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2025برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي   

 

اإلسالمية الثالثة عشرة مرحلة التنفيذ الحاسمة، بعد أن جرى اعتماده في القمة  2025وصل برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي 

(. وتقتض ي هذه املرحلة من األمانة العامة العمل بالتشاور مع األجهزة املعنية التابعة للمنظمة، ومنها 2016أبريل  15-14)إسطنبول، 

لدول اللجان الدائمة، ومع غيرها من األطراف الشريكة، من أجل وضع خطٍة تنفيذيٍة تهم مختِلف القطاعات، من أجل عرضها على ا

ز الخطة التنفيذية لبرنامج العمل خالل الفترة من  ِ
 
 ذا أولوية لتحقيق مائة 18على ثمانية عشر ) 2025إلى  2016األعضاء. وترك

ً
( مجاال

( أهداٍف، وذلك في إطار جملة من البرامج واألنشطة )العمود الثالث(، مع تحديد األطراف الشريكة في التنفيذ )العمود 107وسبعة )

قترح للتنفيذ )العمود الخامس(. ويشير العمود السادس إلى الوثائق املرجعية التي تشكل اإلطار القانوني لتنفيذ  الرابع(
ُ
والجدول الزمني امل

ل في مختِلف البيانات الرسمية الصادرة في هذا املوضوع، ومنها إعالنات القمة وقرارات مجلس وزراء الخارجية  ِ
 
هذه األنشطة، واملتمث

ل من اللجان الدائمة واملؤتمرات الوزارية القطاعية، إلى جانب برامج عمل املؤسسات املتخصصة التابعة للمنظمة. ومن ثم وتقارير ك

فإن جميع البرامج واألنشطة املبرمجة في إطار الخطة التنفيذية هي برامج وأنشطة ُمعتمدة، تنسجم مع برامج العمل السنوية للمؤسسات 

 التعاون اإلسالمي.املعنية التابعة ملنظمة 

 رقم 2017يوليو  11-10وفي هذا اإلطار، أصدر مجلس وزراء الخارجية في دورته الرابعة واألربعين )أبيدجان، 
ً
بشأن برنامج  1/44( قرارا

 بالخطة التنفيذية وطلب من األمين العام التماس2025عمل منظمة التعاون اإلسالمي 
ً
 ، من بين قرارات أخرى، أخذ بموجبه علما

إسهامات من الدول األعضاء واملؤسسات ذات الصلة التابعة للمنظمة، بما فيها اللجان الدائمة، وذلك بغرض استكمال الخطة. وبناًء 

مت بها الدول األعضاء واملؤسسات املعنية التابعة للمنظمة، جرى تحيين الخطة التنفيذية للفترة ما بين  الت التي تقدَّ
َ
دخ

ُ
 2016على امل

 .2025و
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 قائمة العبارات المختصرة

 

ADEA الرابطة ألجل تطوير التربية في أفريقيا ALECSO )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو AU االتحاد األفريقي 

BMQA  وكالة بيت مال القدس الشريف –لجنة القدس CDPU مركز الحوار والسالم والتفاهم COMCEC 
الدائمة للتعاون االقتصادي  اللجنة

 والتجاري لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

COMIAC 
اللجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافية 

 )كومياك(
COMSTECH )اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتقني )كومستيك CSOs منظمات المجتمع المدني 

EU االتحاد األوروبي GCTF  المعنية بمكافحة اإلرهابفرقة العمل العالمية GS األمانة العامة 

IAG 
الفريق االستشاري اإلسالمي للقضاء على شلل 

 األطفال
ICCIA للتجارة الصناعة والزراعة الغرفة اإلسالمية ICDT المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

ICIC اللجنة الدولية للهالل األحمر ICYF-DC  للحوار والتعاونمنتدى شباب التعاون اإلسالمي IDB البنك اإلسالمي للتنمية 

IGOs المنظمات الحكومية الدولية IICRA المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم IOFS المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي 

UNA 

اتحاد وكاالت أنباء دول منظمة التعاون 

اإلسالمي )يونا( وكان سابقاً يسمى "وكالة 

 اإلسالمية الدولية )إينا("األنباء 

IIUM الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا ISESCO 
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 

 والثقافة )إيسيسكو(

IPHRC 
الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق اإلنسان )منظمة 

 التعاون اإلسالمي(
IRCICA مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ISSF االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي 

ISF صندوق التضامن اإلسالمي ISFD صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية LAS جامعة الدول العربية 

KAICIID )مركز الملك عبد هللا الدولي للحوار )كايسيد KSA المملكة العربية السعودية NGOs المنظمات غير الحكومية 

MOFA وزارة الشؤون الخارجية MSs الدول األعضاء OISA منظمة االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر 

OCHA 

 

مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

 )أوتشا( اإلنسانية

OIC-CERT 
فريق منظمة التعاون اإلسالمي لالستجابة لطوارئ 

 الحاسب اآللي
PSCRU 

وحدة منظمة التعاون اإلسالمي للسالم 

 واألمن وتسوية النزاعات
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OSCE منظمة األمن والتعاون في أوروبا PSCR السالم واألمن وتسوية النزاعات SMIIC 
معهد المواصفات والمقاييس للدول 

 اإلسالمية

SESGs المبعوثون الخاصون لألمين العام SESRIC 
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

 والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك أو مركز أنقرة(
UN األمم المتحدة 

STI العلم والتكنولوجيا واالبتكار STIO مرصد العلوم والتكنولوجيا واالبتكار UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

UNAOC تحالف األمم المتحدة للحضارات UNCTED المديرية التنفيذية لألمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب UNISDR 
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 

 لكوارث الطبيعيةا

UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان UNICEF )منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف ICCI اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي 

WHO منظمة الصحة العالمية WPC مجلس حكماء منظمة التعاون اإلسالمي IUMS 
 االتحاد العالمي للكشاف المسلم

 برنامج األغذية العالمي

MOH وزارة الصحة IHH هيئة اإلغاثة اإلنسانية 
WFP-

ECHO 

 -برنامج األغذية العالمي 

إدارة الحماية المدنية والمساعدة اإلنسانية 

 التابعة للمفوضية األوروبية )إيكو(

OICHF 
صناديق المساعدات اإلنسانية لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي
IIFA َمجمع الفقه اإلسالمي الدولي ICRC  الدولية للصليب األحمراللجنة 

SDC التعاون اإلنمائي لسويسرا TRC الهالل األحمر التركي IMC الهيئة الطبية الدولية 

UNHRC مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة PME-KSA 
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة )المملكة 

 العربية السعودية(
NHRIS المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

ECHO 
المفوضية األوروبية للمساعدة اإلنسانية 

 والحماية المدنية
USAID الوكالة األمريكية للتعاون الدولي OMF 

منتدى اإلعالم في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

OHCHR مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان UNRWA 
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

 في الشرق األدنى )األونروا(الفلسطينيين 
IUIU الجامعة اإلسالمية في أوغندا 
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ILO منظمة العمل الدولية IBRAF 
بمقر منظمة التعاون  البث منتدى سلطات تنظيم

 اإلسالمي
WSIS القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 

IBU اتحاد اإلذاعات اإلسالمية UNITAR معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث   
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 2025برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام 

 الخطة التنفيذية

 

1 

 رقم

2 

 األهداف

3 

  البرامج واألنشطة

4 

 الشركاء في التنفيذ

5 

 الجدول الزمني

 

6 

 يةمرجعوثائق الال

 

1 

 

 

 فلسطين والقدس الشريف 2.1

 

 األهداف

الجهود إلنهاء االحتالل  كافةبذل  2.1.1

اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة منذ 

، بما فيها القدس الشرقية، 1967عام 

واألراضي العربية المحتلة األخرى، 

ومرتفعات الجوالن السورية واألراضي 

اللبنانية المتبقية، وفقاً لقرارات مجلس 

مؤتمر األمن والقانون الدولي ومبادئ 

م المتحدة وقراراتها مدريد وميثاق األم

ومبادرة السالم العربية؛ فضال عن تكثيف 

العمل على الصعيد الدولي لرفع الحصار 

 اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

 

 

 

 

اتخاذ جميع اإلجراءات التي يمكن أن تكون متسقة مع القانون  .1

الدولي لمتابعة جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي التي 

االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ووطنه يرتكبها 

وأماكنه المقدسة في جميع المحافل والمؤسسات الدولية المعنية 

 بالقانون الجنائي الدولي.

  

التأكيد على أهمية االلتزام الصارم بالموقف الموحد بين الدول  .2

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بشأن قضية فلسطين 

لتصويت لصالح جميع مشاريع القرارات والقدس الشريف وا

والمقررات والتوصيات في جميع المحافل الدولية، وبخاصة في 

مجلس األمن الدولي واألجهزة األخرى ذات الصلة؛ واعتماد 

رض فإستراتيجية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها و

قوبات عليها على جميع المستويات، إلى أن تمتثل للقانون ع

وقرارات األمم المتحدة وتُنهي استعمارها وسياسة الفصل  الدولي

العنصري التي تطبقها واحتاللها لدول أعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي.

 

اعتماد إستراتيجية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها  .3

وفرض عقوبات عليها على جميع المستويات، إلى أن تمتثل 

م المتحدة وتُنهي استعمارها للقانون الدولي وقرارات األم

عب لشواحتاللها وسياسة الفصل العنصري التي تطبقها ضد ا

الفلسطيني، بما يتفق مع االلتزامات القانونية للدول األعضاء في 

اإلسالمي.تنظيم ودعم مجموعة متنوعة من  تعاونمنظمة ال

جرائم االحتالل اإلسرائيلي بالرأي العام توعية الفعاليات ل

 على السلم واألمن الدوليين. اه وآثارهوانتهاكات

 

 

 

 

 األمانة العامة،

 مكاتب منظمة التعاون اإلسالمي،

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق 

البنك اإلسالمي للتنمية، اإلنسان، 

مركز أنقرة، إرسيكا، اإليسيسكو، 

 ،للتنمية صندوق التضامن اإلسالمي

وكالة بيت مال القدس الشريف، 

الدول  دولة فلسطين، خارجية ةوزار

 األعضاء

  

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

س -4و  3و 2و  42/1القرارات 

لمجلس  42الصادرة عن الدورة 

وزراء الخارجية )الكويت، 

2015) .  

 

القرار واإلعالن الصادران عن 

القمة اإلسالمية االستثنائية الخامسة 

حول فلسطين والقدس )جاكرتا، 

 (.2016مارس 

 

القمة اإلسالمية  القرار الصادر عن

الثالثة عشرة )إسطنبول، أبريل 

2016). 

 

س -4و  3و 2و  43/1القرارات 

لمجلس  43الصادرة عن الدورة 

وزراء الخارجية )طشقند، أكتوبر 

2016).                
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دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه  2.1.2 

لممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما 

وإقامة دولة في ذلك حقه في العودة 

فلسطين المستقلة على حدود ما قبل يونيه 

 وعاصمتها القدس الشرقية 1967

تقديم كامل الدعم للجهود الرامية إلى توسيع نطاق االعتراف  .1

الدولي بدولة فلسطين؛ وتعزيز حق دولة فلسطين في االنضمام 

إلى جميع المؤسسات والمعاهدات الدولية ووكاالت األمم المتحدة 

 الدولي. لكيانها تجسيداً 

 

دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني  .2

وتعزيز التضامن الدولي معه والمساهمة في النمو االقتصادي 

تعزيز و، مع تفعيل في دولة فلسطين تنمية البشريةالووالرفاه 

صندوق و ،األقصىدوق صنوهي آليات الدعم المالي القائمة، 

 ةبيت مال القدس الشريف، وشبكة األمان الماليالقدس، ووكالة 

 لميزانية الحكومة الفلسطينية. دعماً  ة،اإلسالمي

وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين دعم في  االستمرار .3

 الضغط الدوليحشد لتمكينها من االضطالع بواليتها و (أونروا)

 194 المتثال لقرار األمم المتحدة رقمحملها على اعلى إسرائيل ل

تمكين الالجئين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم بما في بهدف 

 .همذلك حقهم في العودة إلى ديارهم ووطن

 

 للسجناء السياسيين الفلسطينيين يةحقوق اإلنسانالالدفاع عن  .4

والعرب وبذل جهود على المستوى الدولي للضغط على إسرائيل 

 إلطالق سراحهم.

 

دولة القدرات مؤسسات بناء لالمساهمة في جهود بناء الدولة  .5

 . يةفلسطينال

 األمانة العامة،

 مكاتب منظمة التعاون اإلسالمي،

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق 

اإلنسان، البنك اإلسالمي للتنمية، 

مركز أنقرة، إرسيكا، اإليسيسكو، 

 ،للتنمية صندوق التضامن اإلسالمي

وكالة بيت مال القدس الشريف، 

الدول  فلسطين، وزارة خارجية دولة

 األعضاء

 

الصادر  PAL-42/6القرار رقم  2016-2025

لمجلس وزراء  42عن الدورة 

( 2015الخارجية )الكويت، مايو 

بشأن آليات الدعم المالي للشعب 

 الفلسطيني.

 

القرار واإلعالن الصادران عن 

القمة اإلسالمية االستثنائية الخامسة 

حول فلسطين والقدس )جاكرتا، 

 (.2016مارس 

القرار الصادر عن القمة اإلسالمية 

الثالثة عشرة )إسطنبول، أبريل 

2016). 

 

الصادر  PAL-43/6القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة عن 

 .(2016)طشقند، أكتوبر الخارجية 

عاصمة  بصفتها دعم مدينة القدس 2.1.3 

لدولة فلسطين وصون تراثها وهويتها 

 امعالمهالعربية واإلسالمية وحماية 

 اإلسالمية والمسيحية المقدسة

إعادة التأكيد على الرعاية والوصاية التاريخية الهاشمية على  .1

األماكن المقدسة في القدس الشرقية، والمؤطرة قانوناً باالتفاق 

الموقع بين صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين 

 .2013مارس  31ومعالي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 

 

إعادة التأكيد على دور لجنة القدس برئاسة جاللة الملك محمد  .2

السادس، عاهل المملكة المغربية، في دعم القدس الشريف 

وتعزيز صمود مواطنيها الفلسطينيين؛ وحشد الموارد المالية 

لتنفيذ خطة التنمية االستراتيجية للقدس الشرقية والخطة الخمسية 

ل القدس الشريف؛ وتعزيز ( لوكالة بيت ما2014-2018)

 مركزية وأهمية مدينة القدس بالنسبة لألمة اإلسالمية.

مكاتب منظمة التعاون  األمانة العامة،

المستقلة الهيئة الدائمة  اإلسالمي،

لحقوق اإلنسان، البنك اإلسالمي 

للتنمية، مركز أنقرة، إرسيكا، 

اإليسيسكو، صندوق التضامن 

، وكالة بيت مال للتنمية اإلسالمي

القدس الشريف، وزارة خارجية دولة 

 الدول األعضاء فلسطين،

 

 

 

القرار واإلعالن الصادران عن  2016-2025

 الستثنائية الخامسةالقمة اإلسالمية ا

حول فلسطين والقدس )جاكرتا، 

 (.2016مارس 

 

 

 

 



8 
 

التعاون مع المنظمات الدولية، وخاصة اليونسكو، لتنفيذ  .3

القرارات المتعلقة بالقدس الشرقية والحفاظ على هويتها العربية 

واإلسالمية وحماية أماكنها المقدسة، فضال عن اعتماد ودعم 

الدولية الملزمة بهدف حماية الحقوق الفلسطينية في القرارات 

 الشرق القدس بصفتها عاصمة للدولة الفلسطينية.

 

التصدي لسياسات التهويد اإلسرائيلية في مدينة القدس وفضحها  .4

ذه لتوعية الجمهور به واسععلى نطاق وإصدار منشورات 

 .السياسات

ى ميدانية تعنعقد ندوات وإعداد برامج تدريبية وإرسال بعثات  .5

بالحفاظ على التراث الثقافي والمساعدة في التنمية االجتماعية 

 في القدس وفلسطين.

إنجاز مشاريع بحثية واسعة النطاق تستند إلى وثائق من أرشيف  .6

الدول وغيرها من الموارد المباشرة التي تسلط الضوء على 

عماً د الحياة االجتماعية والثقافية في القدس والحقائق التاريخية،

للحفاظ على الهوية اإلسالمية والتراث اإلسالمي للقدس 

 وفلسطين.

 تشجيع السياحة الدينية في القدس الشريف. .7

 

تفعيل وإبرام اتفاقيات التوأمة بين القدس وعواصم الدول  .8

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 إرسيكا، اإليسيسكو

 

القرار الصادر عن القمة اإلسالمية 

الثالثة عشرة حول فلسطين والقدس 

 .(2016)إسطنبول، أبريل 

 

 

 

 

الصادر  PAL-43/2القرار رقم 

لمجلس وزراء  43عن الدورة 

  .(2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

مكافحة اإلرهاب والتطرف والتطرف  2.2

 والطائفية والتشددالعنيف 

 واإلسالموفوبيا

 

 :األهداف

إنشاء شراكات لمكافحة اإلرهاب  2.2.1

بغية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى 

القضاء على جميع جوانب اإلرهاب، 

وتعزيز التعاون مع الدول ومع المنظمات 

 واإلقليمية الدولية

 

 

 

 

 

سياسة منظمة التعاون اإلسالمي في مجال مكافحة إبراز  .1

اإلرهاب والتطرف العنيف في المنتديات اإلقليمية والدولية ذات 

 الصلة.

 

تعزيز الشراكة والتعاون مع الهيئات اإلقليمية والدولية األخرى  .2

 . التطرف العنيفوفي مجال مكافحة اإلرهاب 

 

 .رهابتعريف اإلفيما يخص مسألة بناء توافق في اآلراء  .3

 

 

 

 

 

مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، 

وكاالت األمم المتحدة، االتحاد 

جامعة  األوروبي، االتحاد األفريقي،

الدول العربية، منظمة األمن التعاون 

في أوروبا، المنظمات الحكومية 

الدولية، منظمات المجتمع المدني، 

وسائط  المنظمات غير الحكومية،

 اإلعالم

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

( من 18الفقرة األولى من المادة )

 المنظمة.ميثاق 

 

االجتماع الطارئ المفتوح 

العضوية للجنة التنفيذية المنعقد 

على المستوى الوزاري حول 

موضوع مكافحة اإلرهاب 
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 حولتنظيم حفالت استقبال مواضيعية وعروض ترويجية  .4

 .مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف

 

ندوات مشتركة مع األمم المتحدة وجامعة الدول العربية عقد  .5

واالتحاد األفريقي ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا واالتحاد 

 ...إلخاألوروبي

والتطرف العنيف )جدة، فبراير 

2015) 

 

س بشان مكافحة -41/42القرار 

اإلرهاب والتطرف، الصادر عن 

مجلس وزراء الخارجية في دورته 

ي ف الثانية واألربعين التي عقدت

 2015الكويت في مايو 

إعادة النظر في اتفاقية مكافحة  2.2.2 

 1999اإلرهاب التي تم اعتمادها عام 

لوضع اآلليات المناسبة لمكافحة التوجهات 

 الجديدة لإلرهاب

اجتماع الخبراء الحكوميين الدوليين القانونيين لمنظمة التعاون  .1

 البروتوكولاإلسالمي من أجل وضع الصيغة النهائية لمشروع 

 اإلضافي لإلتفاقية )مستمر(.

 

 حلقة عمل بشأن القانون الدولي لمكافحة اإلرهاب. .2

 

 تدريب الخبراء القانونيين على إعمال قوانين مكافحة اإلرهاب. .3

 

 بناء قدرات الخبراء الماليين والتقنيين في تنفيذ االتفاقية. .4

جنة لالدول األعضاء، األمانة العامة، 

البنك اإلسالمي مكافحة اإلرهاب، 

 للتنمية

 

 

 

االجتماع االستثنائي المفتوح  2016-2018

العضوية للجنة التنفيذية على 

المستوى الوزاري حول مكافحة 

اإلرهاب والتطرف العنيف )جدة، 

 .(2015فبراير 

 

س الصادر عن -42/41القرار رقم 

لمجلس وزراء  42الدورة 

( 2015مايو ، الكويتالخارجية )

  .اإلرهاب والتطرفحول مكافحة 

 

س الصادر عن -43/41القرار 

لمجلس وزراء  43الدورة 

الخارجية )طشقند، أكتوبر 

2016)   

صياغة مقاربة جديدة للتسامح بين  2.2.3 

األديان وبين الطوائف وداخل تلك 

الطوائف لتعزيز التفاهم والوسطية عبر 

الحوار، وتشجيع مبادرات مركز الملك 

للحوار بين أتباع األديان عبد هللا العالمي 

 والثقافات في هذا الصدد

عزيز دور التربية الدينية في تلنهوض بل اً صيخصتنظيم فعاليات  .1

 السالم ومكافحة العنف.

 

 .يفالعنالتطرف التعصب وفي مكافحة الدين تحديد دور علماء  .2

 

 

 معالجة األسباب الدينية والطائفية للصراعات. .3

 

مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز 

العالمي للحوار بين أتباع األديان 

والثقافات، اإليسيسكو، مجمع الفقه 

اإلسالمي الدولي، األزهر، إرسيكا، 

ن لألمين العام، والمبعوثون الخاص

 األمانة العامة 

تقرير جلسة العصف الذهني  2016-2021

الخاصة حول "االستراتيجية الفعالة 

لمكافحة اإلرهاب والتطرف 

العنيف واإلسالموفوبيا"، التي 

لمجلس  42عقدت خالل الدورة 

 .(2015الوزراء )الكويت، مايو 
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الدين حلقات دراسية وحلقات عمل يشارك فيها علماء عقد  .4

 التقليديون.والمدرسون 

 (107البيان الختامي )الفقرة 

الصادر عن القمة اإلسالمية الثالثة 

 .(2016عشرة )إسطنبول، أبريل 

 

س الصادر عن -43/41القرار رقم 

لمجلس الوزراء  43الدورة 

( بشأن 2016)طشقند، أكتوبر 

 .مكافحة اإلرهاب والتطرف

مكافحة االسالموفوبيا والتعصب  2.2.4 

 والتمييز ضد المسلمين

تسليط الضوء على المبادئ المنصوص عليها في قرار األمم  .1

مع  ،ضد الرهاب الديني باعتبارها حملة عالمية 16/18المتحدة 

التأكيد على أن التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز 

 والعنف القائم على الدين أو المعتقد هي عدو لجميع البشر.

 

اون تعتعزيز مرصد اإلسالموفوبيا في األمانة العامة لمنظمة ال .2

 ه.يتاإلسالمي بالموارد الالزمة لتعزيز مهاراته المهنية وإنتاج

 

اإلسالموفوبيا على وحمالت ء دراسات حول تأثير تيارات إجرا .3

 .ورفاهها حقوق المجتمعات واألقليات المسلمة

 

نامج في بروإدخال التعليم العالي  ألئمة"ا"تحديث مراكز تدريب  .4

 .غدأئمة التدريب 

مجمع ، اإليسيسكو، األمانة العامة

 ، إرسيكا، الفقه اإلسالمي الدولي

 الدول األعضاء

ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي /  2016-2025

 (16) 1المادة 

 

س الصادر عن -32/42القرار رقم 

لمجلس وزراء  42الدورة 

 (.2015الخارجية )الكويت، مايو 

 

س الصادر عن -32/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

تشجيع منتديات وبرامج الشباب  2.2.5 

لترسيخ القيم ومكافحة التطرف وجميع 

 اآلفات االجتماعية

 تنظيم فعاليات خاصة في الكليات والجامعات. .1

 

 

 

برامج لبناء قدرات المنظمات غير الحكومية الشبابية في مجال  .2

 مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف.

 

 

 

 

 

 

 

المؤسسات التعليمية التابعة لمنظمة 

االتحاد الرياضي التعاون اإلسالمي، 

اإليسيسكو،  للتضامن اإلسالمي،

المنتدى العالمي لمكافحة التطرف 

، منظمات الشباب، "هداية" العنيف

  األمانة العامة

 

 

 

 

 

2017-2022 

االستثنائي المفتوح االجتماع 

العضوية للجنة التنفيذية على 

المستوى الوزاري حول مكافحة 

اإلرهاب والتطرف العنيف )جدة، 

 .(2015فبراير 

تقرير جلسة العصف الذهني 

الخاصة حول "االستراتيجية الفعالة 

لمكافحة اإلرهاب والتطرف 

العنيف واإلسالموفوبيا"، التي 
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الجسور مع منظمات الشباب المسلم في الدول غير  مد .3

 األعضاء.

لمجلس  42عقدت خالل الدورة 

 .(2015زراء )الكويت، مايو الو

س الصادر عن -42/41القرار رقم 

لمجلس وزراء  42الدورة 

( 2015الخارجية )الكويت، مايو 

 .حول مكافحة اإلرهاب والتطرف

س الصادر عن -43/41القرار رقم 

لمجلس الوزراء  43الدورة 

( بشأن 2016)طشقند، أكتوبر 

 .مكافحة اإلرهاب والتطرف

 

استخدام تكنولوجيا اإلعالم تحسين  2.2.6 

واالتصال للتصدي إلساءة استخدام 

الفضاء االفتراضي الرتكاب أعمال 

 إرهابية وألغراض التجنيد لإلرهاب.

حة مكافلاإلسالمي  التعاونإنشاء مركز األمن السيبراني لمنظمة  .1

 .اإلرهاب والتطرف العنيف

 

 السيبرانيمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف تشجيع مراكز  .2

 على الصعيد الوطني

 

 اإلرهاب والتطرف العنيفتنسيق استراتيجيات التخفيف من  .3

 السيبراني على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.

 

مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف السيبراني وضع إطار وطني  .4

 .لدول األعضاء المهتمةفائدة ال

 

 القوانين والسياسات

اء من الجرائم في الفض صياغة القوانين ذات الصلة للتخفيف .1

 السيبراني.

 

 .في الفضاء السيبراني الممارساتومعايير األمن أفضل اعتماد  .2

وضع و/أو اعتماد معايير وطنية/دولية إلصدار الشهادات  .3

واعتماد المعامالت والمنتجات والتكنولوجيات ذات الصلة 

 بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 

البنك اإلسالمي األمانة العامة، 

للطوارئ  فرق االستجابةللتنمية، 

التعاون  منظمة في الحاسوبية

 اإلسالمي، الدول األعضاء

 

األمانة العامة، فرق االستجابة 

منظمة  في الحاسوبية للطوارئ

التعاون اإلسالمي، مركز أنقرة، 

معهد المواصفات والمقاييس للدول 

 اإلسالمية

 

 الدول األعضاء

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

البيان الختامي لالجتماع االستثنائي 

المفتوح العضوية للجنة التنفيذية 

الوزاري )جدة، على المستوى 

 .(2015فبراير 

مقترح الخبراء بشأن األمن 

السيبراني في مكافحة اإلرهاب 

والتطرف العنيف )جدة، مايو 

2015). 

االجتماع التنسيقي السنوي 

لمؤسسات منظمة التعاون 

 .(2015اإلسالمي )جدة، ديسمبر 

س الصادر عن -43/41القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 .(2016، أكتوبر الخارجية )طشقند
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لعوامل االجتماعية واالقتصادية أفرقة خبراء تركز على ا أنشاء .4

 مثل الديموغرافيا والتاريخ والثقافة والسياسة.

 

 التدابير الفنية واإلجرائية

مكافحة نشطة ألسيبراني شامل  إنشاء نظام استخبارات .1

 عضاءاأللدول لكن مياإلرهاب والتطرف العنيف السيبراني 

 علومات.متبادل الإنشاء نظام مماثل له قصد 

 

لمعالجة قضايا وتطويرها قدرات الطب الشرعي الرقمية  بناء .2

 .مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف السيبراني

 

 میاإلسالتعاون منظمة الخاص بلبحث والتطوير لتطوير إطار  .3

 في مجال مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف السيبراني.

 

حة مكافالمراكز الوطنية لمع في مجال البحوث تعزيز التعاون  .4

 هاب والتطرف العنيف السيبراني.اإلر

 

بمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف محتوى المتعلق التطوير  .5

 .السيبراني

 

 .كاتأمن الشبالجاهزة الخاصة بحلول تعزيز ال .6

التصدي الستخدام الفضاء  2.2.7 

االفتراضي ألغراض إرهابية، بما فيها 

التجنيد والتمويل وحمالت التجسس 

االفتراضي التي تقوم بها المنظمات غير 

 المشروعة

 بناء القدرات

بمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف السيبراني تعزيز الوعي  .1

 الجمهور.عامة بين الحكومات والقطاع الخاص و

 

للمشاركة في مكافحة اإلرهاب برامج وطنية إنشاء وتطوير  .2

 .والتطرف العنيف السيبراني

 

وكاالت إنفاذ القانون الوطنية بشأن األدلة لدى وعي ال إذكاء .3

 الرقمية.

 

وضع إطار للتدريب على األمن السيبراني ومصفوفة  .4

 للمهارات.

 

األمانة العامة، فرق االستجابة 

منظمة  في للطوارئ الحاسوبية

التعاون اإلسالمي، البنك اإلسالمي 

 للتنمية، الدول األعضاء

 

 

 

 

 

 

 

2020-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

س الصادر عن -41/42القرار رقم 

لمجلس وزراء  42الدورة 

( 2015الخارجية )الكويت، مايو 

 حول مكافحة اإلرهاب والتطرف.

 

 

 

 

س الصادر عن -41/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (.2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 
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 لكترونيإلن اماألإنشاء دورات تدريبية متخصصة في مجال  .5

مكافحة اإلرهاب منظمة التعاون اإلسالمي ل ضمن شبكة

  .والتطرف العنيف السيبراني

 

 التعاون الدولي

من  فيللتخفوالمتعددة األطراف ة يز المشارکة الثنائيتعز .1

الدول  نيبفيما  مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف السيبراني

االحترام إيالء األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مع 

 ادة القانون.ية وسيات األساسيالواجب لحقوق اإلنسان والحر

 

 .األمن السيبراني مشاريع وتدريباتفي مجال التعاون  .2

االستجابة األمانة العامة، فرق 

منظمة  في للطوارئ الحاسوبية

 التعاون اإلسالمي

 

 

 

الدول األعضاء والهيئات اإلقليمية 

 والدولية 

 

 

 

3 

 

بين  الوسطية والحوار والتناغم 2.3

 الثقافات واألديان

 

 :األهداف

نشر الرسالة والمعلومات  2.3.1

الصحيحة عن اإلسالم باعتباره دين 

 الوسطية واالعتدال والتسامح.

 

 

 

 

 

المجتمع المسلم في الغرب على الشروع في تدريب قيادات  .1

 التسامح واالنفتاح والتعايش السلمي مع غير المسلمين.

 

تنسيق وسائل اإلعالم في الدول األعضاء، بما في ذلك القنوات  .2

نوع لتستجيب لت اتالفضائية، لالتفاق على مدونة أخالقي

 .هاومصالحاألمة قيم  صونوالتعددية وت

 

امة لنزع الشرعية إنشاء مرفق متخصص في األمانة الع .3

تنشره القوى المنحرفة عبر  الذي الخطاب المتطرفوتفكيك 

 اإلنترنت ووسائل اإلعالم االجتماعية.

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 

 

 

 

 

 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

2017-2016 

 

 

 

-ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي 

 .(12) 1المادة 

البيان الختامي للقمة اإلسالمية 

)مكة المكرمة، االستثنائية الرابعة 

 .(2012أغسطس 

 167البيان الختامي )الفقرتان 

( للقمة اإلسالمية الثالثة 168و

 .(2016عشرة )إسطنبول، أبريل 

تفعيل الحوار والتناغم واالحترام  2.3.2 

المتبادل بين المذاهب واألديان والثقافات 

 والحضارات.

 تعزيز الحوار بين األديان والثقافات والحضارات وتعزيز .1

مبادرات الدول األعضاء في ميدان الحوار بين الثقافات 

 واألديان في النطاق اإلقليمي أو الدولي.

 

تطوير ودعم مشاريع الحوار بين الثقافات والحضارات في  .2

 إطار تحالف الحضارات التابع لألمم المتحدة.

األمانة العامة، اإليسيسكو، تحالف 

الحضارات التابع لألمم المتحدة، 

الملك عبد هللا بن عبد العزيز مركز 

العالمي للحوار بين أتباع األديان 

منتدى شباب المؤتمر  والثقافات،

 اإلسالمي للحوار والتعاون، كومياك

البيان الختامي للقمة اإلسالمية  2016-2025

االستثنائية الرابعة )مكة المكرمة، 

 (.2012أغسطس 

 163البيان الختامي )الفقرتان 

سالمية الثالثة ( للقمة اإل169و

 (.2016عشرة )إسطنبول، أبريل 
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وضع إطار عمل لتعزيز شراكة  2.3.3 

جدية بين المنظمة ومؤسسات المجتمع 

المدني ومؤسسات البحوث لوضع 

استراتيجية بشأن سبل ووسائل مساهمتها 

في تعزيز التناغم االجتماعي والتقدم 

 والتنمية في الدول األعضاء.

لزيادة التعاون بين مؤسسات المجتمع وضع برامج محددة  .1

المدني والجامعات وأجهزة اإلعالم ومراكز الفكر وغيرها من 

المنظمات ذات الصلة لتعزيز الوئام والتفاهم والتقارب بين 

 مختلف المجتمعات.

 

م التسامح قيتعزيز والتواصل بين بني البشر المزيد من عزيز ت  .2

 .ةالعائلي والتربية يالمدرسالتعليم من خالل 

 

لف الفجوة الثقافية بين مخت سدتعزيز التقارب اإلسالمي بهدف  .3

 القوانين اإلسالمية.

 

 تعزيز العمل الثقافي اإلسالمي المشترك. .4

 

 التراث الثقافي اإلسالمي.برفع مستوى الوعي  .5

األمانة العامة، مجمع الفقه اإلسالمي 

 الدولي، اليونسكو، الدول األعضاء 

 

 

 

 

مركز األمانة العامة، اإليسيسكو، 

األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 

منتدى شباب المؤتمر اإلسالمية، 

 كومياك اإلسالمي للحوار والتعاون ،

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025-2016 

ث بشأن -42/1القرار 

الموضوعات الثقافية العامة، 

لمجلس  42الصادر عن الدورة 

مايو وزراء الخارجية )الكويت، 

2015.) 

االجتماع التنسيقي السنوي 

لمؤسسات منظمة التعاون 

 (.2015اإلسالمي )جدة، ديسمبر 

 

ث الصادر عن -43/10القرار 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (.2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

مد الجسور وتشجيع المشاورات  2.3.4 

بين أتباع المذاهب المختلفة لتعزيز 

لمتبادل والتسامح االحترام واالعتراف ا

والتفاهم ومنع تنامي الفتنة في المجتمعات 

 اإلسالمية.

تفعيل لجنة العمل اإلسالمي المشترك لمنظمة التعاون  .1

مح تعزيز احترام التنوع والتساقصد اإلسالمي لتقديم توصيات 

 واالعتدال ووحدة األمة.

 

لى دين لتسليط الضوء عالعلماء بمشاركة فعاليات خاصة  تنظيم .2

 األسس المشتركة بين المذاهب اإلسالمية.

 

للحوار منظمة التعاون االسالمي مركز الل التنسيق من خ .3

ذات الصلة الرامية إلى والبرامج والمبادرات والسالم والتفاهم 

 شاور والتفاعل بين المذاهب.تتكثيف ال

األمانة العامة، مجمع الفقه اإلسالمي 

الدولي، مركز الحوار والسالم 

 م، الدول األعضاءوالتفاه

البيان الختامي للقمة اإلسالمية  2016-2025

االستثنائية الخامسة )مكة المكرمة، 

 (.2012أغسطس 

 

 163البيان الختامي )الفقرتان 

( للقمة اإلسالمية الثالثة 169و

 (.2016عشرة )إسطنبول، أبريل 

 

4 

 

 السلم واألمن 2.4

 

 :األهداف

اإلسالمي تعزيز أواصر التضامن  2.4.1

والوحدة. لتعزيز السلم واألمن والصداقة 

 والتفاهم في العالم اإلسالمي وخارجه.

 

 

 

 

زيادة التواصل والتفاعل بين بني البشر بهدف تعزيز حسن النية  .1

من ذلك  من خالل تيسير سهولة حركة الناس وغيرالمودة و

 التدابير المناسبة.

 

 

 األمة.قضايا بإبداء اإلرادة السياسية الجماعية للنهوض  .2

 

 

 

 

الدول األعضاء، األمانة العامة، 

 مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي 

 وأهدافها ومبادئها
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مي السإلعضاء في منظمة التعاون األتعزيز التزام الدول ا .3

 على النحو الواجب.ومقرراتها منظمة البتنفيذ قرارات 

 

االلتزام بمبادئ التضامن اإلسالمي لدعم الدول األعضاء  .4

 والدول المراقبة والمجتمعات واألقليات المسلمة.

تسوية سلمية لنزاع جامو إيجاد  2.4.2 

وكشمير وفقاً لقرارات األمم المتحدة ذات 

 الصلة.

لمي إلى حل سدعم الجهود التي تبذلها حكومة باكستان للتوصل  .1

لنزاع جامو وكشمير بجميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك 

إجراء محادثات موجهة نحو تحقيق النتائج مع الهند وفقاً إلرادة 

 شعب جامو وكشمير.

 

حث حكومة الهند على االستفادة من عرض المساعي الحميدة  .2

الذي قدمته منظمة التعاون اإلسالمي خدمةً للسلم واألمن 

 ن.اإلقليميي

 

 رصد حالة حقوق اإلنسان في كشمير التي تحتلها الهند. .3

 

كشمير التي تحتلها الهند في أزاد  تقديم الدعم المادي لالجئي .4

 يةكشميرالسر األجامو وكشمير وتقديم المساعدة الغوثية إلى 

 المتضررة في كشمير التي تحتلها الهند.

 

الدول األعضاء، األمانة العامة، 

ستقلة لحقوق الهيئة الدائمة الم

منظمة التعاون مؤسسات اإلنسان، 

، المنظمات اإلقليمية اإلسالمي

  والدولية

 

 

 

 

 

 

الدول األعضاء، األمانة العامة، 

 مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي

س الصادر عن -42/8القرار رقم  2016-2025

لمجلس وزراء  42الدورة 

 (.2015الخارجية )الكويت، مايو 

 

ة االتصال التابع لمنظمتقرير فريق 

التعاون اإلسالمي بشأن جامو 

وكشمير )نيويورك، سبتمبر 

2016.) 

 

الصادر عن  43/8القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (.2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

حث أرمينيا على احترام سيادة  2.4.3 

جمهورية أذربيجان وسالمة أراضيها في 

وسحب  إطار حدودها المعترف بها دولياً 

كامال وغير  قواتها المسلحة فورا انسحاباً 

مشروط من جميع األراضي األذرية 

المحتلة؛ وضمان الحق غير القابل 

للتصرف للسكان األذريين المبعدين من 

تلة في العودة إلى األراضي األذرية المح

 ديارهم.

التزام جميع الدول األعضاء باحترام سيادة على  اً مجدد التأكيد .1

 جمهورية أذربيجان وسالمتها اإلقليمية واستقاللها السياسي.

 

أذربيجان واستمرار احتالل القوات على عدوان أرمينيا إدانة  .2

 في المائة من أراضي أذربيجان. 20حوالي لالمسلحة ألرمينيا 

 

ن ماكإدانة التدمير والنهب المقصودين للتراث الثقافي واأل .3

ثقافية الالمعالم األثرية و المواقعاإلسالمية المقدسة، بما في ذلك 

 والدينية في األراضي المحتلة في أذربيجان.

 

 

 

أنشطة اقتصادية في أراضي جمهورية ممارسة االمتناع عن  .4

ة ية والصناعياالستثمار في المجاالت االقتصادوعن أرمينيا 

 المنظمات اإلقليمية والدولية 

 

س الصادر عن -42/10القرار رقم  2016-2025

لمجلس وزراء  42الدورة 

 (.2015الخارجية )الكويت، مايو 

اإلسالمية البيان الختامي للقمة 

الثالثة عشرة )إسطنبول، أبريل 

2016.) 

تقرير فريق االتصال التابع لمنظمة 

التعاون اإلسالمي بشأن النزاع بين 

أذربيجان وأرمينيا )نيويورك، 

 (.2016سبتمبر 



16 
 

والحد من  ،والمالية وغيرها من المجاالت في جمهورية أرمينيا

 التعاون الشامل مع جمهورية أرمينيا.

 

الصادر عن س -43/10رقم القرار 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (.2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

القبارصة األتراك دعم زعيم  2.4.4 

وزعيم القبارصة اليونانيين في جهودهما 

الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة 

ودائمة وشاملة لقضية قبرص في أقرب 

وقت ممكن، والمساهمة في تعزيز قدرات 

والية قبرص التركية، كوالية مؤسسة، 

والتي ستكون شريكة متساوية مع والية 

ديدة الج قبرص اليونانية في دولة الشراكة

 التي سيتم تأسيسها في إطار التسوية.

دعم المحادثات الجارية بين الجانبين للتوصل إلى تسوية  .1

ما  على نحو ،في أقرب وقت ممكن في قبرصبشأنها  تفاوضم

 .2014فبراير  11في اإلعالن المشترك الصادر في هو وارد 

 

إلى اتخاذ خطوات ملموسة إلنهاء مجدداً المجتمع الدولي دعوة  .2

لقبارصة األتراك المسلمين المفروضة على االعزلة الظالمة 

وفقا للتقارير ذات الصلة الصادرة عن األمين العام لألمم 

وقرارات  ،2004مايو  28المؤرخ تقرير الالمتحدة، وال سيما 

 اإلسالمي.تعاون منظمة ال

 

ع ي جميع الميادين متعزيز التضامن الفعال وزيادة العالقات ف .3

 اً سياسي همالقبارصة األتراك المسلمين من خالل دعم

ة وسائلهم الخاصة لتهيئة بيئتمكينهم من تطوير ل اً /مادياً وتقني

 للتنمية االقتصادية المستدامة والرفاه.مواتية 

 

قبرص التركية لوالية تقديم الدعم السياسي واالقتصادي  .4

 التعاونمنطقة منظمة  إدماجها الكامل فيالمؤسِّسة بهدف 

 اإلسالمي والمجتمع الدولي بأسره.

 

من  تمكينهالؤسِّسة قبرص التركية الم واليةزيادة التعاون مع  .5

راكة الش حالةمستويات أعلى من التنمية والرفاه في إطار بلوغ 

 الجديدة.

 

، مثل تبادل في هذا الصدد تنفيذ التدابير العملية الالزمة .6

الزيارات الرفيعة المستوى والوفود التجارية الستكشاف فرص 

التعاون، وتطوير العالقات الثقافية، ومساعدة القبارصة 

ي فإسماع صوتهم األتراك المسلمين على المطالبة بحقهم في 

صة القبارلتمكين الالزم وضع اإلطار الدائم المحافل الدولية، و

إلى الدول األعضاء في ر بكل حرية من السفاألتراك المسلمين 

وضمان مواصلة البنك اإلسالمي اإلسالمي، تعاون منظمة ال

 .اإلنمائية مشاريعدعم اللتنمية ل

الدول األعضاء، األمانة العامة، 

مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، 

 المنظمات اإلقليمية والدولية 

 

س الصادر عن -42/19القرار رقم  2016-2025

لمجلس وزراء  42الدورة 

 (.2015الخارجية )الكويت، مايو 

 

البيان الختامي للقمة اإلسالمية 

سطنبول، أبريل الثالثة عشرة )إ

2016.) 

 

س الصادر عن -43/19القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (.2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 



17 
 

ي لدول األعضاء فالطريقة التي يمكن بها لوضع مشاريع بشأن  .7

تكاليف التسوية تحمل في المساهمة اإلسالمي  التعاونمنظمة 

 لقبارصة األتراك المسلمين.لعن طريق تقديم المساعدة 

تعزيز دور منظمة التعاون  2.4.5 

اإلسالمي في درء النزاعات وتسويتها 

بالطرق السلمية عن طريق الدبلوماسية 

 الوقائية وتعزيز الحوار والوساطة.

ن ووالمبعوث ماءمجلس الحكضطلع بها محددة يدوار أل الترويج .1

 ن لألمين العام والمساعي الحميدة لألمين العام.والخاص

 

النزاعات في مختلف مناطق النزاع تسوية لتقارب ولجهود بذل  .2

الخاصة  منظمة التعاون اإلسالميمن خالل استخدام أحكام آلية 

  .عاتاتسوية النزب

 

حة في مختلف ترتيب اجتماعات خاصة ألصحاب المصل .3

 النزاعات.

 

إنشاء آلية لإلنذار المبكر بالتشاور والتنسيق الوثيقين مع البلدان  .4

المعنية وبموافقة جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 ياستباقعلى نحو على التحرك منظمة المساعدة لاإلسالمي 

بين الدول األعضاء أو بين الدول  لمنع أن تتطور الخالفات

إلى نزاعات، عوض االقتصار األعضاء والدول غير األعضاء 

 الواقع.في نزاع اندالع البعد طفاء" "رجل اإلدور لعب على 

 

اإلسالمي ومؤسساتها ذات الصلة  التعاونبناء قدرات منظمة  .5

تنفيذ اتفاقات السالم وبرامج إعادة التأهيل بعد انتهاء مجال في 

 .اعنزلا

 

دور الوساطة والنهوض بقدرات منظمة بتعزيز التوعية  .6

 جوانبمختلف في الوساطة  جالالتعاون اإلسالمي في م

 .اتالنزاع

 

استكشاف دور منظمة التعاون اإلسالمي في الوساطة ذات  .7

الحساسية الثقافية؛ مع التركيز على نحو خاص على 

 اإلسالمالحساسيات السياسية واالجتماعية والدينية تجاه 

 والمسلمين

 

 

والمبعوثون  مجلس الحكماء

 فريق ،الخاصون لألمين العام

منظمة التعاون ل التابعاالتصال 

 فضالمعني بالسلم واإلسالمي 

   ندونيسية(اإلمبادرة ال)النزاعات 

 

 

األمانة و مبادرة كازاخستان وتركيا

 العامة

فريق االتصال التابع لمنظمة التعاون 

بالسلم وفض اإلسالمي المعني 

 النزاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)رئيسة مؤتمر  األمانة العامة، تركيا

األعضاء في دول ال ،القمة اإلسالمي(

منظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتها 

 مهتمةالخرى األ

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2025 

 

 

ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي 

 .27( و3) 2المادتان 

 

قمة لل( 113البيان الختامي )الفقرة 

، سطنبولإاإلسالمية الثالثة عشرة )

 .(2016أبريل 

 

س الصادر عن -44/43رقم القرار 

ن لمجلس والثالثيالدورة الثالثة 

أکتوبر ، )طشقندوزراء الخارجية 

ل تصااالق ي( بشأن إنشاء فر2016

لمنظمة التعاون اإلسالمي التابع 

 .النزاعات المعني بالسلم وفض

 

ن س الصادر ع-48/43رقم القرار 

ن لمجلس يثالالدورة الثالثة والث

طشقند، أكتوبر وزراء الخارجية )

اإلسالمي بشأن التقارب  (2016

 .عضاءألبين الدول ا
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5 

 

 البيئة والتغير المناخي واالستدامة 2.5

 

 :األهداف

حماية البيئة والمحافظة عليها،  2.5.1

اإلنتاج واالستهالك وتعزيز أنماط 

المستدامة، وتعزيز القدرات للحد من 

مخاطر الكوارث، والتخفيف من آثار تغير 

 المناخ والتكيف مع تقلباته.

 

 

 

 

عقد اجتماعات المؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة مرة كل سنتين  .1

باعتباره منتدى لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ البرامج واألنشطة 

فيف من حدة تغير المناخ والحد من مخاطر الرامية إلى التخ

نة مامهام األاإليسيسكو تتولى الكوارث في الدول األعضاء. و

 لمؤتمر.دورات هذا التنسيق من أجل عقد فيما يخص ا

 

 

 

 

 

اإليسيسكو، منظمة التعاون 

 اإلسالمي، األمانة العامة

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

ت الصادر  ع-42/4القرار رقم 

لمجلس وزراء  42 ةعن الدور

( 2015الخارجية )الكويت، مايو 

 بشأن قضايا البيئة. 

( للقمة 156البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (.2016أبريل 

منظمة /مصفوفة األمم المتحدة

 2018-2016التعاون اإلسالمي 

 .(2016)جنيف، مايو 

ع ت الصادر -43/4رقم القرار 

لمجلس وزراء  43عن الدورة 

 .(2016)طشقند، أكتوبر الخارجية 

تعزيز التعاون بين الدول األعضاء  2.5.2 

والشركاء الدوليين في مجال حماية البيئة 

والحفاظ عليها، بما في ذلك تنفيذ االتفاقات 

 البيئية المتعددة األطراف.

تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لزيادة قدرة الدول األعضاء  .1

 التخفيف من آثار تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.على 

 

 

 

 

 

تطبيق مخطط منظمة التعاون اإلسالمي الخاص بالتكنولوجيا  .2

 الصديقة للبيئة.

 

 

 

 

 

منظمة التعاون اإليسيسكو، مؤسسات 

 اإلسالمي، األمانة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار المؤتمر اإلسالمي السادس 

لوزراء البيئة )الرباط، أكتوبر 

2015.) 

مصفوفة األمم المتحدة/منظمة 

 2018-2016التعاون اإلسالمي 

 (.2016)جنيف، مايو 

للجمعية العامة  15قرار الدورة 

لكومستيك )إسالم آباد، يونيو 

2016.) 

ع ت الصادر -43/4القرار رقم 

لمجلس وزراء  43عن الدورة 

 (.2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 
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 المياه في البلدانإنجاز مشاريع مائية من أجل إيجاد حل لمشاكل  .3

 نمواً األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي األقل

 

األمانة العامة، كومستيك، اإليسيسكو، 

، الدول المياهمركز أنقرة، مجلس 

 األعضاء

2017-2025 

 

 

القرار الصادر عن الدورة الثالثة 

للمؤتمر اإلسالمي حول الماء 

 (2016)إسطنبول، تركيا 

تعظيم االستخدام المثمر للمياه  2.5.3 

 المدمرة. اوتقليص آثاره

 مدت فيتحدد رؤية منظمة التعاون اإلسالمي للمياه التي اعتُ  .1

الفرص المتاحة لتعزيز التعاون، بما في ذلك  2012مارس 

 وتقاسم المعارف بين ،وبناء القدرات ،تبادل أفضل الممارسات

 المياه.المرتبطة بجوانب الالدول األعضاء في جميع 

 

( للقمة 160البيان الختامي )الفقرة  2025-2016 كومستيك، اإليسيسكو، األمانة العامة

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (.2016أبريل 

ع ت الصادر -5/42القرار رقم 

لمجلس وزراء  42عن الدورة 

 (.2015)الكويت، مايو الخارجية  

قرار المؤتمر اإلسالمي الثالث 

لوزراء المياه )إسطنبول، مايو 

2016.) 

ع ت الصادر -5/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43عن الدورة من 

الخارجية  )طشقند، أكتوبر 

2016.) 

تمتين التعاون من أجل تنفيذ رؤية  2.5.4 

وبلوغ  للمياهمنظمة التعاون اإلسالمي 

 والغايات المسطرة فيها. األهداف

عقد المؤتمر اإلسالمي للوزراء المسؤولين عن المياه مرة كل  .1

سنتين لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ رؤية منظمة التعاون 

 اإلسالمي للمياه.

 

أنشأته الدورة الثالثة للمؤتمر اإلسالمي اه الذي يمجلس الم تفعيل .2

 يةذيخطة تنفللمساعدة في وضع  للوزراء المكلفين بالمياه

ة منظمة التعاون اإلسالمي يلألنشطة کما هو مذکور في رؤ

 .للمياه

 

تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية لزيادة قدرات وقدرات  .3

 الدول األعضاء.

 

 تعزيز اإلدارة البيئية. بشأنتنفيذ مشروع اإليسيسكو  .4

 

تنفيذ مشروع اإليسيسكو بشأن اإلدارة المستدامة للموارد  .5

 الطبيعية.

األمانة العامة ومؤسسات منظمة 

 التعاون اإلسالمي ذات الصلة

 

 

الدول األعضاء، األمانة العامة 

 وشركاء آخرون 

 

 مركز أنقرة، اإليسيسكو، كومستيك

 

اإليسيسكو، األمم المتحدة ومنظمات 

 أخرى وطنية وإقليمية ودولية 

 

اإليسيسكو، األمم المتحدة ومنظمات 

 أخرى وطنية وإقليمية ودولية

2016-2025 

 

 

2016-2025 

 

 

 

2016-2025 

 

2016-2018 

 

 

2018-2016 

ع ت الصادر -5/42القرار رقم 

لمجلس وزراء  42عن الدورة 

 (.2015الخارجية  )الكويت، مايو 

 

قرار المؤتمر اإلسالمي الثالث 

لوزراء المياه )إسطنبول، مايو 

2016.) 

 

ع ت الصادر -5/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43عن الدورة من 

الخارجية  )طشقند، أكتوبر 

2016.) 
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6 

 

 

 التخفيف من وطأة الفقر 2.6

 

 :األهداف

تنفيذ أنظمة وتدابير حماية  2.6.1

اجتماعية وطنية مالئمة للجميع وتحقيق 

تغطية واسعة للفقراء والشرائح الهشة 

 .2025بحلول عام 

 

تخفيض نطاق انتشار الفقر  2.6.2

منظمة  المدقع في الدول األعضاء في

التعاون اإلسالمي بمقدار الثلثين، علما أن 

الفقر المدقع يَُعّرف حاليا على أنه العيش 

 دوالر أمريكي يوميا. 1.25على أقل من 

 

التقليل بما ال يقل عن الثلث من  2.6.3

نسبة السكان من جميع األعمار الذين 

 يعيشون في حالة الفقر بجميع أبعاده.

 

كفالة حصول الرجال والنساء،  2.6.4

خاصة الفقراء والشرائح الهشة منهم، على 

أنصبة منصفة من الموارد االقتصادية 

وعلى الخدمات األساسية والملكية 

والسيطرة على األراضي وغير ذلك من 

أشكال الممتلكات واإلرث والثروات 

الطبيعية والتكنولوجيا الحديثة المالئمة 

والخدمات المالية، بما فيها التمويل 

 األصغر.

 

 

 

 

 

 

 حشد الموارد لفائدة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية. .1

 

 

إنشاء مؤسسات وطنية للتمويل البالغ الصغر ووضع نظام  .2

لدعمها بهدف تعزيز نطاقها وتوسيع مجال عملها وضمان 

 استدامتها وتوطيد نشاطها في مختلف قطاعات االقتصاد.

 

تنفيذ برامج لتنمية المهارات بغية إيجاد وظائف وفرص عمل  .3

 أنسب للفئات الضعيفة في المجتمع.

 

شبكات األمان االجتماعي بالتعاون مع توسيع نطاق برامج  .4

المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وضمان 

 فعاليتها في استهداف الفقر وعدم المساواة.

   

تعميم التمويل األصغر والتمويل االجتماعي اإلسالمي )الزكاة،  .5

الوقف( في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تحسين 

 لفئات الفقيرة والضعيفة من المجتمع.اإلدماج المالي ل

 

وضع برامج التمويل األصغر لتعزيز األنشطة في مختلف  .6

 قطاعات االقتصاد، مثل السياحة والزراعة والخدمات وغيرها.

 

تعزيز السياسات الحكومية الهادفة إلى معالجة مختلف أبعاد  .7

الفقر، بما في ذلك من خالل توفير الخدمات األساسية للجميع، 

 سيما النساء واألطفال والمسنين. وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صندوق ، كومسيكالاألمانة العامة، 

التضامن اإلسالمي للتنمية، البنك 

  .اإلسالمي للتنمية، مركز أنقرة

 

األمانة العامة، صندوق التضامن 

للتنمية، البنك اإلسالمي اإلسالمي 

 للتنمية، مركز أنقرة.

 

البنك ، الكومسيكاألمانة العامة، 

 اإلسالمي للتنمية، مركز أنقرة.

 

مجموعة ، الكومسيكاألمانة العامة، 

 البنك اإلسالمي للتنمية، مركز أنقرة.

 

 

مجموعة ، الكومسيكاألمانة العامة، 

 البنك اإلسالمي للتنمية، مركز أنقرة

 

مجموعة ، الكومسيكاألمانة العامة، 

 البنك اإلسالمي للتنمية، مركز أنقرة.

 

األمانة العامة، مجموعة البنك 

 اإلسالمي للتنمية، مركز أنقرة

 .الكومسيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

2016-2025 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( للقمة 124البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (.2016أبريل 

 

اق الصادر عن -3/42القرار رقم 

لمجلس وزراء  42الدورة 

( 2015الخارجية  )الكويت، مايو 

بشأن صندوق التضامن اإلسالمي 

 للتنمية

 

االجتماع التنسيقي السنوي 

لمؤسسات منظمة التعاون 

 (.2015اإلسالمي )جدة، ديسمبر 

 

اق الصادر عن -3/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

( 2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

ويل األصغر واالجتماعي بشأن التم

والصناديق الخاصة والبرامج 

 االقتصادية اإلقليمية.
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طر سياسات سليمة على وضع أ 2.6.5

المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، 

على أساس مالئم للفقراء، ووضع 

استراتيجيات تأخذ النوع )الجنس( بعين 

االعتبار من أجل دعم التعجيل باالستثمار 

 في األعمال الموجهة للقضاء على الفقر.

تنفيذ التمويل األصغر اإلسالمي لبرنامج التخفيف من وطأة  .8

 الفقر ونقل القدرات.

مجموعة ، الكومسيكاألمانة العامة، 

 البنك اإلسالمي للتنمية، االتحاد

اإلسالمي لمالكي البواخر، الغرفة 

للتجارة والصناعة اإلسالمية 

 والزراعة، الدول األعضاء

 

 

2016-2025 

اق الصادر عن  -5/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (.2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

 

7 

 

 التجارة واالستثمار والتمويل  2.7

 

واالستثمار بين بلدان منظمة  التجارة-1
 التعاون اإلسالمي

 
 : األهداف

تشجيع المبادالت التجارية بين  2.7.1

الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي.

 

 

تعزيز وإقامة مناطق للتجارة الحرة  2.7.2

ومناطق لتجهيز الصادرات في الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

وتسهيل االستثمارات البينية، بما في ذلك 

في  ،األجنبية المباشرةتدفقات االستثمارات 

 القطاعين العام والخاص.

 

تعزيز الشراكة بين شركات القطاع  2.7.3

العام والقطاع والخاص داخل بلدان 

 المنظمة وفيما بينها.

 

 

 

 

 

 

 

 

ستثمار التابعة العقد اجتماعات اللجنة الفرعية للتجارة وا .1

 مي.السإلالجتماع التنسيق السنوي لمؤسسات منظمة التعاون ا

 

 

 

 

 

عقد اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالتنمية المالية والقطاع  .2

السنوي لمؤسسات منظمة  يالجتماع التنسيقلالخاص التابعة 

 التعاون اإلسالمي.

 

 

 

 

 ستثمار وهيئاتالاشجيع ت تالتنظيم منتديات منتظمة لوكا .3

تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات بغية ترويج التجارة 

نظمة مفي منطقة ستثمارات وتعزيز التجارة البينية الوجذب ا

 مي.الساإلالتعاون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األمانة العامة، المركز اإلسالمي 

البنك ، الكومسيكلتنمية التجارة، 

اإلسالمي للتنمية، اإليسيسكو، مركز 

اإلسالمي لمالكي  أنقرة، االتحاد

البواخر، الغرفة اإلسالمية للتجارة 

 .والصناعة والزراعة

 

 ،مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي

 الكومسيك

 

 

 

 

 

مجموعة ، الكومسيكاألمانة العامة، 

البنك اإلسالمي للتنمية، مركز أنقرة، 

المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، 

 الدول األعضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)د( من ميثاق منظمة  17المادة 

 التعاون اإلسالمي

  

 

 

 

الصادر عن  6/18القرار رقم 

لمجلس وزراء  18الدورة 

)المملكة العربية  .الخارجية

 (1989السعودية، 

 

 

 

اق )أ(   -1/43القرار رقم 

والتوصيات الصادرة عن المنتدى 

األول لوكاالت تشجيع االستثمار 

والمنتدى الثاني لهيئات ترويج 

 التجارة.
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إنشاء شراكات بين القطاعات  2.7.4

 زتعزيالمنتجة في الدول األعضاء من أجل 

 القدرة التنافسية لجهات اإلنتاج والتصدير.

 

زيادة اإلنتاجية وقدرة المنتجات  2.7.5

 وتنافسيتها في الدول األعضاء.

 

زيادة حجم التجارة البينية في إطار  2.7.6

عما  %6منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة 

 .2015هي عليه سنة 

 

فضليات التجارية ألتفعيل نظام ا 2.7.7

لمنظمة التعاون اإلسالمي وتشجيع الدول 

ات إلى اتفاقياألعضاء في المنظمة المنتمية 

تجارية إقليمية أخرى على االنضمام إلى 

فضليات التجارية لمنظمة التعاون ألنظام ا

 اإلسالمي وتكثيف الجهود لضمان نجاحه.

 

تنفيذ االتفاقية العامة للتعاون  2.7.8

االقتصادي والفني والتجاري بين الدول 

األعضاء في المنظمة ومثيالتها من 

الخاصة الصكوك المتعددة األطراف 

 بالتجارة واالستثمار تنفيذاً فعاالً.

 

االستمرار في تنفيذ استراتيجية  2.7.9

لبناء عالم إسالمي مترابط في  الكومسيك

جميع قطاعاتها من أجل زيادة التجارة 

البينية واالستثمار في إطار منظمة التعاون 

اإلسالمي بغية تحقيق الهدف الرئيسي 

 متخصصة.تنظيم معارض تجارية واستثمارية  .4

 

 

 

 

 

آجال إنجاز األعمال ل کلفة ويوضع إجراءات مشترکة لتقل .5

 .ن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمييبفيما ة يالتجار

 

 

عضاء في منظمة األلدول اعمل لبناء قدرات  اتورش تنظيم .6

 .النافذة الوحيدةتطبيق نظام في مجال  ميالسإلالتعاون ا

 

 

ي اإلسالم التعاوننظام األفضليات التجارية لمنظمة طبيق ت .7

 .تفعيل النظاملوعقد اجتماع للجنة التفاوض التجاري 

 

 

ائتمان خدمات تشجيع الدول األعضاء على استخدام   .8

 .التأمين على االستثمار المتاحةو اتدراالص

 

 

 اول.للتدالسلع االستراتيجية القابلة  على إنتاجتشجيع ال .9

 

 

 التصديقصناعة الحالل، بما في ذلك آليات ب النهوض .10

 واالعتماد.

 

 

 نضم بعد إلى االتفاقية العامةتشجيع الدول األعضاء التي لم ت .11

للتعاون االقتصادي والفني والتجاري فيما بين الدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي، التي تم اعتمادها بموجب القرار 

لمجلس وزراء الخارجية اق الصادر عن الدورة الثامنة -1/8

 (، على القيام بذلك.1977)طرابلس، مايو 

المركز ، الكومسيكاألمانة العامة، 

مجموعة اإلسالمي لتنمية التجارة، 

الغرفة  البنك اإلسالمي للتنمية،

اإلسالمية للتجارة والصناعة 

 .والزراعة

 

المركز ، الكومسيكمانة العامة، األ

اإلسالمي لتنمية التجارة، الدول 

 .األعضاء

 

المركز ،  الكومسيكاألمانة العامة، 

اإلسالمي لتنمية التجارة، الدول 

 .األعضاء

 

 الكومسيكالدول األعضاء، 

 

 

 

األمانة العامة، مجموعة البنك 

 الكومسيك، اإلسالمي للتنمية

 

 

مجموعة ، الكومسيكاألمانة العامة، 

البنك اإلسالمي للتنمية، المركز 

 اإلسالمي لتنمية التجارة

 

معهد ، الكومسيكاألمانة العامة، 

المواصفات والمقاييس للدول 

 اإلسالمية، الدول األعضاء.

 

الدول ، الكومسيكاألمانة العامة، 

 األعضاء.

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

2016-2025 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

اق الصادر عن -1/42القرار رقم 

وزراء لمجلس  42الدورة 

( 2015الخارجية )الكويت، مايو 

بشأن التجارة البينية في منطقة 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

  

 

 لكومسيكالجمعية العامة ل

 (.2015)إسطنبول، نوفمبر 

 

 

مصفوفة التعاون بين منظمة 

التعاون اإلسالمي ومنظمة األمم 

 .2016المتحدة( جنيف، مايو 

 

 

اق الصادر عن -1/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43دورة ال

 (.2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

 

 

 

اق الصادر عن -1/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (.2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

 

 

 

 

 

اق الصادر عن -1/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (.2016، أكتوبر طشقندالخارجية )
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 تصاديالمتمثل في تعزيز التعاون االق

 والتجاري فيمت بين الدول األعضاء.

 

عضاء على مواصلة جهودها من أجل تنفيذ ألتشجيع الدول ا  .12

 الميثاق.وفق أحكام  الكومسيكقرارات 

التعاون بين اتحادات وهيئات القطاع الخاص في الدول  .13

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التجارة 

 والتدريب التجاري اإللكترونية

 

، األمانة العامة، مؤسسات الكومسيك

منظمة التعاون اإلسالمي، الدول 

 .األعضاء

 

 

2016-2019 

 

 

 

  

 المالية اإلسالمية يةتنم-2

  

  :األهداف

وضع نظام مالي إسالمي سليم  2.7.10

وُمحكم التنظيم وإنشاء مؤسسات حصيفة 

ذات صلة لضمان تطوير منظٍّم للمالية 

 .اإلسالمية

 

تيسير تدفق الموارد المالية  2.7.11

وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر 

واستثمارات المحافظ فيما بين الدول 

 المي.األعضاء في منظمة التعاون اإلس

 

تطوير وترويج المنتجات المالية  2.7.12

اإلسالمية للنهوض بالتنمية االجتماعية 

واالقتصادية في الدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

 

تعزيز التعاون في مجال الصيرفة  2.7.13

اإلسالمية والمالية اإلسالمية مثل 

التشريعات، واعتماد المعايير، وآليات 

 عية، وتطوير المنتجات.الحوكمة الشر

 

 

 

 

تنفيذ برنامج التمويل األصغر اإلسالمي للتخفيف من وطأة  .1

 سنوات. 3الذي يمتد على الفقر ونقل القدرات 

 

 

 عقد منتدى حول التمويل االجتماعي اإلسالمي. .2

 

اإلسالمي من  التعاونزيادة التعاون فيما بين بلدان منظمة  .3

خالل برامج تهدف إلى تعزيز حرية حركة رؤوس األموال 

والموارد المالية األخرى من أجل تعزيز التجارة واالستثمار 

بما في ذلك من خالل إصدار صكوك لتطوير الهياكل البيني، 

 هذه البلدان.األساسية في 

 

 

تطوير األطر التشريعية والتنظيمية الوطنية لتعزيز المنتجات  .4

 المالية اإلسالمية في الدول األعضاء.

 

ن مي في تمويل التجارة البينية بيالسإلتعزيز اعتماد التمويل ا .5

 الحالل.المنتجات وقطاع اإلسالمي بلدان منظمة التعاون 

 

الدولية لتعميم المنتجات اإلسالمي دعم مؤسسات التمويل  .6

 عالميا.اإلسالمية المالية 

 

التمويل اإلسالمي مع الدول األعضاء تبادل الخبرات في مجال  .7

األخرى بهدف بناء القدرات وتعزيز أسواق رأس المال 

 اإلسالمي.

 

 

 

 

المنظمة ، الكومسيكاألمانة العامة، 

 اإلسالمية لألمن الغذائي، االتحاد

اإلسالمي لمالكي البواخر، الغرفة 

للتجارة والصناعة اإلسالمية 

 ،والزراعة، البنك اإلسالمي للتنمية

 الدول األعضاء

 

األمانة العامة، مجموعة البنك 

مركز أنقرة، اإلسالمي للتنمية، 

 الكومسيك

 

 

 

 

مجموعة ، الكومسيكاألمانة العامة، 

 البنك اإلسالمي للتنمية، مركز أنقرة.

 

مجموعة ، الكومسيكاألمانة العامة، 

 ية، مركز أنقرة،للتنمالبنك اإلسالمي 

المواصفات والمقاييس للدول معهد 

 اإلسالمية.

األمانة العامة، مجموعة البنك 

، اإلسالمي للتنمية، مركز أنقرة

 .الكومسيك

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

2016-2025 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 لكومسيكالجمعية العامة ل

 (2015)إسطنبول، نوفمبر 

 

 

 

اق الصادر عن -5/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

 

 

رؤية البنك اإلسالمي للتنمية 

)مجموعة البنك اإلسالمي  2020

 للتنمية، جدة(

 

اق الصادر عن -2/42القرار 

لمجلس وزراء  42الدورة 

 (2015الخارجية )الكويت، مايو 

 

 

 

 

السنوي االجتماع التنسيقي 

لمؤسسات منظمة التعاون 

 (2015اإلسالمي )جدة، ديسمبر 

 



24 
 

من نظام الزكاة المتأتية ستخدام الكافي للموارد التعزيز ا .8

 غراض التنمية.ألوقف لوا

 

 

 

تحديد سلطة رائدة تتولى مسؤولية تطوير مواصفات ومعايير  .9

النصوص والقواعد التي تحكم المنتجات اإلسالمية وتبسيط 

التمويل اإلسالمي من خالل الواليات المناطة بالسلطات 

 النقدية.

 

دمج المنتجات اإلسالمية في إطار استراتيجية التمويل  .10

االقتصادي بهدف تنويع وجذب المدخرات من القطاع ذي 

 الصلة.

إجراء دراسات وإحصاءات بهدف تحديد اإلمكانيات الفعلية   .11

 مية من خالل التعاون مع السلطات المختصة.للسوق اإلسال

 

اعتماد تقنيات التواصل والتسويق الحديثة لعرض المنتجات  .12

  .اإلسالمية بشكل أفضل، وإنشاء معاهد التدريب

األمانة العامة، مجموعة البنك 

، اإلسالمي للتنمية، مركز أنقرة

 .الكومسيك

األمانة العامة، مجموعة البنك 

، رةاإلسالمي للتنمية، مركز أنق

 الكومسيك

 

 

 

 

 

األمانة العامة، مجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية، مركز أنقرة، 

 .الكومسيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

( للقمة 124البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (2016أبريل 

 

الصادر عن الدورة  3/43القرار 

لمجلس وزراء الخارجية  43

( بشأن 2016)طشقند، أكتوبر 

التمويل األصغر واالجتماعي 

اصة والبرامج والصناديق الخ

 االقتصادية اإلقليمية

 

 

8 

 

 

 

 

 الزراعة واألمن الغذائي 2.8

 

 :األهداف

زيادة اإلنتاجية الزراعية والربحية  2.8.1

للنظم الزراعية بغية تحقيق استدامة األمن 

الغذائي والتغذية في الدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

 

ي تراعتطوير نظم لإلنتاج الغذائي  2.8.2

التنوع الزراعي، واالقتصاد في استهالك 

 المياه، وكفاءة استخدام األراضي.

 

 

 

 

 

تنفيذ خطة العمل الخمسية للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي،  .1

 :يتعلق منها بالمسائل التاليةوخاصة ما 

 

 بحث في جميع جوانب  إنشاء قاعدة بيانات شاملة وإجراء

 األمن الغذائي

  الصغيرة والمتوسطةللمنشآت الزراعية إنشاء صندوق 

  لبحث الزراعي والعلميلإنشاء صندوق 

 الخاص بالمنظمة اإلسالمية لألمن تثمار سالوضع برنامج ا

  الغذائي

 برامج إقليمية لألمن الغذائي. وضع 

 

 

 

 

 

 

األمانة العامة، المنظمة اإلسالمية 

االتحاد اإلسالمي غذائي، لألمن ال

البنك اإلسالمي لمالكي البواخر، 

للتنمية، اإلسيسيكو، مركز أنقرة، 

المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، 

 الدول األعضاء.الكومسيك، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اق الصادر عن -2/42القرار 

لمجلس وزراء  42الدورة 

 (2015)الكويت، مايو الخارجية 

 

االجتماع التنسيقي السنوي 

لمؤسسات منظمة التعاون 

 (2015اإلسالمي )جدة، ديسمبر 

 

( للقمة 118البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (2016أبريل 
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تحسين اإلطار السياسي والتنظيمي  2.8.3

لضمان تطوير القطاع الزراعي واإلنتاج 

 الغذائي.

 

تشجيع االستغالل األمثل لألراضي  2.8.4

وغيرها من الموارد الطبيعية في القطاع 

 .الزراعي واإلنتاج الغذائي

 

تشجيع ودعم االستثمارات البينية  2.8.5

 في القطاع الزراعي واإلنتاج الغذائي.

 

تعزيز هياكل المنظمة اإلسالمية  2.8.6

لألمن الغذائي لبلوغ أهدافها وتنسيق 

عمليات األمن الغذائي فيما بين الدول 

  األعضاء في المنظمة.

عقد ورشة عمل ألعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة في جدة  .2

 2016 بالمملكة العربية السعودية خالل الربع الرابع من عام

 

 

 

تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات في مجال األمن الغذائي  .3

 الزراعية.والتنمية 

 

 

 ات،المدخالت التقنية لمؤسسات إقليمية محددة القطاعحشد  .4

والمركز الدولي للبحوث  ،مثل المركز الدولي للزراعة الملحية

 الزراعية في المناطق الجافة.

 

سبة نبتخصيص القاضي  اإلسالميتنفيذ قرار منظمة التعاون  .5

 األمنمن الميزانيات الوطنية لبرامج التنمية الزراعية و 6٪

 عضاء.ألالغذائي في الدول ا

 

الشروع في تنفيذ برامج لتشجيع زيادة فرص الحصول على  .6

موارد األراضي والمياه والمدخالت الزراعية ورأس المال، 

صغار المزارعين لدعم التنمية الزراعية بالنسبة لوال سيما 

 واإلنتاج الغذائي.

المنظمة الكومسيك، األمانة العامة، 

اإلسالمية لألمن الغذائي، االتحاد 

اإلسالمي لمالكي البواخر، البنك 

للتنمية، اإلسيسيكو، مركز اإلسالمي 

أنقرة، المركز اإلسالمي لتنمية 

 التجارة، الدول األعضاء.

المنظمة ، الكومسيكاألمانة العامة، 

اإلسالمية لألمن الغذائي، مركز 

 أنقرة، الدول األعضاء

 

األمانة العامة، المنظمة اإلسالمية 

 مركز أنقرةلألمن الغذائي، 

 

 

مية األمانة العامة، المنظمة اإلسال

 لألمن الغذائي، الدول األعضاء

 

 

األمانة العامة، المنظمة اإلسالمية 

لألمن الغذائي، الكومسيك، الدول 

 األعضاء

2016 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

2016-2025 

مصفوفة التعاون بين منظمة 

التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة 

 (2016)جنيف، مايو 

 

القرار بشأن األمن الغذائي والتنمية 

الزراعية الذي اعتمدته الدورة 

السابعة للمؤتمر الوزاري حول 

األمن الغذائي والتنمية الزراعية 

 (2016)أستانا، أبريل 

 

 

الصادر عن  اق-1/42القرار رقم 

لمجلس وزراء  42الدورة 

( 2015الخارجية )الكويت، مايو 

 بشأن الزراعة والتنمية الريفية

 واألمن الغذائي

 

الصادر عن اق -2/43رقم القرار 

لمجلس وزراء  43الدورة 

( 2016)طشقند، أكتوبر الخارجية 

بشأن الزراعة والتنمية الريفية 

 واألمن الغذائي

 

 

9 

 

 

 
 

 التشغيل والبنية التحتية والتصنيع 2.9

 الصناعة -1

 

 : األهداف

زيادة القدرة اإلنتاجية والتصديرية  2.9.1

المحلية للدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي مع التركيز على القطاعات ذات 

القيمة المضافة في الزراعة والصناعات 

 التحويلية والبحرية والخدمات.

 

 

 

 

تشجيع االستثمارات والحلول المبتكرة لتطوير الصناعة  .1

ييفها الفعالة التي يمكن تكذات الكلفة والتكنولوجيات الحديثة و

 محليا.

 

بناء شراكات استراتيجية مع مجموعة واسعة من أصحاب   .2

المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات 

 والمؤسسات البحثية األخرى، من أجل دعم التصنيع واالبتكار.

 

 

 

 

البنك اإلسالمي األمانة العامة، 

 ، الكومسيكمركز أنقرةللتنمية، 

 

 

مركز ، الكومسيكاألمانة العامة، 

أنقرة، الغرفة اإلسالمية للتجارة 

والصناعة والزراعة، الدول 

 األعضاء

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

االجتماع التنسيقي السنوي 

لمؤسسات منظمة التعاون 

 (2015اإلسالمي )جدة، ديسمبر 

 

( للقمة 129البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (2016أبريل 
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الرفع من القيمة المضافة  2.9.2

للصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، 

مع إيالء اهتمام خاص إليجاد فرص العمل 

 لعلوم والتكنولوجيا واالبتكار.وتطوير ا

 

تطوير وتيسير الصناعة المراعية  2.9.3

للبيئة والصناعات القائمة على االقتصاد 

 األزرق.

 

 

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

الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل التنمية 

 الصناعية واالبتكار.

 

 

 

تعزيز التعاون النشط فيما بين البلدان األعضاء في منظمة  .4

اإلسالمي لتيسير االستثمار ونقل التكنولوجيا المالئمة  التعاون

وتكنولوجيا المعلومات بأسعار معقولة وشبكة تكنولوجيا 

 المعلومات لتطوير الصناعة

األمانة العامة، مركز أنقرة، الغرفة 

اإلسالمية للتجارة والصناعة 

 والزراعة

 

 

 

األمانة العامة، مجموعة البنك 

، للتنمية، مركز أنقرةاإلسالمي 

 الكومسيك

2016-2018 

 

 

 

 

 

2016-2018 

اق الصادر عن -2/43 القرار رقم

لمجلس وزراء  43الدورة 

( 2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

 بشأن العمل

 النقل  -2 

 

 : األهداف

تخفيض تكاليف التصدير  2.9.4

واالستيراد وتحسين الخدمات من خالل 

تطوير ممرات النقل المالئمة والشبكات 

وذلك لزيادة القدرة التنافسية للدول 

 .األعضاء

 

إنشاء ممرات آمنة ومترابطة للنقل  2.9.5

المتعدد الوسائط وشبكات بين الدول 

األعضاء لتسهيل المبادالت التجارية 

 واالجتماعية والثقافية فيما بينها.

 

 

 

 

 

 

 

 -وبوب -سيكاسو -باماكو -حديد دكارالسكة القطع مدعم تنفيذ  .1

سودان من خالل تبور -حديد دكارالسكة الممر من ديوالسو 

 باماكو. -حديد دكارالاألموال لمشروع سكة حشد 

 

 

عضاء في منظمة التعاون ألإحياء اجتماع وزراء النقل للدول ا .2

 مي.السإلا

 

تطوير شبكة متكاملة للنقل تابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي،  .3

النقل البري وإدارة وقواعد وأنظمة بما في ذلك مواءمة قوانين 

 وتحرير الخدمات الجوية.المجال الجوي والسالمة البحرية 

 

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول  .4

 مي في مجال النقلالسإلعضاء في منظمة التعاون األا

 

 

 

المركز ، الكومسيكاألمانة العامة، 

اإلسالمي لتنمية التجارة، البنك 

 يسيسكو، مركزاإلاإلسالمي للتنمية، 

أنقرة، المنظمة اإلسالمية لألمن 

الغذائي، االتحاد اإلسالمي لمالكي 

 البواخر، الدول األعضاء  

 

األمانة العامة، مركز أنقرة، الدول 

 األعضاء  

 

البنك ، الكومسيكاألمانة العامة، 

اإلسالمي للتنمية، مركز أنقرة، الدول 

 األعضاء  

 

بنك ال، الكومسيكاألمانة العامة، 

اإلسالمي للتنمية، الغرفة اإلسالمية 

، مركز للتجارة والصناعة والزراعة

 أنقرة

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

اق الصادر عن -3/42القرار رقم 

لمجلس وزراء  42الدورة 

( 2015الخارجية )الكويت، مايو 

 بشأن النقل

 

( من 129البيان الختامي )الفقرة 

القمة اإلسالمية الثالثة عشرة 

 (2016)إسطنبول، أبريل 

مصفوفة التعاون بين منظمة 

التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة 

 (2016)جنيف، مايو 

 

اق الصادر عن -2/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

( 2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

 بشأن النقل

      



27 
 

 

 الطاقة -3

  

 :األهداف

تعزيز قدرات الدول األعضاء في  2.9.6

منظمة التعاون اإلسالمي في مجاالت إنتاج 

الطاقة وتجارتها وتوزيعها، وذلك بهدف 

 .ضمان حصول الجميع على الطاقة

 

ضمان حصول الجميع على الطـاقة  2.9.7

المستدامـة والحديثة بأسعار معقولة وبشكل 

 موثوق فيه.

 

زيادة حصة توليد الكهرباء من  2.9.8

 خالل مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشجيع االستثمار البيني في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي  .1

 بالطاقة والنفط والغاز الخاصةبهدف تطوير البنية التحتية 

، وذلك في إطار مراعاة التشريعات واللوائح الحالية الطبيعي

 لكل دولة عضو.

 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في مجاالت تعزيز التعاون بين  .2

استكشاف وإنتاج ونقل وتوزيع واستخدام النفط والغاز 

ومنتجاتهما المكررة، بما في ذلك التبادل الفني في عمليات 

 النفط والغاز.

عقد مشاورات بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بشأن  .3

جيا نولوالتعاون في مجال الطاقة وتعزيز تبادل الدراية والتك

 في مختلف مجاالت الطاقة.

 

وذلك  ،تعزيز التكامل والربط بين البنى التحتية اإلقليمية للطاقة .4

 في إطار مراعاة التشريعات واللوائح الحالية لكل دولة عضو.

زيادة كفاءة الطاقة في قطاعات البناء والصناعة والنقل،  .5

 وإطالق حمالت توعية حول كفاءة الطاقة.

 

مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة تشجيع استخدام  .6

البديلة واإلسراع باعتماد تكنولوجيات جديدة لزيادة كفاءة 

استخدام الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة من 

 .خالل التماس العروض التنافسية

 

تنظيم دورات تدريبية فنية تتعلق بأنشطة توزيع الطاقة في  .7

 التعاون اإلسالمي الدول األعضاء في منظمة

 

 

 

 

 

 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 

للتنمية، مركز أنقرة، المركز 

 .الكومسيك، اإلسالمي لتنمية التجارة

 

 

 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 

للتنمية، مركز أنقرة، المركز 

 ، الكومسيك اإلسالمي لتنمية التجارة

 

 

 

 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 

للتنمية، مركز أنقرة، المركز 

 الكومسيك، اإلسالمي لتنمية التجارة

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

2017-2025 

 

 

 

 

 

 

الوزاري حول اإلسالمي المؤتمر 

 (.1989الطاقة )إسطنبول، سبتمبر 

 

اق الصادر عن -1/42القرار رقم 

لمجلس وزراء  42الدورة 

 (.2015الخارجية )الكويت، مايو 

 

 

 

االجتماع التنسيقي السنوي 

لمؤسسات منظمة التعاون 

 (.2015اإلسالمي )جدة، ديسمبر 

 

اق الصادر عن -1/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (.2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

 

اق الصادر عن -1/42القرار 

لمجلس وزراء  42الدورة 

( 2015)الكويت، مايو الخارجية 

 بشأن التنمية السياحية.
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 السياحة -4

 

 :األهداف

التعريف بالفرص واإلمكانيات  2.9.9

االستثمارية التي تزخر بها الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

وإبراز أفضل الممارسات السائدة في 

 بعض الدول األعضاء في قطاع السياحة.

 

تحالفات بين المعنيين في إقامة  2.9.10

مجال السياحة بهدف تعزيز التسويق 

السياحي المشترك وتعزيز جهود التعاون 

على مستوى المناطق الفرعية، على 

مستوى منطقة منظمة التعاون اإلسالمي 

 ككل.

 

تعزيز دور الشراكات بين  2.9.11

القطاعين العام والخاص في توسيع 

السياحية وتطوير القدرات واألنشطة 

الحالية، وإنشاء مرافق جديدة تستجيب 

لمعايير الجودة والخدمة المناسبة، وذلك 

 باستخدام أحدث التكنولوجيا.

 

 

تعزيز المشاريع السياحية  2.9.12

اإلقليمية والبينية في الدول األعضاء 

 .لجذب االستثمارات

 

 

 

 

 

تفعيل البرنامج التنفيذي إلطار التنمية والتعاون في مجال  .1

(، على وجه 2017-2016السياحة بين الدول األعضاء )

 الخصوص.

 

 إنشاء فرق عمل حول السياحة اإلسالمية والتسويق السياحي. .2

 

تنظيم منتدى للمستثمرين من القطاعين العام والخاص في  .3

 مجال تنمية السياحة.

 

ية بشأن عواصم السياحة اإلسالمتنظيم أنشطة ثقافية وترويجية  .4

)المدينة المنورة،  2017عام وتركيا(؛  -ونيا ق) 2016لعام 

جمهورية ال)تبريز،  2018المملكة العربية السعودية(؛ وعام 

 (.اإليرانية اإلسالمية

 

 21-18تنظيم المعرض اإلسالمي الثالث للسياحة )القاهرة،  .5

 (.2017أكتوبر 

 

عقد اجتماع لهيئات التسويق السياحي لوضع برنامج عمل  .6

 بشأن استراتيجية التسويق.

 

 لمانحين.لإعداد مشاريع سياحية وطنية وتنظيم مؤتمر  .7

 

 

 ة.ية في السوق العالمياحة اإلسالميع السيإعداد دراسة عن توز .8

 

ي شكل فتنفيذ المشروع اإلقليمي بشأن تنمية السياحة المستدامة  .9

ة من الحدائق العابرة للحدود والمناطق المحمية في غرب شبك

لحدود في مناطق أخرى من ل ةبراإنشاء مشاريع عوأفريقيا؛ 

 اإلسالمي.التعاون منظمة 

 

 

 

 

 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 

للتنمية، مركز أنقرة، المركز 

 اإلسالمي لتنمية التجارة، الكومسيك 

 

 

 

 

مركز أنقرة، المركز األمانة العامة، 

اإلسالمي لتنمية التجارة، الغرفة 

اإلسالمية للتجارة والصناعة 

 والزراعة، الدول األعضاء، 

 

 

 

جمهورية إندونيسيا، ماليزيا، 

 .الكومسيكبنغالديش، 

 

األمانة العامة، مركز أنقرة، المركز 

 ،الصناعة اإلسالمي لتنمية التجارة

 الكومسيك

 

 

 

مركز ، الكومسيكاألمانة العامة، 

أنقرة، المركز اإلسالمي لتنمية 

التجارة، الغرفة اإلسالمية للتجارة 

والصناعة والزراعة، الدول 

 األعضاء

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

2016-2018 

 

 

2017 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

2017 

 

 

2016-2018 

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

( للقمة 129البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (.2016أبريل 

 

اق الصادر عن -1/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

( 2016)طشقند، أكتوبر الخارجية 

 بشأن السياحة.

 

قرار المؤتمر اإلسالمي التاسع 

لوزراء السياحة )النيجر، ديسمبر 

2015.) 

 

 االجتماع التنسيقي السنوي

لمؤسسات منظمة التعاون 

 (2015اإلسالمي )جدة، ديسمبر 

 

مصفوفة التعاون بين األمم المتحدة 

ومنظمة التعاون اإلسالمي )جنيف، 

 (2016مايو 

 

رؤية البنك اإلسالمي للتنمية 

)مجموعة البنك اإلسالمي  2020

 للتنمية، جدة(

 

البيان الختامي للقمة اإلسالمية 

 الثالثة عشرة

 

 



29 
 

تعزيز الوعي حول أهمية  2.9.13

عضاء السياحة اإلسالمية في الدول األ

 وخارجها.

االجتماعات وحلقات العمل المعنية بالسياحة الخضراء  .10

 والسياحة البيئية.

 

إنشاء بنوك بيانات لوجهات السياحة الخضراء المتخصصة  .11

 هيئات االعتماد.وتوحيد 

 

 

إنشاء منصة على الموقع الشبكي لمنظمة التعاون اإلسالمي  .12

مخصصة لتعزيز االستثمار السياحي في الدول األعضاء في 

المنظمة، السيما من خالل تحديد القدرات المتاحة في هذه 

الدول والتعريف بها، وإنشاء قواعد بيانات لمكاتب البحوث 

 لديهم مشاريع استثمارية.المتخصصة والمستثمرين الذين 

 

 

تطوير واعتماد معايير تصنيف المؤسسات التي تقدم خدمات  .13

 السياحة اإلسالمية

 

 

 

 

مركز ، الكومسيكاألمانة العامة، 

أنقرة، المركز اإلسالمي لتنمية 

التجارة، إرسيكا، اإليسيسكو، الدول 

 األعضاء

 

األمانة العامة، المركز اإلسالمي 

التجارة، مركز أنقرة، الدول لتنمية 

 األعضاء

، المركز األمانة العامة، مركز أنقرة

 اإلسالمي لتنمية التجارة

 

األمانة العامة، المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة، مركز أنقرة

 

الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي ومنظمة التعاون 

 االقتصادي

 

2016-2019 

 

 

 

 

2025-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025-2016 

اق الصادر عن  -1/42القرار 

لمجلس وزراء  42الدورة 

الخارجية بشأن العمالة والتشغيل 

 والحماية االجتماعية

 

اق الصادر عن -2/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

 

 

 

 

 

 

القتصادي رؤية منظمة التعاون ا

 2015لعام 

 

العمالة والتشغيل والحماية  -5 

 االجتماعية

 

 :األهداف

تشجيع تبادل المعلومات وأفضل  2.9.14

الممارسات واالستراتيجيات والسياسات 

والتجارب في مجال السالمة والصحة 

والعمالة والحماية االجتماعية المهنية، 

والهجرة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الوقاية 

 والسيطرة على األخطار المهنية.

 

 

 

 

 

 

تفعيل البرنامج التنفيذي إلطار التعاون لمنظمة التعاون  .1

اإلسالمي بشأن العمالة والتشغيل والحماية االجتماعية، وال 

والسالمة سيما مشاريع التعاون المتعلقة بتطوير الصحة 

 .المهنيتين

برنامج بناء القدرات بشأن تطوير السالمة والصحة المهنيتين  .2

 في إطار البرنامج الماليزي للتعاون التقني.

 

استكمال الدراسة المتعلقة بتوسيع برنامج تشغيل الشباب ليشمل  .3

 المنطقتين اآلسيوية واألفريقية في منظمة التعاون اإلسالمي.

 

 

 

 

 

مية لتنلاإلسالمي  البنكاألمانة العامة، 

 ، مركز أنقرة

 

 مركز أنقرة

، مركز الكومسيكاألمانة العامة، 

 أنقرة، الدول األعضاء.

 

، الغرفة الكومسيكاألمانة العامة، 

اإلسالمية للتجارة والصناعة 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

المؤتمر الصادر عن قرار ال

 اإلسالمي الثالث لوزراء العمل 

 

القرار الصادر عن المؤتمر 

اإلسالمي الثالث لوزراء العمل، 

 2015جاكرتا، أكتوبر 

 

اتفاقية منظمة التعاون اإلسالمي 

بشأن تعزيز وحماية وضمان 
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تعزيز السالمة والحماية في  2.9.15

العمل، ومنها توفير الظروف الالئقة 

للعمل، واألجور وأوقات العمل، والسالمة 

المهنية والصحية، وباقي العناصر 

 الالئق.األساسية للعمل 

 

تحسين شفافية المعلومـات  2.9.16

المتعلقة بإحصـاءات التشغيل وتشجيع 

 بـرامج التـدريب المهني.

 

 

لرابع لوزراء العمل في المملكة عقد المؤتمر اإلسالمي ا .4

 .2017العربية السعودية في عام 

 

إنشاء مركز عمل منظمة التعاون اإلسالمي في باكو  .5

 بأذربيجان.

تنفيذ ستة مشاريع للتعاون التقني في مجال تطوير الصحة  .6

 والسالمة المهنيتين.

 

عقد ورشة عمل حول البحوث والدراسات حول المفاهيم  .7

اإلسالمية المتعلقة بقضايا العمالة، إندونيسيا، والممارسات 

2016. 

البنك اإلسالمي والزراعة، مجموعة 

 للتنمية

مركز ، الكومسيكاألمانة العامة، 

الغرفة اإلسالمية للتجارة أنقرة، 

والصناعة والزراعة، مجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية، المركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة

األمانة العامة، الغرفة اإلسالمية 

الدول للتجارة والصناعة والزراعة، 

 .  األعضاء

 

2016-2025 

 

 

2017 

 

 

 

2025-2016 

الدول األعضاء في االستثمار بين 

 (1977المنظمة )

 

البيان الختامي للقمة اإلسالمية 

الثالثة عشرة )إسطنبول، أبريل 

2016) 

 

 

القدرة على إقامة المشاريع  تنمية-6 

  والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

 :األهداف

إنشاء قطاع خاص حيوي يعمل  2.9.17

بشكل جيد لزيادة حجم االستثمار والتجارة 

االقتصادي والتصنيع والتحول والنمو 

 الهيكلي.

 

 

زيادة مساهمة المؤسسات  2.9.18

الصغيرة والمتوسطة في تنمية الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

ونموها االقتصادي الشامل، وزيادة 

تنافسية هذه المؤسسات وحيويتها من خالل 

تسهيل وصولها إلى المعلومات واألسواق 

البشرية والمهارات وتنمية الموارد 

 والتمويل والتكنولوجيا.

 

 

 

 

 

تنظيم اجتماع ألصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع  .1

 الخاص.

 

 

ة لمشارکة القطاع الخاص من خالل يات إضافياستکشاف آل .2

في إطار اللجنة التوجيهية المعنية بالتجارة واالستثمار 

 االجتماع التنسيقي السنوي لمؤسسات منظمة التعاون االسالمي

 

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجاالت السياحة  .3

 والزراعة والتجارة.

 

إنشاء آلية تحكيم لتسوية المنازعات التجارية بموجب اتفاقية  .4

منظمة التعاون اإلسالمي بشأن تعزيز وحماية االستثمار في 

 نظمة التعاون اإلسالميدول م

 

 

 

 

 

 

، االتحاد الكومسيكاألمانة العامة، 

السلع،  للغرف وأسواقالتركي 

المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة 

الغرفة اإلسالمية للتجارة ، والتحكيم

والصناعة والزراعة، مركز أنقرة، 

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

 

 

الغرفة  ،الكومسيك األمانة العامة،

اإلسالمية للتجارة والصناعة 

المركز اإلسالمي لتنمية والزراعة، 

 التجارة.

 

األمانة العامة، المركز اإلسالمي 

لتنمية التجارة، الغرفة اإلسالمية 

 للتجارة والصناعة والزراعة

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اق الصادر عن -2/42القرار رقم 

 لمجلس وزراء  42الدورة 

 

الخارجية بشأن تنمية القطاع 

 الخاص

 

اق الصادر عن -1/43القرار 

لمجلس وزراء  43الدورة 

الخارجية بشأن تنمية القطاع 

 (2016الخاص )طشقند، أكتوبر 
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تعزيز المؤسسات الصغرى  2.9.19

 والمتوسطة للنساء وتشجيعها.

 

ت دايتعبئة المشارکة في منتدى القطاع الخاص ومنتدى س .5

 األعمال.

 

العام  بين القطاعينة وتنظيم المشاريع شراكللتنظيم منتديات  .6

 والخاص على أساس منتظم

 

تعزيز روح المبادرة لدى الشباب والنساء من أجل تحسين  .7

األعضاء في  قتصادية في الدولالستفادة من اإلمكانات ااال

 منظمة التعاون اإلسالمي

 

األمانة العامة، مجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية، مركز أنقرة، 

 الصناعةالغرفة اإلسالمية للتجارة و

 والزراعة

 

 

2016-2018 

 

10 

 

 العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 2.10

 

 :فدهال

النهوض بالتنمية واالستفادة من  2.10.1

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض 

التنمية المستدامة من خالل تشجيع البحث 

والقدرات التكنولوجية في جميع القطاعات 

واالبتكار وتطوير التكنولوجيا المحلية من 

تنظيمية مواتية، وذلك خالل توفير بيئة 

تمشيا مع مقررات أجهزة ومحافل المنظمة 

ذات الصلة، بما فيها الكومستيك ومع رؤية 

للعلوم  1441منظمة التعاون اإلسالمي 

 والتكنولوجيا.

 

 

 

 

 

 

عقد مؤتمر قمة إسالمي خاص حول العلوم والتكنولوجيا بهدف  .1

يا والتكنولوجالتماس دعم القيادات السياسية لتعزيز العلوم 

واالبتكار في الدول األعضاء من خالل اعتماد خطة عمل في 

 هذا المجال للسنوات العشر القادمة.

 

 زيادة استخدام التكنولوجيا وتشجيع البحث والتطوير واالبتكار .2

 

نفاق السنوي على البنية التحتية العلمية والبحث إلمضاعفة ا .3

 اإلسالمية والتطوير في البلدان

 

 العلمي اإلنتاجاإلسالمي من  التعاونزيادة حصة بلدان منظمة  .4

 العالمي )من حيث المنشورات وبراءات االختراع(

 

 

 

 

 رةاستيعاب التكنولوجيات المبتك في مجالبناء القدرات المحلية  .5

 

 

 

 

 

 

 

األمانة العامة، كومستيك، حكومة 

 كازاخستان

 

 

 

، مؤسسات أخرى تابعة كومستيك

 لمنظمة التعاون اإلسالمي

 

 الدول األعضاء

 

اإليسيسكو، وزارات العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار، اللجان 

الوطنية والبرلمانية والمؤسسات ذات 

الصلة المعنية بسياسات العلوم في 

 الدول األعضاء

 

األمم المتحدة ومنظمات وطنية 

 وإقليمية ودولية أخرى

  

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

2016-2025 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

ع ت الصادر -1/42القرار رقم 

لمجلس وزراء  43عن الدورة 

 (2015الخارجية )الكويت، مايو 

االجتماع التنسيقي السنوي 

لمؤسسات منظمة التعاون 

 (2015اإلسالمي )جدة، ديسمبر 

( للقمة 139البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (2016أبريل 

( للقمة 137البيان الختامي )الفقرة 

 اإلسالمية الثالثة عشرة

الجمعية العامة للكومستيك )إسالم 

 (2016آباد، مايو 
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لوجية االبتكارات التكنوتسخير تنفيذ مشروع اإليسيسكو حول  .6

 المستدامة. لتنمية االجتماعية واالقتصاديةلخدمة ا

 

لبية العلوم لت تدريستنفيذ مشروع اإليسيسكو حول تحديث  .7

 االحتياجات المستقبلية.

 

ي فتنفيذ مشروع اإليسيسكو حول دعم استراتيجيات البحوث  .8

 بتكار.الالعلوم والتكنولوجيا وامجاالت 

ظمات ومناإليسيسكو، األمم المتحدة 

 وطنية وإقليمية ودولية أخرى

 

 

ومنظمات اإليسيسكو، األمم المتحدة 

 وطنية وإقليمية ودولية أخرى

 

اإليسيسكو، وزارات التعليم العالي 

 والبحث العلمي في الدول األعضاء

 

2016-2018 

 

 

 

2016-2018 

 

 

2018-2016 

مصفوفة التعاون بين منظمة 

التعاون اإلسالمي ومنظمة األمم 

 (2016المتحدة )جنيف، مايو 

ع ت الصادر -1/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43عن الدورة 

 (2016أكتوبر الخارجية )طشقند، 

الصادر عن  8/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 .(2016الخارجية )طشقند أكتوبر 

 

11 

 

 التعليم 2.11

 

 :الهدف

تحقيق تعليم جيد وشامل ومنصف  2.11.1

في كافة المراحل االبتدائية والثانوية 

والتعليم العالي، وتعزيز فرص التعلم مدى 

بالمعارف الحياة من أجل النهوض 

والمهارات الالزمة للعمل المربح، وروح 

 المقاولة، واالبتكار والتنمية المستدامة.

 

 

 

 

 

 

زيادة فرص حصول جميع النساء والرجال، بغض النظر عن  .1

تقني ومهني وعالي )بما في ذلك نوع الجنس، على تعليم 

  الجامعة( ميسور التكلفة و)مقترح من ماليزيا( وعالي الجودة 

 

منظمة التعاون زيادة عدد المنح الدراسية في إطار برنامج  .2

لتبادل التعليمي لطلبة الدول األعضاء في برامج اإلسالمي ل

بما في  تعليم العالي،الما بعد وتعليم العالي وال التعليم الثانوي

ذلك التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 والعلمية. والمواد التقنية والهندسية والطبية

         

القطاعين العام والخاص، وتعزيز في جامعات التعزيز أداء  .3

البحوث، وتبادل في مجال شراكات الوالروابط، وتشبيك ال

 المعارف والخبرات بشأن مراقبة الجودة والتصنيف الدولي.

 

تحويل جامعات منظمة التعاون اإلسالمي إلى مراكز امتياز،  .4

موضوعات العلوم المعاصرة، مع التركيز بشكل خاص على 

 

 

 

 

 

 

اإليسيسكو، اليونسكو، األلكسو، 

جمعية تطوير التعليم في أفريقيا، 

 اليونيسيف 

 

 

الدول األعضاء، هيئات منظمة 

التعاون اإلسالمي والهيئات الدولية 

 ذات الصلة

 

 

في الدول  ةوالخاص ةالجامعات العام

 األعضاء

 

 

 

 األمانة العامة، اإليسيسكو

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

قرارات المؤتمر اإلسالمي لوزراء 

 العلمي التعليم العالي والبحث

 (2014)الرباط، ديسمبر 

 

ت الصادر ع -2/42القرار رقم 

لمجلس وزراء  42عن الدورة 

( 2015الخارجية )الكويت، مايو 

 بشأن قضايا التعليم العالي

( للقمة 140البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (2016أبريل 

( للقمة 143البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (2016أبريل 
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وتوسيع عدد موظفيها الدوليين، والذكور، واإلناث، وجعلها 

 مؤسسات مستدامة ماليا.

          

تعزيز عمليات ضمان الجودة واالعتماد في نظام التعليم العالي  .5

 اهذ وتعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون اإلسالمي في

 .المجال

 

األمانة العامة ومؤسسات منظمة 

 اإلسالمي ذات الصلةالتعاون 

 

األمانة العامة، اإليسيسكو ومؤسسات 

 أخرى ذات صلة

 

2016-2025 

 

 

2025-2016 

تعاون بين منظمة مصفوفة ال

التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة 

 (2016)جنيف، مايور 

ع ت الصادر عن -2/43القرار 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

 

 

12 

 
 

 الصحة 2.12

 

 :فاهداأل

ضمان حياة صحية جيدة وتحسين  2.12.1

المحددات االجتماعية للصحة، وتعزيز 

السكان مـن كافـة األعمار من الرفاه لجميع 

خالل الوصول المتكافئ إلى خدمات 

 الرعاية الصحية األولية.

 

 

 

 

 

تعزيز التعاون في مجال القضاء  2.12.2

على أبرز األمراض السارية وغير 

السارية واحتوائها، والتعاون في مجال 

إنتاج اللقاحات، واستخدام مراكز التميز 

 ذات الصلة عند االقتضاء.

 

 

 

 

 

 

 تعزيز الوصول المجاني إلى خدمات الرعاية الصحية األولية .1

 لتمهيد الطريق أمام التغطية الصحية الشاملة؛

 

تبسيط السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل التشغيلية  .2

 للدول األعضاء

 

وضع برنامج مستمر للتعليم الطبي على جميع مستويات نظام  .3

الرعاية الصحية، مع التركيز بوجه خاص على الرعاية 

 الصحية األولية؛

 

واإلنتاج المشترك لمعارف جديدة بين تسهيل تبادل المعارف  .4

الدول األعضاء من خالل البرامج المشتركة الخاصة ببناء 

 القدرات.

 

 

دعم البلدان األعضاء في مجال وضع سياسات وبرامج  .1

التغطية الصحية الشاملة عن طريق تحليل السياسات وإسداء 

 المشورة بشأنها.

يادة تحسين أدوات السياسات وبرامج التوعية من أجل ز .2

الوعي العام بالفوائد البالغة األهمية لتلقيح الرضع والنساء 

 اللواتي بلغن سن اإلنجاب.

 

 

 

 

 

وزارات الصحة في الدول األعضاء، 

وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة 

 والمنظمات غير الحكومية

 

 وزارات الصحة والتربية

 

مركز أنقرة، البنك االسالمي للتنمية، 

 منظمة الصحة العالمية

 

 

مركز أنقرة، البنك االسالمي للتنمية، 

 منظمة الصحة العالمية

 

 

 

األمانة العامة، مركز أنقرة، البنك 

الصحة االسالمي للتنمية، منظمة 

 العالمية، الصندوق العالمي

األمانة العامة، مركز أنقرة، البنك 

االسالمي للتنمية، منظمة الصحة 

 العالمية، الصندوق العالمي

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

2025-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025-2016 

 

 

 

2016-2025 

 

ع ت الصادر  -3/42القرار رقم 

لمجلس وزراء  42عن الدورة 

(، 2015الخارجية )الكويت، مايو 

الصادر  ICHM-1/5والقرار رقم 

عن الدورة الخامسة للمؤتمر 

 اإلسالمي لوزراء الصحة

( للقمة 145البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (2016أبريل 

ع ت الصادر -3/43رقم القرار 

لمجلس وزراء  43عن الدورة 

 (2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

ع ت الصادر -3/42القرار رقم 

لمجلس وزراء  42عن الدورة 

-2/5الخارجية والقرار رقم 

ICHM  الصادر عن الدورة

الخامسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء 

 الصحة

 

االجتماع التنسيقي السنوي لمؤسات 

التعاون اإلسالمي )جدة، منظمة 

 (2015ديسمبر 

( للقمة 148البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (.2016أبريل 
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تعزيز التعاون بين الدول  2.12.3

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

والشركاء الدوليين بهدف وضع 

استراتيجيات تخص إدارة الموارد البشرية 

والجوانب المالية لبرنامج العمل 

 االستراتيجي في مجال الصحة.

 

إنشاء شبكة )شبكات( لبناء القدرات بين المراكز والمؤسسات  .3

العاملة في مجال مكافحة األمراض المعدية والوقاية منها في 

البلدان األعضاء بهدف تبادل المعارف والخبرات ونقلها 

 ها.وتبادل

 

دعم الدول األعضاء لتطوير نظام للكشف المبكر والسيطرة  .4

على عوامل الخطر الخاصة باألمراض غير المعدية 

واالضطرابات النفسية والعصبية واالضطرابات الناجمة عن 

 استخدام المواد.

 

دعم الدول األعضاء لوضع/تحسين نهج متعدد القطاعات من  .5

الخاصة باألمراض  أجل السيطرة الفعالة على عوامل الخطر

غير المعدية )الخمول البدني وعادات األكل غير الصحية 

 وتعاطي التبغ... إلخ(

تعزيز الدعم المقدم للدول األعضاء فيما يتعلق ببرنامج  .6

 استئصال شلل األطفال.

 

الدعوة إلى تخصيص اعتمادات في الميزانية لقطاع الصحة  .1

االعتمادات بشكل وإنشاء آلية للمساءلة لضمان استخدام هذه 

 شفاف وفعال.

 

تسهيل تبادل المعارف وأفضل الممارسات فيما يخص وضع  .2

 خطة للدفع مقابل التغطية الرعاية الصحية الشاملة.

 

 

االستفادة من خبرات الشركاء الدوليين لبناء البنية التحتية  .3

 الصحية في الدول األعضاء

 

 

 

 

 

 

 

األمانة العامة، مركز أنقرة، البنك 

االسالمي للتنمية، منظمة الصحة 

 العالمية

 

األمانة العامة، مركز أنقرة، البنك 

لصحة االسالمي للتنمية، منظمة ا

 العالمية

 

األمانة العامة، البنك االسالمي 

 للتنمية، منظمة الصحة العالمية،

الفريق االستشاري اإلسالمي المعني 

 شلل األطفال باستئصال

 

 وزارات الصحة في الدول األعضاء

 

 

األمانة العامة، مركز أنقرة، البنك 

اإلسالمي للتنمية، منظمة الصحة 

 العالمية

 

 كز أنقرةاألمانة العامة، مر

 

 

األمانة العامة، منظمة الصحة 

 صندوق األمم العالمية، اليونيسيف، 

المتحدة للسكان، البنك العالمي 

 وجهات مانحة أخرى  

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

2019-2016 

 

 

 

2019-2016 

 

2025-2016 

 

مصفوفة التعاون بين منظمة 

التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة 

 (2016)جنيف، مايو 

ع ت الصادر عن -3/43القرار 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (2016أكتوبر الخارجية )طشقند، 

 

ع ت الصادر عن  -3/42القرار 

لمجلس وزراء  42الدورة 

الخارجية بشأن المسائل الصحية، 

الصادر عن  4/5والقرار رقم 

الدورة الخامسة للمؤتمر اإلسالمي 

 لوزراء الصحة

 

 

لقمة ل( 146البيان الختامي )الفقرة 

، سطنبولإاإلسالمية الثالثة عشرة )

 (2016أبريل 

ع ت الصادر -3/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43عن الدورة 

 (2016وبر ، أكتطشقند)الخارجية 
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13 

 

النهوض بالمرأة وتمكينها ورعاية  2.13

 األسرة والضمان االجتماعي

 

 :األهداف

تعزيز العدالة بين الجنسين  2.13.1

 وتمكين األسرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايير لتلبية معالالزم التدريب المشتغالت بالمهن بدعم النساء  .1

 اقتصاد السوق العالمي.احتياجات و

 

إنشاء كراسي بحث متخصصة في دراسات المرأة واألسرة في  .2

قصد مراجعة مؤسسات وجامعات منظمة التعاون اإلسالمي 

المفاهيم والممارسات االجتماعية والثقافية السائدة التي تحول 

 .وتطورهما دون تقدم المرأة واألسرة

 

ة السلبية والمسيئة والمفاهيم والممارسات الثقافي مكافحة التقاليد .3

 لمرأة في الدول األعضاء.ل المناهض

 

وضع وتحسين التشريعات والسياسات المتعلقة بالعنف ضد  .4

المرأة والزواج المبكر والقسري وفيروس نقص المناعة 

 البشرية واالتجار بالبشر.

 

ل دور المنظمات يبناء قدرات األسرة وتفعلات يآل وضع .5

لعلمي ع البحث اية المستدامة لألسرة وتشجية في التنميالتطوع

 في مجال األسرة

 

 

 

 

 

 

 

 

األمانة العامة، مركز أنقرة، الدول 

 األعضاء

 

جامعات منظمة التعاون اإلسالمي، 

 البنك االسالمي للتنمية

 

 

 

 

 اإليسيسكو، الدول األعضاء

 

 

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، 

 العامةاإليسيسكو، األمانة 

 

 

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق 

االنسان، مجمع الفقه اإلسالمي 

 الدولي، اإليسيسكو، األمانة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشؤونث بشأن -4/42القرار رقم 

األسرة الصادر  شؤوناالجتماعية و

لمجلس وزراء  42عن الدورة 

 (2015الخارجية )الكويت، مايو 

االجتماع التنسيقي السنوي 

لمؤسسات منظمة التعاون 

 (2015 جدة، ديسمبر)اإلسالمي 

قمة اإلسالمية لل لبيان الختاميا

طنبول، أبريل إسالثالثة عشرة )

2016) 

ث الصادر عن -4/43لقرار ا

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (2016)طشقند، أكتوبر  الخارجية

بناء قدرات الشباب وتعزيز  2.13.2 

 التبادل بين الشباب برامج

التعاون مع مؤسسات الشباب في منظمة التعاون اإلسالمي  .1

لتعزيز قدرات الشباب في جميع المجاالت، بما في ذلك األلعاب 

 الرياضية واأللعاب والبطوالت.

 

البنك االسالمي للتنمية، الجامعة 

بماليزيا،  العالمية اإلسالمية

اإليسيسكو، مركز أنقرة، األمانة 

 العامة

الشؤون ث بشأن -4/43القرار رقم  2016-2025

االجتماعية وشؤون األسرة الصادر 

لمجلس وزراء  43عن الدورة 

 (2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 
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إلى ة الراميتمحورة حول الشباب ممنتديات والبرامج اللتشجيع ا .2

نواع الشرور ومكافحة التطرف وجميع أالنبيلة لقيم نشر ا

 جتماعيةالا

البنك اإلسالمي للتنمية، منتدى شباب 

المؤتمر اإلسالمي للحوار والتعاون، 

 األمانة العامة، الدول األعضاء

تحسين استراتيجيات توظيف  2.13.3 

الشباب وتوفير التعليم الجيد وتطوير 

 قدرات تنظيم المشاريع والمهارات المهنية.

 الشباب واالبتكار انخراطتشجيع البحوث حول  .1

 

 

 

ثقافة الرياضة لتسهيل التفاعل بين الناس، بما في ذلك تعزيز  .2

 إشراك المرأة في األلعاب الرياضية وفقاً للتعاليم اإلسالمية

جامعات منظمة التعاون اإلسالمي، 

صندوق التضامن مركز أنقرة، 

، البنك اإلسالمي اإلسالمي للتنمية

 .للتنمية، الدول األعضاء

اللجنة الوزارية تقرير اجتماع  2016-2025

لمؤتمر اإلسالمي المنبثقة عن ا

 .األول لوزراء الشباب والرياضة

المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء 

الشباب والرياضة  )جدة، مارس 

2014).  

بشأن الشؤون  ث-4/42 رقم القرار

االجتماعية وشؤون األسرة الصادر 

لمجلس وزراء  42عن الدورة 

  .(2015)الكويت، مايو الخارجية 

مصفوفة االجتماع التنسيقي السنوي 

لمؤسسات منظمة التعاون 

ة، جد( 2016-2015اإلسالمي )

 . 2015ديسمبر 

الصادر عن  ث-4/43رقم القرار 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 .(2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

تشجيع السياسات الرامية إلى  2.13.4 

 تعزيز الضمان األسري واالجتماعي.

ي النساء ف لدىدعم وتعزيز بناء المواهب واإلبداع واالبتكار  .1

مختلف مجاالت التعليم وريادة األعمال والمشاركة االجتماعية 

 والتنمية.

 

 تشريعات موحدة بشأن قضايا األسرةتطبيق  .2

اإليسيسكو، البنك اإلسالمي للتنمية، 

 األمانة العامة، الدول األعضاء 

 

كو، يسيسالبنك اإلسالمي للتنمية، اإل

 األمانة العامة

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

االجتماعية وشؤون األسرة الصادر 

لمجلس وزراء  42عن الدورة 

 (.2015الخارجية )الكويت، مايو 

ث الصادر عن -4/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (.2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

خدمات اجتماعية توفير وتيسير  2.13.5 

فعالة وموثوقة لألسرة والمرأة والطفل 

 والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة.

اتية المهارات الحيهدف تحسين للتربية األسرية بوضع برنامج  .1

 والقانون واالقتصادواصل ألسر وقدراتها في مجاالت مثل التل

األمانة العامة، مجمع الفقه اإلسالمي 

 الدولي، الدول األعضاء 

 

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

االجتماعية وشؤون األسرة الصادر 
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ونشر برنامج التربية األسرية من خالل  ،واإلعالم والصحة

 ات العامة.التدريب

 

 

ئدات والقا اتوالفنان اتلماجائزة خاصة للباحثات والعتأسيس  .2

 في مختلف مجاالت التنمية. اتوالمخترع

 

 

اإليسيسكو، جامعات منظمة التعاون 

وكالة األنباء اإلسالمية اإلسالمي، 

 ، األمانة العامةالدولية

لمجلس وزراء  42عن الدورة 

 (.2015الخارجية )الكويت، مايو 

ث الصادر عن -4/43ر رقم القرا

لمجلس وزراء  43الدورة 

 الخارجية 

وضع تدابير تشريعية وإدارية  2.13.6 

 مالئمة لمكافحة العنف ضد المرأة.

تحسين إطار السياسات العامة لتلبية احتياجات النساء  .1

 المتضررين من الصراعات.

 

 

إساءة والعنف المنزلي والجنسانية تحسين السياسات المتعلقة ب .2

وجميع أشكال االستغالل واالتجار  والتحرشمعاملة األطفال 

 بالبشر األخرى

 

 ،للتنمية صندوق التضامن اإلسالمي

البنك اإلسالمي للتنمية، اإليسيسكو، 

 األمانة العامة

 

البنك اإلسالمي للتنمية، اإليسيسكو، 

 مركز أنقرة، األمانة العامة

 

2016-2025 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

ث بشأن الشؤون -4/42القرار رقم 

االجتماعية وشؤون األسرة الصادر 

لمجلس وزراء  42عن الدورة 

 (.2015الخارجية )الكويت، مايو 

ث الصادر عن -4/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

تحسين إطار السياسات لالستجابة  2.13.7 

 لالحتياجات العاطفية للمرأة والطفل.

حل مشكلة أطفال الشوارع بهدف تحسين السياسات والقوانين  .1

 واألطفال العاملين في الشوارع.

 

 مؤسساتالوترقية هدر المدرسي تنفيذ سياسات للحد من ال .2

 لتوفير بيئة صديقة للطفل.الوطنية التعليمية 

 

تشجيع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على  .3

تعزيز برامج محو األمية ودعم  فعال فيبدور  االضطالع

 مكتبات األطفال ومراكز التعلم في المناطق النائية.

 

عداد جميع إلالطفولة المبكرة خاص بإدخال نظام تعليم  .4

 بتدائيالطفال للتعليم األا

 

 

 

 

 

 

 

اإليسيسكو، مركز أنقرة، البنك 

مجمع الفقه اإلسالمي للتنمية، 

 األمانة العامةاإلسالمي الدولي، 

 

 ،للتنمية صندوق التضامن اإلسالمي

اإليسيسكو، البنك اإلسالمي للتنمية، 

 األمانة العامة

 

جامعات الدول اإليسيسكو، 

 ، األمانة العامةاألعضاء

 اإليسيسكو، البنك اإلسالمي للتنمية،

 الدول األعضاء. األمانة العامة،

 

 

 

 

 

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

االجتماعية وشؤون األسرة الصادر 

لمجلس وزراء  42عن الدورة 

 (.2015الخارجية )الكويت، مايو 

 

ث الصادر عن -4/43القرار رقم 

لمجلس وزراء  43الدورة 

 (2016الخارجية )طشقند، أكتوبر 

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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14 

 

 

 العمل اإلنساني اإلسالمي المشترك 2.14

 

 :األهداف

تعزيز العمل اإلنساني اإلسالمي  2.14.1

 المشترك

 

 

 

 

 ميدانيةالبعثات ال

لدول األعضاء والبلدان لتمكينها من بناء وتعزيز جاهزية ا .1

 .فعالبشكل  مواجهة الكوارث

 

 

تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بين الدول  .2

 مجال المساعدة اإلنسانية.األعضاء في 

 

 

 

عضاء في منظمة التعاون ألإنشاء قاعدة بيانات للدول ا .3

 .نسانيةإلت الطوارئ ااالمساهماتها في حبادل مي لتالسإلا

 

 

عضاء في إطار برنامج ألتنظيم برامج تدريبية في الدول ا .4

مي لبناء القدرات في مجال إدارة مخاطر السإلمنظمة التعاون ا

 الكوارث

 لتنمية.دارفور لم اجتماع أصحاب المصلحة في بنك تنظي .5

 دعم مؤسسات التعليم في السودان. .6

 

مواجهة لتشاد والنيجر في الصحة والمياه متعلقة بتنفيذ مشاريع  .7

تدفق العائدين والالجئين والضعفاء؛ وبناء مخيم لالجئين في 

 جمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون وتشاد.

 

 

المسلمين اإلنسانية إلى ساعدات المتقديم عملية تنسيق  .8

 ايالروهينج

 

 

 

 

 

 

 

 

األمانة العامة، مركز أنقرة، 

الصناديق اإلنسانية لمنظمة التعاون 

اللجنة الدولية للهالل ، اإلسالمي

 الدول األعضاءالدولي، 

 

 ،األمانة العامة، الدول األعضاء

مكتب األمم المتحدة  مركز أنقرة،

 ةاإلنساني الشؤونلتنسيق 

 

 األمانة العامة، مركز أنقرة

 

 

األمانة العامة، مركز أنقرة، برنامج 

مكتب األمم األمم المتحدة اإلنمائي، 

 المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

 

 ياألمانة العامة، قطر، البنك االسالم

 للتنمية، السودان

 

البنك اإلسالمي للتنمية، المنظمات 

غير الحكومية المحلية، الهالل 

 األحمر السوداني

 

للتنمية، صندوق البنك االسالمي 

ديق الصنا، للتنمية التضامن اإلسالمي

 ،اإلنسانية لمنظمة التعاون اإلسالمي

 ، األمانةالدولي للهاللاللجنة الدولية 

 العامة

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

)جدة،  ICHAD-1/41القرار رقم 

 ( 2014يونيو 

 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

 ( 2015)الكويت، مايو 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 ( 2016طشقند، أكتوبر )

 

)جدة،  ICHAD-1/41القرار رقم 

 (2014يونيو 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 ( 2016)طشقند، أكتوبر 

)جدة،  ICHAD-1/41القرار رقم 

 (2014يونيو 

 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

القرار  -( 2015)الكويت، مايو 

)طشقند،  ICHAD-1/43رقم 

 ( 2016أكتوبر 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

 (2015)الكويت، مايو 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 
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 شؤونالمكتب األمم المتحدة لتنسيق إيفاد بعثات مشتركة مع  .9

إلى باكستان وأفغانستان لدراسة السبل والوسائل  اإلنسانية

 المناسبة إلعادة الالجئين األفغان إلى أوطانهم.

 

 

 

 انستانأفغاالنهيارات األرضية في من لمتضررين لتقديم الدعم  .10

 

 

تقديم المساعدة اإلنسانية لالجئين السوريين في لبنان واألردن  .11

 (هاوتركيا )مواد غذائية وغير

 

 

 

 

 

 

تجميع إحصاءات عن تبرعات الدول األعضاء في منظمة  .12

السنوات خالل اإلنساني العمل التعاون اإلسالمي في مجال 

 الخمس الماضية

 

 

 

 لدعم المتضررين في اليمنتنظيم مؤتمر دولي إنساني وإنمائي  .13

 بسبب الحرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصناديقالبنك االسالمي للتنمية، 

 ،اإلنسانية لمنظمة التعاون اإلسالمي

 ،للتنمية صندوق التضامن اإلسالمي

، وليالد للهاللاللجنة الدولية 

  .المنظمات غير الحكومية

 

األمانة العامة بالتنسيق مع مكتب 

 الشؤوناألمم المتحدة لتنسيق 

 اإلنسانية.

 

 

البنك اإلسالمي للتنمية، الهالل 

 األحمر األفغاني

 

األمانة العامة، البنك االسالمي 

الصناديق اإلنسانية لمنظمة للتنمية، 

، صندوق التضامن التعاون اإلسالمي

، اللجنة الدولية للتنمية اإلسالمي

، المنظمات غير الدولي للهالل

الحكومية الشريكة، المنظمات غير 

 الحكومية الدولية.

 

مركز أنقرة، األمانة العامة، البنك 

االسالمي للتنمية، صندوق التضامن 

، اللجنة الدولية للتنمية اإلسالمي

 .الدولي للهالل

 

ة األمانة العامة، المملكة العربي

السعودية، البنك االسالمي للتنمية، 

المنظمات غير الحكومية الشريكة، 

الصناديق اإلنسانية لمنظمة التعاون 

، اليمن، المنظمات غير اإلسالمي

الحكومية الدولية، مركز الملك 

 سلمان، صندوق التضامن اإلسالمي

 

2016-2025 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

القرار  -( 2015)الكويت، مايو 

)طشقند،  ICHAD-1/43رقم 

 (2016أكتوبر 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

 (2015)الكويت، مايو 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 

)جدة،  ICHAD-1/41ر رقم القرا

-1/42القرار رقم  -( 2014يونيو 

ICHAD  ( 2015)الكويت، مايو 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

)جدة،  ICHAD-1/41القرار رقم 

-1/43القرار رقم  -( 2014يونيو 

ICHAD  طشقند، أكتوبر(

2016) 

 

)جدة،  ICHAD-1/41القرار رقم 

-1/43القرار رقم  -( 2014يونيو 
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ئات فصغر لتعزيز سبل عيش التشجيع مشاريع التمويل األ .14

 في بلدان الساحليفة الضع

 

 

 

ة في جمهورية أفريقيا الوسطى؛ ومتابعة يأنشطة إغاثتنفيذ  .15

اإلسالمي وحكومة  تعاوناالتفاقية الموقعة بين منظمة ال

ي اإلنسانمكتب العمل جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن فتح 

 في بانغياإلنمائي و

 

 

 

 

 

والوقف الخيري  الزكاةموارد  استكشاف إمكانية استخدام .16

 لتمويل المساعدات اإلنسانية.

 

 

تعزيز تقديم المساعدة اإلنسانية لشعب فلسطين في مجاالت  .17

 والغسيل والمأوى وسبل العيش.اإلغاثة والتعليم والصحة 

 

 

 

 

 

تعزيز تقديم المساعدة اإلنسانية إلى شعب الصومال في  .18

اإلغاثة والصحة والتعليم والغسل والمأوى وسبل  تمجاال

 العيش.

 

، اللجنة الدولية للصليب للتنمية

األحمر، المنظمات غير الحكومية 

 ية. مؤسسة اإلغاثة اإلنسانيةالدول

منظمة اإلغاثة اإلسالمية ، )تركيا(

عبر العالم )المملكة المتحدة(، منظمة 

المساعدة اإلسالمية )المملكة 

المتحدة(، منظمة النداء اإلنساني 

 .)المملكة المتحدة(

 

ولية اللجنة الدالبنك االسالمي للتنمية، 

الصناديق اإلنسانية ، الدوليللهالل 

صندوق ، التعاون اإلسالمي لمنظمة

األمانة ، للتنمية التضامن اإلسالمي

 العامة.

 

األمانة العامة، البنك االسالمي 

الصناديق اإلنسانية لمنظمة للتنمية، 

، اللجنة الدولية التعاون اإلسالمي

للهالل األحمر، صندوق التضامن 

 .للتنمية اإلسالمي

 

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، األمانة 

ة، البنك االسالمي للتنمية، العام

 ،للتنمية صندوق التضامن اإلسالمي

، الدولياللجنة الدولية للهالل 

الصناديق اإلنسانية لمنظمة التعاون 

، المنظمات غير الحكومية اإلسالمي

 الشريكة، الدول األعضاء. 

 

األمانة العامة، الحملة السعودية، 

الصناديق اإلنسانية لمنظمة التعاون 

، البنك االسالمي للتنمية، اإلسالمي

 ،للتنمية صندوق التضامن اإلسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

ICHAD  طشقند، أكتوبر(

2016) 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 
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عليم على التاألطفال المتأثرين بالنزاعات زيادة فرص حصول  .19

 .(برنامج كفالة اليتيم) الشامل والمنصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلنسانية المقدمة إلى العراق؛ برنامج  اتالمساعدتنسيق  .20

 اإلغاثة الطارئة إلعادة تأهيل النازحين وإعادة توطينهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريق االنتعاش وبناء السالم في شمال شرق نيجيريا عن  .21

 االقتصاديةو البرامج االجتماعية

 

 

جراء  منتقديم الدعم )توزيع األغذية( للمشردين والمتضررين  .22

 في ليبيا.الحرب 

 

، الدولياللجنة الدولية للهالل 

 إندونيسيا، وكالة وفا الفلسطينية

 

األمانة العامة، الحملة السعودية، 

الصناديق اإلنسانية لمنظمة التعاون 

، البنك االسالمي للتنمية، اإلسالمي

 ،للتنمية صندوق التضامن اإلسالمي

، الدولياللجنة الدولية للهالل 

المنظمات غير الحكومية الشريكة، 

 مركز الملك سلمان لإلغاثة اإلنسانية

 

البنك اإلسالمي للتنمية، بنك 

 معامالت إندونيسيا

 

 

األمانة العامة، البنك االسالمي 

الصناديق اإلنسانية لمنظمة للتنمية، 

، صندوق التضامن التعاون اإلسالمي

، اللجنة الدولية تنميةلل اإلسالمي

، المنظمات غير الدوليللهالل 

رة الصحة االحكومية الشريكة، وز

العراقية، وزارة الهجرة والمهجرين 

)العراق(، منظمة اإلغاثة اإلنسانية 

)المملكة المتحدة(، الهالل األحمر 

 القطري

 

البنك االسالمي للتنمية، حكومة 

نيجيريا، الوكالة الوطنية إلدارة 

 حاالت الطوارئ )نيجيريا( 

 

البنك االسالمي للتنمية، الهالل 

 األحمر الليبي

 

 البنك اإلسالمي للتنمية، األمانة العامة

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

2016-2017 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 
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لفيضانات وتأهيل مستشفيات متضررة من امدارس  4تأهيل  .23

 الحريق مصر.متضررة من 

 

إعادة تأهيل المدارس المتضررة في فيجي بسبب اإلعصار؛  .24

 وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل أفضل.

 

 من  القدراتحتياجات االتوفير البنى التحتية األساسية و .25

)عيادات متنقلة( في اليمن  الضعيفةفئات ووسائل الراحة لل

والعراق وباكستان وطاجيكستان وكازاخستان وإندونيسيا 

 وبنغالديش.

 

 القدراتمن حتياجات االتوفير البنى التحتية األساسية و .26

)مكافحة فيروس إيبوال في  فئات الضعيفةووسائل الراحة لل

 (غينيا وليبريا ومالي وسيراليون

 

 

إلى المعلومات  اإلنسانية استناداً تجميع موجز لالحتياجات  .27

المطلوبة بشأن الصومال وتشاد والنيجر والبوسنة وجمهورية 

 أفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل ومنطقة بحيرة تشاد.

 

 األيتامكفالة برامج 

 األيتام فيكفالة برنامج بشأن استنساخ إجراء دراسة جدوى  .28

ليمن سوريا والسودان واوهي البلدان األخرى المحتاجة، 

 وفلسطين وجمهورية أفريقيا الوسطى

 

 ليةاآل

  ينسانالعمل اإلتنسيق لمنظمة التعاون اإلسالمي إنشاء آلية  .29

 

 

 

 منظمة التعاون اإلسالمياإلنسانية لصناديق ال

 في الدول األعضاءعديدة اقتصادية و تنفيذ أنشطة اجتماعية .30

 

 

 

 

 

البنك االسالمي للتنمية، مؤسسة قطر 

مؤسسة "صلتك"، رابطة الخيرية، 

 مسلمي فيجي

مؤسسة البنك االسالمي للتنمية، 

االتحاد  )تركيا(، اإلغاثة اإلنسانية

 العالمي للكشاف المسلم

 

المكتب اإلقليمي للبنك اإلسالمي 

حكومات السنغال وغينيا و للتنمية

 وليبيريا ومالي وسيراليون 

 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 

 للتنمية، صندوق التضامن اإلسالمي

ق اإلنسانية لمنظمة الصنادي، للتنمية

 التعاون اإلسالمي

 

 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 

 للتنمية، صندوق التضامن اإلسالمي

الصناديق اإلنسانية لمنظمة ، للتنمية

 التعاون اإلسالمي 

 

 األمانة العامة، الدول األعضاء

 

 

 

الصناديق اإلنسانية األمانة العامة، 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

2015-2017 

 

 

 

2017-2025 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

 (2015)الكويت، مايو 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 
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 للعمل اإلنساني إستراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي

 للعمل اإلنساني اإلسالميتعاون استراتيجية منظمة ال وضع .31

 

 

 

 إدارة الشؤون اإلنسانيةإصالح  .32

 

 

 

 

 

 اإلسالمي التعاونالتعاون مع مؤسسات منظمة 

تعزيز التعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لتنفيذ  .33

 2025برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام 

األمانة العامة بالتعاون مع الدول 

األعضاء وجهات شريكة إقليمية 

 ودولية أخرى 

 

األمانة العامة بالتعاون مع الدول 

األعضاء وجهات شريكة إقليمية 

 ودولية أخرى 

 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 

 للتنمية، صندوق التضامن اإلسالمي

، وليالد، اللجنة الدولية للهالل للتنمية

أنقرة، اإليسيسكو، مجمع الفقه  مركز

اإلسالمي الدولي، صناديق منظمة 

 التعاون اإلسالمي   

2016-2025 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

 (2015)الكويت، مايو 

 

 

 

تعزيز التعاون والتنسيق مع  2.14.2 

الشركاء على المستويين اإلقليمي والدولي، 

وخاصة وكاالت األمم المتحدة، بشأن 

 .الالجئين والنازحين في الدول األعضاء

الحد من مخاطر مجال تعزيز بناء قدرات الدول األعضاء في  .1

االستجابة الفعالة لألزمات حاالت الكوارث اإلنسانية، وتعزيز 

اإلنسانية، والوصول إلى المدنيين وحمايتهم أثناء األزمات، 

 سيق الشؤون اإلنسانيةلتن األمم المتحدة بالتعاون مع مكتب

 واستراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث.

 

إنشاء غرفة منظمة التعاون اإلسالمي للحاالت اإلنسانية  .2

امج األغذية العالمي ومكتب االتحاد األوروبي بالتعاون مع برن

 .لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 

 

 تعزيز التعاون مع الوكالة السويسرية للتعاون اإلنمائي. .3

 

 

 

 تعزيز التعاون بين جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. .4

 

 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية، منظمة التعاون اإلسالمي، 

المنظمات غير الحكومية الشريكة، 

 الدول األعضاء 

 

برنامج األغذية األمانة العامة، 

المكتب اإلنساني التابع  -العالمي 

للجماعة األوروبية، الوكالة 

السويسرية للتعاون اإلنمائي، 

 المنظمات غير الحكومية الشريكة

 

للهالل  الدوليةاألمانة العامة، اللجنة 

الدولي، الهالل األحمر التركي، اللجنة 

 الدولية للصليب األحمر

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 

2016-2018 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

)جدة،  ICHAD-1/41القرار رقم 

 (2014يونيو 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

 (2015)الكويت، مايو 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

)جدة،  ICHAD-1/41القرار رقم 

 (2014يونيو 
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 لشؤون تعزيز التعاون والشراكة مع مفوضية األمم المتحدة .5

للتحديات المشتركة فيما يتعلق بحماية الجئين للتصدي ال

 الالجئين ومساعدتهم في الدول األعضاء.

 

 

تنفيذ برامج للحد من مخاطر الكوارث في الدول األعضاء،  .6

 وفقاً لقرارات المؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة

 

 

 

مليون دوالر أمريكي لتنفيذ خطة عمل  200بقيمة  أموالجمع  .7

 من مخاطر الكوارث للحدمنظمة التعاون اإلسالمي 

 

 

 

 

 

طر اخمتنسيق برامج التدريب على الربط بين الحد من   .8

 الكوارث والسياسات اإلنمائية في الدول األعضاء.

 

 

 

في الدول األعضاء من خالل الحد من مخاطر الكوارث تعزيز  .9

 برامج الربط العكسي.

 

 

 

 

 .لحاالت التشرد طويلة األمدلتعاون بشأن إيجاد حلول لمشروع  .10

 

 

تعزيز قابلية تطبيق القانون اإلنساني الدولي في الدول  .11

 األعضاء وزيادة الوعي به.

 

لشؤون مفوضية األمم المتحدة 

الالجئين، األمانة العامة، البنك 

اإلسالمي للتنمية، صندوق التضامن 

 الدول األعضاءللتنمية،  اإلسالمي

 

البنك العالمي، الرئاسة العامة 

لألرصاد وحماية البيئة )المملكة 

العربية السعودية(، األمانة العامة، 

 اإليسيسكو  

 

األمانة العامة، صندوق التضامن 

، الرئاسة العامة للتنمية اإلسالمي

لألرصاد وحماية البيئة )المملكة 

العربية السعودية(، البنك العالمي، 

الصناديق اإلنسانية لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي، اإليسيسكو  

 

مركز أنقرة، األمانة العامة، صندوق 

يق ، الصنادللتنمية التضامن اإلسالمي

اإلنسانية لمنظمة التعاون اإلسالمي، 

 اإلسالمي للتنمية البنك

 

البنك اإلسالمي للتنمية، األمانة 

العامة، الصناديق اإلنسانية لمنظمة 

التعاون اإلسالمي، مركز أنقرة، 

 للتنمية صندوق التضامن اإلسالمي

 

 

األمانة العامة، مركز أنقرة، صندوق 

 األمم المتحدة اإلنمائي

 

األمانة العامة، اللجنة الدولية للصليب 

الدول األعضاء، المنظمات األحمر، 

 غير الحكومية

2016-2025 

 

 

 

 

2017-2025 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

)جدة،  ICHAD-1/41القرار رقم 

 ( /2014يونيو 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

 ( /2015)الكويت، مايو 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 ICHAD-1/42 القرار رقم

 (2015)الكويت، مايو 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

 ( / 2015)الكويت، مايو 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

 (2015)الكويت، مايو 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 
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مؤسسي على التعاون مع الشركاء اآلخرين الطابع الإضفاء  .12

ومجتمع األعمال والمراكز الفكرية والمؤسسات األكاديمية 

 ومؤسسات البحث في إطار مفيد للطرفين.

 

 التعاونمنظمة بلدان التعاون مع المنظمات غير الحكومية في 

 اإلسالمي

 تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني .1

 

 

 

لمنظمات غير الحكومية في مجال االستجابة اتعزيز بناء قدرات  .2

 لكوارثمثلى لالالميدانية 

 

 

تعزيز الشراكة والتنسيق مع المجتمع المدني في مجال العمل  .3

 في الدول األعضاءاإلنساني 

 

 

 األنشطة اإلنسانية العالمية

 ويما، ايترک)ة للعمل اإلنساني يمتابعة نتائج القمة العالم .1

2016) 

 

 

 

 

 

 

 خالل اجتماعمتابعة نتائج مؤتمر الالجئين والهجرة الذي عقد  .2

 .2016سبتمبر  19 الجمعية العامة لألمم المتحدة في

 

 

 

 

 

األمانة العامة، الصناديق اإلنسانية 

لمنظمة التعاون اإلسالمي، مركز 

أنقرة، البنك اإلسالمي للتنمية، 

 للتنمية صندوق التضامن اإلسالمي

 

 

 

الوكالة األمريكية األمانة العامة، 

، الهيئة الطبية الدوليةللتعاون الدولي، 

 أكاديمية هارفارد للعمل اإلنساني 

 

األمانة العامة، الصناديق اإلنسانية 

لمنظمة التعاون اإلسالمي، المنظمات 

 غير الحكومية الشريكة

 

األمانة العامة، الدول األعضاء، اللجنة 

الدولية للهالل الدولي، البنك اإلسالمي 

 للتنمية، مركز أنقرة 

 

عامة، مفوضية األمم المتحدة األمانة ال

لشؤون الالجئين، المكتب اإلنساني 

للجماعة األوروبية، االتحاد األفريقي، 

جامعة الدول العربية، البنك اإلسالمي 

للصليب للتنمية، اللجنة الدولية 

  األحمر، اإليسيسكو، مركز أنقرة 

 

األمانة العامة، الوكالة األمريكية 

للتعاون الدولي، مفوضية األمم 

المتحدة لشؤون الالجئين، المكتب 

اإلنساني للجماعة األوروبية، االتحاد 

األفريقي، جامعة الدول العربية، البنك 

اإلسالمي للتنمية، اللجنة الدولية 

للصليب األحمر، إيسيسكو، مركز 

 أنقرة  

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

 (2015)الكويت، مايو 

 

 

 

 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

 (2015)الكويت، مايو 

 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 

 

 

 

 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

 (2015)الكويت، مايو 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 

 

)جدة،  ICHAD-1/41القرار رقم 

 ( /2014يونيو 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 
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 لذياوالمهاجرين لالجئين مؤتمر قمة األمم المتحدة متابعة نتائج  .3

 في نيويورك. 2016سبتمبر  20دعا إليه الرئيس أوباما في 

 

 

 

 (.COP21متابعة نتائج مؤتمر باريس بشأن تغير المناخ ) .4

 

 

 

 الحد من مخاطر الكوارثمتابعة نتائج مؤتمر سنداي بشأن  .5

 جرت في عام، تمشياً مع المداوالت التي الذي عقد في اليابان

في المنبر العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي ُعقد  2017

 في كانكون بالمكسيك.

تحاد األوروبي، األمانة العامة، اال

فرنسا، المكتب اإلنساني للجماعة 

األوروبية، االتحاد األفريقي، جامعة 

الدول العربية، البنك اإلسالمي 

 للتنمية، إيسيسكو، مركز أنقرة  

 

األمانة العامة، االتحاد األوروبي، 

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 

، البنك العالمي، اإليسيسكو، الكوارث

  مركز أنقرة 

 

األمانة العامة، اإليسيسكو، مركز 

 أنقرة  

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

2016-2025 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

 ( /2015)الكويت، مايو 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

 

 ICHAD-1/42القرار رقم 

 (2015)الكويت، مايو 

 ICHAD-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 

15 

 

حقوق اإلنسان والحكم الرشيد  2.15

 والمساءلة

 

 :األهداف

تعزيز مشاركة منظمة التعاون  2.15.1

اإلسالمي في مجال تعزيز وحماية حقوق 

اإلنسان العالمية، وكذلك تقديم رؤية 

التعاون اإلسالمي القائمة متكاملة لمنظمة 

على "الوسطية والتسامح وحماية الحقوق 

التي يكفلها الدين اإلسالمي والتناغم 

والحداثة بالتعاون وبالحوار مع الدول 

 األعضاء.

 

 

 

 

 

 

ألمم لوالهيئات المتخصصة تعزيز التنسيق مع الهيئات التابعة  .1

 التعصبمكافحة مجال المتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي في 

غية ب ،والقوالب النمطية والتحيز والتمييز وتشويه التاريخ

 توطيد المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

 

الها امتث حيثاستعراض السياسات الوطنية للدول األعضاء من  .2

للقواعد والمبادئ العالمية لحقوق اإلنسان، فضال عن 

دول اليع االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، وتشج

على مواصلة تعزيز تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق األعضاء 

 اإلنسان.

ون ألمانة العامة لمنظمة التعاالفريق العامل التابع لالتنسيق مع  .3

اإلسالمي المعني بصياغة مصفوفة/مبادئ توجيهية لتعليم 

 

 

 

 

 

 

األمانة العامة، اليونسكو، مفوضية 

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، مركز 

أنقرة، اإليسيسكو، مجمع الفقه 

 اإلسالمي الدولي

 

 

األمانة العامة، الدول األعضاء، 

 المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

 

 

األمانة العامة، اإليسيسكو، مفوضية 

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، 

 اليونسكو

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

)الكويت،  س-32/42القرار رقم 

 (15مايو 

 

 

 

بشأن  س-32/43القرار رقم 

اإلسالموفوبيا )طشقند، أكتوبر 

(، النظام األساسي للهيئة 2016

 ة لحقوق اإلنسانلالدائمة المستق

 

 IPHRC-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 

 POL-32/42القرار رقم 

 ( 2015)الكويت، مايو 
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ة مواءمفيما يتعلق بحقوق اإلنسان بشأن أفضل الممارسات 

 ليمية الوطنية للدول األعضاء.االستراتيجيات التع

 

بتوافق اآلراء  16/18التنفيذ الكامل والفعال للقرار عمل على ال .4

ض حرية التعبير والتحريحد الفاصل بين والسعي إلى بلورة ال

 على الكراهية.

 

حقوق "و "حقوق األقليات في اإلسالم"نشر دراسات حول  .5

في  اإلنسان والتنوع الثقافي" و "ميراث المرأة والرجل

لدول األعضاء في األمم المتحدة من تعميمها على ااإلسالم" و

اإلسالمي في جنيف ونيويورك تعاون منظمة التي خالل بعث

 المفاهيم اإلسالمية ذات الصلة.بالتوعية بهدف 

كل  يندورتين عاديتة لحقوق اإلنسان لالهيئة الدائمة المستقتعقد 

وخالل الدورة التي دورات عادية.  9 اآلنقد عقدت إلى . وسنة

مناقشة متعمقة بشأن جميع هيئة جري التستمر خمسة أيام، تُ 

البنود المدرجة في جدول أعمالها والتي تشمل الحقوق المدنية 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في الدول 

اإلسالمي، فضال عن قضايا حقوق تعاون األعضاء في منظمة ال

منظمة. وفي نهاية كل دورة الرى التي تهم اإلنسان الدولية األخ

 ثائق ختامية تعطيوو بيانات صحفية مفصلةالهيئة تصدر 

دراسات بإعداد أيضا قوم الهيئة هذه المواضيع. وتها في آراء

وعرضها على ومشاريع بحثية مختلفة بشأن هذه المسائل 

 مجلس وزراء الخارجية للنظر فيها.

 

 :زيارة فلسطين

واليتها، بزيارة ميدانية إلى فلسطين في  إطار قامت الهيئة، في .1

عن تدهور حالة حقوق تحدثت في تقريرها و 2016أبريل 

 زيارةإجراء  أيضاً الهيئة اإلنساني. وقررت وضع اإلنسان وال

كاملة عن حالة حقوق متصورة من أجل تكوين أخرى إلى غزة 

 اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة.

 

 

األمانة العامة، اإليسيسكو، مفوضية 

 األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،

 

 

 

 

 

 

 

األمانة العامة، اإليسيسكو، مجمع 

 الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

األمانة العامة، مفوضية األمم المتحدة 

 األونروا، لحقوق اإلنسان

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

بشأن  س-32/43القرار رقم 

اإلسالموفوبيا )طشقند، أكتوبر 

2016) 

 

 

 

 

 IPHRC-1/43القرار رقم 

  (2016)طشقند، أكتوبر 

النظام األساسي للهيئة الدائمة 

المستقلة لحقوق اإلنسان وقواعد 

 إجراءاتها

 

النظام األساسي للهيئة الدائمة 

المستقلة لحقوق اإلنسان وقواعد 

 إجراءاتها

 

 

ائمة قواعد إجراءات الهيئة الد

 هاتأنشطو لحقوق اإلنسان ةالمستقل

 المقررة

 

 

 

-8/41، و س-1/40القرارات رقم 

  س-8/42و  س

البيان الختامي للقمة اإلسالمية 

الثالثة عشرة )إسطنبول، أبريل 

2016) 

 IPHRC-1/43القرار رقم 

 ( 2016)طشقند، أكتوبر 
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 والهيئة الدائمةاإلسالمي  التعاونمة لمنظمة اآللية الدائتعتزم  .2

انتهاكات حقوق اإلنسان في رصد لة لحقوق اإلنسان لالمستق

 لهذا اإلقليم بغيةزيارة الهند إجراء  الذي تحتلهكشمير إقليم 

لس مجإلى بذلك على األرض وتقديم تقرير  الحالةمن حقق لتا

  .وزراء الخارجية

مذكرة إلى الحكومة الهندية تسلط الضوء على  الهيئة)وجهت 
إقليم كشمير الذي تحتله الهند زيارة تبلغها بعزمها واليتها و

 وبناء للتحقق من حالة حقوق اإلنسان واإلبالغ عن الوقائع.
 .مسار عملها في المستقبللهيئة على الرد الهندي، ستخطط ا

رة آزاد زياأن دعا اآللية إلى لجانب الباكستاني وقد سبق ل
المنحدرين من إقليم كشمير الذي تحتله الالجئين لقاء كشمير و

 وغيرهم من المتضررين في المنطقة(.الهند 

 

 

 األمانة العامة

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صون حقوق الجماعات  2.15.2 

والمجتمعات المسلمة في الدول غير 

األعضاء في المنظمة وحفظ كرامتها 

وهويتها الدينية والثقافية وفقا لمبادئ 

 الميثاق. 

ت زياراة لحقوق اإلنسان إجراء لتعتزم الهيئة الدائمة المستق .1

ميدانية إلى مناطق النزاع لجمع الحقائق واقتراح توصيات 

لوعي إذكاء ااية حقوق األقليات المسلمة من خالل عملية لحم

المسألة في مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة لألمم  وإثارة

الة ، من أجل كفالمتحدة وغيرها من المنتديات اإلقليمية والدولية

ألحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون المتثال ا

 .اإلنساني الدولي

 

 رحكومة ميانمافي حال سمحت لها  ميانمارزيارة الهيئة تعتزم  .2

في أحد البلدان المجاورة لجمع  ة، أو عقد حلقة دراسية/ ندوبذلك

معلومات مباشرة وإذكاء الوعي بانتهاكات حقوق اإلنسان التي 

 ا.ييعاني منها مسلمو الروهينج

األمانة العامة، مفوضية األمم المتحدة 

 لحقوق اإلنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قواعد إجراءات الهيئة وأنشطتها 

 المقررة

 

 

 

 

 

 IPHRC-1/43القرار رقم 

 ( 2016)طشقند، أكتوبر 

 

قواعد إجراءات الهيئة وأنشطتها 

 المقررة

بذل الجهود لتوحيد موقف الدول  2.15.3 

األعضاء في المنظمة داخل الجمعية العامة 

لألمم المتحدة وفي مجلس حقوق اإلنسان 

 من المنابر الدولية.وغيرهما 

المشاركة والمساهمة في أعمال مجلس حقوق اإلنسان التابع  .1

لألمم المتحدة ودورات الجمعية العامة لألمم المتحدة : في إطار 

أنشطة التوعية الروتينية التي تضطلع بها، تشارك وفود الهيئة 

بانتظام في دورات مجلس حقوق اإلنسان ودورات الجمعية 

متحدة وتقدم خاللها عروضا هامة. وأثناء هذه العامة لألمم ال

الدورات، يعمل وفد الهيئة على إبراز وجهات نظر منظمة 

التعاون اإلسالمي بشأن المواضيع المثيرة للقلق، ويجتمع مع 

مسؤولي المفوضية وممثلي المجتمع المدني، ويتفاعل مع وفود 

الدول األعضاء في المنظمة، مما يساعد على تبادل وجهات 

األمانة العامة، بعثتا منظمة التعاون 

اإلسالمي في جنيف ونيويورك، 

مفوضية األمم المتحدة لحقوق 

 اإلنسان  

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 النظام األساسي للهيئة
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النظر بشأن قضايا حقوق اإلنسان األساسية من أجل بلورة فهم 

 أفضل واتخاذ مواقف موحدة في هذا المجال.

وتنقيح صكوك حقوق تحديث  2.15.4 

اإلنسان في منظمة التعاون اإلسالمي، 

بالتشاور مع الدول األعضاء في المنظمة، 

لتقريبها من معايير وصكوك حقوق 

اإلنسان العالمية القائمة، متى وحيثما لزم 

 األمر.

استعراض وتعديل وصقل صكوك حقوق اإلنسان القائمة في  .1

القاهرة لحقوق اإلنسان منظمة التعاون اإلسالمي، أي إعالن 

في اإلسالم، في ضوء المعايير والصكوك العالمية لحقوق 

اإلنسان، وتقديم مقترحات لتحسينها أو تحديثها أو تعزيزها، 

حيثما اقتضت الضرورة ذلك وبما يتسق مع الخصائص 

 والتطلعات الدينية للدولة األعضاء.

 

ة تعميم حقوق اإلنسان بمختلف أبعادها في برامج منظم .2

التعاون اإلسالمي وأنشطتها لتيسير تمتع المسلمين وغير 

المسلمين تمتعاً تاماً بحقوق اإلنسان في الدول األعضاء، 

فضال عن المجتمعات واألقليات المسلمة في الدول غير 

 اإلسالمية.

 

استعراض تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الدول األعضاء في  .3

عاء قدر أكبر من من أجل استرمنظمة التعاون اإلسالمي 

ي تقدم فتعين إحراز يحيث االهتمام واالستثمار إلى المنطقة 

بما في ذلك القضاء على وجه االستعجال، مجال حقوق الطفل 

 .على أسوأ أشكال عمل األطفال

 

تعزيز حقوق ودعم األشخاص ذوي اإلعاقة في إطار اتفاقية  .4

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عقد اجتماع بشأن حقوق 

 خاص ذوي اإلعاقةاألش

 األمانة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 

 

 

 

األمانة العامة، اليونيسيف، مفوضية 

 األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  

 

 

 

 

 

األمانة العامة، مفوضية األمم المتحدة 

 لحقوق اإلنسان  

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2025  

 

 

 

 

2018-2020 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 

 

)جدة، يونيو ق -1/41القرار رقم 

2014) 

 

 النظام األساسي للهيئة 

 

 

 

 

 ميثاق منظمة التعاون االسالمي 

 النظام األساسي للهيئة 

ق )طشقند، -1/43القرار رقم 

 (2016أكتوبر 

 

 النظام األساسي للهيئة

 

مصفوفة التعاون بين األمم المتحدة 

ومنظمة التعاون اإلسالمي للفترة 

2016-2018 

 (  2016)جنيف، مايو 

 

تعزيز الخطاب العالمي بشأن  2.15.5 

 .الحق في التنمية وتطبيقه على نحو فعال

دائمة التي نظمتها الهيئة التنفيذ توصيات المناقشة المواضيعية  .1

ة بشأن "تأثير تمكين المرأة على التنميالمستقلة لحقوق اإلنسان 

اإلسالمي" تعاون المستدامة في الدول األعضاء في منظمة ال

 .(2016مايو هيئة )الدورة العادية التاسعة للخالل 

 

حلقة دراسية بشأن الحق في  2016لهيئة في عام تعقد اوف س .2

بالذكرى السنوية الثالثين العتماد إعالن الحق ، احتفاالً التنمية

عقد . وستُ العالمي يفعال وتوافقعلى نحو في التنمية ودعم تنفيذه 

ان السامية لحقوق اإلنس الحلقة الدراسية بالتعاون مع المفوضية

صدر . وستَ 2016اإلمارات العربية المتحدة في أكتوبر دولة في 

األمانة العامة،، البنك اإلسالمي 

 للتنمية، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

األمانة العامة، البنك اإلسالمي 

للتنمية، مفوضية األمم المتحدة 

 لحقوق اإلنسان  

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

وثيقة نتائج المناقشة المواضيعية 

التي نظمتها الهيئة خالل دورتها 

 (2016التاسعة العادية )جدة، مايو 

 

 

 

إجراءات الهيئة وأنشطتها قواعد 

 المقررة
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ى علوثيقة ختامية في نهاية الحلقة الدراسية لعرضها الحقا 

جمعية العامة لألمم المتحدة أثناء عرض في الللجنة الثالثة ا

الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق 

 اإلنسان.

 

لحق في اتحديد وتقييم التحديات التي تحول دون تنفيذ تدابير  .3

في الدول األعضاء بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية التنمية 

 للتنمية وصندوق التضامن اإلسالمي

 

إضفاء الطابع المؤسسي على الشراكة مع مكتب المفوض  .4

 السامي لحقوق اإلنسان من أجل:

a)  بشأن حقوق المرأة تنظيم حلقات عمل تدريبية

 ؛والطفل

b) ضع الصيغة النهائية التفاق اإلطار الرسمي بحلول و

 ؛2017عام 

c)  وضع مناهج للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان

وإدماجها في المؤسسات التعليمية على جميع 

المستويات بغية تعزيز احترام التنوع الثقافي 

 والتسامح ومكافحة التمييز.

d)  أفضل الممارسات  وتبادلوضع في مجال التعاون

بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان 

 للدول األعضاء

 

 ،تنظيم مناقشة مواضيعية بشأن موضوع "حقوق الطفل .5

إصدار وثيقة ختامية تتضمن توصيات عملية يتم تعميمها على و

 .الجهات المعنية

 

نشر دراسة عن "االتجار بالبشر في بلدان منظمة التعاون  .6

مرفقة بتوصيات عملية لتعزيز سيادة القانون اإلسالمي" 

 والحكم الرشيد لوقف هذه الظاهرة.

 

المشاركة في مؤتمرات منظمة التعاون اإلسالمي واألمم  .7

المتحدة ذات الصلة لتبادل أفضل الممارسات والتقدم الذي 

أحرزته منظمة التعاون اإلسالمي والهيئة الدائمة المستقلة 

 

 

 

 

 

 

 

األمانة العامة،، البنك اإلسالمي 

 التضامن اإلسالميللتنمية، صندوق 

 للتنمية

 

 

األمانة العامة، مفوضية األمم المتحدة 

 لحقوق اإلنسان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األمانة العامة، منظمة العمل الدولية، 

اليونيسيف، مفوضية األمم المتحدة 

 لحقوق اإلنسان  

 

األمانة العامة، مفوضية األمم المتحدة 

 لحقوق اإلنسان  

 

 

األمانة العامة، مفوضية األمم المتحدة 

 لحقوق اإلنسان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2025 

مصفوفة التعاون بين األمم المتحدة 

ومنظمة التعاون اإلسالمي 

(2016-2018) 

 

 

 

 

 

 

 IPHRC-1/42القرار رقم 

 (2015)الكويت، مايو 

 

 

 

مصفوفة التعاون بين األمم المتحدة 

ومنظمة التعاون اإلسالمي )جنيف، 

 (2016مايو 

 

 

 

 

 

 

 

 

يئة للهالعادية وثيقة الدورة التاسعة 

 (2016)جدة، مايو 

 

 

 IPHRC-1/43القرار رقم 

 (2016)طشقند، أكتوبر 
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تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في لحقوق اإلنسان في مجال 

 مختلف المجاالت.

إجراءات الهيئة وأنشطتها قواعد 

 المقررة

تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات  2.15.6 

بشأن أفضل الممارسات في مجال الحكم 

الرشيد والعدالة والعناية الواجبة وتكافؤ 

 .القانونالفرص والمساءلة وسيادة 

تعتزم الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان المشاركة بنشاط،  .1

بالتنسيق مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، في 

االجتماع الخاص بخطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي 

ية توصيات عملبهدف الخروج ب للنهوض بالمرأة في إسطنبول

 الخطة.لتنفيذ 

 

نشر دراسة قصيرة عن كيفية تحسين وتعزيز تنفيذ خطة منظمة  .2

اإلسالمي للنهوض بالمرأة التي ستقدم في الوقت  التعاون

 المناسب.

 

تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات  .3

والمناهج التعليمية بحيث تشمل مواضيع تتعلق بالديمقراطية 

 والعدالة وسيادة القانون والمساءلة.

 

ها تاتعزيز دور منظمة التعاون اإلسالمي وتنمية مهاراتها وقدر .4

 مراقبة االنتخابات في الدول األعضاءفي مجال 

 األمانة العامة

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 

 

 

األمانة العامة، مفوضية األمم المتحدة 

 لحقوق اإلنسان  

 

 

األمانة العامة، مفوضية األمم المتحدة 

 لحقوق اإلنسان  

2016-2017 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

2018-2020 

 

 

2020-2022 

وثيقة الدورة التاسعة العادية للهيئة 

 (2016)جدة، مايو 

 

 

 

وثيقة الدورة التاسعة العادية للهيئة 

 (2016)جدة، مايو 

 

مصفوفة التعاون بين األمم المتحدة 

ومنظمة التعاون اإلسالمي )جنيف، 

 (2016مايو 

 

 قواعد إجراءات الهيئة وأنشطتها

 المقررة

 

16 

 

 

 

 اإلعالم والدبلوماسية العامة 2.16

 

 :األهداف

تشجيع التفاعل مع الصحافة  2.16.1

المطبوعة والمسموعة ووسائل اإلعالم 

اإللكترونية لتحسين تغطية التطورات في 

العالم اإلسالمي بإبراز وجهة نظر منظمة 

 التعاون اإلسالمي.

 

 

 

 

 

ببرامج منظمة المؤتمر للتعريف والتوعية بذل جهود خاصة  .1

 في الدول األعضاء والبلدان األخرى.وأنشطتها اإلسالمي 

 

اإلعالمية على  والفعالياتالمشاركة في مختلف البرامج  .2

الم تعريف العالمستويات الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل 

 اإلسالمي.تعاون نظر منظمة الوجهات على نحو أفضل ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األمانة العامة، وكالة األنباء 

منتدى سلطات اإلسالمية الدولية، 

تنظيم البث في الدول االعضاء في 

، كومياك، االسالمي منظمة التعاون

 الدول األعضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إع الصادر عن -2/10القرار رقم 

للمؤتمر اإلسالمي  10الدورة 

لوزراء اإلعالم )طهران، ديسمبر 

2014 ) 

 

إع الصادر -7/10القرار رقم 

 ( 2014)طهران، ديسمبر 

)الكويت، إع -1/42القرار رقم 

 (2015مايو 
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في  يةموارد اإلعالمالدوات واألتحديث وتطوير عمل على ال .3

بما في ذلك البث  ،اإلسالمي التعاونإدارة المعلومات بمنظمة 

الفضائية اإلسالمي تعاون مثل قناة منظمة ال ،واإلنترنت

 االجتماعيووسائل اإلعالم 

( للقمة 132البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (2016أبريل 

-2/43و  إع-1/43القراران رقم 

 ( 2016إع )طشقند، أكتوبر 

اإلعالمي التشجيع على االنخراط  2.16.2 

الشامل )الصحف وقنوات التلفزيون 

ومحطات اإلذاعة واإلنترنت ووسائل 

التواصل االجتماعي( لتغطية برامج 

وأنشطة منظمة التعاون اإلسالمي 

والقضايا التي تهم العالم اإلسالمي تغطية 

 مكثفة.

 اإلسالمي التعاونالتعاون مع المؤسسات اإلعالمية في منظمة  .1

 فيالرئيسية في جميع أنحاء العالم  يةمؤسسات اإلعالمالو

إنتاج وبث برامج تلفزيونية متخصصة وتقارير صحفية مجال 

 العالم بأسره.ولعالم اإلسالمي تهم ا يتالعن القضايا 

 

م الوطنية والمحلية في تغطية برامج العإلإشراك وسائل ا .2

 مي ونشرها على مستوى العالم.السإلوأنشطة منظمة التعاون ا

العامة، الدول األعضاء، األمانة 

المؤسسات اإلعالمية في منظمة 

التعاون اإلسالمي والمؤسسات 

 اإلعالمية الدولية

 

2016-2025 

 

)الكويت، إع -1/42القرار رقم 

 (2015مايو 

( للقمة 132البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (2016أبريل 

إع -3/43و  إع-2/43رقم  القرار

 (2016طشقند، أكتوبر )

تعزيز الدبلوماسية العامة من  2.16.3 

خالل وسائل اإلعالم والمؤتمرات 

والمعارض والفعاليات الثقافية 

والمحاضرات والبرامج والفعاليات 

األكاديمية، ووضمان سهولة وصول 

 الجمهور إلى المعلومات.

تعزيز الشفافية في صنع السياسات العامة من خالل زيادة  .1

 .فعالية وشفافية الوصول إلى وسائط اإلعالم

 

ضمان حصول الجمهور على المعلومات وحماية الحريات  .2

 األساسية، وفقا للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية.

 

ة تعزيز الدبلوماسية العامبهدف لجمهور اتوعية لبرامج  تنفيذ .3

مواطني الدول األعضاء من  بشكل أكبر منالمنظمة تقريب ل

 خالل وسائط اإلعالم.

 

 التعاونقاعدة بيانات وسائط اإلعالم التابعة لمنظمة  وضع .4

 اإلسالمي لزيادة نشر أخبار المنظمة عن أعمالها.

 

األمانة العامة، كومياك، منتدى 

سلطات تنظيم البث في الدول 

االعضاء في منظمة 

اإلسالمي، األمم المتحدة،   التعاون

الة األنباء اإلسالمية الدولية، وك

لمنظمة التعاون  ينمنتدى اإلعالمي

 اإلسالمي، الدول األعضاء

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)طهران، إع -8/10القرار رقم 

 (2014ديسمبر 

)الكويت، إع -1/42القرار رقم 

 (2015مايو 

( للقمة 133البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (2016أبريل 

 

)طشقند،   إع-1/43القرار رقم 

 (2016أكتوبر 

 

عزيز التنسيق بين المؤسسات  2.16.4 

اإلعالمية في منظمة التعاون اإلسالمي 

 حول القضايا التي تهم األمة.

اعتماد الوسائل والوسائل العملية لتفعيل دور وآليات  .1

اإلسالمي، بما في تعاون منظمة الفي المؤسسات اإلعالمية 

اء األنبذلك اللجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافية، ووكالة 

، ومنتدى ةاإلسالمي اتالدولية، واتحاد اإلذاعاالسالمية 

 التعاونمنظمة في الدول األعضاء في تنظيم البث  سلطات

؛ لمنظمة التعاون اإلسالمي يناإلسالمي، ومنتدى اإلعالمي

األمانة العامة، منتدى سلطات تنظيم 

البث في الدول االعضاء في منظمة 

اإلسالمي، اتحاد اإلذاعات   التعاون

اإلسالمية، وكالة األنباء اإلسالمية 

لمنظمة  ينالدولية، منتدى اإلعالمي

التعاون اإلسالمي، اإليسيسكو، 

 إرسيكا، مركز أنقرة

)طهران، إع -3/10القرار رقم  2016-2025

 (2014ديسمبر 

)طهران، إع -5/10القرار رقم 

 (2014ديسمبر 
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من أجل تقديم خدمة أفضل لشعوب دعم برامجها وأنشطتها و

 اإلسالمية.العالم اإلسالمي والمؤسسات اإلعالمية 

 

عضاء في ألمية في الدول االعإلبناء قدرات المؤسسات ا .2

مي من أجل زيادة فعالية استخدام وسائل السالمنظمة التعاون ا

 قتصاديةالجتماعية وااللتوعية الجمهور بالقضايا ا اإلعالم

 ية.والثقافية والسياح

 

تعزيز الشراكات والتعاون بين وكاالت األنباء وهيئات البث  .3

منظمة التعاون اإلسالمي لتوفير في التابعة للدول األعضاء 

 من العالم اإلسالمي. ٪70تغطية ال تقل عن 

 

تعزيز قطاع اإلنتاج السمعي البصري في الدول األعضاء في  .4

منظمة التعاون اإلسالمي إلنتاج برامج تلفزيونية عالية الجودة 

على األقل سنويا( بشأن القضايا التي تهم المنظمة برامج  3)

 والدول األعضاء.

 

 

وكالة األنباء  ،األمانة العامة

الدول األعضاء  اإلسالمية الدولية،

منتدى سلطات تنظيم البث في الدول ،

منظمة االعضاء في 

 اإلسالمي  التعاون

الصادر عن إع -1/10القرار رقم 

دكار، أبريل )لكومياك  10الدروة 

2015) 

إع الصادر عن -5/10القرار رقم 

)دكار، أبريل لكومياك  10الدروة 

2015) 

)الكويت، إع -1/42رقم القرار 

 (2015مايو 

( للقمة 133البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (2016أبريل 

)طشقند،  إع-4/43القرار رقم 

 (2016أكتوبر 

 

17 

 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  2.17

  وبنية المعلومات الرقمية

 

 :األهداف

تعزيز مهارات استخدام  2.17.1

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

 والتكنولوجيات الرقمية وبنية المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

مهارات الخاصة بمي السإلوضع معايير منظمة التعاون ا .1

عضاء في ألت بين الدول االتصالتكنولوجيا المعلومات وا

 منظمة.ال

 

 لتعاون مع الهيئات األخرى ذات الصلة.لبحث عن وسائل ال .2

 

 

 

 

 

 

 

للطوارئ الحاسوبية  فريق االستجابة

في منظمة التعاون اإلسالمي، البنك 

اإلسالمي للتنمية، معهد 

والمقاييس للدول  المواصفات

  اإلسالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019 

 

 

2020-2025 

 

 

 

 

 

 

( للقمة 135البيان الختامي )الفقرة 

اإلسالمية الثالثة عشرة )إسطنبول، 

 (2016أبريل 

)طشقند،  ع ت-1/43القرار رقم 

 (2016أكتوبر 

تطوير استخدام تكنولوجيا  2.17.2 

المعلومات واالتصاالت كأداة لتحقيق النمو 

االقتصادي الشامل والتنمية االجتماعية 

والبشرية، والوصول إلى المعرفة 

 والتكنولوجيا.

الت لزيادة انتشار ااستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتص .1

 جديدة مرنة لتقديم الخدمات.البرامج، بما في ذلك نماذج 

 

إنشاء نموذج عمل شامل للدول األعضاء في منظمة التعاون  .2

 اإلسالمي.

للطوارئ الحاسوبية  فريق االستجابة

في منظمة التعاون اإلسالمي، البنك 

اإلسالمي للتنمية، معهد 

والمقاييس للدول  المواصفات

2016-2018 

 

 

 

2019-2022 

( للقمة 136البيان الختامي )الفقرة 

الثالثة عشرة )إسطنبول، اإلسالمية 

 (2016أبريل 
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وضع استراتيجيات الستخدام تكنولوجيا المعلومات  .3

واالتصاالت كأداة للتنمية التعليمية واالجتماعية واالقتصادية 

للشباب والتعاون الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 .واالتصاالت

اإلسالمي، مركز أنقرة، القمة 

  العالمية لمجتمع المعلومات

 

 

 

 

2023-2025 

)طشقند،  ع ت-8/43القرار رقم 

 (2016أكتوبر 

حماية وصون أسماء نطاقات  2.17.3 

المستوى األعلى العام تماشيا مع الهوية 

اإلسالمية في إطار مؤسسة اإلنترنت 

 لألسماء واألرقام المخصصة )آيكان(.

 

العامة الرفيعة نطاقات الإدارة طريقة وضع خطة عمل حول  .1

الدول وعرضها على أنظار الهوية اإلسالمية المستوى ذات 

 األعضاء.

على إلسالمي عضاء في منظمة التعاون األتشجيع الدول ا .2

 .(كانيآالتابعة لـ )ستشارية الحكومية النضمام إلى اللجنة االا

إرسال تقارير نصف سنوية إلى الدول األعضاء في منظمة  .3

 " ونصائحها"آيكان أهم إجراءاتالتعاون اإلسالمي عن 

 القضايا ذات الصلة. ما يخصفيتها وأنشط هاوقرارات

لعمل لالمنظمات الحكومية الدولية مع  االتصال بفريق التعاون .4

من المستوى  لمنظمات الحكومية الدوليةاحماية أسماء على  معاً 

 الثاني.

جميع أعمال "آيكان" ذات الصلة في انات ليإنشاء قاعدة ب .5

 التعاون اإلسالمي. منظمة

ن منظمة التعاون اإلسالمي يبالموقعة  التفاهمتفعيل مذکرة  .6

واالتحاد الدولي لالتصاالت للمشارکة في االجتماع الرفيع 

 اتنطاقالتعلق بمجال إدارة اإلنترنت وأسماء يما يالمستوى ف

 .المستوى العامة الرفيعة

 

 

 األمانة العامة

 

 

 

 العامةالدول األعضاء، األمانة 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 

 األمانة العامة

 

 

 

 

 

 االتحاد الدولي لالتصاالت

 

2016-2025 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

2017-2025 

 

 

2017-2020 

 

 

2016-2017 

 

 

2017-2020 

ت.م بشان تعزيز -1/42القرار 

جهود منظمة التعاون اإلسالمي 

لحماية النطاقات العامة رفيعة 

اإلسالمية، المستوى ذات الهوية 

الصادر عن مجلس وزراء 

الخارجية في دورته الثانية 

واألربعين التي عقدت في الكويت 

 2015 في مايو

 

 

)طشقند، م  ت-1/43القرار رقم 

 (2016أكتوبر 

 

 

 

 

 

 

18 

 

ية لمنظمة سساإلصالحات المؤ 2.18

 التعاون اإلسالمي

 

 :األهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األمانة العامة وجميع أجهزة منظمة 

 التعاون اإلسالمي ومؤسساتها

 

 

 

 

 

2016-2025 

 

 

 

 

 

 

 ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي
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إرساء عالقة تعاون وشراكة بين  2.18.1

 المنظمة وفقاً ألحكام ميثاقها.مؤسسات 

بشأن موسعة قاعدة بيانات وضع و ةجمع معلومات شامل .1

 التعاونأجهزة منظمة الخاصة بجميع مختلف المهام والواليات 

 اإلسالمي.

 

وضع حدود واضحة وتنسيق أدوار مختلف األجهزة ورؤيتها  .2

 وأهدافها.

 

ئم ق الماليالتنساألمانة العامة نحو ه ات توجّ يوعملهياكل إنشاء  .3

 ع أجهزة منظمة التعاون اإلسالمي.يمع جم

 

 

 

 

 

 

االتفاق العام بشأن التعاون 

لذي ااالقتصادي والتقني والتجاري 

ة لمجلس ناعتمدته الدورة الثام

)طرابلس، مايو وزراء الخارجية 

1977) 

تنفيذ إطارات التعاون والشراكة  2.18.2 

القائمة بين األمانة العامة ومؤسسات 

المنظمة، بما فيها اللجان الدائمة، مع أخذ 

أحكام الميثاق في االعتبار، وضمان التآزر 

والتخلص من االزدواجية والتداخل في 

أدوار واضحة أنشطة المنظمة، وإبراز 

التخاذ القرارات وتنفيذها والمتابعة 

 والتنسيق.

شراكة وتنسيق فعالين بين األمانة العامة وجميع  أرساء .1

 مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي.

 

ت توّجه األمانة العامة ومختلف المؤسسات يااکل وعمليإنشاء ه .2

ة ة مشترکيق رؤيالتابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي نحو تحق

 مة.للمنظ

 

تحليل واتخاذ القرارات لإلدارة والوضع هيكل أكثر قوة وكفاءة  .3

 في مجال الشؤون المالية.

األمانة العامة وجميع أجهزة منظمة 

 التعاون اإلسالمي ومؤسساتها

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

 ( 2013ديسمبر 

 

أت )الكويت،  -4/42القرار رقم 

 (2015مايو 

 

 تم تعيينها شركة استشارية

تطوير القوى العاملة المتخصصة  2.18.3 

في التخطيط االستراتيجي ورصد 

االحتياجات المتنامية للدول األعضاء في 

مختلف المجاالت والتغلب على التحديات 

 في تنفيذ برامجها.

اعتماد إجراءات فعالة لإلبالغ والتقييم وسياسات حديثة في  .1

ممارسات ضمان الجودة مجال الموارد البشرية، واستخدام 

 لبناء قوة عاملة محترفة.

 

إدخال األتمتة ضمن العناصر الرئيسية في مجال التخطيط  .2

 اإلداري والمالي.

 

تنفيذ برامج للتدريب وتبادل أفضل الممارسات وعقد حلقات  .3

 .عمل بشأن التخطيط الوظيفي والمواضيع ذات الصلة

األمانة العامة بالتنسيق مع أجهزة 

اون اإلسالمي ومؤسساتها منظمة التع

 األخرى

 

 

 

 

 معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث  

شركة استشارية مختصة في  2016-2025

 تصميم برامج محددة

تنفيذ أحكام الميثاق بشأن أداء  2.18.4 

الدول األعضاء لمساهماتها في ميزانيات 

األمانة العامة وأجهزتها المتفرعة بما 

 الوطني.يتناسب مع دخلها 

إجراء دراسة شاملة عن الجوانب االقتصادية واإلحصائية  .1

ة مساهمة كل دولة في لجميع الدول األعضاء لتحديد حص

 .ميزانية المنظمة

حول حالة منتظم مع الدول األعضاء بشكل تبادل المعلومات  .2

   فرعةمتجهزة اللألمانة العامة واأل ةالماليالحالة الميزانية / 

معهد المواصفات األمانة العامة، 

 والمقاييس للدول اإلسالمية

الدورة التاسعة والثالثين تقرير  2016-2017

للجنة المالية الدائمة 

OIC/PFC39/2011/AF/REP

-FINAL 
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تسريع عملية التصديق على  2.18.5 

ميثاق المنظمة ومعاهداتها واتفاقاتها 

 األخرى.

مة منظحث الدول األعضاء المعنية على التصديق على ميثاق  .1

 التعاون اإلسالمي وغيره من االتفاقيات واالتفاقات.

تنظيم حلقات عمل متخصصة وتقديم عروض عن أهمية  .2

تحقيق األهداف االستراتيجية والسياسية فوائده في والتصديق 

 المشتركة لمنظمة التعاون اإلسالمي.

إدارة الشؤون القانونية في األمانة 

 العامة

 قيد التنفيذ

 

 

 

 

 

ق )طشقند، -2/43رقم القرار 

 (2016أكتوبر 

 

 

 

 

تحويل األمانة العامة للمنظمة  2.18.6 

وأجهزتها المتفرعة، عند الضرورة، إلى 

التامة التي  مؤسسات حديثة تتمتع بالكفاءة

 لدعم عمل المنظمة ودعم أهدافها. تؤهلها 

إرساء حوكمة فعالة في األمانة العامة وأجهزتها الفرعية عن  .1

أي مواطن ضعف في الرقابة والعمليات طريق تحديد 

 ومعالجتها.

 ألمانة العامة / األجهزة الفرعيةاتحديد أدوار إدارات وموظفي  .2
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تم تكليف مركز أبحاث الخليج 

بإعداد دراسة شاملة قبل عقد 

اجتماع فريق الخبراء الحكوميين 

 الدوليين.

 


