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 تقديم: أوال
 
وتنسق مختلف عمليات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة ما فتئت األمانة العامة تتابع  -1

بمؤسسات المنظمة التي تزاول نشاطاتها في ميدان التعاون االقتصادي، وذلك وفقاا  لقارارات 
واتفاقيااااات ومقاااااررات المنظمااااة ذات الصااااالةر ويتنااااااول ئااااذا التقريااااار مختلااااف النتاااااائج التاااااي 

سلة المساعي التي قامت بها األماناة تمخضت عنها ئذه الجهود التنسيقية، ومن ضمنها سل
العامة لدى السلطات المختصة فاي الادول األعضااي فاي المنظماة، ولاذا الشارلاي الادوليين، 
وذلك من أجل تنفيذ برامج المنظمة ومشاريعها، استنادا  إلى مختلف الردود التي تتلقائاا فاي 

 ئذا الشأنر
ير مختلف المبادرات التاي قاام بهاا األماين وتشمل النشاطات الرئيسية التي يتناولها ئذا التقر  -2

العااااام ماااان أجاااال الحصااااول علااااى وثااااائق االمتيااااازات ذات الصاااالة الالزمااااة لنظااااام األفضاااالية 
التجارياااة لمنظماااة التعااااون اإلساااالمير وفاااي الساااياق ذاتاااا، ساااائمت جهاااود ضااامان مشاااارلة 

بينية، في ربط الصلة اللتل االقتصادية اإلقليمية بفعالية في آلية تسهيل التجارة اإلسالمية ال
، االتحاد االقتصادي والنقدي لغار  إفريقياا، والجماعاة االقتصاادية مثل مع منظمات إقليمية

لاادول بااار  إفريقيااا، والهيئاااة الحلوميااة الدولياااة المعنيااة بالتنمياااة، والبلاادان النامياااة الثمانياااة، 
يناولها ئذا التقرير، وباإلضافة إلى اجتماع المجموعات اإلقليمية خالل السنة التي  روبيرئا

انصااا  االئتماااام، فاااي المقاااام األول لاااذلك، علاااى إنشااااي نظاااام الشاااباك الموحاااد باااين الااادول 
األعضاااي فااي منظمااة التعاااون اإلسااالمي، وذلااك مااان أجااال تسرياااع وتياارة التجااارة اإلسااالمية 

 البينية من خالل وضع آليات إللغاي التعريفات الجمرلية وأخرى إداريةر

لتي يتناولها ئذا التقرير، اتسمت التداخالت المتعلقة بصناديق تمويل التجاارة وخالل السنة ا -2
وتخفياف وطااأة الفقاار وبرامجهاا بالمتانااة، حياات اعتبارت، تقريبااا  لاال المشااريع اإلنمائيااة التااي 
يستهدفها التمويل مالئمة وناجعةر وقد شق البرنامج الخاص لتنمية إفريقياا طريقاا بلال قاوة، 

، ويجااري إعااداد برنااامج جديااد بااديل، فااي وقاات ينصاا  فيااا صااندوق 2112 اعتبااارا  ماان عااام
التضامن اإلسالمي للتنمية على تنفيذ مشاريع جديدة في القطاع الفرعي المتعلق باإلسلانر 
لما يجاري إعاداد إطاار تنفياذي جدياد للبحاوت والتطاوير يتعلاق بخطاة عمال القطان لمنظماة 

ترتيا  المشاروع اإلقليماي لغار  أفريقياا حاول  أن إعاادة أضف إلاى ذلاكالتعاون اإلسالمير 
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تنمية السياحة المستدامة قد بارزت فاي إطاار التعااون الحاالي ماع الشارلاي الادوليين لمنظماة 
 التعاون اإلسالمير

أمااا فااي القطاااع الزراعااي، فقااد واصاالت الاادول األعضاااي مباحثاتهااا بشااأن الوثيقااة اإلطاريااة  -1
للتعااون االقتصاادي والتجااري ملومسايكير فاي حاين، للسياسات التي أعدتها اللجناة الدائماة 

يالحظ أن المشاريع المتعلقة ببنااي القادرات لادى العااملين فاي مجاال اإلرشااد الزراعاي توجاد 
قياااد التنفياااذ وأحااارزت تقااادما  ملحوظاااا  فاااي ئاااذا الشاااأنر وعاااالوة علاااى ذلاااك يالحاااظ أيضاااا  أن 

اجتمااااع للجهاااات المعنياااة  دعقاااالنشااااطات الرامياااة إلاااى تعزياااز القطااااع الخااااص قاااد شاااهدت 
إلعداد الطرق والليفياات إلنشااي منبار للتعااون باين شارلات تصانيع المنتجاات الزراعياة فاي 

منظمااة التعاااون اإلسااالمير بينمااا يجااري تلثيااف االتصاااالت ماان أجاال فااي الاادول األعضاااي 
ت ضمان االستجابة المالئمة مان القطااع الخااص لالقتاراد الاداعي إلاى إحادات قاعادة بياناا

للمستثمرين المالئليين، ولذا إنشاي شبلة للحاضنات التلنولوجية والتجارية، ئذا فضال  عن 
النشااااطات المتعلقاااة بتنمياااة التجاااارة التاااي تزاولهاااا فاااي ئاااذا المجاااال المؤسساااات ذات الصااالة 

 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمير

فيااذ مختلااف المشاااريع، وقااد خلااص التقرياار، عنااد تقياايم مسااتوى النجاااد المحاارز فااي عمليااة تن -1
إلى أن التدخالت التي تمت من خاالل تمويال المشااريع قاد تطاورت بشالل الفات، فاي وقات 
تشهد فيا برامج بناي القدرات تطاورا  متنامياا ر لماا يقتضاي األمار تعزياز عملياة بنااي القادرات 

فر في مجال تصميم المشاريع بين الدول األعضاي في منظمة التعاون اإلسالمي ولذا تضا
الجهاود لعقد منتديات لالستثمار، وذلك من أجال االنتقاال بغالبياة ئااذه المشااريع ماان مرحلاة 

 اإلعداد الحالية إلى مرحلة التنفيذر

 
 التجاري المجال في التعاون: ثانيا

استمر حضور مسألة تنفيذ إستراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لتشاجيع التجاارة اإلساالمية  -6
البينية في برنامج عمل المنظمة بقوةر ففضال عن األنشطة الجارية الخاصة بتعزيز التجاارة 
وتمويلها وائتمان الصادرات، بذلت مؤسسات المنظمة العاملة في مجال التعاون االقتصادي 

لتعزياااز هاااودا جباااارة لتنوياااع برامجهاااا واعتمااااد وتشاااجيع آلياااات ومباااادرات جديااادة والتجااااري ج
تسااهيل المبااادالت التجاريااة بااين الاادول األعضاااير ويشاامل ئااذا األماار ترلياازا متجااددا  عمليااة
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الحاواجز الجمرلياة وبيار الجمرلياة، ولاذا  لغاايعلى اقتراد البارامج والمباادرات الرامياة إلاى إ
 تهدف إلى موايمة اإلجرايات الجمرليةرالنشاطات الحالية التي 

ووفقااا  لااذلك، سااجلت التجااارة اإلسااالمية البينيااة نمااوا  مسااتمرا  خااالل الساانة التااي يتناولهااا ئااذا  -7
إلاى  2111% عاام 17.11التقريرر فقد ارتفعات حصاة أجماالي تجاارة الادول األعضااي مان 

بينية ارتفاعا  حيات ر وعلى برار ذلك سجل حجم التجارة اإلسالمية ال2112% عام 11.21
بلياااون دوالر أمريلاااي  712.71إلاااى  2111بلياااون دوالر أمريلاااي عاااام  611.61انتقااال مااان 

 %ر11.1، مسجال  بذلك زيادة نائزت 2112عام 
والمرلااز اإلسااالمي لتنميااة للمنظمااة  وفضااال عاان النشاااطات التقليديااة التاليااة لممانااة العامااة -1

والمؤسساااة الدولياااة اإلساااالمية لتمويااال التجاااارة والمؤسساااة التجاااارة والبناااك اإلساااالمي للتنمياااة 
اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة اإلسالمية لتنمياة القطااع الخااص 
والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، عقد اجتماع للتنسيق والتقيايم جماع مؤسساات 

ل تشااجيع التجااارة اإلسااالمية البينيااةر وعقااد المنظمااة حااول تنفيااذ مختلااف األنشااطة فااي مجااا
االجتماااع الخااامف للفريااق االستشاااري المعنااي بتعزيااز التجااارة اإلسااالمية البينيااة فااي الاادار 

ر واسااتعرم ممثلااون عاان عشاار 2112فبراياار  21و 27البيضاااي بالممللااة المغربيااة يااومي 
ي وعان عادد مان دول أعضاي وعن مؤسسات المنظمة العاملة في مجاال التعااون االقتصااد

الشرلاي الدوليين المشارلين في االجتماع تطبيق البرنامج التنفيذي لخطة الطرياق مان أجال 
بلوغ األئداف الخاصة بالتجارة اإلسالمية البينيةر ورلزت المناقشات والعاروم لاذلك علاى 

 تطوير طرائق لتقييم البرنامج التنفيذي والطريق نحو المستقبلر

ر الهام الذي تضطلع با الدول األعضاي فاي دعام تطبياق البرناامج شدد االجتماع على الدو  -1
 يااتي دعاوة لبر 1التنفيذي من خالل مشارلتها في األنشاطة المحاددة للبرناامج وأوصاى  : 

لبينياااة بماااا فيهاااا بلااادان المنظماااة األقااال نماااوا إلاااى اإلساااالمية االااادول األعضااااي فاااي التجاااارة 
لمسااائمة فااي مختلااف باارامج وأنشااطة البرنااامج المشااارلة فااي اجتماعااات الفريااق االستشاااري ل

ي تشااجيع 2ي دعااوة الاادول األعضاااي إلااى وضااع خطااة لاادعم تموياال التجااارة، و2التنفيااذي، و 
ي عقاااد ماااؤتمر لشااابلة أجهااازة منظماااة التعااااون 1و  AfT)تنفياااذ مباااادرة مسااااعدة التجاااارة م 

ي 1ج التنفيااذي وا فااي تطبيااق البرناااماإلسااالمي المعنيااة بتشااجيع التجااارة بهاادف تعزيااز دورئاا
    تدارف ووضع إطار للرصد والتقييم للبرنامج التنفيذير 

 
 نظام األفضليات التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي -أ
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استمر موضوع الجهود الرامية إلى ضمان تنفيذ الدول األعضاي للصلوك متعاددة األطاراف  -11

بقاااوة فاااي أنشاااطة  حاضااارا  الخاصاااة بنظاااام األفضاااليات التجارياااة لمنظماااة التعااااون اإلساااالمي 
المنظماااةر ووفقاااا لمساااعى مناشااادة وزراي الااادول األعضااااي الساااتلمال عملياااة المشاااارلة فاااي 
النظااام، وجااا األمااين العااام خطابااات خاصااة لااوزراي لاال ماان البحاارين واللااامرون وجيبااوتي 

يران واللويت والمالديف وموريتانيا والمغر  ونيجيريا على التواليوبينيا وبينيا  في  بيساو وا 
 ر 2112يناير 

، وقعات 2112ألتاوبر  11إلى  1التي عقدت من  ،ومنذ الدورة الثامنة والعشرين لللومسيك -11
التعريفااة التفضاايلية وقواعااد المنشااأ  خطااةلاال ماان السااودان ولااوت ديفااوار والنيجاار اتفاقيااات 

ات الخاصة بنظام األفضليات التجارية، فيما وقعات موريتانياا وبناين اتفاقياات نظاام األفضالي
 خطااةبامبيااا علااى لاال ماان التجاريااة الااثالتر لمااا توصاالت األمانااة العامااة بوثااائق تصااديق 

ياااران علاااى قواعاااد المنشاااأ لنظاااام وتصاااديق جيباااوتي علاااى االتفاقياااة اإلطارياااة ،البريتااااف ، وا 
األفضاالية التجاريااة، والمغاار  علااى نظااام األفضاالية التجاريااة وقواعااد المنشااأر وقااد صااادقت 

ي دولااااة عضااااو علااااى 16لااااى االتفاقيااااة اإلطاريااااة بينمااااا صااااادقت مي دولااااة حتااااى ا ن ع21م
ر وتوجاد رفقاة ئاذا ي دولاة عضاو علاى قواعاد المنشاأ لنظاام األفضالية التجارياة11بريتاف وم

 21التقرياار وثيقااة تبااين وضااع توقيااع وتصااديق االتفاقيااات االقتصااادية للمنظمااة إلااى حاادود 
 ر2112مارف 

اي التااي لاام تنتااا بعااد ماان عمليااة توقيااع نظااام وفااي ئااذا السااياق، ينطلاا  ماان الاادول األعضاا -12
األفضليات التجارية ولم تصادق عليا بعد أو لم تحول بعد قوائمها وفقا لقارارات اللومسايك، 
أن تقوم بذلك في أقر  وقت مملنر ويشمل ئذا تقاديم حصاص تخفيضاها السانوية المحاددة 

وذج أصااالي مطباااوع ماااع قائماااة المنتوجاااات مجاااداول التخفيضااااتي، وعيناااات للشاااهادات ونمااا
نهاي التدابير الداخلية التشريعية منها واإلداريةر   لمختام المستخدمة في جمارلها وا 

وذلاك  ،لى االنعقاد في أقر  وقت مملانووفقا لما سبق، تحتاج لجنة المفاوضات التجارية إ -12
ونياة ، وفقا  للمتطلباات القانبمجرد الحصول على العدد الالزم للتصديقات وقوائم التخفيضات

 ذات الصلةر

 

 المشاورات مع التجمعات االقتصادية اإلقليمية -ب
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للجهود الجارية لموايماة تنفياذ أنظماة المنظماة الخاصاة بالتعريفاات الجمرلياة ماع تلاك ووفقا  -11
الخاصااة بالتجمعااات االقتصااادية اإلقليميااة األخاارى ذات العضااوية المشااترلة مااع المنظمااة، 

وفي  رتصادية لدول وسط أفريقيا مإيلافيالمجموعة االقأرست األمانة العامة اتصاالت مع 
خطابا  إلى األمين العام إليلااف وأرفقاا  2112فبراير  2وجا األمين العام يوم  ،ئذا السياق

مقترحاااا  إنشااااي آلياااة  ،بإحاطاااة حاااول نظاااام األفضاااليات التجارياااة لمنظماااة التعااااون اإلساااالمي
قتصااادية ذات الصاالةر لمااا واصاالت األمانااة مشااترلة لمناقشااة ئااذا النظااام وباااقي القضااايا اال

العامة مشاوراتها مع االتحاد االقتصادي والنقدي لغر  أفريقياا حاول نفاف الموضاوعر وشادد 
األمين العام للمنظمة ورئيف االتحاد االقتصادي والنقدي لادول بار  أفريقياا خاالل اجتمااع 

أئمياااة انضااامام بلااادان  علاااى 2112ينااااير  12عنقاااد فاااي مقااار األماناااة العاماااة فاااي جااادة ياااوم 
االتحاااد إلااى نظااام األفضااليات التجاريااة، فيمااا ألااد رئاايف لجنااة االتحاااد علااى ضاارورة إجااراي 

 تقييم ألثر نظام األفضليات التجارية على بلدان االتحاد قبل انضمامها إلى ئذا النظامر

 
 :قليمي البينيإلاجتماع فريق الخبراء حول التعاون االقتصادي ا

االجتمااااع األول  2112سااابتمبر  26و  11المي للتنمياااة فاااي مقاااره ياااومي عقاااد البناااك اإلسااا -11
للخبااراي حااول التعاااون االقتصااادي اإلقليمااي البينااي: تسااخير قاادرات التجااارة اإلقليميااة البينيااة 
مااان خاااالل تعزياااز التعااااون العبااار إقليماااير ويهااادف ئاااذا االجتمااااع إلاااى زياااادة التعااااون ماااع 

أجاااال الاااادفع بتطبيااااق البرنااااامج التنفيااااذير وحضاااار  التجمعااااات التجاريااااة دون اإلقليميااااة ماااان
االجتماع، باإلضافة إلى مؤسسات المنظماة ذات الصالة،ممثلون عان مجلاف التعااون لادول 
الخلاااااااايج العربيااااااااة ومنظمااااااااة التعاااااااااون االقتصااااااااادي والسااااااااوق المشااااااااترلة لشاااااااارق أفريقيااااااااا 

 وجنوبهاملومسياي وجامعة الدول العربية واتحاد المغر  العربير

ي تشااليل فريااق عماال لتحديااد 1ماااع إلااى عاادد ماان األفلااار والتوصاايات منهااا: وخلااص االجت -16
ي تشاااجيع 2قطاعاااات ومواضااايع التعااااون ذات األولوياااة وتقاسااام المعلوماااات باااين األطاااراف، 

وتعزيااز التعاااون بااين المناااطق فااي مجااال تجااارة الخاادمات وتسااهيل تقاساام المعرفااة وأفضاال 
ي تساهيل تعااون القطااع الخااص 2قليمي، الممارسات في ئذا المجال على الصعيد عبر اإل

عبااار المنااااطق لتعزياااز التجااااارة واالساااتثمار ودعااام مشاااارلة القطاااااع الخااااص فاااي معااااارم 
ي تشاااجيع تقاسااام المعرفاااة ونقااال التلنولوجياااا باااين المنااااطق 1األعماااال والمعاااارم التجارياااة، 

المشاااالل  ي تشاااجيع اساااتخدام البحاااوت لمعالجاااة1لتساااخير إملاناااات التجاااارة عبااار اإلقليمياااة، 
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ي توساايع اسااتخدام أسااالي  وآليااات تسااهيل 6المشااترلة ووضااع باارامج فعالااة لتعزيااز التجااارة، 
التجارة مثل الشبابيك الموحدة وتبادل البيانات إللترونيا  وتحاديت نظاام التخلايص الجمرلاير 
وطلااا  االجتمااااع مااان البناااك اإلساااالمي للتنمياااة مااان مؤسساااات التمويااال الدولياااة واإلقليمياااة 

األولوية للمشاريع التي من شأنها تعزيز التجارة اإلقليمية البينية فاي إطاار المنظماة، إعطاي 
وأوصاااى بباااذل الجهاااود لحشاااد الماااوارد المشاااترلة عبااار المنااااطق فاااي مجاااال تنمياااة التجاااارة، 

 والسيما المبادرات اإلقليمية لمساعدة التجارةر

 يمي مبادرة الشباك الواحد لتعزيز التعاون االقتصادي اإلقل ج ي
عنقد منتدى منظمة التعاون اإلساالمي رفياع المساتوى حاول تيساير التجاارة ومباادرات الشاباك  -17

الواحد لتعزيز التعاون االقتصادي اإلقليمي بشرالة باين حلوماة الممللاة المغربياة والمؤسساة 
ك الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة والمرلز اإلسالمي لتنمية التجارة في الدار البيضاي، وذلا

دولااة  21ر وعاارف المنتاادى مشااارلة فعالااة ماان ممثلااين عاان 2112فبراياار  26و  21يااومي 
مااان الااادول األعضااااي وعااادد مااان المنظماااات الدولياااة ذات الصااالة مثااال اللجناااة االقتصاااادية 
ألوروبا التابعة لممم المتحادة وبرناامج األمام المتحادة اإلنماائي وماؤتمر األمام المتحادة حاول 

ونلتاااادي واللجنااااة االقتصاااادية واالجتماعيااااة لغااار  آساااايا التابعاااة لمماااام التجاااارة والتنميااااة ماأل
المتحاااادة واللجنااااة االقتصااااادية ألفريقيااااا التابعااااة لمماااام المتحاااادة والمصاااارف العربااااي للتنميااااة 
االقتصاااادية فاااي أفريقياااا وجامعاااة الااادول العربياااة واالتحااااد االقتصاااادي والنقااادي لااادول بااار  

ة الفعالااة واالتحاااد الاادولي للنقاال عباار الطاارق والتحااالف أفريقيااا والتحااالف العااالمي للوجيسااتي
اإلفريقي للتجارة اإلللترونيةر وألقى المشاارلون عروضاا  حاول أفضال الممارساات فاي مجاال 
طرائق الشباك الواحدر لما استعرم المنتادى سابل ووساائل تنفياذ مباادرة الشاباك الواحاد فاي 

 الدول األعضاي في المنظمةر
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تشليل فرقة عمل في إطار الفريق االستشاري لتعزيز اإلسالمية البينياة، اتفق المنتدى على  -11
وذلااك بدارسااة إملانيااة تنفيااذ ومتابعااة مبااادرة الشااباك الواحااد فااي الاادول األعضاااي للمنظمااة، 
وعّين المرلز اإلسالمية لتنمية التجاارة والمؤسساة الدولياة اإلساالمية لتمويال التجاارة منساقين 

ة لاال مااان األمانااة العاماااة ولجنااة اللومسااايك والبنااك اإلساااالمي ضاامن فرقاااة العماال، بمشاااارل
للتنمياااة والشااارلاي الااادوليون مثااال لجناااة األمااام المتحااادة االقتصاااادية ألوروباااا وماااؤتمر األمااام 
المتحدة حول التجارة والتنميةر وساتعلن فرقاة العمال علاى صايابة خارطاة الطرياق والشاروط 

المنتادى اقتاراد أن يبادأ تنفياذ المشاروع بالادول المرجعية لتنفيذ ئذه المبادرةر وتشمل توصاية 
نشاي شباك واحد لمنظمة  األعضاي التي وقعت وصادقت على نظام األفضليات التجارية، وا 

 التعاون اإلسالمي على أساف دون إقليمي لخطوة أولى نحو تنفيذ أوسع للمشروعر

 
 لتجارةامويل ت د(

، 2112ام عااي فاا ،يITFCتموياال التجااارة مللدوليااة اإلسااالمية المؤسسااة ا تاعتمااادا تلغااب -11
، 2111والر أمريلاي فاي عاام دلياون م 2.122قابال ممريلي، أوالر دليون م 1.166حوالي 

 2.126ماان  ٪12دل اإلنفاااق بنساابة معاارتفااع ابالمثاال، و %ر 17درئا قاايااادة ز وئااو مااا يمثاال 
 ،عليااااو ر 2112والر أمريلاااي فاااي عاااام دلياااون م 2.111لاااى إ 2111ام عاااوالر فاااي دليااون م
عااون تلانظماة بممويل التجارة في الدول األعضااي لتلمؤسسة اذه ئ تالدعم الذي قدماتجلى ي

والتاي  ،العتمااداتابيار فاي حجام للاماو نلااإلسالمي على مادى الخماف سانوات مان خاالل 
ليااار م 2.1قاباال م 2112مليااار دوالر أمريلااي فااي عااام  1.1تضاااعفت تقريبااا لتصاال إلااى 

 ر2111 امعي فمريلي أوالر د

  المعايير والمقاييس ي ئا
جاحااا ن 2111بسااطف أي فاانشااائا إنااذ مإلسااالمية البلاادان لالمقاااييف و لمعااايير اعهااد مجاا  ن -21

دد عارتفاع اقاد و إلنترناتر الى علتفاعلي اوقعا مفحة صتقديم و لهيللي املا عتمام إي فبيرا ل
ر 2112نة ساضاوا ع 22لاى إ 2111نة ساعضااي أشارة عن مابيارة لصاورة بلمعهاد اعضااي أ
لمعنيااين الخباراي لإلساالمي التعاااون انظماة مرياق فعاادئا ألتاي الاثالت الوثااائق اعتمااد ابعاد و 
يهاا فماا بلمعاايير، اوحياد تدارة إمن ضانياة فجاان لبع سالمعهاد انشاأ ألحاالل، اعايير متوحيد ب
لحاالل التجميال اواد مامساائل بألخارى اللجاان اتعناى و لحااللر األبذياة اقضاايا بعنياة مجنة ل
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العمليااات و لصاالة، اات ذالخاادمات و السااياحة و لمتجااددة االطاقااات و لخاادمات، اواقااع مقضااايا و 
 ار لابعة تالعتماد لستقلة مجنة للمعهد انشأ أما لالنقلر و لزراعية، ا

 6ن ماترلياا بنتالياا أي فانجااد بإلساالمية البلادان لالمقااييف و لمعاايير اعهاد منتادى مقاد عم ت -21
الادوليين و لاوطنيين الفااعلين اين بلجمع لناسبا منبرا ملمنتدى اشلل و ر 2112وفمبر ن 1لى إ
ارجهاا، خمان و إلساالمية البلادان ااخال دن ماالمقااييف و االعتمااد و لمعاايير اوحياد تجال مي ف
 21ن مانادوبا م 161ن مالثر ألمنتدى اي فشارك و لمعرفةر اتقاسم و لتجار  اتشجيع لذلك و 
لصاالة، اات ذلمنظماة اؤسساات ميهااا فماا بالدولياة، و إلقليميااة المنظماات ان مادد عاامان و لادا ب
اللجناة و ي IECلفنياة ماللهربائياة الدولياة االلجناة و ي ISOلمقاييف ماتوحيد للدولية االمنظمة و 
العتمااااد للااادولي االمحفااال و ي CENELECالفنياااة مو للهربائياااة المقااااييف اتوحياااد لألوربياااة ا
 يرILACلمختبرية ماالعتمادات اجال مي فلدولي االتعاون و 

لراباااع ااالجتمااااع و المقااااييف و لمعاااايير اعهاااد مدراي مااامجلاااف للساااادف االجتمااااع اقاااد عماااا ل -22
اللااذان و  ،2112برياال أ 17لااى إ 11ن ماالترليااة االجمهوريااة بسااطنبول إي فاالعامااة الجمعيااة ل
 يزانيتار مي فلمعهد اعضاي أللسنوية اإللزامية االمسائمات و لتقييم الم سعتمد ا

 واألمن الغذائي والتنمية الريفيةالزراعة  :ثالثاا 

 :المؤتمر اإلسالمي السابع لألمن الغذائي والتنمية الزراعية أ ي 

عتذرت حلومة جمهورية السانغال عان استضاافة الماؤتمر اإلساالمي الاوزاري الساابع لممان ا -22
، 2112ناوفمبر  16إلى  11الغذائي والتنمية الزراعية، الذي لان مقررا عقده في دلار من 

وذلااك ألساابا  تتعلااق بشاا  الميزانيااةر ولااذلك أبلغاات األمانااة العامااة جميااع الاادول األعضاااي 
 وطلبت النظر في استضافتا من قبل دولة أخرى بتأجيل عقد المؤتمر 

 :إنشاء مؤسسة التعاون اإلسالمي لألمن الغذائي في كازاخستان   ي

تنفيذا لقرارات مجلف وزراي الخارجياة فاي دورتاا التاساعة والثالثاين التاي عقادت فاي جيباوتي  -21
قااائرة، ، والقمااة اإلسااالمية الثانيااة عشاارة التااي عقاادت فااي ال2112نااوفمبر  17إلااى  11ماان 

، اجتماااع فرياااق الخباااراي 2112فبرايااار  7إلاااى  2بجمهورياااة مصااار العربياااة، فاااي الفتااارة مااان 
التابعاااة لمنظماااة لوثيقاااة التأسيساااية لمؤسساااة األمااان الغاااذائي االحلاااوميين، المعناااي بصااايابة 

فاااااي اساااااتانا، جمهورياااااة  ،ازاخساااااتانلالتعاااااون اإلساااااالمي التاااااي اتفاااااق علاااااى أن تستضااااايفها 
الااذي  درف اجتماااع فريااق الخبااراي،ر 2112يونيااو  12إلااى  11 نالفتاارة ماا لازاخسااتان، فااي
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اإلسااالمي، مشااروع  فااي منظمااة التعاااوندولااة عضااوا  21خبياارا ماان  61حضااره ألثاار ماان 
ر انتهااى ماان صاايابتاو  األماان الغااذائي فاايتخصصااة مالدياادة جالالنظااام األساسااي للمؤسسااة 

 ىمية لممن الغذائي، وأوصالمنظمة اإلسال وئوللمؤسسة  امناسب اسمايضا أالفريق عتمد او 
لمجلاااف وزراي خارجياااة  11 الاااا الااادورة فاااياعتمااااده و لهاااا شاااروع النظاااام األساساااي مبدراساااة 
 راإلسالمي تعاونمنظمة ال

مشروع النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية لممان  فريق الخبراي الحلوميين ومعا قريرت مد  قن  -21
للجناااة اإلساااالمية للشاااؤون االقتصاااادية واالجتماعياااة  السادساااة والثالثاااينالغاااذائي إلاااى الااادورة 

 2 إلاى يونياو 21 فاي الفتارة مان ،لساعوديةالعربية الممللة ابي جدة، فانعقدت والثقافية التي 
مشااروع  حااول المالحظاااتد ماان يااز م تقااديملالاادول األعضاااي  اللجنااة تر ودعاا2112يوليااو 

 ،لمجلااف وزراي الخارجيااة 11لااااالاادورة  فاايفااي نهايااة المطاااف  نظاارهالنظااام األساسااي قباال 
 ر 2112ديسمبر  11إلى  1 الفترة من في ،في لونالري، جمهورية بينيا اقدئعلمقرر ا

دف إلااى تعزيااز التعاااون فيمااا بااين هااجاادير بالااذلر أن المنظمااة اإلسااالمية لمماان الغااذائي ت -26
الزراعاااة والتنمياااة الريفياااة واألمااان الغاااذائير  تاإلساااالمي فاااي مجااااال التعااااونبلااادان منظماااة 

دار  لموارداعبئة تذلك ويشمل  من أجل تطوير الزراعة وتعزيز األمن الغذائي، وصيابة  تهاوا 
وتنفيااذ السياسااات الزراعيااة المشااترلة، ورصااد حالااة األماان الغااذائي فااي الاادول األعضاااي ماان 

 أخرىرأمور من بين  ،القيام بهاأجل تحديد التدخالت الالزمة و 

 رني خطة عمل منظمة عمل منظمة التعاون اإلسالمي الخاصة بالقط ج

ي، وجهاات 2116-2117وتنفيااذا لخطااة عماال منظمااة التعاااون اإلسااالمي الخاصااة بااالقطن م -27
لاى مؤسسااات المنظماة ذات الصاالة تحادد فيهااا  األماناة العامااة مراسالة إلااى مرالاز االمتياااز وا 

ر وتشاامل ئااذه التاادابير تحااديت األئااداف 2112 مختلااف التاادابير التااي ينبغااي اتخاذئااا ساانة
ذات الصلة للخطة فيما يتعلق بإنشاي بنك لجينات القطن وبنك للمعلومات الخاصة باالقطن 
وذلك لتسهيل الوصول إلى المعلومات واإلحصاائيات، ووضاع نظاام للتباادل خااص بتساويق 

 القطنر

 

 فااي القطاان بشااأن اإلسااالمي التعاااون منظمااة عماال بخطااة المعنيااة التوجيهيااة اللجنااة راجعاات -21
 المااذلورة الخطااة راجعاات ترليااا، أنقاارة، فااي 3103 إبرياال 3 فااي المنعقااد السااادف اجتماعهااا
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 اإلسااااالمي البنااااك مجموعااااة باسااااتعداد السااااادف  جتماااااعاال رحاااا و  ، ،3103 للعااااام أعاااااله
 لماااللي التقنااي الاادعم لتااوفير الجنااو  بلاادان بااين  للتعاااون المتحاادة األماام وملتاا   للتنميااة

 عليهاا الموافقاة تمات التاي ،القطان  بمشاروعات المتعلقة الالزمة الوثائق الستلمال المشاريع
 ر القطن بشأن اإلسالمي التعاون منظمة عمل خطة إطار ضمن

/ الزراعيااة لبحااوتل الساانغالي معهاادال قدمااا الااذي ،القطاان إنتاجيااة تعزيااز مشااروع تعماايم بعااد -21
 منظماااة عمااال لخطاااة التمياااز مرالاااز أحاااد ،يSODEFITEXم اتجو نساااموال التنمياااة شااارلة

 ماااان ارد العامااااة األمانااااة تلقاااات ،ةالمعنياااا الهيئااااات علااااى القطاااان، بشااااأن اإلسااااالمي التعاااااون
 النظار تيساير أجال مان الالزماة التفاصايل فيا طل ي االقتصادية، للتنمية اللويتي الصندوق

 رإيجابي بشلل فيا
 للااادول والتااادري  واالجتماعياااة واالقتصاااادية اإلحصاااائية األبحاااات مرلاااز نظااام ناحيتاااا مااان  -21

 الزراعاة علام عان تدريبياة بارامج خمساة القادرات، ببنااي المعنية برامجا إطار في اإلسالمية،
 التعاون بمنظمة األعضاي الدول من عدد في لقطنل الفرعي القطاع في ليافاأل وتلنولوجيا
 ر 3103 ألتوبر منذ ومالي وتوبو وموزمبيق أوبندا تحديدا   وئي اإلسالمي،

 الزراعية الغذائية للصناعات اإلسالمي التعاون منظمة اتحاد إنشاء (د
 الاادول ماان تقااارير العامااة األمانااة تلقاات الموضااوع، ئااذا حااول السااابقة التقااارير إلااى إضااافة  -21

 النظاام مساودة مجاددا   قادمت لما المقترحة، لالتحاد األساسي النظام منسودة بشأن األعضاي
 المقترحاة للرابطاة األول الشارلاي اجتمااع أثنااي المناقشاات لتوجياا األعضاي للدول األساسي

 الصاناعات معارم ئاام  على ،3103 مايو 01 في عمان بسلطنة مسقط في قدعن  ذيال
 ماايو 01 إلاى 03 من عقد المزمع اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاي بالدول الزراعية
 ر عمان بسلطنة مسقط في 3103

 تعمال خاصاة شارلات ورؤسااي الخباراي مساتوى على حلوميين مسؤولين االجتماع جتذ ا   -22
 إلااى باإلضااافة اإلسااالمي، التعاااون منظمااة دول فااي الزراعيااة األبذيااة صااناعات مجااال فااي

 أوضاحتها لماا للرابطاة الرئيساية األئاداف تشاملر المجاال ئاذا فاي العااملين المنظمة شرلاي
 منظماة فاي األعضااي الادول صاادرات إيارادات زياادة فاي المساائمة األساساي النظاام مسودة
 التجاااارة وتيساااير المضاااافة، القيماااة ذات الصاااناعية العملياااات خاااالل مااان اإلساااالمي التعااااون
 الصاغار الزراعياة األبذياة منتجاي ومسااعدة المصنعة، األبذية مجال في اإلسالمية البينية

 لمبذيااة الداعمااة المؤسسااات مااع قويااة روابااط وبناااي الدوليااة، األسااواق الختااراق والمتوسااطين
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 القياساااي، التوحياااد وولااااالت المهناااي، والتااادري  البحاااوت ومؤسساااات البناااوك مثااال الزراعياااة،
 رالمزارعين وجمعيات

 في بما ،االتحاد إنشاي تيسير إلى الرامية الجارية الجهود مواصلة ضرورةب االجتماع أوصى -22
 النظااام مشاروع إلثااراي المعنياة الجهااات باين اإلللترونااي البريادب تواصاال مجموعاة إنشاااي ذلاك

 معالجة مواصلة بضرورة االجتماع أوصى لمار المقبلة ألنشطةا أجل من خطةالو  األساسي
 الخااص القطااع ئيئاات باين والتواصال تو والبح التلنولوجيا نقل مثل األئمية بالغة القضايا
 الصاناعات مجاال فاي منظماةال فاي األعضااي للادول التنافساية والقدرة اإلنتاجية زيادة بهدف

 واألماان الريفيااة والتنميااة الزراعااة مجااال فااي الاادوليين الشاارلاي مااع الوثيااق والعماال ،الزراعيااة
 روالزراعة األبذية ومنظمة الزراعية للتنمية الدولي الصندوق مثل الغذائي

 :القمح إنتاج مجال في األعضاء الدول قدرات تعزيز ( ه

 دولاااة 00 وفاااود حضااارت لللومسااايك، والعشااارين الثامناااة الااادورة تبنتهاااا التاااي بقااارارات وعماااال   -21
 وزارة نظمتهاااا والتاااي الاااذلر، الساااالفة العمااال ورشاااة اإلساااالمي التعااااون منظماااة فاااي عضاااو
 اللومسايك تنسايق ملتا  ماع بالتعاون ترليا جمهورية في الحيوانية والثروة والزراعة األبذية

 اسااتعرام إلااى العماال ورشااة ئاادفت وقاادر 3103 يناااير 01و 01 يااومي بترليااا إزمياار فااي
 البينااي التعاااون لتحسااين المملنااة والسااائل السناابل واستلشاااف القماا ، إلنتاااج الحااالي الموقااف

 ر  المجال ئذا في اإلسالمي

 عدد في والبشرية المؤسساتية القدرة تحسين أئمية أبرزت توصيات عدة إلى المؤتمر خلص -21
 وضاع خاالل مان القما  إنتااج تحساين فاي االساتثمارات ودور القما ، إنتاج لزيادة الدول من

 ئاذا فاي مشاترلة اساتثمارية ومشروعات برامج وتطوير االستثمارات لتشجيع سليمة سياسات
 علاى العمال ورشاة مخرجاات بتعمايم العاماة األماناة قامات وقادر أخارى أماور ضمن المجال،

 النحاااو علاااى بتوصاااياتا علماااا   اإلحاطاااة منهاااا وطلبااات المنظماااة فاااي األعضااااي الااادول لافاااة
 ر الواج 

  الزراعي اإلرشاد خبراء تدريب( و
 توّساااطت الزراعاااي، للقطااااع التقنياااة القااادرة تطاااوير بشاااأن الصااالة ذات القااارارات ماااع تماشااايا   -26

 ورشاة لتنظايم المالئام التمويال بتاوفير قاام الاذي للتنمياة اإلساالمي البناك لادى العاماة األماناة
 وفاير اإلساالمي التعااون منظماة في األعضاي بالدول الزراعي اإلرشاد لخبراي تدريبية عمل
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 للااادول والتااادري  واالجتماعياااة واالقتصاااادية اإلحصاااائية البحاااوت مرلاااز نظااام الصااادد، ئاااذا
 الزراعاي اإلرشااد لخباراي  اتادريبي ابرنامجا للتنمياة، اإلساالمي البناك مع بالتعاون ،اإلسالمية

 – 30 ماان الفتاارة خااالل بترليااا، إزمياار فااي اإلسااالمي التعاااون منظمااة فااي األعضاااي بالادول
 اإلرشاااد خبااراي تعريااف فااي التاادريبي للبرنااامج الرئيسااية األئااداف تتمثاالر 3103 مااايو 31

 التعااون تحساين ولاذلك والقادرات، االحتياجاات وتحديد جديدة، وممارسات بأسالي  الزراعي
 ر الزراعة مجال في اإلسالمي البيني

 عضوا دولة 01 من الزراعي اإلرشاد خبراي أثرى أيام ثالثةل الممتد تدريبيال برنامجال خالل -27
 أساالي بو  واالستشاارات، الزراعاي اإلرشااد مجاال فاي مبتلرة بتطبيقات معرفتهم منظمةال في

 فاااي والخااااص العاااام القطااااعين باااين التعاااونو  الااادولي التعااااونبو  ا،وتقنياتااا الزراعاااي اإلرشاااد
 الخدماااة أثناااي التاادري و  الزراعااي االرشاااد مرلااز الخبااراي زار لمااار الزراعااي اإلرشاااد مجااال

 رترليا أيدين، فيي TAYEMم
: أئمياة علاى الضوي سلطت التي التوصيات، من مجموعةب البرنامج نهاية في الخبراي خرج -21

 األجاال قصاايرة المهنيااة دوراتالاا تحسااين ؛البحثيااة واللفاااية والتلنولوجيااا ،المؤسسااية اتالقاادر 
 من الزراعي اإلرشاد في واالتصاالت المعلومات تلنولوجيا الرسمية؛ بير التعليمية والفرص
 واإلرشااد البحاوت باين والاربط الابالد؛ بامتاداد منهجية جغرافية معلومات أنظمة إنشاي خالل

 بياار والمنظمااات والجامعااات الزراعيااة للبحااوت الوطنيااة المؤسسااات أوساااط فااي ينالماازارعو 
 ماع للنسااي الحارة األعماال عتشاج التاي المشروعاتو  المزارعين؛و  الخاص والقطاع الحلومية
 راألمور من ذلك وبير الريفية، المناطق في للنساي العمل فرص تحسين على الترليز

  النقل قطاع في التعاون: رابعاا 

  وبورتسودان داكار بين الحديدية للسكك اإلسالمي التعاون منظمة مشروع
 مشاروع تنفياذ حاول اإلفريقاي واالتحااد اإلساالمي التعااون منظماة باين المشااورات إطاار في  -21

 عماال ورشااة فااي للتنميااة اإلسااالمي البنااك شااارك وبورتسااودان، دالااار بااين الحديديااة الساالك
 فاي الملتملاة بيار األجازاي عان األولياة الجادوى دراساات عن النهائي التقرير على التصديق
 جيباااوتي،-دالاااار لمماااري نيباااادم إفريقياااا لتنمياااة ةالجدياااد والشااارالة األوروباااي االتحااااد مشاااروع
 علمااا   العماال ورشااة أخااذت وقاادر 3103 ديساامبر 01و 01 يااومي جيبااوتي فااي انعقااد والااذي

 بالحاجاة وأقارت الاذلر، الساالف الممر لمشروع األولية الجدوى دراسات تقارير من باالنتهاي
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 تضمين على المشارلة البلدان العمل ورشة حثت لمار التالية التنفيذ لمراحل سريعا   لالنتقال
 ر المحلية التنموية برامجها في المفقودة الروابط

 الوصاالت عان الجادوى قبال ماا دراساة مان اللاملاة النساخة على العامة األمانة حصلت وقد -11
 اإلسااالمي التعاااون منظمااة فااي األعضاااي الاادول ىإلاا تهاااوأحال جيبااوتي-دالااار ماان الناقصااة
/ وشاااارلاي األعضاااااي الاااادول ماااان العامااااة األمانااااة طلباااات لمااااار التنميااااة مؤسسااااات/ وشاااارلاي
 مشاااروع علاااى لقاااائمينل يوالتماااويل الفناااي الااادعم تقاااديم إملانياااة فاااي لنظااارا ياااةنمتال مؤسساااات
 خااط امتااداد علااى الوطنيااة للقطاعااات جاادوى دراسااات إعااداد فااي اإلسااالمي التعاااون منظمااة
 رالمقترد  بورتسودان –دالار حديد سلك

 جاااادوى علااااى رلاااازت الجاااادوى قباااال مااااا دراسااااة أن إلااااى اإلشااااارة تجاااادر السااااياق، ئااااذا وفااااي  -11
 وتناولتر الحديدية السلك وأ الطرق سواي جيبوتي -دالار نقل ممر في الناقصة الوصالت
 بناااي جاادوى وتقياايم القائمااة الحديديااة الساالك وأداي واالقتصااادية التقنيااة الخصااائص الدراسااة
 الدراسااة واقترحااتر جيبااوتي -دالااار مماار فااي إنشااائها المطلااو  الحديديااة الساالك وصااالت

 قياساية بمواصافات جيباوتي -دالار ممر من الناقصة الوصالت لبناي ينديلب مسارين أيضا
 رقياسية سلك إلى القائمة الحديدية السلك شبلات لتطوير التقديرية التللفة ولذلك سلة،لل

 وصاااالتلل النظاااري التصااميم دراساااات ماان نتهااااياالب الدراساااة أوصاات تقااادم، مااا ضاااوي وفااي -12
 المعنيااة المؤسسااات مختلااف ماان مسااؤولين تضاام وطنيااة لجااان بإنشاااي أوصاات لمااار الململااة

 تشاادد ذلااك، علااى وعااالوةر هاااوتقييم لهااا المخطااط األنشااطة تنفيااذ لرصااد النقاال قطاااع فااي
 وئااي المماار، يجتازئااا التااي اإلقليميااة االقتصااادية مجموعاااتلل الحاساام الاادور علااى الدراسااة

 المعنيااة البلاادان تبااذلها التااي الجهااود تعزيااز فااي واإليجاااد، واللوميسااا ، واإليلاااف ،يلااوافاإل
 رالصدد ئذا في التنمية وشرلاي

 اإلفريقي واالتحاد للتنمية اإلسالمي البنك فيهم نبم الشرلاي، لافة قام سبق، ما ضوي وفي  -12
-دلااااار حديااااد ساااالك لمشااااروع المختلفااااة المقاااااطع لتطااااوير زمنااااي جاااادول بوضااااع والنيباااااد،

 :التالي النحو على بورتسودان
 3101 يونيو بحلول محتملين لممولين وتقديمها المشروعات مقترحات إعداد  
 3101 من الثاني النصف خالل للشرلاي مؤتمر تنظيم  

 مااع تتماشااى محليااة باارامج إطااالق إلااى بالحاجاة الصاادد ئااذا فااي األعضاااي الاادول توعيااة ياتم -11
 ر الزمني الجدول



14 

 للتعااون المتحادة األمام ملتا  ماع لتفاائم العاماة األماناة توصالت منتصال، آخر تطور وفي  -11
 العاالمي النظاام خاالل من الالزمة والمشورة التقني الدعم تقديم حول الجنو  بلدان بين فيما

 األعضااي الادول فاي الدعم لهذا المحتاجين المشاريع ألصحا  والتلنولوجيا األصول لتبادل
 دالاااار باااين الحديدياااة السااالك مشاااروع تنفياااذ مرحلاااة أثنااااي اإلساااالمي، التعااااون منظماااة فاااي

 لصاااايابة المنظمااااة فااااي األعضااااي للاااادول مساااااعدة شاااالل الااادعم ئااااذا ساااايتخذر وبورتساااودان
 شااأن وماانر المقتاارد النقاال مماار مشااروع مااع يتسااق بمااا مقاطعهااا بإنجاااز الخاصااة المشاااريع
 التعاااااون لمنظمااااة التقليااااديين الشاااارلاي ماااان الااااالزم التموياااال تاااادبير يسااااهل أن لهااااذا إجااااراي

 راإلسالمي
 واالتصاالت لبحريةا والشئون للنقل، عشر الحادي المنتدى: خامسا

 الذي ،االتصاالتو  البحرية والشؤون لنقلل عشر الحادي المنتدى في العامة األمانة شارلت -16
 النقااال وزارة رعاياااةب 3103 سااابتمبر 7 إلاااى 1 مااان الفتااارة فاااي ،ترلياااا اساااطنبول، فاااي عقاااد

 علاى المشاارلين إلطاالع اجياد إطاارا الحادت ئذا وفرر بترليا واالتصاالت البحرية الشؤونو 
 ذلاك، علاى وعاالوةر واالتصااالت النقال مجاال في الجارية اإلسالمي التعاون منظمة أنشطة
 شاارالات بناااي فااي الحااالي هااانهج دعاام ضاارورة علااى المنتاادى فااي منظمااةال خالتادماا رلاازت
 رالتحتية البنيةو  النقل مشاريع لتنفيذ أوسع

 السياحة قطاع تطوير: سادساا 
 للمنتزهات للحدود العابرة الشبكة في للسياحة المستدامة التنمية حول اإلقليمي المشروع (أ

  إفريقيا غرب في المحمية والمناطق

 األعضاااي الادول تلاارارا   العاماة األمانااة ناشادت المشاروع، تنفيااذ لمرحلاة لالنتقااال مساعى فاي  -17
 مان التمويال تادبير لتيساير المشاروع مان بهاا الخاصاة المقااطع عان تفاصيل تقديم المشارلة

 تقاااديم علاااى األول المقاااام فاااي األعضااااي الااادول تشاااجيع تااام وقااادر المشااااريع ئاااذه تنفياااذ أجااال
 األخارى التوصايات تنفياذ عان تقريار وتقاديم السرعة، وجا على صيابتها إعادة بعد مشاريع
 : يلي ما بينها ومن السابقة، المانحين مؤتمرات عن الصادرة

 والنص التنموية، خططها في للمشروع أولوية المشارلة األعضاي الدول تعطي أن ضرورة -
 ر أراضيها على المحددة األنشطة إلطالق ذاتية موارد تخصيص على

 الوطنية االتصال نقاط قدرات ببناي المشارلة األعضاي الدول تقوم بأن الخاصة التوصية -
 المشروع ئذا تنفيذ أجل من
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 بنحو الخاص القطاع إلشراك ووسائل طرقا   المشارلة األعضاي الدول تستلشف أن ضرورة -
 رالمحمية والمناطق المنتزئات إدارة في ألبر

 بإملانياااة ماااؤخرا   الجناااو  بلااادان باااين فيماااا للتعااااون المتحااادة األمااام ملتااا  التااازام ضاااوي وفاااي -11
 صايابة إعاادة فاي اإلساالمي التعاون منظمة في األعضاي بالدول المشاريع ماللي مساعدة

 للمشاروع الساريع التنفياذ باتجااه قادما   المنضاي شاأن فاي ترجاع العاماة األماناة فإن مشاريعهم،
 ر أنممي لشريك العالمية التجارة ومنظمة المشارلة األعضاي الدول إلى

  الكومسيك/اإلسالمي التعاون لمنظمة الخاص للقطاع السياحة لمنتدى األول االجتماع (ب

 لمنظماااة الخااااص للقطااااع الساااياحة لمنتااادى األول االجتمااااع فاااي العاماااة األماناااة شاااارلت  -11
 وقاادر 3103 ديساامبر 1و 7 يااومي بترليااا إزمياار فااي المنعقااد اللومساايك/اإلسااالمي التعاااون
 السااياحة تنقااوم التااي واألدوات واالسااتراتيجيات السياسااات إلااى التطاارق فااي المااؤتمر نجاا 

ر اإلسااالمي التعاااون منظمااة إقلاايم وفااي العااالم فااي المحلااي المجتمااع علااى والقائمااة المساتدامة
 المتحادة األمام صاندوق من لل جان  من متخصصة أوراق تقديم خالل من ذلك تحقق وقد

 اإلسااالمية، للاادول والتادري  واالجتماعيااة واالقتصاادية اإلحصااائية البحاوت ومرلااز اإلنماائي
 ترلياااا مثااال أعضااااي دول جانااا  مااان المجاااال ئاااذا فاااي نموذجياااة مشااااريع تقاااديم خاااالل ومااان

 الدول بين فيما مشترلة تسويق برامج وتطوير جوالت تخطيط على الترليز تم لمار وماليزيا
 ر بالمنظمة األعضاي

 مجاااال فاااي والخااااص العاااام القطااااعين لمؤسساااات منصاااة تاااوفير فاااي االجتمااااع نجااا  وبينماااا -11
 األعضاااي الاادول ماان فقااط قلياال عاادد شااارك فقااد والخباارات، األفلااار تبااادل بغاارم السااياحة
 العامااة األماناة اضاطلعت الصاادد، ئاذا وفاير المنظمااون منحهاا التاي القصاايرة المهلاة بساب 

 الاااادول بااااين فيمااااا الخاااااص القطاااااع بإنجااااازات الخاصااااة بياناتهااااا قاعاااادة ومشااااارلة بتجميااااع
 ر األنشطة ئذه مثل في شموال   ألثر مشارلة تيسير بغرم بالمنظمة، األعضاي

 
  اإلسالمية البلدان في الصحية للسياحة الثالث المؤتمر -ج

 عقد الذي اإلسالمية البلدان في الصحية للسياحة الثالت المؤتمر في العامة األمانة شارلت -11
 وأبااااارزر 3103 ديسااااامبر 01 – 01 ياااااومي اإليرانياااااة اإلساااااالمية بالجمهورياااااة مشاااااهد فاااااي
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 السااياحة مجاال فااي المنظماة فاي األعضاااي الادول بهااا تزخار التاي الهائلااة القادرات االجتمااع
 رالبلدان ئذه بين فيما المستدام االقتصادي النمو تحقيق في ودورئا الصحية

 األعضااي الادول من تتألف العضوية مفتوحة للخبراي لجنة إنشاي االجتماع قرارات بين ومن -12
 مع اإلسالمي التعاون منظمة إطار في لالعتماد نظام إنشاي إملانيات الستلشاف للمنظمة
 فااروع ماان الهااام الفاارع ئااذا لتسااهيل وذلااك لالعتماااد، الوطنيااة األنظمااة االعتبااار فااي األخااذ
 وطاارق وسااائل بلااورة إلااى والساالطات التااأمين شاارلات االجتماااع دعااا لمااار الخاادمات قطاااع

 الاادول بااين الصااحية السااياحة لتحفيااز المشااترك الطبااي التااأمين خاادمات تااوفير فااي للتعاااون
 رالمنظمة في األعضاي

 (المقبل) السياحة لوزراء الثامن اإلسالمي المؤتمر -د
 الستضاااافة الساااابق عرضاااها بساااح  فيهاااا تفياااد الساااودانية للحلوماااة بمراسااالة التوصااال إثااار -12

 التقااادم األعضااااي الااادول مااان المنظماااة طلبااات الساااياحة، لاااوزراي الثاااامن اإلساااالمي الماااؤتمر
 جامبياا فاي بنجاول فاي للماؤتمر المقبلة الدورة عقد تقرر لذلك ونتيجةر الدورة ئذه الستضافة

 ر3103 سنة من األخير الربع في
 للجناااة الثالااات االجتمااااع تقريااار مناقشاااة بينهاااا مااان بناااودا   الااادورة أعماااال جااادول وسيتضااامن  -11

 وآلياااة األعضااااي، الااادول باااين الساااياحة مجاااال فاااي والتعااااون التنمياااة إطاااار لتنفياااذ التنسااايق
 اإلسااالمية الجمهوريااة ومقتاارد السااياحية اإلسااالمي التعاااون منظمااة مدينااة اختيااار ومعااايير
 ذات والوثااائق الاادعوات أرساالت وقاادر اإلسااالمية للبلاادان تاارات مرلااز إنشاااي بشااأن اإليرانيااة
 رالمعنية والمؤسسات األعضاي الدول إلى الصلة

 
 
 

 واإلحصائي اإلعالمي القطاعين في عاونالت: سادساا 
  االجتماعي التمويل تعزيز -أ

تواصل األمانة العامة العمل مع مؤسساتها ومع شرلاي آخارين لصايابة طارق وسابل تعمايم  -11
التعاااون بااين الاادول األعضاااي فااي القطاااع المااالير وفااي ئااذا الصاادد، تعماال األمانااة العامااة 
بالتعاااااون مااااع المعهااااد اإلسااااالمي للبحاااات والتاااادري  علااااى استلشاااااف ساااابل اقتسااااام أفضاااال 

ل األعضااي بغياة تعزياز المالياة االجتماعياة التقليدياة والسايما مؤسساتي الممارسات بين الدو 
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الزلاااااة والوقااااف لجعلهااااا جاااازيا  ماااان اإلطااااار العااااام إلصااااالحات القطاااااع المااااالي فااااي الاااادول 
  األعضاير

 

 مؤسساة وئاي جادة، فاي العزياز عباد الملاك جامعاة ماع التعامال فاي الحالياة الخطوات وتأتي -16
 والماليااة االقتصاااد حااول األخياارة الثماااني الدوليااة المااؤتمرات تنظاايم فااي قاار  عاان انخرطاات

 ومااااع المهتمااااة الوطنيااااة األطااااراف مااااع االتصاااااالت تلثيااااف جهااااود إطااااار فااااي اإلسااااالمية،
 للماااؤتمر التاساااعة الااادورة تعقااادنو ر الماااذلور التعااااون إطاااار لتنفياااذ الصااالة ذات المؤسساااات

 اساااطنبول، فاااي 3103 سااابتمبر 00 – 1 مااان اإلساااالمية والمالياااة االقتصااااد حاااول الااادولي
 تنظاايم فااي شااارك  ر"اإلسااالمي المنظااور ماان واالسااتقرار والعدالااة النمااو" شااعار تحاات ترليااا،
 البناااك مااان لااال جانااا  إلاااى  العزياااز عباااد الملاااك جامعاااة  ترلياااا، استضاااافتها التاااي ،الااادورة

 واضاااعي باااين  اوالنقااا للحاااوار منبااار بمثاباااة لماااؤتمرا لاااان رأنقااارة ومرلاااز للتنمياااة اإلساااالمي
 مشاااالل بحاااتو  ،والممارساااين العلياااا، الدراساااات وطاااال  والبااااحثين واأللااااديميين السياساااات

 والمالياااااة االقتصااااااد منظاااااور مااااان الللاااااي االقتصااااااد واساااااتقرار الشاااااامل االقتصاااااادي النماااااو
 رةاإلسالمي

 
 وسلطات المرلزية البنوك اجتماعات نتائج متابعة العامة األمانة تواصل السياق، نفف وفي -17

 فااي 3101و 3103 لعااامي دورتيهااا سااتعقد والتااي المنظمااة فااي األعضاااي الاادول فااي النقااد
 نشااطات إباراز علاى تعمال لماار التوالي على اندونيسيا وجمهورية السعودية العربية الممللة
 المعناي اللومسايك منتادى نشااطات ولاذا المالياة لمساواق اإلساالمي التعااون منظمة منتدى

 ومواصااالة المنظماااة، لفعالياااات تغطيتهاااا إطاااار فاااي الماااال رأف ألساااواق التنظيمياااة بالجهاااات
 القادرات بنااي بارامج مختلف في للمشارلة األعضاي الدول في الصلة ذات السلطات تشجيع
 رالمجال ئذا في أنقرة مرلز ينظمها التي

  اإلسالمي التعاون لمنظمة اإلحصائية للجنة الثالثة الدورة -ب

 لمنظمااة اإلحصااائية للجنااة الثالثااة الاادورة للتنميااة اإلسااالمي والبنااك أنقاارة مرلااز ماان لاال نظاام -11
 اللقااي جاددر 3103 أبريال 03 – 01 مان الفتارة خالل ، بتركياةأنقر في اإلسالمي التعاون
-3103 تغطااي أخاارى واليااة لفتاارة اإلحصااائية اللجنااة ملتاا ل الحاااليين األعضاااي عضااوية
: أنشاطتها حاول خمافال الفنياة الخباراي لجاان تقاارير االجتمااع استعرم ذلك، بعدر 3101
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 لتنفيااذ التنفيذيااة العماال خطااةي 3 الماليااة؛ واإلحصااايات اإلسااالمية المصاارفية الخاادماتي 0
 القصاااير لمااادىا علاااى اإلساااالمي التعااااون لمنظماااة اإلحصاااائية للجناااة االساااتراتيجية الرؤياااة

 اإلحصااي مجاال فاي للعااملين االعتمااد لبرنامج اإلجرائية لالتفاصيي 3 والطويل؛ والمتوسط
 وممارسات تجار ي 1 و ؛بالنوع الصلة ذات القضاياي 1 ؛المنظمة في األعضاي الدول في

 وفااود ماان عااروم إلقاااي الاادورة شااهدت لمااار الساالان تعاادادب الصاالة ذات األعضاااي الاادول
 الملتا  دور المفتوحاة؛ البياناات مباادرةو  العمال؛ إحصاايات عان الدولية والمنظمات البلدان

 لملفياااة اإلنمائياااة باألئاااداف يتعلاااق فيماااا المحااارز التقااادم قيااااف فاااي لإلحصاااايات الاااوطني
  المستدامة التنمية وأئداف

 ضاارورة علااى مناقشاااتال انصاابت والعااروم، للخبااراي الفنيااة اللجااان تقااارير اسااتعرام بعااد -11
 ماان اإلسااالمي التعاااون لمنظمااة اإلحصااائية جنااةالل قاارارات تنفيااذ علااى ألباار بشاالل الترليااز
ر المتاحاة للماوارد الفعاال واالساتخدام الوطنية اإلحصائية الملات  بين التواصل تعزيز خالل

 مسألة معالجة ولذلك اإلحصائية، لجنةل االستراتيجية الرؤية تفعيل ضرورة على التأليد تمو 
 ختاام وفاير المطلوبة واإلحصايات البيانات إلنتاج الوطنية اإلحصائية الملات  قدرات بناي

 راألعمال جدول بنود من بند لل بشأن قرارات االجتماع اتخذ ،المداوالت
 

  الخاص القطاع دور: سابعا
 ومع والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة مع لتنسيق العامة األمانة واصلت -61

 القطاع لدور االئتمام إيالي إلى الرامية جهودئا إطار في الصلة ذات األخرى المؤسسات
 أبرز يشلل الذي الشبا  تشغيل دعم إلى الحاجة ودفعتر المنظمة نشاطات في الخاص
 منظمة شبلة إنشاي إلى الفقر وطأة من للتخفيف المنظمة استراتيجيات ملونات من ملون

 بيانات قاعدة وبناي و ،والتلنولوجيا الشرلات احتضان لمرالز اإلسالمي التعاون
 رالمنظمة في األعضاي الدول في األعمال مجال في المالئليين المستثمرين

   
 اإلسالمي التعاون منظمة اتحاد الخاص القطاع تشرك التي األخرى البرامج بين ومن -61

 أصحا  جهود توحيد إلى يرمي والذي إنشاؤه، المقترد الغذائية الزراعية للصناعات
 يقوم نهج   إطار في الزراعية الصناعات لتشجيع والعام الخاص القطاعين في المصلحة

 في عقد السياق، ئذا وفير الغذائي واألمن الزراعية التنمية مجال في القيمة سلسلة على
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 حول المصلحة ألصحا  األول االجتماع 3103 مايو 01 يوم عمان بسلطنة مسقط
 عقد الذي الزراعية لمعمال السادف المعرم ئام  على وذلك المقترحة، المؤسسة إنشاي
 علما االجتماع وأخذر 3103 مايو 01 إلى 03 من الفترة في عمان بسلطنة مسقط في

 األعضاي للدول تقديره عن وأعر  الزراعية الصناعات لمؤسسة األساسي النظام بمشروع
 نفف حول أخرى مراسالت وتوجيا المشروع بشأن بآرائها اإلدالي من تملنت التي

 ر   الموضوع
 للقطاع بارزا ممثال باعتبارئا والزراعة، والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة أنشطة تسجل -62

ضافة الحرة األعمال وتطوير القدرات بناي برامج في متميزا حضورا الخاص،   القيمة وا 
 لذلك الغرفة وتعملر المنظمة في األعضاي الدول في والمتوسطة الصغرى المشاريع ودعم

 ذات والقضايا الحالل، المنتجات تشجيع مجال في الصلة ذات المؤسسات مع بالتعاون
 أن إال ، مختلفة قطاعات اإلسالمية الغرفة وتغطير الجودة ومراقبة باألخالق الصلة
 خالل من المنظمة بلدان بين التعاون من مزيد تشجيع على ينص  لللل النهائي الترليز
 رالخاص القطاع

 لمجلف عشر السادف االجتماع  والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة عقدت -62
 أبريل 31و 31 يومي بقطر الدوحة في والعشرين التاسعة العمومية والجمعية مدرائها
 جديدة لوالية للغرفة رئيسا لامل صال  الشيخ سعادة انتخا  إعادة خاللها تم 3103

 الحادية المادة من الثانية الفقرة تعديل على المدراي مجلف ووافقي 3107-3103م
 مدة رئاسيتين لفترتين الغرفة رئيف انتخا  على لتنص للغرفة األساسي للنظام والعشرون

 سنوات أربع مجلسها وأعضاي الغرفة رئيف والية فترة تلون وئلذا،ر سنوات أربع منهما لل
 ر  محددة بير لمرات للتمديد قابلة

 :الخاص القطاع اجتماعات

 القطاع جتماعال عشرة الرابعة الدورة والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة عقدت -61
 أئم ومنر 3100 أبريل 31 إلى 31 من المتحدة العربية باإلمارات الشارقة في الخاص

 لمنظمة التجارية األفضلية بنظام للتوعية فعالية عقد االجتماع عن صدرت التي التوصيات
 بالسودان الخرطوم في الخاص القطاع مؤسسات لفائدةي TPS-OICم اإلسالمي عاونالت
 في الخاص للقطاع عشر الخامف االجتماع عقد المقرر ومن رالحقا   سيحدد تاريخ في

 ر 3103 ألتوبر 31 إلى 37 من الفترة في اإليرانية اإلسالمية بالجمهورية طهران
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 البواخر لمالكي اإلسالمي االتحاد
 مبادرتين إطالقها عن حديثة مراسلة في البواخر لماللي اإلسالمي االتحاد منظمة أعلنت -61

 ئدفها ،يGISBIRم السفن لبناي الترلي االتحاد مع تفائم بمذلرة األمر ويتعلق مستقبال ،
 للعلوم العربية األلاديمية مع تفائم مذلرة وتوقيع المؤسستين؛ بين العالقات توسيع

 منظمة على ئذه التعاون نشاطات وستعودر اإلسلندرية في البحري والنقل والتلنولوجيا
 والتدري  البحرية الدراسات مجال في جمة بمنفعة البواخر لماللي اإلسالمي االتحاد

 ر السفن من مختلفة أنوع لبناي الجدوى دراسات وصيابة

  اإلسالمي التعاون لمنظمة الخاصة اإلنمائية البرامج: ثامنا
  أفريقيا لتنمية الخاص البرنامج من الثاني الشطر -أ

 وبلغر 3103 نوفمبر في أفريقيا لتنمية الخاص البرنامج على الموافقة مرحلة استلمال تم -66
 بزيادة أي أمريلي، دوالر مليار 1 البرنامج تجاه اإلسالمي البنك مجموعة التزامات مستوى

 من أمريلي دوالر مليار 7 مبلغ حشد تم لمار للمجموعة األولي التعهد على% 31
 الموافقة تمت وئلذا،ر البرنامج إطار في المشاريع من عدد لفائدة للتنمية أخرى ولاالت

ر األعضاي األفريقية البلدان من بلدا 33 في البرنامج إطار في مشروعا 111 تمويل على
 والصحة والتربية والصناعة والزراعة األساسية البنيات بمجاالت المشاريع أبل  وتتعلق

 ر المالية والقطاعات
 قد سيلون البرنامج، إطار في المشاريع جميع تنفيذ من باالنتهاي أنا إلى اإلشارة وتجدر -67

 :التالية النتائج حقق
 المنظمة بلدان من بلدا 03 في الطرق من للم 3111 مجموعا ما وشق تطوير 

 راألعضاي
 روالسودان السنغال في جديدين مطارين إنشاي 
 رالمنظمة في أعضاي دول 1 في اللهرباي من ميغاوات 111 توليد 
 المعيشية األسر من 11111 استفادة وزيادة اللهرباي خطوط من للم 711 إنشاي 

 رالمنظمة في أعضاي بلدان 3 في الطاقة من
 رالبصرية األلياف من للم 0177 مد 
 ريوميا النقية المياه من ملع  متر 311111 إنتاج 
 رالنقية بالمياه المعيشية األسر من 11111 من أزيد تزويد 
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 قاعة 0111 مجموعا ما تضم جديدة، وثانية أولية مدرسة 331 وتجهيز بناي 
 ر دراسية

 الصحية الرعاية ووحدات صحية ومرالز عيادة 033و مستشفى 00 وبناي ترقية 
 ر األولية

 راألراضي من ئلتار 088888 يفوق ما وزراعة استصالد 
 ر للحبو  احتياطيات 08 إلى 0 من إنشاي 
 مختبرات بين من والتربة، البذور حول للبحوت مختبرات 6 او 5 وبناي تطوير 

 ر أخرى
 البرنامجم األعضاي للدول خلف برنامج صيابة ضرورة على األعضاي الدول شددت -61

 األولى النسخة تنفيذ خالل تحقق الذي التقدم إدامة أجل مني 3 – أفريقيا لتنمية الخاص
 رالبرنامج من
  

 للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق -ب

 النمو لتعزيز الهادفة التدخالت من بعدد للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق قام -61
 األمرام على والقضاي األمية نسبة من والتقليص العمل فرص وخلق المستدام االقتصادي

 حاليا الصندوق ويعملر األعضاي الدول في واإليدز والسل المالريا مثل واألوبئة المعدية
 الدول في الرئيسية المحاور وفقي 3101 – 3103م ثانية إستراتيجية صيابة على

 رالشبا  تشغيل مثل الخاصة والبرامج الفقر حدة من التخفيف في المتمثلة األعضاي
 مليار 11ر0 حوالي اليوم إلى إنشائا منذ للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق خصص -71

ر األعضاي الدول من وعشرين ثمانين في القطاعات مختلف في 13 لا للمشاريع دوالر
 مجموعا ما 3103 فبراير 31 باية إلى الصندوق  في المعلنة المسائمات حجم وبلغ

 والبنك ،يدوالر مليار 11ر0م دولة وأربعون أربعة عنها أعلنت دوالر مليار 11ر3
 فبلغ اليوم إلى المحصلة المسائمات إجمالي أماير دوالر مليار 1ر0م للتنمية اإلسالمي

 الدول وباقي للتنمية اإلسالمي البنك سددئا دوالر مليار 111 منها دوالر، مليار 71ر0
 راألعضاي
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 تطوير الصندوق واصل الفقر، حدة من التخفيف برنامج من السلن شق إطار وفي  -71
 أئداف ومرلز لولومبيا جامعة في األرم معهد مع بالتعاون المستدامة القرى برنامج
 وبيرئم القطري األحمر والهالل أفريقيا في للتنمية العربي والبنك نيروبي في لملفية التنمية

 جميل اللطيف عبد مختبر مع التعاون جانبها من العامة األمانة تواصل لمار الشرلاي من
 الفقر على القضاي مجاالت في ومشاريعها المنظمة برامج مختلف لتنفيذ الفقر لملافحة

 الدول مع المحتمل الفني للتبادل ميادين تحديد بهدف وذلك االجتماعية، والخدمات
 وبر  تشاد في المستدامة القرى برنامج إطالق تم وقدر المناس  الوقت في األعضاي
ر صغيرة ومن  قرم شلل على دوالر مليون 031 البرنامج اعتمادات وبلغتر دارفور
 جمهورية فيها بما البرنامج، في البلدان من الموالية المجموعة على حاليا الصندوق ويشتغل

 ر وموزمبيق قربيزستان
 المهنية األمية محو برنامج إطار في مشاريع خمسة تمويل على اليوم إلى الصندوق وافق -72

 اإلسالمي البنك مول فيما أمريلي، دوالر مليون 10ر33 قدره ترالمي بمبلغ يVOLIPم
 ويمثلر دوالر مليون 31ر70 البالغ التللفة إجمالي أصل من دوالر مليون 1ر31 للتنمية
 حوالي للتنمية اإلسالمي والبنك للتنمية اإلسالمي التضامن لصندوق المشترك التمويل

 التمويل إجمالي ويبلغر 3103 فبراير بحلول المستهدف دوالر مليون 011 مبلغ من% 13
 مليون، 11ر11 اليوم إلى األصغر التمويل برنامج إطار في والبنك الصندوق من المقدم
     3103 فبراير بحلول المستهدف مليون 011 مبلغ من% 11 أي
 

 األساسي التعليم وئي جديدة مشاريع ثالثة على حاليا   الصندوق يشتغل السياق نفف وفي -72
 تصورات وضع على يعمل إذ االجتماعية، المقاولة ومبادرة للفقراي المتجددة والطاقة للفقراي
 تحت بالفقر خاصة ستئمانيةا صناديق إنشاي على الصندوق يأمل لمار البرامج ئذه

 مثل للفقراي األساسية الخدمات توفير عملية تمويل إلى الصناديق ئذه وتهدفر مظلتا
 وتوفير والتنمية والزراعة الصغر متنائي والتمويل األولية الصحية والخدمات األولي التعليم
 رالمؤسسات قدرات وبناي الطارئة واإلباثة للفقراي الطاقة

 
 اإلقليمية المنظمات مع التعاون: تاسعاا 
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 وثيق تعاون خلق حتمية على تنص والتي الصلة ذات العشري العمل برنامج بأحلام عمال   -71
 اإلقليمية دون المنظمات مع اتصاالتها العامة األمانة لثفت اإلقليمية، دون المنظمات مع

 : التالي النحو على

  (اإليغاد) للتنمية الدولية الحكومية الهيئة -أ

 وزراي لمجلف والثالثين التاسعة الدورة خالل واإليغاد المنظمة بين التفائم مذلرة توقيع بعد -71
   العامة للجمعية األول االجتماع العامة األمانة حضرت جيبوتي، في عقدت التي الخارجية

 ئذا وشللر 3103 فبراير 31و 33 يومي إثيوبيا في أبابا أديف في اإليغاد عقدتا الذي
 منظمة مثل التنمية وشرلاي اإليغاد في األعضاي البلدان لتقييم جيدة أرضية الحدت
 األمم وصندوق للبيئة المتحدة األمم وبرنامج العالمي، الغذاي وبرنامج والزراعة األبذية
 للتنمية، اإلفريقي والبنكي KfWم ومصرف للتنمية األمريلية والولالة اإلنمائي المتحدة
 برامج حول المصلحة أصحا  من وبيرئا األحمر الصلي  لجمعيات الدولي واالتحاد
 رالغذائي واألمن الزراعة مجال في الجارية ومشاريعها المنظمة

 مواجهة مع تحديدئا تم والتي واإليغاد المنظمة بين المحتمل التعاون مجاالت وتشمل -76
 راألعضاي الدول في الرمال زحف ومحاربة الزراعي البحت وتعزيز الغذائي األمن انعدام

 (إيكواس) أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة -ب

 االقتصادية الجماعة وحلومات دول لرؤساي واألربعون الثانية القمة العامة األمانة حضرت -77
 فبراير 31و 37 يومي ديفوار لوت في ياموسولرو في عقدت التي أفريقيا بر  لدول

 توقيع وتسريع التعاون مجاالت لتحديد للطرفين جيدة فرصة الحدت ئذا وشللر 3103
 بين االتصاالت زيادة إلى التفائم مذلرة وترمير المؤسستين بين المقترحة التفائم مذلرة

 التجارية األفضلية نظامم التجارة مثل األولوية ذات المشترلة المشاريع في المنظمتين
 البنية وتطوير الغذائي واألمن الريفية والتنمية والزراعة والسياحة اإلسالمي التعاون لمنظمة

 بر  لدول االقتصادية المجموعة تلون أن وينتظر والنقدية المالية والسياسات األساسية
 أفريقيا لغر  اإلقليمي اإلسالمي التعاون منظمة برنامج تنفيذ في استراتيجيا شريلا   أفريقيا

 رالسياحة مجال في

 وكالة نيباد للتخطيط والتنسيق (ج
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 في والتنسيق للتخطيط نيباد ولالة مع تعاملها من األخيرة ا ونة في العامة األمانة لثفت -71
ر سودانتوبور  دالار بين الرابط الحديد السلة لخط اإلسالمي التعاون منظمة مشروع تنفيذ

 مشروع تنفيذ أجل من زمني جدول وضع في لذلك والتنسيق للتخطيط نيباد ولالة وتسائم
 تشمل لمار سودانتوبور  دالار بين الرابط الحديد السلة لخط اإلسالمي التعاون منظمة
 األعضاي الدول في الغذائي األمن وتعزيز الزراعة تنمية أيضا المحددة التعاون مجاالت
 : السيما المشرلة،

 

  :التقييم والتوصيات - عاشرا
 :البينية التجارة اإلسالمية

 المشارلة على قادرة بير اإلقليمية الشبا القائمة االقتصادية التلتالت أن واضحا بات لقد -71
 الصدد، ئذا وفير السابقة التزاماتها عن الناشئة القيود بسب  التجارية األفضلية نظام في

 االتحاد طل  إنر  إيجابية ألثر نحو على الدول ئذه إلشراك عاجلة تدابير اتخاذ يتعين
 ينبغي التجارية األفضلية نظام إلى االنضمام أثر بتقييم أفريقيا لغر  يوالنقد ياالقتصاد

 االقتصادي االتحاد في األعضاي للدول تتأتى سوف التي الفوائد على بالترليز يتم أن
 الموضوع ئذا في التعاون على أيضا الذلر آنفة المالحظة وتسرير أفريقيا لغر  والنقدي

 والجماعة االقتصادي، التعاون منظمة قبيل من قليميةإلا االقتصادية التلتالت مع
  والرابطة  أفريقيا، وسط لدول االقتصادية والجماعة أفريقيا، بر  لدول االقتصادية
 األفريقي، والجنو  أفريقيا لشرق المشترلة والسوق آسيا، شرق جنو  لدول االقتصادية

 روبيرئا
 بير التدابير تعزيز على المنظمة  ترلز أن األفضل من فإن القيود، ئذه ضوي وفي -11

 إطار على اإلقبال على األعضاي الدول من المزيد شجيعتل تجتهد فيما التعريفية،
 الدول دعم سيلون فصاعدا ا ن منر التجارية األفضلية لنظام التعريفية االمتيازات
 و التجارة أجل من المساعدة قبيل من الجديدة والمشاريع المبادرات من مطلوبا األعضاي
 رالجمرلي التخليص وتحديت اإلللترونية، البيانات الشباك نموذج

 األعضاي الدول مع الحالية المستوى الرفيعة المشاورات مواصلة إلى حاجة وئناك -11
 قليمية،إلا االقتصادية التلتالت فيها بما للمنظمة التجارية األفضلية نظام إلى لالنضمام

 ر رالسياسة صانعي لبار مع العام األمين لقايات  خالل السيما
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ذ -12  الدولية المنظمة بها قامت التي التجارة تمويل مجال في الهائلة التدخالت على  نثنى وا 
 الدولية والمنظمة  الخاص القطاع لتمويل اإلسالمية الدولية والمنظمة التجارة،  لتمويل

 األعضاي الدول أن الواض  من أنا إال الصادرات، وائتمان االستثمارات لتأمين اإلسالمية
 مجموعة عن أفضل معلومات  إلى تحتاج المجتمعية والمؤسسات الخاص والقطاع
 قائمة نشر يتعين  الصدد، ئذا وفير  المؤسسات ئذه تمولها التي واألنشطة المشاريع
 التعاون منظمة لمؤسسات والجارية السابقة المشاريع تضم واسع نطاق على توضيحية
 والمؤسسات اإلسالمي المؤتمر المنظمة في األعضاي الدول على وتوزع اإلسالمي
 رالصلة ذات المستخدمة

 خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للقطن:
 جان  في التميز مرالز مختلف مشارلة زيادة إلى الرامية الجهود تنج  لم ا ن حتى -12

 قدما الذي المشروعر للقطن اإلسالمي المؤتمر منظمة عمل خطة من والتطوير البحت
 لافة في المرالز ئذه أئمية زيادة بفضلها  يملن التي المؤئالت على يتوفر السنغال
 فيها بما التمويل، ومؤسسات األعضاي الدول على يتحتم لذلكر القطن تصنيع مراحل

 بالبحت المتعلقة المشاريع ئذه تمويل في تنظر أن اإلسالمي التعاون منظمة مؤسسات
 رللقطن المنظمة عمل لخطة دعما والتطوير

 إنشاي و الجينات بنك إنشاي أمر في بالنظر التأخير من مزيد دون التعجيل ينبغي لما -11
 رالتميز مرالز رعاية تحت البحت مؤسسات بين الفنية الشبلة

 
 مشروع منظمة التعاون اإلسالمي لخط السكة الحديد الرابط بين داكار وبورتسودان:

 السلة لخط اإلسالمي التعاون منظمة مشروع في الحاصل اإليجابي التطور استثمار يتعين -11
 دراسات إعداد من االنتهاي في واض  ئو لما  وبورتسودان دالار بين الرابط الحديد
 بلدان بين فيما للتعاون المتحدة األمم منظمة  من المقدم الفني الدعم ومن األولية، الجدوى
 رالمشروع ئذا تنفيذ في لإلسراع الجنو 

 الحاجة بشأن العامة األمانة من رسالة على الرد إلى المشارلة األعضاي بالدول ئنا ونهي  -16
 فيما العمل من للمزيد الحديد السلة خط من القطري بالمقطع الصلة ذات الوثائق تقديم إلى

 رالمشروع ئذا بشأن للمانحين مؤتمر لعقد النهائية االستعدادات تجري
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 :السياحة قطاع تنمية

 في المشارلة األعضاي الدول إلى المرسلة التذليرية الرسائل من العديد من الربم وعلى -17
 للمنتزئات للحدود العابرة الشبلة في للسياحة المستدامة التنمية حول اإلقليمي المشروع
 تصميم إعادة طل  على إيجابي برد تأت لم أنها إال أفريقيا، بر  في المحمية والمناطق
 رالبنوك من للتمويل قابلة يجعلها نحو على مشاريعها

  الجنو  بلدان بين فيما للتعاون المتحدة األمم منظمة عرم في بجد النظر ويتعين -11
 للسياحة المستدامة التنمية بشأن اإلقليمي المشروع في المشارلة األعضاي الدول مساعدة

 إلعادة أفريقيا بر  في المحمية والمناطق المنتزئات من للحدود العابرة الشبلة على
 رالمشروع لتنفيذ الالزمة األموال تعبئة تسهيل أجل من القطرية المقاطع صيابة

 تعزيز أجل من مشاريعها صيابة إلعادة الفرصة ئذه انتهاز إلى مدعوة األعضاي الدول -11
 ر      والدولية اإلقليمية المانحة الجهات من التمويل فرص

 دور القطاع الخاص:

 والتعاون العاملة، القوى تبادل حول الصلة ذات القرارات متابعة إلى الحاجة لانت لقد  -11
 حاضنات من شبلة إلنشاي العامة األمانة أجرتها التي االتصاالت على الباعت الفني،

 ومؤسسات المالئليين المستثمرين حول بيانات قاعدة و والتلنولوجيا التجارية المؤسسات
 ر ا ن حتى محتشمة المعنية والمؤسسات األعضاي الدول ردود ومازالتر المخاطر رأسمال

 إلى مالحظاتها تقديم إلى األعضاي الدول ندعو المشروع، ئذا انطالق تيسير وبغية  -11
 ر التأخير من مزيد دون العامة األمانة

 

 :برامج التنمية اإلقليمية
 فإنا ئو اإلعداد، قيد الالحق أفريقيا لتنمية الخاص  البرنامج يلون وفيما ذلك، انتظار في -12

 المحافظة يتسنى حتى سنتين أو سنة القائمة تمديد في النظر المناس  بير من يلون لن
 لتنمية الخاص  البرنامج إطار في تحققت التي المحمودة واإلنجازات الزخم استمرارية على

 الخاص البرنامج في البشري المال رأف تنمية محور توسيع على التأليد وينبغير أفريقيا
 ر  الحدود عبر مشاريع شلل في اإلقليمية التدخالت ليشمل أفريقيا لتنمية

 التعاون منظمة مع للتعاون استعداده عن الفقر لمحاربة جميل اللطيف عبد معمل أعر  -12
 أن شك والر الفقر وطأة من التخفيف لمشاريع دليل إلى تستند متابعة تقديم إلى اإلسالمي



27 

 مقابل التللفة تحسين إلى تسعى وئي اإلسالمي التعاون منظمة على بالنفع سيعود ئذا
 رللتنمية اإلسالمي التضامن صندوق إطار في الفقر تخفيف مشاريع مختلف

 والشرالة العمل عالقات تطوير على للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق تشجيع وينبغي -11
 لتنفيذ المناس  المؤسسي لتعاون لتحقيق الفقر لمحاربة جميل اللطيف عبد معمل مع

 رلولومبيا بجامعة األرم معهد مع القائم التعاون مثل والمشاريع، البرامج
 

 األمانة العامة
 منظمة التعاون اإلسالمي 

 2013 أكتوبر 11
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MEMBER STATES THAT SIGNED /RATIFIEDTHE TPS-OIC AGREEMENTS (As of 30 June  2013) 

 

No. 
 

Member States 

 

Framework Agreement 

 

PRETAS 

 

TPS-OIC Rules of Origin 

 

Submission of 

the Documents 

Signed Ratified Signed Ratified Signed Ratified  

1 Bahrain √ √ √ √ --- --- √ 

2 Bangladesh √ √ √ √ √ √ √ 

3 Burkina Faso √ --- √ --- √ ---  

4 Benin √ --- √ --- √ ---  

5 Cameroon √ √ √ --- √ ---  

6 Chad √ --- --- ---- --- ---  

7 Comoros √ --- √ --- √ ---  

8 Cot d’Ivoire  √ --- √ --- √ ---  

9 Djibouti √ √ √ --- √ ---  

10 Egypt √ √ √ --- --- ---  

11 Gabon √ √ --- --- --- ---  

12 Gambia √ √ √ √ √ √  

13 Guinea √ √ √ --- √ ---  

14 Guinea-Bissau √ --- √ --- √ ---  

15 Indonesia √ √ √ --- √ ---  

16 Iran √ √ √ √ √ √  

17 Iraq √  √ --- --- --- ---  

18 Jordan √ √ √ √ √ √ √ 

19 Kuwait √ √ √ --- √ --- √ 

20 Lebanon √ √ --- --- --- ---  

21 Libya √ √ --- --- --- ---  

22 Malaysia √ √ √ √ √ √ √ 

23 Maldives √ √ --- --- --- ---  

24 Mauritania √ --- √ --- √ ---  

25 Morocco √ √ √ √ √ √  

26 Niger --- --- √ --- √ ---  

27 Nigeria √ --- √ --- √ ---  

28 Oman √ √ √ √ √ √ √ 

29 Pakistan √ √ √ √ √ √ √ 

30 Palestine √ √ √ √ √ √  

31 Qatar √ √ √ √ √ √ √ 

32 Saudi Arabia √ √ √ √ √ √ √ 

33 Senegal √ √ --- --- --- ---  

34 Sierra Leone  √ --- √ --- √ ---  

35 Somalia √ √ √ √ √ √  

36 Sudan √ --- √ --- √ ---  

37 Syria √ √ √ √ √ √ √ 

38 Tunisia √ √ √ --- √ ---  

39 Turkey √ √ √ √ √ √ √ 

40 UAE √ √ √ √ √ √ √ 

41 Uganda √ √ --- --- --- ---  

 40 30 33 16 31 15 12 

 


