
 

 منظمة التعاون اإلسالمي

 

 

OIC/COMCEC-35/2019                                                                        

                                                     

 

 

 تقرير األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي

 

 المقدم إلى 

للجنة الدائمة للتعاون االجتماع الخامس والثالثين 

االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 )كومسيك(

 

 

 إسطنبول، الجمهورية التركية

 5102نوفمبر  52-52
 

 

 

 



 

 فهرس
 

 الصفحة الموضوع الرقم

 1 مقدمة أوال

 2 يةعة واألمن الغذائي والتنمية الريفالزرا انيثا

 5  اإلنتاجيةو العمالة ثالثا

 8 اإلسالمية البينية واالستثمار اإلسالمي البينيجارة الت رابعا

 15 تنمية قطاع السياحة خامسا

 17 التعاون في مجال النقل ساساد

 19 دور القطاع الخاص اسابع

 22 وطأة الفقرمن تخفيف البرامج  ثامنا

 تاسعا
التكامل وتحقيق لبنى التحتية امنظمة التعاون اإلسالمي لتنمية  ةسياس

  ميليقاإل
27 

 اعاشر
المساعدات االقتصادية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 غير األعضاء في المنظمة الدولوالمجتمعات المسلمة في 
28 

 13 خاتمة عشرحادي ال

  مرفق 

 

 



3 

 

 مقدمة  -أوالا 

ون أحدث اإلجراءات التي اتخذتها األمانة العامة لمنظمة التعااألمين العام يتضمن تقرير  -3

والثالثين للجمعية  الرابعةاإلسالمي والمؤسسات العاملة في المجال االقتصادي منذ انعقاد الدورة 

. وتهدف هذه 6132نوفمبر  62إلى  62في الفترة من سطنبول بتركيا إكومسيك في العامة ل

صلة القرارات ذات الو ،6162برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي  اإلجراءات إلى متابعة تنفيذ

في منظمة التقريرية هيئات الوغيرها من  كومسيكو الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية

 اإلسالمي. تعاونال

مؤسسات المنظمة ذات الصلة من خالل المشاريع التي نفذتها تدخالت الباإلضافة إلى سلسلة و -6

فإن  الجتماعيوالتمويل ا ،واألمن الغذائي ،واالستثمار والسياحة، ،الجارية في مجاالت التجارة

والمعرض التجاري السادس عشر  معرض منظمة التعاون اإلسالمي السادس للحاللتنظيم 

تطوير البنى التحتية وتحقيق ة منظمة التعاون اإلسالمي لياسسوضع ، ولمنظمة التعاون اإلسالمي

وير منظمة حول تطاللتعاون المشترك بين الدول األعضاء في لإطار بلورة التكامل اإلقليمي، و

تعاون مكانًا بارًزا في جدول أعمال منظمة ال، كلها إجراءات احتلت السلع الزراعية االستراتيجية

ً قد و اإلسالمي خالل الفترة قيد االستعراض. على األنشطة األخرى  سلط التقرير الضوء أيضا

 ،خاصتنمية القطاع ال ، في جملة أمور،تشملمجاالت  قيد االستعراض فيفترة المنفذة خالل ال

الخاصة  هاالفقر وبرامجوطأة لتخفيف من الرامية إلى امنظمة التعاون اإلسالمي تنفيذ مبادرات و

تقديم ووإحداث آلية دائمة للمنظمة في مجال تسوية المنازعات التجارية،  ،التنمية اإلقليميةب

 .المحتاجة إليها اإلسالميتعاون في منظمة ال األعضاءالمساعدة االقتصادية للدول 

1-  ً في  62االرتقاء بنسبة التجارة اإلسالمية البينية إلى لى الرامية إنشطة األويشمل التقرير أيضا

عقب التنفيذ للتجارة الحرة إنشاء منطقة المتعلق بهدف ال، بما في ذلك 6162عام المائة بحلول 

تي تم إعدادها . أما البرامج األخرى الاألفضلية التجارية لمنظمة التعاون اإلسالميالمتوقع لنظام 

قطاع النقل، والطاقة، في تعاون الالتصنيع، و تمجاالهم توتنفيذها خالل السنة قيد االستعراض ف

وريادة المشاريع، وتنمية القطاع االجتماعي، ضمان ، والتوظيف، والل، والعموتشجيع االستثمار

 المالي.

األمانة العامة خالل  نفذتهاتي األنشطة المختلفة العالوة على مختلف ، سوف يتناول هذا التقريرو -4

اإلسالمي العاملة في المجال تعاون الفترة قيد االستعراض، أنشطة العديد من مؤسسات منظمة ال

تنسيق فيما يخص ألمانة العامة الملقاة على عاتق المسؤوليات القانونية في إطار اواالقتصادي. 

مة االجتماع التنسيقي السنوي الرابع اإلسالمي، نظمت األمانة العاتعاون مؤسسات منظمة العمل 

ذا  هذا االجتماعوكان . بجدةمنظمة المقر في  6132ديسمبر  4و 1يومي منظمة اللمؤسسات 

تعاون تنفيذ مختلف قرارات منظمة الإيالء األولوية لو ةالسريعمتابعة في ال ةأساسيأهمية 

منظمة والشركاء المؤسسات التآزر والتعاون الفعال بين تعزيز ذاته اإلسالمي، وفي الوقت 

 اإلنمائيين اآلخرين.

ا   واألمن الغذائي والتنمية الريفيةالزراعة  -ثانيا

تنفيذ فيما يتعلق باإلسالمي تعاون مختلف األجهزة التنفيذية لمنظمة العزيز دور تضرورة ترتبط  -2

باًطا وثيقًا ارتوالتنمية الريفية منظمة وقراراتها في مجال الزراعة واألمن الغذائي السياسات 

منظمة ذات الصلة في القطاع الزراعي. وفي هذا الصدد، واصلت األمانة العامة، البتحقيق أهداف 

المؤسسة المتخصصة المنشأة  هياكلعزيز خالل الفترة قيد االستعراض، بذل الجهود من أجل ت

تطوير السلع المنظمة في مجال برامج بلورة حديثاً، وهي المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي، و

منظمة الالمبادرات التي واصلت مؤسسات وهذا باإلضافة إلى البرامج والمشاريع  االستراتيجية.

 إطالقها وتنفيذها لصالح الدول األعضاء.
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 المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي  (أ

ن لنظام األساسي للمنظمة اإلسالمية لألمبدخول اكومسيك علما حاطت الدورة الرابعة والثالثون لأ -2

الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الثانية بوكذا ، 6132فبراير  32في  بشكل نهائي حيز النفاذالغذائي 

الدورة عقدت قيد االستعراض،  الفترةخالل و .للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائيللجمعية العامة 

كة العربية السعودية للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي في مدينة جدة بالمملالثانية للجمعية العامة 

وافقت الجمعية العامة على تعيين المدير العام قد . و6132أغسطس  62-62خالل الفترة من 

الدول  بعضويةوإعادة تشكيل المجلس التنفيذي للمنظمة للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي الجديد 

جمهورية ، وية المتحدةدولة اإلمارات العرب، والمملكة العربية السعوديةوهي  األعضاء التالية

جمهورية و ،جمهورية غامبياو ،بوركينا فاسوو ،جمهورية تركيا، والديش الشعبيةجبن

 .للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائيعام المدير ، باإلضافة الى الكازاخستان

االستثمار الممتد لثالث سنوات في  برنامجقراراتها بشأن  وصاغت الجمعية العامة كما تدارست -2

 ،الماليةالعامة والسياسة  هاسياساتو، المنظمةبرنامج عمل و؛ مة اإلسالمية لألمن الغذائيالمنظ

 ،رةرالمق اتهمالمساوجدول  ،المنظمةشعار و ،لمنظمةلسكرتارية االهيكل التنظيمي المؤقت و

 .6166-6161 موازنة الفترةو

 خاللمية لألمن الغذائي للمنظمة اإلسال على النظام األساسيريا االتحادية يجمهورية نيج وقعت -2

هذا اإلسالمي التي وقّعت على تعاون عدد الدول األعضاء في منظمة البذلك بلغ و ،الدورةهذه 

مذكرتي تفاهم بشأن األمانة العامة للجمعية إضافة إلى ذلك، وقعت . دولة 14النظام األساسي 

لمنظمة وا ،منطقة الساحل التعاون مع اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في

 .العربية للتنمية الزراعية

استعرضت الجمعية العامة كذلك مسألة إنشاء قاعدة بيانات عن حالة األمن الغذائي في الدول  -2

المدير العام بإجراء  تكلف وقداألعضاء، واالحتياطي اإلقليمي لألمن الغذائي، وصندوق الحبوب. 

 عية العامة للنظر فيها.الدراسات الالزمة وتقديمها إلى الجم

األمانة العامة مجدداً من الدول األعضاء األخرى في منظمة التعاون تطلب في ضوء ما سبق،  -31

 اإلسالمي استكمال جميع الترتيبات الالزمة لالنضمام إلى هذه المنظمة في أقرب وقت ممكن

 وتقديم الدعم لها فيما يخص بلورة مشاريع تعاونية في هذا القطاع الهام.

 المؤتمر الوزاري اإلسالمي الثامن حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية (ب

 قدمتلكومسيك، لرابعة والثالثين كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في التقرير المقدم إلى الدورة ا -33

ً باستضافة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري اإلسالمي  ةتركيالجمهورية ال حكومة ً كريما عرضا

. 6161 الربع األخير من عامي والتنمية الزراعية في إسطنبول بتركيا في حول األمن الغذائ

وتعمل األمانة العامة حاليا، بالتنسيق مع السلطات المعنية في تركيا، على تحديد تواريخ المؤتمر 

 وإعداد وثائقه، بما في ذلك الترتيبات اللوجستية الالزمة.

أعاله في تنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة، بما في  ةالمذكورالدورة الثامنة نظر تومن المتوقع أن  -36

ذلك أنشطة المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي، وتمويل مشاريع في مجال الزراعة واألمن الغذائي 

 ً في برنامج عمل منظمة  في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وسوف ينظر أيضا

االستراتيجية )القمح واألرز والكسافا(، الذي سيحدد التعاون اإلسالمي لتنمية السلع الزراعية 

األهداف الرئيسية ومجاالت تركيز التعاون فيما بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وباإلضافة 

المنبثقة عن المؤتمر، والتي سيتولى  يةلجنة التوجيهالإلى ذلك، سوف يعين المؤتمر الثامن أعضاء 

الزراعة ذات الصلة بنفيذ قرارات منظمة التعاون اإلسالمي المؤتمر إنشاءها بغرض متابعة ت

 واألمن الغذائي.
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 السلع الزراعية االستراتيجيةنمية برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي لت (ج

ً الدورة الرابعة والثالثون  أحاطت -31 بالعمل الجاري لوضع برامج منظمة التعاون لكومسيك علما

، وذلك عمالً مثل القمح واألرز والكسافاساسية اعية األلسلع الزراإلسالمي الخاصة بتنمية ا

اق الصادر عن الدورة الثالثة واألربعين لمجلس وزراء الخارجية، وشّجعت الدول -3/41بالقرار 

 تقديم مدخالتها في هذه البرامج. األعضاء في المنظمة على 

في فبراير ، إلسالميا التعاونالدول األعضاء في منظمة وعليه، عممت األمانة العامة على  -34

، منظمة لتنمية القمحالرنامج عمل ، وبمنظمة لتنمية األرزالبرنامج عمل  مشاريع، 6132

إبداء و اتقديم مساهماته امنه تالكسافا، على التوالي. كما طلبنمية منظمة لتالوبرنامج عمل 

 ا.من أجل تعزيز ملكيتها والتنفيذ الالحق لهالمشاريع المذكورة على مالحظاتها 

تتوخى تمكين بلدان منظمة والسلع، قائم على األساس لرؤية التصنيع ال وتضع المشاريع المقترحة -32

أكبر منتجي هذه السلع، في جملة أمور، من تحقيق قيمة مضافة،  عدالتعاون اإلسالمي، التي ت

ضافية. قيمة اإلمن سلعها، واالندماج في سالسل القيم العالمية، وتعزيز الستفادة بشكل أكبر واال

برامج على الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري هذه الع يراعرض مشأن ت  قرر من المعليه، و

 . اوإقرارهللنظر فيها  اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية

 ا، قدمت بوركينا فاسو والمملكة العربية السعودية والسنغال وتوغو وتركيا تعليقاتهبناء على ذلك -32

طلبت وقد  .اإلسالمي لتطوير السلع الزراعية االستراتيجية التعاونمل منظمة على برامج ع

 مشاريع البرامجترسل تعليقاتها على لم من الدول األعضاء التي  6132األمانة العامة في مايو 

لتقديمها في نهاية  تمهيداً الوثيقة حتى يتنسى االنتهاء من إعداد أن تفعل ذلك  أعالهالمذكورة 

الوزاري الثامن حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية في عام اإلسالمي ى المؤتمر المطاف إل

بحيث تتولى مسئوليتها الدول  شاملةجامعة و وثيقةالخروج بيهدف هذا اإلجراء الى . 6161

 األعضاء على نطاق واسع.

اماتها ترسل إسهأن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يرجى من سبق، ما في ضوء و -32

  .المذكورة سالفاً في أقرب وقت ممكنبرامج الفي 

 تمويل البنك اإلسالمي للتنمية للمشاريع الزراعية (د

لتنمية االقتصادية االجتماعية في الدول األعضاء في ل يالزراعالقطاع  هميةمنه ألإدراًكا  -32

تقديم عمليات مشروعا و 13ما مجموعه  6132عام  خالل البنك اإلسالمي للتنمية أكملالمنظمة، 

، اءعضمن الدول األدولة  32 شملتمليون دوالر أمريكي  221منح في القطاع الزراعي بقيمة 

راضي هكتارا من األ 6.226 معظمها في أفريقيا. وأسهمت هذه المشاريع في زراعة ما يقرب من

دة طن من المنتجات الزراعية. كما ساهمت في زيا 43.211 قدرها سعة تخزينالمروية وبناء 

طن في إنتاج المحاصيل. عالوة على ذلك، ساهمت المشاريع في فتح  1111 تقدر بما يربو على

 .تسويق المنتجات لتسهيل عمليةللمزارعين  جمعياتوإنشاء  أسواق

 

( دعم مركز خدمة تمور 3 هما: أطلق البنك اإلسالمي للتنمية أيًضا مبادرتين للمساعدة الفنية -32

بالشراكة مع حكومة وذلك نافسية لقطاع التمور في محافظة المدينة المدينة لتعزيز القدرة الت

وذلك ( دعم إنشاء المركز الدولي لالبتكار لحوض بحر آرال 6المملكة العربية السعودية ؛ 

 بالشراكة مع حكومة أوزبكستان.

 

 الزراعة مجال في تدخالتها من جانبها، تواصل المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة  -61

الدول األعضاء على خلق فرص العمل، وتحسين اإلنتاجية، من شأنها مساعدة  السلع التي لتشمل

اإلجمالية التمويلية ، بلغت الموافقات 6132وتخفيف حدة الفقر، وتعزيز األمن الغذائي. في عام 

من  ٪ 34.4 نحو قطاع الزراعةالى  الموجهة لمؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارةل
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 نفقات محفظة وتخصصبعد الطاقة. المحفظة تمويلي في  ثاني أكبر تخصيص وهو، حفظةالم

الستيراد االستراتيجي للسلع األساسية )مثل السكر الخام والمكرر بالتساوي بين االزراعة 

واألسمدة وغيرها من المدخالت الزراعية( ودعم سلع التصدير الرئيسية )مثل القطن والفول 

الشرق منطقة اإلسالمي في إفريقيا و التعاونمنظمة  دولاستحوذت و. السوداني والحبوب(

األوسط وشمال إفريقيا على الحصة األكبر في هذه المحفظة حيث كان المستفيدون الرئيسيون هم 

 مصر وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وإندونيسيا.

 

 برامج التدريب -ه 

م برامج تدريبية في مجال زيادة إنتاجية القطاع في إطار واليته، تنظي ،مركز أنقرة واصل -63

وبناء  اإلسالمي. تعاونالزراعي والحفاظ على األمن الغذائي لصالح الدول األعضاء في منظمة ال

بناء لمنظمة التعاون اإلسالمي في إطار برنامج وعلى ذلك، وخالل السنة قيد االستعراض، 

 تالية:األنشطة ال مركز أنقرة ، نظمالقدرات الزراعية

 

 ،أنطاليا، تركيا ،اإلسالمي"تعاون منظمة ال دولفي  الزراعة المستدامةزيارة دراسية حول  (3

  .6132ديسمبر  1-2

 مقدمة لخبراء المائي وصوبات االستنباتحول تصميم وهندسة التخزين البارد دورة تدريبية  (6

 ؛6132أبريل  62-66، مرسين، تركيا، أفغانستانب وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية

 .6132مارس  34-36فنية لدراسة تقنيات زراعة الخضروات في كمباال، أوغندا في   بعثة (1

 

 

 

ا   اإلنتاجية و العمالة -ثالثا

لتعاون فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي في مجال العمل اشهد  خالل السنوات األخيرة، -66

استمر تنفيذ إطار منظمة و. هنطاقيث عمقه ونموا متواصال من حوالعمالة والحماية االجتماعية 

الحماية االجتماعية في تحفيز النمو المسجل في هذا القطاع. عمالة ولعمل واللاإلسالمي التعاون 

توخى بأنشطة تاالضطالع منظمة ومؤسساتها ذات الصلة الخالل السنة قيد المراجعة، واصلت و

تعزيز طوير مهاراتهم الشخصية والتنظيمية، ومنظمة على تالمساعدة الباحثين عن عمل في بلدان 

. ويكتسي هذا األمر أهمية خاصة بالنظر أدائهماالرتقاء بو تهمنافسيتمعارفهم وقدراتهم، وتحسين 

 2.3و ٪ 2.4بين ظل يتراوح  ،كمجموعة ،منظمةالأن معدل البطالة في الدول األعضاء في إلى 

شكل أولوية بالنسبة للغالبية يزال يالئقة ال الل عمالخلق فرص ، وأَّن 6132-6111خالل الفترة  ٪

 :األنشطة التاليةتنفيذ خالل الفترة قيد االستعراض، تم ووفقا لذلك، ومنظمة. الالمطلقة من دول 

 إلسالمي لوزراء العملللجنة التوجيهية للمؤتمر ا الثالثاالجتماع  (أ)

قدت كومسيك، ع  ابعة والثالثين لإلى الدورة الر كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في التقرير المقدم -61

 في مدينة جدة 6132فبراير  66و 63الدورة الرابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل يومي 

. وقد تدارست هذه الدورة واعتمدت ثالثة أطر قانونية لمواءمة المعايير بالمملكة العربية السعودية

( الترتيب 3ء في المنظمة، وهي: والممارسات الخاصة بقضايا العمل فيما بين الدول األعضا

( 1العاملة؛ قوى ( االتفاق الثنائي حول تبادل ال6المتعلق باالعتراف المتبادل بالمهارات؛ 

 استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي الخاصة بسوق العمل. 

جدة في ضوء ما تقدم، انعقد االجتماع الثالث للجنة التوجيهية للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل في  -64

 قراراتالاالجتماع تنفيذ استعرض . و6132مارس  33و 31يومي بالمملكة العربية السعودية 

اإلسالمي تعاون بما في ذلك إطار منظمة ال ،لوزراء العملالرابع لمؤتمر اإلسالمي ا الصادرة عن

 والحماية االجتماعية.عمالة حول العمل وال
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المؤتمرات اإلسالمية لوزراء الصادرة عن ت قراراالكد االجتماع على ضرورة مواصلة تنفيذ أ -62

والحماية عمالة العمل والمجال العمل، بما في ذلك إطار منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون في 

إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ. ولتحقيق هذه الغاية، أقر راج وإدبلورة االجتماعية من خالل 

تنفيذها خالل مقرر تميز بأنشطة بناء القدرات الث، والذي ياالجتماع البرنامج التنفيذي المحدّ 

إطار منظمة التعاون اإلسالمي تحظى باألولوية في في ستة مجاالت تعاون  6132/6161الفترة 

 والحماية االجتماعية.عمالة العمل والمجال للتعاون في 

المشروع ة فترخالل لدول األعضاء قررة لفائدة اتشمل مشاريع البرامج التدريبية الرئيسية الم -62

 ما يلي: (،6132/6161)

 ؛تينبرامج التدريب / بناء القدرات في مجال الصحة والسالمة المهني )أ( 

 ؛تشجيع العمل الحر واالرتقاء بالقطاع غير الرسميحول حلقة عمل  )ب( 

 ؛التدريب على المهارات وتنمية روح المبادرة )ج( 

يد العاملة وحماية حقوق العمال تحسين إدارة هجرة الحول حلقة عمل تدريبية  )د( 

 ؛األجانب المتعاقدين أوالمهاجرين 

سوق بشأن م معلومات فعالة ظ  ن  لوضع بناء القدرات المؤسسية حول حلقة عمل  )هـ( 

 ؛العمل

  ؛ضمان وتوسيع نطاق الضمان االجتماعي وحماية األجورحول عمل حلقة  )و( 

 إلى غير ذلك.، قين في سوق العملإعادة إدماج السجناء السابحول عمل حلقة  )ز( 

 

" و "خطة للمشرف ةالسالمة والصحة المهني" حولدورتين تدريبيتين متتاليتين  مركز أنقرةنظم  -62

. كما 6132سمبر دي 62 - 62في الفترة  ،لطوارئ" في أنقرة، تركياا لحاالت التأهب واالستجابة

 "المهاراتي مجال العمالة وفناجحة ستراتيجيات اسياسات و وضع" حولزيارة دراسية  نظم

العاملين لباحثين ل 6132سبتمبر  61إلى  32في أنقرة، جمهورية تركيا في الفترة من وذلك 

 القوى العاملة بوزارة القوى العاملة في جمهورية إندونيسيا. وتطوير مركز أبحاثب

 

 

 توفير ضاء من خاللبناء القدرات في الدول األعأنشطة من جانبه، واصل البنك اإلسالمي للتنمية  -62

خالل عام وتنمية المهارات والكفاءات. وخلق فرص عمل بهدف التدريب المهني وغير المهني 

خلق  أثمرت عن، دورات تدريبيةشخص في العديد من الدول األعضاء  6111 تلقى نحو، 6132

 شخص. 36111 لنحو فرص عمل جديدة

 

 

 لمنظمة التعاون اإلسالميالتوقيع على النظام األساسي لمركز العمل التابع  (ب)

توقيع النظام األساسي لمركز بضرورة الدول األعضاء في المنظمة واصلت األمانة العامة توعية  -62

العمل التابع للمنظمة والتصديق عليه لتسهيل انطالق عمله في الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، 

لى النظام أذربيجان عة جمهوريصدقت تجدر اإلشارة إلى أنه خالل الفترة قيد االستعراض، 

خالل جمهورية موريتانيا اإلسالمية وجمهورية السودان عليه وقعت كما  ،األساسي المذكور

في  6132مارس  6و 3تي ع قدت يومي ال ،وزراء الخارجيةمجلس واألربعين ل ةالسادسدورة ال

في جدة في  اسيالنظام األسوقعت جمهورية بنين على  ، كماإلمارات العربية المتحدةباأبو ظبي 

اإلسالمي التي تعاون لدول األعضاء في منظمة اللبذلك يصبح العدد اإلجمالي . 6132يونيو  62

 دول. ست هو المذكور، على النظام األساسيوقعت 

تجدر اإلشارة إلى أن النظام األساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون وفي ضوء ما تقدم،  -11

دول أعضاء في المنظمة  31بَّق مؤقتاً عند توقيع ما ال يقل عن اإلسالمي ينص على أنه سوف يط

 دول أعضاء صكوَك تصديقها عليه. 31عليه، في حين سيدخل حيز النفاذ بشكل نهائي عندما تقدم 
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اإلمارات العربية المتحدة دولة تعمل األمانة العامة في الوقت الحالي مع السلطات المختصة في  -13

المقرر عقده في ولمؤتمر اإلسالمي الخامس لوزراء العمل الخاصة با ةالتخاذ الترتيبات الالزم

 .6161اإلمارات العربية المتحدة في عام بدولة أبو ظبي، 

من الدول األعضاء األخرى في المنظمة استكمال جميع  طلبهااألمانة العامة جدد وعليه، ت -16

كما تحث  رب فرصة ممكنة.الترتيبات الالزمة لالنضمام إلى النظام األساسي المذكور في أق

في المؤتمر اإلسالمي الخامس لوزراء  بفاعليةاألمانة العامة الدول األعضاء على المشاركة 

 العمل.

ا   اإلسالمية البينية واالستثمار اإلسالمي البيني التجارة  - رابعا

عزيز اتسمت أنشطة التجارة اإلسالمية البينية باتخاذ إجراءات ومبادرات تعاونية في مجال ت -11

التجارة وتمويلها وتسهيلها وتأمين ائتمان الصادرات، فضال عن تطوير قطاع المنتجات الحالل 

بين بلدان الجنوب األعضاء في منظمة التعاون فيما وبناء القدرات االستثمار والتعاون  وتشجيع

 وليين. التنسيق مع الشركاء اإلقليميين والدعمليات اإلسالمي، بما في ذلك مختلف المشاورات و

 لمحة عن آخر المستجدات في مجال التجارة اإلسالمية البينية (أ

ً لبيانات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بلغ  -14  123.4 حجم التجارة اإلسالمية البينيةصافي وفقا

، 6132مليار دوالر أمريكي في عام  166.6 ، مقارنة بـ6132مليار دوالر أمريكي في عام 

باإلضافة الى  الغذائيةالتعدينية و والمنتجات ،النفط السلع بما في ذلكأسعار  تقلب سبببوذلك 

البينية اإلسالمية ذلك، ارتفعت حصة التجارة عالوة على . الدوالر واليورو صرفتقلبات سعر 

في  6132في عام  %32.2 حيث كانت ٪2لتجارة الخارجية للدول األعضاء بنسبة إجمالي ا من

 .6132في عام  %63.6 حين بلغت

هي اإلمارات  التجارة اإلسالمية البينيةالمنخرطة في  كانت البلدان الرئيسية ،6132في عام  -12

ومصر  والعراق وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

لمنظمة التجارة البينية حجم ن في المائة م 23.2سجلت هذه الدول قد وعمان. سلطنة باكستان وو

 مليار دوالر. 242قدره  جموعبماإلسالمي  تعاونال

 

بلداً الهدف المسطر في "برنامج عمل منظمة التعاون  13حقق حوالي ، 6132وفي عام  -12

السودان هذه الدول هي . %62نسبة  " المتعلق ببلوغ التجارة اإلسالمية البينية6162-اإلسالمي

 السنغالو ماليوأفغانستان وطاجيكستان و توغوو البحرينوسوريا و الصومالوغامبيا وجيبوتي و

 إلمارات العربية المتحدةوا غينيا بيساوو ليمنوا غينياو األردنو بنينو لبنانو عمانسلطنة و

لنيجر وتركمانستان وتشاد وقيرغيزستان وليبيا والكويت وامصر وإيران والعراق و أوزبكستانو

 .وباكستان وكوت ديفوار

 

الدول حصة  ارتفعتاإلسالمي كمجموعة، فقد  التعاونالعالمية لدول منظمة لتجارة فيما يتعلق با -12

تريليون دوالر أمريكي في  1.2 إلى 6132تريليون دوالر أمريكي في عام  1.6 من اإلسالمية

حواجز جمركية ، ووجود السلع . كان ذلك نتيجة تقلب أسعار%31.2 بنمو قدره، أي 6132عام 

بلغت قد ووالبيئة الهشة لالقتصاد والتجارة العالميين.  ،االستثماروغير جمركية أمام التجارة و

من التجارة  %2.6 مقابل 6132في عام  %2.4اإلسالمي تعاون حصة التجارة في دول منظمة ال

 .%6.6 انخفاض بنسبةب، أي 6132العالمية في عام 
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 تعزيز التجارة (ب

مي، من خالل مؤسساتها المعنية، منظمة التعاون اإلسال عقدتخالل الفترة قيد االستعراض،  -12

منتجات سلع وة وزيادة الوصول إلى يالمعارض المتخصصة التالية بهدف تعزيز المبادالت التجار

 الدول األعضاء في المنظمة:

 إسطنبول، الجمهورية منظمة التعاون اإلسالمي،  دولللمنتجات الحالل ل السادس المعرض

زائر  11161.حوالي المعرض مشاركة  اهد هذش (:6132ديسمبر  6-نوفمبر 62التركية )

ً  وفداً  621شركة و  321وأكثر من  ً  تجاريا  .دوليا

 2-2، )أبيدجان، كوت ديفوار ،ةلصحلاإلسالمي منظمة التعاون لمعرض لرابعة الدورة ا 

وت ديفوار. وقد كبالتعاون مع وزارة الصحة والنظافة العامة في جمهورية ( 6132ديسمبر 

 اجتماعا للشركات. 61 تنظيموزائر  6111و دول 31ة مشاركة أكثر من شهدت هذه الدور

 2العراق )جمهورية ، بغداد، اإلسالميتعاون المعرض التجاري السادس عشر لمنظمة ال-

في  اإلسالميتعاون المعرض التجاري السادس عشر لمنظمة القد ع   (.6132أبريل  31

الصادر  قرارال بموجب، 6132أبريل  31 إلى 2الجمهورية العراقية في الفترة من بغداد ب

وذلك بالتعاون بين السلطات  ،واألربعين لمجلس وزراء الخارجيةخامسة الدورة ال عن

 .المعنية في جمهورية العراق والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة

  تعاونفي الدول األعضاء في منظمة ال كواللوجيستيالمعرض والمنتدى األول للنقل 

في في الدول األعضاء  واللوجيستيكالمعرض والمنتدى األول حول النقل  نعقدا اإلسالمي.

أبريل  31و 2 يومي ،في الدار البيضاء، المملكة المغربية، اإلسالمي التعاونمنظمة 

 LOGISMED) لوجستيكبالتزامن مع النسخة الثامنة من المعرض الدولي للنقل وال ،6132

بالتعاون مع النافذة الوطنية  الحدث اهذ ة التجارةالمركز اإلسالمي لتنمي. ونظم (2019

الشركة و( PORTNETلمملكة المغربية )في ا الخارجيةإجراءات التجارية المعنية ب الموحدة

التجارة  اإلسالمي لتنميةمركز ال نظمعلى هامش هذا الحدث، و(. LOGISMEDالمغربية )

 اإلسالمي. تعاونء في منظمة التسهيل التجارة في الدول األعضاحول  يةحلقة نقاشأيضا 

 

 تمويل التجارة وتأمين ائتمان الصادرات (ج

ة المطردة في عمليات تمويل التجارة من طرف أجهزة المنظمة المعنية إسهاماً دأسهمت الزيا -12

كبيراً في تحفيز القدرة اإلنتاجية وتحقيق نمو ملحوظ في أوساط المؤسسات المستفيدة في الدول 

وتمثل الهاجس األساسي في تحديد إجراءات متماسكة لضمان حصول  األعضاء في المنظمة.

على تمويل تجاري، خاصةً في مختلف مناطق  المشاريع الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة

 المنظمة.

المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل بلغت موافقات تمويل التجارة التي أقرتها ، 6132في عام  -41

مليار دوالر أمريكي في عام  2.3المتمثل في هدف مريكي )مقابل المليار دوالر أ 2.6التجارة 

من و. 6132مليار دوالر أمريكي في عام  4.2مقارنة بمبلغ  ٪ 2.3بزيادة قدرها أي (، 6132

 4.3المتمثل في هدف مقارنة بالدوالر أمريكي )مليار  4.2المدفوعات قيمة ناحية أخرى، وصلت 

مليار دوالر في عام  1.4بـ مقارنة  ٪ 16.1بزيادة قدرها أي (، 6132مليار دوالر في عام 

6132. 

العربية التجارة جسور الرائد "برنامج ال مؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةال تأطلق -43

أداة لزيادة الفرص االقتصادية ودعم النمو باعتبارها تعزيز التجارة يتوخى الذي و "،اإلفريقية

تعاون ل العربية ودول جنوب الصحراء الكبرى األعضاء في منظمة الالشامل والمستدام في الدو

 :فيما يلي المعالم الرئيسية للبرنامجوتتمثل إلسالمي. ا
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  األغذية الزراعية والمنتجات الصيدالنيةمجالي في تعزيز الشراكات التجارية 

 األفريقي يتونسالألعمال جلس االشراكة مع م  

 البيني فريقيلتجاري األفي المعرض ا ةشاركالمو ةساهمالم  

  العربية اإلفريقيةالتجارة برنامج جسور لإنشاء وإدارة اللجنة التوجيهية 

 لبرنامج، وهما مجلس اإلداري لهيكل مكونين الرئيسيين في الاالجتماع األول لل عقد

 .اإلدارة واللجنة التنفيذية

، والذي يهدف إلى مد ريقياغرب إففي الصغيرة والمتوسطة منشآت لابرنامج  المؤسسة تكما أطلق -46

غرب أفريقيا والمصارف من خالل بناء  منطقة الصغيرة والمتوسطة فيمنشآت بين الالجسور 

الصغيرة والمتوسطة والبنوك التي ستستفيد من االستخدام الفعال لخطوط منشآت قدرات كل من ال

 ية في هذا المجال:تشمل اإلنجازات الرئيسو. لمنشآت المذكورةالتمويل التي تهدف إلى دعم ا

  ؛لسنغال وبوركينا فاسوفي اإطالق مشاريع تجريبية 

 ؛ةع الرائديراالموارد للمشحشد إقامة شراكات و 

 .توقيع اتفاقيات مع البنك الشريك والوكالة المنفذة 

عاًما،  62منذ إنشائها قبل  ،المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادراتتمكنت  -41

موقعها ، من تعزيز وتأمين االستثمار يتكافلالالئتمان ه من خدمات في مجال اما تقدموبفضل 

أدى . وفي حين بين الدول األعضاء اتمعامالت التجارية وتدفق االستثمارالتوسيع نطاق والفريد 

لعديد من اأمام أيًضا ها ، فقد وضعوذات تأثيرمالية متعددة األطراف المؤسسة هيئة ذلك إلى جعل 

 العالمية.التحديات 

مليار دوالر  2.11لتبلغ  ٪61من زيادة أعمالها المؤمنة بنسبة  المؤسسة، تمكنت 6132في عام  -44

أعمال التأمين بلغت قيمة . و6132مليار دوالر أمريكي خالل عام  2.21مقارنة بـ  ،أمريكي

عام  مليار دوالر أمريكي في 2،23مليار دوالر أمريكي مقارنة بـ  2.32التجارية ذات الصلة 

لتصل إلى  ٪22ارتفعت قيمة أعمال االستثمار بنسبة في حين ، ٪ 2بزيادة قدرها أي ، 6132

 مليار دوالر أمريكي. 3.26مليار دوالر أمريكي مقارنة بـ  6.24

مليار دوالر أمريكي لصادرات  4.23إلى دعم بقيمة  المؤسسةخدمات تحول تأثير نتيجة لذلك،  -42

مليار دوالر  6.24دوالر أمريكي لواردات البلدان األعضاء، و مليار 4.62البلدان األعضاء، و

مليار دوالر  3.32و ،أمريكي لالستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى البلدان األعضاء

 تبلغمن الدول األعضاء. باإلضافة إلى ذلك، اآلتية أمريكي لالستثمارات الخارجية المباشرة 

مليار دوالر  2.2اإلسالمي تعاون داخل منظمة اللقطاع األعمال  المؤسسةقيمة الدعم الذي قدمته 

 دولة. 12في أمريكي 

 تسهيل التجارة (د

واصلت األمانة العامة توعية الدول األعضاء بضرورة إنفاذ مختلف صكوك المنظمة متعددة  -42

 األطراف في مجال التجارة. وبالرغم من أن لجنة المفاوضات التجارية المعنية بنظام األفضلية

المشمولة بهذا منظمة التعاون اإلسالمي لم تتمكن من عقد اجتماعها خالل الفترة في  التجارية

التقرير، فقد تم إرفاق حالة التوقيع والتصديق على اتفاقيات المنظمة االقتصادية، ومنها نظام 

 (.3األفضلية التجارية في منظمة التعاون اإلسالمي، بهذا التقرير )الملحق 

في المنظمة قوائم منتجاتها التي تشملها االمتيازات الجمركية في إطار  ولة عضواً د 34وأرسلت  -42

نظام األفضلية التجارية في منظمة التعاون اإلسالمي إلى أمانة لجنة المفاوضات التجارية. وهذه 

الدول هي السعودية والبحرين واإلمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب وع مان وقطر 

ليزيا وسوريا وبنغالديش وإيران وباكستان واألردن. إضافة إلى ذلك، أشعرت كل من وتركيا وما

باكستان وبنغالديش واألردن والمغرب وتركيا أمانة لجنة المفاوضات التجارية بما اتخذته من 

 تدابير داخلية لتنفيذ قواعد المنشأ الخاصة بنظام األفضلية التجارية في منظمة التعاون اإلسالمي.



2 

 

ت أمانة لجنة المفاوضات التجارية من الدول األعضاء المعنية إشعارها بما سوف تتخذه من وطلب -42

تدابير داخلية لتنفيذ قواعد منشأ نظام األفضلية التجارية في منظمة التعاون اإلسالمي في أقرب 

ن فرصة ممكنة. ورحبت اللجنة بتقديم كل من تركيا وماليزيا وبنغالديش وباكستان واألردن وإيرا

 قوائم امتيازات حديثة ألمانة لجنة المفاوضات.

كمل عمليات التوقيع أو التصديق على ستوعليه، يتعين تجديد الدعوة للدول األعضاء التي لم ت -42

االتفاقيات االقتصادية لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى أن تقوم بذلك في أقرب فرصة ممكنة. وفي 

في ي وقعت وصدقت على نظام األفضلية التجارية السياق نفسه، قد ترغب الدول األعضاء الت

منظمة التعاون اإلسالمي في إرسال المستندات المطلوبة، وفقاً للفقرات الواردة في هذا الشأن في 

كومسيك. ويشمل ذلك تقديم أقساط تخفيضاتها السنوية وزراء الخارجية وقرارات كل من مجلس 

الزمنية لالمتيازات( وعيّنات من الشهادات وعينات المحددة إلى جانب قائمة المنتجات )الجداول 

 مطبوعة من األختام التي ت ستخدم في جماركها وإكمال تشريعاتها الداخلية وتدابيرها اإلدارية. 

21-  ً المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  اإلسالمي ذات الصلة، نظمتعاون مع قرارات منظمة ال تمشيا

، بالتعاون مع وزارة ية للتجارة والصناعة والزراعةكومسيك والغرفة اإلسالممكتب تنسيق و

فيما عمل تدريبية حول نظام األفضليات التجارية حلقة ، نالتجارة والصناعة في جمهورية السودا

وذلك يومي  ،اإلسالمي والنظام التجاري متعدد األطرافتعاون منظمة الفي األعضاء الدول بين 

 ، التي حضرهاهذه الحلقةاستهدفت . وية السودانجمهوربفي الخرطوم  6132ديسمبر  32و 32

زيادة الوعي ، مشارًكا من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص في السودان 21أكثر من 

بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما بأهمية نظام األفضليات التجارية 

في ذلك انضمام السودان إلى نشأ حديثاً، بما الملنظام التجاري متعدد األطراف اوبروتوكوالته و

نظام األفضليات من حيث كونها شرحت طبيعة العمل مفيدة حلقة كانت ومنظمة التجارة العالمية. 

في توسيع العالقات التجارية بين الدول بيّنت مدى أهميته وفعاليته التجارية للقطاع الخاص و

 األعضاء.

 

 

 االستثمار تشجيع (ه

 العامة والخاصة اتستثمارعاون اإلسالمي رفيع المستوى لالمؤتمر منظمة الت

بعين لمجلس وزراء الخارجية، واألر السادسةالصادر عن الدورة ق ا - 6/42رقم  عمالً بالقرار  -23

 ،اإلسالمي التعاونستنظم األمانة العامة لمنظمة ، باإلمارات العربية المتحدة ظبي أبوعقد في منال

مؤتمر ال ،ذات الصلةمنظمة التعاون اإلسالمي ومؤسسات  التركيةرية بالتعاون مع حكومة الجمهو

ديسمبر  31و  2اسطنبول يومي  مدينة في ةوالخاص ات العامةستثماراإلسالمي رفيع المستوى لال

6132.  

 

 ،لمؤتمر سالف الذكرلوفي هذا الصدد، استضافت الجمهورية التركية ثالثة اجتماعات تحضيرية  -26

 34واجتماعين اخرين في مدينة إسطنبول في  6132ابريل  62قرة بتاريخ نأ في مدينةاألول 

 مشروع من إعداد المذكورة االجتماعات وانتهتلى التوالي.  ع 6132سبتمبر  2و  6132يونيو 

ميع جوغيرها من الوثائق ذات الصلة. ووزعت  عملالبرنامج  ومشروعمفاهيمية المذكرة ال

 .6132 سبتمبر 11 فيأوراق العمل على الدول األعضاء 

 

منظمة دول في  ات في القطاعين العام والخاصلصانعي السياس منصةهدف المؤتمر إلى توفير ي -21

اإلسالمي لاللتقاء فيما بينهم والتواصل مع صانعي السياسات على الصعيدين الوطني  التعاون

األعمال  ةلقادواإلقليمي بهدف تبادل األفكار حول طرق تحسين مناخ األعمال وخلق فرصة 

سبل المؤتمر أيًضا  وسيناقشالستكشاف التحديات والفرص في القطاعات االستراتيجية الرئيسية. 
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الحواجز أمام حرية حركة السلع  مختلفمن خالل إزالة اإلسالمي البيني االستثمار تنمية 

قت نفسه اإلسالمي، وفي الو التعاونوالخدمات واألفراد والتمويل بين الدول األعضاء في منظمة 

  اإلسالمي. التعاونتعزيز سهولة ممارسة األعمال التجارية داخل منطقة منظمة 

 

 االستثمارية منظمة التعاون اإلسالمي لتسوية المنازعاتدائمة لإنشاء آلية  (0)

األميَن اق، -3/41رقم  هاقراربموجب  ،مجلس وزراء الخارجيةل نوالثالثة واألربعة دورال تكلف -24

المنظمة وبالتشاور مع الدول األعضاء واألجهزة ومؤسسات  ،اون اإلسالميالعامَّ لمنظمة التع

كومسيك، باقتراح طرائق إلنشاء هيئة دائمة لتسوية المنازعات الناشئة ومن ضمنها ذات الصلة، 

منظمة. وفي هذا العن اتفاقية تعزيز وحماية وضمان االستثمارات فيما بين الدول األعضاء في 

بالتنسيق مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي  ،ة العامةأعدت األمانالسياق، 

 اتاتفاقية االستثمارالناشئة عن إنشاء آلية دائمة لتسوية المنازعات ة بشأن يتصورورقة ، للتنمية

مجلس وزراء لواألربعين إلى الدورة السادسة  يةرتصوورقة الوقد ق دمت هذه الالمذكورة أعاله. 

كما تم ، 6132مارس  6و 3 يومياإلمارات العربية المتحدة بالتي عقدت في أبو ظبي  ،الخارجية

 .6132على الدول األعضاء في فبراير تعميمها 

مجلس أحاطت الدورة السادسة واألربعون ل، اق )ب(-6/42 هاقراروبموجب بناًء على ذلك،  -22

اقترحت طرائق تي وال ،ين العامالواردة في تقرير األمتصورية ورقة الالبعلًما  وزراء الخارجية

لى اجتماع لتصورية عورقة اال عرضوطلبت من األمانة العامة  الدائمة المذكورة هيئةالإلنشاء 

وذلك كومسيك، إلى لدراستها قبل تقديمها  يندوليال ينحكوميالخبراء من المفتوح العضوية لفريق 

منظمة ذات الاألعضاء ومؤسسات  بين الدولفي هذا الموضوع إجراء مزيد من المناقشات بهدف 

 لوفاء بمتطلبات االتفاق المذكور أعاله.لالصلة بهدف تحديد الطرائق المناسبة 

22-  ً لدول األعضاء في توعويا لنظمت األمانة العامة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية اجتماعا

اإلسالمي لتسوية  تعاونلمنظمة المنظمة التعاون اإلسالمي بشأن اآللية الدائمة المقترحة 

على  6132ابريل  3 يومنيويورك في بمقر األمم المتحدة  ، وذلكفي مجال االستثمارالمنازعات 

قد . وأونسيترال(متحدة للقانون التجاري الدولي )للجنة األمم ال فريق العمل الثالثهامش اجتماع 

 ن خبيراً من الدول األعضاء.نحو ثالثي شارك في االجتماع

 المنتجات الحاللتطوير قطاع  (و

ع قد معرض الحالل السادس  ،لكومسيكن يقرار الصادر عن الدورة الرابعة والثالثالبموجب  -22

ديسمبر  6ر إلى نوفمب 62 منلمنظمة التعاون اإلسالمي ومؤتمر القمة العالمي للحالل في الفترة 

ي إطار ، وذلك فنرجب طيب أردوغا ،حت رعاية الرئيس التركيت تركيا، في إسطنبول 6132

ة تحت المركز اإلسالمي لتنمية التجارو معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالميةالتعاون بين 

معرض وللحالل  ةالقمة العالميوتهدف  شعار "الحالل والحياة الصحية: التوعية واالستدامة".

الل وتبادل الحاإلسالمية البينية في مجال لتجارة إلى تعزيز ا للحاللمنظمة التعاون اإلسالمي 

  اإلسالمي.تعاون منظمة الفي هذا المجال من خالل أحدث التطورات 

 

معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية خالل القمة العالمية للحالل لعام الِعلمي لمؤتمر الع قد  -22

من بارًزا را يخبوا لمً اع 21ألقى خالله ، و6132ديسمبر  3إلى نوفمبر  62في الفترة من  6132

 ،الذبحولحوم الاألغذية الحالل ووفي مجاالت راسات دحول  اعروضكلمات و ع أنحاء العالمجمي

 اتالحالل، وسلسلة إمداداعتماد المنتجات والمستحضرات الصيدالنية الحالل، والمختبرات و

المؤتمر العلمي في ويجري تجميع وقائع الحالل.  يةمنتجات الجلداألعالف الحالل والالحالل، و

  .الحقًا تم نشرهكتاب سي
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ً من  (21) 6132 استضافت القمة العالمية للحالل -22 جلساتها  كما حضر، دولة مختلفة 62متحدثا

معرض منظمة التعاون اإلسالمي شّكل دولة مختلفة. وفي الوقت نفسه،  12شخص من  2111

عقد و شبكاتا وإنشاء هتنظمأ/ ادولة مختلفة لتقديم منتجاته 11شركة من  121فرصة لـ لحالل ل

 في هذه الصناعة. ةمساهمجهة دور كل براز إللقاءات فيما بينها 

للمنتجات الحالل معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية ع قد مؤتمر إقليمي حول "تنفيذ معايير  -21

ظم المؤتمر ن  وجمهورية قيرغيزستان. ب في بيشكيك 6132نوفمبر  32يوم في آسيا الوسطى" 

ممثالً  361حوالي ، وحضره ووزارة االقتصاد في جمهورية قيرغيزستان دباالشتراك بين المعه

قيرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان  اتمن القطاعين العام والخاص من جمهوري

 وأوزبكستان.

لمراجعي الحسابات  األساسي البرنامج التدريبيمعهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية  عقد -23

نوفمبر  66 - 61في الفترة من جمهورية قيرغيزستان ، ى في بيشكيكفي آسيا الوسط 6132 لعام

مشاركاً من القطاعين العام والخاص من قيرغيزستان وطاجيكستان  11. وحضر التدريب 6132

، وتم تنظيمه باالشتراك التدريب باللغتين اإلنجليزية والروسيةجرى ووكازاخستان وأوزبكستان. 

 .جمهورية قيرغيزستان وزارة االقتصاد فيبين المعهد و

ا    تنمية قطاع السياحة -خامسا

واألربعون لمجلس وزراء الخارجية باالحتفال بجائزة عاصمة السياحة  السادسةأشادت الدورة  -26

االسالمية، وشجعت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على المشاركة بنشاط في 

ن الفائزة. وحث مجلس وزراء الخارجية جميع برامج االحتفاء المقرر تنظيمها في مختلف البلدا

داخل  ةالسياحي اتعزيز التدفقلتسنوية عن السياحة اإلسالمية فعاليات الدول األعضاء على تنظيم 

حث القطاع الخاص في الدول األعضاء على تعزيز السياحة كما بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، 

الثالث المزمع عقده اإلسالمي في المعرض السياحي  اإلسالمية البينية من خالل المشاركة الفعالة

المقرر تنظيمه على هامش المعرض في ذلك الحدث ، بما 6132في عام  مدينة الكويتفي 

 . المتعلق بمنتدى المستثمرين من القطاعين العام والخاص في مجال السياحةو

 5151و 5102 يسالمية لعاملسياحة اإلا اصمةبعاالحتفاء  (أ

، احتفاالً دكا العاصمةفي  6132يوليو  36-33 ي، يوممهورية بنجالديش الشعبيةجنظمت حكومة  -21

افتتحت رئيسة الوزراء الشيخة . و6132عاصمةً للسياحة اإلسالمية لعام  دكابمناسبة اختيار 

من الدول  دولة 11يومين بحضور ممثلين عن أكثر من  لمدة حسينة االحتفال الرسمي الذي استمر

 التعاونطلبت األمانة العامة من جميع مؤسسات منظمة واإلسالمي.  التعاونة في منظم اءعضاأل

لعام  عاصمة السياحة االسالميةاإلسالمي ذات الصلة تقديم برامجها المقترحة لالحتفال بجائزة 

 ، بما في ذلك برنامج بناء القدرات في مجال السياحة اإلسالمية.6132

 

للمسلمين في مدينة  المالئمةحول "تنمية السياحة دولية  وفي هذا الصدد، نظم مركز أنقرة ندوة -24

هذه الندوة  وهدفت. 6132أكتوبر  32 يوم الديشجبن، في دكاوذلك توزيع الجوائز، ل دكا" وحفال

في التنمية االقتصادية من خالل  للمسلمين المالئمةالسياحة  لدمجاستكشاف طرق  الى الدولية

 مبادرات الجديدة والقائمة.في ال الجهات المعنيةمختلف  إشراك

 

أجرت ، 6161لعام  سالميةاإلللسياحة  عاصمة غاباالمدينة  باختيارفيما يتعلق بترتيبات االحتفال  -22

فيما يتعلق  في جمهورية أذربيجانالوكالة الوطنية للسياحة مع  اتصاالتها األمانة العامة بالفعل

على  بهذه المناسبة احتفال عزمها تنظيمجان أكدت حكومة أذربي ،لهذه الغايةتحقيقا هذا الشأن. وب

في أذربيجان في عام  عقدهالمزمع ، المي الحادي عشر لوزراء السياحةهامش المؤتمر اإلس

 في الوقت المناسب.إخطار الدول بموعد المؤتمر ومكان انعقاده . وسيتم 6161
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ل األعضاء في منظمة خارطة الطريق االستراتيجية لتنمية السياحة اإلسالمية في الدوتنفيذ  (ب

 التعاون اإلسالمي

خارطة الطريق االستراتيجية لتنمية السياحة اإلسالمية في الدول األعضاء في تمشيًا مع تنفيذ  -22

لمنظمة، نظم مركز أنقرة، لوفي إطار برنامج بناء القدرات السياحية  منظمة التعاون اإلسالمي

موضوع أيام حول  1مية، دورة تدريبية لمدة بالتعاون مع معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسال

 31من أوزبكستان ، في طشقندالمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، "السياحة الحالل وخدمة الضيافة 

  .6132نوفمبر  32إلى 

، اإلسالميتعاون منظمة ال دولالسياحة الحالل في وضعية على  يأساسبشكل ركز التدريب  -22

معايير السياحة الحالل في ، وراهنةالتاريخ والممارسات الالحالل: في مجال  واالعتمادالتصديق و

تعاون تطوير وتسويق منتجات وخدمات السياحة الحالل في دول منظمة الو ،جميع أنحاء العالم

متعمق لالحتياجات الدينية للمسافرين الفهم كما شمل التدريب مواضيع أخرى هي: الاإلسالمي. 

واألبعاد االجتماعية واالقتصادية والثقافية للسياحة والمؤثرات ئيسية فهم المالمح الر، والمسلمين

منظمة  دولوتصميم االتصاالت االستراتيجية والعالمات التجارية للسياحة الحالل في ، الحالل

زيارة دراسية إلى مختلف قام المشاركون بالدورة التدريبية النظرية، عقب واإلسالمي.  تعاونال

 .المبادئ اإلسالمية لمتوافقة معاالفنادق والمواقع 

اإلسالمي لتنفيذ خارطة الطريق  التعاونفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها منظمة  -22

ومكتب تنسيق كومسيك، بالتعاون  المركز اإلسالمي لتنمية التجارةاالستراتيجية المذكورة، نظم 

 المالئمةتطوير السياحة  تدريبية حول عمل يانا، ورشةوفي سورينام وغ المعنيةمع السلطات 

يوليو  32إلى  32سورينام في الفترة من ، مدينة باراماريبويانا في وللمسلمين في سورينام وغ

 للمسلمين المالئمةالسياحة  مجال يانا فيوتعزيز قدرة سورينام وغ الى هذه الورشة هدفت. 6132

تبادل واإلسالمي  التعاونمن أجل زيادة عدد السياح الوافدين من الدول األعضاء في منظمة 

 التعاوناألعضاء في منظمة  والمؤسسات أفضل الممارسات في هذا المجال مع خبراء الدول

ومسيك/ كل السياحة في القطاع الخاص لمنتدىاإلسالمي. باإلضافة إلى ذلك، ع قد االجتماع السابع 

تحت شعار  6132تمبر سب 2 يوم جمهورية تركيا، إسطنبول مدينة في ،منظمة التعاون االسالمي

 اإلسالمي". التعاونمنظمة في "آفاق تطوير السياحة الصحية في الدول األعضاء 

في دورة إحصائية  6132ديسمبر  2إلى  4في الفترة من باإلضافة إلى ذلك، نظم مركز أنقرة  -22

 إندونيسيافي  المركزية لإلحصاء الهيئةقدمها خبير من  ،ة"يحصاءات السياحاإلحول "بروناي 

 في بروناي دار السالم.هيئة التخطيط االقتصادي والتنمية بمشاركة مسؤولين معنيين من 

 

 

 معرض ومنتدى السياحة

، بالتنسيق مع التجارةلتنمية  االسالميلسياحة، سينظم المركز لمعرض ومنتدى  بانعقادفيما يتعلق  -21

الديكور الداخلي للدول االستثنائية لمعرض السياحة والحرف اليدوية و النسخةالبلد المضيف، 

ديسمبر  61-32دولة الكويت في ، اإلسالمي في مدينة الكويت التعاوناألعضاء في منظمة 

من  ي مجال السياحةفلمستثمرين ل منتدى أيضاً على هامش الحدث سالف الذكر عقدوسي. 6132

 .الخاص والعام ينالقطاع

ا   التعاون في مجال النقل  -سادسا

تعاون النقل مجااًل مهًما للتفاعل بين الدول األعضاء في منظمة اليظل التعاون في قطاع  -23

التي  تشير اإلحصائيات المتاحة إلى أن هذا القطاع قد سجل العديد من أنشطة التعاونواإلسالمي. 

على سبيل المثال، فالنمو المسجل في هذا القطاع الفرعي. ها ساهمت في تحقيق نإيمكن القول 

من الشحن العالمي  ٪ 32.6من المسافرين العالميين و ٪ 34اإلسالمي اون تعبلدان منظمة النقلت 

. 6112من الشحن العالمي في عام  ٪ 31العالميين و مسافرين من ال ٪ 2مقابل  ،6132في عام 
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 262على طول كازاخستان وتركمانستان سكة الحديد الرابطة بين خط مثل يباإلضافة إلى ذلك، 

عالوة على خط ، 6134بنك اإلسالمي للتنمية جزئياً وتم تدشينها في عام التي مولها الو، اكيلومتر

بورتسودان واتفاقية ممر النقل بين أوزبكستان -داكارلمنظمة التعاون اإلسالمي حديد السكة ال

ر التعاون في مجال النقل باد( أمثلة جيدة على تطوّ آستان وإيران وعمان )اتفاقية عشق وتركمان

ويلخص هذا الجزء من التقرير المستجدات  اإلسالمي.تعاون في منظمة ال بين الدول األعضاء

 واألنشطة المبرمجة لمنظمة التعاون اإلسالمي في هذا القطاع الهام.

 المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء النقل  (أ

جاري والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والترابعة في التقرير الذي ق دم للدورة الورد كما  -26

بعرض استضافة الدورة الثانية للمؤتمر قد تفضلت حكومة جمهورية السودان كانت "كومسيك"، 

 . إال أنه تم تأجيل هذه الدورة6132ديسمبر  32إلى  32اإلسالمي لوزراء النقل في الفترة من 

 ألسباب لوجستية طارئة.الثانية 

في أبو زراء الخارجية، التي ع قدت مجلس وواألربعون لسادسة الدورة ال تفي ضوء ما تقدم، طلب -21

تعاون ، من األمين العام لمنظمة ال6132مارس  6و 3يومي اإلمارات العربية المتحدة بظبي 

عقد لالترتيبات الالزمة مع السلطات المختصة في جمهورية السودان االتفاق على اإلسالمي 

تعمل األمانة العامة غاية لهذة الوفي وقت مبكر. لوزراء النقل مؤتمر اإلسالمي دورة الثانية للال

توقع يالذي المذكور  المؤتمر تحديد تاريخ جديد لعقدحالياً مع السلطات المعنية في السودان على 

النقل وأن يستعرض التقدم في مجال جري تقييماً لتنفيذ قرارات منظمة التعاون اإلسالمي أن ي  منه 

بورتسودان. كما  -لخط السكك الحديد دكار المحرز في تنفيذ مشروع منظمة التعاون اإلسالمي

سيّطلع المؤتمر على التقدم المحرز في تنفيذ محاور النقل العابرة للحدود، مثل مشروع السكة 

إيران ومحور الطريق العابرة للصحراء. واألهم من ذلك أن -تركمانستان-خستانالحديد كازا

المؤتمر سوف يستعرض ويقّر اإلجراءات التي تتوخى المنظمة اتخاذها في إطار سياستها 

 الخاصة بتنمية البنى التحتية والتكامل اإلقليمي في قطاع النقل.

ة التي يضطلع بها االتحاد اإلسالمي إضافة إلى ذلك، سوف يستمع المؤتمر لعرض عن األنشط -24

والتحديات التي تواجهه ويصدر رأيه بشأن سبل وطرائق تعزيز دور االتحاد في  لمالكي البواخر

 تنفيذ خطة منظمة التعاون اإلسالمي بشأن التعاون في القطاع البحري.

األعضاء في بين الدول  عوائق الربطب تتعلق دراسات جمععالوة على ذلك، شرع مركز أنقرة في  -22

حلية في منظمة لبلدان غير الساالتي تواجه االتحديات الرئيسية كذلك اإلسالمي و التعاونمنظمة 

البحث المذكور خالل  نتهاء منااليعتزم مركز أنقرة وفي مجال النقل والتنمية.  التعاون اإلسالمي

من أجل التنمية في . وسيتم إدراج هذا البحث في تقرير مركز أنقرة المعنون "النقل 6161عام 

 .6161عام والمزمع إصداره خالل اإلسالمي"،  التعاونمنظمة  دول

 

 

 

 ( تمويل البنك اإلسالمي للتنمية لمشاريع في قطاع النقلب)

 مشروًعا في قطاع النقل بقيمة 31، أكمل البنك اإلسالمي للتنمية ما مجموعه 6132في عام  

تشاد وبنين و ألبانيا هي اءعضمن الدول األدولة  36 مليون دوالر أمريكي في 212 إجمالية بلغت

 توغووليون سيراوالسنغال وموريتانيا وجمهورية قيرغيزستان وإندونيسيا وغينيا وكوت ديفوار و

 34211كم من الطرق السريعة و  211ما يقرب من  إنشاءوتركيا. وقد ساهمت هذه المشاريع في 

 كم من الطرق المحلية.

 

الجديد لتعزيز االتصال اإلقليمي، على تطوير  نهجهفي إطار  ،مي للتنميةيركز البنك اإلسال -22

" غير الماديةالجوانب "و الماديةالبنية التحتية  بين مواءمةالمشتركة بين الدول من خالل  محاور
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 وطرق المالحة بذلك، ت عطى األولوية لربط الدول غير الساحلية بالموانئوللتكامل اإلقليمي. 

 662.111مبلغ  6132قيقًا لهذه الغاية، خصص البنك اإلسالمي للتنمية في عام تحو. ةالدولي

رين حودوالر أمريكي، على التوالي، إلجراء دراسات تسويقية للم 322.111دوالر أمريكي و 

طريق ب(  الحديدية بين كازاخستان وتركمانستان وإيران؛  ةسكال خط أ( مشروع  :وهما الحاليين

هذين تهدف هذه الدراسات إلى إنشاء آلية إقليمية إلدارة و لصحراء. قة االمحور العابر لمنط

 المدةالتشغيل المنتظم والسلس للقطارات / المركبات مع تقليل  على نحو يضمن المحورين

 التكلفة.خفض و

 

ا: دور القطاع الخاص  سابعا

ماعية االقتصادية ثمة إقرار عام بأن نمو القطاع الخاص عنصٌر أساسيُّ لتحقيق التنمية االجت -22

دعت مختلف دورات في هذا اإلطار، وإتاحة مزيد من الفرص االقتصادية في أي مجتمع. و

إلى تعميم مراعاة دور القطاع الخاص في النهوض  الدوَل األعضاءَ  خارجيةِ المجلس وزراء 

ن التقرير ص هذا الجزء مبالتنمية االجتماعية االقتصادية والتعاون في إطار المنظمة. ومن ثم يلخّ 

 .ذات الصلةأنشطة مؤسسات المنظمة 

والثالثون للجمعية العامة لخامسة والعشرون لمجلس اإلدارة والدورة ا الثامناالجتماع  (أ

 للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

زيادة  بضرورةاإلسالمي  التعاونالدول األعضاء في منظمة  على توعية األمانة العامة دأبت -22

 ة الغرفةتحسين صور وذلك بهدف لغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة،في اعضوية ال

والعشرون ثامن انعقد االجتماع الوتحقيقا لهذه الغاية،  .المستوياتكافة على  وجودها برازإو

والثالثون للجمعية العامة للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة خامسة لمجلس اإلدارة والدورة ال

واعتمدت الجمعية جمهورية مصر العربية. في القاهرة،  6132مارس  4و 1ي عة يوموالزرا

 .6132لغرفة لعام برنامج األنشطة المسّطرة لالعامة 

االجتماع السابع عشر للقطاع الخاص ، 6132تشمل األنشطة الرئيسية المقررة للغرفة خالل عام  -22

سيدات لالعاشر منتدى الادل التجاري؛ و/منتدى التبمنظمة التعاون اإلسالميفي  للدول األعضاء

اإلسالمية؛ ومنتدى/ورشة عمل للمستثمرين من القطاعين العام والخاص في  الدولاألعمال في 

من الصديقة للبيئة النمو األخضر والتكنولوجيا  تشجيعمل حول حلقة عمجال تنمية السياحة؛ و

ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: الدول األع فيالطاقة و ،والغذاء ،المياهخالل الصلة بين 

، الشركات القائمة من خالل تطوير المهارات رفع كفاءة، وحلقة عمل حول التحديات والفرص

 عمل حول تشجيع الصناعات المنزلية من خالل الشركات الصغيرة والمتوسطة. حلقة و

لغرفة ات شارك، اجتماعاتها النظاميةعلى  قيمة أكبر إضفاءومن أجل  ،ذي صلةفي تطور و -21

في ة المصرية يغرف التجارالعام لل تحاداالمع بالتعاون  اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

، 6132مارس  4إلى  6من  في الفترة مصر الرابع لالستثمار، الذي عقد في القاهرة ملتقىتنظيم 

ن للجمعية يالثوالثخامسة ن لمجلس اإلدارة والدورة اليوالعشرثامن االجتماع الوذلك على هامش 

الرئاسة في سياق  ع قد المنتدىوقد . العامة للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

تعزيز التعاون الثالثي في استهدف "، وفريقياإمعا إلى "تحت شعار المصرية لالتحاد اإلفريقي 

العرب وبنوك التكنولوجيا بالمستثمرين قدمي خدمات التجارة واالستثمار من خالل ربط ممجال 

 ،الطاقةو ،الزراعةو ،مشاريع مختارة في مجاالت التصنيع لتنفيذ اإلنمائيةصناديق الالتنمية و

. ذات القيمة المضافة يةاللوجستوالخدمات والتجارة  ،النقلوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و

 ة.فريقياألواألسيوية عمال من المناطق العربية وقطاع األقادة ت هذه المناسبة وقد جمع
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 تبادل أفضل الممارسات لفائدة القطاع الخاص (ب

في  األسرةاألعمال الذي نظمته الغرفة إنشاء بنك سيدات النتائج اإليجابية لمنتدى كان من بين  -23

مليون دوالر أمريكي. وتوفر محفظة البنك المذكور التمويل الصغير  12السودان برأسمال قدره 

والنساء والشباب بشروط متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وقد  للشركات الناشئة واألسر المنتجة

ً تقدم خدمات للشرائح  43توسع البنك في جميع أنحاء السودان، إذ بلغت عدد فروعه  فرعا

 المستهدفة من المجتمع.

تم تقديم المشروع في الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنمية الدول   -26

ي نوفمبر بوركينا فاسو فذي ع قد في واغادوغو، ة التعاون اإلسالمي، الاألعضاء في منظم

 ة األخرىاإلسالميالدول  إمكانية إنشاء كيانات مماثلة في يدعو إلىاعتمد المؤتمر قراراً . و6132

بمجموعة البنك على اتصال الغرفة اإلسالمية فإن في هذا السياق، شباب. ولصالح المرأة وال

 هافيبرامج تدريبية في الدول األعضاء المعنية لتعرلعقد مساعدة حصول على لل اإلسالمي للتنمية

 ليتسنى لها اتباعها. أفضل ممارسات بنك األسرة السودانيب

في  ،التابع لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،أبدى مكتب تعزيز االستثمار والتكنولوجيا  -21

 ةريالصغات إنشاء كيانات لالئتمانحول  ينظمقد ي بتدريبرنامج في مساعدة الاهتمامه ب البحرين

يعرض مصر في  ن االتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعيةكما أة. سربنك األغرار على 

لتوفير التدريب في المجاالت ذات االهتمام المشترك، ال سيما في البلدان  الغرفةأيًضا العمل مع 

فيذ بعض البرامج التدريبية في بلدان رابطة الدول إمكانية تنالجانبان  األفريقية. كما أظهر

 .المستقلة

متناهي في مجال التمويل ال سرةالمفيد والعملي لبنك األ النهجفي ضوء و عالوة على ذلك،  -24

صغر، نشر مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب قصة نجاح بنك األسرة في ال

من  والتعاون الثالثي فيما بين بلدان الجنوب مجال التعاون في الجيدة"الممارسات  بعنوان إصدار

 جرى وقدعلى المستوى العالمي،  وزعإلى عدة لغات و أجل التنمية المستدامة"، الذي ترجم

، في نيويورك بمناسبة يوم األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان 6132سبتمبر  36 يومإطالقه 

 الجنوب.

 اإلسالمي للتحكيمإنشاء مركز منظمة التعاون  .ج

ً مجلس وزراء الخارجية السادسة واألربعون ل دورةال حاطتأ  -22 تي ات خذت نحو بالخطوات ال علما

ً للتحكيم  إنشاء مركز منظمة التعاون اإلسالمي للقرارات ذات الصلة في إسطنبول، وذلك وفقا

بادل السلع رف التجارة وتتضيفه الجمهورية التركية واتحاد غستسحيث كومسيك، الصادرة عن 

 .لغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعةل المنتميةالتركية بوصفه أحد األجهزة 

 والثالثون للجمعية العامة للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعةلخامسة الدورة اوافقت  - 28

 اإلسالمية ةللغرفكمؤسسة تابعة نشاء مركز منظمة التعاون اإلسالمي للتحكيم في إسطنبول على إ

بالتوقيع على  الغرفة اإلسالمية رئيس توفوض ،اإلسالمي ذات الصلة التعاونوفقًا لقرارات منظمة 

  وتنفيذ اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بإنشاء هذا المركز. الوثائقجميع 

 

 برامج بناء القدرات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة -د 

مركز تصادية واالجتماعية والتدريب للدول األسالمية "مركز األبحاث اإلحصائية واالق نظم  - 22

الغرفة اإلسالمية ورشة عمل حول "تأثير والمعلومات في بحاث األبالتعاون مع مركز  "أنقرة

مايو  3وأبريل  11ي يومالصغيرة والمتوسطة" مشاريع استراتيجيات ريادة األعمال على تنمية ال

ن يار ذي الصلة الصادر عن الدورة الرابعة والثالثالقر، وذلك بموجب إيران، في طهران 6132

 كومسيك.ل
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 أنشطة المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص .ه

البنك اإلسالمي حالياً، تمتلك المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، وهي عضو في مجموعة  - 22

ً به بقيمة  مال للتنمية، رأس دولةً عضواً في  24مليارات دوالر، ويشمل مساهموها  4مصرحا

مؤسسات مالية عامة. وتتمثل مهمة المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع  2منظمة التعاون اإلسالمي و

الخاص في دعم التنمية االقتصادية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل توفير 

 التمويل لمشاريع القطاع الخاص وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية.

مليار  2.4، بلغت قيمة موافقاتها اإلجمالية 6132ديسمبر  13إلى غاية وذ إنشاء المؤسسة من  - 22

بلغ إجمالي إنفاق المؤسسة مشروع. ومن حيث حجم اإلنفاق،  411دوالر مخصصة لتمويل أكثر من 

. القطاعاتمليار دوالر. وتوزعت الموافقات التراكمية للمؤسسة بحسب القطاعات على عدد من  1.6

قطاعا العقار والرعاية الصحية ( و%61)الصناعة والتعدين وقطاع  (%22) لماليع ااطلقا هيو

 .%61حو نبعلى التوالي ا موغيره

فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فقد توسعت عمليات المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  21

من  ٪13بنسبة أفريقيا  منطقة الشرق األوسط وشمالأثر دولةً عضواً. وتست 21وغطت أكثر من 

(، وأفريقيا جنوب الصحراء ٪66إجمالي الموافقات، تليها مناطق أوروبا وآسيا الوسطى )

(. ومثّلت حصة المشاريع اإلقليمية/العالمية التي تغطي عدة ٪34(، وآسيا والمحيط الهادئ )32٪)

 من إجمالي الموافقات. ٪32حو نبلدان 

ً للقرار الصادر عن الجمعية   23 العامة للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، زاد رأس وفقا

مليارات دوالر، وارتفع رأس المال المتاح  4المال المصرح به للمؤسسة من ملياَرْي دوالر إلى 

لالكتتاب من مليار دوالر إلى ملياَرْي دوالر. وإلى غاية اليوم، حظيت المؤسسة بدعم قوي من 

مليار  3، ومن أصل 6132مالها العام. وبحلول نهاية عام  ي رأسمساهميها إلجراء زيادة ثانية ف

مليون دوالر  262مساهماً في المؤسسة بشراء أسهم بقيمة  12دوالر أمريكي متاح لالكتتاب، قام 

، حصلت المؤسسة بالفعل من 6132أمريكي. وعلى مستوى المدفوعات، وبحلول نهاية عام 

 دوالر أمريكي. ماليين 431يفوق جمالي مدفوعات بمبلغ إ على ينمختلفين مساهم

ا: برامج التخفيف من وطأة الفقر  ثامنا

ً  يمثل التخفيف من وطأة الفقرال يزال   26 لجهود التنموية للدول األعضاء في منظمة ل كبيراً  تحديا

ً واإلسالمي.  تعاونال التي الفقر  من وطأة تخفيفال مختِلف مبادرات هدفلهذه الغاية، ت تحقيقا

لمنظمة إلى خلق فرص عمل من خالل تعزيز المهارات والقدرة التنافسية وريادة وضعتها ا

، سوف يسلط هذا الجزء الضوء على آخر التطورات فيما يتعلق ببرامج في هذا اإلطاراألعمال. و

اإلسالمي للتخفيف من وطأة الفقر، مثل صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية،  تعاونمنظمة ال

يشمل أنشطة . كما تنمية في أفريقيا والبرنامج الخاص آلسيا الوسطىوالبرنامج الخاص لل

 ة الفقر.وطأمنظمة ذات الصلة في مجال التخفيف من المؤسسات 

 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية (أ

لدول األعضاء في دعوته السابقة لن يسة واألربعسادالجدد مجلس وزراء الخارجية في دورته   21

عهداتها تجاه صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية وتقديم التزامات طوعية المنظمة للوفاء بمختِلف ت

وهو  ،إضافية تشمل تخصيص أوقاف للصندوق من أجل بلوغ رأس المال المستهدف للصندوق

 مليارات دوالر أمريكي. 31

مليار  6.2مال الصندوق  ، بلغ مستوى المساهمات المتعهد بها لرأس6132 ابريل 61وإلى غاية   24

مليار دوالر أمريكي(، والبنك اإلسالمي للتنمية  3.2دولة عضواً ) 42ر أمريكي، التزمت بها دوال

مليارات  31من رأس المال المستهدف المعتمد والبالغ  ٪62)مليار دوالر أمريكي(، وهو ما يمثل 

 لم يتم تسجيل أي التزامكما . 6132دوالر أمريكي. ولم يتم تسجيل أي التزام جديد خالل عام 

 .6132جديد خالل عام 
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مليار دوالر أمريكي، دفع منها البنك اإلسالمي للتنمية  6.222بلغ مجموع االشتراكات المدفوعة   22

دولة  42مليار دوالر أمريكي. ومن أصل  3.222مليار دوالر أمريكي والدول األعضاء  3

دول  31ا أوفت دولة بتعهداتها كاملة، بينم 62عضواً في منظمة التعاون اإلسالمي، أوفت 

وهناك ثماني دول أعضاء في المنظمة  دولةً بعد  بتعهداتها. 33بتعهداتها جزئياً، ولم تِف 

)أفغانستان وجيبوتي وغويانا وقيرغيزستان وليبيا وطاجكستان والصومال واإلمارات العربية 

 المتحدة( لم تتعهد بأي التزامات فيما يتعلق بصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية.

فيما يتعلق بالعمليات، واصل صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية الموافقة على مشاريع في إطار   22

، وبرنامج محو األمية المهنية، وبرنامج ىالصغر تبرامجه الخاصة، مثل برنامج دعم التمويال

 .القرى المستدامة، وبرنامج إنقاذ األم، وبرنامج الطاقة المتجددة للفقراء

 3.322، اعتمادات بقيمة 6112امن اإلسالمي للتنمية، منذ إنشائه في عام أقر صندوق التض  22

دولة عضواً في منظمة التعاون  14مشروعاً في  362دوالر أمريكي لتمويل ما مجموعه مليار 

(؛ %64( التعليم )6(؛ )%42( الزراعة )3اإلسالمي. وكانت قطاعات التركيز الرئيسية هي: )

(. وكانت البلدان األقل نمواً في منظمة التعاون %31ويل )( التم4(؛ )%31( الصحة )1)

 تمن تمويال %21اإلسالمي هي المستفيدة الرئيسية من هذه العمليات، حيث تلقت أكثر من 

 الصندوق.

وفقاً لقرارات مجلس وزراء الخارجية الواردة في هذا الشأن، قامت األمانة العامة بتوعية الدول   22

اهمات عينية للصندوق من خالل وقف أمالك عقارية له وأيضاً من األعضاء بضرورة تقديم مس

خالل حشد مساهمات األفراد الميسورين والمؤسسات الخيرية من الدول األعضاء في منظمة 

وكوت  ن وبوركينافاسو وجزر القمري، خصصت كل من بنوبناء على ذلك التعاون اإلسالمي. 

 اف. للصندوق في إطار برنامج األوق أراض ديفوار

تخفيف وطأة  إلىالرامية أموال لتوسيع أنشطته  إلى صندوق التضامن اإلسالمي للتنميةيحتاج  22

 حثالفقر وتحسين الخدمات االجتماعية والبنية التحتية. وبناًء على ذلك، ستواصل األمانة العامة 

المبلغ لتوفير الصندوق واإلعالن عن تعهدات إضافية  فيمساهماتها  على سدادالدول األعضاء 

 31قيمته  تصلوالذي  6112اإلسالمي للصندوق في عام  التعاونمنظمة دول قادة  أقرهالذي 

 مليار دوالر أمريكي.

 البرنامج الخاص آلسيا الوسطى (ب

لكومسيك، فإن البرنامج الخاص آلسيا والثالثين رابعة وفقاً لما ورد في التقرير الذي ق دم للدورة ال  311

د التعاون للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في آسيا الوسطى الذي يتوخى دعم جهو

الوسطى، والذي تم وضعه في إطار خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون مع آسيا 

هي أذربيجان وكازاخستان  ،منظمة التعاون اإلسالمي دولالوسطى، يغطي ستة بلدان من 

ن. ويشمل هذا البرنامج، الذي يبلغ تمويله وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستا

مليارات دوالر أمريكي، أربعة مجاالت ذات أولوية، هي التجارة والطاقة والنقل  2اإلجمالي 

 .6161إلى  6132والزراعة، وتمتد فترة تنفيذه من 

ً بلغت قيمتها  36في إطار تنفيذ هذا البرنامج، تلقى البنك اإلسالمي للتنمية  313 يار مل 3.14مشروعا

دوالر أمريكي. ومن بين هذه المشاريع مشروعان للطاقة يهدفان إلى استغالل موارد الغاز والمياه 

في المنطقة لتوليد الطاقة، في حين سيسهم مشروعان للنقل في ربط البلدان المجاورة فيما بينها. 

اكل األساسية كما سيدعم مشروعان زراعيان زيادة إنتاج الفاكهة وتسويقها، فضال عن تطوير الهي

التكميلية في منطقة اقتصادية في طاجيكستان، وتوحيد معايير اللحوم الحالل وإصدار شهادات 

االعتماد في جمهورية قيرغيزستان. وتشمل المشاريع األخرى، في جملة أمور، مشروعا لتحسين 

ً لبناء القدرات في مجال سالسل ا لقيمة االتصال بشبكة اإلنترنت في تركمانستان، ومشروعا

 اإلنمائية.
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 البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا (ج

مليار دوالر أمريكي،  36برأس مال قدره  6112أ طلق البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا في عام   316

وهو يهدف إلى النهوض باألنشطة االقتصادية واالجتماعية التي تراعي مصالح الفقراء. وتهدف 

ج إلى تعزيز النمو االقتصادي والتكامل اإلقليمي. ويركز األولويات القطاعية في إطار هذا البرنام

( 1( المياه والصرف الصحي؛ )6األمن الغذائي؛ )و( الزراعة 3البرنامج على المجاالت التالية: )

( القضاء على 2( التعليم؛ )2( البنية التحتية للنقل؛ )4توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها؛ )

 األمراض المعدية الرئيسية.

تمت مرحلة اعتماد البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا؛ وصل مستوى بعدما ، 6136ي نوفمبر ف 311

مليارات دوالر، في  2التزامات التمويل للبرنامج من قبل مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إلى 

مليارات دوالر. وتم اعتماد تمويل ما  2حين بلغت تلك االلتزامات من الشركاء الدوليين اآلخرين 

ً في إطار هذا البرنامج في  421جموعه م دولة إفريقية من الدول األعضاء في  66مشروعا

 المنظمة. 

على تعميق تنفيذ المشروعات المعتمدة لضمان تحقيق النتائج االهتمام تركز  ذلك الحين، منذ 314

ن ال نجزت بنجاح، في حيي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن المشاريع التالية قد أ  وفالمتوقعة. 

 :، ومن بين هذه المشاريعالتنفيذ اآلخر في مرحلة هايزال بعض

  في السودان؛ الروصيرصسد 

 البنية التحتية الحضرية األساسية لمشروع اإلسكان االجتماعي في باماكو، مالي؛ 

 مالي؛، روع اإلسكان االجتماعي في باماكومش 

 السنغال؛، لينغر ــ ماتام طريق 

 بوركينا فاسو؛الحدودي، بونيو  -داباونغ بناء طريق 

 إنشاء مشروع طريق كودوغو ديدوغو، بوركينا فاسو؛ 

 كاتشامبا، توغو؛ -إنشاء مشروع طريق باسار 

  إلى كوت ديفوار غربوشمال في وسط وبرنامج إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع ،

 .غير ذلك

حليل إلنجاز المشاريع في من نهايته وسيتم إجراء ت البرنامج الخاص لتنمية إفريقيايقترب تنفيذ  312

 .هذا البرنامج الوقت المناسب من أجل تقييم اإلنجازات التي تحققت في إطار

 

 دعم تنمية بلدان حوض بحيرة تشاد)د( 

الجزائر والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى كل من د حوض بحيرة تشاد، الذي تتقاسمه عَ ي    312

يبلغ وحد أكبر المسطحات المائية العذبة في إفريقيا. وتشاد وليبيا والنيجر ونيجيريا والسودان، أ

منهم حول منطقة بحيرة تشاد.  %36مليون نسمة، يعيش  121.2عدد سكان هذه البلدان الثمانية 

مليون نسمة على البحيرة في زراعة المحاصيل والماشية  41 مقدر عددهم بـيعتمد السكان الو

لشرب امياه  اتمصدر إلمداد كذلكبحيرة هي الو. تبادل السلعوصيد األسماك والتجارة و

فر بيئة اجتماعية وثقافية فريدة تسهم في التنوع الغني في تووالتنمية. كما مرافق الصحية وال

 المنطقة.

 الوطأة بسبب األنشطة البشرية المتزايدة وسلسلة حاالت الجفاف شديدةو، 3221منذ أواخر عام   312

ً البحيرة س تقلصت مساحةالمدة، طويلة و قد تقلص . و3222بحلول عام  6كم  6211 إلى ريعا

المياه ويزيد تراجع منسوب كيلومتر مربع.  3211ن مقل إلى أفي الوقت الحالي متوسط مياهها 

 تراجع نشاطات، وبيئيةوتدهور النظم ال البيولوجيفقدان التنوع  الذي يتفاقم بسبب في بحيرة تشاد
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تدهور الظروف بالتالي و تدني الدخلن الغذائي، وانعدام األمتفاقم مشكلة صيد والري، وال

 على المورد الهزيل المتاح. رعاصتالمن التنافس والمعيشية، 

 تربية مواشيهمو همالناس الذين يعتمدون عليها في زراعة محاصيلبالحالة السالفة  وقد ألقت 312

وأزمات في  هجرة جماعية وصراعاتفي  تالفقر المدقع. كما تسبب تهم في براثنوتجار هموصيد

المنطقة، بما في ذلك تمرد بوكو حرام، الذي أدى إلى نزوح جماعي للماليين في جميع أنحاء 

ماليين شخص إلى  31أكثر من يحتاج و ،مليون شخص 6.4أكثر من  نزحنتيجة لذلك، والمنطقة. 

 اإلنساني.العون األساسية ومن الحماية المساعدة لتلبية احتياجاتهم 

إعادة  غيربحيرة تشاد نضوب مياه لآخر اسات التي أجريت أنه ال يوجد حل الدر كشفت مختِلف 312

البحيرة عن طريق نقل المياه من خارج الحوض. ونتيجة لذلك، وافقت بلدان حوض بحيرة  ملء

على  6132نيجيريا في فبراير بد في أبوجا قِ تشاد خالل المؤتمر الدولي إلنقاذ بحيرة تشاد الذي ع  

مشروع ومفضل إلنقاذ بحيرة تشاد. الخيار بوصفه الاكوا  روع ترانسمش عبرخريطة طريق 

كم، يعبر جميع روافد الضفة الغربية لنهر  6411اكوا عبارة عن ممر مائي بطول  ترانس

 بحيرة تشاد. ملءالكونغو، لنقل المياه إلعادة 

التي  ،لمجلس وزراء الخارجية ، طلبت الدورة السادسة واألربعونوفي ضوء هذه المعطيات 331

، من الدول 6132مارس  6و 3يومي اإلمارات العربية المتحدة بدولة قدت في أبو ظبي ع  

، بما في هاذات الصلة التابعة لنمائية تمويل اإلالاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومؤسسات 

اكوا.  ، دعم مشروع ترانسصندوق التضامن اإلسالميذلك مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية و

اإلسالمي  تعاونالدول األعضاء في منظمة الطلب مجلس وزراء الخارجية من ضافة إلى ذلك، إ

تلبية االحتياجات  من أجلذات الصلة دعم جهود بلدان حوض بحيرة تشاد  هامؤسساتمن و

 في منطقة حوض بحيرة تشاد.المحلية  والمجتمعاتنازحين للنمائية اإلنسانية واإل

ت األمانة العامة من األمانة التنفيذية للجنة حوض بحيرة تشاد على هذا القرار، حصلل اتنفيذو 333

ية إقامة الشراكات مع ، بما في ذلك إمكانترانس اكواموجز عن الوضع الحالي لمشروع تقرير 

 التعاونالمذكور إلى مؤسسات منظمة  التقرير الموجز أرسلوالمنظمات الدولية المهتمة. 

اإلسالمي  التعاونمساهماتها المتوخاة ضمن استجابة منظمة اإلسالمي ذات الصلة بغرض تحديد 

 الشاملة بشأن هذا المشروع اإلقليمي.

اإلسالمي لدعم بلدان حوض بحيرة تشاد، سينظم مركز أنقرة  التعاونفي إطار جهود منظمة و 336

 المياه واإلدارة المتكاملة للمياه" خالل الربع األول من تدبير شؤونورشة عمل تدريبية حول "

يهدف هذا الحدث إلى المساهمة في جهود بلدان حوض بحيرة تشاد من أجل معالجة و. 6161عام 

في منطقة حوض بحيرة  محلية مجتمعاتمن أفراد و للنازحيناالحتياجات اإلنسانية واإلنمائية 

 تشاد.

 

ا: سياس  إلقليميالبنى التحتية وتحقيق التكامل افي مجال تطوير  منظمة التعاون اإلسالميات تاسعا

ي عتبر توفر البنى التحتية اإلقليمية الالزمة وتقديم الخدمات ذات الصلة على نحو ناجع أمراً مهماً  331

لتحقيق درجة أعلى من التخصص المنتِج وتطوير المزايا التنافسية في منطقة منظمة التعاون 

مل اإلقليمي البنى التحتية وتحقيق التكاطوير ت ىاإلسالمي. وفي ضوء هذه االعتبارات، أضح

. ولهذه الغاية تحديداً منطقة ال تلك أساسياً لتعزيز النمو وبلوغ مستويات أعلى من التنمية في عامالً 

 تحديداً منطقة ال تلكيتعين على الدول األعضاء في المنظمة وضع إطار يعزز التواصل بين بلدان 

ئل النقل، إلى جانب إدخال من خالل زيادة البنى التحتية المادية وربط قنوات التواصل عبر وسا

 أنواع مختلفة من شبكات الطاقة واالتصاالت.

ً بإعداد  سادسة، أحاطت الدورة العلى هذا األساسو 334 واألربعون لمجلس وزراء الخارجية علما

البنى التحتية وتحقيق التكامل في مجال تطوير  منظمة التعاون اإلسالميات مشروع سياس
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 عضاء، وطلبت من األمين العام تنظيم سلسلة من ور  العملاإلقليمي وتعميمه على الدول األ

البنى التحتية وتحقيق التكامل في مجال تطوير  منظمة التعاون اإلسالميات سياسإلقرار 

. حول هذا الموضوعلمنظمة لالتابع ين اجتماع فريق الخبراء الحكوميعقد تمهيدًا ل ، وذلكاإلقليمي

اإلسالمي القتراح مشروع تعاون لمنظمة الين حكومي فريق خبراءالدورة تشكيل قررت كما 

البنى التحتية وتحقيق التكامل اإلقليمي، بدعم في مجال تطوير  منظمة التعاون اإلسالميات سياس

كومسيك والبنك اإلسالمي ها ، بما فيالتابعة للمنظمةذات الصلة واألجهزة مؤسسات الومشاركة 

البنك اإلسالمي للتنمية إجراء  طلب المؤتمر مجدداً من. عالوة على ذلك، للتنمية ومركز أنقرة

 التحتية. ىتقييم الحتياجات الدول األعضاء في مجال تطوير البن

البنى التحتية وتحقيق التكامل اإلقليمي في مجال تطوير  منظمة التعاون اإلسالميات تهدف سياس 332

مي، وتسعى إلى التدخل في ستة إلى دعم إنشاء مشاريع عابرة للحدود بهدف تعزيز التكامل اإلقلي

قطاعات ذات أولوية، هي النقل والطاقة واالتصاالت والخدمات البريدية والتجارة والتنمية 

الصناعية والتنمية الزراعية. وتتمثل رؤية السياسة في الوصول إلى اقتصاد لمنظمة التعاون 

والنمو واالستدامة. أما األهداف  اإلسالمي يتسم بالتكامل والترابط والتنافسية الداخلية والمشاركة

األساسية للسياسة فهي تعزيز التنمية وإعادة تأهيل البنى التحتية وتسهيل إجراء دراسات مشتركة 

 وحشد الموارد وتيسير تهيئة بيئة تشريعية مواتية للتنفيذ المالئم لهذه المشاريع.

 

من  بالفعل طلبت األمانة العامةفقد  ،المناسبالقرار المذكور أعاله في الوقت تنفيذ  ةلضرورنظراً  332

حتياجات الدول األعضاء في منظمة التقييم  إجراء من أجلالتدابير  اتخاذالبنك اإلسالمي للتنمية 

التقييم بمثابة وثيقة معلومات هذا سيكون واإلسالمي في مجال تطوير البنية التحتية.  التعاون

وضع  الذي يهدف الىاإلسالمي تعاون مة المنظفي  ينيحكومالخبراء الفريق أساسية الجتماع 

البنى التحتية وتحقيق في مجال تطوير  منظمة التعاون اإلسالميات مشروع سياس مقترح بشأن

بعد االنتهاء من تقييم احتياجات الدول األعضاء في مجال تطوير البنية و .التكامل اإلقليمي

منظمة في  يند اجتماع فريق الخبراء الحكوميالتحتية، ستتخذ األمانة العامة الترتيبات الالزمة لعق

 اإلسالمي. التعاون

 

 يف خالل السنة المقبلة إحدى ور فإنه ي هاب بالدول األعضاء أن تستضوفي ضوء ما تقدم،  – 332

البنى التحتية في مجال تطوير  منظمة التعاون اإلسالميات بشأن التشاور حول سياسالعمل 

من شأن ذلك أن يتيح الفرصة أمام الدول األعضاء للقيام . ووتحقيق التكامل اإلقليمي وإقرارها

في مجال تطوير  منظمة التعاون اإلسالميات سياسعلى النحو المطلوب بإبراز إسهاماتها في 

العمل  لها. عالوة على ذلك، ستكون ور  وتعزيز ملكيتها البنى التحتية وتحقيق التكامل اإلقليمي

فريق اجتماع إسهامات فعالة في  بمثابةها وإقرار ة تلكات المنظمبشأن التشاور حول سياس

 .المعني بهذا الشأنفي منظمة التعاون اإلسالمي خبراء الحكوميين ال

 

عاشراا: المساعدة االقتصادية للدول األعضاء فيي منظمية التعياون اإلسيالمي والمجتمعيات المسيلمة فيي 

 الدول غير األعضاء في المنظمة

 ةالفقر في الدول اإلسالمي من وطأةتخفيف النمو وتحقيق الأداة أساسية ل ةاإلنمائيتظل المساعدة   332

التي اإلسالمي  تعاونبعض الدول األعضاء في منظمة الواصلت تحقيقًا لهذه الغاية، والمحتاجة. 

ي فاألعضاء  في الدولنمائية مشاريع اإلالف في تمويل مختلِ  حباها هللا بالثروات مساهمتها

 اتالمساعدتبادل الشراكة و وذلك تفعيالً لمبادئ المحتاجة، النامية األخرى منظمة والبلدانال

هذا الجزء من التقرير المساعدة التي قدمتها بعض الدول  يلخص، في هذا اإلطاروالتضامن. و

األعضاء في المنظمة إلى دول أعضاء أخرى في المنظمة وكذلك دول غير أعضاء في المنظمة 

 في السنوات األخيرة.
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 من المملكة العربية السعوديةالمقدمة  ( المساعدة اإلنمائية)أ

، تمويل مشاريع للتنميةواصلت حكومة المملكة العربية السعودية، من خالل الصندوق السعودي   332

اإلسالمي من خالل  تعاونفي منظمة ال وغير األعضاء في عدد من الدول األعضاء إنمائية

ً  11في تمويل  دوقالصن سهمأ، 6132ي عام فقروض ميسرة. ف ً  مشروعا ً بمبلغ  وبرنامجا إنمائيا

 تعاونفي منظمة ال اً دولة عضو 32 هادولة، من 61سعودي في ن لاير مليو 1212قدره  إجمالي

بلدان  2في الشرق األوسط وشمال إفريقيا( و 1في آسيا / أوروبا و 2في إفريقيا و 2اإلسالمي )

 منظمة.أعضاء في الغير 

جهت  361 ية القتصاداتمويل مشروعات في عدد من القطاعات دوق السعودي للتنمية لالصنمساعدة و 

، بما في ذلك البنية التحتية االجتماعية والنقل واالتصاالت والزراعة والطاقة وغيرها من الهامة

إمدادات و ،االجتماعية )التعليمساسية الجزء األكبر من التمويل للبنية األوخ صص القطاعات. 

النقل  يقطاعو ،اإلسكان والتنمية الحضرية، والصحةو، لصرف الصحيشبكات االمياه و

 .(واالتصاالت

وحتى  3222أن الصندوق قد خصص، منذ إنشائه في عام  ،في هذا السياق ،من الجدير بالذكر  363

 اامجنوبر مشروعا  212مليون لاير سعودي لتمويل  22142، ما مجموعه 6132نهاية عام 

من الدول األعضاء في منظمة  اية في جميع أنحاء العالم، معظمهدولة نام 21لصالح  إنمائيا

 اإلسالمي. تعاونال

 

 )ب( المساعدة اإلنمائية المقدمة من اإلمارات العربية المتحدة

 

بلدان في مجال تمويل التنمية في  قياديبدور االضطالع دولة اإلمارات العربية المتحدة  تواصل  366

في شكل  مساعداتدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة ، ق6132-6132خالل الفترة فأخرى. 

اإلسالمي في أوروبا وأمريكا الالتينية  تعاونإلى دول أعضاء في منظمة ال إنساني وإنمائيدعم 

مليار دوالر أمريكي. وكانت معظم المساعدات المقدمة من دولة  1.13 وآسيا وأفريقيا بقيمة

في حين ق دمت بعض المساعدات على شكل قروض اإلمارات العربية المتحدة في شكل منح، 

 ميسرة.

القطاعات التي وجهت إليها اإلمارات العربية المتحدة مساعدتها في البلدان األفريقية التعليم شملت  361

والتدريب وإمدادات المياه والقطاع الصحي واألمن الغذائي والبنية التحتية األساسية والمساعدة 

لمساعدة التي قدمتها اإلمارات إلى الدول اآلسيوية دعم الموازنات شملت او. غاثةاإلنسانية واإل

والتعليم والتدريب والبناء وتطوير المدن وسياسات التنظيم  كهرباءالوطنية وبناء محطات توليد ال

 وخدمات الرعاية االجتماعية. ةالديني مؤسساتالتجاري ودعم ال

لشرق األوسط البنية التحتية للنقل البري، شملت المساعدة التي قدمتها اإلمارات إلى بلدان ا  364

ساعدت في عملية إعادة اإلعمار  كما وخدمات الرعاية االجتماعية، وتطوير األراضي الزراعية.

والتنمية في المناطق المتأثرة بالحرب في الصومال وسوريا وأفغانستان والعراق ومالي وغيرها. 

عم إلى عدد من البلدان في أمريكا الجنوبية، مثل الدكذلك قدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة و

يانا، في مجاالت التعليم وإمدادات المياه وتطوير الطرق وتوفير السلع الغذائية وسورينام وغ

 األساسية ودعم ميزانياتها الوطنية.

 

 اإلسالمي تعاونأعضاء في منظمة الأخرى من دول مقدمة  اتج( مساعد)

 

مليون دوالر  1.62تبرعت جمهورية باكستان اإلسالمية بمبلغ  خالل السنة قيد االستعراض،  362

نمواً في منظمة  للدول األقلمنحة دراسية  311أمريكي لصالح صندوق األونروا. كما قدمت 
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لماجستير والدكتوراه في اوباكلوريوس سيتم تقديم المنح الدراسية لطالب الواإلسالمي.  تعاونال

والفيزيائية والطبيعية. عالوة على ذلك، قدمت التدريب تخصصات العلوم الطبية والهندسية 

 دولة إسالمية في السنوات األخيرة. 62وكبار الدبلوماسيين من  المبتدئينللدبلوماسيين 

إلى  6132-6132من جانبها، مساعدة فنية وإنسانية خالل الفترة ، قدمت جمهورية مصر العربية  362

 ،توغوواإلسالمي مثل: بوروندي،  تعاوننظمة الفي موغير األعضاء التالية األعضاء  الدول

جمهورية و ،بنغالديشوالصومال، والغابون، وكازاخستان، وتشاد، ورواندا، وغينيا كوناكري، و

اليمن، وجيبوتي، وكينيا، ومالي، وزامبيا، وجنوب السودان، ومالوي، والكونغو الديمقراطية، 

 .إريتريا، والسودانو

 

 رة دورة المشاريعكومسيك إلدابرنامج )د(. 

 

 23تنفيذ  6132-6131كومسيك إلدارة دورة المشاريع، تم خالل الفترة في إطار برنامج   362

ً بنجاح، وشارك أكثر من   تتعلقوبلداً عضواً في المنظمة في تمويل هذه المشاريع.  41مشروعا

احة والتجارة المستفيدة منها في مجاالت مثل الزراعة والسي الدولبتعزيز قدرات  هذه المشاريع

 والنقل والتخفيف من وطأة الفقر.

ومن خالل البرنامج المذكور أعاله، تتم تعبئة الدول األعضاء في المنظمة ومؤسساتها لتحقيق   362

المشاريع التي تنفذ في إطار هذه  تطويركومسيك. وتم واردة في استراتيجية المبادئ واألهداف ال

الفرق التي صاغتها  تتعلق بالسياسات العامةصيات تو بشأنهااآللية في المجاالت التي وردت 

سياسات الأداة لدعم  توفر هذه اآللية فإنكومسيك الوزارية. ومن ثم اعتمدتها اجتماعات و ةلعاملا

 ً غلب على للت لمالك المشاريع والمستفيدين منها. كما تتيح الفرصة للدول األعضاء للعمل معا

 المشتركة. هاتحديات

 

 مة حادي عشر: خاتال

 

الزخم  6132المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي في مارس  سكرتاريةعمل  ةانطالقضيف تس  362

ر ألثالمطلوب للتعاون اإلسالمي البيني في مجال الزراعة واألمن الغذائي، السيما بالنظر إلى ا

في اإلسالمية لألمن الغذائي مة ظلخمسية للمنل العماة طيع لخرلسذ التنفيرتب على اسيتذي لا

إلسالمي ون التعاامة ظفي منء ألعضادول الا جههاوالتي ترة ايطلخوالملحة ت ايادللتحدي لتصا

 ئي.ذالغن األمواعة زرالفي مجال ا

والسياحة،  الزراعة واألمن الغذائي، حول ة المقبلةالوزاري ةاإلسالمي تالمؤتمرا من شأن  311

 هن نتائج هذإت الهامة. ويني في هذه القطاعاز التعاون اإلسالمي البيوالنقل، تعز والعمل،

ذات أهمية بالغة لتوطيد التعاون فيما بين دول المنظمة في قطاعات حيوية مثل تطوير  اتالمؤتمر

السياحة، والنهوض بالعمالة المنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع، وتطوير الزراعة المستدامة 

لوجستية داخل منطقة منظمة وتعزيز األمن الغذائي، وتحسين وسائل النقل وقدرات الربط ال

ذلك. وتهدف هذه المبادرات الجديدة إلى تعزيز المكتسبات التي  غير التعاون اإلسالمي، إلى

تحققت أثناء تنفيذ مختِلف المشاريع اإلنمائية اإلقليمية، بما في ذلك البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا 

 سطى.وخطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون مع آسيا الو

نظمة التعاون مفي إطار األنشطة المتعلقة بالتجارة واالستثمارات مواصلة فإن ذلك، وة على عال  313

ل الدوسهيل اندماج وتاإلسالمية البينية أداة فعالة لزيادة التجارة  ظلياإلسالمي وتوسيعها 

ة التي وعلى المنوال نفسه، تسهم المساعدات اإلنمائيفي االقتصاد العالمي. ظمة في المناألعضاء 
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تقدمها دول المنظمة الميسورة للدول المحتاجة األعضاء في المنظمة في نمو اقتصادات هذه 

 التعاون والتضامن بين دول المنظمة.تحقيق الدول، مما يجعل هذه المساعدات عنصراً مهماً في 

منظمة الخاص بعلى نحو مالئم من إطار التعاون  لذلك من المهم أن تستفيد الدول األعضاء 316

التعاون اإلسالمي، وأن تنضم دونما تأخير إلى العديد من صكوكه المتعددة األطراف، وأن تنخرط 

في أنشطته المختلفة الرامية إلى تعزيز النمو االجتماعي واالقتصادي والتنمية المستدامة فيما بين 

 الدول األعضاء في المنظمة وشعوبها.

مار العام والخاص رفيع المستوى لمنظمة عقد مؤتمر االستث من شأن فإن لى ذلك،عالوة ع  311

في مجال اإلسالمي لتسوية المنازعات  تعاونإنشاء آلية دائمة لمنظمة الو اإلسالمي التعاون

اإلسالمي لتشجيع وحماية وضمان  عاونمن اتفاقية منظمة الت 32المادة  االستثمار بموجب

في الدول األعضاء  يجاربادل التوالت يشجع أيضاً االستثمارات األجنبية المباشرةأن  االستثمارات

 منظمة.الفي 

*** 
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 ائمة الدول األعضاء التي وقعت / صّدقتق

 على مختلف االتفاقيات واألنظمة األساسية التي تحكم التعاون االقتصادي والتجاري والفني 

 بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما
 

 الدول األعضاء

االتفاقية العامة للتعاون االقتصادي 

 والتجاري
 اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار

االتفاقية اإلطارية لنظام األفضلية 

 التجارية

بروتوكول النظام التفضيلي للتعرفة 

 الجمركية

قواعد المنشأ الخاصة بنظام األفضليات 

 لتجاريا

النظام األساسي لمجلس الطيران 

 المدني اإلسالمي

النظام األساسي التحاد االتصاالت 

 السلكية والالسلكية للدول اإلسالمية

النظام األساسي لمعهد الدول اإلسالمية 

 للمواصفات والمقاييس 

النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية لألمن 

 الغذائي 

النظام األساسي لمركز العمل 

 بع لمنظمة التعاون اإلسالميالتا

 أقرت بموجب القرار

 اق الصادر -0/2رقم 

عن المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء 

 الخارجية

 ليبيا –طرابلس 

08-55/2/0277 

 أقرت بموجب القرار

اق الصادر عن المؤتمر  -7/05رقم 

 اإلسالمي الثاني عشر لوزراء الخارجية

 العراق –بغداد 

0-2/8/0220 

 جب القرارأقرت بمو

 ( الصادر عن0رقم )

 كومسيكدورة 

 السادسة

 تركيا -إسطنبول

7-01/01/0221 

 أقر بموجب القرار

 ( الصادر عن0رقم )

 كومسيكدورة 

 الحادية والعشرين

 تركيا –إسطنبول 

55-52/00/5112 

 أقرت بموجب القرار

 ( الصادر عن0رقم )

 ومسيككدورة 

 الثالثة والعشرين

 تركيا –إسطنبول 

01-07/00/5117 

 أقر بموجب القرار

اق الصادر عن المؤتمر  -08/01رقم 

اإلسالمي الثالث عشر لوزراء 

 الخارجية

 النيجر –نيامي 

55-58/2/0225 

 أقر بموجب القرار

 اق -07/02رقم 

 الصادر عن المؤتمر اإلسالمي

 الخامس عشر لوزراء الخارجية

 اليمن –صنعاء 

02-55/05/0221 

 أقر بموجب القرار

 كومسيك( الصادر عن دورة 0)رقم 

 الرابعة عشرة

 تركيا –إسطنبول 

0-1/00/1998 

اق  -1/11أقر بموجب القرار رقم 

الصادر عن الدورة األربعين لمجلس 

 وزراء الخارجية 

 غينيا –كوناكري 

2-00/05/5101 

 -5/11أقر بموجب القرار رقم 

أق الصادر عن الدورة الثالثة 

واألربعين لمجلس وزراء 

 جية الخار

 طشقند/أوزبكستان

0 5 1 1 2 8 7 2 2 01 

 تصديق توقيع تصديق توقيع تصديق توقيع تصديق توقيع  تصديق توقيع تصديق توقيع تصديق توقيع  تصديق توقيع تصديق توقيع تصديق توقيع

   51/17/5108 01/05/5101 7/00/5105 - - - - 11/15/5102 - - - - - - - 2/01/5101 11/15/5102 12/01/5101 أفغانستان

   - - - - - - - - - - - - - - - 08/00/0228 - - ألبانيا

   - - 51/01/5117 - 10/05/5117 - - - - - - - - - - - 50/11/5117 51/12/0221 الجزائر

 10/01/5102 51/00/5107 - - 08/05/5108 51/18/5118 - 51/18/5118 - - - - - - - - - - - 51/18/5118 أذربيجان

   - - - - - - - - 12/18/5101 2013/09/12 52/18/5112 - 10/18/5112 52/00/5112 - - 11/12/21 50/12/0221 البحرين

   11/17/5107 52/11/5108 - - 08/11/0222 - 12/05/5110 01/12/0221 51/18/5100 02/15/5100 15/00/5112 51/00/5118 07/10/5111 11/00/0227 - 11/00/0227 02/11/0272 12/05/0277 بنجالديش

  57/18/5102 - 00/15/5102 55/00/5101 01/12/5105 - 01/12/5105 - 01/12/5105 - 01/12/5105 - 01/12/5105 - 01/12/5105 - 01/12/5105 - 01/12/5105 بنين

   - - - - - - - - - - - - 15/00/5107 51/12/5102 - - 2/11/2017 51/12/5102 بروناي دار السالم

   58/10/5108 01/05/5101 02/1/5101 50/01/5110 - - - 50/01/5110 - 01/18/5112 - 01/18/5112 - 01/12/0221 02/12/25 - - 51/05/0222 بوركينا فاسو

   - 52/11/5108 17/17/5111 - - - - - - 07/00/5117 51/11/5102 51/00/5118 58/12/0222 51/01/0221 58/12/0222 52/01/0221 00/17/21 51/10/0272 الكاميرون

   - 01/05/5101 - 11/18/5105 - 11/18/5105 - 11/18/5105 - 17/01/5101 - 7/01/5101 - 17/01/5101 - 30/6/2012 08/10/20 52/11/0272 جزر القمر

   - 05/11/5108 52/00/5107 05/11/5108 - 05/11/5108 - - - 2012/09/17 - 2012/09/17 - 17/00/5112 - 17/00/5112 - 17/00/5112 كوت ديفوار

   - 01/05/5101 08/05/5108 02/12/5101 2012/12/02 02/12/5101 - 18/5/2010 - 2012/01/25 - 2012/01/25 2012/12/02 2012/01/25 - 52/12/25 - 50/11/0272 جيبوتي

   5102 58/15/5108 7/00/5105 - 17/12/0222 00/18/0227 - - - - - 51/00/12 10/05/22 02/00/28 08/05/27 - 18/18/72 12/00/0277 مصر

   - - 2/2/5105 51/11/5105 - - - - - - - - 50/10/5112 - 50/10/5112 - 50/10/5112 51/10/0272 الغابون

   57/00/5108 01/05/5101 11/12/5105 51/00/5118 2011/04/27 12/00/0222 52/01/5105 12/00/0222 2013/1/31 - 2013/1/31 -  00/12/5112 12/12/0221 2009/08/11 11/12/21 2009/08/11 50/12/0221 غامبيا

   - 01/05/5101 5/2/5105 - 51/18/5111 12/00/0222 51/18/5111 12/00/0222 . 05/12/5117 - 07/00/5117 51/18/5111 12/00/0222 51/18/5111 12/00/0222 01/15/20 58/05/0277 غينيا

   - 01/05/5101 - 12/00/5112 - 12/00/5112 - 12/00/5112 - 12/00/5112 - 12/00/5112 - 12/00/5112 - 12/00/5112 - 12/00/5112 غينيا بيساو

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - غويانا

   - - - - - - - - - 18/12/5100 - 18/12/5100 2011/07/14 11/15/25 11/05/21 10/12/21 12/10/21 11/11/0272 إندونيسيا

   - 01/05/5101 2/2/5105 - 18/01/0221 11/12/0221 - 12/00/0222 00/00/5105 - 2010/12/22 57/11/5112 05/12/0221 12/00/22 02/12/21 12/00/22 17/00/22 12/00/0222 إيران

   - - 12/15/5108 - 12/15/5101 50/00/5110 57/01/5115 - - - - - 2011/12/15 51/01/10 12/17/5102 - 0272 15/17/0272 العراق

   - - 01/15/5117 51/00/5112 12/11/0222 05/11/0222 - 58/01/0221 12/01/5117 05/12/5117 01/15/5117 51/00/5112 50/05/0222 10/15/21 52/15/22 11/00/22 01/12/72 52/05/0277 األردن

   50/00/5101 01/05/5101 1/00/5102 - - - - - - - - - - - - - - 52/00/5102 نكازاخستا

   02/12/5108 02/12/5108 - - - - - - 52/05/5101 2011/10/20 52/05/5101 2011/10/20 2013/04/17 58/00/11 05/11/21 02/00/20 01/12/21 12/05/0277 الكويت

   - - 1/2/5102 - - - - - - - - - - - - - - - قرغيزيا

   - - 7/00/5105 - 02/00/5112 - - - - - - - 00/17/5111 02/00/28 18/11/12 02/00/28 58/00/11 02/00/0228 لبنان

   - 02/11/5101 02/05/5112 - 11/10/0222 - - - - - - - 15/00/0225 12/15/25 01/15/28 52/01/21 02/11/72 12/05/0277 ليبيا

   - - 02/00/5101 - - - - - 01/01/5112 07/00/5117 51/12/5118 57/11/18 51/12/5111 11/18/11 - 11/12/27 01/10/20 02/12/0272 ماليزيا

   - - - - - - - - - - - - 00/11/5118 - - - - 07/05/0277 المالديف

   - 01/05/5101 11/12/5112 - - - - 2011/10/20 - - - - - - 51/12/25 - 12/12/0220 57/11/0272 مالي

  15/11/5102 - 01/05/5101 51/17/5108 8/00/5105 52/01/5101 8/00/5105 51/17/5108 8/00/5105 51/17/5108 8/00/5105 - 8/00/5105 51/17/5108 8/00/5105 51/17/5108 18/00/5105 12/12/0272 12/00/0277 موريتانيا

   - 52/11/5108 - - - - - - - - - - - -- - - - - موزمبيق

   - - 10/17/5118 - - 11/05/0222 52/17/18 58/01/11 2013/06/07 08/10/24 2013/06/07 51/01/5112 52/17/18 52/12/21 17/12/0221 15/00/0220 08/11/0272 51/10/0272 المغرب

   05/05/5102 01/05/5101 01/12/5101 - 01/12/5101 - - 12/05/0221 - 2012/09/10 - 2012/09/10 - 2012/09/10 - 2012/09/10 17/12/0272 02/12/0272 النيجر

   - 52/12/5102 - 12/00/5112 - 11/00/0222 - 11/00/0222 - 12/00/5112 - 12/00/5112 - 11/00/0222 - 11/00/0222 - 11/00/0222 نيجيريا

   - - - - - - - - 51/10/5112 08/10/24 12؟10؟51 08/10/24 12/17/17 18/12/17 01/05/21 52/01/21 52/11/20 02/11/0221 سلطنة عمان

   - 02/11/5102 08/7/5101 08/7/5101 11/11/28 - 0222 - 13/04/2012 08/09/03 51/00/17 07/15/17 00/01/21 52/01/21 01/17/25 51/05/20 0272 01/01/0272 باكستان

   12/11/5108 01/05/5101 2014/8/19 17/00/0222 00/00/28 11/10/27 18/11/5101 55/12/21 20/12/2011 2010/12/27 20/12/2011 2010/12/27 2011/07/12 01/12/25 02/11/25 02/11/21 02/11/21 52/11/0272 فلسطين

   58/05/5107 52/11/5108 52/00/5107 - - - 12/00/5115 50/01/10 09/09/02 09/11/07 09/10/27 51/01/5112 00/11/5117 58/00/5111 12/00/5115 58/01/5111 12/12/21 51/12/0272 قطر

المملكة العربية 

 السعودية

01/10/0272 57/18/72 51/12/22 07/12/21 01/12/25 10/01/17 08/06/02 08/06/09 09/11/09 11/08/2010 - 00/11/5111 - - - 02/1/5101 02/11/5108 11/12/5102 00/00/5102  

   - 00/17/5107 2/2/5105 07/00/5117 11/15/22 07/18/27 11/15/22 07/18/27 - - - - 11/18/21 12/12/20 11/18/21 07/18/27 52/15/72 52/05/0277 سنغالال

   - 01/05/5101 - 07/00/5117 - 07/00/5117 - 07/00/5117 - 09/11/09 - 09/11/09 - 07/00/5117 - 07/00/5117 - 07/00/5117 سيراليون

   - 01/05/5101 01/2/5101 12/00/5112 01/12/5101 09/11/09 01/12/5101 09/11/09 01/12/5101 09/11/08 01/12/5101 09/11/08 01/12/5101 09/11/08 52/00/21 02/05/0221 - 51/05/0272 الصومال

  15/11/5102 - 01/05/5101 52/10/5111 58/01/5111 58/12/5118 11/12/21 58/12/18 11/12/21 - 2013/03/18 -  2013/03/18 - 01/12/25 11/12/15 51/05/0220 - 01/10/0272 السودان

   - 01/05/5101 55/00/5101 - - - - - - - - - - - - - - - سورينام

   - - - 17/00/0222 - - 15/11/5115 -  2010/04/15 08/10/24 51/12/18 51/12/18 57/00/12 58/00/11 11/10/5101 50/01/10 02/17/21 11/18/0272 سوريا

   - 52/11/5108 - - - - - - - - - - - - - 11/00/0227 - 11/00/0227 طاجيكستان

   - - - - - -  18/15/5101 - - - - - 01/10/25 - - - 57/11/0272 تشاد

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - توغو
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 - - - - 57/1/5118 02/2/5110 01/15/5111 2/00/0222 00/00/0221 18/10/0221 - 05/2/5117 - 52/00/5112 10/7/5111 50/0/21 00/00/21 01/8/25 01/1/21 57/10/0272 تونس

  00/17/5107 - 01/05/5101 02/7/5101 17/00/0222 - - - - 5/00/5112 05/2/5117 15/12/5112 51/00/5112 52/00/0220 51/12/0220 12/15/0220 08/17/0227 15/7/0225 52/05/0277 تركيا

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - تركمنستان

اإلمارات العربية 

 المتحدة

52/05/0277 0272 05/15/0222 01/10/0222 58/00/5111 02/12/5112 51/00/5118 05/01/5112 05/12/5117 05/01/5112 11/12/0222 50/11/0222 11/12/0222 50/11/0222 51/00/5118 12/11/5112 05/10/5102 52/01/5107   

   - 01/05/5101 55/00/5101 - - - - - - - - - 01/00/5110 12/12/0221 01/15/0227 58/00/0227 01/00/10 12/12/0272 أوغندا

 - - - - 1/00/5102 - - - - - - - - - - - - - - - أوزبكستان

 - - - - - 51/00/5118 - 52/01/0221 58/1/5112 52/01/0221 - - - - - - - 05/8/0225 - 52/05/0277 اليمن

 0 8 05 11 17 51 02 51 07 52 02 11 02 10 10 11 52 12 15 12 المجموع
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