو1)التفاقيةهفهفصرهرتفسرامتثناففىالفعلىرد»
Iالسيرينفبطسر

وفاثفيمسمة)لميهمنطماسوتوزمهاال~طياتتميد(~)
ءاالتفاقية~تمميل5وط

لهاهه6وتوزميصمتألسةعملياتانهادتقرير(ز)
ءالسيرينمكافأتتقرير(ح)
هسرفيموبحبنميظينالمحاهلمطسرالممنو~الخامةالسلطاتفمارمةرف1

االتفاقية.

T-النكلموف~مأنتماماته~دفرالمخسرينومبصفكلين»المحامطسيتولى
لححواللواالنممكله»فرمبماسمةالمهعمال8الدارةالمالثمتو1الالزمةرا~اعح
ا~~ءككوفعيتمن1والرضرى.9اواالمتيازاتوالتقاعدكفينبالمو<لنمامة
و_ئ~صميفسرتتنامتىالذىألدالرالبنكولواححطمتمبقواللوأشح
مبمألو1الممانطينمبسوفعهاقدونكلمهالبنكلوائحالنلوكماارتفاقية
)التفاقية~هكام9وفقاءهال~ت~د~ءللمالصمةالمحيرين

من»~ى0بالئمبتمال_.لحتيمارسن1فراهلطةكاملفطينالمالمطمر4-
مفو~را~الثانيةللفقرتينطبقاالمحيرينلمطىفوفهاالتىاالعور
الملت.



االبستتأعوعاتاالهتمامفرعحةوىهنريا»ابتماعافكينالممامطسىيعقد
مبحرطرويبب»ينالمحومبحرمفربدعوةاو,العبستقيربصبا~

الحولثلثاوالبنكطلبعندبتماعلالفظيرالمامبسريدعرن6المحيرين
عضاء.9ا

بتماعاالعقةفتوةنغص~المرممةممافكىلمطصالسنوىاالهتماعيعقد
البنك.مافظيلمطسرالمنوى

مافطرلمبصابنماعى1عغد~نىنبالفاالنعبالمحاقطبنغلببة6فسكل
هوامذ6مبممالكشررعنبفلالماغلبب9اهنةنصكلن1مئر~المومسه
.5االعضا

الميوينمبحريمكن..tواالبرا~اتالقواعدمنيضعانرالمحافظينلمبس
فىا~تصريتطرم~ن6ممباءمناهكالالسيرينمبصيرىعنما
لالتناد.فطينالمامبصدعوةالىالعابمونرمعينهمسة

همةعضا»9الالحيه.تنتنبمحوينعصرةمنصمةالمالميرىمبسنيتك
ا~مين~البنكووينتفكينالمحامبصيضعهاالترللقواعدوفقاميرين

البنكرهيىويكونالبنلئه.محانكلمبطص~هاالترلالمىوفقاهرين9ا
~لةفرواالا~يتهرميصركن6لهوليصمنصهبكرا~ينلمبسوثيمما
اال~ات_تعاهل

ميفرالتطدنفرووالكفليتهيلالتمنعاليةمربثعلرالميرونيكونانريبب
رمواالمنتما

و6انتضبهراعا~ويبىمنواتثكهلمتالسيريناضتيارو1بانتفيكون
انتضاههيتمن6الرووكيفتهالمحيرويثغلو•JL:.JIيكونمبماءاهتياوممامحات
موماتعينيعلو>تزيدلمحتالمرينا~وكيفتلختواذاله.لخفاهتيارو1

اتنضبواالنينفطونالماينتنباواللخفاالبنكرينتءمتهنهايةقبل
المحت.لختهاهلينءاالليكونمبماءالظفهككالسابقالعير



وتوبيهها»بطمرمةالعامةوالعملياتهعمال9اادارةعنمسئولالمحيرينمبطص
هوا~لهالمنرلةاللطاتهككالهباالخافةالمبسررصيماالنرهنىمذاكل6ومن

ا~ء~فطر~سفلهالمفوضةوالمهامالسلطاتكافءاالتفاقيةمفهبموهب
~:-l::J1السلطاتفامةوبعفة

»فكلبنالممامطمىعلىبعرفىمااعداد

)~~وففاالمؤ~وعملباعذلننماطمبهاالرئاا~ط»ضع
ونوهبها~ءفكلبنالمحالمطمر

للمه~.السويةالمبزانبهعلرالنعبن

ألمبصيقوولمماللمالمةالولحيىالمركزفيعماله6السيرينمبسريمارس
مكال»الهالعملهابدعتكلماالعبسويبتمعمككفيظه

اغلبية~والمحيرينمبمرابتماعانعقاد~القانونيالنعابيكتمل
عضاه9الكليالمبممحالامواتكثرعنيقلالمايمكرنالنينالسيرين

•ستاله

المصافينمطسىفانعناه9االدلا~ىبنعيةمنمعيروهودعمفالةفر
فريمعكهامنالعضااللةتوفدن1بموهبيمكنالترواللواثرالنكمينع
تلالتنىالترمموواالمنامرفيهامعروفايكونالتىالسيرينمطمركلمات
التصريت.فىالصالمعكرلهذايكونواللتالسر



~.ومحدفباكننبسهمكلعنوامدهونعضولكابكون

طروالبنالامواتهمن~محاخطلكليكونيفظينالممامطمرفرالتصريتعند
مطرواهرالروالسامططكيصكهاالتر)لعضرالهولةاسهمنصبةتعاوىرسمةالمه
ىمالكللسافطفيكونبالمرهةايضاعضراالعضولتالحوكانتواذا•البنك
عحدءملفهلماوفقاا~البنكامواتمنا~الرانافةيصكها»
المه~.فرالصولةلككالمستحتاالمرات

تعوهنالترومور9اكلتقوراالتفاقيةمكفرمرات~نمرماعدافيما
بتماع.األفريناالضرفكينالماموات6باغلبيةالمحافظينمطسرعلر

مو~بوا~امتخاهتمالذو<للمسريكونالسيرينمطمرفرالتقويتمد
عماه9االدلاوالعمرللدآلالصمتتموات9امدالعدطكاكمراوممو
منالعدككالبعكبوامعلةامتيار«تمالذىللعيرويكونامتبت.المر
يتسر~والالبنله.مماطرمطمرله~الذىستالمهفرالبعكاموات
وا~.كو~المتبالعيربواطموات9اامامت

المحبوبفواهواهنهمخلببببفرالمحومبصعلرفعرخرالنىاالعوركلفقرر
االبنمأع.فراالضربن

منعب.بكممسةللمةوثيساالبنكوهيمىيكون
ضوءفرالمالمةثثونادارةويتولرستللمهاالدارىرالبهارالرئيسىيوا-

وفقاكفينالمووفملوتعيينتنيمملطتوللرثيمو•السيرينمطعرتوبيهات
•السيرينمبمريمحوهاالتروالنكلمللواثر
ميفرالتعملياتعلربالمواقتوينتحرللمو~»القانونيالمعكرموالرئيس
هو~فروبهاالناهةالعقودابراموعلرصمتالمهبهاتقومالتروالتامينواعات
•المعيويفرمطسريضعهاالتروالعامةاالرثماميةالنوط



تا~اعاله)T(الفقرةبمقتضرممتالمهفرمكفينالموتعيينعندالرثيسرطو1-
~1مامواعر،وانبتعيينموويةفيمنالفنيةوالكفاياتالمستوياتافظ

ا~م»كنوالممأينتمىالتىللدلهةالمهفىالجغرافيالتشيل

المو~العملبادارةاليهيعدمحواالرثيمريعينتقممأبعمومالمسامر~ن0-
عليهاحرالمنصرمال~تمنلحدللمريفوفرانللرثيصويبوزالهوست.فر
اعامةالويبرزالمحو~وكمرطمرتبلحرثيمرويحد.االتفاقيةمكفر

المشرنخرءيتظران1لموهغمماواللميوماوالوثيها»المسةللمةيبموزال1-
~~خذن6فرهةآلمةبقااللحطوعسرومعءعهدلةيت4ميتاليا

اليبميزماهرات«اهتملن»6معينباهتثمارالحيطتألظروفمميعاهتبادها
بالطلبثرالتاواتهرةاتنازعندموكفيهاو1لمعيرهاواللرثيسر»الللرست
بالقرار.المعنيينعضا»9ااوللعذا~س

~اهوءرهلمئتايتهونفقطستللمهوالموكفينوالميرالوثيمروالءنية2-
د،معتمتعتز1السهمتهرمعضرهولةكلعلو>ويببباعمالهم.قيامهماثناد
اوا»هرمذ:.عاملين».ىعلومشللتمعلولةال<عنتمتنعوانللمالسمتالولية
عمال

االمدا-.االنعال-

نفاذتارينمنيومامتينظطبخيمةومميتفهاتعفاء9االمرلتصدمالم
الحامقغراض9عضاه0أاهولى~التىوااليداعاالتعالفهاتفانءأالتفاقية~
التوأ~مطىمإاليداع»جهاتاالتعالفهاتفتعتبرالبنكتاصيصاتفاقيةهز)40(

االتفاقيةبهنهتتعلقالتىنالقطفرلاالتالغراهنومثكايضا»االتفاقية~تت
امتو1العضالولمةعمالتمنكانت5مموامسة»المههيازةفىالتىالعمالتواليداع
مت.الهآمرل_افرىآمرل



النطاالبيانان

عمطو6تناكربهاموفرموهزههنويتوبعببيانات5عنا9اسةالمهتوافى
.الومسة

وتوهلموكلنهامحفهالخمةمفاهبةتواهأتقاريرىتنشرن1مسةللمينبيمرز
لالمحضاهمالتقارير~منبنمخ

االنسحاب

منمنواتهنصمضقبلالمرسةعضويةمن~ن1عضرهولةى9يبرزال1-
المالمة.فيممضريتها5بدتاريخ

T-اال~بعموهولة~<يبرزالمات،مكمناعاله)1(الفقرةنرمراعاةمع
المر~.الىمو-مكتوببا~رالهوستمعويةمن

هارىالعضولتالحوانعابهيصرالمات»هكمن)1(الفقرةنسمراعاةمع3-
ويببرمامانمطافررتحهالذىويغالتامناعتباراعضريتهاءو~المفعول

لالهطاو.مسةالمهتلممنراثمهوهتةمضوقبلهالبايةريزالتاهذايكوناال
تبلوكتابةانمعابها~وكغررافرالعضللرآليمكنالفترةمكلوظ

اال~به.لصريانالنهاشالموعد



و6المتققةالتزاماتهاعنممثوآلسمصةالمهعضريةمنالمنصبةالسرلةتكلي4-
اهطاوفيةاهبحالذىرالتار~فيسمةللمةمنمتهافىكانتالتىالممتمآل
فصوحرببيعملتزمة.كعككا~الألة»~ءالمفعولممارىاالنممصاب

تلالفهاهتثماواتهاعلرمحشرةسمةالمهنكوفىتكونالتراالتفاقيةهفه
المرميةالترتيبلتطوالمعنيةالخولةمع)لمرفسةتتفقن1الىوطكءآهولة
العر~فاوءألمفعولهارىاالنسرباهبحمةاواناالستثمارات.هفهبمان

تقومالسالعطيلتعفرالناهةا~اماتعنمسئوليةيت6تتقملالالمنسبة
التار~.هككبعدسمتالموبها

طلباقعممفرهكمفرتعتبرهوفا~فرعضريتهاتنتهىفولتكل0-
المالحينمبصو~.WI(,1هفةهكام6وفقسسةآلمةعضريةمنباالنسحاب

فهضذ9امعالمفعولهاوىالعضالحوالا~بفيهيصحالذىريزألتا
العامة.هفهمنولى9االفقرةهكام6االعتبار

ب.اامغاف

مرقةن6فكلينالممالمبصر~صمةآلمةقبلبالتزاماتها~هولةتفلماان1-
رعضاه9أهواته6مصمهوباع6مكالثةعنالتقلغلسربيمحوبقراو~يتها

فتوةمروربعدكقالحياالعضريةهفعضريتهااوقلتالسالعضالخولةتفقد2-
يواه~الفترةهنةتصحيةفطينالمالمبسويبوزايقافها،تاريخمنعام

اعامةغلبية9أبنفس-الفتوةمنهلخال-فكلينالمحامبنسريقرعمالمفروريام
اليها.العضريتهفة

T-فرماالتفاقية~منممقمحة~قايةممارهةالموقوفةالعضوللسرلتيمقال
التزاماتها.مميععنممولةتظلولكنهاايقافها،فترةاثناء



ا~ا~اماتعنمصوآل-العضريت5انتهابعد-العضالوآلتكل1-
ككةمصوآلوتطلعضريتهاانتها«تارمنفرللمة~فصهافركانتالتر
انتها»قبلعقتالترومينالتعقودمنهزهاانلماطالمتمآلالتزاماتهاعن

تاريزبعةالمرفتتعقدهاالتر>مينالتعملياتاماقائما.زالماعضريتها
بصبها.مصوليةايةتتصرالفانوالخولةككعضريةانتها»

T-الترمهم9اامترداد-الدلا-ىمموتامتها،مد-مسةالمهترتب
مرالمعاباتتموتمنهكبنوعكممتالمهمالوامرفىالدآلعكتسككها
امعلووتكونالماتمنهمن)4(ولم3(الفقرةفرالوارتللشروطوفقاالصولة
العمرية.امتها»تارمنفر>النتريةالقيمةمردمااسردامداالمهم

الما~~هو~فروالمال~فعنردهاالساالسهم~هفعمحملبهنحكم3-
:-Jl:JI,:6وطالنسر

موزةفروتبقروههمها6مقابلنالثما~للخولةتمتعقالتىالمبالغ
و1اههزتها~1و6المركزىوبنكهاو1(الخولةككعلىانطالماالمالمسة
للر~.التزاملتمنها/بن~اتكونالتراالتاليمامدو1وكاالتها
اذا~لهاعندا~اماته~~المعنكورةالمبالغتصحانويمكن
مكك.المترممسةوات
ثمنزياهةتصثلوالترون»الثما~للهولةالمستتةالمبالغمافى

المبصهعلىالما~~منالثانيةالفقرةبمقتضسهم9ااسترداد
)ð(تتبارزاللحتوقنطوتخعءصمةالمزقبلالسرلة~اماتالكلى
منالمقابلةاالسهمكلكيةتصريلفكيرالمرسةتقرر~منواتهمسى
ن.الثما~الحوآلمانب
يلو.للترقابلةحرةبعمالتالسعيتم



تامينامحاتو1تامينعملياتمنضاكرالقعبعدسمةالمالمحملتاذا
هوالضماكميةوكامتآهولة،عمريةزالتارمحعدمعقرتكانت
فانرمحالمتامذافىا~هرلموابرا~االصالهىمباوزالصامت
من~كانالذىالبزههفعباعاتالطلبعدمقومالمعيةااللة
وكامتاالعتبارفى~1قدا~كرمنهكامتلواممهاامتردادممن
الممن.مذا~عمماالقيمةمن~تمقد

)6(ملطفرمفاقت)المكسز)49(الماتوفقاممالهاالسهمتانهمتاذاه4
وفقاتحدالمكورةالوآلىتفانمموهولة8مموتوالنمناشرسة

حوامعتبرةالدآلمنهومقلاالمفاقيةمكمن)01(و)49(الموادلنهومر
التعريت.تلهايكونانموزالمواد>مكمروطتطبيقفر

محألفنوهمبنأفاعامهو1الناصبنمحماننغبموفكالصبرينلمطمرببوز
.لطكها-واىاذا

~1بيعموقفهانرالطاولحةاالهتثناثيةاآلالتفىالمحيرينلمبسيبرز
اتاالبراهاتضاذبصرطوتلكاالمتثناهية~الآلقيامفترةالتبارزلمتمسةالعق
•ارنريتروممالحمةآلمةممالحعلىللمافكةز-اللل

قبلعضا«4االتزاملتعلراثراىرهتالمهعمليلتوقكقرارعلىاليترتب
•نرين9اقبلو1لهممنرالمه

باغلبيتيمحوفكينالمحامطصمنقراربموهبعملياتهاانهاءسمةللمةيبرز
اهواتهمبممهارباعكاشتعنيقلالمايمكرنالفينالمحافظينمجمىكثر
عدافيمأانثكلتهاكافةءالعملياتبانهاهاوماقربعدءالمومسةوتوقفءاالعضاه

بالتزاماتها.5والوفاعليهافكةوالمحاوصيانتهاامولها5بامتيفايتعلقما

وبينبينهاملتالمتباواطتزاماتقالتهسوتبقرتاهمةالهرستتبغىا
امولها.وتمومهالتزاماتهابيعتصريتتتمن1الىوككاعماكها،



J~)^(رهملمرفقأ REP01~آمالا.لم9أCJCOMCEC

االكتتابلتهعنمنا«9ا~التزاماتهفان»ستالمهعملياتأنها»حالتفر1-
مميرا~توفرصروتممر~المكتتبالمالوامرمنتغعلمالتر

المتمآل.احتزاملتككفرمبمالهممنللمهو1للدائنينالتزاماتها

نصوفررمخهلرفانعلبهوالفالحونههم9ا~منحوفىاعولمننمسزفد/1(3-
واحومنوالمغو~مخموبانهاالكننامنللمه~المسننةالممنوعانهمن

المال.

ثم~المصتةافحيوناواللمرمنالمهمنرقاعولمنتسترخى(ب)
فانههم9ا~منحوقاعولمنفروتصوتفلمفانلهرالموهنالتزامات

مخيواالكتتاباتمفرللمالمةالمصتةالمخوعاتمنتمتوفرتفلم
التبعه.فبيلعلرروطكالمالوامرمنالمخوعت

منبردالموممفهلهممنوالمهبمنالباتهاوألعيونبسدادمول9اتفلماذا(ر)
منهم.ركلقافتتبنمبتلهممنوالمهالدائنينعلىاالعول

ومطالباتالحيونهدادبعدلهممنالمهمنرقفرمول9امن5هربقراذا1-
o..)io,llاوبفرريصرفهةالمهعملياتانهاءعندلهمالموهن

T-لحنينالدا~قاداهبعدمهم9ا~منهوقفرمول9امن5شبقىاذا
الهللوواحرهىالعريصككهاالتروا~بنمبت5االعضاعلىيومنلهموالمؤمن
ب~فطينالمامبصمنقرارالترزمهبهذايصرن1ويثمترط.المغمه
مبمىاوباعثةكهمنيطلالماتمكرانربرط5عضا9اعد~منالكثين
عضا».9ااموات

بهافنمنعالنرالنوننغمىالمامهلهعنهوففاموال6بنمعلوعنوى9بكون3-
فوزبعها.فبللاالهبلهكبالنعبأالمإلمسأ
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~ <.0ادسك>اد><<<•<سا.. ~
-<سا<.~

تتمتعاليها»المصحةبطو~القيامهاغرافهاتحيتىمنالمومسةلتمكين
واودهوك»االمتيازاتهواالعفا»امته)~ناتبكلف~ءموآلكلاقليمفيستالمه

ا~.هذافدبالقفيل

يبموز<c(1Tالماتفرواليهارالثبالمنازعاتالمرتبطةالة~وى5بامتثنا
تكونعنرفرلتايتاقليمهرمضةقضاكيةمكمتفرالمؤسسةعلىالدءوىرفع

واالضطاواتهاالعالناتهقبولبغونز»كيالعيفتاومكتبافيهاتخنتقدالمؤسة
قبلمنو9ء5االعضامنعضرقبلمن)1(:الدعوى~مكروفعواليبرزالقضائية.
(ب)اوءاالعضا»لحولحكمطللباتهالريصنعون(واالعضا~عننيابةفونيتصراثناحر
ومحت~وامولهاسةالمهتمككوتتمتع•المؤ~موظفربثشرنيتعلقفيما
هينالرالتنفيفاوالبنا»االمتيال«انواعكافةمنبا~نةحائزهاكانروايا
•ا~ندفهاثرتكيبرقرارو6هكبرفعور

مفربالمأنةفالحزهاكانواياوبمته~همسةآلمةوامولممصككتتتمتع»1
طريقهنالعبنأنراعمننحهوالوالتاهيروالممامرةالملكية»ننهالتفتيش

I~I•تضريعرو.»9ادادى

هككلوفريمملياتهاطقيامالالزمبا~سمةالمه~ل1»~ت~تعفر»2-
اياألقفعووقفالصرفعلرالرقابةوقواهدواالهرا»اتالقيودبيعمناالتفاقية
الحومةعليها~التر»االحولالممككاتههالةفرانهغير»نوعهاكان
)لقيودمنواالعول»الممطكاتهككاعفأ»يقتصر~منمةمطرطولهافتيبت

فرألماريتالوقابتوقو)عدواالمواهاتاالهنبيتالمعمآلتريلعلرالمفروفة
هلتالذىلهمنألمهكانالذىالقعرعلر»المعنيةالعهالهولةاقليم

•بهيتمتنمطهالمومسة



~عماتقلالمعامآلصمتللمهالوهميةلالتصاالتعضرموآلكلتعطر
.للبنكالومميتلالتصاالت

وموكفوهاومعيوهاسمةالمالوركيمروالمعيرونومناوبوممفكونالمحايتمتن
:تيت9اباالمتيازات

بمفنهمبهابغومونالنىباالعمالالمنعلفهالدعاوىفدالمما~
الرهمبة.

نفىيعطونلهاهميينمواطنينليصراموآلفريكونونمحنحما
ا~والتزاماتهانب9اتبيلومصكزماتهالهمرةقيودمنهاتاالعفا
بنفحرالنقدطروالرقابةبقواعديتعلقفيماويتمتعونالوطنية

مفوالبنالوموكفر>و~لرلممكر5االعضاالحولتعطيهاالترالتمهيالت
الساكت.الرتبفوى

)لولتعطيهاالتروالغوبتيسيراتيضحىفيمامآلالمعانفسريمنرن
الساكت.الرتبفوىرمنالبنكوموكفرلممكر5االعنا
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ومكاموفقابهاتقوم)لترموعملياتهاومظهاوممككاتهاوامولهاالمرسمةتعفى
ايناالمرهعتتعلىكماكيتالبرهبرمالر~ومنالضرائبمناالتفاقية~
وهوم.و1فريبى~اواقتطاعو1بحخنالتزامى1من

الوللمحبربنا~نحخعهاألنروا~نانبألروعلىضربيهنفرخى9
وانبهالربككبنطوبحر»ىعلوواللموكفيهاو1لمبرهااوسسهالمهلركبص

.المنمامذ.

لومعالضووريتاتهاالبرأهفوواالقانونيمهالنةلهبقاعضرهولةكلتنمزت
بماالمالمةوتنراقليمهالحر)لتنفيذمرفعالفعلمذاعليهانمرالتىمكام2أ

فمع.الموفراجراءاتمناتنمنته

المقورةواالعفا»اتوا~ناتهلحمز)يامنىعنتتنازلانممةللمهيص
ا~6وا~وبطريقةوطكمعينكرفاومعيفتهاةفرالفعلمذابموهب
ولمطتها.مناهبتتعتبرها

~مكثاعليهيوافقفكينالممامبحرمر:بقواراالتفاقيةمنةتعسليمكنا-
اوعضادمامواتمبمىارباعثة2هنريقلالمايمكرناللنيناعضاثعد

لمجلحياالمماعيتالموافقةفانالمات»منهمن)1(الفقرةفموهرمنامتثناه2-
من:-يغيرتعيلىالعتمادمطلوبةالمحافظين



هت.ألمهمناالنسحابت1-
معرTو2الفقرتينفرطماحرالمنموعضاد91مالحولسمولية~دبه

)/.3(هتالما
فر>طيهاألمنصرحوالمالواحرامهمفررباالكتتابالمتعلقةالتوقر-

/.9(الماعةمن/0(الفقرة

مبلىعنوو1عضوهنماهواكانهواهاالتفاقيةهفهلتقحلاراقتلمحو3-
فطينالمامبنىعلر~»يعو~الذىالملغطينمبصثيصليرهلالسيرين
لبيعتو~وهميةوماآلفرالمر~تعلنهءبالتععيلالقراريمحووعنما
ثالثةبعة~~9ا~~المفعولفالفةالتعيالتوتكوناالعنا»ء

موعدابهافطينالما~~لممابككالوهميةالرمماآلتاريزمنثمهر6
آهر.

مهالميةاالالثمريتفكامبالمالمةالتزامعلرثريهتعيلى1اهرا~يبرزال4-

ا-ا»اللفانه

والغرنيةاالنبمو~اللغتلنوتسنم-العربيةهرومستللمهمعيةالاللنت
فر»المعتمدالنىهواالتفاقية~العربيالنىويعتبر-عملكلغتى
~.I,التفس

المال~بيناالتفا~هفهفصرحرتطبيقو1بتفصرتتعلقمثمكلتاىفثاتاذا
ا~ينمطرطروتعوخوفانهااكثرأومحضرينبيناواعضاثهامنعضرواى
الماتمن(.)الفقرةنىتبيتىالدلتهقهفرويراعدقرارا.فيهاليصر
ن.الثها~العضولتألحوبفصةمنمعيويوبمدلماذا)39(

~ىا~~»~هنو)7(~~ةبمقتضر>قراراالسيرينمبحريمحومحنحما
هتةتتياوزالفترةلخطوالمافكيفومبموامامالقرارهذانكيتن1عضر
ن1والروفهاهيا.فيفرالما~قواوويكونرالقو)وءصررتارمنمناثهر
مبلسقراراهامرطرتتصرفن1سمةللمهيصرزقواو»فكينالممامبسريدو

فروريا.هذاواتاذاالمصرين
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المالمةبميناو•بالمر~عضراتعدلووهولةمستالمهبينظافنشااذا1-
هولةوايةا~بينو1ءصمةالمهعملياتهبانهما«قرارمعووبعدعضرى1ه

وىوهصةالمهبيناوء~منلمهكلغابومفهاستلحمهمطالباتبثانعضر
هفهمه62الماتمن)2(بالفقرةالمثمولتموواالعدااموءىبمببعضر

وميافهالضاليطلمفاد~الوميت.بالطوقالنرفمذامكريطرءاالتفاقية
~1ا~تعين»مكمين(.)شتكهمنهيئتبمعرفةالتمكيمعلرفيعرنى
المكرويعيفو»انرامكماالنزاعفرنر9االطرفويعين»المحكمين5موال

آظبيةتوافرقرار)لردللوهولويكفرللمنكلمة.العاماالمينبوامعلةالثالث
الثثوللمكر•لالطرافهوملزمانهائياالقرارهذاويكونرءالمصميناموات
•طواف9ابينفهلخل~تكونالترهاتاالهرامساثلمميعفرالبتملعلة

T-فىاالطوافهبينميفرالتاامحاتاوللتاميفوعقدكلفىتنشامنازعةايةتمال
يثارو1علهينصالتروللقواعهطبقالحيانههفيماللنملالتكيمالىالعقد
المعين.العقدفىاليها

~كانعمليبرا~تقومانقبلمطلويتالعضوموافقةتكونعنسا
تحدهامعقوآلفترةبصرفراعتوافأالعضويقمرلماذااعطيتقدتعتبرالموافقة
ا~.باالهرا»للعضا~رهافرالمالمسة



يبقروالغرمتواالمطمرتالعربتباللغاتوا~~منتفاقتاالمكامل
للبعهالرهيمرممقرلرم-----------(ماومح)لغاتعليهللتوقسرمعروما
مماالختيهمكمن(ا)الملتفرمالمبيتالدلو~ماتالبعكبوا~
امطهاممدمتالمهبمقرككبعدالرثيتمكتودع

هيهاوقمتالترمالدل>لمستفاقتاالمنهمدمعتمتممماالبعكيرهل
عمة.المهلر>اعماهبعدفيماتمبرالترمرود9اوالدل

الموقعةمواهولا~ابمعرفالقبولم>اوللتعيقمأسعة)التفاقيةمكتكون
باهطليالبنالويقومألبنك.لدومالقبولاوالتعيقوثاهقوتو«ععليها

وتار~.ايداعبكلمرين9ااالطراز
قدتمتبوالمعنيةالعفوالدآلفازقبولهااواالتفاقية~علىبالتصيق
مينالتهفحماتبتقسراالوقاتكافةوفراقليمهافرمللقيامللمرممةمرت
االتفاقية.منهالمكاموفقاالتامينواعات

الدلمنعدقبولاوتسيقوثاهقايداعبعداالتفاقيةمكتنفيذيبدا
مناوا)20وه00و000(مليونوعمريننمتعنمماهماتهامبمىتقلالالموقعة
امالميا.

لتعيدتيبتالتوبعملالمطمريقوملطينالممالمطمرول2ااالمتقاعفرر
عملياتها.همةالمالفيتبداالذىريزالتا
عملياتها.بد»بتارمن5عضا9االدلالمومسة~

الممعومية.العربيةبالمملكة~محيفتفرتم
~14اتارمن.
م199زالموافق





الاالخبرفريقاجمتماحتقرير
الساسيابالنظامالمعني

الكوسيكاتالااجرعااوقو
الساسياالنظاملمشروحالمنقحالنصو

الكرسيكاتالااجراعدوقو

الكوسيكعنالمنبمثقةالمتابعةللجنةبعالمسااالجمتماع
9ر(اسطنبول - vا)99امايو/ايار





y-الصعزترمنعلمةلىاألهطاءأألسيةونللةممنلحناالجتماعحعمروهد

:-اال~



CjCOMCEC-FC/7-9~)9(رفمالعرفن 1jREPاo

رحبه•دلحك_ر._هكوالةى1من~ةربعةااللمتتاحيآلالجلهتولى~-

بأذ~و~_نصالالمصاالعاماالميى,محموفحمد»لمليرمعادة

»ذأ..غأبحودمههألال~معالىمىرهاأة9وقرجممأح9الركيرألمطار

معالسمو»الو«،أاطهد»وفى•اال~ألمئتمرلمسطمتالعاممى:ف

~مسنهملد~لهىكوعصيهبمقومىالةJLJlL..UIبألط~ألعامذالميور

األقمهد_:«.ألالعا~معن~بغيةءال~أءمموممرالعمل~

ر~.•_.يد.مهة_ذ«ةمحتألمنهمت(ىاالفضأ»ءف<ء~،يو.ىوذلجه.

موهال<~معموهةلو~رالحاجةا~اكالىء»مركيه4)المجمهور..ة

صلر~ذله_لىكومعيلهآمططتلمو~أ~مسوا~أم:ألجودءاتأهأشو

هوألسبرم•،وألجاراالقمماديألمجالينغر:لمقاممأ:_معاوو~

القواهال.~صمماملتمجمومهوهعحداهويمبا،ممأنأ_أ،<~

»إ2رقمكملحطصرلطةذلعامأله_نةنرمد.مه1مما،•

»)8ز~همكملحي«زهىوهواالهمالجدولأالجتصاح»~نم._<
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~لىاالهاههمبعتالمتلجنةلىاالهاهيكو(انب)

ولالطركتمطاهدمموافاةمع)الداهمت(اللجمآلالمكب

لجانلرىهصيلهالتهىالمسبمقتالمامبعتلجمتلىالحصلت

بععىجمعالالىالوزاريةهاتالجمهبمآلالخأبعتألمت

وأ~قلوالطاقتوالصامتهتالزراملالهامتهاتالقطا

لحتالتالكومميلهدورا«معاصتالمز,والجارةواالهماالت

ألمسطمآل(مماللىركتللمطأاالهاهالدوللجميعاللرمآل

مكسرالسىالدولتوا(»الدولةلملالألمبيتاالهصيتحصب

أللجاىاهدهنالسبقةةمبهألممالجاناحدلىهغو

•أخرىلمجمتلىمطاوالالاليهاالمحارأ~اريت

~احوالمسعممتالسعوديةبمتالعرالسلكتمملكلمتلم

•~ارقمكملحىمرلقةهدهل

ةالعمتانللطريقةالرمئيصالىيلالجنلحكر»هناالجتماعالعيب»"-

اهطنجارالى9الطأنهايآللحىادىمصااوالةدلمةبهاادأردلمستد_.

ومموو~والمررالرمئسصنامئبأ~االجتماعلحكركا•االجتاح

~ب8كصا«االجتحاىصيرولحصنالدروبلعلهمالقامتمنهتاكاهأ

ا~اءبهاقامالتىالعالةئلمطاركتتقدير»منذلر.مئيص

صىاملومصا~مصيلالتنميىمتبومناالمحضاأرارألةمنألطادمود

الخا~أت4االجراوهواهدارماسىللنطامالنهائسا~~اداهة

هودا•العامأرمينمعالىهنةفسابجيعالهموتنى»«بكومميلال

•انهمبلطالى~ا
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االساسيالنظاممشروع
اتءأاجراعدوقو

الكوسيك)(التجاريوالقتصادياللمتعاونامثمةالداللجنة
)المتابعةللجنةالسابحالجمتماعافي«منقر(نص

الولاالفصل
يفاتالمتعروالمجال

)ا(المادة

المجال
وقواعداالساسيااالنظام.اسماالوثيقةهذهعلىيطلق

والمتجاريدياالقمتاللمتعاوناثمةالداللجنةاجراالات
اثمةالداللجنةهذهانشعلةمسارعلىالقواعدهذهوتطبق
بالكوسيك).صنااليها(يشاراالسالميتمرالمهلمنظمة

النظاميتناولاالول9الجن-ين8جنمنالوثيقةتتكون
اعدقوالثامنيالجزالويتناولللكوسيكالعاماالساسي
.اخليةالداتدااالجر

)ال(المادة

تعريفات
-III~IIاالسالمي،الموتميمنظمة.هي

•المنظمةفياالعضاءالدولهياالعضاء(ا´´الدول-ب
الدولساءورفىلملوكاالسالميالقمةتمرمه:هي11l....a..i.J111-ج

االعضاء،للدولوالحكومات
والمتجاري،االقمتصاديللتعاونامثمةالداللجنةهيs..J111~11.".-د

خارجية5لوزرااالسالميالموتمي.موالخارجيةوزراءموتمر-~
المعتمدين،مصثليهماوعضاالاالالدول

المنظمةميثاق.هو´´الميمثاق´´-و
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تمىآلمةلمنسظةاالمةاال~منة.~ااالعامةاااالعانة-ز
االسالمي،

للمنظمة،العاماالمين.العاو(ا)ااالمين-ر
الكوصسيك،ومثيسااااالرمئيس»ط
لكو~ءالمعصرميةا~.هيااالعصرميةااالمجمعية-ى
اتعقدهاالتيرميةالدواإلجمتماعات.هيااااالدورة-ك

للكوسيك،العموصمية
J«عن.-~0االمتابعةلجنة:ميااالممتابعةاالجنك

الكوسيك،
خاللةمنالكوهسيكا~يتستعرهذا~نى:هيااالدورةاالجنة-م

منوغيرها.´..اواالمجحئةالفرعيةةآالجهنامنشط
مالمنظمةعنالمنبثقةوالهيعثاتالصوسسات

ميعقدوزاريامجتماحاي.هوا~~´´الوزارياااالجتماع-ن
م0ميفالعادالدورةمعبالتزامنالثومسيكبرعامية

للصنظصة،كيةالحفراال~«.~ا´الفرعية)ااالجهزة-س
مللمنظمةالمصتخصصةمجهزالاال:هيااالمصتخصصةةجهناااال-ح
المنظمة<عنالمنبثقةا~سسات.~I~IIمساتااالسة-في
االقتصادىالستعاون~ميزا~اا~:صي11J.--l1ااخطة-س

اا.9االعضاالدولبينوالتجاري
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العاماالساسيالنظام-االولءالجن
االولالفصل

والمتجاريدياالقمتاللمتعاونامشمتالمداللجنةوضح
الكوسيك)(

.)3(العاد(

انشعثتسمتخصصةلجنتالقانونيةالناحيةمنهيالكوسيك-أ
ا).(قس-13/3رقمالقمةقراربموجب

معوالمتعاونبالمتنسيقالميهاالمموكلةالمهامالمكومسيكتنفذ-ب
•رجيةالمخا5وزرامرتمر

منمهامها•والمتابعةللمتنسيقهيشةبوصفهارالمكومسيكتنفذ-
لها،تنفيديكجهازلملمنظمتالمعدمةاالمامةخالل

النانيالفص
المكومسبك5ومبادىافاهد

)4(االعاده

افاالهد
وا)(قس-3لم13رقمالقراربموجبالكوسيكافامدتتمثل

.ميليكماا)(قق-/~1رقمارالمقر

المتعاونبشأنالمنظمةقراراتتنفيذوهمتابعتتنسيق
والتو~تباالحكاميتعلقفيماوخامةوالتجارياالقتصادي

العمل،فيالواردةالصلةاتن
االقتاديالمتعاونلتعزيزالمممكنتمئلالموساكافةدراسة

االعضاء،الدولبينوالتجاري
منترفعانشأنهامنالتيالمقترحاتوتقديممحالمبراوضع-

فيوالجماعي،الفرديالمستويينعلى،5االعضاالدولفاعلية
5والمبادىil..لمالهدوفقاوالتجاريةاالقتصاديةالمجاالت
عنالصادرةراتالمقراوفيالمميثاقفيعليهاالممنصومر

المجاالت_بهز»والصتعلقكتمرالممه



المسائللمناقشة9االعضاللدولالمركزيالمنبرباورالقيام-د
المنهجيةالتوصياتوصياغتالدوليةوالتجاريةاالقتصادينه´

االعضاد.الدولبينالممشتركالعملبغية
المنظمةالمشعلةاالعاصفاالمانةخاللمنالكاملالتنميقضمان-~

اال~ال<ولالةبينوالمتجارياالقتاديبالتعاونالمتعلقة

.)0(المادة

.ىألالمباال
تعمل،اعاله)4(المادةفيالممبينةافاالفدتنفيذاجلمز

.ليةالمتا8للمبادىوفقأالكوسيك
ديةاالقتاوالقدراتالطاقاتمنممكنقدراقصراماستخد

حشدهااجلمناالعضاةالدوللدىالمتوفرةوالممتجارمية
قويتعاوناطارفيممكنةوسيلةبافضلمنهاوأالستفادة

لشعوبواالزدهارالمتقدمتحقيقبهدف5االعضاالدولبينومنظم
الدول،هز»

ألمشاريعتنفيذفيللشروعاالالزمهابيرالعتداتخان
على•والتجاريةاالقتصاديةالمجاالتفيالجماعية:لمتعاونية

فعترةفيلملتنفيذوقابلةمجديةالمشاريعهذهتكونإن
مالحيحققبمااالضافيةالمتكالميفمنقدروباقلمعقولة
<والدوليةواالقليميه´الممحليةالمصستوياتعلى5االعضاالدول
ديةاالقتاوالممتراماتها5االعضاالدولحقوقاواحمتر

االخرى،االطرافتجا»والتجارية
بينوالتجارياالقمتصاديالمتطورمستوياتفياالخمتالفمراعاة
والتجاريتديةاالقمتالصالمحباواالصتمامهراالعضاالدول
•طبيعيةكوارثتواجهالمتيو/اوتقدمااالقل5االعضاللدول

دياالقمتاالممتطورفيالمعالميةål..االهدتحقيقفيالمساهمة
مصالحتأمينبغيةلميتالمعاالمتجارةمجالوتوسيحوالممتجاري

ر8االعضاالدول

لمذالناالفصل
الكومسبكمهام

),(ألالصاد

معوتمشيا)4(االعادهفيالواردةافاالمدتحقيقاجلمن
تقومهاتاالجراقواعدمن)0(المعادةفيالمحددةالمبادىء
يلىبماالكوسيك



:لىرئيسهاخاللمنالمقترحاتوتقدمالعملسيرتقاريرترفع
االستراتيجيةوبشأنعملهاخطةتنفيكبشأناالسالميةالقمت

مجاالتفيتقعالتيلمتنظيميةوامسيتالمنوالجوانب
اختصاصاتها،

الخارجية9وزرامزتمر،العامةمنةاالماخاللمنتوألمي،
مثم.المالاالجردةالتخاذواالمنشطةبالقرارات

(1مساتوالمنوالصتخصمتالفرعيةااالجهزهمنتطلب-
القياموالتجاريةاالقتصاديةالمجاالتفيتعملالمتي

ورفح9الخبراافرقةعاتابحتماوعقدالالزمةبالدراسات
بهم.المصنوطةالمهامتنفيذفيالحاصلالمتقدمحولتقارير
ذلك،الضرورةعتاستكلمااودوريا

ء~ر~والمتمر«~خه~ودوراه~هاتاجتمههطة
~ودعمهءلال«باهمجهالمتتعتالطواراه~هسالحافل

به~ورمهء~لىمه»هفهالحابيادوامةوكدلله•هالحيامتهك
»المحاءالدوربيىوانتجارىاذهتتحادى

الدوليةوالمنظماتالمهيئاتمونشاطاتهانطاقفيالمتشاور-~
افها،اهدلتحقيقلذلكالضرورةدعتكلماواالقليمية

اواخرىدورةمعبالتزامناماوزارياجمتماععقدفيالبت-و
اجلمنوذلكالعملخطةضمنللتعاونمحددمجالحولحد»على

المجاالت،بتلكالصتعلقتمثلالمسافيالبحث

ابعالرالفصل
العضوية

)v(8الماد

ال.االعضاالدولجميعمصتليمن(الكومسيك)تتكون

الخامسلفصا

الهيكل

)(االمادة

التاليةاالجهزةمنالكوسيكتتكون
العمومية<الجمعية-1
المتابعة<لجنة-ال
ا،الدورهلجنت-3
العامة،منةاالما-5
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)9(العادأل

العموميةاالجمعيه
t--الدوليشلهم)من(او8وزرامنالعموميةالمجمعيةتتكون

~حيةضمنالواقعةالمجاالتتسييرعنولينالمسراالعضا»
الكوسيك<

الكوسيك<رئيسارةادتحتالعموميةالجمعيةتعمل-ب
قراراتعنهاتدرالمتيالهيشةهيالمعصوميةالمجمعية-ج

الكوسيك،
انويمكن•منتظمةأورأتفيسنوياتجمتمحاالعموميهالجمعية-د

•امستثناثيةدوراتتعقد

.)10(ألمادة

المتابعة~جنة
تسييرعنولينالمسهالالوزرامنالمتابعةلجنةتتكون

اواالعضاد<الدولفيالكوسيكفالحياتضمنالواقعةإلمجاالت
ميمثلهم،من

القيامفيللكوسيكالعموميةالجمعيةألمصتابعةلجنةمتساعد-..،
المتابعةلمجنةتعالجمبمهامهاتقوموعندما•لياتهابسسرو

معالوثيقبالتعاونالمكومسيكصالحياتضمنتقحالمعتي<المسائل
عنالمنبثقةوالهيئاتالمتفرعةواالجهزةالعامةأالمانة
.المنظمة

يليبماالمتابعةلجسةتقوم»ج
اقرتهاالستيوالمشاريعالبرامجومراقبامستعرافر-ا

.العموميةالجمعية
حول)لعموميةللجمعيةوالمتوهياتالتقاريررفع-)

فيالحافلألمتقدموحولعملهاوتنظيماالمستراتيجيت
.العموميةالجمعيف´قراراتتنفيذ

للجمعيةالمنتظمةللدوراتاعمالجدولمشروعاداعد-3
الولتعقدالمتيالخافتالوزاريةعاتولالبحتما•العمومية

مكومسيكرعايةتحتمرة
االعضادالدولمنالمساعدةعنوالبحثالتعاون-أل

القادرةوالدوليتاالقليميةوشبهالوطنيةمساتوالممه
وأيومبادثها.كومسيكافاهدتدعيمفيوالراغبة
الجمعيظقبلمنتقرانيجبالشأناهزفياتفاقيات
.العمومية
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.)اا(المادد

االدورهلجنة
المرسساتموتقة.5االعضاالمدولجميعمنالدورةلجنةتمتكرن-أ

فياالخرىجهرةاالالىاضافتوالمنبثقتوالمفرعيةالمصتخصمت
انشعلتهاتقاريركومسيكمالحيةمجالفيوالعاملةالمنظمة

.اللجنةالى
هنىاستعرااجلمنالمكومسيكدورةخاللالدورةلجنةتجمتمع-ب

ورفع•اعالهالمذكورةمساتوالممهالمنظماتوبرامرانشعلة
•واالسترشادالتنسيقبهدفاالعموميهللجمعيةتقرير

.)(الا8الماد

العامةاالمانة
ما0المتنفيذيالجهاربوصفهاالعامةاالمانةتقوم-أ

االمانةفانالشاناهزوفيللكوسيكالممتنفيذيةبالمصهام
ومكمتبالمتابعةلمجنةمعالوثيقبالمتعاونتعملالقامت
الرئيسحكومةتكونهاوعلنيتهيثوهوالكوسيكتنسيق
بالمكومسيكالمصتعلقةالشررنفيالوصلفمزةبدورلملقيام

.اجتماعاتهاوتنظيماداعدفيوالممساعدة
مشاوراتالمكومسيكتنسيقمكتبخاللمنالمعدمةاالمانةتجري-ب

الدولتاثمتوتحديداالجمتماعتنظيمحولالكوسيكرئيسمح
موالموثاثقالمدعواتلهاترسلالمعتيوالمنظمات

الكومسيالرتنسيقمكمتبمربالممتنسيق•العامةاالمانةتستولى-ه
رالكومسيلهعاتاجعتماوثاثقوارسالالمدعواتتوجيهمسرولمية

الخارجية5لوزرااالسالميالمرتميباطالعمتالمعااالعانتتقوم-د
الكوسيك،اامنشطعلى

سلساداالفصل
لنموبلا

)13(العادال

منللكوسيكالماليةالصرارأتسكون
مالكوسيكترأسالمتيالدولةحكومةمساهمة-أ
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االخرىالموارد؟لىاخافةاالعضادللدولالطوعيةالمساهمات-ب
مكتبتسييرفياالهوالهذهوتمستخدم<الرئيسميقرهاالتي

بواسطةوالمشروعاتالبرامجووضعاالجمتصاعات.وعقدالتنسيق
االسالمي~تمرآلمةالمنظمفالممختتالتنفيذيةاالجهزة

النامنيا~د
اخلبكالداذ(ااالبد´~~

.(ا)القاعدة
العموميةالجمعيةأورأتعقد

بلدفيسنوياالمعصوميةللحمعيةالعاديةالدورةتعقد
فيتحديدهيتمتاريخوفيلكنغيريتقررمالممئيسالر

مكتبمعبالمتشاورالمعدمةاالمانةوتقوم•المسابقةالدورة
لكونالدورةبتاريخاالعنا»الدولبابالحالكوسيكتنسيق
االقل.علىالموعدمنميوهاتسعينقبل
تمهيديابحتمأحالعموميةللجمعيةالمعاديةالدوراتميسبق
االعضا».الدولفيالموظفينلكبار
مشروعبنودفيالموظفينلكبارالتمهيديةاالجمتماعاتتبحث
مشا«يحادوأعدادخالهايرونالمتيوالممتعديالتأالعمالجدول

.العموميةالجمعيةالمىمسترفعالتيالقرارات
التمهيديأالجمتماحمعاهنبالتناعيضاالدورةلجنةتجمتمع
الفرعيةباالجهزةالخامةوالبرامجاالمشطةاهنىالمستعر

مجالفيالعاملةاالسالميتصرآلمةمنظمةعنوالمنبمثقت
الكوسيك.

المجاالتمنايبشأنريةالموزاعاتاالبحتماتنعقدانيمكن
الدورةمعبالتزامنالكوسيك~حيةاطارفيالمدرجة
المجالفيوالمشاريعالبرامجاسالمستعرلمكوسيكالمعادية
.المناسبةالقراراتالتحاناوالمقصرأ
دورةكلمنشهورستةبعدبعتالمتالجنةعاتابحتماتنعقد

ومكانهاتاريخهاخاللهايتحدأوالمتيالعموميةلملجمعية
ألدعوةتو~بدميحضرهاانميمكناعالهالمذكورظأالجمتماعات

اليهم:
لدىالمراقببصفكتتمتحالتيالجالياتاوانالبلد-,

.المنظمة
.لممنبثقةواا~والمرمساتالفرعيةةآالجهن-)
التيالمتحدةاالمملمنظمةالممتابعةالدوليةظآالجهن-3

الكوسيك،بأنشعلةمحالقتلها
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.)(Çالقاعدة
.العموميةالجمعيةمكمتبانمتحاب

(اوالكوسيكرئيسمنالمعصوميةالمجمعيةمكتبيتكرن-أ
والمقرر.مئيسالرونوابالمناوب)ومثيسها
اندون•منبهبحكمرالمكتبفيعضراالعاماالمينويكون
التصريت.فيالمحقلهيكون

بمعاوهنت•بمايقومبينمن•المعصوميةالجمعيةمكتبيقوم-ب
وات.الدراعمالجميعتنسيقفيمثيسالر

(ويكونللجنةاثمالمدمئيسالرتركياجمهوريةرئيسيكون-~
فيالجلساتيترأسكمامناوباوشيساتركياوزرا»رئيس
)مثيسالرغياب

للرئيساثمادمناشبافلسطيندولةتكون-د
.للرمثيسامثمادمنامثباالسعوديةالعربيةالمملكةتكون-~
•للرمثيسنائبالملقمةالمدوريمثيسالرأولمتتكون-و
للرئيسمنوابثالثةسنواتثالثهكلالعموميةالجمعيةتنتخب-ز

االسالفيالمرتميلمنظمةالمثالثةالمجغرافيةاالتاليميمشلون
.المخسنفتأألقليميةمجموعاتهم5اعضاقبلمنترشيحهمويت

بينمنلهامقرراسنواتثالثكلالمعصوميةالجمعيةتنتخب-ر
.5االعضاالدول

.)3(القاعدة
.المتابعةلجنةتكوين

.التاليالنحوعلىالمصتابعةلجنةتتكون-أ
النحوعلىالمعصوميةلملجمعيتالدوريالممكتب5اعضا-ا

الال).القاعدةفيالمبين
االتاليميصقلونينالكالسابقالممكتبرئيسمنواب-لم

الجغرافية
يشلونينوالكالسابقالممكتبفيالرئيسمنوابيحتفظ-ب

سنوات.ثالثلممدةبعضويتهمالجخرافيةاالتاليم
مكمتبمنواحدومصثلالعامةمنتاالمامنواحدمصثليكون-بر

فيالحقلهماولميسمنصبيهمابحكمعضرمينالكوسيكتنسيق
التصويت.

.انمتتاليةقاعدة
باكمستانجصهوريتوهملية.المحاالمصتابعةلجنةاعضاالبقيةيظل
ودولةالهاشميةاالردنيةوالمملكةغينياوجمهوريةاالسالمية
تاريزمناعتباراسنواتثالثلمدةاللجنةفياعضاالالمكوية<

.المقادمةاالمنتخابات5اجرا



.(أل)القاعدة
.العموميةألجمعيةدوراتاعمالجدولمشروح
وتقومالعاديةالدورةاعمالمجدولمشروحالمتابعةلجنتتضع

والهيعثاتةواالجهن5االعضاللدولبارسالهالعامةاالمانة
)90(بتسعينالدورةافتمتدحقبلالدوليةوالمومساتالممخمتة

جدولمشروحبرفقةالدعوةتوجيهويمتماالقل،علىيوها
االعمال.

فيبالكوسيكخافتمسرلةاومشروحاووحهونايادراجاليمتم-ب
الالزمتالوثائقاإلعضاالالدولتمتسلمعمندمااالاالعمالجدول
بالنسبتالجدوىاووالهدفوالطبيعةالخلفيةفيهافوضحا

الجمعيةاجمتماحمناسابيعستقبلوذلكالمقصرأللموضوع
.العمومية

:)0(القاعدة
.االعمالجدولاقرار

ألجمعيةقبلمنالقرارهاالعمالجدولمشروحيقدمدورةكلفي»أ
.الوزاريةالدورةافتتاحبعدممكنتفر~اقربفيالعمومية

اوباالجماعاخرىبنوداياضافتالمعموميتلملجمعيةيجوز-ب
والمشاركةاالجمتماحفيالحاضرة5االعضاالدولاغلبيةباتفاق

المتصريت.في

)2(القاعدة
.االعمالجدولتعديل
يمكنكمااالعمالجدولبنودبعنىمتعديليمكنالدورةخالل
الدولثلشيموافقةاوباالجمأحعاجلةطبيعةاتفياخرىبنودادراج

وبالمتصريت.الحاضرةاالقلعلىعضاألأال

:)7(القاعدة
خافتدوراتعقد
احدىطلبعلر5بمناخافتادورهفيالعموميةالجمعيةتجمتمح-أ

يوماثالثينخالل5االعضاالدولاغلبيةبموافقةاالعضاءالدول
االخطار.تاريزبعد

مثالشينقبلوذلمكخاصةدورةلعقدالدعوة5االعضاالدولتمتسلم-ب
االقتمتا-.هناالقلعلىيوما



:)A(القاعدة
:الخاصةاالدورهاعمالجدول

المعتيالبنوداوالبندعلدالحامتالدورةاعمالجدوليقمتصر-ا
لالنعقاد.اجلهامنالدورة«محيت

مع5االعضالملدولالخامةالدورةاعمالجدولمشروعيرسل-ب
الدعوة.خطابات

)9(القاعدة
:كوهميكاجتماعاتفيالعامةاالمانةمهام

ويقدمكومسيك.عاتابحتمااعمالجميعفيالعاماالمينيشارك-ا
الهتيالبنودحولالمطلوبةوااليضاحاتوالمدراماتالمعلومات

للقيامميمعقلهمناومساعد~اخةيفوضرانوميمكنةءتبحث
.عنهفيابتالسهمتبهذه

ضماناجلمنالوطنيالمتنسيقمكتبمحالعامةاالمانةتتشاور-ب
ومنالعالقةاتفيالموثاثقادواعدالمدورةاجتماعاتتنظيم
الخ..•والقرارات.والتقاريرالمناقشاتمحاضربينها

الوطني-='Mمكحقبهاكومسيكرئيسدولةحكومةتكلف-ر
المضيف.والبلدالعافتمنتاالمابينتصرالممراعمالبتنسيق

.)10(القاعدة
.العموميةلملجمعيةعملبرمناهج

منةاالمابواسطةذلكيرسلثم•الدورةعملبرنامجالرئيسيضح
االقل.علىيومابعتسهينالدورةافتنارقبل5االعضاولللةالمعدمة

)11(القاعدة
.القراراتواعمتمادميتالمتصو

.واحدهوتلها5االعضاالدولمندولةكل-أ
علىتحفظتاوميتالتصرعن5االعضاالدولمندولةامتنعتاان-ب

الستوصيةاوالقراراليهطللكنفانتوصياتاوقرارات
جميعاقراريتم~ا)2المقاعدةوا)0(بالقاعدةاالخاللبدون-ج

التو~ميتلمااذمالثلثينباغلبيةوالمتومعياتالقرارات
اجماح.الى



.)1()القاعدة

والمتقارييالقرارات
ادباعسدرالمتوبرمثامتالعضويةمفمتوحةللصياغةلجنتتقوم

.دورةبأيالخامةالتقاريروكذلكالقراراتمشارين
تلك~1وكذودأتالدعندرةاالوالتقاريرالقراراتتقدم-ب

دورةمعبالمتزامنيعقدالذيالوزارياالجمتماحعنالمصاداة
بواسمتالمشمتركةهيتالخمتاالمجلسةالى•ألعامةاللجئت
.الوزارية،الجتماعاتومئمس

بصودألتعقدالتريرالوزاريةاالجمتماعاتوتقا»يرقوأرأتبزتيف-
.المعدمةاالمانكبواسطةالعموميةالحمعيةإلىهمستقلت

مثم•ئلمنظمةا~سميةباللغاتالمدوراتوتقاريرقراراتعتطب-د
موعدعلىيوماثالثينمضقبل5أالعضاألدولالمرمساوتر

.الدورةاعمالانمتهدأل

ألعربيكهيكومسيكفيبهاالمعمولالرسميةاللغات»
.والفرسسيةواالنبتد.ديزية

الملفاتبهز«لمكوسيكتقدمألوثائقجميع-
اللغاتغيربلغةيتحدثانممثلالييمكن-

الفوريةحمةالمترألمستحدثيوفيانشريعة

الثالث.
للمنظمةالرسصة

اللغاتىاحدالى
.للمنظمةاالوسحبه

)15(القاعد(

.عامةاحكام
قواعدتطبيقيجري•القواعدعليهاالتنطبقالمتيالحاالتفي

.االسالميألموتمىمنظمةات8اجرا
تاريخهن51ابتالمقحولنافذةهذهات9االجراقواعدتصبح-ب

القمةجانبمناقرارها
في.~~ابأغلبيةهز»ات8االجراقواعدتعديليجرى-ج

.القمتوتقرهاالعصرميةالجمعية



اعمالجدولمشروح
السالمياتصرالمهلمنظمةالولااريالرزالجمتماعا

القامتالشغالاوالساسيةاالبنيةبشان

)1991اكنوير9-,(اسطنبول.





بة0.0دباالاال

اعمالبحاولمشروح
الولااريالرزالحتماحا

ال~صراتمرالمهلمنظمة
ا~~ال~لاوالساسيةاالبنيةبشان

)ا99االولااكمتوبرامترمين9اله•امطبول(

االفتتاحيةالمجلسةمعمشتركة(مستعقداالفتتاحيةالجلس-
.للكوسيك)السابقةللدورة

االجتماع.مكمتبهيثاعضاألانستخاب-ال
االعمال.جدولاقرار-3
تمرالمهلمنظمةمتالمعامنةاالمامنمقدممرجعيتقرير-4

االسالمي.
o-منمقامةنشطتاالعنوتقاريرمرحليةتقارير:

.االسالميةانالبلدمقاولياتحاد
.االسالميةانالبلدمناالستشارييناتحاد

فيواحتياجاتهاامكاناتهاحول5االعضاانالمبألمنبيانات-1
.العا~واالشغالاالساسيةالبنيةمجال

v-لتطويرالتويليتامنظمتهبشانللمنتميةاالسالميالبنكتقرير
.5االعضاانالبلدفياالساسيةالمبنية

المعدمةواالشفألاالساسيةاابالبنيتالخاصالفصمسودة-/
االقتصاديالتعاونلمتعزينالعملخطةالىاضافتالمقمتر-

5االعضاانالبلدبينفيما
واال~ن.الصعماريتالتقنياتمجالفيونالممتعا-9
الجنوب-)االشمالطريقمشروعتوسيعامكانياتفيالمنظر-10

.االسالميةانالبلدليشملأالوريي
.ار~واالالحضريةاليبثتخطيطمجالفيالتعاون-11
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التقني.التعاون-1)
ميبالمتدر

مجالىفيالمحليةالسلطاتبينفيصاالمتعاون
الحضرية.االدارة

فيأالستشاريةوالخدماتالمقاولينبشأنمعلوماتشبكتانشا»-13
االسالمية.البلدان

والتنفيذ.الصتابعت-1أل
اعمال.منماميمستجد-17
الكوسيك.علىعرضهامميسئمالتيوالقراراتالتقريراعتماد-12
لألورثالختاميةالجلةمع(سمشتركةالختاميةالجلهت-1ال

للكوسيك).السابقة



السابقةالدورةاعمالجدولمشروع
المتجاريويالقتصاداللمتعاوناثمةالدللجنة

السالمياالموتميلمنظمة
الكوسيك)(

)1991اكتوبر9-1(اسطنبوأل





ية0.0باال.اال
السابقتالدورةاعمالجدولمشروع

والمتجارياالقتاديللمتعاوناثمةالدللجنة
(الكومسيك)االسالميتمرألممهلمنظمة
م)199ااالولاكتوبر/تشرين9-2(اسطنبول

االفتتاحيةالجلسة-ا
رئيسراوزالجوتتورمثيسالمرفخامةمنافتتاحيةكلمة

المكومسيك.ورمثيسكيةالمترالجمهورية
5وزرارئيسرأقبولموطبيلدريمالمسيأدولةكلمت

للكوسيك.المناوبوالمرثيسكيةالمترألجمهورية
لمنظمةالعاماالمينالغابأ،حامدالدكتورمعاليكلمت

االسالمي.الموتمي
الثالثاالقليميةالمجموعاتعننيابةالوفودورسا»كلمات

االسالمي.تمرالمهمنظمةاعضاالللدول
االسالميالبنكومثيسعلي،محمداحمدكمتورالدسعادةكلمة

.للتنمية
.االعمالجدولاقرار-
االسالمي.تصرالمهلمنظمةالعامةمنةاالمامنتقرير-
.المتابعةلجنةتقرير-
شبكةامنشاالبشانالمتجارةلتنميتاالسالميالممركزمنتقرير-

.االسالميالموتميمنظمةاعضاالللدولالتجاريةالمعلومات
لمتأميننظامانشاءبشأنلملتنميةاالسالميالمبئكمنتقرير-1

.االمستمثماراتوضمانالتصديراشتمامنات
v-وانمتخابا´المكومسيكاجراالاتوقواعداخليالدلمنظامااااعتماد

المكتب.هيث
تمرالصهمنظمةعمللمخطةاجديدهامستراتيجاتفيالنتر-^

االسالمي.
منيةاللبناوالجمهوريةفلسطيندولةلدعماقتاديةابيرتد-9
الدورةلجنةتقرير-10
اعمال.منمايستجد-11
الوزارىواالبحتماعلملكومسيكالسابقتالدورةقراراتاعمتماد-1ال

االعاصفواالشغالاالساسيةالبنيةبشاناالول
للكوسيك.الثامنةالدورةموعد-13
.الدورةاخمتتام-14





جلبيايشينالسيدلمعاليالخمتاميةألكلما
كيةالمتربالجمهوريةالدولة«زير

الكوسيكعنالمنبثقةابعفالمتالجفظووثيس
المتابعةلملجنةبعالمساأالجمتماعفي

9(اسطنبول، - v1991ابارمابولم(





جلبأايشينالسيدلمعاالالمخمتاميةالكلمة
التركيةبالجمهوريةالدولتوزير

الكوسيكعنالمنبتالممتابمتلجنتورميس
المتابعةللجنتالسابعاألجمتماع

9اسطنبول( - v1991بواابارما(

Iترونا~لمتاالجعنتءعضا~
ألاال~اوبونلمندا

الصتابعتلجنتعاتابحتمامناخرامجتماعابنجاهفختتنحنها
اهدقاليكمازجيانسوىصنايسعسيوالالكوسيك.عنا~

فيثميناسهاممنوقدمتمو»تعاونمنابديمتموهماعلىالشكر
مناقشاتنا.

الصادرالتقرمييفيالواردةالتوصياتانمنثقةلعلىوامنني
تحقيقفي~منةلةاسهاماتسهمسوفالمسابحعنااجمتماعن

السبيلتمهيدوفيالكوسيكاعمالجدولغلىرجةالممدالمشروعات
.جديدةسنشاطاتفيللشروح

التابعةاالجهزةبذلتبماامنو»انالمقام<اهزفىلى_ويطيب
تنفيذسبيلفىجهدمنعنهاوالممنبمثقةاالسالميتمرالمصرلمنظمة

مماالرغمعلىللكوناعمالنا.جدولعلىالمدرجةالمشروعات
الفوهةهزةاغسنمانواود.ماليةمعوقاتمناالجهزةهذهتواجهه

والىاالسالميتصرالممنلممنظمةالقامتمنةاالماالىالشكرازجيكي
.5بالمثناجدميرمتواصلجهدمنبذلتلماعنهاالمنبسقكالمرسسات

ارألدمركزتمكنلعدماالسفبالغعناعرباناليفوتنيكما
ومي•ماليةمشكالتمنيعانيةلمانتيجةالحضورهن8البيضا

بعةالتمساتالمهسامئرجميعا<نعلمكماتواجهها،التيالمشكالت
امميةاخرىمرةهناكدافىانواوداالسالمي.تمرالممهلمنظمة
هزةميزانياتفيالممقررةحصصهاادسدالىعضاالاالالدولمبادرة

الصرسسات.
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التعجيلشأنهامنقراراتالىبحتماحاالاهزخاللتوهلنالقد
منسجلكذلكالكوسيك.اعمالمجدولعلىالمدرجكالمشروعاتبمتنفيذ
ناتاثمتمامينلتنظام8بانشااهنةالخااالتفاقيةمشروعانبارتياح
جامنبمنعلسيها~يقمرحلةبلغقداالمستثصاراتوضانالمتديى
لنظامالعاماالطاراتفاقيةاصبحتحينعلىال<االعضاالدول

اولاكمتوبرإلتشرينفيالكوسيكاعتمدتهاالمتيالتجاريةفضياتاال
وهو8أالعضاانالبلدجامنبمنعليهاللمتوقيعن9امعدةالماضي،
،ألنظام.!هزبتطبيقالتبكيرنحوايجابياتطورامأيشكل

المستفيدةاالطرافبو~ال<االعضاالدولعلىيتقينهناومن
تطبيقهماتكفلالمتيالسياسيةاالرادةتبدىانالنظامين،بهذين
منهما.المرجوةمئدألفواكافةيحققبما

مسألة~فيماشأنةلهتقدمبحتماحاالاهزخالل~تمقذلك6
النظاماهزنقدمانلنايمتيحممالملكومسيك<اخلىالد:...غام

فيعقدهاالمقررللكوسيكالسابقةالدورةالى:خلي:أ_
العامةاالعانتمابذلتهبفضوذلك<1991اولتشوينبرلماثنو

الشأن.اهزفيجهودمنأالسالميتمرآلمةمصظمة

القاد-.انعقادهادورفيمالكوسيكقيامبانثقةعلىوأمني
لجنةوتشكيلالمكمتبهيثانمتحاببخصوفرتوصيحتناباعدنصأد
يرضينحوعلىالمسألةلهز»حلايجادالىدييهسوف،الو،،تابعة

سنواتعليلةمعلقةالمسألةهزةبقيتانبعداالعضا»الدولكأفت

منجاعفياسهامكمعلىلكمشكرىاكروانخمتاها<واود.
لجميعالشكر8الزجاالمناسبةهزةاغتناماودكماأجنماعنا.
فىلنأمساندتهمعلىالفوريينوللمترجمينالمعاونين:لمعاملين
عملنا.

5الدورانعقادعنداخرىصرةبكملتقاالاالالىاتطلعاذوانني
فانشااعودلكمارجواالول<اكتوبر/تشرمينفيللكوسيكالسابقة
اوطانكم.الىوسالما
المتابعةللجنةالسابعبحتماحاالاعمالانحتتاماعلنواالن
الكوسيك.عنألمنبمثقة


