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 مقدمة

الدولي األهداف اإلنمائية لأللفية بهدف القضاء على الفقر والجوع، ، اعتمد المجتمع 2000في عام 
وتحسين مستوى التعليم، وقضايا النوع االجتماعي والصحة، وتشجيع التنمية المستدامة، في شتى أرجاء 
العالم. وعلى الرغم من تحقيق تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية على الصعيد 

خطة ة التي ينبغي معالجتها. وفي هذا الصدد، تم وضع المهم، فال يزال هناك بعض الثغرات العالمي
لتؤكد من جديد التزام الجميع بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية التي لم تتحقق  2015التنمية لما بعد عام 

 بعد.

، كما ستمثل إطارًا شاماًل للتنمية 2015وتعد أهداف التنمية المستدامة جوهر خطة التنمية لما بعد عام 
على مدى األعوام الخامسة عشرة المقبلة بهدف استئصال شأفتي الفقر والحرمان، وكذا إحداث نمو 

ال يتجزأ من الرؤى اقتصادي مستدام وشمولي. ومن المتوقع أن تشكل أهداف التنمية المستدامة جزءًا 
والخطط الوطنية، واإلقليمية، والدولية. وفي هذا اإلطار، فإن منابر التنمية المتعددة األطراف من المتوقع 

 لها أن تمد يد العون للبلدان لتحقيق خطة التنمية المستدامة. 

ماد الوثيقة ذات صلة. وقد تم اعت غاية 169هدفًا محددًا، و 17تتكون أهداف التنمية المستدامة من 
في مؤتمر القمة االستثنائي لألمم المتحدة التي  2030النهائية بعنوان خطة التنمية المستدامة لعام 

، كما تؤكد الوثيقة أهمية تمويل أهداف التنمية المستدامة من خالل 2015انعقدت في سبتمبر/أيلول 
ثالث المعني بالتمويل بهدف التنمية اإلشارة إلى خطة عمل أديس أبابا التي اعتمدها المؤتمر الدولي ال

 .2015الذي انعقد في يوليو/تموز 

دراكا منها ألهمية األمر، طلبت الكومسيك، في جلستها الوزارية الثالثين، من مجموعة البنك اإلسالمي  وا 
للتنمية ومكتب تنسيق الكومسيك إجراء دراسة مشتركة تعكس رؤية منظمة التعاون اإلسالمي عن أهداف 

؛ وعلى هذا األساس، أعد مكتب تنسيق الكومسيك 2015ية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام التنم
والبنك اإلسالمي للتنمية دراسة تحت عنوان "عوامل النجاح األساسية في تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 

ون اإلسالمي".  خلصت وأهداف التنمية المستدامة: الوضع الراهن واآلفاق المستقبلية لمنظمة التعا 2015
الدراسة أن الحوكمة، والبيانات والرصد، وبناء القدرات، والتمويل، واتساق السياسات ستصبح العوامل 
األساسية إلنجاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. كما 

ياجاتها فيما يتعلق بكل عامل من عوامل النجاح سلطت الدراسة الضوء على أولويات الدول األعضاء واحت
 األساسية.
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ومع األخذ في االعتبار الدراسة السالف ذكرها، والقرارات ذات الصلة التي خلصت إليها الكومسيك في 
جلستها الوزارية الحادية والثالثين، فإن االجتماع الثاني والثالثين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك، 

، قد "طلب من البنك اإلسالمي للتنمية ومكتب تنسيق 2016مايو/أيار  18-17عقد في الذي ان
الكومسيك، بالمشاركة مع مركز أنقرة، مواصلة دراسة هذه القضية بغية تحديد المساهمات المحتملة من 

لدول المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ا
 األعضاء وتقديم تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها إلى الدورة الثانية والثالثين للكومسيك".

وبما يتماشى مع التوصيات المذكورة عاليه التي خرج بها االجتماع الثاني والثالثون للجنة المتابعة، فقد 
ي للتنمية ومركز أنقرة، مذكرة أعد مكتب تنسيق الكومسيك، بالتشاور مع كل من مجموعة البنك اإلسالم

ة للدراسة المشتركة سالفة الذكر بين البنك اإلسالمي للتنمية والكومسيك، المهمتوضيحية تشمل العوامل 
واإلجراءات المتوقَّع اتباعها من المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي؛ كما تم إرسال 

ظمة التعاون اإلسالمي بخصوص أنشطتها/برامجها الحالية شكل نموذجي إلى المؤسسات التابعة لمن
والمستقبلية المتعلقة باألهداف التنموية على أن تقوم بملئه. في هذا الصدد، عكست الوثيقة المدخالت 
التي قدمتها المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي )أال وهي: الكومسيك، ومجموعة 

ية، ومركز أنقرة، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، والمركز اإلسالمي البنك اإلسالمي للتنم
 لتنمية التجارة، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية(.

توفر هذه الدراسة معلومات حول األدوار واإلسهامات المحتملة للمؤسسات سالفة الذكر نحو تحقيق أهداف 
 الفرعية.   غاياتهادول األعضاء، بما في ذلك التنمية المستدامة في ال

 

 دور المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

خطة طموحة، ولذا فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب مشاركة  2030ُتعد خطة التنمية لعام 
لمجتمعين العملي واألكاديمي، والمجتمع المدني، جماعية من كافة األطراف المعنية )الحكومات، وا

والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي(. في هذا الصدد، أوصت الدراسة المشتركة بين البنك اإلسالمي 
للتنمية والكومسيك بضرورة تركيز األطراف المعنية على عوامل النجاح الستة التالية، أال وهي: بناء 

البيانات والرصد، واتساق السياسات، والتعاون، والشراكة، وذلك من أجل القدرات، والحوكمة، والتمويل، و 
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما يمكن للمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تضطلع بدور 
هام في تيسير عملية تحقيق هذه األهداف داخل الدول األعضاء، وذلك فيما يتعلق بعوامل النجاح 

 التي سبق ذكرها. األساسية
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تقوم الوثيقة الحالية بدراسة اإلسهامات المحتملة للمؤسسات التابعة في منظمة التعاون اإلسالمي نحو 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في ضوء عوامل النجاح األساسية التي حددتها الدراسة المشتركة 

 سالفة الذكر.
 

 بناء القدرات

احتياجات الدول األعضاء قد تختلف، ثمة بعض المجاالت المحددة التي تتعلق ببناء على الرغم من أن 
القدرات المؤسسية التي تستلزم عناية ضرورية في العديد من الدول، السيما في الدول النامية منها. في 

والتنظيمية، هذا اإلطار، فإن القدرة على إدارة االقتصاد الكلي بكفاءة ) بما في ذلك القدرات التشريعية 
دارة الضرائب بمهارة عالية، والقدرة اإلحصائية، والقدرة على تقديم خدمات عامة(  ومهارات إدارة الديون، وا 
تعد من العوامل الحيوية عند تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويمكن تفعيل الجهود الخاصة ببناء القدرات 

خاذ الخطوات التالية:  أ( تحديد الدروس المستفادة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بات
من تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية على المستويين المحلي واإلقليمي؛ ب( تأسيس مؤسسات جديدة 
وتعزيز المؤسسات العاملة؛ ج( تعريف المجاالت ذات األولوية مع تركيز خاص على وضع استراتيجيات 

 ج التنموية الوطنية.مالئمة لبناء القدرات في البرام

فضال عن ذلك، ثمة حاجة إلى تعزيز التعاون بين دول الجنوب، وكذا جهود البنك اإلسالمي للتنمية 
ومركز أنقرة فيما يتعلق بتعزيز القدرات في مجال تنمية الموارد البشرية في الدول األعضاء. ويمكن أن يتم 

ولين وزيارات بحثية للعاملين الفنيين لتعزيز خبراتهم؛ ذلك من خالل: أ( تنظيم زيارات تعريفية لكبار المسئ
ب( تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات حول موضوعات فنية تتعلق بقضايا التنمية االجتماعية 
واالقتصادية؛ ج( تعزيز قدرات الفنيين والمهنيين والمسئولين في اإلدارة الوسطى من خالل تقديم تدريبات 

على نطاق واسع والدخول في شراكات مع الحكومات والمجتمع المدني  أثناء العمل؛  د( المشاركة
 والمنظمات الدولية من خالل إيجاد منابر للنقاش والتفاعل.

وعلى الرغم من أن المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لديها أنشطة/برامج متنوعة لبناء القدرات 
لتمويل، وغيرها، فإن مركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية في مجاالت مختلفة، مثل التجارة، والزراعة، وا

 يتصدرا هذه المؤسسات.
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 مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة( 1-1

ز يسعى الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، تحت الجزء الخاص ببناء القدرات، إلى تعزي
الدعم الدولي للتمكن من بناء القدرات بشكل فاعل ومستهدف في الدول النامية، وذلك بغية ترسيخ الخطط 
الوطنية المعنية بتنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة من خالل برامج التعاون بين دول الشمال والجنوب، 

ز أنقرة بدور هام في تعزيز ودول الجنوب والجنوب، والتعاون الثالثي. في هذا الصدد، يضطلع مرك
التعاون الفني بين دول الجنوب داخل مجتمع منظمة التعاون اإلسالمي. وقد بادر مركز أنقرة، عل مدى 
السنوات، بتقديم وتنفيذ مجموعة كبيرة من برامج بناء القدرات، والقيام بأنشطة تدريبية تتعلق بمجاالت 

ء في منظمة التعاون اإلسالمي بشكل مباشر. في الوقت اجتماعية واقتصادية متنوعة تهم الدول األعضا
برنامجا لبناء القدرات في قطاعات محددة تغطي مجاالت متنوعة، منها  25الراهن، يقدم مركز أنقرة 

التمويل، واإلحصائيات، والزراعة، والصحة، والبيئة، والموارد المائية، والتخفيف من حدة الفقر، والتأمين 
دارة الكوارث الطبيعية، وتوظيف الشباب، والسياحة، االجتماعي، وخدمات  التوظيف في القطاع العام، وا 

وغيرها. ويقوم مركز أنقرة بتنفيذ برامج بناء القدرات واألنشطة التدريبية ذات الصلة، التي تهدف في 
ية األساس إلى دعم جهود الدول األعضاء نحو تعزيز قدرات وجودة الموارد البشرية والمؤسسات الوطن

بها، عن طريق سبل متنوعة، منها تبادل الخبراء، وورش العمل التدريبية، والزيارات البحثية، والتشبيك. 
وكل هذا يتم من خالل تعاون وتشارك وثيق مع قاعدة متسعة من المؤسسات الوطنية، واإلقليمية، والدولية 

 ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي.

جهود نحو وضع مجموعة كبيرة من أنشطة ومشروعات التعاون الفني، وتشجيعها،  كما يبذل مركز أنقرة
وتنفيذها، لصالح الدول األعضاء، وذلك من خالل طرائق التعاون بين دول الجنوب. في هذا اإلطار، 
يقوم مركز أنقرة بتيسير سبل التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والمؤسسات 

األطراف األخرى، واألجهزة الفرعية لمنظمة التعاون اإلسالمي، وهي البنك اإلسالمي للتنمية، متعددة 
واألمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة، والبنك الدولي، وغير ذلك من المؤسسات الدولية. ترد قائمة 

 تفصيلية بالبرامج واألنشطة الحالية والمستقبلية لمركز أنقرة في المرفق.
 

 البنك اإلسالمي للتنميةمجموعة  1-2

ية بغية تعزيز الدعم الالزم لبناء القدرات في الدول األعضاء، نفذت مجموعة البنك اإلسالمي للتنم
وذلك من خالل هيئاتها الفرعية المتمثلة في المؤسسة الدولية اإلسالمية  مجموعة من المشروعات/البرامج،

لتمويل التجارة، والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان 
 الصادرات، والمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص.
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ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع ومن أجل مساعدة الدول األعضاء على تحقيق هدف "
وتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة للجميع"، تقدم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية برامج للتدريب وبناء 
القدرات، مثل برامج تنمية المهارات والكفاءات، التي تستهدف الشباب والنساء، بما فيهم المتسربين من 

ه البرامج هو التثقيف الوظائفي، وتوفير مهارات وكفاءات مهنية، وتوفير التعليم. وكان الهدف من هذ
فرص للحصول على تمويل متناهي الصغر من أجل تنمية مهارات رواد األعمال. إضافة إلى ذلك، يتم 
التخطيط لبناء قدرات السكان العاملين بالرعي، من خالل تقديم برنامج األراضي الجافة بشرق إفريقيا، من 

ضمينهم في االقتصاد عن طريق تعليمهم وتزويدهم بالخدمات األساسية، منها التعليم والرعاية أجل ت
ة التي تقدم برامجا المهمالصحية. وُيعد صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية مبادرة أخرى من المبادرات 

 لغة.   في مجال بناء القدرات التعليمية، منها برامج التثقيف المهني والتعليم الثنائي ال

ونظرا إلى أن الفقر منتشر على نحو موسع بين سكان الريف بالدول األعضاء، وأن قطاع الزراعة هو 
القطاع األساسي في توليد الدخل وتحقيق األمن الغذائي، تعلَّق أهمية خاصة على زيادة القدرات اإلنتاجية 

ك اإلسالمي للتنمية برنامج تعزيز لسكان الريف، والسيما في مجال الزراعة. في هذا الصدد، يدير البن
اإلنتاجية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغرى بغية تمكين أنشطة بناء القدرات فيما يتعلق بخصوبة 
نتاجية المحاصيل من خالل مختبرات بحثية جديدة ومحدَّثة. ويهدف هذا البرنامج إلى توسيع  التربة، وا 

مزارعين والتجار في مجال الزراعة( لتحسين دخولهم عن نطاق أنشطة بناء القدرات لدى المنتفعين )ال
تدريب على أفضل الممارسات الزراعية. وبهذه الطريقة، سيساعد هذا البرنامج الدول الطريق توفير 

األعضاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالفقر، واألمن الغذائي، والنمو االقتصادي 
 المستدام والشمولي.

الكومسيك إلى أن التمويل اإلسالمي مكتب تنسيق رت الدراسة المشتركة بين البنك اإلسالمي للتنمية و وأشا
يعد أداة هامة لتمويل عمليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لذا، فإن إدخال التمويل اإلسالمي في 

ذا الشأن، ينظم المعهد تعبئة الموارد واإلندماج المالي. في هسبل النظام المالي سيؤدي إلى تحسين 
اإلسالمي للبحوث والتدريب، باعتباره الهيئة األساسية للبحث والتدريب لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، 
ندوات، وورش عمل، ومؤتمرات تركز على التمويل اإلسالمي لجمع التمويل اإلنمائي وزيادة االندماج 

تنمية القطاع الخاص برنامجا لتنمية مهارات التمويل المالي. فضاًل عن ذلك، تقدم المؤسسة اإلسالمية ل
اإلسالمي بغية المساعدة في التغلب على قلة عدد المحترفين أو أصحاب الكفاءات في مجال صناعة 

 التمويل اإلسالمي.

فضاًل عن ذلك، تنظم المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة أنشطة وبرامج لبناء القدرات من أجل 
قدرات المؤسسية لهيئات إدارة مراقبة الحدود للقضاء على المعوقات الحالية، وتشجيع التكامل تعزيز ال
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التجاري والتجارة البينية في المنطقة. عالوة على ذلك، يتم إعداد برنامج الربط التجاري بين دول غرب 
ية اإلسالمية لتمويل أفريقيا المنتجة للقطن ودول جنوب آسيا المستوردة للقطن تحت مظلة المؤسسة الدول

التجارة لدعم ميكنة نظام الري وتطويره في مجال زراعة القطن، والتدريب على الممارسات الزراعية 
المتطورة، وتخفيض نسب التلوث، وغيرها. تتعلق أنشطة المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة سالفة 

عشر، والذي يتمثل في "زيادة صادرات البلدان النامية  لهدف التنمية المستدامة السابع ةالفرعي غايةالذكر لل
زيادة كبيرة، والسيما بغرض مضاعفة حصة البلدان األقل نمًوا من الصادرات العالمية بحلول عام 

2020." 

تمد المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات وكاالت ائتمان الصادرات في الدول 
لقدرات ذات صلة بالتجارة من أجل المساعدة في تعزيز قدرات المحترفين في األعضاء ببرامج لبناء ا

صناعة تأمين ائتمان الصادرات. وتقدم المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات برنامجا 
لبناء القدرات حول تشجيع االستثمار لتعريف المسؤولين في وكاالت تشجيع االستثمار بالدول األعضاء 

النموذج الناجح لتشجيع االستثمار في ماليزيا الذي نفذته المؤسسة الماليزية لتطوير الصناعة. كما تدير ب
لتبادل الخبرات لتمكين المسؤولين في  المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات برنامجا

ح منا  االستثمار. عالوة على أن الوكاالت المعنية باالستثمار من التعرف على التجربة التركية في إصال
المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات قد قامت برنامج تمكين المرأة من خالل مجال 
األعمال التجارية بهدف مد النساء في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالمهارات الالزمة 

 في مجال األعمال التجارية.

للى ذلك، يقوم البنك اإلسالمي للتنمية بتصميم برنامج لتنمية القدرات يهدف إلى تعزيز قدرات باإلضافة إ
الوكاالت المعنية بالتعاون الفني في البلدان األعضاء. ويهدف هذا البرنامج في األساس إلى زيادة فعالية 

األعضاء في منظمة التعاون الوكاالت المعنية بالتعاون الفني في تعزيز سبل التعاون الفني بين البلدان 
 اإلسالمي. 

 

 اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )كومسيك(  1-3

تواصل الكومسيك جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء السبع 
في مواجهة التحديات االقتصادية التي . يتمثل الهدف األساسي للكومسيك 1984والخمسين منذ عام 

 —من بين أنشطتها األخرى  —تواجه األمة اإلسالمية واإلسهام في جهود التنمية. وتدعم الكومسيك 
مشروعات الدول األعضاء فيما يتعلق بالتعاون الفني وبناء القدرات في إطار إدارة دورة مشروعات 

 الكومسيك.
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خالل تمويل المشروعات متعددة الجوانب المقدمة من الدول  من —وفي هذا اإلطار تهدف الكومسيك 
إلى حشد وتعزيز القدرات  —األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

المؤسسية والبشرية للمؤسسات والوزارات المعنية في الدول األعضاء العاملة في مجاالت التجارة، 
االتصاالت، ومكافحة الفقر، والسياحة. كما تهدف إلى تعزيز قدرة الدول والزراعة، والتمويل، والنقل و 

األعضاء على العمل مًعا في مواجهة المشكالت المشتركة من خالل تنفيذ المشروعات متعددة الجوانب. 
مشروًعا في إطار إدارة دورة مشروعات الكومسيك  31وخالل مدة تنفيذ امتدت ثالث سنوات، جرى تنفيذ 

ت متنوعة تشمل اإلحصاء والتمويل اإلسالمي وتسهيل حركة التجارة والتخفيف من حدة الفقر في مجاال
 والسياحة المجتمعية والجمعيات الزراعية وغيرها.

أن التمويل اإلسالمي ُيعتبر  البنك اإلسالمي للتنمية والكومسيكوقد بينت الدراسة المشتركة التي أجراها 
التنمية المستدامة. لذلك، فإن تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للدول  أداة محورية لتمويل تحقيق أهداف

األعضاء يعتبر قضية هامة من أجل االستخدام الفعال للموارد المالية. وفي هذا السياق، وفي إطار إدارة 
ما دورة مشروعات الكومسيك، نفذت جامبيا وماليزيا مشروعين لبناء القدرات في مجال التمويل اإلسالمي ه

"بناء القدرات في مجال األدوات المالية اإلسالمية" و "برامج بناء قدرات أسواق المال اإلسالمية" على 
الترتيب. وقد ساهم مشروع جامبيا في تعزيز الثقافة المالية وفهم األدوات المالية اإلسالمية وكذلك زيادة 

ساهم مشروع ماليزيا في تعزيز القدرات  الوعي باألدوات المالية اإلسالمية وحضورها في المنطقة. وكذلك
البشرية والمؤسسية لسوق المال اإلسالمي من خالل ورش العمل اإلقليمية المتخصصة وساهم أيًضا في 
زيادة الوعي وتطوير أسواق المال اإلسالمية في الدول األعضاء من خالل تقرير تقييمي وتوصيات 

 خاصة بالسياسات.

روع مركز أنقرة بعنوان "تعزيز القدرات اإلحصائية للدول األعضاء في عالوة على ذلك، وفي إطار مش
منظمة التعاون اإلسالمي في إحصاءات الفقر"، ُأجريت سلسلة من برامج بناء القدرات وبرامج التدريب في 
مجال إحصاءات الفقر بناء على القدرات اإلحصائية واالحتياجات التي تحددت من خالل تنظيم ورشة 

صائيات الفقر بمشاركة خبراء محليين ودوليين. وساهم هذا المشروع في بناء القدرات المبين عمل عن إح
في الهدف السابع عشر من بين أهداف التنمية المستدامة الذي يحدد البيانات والرصد والمساءلة باعتبارها 

 مشكلة عامة تحتاج للتطوير.

تابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في جهودها وستواصل الكومسيك دعمها للدول األعضاء وللمؤسسات ال
 لبناء القدرات من خالل آليات إدارة دورة المشروعات ومجموعات عمل الكومسيك.
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 لتنمية التجارةالمركز اإلسالمي  1-4

ويرد في قسم وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أهداف التنمية المستدامة أن التجارة الدولية هي 
االقتصادي الشامل وتقليل الفقر، وهو ما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة. ومن هذا المحرك للنمو 

المنطلق، فإن جهود بناء القدرات المتعلقة بالتجارة في البلدان النامية على وجه الخصوص تحمل أهمية 
أنشطة لبناء كبيرة. وفيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتجارة ينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

عضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي مع الوضع في االعتبار ألالقدرات في مجال الموارد البشرية في الدول ا
تعزيز مهارات الفنيين والمتخصصين والمسئولين في المجاالت التالية: إنشاء نظام تجاري تفضيلي بين 

حد، والخدمات، والتجارة اإللكترونية، الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ونظام الشباك الوا
 والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة 1-5

يعد تعزيز وجود قطاع أعمال ديناميكي وفعال بما يتفق مع المعايير واالتفاقيات الدولية مسألة ضرورية 
مستدامة. وفي هذا اإلطار، فإن الغرفة اإلسالمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية ال

للتجارة والصناعة والزراعة إذ تؤدي دوًرا هاًما مع القطاع الخاص في محافل منظمة التعاون اإلسالمي 
يمكنها أن تنفذ برامج تدريبية في الريادة التجارية وتطوير ريادة األعمال في العديد من دول منظمة 

تعزيز قدرات المؤسسات العاملة في مجال التجارة وكذلك القاعدة الصناعية  التعاون اإلسالمي من أجل
 للدول األعضاء.

 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 1-6

يهدف معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية إلى وضع معايير متناغمة في الدول األعضاء لزيادة 
التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وهو ضروري لتعزيز صادرات 

يدعم الدول األعضاء  الدول األعضاء. وعليه، يمكن لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية أن
وهو ما سيؤدي "زيادة صادرات البلدان النامية زيادة كبيرة، والسيما  11-17رقم  الغايةللوصول إلى 

 ". 2020بغرض مضاعفة حصة البلدان األقل نمًوا من الصادرات العالمية بحلول عام 

المعايير المعنية في الدول من خالل تعزيز قدرات كيانات توحيد  —لذا، فإن معهد المواصفات والمقاييس 
يدعم الدول األعضاء من أجل الوفاء بالمتطلبات الفنية لنظام  —األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

التجارة متعدد األطراف، وهو الشيء الضروري لتحقيق التنافسية في التجارة الدولية. وفي إطار هذا 
المية أنشطة متنوعة لبناء القدرات في مجال التوحيد الهدف، نظم معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلس

القياسي والمعايير واالعتماد في الدول األعضاء األقل نمًوا في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي هذا 
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اإلطار، سيستمر معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في تنظيم برامج/مشروعات لبناء القدرات 
 ير واالعتماد والتوحيد القياسي للخبراء في الدول األعضاء.في مجاالت توحيد المعاي

 الحوكمة -2

فيما يتعلق بالحوكمة، أكدت الدراسة المشتركة التي أجراها البنك اإلسالمي للتنمية والكومسيك على أن 
الدول عليها المسئولية الكبرى لضمان الحوكمة الرشيدة. إال أن التعاون ضروري لمواجهة التحديات 

ة واإلجرائية وصواًل إلى الحوكمة الرشيدة. وفي هذا الصدد، تتطلب أهداف التنمية المستدامة الهيكلي
الحوكمة الرشيدة على كل المستويات )الدولية واإلقليمية وعلى مستوى األطراف المحلية الفاعلة( من أجل 

ة وانعدام استجابة وضع السياسات. كما تشير الدراسة المشتركة إلى أن عدم فاعلية المؤسسات الحكومي
اإلدارات الحكومية وانعدام الشفافية والوصول إلى المعلومات وانعدام المشاركة من جانب أصحاب 
المصلحة في عملية صنع القرار هي األسباب الرئيسية لضعف الحوكمة في الدول األعضاء في منظمة 

تصادية في الدول األعضاء. كما التعاون اإلسالمي. وتنشأ هذه التحديات من الظروف االجتماعية واالق
تم التأكيد على تعزيز الحوكمة في الدول األعضاء في ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي ورؤية البنك 

 واستراتيجية الكومسيك. 2020اإلسالمي للتنمية 

وفي هذا اإلطار، يمكن لألنشطة التي تجريها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تزيد 
فافية وتسهل الوصول للمعلومات والتنبؤ، وبذلك تعزز الوعي العام وتزيد مشاركة أصحاب المصلحة الش

 في آليات صنع القرار في الدول األعضاء.

 الكومسيك 2-1

باعتبارها المنّصة الرئيسية متعددة األطراف للتعاون االقتصادي والتجاري في العالم اإلسالمي، ُتعد 
الكومسيك منتدى مركزًيا للتصدي لمشكالت التنمية المشتركة التي تواجه األّمة اإلسالمية وتقديم الحلول 

التضامن والتكافل، وتعزيز بناء أمة إسالمية مزدهرة على أساس من لها. وتتمثل رؤية الكوميسك في 
القدرة على التنقل، والحوكمة الرشيدة. وبناًء على ذلك، تضم الكومسيك المسئولين المعنيين من الدول 
األعضاء على المستوى الوزاري ومستوى الخبراء للنهوض بتبادل ونشر المعرفة وأفضل الممارسات، 

منّصات دائمة، تسعى الكومسيك أيًضا إلى  ولبناء تفاهم مشترك وتقريب السياسات. ومن خالل توفير
 النهوض ببيئة التعاون على المستوى اإلقليمي.

وُيشار إلى تعزيز الحوكمة على أنه أحد المبادئ الرئيسية الستراتيجية الكومسيك. وفي هذا اإلطار، 
الت، والسياحة، لطالما بذلت الكومسيك جهود التعاون في مجاالت التعاون الستة )التجارة، والنقل واالتصا

 والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر، والمالية( تماشًيا مع مبدأ الحوكمة الذي تتضمنه استراتيجيتها.
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وتهدف الكومسيك إلى تحسين الخدمات العامة المتعلقة بالتجارة وتقليل وقت وتكلفة المعامالت التجارية. 
اهمة في تبسيط اإلجراءات التجارية والقضاء كما تهدف الكومسيك أيًضا، من بين أهداف أخرى، إلى المس

وتعزيز قدرات إدارة  الجمارك. وتساهم كل في المعامالت التجارية، على الممارسات البيروقراطية التعسفية 
هذه األنشطة في تعزيز الحوكمة في المنطقة. وفي هذا الصدد، تدارس فريق عمل الكومسيك المعني 

اء هيئات وطنية فاعلة معنية بتسهيل التجارة وأوصى الدول األعضاء بالتجارة في اجتماعه السادس إنش
بدمج القطاع الخاص في األنشطة التي تقوم بها الهيئات الوطنية المعنية بتسهيل التجارة. وهكذا، يسعى 
 فريق العمل المعني بالتجارة إلى تحسين الحوكمة من خالل تعزيز بيئة تجارية مواتية في الدول األعضاء.

عد المؤسسات غير المتطورة، وغياب القدرات البشرية الالزمة، وانخفاض مستوى اإلنتاجية، والبنية وتُ 
التحتية المتردية عوامل هامة متعلقة بالفقر في الدول األعضاء. عالوًة على ذلك، يؤدي غياب الكفاءة 

أخذ هذه التحديات في والشفافية والمساءلة في الخدمات العامة إلى تفاقم حدة الفقر في المنطقة. وب
االعتبار، رّكز فريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر على الموضوعات المهمة المختلفة 

استهداف اآلليات الالزمة ألنظمة شبكات األمان االجتماعية، مثل تعزيز القدرات اإلنتاجية للفقراء، و 
مؤسسي لبرامج شبكة األمان االجتماعي، النظام الو  وآليات رصد برامج شبكة األمان االجتماعي،

سياسات تنشيطية لتحسين وضع الفقراء، وتحسين تقديم الخدمات األساسية، ونفاذ المجموعات و 
 المستضعفة لبرامج الحماية االجتماعية.

وتولي الكومسيك أهمية قصوى لتعزيز الشفافية والمساءلة في النظم والمؤسسات المالية، وزيادة القدرة 
سية للمؤسسات المالية، وتبسيط اإلجراءات في النظم المالية والقضاء على العقبات التنظيمية داخل التناف

الدول األعضاء. وتماشًيا مع هذا النهج، أوصى فريق عمل الكومسيك المعني بالتمويل الدول األعضاء 
ندماج المالي. إضافًة إلى بتطوير نظم فعالة لتأمين الودائع المصرفية ُبغية تحقيق االستقرار المالي واال

نظم الدفع، وجمع البيانات، واإلبالغ عنها في ذلك، أوصى فريق العمل بوضع/الحفاظ على إطار خاص ب
 دول منظمة التعاون اإلسالمي. 

ة للكومسيك والنصائح الخاصة بالسياسات التي تضعها فرق عمل بحثيوسوف تساهم الدراسات ال
ية الُمسهبة في تحسين الحوكمة في الدول األعضاء في هذا المجال الكومسيك في ضوء المناقشات الفن

 بعينه.

وستواصل الكومسيك بذل الجهود الرامية إلى تدارس المشكالت المتعلقة بتحسين الحوكمة في مجاالت 
التعاون السابق ذكرها في الدول األعضاء في المستقبل. وفي هذا الصدد، سوف تناقش فرق عمل 
 الكومسيك، من بين موضوعات أخرى، الموضوعات التالية التي تتعلق بتحسين الحوكمة في الدول
األعضاء؛ واستخدام التكنولوجيا في تسهيل التأشيرات، وتنسيق العقود والقواعد التنظيمية في التمويل 
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المالي، وتحسين أداء السوق الزراعية من خالل إنشاء وتطوير مؤسسات السوق، وتعزيز البنية التحتية 
 لدول األعضاء.للحكومة اإللكترونية، وتحسين برامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين في ا

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 2-2

تسعى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إلى دعم التنمية االجتماعية الشاملة وتمكين المجتمعات. وفي 
ضوء أحد األهداف االستراتيجية للمجموعة وهو االندماج والتضامن، تركز مجموعة البنك اإلسالمي 

معات األكثر فقًرا واألكثر تهميًشا في الدول األعضاء. وتولي للتنمية على تطوير احتياجات المجت
المجموعة اهتماًما لالحتياجات األساسية للفئات المستضعفة واألكثر فقًرا في الدول األعضاء في مجاالت 
مثل الصحة، والتعليم، ودعم األزمات، وتمكين المرأة، والتخفيف من حدة الفقر المدقع. ومن هذا المنطلق، 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إلى دعم التنمية االجتماعية الشاملة وتمكين المجتمعات؛ ومن ثّم تسعى 
ضمان السالم والعدالة والمؤسسات القوية من خالل تحسين قدرة الفقراء والمستضعفين على المشاركة في 

 آليات اتخاذ القرار والمشاركة في األنشطة االجتماعية واالقتصادية.

االستعانة بالتخطيط الجغرافي/التخطيط لبرنامج مراكز الموارد، تهدف مجموعة البنك  ومن خالل
اإلسالمي إلى تحديد مؤسسات الخبراء في الدول األعضاء التي لديها الخبرات والتكنولوجيا والموارد ذات 

بنك اإلسالمي الصلة، ولديها استعداد لمشاركتها مع الدول األعضاء األخرى. ويتيح البرنامج لمجموعة ال
بالغ جميع أصحاب الشأن بطريقة تتسم بالشفافية من  للتنمية تحديد مراكز الموارد في الدول األعضاء، وا 

 خالل المنشورات ومن خالل منصة إلكترونية )التخطيط الجغرافي(.

المستوى كما ُتجري مجموعة البنك اإلسالمي دراسات بحثية لرصد التطورات االقتصادية والمالية على 
العالمي ومستوى الدول األعضاء من أجل تحديد التطورات الحديثة والتحديات المالية على مستوى 
االقتصاد الكلي التي تواجهها الدول األعضاء، لتسليط الضوء على مواطن الضعف في كل دولة من 

 .الدول األعضاء والتصدي لها من خالل وضع التدخالت واالستجابات في الوقت المناسب

تسهم المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص في الحوكمة الرشيدة من خالل خدماتها االستشارية 
للمساعدة في تهيئة بيئة مواتية وكذلك اإلمكانات التجارية واالستثمارية في الدول األعضاء. وتقدم 

ام والخاص في المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص خدمات استشارية لمؤسسات القطاعين الع
مختلف القطاعات. وتهدف إلى دعم الدول األعضاء في إصدار الصكوك وحشد الموارد المالية من 
السوق، ُبغية إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ودعم بيئة مواتية ومساعدة المؤسسات المالية بالقطاعين 

 العام والخاص لتحويلها إلى مؤسسات إسالمية أو إلنشاء نوافذ إسالمية.
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 ركز أنقرةم 2-3

يعتزم مركز أنقرة تنظيم ورش عمل الشتات المسلم بهدف المساهمة في رفاهية وحقوق اإلنسان وحق 
العمل للمهاجرين المسلمين، وتوفير بيانات شاملة خاصة بالسياسات لكل من الدول المستقبلة للمهاجرين 

ون ورش العمل منصة تعاونية والدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ومن المتوقع أيًضا أن تك
لتقديم تسويات للدول المستقبلة للمهاجرين والدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وسيكون تيسير 
التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما يخص الموضوعات والقضايا المتعلقة 

 التعاون اإلسالمي. بالهجرة مكسًبا آخر يعود بالنفع على مجتمع منظمة

وباإلضافة إلى هذا النوع من الجهود المرتبطة ببعضها البعض ارتباًطا مباشًرا، تركز أنشطة وبرامج مركز 
أنقرة على بناء القدرات، والبيانات والرصد. وعلى الرغم من ذلك، فإن لهذه األنشطة والبرامج مكاسب غير 

عضاء. فتحسين رأس المال البشري من خالل البرامج مباشرة تعود على الحوكمة الرشيدة في الدول األ
 التدريبية وتعزيز الشفافية من خالل نشر البيانات والمعرفة سوف يعزز الحوكمة بين الدول األعضاء.

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 2-4

من أجل  يدعم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة الدول األعضاء ويساعدها في تنفيذ نظام الشباك الواحد
تيسير وتبسيط وزيادة الشفافية فيما يتعلق باإلجراءات الجمركية. كما يدعم المركز الدول األعضاء في 
قامة لجان وطنية معنية بتيسير التجارة بمشاركة  االنضمام التفاق تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، وا 

 أصحاب الشأن المعنيين.

 التمويل -3

خضع تمويل مبادرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدراسة منفصلة من جانب مؤسسات األمم المتحدة، 
وذلك لما له من أهمية بالغة. وينطوي التمويل على ُبعدين رئيسيين ضمن الهدف السابع عشر من أهداف 

في هذا الصدد، شددت الدراسة التنمية المستدامة: المساعدة اإلنمائية الرسمية، وتعبئة الموارد المحلية. و 
على أن المساعدة اإلنمائية الرسمية ما زالت  البنك اإلسالمي للتنمية والكومسيكالمشتركة التي أجراها 

 من أجل تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.مهمة، وعلى الدول المانحة أن تفي بالتزاماتها 

ص إلى البلدان النامية ضروري لتضييق الفجوة بين الحاجات وُيذكر أن زيادة تدفقات رأس المال الخا
االستثمارية والتمويل المتاح. فتقاسم المخاطر مع القطاع الخاص لتعزيز جدوى االستثمارات يعد أحد 
المجاالت التي يتوقع أن يسهم فيها المقرضون الرسميون، والبنوك التنموية متعددة األطراف من أجل تعبئة 

 وكذا لالستثمار المشترك من أجل التنمية المستدامة.  موارد إضافية،
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على الدور الذي يضطلع به  البنك اإلسالمي للتنمية والكومسيكوأكدت الدراسة المشتركة التي أعدها 
التمويل اإلسالمي من أجل فعالية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما أوضحت أن إدخال التمويل 

ي سيحّسن تعبئة الموارد واإلدماج المالي. ويمكن أن تكون المجاالت الرئيسية اإلسالمي ضمن النظام المال
جوهرية  -المتمثلة في االستقرار المالي واإلدماج المالي والرفاهية المشتركة  -لمساهمة التمويل اإلسالمي 

الفقر، في تطبيق السياسات على أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بنجاح. ويشمل ذلك القضاء على 
العيش في ظروف صحية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز  وتحقيق األمن الغذائي، وضمان

المجتمعات المسالمة الشمولية. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن ُتستخدم األدوات المالية اإلسالمية المجدِّدة 
تمويل مشاريع المياه والصرف كالصكوك، وخصوًصا ألغراض تطوير البنية األساسية، في تعبئة الموارد ل

 الصحي، والطاقة المستدامة معقولة التكلفة، وبناء بنية أساسية وموائل تتسم بالمرونة. 

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 3-1

هناك عدة برامج وآليات تمويل لدى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية للمشاريع/ البرامج المنفذة في البلدان 
مجموعة البنك برامج خاصة بقطاعات معينة وبرامج خاصة بمناطق معنية. على سبيل  األعضاء. وتدير

المثال، في الوقت الذي تدير فيه مجموعة البنك برامج خاصة ألفريقيا مثل برنامج األراضي الجافة في 
ردة للقطن شرق أفريقيا، وبرنامج الربط التجاري بين البلدان المنتجة للقطن في غرب أفريقيا والدول المستو 

في جنوب آسيا، تنفذ المجموعة أيًضا برامج خاصة بقطاعات معينة؛ مثل مشاريع اإلمداد بالمياه 
والصرف الصحي في المناطق الريفية، وبرامج تنمية المهارات والقدرات، وبرنامج تعزيز اإلنتاجية الزراعية 

غر واألعمال االجتماعية ألصحاب الحيازات الصغرى، وبرنامج التمويل اإلسالمي المتناهي الص
اإلسالمية، وبرامج تغير المنا  والوقاية من الفيضانات، وبرنامج تمكين المرأة من خالل األعمال. وفي 
الوقت الذي ينفذ فيه البنك اإلسالمي للتنمية هذه األنواع من المشاريع/ البرامج، ال يقتصر دور البنك على 

ل من األموال المستثمرة، باإلضافة إلى جذب االستثمار إلى توفير التمويل؛ بل يسعى أيًضا لتوليد دخ
 المنطقة.

وتنفذ مشاريع التمويل المتناهي الصغر تحت مظلة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية لتمكين الفقراء من 
عالة أنفسهم.  إقامة مشاريع تجارية لتوليد دخل وا 

لقطاع المالي الذي يهدف إلى تحسين وصول عالوة على ذلك، يدير المركز اإلسالمي للتنمية برنامج ا
المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل لمساعدتها في إيجاد وظائف جديدة ومناسبة. ووصل برنامج 

مشروع صغير ومتوسط بفضل محفظته  1000المركز اإلسالمي للتنمية للقطاع المالي إلى أكثر من 
ر أمريكي لدعم تلك المشروعات في توفير أكثر من مليون دوال 500النشطة التي تربو قيمتها عن 

فرصة عمل. باإلضافة إلى ذلك، يقدم المركز ضمن البرنامج العقاري ائتمانات متوسطة  30,000
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وطويلة األجل، وكذلك رأس مال سهمي لمشاريع الزراعة والبنية األساسية والطاقة والمياه والنقل في 
مة مخصص االئتمان السنوي المتوقع لهذه القطاعات أكثر من البلدان األعضاء في المركز. وتبلغ قي

 مليون دوالر أمريكي. 150

وتقدم المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات خدمات تأمين االستثمار متوسط وطويل 
ي البلدان األجل إلى مشاريع الزراعة والصحة والبنية األساسية والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل ف

األعضاء في المؤسسة ضمن برنامج التمويل المهيكل وتأمين االستثمار. ويساعد برنامج المؤسسة للتأمين 
متوسط األجل الدول األعضاء في استيراد البضائع والمعدات الالزمة ألغراض البنية األساسية والتصنيع 

طر عدم السداد )المخاطر من خالل دعم المصدرين ورعاة المشاريع عن طريق التخفيف من مخا
السياسية، والمخاطر التجارية(. وقد ُخصص برنامج المؤسسة للتأمين على االستثمار األجنبي لمساعدة 
الدول األعضاء في المؤسسة في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة من خالل التخفيف من أثر 

ة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان المخاطر السياسية على المستثمرين األجانب. كما تنظم المؤسس
سلسلة من الفعاليات الخاصة بدول معينة أو فعاليات استثمار زراعي في مناطق معينة تجسد  الصادرات

دورها في األمن الغذائي والتنمية االقتصادية، باإلضافة إلى رفع وعي المستثمرين بشأن الفرص الممكنة 
 راعية في الدول األعضاء. لالستثمار في األعمال التجارية الز 

وتنفذ المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة برنامج تنمية صادرات البن اإلندونيسي. ويهدف البرنامج 
إلى توفير وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصدرة للقهوة إلى التمويل بتكلفة معقولة بشكل 

أن تحسين عائد البن وجودته. وتوفر المؤسسة الدولية أفضل، عالوة على العمل مع الهيئات المعنية بش
التمويل لمصدري البن، وترعى تأسيس مركز/ مراكز تدريب مزارعي البن ضمن  اإلسالمية لتمويل التجارة

نطاق البرنامج. كما ستقدم المؤسسة التمويل إلنتاج القطن وتجارته، مع معالجة تحديات اإلنتاج التي 
إطار برنامج الربط التجاري بين الدول المنتجة للقطن في غرب أفريقيا والدول يواجهها المزارعون ضمن 

المستوردة للقطن في جنوب آسيا. وبالمثل، ستستمر المؤسسة ضمن نطاق البرنامج الخاص لوسط آسيا 
في تمويل التجارة اإلقليمية وترويجها بين دول وسط آسيا من ناحية، وبين تلك الدول وبقية الدول 

ء في منظمة التعاون اإلسالمي ودول العالم من ناحية أخرى، وذلك عن طريق تسهيل التجارة األعضا
 داخل الحدود وعبرها. 

 كومسيكال 3-2

ُتعد إدارة دورة المشروعات التابعة للكومسيك أحد األصول المهمة لتمويل التعاون الفني ومشاريع بناء 
القدرات في الدول األعضاء. ويمكن استخدام هذه األداة في تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في 

ألعضاء ومؤسسات منظمة الدول األعضاء. وُتمّكن إدارة دورة المشروعات التابعة للكومسيك الدول ا
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ة، والتقارير، وتقدير بحثيالتعاون اإلسالمي من تنفيذ المشروعات ذات الطابع الفني كالدراسات ال
عداد وثائق السياسات. كما توفر  الحاجات، والرحالت الميدانية، والمؤتمرات، وورش العمل، والندوات، وا 

مشروعات التي تهدف إلى تعزيز القدرات البشرية إدارة دورة المشروعات تموياًل قائًما على الِمَنح لل
والمؤسسية واإلدارية لدى الدول األعضاء. ومّولت إدارة دورة المشروعات التابعة للكومسيك خالل مدة 

مشروًعا. وفي هذا الصدد، يمكن للدول األعضاء ومؤسسات منظمة  31تنفيذها التي بلغت ثالث سنوات 
إدارة دورة المشروعات في تنفيذ مشروعات ذات طابع فني خالل عملية التعاون اإلسالمي االستفادة من 
 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

 البيانات والرصد -4

تنطوي البيانات والرصد على أهمية بالغة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وباإلضافة إلى الجهود 
ل األعضاء فيها دوًرا جوهرًيا أثناء تنفيذ األهداف الدولية، مارست الشراكات بين المؤسسات اإلقليمية والدو 

اإلنمائية لأللفية. ودعمت المؤسسات اإلقليمية الدول األعضاء فيها في تبني أهداف عالمية، وفي وضع 
 مؤشرات تتماشى مع أولويات الدول األعضاء وظروفها. 

على أن تجربة األهداف  والكومسيكالبنك اإلسالمي للتنمية وشددت الدراسة المشتركة التي أجراها 
اإلنمائية لأللفية أسهمت أيًضا في تعزيز القدرات اإلحصائية للدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي. وعلى الرغم من ذلك، ما زال هناك فجوات مهمة في البيانات المتعلقة باألهداف اإلنمائية 

بيانات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لأللفية. وبالتالي، من المتوقع أن تمثل فجوة ال
أحد الجوانب الرئيسية ذات اإلشكالية. وتحتاج النظم اإلحصائية للدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي إلى تحسين عن طريق تعزيز قدرات المكاتب اإلحصائية الوطنية وغيرها من المؤسسات ذات 

الدول األعضاء في أن يكون لديها نظم أفضل للتخطيط والرصد الصلة. ومن شأن ذلك أن يساعد 
 والتقييم. 

 أنقرة مركز 4-1

 التعاون منظمة في األعضاء للبلدان والمعلومات لإلحصاءات الرئيسي البنك باعتباره أنقرة مركز يعمل
 في األعضاء البلدان عن شموال األكثر هي بيانات قاعدة إدارة ويتولى يمتلك ألنه نظراو  اإلسالمي.

 ومعلومات بيانات من يلزم ما وينشر أنقرة مركز يجمع بلدا، 57 عددها البالغ اإلسالمي، التعاون منظمة
 هذه وتيسر بعضا. بعضها واحتياجات بإمكانيات معرفتها يعزز بما األعضاء، البلدان حول إحصائية

 وفي األعضاء. البلدان بين فيما التكامل وبرامج المشروعات في التعاون أنشطة في التوسع بلس القدرة
 واقتصاديا، اجتماعيا مؤشرا 313 أنقرة لمركز الرئيسية اإلحصائية البيانات قاعدة تشمل الحالي، الوقت
 مركز يقوم كما .0197 عام إلى تاريخها يرجع بلدا، 57 عددها البالغ األعضاء للبلدان تصنيفا 19 تحت
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 تقديم بهدف األعضاء، البلدان في الوطنية اإلحصائية األنظمة وتحسين تعزيز في كبير بدور أنقرة
 أفضل. وطنية واستراتيجيات سياسات صياغة على السياسات صناع يساعد بما أفضل؛ وطنية إحصاءات

 لدى الوطنية اإلحصائية للمكاتب فنيةال القدرات تطوير في كبيرا إسهاما أنقرة مركز ُيسهم السياق، هذا في
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة اإلحصاءات للجنة العامة األمانة بدور بقيامه وذلك األعضاء، البلدان

 اللجنة مثل ذلك في مثله اإلحصاءات، مجال في اإلسالمي التعاون منظمة في للتعاون مهم منبر وهي -
 أنقرة مركز ينظم حيث القدرات، لبناء الرائد اإلحصائي البرنامج لخال ومن  - المتحدة لألمم اإلحصائية

   المختلفة. اإلحصائية الجوانب عن األعضاء، البلدان في الوطنية اإلحصائية للمكاتب تدريبية دورات

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان في واالجتماعية االقتصادية التطورات أنقرة مركز يتناول
 في هذا ويتم  الدول. تلك بين فيما التعاون لتعزيز بمقترحات الخروج بغية المنتظمين، والتقييم اسةبالدر 
 من عريضا نطاقا تغطي الفنية، األساسية للمعلومات منتظمة بحثية ودراسات تقارير بإعداد األول المقام

 الصلة ذات جتماعاتواال المؤتمرات أعمال جدول على المدَرجة االقتصادية، االجتماعية القضايا
 التعاون لمنظمة القطاعية الوزارية المؤتمرات والسيما اإلسالمي، التعاون منظمة إطار في والمنعقدة

 في كبيرا إسهاما أنقرة مركز ُيسهم الطريقة، وبهذه المعنية. الدائمة للجان السنوية والجلسات اإلسالمي،
 التقارير ورفع وتحليله الحالي الوضع برصد مي،اإلسال التعاون منظمة في بالسياسات المعني الحوار
 اإلسالمي. التعاون منظمة مستوى على بشأنه،

 للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة 4-2

 وتخطط  والرصد. البيانات مجال في مختلفة برامج/مشروعات للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة تدير
 تنفيذ في التقدم رصد أجل من األعضاء، انللبلد اإلحصائية القدرات لتطوير اإلسالمي البنك مجموعة
 برنامج ويهدف للتنمية. اإلسالمي للبنك التابع اإلحصائية القدرات برنامج عبر المستدامة، التنمية أهداف
 لدى اإلحصائية البيانات في الفجوات من التخلص إلى للتنمية اإلسالمي للبنك التابع اإلحصائية القدرات
 للبلدان اإلحصائية القدرات في اإلسهام هي محددة بوسيلة اإلسالمي، التعاون ةمنظم في األعضاء البلدان

 مؤشرا للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة أنشأت كما المستدامة. التنمية أهداف تحقيق نحو األعضاء
 ونبالتعا رويترز، وتومسون للتنمية اإلسالمي للبنك اإلسالمي التمويل تنمية مؤشر وهو أال مركبا، مرجحا

 ألداء مجمل تقييم بتقديم اإلسالمي، التمويل صناعة في الكلية التنمية ويقيس رويترز، تومسون وكالة مع
  اإلسالمية. المبادئ أهداف مع يتماشى بما مكوناته، كل

 سنويا، وُيصدر ووحدة؛ بلد لكل محددة مستوى مؤشرات يشمل العالمي، المستوى على مركب مؤشر وهو
 ترجيح وسيتم الخام. وأرقامه ووحدة، بلد لكل محدد مستوى مؤشر كل تفاصيل به امالك تقريرا يقدم حيث

 يتم القطري، المركب المؤشر بمستوى يتعلق وفيما المركب. المؤشر مكونات داخل مؤشر كل وتجميع
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 معيَّن، لبلد الوقت مرور مع داللة لها مقارنات عقد يتيح بما موحد، معيار في القطرية المؤشرات وضع
 صحة مستوى قياس عند السكان( حجم )مثال، المختلفة االقتصادية المؤشرات وستؤخذ  البلدان. بين وفيما

  .2013 عام منذ سنويا المؤشرات نتائج وتُنشر 1بلد. كل في اإلسالمي التمويل صناعة

 التجارة لتنمية اإلسالمي المركز 4-3

 اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء لدولا ومساعدة بتشجيع التجارة لتنمية اإلسالمي المركز يقوم
نشاء تصميم منها بوسائل  التجارة، وهي، أال مهمة؛ مجاالت ثالثة في ومحدَّثة قوية بيانات قواعد وا 

 اإلحصائية المكاتب مع بالتعاون مستمرا تحديثا للبيانات القواعد هذه وتحدَّث والسياحة. واالستثمار،
 البيانات جمع لتحسين اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول احتياجات خدمة أجل من الوطنية،
 اإلحصائية بالبيانات األعضاء الدول تزويد للتنمية اإلسالمي المركز سيواصل ذلك، إلى إضافةً  ورصدها.

 حول السنوي تقريره وسينشر اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة حول
 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية تجارةال

  الكومسيك 4-4

 االستراتيجية، في الواردة التعاون مجاالت من مجال كل في المستقبلية اآلفاق وتقارير البحثية التقارير ُتَعدّ 
 في األعضاء البلدان في المعنية، المجاالت في الحالي والوضع العالمية، االتجاهات استقصاء بهدف
ثراء اإلسالمي؛ التعاون منظمة  حدَّثة.الم البيانات بتوفير العمل، فرق اجتماعات خالل المناقشات وا 
 البلدان في المعني القطاع في الحالي الوضع استكشاف إلى ة،بحثيال التقارير بإعدادها الكومسيك، وتهدف

 لقطاع اإلحصائية القدرات "تحسين المعنون البحثي التقرير ُأعد توضيحي، مثال وإلعطاء األعضاء.
 عمل لفريق الثالث جتماعلال خصيصا "اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان في الزراعة

 في األعضاء البلدان في الزراعية اإلحصائيات وضع التقرير حلل حيث بالزراعة، المعني الكومسيك
 مشروعا أنقرة مركز أجرى كما والمنهجية. الزمنية، والمدد والتغطية، بالتنظيم، يتعلق فيما الكومسيك،

 الفقر"، إحصائيات في اإلسالمي التعاون نظمةم في األعضاء للبلدان الوطنية القدرات "تعزيز بعنوان
 تهدف المذكورة، الدراسات لتنفيذ المقدَّم الدعم وبفضل الكومسيك. مشروعات دورة إطار في وذلك

    وتحليلها. البيانات جمع على قدراتها تطوير في األعضاء البلدان دعم إلى الكومسيك

 السياسات توافق 5

 التي الدراسة أشارت وقد والمؤسسات. السياسات توافق إلى المستدامة التنمية أهداف من 17 الهدف يشير

                                                 
1
 -Islamic-the-launch-ICD-and-Reuters-ps.org/en/newsmedia/newsdetail/Thomson-http://www.icd

129-Indicator-Development-Finance  

http://www.icd-ps.org/en/newsmedia/newsdetail/Thomson-Reuters-and-ICD-launch-the-Islamic-Finance-Development-Indicator-129
http://www.icd-ps.org/en/newsmedia/newsdetail/Thomson-Reuters-and-ICD-launch-the-Islamic-Finance-Development-Indicator-129
http://www.icd-ps.org/en/newsmedia/newsdetail/Thomson-Reuters-and-ICD-launch-the-Islamic-Finance-Development-Indicator-129
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 فعالة مؤسسات يتطلب السياسات توافق أن إلى والكومسيك للتنمية اإلسالمي البنك إعدادها في اشترك
 للقيام تؤهلها التي الكافية بالقوة ليست األعضاء البلدان في وقدراتها المؤسسات حوكمة أن بيد وقوية؛

 البلدان في المؤسسية القدرات وتحسين بالحوكمة االرتقاء يجب لذا وتنفيذها. فعالة سياسات بصياغة
 القيام الضروري ومن المستدامة. التنمية أهداف مع متوافقة سياسات وتنفيذ صياغة أجل من األعضاء،
 المعنيين حةالمصل وأصحاب الصلة ذات المؤسسات بين فيما التنفيذ، مرحلة خالل ترسيخه، أو بالتنسيق

 ُتجري المنظور، لهذا ومراعاةً  الدولية. والمؤسسات األعضاء الدول بين فيما وكذا األعضاء، البلدان في
 خبراتها مجاالت في مختلفة برامج/مشروعات اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة الصلة ذات المؤسسات
  األعضاء. البلدان بين فيما السياسات توافق يضمن فيما لإلسهام المعنية،

 الكومسيك   5-1

 حول الوزاري المستوى على الحوار عبره تقيم التي اإلسالمية للبلدان  الرئيسي المنبر هي الكومسيك
 تقريب هو مهمتها في الكومسيك تتوخاها الي المهمة األبعاد وأحد االقتصادي. المجال في السياسات
 اقتصادية تحديات من اإلسالمية األمة يواجه لما حلول إليجاد وذلك األعضاء، البلدان بين فيما السياسات

 واجتماعية.

 في األعضاء. للدول المتنامية واالحتياجات العالمية االقتصادية للتطورات متابعتها الكومسيك وتواصل
 حول النظر وجهات لتبادل السنوية، دوراتها انعقاد أثناء في وزارية، جلسة الكومسيك تعقد السياق، هذا

 مشكالت من بلدانهم تواجهه ما لمناقشة األعضاء الدول من للوزراء الفرصة تتاح حيث همة،الم القضايا
 كان المقام، هذا في بالسياسات. معنية بقرارات الخروج ثم ومن المواضيعية، القضايا حول مشتركة
 0152 عام بعد لما التنمية "خطة النظر وجهات لتبادل والثالثين الحادية الوزارية الجلسة موضوع

 هذه أثناء وفي األساسية". الخدمات تقديم تحسين  اإلسالمية: األمة تواجهها التي التنموية والتحديات
 من بمجموعة وخرجوا ،2015 عام بعد لما التنمية خطة حول للتشاور للوزراء الفرصة أتيحت الجلسة،
  األعضاء. البلدان في المستدامة التنمية ألهداف الفعال للتنفيذ القرارات

أداة مهمة لتقريب السياسات فيما بين الدول األعضاء،  تمثل وعالوة على ذلك، كانت فرق عمل الكومسيك
تقريب فهم مشترك و للوصول إلى المناسب  األساس وتقدمحيث تعقد فرق العمل اجتماعات دورية 

منذ  المجملاجتماًعا في  47العمل  فرقفي هذا الصدد، عقدت و بين الدول األعضاء.  فيماسياسات ال
خالل  إلثراء المناقشاتوتقارير اآلفاق المستقبلية القطاعية ة بحثيتقارير يتم إعداد و . 2013إنشائها عام 

تحتوي على التي  محاضر االجتماعاتمكتب تنسيق الكومسيك  ينشر، وفيما بعد. هذه االجتماعات
مناقشة ل اتالعمل جلس فرقجداول أعمال . وتشمل االجتماعات هذه لالمناقشات التي تجري خال

لتدخالت العامة تفضي اأن  التي يمكن من خاللهاالسياسات تهدف إلى تحديد مجاالت  العامة السياسات
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الدول فيما بين سياسات التقريب إلى  في نهاية المطافدف وته، إيجابي وسريع نسبًيا أثر إلى تحقيق
 قمن اجتماعات فر ل اجتماع كلموضوع محدد حول التي تم إعدادها بحثية التقارير ال وتوفراألعضاء. 

مكتب تنسيق الكومسيك للدول األعضاء  رسلهاأ األسئلة المتعلقة بالسياسات التي عن فضاًل  ،العمل
األساس المناسب  ،الملفي التعامل مع هذا فعضو الدولة لالسياسات الخاصة بلللتوصل إلى فهم أساسي 

 عنها وتصدر ،مناقشة السياساتلالعمل جلسات ومن ثم، تعقد فرق . للمناقشات في هذه الجلسات
م هذه وتُقدَّ كل اجتماع.  فيبموضوع معين  المتعلقةالعامة  عة من التوصيات المتعلقة بالسياساتمجمو 

الوزارية جتماعات االالعمل، إلى  فرقنتائج مداوالت بوصفها من ، التوصيات المتعلقة بالسياسات
 لالعتماد.لكومسيك ل

مكتب  اعتمدونظًرا ألهمية متابعة التوصيات الخاصة بالسياسات الصادرة عن اجتماعات فرق العمل، 
وعليه، يقدم مكتب تنسيق . ومتابعتها آنًفاتنفيذ التوصيات المشار إليها  لرصدتنسيق الكومسيك خطوات 

تنسيق الكومسيك باإلجراءات نماذج تقييم إلى الدول األعضاء حتى تتمكن من إبالغ مكتب الكومسيك 
 التي اتخذت من جانبها بغية تنفيذ التوصيات الخاصة بالسياسات.

نضع في االعتبار أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتطلب إشراك كافة األطراف  إذ باإلضافة إلى ذلك،
مجتمع خاص، والوالقطاع ال العلمية واألكاديمية، والمجتمع المدني، واألوساطالمعنية )الحكومات، 

 وكذانهج جماعي  إلى للتوصل امهمً  المعنيةاإلسالمي  التعاوندعم مؤسسات منظمة ، يظل (الدولي
الكومسيك فعاليات خاصة على هامش وتنظم األطراف المعنية. للتغلب على صعوبة إشراك جميع 

والمنظمات  ،والقطاع العام ،والقطاع الخاص ،لمنظمات غير الحكوميةتمنح ا ،للكومسيك ةجلسات الوزاريال
في هذا و . اإزائه حكوميالحصول على منظور غير كذا و  ،الفرصة المالئمة لمناقشة الموضوعاتالدولية 

السنوات على مدى  2015خطة التنمية لما بعد عام و  أهداف التنمية المستدامةا ألهمية الصدد، نظرً 
للكومسيك التي  الحادية والثالثينالمقبلة، تم تنظيم عدد من الفعاليات على هامش الدورة  عشرة ةالخمس
ما يلي: "تنفيذ االستثنائية  الجلسات وتشمل هذه. 2015، / تشرين الثانينوفمبر 26-23في  انعقدت

سد الفجوة في "، و: تمويل التنمية المستدامة"2015أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 
"التعاون والشراكة و، "2015البيانات من أجل رصد أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 
 من أجل التنمية المستدامة: إشراك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص"

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 5-2

 تدعم مجموعةبعبارة أخرى، بالتجارة. المتعلقة  أنشطتهايدعم البنك اإلسالمي للتنمية الدول األعضاء في 
اتساق السياسات بين الدول األعضاء في مجال التجارة، وهو جانب هام من جوانب اإلسالمي البنك 

مجموعة البنك  في هذا الصدد، أطلقتو . تمويل جدول أعمال التنمية المستدامة في الدول األعضاء
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، اإلفريقية-برنامج جسور التجارة للبلدان العربيةة مثل المهمالعديد من المبادرات اإلسالمي للتنمية 
 مبادرة المعونة لصالح التجارة للدول العربية.و البرنامج الخاص للتعاون مع دول آسيا الوسطى، و 

حجم التبادل زيادة بغية تعزيز التجارة اإلقليمية اإلفريقية ب-وُيعنى برنامج جسور التجارة للبلدان العربية
قطاعية  تدراسامن المقرر أن تجرى في إطار البرنامج، و . التجاري بين الدول العربية والدول األفريقية

التعامل بين مؤسسات  فعالياتو دورات تدريبية لمؤسسات دعم التجارة، كما سيتم تنظيم ، يةسوق تتحليالو 
 األعمال.

المؤسسة الدولية  تستمر بموجبهو لبنك اإلسالمي للتنمية، ل التابعبرنامج التعاون اإلقليمي وقد تم تأسيس 
 ،سيا الوسطىبين بلدان آفيما لتعزيز التجارة اإلقليمية الالزم التمويل اإلسالمية لتمويل التجارة في تقديم 

في إطار هذا و . اإلسالمي والعالم التعاونمنظمة  وسائر الدول أعضاءآسيا الوسطى دول بين كذا فيما و 
تمكين بيئة  تطويربغية  ،المعنية بالتجارةلسلطات الحكومية لالمساعدة التقنية والدعم  يتم تقديمالبرنامج، 

 .عبر الحدودداخل الدول و لتسهيل التجارة األعمال واالستثمار 

الجهات و  برنامج يجمع عدًدا من األطراف المعنية هي مبادرة المعونة لصالح التجارة للدول العربية
ويجري تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون . التكامل وتحقيقتطوير التجارة اإلقليمية هدف إلى ويالمانحة، 

ويهدف البرنامج إلى تعزيز . المانحة الجهات والتنسيق مع منظمة التجارة الدولية تحت إشراف مجلس
عبر الحدود والتجارة التجارة  تيسيريسعى إلى كما  ،بين الدول العربيةاإلقليمي التعاون التجاري والتكامل 

 وتحت مظلة هذا، وتنسيقها وتبسيطها. التجاريةواللوائح التنظيمية القواعد  الحد مناإلقليمية من خالل 
عدادلتعزيز قدراتها المؤسسية  التقني الالزمالدعم على المؤسسات الحكومية  تحصلالبرنامج،  برامجها  وا 

 .وخططها ذات الصلة

 مركز أنقرة 5-3

يحاول مركز أنقرة المواءمة بين البرامج واألنشطة الحالية والمخطط لها من جانب، واألهداف الرئيسية 
" برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام ولبرنامج العمل الجديد لمنظمة التعاون اإلسالمي 

للتنمية المستدامة، وجميع القرارات التي اعتمدتها مختلف  2030"، وجدول األعمال العالمي 2025
جميع األطراف المعنية،  معمحافل منظمة التعاون اإلسالمي. ويدرك مركز أنقرة أهمية عقد شراكة فاعلة 

في هذا السياق، و أهداف التنمية المستدامة.  تنفيذل ةالالزمالسياسات التساق ة المهمأحد الجوانب  يوه
وعقد التعاون التعاون بين الدول األعضاء من خالل  توطيد أواصردور مركز أنقرة في يمكن تعزيز 

، ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطنيالمنظمات و  ،مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالميشراكات فاعلة 
 .ذات الصلةوالمنظمات غير الحكومية 
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ا عدة مذكرات تفاهم واتفاقات شراكة مع مختلف مراكز التميز في لهذا الغرض، وقعت مركز أنقرة مؤخرً و 
تنسيق لا ا خاصً مركز أنقرة اهتمامً  أولىوقد . والمنظمات اإلقليمية ،األمم المتحدةو ، الدول األعضاء

العاملة في المجاالت ذات االهتمام  منظمة التعاون اإلسالميمؤسسات سائر مع  وبرامجه أنشطته
االجتماع التنسيقي السنوي في إطار  بالنسبة إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المشترك

العديد من المشاريع المشتركة، تم تنفيذ في هذا الصدد، و  للمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي.
ذات  منظمة التعاون اإلسالميتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات و  ،ح بعض المبادراتافتتاتم  كما

نظمة التعاون التابعة لم منظماتبوصفها من الجهودها  بين بهدف تجنب التداخل ،لفترة القادمةالصلة ل
 .اإلسالمي

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 5-4

في ذات الصلة لتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية فعالة لآلية يمتلك المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
منظمة التعاون ل ذات الصلة التابعة مؤسساتالوكذا ، منظمة التعاون اإلسالميالدول األعضاء في 

تماسك على هذا التنسيق و ويحافظ المركز . لمؤسسات الدوليةوا ،للتنميةالبنك اإلسالمي / اإلسالمي
منظمة التعاون ساعدة البلدان األعضاء في مبغية  اكما سيعمل على زيادته ،المقبلةالسياسات في الفترة 

 .، وخاصة في مجال التجارةأهداف التنمية المستدامة بنجاحتنفيذ على  اإلسالمي

 الخاتمة

منظمة التعاون مؤسسات أن تقدمها تقييم المساهمات التي يمكن هو هذه الدراسة لكان الهدف العام 
خالل  منظمة التعاون اإلسالميفي البلدان األعضاء في  تحقيق أهداف التنمية المستدامةل اإلسالمي
في موقع  ، كمجموعة،منظمة التعاون اإلسالميالتابعة لمؤسسات التقع . عشرة المقبلة ةالخمسالسنوات 

نشطة مجموعة متنوعة من األ عن طريقأهداف التنمية المستدامة تحقيق خالله  يمكنها مناستراتيجي 
جدول أعمال  علىألهداف التنمية المستدامة  مركزيلوضع الا لونظرً . والمستقبلية المخطط لها ،الحالية

ر تحقيق هذه األهداف يتيسالرامية إلى برامج الالتركيز على المزيد من التنمية العالمية، ينبغي تشجيع 
 .االمذكورة آنفً العوامل المهمة قائمة ب ومضاهاتها ،من قبل كل مؤسسةبانتظام  ومتابعتها

 ملحقال

منظمة التعاون التابعة لمؤسسات لوالمستقبلية ل الحاليةاألنشطة بمفصلة  قائمة في الملحق ترد -
 .اإلسالمي
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 التعاون اإلسالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول األعضاء: المساهمات المحتملة لمؤسسات منظمة الملحق

 األنشطة / المشروعات / البرامج الحالية تحت مظلة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 البنك اإلسالمي للتنمية

 األنشطة / المشروعات / البرامج
األهداف والغايات المندرجة تحت أهداف 

 التنمية المستدامة
 شركاء التنفيذ عوامل النجاح األساسية

 التفسير
)كيف ترتبط األنشطة بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة، وكيف يمكن أن 

 تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟(
البرامج التي تركز على تطوير البنية 
األساسية اإلقليمية وخاصة شبكات 

 النقل 

والهياكل : الصناعة، واالبتكار، 9الهدف 
 أ(- 9، 1- 9األساسية )

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية،  التمويل وبناء القدرات
وبنوك التنمية اإلقليمية متعددة 
األطراف، وصناديق التنمية، 

 والمنظمات اإلقليمية.

شرع البنك اإلسالمي للتنمية في تطوير برامج إقليمية مركزة للغاية، تغطي أقل 
وجه خاص. ويهدف البنك اإلسالمي للتنمية إلى تطوير عدد الدول األعضاء نمًوا ب

 من ممرات النقل التي من شأنها أن تعزز التجارة وسبل تنقل األفراد.

 بناء الشراكات وأنشطة حشد الموارد 
 

: عقد الشراكات لتحقيق األهداف 17الهدف 
 (9 -17، و6 -17، و4 -17، و3- 17)

 البنك الدولي، وبنك التنمية التمويل
 اآلسيوي،

 والمانحين اإلقليميين،
 ومؤسسة بيل جيتس.

تماشًيا مع رغبة البنك اإلسالمي للتنمية وهدفه الرامي إلى تعزيز أنشطة تعبئة 
الموارد، حشد البنك اإلسالمي للتنمية موارد ضخمة من مختلف المنظمات لزيادة 

في العملية  المشروعات المعنية بالفقر من خالل االستفادة من خبرات المشاركين
 لتحقيق أفضل النتائج.

المشاركة الفاعلة في البرنامج العالمي 
 لتغير المناخ ودعمه

 

مؤسسات األمم المتحدة ذات  اتساق السياسات ب( -13) العمل المناخي :13الهدف 
 الصلة

التزامه بدعم أجندة تغير المنا ، يشارك البنك اإلسالمي للتنمية من منطلق 
سائر المصارف اإلنمائية متعددة األطراف، في عدد من فعاليات بفعالية، وكذا 

تغير المنا . على سبيل المثال، شارك البنك في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر 
األطراف في االتفاقية اإلطار لألمم المتحدة بشأن تغير المنا ، كما ساهم في 

لمعتمد عام ا 2030-2015إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 
. وقد شارك البنك اإلسالمي للتنمية بنشاط في هذه الفعاليات كما نظم 2015

 بعض الفعاليات األخرى.
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 تنمية المهارات والكفاءات
 التدريب لمهني للحد من الفقر 
 مشروعات التدريب التقني والمهني 

، 4 -4، و3 -4التعليم الجيد ) :4الهدف 
 (6 -4، و5 -4و
 

البيانات والرصد، 
والتمويل، وبناء القدرات، 

 واتساق السياسات

وزارات التربية والتعليم، ووزارات 
شؤون المرأة، ومؤسسات التمويل 
متناهي الصغر، والبنك الدولي، 

 والمنظمات غير الحكومية

في إطار برنامج تطوير المهارات والكفاءات، يقدم البنك اإلسالمي للتنمية برامج 
المهارات والكفاءات المهنية، كما يتيح فرصة  محو األمية الوظيفية وتعزيز

الوصول إلى التمويل متناهي الصغر لتنمية ريادة األعمال. ويستهدف البنك فئات 
 الشباب، والمرأة، باإلضافة إلى المتسربين من المدارس.

 التعليم األساسي والثانوي العالميين:
 برنامج التعليم ثنائي اللغة 
  تعزيز القدرة مبادرة التعليم من أجل

 على المنافسة

، 2 -4، و1- 4التعليم الجيد ) :4الهدف 
 ج( -4أ، و -4، و5 -4و

البيانات والرصد، 
والتمويل، وبناء القدرات، 

 واتساق السياسات

وزارات التربية والتعليم، والبنك 
الدولي، واليونيسيف، وصندوق 

الطفولة، والوكالة الفرنسية 
لية، للتنمية، ووزارة التنمية الدو 
والجمعية األلمانية للتعاون 

، والوكالة وايزالدولي، وبرنامج 
األمريكية للتنمية الدولية، 
ومؤسسة دبي العطاء، 

ANECD والمؤسسات ،
اإلعالمية، والمنظمات غير 

 الحكومية

يستهدف برنامج التعليم ثنائي اللغة األطفال المتسربين من المدارس، ويهدف إلى 
في نظام التعليم التقليدي لتعزيز فرص العمل للخريجين دمج التربية اإلسالمية 

وضمان الشمولية. ومن خالل مبادرة التعليم من أجل تعزيز القدرة على المنافسة 
)التي تستهدف تنمية الطفولة المبكرة ومستويات أخرى من التعليم(، يتم نشر أدوات 

 جاته.تقييم التعلم لبناء قدرات التقييم وتحسين أداء التعلم ومخر 
 

وضع ركائز تميز التعليم ما بعد الثانوي 
 ومالءمته:

  مبادرة التعليم من أجل تعزيز
  القدرة على المنافسة

 مشروعات التعليم ما بعد الثانوي 

 ب( -4، و3 -4التعليم الجيد ) :4الهدف 
 

البيانات والرصد، 
والتمويل، وبناء القدرات، 

 واتساق السياسات

والتعليم وزارات التعليم الجامعي 
بعد المرحلة الثانوية في البلدان 
األعضاء، والقطاع الخاص، 

 والمنظمات غير الحكومية

 التعليم  تدعم مبادرة التعليم من أجل تعزيز القدرة على المنافسة
لمواصلة التعلم مدى الحياة، وتعزيز القدرة على الحصول على فرص العمل، 

سلسلة المشروعات الخاصة بهذه المبادرة. وتحول االقتصادات. ويجري حالًيا بناء 
دخال التمويل اإلسالمي في مؤسسات التعليم  وتدعم المبادرة التوسع في المناهج وا 

  ما بعد الثانوي.
 الساريةالوقاية من األمراض 

 ومكافحتها
  دعم برنامج القضاء على مرض

 شلل األطفال، باكستان.
  الوقاية من انتقال فيروس نقص

 –البشرية من األم إلى طفلها المناعة 
 الكاميرون وطاجيكستان، وجيبوتي

 (3 -3الصحة الجيدة والرفاه ) :3الهدف 
 

، المناظرةالحكومية  الجهات  التمويل، وبناء القدرات
ومنظمة الصحة العالمية، 

 واليونيسيف

 للتنمية ومكافحتها، يدعم البنك اإلسالمي الساريالوقاية من األمراض في إطار 
مكانية الحصول عليه، ومدى تقبل تدخل المجتمع للمساهمة في  توافر اللقاح وا 

 القضاء على األمراض.
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  الوقاية من المالريا ومكافحتها
)الكاميرون، والنيجر، والسنغال، 

 والسودان(.
 غير الساريةالوقاية من األمراض 

 ومكافحتها
  ،دعم مشروع تطوير خدمات األورام

واألردن، والنيجر، جمهورية أوزبكستان، 
 وجيبوتي

  .دعم تطوير مركز أمراض القلب
 كوت ديفوار وموريتانيا

من المنتظر أن يسهم إنشاء المركز وما يتصل به من تدريب في خفض معدالت  المناظرةالجهات الحكومية  بناء القدرات  (3.4) الصحة الجيدة والرفاه :3الهدف 
من خالل توفير التدخالت  غير الساريةاالعتالل والوفيات المتعلقة باألمراض 

عادة التأهيل.  المختلفة الرامية إلى الوقاية، والعالج، وا 

 صحة األم والطفل:
  مبادرة إنقاذ األمهات. سيراليون

 والكاميرون
  تطوير وحدة متخصصة في صحة

األم وحديثي الوالدة في مستشفى موالغو 
 المركزي، أوغندا

، المناظرةالحكومية  الجهات التمويل، وبناء القدرات  (3.1) هالصحة الجيدة والرفا :3الهدف 
 ومؤسسات التدريب

في مجال سوف تساهم زيادة توافر القابالت، وأطباء التوليد، وغيرهم من العاملين 
، باإلضافة إلى إنشاء المراكز وتجهيزها، مساهمة كبيرة في الحد من معدل الصحة

 وفيات األمهات والرضع.

 النظام الصحي:تعزيز 
  بناء مستشفيات على المستوى

األولي، والثانوي، والثالث، ومراكز 
التدريب ورفع مستوياتها: تركيا، 

يران، وغينيا، والسنغال،  ندونيسيا، وا  وا 
وموزمبيق، وسورينام، وبوركينا فاسو، 

وبنين، والكاميرون، والجابون، ونيجيريا، 
 وتشاد، ولبنان.

 (3.8) لرفاهالصحة الجيدة وا :3الهدف 
 

 بناء القدرات
 

، المناظرةالحكومية  الجهات
 واليونيسيف

يساهم تحسين إمكانية الوصول المادي، وتعزيز توافر الموارد البشرية في مجال 
الصحة، وتعزيز نظام معلومات اإلدارة الصحية في تحسين فرص الحصول على 

 الخدمات الصحية الجيدة.

والمراقبة، تعزيز القدرات المختبرية، 
نتاج اللقاحات:  وا 

  :تعزيز مختبرات الصحة العامة

  (d.3 ;3.9) الصحة الجيدة والرفاه :3الهدف 
 

 بناء القدرات
 

، المناظرةالحكومية الجهات 
منظمة الصحة العالمية، ومعهد 

 باستور في السنغال

يهدف البنك اإلسالمي للتنمية إلى تعزيز المختبرات وأنظمة المراقبة لدعم 
 التشخيص المبكر لألمراض والكشف عن األوبئة.
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 أوزبكستان، غرب أفريقيا.
  الخدمات الوطنية لنقل الدم

 )الكاميرون، وسيراليون، وغينيا(.
  توسيع قدرات إنتاج اللقاحات في

 معهد باستور في السنغال.
 بناء القدرات عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف  برنامج التعاون الفني

 
برنامج التعاون الفني هو برنامج لتنمية القدرات من مجموعة البنك اإلسالمي  متاحغير 

للتنمية يهدف إلى تطوير قدرات األفراد والمنظمات التي تتماشى مع األولويات 
الوطنية للبلدان المستفيدة، وكذا أولويات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية. وفي 

فني عامل "بناء القدرات" لنجاح تحقيق أهداف هذا الصدد، يدعم برنامج التعاون ال
 التنمية المستدامة.

 عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف  برنامج تبادل المعرفة والخبرات
 

 بناء القدرات
 

وكاالت التعاون التقني في الدول 
األعضاء، على سبيل المثال، 

وزارة التخطيط اإلنمائي الوطني 
لة بجمهورية إندونيسيا، ووكا

التنمية والتعاون التركي )تيكا(، 
AMCI وشركاء التنمية، على ،

سبيل المثال، مكتب األمم 
المتحدة للتعاون فيما بين بلدان 

 الجنوب، ومركز أنقرة.

هو طريقة محددة في إطار برنامج التعاون الفني برنامج تبادل المعرفة والخبرات 
الدول األعضاء باستخدام نهج تتولى مشروعات تنمية القدرات طويلة األجل في 

التعاون بين بلدان الجنوب )أي نقل الخبرات والموارد والتكنولوجيا فيما بين الدول 
األعضاء لتطوير قدراتها(. ومن ثم، تالئم طريقة برنامج تبادل المعرفة والخبرات 

، وأنها تدعم عوامل "بناء القدرات" للنجاح في تحقيق أهداف التنمية 17الهدف 
 تدامة.المس

الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف  برنامج العلوم والتكنولوجيا
 األساسية
 عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف 

 بناء القدرات
 

مؤسسات العلوم والتكنولوجيا في 
الدول األعضاء، والمؤسسات 
األكاديمية، ومؤسسات البحث 

 والتطوير

برنامج تعاون فني فريد يركز فقط على مبادرات برنامج العلوم والتكنولوجيا هو 
قطاع العلوم والتكنولوجيا، مع التركيز بشكل خاص على تنمية قدرات األفراد 

والمنظمات التي تعمل في هذا القطاعات الفرعية. ويتماشى البرنامج مع عوامل 
 "بناء القدرات" لنجاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 الصحة الجيدة والرفاه :3الهدف  الحكومية برنامج المنظمات غير
 التعليم الجيد :4الهدف 
 العمل الالئق ونمو االقتصاد :8الهدف 

 بناء القدرات
 

المنظمات غير الحكومية في 
 الدول األعضاء

يركز برنامج المنظمات غير الحكومية على بناء قدرات القطاع الثالث. ويتماشى 
لنجاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن  البرنامج مع عوامل "بناء القدرات"

أن يالئم عدًدا من أهداف التنمية المستدامة حيث أن مبادراته واسعة النطاق 
  )يتماشى مع القطاعات ذات األولوية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية(.
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التخطيط الجغرافي/ تخطيط مراكز 
 الموارد

 األهدافعقد الشراكات لتحقيق  :17الهدف 
 

مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما  الحوكمة، البيانات والرصد
بين بلدان الجنوب، ومركز أنقرة، 

ووكاالت التعاون التقني في 
 الدول األعضاء.

يهدف برنامج التخطيط الجغرافي/ التخطيط لمراكز الموارد إلى تحديد المؤسسات 
والتكنولوجيا والموارد ذات الصلة، ذات الخبرة في الدول األعضاء التي لديها الخبرة 

وعلى استعداد لمشاركتها مع سائر الدول األعضاء. ويسمح البرنامج لمجموعة 
بالغ جميع  البنك اإلسالمي للتنمية بتحديد مراكز الموارد في الدول األعضاء، وا 

األطراف المعنية بشفافية من خالل المنشورات، وكذا من خالل المنصة 
خطيط الجغرافي(. ويساعد ذلك على تحسين الحوكمة. ويساعد اإلليكترونية )الت

البرنامج كذلك على ترسيخ الروابط بين الدول األعضاء من خالل الصياغة الفعالة 
لمشروعات برنامج تبادل المعرفة والخبرات استناًدا إلى معلومات موضوعية 

حقيق النجاح، وموثوق بها. كما تدعم المبادرة عامل "البيانات والرصد" المهم لت
حيث تجمع المنصة بيانات عن جوانب مختلفة من المؤسسات ذات الخبرة في 
الدول األعضاء وتعرضها )مثل عدد من المشروعات الحالية والمنجزة، ومواقع 

 المشروعات، والجوائز، وغيرها من اإلنجازات(
 فريقياإبرنامج األراضي الجافة في شرق 

 
 -1، و1 -1)القضاء على الفقر  :1الهدف 

 (5 -1، و4
، 1 -2القضاء التام على الجوع ) :2الهدف 

 (5-2، و4-2، و3-2، و2 -2و
، 1 -3الصحة الجيدة والرفاه ) :3الهدف 

 (2-3و
 (6-4، و1 -4) التعليم الجيد :4الهدف 
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 

 (1 -9األساسية )
الحد من أوجه عدم المساواة  :10الهدف 

(10- 1) 
 (1 -13العمل المناخي ) :13الهدف 

الحوكمة، والتمويل، 
والبيانات والرصد، وبناء 

 القدرات

حكومات أوغندا وجيبوتي 
والصومال، ومركز األهداف 
اإلنمائية لأللفية )تحالف وعد 

 األلفية(
 

كمة من خالل بناء المعرفة بنظم و سيساهم البرنامج في تعزيز ممارسات الح
المستفيدين وضمان نزاهة وشفافية ممارسات المشتريات العامة. المشتريات لدى 

باإلضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى بناء قدرات السكان من الرعاة، ودمجهم 
في االقتصاد من خالل تثقيفهم وتزويدهم بالخدمات األساسية مثل التعليم 
ثمارات والصحة. وعالوة على ذلك، يهدف المشروع إلى جذب المزيد من االست

وتنويع خيارات التمويل من خالل بناء قدرات السكان من الرعاة. ومن حيث رصد 
البيانات، يمكن أن يتم ذلك من خالل العيادات والمدارس المتنقلة، وتحسين 
أساليب تسويق الثروة الحيوانية، والمساهمة في عمليات المسح األولية بشأن 

 المستفيدين.

الزراعية برنامج تعزيز اإلنتاجية 
 ألصحاب الحيازات الصغرى

 (1-1القضاء على الفقر ) :1الهدف 
، 1- 2القضاء التام على الجوع ) :2الهدف 

 (3 -2و

القدرات، والتمويل، بناء 
 والبيانات والرصد

حكومات بنين، وبوركينا فاسو، 
والكاميرون، ومالي، والنيجر، 

التحالف من أجل ثورة خضراء و 

نتاجية المحاصيل  يساعد البرنامج أنشطة بناء القدرات فيما يتعلق بخصوبة التربة وا 
من خالل مختبرات األبحاث التي بنيت حديثا أو تم تعزيزها. باإلضافة إلى ذلك، 

سيقوم البرنامج بنشر أنشطة بناء القدرات للوصول إلى المستفيدين )المزارعين 
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 -8) العمل الالئق ونمو االقتصاد :8الهدف 
1) 
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف  

 (1 -9األساسية )
الحد من أوجه عدم المساواة  :10الهدف 

(10- 1) 

في أفريقيا، والمركز الدولي 
لتطوير األسمدة بوصفهم شركاء 

 فنيين

خالل التدريب على الممارسات الزراعية  والتجار الزراعيين( لتحسين دخلهم من
السليمة. باإلضافة إلى ذلك، ستستخدم المختبرات البحثية التي تم إنشائها أو 

مع شبكات البحوث  التواصلتطويرها حديثًا لجمع البيانات ورصدها من خالل 
 القائمة واألكثر تطوًرا إقليمًيا وعالمًيا. وأخيًرا وليس آخًرا، يهدف البرنامج إلى

 المساهمة في تحسين نوعية البذور وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة.

البرنامج اإلقليمي لتعزيز المرونة إزاء 
انعدام األمن الغذائي المتكرر في 

 منطقة الساحل
 

 (5 -1، 1-1القضاء على الفقر ) :1الهدف 
، 1 -2القضاء التام على الجوع ) :2الهدف 

2- 3 ،2- 4 ،2- 5) 
 -8العمل الالئق ونمو االقتصاد ) :8الهدف 

1) 
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 

 (1-9األساسية )
الحد من أوجه عدم المساواة  :10الهدف 

(10- 1)  
 (1 -13العمل المنا  ) :13الهدف 

البيانات والرصد، واتساق 
السياسات، وبناء القدرات، 

 والتمويل

حكومات بوركينا فاسو، وتشاد، 
ومالي، وموريتانيا، وجامبيا، 

والنيجر، والسنغال، واللجنة 
الدائمة المشتركة بين الدول 
لمكافحة الجفاف في منطقة 
 الساحل بوصفها شريك تقني

 

عادة تأهيل البنية القائمة فيما  يهدف البرنامج إلى توفير بنية أساسية جديدة وا 
. باإلضافة إلى يتعلق بمرافق الري والتخزين لمكافحة الصدمات المرتبطة بالمنا 

ذلك، يوفر البرنامج فرص التمويل المشترك لسائر الممولين والمانحين مثل 
المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة )التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية( 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتقديم تمويل إضافي إلى المجتمعات المحلية 
لدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة المستهدفة. وتشرف اللجنة ا

الساحل، بوصفها الشريك التقني، على جوانب البيانات، والرصد، واتساق 
السياسات الخاصة بالتدخل اإلنمائي. كما يقدم البرنامج جهود بناء القدرات في 

عة على العديد من المجاالت. على سبيل المثال، يدعم البرنامج قدرة وزارات الزرا
بناء وتعزيز قدراتها المؤسسية إلصدار المعلومات المتعلقة بالطقس وتحليلها، وهي 
معلومات مهمة بالنسبة إلى إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني، وذلك بدعم من 

 اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل.
 

التمويل اإلسالمي متناهي الصغر 
 والعمل االجتماعية

 (1.4) القضاء على الفقر :1الهدف 
 (4.4) التعليم الجيد :4الهدف 
  أ( -5المساواة بين الجنسين ) :5الهدف 
 -8العمل الالئق ونمو االقتصاد ) :8الهدف 

 (10 -8، و3
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 (9.4) األساسية

الحوكمة، والبيانات 
والرصد، واتساق 

السياسات، وبناء القدرات، 
 والتمويل

حكومات قيرجيزستان، وكوت 
ديفوار، والسودان، والسنغال، 

وألبانيا، ومصر، واألردن، وجزر 
المالديف، وتشاد، وبنين، 

 وطاجيكستان، وأوغندا
 

يجسد برنامج التمويل اإلسالمي متناهي الصغر مبدأ تقاسم/ المشاركة في الربح 
الفقراء. لذلك يعتمد نجاحها على هيكل الحوكمة السليم والخسارة في التعامل مع 

والمسؤول. ويمثل بناء القدرات عاماًل حاسًما ألنه يضمن دعم الشركات المجدية 
مالًيا. وبما أن التمويل اإلسالمي متناهي الصغر حقل وليد، فهو يتطلب وجود 

 إطار سياسات يضمن تكافؤ الفرص لجميع القطاعات المعنية.
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 المجتمعية التنمية
 
 
 

 القضاء على الفقر :1الهدف 
 (1.1,) (1.3), (1.4), (1.5)  

 (1 -2القضاء التام على الجوع ) :2الهدف 
 (3.8) الصحة الجيدة والرفاه :3الهدف 
 المساواة بين الجنسين :5الهدف 

 (5-5أ( و ) -5)  
المياه النظيفة والنظافة الصحية  :6الهدف 

 ب( -6)
أوجه عدم المساواة الحد من  :10الهدف 

(10- 2) 
 االستهالك واإلنتاج المسؤوالن: 12الهدف 

(12.2,12.8) 
 ب( -13العمل المناخي ): 13الهدف 

الحوكمة، والبيانات 
والرصد، واتساق 

السياسات، وبناء القدرات، 
 والتمويل

حكومات إندونيسيا، وسيراليون، 
 وجامبيا، وكوت ديفوار، وأوغندا

 
 
 

التنمية المجتمعية في حافظة منظمة اإلغاثة والتنمية الدولية.  يتزايد انتشار نهج
وتتمثل عوامل النجاح الرئيسية الالزمة لتحقيق التمكين الفعال للمجتمع في 

الحوكمة وبناء القدرات، حيث تشترك المجتمعات في التخطيط وصناعة القرارات 
طيع أداء هذه لوضع جدول أعمال التنمية المحلية، ليس هذا فحسب ولكنها تست

األنشطة المهمة من خالل نهج منظم لبناء القدرات كذلك. وتوضح التجارب 
السابقة أنه من دون إشراك المجتمعات المحلية ال يمكن أن تتحقق الفعالية 

 الحقيقية لتدخالت التنمية.

 القضاء على الفقر :1الهدف  برنامج القرية المستدامة
 (1.1, 1.3, 1.4, 1.5)  

 القضاء التام على الجوع :2الهدف 
 (2.1) 
 (3.8) الصحة الجيدة والرفاه :3الهدف 
-5أ،  -5المساواة بين الجنسين ) :5الهدف 

5) 
 المياه النظيفة والنظافة الصحية :6الهدف 

 ب( -6)
 : الحد من أوجه عدم المساواة10الهدف 

(10.2)    
 االستهالك واإلنتاج المسؤوالن :12الهدف 

(12.2,12.8) 
 (b.13)العمل المناخي  :13دف اله

الحوكمة، والبيانات 
والرصد، واتساق 

السياسات، وبناء القدرات، 
 والتمويل

حكومات السودان، وموزمبيق، 
والنيجر، وغينيا، وقيرجيزستان، 

 وتشاد
 

يعد نهج التنمية المجتمعية هو المبدأ األساسي لبرنامج القرية المستدامة. ومن ثم، 
التنمية المجتمعية في حافظة منظمة اإلغاثة والتنمية الدولية. يتزايد انتشار نهج 

وتتمثل عوامل النجاح الرئيسية الالزمة لتحقيق التمكين الفعال للمجتمع في 
الحوكمة وبناء القدرات، حيث تشترك المجتمعات في التخطيط وصنع القرار لوضع 

داء هذه األنشطة جدول أعمال التنمية المحلية، ليس هذا فحسب ولكنها تستطيع أ
المهمة من خالل نهج منظم لبناء القدرات كذلك. وتوضح التجارب السابقة أنه 

 دون إشراك المجتمعات المحلية ال يمكن تحقيق الفعالية الحقيقية لتدخالت التنمية.
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 ,1.3 ,1.1) القضاء على الفقر :1الهدف  دعم تشغيل الشباب
1.4, 1.5) 

 (4.4) التعليم الجيد :4الهدف 
  أ( -5المساواة بين الجنسين ) :5الهدف 
  العمل الالئق ونمو االقتصاد :8الهدف 

(8.3, 8.5, 8.6, 8.10) 
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 (9.3) األساسية

الحوكمة، والبيانات 
والرصد، واتساق 

السياسات، وبناء القدرات، 
 والتمويل

حكومات تونس، ومصر، وليبيا، 
 واليمن

تنفيذ عملية التمويل اإلسالمي متناهي الصغر الناجح والمستدام، ينبغي بناء بغية 
قدرات المستفيدين المستهدفين لمساعدتهم على الوصول إلى فهم أفضل للمنتجات 
دارة شؤونهم الخاصة  دارتها بكفاءة. ولمساعدة الشباب على تنظيم وا  ذات الصلة وا 

بناء القدرات، والسجالت/  بأنفسهم على نحو أفضل، يجب أن تتوافر شروط
 البيانات المناسبة، واإلشراف المنتظم.

البنية األساسية الريفية )الطرق 
الريفية، واإلسكان، والبنية األساسية 

 االجتماعية(
 

 القضاء على الفقر :1الهدف 
 (1.1, 1.3, 1.4, 1.5)  

، 1 -2القضاء التام على الجوع ) :2الهدف 
 ج(-2أ، و -2و

 (3.8) الصحة الجيدة والرفاه :3الهدف 
 (5.4) المساواة بين الجنسين :5الهدف 
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 

 أ(-9، و4 -9، و3 -9، و1 -9األساسية )
 مدن ومجتمعات محلية مستدامة :11الهدف 

(11.1, 11.2) 

البيانات والرصد، واتساق 
 السياسات، وبناء القدرات

وباكستان، حكومات أوزبكستان، 
ندونيسيا، وبنجالديش،  وألبانيا، وا 
والكاميرون، وتوجو، ونيجيريا، 
والسودان، والمغرب، وأوغندا، 

 واليمن، ومالي.

تطوير البنية األساسية الريفية هو أساس النهوض االجتماعي واالقتصادي 
 للمناطق الريفية النائية، حيث أنها ليست من المستفيدين من البرامج والميزانيات

الوطنية للنهوض االقتصادي. ومن ثم، من المتوقع أن يسهم تطوير البنية التحتية 
الريفية إلى حد كبير في أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بها. وترتبط فعاليتها 

بشدة بنظم البيانات والرصد الفعالة، وبناء القدرات/ التدريب وبيئة السياسات 
 المواتية.

ه، ومشروعات السدود، وتخزين الميا
 حماية البيئة

 

أ،  -2) القضاء التام على الجوع :2الهدف 
2- 4 ،2- 3) 

المياه النظيفة والنظافة الصحية  :6الهدف 
 (6-6، 5-6، 4-6، 1-6أ، -6)

الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 ج(-9أ، -9، 4 -9، 1 -9األساسية )

 -15، و1 -15الحياة في البر ) :15الهدف 
، 8 -15، و5-15، و4-15، و3 -15، و2
 أ( -15و

الحوكمة، والبيانات 
والرصد، واتساق 

السياسات، وبناء القدرات، 
 والتمويل

يران،  حكومات بوركينا فاسو، وا 
ومالي، والنيجر، والسودان، 

 وتونس.

نشاؤها عقد صفقات سلسة  يتطلب تخطيط البنية األساسية لتخزين المياه وا 
يعتمد نجاحها على وضع هيكل سليم ومسؤول للمشتريات العامة. ومن ثم، 

للحوكمة. ويمثل بناء القدرات عاماًل أساسًيا من عوامل الحفاظ على المرافق من 
 حيث التشغيل والصيانة.

ولجميع التدخالت المدرجة في هذا القطاع صلة مباشرة بتنفيذ أهداف التنمية 
 المستدامة.

القطاع فهو مدى توافر التمويل. ولذلك، أما العائق الرئيسي الذي يعرقل تنفيذ هذا 
 .يعتمد التنفيذ الناجح بشكل كبير على الحصول على التسهيالت المالية

وتتطلب حماية البيئة وضع معايير بيئية صارمة ووجود هيئات تنظيمية. وبالتالي، 
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 تأتي عملية صنع السياسات في صميم جهود حماية البيئة.

الصرف إمدادات المياه ومشروعات 
 الصحي في الريف

، 5-1أ، و1) القضاء على الفقر :1الهدف 
 (4-1و

 الصحة الجيدة والرفاه :3الهدف 
 د(3، و9-3، 5-3، 4-3، 2-3، و3-1)

 المياه النظيفة والنظافة الصحية :6الهدف 
، 6-6، و4-6، و3-6، و2-6، و6-1)
 ب(-6أ، و-6و

الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 ج(-9أ، و-9، و4-9، و1-9)األساسية 

  

الحوكمة، والبيانات 
والرصد، واتساق 

السياسات، وبناء القدرات، 
 والتمويل

حكومات بوركينا فاسو، 
وبنجالديش، والكاميرون، 
يران،  وجامبيا، وغينيا، وا 

وكازاخستان، وقيرجيزستان، 
ولبنان، ومالي، وموريتانيا، 

والمغرب، وموزمبيق، والنيجر 
 ل، وتوجووعمان، والسنغا

 

تتطلب مشروعات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية إدارة يقظة، 
مكانية الوصول إلى المعلومات، ومشاركة األطراف المعنية. وبالتالي،  وشفافية، وا 
 يتوقف التنفيذ الناجح لمشروعات المياه والصرف الصحي على الحوكمة الرشيدة.

لتعريف هذه المشروعات والتخطيط لها في ومن المهم توفير البيانات األساسية 
جميع البلدان. ويعتبر رصد بيانات مصادر المياه ومدى توافرها قبل تنفيذ المشروع 

 وبعده أحد أهم عوامل التنفيذ الناجح واستدامة المشروعات.
ويمثل بناء القدرات عاماًل أساسًيا في الحفاظ على المرافق من حيث التشغيل 

التدخالت المدرجة في هذا القطاع صلة مباشرة بتنفيذ أهداف والصيانة. ولجميع 
 التنمية المستدامة.

وينبغي تعزيز التسهيالت التمويلية لضمان التحسن المستمر وتنفيذ هذه 
المشروعات. وهناك حاجة إلى تدخل القطاع الخاص من أجل تحقيق االستدامة 

  ووضع نظام موحد وفواتير للرسوم الجمركية.

أ، -2القضاء التام على الجوع ) :2الهدف  ناخ والحماية من الفيضاناتتغير الم
 (4-2، و3-2و

المياه النظيفة والنظافة الصحية  :6الهدف 
، 6-6، و5-6، و4-6، و3-6، و6-1)
 ب(-6أ، و-6و

 العمل المناخي :13الهدف 
 (13.1, 13.3)  

 -15، و1- 15الحياة في البر ) :15الهدف 
، 8-15، و5-15و، 4 -15، و3 -15، و2
 أ(-15و
 

الحوكمة، والبيانات 
والرصد، واتساق 

السياسات، وبناء القدرات، 
 والتمويل

حكومات أذربيجان، والكاميرون، 
ومصر، والكويت، وباكستان، 

 والسودان
 

ال مناص من حدوث تغير في المنا  وما يتبعه من أثر على المجتمع اإلنساني. 
بالغ األهمية لحفاظ على الموارد المهمة لحياة وُيعد التكيف مع تغير المنا  أمر 

اإلنسان. ويتطلب التدخل في هذا القطاع المهم التزاًما على أعلى المستويات، 
باإلضافة إلى تحديد الهيكل اإلداري المسؤول. ويعد بناء القدرات عاماًل مهًما من 

موعة واسعة تدابير التكيف مع تغير المنا  والتخفيف من آثاره، وينبغي تنفيذ مج
من حمالت التوعية حول التعامل مع تغير المنا  وآثاره. وترتبط جميع المدخالت 

 المدرجة في هذا القطاع مباشرة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويتمثل العائق الرئيسي الذي يعرقل تنفيذ هذا القطاع في مدى توافر موارد التمويل 

مد التنفيذ الناجح اعتماًدا كبيًرا على إمكانية المتاحة ومجال تركيزها. ومن ثم، يعت
 الحصول على التسهيالت المالية.

وهناك حاجة إلى وضع سياسات سليمة لتوفير بيئة مواتية لتخطيط وتنفيذ 
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 استراتيجيات تغير المنا .

تحسين إدارة الموارد المائية وكفاءة 
 استخدام المياه

 

، 5-1، 4-1القضاء على الفقر ) :1الهدف 
 ب(-1

، 3-2القضاء التام على الجوع ) :2الهدف 
 أ(-2، 4-2و

المياه النظيفة والنظافة الصحية  :6الهدف 
 ب(-6أ، -6، 6-6، 6-5، 6-4)

 -13، و1 -13العمل المناخي ) :13الهدف 
3) 

الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 ج( -9أ، و -9، و4 -9، و1 -9األساسية )

 

الحوكمة، والبيانات 
والرصد، واتساق 

السياسات، وبناء القدرات، 
 والتمويل

حكومات أفغانستان، ومصر، 
يران، وكازاخستان، وليبيا،  وا 

وموريتانيا، وموزامبيق، والسنغال، 
والسودان، وطاجيكستان، 

 وأوزبكستان

مكانية  يتطلب تخطيط مشروعات إدارة المياه وتنفيذها إدارة يقظة، وشفافية، وا 
المعلومات، ومشاركة األطراف المعنية. لذا يتوقف التنفيذ الناجح الوصول إلى 

لمشروعات المياه والصرف الصحي على الحوكمة الرشيدة خالل عمليات الشراء 
دارة العقود.  وا 

ومن المهم توفير البيانات األساسية لتحديد هذه المشروعات والتخطيط لها في 
ياه ومدى توافرها قبل وبعد تنفيذ جميع البلدان. ويعتبر رصد بيانات مصادر الم

 المشروع أحد أهم عوامل التنفيذ الناجح واستدامة المشروعات.
يتعين بناء القدرات في مجال التكنولوجيا المتقدمة لتحسين الكفاءة واإلنتاجية 
والحفاظ على المرافق من حيث التشغيل والصيانة. وينبغي تعزيز التسهيالت 

 مستمر وتنفيذ هذه المشروعات.التمويلية لضمان التحسن ال
ومن أهم العوامل الرئيسية الالزمة لنجاح إدارة الموارد المائية تطوير مؤسسة إدارة 
المياه، وتشمل األطراف المعنية مثل جمعية مستخدمي المياه. ويتطلب ذلك وضع 
 سياسات على أعلى مستوى والمحافظة على تماسكها لضمان التحسين المستمر.

لتحليالت التجريبية لقضايا األبحاث وا
 التنمية المعنية بالسياسات

 عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف 
(17.14) 

 

بناء القدرات، واتساق 
 السياسات، والحوكمة

البنك الدولي وسائر المؤسسات 
البحثية، والكومسيك، ومركز 

أنقرة، وأعضاء مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمية

المعرفة وبحوث السياسات في مجال اقتصاديات التنمية يساعد تطوير منتجات 
على تعزيز اتساق السياسات وتنسيقها من أجل التنمية المستدامة، كما يعزز بشكل 

غير مباشر قدرة مجموعة البنك اإلسالمي على معالجة جميع أهداف التنمية 
 المستدامة األخرى.

األبحاث التي تركز على توقع التحديات 
وتحديات التنمية الناشئة العالمية 

لمساعدة البنك اإلسالمي للتنمية على 
صياغة التدخالت واالستجابة في الوقت 

 المناسب

 عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف 
(17.13, 17.14) 

بناء القدرات، واتساق 
 السياسات، والحوكمة

البنك الدولي وسائر المؤسسات 
البحثية، والكومسيك، ومركز 

وأعضاء مجموعة البنك أنقرة، 
 اإلسالمي للتنمية

يهدف هذا البحث إلى تعزيز تنسيق السياسات وتماسكها فيما بين الدول األعضاء 
( رصد التطورات االقتصادية والمالية 1في البنك اإلسالمي للتنمية من خالل )

( تحديد تحديات التنمية الناشئة 2على الصعيد العالمي وفي البلدان األعضاء، )
( تسليط الضوء على نقاط 3ديات التمويل الكلي التي تواجه الدول األعضاء، )وتح

الضعف في الدول األعضاء كل على حدة، ودمج معالجتها في تدخالت البنك 
 اإلسالمي للتنمية واستراتيجيات الشراكة في البلدان األعضاء.
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االستثمار في أسهم قطاع خدمات 
والتكافل، التمويل اإلسالمي )البنوك، 

والتمويل متناهي الصغر، وشركات 
 التأجير واالستثمار(

 المياه النظيفة والنظافة الصحية :6الهدف 
 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة :7الهدف 
 العمل الالئق ونمو االقتصاد :8الهدف 
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 األساسية
 الحد من أوجه عدم المساواة :10الهدف 

 االستهالك واإلنتاج المسؤوالن :12ف الهد

بناء القدرات، واتساق 
 السياسات، والحوكمة

الجهات المنظمة، والحكومات، 
 والقطاع العام، والقطاع الخاص

 

تطوير قطاع األوقاف / تمويل 
 المشروعات

 القضاء على الفقر :1الهدف 
 القضاء التام على الجوع :2الهدف 
 والرفاهالصحة الجيدة  :3الهدف 
 التعليم الجيد :4الهدف 

بناء القدرات، واتساق 
 السياسات

الحكومات، ومنظمات المجتمع 
 المدني، والقطاع الخاص

 

 

 
 المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص

 

األهداف والغايات المندرجة تحت أهداف  األنشطة/المشروعات/البرامج
 شركاء التنفيذ عوامل النجاح األساسية التنمية المستدامة

 التفسير
)كيف ترتبط األنشطة بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة وكيف يمكن أن  

 تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟(
الدول األعضاء في المؤسسة  التمويل : العمل الالئق ونمو االقتصاد 8الهدف  برنامج القطاع المالي

اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، 
 وهيئات القطاع الخاص

يتضمن برنامج القطاع المالي بالمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص محورين 
( أسهم رأس المال إلنشاء البنوك الجديدة، وشركات التأجير 1رئيسين: 

( مد "خط التمويل" للمؤسسات المالية بهدف اإلقراض المتجدد 2واالستثمار، 
ف البرنامج إلى تحسين وصول الشركات للشركات الصغيرة والمتوسطة. يهد

الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل بغية مساعدتها في توفير فرص عمل جديدة 
مليون دوالر، وصل برنامج  500والئقة. ومن خالل محفظة نشطة تضم أكثر من 

 1000القطاع المالي بالمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص إلى أكثر من 
 30000لصغيرة والمتوسطة لدعمها في توفير أكثر من شركة من الشركات ا

 فرصة عمل.
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 القضاء التام على الجوع :2الهدف  برنامج القطاع العيني
 المياه النظيفة والنظافة الصحية :6الهدف 
 : طاقة نظيفة وبأسعار معقولة7الهدف 
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 األساسية
 مدن ومجتمعات محلية مستدامة :11الهدف 

الدول األعضاء في المؤسسة  التمويل
اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، 

 وهيئات القطاع الخاص

في إطار برنامج القطاع العيني، تقدم المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص 
ائتمانات متوسطة وطويلة األجل وكذلك أسهم رأس المال لمشروعات الزراعة، 

بنية األساسية، والمياه، والنقل في الدول األعضاء بها. ويبلغ تخصيص االئتمان وال
مليون دوالر، وهو ما يساهم في  150السنوي المتوقع لهذه القطاعات أكثر من 
 (.11، و9، و7، و6، و2تحقيق أهداف التنمية المستدامة )الهدف 

 االقتصاد: العمل الالئق ونمو 8الهدف  الخدمات االستشارية
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 األساسية
 الحد من أوجه عدم المساواة :10الهدف 

الحوكمة الرشيدة، وبناء 
 القدرات، والتمويل

الحكومات، وبنوك التنمية متعددة 
األطراف األخرى، والهيئات 

التابعة لمنظمة التعاون 
اإٍلسالمي، والمؤسسات المالية، 

 خاصوهيئات القطاع ال

تقدم المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص الخدمات االستشارية لكل من 
 جهات القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات في المجاالت التالية:

مساعدة الدول األعضاء في إصدار الصكوك وحشد الموارد المالية من  (1
 السوق

 بيئة مواتيةدعم الحكومات إلقامة مناطق اقتصادية خاصة وترسيخ  (2
مساعدة المؤسسات المالية في القطاعين العام والخاص لتحويلها إلى  (3

 جهات إسالمية أو إنشاء نوافذ إسالمية
، تشارك المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص بفعالية في أكثر 2016في 
 مشروًعا من مشروعات الخدمات االستشارية. 15من 

 العمل الالئق ونمو االقتصاد: 8الهدف  أنشطة إدارة األصول
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 األساسية
 الحد من أوجه عدم المساواة :10الهدف 

الحوكمة الرشيدة، وبناء 
 القدرات، والتمويل

الحكومات، وبنوك التنمية متعددة 
األطراف األخرى، والهيئات 

التابعة لمنظمة التعاون 
، اإٍلسالمي، والمؤسسات المالية

 وهيئات القطاع الخاص

تُنشئ المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص صناديق جديدة في مختلف 
القطاعات لحشد الموارد لمستثمري أطراف أخرى من أجل دعم النمو، وتحسين 

البنية األساسية وكذا إمكانات التجارة واالستثمار للدول األعضاء بها. وقد تجاوز 
 800دارة المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص إجمالي األصول الخاضعة إل

 .2016مليون دوالر عام 
تقرير المؤسسة اإلسالمية لتنمية 

القطاع الخاص وتومسون رويترز حول 
 تطوير التمويل اإلسالمي 

القطاع الخاص، بالتعاون مع مؤسسة تومسون طورت المؤسسة اإلسالمية لتنمية  تومسون رويترز البيانات والرصد عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف 
رويترز، مؤشًرا مرجًحا مركًبا يقيس إجمالي معدالت التنمية لصناعة التمويل 

 .2013اإٍلسالمي. ويتم نشر نتائج المؤشر سنوًيا منذ عام 
برنامج تنمية المواهب في قطاع 

 التمويل اإٍلسالمي
من أجل المساعدة في مواجهة العجز في أعداد المتخصصين ذوي التأهيل  إي" لألعمال كلية "آي بناء القدرات التعليم الجيد :4الهدف 

التعليمي العالي في صناعة التمويل اإلسالمي، أخذت المؤسسة اإلسالمية لتنمية 
القطاع الخاص المبادرة لتقديم برنامج لتنمية المواهب. ومن خالل الشراكة مع 

ة )آي إي(، تهدف المؤسسة اإلسالمية لتنمية إحدى كليات األعمال األوروبية الرائد
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القطاع الخاص إلى تزويد المرشحين للبرنامج بالمهارات الالزمة إلعدادهم ليكون 
خبراء ناجحين في مجال التمويل اإلسالمي. باإلضافة إلى ذلك، حصل 

المشاركون في البرنامج على فرصة تدريب أثناء العمل لمدة عامين داخل 
 ية لتنمية القطاع الخاص. المؤسسة اإلسالم

 
 

  المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات

األهداف والغايات المندرجة تحت أهداف  األنشطة/المشروعات/البرامج
 شركاء التنفيذ عوامل النجاح األساسية التنمية المستدامة

 التفسير
)كيف ترتبط األنشطة بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة وكيف يمكن أن  

 تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟(
 القضاء التام على الجوع  :2الهدف  تأمين االستثمارات والتمويل المهيكل

 الصحة الجيدة والرفاه :3الهدف 
 المياه النظيفة والنظافة الصحية :6الهدف 
 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة :7الهدف 
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 األساسية
 مدن ومجتمعات محلية مستدامة :11الهدف 

التمويل، وبناء القدرات، 
 واتساق السياسات

الدول األعضاء في المؤسسة 
اإلسالمية لتأمين االستثمار 

وائتمان الصادرات، والمؤسسات 
 المالية في القطاع الخاص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في إطار برنامج تأمين االستثمارات والتمويل المهيكل، تقدم المؤسسة اإلسالمية 
لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات خدمات تأمين االستثمارات متوسطة وطويلة 

األجل لمشروعات الزراعة، والصحة، والبنية األساسية، والطاقة، والمياه، والصرف 
ضاء بالمؤسسة، وهو ما يساهم في تحقيق عدد من الصحي، والنقل في الدول األع

 (.11، و9، و7، و6، و3، و2أهداف التنمية المستدامة )الهدف 
يساعد برنامج التأمين متوسط األجل بالمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار  -

وائتمان الصادرات الدول األعضاء في استيراد البضائع والمعدات الالزمة للبنية 
دات التصنيع من خالل دعم المصدرين ورعاة المشروعات عن األساسية ومع

 طريق تخفيف حدة مخاطر عدم السداد )المخاطر السياسية والمخاطر التجارية(.
يستهدف برنامج تأمين االستثمارات األجنبية بالمؤسسة اإلسالمية لتأمين  -

االستثمار وائتمان الصادرات مساعدة الدول األعضاء بالمؤسسة في جذب 
الستثمارات األجنبية المباشرة من خالل دعم المستثمرين األجانب في تخفيف حدة ا

المخاطر السياسية )الحروب واالضطرابات األهلية، واالستمالك، والقيود 
المفروضة على تحويالت النقد األجنبي، واإلخالل بالعقود، وعدم احترام االلتزامات 

 المالية السيادية (
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"اتحاد أمان" وبناء القدرات لوكاالت 
 ائتمان الصادرات بالدول األعضاء 

"اتحاد أمان" ووكاالت ائتمان  بناء القدرات التعليم الجيد :4الهدف 
 الصادرات بالدول األعضاء

من أجل المساعدة في تعزيز قدرات المتخصصين في صناعة تأمين ائتمان 
المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات في الدول األعضاء، تقدم 

الصادرات، بوصفها شريًكا مؤسًسا لـ "اتحاد أمان"، برامج لبناء القدرات في الدول 
 األعضاء بوكاالت ائتمان الصادرات.

   
برنامج بناء القدرات وفق نموذج ترويج 

 االستثمار الماليزي
 : العمل الالئق ونمو االقتصاد8الهدف 

 
برنامج التعاون الفني لترويج  قدراتبناء ال

االستثمار، والمؤسسة الماليزية 
 لتطوير االستثمار

تم وضع برنامج لبناء القدرات لوكاالت تشجيع االستثمار بالدول األعضاء في 
البنك اإلسالمي للتنمية/منظمة التعاون اإلسالمي إلطالعها على النموذج الناجح 

المؤسسة الماليزية لتطوير االستثمار. ذي نفذته لترويج االستثمار في ماليزيا وال
يجري تنفيذ البرنامج على مدار السنوات العشر الماضية ويقدم فرًصا تدريبية 

 لمئات المسئولين في وكاالت تشجيع االستثمار.
برنامج تبادل الخبرات المعني بإصالح 

 مناخ االستثمار في تركيا
 : العمل الالئق ونمو االقتصاد8الهدف 

 
برنامج التعاون الفني لترويج  بناء القدرات

االستثمار، ووزارة االقتصاد 
وتشجيع التركية، ووكالة دعم 

 التركية االستثمار

يجري تنفيذ البرنامج على مدار السنوات الستة الماضية بهدف تبادل الخبرات 
بالبنك القّيمة لتركيا في مجال إصالح منا  االستثمار مع الدول األعضاء األخرى 

اإلسالمي للتنمية/منظمة التعاون اإلسالمي. استقطب البرنامج مئات المسئولين 
من الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية ووكاالت تشجيع االستثمار والوكاالت 

 المعنية باالستثمار.
 : العمل الالئق ونمو االقتصاد8الهدف  اتفاقية االستثمار الدولية

 
القدرات، التمويل، وبناء 

 واتساق السياسات
برنامج التعاون الفني لترويج 

االستثمار، ومؤتمر األمم المتحدة 
للتجارة والتنمية )األونكتاد(، 

والمكتب اإلقليمي للبنك اإلسالمي 
 للتنمية بالرباط

برنامج لبناء القدرات الفنية تم تصميمه لمفاوضي اتفاقيات االستثمار والخبراء 
األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة التعاون اإلسالمي.  القانونيين في الدول

 يجري تنفيذ البرنامج بنجاح على مدار السنوات العشرة الماضية.

 : العمل الالئق ونمو االقتصاد8الهدف  برنامج ريادة األعمال
 

برنامج التعاون الفني لترويج  بناء القدرات، والتمويل
المتحدة االستثمار، ومنظمة األمم 

للتنمية الصناعية )اليونيدو(، 
 وغيرهم من الشركاء المعنيين

برنامج معنى ببناء القدرات/التمويل يهدف إلى تشجيع ريادة األعمال ورأس المال 
االستثماري في الدول األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية/منظمة التعاون 

 اإلسالمي.

برنامج التعاون الفني لترويج  بناء القدرات، والتمويل المساواة بين الجنسين: 5الهدف  تمكين المرأة من خالل األعمال
االستثمار، ومنظمة األمم المتحدة 

للتنمية الصناعية )اليونيدو(، 

بالبنك برنامج يهدف إلى توفير مهارات األعمال للنساء في الدول األعضاء 
عاون اإلسالمي من أجل تمكينهن في المجال اإلسالمي للتنمية / منظمة الت

 االقتصادي واإلسهام بوجه عام في تنمية مجتمعاتهن.
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 وغيرهم من الشركاء المعنيين

 القضاء التام على الجوع  :2الهدف  النهوض باالستثمار الزراعي
  : العمل الالئق ونمو االقتصاد8الهدف 

برنامج التعاون الفني لترويج  بناء القدرات، والتمويل
المعنية واألطراف االستثمار، 

والمهتمين داخلًيا  األخرى،
 وخارجًيا

ُتعقد مجموعة من الفعاليات المعنية باالستثمار الزراعي على مستوى البلدان أو 
المستوى اإلقليمي بغية تسليط الضوء على دورها في تحقيق أمن الغذاء والتنمية 

لة االقتصادية وكذا رفع مستوى الوعي لدى المستثمر بفرص االستثمار المحتم
األعضاء بالبنك اإلسالمي للتنمية/منظمة والمتعلقة بالصناعات الغذائية في الدول 

 التعاون اإلسالمي.
 

 المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

األهداف والغايات المندرجة تحت أهداف  األنشطة/المشروعات/البرامج
 شركاء التنفيذ عوامل النجاح األساسية التنمية المستدامة

 التفسير
)كيف ترتبط األنشطة بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة وكيف يمكن أن  

 تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟(
التدريب في التمويل اإلسالمي 

للممارسين واألكاديميين في الدول 
 األعضاء

  الدورات اإللكترونية المفتوحة
 الحاشدة 

 الندوات وورش العمل 
  الزائرين بالمعهد برنامج الباحثين

 اإلسالمي للبحوث والتدريب
 مجموعة أدوات التمويل اإلسالمي 
 القانون النموذجي لألوقاف 

 النماذج القانونية للزكاة

عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 
(17-8)  
 

-8: العمل الالئق ونمو االقتصاد )8الهدف 
10) 

بالدول  ، والبنوك المركزيةEdX بناء القدرات، والتمويل
األعضاء، والجامعات في الدول 

األعضاء، واألمانة العامة 
 لألوقاف بالكويت

تعزز كل هذه األنشطة قدرة الدول األعضاء على االستفادة من فرص التمويل 
 اإلسالمي لحشد تمويل التنمية وزيادة اإلدماج المالي.
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نتاج المعرفة في التمويل  البحث وا 
 اإلسالمي

 مطبوعات رئيسية 
 البحوث بالمعهد اإلسالمي  منح

 للبحوث والتدريب
  برنامج الباحثين الزائرين بالمعهد

 اإلسالمي للبحوث والتدريب
 مؤتمرات وندوات البحوث

عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 
(17-8)  

-8: العمل الالئق ونمو االقتصاد )8الهدف 
10) 

تومسون البنك الدولي، ومؤسسة  بناء القدرات، والتمويل
رويترز، والجامعات في الدول 

األعضاء، واألمانة العامة 
 لألوقاف بالكويت

 

المساعدة الفنية في التمويل اإلسالمي 
للدول األعضاء بالبنك اإٍلسالمي 

 للتنمية
 
 
 

عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 
(17-8)  

-8: العمل الالئق ونمو االقتصاد )8الهدف 
10) 

   القدرات، والتمويلبناء 

 
 المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

األهداف والغايات المندرجة تحت أهداف  األنشطة/المشروعات/البرامج
 شركاء التنفيذ عوامل النجاح األساسية التنمية المستدامة

 التفسير
)كيف ترتبط األنشطة بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة وكيف يمكن أن  

 تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟(
مبادرة المعونة لصالح التجارة للدول 

  العربية
المساعدة الفنية لتعزيز القدرات  1-1

المؤسسية للهيئات المعنية بإدارة الرقابة 
 الحدودية للدول العربية المختارة.

المساعدة الفنية لتعزيز قدرة  1-2
جامعة الدول العربية على النهوض 

 : العمل الالئق ونمو االقتصاد 8الهدف 
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 األساسية
 عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف 
 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة :7الهدف 

 الحوكمة،
 

 بناء القدرات،
 

 اتساق السياسات،
 

 التمويل

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

ومنظمة والتنمية )األونكتاد(، 
الدولية، ومركز التجارة العمل 

منظمة األمم المتحدة الدولي، و 
 للتنمية الصناعية )اليونيدو(

مبادرة المعونة لصالح التجارة للدول العربية عبارة عن برنامج متعدد األطراف 
 لمانحين ُيعنى بتنمية وتكامل التجارة اإلقليمية.ومتعدد ا

يتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون والتنسيق مع منظمة التجارة الدولية تحت إشراف 
 مجلس مانحين.

يهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون والتكامل التجاري اإلقليمي بين البلدان العربية. 
ة والتجارة عبر الحدود من خالل ويسعى البرنامج إلى تسهيل التجارة اإلقليمي

 القضاء على وتنسيق وتبسيط القواعد واألنظمة الخاصة بالتجارة.
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 بالتكامل التجاري
خطة عمل ودراسة معنية  1-3

بالتدابير غير الجمركية للقضاء على 
العقبات الحالية أمام تنشيط التجارة 

 اإلقليمية فيما بين البلدان العربية
المساعدة الفنية لجزر القمر  1-4

مة منظوالسودان في االنضمام إلى 
 التجارة العالمية

دراسة حول مهارات تنويع  1-5
 التجارة واالقتصاد لمصر وتونس

تدريب وتوظيف الشباب في  1-6
 مجال التجارة الدولية في مصر

برنامج تنمية القدرات  1-7
 لمؤسسات دعم التجارة

برنامج بناء القدرات والدعم المؤسساتي 
 لمنطقة نواذيبو الحرة

 

في إطار البرنامج، يتم تزويد المؤسسات الحكومية بالمساعدة الفنية لتعزيز قدراتها 
 المؤسسية وكذا إعداد برامجها وخططها ذات الصلة.

تجارة للدول العربية، تقدم المؤسسة باإلضافة إلى برنامج مبادرة المعونة لصالح ال
 الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة التمويل التجاري للبلدان العربية األعضاء بها.

 
 
 

 
 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

األهداف والغايات المندرجة تحت أهداف  األنشطة/المشروعات/البرامج
 التنفيذ شركاء عوامل النجاح األساسية التنمية المستدامة

 التفسير
)كيف ترتبط األنشطة بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة وكيف يمكن أن  

 تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟(
أعضاء مجموعة البنك اإلسالمي  التمويل، والحوكمة التعليم الجيد :4الهدف  برامج محو األمية المهنية

 للتنمية
ارتباًطا وثيًقا بدعم حكومات الدول األعضاء وكذا يرتبط نجاح كل هذه البرامج 

 توافر الموارد المالية.
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أعضاء مجموعة البنك اإلسالمي  التمويل، والحوكمة التعليم الجيد :4الهدف  التعليم ثنائي اللغة
 للتنمية

يرتبط نجاح كل هذه البرامج ارتباًطا وثيًقا بدعم حكومات الدول األعضاء وكذا 
 المالية.توافر الموارد 

ُيعنى التمويل متناهي الصغر بتوفير النفاذ المالئم للتمويل بغية تمكين الفقراء من   التمويل وبناء القدرات (2-1) القضاء على الفقر :1الهدف  مشروعات التمويل متناهي الصغر
تنفيذ مشروعات األعمال بما يحقق مصلحتهم. وُيعد بناء القدرات عاماًل محورًيا 
بمعنى أنه حتى في ظل توافر التمويل لكن مع افتقار المستفيدين إلى القدرة على 

 شروع/البرنامج بالنجاح. استخدامه بكفاءة، لن ُيكلل الم
برنامج تعزيز اإلنتاجية الزراعية 

ألصحاب الحيازات الصغرى بأفريقيا 
 جنوب الصحراء الكبرى

التمويل، وبناء القدرات،  القضاء التام على الجوع :2الهدف 
 والحوكمة

أعضاء مجموعة البنك اإلسالمي 
 للتنمية

عنده المزارعون. وتحدد قدرة يحدد توافر التمويل المدى الذي يمكن أن يستفيد 
المزارعين مدى فعالية استخدامهم للتمويل المّقدم من خالل هذه البرامج. وُيعد 

 الدعم الحكومي عنصًرا أساسًيا في القضاء على العقبات النظامية.
 

دام عاماًل أساسًيا في التنفيذ الفعال لهذه المشروعات، في حين ُيعد التمويل المست  التمويل والحوكمة  الصحة الجيدة والرفاه :3الهدف  مشروعات القرية المستدامة
 ُيعد الدعم الحكومي من حيث توفير البيئة المواتية متطلب أساسي.

التمويل، واتساق  : طاقة نظيفة وبأسعار معقولة7الهدف  مشروعات الطاقة المتجددة للفقراء
 السياسات، وبناء القدرات

 أعضاء مجموعة البنك اإلسالمي
 للتنمية

لن يكون التنفيذ ممكًنا من دون الموارد المالية والسياسات المتسقة لتوجيه التنفيذ. 
وسيكون تعزيز قدرة كاًل من مقدمي التمويل والمستخدمين عاماًل محورًيا في 

 تحقيق االستدامة.
بناء القدرات، والحوكمة،  الصحة الجيدة والرفاه :3الهدف  برنامج إنقاذ األمهات

 والتمويل
 ,صندوق األمم المتحدة للسكان
 ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
)اليونيسف(، ومنظمة الصحة 

 العالمية

يحدد توافر التمويل مدى التغطية الصحية من حيث عدد المستفيدين. وتحدد قدرة 
العاملين في المجال الصحي مدى كفاءتهم في إنقاذ األمهات. كما ُيعد الدعم 

 أساسًيا في رفع مستوى الوعي وتحديد مقدمي الخدمات/العاملين الحكومي عاماًل 
 المناسبين في المجال الصحي.

 األنشطة/المشروعات/البرامج المستقبلية ضمن إطار مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 البنك اإلسالمي للتنمية
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 األنشطة/المشروعات/البرامج
 )على مدار السنوات الثالثة المقبلة(

والغايات المندرجة تحت أهداف  األهداف
 شركاء التنفيذ عوامل النجاح األساسية التنمية المستدامة

 التفسير
)كيف ترتبط األنشطة بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة وكيف يمكن أن  

 تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟(

 سوف يستمر معظم "األنشطة الحالية" في المستقبل، ألنها جزء من الخطط والبرامج متوسطة وطويلة األجل  مالحظة:
برنامج  تطوير القدرات لوكاالت 

 التعاون الفني 
مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما  بناء القدرات عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف 

بين بلدان الجنوب، ومركز أنقرة، 
 وشركاء التنمية اآلخرون

يعمل البنك اإلسالمي للتنمية على صياغة برنامج لتطوير القدرات بالتعاون مع 
الشركاء ويهدف إلى تعزيز قدرة وكاالت التعاون الفني في الدول األعضاء. 

ويتماشى ذلك مباشرة مع عامل النجاح الخاص بـ "بناء القدرات". ومن خالل هذا 
ت التعاون الفني جهات فاعلة أكثر كفاءة في النهوض البرنامج، ستصبح وكاال

 بالتعاون الفني بين الدول األعضاء في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.
بناء القدرات اإلحصائية لرصد سير 

العمل بأهداف التنمية المستدامة من 
خالل برنامج القدرات اإلحصائية بالبنك 

 اإلسالمي للتنمية

ات لتحقيق األهداف عقد الشراك :17الهدف 
(17-18) 

بناء القدرات، والبيانات، 
 والرصد

مكاتب اإلحصاء الوطنية بالمنظمات 
، البنك 21الدولية )مجموعة باريس 

 الدولي، 
الشراكة العالمية لبيانات التنمية 

 (المستدامة

يهدف برنامج القدرات اإلحصائية بالبنك اإلسالمي للتنمية إلى سد فجوات البيانات 
اإلحصائية في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي. وعلى وجه 

الخصوص، يساهم بناء القدرات اإلحصائية في تحقيق جميع أهداف التنمية 
 المستدامة األخرى.

االستثمار المؤثر المدفوع بالسوق في 
المشروعات التجارية التي تتسم 

بالتنافسية واإلدماج االجتماعي من 
 قف من أجل التنميةخالل منصات الو 

 القضاء على الفقر :1الهدف 
 القضاء التام على الجوع :2الهدف 
 الصحة الجيدة والرفاه :3الهدف 
 التعليم الجيد :4الهدف 

بناء القدرات، واتساق 
السياسات، والحكومات، 

ومنظمات المجتمع 
 المدني، والقطاع الخاص

  

 المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص

 األنشطة/المشروعات/البرامج
 )على مدار السنوات الثالثة المقبلة(

األهداف والغايات المندرجة تحت أهداف 
 شركاء التنفيذ عوامل النجاح األساسية التنمية المستدامة

 التفسير
)كيف ترتبط األنشطة بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة وكيف يمكن أن  

 تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟(
  : العمل الالئق ونمو االقتصاد8الهدف  برنامج القطاع المالي

 الحد من أوجه عدم المساواة :10الهدف 
الدول األعضاء بالمؤسسة  التمويل

القطاع الخاص، اإلسالمية لتنمية 
 وهيئات القطاع الخاص

من أجل تحسين نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، سيواصل برنامج 
القطاع المالي بالمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص تقديم أسهم رأس المال 

وخط التمويل للمؤسسات المالية. وعلى المدار السنوات الثالثة المقبلة، تعتزم 
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المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص زيادة أنشطتها/مشروعاتها في إطار 
% سنوًيا. وسوف يمّكن هذا األمر 10برنامج القطاع المالي بنسبة تتجاوز 

الشركات الصغيرة والمتوسطة من توفير المزيد من فرص العمل الالئق لدعم النمو 
لوغ أهداف التنمية المستدامة االقتصادي للدول األعضاء وكذا تحقيق النجاح في ب

 (8فيما يتعلق بالنمو االقتصادي والعمل )الهدف 
 القضاء التام على الجوع :2الهدف  برنامج القطاع العيني

 المياه النظيفة والنظافة الصحية :6الهدف 
  : طاقة نظيفة وبأسعار معقولة7الهدف 
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
  األساسية
  مدن ومجتمعات محلية مستدامة :11الهدف 

الدول األعضاء بالمؤسسة  التمويل
اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، 

 وهيئات القطاع الخاص

يهدف برنامج القطاع العيني بالمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص إلى 
اه تحقيق نمو ثابت في استثمارات قطاعات الزراعة والبنية األساسية والطاقة والمي
والنقل في السنوات الثالثة المقبلة. وفي هذا الصدد، ُيتوقع أن تتجاوز نسبة هذه 

% من استثمارات القطاع العيني بالمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع 60القطاعات 
الخاص. وسوف تساهم استثمارات المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص في 

، 7، و6، و2داف التنمية المستدامة رقم القطاعات المذكورة أعاله في تحقيق أه
 .11، و9و

  : العمل الالئق ونمو االقتصاد8الهدف  الخدمات االستشارية
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
  األساسية
 الحد من أوجه عدم المساواة :10الهدف 

الحوكمة الرشيدة، وبناء 
 القدرات، والتمويل

الحكومات، المصارف اإلنمائية 
متعددة األطراف والهيئات التابعة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي األخرى، 
والمؤسسات المالية، وهيئات القطاع 

 الخاص

من أجل المساعدة في تهيئة بيئة مواتية، وكذا بناء إمكانات التجارة واالستثمار في 
الدول األعضاء بالمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، سوف تسعى 

مشروًعا من مشروعات الخدمات االستشارية  50تنفيذ أكثر من المؤسسة إلى 
 الجديدة في السنوات الثالثة المقبلة.

  الصحة الجيدة والرفاه :3الهدف  أنشطة إدارة األصول
  : العمل الالئق ونمو االقتصاد8الهدف 
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 األساسية
  الحد من أوجه عدم المساواة :10الهدف 

 

الحوكمة الرشيدة، وبناء 
 القدرات، والتمويل

الحكومات، المصارف اإلنمائية 
متعددة األطراف والهيئات التابعة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي األخرى، 
والمؤسسات المالية، وهيئات القطاع 

 الخاص

صناديق جديدة في تهدف المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص إلى إنشاء 
قطاعات مختلفة تشمل البنية األساسية، والرعاية الصحية، والشركات الصغيرة 

والمتوسطة، والتجارة من أجل حشد الموارد من المستثمرين اآلخرين لتنمية الدول 
 األعضاء بالمؤسسة.

 المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
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 األنشطة/المشروعات/البرامج
 الثالثة المقبلة()على مدار السنوات 

األهداف والغايات المندرجة تحت أهداف 
 شركاء التنفيذ عوامل النجاح األساسية التنمية المستدامة

 التفسير
)كيف ترتبط األنشطة بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة وكيف يمكن أن  

 تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟(
 سوف يستمر معظم "األنشطة الحالية" في المستقبل، ألنها جزء من الخطط والبرامج متوسطة وطويلة األجل مالحظة:

المساعدة الفنية التمويل اإلسالمي 
للدول األعضاء بالبنك اإلسالمي 

 للتنمية
 القانون النموذجي لألوقاف 
 النماذج القانونية للزكاة 
 القانون النموذجي للصكوك 
  للبنوك اإلسالمية اختبار اإلجهاد

 وقطاع التمويل اإلسالمي
مستودع بيانات ومعلومات التمويل 

 اإلسالمي
 

 عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف 
(17-18) 

-8) : العمل الالئق ونمو االقتصاد8الهدف 
10) 

بناء القدرات، والتمويل، 
 والبيانات، والرصد

EdX والبنوك المركزية بالدول ،
الدولي،  األعضاء، والبنك

ومؤسسة تومسون رويترز، 
والجامعات في الدول األعضاء، 
 واألمانة العامة لألوقاف بالكويت

تعزز كل هذه األنشطة قدرة الدول األعضاء على االستفادة من إمكانات التمويل 
 اإلسالمي لحشد تمويل التنمية وزيادة اإلدماج المالي.

 
 
 

 التجارةالمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل 

 األنشطة/المشروعات/البرامج
األهداف والغايات المندرجة تحت أهداف  )على مدار السنوات الثالثة المقبلة(

 شركاء التنفيذ عوامل النجاح األساسية التنمية المستدامة
 التفسير

)كيف ترتبط األنشطة بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة وكيف يمكن أن  
 تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟(

  المساواة بين الجنسين: 5الهدف  برنامج تنمية صادرات البن اإلندونيسية
  : العمل الالئق ونمو االقتصاد8الهدف 
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 األساسية
  الحياة في البر :15الهدف 
 عقد الشراكات لتحقيق األهداف: 17الهدف 

وزارة الزراعة اإلندونيسية، معهد  بناء القدرات، والتمويل
بحوث البن، مؤسسة حماية التنوع 

 الحيوي، وجمعية مصّدري البن

التمويل بأسعار معقولة للشركات يهدف البرنامج إلى توفير نفاذ أفضل إلى 
الصغيرة والمتوسطة المصدرة للبن والعمل مع الهيئات المعنية لتحسين محصول 

البن وجودته. وفي إطار البرنامج، تقدم المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 
 تموياًل لمصّدري البن وتقديم الرعاية إلنشاء مركز/مراكز لتدريب مزارعي البن.
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نامج الربط التجاري بين الدول بر 
المنتجة للقطن في غرب أفريقيا والدول 
المستوردة للقطن في جنوب آسيا )قيد 

 اإلعداد(

  المساواة بين الجنسين: 5الهدف 
  : العمل الالئق ونمو االقتصاد8الهدف 
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 األساسية
 الحد من أوجه عدم المساواة :10الهدف 
  الحياة في البر :15الهدف 
 عقد الشراكات لتحقيق األهداف: 17الهدف 

 بناء القدرات، والتمويل
 

جمعيات رجال األعمال، 
واتحادات المصّدرين، ومؤسسات 
دعم التجارة، ومؤسسات بحوث 

القطن، والمنظمات غير 
 الحكومية

اإلسالمية  على غرار برنامج تنمية صادرات البن اإلندونيسية بالمؤسسة الدولية
لتمويل التجارة، يهدف هذا البرنامج إلى زيادة التبادل التجاري للقطن بين الدول 

األعضاء األفريقية والجنوب شرقية بالبنك اإلسالمي للتنمية. وفي إطار البرنامج، 
سوف تقدم المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة التمويل إلنتاج وتبادل 

ة التحديات المتعقلة باإلنتاج والتي تواجه المزارعين، القطن، إلى جانب مواجه
وتحسين المحصول واإلنتاج من خالل دعم أنشطة البحث والتطوير، ودعم 

زراعة الميكنة، وتطوير نظم الري في زراعة القطن، والتدريب على ممارسة ال
 المتقدمة، وتقليل التلوث. 

  الالئق ونمو االقتصاد: العمل 8الهدف   البرنامج الخاص آلسيا الوسطى
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
  األساسية
 الحد من أوجه عدم المساواة :10الهدف 
 عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف 

الحوكمة، وبناء القدرات، 
واتساق السياسات، 

 والتمويل
 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
ومركز التجارة الدولي، والوكاالت 

اإلنمائية الدولية بالدول 
األعضاء، ولجنة األمم المتحدة 
االقتصادية ألوروبا، ولجنة األمم 
المتحدة االقتصادية واالجتماعية 

 في إقليم آسيا والمحيط الهادي

تم إنشاء برنامج معني بالتعاون اإلقليمي بمجموعة البنك اإٍلسالمي للتنمية، 
يل التجارة في إطاره تقديم التمويل لدعم وستواصل المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمو 

التجارة اإلقليمية فيما بين دول آسيا الوسطى وبين دول آسيا الوسطى وباقي الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإٍلسالمي والعالم. وفي إطار هذا البرنامج، سوف 

هيئة بيئة يتم تقديم دعم المساعدة الفنية إلى الهيئات الحكومية المعنية بالتجارة لت
أعمال واستثمار مواتية بغية تسهيل التجارة داخل وعبر الحدود. عالوة على ذلك، 

سوف يتم تقديم دعم بناء القدرات المتعلق بالتجارة لمؤسسات دعم التجارة 
 والوكاالت الحكومية.

  : العمل الالئق ونمو االقتصاد8الهدف  برنامج الجسر التجاري العربي األفريقي
الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 األساسية
 عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف 

الحوكمة، وبناء القدرات، 
واتساق السياسات، 

 والتمويل

المؤسسة اإلسالمية لتأمين 
االستثمار وائتمان الصادرات، 

برنامج الصادرات السعودية، و 
المصرف العربي للتنمية و 

ك االقتصادية في أفريقيا، والبن
 اإلسالمي للتنمية

برنامج لتشجيع التجارة اإلقليمية بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدان العربية 
والدول األفريقية. في إطار هذا البرنامج، سيتم إجراء الدراسات القطاعية وتحليالت 
السوق وسيتم تقديم التدريب إلى مؤسسات دعم التجارة، وكذا تنظيم الفعاليات بين 

 مؤسسات األعمال.

برنامج دعم الشركات الصغيرة 
 والمتوسطة للمملكة العربية السعودية

 )قيد اإلعداد(

الحوكمة، وبناء القدرات،  
واتساق السياسات، 

 والتمويل
 

سوف يحدد البرنامج تدخالت المؤسسة الدولية اإٍلسالمية لتمويل التجارة في دعم  
والمتوسطة في األسواق اإلقليمية والعالمية، القدرات التنافسية للشركات الصغيرة 

وهو ما قد يشمل تحسين نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل المعقول، 
وتحسين مؤسسات دعم التجارة بهدف تقديم خدمات استشارية أفضل للشركات 
 الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية والتسويق والنفاذ إلى األسواق، وغيرها.
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 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

 األنشطة/ المشروعات/ البرامج
 ) خالل السنوات الثالثة المقبلة(

تحت أهداف المندرجة األهداف والغايات 
 التنمية المستدامة

 شركاء التنفيذ عوامل النجاح ااألساسية
 التفسير

أن ) كيف ترتبط األنشطة بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة، وكيف يمكن 
 تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟(

ائتالف للقضاء على ناسور الوالدة في 
2017-2021  

المنظمات غير الحكومية في  بناء القدرات، والتمويل ( 1-3الصحة الجيدة والرفاه )  :3الهدف 
 البلدان األعضاء

قدرتهاعلى تحدد قدرات المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالمهارات والخبرات 
تنفيذ المشروع. وتتمثل أهمية التمويل في تحفيز المنظمات غير الحكومية، وفي 

 الحصول على المواد الالزمة.
المنظمات غير الحكومية في  بناء القدرات، والتمويل الصحة الجيدة والرفاه  :3الهدف  مكافحة اإلصابة بالعمى

  البلدان األعضاء
الحكومية فيما يتعلق بالمهارات والخبرات قدرتها على تحدد قدرات المنظمات غير 

تنفيذ المشروع. وتتمثل أهمية التمويل في تحفيز المنظمات غير الحكومية، وفي 
 الحصول على المواد الالزمة.

 أنشطة المؤسسة و مشروعاتها وبرامجها الجارية: مركز أنقرة

 األنشطة/ المشروعات/ البرامج
 

تحت أهداف المندرجة األهداف والغايات 
 التنمية المستدامة

 عوامل النجاح ااألساسية
 

 شركاء التنفيذ
 التفسير

) كيف ترتبط األنشطة بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة، وكيف يمكن أن 
 تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟(

التعليم والتقدم العلمي في البلدان 
اإلسالمي األعضاء في منظمة التعاون 

 2016في عام 

-4، و2-4، و1-4التعليم الجيد ) :4الهدف 
7) 

الصناعة واالبتكار والهياكل : 9الهدف 
 ج(-9ب، و -9أ، و-9، و5-9األساسية )

 مدن ومجتمعات محلية مستدامة : 11الهدف 
 ج(-11أ، و-11)

السالم والعدل والمؤسسات القوية  :16الهدف 
 أ(-16)

التقرير بتحليل ودراسة االتجاهات في المؤشرات األساسية في مجال التقدم يقوم   تماسك السياسات
طورات التعليمية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. العلمي والت

ومن ثم، فإن التقرير يسلط الضوء على عدد من القيود والتحديات التي تواجه 
زيز تطور التعليم والتقدم تعالبلدان األعضاء في خضم مجهوداتها المبذولة ل

 العلمي.

التنمية الحضرية في البلدان األعضاء 
 في منظمة التعاون اإلسالمي

الصناعة واالبتكار والهياكل : 9الهدف 
 أ(-9، و1-9األساسية )

 مدن ومجتمعات محلية مستدامة: 11الهدف 

لتوسع الحضري الحالية في البلدان األعضاء يهدف هذا التقرير إلى دراسة حالة ا  تماسك السياسات
في منظمة التعاون اإلسالمي عن طريق تسليط الضوء على العوامل األساسية 

رئيسية تتصل  التي تؤدي إلى التوسع الحضري، وآثار التوسع الحضري، وقضايا
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االستهالك واإلنتاج :  12الهدف 
-12، و8-12، و7-12، و6-12المسؤوالن)

 ب(-12وأ، 

دان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، مثل الصور بالتنمية الحضرية في البل
 التكيف الحضري.المختلفة للحراك البشري، والضغوط البيئية، و 

األهداف اإلنمائية لأللفية  االنتقال من
إلى أهداف التنمية المستدامة: آفاق 
وتحديات أمام البلدان األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي

وفي ظل انتقال المجتمع الدولي من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية   السياساتتماسك  17 -1الهدف 
المستدامة، ثمة حاجة لتقييم إنجازات البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي فيما يتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفية وكذا لمراجعة اآلفاق والتحديات 
لمستدامة التي تم تبنيها حديثًا. في هذا السياق، ستوفر نحو تحقيق أهداف التنمية ا

هذه الدراسة تحلياًل شاماًل للتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في 
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي باالعتماد على آخر اإلحصاءات 

ت واآلفاق الرئيسية بغية والمعلومات. كما ستسعى الدراسة أيضًا إلى تحديد التحديا
تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي.
  تقرير المياه لمنظمة التعاون اإلسالمي

-3، و3-3الصحة الجيدة والرفاه ) :3الهدف 
9) 

 المياه النظيفة والنظافة الصحية: 6الهدف 
 

التقرير المعني بالمياه الخاص بمنظمة التعاون اإلسالمي مرة كل سيتكرر إصدار   تماسك السياسات
للوزراء المسؤولين عن المياه.  سنتين؛ وسيتم تقديمه أمام دورة المؤتمر اإلسالمي

خدمات كما تم تخصيص أحد فصول هذا التقرير لقضية الوصول إلى المياه و 
السياسات في منظمة والجدير بالذكر أن التقرير قد أمد صانعي المرافق الصحية. 

التعاون اإلسالمي بتوصيات خاصة بالسياسات في هذا المجال. فضاًل عن أنه 
 يرسم صورة محددة للوضع الحالي والتحديات التي يتم مواجهتها.

 
استيعاب الراديكالية والتطرف العنيف 

 ومكافحتهما

السالم والعدل والمؤسسات القوية  :16الهدف 
، 4-16، و3-16، و2-16، و16-1)
 أ(-16، و10-16، و5-16و

عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 
(17-17 ) 
 

مركز الدراسات السياسية  تماسك السياسات
واالقتصادية واالجتماعية، و 

مركز الشرق األوسط للدراسات 
 االستراتيجية ) أورسام(

جذرية للراديكالية والتطرف العنيف في البلدان المشروع إلى فهم األسباب اليهدف 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بغية مكافحة الراديكالية، والسيما تللك 

المنتشرة بين الشباب.  ومن ثم، فإن دراسة أسباب الراديكالية، وكذا وضع مجموعة 
ي تعزيز التنمية المستدامة عن من السياسات الجديدة في ضوء ذلك، سيسهم ف

طريق اإلسهام في استئصال شأفة العنف، وتشجيع إرساء السالم والتعاون 
لمناهضة التطرف العنيف، وحماية الضعفاء من األفراد، والسيما الشباب 

 والمجتمعات.
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حالة النوع االجتماعي في البلدان 

األعضاء في منظمة التعاون 
 اإلسالمي: آفاق وتحديات

 (5-4التعليم الجيد ) :4الهدف 
، 1-5المساواة بين الجنسين ) : 5الهدف 

 ( 6-5، و5-5، و4-5، و3-5، و2-5و
العمل الالئق والنمو االقتصادي : 8الهدف 

(8-5) 
عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 

(17-9 ) 

في البلدان األعضاء  ويسلط هذا التقرير الضوء على وضع المساواة بين الجنسين  تماسك السياسات
في منظمة التعاون اإلسالمي في أوجه اجتماعية واقتصادية مختارة تتمثل فيما 
يلي: التعليم، والصحة، والعنف، واألمان االجتماعي. كما يحدد التقرير اآلفاق 

والتحديات المتعلقة بالمرأة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. في 
التقرير مبادىء توجيهية واسعة النطاق حول تمكين المرأة؛ كما هذا الصدد، يمنح 

يطرح حلواًل لعدم المساواة بين الجنسين في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 
 اإلسالمي. 

 
التحديات الرئيسية أمام الشباب في 
البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

 (4-4التعليم الجيد ) :4الهدف 
 العمل الالئق والنمو االقتصادي: 8الهدف 

 ( 6-8، و8-5) 
الحد من أوجه عدم المساواه : 10الهدف 

(10-2 ) 
عقد الشراكات لتحقيق  :17الهدف 

 (9-17األهداف)

يحدد هذا التقرير التحديات الرئيسية التي يواجهها الشباب في البلدان األعضاء في   تماسك السياسات
في خمسة أوجه، وهي التعليم، والتوظيف، والحراك  منظمة التعاون اإلسالمي

واإلدماج االجتماعيين، والصحة العقلية. ويعد التقرير مبدئًا توجيهيًا واسع النطاق 
عن كيفية استغالل البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي اإلمكانات 

ن التعليم الفعلية لجموع الشباب عن طريق توفير الخدمات الالزمة لهم بدءًا م
 وانتهاًء بالصحة.

 
حالة األطفال في البلدان األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي

-3، و1-3الصحة الجيدة والرفاه ) :3الهدف 
 ( 4-3، و2

-8العمل الالئق والنمو االقتصادي): 8الهدف 
7) 

السالم والعدل والمؤسسات القوية  :16الهدف 
(16-2) 

يواجه األطفال، باعتبارهم من المجموعات األكثر ضعفًا بالمجتمع، تحديات عديدة   تماسك السياسات
منذ نعومة أظافرهم وحتى بلوغهم سن الرشد. في هذا الصدد، يقدم التقرير لمحة 

عامة عن رفاه األطفال في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالنظر 
وتحقيقًا لذلك، يحدد التقرير األوجه م. إلى مؤشرات مختارة خاصة بالصحة والتعلي

المعنية ذات األولوية، وكذا قائمة بالتوصيات لصناع السياسات بغية تحسين 
 وضع الطفل كليًا في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 
كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة 

في البلدان األعضاء في منظمة 
 التعاون اإلسالمي

 (5-4)  التعليم الجيد :4الهدف 
-8العمل الالئق والنمو االقتصادي): 8الهدف 

5) 
الحد من أوجه عدم المساواه : 10الهدف 

 ( 3-10، و10-2)

يركز التقرير على كبار السن، وذوي االحتياجات الخاصة الذين يعيشون في   تماسك السياسات
االحتياجات والتحديات البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتحديد 

الراهنة الخاصة بهم بغية التوصل إلى مجموعة من التوصيات الخاصة 
بالسياسات. كما يسعى التقرير إلى تحديد الخدمات المتاحة لكبار السن ولذوي 

االحتياجات الخاصة من أجل تقييم القدرات الحالية للبلدان األعضاء في منظمة 
 التعاون اإلسالمي في هذا الشأن.
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 شتات المسلمين في الغرب

-1، و3-1)  القضاء على الفقر: 1الهدف 
4) 

 (7-4، و4-4)  التعليم الجيد :4الهدف 
السالم والعدل والمؤسسات  :16الهدف 
 (10-16، و8-16، و7-16، و3-16القوية)
عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 

(17-17 ) 

السياسي، واالقتصادي، والثقافي، واالجتماعي الراهن يحدد المشروع الوضع   تماسك السياسات
( جمع 1لشتات المسلمين الذين يعيشون في بالد الغرب؛ لذا، يهدف إلى ما يلي: 

بيانات ديموغرافية، وكذا اقتصادية اجتماعية عن شتات المسلمين الذين يعيشون 
( التوصية بمجموعة جديدة من السياسات لتحسين الظروف 2في الغرب؛ 

جتماعية، واالقتصادية، والسياسية للمسلمين والمجتمعات في الغرب وكذا اال
( تسهيل سبل التعاون بين البلدان اإلسالمية والبلدان المضيفة على كل 3؛ رفاههم

 من مستوى الحكومات والمجتمع المدني. 
لعام   لالقتصاد  تقرير اآلفاق المستقبلية

الخاص بمنظمة التعاون 2016
 اإلسالمي. 

 العمل الالئق والنمو االقتصادي: 8الهدف 
الصناعة واالبتكار والهياكل : 9الهدف 

 (3-9، و2-9، و1-9األساسية) 
الحد من أوجه عدم المساواه : 10الهدف 

 ب( -10، و4-10، و10-1)

ُيكتب تقرير سنوي عن دراسة المقارنة المتعلقة بالتوجهات الخاصة بالمؤشرات   تماسك السياسات
ة الرئيسية  في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، بصفتها االقتصادي

 مجموعة، وذلك في ضوء التطورات االقتصادية العالمية واإلقليمية األخيرة.

أثر الخروج من االتحاد األوروبي على 
البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي.

-8العمل الالئق والنمو االقتصادي): 8الهدف 
5) 

الحد من أوجه عدم المساواه : 10الهدف 
 أ(-10)

عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 
 ( 11-17، و17-10)

، المركز اإلسالمي لتنمية التجارة تماسك السياسات
 والبنك اإلسالمي للتنمية

تهدف الدراسة إلى البحث في التداعيات االقتصادية واالجتماعية التي أسفر عنها 
بريطانيا من االتحاد األوروبي على البلدان األعضاء في منظمة التعاون خروج 

اإلسالمي، وكذا الفرص التي يتيحها ذلك األمر أمام توطيد أواصر التعاون فيما 
 بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

السياحة مجال برنامج بناء القدرات في 
 في منظمة التعاون اإلسالمي.

 ج(-4، و  4-4)  التعليم الجيد :4الهدف 
العمل الالئق والنمو االقتصادي : 8الهدف 

(8-9) 
مدن ومجتمعات محلية مستدامة : 11الهدف 

 أ(-11، و11-4)
االستهالك واإلنتاج :  12الهدف 

 ب( -12المسؤوالن)
عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 

 (16-17، و9-17، و17-6)

الدول األعضاء في منظمة  بناء القدرات والحوكمة
 التعاون اإلسالمي

تتمثل المشاكل الرئيسية التي تواجه التنمية المستدامة للسياحة في البلدان 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في عدم كفاية التدريب الذي تتلقاه الموارد 

البشرية، وضعف الحوكمة، وانخفاض جودة الخدمات. ولهذا السبب، يمكن 
ج بناء القدرات في مجال السياحة أن يساعد في التغلب على نقاط الضعف لبرنام

تلك من خالل التدريب المهني والتعليمي. ومن ثم، تعد بناء القدرات أكثر عوامل 
النجاح أهمية؛ حيث إن بناء القدرات لتقديم الخدمات العامة وتعزيز مهارات 

يعدان من الشواغل الرئيسية؛  الفنيين، والمحترفين، والمسؤولين في مجال السياحة
كما تعد الحوكمة عاماًل آخر من عوامل النجاح ذات الصلة، والسيما حين يتعلق 
األمر بتحسين المؤسسات العامة من خالل تنظيم زيارات دراسية ودورات تدريبية 
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    في ضوء هذا البرنامج، وكذا تدريب المدربين.

 
المشروع اإلقليمي بشأن التنمية 

المستدامة للسياحة في شبكة حدائق 
ومحميات عابرة للحدود في غرب 

 أفريقيا.

 أ(-1، و1-1) القضاء على الفقر: 1الهدف 
العمل الالئق والنمو االقتصادي : 8الهدف 

(8-9) 
الصناعة واالبتكار والهياكل : 9الهدف 

 ب(-9أ، و-9األساسية) 
مدن ومجتمعات محلية مستدامة : 11الهدف 

 أ(-11، و11-4)
االستهالك واإلنتاج :  12الهدف 

-12أ، و-12، و7-12، و2 -12المسؤوالن)
 ب(

عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 
 (16-17، و9-17، و17-6)

بناء القدرت، والحوكمة، 
 والتمويل

الهدف من المشروع هو مضافرة الجهود المبذولة من عشرة دول من البلدان  المركز اإلسالمي لتنمية التجارة
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من غرب أفريقيا للوصول إلى الوضع 
األمثل في المحميات التي يشتركون فيها. كما يهدف المشروع، بدورهه، إلى 

حلية، وكذا إلى تحقيق دفعة أمامية في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الم
خفض معدالت الفقر، فضاًل عن خلق مقاصد سياحية صديقة للبيئة بديلة قادرة 

على المنافسة والبقاء. في هذا الصدد، يعتمد نجاح هذا المشروع على ثالثة 
عوامل نجاح هامة ورئيسية؛ تتمثل في بناء القدرات لحماية الحدائق العابرة للحدود 

إيرادات باعتبارها من المقاصد السياحية، ومساعدة  واالنتفاع بما يعود منها من
الحكومات بتوفير مبادىء توجيهية لوضع سياسات خاصة بالحماية، واإلدارة، 

 وجمع األموال لتنفيذ هذا المشروع. 

 
الخطة االستراتيجية لتطوير سياحة 

حالل في البلدان األعضاء في منظمة 
 التعاون اإلسالمي

 
والنمو االقتصادي  العمل الالئق: 8الهدف 

(8-9) 
االستهالك واإلنتاج : 12الهدف 

 ب(-12المسؤوالن)
 

المعني بالسياحة فريق العمل  بناء القدرت، والحوكمة
اإلسالمية لمنظمة التعاون 

اإلسالمي، ويتكون من 
إندونيسسيا )بصفتها منسقًا(، 

وبنغالديش، ومركز أنقرة، 
 والجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا

الخطة االستراتيجية إلى وضع أهداف عامة لتطوير السياحة اإلسالمية في تهدف 
لى وضع خطة لتحقيق هذه  البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وا 

األهداف مع تسليط الضوءعلى األولويات لتوفير حلول متكاملة عند التنفيذ. في 
ع السياسات في هذا الشأن، تتضمن الخطة الحوكمة ومبادىء توجيهية لصنا

  البلدان األعضاء، ومن ثم بناء القدرات لصالح التطوير واالستثمار.
    

 
ورشة عمل حول مستقبل تطوير 

 السياحة في قونية

-4، و 4-4، و3-4التعليم الجيد) :4الهدف 
 ج(

العمل الالئق والنمو االقتصادي : 8الهدف 
(8-9) 

مدن ومجتمعات محلية مستدامة : 11الهدف 
 أ(-11و ،11-4)

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بناء القدرات
 

تهدف ورشة العمل إلى منح المشاركين فرصة التداول، وتبادل وجهات النظر، 
والمعرفة، والخبرات بغية تحديد أساليب تطوير السياحة وطرائقها في قونية 

 بالمستقبل. 
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 المياه النظيفة والنظافة الصحية: 6الهدف  برنامج بناء قدرات إدارة الموارد المائية
 

إن برنامج بناء قدرات إدارة الموارد المائية يعزز قدرات البلدان األعضاء في  ال يوجد بناء القدرات
منظمة التعاون اإلسالمي في هذا المجال، وفي مجال إدارة الموارد المائية، كما 

البرنامج أيضًا إلى يبني قدرات الموارد البشرية في البلدان األعضاء. ويهدف 
االضطالع بدور فاعل في تسهيل تبادل المعرفة، والخبرات، وأفضل الممارسات 

 في مجال المياه بين البلدان األعضاء.
برنامج بناء القدرات الخاص بالبنوك 

 المركزية
الحد من أوجه عدم المساواه : 10الهدف 

 ( 2-10، و10-1)
 

والمنظمات البلدان األعضاء،  بناء القدرات
 الدولية

أطلق مركز أنقرة برنامج بناء القدرات الخاص بالبنوك المركزية في مستهل عام 
باعتباره جزءًا من الجهود المبذولة نحو تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين  2009

المؤسسات نحو تخفيف اآلثار السلبية التي تخلفها األزمات والصدمات المالية 
 لمالية الدولية على اقتصادات الدول األعضاء. العالمية في األسواق ا

 
 برنامج بناء قدرات األسواق المالية 

الحد من أوجه عدم المساواه : 10الهدف 
 ( 2-10، و10-1)
 

البلدان األعضاء، والمنظمات  بناء القدرات
 الدولية

؛ وفي إطار ذلك، يهدف  2010في  بدأ العمل ببرنامج بناء قدرات األسواق المالية
المركز إلى تنظيم دورات تدريبية قصيرة األمد على العديد من األوجه الفنية 

مواءمة احتياجات األسواق المالية لدى البلدان المتعلقة باألسواق المالية من خالل 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مع قدراتها.

 عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف  الخزينةبرنامج بناء القدرات في مجال 
(17-1) 

البلدان األعضاء، والمنظمات  بناء القدرات
 الدولية

لبناء القدرات في مجال الخزينة باعتبار ذلك جزءًا أطلق مركز أنقرة مؤخرًا برنامجًا 
من الجهود المبذولة نحو تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في البلدان األعضاء 

ي منظمة التعاون اإلسالمي؛ في هذا اإلطار، ينظم المركز برامج تدريب قصيرة ف
األمد لتلبية االحتياجات، وكذا بناء قدرات الخزانة في البلدان األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي.
برنامج بناء قدرات الهيئات المعنية 

 بالمنافسة
الحد من أوجه عدم المساواه : 10الهدف 

 ( 2-10و، 10-1)
 

البلدان األعضاء، والمنظمات  بناء القدرات
 الدولية

؛ في هذا  2012قدرات الهيئات المعنية بالمنافسة في  تم إطالق برنامج بناء
اإلطار، ينظم مركز أنقرة برامج تدريب قصيرة األمد حول أوجه فنية مختلفة تتعلق 

رات الهيئات المعنية بالهيئات المعنية بالمنافسة من خالل مواءمة احتياجات وقد
  بالمنافسة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

الحد من أوجه عدم المساواه : 10الهدف  مبادرات بناء قدرات التجارة واالستثمار
 ( 2-10، و10-1)
 

البلدان األعضاء، والمنظمات  بناء القدرات
 الدولية

اإلسالمي ذات الصلة، أطلق مركز توصيات محافل منظمة التعاون  تماشيًا مع
أنقرة مبادرات بناء قدرات التجلرة واالستثمار لإلسهام في برامج بناء القدرات وتبادل 

الخبرات على أن يتم تنفيذه من خالل شبكة التواصل الفاعلة بين وزارة التجارة، 
مي والوكالة الوطنية لترويج االستثمار في الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسال

 بالتعاون مع أصحاب المصالح ذوي الصلة.
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 برنامج بناء القدرات الدبلوماسية

-16السالم والعدل والمؤسسات ) :16الهدف 
1) 

البلدان األعضاء، والمنظمات  بناء القدرات
 الدولية

تلعب الدبلوماسية دورًا هامًا في توجيه العالقات الدولية من خالل دور الوساطة 
ون المحترفون فيما يتعلق بقضايا إرساء السالم، يبلوماسالذي يضطلع به الد

والحروب، والتجارة، والبيئة، واالقتصاد، والثقافة، وحقوق اإلنسان. لذا، يطلق مركز 
أنقرة دورات تدريبية تتعلق بالدبلوماسية في إطار برنامج قدرات منظمة التعاون 

الدبلوماسية والسيما وزراء خارجية اإلسالمي لتوطيد العالقة بين أصحاب المصالح 
 البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمية.

 
برنامج بناء القدرات الزراعية في 

 منظمة التعاون اإلسالمي

، 1-2القضاء التام على الجوع ) :2الهدف 
 (5-2، و4-2، و 3-2و

الهيئات الوطنية، والمؤسسات،  بناء القدرات
 والجامعات ذات الصلة

المتوقع أن يعمل برنامج بناء القدرات الزراعية في منظمة التعاون اإلسالمي من 
على تعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي في عدد كبير من المجاالت، مثل التقنيات الفاعلة في إدارة األراضي، 

تربية األحياء المائية، واألمن ، و والماء، والثروة الحيوانية، ومصائد األسماك
  الغذذائي. فضاًل عن أنه سيتم تنظيم منبر لمشاركة أفضل الممارسات.

 
 

 برنامج بناء القدرات البيئية
 

، 4-15، و3-15الحياة في البر) :15الهدف 
 (8-15، و5-15و

البلدان األعضاء في منظمة  بناء القدرات
التعاون اإلسالمي ) الهيئات، 
والمؤسسات، والجامعات ذات 

 الصلة(

أطلق مركز أنقرة برنامج بناء القدرات البيئية بهدف تشجيع اتباع أسلوب معيشة 
مستدام بيئيًا، ومن ثم، تحسين حالة البيئة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

نتيجة تشجيع البلدان  أهداف المركز المرجوةاإلسالمي. ومن أجل تحقيق 
ي منظمة التعاون اإلسالمي على تنمية وعيها البيئي، سينظم المركز األعضاء ف

فيما يتعلق باحتياجات  2011برامج تدريب قصيرة األمد في مجال البيئة بدءًا من 
 هيئات البيئة وقدراتها في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 برنامج بناء قدرات إدارة الموارد المائية
 

 المياه النظيفة والنظافة الصحية : 6الهدف 
 ب( -6، و5-6، و4-6، و6-3) 

، 1-14الحياة تحت الماء )  :14الهدف 
 (3-14و

البلدان األعضاء في منظمة  بناء القدرات
التعاون اإلسالمي ) الهيئات، 
والمؤسسات، والجامعات ذات 

 الصلة(

يهدف برنامج بناء قدرات إدارة الموارد المائية إلى تعزيز قدرات الموارد المالية في 
الدول األعضاء عن طريق تسهيل تبادل المعرفة، والخبرات، وأفضل الممارسات 
في مجال الماء بين البلدان األعضاء؛ ومن ثم اإلسهام في تنفيذ الرؤية الخاصة 

 بالماء لمنظمة التعاون اإلسالمي.

 
 التعليم المهني الفني والتدريب

 
 

 
-8العمل الالئق والنمو االقتصادي): 8الهدف 

 (6-8، و3
 

بناء القدرات، وتماسك 
 السياسات، والحوكمة

رابطة البنك اإلسالمي للتنمية، 
التعليم للمستقبل )تطوير التعليم 
العام(، والبرنامج اإلنمائي لألمم 
المتحدة، ومركز اسطنبول الدولي 

الغرض العام من المشروع هو اإلسهام في التنمية االقتصادية المستدامة، وفي 
اون اإلسالمي عن طريق الرخاء المتنامي في البلدان األعضاء في منظمة التع

تشجيع اإلدماج المهني واالجتماعي من خالل تنمية رأس المال البشري. عالوة 
على ذلك، سيسهم هذا المشروع في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني 
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-4، و4-4، و3-4التعليم الجيد ) :4الهدف 
 ج(-4، و5

المعني بدور القطاع الخاص في 
 التنمية

وتعزيزهما للنهوض بجودتهما في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 معلمي التعليم الفني والتدريب المهني. تأهيل من خالل

 
برنامج التدريب الداخلي: التدريب أثناء 

 العمل

 
-8العمل الالئق والنمو االقتصادي): 8الهدف 

6) 

   بناء القدرات
 برنامج التدريب الداخلي الذي وضعه مركز أنقرة فيما يلي:  تتمثل أهداف

 اإلسهام في تنمية المهارات المهنية 
  للتعاون في المجال األكاديميخلق فرص 
  تشجيع التنمية األكاديمية، والشخصية، والوظيفية؛ 
  واإلسهام في إعداد القوى العاملة المستقبلية لمجتمعات منظمة التعاون

 اإلسالمي
 

برنامج ابن سينا لبناء القدرات في 
 مجال الصحة

في منظمة  البلدان األعضاء بناء القدرات الصحة الجيدة والرفاه  :3الهدف 
التعاون اإلسالمي، والمؤسسات، 

 والمنظمات غير الحكومية

يهدف هذا البرنامج إلى تحسين توصيل الخدمات والممارسات الصحية في البلدان 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي, في هذا الصدد، ينظم المركز برامج 

ل بغية تعزيز تدريب قصيرة األمد في مجال الصحة، وكذا مشروعات طويلة األج
قدرات المؤسسات الصحية ذات الصلة في البلدان األعضاء لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي وبناءها.
 

بقاء مشروع منظمة التعاون اإلسالمي ل
 األمومة والطفولة 

 
-3، و1-3الصحة الجيدة والرفاه ) :3الهدف 

2) 
 

منظمة التعاون اإلسالمي، والبنك  بناء القدرات
 اإلسالمي للتنمية، 

وكالة الواليات المتحدة للتنمية 
الدولية /برنامج دعم المجتمعات 

المحلية باالئتمانات البالغة 
 الصغر، ومنظمة الصحة العالمية

يهدف المشروع إلى معالجة عبء ارتفاع معدالت الوفيات بين األمهات واألطفال 
البلدان األعضاء عن طريق تشجيع نقل المعرفة والخبرات إلى في سبع دول من 

البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بغية تحسين الرعاية الصحية 
 لألمهات وحديثي الوالدة.

مبادرة منظمة التعاون اإلسالمي 
 للتحرر من التبغ 

-3أ، و-3الصحة الجيدة والرفاه ) :3الهدف 
 د(
 

البلدان األعضاء في منظمة  بناء القدرات
التعاون اإلسالمي، والمؤسسات، 

 والمنظمات غير الحكومية

تركز المبادرة على برامج التدريب وبناء القدرات بغية تسهيل تطوير االستراتيجيات 
الوطنية المستدامة المعنية بمكافحة التبغ في البلدان األعضاء لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي.
األعضاء ومنظمات بناء قدرات الدول 

المجتمع المدني في قضايا المرأة، 
 واألسرة، والطفل

 (4-4التعليم الجيد) :4الهدف 
 (5-5المساواة بين الجنسين ): 5الهدف 

 

البلدان األعضاء في منظمة  بناء القدرات
التعاون اإلسالمي، والمؤسسات، 

 والمنظمات غير الحكومية

القدرات لتمكين المرأة، واألسرة، واألطفال  يركز البرنامج على التدريب وبرامج بناء
 في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء 
 القدرات لخدمات التوظيف العامة

 (1-1القضاء على الفقر): 1الهدف 
العمل الالئق والنمو االقتصادي : 8الهدف 

 ب(-8)
 

األعضاء في منظمة البلدان  بناء القدرات
التعاون اإلسالمي ) الهيئات، 
والمؤسسات، والجامعات ذات 

 الصلة(

برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات لخدمات التوظيف العامة يهدف 
إلى تحسين خدمات التوظيف العامة في البلدان األعضاء تماشيًا مع إطار منظمة 

مجاالت العمل، والتوظيف، والحماية التعاون اإلسالمي المعني بالتعاون في 
 االجتماعية.

 
 

برنامج بناء القدرات في مجال  السالمة 
 والصحة المهنية

 ج (-3الصحة الجيدة والرفاه ) :3الهدف 
العمل الالئق والنمو االقتصادي : 8الهدف 

(8-8) 
 

البلدان األعضاء في منظمة  بناء القدرات
التعاون اإلسالمي ) الهيئات، 
والمؤسسات، والجامعات ذات 

 الصلة(

يهدف برنامج بناء القدرات في مجال السالمة والصحة المهنية إلى تلبية 
وكذا إلى تناول سبل تحسين إجراءات السالمة  االحتياجات التي لم يتم تلبيتها

واإلجراءات الصحية في مكان العمل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي. في هذا اإلطار، ينظم المركز برامج تدريب في مجال الصحة والسالمة 

المهنية وفقًا الحتياجات وقدرات مؤسسات الصحة والسالمة المهنية في البلدان 
 عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.األ
  

 
برنامج التخفيف من حدة الفقر لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي

 ، 1-1) القضاء على الفقر: 1الهدف 
 أ(-1، و2-1و

الحد من أوجه عدم المساواه : 10الهدف 
(10-2 ) 
 

البلدان األعضاء في منظمة  بناء القدرات
التعاون اإلسالمي ) الهيئات، 

والجامعات ذات والمؤسسات، 
 الصلة(

أطلق مركز أنقرة برنامج التخفيف من حدة الفقر لمنظمة التعاون اإلسالمي حتى 
يضطلع بدور أكثر فعالية وحيوية في التنسيق لجميع المحافل المستقبلية، ودورات 

 التدريب، وبرامج بناء القدرات، واألبحاث، وأنشطة أخرى.

 
برنامج بناء القدرات في الجامعات 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي

 ج(-4التعليم الجيد) :4الهدف 
 

، اتحاد جامعات العالم اإلسالمي بناء القدرات
 المغرب

في إطار برنامج بناء القدرات في الجامعات لمنظمة التعاون اإلسالمي ، ينظم 
المركز برامج لبناء القدرات بين الجامعات في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي في صورة برامج تدريبية ) تبادل الخبراء(، وزيارات دراسية، وورش 
عمل. ومن ثم، فإن ذلك يتصل ببناء القدرات الذي يعد عاماًل هامًا من عوامل 

  النجاح.
 

برنامج بناء القدرات في تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت

 
الصناعة واالبتكار والهياكل : 9الهدف 

 ج(-9األساسية) 
 

  بناء القدرات
 
 

في ضوء برنامج بناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ينظم المركز 
برامج لبناء القدرات في دوله األعضاء. وتنعقد برامج بناء القدرات في صورة برامج 

تدريبية ) تبادل الخبراء(، وزيارات دراسية، وورش عمل تهدف إلى تعزيز قدرات 
األعضاء في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وكذا إلى مشاركة البلدان 

كما  أفضل الممارسات والخبرات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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يحث البرنامج أصحاب المصالح بحكومات البلدان األعضاء على تيسير وصول 
 المواطنين إلى شبكة اإلنترنت وتعميمه.

في إدارة مخاطر  برنامج بناء القدرات
  الكوارث لمنظمة التعاون اإلسالمي

 
 

مدن ومجتمعات محلية مستدامة : 11الهدف 
 ،5-11، و2-11، و11-1)
 ب(-11و
 

 بناء القدرات والحوكمة
 

رئاسة إدارة الكوارث والطوارىء، 
وكالة التعاون الدولي، الوكالة 
 التركية واليابانية للتعاون الدولي

أثرًا على السالمة والمستوطنات البشرية. وقد تم القيام بالعديد يخلف هذا البرنامج 
من األنشطة الخاصة ببناء القدرات في البلدان األعضاء، بموجب هذا البرنامج، 
بغية تعزيز القدرات المؤسسية ذات الصلة  الخاصة بالبلدان األعضاء. ومن ثم، 

 لة.يسهم هذا البرنامج في تحقيق األهداف والغايات ذات الص
برنامج بناء القدرات في مجال السكك 

 الحديدية
 

مدن ومجتمعات محلية مستدامة : 11الهدف 
 ،5-11، و2-11، و11-1)
 ب(-11و
 

يؤثران بدورهما على  نيخلف هذا البرنامج أثرًا على قطاعي النقل واالتصاالت الذي الحديدية التركية خطوط السكك بناء القدرات والحوكمة
وقد الظروف المعيشية لمجتمعات البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

تم القيام بالعديد من األنشطة الخاصة ببناء القدرات في البلدان األعضاء، بموجب 
هذا البرنامج، بغية تعزيز القدرات المؤسسية ذات الصلة  الخاصة بالبلدان 

 األعضاء.
 

بناء القدرات في الخدمات برنامج 
 البريدية

 

مدن ومجتمعات محلية مستدامة : 11الهدف 
 ،5-11، و2-11، و11-1)
 ب(-11و
 

يؤثر بدوره على الظروف يخلف هذا البرنامج أثرًا على قطاع االتصاالت الذي  هيئة البريد والتلغراف التركية بناء القدرات والحوكمة
وقد تم القيام المعيشية لمجتمعات البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

بالعديد من األنشطة  الخاصة ببناء القدرات في البلدان األعضاء، بموجب هذا 
 البرنامج، بغية تعزيز القدرات المؤسسية ذات الصلة الخاصة بالبلدان األعضاء.

القدرات في مجال األحوال برنامج بناء 
 المدنية

مدن ومجتمعات محلية مستدامة : 11الهدف 
 ،5-11، و2-11، و11-1)
 ب(-11و
 

المنظمة  بناء القدرات والحوكمة
 إيران المدني، للتسجيل الوطنية

يرتبط هذا البرنامج بشكل وثيق بالحوكمة الرشيدة التي يمكن من خاللها نفع 
منظمة التعاون اإلسالمي؛ حيث تم القيام بالعديد مجتمعات البلدان األعضاء في 

من األنشطة  الخاصة ببناء القدرات في البلدان األعضاء، بموجب هذا البرنامج، 
 بغية تعزيز القدرات المؤسسية ذات الصلة الخاصة بالبلدان األعضاء.

تنمية القدرات في كلية الطب والعلوم 
  الصحية الملحقة بجامعة جامبيا 

عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 
(17-9) 

-3ج، و-3الصحة الجيدة والرفاه ) :3الهدف 
 د(
 
 

البنك اإلسالمي للتنمية، ووكالة  بناء القدرات
، "تيكا" التعاون والتنسيق التركية

بيازيد،  وجامعة يلدريم
الخا في األتراك مؤسسة ئاسةرو

ذات الصلة،  رج والمجتمعات
 وحكومة جامبيا

المشروع إلى تعزيز قدرات كلية الطب والعلوم الصحية الملحقة بجامعة يسعى 
جامبيا عن طريق توفير التدريب الالزم المستدام لمحترفي الطب من جامبيا، 
وتجهيز المعامل بصورة مالئمة، وتحديث المناهج، وتحسين البنية التحتية 

ة الملحقة بجامعة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بكلية الطب والعلوم الصحي
التي  2020-2012جامبيا تماشيًا مع السياسة المعنية بالصحة الوطنية لـ 

 وضعتها حكومة جامبيا.
تحسين الصحة والسالمة المهنية في 

 موريتانيا
 

 د(-3الصحة الجيدة والرفاه) :3الهدف 
العامة للصحة والسالمة المديرية  بناء القدرات

التابعة لوزارة العمل  المهنية
الهدف من هذا المشروع هو تحسين قدرات اإلدارة الوطنية للصحة المهنية 

لموريتانيا، ومنشآتها التابعة في مجال إدارة السالمة والصحة المهنيتين، كما يهدف 
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العمل الالئق والنمو االقتصادي : 8الهدف 
(8-8) 
 

والضمان االجتماعي التركية، 
ووكالة  والبنك اإلسالمي للتنمية،
 "تيكا" التعاون والتنسيق التركية

 إلى تحسين الهيكل التشريعي الخاص بإدارة السالمة والصحة المهنية للدولة ذاتها.

  مراكز الموارد التركيةرسم خريطة ل
عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17لهدف ا
(17-9) 
 

ووكالة  البنك اإلسالمي للتنمية، بناء القدرات
، "تيكا" التعاون والتنسيق التركية

ومكتب األمم المتحدة للتعاون 
 فيما بين بلدان الجنوب

الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو تحديد المراكز الخاصة بالموارد في تركيا، وكذا 
توثيق أفضل ممارساتها، ونماذجها ونُهجها الناجحة، التي يمكن للمؤسسات 

تقتدي بها. وباإلضافة األخرى بالبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن 
مؤسسات التي يشتمل عليها هذا إلى توثيق أفضل الممارسات، يمكن لقائمة ال

التقرير أن تحتوي على مرشحين أكفاء من الممكن إشراكهم في مشروعات التعاون 
 الفني بين البلدان.

 
 مشروع بركات في باكستان

 
-1،  و 1-1) القضاء على الفقر: 1الهدف 

4) 
 

 
تنمية القدرات وتحليل 

 األثر

 
المؤسسة العالمية للمنظمات غير 

 الحكومية

يهدف المشروع إلى تحسين مستوى معيشة األسر الضعيفة المستهدفة التي تستحق 
الثروة الحيوانية باعتبارها أداة للتخفيف من حدة الفقر. المساعدة عن طريق استخدام 

ومن خالل هذا المشروع،  ثمة حاجة إلى زيادة قدرات تحليل األثر الخاصة بالمنظمات 
على ذلك، سيتم اكتشاف إذا ما كان تكرار تنفيذ غير الحكومية في باكستان.عالوة 

من نماذج التخفيف من  المشروع سيتناسب مع مناطق جغرافية أخرى باعتباره نموذجاً 
 حدة الفقر أم ال.

بناء القدرات في مجال إحصاءات 
 فرعيةالتجارة بما في ذلك الحسابات ال

 لمجال التجارة

عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 
(17-9) 
 

مكاتب اإلحصاء مركز أنقرة، و  بناء القدرات
الوطنية التابعة للبلدان األعضاء 

 في منظمة التعاون اإلسالمي

يهدف برنامج بناء القدرات في مجال "إحصاءات التجارة" إلى تعزيز القدرات 
األعضاء في منظمة التعاون مكاتب اإلحصاء الوطنية التابعة للبلدان اإلحصائية ل

اإلسالمية عن طريق توفير المساعدات الفنية لمسؤولي مكاتب اإلحصاء الوطنية 
 ذوي الصلة فيما يتعلق بأسلوب التعاون بين دول الجنوب.

تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في 
 وضعمجال إحصاءات الفقر لضمان 

سياسة تعتمد على البراهين نحو 
 القضاء على الفقر.

 ب(-1) القضاء على الفقر: 1الهدف 
عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 

(17-9) 
 

مكاتب اإلحصاء مركز أنقرة، و   بناء القدرات
الوطنية التابعة للبلدان األعضاء 
 في منظمة التعاون اإلسالمي، 
وشعبة االحصاءات في األمم 
المتحدة، ومبادرة أكسفورد للحد 

  البشريةمن الفقر والتنمية 

يهدف برنامج بناء القدرات في مجال "إحصاءات الفقر" إلى تعزيز القدرات 
مكاتب اإلحصاء الوطنية التابعة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلحصائية ل

اإلسالمية عن طريق توفير المساعدات الفنية لمسؤولي مكاتب اإلحصاء الوطنية 
 بين دول الجنوب. ذوي الصلة فيما يتعلق بأسلوب التعاون
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بناء القدرات في مجال اإلحصاءات 
 الزراعية

 القضاء التام على الجوع  :2الهدف 
عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 

(17-9) 

مكاتب اإلحصاء مركز أنقرة، و  بناء القدرات
الوطنية التابعة للبلدان األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي، 

والزراعة لألمم ومنظمة األغذية 
 المتحدة

يهدف برنامج بناء القدرات في مجال "اإلحصاءات الزراعية" إلى تعزيز القدرات 
مكاتب اإلحصاء الوطنية التابعة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلحصائية ل

اإلسالمية عن طريق توفير المساعدات الفنية لمسؤولي مكاتب اإلحصاء الوطنية 
 تعلق بأسلوب التعاون بين دول الجنوب.ذوي الصلة فيما ي

 
بناء القدرات في مجال إحصاءات 

 الصحة
 د(-3) الصحة الجيدة والرفاه :3الهدف 
عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 

(17-9) 

مكاتب اإلحصاء مركز أنقرة، و  بناء القدرات
الوطنية التابعة للبلدان األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي، 

 ومنظمة الصحة العالمية

يهدف برنامج بناء القدرات في مجال "إحصاءات الصحة" إلى تعزيز القدرات 
مكاتب اإلحصاء الوطنية التابعة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلحصائية ل

اإلسالمية عن طريق توفير المساعدات الفنية لمسؤولي مكاتب اإلحصاء الوطنية 
 أسلوب التعاون بين دول الجنوب.ذوي الصلة فيما يتعلق ب

 
تنظيم أنشطة لبناء القدرات اإلحصائية 

حول اإلحصاءات المتعلقة بالنوع 
االجتماعي، ودعم األنظمة اإلحصائية 

بيانات  مفصلة  الوطنية نحو إنتاج
 حسب نوع الجنس ونشرها

 ج(-5المساواة بين الجنسين ): 5الهدف 
 

عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 
(17-9) 

مكاتب اإلحصاء مركز أنقرة، و  بناء القدرات
الوطنية التابعة للبلدان األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي، 

وهيئة األمم المتحدة للمرأة، 
وشعبة االحصاءات في األمم 

المتحدة، وشعبة المشتريات لألمم 
المتحدة، وصندوق األمم المتحدة 

اللجنة االقتصادية ، و  للسكان
 واالجتماعية لغربي آسيا

 
يهدف برنامج بناء القدرات في مجال "اإلحصاءات المتعلقة بالنوع االجتماعي" إلى 

مكاتب اإلحصاء الوطنية التابعة للبلدان األعضاء في تعزيز القدرات اإلحصائية ل
مكاتب  منظمة التعاون اإلسالمية عن طريق توفير المساعدات الفنية لمسؤولي

 اإلحصاء الوطنية ذوي الصلة فيما يتعلق بأسلوب التعاون بين دول الجنوب.
 

بناء القدرات في مجال إحصاءات 
 التعليم

  التعليم الجيد :4الهدف 
عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 

(17-9) 

مكاتب اإلحصاء مركز أنقرة، و  بناء القدرات
الوطنية التابعة للبلدان األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي، 

منظمة اإلسالمية للتربية وال
 والعلوم والثقافة

يهدف برنامج بناء القدرات في مجال "إحصاءات التعليم" إلى تعزيز القدرات 
اون مكاتب اإلحصاء الوطنية التابعة للبلدان األعضاء في منظمة التعاإلحصائية ل

اإلسالمية عن طريق توفير المساعدات الفنية لمسؤولي مكاتب اإلحصاء الوطنية 
 ذوي الصلة فيما يتعلق بأسلوب التعاون بين دول الجنوب.

 
تحسين صناعة القرار المعتمدة على 
األدلة في قطاع السياحة عن طريق 

القيام بأنشطة مشتركة حول إحصاءات 

 
العمل الالئق والنمو االقتصادي : 8الهدف 

(8-9) 

مكاتب اإلحصاء مركز أنقرة، و  بناء القدرات
الوطنية التابعة للبلدان األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي، 

قدرات في مجال "إحصاءات السياحة" إلى تعزيز القدرات يهدف برنامج بناء ال
مكاتب اإلحصاء الوطنية التابعة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلحصائية ل

اإلسالمية عن طريق توفير المساعدات الفنية لمسؤولي مكاتب اإلحصاء الوطنية 
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الفرعية السياحة بما في ذلك الحسابات 
 لمجال السياحة.

عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 
(17-9) 

م مركز أنقرة ذوي الصلة فيما يتعلق بأسلوب التعاون بين دول الجنوب. وعليه، نظ ومنظمة السياحة العالمية
العديد من ورش العمل وبرامج التدريب بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية. 

، ورشة  2015فعلى سبيل المثال، نظم مركز أنقرة، في ديسمبر/تشرين الثاني 
عمل إقليمية حول "حسابات السياحة الفرعية" في كازاخستان بالتعاون مع منظمة 

ابات السياحة الفرعية، وكذا مساعدة البلدان السياحة العالمية بهدف شرح هيكل حس
في وضع برنامج طويل األمد خاص بها حول تطوير حسابات السياحة الفرعية. 
ومن الممكن تنظيم ورش عمل تابعة لتعزيز مهارات المحترفين والمسؤولين ذوي 

 الصلة.
القيام بأنشطة بناء القدرات في مجاالت 

حصاءات العلوم، والتكنولوجيا، و  ا 
 االبتكار

عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 
 (9-17، و17-8)
 

مكاتب اإلحصاء مركز أنقرة، و  بناء القدرات
الوطنية التابعة للبلدان األعضاء 

  ،في منظمة التعاون اإلسالمي
المنظمة العالمية للملكية و 

  الفكرية،
 معهد اليونسكو لإلحصاءو 
 

حصاءات كايهدف برنامج بناء القدرات في مجاالت  لعلوم، والتكنولوجيا، وا 
مكاتب اإلحصاء الوطنية التابعة للبلدان االبتكار" إلى تعزيز القدرات اإلحصائية ل

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمية عن طريق توفير المساعدات الفنية 
تعلق بأسلوب التعاون بين لمسؤولي مكاتب اإلحصاء الوطنية ذوي الصلة فيما ي

 دول الجنوب.
 

 
دعم الجهود التي تبذلها الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
لقياس جائحة التدخين الحالية، وغيرها 

من صور استخدام التبغ عن طريق 
دمج أسئلة المسوح المعنية بالتبغ في 

  المسوح الوطنية

رصد البيانات، وبناء  أ(-3الصحة الجيدة والرفاه ) :3الهدف 
 القدرات

مكاتب اإلحصاء مركز أنقرة، و 
الوطنية التابعة للبلدان األعضاء 

، في منظمة التعاون اإلسالمي
ومراكز ومنظمة الصحة العالمية، 

 مكافحة األمراض والوقاية منها

يعد عنصر"أسئلة المسوح المتعلقة بالتبغ" أحد عناصر نظام مراقبة 
ته منظمة الصحة العالمية، ومراكز مكافحة األمراض الذي وضع العالمي التبغ

والوقاية منها، وشركاء آخرون بغية مساعدة البلدان في وضع برامج لمراقبة 
أسئلة المسوح المعنية بالتبغ" في إطار المسوح  مكافحة التبغ ورصده. سيكون دمج"

على الجارية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بمثابة آلية تعمل 
تنسيق المؤشرات الرئيسية لمكافحة التبغ بصورة منتظمة وتوحيد رصدها ، وكذا 
تعزيز اإلستدامة والتكامل في ظل وجود المبادرات المعنية بمراقبة عوامل الخطر 

األخرى. والهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تقديم الدعم الفني للبلدان األعضاء 
أسئلة المسوح المعنية  دها الرامية إلى دمجفي منظمة التعاون اإلسالمي في جهو 
 .بالتبغ في المسوحات الوطنية الجارية
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بناء القدرات في مجال حماية البيئة، 
قامة قواعد بيانات عن المؤشرات  وا 
 البيئية، وتبادل الخبرات المعرفية. 

عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 
(17-9) 
 

 
رصد البيانات، وبناء 

 القدرات

مكاتب اإلحصاء مركز أنقرة، و 
الوطنية التابعة للبلدان األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي، 
ومعهد األمم المتحدة للتدريب 

والبحث، وبرنامج األمم المتحدة 
تفاقية األمم المتحدة اللبيئة، و 

اإلطارية بشأن تغير المنا ، 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

لتنمية ومنظمة األمم المتحدة ل
 الصناعية

 
يهدف برنامج بناء القدرات في مجال "إحصاءات البيئة" إلى تعزيز القدرات 

مكاتب اإلحصاء الوطنية التابعة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلحصائية ل
اإلسالمية عن طريق توفير المساعدات الفنية لمسؤولي مكاتب اإلحصاء الوطنية 

 ب التعاون بين دول الجنوب.ذوي الصلة فيما يتعلق بأسلو 
 

 األنشطة/ المشاريع/ البرامج المستقبلية لمركز أنقرة

 األنشطة/ المشاريع/ البرامج
 )في غضون مدة ثالث سنوات(

األهداف والغايات المندرجة تحت أهداف 
 شركاء التنفيذ عوامل النجاح األساسية التنمية المستدامة

 التوضيح
)كيفية ارتباط األنشطة المتخيَّلة بعوامل النجاح المهمة ذات الصلة، وكيفية 

 إسهامها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة( 

تقرير الصحة الصادر عن منظمة 
 2017التعاون اإلسالمي لعام 

 

 : الصحة الجيدة والرفاه3الهدف 
-5، 3-5: المساواة بين الجنسين )5الهدف 

6) 
: السالم والعدل والمؤسسات القوية 16الهدف 

 أ( -16)

  اتساق السياسات
 

يهدف هذا التقرير إلى تقييم األداء الصحي في الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي عن طريق تحليل االتجاهات في المؤشرات الرئيسية للصحة 

الفردي للدول.  على مستوى مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي وكذا على المستوى
وسيدور التقرير بصفة رئيسية حول المجاالت المواضيعية الست للتعاون المحددة 

ضمن برنامج العمل االستراتيجي للصحة الخاص بمنظمة التعاون اإلسالمي 
. وفي النهاية، يقدم التقرير بعض انعكاسات السياسات لدول 2014-2023

ت التي تواجهها في وضع نظم مجلس التعاون اإلسالمي للتغلب على التحديا
 للصحة المستدامة.

جاهزية النافذة الوحيدة في الدول 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 

 أ(-8: العمل الالئق ونمو االقتصاد )8الهدف 
: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 

 أ(-10)

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة اتساق السياسات
 

تتناول هذه الدراسة التنفيذ الحالي والمحتمل للنافذة الوحيدة في الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي عن طريق تقييم الفوائد المحققة والتحديات التي تواجه 

التي ستفيد الدول  تنفيذ النافذة الوحيدة، وستستخلص الدروس من خبرة تلك الدول
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: عقد الشراكات لتحقيق األهداف 17الهدف 
(17-10 ،10-17 ،17-12) 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي ال تطبق نظام النافذة الوحيدة في 
الوقت الحالي. وفيما يتعلق بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي ال 
تطبق نظام النافذة الوحيدة، ستبحث هذه الدراسة ما إذا كان لدى تلك الدول البنية 

ة والمالئمة من ناحية التكنولوجيا، واألشخاص، والقانون واللوائح، األساسية المتاح
 والعمليات من أجل تنفيذ نظام النافذة الوحيدة.

قضايا بيئية في الدول األعضاء في 
 منظمة التعاون اإلسالمي

 

: المياه النظيفة والنظافة الصحية 6الهدف 
(6-6) 

 : العمل المناخي13الهدف 
 البر: الحياة في 15الهدف 
-14، 1-14: الحياة تحت الماء )14الهدف 

2 ،14-3) 

يهدف هذا التقرير إلى مناقشة القضايا البيئية الرئيسية في الدول األعضاء في   اتساق السياسات
على خلفية اتفاقية باريس التاريخية بشأن تغير المنا . منظمة التعاون اإلسالمي 

علومات عن انبعاثات غازات االحتباس وسيتناول التقرير تحليل أحدث البيانات والم
الحراري والحد من تغير المنا ، والتكيف واستراتيجيات التمويل في الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وتقديم توصيات بشأن السياسات من أجل 
تعزيز التعاون الثنائي إقليمًيا وفيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 ابهة التحديات البيئية الرئيسية في الدول األعضاء في المنظمة. اإلسالمي لمج
 

تقرير المياه الصادر عن منظمة 
 2018التعاون اإلسالمي لعام 

 

 : المياه النظيفة والنظافة الصحية6الهدف 
-3، 3-3: الصحة الجيدة والرفاه )3الهدف 

9) 

فصاًل  2018التعاون اإلسالمي لعام سيخصص تقرير المياه الصادر عن منظمة   اتساق السياسات
كاماًل للوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي. وسيتناول هذا الفصل تقييم 

( في الدول األعضاء في منظمة التعاون 6التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف )
 اإلسالمي، وكذا تقديم توصية بشأن السياسات.

فهم األصولية والتطرف العنيف 
 ومكافحتهما

 

 : السالم والعدل والمؤسسات القوية16هدف ال
(16-1 ،16-2 ،16-3 ،16-4 ،16-5 ،

 أ(-16، 16-10
: عقد الشراكات لتحقيق األهداف 17الهدف 

(17-17) 

 اتساق السياسات
 
 

  

مركز الدراسات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، ومركز 

الدراسات االستراتيجية الشرق 
 أوسطية

بيد أنه مشروع طويل المدى أيًضا يتصور أن يستمر لفترة هذا المشروع مستمر، 
تتراوح ما بين ثالثة إلى خمسة أعوام. وسيقدم المشروع البحثي إلى صناع 
السياسات توصيات بشأن السياسات عن كيفية مكافحة األصولية والتطرف 

 العنيف.

السياحة العالمية في الدول األعضاء في 
 منظمة التعاون اإلسالمي: آفاق

 2017مستقبلية وتحديات 
 

-8: العمل الالئق ونمو االقتصاد )8الهدف 
9) 

: االستهالك واإلنتاج المسؤوالن 12الهدف 
 ب(-12)

 (7-14: الحياة تحت الماء )14الهدف 
 

يقدم هذا التقرير نظرة عامة على وضع قطاع السياحة العالمية في الدول   اتساق السياسات
سالمي مقارنًة بمجموعات دول أخرى، وسيلقي األعضاء في منظمة التعاون اإل

الضوء أيًضا على الدور الممكن لقطاع السياحة في تحقيق نمو االقتصاد والتنمية 
المستدامة. كما سيركز التقرير على اتجاهات جديدة في السياحة العالمية، مع 
ة التأكيد بشكل خاص على السياحة اإلسالمية التي تتمتع بإمكانات هائلة لتنمي
قطاع السياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ونحو هذه 
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الغاية، سيورد التقرير مجموعة من التوصيات بشأن السياسات إلزالة التحديات 
التي يواجهها القطاع في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مما قد 

ف التنمية المستدامة يمّكن القطاع من تحقيق إمكاناته عن طريق أخذ أهدا
 والعوامل البيئية في االعتبار. 

اآلفاق المستقبلية لمنظمة التعاون 
 2017اإلسالمي لعام 

 9: العمل الالئق ونمو االقتصاد 8الهدف 
(9-1 ،9-2 ،9-3) 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
 ب(-10، 10-4، 10-1)

لالتجاهات في المؤشرات االقتصادية الرئيسية للدول تحليل المقارن ُيعَلن عن ال  اتساق السياسات
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة كل عام في ضوء أحدث 

 التطورات االقتصادية العالمية واإلقليمية.

منع وقوع الكوارث الطبيعية والحد منها 
 في أفغانستان

 

: المياه النظيفة والنظافة الصحية 6الهدف 
(6-6) 

 : العمل المناخي13الهدف 
 : الحياة في البر15الهدف 

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم نظرة عامة شاملة على الكوارث الطبيعية السابقة   اتساق السياسات
ُنُهج استراتيجية في منع الكوارث المحتملة في أفغانستان والحد منها. وعرض 

لتلك الكوارث وستشمل هذه الدراسة أيًضا  تحليالت للنهج الحديثة استجابة 
 وللتعافي منها، وتقديم التوصيات ذات الصلة.

تقرير العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 2017لعام 

 

 : القضاء على الفقر1الهدف 
 : العمل الالئق ونمو االقتصاد8الهدف 
: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 

 ج(-10، 10-7، 10-4)

تقديم عرض تفصيلي لظروف سوق العمل في الدول  يهدف هذا التقرير إلى  اتساق السياسات
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بغية الكشف عن المشكالت والتحديات 
األساسية في أسواق العمل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

وتقييمها. وسيلقي التقرير الضوء على قضايا مثل الخصائص الهيكلية لسوق عمل 
تعاون اإلسالمي، ودور التعليم والتدريب المهني استجابًة لمشكلة البطالة منظمة ال

في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ويختم التقرير بتوصيات خاصة 
 بشأن السياسات.

التنمية الصناعية: الميزة النسبية للدول 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 (5-9، 4-9، 3-9، 2-9) 9الهدف 
: السالم والعدل والمؤسسات القوية 16الهدف 

 أ(-16)
 (7-17، 6-17) 17الهدف 

يتناول هذا التقرير تحليل المستوى الحالي والقدرة الحالية للقطاع الصناعي لتقييم   اتساق السياسات
الميزة النسبية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة لنظيراتها من 

دول العالم. وسيلقي هذا التقرير الضوء أيًضا على السياسات الرئيسية للتنمية 
مختلفة في القطاعات الفرعية للصناعة. ويختم الصناعية، وسيبحث االتجاهات ال

 التقرير بتوصيات خاصة بشأن السياسات. 
إعادة اإلدماج االقتصادي للسجناء 

 والمشردين
 

-8: العمل الالئق ونمو االقتصاد )18الهدف 
3 ،8-5) 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 

سيرسم هذا التقرير صورة عامة للوضع الحالي للسجناء والمشردين في دول منظمة   اتساق السياسات
التعاون اإلسالمي، وسيقترح حلواًل وتدخالت استباقية من أجل تعزيز إعادة 

إدماجهم اقتصادًيا. وسيركز التقرير أيًضا على تحليل أفضل الممارسات، مع 
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 ج(-10، 10-7، 10-4، 10-2)
والمؤسسات القوية : السالم والعدل 16الهدف 

 ب(-16)

الفجوات وأبرز التحديات في إعادة اإلدماج االقتصادي للسجناء والمشردين تحديد 
في دول منظمة التعاون اإلسالمي. ويختم التقرير بتوصيات خاصة بشأن 

 السياسات. 
البرامج التدريبية في مجال السياحة 

لموظفي السياحة والضيافة في القدس 
 الشريف

 ج(-4، 4-4، 3-4: التعليم الجيد )4الهدف 
 (9-8: العمل الجيد ونمو االقتصاد )8الهدف 
: مدن ومجتمعات محلية مستدامة 11الهدف 

 أ(-11، 11-4)
: االستهالك واإلنتاج المسؤوالن 12الهدف 

 ب(-12)
: عقد الشراكات لتحقيق األهداف 17الهدف 

(17-6) 

عدادهم في يهدف هذا البرنامج إلى تدريب الموظفين المعنيين بالسي  بناء القدرات والحوكمة احة وتثقيفهم وا 
كافة مجاالتها الفرعية في مدينة القدس الشريف. وفي هذا الصدد، تتمثل 

األغراض الرئيسية لهذا البرنامج في تطوير القدرات الوظيفية في المهارات، وبناء 
موارد بشرية مؤهاًل تأهياًل عالًيا ومدربة جيًدا في القطاعين العام والخاص بحيث 

دارتها وخدمتها على نحو تتولى هذه ال موارد بعد ذلك تطوير هذه الصناعة وا 
 مستدام وتنافسي وفًقا للمعايير العالمية.

ورشة عمل عن استكشاف اإلمكانات 
 السياحية للمدينة المنورة 

 ج(-4، 4-4، 3-4: التعليم الجيد )4الهدف 
-8: العمل الالئق ونمو االقتصاد )8الهدف 

9) 
 أ(-11، 4-11) 11الهدف 

ستوفر ورشة العمل هذه للمتدربين فرصة التباحث وتبادل اآلراء والمعرفة والخبرة  المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بناء القدرات
 بغية تحديد طرق وأشكال تنمية السياحة في المدينة المنورة في المستقبل.

اجتماعات مجموعة الخبراء بشأن إعداد 
مسودة الخطة االستراتيجية لتنمية 

السياحة الحالل في الدول األعضاء في 
 منظمة التعاون اإلسالمي

-8: العمل الالئق ونمو االقتصاد )8الهدف 
9) 

: االستهالك واإلنتاج المسؤوالن 12الهدف 
 ب(-12)

سينظم مركز أنقرة اجتماعات مجموعة الخبراء  لتسهيل إعداد مسودة الخطة   بناء القدرات
الحالل في الدول األعضاء في منظمة التعاون االستراتيجية لتنمية السياحة 

اإلسالمي واعتمادها بشكل نهائي. وستمثل اجتماعات مجموعة الخبراء هذه منبًرا 
 للشحذ الذهني والمناقشة.

مشروع إنشاء بوابة سياحية لمنظمة 
 التعاون اإلسالمي

بناء القدرات، والبيانات  ج(-4، 4-4، 3-4: التعليم الجيد )4الهدف 
 والرصد

 مركز أنقرة بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

ورشة عمل عن استكشاف إمكانات 
 السياحة في مدينة تبريز

 ج(-4، 4-4، 3-4: التعليم الجيد )4الهدف 
-8: العمل الالئق ونمو االقتصاد )8الهدف 

9) 
 مستدامة: مدن ومجتمعات محلية 11الهدف 

 أ(-11، 11-4)

وتبادل اآلراء والمعرفة والخبرة ستتيح ورشة العمل هذه فرصة للمشاركين للتباحث  المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بناء القدرات
 بغية تحديد طرق وأشكال تنمية السياحة في تبريز.
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 برنامج بناء القدرات )للبنوك المركزية( 
في  دورة تدريبية عن "عمليات السوق"

 2016إيران في عام 
 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
 بناء القدرات (10-2، 10-1)

البنك المركزي في الجمهورية 
  التركية

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية للبنك المركزي في إيران في مجال 
 الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.

 بناء قدرات البنوك المركزية 
 دورة تدريبية عن "التطوير التنظيمي"
)إدارة الموارد البشرية، والحوكمة، 

والتخطيط االستراتيجي( في غينيا في 
 2016عام 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 
 

 بناء القدرات
البنك المركزي لدول غرب أفريقيا 

 في السغنال
الدورة التدريبية القدرة المؤسسية للبنك المركزي في غينيا في مجال ستعزز هذه 

 الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.

 بناء قدرات البنوك المركزية
دورة تدريبية عن "إدارة المخاطر في 
المؤسسات المالية اإلسالمية" في 

سبتمبر/ أيلول  8-7كازاخستان في 
2016 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بنك إندونيسيا بناء القدرات
ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية لبنك السودان الوطني في مجال 

 الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.

 بناء قدرات البنوك المركزية
"صياغة السياسة دورة تدريبية عن 

 2016النقدية" في قطر في عام 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
 بنك إندونيسيا بناء القدرات (10-2، 10-1)

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية لبنك قطر المركزي في مجال 
 الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.

 قدرات البنوك المركزيةبناء 
دورة تدريبية عن "إحصاءات القطاع 

العقاري القائمة على الجداول المالية" في 
جمهورية قيرغيزستان في نوفمبر/ تشرين 

 2016الثاني 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بناء القدرات
البنك المركزي لجمهورية 

 قيرغيزستان
 

التدريبية القدرة المؤسسية للبنك المركزي في جمهورية ستعزز هذه الدورة 
قيرغيزستان في مجال الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات 

 المحددة.

 بناء قدرات البنوك المركزية
"إدارة االحتياطي" في  دورة تدريبية عن
 2016تونس في عام 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
 البنك المركزي المصري بناء القدرات (10-2، 10-1)

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية للبنك المركزي التونسي في مجال 
 الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.
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 بناء قدرات البنوك المركزية
"اإلحصاءات المالية  دورة تدريبية عن

والبنكية" في الصومال في نوفمبر/ 
 2016تشرين الثاني 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بنك أوغندا المركزي بناء القدرات
ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية للبنك المركزي الصومالي في مجال 

 تحقيق الهدف والغايات المحددة.الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم 

 بناء قدرات البنوك المركزية
"صياغة السياسة  دورة تدريبية عن

 2016النقدية" في األردن في عام 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
  البنك المركزي للجمهورية التركية بناء القدرات (10-2، 10-1)

المؤسسية للبنك المركزي األردني في مجال ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة 
 الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.

 بناء قدرات البنوك المركزية
تدريب موقعي على "آلية نقل السياسة 

النقدية: تحليل قنوات أسعار الصرف في 
الدول ذات األسواق الناشئة" في تركيا 

  2016ول أكتوبر/ تشرين األ 31في 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

  البنك المركزي للجمهورية التركية بناء القدرات
 

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية للبنك المركزي في جمهورية قرغيزيا 
 في مجال الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.

 قدرات البنوك المركزية بناء
ندوة إقليمية مشتركة عن "التدقيق 

الداخلي وحوكمة الشركات" في بروناي 
أكتوبر/ تشرين األول  13-11في 

2016 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بناء القدرات

البنك المركزي للجمهورية التركية، 
اتحاد المؤسسات الوطنية لتمويل 

في الدول األعضاء في التنمية 
 البنك اإلسالمي للتنمية،

CBIFM  في هيئة النقد في
 بروناي دار السالم 

CBIFM of AMBD  

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية لهيئة النقد في بروناي دار السالم، 
وتطوير مؤسسات التمويل من المنطقة في مجال الموضوع المذكور، وبالتالي 

 الهدف والغايات المحددة.تدعم تحقيق 
 

 بناء قدرات البنوك المركزية
ورشة عمل تدريبية عن "األسواق 

 واألدوات المالية"
 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

  البنك المركزي للجمهورية التركية بناء القدرات
 

في الدول األعضاء ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية للبنوك المركزية 
 في مجال الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.

 بناء قدرات البنوك المركزية 
ورشة عمل تدريبية عن "إدارة السيولة 

-19للبنوك اإلسالمية" في ماليزيا في 
 2016سبتمبر/ أيلول  23

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بناء القدرات
 بنك نيجارا في ماليزيا

 
ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية للبنوك المركزية في الدول األعضاء 

 في مجال الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.
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 بناء قدرات البنوك المركزية 
ورشة عمل تدريبية عن "تحليل احترازي 

طار على مستوى  االقتصاد الكلي وا 
أكتوبر/  31السياسات" في ماليزيا في 

نوفمبر/ تشرين الثاني  4 –تشرين األول 
2016 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بناء القدرات
 بنك نيجارا في ماليزيا

 

ستعزز ورشة العمل التدريبية هذه القدرة المؤسسية للبنوك المركزية في الدول 
األعضاء في مجال الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات 

 المحددة.
 

 بناء قدرات البنوك المركزية 
ورشة عمل تدريبية عن "التمويل 

 2016اإلسالمي" في تركيا في عام 
 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بناء القدرات
التركية، البنك المركزي للجمهورية 

 البنك الدولي

ستعزز ورشة العمل التدريبية هذه القدرة المؤسسية للبنوك المركزية في الدول 
األعضاء في مجال الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات 

 المحددة.
 

 بناء قدرات البنوك المركزية
دورة تدريبية عن "طرق التوقع" في 

 2017طاجيكستان في عام 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
 البنك المركزي اإليراني بناء القدرات (10-2، 10-1)

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية للبنك المركزي في طاجيكستان في 
 مجال الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.

 بناء قدرات البنوك المركزية
تدريبية عن "إعداد نماذج االقتصاد  دورة

  2017الكلي" في السودان في عام 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
 البنك المركزي للجمهورية التركية بناء القدرات (10-2، 10-1)

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية للبنك المركزي السوداني في مجال 
 لي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.الموضوع المذكور، وبالتا

 بناء قدرات البنوك المركزية
دورات تدريبية، وورش عمل، وندوات، 
ودراسات بحثية، وتدريبات موقعية في 

2017 – 2019 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بناء القدرات
الدول األعضاء، والمنظمات 

 الدولية

ستعزز أنشطة بناء القدرات القدرة المؤسسية للبنوك المركزية في الدول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي على نطاق الموضوعات المختارة في االستبيان ذي 

 الصلة، وبالتالي تدعم تلك األنشطة تحقيق الهدف والغايات المحددة. 

 بناء قدرات البورصات 
زانة وقضايا دورة تدريبية عن "إدارة الخ

السيولة في التمويل اإلسالمي" في تركيا 
 2016في عام 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بناء القدرات
اتحاد مؤسسات الصيرفة 

 اإلسالمية في ماليزيا
ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية لبورصة اسطنبول في تركيا في مجال 

 ، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.الموضوع المذكور

 بناء قدرات البورصات 
دورة تدريبية عن "تقييم الشركات الناشئة" 

 2016في أذربيجان في عام 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
 بورصة اسطنبول، تركيا بناء القدرات (10-2، 10-1)

المؤسسية لبورصة باكو في أذربيجان في مجال ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة 
 الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.
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 بناء قدرات البورصات
دورة تديبية عن "وعي الشركات: 

أساسيات التداول" في موزمبيق في عام 
2016 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بناء القدرات
رصة إسالم آباد المحدودة في بو 

 باكستان
ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية لبورصة موزمبيق في مجال الموضوع 

 المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.

 بناء قدرات البورصات
دورة تدريبية عن "وعي المستثمر 

والمجتمع المالي: أساسيات التداول" في 
 2016في عام  بروناي

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بناء القدرات
بورصة إسالم آباد المحدودة في 

 باكستان
ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية لهيئة النقد في بروناي دار السالم في 

 مجال الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.

 بناء قدرات البورصات
دورة تدريبية عن "أسواق الدين واألسهم 

والمنتجات اإلسالمية" في تونس في عام 
2016 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بورصة طهران في إيران بناء القدرات

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية لبورصة تونس في مجال الموضوع 
 مذكور، وبالتالي تدعم تحقيق الهدف والغايات المحددة.ال
 
 

 بناء قدرات البورصات
دراسة بحثية عن "أسواق الدين واألسهم 
والمنتجات اإلسالمية" في إيران في عام 

2016 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بورصة طهران في إيران بناء القدرات
التدريبية القدرة المؤسسية للبنك المركزي في أفغانستان وهيئة ستعزز هذه الدورة 

دعم االستثمار في أفغانستان في مجال الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تحقيق 
 الهدف والغايات المحددة.

 برنامج بناء قدرات البورصات
دورات تدريبية، وورش عمل، وندوات، 
وزيارات بحثية، وتدريبات موقعية في 

2017 – 2019 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بناء القدرات
الدول األعضاء، والمنظمات 

 الدولية

ستعزز أنشطة بناء القدرات القدرة المؤسسية للبورصات في الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي على نطاق الموضوعات المختارة في االستبيان ذي 

 عم تلك األنشطة تحقيق الهدف والغايات المحددة.الصلة، وبالتالي تد

 بناء القدرات في هيئات المنافسة
دورة تدريبية عن "عمليات الدمج 

واالستحواذ: تحليل اقتصادي" في مصر 
 2016في عام 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بناء القدرات
وزارة الشؤون العامة/ إدارة 

 المنافسة واألسعار في المغرب 

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية في جهاز حماية المنافسة في مجال 
 الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تلك األنشطة تحقيق الهدف والغايات المحددة.

 

 بناء القدرات في هيئات المنافسة
 2016األردن في عام دورة تدريبية في 

 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
 بناء القدرات (10-2، 10-1)

 هيئة المنافسة التركية
 

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية في هيئة المنافسة التركية في مجال 
 الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تلك األنشطة تحقيق الهدف والغايات المحددة.
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بناء القدرات في هيئات المنافسة في 
 2016قطر في عام 

 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
 هيئة المنافسة التركية بناء القدرات (10-2، 10-1)

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية في هيئة المنافسة القطرية في مجال 
 قيق الهدف والغايات المحددة.الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تلك األنشطة تح

 بناء القدرات في هيئات المنافسة
دورة تدريبية عن "حماية المنافسة" في 

 2017إندونيسيا في عام 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
 هيئة المنافسة التركية بناء القدرات (10-2، 10-1)

المنافسة في إندونيسيا في ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية في هيئة 
مجال الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تلك األنشطة تحقيق الهدف والغايات 

 المحددة.
 بناء القدرات في هيئات المنافسة 

دورة تدريبية عن "حماية المنافسة في 
 2017إندونيسيا" في عام 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
 هيئة المنافسة التركية بناء القدرات (10-2، 10-1)

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية في هيئة المنافسة في إندونيسيا في 
مجال الموضوع المذكور، وبالتالي تدعم تلك األنشطة تحقيق الهدف والغايات 

 المحددة.
 بناء القدرات في هيئات المنافسة

دورات تدريبية، وورش عمل، وندوات، 
وتدريبات موقعية في وزيارات بحثية، 

2017 – 2019 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بناء القدرات
الدول األعضاء، والمنظمات 

 الدولية

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرة المؤسسية في هيئات المنافسة في الدول 
المختارة في األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على نطاق الموضوعات 

االستبيان ذي الصلة، وبالتالي تدعم تلك األنشطة تحقيق الهدف والغايات 
 المحددة.

بناء القدرات في مجال التجارة 
 واالستثمار

مبادرات، ودورات تدريبية، وورش عمل، 
وندوات، وزيارات بحثية، وتدريبات 

 2019 – 2017موقعية في 
 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
(10-1 ،10-2) 

 بناء القدرات
الدول األعضاء، والمنظمات 

 الدولية

سُيعد مركز أنقرة برنامًجا متخصًصا لبناء القدرات في مجال التجارة واالستثمار 
 بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة والدول األعضاء.

 
ع االستثمار في الدول وسيعزز ذلك القدرة المؤسسية لوزارات التجارة وهيئات تشجي

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على نطاق الموضوعات المختارة في 
االستبيان ذي الصلة، وبالتالي تدعم تلك األنشطة تحقيق الهدف والغايات 

 المحددة. 
برنامج بناء القدرات في المجال 

 الدبلوماسي
مبادرات، ودورات تدريبية، وورش عمل، 

بحثية، وتدريبات وندوات، وزيارات 
 2019 – 2017موقعية في 

: السالم والعدل والمؤسسات القوية 16الهدف 
(16-1) 
 بناء القدرات 

الدول األعضاء، والمنظمات 
 الدولية

سيعزز برنامج بناء القدرات هذا القدرة المؤسسية لوزارات التجارة وهيئات تشجيع 
اإلسالمي على نطاق االستثمار في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

الموضوعات المختارة في االستبيان ذي الصلة، وبالتالي تدعم تلك األنشطة 
 تحقيق الهدف والغايات المحددة.
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مؤتمر دولي عن تغير المنا  انعدام 
األمن الغذائي والظلم االجتماعي الناجم 

 عن تغير المنا :
 التكيف على مستوى المجتمعات

 : العمل المناخي13الهدف 
(13-1 ،13-2 ،13-3) 
 بناء القدرات 

مركز أعمال تطوير المناطق 
 الريفية، باكستان

سيشمل هذا المؤتمر ثالثة موضوعات مترابطة: تغير المنا ، وانعدام األمن 
الغذائي والعدالة االجتماعية في المشكالت التي تواجهها المجتمعات الريفية، 

مناقشاتنا. ويتمثل هدف وخصوًصا في آسيا؛ وتمثل هذه الموضوعات جوهر 
المؤتمر في تقديم مخرجات وثيقة الصلة بالسياسات تخص المجتمعات الريفية في 

 الدول اآلسيوية النامية.

ورشة عمل عن أثر تغير المنا  على 
 الزراعة

 

 : العمل المناخي13الهدف 
(13-1 ،13-2 ،13-3) 
 

 بناء القدرات

مركز أعمال تطوير المناطق 
باكستان، ووزارة الغذاء الريفية، 

والزراعة والثروة الحيوانية في 
 تركيا

 أهداف ورشة العمل:
فهم المخاطر التنموية الرئيسية التي يشكلها تغير المنا  على الزراعة،  -

واإلجراءات المطلوب اتخاذها من جانب صّناع القرار والمخططين لمجابهة تلك 
 المخاطر.

المتاحة لتقييم انعكاسات تغير  التوعية باألدوات والطرق والسياسات -
المنا  على الزراعة واستراتيجيات التكيف الرئيسية وتعديلها وفًقا للحاجات الخاصة 

 للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

برنامج تدريبي عن مصايد األسماك 
 وتربية المائيات

 ب(-14: الحياة تحت الماء )14الهدف 
 

 بناء القدرات

الغذاء والزراعة والثروة ووزارة 
الحيوانية في تركيا، ووزارة الزراعة 

 في بنغالديش
 

يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج التدريبي في تبادل المعرفة والخبرة بين المؤسسات 
ذات الصلة في الدول األعضاء، والوصول إلى أفكار ملهمة، وتكوين عالقة من 

لمؤسسات والجامعات وشركات القطاع شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التعاون بين ا
الخاص نحو إيجاد بيئة تمكينية للتنمية المستدامة لتربية المائيات في الدول 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 إدارة الموارد المائية
 

 : المياه النظيفة والنظافة الصحية6الهدف 
 14الهدف 

 بناء القدرات 
وزارة المياه والصرف الصحي في 
 السنغال، ووزارة المياه في توغو 

سينظم مركز أنقرة برنامًجا تدريبًيا عن "إدارة الموارد المائية" ضمن إطار برنامج 
بناء القدرات في مجال إدارة الموارد المائية في منظمة التعاون اإلسالمي في 

لصرف الصحي في السنغال. أما توغو. وسيقدم التدريب خبراء من وزارة المياه وا
 المجموعة المستهدفة من هذا التدريب فهي خبراء من وزارة المياه في توغو.

 شتات المسلمين:
 ورشة عمل

 

-8: العمل الالئق ونمو االقتصاد )8الهدف 
8) 

: الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف 
 ج(-10)
 

بناء القدرات، واتساق 
 السياسات والحوكمة

 
 YTB 

يتمثل الغرض العام للمشروع في اإلسهام في حقوق الرفاه وحقوق اإلنسان وحقوق 
 العمل للمسلمين المهاجرين.

 وسيقدم المشروع أيًضا النواتج التالية لآلثار المستقبلية للسياسات:
 
  ستدعى المنظمات المعنية بشتات المسلمين أو ما يتعلق به إلى برنامج

 تعاوني من خالل عمل المشروع.
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  سيقدم المشروع مساهمة بسياسة شاملة لكل من الدول المستقبلة للمهاجرين
 والدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

  يمكن أيًضا أن يلقي المشروع الضوء على البرامج التعاونية، مما يقدم حلواًل
 وسط للدول المستقبلة للمهاجرين والدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 ن أن تيسر نواتج المشروع التعاون بين الدول األعضاء في منظمة يمك
 التعاون اإلسالمي بشأن الموضوعات والقضايا المتعلقة بالهجرة.

 مشروع التعليم والتدريب الفني والمهني:
 اجتماعات فريق العمل:

 (: 1فريق العمل )
 إعداد الخطة االستراتيجية

 (:2فريق العمل )
 نظام التأهيل وضمان الجودة 

 (:3فريق العمل )
 المعايير المهنية
 (:4فريق العمل )

 
 برامج االعتماد والتدريب النموذجي

 دراسات إقليمية 
 ورش عمل إقليمية 
  مشاريع: مراكز التعاون المختصة

 بالتعليم والتدريب الفني والمهني

-8: العمل الالئق ونمو االقتصاد )8الهدف 
3 ،8-6) 

 : التعليم الجيد4الهدف 
 ج(-4، 4-5، 4-4، 4-3)

 بناء القدرات
 

 اتساق 
 السياسات

 
 الحوكمة 

 

البنك اإلسالمي للتنمية، واتحاد 
التعليم من أجل المستقبل، ومركز 

اسطنبول الدولي المعني بدور 
القطاع الخاص في التنمية التابع 
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

يتمثل الغرض العام من المشروع في اإلسهام في التنمية االقتصادية المستدامة 
وفي االزدهار المتزايد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عن 

طريق تعزيز التكامل المهني واالجتماعي، ومن خالل تنمية رأس المال البشري. 
زيز التعليم والتدريب الفني عالوة على ذلك، سيسهم هذا المشروع في تنمية وتع

والمهني من أجل تطوير جودته في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
من خالل تثقيف المدربين/ المعلمين العاملين في مجال التعليم والتدريب الفني 

 والمهني. 

 برنامج االستكشاف
 

-8: العمل الالئق ونمو االقتصاد )8الهدف 
6) 
 

 بناء القدرات
 

 

يهدف البرنامج إلى تقديم معلومات عن هيكل  مركز أنقرة ووظائفه، وتحفيز 
الطالب، باإلضافة إلى تقديم فكرة عن بيئة العمل الدولية والعمل اليومي للمركز. 
ويتوقع أن يطّور المشاركون معرفتهم بالموضوعات الدولية واإلقليمية، وأن يتعلموا 

 ايا من خالل مشاريعه ومبادراته الفنية. كيفية تعامل مركز أنقرة مع تلك القض
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 برنامج دعم المشاريع البحثية
 

: الصناعة واالبتكار والهياكل 9الهدف 
  بناء القدرات ب(-9، 5-9األساسية )

يهدف البرنامج إلى تعزيز البحث في المجال وثيق الصلة بالمشروع الذي نفذه 
اإلسالمي عن طريق تقديم مركز أنقرة عن  الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 دعم وتمويل ملموس لطالب البحوث.

برنامج تبادل المنح التدريبية لطالب 
الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي 
 
 

-8: العمل الالئق ونمو االقتصاد )8الهدف 
3 ،8-6) 

 ج( 4-5، 4-3: التعليم الجيد )4الهدف 
 بناء القدرات

YTB 
السلع في واتحاد الغرف وتبادل 

تركيا، والمنظمات غير الحكومية، 
 واتحادات األعمال التجارية

 

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في تحسين إمكانية الوصول إلى المنح 
التدريبية وجودتها للطالب الدوليين، وتيسير اكتساب الخبرة المهنية من خالل 

البرنامج أيًضا في تعزيز  التدريب المهني والتدريب داخل المؤسسات. وسيسهم هذا
جودة القوة العاملة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ودعم تكامل 
أسواق العمل وتقاربها، وكذا تعزيز تنافسية اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي 

 من خالل زيادة معرفة طالب الجامعات ومهاراتهم بشأن بدخول سوق العمل.

المرأة في تنمية ورشة عمل عن "دور 
الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي"

 (5-5الهدف : المساواة بين الجنسين )
 

 بناء القدرات
األمانة العامة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

يتمثل الهدف الرئيسي من ورشة العمل هذه في منح ممثلي الوزارات ذات الصلة 
اإلسالمي وممثلي المؤسسات الدولية في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

والتابعة للمنظمة ذات الصلة فرصة مميزة لمناقشة التطورات األخيرة في مجال 
النوع والمرأة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والتباحث بشأنها. 

وفي هذا الصدد، ستحاول ورشة العمل تحديد التحديات والعقبات الرئيسية والشائعة 
ي تواجه المرأة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ومن ثم الت

الخروج بتوصيات محددة، وخصوًصا بشأن وثيقة خطة عمل منظمة التعاون 
 اإلسالمي من أجل النهوض بالمرأة وجدول تنفيذها.

ورشة عمل عن "بناء قدرات الشباب 
 والتنمية المستدامة"

-8قتصاد ): العمل الالئق ونمو اال8الهدف 
 ب(-8، 6

 بناء القدرات (4-4: التعليم الجيد )4الهدف 
األمانة العامة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

تتيح ورشة العمل هذه فرصة مميزة لممثلي الوزارات ذات الصلة في الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وممثلي المؤسسات الدولية والتابعة 

ة التطورات األخيرة والتحديات والعقبات الرئيسية في للمنظمة ذات الصلة لمناقش
مجال تمكين الشباب وتطوير قدراتهم لتمكين إسهامهم في التنمية المستدامة في 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والتباحث بشأن ذلك.

ورشة عمل لتبادل المعرفة عن سياسات 
مكافحة التبغ للدول األعضاء في 

 التعاون اإلسالميمنظمة 
 

 أ(-3: الصحة الجيدة والرفاه )3الهدف 
 

 بناء القدرات
جمعية الهالل األخضر التركي، 

 ووزارة الصحة التركية

تهدف ورشة العمل هذه إلى بناء قدرات الدول األعضاء في مجال أساسيات 
السياسات الشاملة لمكافحة التبغ، وستشجع التعاون وتبادل الخبرات في المشكالت 
المتعلقة بالتبغ بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وسيتبع ورشة 
العمل هذه مشروع تدريبي طويل المدى على يد خبراء سيعقد خالله خبراء مركز 
أنقرة ووزارة الصحة التركية وجمعية الهالل األخضر التركي ورش عمل لخبراء 
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ن بين الدول األعضاء في التبغ في وزارات الصحة لبعض الدول المختارة م
منظمة التعاون اإلسالمي، وسينظم المشروع أيًضا زيارات بحثية إلى بعض الدول 

 المختارة من بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
تعزيز التنسيق وبناء القدرات في مشروع 
الجاهزية للطوارىء الصحية واالستجابة 

لها في الدول األعضاء في منظمة 
 التعاون اإلسالمي

 د(-3ج، -3: الصحة الجيدة والرفاه )3الهدف 
 

 بناء القدرات

وزارة الصحة في جمهورية 
السودان، ووزارة الصحة في 
الجمهورية التركية، ومنظمة 

 التعاون اإلسالمي

يهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرة القوة العاملة في مجال الصحة بشأن الطوارىء 
 عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.الصحية في الدول األ

التدريب على طوارىء التوليد والوالدة 
 القيصرية في الحروب

 

-3، 1-3: الصحة الجيدة والرفاه )3الهدف 
 د(-3، 2

: السالم والعدل والمؤسسات القوية 16الهدف 
(16-1) 
 

 بناء القدرات

اتحاد منظمات الرعاية واإلغاثة 
الطبية، ووزارة الصحة في 

 الجمهورية التركية
 

يهدف هذا البرنامج إلى تدريب األطباء والقابالت بغية توفير قوة عاملة ماهرة في 
 مجال الصحة في منطقة الحرب في سوريا في مجال التوليد وأمراض النساء.

برنامج الدعم النفسي االجتماعي 
 لألطفال الالجئين

 : الصحة الجيدة والرفاه3الهدف 
 األطباء في أنحاء العالم بناء القدرات 

يهدف هذا المشروع إلى تقديم إعادة تأهيل نفسي اجتماعي لألطفال الذين تعرضوا 
عداد تقرير  لإلصابات والهجرة بسبب الحرب في سوريا، وتدريب المدربين وا 

 أكاديمي عن نتائج الدراسة. 
ورشة عمل حول وضع السياسات 

لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة 
الدول األعضاء بمنظمة التعاون في 

 اإلسالمي

 (1-3) : الصحة الجيدة والرفاهالهدف الثالث
 

األمانة العامة لمنظمة التعاون  بناء القدرات
 اإلسالمي

 

من أجل بناء قدرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تهدف ورشة 
 العمل إلى:

)الممارسات الدولية( الخاصة تبادل الخبرات في الممارسات المستدامة  -
 –بالسياسات الموضوعة لحماية كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة ورفاهتهم 
 التي يمكن تبنيها وتنفيذها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

مناقشة الممارسات المستدامة الخاصة بالتأمين االجتماعي لكبار السن  -
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  وذوي االحتياجات الخاصة في

 وعلى المستوى الدولي.
 وضع استراتيجية لرفاه هذه الفئة. -

ورشة لتبادل الخبرات حول تنفيذ 
الخطط واالستراتيجيات الوطنية الخاصة 

برفاه الطفل في الدول األعضاء 

  الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
 الرابع: التعليم الجيدالهدف 

 أ(-4، 4-5، 4-1) 

األمانة العامة لمنظمة التعاون  بناء القدرات
 اإلسالمي

 

من أجل بناء قدرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تهدف ورشة 
 :العمل إلى
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مشاركة الممارسات العالمية المثلى في تطوير وتنفيذ الخطط واالستراتيجيات    بمنظمة التعاون اإلسالمي
 لرفاه األطفال ورعايتهمالوطنية 

 .مناقشة سبل وقاية الصحة العامة لألطفال، وخاصة في مناطق النزاع 
  مشاركة الممارسات المثلى لتوفير أنظمة تعليمية مناسبة وعلى مستوى

أفضل لألطفال خاصة لتقليل التسرب )ترك المدرسة( في الدول األعضاء في 
 منظمة التعاون اإلسالمي.

   مناقشة أفضل وأنسب الممارسات المتبعة عالمًيا في وضع سياسات حماية
الدول األطفال من العنف وكل مصادر التهديد التي يمكن تبنيها وتنفيذها في 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ورشة عمل عن األسرة بعنوان )حماية 

مؤسسة الزواج واألسرة في الدول 
اإلسالمي: األعضاء بمنظمة التعاون 
 السياسات واالستراتيجيات(

  الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
  الهدف الرابع: التعليم الجيد

 (4-7) 

األمانة العامة لمنظمة التعاون  بناء القدرات
 اإلسالمي

 
 

من أجل بناء قدرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تهدف ورشة 
 :العمل إلى

 
  مناقشة السياسيات المتبعة لحماية مؤسستي الزواج والعائلة وقيمهما في

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
  الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مناقشة دور ومساهمات

بخصوص القضايا المتعلقة باألسرة، على المستويين اإلقليمي آليات صنع القرار 
 والدولي.

 ومؤسساتها في تعزيز قيم  منظمة التعاون اإلسالميرؤية ودور  مناقشة
 األسرة والزواج وحمايتها في ضوء التحديات الدولية المعاصرة.

تنفيذ األهداف الستة ذات األولوية التي 
حددتها اللجنة التسييرية الخاصة 

بالصحة في إطار تنفيذ برنامج العمل 
االستراتيجي لمنظمة التعاون اإلسالمي 

2014-2023 

األمانة العامة لمنظمة التعاون  بناء القدرات  الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
اإلسالمي، والمؤسسات والدول 
األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تهدف هذه األنشطة إلى بناء قدرات 
 لبرنامج عمل الصحة االستراتيجي في المجاالت المواضيعية الستة

اجتماع استشاري حول مشروع منظمة 
التعاون اإلسالمي لصحة األم وبقاء 
الطفل: حشد الموارد من أجل التدخل 

، 1-3) ث: الصحة الجيدة والرفاهالهدف الثال
3-2) 

األمانة العامة لمنظمة التعاون  بناء القدرات
اإلسالمي، والبنك اإلسالمي 

للتنمية، والوكالة األمريكية للتنمية 

الموارد من أجل تهدف هذه المشاورات إلى النظر في الخيارات المتاحة لحشد 
مواجهة األزمات التي حددتها كل من األنظمة الصحية الوطنية في الدول السبعة 

 المختارة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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الموسع لتحسين الرعاية الصحية لألم 
 23واألطفال حديثي الوالدة واألطفال )

ديسمبر/كانون 1-نوفمبر/تشرين الثاني
 (2016األول 

الدولية، ومشروع بقاء األم 
 والطفل، ومنظمة الصحة العالمية

برنامج تدريبي لبناء قدرات الصحفيين 
في الدول في مجال الرعاية الصحية 

 األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم  بناء القدرات  الجيدة والرفاهالهدف الثالث: الصحة 
 والثقافة، ووكالة األناضول التركية

يهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرات الصحفيين في مجال الصحة في الدول 
 األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

برامج بناء قدرات الهيئات التنظيمية 
بمنظمة الوطنية في الدول األعضاء 

التعاون اإلسالمي ومجموعة منتجي 
اللقاح في منظمة التعاون اإلسالمي 
 حول عملية االنتقاء المسبق للقاح

األمانة العامة لمنظمة التعاون  بناء القدرات الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
والبنك اإلسالمي اإلسالمي، 

للتنمية واللجنة الدائمة للتعاون 
 يالعلمي والتكنولوج

في إطار هذا المشروع، سينظم مركز أنقرة برامج تدريبية بهدف بناء قدرات 
الهيئات التنظيمية الوطنية ومنتجي اللقاح في الدول األعضاء بمنظمة التعاون 

 اإلسالمي في هذا المجال.

برامج بناء القدرات الصحية في إطار 
المشروع المشترك لمنظمة التعاون 

تحدة اإلسالمي ومكتب األمم الم
للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في 

 الصومال

منظمة التعاون اإلسالمي  بناء القدرات الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

في إطار هذا المشروع، سينظم مركز أنقرة برامج تدريبية بهدف بناء القدرات 
 الصحية في الصومال

جمع المعلومات من في الدول 
األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي 

لنظام السيطرة والتحذير المبكر 
 واالستجابة للسرطان 

البيانات والرصد، وبناء  الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
 القدرات

التعاون سيوزع مركز أنقرة االستبيانات المعدة على الدول األعضاء بمنظمة  وزارة الصحة التركية
اإلسالمي بالتعاون مع وزارة الصحة التركية المنسق األول في البالد في المجال 

حول الوقاية من المرض والسيطرة عليه ضمن برنامج عمل  2المواضيعي رقم 
 الصحة االستراتيجي.

برنامج منظمة التعاون اإلسالمي 
التدريبي لبناء القدرات الجامعية حول 
"اإلجازات والتغيبات" في أذربيجان في 

  2016سبتمبر/أيلول  28-30

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
  مستدامة

 ب(-11، 11-5، 11-2، 11-1)  
 

الجامعة اإلسالمية في أوغندا  بناء القدرات
الحكومية في  وكلية االقتصاد

 أذربيجان

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرات المؤسسية لكلية االقتصاد الحكومية في دولة 
 أذربيجان وبالتالي دعم تحقيق األهداف والغايات المحددة.
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منظمة ورشة عمل التعاون برنامج 
اإلسالمي لبناء الفدرات الجامعية حول 

 "التعليم عن بعد/التعليم اإللكتروني"

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
  مستدامة

 ب(-11، 11-5، 11-2، 11-1)
 

اتحاد جامعات العالم اإلسالمي  بناء القدرات
في الدول األعضاء بمنظمة 

 التعاون اإلسالمي

تهدف ورشة العمل إلى تعزيز القدرات المؤسسية للجامعات الدول األعضاء 
 م تحقيق األهداف والغايات المحددة.بمنظمة التعاون اإلسالمي وبالتالي دع

دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
القدرات في إدارة مخاطر الكوارث في 
منظمة التعاون اإلسالمي حول "إدارة 

 30-28المخاطر" في بنجالديش في 
 2016سبتمبر/أيلول 

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
  مستدامة

 ب(-11، 11-5، 11-2، 11-1) 
 

وزارة إدارة الكوارث واإلغاثة في  والحوكمة بناء القدرات
 بنجالديش

 

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرات المؤسسية لبنجالديش وبالتالي دعم تحقيق 
 األهداف والغايات المحددة.

دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
القدرات في إدارة مخاطر الكوارث في 

حول "إدارة منظمة التعاون اإلسالمي 
-19مخاطر معينة" في إندونيسيا في 

 2016أكتوبر/تشرين األول  20

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
  مستدامة

 ب(-11، 11-5، 11-2، 11-1) 
 

الهيئة القومية إلدارة الكوارث في  والحوكمة بناء القدرات
 إندونيسيا

ونيسيا وبالتالي دعم تحقيق ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرات المؤسسية إلند
 األهداف والغايات المحددة.

دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
القدرات في السكك الحديدية حول " 
العمليات الفنية والبنية التحتية" في 

سبتمبر/أيلول  30-28إندونيسيا في 
2016 

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
 ب(-11، 5-11، 2-11، 1-11) مستدامة

 

مديرية أسطول السكك الحديدية  والحوكمة بناء القدرات
بوزارة النقل في جمهورية 

إندونيسيا والسكك الحديدية 
 الحكومية التركية

 

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرات المؤسسية للسكك الحديدية في إندونيسيا 
 وبالتالي دعم تحقيق األهداف والغايات المحددة.

في إطار برنامج بناء دورة تدريبية 
القدرات في قطاع السكك الحديدية حول 

"األنشطة العابرة للحدود" في سكك 
 20-19حديد بنجالديش 

  2016أكتوبر/تشرين األول 

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
 ب(-11، 5-11، 2-11، 1-11) مستدامة

 

سكك حديد بنجالديش والسكك  والحوكمة بناء القدرات
 الحديدية التركية

ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة مؤسسة السكك الحديدية في بنجالديش وبالتالي 
 تدعم تحقيق األهداف والغايات المحددة.

دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
القدرات في قطاع السكك الحديدية حول 

"العمليات الفنية والبنية التحتية" في 

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
 ب(-11، 5-11، 2-11، 1-11) مستدامة

 

السكك الحديدية الماليزية والسكك  والحوكمة بناء القدرات
 الحديدية التركية

ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة مؤسسة السكك الحديدية في ماليزيا وبالتالي تدعم 
 األهداف والغايات المحددة.تحقيق 
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أكتوبر/تشرين األول  20-19ماليزيا 
2016  

دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
القدرات في قطاع السكك الحديدية حول 
"إدارة السكك الحديدية" في طاجكستان 

نوفمبر/تشرين الثاني  23-22في 
2016  

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
 مستدامة

 ب(-11، 11-5، 11-2، 11-1)
 

سكك حديد طاجكستان والسكك  والحوكمة بناء القدرات
 الحديدية التركية

ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة مؤسسة السكك الحديدية في طاجكستان وبالتالي 
 تدعم تحقيق األهداف والغايات المحددة.

دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
القدرات في مجال الخدمات البريدية 

نقل  المالية واإللكترونية وخدمات
-28الخطابات حول في باكستان في 

  2016سبتمبر/ أيلول  29

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
 ب(-11، 5-11، 2-11، 1-11) مستدامة

هيئة البريد الباكستانية والهيئة  والحوكمة بناء القدرات
 التركية للبريد

تالي تدعم تحقيق ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة هيئة البريد في باكستان وبال
 األهداف والغايات المحددة.

دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
القدرات في مجال الخدمات البريدية 

المالية ونظام الرموز والعناوين البريدية 
 20-19في السودان في 

 2016أكتوبر/تشرين األول 

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
  ب(-11 ،5-11، 2-11، 1-11)مستدامة 

البريد السوداني والهيئة التركية  والحوكمة بناء القدرات
 للبريد

ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة هيئة البريد في السودان وبالتالي تدعم تحقيق 
 األهداف والغايات المحددة.

دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
القدرات في مجال الخدمات البريدية 

الرموز والعناوين البريدية المالية ونظام 
 23-22في بروناي في 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني 

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
  ب(-11، 5-11، 2-11، 1-11) مستدامة

الخدمات البريدية في بروناي  والحوكمة بناء القدرات
 والهيئة التركية للبريد

في بروناي وبالتالي تدعم تحقيق  ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة هيئة البريد
 األهداف والغايات المحددة.

برنامج حوسبة أنظمة السجل المدني 
في إطار بناء قدرات الهيئة القومية 

-22للسجل المدني في إندونيسيا في 
 2016نوفمبر/ تشرين الثاني  23

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
 ب(-11، 5-11، 2-11، 1-11) مستدامة

 

وزارة الشئون الداخلية والهيئة  والحوكمة بناء القدرات
 القومية للسجل المدني، إيران

ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة السجل المدني في بروناي وبالتالي تدعم تحقيق 
 األهداف والغايات المحددة.
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برنامج حوسبة أنظمة السجل المدني 
في إطار بناء قدرات الهيئة القومية 

 29-28المدني في قطر في للسجل 
 2016ديسمبر/كانون األول 

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
 ب(-11، 5-11، 2-11، 1-11) مستدامة

وزارة الداخلية القطرية والهيئة  والحوكمة بناء القدرات
 القومية للسجل المدني يإيران

وبالتالي تدعم تحقيق ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة السجل المدني في قطر 
 األهداف والغايات المحددة.

السالم والعدل والمؤسسات القوية : 16الهدف  برنامج مبادرات بينا
(16-6) 
 

وضوح السياسات، وبناء 
  والحوكمة القدرات

البرنامج الليبي إلعادة الدمج 
 والتنمية، والبنك اإلسالمي للتنمية

 

من أجل دعم البرنامج الليبي إلعادة الدمج ُصمِّم برنامج بينا للمبادرات باألساس 
والتنمية على تنفيذ برامج إعادة الدمج في ليبيا. ويتكون برنامج بينا من ثالثة 

 مكونات أساسية: البحث وبناء القدرات وبناء المؤسسات.
وفي إطار نطاق برنامج مبادرات بينا سيتم تنفيذ أربعة مشروعات من أجل تحقيق 

 رنامج.األهداف العامة للب
 إعادة الدمج والتطوير: دور الخبراء 
  في تحديث قاعدة بياناته  البرنامج الليبي إلعادة الدمج والتنميةمساعدة

حصاءاته وبناء قدرات العاملين به  وا 
  فرد على اإلدارة العامة والحوكمة 100تدريب 
 توفير تسهيالت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركات الليبية 

عقد الشراكات من أجل  الهدف السابع عشر: الخاص في تنمية المهاراتدور القطاع 
 (9-17تحقيق األهداف )
 (7-4، 4-4) دالتعليم الجيالهدف الرابع: 

بناء القدرات، ووضوح 
 السياسات

مركز إسطنبول الدولي المعني 
بدور القطاع الخاص في التنمية 

برنامج األمم المتحدة التابع ل
 اإلسالمي للتنميةوالبنك اإلنمائي 

 
 

مركز إسطنبول الدولي المعني بدور القطاع الخاص في التنمية التابع سيعقد 
والبنك اإلسالمي للتنمية شراكة من أجل تحديد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ل

في ظل وتوثيق الممارسات الفعالة في الموضوعات الفرعية للتنمية المستدامة، 
لي المعني بدور القطاع الخاص في التنمية التابع مركز اسطنبول الدو  منهجي

والبنك اإلسالمي للتنمية ة تركز على القطاع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ل
الخاص في كل دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي، ومن أجل إصدار 

طرائق الناجحة. وسيتم تبادل الطرق السائدة بين الدول من أجل نشر منشور عن ال
وعي وزيادة التعاون بينها. واالقتراح القيم هو تقديم الدعم الفني لدول منظمة ال

التعاون اإلسالمي في تيسير اشتراك القطاع الخاص في تصميم برامج تنمية 
 المهارات وتقديمها.

مشروع مركز التدريب المهني في 
 أوغندا

 ب(-4، 4-4) التعليم الجيدالهدف الرابع: 
 

البنك اإلسالمي للتنمية، وهيئة  بناء القدرات
التعاون والتنسيق التركية ومركز 

بلدية إسطنبول للتعلم مدى 

يهدف المشروع إلى إشباع الحاجة إلى التدريب المهني في أوغندا فيما يخص 
لقوة العاملة بعض فروع التدريب المهني المحددة القابلة للتطبيق والنافعة لتحسين ا

المؤهلة في القطاعات ذات الصلة في أوغندا. ويهدف إلى ضمان تقديم برامج 



OIC/COMCEC/32-16/D(46) 

 

78 

 

الحياة، والجامعة اإلسالمية في 
 أوغندا

تدريب المدربين من خالل تنظيم عناصر تدريبية فيما يتعلق بالفروع المحددة التي 
 تتمتع بأهمية كبيرة في زيادة عدد األفراد المؤهلين في التدريب المهني.

في في مجال المساعدة  بناء القدرات
أبحاث الزالزل السيزمولوجية في 

 باكستان

 (5-1القضاء على الفقر )الهدف األول: 
: مدن ومجتمعات محلية الهدف الحادي عشر

 ب(-11) مستدامة
 (1-13العمل المناخي ) الهدف الثالث عشر:

 بناء القدرات
 
 
 
 
 
 

إدارة األرصاد الجوية الباكستانية، 
مركز مرمرة للبحوث التابع 

البحوث العلمية والفنية لمجلس 
والبنك  بالجمهورية التركية،
ووكالة التنسيق اإلسالمي للتنمية، 

 والتعاون التركية

يتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في زيادة قدرات إدارة األرصاد الجوية الباكستانية 
عن طريق االستفادة من خبرة مركز مرمرة للبحوث التابع لمجلس البحوث العلمية 

في مجال الهيكل القشري لباكستان وفهم خصائص     بالجمهورية التركيةوالفنية 
واألخطار، وهو الصدوع النشطة. وسيساعد المشروع على تحسين تقييم المخاطر 

 ما سيقلل الخسائر االقتصادية في حالة الزالزل في باكستان والبلدان المحيطة.

رسم خرائط لمراكز الموارد في الدول 
 التعاون اإلسالمياألعضاء بمنظمة 

عقد الشراكات لتحقيق الهدف السابع عشر: 
 (9-17األهداف )

 بناء القدرات
 

البنك اإلسالمي للتنمية 
والمنظمات المحلية األخرى 

 المشاركة

اتفق البنك اإلسالمي للتنمية ومركز أنقرة على كواصلة التعاون في تنقيذ المزيد 
منظمة التعاون اإلسالمي من أجل الدول األعضاء بمن دراسات رسم الخرائط في 

إنشاء قاعدة بيانات لمراكز الموارد التي يمكنها أن تشارك في التعاون الفني 
ومشروعات الربط العكسي. ومن هذا المنطلق سيتم غعداد التقارير لتكون مرجًعا 

مسئولي المشروع وتطوير مستوى الممارسين وصانعي القرار في صياغة ل
 الدولي في إطار برنامج التعاون بين دول الجنوب.مشروعات للتعاون 

االجتماع الثاني لشبكة خدمات 
التوظيف العامة في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

 (1-1القضاء على الفقر )الهدف األول: 
العمل الالئق ونمو االقتصاد الهدف الثامن: 

 ب(-8)

منظمة التوظيف التركية ومركز  بناء القدرات
 أنقرة

 

العمل إلى الخروج بخطوات ملموسة نحو جمع إحصائيات سوق  تهدف ورشة
العمل واستغالل البيانات في آليات صنع السياسات. وسيتم استعراض مشروعات 

من االجتماع من أجل نقل المعرفة إلى عضو آخر في الشبكة في المستقبل 
 القريب.

ورشة عمل تدريبية عن األماكن 
المغلقة في إطار السالمة والصحة 

 المهنية

 ج(-3) الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
العمل الالئق ونمو االقتصاد الهدف الثامن: 

(8-8) 

  بناء القدرات
المعهد الوطني للسالمة والصحة 

 المهنية ومركز أنقرة
 

عادة ما تعتبر األماكن المغلقة أماكن ذات درجة عالية من المخاطر بسبب وجود 
االنفجارات وانتشار الغازات السامة وغيرها. ويقصد من أخطار محتملة بما تشمل 

ورشة العمل هذه عن "األماكن المغلقة" أن تقدم للمهندسين والمسئولين عن األمان 
المشرفين على العمل في األماكن المغلقة بالوسائل األساسية لتقييم المخاطر 

جراءات السيطرة المناسبة.  وا 
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مؤتمر حول توظيف األشخاص ذوي 
اإلعاقة في الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي

-1، 1-1القضاء على الفقر )الهدف األول: 
 أ(-1، 2

الحد من أوجه عدم المساواة الهدف العاشر: 
(10-2 
 

وزارة األسرة والسياسات  بناء القدرات
 االجتماعية التركية، ومركز أنقرة

  
 
 

والمنظمات الدولية والمجتمع المدني سيجمع المؤتمر ممثلين من الحكومات 
وسيجري فيه تبادل الممارسات المثلى في مجال توظيف ذوي اإلعاقة، بما في 
ذلك النطاق التوظيفي لمعاهدة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

وخلق مؤشرات للتوظيف؛ والوضع الحالي والتحديات التي تواجه األشخاص ذوي 
عادة التأهيل.اإلعاقة في سوق ال  عمل؛ واألنشطة المتعلقة بالتدريب المهني وا 

مؤتمر حول حالة التوسع الحضري في 
الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
 ج(-11، 3-11، 2-11، 1-11) مستدامة

 بلدية أنقرة بناء القدرات
  

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سيجمع البرنامج البلديات في 
لمناقشة وتبادل السياسات واالستراتيجيات والخبرات في سياق تقديم الخدمات في 

 إطار خدمات التوسع الحضري للعامة.
تنظيم ورش عمل وندوات متعلقة 

حصاءات  باالستثمار األجنبي المباشر وا 
 التنافسية

لتحقيق عقد الشراكات الهدف السابع عشر: 
 (9-17األهداف )

شعبة اإلحصاءات في األمم  بناء القدرات
المتحدة، ومؤتمر األمم المتحدة 

 للتجارة والتنمية

حصائيات  تهدف ورش العمل أو الندوات حول "االستثمار األجنبي المباشر وا 
التنافسية" إلى تقوية القدرات اإلحصائية للمسئولين اإلحصائيين الوطنيين في الدول 

اء في منظمة التعاون اإلسالمي وتعزيز مهارات المحترفين والمسئولين ذوي األعض
 الصلة.

التعاون من أجل إدراج إحصاءات 
الجريمة والفساد في قاعدة بيانات 
المؤشرات االجتماعية واالقتصادية 

الرئيسية )البيزند( وتنظيم ورشة عمل 
 عن هذا الموضوع.

السالم والعدل الهدف السادس عشر: 
 أ(-16والمؤسسات القوية )

 

 رصد البيانات،
 وبناء القدرات

منظمات اإلحصاءات الوطنية 
في الدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي، ومكتب األمم 
المتحدة المعني بالمخدرات 

 والجريمة

ستصف إحصاءات الجريمة والفساد المدمجة في قاعدة ييانات البيزند أنماط الفساد 
الدول وخاصة في دول منظمة التعاون اإلسالمي. وستعزز ورشة على مستوى 

العمل التي سُتعقد حول هذا الموضوع مهارات المسئولين المعنيين في جمع 
 البيانات عن الجريمة والفساد.

التعاون بشأن إعداد قاعدة بيانات 
للدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي من أجل مشاركة إسهاماتهم 
الطوارئ اإلنسانية لضمان  في حاالت

 الوضوح والتنسيق

: عقد الشراكات لتحقيق الهدف السابع عشر
 (19-17، 18-17األهداف )

رصد البيانات، وبناء 
 القدرات

هيئات اإلحصاء الوطنية في 
الدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق 
الشئون اإلنسانية، وشعبة 

 المتحدةاإلحصاءات في األمم 
 

في إطار برنامج التعاون بين بلدان الجنوب، سيتم تحسين األنظمة اإلحصائية في 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مع التركيز خاصة على "حاالت 

الطوارئ اإلنسانية" عن طريق تعزيز قدرات منظمات اإلحصاءات الوطنية 
 والقدرات اإلحصائية للمؤسسات المعنية.
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إجراء مسح النعدام األمن الغذائي في 
الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي والبلدان األقل نمًوا، من خالل 
تحسين قدرات الدول األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي في مجال 
مناهج القياس البديلة مثل مقياس 
 المعاناة من انعدام األمن الغذائي 

رصد البيانات، وبناء  ج(-2لفقر )القضاء على االهدف الثاني: 
 القدرات

هيئات اإلحصاء الوطنية في 
الدول األعضاء في منظمة 

ومنظمة األمم  التعاون اإلسالمي،
المتحدة للتنمية الصناعية، 
ومنظمة األغذية والزراعة، 
والصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية، واللجنة االقتصادية 
 واالجتماعية لغرب آسيا

الغذائي هو حالة يكون فيها توفر كمية كافية من الطعام بشكل دائم  انعدام األمن
محدود بسبب نقص المال أو الموارد األخرى في أوقات ما في السنة. وقد ُبذلت 
جهود كثيرة للبحث عن مؤشرات عالمية قادرة على قياس انعدام األمن الغذائي 

يؤدي مقياس المعاناة بصورة يمكن مقارنتها عبر مناطق مختلفة من العالم. وقد 
 من انعدام األمن الغذائي دوًرا هاًما في مراقبة األمن الغذائي خالل هذه العملية.

"إنتاج التعاون في جمع البيانات عن 
األمصال وشرائها وتقييم االحتياجات" 

في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 اإلسالمي

 البياناترصد  ب(-3) : الصحة الجيدة والرفاهالهدف الثالث
 

 منظمة الصحة العالمية
ومنظمة األمم المتحدة للتربية 

 والعلم والثقافة

في إطار برنامج التعاون بين بلدان الجنوب، سيتم تحسين األنظمة اإلحصائية في 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مع التركيز خاصة على "إنتاج 

ل تعزيز قدرات منظمات األمصال وشرائها وتقييم االحتياجات" من خال
 اإلحصاءات الوطنية والقدرات اإلحصائية للمؤسسات المعنية. 

تنظيم ورشة عمل عن "تأثير خطة 
في قطاع 2015التنمية لما بعد 

 التعليم"

-4، 2-4، 1-4) : التعليم الجيدالهدف الرابع
 ج(-4أ، -4/ 4-6/ 3

رصد البيانات، وبناء 
 ، والحوكمةالقدرات

لإلحصاء، وشعبة معهد اليونسكو 
اإلحصاءات في األمم المتحدة، 

والمنظمة اإلسالمية للتربية 
 والعلوم والثقافة

 تتمثل األهداف العامة لورشة العمل في:
  مشاركة األنظمة الحالية في الدول األعضاء في منظمة التعاون

 تصنيفها ومعالجتها وتوزيعها؛اإلسالمي لجمع اإلحصاءات التعليمية و 
  الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة تبادل خبرات

 األهداف اإلنمائية لأللفية؛
 الدول األعضاء في بقدرة أصحاب المصالح الكبار في  نشر الوعي

منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بالدمج الفعال لمؤشرات الهدف الرابع من 
 مية ذات الصلة؛أهداف التنمية المستدامة في أنظمتها اإلحصائية التعلي

  استكشاف آفاق التنسيق الفعال من أجل إرساء بنية تحتية أفضل في
الدول األعضاء في في إطار أنظمة اإلحصاءات الوطنية في إحصاءات التعليم 

 منظمة التعاون اإلسالمي.
وفي سبيل هذه الغاية، ستحدد ورشة العمل العقبات والتحديات القائمة أمام الهدف 

ف التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات ومشاركة الممارسات الفعالة الرابع من أهدا
 بين الدول المشاركة حول وسائل التغلب عليها.
 وتشمل األهداف المرجوة بنهاية ورشة العمل: 
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  تبادل الخبرات في مجال أنظمة إحصاءات التعليم وآليات التنسيق في
 التعاون اإلسالمي. دوائر اإلحصاءات الوطنية في الدول األعضاء بمنظمة

  الوعي في مجال الرصد وآليات المراقبة من أجل أنشطة التعقب تعزيز
 المتعلقة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة؛ 

  تحسين المعرفة حول المدخالت المطلوبة لجمع البيانات وتصنيفها
 وتوزيعها بالتماشي مع الهدف الرابع من إهداف التنمية المستدامة.

 

 األنشطة/المشروعات/البرامج الجارية التابعة للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

األهداف والغايات المندرجة تحت أهداف  األنشطة/المشروعات/البرامج
 شركاء التنفيذ عوامل النجاح األساسية التنمية المستدامة

 التفسير
)كيف ترتبط األنشطة بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة وكيف يمكن أن  

 تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة(

منتدى لسيدات األعمال في الدول 
 اإلسالمية

 
بناء القدرات وتكوين  المساواة بين الجنسين الهدف الخامس:

 الشبكات

صندوق بيريز غيريرو 
فيما االستئماني من أجل التعاون 

برنامج  —بين بلدان الجنوب 
 األمم المتحدة اإلنمائي

أتاح هذا المنبر لسيدات األعمال في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي أن يكونَّ شبكة فيما بينهن وأن يتعلمن الممارسات المثلى ويتبادلن 

المعرفة والخبرات. وأدى هذا المتالك سيدات األعمال ألعمالهن الخاصة 
وتمكينهن ليس من توفير سبل معاشهن فحسب بل توفير فرص عمل لآلخرين 

 أيًضا.

ورش عمل وبرامج تدريبية حول تطوير 
 ريادة األعمال للمرأة والشباب

 
 القضاء على الفقرالهدف األول: 

 المساواة بين الجنسين الهدف الخامس:

 بناء القدرات
 

األوساط األكاديمية والشركات 
 الصلةاالستشارية ذات 

من خالل خلق فرص للتشغيل الذاتي وتوفير فرص العمل وهو ما يعزز المجتمع 
 إجمااًل وله دور في القضاء على الفقر

اجتماع للقطاع الخاص في الدول 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
منتدى التبادل التجاري في الغذاء بين 

 الدول اإلسالمية

 
 العمل الالئق ونمو االقتصاد الهدف الثامن:

استكشاف األسواق 
 والوجهات الجديدة

 البنك اإلسالمي/الغرف األعضاء

أتاحت اجتماعات القطاع الخاص فرصة أمام كل مستويات القطاع الخاص. 
وتضمن هذا الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا األسر 

االجتماعات مجتمع رجال األعمال على معرفة الكبيرة في عالم األعمال. وساعدت 
الممارسات المثلى من بعضهم بعًضا ومكنتهم في نفس من إيجاد أسواق ووجهات 

 جديدة
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ورشة عمل حول وضع السياسات 
لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة 
في الدول األعضاء بمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

 (1-3) : الصحة الجيدة والرفاهالهدف الثالث
 

األمانة العامة لمنظمة التعاون  بناء القدرات
 اإلسالمي

 

من أجل بناء قدرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تهدف ورشة 
 العمل إلى:

تبادل الخبرات في الممارسات المستدامة )الممارسات الدولية( الخاصة  -
 –الخاصة ورفاهتهم بالسياسات الموضوعة لحماية كبار السن وذوي االحتياجات 

 التي يمكن تبنيها وتنفيذها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
مناقشة الممارسات المستدامة الخاصة بالتأمين االجتماعي لكبار السن وذوي  -

االحتياجات الخاصة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وعلى 
 المستوى الدولي.

 فاه هذه الفئة.وضع استراتيجية لر  -
ورشة لتبادل الخبرات حول تنفيذ 

الخطط واالستراتيجيات الوطنية الخاصة 
برفاه الطفل في الدول األعضاء 

 بمنظمة التعاون اإلسالمي

  الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
 الهدف الرابع: التعليم الجيد

 أ(-4، 4-5، 4-1) 
 

التعاون األمانة العامة لمنظمة  بناء القدرات
 اإلسالمي

 

من أجل بناء قدرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تهدف ورشة 
 :العمل إلى

  مشاركة الممارسات العالمية المثلى في تطوير وتنفيذ الخطط واالستراتيجيات
 الوطنية لرفاه األطفال ورعايتهم

  النزاع.مناقشة سبل وقاية الصحة العامة لألطفال، وخاصة في مناطق 
  مشاركة الممارسات المثلى لتوفير أنظمة تعليمية مناسبة وعلى مستوى أفضل

لألطفال خاصة لتقليل التسرب )ترك المدرسة( في الدول األعضاء في منظمة 
 التعاون اإلسالمي.

   مناقشة أفضل وأنسب الممارسات المتبعة عالمًيا في وضع سياسات حماية
الدول هديد التي يمكن تبنيها وتنفيذها في األطفال من العنف وكل مصادر الت

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ورشة عمل عن األسرة بعنوان )حماية 

مؤسسة الزواج واألسرة في الدول 
األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي: 

 السياسات واالستراتيجيات(

  الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
  الجيدالهدف الرابع: التعليم 

 (4-7) 

األمانة العامة لمنظمة التعاون  بناء القدرات
 اإلسالمي

 
 

من أجل بناء قدرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تهدف ورشة 
 :العمل إلى

  مناقشة السياسيات المتبعة لحماية مؤسستي الزواج والعائلة وقيمهما في
 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

  الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مناقشة دور ومساهمات
بخصوص القضايا المتعلقة باألسرة، على المستويين اإلقليمي آليات صنع القرار 

 والدولي.
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  ومؤسساتها في تعزيز قيم  منظمة التعاون اإلسالميمناقشة رؤية ودور
 لمعاصرة.األسرة والزواج وحمايتها في ضوء التحديات الدولية ا

تنفيذ األهداف الستة ذات األولوية التي 
حددتها اللجنة التسييرية الخاصة 

بالصحة في إطار تنفيذ برنامج العمل 
االستراتيجي لمنظمة التعاون اإلسالمي 

2014-2023 

األمانة العامة لمنظمة التعاون  بناء القدرات  الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
والمؤسسات والدول اإلسالمي، 

األعضاء في منظمة التعاون 
 اإلسالمي

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تهدف هذه األنشطة إلى بناء قدرات 
 لبرنامج عمل الصحة االستراتيجي في المجاالت المواضيعية الستة

اجتماع استشاري حول مشروع منظمة 
التعاون اإلسالمي لصحة األم وبقاء 

حشد الموارد من أجل التدخل الطفل: 
الموسع لتحسين الرعاية الصحية لألم 

 23واألطفال حديثي الوالدة واألطفال )
ديسمبر/كانون 1-نوفمبر/تشرين الثاني

 (2016األول 

، 1-3) الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
3-2) 

األمانة العامة لمنظمة التعاون  بناء القدرات
 اإلسالمي، والبنك اإلسالمي

للتنمية، والوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية، ومشروع بقاء األم 

 والطفل، ومنظمة الصحة العالمية

تهدف هذه المشاورات إلى النظر في الخيارات المتاحة لحشد الموارد من أجل 
مواجهة األزمات التي حددتها كل من األنظمة الصحية الوطنية في الدول السبعة 

 ظمة التعاون اإلسالمي.المختارة األعضاء في من

برنامج تدريبي لبناء قدرات الصحفيين 
في الدول في مجال الرعاية الصحية 

 األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم  بناء القدرات  الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
 والثقافة، ووكالة األناضول التركية

إلى بناء قدرات الصحفيين في مجال الصحة في الدول  يهدف هذا البرنامج
 األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

برامج بناء قدرات الهيئات التنظيمية 
الوطنية في الدول األعضاء بمنظمة 
التعاون اإلسالمي ومجموعة منتجي 
اللقاح في منظمة التعاون اإلسالمي 
 حول عملية االنتقاء المسبق للقاح

األمانة العامة لمنظمة التعاون  بناء القدرات الثالث: الصحة الجيدة والرفاهالهدف 
والبنك اإلسالمي اإلسالمي، 

للتنمية واللجنة الدائمة للتعاون 
 العلمي والتكنولوجي

في إطار هذا المشروع، سينظم مركز أنقرة برامج تدريبية بهدف بناء قدرات 
في الدول األعضاء بمنظمة التعاون  الهيئات التنظيمية الوطنية ومنتجي اللقاح

 اإلسالمي في هذا المجال.

برامج بناء القدرات الصحية في إطار 
المشروع المشترك لمنظمة التعاون 

اإلسالمي ومكتب األمم المتحدة 
للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في 

 الصومال

إلسالمي منظمة التعاون ا بناء القدرات الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

في إطار هذا المشروع، سينظم مركز أنقرة برامج تدريبية بهدف بناء القدرات 
 الصحية في الصومال
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جمع المعلومات من في الدول 
األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي 

لنظام السيطرة والتحذير المبكر 
 واالستجابة للسرطان 

البيانات والرصد، وبناء  الجيدة والرفاهالهدف الثالث: الصحة 
 القدرات

سيوزع مركز أنقرة االستبيانات المعدة على الدول األعضاء بمنظمة التعاون  وزارة الصحة التركية
اإلسالمي بالتعاون مع وزارة الصحة التركية المنسق األول في البالد في المجال 

عليه ضمن برنامج عمل حول الوقاية من المرض والسيطرة  2المواضيعي رقم 
 الصحة االستراتيجي.

برنامج منظمة التعاون اإلسالمي 
التدريبي لبناء القدرات الجامعية حول 
"اإلجازات والتغيبات" في أذربيجان في 

  2016سبتمبر/أيلول  28-30

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
  مستدامة

 ب(-11، 11-5، 11-2، 11-1)  
 

الجامعة اإلسالمية في أوغندا  بناء القدرات
وكلية االقتصاد الحكومية في 

 أذربيجان

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرات المؤسسية لكلية االقتصاد الحكومية في دولة 
 أذربيجان وبالتالي دعم تحقيق األهداف والغايات المحددة.

منظمة ورشة عمل التعاون برنامج 
حول  اإلسالمي لبناء الفدرات الجامعية

 "التعليم عن بعد/التعليم اإللكتروني"

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
  مستدامة

 ب(-11، 11-5، 11-2، 11-1)
 

اتحاد جامعات العالم اإلسالمي  بناء القدرات
في الدول األعضاء بمنظمة 

 التعاون اإلسالمي

األعضاء تهدف ورشة العمل إلى تعزيز القدرات المؤسسية للجامعات الدول 
 بمنظمة التعاون اإلسالمي وبالتالي دعم تحقيق األهداف والغايات المحددة.

دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
القدرات في إدارة مخاطر الكوارث في 
منظمة التعاون اإلسالمي حول "إدارة 

 30-28المخاطر" في بنجالديش في 
 2016سبتمبر/أيلول 

ت محلية الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعا
  مستدامة

 ب(-11، 11-5، 11-2، 11-1) 
 

وزارة إدارة الكوارث واإلغاثة في  والحوكمة بناء القدرات
 بنجالديش

 

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرات المؤسسية لبنجالديش وبالتالي دعم تحقيق 
 األهداف والغايات المحددة.

دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
إدارة مخاطر الكوارث في القدرات في 

منظمة التعاون اإلسالمي حول "إدارة 
-19مخاطر معينة" في إندونيسيا في 

 2016أكتوبر/تشرين األول  20

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
  مستدامة

 ب(-11، 11-5، 11-2، 11-1) 
 

الهيئة القومية إلدارة الكوارث في  والحوكمة بناء القدرات
 إندونيسيا

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرات المؤسسية إلندونيسيا وبالتالي دعم تحقيق 
 األهداف والغايات المحددة.

دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
القدرات في السكك الحديدية حول " 
العمليات الفنية والبنية التحتية" في 

سبتمبر/أيلول  30-28إندونيسيا في 
2016 

مدن ومجتمعات محلية  الهدف الحادي عشر:
 ب(-11، 5-11، 2-11، 1-11) مستدامة

 

مديرية أسطول السكك الحديدية  والحوكمة بناء القدرات
بوزارة النقل في جمهورية 

إندونيسيا والسكك الحديدية 
 الحكومية التركية

 

ستعزز هذه الدورة التدريبية القدرات المؤسسية للسكك الحديدية في إندونيسيا 
 تحقيق األهداف والغايات المحددة. وبالتالي دعم
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دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
القدرات في قطاع السكك الحديدية حول 

"األنشطة العابرة للحدود" في سكك 
 20-19حديد بنجالديش 

  2016أكتوبر/تشرين األول 

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
 ب(-11، 5-11، 2-11، 1-11) مستدامة

 

سكك حديد بنجالديش والسكك  والحوكمة القدراتبناء 
 الحديدية التركية

ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة مؤسسة السكك الحديدية في بنجالديش وبالتالي 
 تدعم تحقيق األهداف والغايات المحددة.

دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
القدرات في قطاع السكك الحديدية حول 

والبنية التحتية" في "العمليات الفنية 
أكتوبر/تشرين األول  20-19ماليزيا 
2016  

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
 ب(-11، 5-11، 2-11، 1-11) مستدامة

 

السكك الحديدية الماليزية والسكك  والحوكمة بناء القدرات
 الحديدية التركية

ماليزيا وبالتالي تدعم  ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة مؤسسة السكك الحديدية في
 تحقيق األهداف والغايات المحددة.

دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
القدرات في قطاع السكك الحديدية حول 
"إدارة السكك الحديدية" في طاجكستان 

نوفمبر/تشرين الثاني  23-22في 
2016  

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
 مستدامة

 ب(-11، 11-5، 11-2، 11-1)
 

سكك حديد طاجكستان والسكك  والحوكمة بناء القدرات
 الحديدية التركية

ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة مؤسسة السكك الحديدية في طاجكستان وبالتالي 
 تدعم تحقيق األهداف والغايات المحددة.

دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
القدرات في مجال الخدمات البريدية 
المالية واإللكترونية وخدمات نقل 
-28الخطابات حول في باكستان في 

  2016سبتمبر/ أيلول  29

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
 ب(-11، 5-11، 2-11، 1-11) مستدامة

هيئة البريد الباكستانية والهيئة  والحوكمة بناء القدرات
 التركية للبريد

هيئة البريد في باكستان وبالتالي تدعم تحقيق ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة 
 األهداف والغايات المحددة.

دورة تدريبية في إطار برنامج بناء 
القدرات في مجال الخدمات البريدية 

المالية ونظام الرموز والعناوين البريدية 
 20-19في السودان في 

 2016أكتوبر/تشرين األول 

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
  ب(-11، 5-11، 2-11، 1-11)مستدامة 

البريد السوداني والهيئة التركية  والحوكمة بناء القدرات
 للبريد

ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة هيئة البريد في السودان وبالتالي تدعم تحقيق 
 األهداف والغايات المحددة.
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برنامج بناء دورة تدريبية في إطار 
القدرات في مجال الخدمات البريدية 

المالية ونظام الرموز والعناوين البريدية 
 23-22في بروناي في 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني 

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
  ب(-11، 5-11، 2-11، 1-11) مستدامة

الخدمات البريدية في بروناي  والحوكمة بناء القدرات
 التركية للبريد والهيئة

ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة هيئة البريد في بروناي وبالتالي تدعم تحقيق 
 األهداف والغايات المحددة.

برنامج حوسبة أنظمة السجل المدني 
في إطار بناء قدرات الهيئة القومية 

-22للسجل المدني في إندونيسيا في 
 2016نوفمبر/ تشرين الثاني  23

عشر: مدن ومجتمعات محلية  الهدف الحادي
 ب(-11، 5-11، 2-11، 1-11) مستدامة

 

وزارة الشئون الداخلية والهيئة  والحوكمة بناء القدرات
 القومية للسجل المدني، إيران

ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة السجل المدني في بروناي وبالتالي تدعم تحقيق 
 األهداف والغايات المحددة.

أنظمة السجل المدني برنامج حوسبة 
في إطار بناء قدرات الهيئة القومية 

 29-28للسجل المدني في قطر في 
 2016ديسمبر/كانون األول 

الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية 
 ب(-11، 5-11، 2-11، 1-11) مستدامة

وزارة الداخلية القطرية والهيئة  والحوكمة بناء القدرات
 القومية للسجل المدني يإيران

ستعزز هذه الدورة التدريبية قدرة السجل المدني في قطر وبالتالي تدعم تحقيق 
 األهداف والغايات المحددة.

السالم والعدل والمؤسسات القوية : 16الهدف  برنامج مبادرات بينا
(16-6) 
 

وضوح السياسات، وبناء 
  والحوكمة القدرات

البرنامج الليبي إلعادة الدمج 
 اإلسالمي للتنميةوالتنمية، والبنك 

 

ُصمِّم برنامج بينا للمبادرات باألساس من أجل دعم البرنامج الليبي إلعادة الدمج 
والتنمية على تنفيذ برامج إعادة الدمج في ليبيا. ويتكون برنامج بينا من ثالثة 

 مكونات أساسية: البحث وبناء القدرات وبناء المؤسسات.
سيتم تنفيذ أربعة مشروعات من أجل تحقيق وفي إطار نطاق برنامج مبادرات بينا 

 األهداف العامة للبرنامج.
 إعادة الدمج والتطوير: دور الخبراء 
  في تحديث قاعدة بياناته  البرنامج الليبي إلعادة الدمج والتنميةمساعدة

حصاءاته وبناء قدرات العاملين به  وا 
  فرد على اإلدارة العامة والحوكمة 100تدريب 
  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركات الليبيةتوفير تسهيالت 



OIC/COMCEC/32-16/D(46) 

 

87 

 

عقد الشراكات من أجل  الهدف السابع عشر: دور القطاع الخاص في تنمية المهارات
 (9-17تحقيق األهداف )
 (7-4، 4-4) دالتعليم الجيالهدف الرابع: 

بناء القدرات، ووضوح 
 السياسات

مركز إسطنبول الدولي المعني 
التنمية بدور القطاع الخاص في 

برنامج األمم المتحدة التابع ل
 والبنك اإلسالمي للتنميةاإلنمائي 

 
 

مركز إسطنبول الدولي المعني بدور القطاع الخاص في التنمية التابع سيعقد 
والبنك اإلسالمي للتنمية شراكة من أجل تحديد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ل

في ظل رعية للتنمية المستدامة، وتوثيق الممارسات الفعالة في الموضوعات الف
مركز اسطنبول الدولي المعني بدور القطاع الخاص في التنمية التابع  منهجي

والبنك اإلسالمي للتنمية ة تركز على القطاع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ل
الخاص في كل دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي، ومن أجل إصدار منشور 

حة. وسيتم تبادل الطرق السائدة بين الدول من أجل نشر الوعي طرائق الناجعن ال
وزيادة التعاون بينها. واالقتراح القيم هو تقديم الدعم الفني لدول منظمة التعاون 
اإلسالمي في تيسير اشتراك القطاع الخاص في تصميم برامج تنمية المهارات 

 وتقديمها.
مشروع مركز التدريب المهني في 

 أوغندا
 ب(-4، 4-4) التعليم الجيدالهدف الرابع: 

 
البنك اإلسالمي للتنمية، وهيئة  بناء القدرات

التعاون والتنسيق التركية ومركز 
بلدية إسطنبول للتعلم مدى 

الحياة، والجامعة اإلسالمية في 
 أوغندا

يهدف المشروع إلى إشباع الحاجة إلى التدريب المهني في أوغندا فيما يخص 
دريب المهني المحددة القابلة للتطبيق والنافعة لتحسين القوة العاملة بعض فروع الت

المؤهلة في القطاعات ذات الصلة في أوغندا. ويهدف إلى ضمان تقديم برامج 
تدريب المدربين من خالل تنظيم عناصر تدريبية فيما يتعلق بالفروع المحددة التي 

 ن في التدريب المهني.تتمتع بأهمية كبيرة في زيادة عدد األفراد المؤهلي
في مجال المساعدة في  بناء القدرات

أبحاث الزالزل السيزمولوجية في 
 باكستان

 (5-1القضاء على الفقر )الهدف األول: 
: مدن ومجتمعات محلية الهدف الحادي عشر

 ب(-11) مستدامة
 (1-13العمل المناخي ) الهدف الثالث عشر:

 

إدارة األرصاد الجوية الباكستانية،  بناء القدرات
مركز مرمرة للبحوث التابع 

لمجلس البحوث العلمية والفنية 
والبنك  بالجمهورية التركية،

اإلسالمي للتنمية، ووكالة 
 التنسيق والتعاون التركية

 

يتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في زيادة قدرات إدارة األرصاد الجوية الباكستانية 
ادة من خبرة مركز مرمرة للبحوث التابع لمجلس البحوث العلمية عن طريق االستف

في مجال الهيكل القشري لباكستان وفهم خصائص     والفنية بالجمهورية التركية
واألخطار، وهو الصدوع النشطة. وسيساعد المشروع على تحسين تقييم المخاطر 

 لبلدان المحيطة.ما سيقلل الخسائر االقتصادية في حالة الزالزل في باكستان وا
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رسم خرائط لمراكز الموارد في الدول 
 األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

عقد الشراكات لتحقيق الهدف السابع عشر: 
 (9-17األهداف )

 بناء القدرات
 

البنك اإلسالمي للتنمية 
والمنظمات المحلية األخرى 

 المشاركة

اتفق البنك اإلسالمي للتنمية ومركز أنقرة على كواصلة التعاون في تنقيذ المزيد من 
الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي من أجل دراسات رسم الخرائط في 

إنشاء قاعدة بيانات لمراكز الموارد التي يمكنها أن تشارك في التعاون الفني 
سيتم غعداد التقارير لتكون مرجًعا ومشروعات الربط العكسي. ومن هذا المنطلق 

مسئولي المشروع وتطوير مستوى الممارسين وصانعي القرار في صياغة ل
 مشروعات للتعاون الدولي في إطار برنامج التعاون بين دول الجنوب.

االجتماع الثاني لشبكة خدمات 
التوظيف العامة في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

 (1-1) القضاء على الفقرالهدف األول: 
العمل الالئق ونمو االقتصاد الهدف الثامن: 

 ب(-8)

منظمة التوظيف التركية ومركز  بناء القدرات
 أنقرة

 

تهدف ورشة العمل إلى الخروج بخطوات ملموسة نحو جمع إحصائيات سوق 
العمل واستغالل البيانات في آليات صنع السياسات. وسيتم استعراض مشروعات 

المعرفة إلى عضو آخر في الشبكة في المستقبل من االجتماع من أجل نقل 
 القريب.

ورشة عمل تدريبية عن األماكن 
المغلقة في إطار السالمة والصحة 

 المهنية

 ج(-3) الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه
العمل الالئق ونمو االقتصاد الهدف الثامن: 

(8-8) 

  بناء القدرات
المعهد الوطني للسالمة والصحة 

 ومركز أنقرة المهنية
 

عادة ما تعتبر األماكن المغلقة أماكن ذات درجة عالية من المخاطر بسبب وجود 
أخطار محتملة بما تشمل االنفجارات وانتشار الغازات السامة وغيرها. ويقصد من 
ورشة العمل هذه عن "األماكن المغلقة" أن تقدم للمهندسين والمسئولين عن األمان 

األماكن المغلقة بالوسائل األساسية لتقييم المخاطر المشرفين على العمل في 
جراءات السيطرة المناسبة.  وا 

 
مؤتمر حول توظيف األشخاص ذوي 

اإلعاقة في الدول األعضاء في منظمة 
 التعاون اإلسالمي

-1، 1-1القضاء على الفقر )الهدف األول: 
 أ(-1، 2

الحد من أوجه عدم المساواة الهدف العاشر: 
(10-2 
 

وزارة األسرة والسياسات  القدراتبناء 
 االجتماعية التركية، ومركز أنقرة

  
 
 

سيجمع المؤتمر ممثلين من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني 
وسيجري فيه تبادل الممارسات المثلى في مجال توظيف ذوي اإلعاقة، بما في ذلك 

األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وخلق النطاق التوظيفي لمعاهدة األمم المتحدة لحقوق 
مؤشرات للتوظيف؛ والوضع الحالي والتحديات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة 

عادة التأهيل.  في سوق العمل؛ واألنشطة المتعلقة بالتدريب المهني وا 
مؤتمر حول حالة التوسع الحضري في 

الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 اإلسالمي

ومجتمعات محلية الهدف الحادي عشر: مدن 
 ج(-11، 3-11، 2-11، 1-11) مستدامة

 بلدية أنقرة بناء القدرات
  
 

سيجمع البرنامج البلديات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
لمناقشة وتبادل السياسات واالستراتيجيات والخبرات في سياق تقديم الخدمات في 

 إطار خدمات التوسع الحضري للعامة.
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ورش عمل وندوات متعلقة تنظيم 
حصاءات  باالستثمار األجنبي المباشر وا 

 التنافسية

عقد الشراكات لتحقيق الهدف السابع عشر: 
 (9-17األهداف )

شعبة اإلحصاءات في األمم  بناء القدرات
المتحدة، ومؤتمر األمم المتحدة 

 للتجارة والتنمية

حصائيات تهدف ورش العمل أو الندوات حول "االستثمار األجنبي ال مباشر وا 
التنافسية" إلى تقوية القدرات اإلحصائية للمسئولين اإلحصائيين الوطنيين في الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتعزيز مهارات المحترفين والمسئولين ذوي 

 الصلة.
التعاون من أجل إدراج إحصاءات 
الجريمة والفساد في قاعدة بيانات 

واالقتصادية المؤشرات االجتماعية 
الرئيسية )البيزند( وتنظيم ورشة عمل 

 عن هذا الموضوع.

السالم والعدل الهدف السادس عشر: 
 أ(-16والمؤسسات القوية )

 

 رصد البيانات،
 وبناء القدرات

منظمات اإلحصاءات الوطنية 
في الدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي، ومكتب األمم 
المتحدة المعني بالمخدرات 

 والجريمة

ستصف إحصاءات الجريمة والفساد المدمجة في قاعدة ييانات البيزند أنماط الفساد 
على مستوى الدول وخاصة في دول منظمة التعاون اإلسالمي. وستعزز ورشة 

العمل التي سُتعقد حول هذا الموضوع مهارات المسئولين المعنيين في جمع 
 البيانات عن الجريمة والفساد.

بشأن إعداد قاعدة بيانات التعاون 
للدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي من أجل مشاركة إسهاماتهم 
في حاالت الطوارئ اإلنسانية لضمان 

 الوضوح والتنسيق

: عقد الشراكات لتحقيق الهدف السابع عشر
 (19-17، 18-17األهداف )

رصد البيانات، وبناء 
 القدرات

هيئات اإلحصاء الوطنية في 
األعضاء في منظمة  الدول

التعاون اإلسالمي، ومكتب 
الشئون اإلنسانية، وشعبة تنسيق 

 اإلحصاءات في األمم المتحدة
 

في إطار برنامج التعاون بين بلدان الجنوب، سيتم تحسين األنظمة اإلحصائية في 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مع التركيز خاصة على "حاالت 

ة" عن طريق تعزيز قدرات منظمات اإلحصاءات الوطنية الطوارئ اإلنساني
 والقدرات اإلحصائية للمؤسسات المعنية.

إجراء مسح النعدام األمن الغذائي في 
الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي والبلدان األقل نمًوا، من خالل 
تحسين قدرات الدول األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي في مجال 
مناهج القياس البديلة مثل مقياس 
 المعاناة من انعدام األمن الغذائي 

رصد البيانات، وبناء  ج(-2لفقر )القضاء على االهدف الثاني: 
 القدرات

هيئات اإلحصاء الوطنية في 
الدول األعضاء في منظمة 

ومنظمة األمم  التعاون اإلسالمي،
المتحدة للتنمية الصناعية، 
ومنظمة األغذية والزراعة، 
والصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية، واللجنة االقتصادية 
 واالجتماعية لغرب آسيا

الغذائي هو حالة يكون فيها توفر كمية كافية من الطعام بشكل دائم  انعدام األمن
محدود بسبب نقص المال أو الموارد األخرى في أوقات ما في السنة. وقد ُبذلت 
جهود كثيرة للبحث عن مؤشرات عالمية قادرة على قياس انعدام األمن الغذائي 

يؤدي مقياس المعاناة بصورة يمكن مقارنتها عبر مناطق مختلفة من العالم. وقد 
 من انعدام األمن الغذائي دوًرا هاًما في مراقبة األمن الغذائي خالل هذه العملية.

"إنتاج التعاون في جمع البيانات عن 
األمصال وشرائها وتقييم االحتياجات" 

في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 اإلسالمي

 البياناترصد  ب(-3) : الصحة الجيدة والرفاهالهدف الثالث
 

 منظمة الصحة العالمية
ومنظمة األمم المتحدة للتربية 

 والعلم والثقافة

في إطار برنامج التعاون بين بلدان الجنوب، سيتم تحسين األنظمة اإلحصائية في 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مع التركيز خاصة على "إنتاج 

األمصال وشرائها وتقييم االحتياجات" من خالل تعزيز قدرات منظمات 
 اإلحصاءات الوطنية والقدرات اإلحصائية للمؤسسات المعنية. 
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تنظيم ورشة عمل عن "تأثير خطة 
في قطاع 2015التنمية لما بعد 

 التعليم"

-4، 2-4، 1-4) : التعليم الجيدالهدف الرابع
 ج(-4أ، -4/ 4-6/ 3

رصد البيانات، وبناء 
 ، والحوكمةالقدرات

معهد اليونسكو لإلحصاء، 
وشعبة اإلحصاءات في األمم 
المتحدة، والمنظمة اإلسالمية 

 للتربية والعلوم والثقافة

 تتمثل األهداف العامة لورشة العمل في:
  الحالية في الدول األعضاء في منظمة التعاون مشاركة األنظمة

 تصنيفها ومعالجتها وتوزيعها؛اإلسالمي لجمع اإلحصاءات التعليمية و 
  الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة تبادل خبرات

 األهداف اإلنمائية لأللفية؛
 الدول األعضاء في بقدرة أصحاب المصالح الكبار في  نشر الوعي

التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بالدمج الفعال لمؤشرات الهدف الرابع من منظمة 
 أهداف التنمية المستدامة في أنظمتها اإلحصائية التعليمية ذات الصلة؛

  استكشاف آفاق التنسيق الفعال من أجل إرساء بنية تحتية أفضل في
في  الدول األعضاءفي إطار أنظمة اإلحصاءات الوطنية في إحصاءات التعليم 

 منظمة التعاون اإلسالمي.
وفي سبيل هذه الغاية، ستحدد ورشة العمل العقبات والتحديات القائمة أمام الهدف 
الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات ومشاركة الممارسات الفعالة 

 بين الدول المشاركة حول وسائل التغلب عليها.
 العمل: وتشمل األهداف المرجوة بنهاية ورشة 

  تبادل الخبرات في مجال أنظمة إحصاءات التعليم وآليات التنسيق في
 دوائر اإلحصاءات الوطنية في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي.

  الوعي في مجال الرصد وآليات المراقبة من أجل أنشطة التعقب تعزيز
 المتعلقة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة؛ 

  المعرفة حول المدخالت المطلوبة لجمع البيانات وتصنيفها تحسين
 وتوزيعها بالتماشي مع الهدف الرابع من إهداف التنمية المستدامة.

 

 األنشطة/المشروعات/البرامج الجارية التابعة للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

تحت أهداف األهداف والغايات المندرجة  األنشطة/المشروعات/البرامج
 شركاء التنفيذ عوامل النجاح األساسية التنمية المستدامة

 التفسير
)كيف ترتبط األنشطة بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة وكيف يمكن أن  

 تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة(
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منتدى لسيدات األعمال في الدول 
 اإلسالمية

 
بناء القدرات وتكوين  المساواة بين الجنسين الهدف الخامس:

 الشبكات

صندوق بيريز غيريرو 
االستئماني من أجل التعاون فيما 

برنامج  —بين بلدان الجنوب 
 األمم المتحدة اإلنمائي

أتاح هذا المنبر لسيدات األعمال في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
ويتبادلن اإلسالمي أن يكونَّ شبكة فيما بينهن وأن يتعلمن الممارسات المثلى 

المعرفة والخبرات. وأدى هذا المتالك سيدات األعمال ألعمالهن الخاصة 
وتمكينهن ليس من توفير سبل معاشهن فحسب بل توفير فرص عمل لآلخرين 

 أيًضا.

ورش عمل وبرامج تدريبية حول تطوير 
 ريادة األعمال للمرأة والشباب

 
 القضاء على الفقرالهدف األول: 

 المساواة بين الجنسين الهدف الخامس:

 بناء القدرات
 

األوساط األكاديمية والشركات 
 االستشارية ذات الصلة

من خالل خلق فرص للتشغيل الذاتي وتوفير فرص العمل وهو ما يعزز المجتمع 
 إجمااًل وله دور في القضاء على الفقر

اجتماع للقطاع الخاص في الدول 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
منتدى التبادل التجاري في الغذاء بين 

 الدول اإلسالمية

 
 العمل الالئق ونمو االقتصاد الهدف الثامن:

استكشاف األسواق 
 والوجهات الجديدة

 البنك اإلسالمي/الغرف األعضاء

أتاحت اجتماعات القطاع الخاص فرصة أمام كل مستويات القطاع الخاص. 
المتوسطة والصغيرة، وكذا األسر وتضمن هذا الشركات الناشئة والمشروعات 

الكبيرة في عالم األعمال. وساعدت االجتماعات مجتمع رجال األعمال على معرفة 
الممارسات المثلى من بعضهم بعًضا ومكنتهم في نفس من إيجاد أسواق ووجهات 

 جديدة

 اعةاألنشطة والمشروعات والبرامج المستقبلية للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزر 

 األنشطة/المشروعات/البرامج
 )خالل ثالث سنوات(

 األهداف والغايات ذات الصلة
 المندرجة تحت أهداف التنمية المستدامة

عوامل النجاح األساسية 
 شركاء التنفيذ ذات الصلة

 التفسير
)كيف ترتبط األنشطة المستقبلية بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة وكيف 

 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟(يمكن أن تساهم في 

ورشة عمل حول تطوير البنية األساسية 
الرئيسية للتنمية الريفية بالدول األعضاء 

، الهور, في منظمة التعاون اإلسالمي
 ,باكستان

 

 
 عالقضاء التام على الجو  :2الهدف 

 معرفة نقل بناء القدرات 

 
البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة, 

المتحدة للتعاون بين مكتب األمم 
دول الجنوب،  صندوق 

بيريزغريرو االستئماني، منظمة 
 األغذية والزراعة

تقديم مراجعة شاملة للمشكالت والقضايا والخيار اإلستراتيجي في وضع ركيزة 
ودعم البنية األساسية من أجل التنمية الريفية بغية المساهمة في تنمية الزراعة 

 المستدامة واألمن الغذائي
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المنتدى العاشر لسيدات األعمال في 
 الدول اإلسالمية

 بناء القدرات : المساواة بين الجنسين5الهدف 

البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة, 
 صندوق بيريزغريرو االستئماني

يستهدف هذا المنبر تمكين سيدات األعمال في دول منظمة التعاون اإلسالمي من 
لممارسات وكذلك تبادل المعرفة التقنية التواصل فيما بينهن وتعّلم أفضل ا

والخبرات. وقد أسفر ذلك عن تمكين سيدات األعمال وأصبح لديهن أعمال خاصة 
 بهن ال من أجل إعالة أنفسهن فحسب، بل أيضا لتوفير وظائف للغير. 

ورش أعمال وبرامج تدريبية في مجال 
 تطوير ريادة األعمال للسيدات والشباب

 
 التام على الجوع: القضاء 2الهدف
 : المساواة بين الجنسين5الهدف 

 بناء القدرات
 األوساط األكاديمية المحلية

من خالل خلق فرص للعمل الحر وبغية توفير وظائف، مما يعمل معّا على 
 النهوض بالمجتمع ويساهم في القضاء على الفقر

االجتماع السابع عشر للقطاع الخاص 
للبلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي  
منتدى التبادل التجاري للمواد الغذائية 

 بين الدول اإلسالمية

 بناء القدرات العمل الالئق والنمو االقتصادي :8الهدف

البنك اإلسالمي للتنمية/الغرف 
 التجارية للدول األعضاء

سات القطاع الخاص الفرصة لكافة مستويات هذا القطاع أتاحت اجتماعات مؤس
بدءّا من الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووصواّل إلى الشركات 
الراسخة، كما ساعدت االجتماعات مجتمع األعمال على تعلم أفضل الممارسات 

   ة وأماكن جديدمن بعضهم البعض، وفي الوقت نفسه مكنتهم من اكتشاف أسواق 
. 

 نشطة ومشروعات وبرامج الكومسيك الجاري تنفيذهاأ

األهداف والغايات المندرجة تحت أهداف  األنشطة/المشروعات/ البرامج
 التنمية المستدامة

عوامل النجاح األساسية 
 شركاء التنفيذ ذات الصلة

 التفسير
وكيف )كيف ترتبط األنشطة المستقبلية بعوامل النجاح األساسية ذات الصلة 

 يمكن أن تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟(

 نشطة الجاري تنفيذها تحت مظلة تمويل مشروعات الكومسيكاأل

 :17لهدف ا تحسين تقديم خدمات تيسير التجارة
، 10-17عقد الشراكات لتحقيق األهداف )

17-11 ،17-12) 

المشروع بشكل رئيسي إلى إعداد تقرير من شأنه أن يقدم  خريطة يهدف  أوغندا بالتعاون مع تركيا ومصر بناء القدرات 
استرشادية واضحة من أجل تأسيس هيئات لتيسير التجارة في أوغندا وتركيا 

 ومصر.
نحو إطار مؤسسي محّسن للتمويل 

 اإلسالمي
 :17لهدف ا

-17، 3-17عقد الشراكات لتحقيق األهداف )
4) 

بالتعاون مع نيجيريا جامبيا  بناء القدرات والتمويل
 وسيراليون

يهدف المشروع إلى إنشاء إطار مؤسسي قوي للتمويل اإلسالمي في جمهورية  
 من نيجيريا وجامبيا وبدعم سيراليون 

يهدف المشروع إلى تيسير إنشاء قاعدة بيانات لقطاع التمويل اإلسالمي تكون   مركز أنقرة بالتعاون مع تسعة  بناء القدرات والبيانات العمل الالئق والنمو االقتصادي  :8الهدف إنشاء قاعدة بيانات لقطاع التمويل 



OIC/COMCEC/32-16/D(46) 

 

93 

 

اإلسالمي بالبلدان األعضاء في منظمة 
 التعاون اإلسالمي

(8-10) 
 : الحد من أوجه عدم المساواة10الهدف 

ذات هيكل موحد وتشمل القطاع المصرفي وأسواق المال وجهات التأمين  من البلدان األعضاء والمتابعة والتمويل
وقطاعات مؤسسات التمويل غير المصرفية في البلدان األعضاء بمنظمة التعاون 

 اإلسالمي 
تقييم وتعزيز وسائل االتصال  للشحن 
الجوي بين الدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي: نهج الطرائق 
الجوي لتيسير التجارة المشتركة للشحن 

البينية فيما بين البلدان األعضاء في 
 منظمة التعاون اإلسالمي

-11: مدن ومجتمعات مستدامة )11لهدف ا
2) 

بناء القدرات وتوافق 
 السياسات

تركيا بالتعاون مع موزمبيق 
ندونيسيا وماليزيا وتونس   وا 

ائل الربط الجوي ووسائل االتصال للشحن الجوي فيما بين البلدان تطوير وس
األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، إيجاد مسارات جديدة لنقل البضائع، تحسين 
القدرات اللوجيستية للدول من خالل تطبيق نهج الطرائق المشتركة للشحن الجوي، 

واستدامة النقل من  تخفيض تكاليف النقل الدولي من أجل تحسين أداء وفعالية
 خالل الشحن الجوي  فيما بين البلدان األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي 

 إنتاجها إدارة من الريفية األسر تمكين
 األسواق. إلى الوصول وسبل واإلمداد

 ،3-2) الجوع على التام القضاء :2 الهدف
 (4-2و

 القدرات، وبناء
  والحوكمة

 أذربيجان مع بالتعاون إيران،
  وتركيا

 المحاصيل إلنتاج المزارعين من الصغيرة الحيازات أصحاب قدرات تعزيز تيسير
  لألسواق الدخول على الجيدة الزراعية

 المجترة الحيوانات إنتاجية تحسين
 وتونس، واألردن فلسطين في الصغيرة
 مثل مختلفة، تكنولوجيات باستخدام
 والزراعة التغذية، ومجموعات العلف،
 المائية.

 القدرات، بناء الجوع على التام القضاء :2 الهدف
  والحوكمة

 األردن مع بالتعاون فلسطين،
  وتونس

 في الجديدة التكنولوجيات باستخدام الصغيرة المجترة الحيوانات إنتاجية تحسين
 البديلة التغذية أنظمة

 شبكي، وربط بيانات، قاعدة إنشاء
 التعاونية للجمعيات إلكترونية وصفحات
 الحيازات ألصحاب الزراعية

 بين المزارعين، من الصغيرة/األسر
 الكومسيك. في األعضاء الدول

 ،3-2) الجوع على التام القضاء :2 الهدف
 ب(-2و أ،-2و

 القدرات، بناء
 والرصد البيانات

 بلدا 24 مع بالتعاون تركيا،
  عضوا

 البلدان بين فيما والتعاون التجارة لتعزيز منبر توفير شأنها من بوابة بناء
 صغار ينتجها التي الزراعية األغذية منتجات تجارة مجال في وخاصةً  األعضاء،
 المزارعين.

 تعزيز استراتيجيات حول قصيرة دورة
 داخل المجتمعية السياحة في العمل قوة

 التعاون منظمة في األعضاء البلدان
 اإلسالمي.

9-) االقتصاد ونمو ئقالال العمل :8 الهدف
8) 
 

 المسؤوالن واإلنتاج االستهالك :12 الهدف
 ب(-12)

 القدرات، بناء
  والحوكمة

 بلدان 10 مع بالتعاون ماليزيا،
  أعضاء

 السياحة في البشري المال رأس تعزيز بمفهوم المتعلق الفهم وتعزيز ودراسة مناقشة
 من للبرنامج وما وتخطيطها، المستدامة السياحة تطوير منظوري من المجتمعية،

 البلد في المحلية والمجتمعات والبيئة، االجتماعي، االقتصادي الجانب على أثر
 المعني.
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 في الحرف أصحاب قدرات تطوير
 التعاون منظمة في األعضاء البلدان

 اإلسالمي.

9-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
8) 
 

 المسؤوالن واإلنتاج االستهالك :12 الهدف
 ب(-12)

 القدرات، بناء
  والحوكمة

 السنغال مع بالتعاون جامبيا،
 ومالي

 

 في االبتكار يهيئ بما اليدوية، الحرف منتجي قدرات بناء هو المشروع من الغرض
 بين فيما كافية بصورة المعارف نقل وتيسير وتغليفها، الحرفية المنتجات تصميم
 قطاعات مع بالتضامن ذلك وسيتم اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء البلدان
 الخبرات وتبادل والجهود، الموارد بين بالجمع والسنغال، مالي في اليدوية الحرف
 جودة مستوى وتحسين المشتركة للتحديات التصدي بهدف الممارسات، وأفضل
 سالمي.اإل التعاون منظمة في األعضاء البلدان في السياحة خدمات

 من للتخفيف المحلية المبادرات إنشاء
 كسب سبل خالل من الفقر، حدة

 مستوى على المستدامة العيش
 األعضاء الدول في المحلي المجتمع

 اإلسالمي. منظمة في

 القدرات، بناء الفقر على التام القضاء :2 الهدف
  والحوكمة

 ماليزيا مع بالتعاون إندونيسيا،
 وتركيا

 على الفقر حدة من للتخفيف نموذج إنشاء هو المشروع من الرئيسي الغرض
 في المتطورة غير والمناطق الحدودية المناطق في المحلي، المجتمع مستوى
 المعنية. البلدان

 
 الكومسيك عمل فرق بها تقوم مستمرة أنشطة

 المعني العمل لفريق السابع االجتماع
 المالئمة "السياحة بالسياحة:
 والطلب العرض جانبي فهم للمسلمين:

 التعاون منظمة في األعضاء الدول في
 اإلسالمي"

 (8-)أ االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
 

 األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف
 (12-17و ،11-17و ،17-10)
 

 والبنك األعضاء، البلدان السياسات وتوافق
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 فبراير/شباط 4 في السابع اجتماعه بالسياحة المعني الكومسيك عمل فريق عقد
 المالئمة "السياحة موضوعه وكان التركية، بالجمهورية أنقرة في ،2016

 التعاون منظمة في األعضاء الدول في والطلب العرض جانبي فهم للمسلمين:
 جانبي في بالسياحة المعني العمل فريق نظر االجتماع، أثناء في اإلسالمي".

 بحثي تقرير عدأُ  األعضاء. الدول في للمسلمين المالئمة للسياحة والطلب العرض
 الدول في والطلب العرض جانبي فهم للمسلمين: المالئمة "السياحة موضوعه وكان

 ممثلو وتبادل المناقشات. إثراء بهدف اإلسالمي"، التعاون منظمة في األعضاء
 من وحققوه خبرات، من اكتسبوه ما االجتماع، في المشاركون األعضاء، الدول

  بلدانهم. في للمسلمين المالئمة السياحة أنبش تحديات من وواجهوه إنجازات،
 فريق اجتماع بها خرج بالسياسات، الخاصة التوصيات من مجموعة تقديم تم

 بالسياسات الخاصة التوصيات من الرئيسي والهدف بالسياحة. المعني العمل
 التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما السياسات تقريب هو المذكورة،

 توافق غاية تحقيق في األعضاء الدول العمل فريق سيساعد ذا،وهك اإلسالمي.
 كما  المستدامة. التنمية أهداف من عشر السابع الهدف في الواردة السياسات،
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 وهو االجتماع، بموضوع يتعلق فيما خبراتها لتبادل األعضاء للدول الفرصة أتيحت
  الجنوب. دول بين التعاون جوانب من مهم جانب

 المعني العمل لفريق سابعال االجتماع
 "إمكانية الفقر حدة من بالتخفيف
 الحماية لبرامج الضعيفة الفئات وصول

 في األعضاء البلدان في االجتماعية
 اإلسالمي" التعاون منظمة

9-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
8) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

  الحوكمة،
 القدرات، وبناء

 السياسات وتوافق

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 في الفقر حدة من بالتخفيف المعني العمل لفريق السابع االجتماع انعقاد أثناء في
 الفئات وصول "إمكانية حول العمل فريق تشاور ،2016 فبراير/شباط 11

 التعاون منظمة في األعضاء البلدان في االجتماعية الحماية لبرامج الضعيفة
 الفئات وصول إلمكانية المختلفة الجوانب حول المشاركون وتناقش اإلسالمي".
 وقبل الصدد، هذا في األعضاء. الدول في االجتماعية الحماية لبرامج الضعيفة

  االجتماع. موضوع حول بحثيا تقريرا الكومسيك أعدت االجتماع، نعقادا
 إلى لتقديمها بالسياسات الخاصة التوصيات بعض إعداد تم االجتماع، ونتيجة
 حدة من بالتخفيف المعني العمل فريق يهدف وهكذا، للكومسيك. الوزراية الجلسة
 بموضوع يتعلق مافي األعضاء، الدول بين للتفاهم أرضية إيجاد إلى الفقر

 ُبعد تحقيق على يعمل فإنه العمل، فريق يبذلها التي الجهود وبفضل االجتماع.
  المستدامة. التنمية ألهداف عشر السابع بالهدف المرتبط السياسات توافق

 العمل لفريق عشر السابع االجتماع
 الدول امتثال "تعزيز بالتجارة المعني

 مياإلسال التعاون منظمة في األعضاء
 الدولية" للمعايير

9-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
8) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 والبنك األعضاء، البلدان السياسات توافق
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 فبراير/شباط 25 في بالتجارة، المعني الكومسيك عمل لفريق السابع االجتماع انعقد
 الدول امتثال "تعزيز موضوعه وكان التركية، بالجمهورية أنقرة في ،2016

 الدول ممثلو وتبادل الدولية." للمعايير اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
 في تحديات من وواجهوه إنجازات، من وحققوه خبرات، من اكتسبوه ما األعضاء

 صياغة بهدف الموضوع، حول مطّولة مشاورات جرت كما الحيوي. المجال هذا
 منظمة في األعضاء الدول امتثال تعزيز أجل من بالسياسات، الخاصة التوصيات
 من مجموعة االجتماع أعد المقام، هذا في الدولية. للمعايير اإلسالمي التعاون
 للكومسيك. والثالثين الثانية الدورة إلى لتقديمها بالسياسات، الخاصة تالتوصيا
 الدول امتثال "تعزيز المعنونة الدراسة في االجتماع نظر ذلك، إلى إضافةً 

 تنسيق مكتب كلف التي الدولية"، للمعايير اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
 "2015 ملعا التجارة في ستقبليةالم لآلفاق الكومسيك و"تقرير بإعدادها، الكومسيك

  الكومسيك. تنسيق مكتب أعده الذي
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 الكومسيك عمل لفريق السابع االجتماع
 بعد ما خسائر "تقليل بالزراعة المعني
 منظمة في األعضاء الدول في الحصاد
 اإلسالمي" التعاون

9-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
8) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 القدرات، بناء
 السياسات وتوافق

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 ،2016 رس/آذارما 3 في السابع اجتماعه بالزراعة المعني العمل فريق عقد
 منظمة في األعضاء الدول في الحصاد بعد ما خسائر وضع حول التشاور بهدف
 بعد ما خسائر حول بحثي تقرير إعداد تم السياق، هذا في اإلسالمي. التعاون

 المشاورات على بناء العمل، فريق وقام العمل. فريق اجتماع إلى وتقديمه الحصاد،
 من مجموعة بإعداد البحثي، التقرير نتائج وكذا االجتماع، أثناء في جرت التي

 العمل فريق يهدف األعضاء. الدول بين فيما التعاون تعزيز أجل من التوصيات
 ُتعتبر التي الزراعية اإلنتاجية زيادة إلى أعدها، التي بالدراسة بالزراعة، المعني
 السياسات. توافق لتحقيق وكذا األعضاء، الدول في الغذائي األمن الستدامة مهمة

 عمل لفريق السادس االجتماع
 المالي بالتعاون المعني الكومسيك

 اإلسالمي للتمويل استراتيجيات "وضع
 منظمة في األعضاء البلدان في

 اإلسالمي". التعاون

10-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
8) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف
 

 التمويل،
 السياسات وتوافق

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

18- في المالي بالتعاون المعني الكومسيك عمل لفريق السادس االجتماع انعقد
 للتمويل استراتيجيات "إعداد موضوعه وكان أنقرة، في ،2016 مارس/آذار 17

 االجتماع، أثناء في اإلسالمي". التعاون منظمة في األعضاء البلدان في اإلسالمي
 الدراسة على بالتركيز اإلسالمي، للتمويل استراتيجيات إعداد في المشاركون نظر

 في األعضاء البلدان في اإلسالمي للتمويل استراتيجيات "وضع المعنونة البحثية
 خصيصا بإعدادها الكومسيك تنسيق مكتب كلف التي اإلسالمي"، التعاون منظمة

 المناقشات. إثراء بهدف لالجتماع،
 بين فيما التعاون لتعزيز بالسياسات الخاصة التوصيات من مجموعة إعداد تم كما

 المالي بالتعاون المعني العمل فريق ويهدف المهم. المجال هذا في األعضاء الدول
 التنمية أهداف من عشر السابع الهدف تحقيق على األعضاء الدول عدةمسا إلى

  المستدامة.
االجتماع السابع لفريق العمل المعني 

صيانة الطرق في بالنقل واالتصاالت "
الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي"

 :11الهدف 
 (2-11مدن ومجتمعات محلية مستدامة )

 
 :17الهدف 

 لتحقيق األهدافعقد الشراكات 

بناء القدرات، وتوافق 
 السياسات

الدول األعضاء، والبنك 
اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرة، 
والمؤسسات األخرى ذات الصلة 
الدولية والتابعة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

خالل االجتماع السابع، ناقش ممثلو وفود الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، 
، وواجهوه من تحديات في مجال صيانة الطرق في بلدانهم. وحققوه من إنجازات

باإلضافة إلى ذلك، تناول أعضاء الوفود قضية السياسات التي يمكن تنفيذها بغية 
النهوض بجودة الخدمات المتوافرة في هذا المجال. في هذا الصدد، أعدت 

في منظمة "تعزيز صيانة الطرق في الدول األعضاء الكومسيك تقريرا بحثيا بعنوان 
 وتقييم الحالة الراهنة لعملية صيانة الطرق التعاون اإلسالمي"، يهدف إلى وصف

في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، كما يعرض توصيات خاصة 
  بالسياسات لتحسين جودة خدمات صيانة الطرق.
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االجتماع الثامن لفريق العمل المعني 
للمسلمين: السياحة المالئمة "بالسياحة 

تطوير وتسويق منتجات السياحة 
المالئمة للمسلمين وخدماتها في الدول 

 "األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

-8) العمل الالئق ونمو االقتصاد :8الهدف 
9) 
 

 :17الهدف 
 عقد الشراكات لتحقيق األهداف

الدول األعضاء، والبنك  توافق السياسات
اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرة، 
والمؤسسات األخرى ذات الصلة 
الدولية والتابعة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

 2016سبتمبر/أيلول  1عقد فريق الكومسيك المعني بالسياحة اجتماعه الثامن في 
تطوير وتسويق منتجات السياحة المالئمة للمسلمين وخدماتها في الدول لمناقشة 

ار، أعدت الكومسيك تقريرا األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي. في هذا اإلط
بحثيا حول الموضوع السابق ذكره بغية إثراء المناقشات أثناء اجتماع فريق العمل. 

ة المهمخرج االجتماع الثامن لفريق العمل المعني بالسياحة ببعض التوصيات 
الخاصة بالسياسات، والتي تهدف إلى تقريب السياسات بين الدول األعضاء في 

سالمي. فضال عن ذلك، أتاح االجتماع الفرصة للدول منظمة التعاون اإل
األعضاء لتبادل خبراتها حول موضع االجتماع، والذي يعتبر جانبا هاما من 
جوانب التعاون بين دول الجنوب. في هذا الصدد، سيساعد فريق العمل الدول 
األعضاء على تحقيق مقصد الهدف السابع عشر ألهداف التنمية المستدامة 

 وافق السياسات. الخاص بت
االجتماع الثامن لفريق العمل المعني 

"تحسين التعاون بين الوكاالت بالتجارة 
الحدودية فيما بين الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي بغية تسهيل 

 التجارة"

 أ(-8) العمل الالئق ونمو االقتصاد :8الهدف 
 

 :17الهدف 
، 10-17) عقد الشراكات لتحقيق األهداف

17-11 ،17-12) 

بناء القدرات، وتوافق 
 السياسات

الدول األعضاء، والبنك 
اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرة، 
والمؤسسات األخرى ذات الصلة 
الدولية والتابعة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

 13انعقد االجتماع الثامن لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة في 
بهدف الجمع بين خبراء من الدول األعضاء في  2016أكتوبر/تشرين األول 

تحسين التعاون بين الوكاالت  سبل وطرقمنظمة التعاون اإلسالمي لمناقشة 
هذا الصدد،  الحدودية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. في

تبادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وما حققوه من إنجازات، وما 
واجهوه من تحديات فيما يتعلق بالوكاالت الحدودية في بلدانهم، كما ناقشوا 

السياسات التي يمكن تنفيذها لزيادة كفاءة الوكاالت الحدودية. وأعدت الكومسيك 
الوضع الراهن فيما يتعلق بالوكاالت الحدودية في تقريرا بحثيا لتوضيح وتقييم 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وكذا للخروج بتوصيات خاصة 
بالسياسات لزيادة كفاءة الوكاالت الحدودية. يهدف فريق العمل، من خالل الجهود 

بين  التي يبذلها، إلى تيسير التجارة الذي ن شأنه المساعدة على توافق السياسات
 الدول األعضاء.

االجتماع الثامن لفريق العمل المعني 
تقليل خسائر ما بعد الحصاد "بالزراعة 

في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 "اإلسالمي

 (3-2القضاء التام على الجوع ) :2الهدف 
 

 :17الهدف 
 عقد الشراكات لتحقيق األهداف

بناء القدرات، وتوافق 
 السياسات

الدول األعضاء، والبنك 
اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرة، 
والمؤسسات األخرى ذات الصلة 
الدولية والتابعة لمنظمة التعاون 

أكتوبر/تشرين  13أثناء انعقاد االجتماع الثامن لفريق العمل المعني بالزراعة في 
الحصاد في أنقرة، ناقش الحضور الوضع الخاص بخسائر ما بعد  2016األول 

في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. في هذا الصدد، تم إعداد تقرير 
بحث حول الموضوع نفسه ورفعه إلى اجتماع فريق العمل. وتماشيا مع المناقشات 
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التي دارت أثناء االجتماع، وكذا النتائج التي تمخض عنها التقرير البحثي، أعد  اإلسالمي
عة من التوصيات الخاصة بالسياسات تهدف فريق العمل المعني بالزراعة مجمو 

إلى تعزيز أواصر التعاون بين الدول األعضاء. يهدف فريق العمل، من خالل 
هذه الدراسات، إلى زيادة اإلنتاجية الزراعية التي ُتعد ضرورية الستدامة األمن 
الغذائي في الدول األعضاء، ولتحقيق التوافق بين السياسات. فضال عن ذلك، 

يق العمل، من خالل تقريب السياسات، إلى مساعدة الدول األعضاء يهدف فر 
 . المهمعلى تحقيق التوافق بين السياسات في هذا المجال 

االجتماع السابع لفريق العمل المعني 
"البنيان المالي بالتعاون المالي 

اإلسالمي الوطني والعالمي: مشكالت 
وحلول ممكنة للدول األعضاء في 

  اإلسالمي"منظمة التعاون 

-8) العمل الالئق ونمو االقتصاد :8الهدف 
10) 
 

 :17الهدف 
 عقد الشراكات لتحقيق األهداف

الدول األعضاء، والبنك  التمويل، وتوافق السياسات
اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرة، 
والمؤسسات األخرى ذات الصلة 
الدولية والتابعة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

 20انعقد االجتماع السابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي في 
"البنيان المالي اإلسالمي الوطني تحت عنوان  2016أكتوبر/تشرين األول 

. والعالمي: مشكالت وحلول ممكنة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"
البنيان المالي اإلسالمي  ناقش الحضور المشكالت القائمة والحلول الممكنة بشأن

الوطني والعالمي، وذلك بالتركيز على النتائج التي تمخض عنها التقرير البحثي 
 ي ُأعد خصيصا لغرض هذا االجتماع.الذ

تبلورت النتائج األساسية التي خلص إليها االجتماع في التوصيات الخاصة 
ضاء في هذا بالسياسات التي ُوضعت من أجل تعزيز التعاون بين الدول األع

، وُرفعت هذه النتائج إلى وزراء الكومسيك. في هذا الصدد، يهدف المهمالمجال 
فريق العمل المعني بالتعاون المالي إلى مساعدة الدول األعضاء على تحقيق 
 المقصد ذي الصلة تحت الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.

االجتماع الثامن لفريق العمل المعني 
"تعزيز السالمة على بالنقل واالتصاالت 

الطرق في البلدان األعضاء في منظمة 
 التعاون اإلسالمي"

الصناعة واالبتكار والهياكل  :9الهدف 
 ج(-9األساسية )

 
 عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف 

توافق السياسات، وبناء 
 القدرات

ء، والبنك الدول األعضا
اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرة، 
والمؤسسات األخرى ذات الصلة 
الدولية والتابعة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

أكتوبر/تشرين  27انعقد االجتماع الثامن لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل في 
، في أنقرة، حيث ناقش الحضور الوضع الراهن والتحديات في مجال 2016األول 
ز السالمة على الطرق في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. تعزي

فضال عن ذلك، خرج الحضور ببعض التوصيات الخاصة بالسياسات التي يمكن 
للدول األعضاء تنفيذها بغية تعزيز السالمة على الطرق. في هذا اإلطار، أعدت 

في البلدان األعضاء في "تعزيز السالمة على الطرق الكومسيك تقريرا بحثيا بعنوان 
منظمة التعاون اإلسالمي"، الذي عرض الوضع األراهن للسالمة على الطرق في 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وقدم بعض التوصيات الخاصة 

تهدف إلى تعزيزه. ويهدف فريق العمل المعني بالنقل واالتصاالت، من  بالسياسات
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 لى تعزيز توافق السياسات بين الدول األعضاء.خالل الجهود التي يبذلها، ع

االجتماع الثامن لفريق العمل المعني 
"الهجرة بالتخفيف من حدة الفقر 

القسرية في البلدان األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي: اإلطار 

الخاص بالسياسات الذي تتبناه البلدان 
 "المضيفة

 القضاء على الفقر :1الهدف 
 

 الصحة الجيدة والرفاه :3الهدف 
 

 عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف 

الحوكمة، وتوافق 
 السياسات

الدول األعضاء، والبنك 
اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرة، 
والمؤسسات األخرى ذات الصلة 
الدولية والتابعة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

بالتخفيف من حدة الفقر في انعقد االجتماع الثامن لفريق عمل الكومسيك المعني 
من أجل مناقشة اإلطار السياسي الذي اعتمدته  2016أكتوبر/تشرين األول  13

البلدان المضيفة للتصدي للهجرة القسرية الدولية في الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي. في هذا الصدد، أعدت الكومسيك تقريرا بحثيا حول الموضوع 

راء المناقشات أثناء انعقاد اجتماع فريق العمل. وبعد المناقشة، السالف ذكره بغية إث
خرج الخبراء بمجموعة من التوصيات الخاصة بالسياسات، والتي تهدف إلى تقريب 

 السياسات بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
واغتنمت الدول األعضاء، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية فرصة 
االجتماع لتبادل خبراتها في هذا المجال. وعلى هذا األساس، من المقرر أن يقدم 
فريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر الدعم للدول األعضاء لتحقيق مقصد 
 توافق السياسات الوارد تحت الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة. 

 للكومسيكاألنشطة/المشروعات/البرامج المستقبلية 

 )خالل ثالث سنوات(
 األنشطة/المشروعات/البرامج

الهدف/األهداف والمقصد/المقاصد ذات الصلة 
 تحت أهداف التنمية المستدامة

عوامل النجاح األساسية 
 ذات الصلة

 الشركاء المنفذين
 الشرح

)ما هي العالقة بين األنشطة الحالية وعوامل النجاح األساسية ذات الصلة، وكيف 
 لها أن تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة(يمكن 

 األنشطة المستقبلية تحت آلية تمويل مشروعات الكومسيك

تنفيذ مشروعات بناء القدرات للدول 
األعضاء والمؤسسات ذات الصلة 

التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي تحت 
مدة الدعوة الرابعة للمشروعات التي 

آلية تمويل أطلقتها الكومسيك بموجب 
 المشروعات

بناء القدرات، والبيانات  عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف 
 والرصد، والتمويل 

الدول األعضاء، والمركز 
اإلسالمي لتنمية التجارة، والبنك 
اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرة، 
والمؤسسات األخرى ذات الصلة 
الدولية والتابعة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

تعد آلية تمويل مشروعات الكومسيك إحدى أداتي التنفيذ االثنتين الستراتيجية 
الكومسيك. وتهدف هذه اآللية إلى تقديم تمويل في صورة منح لمشروعات 

المشروعات الجديرة بالتمويل في  الكومسيك. في هذا الصدد، من المقرر تنفيذ
في عام  2016ر/أيلول إطار الدعوة الرابعة للمشروعات التي ُأطلقت في سبتمب

2017. 
من خالل دعم تنفيذ مشروعات تنمية القدرات، تهدف الكومسيك إلى تعزيز القدرات 

المؤسسية والبشرية للدول األعضاء، وبذلك تساعدها على تحقيق الهدف السابع 
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 عشر من أهداف التنمية المستدامة.

تنفيذ مشروعات الدول األعضاء 
والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي لبناء القدرات تحت 

الدعوة الخامسة للمشروعات التي 
ستطلقها الكومسيك بموجب آلية تمويل 

 المشروعات 

بناء القدرات، والبيانات  عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف 
 والرصد، والتمويل 

الدول األعضاء، والمركز 
اإلسالمي لتنمية التجارة، والبنك 
اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرة، 
والمؤسسات األخرى ذات الصلة 
الدولية والتابعة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

أثناء الدعوة الخامسة للمشروعات، تنتوي الكومسيك تمويل مشروعات الدول 
لمنظمة التعاون اإلسالمي من خالل  األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة

المشروعات  آلية تمويل مشروعات الكومسيك. في هذا اإلطار، من المقرر تنفيذ
الجديرة بالتمويل في إطار الدعوة الخامسة للمشروعات التي سوف ُتطلق في 

 .2018في عام  2017سبتمبر/أيلول 
كورة، تهدف من خالل القيام بمشروعات تنمية القدرات في المجاالت المذ

الكومسيك إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للدول األعضاء، وبذلك تساعدها 
  على تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.

تنفيذ مشروعات الدول األعضاء 
والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي لبناء القدرات تحت 

للمشروعات التي الدعوة السادسة 
ستطلقها الكومسيك بموجب آلية تمويل 

 المشروعات

بناء القدرات، والبيانات  عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف 
 والرصد، والتمويل 

الدول األعضاء، والمركز 
اإلسالمي لتنمية التجارة، والبنك 
اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرة، 
والمؤسسات األخرى ذات الصلة 

لية والتابعة لمنظمة التعاون الدو 
 اإلسالمي

أثناء الدعوة السادسة للمشروعات، تنتوي الكومسيك تمويل مشروعات الدول 
األعضاء والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي من خالل 

المشروعات  آلية تمويل مشروعات الكومسيك. في هذا اإلطار، من المقرر تنفيذ
الجديرة بالتمويل في إطار الدعوة الخامسة للمشروعات التي سوف ُتطلق في 

 .2019في عام  2018سبتمبر/أيلول 
بتنفيذ مشروعات تنمية القدرات في المجاالت المذكورة، تهدف الكومسيك إلى 

تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للدول األعضاء، وبذلك تساعدها على تحقيق 
 السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.الهدف 
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 األنشطة المستقبلية تحت فرق عمل الكومسيك

 فريق العمل المعني بالتجارة:
أنظمة الشباك الواحد في الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 بغية تسهيل التجارة

 أ(-8العمل الالئق ونمو االقتصاد ): 8الهدف 
 

 عقد الشراكات لتحقيق األهداف :17الهدف 

بناء القدرات، والبيانات 
 والرصد، والتمويل 

الدول األعضاء، والمركز 
اإلسالمي لتنمية التجارة، والبنك 
اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرة، 
والمؤسسات األخرى ذات الصلة 
الدولية والتابعة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

إطار فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة من المقرر إعداد تقرير بحثي في 
 يهدف إلى ما يلي:

  تعزيز الوعي بأنظمة الشباك الواحد والمزايا التي ستعود بها على تيسير
 التجارة؛

 تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات في تنفيذ نظام الشباك الواحد؛ 
  األعضاء تحليل الوضع الراهن لعملية تنفيذ نظام الشباك الواحد في الدول

 في منظمة التعاون اإلسالمي؛
  تقديم توصيات خاصة بالسياسات للدول األعضاء في منظمة التعاون

 اإلسالمي من أجل وضع نظام الشباك الواحد أو تعزيز عمله أو تنفيذه.
بهذا، يهدف فريق العمل إلى تقريب السياسات بين الدول األعضاء في منظمة 

رورية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول التعاون اإلسالمي، والتي ُتعد ض
 األعضاء في المنظمة. 

 فريق العمل المعني بالتجارة:
المناطق التجارية الحرة في الدول 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

عقد الشراكات لتحقيق األهداف  :17الهدف 
(17-10 ،17-11 ،17-12) 

والمركز الدول األعضاء،  توافق السياسات
اإلسالمي لتنمية التجارة، والبنك 
اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرة، 
والمؤسسات األخرى ذات الصلة 
الدولية والتابعة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

من المقرر إعداد تقرير بحثي في إطار فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة 
 يهدف إلى ما يلي:

  سات الخاصة بالمناطق االقتصادية تبادل المعلومات حول أفضل الممار
 الخاصة؛

  تقييم التأثير االقتصادي للمناطق االقتصادية الخاصة على الدول األعضاء
 في منظمة التعاون اإلسالمي؛

 تحديد التحديات المشتركة والتعلم من الخبرات؛ 
  تقديم توصيات خاصة بالسياسات للدول األعضاء في منظمة التعاون

ا من الحصول على مزايا اقتصادية مرغوبة من المناطق اإلسالمي التي تمكنه
 االقتصادية الخاصة.

بهذا، يهدف فريق العمل إلى تقريب السياسات بين الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي، والتي ُتعد ضرورية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول 

 األعضاء في المنظمة.
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 بالتجارة:فريق العمل المعني 
تعزيز نظم إدارة مخاطر الجمارك في 
الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

بناء القدرات، وتوافق  أ(-8) العمل الالئق ونمو االقتصاد :8الهدف 
 السياسات

الدول األعضاء، والمركز 
اإلسالمي لتنمية التجارة، والبنك 
اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرة، 

ى ذات الصلة والمؤسسات األخر 
الدولية والتابعة لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

من المقرر أن يقوم فريق العمل المعني بالتجارة بإعداد تقرير بحثي يهدف في 
تقديم تعريف للمصطلحات المتعلقة بإدارة مخاطر الجمارك، وكذا األساس إلى 

يهدف فريق بهذا، تقديم طرق وأدوات مختلفة إلدارة المخاطر في الدول األعضاء. 
العمل إلى تقريب السياسات بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

والتي ُتعد ضرورية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول األعضاء في 
 المنظمة.

  بالتجارة: المعني العمل فريق
 االقتصاديين المشغلين برامج تحسين

 في األعضاء الدول في المعتمدين
 اإلسالمي التعاون منظمة

 (أ-8) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
 

 األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف
 (12-17و ،11-17و ،17-10)

 القدرات، وبناء
 السياسات وتوافق

 والمركز األعضاء، البلدان
 والبنك التجارة، لتنمية التجاري

 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 المتبادل، االعتراف لبرامج الوعي مستوى رفع بهدف بحثي تقرير إعداد سيتم
 لتيسير األعضاء الدول بين فيما المعتمدين االقتصاديين بالمشغلين المعنية
 البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف السياق، هذا في التجارة.

 التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء
   اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة

  بالتجارة: المعني العمل فريق
 الجمركية للمعلومات العامة الوفرة زيادة
 التعاون ةمنظم في األعضاء الدول في

  اإلسالمي

 األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف
 (12-17و ،11-17و ،17-10)

  الحوكمة
 السياسات وتوافق

 والمركز األعضاء، البلدان
 والبنك التجارة، لتنمية التجاري

 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات لمعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 الرئيسي والهدف بالتجارة. المعني العمل فريق إطار في بحثي تقرير إعداد سيتم
 في الجمركية للمعلومات العامة الوفرة لزيادة الوعي مستوى رفع هو التقرير من

 األعضاء البلدان تواجهها التي والتحديات الحالي الوضع ولطرح األعضاء، البلدان
 بين فيما السياسات تقريب إلى العمل ريقف يهدف السياق، هذا في الشأن. هذا في

 أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان
   اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة التنمية

 بالتعاون المعني الكومسيك عمل فريق
 في العام الدين بإدارة االرتقاء المالي:
 التعاون منظمة في عضاءاأل البلدان

 اإلسالمي

 األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف
(17-4) 

 التمويل،
 السياسات وتوافق

 والمركز األعضاء، البلدان
 والبنك التجارة، لتنمية التجاري

 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون ظمةلمن التابعة

 األعضاء للدول العام الدين إدارة ممارسات تحليل بهدف بحثي تقرير إعداد سيتم
 تحسينها كيفية حول بالسياسات التوصيات واقتراح اإلسالمي، التعاون منظمة في
 في األعضاء البلدان من للخبراء منبرا العمل فريق سيقدم  أفضل. إدارة أجل من

 المعنية بالتوصيات والخروج القضية هذه لمناقشة عضاء،األ التعاون منظمة
 في األعضاء البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف بالسياسات.

 في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة
   اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول

 بالتعاون المعني الكومسيك عمل فريق
 اإلسالمية المالية األدوات تنويع المالي:

10-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
8) 

 التمويل،
 السياسات وتوافق

 والمركز األعضاء، البلدان
 والبنك التجارة، لتنمية التجاري

 بحثي. تقرير إعداد سيتم المالي، بالتعاون المعني الكومسيك عمل فريق إطار في
 إسالمية، مالية وخدمات منتجات من قائم هو ما تحليل إلى التقرير هذا وسيهدف
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 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 المعنية بالسياسات التوصيات واقتراح والعالمي، الوطني المستويين ىعل ُتستخدم
 البلدان من للخبراء منبرا العمل فريق سيقدم اإلسالمية. المالية األدوات بتنويع

 بالتوصيات والخروج القضية هذه لمناقشة األعضاء، التعاون منظمة في األعضاء
 بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف وهكذا، بالسياسات. المعنية
 أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان
    اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة التنمية

 بالتعاون المعني الكومسيك عمل فريق
 أكثر تنظيمية وقواعد عقود المالي:
 اإلسالمي التمويل مجال في تنسيقا

10-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
8) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 التمويل،
 السياسات وتوافق

 والمركز األعضاء، البلدان
 والبنك التجارة، لتنمية التجاري

 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 الشبه أوجه تحديد إلى يهدف العمل، فريق إطار في بحثي تقرير إعداد سيتم
 البلدان في إسالمية تنظيمية وقواعد عقود من قائم هو ما بين واالختالف
 التنظيمية والقواعد العقود معايير لتوحيد بالسياسات توصيات واقتراح األعضاء،

 من للخبراء منبرا العمل فريق سيقدم اإلسالمية. المالية الصناعة زيزتع أجل من
 والخروج القضية هذه لمناقشة األعضاء، التعاون منظمة في األعضاء البلدان

 بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف بالسياسات. المعنية بالتوصيات
 أهداف لتنفيذ ضروري رأم وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان
   اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة التنمية

 بالتعاون المعني الكومسيك عمل فريق
 على وأثرها النقدية األنظمة المالي:
 البلدان بين فيما المالي التعاون

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

10-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
8) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 التمويل،
 السياسات وتوافق

 والمركز األعضاء، البلدان
 والبنك التجارة، لتنمية التجاري

 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون ةلمنظم التابعة

 بحثي. تقرير إعداد سيتم المالي، بالتعاون المعني الكومسيك عمل فريق إطار في
 في النقدية األنظمة بين واالختالف الشبه أوجه فهم إلى التقرير هذا وسيهدف

 سيقدم األعضاء. الدول بين فيما التعاون على آثارها وتحديد األعضاء، الدول
 األعضاء، التعاون منظمة في األعضاء البلدان من اءللخبر  منبرا العمل فريق

 فريق يهدف وهكذا، بالسياسات. المعنية بالتوصيات والخروج القضية هذه لمناقشة
 التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل

 ضاءاألع الدول في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي،
   اإلسالمي. التعاون منظمة في

 بالتعاون المعني الكومسيك عمل فريق
 اإلسالمي للتمويل المالية الثقافة المالي:

10-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
8) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 التمويل،
 السياسات، وتوافق
 القدرات وبناء

 والمركز األعضاء، البلدان
 والبنك التجارة، لتنمية التجاري

 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،

 بهدف المالي، بالتعاون المعني العمل فريق إطار في بحثي تقرير إعداد سيتم
 توصيات واقتراح األعضاء، الدول في اإلسالمي التمويل في الثقافة مستوى تحديد

 األعضاء. الدول في اإلسالمي التمويل في الثقافة تعزيز أجل من بالسياسات
 التعاون منظمة في األعضاء البلدان من للخبراء منبرا العمل فريق سيقدم

 وهكذا، ياسات.بالس المعنية بالتوصيات والخروج القضية هذه لمناقشة األعضاء،
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 منظمة في األعضاء البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة
 الدول في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون

   اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء
 بالتعاون المعني الكومسيك عمل فريق

 ياإلسالم التمويل عولمة المالي:
10-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف

8) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف
 

 التمويل،
 السياسات وتوافق

 والمركز األعضاء، البلدان
 والبنك التجارة، لتنمية التجاري

 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 بحثي. تقرير إعداد سيتم المالي، بالتعاون المعني الكومسيك عمل فريق إطار في
 اإلسالمي، التمويل لعولمة والسبل الوسائل على الوقوف إلى التقرير وسيهدف
 من للخبراء منبرا العمل فريق سيقدم سياسات. من لها يلزم بما توصيات واقتراح
 والخروج القضية هذه لمناقشة األعضاء، التعاون منظمة في األعضاء البلدان

 السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف وهكذا، بالسياسات. المعنية بالتوصيات
 لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما

   اإلسالمي. لتعاونا منظمة في األعضاء الدول في المستدامة التنمية أهداف
 واالتصاالت: بالنقل المعني العمل فريق
 العريض اإلنترنت نفاذ مستوى زيادة

 منظمة في األعضاء الدول في النطاق
 اإلسالمي التعاون

 

 والهياكل واالبتكار الصناعة :9 الهدف
 (9-)ج األساسية

 
  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 

 وبناء السياسات، توافق
  القدرات

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 تقرير إعداد سيتم واالتصاالت، بالنقل المعني الكومسيك عمل فريق إطار في
 ملموسة استراتيجيات اقتراح هو المشروع هذا من النهائي والهدف بحثي.

 في األعضاء الدول في النطاق العريض اإلنترنت نفاذ لزيادة بالسياسات وتوصيات
 من أكبر بدرجة االستفادة على مساعدتها ثم ومن اإلسالمي، التعاون منظمة

 تحليل إلى المشروع يهدف السياق، هذا في واالتصاالت. المعلومات تكنولوجيا
 في المحمولة للهواتف العريض النطاق أسواق في والطلب العرض ديناميكيات

 الرئيسية، التحديات تحديد أجل من اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول
 منبرا العمل فريق سيقدم القصور. أوجه لمعالجة المحتملة واإلجراءات وأسبابها،
 القضية هذه لمناقشة األعضاء، التعاون منظمة في األعضاء البلدان من للخبراء
 تقريب إلى العمل فريق يهدف وهكذا، بالسياسات. المعنية بالتوصيات والخروج

 أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما السياسات
 التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري

   اإلسالمي.
 واالتصاالت: بالنقل المعني العمل فريق
 في االستراتيجي للنقل األساسية البنية
 التعاون منظمة في األعضاء الدول

 ووصالت والمراكز، المنافذ، اإلسالمي:

 مستدامة محلية ومجتمعات مدن  :11 الهدف
(11-2) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 وبناء السياسات، توافق
  القدرات

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،

 من بحثي، تقرير إلعداد واالتصاالت بالنقل المعني الكومسيك عمل فريق يخطط
 الدول في للنقل االستراتيجية األساسية البنية في القائم وضعال تحليل أجل

 األساسية للبنية أفضل استخدام أجل من بالسياسات توصيات واقتراح األعضاء،
 في األعضاء البلدان من للخبراء منبرا العمل فريق سيقدم للنقل. االستراتيجية
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 الداخلية النقل
 

 المعنية صياتبالتو  والخروج القضية هذه لمناقشة األعضاء، التعاون منظمة اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة 
 فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف المنظور، لهذا مراعاة بالسياسات.

 لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين
   اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة التنمية أهداف

 الت:واالتصا بالنقل المعني العمل فريق
 الدول في الرقمية المهارات تطوير

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
 

 (4-4) الجيد التعليم :4 الهدف
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف
 

 القدرات، بناء
 وتوافق والحوكمة،
 السياسات

 

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 بالتكنولوجيا المعنية البشرية القدرات تقييم إلى يهدف بحثي تقرير إعداد سيتم
 فريق إلى وسيقدَّم اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول في الرقمية
 الرقمية، التكنولوجيا الستخدام ةاألساسي الديناميكيات التقرير وسيحلل العمل.

 اإلجراءات تحديد أجل من بالسياسات توصيات واقتراح المطلوبة، والمهارات
 البلدان من للخبراء منبرا العمل فريق سيقدم القصور. أوجه لمعالجة الممكنة

 بالتوصيات والخروج القضية هذه لمناقشة األعضاء، التعاون منظمة في األعضاء
 بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف لذلك، سات.بالسيا المعنية
 أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان
   اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة التنمية

 واالتصاالت: بالنقل المعني العمل فريق
 تللحكوما األساسية البنية تعزيز

 في األعضاء الدول في اإللكترونية
  اإلسالمي التعاون منظمة

 

 األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف
 (8-17و ،7-17و ،17-6)

 السياسات، توافق
 القدرات وبناء

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 والهدف بحثي. تقرير إعداد سيتم المالي، بالتعاون المعني العمل فريق إطار في
 بالبنية يتعلق فيما القائمة واالتجاهات الراهن الوضع تحليل هو التقرير هذا من

 ةالبني لتعزيز المحتملة اإلجراءات واقتراح اإللكترونية، للحكومات األساسية
 التعاون منظمة في األعضاء الدول داخل اإللكترونية للحكومات األساسية

 منظمة في األعضاء البلدان من للخبراء منبرا العمل فريق سيقدم اإلسالمي.
 بالسياسات. المعنية بالتوصيات والخروج القضية هذه لمناقشة األعضاء، التعاون
 في األعضاء البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف وهكذا،
 في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة
   اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول

 واالتصاالت: بالنقل المعني العمل فريق
 في للنقل الوطنية عبر المشروعات

 التعاون منظمة في األعضاء الدول
 اإلسالمي

 

 مستدامة محلية ومجتمعات مدن  :11 الهدف
(11-2) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 وبناء السياسات، توافق
  القدرات

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 والهدف واالتصاالت. بالنقل المعني العمل فريق إطار في بحثي تقرير إعداد سيتم
 واقتراح للنقل، الوطنية عبر للمشروعات القائم الوضع تحليل هو التقرير هذا من

 التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التعاون لتعزيز المحتملة اإلجراءات
 منظمة في األعضاء البلدان من لخبراءل منبرا العمل فريق سيقدم اإلسالمي.

 بالسياسات. المعنية بالتوصيات والخروج القضية هذه لمناقشة األعضاء، التعاون
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 في األعضاء البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف وهكذا،
 في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة
   اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول

 واالتصاالت: بالنقل المعني العمل فريق
 البنية وتمويل والتمويل التخطيط تعزيز

 الدول في االستراتيجية األساسية
 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

 

 مستدامة محلية ومجتمعات مدن  :11 الهدف
(11-2) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 وبناء السياسات، توافق
  القدرات

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 بهدف بحثي فريق دادإع سيتم واالتصاالت، بالنقل المعني العمل فريق إطار في
 في االستراتيجية األساسية البنية وتمويل والتمويل، للتخطيط، الحالي الوضع تحليل
 المحتملة اإلجراءات واقتراح اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان
 منظمة في األعضاء البلدان من للخبراء منبرا العمل فريق سيقدم أفضل. لطرائق
 بالسياسات. المعنية بالتوصيات والخروج القضية هذه مناقشةل األعضاء، التعاون
 في األعضاء البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف وهكذا،
 في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة
   اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول

 بالزراعة: المعني العمل فريق
 األعضاء الدول في الغذاء هدر تقليل
 اإلسالمي التعاون منظمة في

 الجوع على التام القضاء :2 الهدف
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 والبنك األعضاء، البلدان السياسات توافق
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 سيتم بالزراعة، المعني الكومسيك عمل فريق أجراها التي الدراسات مع تماشيا
 إثراء أجل من بالزراعة المعني العمل فريق إلى وتقديمه بحثي تقرير إعداد

 بهدر قةالمتعل المشتركة والتحديات الحالي الوضع التقرير وسيحلل المناقشات.
 األعضاء البلدان من للخبراء منبرا العمل فريق سيقدم  األعضاء. الدول في الغذاء

 المعنية بالتوصيات والخروج القضية هذه لمناقشة األعضاء، التعاون منظمة في
 البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف لذلك، بالسياسات.
 التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو ي،اإلسالم التعاون منظمة في األعضاء
 فريق يهدف كما  اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة

 من لها لما الزراعية اإلنتاجية زيادة إلى الجهود، هذه ببذل بالزراعة، المعني العمل
 تحقيق على يساعدها مما  األعضاء؛ الدول في الغذائي األمن تحقيق في أهمية
  المستدامة. التنمية أهداف من الثاني الهدف

 بالزراعة: المعني العمل فريق
 الزراعية: األسواق أداء مستوى تحسين
 وتطويرها السوق مؤسسات إنشاء

 (2-)ج الجوع على التام القضاء :2 الهدف
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 السياسات، توافق
 القدرات وبناء

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 فريق إلى وتقديمه بحثي تقرير بإعداد بالزراعة المعني الكومسيك عمل فريق سيقوم
 الحالي الوضع التقرير وسيحلل المناقشات. إثراء أجل من بالزراعة المعني العمل

 سيقدم  األعضاء. الدول في الزراعية األسواق بأداء المتعلقة المشتركة والتحديات
 األعضاء، التعاون منظمة في األعضاء البلدان من للخبراء منبرا العمل فريق

 فريق يهدف وهكذا، بالسياسات. المعنية بالتوصيات والخروج القضية هذه لمناقشة
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 التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل
 األعضاء الدول في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي،

 هذه ببذل بالزراعة، المعني العمل فريق يهدف كما  اإلسالمي. التعاون منظمة في
 تحقيق في أهمية من لها لما الزراعية األنشطة من الدخول زيادة إلى الجهود،
 من الثاني الهدف تحقيق على يساعدها مما  األعضاء؛ الدول في الغذائي األمن
 المستدامة. التنمية أهداف

 بالزراعة: المعني العمل فريق
 األسواق عن للمعلومات نظام إنشاء

 منظمة في األعضاء الدول في الزراعية
 اإلسالمي التعاون

 (2-)ج الجوع على التام القضاء :2 الهدف
  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 وبناء السياسات، توافق
 والحوكمة القدرات،

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 في المشتركة والتحديات الحالي الوضع يحلل الذي التقرير بإعداد الكومسيك مستقو 
 العمل فريق سيقدم  األعضاء. الدول في الزراعية األسواق عن المعلومات أنظمة
 هذه لمناقشة األعضاء، التعاون منظمة في األعضاء البلدان من للخبراء منبرا

 العمل فريق يهدف هذا، وبعمل .بالسياسات المعنية بالتوصيات والخروج القضية
 اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى
 منظمة في األعضاء الدول في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو

 اإلسالمي. التعاون
 بالزراعة: المعني العمل فريق
 الزراعي اإلرشاد خدمات تشجيع

 للسوق الموجهة الزراعية واالستشارات
 اإلسالمي التعاون منظمة منطقة في

 (3-2) الجوع على التام القضاء :2 الهدف
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 والبنك األعضاء، البلدان السياسات توافق
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 سيتم بالزراعة، المعني الكومسيك عمل فريق أجراها التي الدراسات مع تماشيا
 إثراء أجل من بالزراعة المعني العمل فريق إلى وتقديمه بحثي تقرير إعداد

 جيعتش بشأن المشتركة والتحديات الحالي الوضع التقرير سيحلل المناقشات.
 الدول في للسوق الموجهة الزراعية واالستشارات الزراعي اإلرشاد خدمات

 من للخبراء منبرا العمل فريق سيقدم  اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء
 والخروج القضية هذه لمناقشة األعضاء، التعاون منظمة في األعضاء البلدان

 السياسات تقريب إلى لعملا فريق يهدف وهكذا، بالسياسات. المعنية بالتوصيات
 لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما

 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة التنمية أهداف
 بالزراعة: المعني العمل فريق

 للدعم الالزمة الدعم وأشكال السياسات
 منظمة في األعضاء الدول في الزراعي
 اإلسالمي التعاون

 (2-)ب الجوع على التام القضاء :2 الهدف
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 والبنك األعضاء، البلدان السياسات توافق
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 سالمياإل التعاون لمنظمة التابعة

 إثراء أجل من بالزراعة المعني العمل فريق إلى وتقديمه بحثي تقرير إعداد سيتم
 المتعلقة المشتركة والتحديات الحالي الوضع التقرير وسيحلل المناقشات.
 منظمة في األعضاء الدول في الزراعي للدعم الالزمة الدعم وأشكال بالسياسات

 في األعضاء البلدان من للخبراء برامن العمل فريق سيقدم  اإلسالمي. التعاون
 المعنية بالتوصيات والخروج القضية هذه لمناقشة األعضاء، التعاون منظمة
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 البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف وهكذا، بالسياسات.
 التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء
 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء لدولا في المستدامة

 بالزراعة: المعني العمل فريق
 في الزراعية الخارجية التجارة سياسات
 التعاون منظمة في األعضاء الدول

 اإلسالمي

 (2-)ب الجوع على التام القضاء :2 الهدف
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 والبنك األعضاء، البلدان السياسات توافق
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 إثراء أجل من بالزراعة المعني العمل فريق إلى وتقديمه بحثي تقرير إعداد سيتم
 بسياسات المتعلقة ةالمشترك والتحديات الحالي الوضع التقرير وسيحلل المناقشات.

  اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في الزراعية الخارجية التجارة
 التعاون منظمة في األعضاء البلدان من للخبراء منبرا العمل فريق سيقدم

 وهكذا، بالسياسات. المعنية بالتوصيات والخروج القضية هذه لمناقشة األعضاء،
 منظمة في األعضاء البلدان بين فيما لسياساتا تقريب إلى العمل فريق يهدف
 الدول في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
 بالسياحة: المعني العمل فريق 

 قواعد للمسلمين: المالئمة السياحة
 الدول في اإلقامة ألماكن تنظيمية
 اإلسالمي التعاون ظمةمن في األعضاء

9-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
8) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 والبنك األعضاء، البلدان السياسات توافق
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 المالئمة بالسياحة المتعلقة الحالية، التنظيمية القواعد لتقييم بحثي تقرير إعداد سيتم
 اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول في اإلقامة ألماكن للمسلمين،

 األعضاء، الدول في السابقة التطبيقات في ظهرت التي الرئيسية المصاعب وبيان
 مسودة الدراسة ستقدم التطبيقات، هذه ضوء في منها. ادةالمستف الرئيسية والدروس
 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء للبلدان المرجعية اإلرشادية بالخطوط

 التعاون منظمة في األعضاء البلدان من للخبراء منبرا العمل فريق سيقدم
 كذا،وه بالسياسات. المعنية بالتوصيات والخروج القضية هذه لمناقشة األعضاء،

 منظمة في األعضاء البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف
 الدول في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
 بالسياحة: المعني العمل فريق 

 منظمة في األعضاء الدول تجارب
 السياحة مجال في اإلسالمي التعاون

 المستدامة

9-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
8) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 والبنك األعضاء، البلدان السياسات توافق
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 شأنه من بحثي، تقرير إعداد إلى بالسياحة المعني الكومسيك عمل فريق يهدف
 أساليب اقتراح أجل من المستدامة، السياحة مجال في التجارب وتحليل تحديد
 منظمة في األعضاء الدول في السياحة قطاع مستوى تحسين شأنها من وسبل

 في األعضاء لبلدانا من للخبراء منبرا العمل فريق سيقدم اإلسالمي. التعاون
 المعنية بالتوصيات والخروج القضية هذه لمناقشة األعضاء، التعاون منظمة

 البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف وهكذا، بالسياسات.
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 التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء
 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة

 بالسياحة المعني العمل فريق 
 استخراج تيسير في التكنولوجيا استخدام
 الدخول تأشيرات

9-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
8) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 السياسات، توافق
 القدرات وبناء

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 في الدخول تأشيرات استخراج تيسير بشأن الراهن الوضع لتحيل تقرير إعداد سيتم
 في للتكنولوجيا الناجح والتطبيق اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول

 سيقدم الدخول. تأشيرات استخراج تيسير تعزيز أجل من استخراجها، جراءاتإ
 األعضاء، التعاون منظمة في األعضاء البلدان من للخبراء منبرا العمل فريق

 فريق يهدف وهكذا، بالسياسات. المعنية بالتوصيات والخروج القضية هذه لمناقشة
 التعاون منظمة في ضاءاألع البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل

 األعضاء الدول في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي،
 اإلسالمي التعاون منظمة في

 بالسياحة: المعني العمل فريق 
 الدول في السياحة إحصائيات تحسين

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

9-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
8) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 والبنك األعضاء، البلدان السياسات توافق
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 المجمَّعة ئياتلإلحصا الحالي الوضع يتناول بحثي تقرير إعداد الكومسيك تخطط
 اتخاذ أجل من اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول في والمنشورة
 تقريب إلى العمل فريق يهدف السياق، هذا في القطاع. هذا في رشيدة قرارات

 أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما السياسات
 التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري

  اإلسالمي.
 بالسياحة: المعني العمل فريق 

 الدول في الطبية السياحة إنشاء
 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

9-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
8) 
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 والبنك األعضاء، البلدان السياسات توافق
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 بحثي. تقرير إعداد سيتم بالسياحة، المعني الكومسيك عمل فريق إطار في
 طقةمن في الطبية للسياحة الحالي الوضع تحليل هو الدراسة هذه من والهدف
 الطبية التطبيقات لتحسين واألساليب السبل واقتراح اإلسالمي، التعاون منظمة
 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في الطبية السياحة على والطلب
 في األعضاء البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف وهكذا،
 في المستدامة التنمية أهداف نفيذلت ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة
 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول

 بالسياحة: المعني العمل فريق 
 من والتعافي واألزمات المخاطر إدارة

 الدول في السياحة قطاع في األزمات

9-) االقتصاد ونمو الالئق العمل :8 الهدف
8) 
 

 والبنك األعضاء، البلدان السياسات توافق
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها

 الرئيسي والهدف بالسياحة. المعني العمل فريق إطار في بحثي تقرير إعداد سيتم
 على تعمل التي السياحة لقطاع الالزمة المسارات واقتراح تحليل هو الدراسة من

 تقريب إلى العمل فريق يهدف وهكذا، الخسائر. بأقل األزمة مدة تجاوز أو تجنب
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 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،  هدافاأل لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف  األعضاء
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 أمر وهو اإلسالمي، التعاون نظمةم في األعضاء البلدان بين فيما السياسات
 التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري

 اإلسالمي.
 بالتخفيف المعني الكومسيك عمل فريق
 الدول في التغذية سوء : الفقر حدة من

 اإلسالمي: التعاون منظمة في األعضاء
 الفقر شراك

 (2-2) لجوعا على التام القضاء :2 الهدف
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 السياسات، توافق
  والحوكمة

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 وتوابعه، وأسبابه، التغذية، لسوء لحاليا الوضع لتناول بحثي تقرير إعداد سيتم
 يهدف اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في معالجته جهود وكذا
 التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق

 األعضاء الدول في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي،
 تقريب ضمان إلى العمل فريق يهدف وهكذا، اإلسالمي. التعاون ةمنظم في

 أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما السياسات
 التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري

 اإلسالمي.
 بالتخفيف المعني الكومسيك عمل فريق
 األطفال تعليم : الفقر حدة من

 التعاون منظمة في المحرومين
 الفقر من الخالص مفتاح اإلسالمي:

  الجيد التعليم  :4 الهدف
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف
 

 السياسات، توافق
 القدرات، وبناء

  والحوكمة

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 تقرير إعداد سيتم الفقر، حدة من بالتخفيف المعني الكومسيك عمل فريق إطار في
 الحالية واالتجاهات الراهن الوضع )أ( تحليل هو التقرير هذا من والهدف بحثي.
 التعليم على الحصول سبل زيزتع جهود و)ب( التعليم، على الحصول سبل بشأن
 على الخاص التركيز مع اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول في

 البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف وهكذا، المحرومة. الفئات
 التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء
 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة

 بالتخفيف المعني الكومسيك عمل فريق
 الدول في التعليم جودة : الفقر حدة من

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

  الجيد التعليم  :4 الهدف
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 وبناء السياسات، توافق
  القدرات،
  والحوكمة

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 من كل أساس على التعليم، لجودة الحالي المستوى لتحليل بحثي تقرير إعداد سيتم
 في األعضاء الدول يف التعليم جودة تحسين وجهود والمخرجات، المدخالت

 فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف وهكذا، اإلسالمي. التعاون منظمة
 لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين

 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة التنمية أهداف
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 خفيفبالت المعني الكومسيك عمل فريق
 المهني التعليم تطوير : الفقر حدة من

 في األعضاء الدول في والمهارات
 اإلسالمي التعاون منظمة

  الجيد التعليم  :4 الهدف
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف
 

 السياسات، توافق
 القدرات، وبناء

  والحوكمة

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 الحصول سبل بشأن المهني للتعليم الحالي الوضع تتناول بحثية دراسة إجراء سيتم
 في المهني التعليم إسهام تعزيز جهود بتقييم أيضا الدراسة وستقوم وجودته. عليه

 البلدان بين فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق يهدف ك،لذل المهارات. تطوير
 التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء
 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة

 بالتخفيف المعني الكومسيك عمل فريق
 على الحصول سبل : الفقر حدة من

 الدول في الجيدة يةالصح الخدمات
 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

 والرفاه الجيدة الصحة :3 الهدف
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 السياسات، توافق
  والحوكمة

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 على الحصول سبل واتجاهات مستويات تحليل بهدف بحثي تقرير إعداد سيتم
 المتعلقة الرئيسية النجاح وعوامل والمخاطر الجهود وتقييم جيدة، صحية خدمات
 العمل فريق يهدف وهكذا، الجيدة. الصحية الخدمات على الحصول سبل بتعزيز

 اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما ياساتالس تقريب إلى
 منظمة في األعضاء الدول في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ ضروري أمر وهو

 اإلسالمي. التعاون
 بالتخفيف المعني الكومسيك عمل فريق
 الوفيات معدل خفض : الفقر حدة من
 الدول في واألمهات األطفال بين

 اإلسالمي التعاون نظمةم في األعضاء

 والرفاه الجيدة الصحة :3 الهدف
 

  األهداف لتحقيق الشراكات عقد :17 الهدف

 السياسات، توافق
  والحوكمة

 والبنك األعضاء، البلدان
 أنقرة، ومركز للتنمية، اإلسالمي
 الدولية المؤسسات من وغيرها
 الصلة ذات والمؤسسات المعنية،
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة

 تحليل هو التقرير هذا من والهدف العمل. فريق إطار في بحثي، تقرير إعداد سيتم
 و)ب( واألمهات، األطفال بين الوفيات لمعدل الحالية واالتجاهات المستويات )أ(

 في األعضاء الدول في واألمهات األطفال بين الوفيات معدالت خفض جهود
 فيما السياسات تقريب إلى العمل فريق فيهد وهكذا، اإلسالمي. التعاون منظمة

 لتنفيذ ضروري أمر وهو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين
 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في المستدامة التنمية أهداف

 
 

  


