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 تمهيد

ف طادسييذا نةلاطاتانتايياطفييإطاريينفطذ اليياطات ييفافالطعايي اطاتذايينااطادرذ يينالطات ييناف ط يياطاتيياا
اإلسالمإطادسلمنطا الاطمكياطاتمكفمياطااتعليناطاتمذينمإطاعف ينم طم ظماطاتذانااطرماطتمؤذمفط

ااف ينطت ذينة ط ملطاتاافلطتمااجهاطذحالنلطاألمياطاإلسيالملاطفيإطات يفاطاتحينالطااتاايفلا اتا
تمؤسسيينلطم ظميياطاتذايينااطاإلسييالمإطاتانم يياطفييإططااتفاعيي طادجذمييناطاألالطااتايين إطااتانتيي 

امياطط1002فعفاليفطط11اتي طط11اتمجنلطادرذ نالطاتم ا ا طعنتاافطاتعلضنءط  ي طاتذيااتإطمياط
فعفاليفطط11اتي طط11 طاعمفاكشطماط1011فعفالفطط4ات طط1اماطط1010لا لاطط1منلاطات طط11

ادسييلمنطلاتعف يينم طاتذ الييالطتمنفريياطاترفلييهطتذح لييهطة يياانطاتذجيينف طاتعل ليياطتم ظميياطط1011

 اتذانااطاإلسالمإل؛ط

ط طفرم طعنت فاف طت ذانااططii-1ا مال طاتااةما طت ج ا طااتاافلا طاتسناسا طاتااف  ط ا ات ناف
طاتذانااطادرذ نالط طاتالطلا اطمؤسسنلطم ظما ااتذجنفلطعلاطاتاالطاأل ضنءطلاتكامسلكل

طالر ب طاتذ الال طاتعف نم  طم  طلذاافه طعمن طع  ارذهن طات لنم طات  طاتع كط اإلسالمإ طمجما ا ما
طاتذإط طااتمانفل  طاأل ارا ط اه طإل جنز طاتضفافلا طاتمنتلا طاتمسن ما طذافلف طت ذ ملا اإلسالمإ

ااتالطلح طكنفاطاتاالطاأل ضنءط   طذافلفطاتا مطاتالزمطط طاتذ الالذ افجطفإطارنفطاتعف نم
طاتذ الالط طاتعف نم  طفإ طجنء طمن طا جنز طما طذذمكا طحذ  طاإلسالمإ طاتذاناا طم ظما تمؤسسنل

طالا ا نطات طاتمانفكاطفإط اهطاأل ارا.

طا طاتعل لا طاترفلهطتذح لهطة اانطاتذجنف  طاتذ الالطتمنفرا طلاتعف نم  طمذنعاا تم ظماطفإطارنف
اتذانااطاإلسالمإلطاتم ناهط  لهطماطرعلطادجذمناطاتفاع طت مجما اطاتذانافلا ط ظمطاتمفكزط
طاتذنعااط طاتذجنف  طتذمالل طاإلسالملا طاتااتلا طاتمؤسسا طم  طعنتذاناا طاتذجنف  طتذ ملا اإلسالمإ
طااتذك اتاجلنلط طااتذجنف  طات  ن ا طازاف  طاافان طذحل طت ذ ملا طاإلسالمإ طاتع ك تمجما ا

طاتعل لاطا طاتذجنف  طذ ملا طحال طاتذانافلا طلادجذمناطاتمنمسطت مجما ا طاتمغفعلا طت مم كا تحالاا
ط طلامإ طااتك طاإلسالمإل طاتذاناا طم ظما طفإ طاأل ضنء طط12ت اال طط12ا ط1011فعفالف

طاتمم كاطاتمغفعلا.ط-عنتاافاتعلضنء

ط طذاااا طفإ طاأل ضنء طاتاال طااف ط    طاتذانافلا طت مجما ا طاتمنمس طمجنلطادجذمنا سل 

ذ الاطادسذفاذلجلاطاتجالا طت ج اطاتااةماطت ذانااطادرذ نالطااتذجنفلططماطماللاتذجنف طاتعل لاط

اتاالططاتالطلافاطمكن اطمن اطتاافاتكامسلكطط-ت االطاأل ضنءطفإطم ظماطاتذانااطاإلسالمإ

طلهانطادجذمناطات طاسذكاننطففصطات ذانااطاأل ضنءطااتمؤسسنلطااتم ظمنلطاتااتلا.طكمن

طم طاتم ظمنلطاتااتلاطااإلر لملاطفإطارنفطاتعف نم طاتذ الالطاادسذفاذلجلاطاتجالا طت كامسلك.

 المشاركون .1

  ااطادجذمناطمانفكاطاتمؤسسنلطاآلذلا:ططسجل

  )األمن اطاتانماطتم ظماطاتذانااطاإلسالمإط)رسمطاتاؤااطادرذ نالا 
  مكذبطاتذ سلهطت كامسلك 
 ت ذ ملا:مجما اطاتع كطاإلسالمإط 

 (اتمؤسساطاتااتلاطاإلسالملاطتذماللطاتذجنف طITFC)؛ط 
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 (اتمؤسساطاإلسالملاطتذ ملاطادسذامنفطااةذمناطات نافالطICIEC)؛ط 

 (ات ج اطاتمك ااطعنت ضنلنطاتذجنفلاطGRTCط)؛ 

 ط طااد امنج طاتذاناا طاإلسالمإطCID)رسم طاتع ك طتمجما ا طاتذنع  )

  ت ذ ملا
 اطاتع كطاإلسالمإطت ذ ملااتذنع طتمجما رسمطاتام لنلط  
 طاتماهاطاإلسالمإطت عحا طااتذافلب(IRTI)  

  اتمفكزطاإلسالمإطتذ ملاطاتذجنف (ICDT)  
 طااتزفا اطاتغففاطاإلسالملاطت ذجنف طاات  ن ا(ICCI؛) 
 مفكزطاألعحن طادح نةلاطاادرذ نالاطاادجذمن لاطااتذافلبطت االطاإلسالملا؛ 
 ادذحناطاإلسالمإطتمنتكإطاتع(اامفطOISA؛) 

طااهاطادجذمناطةلضنطمانفكاط:
  ازاف طات  ن اطااتذجنف طااتذك اتاجلنلطاتحالااطت مم كاطاتمغفعلا 
  اتمؤسساطاتمنتلزلاطتذ ملاطاتذجنف طاتمنفجلا 
 ت مم كاطاتافعلاطاتسااالا طات  ن ااازاف طاتذجنف ط 
  ازاف طاتذجنف طت جمهافلاطاتذا سلا 
 مهافلاطاتذفكلا ازاف طاتذجنف طااتجمنفكطت ج 
  ازاف طاتمنتلاطتااتاطاتكالل 
  ازاف طاتذجنف طاات  ن اطتجمهافلاطمنتإ 
  ازاف طات  ن اطااتذجنف طت جمهافلاطاتلم لا 
  ازاف طات  ن اطااتذجنف طاتمنفجلاطتجمهافلاطم فطاتافعلا 
  ازاف طات  ن اطااتذجنف طااتم اآلطات غفىطااتمذاسراطتجمهافلاطع لا 
 افعلا جنمااطاتاالطات 
  اتع كطاتافعإطت ذ ملاطادرذ نالاطفإطاففل لن 
  ادذحناطادرذ نالطاات  الطتغفبطاففل لن 
 (  لالافكعف نم طاألممطاتمذحا طاإل منةإط)مكذبط 
 تج اطاألممطاتمذحا طادرذ نالاطاادجذمن لاطتغفبطآسلن. 

 (8)انظر قائمة المشاركين في المرفق رقم 

 الجلسة االفتتاحية .2

 عاطات نافط منف طازلفططاتاكذافطمانتإطاتك ماطذ نالمنطذلسفطماطاتاكفطاتحكلمططعااطذالا  .1
 .ات  ن اطااتذجنف طااتذك اتاجلنلطاتحالااطت مم كاطاتمغفعلا

طااتذك اتاجلنلططاتاكذاففإطمسذهلطك مذه طذاجهط  عاطات نافط منف  طازلفطات  ن اطااتذجنف 
افااطامما إطاتم ظمنلطااتهلةنلطاتمهذماطعذ ملاططاتجزللطات طعنتاكفاتحالااطت مم كاطاتمغفعلاط

ط عفط اط طادجذمناطفإطارنفطم ظماطاتذانااطاإلسالمإ طكمن طاتعل لاطاتمانفكاطفإط اا اتذجنف 
طا طاتذجنف  طتذ ملا طاإلسالمإ طت مفكز طاامذ ن ه طامن اطذ الفه طت ذ ملا طاإلسالمإ طاتع ك مجما ا

ط  طاتذجنف  طتذمالل طاإلسالملا طاتااتلا طاإلسالمإطاتمؤسسا طاتذاناا طإل جنح طاتمعااتا طاتجهاا   
ط الا ط   طاتذ ظلمطاتجلاطتهاهطاتذظن ف .
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طادجذمناط طةانفطمانتإطاتازلفطات طةاط اا طفإطارنفطكمن طا جنز ن طاتذإطذم طاأل ارا طتذ للم جنء
طاتجالا ط طادسذفاذلجلا طضما طاتهانطاتجالا طاارذفاح طاتس االطاتسنع ا طاتذ الالطمالل اتعف نم 

طاتكامسلك.-اضطعنتذجنف طاتعل لاطاتذإطاضاذهنطات ج اطاتااةماطت ذانااطادرذ نالطااتذجنفلت  ه

طاتمجما اط طح  ذهن طاتذإ طعنت ذنة  طاتحالاا طااتذك اتاجلنل طااتذجنف  طات  ن ا طازلف اةانا
ط طس ا طا انةهن طم ا طاتذ الالطتذح لهطة اانطط9002اتذانافلا طاتعف نم  طذرعله ااتكطماطمالل

طاتذان طاتمفكزطم ظما طرفن طما طاتم ام طاتا م طادسلمن طاتذجنفل طاتمجنل طفإ طاإلسالمإ اا
اإلسالمإطتذ ملاطاتذجنف طااتع كطاإلسالمإطت ذ ملاطااتمؤسساطاتااتلاطاإلسالملاطتذماللطاتذجنف ط
طاففل لن.ط طااتعف نم طاتمنصطتذ ملا طاتافعلا طفإطاتم ر ا تمعنافالطاتمسن االطماطةجلطاتذجنف 

طافذلن ط ا ط عف طااتسلنحاطكمن طااتعلةا طكنتزفا ا طحلالا طررن نل طفإ طلمصطاتذاناا طفلمن حه
عافاكاطط(COMCEC Index 50اات حاطااتذماللطاإلسالمإطامنط نحعهنطماطارالهطاتمؤافط)

ططعلاطلسذن افازطآ اطعافازطااألمن اطاتانماطتم ظماطاتذانااطاإلسالمإ.

طاتذإط   طضفاف طاد مفارطات الطفإطذاكمنطح طاتاالطاد ضنءط اللطادسذفاذلجلاطاتجالا 
طادرذ نالطااتذجنفلط طت ذاناا طاتااةما طات ج ا طادسالملاطاتم ناهط  لهاضاذهن طات ما طمالل ن

اذحسلاطم نخطاأل منلطاذ الاطات افالطاتذ نفسلاطت  رناطاتمنصطم طذحالزهطادسذا نةلاطاتفاعااط
ط.   طادسذامنفطفإطاتاضنءطاإلسالمإ

طسذحذ طاإلرنف  طم ذاىطاأل منلطاتااتإطاتسنع ط افطااتماسلناطافإط اا طاتمغفعلا ضاطاتمم كا
حل طسلمكاطماطذازلزطاتاالرنلطعلاطاتان  لاطادرذ ناللاطط9002اتمزم طا ا ناهطفإطةكذاعفط

ت االطاأل ضنء.طكمنطةاناطاتاكذافط منف طعمعناف طاتاعنكطاتماحاطاتذجنفلطت االطاأل ضنءطفإط
ح اطتذسهللطاتذجنف طاتعل لاطمؤكااط   طةاطاتمم كاطاتمغفعلاطاتذإطم ظماطاتذانااطاإلسالمإطكمف

ط طرلمذه طاتذانااطاإلسالمإطمن طفإطم ظما طاتاالطاأل ضنء م لنفطاادفطةمفلكإطط00ذعناتلطم 
طمسذاا طتذكالنط ااطاتذانااطتل لطات طةفر طاتمسذالنل.ط9000ماللطس اط

رسمطاتاؤااطادرذ نالاطتم ظماطغالمطحسلاطاافزلطمالفطعااطاتكطذ نالطاتك ماطاتسلاط .2
طاإلسالمإ طرفنطاتذاناا طما طاتماجها طاتك ما ط ص طاتحنضفلا طمسنم  ط    مانتإططتل فة

طاتذانااطاإلسالمإ طتم ظما طاتانم طاتالاطاحسناطةاغ  طاألملا طةكمل طاتاكذاف ااتذإططاتعفافساف
الطلمالطاتم ذاىطافذلنحهطت  جنحطاتالطذمطذح ل هطماطرعلطاتمجما اطاتذانافلاطات عفطفلهنط اط

طتذح لهط طاترفله طتمنفرا طاتانمل طاتمم صطت ذ للم طاإلسالمإ طاتذاناا طم ظما طضما اتاحلا
ة اانطاتذجنف طاتعل لا.طماطجهاطةمفى طةكاطمانتإطاألملاطاتانمط   طاجااطجاا بطةمفىطفإط
طفإطاتكط طعمن طماطةجلطذح لهطاأل اانطفإطاتارلطاتمحاا طاتعف نم طذذر بطذضنففطاتجهاا  اا

 فاف طاسذة ننط ملطتج اطاتماناضنلطاتذجنفلاطعاكلطمعكف.ض

ت ذااعلفطغلفطاتذافلالاطااعهطاتذافلالاطفإطاألملاطاتانمط   طضفاف طالالءطاد ذمنمطمانتإطاةكاط
طكمن طااتاعافطاة  ننطاتاعنكطاتماحا. طادجفاءالطاتجمفكلا طذاحلا ططمجندلطمال مانتإطةكا

اإلر لملاطماطةجلطاااطاتذانا إطم طاتذكذاللطاتذجنفلاططاملاتضفاف طذكالنططاألملاطاتانمط   
طاتمضإطرامنطفإطذ الاطمنفراطاترفله.

طعفامجهنعلاطمزلاطماطاتذ سلهطتم هطاجذمناطاتمجما اطاتذانافلاطاألملاطاتانمططكمنطا نطمانتإ
ط طاتذجنف  طمجنل طفإ طاتمحاا  ططضماااتمانفل  طتم ظما طاإلر لملا طاتمعنافال طاتذانااممذ ن

طفإطاتكطاتعف نم طاتمنصطالاإلس طامراSPDA)طنففل لاتذ ملاطمإطعمن طاتذاناام ظماطط ملط( 
 اإلسالمإطت ذانااطم طآسلنطاتاسر .
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طاتذ الالط .3 طاتفةلس طاتا لب  طاتمحسا ط عا طاتلا طاتاكذاف طسانا  طذ ام طك مذه  طمسذهل فإ
طاتطت مؤسسا طت مم كا طااتذ الف طاتاكف طعجزلل طاتذجنف  طتذمالل طاإلسالملا ط   طاتااتلا مغفعلا

ازلفطاتذجنف ططات نافط منف ااتاكفطما الطات طسانا طاتسلاط عاطط اسذضنفذهنطتهااطادجذمنا
طاتحالاا طااتذك اتاجلنل ططاات  ن ا طاات  طاتمغفعلا طاحزالاطاتاكذافت مم كا ط نمططاتحسا مالف

فإططفكلااتجمل طاتمانطاتمفكزطاإلسالمإطتذ ملاطاتذجنف طات افلهطاتانملطماهط   طحساطاتذ ظلم
ط.ادجذمنا

اس رطاتضاءط   طة ملاطذازلزطاتذانااطادرذ نالطااتذجنفلطعلاطاتاالطاأل ضنءطفإطم ظماط
طاتم ا ا ططاإلسالمإطاتذاناا طاإلسالملا طات ما طتمؤذمف طاتفاعاا طادسذا نةلا طاتااف  طت فافال اف ن

ط طلامإ طاتمكفما طط62-62عمكا طط3311فمضنا طماافه طط31-33 جفلا طاتذإط6136غال  

ةانفل طماطعلاطةمافطةمفى طات طة ملاطذفالاطاسذماامطاتماافاطاترعلالاطااتعافلاطفإطاتانتمط
طةكالطةلضن طةع غطاتحضافطع اطات ما طكمن طامكن لنلطط   طاإلسالمإ. طتافاسا طاتم حا اتضفاف 

طا انءطم ر اطت ذجنف طاتحف طاذ الاط ظنمطاألفض لنلطاتذجنفلاطتاالطم ظماطاتذانااطاإلسالمإ.

ط62اطط61عنت ن ف طلامإططاتم ا ا ةانفطات طةاطاتااف طاتان لاط اف طتمؤذمفطات ماطاإلسالمإطكمنط
طاتذجنف طااتذإطةانالطعنتزلنا طاتمرفا طفإطحجمط6131فعفالفطط2-2ماافهطط3313فعل طاألالط

طاتعل لا ط33,33اتذإطا ذ  لطماططاإلسالملا ط32,71ات طط6113%طس ا ط6133%طس ا مؤكااط 

ك اامطةسنسإطتذح لهطم ظماطاتذانااطاإلسالمإطعلاطاالطمطاألفض لنلطاتذجنفلاط ظنط   طة ملا

ط.6131%طماطاجمنتإطاتذجنف طاتعل لاطت االطاأل ضنءطفإطةفهط61ط سعا

طتم ظماط طادسذفاذلجلا طاتمرا طفإ طاتذ الال طاتعف نم  طة ملا طاتا لبط    طاتاكذاف طمانتإ اةكا

ط ط ان طتذح له طاإلسالمإ ط61اتذاناا طةفه طفإ ط%6131 طااتم ظمنلط. طاتهلةنل طةا طرنل حل 

ادطةاطاتاالاطماططذعالطر نفىطجها نطتذ ملاطاتمعنادلطاتذجنفلاطاتعل لاطلاتذجنفاتما لاطعنتا اط
ط طذزاتلطرنةما طاتاااةهطمن طاتذجنف . طذرالفةمنم طاإلرنفطاماطةجل طاتذ الال طاتعف نم طافإط اا

طذ طذم طارط ذ فلعنطس االطممسطم اطذفكلنعطهمل ماتال طاتع كطذفح طتمجما ا طاتذ الال اتفةلس
تهااطاتعف نم طلمصطام ططجالامجنلططاضنفااتلاط عاطاتمحساطاتا لبطاتسلاطاإلسالمإطت ذ ملاط

طMainstreaming Trade)طاتذجنف  طعنتا اططفإ( طاتهلةنلطااتم ظمنلطاتما لا مررطاة ارا

طاتعف طفإ طاافاجهن طلذم طةا طرعل طااتك طاإلسالملا طاتاال طعلا طتادرذ نال طاتذ الال طمنفرا نم 
كمنطط.ات نافالطاةذمناطماطماللطاتذجنف طذماللط انرطاذازلزطاتعل لاطاتذجنف طتذازلزطاترفله

ماطةجلطع نءططاتذ الالطتعف نم اطامانفل طة اراطذ الاتال مفارطفإططاأل ضنءطتاالاطا نطمانتله
طاتا لبحطمانتإطاتاكذافط ااطاإلرنف طارذفطفإا.طاتذكنملطادرذ نالطعلاطاالطاتانتمطادسالمإ

مؤذمفطذ ظلمطااتلاطاإلسالملاطتذماللطاتذجنف ط   طاتمفكزطاإلسالمإطتذ ملاطاتذجنف طااتمؤسساطات

ط طاافطط6133طس اااتإ طتعح  طت م ظما طاتذنعاا طااتهلةنل طاأل ضنء طاتاال ط ا طمما لا لضم

عنتذجنف طفإطاتاالطاتما لاططاتمؤسسنلااتكطعنتذانااطم ططذازلزطاتذجنف طاتعل لاطاتحكامنلطفإ
طاأل ضنء.

افإطمذنمطك مذه طةكاطمانتلهط   طة ملاطمعناف طاتمسن ا طماطةجلطاتذجنف طت االطاتافعلاطااالط
ط طتذماللطاتذجنف  طاتااتلاطاإلسالملا طاتاسر طعنتذانااطعلاطاتمؤسسا طاتمذحا ط لةنلطاألمماآسلن

ط طاإل منةإ طاتمذحا  طاألمم طعف نم  طاا إ طاتمذحا  طاألمم طااتذ ملامؤذمف طاتاملطاطت ذجنف  م ظما
ططاتااتلا طاتمذحا طاتج اطاتانتمإااتلا لااطامفكزطاتذجنف  ططاألمم ااتكطماطادرذ نالاطألافاعن
ط.اتمنفجلاطمسن ا طاتع اااطاتمسذالا طتذرالفطذجنفذهنةجلط
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طااتلط عااطاتك .4 طاتسلاطمفاا ط   طاذ نالطاتك ما نلطممالطمكذبطاتذ سلهطت كامسلكطتل فة
طاتذ سلهطاطمسنم  طفةلسطمكذب طةكنف طملذلا طرفنطاتسلا طما طاتماجها ط صطاتك ما تحنضفلا

طتذ ملاط طاإلسالمإ طااتمفكز طاتمغفعلا طت مم كا طاامذ ن ه طاكفه ط ا طفلهن ط عف طااتذإ ت كامسلك
طلاكلط طاتال طادجذمنا ط اا طذ ظلم ط    طاتذجنف  طتذمالل طاإلسالملا طاتااتلا طااتمؤسسا اتذجنف 

 نم طاتذ الال.فف اطتذ للمطذرعلهطاتعف 

طت ذانااط طاتااةما طت ج ا طاتذاناا طمجندل طة م طما طااحا ط ا طاتذجنفل طاتذاناا طةا طات  اةانف
اتكامسلكطاتذإطذهانطات طاتفف طماطاتذجنف طاتعل لاطفإطم ظماطاتذانااطط-ادرذ نالطااتذجنفل
طفإطمجنلطاتذجنف طمالطتج اطاإلسالمإ.طاةكاطةاط  ظنمطاتكامسلكطراطح  لطمانفل طمهماطجاا

ماهاطاطICIECاألفض لنلطاتذجنفلاطااتمؤسساطاإلسالملاطتذ ملاطادسذامنفطااةذمناطات نافالط

طات ططللسنم ذاحلا طاإلسالملا طت ع ااا ططSMIICااتمانللف طاتذجنفلا طاتما امنل طTINICااعكا

طاعفام طذ  للطاتكانءالطعنتذانااط طاات رن لا اعف نم طذماللطات نافالطااتمانفضطاتذجنفلا
ةاط   طاالطاأل ضنءطفإطم ظماطاتذانااطاإلسالمإطااتمؤسسنلطاتذنعااطتهن.طاةكاطةلضنطم طات

ط ط سعا ط61ذح له طةفه طفإ طاأل ضنء طت اال طاتعل لا طاتذجنف  طاجمنتإ طةحاطط6131%طما لاكل

ط ااط طافإ طاتذجنفل. طاتذاناا طذحسلا طات  طاتفاملا طجهاا ن طضما طت كامسلك طاتمهما األ اان
اتمجما اطاتذانافلاطم اططسعهطةاطك الاتكامسلكطراطتج اطةاطفطات طةانفطا ذعنهطاتحضاات اا ط

ططعمهماط6117 ط سعا طتذح له طاترفله طمنفرا طذ الا طةفهط61مذنعاا طفإ طاتعل لا طاتذجنف  %طما

ط.6131

طت كامسلكطذهانطات ط طاتسلاطةكنفطةاطادسذفاذلجلاطاتجالا  طةكاطسانا  مانفكاططذكالناةملفا 
ناا.طحل طةاطففهطاتاملطاتذإطسلذمطذالل هنطفإطمجندلطاتذانااطاتاالطاأل ضنءطفإطجهااطاتذا

ذ سلهطاتسلنسنلطاذعنالططفإطةاغنلمفذلاطكلطس اطذانفكطسذضمطمعفاءطماطاتاالطاأل ضنءط
طات اا ططر بطاتسلاطةكنفطماطاتاالطاأل ضنءطضعرطاتمعفالطا ةفضلطاتممنفسنل.طافإط اا

طزطادذ نلطتافهطاتامل.مفاكذاللاطتط طعنتمعناف اتذإطتمطذ مطعاتكطعاا

 المناقشات .5

ط طاآلذلا طاتمااضل  ط نما طج سنل طفإ طاتمانفكاا طعح  طادفذذنحلا  طاتج سا طعف نم طعاا )ة ظف
 (:1ادجذمناطفإطاتمففهط

لاتعف نم طاتذ الالطتمنفراطاترفلهطتذح لهطة اانطاتذجنف طاتعل لاطتم ظماطط:جلسة العمل األولى
ط.نضفطااتمسذ عللاتمنضإطااتحعلاطاتذانااطاإلسالمإ:ط

اتعف نم طاتذ الالطتمنفراطاترفلهطتذح لهطاأل اانطاتجالا طت ذجنف طاتعل لاطط:الثانيةجلسة العمل 
طاتجالا ط طادسذفاذلجلا طضاء ط    طاألفضل طات  طادفذ نء طاسنةل ط: طاإلسالمإ طاتذاناا تم ظما

ط.ت كامسلك

لطاإلر لملاطفإطذ الرطاتذجنف طمنةا طمسذالف طام نرانلطحالطاافطاتم ظمن :الثالثة جلسة العمل
 .اتعل لاطاذا لمطاتذانااطادرذ نالطاإلر لمإ

منةا طمسذالف طام نرانلطحالطاافطاتاالطاأل ضنءطفإطم ظماطاتذانااطط:الرابعةجلسة العمل 
طاإلسالمإطفإطذ الاطاتعف نم طاتذ الالطتذ ملاطاتذجنف طاتعل لا.

طاتذ ال :الخامسةلسة العمل ج طاتعف نم  طاترفلهطتذح لهطاأل اانطاتجالا طمفاجاا الطتمنفرا
ط.1012-1012ت ذجنف طاتعل لاططتم ظماطاتذانااطاإلسالمإط
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طاراطذفةسطاتج سنلطاتسنا :

اترلبط  إطره طاتفةلسطاتذ الالطط اتاكذافط عاطاتفحماطااتج ساطاتمذنملا:طج ساطاتاملطاألات 
طت مؤسساطاإلسالملاطتذ ملاطادسذامنفطااةذمناطات نافال.

 المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة. الدكتور الحسن احزاينطج ساطاتاملطاتان لا:

طاتاملطاتانتاا: طاتانماططج سا طعنألمن ا طاتاؤااطادرذ نالا طحسلاطاافزلطمالفطرسم اتسلاطغالم
طتم ظماطاتذانااطاإلسالمإ.

اتاالرنلطاتذجنفلاطم طاتاالطفطاتسلاط عاطهللاطعاط عاطاتا نبطات الساطمالط:اتفاعااج ساطاتاملط
طاتافعلاطااإلسالملاط)ازاف طاتذجنف طاات  ن ا طاتمم كاطاتافعلاطاتسااالا(.

:طسانا طاتمه اسط ن إطسنتمطس علط نةبطاتفةلسطاتذ الالطت مؤسساطاتااتلاطاتمنمساج ساطاتاملط
ط.اإلسالملاطتذماللطاتذجنف 

تذ ملاطاتذجنف طذ نفلفطحالطمسذجاالطماللطج ساطاتاملطاألات  طرامطاتمفكزطاإلسالمإط .1
طاتذانااط طتم ظما طاتعل لا طاتذجنف  طة اان طتذح له طاترفله طتمنفرا طاتذ الال طاتعف نم  مذنعاا

ط طفإططعاااإلسالمإل. طذ نفلف ن طاتمانفكا طاإلسالمإ طاتذاناا طم ظما طمؤسسنل طرامل اتك
طاتمفح طمالل طا جنزه طذم طمن ط نحلا طاتذ نفلفطما ط نتجلط اه طارا طاماطاتماضاا. طاتمنضلا   ا

طاتمذع لاطتعف نم طاتاملطاتاافلطتم ظماطاتذانااط  نحلاطةمفىطاأل اراطاتمعفمجاطماللطاتاذف 
 .1012-1011اإلسالمإطت اذف ط

الذعلاطماطاأل اراطاتم نماطفإطارنفطاتعف نم طاتذ الالطتمنفراطاترفلهطتذح لهطة اانطاتذجنف ط
ط انرطمنطل إ:طط411اطز نءطاتعل لاطتم ظماطاتذانااطاإلسالمإطاتالطلذضم

 طماطاتمانفل طعنتكنمل 31ذمطذ الاطحااتإطط1011طفعفالفات طغنلاطاهفط% 

 12.طماطاتمانفل طذاجاطرلاطاتذ الا% 

 12.ط%طماطاتمانفل طذاجاطفإطا ذظنفطاتذ الا 

ماط %31اماطاتمالحظطةاطمسذاىطا جنزطاتمانفل طلعا ط   طادفذلنحطحل طذمطذ الاطحااتإط

تكنملطفإطحاااطم ذ نطاتما طاتمحاا .طةمنط اطذازل طاأل اراطحسبطاتملنالاطفإاطاتمانفل طعن
طط%12لحذلطاتمفذعاطاألات طع سعاططع نءطات افال طاتذ الرطط%12ذ لهطة اراطذسهللطاتذجنف  ام
ط12اتذجنفلط طاتم ذجنلطادسذفاذلجلا طذ ملا طا%طةمن طاتذجنف  طضالااطذمالل فمنزاتلطح ذهمن

ط.%2اط2ط   طاتذااتإطحل طسج ل

طاتذ الالطط- طاتعف نم  طمذنعاا طحال ط مل طافرا طاتذجنف  طتذ ملا طاإلسالمإ طاتمفكز طممال رام
)اد جنزال طاتذحالنل طاتسعلطااتاسنةلطاتكال اطعذازلزطاتذكنملطادرذ نالطعلاطاتاالطاأل ضنءط
فطفإطم ظماطاتذانااطاإلسالمإ( طمؤكااط   طة ملاطاتذ سلهطعلاط اهطاتم ظمنلطماطةجلطذرال

طاذ الاطاتمانفل طااتعفام طاتمذع لاطإل جنحط ااطاتعف نم .

طاتذانااط طتم ظما طاتعل لا طاتذجنف  طة اان طتذح له طاترفله طتمنفرا طاتذ الال طاتعف نم  لامل

طمافااطةاط انر.ط363اإلسالمإطحااتإط
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مافاا طةلطزلنا طع سعاطط311ات طط363الالحظطةلضنطةاطة اراطاتمجما اطراطافذاالطماط

%طعلاط23اع سعاطط6136اط6133%طعلاطس ذإط50اع سعاطط6133اط6131س ذإطط%طعلا21

ط ذلجاطذ الا نطماطرعلطمؤسسنلطم ظماطاتذانااطاإلسالمإ.ط6131اط6136س ذإط

ط طاتمذا  ا طاتمانفل  طجنءل طف ا طاتمجما ا  ط اه طعهن طرنمل طاتذإ طلمصطاأل ارا طفلمن عع نءطةمن
طمذا  اطعذ الرطاذسهللطاتذجنف .طهنطاأل اراطاتات افالطفإطاتمفذعاطاألات  طذ ل

طاتذانااط طم ظما طمؤسسنل طضما طاتسعه  طر ب طاتذجنف  طتذ ملا طاإلسالمإ طت مفكز طكنا ت ا
ط طمجنل طفإ طاتامل طفإ طاتذجنفلاإلسالمإ  طتذماللطاتذفال  طاإلسالملا طاتااتلا طاتمؤسسا طةمن  

طفاة طفهمن طات نافال طااةذمنا طادسذامنف طتذ ملا طاإلسالملا طااتمؤسسا طذماللطاتذجنف  طفإ اذنا
ااتمفكزطاتذجنف طااةذمناطات نافال.طفإطحلاطذاذعفطاتمؤسساطاتااتلاطاإلسالملاطتذماللطاتذجنف ط

طاتذجنف  طتذ ملا طةمنططاإلسالمإ طاتذجنف . طذسهلل طفإطمجنل طاتان  ا طاتهلةنلطاتفةلسلا ااتكامسلك
ملاطفهاطفاةاطفإطمفكزطاألعحن طاإلح نةلاطاادرذ نالاطاادجذمن لاطااتذافلبطت االطاإلسال

ةحاطاتمجندلطاتذإطذاذفكطفلهنطجمل ططع نءطات افالذ ملاطاتم ذجنلطادسذفاذلجلا.طالااطمجنلط
طمؤسسنلطم ظماطاتذانااطاإلسالمإ.

طااتمفكزطاإلسالمإطتذ ملاط طتذماللطاتذجنف  طاتااتلاطاإلسالملا طةاطاتمؤسسا اماطاتمالحظطةلضن
طا طااتذافلبطت ع اااطاإلسالملااإلح نةلاطاادرذطاألعحن مفكزطاتذجنف  راطط نالاطاادجذمن لا

ط%طماطاأل اراطااتمانفل طاتمعفمجا.ط26ة جزااط

( طذ لهنط6131%طس اط36)عالطط%17اذ ذإطة اراطذ  للطاتكانءالطفإطاتمفذعاطاألات طع سعاط

ط طعـ ط(6131%طس اط31%ط)67ذسهللطاتذجنف  طامطة اراطاتذ الرطاتذجنفلطعـ %ط62%ط)32 

%ط1( طاةملفاطذ ملاطاتم ذجنلطادسذفاذلجلاطاذماللطاتذجنف طااةذمناطات نافالطعـط6131س اط

ط.6131(ط   طاتذااتإطفإطفعفالفط6131%طس اط1%ط)7(طا6131%طس اط2)

ط .2 طةمن طفلمن طاتذ للم طعآتلا طةجلطااتمذنعاالذا ه طما طةفضلطاتضفافللا م ط عف نتطذرعله
ط طاتعل لا  طراماتذ الالطتذازلزطاتذجنف  طاإل منةإطف ا طاتمذحا  طتمحاططممالطعف نم طاألمم ماطجهذه

منفراطاترفلهطتذح لهطتت عف نم طاتذ الالططم نسباض طارنفططكمنطةانفطات ط ات ذنة طحالطذ للم
طتا طاتسلا طاةكا طاتعل لا. ططكاأل اان طاتذ سله طضان طات  طاتافكنء ططامن لااتعلا    طاتماففلا

.طاةانفطات طةاطم ظماطتهااطاتعف نم طاتسذااتمذا هطعمجندلطاأل اراطاتعف نم طاتذ الالططذرعله
طات ذنة اإلسالمإطراطحاالطعاضططاتذاناا طذظلطذ فلعلاطفإطظلطغلنبط طاتضااعرطتذ للم تك هن

طماحا. طاطعف نم  طاتاض  طعاضطاإلجفاءالطتمانتجا طاذمنا طلمكا طات اا  ط اا اادسذجنعاطفإ
 غندلطات نةملاط   ط ااطاتمجنل:د ا

 ط طارنف طعاض  طم نسب طاتمحاا مؤافال طاتسذا طاأل ارا طمجندل ط    ا إ:ططذاذما
طاتذجنف  طاتذجنف طلاتذجنفطااتذ الرطذمالل طاطاذسهلل طادسذفاذلجلاطاتم ذجنلذ ملا
طااتماناضنلطاتذجنفلا؛اع نءطات افالط

 طاإل طافاسا طاجالطاتم نسعارنفال ط)اا طاتمانفل  طاتممذ ن ط( اتاحا طمعنافال
 ااد امنج؛

 طااتذ للم.طاتمذنعاااتماافاطفإطجم طااااف طمهنمطضعرطذحالاطاتمسؤاتلنلطا

ط.اتذإطسعهطذحالا ناتمسذ ع لاطااتذ سلهطدذمناطاإلجفاءالططاإلااف تذ للمططلحذنجطاألمفراط
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طط .2 طاتكامسلك طذ سله طمكذب طممال ط ملرام طت كامسلكططافرا طاتجالا  طادسذفاذلجلا حال
طاتفةلسإاتهانطااكفطةاطمجندلطاتذانااطاتسذا.ططااحا طماطعلاطةعفزطضمااتذجنف ططذض تذإطا

ط طاتعل لا طاتذجنف  طذازلز ط ا طاتجالا  طفإطارنفطادسذفاذلجلا طاتذجنف  ماضحنطت ذانااطفإطمجنل
ط طمجندل طفإ طذح ل هن طلذالا طاتذإ طات ذنة  طاتذجنف  طاذسهلل طاتذجنف  طلاتذجنفطااتذ الرذحفلف

 اتذجنف طفإطارنفطاتذانااطاتذجنفل.اذماللط

اتجالا طذ الاطادسذفاذلجلاطاسنةلططعاضطاتعلن نلطحالطفإطمافضطحالاهطاتلانلرامطاتسلاطا
طاتمانفكلات طاةع غ طادطةاط كامسلك ط اه طسذفاذلجلا طجالاذلا طعاسل ذلا طة اافجنءل هن.طتذح له

ط ط اطذاكللاألاتفنتاسل ا طملطففلهط ط ط عنف  طاتذجنف  طذ ملا طم طحال ل ذ إطمفذلاطكلطس ا
معفاءطماطاتاالطاأل ضنءطتذعنالطاتمعفالطاةفضلطاتممنفسنلطحالطممذ نطمجندلطاتذانااط

اتمانفكاطفإطفإطاتفاغعاطاتاالطاأل ضنءططاتسلاطاتلانلط   طة هطلذالاط   ةكاطاتذجنفل.طكمنط
ةمنطكامسلك.طمكذبطذ سلهطاتفإطع ا نطلذات طاتذاا لطم ططادذ نلطالاط  راذةاطاتاملططففه

مكذبططةااتمانفكلاططاااف طااف طاتمافاا.طاةع غفهإط عنف ط اطسذفاذلجلاطتالطااتان لطاتاسل ا
اتاالطاأل ضنءطفإططتاىتمانفل طاتم ذفحاطماطافطذماللطلافلاملط   طذذ سلهطاتكامسلكطس

طفإطارنفطاسذفاذلجلاطاتكامسلك.طذمطضعرهناتذإططمجندلطاتذاناا

 رطة الطريق لتحقيق األهداف الجديدة للتجارة البينية لمنظمة البرنامج التنفيذي لخا
التعاون اإلسالمي : وسائل االرتقاء إلى األفضل على ضوء االستراتيجية الجديدة 

 للكومسيك

طاتذجنف ط .4 طةجل طما طاتمسن ا  ط)معناف  طاتذجنف  طتذمالل طاإلسالملا طاتااتلا طاتمؤسسا ممال

ط.(6- ذ ملاطفإطاففل لنتانةا طاتاالطاتافعلا طاتعف نم طاتمنصطت

اتمسن ا طماطمعناف طاتمؤسساطاتااتلاطاإلسالملاطتذماللطاتذجنف طافراط ملطت ذافلنطعرامطممالط
راطذمطارذفاحهطماطاتمافااططةاطسااطع حسلاتاةانفطاتسلاطتاالطاتافعلا.طانةا طااتذجنف طتطةجل

كطاإلسالمإطت ذ ملاطاسذجنعاطمجما اطاتع اإلسالملاطتذماللطاتذجنف طعنسمطرعلطاتمؤسساطاتااتلاط
اتماذما طاتمجما اطاتافعلاطماطرفنطات طفةلسطمجما اطاتع كطاإلسالمإطت ذ ملاطماجهطتر بط

طماطممسطع طعا م طاتمعناف  ط اه طذ ملم طذم طارا طط لةنلج لن. طاتمذحا :طذنعااطمذم  ا تألمم
ط طامفكز طاتااتلا طاتامل طام ظما طااألا كذنا طاإل منةإ طاتمذحا  طاألمم طعف نم  طاتانتمإاتذجنف 

طا طات  ن لا طت ذ ملا طاتمذحا  طاألمم ط-اتلا لاا–م ظما ط. طاإلسالملاطاسذامل طاتااتلا اتمؤسسا
طاتذجنف  طم هطتذمالل طا    طاتذمالل طذافلف طط    ط    طاتافعلا طاتاال طتمسن ا  حااطةفضلا

ط طاتالزما طاألسااتماافا طفإ طاتذ نفسلا طات اف  طاذازلز طاتذجنفلا طاإل الحنل طاذلف  ااهطذسفل 
طلا ط   ط حا طااإلر لملا طفإط ااناتانتملا طمن ا طاتعرنتا طاتذحالنلطاتذإطذااجه اتاعنبططنت 

طاتم ناراط   .طاةانفطات طاتكعفىطاتافعلاطاتحف طاتذجنف م ر اطدسذكمنلطالاففطاتزممطاتالزمط

ط طاتمعناف  طرعل اه ططما طاتافعلا طادرذ نالا طات ما طل نلف طفإ طاتم ا ا  )ا الاطط6131اتانتاا

طا مهنطاتفلنض(  طذم ططكمن طتما ط اف  طاتان لا طاتااف  طاإلسالمإرعل طات ما طفإطمؤذمف طاتم ا ا

ط طاتفسمإطفإطط6131فعفالف طاتافاا طاتم فف طاما طات ن ف (. طماللط)ا الا طاتمعناف  ط اه ذ الا

ط.6131اهفطمنفسطةاطةعفللط

طاتافعلا طاتاال طتانةا  طاتذجنف  طةجل طما طاتمسن ا  طمعناف  طذ الا طا م طةجل طةا  طاما طاتمعلف 
ط طامؤسسنلططاجفاءطمانافالطحالااعضفاف  طتذماللطاتذجنف  طاإلسالملا طاتااتلا علاطاتمؤسسا
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طاتمامنلطادسذانفلا طاتذانااطاإلسالمإطعهانطذ الم طاألااءاضمناططاتضفافلاطم ظما طفانتلا
ط.اتالزماطاارذفاحطاتذاجهنلطادسذفاذلجلا

ةففل لنطفإط ذ ملاطتمنصطاتعف نم طحالطاتطراط ملاإلسالمإطت ذ ملاطافطممالطمجما اطاتع كطرام

(SPDAط ططاتفامإ( طمانتجا ططآفاات  طاتكانءالاتا ف ططاذ  لل طاألملا ط    األمفاضطااات ضنء

طااألاعةا.

حاطات ططذمطذاملمهعف نم طط اةففل لنطفإط ذ ملاطتمنصطاتعف نم طات طةاطاتاةانفطاتاكذافطكنمنفاط
منصطاتعف نم طاتماطماللطف.طاإلسالمإطت ذ ملاطاطةففل لنطكاتع علاطذانااطتل عحطارنفاطت كعلفط

طذكمل لا ااطمعنافالطلاط اهطاتمؤسسنلذانا هطاافاكذهطم ططلضن نطما طفإطةففل لن ذ ملاطت

(طاعف نم طVOLIPعف نم طمحاطاألملاطااتذافلبطاتمه إط)امالطعف نم طاتذا لمطا نةإطات غاط

عا اطاإلسالمإطالا الاطجا لططاتذانااتع اااطم ظماططذ  للطاتكانءالاعف نم ططمكنفحاطاتمالفلن
ط.األماطاتغااةإط

م لنفطاادفطط36طلطتهطملزا لام  راطةففل لنطفإط ذ ملاطتمنصطاتعف نم طاتانفطات طااطكمنطة

طم لنفطاادفط3)طعنتمسن ماطفلهنطعم اافطاتا  اتع كطاإلسالمإطت ذ ملاطط طحل طاتذزمةمفلكإ

اتذ ملاطاحكامنلطاتع اااططفإطافكنءعنرإطاتطرعلطماطاتمذع إمع غطاتطذ ملا(.طاسلذمطةمفلكإ
اتمذمالطةففل لنطفإط ذ ملاطتمنصطاتعف نم طاتمااف نلط انطات اطذجنازلطاتإلانف طف.طاتمسذالا 

ط.نفطاادفطةمفلكإ لمط3013م لنفطاادفطةمفلكإطعمع غطط3فإط

ط طكمن طاتحضافةع غ طعطساناذه طمذاسر طعطرلما ا طلذاها طا جنز طتانةا ةل طاتع ك اتما لاططع ااااتطه

ا اطمع غطر للطم نف اطم لااطاادفطةمفلكإ.طط3102طلع غةففل لنطفإط ذ ملاطتمنصطاتعف نم طعنت

طذك نطاتذإطمانفل طاتع لاطاتذحذلاطع طلاكلطضانمفالةكافطماطاتكطعاا  اتع لاطاتذحذلاطط.طكمن
طةففل لن.فإططذ ملاعنتمنصطاتعف نم طاتتاالاطماطع اااطاطةمنمطذرافطن نة 

طاات  ن اطااتزفا اراملطمما اط .5 طت ذجنف  حالطاأل اراططافراط ملطاتغففاطاإلسالملا
طتانةا طاذ  للطاتكانءالذسهللطاتذجنف طاتذ الرطاتذجنفلطاطاتذإطذ امطعهنط اهطاتمؤسساطفإطمجنل

طاتمنص طات غفط ات رنا طاتافكنل ططىامن ا طفإ طم ظماططاتاالااتمذاسرا طفإ األ ضنء
طلنأل منلطاتزفا لاطااألماطاتغااةإ.طاةكااتمفذعراطعاغلف نطماطاأل اراططإلسالمإاتذانااطا

م طاتذفكلزطعاكلطمنصططاتمعناف طفإطاتاملطادرذ نالاتسلا ط رلاط   طة ملاطذاجل طفاحط
طاط    طاتذافلبطااتمفة طاتاعنباتمعذاةلا طعف نم  طاتذنتلا: طاأل ارا طاةانفلطات طذ ظلم طحال.

اادجذمناطط6131منفسطط61ات طط37نتانفراطماطفإطاتاملطادرذ نالطعط اتمعنافذ ملاطفاحط

طام ذ  طات رناطاتمنصإلفااطعسلاالطاأل منلطاتسنع طتطم ذاىات  رناطاتمنصطاتطاتمنمسط اف

اتسلا ط رلاط   طضفاف طاتذ سلهطعلاططكمنطةكال.ط6131ةكذاعفطط11ات طط67ماطاتالطسل نمط

طاات  ن طت ذجنف  طاتم ظمنلطفإطمجنل اطااتغففاطاإلسالملا طاتغااةلاط اه اتحاللطع نءططات  ن ا
طامما طل.طاةملفا طةا فإط ااطاتمجنلاإلسالمإططاتذاناام ظماططففلهطاتمعفاءطفإ   طمانللفط

طاإلسالملا طمعنافالططااافطذ اباتاالطاأل ضنءطةاطط   طل عغإطع  هطاتغففا طتا م ةكافطفانتلا
 اإلسالمإطتذازلزطاتذجنف طاتعل لا.طاتذانااظماطمؤسسنلطم طاعنرإطاتذانافلااتمجما اط

  مائدة مستديرة ومناقشات حول دور المنظمات اإلقليمية في تنشيط التجارة البينية
 وتدعيم التعاون االقتصادي اإلقليمي

ط .6 طمما ا طرام طاففل لن طفإ طت ذ ملا طاتافعإ طادااتع ك طغفبطادذحنا طتاال طاات  ال رذ نال
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طادرذ اطاففل لن طتع اااطغفبطآسلناتمااضلا طاادجذمن لا ط اهططنالا طة ارا ةافاهط ملطحال
طادرذ نالطاإلر لمإطتطمجنلطفإاتمؤسسنلط طاتذاناا طاذازلز طذاجل  طماانةا  طماللطة ضنةهن

ةاطاتع كطاتافعإطت ذ ملاطفإطاففل لنطاكفطممالطا.طار لملاإلطلنلذانرادة اراطاتذجنف طاادسذامنفطا
طراطاضالط ططماطذمال لنطنمرمؤسسذه طتذرالفطاتمانفل ططتانةا اتاالطاتافعلا اتع اااطاألففل لا

ات طة ملاططتاالطغفبطاففل لنطاالطاألاتالاطفإطات نف .طاةانفطممالطادذحناطادرذ نالطاات  ال
تغفبططادذحناطادرذ نالطاات  الطاتذجنف طاتعل لاطفإااض ططاأل ضنءاإلرنفطات ن ا إطت االط

 ا.لاتذجنفطاتمعنادلطاآفنهططاففل لن

اتذانااطاطاإلر لملااأل ضنءطفإطذازلزطاتذجنف طاتعل لاططاتاال   طة ملاطاافاكطجملانططةكاااا
اإلسالمإطااتم ظمنلطاإلر لملاطاألمفىطماطةجلطذاجل طات رناططاتذانااعلاطمؤسسنلطم ظماط

هللطذساة اراططاتذإطذمطا جنز نطع جنحطاتمانفل طاتمعفالطحالطاذعنالم ر اططفإطكلاتمنصط
طاتذجنف طاادسذامنفطفإطاتع اااطاتما لا.

  مائدة مستديرة ومناقشات حول دور الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في
 تنفيذ البرنامج التنفيذي لتنمية التجارة البينيةمجال 

 ؛اتاافطاتمفكزلطت حكامنل -

طذ مل - طفإ طاتمنصطااتجمالنلطاتمه لا طاات رنا طاتذجنف  ط لةنلطذ ملا اطااف
 اتعل لاطتم ظماطاتذانااطاإلسالمإ؛اتذجنف ط

 ؛اافطاتافاكاطعلاطات رن لاطاتانمطااتمنص -

 .اتمانفكاطةافاهط ملطاتاالطاأل ضنءطفإطم ظماطاتذانااطاإلسالمإ -

ط ططم نرانلاتةا نء طاتمسذالف اتاتذإطجفلطمالل طذعنالمنةا  طاأل ضنءطمما اط  طاتمانفكاطاتاال
طذرعلهطماطةجلطذسهللطاتذانااذازلزطفإطات رناطاتمنصطاتحكامنلطاطاافطاجهنلطات ظفطحال
طاترفله.طتمنفراطاتعف نم طاتذ الال

طات اا  ط اا ططافإ طاات  ن اطممالارذفح طت ذجنف  طاإلسالملا ططاتغففا طم ذ  طذ ظلمااتزفا ا
طمما ال طفله طااتمنصطانفك طاتانم طات ظفطات رن لا طاجهنل طدسذكمنلطااتما امنلطتذعنال

طاتعاض.ط  ح الطتطادذ نلطاتاانلطاسذماامطةااالط   طة ملاطاتكامسلكممالططكااةعاضهمن
طاتعف نم طاتذ الالطذرعلهطماطةجلطذحسلاطهناحذلنجنذضعرطاأل ضنءطااتاالططآفاءط    افإط.

طات اا  طعطإجفاءعطةا  ط اا طت فةل طاأل ضنء اسذرالا ططنتاال طسذ ما اتمجما اطحل 
طعفام طاة اراطم نسعا.طتاض الاطادسذرط ذنة ط ااط ذعنفعالاطادطاتذانافلا

 البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتحقيق أهداف التجارة البينية تعديل 

 اسذافاضطاتعف نم طاتذ الالطاتجالا -

طاتذانااط - طتم ظما طاتذنعاا طاتمؤسسنل طات  طذ المهن طسلذم طاتذإ اسذافاضطاتذا لنل
 اإلسالمإ.

 التوصيـات

طاتذا لنلطاآلذلا:طذملطاتم ناراط   ططمامف عااطم نرانلط
 

I- :الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
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طااتمؤسسنلط .8 طاإلسالمإ طاتذاناا طم ظما طفإ طاأل ضنء طت اال طات لما طعنتمسن ما اإلانا 
 اتذنعااطتهنط   طا مهنطتذ الاطاتعف نم طاتذ الالطااتمعنافالطاتمذا  اطعه؛

طاتذانااطاإلسالمإطتذ ا .1 طاتاالطاأل ضنءطفإطم ظما طماطلما ا  ططاتمزلا اتضفافلطاتا م
 تذ الاطاتعف نم طاتذ الال؛طاتم نسعاطااتذا لنل

فإطاتذجنف طاتعل لاطعمنطفإطاتكطاتع اااطاألرلط مااطت حضافططتان  اا ا طاتاالطاأل ضنءطا .2
ط طاتعل لال طاتذجنف  طذ ملا طحال طاتذانافلا طلاتمجما ا طاجذمن نل طفإ طر اااتمانفكا

طاتمسن ماطفإطممذ نطاتعفام طاا طاتذإطذم فإطاتعف نم طاتذ الالطتمنفراططضعرهنأل ارا
 اترفله؛

ا ا طاتاالطاأل ضنءطتذ المطاتا مطاتضفافلطتمؤسسنلطم ظماطاتذانااطاإلسالمإطتذ الاط .4
 اتعف نم طاتذ الالطااتمانفكاطعاانتلاطفإطاأل اراطاتذإطذ افجطفإطارنفط ااطاتعف نم ؛

اسذعلناطعنتذانااطم طاتمؤسسنلطاالطات  اط افطتاتمفكزطاإلسالمإطتذ ملاطاتذجنف طا ا ط .5
ازاءططاتذافنط   طآفاء نحنجلنلطاتاالطاأل ضنءطفإطم ظماطاتذانااطاإلسالمإطاطتضعر

 ؛طضمناطةسعنبطات جنحطتهااطاتعف نم تعف نم طاتذ الالطتمنفراطاترفلهطماطةجلطا
طتذ  .6 طاإلسالملا طاتمؤسسا طمنل طفةس طفف  طفإ طاتمسن ما طات  طاأل ضنء طاتاال ملاطا ا 

 ادسذامنفطااةذمناطات نافالطاذا لمطماافاطاكندلطذ ملاطات نافالطاتار لا؛
 مؤسساطاإلسالملاطتذ ملاطادسذامنفطا ضمنمهنطتطعااطذا ااتذإطتمطط ا ا طاتاالطاأل ضنء .7

طعاتكطط ااةذمناطات نافال اذاجل طاتاالطاأل ضنءط   طا انءطفإطةفضلطاآلجنلطت  لنم
طد طعهن طمن ا طار لا طاكندل طما طاادسذانا  طات نافال طاةذمنا طاا نا  طمامنلةذمنا

 ط؛فإط ااطاتمجنلطاتمؤسساطاإلسالملاطتذ ملاطادسذامنفطااةذمناطات نافال
 ا ا طاتاالطاأل ضنءطتاض طمررطتا مطاتذماللطاتذجنفل. .1
طاتمافااطاتمذا هط .9 طذ الا طتذسهلل طتذاللاطمفاكزطادذ نلطفإطع اا هن طاتافعلا طاتاال ا ا 

 (؛Aftتمسن ا طماطةجلطاتذجنف ط)عمعناف طا
م لااطاادفطةمفلكإطفإطمعناف طاتمسن ا طماطط6اإلانا طعمسن ماطااتاطاتكاللطعمع غط .81

طت االطاتافعلاط اتمؤسساطاتااتلاطاإلسالملاططذذات طاتسهفط   طذ الا نااتذإطةجلطاتذجنف 
 تذماللطاتذجنف طاتذنعااطتمجما اطاتع كطاإلسالمإطت ذ ملا؛

طاأل .88 طاتاال طح  طفإ طا ضنء طاإلسالمإ طاتذاناا طم ظما طااتمؤسسنلطكاتك اتم ظمنل
 اتمسن ماطفإط اهطاتمعناف ؛ط   اتااتلاطاتمذم  اط

طلمعناف ط .81 طعف نم  طارنف طفإ طاتافعلا طت اال طاتم اما طاتمسن اال طاد ذعنف طعالا األما
اتمسن ا طماطةجلطاتذجنف لطماطرفنطاتم ظمنلطاتااتلاطااتافكنءطاتذجنفللاطر اطذانالط
طاتم حط ط    طذ الف طتاتك طلكاا طد طاحذ  طاتمفذ عا طاتم نف  طذ  لص طاذج ب ادزاااجلا

 اات فاضطاتذإطراطذسذالاطم هنطاتاالطاأل ضنءطفإطمجندلطةمفى؛
ط .82 ط    طاتامل طذ الا طلذازلز طاتافعلاطاتمسن ا معناف  طت اال طاتذجنف  طةجل ااتكططلما
طع طم ظما طمؤسسنل طعلا طاتااله ططاتذاناانتذاناف طاإلسالملاطاإلسالمإ طاتااتلا ااتمؤسسا

ماطةجلطذافلفطاتمامنلطادسذانفلاطاضمناطاتجاا طاارذفاحطاتذاجهنلططتذماللطاتذجنف 
طادسذفاذلجلا.

طاتاالط .84 طتانةا  طاتذجنف ل طةجل طما طلاتمسن ا  طعا ا طجالا  طمعناف  طاراله طامكن لا افاسا
ط طما طاتفف  طعغلا طاففل لن طغفب طتاال طادرذ نالا طاتفاعرا طفإ طاذحسلاطاأل ضنء ةااء ن

 مسذاا نطاتذ نفسإطفإطمجنلطات نافال.
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II- :مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات الدولية 
 

طت كامسلكطاتذإط .85 طاتذجنفلا طففهطاتامل طعنتذ سلهطم  طاتذانافلا طاتمجما ا طة ارا مذنعاا
ط سعاط طتذح له طاإلسالمإ طاتذاناا طم ظما طفإ طاأل ضنء طاتاال طما طمعفاء طعن ذظنم سذضم

 اطاجمنتإطاتذجنف طاتعل لاطاماطةجلطذ الاطفانلطتالسذفاذلجلاطاتجالا طت كامسلك؛%طم61
طا .86 طاإل منةإ طاتمذحا  طاألمم طعف نم  طاتذجنف طا ا  طتذمالل طاإلسالملا طاتااتلا اتمؤسسا

طاجذمن ا طتذ ظلم طاتذجنف  طتذ ملا طاإلسالمإ طاتمفكز طاألفكنف طلحاا لطBrainstormingلنل
طع طلمكا طاتذإ طاتكلالا طاتذانااطتم نراا طتم ظما طاتذ الال طت عف نم  طارنف طاذ للم طف ا هن

 اف نطأل اانطمحاا ؛طذ الاطاتعف نم طاتذ الالذحالنلطفإطمااجهاطاإلسالمإط
ذك لنطاتمفكزطاإلسالمإطتذ ملاطاتذجنف طامجما اطاتع كطاإلسالمإطت ذ ملاطااتجمهافلاط .87

جنلطسلنسنلطاتم نفساطتانةا طذ المطاتمسن ا طاتا لاطفإطمطماطةجلطعماا  اطاتاملاتذا سلاط

 ؛6133س اططماللاتاالطاتافعلاطااألففل لاطات نر اطعنتاف سلاط
طاتذانااطاإلسالمإطتافاساطجااىط .81 طتم ظما طاتذانافلا ذك لنطففلهط ملطماطاتمجما ا

ط طاتماحا طاتاعنك طااتمؤسساططامذنعاذهنمعناف  طاتذجنف  طتذ ملا طاإلسالمإ طاتمفكز اذك لن
 مفكزطادذ نل؛مهماطماللطاتذجنف طعاتااتلاطاإلسالملاطتذ

ا ا طاتمفكزطاإلسالمإطتذ ملاطاتذجنف طااتمؤسساطاتااتلاطاإلسالملاطتذماللطاتذجنف طتا اط .89
مؤذمفطتاعكاط لةنلطذ ملاطاتذجنف طلكااط افهطاتفةلسإطذازلزطاافط اهطاألملف طفإطذ الاط

 اتعف نم طاتذ الال؛
طا .11 طاتذاناا طمؤسسنلطم ظما طعلا طاتذاناا طااتم ظمنلطذازلز طكاالططاعهإلسالمإ اإلر لملا

ط طاففل لن طتغفب طاات  ال طادرذ نال طتادذحنا طةلضن طذ ذمإ طاإلسالمإاتذإ طاتذاناا ط م ظما
طم نخططمن ا طاتكانءال  طذ  لل طاتذجنف   طذ الر طاتذجنف   طذسهلل طاتذنتلا: طاتمجندل فإ

 ة اراطات رناطاتمنص.طاتمعف طفإطمجنلطممنفساطاأل منلطاذعنال
III- ئل التنظيمية للمجموعة:المسا 

 

ط انرطةاططضعر .18 طتكل طااتذمالل طاتذ الا طجها طاذحالا اتهانطاتفةلسإطااأل اانطاتاف لا
 مافااطفإطاتعف نم طاتذ الال؛

 انطجالاطت اذف طاتم ع اطت عف نم طاتذ الالطلفكزط   طاتفف طماطح اطاتذجنف ططارذفاح .11
 ؛منصاتعل لاطعنتذانااطم طاتاالطاأل ضنءطعاكلط

ماللطمانفل طاترنراطافلفطاتماافاطاتضفافلاطتذنالاطتذات ا نلطاتاطاتماافاطاذفالاطذازلز .12
 اات  لطفإطةففل لن؛

ط .14 طاتمانفل  ط    طاتذفكلز طاتمانفل طاتاافا  طم هن طامن ا طاتذ الال طاتعف نم  طارنف فإ
طا طذساإلر لملا طاتذإ طاإلر لملا طاتاعه طذازلز طفإ ط   ططاالرنلهم طاادرذ نالا اتذجنفلا
 ادر لمإ؛طاعهاطاإلر لمإطااتمسذالل

ط .15 طاإلسالمإ  طاتذاناا طم ظما طمؤسسنل طعلا طاتذاناا طمجنل طفإ طاتذ سله افاساطتذحسلا

طام طاتذجنف  ذإطاتعف نم طاتذ الالطاتارنفطذ الاطفإط(طTrade Mainstreaming)طرضنلن

 ا؛لاتذجنفطذ ملاطاتمعنادلطذحسلاطةااءط  سذاملط 
طاتمجم .16 طةرفان طعلا طاتذ سله طآتلا طاإلسالمإطذرالف طاتذاناا طم ظما طفإ طاتذانافلا ا ا

 ر اطذحسلاطةااةهنطافانتلذهن.طتاتكطلذالاطاألماطعالاطاد ذعنفطاتذحسل نلطاتذنتلا:
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 طاتم ناهط  له طت ذاناا طاتذاجلهلا طاتمعنائ طاتذانافلاطططنذ الا طاتمجما ا طرعل ما
 اتم ا ا طفإطاافذهنطاتان لاط؛

 عنتمغفب.  اطاجذمناطاتمجما اطاتذانافلاطس النط 

طاتذ الال .17 طاتعف نم  طضما طإلذمنمططاافاج طاتذجنف  طذ ملا طحال طاألمفى طاتمعنافال كل
 ااسذكمنلطعفام طاتمجما اطاتذانافلا؛

IV- :القطاع الخاص 

ذازلزطمعنافالطعفام طاتمجما اطاتذانافلاطماطماللطاتاملط   طااكنءطاا زطاد ذمنءط .11
 تانمطااتمنص؛اترا إطااتمانفكاطفإط اهطاتمعنافالطتاىطات رن لاطا

طعا تمامنلطماطةجلطاماللطاعااطحضن اطامنطرعلطاتاملط   طا انءطحنض اطتمفاحلط .19
طجالا  ططمانفل  طاتاعنبةا ططإلرحنم طاتمانفل ططذ ملافإ طذرالف طمالل طما طاتعل لا اتذجنف 

 ات غلف طااتمذاسراطاا انءطحنض نلطتذسهللط ما ن؛
 اتذفكلزط   طعفام طااكنءطفاحطفلنا طاأل منل؛ .21
ات رناطذاجل طاط ماطجهاطالطاتمامف اتاال اطعلاطادسذامنفطعالاطاد ذعنفطاتاالرااطاألم .28

ط طات نافال طااتمنصطاذ ملا طجهاطفإ طما طاإلسالمإ طاتذاناا طم ظما طفإ طاأل ضنء تاال
م طاتاالطاأل ضنءطةاطعلاططسااءطفلمنطالافن ات اف طاتذ نفسلاطت طذحسلاماطةجلطط ةمفى

 ؛طماطاتانتمطم نرهطةمفى
 طادسذامنفالطاات رناطاتمنصطفإطاتاالطاأل ضنءطفإطم ظماطاتذانااطاإلسالمإطذاجل .21

 فإط ااطاتمجنل.طاتمنتلااذ سلهطجهااطاتمؤسسنلط

 الئحة شكر

ط ط هنلا طااتذك اتاجلنلططادجذمنافإ طااتذجنف  طات  ن ا طازلف طمانتإ طما طاتمانفكاا ر ب
طا منف  طات ناف ط عا طاتسلا طاتمغفعلا طت مم كا طط اتحالاا طتم نمفف  طاامذ نا طاكف  نحبططعفرلا

طاتسناس  طاتم كطمحما طاطاتجالتا طاتمغفعلا طاتمم كا طاا ن ل طاتمغفعلا تاابطاتمغفعإطت حكاما
طةا نءطراامهمطاارنمذهمطفإطمال اطاتاافط اتا لهط   طحساطاتافنا طااتذسهلاللطاتذإطذمطذافلف ن

طاتعلضنءطاتجمل ا.

ةكملطاتالاطاحسناططاتاكذافطانتإطاتعفافسافكمنطة فبطاتمانفكااط اطةحفط عنفالطاتاكفطتم
طعذاجلههنط طذاضل طاتذإ طات لما طاتك ما ط    طاإلسالمإ طاتذاناا طتم ظما طاتانم طاألملا ط  ةاغ  
طات ماط طتمؤذمف طاتانتاا طادسذا نةلا طاتااف  طة اان طتذح له طاتمذاا  ا طجهااه طا    ت مانفكلا

طاإلسالملاط.

طاتحنضفااطعجزللطاتاكفطتمانتإطا طذاجه طاتع كطكمن ط  إطفةلسطمجما ا طمحما تاكذافطةحما
ط   طا مهمنط طت ذ ملا ط نةبطفةلسطاتع كطاإلسالمإ طسلالعإ طعلفلمن طااتاكذاف طت ذ ملا اإلسالمإ

فإطم ظماطاتذانااططاتكنملطتهاهطاتمعناف طااسذاااا منطاتمر هطتمااكعاط انرنلطاتاالطاأل ضنء
طا لمطاد امنجطاإلر لمإ.اتفاملاطات طذ ملاطاتذانااطادرذ نالطاذطاإلسالمإ

افإطاألملفطذاجهطاتمانفكااطعنتذحلاطت اكذافطاتلاطاتا لبطاتفةلسطاتذ الالطت مؤسساطاتااتلاط
طا طاتذجنف  طتذمالل طااإلسالملا طاحزالا طاتحسا طتذ ملاطت اكذاف طاإلسالمإ طت مفكز طاتانم تمالف

طتذافلف طعهن كلطةسعنبطات جنحطتهااططاتذجنف طاتكنفاطماظاإطاتمؤسسذلاط   طاتجهااطاتذإطرنماا
ط.ادجذمنا
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