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 مقدمة -أولا 

أحدث اإلجراءات التي اتخذتها األمانة العامة لمنظمة التعاون األمين العام يتضمن تقرير  -1
والثالثين للجمعية  الخامسةادي منذ انعقاد الدورة اإلسالمي والمؤسسات العاملة في المجال االقتص

. وتهدف هذه 2019نوفمبر  28إلى  25في الفترة من سطنبول بتركيا إكومسيك في العامة ل
القرارات ذات الصلة و  ،2025برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي  اإلجراءات إلى متابعة تنفيذ

في منظمة  االجتماعات الوزاريةرها من وغي كومسيكو  الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية
 اإلسالمي. تعاون ال

الجارية مؤسسات المنظمة ذات الصلة من خالل المشاريع التي نفذتها تدخالت الإضافة إلى سلسلة  -2
 ى الصغر  توالتمويال ات الزراعيةوالبنى التحتية وتنمية الصناع ،واالستثمار ،في مجاالت التجارة

ومؤتمر منظمة التعاون اإلسالمي رفيع  ،ل االجتماعي اإلسالميعقد المنتدى السادس للتمويو 
والمعرض  ،ومعرض الحالل السابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ،المستوى لالستثمار العام والخاص

لتعاون المشترك بين الدول لإطار بلورة و ، ادس عشر لمنظمة التعاون اإلسالميالتجاري الس
مكاًنا بارًزا ، كلها إجراءات احتلت لع الزراعية االستراتيجيةمنظمة حول تطوير السالاألعضاء في 

سلط التقرير الضوء قد و  اإلسالمي خالل الفترة قيد االستعراض.تعاون في جدول أعمال منظمة ال
تنمية القطاع شمل تمجاالت  قيد االستعراض فيفترة على األنشطة األخرى المنفذة خالل ال أيضاً 

 هاالفقر وبرامجوطأة لتخفيف من الرامية إلى اظمة التعاون اإلسالمي منتنفيذ مبادرات و  ،الخاص
تقديم و وإحداث آلية دائمة للمنظمة في مجال تسوية المنازعات التجارية،  ،التنمية اإلقليميةالخاصة ب

للتخفيف من تأثير جائحة  اإلسالميتعاون في منظمة ال األعضاءالمساعدة االقتصادية للدول 
تحديات هائلة  في إحداثجائحة إذ تسببت هذ ال، من بين أمور أخرى. مستجدفيروس كورونا ال

عواقب فورية على تنفيذ برامج ومشاريع  الألنظمة االجتماعية واالقتصادية العالمية وستكون له
تقف منظمة التعاون  الصعبة،في هذه األوقات و منظمة التعاون اإلسالمي في الوقت المناسب. 

على استخدام مواردها المتاحة لمساعدة  قد عقدت العزمعلى أهبة االستعداد و اإلسالمي ومؤسساتها 
أطلق مكتب تنسيق  السياق،في هذا  .جائحةهذه ال ودعم الجهود الجماعية للدول األعضاء لمكافحة

الكومسيك أيًضا برنامج استجابة الكومسيك لمواجهةهذه الجائحة بهدف معالجة تداعياتها الحالية 
 لى اقتصادات الدول األعضاء.والمحتملة ع

في  25االرتقاء بنسبة التجارة اإلسالمية البينية إلى لى الرامية إنشطة األويشمل التقرير أيضًا  -3
عقب التنفيذ للتجارة الحرة إنشاء منطقة المتعلق بهدف ال، بما في ذلك 2025عام المائة بحلول 
. أما البرامج األخرى التي تم إعدادها المياألفضلية التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمتوقع لنظام 

قطاع النقل، والطاقة، في تعاون الالتصنيع، و  تمجاالهم توتنفيذها خالل السنة قيد االستعراض ف
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ريادة ودور القطاع الخاص وتنمية االجتماعي، ضمان ، والتوظيف، والل، والعموالسياخة
 .المشاريع

األمانة العامة خالل الفترة  نفذتهااألنشطة التي ف عالوة على مختل، سوف يتناول هذا التقريرو  -4
اإلسالمي العاملة في المجال تعاون قيد االستعراض، أنشطة العديد من مؤسسات منظمة ال

تنسيق فيما يخص ألمانة العامة الملقاة على عاتق المسؤوليات القانونية في إطار او االقتصادي. 
األمانة العامة االجتماع التنسيقي السنوي الرابع اإلسالمي، نظمت تعاون مؤسسات منظمة العمل 

ذا  هذا االجتماعوكان . بجدةمنظمة المقر في  2019ديسمبر  5و 4يومي منظمة اللمؤسسات 
تعاون تنفيذ مختلف قرارات منظمة الإيالء األولوية لو  ةالسريعمتابعة في ال ةأساسيأهمية 

منظمة والشركاء الالفعال بين مؤسسات  التآزر والتعاون تعزيز ذاته اإلسالمي، وفي الوقت 
 اإلنمائيين اآلخرين.

 واألمن الغذائي والتنمية الريفية الزراعة-ثانياا 

تنفيذ فيما يتعلق باإلسالمي تعاون مختلف األجهزة التنفيذية لمنظمة العزيز دور تضرورة ترتبط  -5
ارتباًطا وثيًقا بتحقيق الريفية والتنمية منظمة وقراراتها في مجال الزراعة واألمن الغذائي السياسات 

منظمة ذات الصلة في القطاع الزراعي. وفي هذا الصدد، واصلت األمانة العامة، خالل الأهداف 
المؤسسة المتخصصة المنشأة حديثًا،  هياكلعزيز الفترة قيد االستعراض، بذل الجهود من أجل ت
تطوير السلع مة في مجال المنظبرامج بلورة وهي المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي، و 

منظمة الالمبادرات التي واصلت مؤسسات و هذا باإلضافة إلى البرامج والمشاريع  االستراتيجية.
 إطالقها وتنفيذها لصالح الدول األعضاء.

بل أدت أيًضا إلى أزمة  فحسب،صحية  الجائحة أزمةلم تسبب  االستعراض،خالل العام قيد  -6
تهديًدا خطيًرا لألمن الغذائي، ال سيما في البلدان األفقر في  مًعااألزمتان  وشكلت اقتصادية،
بشكل مباشر على النظم الغذائية من خالل التأثير  عاون اإلسالمي. كما تؤثر الجائحةمنظمة الت

بسبب  ،، والطلبهوتوزيع على كل من اإلمدادات الغذائية حيث تتأثر القدرة على إنتاج الغذاء
منظمة ومؤسساتها المعنية الأطلقت  الغاية،مستهلكين. وتحقيقا لهذه انخفاض القوة الشرائية لل

منظمة السلسلة من األنشطة والبرامج التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية للدول األعضاء في 
 لمواجهة الجائحة.

 المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي  (أ

راتيجيتها لمعالجة أزمة ، كشفت المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي عن است2020في أبريل   -7
االستراتيجية هذه وتتضمن  األمن الغذائي في الدول األعضاء في أعقاب تفشي جائحة كورونا.

 .إجراءات على المدى القريب والمتوسط على المستوى الوطني ومستوى منظمة التعاون اإلسالمي
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ت الوطنية الحالية للدول على المستوى الوطني، تدعم المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي اإلجراءا  -8
األعضاء للتخفيف من تأثير العزل االجتماعي بسبب جائحة كورونا من خالل تقديم المعونة 
الغذائية والتحويالت النقدية واألمن الوظيفي وبرامج المتطوعين المجانية لمساعدة الشرائح الفقيرة 

ذها الدول األعضاء في منظمة والضعيفة من السكان. وتشيد المنظمة وتشجع اإلجراءات التي تتخ
التعاون اإلسالمي من أجل استخدام االحتياطيات الغذائية االستراتيجية الوطنية وتوفير شحنات 
المعونة الغذائية للدول األعضاء الشقيقة، والتي هي في أمس الحاجة إلى إمدادات غذائية 

 األغذية ليكون بمثابةتصنيع اإلسالمي ل سريع انطالق االتحاد. وتتعهد المنظمة أيًضا بتعاجلة
تربط بين المشاريع التجارية لمعالجة خسائر ما بعد الحصاد من خالل زيادة التعاون داخل  ةآلي

 القطاع الفرعي إلمدادات الغذاء.

على المستوى البيني لمنظمة التعاون اإلسالمي، تتعهد المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي بمتابعة  -9
منظمة التعاون اإلسالمي بشأن التجارة الحرة وتشجيع االستثمار. وفيما تنفيذ مختلف اتفاقيات 

اإلسالمية لألمن  ستتخذ المنظمة للحدود،يتعلق بمكافحة اآلفات واألمراض الحيوانية العابرة 
ذات الصلة  الحكومية والمؤسسيةمن  األطراف المعنيةالغذائي تدابير عاجلة بالتنسيق مع 

الذي أثر سلًبا على إنتاج الغذاء في العديد من البلدان داخل  لمكافحة خطر غزو الجراد،
فشل المحاصيل المنطقة.  وفي إطار استراتيجية مستدامة لمعالجة النقص الغذائي الدائم بسبب 

إلى إنشاء احتياطي  سعًيا حثيًثاالمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي I، تسعى والمشاكل ذات الصلة
لمنظمة التعاون اإلسالمي، مع تشجيع التوسع في مختلف احتياطيات األمن الغذائي اإلقليمي 

 األمن الغذائي الوطنية عبر خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 
 المتحدة،اإلمارات العربية دولة عقدت المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي، بالتعاون مع حكومة   -10

الدائمة واللجنة  والزراعة )الفاو(،منظمة األغذية و  اإلسالمي،واألمانة العامة لمنظمة التعاون 
والبنك اإلسالمي للتنمية. والمركز الدولي للزراعة  والتكنولوجي )الكومستيك(،العلمي  للتعاون 

حول تطوير بنوك الجينات الوطنية في الدول األعضاء في  افتراضية ورشة عمل ،الملحية )إكبا(
. واستعرضت 2020/ 7/ 6-5مارات العربية المتحدة في اإل دبي،من  ،منظمة التعاون اإلسالمي

ورشة العمل ووافقت على إطار العمل بشأن الموارد الوراثية النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة 
باعتباره وثيقة من الوثائق الختامية لورشة العمل وخطوة عملية في تنسيق العمل داخل منظمة 

األمن الغذائي من خالل التنوع البيولوجي الزراعي. كما التعاون اإلسالمي في مجال تعزيز 
 أصدرت الورشة إعالن دبي الذي تضمن ملخصًا لوقائع ورشة العمل التي استمرت يومين.
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خالل العام قيد  الغذائي،فيما يتعلق باالنضمام إلى النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية لألمن   -11
النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي صدقت جمهوريتا مالي وتركيا  االستعراض،

بلغ عدد الدول  ،وبذلكوأودعتا وثائق التصديق لدى األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي. 
التي وقعت النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية لألمن  اإلسالمي،األعضاء في منظمة التعاون 

 ن.اآل حتى دولة 14في حين صدقته  دولة، 34الغذائي، 

 

 المؤتمر الوزاري اإلسالمي الثامن حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية (ب

 قدمتلكومسيك، والثالثين  لخامسةكما سبقت اإلشارة إلى ذلك في التقرير المقدم إلى الدورة ا -12
عرضًا كريمًا باستضافة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري اإلسالمي حول  ةتركيالجمهورية ال حكومة

تحقيقا لذلك، وبعد إجراء و . 2020 عاماألمن الغذائي والتنمية الزراعية في إسطنبول بتركيا في 
إلى  16تحديد المدة من  ،ةتركيال أكدت حكومة الجمهورية، األمانة العامةات الالزمة مع ر و المشا

ا للمؤتمر في إسطنبول، تركيا. لكن ُأجل المؤتمر بسبب جائحة فيروس تاريخً  18/6/2020
الترتيبات اللوجستية . وسوف تتم اإلفادة بالتاريخ الجديد للمؤتمر في حينه وكذلك كورونا المستجد

 الالزمة.

أعاله في تنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة، بما في  ةالمذكور الدورة الثامنة نظر تومن المتوقع أن  -13
الزراعة واألمن الغذائي  ذلك أنشطة المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي، وتمويل مشاريع في مجال

في برنامج عمل منظمة  في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وسوف ينظر أيضاً 
التعاون اإلسالمي لتنمية السلع الزراعية االستراتيجية )القمح واألرز والكسافا(، الذي سيحدد 

باإلضافة اون اإلسالمي. األهداف الرئيسية ومجاالت تركيز التعاون فيما بين بلدان منظمة التع
اإلسالمي  التعاون ستدرس القضية المتعلقة بإنشاء احتياطي األمن الغذائي لمنظمة  ذلك،إلى 

المنبثقة عن  يةلجنة التوجيهالسوف يعين المؤتمر الثامن أعضاء كذلك  .على أساس إقليمي
التعاون اإلسالمي  المؤتمر، والتي سيتولى المؤتمر إنشاءها بغرض متابعة تنفيذ قرارات منظمة

 الزراعة واألمن الغذائي.ذات الصلة ب

 

 السلع الزراعية الستراتيجيةنمية برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي لت (ج

بالعمل الجاري لوضع برامج علمًا  السادسة واألربعون لمجلس وزراء الخارجيةالدورة  أحاطت -14
، مثل القمح واألرز والكسافاساسية ة األلسلع الزراعيمنظمة التعاون اإلسالمي الخاصة بتنمية ا

اق الصادر عن الدورة الثالثة واألربعين لمجلس وزراء الخارجية، -1/43وذلك عماًل بالقرار 
 تقديم مدخالتها في هذه البرامج. وشّجعت الدول األعضاء في المنظمة على 
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في فبراير ، المياإلس التعاون الدول األعضاء في منظمة وعليه، عممت األمانة العامة على  -15
، منظمة لتنمية القمحالرنامج عمل ، وبمنظمة لتنمية األرزالبرنامج عمل  مشاريع، 2019

إبداء و  اتقديم مساهماته امنه تالكسافا، على التوالي. كما طلبنمية منظمة لتالوبرنامج عمل 
 من أجل تعزيز ملكيتها والتنفيذ الالحق لها.المشاريع المذكورة على مالحظاتها 

تتوخى تمكين بلدان منظمة و السلع، قائم على األساس لرؤية التصنيع ال وتضع المشاريع المقترحة -16
أكبر منتجي هذه السلع، في جملة أمور، من تحقيق قيمة مضافة،  عدالتعاون اإلسالمي، التي ت

 فية. قيمة اإلضامن سلعها، واالندماج في سالسل القيم العالمية، وتعزيز الستفادة بشكل أكبر واال

 ا، قدمت بوركينا فاسو والمملكة العربية السعودية والسنغال وتوغو وتركيا تعليقاتهبناء على ذلك -17
طلبت وقد  .اإلسالمي لتطوير السلع الزراعية االستراتيجية التعاون على برامج عمل منظمة 

أن  أعالهكورة المذ مشاريع البرامجترسل تعليقاتها على لم األمانة العامة من الدول األعضاء التي 
لتقديمها في نهاية المطاف إلى المؤتمر  تمهيداً ائق الوثتفعل ذلك حتى يتنسى االنتهاء من إعداد 

يهدف هذا . 2020الوزاري الثامن حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية في عام اإلسالمي 
ضاء على نطاق وليتها الدول األعؤ بحيث تتولى مس شاملةجامعة و  وثيقةالخروج باإلجراء الى 

 واسع.

ترسل إسهاماتها أن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يرجى من سبق، ما في ضوء و  -18
  .المذكورة سالفًا في أقرب وقت ممكنبرامج الفي 

 

 لمشاريع األمن الغذائيتمويل البنك اإلسالمي للتنمية  (د

 

 الدخل، تعتمدمنخفضة أو متوسطة  اإلسالمي دواًل ُتعد غالبية الدول األعضاء في منظمة التعاون  -19
على السلع والشركات الصغيرة والمتوسطة واالستثمار األجنبي وتدفقات رأس المال لدفع نموها. لقد 

وفي إطار  الصدد،في هذا و تعطيل اقتصاد هذه البلدان بشكل كبير.  كورونا إلىأدى تفشي فيروس 
المي للتنمية على البرنامج االاستراتيجي وافقت مجموعة البنك اإلس للجائحة،االستجابة فورية 

. والهدف من البرنامج دعم جهود الدول األعضاء في منظمة 2020أبريل  واالستجابة فيللتأهب 
. ويتألف البرنامج من همن والتعافي هوتخفيف تأثير جائحة كوروناإحتواء التعاون اإلسالمي في 

( الحفاظ على 2لصحية والتأهب لها،  )( االستجابة لحاالت الطوارئ ا1عنصرين رئيسيين: )
 القطاعات االقتصادية واالجتماعية وإنعاشها.

مليار دوالر أمريكي  1258مليار دوالر أمريكي، يشمل  2228يبلغ إجمالي المبلغ المعتمد للبرنامج  -20
ل من البنك اإلسالمي للتنمية، وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، وبرنامج الملك عبد هللا لألعما
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دوالر أمريكي من كيانات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بما في ذلك  مليون  700والخيرية، 
المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان 

تم  ،البرنامجمنذ الموافقة على يذكر أنه الصادرات. والمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص. 
اإلسالمي. باإلضافة  التعاون دولة عضو في منظمة  27مليار دوالر أمريكي لـ  1286اعتماد مبلغ 

دولة عضو أخرى لتقدير احتياجاتها األساسية إلكمال  15فإن المفاوضات جارية مع  ذلك،إلى 
 حزمها المالية في إطار دعم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

دوالًرا أمريكًيا لبرامج االستجابة للطوارئ  470تم تخصيص  أمريكي،مليار دوالر  1286من أصل  -21
الغذائية التي تهدف إلى دعم الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للتعامل مع أزمة األمن 
الغذائي الوشيكة المصاحبة للعواقب االجتماعية واالقتصادية لفيروس كورونا. وتشمل التدخالت 

 الرئيسية:
 ليات سالسل اإلمداد الزراعي والغذائي لتالفي االنقطاعات.دعم عم• 
ضمان المرونة والتخفيف من االضطرابات االجتماعية من خالل زيادة إنتاجية الغذاء المحلي • 

 والحصول على المياه.
 تقديم مساعدات غذائية طارئة. • 
 من بين أمور أخرى. التجارية،تطوير الحوافز • 

 
 التدريب برامج- د

في إطار واليته، تنظيم برامج تدريبية في مجال زيادة إنتاجية القطاع  ،مركز سيسريك لواص -22
وبناء  اإلسالمي. تعاون الزراعي والحفاظ على األمن الغذائي لصالح الدول األعضاء في منظمة ال

بناء لمنظمة التعاون اإلسالمي في إطار برنامج و على ذلك، وخالل السنة قيد االستعراض، 
 األنشطة التالية: مركز سيسريك ، نظمالزراعيةالقدرات 

 

 

آلفات" في بسبب الة وراثًيا لمكافحة فقدان القطن دورة تدريبية حول "أسطورة التكنولوجيا المعد (1
 .2019ديسمبر  19-17كمباال، أوغندا في 

إلى  19دورة تدريبية حول "األساليب الجديدة في زراعة القطن: تجارب البذر" من  (2
 ، بنغالديش. اي دكف 30/1/2020

تم تنظيم دورة تدريبية حول "تطبيق التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز إنتاجية القطن" في الفترة من  (3
، الدورة التدريبيةوقدم هذه  تمرات الفيديو.من خالل منصة مؤ  2020مايو  1أبريل إلى  27

ز أبحاث القطن التي تم تنظيمها لصالح خبراء من معهد البحوث الزراعية في موزمبيق ومرك
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خبير مختص من مركز التميز في البيولوجيا الجزيئية  موزمبيق، ناميالو فيوإكثار البذور في 
 في جمهورية باكستان اإلسالمية.

من خالل منصة مؤتمرات  (2020/ 14/8-10)دورة تدريبية حول "تحليل سالمة األغذية"   (4
المالديف ارد البحرية والزراعة بجمهورية لصالح خبراء من وزارة الثروة السمكية والمو  الفيديو،

 .ي المالديفغهيئة الدواء والغذاء /

من  2020/ 8/ 28-24ورة تدريبية حول "توفير المياه وإدارتها في قطاع الزراعة" في الفترة د (5
لصالح خبراء من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد  الفيديو،خالل منصة مؤتمرات 

 ة بنين.األسماك في جمهوري

 
 

 اإلنتاجية و  التوظيف-ثالثاا 

لتعاون فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي في مجال العمل اشهد  خالل السنوات األخيرة، -23
استمر تنفيذ إطار منظمة و . هنطاقنموا متواصال من حيث عمقه و والعمالة والحماية االجتماعية 

ماية االجتماعية في تحفيز النمو منظمة التعاون اإلسالمي الخاص بالعمل والتوظيف والح
منظمة ومؤسساتها ذات الصلة الواصلت ، وخالل السنة قيد العرض المسجل في هذا القطاع.

منظمة على تطوير مهاراتهم المساعدة الباحثين عن عمل في بلدان توخى بأنشطة تاالضطالع 
. ويكتسي أدائهمرتقاء باالو  تهمنافسيتمعارفهم وقدراتهم، وتحسين تعزيز الشخصية والتنظيمية، و 

 ،منظمةالأن معدل البطالة في الدول األعضاء في هذا األمر أهمية خاصة بالنظر إلى 
عمل الخلق فرص ، وَأّن 2017-2000خالل الفترة  %921و %724بين ظل يتراوح  ،كمجموعة

خالل الفترة و ، وفقا لذلكو منظمة. الشكل أولوية بالنسبة للغالبية المطلقة من دول يزال يالئقة ال ال
 :األنشطة التاليةتنفيذ قيد االستعراض، تم 

 المؤتمر اإلسالمي الخامس لوزراء العمل  (أ

السادسة واألربعين لمجلس وزراء إلى الدورة  كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في التقرير المقدم -24
للمؤتمر  ةالخامسالدورة  تكرمت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة بعرض استضافة، الخارجية

وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل األمانة العامة  .2020عام  في الربع الرابع من اإلسالمي لوزراء العمل
 الترتيبات الالزمة لهذا المؤتمر. التخاذاإلمارات  يحاليا مع الجهات المختصة ف

ت المؤتمرات من المتوقع أن تنظر الدورة الخامسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل في تنفيذ قرارا  -25
تقليص البطالة وتنمية قدرات و  المهنيةوالسالمة السابقة، بما في ذلك األنشطة في مجال الصحة 
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كما سوف يعين أعضاء اللجنة  .والحماية االجتماعية في الدول األعضاء في المنظمة القوى العاملة
  ن.التوجيهية المنبثقة عن المؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل للسنتين القادمتي

في ضوء ما تقدم، تحث األمانة العامة الدول األعضاء على المشاركة الفعالة في المؤتمر   -26
 .اإلسالمي الخامس لوزراء العمل

 التوقيع على النظام األساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي)ب( 

لنظام األساسي لمركز توقيع ابضرورة الدول األعضاء في المنظمة واصلت األمانة العامة توعية  -27
العمل التابع للمنظمة والتصديق عليه لتسهيل انطالق عمله في الوقت المناسب. وفي هذا 

لى أذربيجان عجمهورية صدقت الصدد، تجدر اإلشارة إلى أنه خالل الفترة قيد االستعراض، 
رية السودان وجمهو  الموريتانيةجمهورية اإلسالمية العليه وقعت كما  ،النظام األساسي المذكور

 2019مارس  2و 1تي ُعقدت يومي ال ،وزراء الخارجيةمجلس واألربعين ل ةالسادسدورة الخالل 
في جدة  النظام األساسيوقعت جمهورية بنين على  ، كماإلمارات العربية المتحدةبافي أبو ظبي 

إلسالمي اتعاون لدول األعضاء في منظمة اللبذلك يصبح العدد اإلجمالي . 2019يونيو  27في 
 دول. ست هو المذكور، على النظام األساسيالتي وقعت 

تجدر اإلشارة إلى أن النظام األساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون وفي ضوء ما تقدم،  -28
دول أعضاء في  10اإلسالمي ينص على أنه سوف يطبَّق مؤقتًا عند توقيع ما ال يقل عن 

دول أعضاء صكوَك  10اذ بشكل نهائي عندما تقدم المنظمة عليه، في حين سيدخل حيز النف
 تصديقها عليه.

من الدول األعضاء األخرى في المنظمة استكمال جميع  طلبهااألمانة العامة جدد وعليه، ت -29
 الترتيبات الالزمة لالنضمام إلى النظام األساسي المذكور في أقرب فرصة ممكنة.

 ةيافتراض تدريب دورات)ج( 

في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا،  الفعاليات الكبرى  جميع الرغم من توقفعلى   -30
التعاون اإلسالمي من التكيف ومواصلة أنشطتها عبر اإلنترنت. ولهذه  تمكنت مؤسسات منظمة

تنظيم سلسلة من الندوات المواضيعية عبر اإلنترنت للكشف عن  المؤسسات فيبدأت هذه  الغاية،
 المنظمة فيهدف إلى دعم الجهود الوطنية للدول األعضاء في مختلف جوانب أنشطتها التي ت

نظم مركز  االستعراض،خالل العام قيد  ومن ثم،مجال العمل والتوظيف والحماية االجتماعية. 
 أنقرة األنشطة التالية من خالل منصة مؤتمرات الفيديو:

ني والمهني في ظل ندوة عبر اإلنترنت حول "أفضل ممارسات مراكز التعليم والتدريب التق• 
 .2020/ 6/ 25 المهني فيجائحة كورونا في إطار برنامج التعليم والتدريب 
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 40لصالح ( 2020/ 7/ 3-/ 6/ 29)دورة تدريبية حول "األمن المهني والهياكل الصحية" • 
مفتش عمل من وزارة الخدمة العامة والعمل واإلصالح اإلداري والحماية االجتماعية بجمهورية 

هو الذي  المهنية؛ا من المعهد التونسي للصحة والسالمة ا مختًص / مدربً  أن خبيرايذكر توغو. 
 .قدم الدورة

( 7/2020/ 21- 13)دورة تدريبية حول "خدمات التفتيش على السالمة والصحة المهنية" •
مفتش عمل من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وتفتيش العمل والقوانين  22لصالح 

قدم الدورة وقد بوزارة العمل المسؤولة اإلصالح اإلداري في جمهورية جيبوتي.  االجتماعية
 التدريبية خبير مختص من المعهد التونسي للسالمة والصحة المهنية؛ 

الجائحة: التأثير واالستجابة"  المهنية أثناءحول "أنظمة السالمة والصحة  اإلنترنيتندوة عبر • 
طات الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين من مناطق مختلفة السل للخبراء من 2020/ 8/ 12في 

 من بين آخرين. اإلسالمي،من منظمة التعاون 
  

 اإلسالمية البينية والستثمار اإلسالمي البيني  التجارة- رابعاا  

اتسمت أنشطة التجارة اإلسالمية البينية باتخاذ إجراءات ومبادرات تعاونية في مجال تعزيز التجارة  -31
 وتشجيعلها وتسهيلها وتأمين ائتمان الصادرات، فضال عن تطوير قطاع المنتجات الحالل وتموي

بين بلدان الجنوب األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فيما وبناء القدرات االستثمار والتعاون 
 التنسيق مع الشركاء اإلقليميين والدوليين. عمليات بما في ذلك مختلف المشاورات و 

 ر المستجدات في مجال التجارة اإلسالمية البينيةلمحة عن آخ (أ

 38124 حجم التجارة اإلسالمية البينيةصافي وفقًا لبيانات المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بلغ  -32
وذلك ، 2017مليار دوالر أمريكي في عام  32222 ، مقارنة بـ2018مليار دوالر أمريكي في عام 

باإلضافة الى تقلبات  الغذائيةالتعدينية و  والمنتجات ،لنفطا أسعار السلع بما في ذلك تقلب سببب
 منالبينية اإلسالمية ذلك، ارتفعت حصة التجارة عالوة على . الدوالر واليورو صرفسعر 

في  2017في عام  %19.8 حيث كانت %7لتجارة الخارجية للدول األعضاء بنسبة إجمالي ا
 .2018في عام  %21.2 حين بلغت

هي اإلمارات  التجارة اإلسالمية البينيةالمنخرطة في  نت البلدان الرئيسيةكا ،2018في عام  -33
ومصر  والعراق وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

التجارة البينية لمنظمة حجم ن في المائة م 71.5سجلت هذه الدول قد و عمان. سلطنة باكستان و و 
 مليار دوالر. 546قدره  جموعبمسالمي اإل تعاون ال
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بلدًا الهدف المسطر في "برنامج عمل منظمة التعاون  31 نحوحقق ، 2018وفي عام  -34
السودان هذه الدول هي . %25نسبة  " المتعلق ببلوغ التجارة اإلسالمية البينية2025-اإلسالمي

 السنغالو  ماليو غانستان أفو طاجيكستان و  توغوو  البحرينو سوريا و  الصومالو غامبيا و جيبوتي و 
 إلمارات العربية المتحدةوا غينيا بيساوو  ليمنوا غينياو  األردنو  بنينو  لبنانو  عمانسلطنة و 
لنيجر وتركمانستان وتشاد وقيرغيزستان وليبيا والكويت وامصر و إيران و العراق و  أوزبكستانو 

 .وباكستان وكوت ديفوار

 
الدول حصة  ارتفعتاإلسالمي كمجموعة، فقد  التعاون لتجارة العالمية لدول منظمة فيما يتعلق با -35

تريليون دوالر أمريكي في عام  326 إلى 2017تريليون دوالر أمريكي في عام  322 من اإلسالمية
وغير حواجز جمركية ، ووجود السلع . كان ذلك نتيجة تقلب أسعار%1027 بنمو قدره، أي 2018

بلغت حصة قد و لهشة لالقتصاد والتجارة العالميين. والبيئة ا ،جمركية أمام التجارة واالستثمار
من التجارة  %922 مقابل 2017في عام  %924اإلسالمي تعاون التجارة في دول منظمة ال

 .%222 انخفاض بنسبةب، أي 2018العالمية في عام 

 

 تعزيز التجارة (ب

المعنية،  منظمة التعاون اإلسالمي، من خالل مؤسساتها عقدتخالل الفترة قيد االستعراض،  -36
منتجات سلع و ة وزيادة الوصول إلى يالمعارض المتخصصة التالية بهدف تعزيز المبادالت التجار 

 الدول األعضاء في المنظمة:

 إسطنبول، الجمهورية منظمة التعاون اإلسالمي،  دولللمنتجات الحالل ل السابع المعرض
زائر  200023 نحوالمعرض مشاركة  اشهد هذ (:9201ديسمبر  1-نوفمبر 82التركية )

 .دولياً  تجارياً  وفداً  270وشركة  150وأكثر من 

 -  الدورة االستثنائية من معرض السياحة والحرف اليدوية والديكور الداخلي للدول األعضاء
 23-18، دولة الكويت في الذي عقد في مدينة الكويت ،الميفي منظمة التعاون اإلس

 .2019ديسمبر 

 

 مان الصادراتتمويل التجارة وتأمين ائت (ج

ة المطردة في عمليات تمويل التجارة من طرف أجهزة المنظمة المعنية إسهامًا كبيرًا دأسهمت الزيا -37
في تحفيز القدرة اإلنتاجية وتحقيق نمو ملحوظ في أوساط المؤسسات المستفيدة في الدول 

صول األعضاء في المنظمة. وتمثل الهاجس األساسي في تحديد إجراءات متماسكة لضمان ح
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على تمويل تجاري، خاصًة في مختلف مناطق  المشاريع الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة
 المنظمة.

بلغت الموافقات والمدفوعات التراكمية للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، منذ إنشائها في   -38
التوالي، وبلغ  مليار دوالر أمريكي على  43ومليار دوالر أمريكي  53 ،2020 /30/6 2008عام 

مليار دوالر  2249مليار دوالر أمريكي و  224، 2020/ 30/6إجمالي الموافقات والمصروفات في
  أمريكي على التوالي.

العربية التجارة جسور الرائد "برنامج ال مؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةال تأطلق . -39
داة لزيادة الفرص االقتصادية ودعم النمو الشامل أباعتبارها تعزيز التجارة يتوخى الذي و  "،اإلفريقية

إلسالمي. تعاون اوالمستدام في الدول العربية ودول جنوب الصحراء الكبرى األعضاء في منظمة ال
 :فيما يلي المعالم الرئيسية للبرنامجوتتمثل 

  األغذية الزراعية والمنتجات الصيدالنيةمجالي في تعزيز الشراكات التجارية 
 األفريقي يتونسالألعمال جلس اع مالشراكة م  
 البيني فريقيفي المعرض التجاري األ ةشاركالمو  ةساهمالم  
  العربية اإلفريقيةالتجارة برنامج جسور لإنشاء وإدارة اللجنة التوجيهية 
 لبرنامج، وهما مجلس اإلدارة اإلداري لهيكل مكونين الرئيسيين في الاالجتماع األول لل عقد

 .ةواللجنة التنفيذي

، والذي يهدف إلى مد إفريقياغرب في الصغيرة والمتوسطة منشآت لابرنامج  المؤسسة تكما أطلق -40
والمصارف من خالل بناء  إفريقياغرب  منطقة الصغيرة والمتوسطة فيمنشآت بين الالجسور 

الصغيرة والمتوسطة والبنوك التي ستستفيد من االستخدام الفعال لخطوط منشآت قدرات كل من ال
 تشمل اإلنجازات الرئيسية في هذا المجال:و . لمنشآت المذكورةمويل التي تهدف إلى دعم االت

  ؛لسنغال وبوركينا فاسوفي اإطالق مشاريع تجريبية 
  ؛ةع الرائدير االموارد للمشحشد إقامة شراكات و 
 .توقيع اتفاقيات مع البنك الشريك والوكالة المنفذة 

عاًما،  25منذ إنشائها قبل  ،تثمار وائتمان الصادراتالمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستمكنت  -41
موقعها ، من تعزيز وتأمين االستثمار يتكافلالالئتمان ما تقدمه من خدمات في مجال اوبفضل 

أدى . وفي حين بين الدول األعضاء اتمعامالت التجارية وتدفق االستثمار التوسيع نطاق و الفريد 
لعديد اأمام أيًضا ها ، فقد وضعوذات تأثيردة األطراف مالية متعدالمؤسسة هيئة ذلك إلى جعل 

 من التحديات العالمية.
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تأمين  دعمها دعمها من خاللدور المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات برز  -42
دولة  36 فيي مليار دوالر أمريكي 524بمبلغ األعمال التجارية داخل منظمة التعاون اإلسالمي 

مليار دوالر أمريكي  4125إلى  2019نهاية عام  البداية حتىينية تراكمية وصلت منذ بموافقة تأم
 مليار دوالر أمريكي. 64 تبما تجاوز  تأمين أعمالن خالل م

مليار دوالر أمريكي لصادرات  4291إلى دعم بقيمة  المؤسسةخدمات تحول تأثير نتيجة لذلك،  -43
مليار دوالر  2284لواردات البلدان األعضاء، ومليار دوالر أمريكي  4228البلدان األعضاء، و

مليار دوالر أمريكي  1219و ،أمريكي لالستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى البلدان األعضاء
قيمة الدعم  تبلغمن الدول األعضاء. باإلضافة إلى ذلك، اآلتية لالستثمارات الخارجية المباشرة 

مليار دوالر أمريكي  825اإلسالمي تعاون داخل منظمة اللقطاع األعمال  المؤسسةالذي قدمته 
 دولة. 35في 

 تسهيل التجارة (د

واصلت األمانة العامة توعية الدول األعضاء بضرورة إنفاذ مختلف صكوك المنظمة متعددة  -44
األطراف في مجال التجارة. وبالرغم من أن لجنة المفاوضات التجارية المعنية بنظام األفضلية 

المشمولة بهذا نظمة التعاون اإلسالمي لم تتمكن من عقد اجتماعها خالل الفترة مفي  التجارية
التقرير، فقد تم إرفاق حالة التوقيع والتصديق على اتفاقيات المنظمة االقتصادية، ومنها نظام 

 (.1األفضلية التجارية في منظمة التعاون اإلسالمي، بهذا التقرير )الملحق 

لمنظمة قوائم منتجاتها التي تشملها االمتيازات الجمركية في إطار في ا دولة عضواً  14وأرسلت  -45
نظام األفضلية التجارية في منظمة التعاون اإلسالمي إلى أمانة لجنة المفاوضات التجارية. وهذه 
الدول هي السعودية والبحرين واإلمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب وُعمان وقطر وتركيا 

بنغالديش وإيران وباكستان واألردن. إضافة إلى ذلك، أشعرت كل من باكستان وماليزيا وسوريا و 
وبنغالديش واألردن والمغرب وتركيا أمانة لجنة المفاوضات التجارية بما اتخذته من تدابير داخلية 

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

لمفاوضات التجارية من الدول األعضاء المعنية إشعارها بما سوف تتخذه من وطلبت أمانة لجنة ا -46
تدابير داخلية لتنفيذ قواعد منشأ نظام األفضلية التجارية في منظمة التعاون اإلسالمي في أقرب 
فرصة ممكنة. ورحبت اللجنة بتقديم كل من تركيا وماليزيا وبنغالديش وباكستان واألردن وإيران 

 ات حديثة ألمانة لجنة المفاوضات.قوائم امتياز 

كمل عمليات التوقيع أو التصديق على ستوعليه، يتعين تجديد الدعوة للدول األعضاء التي لم ت -47
االتفاقيات االقتصادية لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى أن تقوم بذلك في أقرب فرصة ممكنة. وفي 

في لى نظام األفضلية التجارية السياق نفسه، قد ترغب الدول األعضاء التي وقعت وصدقت ع
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منظمة التعاون اإلسالمي في إرسال المستندات المطلوبة، وفقًا للفقرات الواردة في هذا الشأن في 
كومسيك. ويشمل ذلك تقديم أقساط تخفيضاتها السنوية وزراء الخارجية و قرارات كل من مجلس 

ازات( وعّينات من الشهادات وعينات المحددة إلى جانب قائمة المنتجات )الجداول الزمنية لالمتي
 مطبوعة من األختام التي ُتستخدم في جماركها وإكمال تشريعاتها الداخلية وتدابيرها اإلدارية. 

 

 الستثمار تشجيعهـ( 
 

i2   العامة والخاصة اتستثمار اإلسالمي رفيع المستوى لال التعاونمؤتمر منظمة 

بعين لمجلس وزراء الخارجية، واألر  السادسةرة الصادر عن الدو  اق- 2/46رقم  عماًل بالقرار  -48
 ،اإلسالمي التعاون األمانة العامة لمنظمة  تنظم، باإلمارات العربية المتحدة ظبي أبوعقد في منال

مؤتمر ال ،ذات الصلةمنظمة التعاون اإلسالمي ومؤسسات  التركيةبالتعاون مع حكومة الجمهورية 
 9و 8اسطنبول يومي  مدينة في ةوالخاص عامةات الستثمار اإلسالمي رفيع المستوى لال

/12/2019.  

 

 ،لمؤتمر سالف الذكرلاجتماعات تحضيرية  أربعةوفي هذا الصدد، استضافت الجمهورية التركية  -49
في مدينة إسطنبول في واجتماعات ثالثة أخرى  2019ابريل  25ة بتاريخ نقر أ في مدينةاألول 

 المذكورة االجتماعات وانتهت لى التوالي.ع 2019 /11/ 26و ،9/2019/ 9و ،6/2019/ 14
وغيرها من الوثائق ذات الصلة.  عملالبرنامج  ومشروعمفاهيمية المذكرة ال مشروع من إعداد

 .2019 سبتمبر 30 فيميع أوراق العمل على الدول األعضاء جووزعت 

 
المبتكر لتعزيز  ( تمويل التنمية1عقدت حلقات النقاش الست رفيعة المستوى في المؤتمر وهي: )  -50

تشجيع وحماية وضمان  ( دور وكاالت ائتمان الصادرات والتحكيم في2سالسل القيمة العالمية. )
( دور النظام البيئي للتحليل الذكي لمعلومات األعمال في معالجة ثورة البيانات؛ 3؛ )االستثمارات

( دور 5ر القطاع الخاص؛ )( تعزيز تدفقات االستثمار البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي: منظو 4)
( دور وكاالت 6ريادة األعمال؛ و ) مجال أهداف التنمية المستدامة في تمكين المرأة والشباب في

 تشجيع االستثمار في تعزيز االستثمارات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي.

 

في  خاصات في القطاعين العام واللصانعي السياس منصةتوفير  فيالمؤتمر  الهدف من تمثل -51
اإلسالمي لاللتقاء فيما بينهم والتواصل مع صانعي السياسات على الصعيدين  التعاون منظمة دول 

 لقادةالوطني واإلقليمي بهدف تبادل األفكار حول طرق تحسين مناخ األعمال وخلق فرصة 
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يًضا المؤتمر أ وناقشاألعمال الستكشاف التحديات والفرص في القطاعات االستراتيجية الرئيسية. 
الحواجز أمام حرية حركة السلع  مختلفمن خالل إزالة اإلسالمي البيني االستثمار تنمية سبل 

اإلسالمي، وفي الوقت نفسه  التعاون والخدمات واألفراد والتمويل بين الدول األعضاء في منظمة 
مت الوثائق ُعم  وقد  .اإلسالمي التعاون تعزيز سهولة ممارسة األعمال التجارية داخل منطقة منظمة 

 .1/2020/ 28للمؤتمر على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في  الختامية

 
 الستثمارية منظمة التعاون اإلسالمي لتسوية المنازعاتدائمة لإنشاء آلية  (1)

األميَن العامَّ اق، -1/43رقم  هاقرار بموجب  ،مجلس وزراء الخارجيةل ن و الثالثة واألربعة دور ال تكلف -52
ذات المنظمة وبالتشاور مع الدول األعضاء واألجهزة ومؤسسات  ،مة التعاون اإلسالميلمنظ

كومسيك، باقتراح طرائق إلنشاء هيئة دائمة لتسوية المنازعات الناشئة عن ومن ضمنها الصلة، 
منظمة. وفي هذا الاتفاقية تعزيز وحماية وضمان االستثمارات فيما بين الدول األعضاء في 

بالتنسيق مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي  ،األمانة العامة أعدتالسياق، 
 اتاتفاقية االستثمار الناشئة عن إنشاء آلية دائمة لتسوية المنازعات ة بشأن يتصور ورقة ، للتنمية

مجلس وزراء لواألربعين إلى الدورة السادسة  يةر تصو ورقة الوقد ُقدمت هذه الالمذكورة أعاله. 
كما تم ، 2019مارس  2و 1 يومياإلمارات العربية المتحدة ب، التي عقدت في أبو ظبي خارجيةال

 .2019على الدول األعضاء في فبراير تعميمها 

مجلس وزراء أحاطت الدورة السادسة واألربعون ل، اق )ب(-2/46 هاقرار وبموجب بناًء على ذلك،  -53
اقترحت طرائق إلنشاء تي وال ،ير األمين العامالواردة في تقر تصورية ورقة الالبعلًما  الخارجية

لى اجتماع مفتوح لتصورية عورقة اال عرضوطلبت من األمانة العامة  الدائمة المذكورة هيئةال
وذلك بهدف كومسيك، إلى لدراستها قبل تقديمها  يندوليال ينحكوميالخبراء من الالعضوية لفريق 

منظمة ذات الصلة الن الدول األعضاء ومؤسسات بيفي هذا الموضوع إجراء مزيد من المناقشات 
 لوفاء بمتطلبات االتفاق المذكور أعاله.لبهدف تحديد الطرائق المناسبة 

لدول األعضاء في توعويا لنظمت األمانة العامة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية اجتماعًا  -54
اإلسالمي لتسوية  تعاون اللمنظمة منظمة التعاون اإلسالمي بشأن اآللية الدائمة المقترحة 

على  2019ابريل  1 يومنيويورك في بمقر األمم المتحدة  ، وذلكفي مجال االستثمارالمنازعات 
قد . و أونسيترال(متحدة للقانون التجاري الدولي )للجنة األمم ال فريق العمل الثالثهامش اجتماع 

 ن خبيرًا من الدول األعضاء.نحو ثالثي شارك في االجتماع
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 فعاليات افتراضية عن التجارة والستثمار والتمويل أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد)و( 

شركة السنغال  التجارة مثلبالتعاون مع هيئات ترويج  التجارة،نظم المركز اإلسالمي لتنمية  -55
تحديًدا الجمعية  الخاص،والقطاع  الماليزية،وتصدير تونس، ووكالة ترويج التجارة  للتصدير،

ندوة عبر اإلنترنت حول تأثير جائحة فيروس  الباكستانية،بية للمصدرين ومجموعة بيج المغر 
كورونا المستجد على استراتيجيات ترويج التجارة في التيسير داخل منظمة التعاون اإلسالمي في 

29 /6 /2020. 

 التجارة،يل بالتعاون مع المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمو  التجارة،نظم المركز اإلسالمي لتنمية  -56
غرب  واالستيراد وبنكفريقي للتصدير والبنك اإل ي إفريقيا،رف العربي للتنمية االقتصادية فوالمص
ندوة عبر اإلنترنت حول تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على تمويل التجارة  للتنمية، إفريقيا

 2020/ 7/ 1سالمي في ووضع استراتيجيات لتعزيز التجارة واالستثمار داخل منظمة التعاون اإل

نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، والشباك الوطني  -57
الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية في المغرب )بورتنيت(، والشباك الموحد السنغالي 

(Gainde2000)7/ 6في بر اإلنترنت والجمارك العمانية، ندوة ع ،، وشبكة التجارة الموزمبيقية /
حول تداعيات رقمنة اإلجراءات التجارية في تيسير التجارة البينية لمنظمة االتعاون  2020

 بهدف التخفيف من آثار ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.  ،اإلسالمي

 

من  2020/ 6/ 26-22دورة تدريبية حول "األدوات المالية اإلسالمية" في  مركز سيسريكنظم  -58
 أجرى ل منصة مؤتمرات الفيديو لفائدة خبراء من البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان. خال

 جلسات التدريب خبير مرموق من بنك إندونيسيا.
 

 تطوير قطاع المنتجات الحالل (و

ُعقد معرض  ،السادسة واألربعين لمجلس وزراء الخارجيةالدورة قرار الصادر عن البموجب  -59
ر نوفمب 28 منون اإلسالمي ومؤتمر القمة العالمي للحالل في الفترة لمنظمة التعا عبالحالل السا

رئيس  ،نرجب طيب أردوغافخامة حت رعاية ت تركيا، في إسطنبول 2019ديسمبر  1إلى 
المركز و  معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالميةوذلك في إطار التعاون بين  الجمهورية التركية

معرض منظمة التعاون اإلسالمي و للحالل  ةالقمة العالميدف وته ة.اإلسالمي لتنمية التجار 
في هذا الحالل وتبادل أحدث التطورات اإلسالمية البينية في مجال لتجارة إلى تعزيز ا للحالل

  اإلسالمي.تعاون منظمة الالمجال من خالل 
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 35جمع هذا المعرض الجهات النشظة في صناعة الحالل، وقد شهدت هذه الفعالية مشاركة  -60
في منظمة التعاون اإلسالمي باإلضافة إلى دول أخرى غير أعضاء في المنظمة.  اً دولة عضو 

كما شاركت في هذا المعرض مؤسسات عاملة في مجال معايير المنتجات الحالل. وعلى هامش 
هذا المعرض، تم تنظيم العديد من المؤتمرات المواضيعية، ال سيما حول الفوائد الصحية لصناعة 

واستعراض أنظمة الشهادات واالعتماد المختلفة بهدف تسريع االعتراف المتبادل بشهادات الحالل 
 .الحالل بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

جلساتها  كما حضر، دولة مختلفة 25متحدثًا من  (60) 2019 استضافت القمة العالمية للحالل -61
معرض منظمة التعاون ل ت الدورة السابعةّكلشول مختلفة. وفي الوقت نفسه، دشخص من  5000

عقد شبكات و ا وإنشاء هتنظمأ/ اختلفة لتقديم منتجاتهمشركة  360فرصة لـ لحالل لاإلسالمي 
 في هذه الصناعة. ةمساهمجهة دور كل براز إللقاءات فيما بينها 

للمنتجات ة معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالميُعقد مؤتمر إقليمي حول "تنفيذ معايير  -62
ظم نُ و جمهورية قيرغيزستان. ب في بيشكيك 2018نوفمبر  19يوم الحالل في آسيا الوسطى" 

 120 نحو، وحضره ووزارة االقتصاد في جمهورية قيرغيزستان باالشتراك بين المعهدالمؤتمر 
قيرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان  اتممثاًل من القطاعين العام والخاص من جمهوري

 تان.وأوزبكس

لمراجعي الحسابات  األساسي البرنامج التدريبيمعهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية  عقد -63
نوفمبر  22 - 20في الفترة من جمهورية قيرغيزستان ، في آسيا الوسطى في بيشكيك 2018 لعام

مشاركًا من القطاعين العام والخاص من قيرغيزستان وطاجيكستان  30. وحضر التدريب 2018
، وتم تنظيمه باالشتراك بين التدريب باللغتين اإلنجليزية والروسيةجرى و كازاخستان وأوزبكستان. و 

 .وزارة االقتصاد في جمهورية قيرغيزستانالمعهد و 

، بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، وإدارة مركز الدار البيضاءنظم  -64
للمواصفات والملكية الصناعية في تونس، وهيئة التقييس المعايير الماليزية، والمعهد الوطني 

ندوة عبر دينار استاتندرد )اإلمارات العربية المتحدة( والمعهد المغربي للتقييس،  ، ومعهدالتركية
وإصدار الشهادات  توحيد المقاييسة فيروس كورنا المستجد على حاإلنترنت حول تأثير جائ

منظمة التعاو ن اإلسالمي، في  الغذائية في الدول األعضاء في للمنتجات الطبية والوقائية والمواد
2 /7 /2020. 
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  قطاع السياحة تنمية-خامساا 

واألربعون لمجلس  السادسةأشادت الدورة كما تمت إفادة الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك،  -65
عضاء في وزراء الخارجية باالحتفال بجائزة عاصمة السياحة االسالمية، وشجعت الدول األ

منظمة التعاون اإلسالمي على المشاركة بنشاط في برامج االحتفاء المقرر تنظيمها في مختلف 
سنوية فعاليات البلدان الفائزة. وحث مجلس وزراء الخارجية جميع الدول األعضاء على تنظيم 

  .خل بلدان منظمة التعاون اإلسالميدا ةالسياحي اتعزيز التدفقلتعن السياحة اإلسالمية 

 1010و 1019 يسالمية لعاملسياحة اإلا اصمةبعالحتفاء  (أ

، دكا العاصمةفي  2019يوليو  12-11 ي، يومجمهورية بنجالديش الشعبيةنظمت حكومة  -66
افتتحت رئيسة الوزراء . و 2019عاصمًة للسياحة اإلسالمية لعام  دكااحتفااًل بمناسبة اختيار 

 دولة 30يومين بحضور ممثلين عن أكثر من  دةلم الشيخة حسينة االحتفال الرسمي الذي استمر
طلبت األمانة العامة من جميع مؤسسات و اإلسالمي.  التعاون في منظمة  اءعضمن الدول األ

عاصمة السياحة اإلسالمي ذات الصلة تقديم برامجها المقترحة لالحتفال بجائزة  التعاون منظمة 
 ات في مجال السياحة اإلسالمية.، بما في ذلك برنامج بناء القدر 2019لعام  االسالمية

للمسلمين في  المالئمةحول "تنمية السياحة ندوة دولية  مركز سيسريكوفي هذا الصدد، نظم  -67
هذه  وهدفت. 2019أكتوبر  15 يوم الديشجبن، في دكاوذلك توزيع الجوائز، ل مدينة دكا" وحفال

في التنمية االقتصادية من  ينللمسلم المالئمةالسياحة  لدمجاستكشاف طرق  الى الندوة الدولية
 في المبادرات الجديدة والقائمة. الجهات المعنيةمختلف  إشراكخالل 

، 2020لعام  سالميةاإلللسياحة  عاصمة غاباالمدينة  باختيارفيما يتعلق بترتيبات االحتفال  -68
فيما  جانفي جمهورية أذربيالوكالة الوطنية للسياحة مع  اتصاالتها األمانة العامة بالفعلأجرت 

بهذه  احتفال عزمها تنظيمأكدت حكومة أذربيجان  ،لهذه الغايةتحقيقا هذا الشأن. و يتعلق ب
غاباال في  عقدهالمزمع ، المي الحادي عشر لوزراء السياحةعلى هامش المؤتمر اإلس المناسبة

 4إلى  2في الفترة من  أذربيجان،جمهورية  غاباال،. 4/6/2020-2 أذربيجان فيفي جمهورية 
لعام  ةاإلسالميعاصمة السياحة لالحتفال بتأجيل جميع األنشطة المخطط لها  تملكن  .6/2020/

وكذلك الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة بسبب جائحة فيروس  2020
في  لوزراء السياحة المواعيد الجديدة للدورة الحادية عشرة اإلسالميالمستجد وسوف تعلن كورونا 

 الوقت المناسب.

 
دورة تدريبية للمدربين حول "تعزيز ريادة األعمال لرفع القدرة التنافسية  مركز سيسريكنظم   -69

من خالل منصة مؤتمرات الفيديو لصالح  2020/ 12/6إلى  8الفترة من  فيلصناعة السياحة" 
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مركز جهود خبراء من وكالة السياحة الحكومية في جمهورية أذربيجان. تم تقديم الدورة ضمن 
 .2020 ةاإلسالميعاصمة السياحة لالحتفال بغاباال، بوصفها  سيسريك

 
 

 الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة (ب

 السياحة فيتستضيف جمهورية أذربيجان الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء وف س  -70
سيتم استعراض سوف مية السياحة". و تحت شعار "دور المجتمعات المحلية في تن 2020عام 

الدورة: تنفيذ إطار منظمة التعاون اإلسالمي بشأن هذه بنود جدول األعمال التالية ومناقشتها في 
وجائزة مدينة  السياحة؛اإلسالمي لوزراء السياحة بشأن تنمية  وقرارات المؤتمرتنمية السياحة 

خارطة الطريق االستراتيجية تنفيذ و ؛ (2022-2021السياحة في منظمة التعاون اإلسالمي )
في  المحرز التقدمو ؛ لتنمية السياحة اإلسالمية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

؛ افة اإلسالمية والسياحة التراثيةالثقنشر  تنمية وتعزيزو مشاريع البنية التحتية السياحية ؛ 
 .في مجال السياحة والتدريب والتسويق وثالبحو المعارض السياحية لمنظمة التعاون اإلسالمي؛ و 

 

 

 معرض ومنتدى السياحة (ج

، بالتنسيق مع التجارةلتنمية  االسالميظم المركز نلسياحة، لمعرض ومنتدى  بانعقادفيما يتعلق  -71
االستثنائية لمعرض السياحة والحرف اليدوية والديكور الداخلي للدول  النسخةالبلد المضيف، 

ديسمبر  23-18دولة الكويت في ، اإلسالمي في مدينة الكويت ن التعاو األعضاء في منظمة 
من  ي مجال السياحةفلمستثمرين ل منتدى أيضًا على هامش الحدث سالف الذكر عقدكم . 2019
 .الخاص والعام ينالقطاع

 

 )د( مشروع السياحة اإلقليمية 
 

 7إلى  5 الفترة منتركيا في  أنقرة،ورشة عمل في  مركز سيسريكو  الدار البيضاء مركزنظم   -72
في  إفريقيا، لفائدة مديري المنتزهات العابرة للحدود والمناطق المحمية في غرب 2019نوفمبر 

إطار "المشروع اإلقليمي للتنمية السياحية المستدامة في شبكة الحدائق والمحميات الطبيعية عبر 
الدار وتالها مركز  إفريقيادول أعضاء في غرب  10بدأتها  التي“إفريقيا الحدود في غرب 

تم إطالع  المناسبة،نيابة عن منظمة التعاون اإلسالمي. وفي هذه  مركز سيسريكو  البيضاء
المشاركين من غينيا ومالي وبوركينا فاسو وغامبيا والنيجر وغينيا بيساو وسيراليون على أدوات 
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ية للحدائق والمحميات اإلدارة المختلفة وُطلب منهم تقديم دراسات حالة تعكس حالة اإلدارة الحال
. وفي اليوم الثالث من ورشة العمل، أتيحت للمشاركين فرصة زيارة إفريقياالطبيعية في غرب 

 العديد من مواقع السياحة البيئية التركية الواقعة في منطقة أنقرة.

 
 في مجال النقل  التعاون -سادساا )ج( 

تعاون لدول األعضاء في منظمة المهًما للتفاعل بين ا يظل التعاون في قطاع النقل مجاالً  -73
 تشير اإلحصائيات المتاحة إلى أن هذا القطاع قد سجل العديد من أنشطة التعاون و اإلسالمي. 

على سبيل فالنمو المسجل في هذا القطاع الفرعي. ها ساهمت في تحقيق نإالتي يمكن القول 
من  %1822عالميين ومن المسافرين ال %14اإلسالمي تعاون بلدان منظمة النقلت المثال، 

من الشحن العالمي  %10والعالميين مسافرين من ال %9مقابل  ،2016الشحن العالمي في عام 
كازاخستان وتركمانستان سكة الحديد الرابطة بين خط مثل ي. باإلضافة إلى ذلك، 2009في عام 

، 2014ها في عام التي مولها البنك اإلسالمي للتنمية جزئيًا وتم تدشينو ، اكيلومتر  925على طول 
بورتسودان واتفاقية ممر النقل -داكارلمنظمة التعاون اإلسالمي حديد السكة عالوة على خط ال

ر التعاون في باد( أمثلة جيدة على تطوّ آستان وإيران وعمان )اتفاقية عشق بين أوزبكستان وتركمان
الجزء من التقرير  ويلخص هذا اإلسالمي.تعاون مجال النقل بين الدول األعضاء في منظمة ال

 المستجدات واألنشطة المبرمجة لمنظمة التعاون اإلسالمي في هذا القطاع الهام.

 المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء النقل  (أ

مجلس واألربعون لسادسة الدورة ال ت، طلبكما تمت إفادة الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك -74
، 2019 /3/ 2- 1يومي اإلمارات العربية المتحدة بفي أبو ظبي وزراء الخارجية، التي ُعقدت 

الترتيبات الالزمة مع السلطات المختصة االتفاق على اإلسالمي تعاون من األمين العام لمنظمة ال
 هلهذو في وقت مبكر. لوزراء النقل مؤتمر اإلسالمي دورة الثانية للعقد اللفي جمهورية السودان 

 تحديد تاريخ جديد لعقدمع السلطات المعنية في السودان على تعمل األمانة العامة حاليًا غاية ال
في جري تقييمًا لتنفيذ قرارات منظمة التعاون اإلسالمي أن يُ منه توقع يالذي المذكور  المؤتمر
النقل وأن يستعرض التقدم المحرز في تنفيذ مشروع منظمة التعاون اإلسالمي لخط السكك مجال 
 . بورتسودان-دكارالحديد 

بين الدول األعضاء في منظمة  عوائق الربطب تتعلق دراسات جمع فيجانبه من  أنقرةمركز شرع  -75
حلية في منظمة التعاون لبلدان غير الساالتي تواجه االتحديات الرئيسية كذلك اإلسالمي و  التعاون 

 البحث المذكور خالل عام نتهاء مناال مركز سيسريكيعتزم و في مجال النقل والتنمية.  اإلسالمي
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المعنون "النقل من أجل التنمية في  مركز سيسريك. وسيتم إدراج هذا البحث في تقرير 2020
 .2020عام والمزمع إصداره خالل اإلسالمي"،  التعاون منظمة  دول

يما يتعلق بتنفيذ مشروع منظمة التعاون اإلسالمي للسكك الحديدية بين داكار وبورتسودان، ف  -76
اءات أخرى رة الخامسة والثالثين للكومسيك، لم يتم اتخاذ أي إجر منذ الدو تجدر اإلشارة إلى أنه 

المعنية، والتي تشارك في هذا المشروع. ولم تتلق األمانة العامة أي  من جانب الدول األعضاء
تحديث من الدول المعنية بشأن مكوناتها الوطنية المحددة لمحور النقل هذا. ودور األمانة العامة 

 الغاية،ا لهذه عة تنفيذ هذا المشروع مع الدول األعضاء المعنية. وتحقيقً اآلن هو الدعوة ومتاب
الحاجة إلى إدراج األجزاء إلى الدول األعضاء المعنية  استرعاء انتباهسوف تواصل األمانة العامة 

الوطنية المعنية على طول ممر سكة حديد منظمة التعاون اإلسالمي بين داكار وبورتسودان في 
والتمويل لتأمين الدعم الفني  حكمة التصميمم علوطنية الخاصة بها وتقديم مشارياخطط التنمية 

 من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وشركائها في التنمية. ينالكافي
 

 

 تمويل البنك اإلسالمي للتنمية لمشاريع في قطاع النقل( ب)

 مشروًعا في قطاع النقل بقيمة 13 ، أكمل البنك اإلسالمي للتنمية ما مجموعه2018في عام   -77
بنين و  ألبانيا هي اءعضمن الدول األدولة  12ن دوالر أمريكي في ييمال 905 إجمالية بلغت

 توغوو ليون سيراو السنغال و موريتانيا و جمهورية قيرغيزستان و إندونيسيا و غينيا و كوت ديفوار و تشاد و 
 14500وكم من الطرق السريعة  500 ما يقرب من إنشاءوتركيا. وقد ساهمت هذه المشاريع في 

 من الطرق المحلية. كم
 

الجديد لتعزيز االتصال اإلقليمي، على تطوير  نهجهفي إطار  ،للتنمية اإلسالمييركز البنك  -78
" غير الماديةالجوانب "و  الماديةالبنية التحتية  بين مواءمةالمشتركة بين الدول من خالل  محاور

 وطرق المالحة طى األولوية لربط الدول غير الساحلية بالموانئبذلك، ُتعو للتكامل اإلقليمي. 
 226.000مبلغ  2018تحقيًقا لهذه الغاية، خصص البنك اإلسالمي للتنمية في عام و . ةالدولي

رين حو أمريكي، على التوالي، إلجراء دراسات تسويقية للم دوالر 1872000ودوالر أمريكي 
طريق ( وإيران؛ بحديدية بين كازاخستان وتركمانستان ال ةسكال خط ( مشروعأوهما:  الحاليين

هذين تهدف هذه الدراسات إلى إنشاء آلية إقليمية إلدارة و  لصحراء.المحور العابر لمنطقة ا
 المدةالتشغيل المنتظم والسلس للقطارات / المركبات مع تقليل  على نحو يضمن المحورين

 التكلفة.خفض و 
 



21 

 

 سابعاا: دور القطاع الخاص

إقرار عام بأن نمو القطاع الخاص عنصٌر أساسيُّ لتحقيق التنمية االجتماعية االقتصادية  ثمة -79
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  خارجية  المجلس وزراء 
ص هذا الجزء من اعية االقتصادية والتعاون في إطار المنظمة. ومن ثم يلخّ بالتنمية االجتم

 .ذات الصلةالتقرير أنشطة مؤسسات المنظمة 

والثالثون للجمعية سة دالسلمجلس اإلدارة والدورة اوالثالثون والعشرون  التاسع انالجتماع (أ
 العامة للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

إلى اإلسالمي  التعاون الدول األعضاء في منظمة  استرعاء انتباهعلى  العامةاألمانة  دأبت -80
تحسين  وذلك بهدف لغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة،في اعضوية الزيادة  ضرورة

 التاسعانعقد االجتماع وتحقيقا لهذه الغاية،  .المستوياتكافة على  وجودها برازإو  ة الغرفةصور 
والثالثون للجمعية العامة للغرفة اإلسالمية للتجارة  سادسةاإلدارة والدورة ال والعشرون لمجلس

واعتمدت الجمعية العامة . كراتشي، باكستانفي  2019 /16/11و 15ي والصناعة والزراعة يوم
 .2020لغرفة لعام برنامج األنشطة المسّطرة ل

عات وورش عمل حول السلع اجتما، 2020تشمل األنشطة الرئيسية المقررة للغرفة خالل عام  -81
حول التحول  اً تدريبي اً برنامجو ؛ ، منتجات األلبان(االستراتيجية )الكسافا، القمح، األرز، السكر

منظمة األكاديمي لدول برنامج الغرفة و  ؛منتدى حول "االستثمار في االقتصاد الرقمي"و  ؛الرقمي
ريادة األعمال والشركات حول منتدى و حول الحرف اليدوية التقليدية؛  منتدىو  ؛التعاون اإلسالمي

منتدى االستثمار في و منتدى االستثمار في السياحة اإلسالمية ومنتدى السياحة الطبية؛ و الناشئة؛ 
منتدى و منتدى االستثمار في الزراعة العضوية؛ و التجارة اإللكترونية الحالل؛ و التعليم العالي؛ 

  .ساء الالئي يتبوأن مناصب تنفيذيةن. ومنتدى سيدات األعمال والاالستثمار الرياضي

بالتعاون مع صندوق بيريز غيريرو االستئماني  اإلسالمية،نظمت الغرفة  صلة،وفي تطور ذي  -82
الصلة بين بشأن " حلقة عمل (،للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو

: -طاقة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي تعزيز النمو األخضر والتكنولوجيا في الغذاء والماء وال
كان الهدف من ورشة العمل و . 2019ديسمبر  4-2باكستان  ،في كراتشي، والفرص التحديات

مناقشة القضايا المتعلقة بتطوير االقتصاد األخضر والتكنولوجيا في دول منظمة التعاون 
 .اإلسالمي
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 للغرفة اإلسالميةن للجمعية العامة و والثالث واالجتماع السادس ون عقد اجتماع مجلس اإلدارة الثالث -83
وقد عّين اجتماعا الغرفة المذكوران سعادة الشيخ عبد هللا صالح  افتراضًيا. 2020 /9/ 5 يوم

 كامل رئيسًا جديدًا للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة.

 

 تبادل أفضل الممارسات لفائدة القطاع الخاص (ب

في  األسرةاألعمال الذي نظمته الغرفة إنشاء بنك سيدات إليجابية لمنتدى النتائج اكان من بين  -84
مليون دوالر أمريكي. وتوفر محفظة البنك المذكور التمويل الصغير  35السودان برأسمال قدره 

للشركات الناشئة واألسر المنتجة والنساء والشباب بشروط متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وقد 
فرعًا تقدم خدمات للشرائح  41عدد فروعه  بلغ حيثيع أنحاء السودان، ك في جمتوسع البن

 المستهدفة من المجتمع.

ظمت الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع األمانة العامة نفي هذا السياق،   -85
 "ورشة عمل حول نشر تجربة بنك األسرة في دول الساحل الخمس" في جدة بالمملكة العربية

. وقد وفرت ورشة العمل منصة الستعراض نقاط القوة 2020يناير  20و 19السعودية يومي 
والضعف في بنك األسرة، بما في ذلك أساليب التمويل األصغر، والتدخالت السياسية الضرورية 
وذات الصلة، إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرة بين الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون 

 اإلسالمي.

 

، منصة 2020 عامالشهر السادس من أطلقت الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، في  -86
وهي مصممة لممثلي القطاع الخاص في بلدان  ،“القيادة للغرفة على اإلنترنت بعنوان "محادثات

والتواصل  للعمل من خالل الربط الشبكيمنظمة التعاون اإلسالمي وأصحاب المصلحة اآلخرين 
الغرفة  مشاركة والتعلم. من الخبراء العالميين وقادة األعمال والمهنيين. كما ستوفر محادثاتوال

مساحة مشتركة للحوار المفتوح للقطاع الخاص في العالم اإلسالمي والعالم  اإلسالمية للقيادة
 آلن،احتى و ، والفرص الناشئة والتحديات. الحاليةبأسره إلنتاج معلومات سياقية حول االتجاهات 

وفرص العالم  االفتراضي؛: استكشاف العالم عيمحادثات حول موضو هذه التم تنظيم جلستين من 
 .االفتراضي على التوالي

 إنشاء مركز منظمة التعاون اإلسالمي للتحكيم .ج

مجلس وزراء ن ليالسادسة واألربع الخامسة والثالثين للكومسيك علًما بأن الدورة دورةال طتحيأ  -87
إنشاء مركز منظمة التعاون اإلسالمي تي اُتخذت نحو بالخطوات ال لمهاسجلت عالخارجية 

للتحكيم في إسطنبول، وذلك وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن كومسيك، حيث ستستضيفه 
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لغرفة لالجمهورية التركية واتحاد غرف التجارة وتبادل السلع التركية بوصفه أحد األجهزة المنتمية 
 .والصناعة والزراعةاإلسالمية للتجارة 

على  والثالثون للجمعية العامة للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعةلخامسة الدورة اوافقت  -88
وفًقا  للغرفة اإلسالميةكمؤسسة تابعة إنشاء مركز منظمة التعاون اإلسالمي للتحكيم في إسطنبول 

بالتوقيع على  غرفة اإلسالميةال رئيس وفوضت ،اإلسالمي ذات الصلة التعاون لقرارات منظمة 
تم  الغاية،تحقيقا لهذه و  وتنفيذ اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بإنشاء هذا المركز. الوثائقجميع 

التوقيع على اتفاقية المقر لمركز التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي بين وزارة التجارة في 
 ة والزراعة.والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناع ةتركيالجمهورية ال

 كٍل من بين في اسطنبول 2019نوفمبر  27يوم  قعتالتي وُ  ،دخلت اتفاقية إنشاء مركز التحكيم -89
 ومحكومة الجمهورية التركية والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، حيز النقاذ ي

4/2/2020. 

 أنشطة المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص .د

البنك ة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، وهي عضو في مجموعة حاليًا، تمتلك المؤسس  -90
دولًة  54مليارات دوالر، ويشمل مساهموها  4مصرحًا به بقيمة  مال اإلسالمي للتنمية، رأس

مؤسسات مالية عامة. وتتمثل مهمة المؤسسة اإلسالمية  5عضوًا في منظمة التعاون اإلسالمي و
ية االقتصادية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتنمية القطاع الخاص في دعم التنم

 من خالل توفير التمويل لمشاريع القطاع الخاص وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.

مليار  624، بلغت قيمة موافقاتها اإلجمالية 2018ديسمبر  31إلى غاية و منذ إنشاء المؤسسة  -91
بلغ إجمالي إنفاق يث حجم اإلنفاق، مشروع. ومن ح 400دوالر مخصصة لتمويل أكثر من 

مليار دوالر. وتوزعت الموافقات التراكمية للمؤسسة بحسب القطاعات على عدد  3.2المؤسسة 
قطاعا العقار ( و %20)الصناعة والتعدين وقطاع  (%57) لماليع ااطلقاهي . و القطاعاتمن 

 .%23حو نبعلى التوالي ا موالرعاية الصحية وغيره

وزيع الجغرافي، فقد توسعت عمليات المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص يما يتعلق بالتق -92
من  %31بنسبة  إفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال أثر دولًة عضوًا. وتست 50وغطت أكثر من 

جنوب الصحراء  إفريقيا(، و %22إجمالي الموافقات، تليها مناطق أوروبا وآسيا الوسطى )
(. ومّثلت حصة المشاريع اإلقليمية/العالمية التي تغطي %14ادئ )(، وآسيا والمحيط اله18%)

 من إجمالي الموافقات. %15حو نعدة بلدان 

وفقًا للقرار الصادر عن الجمعية العامة للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، زاد رأس  -93
س المال المتاح مليارات دوالر، وارتفع رأ 4المال المصرح به للمؤسسة من ملياَرْي دوالر إلى 
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لالكتتاب من مليار دوالر إلى ملياَرْي دوالر. وإلى غاية اليوم، حظيت المؤسسة بدعم قوي من 
مليار  1، ومن أصل 2018مالها العام. وبحلول نهاية عام  مساهميها إلجراء زيادة ثانية في رأس

مليون دوالر  828مة مساهمًا في المؤسسة بشراء أسهم بقي 36دوالر أمريكي متاح لالكتتاب، قام 
، حصلت المؤسسة بالفعل من 2018أمريكي. وعلى مستوى المدفوعات، وبحلول نهاية عام 

تم االكتتاب  دوالر أمريكي. ماليين 410يفوق مدفوعات بمبلغ إجمالي  على ينمختلفين مساهم
لى . عالمؤسسةمن المساهمين في  37مليون دوالر أمريكي من قبل  828257في األسهم بقيمة 

تلقت المؤسسة بالفعل مدفوعات من مساهمين  ،2019، وحتى نهاية أكتوبر صعيد السداد
 مليون دوالر أمريكي. 492249مختلفين بمبلغ إجمالي يزيد عن 

 ثامناا: برامج التخفيف من وطأة الفقر

مة لجهود التنموية للدول األعضاء في منظل كبيراً  تحدياً  يمثل التخفيف من وطأة الفقريزال ال  -94
التي الفقر  من وطأة تخفيفال مختل ف مبادرات هدفلهذه الغاية، ت تحقيقاً و اإلسالمي.  تعاون ال

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،  تعاون ظمة المن
منظمة ذات الصلة في مجال اليشمل أنشطة مؤسسات . كما إفريقياوالبرنامج الخاص للتنمية في 

 ة الفقر.وطأالتخفيف من 

 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية (أ
لدول األعضاء في المنظمة السابقة ل ادعوته ثينالخامسة والثال افي دورتهجددت الكومسيك   -95

وطلبت من البنك اإلسالمي  للوفاء بمختل ف تعهداتها تجاه صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية.
 للتنمية تقديم تقرير بشن النقص في بلوغ رأس مال الصندوق المستهدف.

اإلسالمي للتنمية  رأس مال صندوق التضامنفي مساهمة ال، بلغت 1/1/2020يذكر أنه حتى   -96
مليار  127دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي ) 49تعهدت بها  أمريكي،مليار دوالر  227

ولم تقدم التزامات جديدة في سنة  .دوالر أمريكي( والبنك اإلسالمي للتنمية )مليار دوالر أمريكي(
2019. 

 

 

دفع منها البنك اإلسالمي للتنمية  مليار دوالر أمريكي، 22585بلغ مجموع االشتراكات المدفوعة   -97
دولة عضوًا  49مليار دوالر أمريكي. ومن أصل  12585مليار دوالر أمريكي والدول األعضاء  1

دول بتعهداتها  10دولة بتعهداتها كاملة، بينما أوفت  28في منظمة التعاون اإلسالمي، أوفت 
ول أعضاء في المنظمة )أفغانستان وهناك ثماني د دولًة بعُد بتعهداتها. 11جزئيًا، ولم تف  
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وجيبوتي وغويانا وقيرغيزستان وليبيا وطاجكستان والصومال واإلمارات العربية المتحدة( لم تتعهد 
 بأي التزامات فيما يتعلق بصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية.

في  فيما يتعلق بالعمليات، واصل صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية الموافقة على مشاريع  -98
، وبرنامج محو األمية المهنية، ى الصغر  تإطار برامجه الخاصة، مثل برنامج دعم التمويال

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

بلغت قيمتها ، اعتمادات 2007أقر صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، منذ إنشائه في عام   -99
نح مليار دوالر أمريكي( وم   1207شكل قروض ميسرة ) أمريكي فيدوالر مليار  1.333التراكمية 

منظمة التعاون  أعضاء فيات في دول مشروعو  أمريكي( لتموبل برامجمليون دوالر  263)
(؛ %24( التعليم )2(؛ )%45( الزراعة )1. وكانت قطاعات التركيز الرئيسية هي: )اإلسالمي

(. وكانت البلدان األقل نموًا في منظمة التعاون %13تمويل )( ال4(؛ )%13( الصحة )3)
 تمن تمويال %80اإلسالمي هي المستفيدة الرئيسية من هذه العمليات، حيث تلقت أكثر من 

 الصندوق.

وفقًا لقرارات مجلس وزراء الخارجية الواردة في هذا الشأن، قامت األمانة العامة بتوعية الدول   -100
مساهمات عينية للصندوق من خالل وقف أمالك عقارية له وأيضًا من األعضاء بضرورة تقديم 

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.

 وقاف. للصندوق في إطار برنامج األ يَ أراض ديفوار

تخفيف وطأة  إلىالرامية أموال لتوسيع أنشطته  إلى صندوق التضامن اإلسالمي للتنميةيحتاج  -101
 حثالفقر وتحسين الخدمات االجتماعية والبنية التحتية. وبناًء على ذلك، ستواصل األمانة العامة 

ير المبلغ لتوفالصندوق واإلعالن عن تعهدات إضافية  فيمساهماتها  على سدادالدول األعضاء 
 إلى قيمته تصلوالذي  2005اإلسالمي للصندوق في عام  التعاون منظمة دول قادة  أقرهالذي 

 دوالر أمريكي. اتمليار  10

 

 إفريقياالبرنامج الخاص لتنمية  (ب

مليار دوالر أمريكي،  12برأس مال قدره  2008في عام  إفريقياُأطلق البرنامج الخاص لتنمية   -102
ألنشطة االقتصادية واالجتماعية التي تراعي مصالح الفقراء. وتهدف وهو يهدف إلى النهوض با

األولويات القطاعية في إطار هذا البرنامج إلى تعزيز النمو االقتصادي والتكامل اإلقليمي. ويركز 
( 3( المياه والصرف الصحي؛ )2األمن الغذائي؛ )و ( الزراعة 1البرنامج على المجاالت التالية: )
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( القضاء على 6( التعليم؛ )5( البنية التحتية للنقل؛ )4كهربائية وتوزيعها؛ )توليد الطاقة ال
 األمراض المعدية الرئيسية.

؛ وصل مستوى إفريقياتمت مرحلة اعتماد البرنامج الخاص لتنمية بعدما ، 2012في نوفمبر  -103
دوالر، في مليارات  5التزامات التمويل للبرنامج من قبل مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إلى 

مليارات دوالر. وتم اعتماد تمويل ما  7حين بلغت تلك االلتزامات من الشركاء الدوليين اآلخرين 
دولة إفريقية من الدول األعضاء في  22مشروعًا في إطار هذا البرنامج في  480مجموعه 
 المنظمة. 

ن تحقيق النتائج على تعميق تنفيذ المشروعات المعتمدة لضمااالهتمام تركز  ذلك الحين، منذ -104
نجزت بنجاح، في حين ال ي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن المشاريع التالية قد أُ وفالمتوقعة. 
 :، ومن بين هذه المشاريعالتنفيذ اآلخر في مرحلة هايزال بعض

  في السودان؛ الروصيرصسد 

 لي؛البنية التحتية الحضرية األساسية لمشروع اإلسكان االجتماعي في باماكو، ما 

 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 غير كوت ديفوار غربو مال شفي وسط و برنامج إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع ،
 .ذلك

من نهايته وسيتم إجراء تحليل إلنجاز المشاريع في  إفريقياالبرنامج الخاص لتنمية يقترب تنفيذ  -105
 .هذا البرنامج الوقت المناسب من أجل تقييم اإلنجازات التي تحققت في إطار

 

 دعم تنمية بلدان حوض بحيرة تشاد( )ج
اإلمارات بدولة قدت في أبو ظبي ، التي عُ لمجلس وزراء الخارجية عون طلبت الدورة السادسة واألرب -106

، من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 2019مارس  2و 1يومي العربية المتحدة 
، بما في ذلك مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية هاذات الصلة التابعة لنمائية تمويل اإلالومؤسسات 

طلب مجلس وزراء اكوا. إضافة إلى ذلك،  ، دعم مشروع ترانسصندوق التضامن اإلسالميو 
ذات الصلة دعم  هامؤسساتمن اإلسالمي و  تعاون الدول األعضاء في منظمة الالخارجية من 
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نازحين للنمائية تلبية االحتياجات اإلنسانية واإل من أجلجهود بلدان حوض بحيرة تشاد 
 في منطقة حوض بحيرة تشاد.المحلية  والمجتمعات

هذا القرار، حصلت األمانة العامة من األمانة التنفيذية للجنة حوض بحيرة تشاد ل اتنفيذو  -107
ية إقامة الشراكات مع ، بما في ذلك إمكانترانس اكواموجز عن الوضع الحالي لمشروع تقرير على 

مي اإلسال التعاون المذكور إلى مؤسسات منظمة  التقرير الموجز وأرسلالمنظمات الدولية المهتمة. 
اإلسالمي الشاملة  التعاون ذات الصلة بغرض تحديد مساهماتها المتوخاة ضمن استجابة منظمة 

 بشأن هذا المشروع اإلقليمي.

 

مركز نظم مي لدعم بلدان حوض بحيرة تشاد، اإلسال التعاون في إطار جهود منظمة  -108
 2020/ 22/10- 19)ه" االمياه واإلدارة المتكاملة للمي تدبير شؤون ورشة عمل تدريبية حول " أنقرة

لمؤسسات الموارد المائية الوطنية في دول حوض بحيرة تشاد من خالل منصة مؤتمرات الفيديو ( 
 عبر اإلنترنت.

هدفت حلقة العمل التدريبية إلى تعزيز القدرات التقنية للموظفين الفنيين في المؤسسات  -109
يريا وليبيا والسودان من خالل تقديم رؤى الوطنية للموارد المائية في الكاميرون وتشاد والنيجر ونيج

برامج باستخدام نهج  من خاللو سياسات وخطط المياه وخططها  وتحليل وتنفيذ حول كيفية صياغة
فجوات  سداإلدارة المتكاملة للموارد المائية. كما هدفت إلى تبادل اآلراء والخبرات حول كيفية 

سبل ووسائل زيادة التعاون بين المؤسسات الوطنية المعرفة الفنية في مجال إدارة المياه ومناقشة 
 للموارد المائية.

 ( منتدى التمويل الجتماعي اإلسالميد 

 
بالتعاون مع البنك المركزي اإلندونيسي  اإلسالمي،نظمت األمانة العامة لمنظمة التعاون   -110

االجتماعي  منتدى منظمة التعاون اإلسالمي حول التمويل للتنمية،ومجموعة البنك اإلسالمي 
المنتدى عماًل بالقرار  وقد جاء تنظيم. 11/2019/ 13-12إندونيسيا في  جاكرتا،اإلسالمي في 

2  /44-E  اعتمدته الدورة الرابعة واألربعون لمجلس وزراء الخارجية، التي عقدت في الذي
 .2017 /7/ 11-10أبيدجان، كوت ديفوار في 

ق ووسائل تعزيز تنمية التمويل االجتماعي طر  من المنتدى استكشافكان الهدف الرئيسي  -111
اإلسالمي مثل الزكاة والوقف باعتبارها أداة فعالة لتعبئة األموال لمعالجة مشكلة اإلقصاء المالي 
التي يواجهها السكان الفقراء في الدول األعضاء في المنظمة. وكان الهدف اآلخر هو تعزيز 



28 

 

دام أدوات التمويل االجتماعي اإلسالمي استخ المنظمة بشأنالحوار حول السياسات داخل 
 للتخفيف من وطأة الفقر والتنمية االجتماعية واالقتصادية في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي.

 
التمويل االجتماعي اإلسالمي وممثلون عن اإلدارات  خبراء فيالعمل وشارك فيها  حلقةحضر  -112

 المنظمة. وركز المنتدىمؤسسات  كالمنظمة وكذلذات الصلة من عدد من الدول األعضاء في 
في المقام األول على العروض التقديمية لمختلف أنواع التمويل االجتماعي اإلسالمي والتجارب 

 المنظمة.الوطنية من دول أعضاء مختارة في 

 
ستكشاف مجاالت التمويل االجتماعي اإلسالمي لسد الكما سلط المنتدى الضوء على الحاجة  -113

قدم المنتدى  الغاية،وتحقيقا لهذه  المنظمة.لتنمية في الدول األعضاء في الثغرات في تمويل ا
 .ابتغاء تنمية قطاع التمويل االجتماعي اإلسالمي مجموعة من التوصيات

 

 البنى التحتية وتحقيق التكامل اإلقليميفي مجال تطوير  منظمة التعاون اإلسالميات تاسعاا: سياس

لتسهيل الوصول إلى األسواق المحلية  ة التحتية المالئمة والفعالةأهمية البني حسبانمع األخذ في ال -114
واألربعين من الدول  ةطلب مجلس وزراء الخارجية في دورته السادس ،التكامل اإلقليميتحقيق و 

في مجال  منظمة التعاون اإلسالميات سياساألعضاء، التي لم تقدم بعد تعليقاتها على مشروع 
اجتماع عقد إلى ذلك. وقرر كذلك  درأن تبا ق التكامل اإلقليميالبنى التحتية وتحقيتطوير 

كما كرر طلبه  لمجموعة الخبراء الحكوميين لمنظمة التعاون اإلسالمي القتراح المشروع المذكور.
إلى البنك اإلسالمي للتنمية بإجراء تقييم الحتياجات الدول األعضاء في مجال تطوير البنية 

  التحتية.

 

من  بالفعل طلبت األمانة العامةفقد ، المناسبالقرار المذكور أعاله في الوقت نفيذ ت ةلضرور نظرًا  -115
حتياجات الدول األعضاء في منظمة التقييم  إجراء من أجلالتدابير  اتخاذالبنك اإلسالمي للتنمية 

التقييم بمثابة وثيقة معلومات هذا سيكون و اإلسالمي في مجال تطوير البنية التحتية.  التعاون 
وضع  الذي يهدف الىاإلسالمي تعاون منظمة الفي  ينيحكومالخبراء الفريق ساسية الجتماع أ

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  ينستتخذ األمانة العامة الترتيبات الالزمة لعقد اجتماع فريق الخبراء الحكومي التحتية،
 اإلسالمي. التعاون 
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القتصادية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمجتمعات  ات: المساعدعاشراا 
 المسلمة في الدول غير األعضاء في المنظمة

 ةالفقر في الدول اإلسالمي من وطأةتخفيف النمو و تحقيق الية لأداة أساس اإلنمائيةتظل المساعدة   -116
التي اإلسالمي  تعاون بعض الدول األعضاء في منظمة الواصلت تحقيًقا لهذه الغاية، و المحتاجة. 

ي فاألعضاء  في الدولنمائية مشاريع اإلالف في تمويل مختل   حباها هللا بالثروات مساهمتها
 اتالمساعدتبادل الشراكة و  وذلك تفعياًل لمبادئ المحتاجة، خرى منظمة والبلدان النامية األال

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.

 المملكة العربية السعودية المقدمة منالقتصادية والفنية  )أ( المساعدات
استمرت حكومة المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات االقتصادية والفنية للدول   -117

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والدول غير األعضاء في المنظمة التي تواجه تحديات 
 725صدرت موافقة ملكية بتخصيص مبلغ  2019-2018خالل  التحديد،تنموية. وعلى وجه 

لدعم معهد الدراسات اإلسالمية بجامعة الفلبين  أمريكي،دوالر  أي مليوني سعودي،مليون ريال 
هذا باإلضافة إلى مبلغ  إلصالح المعهد وتوفير أثاث ومعدات مكتبية وغيرها من االحتياجات.

ومبلغ  الفلبين،مور إلى حكومة طًنا من الت 60دوالر أمريكي وتكلفة شحن  4712000
مليون دوالر أمريكي لدعم الضحايا في جمهورية الفلبين.  5ريال سعودي أي  1827502000

 489طًنا من التمور إلى حكومة الفلبين بتكلفة  60تم شحن  ،2019في عام  ذلك،عالوة على 
 ألف ريال سعودي.

 525هر من أبريل إلى أكتوير بمبلغ الفلسطينية لألش ةتم دعم موازنة السلط ،2018في عام   -118
. وتم التعهد بمبلغ اشهريً  مليون دوالر 20 بمعدل أمريكي،مليون دوالر  140مليون ريال أي 

مليون دوالر أمريكي( لدعم األونروا في قمة القدس التي عقدت  50مليون ريال سعودي ) 18725
ثاني من مساهمة المملكة في األول وال ينشمل القسطي وفي المملكة العربية السعودية. وه

تم دعم السلطة الفلسطينية لشهري نوفمبر وديسمبر  ،2019صندوق األقصى للقدس. وفي عام 
 100مليون ريال سعودي ) 375بمبلغ  ،2019واألشهر الثالثة األولى من عام  2018من عام 

ن دوالر أمريكي مليو  3028ومبلغ  أمريكي،مليون دوالر  20بمعدل شهري  (،مليون دوالر أمريكي
مليون  727بمعدل شهري قدره  ،2019من عام  يوليو-لدعم السلطة الفلسطينية لألشهر أبريل 

 دوالر أمريكي.
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مؤتمر  اإلنسانية،ممثلة بمركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال  السعودية،المملكة العربية  ترأست -119
وتعهدت بالتبرع بمبلغ  ،2017ف عام الذي عقد في مقر األمم المتحدة بجني الروهينجا،المانحين 

 مليون دوالر أمريكي لمساعدة الالجئين الروهينجا. 20

 
 )ب( المساعدة اإلنمائية المقدمة من اإلمارات العربية المتحدة 

 
بلدان في مجال تمويل التنمية في  قياديبدور االضطالع دولة اإلمارات العربية المتحدة  تواصل  -120

مليار دوالر  2022قدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،2019-2016خالل الفترة فأخرى. 
أمريكي مساعدات تنموية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في أوروبا وأمريكا 

اإلمارات مساعداتها التنموية على المشاريع التنموية  خصصتوقد  وإفريقيا.الالتينية وآسيا 
 والمساعدات اإلنسانية والخيرية.

القطاعات التي وجهت إليها اإلمارات العربية المتحدة مساعدتها في البلدان األفريقية شملت  -121
التعليم والتدريب وإمدادات المياه والقطاع الصحي واألمن الغذائي والبنية التحتية األساسية 

ة دعم شملت المساعدة التي قدمتها اإلمارات إلى الدول اآلسيويو . غاثةوالمساعدة اإلنسانية واإل
والتعليم والتدريب والبناء وتطوير المدن وسياسات  كهرباءالموازنات الوطنية وبناء محطات توليد ال

 وخدمات الرعاية االجتماعية. ةالديني مؤسساتالتنظيم التجاري ودعم ال

شملت المساعدة التي قدمتها اإلمارات إلى بلدان الشرق األوسط البنية التحتية للنقل البري،   -122
ساعدت في عملية إعادة اإلعمار  كما الرعاية االجتماعية، وتطوير األراضي الزراعية. وخدمات

والتنمية في المناطق المتأثرة بالحرب في الصومال وسوريا وأفغانستان والعراق ومالي وغيرها. 
الدعم إلى عدد من البلدان في أمريكا الجنوبية، مثل كذلك قدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة و 

يانا، في مجاالت التعليم وإمدادات المياه وتطوير الطرق وتوفير السلع الغذائية و سورينام وغ
 األساسية ودعم ميزانياتها الوطنية.

 

 المقدمة من تركيااإلنمائية الرسمية  اتمساعدالج( )
ن تضطلع تركيا بأنشطة لمساعدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك في البلدا  -123

 (،والبوسنة والهرسك )مراقب (،ذات األغلبية المسلمة مثل جمهورية شمال قبرص التركية )مراقب
وفي البلدان التي بها أقلية مسلمة مثل ميانمار وجنوب السودان وجورجيا. ومنغوليا  وكوسوفو،

 .إفريقياوإثيوبيا وجنوب 
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والسودان وأفغانستان والعراق تعد فلسطين والصومال وليبيا وبنغالديش والنيجر وقيرغيزستان   -124
وغينيا وألبانيا وباكستان وطاجيكستان وغامبيا من بين البلدان الشريكة األولى لمنظمة التعاون 

فإن التعاون اإلنمائي الشامل لتركيا يشمل  ذلك،اإلسالمي في التعاون اإلنمائي لتركيا. ومع 
 .غالبية الدول األعضاء في المنظمة

 إفريقيالتي تبذلها األقليات المسلمة في ميانمار ومقدونيا والفلبين وجنوب تدعم تركيا الجهود ا  -125
االقتصادية  ولتحقيق تنميتها والدينية،وفي بعض البلدان األخرى للحفاظ على هوياتها الثقافية 

وتقدم المساعدة لتلبية احتياجاتها اإلنسانية العاجلة. وتؤدي مساعدة تركيا ألقلية  واالجتماعية،
 .التي تواجههم نجا المسلمة دوًرا مهًما في الحد من آثار األزمة اإلنسانيةالروهي

تقدم تركيا المساعدة بشكل فعال لتلبية االحتياجات األساسية للمتضررين من األزمات اإلنسانية.  -126
راكز ثقافية وشبابية وكذلك البنية التحتية ودعم التعليم بهدف التنمية مويعد ترميم اآلثار وإنشاء 

 من بين أولويات برنامج المساعدة التركي. ستدامة أيًضاالم

 

 10524852710ه قدر  مبلغ إجماليب رسميةإنمائية  اتمساعدقدمت تركيا  ،2018خالل عام  -127
 اتوال يشمل هذا المبلغ المساعد .لتعاون اإلسالمياأعضاء في منظمة دوالًرا أمريكًيا لدول 

على المساعدة اإلنمائية الرسمية من قبل منظمة  المقدمة للدول األعضاء غير المؤهلة للحصول
 والتنمية.التعاون االقتصادي 

برنامج التأهب والستجابة الستراتيجي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لمواجهة جائحة  (.)د
 فيروس كورونا المستجد 

 
للتأهب  برنامًجا استراتيجًياأطلقت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  ،2020/ 4/ 4في   -128

يهدف البرنامج إلى دعم جهود الدول األعضاء و  مليار دوالر أمريكي. 223 واالستجابة بقيمة
 ويتب ع البرنامجللحماية من جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من تأثيره وتعزيز التعافي منه. 

ء على يسعى إلى وضع الدول األعضاكما نهًجا شاماًل على المدى القصير والمتوسط والطويل 
مسار االنتعاش االقتصادي مرة أخرى من خالل استعادة سبل العيش وبناء القدرة على الصمود 

 واستئناف النشاط االقتصادي.

 فيما يلي مساهمات أعضاء وشركاء مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في البرنامج: -129

 مليار دوالر 1252 للتنمية:. البنك اإلسالمي 1

 مليون دوالر أمريكي 50للتنمية مي . صندوق التضامن اإلسال2
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 مليون دوالر أمريكي 300. المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 3

 أمريكي مليون دوالر 250. المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص 4

 مليون دوالر أمريكي 150. المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 5

 مليون دوالر أمريكي 825للعمل الخيري:  زعبد العزيبن  عبد هللالك . برنامج الم6

 . صندوق تحويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار مليون دوالر أمريكي7
 

 حادي عشر: خاتمة 

بة األجندة االستراتيجية للمنظمة للعقد ابمث ٠٢٠٢منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام  يعد برنامج -130
أبريل  15-14 اسطنبول،ن قبل مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث عشر )الحالي. بعد اعتماده م

قد . و 2025-2016بخطة التنفيذ  ُيسترشد فيهاوالتي  التنفيذ،اآلن في منتصف مرحلة  وهو (،2016
برنامجا ونشاطا كوسيلة  350 ذا أولوية في أكثر من مجااًل  18 هدًفا تحت 107 حددت الخطة

عدد األنشطة التي  لإلعجاب فيعليها. ويتضح هذا من النمو المثير  لتسهيل تحقيق األهداف المتفق
-2016مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي وأجهزتها منذ التقرير المرحلي األول في العام  تنفذها
. 2018-2017في  630إلى  2017-2016في  435. حيث ارتفع عدد األنشطة من 2017

ن التعاون المستمر بين األجهزة والمؤسسات الموقرة . إ2019-2018خالل  839وارتفع العدد إلى 
في هذا الصدد ضروري إلحراز تقدم متسق ومرّكز وهادف نحو تحقيق األهداف المتفق عليها 

. ويذكر أن الدورة السادسة واألربعين لمجلس وزراء الخارجية كلفت األمين 2025منظمة حتى عام لل
بهدف تقييم تأثير برامج وأنشطة  2020في عام المدة  استعراض منتصفتقرير  العام بإعداد

 منظمة نحو تحقيق األهداف والغايات المتفق عليها لبرنامج العمل.ال

يجري إعداد وثيقة شاملة بعنوان "الطريق إلى  مهنية،أجل إجراء استعراض منتصف المدة بطريقة  من -131
لجمع  ي الجهاز المركز  بارهأنقرة باعت: المكاسب والتحديات والفرص". وقد انخرط مركز 2025عام 

إعداد  اإلسالمي، فيونشر اإلحصاءات االجتماعية واالقتصادية للدول األعضاء في منظمة التعاون 
 18أهداف في  107تقرير محكم حول هذا الموضوع.  حيث يقيم التقرير التقدم المحرز في تحقيق 

حتى عام  الباقيةفي السنوات  طرق ووسائل لتسريع العملية الضرورة،عند  ويقترح،مجال أولوية 
الدول األعضاء ومؤسسات منظمة  على. وسوف تعمم األمانة العامة هذا التقرير كوثيقة عمل 2025

، ئهاإلثرا ا عليهاتقديم مالحظاتهلدراستها و التعاون اإلسالمي ذات الصلة بما في ذلك اللجان الدائمة 
 .آثار جائحة كورونابما في ذلك المبادرات الجديدة من أجل التخفيف من 
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ثر جائحة فيروس كورونا المستجد على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بشكل مختلف، بالنظر تؤ  -132
قتصادية واالجتماعية لهذه . وللمساعدة في معالجة العواقب االنقاط القوة ومواطن الضعفتنوع إلى 

تعزيز التضامن  ويعد إلى حزمة استجابة شاملة.تحتاج الدول األعضاء في المنظمة ، األزمة
جابة والتعاون بين الدول األعضاء في المنظمة خالل هذه األوقات الصعبة أحد أقوى طرق االست

، فإن دول المنظمة غنية من حيث توافر مجموعة لـلجائحة على مستوى المنظمة. باإلضافة إلى ذلك
االقتصادية. وفي هذا  واسعة من الخبرات وأفضل الممارسات من حيث سياسات االستجابة السياسة

الصدد، يتم تشجيع دول منظمة التعاون اإلسالمي التي لديها مصادر فائضة متاحة على دعم 
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي األخرى في مساعيها لمساعدة 

 دول المنظمة على التصدي لآلثار االجتماعية واالقتصادية للجائحة.
 

 والسياحة، والعمل، الزراعة واألمن الغذائي، حول ة المقبلةالوزاري ةاإلسالمي تالمؤتمرا شأنمن   -133
التي  يني في هذه القطاعات الهامةز التعاون اإلسالمي البيتعز أن توفر فرصة ممتازة لوالنقل، 

تعاون ذات أهمية بالغة لتوطيد ال اتالمؤتمر  هن نتائج هذإو  .تضررت أيما ضرر بسبب هذه الجائحة
فيما بين دول المنظمة في قطاعات حيوية مثل تطوير السياحة، والنهوض بالعمالة المنتجة، وتوفير 

مة التعاون ظفي منطقة منالعمل الالئق للجميع، وتطوير الزراعة المستدامة وتعزيز األمن الغذائي، 
 .ى أخر  من بين أمور اإلسالمي،

نظمة التعاون مفي إطار بالتجارة واالستثمارات  األنشطة المتعلقةمواصلة فإن ذلك، وة على عال  -134
ل الدوسهيل اندماج وتاإلسالمية البينية أداة فعالة لزيادة التجارة  ظلياإلسالمي وتوسيعها 

. وعلى والتعافي االقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة في االقتصاد العالميظمة في المناألعضاء 
تي تقدمها دول المنظمة الميسورة للدول المحتاجة المنوال نفسه، تسهم المساعدات اإلنمائية ال

األعضاء في المنظمة في نمو اقتصادات هذه الدول، مما يجعل هذه المساعدات عنصرًا مهمًا في 
فإن عقد منتدى منظمة التعاون  الصدد،وفي هذا  .التعاون والتضامن بين دول المنظمةتحقيق 

وسيجذب  فريقياوء على اإلمكانات االستثمارية إليسلط الضوف س إفريقيااإلسالمي لالستثمار في 
 االستثمارات إلى المنطقة.

منظمة الخاص بعلى نحو مالئم من إطار التعاون  لذلك من المهم أن تستفيد الدول األعضاء -135
التعاون اإلسالمي، وأن تنضم دونما تأخير إلى العديد من صكوكه المتعددة األطراف، وأن تنخرط 

الرامية إلى تعزيز النمو االجتماعي واالقتصادي والتنمية المستدامة فيما بين  في أنشطته المختلفة
فإن التعاون داخل منظمة التعاون اإلسالمي  ذلك،ومع  الدول األعضاء في المنظمة وشعوبها.

أصبح مطلوًبا أكثر من أي وقت مضى ليس فقط إلبطاء واستئصال انتشار جائحة فيروس كورونا 
 ا لوضع سياسات وتدابير فعالة للتخفيف من آثاره الالحقة.المستجد ولكن أيًض 
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في اإلسالمي لتسوية المنازعات  تعاون إنشاء آلية دائمة لمنظمة ال من شأن فإن لى ذلك،عالوة ع  -136
اإلسالمي لتشجيع وحماية وضمان  عاون من اتفاقية منظمة الت 17المادة  مجال االستثمار بموجب

في الدول األعضاء في  ي جار بادل التستثمارات األجنبية المباشرة والتيشجع أيضًا االأن  االستثمارات
 منظمة.ال

*** 

 األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 إدارة الشؤون القتصادية 

1/11/1010  
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 ائمة الدول األعضاء التي وقعت / صّدقتق
 ي والتجاري والفني على مختلف التفاقيات واألنظمة األساسية التي تحكم التعاون القتصاد
 فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 

 الدول األعضاء

التفاقية العامة للتعاون القتصادي 
 والتجاري 

 اتفاقية تشجيع وضمان الستثمار
التفاقية اإلطارية لنظام األفضلية 

 التجارية
بروتوكول النظام التفضيلي للتعرفة 

 الجمركية
لخاصة بنظام األفضليات قواعد المنشأ ا

 التجاري 
النظام األساسي لمجلس الطيران 

 المدني اإلسالمي
النظام األساسي لتحاد التصالت 
 السلكية والالسلكية للدول اإلسالمية

النظام األساسي لمعهد الدول اإلسالمية 
 للمواصفات والمقاييس 

النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية 
 لألمن الغذائي 

ألساسي لمركز العمل النظام ا
 التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي

 أقرت بموجب القرار
 اق الصادر -1/8رقم 

عن المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء 
 الخارجية

 ليبيا –طرابلس 
11-22/5/1711 

 أقرت بموجب القرار
اق الصادر عن المؤتمر  -1/12رقم 

 اإلسالمي الثاني عشر لوزراء الخارجية
 راقالع –بغداد 

1-5/1/1781 

 أقرت بموجب القرار
 ( الصادر عن1رقم )

 كومسيكدورة 
 السادسة

 تركيا -إسطنبول
1-11/11/1771 

 أقر بموجب القرار
 ( الصادر عن1رقم )

 كومسيكدورة 
 الحادية والعشرين

 تركيا –إسطنبول 
22-25/11/2115 

 أقرت بموجب القرار
 ( الصادر عن1رقم )

 ومسيككدورة 
 نالثالثة والعشري

 تركيا –إسطنبول 
11-11/11/2111 

 أقر بموجب القرار
اق الصادر عن  -11/11رقم 

المؤتمر اإلسالمي الثالث عشر لوزراء 
 الخارجية

 النيجر –نيامي 
22-21/8/1782 

 أقر بموجب القرار
 اق -11/15رقم 

 الصادر عن المؤتمر اإلسالمي
 الخامس عشر لوزراء الخارجية

 اليمن –صنعاء 
18-22/12/1781 

 أقر بموجب القرار
 كومسيك( الصادر عن دورة 1رقم )

 الرابعة عشرة
 تركيا –إسطنبول 

1-1/11/1998 

اق  -1/11أقر بموجب القرار رقم 
الصادر عن الدورة األربعين لمجلس 

 وزراء الخارجية 
 غينيا –كوناكري 

7-11/12/2111 

 -2/11أقر بموجب القرار رقم 
أق الصادر عن الدورة الثالثة 

ربعين لمجلس وزراء واأل 
 الخارجية 

 طشقند/أوزبكستان
18-17/11/2111 

1 2 1 1 5 1 1 8 7 11 
 تصديق توقيع تصديق توقيع تصديق توقيع تصديق توقيع  تصديق توقيع تصديق توقيع تصديق توقيع  تصديق توقيع تصديق توقيع تصديق توقيع

   21/11/2111 11/12/2111 1/11/2112 - - - - 11/12/2118 - - - - - - - 8/11/2111 11/12/2118 18/11/2111 أفغانستان
   - - - - - - - - - - - - - - - 11/11/1771 - - ألبانيا

   - - 21/11/2111 - 11/12/2111 - - - - - - - - - - - 19/11/2111 21/15/1781 الجزائر

 11/11/2118 21/11/2111 - - 11/12/2111 21/11/2111 - 21/11/2111 - - - - - - - - - - - 21/11/2111 أذربيجان

   - - - - - - - - 15/11/2111 2013/09/12 27/11/2117 - 11/11/2117 25/11/2115 - - 11/18/81 21/15/1781 البحرين
   11/11/2111 28/11/2111 - - 11/11/1788 - 15/12/2111 11/17/1781 21/11/2111 15/12/2111 12/11/2117 21/11/2111 11/11/2111 11/11/1771 - 11/11/1771 18/11/1718 15/12/1711 بنجالديش

  21/11/2117 - 11/12/2115 22/11/2111 11/18/2112 - 11/18/2112 - 11/18/2112 - 11/18/2112 - 11/18/2112 - 11/18/2112 - 11/18/2112 - 11/18/2112 بنين
   - - - - - - - - - - - - 12/11/2111 21/15/2115 - - 2/11/2017 21/15/2115 بروناي دار السالم

   21/11/2111 11/12/2111 15/1/2111 21/11/2111 - - - 21/11/2111 - 11/11/2117 - 11/11/2117 - 11/17/1771 17/15/72 - - 21/12/1785 بوركينا فاسو
   - 28/11/2111 11/11/2111 - - - - - - 11/11/2111 21/11/2115 21/11/2111 21/17/1775 21/11/1771 21/17/1775 25/11/1771 11/11/81 21/11/1718 الكاميرون 
   - 11/12/2111 - 11/11/2112 - 11/11/2112 - 11/11/2112 - 11/11/2111 - 1/11/2111 - 11/11/2111 - 30/6/2012 11/11/81 28/11/1718 جزر القمر
   - 12/11/2111 25/11/2111 12/11/2111 - 12/11/2111 - - - 2012/09/17 - 2012/09/17 - 11/11/2117 - 11/11/2117 - 11/11/2117 كوت ديفوار

   - 11/12/2111 11/12/2111 18/15/2111 2012/12/02 18/15/2111 - 18/5/2010 - 2012/01/25 - 2012/01/25 2012/12/02 2012/01/25 - 25/18/82 - 21/11/1717 جيبوتي
   2118 21/12/2111 1/11/2112 - 11/15/1788 11/11/1781 - - - - - 21/11/15 11/12/77 15/11/71 11/12/81 - 11/11/18 18/11/1711 مصر

   - - 5/5/2112 21/11/2112 - - - - - - - - 21/11/2118 - 21/11/2118 - 21/11/2118 21/11/1718 الغابون 
   21/11/2111 11/12/2111 11/18/2112 21/11/2111 2011/04/27 18/11/1775 27/11/2112 18/11/1775 2013/1/31 - 2013/1/31 -  11/18/2117 15/17/1771 2009/08/11 11/17/71 2009/08/11 21/15/1781 غامبيا
   - 11/12/2111 2/8/2112 - 21/11/2111 18/11/1775 21/11/2111 18/11/1775 . 12/17/2111 - 11/11/2111 21/11/2111 18/11/1775 21/11/2111 18/11/1775 11/12/81 21/12/1711 غينيا

   - 11/12/2111 - 18/11/2117 - 18/11/2117 - 18/11/2117 - 18/11/2117 - 18/11/2117 - 18/11/2117 - 18/11/2117 - 18/11/2117 غينيا بيساو
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - غويانا

   - - 5/11/2117 - - - - - - 11/17/2111 - 11/17/2111 2011/07/14 11/12/72 11/12/81 11/15/81 18/11/81 11/11/1717 إندونيسيا
   - 11/12/2111 5/5/2112 - 11/11/1771 11/17/1771 - 18/11/1775 11/11/2112 - 2010/12/22 21/11/2117 12/15/1771 18/11/75 15/17/71 18/11/75 11/11/75 18/11/1775 إيران

   - - 17/12/2111 - 17/12/2111 21/11/2111 21/11/2112 - - - - - 2011/12/15 21/11/11 17/11/2115 - 1718 12/11/1718 العراق
   - - 11/12/2111 21/11/2115 18/11/1787 12/11/1788 - 21/11/1771 17/11/2111 12/17/2111 11/12/2111 21/11/2115 21/12/1778 11/12/71 25/12/77 11/11/78 11/15/17 27/12/1711 األردن

   21/11/2111 11/12/2111 1/11/2118 - - - - - - - - - - - - - - 25/11/2115 كازاخستان
   15/15/2111 15/15/2111 5/11/2117 - - - - - 27/12/2111 2011/10/20 27/12/2111 2011/10/20 2013/04/17 21/11/11 12/11/81 18/11/81 11/15/81 15/12/1711 الكويت
   - - 1/5/2115 - - - - - - - - - - - - - - - قرغيزيا
   - - 1/11/2112 - 18/11/2118 - - - - - - - 11/11/2111 15/11/71 11/11/15 15/11/71 21/11/11 15/11/1771 لبنان
   - 15/11/2111 15/12/2118 - 11/11/1787 - - - - - - - 12/11/1772 15/12/72 11/12/71 25/11/71 15/11/18 15/12/1711 ليبيا

   - - 17/11/2111 - - - - - 11/11/2118 11/11/2111 21/15/2111 21/11/11 21/18/2111 11/11/11 - 11/17/81 11/11/81 18/15/1718 ماليزيا
   - - - - - - - - - - - - 11/11/2111 - - - - 11/12/1711 المالديف

   11/1/2121 11/12/2111 11/15/2115 - - - - 2011/10/20 - - - - - - 21/15/82 - 18/18/1781 21/11/1718 مالي
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  12/11/2117 - 11/12/2111 21/11/2111 1/11/2112 27/11/2111 1/11/2112 21/11/2111 1/11/2112 21/11/2111 1/11/2112 - 1/11/2112 21/11/2111 1/11/2112 21/11/2111 11/11/2112 17/15/1717 18/11/1711 موريتانيا
   - 28/11/2111 - - - - - - - - - - - -- - - - - موزمبيق
   - - 11/11/2111 - - 11/12/1785 25/11/11 21/11/11 2013/06/07 08/10/24 2013/03/07 21/11/2118 25/11/11 27/17/71 11/15/1771 12/11/1781 11/11/1717 21/11/1718 المغرب
   12/12/2115 11/12/2111 11/17/2111 - 11/17/2111 - - 18/12/1781 - 2012/09/10 - 2012/09/10 - 2012/09/10 - 2012/09/10 11/18/1718 18/15/1718 النيجر
   - 27/18/2117 - 17/11/2117 - 11/11/1778 - 11/11/1778 - 17/11/2117 - 17/11/2117 - 11/11/1778 - 11/11/1778 - 11/11/1778 نيجيريا

   - - - - - - - - 21/11/2117 08/10/24 21/11/2117 08/10/24 18/11/11 11/15/11 11/12/71 25/11/71 28/11/81 15/11/1781 سلطنة عمان
   11/11/2121 15/11/2117 11/1/2111 11/1/2111 11/11/81 - 1787 - 13/04/2012 08/09/03 21/11/11 11/12/11 11/11/71 25/11/71 11/11/82 21/12/81 1718 11/01/1718 باكستان
   18/11/2111 11/12/2111 2014/8/19 11/11/1777 11/11/81 11/11/81 16/11/2111 22/15/81 20/12/2011 2010/12/27 20/12/2011 2010/12/27 2011/07/12 11/17/72 15/11/82 15/11/82 18/11/81 28/11/1718 فلسطين

   21/12/2111 28/11/2111 25/11/2111 - - - 15/11/2112 21/11/11 09/09/02 09/11/07 09/10/27 21/11/2118 11/11/2111 21/11/2111 15/11/2112 21/11/2111 17/17/81 21/17/1718 قطر
المملكة العربية 

 السعودية
11/11/1718 21/11/17 21/11/85 11/17/81 11/17/72 11/11/11 08/06/02 08/06/09 09/11/09 11/08/2010 - 11/11/2111 - - - 15/1/2111 15/11/2111 11/17/2118 11/11/2118  

   - 11/11/2111 5/5/2112 11/11/2111 11/12/87 11/11/81 11/12/87 11/11/81 - - - - 11/11/71 17/17/71 11/11/71 11/11/81 28/12/17 25/12/1711 السنغال
   - 11/12/2111 - 11/11/2111 - 11/11/2111 - 11/11/2111 - 09/11/09 - 09/11/09 - 11/11/2111 - 11/11/2111 - 11/11/2111 سيراليون 
   - 11/12/2111 11/5/2111 18/11/2117 11/15/2111 09/11/09 11/15/2111 09/11/09 11/15/2111 09/11/08 11/15/2111 09/11/08 11/15/2111 09/11/08 25/11/81 17/12/1781 - 21/12/1718 الصومال
  12/11/2117 - 11/12/2111 28/11/2111 21/11/2111 21/18/2111 11/17/71 21/18/11 11/17/71 - 2013/03/18 -  2013/03/18 - 11/15/72 11/15/12 21/12/1781 - 11/11/1718 السودان
   - 11/12/2111 22/11/2111 - - - - - - - - - - - - - - - سورينام

   - - - 11/11/1777 - - 12/11/2112 -  2010/04/15 08/10/24 11/11/2118 21/15/11 21/11/15 21/11/11 11/11/2111 21/11/11 15/11/81 11/11/1718 سوريا
   - 28/11/2111 - - - - - - - - - - - - - 11/11/1771 - 11/11/1771 طاجيكستان

   - - - - - -  11/12/2111 - - - - - 11/11/72 - - - 21/11/1718 تشاد
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - توغو
 - - - - 21/1/2111 18/7/2111 11/12/2111 8/11/1775 11/11/1781 11/11/1781 - 12/7/2111 - 25/11/2115 11/1/2111 21/1/71 11/11/81 11/1/82 11/1/81 21/11/1717 تونس
  11/11/2111 22/11/2117 11/12/2111 15/1/2111 11/11/1777 - - - - 2/11/2117 12/7/2111 12/15/2118 21/11/2115 28/11/1771 21/17/1771 17/12/1771 11/11/1781 12/1/1782 27/12/1711 تركيا

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - تركمنستان
اإلمارات العربية 

 المتحدة
27/12/1711 1717 12/12/1787 11/11/1787 21/11/2111 15/18/2115 21/11/2111 12/11/2118 12/17/2111 12/11/2118 11/15/1787 21/11/1787 11/15/1787 21/11/1787 21/11/2111 15/11/2117 12/11/2115 25/11/2111   

   - 11/12/2111 22/11/2111 - - - - - - - - - 11/11/2111 15/17/1771 11/12/1781 21/11/1781 11/11/11 18/18/1718 أوغندا
 - - - - 1/11/2118 - - - - - - - - - - - - - - - أوزبكستان

 - - - - - 11/11/2111 - 25/11/1771 21/1/2118 25/11/1771 - - - - - - - 12/1/1782 - 27/12/1711 اليمن

 1 1 15 11 17 21 17 21 11 25 18 11 18 11 11 11 27 18 12 17 المجموع
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