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منظمة التعاون اﻹسﻼمي حتى العام 2025
برنامج العمل
 .1مﻘﺪمة
-1

ُوضع "برنﺎﻣج عمل ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي حتى عﺎم  "2025استنﺎدا ً إلى الرؤيﺔ
والمبﺎدئ المﻜرسﺔ في ﻣيثﺎق المنظمﺔ .وتوفر التوجيهﺎت الواردة في ﻣختلف اﻹعﻼنﺎت
واﻻتفﺎقﺎت واﻻتفﺎقيﺎت والقرارات التي اعتمدتهﺎ ﻣﺤﺎفل ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي اﻹطﺎر
لنموذج التنميﺔ المتبع في البرنﺎﻣج المذكور .وتشﻜل هذه الوثيقﺔ اﻻستراتيجيﺔ المرحلﺔ
الثﺎنيﺔ ﻣن برنﺎﻣج العمل العشري الذي انطلق عﺎم .2005
وتسترشد اﻷهداف واﻹجراءات في إطﺎر ﻣختلف المجﺎﻻت ذات اﻷولويﺔ ،أسﺎسﺎ ً بمبﺎدئ
الميثﺎق الشﺎﻣلﺔ التي تهدف إلى تعزيز وترسيخ عرى الوحدة والتضﺎﻣن بين الدول
اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي في سعيهﺎ لتﺤقيق المصﺎلح المشتركﺔ في المﺤﺎفل
الدوليﺔ .ويركز الميثﺎق على ضرورة صون وتعزيز قيم اﻹسﻼم السمﺤﺔ ،ﻣن رحمﺔ
وتسﺎﻣح وعدالﺔ وكراﻣﺔ إنسﺎنيﺔ ،والسعي الﺤثيث ﻹحيﺎء الدور الريﺎدي لﻺسﻼم في العﺎلم
وضمﺎن التنميﺔ والتقدم المستدام واﻻزدهﺎر لشعوب الدول اﻷعضﺎء.
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وتعﻜس قرارات وﻣقررات ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي بشأن جﺎﻣو وكشمير ونﺎغورنو
كﺎرابﺎخ وقبرص وكوسوفو والبوسنﺔ ،ودعمهﺎ الﺤﺎزم لجميع الجهود الراﻣيﺔ إلى إنهﺎء
النزاعﺎت في كل ﻣن سوريﺎ والعراق وليبيﺎ ،وكدا انخراطهﺎ النشط في إعﺎدة إعمﺎر
أفغﺎنستﺎن والصوﻣﺎل واليمن وﻣﺎلي وكوت ديفوار ،وفقﺎ لمقتضيﺎت ﻣيثﺎقهﺎ ،ﻣدى أهميﺔ
دور ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي في ﻣعﺎلجﺔ التﺤديﺎت التي تواجه اﻷﻣﺔ ،بمﺎ في ذلك أوضﺎع
الجمﺎعﺎت والمجتمعﺎت المسلمﺔ في الدول غير اﻷعضﺎء في المنظمﺔ.
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وﻻ يمﻜن تﺤقيق التنميﺔ في غيﺎب السﻼم ،إذ إن السﻼم شرط ﻣسبق أسﺎسي لتﺤقيق أي تقدم
ﻣستدام وذا ﻣعنى ،ﻣمﺎ يستلزم ﻣعﺎلجﺔ المعوقﺎت اﻹنمﺎئيﺔ النﺎجمﺔ عن تعدد الصراعﺎت فيمﺎ
بين بعض الدول اﻷعضﺎء وداخلهﺎ .وتعمل ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي بﻼ كلل وﻻ ﻣلل ﻣن
أجل تعزيز السﻼم واﻷﻣن العﺎلميين وتتخذ تدابير ﻣهمﺔ لتعزيز التجﺎرة البينيﺔ واﻻستثمﺎر
والتمويل اﻻجتمﺎعي اﻹسﻼﻣي وغير ذلك ﻣن الوسﺎئل .وبﺎلمثل ،فإن الدور الذي اضطلعت
به بصفتهﺎ شريﻜﺎ ً فعﺎﻻً في تعزيز السﻼم واﻷﻣن على المستويﺎت الوطنيﺔ واﻹقليميﺔ
والدوليﺔ في العقود اﻷربعﺔ اﻷخيرة يفتح أﻣﺎﻣهﺎ آفﺎقﺎ ً واعـدة لترسيخ ﻣﻜﺎنتهﺎ كجهﺔ فﺎعلﺔ
فـي تﺤقيق السـﻼم والتنميﺔ داخل العﺎلم اﻹسﻼﻣي وخﺎرجه.
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ويعتبر اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي لفلسطين واﻷراضي العربيﺔ قضيﺔ أسﺎسيﺔ بﺎلنسبﺔ لمنظمﺔ
التعﺎون اﻹسﻼﻣي .وﻣن ثم فإن إنهﺎء هذا اﻻحتﻼل وضمﺎن تسويﺔ شﺎﻣلﺔ لقضيﺔ فلسطين،
وفقﺎ لقرارات اﻷﻣم المتﺤدة وغيرهﺎ ﻣن الصﻜوك والمبﺎدرات الدوليﺔ واﻹقليميﺔ ذات الصلﺔ
 ،يﻜتسي أهميﺔ كبيرة في جدول أعمﺎل المنظمﺔ
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وفي ذات السيﺎق ،يولي الميثﺎق اﻷولويﺔ للعلوم والتﻜنولوجيﺎ واﻻبتﻜﺎر ،وتعزيز حقوق
المرأة وتهيئﺔ الظروف المواتيﺔ لتنشئﺔ اﻷطفﺎل والشبﺎب تنشئﺔ سليمﺔ في بيئﺔ خﺎليﺔ ﻣن كل
أشﻜﺎل الترهيب أو التمييز الديني والثقﺎفي.
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وتعتمد ﻣﻜﺎنﺔ أي ﻣنظمﺔ ووزنهﺎ على ﻣدى استفﺎدة النﺎس ﻣن عملهﺎ ،إذ إن أي نجﺎح ،ﻣهمﺎ
كﺎن صغيراً ،في إحداث تغيير في حيﺎة النﺎس يضيف إلى ﻣصداقيﺔ المنظمﺔ ويعزز نفوذهﺎ.
2

-8

-9

وقد توسعت خطﺔ عمل ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي كمﺎ توسع نطﺎق عملهﺎ أيضﺎً ،ﻣتجﺎوزا ً
بذلك المجﺎل السيﺎسي التقليدي ليشمل العديد ﻣن المجﺎﻻت الجديدة ذات اﻷهميﺔ وذات
الصلﺔ بﺎلتنميﺔ البشريﺔ والرفﺎه ،وذلك ﻣن قبيل التمﻜين اﻻجتمﺎعي واﻻقتصﺎدي ،والصﺤﺔ،
والﺤﻜم الرشيد ،وحقوق اﻹنسﺎن ،والميﺎه والصرف الصﺤي على سبيل المثﺎل ﻻ الﺤصر.

وتتقﺎسم الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي ذات القيم الثقﺎفيﺔ والمعتقدات،
ويجمع بينهﺎ إيمﺎنهﺎ القوي بقيم اﻹسﻼم الروحيﺔ واﻷخﻼقيﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ واﻻقتصﺎديﺔ .وﻣن
الدواعي القويﺔ للتعﺎون فيمﺎ بين هذه البلدان ،عﻼوة على وحدة العقيدة التي تجمع بينهﺎ ،أنهﺎ
تﺤدوهﺎ جميعﺎ ً طموحﺎت ﻣشتركﺔ وتواجه تﺤديﺎت ﻣتشﺎبهﺔ وتشهد حﺎلﺔ تنميﺔ ﻣتقﺎربﺔ .وﻣن
ثم فإن العمل اﻹسﻼﻣي المشترك يظل عنصرا ً أسﺎسيﺎ ً في اﻹطﺎر التعﺎوني واﻹنمﺎئي
لمنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي .وﻣع ذلك ،وفي عﺎلم اليوم المعولم ،فإن تعدد التﺤديﺎت
المعﺎصرة ،ﻣثل الفقر والمرض والتدهور البيئي واﻷﻣن الغذائي والجريمﺔ العﺎبرة للﺤدود
واﻹرهﺎب وغير ذلك ،يتطلب استجﺎبﺎت جمﺎعيﺔ على المستوى العﺎلمي .ولذلك فإن الرؤيﺔ
اﻻستراتيجيﺔ لمنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي تدرك اﻷهميﺔ المﺤوريﺔ للتعﺎون والشراكﺔ على
المستوى اﻹقليمي وشبه اﻹقليمي والدولي.
ويمثل برنﺎﻣج عمل ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي حتى عﺎم  2025التزاﻣﺎ ً ﻣتجددا ً ﻣن جﺎنب
الدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ وجميع المؤسسﺎت في ﻣنظوﻣتهﺎ والشركﺎء الدوليين والجهﺎت
المعنيﺔ وغيرهم العمل سويﺔ ﻣن أجل غد أفضل .وتشمل اﻷهداف التي جرى تﺤديدهﺎ للعقد
المقبل ) (2025-2016تلك التي ﻻ يزال العمل عليهﺎ جﺎريﺎ ً وأيضﺎ ً تلك المتولدة عن
التطورات السيﺎسيﺔ واﻻقتصﺎديﺔ في العﺎلم .وﻣهمﺎ يﻜن ﻣن أﻣر ،فإن ﻣن طبيعﺔ اﻷهداف
صرة وتلعب دور ﻣستﻜشف الطريق .وقد تخضع الطرائق والوسﺎئل
اﻹنمﺎئيﺔ أن تﻜون ﻣتب ّ
المسخرة لتﺤقيق هذه اﻷهداف لتغييرات قصد ﻣواءﻣتهﺎ ﻣع سينﺎريوهﺎت ﻣختلفﺔ ،ولﻜن
أهداف السنوات المﺎضيﺔ ﻻ تزال صﺎلﺤﺔ .وفي هذا الصدد ،تؤثر الجهود الدوليﺔ الراهنﺔ
الراﻣيﺔ إلى تﺤديد خطﺔ التنميﺔ المستداﻣﺔ لعﺎم  2030في اﻷهداف التي ستوضع على أجندة
المنظمﺔ .غير أن القضﺎيﺎ التي تهم الدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ بصفﺔ خﺎصﺔ ستشﻜل نـواة
برنﺎﻣج عمل ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي حتى عﺎم .2025

 -10ويﺤدد القرار  TYPOA-41/1الصﺎدر عن ﻣجلس وزراء الخﺎرجيﺔ في دورته الﺤﺎديﺔ
واﻷربعين )جدة 19-18 ،يونيو  (2014وتقرير اﻷﻣين العﺎم لمنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي
بشأن هذا الموضوع الخطوط العريضﺔ لبرنﺎﻣج عمل المنظمﺔ .وعمﻼً بﺎلقرار المذكور،
د ُعيت كﺎفﺔ ﻣؤسسﺎت المنظمﺔ إلى تقديم إسهﺎﻣﺎتهﺎ ﻣن أجل تطوير هذه الوثيقﺔـ وبنﺎء على
ذلك ،خضعت الوثيقﺔ للتنقيح والتﺤديث عقب اﻻجتمﺎع التشﺎوري لمؤسسﺎت ﻣنظمﺔ التعﺎون
اﻹسﻼﻣي الذي عقد لهذا الغرض في ﻣقر اﻷﻣﺎنﺔ العﺎﻣﺔ يوﻣي  7و 8ديسمبر .2014
واجتمع فريق الخبراء الﺤﻜوﻣيين الدوليين لمنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي ثﻼث ﻣرات ،وعقد
جولتين ﻣن المشﺎورات غير الرسميﺔ بين الدول اﻷعضﺎء خﻼل عﺎم  2015ﻻستﻜمﺎل
برنﺎﻣج العمل.
 -11ويتﻜون برنﺎﻣج عمل ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي حتى عﺎم  2025ﻣن ُﻣقدﻣﺔ وقسمين آخرين.
حيث ينﺎقش القسم اﻷول ﻣن الوثيقﺔ اﻷسﺎس المنطقي ﻻختيﺎر ثمﺎنيﺔ عشر ﻣجﺎﻻ ذي أولويﺔ
في البرنﺎﻣج .ويﺤدد القسم الثﺎني المبﺎدئ التي تم اﻻسترشﺎد بهﺎ في إعداد البرنﺎﻣج
المذكور .ويﺤدد اﻷهداف اﻻستراتيجيﺔ في إطﺎر كل ﻣجﺎل ﻣن المجﺎﻻت ذات اﻷولويﺔ التي
تستند إلى المقررات الصﺎدرة عن اﻷجهزة والمؤسسﺎت ذات الصلﺔ التﺎبعﺔ لمنظمﺔ التعﺎون
اﻹسﻼﻣي .وبعد اعتمﺎد برنﺎﻣج العمل العشري لمنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي حتى عﺎم ،2025
ستقترح اﻷﻣﺎنﺔ العﺎﻣﺔ على الدول اﻷعضﺎء خطﺔ تنفيذيﺔ خﺎصﺔ بﻜل قطﺎع لبﺤثهﺎ
3

:1

واعتمﺎدهﺎ ،وذلك بﺎلتشﺎور ﻣع أجهزة ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي ذات الصلﺔ بمﺎ فيهﺎ اللجﺎن
الدائمﺔ وﻣع الجهﺎت المعنيﺔ اﻷخرى.

المجاﻻت ذات اﻷولوية:

.1.1

فلسطين والﻘﺪس الشريف :
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وتواصل إسرائيل بﺎلقوة تغيير الطﺎبع الجغرافي والديمغرافي لﻸرض والوقﺎئع
الديموغرافيﺔ بﺎتخﺎذهﺎ ﻹجراءات تعسفيﺔ وانفراديﺔ ﻣن خﻼل ضمهﺎ لﻸراضي وهدم
البيوت والتطهير العرقي وبنﺎء المستوطنﺎت وتهويد ﻣدينﺔ القدس الشريف وعزلهﺎ عن
ﻣﺤيطهﺎ الفلسطيني .وهي بذلك تمعن في حرﻣﺎن أبنﺎء الشعب الفلسطيني ﻣن حقوقهم
المشروعﺔ ،والقيﺎم بأعمﺎل أحﺎديﺔ الجﺎنب ﻣن شأنهﺎ أن تقوض الجهود الراﻣيﺔ إلى تﺤقيق
تسويﺔ عﺎدلﺔ وشﺎﻣلﺔ للقضيﺔ الفلسطينيﺔ.

.2.1

مﻜافحة اﻹرهاب والتطرف والتطرف العنيف والتشﺪد والطائفية واﻹسﻼموفوبيا
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وﻣن بين اﻷسبﺎب التي تؤدي إلى انتشﺎر التطرف والتطرف العنيف واﻹرهﺎب أشﻜﺎ ُل
الظلم التﺎريخي الموروث التي تعرضت لهﺎ الشعوب المستعمرة أو التي ترزح تﺤت
اﻻحتﻼل ،والتفﻜيك القسري لهويتهﺎ وثقﺎفتهﺎ ،وحرﻣﺎنهﺎ اقتصﺎديﺎ ،وتهميشهﺎ ،والتمييز
ضدهﺎ وحرﻣﺎنهﺎ ،ﻣن حقهﺎ في تقرير المصير .ويسﺎور المنظمﺔ قلق شديد ﻣن أن عددا
ﻣتزايدا ﻣن دولهﺎ اﻷعضﺎء كﺎنت وﻻ تزال ضﺤيﺔ ﻷعمﺎل إرهﺎبيﺔ ﻣشينﺔ ،كمﺎ تقر بأن
اﻹرهﺎب ﻻ يمﻜن ﻣعﺎلجته بﺎﻹجراءات اﻷﻣنيﺔ والعسﻜريﺔ وحدهﺎ .وتتعﺎرض هذه اﻷعمﺎل
أيمﺎ تعﺎرض ﻣع القيم اﻹنسﺎنيﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ والعﺎلميﺔ وتستلزم إيجﺎد حل شﺎﻣل لهﺎ بمﺎ يتفق
ﻣع ﻣيثﺎق المنظمﺔ واتفﺎقيتهﺎ ذات الصلﺔ وغيرهمﺎ ﻣن اﻻتفﺎقﺎت واﻵليﺎت الدوليﺔ.

.3.1

الوسطية وتناغم الثﻘافات واﻷديان:
يعد الﺤوار بين الثقﺎفﺎت والديﺎنﺎت ﻣن أولويﺎت ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي في تطوير ثقﺎفﺔ
السلم والوسطيﺔ بين اﻷﻣم والﺤضﺎرات .ويبقى تعزيز تنﺎغم اﻷديﺎن في قلب الدبلوﻣﺎسيﺔ
الثقﺎفيﺔ للمنظمﺔ.
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تظل قضيﺔ فلسطين أبرز التﺤديﺎت السيﺎسيﺔ على الصعيدين اﻹقليمي والدولي .والواقع أن
إسرائيل ،القوة القﺎئمﺔ بﺎﻻحتﻼل ،تتمﺎدى في تﺤديهﺎ ﻹرادة المجتمع الدولي ﻣن خﻼل
احتﻼلهﺎ بﺎلقوة لفلسطين واﻷراضي العربيﺔ ﻣنذ الرابع ﻣن يونيو  ،1967وانتهﺎكﺎتهﺎ
للقﺎنون الدولي واﻻتفﺎقيﺎت الدوليﺔ وقرارات اﻷﻣم المتﺤدة.

وفي ظل هذه الﺤﺎلﺔ الشﺎئﻜﺔ ،تبرز اﻷهداف المنصوص عليهﺎ في هذه الوثيقﺔ الدور
المتوقع لمنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي في الدفﺎع عن قضيﺔ فلسطين العﺎدلﺔ وتقديم الدعم ﻷبنﺎء
الشعب الفلسطيني ﻻسترجﺎع حقوقهم ،بمﺎ في ذلك حقهم في تقرير المصير وتﺤقيق
سيﺎدتهم ﻣن خﻼل إنشﺎء دولتهم الفلسطينيﺔ المستقلﺔ فوق اﻷرض الفلسطينيﺔ المﺤتلﺔ ﻣنذ
عﺎم  ،1967وعﺎصمتهﺎ القدس الشريف.
يأتي اﻹرهﺎب والتطرف والتطرف العنيف والتشدد والطﺎئفيﺔ واﻹسﻼﻣوفوبيﺎ في ﻣقدﻣﺔ
العنﺎصر التي تتهدد السلم واﻷﻣن واﻻستقرار على الصعيدين الدولي واﻹقليمي.

وعرض تنﺎﻣي ظﺎهرة اﻹسﻼﻣوفوبيﺎ المسلمين إلى القولبﺔ النمطيﺔ والتمييز العنصريين،
ّ
والتنميط السلبي والوصم .ونتيجﺔ لذلك ،نمت لدى المسلمين ،اﻷصليين ﻣنهم والمهﺎجرين
على السواء ،ﻣشﺎعر انعدام اﻷﻣن فـي حيﺎتهم اليـوﻣيﺔ والﺤرﻣﺎن ﻣن حقوقهم اﻹنسﺎنيﺔ
اﻷسﺎسيﺔ.
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كمﺎ يعد حوار الثقﺎفﺎت أداة فعﺎلﺔ لمﻜﺎفﺤﺔ التطرف والتعصب اللذين يﺤوﻻن دون تنميﺔ
ثقﺎفﺔ السلم والتفﺎهم .وينبغي أن يﻜون ﻣثل هذا الﺤوار ﻣنظمﺎ ً وأن يصل إلى القﺎعدة الشعبيﺔ
في المجتمع حتى يﻜون أوسع قبوﻻً وأعمق أثراً .ويزيد تنﺎﻣي الفتنﺔ بين أتبﺎع المذاهب
المختلفﺔ ﻣن تشتت وانقسﺎم المجتمع ،ﻣمﺎ يدعو إلى تعزيز الﺤوار والمشﺎورات بين علمﺎء
الدين .وفي هذا الصدد ،اكتست ﻣبﺎدرة المملﻜﺔ العربيﺔ السعوديﺔ بإنشﺎء ﻣركز الملك عبد
ﷲ بن عبد العزيز العﺎلمي للﺤوار بين أتبﺎع اﻷديﺎن والثقﺎفﺎت في فيينﺎ ونشﺎطﺎته أهميﺔ
حﺎسمﺔ في تعزيز الﺤوار والتنﺎغم بين اﻷديﺎن .فﺎلﺤوار يجعل النﺎس أكثر ترابطﺎً ،ويعزز
وعيهم بﺎلعواقب الوخيمﺔ للﻜراهيﺔ والتمييز والعنف ضد النﺎس بسبب ﻣعتقدهم أو ثقﺎفتهم أو
دينهم.

.4.1

السلم واﻷمن:
تعمل ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي ،ﻣنذ إنشﺎئهﺎ في عﺎم  ،1969بدأب ﻣن أجل تعزيز السﻼم
واﻻستقرار والوئﺎم واﻷﻣن والتنميﺔ في العﺎلم .واليوم ،ونظرا ً ﻷن العديد ﻣن الصراعﺎت
وبؤر التوتر توجد في العﺎلم اﻹسﻼﻣي ،اﻷﻣر الذي يتعين ﻣعه تعزيز دور المنظمﺔ
بﺎعتبﺎرهﺎ شريﻜﺎ ً فﺎعﻼً في تعزيز السلم واﻷﻣن على الصعيد الدولي .لذلك تعمل ﻣنظمﺔ
التعﺎون اﻹسﻼﻣي على وضع آليﺎت دائمﺔ ﻣن أجل ﻣعﺎلجﺔ فعﺎلﺔ للمسﺎئل الهﺎﻣﺔ المتعلقﺔ
بﺎلسلم واﻷﻣن ،ودرء النزاعﺎت ،والوسﺎطﺔ ،والتسويﺔ السليمﺔ للنزاعﺎت .وعﻼوة على
تعزيز اﻵليﺎت الﺤﺎليﺔ لهذا الغرض ،يتعين كذلك بنﺎء قدرات العﺎﻣلين في ﻣنظمﺔ التعﺎون
اﻹسﻼﻣي في ﻣجﺎل تعزيز ﻣهﺎرات التفﺎوض ،وﻣراقبﺔ اﻻنتخﺎبﺎت ،وغير ذلك ﻣن
المواضيع ذات الصلﺔ.

.5.1

البيئة وتغير المناخ واﻻستﺪامة البيئية:
يؤدي استنفﺎد طبقﺔ اﻷوزون ،وفقدان التنوع البيولوجي ،ونضوب الموارد الطبيعيﺔ،
والتصﺤر دورا ً هﺎﻣﺎ ً في انعدام اﻻستداﻣﺔ البيئيﺔ .ويعد اﻻحتبﺎس الﺤراري وتغير المنﺎخ
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واﻹسﻼم والمسلمون ،وﻻسيمﺎ في بعض المجتمعﺎت الغربيﺔ ،هم المستهدفون الرئيسيون
والضﺤيﺔ اﻷولى للتعصب المبني على الدين والعقيدة .وهذه المسألﺔ ﻣطروحﺔ أيضﺎ على
جدول أعمﺎل اﻷﻣم المتﺤدة والمنظمﺎت الدوليﺔ اﻷخرى ﻣنذ سنين .لﻜن تﺤقيق بعض النتﺎئج
الملموسﺔ يقتضي ﻣن المجتمع الدولي جهودا ﻣتواصلﺔ وإضﺎفيﺔ والتزاﻣﺎ سيﺎسيﺎ ﻣن الدول
اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي .وفي هذا الصدد ،أطلقت ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي،
بﺎلتعﺎون ﻣع الدول الغربيﺔ ،ﻣسﺎر اسطنبول نتيجﺔ للقرار  18/16الذي اعتمده ﻣجلس
حقوق اﻹنسﺎن بتوافق اﻵراء في ﻣﺎرس  .2011ويؤكد هذا القرار أهميﺔ استخدام حريﺔ
التعبير استخداﻣﺎ ً ﻣسؤوﻻً ﻻ يﺤرض على الﻜراهيﺔ والتمييز والعنف على أسﺎس الدين أو
المعتقد .ويبقى هذا المسﺎر ﻣهمﺎ ً لفرض القيود الﻼزﻣﺔ على استخدام حريﺔ التعبير ضمن
الﺤدود المنصوص عليهﺎ في الصﻜوك المتفق عليهﺎ دوليﺎ ً ،وﻣنهﺎ العهد الدولي الخﺎص
بﺎلﺤقوق المدنيﺔ والسيﺎسيﺔ.

وتعد ّ النزاعﺎت العﺎلقﺔ التي طﺎل أﻣدهﺎ في العﺎلم اﻹسﻼﻣي ﻣن أشد المخﺎطر التي تهدد
السلم واﻷﻣن واﻻستقرار الدولي واﻹقليمي .وﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي ،بﺎعتبﺎرهﺎ ﻣنظمﺔ
حﻜوﻣيﺔ دوليﺔ تمثل الصوت الجمﺎعي للعﺎلم اﻹسﻼﻣي ،ﻣدعوة إلى اﻻضطﻼع بدور كبير
في تسهيل الوصول إلى حل عﺎدل وسلمي للنزاعﺎت الدوليﺔ التي يﻜون المسلمون طرفﺎ
فيهﺎ ،بمن فيهم الفلسطينيين والﻜشميريين ،وذلك على نﺤو يضمن بنﺎء السلم وحفظه.
وتستند ﻣﻜﺎنﺔ المنظمﺔ ونفوذهﺎ بشﻜل قوي إلى ﻣبدأ أسﺎسي هو ﻣبدأ التضﺎﻣن واﻷخوة
اﻹسﻼﻣيﺔ التي تجمع اﻷﻣﺔ في سعيهﺎ لتﺤقيق الصﺎلح العﺎم .ويظل تعزيز رفﺎه الجمﺎعﺎت
والمجتمعﺎت المسلمﺔ على رأس جدول أعمﺎل ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي لتعزيز السلم
والوئﺎم واﻻستقرار.
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ﻣن أخطر ﻣﺎ يهدد اﻻستداﻣﺔ البيئيﺔ العﺎلميﺔ اليوم .وتتسبب الظروف الجويﺔ غير العﺎديﺔ
والﻜوارث الطبيعيﺔ غير المتوقعﺔ كﺎلفيضﺎنﺎت والجفﺎف والعواصف الترابيﺔ والرﻣليﺔ في
وفﺎة الﻜثير ﻣن النﺎس أو نزوحهم ،وﻻسيمﺎ الفقراء ﻣنهم .كمﺎ يشﻜل ارتفﺎع ﻣستوى البﺤر
خطرا ً ﻣﺤدقﺎ ً بﺎلعديد ﻣن دول المنظمﺔ بمﺎ فيهﺎ الدول الجزريﺔ .وتبقى الدول اﻷعضﺎء
جميعهﺎ عرضﺔ ﻵثﺎر تغير المنﺎخ .غير أن اﻷخطﺎر المرتبطﺔ بتغير المنﺎخ قد تتفﺎوت بين
الدول اﻷعضﺎء بﺤسب ﻣوقعهﺎ الجغرافي ،ودرجﺔ اعتمﺎدهﺎ على الزراعﺔ ،وقدراتهﺎ على
التﻜيف .وﻣن المهم أن تﻜثف جميع الدول اﻷعضﺎء جهودهﺎ لمواجهﺔ تدهور البيئﺔ وتغير
المنﺎخ ،وإتبﺎع نهج ﻣتعدد اﻷبعﺎد يشمل استخدام المؤسسﺎت ذات الصلﺔ وتعزيز التعﺎون
فيمﺎ بينهﺎ .وﻣن المهم كذلك السعي بجد لتﺤقيق التنميﺔ المستداﻣﺔ بأبعﺎدهﺎ الثﻼثﺔ اﻻجتمﺎعيﺔ
واﻻقتصﺎديﺔ والبيئيﺔ وإدﻣﺎج تدابير خﺎصﺔ بتغير المنﺎخ في السيﺎسﺎت واﻻستراتيجيﺎت
والخطط الوطنيﺔ.

 .6.1التخفيف من وطأة الفﻘر:
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على ﻣدى العقود الثﻼثﺔ المﺎضيﺔ ،أُحرز تقدم كبير في الﺤد ﻣن الفقر ،إذ لعب النمو
اﻻقتصﺎدي القوي ،والتطورات التﻜنولوجيﺔ وعولمﺔ التجﺎرة والمﺎليﺔ دورا ً ﻣﺤوريﺎ ً في
تﺤسين ﻣستويﺎت المعيشﺔ في جميع أنﺤﺎء العﺎلم ،وفي البلدان النﺎﻣيﺔ خﺎصﺔ .وشهدت
الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي ،بﺎعتبﺎرهﺎ جزءا ً أسﺎسيﺎ ً ﻣن العﺎلم النﺎﻣي،
أيضﺎ ً تﺤسنﺎ ً في نسبﺔ السﻜﺎن الذين يعيشون تﺤت خط الفقر المدقع البﺎلغ  1.25دوﻻرا ً في
1
اليوم الواحد )دوﻻر أﻣريﻜي على أسﺎس تعﺎدل القوة الشرائيﺔ( قد انخفض ﻣن ٪41.1
عﺎم  1990إلى  ٪22.4عﺎم  ،2011أي ﻣﺎ يعﺎدل انخفﺎضﺎ نسبته  .٪18.7ولﻜن ،على
الرغم ﻣن هذه اﻻتجﺎهﺎت اﻹيجﺎبيﺔ ،ظلت حﺎلﺔ الفقر تنذر بﺎلخطر في العديد ﻣن الدول
اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعـﺎون اﻹسﻼﻣي ،وﻻسيمﺎ في أفريقيﺎ جنوب الصﺤراء وآسيﺎ.
يعد الفقر ظﺎهرة ﻣتعددة اﻷبعﺎد ونتﺎجﺎ ً للبنيﺔ اﻻجتمﺎعيﺔ واﻻقتصﺎديﺔ والسيﺎسيﺔ المعقدة في
بلد ﻣعين وله أسبﺎب داخليﺔ وخﺎرجيﺔ ،ويرتبط ارتبﺎطﺎ ً قويﺎ ً بﺎلجوع وسوء التغذيﺔ
واﻷﻣراض واﻷﻣيﺔ ،وتدني ﻣستوى وجودة الﺤيﺎة في جميع أنﺤﺎء العﺎلم النﺎﻣي .وبﺎلتﺎلي،
ﻣن الضروري لصيﺎغﺔ نهج شﺎﻣل ﻣتعدد اﻷبعﺎد ،بمﺎ في ذلك السيﺎسﺎت واﻹجراءات
الﺤﻜوﻣيﺔ المستهدفﺔ وإسهﺎم الوسﺎئل المﺎليﺔ اﻷخرى ﻣثل اﻻستخدام الفعﺎل للتمويل
اﻻجتمﺎعي اﻹسﻼﻣي )الزكﺎة والوقف( على الصعيد الوطني وعلى صعيد المنظمﺔ لمعﺎلجﺔ
ﻣشﻜلﺔ الفقر في دولهﺎ اﻷعضﺎء .ويجب على الدول اﻷعضﺎء أن تبذل جهودا حثيثﺔ لزيﺎدة
اﻻستثمﺎر بشﻜل كبير في الدول اﻷعضﺎء اﻷخرى ،وخﺎصﺔ ﻣنهﺎ أقل البلدان نمواً.

التجارة واﻻستثمار والﻘطاع المالي:
إن توسيع نطﺎق التعﺎون في قطﺎعﺎت التجﺎرة واﻻستثمﺎر والمﺎل أﻣر أسﺎسي لتعزيز التنميﺔ
المستداﻣﺔ ولتﺤسين الرفﺎه اﻻقتصﺎدي للشعوب في الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون
اﻹسﻼﻣي .ويبين تﺤليل سريع لهذا القطﺎعﺎت في الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون
اﻹسﻼﻣي أن لدى الدول اﻷعضﺎء عددا ً ﻣن ﻣواطن القوة وعددا ً ﻣن الفرص وكذلك
استمرار بعض ﻣواطن الضعف .ففي ﻣجﺎل التجﺎرة ،يعد حجم التجﺎرة البينيﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ ﻣن
ﻣجموع المبﺎدﻻت التجﺎريﺔ للدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ المقيﺎس اﻷوسع استخداﻣﺎ ً لتقييم
ﻣستوى التﻜﺎﻣل اﻻقتصﺎدي بين دول المنظمﺔ والتعﺎون فيمﺎ بينهﺎ .وﻣع ذلك ،فإن التقدم في
ﻣجﺎل التعﺎون التجﺎري بين بلدان المنظمﺔ ﻻ يزال غير كﺎف .فقد بلغ حجم تجﺎرة السلع

 1تستند هذه اﻷرقﺎم إلى اﻹحصﺎئيﺎت التي أعدهﺎ ﻣوظفو ﻣركز أنقرة ،والمستقﺎة ﻣن ﻣصﺎدر عديدة ﻣنهﺎ ﻣنظمﺔ اﻷغذيﺔ والزراعﺔ
واليونسﻜو والمنظمﺔ العﺎلميﺔ للهجرة ،وﻣؤتمر اﻷﻣم المتﺤدة للتجﺎرة والتنميﺔ ،والبنك الدولي ،والمنظمﺔ العﺎلميﺔ للملﻜيﺔ الفﻜريﺔ وﻣنظمﺔ
الصﺤﺔ العﺎلميﺔ.
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والبضﺎئع ﻣن ﻣجموع المبﺎدﻻت التجﺎريﺔ للدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ ﻣﺎ نسبته  ٪15عﺎم
 ،2005وارتفع إلى  ٪18.7في عﺎم  .2013ولﻜي يبلغ التعﺎون التجﺎري المستوى
المنشود ،ينبغي اﻹسراع بتفعيل أنظمﺔ تيسير التجﺎرة ،ﻣثل نظﺎم اﻷفضليﺎت التجﺎريﺔ
لمنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي ،وائتمﺎن الصﺎدرات وتأﻣين اﻻستثمﺎر ،وإقرار المعﺎيير
واﻷنظمﺔ الفنيﺔ وإجراءات تقييم المطﺎبقﺔ.
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وتشير زيﺎدة تدفقﺎت اﻻستثمﺎر اﻷجنبي المبﺎشر أن الﺤصﺔ المتنﺎﻣيﺔ للدول اﻷعضﺎء ﻣن
تدفقﺎت اﻻستثمﺎر اﻷجنبي المبﺎشر العﺎلميﺔ إلى تزايد جﺎذبيتهﺎ للمستثمرين اﻷجﺎنب،
وتﺤسن بيئﺔ اﻷعمﺎل المﺤليﺔ .عﻼوة على ذلك ،تراجع عبء الديون الخﺎرجيﺔ لدول
المنظمﺔ لسنوات عديدة إذا ﻣﺎ قيس بﻜل ﻣن النﺎتج المﺤلي اﻹجمﺎلي وحجم الصﺎدرات،
فخفف العبء المفرط لخدﻣﺔ الدين على الدول اﻷعضﺎء ،وعزز ﻣواقعهﺎ الدوليﺔ ،وأتﺎح
فرص اﻻستثمﺎر في اﻻقتصﺎد المﺤلي.

وﻻ يزال قطﺎع المﺎليﺔ اﻹسﻼﻣيـﺔ ،الذي تبلغ قيمﺔ أصـوله التراكميﺔ ﻣﺎ يزيـد عـن 2
تريليون دوﻻر بنهﺎيﺔ عﺎم  ،2014تمثل جزءا ً صغيرا ً ﻣن النظﺎم المﺎلي العﺎلمي .وتتيح
ﻣواطن القوة اﻷصيلﺔ للمﺎليﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ فوائد كبرى ﻣن حيث اﻻستقرار والتنميﺔ والشموليﺔ
واﻻستداﻣﺔ )بﺎلنسبﺔ لﻼقتصﺎدات التي تتبنﺎهﺎ( .ويبقى نموهﺎ غير ﻣتقطع )في المتوسط
حوالي  ٪20سنويﺎ ً( وسط الصعوبﺎت التي يعﺎني ﻣنهﺎ النظﺎم المﺎلي العﺎلمي .وتستﺤوذ
الدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ على النصيب اﻷوفر ،إذ تتجﺎوز حصتهﺎ  ٪95ﻣن إجمﺎلي
أصول المﺎليﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ في العﺎلم.

.8.1

الزراعة واﻷمن الغذائي:
يﺤظى القطﺎع الزراعي بأهميﺔ حﺎسمﺔ بﺎلنسبﺔ للعديد ﻣن الدول اﻷعضﺎء ،وﻻسيمﺎ ﻷقلهﺎ
نموا ً ،ﻷن التنميﺔ الزراعيﺔ شرط أسﺎسي ﻣن الشروط اﻷسﺎسيﺔ المختلفﺔ للتنميﺔ اﻻقتصﺎديﺔ
وﻷنهﺎ توفر سبل العيش لشريﺤﺔ كبيرة ﻣن السﻜﺎن في دول المنظمﺔ .ولقد حبﺎ ﷲ دول
المنظمﺔ كمجموعﺔ بموارد زراعيﺔ ﻣتنوعﺔ .إذ توجد بهﺎ حﺎليﺎ  ٪28.8ﻣن اﻷراضي
الزراعيﺔ في العﺎلم و ٪13.5ﻣن ﻣجموع الموارد المﺎئيﺔ المتجددة في العﺎلم.

.9.1

التشغيل والبنية التحتية والتصنيع:
حبﺎ ﷲ الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي ﻣجتمعﺔ بموارد وإﻣﻜﺎنﺎت اقتصﺎديﺔ
في ﻣختلف المجﺎﻻت والقطﺎعﺎت ،ﻣثل الزراعﺔ واﻷراضي الصﺎلﺤﺔ للزراعﺔ والطﺎقﺔ
والتعدين والموارد البشريﺔ .وتشﻜل هذه الدول ﻣنطقﺔ تجﺎريﺔ استراتيجيﺔ واسعﺔ .وﻣع
ذلك ،ﻻ تترجم هذه اﻹﻣﻜﺎنﺎت الﻜﺎﻣنﺔ إلى ﻣستويﺎت ﻣعقولﺔ ﻣن التنميﺔ اﻻقتصﺎديﺔ
والبشريﺔ .إذ لم تنتج دول المنظمﺔ السبع والخمسين في عﺎم  2013سوى  ٪11.2ﻣن
إجمﺎلي النﺎتج المﺤلي العﺎلمي رغم أن عدد سﻜﺎنهﺎ ﻣثل  ٪22.6ﻣن ﻣجموع عدد سﻜﺎن
العﺎلم في عﺎم  .2013وبلغ ﻣتوسط نصيب الفرد ﻣن النﺎتج المﺤلي اﻹجمﺎلي في الدول
اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي  6076دوﻻر أﻣريﻜي في عﺎم  ،2013أي 1234
دوﻻر أﻣريﻜي أقل ﻣن غيرهﺎ ﻣن البلدان النﺎﻣيﺔ و 6290دوﻻر أﻣريﻜي أقل ﻣن المتوسط
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وإذا لم يتوفر القدر الﻜﺎفي والمنﺎسب ﻣن الغذاء ،ﻻ يمﻜن تسلق سلم التنميﺔ .وجدير بﺎلذكر أن
اﻹدارة والسيﺎسﺎت الزراعيﺔ الفعﺎلﺔ والمستداﻣﺔ يمﻜنهﺎ أن تنهض بدور ﻣﺤوري في تعزيز
جهود التنميﺔ في دول المنظمﺔ .وهنﺎك أيضﺎ ً حﺎجﺔ واضﺤﺔ لزيﺎدة تطوير البنيﺔ التﺤتيﺔ للميﺎه
والصرف الصﺤي واستخدام التﻜنولوجيﺎ الﺤديثﺔ لمواجهﺔ التﺤديﺎت المتمثلﺔ في تعظيم
اﻻستخدام المنتج للميﺎه والتقليل ﻣن آثﺎره المدﻣرة إلى الﺤد اﻷدنى .كمﺎ تبقى الﺤﺎجـﺔ كبيرة إلى
اتخـﺎذ تدابير لﺤمﺎيـﺔ التنوع البيولوجي الجيني في الدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ.

7

العﺎلمي .وبلغ ﻣعدل نمو ﻣتوسط النﺎتج المﺤلي اﻹجمﺎلي الفعلي للفرد في الدول اﻷعضﺎء
في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي  ٪1.8في عﺎم  2013ﻣقﺎبل  ٪2.2في المﺎئﺔ على الصعيد
العﺎلمي و ٪4.1في المﺎئﺔ على صعيد البلدان النﺎﻣيﺔ اﻷخرى.

-32

ويُتر َجم اﻻستخدام غير الفعﺎل لعواﻣل اﻹنتﺎج المتﺎحﺔ في الدول اﻷعضﺎء كذلك إلى
ﻣؤشرات اﻹنتﺎجيﺔ ،ﻣثل العمل وﻣجموع ﻣعدﻻت نمو إنتﺎجيﺔ عواﻣل اﻹنتﺎج .ففي الفترة ﻣﺎ
بين عﺎﻣي  2001و ،2012بلغ ﻣعدل نمو إنتﺎجيﺔ العمل السنوي للدول اﻷعضﺎء في
ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي ،في المتوسط ،٪0.84 ،في حين بلغ المتوسط فيمﺎ يخص البلدان
النﺎﻣيﺔ اﻷخرى  ٪1.27خﻼل نفس الفترة .وفي سيﺎق ﻣمﺎثل ،كﺎن ﻣتوسط ﻣعدل نمو
إجمﺎلي إنتﺎجيﺔ عواﻣل اﻹنتﺎج في دول المنظمﺔ أقل ) (٪2.53ﻣقﺎرنﺔ ﻣع بلدان نﺎﻣيﺔ
أخرى ) (٪4.39خﻼل الفترة الممتدة ﻣن  2001إلى  .2012وفي عﺎم  ،2014بلغ ﻣتوسط
ﻣعدل البطﺎلﺔ في الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي  ٪7.6ﻣقﺎبل  ٪5.1في
البلدان النﺎﻣيﺔ اﻷخرى و ٪5.9على الصعيد العﺎلمي .أﻣﺎ فيمﺎ يخص بطﺎلﺔ الشبﺎب في دول
المنظمﺔ ،فإن اﻷرقﺎم تبعث على تفﺎؤل أقل ،إذ بلغت  ٪15.6ﻣقﺎبل  ٪10.9في البلدان
النﺎﻣيﺔ اﻷخرى و ٪12.9على الصعيد العﺎلمي.
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وتزخر دول المنظمﺔ ﻣجتمعﺔ بإﻣﻜﺎنﺎت هﺎئلﺔ لتطوير قطﺎع السيﺎحﺔ الدوليﺔ المستداﻣﺔ.
ويمﻜن لهذا القطﺎع بدوره أن يسهم إسهﺎﻣﺎ ً ﻣلموسﺎ ً في تعزيز التنميﺔ اﻻجتمﺎعيﺔ
واﻻقتصﺎديﺔ في البلدان اﻹسﻼﻣيﺔ وتمتين أواصر التضﺎﻣن بين شعوبهﺎ .وعليه يجب على
الدول اﻷعضﺎء بﺎلمنظمﺔ أن تزيد اﻻستثمﺎر بشﻜل كبير في الدول اﻷقل نموا ً في ﻣجﺎل
السيﺎحﺔ.
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وﻣن الشروط اﻷسﺎسيﺔ لتشجيع اﻻبتﻜﺎر وتعزيز التنميﺔ العلميﺔ والتﻜنولوجيﺔ للبلد أيضﺎ ً
وفرة البﺎحثين المؤهلين تأهيﻼً عﺎليﺎ ً .وتقع الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي،
في المتوسط ،أيضﺎ في ﻣراكز ﻣتأخرة عن المتوسط العﺎلمي ﻣن حيث عدد البﺎحثين لﻜل
ﻣليون شخص 615 :ﻣقﺎبل  .1604وإلى حد ﻣﺎ ،يمﻜن أن ينعﻜس اﻷداء في البﺤوث
اﻷكﺎديميﺔ بشﻜل جيد على عدد المقﺎﻻت العلميﺔ المنشورة في المجﻼت المفهرسﺔ .فقد
أنتجت الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي عﺎم  2013أكثر ﻣن  109ألف ﻣقﺎلﺔ
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وقد بلغت البلدان المتقدﻣﺔ ﻣستواهﺎ الﺤﺎلي ﻣن اﻻزدهﺎر عن طريق تﺤويل اقتصﺎداتهﺎ ﻣن
اقتصﺎدات قﺎئمﺔ على الزراعﺔ في أول اﻷﻣر ،ثم إلى اقتصﺎدات قﺎئمﺔ على الصنﺎعﺔ ،ثم
على المعرفﺔ والخدﻣﺎت ،وتوفير بنيﺔ تﺤتيﺔ ﻣتينﺔ وﻣوثوق بهﺎ .وتمتلك الدول اﻷعضﺎء في
ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي حوالي ثلثي احتيﺎطي النفط الخﺎم والغﺎز الطبيعي في العﺎلم .وﻣع
ذلك ،ﻻ يزال هنﺎك الﻜثير ﻣمﺎ يتعين عمله على ﻣستوى طﺎقﺔ تﻜرير ﻣنتجﺎت الطﺎقﺔ،
وكفﺎءة استخدام الطﺎقﺔ الصنﺎعيﺔ ،وحصول الجميع على الطﺎقﺔ ،إذ إن الوصول إلى
ﻣصﺎدر للطﺎقﺔ ﻣوثوقﺔ وحديثﺔ وبأسعﺎر ﻣعقولﺔ شرط أسﺎسي للقضﺎء على الفقر وتعزيز
النمو اﻻقتصﺎدي .ويتعين على الدول اﻷعضﺎء بمنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي أن تعزز
جهودهﺎ في ﻣجﺎل تنميﺔ البنيﺔ التﺤتيﺔ في أقل البلدان نموا.

 .10.1العلوم والتﻜنولوجيا واﻻبتﻜار:
 -35يعد البﺤث في ﻣجﺎلي العلوم والتﻜنولوجيﺎ ﻣفتﺎح التقدم نﺤو اقتصﺎد قﺎئم على المعرفﺔ
وﻣوجه نﺤو اﻻبتﻜﺎر .وتعﻜس كثﺎفﺔ البﺤث والتطوير )أي ﻣجموع النفقﺎت المتعلقﺔ بﺎلبﺤث
والتطوير كنسبﺔ ﻣئويﺔ ﻣن النﺎتج المﺤلي اﻹجمﺎلي( القدرات اﻻبتﻜﺎريﺔ للبلد ،ذلك أن
ارتفﺎع كثﺎفﺔ البﺤث والتطوير دليل على تخصيص المزيد ﻣن الموارد نسبيﺎ ً لتطوير
ﻣنتجﺎت جديدة أو عمليﺎت اﻹنتﺎج .وتنفق الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي
حﺎليﺎ ً  ٪0.46ﻣن نﺎتجهﺎ المﺤلي اﻹجمﺎلي على البﺤث والتطوير في المتوسط في حين تبلغ
المعدﻻت في العﺎلم والدول النﺎﻣيﺔ غير اﻷعضﺎء في المنظمﺔ  ٪2.3و ٪8.1على التوالي.
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علميﺔ ،وبلغت حصتهﺎ ﻣن اﻹنتﺎج العلمي العﺎلمي  ٪6.1في عﺎم  2013في حين كﺎنت
حصتهﺎ  ٪2.2عﺎم  2000بمﺎ ﻣجموعه  20242ﻣقﺎﻻً.
وتعد حقوق الملﻜيﺔ الفﻜريﺔ ،وبراءات اﻻختراع خﺎصﺔ ،عﺎﻣﻼً رئيسيﺎ ً يسهم في التقدم في
اﻻبتﻜﺎر والتطور العلمي .ووفقﺎ ً للبيﺎنﺎت المتعلقﺔ بطلبﺎت براءات اﻻختراع ،قدم 2.35
ﻣليﺎر ﻣن طلبﺎت براءات اﻻختراع في العﺎلم بمﺎ في ذلك ﻣﻜﺎتب البراءات اﻹقليميﺔ .وبلغ
نصيب الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي  ٪1.5ﻣن طلبﺎت براءات اﻻختراع
في العﺎلم بمﺎ ﻣجموعه  34933طلبﺎ ،في حين بلغ نصيب كل ﻣن جمهوريﺔ كوريﺎ وألمﺎنيﺎ
وحدهمﺎ  ٪8.0و ٪2.6ﻣن الطلبﺎت على صعيد العﺎلم على التوالي .أﻣﺎ صﺎدرات
التﻜنولوجيﺎ المتقدﻣﺔ فهي ﻣنتجﺎت ذات كثﺎفﺔ عﺎليﺔ ﻣن البﺤث والتطوير وتعتمد في الغﺎلب
على بنيﺔ تﺤتيﺔ تﻜنولوجيﺔ ﻣتطورة وعلى اﻻستثمﺎر اﻷجنبي المبﺎشر الوافد في الصنﺎعﺎت
ذات التقنيﺔ العﺎليﺔ .واستنﺎدا ً إلى أحدث البيﺎنﺎت المتﺎحﺔ ،تصدر الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ
التعﺎون اﻹسﻼﻣي ﻣﺎ قيمته  76ﻣليﺎر دوﻻر أﻣريﻜي ﻣن ﻣنتجﺎت التﻜنولوجيﺎ المتقدﻣﺔ ،أي
ﻣﺎ يمثل  ٪3.8ﻣن ﻣجموع صﺎدرات التﻜنولوجيﺎ المتقدﻣﺔ في العﺎلم.

 .11.1التعليم:
 -38يعد التعليم والتعلم ﻣدى الﺤيﺎة جوهر تﻜوين رأس المﺎل البشري ويضطلع بدور ﻣركزي
في تطور المجتمع ،وقد أظهر صﺎفي ﻣعدﻻت التسجيل في المدارس اﻻبتدائيﺔ اتجﺎهﺎ ً
ﻣستقرا ً نوعﺎ ً ﻣﺎ في جميع أنﺤﺎء العﺎلم ﻣنذ عﺎم  2000وبلغ  ٪84.1عﺎم  ،2013في حين
بلغ ﻣتوسط صﺎفي ﻣعدل التسجيل في دول المنظمﺔ زهﺎء  ٪78.4خﻼل الفترة نفسهﺎ .ويدل
هذا اﻷﻣر على أن ﻣﺎ ينﺎهز ُخمس عدد اﻷطفﺎل في الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون
اﻹسﻼﻣي الذين هم في سن المدرسﺔ اﻻبتدائيﺔ ،لم يسجلوا في المدارس اﻻبتدائيﺔ -ﻣقﺎبل
 ٪4.1فقط في البلدان المتقدﻣﺔ .أﻣﺎ ﻣتوسط صﺎفي ﻣعدل التسجيل بﺎلمدارس الثﺎنويﺔ في
الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي فﺎرتفع ﻣن  ٪46إلى  ٪51,2ﻣﺎ بين عﺎﻣي
 2000و 2011رغم أن المستوى المتﺤقق غير كﺎف لﻜي يعد نظﺎم التعليم الثﺎنوي شﺎﻣﻼً
إلى حد ﻣﺎ .أﻣﺎ بﺎلنسبﺔ لمؤسسﺎت ﻣﺎ بعد الثﺎنوي ،فقد بلغ صﺎفي ﻣعدل التسجيل بﺎلنسبﺔ
لدول ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي  ٪22.6اعتبﺎرا ً ﻣن عﺎم  ،2013وهو أقل بقليل ﻣن ﻣعدل
الدول النﺎﻣيﺔ اﻷخرى ) (٪24.9وبعيدا ً وراء الدول المتقدﻣﺔ ) .(٪78.0وفي العﺎم نفسه،
بلغ المتوسط العﺎلمي لمعدل التسجيل .٪29.4
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وبخصوص ﻣعدل ﻣﺤو أﻣيﺔ الﻜبﺎر ،فقد بلغ ﻣتوسطه بﺎلنسبﺔ لمجموع الدول اﻷعضﺎء في
ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي  ،٪72.3وهو أقل ﻣن المتوسط العﺎلمي البﺎلغ  ،٪82وكذلك
المعدل بﺎلنسبﺔ للبلدان النﺎﻣيﺔ اﻷخرى  ،٪84.5ورغم أن البنيﺔ السﻜﺎنيﺔ الشﺎبﺔ تعد قوة
هﺎﻣﺔ لدول المنظمﺔ ،يواجه الشبﺎب تﺤديﺎت كبيرة في اﻷحوال اﻻجتمﺎعيﺔ واﻻقتصﺎديﺔ في
عدد كبير ﻣن الدول اﻷعضﺎء .إذ يجعل عدم كفﺎيﺔ التعليم واﻻفتقﺎر إلى المهﺎرات المطلوبﺔ
ﻣن الصعب على الشبﺎب خﺎصﺔ العثور على وظﺎئف في سوق العمل .وﻣن الضروري أن
تﺤسن الدول اﻷعضﺎء حصﺔ قطﺎع التعليم ﻣن نﺎتجهﺎ المﺤلي اﻹجمﺎلي السنوي.
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يعد تطوير النظم الصﺤيﺔ الﺤديثﺔ والمستداﻣﺔ أحد المﺤركﺎت الرئيسيﺔ للتقدم اﻻجتمﺎعي
واﻻقتصﺎدي في جميع أنﺤﺎء العﺎلم .وبصفﺔ عﺎﻣﺔ ،ترتبط صﺤﺔ اﻷم والمولود الجديد
والطفل ارتبﺎطﺎ ً قويﺎ ً بنوعيﺔ خدﻣﺎت الرعﺎيﺔ الصﺤيﺔ واﻹجراءات الوقﺎئيﺔ .وتعد ﻣؤشرا ً
هﺎﻣﺎ ً على التغطيﺔ الشﺎﻣلﺔ وفعﺎليﺔ نظﺎم الرعﺎيﺔ الصﺤيﺔ ،وحﺎلﺔ الظروف اﻻجتمﺎعيﺔ
واﻻقتصﺎديﺔ في البلد/المنطقﺔ .وعلى ﻣدى العقدين المﺎضيين ،شهدت العديد ﻣن الدول
اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي تﺤسنﺎ كبيرا في تغطيﺔ الرعﺎيﺔ والخدﻣﺎت الصﺤيﺔ،
وبﺎلتﺎلي سجل انخفﺎض في اتجﺎهﺎت وﻣعدﻻت وفيﺎت اﻷطفﺎل حديثي الوﻻدة واﻷﻣهﺎت.

 .12.1الصحة:

9
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ووفقﺎ ً ﻹحصﺎئيﺎت ﻣنظمﺔ الصﺤﺔ العﺎلميﺔ ،انخفض ﻣعدل وفيﺎت اﻷﻣهﺎت ﻣن  520حﺎلﺔ
وفﺎة لﻜل  100،000وﻻدة حيﺔ في  1990إلى  293حﺎلﺔ وفﺎة في عﺎم ) 2013أي
بﺎنخفﺎض نسبته  (٪ 43.7وانخفض ﻣعدل وفيﺎت الرضع ﻣن  84وفﺎة لﻜل  1000وﻻدة
حيﺔ في عﺎم  1990إلى  47حﺎلﺔ وفﺎة في عﺎم ) 2013أي بﺎنخفﺎض نسبته (٪ 44.2
وظل التقدم المﺤرز في تﺤقيق التغطيﺔ الصﺤيﺔ الشﺎﻣلﺔ ﻣتفﺎوتﺎ ً إلى حد بعيد في الدول
اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي ،إذ يواجه نظﺎم الرعﺎيﺔ الصﺤيﺔ في كثير ﻣنهﺎ ﻣشﺎكل
وتﺤديﺎت تتعلق بتوفير الموارد المﺎليﺔ الﻜﺎفيﺔ والبنيﺔ التﺤتيﺔ المﻼئمﺔ والقوى العﺎﻣلﺔ واللوائح
الصﺤيﺔ الدوليﺔ .وتشير أحدث التقديرات إلى أن نسبﺔ إجمﺎلي إنفﺎق الدول اﻷعضﺎء على
الصﺤﺔ في عﺎم  2012لم يتعد  ٪4.4ﻣن نﺎتجهﺎ المﺤلي اﻹجمﺎلي )ﻣقﺎبل  ٪6.0في البلدان
النﺎﻣيﺔ اﻷخرى و ٪10.2على الصعيد العﺎلمي( .وخﻼل الفترة الممتدة ﻣن  2008إلى 2012
لم يتجﺎوز ﻣعدل عدد ﻣوظفي الصﺤﺔ )اﻷطبﺎء والممرضون والممرضﺎت والقﺎبﻼت( 26
ﻣوظفﺎ ً لﻜل  10،000نسمﺔ .وعلى صعيد كل بلد على حدة 28 ،دولﺔ عضو في ﻣنظمﺔ التعﺎون
اﻹسﻼﻣي فقط تبلغ العتبﺔ الﺤرجﺔ ﻣن ﻣوظفي الصﺤﺔ المﺤددة في  23ﻣوظفﺎ ً لﻜل 10،000
نسمﺔ ،وهي العتبﺔ التي تعد عموﻣﺎ ضروريﺔ لتقديم الخدﻣﺎت الصﺤيﺔ اﻷسﺎسيﺔ .وﻣن جهﺔ
أخرى ،لم تﺤصل نسبﺔ  %24 ٪23.9ﻣن سﻜﺎن دول المنظمﺔ على ﻣوارد الميﺎه المﺤسنﺔ ،في
حين لم تﺤصل نسبﺔ  %39.7ﻣنهم على ﻣرافق الصرف الصﺤي في عﺎم  .2013وﻣن أجل
ﻣواجهﺔ هذه التﺤديﺎت الصعبﺔ ،ﻣن اﻷسﺎسي تخصيص حصﺔ أكبر ﻣن النﺎتج الداخلي
اﻹجمﺎلي السنوي لقطﺎع الصﺤﺔ.

 .13.1قضايا النهوض بالمرأة وتمﻜينها ورفاه اﻷسرة والضمان اﻻجتماعي
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يعد النهوض بﺎلمرأة وتمﻜينهﺎ ،بمﺎ في ذلك رفﺎهﺔ اﻷسرة وبنﺎء قدرات الشبﺎب وصﺤﺔ الطفولﺔ
واﻷﻣوﻣﺔ وحمﺎيﺔ المسنين وإنشﺎء ﻣنظمﺔ تنميﺔ المرأة ،ﻣن بين المجﺎﻻت البﺎرزة التي تﺤظى
بﺎهتمﺎم الدول اﻷعضﺎء .وبﺎلرغم ﻣن التﺤسن الذي طرأ على وضع المرأة في سﺎئر المجﺎﻻت
اﻻجتمﺎعيﺔ -اﻻقتصﺎديﺔ والسيﺎسيﺔ والثقﺎفيﺔ في الدول اﻷعضﺎء خﻼل العقد المنصرم ،فإن ثمﺔ
فجوات وتﺤديﺎت ﻻبد ﻣن ﻣعﺎلجتهﺎ .كمﺎ تعد الﺤﺎلﺔ الصﺤيﺔ الجيدة للمرأة أﻣرا ً حﺎسمﺎ ً لصﺤﺔ
اﻷسرة عموﻣﺎ ً ولﻸجيﺎل القﺎدﻣﺔ .وعلى وجه الخصوص ،يضر التمييز وسوء المعﺎﻣلﺔ والفقر
والعنف ضد المرأة بصﺤتهﺎ البدنيﺔ والعقليﺔ والنفسيﺔ .وتعﺎني المرأة ﻣن التمييز ،سواء في
التعليم أو في أسواق العمل .لذلك ،ينبغي اتخﺎذ تدابير هﺎﻣﺔ في ﻣجﺎل السيﺎسﺎت لتقليص الفجوة
بين الجنسين )ﻣن حيث فرص الﺤصول على التعليم( بشﻜل فعﺎل إلى ﻣستوى قيﺎسي يبلغ ٪2
بﺤلول عﺎم  2025في الدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ .وتنﺎهز نسبﺔ ﻣشﺎركﺔ المرأة حﺎليﺎ ً في
القوى العﺎﻣلﺔ في الدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ  ٪45في حين تبلغ  ٪56في الدول المتقدﻣﺔ،
ويبلغ المتوسط العﺎلمي حﺎليﺎ ً نﺤو  ٪60وبذلك ،ينبغي للدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ ،بﺤلول عﺎم
 ،2025تﺤقيق المعدل العﺎلمي ﻣن خﻼل زيﺎدة ﻣتوسط ﻣشﺎركﺔ المرأة في القوى العﺎﻣلﺔ بنسبﺔ
.٪15

ويؤدي ضعف ﻣشﺎركﺔ المرأة في القوى العﺎﻣلﺔ إلى استبعﺎد المرأة ﻣن نظم الضمﺎن
اﻻجتمﺎعي في بعض الدول اﻷعضﺎء وحرﻣﺎنهﺎ ﻣن كﺎﻣل حقوق الضمﺎن اﻻجتمﺎعي .وعلى
وجه الخصوص ،ﻻ تزال المرأة العﺎﻣلﺔ في القطﺎع الزراعي دون حمﺎيﺔ ،وﻻ يمﻜنهﺎ عﺎدة
التسجيل رسميﺎ لﻼستفﺎدة ﻣن خدﻣﺎت الضمﺎن اﻻجتمﺎعي .وفي عﺎم  ،2011كﺎنت المرأة
العﺎﻣلﺔ في القطﺎع الزراعي تمثل  ٪25ﻣن النسﺎء العﺎﻣﻼت المؤلفﺔ ﻣن النسﺎء في الدول
اﻷعضﺎء في المنظمﺔ العﺎﻣﻼت في قطﺎع الزراعﺔ ،بينمﺎ بلغ المعدل العﺎلمي نسبﺔ .%13.2
كمﺎ أن  ٪28.2فقط ﻣن النسﺎء النﺎشطﺎت اقتصﺎديﺎ يعملن في القطﺎع غير الزراعي في الدول
اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي ،في حين أن  ٪40ﻣن النسﺎء النﺎشطﺎت اقتصﺎديﺎ في
الدول النﺎﻣيﺔ غير اﻷعضﺎء في المنظمﺔ و ٪45في العﺎلم يعملن في القطﺎع غير الزراعي.
10

فضﻼً عن ذلك ،ﻣن الضروري تعزيز انخراط المجتمع المدني في قضﺎيﺎ تمﻜين المرأة،
وحمﺎيﺔ اﻷسرة والنهوض بهﺎ ،وبنﺎء قدرات الشبﺎب وريﺎدة المشﺎريع ،وزيﺎرة تعزيز حقوق
المعﺎقين ،ورعﺎيﺔ المسنين ،ﻣن أجل تﺤقيق تنميﺔ ﻣجتمعيﺔ شﺎﻣلﺔ وﻣستداﻣﺔ في الدول
اﻷعضﺎء في المنظمﺔ.

 .14.1العمل اﻹنساني اﻹسﻼمي المشترك:
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شهد العﺎلم ،على ﻣدى العقود اﻷربعﺔ المﺎضيﺔ ،زيﺎدة كبيرة في وتيرة الﻜوارث الطبيعيﺔ .وزاد
عدد الﻜوارث الطبيعيﺔ ﻣن أقل ﻣن  100كﺎرثﺔ سنويﺎ ً في العقد السﺎبع ﻣن القرن العشرين إلى
 450كﺎرثﺔ في العقد اﻷول ﻣن القرن الﺤﺎدي والعشرين .وخﻼل الفترة نفسهﺎ ،لم تﻜن الدول
اﻷعضﺎء في المنظمﺔ استثنﺎء ،بل إنهﺎ شهدت انﺤدارا ً نسبيﺎ ً واتجﺎهﺎ ً تصﺎعديﺎ ً ،إذ ارتفع عدد
الﻜوارث الطبيعيﺔ فيهﺎ ﻣن  20كﺎرثﺔ سنويﺎ ً في العقد السﺎبع ﻣن القرن العشرين إلى ﻣﺎ ينﺎهز
 120كﺎرثﺔ في العقد اﻷول ﻣن القرن الﺤﺎدي والعشرين.
وﻣن ثم ﻣن الواضح أن الدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ تواجه ﻣزيدا ً ﻣن التﺤديﺎت فيمﺎ يتعلق
بﺎﻷخطﺎر الطبيعيﺔ والصراعﺎت .وتتعرض المﻜﺎسب التنمويﺔ التي تراكمت على ﻣدى سنوات
عديدة لمخﺎطر دﻣﺎر أكبر كلمﺎ حلت كﺎرثﺔ .ونذكر هنﺎ بعض اﻹحصﺎئيﺎت :يقدر ﻣتوسط تﻜلفﺔ
الﻜوارث الطبيعيﺔ في الدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ خﻼل الفترة الممتدة ﻣن  1970إلى 2011
ب 140ﻣليﺎر دوﻻر أﻣريﻜي .لذلك ،زاد الضرر اﻻقتصﺎدي للﻜوارث الطبيعيﺔ في ﻣجموع
دول المنظمﺔ ،كنسبﺔ ﻣئويﺔ ﻣن النﺎتج المﺤلي اﻹجمﺎلي ،في المتوسط ،ﻣن  ٪0.11في العقد
السﺎبع ﻣن القرن العشرين إلى  ٪1.25في العقد اﻷول ﻣن القرن الﺤﺎدي والعشرين.
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ويقتضي تزايد عبء الﻜوارث الطبيعيﺔ والصراعﺎت المختلفﺔ في العديد ﻣن الدول اﻷعضﺎء
في المنظمﺔ تعزيز العمل اﻹنسﺎني اﻹسﻼﻣي المشترك ،وتطوير آليﺎت ﻣنﺎسبﺔ لﻼستجﺎبﺔ
للﻜوارث ،وتعزيز قدرة الدول اﻷعضﺎء على ﻣواجهﺔ الﻜوارث ،وذلك ﻣن خﻼل تطوير تدابير
ﻣتﻜﺎﻣلﺔ وشﺎﻣلﺔ تقلص ﻣن الهشﺎشـﺔ في ﻣواجهﺔ الﻜوارث وتعزز الجﺎهزيﺔ لﻼستجﺎبﺔ
والتعﺎفي.
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وتتمثل اﻷسبﺎب الرئيسيﺔ لهذه الزيﺎدة السريعﺔ في عدد حوادث الﻜوارث الطبيعيﺔ في دول
المنظمﺔ في الفيضﺎنﺎت ،واﻷوبئﺔ ،والزﻻزل ،والعواصف ،وانجراف اﻷراضي ،والجفﺎف.
وأﻣﺎم هذا الوضع ،ينبغي النظر إلى إدارة ﻣخﺎطر الﻜوارث وغيرهﺎ ﻣن اﻷزﻣﺎت اﻹنسﺎنيﺔ
بﺎعتبﺎرهﺎ أحد ﻣجﺎﻻت التعﺎون ذات اﻷولويﺔ القصوى بﺎلنسبﺔ للدول اﻷعضﺎء ،بمﺎ في ذلك
تنفيذ اﻹطﺎر العﺎلمي للتخفيف ﻣن ﻣخﺎطر الﻜوارث.

 .15.1حﻘوق اﻹنسان والحﻜم الرشيﺪ والمساءلة:
 -48تعد حقوق اﻹنسﺎن جزءا ً ﻻ يتجزأ ﻣن ديننﺎ ونمط حيﺎتنﺎ .واﻹسﻼم أول دين سن حقوقﺎ ً أسﺎسيﺔ
عﺎلميﺔ للبشريﺔ جمعﺎء يتعين ﻣراعﺎتهﺎ واحتراﻣهﺎ في جميع الظروف واﻷحوال .وقد دعﺎ
اﻹسﻼم للمسﺎواة الﻜﺎﻣلﺔ بين بني البشر بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغﺔ أو اﻷصل
العرقي أو الوضع اﻻجتمﺎعي ،وغير ذلك ،وخص "حقوق العبﺎد" أو "حقوق الشعب" بمﻜﺎنﺔ
رفيعﺔ .ويتضمن ﻣيثﺎق ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي أحﻜﺎﻣﺎ ﻣﺤددة لتعزيز حقوق اﻹنسﺎن
والﺤريﺎت اﻷسﺎسيﺔ وحمﺎيتهﺎ ،بمﺎ في ذلك حقوق النسﺎء واﻷطفﺎل والشبﺎب وكبﺎر السن وذوي
اﻻحتيﺎجﺎت الخﺎصﺔ ،وكذلك الﺤفﺎظ على قيم اﻷسرة اﻹسﻼﻣيﺔ .ويدعو الميثﺎق جميع الدول
اﻷعضﺎء إلى دعم وتعزيز الﺤﻜم الرشيد والديمقراطيﺔ وسيﺎدة القﺎنون وحقوق اﻹنسﺎن
والﺤريﺎت اﻷسﺎسيﺔ على الصعيدين الوطني والدولي.
 -49وتسهم الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي إسهﺎﻣﺎ ً بنﺎ ًء في الصرح الدولي لﺤقوق
اﻹنسﺎن في ﻣختلف المﺤﺎفل اﻹقليميﺔ والدوليﺔ .وقد أنشأت المنظمﺔ الهيئﺔ الدائمﺔ المستقلﺔ
لﺤقوق اﻹنسﺎن ،بﺎعتبﺎرهﺎ أحد أجهزتهﺎ الرئيسيﺔ التي تؤدي وظيفﺔ هيئﺔ استشﺎريﺔ ﻣستقلﺔ
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للمنظمﺔ للنهوض بﺤقوق اﻹنسﺎن والﺤريﺎت اﻷسﺎسيﺔ في الدول اﻷعضﺎء؛ وتعزيز احترام
الثقﺎفﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ والقيم النبيلﺔ وتعزيز حوار الﺤضﺎرات بمﺎ يتفق ﻣع ﻣيثﺎق المنظمﺔ .ولئن
أﻣﻜن للدول اﻷعضﺎء فـي المنظمﺔ أن تشعر بﺎﻻرتيﺎح والرضﺎ بمﺎ حققت ﻣن إنجﺎزات وﻣﺎ
وفت به ﻣن التزاﻣﺎت ،فﻼ شك أنه ﻻ يزال هنﺎلك الﻜثير ﻣمﺎ ينبغي القيﺎم به ﻣن حيث ضمﺎن
استفﺎدة شعوب الدول اﻷعضﺎء ﻣن فوائد هذه اﻻلتزاﻣﺎت على المستويﺎت كﺎفﺔ .لذلك ،هنﺎك
حﺎجﺔ ﻣﺎسﺔ ليس فقط لتجديد اﻻلتزام بتعزيز جميع حقوق اﻹنسﺎن المقبولﺔ كونيﺎ ً وحمﺎيتهﺎ،
ولﻜن أيضﺎ لضمﺎن تﺤويل هذه اﻻلتزاﻣﺎت إلى أفعﺎل ﻣلموسﺔ على أرض الواقع .وﻣن المهم أن
يسير احترام الﺤقوق والﺤريﺎت الﻜونيﺔ جنبﺎ إلى جنب ﻣع القيم اﻹسﻼﻣيﺔ بﺤيث يفرز نظﺎﻣﺎ ً
ﻣتمﺎسﻜﺎ ً وقويﺎ ً غﺎيته تيسير التمتع الﻜﺎﻣل بجميع حقوق اﻹنسﺎن ،وتﺤقيق الطﺎقﺎت اﻹنسﺎنيﺔ
الﻜﺎﻣنﺔ كﺎﻣلﺔ ،والﺤﻜم الرشيد واﻹصﻼح.

 .16.1اﻹعﻼم والﺪبلوماسية العامة:
 -50تعد وسﺎئل اﻹعﻼم المقروءة والمسموعﺔ ،ووسﺎئل التواصل اﻻجتمﺎعي اﻷداة والمصدر
اﻷكثر فعﺎليﺔ لنشر المعلوﻣﺎت وتشﻜيل الرأي العﺎم .والعديد ﻣن القضﺎيﺎ فشلت في إحداث تأثير
بسبب غيﺎب الدعم اﻹعﻼﻣي القوي .ويقر العﺎلم اﻹسﻼﻣي بﺎﻷهميﺔ المركزيﺔ لهذه الوسيلﺔ في
تصوير عﺎدل وﻣوضوعي للقضﺎيﺎ والمسﺎئل التي تخص المسلمين ،وفي عرض صورة
اﻹسﻼم الﺤقيقيﺔ .ولذلك ،تقوم ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي بﺎلتعﺎون ﻣع المؤسسﺎت ذات الصلﺔ
حﺎليﺎ ً بصيﺎغﺔ استراتيجيﺔ ﻣفصلﺔ للتواصل الفعﺎل ﻣع الجمهور وتوظيف وسﺎئل اﻹعﻼم
للترويج ﻷهداف المنظمﺔ وﻣقﺎصدهﺎ.
 -51وفي هذا الصدد ،ينبغي للدول اﻷعضﺎء أن تستثمر وفقﺎ ً لذلك في تطوير البنيﺔ التﺤتيﺔ
للمعلوﻣﺎت في بلدانهﺎ وفي تنشيط المؤسسﺎت اﻹعﻼﻣيﺔ التﺎبعﺔ لمنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي
ابتغﺎء تعزيز التضﺎﻣن والوحدة للنهوض بﺎلعمل اﻹسﻼﻣي المشترك في جميع المجﺎﻻت.
 .17.1تﻜنولوجيا المعلومات واﻻتصاﻻت وبنية المعلومات الرقمية:

-52

-53

تعد تﻜنولوجيﺎ المعلوﻣﺎت واﻻتصﺎﻻت في الوقت الﺤﺎضر ﻣﺤركﺎ ً للنمو اﻻقتصﺎدي،
واﻻبتﻜﺎر ،والتعليم ،واﻹنتﺎجيﺔ ،وتؤدي دورا حﺎسمﺎ في جميع جوانب اﻷعمﺎل التجﺎريﺔ
تقريبﺎ .ويعد وجود عدد كﺎف ﻣن المهنيين المؤهلين في ﻣجﺎل تﻜنولوجيﺎ المعلوﻣﺎت
واﻻتصﺎﻻت أﻣرا ً ﻻ غنى عنه للدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي لبنﺎء النمو
اﻻقتصﺎدي في المستقبل وتأهيل المنظمﺔ لﻼستفﺎدة ﻣن التﺤسينﺎت الجديدة في ﻣجﺎل الﺤﻜﺎﻣﺔ
اﻹلﻜترونيﺔ والتجﺎرة اﻹلﻜترونيﺔ واﻷعمﺎل .غير أن هذه الوسيلﺔ تقتضي توفير اﻷﻣن الﻼزم
لتطبيقﺎت تﻜنولوجيﺎ المعلوﻣﺎت واﻻتصﺎﻻت على جميع المستويﺎت .وهنﺎك حﺎجﺔ إلى المزيد
ﻣن التعﺎون بين الدول اﻷعضﺎء لتعزيز بنيﺔ المعلوﻣﺎت الرقميﺔ وتوفير أﻣن المعلوﻣﺎت ،بمﺎ
في ذلك النزاهﺔ والخصوصيﺔ واﻷﻣﺎن.

وتدخل ﻣشﺎريع تجهيز المنظمﺔ بأحدث التطورات في قطﺎع تﻜنولوجيﺎ المعلوﻣﺎت واﻻتصﺎﻻت
وتوعيﺔ الدول اﻷعضﺎء بﺎﻷﻣن ضمن السيﺎسﺔ العﺎﻣﺔ للمنظمﺔ في ﻣجﺎل تﻜنولوجيﺎ المعلوﻣﺎت
واﻻتصﺎﻻت ﻣثل حمﺎيﺔ الطفولﺔ عبر اﻻنترنت .ويشمل ذلك أيضﺎ ً حمﺎيﺔ أسمﺎء نطﺎق المستوى
اﻷعلى ) (TLDذات الهويﺎت اﻹسﻼﻣيﺔ في ﻣؤسسﺔ اﻹنترنت لﻸسمﺎء واﻷرقﺎم المخصصﺔ
) ،(ICANNشريطﺔ وجود نهج جيد التنسيق بين جميع الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون
اﻹسﻼﻣي.

 .18.1اﻹصﻼحات المؤسسية لمنظمة التعاون اﻹسﻼمي:
 -54ينبع جدول أعمﺎل ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي لﻺصﻼح ﻣن التزاﻣهﺎ بﺎلعمل اﻹسﻼﻣي المشترك
وبموقعه المركزي ضمن براﻣج وأنشطﺔ المنظمﺔ وﻣؤسسﺎتهﺎ .إن أي إجراء يﺤسن ويعزز
قدرة المنظمﺔ على اﻻستجﺎبﺔ للمتطلبﺎت الجديدة والتخطيط ﻷنشطتهﺎ بشﻜل أفضل يسهم في
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عمليﺔ اﻹصﻼح التي حددتهﺎ ﻣﺤﺎفل المنظمﺔ في ﻣنﺎسبﺎت ﻣختلفﺔ .وقد حدد برنﺎﻣج العمل
العشري لمنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي لعﺎم  2005عددا ﻣن تدابير اﻹصﻼح وإعﺎدة الهيﻜلﺔ نفذت
إلى حد كبير.
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إن اﻹصﻼح والتنميﺔ يعززان بعضهمﺎ ويشﻜﻼن ﻣعﺎ عمليﺔ ﻣستمرة .وسيتوقف نجﺎح برنﺎﻣج
عمل المنظمﺔ حتى عﺎم  2005بشﻜل كبير على استعداد جميع أصﺤﺎب الشأن ﻹيجﺎد ﻣنﺎخ
يﺤفز على التﺤسين ،وهو ﻣﺎ يستلزم التركيز الدائم على ترشيد هيﺎكلنﺎ وأنظمتنﺎ وإجراءاتنﺎ،
والعمل عند الضرورة على بنﺎء قوة عﺎﻣلﺔ نشطﺔ وتعزيز التآزر والمواءﻣﺔ والفعﺎليﺔ وفعﺎليﺔ
التﻜلفﺔ والﻜفﺎءة المهنيﺔ على جميع المستويﺎت.
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تتسم المبﺎدئ التﺎليﺔ بدور ﻣركزي في وضع وتنفيذ برنﺎﻣج عمل المنظمﺔ حتى عﺎم ،2025
وذلك قبل وضع اﻷهداف والتدابير المﺤددة للبرنﺎﻣج:

ثانيا :المبادئ واﻷهﺪاف فيما يخص برنامج عمل المنظمة حتى عام 2025

 التعبير عن تطلعات شعوب الﺪول اﻷعضاء :ﻣن اﻷهميﺔ بمﻜﺎن أن يستجيب برنﺎﻣج عملالمنظمﺔ  2025استجﺎبﺔ كﺎﻣلﺔ لتطلعﺎت شعوب الدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ ،وفقﺎ ً لميثﺎق
المنظمﺔ وﻣبﺎدئهﺎ ،في ﻣعﺎلجﺔ جميع القضﺎيﺎ التي تهمهﺎ بشﻜل ﻣبﺎشر .وفي سبيل القيﺎم
بذلك ،تظل رفﺎهﺔ الشعوب ذات أهميﺔ بﺎلغﺔ في براﻣج المنظمﺔ وأنشطتهﺎ.
 التضامن اﻹسﻼمي والشراكة والتعاون :ينبغي تسخير القواسم المشتركﺔ التﺎريخيﺔوالثقﺎفيﺔ القويﺔ القﺎئمﺔ بين شعوب الدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ لتعزيز التعﺎون في
المجﺎﻻت السيﺎسيﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ واﻻقتصﺎديﺔ.
-

-

-

انخراط البلﺪان وريادتها :إن إدﻣﺎج الدول اﻷعضﺎء لمشﺎريع المنظمﺔ ضمن أولويﺎتهﺎ
الوطنيﺔ أﻣر هﺎم ﻹثبﺎت انخراطهﺎ والتزاﻣهﺎ بتعزيز التنفيذ الفعﺎل ﻷهداف المنظمﺔ
والمسﺎهمﺔ في تنفيذهﺎ على النﺤو المنصوص عليه في ﻣيثﺎق المنظمﺔ وغيره ﻣن الصﻜوك
المتعددة اﻷطراف.
النهج الجماعي لتحﺪيﺪ اﻷهﺪاف وتنفيذ المشاريع .يتعلق اﻷﻣر هنﺎ بﺎلﺤﺎجﺔ إلى المشﺎركﺔ
والتعبئﺔ العﺎﻣﺔ لجميع الدول اﻷعضﺎء ﻣن أجل تعزيز روح التعﺎون فيمﺎ بينهﺎ .وبﺎلمثل،
فإن اعتمﺎد نهج أصﺤﺎب المصلﺤﺔ المتعددين سيثري عمليتي وضع وتنفيذ جميع
اﻹجراءات المتوقع تنفيذهﺎ.
الﺤوكمﺔ الجيدة .يعد وضع إطﺎر قﺎنوني سليم أﻣرا ً ضروريﺎ ً لتﺤقيق السﻼم الدائم
واﻻستقرار ،وينبغي أن يسترشد به في اتخﺎذ اﻹجراءات في ﻣختلف المجﺎﻻت .وينبغي أن
توجه الجهود نﺤو خلق بيئﺔ ﻣواتيﺔ لمشﺎركﺔ فعﺎلﺔ جميع أصﺤﺎب المصلﺤﺔ ،وتوفير
اﻹطﺎر التشريعي والقضﺎئي للقضﺎء على الفسﺎد بجميع أشﻜﺎله ،وكذلك ﻹقﺎﻣﺔ العدل على
الوجه السليم.
التنسيق الفعال والتآزر .إن التنسيق الفعﺎل والتآزر في أنشطﺔ المؤسسﺎت والهيئﺎت في
ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي أﻣر هﺎم ﻣن أجل اﻻستخدام اﻷﻣثل للموارد الشﺤيﺤﺔ وتفﺎدي
التداخل واﻻزدواجيﺔ .وينبغي التشديد على تجنب اﻻزدواجيﺔ والتداخل في التنفيذ الفعﺎل
للصﻜوك الﺤﺎليﺔ المتعددة اﻷطراف فيمﺎ بين الدول اﻷعضﺎء ﻣن خﻼل أجهزة المنظمﺔ
وﻣؤسسﺎتهﺎ ذات الصلﺔ.
وستنفذ اﻷهداف وفقﺎ ً ﻻتفﺎقﺎت ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي واستراتيجيﺎتهﺎ وخطط عملهﺎ بمﺎ
فيهﺎ تلك المتعلقﺔ بﺎللجﺎن الدائمﺔ للمنظمﺔ ،وهي لجنﺔ القدس ،واللجنﺔ الدائمﺔ لﻺعﻼم
والشؤون الثقﺎفيﺔ )كوﻣيﺎك( ،واللجنﺔ الدائمﺔ للتعﺎون اﻻقتصﺎدي والتجﺎري )كوﻣسيك(،
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واللجنﺔ الدائمﺔ للتعﺎون العلمي والتﻜنولوجي )كوﻣسيتك(،والوثﺎئق اﻹطﺎريﺔ اﻷخرى بين
الدول اﻷعضﺎء.
 -57وتنبثق اﻷهداف التي تم سردهﺎ في اﻷقسﺎم السﺎبقﺔ ﻣن التوجيهﺎت الواردة في ﻣختلف
اﻹعﻼنﺎت واﻻتفﺎقﺎت والقرارات والمقررات الصﺎدرة عن ﻣﺤﺎفل ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي
على ﻣختلف المستويﺎت.
 .1.2فلسطين والﻘﺪس الشريف
اﻷهﺪاف:

 .1.1.2بذل كل الجهود ﻹنهﺎء اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي لﻸرض الفلسطينيﺔ المﺤتلﺔ ﻣنذ عﺎم  ،1967بمﺎ
في ذلك القدس الشرقيﺔ ،واﻷراضي العربيﺔ المﺤتلﺔ اﻷخرى؛ ﻣرتفعﺎت الجوﻻن السوري واستﻜمﺎل
اﻻنسﺤﺎب اﻹسرائيلي ﻣن بقيﺔ اﻷراضي اللبنﺎنيﺔ  ،وذلك اﻣتثﺎﻻ لقرارات ﻣجلس اﻷﻣن الدولي
والقﺎنون الدولي ،وﻣبﺎدئ ﻣؤتمر ﻣدريد ،وﻣيثﺎق وقرارات اﻷُﻣم المتﺤدة وﻣبﺎدرة السﻼم العربيﺔ؛
وتﻜثيف التﺤرك على الصعيد الدولي لفك الﺤصﺎر اﻹسرائيلي على قطﺎع غزة.
 .iاتخﺎذ جميع اﻹجراءات الممﻜنﺔ المتوافقﺔ ﻣع ﻣبﺎدئ القﺎنون الدولي ﻣن أجل ﻣتﺎبعﺔ جرائم
الﺤرب وانتهﺎكﺎت القﺎنون الدولي التي يرتﻜبهﺎ اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي في حق الشعب
الفلسطيني ووطنه وفي حق اﻷﻣﺎكن المقدسﺔ ،وذلك في كﺎفﺔ المﺤﺎفل والمؤسسﺎت الدوليﺔ
المعنيﺔ بﺎلقﺎنون الجنﺎئي الدولي.
 .iiالتأكيد على وجوب وضرورة التقيد بﺎلموقف الموحد للدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ تجﺎه
قضيﺔ فلسطين والقدس الشريف ،واﻻلتزام بﺎلتصويت لصﺎلح كﺎفﺔ المشﺎريع والقرارات
والتوصيﺎت في كﺎفﺔ المﺤﺎفل الدوليﺔ وخﺎصﺔ في ﻣجلس اﻷﻣن وأجهزة اﻷﻣم المتﺤدة
اﻷخرى؛ وإتبﺎع إستراتيجيﺔ شﺎﻣلﺔ لمقﺎطعﺔ إسرائيل وفرض عقوبﺎت عليهﺎ وسﺤب
اﻻستثمﺎرات ﻣنهﺎ ،إلى حين انصيﺎعهﺎ ﻷحﻜﺎم القﺎنون الدولي وقرارات اﻷُﻣم المتﺤدة،
ووقف سيﺎسﺎتهﺎ اﻻستعمﺎريﺔ وسيﺎسﺔ الفصل العنصري واﻻحتﻼل التي تفرضهﺎ على
الشعب الفلسطيني ،وفقﺎ ً لﻼلتزاﻣﺎت القﺎنونيﺔ للدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ.
 2.1.2دعم وتمﻜين الشعب الفلسطيني ﻣن ﻣمﺎرسﺔ حقوقه الغير القﺎبلﺔ للتصرف ،بمﺎ في ذلك حقه
في العودة وفي إقﺎﻣﺔ دولته الفلسطينيﺔ المستقلﺔ وعﺎصمتهﺎ القدس الشرقيﺔ على حدود ﻣﺎ قبل يونيو
.1967
 .iتقديم الدعم الﻜﺎﻣل للجهود الراﻣيﺔ إلى توسيع اﻻعتراف الدولي بدولﺔ فلسطين؛ وتعزيز
حق دولﺔ فلسطين في اﻻنضمﺎم إلى جميع المؤسسﺎت والمعﺎهدات الدوليﺔ ووكﺎﻻت اﻷُﻣم
المتﺤدة ،تجسيدا لوجودهﺎ كﻜيﺎن دولي.
 .iiالعمل على دعم الوحدة الوطنيﺔ الفلسطينيﺔ؛ وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتقويﺔ
التضﺎﻣن الدولي ﻣعه ،والمسﺎهمﺔ في تﺤقيق النمو اﻻقتصﺎدي والرعﺎيﺔ اﻻجتمﺎعيﺔ والتنميﺔ
البشريﺔ في دولﺔ فلسطين؛ وتفعيل آليﺎت الدعم المﺎلي الموجودة وتدعيمهﺎ والمتمثلﺔ في
صندوق اﻷقصى والقدس ،ووكﺎلﺔ بيت ﻣﺎل القدس الشريف ،وشبﻜﺔ اﻷﻣﺎن اﻹسﻼﻣيﺔ لدعم
ﻣوازنﺔ الﺤﻜوﻣﺔ الفلسطينيﺔ.
ُ
 .iiiﻣواصلﺔ تقديم الدعم لوكﺎلﺔ اﻷﻣم المتﺤدة ﻹغﺎثﺔ وتشغيل الﻼجئين الفلسطينيين في الشرق
اﻷدنى )اﻷونروا( لﻜي يتسنى لهﺎ اﻻضطﻼع بمهﺎﻣهﺎ ،وحشد الدعم الدولي للضغط على
إسرائيل ﻣن أجل اﻻﻣتثﺎل لقرار اﻷﻣم المتﺤدة رقم  194بشأن تمﻜين الﻼجئين الفلسطينيين
ﻣن ﻣمﺎرسﺔ حقوقهم بمﺎ فيهﺎ حق العودة إلى وطنهم والتعويض.
 3.1.2دعم ﻣدينﺔ القدس عﺎصمﺔ الدولﺔ الفلسطينيﺔ ،والﺤفﺎظ على تراثهﺎ وهويتهﺎ العربيﺔ
واﻹسﻼﻣيﺔ ،وحمﺎيﺔ أﻣﺎكنهﺎ المقدسﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ ﻣنهﺎ والمسيﺤيﺔ على حد سواء.
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.i
.ii

.iii
.2.2

التأكيد على الرعﺎيﺔ والوصﺎيﺔ الهﺎشميﺔ التﺎريخيﺔ على اﻷﻣﺎكن المقدسﺔ في القدس الشرقيﺔ
المؤطرة قﺎنونﺎ ً بموجب اﻻتفﺎق الموقع بين صﺎحب الجـﻼلﺔ الهﺎشميﺔ الملك عبد ﷲ الثﺎني
ابن الﺤسين المعظم وفخﺎﻣﺔ الرئيس ﻣﺤمود عبﺎس في 2013/3/31م.
التأكيد على دور لجنﺔ القدس الشريف برئﺎسﺔ جﻼلﺔ الملك ﷴ السﺎدس ،ﻣلك المملﻜﺔ
المغربيﺔ ،في دعم القدس وتعزيز صمود ﻣواطنيهﺎ الفلسطينيين؛ وتعبئﺔ الموارد المﺎليﺔ
لتنفيذ "خطﺔ التنميﺔ اﻹستراتيجيﺔ" فـي القدس الشرقيﺔ ،وكذلك الخطﺔ الخمﺎسيﺔ )-2014
 (2018لوكﺎلﺔ بيت ﻣﺎل القدس الشريف؛ وتعزيز ﻣركزيﺔ وأهميﺔ ﻣدينﺔ القدس في وجدان
اﻷُﻣﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ.
التعﺎون ﻣع المنظمﺎت الدوليﺔ وخﺎصﺔ اليونسﻜو ،لتنفيذ القرارات المتعلقﺔ بﺎلقدس الشرقيﺔ،
والﺤفﺎظ على هويتهﺎ العربيﺔ واﻹسﻼﻣيﺔ ،وحمﺎيﺔ أﻣﺎكنهﺎ المقدسﺔ.
مﻜافحة اﻹرهاب والتطرف والتطرف العنيف والتشﺪد والطائفية واﻹسﻼموفوبيا

 .1.2.2إنشﺎء شراكﺎت لمﻜﺎفﺤﺔ اﻹرهﺎب بغيﺔ تعزيز الجهود الدوليﺔ الراﻣيﺔ إلى القضﺎء على جميع
جوانب اﻹرهﺎب ،وتعزيز التعﺎون ﻣع الدول وﻣع المنظمﺎت الدوليﺔ واﻹقليميﺔ.
 .2.2.2إعﺎدة النظر في اتفﺎقيﺔ ﻣﻜﺎفﺤﺔ اﻹرهﺎب التي تم اعتمﺎدهﺎ عﺎم  1999لوضع اﻵليﺎت
المنﺎسبﺔ لمﻜﺎفﺤﺔ التوجهﺎت الجديدة لﻺرهﺎب.

 .3.2.2صيﺎغﺔ ﻣقﺎربﺔ جديدة للتسﺎﻣح بين اﻷديﺎن وبين الطوائف وداخل تلك الطوائف لتعزيز
التفﺎهم والوسطيﺔ عبر الﺤوار ،وتشجيع ﻣبﺎدرات ﻣركز الملك عبد ﷲ العﺎلمي للﺤوار بين أتبﺎع
اﻷديﺎن والثقﺎفﺎت في هذا الصدد.
 .4.2.2ﻣﻜﺎفﺤﺔ اﻹسﻼﻣوفوبيﺎ والتعصب والتمييز ضد المسلمين.

 .5.2.2تشجيع ﻣنتديﺎت وبراﻣج الشبﺎب لترسيخ القيم وﻣﻜﺎفﺤﺔ التطرف وجميع اﻵفﺎت اﻻجتمﺎعيﺔ.

 .6.2.2تﺤسين استخدام تﻜنولوجيﺎ اﻹعﻼم واﻻتصﺎل للتصدي ﻹسﺎءة استخدام الفضﺎء اﻻفتراضي
ﻻرتﻜﺎب أعمﺎل إرهﺎبيﺔ وﻷغراض التجنيد لﻺرهﺎب.
 .7.2.2التصدي ﻻستخدام الفضﺎء اﻻفتراضي ﻷغراض إرهﺎبيﺔ ،بمﺎ فيهﺎ التجنيد والتمويل
وحمﻼت التجسس اﻻفتراضي التي تقوم بهﺎ المنظمﺎت غير المشروعﺔ.
 .3.2الوسطية والحوار والتناغم بين الثﻘافات واﻷديان
 .1.3.2نشر الرسﺎلﺔ والمعلوﻣﺎت الصﺤيﺤﺔ عن اﻹسﻼم بﺎعتبﺎره دين الوسطيﺔ واﻻعتدال
والتسﺎﻣح.
 .2.3.2تفعيل الﺤوار والتنﺎغم واﻻحترام المتبﺎدل بين المذاهب واﻷديﺎن والثقﺎفﺎت والﺤضﺎرات.

 .3.3.2وضع إطﺎر عمل لتعزيز شراكﺔ جديﺔ بين المنظمﺔ وﻣؤسسﺎت المجتمع المدني وﻣؤسسﺎت
البﺤوث لوضع استراتيجيﺔ بشأن سبل ووسﺎئل ﻣسﺎهمتهﺎ في تعزيز التنﺎغم اﻻجتمﺎعي والتقدم
والتنميﺔ في الدول اﻷعضﺎء.

 .4.3.2ﻣد الجسور وتشجيع المشﺎورات بين أتبﺎع المذاهب المختلفﺔ لتعزيز اﻻحترام واﻻعتراف
المتبﺎدل والتسﺎﻣح والتفﺎهم وﻣنع تنﺎﻣي الفتنﺔ في المجتمعﺎت اﻹسﻼﻣيﺔ.
.4.2

اﻷهﺪاف:

السلم واﻷمن:
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 .1.4.2تعزيز أواصر التضﺎﻣن اﻹسﻼﻣي والوحدة .لتعزيز السلم واﻷﻣن والصداقﺔ والتفﺎهم في
العﺎلم اﻹسﻼﻣي وخﺎرجه.
 .2.4.2تسويﺔ سلميﺔ لنزاع جﺎﻣو وكشمير وفقﺎ ً لقرارات اﻷﻣم المتﺤدة ذات الصلﺔ.

 .3.4.2حث أرﻣينيﺎ على احترام سيﺎدة جمهوريﺔ أذربيجﺎن وسﻼﻣﺔ أراضيهﺎ في إطﺎر حدودهﺎ
المعترف بهﺎ دوليﺎ ً وسﺤب قواتهﺎ المسلﺤﺔ فورا ً انسﺤﺎبﺎ ً كﺎﻣﻼً وغير ﻣشروط ﻣن جميع اﻷراضي
اﻷذريﺔ المﺤتلﺔ؛ وضمﺎن الﺤق غير القﺎبل للتصرف للسﻜﺎن اﻷذريين المبعدين ﻣن اﻷراضي
اﻷذريﺔ المﺤتلﺔ في العودة إلى ديﺎرهم.

 .4.4.2دعم زعيم القبﺎرصﺔ اﻷتراك وزعيم القبﺎرصﺔ اليونﺎنيين في جهودهمﺎ الراﻣيﺔ إلى التوصل
إلى تسويﺔ عﺎدلﺔ ودائمﺔ وشﺎﻣلﺔ لقضيﺔ قبرص في أقرب وقت ﻣمﻜن ،والمسﺎهمﺔ في تعزيز قدرات
وﻻيﺔ قبرص التركيﺔ ،كوﻻيﺔ ﻣؤسسﺔ ،والتي ستﻜون شريﻜﺔ ﻣتسﺎويﺔ ﻣع وﻻيﺔ قبرص اليونﺎنيﺔ في
دولﺔ الشراكﺔ الجديدة التي سيتم تأسيسهﺎ في إطﺎر التسويﺔ.
 .5.4.2تعزيز دور ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي في درء النزاعﺎت وتسويتهﺎ بﺎلطرق السلميﺔ عن
طريق الدبلوﻣﺎسيﺔ الوقﺎئيﺔ وتعزيز الﺤوار والوسﺎطﺔ.
.5.2

البيئة وتغير المناخ واﻻستﺪامة البيئية

اﻷهﺪاف:

 .1.5.2حمﺎيﺔ البيئﺔ والمﺤﺎفظﺔ عليهﺎ ،وتعزيز أنمﺎط اﻹنتﺎج واﻻستهﻼك المستداﻣﺔ ،وتعزيز
القدرات للﺤد ﻣن ﻣخﺎطر الﻜوارث ،والتخفيف ﻣن آثﺎر تغير المنﺎخ والتﻜيف ﻣع تقلبﺎته؛

 .2.5.2تعزيز التعﺎون بين الدول اﻷعضﺎء والشركﺎء الدوليين في ﻣجﺎل حمﺎيﺔ البيئﺔ والﺤفﺎظ
عليهﺎ ،بمﺎ في ذلك تنفيذ اﻻتفﺎقﺎت البيئيﺔ المتعددة اﻷطراف.
 .3.5.2تعظيم اﻻستخدام المثمر للميﺎه وتقليص آثﺎره المدﻣرة.

 .4.5.2تمتين التعﺎون ﻣن أجل تنفيذ رؤيﺔ ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي الخﺎصﺔ بﺎلمﺎء وبلوغ اﻷهداف
والغﺎيﺎت المسطرة فيهﺎ.

 .6.2التخفيف من وطأة الفﻘر
اﻷهﺪاف:

 .1.6.2تنفيذ أنظمﺔ وتدابير حمﺎيﺔ اجتمﺎعيﺔ وطنيﺔ ﻣﻼئمﺔ للجميع وتﺤقيق تغطيﺔ واسعﺔ للفقراء
والشرائح الهشﺔ بﺤلول عﺎم .2025

 .2.6.2تخفيض نطﺎق انتشﺎر الفقر المدقع في الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي بمقدار
الثلثين ،علمﺎ أن الفقر المدقع يُ َع ّرف حﺎليﺎ على أنه العيش على أقل ﻣن  1.25دوﻻر أﻣريﻜي يوﻣيﺎ؛
 .3.6.2التقليل بمﺎ ﻻ يقل عن الثلث ﻣن نسبﺔ السﻜﺎن ﻣن جميع اﻷعمﺎر الذين يعيشون في حﺎلﺔ الفقر
بجميع أبعﺎده.

 .4.6.2كفﺎلﺔ حصول الرجﺎل والنسﺎء ،خﺎصﺔ الفقراء والشرائح الهشﺔ ﻣنهم ،على أنصبﺔ ﻣنصفﺔ
ﻣن الموارد اﻻقتصﺎديﺔ وعلى الخدﻣﺎت اﻷسﺎسيﺔ والملﻜيﺔ والسيطرة على اﻷراضي وغير ذلك ﻣن
أشﻜﺎل الممتلﻜﺎت واﻹرث والثروات الطبيعيﺔ والتﻜنولوجيﺎ الﺤديثﺔ المﻼئمﺔ والخدﻣﺎت المﺎليﺔ ،بمﺎ
فيهﺎ التمويل اﻷصغر.
 .5.6.2وضع أطر سيﺎسﺎت سليمﺔ على المستويﺎت الوطنيﺔ واﻹقليميﺔ والدوليﺔ ،على أسﺎس ﻣﻼئم
للفقراء ،ووضع استراتيجيﺎت تأخذ النوع )الجنس( بعين اﻻعتبﺎر ﻣن أجل دعم التعجيل بﺎﻻستثمﺎر
في اﻷعمﺎل الموجهﺔ للقضﺎء على الفقر.
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 .7.2التجارة واﻻستثمار والتمويل

 .1التجارة واﻻستثمار بين بلﺪان منظمة التعاون اﻹسﻼمي

اﻷهﺪاف:

 .1.7.2تشجيع المبﺎدﻻت التجﺎريﺔ بين الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي.

 .2.7.2تعزيز وإقﺎﻣﺔ ﻣنﺎطق للتجﺎرة الﺤرة وﻣنﺎطق لتجهيز الصﺎدرات في الدول اﻷعضﺎء في
ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي ،وتسهيل اﻻستثمﺎرات البينيﺔ ،بمﺎ في ذلك تدفقﺎت اﻻستثمﺎرات
اﻷجنبيﺔ المبﺎشرة ،في القطﺎعين العﺎم والخﺎص.

 .3.7.2تعزيز الشراكﺔ بين شـركﺎت القطﺎع العـﺎم والقطﺎع والخﺎص داخل بلدان المنظمﺔ وفيمﺎ
بينهﺎ.

 .4.7.2إنشﺎء شراكﺎت بين القطﺎعﺎت المنتجﺔ في الدول اﻷعضﺎء ﻣن أجل تعزيز القدرة التنﺎفسيﺔ
لجهﺎت اﻹنتﺎج والتصدير.
 .5.7.2زيﺎدة اﻹنتﺎجيﺔ وقدرة المنتجﺎت وتنﺎفسيتهﺎ في الدول اﻷعضﺎء.

 .6.7.2زيﺎدة حجم التجﺎرة البينيﺔ في إطﺎر ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي بنسبﺔ  %6عمﺎ هي عليه سنﺔ
.2015

 .7.7.2تنفيذ نظﺎم اﻷفضليﺎت التجﺎريﺔ لمنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي وتشجيع الدول اﻷعضﺎء في
المنظمﺔ المنتميﺔ إلى اتفﺎقيﺎت تجﺎريﺔ إقليميﺔ أخرى على اﻻنضمﺎم إلى نظﺎم اﻷفضليﺎت التجﺎريﺔ
لمنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي وتﻜثيف الجهود لضمﺎن نجﺎحه.
 .8.7.2تنفيذ اﻻتفﺎقيﺔ العﺎﻣﺔ للتعﺎون اﻻقتصﺎدي والفني والتجﺎري بين الدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ
وﻣثيﻼتهﺎ ﻣن الصﻜوك المتعددة اﻷطراف الخﺎصﺔ بﺎلتجﺎرة واﻻستثمﺎر تنفيذا ً فعﺎﻻً.

 .9.7.2اﻻستمرار في تنفيذ استراتيجيﺔ الﻜوﻣسيك لبنﺎء عﺎلم إسﻼﻣي ﻣترابط في جميع قطﺎعﺎتهﺎ
ﻣن أجل زيﺎدة التجﺎرة البينيﺔ واﻻستثمﺎر في إطﺎر ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي بغيﺔ تﺤقيق الهـدف
الرئيسي المتمثل فـي تعزيز التعﺎون اﻻقتصـﺎدي والتجـﺎري فيمـﺎ بين الدول اﻷعضﺎء.

 -2تنمية المالية اﻹسﻼمية

اﻷهﺪاف:
.3
.4
.5
.6

وضع نظﺎم ﻣﺎلي إسﻼﻣي سليم و ُﻣﺤﻜم التنظيم وإنشﺎء ﻣؤسسﺎت حصيفﺔ ذات صلﺔ لضمﺎن
تطوير ّ
ﻣنظ ٍم للمﺎليﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ.
تيسير تدفق الموارد المﺎليﺔ وتدفقﺎت اﻻستثمﺎر اﻷجنبي المبﺎشر واستثمﺎرات المﺤﺎفظ فيمﺎ
بين الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي؛
تطوير وترويج المنتجﺎت المﺎليﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ للنهوض بﺎلتنميﺔ اﻻجتمﺎعيﺔ واﻻقتصﺎديﺔ في
الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي؛
تعزيز التعﺎون في ﻣجﺎل الصيرفﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ والمﺎليﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ ﻣثل التشريعﺎت ،واعتمﺎد
المعﺎيير ،وآليﺎت الﺤوكمﺔ الشرعيﺔ ،وتطوير المنتجﺎت.
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 .8.2الزراعة واﻷمن الغذائي

اﻷهﺪاف:

 .1.8.2زيﺎدة اﻹنتﺎجيﺔ الزراعيﺔ والربﺤيﺔ للنظم الزراعيﺔ بغيﺔ تﺤقيق استداﻣﺔ اﻷﻣن الغذائي
والتغذيﺔ في الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي؛
 .2.8.2تطوير نظم لﻺنتﺎج الغذائي تراعي التنوع الزراعي ،واﻻقتصﺎد في استهﻼك الميﺎه ،وكفﺎءة
استخدام اﻷراضي؛
 .3.8.2تﺤسين اﻹطﺎر السيﺎسي والتنظيمي لضمﺎن تطوير القطﺎع الزراعي واﻹنتﺎج الغذائي؛
 .4.8.2تشجيع اﻻستغﻼل اﻷﻣثل لﻸراضي وغيرهﺎ ﻣن الموارد الطبيعيﺔ في القطﺎع الزراعي
واﻹنتﺎج الغذائي؛
 .5.8.2تشجيع ودعم اﻻستثمﺎرات البينيﺔ في القطﺎع الزراعي واﻹنتﺎج الغذائي؛
 .6.8.2تعزيز هيﺎكل المنظمﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ لﻸﻣن الغذائي لبلوغ أهدافهﺎ وتنسيق عمليﺎت اﻷﻣن
الغذائي فيمﺎ بين الدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ.
 .9.2التشغيل والبنية التحتية والتصنيع :
 (1الصناعة

اﻷهﺪاف:

 .1.9.2زيﺎدة القدرة اﻹنتﺎجيﺔ والتصديريﺔ المﺤليﺔ للدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي
ﻣع التركيز على القطﺎعﺎت ذات القيمﺔ المضﺎفﺔ في الزراعﺔ والصنﺎعﺎت التﺤويليﺔ
والبﺤريﺔ والخدﻣﺎت؛
 .2.9.2الرفع ﻣن القيمﺔ المضﺎفﺔ للصنﺎعﺎت القﺎئمﺔ على الموارد الطبيعيﺔ ،ﻣع إيﻼء اهتمﺎم خﺎص
ﻹيجﺎد فرص العمل وتطوير العلوم والتﻜنولوجيﺎ واﻻبتﻜﺎر.
 .3.9.2تطوير وتيسير الصنﺎعﺔ المراعيﺔ للبيئﺔ والصنﺎعﺎت القﺎئمﺔ على اﻻقتصﺎد اﻷزرق.
 (2النﻘل

اﻷهﺪاف:

 .4.9.2تخفيض تﻜﺎليف التصدير واﻻستيراد وتﺤسين الخدﻣﺎت ﻣن خﻼل تطوير ﻣمرات النقل
المﻼئمﺔ والشبﻜﺎت وذلك لزيﺎدة القدرة التنﺎفسيﺔ للدول اﻷعضﺎء.

 .5.9.2إنشﺎء ﻣمرات آﻣنﺔ وﻣترابطﺔ للنقل المتعدد الوسﺎئط ،وشبﻜﺎت بين الدول اﻷعضﺎء لتسهيل
المبﺎدﻻت التجﺎريﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ والثقﺎفيﺔ بينهﺎ.
 (3الطاقة

اﻷهﺪاف:

 .6.9.2تعزيز قدرات الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي في ﻣجﺎﻻت إنتﺎج الطﺎقﺔ
وتجﺎرتهﺎ وتوزيعهﺎ ،وذلك بهدف ضمﺎن حصول الجميع على الطﺎقﺔ؛
 .7.9.2ضمﺎن حصول الجميع على الطـﺎقﺔ المستداﻣـﺔ والﺤديثﺔ بأسعﺎر ﻣعقولﺔ وبشﻜل ﻣوثوق
فيه.
 .8.9.2زيﺎدة حصﺔ توليد الﻜهربﺎء ﻣن خﻼل ﻣصﺎدر الطﺎقﺔ البديلﺔ والمتجددة.
 (4السياحة

اﻷهﺪاف:
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 .9.9.2التعريف بﺎلفرص واﻹﻣﻜﺎنيﺎت اﻻستثمﺎريﺔ التي تزخر بهﺎ الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ
التعﺎون اﻹسﻼﻣي وإبراز أفضل الممﺎرسﺎت السﺎئدة في بعض الدول اﻷعضﺎء في قطﺎع السيﺎحﺔ؛

 .10.9.2إقﺎﻣﺔ تﺤﺎلفﺎت بين المعنيين في ﻣجﺎل السيﺎحﺔ بهدف تعزيز التسويق السيﺎحي المشترك
وتعزيز جهود التعﺎون على ﻣستوى المنﺎطق الفرعيﺔ ،على ﻣستوى ﻣنطقﺔ ﻣنظمﺔ التعﺎون
اﻹسﻼﻣي كﻜل؛
 .11.9.2تعزيز دور الشراكﺎت بين القطﺎعين العﺎم والخﺎص في توسيع وتطوير القدرات واﻷنشطﺔ
السيﺎحيﺔ الﺤﺎليﺔ ،وإنشﺎء ﻣرافق جديدة تستجيب لمعﺎيير الجودة والخدﻣﺔ المنﺎسبﺔ ،وذلك بﺎستخدام
أحدث التﻜنولوجيﺎ.
 .12.9.2تعزيز المشﺎريع السيﺎحيﺔ اﻹقليميﺔ والبينيﺔ في الدول اﻷعضﺎء لجذب اﻻستثمﺎرات.
 .13.9.2تعزيز الوعي حول أهميﺔ السيﺎحﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ في الدول اﻷعضﺎء وخﺎرجهﺎ
 (5العمالة والتشغيل والحماية اﻻجتماعية

اﻷهﺪاف:

 .14.9.2تشجيع تبﺎدل المعلوﻣﺎت وأفضل الممﺎرسﺎت واﻻستراتيجيﺎت والسيﺎسﺎت والتجﺎرب في
ﻣجﺎل السﻼﻣﺔ والصﺤﺔ المهنيﺔ ،والعمﺎلﺔ والﺤمﺎيﺔ اﻻجتمﺎعيﺔ والهجرة ،وذلك بهدف تعزيز ثقﺎفﺔ
الوقﺎيﺔ والسيطرة على اﻷخطﺎر المهنيﺔ؛
 .15.9.2تعزيز السﻼﻣﺔ والﺤمﺎيﺔ في العمل ،وﻣنهﺎ توفير الظروف الﻼئقﺔ للعمل ،واﻷجور
وأوقﺎت العمل ،والسﻼﻣﺔ المهنيﺔ والصﺤيﺔ ،وبﺎقي العنﺎصر اﻷسﺎسيﺔ للعمل الﻼئق؛

 .16.9.2تﺤسين شفﺎفيﺔ المعلوﻣـﺎت المتعلقﺔ بإحصـﺎءات التشغيل وتشجيع بـراﻣج التـدريب
المهني؛
 (6تنمية الﻘﺪرة على إقامة المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

اﻷهﺪاف:

 .17.9.2إنشﺎء قطﺎع خﺎص حيوي يعمل بشﻜل جيد لزيﺎدة حجم اﻻستثمﺎر والتجﺎرة والنمو
اﻻقتصﺎدي والتصنيع والتﺤول الهيﻜلي.
 .18.9.2زيﺎدة ﻣسﺎهمﺔ المؤسسﺎت الصغيرة والمتوسطﺔ في تنميﺔ الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ
التعﺎون اﻹسﻼﻣي ونموهﺎ اﻻقتصـﺎدي الشﺎﻣل ،وزيﺎدة تنﺎفسيﺔ هذه المؤسسﺎت وحيويتهﺎ ﻣن خﻼل
تسهيل وصولهﺎ إلى المعلوﻣـﺎت واﻷسـواق وتنميﺔ الموارد البشريـﺔ والمهﺎرات والتمويل
والتﻜنولوجيﺎ.
 .19.9.2تعزيز المؤسسﺎت الصغرى والمتوسطﺔ للنسﺎء وتشجيعهﺎ.
 .10.2العلوم والتﻜنولوجيا واﻻبتﻜار

الهﺪف :

 .1.10.2النهوض بﺎلتنميﺔ واﻻستفﺎدة ﻣن العلوم والتﻜنولوجيﺎ واﻻبتﻜﺎر ﻷغراض التنميﺔ المستداﻣﺔ
ﻣن خﻼل تشجيع البﺤث والقدرات التﻜنولوجيﺔ في جميع القطﺎعﺎت واﻻبتﻜﺎر وتطوير التﻜنولوجيﺎ
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المﺤليﺔ ﻣن خﻼل توفير بيئﺔ تنظيميﺔ ﻣواتيﺔ ،وذلك تمشيﺎ ﻣع ﻣقررات أجهزة وﻣﺤﺎفل المنظمﺔ ذات
الصلﺔ ،بمﺎ فيهﺎ الﻜوﻣستيك وﻣع رؤيﺔ ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي  1441للعلوم والتﻜنولوجيﺎ.
 .11.2التعليم

الهﺪف :

 .1.11.2تﺤقيق تعليم جيد وشﺎﻣل وﻣنصف في كﺎفﺔ المراحل اﻻبتدائيﺔ والثﺎنويﺔ والتعليم العﺎلي،
وتعزيز فرص التعلم ﻣدى الﺤيﺎة ﻣن أجل النهوض بﺎلمعﺎرف والمهﺎرات الﻼزﻣﺔ للعمل المربح،
وروح المقﺎولﺔ ،واﻻبتﻜﺎر والتنميﺔ المستداﻣﺔ.
 .12.1الصحة

الهﺪف:

 .1.12.2ضمﺎن حيﺎة صﺤيﺔ جيدة وتﺤسين المﺤددات اﻻجتمﺎعيﺔ للصﺤﺔ ،وتعزيز الرفﺎه لجميع
السﻜﺎن ﻣـن كﺎفـﺔ اﻷعمﺎر ﻣن خﻼل الوصول المتﻜﺎفئ إلى خدﻣﺎت الرعﺎيﺔ الصﺤيﺔ
اﻷوليﺔ،
 .2.12.2تعزيز التعﺎون في ﻣجﺎل القضﺎء على أبرز اﻷﻣراض السﺎريﺔ وغير السﺎريﺔ واحتوائهﺎ،
والتعﺎون في ﻣجﺎل إنتﺎج اللقﺎحﺎت ،واستخدام ﻣراكز التميز ذات الصلﺔ عند اﻻقتضﺎء.

 .3.12.2تعزيز التعﺎون بين الدول اﻷعضﺎء في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي والشركﺎء الدوليين
بهدف وضع استراتيجيﺎت تخص إدارة الموارد البشريﺔ والجوانب المﺎليﺔ لبرنﺎﻣج العمل
اﻻستراتيجي في ﻣجﺎل الصﺤﺔ؛
 .13.2النهوض بالمرأة وتمﻜينها ورعاية اﻷسرة والضمان اﻻجتماعي

اﻷهﺪاف:

 .1.13.2تعزيز العدالﺔ بين الجنسين وتمﻜين اﻷسرة

 .2.13.2بنﺎء قدرات الشبﺎب وتعزيز براﻣج التبﺎدل بين الشبﺎب

 .3.13.2تﺤسين استراتيجيﺎت توظيف الشبﺎب وتوفير التعليم الجيد وتطوير قدرات تنظيم المشﺎريع
والمهﺎرات المهنيﺔ.
 .4.13.2تشجيع السيﺎسﺎت الراﻣيﺔ إلى تعزيز الضمﺎن اﻷسري واﻻجتمﺎعي.

 .5.13.2توفير وتيسير خدﻣﺎت اجتمﺎعيﺔ فعﺎلﺔ وﻣوثوقﺔ لﻸسرة والمرأة والطفل والمسنين وذوي
اﻻحتيﺎجﺎت الخﺎصﺔ.
 .6.13.2وضع تدابير تشريعيﺔ وإداريﺔ ﻣﻼئمﺔ لمﻜﺎفﺤﺔ العنف ضد المرأة.

 .7.13.2تﺤسين إطﺎر السيﺎسﺎت لﻼستجﺎبﺔ لﻼحتيﺎجﺎت العﺎطفيﺔ للمرأة والطفل.

 .14.2العمل اﻹنساني اﻹسﻼمي المشترك

اﻷهﺪاف :

 .1.14.2تعزيز العمل اﻹنسﺎني اﻹسﻼﻣي المشترك.

 .2.14.2تعزيز التعﺎون والتنسيق ﻣع الشركﺎء على المستويين اﻹقليمي والدولي ،وخﺎصﺔ وكﺎﻻت
اﻷﻣم المتﺤدة ،بشأن الﻼجئين والنﺎزحين في الدول اﻷعضﺎء.

 .15.2حﻘوق اﻹنسان والحﻜم الرشيﺪ والمساءلة
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اﻷهﺪاف:

 .1.15.2تعزيز ﻣشﺎركﺔ ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي في ﻣجﺎل تعزيز وحمﺎيﺔ حقوق اﻹنسﺎن
العﺎلميﺔ ،وكذلك تقديم رؤيﺔ ﻣتﻜﺎﻣلﺔ لمنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي القﺎئمﺔ على "الوسطيﺔ والتسﺎﻣح
وحمﺎيﺔ الﺤقوق التي يﻜفلهﺎ الدين اﻹسﻼﻣي والتنﺎغم والﺤداثﺔ بﺎلتعﺎون وبﺎلﺤوار ﻣع الدول
اﻷعضﺎء.
 .2.15.2صون حقوق الجمﺎعﺎت والمجتمعﺎت المسلمﺔ في الدول غير اﻷعضﺎء في المنظمﺔ وحفظ
كراﻣتهﺎ وهويتهﺎ الدينيﺔ والثقﺎفيﺔ وفقﺎ لمبﺎدئ الميثﺎق.
 .3.15.2بذل الجهود لتوحيد ﻣوقف الدول اﻷعضﺎء في المنظمﺔ داخل الجمعيﺔ العﺎﻣﺔ لﻸﻣم المتﺤدة
وفي ﻣجلس حقوق اﻹنسﺎن وغيرهمﺎ ﻣن المنﺎبر الدوليﺔ.

 .4.15.2تﺤديث وتنقيح صﻜوك حقوق اﻹنسﺎن في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي ،بﺎلتشﺎور ﻣع الدول
اﻷعضﺎء في المنظمﺔ ،لتقريبهﺎ ﻣن ﻣعﺎيير وصﻜوك حقوق اﻹنسﺎن العﺎلميﺔ القﺎئمﺔ ،ﻣتى وحيثمﺎ
لزم اﻷﻣر.
 .5.15.2تعزيز الخطﺎب العﺎلمي بشأن الﺤق في التنميﺔ وتطبيقه على نﺤو فعﺎل.

 .6.15.2تعزيز المعرفﺔ وتبﺎدل الخبرات بشأن أفضل الممﺎرسﺎت في ﻣجﺎل الﺤﻜم الرشيد والعدالﺔ
والعنﺎيﺔ الواجبﺔ وتﻜﺎفؤ الفرص والمسﺎءلﺔ وسيﺎدة القﺎنون.

 .16.2اﻹعﻼم والﺪبلوماسية العامة

اﻷهﺪاف:

 .1.16.2تشجيع التفﺎعل ﻣع الصﺤﺎفﺔ المطبوعﺔ والمسموعﺔ ووسﺎئل اﻹعﻼم اﻹلﻜترونيﺔ لتﺤسين
تغطيﺔ التطـورات فـي العﺎلم اﻹسﻼﻣـي بإبـراز وجهﺔ نظر ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي.
 .2.16.2التشجيع على اﻻنخراط اﻹعﻼﻣي الشﺎﻣل )الصﺤف وقنوات التلفزيون وﻣﺤطﺎت اﻹذاعﺔ،
واﻹنترنت ووسﺎئل التواصل اﻻجتمﺎعي( لتغطيﺔ براﻣج وأنشطﺔ ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي
والقضﺎيﺎ التي تهم العﺎلم اﻹسﻼﻣي تغطيﺔ ﻣﻜثفﺔ.

 .3.16.2تعزيز الدبلوﻣﺎسيﺔ العﺎﻣﺔ ﻣن خﻼل وسﺎئل اﻹعﻼم والمؤتمرات والمعﺎرض والفعﺎليﺎت
الثقﺎفيﺔ والمﺤﺎضرات والبراﻣج والفعﺎليﺎت اﻷكﺎديميﺔ ،وضمﺎن سهولﺔ وصول الجمهور
إلى المعلوﻣﺎت.
 .4.16.2تعزيز التنسيق بين المؤسسﺎت اﻹعﻼﻣيﺔ في ﻣنظمﺔ التعﺎون اﻹسﻼﻣي حول القضﺎيﺎ التي
تهم اﻷﻣﺔ.

 .17.1تﻜنولوجيا المعلومات واﻻتصاﻻت وبنية المعلومات الرقمية

اﻷهﺪاف:

 .1.17.2تعزيز ﻣهﺎرات استخدام تﻜنولوجيﺎ اﻹعﻼم واﻻتصﺎل والتﻜنولوجيﺎت الرقميﺔ وبنيﺔ
المعلوﻣﺎت.
 .2.17.2تطوير استخدام تﻜنولوجيﺎ المعلوﻣﺎت واﻻتصﺎﻻت كأداة لتﺤقيق النمو اﻻقتصﺎدي الشﺎﻣل
والتنميﺔ اﻻجتمﺎعيﺔ والبشريﺔ ،والوصول إلى المعرفﺔ والتﻜنولوجيﺎ.
 .3.17.2حمﺎيﺔ وصون أسمﺎء نطﺎقﺎت المستوى اﻷعلى العﺎم تمﺎشيﺎ ﻣع الهويﺔ اﻹسﻼﻣيﺔ في إطﺎر
ﻣؤسسﺔ اﻹنترنت لﻸسمﺎء واﻷرقﺎم المخصصﺔ )آيﻜﺎن(.

سسية لمنظمة التعاون اﻹسﻼمي
 .18.2اﻹصﻼحات المؤ ﱠ
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اﻷهﺪاف:

 .1.18.2إرسﺎء عﻼقﺔ للتعﺎون والشراكﺔ بين ﻣؤسسﺎت المنظمﺔ وفقﺎ ﻷحﻜﺎم ﻣيثﺎق المنظمﺔ.

 .2.18.2تنفيذ إطﺎرات التعﺎون والشراكﺔ القﺎئمﺔ بين اﻷﻣﺎنـﺔ العﺎﻣـﺔ وﻣؤسسـﺎت المنظمﺔ ،بمﺎ فيهﺎ
اللجﺎن الدائمﺔ ،ﻣع اﻷخذ في اﻻعتبﺎر أحﻜﺎم الميثﺎق ،وضمﺎن التآزر والتخلص ﻣن اﻻزدواجيﺔ
والتداخل في أنشطﺔ المنظمﺔ ،وإبراز أدوار واضﺤﺔ ﻻتخﺎذ القرارات وتنفيذهﺎ والمتﺎبعﺔ والتنسيق.

 .3.18.2تطوير القوى العﺎﻣلﺔ المتخصصﺔ في التخطيط اﻻستراتيجي ورصد اﻻحتيﺎجﺎت المتنﺎﻣيﺔ
للدول اﻷعضﺎء في ﻣختلف المجﺎﻻت والتغلب على التﺤديﺎت في تنفيذ براﻣجهﺎ.

 .4.18.2تنفيذ أحﻜﺎم الميثﺎق بشأن أداء الدول اﻷعضﺎء لمسﺎهمﺎتهﺎ في ﻣيزانيﺎت اﻷﻣﺎنﺔ العﺎﻣﺔ
وأجهزتهﺎ المتفرعﺔ بمﺎ يتنﺎسب ﻣع دخلهﺎ الوطني.
 .5.18.2تسريع عمليﺔ المصﺎدقﺔ على ﻣيثﺎق المنظمﺔ والمعﺎهدات واﻻتفﺎقيﺎت اﻷخرى.

 .6.18.2تﺤويل اﻷﻣﺎنﺔ العﺎﻣﺔ للمنظمﺔ وأجهزتهﺎ المتفرعﺔ ،عند الضرورة ،إلى ﻣؤسسﺎت حديثﺔ
تتمتع بﺎلﻜفﺎءة التﺎﻣﺔ التي تؤهلهﺎ لدعم عمل المنظمﺔ ودعم أهدافهﺎ.
*****
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