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 تقديم: أوال
 
التعاوف اإلسالمي ذات الصلة ما فتئت األمانة العامة تتابع وتنسؽ مختلؼ عمليات منظمة  -1

بمؤسسات المنظمة التي تزاوؿ نشاطاتيا في ميداف التعاوف االقتصادي، وذلؾ وفقػًا لقػرارات 
واتفاقيػػػػات ومقػػػػػررات المنظمػػػػة ذات الصػػػػػلةر ويتنػػػػػاوؿ ىػػػػذا التقريػػػػػر مختلػػػػؼ النتػػػػػائج التػػػػػي 

األمانػة  تمخضت عنيا ىذه الجيود التنسيقية، ومف ضمنيا سلسلة المساعي التي قامت بيا
العامة لدى السلطات المختصة فػي الػدوؿ األعضػاي فػي المنظمػة، ولػذا الشػرلاي الػدولييف، 
وذلؾ مف أجؿ تنفيذ برامج المنظمة ومشاريعيا، استنادًا إلى مختلؼ الردود التي تتلقاىػا فػي 

 ىذا الشأفر
اـ بيػا األمػيف وتشمؿ النشاطات الرئيسية التي يتناوليا ىذا التقرير مختلؼ المبادرات التػي قػ -2

العػػػػاـ مػػػػف أجػػػػؿ الحصػػػػوؿ علػػػػى ولػػػػائؽ االمتيػػػػازات ذات الصػػػػلة الالزمػػػػة لنظػػػػاـ األفضػػػػلية 
التجاريػػػة لمنظمػػػة التعػػػاوف اإلسػػػالمير وفػػػي السػػػياؽ ذاتػػػو، سػػػاىمت جيػػػود ضػػػماف مشػػػارلة 
اللتؿ االقتصادية اإلقليمية بفعالية في آلية تسييؿ التجارة اإلسالمية البينية، في ربط الصلة 

ظمات إقليمية، االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، والجماعة االقتصادية لدوؿ مع من
غرب إفريقيػا، والييئػة الحلوميػة الدوليػة المعنيػة بالتنميػة، والبلػداف الناميػة اللمانيػة، وغيرىػا، 
وباإلضافة إلى اجتماع المجموعات اإلقليمية خالؿ السنة التي يناوليػا ىػذا التقريػر، انصػب 

ىتماـ، في المقاـ األوؿ لذلؾ، على إنشاي نظاـ الشباؾ الموحد بيف الػدوؿ األعضػاي فػي اال
منظمة التعاوف اإلسالمي، وذلؾ مػف أجػؿ تسريػع وتيرة التجارة اإلسػالمية البينيػة مػف خػالؿ 

 وضع آليات إللغاي التعريفات الجمرلية وأخرى إداريةر

وخالؿ السنة التي يتناوليا ىذا التقرير، اتسمت التداخالت المتعلقة بصناديؽ تمويؿ التجػارة  -3
وتخفيػؼ وطػػأة الفقػػر وبرامجيػا بالمتانػػة، حيػػث اعتبػرت، تقريبػػًا لػػؿ المشػاريع اإلنمائيػػة التػػي 
يستيدفيا التمويؿ مالئمة وناجعةر وقد شؽ البرنامج الخاص لتنمية إفريقيػا طريقػو بلػؿ قػوة، 

، ويجػػري إعػػداد برنػػامج جديػػد بػػديؿ، فػػي وقػػت ينصػػب فيػػو صػػندوؽ 2112تبػػارًا مػػف عػػاـ اع
التضامف اإلسالمي للتنمية على تنفيذ مشاريع جديدة في القطاع الفرعي المتعلؽ باإلسلافر 
لما يجػري إعػداد إطػار تنفيػذي جديػد للبحػوث والتطػوير يتعلػؽ بخطػة عمػؿ القطػف لمنظمػة 

إعػػػػادة ترتيػػػػب المشػػػػروع اإلقليمػػػػي لغػػػػرب أفريقيػػػػا حػػػػوؿ تنميػػػػة التعػػػػاوف اإلسػػػػالمير لمػػػػا أف 
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السياحة المستدامة قد برزت في إطار التعاوف الحالي مع الشرلاي الدولييف لمنظمة التعاوف 
 اإلسالمير

أمػػا فػػي القطػػاع الزراعػػي، فقػػد واصػػلت الػػدوؿ األعضػػاي مباحلاتيػػا بشػػأف الوليقػػة اإلطاريػػة  -4
ائمػة للتعػاوف االقتصػادي والتجػاري سلومسػيؾ ر فػي حػيف، للسياسات التي أعدتيا اللجنػة الد

يالحظ أف المشاريع المتعلقة ببنػاي القػدرات لػدى العػامليف فػي مجػاؿ اإلرشػاد الزراعػي توجػد 
قيػػػد التنفيػػػذ وأحػػػرزت تقػػػدمًا ملحوظػػػًا فػػػي ىػػػذا الشػػػأفر وعػػػالوة علػػػى ذلػػػؾ يالحػػػظ أيضػػػًا أف 

دت جدولػػة الجتمػػاع للجيػػات المعنيػػة النشػػاطات الراميػػة إلػػى تعزيػػز القطػػاع الخػػاص قػػد شػػي
إلعداد الطرؽ والليفيػات إلنشػاي منبػر للتعػاوف بػيف شػرلات تصػنيع المنتجػات الزراعيػة فػي 
الػػػدوؿ األعضػػػاي لمنظمػػػة التعػػػاوف اإلسػػػالمير بينمػػػا يجػػػري تلليػػػؼ االتصػػػاالت مػػػف أجػػػؿ 

بيانػات  ضماف االستجابة المالئمة مػف القطػاع الخػاص لالقتػراح الػداعي إلػى إحػداث قاعػدة
للمستلمريف المالئلييف، ولذا إنشاي شبلة للحاضنات التلنولوجية والتجارية، ىذا فضاًل عف 
النشػػػاطات المتعلقػػػة بتنميػػػة التجػػػارة التػػػي تزاوليػػػا فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ المؤسسػػػات ذات الصػػػلة 

 التابعة لمنظمة التعاوف اإلسالمير

ليػػة تنفيػػذ مختلػػؼ المشػػاريع، وقػػد خلػػص التقريػػر، عنػػد تقيػػيـ مسػػتوى النجػػاح المحػػرز فػػي عم -5
إلى أف التدخالت التي تمت مف خػالؿ تمويػؿ المشػاريع قػد تطػورت بشػلؿ الفػت، فػي وقػت 
تشيد فيو برامج بناي القدرات تطػورًا متناميػًار لمػا يقتضػي األمػر تعزيػز عمليػة بنػاي القػدرات 

ذا تضافر في مجاؿ تصميـ المشاريع بيف الدوؿ األعضاي في منظمة التعاوف اإلسالمي ول
الجيػود لعقد منتديات لالستلمار، وذلؾ مف أجػؿ االنتقػاؿ بغالبيػة ىػػذه المشػاريع مػػف مرحلػة 

 اإلعداد الحالية إلى مرحلة التنفيذر

 
 التجاري المجال في التعاون: ثانيا

استمر حضور مسألة تنفيذ إستراتيجية منظمة التعاوف اإلسالمي لتشػجيع التجػارة اإلسػالمية  -6
برنامج عمؿ المنظمة بقوةر ففضال عف األنشطة الجارية الخاصة بتعزيز التجػارة البينية في 

وتمويليا وائتماف الصادرات، بذلت مؤسسات المنظمة العاملة في مجاؿ التعاوف االقتصادي 
والتجاري جيودا جبارة لتنويع برامجيا واعتماد وتشجيع آليات ومبادرات جديدة لزيادة تسييؿ 

بػػػيف الػػػدوؿ األعضػػػاير ويشػػػمؿ ىػػػذا األمػػػر ترليػػػزا متجػػػددا علػػػى اقتػػػراح  المبػػػادالت التجاريػػػة
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البػػرامج والمبػػادرات الراميػػة إلػػى إزالػػة الحػػواجز الجمرليػػة وغيػػر الجمرليػػة، ولػػذا النشػػاطات 
 الحالية التي تيدؼ إلى موايمة اإلجرايات الجمرليةر

اإلسػػػالمي لتنميػػػة التجػػػارة وفضػػػال عػػػف النشػػػاطات التقليديػػػة التاليػػػة للمانػػػة العامػػػة والمرلػػػز  -7
سمرلز الدار البيضاي  والبنؾ اإلسالمي للتنمية والمؤسسة الدولية اإلسػالمية لتمويػؿ التجػارة 
والمؤسسػػػػة اإلسػػػػالمية لتػػػػأميف االسػػػػتلمار وائتمػػػػاف الصػػػػادرات والمؤسسػػػػة اإلسػػػػالمية لتنميػػػػة 

اع للتنسيؽ والتقييـ القطاع الخاص والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، عقد اجتم
جمػع مؤسسػػات المنظمػػة حػػوؿ تنفيػػذ مختلػػؼ األنشػػطة فػػي مجػػاؿ تشػػجيع التجػػارة اإلسػػالمية 
البينيةر وعقد االجتماع الخامس للفريؽ االستشاري المعني بتعزيػز التجػارة اإلسػالمية البينيػة 

عف  ر واستعرض ممللوف2113فبراير  28و 27في الدار البيضاي بالممللة المغربية يومي 
عشػػر دوؿ أعضػػاي وعػػف مؤسسػػات المنظمػػة العاملػػة فػػي مجػػاؿ التعػػاوف االقتصػػادي وعػػف 
عدد مف الشرلاي الدولييف المشارليف في االجتماع تطبيؽ البرنػامج التنفيػذي لخطػة الطريػؽ 
مػػف أجػػؿ بلػػوغ األىػػداؼ الخاصػػة بالتجػػارة اإلسػػالمية البينيػػةر ورلػػزت المناقشػػات والعػػروض 

 لتقييـ البرنامج التنفيذي والطريؽ نحو المستقبؿر لذلؾ على تطوير طرائؽ

شدد االجتماع على الدور الياـ الذي تضطلع بو الدوؿ األعضاي فػي دعػـ تطبيػؽ البرنػامج  -8
  دعػػوة لبػػرى 1التنفيػػذي مػػف خػػالؿ مشػػارلتيا فػػي األنشػػطة المحػػددة للبرنػػامج وأوصػػى ب6 

ة األقػػؿ نمػػوا إلػػى المشػػارلة فػػي الػػدوؿ األعضػػاي فػػي التجػػارة لبينيػػة بمػػا فييػػا بلػػداف المنظمػػ
  2اجتماعات الفريؽ االستشاري للمساىمة في مختلؼ برامج وأنشطة البرنامج التنفيػذي، و 

  تشػػػجيع تنفيػػػذ مبػػػادرة 3دعػػػوة الػػػدوؿ األعضػػػاي إلػػػى وضػػػع خطػػػة لػػػدعـ تمويػػػؿ التجػػػارة، و 
المعنيػة    عقد مؤتمر لشبلة أجيزة منظمة التعػاوف اإلسػالمي4و  AfT)مساعدة التجارة س 

  تػػدارس ووضػػػع 5بتشػػجيع التجػػارة بيػػدؼ تعزيػػز دورىػػا فػػػي تطبيػػؽ البرنػػامج التنفيػػذي و  
    إطار للرصد والتقييـ للبرنامج التنفيذير 

 
 نظام األفضميات التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي -أ

 
استمر موضوع الجيود الرامية إلى ضماف تنفيذ الدوؿ األعضاي للصلوؾ متعػددة األطػراؼ  -9

الخاصة بنظاـ األفضليات التجارية لمنظمة التعاوف اإلسالمي في الحضور بقوة في أنشطة 
المنظمػػػةر ووفقػػػا لمسػػػعى مناشػػػدة وزراي الػػػدوؿ األعضػػػاي السػػػتلماؿ عمليػػػة المشػػػارلة فػػػي 
النظػػاـ، وجػػو األمػػيف العػػاـ خطابػػات خاصػػة لػػوزراي لػػؿ مػػف البحػػريف واللػػامروف وجيبػػوتي 
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يراف واللو  يت والمالديؼ وموريتانيا والمغرب ونيجيريا على التػوالي فػي ينػاير وغينيا بيساو وا 
 ر 2113

، وقعػت 2112ألتػوبر  11إلػى  8ومنذ الدورة اللامنة والعشريف لللومسػيؾ التػي عقػدت مػف  -11
التعريفػػة التفضػػيلية وقواعػػد المنشػػأ  خطػػةلػػؿ مػػف السػػوداف ولػػوت ديفػػوار والنيجػػر اتفاقيػػات 

ية، فيما وقعػت موريتانيػا وبنػيف اتفاقيػات نظػاـ األفضػليات الخاصة بنظاـ األفضليات التجار 
البريتػػاس  خطػػةالتجاريػة الػػلالثر لمػػا توصػػلت األمانػػة العامػػة بولػائؽ تصػػديؽ غامبيػػا علػػى 

وتصديؽ جيبوتي على االتفاقية اإلطاريةر وتوجد رفقػة ىػذا التقريػر وليقػة تبػيف وضػع توقيػع 
 ر2113مارس  31حدود وتصديؽ االتفاقيات االقتصادية للمنظمة إلى 

وفػػي ىػػذا السػػياؽ، ينطلػػب مػػف الػػدوؿ األعضػػاي التػػي لػػـ تنتػػو بعػػد مػػف عمليػػة توقيػػع نظػػاـ  -11
األفضليات التجارية ولـ تصادؽ عليو بعد أو لـ تحوؿ بعد قوائميا وفقا لقػرارات اللومسػيؾ، 
أف تقـو بذلؾ في أقرب وقت مملفر ويشمؿ ىذا تقػديـ حصػص تخفيضػيا السػنوية المحػددة 

قائمػػػة المنتوجػػػات سجػػػداوؿ التخفيضػػػات ، وعينػػػات للشػػػيادات ونمػػػوذج أصػػػلي مطبػػػوع  مػػػع
نياي التدابير الداخلية التشريعية منيا واإلداريةر   للختاـ المستخدمة في جمارليا وا 

ووفقػػا لمػػا سػػبؽ، تحتػػاج لجنػػة المفاوضػػات التجاريػػة إلػػى االنعقػػاد فػػي أقػػرب وقػػت مملػػف فػػي  -12
 على العدد الالـز للتصديقات وقوائـ التخفيضاتروذلؾ بمجرد الحصوؿ  2113سنة 

 المشاورات مع التجمعات االقتصادية اإلقميمية -ب

 

للجيود الجارية لموايمػة تنفيػذ أنظمػة المنظمػة الخاصػة بالتعريفػات الجمرليػة مػع تلػؾ ووفقا  -13
الخاصػػة بالتجمعػػات االقتصػػادية اإلقليميػػة األخػػرى ذات العضػػوية المشػػترلة مػػع المنظمػػة، 
 رأرسػػت األمانػػة العامػػة اتصػػاالت مػػع المجموعػػة االقتصػػادية لػػدوؿ وسػػط أفريقيػػا سإيلػػاس  

خطابػػًا إلػى األمػػيف العػػاـ إليلػػاس  2113فبرايػػر  2يف العػػاـ يػـو وفػي ىػػذا السػػياؽ وجػو األمػػ
وأرفقو بإحاطة حوؿ نظاـ األفضليات التجارية لمنظمة التعاوف اإلسالمي مقترحًا إنشاي آلية 
مشػػترلة لمناقشػػة ىػػذا النظػػاـ وبػػاقي القضػػايا االقتصػػادية ذات الصػػلةر لمػػا واصػػلت األمانػػة 

صادي والنقدي لغرب أفريقيػا حػوؿ نفػس الموضػوعر وشػدد العامة مشاوراتيا مع االتحاد االقت
األميف العاـ للمنظمة ورئيس االتحاد االقتصادي والنقدي لػدوؿ غػرب أفريقيػا خػالؿ اجتمػاع 

علػػػى أىميػػػة انضػػػماـ بلػػػداف  2113ينػػػاير  13عنقػػػد فػػػي مقػػػر األمانػػػة العامػػػة فػػػي جػػػدة يػػػـو 
لجنػػة االتحػػاد علػػى ضػػرورة إجػػراي االتحػػاد إلػػى نظػػاـ األفضػػليات التجاريػػة، فيمػػا ألػػد رئػػيس 

 تقييـ أللر نظاـ األفضليات التجارية على بلداف االتحاد قبؿ انضماميا إلى ىذا النظاـر
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 6قميمي البينيإلاجتماع فريق الخبراء حول التعاون االقتصادي ا

االجتمػػػاع األوؿ  2112سػػػبتمبر  26و  15عقػػػد البنػػػؾ اإلسػػػالمي للتنميػػػة فػػػي مقػػػره يػػػومي  -14
حػػوؿ التعػػاوف االقتصػػادي اإلقليمػػي البينػػي6 تسػػخير قػػدرات التجػػارة اإلقليميػػة البينيػػة للخبػػراي 

مػػػف خػػػالؿ تعزيػػػز التعػػػاوف العبػػػر إقليمػػػير وييػػػدؼ ىػػػذا االجتمػػػاع إلػػػى زيػػػادة التعػػػاوف مػػػع 
التجمعػػػػات التجاريػػػػة دوف اإلقليميػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ الػػػػدفع بتطبيػػػػؽ البرنػػػػامج التنفيػػػػذير وحضػػػػر 

ات المنظمػة ذات الصػلة،ممللوف عػف مجلػس التعػاوف لػدوؿ االجتماع، باإلضافة إلى مؤسس
الخلػػػػػػػػيج العربيػػػػػػػػة ومنظمػػػػػػػػة التعػػػػػػػػاوف االقتصػػػػػػػػادي والسػػػػػػػػوؽ المشػػػػػػػػترلة لشػػػػػػػػرؽ أفريقيػػػػػػػػا 

 وجنوبياسلومسيا  وجامعة الدوؿ العربية واتحاد المغرب العربير

  تشػػليؿ فريػػؽ عمػػؿ لتحديػػد 1وخلػػص االجتمػػاع إلػػى عػػدد مػػف األفلػػار والتوصػػيات منيػػا6  -15
  تشػػػجيع 2ت ومواضػػػيع التعػػػاوف ذات األولويػػػة وتقاسػػػـ المعلومػػػات بػػػيف األطػػػراؼ، قطاعػػػا

وتعزيػػز التعػػاوف بػػيف المنػػاطؽ فػػي مجػػاؿ تجػػارة الخػػدمات وتسػػييؿ تقاسػػـ المعرفػػة وأفضػػؿ 
  تسػييؿ تعػاوف القطػاع الخػاص 3الممارسات في ىذا المجاؿ على الصعيد عبر اإلقليمي، 

لمار ودعػػػـ مشػػػارلة القطػػػػاع الخػػػاص فػػػي معػػػػارض عبػػػر المنػػػاطؽ لتعزيػػػز التجػػػػارة واالسػػػت
  تشػػػجيع تقاسػػػـ المعرفػػػة ونقػػػؿ التلنولوجيػػػا بػػػيف المنػػػاطؽ 4األعمػػػاؿ والمعػػػارض التجاريػػػة، 

  تشػػػجيع اسػػػتخداـ البحػػػوث لمعالجػػػة المشػػػالؿ 5لتسػػػخير إملانػػػات التجػػػارة عبػػػر اإلقليميػػػة، 
سػػاليب وآليػػات تسػػييؿ   توسػػيع اسػػتخداـ أ6المشػػترلة ووضػػع بػػرامج فعالػػة لتعزيػػز التجػػارة، 

التجارة ملؿ الشبابيؾ الموحدة وتبادؿ البيانات إللترونيًا وتحػديث نظػاـ التخلػيص الجمرلػير 
وطلػػػب االجتمػػػاع مػػػف البنػػػؾ اإلسػػػالمي للتنميػػػة مػػػف مؤسسػػػات التمويػػػؿ الدوليػػػة واإلقليميػػػة 

ار المنظمػة، إعطاي األولوية للمشاريع التي مف شأنيا تعزيز التجارة اإلقليمية البينية فػي إطػ
وأوصػػػى ببػػػذؿ الجيػػػود لحشػػػد المػػػوارد المشػػػترلة عبػػػر المنػػػاطؽ فػػػي مجػػػاؿ تنميػػػة التجػػػارة، 

 والسيما المبادرات اإلقليمية لمساعدة التجارةر

 

 

 مبادرة الشباك الواحد لتعزيز التعاون االقتصادي اإلقميمي  ج  
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رة ومبػادرات الشػباؾ عنقد منتدى منظمة التعاوف اإلسػالمي رفيػع المسػتوى حػوؿ تيسػير التجػا -16
الواحد لتعزيز التعاوف االقتصادي اإلقليمي بشرالة بػيف حلومػة الممللػة المغربيػة والمؤسسػة 
الدولية اإلسالمية لتمويؿ التجارة والمرلز اإلسالمي لتنمية التجارة في الدار البيضاي، وذلػؾ 

دولػػة  25ر وعػػرؼ المنتػػدى مشػػارلة فعالػػة مػػف ممللػػيف عػػف 2113فبرايػػر  26و  25يػػومي 
مػػػف الػػػدوؿ األعضػػػاي وعػػػدد مػػػف المنظمػػػات الدوليػػػة ذات الصػػػلة ملػػػؿ اللجنػػػة االقتصػػػادية 
ألوروبا التابعة للمـ المتحػدة وبرنػامج األمػـ المتحػدة اإلنمػائي ومػؤتمر األمػـ المتحػدة حػوؿ 
التجػػػارة والتنميػػػػة ساألونلتػػػاد  واللجنػػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػػة لغػػػرب آسػػػػيا التابعػػػة للمػػػػـ 

حػػػػدة واللجنػػػػة االقتصػػػػادية ألفريقيػػػػا التابعػػػػة للمػػػػـ المتحػػػػدة والمصػػػػرؼ العربػػػػي للتنميػػػػة المت
االقتصػػػادية فػػػي أفريقيػػػا وجامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة واالتحػػػاد االقتصػػػادي والنقػػػدي لػػػدوؿ غػػػرب 
أفريقيػػا والتحػػالؼ العػػالمي للوجيسػػتية الفعالػػة واالتحػػاد الػػدولي للنقػػؿ عبػػر الطػػرؽ والتحػػالؼ 

اإلللترونيةر وألقى المشػارلوف عروضػًا حػوؿ أفضػؿ الممارسػات فػي مجػاؿ  اإلفريقي للتجارة
طرائؽ الشباؾ الواحدر لما استعرض المنتػدى سػبؿ ووسػائؿ تنفيػذ مبػادرة الشػباؾ الواحػد فػي 

 الدوؿ األعضاي في المنظمةر

اتفؽ المنتدى على تشليؿ فرقة عمؿ في إطار الفريؽ االستشاري لتعزيز اإلسالمية البينيػة،  -17
لػػؾ بدارسػػة إملانيػػة تنفيػػذ ومتابعػػة مبػػادرة الشػػباؾ الواحػػد فػػي الػػدوؿ األعضػػاي للمنظمػػة، وذ

وعّيف المرلز اإلسالمية لتنمية التجػارة والمؤسسػة الدوليػة اإلسػالمية لتمويػؿ التجػارة منسػقيف 
ضػػمف فرقػػػة العمػػؿ، بمشػػػارلة لػػؿ مػػػف األمانػػة العامػػػة ولجنػػة اللومسػػػيؾ والبنػػؾ اإلسػػػالمي 

اي الػػػدوليوف ملػػػؿ لجنػػػة األمػػػـ المتحػػػدة االقتصػػػادية ألوروبػػػا ومػػػؤتمر األمػػػـ للتنميػػػة والشػػػرل
المتحدة حوؿ التجارة والتنميةر وسػتعلف فرقػة العمػؿ علػى صػياغة خارطػة الطريػؽ والشػروط 
المرجعية لتنفيذ ىذه المبادرةر وتشمؿ توصػية المنتػدى اقتػراح أف يبػدأ تنفيػذ المشػروع بالػدوؿ 

نشاي شباؾ واحد لمنظمة  األعضاي التي وقعت وصادقت على نظاـ األفضليات التجارية، وا 
 التعاوف اإلسالمي على أساس دوف إقليمي لخطوة أولى نحو تنفيذ أوسع للمشروعر

 
 

  المعايير والمقاييس ج  
 بشػػلؿ 0282 أغسػػطس فػػي إنشػػائو منػػذ اإلسػػالمية للبلػػداف والمقػػاييس المعػػايير معيػػد نجػػ  -81

 ارتفػػع وقػػدر اإلنترنػػت علػػى التفػػاعلي موقعػػو صػػفحة وتقػػديـ الييللػػي عملػػو إتمػػاـ فػػي لبيػػر



7 

 سػػنة عضػػوا 02 إلػػى 0282 سػػنة أعضػػاي عشػػرة مػػف لبيػػرة بصػػورة المعيػػد أعضػػاي عػػدد
 للخبػراي اإلسػالمي التعػاوف منظمػة فريػؽ أعػدىا التػي اللالث الولائؽ اعتماد وبعدر 0282
 المعػايير، توحيػد إدارة ضػمف فنية لجاف سبع المعيد أنشأ الحالؿ، معايير بتوحيد المعنييف

 التجميػؿ مواد بمسائؿ األخرى اللجاف وتعنىر الحالؿ األغذية بقضايا معنية لجنة فييا بما
 الصػػػلة، ذات والخػػػدمات والسػػػياحة المتجػػػددة والطاقػػػات الخػػػدمات، مواقػػػع وقضػػػايا الحػػػالؿ

 ر لو تابعة لالعتماد مستقلة لجنة المعيد أنشأ لمار والنقؿ الزراعية، والعمليات

 6 مػف بترليػا أنتاليػا فػي بنجػاح اإلسػالمية للبلػداف والمقػاييس المعػايير معيػد منتػدى عقػد تـ -81
 الػػػػوطنييف الفػػػػاعليف بػػػػيف للجمػػػػع مناسػػػػبا منبػػػػرا المنتػػػػدى وشػػػػلؿر 0280 نػػػػوفمبر 1 إلػػػػى

 ومػف اإلسػالمية البلػداف داخؿ مف والمقاييس واالعتماد المعايير توحيد مجاؿ في والدولييف
 862 مػػػف أللػػػر المنتػػػدى فػػػي وشػػػارؾر المعرفػػػة وتقاسػػػـ التجػػػارب لتشػػػجيع وذلػػػؾ خارجيػػػا،
 مؤسسػػػات فييػػػا بمػػػا والدوليػػػة، اإلقليميػػػة المنظمػػػات مػػػف عػػػدد ومػػػف بلػػػدا 23 مػػػف منػػػدوبا
 الليربائيػة الدوليػة واللجنة  ISOس المقاييس لتوحيد الدولية والمنظمة الصلة، ذات المنظمة
 المحفػػؿو   CENELECس والفنيػػة الليربائيػػة المقػػاييس لتوحيػػد األوربيػػة واللجنػػة  IECس الفنيػػة
  رILACس المختبرية االعتمادات مجاؿ في الدولي والتعاوف لالعتماد الدولي

 الرابػػػع واالجتمػػػاع والمقػػػاييس المعػػػايير معيػػػد مػػػدراي لمجلػػػس السػػػادس االجتمػػػاع عقػػػد لمػػػا -02
 واللػذاف ،0282 أبريػؿ 81 إلػى 83 مػف الترليػة بالجميوريػة إسػطنبوؿ فػي العامػة للجمعية
 ر ميزانيتو في المعيد ألعضاي السنوية اإللزامية والمساىمات التقييـ سلـ اعتمد

 الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية :ثالثاً 

 6المؤتمر اإلسالمي السابع لألمن الغذائي والتنمية الزراعية أ   

ألػػػدت حلومػػػة جميوريػػػة السػػػنغاؿ عقػػػد المػػػؤتمر اإلسػػػالمي الػػػوزاري السػػػابع للمػػػف الغػػػذائي  -21
ر وليػػذا الغػػرض أبلغػػت األمانػػة 2113نػػوفمبر  16إلػػى  14والتنميػػة الزراعيػػة فػػي دلػػار مػػف 

بػداي مالحظاتيػا  العامة جميع الدوؿ األعضػاي بيػذا التػاريط وطلبػت منيػا تقػديـ اقتراحاتيػا وا 
مػػاؿ المػػؤتمرر وينتظػػر أف يتػػدارس المػػؤتمر تنفيػػذ قػػرارات المػػؤتمرات حػػوؿ مشػػروع جػػدوؿ أع

السابقة وخطة عمؿ منظمة التعاوف اإلسالمي الخاصة بػالقطف ولػذا آخػر المسػتجدات فيمػا 
يخػػػص مؤسسػػػة منظمػػػة التعػػػاوف اإلسػػػالمي للمػػػف الغػػػذائي فػػػي لازاخسػػػتاف واتحػػػاد منظمػػػة 

 واضيع أخرىرالتعاوف اإلسالمي للصناعات الزراعية، مف بيف م
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 6إنشاء مؤسسة التعاون اإلسالمي لألمن الغذائي في كازاخستان ب  

فيما يتعلؽ بإنشاي مؤسسة منظمة التعاوف للمف الغػذائي فػي لازاخسػتاف أقػر مجلػس وزراي  -22
نػػوفمبر  17إلػػى  15الخارجيػػة فػػي دورتػػو التاسػػعة واللاللػػيف التػػي عقػػدت فػػي جيبػػوتي مػػف 

في أستانة بجميورية لازاخستاف، وطلبت مف األميف العػاـ  إنشاي المؤسسة المقترحة 2112
للمنظمة ليذا الغرض عقد اجتمػاع لفريػؽ الخبػراي الحلػومييف بالتشػاور مػع الػدوؿ األعضػاي 
الستلماؿ الوليقة التأسيسية للمؤسسةر وفي نفس السياؽ أقرت القمة اإلسالمية اللانية عشرة 

قػػرار الػػدورة  2113فبرايػػر  7إلػػى  2بيػػة مػػف التػػي عقػػدت فػػي القػػاىرة بجميوريػػة مصػػر العر 
التاسعة واللالليف لمجلس وزراي الخارجيػة بإنشػاي مؤسسػة منظمػة التعػاوف اإلسػالمي للمػف 

 الغذائي في لازاخستاف ودعت إلى اإلسراع بعقد اجتماع الخبراي المذلورر

اوف مػػع حلومػػة وعمػػاًل بيػػذه القػػرارات تعمػػؿ المنظمػػة علػػى اسػػتلماؿ الترتيبػػات الالزمػػة بالتعػػ -23
 13إلػػى  11جميوريػػة لازاخسػػتاف لعقػػد االجتمػػاع المػػذلور فػػي أسػػتانا بلازاخسػػتاف فػػي مػػف 

ر وقػػػد انتيػػػت األمانػػػة العامػػػة مػػػف تجميػػػع آراي الػػػدوؿ األعضػػػاي حػػػوؿ مشػػػروع 2113يونيػػػو
الوليقػػة المػػذلورة والتػػي سػػتلوف بملابػػة ورقػػة عمػػؿ الجتمػػاع الخبػػراير قػػد تػػـ تعمػػيـ المشػػروع 

ليقػػة التأسيسػػية الخاصػػة بالمؤسسػػة المقترحػػة وتػػاريط اجتمػػاع فريػػؽ الخبػػراي علػػى الجديػػد للو 
 جميع الدوؿ األعضاير

 ج ( خطة عمل منظمة عمل منظمة التعاون اإلسالمي الخاصة بالقطن

ووفقػػًا للقػػرارات التػػي اعتمػػدتيا لجنػػة اللومسػػيؾ فػػي دورتيػػا اللامنػػة والعشػػريف، نفػػذت األمانػػة  -24
نيػػة عػػددًا مػػف األنشػػطة فػػي مجػػاالت تشػػجيع التجػػارة وبنػػاي القػػدرات العامػػة ومؤسسػػاتيا المع

 وتعزيز دور مرالز االمتياز الخاصة بالقطف وتمويؿ المشاريعر

 ، وجيػػت 2116-2117وتنفيػػذ خطػػة عمػػؿ منظمػػة التعػػاوف اإلسػػالمي الخاصػػة بػػالقطف س -25
لػى مؤسسػػات المنظمػة ذات الصػػلة تحػدد فييػػا  األمانػة العامػػة مراسػلة إلػػى مرالػز االمتيػػاز وا 

ر وتشػػمؿ ىػػذه التػػدابير تحػػديث األىػػداؼ 2113مختلػػؼ التػػدابير التػػي ينبغػػي اتخاذىػػا سػػنة 
ذات الصلة للخطة فيما يتعلؽ بإنشاي بنؾ لجينات القطف وبنؾ للمعلومات الخاصة بػالقطف 
وذلؾ لتسييؿ الوصوؿ إلى المعلومات واإلحصػائيات، ووضػع نظػاـ للتبػادؿ خػاص بتسػويؽ 

 القطفر

وانسػػجامًا مػػع الرغبػػة فػػي زيػػادة قػػدرة مرالػػز االمتيػػاز المحػػددة تقػػدـ معيػػد البحػػوث الزراعيػػة  -62
 ، مرلز امتيػاز السػنغاؿ، بمشػروع لبنػاي SODEFITEXالسنغالي/ شرلة التطوير والنسيج س
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القػػػدرات وتحسػػػيف فعاليػػػة اإلنتػػػاج علػػػى المسػػػتوى اإلقليمػػػير وييػػػدؼ المشػػػروع إلػػػى تحسػػػيف 
ألؼ شرلة صغرى في السنغاؿ لمحاربة القفر فػي  81بالنسبة لحوالي  إنتاجية زراعة القطف

 ولمػػػار يػػورو 191.151أوسػػاط سػػلاف األريػػاؼر وتبلػػػ  التللفػػة اإلجماليػػة للمشػػػروع حػػوالي 
 والػدولييف الػوطنييف المانحيف إلى المشروع العامة األمانة حولت فقد ذلؾ إلى اإلشارة سبقت
 مػف البػد ليػذار مػنيـ أي مػف إيجػابي رد بأي اآلف ىحت تتوصؿ لـ للنيا المنظمة، دوؿ في

 رالمشروع ىذا لتمويؿ الطلب تجديد

 فػػي القطػػف بشػػأف اإلسػػالمي التعػػاوف منظمػػة عمػػؿ بخطػػة المعنيػػة التوجيييػػة اللجنػػة راجعػػت -63
 المػػذلورة الخطػػة راجعػػت ترليػػا، أنقػػرة، فػػي 6103 إبريػػؿ 3 فػػي المنعقػػد السػػادس اجتماعيػػا

 التميػز مرالػز بمشػارلة 6103 يونيػو فػي اجتمػاع تنظػيـ علػى ووافقػت ،6103 للعػاـ أعاله
 األولويػػػػة ذات المجػػػػاالت لمناقشػػػػة المعنيػػػػة اإلسػػػػالمي التعػػػػاوف منظمػػػػة ومؤسسػػػػات للقطػػػػف
 مجموعػة باسػتعداد السادس التوجييية اللجنة اجتماع رحب ذلؾ، على عالوةر الذلر السالفة
 الدعـ لتوفير الجنوب بلداف بيف فيما للتعاوف دةالمتح األمـ وملتب  للتنمية اإلسالمي البنؾ
 الموافقػة تمػت التػي بالمشروعات المتعلقة الالزمة الولائؽ الستلماؿ المشاريع لماللي التقني
 اإلسػػالمي التعػػاوف منظمػػة عمػػؿ خطػػة إطػػار ضػػمف مشػػروعًا، 63 وعػػددىا بالفعػػؿ، علييػػا
 ر القطف بشأف

 للػػػػدوؿ والتػػػػدريب واالجتماعيػػػػة واالقتصػػػػادية اإلحصػػػػائية األبحػػػػاث مرلػػػػز قػػػػاـ ناحيتػػػػو مػػػػف  -64
 علػـ عػف تدريبيػة بػرامج خمسػة بتنظػيـ القػدرات، ببنػاي المعنيػة برامجػو إطػار في اإلسالمية،

 اإلسػالمي، التعػاوف بمنظمػة األعضػاي الػدوؿ مػف عدد في القطف ألياؼ وتلنولوجيا الزراعة
 ر 6106 ألتوبر منذ ومالي وتوغو وموزمبيؽ أوغندا تحديداً  وىي

 الزراعية الغذائية لمصناعات اإلسالمي التعاون منظمة اتحاد إنشاء (د
 الػػدوؿ مػػف تقػػارير العامػػة األمانػػة تلقػػت الموضػػوع، ىػػذا حػػوؿ السػػابقة التقػػارير إلػػى إضػػافة  -65

 النظػاـ مسػودة مجػدداً  قػدمت لما المقترحة، لالتحاد األساسي النظاـ منسودة بشأف األعضاي
 المقترحػة للرابطػة األوؿ الشػرلاي اجتمػاع ألنػاي المناقشػات لتوجيػو األعضاي للدوؿ األساسي
 معػػػػرض ىػػػػامش علػػػػى ،6103 مػػػػايو 01 فػػػػي عمػػػػاف بسػػػػلطنة مسػػػػقط فػػػػي عقػػػػده المزمػػػػع

 03 مػػف عقػػد المزمػػع اإلسػػالمي التعػػاوف منظمػػة فػػي األعضػػاي بالػػدوؿ الزراعيػػة الصػػناعات
 ر عماف بسلطنة مسقط في 6103 مايو 02 إلى
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 ورؤسػػػػاي الخبػػػػراي مسػػػػتوى علػػػػى حلػػػػومييف مسػػػػؤوليف االجتمػػػػاع يجتػػػػذب أف المنتظػػػػر مػػػػف  -31
 التعػػػاوف منظمػػػة دوؿ فػػػي الزراعيػػػة األغذيػػػة صػػػناعات مجػػػاؿ فػػػي تعمػػػؿ خاصػػػة شػػػرلات

 األىػػػػداؼ تشػػػػمؿر المجػػػػاؿ ىػػػػذا فػػػػي العػػػامليف المنظمػػػػة شػػػػرلاي إلػػػػى باإلضػػػػافة اإلسػػػالمي،
 إيػػػػرادات زيػػػػادة فػػػػي المسػػػػاىمة األساسػػػػي النظػػػػاـ مسػػػػودة أوضػػػػحتيا لمػػػػا للرابطػػػػة الرئيسػػػػية
 ذات الصناعية العمليات خالؿ مف اإلسالمي التعاوف منظمة في األعضاي الدوؿ صادرات
 ومسػػاعدة المصػػنعة، األغذيػػة مجػاؿ فػػي اإلسػػالمية البينيػػة التجػارة وتيسػػير المضػػافة، القيمػة
 قويػة روابػط وبنػاي الدوليػة، األسػواؽ الختػراؽ والمتوسطيف الصغار الزراعية األغذية منتجي
 والتػػػػدريب البحػػػػوث ومؤسسػػػػات البنػػػػوؾ ملػػػػؿ الزراعيػػػػة، للغذيػػػػة الداعمػػػػة المؤسسػػػػات مػػػػع

 رالمزارعيف وجمعيات القياسي، التوحيد وولاالت الميني،

 6القمح إنتاج مجال في األعضاء الدول قدرات تعزيز ( ه

 دولػػػة 00 وفػػػود حضػػػرت لللومسػػػيؾ، والعشػػػريف اللامنػػػة الػػػدورة تبنتيػػػا التػػػي بقػػػرارات وعمػػػالً  -30
 وزارة نظمتيػػػا والتػػػي الػػػذلر، السػػػالفة العمػػػؿ ورشػػػة اإلسػػػالمي التعػػػاوف منظمػػػة فػػػي عضػػػو
 اللومسػيؾ تنسػيؽ ملتػب مػع بالتعاوف ترليا جميورية في الحيوانية واللروة والزراعة األغذية

 اضاسػػتعر  إلػػى العمػػؿ ورشػػة ىػػدفت وقػػدر 6103 ينػػاير 02و 01 يػػومي بترليػػا إزميػػر فػػي
 البينػػي التعػػاوف لتحسػػيف المملنػػة والسػػائؿ السنػػبؿ واستلشػػاؼ القمػػ ، إلنتػػاج الحػػالي الموقػػؼ

 ر  المجاؿ ىذا في اإلسالمي

 عدد في والبشرية المؤسساتية القدرة تحسيف أىمية أبرزت توصيات عدة إلى المؤتمر خلص -36
 وضػع خػالؿ مػف القمػ  إنتػاج تحسػيف فػي االسػتلمارات ودور القمػ ، إنتاج لزيادة الدوؿ مف

 ىػذا فػي مشػترلة اسػتلمارية ومشروعات برامج وتطوير االستلمارات لتشجيع سليمة سياسات
 علػى العمػؿ ورشػة مخرجػات بتعمػيـ العامػة األمانػة قامػت وقػدر أخػرى أمػور ضمف المجاؿ،

 النحػػػو علػػػى بتوصػػػياتو علمػػػاً  اإلحاطػػػة منيػػػا وطلبػػػت المنظمػػػة فػػػي األعضػػػاي الػػػدوؿ لافػػػة
 ر الواجب

  الزراعي اإلرشاد خبراء تدريب( و
 توّسػػػطت الزراعػػػي، للقطػػػاع التقنيػػػة القػػػدرة تطػػػوير بشػػػأف الصػػػلة ذات القػػػرارات مػػػع تماشػػػياً  -33

 ورشػة لتنظػيـ المالئػـ التمويػؿ بتػوفير قػاـ الػذي للتنميػة اإلسػالمي البنػؾ لػدى العامػة األمانػة
 وفػير اإلسػالمي التعػاوف منظمػة في األعضاي بالدوؿ الزراعي اإلرشاد لخبراي تدريبية عمؿ
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 للػػػدوؿ والتػػػدريب واالجتماعيػػػة واالقتصػػػادية اإلحصػػػائية البحػػػوث مرلػػػز أنيػػػى الصػػػدد، ىػػػذا
 التعػػاوف منظمػػة فػػي األعضػػاي للػػدوؿ المػػذلور التػػدريبي البرنػػامج تنظػػيـ ترتيبػػات اإلسػػالمية
 األىػػػداؼ تتملػػػؿر 6103 مػػػايو 61 – 60 مػػػف الفتػػػرة خػػػالؿ بترليػػػا، إزميػػػر فػػػي اإلسػػػالمي
 جديػدة، وممارسػات بأسػاليب الزراعػي اإلرشػاد خبػراي تعريػؼ فػي التػدريبي للبرنامج الرئيسية
 ر الزراعة مجاؿ في اإلسالمي البيني التعاوف تحسيف ولذلؾ والقدرات، االحتياجات وتحديد

  النقل قطاع في التعاون: رابعاً 

  وبورتسودان داكار بين الحديدية لمسكك اإلسالمي التعاون منظمة مشروع
 مشػروع تنفيػذ حػوؿ اإلفريقػي واالتحػاد اإلسػالمي التعػاوف منظمػة بػيف المشػاورات إطػار في  -31

 عمػػؿ ورشػػة فػػي للتنميػػة اإلسػػالمي البنػػؾ شػػارؾ وبورتسػػوداف، دالػػار بػػيف الحديديػػة السػػلؾ
 فػي الملتملػة غيػر األجػزاي عػف األوليػة الجػدوى دراسػات عف النيائي التقرير على التصديؽ
 جيبػػػوتي،-دالػػػار لممػػػر  نيبػػػادس إفريقيػػػا لتنميػػػة الجديػػػدة والشػػػرالة األوروبػػػي االتحػػػاد مشػػػروع
 علمػػاً  العمػػؿ ورشػػة أخػػذت وقػػدر 6106 ديسػػمبر 05و 04 يػػومي جيبػػوتي فػػي انعقػػد والػػذي

 بالحاجػة وأقػرت الػذلر، السػالؼ الممر لمشروع األولية الجدوى دراسات تقارير مف باالنتياي
 تضميف على المشارلة البلداف العمؿ ورشة حلت لمار التالية التنفيذ لمراحؿ سريعاً  لالنتقاؿ
 ر المحلية التنموية برامجيا في المفقودة الروابط

 اإلفريقػي واالتحػاد للتنميػة اإلسالمي البنؾ فييـ بما الشرلاي، لافة قاـ سبؽ، ما ضوي وفي  -31
 النحػو علػى الحديدية السلؾ لمشروع المختلفة المقاطع لتطوير زمني جدوؿ بوضع والنيباد،
 6التالي

 6103 ألتوبر بحلوؿ للتمويؿ قابلة مشروعات إعداد  
 6101 يونيو بحلوؿ محتمليف لمموليف المشروعات مقترحات تقديـ  
 6101 مف اللاني النصؼ خالؿ للشرلاي مؤتمر تنظيـ  

 مػػع تتماشػػى محليػػة بػػرامج إطػػالؽ إلػػى بالحاجػة الصػػدد ىػػذا فػػي األعضػػاي الػػدوؿ توعيػػة يػتـ -32
 ر الزمني الجدوؿ

 للتعػاوف المتحػدة األمػـ ملتػب مػع لتفػاىـ العامػة األمانػة توصػلت منتصػؿ، آخر تطور وفي  -33
 العػالمي النظػاـ خػالؿ مف الالزمة والمشورة التقني الدعـ تقديـ حوؿ الجنوب بلداف بيف فيما

 األعضػاي الػدوؿ فػي الدعـ ليذا المحتاجيف المشاريع ألصحاب والتلنولوجيا األصوؿ لتبادؿ
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 دالػػػار بػػػيف الحديديػػػة السػػػلؾ مشػػػروع تنفيػػػذ مرحلػػػة ألنػػػاي اإلسػػػالمي، التعػػػاوف منظمػػػة فػػػي
 لصػػػػياغة المنظمػػػػة فػػػػي األعضػػػاي للػػػػدوؿ مسػػػػاعدة شػػػػلؿ الػػػدعـ ىػػػػذا سػػػػيتخذر وبورتسػػػوداف

 شػػأف ومػػفر المقتػػرح النقػػؿ ممػػر مشػػروع مػػع يتسػػؽ بمػػا مقاطعيػػا بإنجػػاز الخاصػػة المشػػاريع
 التعػػػػاوف لمنظمػػػػة التقليػػػػدييف الشػػػػرلاي مػػػػف الػػػػالـز التمويػػػػؿ تػػػػدبير يسػػػػيؿ أف ليػػػػذا إجػػػػراي

 ر اإلسالمي

 السياحة قطاع تطوير: خامساً 
 لممنتزهات لمحدود العابرة الشبكة في لمسياحة المستدامة التنمية حول اإلقميمي المشروع (أ

  إفريقيا غرب في المحمية والمناطق

 األعضػػاي الػدوؿ تلػػراراً  العامػة األمانػػة ناشػدت المشػروع، تنفيػػذ لمرحلػة لالنتقػػاؿ مسػعى فػي  -34
 مػف التمويػؿ تػدبير لتيسػير المشػروع مػف بيػا الخاصػة المقػاطع عػف تفاصيؿ تقديـ المشارلة

 تقػػػديـ علػػػى األوؿ المقػػػاـ فػػػي األعضػػػاي الػػػدوؿ تشػػػجيع تػػػـ وقػػػدر المشػػػاريع ىػػػذه تنفيػػػذ أجػػػؿ
 األخػرى التوصػيات تنفيػذ عػف تقريػر وتقػديـ السرعة، وجو على صياغتيا إعادة بعد مشاريع
 6 يلي ما بينيا ومف السابقة، المانحيف مؤتمرات عف الصادرة

 والنص التنموية، خططيا في للمشروع أولوية المشارلة األعضاي الدوؿ تعطي أف ضرورة -
 ر أراضييا على المحددة األنشطة إلطالؽ ذاتية موارد تخصيص على

 الوطنية االتصاؿ نقاط قدرات ببناي المشارلة األعضاي الدوؿ تقـو بأف الخاصة التوصية -
 المشروع ىذا تنفيذ أجؿ مف

 بنحو الخاص القطاع إلشراؾ ووسائؿ طرقاً  المشارلة األعضاي الدوؿ تستلشؼ أف ضرورة -
 رالمحمية والمناطؽ المنتزىات إدارة في ألبر

 بإملانيػػػة مػػػؤخراً  الجنػػػوب بلػػػداف بػػػيف فيمػػػا للتعػػػاوف المتحػػػدة األمػػػـ ملتػػػب التػػػزاـ ضػػػوي وفػػػي -35
 صػياغة إعػادة فػي اإلسػالمي التعاوف منظمة في األعضاي بالدوؿ المشاريع ماللي مساعدة

 للمشػروع السػريع التنفيػذ باتجػاه قػدماً  المنضػي شػأف فػي ترجػع العامػة األمانػة فإف مشاريعيـ،
 ر أنممي لشريؾ العالمية التجارة ومنظمة المشارلة األعضاي الدوؿ إلى

  الكومسيك/اإلسالمي التعاون لمنظمة الخاص لمقطاع السياحة لمنتدى األول االجتماع (ب
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 لمنظمػػػة الخػػػاص للقطػػػاع السػػػياحة لمنتػػػدى األوؿ االجتمػػػاع فػػػي العامػػػة األمانػػػة شػػػارلت  -11
 وقػػدر 6106 ديسػػمبر 4و 3 يػػومي بترليػػا إزميػػر فػػي المنعقػػد اللومسػػيؾ/اإلسػػالمي التعػػاوف
 السػػياحة تنقػػوض التػػي واألدوات واالسػػتراتيجيات السياسػػات إلػػى التطػػرؽ فػػي المػػؤتمر نجػػ 

ر اإلسػػالمي التعػػاوف منظمػػة إقلػػيـ وفػػي العػػالـ فػػي المحلػػي المجتمػػع علػػى والقائمػػة المسػتدامة
 المتحػدة األمػـ صػندوؽ مف لؿ جانب مف متخصصة أوراؽ تقديـ خالؿ مف ذلؾ تحقؽ وقد

 اإلسػػالمية، للػػدوؿ والتػدريب واالجتماعيػػة واالقتصػادية اإلحصػػائية البحػوث ومرلػػز اإلنمػائي
 ترليػػػا ملػػػؿ أعضػػػاي دوؿ جانػػػب مػػػف المجػػػاؿ ىػػػذا فػػػي نموذجيػػػة مشػػػاريع تقػػػديـ خػػػالؿ ومػػػف

 الدوؿ بيف فيما مشترلة تسويؽ برامج وتطوير جوالت تخطيط على الترليز تـ لمار وماليزيا
 ر بالمنظمة األعضاي

 مجػػػاؿ فػػػي والخػػػاص العػػػاـ القطػػػاعيف لمؤسسػػػات منصػػػة تػػػوفير فػػػي االجتمػػػاع نجػػػ  وبينمػػػا -10
 األعضػػاي الػػدوؿ مػػف فقػػط قليػػؿ عػػدد شػػارؾ فقػػد والخبػػرات، األفلػػار تبػػادؿ بغػػرض السػػياحة
 العامػػة األمانػة اضػطلعت الصػػدد، ىػذا وفػير المنظمػػوف منحيػا التػي القصػػيرة الميلػة بسػبب

 الػػػػدوؿ بػػػػيف فيمػػػػا الخػػػػاص القطػػػػاع بإنجػػػػازات الخاصػػػػة بياناتيػػػػا قاعػػػػدة ومشػػػػارلة بتجميػػػػع
 ر األنشطة ىذه ملؿ في شموالً  أللر مشارلة تيسير بغرض بالمنظمة، األعضاي

 
  اإلسالمية البمدان في الصحية لمسياحة الثالث المؤتمر -ج

 عقد الذي اإلسالمية البلداف في الصحية للسياحة اللالث المؤتمر في العامة األمانة شارلت -16
 وأبػػػػػرزر 6106 ديسػػػػػمبر 05 – 04 يػػػػػومي اإليرانيػػػػػة اإلسػػػػػالمية بالجميوريػػػػػة مشػػػػػيد فػػػػػي

 السػػياحة مجػاؿ فػػي المنظمػة فػي األعضػػاي الػدوؿ بيػػا تزخػر التػي اليائلػػة القػدرات االجتمػاع
 رالبلداف ىذه بيف فيما المستداـ االقتصادي النمو تحقيؽ في ودورىا الصحية

 األعضػاي الػدوؿ مف تتألؼ العضوية مفتوحة للخبراي لجنة إنشاي االجتماع قرارات بيف ومف -13
 مع اإلسالمي التعاوف منظمة إطار في لالعتماد نظاـ إنشاي إملانيات الستلشاؼ للمنظمة
 فػػروع مػػف اليػػاـ الفػػرع ىػػذا لتسػػييؿ وذلػػؾ لالعتمػػاد، الوطنيػػة األنظمػػة االعتبػػار فػػي األخػػذ
 وطػػرؽ وسػػائؿ بلػػورة إلػػى والسػػلطات التػػأميف شػػرلات االجتمػػاع دعػػا لمػػار الخػػدمات قطػػاع

 الػػدوؿ بػػيف الصػػحية السػػياحة لتحفيػػز المشػػترؾ الطبػػي التػػأميف خػػدمات تػػوفير فػػي للتعػػاوف
 رالمنظمة في األعضاي

 المقبل السياحة لوزراء الثامن اإلسالمي المؤتمر -د
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 الستضػػػافة السػػػابؽ عرضػػػيا بسػػػحب فييػػػا تفيػػػد السػػػودانية للحلومػػػة بمراسػػػلة التوصػػػؿ إلػػػر -11
 التقػػػدـ األعضػػػاي الػػػدوؿ مػػػف المنظمػػػة طلبػػػت السػػػياحة، لػػػوزراي اللػػػامف اإلسػػػالمي المػػػؤتمر

 جامبيػا فػي بنجػوؿ فػي للمػؤتمر المقبلة الدورة عقد تقرر لذلؾ ونتيجةر الدورة ىذه الستضافة
 ر6103 سنة مف األخير الربع في

 للجنػػػة اللالػػػث االجتمػػػاع تقريػػػر مناقشػػػة بينيػػػا مػػػف بنػػػوداً  الػػػدورة أعمػػػاؿ جػػػدوؿ وسيتضػػػمف  -11
 وآليػػػة األعضػػػاي، الػػػدوؿ بػػػيف السػػػياحة مجػػػاؿ فػػػي والتعػػػاوف التنميػػػة إطػػػار لتنفيػػػذ التنسػػػيؽ
 اإلسػػالمية الجميوريػػة ومقتػػرح السػػياحية اإلسػػالمي التعػػاوف منظمػػة مدينػػة اختيػػار ومعػػايير
 ر اإلسالمية للبلداف تراث مرلز إنشاي بشأف اإليرانية

 
 واإلحصائي اإلعالمي القطاعين في التنسيق: سادساً 
  االجتماعية المالية تشجيع -أ

مؤسساتيا ومع شرلاي آخػريف لصػياغة طػرؽ وسػبؿ تعمػيـ تواصؿ األمانة العامة العمؿ مع  -46
التعػػاوف بػػيف الػػدوؿ األعضػػاي فػػي القطػػاع المػػالير وفػػي ىػػذا الصػػدد، تعمػػؿ األمانػػة العامػػة 
بالتعػػػػاوف مػػػػع المعيػػػػد اإلسػػػػالمي للبحػػػػث والتػػػػدريب علػػػػى استلشػػػػاؼ سػػػػبؿ اقتسػػػػاـ أفضػػػػؿ 

لتقليديػة والسػيما مؤسسػتي الممارسات بيف الدوؿ األعضػاي بغيػة تعزيػز الماليػة االجتماعيػة ا
الزلػػػػاة والوقػػػػؼ لجعليػػػػا جػػػػزيًا مػػػػف اإلطػػػػار العػػػػاـ إلصػػػػالحات القطػػػػاع المػػػػالي فػػػػي الػػػػدوؿ 

 األعضاير

 مؤسسػة وىػي جػدة، فػي العزيػز عبػد الملػؾ جامعػة مػع التعامػؿ فػي الحاليػة الخطوات وتأتي -47
 والماليػػة االقتصػػاد حػػوؿ األخيػػرة اللمػػاني الدوليػػة المػػؤتمرات تنظػػيـ فػػي قػػرب عػػف انخرطػػت

 ومػػػػع الميتمػػػػة الوطنيػػػػة األطػػػػراؼ مػػػػع االتصػػػػاالت تلليػػػػؼ جيػػػػود إطػػػػار فػػػػي اإلسػػػػالمية،
 التاسػػػعة الػػػدورة عقػػػد المزمػػػع ومػػػفر المػػػذلور التعػػػاوف إطػػػار لتنفيػػػذ الصػػػلة ذات المؤسسػػػات
 فػػػػي 6103 سػػػػبتمبر 00 – 5 مػػػػف اإلسػػػػالمية والماليػػػػة االقتصػػػػاد حػػػػوؿ الػػػػدولي للمػػػػؤتمر

 وىػػي ،"اإلسػػالمي المنظػػور مػػف واالسػػتقرار والعدالػػة النمػػو" شػػعار تحػػت ترليػػا، اسػػطنبوؿ،
 للتنميػػػة اإلسػػػالمي البنػػػؾ مػػػف لػػػؿ جانػػػب إلػػػى منظمييػػػا بػػػيف مػػػف الجامعػػػة تعػػػد التػػػي الػػػدورة
 رأنقرة ومرلز

 وسلطات المرلزية البنوؾ اجتماعات نتائج متابعة العامة األمانة تواصؿ السياؽ، نفس وفي -48
 فػػي 6101و 6103 لعػػامي دورتييػػا سػػتعقد والتػػي المنظمػػة فػػي األعضػػاي الػػدوؿ فػػي النقػػد



15 

 نشػاطات إبػراز علػى تعمػؿ لمػار التوالي على اندونيسيا وجميورية السعودية العربية الممللة
 المنظمػػة، لفعاليػػات تغطيتيػػا إطػػار فػػي الماليػػة للسػػواؽ اإلسػػالمي التعػػاوف منظمػػة منتػػدى

 بػػرامج مختلػػؼ فػػي للمشػػارلة اياألعضػػ الػػدوؿ فػػي الصػػلة ذات السػػلطات تشػػجيع ومواصػػلة
 رالمجاؿ ىذا في أنقرة مرلز ينظميا التي القدرات بناي

  اإلسالمي التعاون لمنظمة اإلحصائية لمجنة الثالثة الدورة -ب

 التعػاوف لمنظمػة اإلحصػائية للجنػة اللاللػة الػدورة للتنميػة اإلسالمي والبنؾ أنقرة مرلز سيعقد -15
 اسػػتعراض الػػدورة وسػػتتولىر 6103 أبريػػؿ 06 – 01 مػػف الفتػػرة خػػالؿ أنقػػرة فػػي اإلسػػالمي

 وليقػػة  6 المنظمػػة، ببلػػداف الخاصػػة المؤشػػرات قائمػػة  60 حػػوؿ اللاللػػة العمػػؿ فػػرؽ تقػػارير
 ولػػذا اإلحصػػائييف  العتمػػاد المرجعيػػة الشػػروط  3 اإلحصػػائية، للجنػػة اإلسػػتراتيجية الرؤيػػة
 اإلسػػالمية، والماليػػة المصػػرفية إحصػػائيات  60 حػػوؿ الخمػػس الفنيػػيف الخبػػراي لجػػاف تقػػارير

 اإلسػالمي، التعػاوف لمنظمػة اإلحصػائية للجنة اإلستراتيجية للرؤية التنفيذية العمؿ خطة  6
 فػػػػػي األعضػػػػاي الػػػػػدوؿ فػػػػي اإلحصػػػػػاي مسػػػػؤولي اعتمػػػػػاد لبرنػػػػامج اإلجرائيػػػػػة التفاصػػػػيؿ  3

ر فالسػػلا إحصػػاي فػػي األعضػػاي الػػدوؿ وممارسػػات تجػػارب  1 النػػوع، قضػػايا  1 المنظمػػة،
 بالعمػػػؿ الخاصػػػة لإلحصػػػائيات شػػػامؿ نظػػػاـ بوضػػع المتصػػػلة القضػػػايا الػػػدورة سػػػتناقش لمػػا

 ر اإلسالمية البلداف في الصلة ذات المؤسسات قدرات بناي ولذا العمؿ إنتاجية ومؤشر

  الخاص القطاع دور: سابعا
 والتلنولوجيػػػا، الشػػػرلات احتضػػػاف لمرالػػػز اإلسػػػالمي التعػػػاوف منظمػػػة شػػػبلة إنشػػػاي ينظيػػػر  -11

 إلشػػػراؾ المبذولػػػة الجيػػػود األعمػػػاؿ مجػػػاؿ فػػػي المالئليػػػيف المسػػػتلمريف بيانػػػات قاعػػػدة وبنػػػاي
 مزاولػة تشػجيع إلى اآلليات ىذه وتيدؼر المنظمة نشاطات في واسع بشلؿ الخاص القطاع

 مشػػالؿ معالجػػة وبالتػػالي المنظمػػة، فػػي األعضػػاي الػػدوؿ فػػي الشػػباب بػػيف السػػيما األعمػػاؿ
 ر فييا المتنامية البطالة

 اإلسػػالمي التعػػاوف منظمػػة اتحػػاد الخػػاص القطػػاع تشػػرؾ التػػي األخػػرى البػػرامج بػػيف ومػػف  -10
 أصػػػػحاب جيػػػػود توحيػػػد إلػػػػى يرمػػػي والػػػػذي إنشػػػاؤه، المقتػػػػرح الغذائيػػػة الزراعيػػػػة للصػػػناعات
 يقػػـو نيػػج   إطػػار فػػي الزراعيػػة الصػػناعات لتشػػجيع والعػػاـ الخػػاص القطػػاعيف فػػي المصػػلحة

 ىػػػذا عقػػػد المزمػػػع ومػػػفر الغػػػذائي واألمػػػف الزراعيػػػة التنميػػػة مجػػػاؿ فػػػي القيمػػػة سلسػػػلة علػػػى
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 اإلشػػارة سػػبقت لمػػا 6103 مػػايو 02 إلػػى 03 مػػف عمػػاف سػػلطنة فػػي مسػػقط فػػي االجتمػػاع
 رالتقرير ىذا في ذلؾ إلى

 للقطػػاع بػػارزا ممػػلال باعتبارىػػا والزراعػػة، والصػػناعة للتجػػارة اإلسػػالمية الغرفػػة بػػرامج تسػػجؿ -16
ضػػػافة الحػػػرة األعمػػػاؿ وتطػػػوير القػػػدرات بنػػػاي بػػػرامج فػػػي متميػػػزا حضػػػورا الخػػػاص،  القيمػػػة وا 
 فػي الصػلة ذات المؤسسػات مػع بالتعػاوف الغرفػة تعمػؿ لمار والمتوسطة الصغرى والشرلات

 وتغطػػير الجػػودة ومراقبػػة بػػاألخالؽ الصػػلة ذات والقضػػايا الحػػالؿ، المنتجػػات تشػػجيع مجػػاؿ
 مزيػد تشػجيع علػى ينصػب لللؿ النيائي الترليز أف إال ، مختلفة قطاعات اإلسالمية الغرفة
 رالخاص القطاع خالؿ مف المنظمة بلداف بيف التعاوف مف

 6الخاص القطاع اجتماعات

 الرابعػػة الػػدورة ىػػو والزراعػػة والصػػناعة للتجػػارة اإلسػػالمية الغرفػػة عقدتػػو اجتمػػاع آخػػر لػػاف -13
 62 إلػػى 61 مػػف المتحػػدة العربيػػة باإلمػػارات الشػػارقة فػػي الخػػاص القطػػاع الجتمػػاع عشػػرة
 بنظػاـ للتوعيػة فعاليػة عقػد االجتمػاع عػف صػدرت التػي التوصػيات أىػـ ومفر 6100 ابريؿ

 القطػػػػاع مؤسسػػػػات لفائػػػػدة  TPS-OICس اإلسػػػػالمي التعػػػػاوف لمنظمػػػػة التجاريػػػػة األفضػػػػلية
 رالحقاً  سيحدد تاريط في بالسوداف الخرطـو في الخاص

 البواخر لمالكي اإلسالمي االتحاد
 مبػادرتيف إطالقيػا عػف حديلػة مراسػلة فػي البػواخر لمػاللي اإلسػالمي االتحػاد منظمة أعلنت -11

 ىػػدفيا ، GISBIRس السػػفف لبنػػاي الترلػػي االتحػػاد مػع تفػػاىـ بمػػذلرة األمػػر ويتعلػػؽ مسػتقباًل،
 للعلػػػػـو العربيػػػػة األلاديميػػػػة مػػػػع تفػػػػاىـ مػػػػذلرة وتوقيػػػػع المؤسسػػػػتيف  بػػػػيف العالقػػػػات توسػػػػيع

 منظمػػة علػػى ىػػذه التعػػاوف نشػػاطات وسػػتعودر اإلسػػلندرية فػػي البحػػري والنقػػؿ والتلنولوجيػػا
 والتػػػدريب البحريػػػة الدراسػػػات مجػػػاؿ فػػػي جمػػػة بمنفعػػػة البػػػواخر لمػػػاللي اإلسػػػالمي االتحػػػاد
 ر السفف مف مختلفة أنوع لبناي الجدوى دراسات وصياغة

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

 اعتمػػادات بلغػػت وقػػدر 6106 سػػنة تػػـ فيمػػا نيايتػػو أفريقيػػا لتنميػػة الخػػاص البرنػػامج سيصػػؿ -11
 مبلػ  وىػو دوالر، مليػار 10ر1 مجموعػة مػا البرنػامج ليػذا للتنميػة اإلسالمي البنؾ مجموعة
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 5 مبلػػ  حشػػد تػػـ لمػػار بتخصيصػػو البنػػؾ تعيػػد الػػذي األولػػي المبلػػ  عػػف% 61 بنسػػبة يزيػػد
 تحققػت التػي اإلنجػازات وتبػرز البرنػامج، لمشػاريع التنميػة ولاالت مف عدد مف دوالر مليار
 فػػػي األعضػػػاي اإلفريقيػػػة للبلػػػداف تلميلػػػي برنػػػامج وضػػػع ضػػػرورة البرنػػػامج تنفيػػػذ إطػػػار فػػػي

 فػي البلػداف ىػذه سػجلتو الػذي التقػدـ إدامػة بيدؼ وذلؾ 6103 سنة  SPDA-2س المنظمة
 ر المجاالت مختلؼ

 لمتنمية اإلسالمي التضامن صندوق -ب

 النمػػػػػو لتعزيػػػػػز اليادفػػػػػة التػػػػػدخالت مػػػػػف بعػػػػػدد للتنميػػػػػة اإلسػػػػػالمي التضػػػػػامف صػػػػػندوؽ قػػػػػاـ -12
 األمػراض على والقضاي األمية نسبة مف والتقليص العمؿ فرص وخلؽ المستداـ االقتصادي

 حاليػػا الصػندوؽ ويعمػؿر األعضػاي الػػدوؿ فػي واإليػدز والسػؿ المالريػػا ملػؿ واألوبئػة المعديػة
 الػػػػدوؿ فػػػػي الرئيسػػػػية المحػػػػاور وفػػػػؽ  6101 – 6103س لانيػػػػة إسػػػػتراتيجية صػػػػياغة علػػػػى

 رالشباب تشغيؿ ملؿ الخاصة والبرامج الفقر حدة مف التخفيؼ في المتمللة األعضاي
 مليػػار 21ر0 حػػوالي اليػػـو إلػػى إنشػػائو منػػذ للتنميػػة اإلسػػالمي التضػػامف صػػندوؽ خصػػص -13

ر األعضػػػاي الػػدوؿ مػػػف وعشػػريف لمػػػانيف فػػي القطاعػػػات مختلػػؼ فػػػي 13 لا للمشػػاريع دوالر
 مجموعػػػو مػػػا 6103 ينػػػاير 01 غايػػػة إلػػػى الصػػػندوؽ  فػػػي المعلنػػػة المسػػػاىمات حجػػػـ وبلػػػ 

 والبنػػػػػػؾ ، دوالر مليػػػػػػار 24ر0س دولػػػػػػة وأربعػػػػػػوف أربعػػػػػػة عنيػػػػػػا أعلنػػػػػػت دوالر مليػػػػػػار 24ر6
 فبلػػ  اليػػـو إلػػى المحصػػلة المسػػاىمات إجمػػالي أمػػا ر دوالر مليػػار 1ر0س للتنميػػة اإلسػػالمي

 المقػػػرر المسػػػتيدؼ مػػػاؿ الػػػرأس مػػػف% 1ر03 سػػػوى يملػػػؿ ال مػػػا وىػػػو دوالر، مليػػػار 31ر0
 ردوالر مليار 01 في حدد الذي للصندوؽ

 تطػػػوير الصػػػندوؽ واصػػػؿ الفقػػػر، حػػػدة مػػػف التخفيػػػؼ برنػػػامج مػػػف السػػػلف شػػػؽ إطػػػار وفػػػي  -14
 أىػػػداؼ ومرلػػػز لولومبيػػػا جامعػػة فػػػي األرض معيػػػد مػػػع بالتعػػاوف المسػػػتدامة القػػػرى برنػػامج
 وغيػرىـ القطػري األحمر واليالؿ أفريقيا في للتنمية العربي والبنؾ نيروبي في لللفية التنمية

 جميػؿ اللطيػؼ عبػد مختبػر مػع التعاوف جانبيا مف العامة األمانة تواصؿ لمار الشرلاي مف
 الفقػػر علػػى القضػػاي مجػػاالت فػػي ومشػػاريعيا المنظمػػة بػػرامج مختلػػؼ لتنفيػػذ الفقػػر لملافحػػة

 الػػػػدوؿ مػػػػع المحتمػػػػؿ الفنػػػػي للتبػػػػادؿ ميػػػػاديف تحديػػػػد بيػػػػدؼ وذلػػػػؾ االجتماعيػػػػة، والخػػػػدمات
 ر المناسب الوقت في األعضاي

 األساسػي التعلػيـ وىػي جديػدة مشػاريع لاللػة علػى حاليػاً  الصػندوؽ يشتغؿ السياؽ نفس وفي -15
 تصػورات وضػع علػى يعمػؿ إذ االجتماعية، المقاولة ومبادرة للفقراي المتجددة والطاقة للفقراي
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 تحػػػت بػػػالفقر خاصػػػة سػػػتئمانيةا صػػػناديؽ إنشػػػاي علػػػى الصػػػندوؽ يأمػػػؿ لمػػػار البػػػرامج ىػػػذه
 ملػػؿ للفقػػراي األساسػػية الخػػدمات تػػوفير عمليػػة تمويػػؿ إلػػى الصػػناديؽ ىػػذه وتيػػدؼر مظلتػػو
 وتػوفير والتنمية والزراعة الصغر متناىي والتمويؿ األولية الصحية والخدمات األولي التعليـ
 رالمؤسسات قدرات وبناي الطارئة واإلغالة للفقراي الطاقة

 
 اإلقميمية المنظمات مع التعاون: تاسعاً 

 وليػؽ تعػاوف خلػؽ حتميػة على تنص والتي الصلة ذات العشري العمؿ برنامج بأحلاـ عمالً  -21
 اإلقليميػة دوف المنظمػات مػع اتصػاالتيا العامػة األمانػة للفت اإلقليمية، دوف المنظمات مع

 6 التالي النحو على

  (اإليغاد) لمتنمية الدولية الحكومية الهيئة -أ

 وزراي لمجلػس واللاللػيف التاسػعة الػدورة خالؿ واإليغاد المنظمة بيف التفاىـ مذلرة توقيع بعد -20
   العامػة للجمعيػة األوؿ االجتمػاع العامػة األمانػة حضرت جيبوتي، في عقدت التي الخارجية

 ىػذا وشػلؿر 6103 فبرايػر 61و 63 يػومي إليوبيػا فػي أبابػا أديػس فػي اإليغػاد عقدتػو الذي
 منظمػػػة ملػػػؿ التنميػػػة وشػػػرلاي اإليغػػػاد فػػػي األعضػػػاي البلػػػداف لتقيػػػيـ جيػػػدة أرضػػػية الحػػػدث
 األمػػـ وصػػندوؽ للبيئػػة المتحػػدة األمػػـ وبرنػػامج العػػالمي، الغػػذاي وبرنػػامج والزراعػػة األغذيػػة
 للتنميػػػة، اإلفريقػػػي والبنػػػؾ  KfWس ومصػػػرؼ للتنميػػػة األمريليػػػة والولالػػػة اإلنمػػػائي المتحػػػدة
 بػػػرامج حػػػوؿ المصػػػلحة أصػػػحاب مػػػف وغيرىػػػا األحمػػػر الصػػػليب لجمعيػػػات الػػػدولي واالتحػػػاد
 رالغذائي واألمف الزراعة مجاؿ في الجارية ومشاريعيا المنظمة

 مواجيػػػة مػػػع تحديػػػدىا تػػػـ والتػػػي واإليغػػػاد المنظمػػػة بػػػيف المحتمػػػؿ التعػػػاوف مجػػػاالت وتشػػػمؿ -26
 راألعضاي الدوؿ في الرماؿ زحؼ ومحاربة الزراعي البحث وتعزيز الغذائي األمف انعداـ

 (إيكواس) أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة -ب

 االقتصػادية الجماعػة وحلومات دوؿ لرؤساي واألربعوف اللانية القمة العامة األمانة حضرت -23
 فبرايػػر 64و 63 يػػومي ديفػػوار لػػوت فػػي ياموسػػولرو فػػي عقػػدت التػػي أفريقيػػا غػػرب لػػدوؿ

 توقيػػع وتسػػريع التعػػاوف مجػػاالت لتحديػػد للطػػرفيف جيػػدة فرصػػة الحػػدث ىػػذا وشػػلؿر 6103
 بػػيف االتصػػاالت زيػػادة إلػػى التفػػاىـ مػػذلرة وترمػػير المؤسسػػتيف بػػيف المقترحػػة التفػػاىـ مػػذلرة
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 التجاريػػػة األفضػػػلية نظػػػاـس التجػػػارة ملػػػؿ األولويػػػة ذات المشػػػترلة المشػػػاريع فػػػي المنظمتػػػيف
 البنيػة وتطػوير الغذائي واألمف الريفية والتنمية والزراعة والسياحة اإلسالمي التعاوف لمنظمة

 غػػرب لػػدوؿ االقتصػػادية المجموعػػة تلػػوف أف وينتظػػر والنقديػػة الماليػػة والسياسػػات األساسػػية
 أفريقيػا لغػرب اإلقليمػي اإلسػالمي التعػاوف منظمػة برنػامج تنفيػذ فػي استراتيجيا شريلاً  أفريقيا

 رالسياحة مجاؿ في

 وكالة نيباد لمتخطيط والتنسيق (ج
 فػي والتنسػيؽ للتخطػيط نيبػاد ولالػة مػع تعامليػا مػف األخيػرة اآلونػة في العامة األمانة للفت -21

ر سػودافتوبور  دالػار بػيف الػرابط الحديػد السػلة لخػط اإلسػالمي التعػاوف منظمػة مشروع تنفيذ
 مشػروع تنفيػذ أجػؿ مػف زمنػي جػدوؿ وضع في لذلؾ والتنسيؽ للتخطيط نيباد ولالة وتساىـ
 تشػػمؿ لمػػار سػػودافتوبور  دالػػار بػػيف الػػرابط الحديػػد السػػلة لخػػط اإلسػػالمي التعػػاوف منظمػػة
 األعضػػاي الػػدوؿ فػػي الغػػذائي األمػػف وتعزيػػز الزراعػػة تنميػػة أيضػػا المحػػددة التعػػاوف مجػػاالت
 6 السيما المشرلة،

 

  :التقييم والتوصيات - عاشرا
 6التجارة البينية اإلسالمية

 المشػارلة علػى قػادرة غيػر اإلقليميػة الشػبو القائمػة االقتصادية التلتالت أف واضحا بات لقد -21
 الصػدد، ىػذا وفػير السػابقة التزاماتيػا عػف الناشػئة القيػود بسػبب التجارية األفضلية نظاـ في

 االتحػػاد طلػب إفر  إيجابيػػة أللػر نحػػو علػى الػػدوؿ ىػذه إلشػػراؾ عاجلػة تػػدابير اتخػاذ يتعػيف
 ينبغػي التجاريػة األفضػلية نظػاـ إلػى االنضػماـ ألػر بتقيػيـ أفريقيػا لغػرب يوالنقد ياالقتصاد

 االقتصػػادي االتحػػاد فػػي األعضػػاي للػػدوؿ تتػػأتى سػػوؼ التػػي الفوائػػد علػػى بػػالترليز يػػتـ أف
 الموضػوع ىػذا فػي التعػاوف علػى أيضػا الػذلر آنفػة المالحظة وتسرير أفريقيا لغرب والنقدي

 والجماعػػػػة االقتصػػػػادي، التعػػػػاوف منظمػػػػة قبيػػػػؿ مػػػػف قليميػػػػةإلا االقتصػػػػادية التلػػػػتالت مػػػػع
  والرابطػػػػة  أفريقيػػػػا، وسػػػػط لػػػػدوؿ االقتصػػػػادية والجماعػػػػة أفريقيػػػػا، غػػػػرب لػػػػدوؿ االقتصػػػػادية
 األفريقػػي، والجنػػوب أفريقيػػا لشػػرؽ المشػػترلة والسػػوؽ آسػػيا، شػػرؽ جنػػوب لػػدوؿ االقتصػػادية

 روغيرىا
 غيػػػر التػػػدابير تعزيػػػز علػػػى المنظمػػػة  ترلػػػز أف األفضػػػؿ مػػػف فػػػإف القيػػػود، ىػػػذه ضػػػوي وفػػػي -22

 إطػػػػار علػػػػى اإلقبػػػػاؿ علػػػػى األعضػػػػاي الػػػػدوؿ مػػػػف المزيػػػػد شػػػػجيعتل تجتيػػػػد فيمػػػػا التعريفيػػػػة،
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 الػػػػدوؿ دعػػػػـ سػػػػيلوف فصػػػػاعدا اآلف مػػػػفر التجاريػػػػة األفضػػػػلية لنظػػػػاـ التعريفيػػػػة االمتيػػػػازات
 و التجػػارة أجػػؿ مػػف المسػػاعدة قبيػػؿ مػػف الجديػػدة والمشػػاريع المبػػادرات مػػف مطلوبػػا األعضػاي

 رالجمرلي التخليص وتحديث اإلللترونية، البيانات الشباؾ نموذج
 األعضػػػػاي الػػػػدوؿ مػػػػع الحاليػػػػة المسػػػػتوى الرفيعػػػػة المشػػػػاورات مواصػػػػلة إلػػػػى حاجػػػػة وىنػػػػاؾ -23

 قليميػػة،إلا االقتصػػادية التلػػتالت فييػػا بمػػا للمنظمػػة التجاريػػة األفضػػلية نظػػاـ إلػػى لالنضػػماـ
 ر رالسياسة صانعي لبار مع العاـ األميف لقايات  خالؿ السيما

ذ -24  الدوليػة المنظمػة بيػا قامػت التػي التجػارة تمويػؿ مجػاؿ فػي اليائلػة التدخالت على  نلنى وا 
 الدوليػػػة والمنظمػػػة  الخػػػاص القطػػػاع لتمويػػػؿ اإلسػػػالمية الدوليػػػة والمنظمػػػة التجػػػارة،  لتمويػػػؿ

 األعضػاي الػدوؿ أف الواضػ  مػف أنػو إال الصػادرات، وائتمػاف االستلمارات لتأميف اإلسالمية
 مجموعػػػػة عػػػػف أفضػػػػؿ معلومػػػػات  إلػػػػى تحتػػػػاج المجتمعيػػػػة والمؤسسػػػػات الخػػػػاص والقطػػػػاع
 قائمػػة نشػػر يتعػػيف  الصػػدد، ىػػذا وفػػير  المؤسسػػات ىػػذه تموليػػا التػػي واألنشػػطة المشػػاريع
 التعػػػاوف منظمػػة لمؤسسػػػات والجاريػػة السػػػابقة المشػػاريع تضػػػـ واسػػع نطػػػاؽ علػػى توضػػيحية
 والمؤسسػػػػات اإلسػػػػالمي المػػػػؤتمر المنظمػػػػة فػػػػي األعضػػػػاي الػػػػدوؿ علػػػػى وتػػػػوزع اإلسػػػػالمي
 رالصلة ذات المستخدمة

 خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي لمقطن:
 جانػػػب فػػػي التميػػػز مرالػػػز مختلػػػؼ مشػػػارلة زيػػػادة إلػػػى الراميػػػة الجيػػػود تػػػنج  لػػػـ اآلف حتػػػى -25

 قدمػػو الػػذي المشػػروعر للقطػػف اإلسػػالمي المػػؤتمر منظمػػة عمػػؿ خطػػة مػػف والتطػػوير البحػػث
 لافػػػة فػػػي المرالػػػز ىػػػذه أىميػػػة زيػػػادة بفضػػػليا  يملػػػف التػػػي المػػػؤىالت علػػػى يتػػػوفر السػػػنغاؿ
 فييػػػا بمػػػا التمويػػػؿ، ومؤسسػػػات األعضػػػاي الػػػدوؿ علػػػى يتحػػػتـ لػػػذلؾر القطػػػف تصػػػنيع مراحػػػؿ

 بالبحػػث المتعلقػػة المشػػاريع ىػػذه تمويػػؿ فػػي تنظػػر أف اإلسػػالمي التعػػاوف منظمػػة مؤسسػػات
 رللقطف المنظمة عمؿ لخطة دعما والتطوير

 إنشػػاي و الجينػػات بنػػؾ إنشػػاي أمػػر فػػي بػػالنظر التػػأخير مػػف مزيػػد دوف التعجيػػؿ ينبغػػي لمػػا -31
 رالتميز مرالز رعاية تحت البحث مؤسسات بيف الفنية الشبلة

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

 السلة لخط اإلسالمي التعاوف منظمة مشروع في الحاصؿ اإليجابي التطور استلمار يتعيف -30
 دراسػػػات إعػػػداد مػػػف االنتيػػػاي فػػػي واضػػػ  ىػػػو لمػػػا  وبورتسػػػوداف دالػػػار بػػػيف الػػػرابط الحديػػػد
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 بلػداف بػيف فيما للتعاوف المتحدة األمـ منظمة  مف المقدـ الفني الدعـ ومف األولية، الجدوى
 رالمشروع ىذا تنفيذ في لإلسراع الجنوب

 الحاجة بشأف العامة األمانة مف رسالة على الرد إلى المشارلة األعضاي بالدوؿ ىنا ونييب -36
 فيما العمؿ مف للمزيد الحديد السلة خط مف القطري بالمقطع الصلة ذات الولائؽ تقديـ إلى

 رالمشروع ىذا بشأف للمانحيف مؤتمر لعقد النيائية االستعدادات تجري
 

 :السياحة قطاع تنمية

 فػػي المشػػارلة األعضػػاي الػػدوؿ إلػػى المرسػػلة التذليريػػة الرسػػائؿ مػػف العديػػد مػػف الػػرغـ وعلػػى -33
 للمنتزىػػات للحػػدود العػػابرة الشػػبلة فػػي للسػػياحة المسػػتدامة التنميػػة حػػوؿ اإلقليمػػي المشػػروع
 تصػميـ إعػادة طلػب علػى إيجػابي بػرد تػأت لػـ أنيا إال أفريقيا، غرب في المحمية والمناطؽ
 رالبنوؾ مف للتمويؿ قابلة يجعليا نحو على مشاريعيا

  الجنػػػوب بلػػػداف بػػػيف فيمػػػا للتعػػػاوف المتحػػػدة األمػػػـ منظمػػػة عػػػرض فػػػي بجػػػد النظػػػر ويتعػػػيف -31
 للسػياحة المسػتدامة التنميػة بشػأف اإلقليمػي المشػروع فػي المشػارلة األعضػاي الػدوؿ مساعدة
 إلعػػػادة أفريقيػػػا غػػػرب فػػػي المحميػػػة والمنػػػاطؽ المنتزىػػػات مػػػف للحػػػدود العػػػابرة الشػػػبلة علػػػى

 رالمشروع لتنفيذ الالزمة األمواؿ تعبئة تسييؿ أجؿ مف القطرية المقاطع صياغة
 تعزيػز أجػؿ مػف مشػاريعيا صػياغة إلعػادة الفرصػة ىػذه انتيػاز إلػى مػدعوة األعضاي الدوؿ -31

 ر      والدولية اإلقليمية المانحة الجيات مف التمويؿ فرص

 دور القطاع الخاص:

 والتعػػاوف العاملػػة، القػػوى تبػػادؿ حػػوؿ الصػػلة ذات القػػرارات متابعػػة إلػػى الحاجػػة لانػػت لقػػد  -32
 حاضػػنات مػػف شػػبلة إلنشػػاي العامػػة األمانػػة أجرتيػػا التػػي االتصػػاالت علػػى الباعػػث الفنػػي،

 ومؤسسػػات المالئليػػيف المسػػتلمريف حػػوؿ بيانػػات قاعػػدة و والتلنولوجيػػا التجاريػػة المؤسسػػات
 ر اآلف حتى محتشمة المعنية والمؤسسات األعضاي الدوؿ ردود ومازالتر المخاطر رأسماؿ

 إلػػػى مالحظاتيػػػا تقػػػديـ إلػػػى األعضػػػاي الػػػدوؿ نػػػدعو المشػػػروع، ىػػػذا انطػػػالؽ تيسػػػير وبغيػػػة  -33
 ر التأخير مف مزيد دوف العامة األمانة

 

 6برامج التنمية اإلقميمية
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 فإنػو ىػو اإلعػداد، قيػد الالحؽ أفريقيا لتنمية الخاص  البرنامج يلوف وفيما ذلؾ، انتظار في -34
 المحافظػة يتسػنى حتػى سػنتيف أو سػنة القائمػة تمديػد فػي النظر المناسب غير مف يلوف لف

 لتنميػة الخػاص  البرنػامج إطػار في تحققت التي المحمودة واإلنجازات الزخـ استمرارية على
 الخػػاص البرنػػامج فػػي البشػػري المػػاؿ رأس تنميػػة محػػور توسػػيع علػػى التأليػػد وينبغػػير أفريقيػػا
 ر  الحدود عبر مشاريع شلؿ في اإلقليمية التدخالت ليشمؿ أفريقيا لتنمية

 التعػاوف منظمػة مػع للتعػاوف اسػتعداده عػف الفقػر لمحاربػة جميػؿ اللطيػؼ عبػد معمػؿ أعرب -35
 أف شػؾ والر الفقػر وطػأة مػف التخفيػؼ لمشػاريع دليػؿ إلى تستند متابعة تقديـ إلى اإلسالمي

 مقابػػؿ التللفػػة تحسػػيف إلػػى تسػػعى وىػػي اإلسػػالمي التعػػاوف منظمػػة علػػى بػػالنفع سػػيعود ىػػذا
 رللتنمية اإلسالمي التضامف صندوؽ إطار في الفقر تخفيؼ مشاريع مختلؼ

 والشػػرالة العمػػؿ عالقػػات تطػػوير علػػى للتنميػػة اإلسػػالمي التضػػامف صػػندوؽ تشػػجيع وينبغػػي -41
 لتنفيػػػذ المناسػػػب المؤسسػػػي لتعػػػاوف لتحقيػػػؽ الفقػػػر لمحاربػػػة جميػػػؿ اللطيػػػؼ عبػػػد معمػػػؿ مػػػع

 رلولومبيا بجامعة األرض معيد مع القائـ التعاوف ملؿ والمشاريع، البرامج
 

 األمانة العامة
 منظمة التعاون اإلسالمي 

 جدة، المممكة العربية السعودية
 2013أبريل  9
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 2013مارس  31عمى اتفاقيات نظام األفضمية التجارية لممنظمة  حتى  المصادقةالدول األعضاء الموقعة /

 

الرقـ 
 التسلسلسي

 
 الدول األعضاء 

 
 االتفاقية اإلطارية

 
 نظام التعريفة التفضيمية

قواعد المنشأ لنظام االفضمية  
 التجارية لممنظمة

 تقديم الوثيقة

  التصديق التوقيع التصديق التوقيع التصديق التوقيع

 √ --- --- √ √ √ √ البحريف 

 √ √ √ √ √ √ √ بنغالديش 2

  --- √ --- √ --- √ بورلينا فاسو 3

  --- √ --- √ --- √ بنيف 4

  --- √ --- √ √ √ اللاميروف 5

  --- --- ---- --- --- √ تشاد 6

  --- √ --- √ --- √ االتحاد القمريّ  7

  --- √ --- √ --- √ لوت ديفوار  8

  --- √ --- √ √ √ جيبوتي 9

  --- --- --- √ √ √ مصر 10

  --- --- --- --- √ √ الغابوف 11

  √ √ √ √ √ √ غامبيا 12

  --- √ --- √ √ √ غينيا 13

  --- √ --- √ --- √ بيساو -غينيا  14

  --- √ --- √ √ √ إندونيسيا 15

  --- --- √ √ √ √ إيراف 16

  --- --- --- --- √  √ العراؽ 17

 √ √ √ √ √ √ √ األردف 18

 √ --- √ --- √ --- √ اللويت 19

  --- --- --- --- √ √ لبناف 20

  --- --- --- --- √ √ ليبيا 21

 √ √ √ √ √ √ √ ماليزيا 22

  --- --- --- --- √ √ المالديؼ 23

  --- √ --- √ --- √ موريتانيا 24

  --- √ --- √ √ √ المغرب 25

  --- √ --- √ --- --- النيجر 26

  --- √ --- √ --- √ نيجيريا 27

 √ √ √ √ √ √ √ عماف 28

 √ √ √ √ √ √ √ بالستاف 29

  √ √ √ √ √ √ فلسطيف 30

 √ √ √ √ √ √ √ قطر 31

 √ √ √ √ √ √ √ الممللة العربية السعودّية 32

  --- --- --- --- √ √ السنغاؿ 33

  --- √ --- √ --- √ سيراليوف  34

  √ √ √ √ √ √ الصوماؿ 35

  --- √ --- √ --- √ السوداف 36

 √ √ √ √ √ √ √ سورية 37

  --- √ --- √ √ √ تونس 38

 √ √ √ √ √ √ √ ترليا 39

 √ √ √ √ √ √ √ العربية المتحدةاإلمارات  40

  --- --- --- --- √ √ أوغندا 41
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