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تقرير
عنالمنبثقةكمتابعةللجنةعشرالحادياالجتماع

اال~تمرالمنلمنظمةوالتجاريالحثصاديللتعاونالدائمةكلجنة

ا)»»»أيارمليرلم21ال~tاسطنبول،لم





تقرير
~كمنبثقةالمتلقةللجنة~طحالياالجتماع

االسطمىطمزتمر~يوطتجلا~يللتقالنممة6الدكلجنة
2-21(لحمطنبمل، t/ر1195(يرملير

االقتصاديللتعاونلمدلمئمةاللجنةعنالمنبثمةالمنابعةللجنةعشرالحادياالجتماعانعقد-1
الى24منالفترة~اسطنبولبعينة(الكومسيك)االسطمىالمؤتمرلمنظمةيوالتجل
.199oأيارمايو/26

المتلقة:لجنةاعضاهالتاليةاعولعنممكوناالجتماعحضر2-
الرئيمر)لمالتركيةلمجمهورية-

دائم)عضوالرئيمر،فلئبلمالسعوميةالعربيةالمملكة
لمدلمنمعضوالرشيمى،(نلبفلسطنهولة

لمعربية)للمجموعةممثالانرئيس،مب(نهالعربيةمصرجمهورية
لماآلسيويةللمجموعةممثالالرئيمر،(نائباالمطميةايرانجمهورية
لماالفريقيةللمجموعةممثالالرشيمى،(نائبالكاميرونجمهورية
الساسى)االسطمىالقمةمؤتمروئيمرالرشيمى،(نائبالسنغلجمهورية

(مقرر)ماليزيا
لمسابق)بالمكتب(منواالسميةباكستانجمهورية
لمملق)بالمكتب(~لمكويتهولة
السابق)بالمكتب(~الهاشميةاالرمنيةالمملكة

وكمؤسساتاالسطمىانمؤتمرلمنظمةلمعامةاالمانةعنممكوناالجتماعحضركما3-
عنها:والمنبشعةلهاالتابعةلمتاليةالمتخصصة

االسميةللولىوالتريبواالجتماعيةوا~ميةاالحصائيةالبحوثمركز-
التجارةلتنميةاالسطميألمركز-
للتكنولوجيااالسطمىالمعهد-
والشميةوالتكنولوجياللعلوماالسطميةالمؤسسات-
االسمةوانثماقةوالفنونيخللتلاالبحلثمركز-
للتنميةاالسطميلمبنك-
السلعوتباملوالصناعةللتجارةسطيةاالالغرفة-
المنعن~االسطمىاالتحاد-

تتصادىاالالتعاونلمنظمةممةمراهببصفةاالجتماعحضركما
ا)رقمالمرفقفىالمشاركينقائمة(وترد

االنحتاحةالخلسة
التركية.بالجمهوريةالماليةوزيرأتيالعصمتكسيدمعالىاالجتماعافتتح-4



الكوسيكورئيسرالتركيةالجمهوريةرئيسديميرل»سليمانالرئيسفخامةووجه0-
عشرةاالحدىاماألعوامتدادعلىالكوسيكتاريخإلىفيهااشاراالجتماعإلىرسالة
فيالناشئةالمعقدةالظروفإلىاالنتباهمسترعياءاآلنوحتىانشائهامنذانقضتالتي
االستراتيجيةأنفيثمتهديميرلسليمانالرئيسفخامة´كدوالباردة.الحربأعقاب
االعضاءالبلدانبينوالتجارياالقتصاديالتعاونلتعزيزالجديدةالعملوخطةالجديدة
فخامتهوتمنىالجديدة.العالميةاالتجاهاتهذهتسايراناالسطمىالمؤتمرمنظمةفي
مهام.منبهتضطلعفيماالنجاحللجنة

هيميرل)سليمانالرئيسفخامةرسالةنص2رقمالمرفق(ويتضمن

االجتماعأمامكلمةالتركيةبالجمهوريةالماليةوزمرأتيالعصمتالسيدمعاليألقىثم6-
مندةالبلالحربانتهاءاكب«..Lإلىأشارثمءاسطنبولفىبالوفودبالترحيباستهلها
حلحيثالولياالقتصاديالتعاونوطرقاشكالعلىطرأتجوهريةتغييرات
التطوراتعلىالضوءالماليةوزيرسلطثمالذاتي.االكتفاءمحلوالعولمهالتكافل

مسلحةءالكوسيكأنإلىالوزيروخلصالعالمي.االقتصادشهدهاالتيااليجابية
وضعفياآلنأصبحتقدءالجديدةالحقبةفيالمتاحةالفرصومفتتمةالماضيبخبرات
هذهوتعزيزاألعضاءالبلدانبينفيماالتعاونأنشعلةنطاقتوسيعلهايتيحافضل
الجديدة.العملخطةتنفيذأهميةعلىءالسياقهذافيالوزير»وأكدنشطة.األ

لم.3رقمالمرفقفياتيالالسيدمعاليخطابنص(ويرد

v-المؤتمرلمنظمةالمساعدالعاماالمينعثمانر.ن.عصمانالسيدمعاليألقىكما
الجمهوريةرئيسدميريل»سليمانالرئيسلفخامةامتنانهعنفيهااعربكلمةاالسطى
الجمهوريةوزراءرئيسةجيللى»طانصوالسيدهولدولةالكوسيكورئيمىالتركية
مستمرواهتمامثابتالتزاممنيبديانهماعلىللكوسيك»المناوبةوالرئيسةالتركية
العاماالميناعربكمااالعضاء.الولىبينوالتجارياالقتصاديالتعاونبتعزيز
االجتماع.لمقداتخذتالتيالممتازةللترتيباتوتقديرهشكرهعنالمساعد
).4رقمالمرفقفيعثمانر.ن.عصمانالسيدمعاليكلمةنص(ويرد

باكستانوجمهوريةالهاشميةاألردنيةوالمملكةءفلسطيندولةوفودرؤساءتحدثثم8-
ءالسنغالوجمهوريةالسعودية،العربيةوالمملكةءالعربيةمصروجمهوريةءاالسمة
شكرهمعنالوفودرؤساءواعرباالسثمية.ايرانوجمهوريةالكويت»ودولة

ءالكوسيكورئيسالتركيةالجمهوريةرئيسدميريل»سليمانالرئيسلفخامةوتقديرهم
االعضاء.الدولبيناالقتصاديبالتعاونمستمراهتماممنتوليهwالتركيةوللحكومة

هذالعقدممتازةترتيباتمنأعدتهلماالتركيةللحكومةشكرهمعنأعربواكما
السياسيالمناخمايشهدهاهميةعلىكلماتهمفيالوفودرؤساءوشدداالجتماع.
التضامنلتعزيزالملحةالضرورةمؤكدينءحاسمةتحوالتمنالعالمفيواالقتصادي

علسالقائمالتعاونبدعمالكفيلةوالوسائلالسبلعنوالبحثاالعضاءالدولبين
وواقعية.ملموسةمشارين

وكيلنائبءالنساناتموشينالسيدسعادةاالجتماعفيالعامةالعملجلساترئاسةتولى9-
التركية.الجمهوريةفيللتخطيطالحكوميةبانهيئةالوزارة



برئاسةلمعضويةمفترحةصياغةلجنةشكلةاالعمال،جولاللجنةاعتمتأنوبعد-1<
كوفدورئيسةبتركيا،ماليزياسفيرةاحماءحاجىبنتزبيدةكسفيرةسعادةألمقروء
الماليزي.
اللبنة).اعتمتهمانحوعلىاألعمالجولoرقمالمرفق(ويتضمن

عثمان»ر.ن.عصمانالسيدمعىقماألعمالجدولمنالثالثلمبندمناقشةلدى-اا
ثمالعامة.لطمانةالمرجعىالتقريراالمطى»الموتميلمنظمةالمساعدالعاماالمين
االسطميالمؤتمرمنظمةفىا~ميةالشؤونميرميالو،ن.السفيرسعادةتولى

منتحققماعلىقمهالذيالعرضفيلمضر»»ميالولمسيد/وسلطالتقرير.كحيص
وكنلكاالعمالجولببنودولممتعلقةالكوسيكلمتخذتهاالتىلمقراراتتنفيذفىتقم
تحتهتتعيدةوزاريةاجتماعات~المعتمدةالقراراتتنفيذفىالمحرزبالتقدم
ائكوسيك.رعاية

اعداده.فىبذلالذيالجهدعلىوأمثتالعامةاالمانةبثمويرعلمااللجنةوأحاطت-12

يقامسوفكساهسالتجارياالسطمىالمعرضدنلمتقييمععلمااللجنةواحاطت-1,.
(جمهوريةجاكرتافى1996االولثسريناكتوبر/27الى22منالفترةفى

عام~لبنانفييقامسوفالسابعالتجارياالسطىالمعرضوبأنامفونيسياا»
للتجارةاالسطميةوالغرفةكتجارةلشيةاالسطمىلممركزمعبالتعاونء1998

المعنية.المؤسساتمنوغيرهاللشيةاالسطميوأنبنكالسلعوتبادلوالصناعة
المعرضين.هذينفىالمشاركةاالعضاءالدولاللجنةوناشدت

السلعوتبادلوالصناعةللتجارةاالسطميةالغرفةانبارتياحاللجنةالحظتوكذلك-41
تنظيمءالعربيةمصربجمهوريةوالصناعيةالتجاريةالغرفاتحادمعبالتعاونستتولىه
ايلولسبتمبر/,.0الفترةفياالعضاءالدولفىالخاصلمقطاعلممكىالثانىاالجتماع

الجهودبذلاالعضاءالدولوناشدتءبالقاهرة199oاألولتشرينأكتوبر/2إلى
االجتماع.هذافيفعالةمشاركةبلدانهافيالخاصالقطاعممكريشارككيالطزمة

oبتوحيدالمعنيينالخبراءلفريقالساساالجتماعتقريربتوزيعاللجنةونوهت-ا
ومشروعباسطنبول1994ابريل27-26يومىفىعقدالذيالقياسيةالمواصفات

االعضاءالدولعلىوالموازينوالمقايسرللمعاييراالسطميةللمنظمةاالساسىالنظام
االساسى»النظاممشروععرضعلىاللجنةواهتتوقداالسطمى.المؤتمرمنظمةفي
العتماده.للكوسيكعشرةالحاديةامورةعلىالضروريةالتعيطتادخالبعد

االمنحولالرابعالوزارىالمؤتمربانعقادالتقديرهمععلمااللجنةأحاطتكنلك-16
الى14منالفترةفىطهرانفىاالسطمىالمؤتمرلمنظمةالزراعيةوالتقيةالغذائى
عنالصاهرالتقريرضهالعامةاألمانةمنوطلبتء199oالثانىكانونلميناير16

ئلكومسيك.عشرةائحاميةاهورقعلىأئمنكرراالجتماع



1v-التعاونلتعزيزالمبذولةالجهودتمتفيأانالضروريمنانهمخكفةوفودواعلنت
مساتمنانشاءالىاالتجاهقلءالموجودةالمؤسساتمنممكنقدربأقصىا~هتصادي

االسطميالمؤتمرعنالصادرةالصلةذلمتالقراراتبهتقضىلماوفقاوذلكءجديدة
الخارجية.لوزراء
للمنظمةاألساسيالنظامومشروعلمعاهةاألمانةمنالمقدمالمرجعيالتقريرنص(ويرد
الترتيب).علىvرقمو6رقمالمرفقينفيوالموازينوالمقاييمرللمعاييرمطيةاال

الد0قماالتحااالقتصاد0التعا

االمينعثمان».رن.~نسعادةقدماالعمالجدولمنالرابعالبندمناقشةلدى-ا8
االمينواستهلالعمل.خطةتنفيذعنتقريرااالسطمي»المؤتمرلمنظمةالمساعدالعام
باعدادالكوسيكقيامعناساسيةمعنوماتبتقديمتقريرهعرضالمساعدالعام

فيذلكبعداقرارهماوعنواعتمادهماالجديدةالعملوخطةالجديدةأالستراتيجية
السابع.االسطميالقمةمؤتمر

المتعلقةوالتنظيميةالفنيةالمسائلءالموضوعهذاحولمداوالتهافيءاللجنةوناقشت-ا9
العمل.خطةفيالمحددةالعشرةالمجاالتيغطيالقطاعاتبينمشتركاجتماعبعقد
بينمشتركواحداجتماعيعقدأنعنعوضاأنهءالسياقهذافيءاللجنةرأتوقد

بعقديقضيعمليةأكثربمنهاجاألخذيجدرفإنهالعمل،خطةتنفيذفيللبدءالقطاعات
معاآنفيببعضبعضهامرتبطةمجاالتعدةأوواحدمجاللشاولاجتماعمنأكثر
اجتماعاتاستضافةإلىاألعضاءالدونىجميعلملجنةودعتاالولوية.أساسوعلى

القطاعات.بينالمشتركةواالجتماعاتالمخكفةالقطاعات

الستضافةاالسطميةباكستانجمهوريةمنالمقدمللعرضتقديرهاعناللجنةوأعربت)-•
العمل.خطةتنفيذإطارفيالقطاعيةاالجتماعاتأحد
).8رقمالمرفقفيالعامةاألمانةتقريرنص(ويرد

اثنمانان0نأ»سسهانشاءللشمه~حملاال~.~النكمفد~~<مدنانا
االسئما0ضماالنصد

للتنميةاالسطميالبنكممثلعرضءاالعمالجدولهنالخاصرالبندمناقشةوعند21-
االستثماروضمانالتصديرائتماناتتأمينمؤسسةبانشاءيتصلفيماتقدممنماتحقق
الحاديةالدورةاثناءفيللموضوعكامالعرضاسيقدمأنهالىوأشارالبنك»رعايةتحت
وعملياتها.ألمؤسسةهذههيكلعلىاألعضاءالبلدانالطالعلئكوسيكعشرة

االجتماعانعقادأشاهمماثالعرضايقدمأنللتنميةاالسميالبنكمناللجنةوطلبت22-
2إلىأيلولسبتمبرلم30منالقاهرةفيعقدهالمقررالخاصالتطاحلممكيالثاني
.199oاألولتشرينأكتوبر/



جهودمنبنلهلماللتنميةاالسطمىللبنكهاوتقسشكرهاخالصعنانلجنةواعربت23-
األعضاهالدونىوناشتالكوسيك،مشروعاتمنالهاموعلممثمرهذابنجاحينجزحتى
فىبعدتكتتبولمللمومسةلممنشئةاالتفطيةهذهعلىتصتلمرو/توقعلمالتى

نلك.الىتباهرانرأسمالها
.19رقمالمرفقفيللتنميةاالسطمىالبنكمنالمتمالمرحليالتقريرنصد(وس

عملورقةلمكوسيكتنسيقمكتبقمءاالعمالجولمنالمماسىالبندمنكشةولدى24-
عشرةالحاديةالدورةأمشاءاجتماعاتلتنظيماتخاذهايجريالتىالترتيباتحول

اوروجواي.جولةنتائجحولالنظرأوجهلتطتباهلللكوسيك

2o~منوغيرهااالسطميالمؤتمرلمنظمةالتلعةالصلةذاتالهيئاتثمامانالنجفةوطلبت
والتدريبواالجتماعيةوا~قصاميةاالحصائيةالبحوثهركنمكرءاهوليةكمنظمات
والغرفةللتنميةاالسطمىوالبنكالتجارةلتنميةاالسطميوالمركزاالسمة»للبلدان

ومنظمة(االونكتاد)والشميةللتجارةالمتحدةاالممومؤتمروالصناعةللتجارةاالمطمية
لممنكراتتغطىانويمكنالموضوع.هذاحولمرجعيةمنكراتءالعالميةالتجارة
التالية:الموضوعاتءتغطيهماضمنالهيئات»هذهمنالمهمة

بانشاوالمتصلةوالتطوراتالتجاريةللمفاوضاتاوروجوايجولةشجلتعامتقييم-1
العالمية،التجارةمنظمة

البلدانبينفيماالتجاريةا~تمنظورمناوروجوايجولةالتفاقياتعامتقييم)-
ءالناميةوالبلدانالمتقمة

منظمةفياالعضاءللبلدانالخارجيةلتجارةاعلىاوروجوايجولةاتفاقياتآثار~3
االسطمي.المؤتمر

الدورةتقريرفىالنظروجهاتتبادلاجتماعاتنتائجإدراجعلىاللجنةوافقتكما26-
بنصوصالعامةاألمانةموافاةاأل~ءالولىاللجنةوناشدتللكوسيك.عشرةالحافية

للكوسيكعشرةالحاميةالدورة~الموضوعهذاحولشيمهاالمقررالمنكرات
وذلكانقطري،المستوىعلىاعدادهايتمأخرىوثائقأوتقاريرأودراساتأيةومعها

االسطمي.لممؤتمرلمنظمةكتابعةالمعنيةوالهيئاتاال~»اهولىعلىلمتوزيعها

تنسيقمكتبمعبالتعلونءالضروريةلحرتيباتاتخاذالعامةاألملنةهناللجنةوطلبت27-
تبادلالجراءاالسطمى»لمموتمىلمنظمةالتابعةالمعنيةلهمومساتمنوغيرهالكوسيك

الموضوع.هذاحولالنظرلوجهلتفعال
لم.الكوسيكتتسقمكتبمنلحعقمةلهعملورقةنص1>رقمكمرفؤفى(ويرد



الدورةاعمالجدولمشروعفياللجنةنظرتاالعمالجدولمن7البندمناقشةلدى28-
االولتشرينلماكتوبر24الى21منالمدةفيعقدهاالمقررللكوسيكعشرةالحادية
199Clاسطنبول.في

عنبهاالعضاءالدولموافاةوقررتاالعمال»جدولمشروععلىاللجنةووافقت29-
االسطمي.المؤتمرلمنظمةالعامةاالهانةطريق

0f-التيبللموضوعاتمواناثهاإلىاألعصاءالدولتأعوانالعامهاألمانهمناللجنةطلبث
والثيلمةالدواالقثصاديةالقصدياحولالنظروجهدثدلثباعاثاجتمافىمثاولهايمكن
للكوسيك.المقبألالدورات~ستعقد

نا~سراب»زاهرياللهحشمثلمسعادهألقاهالذيبالبانالثقديرمععلمااللجنةأحاطث-3ا
المنطمة.وهذهالكوسيكبنالتعاونفيهومثاولاالقتصادي،التعاونلمنظمةالعاماألسن

مركزإنشاءعلىعاماعشرخمسةبمروراالحتفالأنالتقديرمعاللجنةالحظتكذلك32-
عشرةالحاديةالدورةأمشاءفىيقامسوفمطيةاالوالثماقةوالفنونللتاريخاألبحاث

للكوسيك.

ءالتركيةالجمهوريةءاسطنبولفيينظمسوفالثانيالموئلمؤتمراناللجنةوالحظت~33
الدعمتقديمالىاالعضاءالبلدانودعتء1996حزيرانيونيه/ا4الى3منالفترةفي

اعماله.فيمستوىاعلىعلىوالمشاركةالمؤتمرئهذاالكامل

~الشامةالخلسة

الدولةوزيرءدونمانايكونالسيدمعاليرأسهاالتيالختاميةالجلسةفياللجنةاعتمدت34-
المؤتمرلمنظمةالعامةاالمانةمناللجنةوطلبتمرفقاته.معالتقريرالتركيةبالجمهورية
الحاديةدورتهافيالكوسيكالىورفعهاالعضاءالدولعلىالتقريرتوزيعاالسطي
عشرة.

رئيسءدميريلملمارالرئسرفخامةالىرسالةتوجيهرئيسهامناللجنهطلبث~35
وفائقامشانهاعميقعنلفخامشهفيهاثعربالكوسيك»ورئيسالشركيهالجمهورمة
الوشاده.وكرمالسيافهحسنمنالمندوبونمالثيهعلىتقيرها



المندوبينباسمكلمةالعربيةمصرجمهوريةوفدوئيمريولمنىالدمحمدلمسفيرسعادةلمقى36-
حسنمنالوفودبهماحظيةعنىوشجاحكومةلتركياشكرهصاعقعنفيهاعبر

لرشيمىشكرهعناسفيراعربكمامطنبول.بااقامتها~الوفادةوكرمالضيافة
لطجتماع.أعدوماالتىالممتازةالتريبتلتعلىولمعاونيهاالجتماع

علمساهماتهمللمسربينشكرهعنالختاميةكلمتفىهوغانايكونالميدمعاليعبر37-
المنبثمةوالمؤسساتالعامةاالمانةشكركماالتعاون.روحمناظهروهماوعلىالقيمة
انواعلنالقيمة.اسهاماتهاعلىلهاالتلعةوالمؤسساتاالسطمىالمؤتمرمنظمةعن

البلدانبينالتعاونعرىتوثيقالىتؤديسوفالمداوالتختامفيالعقمةالتوصيات
اكدتتصادياالالتعاونبمتتضيتتفيآلياتلمشاءضرورةعنىشدواذاالعضاء.
االعمنماء.البلدانبيننيماا~ديالتعاونلتعزيزالعملخطةبتنفيذالمبامرةاهمية
بلدانهم.الىلمعودةسعلمةللمندوبينمتمنياكلمتهدونمانأيكونلموزيرمعالىواختتم
لم.دونمانايكونلموزيرمعاليالقاهاالتىالختاميةالكلمةنصا2رقمالمرفقفى(ويرد





_شانققانعة
عشرالحادياالجتماعفيهانظرالتى
الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

ا)»55أبارمابولم»6.14(اسطنبول،





الوشانققانعة
عشرالحاديجتماع6افيهانظرالتى
الكو~اعنالمنبثقةالمتابعةللجنة

)1995)يأرمليولم26-2أ(اسطنبول،

الموتميلمنظمةالعامةاالمانةمنمرجعىتقرير-1
االسطمي

باقتراحالمتعلقةالتطوراتآخربشأنمذكرة~2
للتنميةدائمةلجنةانشاءااليرانيةاالمطميةالجمهورية
الزراعية

االقتصاديالتعاونلتوثيقالعملخطةتنفيذاستعراض3-
المؤتمرمنظمةاعضاءالدولبينفيماوالتجاري
اال~

مؤسسةانشاءبشأنللتنميةاالسطميالبنكمنتقرير-4
االستثماروضمانالتصديرائتماناتعلىللتأمين

لتبادلاتخاذهايمكنالتيالترتيباتبشأنمذكرة0-
فلكومسيكعشرةأالميةالدورةامشاءفيالنظروجهات
التجاريةللمفاوضاتاوروجوايجولةنتائجحول

الىمقماالسطميةالغرفةنشاطاتعنموجزتقرير6-
االقتصاديللتعاونالدائمةللجنةعشرةديةالمحاالدورة

االسطميالمؤتمرلمنظمةوالتجاري
v-الخاصالقطاعنمعكيالثانياالجتماعبشأنمعلومات

المشتركةالمشروعاتفيواالسثمارالتجارةلتشجيع
االسمةالبلدانبينفيما

نطاقفيالتجارةلتنميةاالسطميالمركزنشاطات8-
الكوهسيك

)2(1D59-I/lCF-CECMOC/COI





المرفقانا





المشاركين~ممة
المتابعةللجنةصرالحادياالجتماعفى

الكوسيكمحزالمنبثقة

ا)995(بارمبو/26-24ءاسطنبمللم





المشاركنقاأممة
المتابعةللجنةهشرالحالياالجتماعفى

الكوهميكهنالمنبثقة

)1995)بلملبولم)6-24آاسطنبول،
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دميريلسليمانلمالرئيسفخامةرسالة
الكوسيكورنيسالتركيةالجمهوريةرئيس

محزالمنبثقةالمتابعةللجنةعشركحادياالجتماعا~
والتجاريا~ديللتعاونالدائمةاللجنة

االسطميتمرانمنلمنظمة
(الكومسيك)

)1995أيارميوا24اسطنبمل،لم





ميريلمنيمانلمالرئيس~رسآل
الكوسيكورنيصالتركيةالجمهوريةونيس

محنالمنبثقآلالمتابعآلللجنةهشر(لحادي(الجتماعالى
يو~لىا~يللتعاونممآل2الداللجنآل

االسطميتمرالمنلمنظمآل
ا(ككومصيك

م199oمايولم)يار24ء(اسطنبول

الرئيس،السيد
ءالسعادةاهمحاب
الموقرون؟المندوبون

عشر.الحادياجتماعكمانعقادبمناسبةاسطنبولفيافرىمرةبكمارحبانيسعدني

بذلفيشرعناوقد.ا984عامفىانشعلتهاالكوسيكبدأتمنذعاماعشراحدانقضىلقد
ذلكفيالعالمسادتالتىالباردةالحربمناخفياالقتصاديالتعاونمضمارفىجهودنا
كمحفلمكانتهاتوطدانالكوسيكاستطاعتعشراالحدىاالمحوامهذهامتدادوعلىالحين.
~منجهودمنلجنتكممابذلتهبفضلاالسمى،ائمؤتمرمنظمةمحافلمنبارز

وملموسة.كثيرةانجازاتمنحققتهومامنتظمةمنويةاجتماعات

الحقبة.ككامشاءألفناهعمامخكفاجديداعالماالباردةالحربحقبةانتهاءمنذنواجهاننا
اتسمتالتيالحقبةككفىمنهاوضوحاوااملتعقيدااكثرتبدواالننواجههاالتيفالظروف
واالقتصادية.لسياسيةاالظروففيالتطوربمسارالتنبؤالميسورمنجلنسبىباستقرار

وافريقياالبلقانفيالعرقيةوالصراعاتاالنفصاليةواالتجاهاتالقوميالتعصباتجاهاتان
لنا.بالمغقلقمصدرجميعاتشكلالتزالالوسطىوآسياوالقوقار

بمستوياتاالتصاالت،تكنولوجيافيالثوريةللتغيراتنتيجةءيقنعونالناسيعدلمكذلك
الديمقراطيةقيمةتوطأتالنحوهذاوعلىارقى.ممقوياتالىيطمحونبلالراهنةمعيشتهم
والرفا«الرخاءمنمزيدنحوالدافعةلمرئيسيةلمقوةبوصفهااالنسانوحقوقالسرقواقتصاد

العالم.انحاءكلفي



تغيراتالدولياالقتصاديالتعاونوسائلشهدتالجديدةالعالميةالظروفهذهبزوغومع
بمستوىاالرتقاءاالقتصاديالتعاونمنالمنشودةالغايةفاصبحتاالخرى.هيجوهرية
واصبحالذاتي.ا~ء~منوليسالعالميوالتعاونلمتكافل~مناالقتصاديالرخاء
يجريانتيالحكوميةللمشروعاتوليمرالخاص»القطاعيقيمهاالتيللمشروعاتالمواردحشد

الدولى.االقتصاديللتعاونالفقريالعموداالنيشكلالذيهوالعامة»الموازناتمنتموينها

الجديدةالعملوخطةالجيدةاالستراتيجيةانفطحظانالمقامهذافيالصدريكجلمماوانه
الجديدة.العالميةاالتجاهاتهذهيسايرانالكوسيك،اطارفياالقتصاديللتعاون

االقتصاديةائقضاياحولالرأىبتبادلالكوسيكاتخذتهالذيالقراراناعتقدفإننيكذلك
انثكلتها.الىجديدازخمايضيفسوفالسنوية»دورانها~الراهنةالعالمية

طيبللمندوبينارجوكمامداوالتها،فيالكاملالتوفيقالمتابعةللجنةارجوفاننيوختاما
اسطنبول.فىاالثامة

>سريلمنيمان
التركيةا~«~د~

الكوسيكددنيسر



-م-

ميال3~السيدلمعاليا~هيةالكلمة
التركيةبالجمهوريةالماليةونير

الكوسيك~المنبثقةالمتابعةللجنةهثرالحادياالجتماعالى
الم995ملير/آيار24(اسطنبول،





أتيال~السيدلمعىالحتتلحيةالكلمة
كتركيةلحجمهوريةكماليةيرون

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةلملجنة~يانحهاالجتماعطر
)I~4 )1995مليواآيلر),

الوزراءمعالي
المساعدالعاماألمينسعادة

الموقرونالمندوبون
الكرامالضيوف

أنلىيطيبالكوسيكعنالممنبشةالمتابعةللجنةعشرةالحاميةالدورةأفشحإذإننى
اسطنبول.فيمنابكمأرحبوأنبينكمبوجوديسروريعنأعرب

للشئونامولةوزيرهوغانأيقرنالسيدمعاليألننظراالورقمذهبافتتاحكلفتلقد
ومنءهامةمهمةفىالبالخارجحالياموجودالمتابعةلبنةورئيمرتركيافىاالتتصامية
الختامية.الجلسةفيحاضرايكونأنالمتوقع

التيالتركيةللحكومةكعمةالمتابعةللجنةاجتماعافيها.حضرالتياألولىالمرةهيهز»
فيلمنظرالمعانفرصةلىيتيحاالجتماعومذالمكوسيك،ألنشطةكبيرااهتماماتولى
اهتمام.بكل.تابعهاالتىبلداننابينالتعاونأنشعلة

فىالمدرجةالتعاونيةوالمشروعاتالقضيااالجتماعهذافينستعرضسوفتعودناوكما
وإننيبلداننا.بينالتعاونتوثيقالىالراميةالموضوعاتونناقشىالكوسيكأعمالجدول
االجتماع.لهذاالنجاحيكفلسوفالقيمةباسهاماتكممقرونابينناالتفاهمأنمنثمةلعلى

الموقرونالممفوبون
الكرامالضيوف

Jنوعيةفىهامةتغييراتالىأهتدةالبلالحربأهتابفياستجتالتىالظروف
لشجيعالحزمةبالترتيباتماالهتيثمتدالجيدالسياقهذاوفىامولى،االقتصاديالتعاون
االنتاجيةالمشروعاتفيوليمرالتعاونمجالفىالطوعيةالمشاركةعلىالخاصالقطاع
الحكومات.تقوالهاالتى

والنقلالتجارةمجاالتفىالقائمةالمعوقاتنزيلأنيقتضيناكحكوماتفواجبنامناومن
للتعاون.الطزمةعائمالدنرسىلكىواالتصاالت



منلديهابماوهي»ثثثقاراتعلىتمتدشاسعةجغرافيةمساحةتحملاالسلثميةأمتتاإن
فيماللتعاونهائلةامكانياتعلىيتتطووثراء»ءديناميةسكانيةوتركيبةوفيرةطبيعيةموارد
وشعوبها.بلدانهابين

الحاديالقرنمشارفعلىجديدازخمااكتسبقدوالدولياإلقليميالتكافلهووها
العرقيةالصراعاترغمومتواصلةواسعةبخطىتتطلقالعولسةعمليةهيوهاءوالعشرين
أنبداعةعلينايفرضالجديدالمناخوهذاودولية.إقليميةتجاريةتكتطتإنشاءنحوواالتجاه
فينصيبناازدياديكفلنحوعلىبلداننابينالتضامنوتوطيدالتعاونتوثيقعلىنعمل
العالوية.والتجارةالعالمياالنتاج

الموقرونبونالصفو
الكرامالضيوف

فىسادتهالتيالركودحالةمنيتخلصبدأالعالمىاالقتصادأنعلىمتلشواهدثمةان
مجاالتفىهامةتطوراتشهدأنهالىالدوليةاالحصاءاتأحدثتشيرإذالتسعينات،أوائل
,ا993عامفىالمائةفى%2ر5بنمبةالعالمىاالنتاجزادفقد.اI'94عامفىعديدة
بأنالتقديراتوتفيدالتوقعات.كلمتجاوزاا994عامفىالمائةفى2ر7بمعدلنمواوحقق

«ا99oعاميفىالمائةفى4ر2والمائةفى3ا»ربمعدلينموسوفالعالمىاالقتصاد
التوالى.علىا996

المائةفي3~بمعدلتزايدتفقدءالتفاؤلعلىتبعثالعالميةالتجارةتطوراتفإنكذلك
تتموسوفبأنهاالتقيراتوتفيدالتواليهعلىا994وا993عاميفيالمائةفي9ر4و

يستمروسوفالتوالي.علىا996و199oعاميفيالمائةفي6ر8والمائةفي8بمعدل
التنفيذ.موضعأورجواىجولةاتفاقياتوضعتمااذاالعالميةللتجارةااليجابياالتجاههذا

فيواحدباتجاهيتسمالذيالعالمياالقتصادأنلوجدناالعالميةالبياناتامتعرضناوإذا
بذاتها.معينةبلدانفياالختطفشديدةصورةيتخذالشميةمجال

مستوياتعندالتضخمكبحفىنجحتالتيالمتقدمةالبلدانمنكثيريسقىحينفعلى
اليابانتنتهجءتضخميةآثارمناالقتصاديالنموعنينجمقدماتفاديالىللغايةضئيلة
النمو.زيادةعلىتشجعلكيالطلبزيادةالىترميسياسات

صوبواسعةخطواتتخطوأنبينهاهمنوبلثدناءالناميةالبلدانبعضواستطاعت
لشعوبهااألساسيةاالقتصاديةالحاجاتالشباعأخرىبلدانتجاهدحينفىوالنمواالستقرار
الباهظة.الخارجيةالديونةوطتحت

أصبحتالتىالبلدانفياالقتصاديةالبنياتترتيبوإلعادةلطمالحتبذلجهودوثمة
سابقا.السوقيتىاالتحادانهيارعقبخراموظهرتوالتياالنتقاليةاالقتصاداتباسمتعرف
السوقيةاوروبابلدانفىخصوصااالقتصادي،االصالحبرامجحققتهالذيللنجاحونتيجة
اoالىوصلتاالنتاجفيخسائرمنعانتهماتداركمنالبلدانهذهتسكنتاوووباءووسط
كانتوناالقتصادي»النمومنجديدةفترةتبدأأنواستطاعتعديدةسنواتعليلةالمائةفى



البلدانهز.جعلمماالوسطىوآسياوالقوقارروسيافىمستمرةتزللماالنتاجخسائر
االقتصادي.االصالحسبيلفيمضنيةجهوداتواصل

األولكانونديسمبر/شهرفيالمكسيكفياندلعتالتىالخارجيةالديونأزمةفانكذلك
األموالرؤوسالىحاجةفيهيالتيبلدانناعلىوخيمةعواقبالىتؤديربماالماضي
الخارجية.

عكسيةوجهةيتخذربمامابلدعلىاألموالرؤوستدفقأنالمكسيكأزمةاثبتتوقد
وفيائشاملةاالقتصاديةللتوازناتبااليلقىالاالقتصاديالمناخكانحيثمامقدماتدون
المدفوعات.وميزانالميزانيةعلىالسيطرةغيبة

لبلداننا،بالنسبةهامةنتيجةالعالميةاالقتصاديةللتطوراتالموجزاالستعراضلهذاإن
استكملتوالتيميزانياتهافيالعجزعلىتسيطرالتيالبلدانأنفيتتمالالنتيجةوهذه

مزاياأكبرتجنىسوفالخارجيةتجارتهاوحررتالسوقمعيتوافقبماالهيكليةاصطحاتها
ائعالمية.االقتصاديةاألحداثفيالمواتيةالتطورات

الموقرونالمندوبون
الكرامالضيوف

تقوموالتيالثمانينياتفىتطبيقهافيشرعةالتيالسياساتانتاجفيمستمرةتركياان
االستقرارتحقيقتدابير~منوذلكالخارج»نحوالمتجهوالنموالحرالسوقاقتصادعلى
الماضى.العامفيتنفيذهابدأالتى

حزممنحكوممتاتبيهمابفضداألنبنجاحاالستقرارتحقينبرنامجتنيذويجري
العام.ذا.ديةنزطيبةفتانجتتيقعنامن~وتميم،

العام»هذا~نحاول»أنناذلكلتركيا.باننسبةاألهميةبالغعامهو,99oعامان
الوقتنغمىفياالقتصادي،النمومنمعقولةمستوياتتحقيقبغيةالتضخمعلىالسيطرة
بدايةفياألورييالجمركياالتحادإلىلطضماماالستعداداتاستكمالإلىفيهنسهىالذي
المقبل.العام

معاالقتصادياالستقرارلتحقيقالجهدمواصلةهوحكومتنااليهتسعىالذيالهدفان
إلطتىتدابيربرنامجناويشملالوقت.نفسرفيإجتماعيةواصحاتهيكليةتغيراتتحقيق
السوقآلياتعملتعترضالتيالعقباتويزالةوالخصخمة،االقتصاديالنشاطحرية
والتعليم.االجتماعيوالتأمينالصحةمجاالتمشملاالصطحاتمنسلسلةوتحقيقءالحرة
كلهالعالمساحةعلىتجريالتيالتغيربعمليةاللحاقهوالجهودهذهمنالمترخيوالهدف
العالمي.ا~فتصادمعالتكاملوتحقيق



الموقرونالمندوبون
الكرامالضيوف

نبديهمابفضلالتنفيذحيزدخلتوقدالهامةالتعاونمشروعاتبعضأرىإذسعيدإنني
مثلمشروعاتفثمةالشقيقة.بلداننابينوالتعاونالتفاهمتعزيزعلىمشتركهرصمن

األفضلياتونظامالتصدير»إئتماناتعلىوالتأمينءللتجارةاألجلالطويلالتحويلمشروع
شبكةمثلأخرىمشروعاتتنفيذنحوكبيرتقدمتحققبينماءبالفعلأنجزتقدالتجارية»
تلكإلىأنظرلكننيالمقاصة.واتحادءالقياسيةالمواصفاتبينوالتوفيقءالتجارية!لمعلومات
منباالستفادةأنناءاعتقاديففيإليه.نطمحالذيللتعاونبدايةكمجردجميعااالنجازات
فيقدمانمضيأننستطيعءالحاليةالفترةفيلناالمتاحةالفرصواغتنامالسابقةخبراتنا
التعاون.لهذاواقعيااساسانرسىوأنبلداننابينالتعاونتعزيز

االمطىالقمةمؤتمراعتمدهمااللتين!لجديدتينالعملوخطةاستراتيجيةأنوالحق
تنفيذفىممكنوقتأقربفيفشرعأنوعليناالمضمار.~افرعريضةآفاقاتفتحانالسابع
واقعر.بمنهاجمتسلمينالجديدةالعملخطة

خطرجلساتبتنظيمالخاصالبنداألعمالولبعلىانمدرجةاألخرىالهامةالبني«ومن
لبلداننا.الخارجيةالتجارةعلىأورجواىجولةأئارلمناقشةلنكوسيكالمقبلةالدورة

القضاياهذهمثلحولالرأيلتبادلكمحفلءالجديدةالمهمةبهذهالكوسيكعاضعلكإن
الجهودإلىجيدازخمايضيفسوفاألعضاءىالدوللدىبالغااهتماماتثيرالتيالهامة
التعاون.توثيقأجلمنالمبذولة

بلدانناتعنيالتياألهورحولاألفكارتبادلمنبمةفائدةسنجنيأننااعتقاديوفي
للكوسيك.المقبلةاالجتماعات~ومعرفةخبرةمنلديناتجمعماواقتمام

فيهتزولالذيالمعاصرعالمنافيأساسيامطلبا)صبحقدواالقليميالدوليالتعاونابن
السم.عواملمنعاملأهمواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةغدتكماجن»الحوا

وفيبلدانناتنميةفىهامبدوريضطلعسوفالكوسيكإطارفىالتعاونأنشكوال
العالم.وفىمنطقتنافىالمنشودواالستقرارالسطمناختهيئةوفيلشعوبناالرخاءتحقيق

االجتماع.هذابنجاحتمنياتىوأطيبجميعابكمترحيبيأؤكدأنأودالختاموفى



محمانر.ن.~نالسيدسعادةكلمة
8المساالعاماألمين
االسمرالموتميلمنظمة

محزالمنبثقةالمتابعةللجنةعشركحادياالجتماعفي
والتجاريالحثصاديللتعاونكدائمةاللجنة

االسطميتمركمنلمنظمة
(اكومسيك)

الم995أيارمايولم2t(اسطنبول،





~نر.ن.~نالسيدسعا«ةكلمة
المما_العاماألمين
االسطيتمرالمنلمنظمة

محزالمنبثقةالمتلبعةللجنةهشريالحطاالجتماعفى
والتجاريا~يللتقالنالدائمةاللجنة

االسطميتمرالمنلمنظمة
لم(الكوسيك

)1995مايو/(يار24(اسطنبول،

الرئيس،السيد
السعادة؟اصحاب
الموقرون،والضيوفالمندوبون

وبركانه،اللهورحمهعلبكمالسطم

العاماألمينبدءالغاحامةكدكتورثحياتخالصلكمأنقلأربدءزيبادئلياسمحوا
عشرةالحافيةالدورهانعقادبمناسبةءبالنجاحلكمثمنياتهوأطباالسطمي»المؤتمرلمنظمة
الكوسيك.عنالمنبثمةالمتابعةللجنة

جديدمنيؤكدإنماالجميلةالتاريخيةاسطنبولمدينةفىللكوسيكاالجتماعهذاانعقادان
وصاحبةءالكوسيكورئيمرائتركية»الجمهوريةرئيسءدميريلسليمانالرئيسفخامةالتزام
التعاونبتعزيزوشعباءحكومةتركيا،والتزامالوزراء،رئيسةجيلليطانسوالسيدةالسعادة

لنشاطاتدائماهتماممنلونهمايوعلىيبرهنكماءسطيةاالالبلدانبينفيمااالقتصادي
االسطمي.المؤتمرمنظمة

أعقابفيتأتيالتيءالكوسيكعنالمنبثمةالمتابعةللجنةعشرالحادياالجتماعهذاان
وبالغةدقيقةلحظةفيتتعقدالسابع»االسطميالقمةومؤتمرللكوسيكالعاشرةالدورة
الجديدةالعملخطةجميعاهتذكرونكماءللكوسيكالعاشرةالدورةاعتمدتفقداالهمية.
بهكلفهالماطبقامنظمتتاهفياألعضاءالبلدانبينا~هتصاديالتعاونتعرينالىالرامية
كانونديسمبر/فيالسنغال»جمهوريةدكارهفىعقدالذيالسادساالسطميالقمةمؤتمر
,وI',.~ر

لمنظمةالعامواألمينفميريل»سليمانالرئيمرفخامةمنكالانايضاتذكرونولعلكم
السابعاالسطميالقمةمؤتمرالىالكوسيكأنشعلةحولتقريراقدمقداالسطمي<المؤتمر
.199oعامفيالبيضاءبالدارعقدالذي



المتعددةأنسطثهافيالكوسكأحرزثهلماالتقديربالغعناالمطىالقمةمؤتمروأعرب
تعزيزالىالراسمةالجديدةالعملخطةالمؤتمراعثمأكمابعيد،حدالىامجابىتقدممن

األعصاء.البلدانمناالثتصا«يالتعاون

تقديرهمؤكداالكوسيكاعتمدتهاالتياالقتصاديالتعاونباستراتيجيةالقمةمؤتمرونوه
األعضاءللبلدانالفرعيةالمجموعاتبينللتعاونفرصمناالستراتيجيةهذهتتيحهلما

االقتصاديوالتحررالخاصالتطاحدورأهميةعلىتركزالتيالمبادئالىوالستنادها
والقانونيةوالسياسيةاالقتصاديةوالبنيالهياكلواحترامالعالمياالقتصادمعوالتكامل
األعضاء.للبلدانالدوليةااللتزاماتوكذلكوالدستورية

للسياساتوثيقةصورةفيأعدتالتىالعملبخطةالسابعاالسطميالقمةمؤتمرنو»كما
الصعيدينعلىتطبيقهالدى~ولاوالتحسينهايتيحنحوعلىبالمرونةتتسموالتيالعامة

وترتيباتلمبادئوفقااالسميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينوائتجارياالقتصادي
.والتنفيذبالمتابعةالخاصالفصلفىعليهاالمنصوصواالجراءاتاالستراتيجيةتطبيق

الىالراميةالعملخطةتنفيذالىالمبادرةضرورةالسابعاالسطيالقمةمؤتمراكدولقد
وفقاملثمياالالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاونتعزيز
الفصلفيعليهاالمنصوصواالجراءاتاالستراتيجيةلتنفيذالمحددةوالترتيباتللمبادئ
والتنفيذ.بالمتابعةالخاص

وقتأقربفيتستضيف»أناألعضاءالدولالسابعاالسطميالقمةمؤتمرناشدكما
الخاصالفصلعليهينصرL..Jوفقاءالقطاعاتبينالمشتركالخبراءفريقاجتماعءممكن
التنفيذ.موضعووضعهاالعملخطةبمتابعة

تهيبالكوسيك،لمعملتقديرهبالغعنأعربالذيالسابعاالسطمىالقمةمؤتمروبعد
لمنظمةالتابعةالمعنيةبالهيئاتوكذلكالقادرةاألعضاءبالبلدانأخرىمرةالعامةاألمانة
بينالمشتركالخبراءفريقاجتماعلتنظيمالممكنةالمساعداتتقدمأناالسطي،المؤتمر
تعزيزالىالراميةالعملخطةبتنفيذالتعجيليتسنىكيممكن،وقتأقربفيالقطاعات
بلدانناتتقيةانذلكاالسئمى،:لمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبيناالقتصاديالتعاون
للعمل.الجديدةالخطةهذهبتنفيذبعيدحدالىترتهن

البلدانبينفيماالتعاونتعزيزيشكلالراهن،العالمياالقتصاديالوضعمواجهةوفي
االقتصاديةتتميتهاعجلةتدفعأناألعضاءلبلداننايتيحسبيلأنجعاألمرواقعفىسطيةاال

التهميمي.منأكبرلقدرالتعرضتتفادىوأنواالجتماعية

أالحظهماصدرييثلجاالسمة»البلدانبيناالقتصاديالتعاونلتعزيزالسياقهذاوفي
هذافيأنشئتالتيوالمؤسساتوالنظماالتفاقاتتنفيذفيبالفعلاحرازهأمكنتقدممن

البنكبذلهبماالمقامهذافيالتتويهخاصةبصفةأودكماالكوسيك.رعايةتحتالمجال
علىمينالتمؤسسةوالنشاءأجالاألطولالتمويلنظامالقامةجهودمنللتنميةاالسطمي
فائدةأكبريحققبماللعملقريباجاهزةمتصبحالتياالسثماراتوضمانالتصديرإئتمانات
اتفاقيةمثلءاألهميةبالغةاتفاقاتثمةأنإلىهنانشيرأنلنابدالأنهإالأعمالنا.لرجال
لماالسطمي،المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينالتجاريةاألفضلياتلنظامالعاماالطار



باسمنداء،أوجهأنعلىلزاماأجدهناومنالتصديق.مشكلةبسببالتنفيذحيزبعدتدخل
التجاريةلفضلياتالعاماالطاراتفاقيةعلىوقعتالتياألعضاءالبلدانإلىءالعاماألمين
التصديق.بعمليةالتعجيلالىتبادرانأناشدهابعد»عليهاتصدقلمولكنها

الغرفةاتخذتهاالتيالموفقةالمبادراتالمقامهذافيأحييأنأيضاليولتسمحوا
بمستوىاالرتقاءالىسعياالتجارةلتنميةاالسطيوالمركزوالصناعةللتجارةاالسطمية
النظرىوجهاتتبادلأنمنيقينلعلىواننيسطية.االالبلدانبينالتجاريةالمبادالت
تشرينلمأكتوبرفيالمعنيةوأجهزتناهيئاتناومسؤولياالقتصادمسؤوليبيناؤهاجرالمقرر
نحوعلىاالفادةلبلداننايتيحسوفاقتصاداتتاهعلىالجأتاتفاقياتنتائجحولالقادم»األول
كلالىايضابالتحيةأتوجهكمااالسطمية.األمةفيالشميةيخدمبمااالتفاقاتهذهمنأفضل
والمؤسسةانقرةمركزمملعنها»والمنبثمةاالسطميالمؤتمرلمنظمةالتابعةاألخرىالهيئات
البنوكواتحادالسفن~االسطميواالتحادوالشميةولمتكنولوجياللعلومسطيةاال

االسطمية.انالبالبيناالقتصاديالتعاونتعزيزفيقيمةاسهاماتمنقدمتهلماءاالسطمية

تسعىالتيالساميةالغاياتتحقيقفييمهمسوفاجتماعناأنمنيقينلعلىوإنني
إليها.الموكلةللمهمةوفقابلوغهاالىالكوسيك

المؤتمرلمنظمةالعاماالمينعننيابةاخرى،مرةأعربأنكلمتيختامفيليواسمحوا
بصفةالكوسيكتنسيقبمكتبوللعاملينوشعبهاءتركيالحكومةالشكرصادقعناالسطمي»
بغيةممتازةترتيباتمنأعدوهوماجميعابالمندوبينحارترحيبمنأبدوهماعلىءخاصة
لمداوالتنا.النجاحكفالة

وبركانهاللهورحمألعلبكموالسطو





اعمالجامل
اكومسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةعشرالحادياالجتماع

ا)5»5أيارمايولم»6»ه4(اسطنبول،





أ~جدول
~الحادياالجتماع

الكوسيكهزالمنبثقةالمتابعةللجنة
)1995(يلميولم)6)~4ء(اسطنبول

االفتتاحيةالجلسة-ا
المتابعةلجنةوئيمىيلقيهاافتتاحيةكلمة-
االسطميالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينكلمة-
الوفودرؤساءكلمات-

األعمالجدولاعتماد)-
االسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةمنمقدممرجعيتقرير3-
فياألعضاءالدولبينوالتجارياالقتصاديانتعاونلتعزيزالعملخطةتنفيذاستعراض-4

االسطميالمؤتمرمنظمة
إئتماناتتأمينمؤسسةانشاءحولللتنميةاالسطميالبنكمنمقدممرحليتقرير0-

االسثماراتوضمانالتصدير
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فىالموجودةلالمكاناتاالملاالصفداموألعذاالزدواجيةوالغاءاالسالمىازتمرمنظمةفى
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م1994مايوشهرفىالمعقدةا~هيكبعةهتللجةالعاثرةالدورةأبدت)2,.

مثبتاتصاللمراكزاالولاالجماعالنارتياعهاءكيةالقالجمهوريةفىاسطبولبمدية

االفالمىوالبكالتجارةلحيةاالعالهىااللحزهنكلبمشاركةنظمالذىالتجاريةالمعلوماته

تبطةالىالمشاكللبحث،البيغاهبالدارم1994ابريل21-19ةالنقخاللانعقدقدللحية

>الضروريةالبياناتقواعدوانشاءاالتصالمراكزبينبالعاون

الشاطاتفىقدماالمضىالجارةتنيةاال~صار~~ا~~)24

هاتاهلوشبتاتصالمراكزمحالوثيقبالتعاونللبياناتةتاعلانشاءالىالراميةالحضرية

0الكوسيكللجةاعاشرةا~ورةالىاممذلة5~عنتقريرورفعوالبكالجارية
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الجارةلحيةاالعالمىالمركزمنكلاكاالىللجهرأتقديرهاىزأعربت
االعالميةوالشبكةالجاريةالمعلوماتشكةحرلمالنصةدراماتلرفعللحيةمراالمالوالبك

•دمجهاةوالىللمعلومات

بفيزيقلقفيمااحرازهيمالذىبالقدمكوسيكاطالععلىوافقت
•االعالمىالمزتميلمظمةالعامةاالمانهخاللمنوذلكالمروعين

(V)الجاريةلالفضلياتمرسةاناء:

للجةنيةواكاالولىالدورتينعنالهادرةالعالقةذاتللقراراتثفيذا))6

الجاريةفغلياتلالنطامانشاءحرلدراسة،الجارةلحيةاالعالهىالمركزابرىءا~~

طرفهنلظامباالخامةالوشانقاقراروة0االسالمىالمزتيعظمةفىاال~ءا~ولبين

10ةالفتخاللالمعقدةاحومسيكللجةا~د~ا~ورة - vكلفتوالى,)1990أكوبر

0المذكورالظامتفيزبعةبتا~~طاالط

بالدولتعمالاال»االسالمىازتمرنظمةالعامةاالمانهدزاحرميكلجةطلبت))7

فىا~ءعلىقعةالىالدولوحتاالطاريةاالتفاقيةالىانضمامهااجراءاتلنىلتعجيلاالعمتاه

اجراءفىالشروحوعلىاحومسيكمحبراوثانىاطارفى,ا~حةاال~زاتآلانم_الل

0كورةاناالمتيازاتنبثالقادمةللمفاوضاتتمهيدابشأنهاوكيةنمو~ورات

اكوبر2"-2)الفوةفىامطبولفىالعقدةلحرميكالعاثرةالدورةاذ))8
t•••

بنفيمارمةالتجافنلياتاالفظا)النشاءاالطاريةاالتفاثةانبارتياحالحظت

0علهاوالمصادقةللتوثيع5جاهزاصبحتقداالعالمىثرافىبلظمةاال~ءلا~ل



بيمااالتفاقيةوقعتقدعضردولة)14(انايضاباالرتياحالحظتكما

اناالتفاقيةعلىبعدتصادتىو~(وتوقعلمالىاالعضاءالدولوحتمها)5(عليهامادقت

0كنوقتاقولبهقىذلكتفعل

:وهى،االطاريةاالتفاقيةعلىوقعتعضوادولةا)1(األالاالثارةقدر)19

العريةالمملكة،داألالسر,الليبيةالعربيةهويةالجما،اندرنييا،تاد،تركيا،الغال

االعالميةالجمهورية,فاموبوركيا،أوغدا،االردذ،ترنو،غيبا،فلين،القردية

وهى,عليهابالصديققامتمهامةواذ،فيوالباكتالكامووذ،المغرب،االيرانية

ألباكتريةمجهو,الليبيةالعربيةهويةالجما،السعوديةالعربيةالمملكة،الوكيةالجمهورية

المفعولماريةاالتفاقيةوممبح،السخالوجهوريةااليرانيةاالعالميةالجمهورية،االعالمية

•عليهااالعفاءالدولدزعرةوممادتةتوقيعبعد

.المعابرينفبنالونهه

بينالوفيقالىتهدفمهجيةهياغةاالولىدورتهاJاحرميكلجةقررت)3•

الدولبينالجارةتقيةتعيقالىالعقباتازالةالىسعيااالعضاءالدولفىالمقملةالمعاى

تسيقلجةبدوريقرموالذىاعا_بينللوفيقالوكىالمعهدلحليفوتم•المظمةفىاالعضاء

0المشروعوثيقةباعداد

فىالمخدمةالمعايربينالوفيق~مهعيةبعواذدوامةالسيقلجةقامت)"I'ا

نريقيقوماذتورتالىالمابعةللجةالرابعاالجماعالمرحدة~معارواعداداالعالميةرلاله

•الكوميكالتقديمهاقبلالمذكورةالدوامةىالواردةالمهجيةوتعديلبلرآتخبراء

االدعراالجماعتمريرعلىالكوسيكبعةتللجةالعاثرةالدورأاطلعتبعد)3)

112vيومىوالمعقدموالمعاتوحيدحولالخبراءلفريق Jطلبت,امطبول,()ا994ابريل



كوراناالجتماععنبتقريراالعضاءالدولموافاة»االسالمىازتمرنعمةالعاهةاالمانهمن

0وتعليقاتهاارانهااءالبلواقاييسللمهامهاالسالميةللمنظمةاالعمامىالنظاموبمشروع

أكوبر2Cl-1,.الفوةJامطبولفىالمعقدةللكوميكالعاثرةالدورةاذ)33 --.~
••ور

سكرتاريةبوهفةللمعايراالوكى~المعهد(هاالىللجيرأتتديرهاعزتعرب

J،االسالمىالمزتميعظمةفىاالعناءاذالبلدفىالمخدمةالمعايربينرللوفاليقيةاللجة

»مرحدة~معايرواعداداالسالميةاذالبلدفىالمخدمةالمعاه_ن.الونيتى~مهجيةاسكمال

السادساالجماعبعتدلشامهللمعايرالوكىللمعهدتديرهاعنايناتعرب

االمانهوموافاةام994ابريل)v-»6الغوةخاللاممبولفىالمعايرتوحيدخبراءلفريق
للعنمةاالمامىالالمومروعمورالمذاالجماعبتريراامالمىالمزتيلمظمةالعامة

ومالحفئاتهاآراءهاالسمالععناءائهالدولعلىتعيميمااجانهوالمثا~رللمعا_االعالمية

>الشاذمذافى

للمعايراالعالميةللعظمةاالمامىالظاممروعالعامةاالمانهأرملت)3»

الىالوحيدةالدولةهىاكريةدولةكانت،االذوحر،االعضاءالدولهيعالوالمقايي

»المقوروعالمشعلىتدخلهاتعديالتأيةلديهاليربأنهالعامةاالمانهأبلغت

علىالمعارلزحبأالركبأللمظمأونفدبرهامكرهاعنالركبأافكرمأأعر~)35

•المروعهداسكمالالبدلهاالنىالجهود



)(VUللجار»هبأاسالمعارضافاهأ

سبمبىفىالماعةدورتهاخاللوحبتقدالكوهسيكانالىاالشارةرتجه)36

خاللالخامساالعالمىالتجارىالمعرضالمضافأااليرانيةاالسالميةريةاجمهوبعرضم1992

0)1994منة

االيرانيةاالسالميةبالجمهوريةطهرانفىالخامراالعالمىالجارىالحرضأتيم)37

0االعضاءولالهمن)3•(بمشاركةام994يوليو20-19الغوةفى

أكوبر25-22الفوةفىامطبولفرالمعقدةللكرسبكالعاشرةا~ورةان)38

,••ر

فيبجاحأقيمالذىالخامىاالسالميالجاريالمعرضمخباحرياحباالحظت

االيرانيةاال~~بالجمهورةاألبمئهرم1994يوليو21-16~زالفوة

المعرضالسخافةأندونيسيابحهوريةبهتقامتالذيرالعرفبالتديرالحظت

0م1996عامفيالماددراالسالفيالجاري

الصافهنيةاللباالجمهوريةبهتصدمتالذيالعرمنىأيمابالقديرالحطت

>ام55هعامفياالبعاالمالىالجاريالمهرمنى

:االعالميةالدولبيزاالقعادىوذالعاتعزيزىالخامىعالقهدوره«هه

العمالمبينفيماالتجاريةالتاالتعسالتهيلمبادراتأيفالحر~تان)79

اتبدريةا~رهىاط~أ~ءأوالحر~اجتماعاتخامشعلىاأل~ء~ولاالقتصاديين

0االعالمية



إباذآقذتالىسعداداتباالعلماالمابعةللجةالعاثرةالدورةاخذت)4•

ذلكفىبما،ما954مارو2»-9الفوةفىكراتشىفىانعقدالذىالحمرىاالجماع
>الخاصللقطاعاالولاالجماعاعمالجدولمشروع

االجماعاتمذهفىاالعمالرجالحغوراهميةاللجةاكدثالعددهذاولنى)4ا

والماعةللجارةاالعالميةالغرفةمعوذالعاعلىاالعالمىالمزتميعظمةماتمنمجيعوحت

>الخامرللقطاعاالولاالجماعإغاحتأمينبهدفالوكيةالجارةغرفومعاللعوتادل

أكوبر')«-)الالفوةىامطبولىالمعتدةللكوميكالعامرةالدورةاذ)42 ._----
t••,

األعضاءانالبللبينفيمارالخاهللقطاعاألولاالجتماعالنعتادارتياحهاأبدت

ا~ىزوأعربتاسطنبولفيام994اكتوبرا9-ا8ةالنثقفياالسالفياؤتربمنظمة

االجتماعتظيىانجاحأجلدزالتركيةالغرفواتحاداالعالميةالغرنةتبذلحاالتيللجعرتوالتقدير

0المذكور

لالطالقكومسيكالمرحليتقريرتتديمالجاريةالغرفةمزالدورةملبت

•وابعذ

»اخاهرللقطاعاألولاالجتماعتقريرفيالواردةبالتوصياتعلماأحاطت

كوهميكأورالتهقبلوذلكسويااالجتماعهذاملعقداصلةلاالسالميةالغرفة5اتجاوأيأت

البلدانفيالخاصالقطاعكلىياسبياللبالثلأوالجاريةالمعارضهعبالتزامنأو

0األعضاء



والماعةللجارةاالعالميةللغرفةالعموميةللجمعيةعشرنىاكاالجاعاذ)»3

تومياتعلىمادققد،ا5..ءديسمبراولالنوفمبر)9منالفوةفىتوسفىالمعقد

فىانعقدوالذىاالعالمىالمزتميبمظمةاالعضاءالدولفىالخامرللطاعاالولاالجماع

0ا994اكوبرشهرخاللبركياامطبول

والماعةالتجارةغرفاتحاددعوةاالعالميةللغرفةالعموميةالجمعيةتبلت)44

ازتمرلخظمةاالعغماءللدولالخاص~عنىالاالجتماععقهبثأنالعريةمعرلمجمهورية

»1995اكوبرشهرخاللالقاهرةفىاالسالمى

بذلالىاالعضاءالدولالخارجيةلوزراءوالعشروناالنىاالعالهىازتمردعا)45

تشجيععلىحهاكما،بيهاالشاملوالتجارىاالثتصادىالعاونلتشجيعالالزمةالجهود

»المجالهذافىالعوائقوازالةبيهافيماالتجاريةالمبادالت

:الزراعيةوالحيةانىالغهاألمنمجالفيالقاوأل)2(

0االعالهيتمرافىعظمةعملخطةأوريالتهأهمهنةواحلاغذانياألمن~ر)4,

4v(فيانعقدالذيالزراعيةوالتقيةالغذانياألمنحولاثاثالوزاريالمزتميأن

حيزدخلتاذايمنقراراتعشرعلىصادأ)1988مبتمجشهرفينباكتأبادامالم

•االسالميةالبلدانفيالفذانياألمنافأفهتحقيقفيملحوظ~تساهمانالفيز

,المخممةوالوكاالتاألعماهالدولJ'المزتميعنملكتقريرارمالةوقه)48

والوكاالتاألعضاءالدوللدىتطبيقهالعامةاألمانةوتابع,فيهالواردالقراربطبيق!مطامع

0المعية



لالمنعزوكبخميمرالعلقةالوشانقاألعضاءللدولالعامةاألمانةارملتكما)»»

هذافياكرتطروأييجللمولالسز•الشاذبهذابمالحظاتهاموافاتهامهاوطلبتالغذائى
0المجال

المظمةفياألعفاءالبلدانبعضبالتثفلالغذانياألمنمقلةتزالوال)5•

>مهااألفريقيةالدولوخاصة

والبكللحيةاالعالمىالبكمعبالعاوذ،قامتالعامةاألمانةفاذكذلكه),

فياالعالميةاذالبلدفيالغذانىاألمنبأذندوةبظم،الغاليةواحكرمةللحيةيقياألفر

•االدعراالعالمىالقمةمزتمرماشرعلىوذلك،ام»5,أيمبرشهرفيأاكار

يلي:هاقرردكارندوةتقريرعلىاهئالعهبعهدرالساداالسالفيآقمةمزترإذ)5)

بقريرهاالمرفقوالقرا.الدرةمذدعنالهادرةللرمياتآرياحهءز~أعرب

•>لخزهي

الماليةماتالمووجيعاالعالميالوترعظمةفياألعفاءالدولطالب

>الوهيات«ذدبفيزالمعيةاألعماهالدولعدةممااالعالميةاألمةفيوالقيةواالقمادية

من،المعيةالمؤساتالالماليةالمواردمنالمزيدتقديمالاألعضاءالدولدعا

االعالمىالمزتميعظمةفياألعماهاألفريقيةللدولالماعداتمنالمزيدتقديممنتمكيهاأجل

•ليةوفبرعةالغذانىلألمناسرايعيعاتفيزمنتمكنحى

فيالغذانياألهنعقدبشأناعالنا،مرالساداالسالميالقمةمزنتراعتمدكما)53

•االعالميالمزتميعظمةفياألعضاءالبلدان



الىقمهاوقراراتأاكارندوةوثانقالعامةاألمانةارسلتمباشرةالقمةوبعد)54

0تفيزهامهاوطلبتاألعضاءالدول

والمياهالريفيةالهيةوزيرمعاليبرنامةالدرةخاللاشتالىالمابعةلجةتقوم)5ه

أاكارندوةعنالصادرةالوهياتتفأجلمزالالزمةالمجهوداتكلبذلالسخالجهوريةفي

عاذاجماعقدوقد0االعالمىالمزتميعظمةفيءاألعفاألفريقيةاذالبلدفيالغذانىاألمنحول

والبكالسخالحكومةبينمشركةبعةزارتكما،ولينالمنلكباراذآخرواجماعاذللغبراء

0ائىالفاألمزمجاللبرامجهالقييماذالبلدبعمريقياألفرالهيةوبكللحيةاالعالمي

عنالصادرةالرمياتتفيزالاألعماهالدولللكرميكاالمعةالدورةدعت)56

تفيزمابقةاالعالمىالمزتميلمظمةالعامةاألمانةمنوهلبتالغذانىاأل«زبأذأاكارندوة

~افيمرحليةتقاريروتقديمالزراعيةوالحيةالغذانيزاألهبأذالوزاريةالمؤتمراتراتتوا

•الكرميكوالاالعالمىالمزتميمنعةموتراتالاألذ

أكوبر)ه-الالالقرةىامطبولنىالمعتدةللكرميكالعامرةالدورةاذ»)7
•ررر

والحيةالغذانىلالمنااللثالوزارىالمزتميعنالصادرةبالقراراتعلماأخذت

بعااقاتالىوبالدابو,ا988أكربو2•-ا8الفوةنلىاباداسالمىالمعقدالزراعية

،مراالمالالمزتميلمظمةالغذانىاالمنمناحيامىمخزوألمحميمىامكديةدوامةاجلمنلذلك

0االعالمىالمزتميلمظمةالعاماالمينتقريراليهاثارلماوفقا

الدابراقاذالاالعالمىالمزتميعظمةىالمعيةواالجهزةاالعضاءالدولتأعو

والحيةالغذانىاالمنحولالدبقةالالثالوزاريةالموتراتعنالصادرةالقراراتلفيزالالزمة

•الزراعية



تمرالزالمنافةااليرانيةاالعالميةالجمهوريةبهتقامتالذىدرالعررت

>ا595يديرا6-ا4الفوةىالزراعيةوالحيةالغذانىلالأزالرابعالوزارى

لالمنالرابعالوزارىالمزتميفرباطالماركةاالعماءالدولمزايناتملب

>االيرانيةاالعالميةبالجمهوريةفهراذفىميعتدالذىالزراعيةوالحيةالغذانى

للتنميةاالعالمىالبنكمعبالتعاونفظمتالنهاالعامةلالمانهتقديرهامنتعربه

والتنميهالغذانىاالهنحولءأابحارفىندواءالسنغاللجهوريةو~هةللتنميةاالفريقىوالبنك

>االدمىاالعالمىالنقمةمزترهامشعلىوذلك،االسالميةانالبللفىالزراعية

لالمنالرابعالوزارىالمزتيااليرايةاالعالميةالجمعرريةمة~«اسنانتلتد»)8

االجماعهذاومهد،ا55هيديرا'\-ا»الفوةخاللفهراذ.{راعيةاكوالحيةالغذاى

االجماععنالصادرةوالقراراتالتريرهيهمرفق•هيبةنجتارادتوامعةمشاركة

•للعلوللكرميكعرالحاديةللدورةذلككلوميقد)،المذكور

:االمحأمجالjوذالعا)3(

منمللةعقدةالماخيةالقليلةالواتخاللأنهالىاالثارةقدره)9

>مراالمالالمزتميعظمةفياألعضاءاذالبلدبينفيماالماعىوذالعاحولالوزاريةاالجماعات

وذلك,األعماهللدولموكةماريععدةواقرارودرامةقديدةوقد)60

ومغمةللحيةاالعالمىوالبكاللعوتادلوالماعةللجارةاالعالميةالغرفةمعبالعاوذ

•الساعيةللحيةالمخدةاألمم

اليهاتوهلتالقنجالتبكافةالعادةجرتكمااألعضاءالدولافادةةوقد)6ا

البكنظمهاالتيالنهاراتمحلفوتومياتالقطاعيةالدراماتلكوكالوزاريةاالجماعات



والماعةللجارةاالسالميةوالغرفةالساعيةللحيةالمخدةممائهوعظمةللحيةاالسالمى

•اللعوبادل

معبالعاوذالخصمةوالمزماتواالبهةالفرعيةواألجهزةالعامةاألمانةتعمل)6,.

األعضاءالدولبينوذالعاتعزيزأجلمن)UNIDOيدر(يوالساعيةللحيةالمخدةاألممعظمة

•المشركواالسمارالعاعيةالنيةعاالتفي

البكبقيامالعامةاألمانةتقريرخاللمزعلماللكرميكاالمعةالدورةأحيطته)3

العاوكحولالدثاالساريالوزارياالجماععنالصادرللقرارتفيزا،للحيةاالعالمى

بعينالمعنيالعملالفريقام587نوفمبرشهوخاللجدةفياجمأقبعقدالماعى

بينفيماالمشركةالمروعاتتشجيعآليةباسقامة~الغريقهذاوبأء•المشركة~المروعات

>الوزراءحددهاالتىالعامةاخطرطإطارفياألعنا>الدول

اليهخلصمابعدتبحثلمالقاألعضاءالدول~مسيكاالمعةالدورةدعت)64

لمظمةالعامةاألمانةوهوافاأذلكالىدرةاباالىحةالمقتاآلليةبشأنتوميالتهدنالعملرفريه

فيالظيالرابعسشارياالالوزاريلالجتماعيتسىحتىوتعتيباتهابآرانهااالعالميازتر

هذاإ~ليمنحتىاالجتماعهذااستضافةاألعضاءالدولناشدتكما\ضوعالى

0اشروع

أكوبر)5-11الفوةىامطبولىالمعقدةللكوسيكةالعاشالدورةاذ)61
•••م

بثأنالعملنريقتوهياتبحثالىءبعدذلكتفعللمالقاألعضاءالدولدعت

لالجتماعيتسنىحتىوتعليقاتهابآرانهااالسالميالمزتميلمظمةالعامةاألمانةوموافاةحةالمتقاآللية



هذااستضافةااعناءالدولناشدتكما،منموحالموفيالنظرالرابعاالستثاريزاريا~

0المشروعا~ل~حتىمتشارىاالاوزارياالجتماع

:النغليجالفىا~ون)4(

iV,<اؤتمرتنظمةاألعفاءا~ولفيالنقلحرلاألولا~زارياالجتماعانعقد

0للكرميكلثةالثاةو«اللمهر.اهيالتزم198•سيتميي10الىvدر.اسطبولفياالمالي.

التعاونتقيةفيحامامحنثمرايثلالنقارتعئاحبانيقينهمعنالوزراءأعرباالجتماعوخالل

تقيةفيالتعاون-رواقرفيما-وقرروا،االسالميةالبلدانبيننيماواالقتعاديالتجاري

:التاليةرعيةالفالقطاعات

>يالداانتل(أ)
•احديد.دبالكلثالتنار(ج)

•البعريالتل(ب)

•التلبمالفيا_ريب.د)

أجل_..~والركادتاذعاها~رر_يق,اتا.رملر~اماتر~اذ~ة

.التإوزرا>تراواتتفيز

المرتوعظمةفيالمعيةةواألجكاألعفاءالدولللحوميكاالمعةا_ورةدمتClه

الدولفيالتللوزراءا(ولجمارائهراتتوالنيذالالزتالدا~في.ةالىاالمالى

•القللوزراءاالنياالجماعاسصافةاألعفاءالدولوناشدت,األعماه

آكوبرالهالالالالغرةفرامطبولىالمعقدةللكرميكالعامرةالدورةاذال)• ~---
,وهو

بوالتدااتحاذالىالمعنيةاالعالميالمؤثرمنظمةوأجهزةاألعنأ،الدولدعت

استضافةولاللبهذهوأهابتاألعضاءبالدولالنشتللوزراءاألولاالجتماعقراراتلتنفيذالالزمة

0النقللوزراءالثانياالجتماع



نقلشركةاشا،الىالراميةجهود»البواخرلمالكىاالعالمىاالقاتويوامل)6ا

قدماذالشركةهذهويمكناالعماءللدولاالقماديينالركا،منباعرهايكوذدوليةعرى

•كلهااراالعناءللدولالبقريةالوانى،معكم

البلدانابينالجاريةالتبابادالهوضفىميمماهمتحققاذااالغبارهذا

0مبأاالسال

.االتصاالتبحالفىالمتعاون)5(

بالتزامنوالال~~السليةاالتصاالتلوزراءاآلولالوزارياالجتماعانعنتأ)72

0ما988سبتمبرشهرفيتركياءاسطنبولفي~«مسيلثالرابعةالدورةمع

االيجابيةالنتائجبارتياحالخارجيةزراهلواهشررنالحادياال~ميترافىالحذ)77

ونجباندفياالتصاالتحرلاالعالميازتمر~نيالزاريالجتحاع9اانعثاأاليهاأدىالتى

0م1991نرفمبو8ار9زهباندرنييا

الودعهااألعفاءالدولالونجبانداجماعوثانقالعامةاألمانةأرسلتوتد)74

0األألذلكفييمبماوافادتهاقراراتهتفيز

قراراتلفيهاالندوييةالحومةمعويقةاصاالتالعامةاألما~قري)75

لجةريرباعبارهاوالالمليةالليةاالماالتحولااللىالوزارياالجماعور~ت

>والالملكيةاللكيةاالصاالتحولااليمراالمالالمزتيعنالمبقةالمابعة



االجتماعامتمنانةمحرضتااليرانيةاالسالميةالجحعرريةأنلمحربالأليرجه)76

والالمليةالليةاالتصاالتحولاالسالميالمؤثرمنظمةفياألعفاءللبلدانالثالثالوزاري

0طهرانفي

فيالفعالةالماركةالىالخارجيةلوزراءوالعررذالحادياالعالميتمرالمندعا)77

اللكيةاالتصاالتحولاالسالمىالمزتميمنعةفياألعنا>للدولااللثالوزارياالجماع

>بطهرازميعقدالذيوالالملكية

الىاألعضاءالدولالخارجيةلوزراءوالعشروناحادياالسالميالمزتميدعاكما)78

المليةاالتصاالتحولوالثانىاالولالوزارييناالجتماعينلتقراراتنفيذفياالستمرار

>199انرفمبوشهرفرونيسيابانلباندرجفىوالمنعقدينوالالسلية

تحرالمزتأجيلةء)االيرايةاالسالميةالجمهورية(ا~البلل_زبطلب)79

19-ا6منكقددمزمعالمحانالذيوالالسليةالسليةاالتصاالتحولالثالثالوزاري

>بعليحدد(أجلالىءم1997نوفمبر

اتحاذعلىالمعيةمساتواناألعضاءالدولللكرسيكالتاسعةالدورةحتم8>

السليةاالتصاالتحولوالمانياألولالوزاريينقرينالمزقراراتلتفيهالالزمةاالجراءات

0والال~

والقافيةاالقتصاديةللشؤوناالسالميةللجنةعثرةاالمةا~ورةأحيطت)81

الوزارياالجتماعالستضافةااليرانيةاالعالميةالجمهوريةاحباققالتقديرمععلماواالجتما~

عامفيوالالسليةالسليةاالتصاالتحولاالعالميالمزتميعظمةفياألعضاءانللبلهالمالث

في5~أوصتىالنهاالجتصاحهذافيالثقالةالمشاركةعلىاألعضاءا~ولوحتم1994

0اآلجالأقرب



أحوبر25-1)منامطبولفيالمعمدهللكومكالعامره0>~ررانم»م
,••ر

وقرارا~تقريرأن،االسالمىالمزتميعظمةالعاهةاألمانةتقريرضوءفيالحظت

الغرةفياندرنيياريةبحمهوونجباندفيعقدالذياالتصاالتحولنياكالوزارياالجماع

أبىمنامحيةوالوكاالتاألعضاءا~ولعلىتعميمهوةقد»)1191نوفمبر^-همن

0التفيذ

الدابراقاذالىاالسالميالمزتميعظمةفياسيةواألجهزةاألعضاءالدولدعت

0والال~السلكيةاالتصاالتحولنيواكاألولاالزارييناالبت~قراراتلفيألالالزمة

ابىهنااليرانيةاالمالهيةالجمهورية~هةهعاتعاالتهاالعامةاالمانهتجرى)83

0المذكورحآالجتتاريختحديه>

:الطافأ_لفىا~ون(~)

الوزارياالجماعانعقدوقد,العملخطةأولوياتأحدىالطاقةبماليكل»)4

منتركيا،امبولفياالعالمىالمزتميعظمةفىاألعفاءالدولفيقةالهحرلاألول

•للكوميكالخامةالدورةمعبالرامزرذلكام51»سمبر»-3

مانلاناالسالميالمزتيعظمةفياألعضاءولالهفيالطاقةوزراءمزوادراكا)85

تقيةواذءاألعضاءالدولبينفيماالمجاالتلمختلففيا~ونعناصرمنهاماعصراتملالطاقة



االسالميةاذللبلدالعا)الماحفيوتاممالقدمالسففىباءالكيروثبكاتالطاقةموارد
•الشاذبهذاثا_قراراأمدروافتد,الموكةومعالحهم

مشآتاداءبحين،أخرىاهوربينمن,األعفاءالدولالتوارهذاويرمى)86

الطاقةمواردمجالفيالبحوثوتجيع،الطاقةمجالفييهافيماالكولرجيانقلوتعجيلالطاتة

•بايةاكهرقةالهمجالفيينهافيماموابقتاتلبيةشكاتواشاءوالمجددةالجديدة

االمعةوالدورةالخارجيةلوزراءوالعررذالحادياالعالميالمزتي~)17

انعقدالذيالطاتةحرلاألولالوزارياالجماعقراراتتفيزملىاألسا>الدولللكوميك

•ماه»5فيامطبولفي

أكوبر1ه-1)دالفتفىاسبولىالمعتدةللكرميكالعانرةالدورةاذ)88
,•مر

بوالتداالتحاذالقنيةاالسالميالمزتميمنظمةوأجهزآاألعفاءJالد.تدعر

االجتماعاستفانةاألعفاء_لدولوأهابتاألولالوزارياالجتماخفراراتلتنفيهوريةالفر

•الطاتةحولالثانيالوزاري

:العامةواألشغالاألساسيةالبنيةمجالفيالتعاون)7(

امطبولفيالعامةواألشنالاألماميةالبيةحولاألولالوزارياالجماعانعقد)89

•فلكرميكاالبهةالدورةانعقادمعبالزامنوذلكام5«اأكربو9-6الفوةفر

هائلةوقدراتا~نياتيهالهاالسالميةألالبلداأألرياحبااالجماعالحظواذ)90

فيوالمسمتبليةالحاليةاالحياجاتتلبيةعلىقادرةالعامةواألشغالاألماميةالبيةمجالفيونلت

>االعالمىالمزتميعظمةفياأل~ءا~ول



البيةتطاعفيW,:11أعضاءبينفيماوذللعاشاسعامجاالهاكأذلمرواذ)9ا

المطروحةالعديدةواألفكارالمشروعاتتطويربعةتفرورقأدركواذ،الماعةواألشالاألمامية
:األعماهاذالبلدمز

فيماوذالعالعزيزوالومانلالطرقعيعامخدا)علىاألععاءالدول~فقد

ذاتاألبوابضمناألساسيةوالبيةالعاهةلألشغالمقلبابقميصوطلب

العاونالعزيزآهادفةالعمللخطةالمقحةالفةفيادراجهيرأذعلى,المحددةاألولوية

>احرميكمضههاوالقاألعضاءالدولبينوالجاريدياالقصا

المزتميعظمةمظرمةإطارفيفعالجودةالوالماريعقالتهالطابامخاللوأومى

•المجالهذافيالمالمي

االجماعتقريربعميمالوكيةالجمهوريةوحكومةالعامةاألمانةمنكلقامت»))

األعضاءالدولعلىعهالصادرةوالقراراتالعامةواألثغالاألماميةالبيةحرلاألولالوزاري

0المذكوراالجماعمقرراتتفيزمهاطالبة

أحوبر2"-1الالفوةىامطبولىالمعقدةللكوسيكةالعاشالدورةإذ)93

t•~,

ماسةاألالبيةحولاألولالوزارياالجماععنالصادرةالقراراتالحنت

>ما»5,اكوو9-همنبامطبولعقدالذيالعامةواألشنال



_نهراالسالالموترهنتفىالمعيهةواالجكاألعفاءالدولالىنداءوجهت
واألشغادراألماميةالبيةحولاألولالوزارياالجماققراراتلنيذالالزمةالدابراقاذأجل
•االعناءالدولفىالعامة

العملخطأمنسينارالراميةييااندوجهوريأباتواحاتملماأحاهت

>يفيةالوالحيةاحنويةاألماميةالبةمجالفيبالعاوثالمعلقأاألحكا)

االجتماعقراراتتنيذمتابعةاالسالميالمزتمينظمةالعامةاألمانةمنطلبت

مؤتمراتهالىالموضوعحذافيمرحليتتريرورفعالعامةواألشغالاألساسيةالبيةلوزراءاألول

0وكرمسيكاالسالمياؤتمرعظمة

واالمجاراتالكازل~ندوةامناقةالوريةالعريةريةاجمهوعرفت)54

السوريةالعريةاجسوريةوحكومةالعامةاالمانهبينالدوامةقيدفرعالمووهذا،المومطة

االولالوزارىاالجماعتومياتلفيزالمابعةلجةونيسة(بومنهاالوكيةالجمهوريةوحكومة
>العامة)واالثغالاال~ميةالبياتحولاالعالمىالموتميلمظمة

:مجنماعياالوالننمماألالعاهلهالخرز(_)

فياالجتماعيوالضمانالعاهلةبالقوةاهيالخبراءلفريقنياكاالجتماعانعقد)95

هشزوع•ال~لاألولى.عملبحمومحقوكونم1984برالمحتوفيماليزيا»البورلمحرا

الموذجيةالمايةاالتفاقية~هشروعالمتعالواالنيةاالجتماعي~الضمانبشأنالنديةاالتفاقية

االجتماعيبالفماناحلغةالعملمجموعةاجتععتوقد0"العاملةاأليديوتبادلالعمالةبشأن

بحموعةاجتماعانعقهكصا0االتفاقيةمثروعواهتملتءد1985سةباالردنءعمانفي

مايو29-37منكيابق,اسطنبولفيالعاملةيدي6اوتبادلبالعمالةالمكلفةاشانيةالعمل

0االتفاقيةمشروحوامتملتم1989



امحيةالعملبحموعةتقارير»األعضاءالدولالىالعاهةاألمانةأرملتاوعدها)96

ا~قيينمشروعىبأنابلفها»االتفاقيةمشروعومحذلكالعاهلةاأليديوبادلبالعمالة

0فيهماللظيعيآالجتوالضمانبالعمالةاهناحبراءلفريقالمالثعآالجتالىسيقدمان

لعرضكقديرهعنالخارجيةلوزراءوالعشروزالحادياالعالمىالمزتميأعرب»)7

•العاملةاليدوكبادلالعملحولالخبراءفريقاجماعالسمانةالعريةممرجهوريةحكومة

هن~وضعفيليتبانهاالعامةاألمانةالعربيةهصرلجهورية~هةأبلفت)98

>االجماعهذااسضافة

:االعالمىالمزتميعظمةفياألعضاءالدولبينفيماالقنوذالعا(«)

الدورةمعبالزامن"القنيالعاون•بأذاألولالوزارياالجماعانعقد)59

الجمهوريةامطبولفي)الكوسيك(والجاريدياالقصاوذللعاالدائمةللجةالسادسة

بشاذالوطيةاالتصاللمراكزاجماععقدذلكوقبل•ما99•اكوبرا•-vمزالوكية

ماومر21-24الفوةفىاالعالميالمزتميعظمةفياألعضاءالدولبينفيماالقيوذالعا

•الكوسيكبعةتللجةاالدعراالجماععقبوذلك،ما9»>

اللول<أخرىامروبينمز،العنوذالعاشأذاألولالوزارىاالجماعدعا)ا•>

بينفيماالعنوذالعاشأذالوهيةالحماللراكرالسزياالجماعفيللماركةاألعضاء

•القيبالعاوذالمعيةالوطيةالحمالمراكزبيناليقتعزيزمييحوالذياألعماهالدول

اجتماعمعبالتزامناسطبولفيالوطنيةاالتصالاكزلىاالنىاالجتماعانعقد)1•1

0م1911مايو13و12يوهىاحوهيكمتابعةلجنة



اذالبلدبينالنا~~.ذشأذالوهيةاالتاللمراكزاال~االجماعمتد)ا•,.

9منتركيا،امطبولفياالعالمىالمزتيعظمةشىاألعفاء - vا_4ا3القعدةزي

فيالوطيةاالتعاللمراكزالرابعاالجماعامطبولفيانعقدكما•)ام»«)مايوا,-1(
.رورمر~,_-•م.ر~_

فياألعماهالدولبينفيماالقنوذالعاونعيةالخمةاالجماعاتكت)ا>3

االجماعاتوكزتكسا•وذالعاهذالعزيزتومياتعلىومادقتاالعالميالمزتيمنعة

وخالل»القيوذللعاالوطيةاالتعاللمراكزوالماليةاالدا.يةالتدرأتتعزيزمرورقعلى

•جديدةبرامجواعدادوذالعابرامجقد~ةااليةاالتصاالت

>المعلفأعاتاالحماوميا~األعفاءالدورعلىشتالرتا~معممت)ا•4

االمعةوالدورةالخارجيةلوزراتوالعررذالحادياالمالىالمرتوأومىا)•ه

آمجاالتئاألريبعلىالوكيرمعاألعماهالدولبيزراتوذالعابعزيزللكوسيك
>المدربيناعدادالباال~نةواالجماعيةوالتانيةديةاالقعا

جانبهنا~التجاوبهالرياحباوالعثرونالحادياالسالميالمزتيالحظ)ا>6

اؤتمرنظمةالعامةاألمانةمعللتعاونوامتعدادهاواالقليميةالوطيةواكيناتاألعفاءالدول

0التقيالتعاونبرامجتفأجلمنومؤسساتهااالسالمي

v•(أكوبر)ه-ا)ةالففرامطبولفرالمعقدةلكوميكالعامرةالدورةاذا
,••ر

بعفةسزياتعقدالقنبالعاوذالمعيةاالتعالمراكزاجماعاتأذرياحباالحفنت

أعربتكما•االجماعاتمذهاسصافةعلىتركيالحكومةالكرووجهتامطبولفيسظمة
المزتميعظمةومزمساتتركيامنكلاالجماعاتفدهقدمهىاللالمراملللدعمتقديرهاعن



واالجتماعيةواالقتصاديةحصانيةاالالبحوثومركز»للتقيةاالسالميالبكملاالسالمي

الفنىللتدريباالسالمىوالمركز»التجارةلتقيةاالعالميوالمركز،االسالميةانللبللواألريب

~ماهوكا»(افتاد)والتقيةوا~لوجياللعلوماالعالميةوالمرسةوالبحوثوا~

0االجماعاتحزهانجاحفيفمال

فيسعقدالقرارولصانعىللخبراءكةالمتاالجماعاتألذآرياحهاأبدتكما-

القنوذالعابرامجلجعلالالزمةالدابرعلىةمركن)199همارسشهرفيباندربياجاكرتا

>الفعلىالفيزأجلمنبرنامجروضع،واناجيةفاعليةألحراالميةللدول

االجتماعقرارات~االعالميتمرالمنىعظمةوأجهزةاألعضاءالدولدعت

0اسطبولفيم199>اكتوبر01-7منانعقدالذيالتقيالتعاونحرلاألولالوزاري

فىالقيالتعاونحولاالتصاللمراكزالخامساالجتماعالنعقادارتياحهاأبدت

0)1994مايو16-17هنةالفقJاسطبول

ميعقدالتيوذالعاحولاالتاللمراكزاالدعراالجماعأذبالقديرالحظت

•الحقاكددمرعدفيما»»هعامفيبركيا

مرضوعحولتركيالجهورية~هةمعالالزمةاالتصاالتالعامةاالمانهتجرى),>^

0القىالعاونبشرنا~مصالالمحزلالسادساالجماععقد

دياالقصابالتعاونالمعلتتواالتفاقياتاأل~ميةالظمعلىوالمصادقةالتوقيعوضعية:ثانيا

:االعالهيتمرانعظمةفياألعفاءانالبللبين

االتفاقياتعلىالمصادقةأرالرقيعسالةحولمفمالتقريراالعامةاألمانةقامت),>»

الحادىاالمالىالمزتميJ'،الكوسيكبامرافعليهاالمرافقةتمتالتياألماميةوالظي



محلفعلىالرقيعأودقةبالمعايقلقفيمااحاملالتدم~الذياخاوجيةلوزراءوالعرين

:وهياالسالميالمزتميعظمةإمارفياألساسيةوالظاالتذقيات

)Il(0األعضاءالدولبيناالستماراتوخممانوكايةتشجيعقيةان

فياألعفاءولاللبينالتجاريةفنلياتاألنظامحولاالمئاريةاالتفاقيأ(اا»)

>االسالميتمرافىمنظمة

)IV(0متثماراالوغمانللتتدييالقروضتأدنففئادحررساسيةائهاالتتاتية

0االعالميةللدولوالال~اللكيةت6التمااالىادسامي9االفا)(ال)

•المدنورازللطاالعالمى~رمامبلاثهالظام\')1(

ا~ولارالعالقةذاتاألساسيةوامفئماالتثأمسزلتامدرنسنار~لداكة)110

»م199.,.يرليرفيمررخة~كرةرههاألعضاء

عليهاوالمصادقةاألماميةاألنظمةترقيعومعيةريلحهجدولمجدداارملوقد),1ا

>الترير)~امعزره(الجدولاألعفاءاالولالى

.دالليةالرقيعاتعلىالحولةلكرميكالعا~ةالدورةخالل'>ا)

األفضلياتلظاماالطاريةاالتفاقيةعلىوباكستان(لكاموونمنكلوقعت

0االعالميالمزتميعظمةفياألعضاءالبلدانبينالتجارية



0الدنىللطواذاالعالمىللمجلراألمامىالطامعلىاألردذوقعت

اللكية~صاالتاالعالمىلالتحاداألماميالظامعلىاليمنوقعت

0المدنيللعلواناالعالميللمجلساألساميوا~موا_~

•مشوراتاالوضمانولحايةتشجيعاتفاقيةعلىومحمانوليبياالحاموونوقعت

وا~فباكاالنفامحلىواصادفأفبعبالنوالمعلنالحالىالرخعالعامأاالمانهنورد)117

0مبأاالسا

)I(والجاري:والفندياالقصاوذالعابشاذالعامةاالتفاقية

179منةالخارجيةلوزراءعشرالثامناالسالميالمزتمياعتمل)411 v~م),9(الال

نقاتثبييالىاالتفاقيةوتهدف0والتجاريوالفيتتصادياالالتعاونبثأنا~~االتفاقية

ميزفيماوالتنرلوجيةالفنيةوالقدراتوالخبراتالمعلوماتوتبادلاألموالورزمراالسثمارات

ايالمهحتمييزونوبلعادل~المذكورةانالبللبينالتعاملتهيلالىوبحذلكاألعضاءالدول

26~و~القاءالو~77اآلنحتىاالتفاقيةوقعوقد>شواالبلدانألقلخاصةأهمية

2^منرااكباهرلممارآلاالتفاقيةأصبحتوبذلكاالسالفيالمزتميمنظمةفيعضودولة

0م1981ابريل

)U(األعضاءالدولبينمشماراتاالوضمانولحايةتشجيعاتفاقية:

م),91^(~ا104فيالخارجيةلوزراءعشرالثانياالسالفيتمرافىاعتمد)191

المباويمواالتفاقيةدوتحه»األعضاءولاللبينفيمامشماراتاالونانوطايةتقبيحا~_

أي~مشماراتهاالالحمايةوتوفراألعضاءالدولبينفيمااألموالرزمىنقلتشجيعاأل~مية



~رتعتاآلذوحى>الخارجالىوريعهااألموالوزو،قويدرمماذمعقاريةهرةعنا

منأكرأذوبما،المظمةفيعفودولةعرةأربعةعليهاومادر،االتفاقعلىدولةعرة

>ا)ه»هفرايرمذالمفعولماريةأمبحتفتد،علييامادقتقددولعرة

:األعفاءالدولبينالتجاريةفشليةاألفظا)(ااا)

هناألعفاءالدول_ندولةعشرةستاانحتىاإلطاريةا~غاقيةهذدوقع0)11'\

0التقريرهذامناالولالجزءفىمبينهركماوذلكعليهاوحادقتدولسةبيها

vاالعالمىالمزتميلمنعةالعامةاألمانة_زللكرسيكاالمعةالدورةملبت)اا

كما•الهاريةا(تناقيةالىاننماميااءآتاهامت~لفيالعجيلبغيةاألعفاءبالدولاالتعال

أواالنيبالطريقمراءالمتوحةاالميازاتترا_تادلفيالروقالعناءائهالدولمجيعدعت

بأذالقبلةللمغاوماتاسعدادابأنهاره_فيماوواتاجراءوالى،الكوميكمريقعن

•المذكورةاالميازات

)IV(االستثماروخمانمرللتلرالترونلتأمينسالسةاالالشركةنفثام:

عليهاوقع،قدبفيزهاللحيةاالسالىالبككلفالىاالتفاقيةهذهاذ)ا,8

،التريرهذا_زاالولالجزءJمبينهولماوفقاوذلكدولعشرةعليهاوماد،دولةوألثال

•المفعولماريةاالتفاقية~هامبعتوعليه

)V(ولالهفيوالالملكيةاللكيةاالماالتالقاداألساميالظام

اال~مية:

~1405عامفىجبأالخارلوزراءمحسرالخامىاالعالميالمزغراعمد)119

وفعوفد0مبأاالمالالدولفىوالالسلبالسلباللنهاالنصاالنحاداألماميالنظامم)1984(



و~ا>فقطدرلتععليهومادةاألعنا<الدولمزدولةعرةاحدىالظامهذاعلى

>يعدالفيزحيزيدخللمالظامأذيعن

)VI(المدنيللعلواناالسالميللمجلساألسامىآنظام:

مندولمحانيةالمدنيططواناالسالفيللمجلىاألساسيالظامعلىوقعلتد)ا20

0المفعولفاقدلجعلهمنىالهاوهواألعضاءا~ول

العاشرةالدورةفان»االعضاءولالالبيندىاالقصاالعاونتعزيزلضرورةونظرا)121

~~~و~دآترتح)التىاالعضاءللدولهماثدتهادكانترد,~هيك

J'الدر(أل»اال~-ا~ولجيناالقتصادىالتعاونتعزيزالىفةالحاداالماميةوالظماالتفاقيات

أكتوبر,.5-22الثترةفىا~لفىانعقدة~مسيكالعاثرةا~ورةان)1))
~- ~-------

,ممر

االما~النم~على~تمادةواأرتوقعلمالىاالعفاءاذالبالقث
ال،مراالمالالمزتميعظمةرعايةقتاالقعادىرذالعاكالفىاعمدتالىواالتفاقيات

>االجالاقربىذلكالالمبادرة

اال~دىا~وأل~يز~لنى~~1واالبهةا~والمؤماتالفرعيةاالجهزةأنقطة:الك

:االعضاءا~ولبينوالجارى

:اال~الىوذالعامجالفىالعاملةالفرعيةاالجهزةأنعلة-أ

للبلدانوالتلريبواال~عيةواالحصاد~االحصايةالبحوثمركز-1

0أنقرة)(هركناالسالمية



>البيضاء)الدار(مركزالجارةلحيةاالسالمىا-لحز-2

T'-دكا)(مركزوالبعوثوالفنىالمهنىربلكاالسالمىالمركز•

•د)(إفتوالحيةوالكولوجياللعلوماالعالميةمسةالمز-4

بهتعطلعالذيللدورتقديرهعنأعربإذاالبعاالعالمىالقمةترمنإذ)اال3

•األعفاءالدولبيناإلقعاديوذالعالعزيزاالدئةالعملخمةلشينالمفرعةاألجهزة

إ~ادفيالفرعيةاألحزةبهتنطلعالذيللدورتقديرهىنايناأعربوإذ

،األعغماءاامدولبيناإلقصاديالعاونتعزيزبغيةكرميكعمارخمئةفيالجديدااتيجياتاالست

.فإئه

~»ؤعث0<»أجعرثردحهعا«لنأددمك<اث~عدشكء.ىب-»
~برا~ثشر.قارمم<ثان<الهدومأؤدتها،دمث»الزثرسلء<ئأعثون0«مد«عدم
»«ؤسرثمد>

لتميزانيافياإللزاميةوريةالهمساهماتهاتسديلعلىاألعفاءالدولاهنهيحث-2

األجهزةفذ»تواجها~نظراوقتأقربفيعليهااستحقةلتهاتأخراوتسويةلتهاؤمسماههل

0بالزالتهوجودحاوتهالدبلتنووياتهااإلضطالعوبينبينهاتحولماليةمصاعبمنحاليا

لتاالخدمامنتعاقدىأماسعلىاإلسفادةعلىأيضااألعضاءاالولويحث-7

0عملهابرامجفيبرأنيطتالتيالمهامعنفضالالنوعيةاألجهزةتقدمهاالتيالمخصصة



والمزمسةودكا،البيضاءوالدارة،أنكللمحزهرابهتضطلعالذيبالدوريوه-4

0اخصاحهمجالفيلمحلد)ء(أفتاالسالمية

Cl-ألجهزةهذهعملفينشاطوبكلالمشاركةعلىاألعفاء~لدولأيفأويحث.<

)Y(ا~وألبحالفيالخمسةاال~هرالمزتميعظمةمزماتأنشعلة

دي:االقصا

:مللتقبهاالسالدالبنك

الصادرإ)(قأق-6/6رقمبالقرارأللحراذ,السابعاالسالمىالقمةمزتمران)ا,.4

•للحيةاالعالمىالبكدعمبشأناالدعراالعالمىالقمةمزتمرعن

بقريرالقديرمععلماأخذوإذ,ا~5~حرلالعا)األمينتقريردرسوإذ

:أنشطهبشأنللحيةاإلسالميالبك

قروضلتأميناإلسالميةالشركةإنماءلحىللتقيةاإلسالميالبكيهيه-ا

0راتاالسماوضمانالصادرات

لحاتنففيالبنكبدأالتيالمشاريع~9ر~اثالىاألعضاءولالهعويه-2

وتوصنهاإلهال~البركوكفظة~رةأ~األطولالتمويلبرناهجهنواإلمتغادةخرامق

وضمانالصادراتقوومنىألميناال~ميةوا~~للتقيةاإلمالهيللبكاإلمشماروحدات

0للتقيةاالسالميالبكلدىالوجردةوا~~والبراهجريعامثاهنذلكوغوراتاالسما

االيةالزيادةفياالكأبالبعدذلكتفعللمالتياألعفاءالدولأيفايدعر-3

>الماليةاال-اماتهنذ~وغرمأخواتهاتمديدوالالبك،لرأعال



وإرتاعالتهبالزامهالوفاءمنلمكيهالبكساندةالاألمحا>الدوليدعر-»

•اإلعالمىالعالمفياإلجماعىوالقدماإلقعاديةالهيةتعزيزالاميةال

االقعادي:وذالعامجالفياالعالميترالزشفتاالبهةماتالمزأنعلة(ج)

)I(اللع:وتادلوالماعةللجارةاالعالميةالغرفة

)I1(البواخرلمالكياالعالمىاقاد:
)III(االعالميةللمعارفالدولاالقات:

التينطةاألبقاويرالتديرمععلماأحاطإذاالبعاإلعالمىالقمةمزتمرإذ)ا15

ودلغرفةاإلعالمية،للبركالدولواإلقادالبواخر،ي9لمااإلمالىاالقاتلملىدزكلقدمها

•اللعوتادلوالماعةللجارةاالعالمية

خطةتنيذفيالمعيةالمؤساتبهتنطلعالأليلالور5يرتعنيحربوإذ

>األعفاءالدولنهاإلقاديبالعاوذالهو«رالىفةالحادالعمل

إعدادفيالمتقيةمساتافىبهتنطلعالذيورلللأينا5تقديرعنيعربوإذ

الدولبيناإلقتصاديالتعاونتعزيزأجل~زكرمسيكعمللخطةيدةالجلاتيجياتاالهق

0األعضاء

وتعزيزاألعضاءا~ولتقيةفيالخاصالتطاحيلعبهالذيالحامالدوريؤكدوإذ

0اإلعالميةالدولبيناإلقتصاديالتعاون

.بهاالخامرمجاالفيكلالالنةالمرساتهذهتلعبهالذيالدورأيمايتدروإذ



األولاالجتماعبعقدقيامياكلىواتجارةلصناعةاال~هيةالغرفةيهنى،-1

لتقرارالتنفيذأمحمهاتقديمالىاألعضاءولاللعرويلبنجاحالخاصللقطاع

0.االجتماعهذاوتوصيات

إناءالىالراميةالحاليةمبادراتهعلىالبواخرلمالكىمراالمالاإلقادأيفاءيهني-1

>عريةشركة

لمالكىاالسالمىلإلقاداألساسىالظامعلىبعدتوقع)التياألعضاءالدولكث-3

»ذلكتفعلأذالبواخر

البواخرلمالكىاإل~مىلإلتمادوالماعدةاالعوتقديمالاألعماهالدوليدعر-4

للبوكالدوليواالقاداللعوتادلوالماعةللجارةاالعالميةوالغرفة
•اإلعالمية

شركاتإناءعمليةفياعاالسJlالبواخرلمالكىاالعالمىاالقاتأيضايدعر-ه

البحريةشركاتهامشاركةشجينعلىاألعضاءالدولو~إمالميةعرية

بشاذمؤتمرات~علىوكذلكالركدتهذهفيأعماهاورجالالوطية

>المؤتمراتهذهفيمواقفهاتيقأوو/البحريةالخطوط

بينواليقوذالعاتعزيزمنبدالالعملفيالجديدةاالسرايعيةإفارفي)»ال'\
االقعاديامجالفيوالعاملةاالمالىالمزتميلمنعةراالبعةرالمغممةالفرعيةاألجهزة
•األعماهالدولتقيةخدمةفيالمشركعملهاتمويهأجلمزوالعاري









مشروع
االساسيالنظام

ينوا~انوالمقاييسللمعاييراالسميةالدوللمنظمة
´)~~9)_ديد/ط1«~014(اسطنبول





1ماد»

ويئماروالموازينوالمقاييسللمعاييراالسالميةالدولمنظمةاسمالمنظمةتحمل
.اأسمريكالىألمنظمةاسمويختصر.ا)المنظمةباتحمبعدفيمااليها

Iالمداف
2مادة

و:نوازينوالمه~سللمعاييراالسالميةالدوللمنظمةالرئيسيةاألهدافتتمثل
:يليفيما

والمنتجاتالمصنعةوالسلعللموادالقياسيةبالمواصفاتيتصلعاملأيإزالة~1~2
فيماالتجارةعلىعكسياتأثيرايحدثأنويحتملاالسالميةالبلدانبينفيماالمتبادلة
.المعاييرتنسيقعلىوالعمل،بينها

ممكنةفائدةأقصىتحقيقمناالسالميةالبلدانلتمكينمشتركةمعاييروضع~3~2
.المعاييرتكفلهاالتياالقتصاديةالمزايامن

í-'I'-الشهاداتاصدارأنظمةمترحيأبمعنى،الشهاداتالصدارمشترلذنظامإنشاء،
االسالميةالبلدانبينفيماوالمنتجاتالمصنعةوالسلعالموادبتوريدالتعجيلبغيةوذلك
.بالشهاداتالمتبادلباالعترافبدءوذلك

توحبدوميناتواالفتبأراتالمختبراتفحصمستوىعلىالتوحيدتحقيق.4-2
.االسالميةالبلدانفيالمقاييس

والمقاييسالمعايرةخدماتمعقولةبأسعاراالسالميللعالمتتوفرأنعلىالعمل'1'-0-
<األعبا»تقاسمطريقعنوذلككبيرةونفقاتاستثماراتتتلبالتيوألموازين

طريقعنمالءعةأكثرنحوعلىاالسالميةللبلدانالتعليميةاالحتياجاتترنحيي~2~~
والخبرةالمعلوماتتقاسممعالمتاحةباالمكاناتالفعالاالنتفاعمنقدرأقصىتحقيق
.المكتسمة

القياهيةبالمواصفاتيتصلفيماوالمعلوماتالتوثيقمنجالفيالخدماتتقديم7-2-
اذالبلدمجتمعاحتياجاتتلبيةالىسعياالقياسيةبالمواصفاتالمتعلقةوالمسانل
.االسالمية



7ماد»

T'-\-2-3المادةفيالمبينالنحوعلىاألعضا>الهبناتعضويتهافيالميثطمةتضم
.2-3المادةتحدد»المراسلين~حسبماواألعضا،

البلدانفيحكوماتهاتعينهاللمقاييسوطنيةهيئاتهياالعضاهالهيئات2-~7
.الداخليالنظامفيعليهالمنصوصواالجراءيتفقبمااالسالمية

r-r-الالتياالسالميةالبلدانفيبالمقاييسمعنيةوطنيةهيئاتتسجيليجوز
الذيلالجرا«وفقاوذلكالتصويتحقلهميكونالمراسلينكأعضاءعضوهيئةتمثلها
.المديرينمجلسحدده

.بلدكلمنفقطواحدةهيئةالعضويةالىتنضم4-3-

لصالحياتا

4مادة

أوالعامةالجمعيةفيسرا»،بالتصويتاألعضاهالهيئاتتتخذ»قرارأي1-4-
.المنظمةعنصادراقرارايشكلالسريباالقتراع

مقدمةتوصياتمجردتكونفنيةأمووبمئمأنالمنظمةعنالصادرةالقرارات~2~4
.بهاالعملعدمأوالتوصياتبهذهاالخذحريةعضوولكللالعضاء

والموازينوالمقاييسللمعاييراالسالميةالدولمنظمةهيكلتشكيل

5مادة

وأمينينعاماأميناوالموازينوالمقاييسللمعاييراالسالميةالدولمنظمةتضم
الشهاداتباصدارمعنيةومجموعةالمعاييربوضعمعنيةومجموعةمساعدينعامين

التخطيطخدماتومجموعةالفنيةوالخدماتالمختبراتاعتمادبنظاومعنيةومجموعة
.العامةاالداريةالخدماتومجموعةالفنيوالدعموالبرمجة



عنالمسؤولالمساعدالعاماألمينإشرافتحتاألولىالثالثالمجموعاتوتعمل
المساعدالعاماالميناشرافتحتاألخيرتانالمجموعتانتعملبينما>الفنيةالخدمات
.والبحوثالتخطيطادارةعنالمسؤول

:الحمعمألحعامأ1-5-
الدولمنظمأفيالفراربانحاذالمعنيأالهبنا:أعلىهيالعامهالجمعيأ

ممنلبنعضوينهافيالعامأالجمعيأونضم،والمواربنببسوالمفاللمعاببرمبأاالسال
.األعضا.البلدانفينوحبددالمفاببسبخدما.معنبألهبئا.

حقلهواحدعضوالعامةالجمعيةفياألعضاهالبلدانمنبلدكليشل
فيهيشاركأنالعامةالجمعيةاجتماعحضوريطلبالمراقبينمنعددأليويمكن.التصويت

.التصويتحقلهيكونأندون

.االعضاءالبلدانمنبلدفيواحداسنويااجتماعاالعامةالجمعيةتعقد

حينالىالعا.مةللجمعيةالسكرتاريةخدماتللمقاييسالتركيالمعهديؤدي
.المنظمةتشكيلمناالنتها؟

:المديرينمجلس"-0-
للمعاييراالسالميةالدوللمنظمةالتنفيذيةالهيئةهوالمديرينمجلس

انتخابويتم.العامةالجمعيةتنتخبهمأعضاءسبعةمنويتكونوالموازينوالمقاييس
2مسؤوويكونالعامةالجمعيةاجتماعفيالحاضرةاألعضاءالبلدانأصواتبأغلبيةالمجلس
.السنويالعملبرنامرفيالمدرجةلالنشطةوالكاملالكف»األداءعنالعامةالجمعيةاماو

.المديرينمجلسأولانتخاباجرا.اتالماعةالجصيةتحدد

الجغرافيةالمناطقمراعاةمعسنواتثالثلمدةالمجلسأعضا»انتخابيتم
منثالثةأوعضوينتغييرويجريسنويا.االسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللبلدان
انتخابهيعادأنعضوأليويجوز.باالنتخابمحلهمأخرونليحلالمديرينمجلسأعضاء
.واليتهمدةانتهاهحالجديدةلفترة

ويجوزواحدعاملمدةللمجلسونيساأعضائهبينمنالمديرينمجلسينتخب
.ثانيةلواليةنفسهترشيحاعادةللرئيس



عنيزيدوالاجتماعينعنعددهايقل2سنويةاجتماعاتالمديرينمجلسيعقد
اجتماعبمداألولاجتماعهالمديرينمجلسويمقد.المديرينمجلسونيسمنبدعوةأربعة
.ةمبا.~سالعامةالجمعية

T-a-الفاماألمين.
البلدانمرشحيبينمناالصواتبأغلبيةالعاماألمينالمديرينمجلسينتخب

.االسالميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء

واليةلفترةانتخابهتجديدويجوز.سنواتثالثلمدةالعاواألمينوينتخب
مجلسأماممسؤوالالعاماألمينويكون.متتاليتينفترتينمن~يتولىأالعلىجديدة

.المديرين

علىالمديرينمجلسيوافقأنعلىالمساعدينالعاميناألمينينالعاماألمينيعين
.التحيينهذا

:المعاييربوضعالمعنيةالمجموعة1-0-
التيالمعاييرتنسيقتتولىالتيالوحدةهيالمعاييربوضعالمعنيةالمجموعة

االمينعنبالنيابةمشتركةمعاييراعدادأنشعلةبينوالتنسيقاالعضاءالبلدانوضعتها
.الراهنالوقتفي8بالنشاتضطلعالتيالفنيةللجانالسكرتاريةخدماتواداءالعاو

الجودةوضبالمطابقةشهاداتباصدارالمعاييربوضعالمعنيةالمجموعةوتقوم
والبناءوالبيئةوالصحةواألغذيةوالزراعةوالفلزاتوالمعادنالكيماويةوالموادلال~ت

يحادهاأخرىأنشعلةوبأيةالهندسيةالنشطةباتضطلعكماوااللكترونياتوالكهرباء
.المديرينمجلس

فنيةلجانبتشكيلالمعاييربوضعالمعنيةالمجموعةمنأساسيةوحداتتقوم
مسؤوليتها.ومجاالتعملهابرأمرفياألولويةذاتللمسائلبالنسبةاألمريقتضىحسبما

أنسعلةفيالممئماركةمنتتمكنلمالتيالبلدانأراءتضمينالىالمجموعةتبادر
تستطيعالبلدانجميعبأنعلمامكتوبةمالحظاتخاللمنالمسوداتفيالفنيةاللجان
.مئاءتاذاالفنيةاللجانفيالمساركة

األعضاءالبلدانعلىالتناسقووثانقالمعاييرمشروععرضالمجموعةتحضر
.المداخليللنظاموفقا



البلدانمعاييرباعتبارهاالتناسقووثائقالمعتمدةالمعاييرنشرالمجموعةتتابع
.قصورأيوبدونكاملةتنشربحيثالرسميةباللغاتوذلكاالعضاء

:الشهاداتباصداركالمعنيةالمجموعة0-0-
نشطةباألالقيامتتولىالتيالوحدةهيالشهاداتباصدارالمعنيةالمجموعة

تقومكمااألعضاءالبلدانبينفيماالشهاداتالصدارمشتركنظامانشاءالىالرامية
الىوالموازينوالمقاييسللمعاييراالسالميةالدولمنظمةعنبالنيابةالشهاداتباصدار

.الهدفهذاتحقيقيتمأن
للمواصفاتالمطابقةعالمةميالشهاداتمنأنواعثالثةالمجموعةمذ»وتصدر

والمطابقة،والموازينوالمقاييسللمعاييراالسالميةالدولبمنظمةالخاصةالقياسية
.المحددةللشروطوالمطابقة،الوطنيةالقياسيةللمواصفات

المطابقةوعالمة،للمنظمةالقياسيةللمواصفاتالمطابقةعالمةوستكون
،واحدعاملمدةصالحتان،المنظمةتصدرهمااللتان،الوطنيةالقياسيةللمواصفات
.األصولحسبالتجديدشهاداتعلىالحصولشريطةللتجديدوقابلتين

االمينويتولى،مسجلةعالمةالمنظمةتمنحهاالتيالمطابقةعالمةتكونوسوف
.المنظمةتصدرهاالتيالمطابقةوعالماتشهاداتحمايةمسؤوليةالعام

تنصالتيالمبادئاطارفيمحددةماليةرسوممقابلالشهاداتمنحويتم
.السانهذافيتصدرالتياللوائحعليها

تحملالتيأو،المنظمةلمواصفاتالمطابقةعالمةتحملالتيالسلعوتتمتع
.المنظمةبضمان<المحددةالشرواتستوفيأرالوطنيةللمواصفاتبقةالماعالمة

.الفنيةوالخدماتالمختبراتاعتمادبنظامالمعنيةالمجموعة6-~5
مناألعضاءالدوللدىيتوافرمماوجهأفضلعلىاالفادةالىالمنظمةتسعى

ا~ار~مخاللمنالخدماتهز»مجالفيوالبحوثالمختبراتوطاقاتفنيةبيانات
.واالعتمادالشهادات

باعدادوالموازينوالمقاييسللمعاييراالسالميةالبلدانمنظمةتقوموسوف
خدماتشهاداتاصداروحدةخاللمنوذلك،حاليابهاالمعمولبالمعاييرشاملحصر
ستقرمكما،الفنيةوالخدماتالمختبراتاعتمادبنظامالمعنيةللمجموعةالتابعةالمعايرة
.المواصفاتعناصرمناساسيعنصرلكلالمرجعيةالمعاييراستقصاءتنيرسلسلةبوضع



بمثابةوالموازينوالمقاييسللمعاييراالسالميةالبلدانمنظمةتكونوسوف
منحلقةأيةفيتنسئأقدالتيالمعايرةاحتياجاتلتلبية،وحدةأيةبهتستعين،وسيط
،بهاالعاملينالخبراءخاللمن،المنظمةوتقوم.انشاؤماسيجريالتيالسلسلةحلقات
.للمعايرةمختبرأييقدمهاالتيالخدءتفيوا~قنةالدمدىتحددشهاداتباصدار

>
االفادةخاللمنوالموازينالمقاييسمجالفيالخدماتتوفيرايضامحموسوف

مشاكلمنسيظهرلماوبالنسبة.االسالميةاألقطارلدىالمتوافرةاالمكاناتمنالقصرى
تحصلوسوف.منسقةبحوثخاللميلهاحلولعنالبحثيتمسرفالمجالهذافي

اقرارلنظامطبقاصالحيةشهاداتعلىاألعضاءالدوللدىحالياالموجودةالمختبرات
وكذلكمعينةمعمليةاختباراتاجراءعلىقدراتهاضوءفيوذلك،المختبراتصالحية
هذاخاللمنوسيجري.المواصفاتمعالمطابقةمدىلتحديدفحوصاجتيازعلىقدرتها
.بهاالمتبادلواالعترافبينهافيماوالمقارنةالفحوصنتائرلمعادلةقواعدوضعالنظام

الوفا.عمليةتنسيقفيالمتماثلةخدماتهاعنوسرماالمجموعةهز»وتتقاضى
طبقاالرسومهز»وتحدد.توفيرهاالمطلوبالفنيةالخدماتمستوىوتحديدبا´الحتياجات

.اللوائحفيعليهاالمنصوصللقواعد

V-oالفنيوالدعموالبرمجةالتخطيطخدماتمجموعة:
منظمةتحتاجهاالتياألساسيةالفنيةالخدماتتوفيرالمجموعةهذهتتولى

لهز»السنويةالبعلبرامراعدادويجري.والموازينوالمقاييسللمعاييراالسالميةالدول
هز»رفعثم،األعضا»الدوللدىوالمقاييسالمواصفاتمنظماتمعبالتنسيقالمجموعة
.عليهاللمرافقةالعامةللجمعيةالبرامج

الدولمنظمةستوفرهمالكافةالمنظمةائراللووضعالتشاورخاللمنويتم
العدادبالنسبةوكذلك،العضائهاخدماتمنوالمرارينوالمقاييسللمعاييراالسالمية
اللوائحتلكوتعرض.بتنفيذهاالمنظمةستضطلعالتيللسياساتالمقترحةالعامةالخطوط

بحيثالنهائيشكلهافيووضعهاعليهادفقةللسالمديرينمجلسعلىالمقترحةوالسياسات
.رسميةوثائقتصبح

.االسالميةاألقطارلصالحوالمعلوماتالتوثيقمجاليفيبأنشعلةالمجموعةهز»وتقوم

<المنظمةعملمجاالتفيالتدريبمناالعضاءالدولاحتياجاتالمجموعةوتحدد
.الغرضلهذاخاصةتدريببرامربتنظيموتقرم

للمعاييراالسالميةالدولمنظمةعنيصدرمامسوداتترجمةتتموسرف
لمنظمةالرسميةاللفاتالىومواصفاتقياسيتوحيدشهادات~دا~ازيندا~ييسر
.األعضاءالدولعلىتوزعثماالسالميالمؤتمر



التنسيقاجراءوالموازينوالمقاييسللمعاييراالسالميةالدولمنظمةوتتولى
عليهاويجب<القياسيوالتوحيدالمقاييسمجاليفياألعضا»الدولبينفيماالالزم
.األعضا»الدولاحتياجاتمالءمةا~بالطريقةهز»التنسيقخدماتتوفيرمراعاة

_
- A-a-الماعةاالداريةالخدماتمجموعة.
-

،الماليةوالشؤون>العاملينمختلفبشؤونتكلفوحدةعنعكبارةوهي
هناكوليست،االداريةالمهاممنألكوغيرالوثائقوبيع>العامةوالعالقاتوالنشر<
.المنظماتكافةفيمثيالتهامعلتشابههانظرابالتفصيلالمجموعةهز»مهاملشرححاجة

ىاالقليميةالدوليةالمنظماتمرالعالقات

أوكليا،المعنيةواالقليميةالدوليةالمنظماتسائرمعتتعاونأنللمنظمةيمكن1-6-
.الصلةذاتنشطةاالأووالمقاييسالمواصفاتبشؤون،جزئيا

.التعاونهذامسؤوليةللمنظمةاالماألمينيتولى2-6-

الطوعية،ومساهماتهااألعضاهالدولأنسبةمنالماليةمواردهاالمنظمةتستتي1-7-
منأموالقبول<يرا»لماوفقا،العاملالمينويجوز.مطبوعاتهابيعحصيلةمنوكذلك
.وغيرها)(كالهباتأخرىمصادر

دزاألولىالثالثللمنواتالمنظمةنفقاتللمقاييسالتركيالمعهديتحمل2-~7
.انشانها

r-v-منسنواتثالثبمدالمنظمةتجا»الماليةالتزاماتهااالعضا»الدولتتحمل
.السنويةنصبةاألعلىااللتزامناتهز»وتقتصر>انشانها

السابق.للعامالمنظمةموازنةبالمنظمةاألعضا»الهيئاتعلىالعاماالمينيمرض



يصدرهاالتيالشهادةوتعتبر>المنظمةحساباتبمراجعةقانونيمحاسبيقوم5-7-
.بالمنظمةاألعضا«الهيئاتالىسنوياالشهادةمذهوتقدم،الحساباتسالمةعلىدليال

وطبيعتها~المنظمةمقو

83ماد

A-'-بالجمهوريةاسطنبولمدينةوتكون.مقرهاتحديدفيالحقصاحبةهيالمنظمة
.ذلكفالفيتقررلمماللمنظمةمقراالتركية

Y-A-اتخاذالعاملألمينL.للمنظمةالقانونيةالسخصيةالقرارخطواتمنيلزم
.المنظمةمقربهايوجدالتيالدولةفيبهالمعمولالمدنيللقانونطبقا

1ماد»

،والمراسالتوالوثائق،المقاييسوبيانات،ومشاريههاالمنظمةقراراتتصدر1-9-
.والعربيةوالفرنسيةاالنجليزايةباللفات،...الخ

اجتماعاتلعقدالالزمةالتسهيالتتوفيرمسؤوليةالمضيفةالدولةتتحمل~2-9
.بديلةترتيباتالعامةاألمانةتتخذلم.Lالمنظمة

الموهميةبالوثيقةالمباشرالقبولخاللمنالموفدةالمقاييسنشر

1•ماد(

الوثيقةترقيمبعد>الخاصةاالستمارةمع<المرجعيةالوثيقةالعامةاألمانةتعمم~1-1.
المعاييربوضعالمعنيةالمجموعةرأتلوفيماوذلك<المعياريالتوحيدنظاملمشروعوفقا
.موحدةمعاييرمدونةباعتبارهاهيكماالمرجعيةالوثيقةقبول

خطابيتضحنأنعلىالالزمةالرأياستطالعونماذجفاقاألرخطاباعدادويتم
.التطبيقموضعالموحدةالمعاييروضعموعدعناعالنااالرفاق



االسالميةالمعاييروتتكيحتعديل

11ماد»

تصدرالتيهي<الصلةأاتالفنيةاللجانأو،المعاييرباعدادالمجمر~المعنية1-11-
.االسالميةالمعاييربسقيحالخاصةالقرارات

المعاييراعدادفيتتبعالتينفسهااتاالجراهالقراراتاصدارفيويتبع
المعاييرعلىاالبقاءبشأنقراراتخاذعضودولةأيمنطلبعلىبناءيجوزكما.الجديدة

.تماماالغائهاأو،سنواتخمسعنتقلفتراتخاللتنقيحهامعالمفعولنافذةاالسالمية

المعنيةالمجموعةطلبعلىبناءاالسالميةالقياسيةالمواصفاتتعديليجوز2-11-
.األعضا»البلدانأحدأوالمعاييربوضع

فانونيةأحكاه

12ماد»

النظامهذافيعليهاالمنصوصغيرالحاالتجميعفيالمقردولةقانونيطبق1-12
.الداخليالنظامفيأواألساسي

312ماد

علىاالعضاهالهيناتربعتأييدعلىالمنظمةبحلاقتراحأييحصلأنيجب1-13-
علىاألعضا.الهيناتأرباعثالثةموافقةالمنظمةلحلويشترط،قترا-لالطرحهقبلاألقل
.الحلقرار

المنظمةأموالفيالتصرفطريقة،المنظمةحلحالةفي،العامةالجمعيةتحدد~2-13
.وممتلكاتها



~االمامىالنظامففببر

01tماد

العامةالجمعيةصالحياتمنهواألساسيالنظامالىاضافةأوتنييو~فيأيه1~14
وترنز>االجتماعفياألعضاءفيأغلبيةتوفرعندلهااجتماعاالجمعيةوتعقد.للمنظمة
.ا~مةالجمعيةفيالحاضرةاألعضاءالبلدانأغلبيةبموافقةكذلكالقرارات

االساسيالنظاممفعولسربان

15ماد(

(عشر)1.عليهوتصادقترقعهأنبعدالمقحولسارياالساسيالنظامهذايصبر1-15-
.أعضا<دول



تقرير
اال~الموتميلمنظمةالعامةاالمانةمن

ا~خطةتنفيذحول

اا995(بلومابو/26-24(لسطنبول،





اال••اعظمةالحفةحامدةكحةاصاغةأ)

ياللاالدعراالسالميالقمةمزتمرجانبمندقيقلبحثاحرمسيكأنشعلةخضعت

>)1991أيمبرشهرفيبداكارانعقد

الحوميككلفتقدالسادسةاالعالميةالقمةأنالىاالثمارةتجلرالصددفذافي

معاألعضاء)لدولبينفيمااالقتصادي(هاونتعزيزالىتهدفجديدةعملخطةوكفيزباعداد

عاماألولىالعملخطةتنيمنهزالدوليةالساحةعلىحدثتالتىالتغواتاالعتبارفياألخد

•ام»ا»

.يلىبمااخموصوجهعلىأاكارقمةقرارقضىوقد

مدالعالمىاالقصادشهدهاالتيالعميقةالتحوالتاالعباربعينالمزتمييأخذواذ•

اتحاذالكوسيكمنيطلبفانه»األعضاءالدولاقصادعلىالمحتملةوا~ساتها,ام981

اسواتجيةالعداد،للخبراءوندواتاجتماعاتلعقدالدعوةذلكفيبما»وريةالغراالجارءات

علىالعامةاألمانةعرضتهاوالقءاالقتصاديالتعاونتعزيزالىالهادفةالعمللخطةجديدة

0•اآلجالأقربفيبشأنهاسباكالقرارواتحاذالقرارناا~مسيك

فيامطبولفياالقتصاديالتعاوناسواتجياتحرلالخبراءاجماعاتأولىعقدت

منالموضوعهداتطروحولتقريرقد)ةوقدءم1993فبرايرفيوالقاهرة»م1992سبصبر

4-1منالغوةفياسطنبولفيانعقدتوالتيللدمسيكالتاسعةالدورةالىالعامةاألمانةقبل

0)1994مبتمج

I-•التعاونتعزيزاموإيجيةومابقة~وآلياتساساليباعرنةالويقةلعتمد

أوصتمانحرعلى,االعالمىتمرالىهظمةفياألعضاءالبلدانبينفيمااالقتصادية

ايجيةاالسوأفداف•المعونةالوثيقةهعالوفيقة5هذ~ملونظرا»ا-بعةلجة

دهجاللجةتقررءاالهمةدورتهافيالحوهميلاعتدتهاالقاألمامية~ومبادنها

ببينفيمادياالقصاالتعاونتعزيزاموإيجية•عرانتحتواحدةويقةفيالويقيز



-م-

الظياعادةالىالحاجةعلىوتوافق•االسالميقرالىعظمةفياألعضاءدانانبلل

´نحبواتاضرءفيم1981عامفيالسادرةاالعالميتمرالىهظمةعملخطةوتقيح

انقحةالعملخطةتعتبرومرف»العديةاالقتصاديةا~اتهعيتفقوبماالحتسبة

0الجديدةاالسواتيجيةهنيتجزأالجزءا

عاهةمياميةوثيقة~فيانقحةالعملخطةمسردةاعداد~نقرةمركزمنطلبتب)

للتقيةاالسالميالبكهعبالتعاونوذلك»االقتصاديالتعاونلمجاالتأفولشمل

ازتمرنظمةالتابعةاهنيةازسماتومانرالتجارةلتقيةاالسالفيوالركز

0االعالمي

العاونمجالفياحبراءعمليةدراسيةحلقةفيامسرأة5~فيالظيعلىوافقتج)

علىتعميمهاقبلامسرأةفذهتقيحبغيةوذلك»اثااألطرمتعدداالقتصادي

هنخبراءفريقاجتماعفيبحهاثرءوتعقيباتهاآرانهااءالبلاألعضاءالبلدان

0ا-بعةللجةالعاشاالجتماعمومحدمنكافوقتقبليعقداأل«ضاءولالل

العاشراالجتماعفيتقيحهابعد»العملخطةممردةعرضعلىأيضاوافقتد)

>العاشرةدررتهافياحومسيكعلى,اتابهةللجة

اتيجيةاالهقمبادي،أهو»السابعاالعالهيالقمةتمرهنعلىتعرضأنقررت_)

مرحلىمحتريرفثفوعةبهااتعلقةوالرثانقتفيزهاوأساليباألماميةهاومقاصل

0العملتقيحمناالنتهاءنحوامتقبلفيالعملمسارويبينمحملهنانجزهايشرح

األعضاءالدولوتاثلاميةالمدرالحلقةتيظوللتقيةاالعالميالبكالىطلبتو)

•5عقداقروالخبراءفريقاجتماعاستضافة

الفرعيةاألجهزةقبلهنمحمليبرنامجاعدادةالقراراتهذهتفيلأجلمن

الى22هنمساتالمزoilاجتماعمحقدمحما»االعالميالمزتميعظمةفيالمعيةوالمزمسات

وعدلأرمىقداالجتماعهذاان0العملبرنامجآجعةلامطبولفيم1997نوفمبر24

0أنقرةمركزأعالهالذيالمشروع



-م-

ا~ولفيالبارزيناحبواءفريققبلهنبحثالىآجعةالىبعلابوناهجفذاخضع

هذاتحسينآجلمنم199الديمبوفىللتقيةاالعالميالبكنظمهاندوةاطارفياألعضاء

~وعمعدلجديدنصأنقرةمرلحنأكدينابارزاحبراءفريقتوصياتأمامروعلىاشروع

0العملخطة

االعالهيالمزتميعظمةبمقرما994ابريل11و01و1يوملحبواءاجتماعوانعقد

0العملخطةمشروعوا~لبحثبغيةءجدةفي

التقيلو~العملخطةلشكلبأناحوهيكالىتوصيةلقديرعلىاللجةرأياسكل

معلمةفياألعضاءالدولبيندياالقصاالتعاونتعزيزاتيجيةامقمنتتجزأالأجزاءوالمتابعة

•~هميكالتاسعةالدورةتهااعتمللمحمااالعالميالمزتمي

هناجههقصارىيبذلوأنقريباالعملخطةتطلقأنفيأملهاعناللجةوأعربت

0فعلياتفسراتنفيذناأجل

م1914براكو~2o-22الفوةفيبامطبول~مسيكالعاثرةالدورةعقدت

بينفيماوالتجاريدياالقصاامعاونلتعزيزالعملخطةعلىوافقت

»االسالميازتمربمعلمةاألعضاءالدول

دياالقصاالعاونلعزينالعملخطةتفضرورةعلىاتفقت

أفالا~معتمشياوذلكعاجلةبصفةاألعضاءولالهبينفيماوالتجاري

اتعلقفصلهافيالواردةواالجراءاتامثغيليةوكيفياتهااالسواتيجية

0وا-بعةالتفبآلية

وأنوهرنةعاهةسياسيةوثيقةاعملخطةلحونأنعلىأيضاوافقت

>تفيذفاأثماءللتحينمفتوحةلحرن

االقتصاديةالهياكلفياالخالفاالعبارفيتأخدالعملخطةأنالحظت

•وليةاللوالزاماتهااألعضاءللبلدانمترويةواللوالقانونيةوالسياسية



ا(جماعكنوتتأمربفيتتنيفأناألعشاها~ولال~ت~9

مركز.,r'وطلبتوا-بعةالغيلآليةفيالوارداءا_يورلغوالقطاعي

للبلدانواألريبواالجماعيةواالقتاديةاالحعايةاأل~ث

للحيةاالسالميوالبكا-جارةلحيةاالعالميوالموكزءاال~هية

الالزمةوالخبرةالغنيالدعمتقديراألخرىاالسالميالمزتميهظمةوهز~ت

>االجماعتطيمنجاحلضمان

بدالحرميكالالحقةالدوراتأعماللجدةنيتمنهأنعلىوانتتا~1

ديةاالقصاالمسائلحرلالظيوجنهاتتبادلللمدربينيتيح~

>مناء0األاذالبلدتعمالتيالرااهة

v-فيالالزمةتباتالقتاولالقادماجماعهافيالمابعةبحةدزنبت

0احاالقتلنيذريةالنروالكيفياتوامواحكومسيكأعمال~ول

A-ائة_ر"هرللكوميكعثرالحاديةورةاللموفوح~نأنتروت

الجارةعظمةواناءالجاريةوفاتللمفاأورجوايجولةعنا~تة

المرتوعظمةفياألعضاءاذللبلداخاوجيةالجارةعلىا~يت

0االسالمي

نيةاالحمالمجاثاألومركالجارةلحيةاالسالميالمركزمن~~9

خالل~ناالسالميةاذللبلدوالتدريبواالجماعيةواالقتعددية

للحيةالمخدةاألممومزتمرللحيةاالسالميالبكمعونعماط

~ورةأ~~عملأوراتىتقديمالعالميةا-جارةوهظمة,والتجارة

~ا~لالظيوجماتتبادلأجلمن~مسيكعثرالحادية

>الموضوع

البيضاءالدارفيالمعقد)واالنبعاثاألخاهدورة(االبعاالسالميالقمةفزقوان

,م)1995ديسمبراه-ا3)ا_41هرجبا3الى,1منالغوةفيالمغريةبالمملة



والحاهمىوالرابعااللثاالسالميةالقمةمؤتمراتعنالصادرةبالقراراتييتر~(ة

تزيزالىالراميةالعملوخطة(كومسيك)والتجارياالقتصاديللتعاونالدائمةاللجةبشأن

»االسالميالمزتميعظمةفياآلعضاءالدولبينفيمادياالقصاالتعاون

اال~هىالقمةمزتمرهنالصادرأ)0(تى~ة2/6رقرسالقرارأيضايت~واق

الراميةالعمللحطةجديدةاسوكيجياتموغبهايبطوالذياحرمسيكأنشعلةبشأناالدس

يلزمماواتحاذ»االعالميالمزتميمنظمةفياآلعضاءالدولبينفيمااالقتصاديالتعاونتعزيزالى

ءلتفيدهااجراءاتمن

بثأنرجيةالحاالوزراءاالسالمىالمؤتمراتعنالصادرةبالقراراتلككلييت~قولم

0الكوميكانشعلة

الدبقةالعثراحومسيكدوراتعنالصادرةبالقراراتءاخرجانبيبة~منو.ق

األعضاءالدولبينفيمااالقتصاديالتعاونصرحفياألولىااليجايالعمللباتارمتوالتي

0التجارةلمجالفيميماوال

التيللتجارةأجالاألطولالتمويلخطةاقراربعد)نه-اعتديرمع-~حتواة

وضمانالتصديرقروضلتأمينمترسةتأسيساتفاقيةدخلت،م1188عامعملياتهابدأت

191يوليوشهربحلولعمليهاتبدأموفالشركةهذهوبأن&التقيلحيزراتاالسما oم

0للتقيةاالسالميالبكاشرافتحت

تهاوأبهناالسالمىالمزتميلمظمةالعامةاألمانةفيتبلالتيالجهودأيضابالتقدير~والة

أحكامتفيزأجلمنوالجارة،االقتهادمجالفيالعاملةوالمتقيةالمتخصصةومزساتوالمضرعة

0الكوسيكبثأنالقرارات

االقتصاديةالتجمعات»األذضاءللدولبالسبة»فالتخلالتياألهميةو~يهقولم

انشاءوكذلكالموحدةاألوروبيةالسوتىالنشاءنتيجةخاصةبصفةالعالميالصعيدعلىالجديدة

متقلجانبالى،الهاديواغيطواسيالحتيناألمرفياالقليميةاالقتصاديةالمجموعاتوتقوية

متعددةالتجاريةللمفاوضاتاررجوايجولةوانتهاءاألوسطالشرتىفيالالمعملية

هاألطراف



-\"-

االقتصاديالتعاونتعزيزالىالواهيةالعملوخطةاالمواتيجيةبيمقتمه

ورةاللأقرتهمااللتيناالعالميازتمرمنظمةفياألعضاءولاللبينفيماوالتجاري

10~ميكالعاشرة

اعتمدتهاالتياالقتصاديالتعاونامتواتيجيةأنيرالتمعييسيرر

للدول»الفرعيةالمجموعاتبيزبالتعاونالهوضشأنهامناحومسيك

االقتصاديوالتحررالخاصالقطاعتعزيزمباديعلىولرلحراآلعضاء

االقتصاديةبالهياكلاساسوعدمالعاىاالقتصادهعوا~هل

0الدوليةوالتزاهاتهااألعمنا،انللبللوالدسترويةوالقانونيةلياميةوا

ومرنةعامةمياميةويقةالعملخطةأنأيضاالتقديرهع~ر

فيعليهاالمصوصاأل~)معتمثياالفيلخاللللقيحوقابلة

0والفيزبالمابعةالخاصالفصل

التعاونتعزيزالىالراميةالعملخطةتفيزالىالماسةبالحاجةبيتتو

ازتمرهطمةفياألعضاءالدولبينفيماوالتجارياالقتصادي

لالجراءاتووفقاهاتفيلوطرانقاتجيةسق6ا´بمباديعمالاالعالهي

0والتفيذبا-بعةالخاصالفصلفياقررة

امضافةالى<اآلجالأقربفيدرةاباالىاألعضاءولاللىيه

الفصلفيعقدهرحالمقتالقطاعاتبيزالمشوكالخبراءفريقاجتماع

•وتف~العملخطةبمتابعةالخاص

-تصبحسرفانهاهنالحر~قررتههاءيبو.فنتتهصريبعسحرر

يمناألعضاءولللهمحفلبمابة-عشرةالحاديةدورتهاهناعتبارا

االقتصاديةالقضايابثمآناآلراء5اطارفييتبادلواأناالقتصاد~زراء

للمفاوضاتأررجرايجولةآثار•موضرعوباختيارءالوافةاهاية

الخارجيةالجارةعلىءللجارةالعالميةالمظمةوانشاءافاآلطرالمعددةالجارية



-م.-

عقدناالمقرر»للدمسيكعشرةالحاديةالدورةلهذهويسيامرضرعا•االعضاءللدول

>كركيافيم1995ا~بر24الى21منالفوةخالل

النظرعلىبعلتمادةأو/رتوقع)التياألدضاءالدولىبهال-

مجالفىاالعالمىالمزتميعظمةقبلهناهتمدةواالتغاتاتاألساسسية

لفيزالالزمةالدابروالمخاذ،ذلكالىدرةاباالىدياالقصاالتعاون

هذافيةالحولىاال~ديالتعاون~ريعالىواال~مءاحوهسيكقرارات

>الصدد

قرارات~متابعةاالسالميالمزتميعظمةالعامةاألمانةمنمطأل8-

أنشطهالظيرالالزمةالمساعداتترفوعلىوالدأب,الكوسيك

0فعالنحوعلىوا_زكا

لمظمةاالبهةالمعيةوالمزمماتاألعضاءالدولالىالقرارهذاالعامةاألمانةأرملتلقد

»ذلكفيةبماتوافيهاوأنبسرعةلفذهاأنمهاراجيةاالعالمىالمزتمي

متضافةباعرضتقديمالىإياهاداعيةاألعضاءالدوللجميعالعامةاألمانةاتصلتلقد

تعزيزالىالراميةالعملخطةترفوشروطوضعأجلمنالقطاعاتبينالمشركالخبراءاجماع

0األعضاءالدوليناالقتصاديالعاون

المزتميهظمةالامتقيةأوو/المتخصصةفماتافىالىنداءالعامةاألمانةوجهةكما

الراميةالعمللخطةدعمهاتقديرفيتمرأنمهاترجرالمعيةالفرعيةاألجهزةوالىاالعالمى

0األعضاءالدولبيندياالقصاالتعاونتعزيزالى

فيمساهمهاعلىاركيةالجمهوريةوخاصةءاألعف؟اولتشيدأنالعامةتاألطتود

بيندياالقصاالتعاونتعزيزالىالراميةالجديدةالعملخطةورضعاألولىالعملخطةتفيز

>االعالميةانالبله

للتقيةاالفالمىابنكبهقامالذياالميالدورإبرازعلىالعامةاألمانةتحرصكما

لحيةاالفالميلمحز9واأنقرة)(مركزوالبحوثواالقماديةحمايةاالالدراساتومركز

خطةتفيزفيا~وبادلوالماعةللتجارةاالعالميةوالغرفةالبيضاء)الدارومركزالجارة

0ا~الةالعملخطةوإىاداألولىالعمل



-^-

مسألةفيبالنظرالضفلالى_عرة(الكوميك)متابعةللجنةعثرةالحاديةااررةان

توميوأناألعضاءا~ولبيناالقتصاديالتعاونتعزيزالىالراميةالعملخطةتفيز

»وفعاالسريعااتنفالخطةبتنفيذالكفيلةاالجراءاتباتخاذا~الكوميك

(LX)~
الدولبينفيمااالقتصاديالتعاونلتعزيزابال~ةالعملخطةعلىالمصادتةتفتح

يلي:هاأخرىاهوربينمنالجداة،الخطةأكدثوقد•المجالهذافيا1~عهدااألعضاء

أقرتهاوأنمبقالتىوالبوامجللقراراتوالفعالالريعالتنفيذضمانضرورة
المرقرمنظمةبلدانبينوالتجارياالقتصاديالتعاونتوطيدىفكوميك
»االعالمي

الالزماالهتمامباعطاءوذلكالتعاون~التنظيمعملياسلوبانتهاجضرورة

هأتليميأمامىعلىتظمالقالبرامجللمشارين/

تعزيزفيبهيتروأنالخاصالقطاععلىيتقينالذيالهامالدورعلىالتركيز
»األعفاءالدولبينفيمااالقتصاديالتعاون

الفرعيةوأجهزتيمااالعالميالمزتميمنظمةمزمساتالسابعاالسالميالقمةمؤقردمحا

لتعزيزالراميةالجديدةالعملخطةتنفيللتهيلالغروريالدعموتقديمتعاونهاتوطيدالى
>األعضاءانالبالبينفيمااالقتصاديالتعاون

امجهةلموالمشوكاالعالميالعملوكانزمنركيزة~هالجداةالعملخطةتشكل

العمللخطةوالناجعالسريعالتنفيليكتيكما»االعالميةاألمةرفاهيةوتحقيقالتحديات

الحاديالقرنمطلعفي~يداثتصاديعهلإطارفياألعضاءاارللتنميةبالنسبةكبوةأهمية

»والعشرين



ففربر
االسطمبهسسهالمنالمساءا~سبرمحز

الصادرانواننماناالسنئمارلنأهبن

ا)995أبارمابولم66»-4اسطنبول،لم





سسةالمنشاء6فيالعملسيرعنتترس
الصادراتوانتماناالستثمارلتأمناالسطمية

الذي(كومسيك)والتجارياالهثصاديللتعاونالدائمةللجنةالعاشراالجتماعفى-1
انشاءفىالعملسيرعنتقريرقدمءم1994اكتوبر25)~2الفترةفىعقد
الىطلبءبعدوفيما0الصادراتوانتمانمشماراأللتأهيناالسلثميةسسةالمن
الحادياالجتماعالىالموضوعحولمفصالتقريرايقدمانللتنميةسلثمىاالالبنك
0م199oمايو21~24الفترةفىعقدهالمقررللكرسيكالمتابعةللجنةعشر
عشرةالحاديةالدورةالىالمفصلالتقريرتتديمتأجيليتمانالمشرحمنولكن

الذيالموعدوهوءام99oاكتوبر24ه21الفترةفىعتدهاالمتروللكوسيك
بعضهذه»ذلكغضونوفى0اعمالهافيهبدأتقدمسةالمنتكرنانيتوقع
الوقتفىالمبذولةوالجهودالمحرزللتندمموجزاعرضاتتضمنالتىالنقاط
0سسةالمناعماللبدءالحاضر

y-التجاريةالعلثعاتنطاقتوسيعموسسةلنمنالونيسىالهدفانبالذكرالجديرمن
تتصكمااالسطمىالمؤتمرمنظمةفىاالعضاءالدولبينمشماراتاالوتدفق
معيتفقوبماسسةالمنتقدمسوفءالهدفلهذاوتحقيقا0التأسيساتفاقيةذلكعلى
التجاريةالمخاطرشتىضدمشماراالودمينالصادراتانتعانءالشريعةأحكام
0المحددةالتجاريةوغير

r'-5صنر)4فىالننأذحيزميسرالتاتفاقيةدخلتوقد,tأغطمراالموافق_ا
99fالذياالولابتماعهفىالموقرسسةالمنمحافظىمجلمىقررذلكوبعد0ام
فىللتنميةاالسطمىالبنكمحافظىلمجلسالسنوياالجتماعمامشىعلىعقد
االولفىأعمالهاتبدأأنللمزمسةيمكنأنه,بجدةام94'\نوفمبرا6-اoالفترة
0مسةالمزلتقديروفقاذلكبعدأوام99oيوليومن

f-قدرتهاعلىالمحافظةمعهدفهاتحقيقفىالمؤسسةلنجاحاالساسيةاالعوروهن
الذياالعضاءمنكبيرعدداجتذاباعلىقدرتها»الماليةبالتزا~مهاالوفاءعلى
مايو1وحتى0تتدمهاالتىالتسهيةمناالفادةلسطحيةاساسيشرطهو
oم~وو



اتفاقيةعلىوقعتالتىاالسمرتمرالمنمنظمةفىاالعضاءالدولعددظل
ا>ودفعتءارمغاقيةعلىالتصديقاستكملتدولة17منهادولة70التأسيس
الىباالضافةءالمتوقعومن0سسةالمنرأسمالفىاكتتابهامناالولالقسطدول
دولافادتحينفيا~مفاقيةعلىالتصديقوثانقاخرىدولخمستودعانذلك

0العضويةمتطلباتالستكمالالحزمةاالجراءاتاتخاذبصددانهااخرىأعضاء

الرساءالمتخذةاالجراءاتاكتستم1994اكتوبرفىسسةللمنمديرتعيينومنذ0-
زخماومهنيةسليمةامسعلىمبكروقتفىسسةالمنعملياتلبدءاللثزماالساس
السياساتتوثيقعلى_ا4اoعاممناالخيرالجزءفىاالهتماموانصبكبيرا
الوضعفانالقضايابهذهيتعلقوفيما0الموظغدنمنوالمتطلباتالشغيلولوانح
كاآلتىهوالحالى

مارس28فىعتدالذياالولاجتماعهفىسسةالمنادارةمجلسوافق)أ(
99oالنهانى)شكلهافىلمالتأمينلصوبواللعملياتالمنظمةاللوائحعلىام

الثسفيلواجراءاتالتوجيهيةالمباديهاعدادالحاضرالرثتفيويجري
0المعتمدةاللوائحوأحكاملنصوصوفتا

0البنكونيسفعالىقبلهنواعثمادهسسةللمنالتنظيمىالييكلوضعتم(ب)
وافقام)99oيونيو-(مارساألجلقصيرةاعمالخطةاعدادتمكما

تتفيذحاالمتروالرئيسةوالمهاماالستراتيجيةتحددءالبنكونيسعليها
مجلسقرركماام99Clيوليوفىأعمالهابدءمنالمؤسسةلتمكين
0الموقرفنئينالمحا

المهنيينمنسسرناالساالموظفينلتعيينالحاضرالوقتفىجهودتبذل(ج)
0سسةالمنأعماللبدءوالمساندين

i-تسويتيةاستراتيجيةتنفيذموجزةوبصورةايضااألجلقصيرةاالعمالخطةتحدد
التركيزفانءالطزمةالشغيلانظمةوضعبعديكتمللمانهوحيث0سسةللمن

حملةوجودالحيويمنانهاال>التسويتيةاالساسيةالبنيةانشاءعلىسينصب
مسةالمنتتدمياالتىبالخدماتيتصلفيماالعامالوعىاليجادمحدودةترويجية



مخكفةمحافلفىتعريفيةبجهودالغرضلهذاسسةالمنوقاهت0باسمهاوالتعريف
ا~هليميةوالندواتتمراتالمنفىللمشاركةتخططكما,االعضاءالدولفى

وتتوماالعضاءالدولفىالندواتوعتدلتنظيمايضاسسةالمنوتخطط0المختلفة
المعروفةوالمجعلتالصحفمنمختارةمجموعةفىأعمالهابدءعنباالطثن
0ممكنأثرأكبرلتحتيتىاالنئسارواسعة

v-0محدودنطاقعلىولكنالمبيعاتبانشعلةعاالضطككلهذلكالىباالضافةوسيتم
ءاالعضاءالدولمعظمعنالجغرافيةالناحيةمنبعيدةسسةالمنانالىوبالنظر
الدولفىلهامحليينوكالءوتعيينعلىالتعرفالحاضرالوقتفىتحاولفانها

نظيرسسةالمنعنبالنيابةالتأمينبوالصحاملىوخدمةاالعمالالجتذاباالعضاء
ونيسمعالىعلىعرضهميتموكالةاتفاقمشروعاعدادتموقد0مناسبأجر
»هاعكالمذكورةوالمبيعاتالتسويقبانشعلةيتصلفيمااما0عليهللمواقتةالبنك
منالمناسبةالتسويتيةالوشانقاعدادعلىالحاضرالوقتفىتعكفسسةالبعنفان

المحتملينءالعمكلتزويدتقدمهاالتىللخدماتالتعريفيةوالنشراتالكتيبات
0اللثزمةبالمعلومات´المهتمةاالخرىواالطراف





مذكرة
لتبادلاتخاذهايمكنالتيالترتيباتبشأن

للكوسيكعشرةكحاديةكدورةاثناءفيالنظروجهات
التجامةللمفاوضاتاوروجوايجولةفتانجحول

ا)99"ايارمايو/ال6-14(اسطنبول،





مذكرة
لتبادلاتخاذهايمكنكتىالترتيباتبشأن

للكوسيك~ةالحلليةاللورةاثناءفىالنظروجهلت
التجاريةللفارضاتجواياومهجولةفتانححول

´´وجهاتلتبادلجلساتاجتماعاتهااطارفيتعقدانالعاشرةدورتهافيالكوسيكقررت-1
ا´اثارموضوعالسياقهذافيتبحثوانالراهنةالعالميةا~هتصاديةالقضاياحولالنظر´´
التجارةعلىالعالميةالتجارةمنظمةوانشاءالتجاريةللمفاوضاتاوروجوايجولة

عشرةالحاميةالدورةامشاءفياالسطمي´´المؤتمرمنظمةاعضاءللبلدانالخارجية
سوفالشأنهذافيالنظروجهاتبتبادلالمتعلقةالترتيباتفانعليهوبناءللكوسيك.

عقدهالمقررالكوسيكعنالمنبثمةالمتابعةللجنةعشرالحادياالجتماعامشاءفيتبحث
.199oايارمايولم)6-24في

المعنيةالمنظماتمنالمقدمهالعملواوراقاالساسيةالمعلوماتاوراقتيسروسوف'\'-
النظروجماتدلثباعمليةالدوليةالمنظماتمنوغيرهااالسطميالمؤتمرلمنظمةالتابعة
ومشاركةبلءالعالميةالتجارةومنظمةونكتاداالمنالمقدمةالتقاريرانفيهالشكومما
المناقشات.هذهاثراءالمىتؤديسوفالعمليةهذهفيالمنظمتينهاتين

معالمشاوراتضوءفيتتحددسوفالتقاريرهذهسموضوعاتانمنالرغموعلى
الصدارة:نهاكافكارنفسهاتطرحالتاليةاالفكارفانءالمعنيةالمنظمات

بانشاءالمتعلقةوللتطوراتالتجاريةللمفاوضاتاوروجوايجولةلنتائجعامأهتقويم
العالمية؟التجارةمنظمة
التجاريةالعطقاتمنظورمناوروجوايجولةعنهااسفرتالتيلتفاقياتعامفتقويمب
النامية:والبلدانالمتقدمةالبلدانبينفيما
للبلدانالخارجيةالتجارةعلىاوروجوايجولةعنهااسفرتالتىاالتفاقياتاثارج-

االسطمي.المؤتمرمنظمةاعضاء

عروضتقديمالىالوفودرؤساءيدعيسوفالمعنيةالدوليةالمؤسساتتقاريرتقديمبعد~3
ألمناقشات.حولهاتدورالتيالموضوعاتبشأنومقترحاتهابلدانهملخبراتموجزة

مستوىعلىثمالموظفينكبارمستوىعلىللكوسيكعشرةالحاديةالدورةتعقد-4
مشروعالعداداالولتشرينلماكتوبر22)-1فيالموظفينكبارفيجتمعالوزراء،
الحاديةالدورةتفتتحوسوفالعتمادها.الوزراءالىتقدمالتيالقراراتومشارينالتقرير
التركيةالجمهوريةرئيسديمريلسليمانالرئيسفخامةمنبكلمةللكوهسيكعشرة
الختاميةالجلسةوتعقداالول.تشرينلماكتوبر23يومصباحفيالكوسيكرئيسباعتبار»
المستوىعلىجلساتبينهمافيماوتعقدءاالولتشرينلماكتوبر24يومظهربعد

~~نأ`(ال



وجهاتلتبادلتعقدانالمقرراالجتماعاتفىائتاليالعملونظامالسيناريوانتهاجيمكن0-
للكوسيك.عشرةالحاديةالدورة~النظر
ترفعانعلىالجتماعاتهمالثانىاليومفيالموظفينكبارعلىاوالالموضوعيطرح
ايامثالثفيعقدهالمقررالوزارياالجتماعالىمداوالتهماليهاتخلصالتيالنتائج

ووجهاتبلدانهمموقفءللموضوعتتأولهماطارفيالوزراء»ويعرضاالجتماعات.
وفيعوممكونويلقى.المستقبلفىالعملتحكمانينبغيالتيالسياساتبشأننظرها

امهليةللمنظماتعام)اميننائباوعاماميناووئيمى»نائباو(وئيمىالمستوى
تسهمموجزةبياناتءالوزاريةللدورةاالفتتاحيةالجلسةفيءاالجتماعلحضورالمدعوة
امورة.هز»~المداوالتاثراءفيايضا

اليهماتخلصوبتقييمالمتابعةباعمالوفعاليتهاالنظروجهاتتبادلعلتاجتمانجاحيرتهن"\-
ءمشاوراتاجراءفياالسطميالمؤتمرمنظمةفىاالعضاءالبلدانترغبفقدنتائج.من

علىءالعالميةالتجارةلمنظمةالمقبلةاالجتماعاتقبلاالجتماعات،هذهنتائجالىاسشادا
(الفاو).والزراعةاالغذيةومنظمةالمتحدةاالمماجتماعاتقبلالبلدانهذهمافعلتنحو
باستعراضخاصبندللكوسيكالسنويةالدوراتاعمالجدولالىيضافانيتقينكذلك

النظر.وجهاتتبادلباجتماعاتالمتصلةالتطورات

v-نتائج»منالنظروجهاتتباهلاجتماعاتاليهفاخلصتيعرضتقريربتقيميتصلفيما
بأحدهما:االخذيمكنبدينفهجانثمة
نتائج.منالنظروجهاتتبادلاجتماعاتاليهماخلستيعرضمنفصلتقريراعدادأ-

انيمكنبحيثءاالجتماع~المقدمةوالوثائقالوزراءبياناتالتقريربيذاوترفق
سنويا.تناولهايتممحددةلموضوعاتمرجعيةكوثيقةالتقريريستخدم

ضمنالشأنهذافيالمقعمةوالوثائقالنظروجهاتتبا(اجتماعاتنتائجب-ادراج
التقرير.هذامنكجزءالكوسيكتقرير

الدورة~عملهاوبرنامجالنظروجهاتتباهلاجتماعاتفيالعملنظاممناقشةمثم8-
الكوسيك.عنالمنبثمةالمتابعةللجنةعشرةالحادية



وعمئس
للكومسبكعثرهدبهانحاالدورهاعمالجدول

ا)995أبارمابولم16ه1t(اسطنبول،





أ~لجدولمشروع
للكوسيكهثرةالحاديةالدورة

)ا995األولتشرينأكتوبر/24-21(اسطنبول،

حبألاالهتناالجلسأل1-

r-الكوسيكمكتبهينةأعضاءتجديد

االسمرالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةهنتقرير-4

المتابعةلجنةتقرير0-

والتجارياالقتصاديالتعاونتعزيزالىالراميةالعملخطةتنفيذفيتحققمااستعراض~6
االسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيما

إئتماناتعلىالتأمينمؤسسةإنشاءبشأنللتنميةاالسطميالبنكمنمقدممرحليتقرير7-
االستثمار.وضمانالتصدير

التجارةعلىالتجاريةللمفاوضاتأورجواىجولة´´آثارحولالنظروجهاتتبادل8-
االسطمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءللبلدانالخارجية

فيالعاملةشهاوالتابعةاالسطميالمؤتمرمنظمةعنالمنبثمةاألجهزةأنشعلةفيالنظر9-
الدورة)(لجنةوالتجارةاالقتصادمجال

القطاعلممكيالثانياالجتماعبشأنوالصناعةللتجارةمطيةاالالغرفةهنتقرير-ا»
االسطمي.المؤتمرمنظمةفياالعضاءالبلدانفيالخاص

االسطميةالبلدانلبعضاالقتصاديةبالمساعدةالمتعلقةاألهور-اا

أعمال.».مابسجدمن

للكوسيكعشرةالحاديةالدورةقراراتاعتماد-ا3

للكومسبكعسرهالئانبألالدورهإنعفاأموعد-14

o-النتاميةالجلسةا





الختاميةالكلمة
دونمانايكونالسيد/لمعاني
كتركيةبالجمهورمةالدولةونير
الكوسيكعنفمنبثقةالمتابعةلجنةورنيس

ككوسيكمحزالمنبثقةالمتابعةللجنةهثرالحادياالجتماعفي
ا)995أيارمايولم16(اسطنبول،





الختاميةالكلمة
دونمانايكمذالسيد/لمعالي

التركيةبا~يةلحدولةيرون
اكومسيكعنالمنبثقةالمتابعةلجنةورنيس

الكوسيكعنالمنبثقةالمتابعةللجنةعشرالحادياالجتماعفي
لم1995مليولم(يار22ء(اسطنبول

الكرامالمتابعةلجنةأعضاء
ءالموقرونالمندوبون

للجنةعشرالحادياالجتماعاستفرقهاالتيالقطةالعملايامختامفىاليومنجتمعنحنها
واالمشانالشكرأصدقألزجيالفرصةهذهأغتتمأنوأودالكوسيك.عنالمنبثمةالمتابعة
مشاغلحالتالذياالجتماعهذاالنجاحاسهاماتمنموهقد.Lعلىالكراماللجنةألعضاء
فيه.مشاركتيدونهامة

لمنظمةالعامة~نةاالمتنانوعميقالشكرخالصعنأعربأنيفوتنيالكذلك
وللمؤسساثعون»منلهفدمتهومابالغاهتماممنالجتماعناأولتهلمااالسطميالمؤتمر
وأخصبها»المنوطةالمهامانجازفيتفانمنأبدتهلمااالسطميالمؤتمرمنظمةعنالمنبشة
السلعوتبادلوالصناعةللتجارةاالسطميةوالغرفةالبيضاءالدارومركزأنقرةمركزبالذكر

المؤتمر.هذاالنجاحالقيمةالسهاماتها

كفاءةمنتزيدسرفاللجنةمداوالتإليهاخلستالتىالتوصياتأنمنيقينلعلىوانني
األعمال.جدولعلىالمدرجةوالمهامالمشروعاتانجازفيوتسهمالكوسيكأعمال

اطارفيالعملخطةتنفيذالىالمبادرةضرورةعلىأؤكدأنالسياق»هذافيوأود،
إلىالضرورةتأعوهناومناالقتصادي.التعاوناستراتيجيةوثيقةتضمنتهاالتيالمبادئ
بها.القيامينبغيالتيوعاثالمشرتحديدبفيهالقطاعاتشتىهنخبراءيضماجتماعتنظيم

وائتصاناالستثمارلتأميناالسطميةالمؤسسةإنشاءفيالعملسيرإجتماعناناقشىلقد
الكوسيكمشارينمنالكبيرالمشروعهذانرىأنالصدرأيلجلمماأنهوالحقالصادرات.

للتنمية.االسطيالبنكبذلهاالتيالمتفانيةالجهودبفضلحيزالتتفيذدخلوقد

االهمية.بالغامرميةاالسكالبلدانفيلستثماراتوالضماناتالحوافزتوفيرانوالشك
~مناالسطميةالبلدانبينلطستثماراتالضماناتتوفيرعلىقبلمنالعادةجرتوقد

الحاجةاصبحتبلداننا»بيناالقتصاديةالعطقاتتتامىمعانهاالاساسا.الثنائيةاالتفاقات
اطارفيتتخذتدابيرخلكرمنلهاالضماناتوثوفيراالستثماراتتشجيعالىاالنتأعو
بالضماناتينتقلانشأنهمنالحافزالنظامهذااقامةانذلكسلثمي.االالمؤتمرمنظمة



ومنالمقننة.الدوليةالعطقاتمستوىالىالشائيةالعطقاتمستوىمنلسثمارالمكفولة
االسطميةللبلدانيكفلسوفاالستثمارلضمانتقدمااالكثرالنظامهذامكرانشاءانالمؤكد
كبيرة.زيادةبينهاالمتبادلةاالسثماراتتزيدانلهايتيحللغايةمواتيامناخا

~الدوليةالقضاياحولالنظرلوجهاتالمرتقبالتبادلبأهميةالتتويهيفوتنيالكذلك
التجارةعلىأورجواىلجولةالمحتملةاآلثارهراسةبغيةوذلكللكوسيكالقادمةالدورة

علىوالتضامنالتعاوندعممجالفيخاصةداللةالقرارهذاويكتسبلبلداننا.الخارجية
تربطالتيالوشائجوتثزايدالحواجزفيهتسقطالذيهذاعالمنافيوالدولياالقليميالصعيدين

ائه.أجزبين

هذافيشاركوامنلجميعالشكرخالصعنجديدمنأعربأنالختام،فىلىواسمحوا
قيم.اسماممنوقدمو»بالغاهتماممنابدو«ماعلىبتماعاال

الفوريينوالمترجمينواالداريينالفنيينالعاملينلجميعامتنانيعنأعبرأنأودكما
المؤتمر.هذانجاحلتأمينجهودايالوالمالذينوالتحريريين

فياسطنبولفيستتعقاالتيللكوسيكعشرةالحاديةالدورةفيلقائكمالىاتطلعإذوإنني
بطدكم.الىسالمةعودةلكمأتمنى,ا99oأولتشرينلمأكتوبرشهر


