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 باالنجليزية: االصل 

 

 قـــريــرـت

  عشر للجنة المتابعة المنبثقة عنبعاالجتماع السا

 اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

 )2001آيار /  مايو10-9اسطنبول، (

 

ا      - 1 د االجتماع الس ثقة عن اللجنة الدائمة للتعا    بع انعق تابعة المنب ون االقتصادي والتجاري لمنظمة  عشر للجنة الم

 .2001آيار /  مايو10و 9يومي بمدينة اسطنبول، ) الكومسيك(المؤتمر اإلسالمي 

 : حضر االجتماع ممثلون عن الدول التالية اعضاء لجنة المتابعة – 2

  - الجمهورية الترآية رئـيـسـال

  - المملكة العربية السعودية نائب الرئيس

  - ندولـة فلسطي نائب الرئيس

  - دولة قـطـر )الرئيس الحالي للقمة االسالمية(نائب الرئيس 

  - الجمهورية العربية السورية )ممثال للمنطقة العربية(نائب الرئيس، 

  - جمهورية إيران اإلسالمية )ممثال للمنطقة اآلسيوية(نائب الرئيس، 

  - بور آينا فاسو )ممثًال للمنطقة األفريقية(نائب الرئيس، 

  - مهورية باآستان االسالميةج المـقـرر

  - دولة الكويت عضو بالمكتب السابق

  - جمهورية إندونيسيا عضو بالمكتب السابق

  - جمهورية أوغندا عضو بالمكتب السابق
 

نظمة المؤتمر اإلسالمي والمؤسسات المتخصصة التالية            – 3 ة لم ة العام لون عن االمان ا حضر االجتماع ممث  آم

 :نها التابعة لها والمنبثقة ع

 مرآز البحوث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية -

  المرآز اإلسالمي لتنمية التجارة -

  المعهد اإلسالمي للتكنولوجيا -

 البنك اإلسالمي للتنمية -
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 الغرفة االسالمية للتجارة والصناعة -

 االتحاد اإلسالمي لمالكي السفن -

 :لمؤسسات التاليةآما حضر االجتماع ممثلون عن ا -4

 .مجلس التعاون لدول الخليج العربية -

 .اتحاد االستشاريين من البلدان االسالمية -

 .مرآز اليونيدو للتعاون اإلقليمي بأنقرة -

 ) .1ترد قائمة المشارآين في المرفق رقم  (
 

 الجلسة االفتتاحية

  .ئيس الوزراء بالجمهورية الترآية دولت بهجه لى، وزير الدولة ونائب ر افتتح االجتماع سعادة الدآتور – 5
 

رئيس        – 6 ة ال د نجدت سزر      وجه فخام ، رئيس الجمهورية الترآية ورئيس الكومسيـك، رسالة الى االجتماع        أحم

ا الشكر ل      ال الكومسيك         أزجى فيه ي أعم ارآوا ف ن ش ع الذي ثم . ، معربا عن أمله في أن يكلل االجتماع بالنجاح جمي

كالت   ته الى المش ار فخام ذه     أش ة له لول واقعي نة الى التوصل الى ح ا اللج ل، داعي ة العم نفيذ خط ه ت تي تواج ال

كالت ر       . المش نظمة المؤتم ي م اء ف دول األعض ود ال د جه ال يحش فها محف يك، بوص ته أن الكومس ر فخام آماذآ

ة       ليات العولم ن عم ناتجة ع كالت ال لول للمش ن ح بحث ع بة بال ادي ، مطال تعاون االقتص ل ال ن أج المي م  االس

المي              ام الع رأي الع لول على ال ذه الح رئيس سزر ضرورة السعي الى بناء مؤسسات            . وبعرض ه ة ال د فخام وأآ

 .ووضع جدول أعمال جديد بما يكفل مواآبة المستجدات العالمية على النحو الواجب

 ).2يرد نص رسالة فخامة الرئيس أحمد نجدت سزر في المرفق رقم (
 

لمة م        – 7 ة ونائب رئيس الوزراء بالجمهورية         استمع االجتماع الى آ ر الدول تور دولت بهجه لى، وزي الي الدآ ع

ترآية  زايا التي تنطوي عليها عملية العولمة، مؤآدا ضرورة استكشاف السبل       . ال تحديات والم ه الى ال واشار معالي

لدان االعضاء بما يساير المؤسسات والمبادئ الحديثة،         تطوير اقتصادات الب لة ب ائل الكفي  من ناحية، ويعزز والوس

وم عليها هوية هذه البلدان من ناحية اخرى         تي تق ثقافية ال نى االجتماعية وال وأآد معاليه أن عملية االستكشاف . الب

ذه تقتضي مزيدا من الجهود التعاونية من جانب الدول األعضاء، بغية التوصل الى رؤية تنموية تتفق مع      اقة ه الش

ا   على أهمية العمل لتيسير تنفيذ خطة العمل بما يجعل البلدان االعضاء في منظمة      آما شدد الدآتور بهجه لى    . قيمه

ع مقتضيات عصر العولمة           تجاوب م درة على ال ثر ق واختتم معاليه آلمته متمنيا لالجتماع . المؤتمر االسالمي اآ

 .آل النجاح

 ).3يرد نص آلمة معالي الدآتور دولت بهجه لى في المرفق رقم (
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ال سعاد    – 8 ن العام المساعد لمنظمة المؤتمر االسالمي ، رسالة معالي االمين العام              ت لو، االمي ا ديال فير نابيك ة الس

تور      نظمة الدآ د نجدت سزر ، رئيس                / للم رئيس احم ة ال نانه لفخام ا عن امت تي اعرب فيه لقزيز ال بد الواحد ب ع

ة الترآية لم               ة الجمهوري ترآية ورئيس الكومسيك ، ولحكوم ة ال ا يبديانه من التزام ثابت بتعزيز أواصر      الجمهوري

دول االعضاء   ن ال ا بي تجاري فيم تعاون االقتصادي وال رائيلية  . ال ة االس ال العدواني وة األعم ه بق ا أدان معالي آم

قائنا الفلسطينين              ي خنق اقتصاد أش وادة ف ام المجتمع الدولي إلى توفير      . المستمرة دون ه ن الع الي األمي ا مع ودع

ة ل     ة دولي نفيذ خطة العمل معربا عن أمله في أن تكون         . لشعب الفلسطيني   حماي رة ت طء وتـيـ ه الى ب م أشار معالي ث

ثابة خطوة الى االمام نحو حل هذه المشكلة              براء بم ريق الخ تماع ف تائج اج آما حث معاليه الدول االعضاء على . ن

بادرة الى التوقيع والتصديق على شتى االتفاقيات والنظم الرامية إلى    توفير االطار للتعاون االقتصادي فيما بين الم

 .واختتم معالي االمين العام رسالته متمنيا لالجتماع آل النجاح. الدول األعضاء في منظمة المؤتمر االسالمي

 ).4يرد نص رسالة معالي الدآتور عبد الواحد بلقزيز في المرفق رقم (
 

ود        -9 اء وف قى رؤس م أل ة        ث ة قطر والكويت والجمهوري ربية السورية وفلسطين وإندونيسيا وبورآينا فاسو    دول  الع

ا ،         لمات أعربوا فيه لحكومة الترآية لما               آ رهم ل ام، عن شكرهم وتقدي عدته من ترتيبات ممتازة لعقد هذا  أبوجه ع

ود ال      .االجتماع  اء الوف د رؤس ا أآ لحة لتعزيز التضامن فيما بين الدول االعضاء والبحث عن السبل    آم ضرورة الم

 .ائل الكفيلة بتعزيز التعاون فيما بينها انطالقا من مشروعات ملموسة وواقعيةوالوس
 

 جلسات العمل
 

رأس جلسات العمل سعادة الدآتور أآين إزميرلي أوغلو وآيل الوزارة بهيئة التخطيط الحكومية بالجمهورية       -10  ت

 .الترآية
 

ال، جرى تشكيل لجنة صيا              -11 تمد االجتماع جدول األعم د أن اع غة مفتوحة العضوية برئاسة المقرر سعاده  بع

 .رئيس وفد جمهورية باآستان االسالميةقاضي هومايون السفير 

 .)5يرد نص جدول األعمال آما أقرته اللجنة في المرفق رقم (
 

 تقرير مرجعي من األمانة العامة لمنظمة المؤتمر االسالمي
 

ند        -12 دى مناقشة الب ال، عرض سعادة            3 ل ام المساعد لمنظمة       من جدول األعم ن الع لو، األمي ا ديال فير نابيك الس
، مدير الشؤون منير الزمانثم تولى سعادة  السفير  . المؤتمر االسالمي، التقرير المرجعي المقدم من األمانة العامة         

تقرير مسلطا الضوء على                  لخيص ال نظمة المؤتمر االسالمي، ت ة لم ة العام  شتى النشاطات التياالقتصادية باألمان
 .تنفيذ القرارات التي اتخذتها الكومسيكقامت بها الدول األعضاء بغية 

 

 .عدادهإل أخذت اللجنة علما بالتقرير المرجعي المقدم من األمانة العامة، وأعربت عن شكرها -13
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ي مجال التعاون االقتصادي          -14 ة ف نظم األساسية القائم ات وال نفيذ االتفاقي ة ت نظمة  في إطار م أآدت اللجنة أهمي
ي هذا السياق، دعوتها للدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق بعد على االتفاقيات          ،وجددت . المؤتمر االسالمي     ف
 .إلى المبادرة بذلك

 

 وعلى حين أآدت اللجنة األهمية الحاسمة لمشارآة القطاع الخاص مشارآة فعالة في التعاون االقتصادي فيما -15
دول األعضاء، دعت الغرفة         ن ال  اإلسالمية للتجارة والصناعة إلى مواصلة جهودها الرامية إلى اشراك القطاع   بي

 .الخاص في التعاون االقتصادي فيما بين الدول األعضاء
 

آما أعربت، في .  أآدت اللجنة أهمية إقامة المعارض التجارية لتعزيز التجارة البينية فيما بين الدول األعضاء   -16

با          رها للم ذا الصدد، عن تقدي ا المرآز االسالمي لتنمية التجارة بإعداده لمجموعة لوائح مقترحة          ه تي اتخذه درة ال

تقبًال ام مس تي تق تجارية ال ارض ال نظيم المع م ت لى  . تحك لوائح سوف تعرض ع ذه ال أن ه لمًا ب نة ع وأحيطت اللج

 .الكومسيك في دورته المقبلة للنظر فيها
 

ع الشكر، بالعرض الم       -17 لما، م نيا الستضافة االجتماع الثامن لممثلي       وأحاطت اللجنة ع ة غي دم من جمهوري ق
ن    ترة م ي الف رى ف نة آوناآ اص، بمدي اع الخ توبر11 الى 9القط رين االول /  اآ ع  2001تش تعاون م ك بال ، وذل

نة     ناعة الغيني تجارة والص رفة ال ناعة وغ تجارة والص المية لل رفة االس اء الى   . الغ دول االعض نة ال ت اللج ودع
 .شطة في االجتماع الثامن لممثلي القطاع الخاصالمشارآة الن

 

تجارية   -18 ارض ال نظيم المع داد لت أن االع ر بش م تقري تجارة تقدي نمية ال ز االسالمي لت ن المرآ نة م بت اللج  طل
 .االسالمية الدورية وتقييمها 

 ).6يرد نص التقرير المرجعي المقدم من األمانة العامة في المرفق رقم (
 

رار       وإذا استذآر   -19 الصادر عن مؤتمر القمة االسالمي التاسع الذي عقد بالدوحة  ) ق أ(أ ق  -9.37ت اللجنة الق
ن  – ترة م ي الف ر ف بر 14-12 قط ثاني  / نوفم رين ال بحث   2000تش ني ب براء المع ريق الخ تماع ف ية اج ، وتوص

د أيضًا بالدوحة يومي                   ذي عق ، 2000ين األول تشر/  أآتوبر14-13مقتضيات إنشاء سوق اسالمية مشترآة وال
 .فقد أوصت بضرورة اتخاذ إجراءات المتابعة تتولى الكومسيك تنسيقها إعماًال للقرار والتوصية سالفي الذآر

 

تعاون االقتصادي والتجاري فيما بين الدول األعضاء في منظمة المؤتمر                     تعزيز ال نفيذ خطة العمل ل استعراض ت
 .اإلسالمي

 

ند    -20 دى مناقشة الب نظمة المؤتمر            من جدول ا  4 ل اعد لم ام المس ن الع لو، األمي فير ديال دم سعادة الس ال، ق ألعم
نفيذ         اإلسالمي،    لق باستعراض ت تقرير المتع تقرير والتوصيات الصادرة عن اجتماع         خطة العمل     ال الى جانب ال

نظمة المؤتمر االسالمي                   نفيذ خطة عمل م تعجيل بت ني بال براء المع ريق الخ ام السفير منير الزم  . ف م ق مدير ان ، ث
ين والتوصيات ، واستعرض بإيجاز الشئون االقتصادية باألمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، بعرض التقرير    

 .وقد أخذت علمًا، مع التقدير، بالتقارير. شتى التوصيات الصادرة عن ذلك االجتماع
 

 

تماع فريق الخبراء ، وأآدت                  -21 ي التوصيات الصادرة عن اج  أهميتها في التعجيل بتنفيذ خطة    نظرت اللجنة ف
 .وقررت اللجنة عرضها على الكومسيك في دورتها السابعة عشرة للنظر فيها. العمل

 

 . أعربت اللجنة عن تقديرها لحكومة الجمهورية الترآية على استضافتها الجتماع فريق الخبراء– 22
 

تي عرضت استضافة اجتماعا                -23 دول األعضاء، ال بت اللجنة من ال ت قطاعية ألفرقة الخبراء، العمل على  طل
لدول األعضاء     دتها ل ددت مناش ت، وج رب وق ي أق تماعات ف ذه االج د  ه أن  اعق لة بش تماعات مماث افة اج ستض

بقية من خطة العمل           ورأت اللجنة أنه ينبغي على الدول االعضاء التي أبدت رغبتها في استضافة      .القطاعات المت
أقرب وقت ممكن وفي غضون فترة التتجاوز عامين، تناح بعدها الفرصة لدول     هذه االجتماعات أن تفعل ذلك في       

 .أعضاء أخرى الستضافة االجتماعات 
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تجديد مناشدتها للدول االعضاء التي قامت بعرض مشاريع آي تبادر الى تشكيل               -24  أوصت اللجنة الكومسيك ب
ليها خطة العمل              تي نصت ع اريع ال ا أوصت اللجنة بأن    . لجان المش  تقوم الغرفة االسالمية للتجارة والصناعة    آم

تماعات     ناء االج ترحت أث تي أق روعات ال نفيذ المش ة ت اع الخاص بغي ات القط لى مؤسس اريع ع ذه المش تعميم ه ب
 .القطاعية ألفرقة الخبراء

ة لمنظمـة المؤتمـر اإلسالمي بشأن تنفيذ خطة العمل                ( ة العامـ ر األمان رد تقـري في براء وتقرير اجتماع فريق الخي
 . )8 و 7 ينالمرفق

 

 ع التجارة البينية للدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمييتقرير البنك اإلسالمي للتنمية بشأن توس
 

ند        -25 دى مناقشة الب شأن الخطوات بقدم ممثل البنك االسالمي للتنمية تقريرا الى اللجنة   من جدول األعمال،       5 ل
 .سيع التجارة البينية للدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالميالعملية التي اتخذها البنك لتو

 

نك اإلسالمي للتنمية، وبما وضعه من خطط تنفيذية لتدبير الموارد                    -26 ا الب تي اتخذه الخطوات ال  نوهت اللجنة ب
ل الصادرات والمؤسسة اإلسال               المطلوبة،  رنامج تموي دول األعضاء على االنضمام إلى ب ا حثت اللجنة ال مية آم

رامية لتوسيع التجارة فيما بين الدول األعضاء في                  برامج ال رها من ال تمان الصادرات، وغي تثمار وائ تأمين االس ل
 .منظمة المؤتمر اإلسالمي

 
لدول        -27 نية ل تجارة البي ور ال ول تط ر ح داد تقري تجارة إع نمية ال المي لت ز االس ن المرآ نة م بت اللج ا طل  آم

 .ا البند من جدول األعمالاألعضاء، آي يناقش في إطار هذ
نظمة المؤتمر اإلسالمي                 ( ي م لدول األعضاء ف نية ل تجارة البي نمية بشأن توسيع ال نك اإلسالمي للت ر الب رد تقري ي

 ).9م والبنك اإلسالمي للتنمية في المرفق رق
 

 

 مسائل متعلقة بمنظمة التجارة العالمية

دى مناقشة البند     -28  األمانة العامة لمنظمة المؤتمر االسالمي، والبنك االسالمي وقدم ممثل،  من جدول األعمال6 ل

ر        تجارة تقاري نمية ال نمية والمرآز االسالمي لت نظمة    بشأن  للت ائل المتصلة بم ة  المس تجارة العالمي د أحاطت   . ال وق

 .اللجنة علمًا مع التقدير بهذه التقارير
 

د -29 ن ال د بي تي تعق اورات ال ة المش ددًا أهمي نة مج دت اللج بيل  أآ ر اإلسالمي ق نظمة المؤتم ي م ول األعضاء ف

تمكين              ة ل تجارة العالمي نظمة ال ة لم تماعات الوزاري ذه الدول    االج من تنسيق مواقفها إزاء شتى القضايا المندرجة      ه

نظمة       ة لم ة العام نة األمان ثت اللج ا ح ة، آم تجارة العالمي نظمة ال ات م ي اختصاص نك  الف المي والب ر اإلس مؤتم

 إلى الدول األعضاء    الفنية على االستمرار في تقديم المساعدات    والمرآز االسالمي لتنمية التجارة     مية  اإلسالمي للتن 

 .في هذا الشأن
 

 ألقت اللجنة الضوء على المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية ، المزمع عقده بمشيئة اهللا في شهر     -30

دولة قطر، ودعت المرآز االسالمي لتنمية التجارة، والبنك االسالمي  بمدينة الدوحة ب2001تشرين الثاني   / نوفمبر

وزاري لمنظمة التجارة العالمية، على أن يعقبه اجتماع                 بل االجتماع ال براء ق ريق خ تماع لف نظيم اج نمية ، الى ت للت

 .لوزراء تجارة الدول األعضاء بغية تحديد موقف مشترك
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ادي         -31 واقترحت .  االزدواجية في التفاصيل التي تتضمنها التقارير المقدمة أآدت اللجنة ضرورة العمل على تف

ة والمرآز االسالمي لتنمية التجارة والبنك االسالمي للتنمية التنسيق           ة العام ذا الصدد أن تعزز االمان ي ه اللجنة ف

تقارير        داد ال دى إع نها ل ا بي ذا الصدد اقتراح بأن يستمر البنك االسالمي للتنم    . فيم ي ه ية في إعداد تقريره وطرح ف

الخاص بشأن هذا الموضوع على حين يقوم المرآز االسالمي لتنمية التجارة بإعداد التقرير الثاني بمعاونة األمانة             

 .العامة وغيرها من األجهزة المعنية التابعة للمنظمة

رد ن ( ة صي ن  األوراق المقدم المي و  م ر االس نظمة المؤتم ة لم ة العام المي  األمان نك اإلس ز  الب نمية والمرآـ للت

 ).على الترتيب 12 و11، 10 اتاإلسالمي لتنميـة التجـارة  في المرفق
 

  "آثـار الحواجـز غير الجمرآية على التجارة الخارجية للدول االعضاء"عداد لتبادل وجهات النظر حول إلا
 

ند       -32 دى مناقشة الب اال للقرار الصادر عن الكومسيك في    7 ل ال، وإعم  دورتها السادسة عشرة،  من جدول االعم

ية حول    لقة دراس د ح ة لعق تعدادات الجاري لمًا باالس نة ع ة اللج تجارة بإحاط نمية ال ز االسالمي لت ثل المرآ ام مم ق

ار الحواجز غير الجمرآية على توسيع التجارة بين الدول االعضاء في منظمة المؤتمر االسالمي           "موضوع    " . آثـ

ك يومي    ة13 و 12وذل ران  / يوني ة      2001حزي تجارة والطاق ة وزراة الصناعة وال دار البيضاء تحت رعاي ي ال  ف

ربية      لكة المغ تعدين بالمم وأخذت اللجنة علما بأن المرآز االسالمي لتنمية التجارة سوف يقدم تقريرا بشأن هذه            . وال

 .الحلقة الى الكومسيك في دورتها السابعة عشرة
 

لكة ا  -33 ة المم رها لحكوم ن تقدي نة ع ربت اللج نمية    أع المي لت لمرآز االس لقة ول ذه الح افتها ه ربية الستض لمغ
 . التجارة على تنظيمه لها، ودعت الدول األعضاء إلى المشارآة الفعالة فيها

 

ثل الكومسيك، طرحت اللجنة مجددًا مقترحات شتى                    -34 دم من مم بيان المق ناء على ال بشأن الموضوعات التي ب
 : الدورات المقبلة للكومسيك، وهذه المقترحات هييمكن أن يدور حولها تبادل اآلراء في

 . إصالح النظام النقدي والمالي العالمي وآثاره على الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي-
 . تخفيف وطأة الفقر في الدول األعضاء-
 . استثمارات القطاع الخاص في الدول األعضاء ودور البنك اإلسالمي للتنمية في هذا المجال-
 .قل الدول األعضاء نموًاأل المساعدات الخارجية -
 . أثر التجارة االلكترونية-

 .ة عشرة للكومسيكبعأنه يمكن طرح مزيد من المقترحات أثناء الدورة الساآذلك ورأت اللجنة 
 

 عشرة للكومسيكبعة مـشـروع جدول أعمال الدورة السا
 

ند        -35 دى مناقشة الب ال، نظرت الل         8 ل نة    من جدول األعم  عشرة بعةمشروع جدول أعمال الدورة الساوأقرت ج

ا من          رر عقده اسطنبول، وقررت عرضه على مدينة  في 2001تشرين االول /  أآتوبر21 إلى   18للكومسيك المق

 .ة عشرة للكومسيكبعالدورة السا
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ناء الدورة السابعة عشرة للكومسيك، طلبت اللجنة من ا           -36 دة اث ئة مكتب جدي المانة العامة، أن  توطئة لتشكيل هي

و،     نا فاس تب، وهي بورآي ئة المك ي هي ثالث ف رافية ال ناطق الجغ ا الم ثل حالي تي تم دول االعضاء ال بيه ال وم بتن تق

ي   دول االعضاء ف ة ال ع بقي اورات م راء مش ورية الى اج ربية الس ة الع ران االسالمية، والجمهوري ة إي وجمهوري

 . في االماآن التي ستشغر في هيئة المكتب مناطقها الجغرافية، لترشيح نواب جدد للرئيس
ال الدورة السا   نـص مشروع جدول       رد  ـ ي(  في المرفق رقم ا اللجنةـهـة عشرة للكومسيك بالصيغة التي أقرت    بعأعم

13.( 

 ما بستجد من أعمال
 

تقارير تضمن              -37 د الحظت أن بعض ال تماع، فق ة لالج تقارير المقدم رها شتى ال م إعراب اللجنة عن تقدي ت  رغ

 .بيانات تحتاج إلى تحديث، وقد أحاط ممثلو المؤسسات التابعة لمنظمة المؤتمر االسالمي علمًا بهذه المالحظة
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 الجلسة الختامية

أآين إزميرلي أوغلو، وآيل الوزارة بهيئة التخطيط الحكومية  / الدآتور في الجلسة الختامية التي رأسها سعادة        -38

ترآية    ة ال نظمة المؤتمر االسالمي            عتمدت ال  ا. بالجمهوري ة لم ة العام بت من االمان رفقاته، وطل ع م تقرير م لجنة ال

 . عشرةبعةتوزيع التقرير على الدول االعضاء ورفعه الى الكومسيك في دورتها السا

 

ترح سعادة      -39 لجمهورية العربية السورية في اسطنبول ورئيس وفد الجمهورية          اق ام ل ي، القنصل الع د قديم محم

ربية ا   رئيس            لسورية،   الع ة ال رقية شكر الى فخام د نجدت سزر     ارسال ب ترآية ورئيس     أحم ة ال ، رئيس الجمهوري

 .ووافقت اللجنة باالجماع على هذا االقتراح. الكومسيك 
 

قى سعادة      -40 ي،      أل د قديم ة وشعبا على                محم ترآيا حكوم ا عن صـادق شكره ل ندوبين أعرب فيه لمة باسم الم آ

ن حسن    ود م ه الوف احظيت ب تها باسطنبول   م ادة خالل اقام رم الوف رئيس  . الضيافة وآ ه الشكر ل ا ازجى معالي آم

 .االجتماع ولمعاونيه على الترتيبات الممتازة التي أعدوها لالجتماع
 

آلمة  أآين إزميرلي أوغلو، وآيل الوزارة بهيئة التخطيط الحكومية بالجمهورية الترآية،        / ألقى معالي الدآتور   -41

ا  أعرب    اهماتهم القيمة وعلى ما أبدوه من تعاون  عن ش  فيه ندوبين علىمس آما شكر سعادته األمانة العامة . كره للم

نظمة المؤتمر االسالمي        ثقة عن    لم وأشار معاليه . التابعة لها على ما أسدته من إسهامات قيمة       ها و والمؤسسات المنب

نفيذ                     تعجيل بت براء بشأن ال ريق الخ تماع ف نظمة المؤتمر االسالمي،     إلى التوصيات الصادرة عن اج خطة عمل م

ارآة القطاع الخاص في أعمال الكومسيك مما يعطى قوًة دافعة للعمل                    بر لمش ناد دور أآ فأعرب عن ارتياحه الس

واختتم معاليه آلمته متمنيًا للمندوبين سالمة . من أجل تحقيق أهداف خطة عمل منظمة المؤتمر االسالمي ومبادئها        

 .العودة إلى أوطانهم

 ).أآين إزميرلي أوغلو/ لسعادة الدآتور نص الكلمة الختامية 14يرد في المرفق رقم ( 
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