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 مقدمة: أوال: 

ًاإلسال -1 ًالتعاون ًلمنظمة ًالعامة ًاألمانة ًاتخذتها ًالتي ًاإلجراءات ًأحدث ًالتقرير ًهذا ميًيتضمن
ًا ًالدورة ًانعقاد ًمنذ ًالقتصادي ًالمجال ًفي ًالعاملة ًوالمؤسسات ًللجمعية ًوالثالثين لعامةًالثانية

ةً.ًوتهدفًهذهًاإلجراءاتًإلىًمتابع2016ًفيًنوفمبرللكومسيكًالتيًعقدتًفيًاسطنبولًبتركياً
ًالقراراتًذاتًالصلةًالصادرةًعنًمجلسًو2025ًً-برنامجًعملًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًًتنفيذ

 مةًالمؤتمرًاإلسالمي.وغيرهاًمنًهيئاتًصنعًالقرارًفيًمنظًالكومسيكوزراءًالخارجيةً
ياسةًعليه،ًاتسمتًاإلجراءاتًالرئيسيةًالمتخذةًخاللًالسنةًببدءًالعملياتًالراميةًإلىًوضعًسً -2

سةًهًالسياوالتكاملًاإلقليمي.ًوالهدفًمنًهذًالبنىًالتحتيةشاملةًلمنظمةًالتعاونًاإلسالميًلتنميةً
يًفالتحتيةًفيًالدولًاألعضاءًًهوًضمانًالتركيزًالكافيًعلىًمعالجةًالعجزًالمزمنًفيًالبنية

 .منظمةًالتعاونًاإلسالميًفيًمجالتًمثلًالنقلًوالطاقةًوالتجارةًوالتصالتًوغيرها
ًه -3 ًالسياسة ًمنًهذه ًسًووالمراد ًالذيًيبدأ ًفيًإفريقيا ًالبرنامجًالخاصًللتنمية نةًأنًتحلًمحل

المنظمةًالحاليةًجسدًخطةًعملًت.ًكماًسوف2012ًواكتملتًمرحلةًالموافقةًعليهًفي2008ًً
 فيًآسياًالوسطىًبماًفيهاًالبرنامجًالخاصًللتعاملًمعًقطاعاتًالنموًالهامةًاألربعة.

ًيًإطاريعرضًالتقريرًاألنشطةًالتيًتهدفًإلىًتحقيقًالنسبةًالجديدةًفيًالتجارةًالبينيةًفًكذلك، -4
ىًإثرً،ًبماًفيًذلكًهدفًإنشاءًمنطقةًتجارةًحرة،ًعل2025%ًبحلولًسنة25ًالمنظمةًوهيً

تنفيذهاًًودادهاًالتنفيذًالمتوقعًلنظامًاألفضليةًالتجاريةًالقائمًحاليا.ًوتتمًمراجعةًبرامجًأخرىًتمًإع
ًوالتوظيفًوالحم ًوالعمل ًوالسياحة ًوالطاقة ًوالتعاون ًوالنقل ًالتصنيع ًفيًمجال ًالسنة، ايةًخالل

 الجتماعيةًودورًالقطاعًالخاصًوريادةًالمشاريعًوتنميةًالقطاعًالمالي.

 ة:ريفيالزراعة واألمن الغذائي والتنمية ال : ثانيا  

 المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي 
5- ً ًالفترة ًالتقريرخالل ًفي ًللالمشمولة ًالعام ًالمدير ًمع ًبالتعاون ًالعامة، ًواصلتًاألمانة منظمةً،

ًالمنظمةًمنًأجلًبدءًتنفيذًخطةًع ملًاإلسالميةًللمنًالغذائي،ًبذلًالجهودًإلنشاءًأمانةًهذه
ًلذلك ًوتحقيقا ًالوقتًالمناسب. ًفي ًالخماسية ًالتفاوضًً،المنظمة ًتم ًالمنظمة ًبين حكومةًوبين

ذاًعلىًوقدًوقعتًاتفاقيةًالمقرًههذهًالتفاقية.ًًتومنًثمًاستكملًعلىًاتفاقيةًالمقرًكازاخستان
يًفًهامشًالجتماعًالسنويًالثانيًواألربعينًلمجلسًمحافظيًالبنكًاإلسالميًللتنميةًالذيًعقد

إلىًًاتفاقًالمقرقدمً.ًوقد2017ًً/5ً/18ًإلى14ًًجدةًبالمملكةًالعربيةًالسعوديةًفيًالفترةًمنً
 .هاالمصادقةًعلىًالتفاق،ًستبدأًأمانةًالهيئةًعملًبمجردبرلمانًكازاخستانًللتصديقًعليه.ًًو

6- ً ًأكتوبر ًاستشاريةًً،2016في ًلخدمات ًعطاء ًعن ًالغذائي ًلألمن ًاإلسالمية ًالمنظمة أعلنت
صلًبإنشاءًالمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائي.ًوالهدفًمنًهذهًالخدماتًالستشاريةًهوًتحديدًتت

ًذلكً ًفي ًبما ًالمنظمة، ًهذه ًأمانة ًفي ًالعمل ًوأشكال ًالعملية ًالتوجيهية ًوالخطوط ًالعمل طريقة



2 

 

ًلذلك ًوتحقيقا ًوالوحدات. ًاستشاريينًً،مختلفًالكياناتًواإلداراتًواألقسام ًالعامة دعتًاألمانة
ًالعطاء. ًهذا ًفي ًللمشاركة ًالمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول ًمن ًيونيو مؤهلين ًدعت2017ًوفي ،

ًالتعاونً ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول ًمن ًمؤهلين ًاستشاريين ًخبراء ًأخرى ًمرة ًالعامة األمانة
 اإلسالميًللمشاركةًفيًالعطاءًالمذكور.

ًالري -7 ًفي ًالغذائي ًلألمن ًاإلسالمية ًالمنظمة ًوقعت ًمتصل، ًصعيد ًيومًوعلى ًالسعودية اض،
ًوهي24/10/2016ً ًوتمويلية، ًزراعية ًبحثية ًإقليمية ًمؤسسات ًثالث ًمع ًتفاهم ًمذكرة ًعلى ،

ًسالميةالمركزًالدوليًللزراعةًالملحيةًوالمركزًالدوليًلألبحاثًفيًزراعةًالغاباتًوالمؤسسةًاإل
ً ًهذه ًويتراوحًالهدفًمنًمذكراتًالتفاهم ًالقطاعًالخاص. ًالبحثًمنًلتنمية ًفيتعزيز ًوالتنمية

لعملًخطةًاًمجالًالزراعةًوالتنميةًالريفيةًواألمنًالغذائيًإلىًحشدًالمواردًمتعددةًاألطرافًلتنفيذ
ًإنشاءً ًأخرى، ًأمور ًبين ًمن ًالخطة، ًهذه ًوتشمل ًالغذائي. ًلألمن ًاإلسالمية ًللمنظمة الخمسية

جراءًأبحاثًبشأنًجميعًالجوانبًالمتعلقةًباألمنًالغ نشاءًصقاعدةًبياناتًشاملةًوا  ندوقًذائيًوا 
 برامجًإقليميةًلألمنًالغذائي.ًوضعللمشاريعًالزراعيةًالصغيرةًوالمتوسطةًًو

مانةًفيماًيتعلقًبتوقيعًالنظامًاألساسيًللمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائيًوتصديقه،ًواصلتًاأل -8
ً ًفي ًاألعضاء ًالدول ًاستشعار ًاإلسالمي،العامة ًالتعاون ًهذهًًمنظمة ًإلى ًلالنضمام للحاجة

مًجمهوريةًالسنغالًوقعتًالنظاًالنظام.ًوفيًهذاًالصدد،ًمماًيدعوًإلىًالتشجيعًأنًنالحظًأن
ًغانستانوبنغالديشًواإلماراتًالعربيةًالمتحدةًوأفغامبياًًاألساسيًلهذهًالمنظمةًبينماًصدقتهًكل

دولةًمنًالدول32ًًوقعتًوبذلكًيبلغًعددًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًالتيً
ًوسوفًيتمًالوصولًللمستوىً.دولًمنهااألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًبنماًصدقتهًتسعً

ًعلىً ًالحصول ًبمجرد ًالغذائي ًلألمن ًاإلسالمية ًللمنظمة ًاألساسي ًالنظام ًلدخول المطلوب
 التصديقًالعاشر.

 برامج التدريب
زًمًالمركتًلمركزًأنقرة،ًنظفيًإطارًمختلفًبرامجًبناءًالقدرا،ًًورالمشمولةًفيًالتقريخاللًالفترةً -9

 اًمنًدوراتًالتدريبًفيًمجالًالزراعةًوالتنميةًالريفيةًفيًالدولًاألعضاءًالتالية:عددًا
ً (أ ًتقنيات ًالخرطومًجزيئيةالًالتقنيات"استخدام ًفي ًالقطن" ًزراعة ً)ً،في -4السودان

5/10/2016.) 
 (.15/11/2016-14المالديفً)ً"التنويعًفيًزراعةًالغاباتًوالتشجير"ًماليه، (ب
ً) (ج ًغامبيا ًبانجول، ًالمستدامة" ًالريفية ًالتنمية ًفي ًالغابات ًزراعة -13"آفاق

15/12/2016.) 
ً) (د ًباكستان ًوملتان، ًلهور ًفي ًالقطن" ًإنتاج ًفي ًالمتقدمة ًالتكنولوجيا -12"استخدام

16/12/2016.) 
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ًالتعاونًاإلسال (ه ًبرنامجًمنظمة ً"فيًإطار ًالمحاصيل دارة ًلآلفاتًوا  ًالمتكاملة ميًاإلدارة
ً؛2017ً/5ً/5-3بأوغنداًفيًًالقطنًكمبالللتدريبًفيًقطاعً

ةً"أصنافًالقطنًوتقنياتًالزراعةًالفعالة"ًفيًإطارًمشروعًبناءًالقدراتًفيًمجالًتنمي (و
15ً،ًأذربيجانًفيًاإلسالمي،ًباكوقطاعًالقطنًفيًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونً

ًً.2017ً/19ً/5إلى
ًوالشهاد (ز ًالتجارب ًالبذور: ًالمختبًر"تطوير ًأمراضيةات ًمكافحة ًالزراعة: النباتاتًً،

 .25ً/7/2017-24ومكافحةًاآلفاتًواألعشابًالضارة"ًفيًعمان،ًاألردنًفيً
 لبعض المشاريع للتنمية تمويل البنك اإلسالمي

ًالجتماعيًالقتصاديًفيًالدولًاألعضاء -10 ًفيًالنمو ًالريفية ًوالتنمية ًالزراعة ًألهمية فيًًنظرا
لدول.ًابنكًاإلسالميًتمويلًمشاريعًفيًمجالًالزراعةًوالتنميةًالريفيةًفيًهذهًالمنظمة،ًواصلًال

يًعضاءًفًللمشاريعًالتاليةًفيًعددًمنًالدولًاألوخاللًهذهًالفترةًاعتمدًالبنكًاإلسالميًتمويالاً
 المشاريع:مليارًدولرًأمريكيًوشملت1.1ًً.ًحيثًبلغًإجماليًالعتماداتًالمنظمة

 ًالشامل،ًالمغرب.مشروعًالنموًالريفي 
 .تنميةًالتمويلًاإلسالميًالوطنيًاألصغر،ًالسنغال 
 .الطاقةًالشمسيةًللتنميةًالريفية،ًتشاد 
 .الطاقةًالشمسيةًللتنميةًالريفية،ًمالي 
 .تنميةًريادةًالمشاريعًالزراعية،ًالسنغال 
 .التنميةًالريفيةًوالزراعةًفيًمدينةًرانجبور،ًبنغالديش 
 ل.جًالتعليمًالمهنيًمنًأجلًالتخفيفًمنًوطأةًالفقر،ًالسنغاالمرحلةًالثانيةًمنًبرنام 
 ً،ًلوجون ًتشاري ًمقاطعة ًفي ًالمتكاملة ًالريفية ًالتنمية ًبرنامج ًمن ًالثانية المرحلة

 الكاميرون.
 قيرغيزستانالصرفًالصحيًالريفية،ًمشروعًتحسينًالمياهًًو.ً 
 مشروعًتنميةًالبنيةًالتحتيةًالزراعيةًوسلسلةًالقيمة،ًالكاميرون.ً
 .مشروعًإمداداتًالمياهًوالصرفًالصحيًفيًالمناطقًالريفية،ًغينيا 
 ًالرياح،ًاألردن،ًوغيرهاًمزارعًطاقةمشروع 

 يةلزراعالمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمية ا
ألمنًامنًلمنظمةًاأعربتًحكومةًالجمهوريةًالتركيةًعنًرغبتهاًفيًاستضافةًالمؤتمرًالوزاريًالث -11

ً ًفيالغذائيًوالتنمية ًيوميًًالريفية ًبتركيا ًوتحقي18ً/4/2018و17ًاسطنبول ًالغايقً . ًلهذه ة،ًا
ًتعملًاألمان ًإلىًذلك، ضافة ًوا  ًبالعرضًالتركي. ًالدولًاألعضاء ًجميع ًالعامة ةًأبلغتًاألمانة

ًحاليًا ًبماالعامة ًالمؤتمر، ًوثائق ًإعداد ًعلى ًالمعنية ًالتركية ًالسلطات ًمع ًالترتًا ًذلك يباتًفي
 اللوجستيةًوالستضافةًالالزمة.
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 التوظيف والقدرة اإلنتاجية ثالثا :
ًوالحمايةً -12 ًوالتوظيف ًالعمل ًمجال ًفي ًالمنظمة ًإطار ًفي ًالبيني ًللتعاون ًالعام ًالهدف يتمثل

ايةًالجتماعيةًفيًبناءًحياةًتتسمًبقدرًأفضلًمنًالجودةًوتعزيزًالتوظيفًاإلنتاجيًوتوفيرًحم
ًًواجتماعي ًالعاملة ًللقوة ًالتنافسية ًالقدرة ًتعزيز ًمنًخالل ًالمنظمة ًلشعوبًبلدان ًمالئمة نشاءًة ا 

علىًًأماكنًعملًمتوائمةًومتقدمةًوتعزيزًالعملًالكريمًللجميع.ًومنًثم،ًيسلطًهذاًالقسمًالضوء
ًانعقادً ًمنذ ًاألعضاء ًوبعضًالدول ًالمعنية ًومؤسساتها ًالمنظمة ًنفذتها ًالتي ًاألنشطة مختلف

 .2016ًنوفمبرفيًًللكومسيكاألخيرةًًالدورة
 االجتماع الثاني لشبكة المنظمة لخدمات التوظيف العام 

ًالتركية -13 ًالعمل ًوكالة ًمع ًبالتعاون ًأنقرة، ًمركز ًلخدً،نظم ًالمنظمة ًلشبكة ًالثاني ماتًالجتماع
ً ًيومي ًتركيا ًأنقرة، ًفي 27ًًالتوظيفًالعام ًالذي28/9/2016ًو ًحيثًاستعرضًالجتماع، .

دولةًعضوًفيًالمنظمةًودولةًمراقبةًواحدة،32ًًثلونًعنًسلطاتًالتوظيفًالعامًمنًحضرهًمم
ينً.ًواستطلعًالجتماعًفرصًالتعاونًب2014التقدمًالذيًأنجزًمنذًانعقادًالجتماعًاألولًفيً
 مختلفًالسلطاتًفيًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمة.

اونًتحقيقًالمزيدًمنًالتعزيزًللتعاتفقًالمجتمعونًفيًنهايةًالجتماعًعلىًعددًمنًالتوصياتًل -14
دًالبينيًفيًإطارًالمنظمةًلمواجهةًتحدياتًالتوظيفًفيًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمة،ًوعلىًعق

.ًوتضمنًهذه2017ًالجتماعًالثالثًلشبكةًالمنظمةًلخدماتًالتوظيفًالعامًفيًالمغربًفيً
 التوصيات:

 يفًالعام.تحديدًمراكزًاتصالًوطنيةًلشبكةًالمنظمةًلخدماتًالتوظ 
 عمه.المشاركةًبفعاليةًفيًبرنامجًشبكةًالمنظمةًلخدماتًالتوظيفًالعامًلبناءًالقدراتًود 
 ًًالمشتركة ًوالمشاريع ًالتدريب ًوبرامج ًالخبرات ًتبادل ًخالل ًمن ًالقدرات تعزيز

 والزيارات/الدراساتًالميدانيةًفيًمجالتًخدماتًالتوظيفًالعام.
 ًًالتعاونًالفني ًالمشتركة،ًوكالتًاألمًمعتعزيز ًبشأنًالقضايا ًالمتخصصة، ًالمتحدة م

ًمعلوماتًسوقً ًوأنظمة ًالعاملة ًالقوة ًفي ًالمرأة ًالرسميًومشاركة ًالتوظيفًغير ومنها
ًالعمالةًوتوظيفًالفئاتًالضعيفةً ًالمعلوماتًوتوظيفًالشبابًوهجرة العملًوتكنولوجيا

 وعمالةًاألطفال.
 جتمعاتًالمنظمةًلتسهيلًظروفًالعملًاإلقرارًبالحاجةًلبذلًجهودًدوليةًمتكاملةًفيًم

 للجميع.ًوتعزيزهاًالكريم
 دادًاإلقرارًبالحاجةًإلعدادًاستراتيجيةًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًلسوقًالعملًمنًأجلًإع

ًالمنتجةًفيًمنطقةًبلدانًالمن ًالعاملة ًللقوة ظمةًالبيئةًالمناسبةًلتوفيرًفرصًعملًكريم
ينًببةًلتحقيقًالتحولًالجتماعيًالقتصاديًمنًوتقديمًمبادراتًلتنميةًالمهاراتًالمطلًو

 أمورًأخرى.
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 "حركة نقابات العمال في العالم اإلسالمي"الندوة الدولية حول 
ندوةًًالعام،ًالتركيةًلنقاباتًالعمالًالعاملينًفيًالقطاعًالكونفدراليةنظمًمركزًأنقرة،ًبالتعاونًمعً -15

ًاإلسالم ًالعالم ًفي ًالعمال ًنقابات ً"حركة ًحول ًدولية ًيومي ًتركيا ًإسطنبول، ًفي و13ًًي"
.ًوكانًالهدفًاألساسيًمنًالندوةًتبادلًالمعلوماتًوالتجاربًحولًحركةًنقابات14/10/2016ً

يعًالعمالًفيًالبلدانًاإلسالميةًومناقشةًطرقًوسبلًتجاوزًالتحدياتًالمشتركةًومشاكلًالمشاًر
نش ًبينًمختلفًاألطرافًالمعنيةًوا  اركينًاءًشبكةًمعلوماتًبينًالمشالمشتركةًالناميةًومبادراتها

 لتحقيقًتعاونًوتعاضدًمستدامينًفيًالمستقبل.
ًممثلونًعنًنقاباتًعمالًووكالتًحكوميةًومؤسساتًمعنيةًلكلً -16 ًالتيًحضرها أتاحتًالندوة،

ًالتعاون ًآلية ًلستطالع ًللمشاركين ًفرصة ًالمنظمة، ًفي ًاألعضاء ًوغير ًاألعضاء ًالدول ًمن
 .بينًنقاباتًالعمالًالممكنة

ًعلىًعددًمنًالتوصياتًلتحقيقًالمزيدًمنًتعزيزًالتعاون -17 فيًًوافقتًالندوةًفيًنهايةًمداولتها
 هذاًالمجال.ًوتضمنتًهذهًالتوصيات:ً

 ًالجنوب".بلدانًتحسينًالتنسيقًوالتكاملًفيًمجالً"التعاونًبينًنقاباتًعمال 
 ًالقوا ًخالل ًمن ًالجتماعية ًحمايتهم ًذلك ًفي ًبما ًالعمال، ًحماية ًواللوائحًتحسين نين

 الدوليةًذاتًالصلة.
 ًًمجالت ًمن ًعدد ًفي ًاإلسالمية ًالبلدان ًفي ًالعمال ًلنقابات ًالمؤسسية ًالقدرات تعزيز

 السياسات.
 ًجًزيادةًبرامتعزيزًالتعاونًفيًتقليصًالبطالةًبينًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًمنًخالل

 ل.معلوماتًقدراتًالعمابناءًالقدراتًوالتعرفًعلىًالمهاراتًوالشفافيةًفيًسوقًالعملًًو
 ً،ًوعالمية ًإقليمية ًشبكات ًخالل ًمن ًالعمل ًتشمل ًجيدة، ًاستراتيجيات ًوتنفيذ تصميم

 واستشاراتًوتبادلًمعلومات،ًوخبراتًوممارساتًجيدةًعلىًجميعًالمستويات.
 ًًالتفاوض ًواستراتيجيات ًالعمال ًنقابات ًمنظمات ًدعم ًإلى ًتهدف ًمشتركة ًبرامج إعداد

 ىًجميعًالمستويات.وقدراتهاًالمؤسسيةًعل
 ًمتواًز ًتشريعي ًإطار ًالحكوماتًتوفير ًالتفاوضًالجماعيًوالحوارًًنالطلبًمن لتعزيز

 الجتماعيًلنقاباتًالعمال.
 ًًالجتماعي ًوالضمان ًوالتعليم ًالصحة ًعلى ًالعام ًإنفاقها ًلزيادة ًالحكومات توصية

 والخدماتًالجتماعيةًاألخرى.
 ًنقاب ً"لجنة ًبإنشاء ًاللتزام ًعن ًواقتراحًاإلعراب ًاإلسالمي" ًالتعاون ًمنظمة ًعمال ات

العترافًبهذهًاللجنةًفيًمحفلًمناسبًمنًمحافلًالمنظمةًبصفتهًجهازًمنتمي،ًمنً
 بينًأمورًأخرى.
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 توحيد الخطوط التوجيهية العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن السالمة والصحة المهنية
-28العمل،ًالتيًعقدتًفيًجاكرتا،ًإندونيسياً)ًاعتمدتًالدورةًالثالثةًللمؤتمرًاإلسالميًلوزراء -18

ًالدول30/10/2015ً ًوحثت ًالمهنية، ًوالصحة ًالسالمة ًبشأن ًالعامة ًالتوجيهية ًالخطوط ،)
ً ًمن ًطلبت ًكما ًالوطنية. ًعملياتها ًتنفيذ ًفي ًبها ًالسترشاد ًعلى ًالمواصفاتًاألعضاء أمعهد

أجلً"توحيدًالخطوطًالتوجيهيةًبشأنًًللبلدانًاإلسالميةًإجراءًالدراساتًذاتًالصلةًمنًوالمقاييس
 السالمةًوالصحةًالمهنية".

ًذلكل -19 ًً،تحقيق ًوالمقاييسالاعتمد ًالمواصفات ًالسالمةًًمعهد ًبشأن ًالعامة ًالتوجيهية الخطوط
ً ًالمهنية ًالتعاونًوالصحة ًمنظمة ًمعيار ًلتكون ًالالزم، ًالنحو ًعلى ًأعضاؤه ًدرسها ًأن بعد

اآلنًًوهذهًالمعاييرًمتاحة .أنًالسالمةًوالصحةًالمهنيةبشًمعهدًالمواصفاتًوالمقاييساإلسالمي/
 لستخدامًالهيئاتًذاتًالصلةًفيًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي.

ًفيًخطوةًأخرىًلتطبيقًالخطوطًالتوجيهيةًالعامةًبشأنًالسالمةًوالصحةًالمهنية،ًأصدرًمجمع -20
يني.ًصحةًوالمهنيةًللعاملينًمنًمنظورًدالفقهًاإلسالميًالدوليًفتوىًتتعلقًبأهميةًالسالمًوال

ًداعيًا ًوالمهنية ًوالصحة ًللسالمة ًالعامة ًالتوجيهية ًالخطوط ًالمجمع ًحكوماتًالدولحيثًدعم ًا
ًقضاياً ًالعتبار ًبعين ًتأخذ ًولوائح ًقوانين ًإصدار ًبشأن ًإجراء ًلتخاذ ًالمنظمة ًفي األعضاء

ًللعاملين ًالعام ًوالصالح ًيتفق ًبما ًالمهنية ًوالصحة ًعلًالسالمة ًوالعمل ًالمجالت، ًجميع ىًفي
 وضعًاآللياتًالالزمةًلمتابعةًتنفيذها.

21- ً ًمتصل، ًالفتًرًواصلعلىًصعيد ًفي ًأنقرة ًمركز ًالستعراضًتنظيم ًقيد ًبناءًة ًبرامج ًمن عدد
ًًوًوالتدريبًالقدرات ًوباكستان ًوعمان ًوماليزيا ًالسالم ًدار ًوبروناي ًتركيا ًوفلسطفي ينًأوغندا

 ياًالمتصلةًبالسالمةًوالصحةًالمهنية.البحرينًبشأنًمختلفًالقضاًو
 االجتماع الثاني للجنة التوجيهية

رتاًيًجاكفً،لمؤتمرًاإلسالميًلوزراءًالعملالمنبثقةًعنًاًدًالجتماعًالثانيًللجنةًالتوجيهيةـق ًـعً  -22
صلًيًالتًوفالنتيجةًالرئيسيةًلالجتماعًالثانيًتمثلتً.ًًو2017ً/10ً/4ًومبجمهوريةًإندونيسياًي

ًاتفاق ًالنهائيةًوضعًستكماللًإلى ًالمعاًالصيغة ًبتوحيد ًالخاصة ًالثالثة ًالقانونية ييرًلألطر
ًفي ًاألعضاء ًالدول ًبين ًفيما ًالتشغيل ًبقضايا ًاإلسالمًوالممارساتًالمرتبطة ًالتعاون ًيمنظمة

ًلًوتقديمها لعربيةًاملكةًفيًالمعقدهً،ًوالمقررًلوزراءًالعملًلمؤتمرًاإلسالميًالرابعاًفيدراستها
اتفاقًًو،ًوهيًترتيباتًالعترافًالمتبادلًبشأنًالمهارات؛2017ًً/30ً11و29ًوديةًيوميًالسع

افةًمي.ًإضالسإلمنظمةًالتعاونًافيً؛ًواستراتيجيةًسوقًالعملًالقوىًالعاملةثنائيًبشأنًتبادلً
ًاإلسراعًبالتوقيعًوالتصديقًعلىًالنظامًاألساسيًلمركز ًإلىًذلك،ًشددًالجتماعًعلىًضرورة

ًلاًعملال ًاللتابع ًمنًتعاونمنظمة ًتمكينه ًبغية ًًاإلسالمي ًبدوره ًالضطالع باعتبارهًمباشرة
 لمنظمة.لالمؤسسةًالمتخصصةًالجديدةًالتابعةً
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 تعلقةورشة عمل حول تعزيز األبحاث والدراسات بشأن المفاهيم والممارسات اإلسالمية الم
 بقضايا العمل

ًـق ًـعً  -23 ًًورشةدت ًاألًحولالعمل ًوالدراابحتعزيز ًاإلسالميةًاتسث ًوالممارسات ًالمفاهيم ًبشأن
ًب ًيًقضاياالمتعلقة ًإندونيسيا ًبجمهورية ًجاكرتا ًفي ًإ12ًًومالعمل ًوشددت2017ًبريل ورشةً.

ًإلىًًعلىًقرارًالمؤتمرًاإلسالميًالثالثًلوزراءًالعمللًتنفيذاًاظمتًالتيًنً ًالعمل جديدًتالحاجة
ةًاءًالبطالةًفيًالدولًاألعضاءًفيًمنظمجهودًفيًمجالًالسياساتًلمعالجةًالسببًالكامنًوًرال

ًضمانفرصًالعملًوالًتهيئةتنميةًالمهاراتًًولهادفةًاتخاذًخطواتًالتعاونًاإلسالميًمنًخاللً
ًالجتماعي .ً ًمحدًوكما ًالعمالة ًمجال ًفي ًوالممارساتًاإلسالمية ًالمفاهيم ًاستخدام دًأقرتًبأن

رًإلىًجانبًأمًوالتوصياتًالتيًتشملًمنًًبجملةًفيًنهايةًمداولتهاتقدمتًورشةًالعملًجدا.ًًو
ًماًيلي:أخرىً

ًًدعوة - ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًإالدول ًلى ًوالدراساتًإنجاز البحوث
ً؛ودعمهاًالعملرتبطةًبقضاياًالمتعلقةًبالمفاهيمًوالممارساتًاإلسالميةًالم

ًالوط - ًالجامعاتًاإلسالمية ًمعاييرًالعملًاإلسالميًبالتعاونًمع ًفيًضمانًصياغة نية
ً؛عضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميالدولًاأل

ذاتًالصلةًفيًالدولًًفيًمجالًالعمالةتشجيعًالبحوثًالمشتركةًبينًمؤسساتًالبحوثً -
ًالتعاونًاألا ًفيًمنظمة ًوالممارساتًاالسإلعضاء ًالمفاهيم ًفيًسالإلميًحول ًبما مية،

ًذلكًإنشاءًمنتدىًلمؤسساتًالبحثًهذه.
 لوزراء العمل اإلسالمي مؤتمردورة الرابعة للال

24- ً ًتقرير ًفي ًجاء ًالرابعةًسابقكما ًالدورة ًبعرضًاستضافة ًالسعودية ًالعربية ًالمملكة ًتكرمت ،
ً ًفي ًالعمل ًلوزراء ًاإلسالمي ًاست2017للمؤتمر ًالمملكة ًأكدت ًالصدد، ًهذا ًوفي عدادهاً.

ً ًسنة ًالمذكورة ًالدورة 2018ًلستضافة ًأنًتنظرً. ًالمتوقع ًلهذاًالدورةومن ًًالرابعة يًفالمؤتمر
ينًلعملًبااألطرًالقانونيةًالثالثةًوتبنيهاًمنًأجلًمواءمةًالمعاييرًوالممارساتًالمتعلقةًبمسائلً

ات؛ًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي،ًوهيًترتيباتًالعترافًالمتبادلًبشأنًالمهاًر
ًًالتفاقًوال ًالعمل ًسوق ًواستراتيجية ًالعاملة؛ ًالقوى ًتبادل ًبشأن ًالتعاونًثنائي لمنظمة

وىًاإلسالمي،ًوالتيًستزيدًمنًتعزيزًالجهودًالجماعيةًللدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًإلعدادًالق
ًسوفًي ًإلىًذلك، ًوباإلضافة ًوتحريرًالتجارة. ًتحدياتًالعولمة ًلمواجهة ًفيًالمنظمة تمًالعاملة

ً ًاألساسي ًالنظام ًعلى ًالتوقيع ًمنظمةأيضا ًًلمركز ًللعملالمؤتمر ًإًاإلسالمي ًهذاًفي طار
 .المؤتمر
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 في إطار المنظمة  البينية واالستثمارالتجارة  : رابعا  

ًإلىًتوفيرًقاع -25 ًالدولًاألعضاء ًجميع ًالخارجية ًواألربعونًلمجلسًوزراء ًالرابعة دةًدعتًالدورة
ً ًوالستثمار ًالتجارة ًبياناتًلوكالتًترويج ًوتلديها ًالقدراتًذاتًالصلة ًبناء ًبرامج بادلًلوضع

ضافةًإلىًذلك،ًدعتًالدورةًالمذكورةًأفضلًالممارسا تمرًللمًؤتًفيماًبينًالوكالتًالمذكورة.ًوا 
ًلصالحًًجميع منًتحتاجًإلىًالدولًاألعضاءًإلىًوضعًبرامجًلبناءًالقدراتًفيًمجالًالتجارة

لدانًبينًبًفيًإطارًبرامجًالتعاونًالثالثيةالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًذلكًمنً
ً ًالتعاونًاإلسالميالجنوبًفيما ًفيًمنظمة ًبينًالدولًاألعضاء ًالتاليًعرضًا. ًاويشملًالتقرير

عزيزًتاًللعالقاتًالتجاريةًبينًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًواألنشطةًالتيًأنجزتًفيًإطارًحديثًا
ًالحاللً ًقطاعًاألغذية ًوتنمية ًالصادراتًوتيسيرًالتجارة ًوتأمينًاعتماد ًوتمويلها تعزيزًًوالتجارة

تائجًنارًوالتعاونًبينًبلدانًالجنوبًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي،ًبماًفيًذلكًالستثم
 .مختلفًالستشاراتًوالتنسيقًمعًشركاءًإقليمينًودوليين

طارًإيةًفيًبالرغمًمنًآثارًاألزمةًالقتصاديةًالعالمية،ًتميلًالدولًاألعضاءًلزيادةًتجارتهاًالبين -26
ًنظرًا ًثالمنظمة ًاتفاقيات ًلوجود ًوالتكا ًالستهالك ًأنماط ًبين ًالشبه ًوأوجه قليمية ًوا  ًفينائية ًامل

 الجهودًاإلقليميةًالمبذولةًلتعزيزًالتجارةًوتسهيلهاًوالتأمينًوتأمينًاعتمادًالصادرات.
نًرةًيمكطلبتًاألمانةًالعامةًمنًجميعًالدولًاألعضاءًاقتراحًبرامجًلبناءًالقدراتًفيًمجالًالتجا -27

لًك.ًوتلقتًاألمانةًالعامةًطلباتًمن2018ًكزًالدارًالبيضاءًلسنةًإدراجهاًفيًبرنامجًعملًمًر
 منًغامبياًوالسودانًوالعراقًبشأنًبرامجًبناءًالقدراتًفيًمجالًالتجارة.

ًثم -28 ًوماليزياًً،ومن ًواألردن ًومصر ًأذربيجان ًوهي ًالمنظمة ًبعضًبلدان ًالعامة ًاألمانة حددت
ًواإلماًر ًوتونسًوتركيا ًوالسنغال ًوباكستان ًقدًروالمغرب ًبناء ًبرامج ًتقدم ًأن ًيمكن ًالتي اتًات،

ًالجن ًبلدان ًبين ًالتعاون ًوبرنامج ًالثالثي ًالبرنامج ًإطار ًفي ًتحتاجها ًالتي ًاألعضاء وبًللدول
ولًتلقتًاألمانةًالعامةًعرضاًمنًجمهوريةًتركياًحوقد  األعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي.

ًالتفاًو ً"عملية ًحول ًتدريبية ًدورة ًلتنظيم ًللعضًواستعدادها ًالعالميةض ًالتجارة ًمنظمة ًفي "ًية
 .متدربينًمنًالسودانل

 عرض حديث للتجارة البينية في إطار المنظمة 
لتجارتهاًًدولرًأمريكيًاتملياًر709ًسجلتًبلدانًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًقيمةًإجماليةًقدرهاً -29

ً ًفيًسنة ًاألزمة،ًسجلتًالت2015البينيةًفيًإطارًالمنظمة ًبعد ًما ًوفيًفترة ًالبينيةًفيً. جارة
ً ًبقية ًمع ًفيًالمنظمة ًالبلدانًاألعضاء ًبتجارة ًمقارنة ًأكبرًنسبيا ًارتفاعا العالم.ًإطارًالمنظمة

%ًمنًإجماليًقيمة20.6ًسجلتًالتجارةًالبينيةًفيًإطارًالمنظمةً،2015ًومنًثم،ًوابتداءًمنً
فيًًليارًدولرًأمريكيم339ًالتجارةًالكليةًلبلدانًالمنظمة.ًكماًبلغتًصادراتًالمنظمةًالبينيةً

منًجانبًآخرًبلغتًالوارداتًالبينيةًفيًً.2014فيًًمليارًدولرًأمريكي375ًبـًمقارنة2015ًً
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ً ًالمنظمة ًأمريكي370ًإطار ًدولر ًًمليار ًنقصًا2015في ًمسجلة ًكبيرًا، ًا ًبقيمة ًمقارنة 400ًا
 .2014مليارًدولرًفيً

يًالبينيةًفيًإطارًالمنظمةًمنًإجمالًساعدتًجهودًالتنسيقًالمشتركةًفيًزيادةًنصيبًالتجارة -30
ً ًمن ًاألعضاء ًالدول 19.33ًتجارة ًفي %2014ًً 20.33ًإلى ًفي ًقدرها%2015ً ًبزيادة ،

.ًومنًجانبًآخرًيرجىًمنًبلدانًمثل2015ًبلداًهذاًالهدفًفي32ًً%ًوقدًحققًنحو5.19ً
ًوالغاب ًوبنغالديشًوماليزيا ًوسورينام ًونيجريا ًوغينيا ًوموزمبيقًوألبانيا ندونغويانا التيًًيسيا،ونًوا 

اونً%ًلتنويعًشركائهاًفيًمنطقةًمنظمةًالتع10تقلًالتجارةًالبينيةًفيًإطارًالمنظمةًفيهاًعنً
ًالبينيةًفيًإطارًالمنظمةًفي25اإلسالميًللمساعدةًفيًتحقيقًالهدفًالجديدًوهوً ً%ًللتجارة

2025. 
ًالخليج2015ًًفيً -31 ًالب36حققتًبلدان ًالجغرافيًللتجارة ًالتوزيع ًالمنظمةً%ًمن ًفيًإطار ينية

اً(ًوأخيًر%6(ًفالبلدانًاإلفريقيةًجنوبًالصحراءً)%24(ًثمًالشرقًاألوسطً)%29وتلتهاًآسياً)
ًالمغربًالعربيًبلدان ً%5)ًاتحاد ًفيها ًالتيًتمتًالتجارة ًتألفتًالمنتجاتًاألساسية ًوقد ينًب(.

%ًمنًمواد23ًبةً%ًمنًالسلعًالمصنعةًالمتنوعة،ًونس29الدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًبنسبةً
%10ً%ًمنًآلياتًومعداتًالنقلًوبنسبة11ً%ًمنتجاتًغذائيةًوبنسبة22ًوقودًمعدنيةًوبنسبةً

 %ًمنًالموادًالخامًغيرًالصالحةًلألكل.5منًالموادًالكيميائيةًوبنسبةً
 تعزيز التجارة

ًتعزيز -32 ًبغية ًالتالية ًالمعارضًالمتخصصة ًالمعنية ًمنًخاللًأجهزتها ًنظمتًالمنظمة ًومنًثم،
 التبادلتًالتجاريةًوزيادةًفرصًالوصولًلسلعًومنتجاتًمنًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمة.

(:22/10/2016ً-18المعرضًوالمنتدىًاإلسالميًالعالميًالسابع،ًكواللمبورًماليزياً) -
 ألفًزائر.15ًبلدا،ًإضافةًإلى30ًًشركةًمنًأكثرًمن500ًًحضرتًهذهًالفعاليةًنحوً

ًإسط - ًالحالل، ً)معرضًالمنتجات ًالتركية ًالجمهورية ًعلى17/12/2016ً-15نبول، )
ً ًمن ًفعالة ًمشاركة ًالمعرض ًهذا ًشهد ًالحالل. ًللمنتجات ًالعالمية ًالقمة 70ًهامش

دولًغيرًأعضاءًفيًالمنظمةًوكانتًالبلدان6ًًدولةًعضوًبالمنظمةًو11ًمؤسسةًمنً
ًإندوني ًالمغربيةًوجمهورية ًوالمملكة ًالتركية ًالجمهورية ًاألساسية: ًوجمهًوالعارضة ريةًسيا

ًاإلس ًمنًباكستان ًالمعرضًأكثر ًرعاية ًفي ًوشارك ًالمتحدة. ًالعربية ًواإلمارات المية
ًالحاللًوالمنتجات1200ًً ًمنًمنتجاتًاألغذية ًكبيرا راعًحيثًعرضًالمعرضًعددا

 الزراعيةًالغذائيةًوالمنتجاتًاليدويةًوالمنسوجاتًوالعطورًوموادًالتجميل.
 الصادراتتمويل التجارة وتأمين اعتماد 

ًاإلسالميًالتعاونًمنظمةًأجهزةًنفذتهاًالتيًالتجاريًالتمويلًأنشطةًفيًالمطردةًالزيادةًساهمت -33
ًمنًالمستفيدةًالشركاتًلدىًملحوظًنموًوتحقيقًاإلنتاجيةًتحفيزًفيًكبيرًحدًإلىًالصلةًذات
ًاإلسالميًالتعاونًمنظمةًفيًاألعضاءًالدول ًاجعةنًآليةًإيجادًهوًالرئيسيًالشاغلًوكان.
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ًًالمشروعاتًحصولًلضمان ًجداا ًتجاري،ًتمويلًعلىًوالمتوسطةًالصغيرةًوالمشاريعالصغيرة
ً.للمنظمةًالفرعيةًالمناطقًمختلفًفيًوخاصة

34- ً 2016ًفي ،ً ًالتجارة ًلتمويل ًاإلسالمية ًفي58ًًاعتمدتًالمؤسسة ًوخصصت20ًًعملية بلدا.
ًو21 ًبينًالدولًاألعضاءً%ًلتسهيلًا63%ًمنًإجماليًاعتماداتًفيًأقلًالبلدانًنموا لتجارة

ًريكيدولرًأمًمليار4.48ًوقدًبلغتًاعتماداتًالمؤسسةًلتمويلًالتجارةًوالمبالغًالمصروفةًفعالً
المناطقًعلىًًعلىًالترتيب.ًوكانتًتفاصيلًهذهًالعتماداتًحسبًدولرًأمريكيًمليار4.8ًو

ليً%ًمنًإجما48)ًأمريكيًدولرًمليون2.166ًًالنحوًالتالي:ًآسيا/رابطةًالجمهورياتًالمستقلة
ً ًإفريقيا ًوشمال ًاألوسط ًالشرق ًمنطقة ًأمريكيًمليون1.552ًالعتمادات(، %ًمن33ً)ًدولر

ً ًجنوبًالصحراء ًإفريقيا ًالعتمادات(، ًأمريكيًمليون760ًإجمالي ًإجمالي17ً)ًدولر %ًمن
 العتمادات(.

ًتأثيراتًولهًوالجتماعية،ًاديةالقتصًللتنميةًالرئيسيًالمحركًالطاقةًالمستدامًإلىًالوصولًويعدً  -35
ًذلكًوغيرًوالتعليمًالغذائيًواألمنًاإلنتاجيةًعلىًمتعددة ًسةالمؤسًت عتبرًالسياق،ًهذاًوفي.
ًيةلستراتيجًاألساسيةًالركائزًإحدىًالطاقةًقطاعًدعمًأنًالتجارةًلتمويلًاإلسالميةًالدولية

ًاألعضاءًالدولًفيًتدخالتها .ً ًاًمنتجاتًتمويلًشكل2016ًوفي ًمجموعً%من60لطاقة
منًالتمويلًالمخصصًًخصصًالجزءًاألكبرًدولرًأمريكيمليون2.690ًًالعتماداتًحيثًبلغً

ً.اءللطاقةًلبلدانًفيًمنطقةًالشرقًاألوسطًوشمالًإفريقياًثمًلبلدانًمنًإلفريقياًجنوبًالصحًر
ًاًمنعريضًاًاستمرتًتدخالتًالمؤسسةًاإلسالميةًلتمويلًالتجارةًفيًقطاعًالزراعةًلتشملًنطاق -36

زًوتعزيالسلعًالتيًساعدتًفيًتوفيرًوظائفًعملًوتحسينًالقدرةًاإلنتاجيةًوتخفيفًوطأةًالفقرً
ً ًوفي ًالغذائي. 2016ًاألمن ،ً ًالقطاع ًلهذا ًالمخصصة ًالعتمادات ًدولر576ًًبلغت مليون

لقمحًا.ًوقدًوجهًالجزءًاألكبرًمنًهذاًالتمويلًلدعمًصادراتًالسلعًاألساسيةًمثلًالقطنًًوأمريكي
ًًو ًالسودانيوالسكر ًلتمكينًالفول ًوالحبوب ًاألسمدة ًمثل ًمنتجاتًزراعية ًالمؤسسة ًمولت ًكما .

قعًالبلدانًاألقلًنمواًمنًالحصولًعلىًالمدخالتًفيًالوقتًالمناسبًبتكلفةًمنخفضة.ًوفيًالوا
ًجنوبً ًإفريقيا ًفي ًالتجارة ًلتمويل ًالمؤسسة ًمحفظة ًمن ًاألكبر ًالنصيب ًعلى ًالزراعة حصلت

 (.%54اءً)الصحًر
ًالرياديةًلتنميةًالتجارة،2016ًًفيً -37 ًلتنفيذًبرامجها درةًالتيًشملتًمباواصلتًالمؤسسةًجهودها

ويق،ًوالتسًالمعونةًمنًأجلًالتجارةًللدولًالعربيةًومبادراتًأساسيةًلبناءًالقدراتًللتجارةًالدولية
اتًفيًنامجًبناءًالقدًروهيًتحديداً"تدريبًالشبابًوتوظيفهمًفيًالتجارةًالدولية،ًفيًمصر"ًوً"بًر

سسةًودعمًالوصولًإلىًاألسواقًفيًالسنغال".ًإضافةًإلىًذلكًشاكرتًالمًؤًالدوليةًمجالًالتجارة
ًالتعاونً ًومنظمة ًللتنمية ًاإلسالمي ًالبنك ًمجموعة ًبين ًمشتركة ًأخرى ًمبادرات ًفي بفعالية

 اإلسالميًلتعزيزًالتجارةًالبينيةًفيًإطارًالمنظمة.
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المؤسسة،ًبالتعاونًمعًمجموعةًالتنسيقًمنًأجلًتعزيزًالتعاونًبينًعالوةًعلىًذلك،ًصممتً -38
قليمية،ً ًوا  ًدولية ًمؤسسات ًمع ًتعاونها ًخالل ًومن ًالصادرات ًواعتماد ًالتجارة ًتمويل مؤسسات

ًالتجابرنامجًا ًجسر ً"برنامج ًباسم ًالمنطقتين ًفي ًالتجارية ًالمبادلت ًحجم ًزيادة ًإلى ًيهدف رةًا
ًلخطةًعملًثالثيةًشملتًسلسلةًمنًاألنشالبرنامجًتصميمًاًالعربيةًاإلفريقية".ًوتضمنًهذا طةًا

ًالت ًالتبادلت ًوزيادة ًالفرصًالتجارية ًإلبراز ًواإلفريقية ًالعربية ًالبلدان ًفي ًوالمشاريع ينًبجارية
أنًًالمنطقتين.ًكماًتضمنتًالخطةًتوفيرًبرامجًلتمويلًالتجارةًلصالحًهذهًالبالد.ًومنًالمقرر

ًمنتدىًبرنامجًجسور ًيوميًًيعقد ًالمغربية ًالمملكة ًفيًالرباط، ًاإلفريقية ًالعربية ً–22ًالتجارة
23/2/2017. 

39- ً ًتوسيعًالصادراتًوائتمانًالستثمارًلتأمينًاإلسالميةًالمؤسسةًشرعتكذلك، ًمعامالتهاًفي
ًعبرًذلكًتحقيقًمنًوتمكنت.ًاألعضاءًالدولًبينًالستثماراتًتدفقًتشجيعًخاللًمنًالتجارية
ًد رينالمصًلفائدةًالستثمارًوتأمينًالصادراتًائتمانًمجالًفيًالشريعةًمعًافقةمتًوًخدماتًتوفير

ًاريةالتجًالمخاطرًعنًالناجمةًالسدادًعدمًمخاطرًلتغطيةًوذلكًوالمستثمرين،ًالماليةًوالمؤسسات
ًوالسياسيةًالتجاريةًوغير ًدراتالصاًائتمانًلوكالتًالتأمينًإعادةًخدماتًالمؤسسةًت وف رًكما.
ً.األعضاءًولالدًفي

40- ً ًسنة ًباعتبارهاًالصادراتًوائتمانًالستثمارًلتأمينًاإلسالميةًالمؤسسةواجهت2016ًًخالل ،
ًإلىًجان ًالمجال، ًفيًهذا ًالبنكًاإلسالميًللتنمية ًوذراعًمجموعة ًفريدة ًرائدة ًتكافل بًمؤسسة

ًوانكما ًالتقلباتًالعامة ًمن ًسنة ًأخرى، ًاألطرافًوكياناتًشقيقة ًمتعددة ًفيشًامؤسساتًتنمية ًا
ينًسوقًتأملًالستفادةًمنًخبرتهاًالعميقةًفيًالقتصادًالعالمي.ًوقدًتمكنتًالمؤسسة،ًمنًخال

ًفيًمجالًالستثمارًائتمان ًفيًتأمينًمعامالتًهامة ًاألخيرة نجازاتها زًمنًإنجاً،الصادراتًوا 
 بحكمة.46ًالًمهمتهاًالفريدةًعلىًالنحوًالمالئمًلخدمةًدولهاًاألعضاءً

ًاإلسالتمكنتًالمؤسس -41 ًالشريعة ًأحكام ًمع ًالمتوافقة ًالفريدة ًوخدماتها ًمنتجاتها ًخالل ًمن ميةًة،
راتًوتعاملهاًمعًالقطاعًالخاصًالنشطًوالنابض،ًمنًتسهيلًتوسيعًنطاقًتدفقًالتجارةًوالستثما

 .منًجانبًآخرًبقيةًالعالمبينًدولًالمنظمةًًوًجانبًوبينمنًًبينًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمة
ًبنسبةًالصادراتًوائتمانًالستثمارًلتأمينًاإلسالميةًللمؤسسةًالتجاريةًالتأمينًتعملياًارتفعت -42

ًعامًفيًدولرًأمريكيًمليار4.47ًًإلى2015ًًعامًفيًدولرًأمريكيًمليار4.06ًًمن،10٪ً
ًأمريكيًدولرًمليار3.39ًًمنً٪،14ًبنسبةًارتفاعاًالجديدةًاللتزاماتًسجلتً،كذلك.2016ً

ًأمريكيًمليار3.85ًإلى2015ًًعامًفي 2015ًًعامًفيًدولر جمالا،. ًموافقاتًبلغتًدًوا 
ًاألعمالًقيمةًوبلغتً،دولرًأمريكيًمليار30.94ًإنشائهاًمنذًالمؤسسةًأصدرتهاًالتيًالتأمين
ًأمريكيًمليار31ًًعليهاًالمؤمنًالتجارية ًدولر ًالمطالبات)ًالشاملةًالمطالباتًنسبةًوبلغت.
ًبةالمكتسًاألقساطًعلىًالمدفوعة فيًً٪32-التأمينًعملياتًألداءًالرئيسيًالمؤشرًوهي-(
ًمنذًالمؤسسة،ًخدماتًمنًغيرهاًمنًأكثرًاستفادتًالتيًاألولىًالستةًاألعضاءًوالبلدانً.2016
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ًالعربيةًواإلماراتً،(٪21.96)ًالسعوديةًالعربيةًالمملكةًهيً،2016ًعامًغايةًإلىًإنشائها
ًومصر٪7.60)ًوتركياً،(٪10.27)ًوالبحرينً،(٪11.90)ًالمتحدة ًوباكستانً،(7.22٪)ً(،

(7.45٪).ً 
 تسهيل التجارة 

ًللدولًاألعضاءًلتنفيذًمختلفًالصكوكًالتجاريةًمتعددةًاألطًر -43 افًجددتًاألمانةًالعامةًدعوتها
ًالمعن ًالمفاوضاتًالتجارية ًلجنة ًأن ًمن ًوبالرغم ًالمتنظمة. ًفي ًاألعضاء ًالدول ًبين يةًالسارية

ًالتجاًر ًاألفضلية ًبنظام ًالفترة ًالجتماعًخالل ًمن ًتتمكن ًلم ًية ًفي ًفالمشمولة ًأً التقرير، ًلحققد
ًمنظمة،وضعًتوقيعًوتصديقًالتفاقياتًالقتصاديةًللمنظمة،ًبماًفيهاًنظامًاألفضليةًالتجاريةًلل

 بهذاًالتقرير.
ًاتالتفاقيًعلىًتوقيعًاآلنحتىًًتكملًلمًالتيًاألعضاءًللدولًالدعوةًتجديدًالمناسبًمنًلذلك -44

ًوفي.ًممكنًوقتًأقربًفيًذلكًإلىًتسعىًأنوتصديقها،ًًاإلسالميًالتعاونًلمنظمةًالقتصادية
ًوصدقتهًللمنظمةًالتجاريةًاألفضلياتًنظامًوقعتًالتيًاألعضاءًالدولًترغبًقدًنفسه،ًالسياق

ًولجنةًالخارجيةًوزراءًمجلسًقراراتًمنًالصلةًذاتًاألحكامًمعًتمشياًاًقوائمهاًإرسالًفي
ًالكومسيك ًالمنتجاتًقائمةًمعًالتخفيضاتًمنًالمحددةًالسنويةًأقساطهاًتقديمًذلكًويشمل.

ًمرافقهاًفيًالمستخدمةًاألختامًمنًعينةًوطباعةًالشهاداتًمنًوعينةً،(المتيازاتًجداول)
 .الداخليةًواإلداريةًالتشريعيةًالتدابيرًواستكمالًالجمركية

 تعزيز االستثمار 
الذيًًولًلوكالتًتعزيزًالستثمارًفيًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمة،توصياتًالمنتدىًاأللًتنفيذاا -45

ً ًالرياضًيوم ًفي ًلمنظمة24/5/2016ًعقد ًعشر ًالخامس ًالمعرضًالتجاري ًهامش ًعلى ،
ً ًاإلسالمي، ًالدًوًتجمعالتعاون ًفي ًالستثمار ًتعزيز ًلوكالت ًبيانات ًقاعدة ًالعامة لًاألمانة

تهاًاألمانةًالعامةًمنًجميعًالدولًاألعضاءًموافااألعضاءًفيًالمنظمة.ًوفيًهذاًالصدد،ًطلبتً
ً ًالستثمار ًوكالتًتعزيز ًبياناتًحول ًتحلديهابقاعدة ًبغية ًالحالية ًفيًذلكًأنشطتها ًبما ديدً،

ًالدولً ًفي ًالستثمار ًتعزيز ًوكالت ًبين ًالصلة ًذات ًالقدرات ًوبناء ًالتبادل ًممارسات أفضل
ًبنغال ًجمهورية ًمن ًكل ًأرسلت ًاآلن ًوحتى ًالشعبيةاألعضاء ًًديش ًوجمهوريةودولة ًالكويت

 باكستانًاإلسالميةًودولةًفلسطينًوالجمهوريةًالتركيةًإسهاماتها.ً
46- (ً ًرقم ًللبند ًمنًالقرار4ًوفقا ًواألربعينًلمجلAإقً)-1/43( ًالثالثة ًالذيًصدرًعنًالدورة سً(

هيةًالتوجيًوزراءًالخارجية،ًقدمتًاألمانةًالعامةًإلىًجميعًالدولًاألعضاءًنسخةًمحدثةًللخطوط
ًييسمعهدًالمواصفاتًوالمقاالعامةًبشأنًاألغذيةًالحاللًالصادرةًعنًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي/

بهذهًًوجهتًاألمانةًالعامةًدعوةًإلىًجميعًالدولًاألعضاءًلإلقرارً،للبلدانًاإلسالمية.ًومنًثم
الهاًيًيجريًاستكمالمعاييرًالموحدةًلألغذيةًالحاللًالتيًوضعتهاًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًوالت

 .تدريجياامعًمراعاةًأنًالختالفاتًالفقهيةًسوفًتدرجًفيًملحقًيتمًإعدادهً
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 القمة العالمية للمنتجات الحاللمعرض منظمة التعاون اإلسالمي للمنتجات الحالل و 
ًللمنتجاتًالحاللً) -47 ًالعالمية ًبمشاركةًنحو17/12/2016ً-15عقدتًالقمة مندوبًمن300ًً(

دولةًعضوًفي22ًًاييرًوالعتمادًوالتوثيقًوممثلينًعنًالقطاعًالخاصًمنًهيئاتًتوحيدًالمع
ً ًمع ًبالتعاون ًالتركية ًالجمهورية ًنظمتها ًالقمة ًهذه ًأن ًويذكر ًاإلسالمي. ًالتعاون دًمعهمنظمة

 للبلدانًاإلسالمية.ًًالمواصفاتًوالمقاييس
كاتًبينًمنظماتًوكانًالهدفًمنًهذهًالقمةًعرضًأنشطةًقطاعًالمنتجاتًالحاللًوتطويرًشرا -48

ًإطارً ًوفي ًوخارجها. ًالمنظمة ًدول ًداخل ًالحكومية ًوالخاصًوالمنظماتًغير ًالعام القطاعين
هًجلساتًالعملًالخمس،ًناقشًالمشاركونًمختلفًجوانبًاإلنتاجًالحاللًوتوحيدًالمعاييرًوالفق

ًلبلدانلًاييسأمعهدًالمواصفاتًوالمقاإلسالميًوالخبراتًالقطريةًوالعتمادًوالتوثيقًودورًكلًمنً
تطويرًأهميةًالفرصًالتاليةًلاإلسالميةًومجمعًالفقهًاإلسالميًالدولي.ًوأكدًمتحدثونًفيًالقمةً

ً ًالمنتجاتًالحالل: ًبالمنتجاتًالحاللًحمالت-أصناعة ًالوعي ًوذلكًلزيادة .ًالتعريفًالعالمية
ًللمًطرائق-ب ًعالمية ًتجارية ًعالمة ًإنشاء ًأو ًالحالل ًالمنتجات ًسوق ًنصيب نتجاتًزيادة

ً ًتركيزًاًإجراء-جالحالل. ًأكثر ًعلمية ًحًوأبحاث ًبيانات ًوتوفير ًالحالل ًاألغذية ًفوائد ًعلى لًا
 السوقًأكثرًدقةًتقومًعلىًأبحاثًمحكمة.

معرضًدعتًالدورةًالرابعةًواألربعونًلمجلسًوزراءًالخارجيةًالدولًاألعضاءًإلىًالمشاركةًفيًال -49
اتًنتجاتًالحاللًومؤتمرًالقمةًالعالميًللمنتجالخامسًلمنظمةًالتعاونًاإلسالميًفيًمجالًالم

ً،ًبرعايةًرئاسة2017ً/25ً/11إلى23ًًللحاللًالذيًسيعقدًفيًاسطنبولًبتركياًفيًالفترةًمنً
ًوالمق ًالمعايير ًومعهد ًالتجارة ًلتنمية ًاإلسالمي ًالمركز ًمع ًبالتنسيق ًالتركية، اييسًالجمهورية

ًاألم ًشجعت ًالصدد، ًهذا ًوفي ًاإلسالمية. ًوالخاصةللبلدان ًالعامة ًالقطاعات ًجميع ًالعامة ًانة
 .للدولًاألعضاءًعلىًالمشاركةًبنشاطًفيًمعرضًالمنتجاتًالحاللًومؤتمرًالقمةًالمذكورين

 تنمية قطاع السياحةخامسا : 
ًالسياحة،ًةالمنظمةًلمدينًبجائزةًبالحتفالًالخارجيةًوزراءًلمجلسًواألربعونًالرابعةًالدورةًأشادت -50

الًبرامجًالحتفًفيًبفعاليةًالمشاركةًعلىًاإلسالميًالتعاونًمنظمةًفيًعضاءاألًالدولًوشجعت
ًالتيًسوفًتنظم ًبلدانهاًمختلفًفيًبها ًاألعضاءًالدولًجميعًالخارجيةًوزراءًمجلسًوحث.

ًبلدانًبينًالسياحيًالتدفقًتعزيزًأجلًمنًاإلسالميةًالسياحةًعنًسنويةًمناسباتًتنظيمًعلى
ةًتعزيزًالسياحًعلىًاألعضاءًدوائرًالقطاعًالخاصًفيًالدولًمشجعاًاًاإلسالمي،ًالتعاونًمنظمة

ًالمنظمة ًإطار ًفي ًللمنظمةًًالبينية ًالثالث ًالمعرضًالسياحي ًفي ًالفعالة ًالمشاركة ًخالل من
ًستثمرين،ًمنتدىًالمالفعاليةًالجانبيةبماًفيًذلكً المزمعًعقدهًفيًالقاهرة،ًجمهوريةًمصرًالعربية

 ً.اصًفيًمجالًالسياحةمنًالقطاعينًالعامًوالخ
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 2016للسياحة في منظمة التعاون اإلسالمي ة عاصم قونيةاالحتفال بجائزة 
ًومًؤ -51 ًالعامة ًنظمتًاألمانة ًالسياحة، ًاإلسالميًلوزراء ًللمؤتمر ًالتاسعة ًالدورة ًلقرار سساتًوفقا

ًعددًا ًالمعنية ًًاالمنظمة ًاًقونيةمنًالفعالياتًاحتفالًبمدينة ًفيًمنظمة ًللسياحة اونًلتععاصمة
ً ًوالتراث2016ًاإلسالمي ًالسياحة ًلتعزيز ًالمنظمة ًمؤسسات ًالتالية ًالفعاليات ًنظمت ًوقد .

 اإلسالميًفيًالمدينةًالفائزةًبالجائزة.
 16/11/2016ً-15الجمهوريةًالتركيةًًقونية،ًقونيةورشةًعملًحولًمستقبلًتنميةًالسياحةًفيً

حةًورشةًعملًحولً"مستقبلًتنميةًالسياًةقونينظمًكلًمنًمركزيًأنقرةًوالدارًالبيضاءًوبلديةً -52
ًقونيةفيً ً)ًقونية"، ًالتركية ًفرصة16/11/2016ً-15الجمهورية ًالفعالية ًحيثًأتاحتًهذه .)

مختلفًً،ًعلىًالمشاركينًمنقونيةطيبةًلعرضًالثرواتًالثقافيةًوالسياحيةًالغنيةًالتيًتتمتعًبهاً
ًوناقشًالمشاًر ًالسياحةًوأالبلدانًوالمنظماتًاإلقليميةًوالدولية. ًبعادهاكونًمختلفًجوانبًتنمية

 وآفاقًمستقبلها.
هًأوصتًالورشة،ًمنًبينًأمورًأخرى،ًبتنويعًالسياحةًلتشملًأنشطةًمثلًصناعةًالغذاءًوالترفي -53

ًحثتً ًكما ًللتنفيذ. ًسليمة ًبآلية ًوتزويدها ًمحكمة ًإقليمية ًسياحية ًخطط ًخالل ًمن والصحة،
ًًو ًالحكومة ًمؤسسات ًخاصة ًالمعنية، ًلفهمًاألطراف ًللوصول ًالتعاون ًعلى ًاألكاديمية األوساط

يضاءًمشتركةًورؤيةًاستراتيجيةًلتنميةًالسياحة.ًكماًطلبًالمشاركونًمنًكلًمنًمركزيًالدارًالب
ًًو ًوالمقاييسوأنقرة ًالمواصفات ًفيًًمعهد ًالتعاون ًطرق ًاستطالع ًاألخرى، ًالمعنية والمؤسسات

ًاإلسالمي ًبالسياحة ًوالتوعية ًالقدرات ًبناء ًباستخداممجال ًتبادلًة ًوالخبًبرامج رات.ًالمعلومات
المزمعًعقدهًالسياحةًوسوفًتعرضًتوصياتًهذهًالورشةًعلىًالمؤتمرًاإلسالميًالعاشرًلوزراءً

 .(ًلبحثها14/11/2017-12فيًدكا،ًجمهوريةًبنغالديشًالشعبيةً)
 19/12/2016-17الجمهوريةًالتركيةًًقونيةفيًالحضارةًاإلسالمية"،ًًقونيةالندوةًالدوليةًحولً"

دوةًالنًقونيةومحافظةًًقونية،ًبالتنسيقًمعًبلديةًقونيةنظمتًكلًمنًإرسيكاًوجامعةًكراتايًفيً -54
"ً ًحول ً)ًقونيةالدولية ًاإلسالمية" ًالحضارة ًالثقافة19/12/2016ً-17في ًوزير ًألقى ًحيث .)

خاللًًوالندوة.ًوالسياحةًفيًالجمهوريةًالتركيةًمعاليًالبروفيسورًنابيًأفيتشي،ًكلمةًفيًافتتاحً
ركياً:ًتاإلسالميًهيأعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًًدولًاًمنًثمانعالمًا48ًالندوةًالثالثةًقدمًأيامً

ًوطاجيكستان ًوعمان ًوألبانيا ًواألردن ًواإلمارات ًوأذربيجان يران ًروسً،وا  ًحضرت ًكما ياًأوراقا.
 التحاديةًالفعاليةًبصفةًمراقب.

ًل -55 ًمتنوعة ًجوانب ًعلى ًالضوء ًتسليط ًمختلفًًقونيةتم ًخالل ًثقافية ًسياحة ًمركز باعتبارها
علىًمرًالتاريخًًقونيةالعروض.ًحيثًناقشتًاألوراقًتتعلقًبالمستجداتًالثقافيةًوالعلميةًفيً

ًالوقت.ًكماًعرضتًالندوةًدورًعلماءًبارزينًفيً اإلسالميًمنًالسالجقةًوالعثمانيينًإلىًهذا
تماعيةًوالفنيةًواألدبية.ًكذلكًركزتًالندوةًعلومًالدينًومستجداتًفيًالمؤسساتًالتعليميةًوالج
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وروحًالتسامحًالتيًانبثقتًعنًاألجواءًالروحيةًوالعلميةًًقونيةعلىًالتراثًالحضاريًوالمعماريًل
 مماًجعلهاًمدينةًعالميةًترمزًللتسامحًوالمودة.ًقونيةل

 2017في منظمة التعاون اإلسالمي  عاصمة للسياحةاالحتفال بجائزة المدينة المنورة 
صمةًعاورةًوفقاًلقرارًالدورةًالتاسعةًللمؤتمرًاإلسالميًلوزراءًالسياحة،ًالذيًاعتمدًالمدينةًالمن -56

نظمتًحكومةًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًودشنتًً،2017فيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًًللسياحة
ً ًالمنورة ًالمدينة ًللسياحةحفل ًًعاصمة ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًيًو2017ًفي ًالمدينة مًفي

،ًوقدًدشنًالحفلًصاحبًالسموًالملكيًاألميرًسلطانًبنًسلمانًبنًعبدًالعزيز18/2/2017ً
يضاًأآلًسعود،ًرئيسًالهيئةًالعامةًللسياحةًوالتراثًالوطنيًفيًالسعودية.ًوحضرًهذهًالمناسبةً

صاحبًالسموًالملكيًاألميرًفيصلًبنًسلمانًبنًعبدًالعزيزًآلًسعود،ًأميرًمنطقةًالمدينةً
عضاءً.ًكماًشاركًفيًالحفلًوزيرًالسياحةًفيًالسودانًوسفراءًوممثلونًدائمونًللدولًاألالمنورة

 فيًالمنظمةًوأعيانًآخرون.
يمينًاستمعًالمشاركونًلكلمةًمعاليًاألمينًالعامًلمنظمةًالتعاونًاإلسالميًالدكتورًيوسفًالعث -57

ًوش ًحكومة ًالسعودية ًالعربية ًوالمملكة ًالشرفين ًالحرمين ًخادم ًهنأ ًالجائًعباًاالذي ًهذه زةًعلى
لًالحتفاالمستحقةًللمدينةًالمنورة،ًمعرباًعنًأملهًفيًأنًتعززًمختلفًالبرامجًواألنشطةًالمعدةًل

ًوالس ًللتراث ًإقليمي ًاستقطاب ًمركز ًباعتبارها ًالمنورة ًالمدينة ًإمكانات ًمن ًالجائزة، ياحيةًبهذه
نشطةًأقامةًاريخيةًوماًتتيحهًمنًفرصًإلالبيئيةًبالنظرًإلىًإمكاناتهاًالبيئيةًالفريدةًومعالمهاًالت

 سفاريًصحراويًوأنشطةًأخرى.
ددًإضافةًإلىًالرقصاتًالشعبيةًوالعروضًالتاريخيةًحولًالمدينةًالعتيقة،ًكشفتًالسلطاتًعنًع -58

ًالتيًأعدت ًالبرامجًواألنشطة ًوهيًتشملًمهرجاناتًالسياحًلالحتفالًمن ًالسنة ًهذه ةًبالجائزة
يًفناريةًرةًوبرنامجًقريةًاألنصارًللشبابًوالرياضةًومهرجانًاأللعابًالوالتراثًفيًالمدينةًالمنًو

ًومعرضًالمدينةًوبرنامجًاألسرةًالترفيهيًالتفاعليًوأصلًالثقافةًوالتكنولوجياًومعارضًالمباركة
ً ًً.القتصاديةالتنمية ًالمدينة ًفنون ًمعرض ًاألخرى ًواألنشطة ًالبرامج ًأنشيدوتشمل ًومسابقة

ًثقافيةيدويةًالنسويةًوالبرامجًالطالبيةًلجامعتيًالمدينةًوطيبةًوالعروضًالومعارضًالصناعاتًال
 .النسوية

ًبالمدينةًالمنورةًهذهًوتعتزمًمؤسساتًالمنظمةًالمعنية،ًمنًجانبهاًأنًتنفذًبرنامجًأنشطةًاحتف -59 الا
تقديمًحوافزًوجوائزًماليةًألفضلًمؤسسةًثقافيةًعاملةًفيًمجالًتنشيطًالسياحةًالسنة،ًيشملً

ًالتصديًلتشويهً ًحول ًوندوة ًإلصداراتًاإليسيسكو ًوالمعرضًالدائم ًالمنورة ًالمدينة ًفي الثقافية
ًاإلنسان،ً ًحقوق ًالعتبار ًبعين ًتأخذ ًبمهنية ًاإلعالم ًأجهزة ًفي ًالمقدسة ًورموزه ًاإلسالم صورة
ًحًو ًإلكترونيا ًأنشأتًموقعا ًقد ًوالتراثًالوطنيًفيًالسعودية ًللسياحة ًالعامة لًويذكرًأنًالهيئة

ًاإلسالميً ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًاإلسالمية ًالسياحة ًمدينة المدينة
(http://madinah2017.com.ًنشرتًفيهًجميعًاألنشطةًلتيًنفذتًخاللًالسنة.)ً

http://madinah2017.com/
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 المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء السياحة
لىًإ5ًمنً،ًجمهوريةًبنغالديشًالشعبيةًيعقدًالمؤتمرًاإلسالميًالعاشرًلوزراءًالسياحةًفيًدكا -60

7ًً 2018ًفبراير ًاألعمال ًجدول ًومشروع ًاألعمال ًجدول ًمشروع ًعمم ًوقد ًًو. شروعًالمفصل
انةًمشروعًقرارًبشأنًتطويرًالسياحةًوالتقريرًالمرحليًلألمو مشروعًإعالنًدكابرنامجًالعملًًو

ياحةًاضيعًالتالية:ًتنميةًالسعلىًالدولًاألعضاء.ًومنًالمقررًأنًيناقشًالمؤتمرًالمًوً،العامة
ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًالسياحة ًومعارض ًالسياحية ًالتحتية ًالبنى ًمشاريع ًفي ًوالتقدم ًاإلسالمية

(ً ًالسياحة ًوجائزة 2020ً-2019اإلسالمي ًالدورة ًدعت ًوقد ًواألربعون( لمجلسًوزراءًًالثالثة
 الخارجيةًالدولًاألعضاءًللمشاركةًبفعاليةًفيًهذاًالمؤتمر.ً

 لمنظمة التعاون اإلسالمي سياحة الثالثلامعرض 
ًمعرض -61 ًيعقد ًالسياحة، ًاإلسالميًلوزراء ًللمؤتمر ًالتاسعة ًالدورة ًعن ًالذيًصدر ًبالقرار ًعمال

ًالتعاونًاإلسالميًللسياح ًمصرمنظمة ًبجمهورية ًالثالثًفيًالقاهرة ًًة ًدعتًً.2018سنة وقد
هاًإلىًضاءًوهيئاتًالقطاعًالخاصًفيلمجلسًوزراءًالخارجيةًالدولًاألعًالثالثةًواألربعونالدورةً

ًالمشاركة ًخالل ًمن ًالمنظمة ًإطار ًفي ًالبينية ًالسياحة ًومنًًبنشاطًتعزيز ًالمعرض. ًهذا في
ًهامشً ًعلى ًكذلك ًالسياحة ًمجال ًوالخاصًفي ًالعام ًالقطاعين ًلمستثمري ًمنتدى ًعقد المقرر

 .معرضًالسياحة
 السياحة  برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات في مجال

ذهاًعنًتدريبيةًوتنفيًتحديدًبرامجًالسياحةًإلىهدفًبرنامجًمركزًأنقرةًلبناءًالقدراتًفيًمجالًي -62
ًللًر ًوفقاا ًفيًالبلدانًاألعضاء ًالوطنية ًقدراتًواحتياجاتًالمكاتبًاإلحصائية دودًطريقًمواءمة

عامًًمركزًنظمًمنذالستقصاءاتًالمتعلقةًببناءًالقدراتًاإلحصائية.ًويذكرًأنًالًالتيًوردتًعلى
يبيةًدورةًتدًر175ًاًلبناءًالقدراتًاإلحصائية،ًبماًفيًذلكًبرنامجًا244ً،ًالمركزًأكثرًمن2007ً
نًمتقنيةًبمشاركةًآلفًالخبراءًًبعثات8ًودراسية،ًًزيارات10ًوعملًدولية،ًًحلقة45ًوًقصيرة،

احة،ً.ًوفيًمجالًالسيالمكاتبًاإلحصائيةًالوطنيةًللبلدانًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي
 .2007عملًدوليةًمنذًعامًًحلقات4ًقصيرةًودورةًتدريبية14ًًنظمًمركزًأنقرةً

ًالتالية:خاللًالفترةًقيدًالنظر،ًنفذتًالبرامجًالتدريبيةً -63
 ً،22ً/11/2016ً-21دورةًتدريبيةًحولً"إحصاءاتًالسياحًالوافدين"ًفيًأذربيجان
 16/2/2017ً-14بالسياحة"ًفيًسورينام،ًًدورةًتدريبيةًحولً"ًالحسابًالفرعيًالمتعلق
 ً ًاإلسالميةالتدريبًعلىًتطويرًوتعزيزًالسياحة ًالشريعة ًمع ًتركيًفيًالمتوافقة ا،ًأنقرة،

4-7ً/7/2017. 
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ًمنتدى منظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك للسياحة في القطاع الخاص
ًلمن -64 ًالتابع ًالخاص ًالقطاع ًفي ًالسياحة ًلمنتدى ًالخامس ًالجتماع ًالمؤتمرًعقد ظمة

ً ًفي ًًاسطنبول،اإلسالمي/الكومسيك ًفي ًالتركية ًفي4/5/2017ًًالجمهورية ًالجتماع، واعتمد
ًالتوعية ًالتوصياتًالتالية: ًأمور، ًالمتواًجملة ًاإلسالمية ًالسياحة /ً ًاإلسالمية ًمعًبالسياحة فقة

ًفقط ًليس ًاإلسالمية ًالمنظمةًالشريعة ًفي ًاألعضاء ًالدول ًأيضًاً،في ًولكن ًالدول ًفي غيرًا
ًالقدرات ًبناء ًوبرامج ًالتقني، ًوالتعاون ًالخبرات، ًوتبادل ًالمنظمة، ًفي ًالدولًًاألعضاء بين

اءًسياحةًالمتوافقةًمعًالشريعةًاإلسالميةًفيًالدولًاألعضللومواءمةًمعاييرًًوضعاألعضاء؛ًًو
ًالوجهات ًوالخاصًلستعادة ًالعام ًالقطاعين ًبين ًالتعاون ًإقامة ًأهمية ًأكد ًكما ًالمنظمة. ًفي

ًلسياحيةًوالعالقاتًالتجارية.ا
 البوابة اإللكترونية السياحية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

ًامتثالًا -65 ًالمؤتمر ًلوزراءًاإلسالميًلقرار ًتمًالتاسع ًللًالسياحة ًاإلسالمية ًالغرفة تجارةًتكليف
ً ًومركزوالصناعة ًاًوالزراعة ًلمنظمة ًالسياحية ًالبوابة ًبإنشاء ًأنقرة ًومركز ًالبيضاء نًلتعاًوالدار

ًضمنًهذاًالمشروعاإلسالميًبالتعاونًمعًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي.ًويأتيً
ً ًالتنفيذي ًًلتطبيقالبرنامج ًاألعضاء ًالدول ًبين ًالسياحة ًمجال ًفي ًوالتعاون ًالتنمية يًف"إطار

ًاإلسالمي" ًالتعاون ًالعام2017ً-2016ًمنظمة ًالوعي ًزيادة ًهو ًالمشروع ًهذا ًمن ًوالهدف .
زياراتًًوالمواردًوالمرافقًالموجودةًفيًالعالمًاإلسالميًبهدفًتشجيعالجذابةًقًالسياحيةًبالمناط

ًوم ًالمحتملين. ًللزوار ًمعلوماتًكاملة ًتوفير ًاألخرىًمنًخالل ًاإلسالمية ًإلىًالدول نًالسياح
يًفًواقعهاومًبمواردًالسياحةيزيدًمنًالتعريفًًللمنظمةًأنشأنًإنشاءًالبوابةًاإللكترونيةًالسياحيةً

ًبينمامنًًالمنظمة،بالدً يراداتًًأعدادًالسياحيزيدًًجانب، ًًالسياحة،الوافدينًوا  طويرًتيتيحًكما
ًمنًجانبًآخر.ًالمتعلقةًبالسياحةًواألنشطةالبنيةًالتحتيةًالسياحيةً

لنحوًاالتالية،ًعلىًًأساسًالعناصريقترحًبناءًالبوابةًالسياحيةًلمنظمةًالمؤتمرًاإلسالميًعلىً -66
يب،ًوالتدًروأنشطةًبناءًالقدراتًًواألبحاثًاإلسالميًاإلحصاءات،ًمنظمةًالتعاونئقًالتالي:ًوثا
ًمنظمةًًومعارض ًفي ًاألعضاء ًالبلدان ًفي ًالسياحة ًووجهات ًوفعالياتها، ًالمعارض السياحة

ًالسياحية. ًالمشاريع ًفي ًوالستثمار ًاإلسالمي، ًللصنًالتعاون ًاإلسالمية ًالغرفة ًأنشأت اعةًوقد
ماكنًأةًبالفعلًقسماًيعنىًبالسياحةًاإلسالميةًفيًموقعهاًعلىًاإلنترنتًيعرضًوالتجارةًوالزراع

ً.هاباألعضاءًفيًالمنظمةًوالبياناتًالمتعلقةًًالجذبًالسياحيًفيًجميعًالدولًالسبعةًوالخمسين
 .2017أكتوبر20ًًوقدًأطلقتًتلكًالبوابةًفيً

 إصدارات السياحة
المعنونً"السياحةًالدوليةًفيًبلدانًمنظمةًالمؤتمرًمنًالتقرير2017ًًنشرًمركزًأنقرةًطبعةًعامً -67

يبحثًالتقريرًأداءًقطاعًالسياحةًالدوليةًودورهًالقتصاديًفيًًواإلسالمي:ًاآلفاقًوالتحديات".ً
الدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًفيًالفترةًاألخيرةًالتيًتتوفرًعنهاًالبيانات.ًويحللً
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ًأخرىًاثنينًمنًالمؤشراتًالم ًتقليديًامرة ًالسياحًستخدمة ًعدد ًوهما ًالدولية، ًفيًقياسًالسياحة ا
ًًو ًالدولية. ًالسياحة لمنظمةًًواإلقليميالمستوىًالقطريًالفرديًًیعلًيلالتحلًيتمالدوليينًوعوائد

ًأيضًا ًالتقرير ًويركز ًاإلسالمي. ًاإلسالميًالتعاون ًالتعاون ًلمنظمة ًالبينية ًالسياحة ًأرقام ًعلى ا
ًاألخيرة ًالسياحةًلتعكسًالتطورات ًتحديات ًعلى ًالضوء ًالتقرير ًمن ًالرابع ًالفصل ًيسلط ًكما .

مكانياتًاإلسالمية ًً.هاوا  ًمنظمةًًاجديدًاًابعدًاباعتبارها ًفي ًاألعضاء ًالدول ًفي ًالسياحة لقطاع
ًبلدانً ًفي ًاإلقليمي ًالتكامل ًتعزيز ًعلى ًالتقرير ًمن ًاألخير ًالفصل ًويركز ًاإلسالمي. التعاون

خاللًالسياحة.ًويهدفًإلىًاستكشافًدورًأنشطةًقطاعًالسياحةًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًمنً
عاونًاإلسالميًوذلكًمنًخاللًتسهيلًتوالسفرًفيًتعميقًالتكاملًاإلقليميًفيًدولًمنظمةًال

ًومشاريعً ًللسياحة، ًالوطنية ًللحدود ًالحدائقًالعابرة ًومشاريع ًالمنظمة، ًالتأشيراتًبينًدول منح
ًا ًلتسهيل ًالمشتركة ًالتحتية ًالبنية ًسبيل ً)على ًمشاريعلسياحة ًالعابرةاًالسككًالمثال ًلحديدية

علىًتحدياتًتنميةًالسياحةًفيًدولًالمنظمةًوموضوعًًالتقريرًالضوءيسلطًًا،.ًوعمومًا(للحدود
ً ًفي ًبينها ًتوجيهيةًقالتعاون ًمبادئ ًبمثابة ًلتكون ًالتوصيات ًبعض ًويقترح ًالسياحة، طاع

 للسياسات.
 التعاون في مجال النقل سادسا:

تقرًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًعلىًنطاقًعريضًبأنًالنقلًيعدًمنًبينًالمحفزاتًاألساسيةً -68
دماتًعمًالخللتنميةًالقتصاديةًوالقدرةًالتنافسيةًالدوليةًوذلكًبالنظرًإلىًدورهًباعتبارهًقطاعًلد

نًلتعاًواةًاللوجستيةًبالغةًاألهمية.ًويعدًتحسينًمرافقًالنقلًمنًبينًاألولوياتًالرئيسيةًفيًأجند
القتصاديًللمنظمة،ًومنًثمًانخرطتًدولًأعضاءًفيًتنفيذًعددًمنًمشاريعًالنقلًفيًمختلفً

ًالخارجية ًالثالثةًواألربعونًلجلسًوزراء ًدعمتًالدورة ًالصدد، ًوفيًهذا ًالفرعية. ًتنفياألقاليم ذً،
ً ًمحور ًعلى ًوديولسو، ًوبوبو ًوسيكاسو ًوباماكو ًدكار ًبين ًالحديد ًللسكة ًالفرعي السكةًالخط

لًالحديدًبينًدكارًوبورتسودان.ًوحثتًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًومؤسساتهاًعلىًحشدًالتموي
ًتقديمً ًعلى ًالتنمية ًوشركاء ًالمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول ًحثت ًكما ًالمذكور. ًللمشروع الالزم

لىًعًمساعداتًماليةًوفنيةًللدولًاألعضاءًالمعنيةًفيًإعدادًدراساتًالجدوىًلقطاعاتهاًالوطنية
ءًمحورًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًللسكةًالحديدًبينًدكارًوبورتسودان.ًكماًدعتًالدولًاألعضا
الًفيًالمنظمةًإلىًتعزيزًالتعاونًلتطويرًمحورًالشرقًوالغربًالعابرًلبحرًقزوينًومحورًالشم
ًالمعنيةًف ًالجزءًأنشطةًالمنظمةًومؤسساتها يًوالجنوبًللنقلًمتعددًالوسائط.ًوسوفًيبرزًهذا

 ض.امجالًالنقلًخاللًالفترةًقيدًالستعًر
 تنشيط مؤتمر منظمة التعاون اإلسالمي لوزراء النقل

ًتركياً -69 ناقشًالمؤتمرًاألولًلوزراءًالنقلًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًالذيًعقدًفيًإسطنبول،
(،ًطرقًتعزيزًالربطًبينًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًمنًخاللًتنفيذًمشاريع7-10/9/1987ً)

كةًلطريقًبريًوسكةًحديدًونقلًبحري.ًواعتمدًالمؤتمرًقرارااًحولً"التعاونًفيًمجالًالنقلًمشتًر
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بينًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي".ًوحددًالقرارًعدداًمنًالتدابيرًفيًمجالتً
ً ًلتحسين ًالبحري ًوالنقل ًالحديد ًوالسكك ًالبرية ًللنقلالطرق ًطرق ًبين ًالدولًًوصالت بين

شملتًهذهًالتقارير:ًاقتراحاًبإنشاءًاتحادًللنقلًالبري؛ًوتطويرًنظامًشهاداتًالدخولًاألعضاء.ًًو
ًالبحري؛ً ًبالنقل ًالمتصلة ًواللوائح ًاألحكام ًوتوحيد ًمترابطة؛ ًبرية ًطرق ًشبكة نشاء ًوا  المشترك؛
ًعلىً ًالقضاء ًوطرق ًسبل ًلتحديد ًدراسة جراء ًوا  ًالبري؛ ًبياناتًلقدراتًالنقل ًبنك ًمركز نشاء وا 

نشاءًلجنةًمتابعةًلرصدًتنفيذًهذاًالختناق اتًالحاليةًفيًالسككًالحديديةًبينًالدولًاألعضاء؛ًوا 
 القرارًوذلكًمنًبينًأمورًأخرى.

إنًوبالرغمًمنًأنًمعظمًأجزاءًهذاًالقرارًظلتًحبرااًعلىًورقًبسببًغيابًإجراءاتًمتابعته،ًف -70
ًوزا ًاجتماع ًخالل ًمن ًللتعاون ًاإلطار ًهذا ًإلحياء ًعاجلة ًحاجة ًالنقل.ًثمة ًحول ًللمنظمة ري

ًالقطاعًفيًالتنميةًالجتماعيةًالقتصاديةًفيًالدولًاأل عضاءًويعزىًذلكًلألهميةًالحاليةًلهذا
خذًأنًنأًفيًوقتًتشكلًفيهًأوجهًالقصورًفيًالبنىًالتحتيةًتحديااًلتطلعاتهاًاإلنمائية.ًويجدرًبنا

ًم ًفي ًوالمشاريع ًاألنشطة ًمن ًكثير ًإطالق ًكذلك ًالعتبار ًعلىًبعين ًالنقل ًفي ًالتعاون جال
 مستوىًالمنظمةًفيًالسنواتًاألخيرة.

ًالث -71 ًالمؤتمر ًلعقد ًبالدعوة ًتتعلق ًمذكرة ًالعامة ًاألمانة ًأعدت ًالمعطيات، ًهذه ًعلى انيًتأسيساا
ًحيثًاستعرضتً ًاألعضاء. ًالدول ًعلى ًوعممتها ًاإلسالمي، ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًالنقل لوزراء

ًالتيًسًو ًاألساسية ًالقضايا ًالثاالمذكرة ًالدورة ًخالل ًإليها ًالنقل ًوزراء ًلهفًيسترعىًانتباه ذاًنية
 المؤتمر.

استضافةًالمؤتمرًالثانيًلوزراءًالنقلًًعرضحكومةًجمهوريةًالسودانًبتكرمتًفيًوقتًلحق،ً -72
ًال ًمنظمة ًًتعاونفي ًحالياًا2017ً/19/12*17اإلسالمي ًيجري ًالغاية، ًلهذه ًوتحقيقا اتخاذًً.

 غرض.الترتيباتًالالزمةًلهذاًال
 تنفيذ مشروع منظمة التعاون اإلسالمي لخط السكة الحديد بين دكار وبورتسودان

ًالخطًالف -73 ًلتنفيذ ًاألموالًالالزمة ًالمشروعًمنًخاللًحشد ًهذا ًتنفيذ ًالعامة رعيًواصلتًاألمانة
ًالتفاقًخال ًتم ًالصدد، ًبينًدكارًوباماكوًوسيكاسوًوبوبوًوديولسو،ًوفيًهذا ًالحديد لًللسكة

ًا ًالعاماجتماع ًاألمانة ًوممثل ًفاسو ًبوركينا ًفي ًالمالية ًوزارة ًفي ًالتصال ًضابط ًبين ةًنعقد
ًيومً ًطشقند ًفي ًالخارجية ًوزراء ًلمجلس ًواألربعين ًالثالثة ًالدورة ًهامش ًعلى ًعقد للمنظمة،

ًفاسوًإلىًالبنكًاإلسالميًفيًالوقتًالمناسبًمشروعاا18/10/2016ً ًبوركينا ًعلىًأنًتقدم ،
رًالمكونًالخاصًبهاًعلىًالطريقًالفرعيًالمذكور،ًألغراضًالتمويل.ًويذكجيدًاإلعدادًيتصلًب

ذاًهأنًالبنكًاإلسالميًبصددًإكمالًدراسةًطلبًالتمويلًالمقدمًمنًالسنغالًلقطاعهًالوطنيًفيً
 المشروعًالعابرًللحدود.

ًإدخالً -74 ًعلى ًالمعنية ًاألعضاء ًالدول ًتحض ًالتي ًالخارجية ًوزراء ًمجلس ًقرارات ًمن بالرغم
ًاإلنمائيةًقطا ًخططها ًفي ًبورتسودان، ًدكار ًالحديد ًالسكة ًمحور ًفي ًالمختلفة ًالوطنية عاتها
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الوطنية،ًفإنًمعظمًالبالدًالمعنيةًبهذاًالمشروعًالتكامليًماًزالتًلمًتقدمًمشاريعهاًعلىًالنحوً
 المعتاد.

يمًالتصموبالنظرًلماًوردًأعاله،ًفإنًثمةًحاجةًإلعدادًالدولًاألعضاءًالمعنيةًمشاريعًمحكمةً -75
ًالمالئمً ًالفني ًالدعم ًعلى ًالحصول ًأجل ًمن ًأعاله ًالمذكور ًللمحور ًالوطنية ًالمكونات حول

 وتمويلًمنًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًوشركائهاًفيًالتنمية.
شارتًإلىًتركياًلتعزيزًالدعمًالماليًمنًالمنظمةًإلىًمالي،ًأًوفقاًلطلبًماليًالمقدمًمنًمالي -76

رسلتًأمًدعمًماليًوعينيًلمشاريعًالمنظمةًفيًمالي.ًوفيًهذاًالصدد،ًتركياًإلىًاستعدادهاًلتقدي
لفرعيًااألمانةًالعامةًمذكرةًحولًمشروعًالمنظمةًالمذكور،ًبماًفيهًالبياناتًالالزمةًحولًالخطً

 المذكورًأعالهًإلىًالسلطاتًالتركيةًالمعنيةًلدراسته.
 تمويل البنك اإلسالمي لمشاريع قطاع النقل

لًسالميًللتنميةًتمويلًمشاريعًقطاعًالنقلًفيًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًخالواصلًالبنكًاإل -77
ًالد ًمن ًعدد ًفي ًالتالية ًالنقل ًقطاع ًلمشاريع ًتمويالا ًالبنك ًاعتمد ًحيث ًالنظر. ًقيد ولًالفترة

 األعضاءًفيًالمنظمة:
 .مشروعًطريقًتيرانا/الباسانًفيًألبانيا 
 .مشروعًسلسلةًالقطاراتًعاليةًالسرعة،ًتركيا 
 .مشروعًطريقًمدينةًكابلًالدائري،ًأفغانستان 
 .طريقًكولوب/كالي/خمب،ًطاجيكستان 
 "ً ًاإلقليمي: ًللتكامل ً"151ًطريقان ًطرق ًومشاريع ًداقول/كوروسا" كلم116ًًكلم

 جويكدو/كيسودوغو/كونديمبرادو"ًفيًغينيا.
 ًمنًبينًم ًتوغو، ًالتعرية، ًالساحلًمن ًوحماية ًتأهيلًطريقًأفيبوزو/أنيهو شاريعًإعادة

 أخرى.
 دورة تدريب للعاملين في السكك الحديد في بنغالديش 

ًفيً -78 ًالحديد ًالسكك ًفي ًللعاملين ًالحدود" ًعبر ً"األنشطة ًحول ًتدريبية ًدورة ًأنقرة ًمركز نظم
ًبنغالديشً) ًدكا، ًالحديد22/12/2016ً-21بنغالديش، ًالسكك ًمن ًخبيران ًالدورة ًنفذ ًحيث )

طارًلتطبيقاتًالتشغيليةًفيًمحطاتًالتحويلًوتوصيلًالقالحكوميةًالتركية.ًوركزتًالدورةًعلىًا
رسالهًفيًمحطاتًالتحويلًوالتحويلًالشخصي.  وا 

 حل ورشة عمل حول إضفاء الصبغة التجارية على محور الطريق البري العابر لمنطقة السا
ًالنقلً -79 ًمجالي ًفي ًلمشاريعها ًنطاق ًأوسع ًشراكات ًبناء ًبشأن ًللمنظمة ًالحالي ًالنهج ًإطار في

ًالصبغةًوالب ًإضفاء ًحول ًعمل ًورشة ًالعامة ًاألمانة ًحضرت ًاألعضاء، ًدولها ًفي ًالتحتية نى
ًبالجزائرً) -3التجاريةًعلىًمحورًالطريقًالبريًالعابرًلمنطقةًالساحلًفيًالجزائرًالعاصمة،
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(.ًويذكرًأنًالبنكًاإلسالميًنظمًالورشةًبالتعاونًمعًالسلطاتًالجزائريةًالمعنية5/12/2016ً
 الربطًالبريًالعابرًلمنطقةًالساحل.وأمانةًلجنةً

ًفيً -80 ًالوطنية ًالقطاعات ًلتنفيذ ًاتخذت ًالتي ًالخطوات ًعلى ًالضوء ًالورشة ًفي ًالمشاركون سلط
ةًلسياسيالمحورًالبريًالمذكورًأعاله.ًكماًأبرزواًالحاجةًإلبانةًالحكوماتًالوطنيةًعنًعزيمتهاًا

ًولمشارك ًجانب ًمن ًالتكاملي ًالمشروع ًهذا ًتنفيذ ًفي ًهذاًللنجاح ًفي ًالخاصًبفعالية ًالقطاع ة
ًالخاصةً ًالتشييد ًأعمال ًبإكمال ًللتعجيل ًالحاجة ًناقشتًالورشة ًكما ًجانبًآخر. ًمن المشروع

نًكيدًبأبالحلقاتًالمفقودةًمماًيسهلًربطًتشادًوماليًبالمحورًالمذكور.ًوفيًهذاًالسياق،ًتمًالتأ
 ركاءًالتنمية.ذلكًيمكنًأنًيتحققًمنًخاللًالتعاونًبينًهذهًالبالدًوبينًش

ًإلضفاءً -81 ًاإلسالمي ًالبنك ًلقتراح ًدعمهم ًعن ًالورشة ًفي ًالمشاركون ًأعرب ًذلك، ًإلى إضافة
نفاقاًمتواصالاً علىًًالصبغةًالتجاريةًللمحورًالمذكور،ًذلكًأنًالمشروعًيتطلبًرأسًمالًكبيرًوا 

ًخطةً ًإلعداد ًالحاجة ًعلى ًالضوء ًالورشة ًسلطت ًالصدد، ًهذا ًوفي ًواإلدارة. الصيانة
نشاءًأسا ًوا  ًبالمحور ًمختلفًالجوانبًوالمتطلباتًالخاصة ًللمحورًمنًأجلًمعالجة سية/تطوير

نمية.ًمعًالتآليةًإلدارةًالمحورًبمشاركةًالبلدانًالتيًيعبرهاًهذاًالمحورًوالمنظماتًاإلقليميةًومجت
ًاكتمال ًبعد ًالمحور ًالجزائر/لغوسًفي ًلقطاع ًالتجاري ًالتشغيل ًبدأ ًأهمية ًأكدتًالورشة ًكما

 .2017عمالًالتشييدًفيًقطاعًأرليت/أساماكاًفيًالنيجرًبنهايةًأ
 دور القطاع الخاص سابعا : 

لخاصًادعتًالدورةًالثالثةًواألربعونًلمجلسًوزراءًالخارجيةًالدولًاألعضاءًلتعميمًدورًالقطاعً -82
ًالعامً ًاألمين ًطلبتًمن ًكما ًالمنظمة ًإطار ًفي ًالقتصادي ًالجتماعي ًالنهوضًبالتعاون في

ًافةًاجتماعًلألطرافًالمعنيةًاألساسيةًفيًالقطاعًالخاصًلهذاًالغرض.ًكماًدعتًالدورةاستض
ًالغرفةً ًمع ًأعمالها ًمختلف ًتنسيق ًإلى ًالتجارة، ًتعزيز ًمجال ًفي ًالعاملة ًالمنظمة مؤسسات

ًوال ًللمنظمة ًالمعارضًالتجارية ًتعزيزًفعالية ًبغية ًوالزراعة ًوالصناعة ًللتجارة تًمنتديااإلسالمية
ًالتجاريةًالمتخصص ًغرفها ًتحديد ًالدولًاألعضاء ًمن ًوطلبتًالدورة ًنطاقًتغطيتها. ًوتوسيع ة

ًتعزيزًالموحدةًالتيًلهاًعضويةًمعتمدةًفيًالغرفةًاإلسالميةًللتجارةًوالصناعةًوالزراعةًمنًأجل
يًفعضويةًالغرفة.ًكماًدعتًهذهًالدورةًالغرفةًلتوفيرًمعلوماتًتحليليةًحولًأفضلًالممارساتً

ًالثالثةًواألربعونًلمجلسمجالًالم ًشاريعًالصغيرةًوالمتوسطة.ًإضافةًعلىًذلك،ًحضتًالدورة
ةًسالميوزراءًالخارجيةًالدولًاألعضاءًالتيًلمًتنظرًفيًالنضمامًإلىًاتفاقيةًإنشاءًالمؤسسةًاإل

ًالبنكًاإلسالميً ًمجموعة ًأعضاء ًأحد ًبوصفها ًإلىًذلك، ًإلىًالمبادرة ًالخاص، ًالقطاع لتنمية
الًماًدعتًهذهًالدورةًالمؤسسةًلتوفيرًمعلوماتًتحليليةًحولًأفضلًالممارساتًفيًمجللتنميةًك

 المشاريعًالصغيرةًوالمتوسطة.
لزراعة عة واانعقاد االجتماع الخامس والعشرين لمجلس إدارة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصنا

 والدورة الثالثة والثالثين لجمعيتها العامة
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ًالخاان -83 ًاإلدارة ًمجلس ًعقد ًالعامة ًللجمعية ًوالثالثون ًالثالث ًوالجتماع ًوالعشرون ًلغرفةلمس
ًلا ًوالصناعةًوالزراعةًفيًمسقطًبسلطنةًعً إلسالمية .2017ًبريلًإ12ًو11ًيوميًمانًلتجارة

ً ًميزانية ًالعامة ًالجمعية ًاجتماع ًأنشطًالغرفةواعتمد ًًتهاوخطة ًاألنشطة2017ًلعام ًوتشمل .
ًال ًتنفيذالرئيسية ًالغرفة ًتعتزم ًفيتي ًًها ًال2017ًعام ًمنتدىًمنظمة ًيلي: ًاإلسالميًتعاونما

ً ًًفيللمستثمرين ًالسياحة؛ ًوالخاصًفيًمجال ًالعام ًًوالقطاعين ًبوابة نشاء ًالا  ً؛ميةالسإللسياحة
ًلنموًو ًالرئيسية ًالتحتية ًالبنية ًتطوير ًحول ًعمل ًًورشة ًالتعاونًًةالريفيالمناطق ًمنظمة في
منتدىًالغرفًًوةًاألعمالًوتنميةًريادةًاألعمال؛ًعملًمتخصصةًبشأنًقيادوورشاتًً؛ميسالإلا

ًالتعاونًً؛التجارية ًمنظمة ًدول ًفي ًوالمتوسطة ًالصغيرة ًالمشروعات ًتنمية ًحول ًعمل وورشة
ًمي.سالإلا

ًالعامةًأعادت -84 ًرئيساًاًانتخابًالجمعية ًكامل ًصالح ًالًالشيخ ًللغرفة ًوالصناإلسالمية عةًلتجارة
جميعًأعضاءًمجلسًاإلدارةًعضويةًجددًالجتماعًً(.ًكما2021-2017والزراعةًلفترةًجديدةً)

فة،ًبماًىًالغًر)باستثناءًاتحادًغرفًالتجارةًالعراقية(ًلفترةًجديدةًوفقاًلطلباتهمًالرسميةًالمقدمةًإل
ًالمرشح ًذلك ًعلىًوفي ًالعامة ًالجمعية ًاجتماع ًووافق ًومالي. ًوماليزيا ًإندونيسيا ًمن ًالجدد ًن

ًالغرفًالتجاًر ًاتحاد ًقدمهما ًالتركيةدراستين ًوالصناعة ًالتجارة ًورابطة ًالتركية ًوالسلع ًوهماية ،ً
لىًع"دراسةًميدانيةًعنًتجاربًقونية،ًجمهوريةًتركيا"ًو"صناعةًالنسيجًفيًالعالمًاإلسالمي"،ً

 التوالي.
 منتديات سيدات األعمال

85- ً ًفيشاركتًالغرفة ًالمنتدىًالتاسعًلسيداتًاألعمالًفيًالبلدانًاإلسالميةًاإلسالمية معًًتنظيم
نًمعقدًفيًالرياضًبالمملكةًالعربيةًالسعوديةًفيًالشهرًالخامسًًالسعودية،ًالذيمجلسًالغرفً

وقدًعقدًالمنتدىًتحتًالرعايةًً".تحتًشعارً"فرصًالستثمارًفيًالعالمًاإلسالمي2016ًسنةً
ًوافتتحتهًسموًاأل ًالعزيزًآلًسعود، ًالحرمينًالشريفينًالملكًسلمانًبنًعبد ًلخادم ًميرةالكريمة

نورةًبنتًمحمدًآلًسعود،ًزوجةًصاحبًالسموًالملكيًحاكمًالرياض.ًوحضرًالمنتدىًأكثرًمنً
 اإلسالمي.مشاركاًمنًعددًمنًدولًمنظمةًالتعاون250ًً

ًالتعاونًاإلسالميًعلىًً -86 ًحصولًسيداتًاألعمالًفيًبلدانًمنظمة ًالمنتدىًعلىًضرورة شدد
ًالكامل ًالدعم ًتقديم ًإلى ًأصحابًالمصلحة ًودعا ًوأكدًًتمويل، ًالتمويل. ًعلى ًالحصول لتيسير

نًالمنتدىًأهميةًإنشاءًمجالسًأعمالًمشتركةًلسيداتًاألعمالًفيًالدولًاإلسالميةًبسببًدوره
ًالدولً ًفي ًالمؤسساتًالمعنية ًودعا ًالخاص، ًالقطاع ًمنًخالل ًالفرصًالستثمارية ًتعزيز في

 اإلسالميةًإلىًزيادةًتكثيفًدعمًتأسيسها.
 ي :سالملبنية التحتية الرئيسية للنمو الريفي في منظمة التعاون اإلعمل حول تطوير ا حلقة

نظمتًالغرفةًاإلسالميةًحلقةًعملًعنً"تطويرًالبنيةًاألساسيةًالرئيسيةًللنموًالريفيًفيًبلدانً -87
ًبينًً-منظمةًالتعاونًاإلسالمي"،ًبالتعاونًمعًصندوقًبيريزً غيريروًالستئمانيًللتعاونًفيما
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فيًًمةًاألغذيةًوالزراعةًلألممًالمتحدة،ًواتحادًالغرفًوتبادلًالسلعًفيًتركيابلدانًالجنوب،ًومنظ
 .26ً/4/2017-24اسطنبول،ًتركياًفيً

ًوالخيارًالستراتيجي -88 ًكانًالهدفًمنًحلقةًالعملًهوًإجراءًاستعراضًشاملًللمشاكلًوالقضايا
ًًو ًالريفية. ًللتنمية ًالداعمة ًاألساسية ًالفقريًوالهياكل ًالعمود ًالعملفيًتطوير علىًًركزتًحلقة

ًساسيةوالهياكلًاألالهياكلًاألساسيةًللمرافقً)الطرقًوالريًوتنميةًسالسلًالتبريدًوماًإلىًذلك(ً
ًمختلفً ًتواجهها ًالتي ًوالقضايا ًالريفي ًالنمو ًفي ًوالحوكمة( ًالمؤسسات ً)إصالح للبرمجيات

ضرًاونًاإلسالمي.ًوحعناصرًالمحاورًالريفيةًالتيًيجريًالتخطيطًلهاًوتنفيذهاًفيًمنظمةًالتع
ًا.دولةًعضوًا14ًاًمنًمشاركًا23ًحلقةًالعملً

تعاون مة البرنامج تدريب حول تنمية ريادة األعمال من خالل تكنولوجيا المعلومات لبلدان منظ
 اإلسالمي:

وماتًنظمتًالغرفةًاإلسالميةًبرنامجًتدريبًعلىًتنميةًريادةًاألعمالًمنًخاللًتكنولوجياًالمعل -89
،ًدة،ًفيًالشارقة،ًاإلماراتًالعربيةًالمتح(9ً/8/2017ً-7ً)لتعاونًاإلسالمي،ًلبلدانًمنظمةًا

ًالشا ًبينًبلدانًالجنوبًوغرفة ًالستئمانيًللتعاونًفيما ًرقةبالتعاونًمعًصندوقًبيريزًغيريرو
ًللتجارةًوالصناعة.

90- ً ًوخبراتهاًالبرنامجًالغرفدعا ًإلىًتبادلًمعارفها ًالخبرة، ًالتيًلديها ًالمعنية ًواردهاومًاألعضاء
ًفيًالبلدانًاألخرىًالتيًتتطلبًه ًقدراتًالتدريبًللغرفًالوطنية ًتعزيز ًفيًمجال ذهًالتدريبية
وىًالمساعدة.ًوطلبًأيضاًمنًالغرفةًاإلسالميةًوالوكالتً/ًالمنظماتًالمعنيةًأنًتستهدفًمست

الغرفًًأعلىًمنًأنشطةًالتدريبًعنًطريقًتنظيمًبرامجًلتدريبًالمدربين،ًيمكنًأنًتشتركًفيه
ً ًالتدريب ًبرنامج ًوحضر ًالمحلية. ًوالتنمية ًالتدريب ًبرامج ًتنفيذ ًخالل ًمن ًبدورها 24ًالوطنية

ًا.بلدًا19ًاًمنًمشاركًا
ًالمصفق التشاركي اإلسالمي لإلنماء والتشغيل:

ًتركزًعلىًتيسير -91 ًاإلسالمية ًمنًالغرفة ًبأعماًأداءًالمصفقًهوًمبادرة لًالقطاعًالخاصًللقيام
ًتجاريةًمنًمنصةًمش ًوهوًنموذجًللتعاونًبينًالغرفًالتجارية ًواحدة. .ًةوالغرفةًاإلسالميتركة

ة.ًالصناعًووقدًبدأًأولًتنفيذًللفكرةًفيًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًبالتعاونًمعًغرفةًجدةًللتجارةً
ًتكراروترجوً ًالنموذجًًالغرفة ًالتعاونًاإلسالمًفيهذا ًمنًالدولًاألعضاءًفيًمنظمة يًالعديد

ً.وغرفًالتجارة
ًًو -92 ًللمصفق ًالرئيسي ًخًهوالهدف ًوضع ًطريق ًعن ًفرصًالعمل ًوتوفير ًالقتصاد رطةًاتنمية

المصفقًمنًأجلًإعطاءًصورةًواضحةًللمستثمرينًالمحتملينًًيعملًفيهااستثمارًللمدينةًالتيً
التصريحاتًًلجميعمحطةًواحدةًًتوفيرهدفًإلىًي.ًكماًلستكشافًالستثمارًالحقيقيًوالممكن

جميعًالجهاتًًولإلحصاءاتًالرسميةًالمطلوبةًمنًينًللحصولًعلىًتصاريحًلهموللساعًالالزمة
ًبالستثم ًالمعنية ًللقاءالحكومية ًفرصة ًالمصفق ًيتيح ًوسوف ًاألفكارًًار. ًأصحاب الشباب
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ًولً ًالمجتمع. ًفيًالستثمارًورفاهة ًللمساعدة ًعلىًاستعداد ًبرجالًاألعمالًالذينًهم اإلبداعية
ًللم ًالرئيسي ًالدور ًأيضًايقتصر ًبل ًالستثمار ًمجرد ًفي ًالناسًتحتًسقفًواحدًصفق ًجمع ا

ًوتسهيلًاإلجراءاتًوتحقيقًالتنميةًفيًمختلفًمجالتًاألنشطةًالقتصادية.
ًإنشاء مركز تحكيم منظمة التعاون اإلسالمي وفقا لتوصية الكومسيك:

ًالغرفة -93 ًالذيًعقدًفيًاإلسالميةًخاللًالجتماعًالرابعًوالعشرينًلمجلسًإدارة ًفيًقونيةًبتركي، ا
ً ًمنًسنة ًالتاسع ًعرضًا2016الشهر ًالغرفًالتركية ًاتحاد ًممثل ًقدم ًتفصيليًا، ًا ًقتراحًإنشاءلا

ًالذيًسوفًتستضيفه ًالكومسيك، ًلتوصية ًالمؤتمرًاإلسالميًوفقا ًالتابعًلمنظمة ًمركزًالتحكيم
ًوق ًاإلسالمية. ًللغرفة ًمنتمية ًمنظمة ًباعتبارها ًاسطنبول، ًفي ًالتركية ًتجهيالجمهورية ًيتم زًد

ًاًلتقديمًالتدريبًللبلدانًاألعضاء.المركزًأيضًا
ًالدولي -94 ًاإلسالمي ًوالمركز ًاإلسالمي ًالتعاون ًلمنظمة ًالعامة ًاألمانة ًوقعت ًنفسه، ًالوقت ًفي

ًالعربي ًبالمملكة ًجدة ًفي ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًمقر ًفي ًتفاهم ًمذكرة ًوالتحكيم ةًللمصالحة
ً ًفي ًم2017ً/20ً/3السعودية ًوتهدف .ً ًبين ًشراكة ًإقامة ًإلى ًالتفاهم ًبشأنًالذكرة طرفين

ًالندوا ًوتنظيم ًوالمعلومات ًوالمشاورات ًالخبرات ًوتبادل ًوالتجارية ًالستثمارية تًالمنازعات
ً ًالتفاهم، ًوبموجبًمذكرة ًوالمؤتمراتًوبرامجًالتدريبًالمتخصصة. ًتثقيينظم فيةًالجانبانًأنشطة

ًوالتحك ًالمصالحة ًبشأن ًالوعي ًإلذكاء ًبعضمشتركة ًباعتبارها ًإليها ًاللجوء ًعلى ًوالتشجيع ًيم
ًبرام ًالمركز ًسيوفر ًكما ًاألعضاء. ًالدول ًبين ًالستثمارات ًوحماية ًلتشجيع ًالالزمة جًاألدوات

ًتدريبًمتخصصةًحولًالجوانبًالقانونيةًوالدينيةًللتحكيمًوالمعامالتًالماليةًاإلسالمية.
 لقطاع الخاصتنمية اأنشطة المؤسسة اإلسالمية ل

ًعضوًفيًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنمية،ًوقدهيًًؤسسةًاإلسالميةًلتنميةًالقطاعًالخاصالم -95
ويتألفًأصحابًًدولرًأمريكيًمليار4ً.ًويبلغًرأسًمالهاًالمصرحًبهًحاليا1999ًأنشأتًسنةً

دولةًعضوًوخمسةًمؤسساتًماليةًحكومية.ًوهي52ًًاألسهمًفيهاًمنًالبنكًاإلسالميًللتنميةًو
ًا ًبدعم ًالقطاعًمكلفة ًلمشاريع ًتمويل ًتقديم ًخالل ًمن ًاألعضاء ًدولها ًفي ًالقتصادية لتنمية

 الخاصًوفقاًألحكامًالشريعةًاإلسالمية.
لـًً،ًخصصتدولرًأمريكيًمليار4.04ًبلغًاإلجماليًالمتراكمًلعتماداتًالمؤسسةًمنذًإنشائهاً -96

ًالمؤسس311ً ًلعتمادات ًالمتراكم ًاإلجمالي ًويشمل ًحسـمشروع. ًـة ًب لتمويلًاصيغ
ًالتمويلًألجل176ًًةـالمختلف ًفي ًأمريكيًمليون1.588.8ً-مشروعا ًفي52ًًوًدولر مشروعا

ًالتمويل ًأمريكيًمليون1.113.7ً-خط ًفيًرؤوس42ًًوًدولر ًبمساهمة ًالتمويل ًفي مشروعا
مشروعاًفيًالتمويلًبمساهمةًفيًرؤوس30ًًوًدولرًأمريكيًمليون475.6ً-أموالًالمؤسسات
409.6ً-األرصدةمشروعاًفيًخدماتًإدارة11ًًوًدولرًأمريكيًمليون456.6ً-أموالًالشركات

ًالمؤسسةًدولرًأمريكيًمليون ًأنفقته مليارًدولر1.96ًً.ًوعلىًمستوىًاإلنفاقًبلغًإجماليًما
منًالستثمارات.ًوتتنوعًأوجهًاإلنفاقًوفقاًلصيغًالتمويل،ًحيثًتستأثرًمشاريعًالتمويلًًأمريكي
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(.ًبينماًشكلًالتمويلًبمساهمةًفيًرؤوسًأموالً%58.6)ًكبرصيبًاألنالالتمويلًبًألجلًوخط
14.3ً-المؤسسات ًاألرصدة ًإدارة ًخدمات ًإدارة ًوتلته %ً ًفي14.1ًبـ ًبمساهمة ًالتمويل ًثم %

 %.13رؤوسًأموالًالشركاتًب
علىًمستوىًالقطاعاتًتوزعتًالعتماداتًالتراكميةًللمؤسسةًعلىًعددًمنًالصناعاتًتراوحت،ً -97

ًأمور ًبين ًوالتصًمن ًوالغاز ًوالنفط ًوالزراعة ًالتحتية ًوالبنى ًالمالية ًالقطاعات ًبين نيع.ًأخرى،
(ً ًاألكبر ًبالنصيب ًاألولوية ًصاحب ًالتمويل ًصناعة ًقطاع ًإجماليً%48.4وحظي ًمن )

ًقطاعًالصناعةًوالتعدينًالذيًنالًثانيًأكبرًنصي ًثمًتاله ًإنشاءًالمؤسسة. بًالعتماداتًمنذ
ًحيثًبلغًإجماليًالع25) ًذلكًقطاعًدولرًأمريكيًمليون1.018.9ًتماداتً%( ًبعد ًوجاء .

ًبنسبةً ًفالنقل ًالتصالت ًثم ًفاإلعالم ًاألخرى ًالجتماعية ًالخدمات ًثم ًالصحة ًثم العقارات
 %ًمنًإجماليًالعتمادات.19.5

دتًعلىًمستوىًالتوزيعًالجغرافيًتعكسًاعتماداتًالمؤسسةًأيضاًالتركيزًعلىًالتنويع.ًحيثًامت -98
دولةًعضوًإضافةًعلىًعددًمنًالمشاريعًاإلقليميةًالتي42ًًستثمارًالمؤسسةًلتشملًعملياتًا

منًًوقدًحظيتًمنطقةًالشرقًاألوسطًوشمالًإفريقياًبالجزءًاألكبرتشملًالعديدًمنًالقتصادات.ً
ً ًبنسبة ًللمؤسسة ًمثل37ًالعتماداتًالتراكمية ًمناطق ًوتلتها ًالعتمادات. ًتلك ًإجمالي %ًمن

ًوآس ًأوروبا ً)شرق ًالوسطى ً)%20يا ًوالباسيفيك ًآسيا ًثم ًالصحراء16%( ًجنوب ًإفريقيا ًثم )ً
(13%ً ًالبلدان ًمن ًعددا ًتشمل ًالتي ًاإلقليمية/العالمية ًالمشاريع ًنصيب ًوكان ًمن14ً(. %

 إجماليًالعتمادات.

 برامج تخفيف وطأة الفقر : منا  اث

ختلفًمدماتًالجتماعيةًإلىًإضافةًإلىًالتعاونًبينًبلدانًالجنوبًوالتعاونًالثالثيًلتقديمًالخ -99
ًبدتًعملياتًصندوقًالتضامنًاإلسالميً ًفيًالمنظمة، قطاعاتًالسكانًفيًالدولًاألعضاء

ًرزةًفيللتنميةًوالتمويلًاألصغرًمنًأجلًتخفيفًوطأةًالفقرًوبرامجًتنميةًالتمويلًالجتماعي،ًبا
 واقعًاستراتيجياتًالمنظمةًلتخفيفًوطأةًالفقر.

 مي للتنميةصندوق التضامن اإلسال
ختلفًواألربعونًلمجلسًوزراءًخارجيةًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًللوفاءًبمالرابعةًدعتًالدورةً -100

ًتشملً ًإضافية ًطوعية ًالتزامات ًوتقديم ًللتنمية ًاإلسالمي ًالتضامن ًصندوق ًتجاه تعهداتها
 ر.دولًاتملياًر10ًتخصيصًأوقافًللصندوقًتحقيقاًلبلوغًرأسًالمالًالمستهدفًللصندوقًوهوً

خذًالصندوقًزمامًالمبادرةًفيًإعدادًبرامجًريادية،ًوهيًتشمل:ًبرنامجًدعمًالتمويلًاألصغرًأ -101
ًالمتجددةً ًالطاقة ًوبرنامج ًاألم ًإنقاذ ًوبرنامج ًالمستدامة ًالقرى ًوبرنامج ًالمهني ًالتعليم وبرنامج

موا.ًوحتىًالدولًاألعضاءًاألقلًنًةللفقراء.ًوقدًبدأتًجميعًهذهًالبرامجًفيًمختلفًالبلدانًخاص
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108ًلـًمنًتمويلًالصندوقًدولرًأمريكيًمليون665ًتمًاعتمادًتمتًالموافقةًعلىًصرفًً،اآلن
 .دولةًعضوًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي33ًمشروعًفيً

ًبستأثرتًا(ًالزراعةً)بماًفيهاًالتنميةًالريفية(،ًالتي1ًوأبرزًالقطاعاتًالتيًحظيتًبالتركيزًهي:ً -102
23ًيًبحوالًاستأثر،ًالذيًالتعليمًالمهني((ًالتعليمً)بماًفيهًبرنامج2ً؛ًالصندوقمنًتمويل38%ًً
ًالتمويلً% ًمن ًنالت3، ًالتي ًالصحة )13%ًً ًله ًخصص ًالذي ًتمويل13ًوالتمويل ًمن %

لىًأزيدًاألكبرًمنًهذهًالعملياتًإذًتلقتًعًالمستفيدوت عدًالدولًاألعضاءًاألقلًنموااًًالصندوق.
جنوبًًفريقياإمنًهذهًالعتماداتًفيًً%59ن فذتًً،لواقعوفيًامنًتمويلًالصندوق.ًً%80ًمنً

لبلدانًً%12و%ًللشرقًاألوسطًوشمالًإفريقيا13ًو،ًآسياًالوسطىًبلدان%ًفيًل16،ًوالصحراء
 آسيا.

ًفالمستهديعانيًمنًضغطًبفعلًتدنيًمستوىًالمواردًالمعبأةًمقارنةًبرأسمالهًًزالًالصندوقًما -103
ًًاتملياًر10ًالبالغً ًللصندوقًً،2016ًيةفحتىًنهادولر. ًمليار2.68ًبلغتًالتعهداتًالمقدمة

دًمليارًدولرًتعه1ً،ًومبلغًعضودولة45ًًمليارًدولرًتعهدتًبها1.68ًًدولرًأمريكي،ًمنهاً
ًدولرًأمريكيًمليون 154.42حصلًالصندوقًً،2017-2016ًفيًوالبنكًاإلسالميًللتنمية.ًًبها
نماًأمريكيًمنهاًمنًالبنكًاإلسالميًللتنميةًبيًمليونًدولر150ًكانتً المالًالمدفوعًرأسمنً

ً ًًمليون2.38ًوسددتًبنغالديشًمليونًدولرًأمريكيًمنها 0.94ًودولرًأمريكيًمنًإندونيسيا
ًًمليون ًبنين ًأمريكيًمن ًأمريكيًمنًمليون0.1ًودولر ًالمبلتركمانستانًدولر ًيبلغ ًوبذلك غً.

ًهامنًسددًالبنكًاإلسالمي دولرًأمريكيًيارمل 2.532اإلجماليًللمساهماتًالمستلمةًحتىًاآلنً
 مليارًدولرًأمريكي.ًًمنها1.582ًدولرًأمريكيًوسددتًالدولًاألعضاءًًمليون950ً

ًستثمارانظراًللعوائقًالتيًتعترضًعمليةًالستثمارًداخليا،ًاتسمًاألداءًبالبطءًالعامًفيًمحفظةً -104
ًل ًيسبق ًلم ًبمستوى ًانخفاضًعوائده ًإلى ًأدى ًمما ًالتصحيحًالصندوق ًتدابير ًأن ًإل ًمثيل. ه

قًفيًوالتعزيزًقدًبدأتًلتحسينًأداءًمحفظةًاستثماراته،ًوهيًتشملًإنشاءًلجنةًاستشاريةًللصندًو
شراكًإدارةًخدماتًالتمويلًاإلسالًمجالًالستثمارًومراجعةًسياسةًالصندوقًفيًالستثمار ميًوا 

ً ًالمؤثر ًالستثمار ًإلى ًالتركيز ًونقل ًمستثمرة ًإدارة ًأخرىًبصفة ًأشكال ًبين ًمن والعقارات
 لالستثمار.

ًالمجتمعيةً -105 ًالتنمية ًمنها ًأفالم ًالصندوقًعدة ًأنتج ًالصندوق، ًوتمييز ًأجلًعرضًاألنشطة من
والتمويلًاألصغرًفيًاألردنًوبرنامجًالتعليمًالمهنيًفيًالسنغالًوالطاقةًالمتجددةًفيًبنغالديش.ً

ويلًاألصغرًفيًبنينً)علىًأساسًمشروعًتمًإنتاجًفيلمين،ًاألولًبشأنًالتمً،2016ةًوفيًسن
-الناسور المثاني التمويلًالمشتركًمنًالصندوقًوكانًناجحاًجداًأماًالفيلمًاآلخرًفقدًكانًحولً

ًنفسه()الناجم عن طول المخاض وتعذر الوالدة المستقيمي ًالسياق ًوفي ًلتوثيقًً،. ًجهد بذل
(ًإلصدارًعددGreen Ink UKًقصصًالنجاحًلمشاريعًالصندوقًوتمًاستقدامًاستشاريًدوليً)
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ًوتعزيزً ًالموارد ًلحشد ًجهوده ًفي ًالصندوق ًذلك ًيساعد ًوسوف ًموجز. ًوتقرير ًالكتيبات من
 حضورهًعالميا.

ًإلىًأموالًلتوسيعً -106 ًعاجلة ًيحتاجًالصندوقًوبصورة ًأعاله، ًالصعوباتًالمشارًإليها وفيًضوء
ًتحتية.اتًالجتماعيةًوالبنىًالنشاطاتهًالراميةًإلىًالتخفيفًمنًوطأةًالفقرًوتحسينًجودةًالخدم

ًإلىً ًمدعوة ًفإنًالدولًاألعضاء ًالصدد، ًبوفيًهذا ًتالتكرم لىًتقديم ًوا  ًبالتزاماتها عهداتًالوفاء
لقمةًلمؤتمرًاًالحاديةًعشرةالصادرًعنًالدورةًًبالقرارماليةًإضافية.ًوعالوةًعلىًذلك،ًوعمالاً

مةًأمالكًعقاريةًلمشاريعًالوقفًكمساهًتقديمإلىًكذلكًًمدعوةاإلسالمية،ًفإنًالدولًاألعضاءً
ًفيًمواردًالصندوق،ًويضافًذلكًإلىًطلبًتشجيعًمؤسساتًالقطاعًالخاصًفيً عينيةًمنها

 الدولًاألعضاءًعلىًالمساهمةًفيًأموالًالصندوق.

107- ً ًمجًاتلقراًروفقاا ًالخارجية ًوزراء ًاستشعرتلس ًالشأن ًهذا ًفي ًالدًوًالواردة ًالعامة لًاألمانة
لهًوأيضااًمنًًأمالكًعقاريةًوقفقديمًمساهماتًعينيةًللصندوقًمنًخاللًاألعضاءًبضرورةًت

ًمنظمةً ًفي ًاألعضاء ًالدول ًمن ًالخيرية ًوالمؤسسات ًالميسورين ًاألفراد ًمساهمات ًحشد خالل
 التعاونًاإلسالمي.

ًاإلسالميًً -108 ًالتضامن ًأرضًلصندوق ًقطعتي ًفاسو ًوبوركينا ًخصصتًبنين ًوقتًلحق، وفي
ًبرنام ًإطار ًفي ًللتنمية ًعن ًبالفعل ًبلدان ًعدة ًأعربت ًذلك، ًإلى ًوباإلضافة ًالوقف. ًرغبتهاج

 األردنًوأذربيجانًوالكاميرونًوالمالديفًوالسودان.ًمنهاأراضيًلهذاًالغرض،ًتخصيصً
ًالبرنامج الخاص آلسيا الوسطى 

ًيًأعدتهالخاصًآلسياًالوسطىًالذًالخارجيةًالبرنامجأيدتًالدورةًالثالثةًوالثالثونًلمجلسًوزراءً -109
ًالتعاونًاإلسالمي ًفيًخطةًعملًمنظمة ًحاسما ًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةًباعتبارهًعنصرا

ً ًبلدان ًستة ًتشمل ًالتي ًالوسطى ًآسيا ًمع ًوجمهوريةًًهي،للتعاون ًوكازاخستان، وأذربيجان،
ًقيرغيزستان،ًوطاجيكستان،ًوتركمانستان،ًوأوزبكستان.

والزراعة،ًًذاتًأولويةًمثلًالتجارة؛ًالطاقة؛ًوالنقل،ًولتنفيذًهذاًالتفاقًالذيًيشملًأربعةًمجالت -110
ً ًقدره ًإجمالي 6ًًيستهدفًتمويل ًللفترة ًأمريكي 2020ً-2016ملياراتًدولر ًيشمل مليار2.5ًً،

ًرمليا1.25ًودولرًأمريكيًمنًالتمويلًالميسر،ًًمليون375ًودولرًأمريكيًمنًالتمويلًالعادي،ً
لك،ًأمريكيًمنًتمويلًالقطاعًالخاص.ًوباإلضافةًإلىًذًردولمليون500ًًودولرًلتمويلًالتجارة،ً

ًل ًوالمبتكرة ًالتقليدية ًالجهود ًًحشدتقدر ًاإلنمائيين ًالشركاء ًالمشتركًمع ًوالتمويل ًمبالموارد نًأكثر
ً.أمريكيمليارًدولرً

111- ً ًالبرنامج ًتدشين ًفيرسمًاتم ًًيا ًفي ًبإندونيسيا ًالسنوي2016ًًً/17ً/5جاكرتا ًالجتماع خالل
 ربعينًلمجلسًمحافظيًالبنكًاإلسالميًللتنمية.الحاديًواأل

 تنمية مؤسسات التمويل األصغر 
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ًوقلةًالستثماراتًكفايةًعدمًعنًالناجمةًالمشكلةًبمعالجةًاإلسالميًالتعاونًمنظمةًانشغلت -112
.ًيفةوالضعًالفقيرةًالقطاعاتًوخاصةًفيًاألعضاء،ًالدولًفيًالتنميةًجهودًلدعمًالالزمةًالموارد
ًالطلبًإلىًبالنظرًخاصةًبالغة،ًأهميةًيكتسيًالتمويلًمصادرًتنويعًأصبحًدد،الصًهذاًوفي

ً.الماليةًالمواردًعلىًالمتزايد
ًفتخفيًفيًاألصغرًالتمويلًهميةألًالصلةًذاتًومؤسساتهاًاإلسالميًالتعاونًمنظمةًإدراكااًمن -113

ًعدةالصلةًًتذاًالمنظمةًومؤسساتهاًأطلقتًالمنخفض،ًالدخلًوذويًالفقراءًوتمكينًالفقرًحدة
ًاألصغرًالتمويلًلتطويرًبرامج ًللتمويًللتنميةًاإلسالميًالبنكًبرنامجًالبرامج،ًهذهًوتشمل.

ًيكيأمًرًدولرًمليون500ًًبقيمةًللتنميةًاإلسالميًالتضامنًلصندوقًوبرنامجًالصغيرة،ًالمشاريع
ًشاريعالمًلتمويلًللتنميةًاإلسالميًالبنكًبرنامجًإطارًوفي.ًوبرامجًأخرىًاألصغر،ًالتمويلًلدعم

ندونيسياًبنغالديشًفيًاألصغرًبالتمويلًالمتعلقةًالمشاريعًمنًعددًتنفيذًيجريًالصغيرة، ًوا 
ًوطاجيكستانًوباكستانًومصرًوتونسًوالسنغالًوالسودان ًالتضامنًصندوقًوافقًوبالمثل،.
111.47ًًتخصيصًعلىًاألصغر،ًالتمويلًدعمًبرنامجًإطارًفيًاآلن،ًحتىًللتنميةًاإلسالمي

 .اإلسالميًالتعاونًمنظمةًبلدانًمختلفًفيًالمشاريعًمنًعددًلتمويلًأمريكيًدولرًمليون
ًسعياًللتغلبًعلىًالعوائقًالتيًتعترضًتوسيعًنطاقًخدماتًالتمويلًاألصغرًولتعزيزًالتطوير -114

ًفيًالمنظمة ًالتمويلًفيًالدولًاألعضاء ًلهذا ًالمستدام ًنكوالبًللمنظمةًالعامةًاألمانةًنظمت،
ًالدولًفيًالفقرًمنًالحدًفيًاإلسالميًاألصغرًالتمويلًدورًحولًندوةًللتنميةًالمياإلس

ً/15/5و14ًًيوميًإندونيسيا،ًبجمهوريةًبوجور،ًفيًاإلسالميًالتعاونًمنظمةًفيًاألعضاء
ًالندوةًوحضر.ًللتنميةًاإلسالميًللبنكًواألربعينًالحاديًالسنويًالجتماعًهامشًعلىً،2016
ًالمحليةًالبنوكًمنًوخبراءًاإلسالميًالتعاونًمنظمةًفيًعضواًاًبلداًا13ًًمنًمندوباًا120ً

ًةًهوهذهًالفعاليًمنًالهدفًوكان.ًإندونيسياًمنًوالمتوسطةًالصغيرةًالشركاتًوممثلوًنًووأكاديمي
ًلجيدة،اًوالممارساتًاألصغر،ًللتمويلًاإلسالميةًالنماذجًحولًالتفاهمًوتعميقًلتبادلًمنبرًإيجاد

ًلالدًوًفيًاإلسالميًاألصغرًالتمويلًومؤسساتًالمركزيًالبنكًوضعهاًالتيًاييروالمعًوالحوكمة
ًاإلسالميًالتعاونًمنظمةًفيًاألعضاء ًكذلكًالحدثًلهذاًالرئيسيةًاألهدافًأحدًوكان.
ًالقدراتًونقلًالفقرًمنًللحدًاإلسالميًاألصغرًللتمويلًثالثيًبرنامجًواستكمالًاستعراض

(IMPACTً.)ًعوة،والدًالشبكي،ًوالربطًالمعلومات،ًلتبادلًمنبراًاًيوفرًأنًامجالبرنًهذاًشأنًومن
ًالتعاونًمنظمةًفيًاألعضاءًالبلدانًفيًالماليًاإلدماجًمجالًفيًالقدراتًوبناءًوالبحوث،
 .اوخارجهًاإلسالمي

ًراءللخبًمنبرًإنشاءًإلىًالقدراتًونقلًالفقرًمنًللحدًاإلسالميًاألصغرًالتمويلًبرنامجًويطمح -115
ًوبنيةًأدواتًخلقًعنًفضالًاإلسالمي،ًاألصغرًالتمويلًنماذجًحولًالتفاهمًتعميقًوًلتبادل
ًأفضلًنحوًعلىًوالمعاييرًوالحوكمةًالممارساتًتبادلًأجلًمنًتحتية ًمنًالبرنامجًويتكون.
ً.الدعوةًوًوالمعايير،ًوالسياساتًوالتقييم،ًوالرصدًوالعمليات،ًالتكنولوجيا،ًهيًأساسيةًركائزًخمس
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ًغراألصًللتمويلًمتكاملةًبوابةًتطويرًأمور،ًجملةًفيًالركائز،ًلجميعًالمحددةًمجالبراًوتشمل -116
ًونماذجًوالسياسات،ًالموحدة،ًالتشغيليةًاإلجراءاتًتشملًتشغيليةًأدواتًومجموعةًاإلسالمي،

ًاألخرىًالتشغيليةًوالوثائقًالجدوىًدراسةًونماذجًالتعاقدية،ًالوثائق ًإطارًوضعًتشملًكما.
ًوالحوكمة،ًالمالية،ًالستدامةًمجالتًبينًيجمعًتصنيفًنظامًذلكًفيًبماًم،والتقييًللرصد
ًالمحاسبةًمعاييرًذلكًفيًبما)ًوالمعاييرًالسياساتًوتعزيزًتحديدًوكذلكًالجتماعيًواألداء

 .اإلسالميًاألصغرًالتمويلًنموًتسهلًالتيًالرئيسية(ًوالحوكمة
 تنمية التمويل االجتماعي اإلسالمي 

ًلأعماًجدولًفيًكبيرةًأهميةًوالوقف،ًالزكاةًمثلًاإلسالمي،ًالجتماعيًالتمويلًتآلياًتكتسي -117
ًمشكلةًةلمعالجًالالزمةًاألموالًلحشدًفعالةًأداةًباعتبارهاًاإلسالمي،ًالتعاونًمنظمةًفيًالتنمية

ًفـيًءاألعضاًالدولًفيًوالمتوسطةًوالصغيرةًالصغيرةًجدااًالمنشآتًتواجههاًالتيًالماليًاإلقصاء
ً.الفقرًوطأةًمنًالتخفيفًإلىًالراميةًمبادراتهاًإطارًفيًوذلكًاإلسالمي،ًالتعاونًنظمةم

ًيفًوالتدريبًبالبحثًمكلفًجهازًوهوًوالتدريب،ًللبحوثًاإلسالميًالمعهديعدًًالسياق،ًهذاًوفي -118
ًجتماعيالًاإلسالميًالتمويـلًعنًمنذًسنةًتقريرااًسنويااًللتنمية،ًاإلسالميًالبنكًمجموعةًإطار

ًوالتحدياتًالتاريخيةًالتجاهات2014ًفيًًاألولًالتقريرًعرضقدًًوًيركزًعلىًمنطقةًمحددة.
ًوجنوبًآسياًجنوبًفيًاإلسالميًالجتماعيًالتمويلًقطاعًشرائحًلمختلفًالمستقبليةًواآلفاق
ًاردًوبرونايًوسنغافورةًوماليزياًوبنغالديشًوباكستانًوالهندًإندونيسياًيغطيًوهوًآسيا،ًشرق
ًمالسال ًيشيوسوموًرًوكينياًونيجيرياًالسودانًهيًأفريقية،ًبلدانًستةًشملفيًالثانيًالتقريرًأما.

ًوتنزانياًأفريقياًوجنوب
ًق -119 ًالبلدان ًجميع ًفي ًزيادة ًعام ًبشكل ًاإلسالمي ًالجتماعي ًالتمويل ًحقق ًالتقارير ًلهذه يدًوفقا

ولًفيًبعضًالدًرًأمريكيدولًمليار2.3ًالنظر.ًفمثالًبلغتًقيمةًالتمويلًالجتماعيًاإلسالميً
ًالمن ًفي ًكذلكاألعضاء ًالشرقي. ًوجنوبها ًآسيا ًجنوب ًفي ًالجتماعيًً،ظمة ًالتمويل حقق

مةًفيًبعضًالدولًاألعضاءًفيًالمنظًدولرًأمريكيًمليونًـ225ًـًاإلسالميًقيمةًسوقيةًتقدرًب
 فيًإفريقياًجنوبًالصحراء.

ًً،كذلك -120 ًلعام ًالصندوق ًتقرير ًيص2016ًيركز ًسوف ًالبلدانً)الذي ًمن ًعدد ًعلى ًقريبا( در
هرسكًوطاجيكستانًوالبوسنةًوالًوقرغيزياالمختارةًفيًآسياًالوسطىًوشرقًأوروباًمثلًكازاخستانً

مالًفسوفًيشملًبلدانًمختارةًمنًش2017ًومقدونياًوروسياًالتحادية.ًأماًتقريرًالصندوقًلعامً
ًوًوكوتينًوبوركيناًفاسوًوغينياًبيساإفريقياًوغربهاً)مثلًالمغربًوتونسًوالجزائرًوالسنغالًوبن

ً ًوتوغو(. ًوالنيجر ًومالي ًالتديفوار ًالتدريب ًأنشطة ًإلى ًباإلضافة ًالتقارير ًهذه ًنشر يًويأتي
ًفيماً ًاإلسالمي ًالتعاون ًبمنظمة ًذاتًصلة ًأخرى ًومؤسسات ًالبحوثًاإلسالمية ًمعهد ينظمها

 يتعلقًبتطويرًقطاعًالتمويلًالجتماعيًاإلسالمي.
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 سة منظمة التعاون اإلسالمي لتنمية البنى التحتية والتكامل اإلقليمي:سيا  :تاسعا  

ًالتعاًو -121 ًمنظمة ًسياسة ًإلعداد ًالحاجة ًالخارجية ًوزراء ًلمجلس ًاألربعون ًالثالثة ًالدورة نًأكدت
تحتيةًبنىًالاإلسالميًلتنميةًالبنىًالتحتيةًوالتكاملًاإلقليمي،ًبغيةًدعمًالمواردًوحشدهاًلتنميةًال

ًوالم ًالدالمادية ًفي ًالقتصادي ًوالنمو ًاإلقليمي ًالتكامل ًتعزيز ًعلى ًعالوة ًالالزمة ولًؤسسية
ًالمنظمةً ًالجزءًعلىًعمليةًإعدادًمشروعًسياسة ًالصدد،ًسوفًيركزًهذا ًوفيًهذا األعضاء.

اًسوفًلتنميةًالبنىًالتحتيةًوالتكاملًاإلقليميًالذيًسوفًتعتمدهًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًكم
ًت ًالجزء ًهذا ًالمنظمةًيشمل ًعمل ًوخطة ًللتنمية ًاإلسالمي ًالتضامن ًصندوق ًتنفيذ ًبشأن حديثا

 للتعاونًمعًآسياًالوسطى.
ًمنظمة -122 ًلسياسة ًاألولية ًالمسودة ًمختلفًمؤسساتًالمنظمة ًمع ًبالتعاون ًالعامة، ًقدمتًاألمانة

ًةًفيظمالتعاونًاإلسالميًلتنميةًالبنىًالتحتيةًوالتكاملًاإلقليمي،ًإلىًالدولًاألعضاءًفيًالمن
ًالصدد،ًتلقتًاألمانةًالعامةًردودااًمنًبعضًالدولًاألعضاءًوتعتزم2016نوفمبرً ً.ًوفيًهذا

 جمعًالمزيدًمنًالردودًقبلًبدءًعمليةًالعتمادًعلىًالنحوًالمالئم.
ًلتكاملتسعىًهذهًالسياسةًالتيًترتكزًعلىًاستراتيجيةًدعمًإنشاءًمشاريعًعابرةًللحدود،ًلتعزيزًا -123

ًإلىًال تًتدخلًفيًستةًقطاعاتًذاتًأولويةًوهيًالنقلًوالطاقةًوالتصالتًوالخدمااإلقليمي،
ًالوص ًفي ًالسياسة ًرؤية ًوتتمثل ًالزراعية. ًوالتنمية ًالصناعية ًوالتنمية ًوالتجارة ًإلىالبريدية ًول
ًوالستد ًوالنمو ًوالمشاركة ًالداخلية ًوالتنافسية ًوالترابط ًبالتكامل ًيتسم ًللمنظمة ًأاقتصاد ماًامة.

عادةًتأهيلًالبنىًالتحتيةًوتسهيلًإجراءاألهدافً ًدراساتًاألساسيةًللسياسةًفهيًتعزيزًالتنميةًوا 
 .مشتركةًوحشدًالمواردًوتيسيرًتهيئةًبيئةًتشريعيةًمواتيةًللتنفيذًالمالئمًلهذهًالمشاريع

ًثم -124 ًوتركياً،ومن ًوتونس ًوالسعودية ًوقطر ًوالعراق ًاألردن ًمن ًكل ًومصرًًأرسلت والسودان
ًوالمغربًولبنا ًتعقيباتهان ًحيثًأعربًاألردنًعنًًوأوزبكستان ًالمذكورة. ًالسياسة بشأنًمسودة

ًالسياسةًمعًاقتراحًمشاريعًإضافيةًمثلًتنفيذًشبكةًطاقةًوتطويرًمشاريعًللطاقةً ًلوثيقة دعمه
ًالعراقً ًلحظ ًبينما ًوالمتجددة. ًالتقليدية ًالطاقة ًاستخدام ًبترشيد ًللتوعية ًبرامج عداد ًوا  المتجددة

يعًمحددةًوآليةًتمويلًفيًهذهًالوثيقة.ًواقترحًإدراجًاألمنًوالسياحةًوالتعليمًوالبحثًغيابًمشاًر
العلميًضمنًاألولويات.ًوقدمتًالسعوديةًعدداًمنًالمقترحاتًإلدراجهاًفيًالوثيقة.ًوتشملًهذهً
المقترحاتًالتنسيقًمعًمبادراتًتكاملًإقليميةًأخرىًواإلشارةًإلىًمبادراتًمستهدفةًفيًكلًقطاعً

نشاءًهيكلًًو ًوا  طالقًمشاريعًمشتركةًمجديةًاقتصادياا زيادةًالستثماراتًبينًالدولًاألعضاءًوا 
ً ًالمستدامة. ًالتنمية ًبأهداف ًالسياسة ًهذه ًوربط ًوتنفيذها ًالسياسة ًهذه ًفيًلتنظيم ًقطر وأكدت

حدودًللًالقائمةًالعابرةتعليقاتهاًعلىًالمشروعًأنًالسياسةًلًينبغيًأنًتؤثرًسلبااًعلىًالمشاريعً
بينماًلحظتًتركياًأنًهذهًالمسودةًتضمنتًكثيرااًًوكذلكًالمصالحًالقتصاديةًللدولًاألعضاء

حكمةًالتعريف.ًإضافةًإلىًذلك،ًهنالكًمنًاألهدافًالطموحةًدونًتحديدًآلياتًتنفيذًورصدًمً 
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ليةًحاجةًلمزيدًمنًالتفصيلًبشأنًآليةًالتمويلًالخاصةًبالسياسة،ًبينماًيجبًأخذًالبرامجًالحا
فيًإطارًالكومسيكًوغيرهاًمنًأجهزةًالمنظمةًالمشابهة،ًبعينًالعتبارًتجنبااًلالزدواجيةًوتبديدً
ًتقييمًاحتياجاتًالدولًاألعضاءًفيًمجالًالبنىًالتحتيةًبغيةًتحديدً ًاقترحتًتركيا الموارد.ًكما

ًالمجال. ًهذا ًفي ًوأوزب أهدافًسليمة ًوالمغربًولبنان ًومصر ًالسودان ًمن ًكل ًقدم كستانًوقد
ًالمشروعً ًبعناصر ًالمقترحات ًهذه ًوتتعلق ًالمذكور. ًالمشروع ًفي ًإلدراجها ًإضافية مقترحات

 .التالية:ًالطاقةًوالنقلًوالتصالتًوالتجارةًوالصناعةًوالزراعة
ومنًأجلًاستكمالًالوثيقةًلعرضهاًعلىًاجتماعًلفريقًمنًخبراءًالمنظمة،ًيوصيًبدورهًمجلسً -125

لىًعيرجىًمنًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًالتيًلمًترسلًتعقيباتهاًوزراءًالخارجيةًباعتمادها،ً
ًذلك. ًإلى ًتبادر ًأن ًبعد، ًالمذكورة ًالسياسة ًالرا مسودة ًالدورة ًحثت ًالغاية، ًلهذه بعةًوتحقيقا

ًالوقتً ًفي ًمساهماتها ًتقديم ًعلى ًاألخرى ًاألعضاء ًالدول ًالخارجية ًوزراء ًلمجلس واألربعون
يًفوثيقةًشاملةًجامعة،ًتحظىًبقبولًواسعًمنًالدولًاألعضاءًًوذلكًبغيةًتعزيزًإعدادًالمناسب
 المنظمة.

ًاإلقليمي -126 ًوالتكامل ًالتحتية ًالبنى ًلتنمية ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًسياسة ًتنفيذ منًًوسوفًيتم
ًجنوبًالصحًر فريقيا ًوا  ًإفريقيا ًوشمال ًاألوسط ًوالشرق ًآلسيا ًإقليمية ًشبه ًبرامج ًإعداد اءًخالل

يًفإقليمية/عابرةًللحدودًتحظىًباألولوية.ًوسوفًتشاركًالدولًاألعضاءًوترجمتهاًإلىًمشاريعً
عدادهاًوتنفيذها.ًوفيًهذاًا ً،لسياقالمنظمةًالمستفيدةًفيًتخطيطًالبرامجًوالمشاريعًوتصميمهاًوا 
عالجةًمسوفًتدعمًالسياسةًأيضاًالمبادراتًالقائمةًلشبهًالمناطقًالمذكورةًأعالهًالتيًتهدفًإلىً

ريقياًوالمؤسسيًبينها.ًومنًخاللًذلكًسوفًيتمًاستخدامًالبرنامجًالخاصًلتنميةًإفالربطًالماديً
 .والبرنامجًالخاصًآلسياًالوسطىًلوضعًاللبناتًالالزمةًلتحقيقًالتكاملًعلىًمستوىًالمنظمة

المساعدات االقتصادية للدول األعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير األعضاء في  عاشرا :
 المنظمة

 تعاون بين بلدان الجنوب وبرامج تبادل المنافع في األمور التجاريةال 
جاءتًالمساعداتًالقتصاديةًللدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًعلىًغرارًالتعاونًبينًبلدانًالجنوبً -127

ًفيً ًاألعضاء ًللدول ًالوطنية ًالبرامج ًلمختلف ًالدعم ًحشد ًأجل ًمن ًوذلك ًالثالثي. والتعاون
معًتناقصًالمواردًمنًالبلدانًالمتقدمةًكماًهوًواضحًفيًالتقلصًالمنظمةًنظراًللحاجةًللتعاملً

ًفيً ًالواقعة ًالبلدان ًمن ًالمباشرة ًالخارجية ًوالستثمارات ًالخارجية ًالتنمية ًلمساعدات التدريجي
ًالعتبارًاألساسيًللتعاونًبينًبلدانًالجنوبًفيًإطارًالمنظمةً ًويستند ًاألرضية. شمالًالكرة

ًدولًأخرىًأعضاءًفثمةدًالبلدانًاألقلًنموا،ًومعظمهاًفيًإفريقيا،ًعلىًأنهًبالرغمًمنًكبرًعد
ً ًفيها ًبما ًالدخل، ًمتوسطة ًأنها ًتصنفًعلى ًالمنظمة ًمالية18ًًفي ًللنفطًبموارد ًمصدرة دولة
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وهوًماًيمثلًًدولرًأمريكيًتريليون6ًهائلة.ًويذكرًأنًإجماليًالناتجًالمحليًلدولًالمنظمةًيبلغً
 .ًوفيًهذاًالصددًيجدرًبناًأنًنذكرًالبرامجًواآللياتًالتالية:ً%ًمنًالتجارةًالعالمية10

 برنامج الكومسيك إلدارة دائرة المشاريع
40ًبمشاركةًأكثرًمن2016ًً-2015مشروعاًبنجاحًفي23ًًفيًإطارًهذاًالبرنامج،ًتمًتنفيذً -128

ًبلدًا ًا ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًبلدان ًمن ًاعتماد ًتم ًذلك ًإلى ًإضافة ًتمويله. ًوعاامشًر15ًفي
 لتنفيذها.2017ًسنةًًخالل

ًلتحقيقً -129 ًومؤسساتها ًالمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول ًحشد ًيتم ًأعاله ًالمذكور ًالبرنامج ًخالل من
ًارًهذهالمبادئًواألهدافًالواردةًفيًاستراتيجيةًالكومسيك.ًويتمًوضعًالمشاريعًالتيًتنفذًفيًإط

ًج ًمن ًبها ًتتعلق ًسياسية ًتوصيات ًوردت ًالتي ًالمجالت ًفي ًوالتيًاآللية ًالعامل ًالفريق انب
ًالسياساتًلم ًلدعم ًأداة ًاآللية ًهذه ًتتيح ًثم، ًومن ًالوزارية. ًاجتماعاتًالكومسيك الكًاعتمدتها

ًللتصديًللتحدياتًالمشتًر ًتتيحًفرصةًللدولًاألعضاءًللعملًمعا كةًالمشاريعًوالمستفيدين.ًكما
كذا،ًشريكينًلكلًمشروع.ًوهًعنًبلدينًبينها.ًوتنفذًالدولًاألعضاءًمشاريعًتعاونًمعًماًلًيقل

 يزيدًالعددًاإلجماليًللمستفيدينًمنًكلًمشروع،ًبكثيرًعنًمالكًالمشاريع.
 البرنامج الماليزي لبناء القدرات للدول األعضاء في المنظمة

ًًأحاطت -130 ًلالدورة ًواألربعون ًالثانية ًالتي ًالمتنوعة ًبالمساعدة ًعلماا ًالخارجية قدمهاًتمجلسًوزراء
ًم ًماليزيا، ًالتعاًوحكومة ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول ًقدرات ًلبناء ًالماليزي ًالبرنامج ًخالل نًن

ًوسيراليونً ًموريتانيا ًهي ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًأعضاء ًدول ًثالث ًإلى اإلسالمي،
ًإلىً ًالعامة ًودعتًاألمانة ًوالبنكًاإلسالًمواصلةوبنغالديش، ًماليزيا ميًالمشاوراتًمعًحكومة

 .منًهذاًالبرنامجًتاليةالللتنميةًلتنفيذًالمرحلةً

ًالقرار،ًبدأتًاألمانةًالعامةًمشاوراتًمعًحكومةًماليزياًبشأنًالترتيباتًالف -131 ًلهذا يرهاًنيةًوغوفقاا
ًأعربتًهذ ًماليزيا، ًحكومة ًمشاوراتًمع ًإجراء ًوبعد ًالبرنامج. ًمن ًالمقبلة ًبالمرحلة هًالخاصة

عامةًمانةًالوفيًالوقتًنفسه،ًأ بلغتًاألاألخيرةًعنًرغبتهاًفيًتنفيذًالمرحلةًالتاليةًمنًالبرنامج.ً
ًبصدد ًماليزيا ًفي ًالسلطاتًالمختصة ًالمشروعاتًالنموذجيةًًبأن ًتنفيذ ًحالة ًعن ًتقرير إعداد

ًوبنغ ًفيًإطارًالمرحلةًاألولىًمنًالبرنامجًالمذكورًفيًكلًمنًموريتانيا ًالمنفذة الديشًالثالثة
ًالتقرير ًوبناءًعلىًهذا ًسوفًالمرحليًوسيراليون. ًبتفعيلًالمًرًميت، ًالطرائقًالخاصة حلةًتحديد

ًمنًالبرنامج.ًالتالية
مشروعًتبادلًالمنافع2016ًًأعدًكلًمنًالبنكًاإلسالميًوماليزياًفيًسنةًً،علىًصعيدًمتصل -132

(Reverse Linkageًًالمشروعًالذي ًفيًإنتاجًاألرز.ًوالهدفًمنًهذا (ًبينًسورينامًوماليزيا
ديدةًمنًاألرزًمقاومةًلألمراضًواآلفاتًالزراعية،ًإلىًيستمرًلثالثًسنواتًهوًإدخالًأنواعًج

ً ًبرامجها ًالمالئمة ًنظامًًوأنظمتها الستيالدباالخاصة ًوتطوير ًالتربة ًخصوبة ًوتعزيز الداعمة،
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ًفيًينايرً ًكلًمنًالبنكًاإلسالميًوماليزيا ًإلىًذلكًأعد ًإضافة ًالمياه. مشروعا2017ًًإلدارة
 اًفيًاألنظمةًالبيئيةًالحالل.لتبادلًالمنافعًبينًكازاخستانًوماليزي

 البعثة المشتركة بين المنظمة والبنك إلى جمهورية السنغال
نغالًزارًوفدًمشتركًمنًاألمانةًالعامةًللمنظمةًومجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةًجمهوريةًالس -133

ً.ًوكانًالهدفًمنًالزيارةًدعمًجهودًالحكومةًالسنغاليةًفي24/1/2017إلى22ًًفيًالفترةًمنً
ًعلىًإثرتح ًالعملًضروريا ًأصبحًهذا ًوقد ًفيًالبالد. ًمستدامة ًاقتصادية ًاجتماعية ًقيقًتنمية

رًمنهًالسنغالًفيًأعقابًدعمهًللقرارًالذيًصدًتًالقتصاديةًالذيًعانىالتراجعًفيًالمساعدا
ًالمحتل ًفيًاألراضيًالفلسطينية ًعنًمجلسًاألمنًوالذيًأدانًالمستوطناتًاإلسرائيلية ة.ًمؤخرا

ًأج ًرئيسًالسنغال،ًوقد ًبينهم ًمعًمسؤولينًحكوميينًمن ًمشاوراتًموسعة ًالمشتركة رتًالبعثة
ًتوق ًإلى ًالمشتركة ًأفضتًالزيارة ًوقد ًالقتصادية. ًالجتماعية ًالتنمية ًمختلفًمشاريع يعًبشأن

ريعًبتمويلًمشاوتتعلقًهذهًالتفاقياتًًدولرًأمريكيًمليون92.52ًسلسلةًمنًالتفاقياتًبقيمةً
افًمجالتًمنًقبيلًالتمويلًاألصغرًومكافحةًالمالرياًوالقضاءًعليهاًوتطويرًاألوقوطنيةًفيً

 والمواردًالبشرية.
ًدكارً -134 ًبين ًالحديد ًالسكة ًخط ًمثل ًإقليمية ًمشاريع ًبتنفيذ ًالمنظمة ًانشغال ًالوفد ًأكد كذلك.

ً ًخالل ًمن ًللسياحة ًالمستدامة ًالخاصًبالتنمية ًاإلقليمي ًوالمشرع ًالمنتًزوبورتسودان ًهاتشبكة
ًوخطةًعملًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًفيًمجالًالقطن،ًوالمحمياتًعبرًالحدودًفيًغربًأفريقيا

 علىًضوءًوضعًالسنغالًكمركزًللتميزًفيًغربًإفريقيا،ًمنًبينًأمورًأخرى.
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 : التعاون مع منظمات إقليمية دولية أخرىحادي عشر
ًيعتوسًأجلًمنًالدوليةًالمنظماتًعمًتواصلهاًالمراجعةًقيدًالسنةًخاللًالعامةًاألمانةًواصلت -135

 :التاليًالنحوًعلىًوذلكًالمنظمة،ًقراراتًلتنفيذًشراكتها
 جنوبالتعاون بين منظمة التعاون اإلسالمي ومكتب األمم المتحدة للتعاون بين بلدان ال

ًمشاريعً -136 ًلتنفيذ ًالجنوب، ًبلدان ًبين ًللتعاون ًالمتحدة ًاألمم ًمكتب ًمع ًالجاري ًللتعاون متابعة
تنميةًلالعالميًة،ًشاركتًاألمانةًالعامةًفيًالنسخةًالثامنةًعشرةًلمعرضًاألممًالمتحدةًالمنظم

(ً ًالمتحدة ًالعربية ًاإلمارات ًدبي، ًفي ًنظم ًوالذي ًالجنوب، ًبلدان ًبين -31/10التعاون
3/11/2016.) 

ممًفيًإطارًالمشاركةًفيًالمعرضًالمذكورًأعاله،ًنظمتًاألمانةًالعامةًبالتعاونًمعًمكتبًاأل -137
ًالمتحا ًاألمم ًبين ًبالتعاون ًيتعلق ًفيما ًللحلول ًمنتدى ًالجنوب، ًبلدان ًبين ًللتعاون دةًلمتحدة

ًمؤسساتً ًحضرته ًالذي ًالمنتدى، ًهذا ًوخالل ًالمستدامة. ًالتنمية ًأهداف ًتحقيق ًفي والمنظمة
ًوالغرف ًواإليسيسكو ًاإلسالمي ًوالبنك رسيكا ًوا  ًوأنقرة، ًالبيضاء ًالدار ًمركزي ًشملت ةًللمنظمة

ًوكالتةًللتجارةًوالصناعةًوالزراعةًومكتبًاألممًالمتحدةًللتعاونًبينًبلدانًالجنوبًًواإلسالمي
ًبلدانً ًبين ًالتعاون ًإطار ًفي ًومؤسساتها ًالمنظمة ًعرضًأنشطة ًتم ًالمتحدة، ًاألمم ًمن أخرى

ًفًتنفذالجنوب.ًكماًاستعرضتًاألمانةًالعامةًالجهودًالجاريةًلتنفيذًالمشاريعًواألنشطةًالتيًسًو
ًالقادمتينًعلىًنح ًالسنتين ًمشتركًفيًفترة ًالذي2018ًً-2016و والتيًحددتًفيًالجتماع

مايوًًيعقدًكلًسنتينًبينًاألممًالمتحدةًوالمنظمةًبشأنًالتعاونًبينهما،ًوالذيًعقدًفيًجنيفًفي
ًوأنقرة،2016ً ًالبيضاء ًالدار ًمركزي ًمثل ًالمنظمة ًمن ًمؤسسات ًشاركت ًذلك، ًإلى ًإضافة .

رسيكاًوالبنكًاإلس عرضًالميًومنتدىًشبابًالمؤتمرًاإلسالميًللحوارًوالتعاونًبأجنحةًفيًالموا 
 مة.لعرضًأنشطتهاًالمختلفةًلدعمًالتنميةًالجتماعيةًالقتصاديةًفيًالدولًاألعضاءًفيًالمنظ

دةًأتاحتًمشاركةًوفدًاألمانةًالعامةًفيًالنسخةًالثامنةًمنًالمعرضًالمذكورًأعالهًفرصةًجدي -138
ًاألطًرًلطالع ًالتنميةًمختلف ًبتعزيز ًالخاصة ًومشاريعها ًالمنظمة ًبرامج ًعلى ًالمعنية اف

ينها.ًالجتماعيةًالقتصاديةًلدولهاًاألعضاءًمنًخاللًتعزيزًالتعاونًبينًبلدانًالجنوبًفيماًب
ةًمنًوقدًأثبتتًهذهًالعمليةًأهميةًتنفيذًعمليةًتعاونًقويةًبينًبلدانًالجنوبًفيًإطارًالمنظم

ًمةًمتوسطةًالدخلًعلىًدعمًأنشطةًبناءًالقدراتًالبشريةًوالماديةًفيخاللًتشجيعًدولًالمنظ
ًترتيباتًالتعاونًالثالثيًفيًإطارً ًالعملية ًوسوفًتكملًهذه ًالدخل. الدولًاألعضاءًمنخفضة

 التعاونًبينًبلدانًالجنوب.
 كواس(التعاون بين منظمة التعاون اإلسالمي والجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )إي

ًًناقش -139 )إيكواس(،ًاألمينًالعامًوالرئيسًالجديدًلمفوضيةًالجماعةًالقتصاديةًلدولًغربًإفريقيا
ًيومً ًجدة ًفي ًالمنظمة ًمقر ًفي ًله ًالعام ًاألمين ًاستقبال ًخالل ًديسوزا، ًألين ًمارسل معالي

ًحددا6/2/2017ً ًكما ًالمؤسستين. ًبين ًالتعاون ًأهمية ًوأكدا ًالمشترك ًذاتًالهتمام ًالقضايا ،
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عاونًالمحتملًبينًالمؤسستينًمثلًالنقلًوالطاقةًوالزراعةًواتفقاًعلىًإضفاءًالصبغةًمجالتًللت
ًهذهً ًلستكمال ًيجري ًالعمل ًأن ًويذكر ًتفاهم. ًمذكرة ًإبرام ًخالل ًمن ًبينهما ًللتعاون الرسمية

 المذكرة.
 :عشر: خاتمةثاني 
لًلًاإلقليميًخالسوفًتمهدًعمليةًتصديقًسياسةًالمنظمةًلتنميةًالبنىًالتحتيةًلتحقيقًالتكام -140

ًقطاعاتًهامة ًفي ًللتعاون ًوطيد ًإطار ًأمام ًالطريق ًالمقبلة ًالتجاًرًالسنة ًوتسهيل ًالنقل ةًوهي
ًلزراعةالصناعيةًلالتنميةًوالوصولًإلىًالسوقًوالطاقةًوالتصالتًإضافةًإلىًالتنميةًالزراعيةًًو

ًنفسه ًالسياق ًوفي ًأخرى. ًأمور ًبين ًً،من ًالعمل ًخطة ًمفعول ًسريان الخماسيةًسوفًيفضي
للمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائي،ًوهيًمؤسسةًمتخصصةًللمنظمةًفيًمجالًاألمنًالغذائي،ً

يًالبينًإلىًزيادةًالقدرةًالتنافسيةًلمنتجاتًالمنظمةًومنًثمًتعززًالتعاونًالجتماعيًالقتصادي
 فيًإطارًالمنظمةًبماًيعودًبالنفعًعلىًجميعًاألطراف.

ًتنميةًةًالتدريجيةًلسوقًالسياحةًاإلسالمية،ًوذلكًمنًخاللًإجراءاتلًتقلًعنًذلكًأهميةًالتنمي -141
ًالمنظمة ًفيًإطار ًالبينية ًالتجارة ًالمقاييسًالتيًسوفًتعزز ًوتوحيد ًوىإلىًمستًالبنىًالتحتية

.ًويضافًإلىًمختلفًاألنشطة2025ً%ًفي25ًوهيًًالمتوقعةيؤديًتدريجيااًإلىًتحقيقًالنسبةً
ختيارًوال2017ًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًًعاصمةًللسياحةلمنورةًالمعدةًلالحتفالًبالمدينةًا

قدهاًمزمعًعالمتوقعًلمدنًأخرىًفائزةًبهذهًالجائزةًخاللًالدورةًالقادمةًللمؤتمرًلوزراءًالسياحةًال
ًتعزيزً ًالدولًاألعضاءًمنًمختلفًأنشطة ًبمكانًأنًتستفيد ًومنًاألهمية ًبنغالديش. فيًدكا،

 تعاونًفيًمجالًالسياحةًيعودًبالنفعًعلىًجميعًاألطراف.ًالسياحةًمنًأجلًتقوية
142- ً ًالهام ًوالدور ًمختلفًمؤسساتًالمنظمة ًبين ًالتنسيق ًزاد ًذلك، ًإلى ًالتنسيقلإضافة ًيالجتماع

فيًً،ًمنًوتيرةًتقديمًخدماتًتتسمًبالجودةالسنويًبينًالمؤسساتًالعاملةًفيًالمجالًالقتصادي
ًا ًالقطاع ًوتنمية ًالتجارة ًتمويل ًاستطالعًلماليمجال ًضوء ًعلى ًأكبر ًبشكل ًذلك ًويتضح .

ًيةحالالًالدراساتًخاللًمنالمبادراتًالجديدةًلالستثمارًالبينيًفيًإطارًالمنظمةًوالذيًيتواصلً
ًإنفًكذلك،.ًالفقرًوطأةًبتخفيفًالمتعلقةًالمنظمةًضمنًبرامجًالجتماعيًاألصغرًالتمويلًبشأن
ًيةللتنمًاإلسالميًالبنكًالمؤسسةًالتابعةًلمجموعةًإشراكًخاللًمنًالخاصًالقطاعًتنشيطًإعادة

ًإعطاءًسيضمنً،وهيًالمؤسسةًاإلسالميةًلتنميةًالقطاعًالخاصًالخاص،ًالقطاعًبتنميةًالمعنية
 المنظمة.ًفيًالقتصاديًوالجتماعيًالتعاونًمجالًفيًالرئيسيةًمكانتهًالخاصًالقطاع

جمالا،ًفإنًتنفيذًا -143 يًضاءًالتمنًقبلًالدولًاألع،ًللمنظمةًةًاألطرافتفاقاتًالقتصاديةًمتعددلوا 
قـراراتًًفتعجيلًبتنفيذًمختلً للًأساسياًاي عدًأمرااًً،التعاونًهذهًوثائقعلىًبعدًلمًتوقعًأوًتصدقً

 ها.ًفيماًبينالتعاونًالقتصاديًتسريعًوتيرةًالمنظمةًًو
 األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي
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