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 فلسطین والقدس الشریف 2.1 1
 األھداف
الجھود إلنھاء  كافةبذل  2.1.1

االحتالل اإلسرائیلي لألرض 
، 1967الفلسطینیة المحتلة منذ عام 

بما فیھا القدس الشرقیة، واألراضي 
العربیة المحتلة األخرى، ومرتفعات 

 
 
 مع متسقة تكون أن یمكن التي اإلجراءات جمیع اتخاذ .1

 نالقانو وانتھاكات الحرب جرائم لمتابعة الدولي القانون
 عبالش ضد اإلسرائیلي االحتالل یرتكبھا التي الدولي

 المحافل جمیع في المقدسة وأماكنھ ووطنھ الفلسطیني
  .الدولي الجنائي بالقانون المعنیة الدولیة والمؤسسات

 
 

 العامة، األمانة
 اإلسالمي، التعاون منظمة مكاتب

الھیئة الدائمة المستقلة لحقوق 
 للتنمیة، اإلسالمي البنكاإلنسان، 

 اإلیسیسكو، إرسیكا، أنقرة، مركز

 
 
2016-2025 

 
 

-4و  3و 2و  42/1القرارات 
 42الصادرة عن الدورة س 

لمجلس وزراء الخارجیة 
  . )2015(الكویت، 
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الجوالن السوریة واألراضي اللبنانیة 
ً لقرارات مجلس األمن  المتبقیة، وفقا

مؤتمر والقانون الدولي ومبادئ 
م المتحدة مدرید ومیثاق األم

وقراراتھا ومبادرة السالم العربیة؛ 
فضال عن تكثیف العمل على الصعید 
الدولي لرفع الحصار اإلسرائیلي 

 المفروض على قطاع غزة.
 

 ینب الموحد بالموقف الصارم االلتزام التأكید على أھمیة .2
 بشأن التعاون اإلسالمي منظمة في األعضاء الدول
 جمیع لصالح والتصویت الشریف والقدس فلسطین قضیة

 جمیع في والتوصیات والمقررات القرارات مشاریع
 الدولي األمن مجلس في وبخاصة الدولیة، المحافل

 واعتماد إستراتیجیة الصلة؛ ذات األخرى واألجھزة
فرض و لمقاطعة إسرائیل وسحب االستثمارات منھا

 تمتثل أن إلى المستویات، جمیع علیھا على قوباتع
 استعمارھا وتُنھي المتحدة األمم وقرارات ليالدو للقانون

 التي تطبقھا واحتاللھا لدول العنصري وسیاسة الفصل
 .التعاون اإلسالمي منظمة في أعضاء

لمقاطعة إسرائیل وسحب  اعتماد إستراتیجیة .3
 جمیع علیھا على وفرض عقوبات االستثمارات منھا

 ألمما وقرارات الدولي للقانون تمتثل أن إلى المستویات،
 واحتاللھا وسیاسة الفصل استعمارھا وتُنھي المتحدة

 یتفق ماب الفلسطیني، لشعبالتي تطبقھا ضد ا العنصري
 منظمة في األعضاء للدول القانونیة االلتزامات مع
 .اإلسالمي تعاونال

 لرأيا لتثقیف الفعالیات من متنوعة مجموعة ودعم تنظیم .4
 رهوآثا وانتھاكاتھ اإلسرائیلي االحتالل جرائم حول العام
 .الدولیین واألمن السالم على

صندوق التضامن اإلسالمي، وكالة 
 ةوزاربیت مال القدس الشریف، 

 دولة فلسطین، خارجیة
 األعضاء الدول

  
 

الصادران عن  واإلعالن القرار
 اإلسالمیة االستثنائیة القمة

 والقدس فلسطین حول الخامسة
 .)2016 مارس جاكرتا،(

 القمةالصادر عن  القرار
 عشرة الثالثة اإلسالمیة

 .)2016 أبریل إسطنبول،(

-4و  3و 2و  43/1القرارات 
 43س الصادرة عن الدورة 

لمجلس وزراء الخارجیة 
 أكتوبر طشقند،(

2016(.                

 

 الفلسطیني دعم الشعب 2.1.2 
 لةالقاب غیر حقوقھ لممارسة وتمكینھ

 عودةال في حقھ ذلك في بما للتصرف،
 على المستقلة فلسطین دولة وإقامة
 وعاصمتھا 1967 یونیھ قبل ما حدود
 الشرقیة القدس

 نطاق توسیع إلى الرامیة للجھود كامل الدعم تقدیم .1
 دولة حق وتعزیز فلسطین؛ بدولة الدولي االعتراف

 والمعاھدات المؤسسات جمیع إلى االنضمام في فلسطین
 .الدولي لكیانھا تجسیداً  المتحدة األمم ووكاالت الدولیة

 بالشع صمود وتعزیز الفلسطینیة الوطنیة الوحدة دعم .2
 يف والمساھمة معھ الدولي التضامن وتعزیز الفلسطیني

 في دولة البشریة تنمیةالووالرفاه  االقتصادي النمو
 ائمة،الق المالي الدعم آلیاتوتعزیز  تفعیل مع ،فلسطین

 بیت ووكالة القدس،صندوق و ،األقصىدوق صنوھي 
 ة،اإلسالمی ةالمالی األمان وشبكة الشریف، القدس مال

 ً  .الفلسطینیة الحكومة لمیزانیة دعما
وكالة غوث وتشغیل الالجئین  دعمفي  االستمرار .3

 تھابوالی االضطالع من لتمكینھا )أونرواالفلسطینیین (

 العامة، األمانة
 اإلسالمي، التعاون منظمة مكاتب

الھیئة الدائمة المستقلة لحقوق 
 للتنمیة، اإلسالمي اإلنسان، البنك

 اإلیسیسكو، إرسیكا، أنقرة، مركز
صندوق التضامن اإلسالمي، وكالة 

 بیت مال القدس الشریف، وزارة
 خارجیة دولة فلسطین،

 األعضاء الدول
 

 PAL-42/6 رقم القرار 2016-2025
لمجلس  42الصادر عن الدورة 

 الكویت،(وزراء الخارجیة 
 الدعم آلیات بشأن) 2015 مایو

 .الفلسطیني للشعب المالي

الصادران عن  واإلعالن القرار
 اإلسالمیة االستثنائیة القمة

 والقدس فلسطین حول الخامسة
 .)2016 مارس جاكرتا،(

 الصادر عن القمة القرار
 عشرة الثالثة اإلسالمیة

 .)2016 أبریل إسطنبول،(
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 الالمتثحملھا على ال إسرائیل على الدولي الضغطحشد و
 الالجئین تمكینبھدف  194 رقم المتحدة األمم لقرار

 يف حقھم ذلك في بما حقوقھم ممارسة من الفلسطینیین
 .ھمووطن دیارھم إلى العودة

 السیاسیین للسجناء یةاإلنسان حقوقال عن الدفاع .4
 ليالدو المستوى على جھود وبذل والعرب الفلسطینیین

 .سراحھم إلطالق إسرائیل على للضغط
 مؤسسات قدراتبناء ل الدولة بناء جھود في المساھمة .5

 . یةفلسطینال دولةال

 PAL-43/6القرار رقم 
لمجلس  43الدورة عن الصادر 

 طشقند،(وزراء الخارجیة 
 .)2016 أكتوبر

 بصفتھا دعم مدینة القدس 2.1.3 
 وصون تراثھا فلسطین لدولة عاصمة
 وحمایة واإلسالمیة العربیة وھویتھا

 والمسیحیة اإلسالمیةمعالمھت 
 المقدسة

 یةالھاشم التاریخیة والوصایة إعادة التأكید على الرعایة .1
والمؤطرة  الشرقیة، القدس في المقدسة األماكن على

هللا  بدع الملك الجاللة صاحب بین الموقع قانوناً باالتفاق
 الفلسطیني محمود الرئیس ومعالي الحسین بن الثاني
 .2013 مارس 31 في عباس

 الملك جاللة برئاسة القدس لجنة على دور التأكید إعادة .2
 القدس دعم في المغربیة، السادس، عاھل المملكة محمد

شد وح الفلسطینیین؛ مواطنیھا صمود وتعزیز الشریف
 لقدسل االستراتیجیة التنمیة خطة لتنفیذ المالیة الموارد
 بیت لوكالة) 2018-2014( الخمسیة والخطة الشرقیة

 مدینة وأھمیة مركزیة وتعزیز الشریف؛ القدس مال
 .اإلسالمیة بالنسبة لألمة القدس

 فیذلتن الیونسكو، وخاصة الدولیة، المنظمات مع التعاون .3
 یتھاھو على والحفاظ الشرقیة بالقدس المتعلقة القرارات

 عن فضال المقدسة، أماكنھا وحمایة واإلسالمیة العربیة
 بھدف حمایة الملزمة الدولیة القرارات ودعم اعتماد

 مةبصفتھا عاص القدس الشرق في الفلسطینیة الحقوق
 .الفلسطینیة للدولة

 لقدسا مدینة في اإلسرائیلیة التھوید التصدي لسیاسات .4
لتوعیة  االنتشار واسعة منشورات وفضحھا وإصدار

 .بھا الجمھور
 یةمیدان وإرسال بعثات تدریبیة وإعداد برامج ندوات عقد .5

 لتنمیةا في والمساعدة الثقافي التراث على تعنى بالحفاظ
 .)أنقرة مركز( وفلسطین القدس في االجتماعیة

 العامة، األمانة
 اإلسالمي، التعاون منظمة مكاتب

الھیئة الدائمة المستقلة لحقوق 
 للتنمیة، اإلسالمي اإلنسان، البنك

 اإلیسیسكو، إرسیكا، أنقرة، مركز
صندوق التضامن اإلسالمي، وكالة 

 بیت مال القدس الشریف، وزارة
 خارجیة دولة فلسطین،

 األعضاء الدول
 

الصادران عن  واإلعالن القرار 2016-2025
 اإلسالمیة االستثنائیة القمة

 والقدس فلسطین حول الخامسة
 .)2016 مارس جاكرتا،(

 الصادر عن القمة القرار
حول  عشرة الثالثة اإلسالمیة

 إسطنبول،(فلسطین والقدس 
 .)2016 أبریل

 PAL-43/2 رقم القرار
لمجلس  43الصادر عن الدورة 

طشقند، (وزراء الخارجیة 
  .)2016أكتوبر 
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 من قوثائ إلى تستند النطاق واسعة بحثیة مشاریع إنجاز .6
 لطتس التي المباشرة الموارد من وغیرھا الدولة أرشیفات

 القدس في والثقافیة االجتماعیة الحیاة على الضوء
ً  التاریخیة، والحقائق  یةاإلسالم على الھویة للحفاظ دعما
 ).أنقرة مركز( وفلسطین اإلسالمي للقدس والتراث

 .الشریف في القدس الدینیة السیاحة تشجیع .7
 لدولا وعواصم القدس بین التوأمة وإبرام اتفاقیات تفعیل .8

 .اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
مكافحة اإلرھاب والتطرف  2.2 2

ة والطائفی والتشددوالتطرف العنیف 
 واإلسالموفوبیا

 :األھداف
إنشاء شراكات لمكافحة  2.2.1

اإلرھاب بغیة تعزیز الجھود الدولیة 
الرامیة إلى القضاء على جمیع 
جوانب اإلرھاب، وتعزیز التعاون مع 
 الدول ومع المنظمات الدولیة

 واإلقلیمیة

 
 
 
 
 

في مجال مكافحة  اإلسالمي التعاون منظمة سیاسة إبراز .1
 اإلقلیمیة المنتدیات اإلرھاب والتطرف العنیف في

 .الصلة ذات والدولیة
 یةوالدول اإلقلیمیة الھیئات مع والتعاون الشراكة تعزیز .2

  مكافحة اإلرھاب التطرف العنیف مجال في األخرى
 ھاباإلر تعریففیما یخص مسألة  اآلراء في توافق بناء .3
 ترویجیة وعروض مواضیعیة استقبال حفالت تنظیم .4

 حول مكافحة اإلرھاب والتطرف العنیف
 الدول وجامعة المتحدة األمم مع مشتركة ندواتعقد  .5

 يف والتعاون األمن ومنظمة األفریقي واالتحاد العربیة
 ..إلخاألوروبي واالتحاد أوروبا

 
 
 
 
 

 اإلسالمي، التعاون منظمة مؤسسات
 االتحاد المتحدة، األمم وكاالت

 األفریقي، االتحاد األوروبي،
 األمن منظمة العربیة، الدول جامعة

 المنظمات أوروبا، في والتعاون
 المجتمع منظمات الدولیة، الحكومیة

 الحكومیة، غیر المنظمات المدني،
 اإلعالم وسائط

 
 
 
 
 
2016-2020 

 

إعادة النظر في اتفاقیة مكافحة  2.2.2 
 1999التي تم اعتمادھا عام اإلرھاب 

لوضع اآللیات المناسبة لمكافحة 
 التوجھات الجدیدة لإلرھاب

 نظمةلم القانونیین الدولیین الحكومیین الخبراء اجتماع .1
 النھائیة الصیغة من أجل وضع التعاون اإلسالمي

 ).مستمر(لإلتفاقیة  اإلضافي البروتوكول لمشروع
 .اإلرھاب لمكافحة الدولي القانون بشأن عمل حلقة .2
 ةمكافح إعمال قوانین على القانونیین الخبراء تدریب .3

 .اإلرھاب
 .االتفاقیة ذتنفی في والتقنیین المالیین الخبراء قدرات بناء .4

الدول األعضاء، األمانة العامة، 
لجنة مكافحة اإلرھاب، البنك 

 اإلسالمي للتنمیة
 
 

 

 االستثنائي المفتوح االجتماع 2016-2018
 لىع التنفیذیة للجنة العضویة
حول  الوزاري المستوى
 والتطرف اإلرھاب مكافحة
 .)2015 فبرایر جدة،( العنیف

س الصادر -42/41 رقم القرار
لمجلس وزراء  42عن الدورة 
مایو ، الكویت(الخارجیة 
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حول مكافحة اإلرھاب ) 2015
  .والتطرف

س الصادر عن -43/41القرار 
لمجلس وزراء  43الدورة 

 أكتوبر طشقند،(الخارجیة 
2016(    

صیاغة مقاربة جدیدة للتسامح  2.2.3 
بین األدیان وبین الطوائف وداخل تلك 
الطوائف لتعزیز التفاھم والوسطیة 
عبر الحوار، وتشجیع مبادرات مركز 
الملك عبد هللا العالمي للحوار بین 
 أتباع األدیان والثقافات في ھذا الصدد

 في دینیةال التربیة دورب لنھوضل اً صیخصتنظیم فعالیات  .1
 .العنف ومكافحة السالم تعزیز

 التطرفالتعصب و مكافحة فيالدین  علماء دور تحدید .2
 العنیف

 .للصراعات والطائفیة الدینیة األسباب معالجة .3
 علماء فیھا یشارك عمل وحلقات دراسیة حلقاتعقد  .4

 .التقلیدیونالدین والمدرسون 

مركز الملك عبد هللا بن عبد العزیز 
العالمي للحوار بین أتباع األدیان 

والثقافات، اإلیسیسكو، مجمع الفقھ 
اإلسالمي الدولي، األزھر، إرسیكا، 

المبعوثون الخاصن لألمین العام، 
 األمانة العامة 

 الذھني العصف جلسة تقریر 2016-2021
 االستراتیجیة" حول الخاصة

 اإلرھاب لمكافحة الفعالة
 العنیف والتطرف

 عقدت التي ،"واإلسالموفوبیا
 لمجلس 42 الدورة خالل

 مایو الكویت،( الوزراء
2015(. 

 )107 الفقرة( الختامي البیان

 اإلسالمیة الصادر عن القمة
 یلأبر إسطنبول،( عشرة الثالثة

2016(. 

 س الصادر-43/41 القرار رقم
 لمجلس 43الدورة  عن

 أكتوبر الوزراء (طشقند،
 اإلرھاب مكافحة بشأن )2016

 .والتطرف

مكافحة االسالموفوبیا  2.2.4 
 والتعصب والتمییز ضد المسلمین

 ارقر في علیھا المنصوص المبادئ على الضوء تسلیط .1
 ضد عالمیة حملة باعتبارھا 16/18 المتحدة األمم

 والقولبة التعصب أن على التأكید مع ،الدیني الرھاب
 أو نالدی على القائم والعنف والتمییز والوصم السلبیة
 .البشر لجمیع عدو ھي المعتقد

 لمنظمة العامة األمانة في اإلسالموفوبیا مرصد تعزیز .2
 مھاراتھ لتعزیز الالزمة بالموارد اإلسالميتعاون ال

 .وإنتاجھ المھنیة

 األمانة العامة
 اإلیسیسكو

 مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي
 إرسیكا

 الدول األعضاء

میثاق منظمة التعاون اإلسالمي  2016-205
 )16( 1/ المادة 

 
 س الصادر-32/42 رقم القرار

لمجلس وزراء  42عن الدورة 
الكویت، مایو (الخارجیة 

2015.( 
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وحمالت  تیارات تأثیر حول دراسات إجراء .3
 لمةالمس واألقلیات المجتمعات حقوق على اإلسالموفوبیا

 .ورفاھھا
ي ف العالي التعلیم وإدخال ألئمة"ا" تدریب مراكز تحدیث .4

 .غدال أئمةبرنامج تدریب 

س الصادر -32/43 رقم القرار
لمجلس وزراء  43عن الدورة 

الخارجیة (طشقند، أكتوبر 
2016( 

 
تشجیع منتدیات وبرامج  2.2.5 

الشباب لترسیخ القیم ومكافحة 
 التطرف وجمیع اآلفات االجتماعیة

 .والجامعات الكلیات تنظیم فعالیات خاصة في .1
 الشبابیة الحكومیة غیر المنظمات قدرات لبناء برامج .2

 .في مجال مكافحة اإلرھاب والتطرف العنیف
 غیر الدول المسلم في الشباب منظمات مع الجسور مد .3

 .األعضاء

 ظمةلمن التابعة التعلیمیة المؤسسات
االتحاد الریاضي التعاون اإلسالمي، 
اإلیسیسكو،  للتضامن اإلسالمي،

المنتدى العالمي لمكافحة التطرف 
، الشباب منظمات، "ھدایة" العنیف

  األمانة العامة

 االستثنائي المفتوح االجتماع 2017-2022
 لىع التنفیذیة للجنة العضویة
حول  الوزاري المستوى
 والتطرف اإلرھاب مكافحة
 .)2015 فبرایر جدة،( العنیف

 الذھني العصف جلسة تقریر
 االستراتیجیة" حول الخاصة

 اإلرھاب لمكافحة الفعالة
 العنیف والتطرف

 عقدت التي ،"واإلسالموفوبیا
 لمجلس 42 الدورة خالل

 مایو الكویت،( الوزراء
2015(. 

س الصادر -42/41 رقم القرار
لمجلس وزراء  42عن الدورة 
الكویت، مایو (الخارجیة 

) حول مكافحة اإلرھاب 2015
 .والتطرف

 الصادرس -43/41 القرار رقم
 لمجلس 43الدورة  عن

 أكتوبر الوزراء (طشقند،
 اإلرھاب مكافحة بشأن )2016

 .والتطرف
تحسین استخدام تكنولوجیا  2.2.6 

اإلعالم واالتصال للتصدي إلساءة 
استخدام الفضاء االفتراضي الرتكاب 
أعمال إرھابیة وألغراض التجنید 

 .لإلرھاب

 اإلسالمي التعاون لمنظمة السیبراني األمن مركز إنشاء .1
  العنیف والتطرف اإلرھاب مكافحةل

 العنیف والتطرف اإلرھاب مكافحة مراكز تشجیع .2
 الوطني الصعید علىالسیبراني 

البنك اإلسالمي األمانة العامة، 
 للطوارئ فرق االستجابةللتنمیة، 

منظمة التعاون  في الحاسوبیة
 ، الدول األعضاءاإلسالمي

 

 الختامي لالجتماع البیان 2016-2025
االستثنائي المفتوح العضویة 

 وىالمست على التنفیذیة للجنة
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 والتطرف اإلرھاب من التخفیف استراتیجیات تنسیق .3
 واإلقلیمي الوطني الصعید على السیبراني العنیف

 .والدولي
 العنیف والتطرف اإلرھاب مكافحة وطني إطار وضع .4

 المھتمة األعضاء لدولفائدة الالسیبراني 
 

 والسیاسات القوانین
 يف الجرائم من للتخفیف الصلة ذات القوانین صیاغة .1

 .السیبراني الفضاء
في الفضاء  الممارساتو األمن معاییر أفضل اعتماد .2

 .السیبراني
 إلصدار دولیة/وطنیة معاییر اعتماد أو/و وضع .3

 والمنتجات المعامالت واعتماد الشھادات
 المعلومات بتكنولوجیا الصلة ذات والتكنولوجیات

 .واالتصاالت
 االجتماعیة العوامل على تركز خبراء أفرقة أنشاء .4

 والثقافة والتاریخ الدیموغرافیا مثل واالقتصادیة
 .والسیاسة

-------------------------- 
 واإلجرائیة الفنیة التدابیر

حة مكاف نشطةأل شامل سیبراني استخبارات نظام إنشاء .5
 لدولل كنمیاإلرھاب والتطرف العنیف السیبراني 

 .علوماتمال تبادلإنشاء نظام مماثل لھ قصد  عضاءاأل
 لمعالجة وتطویرھا الرقمیة الشرعي الطب قدرات بناء .6

 .مكافحة اإلرھاب والتطرف العنیف السیبراني قضایا
تعاون ال منظمةخاص ب والتطویر لبحثل إطار تطویر .7

في مجال مكافحة اإلرھاب والتطرف العنیف  اإلسالمی
 .السیبراني

المراكز الوطنیة  معفي مجال البحوث  التعاون تعزیز .8
 .مكافحة اإلرھاب والتطرف العنیف السیبرانيل

بمكافحة اإلرھاب والتطرف  المتعلق محتوىال تطویر .9
 .العنیف السیبراني

 .كاتالشب أمانالجاھزة الخاصة ب حلولتعزیز ال .10

 
 
 
 
 

 فرق االستجابةاألمانة العامة، 
منظمة  في الحاسوبیة للطوارئ

، مركز أنقرة، التعاون اإلسالمي
 للدول والمقاییس المواصفات معھد

 اإلسالمیة
 

 األعضاءالدول 
 

 فبرایر جدة،( الوزاري
2015(. 

 األمن بشأن الخبراء مقترح
 اإلرھاب مكافحة في السیبراني
 مایو جدة،( العنیف والتطرف

2015(. 

 السنوي التنسیقي االجتماع
التعاون  منظمة لمؤسسات
 دیسمبر جدة،( اإلسالمي

2015(. 

س الصادر -43/41رقم  القرار
لمجلس وزراء  43عن الدورة 

 أكتوبر طشقند،( الخارجیة
2016(. 
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التصدي الستخدام الفضاء  2.2.7 
االفتراضي ألغراض إرھابیة، بما 
فیھا التجنید والتمویل وحمالت 
التجسس االفتراضي التي تقوم بھا 

 عةالمشروالمنظمات غیر 

 القدرات بناء
بمكافحة اإلرھاب والتطرف العنیف  الوعي تعزیز .1

عامة و الخاص والقطاع الحكومات بینالسیبراني 
 .الجمھور

للمشاركة في مكافحة  وطنیة برامجإنشاء وتطویر  .2
 .اإلرھاب والتطرف العنیف السیبراني

 بشأن الوطنیة القانون إنفاذ وكاالتلدى  وعيال إذكاء .3
 .الرقمیة األدلة

 ومصفوفة السیبراني األمن على للتدریب إطار وضع .4
 .للمھارات

 مناأل مجال في متخصصة تدریبیة دورات إنشاء .5
اإلسالمي  التعاون منظمة شبكة ضمن لكترونيإلا
  .مكافحة اإلرھاب والتطرف العنیف السیبرانيل

 الدولي التعاون
 فیفللتخوالمتعددة األطراف  الثنائیة المشارکة تعزیز .1

یما ف مكافحة اإلرھاب والتطرف العنیف السیبراني من
 مع اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بین

 والحریات اإلنسان لحقوق الواجب االحترامإیالء 
 .القانون وسیادة األساسیة

 .يالسیبران األمن وتدریبات مشاریعفي مجال  التعاون .2
 

 فرق االستجابةاألمانة العامة، 
منظمة  في الحاسوبیة للطوارئ

، البنك اإلسالمي التعاون اإلسالمي
 األعضاء للتنمیة، الدول

 
 فرق االستجابةاألمانة العامة، 

منظمة  في الحاسوبیة للطوارئ
 التعاون اإلسالمي

 
الدول األعضاء والھیئات اإلقلیمیة 

 والدولیة 
 
 

2020-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2018 

 
 

س الصادر -41/42 رقم القرار
لمجلس وزراء  42الدورة عن 

الكویت، مایو (الخارجیة 
) حول مكافحة اإلرھاب 2015

 والتطرف.

س الصادر -41/43رقم  القرار
لمجلس وزراء  43عن الدورة 

 أكتوبر طشقند،( الخارجیة
2016(. 

بین  الوسطیة والحوار والتناغم 2.3 3
 الثقافات واألدیان

 :األھداف
نشر الرسالة والمعلومات  2.3.1

الصحیحة عن اإلسالم باعتباره دین 
 الوسطیة واالعتدال والتسامح.

 بالغر في المسلم قیادات المجتمع الشروع في تدریب .1
 غیر مع السلمي والتعایش واالنفتاح التسامح على

 .المسلمین
 لكذ في بما األعضاء، الدول اإلعالم في وسائل تنسیق .2

ستجیب ت اتأخالقی مدونة على لالتفاق الفضائیة، القنوات
 .ھاومصالحاألمة  قیم صونوت والتعددیة لتنوعل

 لنزع العامة األمانة في متخصص مرفق إنشاء .3
 قوىال تنشره الذي الخطاب المتطرفوتفكیك  الشرعیة
 .االجتماعیة اإلعالم ووسائل اإلنترنت عبر المنحرفة

میثاق منظمة التعاون اإلسالمي  2019-2018 األمانة العامة
 .)12( 1المادة -

 ةاإلسالمی للقمة الختامي البیان
 مكة( الرابعة االستثنائیة
 .)2012 أغسطس المكرمة،

 167 الفقرتان( الختامي البیان
 الثالثة اإلسالمیة للقمة) 168و

 أبریل إسطنبول،( عشرة
2016(. 
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تفعیل الحوار والتناغم  2.3.2 
واالحترام المتبادل بین المذاھب 

 واألدیان والثقافات والحضارات.

 والحضارات والثقافات األدیان بین الحوار تعزیز .1
 نبی الحوار میدان في األعضاء الدول مبادرات وتعزیز
 .الدولي أو اإلقلیمي في النطاق واألدیان الثقافات

 والحضارات الثقافات بین الحوار مشاریع ودعم تطویر .2
 المتحدة. لألمم التابع الحضارات تحالف إطار في

اإلیسیسكو، تحالف األمانة العامة، 
الحضارات التابع لألمم المتحدة، 

مركز الملك عبد هللا بن عبد العزیز 
العالمي للحوار بین أتباع األدیان 

منتدى شباب المؤتمر  والثقافات،
 اإلسالمي للحوار والتعاون، كومیاك

 ةاإلسالمی للقمة الختامي البیان 2016-2025
 مكة( الرابعة االستثنائیة
 .)2012 أغسطس المكرمة،

 163 الفقرتان( الختامي البیان
 الثالثة اإلسالمیة للقمة) 169و

 أبریل إسطنبول،( عشرة
2016(. 

وضع إطار عمل لتعزیز  2.3.3 
شراكة جدیة بین المنظمة ومؤسسات 
المجتمع المدني ومؤسسات البحوث 
لوضع استراتیجیة بشأن سبل ووسائل 
مساھمتھا في تعزیز التناغم 

والتقدم والتنمیة في الدول  االجتماعي
 األعضاء.

 مؤسسات بین التعاون لزیادة محددة برامج وضع .1
 ومراكز اإلعالم وأجھزة والجامعات المدني المجتمع

 الوئام لتعزیز الصلة ذات المنظمات من وغیرھا الفكر
 .المجتمعات مختلف بین والتقارب والتفاھم

 قیمیز تعزوبین بني البشر  التواصل من المزیدعزیز ت  .2
 .ةیالعائل والتربیة يالمدرسالتعلیم  خالل من التسامح

 بین الثقافیة الفجوة سد بھدف اإلسالمي التقارب تعزیز .3
 .اإلسالمیة القوانین مختلف

 .المشترك اإلسالمي الثقافي العمل تعزیز .4
 .اإلسالمي الثقافي التراثب الوعي مستوى رفع .5

األمانة العامة، مجمع الفقھ اإلسالمي 
 الدولي، الیونسكو، الدول األعضاء 

 ث بشأن-42/1 القرار 2016-2025
العامة،  الثقافیة الموضوعات

لمجلس  42الصادر عن الدورة 
 الكویت،(وزراء الخارجیة 

 ).2015 مایو

 السنوي التنسیقي االجتماع
 التعاون منظمة لمؤسسات
 دیسمبر جدة،( اإلسالمي

2015(. 

ث الصادر عن -43/10القرار 
لمجلس وزراء  43الدورة 

 أكتوبر طشقند،(الخارجیة 
2016(. 

مد الجسور وتشجیع  2.3.4 
المشاورات بین أتباع المذاھب 
المختلفة لتعزیز االحترام واالعتراف 
المتبادل والتسامح والتفاھم ومنع 
تنامي الفتنة في المجتمعات 

 اإلسالمیة.

 نالتعاو لمنظمة المشترك اإلسالمي العمل لجنة تفعیل .1
 نوعالت احترام تعزیزقصد  توصیات لتقدیم اإلسالمي
 .األمة ووحدة واالعتدال والتسامح

 طلتسلی دینال علماءبمشاركة  خاصة فعالیات تنظیم .2
 .اإلسالمیة المذاھب بین المشتركة األسس على الضوء

االسالمي  التعاون منظمة مركزالل خ من التنسیق .3
 ذاتوالبرامج والمبادرات  والتفاھم والسالم للحوار
 بین والتفاعل شاورتال تكثیف إلى الرامیة الصلة

 .المذاھب

األمانة العامة، مجمع الفقھ اإلسالمي 
الدولي، مركز الحوار والسالم 

 والتفاھم، الدول األعضاء

البیان الختامي للقمة اإلسالمیة  2016-2025
االستثنائیة الخامسة (مكة 

 ).2012المكرمة، أغسطس 

 163 الفقرتان( الختامي البیان
 الثالثة اإلسالمیة للقمة) 169و

 أبریل إسطنبول،( عشرة
2016(. 

 
 السلم واألمن 2.4 4

 :األھداف
 عزیزت بین بني البشر بھدف والتفاعل التواصل زیادة .1

 حركة سھولة تیسیر خالل منالمودة و النیة حسن
 .المناسبة التدابیر منذلك  وغیر الناس

الدول األعضاء، األمانة العامة، 
 مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي 

میثاق منظمة التعاون اإلسالمي  2016-2025
 وأھدافھا ومبادئھا
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تعزیز أواصر التضامن  2.4.1
اإلسالمي والوحدة. لتعزیز السلم 
واألمن والصداقة والتفاھم في العالم 

 اإلسالمي وخارجھ.

 .مةاألقضایا ب للنھوض الجماعیة السیاسیة اإلرادة إبداء .2
 التعاون منظمة في عضاءألا الدول التزام تعزیز .3

 حوالن على ومقرراتھا منظمةال قرارات بتنفیذ ميالسإلا
 .الواجب

 الدول لدعم اإلسالمي التضامن بمبادئ االلتزام .4
 واألقلیات والمجتمعات المراقبة والدول األعضاء
 .المسلمة

تسویة سلمیة لنزاع إیجاد  2.4.2 
ً لقرارات األمم  جامو وكشمیر وفقا

 المتحدة ذات الصلة.

 ىإل للتوصل باكستان حكومة تبذلھا التي الجھود دعم .1
 الوسائل بجمیع وكشمیر جامو لنزاع سلمي حل

 نحو موجھة محادثات إجراء ذلك في بما الممكنة،
ً  الھند مع النتائج تحقیق  جامو شعب إلرادة وفقا

 .وكشمیر
المساعي  االستفادة من عرض على الھند حكومة حث .2

خدمةً  اإلسالمي التعاون الحمیدة الذي قدمتھ منظمة
 .اإلقلیمیین واألمن للسلم

 .لھندا تحتلھا التي كشمیر في اإلنسان حقوق حالة رصد .3
 في ندالھ تحتلھا التي كشمیر لالجئي المادي الدعم تقدیم .4

 رساأل إلى الغوثیة المساعدة وتقدیم وكشمیر جامو أزاد
 .ندالھ تحتلھا التي كشمیر في المتضررة یةكشمیرال

الدول األعضاء، األمانة العامة، 
الھیئة الدائمة المستقلة لحقوق 

منظمة التعاون مؤسسات اإلنسان، 
، المنظمات اإلقلیمیة اإلسالمي
  والدولیة

 
 
 

س الصادر -42/8القرار رقم  2016-2025
لمجلس وزراء  42الدورة  عن

 مایو الكویت،(الخارجیة 
2015(. 

 عالتاب االتصال فریق تقریر
 بشأن اإلسالمي التعاون لمنظمة

 نیویورك،( وكشمیر جامو
 .)2016 سبتمبر

الصادر عن  43/8 القرار رقم
لمجلس وزراء  43 الدورة

 أكتوبر طشقند،( الخارجیة
2016(. 

حث أرمینیا على احترام سیادة  2.4.3 
جمھوریة أذربیجان وسالمة أراضیھا 
 ً  في إطار حدودھا المعترف بھا دولیا
 ً  وسحب قواتھا المسلحة فورا انسحابا

كامال وغیر مشروط من جمیع 
األراضي األذریة المحتلة؛ وضمان 
الحق غیر القابل للتصرف للسكان 
األذریین المبعدین من األراضي 

تلة في العودة إلى األذریة المح
 دیارھم.

 امباحتر األعضاء الدول جمیع التزامعلى  اً مجدد التأكید .1
 لھاواستقال اإلقلیمیة وسالمتھا أذربیجان جمھوریة سیادة

 .السیاسي
 احتالل واستمرار أذربیجانعلى  أرمینیا عدوانإدانة  .2

 من المائة في 20 حواليل ألرمینیا المسلحة القوات
 .أذربیجان أراضي

 الثقافي للتراث المقصودین والنھب التدمیر إدانة .3
 یةاألثر المواقع ذلك في بما المقدسة، اإلسالمیةماكن واأل

 يف المحتلة األراضي في والدینیة الثقافیةالمعالم و
 .أذربیجان

 أراضي في اقتصادیة أنشطةممارسة  عن االمتناع .4
 المجاالت في االستثماروعن  أرمینیا جمھوریة

 المجاالت من وغیرھا والمالیة والصناعیة االقتصادیة

 المنظمات اإلقلیمیة والدولیة 
 

س الصادر -42/10القرار رقم  2016-2025
لمجلس وزراء  42الدورة  عن

 مایو الكویت،(الخارجیة 
2015(. 

البیان الختامي للقمة اإلسالمیة 
الثالثة عشرة (إسطنبول، أبریل 

2016.( 

 عالتاب االتصال فریق تقریر
 بشأن اإلسالمي التعاون لمنظمة
 وأرمینیا أذربیجان بین النزاع

 .)2016 سبتمبر نیویورك،(
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 مع الشامل التعاون من والحد ،أرمینیا جمھوریة في
 .أرمینیا جمھوریة

الصادر س -43/10رقم  القرار
لمجلس وزراء  43عن الدورة 
 أكتوبر طشقند،(الخارجیة 

2016(. 

األتراك دعم زعیم القبارصة  2.4.4 
وزعیم القبارصة الیونانیین في 
جھودھما الرامیة إلى التوصل إلى 
تسویة عادلة ودائمة وشاملة لقضیة 
قبرص في أقرب وقت ممكن، 
والمساھمة في تعزیز قدرات والیة 
قبرص التركیة، كوالیة مؤسسة، 
والتي ستكون شریكة متساویة مع 
والیة قبرص الیونانیة في دولة 

التي سیتم تأسیسھا الشراكة الجدیدة 
 في إطار التسویة.

 سویةت إلى للتوصل الجانبین بین الجاریة المحادثات دعم .1
 لىع ،قبرص في ممكن وقت أقرب فيبشأنھا  تفاوضم

 11 في الصادر المشترك اإلعالن فيما ھو وارد  نحو
 .2014 فبرایر

 ملموسة خطوات اتخاذ إلىمجدداً  الدولي المجتمعدعوة  .2
 اكاألتر لقبارصةالمفروضة على ا الظالمة العزلة إلنھاء

 میناأل عن الصادرة الصلة ذات للتقاریر وفقا المسلمین
 مایو 28المؤرخ  تقریرال سیما وال المتحدة، لألمم العام

 .اإلسالميتعاون ال منظمة وقرارات ،2004
 جمیع في العالقات وزیادة الفعال التضامن تعزیز .3

 خالل من المسلمین األتراك القبارصة مع المیادین
ً سیاسی ھمدعم ً وتقنی ا ً مادی/ا  ائلھموستمكینھم من تطویر ل ا

 لمستدامةا االقتصادیة للتنمیةمواتیة  بیئة لتھیئة الخاصة
 .والرفاه

 لتركیةا قبرصلوالیة  واالقتصادي السیاسي الدعم تقدیم .4
 التعاون منظمة منطقة في الكامل إدماجھابھدف 

 .بأسره الدولي والمجتمع اإلسالمي
 رفاهوال التنمیة من أعلى مستویاتبلوغ ل التعاون زیادة .5

 .الجدیدة الشراكة حالة إطار في
 تبادل مثل ،في ھذا الصدد الالزمة العملیة التدابیر تنفیذ .6

 كشافالست التجاریة والوفود المستوى الرفیعة الزیارات
 ومساعدة الثقافیة، العالقات وتطویر التعاون، فرص

 يف بحقھم المطالبة على المسلمین األتراك القبارصة
وضع اإلطار الدائم و الدولیة، المحافل فيإسماع صوتھم 

ر بكل من السف المسلمین األتراك القبارصةلتمكین  الالزم
 اإلسالمي،تعاون ال منظمة في األعضاء الدول إلىحریة 

 عمشاریال دعم لتنمیةوضمان مواصلة البنك اإلسالمي ل
 .اإلنمائیة

 لدولالطریقة التي یمكن بھا ل بشأن مشاریع وضع .7
 في المساھمة اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

الدول األعضاء، األمانة العامة، 
مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، 

 المنظمات اإلقلیمیة والدولیة 
 

س الصادر -42/19القرار رقم  2016-2025
لمجلس وزراء  42الدورة  عن

 مایو الكویت،(الخارجیة 
2015(. 

البیان الختامي للقمة اإلسالمیة 
الثالثة عشرة (إسطنبول، أبریل 

2016.( 

س الصادر -43/19رقم  القرار
لمجلس وزراء  43عن الدورة 
 أكتوبر طشقند،(الخارجیة 

2016(. 
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 المساعدة تقدیم طریق عن التسویة تكالیفتحمل 
 .المسلمین األتراك لقبارصةل

دور منظمة التعاون تعزیز  2.4.5 
اإلسالمي في درء النزاعات وتسویتھا 
بالطرق السلمیة عن طریق 
الدبلوماسیة الوقائیة وتعزیز الحوار 

 والوساطة.

 ماءالحك مجلسضطلع بھا ی محددة دوارأل الترویج .1
 الحمیدة والمساعي العام لألمین نوالخاص نووالمبعوث

 .العام لألمین
 مختلف في النزاعاتتسویة و لتقاربل جھودبذل  .2

 منظمة آلیة أحكام استخدام خالل من النزاع مناطق
  .عاتاالنز تسویةالخاصة ب اإلسالمي التعاون

 في المصلحة ألصحاب خاصة اجتماعات ترتیب .3
 .النزاعات مختلف

 مع ثیقینالو والتنسیق بالتشاور المبكر لإلنذار آلیة إنشاء .4
 نظمةم في األعضاء الدول جمیع وبموافقة المعنیة البلدان

على على التحرك  منظمةال مساعدةل اإلسالمي التعاون
 الدول بین لمنع أن تتطور الخالفات ياستباقنحو 

 األعضاء غیر والدول األعضاء الدول بین أو األعضاء
 رجل"دور  لعبإلى نزاعات، عوض االقتصار على 

 الواقع. فينزاع ال اندالعبعد " طفاءاإل
 ذات ومؤسساتھا اإلسالمي التعاون منظمة قدرات بناء .5

 إعادة وبرامج السالم اتفاقات تنفیذمجال  في الصلة
 . اعنزال انتھاء بعد التأھیل

والمبعوثون  مجلس الحكماء
 فریق ،الخاصون لألمین العام

منظمة التعاون ل التابعاالتصال 
 فضالمعني بالسلم واإلسالمي 
   ندونیسیة)اإلمبادرة ال(النزاعات 

 كازاخستان وتركیامبادرة 
 األمانة العامة

فریق االتصال التابع لمنظمة التعاون 
اإلسالمي المعني بالسلم وفض 

 النزاعات

 اإلسالمي التعاون منظمة میثاق 2016-2025
 .27و) 3( 2 المادتان

 
) 113 الفقرة( الختامي البیان

 عشرة الثالثة اإلسالمیة قمةلل
 .)2016 أبریل سطنبول،إ(
 

س الصادر -44/43رقم  القرار
 والثالثین الثالثة الدورةعن 

وزراء الخارجیة  لمجلس
 بشأن) 2016 أکتوبر، طشقند(

التابع  تصالاال فریق إنشاء
 اإلسالمي التعاون لمنظمة

 .النزاعات المعني بالسلم وفض
 

س الصادر -48/43رقم  القرار
 نیثالوالث الثالثة الدورة نع

وزراء الخارجیة  لمجلس
 بشأن )2016 أكتوبر طشقند،(

 الدول بیناإلسالمي  التقارب
 .عضاءألا

البیئة والتغیر المناخي  2.5 5
 واالستدامة

 :األھداف

حمایة البیئة والمحافظة علیھا،  2.5.1
وتعزیز أنماط اإلنتاج واالستھالك 
المستدامة، وتعزیز القدرات للحد من 
مخاطر الكوارث، والتخفیف من آثار 

 .والتكیف مع تقلباتھتغیر المناخ 

مرة  البیئة لوزراء اإلسالمي المؤتمر اجتماعات عقد .1
 تنفیذ في المحرز لتقییم التقدم باعتباره منتدى سنتین كل

 تغیر حدة من التخفیف إلى الرامیة واألنشطة البرامج
. األعضاء الدول في الكوارث مخاطر من والحد المناخ

 من قلتنسییخص افیما  مانةمھام األ اإلیسیسكوتتولى و
 .لمؤتمردورات ھذا ا عقد أجل

 

اإلیسیسكو، منظمة التعاون 
 اإلسالمي، األمانة العامة

ت  ع-42/4القرار رقم  2016-2025
لمجلس  42 ةالصادر عن الدور
 الكویت،(وزراء الخارجیة 

بشأن قضایا ) 2015 مایو
 البیئة. 

) 156 الفقرة( الختامي البیان
 عشرة الثالثة اإلسالمیة للقمة

 .)2016 أبریل إسطنبول،(
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 منظمة/المتحدة األمم مصفوفة
-2016 اإلسالمي التعاون
 .)2016 مایو جنیف،( 2018

ع ت -43/4رقم  القرار
لمجلس  43الصادر عن الدورة 

 طشقند،(وزراء الخارجیة 
 .)2016 أكتوبر

تعزیز التعاون بین الدول  2.5.2 
األعضاء والشركاء الدولیین في 

البیئة والحفاظ علیھا، بما مجال حمایة 
دة في ذلك تنفیذ االتفاقات البیئیة المتعد

 األطراف.

 الدول قدرة لزیادة تدریبیة ودورات عمل ورش تنظیم .2
 نم والحد المناخ تغیر آثار من التخفیف على األعضاء

 .الكوارث مخاطر
الخاص  اإلسالمي التعاون مخطط منظمة تطبیق .3

 .بالتكنولوجیا الصدیقة للبیئة
 

اإلیسیسكو، مؤسسات منظمة 
 التعاون اإلسالمي، األمانة العامة

 اإلسالمي المؤتمر قرار 2016-2025
 ،الرباط( البیئة لوزراء السادس
 .)2015 أكتوبر

 المتحدة/منظمة األمم مصفوفة
-2016 اإلسالمي التعاون
 .)2016 مایو جنیف،( 2018

 العامة للجمعیة 15الدورة  قرار
 ویونی آباد، إسالم( لكومستیك

2016(. 

ع ت -43/4رقم  القرار
لمجلس  43الصادر عن الدورة 

 طشقند،(وزراء الخارجیة 
 .)2016 أكتوبر

تعظیم االستخدام المثمر للمیاه  2.5.3 
 وتقلیص آثاره المدمرة.

 التي للمیاه اإلسالمي التعاون منظمة رؤیة تحدد .1
 لتعزیز المتاحة الفرص 2012 مارس في مدتاعتُ 

 وبناء ،الممارسات أفضل تبادل ذلك في بما التعاون،
 في األعضاء الدول بین المعارف وتقاسم ،القدرات

 .المیاهالمرتبطة ب جوانبال جمیع
 

) 160البیان الختامي (الفقرة  2025-2016 كومستیك، اإلیسیسكو، األمانة العامة
 عشرة الثالثة اإلسالمیة للقمة

 .)2016 أبریل إسطنبول،(

ع ت -5/42رقم  القرار
لمجلس  42الصادر عن الدورة 

 الكویت،( وزراء الخارجیة 
 .)2015 مایو

 الثالث اإلسالمي المؤتمر قرار
 مایو إسطنبول،( المیاه لوزراء
2016(. 
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ع ت -5/43 القرار رقم
 43 الصادر عن الدورة من

 لمجلس وزراء الخارجیة 
 .)2016 أكتوبر طشقند،(

تمتین التعاون من أجل تنفیذ  2.5.4 
رؤیة منظمة التعاون اإلسالمي 
الخاصة بالماء وبلوغ األھداف 

 والغایات المسطرة فیھا.  

 المیاه عن المسؤولین للوزراء اإلسالمي المؤتمر عقد .2
 ؤیةر تنفیذ في المحرز لتقییم التقدم سنتین مرة كل
 .للمیاه اإلسالمي التعاون منظمة

 الدولي المجلس أنشأه الذي اهالمی مجلس تشغیل سیتم .3
 عوض في للمساعدة الصحراوي الجراد لمکافحة الثالث
 منظمة رؤیة في مذکور وھ کما لألنشطة تنفیذ خطة

 .المائیة اإلسالمي التعاون
 قدرات لزیادة تدریبیة ودورات عمل حلقات تنظیم .4

 .األعضاء الدول وقدرات
 .یئیةالب اإلدارة تعزیز بشأن اإلیسیسكو مشروع تنفیذ .5
 المستدامة اإلدارة بشأن اإلیسیسكو مشروع تنفیذ .6

 .الطبیعیة للموارد

األمانة العامة ومؤسسات منظمة 
 التعاون اإلسالمي ذات الصلة

 
الدول األعضاء، األمانة العامة 

 وشركاء آخرون 
 
 

 مركز أنقرة، اإلیسیسكو، كومستیك
 

اإلیسیسكو، األمم المتحدة ومنظمات 
 أخرى وطنیة وإقلیمیة ودولیة 

2016-2025 
 
 
2016-2025 

 
 
 
2016-2025 

 
2016-2018 

 
 

ع ت -5/42رقم  القرار
لمجلس  42الصادر عن الدورة 

 الكویت،( وزراء الخارجیة 
 .)2015 مایو

 الثالث اإلسالمي المؤتمر قرار
 مایو إسطنبول،( المیاه لوزراء
2016(. 

ع ت -5/43 القرار رقم
 43 الصادر عن الدورة من

 لمجلس وزراء الخارجیة 
 .)2016 أكتوبر طشقند،(

 التخفیف من وطأة الفقر 2.6 6

 :األھداف

تنفیذ أنظمة وتدابیر حمایة  2.6.1
اجتماعیة وطنیة مالئمة للجمیع 
وتحقیق تغطیة واسعة للفقراء 

 .2025والشرائح الھشة بحلول عام 

ر انتشار الفقتخفیض نطاق  2.6.2
المدقع في الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي بمقدار الثلثین، 
علما أن الفقر المدقع یُعَّرف حالیا على 

دوالر  1.25أنھ العیش على أقل من 
 .أمریكي یومیا

التقلیل بما ال یقل عن الثلث  2.6.3
من نسبة السكان من جمیع األعمار 

 .میةللتن اإلسالمي التضامن وقلفائدة صند حشد الموارد .1
 
 

 
 

 ووضع الصغر البالغ للتمویل وطنیة مؤسسات إنشاء .2
مجال عملھا  وتوسیع نطاقھا بھدف تعزیز لدعمھا نظام

 قطاعات مختلف في نشاطھا وتوطید وضمان استدامتھا
 .االقتصاد

 
 بغیة إیجاد وظائف وفرص المھارات لتنمیة برامج تنفیذ .3

 .في المجتمع أنسب للفئات الضعیفة عمل
 

 نبالتعاو االجتماعي األمان شبكات برامج نطاق توسیع .4
 المدني المجتمع ومنظمات الحكومیة غیر المنظمات مع

 المساواة. وعدم الفقر استھداف في فعالیتھا وضمان
   

 التضامن األمانة العامة، صندوق
للتنمیة، البنك اإلسالمي  اإلسالمي

للتنمیة، مركز أنقرة، اإلیسیسكو، 
 الدول األعضاء 

 
 

 التضامن األمانة العامة، صندوق
للتنمیة، البنك اإلسالمي  اإلسالمي

 ، كومسیكللتنمیة، مركز أنقرة
 
 

نك اإلسالمي األمانة العامة، الب
 للتنمیة، مركز أنقرة

 
نك األمانة العامة، مجموعة الب

اإلسالمي للتنمیة، مركز أنقرة، 
 كومسیك

 

2016-2025 
 
 
 
 
 
2016-2017 

 
 
 
 
2015-2025  

 
 
2016-2025 

 
 
 

) 124البیان الختامي (الفقرة 
 عشرة الثالثة اإلسالمیة للقمة

 .)2016 أبریل إسطنبول،(

 
اق الصادر -3/42رقم  القرار

لمجلس وزراء  42عن الدورة 
 مایو الكویت،( الخارجیة 

2015(. 

 
اق الصادر -3/42رقم  القرار

لمجلس وزراء  42عن الدورة 
 مایو الكویت،( الخارجیة 

 صندوق بشأن )2015
 للتنمیة اإلسالمي التضامن
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الذین یعیشون في حالة الفقر بجمیع  
 أبعاده.

كفالة حصول الرجال  2.6.4
والنساء، خاصة الفقراء والشرائح 
الھشة منھم، على أنصبة منصفة من 
الموارد االقتصادیة وعلى الخدمات 
األساسیة والملكیة والسیطرة على 
األراضي وغیر ذلك من أشكال 
الممتلكات واإلرث والثروات 
الطبیعیة والتكنولوجیا الحدیثة 

یة، بما فیھا المالئمة والخدمات المال
 التمویل األصغر.

وضع أطر سیاسات سلیمة  2.6.5
على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة 
والدولیة، على أساس مالئم للفقراء، 
ووضع استراتیجیات تأخذ النوع 
(الجنس) بعین االعتبار من أجل دعم 
التعجیل باالستثمار في األعمال 

 الفقر.الموجھة للقضاء على 

 اإلسالمي االجتماعي والتمویل األصغر التمویل تعمیم .5
 نم اإلسالمي التعاون منظمة بلدان (الزكاة، الوقف) في

 من فةوالضعی الفقیرة للفئات المالي اإلدماج تحسین أجل
 .المجتمع

 
 في األنشطة لتعزیز األصغر التمویل وضع برامج .6

 والزراعة السیاحة مثل االقتصاد، قطاعات مختلف
 .وغیرھا والخدمات

 
 مختلف معالجة إلى الھادفة الحكومیة السیاسات تعزیز .7

 الخدمات توفیر خالل من ذلك في بما الفقر، أبعاد
 .نوالمسنی واألطفال النساء سیما وال للجمیع، األساسیة

 
 نم لبرنامج التخفیف اإلسالمي األصغر التمویل تنفیذ .8

 القدرات. ونقل الفقر وطأة

 
نك األمانة العامة، مجموعة الب

للتنمیة، مركز أنقرة، اإلسالمي 
 كومسیك

 
 

األمانة العامة، مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمیة، مركز أنقرة.

 
 

نك األمانة العامة، مجموعة الب
اإلسالمي للتنمیة، مركز أنقرة، 

 كومسیك
 

األمانة العامة، مجموعة البنك 
 اإلسالمي التحاداإلسالمي للتنمیة، ا

، الغرفة اإلسالمیة لمالكي البواخر
لتجارة والصناعة والزراعة، الدول ل

 األعضاء
 

 
2016-2025 

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
2016-2025 

 
 
 
2016-2025 

 

 السنوي التنسیقي االجتماع
 التعاون منظمة لمؤسسات
 دیسمبر (جدة، اإلسالمي

2015(. 

 

اق الصادر -3/43رقم  القرار
لمجلس وزراء  43 الدورة عن

 أكتوبر طشقند،( الخارجیة
 األصغر التمویل بشأن) 2016

 والصنادیق واالجتماعي
 االقتصادیة والبرامج الخاصة
 .اإلقلیمیة

 

اق الصادر  -5/43رقم  القرار
لمجلس وزراء  43 الدورة عن

 أكتوبر طشقند،( الخارجیة
2016(. 

  التجارة واالستثمار والتمویل 2.7 7
التجارة واالستثمار بین بلدان  -1

 منظمة التعاون اإلسالمي
  :األھداف
تشجیع المبادالت التجاریة بین  2.7.1

الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 .اإلسالمي

 

تعزیز وإقامة مناطق للتجارة  2.7.2
الحرة ومناطق لتجھیز الصادرات في 

األعضاء في منظمة التعاون الدول 
اإلسالمي، وتسھیل االستثمارات 
البینیة، بما في ذلك تدفقات 

 
 
 

 واالستثمار للتجارة الفرعیة اللجنة اجتماعات عقد .1
 منظمة لمؤسسات السنوي التنسیق الجتماع التابعة

 .ميالسإلا التعاون
 

 
 

 
 الیةالم بالتنمیة المعنیة الفرعیة اللجنة اجتماعات عقد .2

 يالسنو يالتنسیق الجتماعل التابعة الخاص والقطاع
 .اإلسالمي التعاون منظمة لمؤسسات

 
 
 

األمانة العامة، المركز اإلسالمي 
لتنمیة التجارة، البنك اإلسالمي 

للتنمیة، اإلیسیسكو، مركز أنقرة، 
، اإلسالمي لمالكي البواخر التحادا

الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة 
 .والزراعة

 
 مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي.

 
 

 
 
 

016-2025 
 
 
 
 
 
 
2016-2025 

 
 
2016-2025 

 
 
 

(د) من میثاق منظمة  17المادة 
 التعاون اإلسالمي

  
 
 
 

الصادر عن  6/18القرار رقم 
لمجلس وزراء  18الدورة 

(المملكة العربیة  .الخارجیة
 )1989السعودیة، 
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ي ف، االستثمارات األجنبیة المباشرة
 .القطاعین العام والخاص

تعزیز الشراكة بین شركات  2.7.3
القطاع العام والقطاع والخاص داخل 

 .بلدان المنظمة وفیما بینھا

إنشاء شراكات بین القطاعات  2.7.4
المنتجة في الدول األعضاء من أجل 

القدرة التنافسیة لجھات اإلنتاج  تعزیز
 .والتصدیر

زیادة اإلنتاجیة وقدرة  2.7.5
المنتجات وتنافسیتھا في الدول 

 األعضاء.

زیادة حجم التجارة البینیة في  2.7.6
إطار منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة 

 .2015نة عما ھي علیھ س 6%

فضلیات ألنظام افعیل ت 2.7.7
التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي 
وتشجیع الدول األعضاء في المنظمة 
المنتمیة إلى اتفاقیات تجاریة إقلیمیة 
أخرى على االنضمام إلى نظام 

فضلیات التجاریة لمنظمة التعاون ألا
اإلسالمي وتكثیف الجھود لضمان 

 .نجاحھ

اون لعامة للتعتنفیذ االتفاقیة ا 2.7.8
االقتصادي والفني والتجاري بین 
الدول األعضاء في المنظمة ومثیالتھا 
من الصكوك المتعددة األطراف 
 الخاصة بالتجارة واالستثمار تنفیذاً 

 .فعاالً 

االستمرار في تنفیذ  2.7.9
استراتیجیة الكومسیك لبناء عالم 

 ستثمارالاشجیع ت لوكاالت منتظمة منتدیات تنظیم .3
 الممارسات أفضل تبادلبغیة  التجارة ترویج وھیئات

 التجارة وتعزیز ستثماراتالا وجذب القدرات وبناء
 .ميالساإل التعاون منظمةفي منطقة  البینیة

 
 متخصصة. واستثماریة تجاریة معارض تنظیم .4
 

 
 

آجال إنجاز و کلفة لتقلیل مشترکة إجراءات وضع .5
 منظمة في األعضاء الدول بینفیما  التجاریةاألعمال 
 .اإلسالمي التعاون

 في عضاءاأل لدولا قدرات لبناء عمل اتورش تنظیم .6
 ةالنافذتطبیق نظام في مجال  ميالسإلا التعاون منظمة

 .الوحیدة
 التعاون لمنظمة التجاریة األفضلیات نظامطبیق ت .7

 عیلتفل التجاري التفاوض للجنة اجتماع وعقد اإلسالمي
 .النظام

 
 ائتمان خدمات استخدام على األعضاء الدول تشجیع  .8

 .المتاحة االستثمار على التأمینو اتدراالص
 

 لتداول.ل القابلة االستراتیجیة السلع على إنتاج تشجیعال .9
 

 

 التصدیق آلیات ذلك في بما الحالل، صناعةب النھوض .10
 .واالعتماد

 
 

 ةنضم بعد إلى االتفاقیت لم التي األعضاء الدول تشجیع .11
 ینب فیما والفني والتجاري االقتصادي للتعاون العامة
 تم التي اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول

 الدورة اق الصادر عن-1/8 القرار بموجب اعتمادھا

األمانة العامة، مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمیة، مركز أنقرة، 

المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، 
 الدول األعضاء.

 
المركز اإلسالمي األمانة العامة، 
مجموعة البنك لتنمیة التجارة، 

الغرفة اإلسالمیة  اإلسالمي للتنمیة،
 .للتجارة والصناعة والزراعة

األمانة العامة، المركز اإلسالمي 
الدول كومسیك، لتنمیة التجارة، 

  األعضاء
األمانة العامة، المركز اإلسالمي 

 .لتنمیة التجارة، الدول األعضاء
 

 الدول األعضاء، كومسیك
 
 
 

األمانة العامة، مجموعة البنك 
 ، كومسیكاإلسالمي للتنمیة

 
األمانة العامة، مجموعة البنك 

نمیة، المركز اإلسالمي اإلسالمي للت
 لتنمیة التجارة

 
األمانة العامة، معھد المواصفات 

والمقاییس للدول اإلسالمیة، الدول 
 األعضاء.

 
الدول كومسیك، األمانة العامة، 

 األعضاء.
 
 

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
2016-2025 

 
 
2016-2018 

 
 
2016-2025 

 
 
 
2016-2025 

 
 
2016-2025 

 
 
 
2016-2025 

 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 

 اق (أ)  -1/43رقم  القرار
الصادرة عن  والتوصیات

 تشجیع لوكاالت األول المنتدى
 الثاني والمنتدى االستثمار

 .التجارة لھیئات ترویج
اق الصادر -1/42رقم  القرار

لمجلس وزراء  42عن الدورة 
 مایو الكویت،( الخارجیة

 ةالبینی التجارة بشأن) 2015
 التعاون في منطقة منظمة

 .اإلسالمي
 للكومسیك العامة الجمعیة 
 .)2015 نوفمبر إسطنبول،(
 

 منظمة بین التعاون مصفوفة
ومنظمة  اإلسالمي التعاون

 مایو جنیف،) األمم المتحدة
2016. 
الصادر  اق-1/43رقم  القرار

لمجلس وزراء  43الدورة  عن
 أكتوبر طشقند،( الخارجیة

2016(. 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصادر  اق-1/43رقم  القرار
لمجلس وزراء  43الدورة  عن

 أكتوبر طشقند،( الخارجیة
2016(. 
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إسالمي مترابط في جمیع قطاعاتھا 
البینیة  من أجل زیادة التجارة

واالستثمار في إطار منظمة التعاون 
اإلسالمي بغیة تحقیق الھدف الرئیسي 
المتمثل في تعزیز التعاون االقتصادي 
 .والتجاري فیمت بین الدول األعضاء

 مایو طرابلس،(وزراء الخارجیة  لمجلس الثامنة
 ، على القیام بذلك.)1977

 
 أجل من جھودھا مواصلة على عضاءألا الدول تشجیع  .12

 .المیثاقوفق أحكام  الكومسیك قرارات تنفیذ

 
 
 

كومسیك، األمانة العامة، مؤسسات 
منظمة التعاون اإلسالمي، الدول 

 .األعضاء

 
2016-2019 

 
 
 

 

 
الصادر  اق-1/43رقم  القرار

لمجلس وزراء  43عن الدورة 
 أكتوبر ،طشقند(الخارجیة 

2016(. 
 

  تنمیة المالیة اإلسالمیة -2 
  :األھداف
وضع نظام مالي إسالمي  2.7.10

 وإنشاء مؤسساتسلیم وُمحكم التنظیم 
حصیفة ذات صلة لضمان تطویر 

 .منّظٍم للمالیة اإلسالمیة
 

تیسیر تدفق الموارد المالیة  2.7.11
وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 
واستثمارات المحافظ فیما بین الدول 
األعضاء في منظمة التعاون 

 .اإلسالمي
 

تطویر وترویج المنتجات  2.7.12
للنھوض بالتنمیة المالیة اإلسالمیة 

االجتماعیة واالقتصادیة في الدول 
األعضاء في منظمة التعاون 

 .اإلسالمي
 

تعزیز التعاون في مجال  2.7.13
الصیرفة اإلسالمیة والمالیة اإلسالمیة 
مثل التشریعات، واعتماد المعاییر، 
وآلیات الحوكمة الشرعیة، وتطویر 

 المنتجات.

 من للتخفیف اإلسالمي األصغر التمویل برنامج تنفیذ .1
 .سنوات 3الذي یمتد على  القدرات ونقل الفقر وطأة

 
 
 
 

 .اإلسالمي االجتماعي التمویل حول منتدى عقد .2
 
 

 مياإلسال التعاون منظمة بلدان بین فیما التعاون زیادة .3
 رؤوس حركة حریة تعزیز إلى تھدف برامج خالل من

 تعزیز أجل من األخرى المالیة والموارد األموال
 خالل من ذلك في بماالبیني،  واالستثمار التجارة
ھذه  في األساسیة الھیاكل لتطویر صكوك إصدار
 البلدان.

 زیزلتع الوطنیة والتنظیمیة التشریعیة األطر تطویر .4
 .األعضاء الدول في اإلسالمیة المالیة المنتجات

 
 التجارة تمویل في ميالسإلا التمویل اعتماد تعزیز .5

 وقطاع اإلسالمي التعاون منظمة بلدان بین البینیة
 .الحاللالمنتجات 

 
 لتعمیم الدولیة اإلسالمي التمویل مؤسسات دعم .6

 .عالمیا اإلسالمیة المالیة المنتجات
 

 الدول مع اإلسالمي التمویل مجال في الخبرات تبادل .7
 أسواق وتعزیز القدرات بناء بھدف األخرى األعضاء

 .اإلسالمي المال رأس

األمانة العامة، المنظمة اإلسالمیة 
اإلسالمي  التحادلألمن الغذائي، ا
، الغرفة اإلسالمیة لمالكي البواخر

للتجارة والصناعة والزراعة، البنك 
 ، الدول األعضاءاإلسالمي للتنمیة

 
 األمانة العامة، مجموعة البنك

 اإلسالمي للتنمیة، الدول األعضاء
 

األمانة العامة، مجموعة البنك 
، اإلسالمي للتنمیة، مركز أنقرة

 كومسیك
 
 

األمانة العامة، مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمیة، مركز أنقرة.

 
األمانة العامة، مجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمیة، مركز أنقرة، معھد  
المواصفات والمقاییس للدول 

 اإلسالمیة.
األمانة العامة، مجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمیة، مركز أنقرة، 
 كومسیك

نك األمانة العامة، مجموعة الب
اإلسالمي للتنمیة، مركز أنقرة، 

 كومسیك
 

2016-2017 
 
 
 
 
 

2017 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
2016-2025 

 
 
 
2016-2025 

 
2016-2025 

 
 
2016-2025 

 

 للكومسیك العامة الجمعیة
 )2015 نوفمبر إسطنبول،(
 

اق الصادر -5/43 القرار رقم
لمجلس وزراء  43عن الدورة 
 أكتوبر طشقند،(الخارجیة 

2016( 
 

 للتنمیة اإلسالمي البنك رؤیة
 البنك مجموعة( 2020

 )جدة للتنمیة، اإلسالمي
 

الصادر عن  اق-2/42 القرار
لمجلس وزراء  42الدورة 

 مایو الكویت،( الخارجیة
2015( 

 
 السنوي التنسیقي االجتماع

 التعاون منظمة لمؤسسات
 دیسمبر (جدة، اإلسالمي

2015( 
 

) 124 الفقرة( الختامي البیان
 عشرة الثالثة اإلسالمیة للقمة

 )2016 أبریل إسطنبول،(
 

الصادر عن  3/43 القرار
لمجلس وزراء  43الدورة 
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 نظام منالمتأتیة  للموارد الكافي ستخدامالا تعزیز .8

 .التنمیة غراضأل وقفلوا الزكاة

األمانة العامة، مجموعة البنك 
، اإلسالمي للتنمیة، مركز أنقرة

 كومسیك

 
 

 

 الخارجیة (طشقند، أكتوبر
 األصغر التمویل بشأن) 2016

 والصنادیق واالجتماعي
 االقتصادیة والبرامج الخاصة
 اإلقلیمیة

 
 الزراعة واألمن الغذائي 2.8 8

 :األھداف

زیادة اإلنتاجیة الزراعیة  2.8.1
والربحیة للنظم الزراعیة بغیة تحقیق 

األمن الغذائي والتغذیة في استدامة 
الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 .اإلسالمي

تطویر نظم لإلنتاج الغذائي  2.8.2
تراعي التنوع الزراعي، واالقتصاد 
في استھالك المیاه، وكفاءة استخدام 

 ي.األراض

تحسین اإلطار السیاسي  2.8.3
والتنظیمي لضمان تطویر القطاع 

 .الزراعي واإلنتاج الغذائي

االستغالل األمثل تشجیع  2.8.4
لألراضي وغیرھا من الموارد 
الطبیعیة في القطاع الزراعي 

 .واإلنتاج الغذائي

تشجیع ودعم االستثمارات  2.8.5
البینیة في القطاع الزراعي واإلنتاج 

 .الغذائي

تعزیز ھیاكل المنظمة  2.8.6
اإلسالمیة لألمن الغذائي لبلوغ أھدافھا 

الغذائي فیما  وتنسیق عملیات األمن
 بین الدول األعضاء في المنظمة.

 لألمن اإلسالمیة للمنظمة الخمسیة العمل خطة تنفیذ .1
 :یتعلق منھا بالمسائل التالیةوخاصة ما  الغذائي،

 جمیع في بحث وإجراء شاملة بیانات قاعدة إنشاء −
 الغذائي األمن جوانب

 الصغیرةللمنشآت الزراعیة  صندوق إنشاء −
 والمتوسطة

 والعلمي الزراعي لبحثل صندوق إنشاء −
الخاص بالمنظمة اإلسالمیة  ستثمارالا برنامج وضع −

  لألمن الغذائي
 .الغذائي لألمن إقلیمیة برامج وضع −

 يف للمنظمة التنفیذي المجلس ألعضاء عمل ورشة عقد .2
 نم الرابع الربع خالل السعودیة العربیة بالمملكة جدة
 2016 عام

 
 

 
 

 األمن مجال في القدرات وبناء التدریب برامج تنفیذ .3
 .الزراعیة والتنمیة الغذائي

 
 محددة إقلیمیة لمؤسسات التقنیة المدخالتحشد  .4

 ،الملحیة للزراعة الدولي المركز مثل ات،القطاع
 .ةالجاف المناطق في الزراعیة للبحوث الدولي والمركز

 
 .الجاریة القطن مشاریع تنفیذ متابعة .5
 

 
 

األمانة العامة، المنظمة اإلسالمیة 
االتحاد اإلسالمي لألمن الغذائي، 

البنك اإلسالمي لمالكي البواخر، 
للتنمیة، اإلسیسیكو، مركز أنقرة، 
المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، 

 الدول األعضاء.
 
 
 
 

األمانة العامة، المنظمة اإلسالمیة 
لألمن الغذائي، االتحاد اإلسالمي 
لمالكي البواخر، البنك اإلسالمي 
 للتنمیة، اإلسیسیكو، مركز أنقرة، 
المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، 

 الدول األعضاء.
 

األمانة العامة، المنظمة اإلسالمیة 
لألمن الغذائي، مركز أنقرة، الدول 

 األعضاء 
مانة العامة، المنظمة اإلسالمیة األ

 لألمن الغذائي، مركز أنقرة
 
 

األمانة العامة، المنظمة اإلسالمیة 
لألمن الغذائي، البنك اإلسالمي 

للتنمیة، مركز أنقرة، المركز 
 ، كومسیكاإلسالمي لتنمیة التجارة

2016-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
2016-2025 

 
 
2016-2018 

 
 
 
2016-2025 

 
 
 

الصادر عن  اق-2/42 القرار
لمجلس وزراء  42الدورة 

 مایو الكویت،( الخارجیة
2015( 

 السنوي التنسیقي االجتماع
 التعاون منظمة لمؤسسات
 دیسمبر (جدة، اإلسالمي

2015( 
) 118 الفقرة( الختامي البیان
 عشرة الثالثة اإلسالمیة للقمة

 )2016 أبریل إسطنبول،(
 منظمة بین التعاون مصفوفة
واألمم  اإلسالمي التعاون

 )2016 مایو المتحدة (جنیف،
 

 الغذائي األمن القرار بشأن
 ھاعتمدت الذي الزراعیة والتنمیة
للمؤتمر  السابعة الدورة

 الغذائي الوزاري حول األمن
 أستانا،( الزراعیة والتنمیة

 )2016 أبریل
 

الصادر  اق-1/42رقم  القرار
لمجلس وزراء  42عن الدورة 

 مایو الكویت،( الخارجیة
 والتنمیة الزراعة بشأن) 2015
 الغذائي واألمن الریفیة
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القاضي  اإلسالمي التعاون منظمة قرار تنفیذ .6
 لبرامج الوطنیة المیزانیات من ٪6نسبة  بتخصیص

 .عضاءألا الدول في الغذائياألمن و الزراعیة التنمیة
 

 حصولال فرص زیادة لتشجیع برامج تنفیذ في الشروع .7
 الزراعیة والمدخالت والمیاه األراضي موارد على

 المزارعین صغاربالنسبة ل سیما وال المال، ورأس
 .الغذائي واإلنتاج الزراعیة التنمیة لدعم

األمانة العامة، المنظمة اإلسالمیة 
 لألمن الغذائي، الدول األعضاء

 
 

العامة، المنظمة اإلسالمیة  األمانة
 لألمن الغذائي، الدول األعضاء

2016-2025 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 

الصادر اق -2/43رقم  القرار
لمجلس وزراء  43الدورة عن 

 أكتوبر طشقند،( الخارجیة
 والتنمیة الزراعة بشأن) 2016
 الغذائي واألمن الریفیة

 

التشغیل والبنیة التحتیة  2.9 9
 والتصنیع

 الصناعة -1

 : األھداف

زیادة القدرة اإلنتاجیة  2.9.1
والتصدیریة المحلیة للدول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي مع 
التركیز على القطاعات ذات القیمة 
المضافة في الزراعة والصناعات 

 .التحویلیة والبحریة والخدمات

الرفع من القیمة المضافة  2.9.2
للصناعات القائمة على الموارد 
الطبیعیة، مع إیالء اھتمام خاص 
إلیجاد فرص العمل وتطویر العلوم 

 .والتكنولوجیا واالبتكار

الصناعة تطویر وتیسیر  2.9.3
المراعیة للبیئة والصناعات القائمة 

 على االقتصاد األزرق.

 
 
 
 

 لتطویر المبتكرة والحلول االستثمارات تشجیع .1
 عالةالفذات الكلفة و الحدیثة والتكنولوجیات الصناعة

 .محلیا تكییفھا یمكن التي
 من واسعة مجموعة مع استراتیجیة شراكات بناء  .2

 الخاص القطاع ذلك في بما المصلحة، أصحاب
 األخرى، البحثیة والمؤسسات والمؤسسات والجامعات

 .واالبتكار التصنیع دعم أجل من
 خالل من ذلك في بما الخاص، القطاع استثمارات دعم .3

 أجل من والخاص، العام القطاعین بین الشراكات
 واالبتكار. الصناعیة التنمیة

 يف األعضاء البلدان بین فیما النشط التعاون تعزیز .4
 ونقل االستثمار لتیسیر اإلسالمي التعاون منظمة

 ربأسعا المعلومات وتكنولوجیا المالئمة التكنولوجیا
 اعةالصن لتطویر المعلومات تكنولوجیا وشبكة معقولة

 
 
 
 

األمانة العامة، مركز أنقرة، 
 كومسیك

 
 

األمانة العامة، مركز أنقرة، الغرفة 
اإلسالمیة للتجارة والصناعة 

 الدول األعضاءوالزراعة، 
 

األمانة العامة، مركز أنقرة، الغرفة 
اإلسالمیة للتجارة والصناعة 

 والزراعة
 

األمانة العامة، مجموعة البنك 
، اإلسالمي للتنمیة، مركز أنقرة

 كومسیك

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
2016-2018 

 
 
 
2016-2018 

 
 
2016-2018 

 
 

 
 
 
 

 السنوي التنسیقي االجتماع
 التعاون منظمة لمؤسسات
 دیسمبر (جدة، اإلسالمي

2015( 
) 129 الفقرة( الختامي البیان
 عشرة الثالثة اإلسالمیة للقمة

 )2016 أبریل إسطنبول،(
 

اق الصادر -2/43رقم  القرار
لمجلس وزراء  43عن الدورة 

 أكتوبر طشقند،( الخارجیة
 العمل بشأن) 2016

 

 النقل  -2 

 : األھداف

تخفیض تكالیف التصدیر  2.9.4
واالستیراد وتحسین الخدمات من 
خالل تطویر ممرات النقل المالئمة 

 
 

 -وسیكاس -باماكو -دكار حدیدال سكةال قطعم تنفیذ دعم .1
 -دكار حدیدال سكةال ممرمن  دیوالسو -بوبو

 
 

األمانة العامة، المركز اإلسالمي 
لتنمیة التجارة، البنك اإلسالمي 
للتنمیة، إیسیسكو، مركز أنقرة، 

 
 
2016-2018 

 
 

اق الصادر -3/42 القرار رقم
لمجلس وزراء  42عن الدورة 
 مایو الكویت،(الخارجیة 

 النقل بشأن) 2015
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والشبكات وذلك لزیادة القدرة 
 .التنافسیة للدول األعضاء

 

إنشاء ممرات آمنة ومترابطة  2.9.5
للنقل المتعدد الوسائط وشبكات بین 
الدول األعضاء لتسھیل المبادالت 

یما فثقافیة التجاریة واالجتماعیة وال
 .بینھا

 

 

 سكة لمشروع األموالحشد  خالل من سودانتبور
 .باماكو -دكار حدیدال
 
 
 

 منظمة في عضاءألا للدول النقل وزراء اجتماع إحیاء .2
 .ميالسإلا التعاون

 
 التعاون لمنظمة تابعة للنقل متكاملة شبكة تطویر .3

 وأنظمة وقواعد قوانین مواءمة ذلك في بما اإلسالمي،
 البحریة والسالمة الجوي المجال وإدارة البري النقل

 .الجویة الخدمات وتحریر
 

 دولال في والخاص العام القطاعین بین الشراكة تعزیز .4
 النقل مجال في ميالسإلا التعاون منظمة في عضاءألا

المنظمة اإلسالمیة لألمن الغذائي، 
االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر، 

 الدول األعضاء  
 

األمانة العامة، مركز أنقرة، الدول 
 األعضاء  

 
األمانة العامة، البنك اإلسالمي 

للتنمیة، مركز أنقرة، الدول 
 األعضاء  

 
 
 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 
للتنمیة، الغرفة اإلسالمیة للتجارة 

 ، كومسیكوالصناعة والزراعة

 
 
 
 

2017 
 
 
2016-2018 

 
 
 
 
2016-2018 

 
 

) 129 الفقرة( الختامي البیان
 الثالثة اإلسالمیة القمة من

 أبریل إسطنبول،( عشرة
2016( 

 منظمة بین التعاون مصفوفة
اإلسالمي واألمم  التعاون

 )2016 مایو المتحدة (جنیف،
الصادر اق -2/43 القرار رقم

لمجلس وزراء  43عن الدورة 
 أكتوبر طشقند،(الخارجیة 

 النقل بشأن) 2016
 
 

 الطاقة  -3 

 :األھداف

تعزیز قدرات الدول األعضاء  2.9.6
في منظمة التعاون اإلسالمي في 
مجاالت إنتاج الطاقة وتجارتھا 
وتوزیعھا، وذلك بھدف ضمان 

 .حصول الجمیع على الطاقة

 

الجمیع على ضمان حصول  2.9.7
الطـاقة المستدامـة والحدیثة بأسعار 

 معقولة وبشكل موثوق فیھ.

 

زیادة حصة تولید الكھرباء من  2.9.8
خالل مصادر الطاقة البدیلة 

 .والمتجددة

 
 
 

 التعاون في منطقة منظمة البیني االستثمار تشجیع .1
 الطاقةب المتعلقة التحتیة البنیة بھدف تطویر اإلسالمي

 .الطبیعي والغاز والنفط
 

 يف اإلسالمي التعاون بین بلدان منظمة التعاون تعزیز .2
واستخدام  وتوزیع ونقل وإنتاج استكشاف مجاالت

 ادلالتب ذلك في بما المكررة، ومنتجاتھما والغاز النفط
 .والغاز النفط عملیات في الفني

 
 اإلسالمي التعاون بین بلدان منظمة مشاورات عقد .3

 ةالدرای تبادل وتعزیز الطاقة المج في التعاون بشأن
 .الطاقة مجاالت مختلف في والتكنولوجیا

 
 میةاإلقلی التحتیة البنى بین والربط التكامل تعزیز .4

 .للطاقة

 
 
 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 
للتنمیة، مركز أنقرة، المركز 

 ، كومسیكاإلسالمي لتنمیة التجارة
 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 
للتنمیة، مركز أنقرة، المركز 

 ، كومسیكاإلسالمي لتنمیة التجارة
 
 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 
للتنمیة، مركز أنقرة، المركز 

 اإلسالمي لتنمیة التجارة
 

 
 
 
2016-2018 

 
 
 
2016-2018 

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
2016-2017 

 
 
 

 الوزارياإلسالمي  المؤتمر
 إسطنبول،( الطاقة حول

 .)1989 سبتمبر
الصادر  اق-1/42رقم  القرار

لمجلس وزراء  42عن الدورة 
 مایو الكویت،( الخارجیة

2015(. 
 السنوي التنسیقي االجتماع

 التعاون منظمة لمؤسسات
 دیسمبر اإلسالمي (جدة،

2015.( 
الصادر  اق-1/43رقم  القرار

لمجلس وزراء  43عن الدورة 
 أكتوبر طشقند،(الخارجیة 

2016(. 
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األمانة العامة، البنك اإلسالمي   
للتنمیة، مركز أنقرة، المركز 

 اإلسالمي لتنمیة التجارة
 السیاحة -4 

 :األھداف

التعریف بالفرص  2.9.9
واإلمكانیات االستثماریة التي تزخر 

بھا الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي وإبراز أفضل 

الممارسات السائدة في بعض الدول 
 .السیاحةاألعضاء في قطاع 

 

إقامة تحالفات بین المعنیین  2.9.10
في مجال السیاحة بھدف تعزیز 

التسویق السیاحي المشترك وتعزیز 
جھود التعاون على مستوى المناطق 
الفرعیة، على مستوى منطقة منظمة 

 .التعاون اإلسالمي ككل

 

تعزیز دور الشراكات بین  2.9.11
القطاعین العام والخاص في توسیع 

لقدرات واألنشطة السیاحیة وتطویر ا
الحالیة، وإنشاء مرافق جدیدة 

تستجیب لمعاییر الجودة والخدمة 
المناسبة، وذلك باستخدام أحدث 

 .التكنولوجیا

تعزیز المشاریع السیاحیة  2.9.12
اإلقلیمیة والبینیة في الدول األعضاء 

 .لجذب االستثمارات

 

 
 

 في والتعاون التنمیة إلطار التنفیذي البرنامج تفعیل .1
 ،)2017-2016( األعضاء الدول بین السیاحة مجال
 .الخصوص وجھ على

 
 اإلسالمیة والتسویق السیاحة حول عمل فرق إنشاء .2

 .السیاحي
 

 اصوالخ العام القطاعین من للمستثمرین منتدى تنظیم .3
 .السیاحة تنمیة مجال في

 
 بشأن عواصم السیاحة وترویجیة ثقافیة أنشطة تنظیم .4

 2017 عامو ؛)تركیا - ونیاق( 2016 لعاماإلسالمیة 
 وعام ؛)السعودیة العربیة المملكة المنورة، المدینة(

 ).اإلیرانیة اإلسالمیة جمھوریةال تبریز،( 2018
 

 (القاھرة،اإلسالمي الثالث للسیاحة  تنظیم المعرض .5
 .)2017 أكتوبر 18-21

 
 مجبرنا لوضع السیاحي التسویق لھیئات اجتماع عقد .6

 .التسویق استراتیجیة بشأن عمل
 

 .لمانحینل مؤتمر وتنظیم وطنیة سیاحیة مشاریع إعداد .7
 
 

 السوق في اإلسالمیة السیاحة توزیع عن دراسة إعداد .8
 .العالمیة

 
 ستدامةالم السیاحة تنمیة بشأن اإلقلیمي المشروع تنفیذ .9

 والمناطق للحدود العابرة الحدائق من شبكةفي شكل 

 
 

األمانة العامة، مركز أنقرة، المركز 
اإلسالمي لتنمیة التجارة، الغرفة 

اإلسالمیة للتجارة والصناعة 
 والزراعة، الدول األعضاء

جمھوریة إندونیسیا، مالیزیا، 
 جمھوریة بنغالدیش الشعبیة

 
األمانة العامة، مركز أنقرة، الغرفة 

اإلسالمیة للتجارة والصناعة 
 والزراعة

 
األمانة العامة، مركز أنقرة، المركز 

اإلسالمي لتنمیة التجارة، الغرفة 
اإلسالمیة للتجارة والصناعة 

 دول األعضاءوالزراعة، ال
 

األمانة العامة، مركز أنقرة، المركز 
اإلسالمي لتنمیة التجارة، إرسیكا، 

 اإلیسیسكو، الدول األعضاء
 
 
 

األمانة العامة، المركز اإلسالمي 
لتنمیة التجارة، مركز أنقرة، الدول 

 األعضاء
 األمانة العامة، مركز أنقرة

 
 

 
 
2016-2017 

 
 
 
2016-2018 

 
 

2017 
 
 
2017-2018 

 
 
 
 
2017-2018 

 
 

2017 
 
 
2016-2018 

 
 
2016-2019 

 
 
2016-2019 

 

 
 

اق الصادر عن -1/42 القرار
لمجلس وزراء  42الدورة 

 مایو الكویت،( الخارجیة
 ة.السیاحی التنمیة بشأن) 2015
 )129 الفقرة( الختامي البیان
 عشرة الثالثة اإلسالمیة للقمة

 .)2016 أبریل إسطنبول،(
 

الصادر  اق-1/43رقم  القرار
لمجلس وزراء  43عن الدورة 
 أكتوبر طشقند،(الخارجیة 

 السیاحة. بشأن) 2016
 التاسع اإلسالمي المؤتمر قرار

 (النیجر، السیاحة لوزراء
 ).2015 دیسمبر

 
 السنوي االجتماع التنسیقي

 التعاون منظمة لمؤسسات
 دیسمبر اإلسالمي (جدة،

2015( 
 

 بین األمم التعاون مصفوفة
 التعاون ومنظمة المتحدة

 مایو جنیف،( اإلسالمي
2016( 

 
 للتنمیة اإلسالمي البنك رؤیة

 البنك مجموعة( 2020
 )جدة للتنمیة، اإلسالمي
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تعزیز الوعي حول أھمیة  2.9.13
اإلسالمیة في الدول السیاحة 

 .األعضاء وخارجھا

 ةبراع مشاریع إنشاءو أفریقیا؛ غرب في المحمیة
التعاون  منظمة من أخرى مناطق في لحدودل

 .اإلسالمي

األمانة العامة، المركز اإلسالمي 
 التجارة، مركز أنقرةلتنمیة 

 

 

العمالة والتشغیل والحمایة  -5 
 االجتماعیة

 :األھداف

المعلومات تشجیع تبادل  2.9.14
وأفضل الممارسات واالستراتیجیات 
والسیاسات والتجارب في مجال 
السالمة والصحة المھنیة، والعمالة 
والحمایة االجتماعیة والھجرة، وذلك 
بھدف تعزیز ثقافة الوقایة والسیطرة 

 .على األخطار المھنیة

تعزیز السالمة والحمایة في  2.9.15
 العمل، ومنھا توفیر الظروف الالئقة

للعمل، واألجور وأوقات العمل، 
والسالمة المھنیة والصحیة، وباقي 

 .العناصر األساسیة للعمل الالئق

تحسین شفافیة المعلومـات  2.9.16
المتعلقة بإحصـاءات التشغیل وتشجیع 

 .بـرامج التـدریب المھني

 
 
 

 لتعاونا لمنظمة التعاون إلطار التنفیذي البرنامج تفعیل .1
 ة،االجتماعی العمالة والتشغیل والحمایة بشأن اإلسالمي

 الصحة بتطویر المتعلقة التعاون مشاریع سیما وال
 المھنیتین والسالمة

 والصحة السالمة تطویر بشأن القدرات بناء برنامج .2
 .قنيالت المالیزي للتعاون البرنامج إطار في المھنیتین

 
 تشغیل برنامج المتعلقة بتوسیع استكمال الدراسة .3

شمل المنطقتین اآلسیویة واألفریقیة في لی الشباب
 .اإلسالمي التعاون منظمة

 
 في العمل لوزراء الرابع اإلسالمي المؤتمر عقد .4

 .2017 عام في السعودیة العربیة المملكة
 

باكو  في التعاون اإلسالمي منظمة عمل مركز إنشاء .5
 .بأذربیجان

 رفي مجال تطوی التقني للتعاون ستة مشاریع تنفیذ .6
 .المھنیتین والسالمة الصحة

 
 حول والدراسات البحوث حول عمل ورشة عقد .7

 بقضایا المتعلقة اإلسالمیة والممارسات المفاھیم
 .2016 إندونیسیا، العمالة،

 
 
 

األمانة العامة، المركز اإلسالمي 
 لتنمیة التجارة، مركز أنقرة

 
 

 مركز أنقرة
 
 

 مركز أنقرة
 
 
 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 
 للتنمیة، مركز أنقرة

 
 مركز أنقرة

 
األمانة العامة، مركز أنقرة، الدول 

 األعضاء
 

األمانة العامة، الغرفة اإلسالمیة 
للتجارة والصناعة والزراعة، 

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة

 
 
 
2016-2019 

 
 
 

2017 
 
 
2016-2019 

 
 
 

2017 
 
 

2017 
 
2016-2025 

 
 

2017 
 
 

 
 
 

 ةاإلسالمی للقمة الختامي البیان
 عشرة الثالثة

 
اق الصادر عن  -1/42 القرار

لمجلس وزراء  42الدورة 
العمالة  بشأن الخارجیة

 االجتماعیة والتشغیل والحمایة
 

اق الصادر -2/43رقم  القرار
لمجلس وزراء  43عن الدورة 

 أكتوبر طشقند،( الخارجیة
2016( 

 
 المؤتمرالصادر عن  قرارال

  العمل راءلوز الثالث اإلسالمي
 

تنمیة القدرة على إقامة المشاریع  -6 
  والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 :األھداف

إنشاء قطاع خاص حیوي  2.9.17
یعمل بشكل جید لزیادة حجم 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2017 
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االستثمار والتجارة والنمو 
االقتصادي والتصنیع والتحول 

 .الھیكلي

زیادة مساھمة المؤسسات  2.9.18
دول ال الصغیرة والمتوسطة في تنمیة

األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي ونموھا االقتصادي 
الشامل، وزیادة تنافسیة ھذه 
المؤسسات وحیویتھا من خالل تسھیل 
وصولھا إلى المعلومات واألسواق 
وتنمیة الموارد البشریة والمھارات 

 .والتمویل والتكنولوجیا

تعزیز المؤسسات الصغرى  2.9.19
 .اوالمتوسطة للنساء وتشجیعھ

 

 لقطاعا في الرئیسیین المصلحة ألصحاب اجتماع تنظیم .1
 .الخاص

 
 

 
 نم الخاص القطاع لمشارکة إضافیة آلیات استکشاف .2

اللجنة التوجیھیة المعنیة بالتجارة واالستثمار في  خالل
إطار االجتماع التنسیقي السنوي لمؤسسات منظمة 

 التعاون االسالمي
 

 مجاالت في الحجم والمتوسطة الصغیرة المشاریع دعم .3
 .والتجارة والزراعة السیاحة

 
 

 
 

 جببمو التجاریة المنازعات لتسویة تحكیم آلیة إنشاء .4
 ةوحمای تعزیز بشأن اإلسالمي التعاون منظمة اتفاقیة

 اإلسالمي التعاون منظمة دول في االستثمار
 

 ومنتدى الخاص القطاع منتدى في المشارکة تعبئة .5
 .األعمال سیدات

 
 

 لقطاعینا بین المشاریع ة وتنظیمشراكلل منتدیات تنظیم .6
 منتظم أساس على والخاص العام

 
 أجل من والنساء الشباب لدى المبادرة روح تعزیز .7

 ولالد في قتصادیةالا اإلمكانات من ستفادةاال تحسین
 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

األمانة العامة، الغرفة اإلسالمیة 
والزراعة، للتجارة والصناعة 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، 
مركز أنقرة، المركز اإلسالمي 

 لتنمیة التجارة
 

األمانة العامة، الغرفة اإلسالمیة 
للتجارة والصناعة والزراعة، 

 الدول األعضاءكومسیك، 
 
 

األمانة العامة، مركز أنقرة، المركز 
اإلسالمي لتنمیة التجارة، الغرفة 

والصناعة اإلسالمیة للتجارة 
والزراعة، المركز اإلسالمي الدولي 

 للمصالحة والتحكیم
 

األمانة العامة، المركز اإلسالمي 
لتنمیة التجارة، الغرفة اإلسالمیة 

 للتجارة والصناعة والزراعة
 

األمانة العامة، الغرفة اإلسالمیة 
للتجارة والصناعة والزراعة، 

 المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة
 

امة، مجموعة البنك األمانة الع
اإلسالمي للتنمیة، مركز أنقرة، 

الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة 
 والزراعة

 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
2016-2025 

 
 
2016-2018 

 الصادر عن المؤتمر القرار
 لوزراء الثالث اإلسالمي

 2015 أكتوبر جاكرتا، العمل،
 
 

 التعاون منظمة اتفاقیة
 وحمایة تعزیز بشأن اإلسالمي
 الدول بین االستثمار وضمان

 )1977(المنظمة  في األعضاء
 

 ةاإلسالمی الختامي للقمة البیان
 یلأبر إسطنبول،( عشرة الثالثة

2016( 
 
 

الصادر  اق-2/42رقم  القرار
لمجلس وزراء  42عن الدورة 

 القطاع تنمیة بشأن الخارجیة
 الخاص

 
 

الصادر عن  اق-1/43 القرار
لمجلس وزراء  43الدورة 

 القطاع الخارجیة بشأن تنمیة
 أكتوبر طشقند،( الخاص
2016( 

 

 العلوم والتكنولوجیا واالبتكار 2.10 10

 :فدھال
 
 

 حول العلوم إسالمي خاص قمة مؤتمر عقد .1
 السیاسیة القیادات دعم التماس بھدف والتكنولوجیا

 
 

األمانة العامة، كومستیك، حكومة 
 كازاخستان

 
 
2016-2017 

 

 
 

 ع ت-1/42رقم  القرار
لمجلس  43الصادر عن الدورة 



24 
 

النھوض بالتنمیة واالستفادة  2.10.1
من العلوم والتكنولوجیا واالبتكار 
ألغراض التنمیة المستدامة من خالل 
تشجیع البحث والقدرات التكنولوجیة 
في جمیع القطاعات واالبتكار 
وتطویر التكنولوجیا المحلیة من خالل 
توفیر بیئة تنظیمیة مواتیة، وذلك 
تمشیا مع مقررات أجھزة ومحافل 

ذات الصلة، بما فیھا  المنظمة
الكومستیك ومع رؤیة منظمة التعاون 

 .للعلوم والتكنولوجیا 1441اإلسالمي 

 في الدول واالبتكار والتكنولوجیا العلوم لتعزیز
ھذا المجال في  عمل خطة اعتماد خالل من األعضاء
 .القادمة العشر للسنوات

 
 یروالتطو البحث وتشجیع التكنولوجیا استخدام زیادة .2

 واالبتكار
 

 لمیةالع التحتیة البنیة على السنوي نفاقإلا مضاعفة .3
 اإلسالمیة البلدان في والتطویر والبحث

 
 اإلنتاج من اإلسالمي التعاون منظمة بلدان حصة زیادة .4

 وبراءات المنشورات حیث من( العالمي العلمي
 )االختراع

 
 
 

 اتالتكنولوجی استیعاب في مجال المحلیة القدرات بناء .5
 المبتكرة

 
 االبتكاراتتسخیر  حول اإلیسیسكو مشروع تنفیذ .6

 واالقتصادیة االجتماعیة لتنمیةلخدمة ا التكنولوجیة
 .المستدامة

 
 لومالع تدریس تحدیث حول اإلیسیسكو مشروع تنفیذ .7

 .المستقبلیة االحتیاجات لتلبیة
 

 استراتیجیات دعم حول اإلیسیسكو مشروع تنفیذ .8
 .بتكارالوا والتكنولوجیا العلومفي مجاالت  البحوث

 
 
 
 

، مؤسسات أخرى تابعة كومستیك
 لمنظمة التعاون اإلسالمي

 
 الدول األعضاء

 
 

اإلیسیسكو، وزارات العلوم 
والتكنولوجیا واالبتكار، اللجان 

الوطنیة والبرلمانیة والمؤسسات 
ذات الصلة المعنیة بسیاسات العلوم 

 في الدول األعضاء
 

 وطنیة ومنظمات المتحدة األمم
 أخرى ودولیة وإقلیمیة

  
 ومنظمات المتحدة اإلیسیسكو، األمم

 أخرى ودولیة وإقلیمیة وطنیة
 
 

 ومنظمات المتحدة اإلیسیسكو، األمم
 أخرى ودولیة وإقلیمیة وطنیة

 
اإلیسیسكو، وزارات التعلیم العالي 
 والبحث العلمي في الدول األعضاء

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
2016-2025 

 
 
2016-2018 

 
 
 
 
 
2016-2019 

 
 
2016-2018 

 
 
 
2016-2018 

 الكویت،( وزراء الخارجیة
 )2015 مایو

 السنوي التنسیقي االجتماع
 التعاون منظمة لمؤسسات
 دیسمبر جدة،( اإلسالمي

2015( 

) 139 الفقرة( الختامي البیان
 عشرة الثالثة اإلسالمیة للقمة

 )2016 أبریل إسطنبول،(

) 137 الفقرة( الختامي البیان
 عشرة الثالثة اإلسالمیة للقمة

 للكومستیك العامة الجمعیة
 )2016 مایو آباد، إسالم(

 منظمة بین التعاون مصفوفة
 ومنظمة اإلسالمي التعاون

مایو  جنیف،(األمم المتحدة 
2016( 

ع ت -1/43رقم  القرار
لمجلس  43الصادر عن الدورة 

 طشقند،( وزراء الخارجیة
 )2016 أكتوبر

الصادر عن  8/43رقم  القرار
لمجلس وزراء  43الدورة 

 أكتوبر طشقند( الخارجیة
2016( 

  التعلیم 2.11 11
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 :الھدف

تحقیق تعلیم جید وشامل  2.11.1
ومنصف في كافة المراحل االبتدائیة 
والثانویة والتعلیم العالي، وتعزیز 
فرص التعلم مدى الحیاة من أجل 
النھوض بالمعارف والمھارات 
الالزمة للعمل المربح، وروح 
المقاولة، واالبتكار والتنمیة 

 .المستدامة

 
 تعلیم على والرجال النساء جمیع حصول فرص زیادة .1

الجامعة) میسور  ذلك في بما(تقني ومھني وعالي 
  التكلفة وعالي الجودة 

 
 منظمة برنامج إطار في الدراسیة المنح عدد زیادة .2

 الدول لطلبة التعلیمي لتبادلل اإلسالمي التعاون
ما و تعلیم العاليوال التعلیم الثانوي برامج في األعضاء

 المھني التدریب ذلك في بماتعلیم العالي، البعد 
 التقنیة والمواد واالتصاالت المعلومات وتكنولوجیا
 .والعلمیة والطبیة والھندسیة

         
 والخاص، العام القطاعینفي  جامعاتال أداء تعزیز .3

في مجال  شراكاتالو والروابط،تشبیك ال وتعزیز
 مراقبة بشأن والخبرات المعارف وتبادل البحوث،

 .الدولي والتصنیف الجودة
 

 مراكز إلى ميالسإلا التعاون منظمة جامعات تحویل .4
 موضوعات على خاص بشكل التركیز مع امتیاز،
 الدولیین، موظفیھا عدد وتوسیع المعاصرة، العلوم
ً ناثإو اً ذكور  .مالیا مستدامة مؤسسات وجعلھا ،ا

          
 نظام في واالعتماد الجودة ضمان عملیات تعزیز .5

 عاونالت منظمة دول بین التعاون وتعزیز العالي التعلیم
 .ا المجالھذ في اإلسالمي

 
اإلیسیسكو، الیونسكو، األلكسو، 

جمعیة تطویر التعلیم في أفریقیا، 
 الیونیسیف 

 
 

الدول األعضاء، ھیئات منظمة 
التعاون اإلسالمي والھیئات الدولیة 

 ذات الصلة
 
 
 
 

في الدول  ةوالخاص ةالعام الجامعات
 األعضاء

 
 
 

 األمانة العامة، اإلیسیسكو
 

األمانة العامة ومؤسسات منظمة 
 التعاون اإلسالمي ذات الصلة

 
األمانة العامة، اإلیسیسكو 

 ومؤسسات أخرى ذات صلة
 
 

 
2016-2018 

 
 
 
 
2017-2019 

 
 
 
 
 
 
2017-2019 

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
2016-2025 

 
 

 

 
 اإلسالمي المؤتمر قرارات
 والبحث العالي التعلیم لوزراء
 دیسمبر الرباط،( العلمي
2014( 

 
ع ت -2/42رقم  القرار

لمجلس  42الصادر عن الدورة 
 الكویت،( وزراء الخارجیة

قضایا  بشأن) 2015 مایو
 العالي التعلیم

) 140 الفقرة( الختامي البیان
 عشرة الثالثة اإلسالمیة للقمة

 )2016 أبریل إسطنبول،(

) 143 الفقرة( الختامي البیان
 عشرة الثالثة اإلسالمیة للقمة

 )2016 أبریل إسطنبول،(

 منظمة بین التعاون مصفوفة
 واألمم اإلسالمي التعاون

 )2016 مایو المتحدة (جنیف،

ع ت الصادر -2/43 القرار
لمجلس وزراء  43عن الدورة 

 أكتوبر طشقند،( الخارجیة
2016( 

 الصحة 2.12 

 :األھداف

ضمان حیاة صحیة جیدة  2.12.1
وتحسین المحددات االجتماعیة 
للصحة، وتعزیز الرفاه لجمیع السكان 

 
 
 

 الصحیة الرعایة خدمات إلى المجاني الوصول تعزیز .1
 ؛الشاملة الصحیة التغطیة أمام الطریق لتمھید األولیة

 

 
 
 

 الدول في الصحة وزارات
 المتحدة األمم وكاالت األعضاء،

 
 
 
2016-2025 

 
 

 
 
 

ع ت -3/42القرار رقم 
 42الصادر  عن الدورة 

 لمجلس وزراء الخارجیة
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مـن كافـة األعمار من خالل الوصول 
المتكافئ إلى خدمات الرعایة الصحیة 

 .األولیة

 

 العمل وخطط واالستراتیجیات السیاسات تبسیط .2
 األعضاء للدول التشغیلیة

 
 
 
 

 جمیع على الطبي للتعلیم مستمر برنامج وضع .3
 بوجھ التركیز مع الصحیة، الرعایة نظام مستویات

 األولیة؛ الصحیة الرعایة على خاص
 
 

 لمعارف المشترك واإلنتاج رفاالمع تبادل تسھیل .4
المشتركة  برامجال خالل من األعضاء الدول بین جدیدة

 .القدرات بناءالخاصة ب

 غیر والمنظمات الصلة ذات
 الحكومیة

 
 الصحة والتربیة وزارات

 
 
 
 

مركز أنقرة، البنك االسالمي للتنمیة، 
 منظمة الصحة العالمیة

 
 
 

أنقرة، البنك االسالمي للتنمیة، مركز 
 منظمة الصحة العالمیة

 
 
 
 
 
 
2014-2019 

 

، )2015مایو  الكویت،(
 ICHM-1/5والقرار رقم 

الصادر عن الدورة الخامسة 
للمؤتمر اإلسالمي لوزراء 

 الصحة

) 145 الفقرة( الختامي البیان
 عشرة الثالثة اإلسالمیة للقمة

 )2016 أبریل إسطنبول،(
 

ع ت -3/43القرار رقم 
لمجلس  43الصادر عن الدورة 

 طشقند،( وزراء الخارجیة
 )2016أكتوبر 

 
تعزیز التعاون في مجال  2.12.2 

القضاء على أبرز األمراض الساریة 
وغیر الساریة واحتوائھا، والتعاون 

مجال إنتاج اللقاحات، واستخدام في 
مراكز التمیز ذات الصلة عند 

 .االقتضاء

 

 وبرامج سیاسات وضعمجال  في األعضاء البلدان دعم .1
 السیاسات تحلیل طریق عن الشاملة الصحیة لتغطیةا

 .بشأنھا المشورة وإسداء
 

 
 
 

 أجل من التوعیة وبرامج السیاسات أدوات تحسین .2
لقیح لت األھمیة البالغة بالفوائد العام الوعي زیادة

 .اإلنجاب ناللواتي بلغن س والنساء لرضعا
 
 

 مراكزال بین القدرات لبناء) شبكات( شبكة إنشاء .3
 األمراض مكافحةالعاملة في مجال  مؤسساتوال

 ادلتب بھدف األعضاء البلدان في منھا والوقایة المعدیة
 .وتبادلھا ونقلھا والخبرات المعارف

 

األمانة العامة، مركز أنقرة، البنك 
االسالمي للتنمیة، منظمة الصحة 

 العالمیة، الصندوق العالمي
 
 
 
 

مركز أنقرة، البنك األمانة العامة، 
االسالمي للتنمیة، منظمة الصحة 

 العالمیة، الصندوق العالمي
 
 

األمانة العامة، مركز أنقرة، البنك 
االسالمي للتنمیة، منظمة الصحة 

 العالمیة
 
 

2014-2019 
 
 
 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
2016-2025 

ع ت -3/42القرار رقم 
لمجلس  42الصادر عن الدورة 

والقرار رقم  وزراء الخارجیة
2/5-ICHM  الصادر عن

الدورة الخامسة للمؤتمر 
 اإلسالمي لوزراء الصحة

 
االجتماع التنسیقي السنوي 

ات منظمة التعاون سلمؤ
اإلسالمي (جدة، دیسمبر 

2015( 
 

) 148 الفقرة( الختامي البیان
 عشرة الثالثة اإلسالمیة للقمة

 .)2016 أبریل إسطنبول،(
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 المبكر للكشف نظام لتطویر األعضاء الدول دعم .4
 غیر األمراضالخاصة ب الخطر عوامل على والسیطرة

 والعصبیة النفسیة واالضطرابات المعدیة
 .المواد استخدام الناجمة عن ضطراباتاالو

 
 متعدد نھج تحسین/وضعل األعضاء الدول دعم .5

 الخطر عوامل على الفعالة السیطرة أجل من القطاعات
 البدني الخمول( المعدیة غیر ألمراضالخاصة با

 )... إلخالتبغتعاطي و الصحیة غیر األكل وعادات
 
 

 رنامجبفیما یتعلق ب األعضاء للدول المقدم الدعم تعزیز .6
 .األطفال شلل استئصال

األمانة العامة، مركز أنقرة، البنك 
االسالمي للتنمیة، منظمة الصحة 

 العالمیة
 
 

 األمانة العامة، البنك االسالمي
 ،للتنمیة، منظمة الصحة العالمیة

لفریق االستشاري اإلسالمي المعني ا
 شلل األطفال باستئصال

 
 

 وزارات الصحة في الدول األعضاء

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
 
 

 منظمة بین التعاون مصفوفة
 واألمم اإلسالمي التعاون

 )2016 مایو المتحدة (جنیف،

 

ع ت الصادر -3/43 القرار
لمجلس وزراء  43عن الدورة 

 أكتوبر طشقند،( الخارجیة
2016( 

 

تعزیز التعاون بین الدول  2.12.3 
األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي والشركاء الدولیین بھدف 
وضع استراتیجیات تخص إدارة 

البشریة والجوانب المالیة الموارد 
لبرنامج العمل االستراتیجي في مجال 

 .الصحة

 لقطاع المیزانیة تخصیص اعتمادات في إلى الدعوة .1
 ھذه استخدام لضمان للمساءلة آلیة وإنشاء الصحة

 .وفعال االعتمادات بشكل شفاف
 

 فیما یخص الممارسات وأفضل المعارف تبادل تسھیل .2
 الصحیة الرعایة ةللدفع مقابل التغطی خطة وضع

 .الشاملة
 

 ةالبنی لبناء الدولیین الشركاء خبرات من االستفادة .3
 .األعضاء الدول في الصحیة التحتیة

األمانة العامة، مركز أنقرة، البنك 
اإلسالمي للتنمیة، منظمة الصحة 

 العالمیة
 

 األمانة العامة، مركز أنقرة
 
 
 

األمانة العامة، منظمة الصحة 
  صندوق األممالعالمیة، الیونیسیف، 

، البنك العالمي المتحدة للسكان
 وجھات مانحة أخرى  

 

2016-2019 
 
 
 
2016-2019 

 
 
 
2016-2025 

 

ع ت الصادر  -3/42 القرار
لمجلس وزراء  42عن الدورة 

 المسائل بشأن الخارجیة
 4/5رقم  والقرار الصحیة،

الدورة الخامسة الصادر عن 
للمؤتمر اإلسالمي لوزراء 

 الصحة
 

) 146 الفقرة( الختامي البیان
 عشرة الثالثة اإلسالمیة للقمة

 )2016 أبریل إسطنبول،(
 

ع ت -3/43القرار رقم 
لمجلس  43الصادر عن الدورة 

 طشقند،( وزراء الخارجیة
 )2016أكتوبر 

 
النھوض بالمرأة وتمكینھا  2.13 13

والضمان ورعایة األسرة 
 االجتماعي

 
 
 

 
 
 

 
 
 
2016-2025 

 

ث بشأن -4/42القرار رقم 
 شؤوناالجتماعیة و الشؤون
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 :األھداف

تعزیز العدالة بین الجنسین  2.13.1
 .وتمكین األسرة

 

 

 

 لبیةلتالالزم  التدریبالمشتغالت بالمھن ب النساء دعم .1
 .العالمي السوق اقتصاداحتیاجات و معاییر

 
 المرأة دراسات في متخصصة بحث كراسي إنشاء .2

 التعاون منظمة وجامعات مؤسسات في واألسرة
 والممارسات المفاھیمقصد مراجعة  اإلسالمي

 المرأة تقدم دون تحول التي السائدة والثقافیة االجتماعیة
 .وتطورھما واألسرة

 
 مارساتوالم والمفاھیم والمسیئة السلبیة التقالید مكافحة .3

 .األعضاء الدول في لمرأةالمناھضو ل الثقافیة
 

 العنفب المتعلقة والسیاسات التشریعات وتحسین وضع .4
 نقص وفیروس والقسري المبكر والزواج المرأة ضد

 .بالبشر واالتجار البشریة المناعة
 

 دور وتفعیل األسرة قدرات بناءل آلیات وضع .5
 لألسرة المستدامة التنمیة في التطوعیة المنظمات

 األسرة مجال في العلمي البحث وتشجیع

األمانة العامة، مركز أنقرة، الدول 
 األعضاء

 
جامعات منظمة التعاون اإلسالمي، 

 البنك االسالمي للتنمیة
 
 
 
 

 اإلیسیسكو، الدول األعضاء
 
 

مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، 
 اإلیسیسكو، األمانة العامة

 
 

الھیئة الدائمة المستقلة لحقوق 
االنسان، مجمع الفقھ اإلسالمي 

 الدولي، اإلیسیسكو، األمانة العامة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42األسرة الصادر عن الدورة 
 لمجلس وزراء الخارجیة

 )2015مایو  الكویت،(

 السنوي التنسیقي االجتماع
 التعاون منظمة لمؤسسات
 دیسمبر جدة،( اإلسالمي

2015( 

 ةاإلسالمی قمةلل الختامي لبیانا
 یلأبر طنبول،إس( عشرة الثالثة

2016( 

ث الصادر عن -4/43 لقرارا
لمجلس وزراء  43الدورة 

 أكتوبر طشقند،( الخارجیة
2016( 

بناء قدرات الشباب وتعزیز  2.13.2 
 برامج التبادل بین الشباب

 التعاون منظمة في الشباب مؤسسات مع التعاون .1
 المجاالت، جمیع في الشباب قدرات لتعزیز اإلسالمي

 .والبطوالت واأللعاب الریاضیة األلعاب ذلك في بما
 

 الشباب حول تمحورةمال والبرامج منتدیاتلا تشجیع .2
 جمیعو التطرف ومكافحةالنبیلة  لقیمنشر ا إلىالرامیة 

 جتماعیةالا الشرور أنواع

 لجامعةالبنك االسالمي للتنمیة، ا
، بمالیزیا العالمیة اإلسالمیة

اإلیسیسكو، مركز أنقرة، األمانة 
 العامة
اإلسالمي للتنمیة، منتدى البنك 

شباب المؤتمر اإلسالمي للحوار 
والتعاون، األمانة العامة، الدول 

 األعضاء

ث بشأن -4/43القرار رقم  2016-2025
الشؤون االجتماعیة وشؤون 
 43األسرة الصادر عن الدورة 

 لمجلس وزراء الخارجیة
 )2016أكتوبر  طشقند،(

 

تحسین استراتیجیات  2.13.3 
 الشباب وتوفیر التعلیم الجیدتوظیف 

وتطویر قدرات تنظیم المشاریع 
 والمھارات المھنیة.

 واالبتكار الشباب انخراط حول البحوث تشجیع .1
 

 بما اس،الن بین التفاعل لتسھیل الریاضة ثقافة تعزیز .2
ً  الریاضیة األلعاب في المرأة إشراك ذلك في  وفقا

 اإلسالمیة للتعالیم

سالمي، جامعات منظمة التعاون اإل
مركز أنقرة، صندوق التضامن 

اإلسالمي، البنك اإلسالمي للتنمیة، 
 .الدول األعضاء

 الوزاریة اللجنةتقریر اجتماع  2016-2025
 اإلسالمي لمؤتمرالمنبثقة عن ا

 الشباب لوزراء األول
 .والریاضة
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المؤتمر اإلسالمي الثاني 
لوزراء الشباب والریاضة  

  .)2014(جدة، مارس 

 بشأن ث-4/42 رقم القرار
وشؤون  االجتماعیة الشؤون

 42األسرة الصادر عن الدورة 
لمجلس وزراء الخارجیة 

  .)2015 مایو الكویت،(

مصفوفة االجتماع التنسیقي 
السنوي لمؤسسات منظمة 

-2015التعاون اإلسالمي (
 . 2015ة، دیسمبر جد) 2016

الصادر  ث-4/43رقم  القرار
لمجلس وزراء  43عن الدورة 

الخارجیة (طشقند، أكتوبر 
2016(. 

تشجیع السیاسات الرامیة إلى  2.13.4 
 .تعزیز الضمان األسري واالجتماعي

 لدى واالبتكار واإلبداع المواھب بناء وتعزیز دعم .1
 األعمال وریادة التعلیم مجاالت مختلف في النساء

 .والتنمیة االجتماعیة والمشاركة
 األسرة قضایا بشأن موحدة تشریعاتتطبیق  .2

اإلیسیسكو، البنك اإلسالمي للتنمیة، 
 األمانة العامة، الدول األعضاء 

 
البنك اإلسالمي للتنمیة، اإلیسیسكو، 

 األمانة العامة

 بشأن ث-4/42 القرار رقم 2016-2025
وشؤون  االجتماعیة الشؤون

 42األسرة الصادر عن الدورة 
لمجلس وزراء الخارجیة 

 .)2015 مایو الكویت،(

الصادر  ث-4/43رقم  القرار
لمجلس وزراء  43عن الدورة 

الخارجیة (طشقند، أكتوبر 
2016.( 

توفیر وتیسیر خدمات  2.13.5 
اجتماعیة فعالة وموثوقة لألسرة 
والمرأة والطفل والمسنین وذوي 

 .االحتیاجات الخاصة

ات المھار تحسین ھدفللتربیة األسریة ب برنامج وضع .1
واصل الت مثل مجاالت في وقدراتھا ألسرل الحیاتیة

 برنامج ونشر ،والصحة واإلعالم واالقتصاد والقانون
 .العامة التدریبات خالل من األسریة التربیة

 

األمانة العامة، مجمع الفقھ اإلسالمي 
 الدولي، الدول األعضاء 

 
 
 

 بشأن ث-4/42 القرار رقم 2016-2025
وشؤون  االجتماعیة الشؤون

 42األسرة الصادر عن الدورة 
لمجلس وزراء الخارجیة 

 .)2015 مایو الكویت،(



30 
 

 اتوالفنان اتلماوالع للباحثات خاصة جائزةتأسیس  .2
 .التنمیة مجاالت مختلف في اتوالمخترعئدات والقا

اإلیسیسكو، جامعات منظمة التعاون 
وكالة األنباء اإلسالمیة اإلسالمي، 

 ، األمانة العامةالدولیة

الصادر  ث-4/43رقم  القرار
لمجلس وزراء  43عن الدورة 
 الخارجیة 

وضع تدابیر تشریعیة  2.13.6 
وإداریة مالئمة لمكافحة العنف ضد 

 .المرأة

 نساءال احتیاجات لتلبیة العامة السیاسات إطار تحسین .1
 .الصراعات من المتضررین

 
 

 
 لمنزليا والعنفالجنسانیة ب المتعلقة السیاسات تحسین .2

 أشكال وجمیع والتحرش األطفال معاملة وإساءة
 األخرى بالبشر واالتجار االستغالل

 

صندوق التضامن اإلسالمي، البنك 
اإلسالمي للتنمیة، اإلیسیسكو، 

 األمانة العامة
 
 

اإلسالمي للتنمیة، اإلیسیسكو،  البنك
 مركز أنقرة، األمانة العامة

 
 

2016-2025 
 
 
 
 
2016-2025 

 
 

 بشأن ث-4/42 القرار رقم
وشؤون  االجتماعیة الشؤون

 42األسرة الصادر عن الدورة 
لمجلس وزراء الخارجیة 

 .)2015 مایو الكویت،(

الصادر  ث-4/43رقم  القرار
لمجلس وزراء  43عن الدورة 

الخارجیة (طشقند، أكتوبر 
2016( 

تحسین إطار السیاسات  2.13.7 
لالستجابة لالحتیاجات العاطفیة 

 .للمرأة والطفل

 لأطفا مشكلة حلبھدف  والقوانین السیاسات تحسین .1
 .الشوارع في العاملین واألطفال الشوارع

 
 

 وترقیةھدر المدرسي ال من للحد سیاسات تنفیذ .2
 .للطفل قةصدی بیئة لتوفیرالوطنیة  التعلیمیة مؤسساتال
 

 لىع المدني والمجتمع الحكومیة غیر المنظمات تشجیع .3
 األمیة محو برامج تعزیز فعال في بدور االضطالع

 المناطق في التعلم ومراكز األطفال مكتبات ودعم
 .النائیة

 عجمی عدادإل المبكرة الطفولةخاص ب تعلیم نظام إدخال .4
 بتدائيالا للتعلیم طفالألا

اإلیسیسكو، مركز أنقرة، البنك 
مجمع الفقھ اإلسالمي للتنمیة، 
 األمانة العامةاإلسالمي الدولي، 

 
صندوق التضامن اإلسالمي، 

اإلیسیسكو، البنك اإلسالمي للتنمیة، 
 األمانة العامة

 
جامعات الدول اإلیسیسكو، 

 ، األمانة العامةاألعضاء
 
 

اإلیسیسكو، البنك اإلسالمي للتنمیة، 
 الدول األعضاء. األمانة العامة،

 بشأن ث-4/42 القرار رقم 2016-2025
وشؤون  االجتماعیة الشؤون

 42األسرة الصادر عن الدورة 
لمجلس وزراء الخارجیة 

 .)2015 مایو الكویت،(

 
الصادر  ث-4/43رقم  القرار

لمجلس وزراء  43عن الدورة 
الخارجیة (طشقند، أكتوبر 

2016( 

اإلنساني اإلسالمي العمل  2.14 14
 المشترك

 :األھداف

تعزیز العمل اإلنساني  2.14.1
 اإلسالمي المشترك

 میدانیةال بعثاتال
 
 
 

 ھالتمكین والبلدان األعضاء لدولبناء وتعزیز جاھزیة ا .1
 .فعالبشكل  الكوارث مواجھة من

 

 
 
 
 

األمانة العامة، مركز أنقرة، 
ن التعاولصنادیق اإلنسانیة لمنظمة ا

 
 
 
 
2016-2025 

 
 

 

 

 

 ICHAD-1/41 القرار رقم
القرار ؛ )2014(جدة، یونیو 

 ICHAD-1/42 رقم

http://www.oic-oci.org/page/?p_id=89&p_ref=34&lan=ar#iina
http://www.oic-oci.org/page/?p_id=89&p_ref=34&lan=ar#iina
http://www.oic-oci.org/page/?p_id=89&p_ref=34&lan=ar#iina
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 بین الممارسات وأفضل والخبرات المعلومات تبادل .2
 .اإلنسانیة المساعدة مجال في األعضاء الدول

 
 

 التعاون منظمة في عضاءألا للدول بیانات قاعدة إنشاء .3
 الطوارئ تاالح في مساھماتھابادل لت ميالسإلا
 .نسانیةإلا
 
 

 إطار في عضاءألا الدول في تدریبیة برامج تنظیم .4
 في القدرات لبناء ميالسإلا التعاون منظمة برنامج
 الكوارث مخاطر إدارة مجال

 
دارفور  بنك في المصلحة أصحاب اجتماع متنظی .5

 .لتنمیةل
 
 
 
 

 .السودان في التعلیم مؤسسات دعم .6
 

 
 

 النیجرو تشادفي  والمیاه الصحةمتعلقة ب مشاریع تنفیذ .7
 ءوبنا والضعفاء؛ والالجئین العائدین تدفقلمواجھة 

 الوسطى أفریقیا جمھوریة في لالجئین مخیم
 .وتشاد والكامیرون

 
لمین المس إلى اإلنسانیةساعدات الم تقدیمعملیة  تنسیق .8

 ایالروھینج
 

اللجنة الدولیة للھالل ، اإلسالمي
 الدول األعضاءالدولي، 

 
 

 ،األمانة العامة، الدول األعضاء
مكتب األمم المتحدة  مركز أنقرة،

 ةاإلنسانی الشؤونلتنسیق 
 

 األمانة العامة، مركز أنقرة
 
 
 
 

األمانة العامة، مركز أنقرة، برنامج 
مكتب األمم  األمم المتحدة اإلنمائي،

 المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
 

 ياألمانة العامة، قطر، البنك االسالم
 للتنمیة، السودان

 
 
 
 

البنك اإلسالمي للتنمیة، المنظمات 
غیر الحكومیة المحلیة، الھالل 

 األحمر السوداني
 

البنك االسالمي للتنمیة، صندوق 
لصنادیق االتضامن اإلسالمي، 

 ،التعاون اإلسالمياإلنسانیة لمنظمة 
ة ، األمانالدولي للھاللاللجنة الدولیة 

 العامة
ق لصنادیاالبنك االسالمي للتنمیة، 

 ،اإلنسانیة لمنظمة التعاون اإلسالمي

 
 
 
2016-2025 

 
 
 
2016-2018 

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
2016-2017 

 
 
 
 
 
2016-2017 

 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
2016-2017 

 
 

القرار ؛ )2015(الكویت، مایو 
طشقند، ( ICHAD-1/43 رقم

  .)2016أكتوبر 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 ) 2016(طشقند، أكتوبر 

 
 ICHAD-1/41 القرار رقم

القرار ؛ )2014(جدة، یونیو 
(طشقند،  ICHAD-1/43 رقم

 ) 2016أكتوبر 
 

 ICHAD-1/41 القرار رقم
 القرار؛ )2014(جدة، یونیو 

(طشقند،  ICHAD-1/43 رقم
 ) 2016أكتوبر 

 
 ICHAD-1/42 رقمالقرار 

القرار ؛ 2015(الكویت، مایو 
(طشقند،  ICHAD-1/43 رقم

 )2016أكتوبر 
 

 ICHAD-1/43القرار رقم 
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 

 ICHAD-1/42 القرار رقم
 ) 2015(الكویت، مایو 

 
 
 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 
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مكتب األمم المتحدة لتنسیق  مع مشتركة بعثات إیفاد .9
 لدراسة وأفغانستان باكستان إلى اإلنسانیة الشؤون

 لىإ األفغان الالجئین إلعادة المناسبة والوسائل السبل
 .أوطانھم

 
 

 يف األرضیة االنھیاراتمن  لمتضررینل الدعم تقدیم .10
 أفغانستان

 
 

 بنانل في السوریین لالجئین اإلنسانیة المساعدة تقدیم .11
 )ھاوغیر غذائیة مواد( وتركیا واألردن

 
 

 
 
 
 

 في األعضاء الدول تبرعات عن إحصاءات تجمیع .12
 اإلنسانيالعمل  مجال في اإلسالمي التعاون منظمة
 الماضیة الخمس السنواتخالل 

 
 

 المتضررین لدعم وإنمائي إنساني دولي مؤتمر تنظیم .13
 الحرب بسبب الیمن في

 
 
 
 
 
 
 

صندوق التضامن اإلسالمي، اللجنة 
، المنظمات الدولي للھاللالدولیة 

  .غیر الحكومیة
مكتب األمانة العامة بالتنسیق مع 

 الشؤونتنسیق األمم المتحدة ل
 .اإلنسانیة

 
 
 

البنك اإلسالمي للتنمیة، الھالل 
 األحمر األفغاني

 
 

األمانة العامة، البنك االسالمي 
لصنادیق اإلنسانیة لمنظمة اللتنمیة، 

، صندوق التعاون اإلسالمي
التضامن اإلسالمي، اللجنة الدولیة 

، المنظمات غیر الدولي للھالل
غیر الحكومیة الشریكة، المنظمات 

 الحكومیة الدولیة.
 

مركز أنقرة، األمانة العامة، البنك 
االسالمي للتنمیة، صندوق التضامن 

 للھاللاإلسالمي، اللجنة الدولیة 
 .الدولي

 
األمانة العامة، المملكة العربیة 

السعودیة، البنك االسالمي للتنمیة، 
المنظمات غیر الحكومیة الشریكة، 

ون عالصنادیق اإلنسانیة لمنظمة التا
، الیمن، المنظمات غیر اإلسالمي

الحكومیة الدولیة، مركز الملك 
سلمان، صندوق التضامن 

اإلسالمي، اللجنة الدولیة للصلیب 

 
 
2016-2017 

 
 
 
 
 
2016-2017 

 
 
 
2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
2016-2017 

 
 
 
 
2016-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ICHAD-1/41 القرار رقم
)؛ القرار 2014 (جدة، یونیو

 ICHAD-1/42 رقم
 ) 2015(الكویت، مایو 

 
 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 ICHAD-1/42 القرار رقم

؛ القرار )2015(الكویت، مایو 
(طشقند،  ICHAD-1/43 رقم

 )2016أكتوبر 
 
 
 
 

 ICHAD-1/42 القرار رقم
)؛ القرار 2015(الكویت، مایو 

(طشقند،  ICHAD-1/43 رقم
 )2016أكتوبر 

 
 ICHAD-1/43 القرار رقم

 )2016(طشقند، أكتوبر 
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 یشع سبل لتعزیز صغراأل التمویل مشاریع تشجیع .14
 الساحل بلدان فيیفة الضعفئات ال

 
 
 

 الوسطى؛ أفریقیا جمھوریة في ةیإغاث أنشطةتنفیذ  .15
 المياإلس تعاونال منظمة بین الموقعة االتفاقیة ومتابعة

 مكتب فتح بشأن الوسطى أفریقیا جمھوریة وحكومة
 بانغي فياإلنمائي و اإلنسانيالعمل 

 
 

والوقف  الزكاةموارد  استخدام إمكانیة استكشاف .16
 .اإلنسانیة المساعدات لتمویلالخیري 

 
 
 
 
 
 

 يف فلسطین لشعب اإلنسانیة المساعدة تقدیم تعزیز .17
 والمأوى والغسیل والصحة والتعلیم اإلغاثة مجاالت

 .العیش وسبل
 
 
 
 

األحمر، المنظمات غیر الحكومیة 
 الدولیة. مؤسسة اإلغاثة اإلنسانیة

منظمة اإلغاثة اإلسالمیة ، (تركیا)
عبر العالم (المملكة المتحدة)، منظمة 

ة اإلسالمیة (المملكة المساعد
المتحدة)، منظمة النداء اإلنساني 

 .(المملكة المتحدة)
 

اللجنة البنك االسالمي للتنمیة، 
لصنادیق ا، الدوليالدولیة للھالل 

 ،اإلنسانیة لمنظمة التعاون اإلسالمي
األمانة صندوق التضامن اإلسالمي، 

 العامة.
األمانة العامة، البنك االسالمي 

لصنادیق اإلنسانیة لمنظمة اللتنمیة، 
، اللجنة الدولیة التعاون اإلسالمي

للھالل األحمر، صندوق التضامن 
 اإلسالمي.

 
مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، 
األمانة العامة، البنك االسالمي 

للتنمیة، صندوق التضامن 
اإلسالمي، اللجنة الدولیة للھالل 

لصنادیق اإلنسانیة لمنظمة ا، الدولي
، المنظمات غیر اإلسالميالتعاون 

 الحكومیة الشریكة، الدول األعضاء. 
 

األمانة العامة، الحملة السعودیة، 
لصنادیق اإلنسانیة لمنظمة التعاون ا

، البنك االسالمي للتنمیة، اإلسالمي
صندوق التضامن اإلسالمي، اللجنة 

، إندونیسیا، الدوليالدولیة للھالل 
 وكالة وفا الفلسطینیة

 

 
 
 
 
 
 
 
2016-2020 

 
 
 
 
2016-2019 

 
 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
 
 
2016-2025 
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 في الصومال شعب إلى اإلنسانیة المساعدة تقدیم تعزیز .18
 والمأوى والغسل والتعلیم والصحة اإلغاثة تمجاال
 .العیش وسبل

 
 
 
 
 

 لىعبالنزاعات  المتأثرین األطفال حصول فرص زیادة .19
 .)الیتیم كفالة برنامج( والمنصف الشامل التعلیم

 
 العراق؛ إلى المقدمة اإلنسانیة اتالمساعد تنسیق .20

 وإعادة النازحین تأھیل إلعادة الطارئة اإلغاثة برنامج
 .توطینھم

 
 
 
 
 
 
 

  عن نیجیریا شرق شمال في السالم وبناء االنتعاش .21
 االقتصادیةو االجتماعیة البرامج طریق

 
 

 والمتضررین للمشردین) األغذیة توزیع( الدعم تقدیم .22
 .لیبیا فيمن جراء الحرب 

 
 اتمستشفی وتأھیل بالفیضانات متأثرة مدارس 4 تأھیل .23

 .مصر الحریقمتضررة من 
 

 بسبب فیجي في المتضررة المدارس تأھیل إعادة .24
 فرص على الحصول من الشباب وتمكین اإلعصار؛

 .أفضل عمل

األمانة العامة، الحملة السعودیة، 
لصنادیق اإلنسانیة لمنظمة التعاون ا

، البنك االسالمي للتنمیة، اإلسالمي
صندوق التضامن اإلسالمي، اللجنة 

المنظمات ، الدوليالدولیة للھالل 
غیر الحكومیة الشریكة، مركز الملك 

 سلمان لإلغاثة اإلنسانیة
 

البنك اإلسالمي للتنمیة، بنك 
 ت إندونیسیامعامال

 
األمانة العامة، البنك االسالمي 

لصنادیق اإلنسانیة لمنظمة اللتنمیة، 
، صندوق التعاون اإلسالمي

التضامن اإلسالمي، اللجنة الدولیة 
، المنظمات غیر الدوليللھالل 

الحكومیة الشریكة، وزراة الصحة 
العراقیة، وزارة الھجرة والمھجرین 

انیة (العراق)، منظمة اإلغاثة اإلنس
(المملكة المتحدة)، الھالل األحمر 

 القطري
البنك االسالمي للتنمیة، حكومة 
نیجیریا، الوكالة الوطنیة إلدارة 

 حاالت الطوارئ (نیجیریا) 
 

البنك االسالمي للتنمیة، الھالل 
 األحمر اللیبي

 
البنك اإلسالمي للتنمیة، األمانة 

 العامة
 

البنك االسالمي للتنمیة، مؤسسة قطر 
مؤسسة "صلتك"، رابطة الخیریة، 

 مسلمي فیجي

 
 
 
 
 
 
 
2017-2018 

 
 
2016-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2018 

 
 
 
2016-2017 

 
 
2016-2018 

 
 
2016-2019 
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من   حتیاجاتاالو األساسیة التحتیة البنى توفیر .25

 عیادات( فئات الضعیفةلل الراحة ووسائلالقدرات 
 وطاجیكستان وباكستان والعراق الیمن في) متنقلة

 .وبنغالدیش وإندونیسیا وكازاخستان
 لقدراتامن  حتیاجاتاالو األساسیة التحتیة البنى توفیر .26

 یبوالإ فیروس مكافحة( فئات الضعیفةلل الراحة ووسائل
 )وسیرالیون ومالي ولیبریا غینیا في

 
 إلى استناداً  اإلنسانیة لالحتیاجات موجز تجمیع .27

 والنیجر وتشاد الصومال بشأن المطلوبة المعلومات
 الساحل ومنطقة الوسطى أفریقیا وجمھوریة والبوسنة
 .تشاد بحیرة ومنطقة

 
 األیتامكفالة  برامج

كفالة  برنامجبشأن استنساخ  جدوى دراسة إجراء .28
 سوریاوھي  المحتاجة، األخرى البلدان في األیتام

 طىالوس أفریقیا وجمھوریة وفلسطین والیمن والسودان
 

 لیةاآل
العمل  تنسیقلالتعاون اإلسالمي  منظمة آلیة إنشاء .29

  نسانياإل
 
 اإلسالمي التعاون منظمةاإلنسانیة لصنادیق ال

 الدول فيعدیدة  اقتصادیةو اجتماعیة أنشطة تنفیذ .30
 األعضاء

 
 للعمل اإلنساني اإلسالمي التعاون منظمة إستراتیجیة

للعمل  اإلسالميتعاون ال منظمة استراتیجیة وضع .31
 اإلنساني

 
 

 إدارة الشؤون اإلنسانیة إصالح .32
 

 
مؤسسة البنك االسالمي للتنمیة، 

االتحاد  (تركیا)، اإلغاثة اإلنسانیة
 العالمي للكشاف المسلم

 
المكتب اإلقلیمي للبنك اإلسالمي 

حكومات السنغال وغینیا و للتنمیة
 ولیبیریا ومالي وسیرالیون 

 
األمانة العامة، البنك اإلسالمي 

للتنمیة، صندوق التضامن 
لصنادیق اإلنسانیة ااإلسالمي، 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي
 
 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 
للتنمیة، صندوق التضامن 

لصنادیق اإلنسانیة ااإلسالمي، 
 لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 
 األمانة العامة، الدول األعضاء

 
 
 

لصنادیق اإلنسانیة ااألمانة العامة، 
 لمنظمة التعاون اإلسالمي

 
 

األمانة العامة بالتعاون مع الدول 
األعضاء وجھات شریكة إقلیمیة 

 ودولیة أخرى 
 

2014-2017 
 
 
 

2015-2017 
 
 
 
2017-2025 

 
 
 
 
 
2016-2017 

 
 
 
 
2016-2017 

 
 
 
2016-2017 

 
 
 
2016-2025 

 
 
 
2016-2025 

 
 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 
 
 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 
 

 ICHAD-1/42 القرار رقم
 )2015مایو ، الكویت(
 
 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 



36 
 

 
 

 اإلسالمي التعاون منظمة مؤسسات مع التعاون
اإلسالمي  التعاون منظمة مؤسسات مع التعاون تعزیز .33

ام حتى ع اإلسالمي التعاون لتنفیذ برنامج عمل منظمة
2025 

 
 
 

األمانة العامة بالتعاون مع الدول 
األعضاء وجھات شریكة إقلیمیة 

 ودولیة أخرى 
 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 
للتنمیة، صندوق التضامن 

اإلسالمي، اللجنة الدولیة للھالل 
، مركز أنقرة، اإلیسیسكو، الدولي

مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، 
 صنادیق منظمة التعاون اإلسالمي   

 

 
2016-2025 

 
 
 

 
 ICHAD-1/42 القرار رقم

القرار ؛ )2015(الكویت، مایو 
(طشقند،  ICHAD-1/43 رقم

 )2016أكتوبر 
 
 

تعزیز التعاون والتنسیق مع  2.14.2 
الشركاء على المستویین اإلقلیمي 
والدولي، وخاصة وكاالت األمم 
المتحدة، بشأن الالجئین والنازحین 

 .في الدول األعضاء

 من الحدمجال  في األعضاء الدول قدرات بناء تعزیز .1
 االستجابة وتعزیز اإلنسانیة، الكوارث حاالت مخاطر
 المدنیین إلى والوصول اإلنسانیة، لألزمات الفعالة

األمم  مكتب مع بالتعاون األزمات، أثناء وحمایتھم
 .اإلنسانیة الشؤون سیقلتن المتحدة 

 
 اإلسالمي للحاالت التعاون منظمة غرفة إنشاء .2

 بومكت العالمي األغذیة برنامج مع بالتعاون اإلنسانیة
 .اإلنسانیة لتنسیق الشؤون االتحاد األوروبي

 .نمائياإل للتعاون السویسریة الوكالة مع التعاون تعزیز .3
 
 
 

 والھالل األحمر الصلیب جمعیات بین التعاون تعزیز .4
 .األحمر

 
 األمم المتحدة مفوضیة مع والشراكة التعاون تعزیز .5

 یماف المشتركة للتحدیات الجئین للتصديال لشؤون
 .اءاألعض الدول في ومساعدتھم الالجئین بحمایة یتعلق

 
 الدول في الكوارث مخاطر من للحد برامج تنفیذ .6

 اإلسالمي لوزراء وفقاً لقرارات المؤتمر األعضاء،
 البیئة

 نالشؤو األمم المتحدة لتنسیق مكتب
اإلسالمي،  التعاون اإلنسانیة، منظمة

المنظمات غیر الحكومیة الشریكة، 
 الدول األعضاء 

 

برنامج األغذیة األمانة العامة، 
المكتب اإلنساني التابع  - العالمي

 الوكالة للجماعة األوروبیة،
اإلنمائي،  للتعاون السویسریة

 المنظمات غیر الحكومیة الشریكة

للھالل  الدولیةاألمانة العامة، اللجنة 
ل األحمر التركي، الدولي، الھال

 اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
 

األمم المتحدة لشؤون  مفوضیة
الالجئین، األمانة العامة، البنك 

اإلسالمي للتنمیة، صندوق التضامن 
 اإلسالمي الدول األعضاء

 
البنك العالمي، الرئاسة العامة 

لألرصاد وحمایة البیئة (المملكة 

2016-2025 
 
 
 
 
 
2017-2019 
2016-2018 

 
 
 
 
 
2016-2017 

 
 
2016-2025 

 
 
 
 
2017-2025 
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 لتنفیذ أمریكي دوالر ملیون 200 بقیمة أموال جمع .7
 من الحد بشأن اإلسالمي التعاون منظمة عمل خطة

 الكوارث مخاطر
 
 
 

 من الحد بین الربط على التدریب برامج تنسیق  .8
 الدول في اإلنمائیة والسیاسات الكوارث طراخم

 .األعضاء
 
 

 األعضاء الدول فيالكوارث  مخاطر من الحد تعزیز .9
 .العكسي الربط برامج خالل من

 
 
 

لحاالت التشرد  حلول إیجاد بشأن لتعاونل مشروع .10
 .طویلة األمد

 
 الدول يف الدولي اإلنساني القانون تطبیق قابلیة تعزیز .11

 .بھ الوعي وزیادة األعضاء
 
 
 

 الشركاء مع التعاون على مؤسسيال طابعال إضفاء .12
 الفكریة والمراكز األعمال ومجتمع اآلخرین

 إطار في البحث ومؤسسات األكادیمیة والمؤسسات
 .للطرفین مفید

 
 منظمةبلدان  في الحكومیة غیر المنظمات مع التعاون
 اإلسالمي التعاون

 المدني المجتمع منظمات مع التعاون تعزیز .13

العربیة السعودیة)، األمانة العامة، 
 اإلیسیسكو  

األمانة العامة، صندوق التضامن 
اإلسالمي، الرئاسة العامة لألرصاد 

وحمایة البیئة (المملكة العربیة 
السعودیة)، البنك العالمي، الصنادیق 

تعاون اإلسالمي، اإلنسانیة لمنظمة ال
 اإلیسیسكو  

 
مركز أنقرة، األمانة العامة، صندوق 

التضامن اإلسالمي، الصنادیق 
اإلنسانیة لمنظمة التعاون اإلسالمي، 

 البنك اإلسالمي للتنمیة
 

البنك اإلسالمي للتنمیة، األمانة 
العامة، الصنادیق اإلنسانیة لمنظمة 

التعاون اإلسالمي، مركز أنقرة، 
 التضامن اإلسالميصندوق 

 
األمانة العامة، مركز أنقرة، صندوق 

 األمم المتحدة اإلنمائي
 

األمانة العامة، اللجنة الدولیة 
للصلیب األحمر، الدول األعضاء، 

 المنظمات غیر الحكومیة
 
 

األمانة العامة، الصنادیق اإلنسانیة 
لمنظمة التعاون اإلسالمي، مركز 

 أنقرة، البنك اإلسالمي للتنمیة،
 صندوق التضامن اإلسالمي

 
 

 
 
2016-2020 

 
 
 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 

216-2018 
 

 
2016-2025 

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
 
2016-2020 

 
 

 ICHAD-1/41 القرار رقم
 ) /2014(جدة، یونیو 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 
 

 ICHAD-1/42 القرار رقم
 ) /2015(الكویت، مایو 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 ICHAD-1/42 القرار رقم

 )2015(الكویت، مایو 
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 مجال في الحكومیة غیر لمنظماتا قدرات بناء تعزیز .14
 لكوارثمثلى لالالمیدانیة  االستجابة

 
 
 

 جالم في المدني المجتمع مع والتنسیق الشراكة تعزیز .15
 األعضاء الدول في اإلنساني العمل

 
 

 العالمیة اإلنسانیة األنشطة
 مایو، اترکی( اإلنساني للعمل العالمیة القمة نتائج متابعة .16

2016( 
 
 
 
 
 
 

ل خال عقد الذي والھجرة الالجئین مؤتمر نتائج متابعة .17
 سبتمبر 19 في المتحدة لألمم العامة الجمعیةاجتماع 
2016. 

 
 
 
 
 
 

 لالجئینمؤتمر قمة األمم المتحدة  نتائج متابعة .18
 20 في أوباما الرئیس إلیھ دعا الذيوالمھاجرین 

 .نیویورك في 2016 سبتمبر

الوكالة األمریكیة األمانة العامة، 
الھیئة الطبیة للتعاون الدولي، 

الدولیة، أكادیمیة ھارفارد للعمل 
 اإلنساني 

 
األمانة العامة، الصنادیق اإلنسانیة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
 المنظمات غیر الحكومیة الشریكة

 
 

األمانة العامة، الدول األعضاء، 
اللجنة الدولیة للھالل الدولي، البنك 

 اإلسالمي للتنمیة، مركز أنقرة 
 
 

األمانة العامة، مفوضیة األمم 
المكتب المتحدة لشؤون الالجئین، 

د ، االتحااإلنساني للجماعة األوروبیة
األفریقي، جامعة الدول العربیة، 

البنك اإلسالمي للتنمیة، اللجنة 
للصلیب األحمر، اإلیسیسكو، الدولیة 

  مركز أنقرة 
 

األمانة العامة، الوكالة األمریكیة 
للتعاون الدولي، مفوضیة األمم 

المكتب المتحدة لشؤون الالجئین، 
د ، االتحااإلنساني للجماعة األوروبیة

األفریقي، جامعة الدول العربیة، 
 البنك اإلسالمي للتنمیة، اللجنة 

الدولیة للصلیب األحمر، إیسیسكو، 
 مركز أنقرة  

 
األمانة العامة، االتحاد األوروبي، 

المكتب اإلنساني للجماعة فرنسا، 

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2025 

 
 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 
 

 ICHAD-1/42 القرار رقم
 )2015(الكویت، مایو 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 ICHAD-1/42 القرار رقم

 )2015(الكویت، مایو 
 ICHAD-1/43 القرار رقم

 )2016(طشقند، أكتوبر 
 

 ICHAD-1/42 القرار رقم
 )2015(الكویت، مایو 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 
 
 

 ICHAD-1/41 القرار رقم
 ) /2014(جدة، یونیو 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 
 
 
 

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 
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 المناخ تغیر بشأن باریس مؤتمر نتائج متابعة .19
)COP21.( 

 
 
 

الحد من مخاطر  بشأن سنداي مؤتمر نتائج متابعة .20
 .الیابان في عقد الذي الكوارث

، االتحاد األفریقي، جامعة األوروبیة
الدول العربیة، البنك اإلسالمي 
 للتنمیة، إیسیسكو، مركز أنقرة  

 
األمانة العامة، االتحاد األوروبي، 

تحدة للحد من مخاطر مكتب األمم الم
، البنك العالمي، اإلیسیسكو، الكوارث

 مركز أنقرة  
 

األمانة العامة، اإلیسیسكو، مركز 
 أنقرة  

 

 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
 

 ICHAD-1/42 القرار رقم
 ) /2015مایو  (الكویت،

 ICHAD-1/43 القرار رقم
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 ICHAD-1/42 القرار رقم

 )2015(الكویت، مایو 
 ICHAD-1/43 القرار رقم

 )2016(طشقند، أكتوبر 
حقوق اإلنسان والحكم الرشید  2.15 15

 والمساءلة

 :األھداف

تعزیز مشاركة منظمة  2.15.1
التعاون اإلسالمي في مجال تعزیز 
وحمایة حقوق اإلنسان العالمیة، 
وكذلك تقدیم رؤیة متكاملة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي القائمة على 
"الوسطیة والتسامح وحمایة الحقوق 
التي یكفلھا الدین اإلسالمي والتناغم 
والحداثة بالتعاون وبالحوار مع الدول 

 األعضاء.

 
 

 والھیئات التابعة الھیئات مع التنسیق تعزیز .1
 اإلسالمي التعاون ومنظمة المتحدة لألمم المتخصصة

 زوالتحی النمطیة والقوالب التعصب مكافحةمجال  في
 المؤسسات توطید بغیة ،التاریخ وتشویھ والتمییز

 .اإلنسان وحقوق الدیمقراطیة

 ثحی من األعضاء للدول الوطنیة السیاسات استعراض .2
 اإلنسان، لحقوق العالمیة والمبادئ للقواعد امتثالھا
 ان،اإلنس بحقوق المتعلقة الدولیة االلتزامات عن فضال

 تنفیذ تعزیز مواصلة علىالدول األعضاء  وتشجیع
 .اإلنسان حقوق مجال في التزاماتھا

 منظمةل العامة ألمانةالتابع ل العامل الفریق مع التنسیق .3
 مبادئ/مصفوفة بصیاغة المعني اإلسالمي التعاون
 اتالممارس أفضل بشأن اإلنسان حقوق لتعلیم توجیھیة

 لوطنیةا التعلیمیة االستراتیجیات مواءمةفیما یتعلق ب
 .األعضاء للدول

 
 

مفوضیة األمانة العامة، الیونسكو، 
، مركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

أنقرة، اإلیسیسكو، مجمع الفقھ 
 اإلسالمي الدولي

 
األمانة العامة، الدول األعضاء، 

 المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان
 
 
 
 

 مفوضیةاألمانة العامة، اإلیسیسكو، 
، األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

 الیونسكو
 

 مفوضیةاألمانة العامة، اإلیسیسكو، 
 ،األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

 
 

 
 
2016-2020 

 
 
 
 
2016-2018 

 
 
 
 
 
2016-2018 

 
 
 
2016-2025 

 
 
 

 
 

 س-32/42القرار رقم 
 )15(الكویت، مایو 

 
 
 

بشأن  س-32/43القرار رقم 
اإلسالموفوبیا (طشقند، أكتوبر 

)، النظام األساسي للھیئة 2016
 ة لحقوق اإلنسانلالدائمة المستق

 
 IPHRC-1/43القرار رقم 

 )2016(طشقند، أكتوبر 
 
 

 POL-32/42القرار رقم 
 ) 2015(الكویت، مایو 
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 16/18 للقرار والفعال الكامل التنفیذعمل على ال .4
حد الفاصل بین ال بلورة إلى والسعي اآلراء بتوافق
 .الكراھیة على والتحریض التعبیر حریة

 "اإلسالم في األقلیات حقوق" حول دراسات نشر .5
 المرأة میراث" و" الثقافي والتنوع اإلنسان حقوق"و

 األعضاء لدولتعمیمھا على او" اإلسالم في والرجل
تعاون ال منظمةتي بعث خالل من المتحدة األمم في

 فاھیمالمب التوعیةبھدف  ونیویورك جنیف في اإلسالمي
 .الصلة ذات اإلسالمیة

 ندورتیة لحقوق اإلنسان لالھیئة الدائمة المستق تعقد
. عادیة دورات 9 اآلنقد عقدت إلى و. كل سنة عادیتین
ھیئة ال جريتُ  أیام، خمسة تستمر التي الدورة وخالل
 جدول في المدرجة البنود جمیع بشأن متعمقة مناقشة
 والسیاسیة المدنیة الحقوق تشمل والتي أعمالھا

 اءاألعض الدول في والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة
 حقوق قضایا عن فضال اإلسالمي،تعاون ال منظمة في

 نھایة وفي. منظمةال تھم التي األخرى الدولیة اإلنسان
 ائقثوو مفصلة صحفیة بیاناتالھیئة  تصدر دورة كل

قوم الھیئة وت. المواضیع ھذهھا في آراء تعطي ختامیة
 ھذه بشأن مختلفة بحثیة ومشاریع دراساتبإعداد  أیضا

وزراء الخارجیة للنظر وعرضھا على مجلس  المسائل
 فیھا.

 :فلسطین زیارة
 إلى میدانیة بزیارة والیتھا، قامت الھیئة، في إطار .6

 عنتحدثت في تقریرھا و 2016 أبریل في فلسطین
  وقررت. اإلنسانيوضع وال اإلنسان حقوق حالة تدھور
ً الھیئة  من أجل  غزة إلى أخرى زیارةإجراء  أیضا
 في اإلنسان حقوق حالة عن كاملةمت صورةتكوین 

 .المحتلة الفلسطینیة األرض
 

ة والھیئ اإلسالمي التعاون لمنظمة الدائمة اآللیةتعتزم  .7
 قحقو انتھاكاترصد لالدائمة المستقة لحقوق اإلنسان 

 یارةزالھند إجراء  الذي تحتلھ كشمیرإقلیم  في اإلنسان

األمانة العامة، اإلیسیسكو، مجمع 
 الدوليالفقھ اإلسالمي 

 
 
 
 
 

 األمانة العامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مفوضیة األمم األمانة العامة، 
 األونروا، المتحدة لحقوق اإلنسان

 
 
 
 
 

 األمانة العامة
 
 
 
 
 

2016-2017 
 
 
 
 
 
 
2016-2025 

 
 
 
2016-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2017 

 
 
 
 
 
 
2016-2017 

 
 
 
 
 

بشأن  س-32/43القرار رقم 
اإلسالموفوبیا (طشقند، أكتوبر 

2016( 
 
 
 
 

 IPHRC-1/43القرار رقم 
  )2016(طشقند، أكتوبر 

النظام األساسي للھیئة الدائمة 
المستقلة لحقوق اإلنسان 

 وقواعد إجراءاتھا
 

النظام األساسي للھیئة الدائمة 
المستقلة لحقوق اإلنسان 

 وقواعد إجراءاتھا
 
 
 
 
 

قواعد إجراءات الھیئة الدائمة 
 لحقوق اإلنسان ةالمستقل

 المقررة تھاأنشطو
 
 
 
 

، و س-1/40القرارات رقم 
  س-8/42و  س-8/41
 

البیان الختامي للقمة اإلسالمیة 
الثالثة عشرة (إسطنبول، أبریل 

2016( 
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 دیموتق األرض على الحالة منحقق لتلھذا اإلقلیم بغیة ا
  .مجلس وزراء الخارجیة إلىبذلك  تقریر

 تسلط الھندیة الحكومة إلى مذكرة الھیئة وجھت(
 یرإقلیم كشم زیارةتبلغھا بعزمھا و والیتھا على الضوء

 اإلنسان حقوق حالة من للتحققالذي تحتلھ الھند 
 ستخطط الھندي، الرد على وبناء .الوقائع عن واإلبالغ

 لجانب. وقد سبق لالمستقبل في عملھا مسارلھیئة ا
اء لقو كشمیر آزاد زیارةأن دعا اآللیة إلى  الباكستاني

د الذي تحتلھ الھن المنحدرین من إقلیم كشمیر الالجئین
 ).المنطقة في المتضررین من وغیرھم

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 IPHRC-1/43القرار رقم 

 ) 2016(طشقند، أكتوبر 
 
 
 
 
 

صون حقوق الجماعات  2.15.2 
والمجتمعات المسلمة في الدول غیر 
األعضاء في المنظمة وحفظ كرامتھا 
وھویتھا الدینیة والثقافیة وفقا لمبادئ 

 المیثاق. 

تعتزم الھیئة الدائمة المستقة لحقوق اإلنسان إجراء  .8
 الحقائق لجمع النزاع مناطق إلى میدانیة زیارات
 األقلیات حقوق یةلحما عملیة توصیات واقتراح
 في المسألة وإثارة لوعيإذكاء ا خالل من المسلمة
 المتحدة لألمم العامة والجمعیة اإلنسان حقوق مجلس

 ، من أجل كفالةوالدولیة اإلقلیمیة المنتدیات من وغیرھا
الدولي لحقوق اإلنسان ألحكام القانون  المتثالا

 .والقانون اإلنساني الدولي
 

 حكومةفي حال سمحت لھا  میانمار زیارةالھیئة  تعتزم .9
 أحد في ةندو/ دراسیة حلقة عقد أو ،ر بذلكمیانما
 الوعي وإذكاء مباشرة معلومات لجمع المجاورة البلدان

 مسلمو منھا یعاني التي اإلنسان حقوق بانتھاكات
 .ایالروھینج

مفوضیة األمم األمانة العامة، 
 المتحدة لحقوق اإلنسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

قواعد إجراءات الھیئة 
 وأنشطتھا المقررة

 
 
 
 
 
 
 

 IPHRC-1/43القرار رقم 
 ) 2016(طشقند، أكتوبر 

 
قواعد إجراءات الھیئة 

 وأنشطتھا المقررة
 

بذل الجھود لتوحید موقف  2.15.3 
الدول األعضاء في المنظمة داخل 
الجمعیة العامة لألمم المتحدة وفي 

وغیرھما من مجلس حقوق اإلنسان 
 المنابر الدولیة.

 اإلنسان حقوق مجلس أعمال في والمساھمة المشاركة .10
 لألمم العامة الجمعیة ودورات المتحدة لألمم التابع

 التي الروتینیة التوعیة في إطار أنشطة: المتحدة 
 دورات في الھیئة بانتظام وفود تضطلع بھا، تشارك

 لألمم العامة الجمعیة ودورات اإلنسان حقوق مجلس
 ھذه وأثناء. خاللھا عروضا ھامة المتحدة وتقدم

الھیئة على إبراز وجھات نظر  یعمل وفد الدورات،
 المثیرة المواضیع بشأن اإلسالمي التعاون منظمة

األمانة العامة، بعثتا منظمة التعاون 
اإلسالمي في جنیف ونیویورك، 

فوضیة األمم المتحدة لحقوق م
   اإلنسان

 
 
 

2016-2025 
 
 
 

 النظام األساسي للھیئة
 
 
 



42 
 

 تمعالمج وممثلي المفوضیة مسؤولي مع ویجتمع للقلق،
 في األعضاء الدول وفود مع ویتفاعل المدني،

 بشأن النظر وجھات لتباد على یساعد مما المنظمة،
 بلورة فھم أجل من األساسیة اإلنسان حقوق قضایا
 .موحدة في ھذا المجال مواقف واتخاذ أفضل

تحدیث وتنقیح صكوك  2.15.4 
حقوق اإلنسان في منظمة التعاون 
اإلسالمي، بالتشاور مع الدول 
األعضاء في المنظمة، لتقریبھا من 
معاییر وصكوك حقوق اإلنسان 
العالمیة القائمة، متى وحیثما لزم 

 األمر.

 اإلنسان حقوق صكوك وصقل وتعدیل استعراض .11
 القاھرة إعالن أي اإلسالمي، التعاون منظمة في القائمة
 في ضوء المعاییر اإلسالم، في اإلنسان لحقوق

 مقترحات وتقدیم اإلنسان، لحقوق العالمیة والصكوك
 اقتضت حیثما تعزیزھا، أو تحدیثھا أو لتحسینھا

 والتطلعات ذلك وبما یتسق مع الخصائص الضرورة
 .األعضاء للدولة الدینیة

 
 مةمنظ برامج بمختلف أبعادھا في اإلنسان حقوق تعمیم .12

 نالمسلمی تمتع لتیسیر وأنشطتھا التعاون اإلسالمي
ً  المسلمین وغیر ً  تمتعا  لالدو في اإلنسان بحقوق تاما

 يف المسلمة واألقلیات المجتمعات عن فضال األعضاء،
 .اإلسالمیة غیر الدول

 
 الدول في الطفل حقوق اتفاقیة تنفیذ استعراض .13

من أجل  اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
 ةالمنطق إلى واالستثمار االھتماماسترعاء قدر أكبر من 

على  الطفل حقوق مجال في تقدمتعین إحراز یحیث 
 أشكال أسوأ على القضاء ذلك في بماوجھ االستعجال، 

 .األطفال عمل
 

 إطار في اإلعاقة ذوي األشخاص ودعم حقوق تعزیز .14
 اجتماع عقد اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة
 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق بشأن

 األمانة العامة
 
 
 
 
 
 
 

 األمانة العامة
 
 
 
 
 

ة فوضیاألمانة العامة، الیونیسیف، م
   األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

 
 
 
 
 

فوضیة األمم األمانة العامة، م
   المتحدة لحقوق اإلنسان

2016-2025 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2025  

 
 
 
 
 
2018-2020 

 
 
 
 
 
 
2019-2021 

 

ق (جدة، -1/41القرار رقم 
 )2014یونیو 

 
 النظام األساسي للھیئة 

 
 
 
 

 میثاق منظمة التعاون االسالمي 
 النظام األساسي للھیئة 

ق (طشقند، -1/43القرار رقم 
 )2016أكتوبر 

 
 النظام األساسي للھیئة

 
 
 
 
 

مصفوفة التعاون بین األمم 
المتحدة ومنظمة التعاون 

 2018-2016اإلسالمي للفترة 
 )  2016(جنیف، مایو 

 
تعزیز الخطاب العالمي  2.15.5 

بشأن الحق في التنمیة وتطبیقھ على 
 .نحو فعال

لھیئة التي نظمتھا ا المواضیعیة المناقشة توصیات تنفیذ .15
 ینتمك تأثیر" بشأنالدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان 

 في األعضاء الدول في المستدامة التنمیة على المرأة
 التاسعة العادیة الدورة خالل" اإلسالميتعاون ال منظمة

 .)2016 مایوھیئة (لل

األمانة العامة،، البنك اإلسالمي 
 للتنمیة، مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي

 
 
 

2016-2020 
 
 
 
 

 وثیقة نتائج المناقشة
المواضیعیة التي نظمتھا الھیئة 

خالل دورتھا التاسعة العادیة 
 )2016(جدة، مایو 
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 بشأن دراسیة حلقة 2016 عام لھیئة فيا تعقدوف س .16

 ثینالثال السنویة بالذكرى، احتفاالً التنمیة في الحق
و على نح تنفیذه ودعم التنمیة في الحق إعالن العتماد

 الدراسیة الحلقة عقدوستُ . العالمي يوتوافق فعال
دولة  في اإلنسان لحقوق السامیة المفوضیة مع بالتعاون

 صدروستَ . 2016 أكتوبر في المتحدة العربیة اإلمارات
 حقاال لعرضھا الدراسیة الحلقة نھایة في ختامیة وثیقة
 المتحدة لألمم العامة جمعیةفي ال الثالثة للجنةعلى ا
 ةالتنمی في بالحق المعني العامل الفریق عرض أثناء
 .اإلنسان حقوق لمجلس التابع

 
 دابیرت تنفیذ دون تحول التي التحدیات وتقییم تحدید .17

 بنكال مع بالتعاون األعضاء الدول فيالحق في التنمیة 
 اإلسالمي التضامن وصندوق للتنمیة اإلسالمي

 
 مكتب مع الشراكة على المؤسسي الطابع إضفاء .18

 :أجل من اإلنسان لحقوق السامي المفوض
 المرأة حقوق بشأن تدریبیة عمل حلقات تنظیم .أ

 ؛والطفل
 الرسمي اإلطار التفاق النھائیة الصیغة ضعو .ب

 ؛2017 عام بحلول
 اإلنسان حقوق مجال في للتثقیف مناھج وضع .ج

 جمیع على التعلیمیة المؤسسات في وإدماجھا
 يالثقاف التنوع احترام تعزیز بغیة المستویات
 .التمییز ومكافحة والتسامح

 الممارسات أفضلوتبادل  وضعفي مجال  التعاون .د
 اناإلنس حقوق مجال في والتدریب التثقیف بشأن
 األعضاء للدول

 
 حقوق" موضوع بشأن مواضیعیة مناقشة تنظیم .19

 توصیات تتضمن ختامیة إصدار وثیقةو، "الطفل
 .الجھات المعنیةیتم تعمیمھا على  عملیة

 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 
فوضیة األمم المتحدة للتنمیة، م

   لحقوق اإلنسان
 
 
 
 
 
 
 
 

األمانة العامة،، البنك اإلسالمي 
 ياإلسالم التضامن للتنمیة، صندوق

 
 

فوضیة األمم األمانة العامة، م
   المتحدة لحقوق اإلنسان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األمانة العامة، منظمة العمل الدولیة، 
فوضیة األمم المتحدة الیونیسیف، م

   لحقوق اإلنسان
 

 
2016-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2017 

 
 
 
2016-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2017 

 
 
 

 
الھیئة قواعد إجراءات 

 وأنشطتھا المقررة
مصفوفة التعاون بین األمم 

المتحدة ومنظمة التعاون 
 )2018-2016اإلسالمي (

 
 
 
 
 
 

 IPHRC-1/42القرار رقم 
 )2015(الكویت، مایو 

 
 

مصفوفة التعاون بین األمم 
المتحدة ومنظمة التعاون 
اإلسالمي (جنیف، مایو 

2016( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العادیة وثیقة الدورة التاسعة 
 )2016للھیئة (جدة، مایو 
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 منظمة بلدان في بالبشر االتجار" عن دراسة نشر .20
 لتعزیز عملیة مرفقة بتوصیات" اإلسالمي التعاون

 .الظاھرة ھذه لوقف الرشید والحكم القانون سیادة
 

 اإلسالمي التعاون منظمة في مؤتمرات المشاركة .21
 الممارسات أفضل لتبادل الصلة ذات المتحدة واألمم
والھیئة  اإلسالمي التعاون منظمة أحرزتھ الذي والتقدم

 قوقح مجال تعزیز في اإلنسان الدائمة المستقلة لحقوق
 .المجاالت مختلف في وحمایتھا اإلنسان

 

فوضیة األمم األمانة العامة، م
   المتحدة لحقوق اإلنسان

 
 

فوضیة األمم ماألمانة العامة، 
   المتحدة لحقوق اإلنسان

2016-2017 
 
 
 
2016-2025 

 IPHRC-1/43القرار رقم 
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 

قواعد إجراءات الھیئة 
 وأنشطتھا المقررة

 

تعزیز المعرفة وتبادل  2.15.6 
الخبرات بشأن أفضل الممارسات في 
مجال الحكم الرشید والعدالة والعنایة 
الواجبة وتكافؤ الفرص والمساءلة 

 .القانونوسیادة 

الھیئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان المشاركة  تعتزم .22
 التعاون لمنظمة العامة األمانة مع بنشاط، بالتنسیق

 منظمة عمل االجتماع الخاص بخطة في اإلسالمي،
دف بھ إسطنبول في بالمرأة للنھوض اإلسالمي التعاون

 الخطة. لتنفیذ عملیة توصیاتالخروج ب
 

 فیذتن وتعزیز تحسین كیفیة عن قصیرة دراسة نشر .23
 التي بالمرأة للنھوض اإلسالمي المؤتمر منظمة خطة
 .المناسب الوقت في ستقدم

 
 أفضل بشأن الخبرات وتبادل المعرفة تعزیز .24

 مواضیع تشمل بحیث التعلیمیة والمناھج الممارسات
 .اءلةوالمس القانون وسیادة والعدالة بالدیمقراطیة تتعلق

 
 

 مھاراتھا وتنمیة التعاون اإلسالمي منظمة دور تعزیز .25
 الدول في االنتخابات مراقبةفي مجال  تھااوقدر

 األعضاء
 

 األمانة العامة
 
 
 
 
 

 األمانة العامة
 
 
 

فوضیة األمم األمانة العامة، م
   المتحدة لحقوق اإلنسان

 
 
 

فوضیة األمم األمانة العامة، م
   المتحدة لحقوق اإلنسان

2016-2017 
 
 
 
 
 
2016-2017 

 
 
 
2018-2020 

 
 
 
 
2020-2022 

 
 
 

وثیقة الدورة التاسعة العادیة 
 )2016للھیئة (جدة، مایو 

 
 
 
 

وثیقة الدورة التاسعة العادیة 
 )2016للھیئة (جدة، مایو 

 
 

مصفوفة التعاون بین األمم 
المتحدة ومنظمة التعاون 
اإلسالمي (جنیف، مایو 

2016( 
 

قواعد إجراءات الھیئة 
 وأنشطتھا المقررة

 

 اإلعالم والدبلوماسیة العامة 2.16 16

 :األھداف

تشجیع التفاعل مع الصحافة  2.16.1
المطبوعة والمسموعة ووسائل 

 منظمة ببرامجللتعریف والتوعیة  خاصة جھود بذل .1
 األعضاء الدول في وأنشطتھا اإلسالمي المؤتمر
 .األخرى والبلدان

 
 

األمانة العامة، وكالة األنباء 
منتدى سلطات اإلسالمیة الدولیة، 

ي فتنظیم البث في الدول االعضاء 
، كومیاك، االسالمي  منظمة التعاون

 الدول األعضاء 

2016-2025 
 
 
 
 

إع الصادر -2/10القرار رقم 
للمؤتمر  10عن الدورة 

اإلسالمي لوزراء اإلعالم 
 ) 2014(طھران، دیسمبر 
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اإلعالم اإللكترونیة لتحسین تغطیة 
التطورات في العالم اإلسالمي بإبراز 
 وجھة نظر منظمة التعاون اإلسالمي.

 اإلعالمیة والفعالیات البرامج مختلف في المشاركة .2
 لأج من والدولیة واإلقلیمیة الوطنیة المستویات على
 منظمة اتمنظورتعریف العالم على نحو أفضل ب جعل

 .اإلسالميتعاون ال
 

 مواردالو دواتاأل وتطویر تحدیثعمل على ال .3
 التعاون بمنظمة المعلومات إدارة في یةاإلعالم

 قناةال مثل ،واإلنترنت البث ذلك في بما ،اإلسالمي
 اإلعالم ووسائل اإلسالميتعاون ال منظمةالفضائیة 

 االجتماعیة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

إع الصادر -7/10القرار رقم 
 ) 2014(طھران، دیسمبر 

(الكویت، إع -1/42القرار رقم 
 )2015مایو 

) 132البیان الختامي (الفقرة 
للقمة اإلسالمیة الثالثة عشرة 

 )2016(إسطنبول، أبریل 

و  إع-1/43القراران رقم 
إع (طشقند، أكتوبر -2/43

2016 ( 

التشجیع على االنخراط  2.16.2 
اإلعالمي الشامل (الصحف وقنوات 
التلفزیون ومحطات اإلذاعة، 
واإلنترنت ووسائل التواصل 
االجتماعي) لتغطیة برامج وأنشطة 
منظمة التعاون اإلسالمي والقضایا 
التي تھم العالم اإلسالمي تغطیة 

 .مكثفة

 التعاون منظمة في اإلعالمیة المؤسسات مع التعاون .1
 جمیع في الرئیسیة یةاإلعالم مؤسساتالو اإلسالمي

 تلفزیونیة برامج وبث إنتاجفي مجال  العالم أنحاء
الیت تھم  القضایا عن صحفیة وتقاریر متخصصة

 .بأسره العالمالتي تھم و اإلسالمي لعالما
 

 تغطیة في والمحلیة الوطنیة مالعإلا وسائل إشراك .2
 على ونشرھا ميالسإلا التعاون منظمة وأنشطة برامج

 .العالم مستوى
 

األمانة العامة، الدول األعضاء، 
 منظمة في اإلعالمیة المؤسسات

اإلسالمي والمؤسسات  التعاون
 اإلعالمیة الدولیة

 

2016-2025 
 

(الكویت، إع -1/42القرار رقم 
 )2015مایو 

) 132البیان الختامي (الفقرة 
للقمة اإلسالمیة الثالثة عشرة 

 )2016(إسطنبول، أبریل 

و  إع-2/43القراران رقم 
إع (طشقند، أكتوبر -3/43

2016( 
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تعزیز الدبلوماسیة العامة من  2.16.3 
خالل وسائل اإلعالم والمؤتمرات 
والمعارض والفعالیات الثقافیة 
والمحاضرات والبرامج والفعالیات 
األكادیمیة، ووضمان سھولة وصول 

 .الجمھور إلى المعلومات

 لخال من العامة السیاسات صنع في الشفافیة تعزیز .1
 .اإلعالم وسائط إلى الوصول وشفافیة فعالیة زیادة

 
 وحمایة المعلومات على الجمھور حصول ضمان .2

 فاقاتواالت الوطنیة للتشریعات وفقا األساسیة، الحریات
 .الدولیة

 
 اسیةالدبلوم تعزیزبھدف  لجمھورا توعیةل برامج تنفیذ .3

 الدول مواطني بشكل أكبر من المنظمةتقریب ل العامة
 .اإلعالم وسائط خالل من األعضاء

 
 لمنظمة التابعة اإلعالم وسائط بیانات قاعدة وضع .4

 عن المنظمة أخبار نشر لزیادة اإلسالمي التعاون
 .أعمالھا

 

منتدى األمانة العامة، كومیاك، 
سلطات تنظیم البث في الدول 

منظمة في االعضاء 
اإلسالمي، األمم المتحدة،   التعاون

اإلسالمیة الدولیة، وكالة األنباء 
لمنظمة التعاون  ینمنتدى اإلعالمی

 اإلسالمي، الدول األعضاء
 
 

2016-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(طھران، إع -8/10القرار رقم 
 )2014دیسمبر 

(الكویت، إع -1/42القرار رقم 
 )2015مایو 

) 133البیان الختامي (الفقرة 
للقمة اإلسالمیة الثالثة عشرة 

 )2016(إسطنبول، أبریل 

(طشقند،   إع-1/43القرار رقم 
 )2016أكتوبر 

 

عزیز التنسیق بین  2.16.4 
المؤسسات اإلعالمیة في منظمة 
التعاون اإلسالمي حول القضایا التي 

 تھم األمة.

 اتوآلی دور لتفعیل العملیة والوسائل الوسائل اعتماد .1
 ابم اإلسالمي،تعاون ال منظمةفي  اإلعالمیة المؤسسات

 الثقافیة، والشؤون لإلعالم الدائمة اللجنة ذلك في
 اتاإلذاع واتحاد الدولیة،األنباء االسالمیة  ووكالة

في الدول  البث تنظیم سلطات ومنتدى ،ةاإلسالمی
 ومنتدى اإلسالمي، التعاون منظمةاألعضاء في 

 برامجھا دعم؛ واإلسالمي التعاون لمنظمة یناإلعالمی
 العالم لشعوب أفضل خدمة تقدیم أجل من وأنشطتھا
 اإلسالمیة. اإلعالمیة والمؤسسات اإلسالمي

 عضاءألا الدول في میةالعإلا المؤسسات قدرات بناء .2
 فعالیة زیادة أجل من ميالسالا التعاون منظمة في

 بالقضایا الجمھور لتوعیة اإلعالم وسائل استخدام
 .والسیاحیة والثقافیة قتصادیةالوا جتماعیةالا

 ئاتوھی األنباء وكاالت بین والتعاون الشراكات تعزیز .3
 التعاون منظمةفي  األعضاء للدول التابعة البث

 العالم من ٪70 عن تقل ال تغطیة لتوفیر اإلسالمي
 .اإلسالمي

 الدول في البصري السمعي اإلنتاج قطاع تعزیز .4
 برامج إلنتاج اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

منتدى سلطات تنظیم األمانة العامة، 
منظمة في البث في الدول االعضاء 

اإلسالمي، اتحاد اإلذاعات   التعاون
اإلسالمیة، وكالة األنباء اإلسالمیة 

لمنظمة  ینالدولیة، منتدى اإلعالمی
التعاون اإلسالمي، اإلیسیسكو، 

 إرسیكا، مركز أنقرة
 

(طھران، إع -3/10القرار رقم  2016-2025
 )2014دیسمبر 

(طھران، إع -5/10القرار رقم 
 )2014دیسمبر 

الصادر إع -1/10القرار رقم 
لكومیاك  10عن الدروة 

 )2015دكار، أبریل (

إع الصادر -5/10القرار رقم 
لكومیاك  10عن الدروة 

 )2015(دكار، أبریل 

(الكویت، إع -1/42القرار رقم 
 )2015مایو 

) 133البیان الختامي (الفقرة 
للقمة اإلسالمیة الثالثة عشرة 

 )2016(إسطنبول، أبریل 
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) سنویا األقل علىبرامج  3( الجودة عالیة تلفزیونیة
 .األعضاء والدول المنظمة تھم التي القضایا بشأن

 

(طشقند،  إع-4/43القرار رقم 
 )2016أكتوبر 

 
تكنولوجیا المعلومات  2.17 17

المعلومات واالتصاالت وبنیة 
  الرقمیة

 :األھداف

تعزیز مھارات استخدام  2.17.1
تكنولوجیا اإلعالم واالتصال 
والتكنولوجیات الرقمیة وبنیة 

 المعلومات

الخاصة  ميالسإلا التعاون منظمة معاییر وضع .1
 لالدو بین تالتصالوا المعلومات تكنولوجیا مھاراتب
 .منظمةال في عضاءألا

 
 
 

 ذات األخرى الھیئات مع لتعاونل وسائل عن بحثال .2
 .الصلة

 

للطوارئ الحاسوبیة  فریق االستجابة
التعاون اإلسالمي، البنك  في منظمة

معھد اإلسالمي للتنمیة، 
والمقاییس للدول  المواصفات

  اإلسالمیة
 
 
 
 

2016-2019 
 
 
 
 
 
2020-2025 

 

) 135البیان الختامي (الفقرة 
للقمة اإلسالمیة الثالثة عشرة 

 )2016أبریل (إسطنبول، 

 

 

 ع ت-1/43القرار رقم 
 )2016(طشقند، أكتوبر 

تطویر استخدام تكنولوجیا  2.17.2 
المعلومات واالتصاالت كأداة لتحقیق 
النمو االقتصادي الشامل والتنمیة 
االجتماعیة والبشریة، والوصول إلى 

 .المعرفة والتكنولوجیا

 لزیادة واالتصالت المعلومات تكنولوجیا استخدام .3
 ملتقدی مرنة جدیدة نماذج ذلك في بما البرامج، انتشار

 الخدمات.
 
 
 
 

 منظمة في األعضاء للدول شامل عمل نموذج إنشاء .4
 .اإلسالمي التعاون

 
 المعلومات تكنولوجیا الستخدام استراتیجیات وضع .5

 واالجتماعیة التعلیمیة للتنمیة كأداة واالتصاالت
 مجال في الدولي والتعاون للشباب واالقتصادیة

 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا
 

للطوارئ الحاسوبیة  فریق االستجابة
التعاون اإلسالمي، البنك  في منظمة

معھد اإلسالمي للتنمیة، 
والمقاییس للدول  المواصفات

، مركز أنقرة، القمة اإلسالمي
  العالمیة لمجتمع المعلومات

 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2018 
 
 
 
 
 
 

2019-2022 
 
 

2023-2025 
 
 

) 136البیان الختامي (الفقرة 
للقمة اإلسالمیة الثالثة عشرة 

 )2016(إسطنبول، أبریل 

 ع ت-8/43القرار رقم 
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 
 
 
 
 
 
 
 

حمایة وصون أسماء  2.17.3 
نطاقات المستوى األعلى العام تماشیا 
مع الھویة اإلسالمیة في إطار مؤسسة 
اإلنترنت لألسماء واألرقام 

 .المخصصة (آیكان)

العامة  نطاقاتال إدارةطریقة  حول عمل خطة وضع .1
وعرضھا على  اإلسالمیة الھویةالرفیعة المستوى ذات 

 .األعضاء الدولأنظار 

 األمانة العامة
 
 
 

 الدول األعضاء، األمانة العامة
 

2016-2025 
 
 
 
 
2017-2018 

م  ت-1/42القرار رقم 
 )2016(طشقند، أكتوبر 

 

م  ت-1/43القرار رقم 
 )2016(طشقند، أكتوبر 
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إلسالمي ا التعاون منظمة في عضاءألا الدول تشجیع .2
ابعة الت الحكومیة ستشاریةالا اللجنة إلى نضمامالا على
 .)یكانآلـ (

 في األعضاء الدول إلى سنویة نصف تقاریر إرسال .3
  "آیكان" إجراءات أھم عن اإلسالمي التعاون منظمة

 القضایا ما یخصفیتھا وأنشط ھاوقرارات ھاونصائح
 .الصلة ذات

المنظمات الحكومیة الدولیة مع  االتصال بفریق التعاون .4
ً  للعمل  الحكومیة لمنظماتا أسماء حمایةعلى  معا

 الثاني. من المستوى الدولیة

ذات الصلة  جمیع أعمال "آیكان"ل بیانات قاعدة إنشاء .5
 .اإلسالمي التعاون منظمةفي 

 التعاون منظمة بینالموقعة  مھالتفا مذکرة تفعیل .6
 في للمشارکة لالتصاالت الدولي واالتحاد اإلسالمي
 إدارة بمجال یتعلق فیما المستوى الرفیع االجتماع
 .المستوى العامة الرفیعة نطاقاتال وأسماء اإلنترنت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لالتصاالت الدولي االتحاد
 

 
 
 
 
 
2017-2025 

 
 
2017-2020 

 
 
2016-2017 

 
 
2017-2020 

 

 

 

 

اإلصالحات المؤسَّسیة لمنظمة  2.18 18
 التعاون اإلسالمي

 :األھداف

إرساء عالقة تعاون وشراكة  2.18.1
 ً ألحكام  بین مؤسسات المنظمة وفقا

 ھا.میثاق

موسعة  بیانات قاعدةوضع و ةشامل معلومات جمع .1
 أجھزةالخاصة بجمیع  والوالیات المھام مختلفبشأن 
 .اإلسالمي التعاون منظمة

 األجھزة مختلف أدوار وتنسیق واضحة حدود وضع .2
 .وأھدافھا ورؤیتھا

 التنسیق نحو العامة األمانةھ توجّ  وعملیاتھیاكل  إنشاء .3
 .اإلسالمي التعاون منظمة أجھزة جمیع مع المالئم

 

 منظمة األمانة العامة وجمیع أجھزة
 اإلسالمي ومؤسساتھا التعاون

 
 
 

2016-2025 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلسالميمیثاق منظمة التعاون 
بشأن التعاون  العام االتفاق

 والتجاري والتقني االقتصادي
الذي اعتمدتھ الدورة الثامة 

لمجلس وزراء الخارجیة 
 )1977 مایو طرابلس،(
 
 

تنفیذ إطارات التعاون  2.18.2 
والشراكة القائمة بین األمانة العامة 
ومؤسسات المنظمة، بما فیھا اللجان 

المیثاق في الدائمة، مع أخذ أحكام 
االعتبار، وضمان التآزر والتخلص 
من االزدواجیة والتداخل في أنشطة 
المنظمة، وإبراز أدوار واضحة 

 عوجمی العامة األمانة بین فعالین وتنسیق شراكة خلق .1
 .اإلسالمي التعاون منظمة مؤسسات

 ومختلف العامة األمانةتوّجھ  وعملیات ھیاکل إنشاء .2
 نحو اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات

 للمنظمة. مشترکة رؤیة تحقیق

 منظمة األمانة العامة وجمیع أجھزة
 اإلسالمي ومؤسساتھا التعاون

أت  -6/40القرار رقم  2016-2020
 ) 2013(كوناكري، دیسمبر 

 
أت  -4/42القرار رقم 

 )2015(الكویت، مایو 
 

 استشاریة تم تعیینھا شركة
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التخاذ القرارات وتنفیذھا والمتابعة 
 والتنسیق.

 ذواتخا تحلیللإلدارة والوضع ھیكل أكثر قوة وكفاءة  .3
 .القرارات في مجال الشؤون المالیة

تطویر القوى العاملة  2.18.3 
المتخصصة في التخطیط 
االستراتیجي ورصد االحتیاجات 
المتنامیة للدول األعضاء في مختلف 
المجاالت والتغلب على التحدیات في 

 تنفیذ برامجھا.

 وسیاسات والتقییم، لإلبالغ فعالة إجراءات اعتماد .1
 ممارسات واستخدام البشریة، في مجال الموارد حدیثة

 .محترفة عاملة قوة لبناء الجودة ضمان

مجال  في الرئیسیة العناصر ضمن األتمتة إدخال .2
 .التخطیط اإلداري والمالي

 عقدو الممارسات أفضل وتبادل للتدریب تنفیذ برامج .3
 تذا والمواضیع الوظیفي التخطیط بشأن عمل حلقات
 الصلة

 األمانة العامة بالتنسیق مع أجھزة
اإلسالمي  التعاون منظمة

 ومؤسساتھا األخرى
 

 معھد األمم المتحدة للتدریب والبحث  

مختصة في  استشاریة شركة 2016-2025
 محددة تصمیم برامج

تنفیذ أحكام المیثاق بشأن أداء  2.18.4 
الدول األعضاء لمساھماتھا في 
میزانیات األمانة العامة وأجھزتھا 
المتفرعة بما یتناسب مع دخلھا 

 .الوطني

 االقتصادیة الجوانب عن شاملة دراسة إجراء .1
ة حص لتحدید األعضاء الدول لجمیع واإلحصائیة

 .مساھمة كل دولة في میزانیة المنظمة

 حول األعضاء الدول مع منتظمبشكل  المعلومات تبادل .2
جھزة واأل العامة لألمانة ةالمالیالحالة /  المیزانیةحالة 

 الفرعیة 

األمانة العامة، معھد المواصفات 
 والمقاییس للدول اإلسالمیة

الدورة التاسعة والثالثین تقریر  2016-2017
للجنة المالیة الدائمة 

OIC/PFC39/2011/AF/RE
P-FINAL 

لى ع التصدیقتسریع عملیة  2.18.5 
 اھواتفاقات ھامیثاق المنظمة ومعاھدات

 .األخرى

 قمیثا على التصدیق على المعنیة األعضاء الدول حث .1
 االتفاقیات من وغیره اإلسالمي التعاون منظمة

 .واالتفاقات

 عن عروض وتقدیم متخصصة عمل حلقات تنظیم .2
 األھداف تحقیقفوائده في و التصدیق أھمیة

 نالتعاو لمنظمة المشتركة والسیاسیة االستراتیجیة
 .اإلسالمي

إدارة الشؤون القانونیة في األمانة 
 العامة

 
 
 
 
 

 قید التنفیذ
 
 
 
 
 
 

ق (طشقند، -2/43القرار رقم 
 )2016أكتوبر 

 
 
 
 

تحویل األمانة العامة  2.18.6 
للمنظمة وأجھزتھا المتفرعة، عند 
الضرورة، إلى مؤسسات حدیثة تتمتع 

التامة التي تؤھلھا لدعم عمل  بالكفاءة
 المنظمة ودعم أھدافھا.  

وأجھزتھا  العامة في األمانة فعالة حوكمة إرساء .1
 في ضعف مواطن أي عن طریق تحدید الفرعیة
 .والعملیات ومعالجتھا الرقابة

 األجھزة/  العامة ألمانةا وموظفي إدارات أدوار تحدید .2
 .بشكل واضح والتنسیق فیما بینھا الفرعیة

 :1المرحلة 
 یةالخارجبعثاتھا األمانة العامة و

 
 :2المرحلة 

 األمانة العامة وأجھزتھا المتفرعة

 AF-2/42القرار رقم  2016-2017
 

 جالخلی أبحاث تم تكلیف مركز
 عقد قبل شاملة بإعداد دراسة

 الخبراء فریق اجتماع
 .الدولیین الحكومیین
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 ومكاتب اإلدارات لجمیع مشتركةوأھداف  رؤیةوضع  .3
 .الفرعیةاألجھزة /العامة لألمانة الخارجیة البعثات

األجھزة /العامة مانةاأل ھتوجّ  وعملیات ھیاكل إنشاء .4
 .الجدیدة الرؤیة تحقیق نحو اموموظفیھالفرعیة 

 ذواتخا وضع ھیكل أكثر قوة وكفاءة لإلدارة والتحلیل .5
 القرارات في مجال الشؤون المالیة 

ات ھجوالت لتحدید استباقیة أکثر استراتیجیة وضع .6
 .المشاکل حلل تراتیجیاتاسو القرار وصنع

 
---- 


