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تقرير
عنالمنبثقةالممتابعةللجنةالتاسعاالمجتماح
والتجارياالقتاديللتعاونائمةالداللجنة

االسالميالموتميلمنظمة
(الكومسيك)

)1993ايارمايو/i-1.(اسطنبول





بة0باال:..االمل

تقرير
عنالمنبثقةالمتابعةللجنةالستاسعأالحتماع
والستجاريدياالقمتاللمتعاوناثمةالداللجنة

االسالميتمرالمهلمنظمة
(الكومسيك)

)1993ايارمايو/6~4:(اسطنبول

اللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالمتاسعاالجتماعانعقد-ا
الكوسيك،االسالميتمرالمهلمنظمةوالمتجارياالقمتصاديللتعاونالدائمة
~1993ايارمايو/1الس4منالفترةفياسطنبول،بمدينة

الدولمشلواالجعتماعوحضر-)
التركيةالجمهورية
السعوديةالعربيةالمملكة

فلسطيندولة-
االعربيهمصرجمهورية-

مبرونلكااجمهورية-

ليزياما-
السالميةانكمستاباجمهورية

لكويتاولةد
شميةلهاانيةالردالمملكةا

.المتابعةلجنةاعضاالالتالية
)مثيس(الر
امثم)دعضو،الرشيسمئب(نا

اثم)دعضر•الرشيس(مناثب
للمنطقةمصثال•الرئيسمئب(منا

العربية)
مصثال~•الرئيسمثب(منا

االفريقية)
القمةومثيس،الرئيس(ناشب

السادسة)االسالمية
(مقررا)

السابق)المكتبفي(عضو
السابق)المكتبفي(عضو
السابق)المكتبفي(عضو

بعتالمتاالمثاليةواالجهزةالعامةاالمانةمصشلواالجمثماعحضركما-3
عنهاالمنبثنقتاواالسالمىالموتميلمنظمة

للدولالتدريببوالجمتماعيةاوالقمتصاديةاوالحصائيةاالبحاثامركز
.السالميتا

التجارةلمتنميةالسالميأ0المركز
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.والمتنعيةلمتكنولوجياواللعلوماالسالميةسسةالمه
للتنمية`.االسالميالبنك
والبحوث.والفنيالمهنيللتدريباالسالميالمركز
السسع.وتبادلوا~محةللتجارةاالسالميةالغرفة
االنمائي.المتحدةاالمملبرنامجممثلمراقب،بحة،االجمتماعوحضر

.إاالجمتماعفيالمشاركينباسماءتأشمة1رقمالمرفق(ويتضمن

:الفمتمتاحيةاالجليمة~

الدولتوزيرةجيللي>طاممموالسيدة/معالياالجمتماعافتتحت-4
الكوسيك.عنا~الممتابعتلجعنتورميسةكيةالمتربالجمهورية

o-مشاعرعنباالعرابكلصتهاجيلليطانصوالسيدة/معاليوامستهلت
السابقالرئيساوزال،جوتتورالرئيس/فخامةلوفاةالعميقالحزن

ترحماالفاتحةقراالةالىاالجمتماحودعتوللكومسيك،كيةالمترللجمهورية
.روحهعلى

قتا`لمهالرشيصوروك،جندالدينحسامالسيد/فخامةورجة-,
انفيهاأكدبحتماحاالالىرسالةروللكومسيكالتركيةللجمهورية

مصدرتظلسوفاوزالجوتتورالسابق/للرئيسوالخالقةالحكيمة8القياد
الكوسيكوضعتهاالتيليات9واالخططانوقالللكوسيك.امثمدالهاو
اتالمستجدظلفييصقل،الذياالقمتصاديللعتعاونمفيدةادواتتشكلسوف

با~محلىللعملاهناواكشرهاالسبلانبحن•المتالحقةالعالمية
رسالتسةوروكجندالدينحسامالسيد/فخامةواخمتمتمواالستقرار.السالم
االقامةطيبوللصندربينالهامعملهافيوالنجاحالتوفيقللجنةمتمنيا

اسطنبول.في
الدينحسام/ا~فخامةرسالةنصالرقمالمرفق(ويتضمن

وروك).جند

الجمهوريةوزراالوشيسدميريل،سليمانالدولة/صاحبو~كما-7
عنفيهااعرباالجتماعالىرسالةللكوسيك،المناوبوالرثيسالتركية
اختطفتةالذياوزالجوتتورالرئيس/لوفاةالعميقالحزنمشاعر
وقيادتةبمبادثهدوماوتمسترشدتذكرسوفتركياانامؤكد•فجأةالمنية
8وزرارئيسوأكدال.االعضاالدولبينفيمااالقتصاديللتعاوناالحكيمه

االقتصاديالتعاونبتعزيزحكومةالتزامامجددكيةالمترالجمهورية
تكللأنفيأملهعن<وسالستهنحتامفيوأعربال.األعضاانالبلدبينفيما
.تركيافياالقامةبطيبالمندوبونينعموأنبالنجاحاللجنةأعمال

.لمدميريلسليمانالدوله/صاحبرسالةنص3رقمالمرفق(ويتضمن
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بالجمهوريةالدولةوزيرةجيللى،طانصوالسيدة/معاليوجهتثم-^
الىكلمتالكوسيك،عنالمنبمثقةالمتابعةلجنةورمئيمتكيةالمتر

وأطيبالتحيةخالصعنلهممعربةبالمندوبينفيهاوحبتاالجمتماع
الجوهريةالستغيراتالىجيلطرطامنصرالسيدة/معاليوأشارتاألماني.

أهميتفاكدتالعالميةوالسياسيةديةاالقمتاالساحةعلستتالحقالمتي
ن9اتضمالمتيالاألعضاانالبلدبينفيمااالقمتصاديالمتعاونتعزيز
الوسطىسيا3والقوقازفياالستقاللالحدينئتالجمهورياتمنالعديد
القضايااكمتساباطارفياالنسانوحقوقالديمقراطيةأهميةعلىووكزت
وضحأجلمنالجهودوتأزرالمتضامناهميةالىأنئمارتثم.عالميةلصبغة

انللبلدالعونوتقديموالهرسكالبوسنةفيالمسلمينومعاناةالم9حد
والسياسياالقمتصادياالهال-لتحقيقن9اجاهدةوتسعىسيادتهانالتالمتي
طانصوالسيدة/معاليأشارتكماالسابق.فيمتيالسواالتحادانهياربعد

حاصتبصفةاالنمتباههوامسترعتالعالميةاالقتصاديةالمتجمعاتالىجيللي
والسوقالسكانحجمحيثمنهالمتقيننظرااالوروبيةالجماعةالى

واخمتمتمتاالسالمي.المؤتمرمنظمةاعضاالانللبلدتجاريكشريكومركزها
«عمالتتورأنفيأملهاعنمعربةكلمتهاجيلليطانصوالسيدة/معالي
.تركيافياالقامتبطيبالمندوبونينعموأنبالنجاهاللجنة
جيللى)طانصوالسيدة/معاليكلمةنص4رقمالمرفقويتضمن(

العاماألمينعثمان_.(.فذيروعصمانالسيدمعالي«لقىكما-9
عنفيهاأعرباالجمتماعأمامكلمتاالسالمي،المؤتمرلمنظمةالمساعد
المؤتمرمنظمةعامامينالغابأ،حامدكمتور/الدمعاليأمسعميق

عناعربكمااوزال،جوتتورللرئيس/المفاجىءالرحيلازا»االسالمي،
المؤقتالرئيسروك<جندالدينحسامالسيد/لفخامةاالمتنانوافر

دميريل،سليمانالدولة/صاحبوالىوللكومسيك،كيتالمترللجمهورية
لماللكوسيك،المناوبوالرمنيسكيةالمترالجمهوريةوزراءرئيس

االقمتصاديالتعاونبتعزيزفئابتاموالمتناليفتراهمتماممنليانةيو
المساعدالعاماالمينأعربكذلكاالعضاد.انالبلدبينفيماوالمتجاري

معربااالجتماعلعقداعدتالمتيالممتازةتيباتللمتروتقديرهشكرهعن
القديرةالرمئاسةبفضل.افهااهدتحقيقفيمستنجحاللجنةأنفيشنقتعن

جيلليطانصوالسيدة/لمعاليوالحكيمة
عنئمان).ر.فذميروعصمانالمسيأ/كلمةنصoرقمالمرفق(ويتضمن

مييرون،الكاجممورميةوفودرؤساءمنكنماتالىاالجمتماعاستمعمثم-10
نيابةألقوها,االسالميةباكسنتانوجمهورية,السعوديةالعربيةوالمملكة

استمحكماالمتوالي.علواالسيويية>والعربيةاالفريقيةاالعضاذالدولعن
وجمهوريةفلسطين،دولةوفودوؤساالمنكلماتالىزالكبعداالجتماع
مشاعرمحنكلماتهمفيالوفودوؤساالوأعربالكومية.و.ولةالسنغال،
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كدينمهالكوسيك،ورثيسكيةالمترالجمهوريةرئيسلوفاةالعميقاالمس
فيحيةمستظلاوزالجوتتورالراكل/الزثيسكرىنانإلشأنامذفي

8سارفىوشددللكوهسيك.وثأمستهفيوهمةحكمةمناهابدلمااالذهان
العالميالمنا.نعلىطرأتالتيالحاسمةالتغيراتاهميةعلىالوفود
بينفيماالمتضامنلمتعزيرالملحةالحاجةواكدواواقمتماديا،سياسيا
القائمبالمتعاون5لالرتقامجديدةووساثلسبلعنوللبحثاالعضاء<الدول
.وواقعيةمحددةمشروعاتاساسعلس

الهانالسيد/سعادةاالجمتصاعفيالعامةالعملجلساترمئاسةتولى-11
.التركيةبالجمهوريةالمحكوميتالمتخطيطبهيسنةالوزارةوكيلكسيجي،

مفمتوحةاصياغةلجنةشكلةاالعمالجدولاللجنةاعمتمدتأنوبعد-1ال
سفيرةاحمد<حاجيبنتيزبيدةالسفيرة/سعادةالمقرر،برئاسةالعضوية
تركيا.فيماليزيا

اعمتمدتهمانحوعلىاالعمالجدولنى,رقمالمرفق(ويمتضمن
اللجنة)

السيد/معاليقدماالعمال،جدولمن3البندمناقصةولمدي-13
االسالمي،تمرالمهلمنظمةالمصساعدالعاماالمينمحسمان،ر.ن.~ن

السفير/سعادةتولىثمالعافت.منةاألمااعدتهالديالمرجعيالتقرير
االسالمي،تمرالمنبمنظمةاالقتصاديةونالعثهادارةهديرأياللو<ن.

ماقدمه،الذيالمعرضفيدياللورالسيالمأوضحوقدالتقرير.تلخيص
بينفيمااالقتصاديالمتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذنحوتقدمهنتحقق
جدولببنودالصتلةالكوهسيكقراراتتنفيذونحواالعضاءمالدول

تحققالذيالتقدمبايجازرأالقتصادية،ونالشنمديرتناولكمااالعمال.
فيعقدتالتيالوزاريةاالجمتماعاتشتسعندرةاالالقراراتتنفيذفي

تمرمناهدرهاالتيالقراراتالىاالشارةمعرضوفيرألكوسيكاطار
أياللوالسيد/أبلحالكوسيكأنشطكبشأنالسادساالسالميالقمة

للتعاونالجديدةباالستراتيجياتالمعنياالالخبرفريقبأنراالجمتماع
اجتماعهعقدقداالسالميالمرتميمنظمة)عضاالالدولبينفيمااالقمتا«ي
اللجنةوأعربت.1993فبراير/شباطlAو16بينفيمابالقاصرةالمثاني

اجتماعالستضافتهاالعربيةمصرريةمجهولحكومةوشكرهاتقديرهماعن
اال.الخبرفريق

شكرهاعنمعربة,العامةاألمانةبمتقرييعلمأاللجنةوأحاطته14
ير.المتقراهزادباعدقيامهاعلىالعامةلالمانة
لمالقامتلالمانةالمرجعيالتقريرمنحدالرقمالمرفق(ويمتضن
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المنظمةالعامةاألعانت0حلى--""
المثانىاالجعتمامنتاأ.0بشأاالسال

ا~القتصادء>0المتعا00-اتجدةماست.اا».ا
.االسال_..-امنظمةأعضاءا<الده0~

العامةاألمانةمممثلقدماالعمال،جدولمن4البعندممناقشةولدى-اط
المعنيالخبرا»لفريقالثانياالجمتماعبشأنمرحلياتقريرا

منظمةأعضاءالدولبينفيمااالقتاديالمتعاونتعزيزبامستراتيجيت
تمنفيذوأساليبسبلبشأنتوهمياتعلىاشتملوالذياالسالمي<الموتمي

.االمستراتيجيت

~المتيالنمتائراهميةالعربيةمرجمهوريةوفدرئيسأوضر-16
الىبالترمليتعلقفيماوخامةالخبرا»،لفريقالمثانياالجمتماعاليها
واعرباالعضاء.انالبلدبينفيمااالقتاديللمتعاونومبمتكرةجديدةصيغ
بعملهااالمنطالعالكوسيكعلىبيسرسوفاالنجازاهزبأناقمتناىعن

المقبل.

بعدالخبراءلفريقالثانياالمجتماحتوصياتاللجنةواقرت-12
االمانةطريقعنالتوصيات،تلكرفعوقررتممستفيمنة،مناقشةمناقشتها
للنظرللكوسيكسعةالمتاالدورةالىاالسالمي،الموتميلمنظمةالعامة
عليها.والموافقةفيها

محنالصادرالنصباعمتمادالكوسيكقيامانعلىاللجمنةاتفقت-/لم
الجديدةاالستراتيجيةاستكماليعنيسوف8الخبرالفريقالشامنياإلجمتماع
الموتميمنظمةفياالعضا»الدولبينفيمااالقمتصاديالمتعاونلتعزيز
المكتسبةالخبرةضوالعلس1/19عامخطةلمتحديثالطريقويمهداالسالمي

العالمياالقتصادفياالخيرةوالمستجداتتنفيذهافي

بأنالكوسيكالىتوصيتالنشأناهزفدترفعاناللجنةوقررت-19
البنكمحبالمتعاون،الغرضالهزعملوثيقةاداعدامنقرةمركزمنتطلب

المومساتوساثرالتجارةلتنميةاالسالميوالصركزللستنميةاالسالمي
علىالوثيقةتعممانعلىاالسالمي،المؤتمرلمنظمةالمتابعةالمعنية
•يعقدباناللجئتاوعمتكما.ومالحظاتهاارامثهااءالبداالعمنا،الدول
نصفيومقمتوحاتهاعضاالاالالدولأراالبتضمينانقرةمركزقيامبعد

الىرفعهاقبلالمذكورةالوثيقةلدراسة8خبرالفريقاجمتماع•الوئنيقة
.بعتالمناللجنةالعاشراالجتماع

تنفيذليات3وباساليبالخاصةالتوصيات~^رقمالمرفق(ويتضمن
منظمةاعضاءالدولبينفيمااالقتصاديالتعاونتدعيماستراتيجية

االسالمي)المؤتمر



تنسيقمكمتبممثلقدماالمحمأل.جدولمنoالبندمناقشةولدى-ال0
اأ،الكوسيكانصطةمجملفيالخاصالتطاحاادوربشأنمذكرةالكوسيك
الدور.اهزباشكالالخاصةاثلالبدمنمحددعلىامشتملت

للدولاالقتاديالتعاونفيالخاصالقطاعدورالهميةونظرا-اال
مفصلتقريراداعدعمليةتنسيقالعامةمنةاالمامناللجنةطلبت،8االعضا

الغرفةتقوموان,الخاصالقطاعدورهايتخكانيمكنالمتياالشكالعن
بالمتعاونالتقريراعذادبأمحدالسلعوتبادلوالصناعةللتجارةاالسالمية
منظمةفيالمعنيةاالجهزةوساثرللتنميةاالعالميالبنكمعالوثيق
قرارارالصدللكوسيكسمتالمتاالدورةعلىويعرضاالعالمي،الصرتمى
تقومانالعامةإالمانةمناللجنةطلبتكما.بشأ~منهائي
السلعوتبادلو.الصاعةللتجارةاالسالميةالغرفةتعد»الذييرالمتقر
كيللكوسيكسعةالمتاالدورةانعقادمنكافوقتقبلاالعضا»الدولعلى

.بحثلهايحتسنى
الخاصالتطاحاادور~)لخامةالمذكرةنص9رقمالمرفقإويمتضمن

اا).الكوسيكأنشعلةمجلفي

االسالميالمركنمصثلقدماالعمال،جدولمن,البندمناقشةولدى-الال
تجاريةمعلوماتشبكة4انشامشروحبشأنمرحلياتقريراالمتجارةلمتنمية
االسالميالبنكمصثلعرضهاستكمليالكالموضوعوهو•االسالميةللبلدان
الدولمعلوماتشبكةمشروحعناضافيةمعلوماتمنقدمهبماللتنمية
.االسالمية

قدما،المضيالتجارةلتنميةاالسالميالمركزمناللجنةطلبت-ال3
لشبكةالوطنيةاالتصالهيشاتمعالوثيقينلمتنسيقوابالمتعاون
تيباتالستراتخاذفيللتنمية،االسالميوالبنكالمتجاريةالمعلومات

عنتقريراالمركزيرفعوانالمطلوبة،البياناتقاعدةالقامةالالزمة
للكوسيكسعةالمتأالدورةالىالموضوعهذا
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اتصالمراكزبتحديدبعدتقملمالمتياالعضا»الدولاللجنةوأوصت-ال4
الىتبادران،االسالمسيةانللبلدالمتجاريةالمعلوماتلشبكةوطنية
بأناالجمتماعالكويتدولتابلغتالصدداهزوفيالمراكز.هذهتحديد

سيكون•الكويمتيتالتخطيطلوزارةبحاالمتاللمعلومات<الوطنيالمركز
المئنأناهزفياالتصالمركز

منماليزيا،وفدرئيسقدمهاقتراحعلىبنا»اللجنةوطلبت-الط
مجالفيالتعاونمنيةامكااستكشافالتجارةلتنميةاالسالميالمركن
والتجارةاالمستئنماربياناتلمتبادلالجنوباامركزمعالبيامناتتبادل

االسالميالمركزاللجنةاوصتكمالمبور.كواالومقر»لوجيا´´،والسكنو
اتنواالقليميةالدوليةالمراكزمعكذلكونيمتعابأنالتجارةلتنمية
الصلة

المرحليالتقريرمنصالتوالي،على،11و10المرفقان(ويتمنمن
منالمقدمالتقريرومنص،المتجارةلتنميةاالسالميالمركزمنالمقدم
االسالمية).انالبلدمعلوماتشبكةبشأنللتنميةاالسالميالبنك

لفظاالعااالعالاتفاقعةففانممد»<للمتعجما~الممكنةالمسا<
االسال_<..امنظمةاعضادا<الد.فممامةالمتجا~فضلماتاال

القامتمنةاالماممثلقدماالعمال،جدولمنvالبندمناقشةولدى-ال2
المسألتمنونيةالقاللجوانبعرضااالسالميالمؤتمرلمنظمة
الدولبينفيماالتجاريةاالفضلياتلنظامالعاماالطاراتفاقيةبتنفيذ
االسالمى.تمرالمهمنظمةاعضاال

v\'-من،~مستفيضةمناقمثتالمسالةهذهاللجنةناقشتانوبعد
فياخذقمنبهجوابكلالموضوعدراسةفيتمستمرانالعامةمنةاالما

الىالشأناهزفيتقريراتقدموانوالمقترحات،راال9اكافةاالعتبار
للكوسيك.الستاسعتالدورة

علىبعدتصدقاوتوقعلمالمتيعضاالاالالمدولاللجنةوأوصت-اال
ليتسنىعليهاوالمتصديقالمتوقيحالىتبادرانالعام،االطاراتفاقية

مبكر.وقتفيالتنفيذحيزاالتفاقيةدخول
العامةاالمانةقدمتهاالمتيالمذكرةنى1الرقمالمرفق(يمتضمن

االسالمياالمؤتمرلمنظمة

االمستنئما0ضماالتصدامئتمامنات<0تأميدمنظاد8امننئما0بشأ

االسالميالبنكمصثلقدماالعمال،جدولمن^البندمناقثتلدى-)9
المثمنروعتنفيذنحوتقدممنتحققلماموجزاعرضاللتنمية
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و/أولمتوقيعبااالمحضاهالدولبعضقيامبارتياراللجنةوالحظت-30
.رأسمالهافيحصصهاوبتسديدسسةللمنالمنمشثةاالتفاقيةعلىيقالمتصد
االتفاقيةعلىتصدقاوتوقحلمالتيعضاالاالالدولاللجنةوحعثت

تسديدوالىعليهاوالتديقلتوقيعالىاتبادرأن•مستللمنالمنشث
وقتاقربفيالعملفيالشروعسسةللمةليستسنى,رأسمالهافيحصها
ممكن

االسالميالبنكقدمهالذيالمرحليالتقريرنص13المرفق(يمتضمن
)للتنمية

مشروىفياللجنةسنظرتاالعمال،جدولمن9البندمناقشةولدى-31
فياسطنبولبمدينةعقدهاالمقررللكوسيكالتاسعةالدورةاعمالجدول

1993ايلولسبتمبر/4الى1منالفترة

للكوسيك،المتاسعتالدورةاعمالجدول~وحعلىاللجنةووافقت-3)
لمنظمةالعامةاالمانةطريقعناالعضاءالدولالىارسا~وقررت

االسالمي.المموتمر
التاسعةالدورةاعمالجدولمشروعند14رقمفقالممريمنتنلم

اللجنة).اقرته.Lنحوعلىللكوسيك<

.ميتالخمتااليحلسة
كسيجي،الهانالسيد/سعاد»اوأممهاالتيالخمتاميةالجلسةوفي-33

اعتمدت•كيةالمتربالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيعثةالوزارةوكيل
المرتميلمنظمةالعامةاالمانةمنوطلبت•ومرفقاتهتقريرهااللجنة
فيالكوسيكالىورفعهعضاألاالالدولعلىيرالمتقرتعميمأالسالمي
.سعةألمتادورتها

كلمةرفلسطيندولةوفدرئيس•السنحالمحمدر/الدكتوألقى-35
برحيلالجللالمصابفيتحازيهعنفيهاأمحربوبسينالمندعنبالنيابة
اهتماممنالراحلمئيسالرأوالهماأناكدمهمأوزالجوتتورا~ميس

ماثالامثمادسيظلاالسالميةاالقطاربينوالمعتضامنالتعاونلتعزيزبالمخ
صادقعناعربكما.االسالميةالالعفهاديامستظلمبادثهوأنماألذهانفي

وكرمحفاوةمنالمندوبينبهاحاطتماعلسوشعباحكومةلمتركياشكره
الىالشكرالنحالالدكتور/ازجيكماتركيا.فياقامتهمامثناءسيافة
الترتيباتعلسالمعاونينالفنيينجميعوالسالكوسيكتنسيقمكمتب

لالجمتماح.اعدتالتيالصصتازة
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الىمحزاالبرسالتيمحنهاسنيابةيبعثانالرئيسمناللجنةوطلبت-3/
رهيت•المؤقتمثيسالروروك،جندالدينحسام/السيدفخامة
وزرا»رئيسدميريل،سليمانالدولةوصاحبالكوسيك،ورثيسكيةالمتر

فياللجنةواعربتللكوسيك،المناوبوالرمنيسكيةالمترالجمهورية
جوتتورللرمثيسالمفاجىالللرحيلاسفهاعميقعنالوسالمتينهاتين
المؤقت/مثيسالرلفخامةمنهااممتناوبالختقديرهاعنأعربتكماأوزال
بةحظىلمادميرهيل،سليمانالدولتولصاحبموروكجندالدمينحسام

.تركيافياقامتهمخاللسابغت8وحفاوترحيبمنالمندوبون

شكرهعنالختاميةكلمتفيكسيجيالهانالسيدمعاليواعرب-32
شكركماتعاون،منابدوهوماثميناسهاممنقدمي»لماللمندوبين

منماقدمتهعلىمحنهاوالمنبنثقأللهاالتابعةوالمؤسساتالقامتمنتاالما
انئنمأنهامناوالةالصداليهاخلستالمتيالمتوصياتانوأكدقيم.محون
عرىلتوثيقجديدةا~فاقوفتحالمتبقيةالمشروعاتتحقيقالىتفضي

فيللمتعاونفعاليةاكثر´ألياتاستكئنافضرورةمعاليهوأكدالتعاون.
بهيضطلعأنيمكنالذيالدورأهميةالىمشيرا،االسالميةاألمةاطار

واخمتمتمال.االعضاانالبلدبينفيمااالقتصاديالمتعاونفيالخاصالتطاح
اوطاعنهم.الىسالمااعودللمندوبينمتمنياكلمتمعآلية

الهانالسيدلمعاليالخمتاميةالكلمةمنص17رقمالمرفق(ويتضمن

كسيجيا





الوثامثققامثمت
التاسعاالجتماعفيهانظرالتي
الكوسيكعنالمنبمثقةالمتابعةللجنة

)1993ايارمايو/2-4(اسطنبول،





ثقالوثناقائمة
المتاسعمجتماعاالفيهانظرالمتي
الكوسيكعنالمنبثنقةالمتابعةللجنت
)I~2-4 .J/1993ايارمايو(

العا~االمانهمنمقدممرجعيففربر-1
المنابعهللجنةالمتاسعاالجنماعالى

..................الكوسيكعنا~

:sاالخبرلفريقالتأنياالجمتماعتقرير-ال
للمتعاونالجديدةاتيجياتباالمستيالمعني

منظمةفي8االعضاالدولبينفيمااالقمتصادي
.......................االسالميتمرآلمة

العامةمنةاالمامنمقدممرحليتقرير-3
االجتماعمنتامثجبشأناالسالميتمرالمهلمنظمة
باالستراتيجياتالخبرا»المعنيلفريقالثامني
فيمااالقتصاديالمتعاونلتعزيزالجديدة

المؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبين
................................االسالمي

مجملفيالخاصالقطاعدورنبقنة8مذكر-4
........................الكوسيكانسعلة

o-االسالمىالمركزمنمقدممرحليثثرير
المعلوماثفشبكةاننثماالحولالمتجارةلمثمثصة

......انللبلدالمتجارية .......االسالممة ..

االسالميالبنكمنمقدممرحليتقرير-1
انالبلدمعلوماتنظمشبكةبشأنللمنتمية
االسالمية

v-بتنفيذالتعجيلامكانيةنبقنةمذكرة
االفضلياتسنظامالعاماالطاراتفاقية
منظمةاعسا»الدولببنذميماالمتجارية
.,.,االسذ_<.المؤتمر

بتنفيكيلعبالتامكاننيتنبشةكرةى-^



االفضلياتلنظامالعاماالطاراتفاقية
منظمة8اعضاالدول´بينفيماالتجارية

.االسالميتمرالمن

امشاءفيالعملسيربشأنمرحليتقرير9
الصادراتناتاستمالتأميننظام

مقدماالسالميةالغرفهآمشطحولتقريراه0
الممتابعهللجنهالمتاسعاالجمتماعالد

الكوممميك....عنالمنبقت



تلمرفقاا





التاسعاالجتصاحفيالمشاركينقائة
الكوسيكعنالمنبنقةالصتابعتللجنت

)1993ابسارمابو/2.4(اسطنبول،
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المشاركينقامئمة
المتابعةللجنةالتاسعاالجمتماعفي

الكوسيكعن.المنبثقة
)1993ايارمايو/l-i(اسطنبول،
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فخامترسالة
روكجندالدينحسام/السيد
التركيةللجمهورية.المؤقتالرئيس

وللكومسيك
الى

المتابعةللجنةالتاسعاالجتماع
عنالمنبئنقة

المتجاريواالقتصاديللمتعاوناثمةالداللجنة
الكوسيك)(االسالميتمرالمنلمنظمة

)1993ايارمايو/i-1,اسطنبول(





منرسالة
روكجندالدمينحسامفخامة/

كيةالمترللجمهوريةالمؤقتمثيسالر
للكوسيكقتالمهمئيسالرو
المتابعةللجنتسحالمتااالجمتماحالى

عنالمنبنقة
المتجاريواالقتاديللتعاونامثمةالداللجئت

الكوسيك)(االسالميالمؤتمرلمنظمة
)1997مايو/اميار6-5اسطنبول(

•الجنماعاومبس/السبده
•المنابعه~»اعضاامالكرالساده

•نالمرفرفىالمندوبون

التاسعاالجسماحانعقادبمناسبةاسطنبولمدينةفيجميعابكمارحب
.المتابعةللجنت

محلى1987محاممنذأبتدقدالموقرةلجنتكمأنعلىاليخفىانهوالحق
يزلمتعنجهودمنبذ~فيمامنحو،أكفأعلىالكوسيك،رئيسمؤازرة
أذكرأنالشأناهزفيوأودمحضاال.9االدولبينفيمادياالقمتاالتعاون
أوزالجوتتورالراحل/الرشيسبهنهضالذيمئدالراالدوربالعرفان

المتعاونتنميةأجلمنبذلهاالتيوالجهودالكوسيك،امنشاالسبيلفي
االسالميةا.قطاربينفيمااالقتصادي

للكوسيكملهمانبعاوالصبدعةالحكيمةقيادتهتظلفسوفهنا،ومن
ترسيخسبيلفيمستطاعجهدكلبذلفيبالديتمضيولسوفااليام.مرمحلى
•االسالميةقطار9ابينفيماالتقنيوالمتعاوناالقتصاديةالعالقاتمحاثمناد

الكوسيك.أنشعلةدعممستواصلكما

تطويراستهدفتالتيالمشروعاتأرىاذبالغبارتياح~شعروانني
وجدتقدللكوسيك،السابقةاالعمالاولجدتنصتنهاوالمتيالمتعاون
أنواليفوتنيلذلك.سبيلهافيصارتأوالستامالتنفيذالىطريقها
بنادقاسهاماتمنقرةالصرلجنتكمقامتبماالمقام،اهزفي•أنوه
االنجازاتتلكلتحقيقجهودمنبذلتوما
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أمووضمنيمشتمل،الموقرةللجنتكمالحالياالجمتماحاعمالجدولان
بندوعلىاالقتصاديااالتعاوناااستراتيجيةبوثيقةخاصبندعلىأخرى،
انالبندانوهذالكوسيك.أنشعلةفيالخاصالتطاحبدوريمتعلقاخر
تغيراتالعالمفيةيشهدالذيالوقتاهزفيسيماالبالغةأهميةلهما

للتعاونجديدةسبلامنتهاجعليناامالنتجعلحاسمةاقمتصادية
االقتادي.

مع،الخامةقطاعاتنابينفيماالمتعاونتوثيقأنفيشكيخالجنيوال
فيناجعأثرلهماسيكوننقرها،سوفالمتيالجديدةاالستراتيجيةتنفيذ
نبذلهمامصموناثواالوفياننابلدبينفيمادياالقمتاالمتعاونتعزيز

توصياتالىيخلصسوفالحاليعاتكماجمتماأناعتقاديوفي.جهودمن
الكوسيك.السلرفعهااتمهيدالموضرعاتهز»بشأنومفيدةصائبة

المشروعاتبأناقتناعيعلىأخرىصرةالتأكيد<نحتاهاءوأود
مفيدةوساثللناتوفرسوفالكوسيكاليهاتوهلتالحتيليات9وا

هذهفيواالستقرارالسالملضمانالماعونالسبيلوهواالقتصادي<للتعاون
.العالميةالتغيراتفيهاتتسارعالتيالظروف

طيبللمندوبينأتمنىكماالهامعملهافيالتوفيقللجنتكمأتمنى
اسطنبول.فياالقامة

روكجندالدينحسام
كيةالمترللجمهوريةالمرقتالرئيس



دميريلسليمانالدولتصاحبرسالة
كيةالمترالجمهوريةوزرادومئيس

للكوسيكالمناوبوالرمنيس
التاسعاالجمتماحالى

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

11993ابارمايو/6.4,(اسطنبول





كيه00.بااال

دميريلسليمانالدولتصاحبوسالت
كيتالمترالجمهوريةوزرا»رئيس

للكوسيكالمناوبوالرثيس
سرالمتااالجمتماعالى

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة
)1993ايارمايو/6-4,(اسطنبول

,ىالجعتمااوميسةةلسيدا
،ةدلسعاابهحاا
,لموقروناوبونلمندا

الحكومةعننيابةاسطنبول،فيجميعابكمارحبانيسرني
الستاسعاالجتماعانعقادبمناسبةنفسي،عنوباالصالةالتركية
الكوسيكعنالمنبمثقةالمتابعةللجنت

لوفاةالعميقالحزنمئناعراشاطركمانكلصتيمستهلفيواود
اخمتطفتهالذيالكوسيكرئيساوزال،جوتتورالراحلالر~
لمباد~اأبدوفيتتركياتظلولسوففجأة.بيننامنالمنية

تبذلهفيمابهااالسترئنادعلىحريصةالحكيمة<ولقيادته
االعضا».البلدانبينفيمااالقتصاديالمتعاونلقيادةجهودمن

لحظةفيينعقدالموقرةللجنتكمالتاسعاالجمتماعهذاان
المتيواالقتماديتالسياسيةالمتطوراتانذلكاالهمية.بالغة
اقامةاهميتتؤكدمؤخرابأسرهالعالموثنهدهامنطقمتناثنهدتها
الىيرتكزاالعضا»البلدانبينفيماوثيقاقمتماديتعاون

التنفيذ.مقوماتلهاتتوافرسليمةمشروعات

االقتصاديالتعاونعلىبالغةاهميةالتركيةالحكومةوتعلق
الكوسيكعاتاجمتماالىالتنظرفهياالعضا»،انالبلدبينفيما
لمتوئنيقطيبةكفرصوايضابلاالقتصاديالمتعاونيزلمتعنمحفلكمجرد

بيننافيماالتعارف
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كفلوالذيالموقرةلجمنتكمديهتهالديالفعالالعملكانلقد
البالغ.تقديرهاموضع،اممادوسيظلللكوسيك،النجا-

عونمنوسعهامافيقصارىلمتقديماداستعدعلىكيةالمترالحكومةان
المتي5االعضاانالبلدبينفيمااالقمتصاديللتعاونسليمةاسسلوضع
واليخالجنياسيا.وسطفيحديمثاالمستقلةالجمهورياتغالبيةاالنتشمل
يسهمسوفمنطقمتنا_ممسترىعلىاالقتصاديالتعاونتعزيزانفيشك

العالم.فيوالرخاالواالستقرارالسالمتحقيقفيفعاالاسهاما

اتمنىاعمالهافيالنجا-المتابعةللجنةارجواذوانني
اسطنبول.فياالقامةطيبللمندوبين

دميريلسليمان
كيةالمترالجمهورية5ارونوثيسر



جيلليطانصرالسيدة/لمعالياالفتمتاحيةالكلمة
كيةالمترالحهوريةفيالدولةوزيرة

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةلجنةورثيس
التاسعاالجتماعفي

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة
1993ايارماهيو/2-4اسطنبول،





مبةك:مباالك.أال

جيلليفنانصرالسيدة/لمعالياالفتمتاحيةالكلة
التركيةالجمهوريةفيالدولةوزيرة

الكوسيكعنالمنبمثقتالمتابعةلجنةورمئيس
المتاسعاالجتماعفي

الكومصيكعناا~االصتابعفللجنة
1963ايارمايو/6أل-اسطنبول،

المتابعةلجنتاعضاالالموقرونالمادة
االسرعيتمرالمهلمنظمةالعامأالمينمعالي

الكرامألمندوبون

االجستماعافتمتا-بمنأصبةاليكماتحدثاذغامرةسعادةتخالجسرأ-
)القتاديللعتعاونامثمةالهاللجئتعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالتاسع

(الكومسيك).والتجارى

خالصعنلكممعربةجميسعابكارحبانكلمتيمستهلفيليويطيب
االمامني.واطيبالعتحية

فيمنوا~القوةمنيدالمناعتقادي،فيتكتسب،منظمتناان-ال
علىمرخراتستسالحسقاخذتالتيوالجوصريةالسريعةالتغيراتمواجهة
علىميمكن~تغيراتوهيالعالمية،والسياسيةاالقتصاديةالساحة
االقتصاديوالتكاملعالمية،لمسنةالقضايااكتسابالتالي:النحو

العالمي.االقتاديالنظامواهالحاالقليمي،

بين~االقتصاديالتعاونتعزيزعلىبالغتاهميةتركياوتعلق-3
فياالستقاللحديثالجمهورياتمنالعديداالنتضمألتياالعضاءانالمبأل

.اسياووسطالقوقاز

الجمهورياتمعوثقافيةتاريخيةوشامئجمنيربطهابماتركياان-4
وبحكماالوسط،الشرقانبلدومحوالقوقاراسياوسطفياالستقاللحديث
علىقدرات،منمالديهاوبقصارىجاهدةتعمل•الوروباالمجاورموقعها
االقتصاديةالتنميةالمنطقةلهذهيكفلبماالجسربدورالنهوض
االقتصاديوالرخاء
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o-وحقوقالديمقراطيةتمثلعالميةلصبغةالقضايااكمتسابسياقوفي
مااناعمتقاايوفيعليها.لمتركيزباالجديرةالرثيسيتالقضايااالنسان
المسلمينومعاناةالم9حدوضعالىسعيازروتةتضامنمنموخراابديناه

لهذينجديدةبلورةنحواولىخطوةيشكلانيمكنوالهرسكالبوسنةفي
يسهمانميمكنكمااالنسان،وحقوقالديمقراطيةبهماواعنيالمفهومين_

~العالمفيالسالمامستمتابعلىالعملفيقيمااسهاما

والتيسيادتهاسنالتالتيانالبلدالىالعونمنقدمانعليناان-,
االتحادانهياربعدوالسياسياالقتنااياالمالحتحقيقالىجاهدةتسعى

السابق.السوفييتي

v-يمتدبلوحدهااوروباعلىاالقتصاديالتكاملنحواالتجاهيقمتممروال
منطقةاعضا»انالبلدوهي،االمريكيةالقارةانبلدبحنىايضاليشمل

اوكندالمتحدةالوالياتتضمالمتيالشماليةالمريكاالحرةالتجارة
.الالتينيةامريكاانبلدوبعضوالمكسيك

A-بيناالقتاديالتعاونمنطقةالمقاماهكفيمنذكرانيمكنناكذلك
بلدانتضممماثلةاخرىومنطقتاالسود<البحرمنطقةفي´´االفت´ادبلدان
االقتادي.التكاملنحواالتجاههذامنكجزالالشرقية،اوروبا

مقارعنتهالدىماثلتوتبةاالوروبيةللجماعةديةاالقتااالهميةان-9
سكانمحددانعنفضالاهزواليابان.االمريكيةالمتحدةبالواليات
المتحدةالوالياتفيالسكانعددكثيرايفوقاالوروبيةالجماعة
يرتفعحيثالكبير،السكانيالسجمحاهزويشكلواليابان.االمريكية

التيالسلعلغالبيةبالنسبةاهصيحتهالهاسوقا•الفرددخلممتوسط
الجماعةتعدتقدممحماوفنالالراهن.الوقتفيالناميةانالبلدتصدرها

حجمثلثعلىتجارتهاتربواذالعالمفيتجاريكياناكبراالوروبية
المتحدةالوالياتقبل•االوروبيةاعفالجماتأتيلككك.العالميةالمتجارة
cالرسميةاالهنماشيةاتالمساعدمصادرمنصامكصدروالياباناالمريكية

منظمةفيعضاالاالانللبلدبالنسبةخامةباهميةيتسمالذياالمر
االسالمي.تصرالمو

المتناميوالتكاملالسريعالتكنولوجيالتقدمعلسترتبلقدر10-
ترتهنوسوفالعالم.فياالقتصاديالتكافلدورتغيرالعالميةلالسواق
الستجارةقنواتفيالديناميكيةمشاركةبمدىاالقطارمنقطركلوفاهيت

عاملينوالتخصصالسوقحجماصبحوقة.االوليةالموادتدفقاتوفي
والدوليالوطنيالعيدينعلسوالصالياالقتصاديا»االدعلىاالثرحاسمي
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1Iفيمااالقمتماايللمتعاوناالستراتيجيالهدفيتمنثلانالبدصنامنه
ابهزاالرتقا»فياالسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضا»انالبلدبين

االعضا»انالبلدطاقاتمعالكيف،~منسب،يمتنامستوىالىالمتعاون
.وقدراتهاومواردها

تصرالمومنظمةفيعضاالاالانالبلدبينفيمااالقتصاديللمتعاونالبدالا~
تمرالمهمنظمةلمجمتمحالمتكاملمناكبرقدرتحقيقيستهدفان.االسالمي
اقتاديةتكتالتالصتصلة~االخيرةوالتطوراتيتوافقبمااالسالمي
.كبيرة

يأتاقتادفيهيكليةتغيراتيحققانالمتعاوناهزشأنمنان-13
االقتاديتالكفايةلهاتكفلأالسالميتمرآلمةمنظمةفيعضاالاالانالبلد

اكبرمشاركةيكفلالذياالقمتصاديالتحررخاللمناالجسماعيةوالرفاهية
العالمي.االقمتصاديالنشاطفي

السلعواهنتار8تجاوتنوحازاالالخاصالقطاعدورتعزيزمينبغي-14
االسواقالىالوصولوتيسيرالمتكاملاوجهزيادةالىسعياوالخدمات
.الدولية

بشانمتو~تمناليهمستخلصرنماانمنيقينلعلسوامني-\0
فيقيمااسهامايسهمسوفاالمجتماحهذافيللبحثالمطروحةالموصومحات

وغيرهاالمشكالتههكعلىالتغلبمنحوالملموسالتقدممنيدالمنتحقيق
االسالمي.تصرالمهمنظمةمجتمعتواجهالتيالمشتركةالمشاكلمن

منمنبهاسطنبولفياخرىمرهبكمارحباناودكلمنيخمتاموفي-"
نركبا.فياالقامهوطببالهامعملكمفيالنجاركللكم





محعثمان..(.ن.عصمانالسيد/سعادةكلمة
المساعدالعاماالمين
االسالميالمؤتمرلمنظمة

المتابعةللجنةسحالمتااالجمتماعفي
عنالمنبئنقة

االسالميالمؤتمرلمنظمةوالتجارياالقمتصاديللتعاونامثمةالداللجنة
(الكومسيك)

)1993ايارمايو/ì-iم(اسطنبول





~ية0باال.االصل
~ن.(.ن~عصمانالسيد/سعادةكلمت

المساكةالعاماالمين
االسال~تصرالمنلمنظمفا

ا~بستللجنتسحالمتابحتماحاالفي
عنالمنبثقة

االسرعيا~ترلمنظمةوالتجارياالقمتصاديللتعاونامثمةالداللجنة
لم(الكوسيك

)l~J•-99ألاميأرماهيو/2أل()

•الجنماحاومبسه/السبدهمحالي
،السعادذأ~ب

,امالكرالمندوبون
،الموفرون)لضبون
،السادهوانالصبأ

•وبركاتهاللهورحمتعليكمالسالم
فياالليممصابنابعدالكوسيكاطارفييعقدابحتماحاولصواهز

مسرةلالعرابهالصنا~~هانحنتامواوداوزال.جوتتورالراحلالرئيس
الهزاالخالسعناالسالمي،تمرالمهلصنظمتالعاماالمينعنمنيابتاخرى،

دولةرجلبر~ا~تقدتركياكاعنتاواناالليم.المصاباهزفي
هيفسرت،~(ا~مسيك)لجنتنافانابنامشها،منالمعاوابناعظيما

الحيتالاونالرشيس/ذكرىتظلولمسوف.مبرزارئيسابوفاتهاالخرى،
كرمئيسالكوسيكشؤونارةادفيابالنفوهمةحكمةمنفحسباهابدلما

لنصرةشخصرواصتصامحرمىمن-االهموهو-ايضااهابدلمابللها،
فجيعةكاعنتمنساومن<االسالميةلالمتالرفاهاسبابوتوفيراالسالمقضية

القديرالعلياللهندعراوزال.الرئيسوفاةفيكلهاالسالميالعالم
امين..ا~مجناتفيكريماالمننينزلهوانرحمتبسابخيشملهان

الدينحسامالسيا/فخامةمنالموجهةللرسالةباهتمامأصفينالقد
مماحبمنالموجهةسالتوللركيةالمترللجمهوريةالمرقتمئيسالرمجيناورك
خطوطمنعليهاهقويتابماالوزرا»ومئيسدصيمرميلسليمانالدولة
هاتينانمسنميقسينلعلوواننيللفكر.وحافزقموحيتتوجيهية

السيدة/معالسين9االقتهاالمتيالقيمةالكلمةعنفضالالوسالمتين،
اوالتنا.ما~عظيماعومناجميعالناتسديسوفجيللى،طانصو



االبحتماع،رئيسة/السيدة
قليلةاياممروربعةالمتابعةللجنةالمتاسعاالجمتماعاهزينعقد

•الخارجيةأدلوزروالعشرين)لحادياالعالميالمؤتمراعمالاختتامعلى
مابينالفمتر»افيباكمستانيوبجمهور•الباصرةكراتشيبمديفتعقدالذي
.للغايةناجحاكأنبانهوهخهيمكنوألذى،1993نيسانابريل/ال9و~ال

السياسيةألمشاكلدراسةعلىتوفرقدتمرالمهذلككاناواذ
وقمتهمنكبيراجزالاكرسفقداالسالمي،العالمعلىثرتهالتيالدولية
،االسالميةأالمةتواجهالمتيأالقتصاديةالستحدياتفيللنظرواهمتعامه

بينفيمااالقمتصاديالمتعاونزميادةالسالدعوةالشأناهزفيامجدد
المتوجهاتالشأناهزفياكدمهأالسالمي،تصرالمهمنظمةاعضاالالدول

اكاردفيمحقدالذيالسادسأالسالعيالقمةمرتمرحددهاالمتيالحكيمة
.1991اولكانونديسمبر/في

عنالمنبثقةالمتابعةلجنةعلىينبغيمالخلفيةهد«منوانطالقا
لخطةالعوينتالخطوطلعترجمةسناجعةاةادوالتزالكأنتالستي)لكوممحيك،

المكرمةبمكةعقدتالتيالمثالثتاالعالميةالقمةاقرتها(القتي)~
ايمناكشوالبحث<تواهلان•ملموسةعأتومثسهبراهجالسال)9)1عام
االقتصاديألمستعدونبتعزيزألكفيلةوالوسأعقلألمخبلعنمضرورقت
المبادراتانكرمنتكأنبنأروميجه•8أالمتولالةبينفيالتجاريعرأ

فيالشروحمنالكوهسيكمكفتألهتيهيبحةالمصتألجنةJمنطو~ألهتي
األولويةمجاالتكافةفيألتعاونتحزينبحية8بالشنابدديرقجممردلمبك

واالهن,ألتجارةمجاالتوهياالعملعنا،خأل~دتهاالتيألثمانية
,والطاقتتاالت،واالوالنقل•والصاعت•الزراعيةوالعتنعيةاثيالغذ

والتعاونأالجتماعي،واالمنوالعمل•العامةواالشغالاالساسيةوالبنية
اوأخذالمجاالت.هذهفيجهودمنالمكوهسيكمابذلتهضوءوفيالفني.
العالمياالقتادعلىطرأتالتيالهائلةللتغيراتاالعتباربعين

طلبأر1/9محاممنذاالعضاءالدولاتباقتصادلحقتالتيوالتطورات
لوضحالالزمةالخطواتاتخاذالكوسيكمنالسادساالسالميالقمةمؤتمر

لستعزيزاالسالميالمؤتمرمنقمةعملااخطةلتنفيذجديدةاستراتيجيات
نطاقتوسيعالىالحاجةعلىايضاالصرتمىونئمدداالقتصادياا.التعاون
الدولبينفيمااالقتصاديالتعاونامشعلةفيالخامىالقطاعمشاركة
االسالميةاالمةضمناقليميةتجمعاتانشاءتشجيعالىدعاكما<8االعضا
الستجمعات.هذهمثلبينسمتبادلةعالقاتواقامة

اعمالجدولفيبارزا،مكانااخرى<اهورضمنتحتالن،مسألتانوهناك
وضعلةبمسةيتعلقففيما.المتابعةللجنةالتاسعبحتماحاالاهز

ابهزمحنيالخبرالفريقعيناجمتماعقدبالفعلتم•جديدةاستراتيجيات



OIC/COMCEC-FC/9-93/REP~)0(المرفق

االجتماععنالصادرالتقريراوالتنامداثناالفيمنناقشوسوفالمر.0
في,العربيةمصرجمهورية<بالقاهرةعقدالذيالخبراءلفريقالشامني
مننتمكنانفياالملويحدومنا.1993شباطفبراير/lA-l1منالفمترة
واناالن،حتىتقدممنالصعيداهزعلىتحققمانبئنثاالراءتبادل
المقبلعملنابشنأنجديدةوتوصياتبافكارالخروجنستطيع

الجنماحاومنبسة/السبده
امالكرالمندوبون

لنظامالعاماالطاراتفاقيةبتنفيذاالمكانقدرالمتعجيلكانلقد
الراحلالرئيسلفخامةاالخيرةاالمنياتمنامنيةالمتجاريهاالفضليات

منكبندضرعالمواهز~ولسوفللكوسيك.رئيسابوصفهاوزالجوتتور
السبابجميعا،سنحرصامننافيشكيخالجنيوالامحمالنا.جدولبنود
الراحل.مثيسالرامنيةتحقيقعلى،عديدةواضحة

علىالمدرجةاالعورمنوسواهاجميعاالقضاياهذهنبحثحيناننا
االقستاديالعناز-الحالبطبيعة-اعيننانصبمضعاعمالنا،جدول

ال.أالعضااننالبلةوبخاهتمراتغيراليزالمنازوهوالراهن،الدولي
االقتصاديةالمصالححمايةلضرورة-اوقنفيما-اعمتبارنانوليولسوف

•النهايةفيعنا،تغيباندونوتعزيزها،االسالميللعالموالمتجاريت
ومنعف.عادلعالمياقتصادينظامأجلمنالعملضرورة

التركيةالجمهوريةحكومةالسأزجيبأنكلصتيانحتمتماناودوهنا،
احفارهمنجميعابماحظيسناعلىالشكرخالصوالصدعيقالشقيقوبثمعبها،

الجميلةاسطنبولبمدينةحللناممنزوفادةوكرمكريمواهمتمامحارة
محلىالكوسيكتنسيقمكتب،حامتبصفةاشكر،انأودكما.والعريقة

سوف~اهزانوالشكبحتماح.االالهزهيأهاالمتيالمصمتازةتيباتالمتر
.القادمةالقليلةااليامخاللاوالتنامدنجاحفيبالغااسهامايسهم

.وبركاتهاللهورحمةعلبكموالسالم





اعمالجدول
عنالمنبثقةبعف´المتاللجنةالتاسعاالجتماع
والمتجارياالقتاديللمتعاونامشمتالداللجئت

مياالسالموتميلمنظمة

)1993ايارمابو/ì-i،اسطنبول(





يت0.0.باالاال

اعمالجدول
عنالمنبئنقةالمتابعةللجنتسحالمتااالجمتماع
والمتجارياالقتصاديللمتعاوناثمةالداللجئت

االسالميالمؤتمرلمنظمة
)I~l-i ,J1993مايو/ايار(

االفمتتاحيتالجلسة
المتابعةلجنةلرمئيساالفمتمتاحيةالكلمة-
االسالميالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينكلمة-
الوفود8رؤساكلمات-

عمال9اجدولاقرار
االسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمقدممرجعيتقرير
بشأناالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمقدممرحليتقرير
تدعيمبامستراتيجيتالمعني8الخبرالفريقالمثانياالجمتماحنمتامئج

االسالميالمؤتمرمنظمةاعضاالالدولبينفيمااالقتصاديالتعاون
يمكنالذيالدورحولللكوسيكالتنسيقمكتبمنمقدمتقرير
كومسيكامنشطةمجملفيباالضطالعالخاصللقطاع
شبكةامنشادبشأنالمتجارةلتنميةاالسالميالمركزمنمرحليتقرير

االسالميالمؤتمرمنظمةاعضاالالدولبينفيماالتجاريةللمعلومات
لنظامالعاماالطاراتفاقيةبتنفيذللتعجيلالممكنةالسبل

االسالميالمؤتمرمنظمة8اعضاالدولبينفيماالمتجاريةفضليات9ا
نظامانشاالبشأنللتنميةاالسالميالبنكمنمقدممرحليتقرير
االمستمثماروضمانا~يرناتامثتماتأمين
للكوسيكسعةالمتاالدورةاعمالجدولمشروح

امحمالمنمايستجد
يرالمتقراعمتماد
االجتماعاخمتتام





مرجعيتعوير
منمقدم

االسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةمنةاالما
التاسعاالجمتماعالى

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

)1893ابارمايو/2.4ااسطنسبول،





13ما-

الكومميلة،رعا_~تحتتمتالتىطاتالنطه

ونمبالتههالمتحلقتقاتاالتالمحلىوالمصادت»~التوقير

ء8ا~ولالهبينوالتجارياالقتعادي

والنبشقتوالصتخمصتالتا~~المراكزعنمختصرملخص

المجالهىوالعاملتاالملىالمؤتمر~~عو

دي،االقته

االسلر~~،ولالةبعضمصاهه-~



التحا~لتعدريدراهصار~~ه~يةجةواتيجياتامت~فيهإ,

الموتميمنطمه~فس8ا~البلة~نبيىدىارقته

ا_~

•ألالتجارمجالفىالتعاوهرب)

اال~~،ا~انلىالجارىاالملحبكه.
y-ءاالستماراتو~ناالدرا-مالمين~م

T-ا~ا~،ا~ده~للمقه~االسلمىمحاداال

ابمال،ا~لالجار»»سعويل~»ى-

«~ءموواله~ممرالقيهللوهيههمل~~0-

,الخامساال~التجاريرالمعرفال-

الزراعيه~والتميه~ا~ائىا~مجالفىالتعاورج)

الصا~~مجاللىالتعاورد)

القلمجاللىالتعاور~)

تاالتاالمجالفررالتعاورو)

الغا~~مجاللحىالتعاورز)

c(العا«ه~را~را~~~البىمجاللىووالتعه

األعضاءولالةبينالىالتعاونأل)

االجما~نوالنهالتوطيهمجاللىالتعاورى)



v-التا~~االجتماعاتنبهير،التقةمععلمها،أللجنه~مجلة

:)م99اللعاملهاالمخططالكومصيلةمطاطاتاطارفىمتنعقة

الطنىمهالتعهحىلاالتعاللنباألالرابعالسنوىاالجتاح

مىالفتره~لحىاال~الموتمي~~لحىاذمحضاهانالبلهبير

ءمطنبولبهام99الفاير16-8

م»1997سبتمبرا-.ألمنالفتره~فىلكسرمسيلةاال~»اله~ه~

مبار~طه~يتعلىفيمااكبروراتمطهباجراءا~~و~9~11

دا»متبهالكب»~<ا~ءالة»ا.0~فعما_ه~التجا،»د~~االقته

•المجاالتفعذهلحىتالمعلومه



•أاكاركمةاتناءعميىبحتمحلالكوممسيلة~~1كانت-1ال

يلى:بماالخصرصعلىو~أأكارقمةقرارقضى-قه)-9

Ifالتىا~~التحوالتاالعتباربعينالمؤتمرخأليهواأل

ا~~ساتهاوانعكه»م99ف1~الحالمىاالقتصادهاههة

اتخا~ممقيلةالكمويطلبال~ءا~ءالدولداقتمههلى
اجتماماتهلعقةهو»~الة~للةطربماالضروريه~ءاالجرادات

العللخطه~يه-~جةاهتراتيجياتادالعة»للخبراءواتونة

عرضتهاوالتى»دىاالقتهالتعاورتعزيزالىالهادفة

القراروا~ذ~ارهأءالكومصلةعلىاله-ه~ا~مت

•"ا_جالاقربفىنهابطههبالمنه



ية»~آلجةاالستراتيجياتحعل8الخبراللريىاجتماعانعقه-1ال

فسوالقاهره~مه99ال~~اسطنبوللحىاالقتعاديللتعاور

هأل»~رحول~~االحا~~ا~~~مومتقهم<199الهبرايي

التامعه~ور-~الهاعمالولجةمنالرابعآلبنةاطار~ا~~

•الكسر~متا~~~~

•االاالملهالنحافمكسرا1-

حولتحصيلياكنر~~بمبتقةالبيضاءاراله~~وسيقومم-9

المنا~~~~العمالولجةمى,مبالبنةالمنعلىالصر~~ا

•للكومسيلة

ا~~اهطحول~~يمبتقةللتنميه~~7االبنلهميقوم77-

ما~~للجنه~التا~~~5ورالةاعمالولجةمنمىالثهآلبنةتحت

•كومعيله



نمىلصاواتيأحهاعنمصيلهللكالصابعه~وره~الةاعربتلقةهال-

االتطا~~مطر~كمل9قة~~االسهىالبتلة~نعلمههالى

الىورلحعهاا~االد»~السعةللمقا~~اال~مباالتحادالمتعلت~

لىالنقة~~والسلطاتالمركزيه~البتولةلمحافطىالشامىاالهتماح

دور»~القرتوقةءاال~الموتمي~~لحىا~ءولالة

بتو~~واخألتالمقتر~~االتفه~~الالعبهحيثمىففصههالكومصيلة

:يلىLoعلىتنصوا~النقه~~والسرحاتالصركزيه~البتوله

,y-الة-لىعوه~بةالمنا~~ءنطمى~الحا~~ءا~مذه~قامتوقة

يالة--="ا_~بالبنلةارتمالالىحا~~،للةهنةنتلحه.ن

المسسعلىالنطامابهطالعمللحىلعا-نتهاادهامستعةالمحة



إجمالىبلحوقال•شهرا.,الى,بينالتمويلفتره~وتتروا~71-

عامررمنهمها~~حتىعليهاالصوافت~تمتالتى)لتمويلمبسالغ

منيرن779و17(اسكىدينارمليورالر»ك3•)ام99ال(مايو~9517

•~~17المجموى~منامريكى)دوالر

الموتمي~~فرا~ءولالةJلخبراالرابعاالجتحامحة77-

يوليوïو9يومىاهطنبولفىسىالطيهالترحيةمجالفر~7ا
•م~ممم



المركزابلغهاماعنةادآتاالمعهتراقبالعا~~ا~_»كانت~3•

ىلها~ءالمعرضصوعهاقترابعمةالتجارةلتنميتاال~
ا~ه~وهى<2السودا~~كلالمعار~هيسر~تاكةاال~رء

قرار،الودا~~الحكو~~مبامممالمهرمنىتطيمعوا~و~~

~~~~ربحو~المقررالصوعهلىالعرضباقامه~الحكو~~

•اال~المرتمي



TA-~كومسيلةانبالمال~~،يرجةالتجاريه~،منىللمعاربالصب

بعرضم1992مبتعبرطهرفىه~المنعقةالما~~دورتهاخلرهىوحبت

االسلرصرالتجاريالمعرضالمتضاكه~االيرا~~اال~~ا~~~

•م199)عاملحىالصاالس

االسلىالمؤتمرلصنكلمه~ا_مامة~ا~~~مبحثا~~واو~41-

االسهىااتحادهللتجار«~اال~~والغرف~البيضاءارالةوصركن

بكا~~محملهالتنسيى~~اال~-البنكالبوا~لمالكى
1..".....'.0««0000«<-0>«.-<«->«- 'I0 ه<_<• «~مءبىمنريب>ممسروسروراءدمنسرودءسرهيم،مسرمى~>و~ر

اعضاء»اخرى<انبلةوفىتونسفى)لموجوالةالتسهيالتفعذهامتغلال

اهده»0الننصمواا~اد10الحميهيياالنهاج»







ا~ىءءلنكةال-

ا~يآاطنقةب-

ية~ءالحةبة~~6ى-

النقل»مجاللحسىيبالتةه-

(JV-~بومفهاالتركيةالحكومةمعاتمالعلىاغعا~~وا~مه)

ا~~~والوكااله8ا~ولوالةالمته~~)~~وميص

•القلوزوادقرار



رالثقأ~~االقتصاديةودللطناالسهيه~اللجنة9عبررقة9-~

ا~~االمداال~~~~ا~.ا-القتتمماحماا.~.االجتما~~,

~رااال~ال~حولالثالثالوزارياالجتماعمباستضافت

انمطار~»~الى8عضا7اولالهعوه~بهواومتام،99العاموا~~

«بفعا~~لحيه



الىالطاقت(~ء)ا~االجتصاىوقراراتتقرميارملوقة.-9

تضمنتها»ا~راتالترلنتليكالمعنيةوالوكادتا~ءحهالسة



VY-8اعضا~فيماللتعاونواممعامجاال~~انلمسواذ

الدولهواذالعا~~،و)~لا~~~البنيةقناعلىالمنطمت

منالسمطروحه~ه~يةالهةوا~رعاتالمطروتطويرمتا~~ضروره~

:8ا~اوالبلة

وطر~،التعاونسبلكا~~استخلطىعلىا~ءولالهحتهكة

ضموا~سيه~وا~~العا~~~لصفصمبابتخصيصوطلب

النسختفىادرا~يتمالنعلىءدةالصحةا~لحمتات3اابواب

ا~دىونالتعهبتعزيزالخه~~العمل~~ا~~

,الكومميلهستضعهاوالترا~ءملالةبينوالتجاري

اطارلحىفعالالصرجوده~والمطاريهكاتالطامباستغلطرواوهى

ءالمجال~افىاال~المؤتمر~~منطو~~

ا~~انالبلةمنخبراءللريىاجتماعلعقةهوء~الةوقرر

الخبراءلحريىلهايولعمتا~~~~اجتصاحعقةللهوكة

االجتماعمعذاعنالمادره~القراراتتنطيألترصهحتىتقريره<

كذلكويقرر•المنطمه~علسمالمىءعبي1الكيطكلاندون

مناحراز»يمتمLAتقييمبسهاالتجاهاهكفىالعملموا~~

=رهاهألاوميكونبهاءالقيامالمزهرللنطاطاتتقدم

•المتا~~~~الخبراألريىيقة~تقريرمو~

VT-التر~~الجمهور~~وحكو~~العا»ه~ا~_ةمنكلقامتوقد

وا~لا~~~ا~~حولانرلالوزارياالجتماعتقريربتعميم

قامتاحيثااعضاىولالهعلى~الصادره~راتوالتراالعامد~

•كورآلمةاالجتماعمقرراتتنليألعلىمحها



:االحسا0الضما~همهامحاالنها8-



VA-اسطبولفىالو~»اال~للمراكزالما~االجماعوامعقه

13و12~مىالكومسيلةبعتمتلجد~اجتماعجلسر~معلتزامنمبه

العه~فىاال-هالمراكز~اجرتيالكاالجتماعوهوم1991~يو

•التقنىتعاو~راطهلرهاءةماميتاتعاالت8ا~ا~ول~

ولىالة~نيماالتىالعاونوفراالجتماعبحثوتة81-

اهكلتحريزتومياتعلىومادطاالسا.هىالموتمي~~فىار~أ

ار~~االدالقدراتزيزحزتضروره~علىاالجتماعركزكما•التعاون

تم~~~ا~التو~التقى،للتعا~االتصاللمراكزوا~~ه~

•ه~جديةبرا-جواعد(دووالعابرا»_تحاليث

~هيات8ا~ضاولالهبلوالبالتر~~الحكو»»~وقامت82-
•االجماع

ليماالفىالتعاونبعزيزا_ضاعطرمبسر»الساا~~اوهتالم-2

المجاالتلىر~الهعلىخاصتركيزمعاال~~ا~ولبين

•)لمعلمينريبتهمطارينولىواالجمما~~والقا~~ديه~(القته
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مر،.الصهاوللطمراال~المجلمو)1
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AA-منا~ءالة-لىالىر~»~1-اوتفاقياتمن~اوصالىتم

1م6997اغمعلمىفىمور~~مألكر«~معيةجة

الىعليهاوا~ال~~األمطتتوقيعيلخصولجهارسالتملم-9
•إولالجهمىممخه~(مرلت~عضاداطولالة

~179ال~~الخار~د~لوزراءالثامناال~الموتمياعتقة-9ال

والتجاري،والفنىاالقتاديالتعا~~نالعامكلاالتال)ام9الاله

وتبادلا~الورووصاالستثماراتنقلهجيعتالىكلاالتالويهة(

~.لحعمةله~»~التكنهها~~اتالقة.»اتا~»ماتالعله

تصييز~~وغيرلتساويبتتسممالتمعهتطبيىولتسهيل5ا~ولالة

~خاصماهتمه8ايالمعوذلكولالهتللةبينالحره~الصمبادالتلحى

TVاألنحتىوو~ءاالتفاكلمفعولصريان1مبةوكةنموا<ولالة

الموتميمنكلمد~لىاألعضاءالة~من7ال~مادقتكمادو~~

•اال~

لىالخار~~لوزراتمحمرالثانىاال~المؤتمراعتمد~97

االستثماراتوضمانوحما~~تطجينطاتلهءقبلمن)م1981(~14«1



Ill-دلمان`امطاممهاالعالاالنطا

)ر<ا~نمدمنطمه
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لحخا~~يمهابتقة~التىتاالقتراحهبارتيا~ا~~مجلة~9ال

ءاتاجرالتبسيطللكومسيلةالثا~~وره~الةالىالكومصيلةرمئيص

•االتجاهاهةلحىالعامد~ا~_~عملعمبةواوصىمطهالذاهطتطبيس

IV-~االمعنتمه0فماللقصةا0نطام:

علىدولكقبلمنوألماد~~دو_»~.,.قبلمنالتوقيعتم-9لم

عليها3يسيالةاالستثمارنوفمهللتصديرالقروضمينتهمطام

•مفعو~سريانايمبةولمللتنميه~االملىالبنك

v-ااالناالءالملكمه~النحاداالنطا

:االالة

مذ:ا0ا0للنة~ااال1-1110



ومىممرالخارجيه~لوزراتالعمريياال~المؤتمروبعد9-»4

الىنالمه~االخافتالقراراتالعا_»ا~متالوصلتالقمت

هزألحىيمبماوا~هامفيكالىودصهاا~ءولاله

المددا

فىكلالفر~~األجهز»~واهلتام992-م999المنتىاثمأد-1~ه

الترالمسا~~الصوباطرفمبحمامرمامططتههاهتصاههأمجال

ااهترهتها

اممتالهاللجه~آمططتهىبلعآليةتطاولهالولحعيةاألجهزةاو1-.»

استر)تيجياتاداهةكىخاهه~وبصفتوالجاريا~ديووللعا

بيوديقتهاووالتعه~يزالىالهادفة)لعمللخطةةيهجه

»االمكيه~السبلالاو
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وكلةسهوالمكتتبا~البلةواممالترفيسعتصرالمرقرر»الا-
(جلىمن~والمصاد~~مماسببرنه»ىبوضعالبعلهمحا~مجلس

•للبلةبهوالمكتتبالمصررالمالوامىتوفير



فىالمساهمةالىا~ءول)لهمحو»~بةاللجنة)ومتكما-11هه

~~مى)رستطاده~والىمرخراالينلههاتبنهالتىالمطاىيعمختلطه

اال~~البنولة~~ومىالبعيهكالةهلىر»~التبه~يى

ا~ميىونطا-للتنصيتا~للينلهالتابعاالمتثماووروهه

مماريىالىمبه~فتاالمتثاراعدوضصأندراتللمهالقر-مذرملى

«للتنميةاال~الينلهبهايطوموعلياتوبرا-جالنسرى



It-اهواعيمالكىاثحاد

~

ير«تقهعوالخارجيه~لوزراءالعموىناالسهىالموتمياعربالال»-

مجال~محلالتا~~المرهصات~هبتضطلعا~يالها-للة~

ا~ممىافنطا-علىالرقيعا~ا~دملالهدهاكمااختصاصها،

•~وقعتقالتكنلبراداالمبواخومالكىاتحاد

فىكلالت~~المؤسساتواهلتام993وام99المستىخلهى12-»

الىالماليه~تالصعوبوكمجيهبكلامطتهااخصامها<لمجه

•جميعهاتواجهها



اوافىا~~ا~دمه-اها`ا1-

ا~؟مةااأها(ال•



مبجمهور~~أاكارلحىالمنقطةالصادصاال~القمد~موتصران~17ال

منالفتره~كس)والوحده~والومنا-السريالسالعلةإدوره~السنغال

O-Tم9991أيسبر11-9الواهى~»9الاكالثانىجمادى•
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ا~ءولالةالىالتقريرهداالعا~~ا~مةارملتوقة»الا-

فى~بمأوموالحاتهاتطبيةمنهاوطلبتالمعنيةوالوكاالت

•فتمأمبهالقرارهداتنطيألمبعتمتهالعا~~وا~مت~~»

والثقأ~~د~~االكتمهللطؤوناال~~ا~~اعومبتاللم-9

تقة~هاعنعطره~ءالسا~~امعقادهادوره~فىواالجتماعية

ا~تووكاطا~ءالدولمهاتقةالتىاالقتماد_~اتلملمساعه

اطكالكا(ه~يمتقةلحىمتمرارباالواوهتالفلسطينىللمعبالمحده~

المحتله~ا~~اوراضىلىألللمطينىللطعبوالماعة»~عمالة

العرباطنيووالموالمحتلالسوريالجوالنهىالمموويينوالمواطنين

االقتماديه~كلالمطاحلإجلمىاوخرىالمحتله~العر~~ااراضىلى

•النها~والسعىاارافس~هالهيومىاال~عىالنا~~

<0لما~عده-ا

H'T-وره~والهألخارجيه~دلوزر)ورالعطراال~تصرالمودجة

مصاعة-~يمتقةضروره~حولالصابقه~قراراتهماللكومصيلةالصا~~

يحتأ~مبماعلمااحيطاكمأن،للبنةوانصاميه~واقتصاد_~مأليه~

«ريبوالتةوالتقنيه~االقتصاد~ات)لمساعةمجالفىلسبنان



قراراتاالزهارالىعرالصه~~اال~~ا~~دتاعهوقة13-~

الثا~~وره~والةالخار~~5~راالعطريناال~الموتمي

االقتاد~~,الماد_ه~اتالصمماعةتقة~ه~"مندالخاهه~مملةلك

الىريبتةمنبيرتبطوماالفنىالعونيمتقةلكوكةواالنصا~~

اللبنه~ه~الحكو~~مياساتدمحما~~علىا~~تودكة•نلبنه

•~ناعصارامحاده~الىالرا~~

اماممىاللبنأالطعبلصردتهامةممةعنا~~وعبرت-17م

األرواحلىلحاد~~سثرخهيومكلتنزلالتىاالمرا~ه~ادآتاالعتة

والعطرينالحادياالسهىالصرمتمىا~~واوهتوالممتلكات،

ولىالة:االىاءمةبتوجيهيقومانالخار~~5لوزرا

«لبناناعمارده~العةولىالةوكلالسةفىبسخاءللمصاهت

~همتالقامتوا~نتالتركيةالجمهوريه~حكو»ه~ارسلتوقد179-

•وتنفيذهبالبلنهاارعضأ،لهللةالقراراهةاالسا.هىالموتمي

المبادرةتقديرهبكلعرةالسامبعةاال~~اللجتالحكت»)ا-

للمعبالسخىالعونيمبمتقةيلينالسرالحرمينلخادمه~البيه

المجا~~بسببمهايقامىالتىا~مه~وطهمنللخفيهلىالصرما

•األ~ةوالحرب
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وهمتابعةليات~7وطرقبشأنتو~ت
االقتصاديالمتعاونتعزيزالىاميتالراتيجيةاالمستى

االسالمأتمرآلمةمنظمةفي»االعضاالدولفيمابين

11993ابارمابو/••5(اسطنبول،
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باالنجليزية.االصل
الخبراألفريقالثنانياالجتماعتوصيات
وممتابعةتنفيذوالياتبطرقالمعني

االقتصاديالتعاونتعزيزالىالراميةاالستراتيجية
االسالميالموتميمنظمةفياالعضاءالدولبينفيما

)ألا93فبدايد^'-أ6•(التانرة
قدربأقصراالستفادةينبغيفامنهاالعضاء،الدولطموحاتالىبالنظر-ا
8واعطاواالسالميالمؤتممنظمةنطاقفيالقائمةوالبرامجالصئناريعمن

اا~اتفيالجديدةالعمليةوالخططالمشاريعتحديدالىاالولوية
ومستسهمالمشتركةوالمشاريحالخاصبالقطاعتتعلقوالمتيالمتبادلة

فياكبرمنافعوتدراعظمامنراوتحدنالتعاونعمليةتعزيزفيهذه
فيللمتحديأالقابلةلالعمالتوقعاتتهيالتكماوالصتوسطالقصيرالمدى

المستقبل.

منئتركةبصفةمتفقايكونالقطاعيالمستوىعلىبرامجوضعوينبغي-ال
كما.~خطةوترسمقطاعكللولياتاوتحدد~الزمنياطارهاعلى

افكاروضعووسامثلسبلوكذلكافاالهدتحددان.s...u11~11..,.ينبغي
.وممتا~وتنفيذهالستحقيقهاسناسبتاجراالاتواتخانللمشارين
انا~لصئنكالتالالزماالهتمامايالالالبرامج،هذهوضعلدىوينبغي،

.نموااالقل

عنالصادرةالعالقةاتنللقراراتوتطبيقامهامهاادد7سياقضمن-3
االقستماديونا~امشمتالداللجنة،.تمتخذاالسالميةالقمةتمراتمه

ومسمتابعةودعما~ورميةالضراالجراالاتكلاا)اكومسيكوالمتجاري
التعاونمجاالتمختلفمحولتنظيمهاسيتمالمتيالوزاريةاالجمتمامحات
اعمالهاوتطرقاالبحتصاعاتتلكمنجاعضماناجلمناالولويةاتناالقسصادي

وايجادال،االمحضاللدولبالنسبةواالهميةاالولويةاتفيالمجاالتالى
بهاتهتموألتيقراراتمنعنهامايصدرتطبيقلضمانالمناسبالمناخ
فيمااالقتصاديالتعاونمنلمزيدمالسئمامناخاميوفرمماال<االعضاالدول
االسالميالمؤتمرمنظمةفيعضاالاالالدولبين

المنئمتركتللمشاريناالولويةتعطياناالسالميالمؤتمرمنظمةعلى-4
علىسواالاالعضادالدولمنصغيرةمجموعاتبينتقومانيمكنالتي

باقيتحميلدوناالتاليم<بيناواالقليميئنباواالقليميالمستوى
المتحوليسهلانالنهجالهزوينبغيماليةاعباءبأياالعضاءالدول

الموتميمنظمةدولمناقتاديامكاهلةمجموعة8اننثمانحوالتدريجي
و/اواالوليةللخططالمخمتملالتوسعطريقعنلكونمنالنبمروراالسالمي
بينهاالربط
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o-خاللمنأالسالميالمرتميمنظمةفياالعضاءالدولتننجعوسوف
ايجادبغسرهنىاالقتادييريالمتحرعمليةاالقتصادي،وتوجههاسياساتها

اضفاءعمليةمناكملنحوعلىباالسنفادةاالقتصاديللستكاململيمتبيمثة
العالمم.فيالصتز)ميدوالترابطاالقمتادعلىالعالميالطابع

عليههوممافعاليةواكشراساسيادوراالخاصألتطاحايالاليجب-,
ادخالبهدفاالسالميالمؤتمرلمنظمةاالقتصاديالتعاوننشاطاتضمناالن
االسالميةالدولبيناالقتصاديالمتعاوناتلمجهودوديناميجديدبعد

واالنشعلةالتجاريللسنشاط)لمحركبدورلالضنالحمدعوالخاصفالقطاع
ىا~لدىالمبادرةرىحانوألشكاالنمائيوالتعاوناالمستمثمارميت

دوالمتعةالثنائيألستحاونعلىايجابياتنعكسانشأنهامنالخاص
تشجعاناالسالميتصرالمهمنظمةعلسفا~االتجاهاهزولدعماالطراف.
انالبلدفيالخامرالتطاحممعقليشمللجمحتطرحمبادرةكلوتدعم
مئلوالمسرالمشاكلومناقشةوالخبراتواالفكارالمعلوماتلتبادل8االعضا

واقامةالمباشرالتعاونامكانياتفيوالبحثالممشتركاالصتماماتفي
الصدداهزفيالمشتركةالمشاريع
بالتنسيقاالعماللقطاعمحفل8انصاالخصوص<اهزفيبهالموصيومن

وذلكاألساسيةالسلحوتبأدلوالماعةللتجارةاالسالميةالغرفةمع
عاوتحزمينعضاالاال)لمدولفياالمحتثماريةوالصثاريحالفرصفيللنظر
انيعنبغيالغرضIلهزوتحقيقاألكوسيك.المىمنتظمةتقاريروتقديم
هذهنتأثجبشأنلكومسيكعلىأدوريةتقاريرالعامةمنةاالماتعمم

االبحتصاعات.

v-االعضا»الدولبينفيصاالتكاملاوجهلمراعاةمنسقجهدبذليجب
والمرافقوالتكنولوجيأوالمهاراتللموارداالمثلاممستخداالبغرهنى
الالزمةالمراعاةهعاالعضاءالدولفيبالفعلالمتوفرةارتوالقد

وظروفالدوليةوا~امأتالوطنيةات8واالجراوالقوامحةللتشريعات
الترتيباتاتخانالغايةهلهكتحقيقاويجب،.الموضوعيةالسوق

التعاونوتعزيزالفنيةوالخبراتالمعلوماتتبادللتسهيلالضرورية
وتكاملالبشريةالمواردانصاالعنفصالاالعناقالدولبينفيماالتقني

فيالستتنيللستعاوناالولموية5اعطاينبغيالمسرد،اهزوفيالمهارات.
الكوسيكاطار0

االقمتصاديةالبيسثةوتنسيقتحسينالساكبرعنايةتوجيهيجب-^
تيسيربهدفعضاالاالانالبلدفياتاالجردةوتبسيطدريةواالدمنونيةوالقا

8اياليجبالسياق،اهزوفي.بينهافيماوالستقنياالقتصاديالتعاون
انالبلدمناالطرافعلىالتفضيليةالمعاملةتطبيقالىخاصاهتمام
الوطنيةوالنظموالقواعدللتشريعاتالواجبةالمراعاةظلفياالعضا»
.الدوليةوااللمتراماتالسارية
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المشمتركاالستثمارلتشجيعابتكاريةجدميدةو~الياتسبلرسميجب-9
االقمتصاديللمتعاونالعاماالتفاقاطارضمنعضاالاالالدولبينفيما

وحمايةتشجيعبغرضاالتفاقميوفرهالذياالمنالمناخظلوفيوالتجاري
وفيالتطبيق.حيزاالتفاقاناهزدخلانبعدلكوناالمستئنمارات،وضمان
وفعالةوعمليةللبقاالقابلتوسياساتابيرتدتبنييمكنمالسياقنفس

اكمثردوراالخاصالقطاعباعطاالوذلكالصشتركتالصثماريعلتشجيع
كلفيللتعاوناالساسيةاالساليباحدالصشتركتالمشاريعومستكونبروزا

واالمثارمنتاج،االعواملتوفرفيالتكاملاو~مناباالستفادهالمجاالت
الموسعةواالسواقمنتاج،لالالخارجية

عضاالاالوالدولاالسالميتصرآلمةمنظمةبينالجهودتنسيقميجب-10
بهدف:
الضروريةوالتسهيالتبالوسامئلللمنظمةالقامتاالعانتويدتنأ-

لكنكانكلما8الخبرافريقابحتمامحاتتنظيممنتمكنهاالتي
ضروريا،

اال<الخبرممسترىعلىللتعاوناوملموسفعمليةافكارخلقتيسيرب-
قراراتميعمشارالىوترجصتهااالفكارلتلكتامتقييماجواالج-

.وقابلت~اوعمليففعلية
االجمتماعاتاعمالاوللجدومدروسةموضوكيةبنودادامحدتيسيرد-

.الوزارميت
الحكاموالصتابهتالفعليبالتنفيذعضاالاالالدولالتزامضمان~-

.المعمتمدةالقرارات

االجمتماعاتاعمالجدولفيالتعاونومشارينونشاطاتقضاياتدرج-11
•مستفيضةمبدمثيةودراسةتاماداعدبعدبشأنهاقراراتوتمتخذالوزارية
:اهزويقتضي
تحديدحولوافيااولياتقريراالصئنروعمقدمي)او(مقدمتقديمأ-

التعاونوجوانبالماليةواسعكاساتهومبررأتهوفامئدتهالمنئروع

للمنظمةالقامتاالمانةتقومالمبدئيةالفكرةعلىالموافقةبعدب-
كلبجمعاليهاالمنتميةوالمؤسساتعنهاالصتفرعتةواالجهن
اساسيةمعلوماتدراسةوتعدالعالقةاتفيوالمعلوماتناتالبييا
الدوليةوالمؤسساتالمعنيةالعضوالدولةبمساعدةالموضوعحول
,االوليةالفكرةعلىالموافقةتمتمعندماالعالقةاتفي
والهيعثاتعضاالاالانالبلدمناالللنبراكثر)(اواجمتماعيعقدج-

فيبالستفصيلللنظراالسالميالمؤتمرلمنظمةابهةألتالعالقتتاتفي
مشروعجوهرتستضمنالمتيالمناسبةالمتوفياتارواصدالموضوع
المخمتصاالعلىالمحفلمحلىلعرضهاالمحمتملالقرار



وواقعيةعمليةونشاطاتريحمنمشاالصتخذةالقراراتتمتالفانيجب-الا
انالبلدبينفيمامشتركعملقيامالىمفيمتتكون،وقابلة~

c.الفعالةوالصتأبهةالسليمةالمراقبةلضماناالعضا»

منهاالوزاريةأالجمتماعات،اعمالمجدولليكونمنسقمجهودبذليجب-13
للتنفيذقابلةمقترحاتعلىوصركنرااثلالحدومسايراموجزا•بالخصرص

أضيحالمومنموضوعبشأنهااتخانيستمالتيالقراراتادراجيعادولن
و/اوعنهاالبالغيرادكبيرتقدممناككانااذأالاالعمالجدولضمن

وبالنسبةاالهلي.القرارفيادراجهاميرادجديدةعناصرهناككانت
عضاالاالللدولفيجوزخر9اولسببفأمشدتهااستنفدتالمتيللقرارات

االسالميالمؤتمرمنظمةاعمالجدولمنحذفها

علىملفالكاالمشاركةلضمانمسةالمنااالجراالاتاتاذيحب-14
لكوكاالسالميالموتميمنظمةامجتماعاتمختلففيالمطلوبةالمستويات

ونفعأفعالميظاكثراالخيرةلهذهياالقامةالتعاورنشاهئاتلحعل

تنفيذهالتقييملالستراتيجيةدورياافاستعرالكوسيكومستجري-'0
يتعلقفيصاالمالئمةالمقرراتواتخاذنتامئجمنامجزماالىبالنظر

بالمستقبل.



مذكرة
بشأن

الكوسيكامنشطةمجملفيالخاصالقطاعدور
المنبثقةالمتابعةللجنةالتاسعبحتماحاال

الكوسيكعن

)1993ابارمايو/2-4(اسطنبول،
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t-بعيو~خألا.ءانكومصيله~~الثا~~ورألالةنتوكه

أال~ا~~مرتصرعىدروانهالعلمةذاتالقراراالهتبار

الصا~~عنىمؤخراخواتالتىالثور~~ألتغييراتللهوككالصادص

بكثيراقوىدوراالخاصللقطاعتعطىوالتى(لعالميةديتاالقته

مثسمرالموضحهاهكحولألنقامىاتمبةقةالصابى،لحى~كانمما

واتخسه،لمنا~المتا~~~~القاد-االجتماعالىاجلت

«~~المناصباالجراء

التلكيرتما~المحتملةاملو.البةمتكسءمعبىصانردوهلىال-

المتى:كهفصبطالحيها



قبلمنحاليامه~المستنمةى9النمامختلهالىمباالضه~~

وا~~ديااقتهالتعاونو~~ه~المتحةا~~~

التىالممارساتلحاوو~~ءالةالمنطماتمروفيرهما

مر~~-ولىالهوالبتلة~~اال~البتلةيتبعها

«ا~صهدافىفيهاالنطرتمتحىوليةالةالنقة

االجتاعاتعقةخلطيتمالحاضرالوقتولحس

النقةمرهمة-ولىالةالبتلةمحافعلىلمجلصالمنوية

لحيمامحاكداهتمهعقةءللتنميةاال~والبتلةوليه~الة

~تلهاا~والخه~~العامةالما~~المرسساتبيو

اولحقيقةمطراها_يكىومهمامعهاتجاوية(ممال

ليةمهمؤممماطالممار~~هد«هىالمعنيه~ا~االمميع

مسالزيهالىحا~~~ج9النمو~الحان~ف~»

«الكومميلةلجنةعلىلتطبيقهاالتطوير

رجال~اجتصاح.هطةيصكى»رالخيههداتحط

محلمعاهىلتنبهو~للةمعيىدياقتنهقطاعفسا~ل

ذبحالنمو~اوهىالكومصيلة~~دوراتمىمنو_~دور»~



قطاعهممطاكلمنا~~لحو~~معيىكطاحلممثلى0متتار

(لمطترلةالعمل~نتوهياتهميموتقةمطولةهنا~~

المعارضمختلطهتنطيمايضاوميتمالكومصيلة~-~الى

االجتماعات_همحلتنصيىمبةواال~منهاالتجاريه~

•الططا~~



هوالوضحه~المعا~~وا~ا~ا~بيكونالوولعل»ال-

لحكليات~نفغمسهه(لخا~~القطاعاتواقتراحاكااراءعلىا~

»ا~بهألاداعتهتممأواذاالكومسيلة~~~~1فىدخولها

فسالخا~~عاتالقطهمشلسمحرلمجمو~~طاريآاجتصاحعقةيصكحر

التجاريةاألعمالوجمعياتالتجار~~الغر(مثلا~دانالبلة

امعقاددوراتمىهابعةماوهالتا~~ورألالةمرمبالتراهنو.للة

التد<~الفءهتللحه8ء<الطه.االحتماه-مسسر~مصلهالكهلحفة

~~هلمحلىالخا~هاتالقطهمصلوافيهايتعوطن1~

اققستالهحاتمالمقتدالسماامتقة~،0،1»مألتا~.مصلهالك

هحذ«يمتقةهنة~وميتما~~فىدورهمولحكليا~~لحكالالخا~~

القرارالتخاطالختا~~جلستهالىالكومصيلةلجنه~الىعدالمقترحا

•~نهأالمناصب

ولالةفىالتجار~~ا~لال~ممهلممثلىاجتصاحتنطيمبه)

دوراتمىدورةعقةمع.مكىا~اامىبالتن-ذللها~ء

اقتراحاتهمالىالتو~منهموالطلبءالكومصيلة~~

التطاحدورمبههمميكوعالتىا~~والخامة

وءءالكومصيله~ال~~كىالخاص

اواواعلومدكورهومابخصرهومتقرراوالمته~و~~

•مناصبهللة9راتمااداالعمللطريقةاخريلمبةىبهمتتكة





مرحليتتقرير
منمقدم

التجارةلتنصيةاالسالميالمركز
التجاريةالمعلوفاتشبكةامنشاالحول

االسالميةانللبلد
الصتأبعتللجنةسحالمتابحتصاعاال

الكوسيكعنالمنبثقة

)1999اميأرمابو/1-1,اسطنبول(
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منا997شتمبوفيإسطنبولفيالمنعقدةالثامنةدورتهاأثناهالكوسيكطلبت
للبلدانالتباويةالمعلوماتبشبكةيتعلقمافي•التجارةلتفميةاإلسالميالمركز

وذلك،المعلوماتقواعدإلنشا»الالزمةواإلعداداتالترتيباتبوضعيقومأن،اإلعالمية
باإلعتمادوكذلكللتنميةاإلسالميوالبنكالوطنيةاالتصالمراكزمرالوثيقبا~ون

تقديمثم•فيهاوالعاملةالمماثلةوالشبكاتاالعضا«البلدانفيالمتوفرةالمراودعلى
المتابعة.للجنةالتاسعاإلجتماعإلىالموضوعحولتترير

بالخطواتبالقباعوةالتبالتنميةاإلسالميالمركزبادو،الطلبلهذاوتبيقا
~~ىأكذلكاألعضادالدولفيالقائمةالمعطياتممدلقوابسردوضرقصدالذزمة

ا~~تلتبادلالنرور~باإلتصاالتالقيامسيتمكماوالجهرية.الدوليةالمنظمات
األ~ل>ازدوا~وتجنبالتكاملأسبابتنمية´قصدالمجالهذافيوالخبرات

بعدقامتاألعضاءالدولمندولة20بأنفذحظأن•هذاعنفضال•ويجدر
لتنميةاإلسالميللموكنكشوكا»ستعملوالتيبلدانهافيالوطنيةاالتصالمراكزبتعيين
:هيالبلدانوهذ»التجارية.المعلوماتمجالفيالتجارة

الصادرات.تنميةمركز.السعوديةالعربية
الصادرات.تنميةمكتب:البنغالديش

الخارجية.للتجارةالينينمركز:الينين
الخارجية.للتجارةالوطنيالمكتب:فاصوبووكينا
الخارجية.والتجارةاإلقتصادارةون:والتصديرلإلعالمالعامةاالدارة:مصو

05•



فينيا
أندونيسيا

لعراقا
.~`ن
ليبيا

ماليزيا
مالي
المغرب
أدعتاأل

السنغال
السودان

لنمنماتا
فونس
نوكبا

o~)ا0(المرفق IC/COMCEC-FC/9-93/REP
للتجا.ةالوطنيةوةاإلدأ:
الصادراتلتنميةالوطنيةالوكالة:
التخطيطوراوة-اإلحصائياتإدارة:
التجارةوراوة:
الصادراتتفميةمجلس:
والصناعةالعالميةوةالتباوراوة-الماليزيالوطنيالمركز:
اإلقتصاديةللشؤونالوطنيةاإلدارة:
والسياحة.الناوجيةواإلستثماراتوةالتبوراوة:التوثسقمركز:
الصادرات.لتنميةوغندياألالمكتب:
والتخطيط.اإلقتصاديةونالسؤوراوة•اإلعالممركز:
العالمية.للتجارةالسنغالموكز:
والتموين.والتعاونالتبارةوزأوةالتجارياإلعالممركز:
للتشاد.القنصليةالنوفة:
الصادرات.إنعاشموكز:

~رر_ت.راوير،أكتب~ف~لحر~~~~د:

ميترثم>المعطياتقواعدمحتوىعليهسيكونماتوضياستبياناتإمدادتر
اجوبة.منالمركزعلىسيغدماضوهعلىالمستهوهذاا~ل

االسالميللبنكالتأبروالتكوينالبصرثمركزسربالتعاوناستبيانات7إعدادتم
للتنمية.

التجاريةالقوانين-
األعضا«الدولبيناألطوافوالمتعددةنيةالثناالتجاريةاإلتفاقيات-
الخارجيةالتجادةحقلنيالعاملون-
التجارةتنميةمنظمات-
الخارجيةالتجارةنياتإحصا-
التجاريةالفرص-
التجاريةالتظاهرات-

وسيرسلتعيينهاتمالتيالوطنيةاالتصالمراكزعلىاإلستبياناتهز»توزيعتم
تعيينها.حالالبلدانلبقيةاإلتصالمراكزإلىاالستبياناتهز«المركز



oاC/COMCEC-FC/9-93/REP~)ا0(المرفق

عنالمسؤولينبينJ.,'JIاللقاءتنظيمالتجارةلتنميةاإلسالميالمركزيعتزم
والتكرينثالبهمعهدمرونبالتهوذلكا993منةنهايةقبلالوطنيةاالتصالمراكز
وتنميةبتنشيذالكفيلةوالوصاثلالطوقبحثبغيةللتنميةاإلسالميللبنكألتابع
اإلسالمية.للبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكةمشروع

مراكزلفائدةأفتبارياإلعالمهولتكوينيةندواتتنظيمالمركزيعتزمكما
الوطنية.االتصال





للتنميةاالسالميالبنكمنمقدممرحليتقرير
اعضاالالدولمعلوماتمنظمشبكتبشأن

االسالميتمرالمهمنظمة
الكوسيكعنالمنبشقةالصتابعتللجنتالتاسعبحتماحاال

)1993ابارمابو/6.5•اسطنبول(
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باسرالمحنو

الخلفية:االولالجزء

المقدمة-أ
االهداف-ب
المفهوم-ج
التنفيذنيبية0استرا-د

النئبكةمشروعمنالمتوقعةالنتائج-
والتنيقالتعاون-و
االعضاءلدول10منالمشاركة-ز

السبكةمسروحفيالعملسير:الثانيالجزء

.إنجازهاتمالتيالرئييةاالنثت
العملومجموعاتاالستشاريةاللبنة:)(أملحق
العملومجموعاتاللجاننتائجأهمحولمختمرتفر.بر0:)(بملعق

المختلفة
المشاركةللدولا~انيةالزياراتحولمغتمرتفرير0:(_)ملعق
التجريبيةالمرحلةفي
التجر.ببيةالمرحلةتنفيذنحة:(د)ملحق



الحلفت:االولالجزء

المقدمة_-آ

للصحهاالقاحالمعلوفاتمركز.ميانموهاالتيالرئيسيةالبرامجاحدان

بتأسيسيتعلقللتنميةللبنك´االسالميالتابعوالتدريبللبحوثاالسالمي
االسالمينمر0المؤمنظمةفياألعضاءالدولمعلوماتنظمشبكة

الصادرالمكرمةمكةالعالنالمباشرةالنتائجأحدموالمشروعهذاان
والطائفالمكرمةمكةفيالمنعقدالثالثاالسالميالقمةنمر0مؤختامفي

فيالمنعقدالخامساالسالميالقمةواجتماع19»1سنةمنينايرشمرفي

قراراعتمدحيث»م19«7سنةمن.بناير29-األبتاريخالكويتدولة

الدولمعلوماتنظمشبكةبخصوصلوهبياوالتكنوللعلومالدائمةاللبنة
.اإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

>األهداف-ب

فياالعضاءولالدممعلوماتنظمشبكةمشروعأمدافتلخيصيمكن

االهبتماعيالتطورفيهمةالمماالىيهدفأنهفياالسالميالمؤتمرمنظمة
وذلكاالسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللدولالمتكاملواالقتمادي

نبادل0ووتدقفهاالمعلوماتيةالمواردفيالمشاركةنحين0خاللمن
هدفوسيرتبط.ومؤسساتهااألعضاءالدولبينالمعلوماتواستخدام

العالم.بواجههاالتيواالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةبتحدياتالشبكةنطوير0
.االسالمي



المعلوماتمجالفيوالتنيقللتعاونفنالمانشاءالىالشبكةوتهدف
واالقليميةالوطنيةنية0المعلومامراكزهمربطخاللهناألعضاءالدولبين

،والزراعةاالغذيةعاتهقةمثلالقطاعاتمختلفهنالمتخصصةوالقطاعية

ذاتوالتكنولوجيةالعلميةالمعلوماتالىباالضافةالصناعةJ،والتجارة
العالقة.

منتقدةمماتلمعلوالبياناتقواعدمنفنالمانقبة0المرالشبكةوستكون
إن.االسالميالمؤتمرمننلمةفياألعضاءللدولونفعقيمةذاتتعتبر
المعلوماتمصدرعلىالتعرففيا~ممهمةنهيل0هيالشبكةوظيفة
بثكلالمعلوماتهذهعلرحصولهعمليةتسيلثموهناليها.بعتدجالتي
المطلوبةالمعلوماتعلىالحصولنسيل0Jإالشبكةستهدفكما.مباشر
Jإلسنادوكذلك»القراراتومنعالتخليهعملياتفيمهاالمتخداالحديثة

.وكفاءةبهولةالوطنيةالتنمويةوالبرامجاألنثلة

:>متمهوم__

هياالسالمينمر0المؤمنظمةفياالعضاءالدولمعلوفاتنظمشبكةان

منهايتفادمعينةمعلوماتوتوز.بعيننخنى0ووتحليللجمعوسيلةعنعبارة

والبعثية.التنفيذ.بةوالبرامجالقراراتواتخاذالتخطيطعمليات«عمفي

»السياساتوصانعوالمخططون»الشبكةخدماتمتخدمي.ابرزمنميكون

فيالتنميةننئاطاتفييعملونممنذلكوغيرالتنفيذ.بونوالمد.برون
.االعضاءالدول

يعتريظامذاتومتكاملةموزعةشبكةأنهاعلىللشبكةينظركذلك

وقواعدنية0معلوماأنظمةبها.بتوفرودوليةواقليميةوطنيةاتصالمراكزعلى
.بيانات



فياالعضاءولاللمعلوماتنظمشبكةفانأعالهجاءماالىباالفمافة
التنميةجهودلدعموقاعدةللشبكاتشبكةنعتبر0االسالميالمؤتمرمنظمة
ميكونلذلك.األعضاءالدولفياالخرىالمعلوماتوشبكاتألننلمة
التكاملوا.بجادالحاليةالجمودبينالترابطتنميةفي.بماهممحفزادورها
االولوية.ذاتالمجاالتفييبنها

:>تنفيذاتيبيةات-أ

بالمعهدالمعلوماتمركزنطوير0مسيتم،المشروعمتغيذ0.بمكنحتى

كامالنطويرأ0للتنميةاالعالميللبنكالتابير.ببالتلJللبحوثاالسالمي

اسلوباقتراحنم0.وقدللشبكةالصركز.بةالتنسيقهيئةدور.بلعبحتى

بمرحلةبدءأءمراحلعلىالمشروعلتنفيذنيجية0كإستراشقينذوتنفيذ

،السنغال،نركيا0،باكستان،اندونيسيا:هيدوالثمانتفطيتجر.ميية
.والمنوبمصر،ماليز.با،عمان

:-الرأسياالسلوب-ا

المشمولةالدولمنكلفيالشبكةمجاالتأوأوجهجميعمتفيذ0

فيوطنيةنصال0امراكزانثماىاالسلوبهذايثمل.التجر.مييبالمشروع

االغذ.بةمجاالتتفطيتطاعيةربطحلقاتئالث0االقلوعلى،دولةكل

علىا~فيالبرنامجهذاسيساهمكماوالتجارة.»والصناعة،واعةوالن

لهاسيكونوالتياالعضاءالدولمنكلفيالوطنيةالنئبكاتتطوير
امكانيةمعللبياناتاتصاالتوشبكاتوطنيةبياناتقواعدلتطو.برامكانات

نصال0االمراكزمنكلومعللشبكةالمركزيةالتنسيقهيئةمعالربه

.بكونان.بمكن.التجر.مييبالمشروعالمشمولةاالخرىالدولفيالوطنية

أوالفاكسالصوتأجهزةأوالفاكسيميليأوالبر.بدخاللمناماالربههذا

االلكترونيالبريدنشمل0التياآلليبالحاسببعدعنالمباشرةنمماالت0اال
ءاا



منواحدةكلالىللوهولاآلليبالحاسببعدعنالمبانئروالبحث
.حالةكلفيالمتوفرةاالمكاناتعلىاعتماداوذلكهذهالبيانات

:األفقياألسلوب-2
هاعلىويثسملاالعضاءلالدمكافةمستوىعلىاالفقيالنفيذ

:يلى

التطأىمقياال»~مغامالدولمنكلفيتطاعيرئيسيمركز´~.بال-1

أعاله.المذكورةاالولويةذات

العالقةذاتالمعلوماتونظمالبياناتقواعدهنأساسينموذجنطوير2-0

.التدريبوبراهجالالزمالتوثيقتوفيرح

تكونالتياألعضا»الدولمنكلفيالقطاعيةالبياناتقواعدتركيب-3

الغرض.لهذاالضروريةاألساسيةوالبرامجاالجهزةلتوفيراستعدادعلى
بفرضاألعضاءالدولمنكلفيالمتخصصينمن4-المنندر.بب4-0

وادخالدالمحليةلالستخداماتنكييفها0والبياناتقواعدمناالستفادة

البياناتلتبادلنظامتركيبالىباالضافة،النظامفيالوطنيةالبيانات

العالقة.زيالقطاعفياألعضادبالدولاالخرىاالتصالمراكزمع

تطو.برطريقعن»كأولوية،التجارةبقطاعاالقفياالسلوبوسيبدأ
.االعضاءالدولفيتجاريةاتصالمراكزنحد.بد0والتجارةمعلوماتنظام

األعضاءالدولمعظمفيأساسينظامتركيبفيسر.بعااسلوباهذاسيكون

فيبالبعضبعضهاالدولمذهربط.بمكنحتىاتمنهثالثةفترةخالل
وسيؤدي.المتاحةاالتعالوسائلبإستخدامالعالقةزيالمتخصمرآتطاع

علىالدولهذهنشبيع0الىسيؤديكماالشبكةبأهميةوعيايجادالىهذا
المرحلةدولفيالحالموكمااالوجهكاملةالوهنيةالشبكاتنطوير0

»<<.التجريبية



الشبكةمئرصعمنالمتوقعة»-دلنتائح
فبرايرشهرمناعتبارأرسميأالتنفيذيالشبكةمثروعفيالبدءسيتم-1

الدولفيالوطنيةاالتصاالتمراكزقدهنه0تسيقي0اجتماعفيم1993
تابعةومؤسساتالتجر.ببيالمشروعفيستشتركالتياألعضاه
مذهفياإلقليميةالمراكزمنذلكوغيراإلسالميالمؤتمرلمنظمة
عاممند.بسمبرنهصرفيالتجريبيالمشروعانتهاءويتوقع.البلدان
وووم«

اطارتشغيل.بتمأن،للشبكةالتجريبيةالمرحلةنهايةفيالمتوقعمن
:التاليةالنتائجلهنصبح0وأنءدولثمانيةفيللشبكةساسي8االعمل

الوطنيةاالتعالمراكزخالالمنبالشبكةالثمانيةاألعضاءالدول«بألميتم1-1
الموعودةاالسالمينمر0المؤلمنظمةالتابعةالمؤسساتالىباالضافتأ

التالية:الجهاتتثفيلميتمالتحد.بدوجهوعلى.الدولبتلك

المعهداللتنميةاإلسالفيالبنكفيالمركزيةالتنسيقميثةا
.التدر.ببJللبحوثاإلسالمي

المؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتلدىعيةقطاقليميةمراكزه

االسالمي.

وهنية.اتمالمراكز7
.)3*^(متخصمةوطنيةربطحلقة24

المؤتمرمنظمةفياالكضاءالدولمعلوماتنظمشبكةبرنامجأنحيث2-1
ثالثعلىتفيذه0سيتماالعضاءالدولكافةتفيالتياالسالمي
تكونأنالمتوقعمنفإن.التجر.مييالمشروعالىباالضافةمراحل
:كالتاليالنهائيةالنتائج



األعضاءالدولدولة´منكلفيوطنينصال0امركزانشاء-ب
المركزيةالتنسيقهيئةمعالمباشرنصال0االامكانيةمع

.المعهداالبنكفيالموجودة

المناطقتفلياقليميةنممال0امراكزسبعةمنيتربLoإنثما،بد-
.األعضاءالدولفيهانتواجد0التيالمختلفة

لمنظضةالتابعةالمؤسساتلدىمركزا15حواليانشاء-د
وقفامختلفةعاتقالنفطي0والتياالسالميالمؤتمر

النتصاصها.

كلفيتطاعيةوطنيةربطحلقات3عنيقلالماإنشاءء-

لتغطيةاالسالمينمر0المؤمنظمةفياالعضاءالدولمندولة
.والزراعةوالصناعةالتجارةتطامحات

والصناعة،،التجارةمجاالتفيبياناتقواعدمجموعةإنشاء-و

للعلومأخرىقواعدمنبذلكيتملوماوالزراعة

لتبادلواالقليميالوطنيالمستوىعلى،والتكنولوجيا
.المعلومات

مراكزبينفيماالمعلوماتلتبادلبعدعناتصاالتنظامإتشاء-ز

منالمستخدمينومجتمح،جهةمنالمشاركةوالربطاال~نصال
.أنيىبعة



بإنشاءالمركزيةالتنيقهيشةمتقوم»التجر.ييالشروعبنهاية-2
ا~ولمعلوماتنظمشبكةمتخدميلخدمةالتاليةالبياناتقواعدوتوفير
التيالبياناتتواعدإلىباالضافة»اإلسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
:األخرىالمشاركةاالتصالمراكزقبلمنظويرها0ستم

علىالدليلهذانوزيع0وإعدادسيتم:ماتاهعلوتوئبأ~أيطر1-2

األساسيةالمعلوماتالبياناتقاعدةنوفر0وسوف.المشاركةالمراكز

:مثلالمؤسساتمنمؤسمةبكلنصال0باالالخاصة

والفاكسنف0الهاورقمءالعنوان،نصال0االافرادالمؤسسة»اسم

لغرضاالتصالاجراءوكيفيةالمتوفرةوالمعلوماتوالتلكس
علىليلاللوسيحتويمباشرة.غير/مباشرةماتخلعلىالحصول

معلوماتواضافةنجل.بده0وسيتممركز100منأكثرتخصمعلومات

الوقت.مرورحاالضافيةالمراكزعنأكثر

بينالتجارةعنبياناتقاعدةوتنفيذتطويرسيتم:دةاقبت~طمن2-2

بالمعلوماتلتزوداإلسالمينمر0المؤمنظمةفياألعضاءالدول

هذاوفي.الدولهذهبينبالتجارةالعالقةذاتواليبانات

االعضاءالدولمعلوماتنظمشبكةلمستخدمييمكن،الخصوص

مختلفةبياناتقواعدعلىالحصولاالسالميالمؤتمرمنظمةفي

عنونبذة»السلعوأمسارءالتجاريةالفرمى:مثلءبالتجارةمتعلقة
ومؤسسات»العمالتصرفوأسعار»الدولعنونبذةءالشركات

سيتمكمااالستثمار.وفرصالتجار.بةاالحصائياتJ،التجارةتنمية

.األعضاءالدولفيالتجاريةبالمراكزالنظامربة

البياناتعلىنثتمل0بياناتقاعدةانشاءسيتما~~:امر«تهمن3-2
ةواألسملاألسمنتصناعةمثلاألساسيةالصناعاتببعضالمتصلة



سوف»الخصوصمذاوفي.األعضاءالدولفيوالبتروكيماو.بات
مننمةفياألعضاءالدولمعلوماتنظمشبكةلمستخدمييتاح

البياناتمنالمختلفةاألنواعإلىالوصولاإلسالميالمؤتمر
يمكن.ذكرناهاالتيالصناعةعاتقالمنواحدبكلالمتصلة
نلك0منتطاعكلحولالالزمةالمعلوماتعلىالحصولللمستخدم
الرثييةالمظامرJ»الصمتخدمةالتكنولوهبيانوعبخصومرالقطاعات
،والتجربةوالخبرات»الخامالموادمثلالمناعاتمنلصناعة
الماليةوالموارد،الغياروتطع،الصيانةJ،المتندمةاطاقةونوع
الحصولللمستخدميمكناعالهوردهاالىباالضافة.الخ...
والتصدير»والفائضاالستهالكJ،االنتاج:؟نتعلق0معلوماتعلى
Jوالمؤسساتالمننماتوعناو.بنءالمصنععنونبذة،االستيراد

لمستخدميميتوفركذلك.الصناعاتهذهمثلحتتعامل.التي
،والمجالت،الكتبعنمعلوماتعلىنعتوي0ببليوغرافيةالننالم

منصناعةبكلالمتعلقةوالدراساتاالبحاثنقار.بر0وءوالدور.بات
.الصناعات

ببياناتنتمل0بياناتقاعدةتطويرسيتم:داذداتاالنحذيةتهمموهمن-4»
هذاوفي.للمستخدمينمتاحةلتكونالغذائيواألمنالزراعة
جميعالىالرسولالشبكةمتخدميأمامسيتاحءالخصومي
الدوألفيالغذائيواألمنبالزراعةالمتعلقةالمعلوماتأنواع
،والمؤمساتالفنيةواالحمماثياتالمعلوماتمتضمنةاالعضاء
.واالمتثماريينوالخبراء»والدراساتوالتقار.بر

عنمعلومات´نوفرهذهالبياناتةتاعلإنول:طتا~ط-ناتته-ة5-2
االعضاء.للدولالرئيسيةواالقتصاديةاالجتماعيةالمؤشرات

بياناتقواعدمنالشر.بعةبياناتقاعدةستتكرن:الئمريعةبياناتقاعدة6-2



االعالميةوالشر.بعةءالشريفوالحد.بث»الكريمالقرآنحول
الكريمللقرانكاملةنصوصعلىالبياناتقاعدةستحتويكما

.االسالميةوالشريعةبالحديثنتعلق0ومؤلفات

الخبراءعنمعلوماتاألدلةبياناتقاعدةنوفر0:األدالبياناتقوا-vال-

للتمويلالوطنيةوالمؤمسات»Jنصا0االوقنواته»المسلمين
وغيرها....االسالميةوالجامعات»سالميةاهوالبنوكءالتنموي

االنظمةالىباالضافةاالخرى.الربطحلقاتلدىالموجودةالبياناتقواعد8-2

االسالميبالمعهدالمعلوماتمركزميقيحهاوالتيأعالهالمعلوماتية

التنسيق(هيئةللتنميةاالسالميللبنكالتابيوالتدريبللبحوث
طر.بقعنمساهماتهاستقدماالخرىالربطحلقاتفإنالمركزية)

الىمراكزهافينطويرها0نم0التينية0المعلومااألنظمةنوفير0

المؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولمعلوماتنظمشبكةمستخدمي

تتعلقمعلوماتعلىنية0المعلومااألنظمةهذهوتحتري.االسالمي

لوهبياوالتكنوبالعلوميتصلوماالصناعةJوالزراعةوالغذاءبالتجارة
.العالقةذاتالمنطقةبلدانأولو.باتمنكأولوية

هياالسالميالمؤتمرمنظمةنياالعضاهالدولمعلوماتنظمشبكةان
انشاءعمليةفانوبالحقيقة»سابقاذلكالىاالشارةنم0كماللشبكاتشبكة

الىتحتاهبىاالسالمينمر0المؤمنظمةفياالعضاءالدولمعلوماتنظمشبكة
الدولفيخاصوبشكلالعالقةذاتالمؤسساتبينمكثفنعاون0وتنسيق

معبالفعلالتعاونحدثلقل.االسالفيالمؤتمرمنظمةفياالعضاء

أثناءالشبكةنطوير0أوجهمنالمختلفةاحي0بالنوالمهتمةالمؤسسات
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ذلكتموقلالتحضيريةوالخطواتالجدوىدراسةمنالماضيةالمراحل
المراحل.تلكأنقطةمعمتوازيبثكلالتعاون

والتدريبللبحوثاإلسالميالمعهداللتنميةاإلسالميالبنكقاموقد

معلوماتنظمحقلفياألعضاءالدولجهودلتنسيقعملمجموعتيبإنشاء
األولاالهبتماععقدوقد.الشبكاتوإقامةبعدعنواالتصالالتجارة

-التواليعلى-ديسمبروشمراكتوبرشهرفيجدةفيالممللمجموعتي
العمليةالتوصياتمنبعددعاتاالهبتماهذهوخرجتءم1992عاممن

.العالقةذاتالمجاالتفيوالتعاونللتنيق

والتدر.ببللبحوثاإلسالميالمعهداللتنميةاإلسالميالبنكأنثأكما
الهيشاتمختلفمنالمشاركينمعتسيقي0اهبتماعوعقداستشاريةلجنة

منأفراداالجتماعفيشارككما.األعضاءالدولفيواالقليميةالوطنية

ننفيذ0لمتابعةالدوليةوالوكاالتاإلسالمينمر0المؤلمنظمةتابعةمؤسسات

عقدوقد.الهيئاتهذهمثليبنالجهودبتنيقالمتصلةنه0ونثاطاالمنئروع

التنسيقابتماعوكذلك،االستشاريةاللجنةيبنالمشتركاألوألاهجتماع
اإلسالمينمر0المؤلمنظمةنابعة0ومؤسساتالوطنيةنصال0االمراكزبين

التجريبيالمشروعفيالمشاركةالبلدانفياالقليميةالهيئاتمنوغيرها

خرجوقد.م1993فبرايرشهرمناألخيراألسبوعفيوذلك»للشبكة

.التعاونيللعملالقيمةوالبرامجالتوصياتمنبمجموعةاالجتماع

للتنميةاالسالميللبنكالتابعوالتدريبللبحوثاالسالميالمعهدان
هعللتعاونالمحتملةالمختلفةالجوانب،مستفيضةبدراسة»حاليا.ببحث

نطو.بر0جوانبكافتأيخصفيمااخرىووطنيةواقليميةدوليةمؤماتعدة

مراكزمنواحدكلمعتفاهممذكرةعقدإلىصلالتينم0وقد.الشبكة

نم0كما.التجر.ببيالشبكةمنروعفيهاسينقذالتيالبلدانفياالتصال
الدارفيالتجارةلتنميةاإلسالميالمركزمعمنئتركةعملخطةعلىنفات0اال
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أسسأرسيتكما.التجارةمعلوماتبنظاميتعلقفيماالمغربفيالبيضاء
الصلةذاتالمنتلفةبالمجاالتيتصلفيمااألخرىالمؤسساتمعالتعاون

:المؤسساتمذهبينومن.الشبكاتوربطالبياناتبقواعد

»بالقاهرةالمصريالوزراءبمجلسالقراراتودعمالمعلوماتمركز

التجاريةالمعلوماتنبادل0ولالستثمارالجنوبمركز»العربيةمصرجمهورية

وتطبيقبتقويمالمعنيةوالوكالةبماليز.بسالمبوركواالفيوالتقنية
.األخرىالمؤسساتمنوغيرها,ونيمياباندرتاجاكافيالتكنولوهبيا

j-االعضاءالدولمنكهالمنار

المؤتمسرمنظمةفياالعضاءالدولمعلوماتنظمشبكةمشروحإن

لذا.االعضاءالدولكافةنعاون0على.بعتمدتعاونيمشروعهواالسالمي

األعضا«الدولنبذلها0التيالجهودمنو.بتفيد.بدعمسوفالمشروعفإن

مجالفيالالزمةوالخبراتالمهاراتتملكالتي»لهاالتابعةوالمؤسسات

المراكزبعضتكليفالمتوقىمنأنكما.المعلوماتوشبكاتنظم
المنبثقةالفرعيةالمشروعاتببعضللقياماألعضاءللدولالتابعةالمرموقة

نها0وخبراالمتاحةالبثر.بةمواردهاوامتخدام،الشبكةمشروععن

انجاحفيالمشاركةاالعضاءالدولمنينتخر»ثممن.وتهيالتها

الشأنهذافياتخاذهايمكنالتيالخطواتبعض.عديدةبطرقالمشروع

-:.بليما

األعضاءالدولمعلوماتنظمشبكة.لمشروعالنشطوالدعمالتعاون-ا
.اإلسالمينمر0المؤمنظمةفي

القطاعيةالربطوحلقاتالوطنينصال0االمراكزوتدعيمتحديد-2

.الوطنيةالمعلوماتمصادرحولبياناتقواعدتطو.بر-3

خدماتهانوصيل0وللمعلوماتالوطنيةالشبكاتنحين0وانشاءنثجيع4-0

.الشبكةلمستخدمي
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0- cالدولةفيالمعلوماتومممادرللمعلوماتاالساسيةالبنيةنحين
.المعلوماتوخدماتلنظمالوهنيةالسياساتنبني1-0

خططضمنوإدراجهاالمعلوماتلنظمالمناسبةالميزانياتنخصيص7-0

.التنمية

المعلوماتمجالفيالعاهلةللقوىوالتنميةالتدريبندعيم8-0

والنبكات.

.المعلوماتبنظمالمتصلةالبرامجدعم-9

ونظمبراهجتنفيذفيوالمشاركةنشطدعمتفد.بم0،عامةبصورة-10

نمر0المؤمنظمةفياألعضاءالدولمعلوماتنظمشبكةوصايير

.نها0ومؤسسابلدانهافياإلسالمي



معلوماتنظمشبكتمئنروعفيالعملسير
االسالميتمرالمهمنظمةفياالعضا»الدول
انجازهاتمالمتيالرئيسيةنشطةاال

اتخذتوضعها<تمتفصيليةعملوخطتالجدوىدراسةالدIاهتناد
فياالعضا»الدولمعلوماتمنظمشبكةمشروعلتنفيذالخطواتمنمجموعة
ويتضمن.التجريبيةبالمرحلةأتبدمراحلعلىاالسالميالمؤتمرمنظمة

المرحلةلتنفيذتحددتالمتيالرمثيسيةباالنئنطةبيانا(ه)المرفق
البنكبهااهطلعالمتيالرئيسيةنشطتاالايجازويمكن.يبيتالمتجر

المتالي:النحوعلىوالمتأريبللبحثاالسالميوالمركزللتمنميةاالسالمية

وطنيةاتصالمراكزبتعييناالعضاءالدولمندولةوثالثونستقامت-ا
تشارككياالسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضا»الدولمعلوماتنظملنشبكة
الخطواتوفيالمشروعجدوىلدراسةاالوليةالمراحلفيالمراكزهز»

لتنفيذهالتحضريت

على.ارتكازجدوىدراسةاجريت-ال
انيةميدزيارات-
استبيانيمسح-
بها.الموثوقالمعلوماتمصادرمنعددفيمكتبيتبحوث-

يلي:فيصاالجدوىلدراسةالرثيسيتالنتائجتصقلتوقد::
ال.االعضاانالسبالفرالمعلوماتمجالفيالعملسيرعنتقرير-
~فسمحضاالاالولالسامعلوماتمنظملشبكةمستقبليةجيةنمونخطة-

واالسالمي؟المؤتمر
للشبكةمرحلة«تجريبيةلتنفيذخطة-

محرمفيبجدةللتنميةاالسالميالبنكبمقرعمليةدراسيةحلقةعقدت-3
الدولمعلوماتنظمشبكتمننروعحولإم)99اتموز(يوليو/~141أل
االوخبس6االمحضاانالبلةفيهانثماركتاالسالمي،المؤتمرمنظمةفيعضاالاال
الجدوىدراسةا~خلستمالصناقئنةالمعلوماتشبكاتنظم/مجالفي

المنئروع.علىتعقيباتهمواستخالص

ان´´Iالدراسيةالحلقةومنالجدوىدراسةمنتبينوقد
السçLh_:..lدونالمبسادرةايضاميقمتضيبلفحسب،مجدمياليسالصثنروع
انميدفيالستطوراتمسايرةعلىاالعضاةالدوللمساعدةتنفيذه

المعلوماتتكنولوجيا
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البد»علىللتنميةاالسالميللبنكالمتنفيذيينالمديرينمجلسوافق-5
تمرالمهمنظمةفيعضاالاالالدولمعلوماتنظمشبكةوعمئنمرتنفيذفي

اوصىوقد.للشبكةيتالمركنالمتنسيقهيئتانيةميناعمتمدكمااالسالمي<
بالعملوالستأريبللبحثاالسالميوالمركزللمنتميةاالسالميالبنكالمجلس
.للشبكةمركزيةتنسيقكهيث

o-منظمةفيعضاالاالالدولمعلوماتنظمشبكةعنبيانيعرضقدم
االسالميالبنكمحافظيلمجلسالخامراالجتماعالىاالسالميتصرالمه

تقاريرعدةقامتكمام).199/ال4/7لم~4/1/1413فيانعقدالذيللمتنميت
بينفيمالمتكنولوجيواالعلميللتعاوناثمةالداللجنةالىمرحلية
اللجنةوالى(الكوممستيك)االسالميالصرتمىمنظمةفياالعضاءالدول
منظمةفيعضاالاالالدولبينفيماوالمتجارياالقمتصاديللمتعاونامثمةالد

.للتنميةاالسالميالبنكمحافظيمجلسوالى(الكومسيك)االسالميالموتمي

يتممثلنظاممعالمتجريبيةالمرحلةلمتنفيذتفصيليةعملخطةاعدت-,
للتنمية/االسالميالبنكارةادالىشهرينصفمرحليتقريرتقديمفي

د).(الملحقوالمتأريبللبحثاالسالميالمركز

v-التجريبيالمشروحفيالمشاركةانالبلدالىانيةميدزياراتفظمت
والماعةللمتجارةقطاعيةربطوحلقاتوطنيةاتالمراكزتعيينبتد

في~دورهمبشأنمعهماتفاقالىالمترهلبهدفوذلك,والزراعة
.الشبكةبمشروحلمديهمالوطنيةالمعلوماتمراكنتوعيةوفيالشبكة

الزيارات)منمتامئجعنموجزاتقريرابالملحق(ويتضمن

االتصالمراكزالتجريبيالمشروحفيالمشاركةالعثمانيةانالبلدعيفت.1
وعمانوالمغربوماليزياواهندونيسيامصرهي.الدولوهذه.الوطنية

هنبلدكلفيالوطنياالتصالمركزوسيقوموتركيا.والسنغالوباكمستان
قطاعيةربطحلقاتمعبالتنسيقالتجريبيالمشروحفيالمشاركةانالبلد
ولتنفيذوالصناعةوالزراعةالتجارةمجاالتفيبياناتقواعدالنشا»
االسالمي.المؤتمرمنظمةفيعضاالاالالدولمعلوماتمنظمشبكتامنشطة

لمنظمةالمتابعةليتالمتاالهيئاتالتجريبيالمشروعفي-.تشارك9
ا~وتبادلوالمتجارةللصنهاعتاالسالميةالغرفةاالسالمي.المؤتمر
لتنميةاالسالميالمركز•والثقافةوالعلومللمتربيةاالسالميةالمنظمة
للعلوماالسالميةالمؤسسة•االسالميةوالمدنالعواصممنظمة•المتجارة

واالجمتماعيةواالقمتصاديةاالحصامئيتالبحونمركز,والتنميةوالتكنولوجيا
.االسالميةانللبلدوالتدريب



انشعلةلتو~اخرىهيشاتمنبمشاركينعملومجموعاتلجانشكلة-10
لها.الالزمالعونوتقديمجوانبهامخمتلففيالشبكة

اللجنةلهذهاالولاالجمتماععقدالمستوى.رفيعةاالستشاريةاللجنة
.1993شباطفبراير/ال4الىاالمنالفمترةفي

.ا~واتصاالتوالالسلكيةالسلكيةاالتصاالتبشأنالعملمجموعة
ديسمبر/30الىاالمنالفمترةفيالمجموعةلهذهاالولاالجمتماععقد

ا.99الاالولكانون
االولاالجمتماععقد.المتجاريةالمعلوماتسنظامبشأنالعملمجموعة
.199الاالولتشريناكتوبر/14الى1المنالفترةفيالمجموعةلهذه

العملمجموعاتاللجان/وصالحياتبتشكيلبيانا(أ)الملحق(ويمتضمن
االولى).االجمتماعاتنمتامئجمع

فيالوطنيةاالتالمراكزبينفيماللتنسيقاالولاالجمتماحعقدت-اا
االولبحتماحاالمعبالتزامن1993شباطفبراير/ال3الىاالمنالفمترة
اهور،جملةضمنبحتصاح،االاهزفينوقشتوقد.االمستشاريتللجنة

يستلفيماامنفااليهاالمشارالعملمجمموعاتعنالصادرةالتوصيات
االجستماححولمخمتصراتقريرا(ب)الملحق(ويتضمنوالتنسيقبالتعاون
ومنتاثب).

فيا~العاملينطاقمالخمتبارالالزمةالخطواتحالياتستخز-الا
كلبمواصفاتبياناعدوقدالمشروع.الصركزية~التنسيقهيسثة
وقدالسوظاثف.هذهعناعلنكمااكتصادهاتمالتيالوظامثفمنوظيفة
باسماةقائمةاعدتكما.العامةالفئةمنللعاملينشخصيةمقابالتعقدت

.المهنيةالفشتوظامثفلشفلالمرشحين

المعلوما،.ئسبكانلنظم/فمهبديدليلاداعدنم-13

،والزراعة•واالغذية•التجارةمجاالتفيبياهناتقواعداداعدتم-14
فيالعملأيبدانالمتروومن.والشريعةالدول،مثياتواحصا،والصناعة

أتبدوقد.1993اكتوبرفيوالتكنولوجياللعلومبياهناتقاعدةاداعد
مثلالبيامناتقواعدلبعضبالنسبةوتحليلهاالبيامناتجمحمشروعات

....الخ.امثيالغذواالمنوالمخصباتباالسمنتالخا~تلك



بشأن
بتنفيذالتعجيلامكانية

ريةالمتبحافضليات9النظامالعاماالطاراتفاقية
أعضاالالدولبينفيما
االسالميالمالتمىمنظمة

الكوسيكعنالمنبمثقةالمتابعيللجنةسحالمتااالجمتماع
)1993ايارمايو/6-5(اسطنبول،





مذكرة
بمئنأن

بمتنفيذالمتعجيلامكانية
المتجاريتفضيات9النظامالعاماالطاراتفاقية

أعضا»الدولبينفيما
االسالميالمؤتمرمنظمة

تقديم:-أ
مسآلةآوزال،جوتتورالرثس/فخامةالراحل،الكوسيكرئيسطر-ا-

المتجاريةفضيات9النظامالعاماالطاراتفاقيةبتنفيذالتعجيل
البندوبخامةاالسالمي،تمرالمنمنظمةأعضاءالدولبينفيما

ا~فيطالب<كماالتيسيرات.بشأنمفاوضاتباجواالالمتعلق
يقومنبةللكوسيك،الثامنةالدورةأعمالخمتامفيآلقاهاالمتي

هذهبدراسةالكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةلليجنةسحالمتااالجتماع
مايو/ايارi-1منالفمترةفيانعقادهلدى،معمقةأرامتلةالمسة

م.مم

لالقتراعالقانومنيةمنبالجوامنساقصةهوالمذكرةهذهمنوالغرضال-
بشأناألوليةفكار9ابعضيمتقةوكذلكالراحل،مئيسالرطرحهالذي

قترا-.االاهزمعالتعامل

منومني.القاالتحليل-ب
كبير،حدالى,بةيرتهنوالذي،لالتفاقيةالرئيسيالغرضان3-

الدولبينفيماالنجاريالتعاونتعزيزهوالمستقبلي،نجاحها
التيسيراتأواألفضلسياتتبادلخاللمنمياالستمرآلمةمنظمألأعضاال

وتنفيذهاعليها،واالتفاقبشأنها،التفاو~مسيجرىالتيالستجارية
ا~احلهذه«تمتابعتدر-االتفاقيةوتوضح.االتفاقيةأطرافجامنبمن

التالى:النحوعلىالثالث

سريانبدالقبلالتسيسيراتبشأنوهرالتفافيالشروحاليمكن(أ)
وثاثقاعبايدعضا»9االدولمنعشرقياميقمتضيالذي•االتفاقية

)1/3/1/(المادة.االتفاقيةعلىيقالمتمد
ا~خاللفيالتيسيرات)علىاالتفاق(أوالمتفاوضمنالاالنمتها(ب)

(المادةالمفاوضاتفيالشروحتاريخمناالابتتحمتسبشهراعشر
.م.م.م.
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منعشرقيامعلىأشهرثالثةانقضا»بعدالتيسيراتتطبيقأيبد(~)
./ال)1/3/المادة(عليهابا~يقاألقلعلىاألعضا»الدول

يقوالستةبشأنهاالمتفاوهندسيجرىالتيالتيسيرات،قائمةتعمتبر5-
وفقاوذلكاا،الخامسااالمرفقيسمىلالتفاقية<مكمالجزهاعليها،

4االلموالوoالموادأحكامبهتقضيلما

غيرلفعترةاالتفاقية´اتبرمالعشرون،المادةعليةتنصلماطبقا0-
بدالعلىسنواتخمسانقضا«قبلموادهاتعديليحوزوالا،محدده
االاالتفاقيةنىعلستعدميالتادخالميجوزال~مفعولها،مرميان

االالمفعولنافذةالمتعديالتتصحوالالمشاركة.الدولثلثبموافقة
احبايةالمشاركةالدولمنخمسقيامعلىأشهرثالثةانقضا»بعد

المتعديالت).(علىا~يقوثاثق

ثرتهقداشكاالتتثيرمعاالتهاقراعندأالوال0و11المواد´ان6-
وهوالعملي،التطبيقموضعاالتفاقيةوضعامكانيةعلىسلبياتأثيرا
المتاليالنحوعلىتفسير»يمكنالذياألمر

f)(المادةمن(لم)الفقرةتنص)على(اال)المادةمن(«)والفقرة)0
مكمالالجدولاهزيصبروأن،باالتفاقيةالمتيسيراتجدولارفاق

علىالململمالمادةمن/أ)3(و0(الفقرتانتنصحينعلى•لالتفاقية
وضروريمسبقشرطنهااسريابدال(أواالتفاقيةعلىا~يقأن

جدولعلىفالتصديقالمتيسيرات.بشأنالمتفاوفرفيللشروع
علىالحقوقتفيسيجرى-لالتفاقيةمتممهوالذي-المتيسيرات

ككل،فضليات9انظامسريانبدالأنيعنياوهكالمفاوضات.اختمتام
أنأوتصديقيندولةكلمنيمتطلب•االتفاقيةفييردمانحووعلى
مبدثيتصديقأوالهمامرحلمتين:علىتتاالتفاقيةعلويقالستةعملية
التيسيراتجدولعلىيقتةوأخراهما,االتفاقيةمحلى

منفمتوقرأن,وا~العمليةالوجهمتينمنمناسب،غيرالمروانه
أيفانذلك،علىوعالوة.كاملتغيراتفاقيةعلىيقالمتصددولةأية

كجز»المتيسيراتجدولبهايرفقأندوناالتفاقيةعلرللمتصديقاجرا»
ثر.9امنعدماجوااليكونثمومنمناقصا5اجرايكونسوفلهاممتمم
منفمتوقعأنالمناسبغيرمنانهأيضانجدذلك،منالعكسوعلى
علىتصدقأنبدونالتيسيراتجدولبمتطبيتىتسمرأندولةأية

~وتمترتبمتمماناالتيسيرات~وليشكلحيثككلاالتفاقية
ااجيفازدوفانذلكوعلىالقدر.متفاوتةماليةوالمتزاماتامار
حيثمنمرحلمتينالىاالتفاقيةتقسيمجراءمنالستصديقعملية



سوفثمومنوتكا~االتفاقيةنصوحدةمعيتناقضسوفرا~يق
هذهأنحينفيالعمليللمتطبيقاالتفاقيةقابليةعلىسلباثريه

المتنفيذ.موضعبوضعهالالسراعضروريةالقابلية

~الصرومةاهفا»فانلذلك،وتبعا
القواعدمجملتعديليستلزمانللمتطبيق
ككل.االتفاقية

بلبالفااكسابهاوالمفافبا
سربان»لبها~

الشروطتحدداالتفاقيةمنال)0(المادةفانأخرى،ناحيةومنا(ب
")Jالفترةفيالواردالنحوعلىوذلك،االتفاقيةلتعديلالمطلوبة

:المادةتلكصيانحةعلىمالحظتيناالابدويمكن.المذكرةهذهمن

علىتعديلايادخاليحظرالذيللحكمتفسيرينتطروانها)1(
سريانهابدءعلىسنواتخمسانقضا»قبلاالتفاقية

تعديلاستحالةهواهدفمهتقييديةمبفتذوول9اوالتفسير
اهزويعمتمد.نهاصريابد»علىسنواتخمسانقضاءقبلاالتفاقية
وردومااالتفاقية:::~هذهالى))0(المادةنصاشارةعلىالتفسير

ماوهو11...قبلاالتفاتيةهز»موادتعديل::اليجوزأمهمنفيها
ن9اوحمتىاعتمادهاحالقائماكانالذيبنصرتفاقةاالالىيشير
االتفاقيةعلىوقعتالستيالدولتلكأنفالمفتر~ذلك،علىوعالوة

دونماتبلتوأنهاالحكمابهزكاملعلمعلىكانتعليها،~قتأو
.اعمتراضأوتحفظ

))0(المادةتطبيقيربطاذمرنةطبيعةفذوخر9االمتفسيرأما
شرطهواالتفاقيةسريانبدالأنلكنفيوحجت،االتفاقيةسريانببد»
ذلكوعلىمنوات.خمسلمدةالتعديلبحظرلاللتزامتوفرهمنالبد

.ساريةتصبرلمطالمااالتفاقيةتعديلعلدحظرثمةهناكاليكون

بالنسبةالنصفيخر2بغموضتذكرناال)0(المادةأنوالواقحااللم
معرضفي،االشارةوتجدر.االتفاقيةبمتعديلالمعنيةاالطرافلوضح
تجعلال)0(المادةأنمنذكرهسبقماالى،الغموهىاهزتوضيح
لمتصديقبارهنااخر،بمتعبيرأو،سريانها8ببدرهنااالتفاقيةتعديل
االسالميتمرآلمةمنظمةأعضا»الدولمنعشرجانبمناالتفاقيةعلى
تشمترط)11/3(المادةلكن).11/1(المادةقررتةلماطبقاوذلك
المتعاقدةالدول11منعشرجانبمنالمتيسيراتجدولعلىيقالمتصد
ال)0(المادةأماالمفعول.نافسكالجدولاهزيصبحكي



oإC/COMCEC-FC/9-93/REP~)ا)(العرفن

وقيامااالمشاركةااالدولثلثيموافقتتعديلايالقرارفتشترط
الموافقةجرتالمتيالمتعديالتعلىلمتصديقباالدولتلكمنخمس
المتعديالتهذهبأنعلماالمفعولسنافذةالمتعديالتهذهتمعبركيعليها
عليهاصدقةالمتيبالصيغةاالتفاقيةموادمن،تغيرلمانعلى،تؤثر
اتا~جدولعلىوكذلكميراالسالالموتميمنظمةأعضا»الدول

.المتعاقدةالدولاقرتها)لتيبالحيغة

هذهمنلكلمستقالتعريفااألولىمادتهافياالتفاقيةتضمنتوقد
والمتعاقدة´´،´´الدولوالا´،االعضا´´الدول.الثالثةالستعبيرات

اتمامعمليةفيدورامجموعةلكلأسندتكماالمشاركة´ا،ااالدول
منمىوحدةوأنواحدةباتفاقيةيتعلقالموضوعأنمنبالرغمالتصديق
المشاركةالدولتعبيرفانذلكوعلىأطرافها.وحدةتسطلباالتفاقية

تفسيرالىيفضىأنويمكنقاصر<تعبيرالاهو0(المادةتسمنتالذي
جدولتعديلعمليةعلىال)0(المادةتطبيقمجاليقصرخاطى»

التيسيرات.

.الخالصة~
أحكامأومنصوصبعنىتحسينضرورةالسابقالقانونيالتحليليظهر7-

االفادةمستطيع•الغرضاهزولتحقيق.وفنيةمحمليةألسباباالتفاقية
التفسيرأناعتقادنارغمال)0(للمادةطرحالذيالمرنالتفسيرمن

.المادةهذهصياغةمحينسجمالذيهوالتقيسياي

:االتفاقيةتعديلعندتي9اامراعاهيجب~1
بتصديقالدولمطالبةعلىاالقتصارباتجاهالتصديقعمليةتعديل(أ)

منيالكاألمرالمفاوضات<استكمالبعدلكونككلالنىعلىواحد
علىيقبا~التفاوضفيالشروعلربطالحاجةانتغاالشأنه

ببدءالمفاوضاتبداللربطالحاجة8امنتفااخردبتعبيرأو،االتفاقية
النحواهزعلىاالتفاقيةتعديلويمستلزم.االتفاقيةمفعولسريان
,االتفاقيةعلىالموافقةلهاسبقالتيالدولكافةقبولعلىالحصرل

توقيحلهاسبقالتيالدولموافقةعلىالحصرليستوجباألمرأنكما
عليها.والتصديقاالتفاقية

تتستحالستياألطرافالىاالشارةفيالمستخدمةالمتعبيراتتوحيد(ب)
)ااالطراف~اليهايشاربحيثاالتفاقيةعلىا~يقبصالحيت
اا.قدةالممتعا

أدمنىحدالىاالتفاقيةسريان8لبدالمطلوبةيقاتالتصدعددتقليل(~)
عدداجماليمن1/10نسبهألعدداهزاليمتعاىبحيثمعقول،
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بوضعلالسراعضاماوذلكاالسال~المؤتمرممظمهأعضاءالدول
فيماالمفعولمافذعندمذالنظامسيصبراذالتنفيذ،موضراالتفاقية

المطلوبالعددمناألدمىالحدتوفربمجرد~الممدقتالدولبين
االهضماميصركماواقراره.المنظامعلدالمتفاومزبعدللصادقة

االمتفاقية~متصادقدولتأليةممتدحااسر





فيالعملسيربشأنمرحليتقرير
الصادراتناتاممتمالتأهبننظامانشا»

االعضا»الدولبين
االسالميتصرالمهبمنظمة
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ية0.0باال:اال
فيالعملسيربشأنمرحليتقرير

عضاالاالالدولبينالصادراتناتاشتمالتأهبنسنظامامنشاال
االسالميالموتميبصنظمت

والتجاريدياالقمتاللتعاونامثمةالدللجنةاالولاالجمتماعفي-ا
ا)م9)/الثانيتشرين(نوفمبر/ا~50~7منعرفياسطنبولفي(الكومسيك)

عناهااحددراسات،ثالثاداعدللتنميةاالسالميالبنكمناللجنةطلبت
بمننمةاالعضاءللدولالصادراتناتاثنمالضماننظامانشاءجدوى
ا~408ممحسفرالمعقودالشالثاجسماعهاوفياالسالمي.تمرالمه

ا~~دا~يرالمتقراللجنةفاهشتم)1912ايلولآسبتمبر/
بينا~دداتامئتمانلضماننظامانشا»عنتفصليةاادراسةبعنوان:
اجتماععقدالبنكمنوطلبتااماالسالميالمؤتمربمنظمةاالعضاءالدول
عمليلنظامالمناسبةلية9اووضعالدراسةلمراجعةاالالخبرمنلفريق
.لتنفيذهااالسالميةالشريستاحكاممعومتفق

االخرةدوجمافيللخبرا»اجمتماعواستضافةبتنظيمالبنكقاموقد-ال
هؤالءتوهياتمنالبنكوامستفادام)م9ا/الشاميكانون(يمنايز/ا~40/

الدراسةتنقيرفيالخبرا»

شعبانفياسطنبولفيالمعقودالممتابعةللجنةالرابحاالجمتماعوفي-3
منالمقد~الوثيقمتينمناقشةجرتام)9//نيسانابريل/لم~140/

وهمااللجئتالىالبنك
المتفصيليت.الدراسةمنالمنقحةالنسخة-أ
اال.الخبرفريقاجمتماععنا~درالتقرير-ب

ارسالاالعضا»ولالهمناللجمنةطلبتمالموضوعاهميةالسوبالنظر
طرحهاالمتيالمسائلمختلفبشأنالبنكالىوتعليقاتهااراشها

اعضاءدولعشرمنردودبالفعلوملتوقدالخبرا».

الستفريرفيعضاالاالالدولمنالواردةالتعليقاتادرجتوقد-4
الخامسامحتماعهسافيالمتابعةلجنتالىالبنكقدمهالذيالمرحلي
امذفيطلبتوقدا.ام9/9(مايو-ا~509شوالفياسطنبولفيالمعقود
الدولمنالمزيدحثالىاثمةالداللجئتتنسيقمكمتبيسقىاناالجمتماع
منردودوهلتانالنتيجةفكانتالبنك،الىردوال~ارهالعلساال~ال

الدولمندولةعشرثالثةنظروجهاتوردتقدتكونوبذلكاخرى.دولثالث
النظام.اهزحولاالعضا»



o-الخامساجتماعهاف.الدامئمةاللجنةعنالصادرةالمتوممياتاما
حسبوعلىم)9191́ايلولسبمتمبر/~1410هخرفىاسطنبولفىالمعقود
يلي:فيماتلخيصهافيمكناللجنةقراراتفيماوردت

محامة.بحةمقبولتللنظاموالتشغيليةالفنيةالسماتان-أ

عضاالاالللدولالطوعيةالصئناركتاساسعلىالنظامانشاءيجب-ب
لمومساتويجوزال.االعضاالدولمناخرىردودلوهولانتظارودونفيه

النظامفيتشاركان4االعضاالدولفيالخامرالقطاع

الصادراتلسبسئملبجبندربصورهالنظاممنطان

بدالللتنميةاالسالميالبنكاخلدالمقمترحالنظامانشاالينبغي-د
اهزالنشاءاتاداالستعدمواصلةيجباولهز.جديدةمؤسسةانشا»من

الالزمةالدراساتاستكمالللمتنميتاالسالميللبنكينبغيكماالنظام
لذلك.

ناتاثمتمالمتأميننظامالنشا»المتواصلةالجهوداطاروفي-1
م)9/19نوفمبر-~1410االخرةجماديفيالبنكقامالصادرات،
تجاربهممنلالفادة8الخبرامنالمستوىوفيحلفريقاجمتماعباستضافة

.هامةقنماياثالئذاالجمتماعاهزعنالصادريرالمتقرتناولوقدراثهم.3و

انشايها،المقمتر-مستآلمةبطبيعةتمتصلوهذه:االساسيةاال-أ
والمخاطرالعمل<ونطاقارها،اصدالممكنالتأمينوثامئقونوع

والطاقةالنظاممالورأسمين،المتأاقساطوجدولتفطيمتها،الممكن
التعرضوحدودالسقوفواقرارالدولتصيفواسلوب،~مينيةالمتأ

لها.المناسبة

االخذالممكنالمناسببالسياساتيمتصلوهذا.0المتأاعادة-ب
المجالهذافيبها

للنظام،المطلوبةالوثائقبصياغةيتصلاوهز:المتنفيذجد-
ذلكوغيرألمتشغيلوتكاليفوالموظفين،دريةاالداالحمتياجاتوطبيعة

.الملةاتنالمسائلمن

v-عقدتالمتيمسةالخادورتهافيالكوسيكقررتهلماتنفيذا
االسالميالبنكعر-،1919ايلولسبتمبر/1,-منالفترةفيباسطنبول
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الفترةفيباسطنبولعقدتالمتيللكوسيك،السادسةالدورةعلسللتنمية
سستالمهاتفاقيةاامشروعوثيقة،1990االولتشريناكمتوبي/9-7من

المتيالوثيقةوهياااالستثماراتوضمانالصادراتاثمتقانلمتأميناالسالمية
نهابشةوتعقيباتهاارائهاا»البداالعضا»الدولعلىتعميمهاسبق

A-تقديرهمعنالالوزراامحربللكوسيك،السادسةالدورةاثناالوفي
اامشروحاداعدسبيلفيجهودمنللتنميةاالسالميالبنكبذلهلما

بشكلالمشروحاهزفحصرللكوسيكدمتالساالدورةوطلبتااراالتفاقية
تنسيقمكتبيستولىابحتماحفيعضاالاالالدولمنالخبراقبلمندقيق

لوضحوذلك•جدةفيللتنميةاالسالميالبنكبمقرتنظيمهالكوسيك
.التاليةالقواعداهنارفيشيةالنهاصيغتفيالمشروع

علىا~يراثتمامناتعلىبالتأمينالنظاماهزيبدأأنضرورة(أ)
ايضا.االستثماراتريجبالتذلكبعديغطيان
تابحكجهازامنشارهايتمهيشةخاللمنالنظاميعملانضرورة(ب)

رمئاسة-منصبهبحكم-البنكومئيسويستولىللتنميةاالسالميللبنك
.الهيثهز«مجلس

.الطوعيةالمشاركةاساسعلىالنظامامنشأةضرورة(-)
بمنظمةاالعضاةالبلدانعلسبالنظامالمنتفعونيقتصرانضرورة(د)

فيالخاهاالقطاعبمشاركةالسمارمحسواهم،دوناالسالميالموتمي
االعضا».انالعبلد

بينفيماالتجارةتشملهاالتيالسلحعلىالننناميقتصرانضرورة(~)
انعلىتحديدها،يمتمالتيالمنشألقواعدوفقااالعضا»،انالبلد
اال.السوعلى0التجاريةوغيرالتجاريةالمخاطرالنظاميغطي

الممتابعةللجنةالسابعبحتماحاالعلىيعرضانالكوسيكطلبت
سيمتوصلالستيالنهامثيةصيغتفياااالتفاقيةاامشروحعنهااالمنبمثقف

8الخبرافريقابحتماحاليها

بمدينةللتنميةاالسالميالبنكمقرفيابحتماعهاالالخبرفريقعقد-9
ام)99امنيسأنابريل/ال4ال-3(ا~5ااشوال10-8منالفترةخاللجدة

المتيللقواعدوفقاوتنقيحهااالتفاقيةمشروحفحصاالالخبروتولس
اثناالفيالمشاوراتجرتوقد.السادسةدورتهافيالكوسيكاقترحتها

ابانالوزرا»عليةماوافقمنحوعلىالقواعدتلكاساسعلىبحتماحاال
كافتبشأنالمنظرلوجهاتضافتبادلجرىكماللكوسيك.Ä.wa.:ll......Jlالدورة
االتفاقيةمشروحجوانب
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يمكنالمتيياالقنامخمتلفحولسمتعددةاراالاالجمتماعذلكفيطرحت-10
االفضلمنالتيتلكاواالتفاقيةلمشروعالمنقحالنمرعلىتنعكسان

بينمنوكانتفصيال.اكثربشكلتطرحهاكيالمشروعارةالدتركها
المؤتمرعنالصادرالقرارذلكمستفيضامنقاشاائفارتالمتيالقضايا
إا913(~1403عامفيانعقدالذيالخارجيةلوزواالعشرالرابعاالسالمي
بوضعالخبرالجنةتقومانالىجديدةمساتمهامنشاالبارجاءيقضيوالذي
الىمناقشة~بعدتوهلوااالالخبرانغيرالدراسات.منمزيد

االسالفيالمؤتمراليههبمانمعيمتمثسالجديدالمشروعبأناقتناى
من11(/المادةاحكاممعفقيمتواكماالخارجيةلوزواالعشرالرابح

منظمة8اعضاالدولبينفيمااالمستمثماراتوضمانوحمايتتشجيعاااتفاقية
يكونبأناخرى،اهورفمصتقضي،المتيألمادةوهياالسالمياا،المؤتمر
االالخبرأجمعكما.للمتنميتاالسالميللبنكتابعةهيئةالمقمترحالمشروع

ومالي،قانونياستقاللمنطبيعةبحكميحمتا~مارغمالمشروع،انعلى
االسالمي~للبنكالموسسيةتيباتالمترنطاقفيكليايعملسوف
ارمتادوتحت

اجمعمناقشاتهمنهايةوفي.عديدةقيمةمالحظاتالخبراءقدم-11
المتيالمهمةعناصرمسودةمعتمتمشىالمنقحةالوثيقةانعلى8الخبرا
االسالميالبنكقاموقدللكوسيك.السادسةالدورةفيالوزراءحددها

تعديالتخاللمنوالمالحظاتالمقترحاتمختلفبادرارذلكاثرللمنتميها
.سيسالستةاتفاقيةمسودةتحسينعناسفرممامناسبة

الكاملالنصعرضالبنكمن8الخبرافريقاجمتماعومئيسطلبوقد-1ال
المتابعةللجنةالسابععلىاالجمتماعالمنقحاالتفاقيةومشروعللمتقرير
الدورةالىالشأناهزفيتقريراتقدمكيالكوسيك،عنالمنبمثقة
9الى,منالفمترةخاللاسطنبولفيمحقدهاالمقررللكوسيكالسابقة
.1991االولتشريناكمتور/

الفترةفياسطنبولفيالصتابمتللجنةالسابعاالجتماععقدوقد-11
االعمال،جدولمنألالبندمناقشةولدى.1991ايارمايو/9الىvمن

اجمتماعا~خلصالمتيثرالنمتاللتنميةاالسالفيالبنكمممثلعرض
نيسانابريل/ال4وال3يوميفيالبنكبمقرعقدالذي5الخبرافريق

الخبرا».نقحهامانحوعلىاالتفاقيةمسودةبايجازاستعرضكماا.99ا
استضافةفيللمنتميةاالسالميالبنكلجهودتقديرهاعناللجنةواعربت
عناعربتكمامسيك،الكبرتنسيقمكمتبمعلكنفيمتعارمناالخبرا»،فريق

لالتفاقيةالمنقرالنصادالعدللبعنكتقديرها
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الخطوطمراالتفاقيةمشروحالتساقارتياحهاعناللجنةوامحربت-14
بأنواومتالكوسيك،حددتهاالمتيالتوجيهية

علىالفرعيةسسةالمن9انشاعمليةفياالسالمي.للتنصيةالبنكميشرح(أ)
االتفاقيةمشروحفيالمبينالنحو

السابقةالدورةالىمرحلياتقريراللتنميةاالسالميالبنكميقدم(ب)
االولتشريناكتوبر/9الى1منالفترةفيعقدهاالمقررللكوسيك

.l~Jفى1991

9الى1ةا~خاللعقدتالتيللكوسيكالسابقةالدورةوفي-\0
المرسسةاتفاقيةمسودةالالوزرااقرم<199ااالولتشريناكمتوبي/
الدورةوفي).سسةالمه(االدواتوضماناالمستمثمارلتاميناالسالمية
اكاففاتخاذاالسالمي~البنكالى51الوزرالسادةطلبالمذكورة
يتسنىحتىسصةالمهالنشاالورميةالضردريةواالدمنومنيةالقااالجراالات
ممكن.وقتاقربفياعمالهاممارستللصرسسة

الخطوتينا~اتخذالاالوزرالسادةلتوصياتا9انفاو-1\
.ليمتينالمتا

t-النصحا»السدالمخمتتالبنكدراتادمنعملفريقالبنكانشأ
المطلوبةدريةواالدوالتنظيميةالقامنوسيةالترتيباتبشأنللبنك
.سسةالمهالنشا»فورا

المديرينا~سستالمنانشاالاتفاقيةمسودةقامت-ب
تهاباجانالبنكمحافظيلمجلسوللمتوهيةالقرارهاللبنكالمتنفيذيين
االلمتراماتوباد´االسسةالمنمالرأسفيبالمساهمةالبنكوبمتفويض

.االتفاقيةلنموهىوفقا~القيامالبنكعلىيستعينالمتي

lV-شعبانفيبليبيابطرابلسعقدالذيعشرالسادساجمتماعهوفي
الصرسسة8امنشااتفاقيةالبنكمحافظيمجلساقر)199الميرافبرا~15الا
وصنان19وفي.سسةالمنرأسمالفيالمساهمةعلى8االعضاالدولحثكما
0...,.~وساعماالتفاقيةعلىالبنكوقحم)199المارمسال3(~14الا
البنلثأرسلام99كاابرعيلمناالنحيياالسبوعوخاللوألسصالها.فيسهم

علىبالمتوقيح8االعضاولالةفيهاحثالبنكمحافظيكافتالىخطابات
الصرسسةوألسمالفيوالمساصمةاالتفاقية

محقدوالذيالبنك،محافظيلمجلسالخا~االحتماحفعالياتوخالل-18
8امنشااتفاقيةعلىللتوقيعخا~احتفالاقيما~،513محرم4في

علىالمتوقيحفيرغبتهمابدوامينالذالمحافظينبوا~همسةالمن
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لماالتفاقيةولكنعضر~~~.دولة(/ال)وعشرينثمانيةقبلمناالتفاقية
دول~بواسطةعليهايقالمتصديكمتمللمانبعدالنفدنحيزتدخل
كمااسالميدينار.~الا000.000(مليونوعشرينخمسةمساهمتهامجموع
.االتفاقيةمن163(المادةتمتطلب

16الفقرةفياليهاالشارةسلفالذيالعملفريقلمتوصياتاوانفان-19
خاللالقاهرةالىالمستوىاوفيعفبعمثةالبنكاوفدفقدالتقرير<اهزمن

الثضروريةالخطواتحولتشاوريالجمتماعام99المارس/ال-ال4الفمترة
العربيةللمؤسسةالعامالمديركورالمكاالجتماعوحضر.المؤسسةالنشاال
لشروناالستسثمارلضمانالدوليةالوكالةومئيسوناثباالستثمارلضمان

فيا~الوكاالتبعضالمستوىرفيعةالبعثزارتكماالسياسات.
فقدعضاالاالالدولفياماال.االعضاغيرالدولبعنروفي5االعضاالدول
الشركةومرباكمستانفيالصادراتضاننظاممعمشاوراتالبعثةعقدت

فقدعضاالاالغيرالدولفيامااالدوات.اثتعانلتأمينالماليزية
ومصلحةالمأمنيا)(فيوهيرميسفرنسا)(فيكوفأسمومسةالبعمثةزارت
اثمتقانضمانومومسةبريطانيا)(فيبيرنواتحادالصادراتضمان

التعريفالزياراتهذهمنالنرهنىوكان.سنغافورةفيالصادرات
اضافةالمومسات>هذهخبراتمنواالفادةعملعالقاتوتأسيسمستبالمو
.الصرسسةالغرامنىيمكن~المتيالضروريةالوثائقجمعالى

انهتقررفقدالزياراتهذهاثناالعقدتالتيللمشاوراتوكنتيجة-ال0
الصتلةاالعوركافةفيا~الفنيةبالخبرةاال~نةاالسلممن

محقدفقدالغرضولهذاسليمة.مهنيةاسسعلىسسةالمهامحمالببدال
حضرولقدم.199اليوليوال2ال-7الفمترةخاللجدةفياالللخبرابحتماحفريق

مجالفيالواسعةالتجربةوينمنمحناالاالالدولمنالخبراتسقتاالجسماع
ترأس(الذيبحتماحاالمنالغرضوكاناالمستمثمار.وتأمينالصادراتضمان
بنودتنقيحاالستثمار)لضمانبميتالعرسسةللمهالعامالمديرمعالي
اعمالبدالبشأنالضروريةالخدماتبتقديماليهيعهدالمستشاريصرجعمية
الستيالسسياساتبعضحولالرأيابداالاالالخبرالىطلبكمامسة.آلمة
اجلها.منانشئتالتيلالهدافتحقيقهافيسسةالمهتنتهجهاانيمكن

وابدواالصر~السبنودمسودةباستفاضة8الخبراناقشولقد-اال
فريقعليهااتفقمنهامنهاثيةمسحةاعدادوتمعليهاقيمةمالحظات

يلي:فيماالمهاملبنودالرمثيسيةالسماتايجازويمكنالخبراء.

)(lانبعداأولف)9الىاالتفاقيةعلىالموقعةالدولعددارتفعوقد
م.199)ينايرفياالتفاقيةعلاندونيسياجمهوريةوقعت
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عمل.ااستراتيجيناوخطةتطوير-أ
المو~منالمومسةوممتطلباتا~الهيكلاداعد-ب
.وقواعدلوامرادواعدعملخطةتطوير--
تسويق.اخطهاداعد-د

مساتمثالىالمرجعيةالسبنودترسلبأناالالخبراوصىولقد-الال
اختارولقدالبنك.يتور~افراد<استشاريينالىاورية0امستشا
اسستشاريتسستمهبواسطةالالزمةاالستشاريةالخدماتديتهانالبنك
تتضمناالستشارية،مساتالمهألنلكونافراداستشاريينقبلمنوليس
رالقاهنونرواألساليبالنطرالتأمين،صقلالمختلفةالمتخصصاتمنالعديد
بصتطلبات8الوفاأنوحيثالخ..المحاسبة،الستمويل،ممينالمتأاعادة
)االتخصفانتخصصمناكثرفيالمشورةاسدااليمتطلبالمرجعيةالبنود

للوفأالالضمانةيشلاالستشاريةالبيرتاتبتمتميزالذيااالمتنوع
المرجعية.البنودبكافة

7الىدعوةخطاباتالبنكأعد199•أغسطسمناألخيراألسبوعوخاللالد3
والدنماركاالمريكيةا~ةالوالياتفيالعالميةالخبرةبيوتمن

للقيامعروضهاتقديما~تاتهز»الدطلبولقد.المتحدةوالمملكة
منلكن(وغيرالمرجعيةللبنوالوفقاالضروريةاالستشاريةبالخدمات
العرضيشملأنعلى)ا~عوة~~تمعأرسلتالتياللةاتفيالوثائق
االتعاب.تقديرالىاضافةالفنياالقمترا-

الخبرةبيوتاتمنأربح~تتا~التدالعرو~لتحليلوكنتيجةلم-4
Hoggشركةاخمتيارتم Insurance Porokersللقياما~يطانية

البنودالصنجانالمذكورةوالشر~البنكبينالتعاقدوتم.بالدراسة
التقريراهزمنالمالفقرةفياليهااالشارةسلفتالمتيالمرجعية

المنظورومنالمبرمة~تناقيةو~متوا~´بصرر»´حالياالعملويسير
1993عاماغسملسفيالخاهاتقريرهااالستشاريةالشركةتقدمأن

الخاصةالدراسةالكمالالهادفةتيباتالمترمحجنبالىوجمنبا/الد
اداريةاجرا»اتعدةن9اويتخذاتخذقدالبنكفانسسةالمهبانشاء
البنكأعدفاحيت،ننوتت.اقر_فيالمؤسسةاعمالببد-لالسراع
اتعابيشملبمااالداريةالنفقاتلمجابهةسسةالمهلمتأسيس~امنيت

مجالفيالخبرةذويمنا~مناشنينتعيينتمكماالخبرة،بيت
االسمتعداداتتجرىكماا~ست،لدىكموظفيناالدواتاشتعانتأمين
للمؤمست.مدهيرالخمتيار
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األعضا»للدولالمتواصلةالبنكلصتابعةوكنتيجةالوقتاتفيوفي\-1
•االتفاقيةعلىدولستصادقتفقدسسةآلمةانشاالاتفاقيةعلىللمصادقة

واندونيسياواألردنوتشادوتونسومصرالسعوديةالعربيةالمملكةوهي
الجزالادبسدقامتفقدوأندونيسياومصرالسعوديةالعربيةالمملكةأما
تونسأنكما•سسةالمنمالرأسمنبهالوفأالالالزمأسهمهمقيمةمن

جملةأنوحيث.~اكمتمتبتالذياسهمهاقيمةمنالجز»دفعبصدد
مليونال9ا~تبلغلمالمذكورةالستالدولبهااكمتتبتالتيالمبالغ
المادةالحكاموفقانافذةاالتفاقيةتصحلكيالمطلوبةاسالميدينار

بعدالنفاذحيزتدخللماالتفاقيةفانمنها<)63(

المبنيف´االسهمبعددمستكمتتبالاألعضاالدولفانالراهنللوضحووفقااال-
.دولةكلأمام

~
السعوديةالعربيةالمملكة1-
المغربيةالمملكةال-
T-ليزمياما
مصر4-
تركيا0-
ايران1-
تونس2-
A-سوريا
الوردن~5

السنفال10-
الكاميرون11-
ومنيسيااند-1ال

تشاد13-

علىالكوسيكلمناشدةالفوهةهز»للستنميتاالسالميالبنكوينتهزاال-
علىيقالمتصدأوراقبتقديماالتفاقيةعلىوقعتالتيالدولحثمنرورة

النفدنحيناالتفاقيةتدخلحتىيمكنماباسرعقبولهاأواالتفاقية
قيصتمنالجن»تسددولماالتفاقيةعلىصادقتالتيالدولحثوكذلك
هذهانأنتراخدونمنالقيمةتلكتسددبأنباكتمتبتالذياالسهم
لدىيقالمتصدوثاثقايداعتاريخمنيوما30خاللتسددانينبغيالقيصت
علىتوقحلمالمتيالدولبحثالكوسيكالبنكينانئمدكماالبعنك.

فوراعليهالمتوقيعبيااالتفاقبيت

كافةعلىالكوسيكباطالعللتنميةاالسالميالبنكيقوموسوف)»9
بأولأوالالمؤسسةبانثنا»الصتعلقتراتالتغو



للكوسيكسعةالمتاالدورةاعمالجدولمسروع
الكومسبكعنالمنبمفتالمتابعةللجنتالمتاسعاالجنماع

)1993ابارمايو/l-i,اسطنبول(_
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بة0.0.باال~

للكوسيكسعةالمتاالدورةاعمالجدولمشروع
)l~4-1 ,J/1993االولتشريناكتوبر(

االفتمتاحيةالجلسة-ا
االعمالجدولاقرار-ال
االسالميالصرتمىالصنظمفالعامةامنةاالمامنمرجعيتقرميي-3
المتابعةلجنةتقرميي-4
o-بشأناالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةمنةاالمامنمقدمتقرير

اعضاالالدولبينفيمااالقتاديالتعاونتدعيماااستراتيجية
االسالمياا.الصرتمىمنظمة

بشأنالسلحوتبادلوالماعةللتجارةاالسالميةالغرفةمنتقرميي-,
امشطتمجملفيبهاالضطالعالخامرللقطاعيمكنالذيالدور

الكوسيك.
v-شبكة8امنشابشأنالتجارةلتنميةاالسالميالمركزمنمرحليتقرميي

االسالميتمرآلمةمنظمةاعضاالللدولالمتجاريةالمعلومات
لتأميننظامامنشاالبشأنللسنعيةاالسالميالبنكمنتقرير-^

االستثماروضمانالتصديراستمامنات
االسالميةالبلدانلبعنىدميةاالقتصابالمساعدةالصتعلةاالعور-'\
اعمالمنمايستجد-10
للكوسيك.التاسعةالدورةقراراتاصتماد-11
للكوسيك.العاشرةالدورةموعد-الا
.الدورةانحتتام-13





الختاميةالكلمة
كسيجيالهانالسيد/لسعادة

الحكوميةالتخطيطبهيشةالوزارةوكيل
التركيةللجمهورية

عناالمنبثقفالمتابعةللجنةسحالمتااالجمتماع
االسالميالموتميلمنظمةوالمتجارياالقمتصاديللتعاوناثمتالداللجنة

(الكومسيك)
1993ايارمايو/1-1ماسطنبول
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يت0.0دباالاال

الختاميةالكلحت
كسيجيالهانالسيد/ذالسعاد

الحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيل
التركيةللجمهورية

عنالمنبثقةالمتابعةللجنهالتاسعاالجتماع
االسالميتصرآلمةلمنظمةوالمتجارياالقمتصاديللمتعاوناثمةالداللجنة

لمالكوممسيك(
l~J•-1993ايارمايو/6أل

،المتابعةلجنةالمحضااالمحترمونالسادة
،الموقرون)لمندوبون

امدعملبعدالصتابعتللجنةالتاسعبحتماحاالنخمشمونحناعرب،اناود
لماالموقرين،اللجنةالعضاالوتقديريشكريخالىعن,ثالثةاياما
لالجتماع.النجاحكفلتتعاونرورمنابدوهولممامثعينةجهودمنبذلو»

لمنظمةالعامةلالمانةالتقديرعنواالعرابالشكرازجاالكذلكواود
فيشاركتالتيلهاالتابعةوالصرمساتاالجهزةولتلكاالسالميتمرالمتن
واتقانبتفانمهاممناليهاأسندبمامجميعهانهضتفقداالجمتماح؟اهز

تحقيقالىتخضرسوفاوالتنامداليها~التيالتوصياتانواعتقد
ايضاتفتحسوفوامنهاالكوسيك<امحمالمجدولعلىمشروعاتمنماتبقي

الىويتجهالتغيراتفيهاهلتتوعالمفيالتعاونلتوثيقمجديدةسبال
اتيالك8االكتفامحلوالتكافلالتعاوناحالل

والسياسيةاالقتصاديةالساحةمحلىتغيراتمنالعالممايشهدهان
اميجادضرورةتبرزكمااالقليميالتعاونجهوداهميةعلىالضرالتسلط
الخاصالمغزىهناومناالسالمي.تمرآلمةمنظمةمجتمعضمنأكفااليات
بينفيمااالقتاديللتعاونالخديدةاالمستراتسيجيةتنفيذميكسسبالذي
الىاضافة،السابقةدورتهافيالكوسيكاعتمدتهاالتيال،االعضاالدول
التعاون.مشروعاتمنبالفعلماتحقق

منالنشطمتينوالمشاركةالمساندةبأنراسخاايمانامن4اوامنني
الموتميمنظمةعنالصنبثقتالمعنيةمساتوالمةعضاالاالالدولجانب
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وضعناها~ا~العمل،خطةامجازتتيحانسوفاالسالمي
.المجازهاالمقررالموعدفد•الجديدةاالستراتيجية

الذيالدوربشأنللغايةومفيدةمستفيضةاوالةمدايضااجريناولقد
بينفيصااالقتصاديالتعاونانشعلةفيبهاالضطالعالخامىللقطاعيمكن
فيوهمالتطاح،اهزممعقليلتالقيفرصخلقانوالثمكال.االعضاالدول
االقتصادي،للتعاونمشروحايتحقيقفيالفاعلةالقوةالمطافنهاية

كبيرااثواالمناجهوديثريانشأمنهمن

فيالنشطةمشاركتكمعلىاخرىصرةجميعااشكركمانختاما،•واود
لطاقمشكريعنلالعراباالمناسبفهذهانحنتاماودكمااالبحتماع؟
االجتماع،Iهزتنظيمفيشاركواالذيناربينواالدالفنيينالعاملين

صتفامنيةجهودمنبذلوهلصاوالتحريريين،ميينالفورللممترجمينوكذلك
بحتصاح.االاهزالمنجاحعونمنوماقدمو»

شهرفياخرى8مرللقاثكماتطلعاذوانني
لكماتمنىللكوسيك>التاسحةالدورةانعقاد
دياركم~

ابانايلولسبمتمبر/
الىوهانتاسالماايابا

.المتابعةللجنةالتاسعمجتماعاالاختتاماعلنواالن


