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المنبثقةالمتابعةللبنةالعاشراالهتماعتقرير

أالقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةعن

االسالميالمؤتمرلمنظمةوالتباري

/116أايارمايولم1~~1أ/(اسطنبول

االقتصاديللتعاونالدائمةاللجنةعنالمنبثقةالمتابعةللبنةالعاشراالجتماعا-انعقد
الى14منالفترةخاللاسطنبولبمدينة(كومسيك)االسالميالمؤتمرلمنظمةوالتجاري

.1114ايارمايو/16

اللبنة:فيالمشا.كةالتاليةاالعضاهالدولعنممثلوناالهتماعهضر2-

(رنبس)لنركبأاالجمهوريأ-

دا~رعضوونيس،فانبلبأالسعودببأالعرالمملكأ-

مدانمعضوونيس،فانبل فلسطبندوأل-

)المريبةالمبصرعةممنلونبس،(فانبالمريبة~بة0دهمه-

األسيوية)المجموعةممتلونيس<(فانباال~~د)بوانجمهورية-

االفريقية)المبمموعةممتلونيس،(فانبمبرونالكاجمهورية-

للغمأالحالميونبسونبس،فانبلمالمسنغالجمالدبة-

(مقرر)مالبزبا-

السابق)بالمكتب(عضو االسالميةءكسنانجمهوريأ-

السابنابالمكتب(عضونبببسد،.-



السابنابالمكتب(عضولكو~ادوأل-

لسابن)ابالمكتب(عضوالهامنممبأنبألاالردالمملكأ-

r-والمؤسساتاالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةعنممثلوناالجتماعحضركما
لها:التابعةالتاليةالفرعية

االسالمية.للدوللتدريبواواالجتماعيةواالقتصاديةالحصانيةالبحوثامركز-

التجارة.لتنميةاالسالميالمركز-

والتنميةوالتكنولوجياللعلوماالسالميةالمؤسسة-

للتنمية.االسالميالبنك-

والبحرث.والمهنيالفنيللتدريباالسالميالمركز-

السلع.وتبادلوالصناعةللتجارةاالسالميةالغرفة-

والزراعةاألغذيةومنظمةاالنمائيالمتحدةاألممبرنامرعنممثلوناالجتماعحضركما
مراقبين.بصفتهما

.)Wüدن،بI I.نردنذذدد

حبأاالكنناالبملسأ

ورنيسالتركيةبالجمهوريةالدولةوزيردونمانأيكونالسيدمعالياالجتماع~افتتح4
الكوسيك.عنالمنبثقةالمتابعةلجنة

االقتصاديةالظروفبهاتتسموالتياالنتشارفياآلخذةالنزعاتالىتعرضه~عند5
،التركيةالجمهوريةرئيس،ديميريلسليمانالرئيسفخامةأكد،العالمفيوالسياسية

جهودبينالتنسيقأهميةعلى،االجتماعالىوجههالذيالخطابفي،الكوسيكرئيس
يقينهعنالتركيالرئيسوأعرب.عادلعالمينظامإرساءالىالرامية،االعضاءالدول
المناسبةالعنايةتوليسوفللكوسيكالعاشرةللدورةاعدادهاعندالمتابعةلجنةبأن

تمنىكماالحرة،والتجارةاالقتصاديلتحررنحواالعالمفيالظهورفياآلخذةلالتجاهات
.جسيمةمهاممناليهاعهدفيماالنجاحللجنةفخامته

الثاني)المرفقفيديميويلسليمانالرئيسفضامةمطاب(نص•
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لبنةورئيسالتركيةبالبمهو.يةالدولةوزيردونمان،أيكمنالسيدمعاليمترههثم~6
نفسهعنأصالةلهموأعرباسطنبولفيبالوفودفيهرهببكلمةاالهتماع،الىالمتابعة
.أمانيهأخلصعنفكومتهعنونيابة

مصيرا،ملموسةنتائرمنالكوسيكعملسجلهبمادونمانايكونالسيدمعالي~نو»7
فيأكماركما.االعضادالدىلبيناالقتصاديالتعاونفيالباردةاهربنهايةأثارالى
منظمةفياألعضاءالدولبينالتدونمبعاالتالتساعااليبابيةاآلثارالىالسياقهذا

بغضلإنهقائألالوزيرمعاليوأردف.السوقاقتصادبأفضليةوالقبولاالسالميالمؤتمر
سوفالعالمياالقتصادفيالمنتظراالنتعاشفانالسليمةالكلياالقتصادسياساتتنفيذ
أيكونالسيدمعاليأبرزثمالنامية»للبلداناالقتصادياالداءفيايجابيةأثارأيحدث
ألمدةفيالتركيةالمحكومةفيهالذيشرعتالشاملاالقتصادياالصالحبرنامرمالمردونمان

ممااالقتصاديالمبالفيالدولةبهتضطلعالذيالدورمنالحدالىيرميوالذياألميرة،
الىالتمويلبغضلالمنافسةعلىاالقتصادقدرةوازدياداالسعار،استقرارالىسيؤدي
الىباالضافةإنهقائالالوزيراستطردثمالعالمي.االقتصادفيواالندماجالخاصالقطاع

القضاياامهاتهولاألرا»لتبادلمنبرأتصبرأنللكوسيكيمكنالماليةنشاطاتها
تجاهها.األعضاءالدولمواقفوتنسيقالعالمفياالقتصادية

A-فيالمسلمالشعبهقفيالمقترفةاالنسانيةغيرالعدوانيةاألعمالالوزيرمعاليوأدان
كلمتهواهتتمالصدد.هذافياالعضا»الدولبينبالتضامنمشيداوالهرسك،البوسنة
أعمالها.فيالكاملالنجاحللبنةمتمنيا

الالثالثالمرفقلحيأوفانايكونالصيدمعالينطاب9•

المؤتمرلمنظمةالمساعدالعاماألمينعثمانر.ن.عصمانالسيدمعاليألقىا-كما
البمهوريةرئيسديميريل،سليمانالرئيسلفخامةامتنانهعنفيهاأعربكلمةاالسالمي
الجمهوريةوزرا»رئيسةهيللر،طانصوالسيدةولدولةالكوسيكورئيسالتركية
بالنهوضالمستمروالتزامهمااهتماههماعلىللكوسيك،المناوبةوالرنيسةالتركية
عنالمساعدالعاماألمينأعربwاالعضاد.اءولىبينوالتجارياالقتصاديبالتعاون
سوفاللبنةبأنيقينهوعناالجتماع»لعقداتخذتالتيالممتازةللتدابيروتقديرهشكر»
من،دونمانايكونالسيدمعاليونيسها»بهيتملىمابغضلأهدافهاتحقيقفيتنجر
وكفاءة.حكمة

الرابع)الموفرفيعثمانو.ن.مصمانالصهأمعاليكلمة(نصر•

،العربيةمصروهمهورية،السنغالفمهوريةمنكلوفودوؤسا»تحدثثم1-•
ودولة،الكويمتودولةاالسالمية،باكستانوجمهورية،االسالميةايرانوجمهورية
الرئيسلفخامةوتقديرهمشكرهمعنالوفودوؤساهوأعرب.التواليعلىفلسطين
لماالتركيةوللمكومة•الكومسسيكورنيسالتركيةالبممهوريةونيس،ديميريلسليمان
الحكومةعلىأثنواكما.األعضادالدولبيناالقتصاديللتعاوندائمةأهميةمنتوليه



فيالوفودرؤساءشددوإذ.االجتماعهذالعقدممتازةتدابيرمناتخذتهلماالتركية
حاسمة،تحوالتمنالعالمفيواالقتصاديالسياسيالمناخيشهدهماأهميةعلىكلماتهم
الطرقعنوالبحثاألعضاءالدولبينالتضامنلتعزيزالملحةالضرورةأكدوافانهم

.وواقعيةملموسةمشارينعلىالقائمالتعاونبدعمالكفيلةوالوسائل

الدولفي~الغات~اتفاقيةتأثيرعنلدراسةالكوسيكاعدادأهميةالىأيضاوأشارو
عناصرهامناالستفادةلزيادةوالطويلالقصيرالمدىعلىاالسالميالمؤتمرمنظمةأعضاء

القراراتبوضعالتعجيلأهميةعلىأكدواكما،العكسيةأثارهاوتالفيااليجابية
خاصةوبصفةاألعضاءالدولجانبمنالتنفيذموضعالكوسيكاجتماعاتعنالصادرة

للقيادةالسلطةانتقالضوءعلىلفلسطيناالقتصاديالدعمبتقديمالمتعلقةتلك
.القاهرةاتفاقتوقيعاثرالفلسطينية

الدولةكاتبوكيلالن،ساناتيموتشينالسيدمعالياالجتماععملجلساتترأسثم11-
التركية.الجمهوريةفيللتخطيطالحكوميةبالهيئةالمكلفألمساعد

ممأحبةالمقرر،برئاسةمفتوحةصياغةلجنةاللجنةعيفتاألعمال،جدولاعتماد-وبعد12
بتركيا.ماليزياسفيرةأحمد،الحاجبنتزبيدةأاتوالسيدةألسعادة

النامس)الموفقفيالمعتمداألعمالهدول9•

االسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتقرير

االسالمي،المؤتمرلمنظمةالمساعدالعاماألمينعثمان،ن.ر.عصمانالسيدمعاليقدم~13
السفيرسعادةلخصهثمالعامة،لالمانةالمرجعيالتقريراألعمالجدولهن3البندضمن
الحاصلالتقدممستعرضااالسالميالمؤتمرمنظمةفياالقتصاديةالشؤونمديرأيالو،ن.
للقراراتإضافةاالعضاءالدولبيناالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذفي
االقتصاديةالشؤونمديروقدماالعمال.جدولببنودوالمتعلقةالكوسيكاتخذتهاالتي

عقدتعديدةوزاريةاجتماعاتخاللالمعتمدةالقراراتتنفيذفيالمحرزبالتقدمملخصا
الكوسيك.رعايةتحت

العداده.شكرهاعنوأعربتالعامةاالمانةبتقريرعلمأاللجنة~أخذت14

تستضيفسوفاالسالميةايرانجمهوريةحكومةأنبارتياحاللجنة~وسجلمت15
بالتعاونبطهران1994يوليو/تموز2.الى16منالفترةخاللالخامساالسالميالمعرض

السلعوتبادلوالصناعةللتجارةاالسالميةوالغرفةالتجارةلتنميةاالسالميألمركزمع
الدولاللجنةودعت.بذلكالعالقةذاتالمؤسساتمنوغيرهاللتنميةاالسالميوالبنك
.األخرىاالسالميةالمعارضمنوغير»الخامساالسالميالمعرضفيالمشاركةالىاالعضا»
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بتوحيدالمعنيينالضوادلفريقألسادساالهتماعبتقريرعلمااللبنةأهذت~إذ16
األمانةالىطلبتفانها•باسطنبول1164أبريل/نيصانJ,2627يوميالمنعقدالمقاييس
المنظاممشروهالىاضافةالمذكوراالعتمارتقريرتوزيعاالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامة

الموتمىمنظمةفياالعضا»الدولعلىاالسالميةوالمعاييرالمقاييسلمنظمةاالساسي
.و~تهانظرهاوههاتتقديممنيمكنهابممااالسالمي

السادس)الموغقلىالماعةلطمانةالموهمىالالققويو•

مياالهمالتمرالمةلمنظمةاالمةاألمانةمنالمقدمهليالمرالتقرير

والتبمارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالمملخطةمشروعبشأن

االسالميالموتمىمنظمةفياالعضاءالدولبين

\V-لمنظمةالعامةاالمانةمنعامةمترطئةوبعدعمال،2اجدولمنالرابعبالبندعمأل
والتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاالهصائيةالبحوثمركزممثلشرحاالسالمي<المؤتمر
أعدالمذكورالمركزأنوذكرالعمل.خطةمشروعاعدادفيالحاصلالتقدماالسالميةللدول
مورتهافيالكوسيكاليهبهاعهدتالتيللمهمةتنفيذأاالوليةصيفتهفيالمشروعهذا

/الثانيتشرينفيعقداستعمارياهتماعفيالمشروعمناقشةتمتوقدالتاسعة.
كماباألمر.المعنيةاالسالميالمؤتمرمنظمةمساتمهكافةضمباسطنبول1113نوفمبر
البنكواستضافهاالنبواهكبارفمعتعالمستوىعلىعملهلسةضلالمشروعنوقش

اهتماعأنالىالمركزممثلوأشارببدة.1113األول/ديسمبركانونفيللتنميةاالسالمي
العامةاألمانةبمقر1664أبريلنسيان/11إلى1منالفترةخلالمنمقأالضرا»فريق
فصلضرورةعلىالنبراأووافق.الوثيقةمشروعد.سبجدةاالسالميالمؤتمرلمنظمة
بماللنطةالونيسيالنصعنقطاعكلرضمنوالمدرجةبالتنفيذالخاصةوالطرقالوسائل
فيعقدهاالمنتظراجتماعاتهمفاللالعقادراستهامنالقطاعيينالخبراهفريقيمكن

للدورة_هزاالعملهطةمشروعيكونأنعلىاللجنةوافقتكما.النطةتنفيذمرحلة
.النمبرادعلىوعرضالمركزأعد»مانموعلىللكوسيكالعاشرة

لسياسةموهزةوثيقةتكونأنالعمللنطةينبغيأنهعلىاللبنةرأيواستقر~18
ألعامةاألمانةطريقعن،الضرا»اهتماعواجمهاالتيبالصيغةعرضهاوقررت،مرنة
منالمزيدواتخاذالقرارهاللكوسيكالعاشرةالدورةعلى،االسالميالمؤتمرلمنظمة

.بشأنهاالمناسبةهراءاتاال

الدولبسروالتباوياالقتصاديالتعاونلتعزيزالمملنطةور(مطو•
المماس)المرنهفىاالعالميالمهتمىمنعلمةفىاالمضا»



االسالالمؤ~منظمةيىاأل~اءاليدولبينوالتجارى

والتنفيذالمتابعةأليةأنقرةمركزممثلشرح،األعمالجدولمنالخامسبالبندعمال19-
مؤسساتعقدتهالذياالستشارياالجتماعخاللأعدتالتيالعملخطةبمشروعالخاصة
.باسطنبول1913الثاني/نوفمبرتشرينفياالسالميالمؤتمرمنظمة

عرضهوقررتوالتنفيذالمتابعةباليةالمتعلقالنصونقحتالمتابعةلجنةاستعرضت.)-
.العملخطةمشروعمنيتجزأالجزءايشكلأنعلى،للكوسيكالعاشرةالدورةعلى

وأليةالعملخطةتشكلبأنالكوسيكالىتوصيةتقديمعلىاللجنةرأي-استقر21
الدولبيناالقتصاديالتعاونتعزيزاستراتيجيةمنتتجزأالأجزاءوالمتابعةالتنفيذ
.للكوسيكالتاسعةالدورةاعتمدتهاكمااالسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

منالجهدقصارىيبذلوأن،قريباالمملخطةتنطلقأنفيأملهاعناللجنة-وأعربت22
.فعلياتنفيذاتنفيذهاأجل

االقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةومتابعةتنفيذأليةمننسخةالثامنالمرفق(في*
اللجنة)نتحتهاكمااألعضاءبينوالتجاري

الذيالمرحلىالتقريرالىاللجنةاستمعت»األعمالجدولمنالسادسبالبندعمال23-
القطاع~لخاصجتماع3االعدادحولاالسالميةللغرفةالعاماألمينالحسنعاقلالسيدقدمه

.للكوسيكالعاشرةالدورةقبلعقدهالمزمع

جدولمشروعذلكفيبما،الخاصللقطاعاألوللالجتماعباالعدادعلمااللجنةوأخذت24-
.162يوميالمنعقدالتحضيرياالجتماعفيتمالذي،أعماله J1194أذار/مارس
.بكراتشي

معبالتعاون،ينظمسوفللغرفالتركياالتحادأنتقديربكلاللجنةوالحظت~25
1819يوميالخاصللقطاعاألولاالجتماع،االسالميةالغرفة Jاألولأكتوبر/تشرين
.باسطنبول1994
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هز»فيأنفسهماالعمالوبمالمصدركةتكتسيهماعلىاللبنةأكدثالصددهذا~في26
مملىاالسالمىالمؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتكافةوهثت،أهميةمناالبمتماعات

اهتماعأولالنباحللغرفالتركيواالتمادوالصناعةللتبارةاالسالميةالغرفةمعالتعاون
.الخاصللقطار

عرضاللتنميةاالسالميالبنكممثلقدم،األعمالمدولمنالسابعبالبندعمال27-
المعنية.المؤسسةوتفعيلإنمئماءأهلمنالحاصلالتقدمعنموجزا

القانونعلىوقعتقداالعضا»البلدانمنبلدا3•ن1التقديرمعاللجنةوالحظت~28
فيهمتهبدفعمنهاكلوتعهدافرى.أعضا»بلدان1عليهصادقتكماللمؤسسةاالساسى
والتصديقالتوقيععلىبعدبذلكتقملمالتياالعضاءالبلداناللجنةوهثمتالمال.رأس
عملهاالمؤسسةتبدأحتىاآلجالأقربفيفصصهابتسديدوااللتزاماالساسيالقانونعلى
وقت.أسرعفي

مىاالصالالبنكمهزالمقدمهلىالمرالتفوييمنفسنةالقامعالموفر(لى
للتنمية)

اقامة.مساةالتمالتنعمةاالسال.ا.يرملىمقدمقرهو
االسالال~منظمةاألعضا«Jالد>معزمةتما>تمعلمسكة

التجارةلتنميةاالسالميالمركزممثلقدم،األعمالجدولمنالثامنبالبندعمال21-
االسالمية.للدولريةالتباالمعلوماتشبكةمشروعتنفيذمراهلعنتقريرا

ريةالتباالمعلوماتلشبكةاالتصاللهيئاتاجتماعأولالنعقادتقديرهااللجنةأبدت3-•
للتنميةادسالميوالبنكالتبارةلتنميةاالسالميالمركزمنكلتنظيمافياكتركالذي
المتعلقةالمسائللبعث1914نيسان/أبريل21الى11منالفترةفلالبيضاهالدارفي

.المطلوبةالبياناتقواعدواعداداالتصالهيئاتبينبالتعاون

التحضيريةالخطواتمتابعةالتجارةلتنميةاالسالمىالمركزالىاللجنةوطلبتاأل-
كمرةاهالدورةالىذلكعنمرهليتقريرالمطلو~ورفعالبياناتقواعدالعدادالالزمة

التابعةاالتصالهيناتمعوالتنسيقالوثيقبالتعاونذلككليتمأنعلى،للكوسيك
.للتنميةاالسالميوالبنكللمعلوماتاالسالميةللشبكة

فيالتصاوةلتنميةمياالصالالمركزمنالمقدمهلىالمرالتقوير(نصر•
الملس)الموفر



للكومسمك0العاسرالدورهأعمالجدول)مسرو

أعمالجدولمشروعفياللجنةنظرت،االعمالجدولمنالتاسعبالبندعمال32-
األول/أكتوبرتشرين25إلى22منالفترةخاللعقدهاالمزمعللكوسيكالعاشرةالدورة
.اسطنبولفي1994

تعميمهوقررت،عليهاالمتفقالتعديالتمعاألعمالجدولمشروعاللجنةاعتمدت~33
.االسالميتمرالمنلمنظمةالعاهةاالمانةطريقعناألعضا»الدولعلى

ثمرةالعاالدورة)عمالمدولورمصومننصضةعشراهاديالموفقفي(•
اللبنة).اعتمدتهالذيالنصرعلىللكوسيك

ممأالخناالحلسأ

~34وزير،دونمانايكونالسيدمعاليترأسهاالتيالختاميةالجلسةفياللجنةألا»اعتمدت
لمنظمةالعامةاألمانةمناللجنةوطلبت.مرفقاتهمعالتقريرالتركيةبالجمهوريةالدولة
العاشراالجتماعالىورفعهاألعضاءالدولعلىالتقريرتوزيعاالسالميالمؤتمر

للكوسيك.

المندوبينباسمكلمةالسنغالبجمهوريةالتجارةوزيركانيحميدوالشيغمعالي~ألقى35
حسنمنالوفودبهحظيةماعلىوشعبهاتركيالحكومةشكرهصادقعنفيهاعبر

االجتماعونيسكذلكالوزيروشكر.باسطنبولاقامتهاخاللالوفادةوكرمالضيافة
.االجتماعأجلمنترتيباتمناتخاذهتملماعليهالقائمينالموظفينوكافة

،ديميريلسليمانالسيدفخامةالىرسالةتوجيهالجلسةرئيسالىاللجنةطلبت36-
امتنانهاعميقعنلفخامتهفيهاتعرب<الكوسيكورئيسالتركيةالجمهوريةرئيس
.الوفادةوكرمالضيافةحسنمنالمندوبونلقيهماعلىتقديرهاوفائق

علىللمندوبينشكر»عنالختاميةكلمتهفيدونمانأيكونالسيدمعاليوعبر37-
والمؤسساتالعامةاألمانةشكركما.التعاونروحمنأظهروهوماالقيمةمساهماتهم

أنوذكر.القيمةمساعدتهاعلىلهاالتابعةوالمؤسساتاالسالميالمؤتمرلمنظمةالفرعية
بينالتعاونعرىتوثيقزيادةالىتؤديسوفالمداوالتختامفيالمقدمةالتوصيات

ومشروعالجديدةاالستراتيجيةأهميةعلىدونمانالسيدمعاليوأكد.األعضاءالبلدان
فعالةألياتتطويرضرورةمبرزااألعضا»البلدانبيناالقتصاديللتعاونالعملخطة
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الوطنيةاالتصالهيئاتاجتماعلنجاحارتياحهعنالوزيروعبر.االقتصاديللتعاون
وفي.المتابعةللجنةلممرالعااالجتماعمعبالتزامنعقدالذيالفنيالتعاونعنالمسؤولة
بلدانهم.الىميمونةعودةللمندوبيندونمانأيكونالسيدمعاليتمنىالنتام

عطر/ألثانيالمرفقفيدونمانايكونالصيدلمماليالضاميةالكلمة(نص





الوثائققائمة
العاشراالجتماعفيهانظرالتي
الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

ال1914مابو/أبار69-14،اسطنبولل





W\iاال~حلحير~التيكل9الو
الكومسيلثعنالخبثنةالمنامعةللجدالماطر

/19أل4أيار~هو/9,-14»امطبول(

Jlاالماليللموتميالعامةاآلمانةمزمرجعيتتريرا~

عنالمشقةالمتابعةللجةالعامراالجماع

OIC/COMCEC/FClO/Q4JBN....>..<.>>،..............>..>......ا~~

المملخطةمسروعمرلالمبرا>مبرمتابصاع~»_

ىاألعضاءاذالبلدبينوالجارياالقعاديلعزيزالعاوذ
EGMNSEC/1-94/REP.lFINAL.............................الموتمراالمالميمنلة

قصاايةاالالتعاوذلتعرينالعملخطةحولتوضيحيةمذكرة~3

OIClCOMCEC-FC/IO-94/D)3(...المالهيالمؤتمراعظمةفياألعضاءالالبلدبينوالجاري

t-اجتماععقداثقطفيللبحثالتحضيرىعاالبتتقرير

OIC/COMCECFC/lO[410)4(<ر~~~~
اثما.تتأميننطامباقامةالخاصالرضعحولمرحليتقرير0-

OIC/CMCEC-FC/1O-94/D)5(>.......................مشماراتاالوضمانالتصدير

حرلالتجارةلتقيةالمالميالمركزامنمقدممرحليتقرير~6

0IC/COMCEC-fC/10-94/D)6(.............االعالميةللدولالتجاريةالمعلوماتشكة

v-مالراالالمؤتمرلمظمةالتابعةالمعلوماتنظمشكةمشروع

.توقيحات-

النوفةمزمقدمالخاصالقطاعاجتماعاتعنتقرير^-
بتالمتاالماشرللجةاالجتماعالىوالماعةللتجارةاالسالمية

OIC/COMCEC-FC/IO-94/D)9(..........................الكوسيكعنالمبقة





العاشراالجتماعفيالمشاركينقائمة
الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

)1994مايو/أيار16-14،(اسطنبول





امةماأل´:األصل

لسرالعااالهتماعفيركينالمملماقانعة
الكومسيلنهعنالمنبثقةللبنة
)1~~4رأط/مايو16-14،(اسطنبول



RUOSNd.imaheldbAamiS.Mr
ygolohnceTdanecneciSrofretsniMiehtotrosvidA

gnannilPfotrysniMi





ANGODnokyAA.EH
etatSforetsniMi

MERDEtahiVE.R
ecffiOs'tnediserP,alreneGyarterceStnatsissA

ULGüÜCMÜZÜanzhÖ.rD.Mr
ecffiOs'tnediserP,rosivdA





lALLALendidE-edraB.Mr
alreneGrotceriD

MIAMETALtafarA.rD
alreneGortceriD

UREüIhAdenruathoM.Mr
recffiOrome5

ISRHE.NanahmrudbA.Mr
ankBehtotresivdA





7_58629anhrOrM
locotroP,rtepxE

Admll11stratlOIlألمة22أ~93ا and Fwance Department of the State Plamun Qr

~~5(iAl.Mr
tnertmapeDecnaniFdannotiatrsindmiAehtfodaeH

ÇLIKlZÖmerreükM.sM
noticeSfodaeH

.785Mrكد Mevlüt
Expert



دبمبربل.مسليماننبسالرفخامأرسالة

الكوسيكرئيس
الكوسيكمتابعةللجنةالعاشراالجتماع

)1994ايارمايو/16-14(اسطنبول





امة:ما´األ

ديميرمل.سليمانفيسالرفخامةوسالة
توكياجمهو.يةونيس
الكوسيكونيس

الكوسيكمتابعةالعاشوللبنةاالجتماع
/1114ايارمايو/16-64اسطنبول9

الرئيس.السيدحضرة

السعادة،أصحاب

األفاضل<المنوبينحضرات

طيبة.إقامةلكمواجيأاسطنبولفيبكمأرحبأنلياسمحواالعاشر<اجتماعكمبمناسبة

منطقتناتشهدهااألهميةبالفةواقتصاديةسياسيةتطوراتخضمفيللجنتكمالحالياالجتماعينعقد
والعانم.

المتطرفة،فالقومياتجديدة<نزاعاتالعالمأنحا»مخطففيظهرتالباردة،الحربانتهاهبعد

عالمينظاماستحداثعطلمفاجديدة<اكيميةأزماتفجرتالعرقيةوالصراعاتالتحمويةوالنزعات

إليه.نصبوفتئفاهاجديد

والعالمالولميالمجتمعبذلهمماالرغمطىوأنربيجانوالهرسكالبوسنةلهتتعرضالذيالعرانإن

بؤرالعالم،أنحاءفيتوجدكماجميعأ،يساووناالذيللقلقالرئيسيالمصدرليشكجهود<مناالسطمي

ولميين.الدواألمنالسلمتهددأخرىتوتر



الشرقفيالسلميفالمسارمشجعة،تطوراتالصراعات،بهتعصفالذيعالمنافي،نشهدأنناغير
فيواالسرائيليينالفلسطينيينبيناهبادئاعطنعلىالتوقيعبفضلجديدةصيغةا~االوسط

الموقعاالتفاقبفضلسرعةاالعنمذاتنفيذيزدادوسوف،1993أيلولسبتمبر/13يومواشنطن،
«الفصلعهدنهايةوموأالالتفاؤلعلىيبعثاخرداعوثمة.1994ايارمايو/4يومبالقاهرة

افريقيا.فيجنوبالديمقراطيةمنجديدعهدالعنصوي»وبداية

جزءأتشكلالتياالسمي،المؤتمرمنظمةأعضاهجهودفيالتنسيقمنمزيدأبأنثمةعلىواني
فترةوبعد،االقتصاديالصعيدوعلىعادل.عالمينظامإقامةبيسرسوفالدولي،المجتمعمنمامأ
ءجولةفيالمحرزفاالتفاقخير<بكللتبشرعافيتهالعالمياالقتصاداستعادةآفاقفإنالكساد،منطويلة

جميعفياالقتصاديةوالتنميةالتجارةينشطانسوفاقتصادينمومنعنهسينبثقوماأوروغواى»
لعالم.أنحاءا

نسهىأالكوسيك،اطارفياالقتصاديبالتعاونالنهوضالىالراميةالجهودنبذلونحن<لنابدوال
لرفاهخدمتأمنه<حصتناحجمزيادةلناتتاحكيمتوسعةعالميةتجارةمنيمكنماألحرلالستفادة
وازدهارما.شعوبنا

طىالعالمفيالظهورفياآلخذةلالتجاهاتالكافيةالعنايةتولميالموقرةلجنتكمبأنيقينلعلىواني
الحرة.والتجارةاالقتصاديالتحرردرب

جليلة.مهاممناليهاأوكلفيماالنجاحللجنةوأتمنى
الرئيس
ديميريل،سليمان
الكوسيكرئيس



)م(

«وغانأيكونالسيدلمعالياالفتتاحكلمة
تركيابجمهوريةالدولةوزير
للكوسيكالمتابعةلجنةرئيس

الكوسيكمتابعةللجنةالعاشرةالدورةفي
)1994أيار/مايو16-14(اسطنبول





كة-IUJJLa:األصل

دونمانأيكونالسيدلمعالياالفتتاحكلمة
تركيابجمهوريةالدولةوزير
لملكومسيكالمتابعةلجنةونيس

الكوسيكمتابعةللجنةالعاشرةالدور«في
)1114أيار/مايو16-14(اسطنبول

•الوزرا»السادة
<االسالميالمؤتمرلمنظمةالمساعدالعاماالمينمعالي

،األفاضلالمندوبون
،األعزاءالضيوف

.تركيافيبكمأرحبأن،حكومتيعنونيابةنفسيعنأصالة،أوز

فيالمتابعةلجنةرئيسبصفتياليكمالتحدثفرصةفيهاليتتاحالتياالولىالمرةإنها
التامةقناعتيمع،االمتنانعباراتأخلصعنلكمأعبرأنوأود.العاشرةالدورةهذه

أوكلتموهاالتيبالمهاماالضطالعفيتعاونكموعلىالكاملدعمكمعلىاالعتمادبامكانية
.الي

،المندوبينحضرات
كنتأنشعلةوهيكثبعنالكوسيكأنشعلةعلىاالطالعفرصةاالجتماعمذالييتير
.بالغباهتمامبالفعلأتابعها

االقتصاديالتعاونتعزيزمجالفياآلنحتىالكوسيكاليهاتوصلتالتيالنتائرإن
واأللياتالمشاريعأهميةعلىخاصةبصفةالتشديدوأود.مرضيةاألعضاءالبلدانبين
.االقتصاديالتعاوناطارفيتنفيذهاتمالتي

إئتماناتوتأمينالمتوسطالمدىعلىالتجارةتمويلأليةنظاممثلمنالمشاريعبعضإن
.اآلنحتىبذلتالتيللجهودملموسةنتائرتعتبر،التجاريةاألفضليةونظام،التصدير

كبرىتحوالتالدوليةوالسياسيةاالقتصاديةالساحةشهدت،الباردةالحربنهايةومنذ
وطبيةسياقفيالنظرإعادةيستدعيالذياألمر،اآلنحتىقائمةأثارهازالتما

.الكوسيكأعدتهمايناللذالتعاون



القمةقرارإطارفيالكوسيكعليهاصادقتالتيالتعاوناستراتيجيةوتشكل
.االتجد»ذلكفيجديدةخطوةالسادسةاالسالمية

،ألفاضلالمندوبونا
<لكرامالضيوفا

.بلداننابينالقانعاالقتصاديالتعاونفياثنانأثرانالباردةالحربالنتهاهكانلقد

أعلنتجمهورياتوهي،االسالميالمؤتمرمنظمةالىالجديدةالجمهورياتانضمامأولهما
منطقةرقعةاتساعاليأدىمماوهذاالسوفياتيباالتحاديعرفكان.Lتفككاثراستقاللها
ألبانياكذلكوتشملبلالسنغالالىأندونيسيامنتمتدأصبحتالتياالقتصاديتعاوننا

أسيافيوكرغرستانوطاجقستانوتركمانستانالقوقازفيوأذربجانالبلقانفي
.حقاالصدريثلجأمرالحالبطبيعةوهوالوسطى

بدرجةالتعاونهذاتعزيزعلىقدرتناادتن،االقتصاديتعاونناحيزاتساعبغضلإنه
.الدوليالصعيدعلىمنظمتناتأثيرأيضاسيدعماتساعوهو.ملحوظة

اقتصادتفوقعلىالبرهنةفيفيتمثلالباردةالحربالنتهاءالهامالثانياألثرأما
بصفة،وانطلقت،البلدانمنالعديدفياالصالعحركاتاليومتسارعتفقد.السوق
االقتصاد.فيالدولةبهتضطلعالذيالدورمنالتقليلالىالراميةالجهود،موازية

فيالدوليالتعاونإليهايرتكزالتياألساسيةالمبادئفيهامةأثارالتطورلهذاوكان
نحواالتجد»وحل.االقتصاديالتعاونفيالخاصالقطاردورتعاظمفقد.االقتصاديالمجال

يمكنالأنهبيد.الذاتياالكتفاءسياسةمحلالعالمياالقتصادفيواالندماجالشمولية
.االقتصادصدارةالخاصالقطاعباحتاللإالالجديدةاألهدافهز»بلوغ

•األناملالمندوبين~ات

ظلالتياالنكماشحالةمنبالفعلخرجقدالعالمياالقتصادأناالحصاءاتأخرتظهر
نمونسبةتبلغأنيتوقعأنهذلك.نسبينمومرحلةودخلالتسعيناتبدايةحتىعليها

ثالثة<الماضيةالثالثةاماألعوخاللبالمائةواحداتتجاوزتكنلمالتي،العالمياالقتصاد
.1114سنةبدايةفيملحوظتقدمبالفعلسجلوقدالموالي.العقدخاللبالمائة

بلداننافيهابماالناميةالبلدانفيالماضيةالثالثةاماألعوخاللاالقتصاديالنمووكان
الشرقيةأوروبابلدانانتاجبتدنياتسمتهز»الثالثالتحولسنواتأنذلك.متفاوتا
جنوبالواقعةاالفريقيةالبلدانعائداتفيكبيرانخفاضسجلكما.الوسطىوأسيا
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نسبةتواصلتفقد،لليابانألضعيفاالقتصادياألدا»ورغم،ذلكعلىوصوة.الصحراه
نحووهامةأسياشرقمنوبنموالبلدهذاصادراتهجمفيالهامةوالزيادةالنمو
.سريعةوتيرةعلىالصين

المتقدمةالبلدانالىالمتحدةالوالياتتشهد»الذي،االقتصادياالنتعاشامتدوإذا
العقدخاللالناميةالبالدعلىبالنفعيعوددوليمناخذلكعنينشأأنيؤملفانه،األخرى
.القادم
مفاوضاتنتائروكذلكالمالئمالمناخهذااالعتباربعينأخذناواذا،أخرىناحيةمن

،والخدماتالزراعةقطاعيحول(الفات)الجمركيةوالتعريفاتللتجارةالعامةاالتفاقية
المبادالتحجمزيادةيتوقعأنهبل.العالميةالتجارةحجمارتفاععلىالمراهنةيمكنفانه

.القادمالعقدخاللسنويابالمائة6بنسبةالتجارية

،المالئمةالكلياالقتصادسياساتوتطبيقاالقتصاديةاالصالحاتبقيةانجازيتموعندما
.الناميةالبلدانفياالقتصاديةالتنميةعجلةدفعمنالمؤاتيالمناخسيتمكن

،األفاضلالمندوبينحضرات
،الكرامالضيوفمضرات

السوقاقتصادمبدأعلىالقائمةاالقتصاديةسياستهانفسهبالعزمتركياستواصل
.الخارجعلىواالنفتاح

االقتصادفياالندماجسبيل،السياسةهز»تطبيقبغضل،تركياانتهجتوقد
أنإال،األمنبيةالعمالتمنالعائداتوفيالصادراتفيهامةزياداتوسبلت.العالمي
الفترةفياختلقدالخليىبحربالتأثربالغتأثرتالتيتركيافيالكلىاالقتصادتوازن
.العامةالميزانيةعجزتزايدبسببوكذلكالعالميةالتجارةتدهوربسبباألخيرة

والجرأةبالشموليتسماقتصادياستقراربرنامرإرساهالىحكومتنابادرتوقد
اقتصادمبداعلىالقانعةالتنميةوتيرةفياالسراعالقانعةمشاكلناتسويةبعديستهدف
.الندرجعلىالمتفتحالسوق

وذلكالعامةالميزانيةفيالعجزتقليص:التاليةاألساسيةاألهدافبرنامجناويشمل
،االقتصادياالستقراروتحقيق،المدودأبعدالىالدولةبهتضلعالذيالدورمنبالحد

فياالندماجعمليةواستكمالالخاصالقاعالىالتحويلبغضلاالقتصاديةفيوالزيادة
.العالمياالقتصاد

التنافسيموقعهاعلىوتمصلاالقتصاديةصعوباتهاتركياتتجاوزأنالمهممنأنهذلك
االتحادمعجمركياتحادفيخاللهاستدخلالتيالسنةوهي،القادمةالسنةقبل

`~ددد~
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باالتحادحالياتركياتربطالتيللعالقاتيكونلنأنهعلىالتشديدأخرىجهةمنوأود
البلدانوبينبينهاتجمعالتيالروابطعلىسلبيةأثارأيتطوراستزدادوالتياألوروبي
االتحادمععالقاتهاتعتبرحكومتناأنذلك.االقليميالتعاونمشارينعلىأواألخرى
أخرىبلدانعنفضالاالسالميةوالبلدانالتركيةباللفةالناطقةوالجمهورياتاألوروبي
تلكلجميعكبرىأهميةنوليونحن.اآلخربالبعضبعضهايستبدلالمتكاملةعالقات
.العالقات

،األفاضلالمندوبينحضرات
،الكرامالضيوفحضرات

الكوسيكمتاجتماعابشااننراألفكابعضرعليكمأعرضيأننمي~~ذأ~

قد،القادماألولأكتوبر/تشرينشهرخاللالعاشرةدورتهاتجتمعالتي،فالكوسيك
،التجاريالتعاونمجالفيخاصةاألعضاءالبلدانلفائدةتعملدوليةكهيئةترسخت
تصبحأن،فيهشرعةالذيالعملتواصلوهيللكوسيكينبغيبأنهقناعةعلىوانني
.العالموفياألعضاءالبلدانفياالقتصاديةالتنميةبشأناآلراءلتبادلمناسبةهيئة

بحثعلىيقتصرواالأنالسنوياجتماعهمخاللاالقتصادلوزراءيمكنذلكعلىوبناء
وفيالعالمفيهامةاقتصاديةمسائلمناقشةالىذلكيتجاوزواأنيمكنالمشاريعبعض
.الحاليةاألحداثمنمواقفهمتنسيقيمكنهموبذلك،بلدانهم

اتفاقاتعنتمخضتالتياألوضاععلىالتركيز،المثالسبيلعلىالمناسبمنيكونقد
.االسالميةالبلدانعلىالمحتملةونتائجهاالغات

.الكوسيكأعمالجدوليقضمنهاأنيمكنهامةأخرىمسائلذكروبامكاننا

•األفاضلالمندوبين~ات

االطارضمناالقتصاديالتعاونمجالفيتبذلالتيللجهودبالفةأمميةنعطيإننا
رخا«وفيبلدانناتنميةفيفعالنحوعلىستسهمأنهاأعتقدوالتي،الذكرالسابق
.شعوبنا
استقرارمناليهنصبو.Lتحققذاتهالوقتفيبيسرأنالتعاونهذامثلشأنومن
.العالموفيمنطقتنافيوسلم
تجاهالكوسيكعنهبرهنتالذيالمثاليالتضامنالىاالشارةأودالصددهذاوفي

ضدالمتكررةالعدوانبعملياتقوةمنأوتينامابكلنددنافقد.والهرسكالبوسنة
الىترميدبلوماسيةمساعيتبذلزالت.Lوهي.والهرسكالبوسنةفيالمسلمالشعب
.المأساةلتلكحدوضع



لجهودالكاملدعمنابتقديمالتزامنامجددالكمأؤكدأنالتركيةالحكومةعننيابةأود
.األعضادالبلدانبينوالتعاونالتضامن

كلالمما~متمياكياق~بكرميبالتعباراتأممدقلكمأماد،الختاموفر
.والنجاعالتوميتى





)4(

عثمانر..نعصمانالسيدمحاليكلمة
االسالميالمؤتمرلمنظمةالمساعدالحاماألمين

للجنةالعاشراالجتماعفي
عنالمنبثقةالمتابعة

الكوسيك
)1994مايو/أيار16-14(اسطنبول





امة´ما:األصل

عثمانر..نعصمانالسيدمعاليكلمة
االسالميتمرالمةلمنظمةالمساعدالعاماألمين

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةالعاشراالهتماعفي

)1164مابو/)بار1~-14اسنبول(

0لرئيسالسيدا
•~ال~اأصحاب

ا~~دنالمندوبونلسادةا
0~ال~والسيداتا

،وبركانهاللهورحمهعلبكمالساله

المتابعةللجنةالعاشراالجتماعالىبالكلمةأتوههأنواالعتزازالشرفدواعيمنإن
التاريخيةاسطنبولمدينةفياليوممنابتداءتنعقدالتيالكوسيكعنالمنبثقة
السعادةصاعبامتنانوخالصتقديربالغعنأعربأنبدءزيبادئلياسممرا.الصيلة
سليمانالرئيسلغنامةاالسالميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمين،الغابأحامدالدكتور
،المناوبةالرئيسةجيلليطانصوالسيدةالسعادةولصاحبةالدائمةاللجنةرئيسدميريل،

البلدانبينوالتجارياالقتصاديبالتعاونبالنهوضوالدائمالشخصيالهتمامهما
االهتماعيةالتنميةلدعمالملتزمةلمواقفهماوكذلك،االسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

.االسالميةلالمةواالقتصادية

المكومةبهتقومالذيالقيمالدورعلىمديددليلباسطنبولاالهتماعهذاانعقادإن
أمانةعنونيابةنفسيعنأصالةوأود.االسالميالمؤتمرمنظمةشؤونفيالتركية
والممعبالتركيةللحكومةالعميقينواالمتنانالشكرعنأعبرأناالسالميالمؤتمرمنظمة
وعلىاالحتماعهذاانمقادأهلمناتضذتهاالتيةالمصتانالترتيباتعلىالشقيقالتركي
.البالهز»وبوعفيحلولنامنذلقيناهمايناللذالعريقينوةوالمفاالكرم



االنبس<سبد

خاللإنشانهامنذ،(كومسيك)والتجارياالقتصاديونللتهاءانصةاللجنةفتئتما
التعاوننطاقوتوسيعتعزيزفيفعالبدورتضطلع1981مماملثةالثااالسالميةالقمة

.آاقتصاديةالميادينكافةفياالسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينوالتبادل
مشجعةنتائج1984عاممنذالمنعقدةالتسعدوراتهاخاللمنكومسيكحققتولقد
.من

ومشروعاتبرامجفيأالسالميالمؤتمرمنظمةعمللخطةالعريضةالخوطتجسيمحيث
النهوضشأنهامناجراءاتاعتمادالىاألعضاءالدولاستحثمما،ملموسةتعاون

االقتصاديالتعاونودعمتعزيزالىترهيالتيالتجاريةاتصاالتهاوتوثيقباقتصادها
.بينهافمما

ماالتيالمتابعةلجنةعمللنجامحةبعيدحدالىبنجاحهامدينةكومسيكإن
القيمةنصائحهانفسهاآلنفيوتسدي،والمشاريعالقراراتتنفيذكثبعنتتابعفتئت
.الدائمةاللجنةلهذهالعاماالجتماعالى

جهودا،المتابعةلجنةمبأدواتخاللمن،بذلتقدكومسيكأنبالذكرالجديرومن
فيحددناهاالتياألولويةذاتالتسعةالمجاالتكافةشملالتعاونميدانفيمحمودة

،الزراعيةوالتنميةالغذائيواألمن،التجارةمجاالتبالتحديدوهي،عملناخطة
،العامةواألشغالاألساسيةوالبنية،والطاقة،واالتصاالت،والنقل،والصناعة
.الفنيوالتعاوناالجتماعيوالضمانوالعمالة

بمااالسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءوالحكوماتالدولورؤساءالملوكنوهولقد
.1981عام(السنفال)بداكارالتاسعاجتماعهمخاللوذلكأعمالمنكومسيكأنجزته
الحاصلةوالتطوراتالعالمياالقتصادشهدهاالتيالعميقةالتغيراتاالعتبارفيوأخذا
الخطراتتتخذأنكومسيكالىطلبوافانهم،1981عاممنذاألعضاءالبلداناقتصادفي

التعاونتعزيزالىترميعمللخطةجديدةاستراتيجياتصياغةأجلمنالضرورية
علىالسادسةالقمةأكدثكما.االسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبيناالقتصادي
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الدولبيناالقتصاديونالتمبالفيالخاصالقطاعيقدمهاأكبرمشاركةضمانضرورة
األمةاطاروفيبينهافيماوتفاعلهااالقليميةالتجمعاتتملكيلوتشبيعاالعضاء
.االسالمية

،كومسيكعنالصادرةوالففالةالحكيمةالنصانىمنوبهدىمالتوجيهاتلهز»~ومتابعة
المؤتمرلمنظمةالتابعةالمؤسساتمنوغيرهماللتنميةاالسالميوالبنكأنقرةمركزأعد

فرلكومسيكالقادمةالدورةعلىلعرضهاجديدةعملخطةمشروعاالسالمي
أجلمنالنبرا»لفرقعاتاهقماعدةعقدتوقد.العامهذامناألولأكتوبر/تشرين

فاللالسعودية)العربية(المملكةببدةأهرهاكان<ومراهعتهالعملخطةمشروعمناقشة
.1114أبريل/نيسان11الى1منالفترة

فريقامتماعلدىالنهائيةصيفتهواعدادمراجعتهبعدالعملخطةمطروعتقديموسيتم
لكومسيككسرةالعاالدورةعلىعرضهقبللمناقشتهالمتابعةلجنةاجتماعالىببدةالخبراء
.فيهتنظركي

القطاعمشاركةالىالداعيةاالقتراحاتكذلكالمتابعةللجنةالدو.ةهذهوستناقش
الغرفةعقدتوقد.االسالميالمؤتمرلمنظمةاالقتصاديالتعاونأنشعلةفيالخاص

القمةكلفتهاوالتي،االسالميالمؤتمرلمنظمةالتابعةوالصناعةللتجارةسالميةاد
شهرفيتملميكارابمدينةبمقرهاابمتماعا،الهاماألمرذلكلتحقيقالدعمبتقديمالسادسة

ا~صالقاعاجتماعاتلعقدالمؤديةالتدابيرفيهناقشت،العامهذامنمارس/أذار
هذاالىالموضوعحولتقريرهااالسالميةالغرفةوسترفع.كومسيكلتوصياتوفقا

.االهتماع

أدرجتأخرىهامةموضوعاتودراسةمناقملمةاليوماجتماعنامهاممنفإن،وأخيرا
المتياالستثماراتوضمانالتصديرائتماناتتامينمؤسسةمثلمنأعمالهجدولضمن
منظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةالمعلوماتومبكةللتنميةاالسالميالبنكأنشأها
إن.أسسهاوضعفيالتجارةلتنميةاال~ميالمركزبعدشرعالمتياالسالميالمؤتمر
االجتماعأعد»الذيوالموازينوالمعاييرالمقاييستوهيألمنظمةاالساسيالقانونمشروع
اهتماعهمهاللاالسالميةالبلدانفيوالمعاييرالمقاييسبتوهياالمعنيينللنبراهالعام

1914أبريل/نيسان27الى26منالفترةهاللاسطنبولفيمرضراالمنعقداالهيى
.للدوسالمتابعةلبمنةالىسيرفع

تعزيزالىالراميةالعملخطةتنفيذسياقفيبالفةأهميةالموضوعاتهز»كلوتكتسي
.األعضاءالدولبينوالمتبارياالقتصاديالتعاون



مدىويراجعسيستعرضالذيالحالياجتماعنابأمميةالتذكيرالقولنافلةمنإنه
الدوراتاتخذتهاالتياألخرىالهامةوالقراراتالتوصياتتنفيذاطارفيالمحرزالتقدم

منمحددةاجراءاتعلىاالتفاقمنسنتمكنأننامنلواثقوإني.لكومسيكالسابقة
.كومسيكاطارفياعتمدناهاالتيوالمشاريعمرالبرابتنفيذالتعجيلشأنها

االجتماعفيالمشاركينبكلالحارترحيبيعنأعبرأن،الرئيسسيدي،ليواسمحوا
وشكعلىنحنالتيالمثمرةالمناقشاتأنمنثقةعلىوإني.المتابعةللجنةالعاشر
بينوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزطريقعلىطويلةخطواتستقطعفيهاالدخول
ويباركالمناقشاتمذهفيخطانايسدأأنتعالىاللهإلىجميعافلنبتهل.األعضاءالدول
.االسالميةأمتنالخدمةسعينا

.وبركانهJ.J1ورحمهعلبكموالسالم.لكموسكرا



م~(
أعمالجدول

عنالمنبثقةالمتابعةللجنةالعاشرtاالجتما
الكوسيك

)1994ايار/مايو16-14(اسطنبول





أعمالجدول
عنالمنبثقةالمتابعةللبنةالعاشراالمتقاع

الكومسيلذ

)1114ابار/مابو16-14(اسطنبول

االفتتاهية:~الجلسة1
المتابعةلبنةلرنيساالفتتاهيةالكلمة-
االسالميالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينكلمة-
الوفودوؤسا«كلمات-

االعمالجدولاقرار~2
Y'-االسالمي.المؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمقدممرجعيتقرير
هطةمشروعبشأناالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنمقدممرهليتقرير4-

المؤتمرمنظمةاعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونبتعزيزالخاصالعمل
االسالمي.

بينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملهطةمشروعتنفيذومتابعةه-ألية
واالقتصاديةاالهصانيةالبحوثمركزيقدمه(االسالميالمؤتمرمنظمةدول

االسالمية).للبلدانوالتدريبواالجتماعية
هولالسلعوتبادلوالصناعةللتجارةاالسالميةالغرفةمنمقدممرحليتقرير6-

للكوسيك.السنويةالدوراتمعبالتوافقعقدهاالمقررالخاصالقطاععاتاهتما

ائتماناتتأمينمؤسسةإنشا»بشأنللتنميةاالسالميالبنكمنمقدممرحلي~تقرير7
A-للمعلوماتشبكةانشاءبشأنالتجارةلتنميةاالسالميالمركزمنمرحليتقرير

االسالمي.المؤتمرمنظمةاعضاءالدولبينريةالتبا
للكوسيكالعاشرةالدورةأعمالجدول~مشروع1
أخرىمسائلا-أية•

التقريرعلىالمصإدقة11-
االجتماعاختتام12-





),(

العاهةلألمانةالمرجعيالتقرير
االسالميالمؤتمرلمنظمة
المتابعةللبنةالعاشراالجتماع

الكوسيكعنالمنبثقة





مسمك-,الصمنفه

المنبثقةالصتامبعةللجنةالعاشراالجتماعانعقادقراران•ا

انعقاددورةفيامتحاذهمتمم199)مايو12-14منالكوسيكعن

أل~ا~ةفيالتركيةمبالجمهوريةمباسطنبولالمنعقدةالكوسيك

<ديميريلسليمانالرئيسفخامةوئامةمتحتام99ألمسبمتصبرر)»

للتعاونالدائمةاللجنةورئيسالتركيةالجمهوريةرئيس

•(كومسيك)والتجارياالقمتصادي

r-~الجمهوريةمبواسطةللكوسيكسعةالمتاالدورةتتريروزعو

•المعنيةوالوكاالتاالعضاءللدولكيةالمتر

r-الدولمنالعامةاالمانةفلمبتمباترقالتعميمهذامبد

•قراراتمنفيهورد.Lمبتنفيذالمعنيةا~كاالتو~~ء7ا

انعقادهادورةفيالصتامبعةللجنةالمقدمالتقرير~اان-4

~~زمتهالسأليالستقدمعنمفصالمتتريرايموءوالذيالقاترة

ااعضاىالدولمبينواالقمتماديالمتجارليالتعاونمحالفيالكوسيك

:ذلكويحوي



والمتجارياالتمتصادءالمتعاونمنتمية

ااالمتفاقياتعلىوالمصادقةالمتواقيعوضع

•االعضاءالدولمبينوالمتجارياالقتصاديمبالمتعاون

والمنبمثقةوالمتخصصةالمتامبعةالمراكزعنمخمتصرملخص

المجالفيوالعاملةااسالميالمؤمتمرمنظمةعن

•االقتصادي

•االسالميةالدولمبعضصاعدة

ومعانعقدتقدالسامبقةالكوسيكاجتماعاتمتسعةمنعثمانية-5

,والمناعةالمتجارةءوزراالمتواليعلىثملورارياجمتماعمنهاكل

والطاقةالتواالمتصاوالنقلالزراعيةوالتنميةالغذائيواالمن

•العامةواالتسخالااماسيةوالمبنىالفنيوالمتحارن

الخارجيةءلوزراوالعشرونالحادياالسالميالمؤمتمراطلع•2

ذو8-4مناالسالميةكسمتانببامبجمهوريةكرامتثيفيالمنعقد

العاماالمينمتتريرعلىم)199المبريلال29-25(~14ألاالقعدة

العملخطةستنفيذفيالحا~التطورحولاالسالميالمؤمتمرلمنظمة

•االسالميةالبلدانمبينوالتجارياالقمتصاديالستعاونلتعزيز

المتفاعلمتحقيتىنحوالعملالىاالعضاءالدولالمؤمتمردعا•7

ءممبادلياساسىعلىوذلكاالعضاءالدولمبينفيمااالقمتصادي

•الممتمبادلةوالمنفقتوالمتكاملاالوسعالتخميليةملةالمحا



للشؤوناالسالميةللجنةعثرةالمثامنةالدورةحيطت8-6

القسامةاالمانةمبمتقريرعلماواالجمتماعيةوالمثقافيةاالقمتصادية

البنودستنفيذفيالحاملالتطورحولااسالميا~متصرلمنطت

البدانمبيندلىاالقتصاالمتعاون~يزا~~~ا~ليت

•االسالميالمؤمتمرمنظمةفياالعضاء

ونالمتعسالمتعزيزالعمللخطةجديدةامترامتيبياتوضع)1

المؤمتمرمنظمةفياالعضاءالمبلدانمبينااقتادي

,االسالمي

االسالميةالسبلدانفيالمتجاريةالمعلوماتشبكة(ذ)

•(متينيك)

0االستنمارونانللمتصديرالقروضمينتنظام(ذذا

،للمقامتاالطرافالممتعدداالسالمنيأل)االمتحاد(زنة

)IV(االجل.الطويلالمتجاريالمتمويلمشروح

,المقاييسستنسيقمنهجية)7(

)Vi(الخامصاالسالميالستجاريالمعرنى•

<الزراعيةوالتنميةالغذائياالمنمجالفيالتعاون

،المناعةمحالفيالتعاون

Iالنقلمجالفيالمتعاون

،التاالمتصامجالفيالمتعاون

Iالطاقةمجالفيالمتعاون

،العامةواالتفألااساسيةالمبنىمجالفيالتعاون ر)

0االجتماعيوالضانالعاملةا.يدىط)

•االعضاءالدولمبينالفنيالتعاونى)



الكوسيكانمبارمتياوعشرةالمثامنةاالمال~ا~سجلت-9

قامت,كيةالمترالجمهوريةرئيس،لرئيسهاا~القيا«ةمنحت

نياال~ءولالةمبينالستعاونوتوميعتزيزفيمبارزمبدور

وا~ريةاال~اليتالمجاالت

ليةالمتااالجمتماعات~نير،المتقدمععلمها،اللجنةسجلت»10

•م199)لعاملهاالمخططالكوسيكفناطاتاطارفي~

الجديدةالعملخطةالستعراضءالخمبرافريقاجمتماع

مبينوالمتجارياالقمتصاديالمتعاونمتعزيزالىالرا~

•االسالميالمؤمتمرمنظمةفياالعضاءالدول

•السعوديةالعرمبيةالمملكة-جدة-م1994امبريل11»9

rv-29المقاييسحولللخمبراءالسادساالجمتماع

متركيافىم1994امبريل

المتعاونحولاالمتصاللضباطالخامسالمنوياالجمتماع

فياالسالميالمؤمتمرمنظمةفياالعضاءالدولمبينالفني

•اسطنبولفيم1994مايو17-19

12الى14منالقاترالكوسيكممتامبعةلجنةاجمتماع

اسطنمبولفيم199)مايو

فيم1994كمتومبر125الى22منالقاترةالكوميكدورة

•اسطنمبول

متطورر`~مباالفقرةهذهمتحتيليفيمانستعرضسوف»11

منثمتىمجاالتفياالعضاءالدولمبيدواالقمتمماايالمتجاريالمتعاون

•العملخطة



ادامنظمهلخطه»ا~~مدهاصاغه)6

فيأاكارقمةمتناء6عميق~هحلالكوسيكنسطة6كانت»12

•ه19أه»بسممبر

انجزمتهالذيالملموسىللمتقدمحهارمتياعنالمؤمتمرمحمبروقد»1كا

مبيناالقستصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةستنفيذفيالكوسيك

هياالهالالقمةمؤمتمرعليهاصادقن6مسبقالمتيا.عضاءالدول

•ام98اعامالمثا~

:يليبماالخمومروجهعلىأاكارقمةقرارقضروقد»1)

التيالعميقةالمتحوالتاالعمتمبارمبعينالمؤمتمر~فذ´´واذ

المحتملةوانعكاسامتهام»1981منذالعالمياالقتادتهدها

امتحاذالكوسيكمنيطنبفانهاالعضاد»ولالةاقتادمحلى

عاتاجمتمالعقدالدعوةذلكفيمبما>>الضروريةءاتاجراا

العمللخطةجديدةامسترامتيجياتادالعد,ءللخبراوندوات

ë_H~.....1محرضتهاوالمتيالقتصادي،االتعاونمتعزيزالىالصادقة

المناسبالقراروامتخاذارمحاالقرالكوسيكعلىالعامة

~•اآلجال´´اقربفيمبسرنها

الستعاونامسترامتيجياتحولللغبراءعيناجمتماعقدمتم`»15

فبرايرفيوالقافوةم،1992مبمصبرفياسطنمبولفيأالقمصادي

االمامةتمبلمنالموضوعهذامطورحولمقويرقدموقد•م1993

0للكوسيكسعةالتالدورةالىالعامة



i-\للكوصبكالمناسقهورهالةانIاذ

ستنفيذوآليات~ساليبالمعنونةالوعتيقة´امتعمتمد01

فيمااالقمتصاديةالمتعاونمتعزيزامسترامتيجيةوستامبقة

علىاالسالمي»المؤمتمرمنظمةفيااعضاىانالعبلةمبين

هذهلمتكاملونظرا»الممتامبعةلجنةومت6مانحو

االسمترامتيجيةهداف6´´المعنونةالومشيقةمعالومشيقة

أورمتهافيالكوسيكمتهااععتمةالتيااسامية´´وممبادئها

واحدةومشيقةفيالومشيقتيندمجاللجنةمتقرر»المثامنة

فيعاالقمتصادياالستعاونمتعزيز`´امسترامتيجيةعنوانمتحت

ومتوافقاالسالفي´´المؤمتمرمنظمةفياالعضاءانالعبلةمبين

منظمةعملخطةومتنقيحالنطراعادةالىالحاجةعلى

الخمبراتضوءفيام98اعامفيالصادرةااسالميالمؤمتمر

االقتصاديةات.:امعيتفقومبماالمقمتسمبة

6اليتجزجزءاالمنقحةالعملخطةمتعمتمبروسوف،العالمية

>الجاسره:ة~اميجيههز

r-المنقحةاللخطةمسودةاعدادانقر.ةمركزمنمتطلب

المتعاونمحاالتهم6متثملعامةسياسيةومشيقةشكلفي

للتنميةاالعالميالعبنكمعمبالمتعاونوذلكاالقمتصاديآ

المؤسساتوهائرالتجارةلتنميةاالسالميوالمركز

•االسالميالمؤمتصرلمنظمةالتالبعةالمعنية

دراسيةحلقةفيالمسودةهذهفيالنظرعلسمتوافق-,.

ممتعد«االقمتصاديالمتعاونمجالفيلخمبراىعملية

متعميمهاقبلالمسودةهذهمنتقيحمبغيةوذلكاالهنراف»

متمومتعقيمبامتها»آرانها•اامبةاالعضاءالمبلدانعلى

يعقداالعضاءالدولمنءخمبرافريقاجمتماحفيمبحمنها

•الممتامبعةللجنةالعاشراالجمتماحموعدمنكافوقتتمبل



منتقيحهامبعدالعمل،خطةفسردةعرضعلىيضا6متوافق

فيالكوسيكعلى،الممتامبعةللجنةمثرالعااالجمتماعفي

•العاشرةدورتها

هم6السامبع»االسالميالقمةمؤمتمرعلىمتعرضن6متقرر

واساليباال__سيةومقاصدهااالمسترامتيجيةصباديد

مرحليمبمتقريرمشفوعةمبهاالمتعلقةوالومشانقستنفيذها

المستقبلفيالعملمسارويبينعملمننجز6هايشرح

•العملخطةتنقيحمنا(نتهاءنحو

الحلقةمتنظيمللستنميةاالسالميالبنكالىمتطلب

فريقاجمتماعاستضافةاالعضاهالدولومتناثالدراسية

•عقده´´المقررالخمبراء

تمبلمنعمليمبومبرنااعدادمتمالقراراتهذهستنفيذاجلمن»1ال

االسالمي،المؤمتمرمنظمةفيالمعنيةوالمؤسساتالفرعيةةآالجهن

فيم699ألنوفممبر2أالىrtمنالمؤسساتلهذهاجمتمأح~كما

و~لدرسقداالجمتماحهذاان•العملمومبرنالمراحعةاسطنبول

•نقرة6مركزاعدهالذيا~وح

فريقتمبلمنمعمق~الىالمراجعةمبعدمجالمبرناهذا~»18

البنكنظمهاوةنةاطارفيا.عضاءالدولفيالمبارزينءا~ا

وعلىالمفروحهذامتحسيناحلمنم1967ديسمبرفيللتنميةاأل~~

جديدنصنقرة6مركزعد6البارزينءالخبرافريقمتوهياتال~~

يعتلون•لخبرأاحمتماحذلكسبعةومينعقة•العملخطة~وع~ل

يومواسمتكمالهالمفروحهذامنتقيحمبغيةاالعضاءاطدول~

•جدةفيم1994امبريل11ألووه9



للجنةالقاترةالدورة~هيرهاالمشروعاستكمالومبعد»19

الكوسيكمتوافقن1و~ملم»199)مايوتهرخاللالكوسيكممتامبعة

العملخطةمحلىللقمةالسامبعاال~ميوالمؤمتمرالقاترةأورمتهافي

االقمتصاديةونللشناالسالميةللجنةعشرةالمثامنةالدورةالحظتال»ه

االمانةمبهمتقومالذياللمبالتقديرواالجمتماعيةوالمقانية

ومتلكالمتخصصةوالمؤمساتا~الفرعيةجهزتها6والعامة

ا~العارفةالعملخطةلتنفيذاالسالميالمؤمتمرلمنظمةالمتامبعة

والعدادا`العضاءولالةبينوالتجارياالتمتصاديالمتعاونيزمتعن

القمةمؤتمرلمتوجيهات~العمللخطةجديدةا~تامت

•لسادسراالسالميا

سعةالمتاالدورةلتوجيهاتو~انهمبارمتياحاللجنةسجلت»21

منظمةمؤمساتمبيننيماا~رواجمتماعخصص~للكوسيك

مناهطنبولفيعقدالعملخةلتحة~الةذاتاالسالميالمؤمتمو

t't'-ام99ألنوفمبر2أ•

rr-قدللتنميةاال~ميالبنكن1~6مبارتياى،اللجنةسجلتكما

عالمسمترىعلىامجتماحام99ألأيمبر21»20فيحدةفينظم

عده6الذيةالجديةالعملخطةمنروحلمراجعةمستديرة)(مائدة

فيحكوميخبراهفريقسيرا~المذكورالمنروعوان،نقرة6مركز

م199)مبريل6تبرفياجمتماعه

rr-مباستضافةاندونيسياجمهوريةعرضلمتقديرمبااللجنةسجلت

االقمتصاديالمتعاونلمتعزيزجديدةعملخطةوضعحولالخمبراءاجمتماع

خاللاالسالميالمؤمتمرمبمنظمةاالعضاءالدولمبينفيماوالمتجارفي

•م1994مارسمنالمثانيالنصف



استضافةالسودانجمهوريةعرضيرمبالمتقةاللجنةسجلتكما»2أ <<~><><.»._><<<.
منمتتمكنلمونيسيةاالنةالحكومةن6االشارةرمتجةانهاال»25

السمبابوذلكيدةآلجةاللخطةحولالخبراءاجمتماعاستضافة

مبألي7يسمحالالوقتمنمتبقىمان6و~Iارادمتهاعنخارجة

هذامتنظيمالعامةاالمانةقررت»االجعتما)هذااستضافة)ف

العملخطةانهاءفيخرت.ءمتفادياوذلكمبجدةمقرهافياالجمتماح

•بدنهلجةا

الخارجيةهلوزراوالعمنرونالحاديالسالميامتمرالمزدعا~22

مبنسبكةالخامةجهودهمواهلةالىالمتجارةلتنميةالسالمياا~كز

•للتنميةالسالمياالعبنكهعمبالتنسيقوذلكالمتجاريةالمعلومات

rv-لهمبفلمامتقديرهاعنللكو~سعةالمتاورةالةاعرعبت

جهودمنللتنميةاال~ميوا~التجارةلتنميةاالسالميالمركز

ريةالمتحاالمعلوماتثمبكةمشروعيمبشرنالالزمةالدراماتمال~ا

المو~منظمةاعضاءولللةالمعلوماتوشبكةاالسالمية~ان

•االسالمي

لتنميةاال~ميالمركزمنللكوسيكسعةالمتأالدورةطلمبت»28

قواعدالقامةالالزمةالتنيريةاالعمالمبمتحديةيقومن1المتجارة

االمتصالهيناتمعالوعتيقمبالمتعاونوذلك،المطلومبةالمبيانات

الموحودةالمواردحصبانهفييضعن6على•للتنميةاالعالميوالمبنك

متتريرا~من6وIالهاملتالمصئلةوالنسبكاتاالمحضاها~ان~

•العاشرا~عهافيالممتامبعةلجنةالىالشرنهذافي
مم



ديةاالقمتماونللنناالسالميةللجنةعشرةمنةالمناالدورةسجلت029

االولىالمراحلانجازمناالنتهاءمتياىمبارواالجمتماعيةوالمثقافية

االسالميالمركزودعت)TINIC(التجاريةالمعلوماتشبكةلتنفيذ

العبنكمعمبالمتعاونالشبكةهذهستنفيذمواهلةالىالمتجارةلتنمية

•للمننمبهالهالميا

•r-االسال~(المركزالمبيضاهالدارمركزوسيقدم:•-

للجنةالعاشرةا~ورةا~ا~نوع~احولمتتريرااالمتجارة

االمارةمتجدر~الوقتوفي،الكوسيكعنالمنبمثقةالممتامبعة

فيالبيضاءا~ارفييعقدسوفاالمتصاللجهاتاجمتماعان1الى

•م199)مبريل62ا-19منالفترة

انشاءامنفاقيةمنروعللكو~السامبعةالدورةاقرتاال»

•االمستمثماراتوفمانالصادرات~ميناالسالميةالمؤسسة

rr-امبيرالمتامتحاذللتنميةااسالميالعبنكمنالدورةهذهوطلمبت

فرعيةمؤسسةالنشاءممكنوقتاسرعفيالالزمةواالداريةالقانونية

~وردالذيالنحوعلىللتنميةاالسالميالبنكرعايةمتحتمتوضع

المذكورللنظامالمؤسسةاالمتفاقية

الخارجيةء~زراوا~ونالحادرالسالميامتمرالمندعااأل»

وضمانالصادراتانتعاننظامفيالفعالةالمناركةالدول

•فياالمسنمنمارأ



~~ا29لقياممتقديرهاللكوسيكسعةالمتاالدورةسجلت0أل4

علىا~مينلنظامالمنشئةاالمتفاقيةمبمتوقيعاالعضاءالمبلدان

لمتصديقمبامبينهامنمتهانيةوقياماالمستمتماروضمانيرالمتمدائمتقان

~قو/اومتوقعلمالمتياالعضاهالدولالكوسيكودعت•عليها

الىمتمبادرن6واسمالهافيمبعدمتسهمولم´االمتفاقيةهذهعلى~

وقتاقربفيللتشغيلجاهزةتصبرن1المؤسسةلهذهيمكنحمنىذلك

للمنتميةاالسالميالعبنكالمتحاذارتياحهاعناللجنةعمبرتكما~75

وضانا~يرقروضمينتمشروعمتطبيتىجل6منسريعةخطوات

علىوالمصادقةمبالتوقيعاالعضاءالدولعوةبواومت•االستمنمار

•المشروعمالس6لرمتمامساهماومتسديداالمتفاقيةمواد

المرفوعهذاحولمعلوماتللتنميةاالسالميالعبنكيقدموسوفالأل»

•الكوسيكعنالمنبمثقةالممتامبعةللحفةالعاشرةالدورةا~

rv-نمىلماحهاارمتياعنللكوميكالمثامنةالدورةاعرعبتلقد

االمتفاقيةمثروحاكملقدللتنميةاالسالميالعبنك~نعلمهاالى

ا~ورفعهاا.طرافالمتعددةللمقاصةاالسالميمتحادمباالالمتعلقة

فييةالنقةوالسلطاتالمركزيةالمبنوكلمحافظيالمثامناالجمتماح
الكوسيكدورةاقرتوقةاالعالمي»المؤمتمرمنظمةفياالعضاءالدول

المبنوكمبمتوميةواخذتالمقترحةاالمتفاقية6(لصبة~مننفسها

:يلي.Lعلىمتنصوالمتييةالنقةوالسلطاتالمركزية



ازاءمبا~ونةالمذكورةاالمتفاقيةمتمتسمن1يجب

0طوعيااليمااالنضماميكونن6ومتشملهاالتيالسلع

االقتصاديةا.نظمةمبين•القانعةلالخمتالفاتنظرا

االعضاء،ا~ولفيمبهاالمعمولوا~يةوا~يعية

مجموعاتمبينفيمامقامتامتفاقياتامبراميجوزفانه

•فيهاا~ركةفيوانب~ء6دوالمتضمفرعية

االسالميمتحادمباالالتعلقةالوتأنقالعامةاالمانةعممتوقدال-م

االنضمامالىودعمتهاا~~ءولالسر~ا.~ا~الممتعددةللمقاصة

•اليها

مبالعبنكاالمتصالالىولالةمبدعوةالعامةاالمانةقامتر~قهال«

مبهذاالعملفي~و~5استعداالكد6الذإلللتنميةاالسالمي

لهذااالسمتجامبة~ن~وحب•اقليميةاسسعلىالنظام

•ااعضاىالدولمنمجموعةو6دولةي6قبلمنمتمتملما~ار

الخارجيةءلوزراوالعشرونالجاديالسالميامتموالمنوى.)-

للمقاصةالسالمياالنظامفيالفعالةالمشاركةا~االعناءررلال

•االطرافا~دة

االقمتصادوللمتعاونالدائمةللجنةسعةالمتاالدورةىمبت6»4»

االسال~العبنكممايقةالمتيالفنيةللمعونة~يرهاعنوالمتجاوي

فيمااالمتفاقيةههفمئلامبرامفيالراغبةاالعضاءللدولللتنمية

•مبينها



للشؤوناالسالميةللجنةعشرةالنا~ا~ورةوحمبتكما)»2

االمانةامتخذمتهاالتيامبيرمبدلتواالبتساعيةوالمنقافيةاالقتصادية

االمتحاأمتنقيةمبغيةللتنميةااهالميالبسمعمبالمتعاونالعامة

االعضاءا~ولعوةبومت6و•االطرافالممتعددللمقاصةاالسالمي

فيالعامةلالمانةطذهوغبمتهامتوضين6المشروعهذافيا~اغمبة

اآلجالقرب6

معالوعتيقمبالمتعاونالمرفوعهذاالعامةاالمانةمتمتامبعوسوف»43

•للتنميةاال~هيوالبنكاالعضاءا~ول

حيز،للتنميةاالسالميالعبنكوضعهاالمتي»الخطةههفدخلت)~4

انجازات~حدىمتتعلقوهيءدولعثرمبمئماركةم1987عامالتنفيذ

التقليديةغيرالصادراتمتطوييالىمترميوالمتيالهامةالكوسيك

•ااعضاىولالةمبين

مبينالمتجارةحجمزيادةمتمتيحفعالةآليةالخطةهذهومتشكل»45

للتنميةاالسالميالعبنكمنالمسمتقاةالمعلوماتوحسبالمنظمةدول

ام99ألنوفمبرحمتىدولةrrفيهااامحضا»الدولعددمبلغفقد

ساطمذلكالىومباالضافةاسالميد.ينارمليون1الهرهمبلفتمبمساهمات

دينارامليون15(»مبممبلغالمفروحفيللستنميةاالسالميالعبنك

(*)اسالميدينارمليون71ر«5المشروحفيالمساهماتجملةومبلفت

•مريكي)6دوالرمليون42(طرا

ti-بدايةومنذ،تهراوستينامشهرستةبينالمتمويلمددوتخمتلف

ا.ولىجماديشهروحتى~14ه8سنةالنظامهذااطارفيالعمليات

منمتالشمويل~الذياجماليمبلغ)199كا(نوفمبر~1414منةمن

اسالميدينارمليون277ر12النظامهذااطارفيعليهالموافقة

•عملية1أل6مبلفتلعملياتامريكي)دوالرمليونكا22طر8(

النقةمندوقوحداتمنخا~سحبةوحةيعادلالسالمياالدينار(*)



الخارجيةءلوزراوالعئرونالحادياالسالميالمؤمتمردمحا)»7

العبنك6مبدالمتيالممئاريعمخمتلففيالمشاركةالىاالعضاءالدول

اجالاالطولالمتمويلمبراهجمنواالستفادةمؤخراستنفيذهافى

للعبنكاالمستمتماروحداتومندوقاالعالميةالبنوكومحفظةللمتجارة

وغيراالستمئماراتوضمانالصادراتائمتقانونظامللتنميةاالسالمي

مياالصالالعبنكلدىالموجودةوالعملياتوالمبراهجالمشاريعمنذلك

االقمتصاديةللنسزوناالسالميةللجنةعشرةمنةالمناالدورةوصت6»48

للمشاركةاالعضاءالدولالىالدعوةمبمتوجيهواالجمتماعيةوالمثقافية

للتنميةاالسالميالعبنكمثهااسمتحدالمتيالمحنتلفةالمشاريعمتلكفي

•متهاعائدامناالقصىمبالحدلالستفادةوذلك<مؤخرا

ء:´االمفامميب.رفر.الدحمد-خطه

متمرالمنمنظمةفياالعضاءالدوللخبراءامبعالراالجمتماععقد»49

يوليوiالى5مناسطنبولفيالمقاييسمتوحيدمجالفياالسالمي

•ر~ممم

اقامةمشروعالمتعديالتمبعضءاجرامبعداالجمتماعاععتمةوقد

مبمتقديموصى6كماالقياسي،والمتوحيدللمعاييراسالميةمنظمة

وسيكونعليهوالموافقةلمبحمئهالمئامنالكوسيكالورقالىالصئروع

المؤمتمرمنظمةفيااعضاىالدولكافةاماممخمتوحااالنضمام

تمبلمنالزاميةمساهماتو6عليهيترمتبالفوعيساس6علىاالسالمي

المساهمةفيالراغمبةغيرالدول



للمؤسسةمتقديرطاعنللكوهسيكالتاسعةالدورةعرمبت6اه»

مبينللتنسيقمأنةكمتعملالمتيIالقياسيةاهغاتللموكيةالت

المؤمتمرمنظمةعضاء6الدولمبينفيماالقياسيةالمواصفات

´´مسنهاج~نهائيةميفةلوضعجهودمنمبزلتماعلىاالعالمي»

ادواعةاالعالميةالبلدانفيالنقياهيةهفاتالموامبينالمتوفيتى

6نودفيمنستركة´´قياسيةمواصفات Loآرامنااعضاىولالةمبدمته•

منعاتللمواالتركيةالمؤسسةلقياميضا6متقديرهاوسجلت،ومالحظات

القياسيالمتوحيدءخمبرالهيئةالخامصاالجمتماعمبتنظيمالقياسية

5و4يوميفيوذلك0االسالميالمؤمتمرمنظمةفيااعضاىالدولفي

•اسطنبولفيام66ألمبريل/نيممان6

فيالشامنةدورتهاخاللالكو~ن6الىاالثارةرمتجة»52

االعالميةايرانجمهوريةلعرهوارمتيا~عناعرعبت1992مسبمتصبر

هام694مئةخاللالخامساال~ميريالمتحاا~ضفةاهمتضا

ا~ولالخارجيةلوزراءوالعئرونالحادياالسالميمتموالمزساله»

الذياالسالميريالمتحاالمعرضفيمبفعاليةالممئاركةعلىاالعضاء

وفلمبتم؟169)سنةااليرانيةاال~ميةمبالجمهوريةطهرانفيمينظم
للمتحدرةاالسالميةوالغرفةالمتجارةلتنميةاالسالميالموكنمن

منالمضهفا~سلطاتةساعةفواملةالسلعومتمبادلوالمناعة

•المعرض~اانجاىاحل

حمهوريةركةلتقديرماللكوميكسعةالمتاالدورةمحلةءه-

فيالخامساالسالميالمتجاريالمعرضفةاسمتضافياالسالميةايران

منوطلمبتام994يوليو/متموز2«الى13منالفترةفيطهران

للمتجارةاالسالميةوالغرفةالمتجارةلتنميةااسالميالمركز



السلطاتالىالمساعدةمتقديميواصالن1السلعومتمبادلوالمناعة

الدولومتناشد،المعرضهذانجاحيكفلمبماالمعنيةااليرانية

االسالميالمتجاريالمعرضفينشطةمشاركةمتمثاركن6ااعضاى

•الخامس

مبالعرضير،المتقدمعللكوسيك)لمتاسعةالدورةعلمااحيطت»55

االسالميالمتجاريالمعرضالسمتضافةاندونيسياجمهوريةمنالمقدم

مبالعرضير،المتقدمععلما؟احيطتكما,م199~عامفيالسادسى

االسالميالمتجاريالمعرضالستضافةاللمبنانيةالجمهوريةمنالمقدم

•م1998عامفيالسامبع

االقتصاديةللمتزوناالسالميةللجنةعترةمنةالتاالدورةاومت»92

مبفعاليةالمشاركةعلىاالعضاءالدولمبحثواالجتماعيةوالتقانية

مبالحمهوريةطهرانفيمينظمالذياالسالميالمتجاريالمعرضفي

المركسزمنوطلمبتم1994يوليو.,..-16منااليرانيةاالسالمية

والصناعةللتجارةاالسالميةوالغرفةالمتجارةلتنميةاالسالمي

انجاىاجلمنالمعيفالمبألسلطاتمساعدةمواهلةالسلعومتمبادل

•المعرضهذا

6 -ovالمؤمتمرلمنظمةالعامةاامأنة~يمتم~ناللجنةوهت

والمناعةللمتجارةاالسالميةوالغرفةالبيضاءارالةومركزاالسالمي

االفالميوالمبنكالبواخرلمالكياالسالميواالمتحادالسلعومتمبادل

الندواتمتنظيمذلكفيمبماااشكالمبكافةعملهملتنسيقللتنمية

فيالموجوالةالتسهيالتهذهاستغاللاحكاماجلمنريبالتودورات

ومتنميةوالعمبورالمتخزينمجالفيعضاء6اخرىسبلدانوفيمتونسر

•عموماالمتجارة



-´اوالمزمساتا.عضاءالدولالعامةا.مانةامبلفت»58

المعرضلتنظيمالمحددةمبالغمترةاالسالميالمؤمتمرلمنظمةالمتامبعة

•مبايجامبيةفيهالمشاركةمنهاوطلبتالخامساالسالمي

:اعمه.االمعممهإمب~ءالغذاالمز.هجاء..i....المعاء>:را

منظمةعملخطةولويات6منواحدهوالغذانيا.منان0-'\

•االسالميمتمرالمن

ا.منحولالمثا~الوزارليالمؤمتمر~نالمتذكيريجدر»2»

مبمباكسمتانمباد6اسالمفيانعقدءالفالزراعيةوالتنميةالغذاني

حيزدخلتاذايمكنقراراتعنوةعلىصادقم1988مسبمتصبرتهرفي

فيائيالخفاامناهدافمتحقيتىفيملحوظمبنكلمتساهمن1التنفيذ

•مبهالسالاانالمبأل

ا.عضاهولالةالىمتمرالمنعنكاملمتتريرارسالمتموقد»21

Iيحمتويهالذليالقرارمتطبيتىمنهاوفلب،المتخصصةوالوكاالت

والوكاالتا.عضاءولالةلدىمتطبيتهالعامةا_مانةومتمتاصبع

المتعلقةالومشانقا.عضاءولللةالعامةا.مانةارسلتكما»22

متهامبمالحظاموانامتهامنهاوطلبتالفذانيلالمناحتياطيمبانشاء

~بذكرمتقدمي6احرازملعةالعامةاالمانةسفوت•الشرنمبهذا

•الومشانقمتلكعلىالمالحظاتمناجةالقليلمتلقتانها

البلدانمبعضمبالمتشغلالغذانياالمنمشكلةفانوعموما~6أل

•منهااالفريقيةالدولوخامةالمنظمةفياالعضاء



البنكمعمبالمتعاونقامت»العامةاالمانةفاناالمرواقعوفي»74

<السنغاليةوالحكومةللتنميةاالفريقيوالمبنكللتنميةاال~مي

فيأاكارفياالسالميةالمبلدانفيالفذانيا.من~ن~وة

السادسىهاالسالميالخمهمنمرمنفاصنرعلىوذلكم،199ادبعصبرنهر

اال~هيالقمةمتمرمنقرر،الندوةهذهمتتريرعلىاالطالعومبعد»95

يلي:ماالسادسى

المدرةهذهعنالصادرةميآتللتارصياحهعناعرب

•ميالخمتايرهامبمتقرالمرفقوالقرار

وجميعاالسالميالمؤمتمرمنظمةفياالعضاءالدولطالب

آالمسةفيوالتقنيةواالقتصاديةالماليةالمنظمات

ستنفيذفيالمعنيةاالفريقيةالدولمبمساعدةاال~مية

•فعالنحومحلىالتومياتهذه
منمزيدمتامبيراجلمناالعضاءا~ولالى~اءو~

لهامتمكيناIالمعنيةمساتالمنالىالماليةالوارد

االعضاءاالفريقيةللدولالمساعداتمنمزيدمتقديممن

ستنفيذمن´ر-االسالميالمؤمتمرمنظمةفي

•وفعاليةمبسرعةمئيالغذالالمناستراتيجيتها

عقة~ناعالناالسادس،االسالميالقمةمؤمتمراعمتمدكما»22

•االسالميالمؤمتمرمنظمةفياالعضاءالبلدانفيالغذائياامن

ومتانقالعامةا~مانةارملتمباترقسالميةانةالقمةومبعدال~»

منهاوطلمبتاالعضاءالدولالىقستهاوتراواتأاكارندوة



فيوالمياهالريفيةالتنميةوزيرمبرئاسةصتامبعةلجنةمتقوم»68

ستنفيذجل6منالالزمةالمجهوداتكلمبمبذلالسنغالجمهورية

المبلدانفيالغذائياالمنحولأاكارندوةعنالصادرةالمتوميات

عاناجمتماعقةوقد•اال~ميالمؤمتمرمنظمةفيا.عضاءاالفريقية

مبعثةزارتكما»المسؤولينلكمبارآخرانواجمتصاعانءللخمبرا

التنميةومبنكللتنميةاالسالميوالبنك0السنغالحكومةمبينمشمتركة

•الغذائياالمنمحالفيمبراهجهالمتقويمالمبلدانمبعضا.فريقي

االقمتصاديةللشؤوناالسالميةللجنةعشرةالسامبعةالدورةخالل»69

حكومةمحرضتام99ألينايرفيةجةفيعقدتالتيواالجمتماعية

ا.منحولالمثا~المؤمتمرفةاسمتضااالسالميةايرانجمهورية

•ام99المايوr•الى18منالزراعيةوالتنميةالغذائي

~جيلمتماالسالمية)»ايران(جمهوريةالمنيفالمبألمنمبطلبال»ه

•مبعد~دلممتاريحالىمتمرالمنهذاهذا

الخارجيةءلوزراوالعمتمرونالحادياالسالميالمؤمتمراوصى»71

القمةمؤمتمرعنوالصادرالغذائيمباالعنالمتعلقالقرارمبتنفيذ

•ممرالساداالسالمي

االجمتماوفيالفعالةالمشاركةعلىاالعضاءولالةو~»72

فيهعقةالمزمعالزراعيةوالتنميةالغذائيلالمنامبعالرالوزاري

•االيرانيةاالسالميةمبالجمهوريةطهران

vr-القراراتستنفيذمبالحاحا.عضاءالدولمنالمؤمتمرطلب

ا.منحولالسامبقةالمثالمثةالوزاريةمتمراتالمزعنالصادرة

متحقيتىفيكبير-الىمستساهموالمتيالزراعية،والتنميةالغذائي

ودعاءااعضاىولالةفيالزراعيةوالتنميةالغذائياالمنالهداف

الفنيةالمساعدةمتقديممواهلةالىللتنميةاالعالميالعبنك

امجالمبرومتنفيذوضعفيلمساعدتهااالعضاءولللةوالسالية

•الغذائياامنلتحقيقالهادفة



ستنفيذالىاالعضاءالدولللكوسيكالمتسعةالدورةدعت»74

منوطلمبتائي،الغذاامنمبسرناكاردوةنةعنالصادرةالمتوميات

قراراتستنفيذممتامبعةالسالمياالمؤمتمرلمنظمةالعامةاالمانة

الزراعيةوالتنميةائيالنفاالمنمبشرنالوزاريةالمؤمتمرات

المؤمتمرمنظمةمؤمتعراتالىالشرنامذفيمرحليةمتقاريييمومتقة

•الكوسيكوالىالسالميا

للشؤوناالسالميةللجنةعشرةمنةالمناالدورةاحاطت~75

مباالقمتراحيرالمتقدمععلماواالجمتماعيةوالمثقافيةاالقمتصادية

الوزارياالجمتماعمبعقدااليرانيةاالسالميةالجمهوريةمنالمقدم

ر´:واالغذائياالمنحولاالسالميالمؤمتصرلمنظمةامبعالر

•مبنشاطفيهالمشاركةعلىاالعضاءالدولمبسرومت6والزراعية

االمانةمتمتامبعIاآلجالقرب6فيااجمتماعهذامبعقداللجنةومت6و

جل6مننيةاايرا)اسالميةالجمهوريةحكومةمعالمتهاامتصاالعامة

لالجمتماعجديدموعدمتحديد

النالممتوقعمنانهالحافرالوقتفييضا6اللجنةوصت6و~79

ممبللمراجعةالموظفين)(كمبارالحنبراءمسمتوهعلىاجمتماعيعقد

•المجالهذافيالمتعاونمتطوييووسائل

yy-عنالصادرالغذائياامنمبشرنالقرارمبتنفيذاللجنةاومت

اللحنةالحظتالصددهذاوفي•السادساالستالميالقمةمؤمتمر

مكافحةمبغية(ايناد)مبذلمتهاالمتيالمشكورةالجهودلمتقديرمبا

•نمواا~فلااعضاىالمبلدانفيالالزمالغذاءومتوفيرالفقر



االجستماعاتمسنسلسلةعقدمتمقدانهالىاالهئارةمتجدرال»8

فياالعضاءا~انمبينفيماالمناعيالمتعاونحولالوزارية

•االسبقةالقليلةاماألعوخاللاالسالميالمؤمتمرمنظمة

والموافقةودرامستهامشتركةمشارينعدةيدمتحةمتموقد»79

الغرفةمعمبالمتعاونوذلكاالعضاء،ا~ولممسترىعلى:عليهاه

للتنميةاالسالميوالمبنكالسلعومتمبادللمناعتواللمتجارةاالسالمية

•المناعيةللتنميةالممتحدةاالممومنظمة

النتائجمبكافةالعادةجرتكمااالعضاءالدولافادةمتموقد»8»

القطاعيةالدراساتوكذلكالوزاريةاالجمتماعاتاليهامتوهلتالمتي

للتنميةاالسالميالعبنكنظمهاالمتيارسالتحلقاتمخمتلفومتوميات

للمتحدرةاالسالميةوالغرفةالمناعيةللمنتميةالممتحدةاالممومنظمة

•السلعومتمبادلوالمناعة

والمؤسساتوالتاسبعةالفرعيةوا.جهزةالعامةاالمانةمتعمل»81

ةالمتحةا.ممعنالمنبمثقةالمؤسساتمعمبالمتعاونالصتخمصة

الدولمبينالتعاونمتقويةاجلمنمسمتعرةمبصفة)UNlDO(يونيدو

•المشتركواالستثمارالصناعيةالتنميةمجاالتفيا.عضاء

ا.مانةمتتريرخاللمنعلماللكوسيكسعةالمتاالدورةحيطت6~82

عنالصادرللقرارستنفيذا»للتنميةاالسالميالبنكمبقيام0العامة

اجتصاحمبتةالندعي»التعاونحولالثالئةا~زاريةا~ورة

المعنيالمهمة´´لفريق»1987مثانينوفصبر/متشرينفيجدةفي

مباستفاضة~االجمتماعفذاو~نالمشتركة´´»المشروعاتمبتشجيع

اكالوفياالعضاهولالةمبينفيماالمشتركةالمشروعاتمتثحيع)لية

••الوزرا~دهاالتيالعامةالخطوظ



متمبحسرلمالمتياالعضاءا~ولللكوسيكسعةالمتاالدورةدعته»7

المقترحةاآلليةمبشرنمتوهياتمنالمهمةفريقاليهخلصLoمبعد

المؤمتمرلمنظمةالعامةاالمانةمتوافين6وذلكالىمتمبادرن6

الوزاريةللمشاورةيتسنىحمتىومتعقيمبامتهاائهامبآواالسالمي

استضافةاالعضاءالدولمتناشدكماءالمرفوعفيالنظرالرامبعة

•للمشروعنهائيةميفةاعداديمكنحمتىالوزاريةالمشاورةهذه

فيااعضاىالدولفيالنتلحول)اولالوزارياالجمتماعانعقد»8)

اه9الم:1«الى7مناسطنبولفياالسالميالمؤمتمرمنظمة

العرباالجمتماعوخالل•للكوسيكالمثالمثةالدورةمعامنمبالمتن

منتميةفيهاماعفرايشكلالنقلقطاع~نيقينهمعنءالوزرا

و~روا،االسالميةالمبلدانمبينفيماواالقمتماديالمتجاريالمتعاون

ليةالمتاالفرعيةالقطاعاتتنميةفيالمتعاون-~روافيما

،المبوليالنقل)1(

،المبحريالنقل(ب)

،الحد~يةمبالسككالنتل(بر)

•النقلمجالفيالمتدريب(د)

والوكاالتاالعضاءالدولمعامتمالعلىالعامةواالمانة»8ه

•النقلوزراءقراراتمبتنفيذالمعنية

الدولالخارجيةلوزراءوالعمترونالحادياالسالميالمؤمتمر~~8ال

الذيالنقلحولاالولالوزاروالمؤمتمرقراراتستنفيذعلىاالعضاء

م1987سنةاسطنبولفي~



AV-واالجهزةاالعضاءالدولللكوسيكالمتساعةالدورةدعت

الالزمةالمتدامبيرامتحاذالىاالسالميالمؤمتمرمنظمةفيالمعنية

االعضاء،الدولفيالنقللوزراءاالولاالجمتماعقراراتلستنفيذ

•النقللوزراءالمثانياالجمتماراستضافةاالعضاءالدولومتناشد

معمبالتزامنالتامتصااءلوزرااالولالوزاريالجمنمارا0انعقد»88

تهرفيمتركيا,اسطنبولفيللكوسيكالرامبعةالدورة

•م1911

الخارجيةءلوزراوالعشرونالحاديالسالمياالمؤمتمرالحظ»89

حولالسالمياالمؤمتمرلمنظمةالثانيالوزاريالجمتماحان6مبارمتياح

ام99انوفمبر8الى5منفدونيسيابونجمباندفيعقةمتصاالتالا

•ايجامبيةنتائجالىدى6و

ا~ولالىونبومبانداجتصاحومثائقالعامةاالمانةارسلتو~»9«

ذلكفيبسمتممبماوافادمتهاامتهقرارستنفيذالىودعمتهااالعضاء

•الشرن

ونيسيةا.نةالحكومةمعوعتيقةالتامتصاالعامةا.مانةومتجري»91

التاالمتصاحولالستانيالوزارياالجمتماحومتومياتقراراتلتنفيذ

االسالميمتمرالمزعنالمنبتقةالصتامبعةلجنةونيسمباعمتمبارها

•التاالمتصاحولالمناني

دولالىامتهماماعدومتركياندونييا6حكومتاقامتوقد»92

الالهلكيةالتاالمتامجالفيالتعاوناطارفيخرى6عضاء6



الصامتاالماعتاالمالم~ةكمستانمباجمهوريةحكومةامبلفتكما~92

االستماالت،~الق~االعضاءالدولمعألمتعاونلمتطويرمباستعدادها

علىوحمتمتهاالعرضمبهذااال~ءا~ولالعامةاالمانةعلمت6و~

•الفرضلهذاالمباكسمتانيةمبالحكومةاالمتصال

اال~انيةاالسالميةالجمهوريةعرفت،خرى6ناحيةومن»94

~~~ا~~~مللمبلندانالمئا~الوزارواالجمتماعاستضافة

»~ان~والالسلكيةالسنكيةالتاالمتصاحولاالسالميالمؤمتمر

ا~حيتالنار•لوزراوالعنرونالحادياالسالميالمؤمتمردعا,,\-0

~آالعنامللدولالشالمئدالوزارياالجمتماعفيالفعالةالممئاركة

يالفوالالملكيةا~اال~التحول~مي7االمؤمتمرمنظمة

•مبطهرانسيعقد

الخارجيةء~زراوالعثرونالحساايال~مياالمؤمتمردعا»92

الجتما~اقراراتستنفيذفيالستمراراالىارعضاهالدول

•والالسلكيةالسلكيةمتصاالتالاحولالوزاريين

V-\'جيلمتواالمالمية)مايران(جمهوريةالمضيفالمبألمنمبطلب~

12~متوو~مماكانالزهيالتاالمتصاحولالمنا~الوزاروالمؤمتمر

دسبعةيحدألمجل6الىم»199ألنوفممبر19الى

والمؤسساتاالعضاءا~ول~~التاهعةالدورةحشت»98

المؤمتمرين~اراتلتنفيذالالزمةءاتاالجراامتحاذ~المعنية

•التاالمتصاحولوالمثانياالول



للشؤوناالسالميةللجنةعنوةمنةالناالدورةاحيطت~99

مباقتراحيرالمتقدمععلماواالحتساعيةوالثقافيةاالقتصادية
المنا~الوزارياالجمتماعالستضافةااليرانيةاالسالميةالجمهورية

عامفيالتاالمتصاحولاالسالميالمؤمتمرمنظمةفيارعضأ،للمبلدان

الهاماالجمتماعمحذافيالمناركةعلىاالعضاءالدولوحعثتم1994

•اآلجالقرب6فياالجمتصاعهذامبعقدواومت•مبنشاط

الجمهوريةحكومةمعامتمالعلىالعامةاالمانةالزالتا»«ه

•االجمتماعمتاريحمتحايالاجلمنااليرانيةاالسالمية

انعفأوفدالعمل،خطهاولوياذحدد6الطافهمجاليسكل,.,-

منظمةفيا.عضاءالدولفيالطاقةحولاالولالوزاريبممتماعاال

فيللكوسيكمسةالخاورةالةمعمبالتزامناالسالميالمؤمتمر

•م1989سبمتصبر6الىrمنمتركياءاسطنبول

منظمةفياالعضاءالدولفيالطاقةءوزرامنوادراكاا»ه2

عناصرمنهاماعنصرامتمثلالطباقةمسائلاناالسالميالمؤمتمر

منتميةوانا.عضاءولالةمبينفيماالمجاالتمخمتلففيالمتعاون

فيومتساهمالمتقدمالىستفضيالكهرمباءوثسبكاتالطاقةموارد

صدروا6فقدءالمشتركةومصالحهماالسالميةللبلدانالعامالصالح

•ا~نمبهذاقرارا

Iخرى6هور6مبينمن»ا.عضاءالدولالقرارطذاويوصي»1كا»

مبينهافيماالتكنولوحياستحويلومتعجيلالطاقةمنشآتعائدمبتحسين

الجديدةالطاقةمادةفيالبحوءومتسجيع،الطاقةمجالفي

محالفيمبينهافيماامبطةستراقليميةمئحبكاتوانمئا،لممتجددةوا

•مبانيةالكهرالطاقة



ولالةالخارجيةءلوزراوالعشرونالحاديااسالميا~رمتمرحث»1»4

النقلحولارولىالوزارياالجمتماعقراراتستنفيذعلىا.عضاء

•م1989فياسطنبولفيانعقدالذيوالطاقةوالمواهالت

واالمتغالاالساسيةالبنيةحولاالولالوزارلياالجمتماعانعقد...\-

9(اسطنبولفيالعامة - iورةالةفاممترعلىم)1991اكمتومبر

•للكومسيتالساميعة

لديهااالعالميةانالعبلةانمبارمتياواالجمتماعالحظواذ»1«2

االساسيةالبنيةمجالفيللمتعاونمبها~ن7راتوقةامكانيات

منظمةسبلدانفيالقائمةلالحمتياجاتمتلمبيةالعامةواالشغال

•االسالميالمؤمتمر

اعضاءمبينفيماللتعاونواسعامجاالمئمةن1لمسواذ~1ال»

ادركواذ،الحامةواالمنغالاالساسيةالبنيةقطاعفيالمنظمة

منالمطروحةالعديدةوا.فكارالصئروعاتمتطوييممتامبعةضرورة

:ا.عضاءانالمبأل

المتعاونمسبلجميعامستخاللعلىاالعضاءالدول

0وطرقه

والبنيةالعامةلالشغالمننملمبابمتخميصوطلب

يستمن1على،المحددةاالولويةذاتمبواباالفمناالساسية

مبمتعزيزالحامتالعمللخطةالمنقحةالنسخةفيادراجه

والتياالعضاءالدولمبينليوالمتجاراالقمتصادليالمتعاون

•الكومسيتستتمعها

فيفعالالموجودةوالمشاريعالطاقاتمبامستفاللوالوصى

المجالهذافيمياألسالمتمرالمنمنظمةمنظومةاطار



كيةالمترالجمهوريةوحكومةالعامةاالمانةمنكلقامتوقد»1«8

واالشفألاالساسيةالبنيةحولاالولالوزارياالجمتماعمتتريرمبتعميم

قامتا~االعضاءالدولعلىعنهالصادرةوالقراراتالعامة

•المذكوراالجمتماعمقرراتستنفيذمحلىمبحمنها

ءلوزراوالعشرينالحادياالسالميالمؤمتمرمنكل~كماا»ه9

اتخساذعلىاالعضاءالدولللكوسيكسعةالمتاوالدورةالخارجية

الوزارياالجتماععنالصادرةالقراراتلتنفيذالالزمةءاتاالجرا

اسطنبولفيالمنعقدءالعامةواالشفألاالماميةالبنيةحولىا.ول

•ام99اسنة

مبالعمالةالمعنيءالخبرالفريقالثانياالجمتماعانعقة»11ه

وكونم1984مبراكتوفيماليزيالصبور،كوالفياالجتماعيوالضمان

~ننموذجيةمثنائيةامتفاقية´´مشروعلوضعا.ولمحمل:مجموعمتي

العمالة~نامتفاقية`´مشروعلوضعواالخرىاالجمتماعي´´الضمان

االعملمجموعةاجمتمعتوقد.•العاملة´´يا.يةومتمبادل

مشروعووضعتم،1989سنةاالردنعمان،فياالجمتماعيمبالضمان

االمثانيةالعملمجموعةاجمتماعانعقدكماcامتفاقية

29الى27منمتركيااسطنبول،فيالعاملةااليديومتمبادلمبالعمالة

•االمتفاقيةمشروعووضعتم1989مايو

مجصرعةمتقاريياالعضاء»الدولالىالعامةاالمانةارسلتوقد»111

مشروهوكذلكالعاملةااليدوومتبادلمبالعمالةالمعنيةالعمل

الىسيقدماناالمتفاقيتينمشروعي~نافادمتهاكما<االمتفاقية

والضمانمبالعمالةالمعنيءالخمبرالفريقالمنا~االجمتماع

•فيهماللنظراالجتماعي



عنالخارجيةءلوزراوالعشرونالحادياامالميالمؤمتمرالعرب»112

فريقاجمتماعفةاسمتضاالعرمبيةمرجمهوريةحكومةلحرضوضائه

م«199ألسنةخاللالعاملةاليدومتمبادلالعامةاالشنالحولءالخمبرا

العرمبيةممرجمهوريةمبحكومةامتمالعلىالحامةا.مانةان»117

نيالعا~االمامةملوتااجمماعهذاريزتمحد_جل6من

0م1994عاممهايةتمبلامعقاده

منظمة"ø"ا´الدفعماالحتعااا»~اي)

•رم._م

لمتقني´´المتعاونا´امبشرنالولاريالوزاابتأرا~ا-اا)

القمتصادياللمتعاوننمةالداللجنةالد~الدورةامع~امبا~

الى7منكيةالمترالجمهوريةاسطنبول،في(الكومسيك)والمتجاري

الوطنيةاالمتصاللمراكزاجمتماععقدذلكتمبلهم،199«اكمتومبر1»

المؤمتمرمنظمةفيا.عضاءالدولمبينفيماالستتنيالمتعاونمبشرن

السادساالجتماععقبوذلكم»199»مارها29الىn.~اال~هي

0الكوسيكصتامبعةللجنة

منالتقني؟المتعاونمبشرنا.ولالوزارياالجتماعقاموقد»115

السنوياالجمتماحفيللمشاركةا.عضاءالدولمبدعوةخرى»6مور6مبين

ولالةمبينفيماالتقنيالمتعاونمبشرنالوطنيةاالمتصاللمراكز

الوطنيةاالمتصالمراكزمبينالتنسيقمتعزيزسيتيحوالذيا.عضاء

•التقنيمبالمتعاونالمعنية

اسطنبولفيالوطنيةاالمتصاللمراكزالمنانياالجمتماعوانعقد"\\\-

17و12يوميالكوسيكممتامبعةلجنةاجمتماعجلسةمعمبالمتزامن

العديدفياالمتصالمراكزفيهحرت6الذياالجمتماعوهوام99امايو

•التقنيمتعاونهااطارفيهامةمنفانيةالتامتصاااعضاىالدولمن



منمتركيااسطنبول،فياالمتصاللمراكزلسرالثااالجتماعوعقد»117

vاالجمتماعو~•م)1992مايو11-9(~1412العتعدةزي9الى

اا-8منالغمترةفياسطنبولفيالوطنيةاالمتصاللنقاطامبعالر

هم99ألمايو

الدولمبينفيمساالتتنيالمتعاونوضعاالجمتماعمبسروقد»118

هذالمتعزيزمتوهياتعلىوصادقاالسالميالمؤمتمرمنظمةفياالعضاء

االداريةالقدراتمتعزيزفرورقعلىاالجمتماعركزكما•المتعاون

متممننائيةاتآالتوخاللالتقني؟للمتعاوناالمتصاللمراكزوالمالية

•جديدةمبراهجواعدادالستعاونمبراهجمتحديمذ

مبمنوصياذاالعضاءأ~ولمبالغمباالمفركيهالحكومةوفاممذ:119

الخارجيةءلوزراوالعنرونالحادياالسالميمتمرالمناوصى~120

ريبالت~الستركيزمعاال~ءالدولمبينالفنيا~ونبتزير

اعدادالىباالضافةواالجمتماعيةوالمتنافيةاالقمتصاديةالمجاالتفي

الوطنيةواههيئاتاال~ءالدوللردحهارمتيامحنعرب6و~121

المؤمتمرلنظمةالعا~االمانةمعللمتعاونومتحمسهاواالقليمية

الننيا~ونمبراهجستنفيذاجلمنومؤمسامتهااال~مي

االقمتصاديت~وناال~~للجنةعشرةالمثامنتالدورةو~6»122

الدولمبينفيما)لننيالمتعاونمبمتعزيزواالجمتماعيةوالمثقافية

االقتصاديةالمسجا(تفيريبالتعلىخاصمتركينمعاالسالمية

•اللسينمتاريبمشارينوفيواالجمتماعيةوالمثقافية



~ونيسيا6منالمقدمةمبالعروضاللجنةوحمبتالصددهذاوفي»127

الفنيالمتعاونمجالفياالخرىوالدولومباكستان

II-المصادفهاالمنفافمامذا~مظمهفمه~حاله

متو~رمسرلةحولمفصال´متتريراالحامةاامأنةقامت»124

ءالكوسيكمباترافعليهاالموافقةمتمتالمتىواالنظمةاالمتفاقيات

~الذىالخارجيةءلوزراوالعشرينالحادىاالسالمىالمؤمتمرالى

امتفاقياتعلىالمتوقيعو1مبالمصادقةيتعلقفيماالحاملالمتقدم

•االعالمىالمؤمتمرمنظمةنطمة6و

والمتجارىوالفنىاالقمتصادىللمتعاونالعامةاالمتفاقية-ا

•االعضاءالدولمبين

r-الدولمبيناالمستمتماراتوضمانوحمايةمتطوييامتفاقية

•ءااعضا

r-مبينالمتجاريةا.فضلياتنظامحولاالطاريةاالمتناقية

•ا.عناءالدول

وضمانيرللستةالقروض~ميننظام.اتفاقيةهواأ-4

•االستتمار

والالسلكيةالسلكيةالتاالمتصاالمتحاأاالساسىالنظام-5

•االسالميةللدول

•المدنىللطيراناالسالمىللمجلساالساسىالنظام-9

الىا.عضاءالدولدعاالموضوعفىالمؤمتمرمتداولن6مبعد»125

مبسرعةللحصولللكوسيكالسنويةاالجمتماعاتانعقادفر~اغمتنام

واقرارها»المختلفةااساسيةوا.نظمةاالمتفاقياتعلىالمتوقيععلى

السياميةاالجراءاتامتحاذالىاالعضاءالدولمتمرالمنالمحاكما

•التنفيذموضعلوضعباالالزمةااخرأواالدارية



الدولالخارجيةءلوزراوالعئرونالحادهاالسالمىتمرالمن~~122

حولاالطارىاالستفاقعلىمبعدمتادقلمو/اومتوقعلمالمتىاالعضاء

منممكنوقتمرع6فىذلكمتفطن6علىالستجاريةاالفضلياتنتأم

•الضروريةالمفاوضاتفىالشروعجل6

HV-شاملنظامحوللالستفاقاالنضمامعلىاالمحضاهالدولحمئاكما

امتناءمواقفهاومتنسيقالناميةالدولمبينريةالمتحافنلياتلال

•النظامهذااطارفىالمفاوضات

اللحنةمنكلمتمبذلهاالتىالجهودمبمتقديرالمؤتمرسجل»128

العامةواالمانةا(كومسيكوالتجارىاالقتصادىللتعاونالدائمة

المتىاالساسيةواالنظمةاالتفاقباتعلىوالمصادقةلمتوقيعبالالسراع

0االعضاءالدولمبينوالتجارىآاقتصادىونالمتحااطارفمنخلت

الجهودكلمتمبزالنا~مةواالمانةالكوميكفأنعامةمبعفة0129

0االعضاءالدولمبينالمعقودةواالتناقباتاالنظمةلتنفيذالالزمة

مناالعضاءالدولالىواالنظمةاالتفاقياتمننمسزارهالتم»ألا«

0ام993يوليوفىمؤرخةمذكرةمرهديا

عليماوالمصادقةاالنقعةمترقيعوضعيةيلخصجدولارسالتماأل)~

0الجدول)مننسخة(مرفقةاالعضاءالدولالى

الدورةمثناء6االعضاءالدولالعامةاالمانةخمبرت6وقدالا»2

الراعمبةالدوللتمكينمينظمللمتوقيعحفالن6للكوسيكسعةالمتا

المتعاوناطارضمنالواقعةاالنظمةو1االمتفاقياتمترقيعمن

•مبينهااالقتصادى



امتناءليةالمتاالمتوقيعاتعلىالحسولمتماالطارهذاوفىالالا»

للكوسيك:سعةالستاالدورة

علىاوغنداوجمهوريةغامبياجمهوريةمنكلوقعت

•المتجاريةفضياتاالنظامحولاالطاريةاالمتفاقية

وجمهوريةاال~ميةايرانجمهوريةمنكلوقعتكما

المبلدانالتامتصااتحاداالساسىالنظامعلىانالسود

مبتطويرالمتعلقةاالمتفاقيةعلىغاصبياجمهوريةووقعت

»ا.عضاءالدولمبيناالمسنمنماراذوضمانوحمايه

للمحلساالساسىالنظامعلىانالسودجمهوريةوقعت

المدنىللطيرانامالمىا

T'l-\لمالمتىاالعضاءالدولللكوسيكالتاسعةالدورةحشتوقد

الحامتواالمتفاقياتاالساسيةاالنظمةمخمتلفعلىمبعدمتصادقو1متوقع

•اآلجالقرب6فىبذلكتقومن6االقتصادىمبألمجأل

االفمنصادبهونللمننمبهاالسالللجنهعنبرهمنهالمناالدورهسجلمذهألا:

اللجنةمنكلتبذلهاالتيالجهود~يرواالجتماعيةوالتقانية

لعامةا.عانةاو(كوصميك)لمتجارياوالقمتصادياللمتعاونمئمةالدا

لمتياالساسيةاالنظمةاوقاتامتفااعلىلمصادقةاومبالتوقيععا~هر

•ا.عضاءا~ولمبيناالقتصاديالمتعاوناطارفنتدخل

فرصةاغمتنامفيمباالستمرارا.عضاءالدولاللجنةوصت176-•

علىالتوقيععلىللحصولللكوسيكالمنويةاالجمتمامحاتانعقاد

ا~وصذ6كاIوافرارهاالمخمنلفهاالساسيهواالنظمهالمنفافيامذا



المتوقيعءاتاجرامبانهاءالتعجيلالىاالعضاءالدولمبدعوة

دريةالدواالسياميةءاتالجرااوامتخاذالمتفاقاتاهذهعلىوالمصادقة

التنفيذموضعلوضعهاالالزمةاالخرى

االحالىالرفعيلىفيماالعامةاالمانةومتقالم»137

عليها:والمصادقةواالنظمةاالمتفاقياتمحلىبالتوقيع

سنةالخارجيةءلوزراعشرالمثامناالسالمىمتمرالمناعمتمد»178

والفنىاالقتصادىالمتعاونمبشرنالعاماالستفاقم)1977(~1ال97

ورؤومساالستثماراتنقلمتشجينالىاالستفاقويهدفوالمتجارى،

الفنيةوالقدراتوالخمبراتالمعلوماتومتمبادلاالموال

متتسممعامالتمتطبيتىولتسهيلا.عضاءالدولمبينفيماوالتكنولوجية

وذلكولالةمتلكمبينالحرةالمبادالتفىمتمييزيتوغيرمبالمتساوى

،دولةrvاآلنحمتىووقعمته<نمواالدولالقلخاصاحتمامايالءمع

فقدومبذلكاالسالمىالمؤمتمرمنظمةفىعضودولة26عليهصادقتكما

•مبهمعموالصبح6

14اهفىالخارجيةهلوزراعشرالمثانىاالسالمىمتمرالمزاعمتمد»179

الدولمبينفيمااالمتمئماراتوضمانوحمايةمتئجيوامتفاقم)1981(

وزوسنقللتعزيزاالساسيةالممبادىءاالستفاقويحدد،االعضاء

ى6منالمستمتمارامتهاالحمايةويوفراالعضاءالدولمبينفيماا.موال

وزوسلمتحويلضماناتمنحمعمتجاريةغيرطبيعةذاتمخاطرة

علىدولةعنوةمتسعوقعتاآلنوحمتىبو»الخارالىوالمنمتجاتاالموال

11



م\' jرمم00~مر>ثر0

ومبما،المنظمةفى~دو~~ةاربحعليهصادقتكماءاالستفاق

منذالمفعولسارى~6فقدIعليهصادقتقددولعثرمنكمثر6ن6

•It.-السنغالوهىاالطاريةآاتفاقيةعلىعضودولةعشرخمسةوقعت

لليبيةالعرمبيةالجماهيريةاوندونيسيا6وومتمتمادومتركيا

وغينياوفلطين~ال~ا~~المملكةاونالموداو

I~بIوفاموومبوركيناوغاممبيااوغند6والردناوومتونس

عليهالمتصديقمباالدولهذهمنخمسةقياممبارمتياومجلةكما

االسالميةوالجمهوريةومباكسمتانوليسبياوالسعوديةكياقوفى

•اليراتيةا

لمنظمةالعامةاالمانةمنالمتاممعةالكوسيكطلمبتكما~141

مباستكمالالبتعجيلمبنيةاال~ءمبالدولاالمتصالاالسالمىالمؤمتمر

الدولجميعدعتكماالعام،ااطارامتفاقيةالىانضمامهاءاتاجرا

ءسواالمغمتوحةاالممتيازاتقوائممتبادلفىالئمروعالسىاالعضاء

مخيدمئاورات•اجراوالىالكوسيك،طريقعنو1المئنائىمبالطريق

»االممتيازاتنمبتهالمقمبلةوفأتللمفادااسمتعدانهابتهرسمية

for-'ونللمتنا(سالميةللجةعمترةممةالتالدورةاعرعبت

الكوسيكلمصادقةحهاارمتياعنواالجمتماعيةوالمنقافيةاالقمتصادية

الدولمبيئالمتجاريةاالفضلياتنظامالقامةاالطاريةاالمتفاقيةعلى

واللذينا~مبقوانينالمتعلقوملحقهالمنظمةفياالعضاء

المتوقيعيمتمنه6والمتجارةلتنميةاالسالميا~كاىهما

المزيدمسراللجنةو~6و•اال~ءولالسرتمبلمنعليهماوالمتصديق

وقتاقربفيالومنائق~»يقومتقةمترقيععلىاالعضاءالدولمن

المفاوضاتءمبةليتسنى



علىدول^قبلمنوالمصادقةدولة29قبلمنالمتوتيعمتم0143

العبنككلفالذى~ر7او~ن~يرا~وهدمينتنظام

مفعوله~يانيبداولمبتنفيذهللتنميةاالسالمى

متوقعلمالمتىاالعضاءالدولللكوسيكالمتامعةالدورةرمت«»44

ن6سمالها6رفىمبعدمتسهمولماالمتفاقيةهذهعلىمبعدممادقو6و/

فىللتشغيلجاهزةمتصبرن6المؤسسةلهذهيمكنحمتىذلكا~متمبادر

•ممكنوقتاقرب

النجازجهودمناالسالمىالبنكمبذلهمبماالكوسيكنوه»14ه

فىآخذا،المؤسسةقامة2الالزمةواالداريةالتنظيميةالمترمتيمبات

•االعضاءالمبلدانفىالمتاحةواالمكاناتالخمبراتاعمتمباره

1lï•~عامفىالخارجيةلوزراءعثرالخامصاالسالمىمتمرالمبؤا

راالمواصالتالمتحاأاالساسالنظامم)198()~14هه

منكمثر6النظامهذاعلىيوقعلم<االعالميةالدولفىوالالملكية

•مبعدمبهيعملفلمخرى6دول9سووعليهمتصادقولم،دولة11

اناال~مى~للمجلمصاال~صالنظامعلىالتوقيعمتم»147

•التنفيذحيز~خولهينى7وذلكدول8قبل~المدنى



االعضاءالدولمبيناالقمتصادوالمتعاونمتعزيزلضرورةنظرا~148

الدول~ن6لكومسيكسبعةالتللجنةالعاثرةللدورةيمكن

االمتفاقياتمخمتلفعلىوالمتمديتىلستوقيعمباالتعجيلعلىاالعضاء

االساسيةواالنظمة

•القعتصادمةا

االقعتصادمة:المحاالت.محعة.اناةااتنطة)6

I-´العتداالحمتماعمةاالقمتصادمةالمحوت~

`´~~~~´•

الخارجيةءلوزراوالعشرونالحادياالسالميالمؤمتمرعرب6~149

الفرعيةاالجهزةالنشةحاارمتياعنللكوسيكسعةالمتاوالدورة

•والمتجاريةاالقمتمماديةالمجاالتفي

االعضاءالدولالسادساالسالميةالقمةمؤمتمرو~»15«

دفعفياالنتظاموعلىااجهرةهذهمبراهجفيمبفعاليةالمشاركة

للصعومباتنظراوذلكاآلجالقرب6فيمتهاميزانيافيمتهامساهما

•االجهزةفذهمتعمترضالمتيالمالية



ماالمتيالماليةللصعومباتقلقهاعنالهيئاتهذهعبرتكما0151

>نهولعدماالسالميالمؤنمرلمنظمةالفرعيةاالجهزةمتعمترضانفكت

مماماهمامتها»خواتومتااللزاميةهمامتهالمسااالعضاءالدول

المؤسساتهذهعملمبراميانجازيعيق

الحادياالسالميوالمؤمتمرالسادسسالمي2االقمةمؤتمروبعد0152

الحامتالقراراتالعامةاالمانةارسلتالخارجيةءلوزراوالعشرين

مبماواعالمهاتنفيذهاالىودعتهااالعضاءالدولالىنالثهبهذا

مجالفيكلالفرعيةاالجهزةوامتم199»كا1992سنتيامثناء»15أل

•اعمقرضتهاالتيالماليةالصعومباترغممبخماسانشطحتهااخمتصاصها

اللجنةانشتفيمبفعاليةمتشاركالفرعيةا.جهزةهذهان»15»

اعدادفيخاصةوبصفةوالستجارياالقمتصاديللمتعاونالدائمة

المتعاونمتعزيزالىالهادفةالعمللخطةجديدةامسترامتيجيات

•االسالميةالبلدانمبيناالقتصادي

للشؤوناالسالميةللجنة~-م~~م~~~_ر~ررر

بينالمتناميةمبالنشاطاتعلماواالجمتماعيةوالثقافيةاالقمتصادية

علىوحمتتIووكاالمتهاالفرعيةجهزمتها6واالسالميمتمرالمزمنظمة

0االعنجاههذافيجهودناممنامبعه

المزمنةالماليةالصعومباتحيالقلقهاعناللجنةعرمبت6»192

مبسمبباالسالميالمؤمتمرمنظمةعنالممتفرعةاالجهزةمنهامتعانيالستي

االمروا~خراتااللزاميةمحماتللممااالعضاءالدولسدادعدم

•المؤسساتهذهعملمبراهجستنفيذعرقلةالىيؤديالذي



ءلوزراوا~ورالمثائياالسالميالمؤمتراللجنةومت6~157

•ا~نمبمذاالمناسبالقرارمبامتخاذالسخارجية

الممنخممه:اال.-امذمنظمهاهسااننطهاب

النشطا~ورلمتقديرمباالسادسىاال~ميالقمةمؤتمرسجل»198

الواردةا~~تستنفيذفيللتنميةاالسالميالعبنكمبهيقومالذي

المنالثاال~~القمةمؤمتمر~هادتالمتيالعملخطةفي

حهاارمتياعنا~عمبرشركماالكوسيكقراراتمخمتلفالىضافةمباال

انالعبلةمبينا~ونومتعزيزاالعضاءولالالمنتميةفيالعبنكورلة

0السالميةا

وكلفمبهوا~العمروالعبنكواسمالرفعالمؤمتمرقرر~159

اجلمن~وا~ال~مناسبسبرنامجمبوضعالعبنكمحافظيمجلس

للعبنكمبهوا~المرىالمالس6ررنع

الخارجية•لوزراوالعشرونا~«بىاالسالميالمؤمتمرسجل»~ا»

مبربل6شهرهياالسالميةكمستانمبامبجمهوريةمتشيكرافيا~

الطاريآا~عه~لالعبنكمحافظيمجسمصادقةمبارمتياوا~ضي

االسالميا~~لس6لرمثانرفع~و1992يوليو4فيجدةفي

•الساد~االسالميالقمةمؤمتصرلقرارطبقاللتنمية

المتانيا~فعنياالكمتمتابالىا.~ءالدولالمؤمتمردعا11'"1-

~1~JL.االلمترامات~وغير~متهامساهما~خراتودفعالعبنك

المؤسسةهطفحيال



فيهمةالمماالىاالعضاءالدولتمرالمنمسركما~122

متعويلخطةمناالستفادةوالىمؤخراالعبنكمتعبناهاالمتيالمشاريع

وقوصنةاالسالميةالمبنوكمحفظةومنالبعيدا~وعلىالمتجارة

علىا~مينونظامللتنميةاالسالميللعبنكالمتامبعاالستمثمار

انرىمشارينالىضافة2مباالستمثماراتانوضمانللصادراتالقروض

•للتنميةاالسالميالبنكبايترمو~توبرا~

االسالميالعبنكمحافظيلمجلسعشرالمناهناالجتاععقد»16أل

غاصبيامبجمهوريةمبانجولىفيام993نوفمبر4الىrمنللتنمية

منتميةولصالوالعبنكعمللدعماالجراءاتمنالعديدعلىوصادق

•االعضاءالدول

اكمثريركنللتنميةاالسالميالعبنكن1الىهنا~رة7امتجدر»124

•االعضاءالدولفيالخاصالتطاحمنتميةعلى~كشر

<امنعادالمناعههللمنحاهممهاال`فها1-

I--كسمنا:ما

اا:امنحادما2ال

~

مسهالمهالمملكه»هحة

Ill-ه،الفا:ممنهاال~فيللمصاالداالمنحاأ:

محالفيكلالمتامبعةالمؤسساتواملت1993و1992سنتيخاللهألا»

متواجههاالمتيالماليةالمعومباترغمجيدمبشكلانشطحتهااحنتصاصها.

•جميعها



lii-وخامةالكوسيكاننطةفيمبفعاليةالمؤسساتهذهومتعثارك

المتعاونمتحزينالىالهادفةالعمللخطةيدةجةامسترمتيجياتاعداد

السالميهانالمبلدامبينالقمتصاديا

عنالخارجيةلوزراءوالعشرونالحادياالسالمياعرب.المؤمتمر~1~7

فيكلالتامبعةالمؤهمماتهذهمبهمتنلعالذوالسهامورللةيرهمتقة

النظامعلىالمتوقيعالىاالعضاءالدولدعاكماIاختصاصهامجال

عليهوقعتقدمتكنلمأذاا~اخرمالكيالمتحاأاالهامي

هذهانشعلةفيالفعالةالمشاركةعلىاالعضاءالدولحثكما»128

•االسالميالمؤمتمرمنظمةجهزة6كافةمعالمتعاونودمحمالمؤسسات

وطلمبتاالعضاءولالةالىالقرارهذاالعامةاالمانةرملت6وقة

•الصددفذافييمتممبماوافادمتهاستنفيذهمنها

المتعاونمجالفيالخاصالقطاعمبهقامليالفللدورنظرا»199

ا~عضاءولالةالمؤمتمراوصىفقةاالعضاءالدولمبيندلياالقتصا

االسالميةوالغرفةالمبواخرمالكيالمتحاأوالمساعدةالدعممبمتقديم

السالميةالمصارفامتحاداوللمتجارة

الىالبواخرلمالكياالسالمياالمتحاأمتمرالمندعا:17»

المبواخرلمالكيندواتومتنظيماسالميةمالحيةشركاتانشاءامكانية

االمتحاأوكان•الندواتهذهامثناءمواقفهممبينالتنيقو/او

القرارهذالتنفيذدراتممباامتخزقدالمبواخرلمالكياالسالمي

•الخارجيةءلوزراوالعشرينالحادراالسالميالمؤمتمرمحنالصادر

المناسبمنيكونقدةالجديةالعملخطةاسمترامتيجيةا~رفي»171

المؤمتمرمنظمةعنالمنبمثقةاالجهزةمبينوالمتعاونالتنسيقمتقوية

المجالفيالعاملةالمتخممةومؤسسامتهاالفرعيةجهزمتها6واالسالمي

منتميةخدمةفيالمشتركعملهامتقويةاجلمنوالمتجارياالقمتصادي

ااعضاىا~ول



االقتصاديةللشؤوناالعالميةللجنةعشرةمنةالمناالدورةومت6»172

مبهيقومالذيالمتزايدالدورفوءفيواالجمتماعيةوالمنقافية

~نءاالعضاءالدولمبيناالقمتصاديالمتعاونفيالخاصالقطاع

االسالميلالمتحاأالكاملينوالمساعدةالدعماالمحضاهالدولمتقدم

السلعومتمبادلوالمناعةللمتجارةالسالمية0اوالغرفةالبواخرلمالكي

•االسالميةللبنوكوليالةواالتحاد

6 -\vrاالمتحاأامتخزهاالتيللمبادرةحهاارمتياعناللجنةعرمبت

ودعت•اسالميةمبحريةشركاتانشاءجل6منالبواخرلمالكياالسالمي

االسالميةالمالحيةالشركاتوحثالممبادرةهذهلدعماالعضاهالدول

•الهامالحيويالمشروعهذافيمبنشاطالمساهمةعلى

القيامعلىاالعضاءالدول~اللجنةاوصتاالظارهذاوفي»174

حولالمقبلةالدوليةالمفاوضاتمتناء6لمواقفهاافضلمبتنسيق

حسن6حمايةفانهوفهاهةيكونن6ينبغي~المبحريالنقل

•وجماعةفراأكرا.عضاءالدوللمصالح

1(~I~I..´-ا~دIا~اا

امسزالمحطها01ا«اا00اا

ا.راضيفيالفلسطينيللشعباالقمتصاديةاالوضاحزالتما»175

المحمتلةريةالصرألجوالنفيالسوريوالشعبالمحمتلةالفلسطينية

•متمتدهوراالخرى،المحتلةالعرمبيةاالراضيفيمبيالعروالثعب



ءلوزراوالعشرونالحادياال~ميالمؤتردرسن6مبعد»176

متقديرهكنكرب6ا~نوع~ا~لا~~اال~نةمتتريرالخارجية

االممووكاالتاال~ءا~ول~~ا~االقتصاديةللمساعدات

للشعباهحكوميةنيروا~-الدو~والمنظماتالممتحدة

الدعماشكال~فة~يمنيمباال~اروطالبالفلسطيني

منالمحمتلةا~ا_ىاضينيالفلينيلملشعبو)لممساعدة

هذهمنتميةوضانا~ا~راضينياالتتاد~المشاكلحلجل6

~والمبقا،المعودمنالفلسطينيونيتنحمتىاقتصادياا.راضي

•المحمتلةرضهم6

مفنيليةمعاملةكفالةالمتقدمةالمبلدانمن

منواعفائها,ا~وا~را~كيةالمناالتديرلسلع

االقمتصاديةالمجموعةسبلدانغرار~•الجمركيةوالرسومالضرائب

0ومببهالورا

االعضاءالدولالىيرالمتقرهذاالعامةاالمانةرملت6وقدا~7»

فييمتممبماوموافامتهامتطبيتهمنهاوطلمبتالقنيةوالوكاالت

هذاستنفيذمتمتامبعالعامةالمانيIد0

وصت6ا~لةهذهمبشرنالعاماالميزمتتريردراسةمبعد»179

والمنقافيةاالقتصادية~وناال~~~عنحرةمنةالستاالدورة

يليمبمامحيهواالجمنما

مهامتقةالمتيللمساعداتيروالمتقةاالعمتمبارمبعينا~-ا

الدوليةوالمنظماتالممتحدةاالممووكاالتاالمحضاهالدول

النلطينيللشعبالمساعدةشكال6كافةاستمرارجووت

االوافيمتشهدهاالمتياالقمتصاديةللمشاكلحلايجادمبغية

0االقمتصادمةالتنميةوكخالةIالمحمتلة



r-متقديرالدوليوالمجمتمعاالعضاءالدولمتناشد

الفلسطينيةيرالمتحرلمنظمةالخاجلالماديالعون

المستقلالوطنياقتماالهلبناءالفلسطينيوالشعب

مجالفيومبخاصة,القادمةاالنتقاليةالمرحلةفي

والزراعيةالنامحيةوالتنميةالمتحمتيةالبنية

•االسكانومنارينوالطاقة

r-كلمتقديمالىالداعيةالسامبقةامتهاقرارستؤكد

االقتصاديةوالمساعدةوالمسا~ةالدعمشكال6

،الفلسطينيللشعبوالمعنويةوالماديةوالفنية

مناالعفاءفياالفضليةالفلسطينيةالمنمتجاتومنح

سبلداننحرارعلىالجمركيةوالرسومالضرائب

•ااورومبيةاالقمتصاديةالمجموعة

لكيوليةالةوالمنظماتاالعضاءالدولمناشدة-أ

للمواطنينالالزمةالمساعدةكلكذلكمتقدم

•المحمتلالسوريالنالحوفيالسوريين

لنا»:همدعةب)

ءنداالخارجيةءلوزراوالعشرونالحادياالسالميمتمرالمزوجه~18«

العادةالدوليوقالمنةفيمبمخا،للمساهمةالدوليالمحمتمعالى

•مفعولذاالصندوقهذايصبولكيلمبناناعمار

لبعانمساعدةاجلمنقرارللكوسيكسعةالتالدورة~رت1»181

االقمتصاديةللشؤوناالسالميةللجنةعشرةالمثامنةالدورةسجلت»182

المؤمتمرامتخزهاالمتيالهامةراتالتراواالجمتماعيةوالمثقافية

الستامعةوالدورةالخارجيةءلبوزراوالعشرينالحادياالسالمي

والعشرينالثانياالسالميالمؤمتمراومتوءا~نمبهذاللكوسيك

يليمبماالخارجيةءلوزرا



فرورقحوللساسبقةامتهاراقر0مجد>كدبفنأن

فيللمبمانوانعاميةديةواقمصاماليةاتمساعد

والتقنيةديةاالقمتماالمجاالتفيجامتهاحمتيافوء

•لمتدريساو

االسالميمتمرالسمنوجههالذيءالندايجدأن1

المجمتمعالىالخارجيةلوزراءوالعشرونهيالحاد

العادةوليالةالصندوقفيمبسخاءللمساهمةالدوار

•مفعولذاالصندوقهذايصبحلكيلمبناناعمار

االسالميالمؤمتمرمنظمةفيااعضاىالدولمتاعون1

مختلفلمتقديمواالقليميةالدوليةالمنظماتوسائر

لمبنانالىالعاجلةوالماليةالعينيةالمساعدات

ااخيرعدوانهافياهراشيلمدممتهمااعمارالعادة

منازلهمأمرتالذيناللمبنانيينلتمكنلمبنانعلى

•فيهاوالصردالرضهمالىالعودةمن

..Lمماعوق<ىا

الخارجيةءلوزراوالعشرونالحادياالسالميالمؤمتمردعا»187

اعماراعادةفيللمساهمةا.عضاءالدولوخصوصاا~وليالهجمتمه

صئلعاجلةانسانيةمساعداتمتقديممبمواصلةوذلكو~هيلهالصومال

مزمسامتهمبناءاعادةمنالصومالمتمكينجل6منواالدويةالطعام

العامالتعليممدارصفيكافةالشبابودمجالتعليميةومرافقه

الدولجامعاتفيدراسيةمنحافماعطافىوكذلك•الصومالفي

•ء_عضاا

لمناسقهالدورهانا-184

والنظامالسالماستعادةالىمتتطلعواذIالصومالفيالحرجالوضع

فانها:,ممبكروقتفيالشقيقالعضوا~ذلكفي



ن1االسالميالمؤمتمرمنظمةفياالعضاءمبالدولمتهيب)6

العوناشكالمنوغيرهدوالماالعونمتقديمالىمتمبادر

ذلكفياالنسانيةالمعاناةانهاءمبغيةالصومالالى

Iالمسلمالمبأل

الىوالمساعداتالعونقامت)لمتياالمحضاهمبأ~ول~ب)

Iالمرسالشعب

االقمتصاديةونللشناالسالميةللجنةعترةمنةالناالدورةسجلت»18ه

متمرالمزامتخزهاالتيالهامةالقراراتواالجمتماعيةوالستقافية

المتاسعتا~ورةوكذلكالخارجيةءلوزراوالعشرونالحادياالسالمي

•الصومالةمصدعةاحلمنللكوسيك

~نالخارجيةلوزراءوالععنرونالمثانيمتمرالمناللجنةاومت~182

االسامبقةالقراراتفيالهامةالنصوص~كيديعيد

:يليبمامترميهالصددهذاوفيبالمسرلة

كياالسالميالمؤمتمرمنظمةفياالعضا«~ولءندامتوجيه

العونشكال6منوغيرهالماديالعونمتقديمالىمتمبادر

ذلكفياالنانيةالمعاناةانهاءمبغيةالرمالالى

•المسلمالعبلة

اتوالساعةالحونمتقةالمتياالعضاءمبالدولاالشادة

•الصومالشعبالى

ا~الالزمةالمساعداتمتقديمالىالدوليالمجمتمعد~ة

االقمتصاديةسسه6مبناءاعادةجل6منالصومال

•فيها~ساويللوضعحدووضع،واالجمتماعية



للشؤون)اسالميةللجنةعثرةالمئامنةالدورةمتمستذكراذ»187

للكوسيكالمتاهعةورةالةن1واالجمتماعيةوالمثقافيةآاقتصادية

عناعرعبتIام99المسبتصبرشهرفيمبمتركيااسطنبولفيالمنعقدة

والجمبلالصرب~وانمتوأملعنالناشيآالخطيرللوضعقلقهاعميق

لحقوقالصارخةواالنتهاكاتوالهرسكالمبوسنةجمهوريةعلىا.سود

فييعيشونالذينالمسلمينسيماالوالهرسكالمبوسنةلشعباالنسان

المعيشيةاالحوالفيالخطيرهورالتيروعهاواذ»الجمهوريةهذه

فقد:والهرسك»المبوسنةمبناء6منالعزلللمدنيين

وطردومتعذيبقتلعملياتازاءالعميققلقهاعناعرعبت)6

الىالعودةمنقسرايمنعونالذينالمسلمينالسكان

يؤديالذيا.مروالهرسك،المبوسنةجمهوريةفيديارهم

Iللبالدالسكانيةالبنيةمتفييرالى

ومحمبياالصالميةوالمؤسساتاالعضاءالدولناشدتب)

ماليةمعونةمبراهجووضعسخيةعاتمتمبرمتقديماالنسانية

منظمةمبينالمشتركمجالمبرنامبتنفيذالمبادرةمتيسر

لمتقديمللتنميةاالسالميوالمبنكاالسالميالمؤمتمبى

جمهوريةالىالتعميرومساعداتاالنسانيةالمساعدات

ءومنعمباحكومتهوالهرسكالمبوسننه

االمضاءالدولمنالمقدمةللمساعداتمتقديرهاعنمتعربج)

وغيرهااالسالميةالهيئاتمتمبذلهاالستيةالحميةو~د

ومساعدةاغامنةمسبيلفياالخرونيةاالنماالهيئاتمن

,والهرسكالمبوسنةفيوانالهةضحايا

علىمتنهيعاجلةمبيرمتداامتحاذالدوليمبالجمتمع~مبت6ال)

حقفيمترمتكبالمتيوالجرائماالمبادةعملياتالفور

والهرسكالمبوسزفياالنسانية



سنةالسبرجمهوريةسيادةوحمايةمبصونطالمبت~)

»السياسيواستقاللهارافيها6وسالمةوالهرسك

السنانياالسالميمتمرألمنمحشرةالشامنةاال~~اللجنةومت6»188

السامبقةالقرارات~كيدالخارجيةلوزراءوالعشر~

•التنفيذمونمعوضعهاعلىواللالموضوع~انمبنه

~ييدهعنالخارجيةءلوزراوالنرونا~اليمتمرالمنعرب6»189

المرحلةفيكبيرةاقتادية~عب~~ني)لذي´لبانياللشعب

•الحرةانسوقاقمتمادالىاانتتالمراحزمنالحالية

والعنظماتاالسالميةمحماتوالمناال~ءا~ولالىنداءووجه»190

0لمبانيا6الىسخيةاقتصادية~عدةلمتقديمالدولية

يواجهالذيلبانيا6لشعبالقويةندمتهاصماعنمتعرب-1

النتقالهالحاليةالمرحلةفيشاقةاقتصاديةصعومبات

السوقاقتصادالى

r-~والمنظماتاالسالميةوالمؤسساتااتناءا~ول

مساعدةعمورةفيسخيةمساهماتتقديمعلىالدولية

ستنفيذمنمتتمكنحمتىا~نيةالحكومةالىاقتصادية

0مبنجاراالنمانيمجهامبرنا

االقمتصاديةللمنؤوناالسالميةللجنةمحمغرةمنةالتاالدورةسجلت»193

المؤمتمرعنالصادرةالهامةالقراراتواال~~والمتقافية

المتاصعةللدورةوكذلكحيةالخارءلوزراينوالعنسالحادراالعالمي

•لدبانيا6مساعدةجل6منللكوسيك



االسالميةوالمؤسساتاالعضاءالدول~اللجنةومت6»19كا

مساعدةصورةفيسخيةفماتمسامتقديمعلىالدوليةوالمنتمات

ستنفيذمنمتتمكنحمتىلمبانيةاالالحكومةالىاقمتصادية

•مبنجاراالنماني

فيالمشاركةعلساالعضاءالدولاليضااللجنةحشتذلكجل6من~194

•ام99ألعامفيانشيآ_الذيلبانيا6مبتنميةالخاصالصندوق

االقتصاديةللشؤوناالسالميةللجنةعشرةالمثامنةالدورةسجلت»19ه

المؤتمرعنالصادرةالهامةالقراراتواالجمتماعيةوالمنقافية

سعةالمتاوالدورةالخارجيةءلوزراوالعشرينالحادياالسالمي

ءلوزراوالعشرينالثانياالسالميالمؤمتمرومت6وللكوسيك

معوقاتمنافغانستانمتعانيهمااعمتمبارهفي~خذن6الخارجية

ن1متالحظواذ»عاما14عليلةاستمرتالتيالحربءجرامنخطيرة

فيا.ساسيةالبنيمنالمائةفي85الى70منأمرتقدالحربهذه

ءلوزراوالعنسرينالمثانياالسالميالمؤمتمراومت،فخانمستان6

من_فخانسمتانالعونمتقديمعلىاالعضاءالدول~ن1الخارجية

االقمتصاديةاسسهمبناءواعادةشعبآالممتخفيفعلىمساعدمتهاجل

واالجمتماعية

ï-\\'القمتصاديةاللنؤونالسالميةاللجنةعئمرةالثامنةالدورةان

عنالصادرةمبالقراراتعلمااخذتاذواالجمتماعيةوالتقانية

الدورةوالخارجيةءلوزراوالعنرينالحاديالسالمياالمؤمتمر



ءجرامنذرمبيجان6فينشرالذيالوضعمبشرنللكوسيكسعةالمتا

عضاء6متضامنيؤ~والذورمينيا6عليهامئنتهالذيالعدوان

المحزنالوضعهذافيومثعباحكومةإلذرمبيجانمعالكاملالمنظمة

•القطرمتاريحفيوالحرو

متمرالمنمنظمةفيا.عضاءالدولاعرابة´كتد1اذ

وشعمبا«حكومةاذرمبيجانمعوملموسمحددمبشكلمتضامنهاعناالسالمي

6 -l'\Vءلوزراوالعشرينالسقانياالسالميالمؤمتمراللجنة»مت

متزودن6االسالميةوالمؤهعاتااعضاىولالةيناشد~نالخارجية

مبغيةاالقتصاديةاتالمسامحةمناليهستحتاجما~مسمبيحاناذر

•ا.ذرمبيجانيالشعبمعاناةمنالتخفيف

متزويدمواهلةوليةالةالمنظماتمنمبالحاراللجنةفلمبت»198

•والماليةاالنسانيةمبالمساعداتذرمبيجان6

االقمتصاديةللشؤوناال~ميةللجنة0عشرةالمثامنةورةالةان»199

سعةالمتاالدورةمجلتهمبماعلماالخذتواالجمتماعيةوالمثقافية

كبيرةضغوطمنحاليامتعانيوغندا6جمهوريةحكومة~نللكوسيك

منالالجئينمنكبيرةاعدادمتدفقنتيجةالشحيحةمواردهاعلى

الالجئينمناعدادااآلن~وياوغندان6و،المجاورةولالةمبعض

متلكفيقلالقالاراهتصرمعريجمبدلتمتمتزايدسوفومبماوالمتي

متقديمالىالدوليةوالمنظماتاالعضاءالدولاللجنةدعت»2»«

لمواجهةاوغنداالىالعاجلةواالقمتصاديةالماليةالمساعدات

•منمبعاذ~عليهايمنرمنبوماالالجئينالءهنمنكله



الالزمةمبالمساعيقامتالعامةاالمانةن1الىاالثارةمتجدر»7»1

االمحضاما~ولعدةمبصماالمتعلقةالقراراتهذهمخمتلفلتنفيذ

الحادياالسالميالمؤمتمرعنالصادرةالقراراتفذهرملت6و

عشرةالمثامنةالدورةومتومياتالخارجيةلوزراءوالعشرين

الىواالجتماعيةوالمثقافيةاالقنتصاديةللشؤوناالسالميةللبست

يتممبماوموافأمتهاهامتنفيقالىاياهاداعية،االعضاءلدول

•ا~نهذافي

الدانيالمعتلالىالقراراتهذهالعامةاالمانةارسلتكما~2«2

-:´اوا.حهزةالمتحدةاالمملدىاالسالميمتمرالمنلمنظمة

•لتنفيذهااالسالميمتمرالمنلمنظمة

~،مماىاتمتقدمالمتياالعضاءالدولالعامةاالمانةمتوجو»2أل«

االمانةبامبالغمتمتفضلن1,مباالمىالمعنيةللدولءمثنائيساس6

االعضاءا~ولوامبالغالملفاتتحد~لمايتسنىحمتىمبذلكالعامة

•االسالميالمؤمتمرمنظمةهيئاتطريقعنمبذلكاالخرى



)v(

لتعزيزالعملخطةمشروع
فياالعضاءالبلدانبينوالتجارياالقتصاديالتعاون

االسالمي.المؤتمرمنظمة



مشروع
والتجارىاالقتصادىالتعاونلتفريزالعملخطة
المالميتمراالملىمنظمةفياالعضاءالدولبين

منظمةنياالعضاءالدولبينوالتجارىدىاالقصالتعاونلتعزيزاالعملخطةءبعنوانالوثيقةهذهاعدت
الدولقبلمنالتنفيذموضعووضعهاالمنظمةفيالصلةذاتاحهاتمناعتقادمابغرض«المالميالمؤتمرا

والتجارىدىاالقصاللتعاونالدائمةللجنةالتاسعةالدورةعنالصادرارقمبالقرارعمألوذلكاالعضاء،
االعالميالقمةمؤتمرفيالمعتمدقhlyرقمالقرارعلىبدور«الممتنأالقراروموالمؤتمراالمالميآلفظة
برامجعلىمشتملةمياساتورقةومجاالته»التعاونقطاعاتمستوىعلىالوثيقة»•.t.وتشكلدمر.المما
للتعاوناالكمةاللجنةقبلمنبالفعلاعتقادمامبقالتيلالستراتيجيةممليةتكملةلتكونءمفصلةعمل
والتجاري.دياالقصا
فيتتفاوتالدولكبرمنلعددالجماعيةالطموحاتتحقيقموالوثيقةهذههنالمترخىالهدفكانولما

توضعأنالممليوالالممكنغيرمنوجدانهفقدالوطني،النطاقعلىاولوياتهاوتختلفنموهامستويات
أنهبيدالوطنية.التنمية~نيعادةموجدماغرارعلىوموقوتةمحددةكميةوفاماتاهدافالوثيقةلهذه
الحديدة،اليجيةاالسترفيبالفعلاليهاالمشاراألهدافتلكتعكمرمعينةرئيسيةاهدافوضعالمهممنوجد
اغاز»المطلوبحيثمنالالموتمراالسالميآمنظمةنطاقعلىالتعاونيستهدفهانينبغيلمامنظوروقل
االقتصادىJودورهاالمنظمةدولموقعحيثمنايضاولكنفحسب<للمجموعةالداخليالمستوىعلى

المنظور:هذاتمكسرباعتبارهاالتاليةالرئيسيةاالهدافاءاديمكنالعياة<هذاوفيالعالمي.
مكافحةملرخاصبثكلالتركيزمحاالعالميةللشعوبالمعيشةمستوىورفعاثيالفذاالهنمحقيق)ا(

االسالمي.المالمفييةالتفلوموءالفقروالحوع
وتنميةاالعضاءالدولدياتالقصااحدميةوااالنتاجيةالقطاعاتمختلففيوتنويعهاالنتاجزيادة)2(

بينها.فيماالتجاريالتبادل
االعضاء.الدولبهنواالمشعاراتاالموالوؤومرانتقالعلىالقيودبتقليلالماليةالتدققاتزيادة)3(
االقتصاديالتعاونفعاليةلزيادةالموتمراالمالميمنظمةدولبينالكائنةاالنمائيةالفجواتتقليل)4(



بينها.فيماوالتجاري
)o(ا.عضاءالبلدانمجموعةبينالفاعلةالتكنولوجيةالهوةوتضييقالبشريةالمواردنوعيةمستوىتحسين
والتنمية.البحثأنشعلةمستوىفيبالترفيعالصناعيوالعالمالمالميالمؤتمرامنظمةني
التدمجيالتكاملتحقيقالىدىيلبمااالعضاءالدولبيناالقتصاديالتعاوننطاقوتوميعتنمية),(

بانتهاجوذلكدي»االقصاللتكاملأخرىصورةأوأيةمشتركةامالميةسوةانشاءبهدفالقتصادياتها
نيفقطيساعدالانهاالسلوبهذا~نومناالولى.المرحلةفياالقليميالنطاتىوعليمجيتدراملوب
تشكيلفيللسرعةنتيجةالسالميالمؤتمرامنظمةدولعلىوقوعهااطتملالسلبيةاآلثارعلىالتلقب

~نيفحونصيبطموحاتهافيالمنظمةدولتدعيمالىكذلكيوديولكنهءالعالميةديةاالقصاالتجمعات
للعمل.الدوليالتقسيمفيالعدالةمنالمزيدوتحقيقالعالميةديةاالحصانشطةاال
وفعيتطلباالجماليةاالهدافهذهتحقيقفانءالحاليةالعملكخطةاالطرافمتعددةعملخطةاطاروفي

االهدافمحقيقاالمرنهايةفييكملوعاالتعاونومجاالتقطاعاتمستوىعلىاكوتفصيألامداف
والتيالقطاعيالمحتوىعلىاالهدافمنعددعلىالوثيقةمذهتشتملذلكعلىوبناءالشاملة.الكبرى
علىالتركيزمعءالمعينالمحالأوالقطاعفياالعضاءللدولوالرئيسيةاالساسيةالقضاياتفعلةمنهايتوخى
برامج~فيبشكلالمشتركوالعملالتعاونعلىالتركيزويتضحمحكن.حدأقصىالىالتعاونامكانية
يتقينكانالذيالوقتفيءالقطاعيةألهدافالشاملالطابعبسببأنهاالقطاع.كلتحتالمدرجةالعمل
الدولمسوولياتمنلتكونامحدأةالمشروعاتصياغةتركمعللبرامج»االرثمادىالطابععلىاالبقاءفيه

~`~~`~د؟ال~~~~~ظظ~~يكونانالضرورىوالالممكننمومنانهوحد،فقداالعضاء
االساسيالحوريشكلوالذيالتالي»القممويفطر.التمهيدالىاضافةقسمينصالعملخطةوتتاكف
والذيالمانيالقسميأتيذلكوبعدالتعاون.ومجاالتبقطاعاتالمتصلةالعلوبرامجاالهدافللخطة»
كلفيوالبياناتالمعلوماتمنمماميةاالباالحتياجاتالمتصلةوالمحددةالعامةالمشروعات/ا.نشطةيوضح
الموضوعاتحولبهاالقياميلزمالتياالماميةالبحوثبمشروعاتبيانمعءالحاالتIالقطاعاتهذهمن

المنار-.



عملاوبرامجاتطاكيةفياألهدا

لويغيةاواتقيةوازراكةاألغذية

:والقناياالمأكل

تمرالمنمنعةدولتواجهالتيالربيةالمأكلتملوالزراعةغذيةائهمجالفي
ىمتواغغامىوالعرالفقروانارالمجاعاتوانارالغذيةوسرءقا-فياالعالمي

اآلثارالإهاخة،الغذانيجاإلتكفايةعدمأذوالمعروف•المرجوأةتاتالطا«زاإلفادة

راكعدداتدفع!ككلالزراعىجاإلتعلىملبيشكلألمؤثرةالطبيةالخواصرءزقةاك
دولمنايةالغذإحياجاتهامزاألكبرالقمالسرادآحاجةالالمظمةؤاألعفاءالدولمز

األغذية،مناحياجياتعاالموادالدولتلكعلىثقيالمالياعبايعيبدرردرمزا•أخرى

الهيةلماحاليهاآحاجةتتوالتياألجبىالقددزمراردماعلىمغهيكارالذياألمر
JIإخافةوماك>لألغذيةردةالموالربيةالدولعلىعماداالزيادةالامانة،االهلة

شاكلعنفنال،والياماتوالمرساتاليأكلىمتعلىكبرةفسرنصراطذلك

>الالعدييسرنالتيالكبرىيلالو

على،كوةحاالتن،الموزعينوالكازالكديةللزيادةالماميالمعدلأرالفساك

الفقرإنارJIاسانة،لإلءلةأعلىمعدالتالىيزديالذياألمر،مالمعةنموعمر:ت

•الزراعةقطارفيتوكزالعاملةالقوةمنالكبرىالنهبةأذحيث,الريفيةرآالطفيوخامة

القابلةالمواردلقلةظرا،عاليالرأا~ر_زكغايةبعد)االنيةالربيةا~ملةرتل

لغاربالبةوخامة،النيمالجيدةالزراعياإلنعاألظموقلةالزراعةمجالفيلالسعار

وعد)ا~منحالةالعارالرأالكر_زكنايةعدميزدي.لكءزوفنال•المزارعين

الحرهببكاتيلنيهاميماوال،رها~كانةفيالريفيةا(ماميةالبيةيزالتيالكفاءة

>الريرظمزا-يعزررمراةواإلتائه:توالتل



منارتة،وبدرجاتاذالبلدبعذرتواجه،واهبيعيةاجقرانيةبالمأكليماتىونيما

.الغاباتواألمطارااليةاردوالللزراعةالدبلةاألوافىونرعيةا~تملةماكل

ؤاألوافىحيازةلخمأدتفثد،ذلكالىوامانة•البريةوالمراردللريالقابلةواألرامي

عهويج،بذلكوشرذ>الذرةاكيازاتانارالىاالعالمىالمرتومنتدولمنعدد

الكولوجيةالتبالحرلألخذمرايةليتالزراعيةماتوالمماراهىاألراسخداماتأذ

•عامةبغةوالبيةاألراعيعلىواكانظة

واغغاضالغوعلىواإلعماتلرجيالكرا~وهيأخرىريبة~_وثة

االمغادةوفعفجيةاإلتاغفاهنىمنكلههذاعنريمحهسرلوجية´وماالهاخبرةمريات

•المتعةالبطالةسكلةانارالنةإفالمواردمن

نظمهافيكفايةوعدم~حالة»زكذلكاالعالميالمزتميمغمةدرلأغلبيةوتعاني

•الريفيةقطباكالعليممرىرواغافاإلرماديةوالخدماتبا_حوثاخامةاكلية

يارفيماوخامة،رانسرلفشامالمعيحبالفيلالملةالمكلةذلكالىويغاف

>للزراعةالمجعةنمواألمهاربيامات

التيللتنديابالبةوخامةالعالميىالمتعلىالحادثةراتاللفياك،وأخوا

دزتالواتومي،رفرايأورجولةاهارفيللزراعةالدعمباعاناتالملةوعاتالمناتواجمها

هذالمعماالعامليلزمالتيوالماكلالعرباتمنأخرولجموعةءز~رأذثأنهأ

•اليريالجال

:النأا.هل

الىالرحمرلبهد~الغذانياإلنتاجمجالفياتاحةاإل~نياتمناقشرىاإلمتثادآ~1

هترىعلىاألغأليةإلمداداتاالستمراريةوتأميناننتسررعلىاجماعياإلعتمادمتوى

للتدي»األعفاءالدولفيعامةبنةالزراعىاألداءوتحينء~هي7اقرالىمنظمة

0األغذيةرتتدزالطارئةواحاالتهمياراكارنثحاالت

ائه_رلعتلمالمي6اتراكعظمةإعالنمعريتقاالغذانيااهزاروامتسمنعان-)

>اافذاني



فيايةفيمحليهوالتثناءالريفيةالمناطقفيك-~_النترحدةتتليارأجل»نالتعاونال-
_نثانهالشددهذارر»االسالميتمراكمنظمةدولفيالتغذيةمترياتولتحيز»ألمر0

الحثنىالالريف_نلليجر-والمنتميةاالاسحةت6المعدوتثليلإحتراءعلىلعل0ي~0

>المختلفةاإلقتثاديةالتتتئامحاتبينالدخلفيالنروثىنوالناتجة

ارثللكالمدمرةإلحتواءا~مارابوتلبرفعواجماعيالشرديالمترىغلىالقيام-ال

العدوىوانتشارانيةوا~النباتيةراألعرافومكافحة،الثنارةالطبيعيةوالظراهرالطبيعية

»االسالميالمزتميتنغئمةمحثناءاألاللدولفيالزراعيةباآلثات

تلكوتوميعالوعلياالقتصادقطاعاتوبقيةالزراعيبيزد´التطاعالروابطإنشاء-ه

فيوخامةاخاحىللتتتئاعرنييدورإيالءخاللمنالمشتركةانشروعاتطرارىزالروابط

األماميةالنيةرمرافتنوتحهوبتطرير،بياوالمتثلةالزراعةعلىالقانعةالثنامحاتمجال

>الريفيةقالمناهئهفيوالنقلوالتخزدنالتو.دقومرافق

~
منكةالمشقنشطةائهوتقية»كيةالزراالبحوثمجالفيالتعاونوتوسيعتجيع-,

>المجالهذافياخامرللتطاحرئيسيا)(أمماسيادوراإمحشاءخالل

الغذائياألمنحالة~ناألمحنا،الدولبينكالمشقوالعملللتعاونآلياتتطوير-2

عظمةدولفياألغذيةادآتإلهلاإلستمواريةنوتأميهالنغدرعلىالجماعياإلعمادوزيادة

0االعالميالمؤتمر

واألمرامنىاآلفاتىزتجةواكاألغذيةانتاجاجههالتىالرئيسيةالمخاطرعلىالغلب-3

الدولفيأخرىتيقيةوآلياتا~لإلنذار~تبينالتسسرتىخاللدزواحيوانيةالباتة

>األعفاء

_نطةتبشاركةوالزراعىالفذانيجاالتكالؤكةشتمر.عاتوتيذتمديد-ه
مغمةادعناءالدولؤاالخةوالطاتاتاردا>0دىا~دةاإلستبنرذاخادرالتعاق

•عيةالانقطاعات~ؤجيةاإلتو~نجاإلتلزيادةمالميائهةاك



معالزراعيادنمازظوعريرالريفيةاألماميةالبيةبمالفياإلمنارات_جيع-ه

االماليالبك_زاإلمبناد.ملالمظمةإهارفيالتانمةلياتاةدزاإلتدةعلىالوكير

v-الالزمةاالقتصادية»ر0رالدااإلجراءاتخاللهنعاهةشفةالسر_نظامعملتحسين

القطاعفيبنبيةاألراتاالسماوتل~قوالتنميةاإلنتاجتواجهالتيالعتباتعلىللتغلب

~ذ(~لحر





د)(»لسرنذا
التناقة

-----.~----.<-~--

.تنةا´اتتاءائد.انح`تا´اليقاية_تندااتحدانا`(خمه:`»1حذا.-خعدبيغم::.اخوا
ؤ.خاحةالمتندمة،ا`مد.ل`«هيئا:تمف.آ~ثانتا`سد`ئيا`نئاتعليا(ممالميةاإل

عليو`(ااثنائيقالمستعني´(ا`ندميت.،1ائد.ممد´قدةعثيد__،~ا`(ف.ةاتا`ممند
.-زالعملحذا.عئاردمالتياا،._:نياتفاتاراحزقتا`»_يراما.ائدها´ظالتجد-العملىمت
علم،العاحاشنامالد».`نأ.سرد.ةا`تف>~اتفدرء-نفنااأل_ر~د<رالتقدمةرلالدهبد`نب

ءق.واالتتالياميا`متحدن



آحاليةالينمرا_قتعزيزخاللمزادعناءالدولفياالعىاالناجوتريعتوسيع-ا
واإلنادأ،األجبيةالوارداتعلىالمزايدعماداالتتلياربغية،جديدةطاتاتواناء

ا(تناتياتمحبارائهؤاألخذمعاالعالمي(اكمظةنطا،علىالوإمعةاألمراءمن

•النمةاماررالمجالمذالا~ارماةالتي

زيادةبهدفااعناءالدولفيالوهيةاألسا~البياتوتوميعلديرالعاوك-ال
>جيةاالتالتعاعاتفيناءةاألو~ناالمكانيات

تلكياتمترنعبغرذواألعضاءولاكؤالزراعيةاالعدتلرميعانعارأ-3

بلكالزراعياالئاجرالمنانةوالقيمةوالكفاءةلرجيالكرىائتززيادةالماعات

•الدول

ائروعاتحالل_زوتميهاجيةاالتاللعماعاتلمعالودعمتجيع-4

المؤتمرعظمةدولفيالمامبالحجمذاترالخاهالتطاعبينحامتكةالمتالدعية

ريةاالسماالنلغمنالدولتلكوارداتعلراألشزاالعادلتليار،االعالمى
>األمامية

لرجيةالكراليجوة.~رعلىوالمملاالعياالناجؤجياالكرأتبوىاألرتقا،-ه
ولاكفياكليةلرجيةالكالقدراتوتعزيزبكريررذلك,المقدمةالدولمعالمزايدة.

>كالمتالعنلخاللد<األعفاء´

علىاالتفا~خالل_<االعالميالمزتيمنعةىمتعلىاألعيرذالعاتدعيم-"\

توجيهمع،مالمي6االمزتيعظمةامارنفنلياتألوبرامجحامتياتوأر(تربيات

لوالد،اشراذتلاالعالميةللدولاخا~.ادحياجات.~~الالزمر~ادعت
>حلةاالفيادمالمة



~
والخبراتماتالمعاوتمامماألعفاءالدولفيالدعةرجالبينتعاالتادتجيع-ا

•المجالهذافيالخامرالقطاعتعارذتعرينفيللصاعدة

نطا،علىرذالعالجيعبالمظمةاألعفاءالدولفيالالزمةوالدادرالياساتايباد-1

>الدعيةالمجاتوقارةوانتارالساعيةاالعماراتعالفيمراالمالالمزتميعظمة

الطيفيةالمواردمنالقوراالمغادةبعقيقالكفيلةوالومانلالبلاسكا~~3

العاركلعزيزاألعفاءباالولالماحةراالمكاياتالمرافقرمزالحاليةرالكولرجيةوالبرية

•مراالمالالعالمفيالدعيةرالميةاالعي

االقعاديرذللعااالاسةاللجةرعايةقتودرريةمخةامماريةمحانلتظم4-

أرالعامالقطاعمنمراءالمعيةوالوكاالتاألطرافلحفزكوهيلة(كوميك)،والجاري

فيموكةهاعيةبمروعاتبالقياميملفيمارذلكاألعفاءالدولفيمرالحااعالقه

0األعماهالدولوهاقاتاحياجاتمعتوافااألحرأمخاالت

الجادبهدفاخامرعالتهعلىالركينخاللمز،كةشتمدعيةكاتبمروالقيامد-

وزيادةعلياالمجةالساعيةالمرادترزيافيلومعرااألعفاءالدولا~دياتبينروابه

•اإلعفاءالدولفيالساعيةالمراد0دالعديريةاطآتة





من~~شتنا-متثابية.ا~احناالتندياثانائعدية:والمنتجاتبااتعدينيتلنيمااما
اتاا~نواحبحتر»ا~اةلالنتاجهامةمد~إلتالدرامعلى0ظلتاليا~دن
ال~ةلايدائتا´امتخدادبببوذا~راء~ءاكباانب\...بدرجةثذا~منعةاال-ىة

».Wl:حا،ا«ئةرااوراعيا´انتاجءأتتئينالمعا.ئذ»زالمتفلةا~~ئية



الدوللحكماتالف:لبرخامنعةبأمعارخامادكسالمعادنهذدتددالىديمازوه

0الدعية

:افاألهه

واالمخاللمكثافائهعملياتكناءةلحسيناألعضاءالدولبينالعاونزيادة-,

اردالتلكمعالجةرماسبةتراهاالتياالجراءاتخالل_ز0والمعادثالطاقةدزلمواردها

إيالءاالدهذاوفي•ا~اردتلكهنالمتاحةللطاقاتاألملسخداماالبهدفوا-جها،

للماطقللطاتةبديلة~درتقيةوكذلكنموااألقلاألعفاءالدولباحياجاتخاصإممام

0الريفية

نبتحهوذلك»تتالطاا~امأ~ليبؤا~ءآمنلمنمستوىأعلىتحقيق)-

0عليهاواحغاظالطاقةادارةأساليب

لوريعاقليميةوثبهآقيميةوهرافق~تانشاءفيالراغبةاألعضاءالدولتشجيع3-

0يعافيماالطاقة

وذلكاالسالميائزشرمنظمةنطاأعلىودعمعاوالتطويرالبعوثأنقطةوتثجيع-4

0الطاتةبمصادريتشلفيما

Cl-موىعلىرلحويععاونقلهامبةاكا~سرلوجيابتقيةالملةاألنثطةوتعزيزتطوير

»مالميائهالمرقربمظمةاألعضاءالدولبينفيماتعاونيةبوامجخاللومنالدولة

~
زيعرالاالمداد_زكشاء-آلحنيياتمتيرلتريأعناء6االدولدنالتعاونتشجيع-1

»ا(تليميثبهوالكا_تليقيائهالكارعلىالمعادنوتيهللشاتةخداممتوائه



OIC/COMCEC-FejlO-94/REPد)v(<م.

بهد~األعفاء~ا_رلفيوالطررالعليةالبعوثمراكزبينوالسررذالعاتأميز-1

المزتميعظمةدرلؤرا~للبعوثاالهلةالعاقاتفيلرمعرااملوالثهاليقمماذ

>االعالمي

•محماءائهالدولفيوالعدينالعالتهمروعاتلفيزالمارالدعمألمينالعي~3





اعارجأالشجاره

:والعضاياالمأكل

األعفاءالدول~نكفيرادتهياكلبينلالبهأوجهوجوددزالرفمعلى

الدولهذدأذحيث:يعافيماللكاملكادةأوجههالكأذاال،اال_ميالمزتيسمة

علىوتوزعالهيةياتستفياتفاوتدولةفينمنأكزمزمزلفةبحوعةشكل

نفهتعكرالاكامةتاتالههذهأذاال>ماخيينومنهشزقاراتثالثفيكبرةساحة

لدولالبييةالجارةأذوالرامع•الدولهذهغالبيةبينللجارةمعقولةياتمتمكلفي

لجارةاالجاليالحجم0»فته%ا>حدودفيعديدةلراتبقيتقداالماليالمزتيمنعة

>الدولتلك

أوجهوجودمعدماتبقردولةكلفياالناجفيترعوجودعدمفياألعبابأحدوتل

تج،نمرااألقلالدولوخامة،الدول~نولمخر0الدولمجموعاتبينفيمالالبه

علىخفراقيداينعومذا،للديرقابلةهلعاتعدالتياألوليةاللعمنودوعدمجموعات

•االماليالمزتميعظمةفياألخريزكاءالشمعالجاريةالعالقاتفيميعا-

منلمبيعاتهانيجةاألجبيالقدمنجداردةعدمبالغعلىقلالدولهذدكانتولما

أكروبعفة>حقيقيةسكلةيبحالجاريةتدفقاتاتمويلأذغدلذا،المحدودةاألوليةاللع

•اجاليشكلمدنوعاتعاومرازيزالجاريةتماحابافيكبرةشاكلالدولهذهتراجه،L.oعو

اخأمر،القفارفيوالجاراألعمالرجالأذحيثهامةقاريةتموالتاليزديبدورهوهذا

فيللدخولامعدادعلىالعادةأليراcاخرةالجارةنظامؤفيالر~افا(ط.هم

•الجاريةتدنماتاتريلعلىدرةالثاءرالدولمعاذجليأل8أرمة-ترتبات

الكانةياتالبا،معمراالمال{اكمنعةدوللخكفيالجاريةالندنازرارأف

الدول~ن~جارةا-الدقأمامأخرىعنةشكار،ا-جاربةا،ر0وادا~~00نيما

.المنعةد.ا~_ننيما~جارةوالرهاحرالو~سرعشبةوهي،اذتناء



اف:األله

د.éا~الآطون)اسالهيتمراألسظةدولدنالتجاريةالتدنتاتزيادةارالعي-1

دولةلحلائه~ديةالهيةياتومتالمبادلةفعاكأمبلمراعاةمع»للجارةالقابلةاللع

>األعفاءالدولعلىالدوليةلزاماتوائه

أأل~بيثا~هى6اتمرانسظمةالتجاريةمنلياتاألمننةاتغاتيةتغيذفياالعراق~2

0مبروتتفيالظامهذاتثفيليدأ

اتا~لىوتثبيح<األعفاءولاللفيوالتمديرالحرةللتجارةماطقتشجيع~3

>أخرىأعناءدولمنأطرافبوامعلةقالماطتلكفياخآصالقطاع

f-بايجادحليةاالرفياألعفاءالدولتواجبياالتيالمأكلبقليلالكفيلةالدابروضع

>المجاورةألعبورودولالدولهذهبينفعالتعاون

اطارؤوذلك،الدوليةالمحافل~فياألعفاءللدولوالموا~اآلراءقتت0-

وعظمةالجأتمترىعلىوخامة,األطرافالمتعددةالجاريةالماقثات/أووخماتاثاو

االعالهيتمرانعظمةفياألعفاءالدولحةزيادةبعدفءأنثارهاهعوالىااولية»رةاتب

0الأننلتجاريةشروطوتأمينالعاليةالجارةهن

االقليميةوشبهاالتليميةالوطيةالمرياتعلىحرةتجاريةرماطانشاءودعوتشجيع'\-

مراحلباعبارهاطقالماهذهفياالسعارفيالخاصالقطاعتشجيعخاللمنقالماظهذهودعم

خلقالىالمحاقنهايةفيالوهولذلكفيمااالسالميالمزتميعظمةفياالما~ملإتجاهأمماهية

>تدريجيةرة~مثوكةإمالميةمور

عئسئثمذ

~اال~هىترانعظمةإطارفيكاشتوالعملا-جارآتقيةأنقطةتشعيع-1

>طراف6اومعددةواإلتلبيةاالنيةياتالمت

التجارةلتقيةمالميائهكا(امعلة•عظمةبقةإمالميةتإل.ية~رتتذرتننيم~2

>اللةذاتاثيناتدزوذيرهماالال.وتبادلراالعةجارةللتمالميةائهالفونةددبا~.ن







ذاتالبقريةألنطةراالبحريالتلمجالفيمشركةشروعاتاتياموتييارتأعير3-

>حريةابللمالحةاسالميةشركةاناءفيالذذلكفيتا،بهاللة

بالدولكةمتمروعاتفيلالد-على،راخاهالقعئارمعوبالعارذ،الجيع-)

وكذلك،التاالترابالشرالملةالباءومرادوالمعداتواآلالتالمركباتليعاألعفاء

ذاتوالالملكيةالكليةتاالتاالومعداتوااللكوريةبايةالكهراكرناتتيع

0العاليةلوجياسرالثه

رذالعالزيادةاالعالميالمزتميمظتىستعلىالالزمةوالحرازفنلياتاألتتديره-

عنىالعلةذاتسيةراكنويةالقااألرفاعمايمىتارذلك,التواالتاالقلمجالن

0والدولالوهييينالمت

i-اللكيةواالتعاالتاجريالشمجاالتفيالعاريةوالبرامجالمشركالعملتشجيع

القدراتمراعاةمعاألطراف،معددةواأولثايةاتفاقياتخاللمنوتفيذهاوالالملكية

0للفيزحالياالماحةالفية

v-رالدوليةالمحافل~فياألععاءالدولبينواليقرذللعاالكافيةالبليسر

بالفعلالقانعةوالمظماتماتالمزأنشعلةالىالالزماالعبارتوجيهمع،العلةذاتالمجاالت

>اإلقليميةرشهواالقليميةالعالميةالمرياتعلىامخاالتهذدفيوالعاملة

~
فياالسالميتمرالىمنظتنطاتيعلىالحاليةوالخدماتاثقالىمنائلىاإلفادةفمان-1

•واحدفات.ق1الىتا«وترميعوتجديد»التاالتراالنتلت6مجا

y-الالزمةوالمرميةيةالتا«البيةبايباداألعفاءالدول_نالبعريالتأرروابهتدمير

•ا(جرادات«زذلكوغردليالتوتتديمالجياتمجائهؤ



والفابا:كلالمنا

العالميةاحرببعجرخامةالساعيةالدولفياسعتقالريعا»تاديالرمناذ

_زكبوةلناتاذجرالمدنرعةاالجازةفرةرمدالدخولزيادةارنتفيزديلم،نيةاك

•التامأومزاياالفراغرقت~مناالملالرفاهزيادةالكذلكأدىولكهالمجمع،

اعدادشجعالذياذمروترمع،تمنمزالتاالتراالقلومابلمهدتهماذلكويماف

األتلهقالماذلكؤبتاوللوفيه،الجاريةلألشالأخرىدرلJIالنوعلىالبرمزمزايدة

وانمافحببذاتهتانماعاقهلبحبرعةتسررلمالياحةنازلذلكجةوتالعالمفيفرا

العالمىاللمفيلالسهاممهمةوهيلةالير)الياحةوتعبر<محايةصبغةذاتأمبعت

عاقهتكلالدولنهلكوبالبةالياحةفاذذلكJlرباال~فة<القافيوالقارب

التيانادرمنكذلكأمبحوانمااألجبيةللعملةميمامدرانتهيصبحلمحيويااتعاديا

•الدولةداخلالعملوفرمىالمروعاتتوليدفيالرهناالتأدعلييايعمأ

~راالعالميالمزتميعظمةفياألعفاءللدولبالنهبةجدامهمةكذلكوالياحة

ياروذالدولمذهمواطيألذأيفاواتا،محملةفعلية،ارددمزتدرهمابببفتط

تبرزالسياحةفاذلذلكوتعا»أخرىوألغراضوللرفيها-جاريةاألشنالبببكبوةبأعداد

نمرهافيامهاماتمنتتقهبماالدولمذ»_زكومحوطديةاالقاالهيةخهفي

التيالعليةا~رأأليالحظأذللموءنوتك0الموذلكؤتتقهأذيمملومادياالقا
مخغنةرانتمااالمالىالمزتيعظمةااعناءالدولرااللميةالياحةعائداتقنتيا



المزهرمنعةاألتتنا،الدولفيحيةالياوالمرا~رزباألماكالمعلقةماتالمعلاذ

التيالدولفيبذاليبريجدا_-ةكيةتروأنشفةااليرجارالمخدةتكوزماعادةاالعالمي

قدراتوكذلكعناء6االدولاميعابمرافقأذذلكالىويناف•الياحمعالميايرد

ذاتاخأماتلقديمفيمدر.أثخافراألحولمعطمفييرجاالكما،كانيةنموماءرةاه

وفيىالمتدرزبأنقااألعفاءالدولمنلمخرفيتاالتاالمرافقرتم<العاليةالكفاءة

فيلالحياجاتتعاالمتامالعالمفيالربيةاحنويةهقالمامعروابطهاتحددالاألحرمعنم

وكذلكوانأ_رةالفراجراءاتفيللحينمجالهاكذلكالباالمانة•رطاكتلك

•األعماهاذالبلدفي0واالداريةالقانريةاالجراءات

فاذ،ذاتهامراالمالتمرانزبمظمةاألعضاءالدولبينفيماألياحلبادلبالبةراما

ماالدلوهذهولكن،ت6المجالخلففيالمديدةرالقهأرجه~مزفقهكبوةليت،ر6العر

القللروابهالنعالنمووالطابعالديدةالقيودببباآلخرالبعذرعنبعنهامغلةزالت

>سعظميابينفيماتاالت6وا

:االهداف

مهمةكونيلة،االعالمىالمزتميبمظمةاألعفاءالدولبينفيماالياحةرتقيهتعزيز-ا

•العالمدرللباتى,ماليةاالوالقافةللحفارةدقةاالآطيعةركزا،ملةالمأالمزاياالظار

وتعزيزلقرية،األطرافوالمعدداالنيالعهيدينعلىالمشركالعملرتميةدعر2-

•عامةبعفةاالعالميالعالمرفي)األعفاءالدولبيزفيماالياحةأشعلةنطاروترميع

وزيادةالياحةاحوالقيزمربموجهمقبعملاالمالىالمزتميعظمةقيام~3

الحفرلأجلمن,األعفاءالدولفيجديدةرأشطةمرافقخاللمن،المعلةفيالياحأمداد

•الياحةأنعلةرترع0الخدماتونوعيةائيواتحيثمزعالميةتانيةمرياتعلى

فيالياحةقطاعالاحديةلرجياالكرنقلليورا~قرذالعاآلياتيرته-أ

والتانية،االرينيةبالمداتةاراإلسدرز،اميعاباتيبلمأنهدزyبأملاألعفاءالدول

•بالبيةمررأيإحداثوبدرذ,لتاليدرا

ر_الياحة،مجالفيوالعارذاخادللتطاعالمفينةالماركة>رهر_ه»-

•اخأماتونرعيةالماديةالقدراتوتعزيزقينارالرامية،الموكةالمارهحالن
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~
.المرا.رالمرار.بأ،مالمرائهتمراكعظمةاألعفاءالدولفياجصادريالرعيزيادة-,

ادخرى،سالميةادالد.ارارالياحزياراتتجيعبتداالعالميالعالمفيالتاممة>لياحيت

<اكملينانرينالزاركاملةمعلوماتبتديموذلك

تعزيزبأذعناءاهالدرارفيبالياحةالمعيةاألفرانبينفيماةباشاتآالتاتامةه-

•بأمردمراالمالالعالمىورمتاالقليميوثبعاالقليميىالتعلىالياحة
رالرمنلدعرا(عناءالدولفيمالمعةواداريةسيةرمننيةتا،ريةفررفاشا،3-
0آييافيماحيةاليانطةاأل

_نرماوف,بالياحةانعلقةالموكةالمشاريعلالدولعلىالخافرعالقهتشجيغ4-

القدراتىمتر~ننطاقترصيعوعلىاألعفاءالدولفياللةذاتاالعمارات
مالمعة،وخدماتنوعيةمرياتذاتجديدةمرافقواناء،التانمةحيةالياواألمعلة

>احديةلربياتالكربامخدام

وهماذالياحةمجالفيالالزمةالبشريةالطاقةبهيةالمعلقةاألشطةودعمتجيع-ه

•الدوليىالمتعلىاالداريةالخدماتترفر



األموالوسرفىوندفنوالموبلالفد

الوقابة´علىنظرفيتتمل~ةدرلفيمترعةمؤسسةقيوداهاكفان,ذلكرفرتى

قيودووجردمواتيةنمواممعماريةبينةووجردءللتحويلالوطيةالعملةقابليةوعدم،القد

معظيفانءذلكالىوباالضافة>األرباحونقلا~للرأمىالحرةالتحركاتعلىمفورضة

>ناجحامثمارأليعهانمىالالقاألماميةالبنيةJ'تفمتراالسالميةالدول



_-اأنخلىندل:اازئي15ائتيرةنحدناليدبأراالئنتمبهالبا.ا~النتان

اردالمهدناءسرائردافارJشهالهؤمتزايدأحعوباثاجهدأناعتملدنالناميةرلاكدز

<اخاتاردادأوالعامة

ريتتلت،سالمي6ا_اذ~بدرلقيتهماني،متثمارهالممكناالمتاحنتذرالثاان

را~ريالختبالتقارنيتقافيما~يدةوقتليةجديدةآلياتتلزم~رسر،عامبشكىتدريجيا
»المتاحةالماليةارأحاد:األمثلجهالعلى،~دأناالعالميالمزتيهنظحةارلأريدا.ا

:مبدافاأل

لالدلىبينفيماائباثرةاألجنبيةمثماريةاالوالتدفتاتااليةارداسرقتدهتيبل-1

وفساناتلحايأوتأمين:ا~لوأدرتحركاتعلىللقيرمريجيةاتزالة6اخاللدزاألعتناى

<مثماراال

األكتنا،للدولبالنسبةاليياالوحولاحايةوتحين»المالرامىأمراتيرانثاءدرتعز-2

<السليمةالتجاريةوالممازمةالمشتركةشعاكأمامىعلىمثماراتاالجيعتثبقلءاألخرى

رالناد.»تى،التأمينشركاتمثلالماليةالوساطةوهانللمختلفوتعزيزلت~س~7

0وتعميقياالماليأتراألسرانطاتيترصيعفيةللساعل»مشماراالوثركاتءائثترلحة

الالرلفيواالمالميةالتتليديتالتحويليةمساتالمزبينفيماالباثرالتعاونتترية-4

يلبتيتعلقنيمااااحوترتيباتالمباشر»والتمريلىءاألموالوزردربحاتتحربحالنياأل~ء

0التجارة

المقتةيرذللدنقالةحلولامجادرللصاعدةاالعالميةالدول0•رذالعاهرير0-

برفعالعلقةا(مكاياتامالقتك.،االطارمذارفي.رااذتإاألعفاءالدولعلى

>ادمالميتراءعظمةترعا.ايبيةامت



االعالمىالمزتميبمعلمةاألعفاءالدول~بينفيماو:لماليالقديرذالعاوتكشزوميع-ا

المزتميعظمةدولفيالموجودةوالمهاراتوالهيالتللقدراتاألملسخداماالاتاحةأجلمن

•مراالمال

الدولجانبمنالالزمةواالداريةالمرسيةواالجراءاتالدابرجيعوتطيقومع~2

أمامىكعمراالعالمىالمزتميعظمةدولفمنالمالوأمرتدفقاتزيادةلجعاألعضاء

•الماليرذللعا

الباالخافةاألعفاءالدولفيالعويلساتمنبينالمباهروذالعاوتكيف~3-

الجارةوتمويلائحيةمجاالتفيللحيةمراالمالالبكوخامة،االعالميةالعويلمرسات

•المباشرلمريلواالمعرفيةالهيالتخاللمن



منا«مي9اةاك.ثننبئبةارتنإءاادرارروادبحياتوالتبالمعئذما´ر~اميتا`بنيثفانذاك»0تر.و.
الالزمه.~ربا_~أا~ةارال~~غي.محا0رتةرا~~<اأ_-ايت..ثارةب9ا~:
اا~م-ر`.~ريتعدةتاالىمت.آا_رارحز>بحيعان_ر_ارىء)اماانتعلىاالقتمات

<،<<>r00<<0><.<-<<~<~><~>ء واثث~-رالرأه.ألمارىبافذ!ء~قشيماثلنامثاخأر-زثت.زالنيرجيا0نذروألت
ا~و.منكي.وائثناراعيا.ا:تاجنازيادةرؤائئبيعيتاردالان9ن.رامتغا1واا~والمة
العلميةا~راتمنأر.نىاحدر~ر.الدولمنأراءاتيرزلمز»مثانهءذاككلبحشرق
ا´.~الهيا(ر~.كنفثةارتناءالدولباانبثذئكا~مزوها~مذرارجيا.ويامتومت
~ناجل.وهنوردةائتجياتاا~:رأ،اتتمادمادعلىايثائباجاردزالتدرأتهذدثنمية
ا´رنتاج.فعالية



وآلياتالغيالتعاونثيبامجااالسالمي{اذمنظمةدولؤالثانمةراتالثيزته-,

،المحليةا~نرلرجياوتحية،التكنولوجياونثلالغيالتعاونمجاالت:للقنيةاالعالميا~

>األعضاءاالولنبيهفيماالمشتركوالعملالتعاونخالللحإ´دزمثار6استغالار6اوتمان

~االتفينشطةاألوتنريعونثرنطا_لتوسيعاألعنا<االولسرنشيحاالتعاونتقية~2

متزايددورايالءمعالثلددهذافيجديدةرومراشةقدراتوالنشاء,جياوالتكنولهالنيرنالته

>النموالمتقدمالعالمربيناألعثنا،الدولبينالتكنرلرجيافجوةرتثنييةبثثد:والتنميةثهللب

خالل_نهوتعزينالنيالتعاوننطاتي_أجلمنالوطنيةاالتثالتناطو~رتترية~7

•سالمي9االمزتميلمنظمةالمشتركالعمار

f-التنميةوبرامج~حيانحةفيوالتكنولوجياالعلموأهلدافلمدخالتعاليةيةأولإيالء

أجلدنوتعزيزهاوتصريرهاالوطنيةالعلومقاعدةانشاءعلىالتركيزهععثناء6الالولمئنيةال

0االعالميالمزتميمنظمةنطاتيعلىالمشتركوالععلالشاملةالتنميةدقب

لتعزيزوتقريتهااألعضاءا~ولفيوالخامةالعامةالوطنيةوالمنشآتماتالمهيزته0-0

0لرجياالتكوتقيةوتكيسرستيعاب6الالزمةاخالثةالقدراتوتنية

i-0االفالميالمرقربنظمةدولزهااألدمغةهجرة~مارروعكتثليار

ý-التعاونأنقطةاحتياجاتتلبيةعلىللصاعدةودرريةكاثيةماليةارد«لتأ-نالعي

»ا.سالمي>اكمننئمةدر.شا`مذثي



.ارتمت6اابتاهعلىدرةالتاوانيةاذ~ديالدعلراإلية

ر.ءتعزيزبتدجيااوا~:اليرذالعامجالؤتعماالتيميةااماتا>تريةه-

>اذما«الد.لنهنيماالعار،~-وتدواتياماتاتيا

واألشعةالنيرذالعانطا:وترميعتعزيزأجلز0عناءائهالدولرايةءيةايماأ3-

•يسانيمالرجيابالكرالمملقة

f-~تبابةكلكألكشللمالتياألعاءالدولحا~دزوطيةاتإالجهات
والقدراتاالحياجاتعلىرللعر~واحبراتالمعلوماتتادلعمليةلاماميةمرحقيةئقاط

0.لكولوجياالملةرادئعةالفيرذبالعايعاقشيمااالعالميتمراكمنعةدرلؤالوطية

الدول~:شيمالرجىوالكالفيرذالعاوبرامجانمئةوتيةءنهميعر«تؤيي0-
•كرمكوبرامجأنعلةراامحتفياألحذمعوآلياتهاليدومائل

الفيرذالعامجاللاتنائمةاالئالميالمرتوعظمةآلياتد<ىا~االسعادة'\-

•االدهداؤكاتالريادةاألخرىالمظمةمات0رللحيةاالعالميالبكودعرة



والقغايا:كلالمعد

فامأءلك،ومو•ورفاهيتنازائه~جاعيةرافاال~ديةآليةهد~اذ

والملكة:ا~واخدماتبالملنلةمذيلدلعدفئلتالسيةوعملياتمياميات

الشاطفيالزاويةحجريكلرنينانالبرأذبار•مالعز.الالزمةالماديةوبائدخالت

نو~فابأذلك«ءلى~االناج»عملياتزفيمدخالتمرباعيناراليمالظيةدياالتت

لالنسانائتامةاللةذاتواخدماتالماديةا(مياءارتشدالعادةفيقياسزيمكانآحياة

»اف~ديةللحيةجةكت

األخأرى_راتراثأالمادياا~ا-هيث،زالبر،محياتر»حاتباحتياأمامايتعاءقاحديأ

خلقياتالألننظراءالمجتمعاتبيننينا~للمائلالدثيتةالخثيةمدىنامأآحياة،لرعية

األ~ءا~ولمانذ~»ومعتميعاهياتمتاخال~ءزفنالوئثانيا،تاريكيالمخلفة

~زاألماميواالخالفالعدد»مذافيجدامماثلةمئاكلتراجهاالعالميازتمربمنة

<عييا0فيوليىالمشاكلهذدهدرفي



اجا~تيجي«-هدزا~نيتا´(عدا-Jtتشتسالهنائهةائأمئآدراردزركارئد،

دولرتعانياغتعلة»أراتعيةاا.اء~ا(ثايةرلاللهذداحتياجاتمعيتامبتامليناك

>اجامعاتحريجياحادقالبعئالةمثكآلدزأخرى

التكنرلرجيامجالفيمارالثاا~فييتشارألتطيرميدانفياشدكاربيذديتناررما

التكنرلرجياياخارجعلىاالعتمادياتمتارتفاعذاتهحدنح´في،هاردءالنيةواخبرة

منظمةدرلمعظمنيبتكارات6راردةالمتجياتنرلاتاستيعابدراتانحناذرىنثثنال

»المياالسدان

محلىهائلة7عنفاال_الميترانمنغمةدرلنهكاترفياامكانيجارااثويثكل

الىيزديثاالمعمرلناتاتدف-زيعدمنتعانياالولمن~-اأنكمااالول،حزههوارد

»اللدتعالشقرانتثارنهفثنالاالقالة~لارتشاع

~ند~اهالتثاوتوكذاوالريشيةيةاحتألقالمنابينالتثارتنانذلك،ونو_

ظاحرةتثلا(مامية،اخأماترترا.رآحياة،ومترىالدخل»حيثمننرل»اللفياألتاليم

را~رإندالزاالنتثارأنكمااالعالميتمرالزمنظمةدرلمنكارفياالنتثارواهنت

ببنبراالمتيالكالمثاراتراتناجيةائهعلىبالغةملبيآلأئارلبحنيةالاال~داتفيللنتر

>ائشقراءjد-ىلمتالشديدنحناذرائه



الالزمةا_-راتيةاا~ارداسر~ائتعلتةنارالمااشذيبدرتدأقالأ..اثررئا

عمارخمةز0االرمذ:دسر~فيراكامياماييمأذشأنهدنمالمىائهتراكلمنة

0االعالميالمرئيمنتمه

:هد(ف7~

مركبرمرالبريالعنهريكرذ~انعالةللمبةفعايايكدناالبرالرناةاعبار-ا

آحياةفيكاملةماركةاجميعالماريةلزدروتديراناجا،المزمعالياسات

<واالفيةواالجماعيةناديةاال

بالتليارر،أ~جلة~زرذلك،األمر،فابةرعليهوااشناهاجاعىالنثراءات-2

قالماطمكامأربيننوالرباحنر،نالكازبينالدخلفيالفارتأوجهدزاللوكي
•المغلفة

وربياالوطية،الهيةوبرامجوخطهاسراتعياتزفيالكديةالياساتادماج-3

•والرفناالمكوبرامجرالعليميةالهيةوالبرامجمنال،ائهوقايةببرامج`

اللريبوادماجني،ا.تالعليمرخوهامامي6االعليملقيةخادرامعا)ايالء-4

•اميةالدرز.المامجفياألماميةالمهاراتعلى

لعليماليمجيدةبرامجبرامعلةعنادزمياطار~زالبالغينالىاألميةكو-5

•والكابةالتواءةالبالغين

اآلتلالدولوخرهاعناء،ائهالدولراألريبياتومتالعليم_وتهقسرن-6

ريالسرالرنيبتداالهلة،راتالمياوتدراتابرياالرأ،تعز.أجارمزنمرا<

•االعالمىائر>منتسعيدعلى.كذاشىااالعيدعلىالعاملةةاةالهياه~-

v-~ؤرالتيادءالجعيعحةا´متلتأ~نمثشلةرمئية_حيةومياماتسيأتا_ها~و

ا~الءمهمت:ههائة»ئةالتنثعامة><ا_ائه»ا´~حةعامةال•تت<•بتها~`_:~ا



در.شاماحبايار.:تدااءتواال~عتائه~ديةامجالأندزرباا.~هأز،

0االء

جو.مثبم~لحمص:

ازتمزتنمةممتناءائهولالهفيا~يةمحا~نونحهالنثرعليللغتا،العي-1

(المالمي»

الدراربىنائه_امبوالتدريببالتعلبو~تىتتعلهانبا-معدد:~ملةامج،«~~-)

•مالميائهفراننننحةمحتناءاأل

مجتسرفياابثريائالوأدرنوعيةلزيادةوالعابىيالشاذالطبروفعاليةنوعيةتحيز-ال.

»األعفاءالدوارم.زنباوالنعاونةللحاعللتتريبااتحاذمعاالعالمي»نمرالمأمظت

تمرانهظمةدولبىا~الحا~القحةالرعايةبراعبونفيلصياغة-4

رلاللنببنيساوا~عدةبا~وألهةواا-ألالحكئنهرمحاآلبرامجوكذلكائه~مي

0األعتناى



J)0(لمرفقا

:والتناياالشاكل

نعالبكلرااجاعيةاد~ديةنئة6اتنيذةا.انا:.اه،تتاا،رفي.بلينارا_

البيةلحمايهالالزمةتواآلكنلالرماايبادمأنه_نبباماآليةافارأمكنء،1وبذ~

ذلكيموأذجوةاءآليةرقتفيتملبددمانفيالتيائينألةنازلكك•علياواحاظ

القادرةبالهيةالمعلقةالتةيماربا~وهذا0بالبيةقيلهاأليالنروز0زشكتدربأقار

امزا~بارذللبرا(نايةبالطموحاتنادالوؤ>معرار6امىراا~ة•ار~6اعلى

.تليلةأجيآنفي~نللكنىمابئوجالاار.ارالبيعيةارداا

اذءميةاكالدولؤن~الذينالعالم~نألغلبيةباسبة~-امعبوالمقلة

ا~~وبينالمنلالثتأعماتىمنأنثيرانتشالJlآحاجةبينكاممررمأبأنيويثعورنأنير

ا~ومني»البئاللرقكامثقتواثأباعتبارد~طيتاواحثاظررفائهيةحمايةالملحة

وا~الكيمياية»ا´(ه~ةخدامامتءزو((متاعالتاعية~تتييأميم~فننبأذتحان

~ايتحاأنميمفثلبأمأالنلودزفانهثيءء~ماروتبار0رمالجسر~تيدغاباامغالد`ردز

•ر-شهباائتقدمةااءرارأ-مد:تالذقاا~
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•وعاجألحأملاءاكابدانحاذونئلباحأران

يعيوهذاءمحاملحل)_نحهابثرياالت~امؤازياأمعدلويلغ•نياتلحيبالتبنعار

7>ار~نبيه_نراحأف-نال~ا~ألنونذرا>عاما3هرمال_اف0~_

_زيدر~ر7اهذاناءلذاالنباتية،ادائه~دمخةتتالتيرفية6االحانناتمننوعان~

0ارلالستمنتابلف-الببنيةحيةاك

ايباناتأنبححا0اارذرحرارةدىجةتزأيهفيا~للمتقةاجيعلبوايلوت

-جمبسأنجديداقلتا_-لةائتقائناطهعلىا~األوزونباستنزافائتعلتةرةااف

»اكتلةاتبياوىكلةالما

%35نسبتههابالشعاررتدهفلتدءبا~~رةبعل(تمتمرابةالقرتد»وهازال

فثقدانءبريةزمنيةمعدالتخاللبعيهحلالىعذجهالتث.نماراللومألااألرحزءتربةمن

0األ،رعلىا10JIبسبةربةال~رجارزتةالق

البيعيةالعا)زاطهأغنىودا~رالتدأفياالحيانيالتنوحاراانشارويتنح

»>>0كعامكارويقرذر•منا»_5نبتههاتأدرتم~انية»االمتالغاباتوهي

علىالبرر~تبلاحالعليهلمحانمححاموةآال~عرةيزيدلتعلأياألحياءمننوع

0االرفى

االزديناأفيآ~االعالمفقبراءمحددزالw~دي»7اوابحالاالجتاعيل1ابهووأما

الدولنبهآاك-ان0دا150عاممنذمراتلحسررالعاى!(~د:`شربتنا~ىزبالوغر

_زن~علىيدفيw>الناميةولالللفالبيةبالنسبةبامتوارتزدادالت-آوالدرلألفية

ا~لحرر~ا~نيةعدد_زمنتينةمعا«ةنويعاذمذلسرفيمأ~نرأا،ماالكان

ا(مامت.اآل,اا~حت.اخأمات<)اتعلب:.مات:الث.ا-ياةمامذرمت0ا(~ا~رقاةال

ها-نتةد>ن1ابث0ده.لا`امامة.«عثا:~مةت0تت.هتتتئال0د »،«.0أل»ء0،~»،>0«»



هنهيعانيالذيدراابه~ردننويعانهرالثتةوهكتأل.حهدا~نغالبيةانمعنا-وهذا

هيتحنىأنيبقيارلالمتالقابلةرالتيةالبينةلحايةتنايانامأهذاءوعلى»قياوذاألرذر

0هيواهتمادزبالحواألخرى

حةاتوهايةالعالميةالبينةعلىاحغاظنيمحد-للحاالعائيةر~ةاثثدنرحءالتعاون-,

.فيلأل>اا~نتتئنةافومالمة و

محءالتاليةالهتامجارمحثناءاألرلاللنىبيهشيمناركالحثةوالعملاامتعارألنهيلدمنتشجيع-2

:الدولمندوامةأل_را~ريةالمتثلبالتاالعتبارفياألخذا

األرذر،رارد0ادارةر~نحثيثالت-أ

ما،ر«هلعذنهداحامأذعأاك~- ...•..••
،الندباتوازالةواجنافا~-مكانحة-ج

ا»حيانر،الرععلىاحنإظ-د

الوارد،مزوءرمادايةحياةوتيأاااالحليهروالماطوالبحارتاكبهماية-د

فيبماواجامدة،ةاخهوالغاياتاالمأ،بياياتللشهيياالليتااداره-ز

•آلمعةالناياتذاك

البيةباددارةآسلةتليبهوائهالوهيةالد.اتيةشرأجارز0~زحدiwبأرذالعا-3

أجا،زاألسنا<اا.رلتمإجاالتىاا~اردلكاامارمخداماال~أداةوالية،

.مكاكتبيا



<اا.-.ناروا~إللالبعره.ان.اكاا~اردشك.ت:مأل>ال..ر:

أدنءرأ:~رراارميةا:ائه_الحاتلدعرثا~ا~ذا.اثثتااهارر~بلد-~

>البيةاذميدفيالشيةائعونةتية,ااسرواتباء~

v-~للبينةثآلالمشقا~نلفياخا.رالتتتئاعساهنهةرتعزذحثجديد.أ~لزامعدا

0االجتساكيزوالتفجيالرا~والقنية

الئبيعيةالواردتتخد)التىالبينةمعائترانحةجياتلا~دررتثتنارؤالعاون-^

0بالبينةرالنددنرقلأثلزفي~قوأبحناء.

ارد~متمراراالعلىدرةتاادارةارالو~العليةالقاعدةيأتأجاردزالعاون-9

>وامجعيحيالسرنائتمحلىالعلمية»وااسر.اتالعئاتاتوباءوتثييرالبيئية،

يو.مبر~لحممرر:

التعليممجاالتراألعتناىا~رلنبهفيحاالبينةياتتبثأنحامتبرامجتقير-,

>الثيوالتعارنواتدريب

»ائأمنفحةىومتتليميائهىا~محلىوتعارنةمبا~تاتاف•رءاتامة-2

ا~ياالثنابثأناراتدوأححابجيةرالتنرلهالعليةالياتنبنيمااالعالمي

>بالبينة

آجية(االعالميالن_بمظعةاألكتنا،ولالالنبهفيمانيةالعارالشاريعلطريى-7

الحةوعلىالبيةملىكأطفيتتسببتالالقراتالتثدنوئرحاالعئارنةت.احائه

مجاالتوفيا(~دية،ا~ومياهاتوبرالجحثثjالبييةدراتا(عبدمج-إ

ا(~دراتعاونأنثئةوفيالوعليا´سعيهعلىوءا~ءيا(تت8الثادزمحددا

0`سراثثتاامارورا´ا_إلمي..ان~



)^(
لتعزيزالعملخطةمشروعوتنفيذمتابعةألية

والتجارياالقتصاديالتعاون
فياألعضاءالبلدانبين

االسالميالمؤتمرمنظمة





الدولبينفيماوالتجاريدياالقصاالتعاونلتعززالعملخلةوتفيزمتابعةآلة
االسالميآاكبمننلنةاالعمنا،

االمانةلحلفتو~ءائنطةومتابعةلتنفيذمفصلةآليةم\98\اهامااعملخطةتشتمنلم
دورتهافيواالقتعادياأتجأريللتعاونالدائمةاللجنةولحانتالمنعة.بيذدللمنظمةالعامة
االعضاءااوارمن~رنئلمتابعةزاوية,مجنةتأنثتد«~ء1984ممبفييزردةالحعةاالور
بحاالتتناوا~.د»ربحبهيتماسلوباWI..1.J1)املجنةوضعتءذلكأمتتأبرنتتبنا.دهنالحمثلة
اجتماعاتثاهامشعلى~وزاريةاجتماعاتر«1681شعامالعمإرخطةمنكتلغة
المتصلةالقضاياتلكاماسيةبعفتةاجتماعاتناؤثمةاالااللجنةتتناوئنحينفيءيةالمني

تابلالياالمحضاهالدولفيزاويةالاالجتماعات~همحقاذلك~وةالتجاري.بالتعاون
JIاالسالميتمرالحللمنظمةالعامةمانة6ا´ورفعتجتماعات.9ا´حزهمثلامتغافةفيرغبتيا
حزهأعمالجداولعلىرجةالحااحشروعاتتنفيذفيالعملسينعنتقار،Wl..ú\اللجنة

تماأليثمةاالاللجنةاخلياللالنظادفيبارزا~نامادالمتابعةآليةواحتلتاالجتماعات.
مر.الساداالما_ميالقمة{مثفيامحتمادد

ءبعقد.االجتواعاتاخعوصرجهعلىتتقبلالتيدالليةلحزهانتظمقالتطبمنالرغموعلى
منظمةنظاما~التيباتوالمسروالفعفوالتنظيميةا~مليةرا~احي،اناال
مى~تقدمتحقيقدونلمحلهاحالتالمنصرمةالعشراتالسذخاال~تل9~امياالمماةال

مذاأثرفقدءلذلكونتيجةاالتعضاه.الدواربيناالقتعاديبالتعاونيتعلفيماهاديةونتاثج
المحرزالتقدمءبطالىادىكاالدائمةاللجةتطبقهاائتيالمتابعةآليةعلىملبياتأدراالعاد.ان.
زاويةا(االجتماعاتاعمالوارجداعلىمنياالمدرجةميما6و´امثمررعات:تنتيذن

الصعيدعلىالتطوراتانءكلهذا~الىويضا~الدائمة)المجنةمنثلةتحتدةا~
ياالقليميةالتجمعاترر~الباردةبا~انتاءبعداامعالميواامسيامياالتتتمادتي

اخعوص.هذاؤاللبيةثار6ا´منخاعفتقدن،.«رتااالخيرةاتالسز

تتصادي6ا´التعاونبتعزيزالخاحةاالستراتيجيةناناالعتبار،نيأعالهاره.اااملالد)~بعه
الدائمة»للجنةالتاسعةالدورةنياعتمادهاة~التياالعالميتمراك.محنغمةا´.عناءاامدولبين

تسريعالىتهافالتيالتشغيليةليبواالمااالماميةواالهدافدرابمن~دا~دت
منظمةإطارفيبالتعاون~قفيماعضاء6ا´للدولالسياسيةرادة6ا´يةوتالتنفيذعملية
بة.عثان~~لالستراتيجيةالتشغيليةوا´اساليبالمبادرربعفيليونيمااالسالمي.ءاك

للمنظمة:~الجديدةالعملخمئة«زيتجزأالوكجزءجديدةابهةت´.ايةجنيةا(العنا_



م~دق6ا´نالتها>انثعئةرما~اه:اامتمثاالىناتئيىا~_ردرزامنا.ينبغىب) .ر•
~ة.7مد´7ا´ااد.رارنبيه:`تعارن•~JI..نشا_جديدبعدافانةبيل~الممنتتمة

والفيزاالبهةآت

اامتا~ا´اايتنانائسربتة»ا~:رب_زالمتنادةرد.رراا~<_91!ةار.ةاا،المبادقءفيير
احااية:~ا`عمارختذ>»رأ0~:(جزءا~تإان~«_زوائتنفيذبالمتابعةاخناحة

ريتلتاجتمارعتدتيدائمة.0أا)د)المجنتتبل»زاامعملختنةاقتماداهتدتمااربعدأ)
اا_رمتناء6ا´اا~.ارييرا:ئعمارختذةناراةاا<ااتعاونبحا´_تدزتارؤاءا~

..ه0. ئ:مامننيا´ن~0ء-«راا«يتا´_جتمامحاتحد-رمثكبعتد:رحب
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لجاناجتماعاتالستضافةا~ادعلى،`مونالتياالعفاءJالد،تحديد0-
بنهاهيتعلفيماالتنسيقظاثف•والقياما~اء»ىمتهمتلىالمشروعات

للمنظمة.العامةاالمانةمعالوثيقبالتعاونوذاكاللجان

فيالدائمةاللجنةتقوماخبراء،بحموعاتاجتماعاتعقدنيالبدءاجلمنرمب
االجتماعاتترأسالتياالعضاءالدولعوةبلالعملخطةفينهاتعتمدااقدورتي
فياالولاعبراءبحموعاتاجتماعاتالستضافة~هاقمبالتيالوزارية
هأهاستضافةمناا~ول~د~عدمحاا~ونيالصلة.ذاتالمجاالت

~نهاتعقاإالقالعملخطةمنالمجاالتلتلكوبالنسبةاالجتماعات»
~نقاالتياالخرىالدولالىكاثلةدعوةتوجهءهابثةوزاريةاجتماعات

ربة.المطاالخبراءعاتبحواجتماعاتفةامتفاؤراغبة

بعةاتجنةخاللمنالدائمةاللجنةالىتقريرهاالخبراءعات~اجتماعاتترفعج)
لجان~نشطةبينفيماوالترابطا~بالعالقاتيتعاقفيماا~رلمان

فيالعملموعنتقاريربرفعا~وعاتبحانمتةwالمختلفة.المشروعات
مناالستعراضمذامثليتسبباالالضروريومناعتمدة.المشروعاتتنفيذ
التنثيذ.لعمليةأجيلار)خيراقني)امدائمةاللجنةقبل

بالنسبةيحيهأميآاجتماعات~هتياالعمالوجاارتباردزاامشلياا~تتراكاند)
بحموعاتاجتماعاتىمتهعلىرذلكة»1ا~اامعملخطةالتعاونمتلمجاال
خبرتهممناالستفادةلمجردذلكن~هوالعات.المتروجانتيميماوالالخبراء
بلفحسب»وتطويرحامحددةمتمروعاتعلىالتعر~بحاارتينظرتيد~وعمق
التعاون.فياساسيدورمنبهيقرمونuبينهمشيمااباشرةاالتتتاالتولتعزيز

تياسا~~هميةلها~ايتهامنالعمليةهذهتيالماليةمساتاكلمحةمشاران_)
وميا~ةالمثيوعاتآرا´رنتمئةتنفيذفيالمزمنةيلاامت~علىالتغلب
ا(ضي.تيا´.مالميقرالنظمةامقتركالعمارعيقلت~

السنويةاالجتماعاتهامتىعلىأرمنشعلةبعورةاماوزاريةاجتماعاتمحقديتمو)
الحاحةتظهروحيتماعندمالذلك»تختارالقاالرلةرتاسةتحتالداتمةللجنة

و~ألالخبراءبحموعاتاجتماعاتمستوىعلىزا~الشامالستعيافر
~الفتاتيةدفقةالزاويةالهاالجتماعاتتعطىءالصياة~اوتيوعات.المشي

لتنفياالالزمةالخطواتوتتخذالخبراءويستكملهاينعياالتيالمتررعات
ا~ة.المشروعات

بتأألالداتمةللجنةيةاامسذاالجتماعاتجدولعلىمنتضأبدادراجيتمز)
المتابعة.لجنةتحددهااخرىبنودجانبالىالعمل»خطةتنفيذخىاستعرا





مم(

للتنميةاالسالميالبنكمنمرحليتقرير
التصديرائتماناتتأميننظامانشا»حول

االستثماراتوضمان





شنأنالعهسربنشز.ه.حلدرسرتة
الماد.اتاثتنا..لتا´~_نظامامتناأ

االممالءرتتمد!لعثممنظمتاألثضاء)لثوا،سرن رء

فزإل(ا~سسيك»التجا.ءراالقتعادىللتهاه>>إثمتالدللجنتاالولاالجتماعفى)1
البنك<مناللبمنةطلبتءبال984زالثانتشرس:ال.فمب.إلنوا~40(مغررفياسطنبول
ائتماناتلضادننظامانشاءبحوىعناحداهاءمراماتكالثاعدادللتنميةاالسالمى
فرألمعقودلثانابتمأعهأوفر.االعالمىتمرالعثبمنظمةاالعضاء~لالماهرات
البنكمنالعقمسرالتقرلللبنةناقثمتم)1982أيلول(مبتمبر~~1401محرم

األعضااهولزنبالماهراتاثتمانعلضاننظامانشاءعنتفميليتمرامتIt.بعنوان
لمراجعةالخبراءمنلفريقابتماععقدالبنكمنومئلبتااءاالسالصالمؤتمربمنظمة
االسالميةالشويعتاحكاممهومتفقعملىلنظامالمناسبة~9اووفعالراعت

لتنفيذها.

/(يناير~1408أال-ةجمادىفىاءللخبلجتماعواستضلفةبتنظيمالبنكقاموفد)2
تنقيحفيالخبراءحؤ.ءتو~´تمزالبسوامتفا«،)إم988الثا~كانون
.الراعت

ابريكل~1ئه0ادنشعبافىامعنبولفىالمعقوىبعةالمتللجنةالوابراالجتماعوس)3
Iوهماالبسزمنأللجئتالىنالمتمتالوثيتتيئمناقشةجرت)ام98انيسان

ألتفميليتامتالدمنالحنقتالنسفت-1

الخبرارفريهاجتمارعنالماهرالتقرير-ب

اراثماارسالاالعضاءالمولمنأللجنةطلبت,المرفوعاهعيثv-JIوبالنظر
بالفعلوملتوقد.النبراىحهاطالترالمسائلمنتثفبثمأنالبنكالروتعليقاتها

.اعضاءهولعشرمنرهوأ

البنكقسرالذىالمرطىالتقريرفىاالعماءالسرلمنارتالالتعليقاتامرجتوقد)4
(~409ئوالفىامطبولفىالمعقودالخاسرعماابتمافىبتالمتالبعنتالى
wJlاثتاكللجمةالتنميقمكتبيمسىاناالجتماعهذافىملبتوقد.ام)9ا9(مايو
وملتانالنتيبتفكانت,البنكالىوهوهصاارمالعلىاال`عماأالولىمنالمزيد~
الوومنءهشر_شتمظروجهاتورت~تكو:وبنلك•أخرىمول~2منرهوأ

النظامهذاحول>االعماء



فزاممئنبولنفنالمعقودالخاهنععالبتفىاثمةاكاللمتعنالصادرةالتومياتاما)0
فيمكزاللبنةقرأ.اتفرما..هتحمعأب.علوأألام)9لزايلوI(مبتقب~1410مفر

:يلىفيماكنعيمها

عامذبعفةألمفبللنكالموالنسنبلبهالقنبالعمانانا)

انتظا،روهونفية5االعضاللرلالطوعيةالمشا.كةاساسعلرالنظامانشاءيجبب/
الرلفرلناهىعالقةلمؤسساتويبوز.االعضاذامحولمنافوى.هرتلومول
النظامفرتثماركاناألعضاذ

واالمنئمارامذالمامرامذلبثملندبببذب.»المتتا.زنهبمتانبنبغد-)

انثماىمنبدالللتنميةاالسالصالبنكداخل،المقتر-النظامانشاءينبغيد)
ينبغىكماالنقامهذاالنشاءادآتستةاالموامآليببولهذا.جسئتمؤمسة
.لئككالالز~المراماتاهتثمالللتنميةاالمالهنللبنك

فرالبنكقام،اتالما:ائتماناتلتاميز،نظامالنشاءاهلةالمعتالجمر.(كالووفى~)
~.الصمتوىرفيهيقزلفاجتماعباستضافتإم)989(نوفمبر_1410االخرةجمادى
كاثاالجتماعمذاعزالماهرالتقريرتناولوقد.وآراثممتجا.بهممنلالقالتراءالخب
:مامتقضايا

»ثاثقزنمحه,انشاؤهاالمقترحالمؤسسةبطبيعةتشمكمفةه.االساسيةاالهو-أ
وهولز،تغطيتهاالممكنوالمخاطرءالعمل.نطاقءامدارهاالممكنالتأمين
الدولتصيفوا~ب،لةمينيةألتأوألعاقةألنفئأم.JLودأس»التأميناقمماط

لهاالمناسبةالتعرضو~دفيالعمتاراةه

مألافربهااالخذالممكنا~مبةبالسياساتيتملوهذا:التأميناعامة-ب
.المبان

«~ءللنظاويبةالمطلالحديناثوتربصياغةيتسارومدا:ألتنفيذيسرل-بم
ء´اثالمسائل.مززمنلك>رغدرالتشغيلوتكاليف،رالمورظفنهاالدارييةاالمحتييايات

المآل



V(منةالفتفنباسمئنبولنمحقمتر،لتمممتالخأ-.تهافيمصكالكقررتلماتنفيذاi
مستالمماالعورة~~االسالصالبنكعرفىء1989أيلولIسبتمبر1

9مننالفترةرفيلباسطنبعقتالتنءللكوسيك - vاالولتنئبريحذ/لحتوبي
وفمانالماهراتاثتهادنميزلتاالسالميةستالعثاتفاقيةمث.ء11وثيقتءم1990

آراثهاالبداءأ«عضاءأهولىتلرتعمنيمهأهبقالتنالوثيقةوص11االستثمارات
.بشأنهاوتعقيباتها

ا~بناللماتقيرهمئالوزراأأمرب،للكوسيكستالممأالورق<شاءوف)1
الدورةوهلبت,"مفاقيتاالمشرعItامدادمبيكفيجهودسزللمميتمراالمال

فياال_ءالولىمناأبقبلمنمقيق~الشروع-ا~للكوسيكا~~
~للتميتمالساالالبعكبمقر~الكوسيكمسيقمكعبيمولدابمماع

:التاليتالقوامأاطارفيالمهاميةميفتفرالمشرعلومعونلك•جت

بعدينطرأنعلرا~ائتماناتعلىبالتأمينالنظلمهذايبدأن0فرورق(أال
.ايضااالمتثما.اتبالتسر~طك

االط~.>للبنكتابهمما.كبانثماؤهايتمهيئةخالنى،من)لنظأديعطأ،نف..ةب)م
.الهيئة~مجلسرئاسة-منعبهبحكم-البسوثيسررويت_رللتنمية

.الطوعبذركأالمنماأساسنلىالنقامانمنادفب..ءر.إل

المؤتمربمنظمةاالعضاءالبلدانعلىمبالنةالمنتفعودنيقتسرأنفرورق
.االعضاءالبلدان>فيالخامىالقطاعبمتما.كةالمما-مه،-ا_موناالمالص

البلسرازبينفيماالتجارةتشملهاالتىالسلععلىالنظاميقتهأنف..ة
النظاميغطىانعلرءتنحيدهايتمرالتالمنشألقواىوفتاءاالعضاء
.السواءعأرريت:ئتبوغيدريد)لتبمئرالمخا
عنماالمنبثقةبتالمتاللبنتألسابعاالجتماععلريعرخرن6الكوسيكطلبت

.الخبراءفريقاهتماعاليهاسيتوملالتىالنهاثيتميفتهفياااالتفاقيةاامشروع

مزالفترةفاللبسةبعينة~االسالصالبنكمقرفرابمتماعةالخبراءفريقعقد)9
924(~1411شوال9-10 - iiحح~النمبرادوتو~الم1991نيسان/بريك~

قده.الساسةسررتهافىالكوسيكأقت~الترللقواعدوفقأوتنقيحهااالتفاقية
عليهماوافقنحهعلراعدالقهتلكأساسمملراالجتماع8أثنافرالمشاوراتجرت

~نالنظرلوجهاتفافتباهلجرىكما.للكوسيكالماهآلالورقابانالو.راء
االتفاقيةورءمنثبجوانبكافة



علزتنعكموأننيمكالتالقضايا~حولمتقحتآراءاالجتمارء~فرحت8)1.0
~ا~»عالدارةتركهافنلاال-التوتلكو1االتفاقيةعهلشا~للنه
مثك~نقاشاهثا.تالتىالقضايابينمنوكان.تفعيالكثبشكلحهاتف

عامفنانعقدالذىالخا.جيةلوزراءعثرالرابعاالمالصا~تمرعناملوالقرار
لجنتتقومن1الربحيتهمساتمةانشاءبارجاءيقضوالذىم)1983(1403-4
السرمستفيضة~تثبعدتوعلواالنبراىن6غير.المراساتمنمزيدبوفهخبراء
لو:.اءممثمراالدباال~هرالمؤتمرا~هبمانمعيتمشالبعيدمعألمثمربأناقتناع
وضمادنوحصايةتثبسعاتفاقية"من)10(الصامتاحكاممعيتوافقكماربيةالخا

الترهتالما>مرء"االممالصالمؤتمرمنظمة«عضا،الولىبينفيمااالهتثمارات
~´االسال~تلسرهيشةالتت~المثمر»حيكونبأن،أخرءرأ-.فمن،تقضر
من~بحكممايتابرغم،معالمثمرأنعلىالنبراىأجمعكمأ.للتنمية
االممالصللبنكا~~الترتيباتقنةفركليايعملهوف،و~لرقانو~ا~ل
ادارتوتتللتنمية

أنعلىالخبراءأجمعسز´قشاتهمنهايةوف.عيتقنيمةمئا~اءالنبقم<11
المو.ةفسا~زواءحماالتالمعمدعناصرمسرمتمهتتمشالمتنحةشيقةال

المقترحاتمخمكفبا-ا-ئنلكاثللتنميةراالمالهالبنكقلممقد.لئكوسيكالسلمة
.التأميسرراتفاقية~مةتحمسرنعناممفرممامناعبتتقيالتلظمن.المال~ت

ومشرمحللتقريرالكلملزالنحرعرضالبنكمنإءالخبتىفريةابسر´عوثيسرنطئب.مكإ)2
~،الكوسميكعنالمنبثقةالمتا~للجنتالسابهاالبحماععلرألمنقحاالتفاقية
اسمنبولفر~هاالمقررللكوسيكالسابقةالورقالىالشأنهذافىتقريراتقم
.م1991االولتشرين/بلحت9ا_ر1مد.ةالفتخالار

/مايو9الى2منالفترةفراسطنبولفرالمتابعةللجنةالسابعبتماعاالعقدوقد)13
اال~مرالبنكمصكرعرفي،األعمالبحولمزíالبندمناقشةولس.؟د991أيار

يوصفرالبنكبمقرعقدالذىالخبراءفريقاجتماعاليهأظصالترالنتائجللتنمية
نحو~االتفا~مسرمةبايبازهراستعركما،م1991نيسان/ابريل24و23

فىللتنميةاالفالمىالبنكلجو«هاتتةعناللبمنةواىبت.الخراءمانقحها
عز»ىبتكما،مسيكالكتنسد»قمكتبمعمنلكرفيمتعاونا،اءالنبفريوناستضافة
لالتفاقية.حالمنةالنمرالعدادللبنكتقيرها



الترالتوجيهيةا~طمعاالتفاقيةمثمروعالتساقارتياحهاىناللجئتوأىبتلم14
بأ:.:.مت•الكممسيكمتها

النحوعلدالفرعيةالمؤستانشاءعمليةفرئئتنمية!ال_منا~يئس
.االتفاقيةشرعفرالمبين

للكوسيكالممابعةالعورةالرمرحلياتقريراللتنميةاالمالصالبنكيقم-ب
فن19«9،1االولتثديز/اكتوبر9الىI"منالفترةفرعقدهاالمقرر
.اهطنبول

االولتمرين/اكتو.9الد,ةالفتظالعقتالتللكوسيكالصابتانورةوفلم1.5
.ضما.متثما.االلتأ~نميتاالمالالمؤسمتاتفاقيةمسرآلالو.راأأقر•م1991

االعالمىالبعكالنالوزراءالماتفلبالمنكورةاهورق.فر.(الدممت)الماهرات
يتسزحنالب~المعاءوريتالمرواالداريتموميتالقااال-اءاتكافتاتخاذللتقية
.~وقتاقربفيJl.-4~....1~رمتلنمؤ~

ان´لبنبننبنالنرالبنكانخذالوزراءالسا~لنوعباناوانفان)12

بشأ:ئلبمك:لمصرالسد)ءالمختمةالبعكاداراتمنسلفريقالبعكأممأ-أ
.:لمؤستالسماءفوراالمطوبةواالداريتو:سنيميتميت(لقسر:لترتيبات

أقرارهاللبعكالتغينيينا~ينلمطىالمؤمستاساءقيآامنكمموتقمت-ب
.JLرأ-فيبلال~البعكوبتفويىباجازتهاالبعكمحلفظيلمطمرميتوللت

لمموعزوفقابهأألقيأمألبعكعلىيتقينالتاطتراماتوبلداأألهوست
.االمفاقية

(فبراير~1412ثعبانفى~بطرابلسعقدالذىعشرالساسابتماعةوفى/1ال
~األعضاءالحولحثكماالمؤسسةانشاهاتفاقيةالبنكرمحافظمجلسررأةم)1992

وقعم)1992مارسii(~1412.مضان19وفر.ألموإلسسة.أسمالفرالمساهمة
مزاألخيراال~ءونئرلى.رأسمالهافرسهم/0.00>~ساممهاالتفاقية~البنك
األعضا~الولى~حثالبنكمحافظىكافالىمطاباتالبنكأرسلم1992ابريل
.المؤسمترأسمالفىوالمسا~االتفاقيةعلىقيهبالت



،_1(13محرمفرعقدوالذى<البنكمحا~لمجلسررالخاه.االبتماهفعالياتوخالل)11
ابداالنسرنالمحافظينبوامعلةالمؤهمتانشاأاتفاقية~قيعلئترخاهاهتغال.طيد

علىالتوقيهتمو~.تهمحكوطعنأنابةاالتفاقيةتلرقيعألتفى.غبتهم
هيزتظرلماالتفأقيتولكز.illعضردولتاا.).عت،نثمانيةقبلمزتناقيتأه

خصمةمصاممتها~~~ر-لبوا~عليهاللتصيوتىيكتما.لماذبعدالنفاذ
االتفاقيةمنم63(الماتتتطبكمااهالصمينار)29»ر00ر000(مليوروعمترين

,التقررهذامن16الفقرةفرآليةاالثارةملفتالذىالمملذيقميآتلتوأنفاذال19
مارس21-24الفترةخاللالقاهرةالىالمصترىرفيعةبعثةالبنكأوفدفقد

أالبمتمأعو~.ستآلمةالنشاءالضروريةأ~اتهودتشاوريعالبتم1992
الماليةالوكالةوثيسروناثبمتثمارااللضأنرالعربيةللمؤستالعامالصيرللمنكرر
~كاالتبعضىالعمتوفيتالبعثتزارتكما.ملتالميالمثشودنمتثمارااللضان

فقدعناء2االولىفىأما.5االعضاغيرالولىبعخروفىاالعضاءالولىفرالمتنصت
مت0المالمدكتالثرممهادن.مئكمهترفيهراتالهفماننظالمهمشا.داتالبعثةمحقنت
كوفأسمؤهمتالبعثةزا.تفقدعناء9ائالسرلفىما0.المامر!تلثتملنلتامين
فن(بيرناتحادهللملراتنانومملمت)المانيافر(وميريميميفرنما)دفى

~منرهالفوكان.رةمنغاففىالماهراتاثتعانفملن>يمست)بريطانيا
•مساتالمهسزمبراتقن>أالفأتعملتحاتعالروتنصمه~ممتيفللتهرات)اليا
سمتالسرمزالغراتكييفهايمكرالتىالضرو.يتالوثائقجمهالىافأنة

االستعانةاالسلم>رانهتقر.فقدالزيا.ات~أثناءعقئترالتللمشاب.ات«كنتيجة)20
أسمرعلىالمالمسةاعمالببدأالمتملآلاألهوركلفةفرالمتنحة)لغنيةةبالنب
الفترةخاللجدفيا«للنباجتماعفريون.محقدفقدالغرمنيولهذا.سليمةمهنية
n-ïOمنوىمنأالعضاءالولىنهفبراءتسعةاالهتماعحضرولتك.و1992ريواله
االبمتماعسرنضالفوكان.االستثماروتأمينالماهراتفمانمجالفرالواسعةالتجربة

بنودتنقيح)االهتشارلضانالعربيةللمؤسسةالعامالعيرمحا~اسهمتىالذى(
كماسمتالمالاعمالبدءبشأ»نالضر»رريةالخساتبتقيمآليةيعهدالستشارىمرجعية
فنسمتآلمةتنتهجها«نيمكنالترالممياهاتبعنىمولالرأىابداءراءالنعبالىطلب

.أجلهامنانثثتالتىلالهدافتتيقها

illجمهوريةوقعتانبعد~لآل29الراالتفا~علرالمرقةالولىعدارتفعوقد
.؟م993ينايرفسراالتفاقيةعلى»ئنسرنيسيا



ءتيتليز.اقيمأط~ت1هوا´ب:لو~البني.ممود.افستفباءالنبفاثتذر»لقدا))
ثيبةالالسماتايبازوين.الخبرا~تىفريهعليهااتثذقمنهانهائيةنسخةاعداد
~فنيماالمهاملبنبوت

ا~~تمتطلبه)لتننئيصالهيكناعداد.
وىا_ا_لهواعدا«توار~د.`تطه

الموقفينمن

ت«ريدق~اعداد-د

امتنئاريينالىو0امتشاريتمؤمساتالىالمرجعيةالبنودترملبأنالنمبراءأومىولقد)))
زمتاللاالستئناريتالخساتتؤدىأنالبنكرانتولقد.البنكريةممبماءأفراد
المؤسساتألنوظكانراهاستشاريينقبلمنوليمعراستشاريةموإلسمماتبوامطت

مالت~»منكرالمختلفةالتفمماتمز>القعيدتتضن،ءتكوينهابحكمءاالمتشا.ية
.عيث...الخ،مبتالمحاءالتمويلءالتأمينأمحات،القانونءليبواألماالنظم

تنعورمنكثرفىالمثمورةامداءيتطبالمرجعيةللبنودبمتعلبئت:لوفاءن1
للوفاءالضانتهيمكن>االمتثما.يةالبيرتاتبهتنتمينالشذى11المتنوعالمتنه11فان
المرجعيةالبنودبكافة

ì'i(بيوتمدن7اءر.توق~باتالبنكأتدم1992أشمثذننهاألنساإلمسرع.خول
ولقد.المتحتوالمملكتوالنماركاالمريكيةالمتحتالوالياتفىالعالميةةالنب
بالخماتللقياماتعابهاوتقيرالفنية-وفهاتقنيما~تاتحزJ1....1طلب

متقئمتالتىراله.هلتطيلوكنتيبت.الوجعيتللبنودوفقاالف».يتاالمتمتا.ية
للقيا«البريطانيةHOGGتمركتأختيارتماال«متمئاريةالخبرةبيوتمنأربتبها

~فربالراعتللقيامالمفكورةالئدكةءرهالبنكتقا_فت.عليهءبالدامة
،~ا:.منالمنكررةالبريكانيتالمتركةف~>م99>3مبتقبنهايةوفى.م1>أل>~3ءو
المؤسسةJl~1لبدءلالعدادويجرى~الرامةوقئمتالمطوبالنحوتلىمتالسرا
الئرأمتتلكهز-.على

علمام,992مايوفياسمنبولفيالمعقوداحتساعيافيالمتابعةلجنةأحامثتءذلكاثناءوفي)24

علىتنحىلمحماالبنكعنمتنيعةمؤ~النشاءالبنكهايتخهالتيواالداريةالقانونيةابوبالتد

انشاءلخعمانالالزمةاالحراءاتا~ممالاالعضاءالدولة.محفاشهواوصتالتأسيس»اتفاقيةذلك

للكو~الثامناالحتماعالى~مانالبنلثالىاللجةوطلبتعكئ.وقتأقربفيسةالملى

خرع.العنمرحلياتقريرا



2o(مبتموا-8الفترةفياسطنبولفيالمعقودةوالكرمسيك)االاثةللجتالثامنةورةالهوالحظت

الصادراتواشمانمثممارااللتأميناالعالميةالمؤسسةتأسيساتفاقيةانالتقديرمعما992

ر~هالفيلحعتابةولالاالعضاءالدولقبلمنعليهاللتوقيعهزةمحاءالبنكمحنمتفرعةكمومسة
التالية:التوصياتالدائمةاللجنةواعتمدتسسةالملى

االحتماعفيالموسممةاتفاقيةعلىوقعتعضوادولة29انالتقديرمعايضاوتالحظا-

م.ا992يوليو4فيحدةفيالمعقودالمحافظينلمجلسالخاص

توقهانالىمسةالملى)سيساتفاقيةعلىوتصادتتوقهلمالتياالعضاءالدولتأعومب-

آتيبفياعماطابدءمنمثمنحتىر)~لهافي~واناالتفاقيةعلىوتصادق

عن.وقت

6-4الفترةفياسطنبولفيالمعقودالمتابعةللجنةالتاسعاالحتماعالىمرحلياتقريراالبنكوقدم)26

اتفاقيةعلىصادقتوم.ووقعتاالعضاءالدولبعضانحاالربحفيهالحظم1993مايو

لموتوقعلماليقاالعضاءالدولاللجةوحثت.المالر.مىفيحصتهاودفعتالمومسةتآميس

وقتاقربفياكالار~قىتي~تسددرانعليهاوتمادةتوقعبعهاالتفاقيةعلىتمادة

.المفعولنافذةاالتفاقيةتصبححتىعكن

2v(االفترةفيباصطنبولالمعقودة(الحومسيك)الدائمةللحفةالتاسعةالدولةوالحظت-tمبتمج

لتأميناالعالميةالمومسةانشاماتفاقيةعلىوقعتدولة29بحمركه.Lاناالرتاحمعما997

:التاسعةالدورةووضعتعليها.صادقتدول8وانءالصادراتوامثمانمتثماراال

رعتعماانالمومسة»انشاماتفاقيةعلىبعدوتصادقتوقعلمالتياالعضاءالدولتأعوا-

~.وقت.قربفيالنفاذحيزتدخلحتىعليهاوالمصادقةبالتوقيع



واالداريةالتنظيميةابواتال~لالبنكبينطاالتيللجهوداالرتياحعنب-تعرب

وقدراتتجاربمناالعضاءا~ولى7طاالعتبارفياألخذمعالمومسةالنشاءالالزمة

المجال.هذافي

فاناالستشاريةرامةاله~ىلحىسةالملىاعمالءلبهالتمهيهاحراءاتمعحنبالىوسب))8

وقت..قربفيالحوسسةاعمالءبلالسراعاحيىاتاداريةاعراءعدةاآلنويتخنه.تخذقهالبنك

تعيينتمكمامصة.التأصيصونفقاتاالداريةالنفقاتلمجابهةميزانيةالبنكاعهفقدناحيةفمن

االستعداداتوتجرىءمصةالحرفيالصادراتضمانبحالفيالخبرةذوىمنالموظفينمناثنين

مسة.للملىمديرالختيار

اتفاقيةعلىالمصادقةتمت~اال~ءالدولمعالمتابعةلمواصلةوكنتيجة,الراهنالوقتوفي)29

وتشادواألردنوتونسواندونيسياومصرالسعوديةالعربيةالمملكة.هيدولتصهقبلمنالحرسسة

السعوديةالعربيةالمملةوهيول؟الههذهمنستقامتكما.وبغالديشوباكستانومالي

في.سهمهاقيمةمنبهالوفاءالالزمالجزءبدفع،وبنغالديشوتونسواألردنواندونيسياومصي

فيتبلغالمومسةاتفاقيةعلىصادقتالتيالدولبهاا~التيالمبالغانو.عاالمومسة.مالر.مى

المنصوصاسالميدينارمليون25ا_حهعنيقل\....ياسالميدينار2.ر2Cl>ر>><بحلتها

االتفاقيةتصبحلحياألعضاءالدولبواسطةسدادهوالالزمالمومسةاتفاقيةمن6الالمادةفيعليه

بعد.النفاذحيزتأحللماالتفاقيةفان,نافذة

ر.مىفي~سف)وا~قداآلتيةالدولفانحالياالبنكلدىالمتوفرةالمعلوماتضوءوعلى)7«

.دولةلمحل.مامالمبينةاألسهمبعددالمومسةمال



ممر

ركبا
باكساذ
ايران

تونس

مموريا

األردن

السنغال

ونالكمر

اندونيسيا

حيزالىالمومسةالخراجالموصولةالجهودوبذلالالزمةاالحراءاتاتحاذيواصلالبنلث-واليزال31

ا(الكوسيكالدائمةاللحنةلينا~الفرصةهذهينتهزانالبنكويودمحكن.وقتاقربفيالوحود

فيعليمابالتوقحبعد،المومسةاتفاقيةعلىتوقحلمالتيبالمنظمةاالعضاءالدوللدىالحثيثبالسعي

االكتتاب:cالتصديقوثاثقبايداعاالتفاقيةعىوقعتالتيالدوللدىوبالعيمحكن،رقتاقرب

محكن.وقتاقربفياعمالهابدءمننتمنحتىالمرسةمالرامىفي

سة.الملىبانشاءالمتعلقةالتطوراتبكافةالكوسيكللتنميةاالعالميالبنكيطلعوسوف)32

باعدادهقامالصادراتواثتماناالستثمارلتأميناالسالميةالمؤسسةانشاءاتفاقيةمشروحان

اكتوبيفي(ا~مسيك)اثمةالالللحفةالسابقةورةاللفياقرارهوقمءللتنميةاالسالميالبنكوتنقيحه



عنهمتفرعةمؤمصةالنثماءالالزمةواالداريةالقانونيةابوالتوضعامتمالالبنكناشدتوالتيام55,

عددبلحلمحمادولةr>المؤسسةانشاءاتفاقيةعلىوقعتالتياالعضاءولاللدعلوبلغرعايته.وتحت

فيالمؤصسةءلبلالالزمةمتعداداتاالاتخاذاضياحالوقتفيويجريدول.9عليهاصادقتالتيالدول

التنفيذيةالخطواتمنعدداتخاذ~1414ام417الحامخاللالبنكوواصلواعمالها.وظاثفهااداء

ولحانالفعلية.اعمالهالتبدأالواقعحيزالالصادراتوائتمانمتثمارااللتأميناالسالميةالمومسةالخياج

احتملالتيءالدراصةبرضةولحليفهامعروفةدوليةامتثاريةشرلمحةاختيارالخطواتهذهضمنمن

اعمالها.المومسةلبدءالالزمةاالداريةوالتدابيرءالمرحعيةللبنودوفقااعدادها،





),(

منمقدممرحليتقرير
التجارةلتنميةاالسالميالمركز
التجاريةالمعلوماتشبكةحول

فيأعضاءاالبلدانبين
االسالمي.المؤتمرمنظمة





شبكةبخصوصاتجارةلتنميةسلثمياالالهرتزانجزهماحولتترير
(تينيك)االسثميةللدوليةالتجامالمعلومات

للقوسيكالمتابعةلجنةاجتماع

مجهوداتهالتجارةلتنميةاالسطميالمركزواصلللكوسيكالمناسبةللنتوصياتطبقا
منكلمعالوثيقبالتعاونو.لكلم(تينيكاالسطميةللبلدانالتجاريةالمعلوماتشبكةالنشاء
منوغيرهااالتصالومراكزلنشميةاالسئمىللبنكالتابعوالتكوينللبحوثسلثمىاالالمعهد

والعالمية.الجهويةالمؤسسات

:سايليفي1993سبتمبرثيرمنذتحقيقياتمالتىالمنجزاتاهمكحيصيمكن

أ~ث.عدا-1

برنامجعلىباال~ا.و.لكمعمنياتقوا~سبعالكمبيوترجبراها~ا.تم
ا~ولمنشرةبتفدالتيالتجاريةالمعلوماتعلىالقوا~هئذ»~ا~ا»~~~.و~

علىاآلنلحد.جابتاالعضاءو~اكمنقشيك_دا)نا~.هذافىونالحظاالعضاء.
المعلومات.تقصىبغيةائتجارةلتنميةاالمطيالمركزوزعهاالتىمتبياناتاال

معالنتعاونتعلثتالتجارةلتنميةسلثمىاالالمرقنيواصلهذاءعلىوعلثوق
خاصةبصفةجثياهذاويظيرآرية.ائتا~اتلتبادلوالعالميةالجهويةالمؤسساتمخكف
المركز.معريةالنتجااال~ا~تتتبادلالشذيداالنكتمعالمركزعلثقاتفى

التجارية،واالتفاقياتالقوانينثضمنالسبعةالمعطياتقوا~آن~أنويجدر
فر-رالتجارية»االحصائياتالتجارة»تتشيطأجهزةءالخارجيةالتجارةحكلفيالعاملون
التجارية.والتظاهراتاالعمال



الو~اتمعالمامراكزاالعضاءالدولمندولة23عيفت1994ابريلشهرغايةالى
اندونيسيا،غينيا،مصر،فاصو»بركيناءالبنينالبنغطديش»السعودية،العربيةوهى

الباكستان،.وغندا،المغرب،نيا،موريتامالى،ماليزيا،ليبيا،الكويت،ايران،العراق،
تركيا.توس»التشادىالسودان،اسنغل،فلسطين»

~فيهشاركوقد.1994.برين21الى19منالبيضاءبالداراالجتماعهذادار
مالرباالالمكلفةوالعالميةوالجيريةالوطنيةالمنظماتوممكرالوطنيةاالتصأنمراكز
:التاليةالعروضبتقديماالجتماعابتداالتجاري.

ا~.وبرامرمميزاتهااهدافها،مهمتها،سينات،اوشبكة-

لقواعداستداللىعرضتقعيممعقطعتالتيالمراحل~ناتهاءءاهدافى-،ز>ك،_ىة
العاملة.المعطيات

والعالمية.والجهريةالوطنيةالمؤسساتجوبراهنظام-

العاملة.المعطياتلقواىهربامتمسحوباالعرضهذاكانوقد

ومواصفاتبمعاييروالمتعلقةالتقنيثالمسائلفىالنظرالىبتماحاالتعرضذلكبعد
الفني.والتعاونوالتكوينتينيكوتتفيلالمعلوماتوجمعالتجارياالعال

(جمعلتينيكاالهتمامميا.ين_همتتعلقمنياتالتومنمجموعةعناالجتماعتمخض
القاميجبالثىاالعملطىالتأكيدمعالفنى)النتعاونالتكوين،نشرها،تحلينها،المعومأت،

القا.مة.السنة~بها

مخكفبينوالمسؤولياتالمهامتوزيعتضبالاتفاقيةمذكرةعلىاالجتماعصا.قكما
تيشك.فىالمشاركةاألطراف
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الثارمأماثاشثقلمثقةطشأاثواالمصالSI(.لمراالولاالحثماع
االسثمثللملداث

1994أبوبل12-19البيضاءالدار

العامةالتوصيات

وائتكوينللبحوث~7اا~بيامتكالتىلئباءرةارتياحيمعنائمشاركونيعبر-(
ا~~´.يةالشميةعيمشت~أومنيسننتشبقةانشاء~للتثنيةاالملثسىللبنثالتابه

مخئمئاتمعفظرحمو~:تتوا_قعنودنيعبركمااالعضاء.ا~انفىواالجتماعية
ميبلىاسامنيةلبنة~ائبرا_-فئذدتحققأنإ.ا~..هذافىالبنكوبرا_جوامنتزتيجيات

اىا.>.علىائتجارةلتنميةملثمىاالالمركزينرالشذىريةالنتجاالمعلوماتنضامانجا~

ائشجارةلنتثميةسلثمىاالائمزثزب~ائتيللمجيو.اتارتياحيمعنائمشاركونيعبر-2
ائتتجا:يةالمعلوماتبنضامائعمى~~مئنيةالواراالتحامراكزمعالو_قرنبالت
ا:تتم,التعاونأصولرشهءأراالعضاءبا.و~المشاركونبيينبكمااالعضاء.~ور
.ارمينات.زةالثبلتنميةسلثمياالالمركزاطارشيتبذلالنتى.انت~

ائمركزومنللبنكاننتابع~نوائتثوئنبحوثسلثمىاالا~~نالمشاركونيطلب-3
مئتائهالتجاريةائيينئاتركرمئنيةالواأتمالمزاكرحول.ليرنشرالتجإرةلتشميةعياال_ث
عنوزتتنتالنتى!´.منتبياناتبغضنتجميعياتمالنتىالبياناتويعصراالعضاءابفذانى

~.ائتابعوا~ائنتجارةلتشميةسلثمىاالالمركزمئرف

.املثمىاالالمؤتمرمنضة~االعضاءانللبكالتجاريةالمعلوماتنضامانجانيعنتبر-4
بمراكشءةالب'GATT~االاتاتفاقيةعثىبالتوقيعةالعتمينالحاليةالظرفيةىمشحةأهمية
أنظمةانشاءعلىتعملاناالعضاء~اادول)هيبوتكللنتجارة.العالميةالمنظمةوبانشاء
الب:ة.االتفاتيةمناالستفادةلهايتسنىحثىوثيقةاعلقمية



~از)ثأنللبنثالتابعوالمعيبائتجارةلتقيةمراالمكائمركزبسثيكذئثأعيب-5
مزال،تمثىويتحتمالمعنية.المنظماتمنوغيرهاائعالنيةالتجارةرمرتزاالنتنا.ابت-ات

االعضاء.ادنالبكفىالومنيةتعملاالمراكزىكباننتئامائتجاريةماتامعانث

الوطيةاال~ل-األ

والمؤمئةرتىالنتجااالتتكعنالمسؤولةاليينئاتهياالتصا~~مراكزتكونانينتحب-6
واالمنتيزا..با~يرلممنتدر<االطثم~ر.

المركزمنننسلثمياالالعمفيالمنفيةيةالجيروالمورسنانتالنتجمعانت~»نيننتغئر-7
وكئذئئثرةالنتبلنتمويلالعربىجوالبرناهللتجارةاالملثمنيةالغرئةنرق،ائتبلبتثمنيةنمثعى6ا

رومجك)ANASE(آسنيائمرقجنوبئعونبوجمعنيةريالجيهونشئنتهآننياجنوب~ة
غرب_واراالقنتصما.يةوالمجموعةائريقيا:ولالنتفاضئيائنتبا.لومنمنئثةالخليجىرزائنته
بحفةريةالنتجاماتالمعنهنضامارساءينتننىحنتىمجيور.انتنياتنتننيور.نتئىتعملأنا،ائزنين
اال~رمعوتتسيرقاتتنتبارمحلالمجيو.انتفشذ>ت؟ءرنأنيجنب)امثمي.ا~نتئنى~ة
ولية.اكالنتجارةومركزاالنكت.منرولنيةاكا~نتبيامتثائتي

انيابكشيالوطنيةاالتصأرمراكزبنتعيينتبدا.رأناالعضاء.ول0بأأمنينبهنذاءوالجل
وفىاال~ار.ار.واجية0لنتجتنبمعيامنماتالمزفنذهمعاالعمالمخكف~ق~لىالنتي
وتتبا.اربينيامافى.عمالياتشنقان.تشيياالبكرنففىاتصالمركزمنأكثررجر.كةه

عانت.انمعنه

معئيانتقوا~عثىتترنوالتىالجهويةوائمننئواتالوطنيةااراالتصدمراكزمن.زجى-8
يساكائتنىالمعمئيانتشهرينأجلشىائنتجارةئتميةسلثمىااللئمركزتر~انبلنتجارةر.تعثه
:5الودمتمغنامنممة.سائل,.ئاالمنتعمألمناد-كذلث>_صةائف•الكمننيا_-•>

با-ا.للتنميةمىاالمكللبنكالنتابعسرنوائتكهائبحوثو~رةالنتبلنتقيةاال_مئعي
النتجارةومزكزنكتا.اكمعبالنتعاونو.ئثالمعمئياتفئذهتثملCD/ROMاناتا~
أجرشىاالعضاءاءولىىالمختصة:....A..........>JI~االصمئواناتفشذ>توزيبوميقعا.و.ة.
وا_ة.منة_ته

امنازىمعطياتقواتانشاءىالمتمنلالقمنأبعثىانتتيمءنالمنثا~ككل:ى-9
النتابعوالتكو~رائبحوث~مئرفمن.راست»حالمقتى_الوالنتجازيةماتامعلوانضام
االعمارتنتباراالسزنءخذانللتنميةاآلملثمىباابنثالمثماركونأدابكما:´،ملثمي.لئبنث
النتجارةومركزاالنكتنا.منظمةبهقامنتومااالعضاءولاك~مساتائهبعض´فجزتياالنتى
كذلثالمشاركوناب.هالمعطيات.قواىوهنياكرمحتوىاستيفاء~ا~انفمئذاشىةوكاك
~نامئننبىكماائممكنةاآلجالأتربفىائضامهذاتئبيقتنىتعمرأنالمعنيةا:،مئرافبكر
)سبابهنوتمكينياالوطنيةاالتصالمراكزئالنظامهذاانجازللبنثالنتابعبحوث6مسر
ائفنية.ائمسا_ة_1منبالمناالنتكو،ن



التجاريةا~اتا~ةالنجازقتحةياكاليامالعملارتياحبكلنالمجنتمعوال~-10
بمصر،التب~ية:..\L..السوشبقة.االعضاءJا~>شىالعاملةوائثنبكاتاالنمئمة~•

~ة.~ينةالتجارةتنزعة5::امتا_يالعملوكذئثنسررتهببا~ا_راتضالنيومركز
~ا_وليةالتجارةومركزاالنكتنا.مننئمةبهتامتا~يا~مالعملألمجتمعونال~كما
منالمجنتمعونطلبثم~ة.الدريةالسيأاالنظمةقتحقهعثىوا~الععطياتتواتانثماى
سلثمىاال~النتابع~نوائنتكو_للبحراال~و~ائنتجازةلتقيةسلثمياالامركز
ذمةعلىلتكونCD/ROMمغنامئييةاناتاصصرتمثىووضعيااالنضةهذهجمعتتنمية
انتظار~بعضياامنتعمألامال:نية.را~نهاألخيرةهذدتنقالنحتىمئنيةائواالتصأأرمزاكر
_متيم.عثىوضعياثممتئييا0الموانقة0وائنيامةالمعياريةالصيغةأ~ء

القائمةالشبقاتعنتار9امسرنا´اخذمعمعماتةقاتكلوتصريرانجا~يتمأنيجب1-1
األمر~مكمامأت.بااتزأاألعضاءولاكنيباتر~ائتىائمعنياتتنها.كمشارين.كذلث
الجيوق.ىالمستعثىانائتترا:قوهثمرأتصىوتونيرا~»قتضمنصةفيوسال~~
الجيات.بين´و

ا1~م`` ر~م

المركزنهالمئماركونمئننبمئنية،الاالتصلمراكزئالمعمئياتجمعما~رفى-12
مخكفائىالمرسلةاتوائممنبوتمنتبياناتاالتسرقنتئىائعمرائنتجا~ةلنتقيةاءملثمى
كمااالعمال.از.واجيةتجنبائىمعياو.ئكالمقصاتبجمعوالخاصةيةالجد:منضات
والحذمتبيانات.اال~بةائمصرالمعمئياتئجئةبصفةتوممل)>ناالعضاءبا.ولأنيب

~نتئىمتسدتا~اتبنتد.رالمنتعئقةالبا.رةهذهمثنأنا~.هذافى::نمجنتمعون
_انيم.فىملحومئةبصفةرقالتجادائنتبا.ار

انوائمنناعةلئتجارةاالملثميةوالخزنةالنتجارةلنتقيةملثمىاالالمركزمنيرجى-1•
التجاريةاالحصا~انتثمواقوانيهذاالعملنفر-رحولا~ينثةماتالمعثوبا~ميجمعا
مركزثئرمنائمجنتمعونمئننب~اوألجراالعضاء.ا~انبقية:ىالبنيا:اتهئذ».ينشرا
واءراسانتاالحصائنياتوكئذئثمئنيةالوالتجاريةالقوا.نا~اثينتو~ملف~اتصال
ار.االعمافزصوانتجارية

حولا~نانتلجمو~ئر:اننثماءالنتجارةلنتثميةملثمياالالمزكنبدائمجنتعرنأفاب-1:
ثائمراكن~هياعلثررا~الوطنييةاالتصلمراكزالىرعبكرجهو.لئثاالعمالئزه~
لحمعلومانت.منالمن_يمبنتتالكفيلةودنالعنازمل

النتياميةالهاالعمالثر-رحولإلمعلوماتأنتنياحاربكرالمشاركونالحذكما
سلثمىاالالمركزواالعضاءا:ولاشارةر»نكنذلكستوضعاال~انمراكز~رتمنثكيا
التجارة.نتتمية



مخشفسما-ةيتنىجتىائفنىمتعاونجبرناهوفخمرورةعثىالمشاركونأى-15
تبا.ل~نوتمكينياانتجاريةلئمعلوماتنغشامو:نجا~_واتياتسرنعثىاالعمماءا.رر
ا~ان.هذافىتياخبرا

ائتجارةميا_دنمخكفيضمللنتكر_نيحبرناهوخعبضرورةالمجتمعوناوصىكما-16
مئراالوكذلكالعلياالفنيةواال_<ا~راءائىالموجيةائتجاريةالمعلوماتوننئمائه~
و_لكالمعلوماتونضمائمتعئينبندنالوا~دوزمنكعبالنتىريالنتجاباالطثمالثنغة

و_لكالمكو~نتكوينائىخامةاهميةاعطاءيجنبكماالمستعمئدن.حاجياتائىللثتجابة
لتكوينمةاللقنبالخبرةن~ينواكائممئلوبةالشررهيستوفوندناكالمرثمحينءبانت
ائحرثو~التجارةئنسيةملثمىاالبااهركنن5المثمارافابا~.هذاوىفئفيناء
لفا_ةبرا_جوضعالجلائبعحذزبعضيمانبن.ااته»للتقيةسلثمىاالللبنثالتابع.نوالتث
ومركزاالنكتنا_منكل_يائخبرةتوفرآمجتمعونال~ا~.ءهذاوىاالعضاء.ا_و´~،
كبزالمرمعللنتعاونا~ا_هكئييما.~ىو~مكقنة.جبرأهمنفرانهومادوليةاكزةائتب
منذهمثالنجازللتقيةمنثمىاالللبنثالنتابع_نواتثالبحوثو~التجارةلتقيةمنثمىاال
ائثغوي.التوزيهحمنبالجياتمخكففياىجائبر

مئنيالهالمستوىعثىائتب´زيآلالمعئومانتنضم~:نشيالفنيالتكوينتوفيريجب-17
تثقواا_ينالمكونينة~اتنتئىوباالتنتوا.ننهالبكفيالمنترفرةالموار.بامنتعملو.لث
_روسبالعنايةكذلثائمجنتمعونيوصىكماالجيوق.البرنامجامثارفيالتكوين_ورهم
األعضاء.ولاكفىرائفرنليذاالمدة_نائتنثبمراكزالعملورشانتائتكوينامنتثدار

والمواصفانالنظم

)7(~.المنسقالنظام~تنتعميالالنتىاال~ا~انجميعتقومانيستحب-18
يمنىحر~و.لث1996مزةأجنآخريتدىء~نعنبىائمشنةاآلجارأقربفىبتئيبث
رية.ائتتباالنثمئةمخشفربنيقوالتوالتثنيوقظروفأحسنتوفير

ISOللمواهمفانتانعالميةالمنضمةشفرة:~)نا~.فئذافىالمجنتمعونفيرصى
بامنتعمىالوهئنيةالنتجارةتنين´نتلنتنبالنننبةكئذلئث>نالمجتمعهيوهمىكماوالنقو..انللبكةبالننب
النتجارةلمركزCOMREGنوحامنتعملنليمفيمثانكانتائثمرقئفانتعزرأمااالنكتنا..نضام
المؤتمرمنظمةفىاالتضاها:وئنفييابما~ان6منا~:فىالغمئربهوالجاريولذ.اك

االسلمى.



واللثسئكألائسئكألا~مصاالثشبكأ

للثتصاالتشبكةزانب~اوعنيناتامثأر~لةانمبذ>ائمجير.ات.رر)العثالحظ-19
المجتمعونوأوحىسلثمي.االالمؤتسر0منضة~االعضاءا:وك0بو!للثسئكيةالئثية
لا_ه~رات~نسين_أئر~نالثنبكةليذدنسيكولماا~انهذاي.اتالمجير~
بعضابينائنتجارةحجمتحسين~نسيمكنيامماريةالنتجاماتانعئوتبا.لعثىاالتتخاء
والخاص.ائعام::)المنتونتئىالبعذر

لنتبا.لا~ونيةالمرامملثنتاننتعملتمثىمئنيةالواالتصمأ~مراكززالمجنتمهينمجع-20
االتصمالمراكز~نيرجىكمااالمكان.~و.فيو._العاجنة«ائثنيذةالغيرعانتالمعز
وغنيردوليةاكائنتجارةلمركزيمالن.INTERNET~م´.منتعمال.انتمجيوبذلالومثية
السرن.هذاشية~تيمتلمنيةالعا:فنضماتمن

مىاالسكالمركزوزعهالشذياالتفاقبروتوكولعثىشيةائبموافقتيمالمشاركو،رأ:ى-12
)_انة.تحترقعثىجا_.ن،نومنيعمذالتجارة~ة

والذياالجنتماعفئذامئبعالشذىا~للتننئيمالكاملارتياحيمعننالمنثمار)أعرب
لنتثميةسلثمىاالالمركز_مياائتىالضياثةلكرمارتياحهمىنأعزبواكماتامانجاحاعزف
للمركزالعاما~ير0منومئنبوائلتثميةسلثمىاالنلبنثانثابرائتكوين>البحوثو~ةز~التب
انى.اثثالحمنالمئثالجكةصاحنبائىواالمنتنانائثمكنايانت`~رنع



مشروع
المعلوماتشبكةتشغيلاتفاقية

االسلثميةللبلدانالتجارية
•تينيك•

،للتثميأسلثمي1ا~البنك
،التجار«لثمةثمياالساالمركز
المؤثمرمنظمةفياعضاءاولاكطرفمنالمعنةالوطثيةاالتصالمراكز
ءسلثمياال

1994أبريل21إلى19منالبيضاءارباكالمجتمعة

بينوالتجاريوالفنياإلقتصا.ىللتعاونامةالهاإلتفاقيةومقتضياتأل_افاعتبارا
مئرفمنعليهالمصا.قالعمل~وكذلكاسا.مياانمؤتمرمنظمةفياألعضاءولاك
لثة.الثااإلسلثميةالقوة

اإلسالميالمؤتمرئمنظمةوالفنيالعلميللنتعاونائمةاكاللجنةتوصياتعلىاعتما.ا
البنكمنتطلبوالتيمسةالخاميةاالسكالقمةطرفمنعليهاالمصا.ق(كومستاك)

المناسبةبالطريقةاصالهيقعةببمعكلكاسلثميمركزإنشاء´´علىالعملللتقيةسلثمياال
األعضاءولباك

ابنكيسيرالتيلم(اوعيناتتالمعلوهفمئمشبكةانشاءفيالمساهمةعلىحرصا
مي.االسكالموتميمنظمةرعايةتحتا_ا.هاعلىسلثمياال

والتجارياالقتصاديللتعاونامعةاكللجنةالرابعةورةاكتوصيةعلىاعتما.ا
المعلوماتلشبكةا~وى.رامةعلىوانقتالتيا(الكوسيكثمياالساالموتميلمنظمة
النتجارة.لشيةاالسا.ميالمركزءمهاالنتيتينيك)لماالساثميةانللبكالتجارية

نكرة~التيمسيثللةا~ا.سةورةاكىنالصا.رةمنيةالتوتطبيقعثىحرصا,
نضامااشتغالهاحالريةالنتجااتالمعلوهثبنهةتعب-بحيثءو.وسيسنتتينيكمشروعي.ءج,

نغسرتطلبكماأواسيننت.اطارفىالتجارياالطثمفيمنتخصصةمعطياتقواىمن
الننبثربقطعلتينيكالضروريةىا.اتلمامواصلةالنتجارةلتنميةسلثمىاالالمركزمنالتوصية

اوسريسنت.انشاءاستكمالعن

الواحدمياالسكالمؤتمرعليهاصا.قالتيE-21(لم2رقمالتوصيةعلىاعتمادا
مو!صلةإلىالتجارةلتنميةمثمىاالالمركز_عوالتىالخارجيةالئمؤونئوزراءوالعشرون
للتنمية.سلثمىاالالبنكمعبالتعاونو.لكالتجاريةالمعلوماتشبكةإطارفىالمجهودات



المركزمنتطلبالتيللكوسيكالتاسعةورةاكعنالصا.رةالتوميةعلىاعتما.ا
مراكزمعالوثيقبالتعاونو.لكالمطلوبةالمعطياتقوا~انشاءالتجارةلتنميةمياالسك
المتوفرةالموارداستيعاباالعتباربعيناألخذمعللتقيةملثمياالوالبنكالوطنيةاالتصل

حايا.العاملةالمساكةوالشبكاتاألعضاءولاكفى

المبامئرةالتجاريةالمبا.التتقيةفيرقالتجامملثملكاألماميةفميةلهإ.راكا
األعضاء.ولاكبينوالمتواصلة

علىاألطرافاتفتتءوتينيكأوسيتإ~ءفىالحاصلمالتةعلىعاإلطكوبد
:سايلى

(المادة

النظامفيالمنثماركةمئرافاالوليانتومسؤ.ور~_الىاالتفاتنيةفئذهفيتث
إطارفيتينيكالشتفألالثزهةاءانتواالجرالطرق~_الىسرفكمافيهوالمنخرطة
~وسيننننت.

2المادة
تقارت

النص،فكمن.لكيخالفمائبوتئالتحفظمع،المذكرةهز«.~افألجل
•التاليةوالمصمئلحاتالكلماتتعني

هياالسكالمؤتمرمننئمة•المنظمة-ا
ريةالنتجاالمعئوماتثنبكةتشغيلحولاالتفاتيآل:اإلتفاقية-2
للتقيةمياالسكالبنك.ائبنك-3
ائنتجارةلنقنيةاالمماثعىالمركز:كزالس-4
والنتكرد~للبحوثاالماشيا~:المعر-5
مئنيةالواالتصلنمراكز:االتصلمراكز-6
مياالمكالمؤتمرلمننئمةالمعلوماتنظمثنبكة:ميسنتأو-7
ثمىاالساالمؤتمرلعفضةريةائنتجاماتالمعبننئمثنكة:أونضامتينيك-8
مياالمكالمؤتمرمنخئمة_األعغماءا:ول:األعضاءا.ول-9
ومراكزكزالسءا~:ا~اءةاألطراف-10

الوطنيةتنسالا´لماكزلسادولاالجتناح~مثماركةوالنتينيثائتابعةاالتحل
الوطنيةاالتصالمراكزlLJ::.Sj.1994ابريل21الى19منارالبيضاءبكا~
ماتيا.حكرطرفمنالمتقبلفيمتعينالنتي
تشغيلفىالمنثاركةوغيرهامىاالسكالمؤتمرلمنظمةائنتابعةاليينئات:المنخرطون-11

االتفاقية.هذدمن5الفصل~.فاالنتىءللمنا.قطبقاالنظام
منظمةنطاقفيإنشاءهاسيتماوانشنتالنتىالمعطياتقواىننئم:متخصصةنظم-12

سلثمي.االالمؤتمر



3المادة
وتينيكسيسناتأد~ينا

1-3oا~يسهرالتىاالسطىالمؤتسمنضةمعلوماتنظمشبكةاوميسناتتعتبر
الشبكاتمخكفنشاطاتينسقءبهذاوهوالمنظمةرعايةتحتانشاءهاعثىلئبنكالتابع

تشكلوهى.االسئميالمؤتمرمنظمةإمثارفىإنئماءهاسيقعأوإنثماءهاتمالتىالمتخصصة

المعلوماتمراكزبينالوصلمنينلتالسامبةالتجهيزاتعلىتتوفرللثتصاالتشبكة\-
والقطاعية.والجهريةمثنيةالو

بنوكمخكففىالمتوفرةالبياناتتبا:لعلىيساىللمعلوماثمتكدمكنظاما-ب
للمنظمةائتابعةالمؤسساتضمنالمعلوماتمصالحمختلفنشاطاتبينوينسقا~ت

تمااهتماماميا.ينحسباألعضاءا~ول~التابعةالمؤسساتوكذلكالبنكبينياومن
االعتمار.اتالقطاعاتعلىتعاونهاتركزأنالمؤسساتهذهعلىويجبوتخصصاتها.

المشترث.

الشيةفياإلعلثميشكلهقاكالهامورباكاألمر.ويئالوعينشرفييساهممنطلقا-ج
واالتتصا.ية.عيةجتمثاك

اجشاباو.لكاألعضاءولاكفيالمعلوفاتمرار.امنتعمالىاثاالثنتىمنيمكننضاما-•
با~ماتالتعريفمنالنظامهذايمكنكماوالطاقات.للثمكانياتوتوفيرااألعمالإلز.واجية
ومؤست.بككلفيوتتميتهااالعلثمية

~انفيمتفحصوحرالمركزأى«ا~`تلقراتنغشامعنءبارةهرتينيث02-3
أهرأماأوسيسننت.إحالوفيالمتخحسحسةالننئمأ_يئثى~.اواألعخساء.ولاك.نالتجارة

ثمبكةيستعملمذرالفروليذاالتجارية.ائمعلوماتونثمزوتحليلجمعيفتتمكرالنشا_ات
اشتغاليا.حلر.وسيسناتاتصاالت

4االدق

تيذ_هياكل

:شيةاتالعناصرمن(تينيك)تنتكرن

.المنظامفيركونالممشا-4.01

ميسنتأوشبكةعلىالمسؤولوهو.البنك-أ
التنسيقمركزوهوالمركز.-ب
اإ)عضاء.ا.ولأئرفمنمعينةوهى:االتصالمراكز-ج



.ائنظامشيالمنخرهعث-0•أل<

~فتنماهموحيائتجارة~تموو/أو~نتئىائد~´مئةوغنيرهامية_ث6االمننئمات
االتفاتية.فئذهنهائنفامتمةةا-~´نلنقنتحنياتمنبتا~موتثمغينإ~ا.

زبيتالمرا«كا.لبتأو_هاالتفاتيةمئذكرةنتئىتيدباتاماائنضامباالنخراهينتم
والمركز.المعنيةاسفضة

ملزى)التفاتيآلهز>مقتضاتتعنتبر

5.1o-النضامفيائمئماركألاألطرافدور

هذاوألجلالمتخصصةائنضمكرمنيرحمننتئىأرمنيسننتثنبكةبفضريسرا~
.ايةاتالخئماتميتكرائغره

شررهو~المحنتملينا~نمتشىوالنتعرفانمعئوماتونضامهيكل~:أ)
واألمان.ا.~ل

يجبائتيواإلجراءاتا~ازيةالنمشموتصميمتصو~فيائحاجةئةالسماتيمتباب
أومينت.ثنبثةنضهتينيكمعمنياتجهكا:´عيا

أومينت.شبكةىائعمرومناد-:جزاءاتميدامنتنناعثىوائعمنمئفينالو_نثلمج

ترا_مخنتثفبئوغمنلنتعثينيمائنننتعمئينءدةعثىأز~اتسرانوسائى.خمن«)
أو~ت.منياتنتكرنائتنىالمنتخصمةانتهالسرونمثمئئبنثابعالتا~معمنيات

التجارةلتنميةاالسلتعيانمركز)2لم

:التاليةنشاف،.المركزميقوقتعبهمركزبصفته

عثىوالعملريةالنتجاالمعلوماتوتثنئيم~الضروريةوالوسائلالنمشمضبط-!
تطويرنا.



~ةا:ائىالمعلوفاتنثرشىتتوكو~ا~أت.تواىوإنجازتمسيمعثىانعمل-ه
ألومينننت.المركزية~<ثنية7أا´
نبئوغأومنيننت~ىنرةالمنتوالثسئكيةاال~!~ووسائلميةاالمحكالوسائل:~ل-•
نما.امنتعمأألجنوالعالميةيةوائجنومئنيةالوامعشياتا~~
ئئمعلومات.الب~النضامبنتشغيلسهمامنثناثئىوالعملنالموهئفدنتثو-ه
J-المعلومات.ونثرريةائنتجاالمعئرماتبثبثةالعملثثيط

:الوهنيةاالنالمدالذا)3

.متةبيبذاوهيءا~قلمركز_انيافىالو~مئنبالمخاالمراكزهذهتعتبر
تى.التتنيهمركزإئىإر_ااهثماالمراقتضرانوتحليثياماتوالمعثوالوثائوقبجمع-أ
ماتائعلومنالوطنيينالمستعملينبحاجياتاايفاء-ب
والمزكزالمستعملينسررلككالحاجةاقتضنتكلمااالتصال:´~ن-~

النظامفىهينالمنخردور-5.02

انمزكنويسينوغيرها.ملثمياالالمؤتمرلمفضةالتابعةالبيئاتوجهفيالنضامحيف
أنإ..اال~ارآجيةاز.«تجنبيتسنىحتىالبيئاتهز»معوثيقةنته»تعلقهساء,.تنى
ا~مئاتبيزالتكاملإمثارىمئرافاالكلنبائعلثقاتتشميةينتوجبالنضامهذاثإ:امة
امئدامئةأ~،رعثىيتمماتائفتبا.لواالمكانيات.الخبراتقلنهاالمنتفا.ةتتسىختن
واتئماور::~

منالجماتيةاالستفا.ةدالمنئمو.ا~فأنحيت،المعئوماتوتحليلجمعمتوىتى-أ
مئرف.قريجمعياالتي_:تا~
المئا~_ر.جميعوجهىاسعمئياتقوا_حتف~ءالمعلوماتفئبرمنتورتنى-ب

6الما.ة
(~)رمةالتجاالمعوماثشبكةنتأماجراءاث

نضام~يعملالتيااتالعبكلميا~ونوالمنخرطيننالمشا~كعثىينتحتم0(.6
.بفتتعلقالتعاو،نميا.ينأماتينيث.

ق0ررر.رالقواىفياكرتصميم-أ
المعلوماتجمع-_
المعمئياتءئحليل-ج
~ماتفيتتشيط-ه
المعلوماتنشر-ال
J-دنالتكو



بيذا.الملحقولالبفيزدنالتدابمجاالتمفصل0<1-يو_-5.02

7ائعا:ه
االممننماران
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للكومسبك0العاسرلدورهاأعمالجدولمسروع
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االفتتاحيةالجلسة

االعمال.جدولاقرار

االسالمي.المؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنتقرير

المتابعة.لجنةتقرير

لتمئيزالمملخطةمشروعبشأناالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمنتقرير

وأليةاالسال~المؤتمرمنظمةأعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاون

.والتنفيذالمتابعة

ن0ر~ا~~ائتماناتتأميننظامانشاءبشأناإلسالميالبنكمنتقرير6-

االستثمار.

v-ريتالتبللمعلوماتشبكةانمئماءحولالتجارةلتنميةاالسالميالمركزمنتقرير

االسالمي.المؤتمرمنظمةاعضاءالدولبين

الغا~للقمالعاألولاالجتماعحولوالصناعةللتجارةاالسالميةالغرفةمنتقرير8-

.االسالميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبينالمنعقد

االعضاء.البلدانلبعضاالقتصاديةالمساعدة1-

أخرى.مسائلأي-1•

للكوسيك.عشرةالحاديةالدورةموعد~11

للكوسيك.العاشرةالدورةقراراتاعتماد12-
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االختتامكلمة

دونمانأيكونالسيدلمعالي
التركيةالجمهوريةفيالدولةوزير

للكوسيكالمتابعةلجنةرئيس
للكوسيكالمتابعةللجنةالعاشرtاالجتمافي
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االختتامكلمة
دونمانأيكونالسيدلمعالي
التركيةالبممهوريةفيالدولةوزير

للكوسيكالمتابعةلجنةرئيس

للكوسيكالمتابعةللبنةالعاشراالجتماعفي
)I~16- 14،Jلم11~4أيار/مايو

،االعزاءالمندوبينحضرات
،الكرامالضيوفحضرات

.للكوسيكالمتابعةللجنةالعاشراالجتماعهذاأعمالنهايةالىوصلنالقد

توصياتعلىالمصادقةالى<أيامثالثةدامتالتيمداوالتناأعقابفي،وتوصلنا
.األعضاءالدوليبيناالقتصادالتعاونمستقبلبشأنملموسة

التطورعنتماماستترهماالقتصاديالتعاونمبالفينشاطاتنابأنلواثقوإني
بالتقريرالواردةالتوصياتوضعنااذاالعالميالمستوىعلىالجاريوالسياسياالقتصادي

.التنفيذموضعاعتمدناهالذي

اللجنةفياالعضاءالبلدانتصورالىوبالذاتأواليرجعاجتماعنانجاىفيالنضلإن
.ذلكعلىجميعالكمفشكرا.النشةاسهاماتهاالىوكذلكللتعاون

لمااالسالميالمؤتمرلمنظمةالعامةلألمانةامتنانيخالصعنأعربأنأيضايفوتنيوال
.والمساندةاالهتمامبالغمناجتماعناأولت

،االسالميالمؤتمرلمنظمةالمعنيةبالمؤسساتأخصبصفةاالشادةمنكذلكليبدوال
والغرفةالبيضاءالدارومركز،للتنميةاالسالميوالبنك،أنقرةمركزوالسيما
.وتفاناخالصبكلاليهاالموكلةالمهماتجميعأنجزتالتي،االسالمية
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مستوياتكلفينشطبشكلساهمواالذيناالداريينالموظفينالىشكريأوجهكما
.والتحريريينالفوريينالمترجمينالىوكذلك،التنظيم

،األعزا»المندوبينمضرات

فيالهامة8النقااحدىيشكلاالقتصاديالتعاونلتعزيزالعملخطةمشروعأنشكال
.اهتماعناخاللناقشنا»الذيأعمالناجدول

سباالتألهمواألهدافواالتبا»اضيوالموتمددالتيالوثيقةهز«أنمنيقينلعلىوإني
.المستقبليةنشاطاتنافيالسبيللناتنيرسوفاالقتصاديالتعاون

التيالعملخطةومتابعةبتنفيذالضامةاآلليةبأنمقتنعفإني،ذلكعلىوعالوة
فيتنجزالتيالنشاطاتعلىالنجاعةاضفاءفيكبيرحدالىتساهمسوفاعتمدناها

.الكوسيكنطاق

فيالناصالقطاعمشاركةازا»صائبةنظرةمنأظهرنا»ماابراز،النتامفيوأود
.مداوالتنامنهامببانباستأثرتالتيالنقطةهز»،الكوسيكأنشفة

االهتماعبتنظيمالقاضيللقرارارتياحيعنأعربأنإال»السياقهذافي،يسقنيوال
للكوسيك.العاشراالجتماعانعقادقبلاسطنبولفيالخاصالقطاعلممثلياألول

الغنيللتعاونالوطنيةاالتصاللهيناتالضامساالمتقاعالفندقهذافيانعقدكذلك
للتنويهالمناسبةهز»وأغتنم.المتابعةلجنةاهتماعمعمتزامنا،االسالميةالبلدانبين

.الكوسيكاطارفيالملموسللتعاوننموذجاتشكلالتياالتصالهيناتبأعمال

عمامجددالقاءكمأمال<بلدانكمالىميمونةعودةلكموأرهوشكريلكمأجدأ،وفتاما
.قريب


