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 مقدمة:

تواصل األمانة العامة متا�عة وتنسیق مختلـف عمل�ـات مؤسسـات المنظمـة ذات الصـلة العاملـة فـي  -1
ــا لقــرارات المنظمــة واتفاقاتهــا ومقرراتهــا ذات الصــلة.  �غطــي هــذا و مجــال التعــاون االقتصــادي، وفق

عامـة مـع التقر�ر مختلف نتائج جهود التنسیق هذه، �ما فیها سلسلة التـدابیر التـي اتخـذتها األمانـة ال
ــــرامج المنظمــــة  الســــلطات ــــذ ب ــــدولیین مــــن أجــــل تنفی ــــدول األعضــــاء والشــــركاء ال ــــي ال المختصــــة ف

 د التي توصلت بها في هذا الشأن. ومشار�عها، مسترشدة �الردو 

ومـــن أبـــرز األنشـــطة التـــي �غطیهـــا التقر�ـــر الجهـــود المختلفـــة الرام�ـــة إلـــى تفعیـــل نظـــام األفضـــل�ات  -2
واتفاق�ـة  تعاون االقتصادي والفني والتجاري،واالتفاق�ة العامة لل ،اإلسالميالتجار�ة لمنظمة التعاون 

منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي لتشـــج�ع وحما�ـــة وضـــمان االســـتثمار ف�مـــا بـــین الـــدول األعضـــاء. كمـــا 
ة البین�ة في إطـار االستشاري المعني بتعز�ز التجار  یتضمن التقر�ر نتائج االجتماع التنس�قي للفر�ق

نشــاء أجهــزة تشــج�ع التجــارة للــدول األعضــاء فــي المنظمــة، وذلــك بهــدف تســر�ع وتیــرة المنظمــة وإ 
 تجارة البین�ة في إطار المنظمة.ال

االجتمـــاع الســـادس عشـــر للقطـــاع الخـــاص واالجتمـــاع الثالثـــون وخـــالل الســـنة قیـــد الدراســـة، عقـــد  -3
بدولــة اإلمــارات العر��ــة فــي الشــارقة للجمع�ــة العامــة للغرفــة اإلســالم�ة للتجــارة والصــناعة والزراعــة 

أعطى االجتماعان دفعـة أكبـر لـدور القطـاع الخـاص فـي و . 2014مارس  20و 19المتحدة یومي 
دارة االقتصــاد�ة والمؤسســ�ة الجیــدة اإلأهم�ــة ة المنظمــة. وأدى ازد�ــاد الــوعي �إطــار برنــامج أنشــط

رة التصــدي لمختلــف ألعمــال أثنــاء منتــدى القطــاع الخــاص إلــى إبــراز ضــرو و�الممارســات الشــفافة ل
 الصعو�ات �غ�ة تحسین مناخ االستثمار في الدول األعضاء في المنظمة. 

وفـــي قطـــاع الزراعـــة، أقـــر مجلـــس وزراء الخارجـــة فـــي دورتـــه األر�عـــین النظـــام األساســـي للمنظمـــة  -4
اإلســالم�ة لألمــن الغــذائي، ف�مــا یجــري تنفیــذ عــدد مــن المشــار�ع المتعلقــة ببنــاء قــدرات العــاملین فــي 

 ال اإلرشاد الزراعي والتي تعرف تقدما ملحوظا. مج

بتنفیــذ برنــامج العمــل العشــري  یتعلــقو�شــمل التقر�ــر كــذلك تقی�مــا عامــا لألنشــطة التــي ُأنجــزت ف�مــا  -5
للمنظمــة وقــرارات الكومســ�ك خــالل العــام قیــد المراجعــة. ومــن النقــاط القو�ــة فــي هــذا الصــدد ز�ــادة 

ا تجســد ذلــك فــي المســاعي المختلفــة التــي قــام بهــا مؤسســات المنظمــة كمــتنســیق أنشــطة مختلــف 
 1 یـوممعالي األمین العام الجدیـد، إ�ـاد أمـین مـدني، الـذي تـولى منصـ�ه علـى رأس األمانـة العامـة 

ومــن جانــب آخــر، أدى اعتمــاد النظــام األساســي للمنظمــة اإلســالم�ة لألمــن الغــذائي . 2014ینــایر 
ل�ــات التــي أقرهــا وزراء الســ�احة لــدول المنظمــة فــي دولــة إلــى هــذه المنظمــة، وكــذا اآل 19وانضــمام 

إلـى ز�ــادة القـدرة المؤسســ�ة مــن  2013د�ســمبر  6إلـى  4�ـانجول بجمهور�ــة غامب�ـا فــي الفتـرة مــن 
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مســـتمرة ومـــن أجــل تجدیـــد التعـــاون بـــین دول المنظمــة. وفـــي المقابـــل، ال تـــزال العدیــد مـــن العوائـــق 
 ارد المال�ة وعدم كفا�ة التملك. و ضعف حشد الم ضمنها

 التعاون في مجال التجارة: :أوال

 ات�ك علــــى مســـألة تفعیــــل نظــــام األفضــــل�اســـتمر التركیــــز منــــذ الــــدورة التاســـعة والعشــــر�ن للكومســــ -6
تجار�ــة لمنظمــة التعــاون اإلســالمي وعلــى تنفیــذ اتفاق�ــة منظمــة التعــاون اإلســالمي العامــة للتعــاون ال

جاري، وكـذا اتفاق�ـة المنظمـة لتشـج�ع وحما�ـة وضـمان االسـتثمار بـین الـدول االقتصادي والفني والت
األعضــاء. ونتیجـــة لـــذلكن وفضــال عـــن الجهـــود الرام�ــة إلـــى اســـتكمال التــدابیر اإلدار�ـــة الضـــرور�ة 
النطالق هذا النظـام، تـم إ�ـالء العنا�ـة الالزمـة للمكونـات األخـرى غیـر التعر�ف�ـة لنظـام األفضـل�ات 

العام قید الدراسة. و�غطي هذا التقر�ر المشهد الحـالي للعالقـات التجار�ـة بـین الـدول  التجار�ة خالل
وتوطیــد تنســیق األنشــطة فــي إطــار خارطــة الطر�ــق الرام�ــة إلــى تعز�ــز التجــارة البین�ــة،  األعضــاء،

 وتمو�ل التجارة وائتمان الصادرات وتشج�ع التجارة.  

األعضــاء فــي المنظمــة فــي االرتفــاع خــالل العــام قیــد اســتمر حجــم الم�ــادالت التجار�ــة بــین الــدول  -7
تر�لیـون دوالر  4.13إلـى  2011تر�لیـون دوالر أمر�كـي سـنة  3.88الدراسة، إذ ارتفع حجمها من 

%.  وشـكلت التجـارة بـین الـدول األعضـاء فـي المنظمـة 22، أي بز�ادة بنسـ�ة 2012أمر�كي سنة 
 .2011% سنة 10.8، مقابل نس�ة 2012% من إجمالي التجارة العالم�ة سنة 11.34نس�ة 

مل�ـــار دوالر  751.68مـــا مجموعـــه  2012لتجـــارة البین�ـــة فـــي إطـــار المنظمـــة ســـنة او�لغـــت ق�مـــة  -8
%. وفــي نفــس الوقــت ارتفعــت 26.5، أي بز�ــادة بنســ�ة 2011مل�ــار دوالر ســنة  681.60مقابــل 

% ســنة 17.80ء مــن تجــارة الــدول األعضــا لبین�ــة فــي إطــار المنظمــة مــن مجمــوعحصــة التجــارة ا
 %.4.5، أي بز�ادة بنس�ة 2012% سنة 18.45إلى  2011

 تعز�ز التنسیق في مجال التجارة البین�ة في إطار المنظمة:

عقــد المركــز اإلســالمي لتنم�ــة التجــارة (مركــز الــدار الب�ضــاء) والمؤسســة الدول�ــة اإلســالم�ة لتمو�ــل  -9
ؤسســات المنظمــة فــي مجــال التجــارة البین�ــة، التجــارة، انســجاما مــع أهــداف التنســیق والتــآزر بــین م

االجتماع السادس لفر�ق منظمة التعاون اإلسالمي االستشاري المعنـي بتعز�ـز التجـارة البین�ـة وذلـك 
اسـتعرض االجتمـاع تنفیـذ البرنـامج و �مدینـة مـراكش �المملكـة المغر��ـة.  2014فبرایـر  4و 3یومي 

ارة البین�ـة فـي إطـار المنظمـة وخطـة األنشـطة للفتـرة التنفیذي لخارطة الطر�ـق الخاصـة بتعز�ـز التجـ
فــي المجــاالت الخمســة لت�ســیر التجــارة، وتمو�ــل التجــارة، وتشــج�ع التجــارة، و�نــاء  2015 – 2014

الســلع االســتراتیج�ة. كمــا تــدارس االجتمــاع عمل�ــة تقیــ�م البرنــامج التنفیــذي وقــدم  وتطــو�رقــدرات، ال
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هــا فــي المســتقبل مــن أجــل ز�ــادة تنســیق أنشــطة الفر�ــق و�لــوغ توصــ�ات �شــأن التــدابیر الــالزم اتخاذ
 أهداف برامج العمل العشري للمنظمة.

وتتمثــل التوصــ�ات ال�ــارزة التــي اعتمــدها االجتمــاع لتعز�ــز عمــل الفر�ــق االستشــاري مــا یلــي: إعــداد  -10
ت ز�ــادة تعز�ــز التنســیق والتــآزر بــین مؤسســاو تقر�ــر شــامل حــول تقیــ�م عمــل الفر�ــق االستشــاري، 

تســر�ع تنفیــذ األنشــطة و المنظمــة ذات الصــلة فــي المجــال التجــاري حــول تنفیــذ األنشــطة المشــتركة، 
فــي مجــال مســاعدة التجــارة علــى الصــعید دون اإلقل�مــي فــي إطــار المنظمــة. كمــا أوصــى االجتمــاع 
بتحسین فرص الوصول إلى التمو�ـل وتعز�ـز المشـار�ع الصـغرى والمتوسـطة، وٕانشـاء شـ�كة عالم�ـة 

ات تعز�ـــز التجـــارة فـــي الـــدول األعضـــاء للمنظمـــة، وتمو�ـــل المشـــار�ع القائمـــة فـــي إطـــار خطـــة لهیئـــ
ومساعدة أصحاب المشار�ع في دول المنظمة في إعـادة تنظـ�م مشـار�عهم،  ،العمل الخاصة �القطن

وتحســین مســتوى التشــاور والتعــاون مــع المنظمــات اإلقل�م�ــة والدول�ــة ومــع التجمعــات االقتصــاد�ة 
 ،ة فـي إطـار المنظمــة. كمـا تشـمل توصــ�ات االجتمـاع ضـمان الــدعم لمركـز الـدار الب�ضــاءاإلقل�م�ـ

�صــــفته األمانــــة الفن�ــــة للفر�ــــق االستشــــاري، وتشــــج�ع جم�ــــع وكــــاالت إعــــداد التقــــار�ر لتقــــد�م تقیــــ�م 
 المختلفة. المجموعاتألنشطتها ضمن 

 ش�كة منظمة التعاون اإلسالمي لهیئات تشج�ع التجارة:

ماع األول للش�كة العالم�ة لهیئات تشج�ع التجارة في منظمة التعاون اإلسـالمي �الشـراكة د االجتقِ عُ  -11
اإلمــارات دولــة الشــارقة ب�بــین المركــز اإلســالمي لتنم�ــة التجــارة وغرفــة الشــارقة للتجــارة والصــناعة 

، وحضــر االجتمـاع ممثلــون عـن حكومــات وهیئــات 2014مــارس  18و 17العر��ـة المتحــدة یـومي 
لتجارة في الدول األعضاء فضًال عن ممثلین مـن المنظمـة وعـدد مـن المؤسسـات اإلقل�م�ـة تشج�ع ا

 والدول�ة والفاعلین في القطاع الخاص. 

واتفق االجتماع من بین ما اتفق عل�ه على إطالق ش�كة منظمة التعاون اإلسالمي لهیئات تشـج�ع  -12
ة، وٕانشــاء موقــع الكترونــي تفــاعلي التجــارة، وتكلیــف مركــز الــدار الب�ضــاء لمهمــة ســكرتار�ة الشــ�ك

خــاص �الشــ�كة، وعقـــد مــؤتمر عـــالمي للشــ�كة، وٕاحـــداث جــائزة ألفضـــل هیئــة لتشـــج�ع التجــارة فـــي 
وحشد الموارد من أجل تنفیذ المشار�ع التي تعتمدها الش�كة. كما تـداول االجتمـاع  ،الدول األعضاء

ــــاء ا ــــي مجــــال بن ــــي �مكــــن أن تضــــطلع بهــــا الشــــ�كة ف ــــدرات وتشــــج�ع التجــــارة حــــول المهمــــة الت لق
 والمعلومات التجار�ة والدراسات ومهام األعمال وت�سیر التجارة واالستثمار.
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 ت�سیر التجارة

اســـتمرت الجهـــود الرام�ـــة إلـــى ضـــمان تنفیـــذ الـــدول األعضـــاء للصـــكوك متعـــددة األطـــراف لنظـــام  -13
األفضل�ات التجار�ـة إلـى الیـوم األفضل�ات التجار�ة للمنظمة. ووقعت على االتفاق�ة اإلطار�ة لنظام 

 33دولــة، ف�مــا وقعــت علــى بروتوكــول التعر�فــة التفضــیل�ة  30 ادولــة عضــو وصــادقت علیهــ 41
ــة. ووقعــت علــى قواعــد المنشــأ  16دولــة وصــادقت عل�ــه  ــة.  15دولــة وصــادقت عل�ــه  32دول دول

ة لمنظمــة التعــاون التجار�ــ اتوهكــذا ســتنطلق آل�ــة نظــام األفضــل� دولــة قــوائم منتجاتهــا. 12وقــدمت 
اإلسالمي قر��ًا �عد تقد�م دولة عضو إضاف�ة للوثائق الالزمة. وقـد أرفقـت بهـذا التقر�ـر وث�قـة تبـین 

 .2013مارس  31من  ءاً منظمة بدوضع التوق�ع والتصدیق على االتفاق�ات االقتصاد�ة لل

توق�ـع عـد عمل�ـات المـن الـدول األعضـاء التـي لـم تسـتكمل � تطلـب األمانـة العامـةفي هـذا السـ�اق،  -14
التجار�ـة ولـم تســلم �عـد قـوائم منتجاتهـا وفقـًا لألحكـام ذات الصــلة  اتوالتصـدیق علـى نظـام األفضـل�

التي تضمنتها قرارات مجلس وزراء الخارج�ة الق�ام بذلك في أقرب وقـت ممكـن. و�شـمل ذلـك تقـد�م 
ونمـــوذج  )مت�ـــازاتحصـــص التخفـــ�ض الســـنو�ة المحـــددة الخاصـــة بهـــا وقـــوائم المنتجـــات (جـــداول ا

للشـــهادات ونمـــاذج مطبوعـــة لألختـــام المســـتعملة فـــي مصـــالحها الجمرك�ـــة، فضـــًال عـــن اســـتكمال 
 .ات التشر�ع�ة واإلدار�ة الداخل�ةاإلجراء

�مجــرد الحصــول علــى العــدد  2014ومــن حســن الحــظ أن لجنــة المفاوضــات التجار�ــة ســتنعقد ســنة  -15
 الالزم من التصد�قات وقوائم االمت�ازات. 

دخــال �عــض الصــكوك التجار�ــة الهامــة متعــددة إلددت األمانــة العامــة دعوتهــا للــدول األعضــاء وجــ -16
األطــراف حیــز النفــاذ. وقــد دخلــت االتفاق�ــة العامــة للتعــاون االقتصــادي والفنــي والتجــاري بــین الــدول 
األعضـــاء واتفاق�ـــة تشـــج�ع وحما�ـــة وضـــمان االســـتثمارات بـــین الـــدول األعضـــاء حیـــز النفـــاذ علـــى 

 . 1988وفبرایر  1981الي في ابر�ل التو 

دولــة علــى االتفاق�ــة العامــة للتعــاون االقتصــادي والفنــي والتجــاري بــین الــدول األعضــاء  47ووقعـت  -17
دولــة  38دولــة، ف�مــا وقــع علــى اتفاق�ــة تشــج�ع وحما�ــة وضــمان االســتثمارات  32وصــادقت علیهــا 
لـى تسـهیل الم�ـادالت التجار�ـة بـین دولـة. وٕاذا كانـت االتفاق�ـة األولـى تـنص ع 27وصادقت علیهـا 

الدول األعضاء، فإن االتفاق�ـة الثان�ـة تـنص علـى التـزام الـدول األعضـاء بإیجـاد الظـروف المالئمـة 
فــي بلــدانها لتشــج�ع االســتثمار البینــي فــي إطــار المنظمــة وتقــد�م حــوافز مختلفــة وتشــج�ع  الالزمــة

 حر�ة تحرك رؤوس األموال. 
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 تشج�ع التجارة

�التعــاون مــع الســلطات ذات الصــلة فــي الــدول  2013المركــز اإلســالمي لتنم�ــة التجــارة ســنة عقــد  -18
األعضـــاء معـــارض تجار�ـــة وأخـــرى متخصصـــة منهـــا المعـــرض األول للصـــناعات الیدو�ـــة للـــدول 

�الدار الب�ضـاء �المملكـة المغر��ـة،  2013ابر�ل  14إلى  11األعضاء في المنظمة في الفترة من 
 16 – 13للصناعات الزراع�ة في الدول األعضاء فـي المنظمـة فـي الفتـرة مـن والمعرض السادس 

ســـلطنة عمـــان، والمعـــرض األول المشـــترك بـــین منظمـــة التعـــاون � فـــي مدینـــة مســـقط 2013مـــایو 
 2013ســـبتمبر  19إلـــى  15اإلســـالمي والصـــین والمنتـــدى االقتصـــادي والتجـــاري فـــي الفتـــرة مـــن 

ذاتي بجمهور�ـــة الصـــین الشـــعب�ة، والمعـــرض التجـــاري الرا�ـــع بینشـــوان بـــإقل�م نینغشـــي هـــو للحكـــم الـــ
�طهران، الجمهور�ة اإلسـالم�ة  2013سبتمبر  23و 22عشر للدول األعضاء في المنظمة یومي 

ـــة ـــاني لألغذ� ـــة، والمعـــرض الث ـــدول ا اإلیران� ـــة ب ألعضـــاء فـــي المنظمـــة فـــي الشـــارقةالحـــالل �ال دول
 . 2013�سمبر د 18إلى  16اإلمارات العر��ة المتحدة من 

 تمو�ل التجارة وائتمان الصادرات:

فــي توســ�ع عمل�اتهــا الرام�ــة إلــى  2013اســتمرت المؤسســة الدول�ــة اإلســالم�ة لتمو�ــل التجــارة ســنة  -19
ــتم الحفــاظ علــى  تطــو�ر التجــارة البین�ــة فــي إطــار المنظمــة مــع اتخــاذ االحت�اطــات الالزمــة حتــى ی

ملیـون دوالر  4938حوالي  2013قطاع التجارة سنة موارد المؤسسة. و�لغت اعتمادات المؤسسة ل
ـــادة بنســـ�ة 2012ملیـــون دوالر ســـنة  4466مقابـــل  ـــغ %. 10، أي بز� حجـــم ومـــن جانـــب آخـــر بل

% مـن حجـم 80، وهـو مـا �مثـل 2013ملیـون دوالر سـنة  3900حـوالي حال�ـا المستخدم االئتمان 
المؤسسـة للتجـارة  الـذي خصصـته تمو�ـلال. وهكذا بلغ حجم 2012% سنة 90مقابل االعتمادات، 

. و�مثـل هـذا الـرقم ضـعف مـا 2013مل�ـار دوالر بنها�ـة عـام  5على مدى السنوات الست األخیـرة 
 مل�ار دوالر).  2.5( 2008سجل سنة 

ملیــون 1791لمؤسســة اإلســالم�ة لتــأمین االســتثمار وائتمــان الصــادرات لو�لغــت االلتزامــات الجدیــدة  -20
%. وفـــي نفـــس الســـ�اق، بلغـــت ق�مـــة 8، أي بز�ـــادة 2012الر ســـنة ملیـــون دو  1657دوالر مقابـــل 

ملیـون  2343ملیـون دوالر مقابـل  2439مـا مجموعـه  2013ل التي أمنتها المؤسسـة سـنة األعما
% مــن الهــدف المســطر 71%. و�ــذلك تكــون المؤسســة قــد حققــت 4، أي بز�ــادة 2012دوالر ســنة 

ن آثــار ارتفــاع مخــاطر االئتمــان واالســتثمار، غیــر أن المؤسســة لــم تكــن فــي مــأمن مــلتلــك الفتــرة. 
ملیـون  1.58مما نتج عنه مطال�ات مدفوعـة بلغـت ق�متهـا  الس�ما في جنوب أورو�ا وشمال أفر�ق�ا

% مقارنــــة مــــع نفــــس الفتــــرة مــــن الســــنة 22ملیــــون دوالر، أي بز�ــــادة بنســــ�ة  1.30مقابــــل دوالر، 
 الماض�ة.
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وائتمـــان الصـــادرات منـــذ إنشـــائها صـــادرات متراكمـــة  أمنـــت المؤسســـة اإلســـالم�ة لتـــأمین االســـتثمار -21
مل�ــار دوالر. ودفعــت  8، وواردت ق�متهــا مل�ــار دوالر 12.4للــدول األعضــاء �ق�مــة إجمال�ــة قــدرها 

 ملیون دوالر خالل نفس الفترة.  28.5المؤسسة مقابل مطال�ات التأمین 

 المعاییر والمقای�س 

اإلســالم�ة حلقــة دراســ�ة حــول موضــوع "بنــاء وتحســین عقــد معهــد المعــاییر والمقــای�س فــي البلــدان  -22
بتعاون ودعم مـن الوكالـة قدرات وضع المعاییر والمقای�س واالعتماد في بلدان المنظمة األقل نموًا" 

ـــــة للتعـــــاون والتنســـــیق ( ـــــة للمعـــــاییر (TIKAالترك� ) والمؤسســـــة الترك�ـــــة TSE)، والمؤسســـــة الترك�
إلـــى  7) فـــي الفتـــرة مـــن TUBITAK-UMEوالمعهـــد الـــوطني للمقـــای�س ( )TURKAKلالعتمـــاد (

المعهـد الـوطني للمقـای�س مقر و لمؤسسة الترك�ة للمعاییر مبنى الجودة التا�ع لفي  2013مایو  10
المؤسســة الترك�ــة للمعــاییر فــي أنقــرة �الجمهور�ــة الترك�ــة. وحضــر هــذه فــي جیبــزي كوكــایلي ومقــر 

 د من بلدان المنظمة األقل نموًا.بل 19ممثًال من  21الحلقة 

ـــای�س  -23 ـــاء وتحســـین قـــدرات وضـــع المعـــاییر والمق ـــع حلقـــات أخـــرى حـــول "بن ـــد أر� ومـــن المنتظـــر عق
بلـدان شـمال أفر�ق�ـا الناطقـة  -أفي العام المقبل فـي المنـاطق التال�ـة:  "واالعتماد في بلدان المنظمة

ــدان األفر�ق�ــة الناطقــة �الفرنســ�ة، ج -�العر��ــة، ب ــدان األفر�ق�ــة الناطقــة �اإلنجلیز�ــة، د -البل  -البل
 بلدان آس�ا الوسطى. 

بخصـــوص األجنـــدة الجدیـــدة لمعهـــد المعـــاییر عملـــت األمانـــة العامـــة علـــى توع�ـــة الـــدول األعضـــاء  -24
المؤسسـات األعضـاء فـي والمقای�س ف�ما یتعلق �االعتراف المت�ادل �شهادات الحالل التي تصدرها 

فـي إسـطنبول ر عن االجتماع الخامس للجمع�ة العامة للمعهد والذي عقـد المعهد وفقًا للقرار الصاد
 .2014�الجمهور�ة الترك�ة في نوفمبر 

المعهــــد. واعتمــــدت /ية �منظمــــة التعــــاون اإلســــالمالمعهــــد معــــاییر األغذ�ــــة الحــــالل الخاصــــنشــــر  -25
ـــر�ن علـــى التصـــدیق ـــة الترك�ـــة رســـم�ًا هـــذه المعـــاییر فعملـــت خـــالل العـــامین األخی علـــى  الجمهور�

جـــل توز�ـــع معـــاییر أة التـــي تجمعـــه �الـــدول األعضـــاء مـــن شـــهادات الحـــالل. ووقـــع المعهـــد االتفاق�ـــ
شــهادة مــن  200المنظمــة/ المعهــد. وأصــدرت المؤسســة الترك�ــة للمعــاییر فــي وقــت وجیــز أز�ــد مــن 

 شهادات الحالل وفقًا للمع�ار األول من معاییر المنظمة/ المعهد.

إدارة المعهـــد واالجتمـــاع الخـــامس لجمعیتـــه العامـــة فـــي إســـطنبول،  عقـــد االجتمـــاع الســـا�ع لمجلـــس -26
 .2013نوفمبر  24إلى  22�الجمهور�ة الترك�ة في الفترة من 
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 تطو�ر قطاع النقل :ثان�ا
 سودان :-مشروع خط السكك الحدید�ة بین داكار و�ورت

عقــدت فــي جیبــوتي بــدأت الترتی�ــات لمرحلــة دراســة جــدوى المشــروع، تكملــة لحلقــة التصــدیق التــي  -27
حول التقر�ر السنوي عن دراسـات الجـدوى المسـ�قة حـول الحلقـات  2013د�سمبر  19و 18یومي 

جیبــوتي الــذي ســینفذه كــل مــن االتحــاد األفر�قــي والشــراكة االقتصــاد�ة  –الناقصــة فــي ممــر داكــار 
اعت�ـــاره إحـــدى الجدیـــدة لتنم�ـــة أفر�ق�ـــا (نی�ـــاد). وعرفـــت الحلقـــة مشـــاركة البنـــك اإلســـالمي للتنم�ـــة �

لـــب مـــن الـــدول األعضـــاء المشـــاركة إدراج الحلقـــات الناقصـــة فـــي أولو�اتهـــا الوكـــاالت المانحـــة. وطُ 
 اإلنمائ�ة الوطن�ة من أجل ضمان التمو�ل الكافي.

ت وهكـــذا حصـــلت األمانـــة العامـــة علـــى سلســـلة كاملـــة مـــن دراســـات الجـــدوى المســـ�قة حـــول الحلقـــا -28
علــــى الــــدول األعضــــاء وعلــــى الشــــركاء  وعممتهــــاجیبــــوتي –الناقصــــة فــــي الجــــزء الخــــاص بــــداكار

والمؤسســـات اإلنمائ�ـــة. كمـــا طلبـــت األمانـــة العامـــة مـــن الـــدول األعضـــاء ومـــن شـــركاء ومؤسســـات 
المنظمــة مــن بلــدان فــي الفنــي والمــالي ألصــحاب المشــار�ع  التنم�ــة النظــر فــي إمكان�ــة تقــد�م الــدعم

طن�ــة لخــط الــر�ط الســككي المقتــرح بــین داكــار أجــل إجــراء دراســات الجــدوى الخاصــة �ــاألجزاء الو 
 و�ورت سودان.

ـــات  -29 ـــى جـــدوى الحلق ـــى أن دراســـة الجـــدوى المســـ�قة ركـــزت عل وفـــي هـــذا الســـ�اق، تجـــدر اإلشـــارة إل
ات الفن�ــة ز میــقــي والســككي. وتطرقــت الدراســة للمجیبــوتي للنقــل �مكون�ــه الطر –لناقصــة لممــر داكــارا

ائمة، وأجرت تقی�ما لجدوى إنشاء الحلقات الناقصـة فـي خـط واالقتصاد�ة وألداء السكك الحدید�ة الق
ـــدیلینالســـكك الحدید�ـــة فـــي الممـــر الـــرا�ط بـــین داكـــار وجیبـــوتي. كمـــا اقترحـــت الدراســـة مســـار�ن   ب

جیبــوتي �المعــاییر الق�اســ�ة، وكــذا التكلفــة التقدیر�ــة –بنــاء الحلقــات الناقصــة لممــر داكــارجدیــدین ل
لحدید�ـــة إلـــى المعـــاییر الق�اســـ�ة المتعلقـــة �المســـافة الفاصـــلة بـــین لترق�ـــة الشـــ�كات القائمـــة للســـكك ا

 الحدید�ة. ةالسكقض�ان 

وأوصــت الدراســة �االنتقــال إلــى مرحلــة اســتكمال دراســات التصــم�م النظــري للحلقــات الناقصــة. كمــا  -30
أوصــت بإنشــاء وتشــكیل لجــان وطن�ــة تضــم مســؤولین مــن مختلــف المؤسســات المعن�ــة فــي قطــاع 

وتقی�م تنفیذ األنشطة المقررة. وشددت الدراسة على الدور األساسـي الـذي تضـطلع �ـه  النقل لمراق�ة
د�ة اإلقل�م�ـــة التـــي �عبرهـــا الممـــر فـــي تكثیـــف جهـــود البلـــدان المعن�ـــة وشـــركاء الجماعـــات االقتصـــا

و�تعلق األمر �الجماعة االقتصاد�ة لدول غرب أفر�ق�ا (أ�كواس) والجماعـة  ؛التنم�ة في هذا الصدد
ــــدول وســــط أفر�ق�ــــااالق  ، والســــوق المشــــترك لشــــرق أفر�ق�ــــا والجنــــوب األفر�قــــي(إ�كــــاس) تصــــاد�ة ل

 .لدول�ة المعن�ة �التنم�ة (إ�غاد)، والهیئة الحكوم�ة ا(كوم�سا)
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 فـي للنظـروردًا على طلب األمانة العامة، أعرب صـندوق أبـو ظبـي الـوطني للتنم�ـة عـن اسـتعداده  -31
الحدید�ـة  ةاألجزاء الوطن�ة على طول خـط السـك�ع التي تغطي المساهمة في تمو�ل المشار  إمكان�ة

المقتــرح بــین داكــار و�ــورت ســودان �عــد توصــله �طلــب رســمي فــي هــذا الشــأن مــن الــدول األعضــاء 
المعن�ة. كما عبرت وزارة النقل والشـؤون والمواصـالت ال�حر�ـة الترك�ـة عـن اسـتعدادها لتقـد�م الـدعم 

�ــالخبراء والتــدر�ب فــي مجــال الحــرص الواجــب. وقــد تــم  ألصــحاب المشــار�ع علــى شــكل مســاعدة
 إخ�ار الدول األعضاء المعن�ة بذلك.

لة، توصلت األمانة العامة إلى تفاهم مع مكتب األمم المتحدة للتعـاون بـین دول صوفي تطور ذي  -32
الجنــوب حــول تقــد�م الــدعم االستشــاري والفنــي الــالزم مــن خــالل النطــاق العــالمي لت�ــادل األصــول 

وأصـحاب المشـار�ع الـذین هـم �حاجـة إل�ـه،  ). SS-GATEوالتكنولوج�ا ف�ما بین بلـدان الجنـوب (
وسـ�أخذ بـورت سـودان. –ذ مشـروع خـط السـكك الحدید�ـة داكـاروذلك في المنطقة خـالل مرحلـة تنفیـ

م للـــدول األعضـــاء فـــي المنطقـــة إلعـــادة صـــ�اغة وتنظـــ�م مشـــار�عها هـــذا الـــدعم شـــكل مســـاعدة تقـــد
زاء المشـــروع الخاصـــة بهـــا علـــى طـــول ممـــر النقـــل المقتـــرح. ومـــن شـــأن هـــذا اإلجـــراء الخاصـــة �ـــأج

 تسهیل حشد الموارد من شركاء المنطقة التقلیدیین.

الشروع في التدابیر الوطن�ة من أجـل  �أهم�ةفي هذا الصدد، تجري توع�ة الدول األعضاء المعن�ة  -33
صـالت والشـؤون م�ـة ووزارة النقـل والموااالستفادة من العرضین المقدمین من صندوق أبو ظبـي للتن

مـــن شـــأن هـــذه التـــدابیر أن تســـهل اإلســـراع �عقـــد االجتمـــاع الثـــاني ألصـــحاب  ذال�حر�ـــة الترك�ـــة، إ
مجلـس وزراء  �عقـده بـورت سـودان الـذي أوصـى–الحدید�ـة داكـارالمصلحة في مشروع خط السـكك 

العامـة للمنظمـة والبنـك اإلسـالمي  عیـت األمانـةالخارج�ة في دورته األر�عین. وفـي نفـس السـ�اق، دُ 
للتنم�ــة إلــى قمــة داكــار لتمو�ــل البنــى التحت�ــة فــي أفر�ق�ــا التــي تــم تغییــر موعــدها والتــي ستســتعرض 
تنفیــــذ مشــــروع ممــــر النقــــل بــــین داكــــار وجیبــــوتي المشــــترك بــــین االتحــــاد األفر�قــــي ونی�ــــاد، وٕابــــراز 

قـي لتطـو�ر البنـى التحت�ـة فـي أفر�ق�ـا، والتـي مساهمات المنظمة في الم�ادرة الرئاسـ�ة لالتحـاد األفر�
 .تستفید من تمو�ل الن�ك اإلسالمي للتنم�ة

 المنتدى الحادي عشر للنقل والشؤون ال�حر�ة والمواصالت 

حضرت األمانة العامـة المنتـدى الحـادي عشـر للنقـل والشـؤون ال�حر�ـة والمواصـالت الـذي عقـد فـي  -34
والمواصـــالت ســـبتمبر تحـــت رعا�ـــة الـــوزارة الترك�ـــة للنقـــل والشـــؤون  7إلـــى  5إســـطنبول بترك�ـــا مـــن 

 ال�حر�ة وشكل هذا الحدث منبرًا جیدًا الطالع المشاركین على األنشطة الجار�ة للمنظمة في مجـال
نهج الحــالي فــي هــذا المنتــدى علــى ضــرورة دعــم الــالنقــل والمواصــالت. وركــزت مــداخالت المنظمــة 
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�النقــل والبنــى التحت�ــة، الســ�ما  ةللمنظمــة ف�مــا یتعلــق ببنــاء شــراكات أوســع لتنفیــذ مشــار�عها المتعلقــ
 بورت سودان.–الحدید�ة داكار ةمشروع خط السك

 النقل ال�حري 

االتحــاد اإلســالمي لمــالكي البــواخر مــع األمــین العــام لمنظمــة التعــاون األمــین العــام لمنظمــة اجتمــع  -35
منظمـة �مـا ، الستكشـاف تفعیـل عمل�ـات ال2014فبرایـر  17اإلسالمي في مقر األمانة العامة یـوم 

ادي اإلســالمي للحما�ـــة والتعـــو�ض، نـــالو شـــركة �كـــة للشــحن،  المتمثلـــة فــي فیهــا مشـــار�عها الجدیــدة
 ي.ونظام المعلومات التعاون

 
 تنم�ة القطاع الس�احي: ثالثا

 المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء الس�احة

إلـى  4عقد المؤتمر اإلسالمي الثـامن لـوزراء السـ�احة فـي �ـانجول بجمهور�ـة جامب�ـا فـي الفتـرة مـن  -36
تحت شعار "تعز�ز خلق الثروة مـن خـالل تنم�ـة السـ�احة". حضـر هـذا المـؤتمر  2013د�سمبر  6

ـــة مـــن دول المنظمـــة األ 28ممثلـــون عـــن  ن عـــن الســـ�احة و عضـــاء مـــن ضـــمنهم وزراء مســـؤولدول
ورؤســاء وفـــود وممثلــون عـــن مؤسســات المنظمـــة ذات الصـــلة وعــن عـــدد مــن المنظمـــات اإلقل�م�ـــة 

 والدول�ة.

الم�ة، وآل�ـة استعرض الوزراء وأقروا أمورا من ضـمنها آل�ـة ومعـاییر اخت�ـار عاصـمة السـ�احة اإلسـ -37
مركـز  ء�از في مجال الحرف الیدو�ة وٕانشـام منظمة التعاون اإلسالمي لالمتختومعاییر منح جائزة 

 التراث للبلدان اإلسالم�ة.

ـــل النشـــاطات المشـــتركة فـــي إطـــار  -38 ـــى تفعی ـــار عاصـــمة الســـ�احة اإلســـالم�ة إل ـــادرة اخت� وتهـــدف م�
، مــع لمدینـةتلــك افـي مدینــة محـددة، و�التــالي تطـو�ر اإلمكانـات االجتماع�ــة واالقتصـاد�ة ل المنظمـة

ز�ادة حجم التجارة البین�ة في السلع والخدمات في إطار المنظمة. كما ترمي هـذه اآلل�ـة إلـى تعز�ـز 
ـــة  ـــي المجـــاالت الحیو� ـــدول األعضـــاء ف ـــد�م مســـاعدات كبـــرى لل ـــدان المنظمـــة بتق ـــین بل التضـــامن ب

 البنى التحت�ة وتنم�ة الموارد ال�شر�ة وتوحید المعاییر. تطو�رللس�احة مثل 

دف إحداث جائزة ختم منظمـة التعـاون اإلسـالمي لالمت�ـاز فـي الحـرف الیدو�ـة إلـى الحفـاظ علـى یه -39
الحــرف التقلید�ــة والمعاصــرة فــي الــدول األعضــاء وتشــج�عها وتطو�رهــا. واســتعرض المــؤتمر مقتــرح 
ـــدان اإلســـالم�ة �اعت�ـــاره مؤسســـة دول�ـــة  الجمهور�ـــة اإلســـالم�ة اإلیران�ـــة بإنشـــاء مركـــز التـــراث �البل

القائمـة متخصصة مع اإلشارة إلى التشا�ه بـین مهمـة المركـز المقتـرح ووظـائف مؤسسـات المنظمـة 
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فـــي هـــذا المجـــال ذي الصـــلة. وعل�ـــه، طلـــب المـــؤتمر مـــن إیرســـ�كا ومـــن اإلس�ســـكو إدراج وظـــائف 
 المركز المقترح المنصوص علیها ضمن والیتهما. 

ذ إطــار منظمــة التعــاون اإلســالمي لتشــج�ع اعتمــد المــؤتمر قــرارات مختلفــة حــول ســبل اإلســراع بتنفیــ -40
العاملـــة فـــي مجـــال تعز�ـــز الســـ�احة.  ةمختلفـــالالســـ�احة، �مـــا فـــي ذلـــك أنشـــطة مؤسســـات المنظمـــة 

لها والمكلفـة بتنفیـذ إطـار المنظمـة وانتخب المؤتمر أعضـاء جـدد فـي لجنـة التنسـیق التـي أعیـد تشـكی
 وآل�ات الجائزة الجدیدة.

تشـــج�ع لتــدارس المــؤتمر كــذلك عــددًا مــن القضــا�ا المتعلقــة بتنفیــذ إطــار منظمــة التعــاون اإلســالمي  -41
مــة ءالســ�اح�ة، وموامجــددًا التأكیــد علــى ضــرورة تطــو�ر البنــى التحت�ــة الســ�احة بــین الــدول األعضــاء 

مؤسســــات الس�اســــات والمعــــاییر، وتشــــج�ع المنتجــــات الســــ�اح�ة الموافقــــة للشــــر�عة، وز�ــــادة تنافســــ�ة ال
الصغرى والمتوسطة في الدول األعضاء فـي المنظمـة، وتسـهیل حركـة السـ�اح بـین الـدول األعضـاء. 

. واعتمـد المـؤتمر 2015وس�عقد المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء الس�احة في جمهور�ـة النیجـر سـنة 
ظمـة التعـاون كذلك العرض الـذي تقـدمت �ـه جمهور�ـة اندون�سـ�ا �استضـافة المنتـدى الـدولي األول لمن

 .2014یونیو  3و 2اإلسالمي للس�احة اإلسالم�ة في جاكرتا بجمهور�ة اندون�س�ا یومي 

ـــا علـــى استضـــافة االجتمـــاع الرا�ـــع للجنـــة التنســـیق المعن�ـــة �الســـ�احة فـــي   -42 وافقـــت جمهور�ـــة جامب�
 .2014�انجول بجمهور�ة جامب�ا في األسبوع األخیر من شهر مایو 

 الس�احة في ش�كة من المحم�ات والمنتزهات العابرة للحدود في غرب أفر�ق�ا: المشروع اإلقل�مي لتطو�ر

فــي هــذا المشــروع كة طلــب المــؤتمر اإلســالمي الثــامن لــوزراء الســ�احة مــن الــدول األعضــاء المشــارِ  -43
اإلقل�مــي إدراج هــذا المشــروع فــي برامجهــا اإلنمائ�ــة المعروضــة علــى المــانحین الثنــائیین ومتعــددي 

�كــل منهــا. وفــي هــذا الصــدد، جــددت األمانــة العامــة األجــزاء الوطن�ــة الخاصــة د�م األطــراف، وتقــ
طلبها مـن الـدول األعضـاء المشـاركة تقـد�م تفاصـیل حـول أجـزاء المشـروع الخاصـة بهـا فـي الشـكل 

ســـهیل حشـــد األمـــوال مـــن أجـــل تنفیـــذها. وحـــث المـــؤتمر الـــدول التقلیـــدي القابـــل للتمو�ـــل البنكـــي لت
فـي االعت�ـار ضـرورة غها المعدلـة، مـع األخـذ اع بتقـد�م هـذه المشـار�ع فـي صـ�سـر األعضاء على اإل

ومن بین التدابیر األخـرى الالزمـة للمشروع المقترح في خططها اإلنمائ�ة. تضمین الدول األعضاء 
بنــاء قــدرات تخصــ�ص مــوارد داخل�ــة إلطــالق األنشــطة المحــددة فــي أراضــي هــذه الــدول مــن أجــل 

واستكشــاف ســبل ز�ــادة مشــاركة القطــاع الخــاص  �غ�ــة تنفیــذ هــذا المشــروع،الوطن�ــة  نقــاط االتصــال
 المنتزهات والمحم�ات. في إدارة 

 في البلدان اإلسالم�ة:الصح�ة المؤتمر الثالث حول الس�احة  :ثالثا
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شــاركت األمانــة العامــة فــي المــؤتمر الرا�ــع للســ�احة الصــح�ة فــي البلــدان اإلســالم�ة الــذي عقــد فــي  -44
. وأبـــــرز االجتمـــــاع 2013نـــــوفمبر  27و 26مشـــــهد فـــــي الجمهور�ـــــة اإلســـــالم�ة اإلیران�ـــــة یـــــومي 

ودورهــا فــي تحفیــز اإلمكانــات الهائلــة التــي تزخــر بهــا الــدول األعضــاء فــي مجــال الســ�احة الصــح�ة 
 االقتصادي المستدام في هذه البلدان.النمو 

قـــرر االجتمـــاع، مـــن بـــین أمـــور أخـــرى، مناقشـــة أحكـــام نظـــام االعتمـــاد الخـــاص �منظمـــة التعـــاون  -45
اإلسالمي، مع األخذ في االعت�ار أنظمة االعتماد الوطن�ة، وذلك لتسهیل هذا الشق الهام مـن هـذا 

إلـــى صـــ�اغة ســـبل وطـــرق التعـــاون القطـــاع الخـــدماتي. ودعـــا االجتمـــاع شـــركات وهیئـــات التـــأمین 
المت�ــادل مــن أجــل تــوفیر خــدمات التــأمین الصــحي المشــتركة لتشــج�ع الســ�احة الصــح�ة ف�مــا بــین 
الـــدول األعضـــاء فـــي المنظمـــة. ووافـــق االجتمـــاع كـــذلك علـــى إنشـــاء مركـــز للمعلومـــات فـــي مجـــال 

 .3232TUwww.hicois.comUTالس�احة الصح�ة. وف�ما یلي موقع المركز على االنترنت: 

 منتدى منظمة التعاون اإلسالمي والكومس�ك الثاني لس�احة القطاع الخاص:

شــاركت األمانــة العامــة فــي المنتــدى الثــاني لمنتــدى منظمــة التعــاون اإلســالمي والكومســ�ك لســ�احة  -46
. 2013�ســـمبر د 17و 16الـــذي عقـــد فـــي إســـطنبول �الجمهور�ـــة الترك�ـــة یـــومي القطـــاع الخـــاص 

دولة عضو ودولة مراق�ة واحدة. كما حضر االجتماع الجمهور�ـة  16وحضر المنتدى ممثلون عن 
الترك�ــة (مكتــب تنســیق الكومســ�ك) ومركــز أنقــرة ومركــز الــدار الب�ضــاء. وقــدم عــدد مــن المتحــدثین 

كما قدمت الرئ�سیین من وكاالت القطاعین العام والخاص ومن مركز أنقرة عروضًا في االجتماع. 
 تشج�ع الس�احة. دولة من دول المنظمة األعضاء تجار�ها الوطن�ة في مجال  13تمثل  دٌ وفو 

بـــین وحلقـــات دراســـ�ة أوصـــى المنتـــدى �ضـــرورة إنجـــاز بـــرامج للتـــدر�ب والت�ـــادل وعقـــد اجتماعـــات  -47
القطـــاع الخـــاص. وأبـــرز المنتـــدى كـــذلك أهم�ـــة تطـــو�ر مســـارات  يلفائـــدة ممثلـــمؤسســـات األعمـــال 

احة الثقاف�ة وتنظ�م جوالت مشتركة في منطقة المنظمة، مع التأكیـد علـى ضـرورة إنشـاء منـابر الس�
تواصـــل والـــر�ط الشـــ�كي بـــین ممثلـــي العلـــى شـــ�كة االنترنـــت للتـــرو�ج للوجهـــات الســـ�اح�ة وتســـهیل 

 القطاع الخاص في الدول األعضاء في المنظمة.

مس�ك لس�احة القطـاع الخـاص یهـدف إلـى جمـع و�الرغم من أن منتدى منظمة التعاون اإلسالمي والكو  -48
واألفكـار ومناقشـة �عـض مـن أجـل ت�ـادل المعلومـات الفاعلین السـ�احیین فـي القطـاعین العـام والخـاص 

تنم�ــة الســ�احة فــي بلــدان المنظمــة، إال أن التــي تواجــه  ،الحاضــرة منهــا والمســتقبل�ة ،التحــد�ات الهامــة
ومؤسساتها ذات الصـلة البد للمنظمة أغلب المشاركین في المنتدى الثاني كانوا من القطاع العام. لهذا 

 ز�ادة مشاركتها في مثل هذه االجتماعات في المستقبل.ع وكاالت القطاع الخاص على أن تشج
 ر�ف�ةواألمن الغذائي والتنم�ة الرا�عا: الزراعة 
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 إنشاء المؤسسة اإلسالم�ة لألمن الغذائي في كازاخستان

 9أقــر مجلــس وزراء الخارج�ــة فــي دورتــه األر�عــین التــي عقــدت فــي كونــاكري بجمهور�ــة غین�ــا مــن  -49
علـــى النحـــو الـــذي النظـــام األساســـي للمنظمـــة اإلســـالم�ة لألمـــن الغـــذائي  2013د�ســـمبر  11إلـــى 

فر�ق الخبراء في اجتماعه الذي عقـد فـي اسـتانا بجمهور�ـة كازاخسـتان فـي الفتـرة كل من أوصى �ه 
واللجنـة اإلسـالم�ة واللجنـة الخاصـة. و�عـد اعتمـاد النظـام األساسـي  2013یونیـو  13إلـى  11من 

 �وركینـا فاسـوو  : أفغانسـتان، و�تعلـق األمـر �كـل مـندولة من دول المنظمة على الوث�قة 19وقعت 
 فلســـطینو  النیجـــرو  مور�تان�ـــاو  مـــاليو  كازاخســـتانو  ٕایـــرانو  غین�ـــا ب�ســـاوو  ن�ـــاغیو  �ـــاجامبو  جیبـــوتيو 
 أوغندًا واتحاد جزر القمر.و  ترك�او  سور�نامو  السودانو  الصومالو  سیرالیون و 

و�وجـد مقرهـا فـي وتعد المنظمـة اإلسـالم�ة لألمـن الغـذائي أحـدث مؤسسـة متخصصـة تا�عـة للمنظمـة  -50
المتصــلة وأنشــئت المنظمــة �األســاس لتنســیق وتنفیــذ س�اســات المنظمــة أســتانا جمهور�ــة كازاخســتان. 

ستسـعى المنظمـة إلـى تـوفیر الخبـرات والدرا�ـة �الزراعة والتنم�ة الر�ف�ة واألمن الغذائي. ولهذا الغـرض 
مختلــف جوانــب الزراعــة المســتدامة والتنم�ــة الر�ف�ــة واألمــن الغــذائي، �مــا الفن�ــة للــدول األعضــاء حــول 

وتــــدهور التر�ــــة التــــي تطرحهــــا ظــــاهرة زحــــف الرمــــال واجتثــــاث الغا�ــــات معالجــــة المشــــاكل فــــي ذلــــك 
حالـة األمـن الغـذائي وملوحتها، وكذا توفیر ش�كات األمان االجتماع�ة. كما ستسعى إلى تقی�م ورصـد 

لتحدیــد المســاعدات اإلنســان�ة الطارئــة الضــرور�ة وتقــد�مها، �مــا فــي ذلــك تشــكیل فــي الــدول األعضــاء 
اطــات األمــن الغــذائي وحشــد المــوارد المال�ــة والزراع�ــة وٕادارتهــا مــن أجــل تطــو�ر الزراعــة وتحســین احت�

 األمن الغذائي في الدول األعضاء، وتنسیق الس�اسات الزراع�ة وص�اغاتها وتنفیذها ... الخ. 

�عـه ینص النظام األساسي للمنظمة اإلسالم�ة لألمن الغذائي على تطب�قه �صورة مؤقتـة �مجـرد توق -51
منظمــة التعــاون اإلســالمي، علــى أن یــدخل حیــز فــي دول أعضــاء  10مــا ال �قــل عــن مــن طــرف 

دول أعضاء. و�ما أنـه قـد تـم ضـمان العـدد الـالزم  10النفاذ �صورة نهائ�ة �عد المصادقة عل�ه من 
ت من التوق�عات لتطبیق النظام األساسي �صورة مؤقتة، فإن األمانة العامة تعمل حال�ـًا مـع السـلطا

 ذات الصلة في كازاخستان إلرساء ه�اكل هذه المنظمة في أقرب وقت ممكن. 

لـف أ 200تبلـغ ق�متهـا منحـة علـى شـكل فن�ـة ر البنك اإلسـالمي للتنم�ـة مسـاعدة ولهذا الغرض، أق -52
المنحـــة لتغط�ـــة الـــف دوالر أمر�كـــي) إلنشـــاء المنظمـــة. وستســـتخدم  300دینـــار إســـالمي (حـــوالي 

والتوجیهـات التشـغیل�ة وخطـة عمـل قصـیرة األجـل لبـدء التكالیف المتصلة بإعداد الشروط المرجع�ة 
 نشاط هذه المؤسسة المتخصصة. 
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الستكمال كافة الترتی�ـات في هذا اإلطار طلبها من الدول األعضاء في المنظمة وتجدد األمانة العامة  -53
فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن. وقـــد اســـتكملت حكومـــة جمهور�ـــة الضـــرور�ة لالنضـــمام إلـــى هـــذه المنظمـــة 

 مما س�سهل انطالق عملها. كازاخستان من جانبها ترتی�ات تعیین مدیر عام ألمانة المنظمة 

 تدر�ب خبراء اإلرشاد الزراعي 

وفقــا للقــرارات ذات الصــلة بتطــو�ر القــدرات الفن�ــة فــي قطــاع الزراعــة، توســطت األمانــة العامــة لــدى  -54
مي للتنم�ــة الــذي وفــر التمو�ــل المناســب لتنظــ�م ورشــة عمــل تدر�ب�ــة لخبــراء اإلرشــاد البنــك اإلســال

الزراعــي فــي الــدول األعضــاء �منظمــة التعــاون اإلســالمي.  وفــي هــذا الصــدد، نظــم مركــز أنقــرة، 
�التعاون مع البنك اإلسالمي للتنم�ة، برنامجـا تـدر�ب�ا لخبـراء اإلرشـاد الزراعـي فـي الـدول األعضـاء 

. تمثلـــت 2013مــایو  24إلــى  21التعــاون اإلســـالمي فــي أزمیــر، ترك�ـــا، فــي الفتــرة مـــن �منظمــة 
األهـــداف الرئ�ســـ�ة لهـــذا البرنـــامج فـــي التـــدر�ب علـــى التقن�ـــات الجدیـــدة وأفضـــل الممارســـات لخبـــراء 
اإلرشاد الزراعي والوقوف على االحت�اجات والقدرات وكذلك تعز�ـز التعـاون ف�مـا بـین بلـدان منظمـة 

 اإلسالمي في مجال الزراعة. التعاون 

دولــة عضــوا فــي  18وخــالل البرنــامج الــذي اســتمر ثالثــة أ�ــام، شــارك خبــراء اإلرشــاد الزراعــي مــن  -55
منظمـــة التعـــاون اإلســــالمي  فـــي التـــدر�ب، لتعمیــــق معـــرفتهم بوســـائل اإلرشــــاد الزراعـــي المبتكــــرة، 

والتعـاون الـدولي و�ـین القطـاعین العـام والتطب�قات االستشار�ة، وأسـالیب اإلرشـاد الزراعـي وتقن�اتـه، 
والخــاص فــي مجــال اإلرشــاد لزراعــي. كمــا زار المشــاركون مركــز اإلرشــاد الزراعــي والتــدر�ب علــى 

 ) في أیدن بترك�ا. TAYEMرأس العمل (

وخرج الخبراء، في ختام البرنامج التدر�بي، �مجموعة مـن التوصـ�ات ركـزت، مـن بـین جملـة أمـور،  -56
لقــدرة المؤسســ�ة والتقن�ــات وال�حــوث؛ وتحســین دورات التــدر�ب المهنــي قصــیرة علــى أهم�ــة نجاعــة ا

المدى، والفـرص التعل�م�ـة غیـر الرسـم�ة؛ وتكنولوج�ـا المعلومـات واالتصـاالت فـي اإلرشـاد الزراعـي 
) منهج�ة على نطـاق الـ�الد؛ والـر�ط  بـین العناصـر GISمن خالل إنشاء نظم معلومات جغراف�ة (

ـــــة (ال�حـــــوث  ـــــة والجامعـــــات الثالث ـــــي أوســـــاط مؤسســـــات ال�حـــــوث الزراع� واإلرشـــــاد والمـــــزارعین) ف
والمنظمــــات غیــــر الحكوم�ــــة والقطــــاع الخــــاص والمــــزارعین؛ وخطــــط تشــــج�ع المــــرأة علــــى تأســــ�س 

 المشار�ع مع التركیز على تحسین فرص العمل للمرأة في المناطق الر�ف�ة.   

 خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي في مجال القطن 

) جــددت 2016-2007فـي إطـار تنفیـذ خطـة عمـل منظمــة التعـاون اإلسـالمي فـي مجـال القطـن ( -57
اتصــاالتها �مــالكي المشــار�ع وطلبــت مــنهم إعــادة تقــد�م مشـــار�ع  2014األمانــة العامــة فــي ینــایر 
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القطـن المقترحــة �صـ�غة شــاملة وقابلــة للتمو�ـل مــن خــالل القنـاة الرســم�ة المعتــادة.  ومـن شــأن هــذا 
تمكــین البنــك اإلســالمي للتنم�ــة والمؤسســات المال�ــة األخــرى مــن الق�ــام �مز�ــد مــن األعمــال  اإلجــراء

 16.5الالزمــة �شــأن المشــار�ع. وحتــى الیــوم، قــدمت مجموعــة البنــك اإلســالمي للتنم�ــة مــا مقــداره 
مشــار�ع اعتمــدت فــي إطــار خطــة العمــل، فــي كــل مــن الكــامیرون  6ملیــون دوالر أمر�كــي لتمو�ــل 

�ا وسور�ا وموزمبیق. ومن قبیل المتا�عة، ترسل إدارة الزراعـة �البنـك اإلسـالمي للتنم�ـة ومصر وترك
�عثات للوقـوف علـى المشـار�ع فـي بلـدان محـددة. كـان أولهـا �عثـة موزمبیـق فـي النصـف األول مـن 

 ، تلیها �عثة إلى أوغندا. 2014شهر مارس 

لمقــدم مــن معهــد ال�حــوث الزراع�ــة فــي �عــد تعمــ�م المشــروع الــذي �ســتهدف تعز�ــز إنتاج�ــة القطــن، ا -58
)، أحد مراكـز التمیـز فـي خطـة عمـل SODEFITEXالسنغال/شركة التنم�ة واألقمشة المنسوجة (

القطــن،  علــى مختلــف الجهــات المعن�ــة، تلقــت األمانــة العامــة ردود مــن الصــندوق الكــو�تي للتنم�ــة 
طل�ـــان تزو�ـــدهما �التفاصـــیل الالزمـــة االقتصـــاد�ة والبنـــك العر�ـــي للتنم�ـــة االقتصـــاد�ة فـــي أفر�ق�ـــا، �

 لتسهیل النظر  بإیجاب�ة في المشروع.   

مــن جان�ــه، نظــم مركــز أنقــرة، فــي إطــار برامجــه لبنــاء القــدرات، خمــس دورات تدر�ب�ــة فــي الهندســة  -59
الزراع�ـــة وتكنولوج�ـــا أل�ـــاف القطـــن فـــي عـــدد مـــن دول منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي، وهـــي أوغنـــدا 

 .2013ي منذ أكتو�ر وموزمبیق وتوغو ومال

�اإلضافة إلـى المشـاورات الجار�ـة مـع مكتـب األمـم المتحـدة للتعـاون ف�مـا بـین بلـدان الجنـوب �شـأن  -60
الدعم التقني ألصحاب مشروع القطـن �منظمـة التعـاون اإلسـالمي، أح�طـت األمانـة العامـة �عـرض 

مشـروع علـى جـدول أعمـال حكومة ترك�ا تقد�م دعم تقني مماثل.  كما أدرجت األمانة العامة هـذا ال
تعاونها مع وزارة الشؤون الخارج�ة الفرنس�ة ، لالستفادة من الخبرة الفرنس�ة في دعم منتجـي القطـن 

 في البلدان النام�ة.

 خامسا: برامج تخفیف وطأة الفقر:     
 أ) المرحلة الثان�ة من البرنامج الخاص لتنم�ة إفر�ق�ا: 

ـــة اعتمـــاد البرنـــامج الخـــاص لتنم�ـــة إفر�ق�ـــا، ووصـــل مســـتوى 2012فـــي نـــوفمبر  -61 ، تـــم إنجـــاز مرحل
مل�ـــارات دوالر  5التزامـــات تمو�ـــل البرنـــامج مـــن مجموعـــة البنـــك اإلســـالمي للتنم�ـــة مـــا مجموعـــه 

ـــغ  ـــة مبل ـــك، تمـــت تعبئ ـــى ذل ـــة األخـــرى  7أمر�كـــي. �اإلضـــافة إل ـــارات دوالر مـــن وكـــاالت التنم� مل�
ل فــي إطــار البرنــامج الخــاص لتنم�ــة إفر�ق�ــا.  وعل�ــه، تمــت الموافقــة علــى تمو�ــل مــا لمشــار�ع تــدخ

دولـــة عضـــو فـــي المنظمـــة مـــن أفر�ق�ـــا.  22مشـــروعا فـــي إطـــار هـــذا البرنـــامج فـــي  480مجموعـــه 
 وترت�ط معظم هذه  المشار�ع �قطاعات البن�ة التحت�ة والزراعة والصناعة والتعل�م والصحة والمال. 
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الــذكر أنــه مــع اكتمــال تنفیــذ جم�ــع المشــار�ع التــي تــدخل فــي إطــار البرنــامج الخــاص ومــن الجــدیر � -62
 2,500لتنم�ة إفر�ق�ا یتوخى تحقیق النتائج التال�ة : البن�ة التحت�ة: سـیتم بنـاء أو تطـو�ر أكثـر مـن 

دولــة عضــوا �اإلضــافة إلــى مطــار�ن جدیــدین فــي الســنغال والســودان.  كمــا  13كــم مــن الطــرق فــي 
میجاوات من الكهر�اء في ستة بلدان وز�ادة عدد األسـر المسـتفیدة إلـى أكثـر مـن  900تاج یتوقع ان

كیلــومتر مــن خطــوط الطاقــة.  وعلــى صــعید التنم�ــة ال�شــر�ة،  700أســرة؛ ومــد حــوالي  40,000
 1000مدرسة ابتدائ�ة وثانو�ة جدیدة وأكثر مـن  325سیتم االنتهاء من إنشاء أو تجهیز أكثر من 

إلى ذلك بناء أو تجهیـز ثـالث كل�ـات غیـر جامع�ـة للتقن�ـة وثمـان كل�ـات جامع�ـة،  فصل. و�ضاف
ع�ادة ومركز صحي ومركز رعا�ة صح�ة أول�ة،  120مستشف�ات جدیدة وأكثر من  10وأكثر من 

سـر�ر. وفـي مجـال الزراعـة، سـیتم تطـو�ر  أكثـر مـن  1200�ما یؤدي إلى ز�ادة عدد األسرة بنحـو 
احت�اط�ـــــات حبـــــوب  10-8راضـــــي وزراعتهـــــا، �اإلضـــــافة إلـــــى تنفیـــــذ هكتـــــار مـــــن األ 800,000

ــاء حــوالي  ــدعم بــرامج األمــن الغــذائي، �مــا فــي ذلــك بن مختبــرات أل�حــاث التر�ــة  6-5اســتراتیج�ة ل
 والبذور. 

أبــرزت النجاحــات التــي تحققــت فــي ســ�اق تنفیــذ البرنــامج الخــاص لتنم�ــة إفر�ق�ــا الحاجــة إلــى وضــع  -63
)، وذلــك لتعز�ــز SPDA-2فر�ق�ــة األعضــاء �منظمــة التعــاون اإلســالمي (برنــامج الحــق للــدول اإل

ـــ  40التقــدم الــذي أحرزتــه هــذه الــدول فــي المجــاالت المختلفــة.  تحق�قــا لهــذه الغا�ــة، حثــت الــدورة ال
، 2013د�ســـمبر  11-09لمجلـــس وزراء الخارج�ـــة المنعقـــدة فـــي كونـــاكري، جمهور�ـــة غین�ـــا، فـــي 

مــة علــى تقــد�م الــدعم والمســاهمة بنشــاط فــي وضــع برنــامج الحــق جم�ــع الــدول األعضــاء فــي المنظ
 للبرنامج الخاص لتنم�ة إفر�ق�ا وتنفیذه من �عد.

و�ناء على ذلك، طلبت األمانة العامة من جم�ـع الـدول األعضـاء فـي المنظمـة إرسـال آرائهـا �شـأن  -64
ضــافة إلــى ذلــك، تنفیــذ البرنــامج وكــذلك أي مقترحــات ذات صــلة �البرنــامج الالحــق الوشــ�ك.  �اإل

تعمل األمانة العامة حال�ا مـع البنـك اإلسـالمي للتنم�ـة علـى عقـد اجتمـاع فر�ـق للخبـراء الحكـومیین 
 لمناقشة البرنامج الالحق للبرنامج الخاص لتنم�ة إفر�ق�ا.

وفي ضـوء مـا سـبق، فـإن الـدول األعضـاء فـي منظمـة التعـاون اإلسـالمي مـدعوة �موجـب هـذا للـرد  -65
 العامة �شأن مقترحات حول البرنامج الالحق.على طلب األمانة 

 ب) صندوق التضامن اإلسالمي للتنم�ة

واصـــل صـــندوق التضـــامن اإلســـالمي للتنم�ـــة توســـ�ع أنشـــطته للتخفیـــف مـــن حـــدة الفقـــر وتحســـین  -66
الخــدمات االجتماع�ــة والبنــى التحت�ــة فــي الــدول األعضــاء �منظمــة التعــاون اإلســالمي. و�ستكشــف 

ة لتــوفیر مــوارد تكمیل�ــة، مــن خــالل آل�ــات مثــل الصــنادیق االســتئمان�ة، الصــندوق الفــرص الممكنــ
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وتخصــ�ص األصــول الوقف�ــة، وتعز�ــز التمو�ــل المشــترك لمشــار�ع الصــندوق، وتبرعــات أهــل الخیــر، 
 والقطاع الخاص، الخ.

وضع صندوق التضامن اإلسالمي إطارا إلنشاء صنادیق استئمان�ة لدعم برامج الحد من الفقر مـع  -67
الجهـــات المانحـــة المهتمـــة، �مـــا فـــي ذلـــك الحكومـــات والمحســـنین والشـــركات الخاصـــة والمؤسســـات 
اإلنمائ�ة وغیرها، تمت الموافقة عل�ه في الدورة األر�عین لمجلس إدارة صندوق التضـامن اإلسـالمي 

، �مـــــــا �مكـــــــن الصـــــــندوق مـــــــن تعز�ـــــــز جهـــــــود تعبئـــــــة المـــــــوارد 2013أبر�ـــــــل  1للتنم�ـــــــة بتـــــــار�خ 
میل�ـــة.  و�عمـــل الصـــندوق اآلن علـــى تطـــو�ر البن�ـــة التشـــغیل�ة للصـــنادیق االســـتئمان�ة، البدیلة/التك

و�حافظ، في الوقت ذاته، على عالقـات وث�قـة مـع الجهـات المانحـة المهتمـة، مثـل الملتقـى العـالمي 
للعطــاء اإلســالمي، كمــا یجــري محادثــات مــع �عــض الــدول األعضــاء للبــدء فــي إطــالق الصــنادیق 

 تي تركز على مختلف موضوعات الحد من الفقر.االستئمان�ة ال

كما وضع الصندوق أ�ضا س�اسة استثمار�ة شاملة بهدف ضمان مصدر دخل ثابـت لـه، �مـا یتفـق  -68
مع االحت�اجات من الموارد والحفاظ على الق�مة الحق�ق�ة للم�الغ األصل�ة المستثمرة للصندوق علـى 

 المدى الطو�ل.

مشـــروعا بتمو�ـــل م�اشـــر مـــن عوائـــده، �اإلضـــافة إلـــى تمو�ـــل  49اعتمـــد الصـــندوق، حتـــى تار�خـــه،  -69
مشترك من البنك اإلسالمي للتنم�ة والحكومات والممولین اآلخر�ن.  وتقـدر التكلفـة  التراكم�ـة لهـذه 

 264.10مل�ــار دوالر أمر�كــي. وتقــدر مســاهمة الصــندوق فــي هــذه البــرامج بـــ  1.86المشــار�ع بـــ 
ملیـون دوالر أمر�كـي مـن  1,597.90عبئة المبلغ المت�قي وهـو ملیون دوالر أمر�كي، في حین تم ت

 537ملیــون دوالر) ومــن الحكومــات والممــولین اآلخــر�ن ( 1,061البنــك اإلســالمي للتنم�ــة (بواقــع 
ملیون دوالر). وكانت الدول األعضاء األقـل نمـوا هـي المسـتفید الرئ�سـي مـن هـذه العمل�ـات، حیـث 

٪ من ق�مـة هـذه 61ندوق.  في الواقع حصلت أفر�ق�ا على ٪ من تمو�ل الص80حظیت �أكثر من 
 ٪. 12٪، ودول آس�ا والشرق األوسط على 15االعتمادات، و�لدان را�طة الدول المستقلة على 

ملیــون دوالر أمر�كــي. و�عــود انخفــاض المــدفوعات إلــى  42.0و�لغــت الم�ــالغ المدفوعــة حتــى اآلن  -70
ـــى أن تمو�ـــل ـــة محفظـــة الصـــندوق نســـب�ا وٕال ـــات "غیـــر  حداث الصـــندوق عـــادة مـــا یخصـــص للمكون

 األساس�ة" من المشار�ع الممولة التي تنفذ في س�اق اكتمال دورة تنفیذ المشروع. 

لُینفـذ  2011أطلق صندوق التضامن اإلسالمي للتنم�ة برنامج مشروع القرى المسـتدامة  فـي مـایو  -71
و�هـدف البرنـامج، المسـتوحى جزئ�ـا  في البدا�ة في سـتة بلـدان أفر�ق�ـة فـي السـنوات الـثالث المقبلـة.

مــن مشــروع قــرى األلف�ــة لألمــم المتحــدة، لتقــد�م نمــوذج متكامــل ومتعــدد القطاعــات للتنم�ــة لمعالجــة 
الفقـــر المـــدقع فـــي المجتمعـــات الر�ف�ـــة. وقـــد ُأطلـــق �الفعـــل مشـــروعان للقـــرى  المســـتدامة فـــي تشـــاد 
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و�قـدر المبلـغ المعتمـد للبرنـامج بــ  (منطقـة سـالمات) وفـي كولبـوس فـي غـرب دارفـور فـي السـودان.
ملیـــون دوالر للمشـــروع الواحـــد) فـــي شـــكل قـــرض ومـــنح صـــغیرة.  20ملیـــون دوالر (�معـــدل  120

و�عمـــل الصـــندوق حال�ـــا علـــى الدفعـــة التال�ـــة مـــن البلـــدان التـــي �شـــملها البرنـــامج. وســـُینفذ البرنـــامج 
إلنمائ�ـــة لأللف�ـــة فـــي نیرو�ـــي، �التعـــاون مـــع معهـــد األرض فـــي جامعـــة كولومب�ـــا ومركـــز األهـــداف ا

 والمصرف العر�ي للتنم�ة في أفر�ق�ا والهالل األحمر القطري وغیرهم من الشركاء. 

و�عكــف الصــندوق حال�ــا علــى وضــع بــرامج رائــدة جدیــدة مثــل برنــامج الحــد مــن الفقــر الحضــري،  -72
 والطاقة المتجددة لبرنامج الحد من الفقر، و�رنامج  إنقاذ األمهات.

ندوق اتخـــاذ عـــدد مـــن الخطـــوات الرام�ـــة إلـــى تكثیـــف الجهـــود لتعبئـــة المـــوارد والـــدعوة.  �عتـــزم الصـــ -73
 وتشمل هذه الخطوات ما یلي: 

تعز�ز الجهود لتعبئة الموارد من خالل المشاورات مع البلدان األعضاء، واالستفادة من المصادر  -أ 
ضي األوقاف في البلدان غیر التقلید�ة، مثل تبرعات المحسنین، والتبرعات العین�ة وتبرعات أرا

 األعضاء، الخ.
االنخراط في العمل مع القطاع الخاص في إطار م�ادرات الصندوق للمسؤول�ة االجتماع�ة   -ب 

للشركات، فضال عن مفاتحة األفراد والمؤسسات ذوي الدخول الصاف�ة المرتفعة داخل البلدان 
 األعضاء اللتماس تبرعات للصندوق. 

 ).2016-2014الثان�ة للفترة (وضع استراتیج�ة الصندوق  -ج 
إنشاء صنادیق استئمان�ة خاصة �مكافحة الفقر تحت مظلة الصندوق.  وسوف تهدف هذه  -د 

الصنادیق لتمو�ل توفیر الخدمات األساس�ة للفقراء، مثل التعل�م األساسي والرعا�ة الصح�ة 
واإلغاثة في حاالت الطوارئ  األول�ة، والتمو�ل األصغر، والزراعة والتنم�ة الر�ف�ة، والطاقة للفقراء،

 و�ناء القدرات المؤسس�ة. 
 ومن شأن التنفیذ الفعال لس�اسة الصندوق االستثمار�ة المعتمدة أن یز�د من موارد الصندوق.  -ه 
 توس�ع الشراكات لتعز�ز الفعال�ة التمو�ل�ة للصندوق.  -و 

ن اإلسـالمي ذات الصـلة و�تطلع الصندوق بتفاؤل إلى تنفیذ البلدان األعضاء قرارات منظمـة التعـاو  -74
بـــدعم أنشـــطة الصـــندوق فـــي معالجـــة الفقـــر فـــي البلـــدان األعضـــاء، �مـــا فـــي ذلـــك قـــرارات مجلـــس 

مل�ــارات دوالر  10المحــافظین المتعلقــة �الصــندوق لتمكینــه مــن تعبئــة رأس المــال المســتهدف وهــو 
لــة علــى بــذل أمر�كــي.  وســ�كون التركیــز االســتراتیجي للصــندوق علــى مــدى الســنوات الــثالث المقب

 أقصى جهد لتحصیل جم�ع االلتزامات غیر المسددة وتحقیق ز�ادة في التزامات البلدان األعضاء.
 

 سادسا: التعاون في القطاعات المال�ة واإلحصائ�ة 
 أ) تعز�ز التمو�ل االجتماعي  
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تواصل األمانة العامة التفاعل مع المؤسسات  التا�عة لهـا والشـركاء اآلخـر�ن بهـدف اسـتن�اط طـرق  -75
ووسائل تعم�م التعاون في القطاع المالي بین الدول األعضاء. وفي هذا الصدد، تستكشـف األمانـة 

 ) ســـبل ت�ـــادل أفضـــل الممارســـات ف�مـــا بـــینIRTIالعامـــة مـــع معهـــد ال�حـــوث اإلســـالم�ة والتـــدر�ب (
الـــدول األعضـــاء �منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي لتعز�ـــز التمو�ـــل االجتمـــاعي التقلیـــدي، و�شـــمل ذلـــك 
االســتفادة مــن مؤسســات الزكــاة واألوقــاف  وجعلهــا جــزءا مــن إطــار أوســع لإلصــالحات فــي القطــاع 
المــالي فــي الــدول األعضــاء فــي المنظمــة. وذلــك علــى خلف�ــة الحاجــة إلــى تنســیق ومواءمــة أنشــطة 

سســـات منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي العاملـــة فـــي مجـــال الزكـــاة واألوقـــاف وٕازالـــة التـــداخل مختلـــف مؤ 
واالزدواج�ة المصاح�ة إلنشاء هذه المؤسسات/المحافل مثل المؤتمر الدولي للزكـاة، ومنظمـة الزكـاة 

 الدول�ة، ومنظمة الزكاة العالم�ة ، ورا�طة السلطات الضر�ب�ة في الدول اإلسالم�ة.   

یــف االتصــاالت مــع الجهــات المعن�ــة والمؤسســات الوطن�ــة لتنفیــذ هــذا اإلطــار التعــاوني كمــا أن تكث -76
أثـرى المسـاعي األخیــرة مـع جامعـة الملــك عبـد العز�ـز بجــدة، وهـي المؤسسـة التــي شـاركت مشــاركة 

).  ICIEFوث�قـــة فـــي تنظـــ�م المـــؤتمرات الدول�ـــة الثمان�ـــة الماضـــ�ة لالقتصـــاد والتمو�ـــل اإلســـالمي (
 11إلــى  9دورة التاســعة  للمــؤتمر الــدولي لالقتصــاد والتمو�ــل اإلســالمي فــي الفتــرة مــن وانعقــدت الــ

فــي اســطنبول، ترك�ــا، �عنــوان "النمــو اإلنصــاف واالســتقرار:  رؤ�ــة إســالم�ة" التــي   2013ســبتمبر 
 شاركت الجامعة في تنظ�مها �التعاون مع كل من البنك اإلسالمي للتنم�ة و مركز أنقرة.  

ســ�اق ، تواصــل األمانــة العامــة حضــور اجتماعــات البنــوك المركز�ــة والســلطات النقد�ــة وفــي نفــس ال -77
 2013في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومتا�عة نتائجها، وتنعقد جلسـاتها لعـامي 

فــي المملكــة العر��ــة الســعود�ة وجمهور�ــة إندون�ســ�ا علــى التــوالي. إذ تســلط الضــوء علــى  2014و
أسواق األوراق المال�ة �البلدان األعضاء فـي منظمـة التعـاون اإلسـالمي فـي تغطیتهـا  أنشطة منتدى

لفعال�ــات المنظمــة؛ كمــا تواصــل تشــج�ع الســلطات المعن�ــة فــي الــدول األعضــاء علــى المشــاركة فــي 
 مختلف برامج بناء القدرات التي ینظمها مركز أنقرة في هذا المجال. 

 ب) االجتماع السنوي للبنوك المركز�ة والسلطات النقد�ة 

نظـم مركـز أنقــرة، �التعـاون مــع مؤسسـة النقــد العر�ـي الســعودي اجتمـاع البنــوك المركز�ـة والســلطات  -78
النقد�ة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فـي جـدة، المملكـة العر��ـة السـعود�ة، فـي 

االجتماع المنعقد على مـدى یـومین علـى ورشـة عمـل للخبـراء  ، اشتمل11/2013/ 28-27الفترة 
 في الیوم األول واجتماع للمحافظین في الیوم الثاني.

وخــالل ورشــة العمــل، نــاقش خبــراء مــن البنــوك المركز�ــة والســلطات النقد�ــة فــي الــدول األعضــاء فــي  -79
ات التنظ�م�ـــة المال�ـــة منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي القضـــا�ا المتعلقـــة �ـــالتطورات األخیـــرة فـــي اإلصـــالح
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)، واآلثـار المتوقعـة علـى الصـعیدین الـوطني والـدولي، وال سـ�ما 3الدول�ة، �ما في ذلك معـاییر �ـازل (
فــي الصــناعة المال�ــة اإلســالم�ة فــي دول المنظمــة .  �اإلضــافة إلــى ذلــك، عــرض خبــراء مــن مالیز�ــا 

د�ة التجـــارب القطر�ـــة ووجهـــات النظـــر والســـودان واإلمـــارات العر��ـــة المتحـــدة والمملكـــة العر��ـــة الســـعو 
حـــول اآلفـــاق والتحـــد�ات  أمـــام الصـــناعة المال�ـــة اإلســـالم�ة جـــراء اإلصـــالحات التنظ�م�ـــة العالم�ـــة 

 األخیرة. 

اســـتعرض اجتمـــاع المحـــافظین، الـــذي رأســـه ســـعادة الـــدكتور فهـــد الم�ـــارك، محـــافظ مؤسســـة النقـــد  -80
ثالثــــة المعن�ــــة بــــإدارة الســــیولة فــــي التمو�ــــل العر�ــــي الســــعودي،  التقر�ــــر المرحلــــي لفــــرق العمــــل ال

اإلسالمي؛ واللوائح الكل�ة الحص�فة؛ ونظم الدفع، والتي تم تشكیلها �موجب قرارات اجتماع  البنوك 
. كمــا 2012المركز�ــة والســلطات النقد�ــة فــي الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي لعــام 

مــن الســید ســفین أندرســون، األمــین العــام لمجلــس اســتمع االجتمــاع إلــى العــروض التــي قــدمها كــل 
االستقرار المالي، والسید كارل كوردو�نر، نائب األمین العام للجنة �ـازل. وأعقـب ذلـك نقـاش مفتـوح 
وت�ــــادل وجهــــات النظــــر ف�مــــا یتعلــــق �ــــالتطورات األخیــــرة فــــي أجنــــدة اإلصــــالح المــــالي العــــالمي 

ت المال�ـــة والنقد�ـــة للـــدول األعضـــاء فـــي منظمـــة والتـــداع�ات المحتملـــة فـــي المســـتقبل علـــى الس�اســـا
 التعاون اإلسالمي ومجاالت التعاون اإلسالمي البیني الممكنة في مجال الضوا�ط المال�ة.

 اعتمد االجتماع، بناء على مداوالته،  ب�انا ختام�ا تضمن ما یلي �شكل أساسي:  -81
المتوافقة مع أحكام الشر�عة  دعوة الهیئات التنظ�م�ة الدول�ة إلى مراعاة المنتجات المال�ة -

 اإلسالم�ة عند وضع المعاییر.
التأكید من جدید على ضرورة تعز�ز التعاون التقني ف�ما بین البنوك المركز�ة لدول منظمة  -

التعاون اإلسالمي من خالل ت�ادل الخبرات والم�ادرات المشتركة من أجل تعز�ز القدرات 
 ، وغیر ذلك.المؤسس�ة لتحسین صنع الس�اسات واإلشراف

كمــا رحــب االجتمــاع �عرضــي جمهور�ــة إندون�ســ�ا وجمهور�ــة ســور�نام استضــافة اجتمــاعي عــامي  -82
 على التوالي. 2015و 2014

 ج)  الدورة الرا�عة للجنة اإلحصائ�ة لمنظمة التعاون اإلسالمي

منظمـــة نظـــم مركـــز أنقـــرة �التعـــاون مـــع البنـــك اإلســـالمي للتنم�ـــة الـــدورة الرا�عـــة للجنـــة اإلحصـــائ�ة ل -83
.  ناقشـت هـذه الـدورة مسـائل ت�ـادل 2014أبر�ـل  23-21التعاون اإلسالمي في أنقـرة، ترك�ـا، فـي 

الخبــرات وأفضــل الممارســات فــي مجــال تطــو�ر الب�انــات المفتوحــة، وتعز�ــز القــدرات الوطن�ــة  فــي 
كاتـب واآلثـار المترت�ـة علـى الم 2015مجال إحصاءات الفقر، وجدول أعمال التنم�ة لمـا �عـد عـام 

اإلحصـــــائ�ة الوطن�ـــــة، ووضـــــع نظـــــام أكثـــــر شـــــموال لإلحصـــــاءات الصـــــح�ة، وتكامـــــل المعلومـــــات 
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اإلحصــائ�ة و الجغراف�ــة المكان�ــة، فضــال عــن تحســین القــدرات فــي مجــال اإلحصــاءات الســ�اح�ة.  
�اإلضــافة إلــى ذلــك، استعرضــت الــدورة أنشــطة اللجنــة اإلحصــائ�ة لمنظمــة التعــاون اإلســالمي منــذ 

.  اعتمـدت الـدورة، بنـاء 2013خیـرة التـي عقـدت فـي أنقـرة، ترك�ـا، فـي أبر�ل/ن�سـان عـام دورتها األ
 على مداوالتها، مقررات �شأن كل بند من بنود جدول أعمالها.

 سا�عا: تعز�ز دور القطاع الخاص

ن كثفت األمانة العامة نشاطاتها للتنسیق مع الغرفة اإلسالم�ة للتجارة والصناعة والزراعة وغیرها مـ -84
المؤسســات ذات الصــلة ضــمن جهودهــا المســتمرة لتنفیــذ مختلــف قــرارات المنظمــة التــي لهــا أثــر فــي 
ز�ادة دور القطاع.   ومن بین األمـور التـي حظیـت �اهتمـام خـاص خـالل الفتـرة قیـد النظـر، إنشـاء 
صـــندوق خـــاص للمشـــار�ع الصـــغیرة والمتوســـطة. إال أنـــه تـــتم متا�عـــة موضـــوع اقتـــراح إنشـــاء شـــ�كة 

كـز األعمـال وحاضـنات التكنولوج�ـا وقاعـدة ب�انـات للمسـتثمر�ن الممـولین فـي الـدول األعضــاء، لمرا
 متا�عة وث�قة مع الغرفة اإلسالم�ة للتجارة والصناعة والزراعة و�عض مؤسسات القطاع الخاص.  

 اجتماعات القطاع الخاص  

منــذ انعقــاد الــدورة األر�عــین لمجلــس وزراء الخارج�ــة، نظمــت الغرفــة اإلســالم�ة للتجــارة والصــناعة  -85
ــــي كــــل مــــن طهــــران،  والزراعــــة االجتمــــاعین الخــــامس عشــــر والســــادس عشــــر للقطــــاع الخــــاص ف

م، والشــــارقة، اإلمــــارات العر��ــــة 2013أكتــــو�ر  30إلــــى  28الجمهور�ــــة اإلســــالم�ة اإلیران�ــــة مــــن 
 م، على التوالي. 2014مارس  20و  19ي المتحدة، یوم

تضـــمنت أبـــرز توصـــ�ات االجتمـــاع الخـــامس عشـــر للقطـــاع الخـــاص تجدیـــد الـــدعوة لتنشـــ�ط شـــ�كة  -86
منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي لوكـــاالت المشـــار�ع الصـــغیرة والمتوســـطة وز�ـــادة ق�مـــة تمو�ـــل التجـــارة 

ى.    كمـــا أوصـــى المخصـــص للمشـــار�ع الصـــغیرة والمتوســـطة ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص األخـــر 
االجتمــاع �ضــرورة تعز�ــز تطــو�ر صــناعات الحــرف الیدو�ــة �اعت�ارهــا وســیلة لتــوفیر العمــل للنســاء 
والش�اب. كما أكد االجتماع حاجة الدول األعضاء في المنظمة لتشج�ع مؤسسات القطـاع الخـاص 

منظمـــة التعـــاون فیهـــا علـــى االســـتفادة مـــن االتفاق�ـــات القائمـــة فـــي إطـــار نظـــام األفضـــل�ة التجار�ـــة ل
اإلسالمي وٕانشاء ما یلزم مـن أطـر مؤسسـ�ة وتنظ�م�ـة السـتقطاب االسـتثمار األجنبـي الم�اشـر مـن 
الســـوق المال�ـــة اإلســـالم�ة ومـــن ثـــم تعز�ـــز االســـتثمار األجنبـــي الم�اشـــر البینـــي فـــي إطـــار منظمـــة 

 التعاون اإلسالمي. 

ة اإلمـارات العر��ــة المتحـدة یــومي انعقـد االجتمـاع الســادس عشـر للقطــاع الخـاص فــي الشـارقة بدولــ -87
م، تحت شعار "فوائد بروتوكول نظام التعر�فـة التفضـیل�ة لمنظمـة التعـاون 2014مارس  20و  19
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اإلسالمي في تعز�ز التجارة اإلسالم�ة البین�ة".  وقد نظمت المنتدى كل مـن غرفـة الشـارقة للتجـارة 
عـة، وتحـت رعا�ـة سـمو الشـیخ سـلطان بـن دمحم الصناعة والغرفة اإلسالم�ة للتجـارة والصـناعة والزرا 

القاســـمي، حـــاكم الشـــارقة. وشـــاركت فـــي فعال�اتـــه مؤسســـات مـــن القطـــاع الخـــاص ومنظمـــات مـــن 
المجتمــــع المــــدني فــــي الــــدول األعضــــاء فــــي  منظمــــة التعــــاون اإلســــالمي و�حضــــور ممثلــــین مــــن 

 مؤسسات تا�عة للمنظمة ومن منظمات دول�ة ذات صلة.  

ائل هامة من قبیل دور غرف التجـارة والصـناعة والقطـاع الخـاص فـي النهـوض تدارس المنتدى مس -88
�مســــتوى التجــــارة اإلســــالم�ة البین�ــــة إلــــى مســــتو�اته القصــــوى، ودور المنظمــــات التجار�ــــة لمنظمــــة 
التعـــاون اإلســـالمي، علـــى اقتصـــادات الـــدول األعضـــاء فـــي المنظمـــة.  وقـــد تمخـــض المنتـــدى عـــن 

أبرزهـا الحاجـة إلـى اسـتفادة القطـاع الخـاص مـن اآلل�ـات العدیـدة إصدار العدید من التوص�ات مـن 
لتمو�ــل التجــارة فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي، ومــن ضــمنها االتفاق�ــة العامــة للتعــاون االقتصــادي 
والفني والتجاري، واتفاق�ة تعز�ز االستثمارات بین الدول األعضاء في المنظمة وحمایتها وضـمانها، 

لنظام األفضل�ة التجار�ة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومن بینها بروتوكـول نظـام واالتفاق�ة اإلطار�ة 
التعر�فــــة التفضــــیل�ة، وقواعــــد المنشــــأ.  كمــــا أوصــــى المنتــــدى �ضــــرورة اإلســــراع فــــي تنفیــــذ الخطــــة 
االســــتراتیج�ة لتعز�ــــز وتنم�ــــة قطــــاع المشــــروعات الصــــغیرة والمتوســــطة فــــي الــــدول األعضــــاء فــــي 

إنشاء آل�ات للر�ط الش�كي وت�ادل الخبرات بین األطراف اإلقتصاد�ة الفاعلة المنظمة، �ما في ذلك 
فــي قطاعـــات عدیـــدة مثـــل صـــناعة األغذ�ــة الزراع�ـــة، وحاضـــنات األعمـــال والتكنولوج�ـــا، والتمو�ـــل 

عضوا من القطاع الخاص من مختلف الدول األعضـاء  250االجتماعي. وحضر المنتدى حوالي 
 ي.في منظمة التعاون اإلسالم

 المنتدى السا�ع لسیدات األعمال

نظمت الغرفة اإلسالم�ة للتجـارة والصـناعة والزراعـة المنتـدى السـا�ع لسـیدات األعمـال فـي طهـران،  -89
.  نــــاقش المنتــــدى التحــــد�ات االجتماع�ــــة 2013أكتــــو�ر  29الجمهور�ــــة اإلســــالم�ة اإلیران�ــــة فــــي 

اإلســـالمي وســـلط الضـــوء علـــى ضـــرورة االقتصـــاد�ة التـــي تواجـــه المـــرأة فـــي بلـــدان منظمـــة التعـــاون 
تطــو�ر بــرامج بنــاء قــدرات للمــرأة �غ�ــة تمكینهــا مــن خــالل تعز�ــز التوع�ــة والتــدر�ب وٕاقامــة تواصــل 
نشط. كما ناقش االجتماع طرائق إلنشاء آل�ة خاصة لتسهیل حصول سیدات األعمال على تمو�ـل 

�ة ظـروف موات�ـة مـن خـالل دعـم إسالمي أصغر وائتمانات صغیرة. كما أبرز المنتدى الحاجة لتهئ
المشــار�ع الصــغیرة والمتوســطة التــي تمتلكهــا ســیدات أعمــال مــع ز�ــادة أنشــطة بنــاء القــدرات للنســاء 

 منظمات المشار�ع �ما في ذلك مشاطرة المعرفة.  

 إنشاء صندوق خاص للمشار�ع الصغیرة والمتوسطة: 
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صـــنادیق خاصـــة للتمو�ـــل األصـــغر  حـــددت األمانـــة العامـــة مؤسســـات المنظمـــة المعن�ـــة التـــي تـــدیر -90
واإلئتمانــات الصــغیرة و�ــدأت نقاشــا حــول طرائــق تنســیق ومواءمــة مختلــف التــدخالت التــي تضــطلع 
بهــا هــذه المؤسســات مــن أجــل تحقیــق األهــداف المرجــوة. و�ــذكر أن لكــل مــن المؤسســة اإلســالم�ة 

القطاع الخاص وصندوق لتمو�ل التجارة وصندوق التضامن اإلسالمي والمؤسسة اإلسالم�ة لتنم�ة 
التضــامن اإلســالمي للتنم�ــة، عمل�ــات تمو�ــل أصــغر �مكــن أن �ضــطلع مــن خاللهــا �المهــام التــي 
ظلــت تنفــذ تقلیــد�ا مــن خــالل صــندوق خــاص للمشــار�ع الصــغیرة والمتوســطة. وعمومــا بلــغ إجمــالي 

 م.2013مل�ار دوالر في  303اعتمادات هذه المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 برنامج ر�ادة المشار�ع إلفر�ق�ا جنوب الصحراء

ـــى لخطـــط األعمـــال  -91 ـــدول األعضـــاء بـــإجراء المســـا�قة الســـنو�ة األول ـــة العامـــة مـــؤخرا ال أشـــعرت األمان
للمشــار�ع الصــغیرة والمتوســطة فــي إفر�ق�ــا جنــوب الصــحراء، التــي تنظمهــا مجموعــة البنــك اإلســالمي 
 للتنم�ـــة. والهـــدف مـــن هـــذا البرنـــامج هـــو تحفیـــز وتعز�ـــز م�ـــادرات ر�ـــادة األعمـــال فـــي إفر�ق�ـــا جنـــوب
الصــحراء وتشــج�ع منظمــي المشــار�ع فــي المنطقــة مــن خــالل تقــد�م العدیــد مــن الفوائــد المال�ــة وغیــر 
المال�ــــة. و�شــــكل أساســــي، یرجــــى أن تمكــــن هــــذه المســــا�قة مجموعــــة البنــــك اإلســــالمي وغیرهــــا مــــن 
مصــارف التنم�ــة متعــددة األطــراف ومؤسســات القطــاع الخــاص، علــى تحدیــد منظمــي المشــار�ع كبیــرة 

تثقـــ�فهم واإلشـــراف علـــیهم فـــي إفر�ق�ـــا جنـــوب الصـــحراء لتعز�ـــز ر�ـــادة المشـــار�ع فـــي المنطقـــة. األثـــر و 
م �عــد انتهــاء األجــل األقصــى المحــدد بنها�ــة إبر�ــل لتقــد�م 2014و�توقــع انطــالق هــذه المســا�قة فــي 

 الطل�ات.

 عاشرا: التقی�م والتوص�ات:
 التجارة البین�ة اإلسالم�ة:

التعــاون اإلســالمي علــى تعز�ــز التــدابیر غیــر الجمرك�ــة، �ــالتزامن مــن المستحســن أن تركــز منظمــة  -92
مع مساعیها الحال�ـة لتشـج�ع المز�ـد مـن األعضـاء علـى االنضـمام إلـى إطـار االمت�ـازات الجمرك�ـة 
الـــذي یـــوفره نظـــام األفضـــل�ات التجار�ـــة  ومـــن ثـــم فـــإن دعـــم الـــدول األعضـــاء مطلـــوب للم�ـــادرات 

مـــن أجـــل التجـــارة" و "النافـــذة الموحـــدة"، و "ت�ـــادل المعلومـــات  والمشـــار�ع الجدیـــدة مثـــل "مســـاعدات
 اإللكترون�ة"، و"التخل�ص الجمركي المحدث".

ـــة فـــي تنســـیق  -93 ـــز التجـــارة اإلســـالم�ة البین� ـــة القصـــوى لمهمـــة الفر�ـــق االستشـــاري لتعز� تبـــرز األهم�
ة التنسـیق مختلف أنشطة مؤسسـات منظمـة التعـاون اإلسـالمي فـي مجـال التجـارة. و�ن�غـي دعـم آل�ـ

 هذه �الشكل المالئم. 
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كمـــا أن هیئـــات تشـــج�ع التجـــارة فـــي الـــدول األعضـــاء مـــدعوة للمشـــاركة بنشـــاط فـــي منتـــدى هیئـــات  -94
تشــج�ع التجــارة �منظمــة التعــاون اإلســالمي، مــن أجــل تفعیــل مختلــف أدوات تعز�ــز التجــارة لمنظمــة 

 التعاون اإلسالمي. 

مــع الــدول األعضــاء �شــأن االنضــمام إلــى نظــام  هنــاك حاجــة لمواصــلة المشــاورات رف�عــة المســتوى  -95
األفضل�ات التجار�ة لمنظمة التعاون اإلسالمي، �ما فـي ذلـك الكتـل االقتصـاد�ة اإلقل�م�ـة، ال سـ�ما 
خالل لقاءات األمین العام مع ك�ار صـناع الس�اسـات. و�ن�غـي أ�ضـا توضـ�ح وشـرح آل�ـة تعـو�ض 

ار�ـة ضـد الخسـائر فـي العائـدات لتوسـ�ع عضـو�ة الدول األعضاء المنضـمة لنظـام األفضـل�ات التج
 نظام تخف�ض التعر�فة الجمرك�ة في منظمة التعاون اإلسالمي .   

ومــع اإلشــادة �التــدخالت الهائلــة للمؤسســة اإلســالم�ة لتمو�ــل التجــارة والمؤسســة اإلســالم�ة لتنم�ــة  -96
إال  أنــه مــن الواضــح  القطــاع الخــاص والمؤسســة اإلســالم�ة لتــأمین االســتثمار وائتمــان الصــادرات،

أن الــدول األعضــاء ومؤسســات القطــاع الخــاص والمنظمــات المجتمع�ــة تحتــاج إلــى أن تكــون أكثــر 
اطالعا على سلسلة المشار�ع و األنشطة التي تمولهـا هـذه المؤسسـات.   وفـي هـذا الصـدد، ین�غـي 

سـتفیدة حـول نشر وتعم�م  نشـرة توضـ�ح�ة  علـى نطـاق واسـع فـي الـدول األعضـاء والمؤسسـات الم
 المشار�ع التي نفذتها وتنفذها هذه المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي.   

 خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي في مجال القطن

هناك حاجة لتشج�ع جم�ع الدول األعضاء المعن�ة على تحدید أولو�اتها من مشار�ع القطـن وٕادراج  -97
هــذه المشــار�ع فــي قائمــة أولو�ــات التنم�ــة الوطن�ــة. تمثــل تأكیــدات البنــك اإلســالمي للتنم�ــة مــؤخرا 
وضــع مشــار�ع فــي إطــار خطــة عمــل المنظمــة فــي مجــال القطــن علــى جــدول أعمــال اســتراتیج�ات 

 اكة القطر�ة لألعضاء الخاصة �ه  خطوة في االتجاه الصح�ح . الشر 

یتطلــب اإلســراع فــي بــدء المشــار�ع المعتمــدة ق�ــام الــدول األعضــاء بإعــادة تقــد�م مشــار�ع القطــن فــي  -98
ـــة للتمو�ـــل، مـــن خـــالل القنـــاة الرســـم�ة العاد�ـــة، إلـــى البنـــك اإلســـالمي للتنم�ـــة  صـــ�غة شـــاملة وقابل

 والمؤسسات المال�ة األخرى. 

 تنم�ة قطاع الس�احة:

مــن شــأن إحــداث جــائزتي "مدینــة منظمــة التعــاون اإلســالمي الســ�اح�ة" و "خــتم التمیــز فــي صــناعات  -99
الحــرف الیدو�ــة" أن �حفــز، �ــال شــك، أنشــطة الســ�احة البین�ــة فــي إطــار المنظمــة.  وفــي هــذا الصــدد، 

المعلومـات فـي أوسـاط  نشجع الدول األعضاء على إرسال ترش�حاتها في الوقـت المناسـب ونشـر هـذه
 أصحاب المصلحة في مجال الس�احة بها، وخاصة بین أصحاب المشار�ع الصغیرة والمتوسطة.  
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كمـــا أن عقـــد المـــؤتمر الـــدولي األول حـــول الســـ�احة الحالل/الشـــرع�ة فـــي إندون�ســـ�ا ســـوف �ضـــیف  -100
ة مـن منظمـة فصال آخر مهما للجهود الرام�ة إلى توس�ع نطاق المنتجات اإلسالم�ة كمساهمة هامـ

مــن حیــث الصــلة بتطــو�ر  2015التعــاون اإلســالمي فــي األهــداف اإلنمائ�ــة لأللف�ــة لمــا �عــد عــام 
 استراتیج�ات التعاون المحل�ة.  

 دور القطاع الخاص:

إن نتائج المنتدى السادس عشر للقطاع الخاص الذي عقد فـي الشـارقة حـول ضـرورة تعز�ـز جهـود  -101
محــل  ار�ــة لمنظمــة التعــاون اإلســالمي هــيام األفضــل�ة التجالـدعوة مــن جانــب القطــاع الخــاص لنظــ

إشــادة. وكــذا مســائل اإلدارة الرشــیدة للشــركات وتشــج�ع المنتجــات المال�ــة اإلســالم�ة، �مــا فــي ذلــك 
 ر�ادة اإلعمال ودعم تمكین الش�اب والنساء. 

ـــذ اســـتراتیج�ة تطـــو�ر قطـــاع المشـــار�ع الصـــغیرة والمتوســـطة -102 ـــدعوة لتنفی ـــة فـــي  ین�غـــي إ�ـــالء ال أولو�
المرحلـــة المقبلـــة، وذلـــك لتنفیـــذ مختلـــف القـــرارات والمقـــررات �شـــأن ز�ـــادة دور القطـــاع الخـــاص فـــي  
الـدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي. وٕالــى هــذا الحــد، ین�غــي تنشــ�ط المشــار�ع المقترحــة 

�انـات للمسـتثمر�ن منذ أمد، المتعلقة بإنشاء شـ�كة لمراكـز األعمـال وحاضـنات التكنولوج�ـا وقاعـدة ب
 الممولین ومنظمات رأس المال االستثماري في وقت ل�س ب�عید.  

   

 التخفیف من وطأة الفقر

شــكل نقــص المــوارد عائقــا أمــام أنشــطة مختلــف صــنادیق التخفیــف مــن حــدة الفقــر، مثــل صــندوق  -103
التضامن اإلسالمي للتنم�ة وصندوق التضامن اإلسالمي.ومن ثم فإن تعبئة التعهدات المختلفة في 
إطــار هــذه الصــنادیق وتخصــ�ص األوقــاف لتــوفیر المســاهمات العین�ــة أمــر ضــروري ین�غــي إ�الئــه 

 ى.  أولو�ة قصو 
 

 

 األمانة العامة 
 منظمة التعاون اإلسالمي 

 جدة، المملكة العر��ة السعود�ة
  2014أبر�ل  10
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 )2014مارس  30الدول األعضاء التي وقعت/صادقت على اتفاق�ات نظام األفضل�ة التجار�ة لمنظمة التعاون اإلسالمي (حتى   
 
  م.

 الدول األعضاء
 نظام التعر�فة التفضیل�ةبروتوكول  اإلطار�ة االتفاق�ة

قواعد المنشأ لنظام األفضل�ة التجار�ة 
 لمنظمة التعاون اإلسالمي،

 تقد�م الوثائق

  التصدیق التوق�ع التصدیق التوق�ع التصدیق التوق�ع
 √ --- √ √ * √ √ ال�حر�ن 1

 √ √ √ √ √ √ √ بنغالد�ش 2

  --- √ --- √ --- √ بوركینا فاسو 3

  --- √ --- √ --- √ بنین 4
  --- √ --- √ √ √ الكامیرون  5

  --- --- ---- --- --- √ تشاد 6
  --- √ --- √ --- √ جزر القمر 7

  --- √ --- √ --- √ كوت د�فوار  8
  --- √ --- √ √ √ جیبوتي 9
  --- --- --- √ √ √ مصر 10
  --- --- --- --- √ * الغابون  11
  √ * √ * √ √ غامب�ا 12

  --- √ --- √ √ √ غین�ا 13

  --- √ --- √ --- √ غین�ا ب�ساو 14

  --- √ --- √ √ √ إندون�س�ا 15

  √ * √ √ √ √ إیران 16

  --- --- --- --- √  √ العراق 17
 √ √ √ √ √ √ √ األردن 18

 √ --- √ --- √ √ √ الكو�ت 19

  --- --- --- --- √ √ لبنان 20

  --- --- --- --- √ √ لیب�ا 21

 √ √ √ √ √ √ √ مالیز�ا 22

  --- --- --- --- √ * جزر المالدیف 23

  --- √ --- √ --- √ مور�شیوس 24

  √ √ √ √ √ √ المغرب 25

  --- √ --- √ --- √ النیجر 26

  --- √ --- √ --- √ نیجیر�ا 27
 √ √ √ √ √ √ √ عمان 28

 √ √ √ √ √ √ √ �اكستان 29

  √ √ √ √ √ √ فلسطین 30

 √ √ √ √ √ √ √ قطر 31

 √ √ √ √ √ √ √ السعود�ة 32

  --- --- --- --- √ √ السنغال 33

  --- √ --- √ --- √ سیرالیون  34

  √ √ √ √ √ √ الصومال 35
  --- √ --- √ --- √ السودان 36

 √ √ √ √ √ √ √ سور�ا 37

  --- √ --- √ √ √ تونس 38

 √ √ √ √ √ √ √ ترك�ا 39

 √ √ √ √ √ √ √ اإلمارات 40

  --- --- --- --- √ √ أوغندا 41

 41 30 33* 16 32* 15 12 
 
 
 
 
Report of GS- 30th COMCEC-FC 
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	1- تواصل الأمانة العامة متابعة وتنسيق مختلف عمليات مؤسسات المنظمة ذات الصلة العاملة في مجال التعاون الاقتصادي، وفقا لقرارات المنظمة واتفاقاتها ومقرراتها ذات الصلة. ويغطي هذا التقرير مختلف نتائج جهود التنسيق هذه، بما فيها سلسلة التدابير التي اتخذتها ال...
	2- ومن أبرز الأنشطة التي يغطيها التقرير الجهود المختلفة الرامية إلى تفعيل نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري، واتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لتشجيع وحماية وضمان الاستثمار فيما بين الدو...
	3- وخلال السنة قيد الدراسة، عقد الاجتماع السادس عشر للقطاع الخاص والاجتماع الثلاثون للجمعية العامة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 19 و20 مارس 2014. وأعطى الاجتماعان دفعة أكبر لدور القطاع الخاص...
	4- وفي قطاع الزراعة، أقر مجلس وزراء الخارجة في دورته الأربعين النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، فيما يجري تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة ببناء قدرات العاملين في مجال الإرشاد الزراعي والتي تعرف تقدما ملحوظا.
	5- ويشمل التقرير كذلك تقييما عاما للأنشطة التي أُنجزت فبما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل العشري للمنظمة وقرارات الكومسيك خلال العام قيد المراجعة. ومن النقاط القوية في هذا الصدد زيادة تنسيق أنشطة مختلف مؤسسات المنظمة كما تجسد ذلك في المساعي المختلفة التي ق...
	6- استمر التركيز منذ الدورة التاسعة والعشرين للكومسيك على مسألة تفعيل نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي وعلى تنفيذ اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري، وكذا اتفاقية المنظمة لتشجيع وحماية وضمان الاستثما...
	7- استمر حجم المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة في الارتفاع خلال العام قيد الدراسة، إذ ارتفع حجمها من 3.88 تريليون دولار أمريكي سنة 2011 إلى 4.13 تريليون دولار أمريكي سنة 2012، أي بزيادة بنسبة 22%.  وشكلت التجارة بين الدول الأعضاء في المن...
	8- وبلغت قيمة التجارة البينية في إطار المنظمة سنة 2012 ما مجموعه 751.68 مليار دولار مقابل 681.60 مليار دولار سنة 2011، أي بزيادة بنسبة 26.5%. وفي نفس الوقت ارتفعت حصة التجارة البينية في إطار المنظمة من مجموع تجارة الدول الأعضاء من 17.80% سنة 2011 إلى ...
	9- عقد المركز الإسلامي لتنمية التجارة (مركز الدار البيضاء) والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، انسجاما مع أهداف التنسيق والتآزر بين مؤسسات المنظمة في مجال التجارة البينية، الاجتماع السادس لفريق منظمة التعاون الإسلامي الاستشاري المعني بتعزيز الت...
	10- وتتمثل التوصيات البارزة التي اعتمدها الاجتماع لتعزيز عمل الفريق الاستشاري ما يلي: إعداد تقرير شامل حول تقييم عمل الفريق الاستشاري، وزيادة تعزيز التنسيق والتآزر بين مؤسسات المنظمة ذات الصلة في المجال التجاري حول تنفيذ الأنشطة المشتركة، وتسريع تنفيذ...
	11- عُقِد الاجتماع الأول للشبكة العالمية لهيئات تشجيع التجارة في منظمة التعاون الإسلامي بالشراكة بين المركز الإسلامي لتنمية التجارة وغرفة الشارقة للتجارة والصناعة بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 17 و18 مارس 2014، وحضر الاجتماع ممثلون عن ح...
	12- واتفق الاجتماع من بين ما اتفق عليه على إطلاق شبكة منظمة التعاون الإسلامي لهيئات تشجيع التجارة، وتكليف مركز الدار البيضاء لمهمة سكرتارية الشبكة، وإنشاء موقع الكتروني تفاعلي خاص بالشبكة، وعقد مؤتمر عالمي للشبكة، وإحداث جائزة لأفضل هيئة لتشجيع التجار...
	13- استمرت الجهود الرامية إلى ضمان تنفيذ الدول الأعضاء للصكوك متعددة الأطراف لنظام الأفضليات التجارية للمنظمة. ووقعت على الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضليات التجارية إلى اليوم 41 دولة عضو وصادقت عليها 30 دولة، فيما وقعت على بروتوكول التعريفة التفضيلية ...
	14- في هذا السياق، تطلب الأمانة العامة من الدول الأعضاء التي لم تستكمل بعد عمليات التوقيع والتصديق على نظام الأفضليات التجارية ولم تسلم بعد قوائم منتجاتها وفقاً للأحكام ذات الصلة التي تضمنتها قرارات مجلس وزراء الخارجية القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وي...
	15- ومن حسن الحظ أن لجنة المفاوضات التجارية ستنعقد سنة 2014 بمجرد الحصول على العدد اللازم من التصديقات وقوائم الامتيازات.
	16- وجددت الأمانة العامة دعوتها للدول الأعضاء لإدخال بعض الصكوك التجارية الهامة متعددة الأطراف حيز النفاذ. وقد دخلت الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء واتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء حيز النف...
	17- ووقعت 47 دولة على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء وصادقت عليها 32 دولة، فيما وقع على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات 38 دولة وصادقت عليها 27 دولة. وإذا كانت الاتفاقية الأولى تنص على تسهيل المبادلات التجا...
	18- عقد المركز الإسلامي لتنمية التجارة سنة 2013 بالتعاون مع السلطات ذات الصلة في الدول الأعضاء معارض تجارية وأخرى متخصصة منها المعرض الأول للصناعات اليدوية للدول الأعضاء في المنظمة في الفترة من 11 إلى 14 ابريل 2013 بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، وا...
	19- استمرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة سنة 2013 في توسيع عملياتها الرامية إلى تطوير التجارة البينية في إطار المنظمة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى يتم الحفاظ على موارد المؤسسة. وبلغت اعتمادات المؤسسة لقطاع التجارة سنة 2013 حوالي 4938 ملي...
	20- وبلغت الالتزامات الجديدة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 1791مليون دولار مقابل 1657 مليون دولار سنة 2012، أي بزيادة 8%. وفي نفس السياق، بلغت قيمة الأعمال التي أمنتها المؤسسة سنة 2013 ما مجموعه 2439 مليون دولار مقابل 2343 مليون ...
	21- أمنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات منذ إنشائها صادرات متراكمة للدول الأعضاء بقيمة إجمالية قدرها 12.4 مليار دولار، وواردت قيمتها 8 مليار دولار. ودفعت المؤسسة مقابل مطالبات التأمين 28.5 مليون دولار خلال نفس الفترة.
	22- عقد معهد المعايير والمقاييس في البلدان الإسلامية حلقة دراسية حول موضوع "بناء وتحسين قدرات وضع المعايير والمقاييس والاعتماد في بلدان المنظمة الأقل نمواً" بتعاون ودعم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA)، والمؤسسة التركية للمعايير (TSE) والمؤس...
	23- ومن المنتظر عقد أربع حلقات أخرى حول "بناء وتحسين قدرات وضع المعايير والمقاييس والاعتماد في بلدان المنظمة" في العام المقبل في المناطق التالية: أ- بلدان شمال أفريقيا الناطقة بالعربية، ب- البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية، ج- البلدان الأفريقية النا...
	24- عملت الأمانة العامة على توعية الدول الأعضاء بخصوص الأجندة الجديدة لمعهد المعايير والمقاييس فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بشهادات الحلال التي تصدرها المؤسسات الأعضاء في المعهد وفقاً للقرار الصادر عن الاجتماع الخامس للجمعية العامة للمعهد والذي عقد ف...
	25- نشر المعهد معايير الأغذية الحلال الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي/المعهد. واعتمدت الجمهورية التركية رسمياً هذه المعايير فعملت خلال العامين الأخيرين على التصديق على شهادات الحلال. ووقع المعهد الاتفاقية التي تجمعه بالدول الأعضاء من أجل توزيع معايير ال...
	26- عقد الاجتماع السابع لمجلس إدارة المعهد والاجتماع الخامس لجمعيته العامة في إسطنبول، بالجمهورية التركية في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2013.
	27- بدأت الترتيبات لمرحلة دراسة جدوى المشروع، تكملة لحلقة التصديق التي عقدت في جيبوتي يومي 18 و19 ديسمبر 2013 حول التقرير السنوي عن دراسات الجدوى المسبقة حول الحلقات الناقصة في ممر داكار – جيبوتي الذي سينفذه كل من الاتحاد الأفريقي والشراكة الاقتصادية ...
	28- وهكذا حصلت الأمانة العامة على سلسلة كاملة من دراسات الجدوى المسبقة حول الحلقات الناقصة في الجزء الخاص بداكار–جيبوتي وعممتها على الدول الأعضاء وعلى الشركاء والمؤسسات الإنمائية. كما طلبت الأمانة العامة من الدول الأعضاء ومن شركاء ومؤسسات التنمية النظ...
	29- وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن دراسة الجدوى المسبقة ركزت على جدوى الحلقات الناقصة لممر داكار–جيبوتي للنقل بمكونيه الطرقي والسككي. وتطرقت الدراسة للمميزات الفنية والاقتصادية ولأداء السكك الحديدية القائمة، وأجرت تقييما لجدوى إنشاء الحلقات الناق...
	30- وأوصت الدراسة بالانتقال إلى مرحلة استكمال دراسات التصميم النظري للحلقات الناقصة. كما أوصت بإنشاء وتشكيل لجان وطنية تضم مسؤولين من مختلف المؤسسات المعنية في قطاع النقل لمراقبة وتقييم تنفيذ الأنشطة المقررة. وشددت الدراسة على الدور الأساسي الذي تضطلع...
	31- ورداً على طلب الأمانة العامة، أعرب صندوق أبو ظبي الوطني للتنمية عن استعداده للنظر في إمكانية المساهمة في تمويل المشاريع التي تغطي الأجزاء الوطنية على طول خط السكة الحديدية المقترح بين داكار وبورت سودان بعد توصله بطلب رسمي في هذا الشأن من الدول الأ...
	32- وفي تطور ذي صلة، توصلت الأمانة العامة إلى تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب حول تقديم الدعم الاستشاري والفني اللازم من خلال النطاق العالمي لتبادل الأصول والتكنولوجيا فيما بين بلدان الجنوب (SS-GATE).  وأصحاب المشاريع الذين هم بحاجة...
	33- في هذا الصدد، تجري توعية الدول الأعضاء المعنية بأهمية الشروع في التدابير الوطنية من أجل الاستفادة من العرضين المقدمين من صندوق أبو ظبي للتنمية ووزارة النقل والمواصلات والشؤون البحرية التركية، إذ من شأن هذه التدابير أن تسهل الإسراع بعقد الاجتماع ال...
	34- حضرت الأمانة العامة المنتدى الحادي عشر للنقل والشؤون البحرية والمواصلات الذي عقد في إسطنبول بتركيا من 5 إلى 7 سبتمبر تحت رعاية الوزارة التركية للنقل والشؤون والمواصلات البحرية وشكل هذا الحدث منبراً جيداً لاطلاع المشاركين على الأنشطة الجارية للمنظم...
	35- اجتمع الأمين العام لمنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مقر الأمانة العامة يوم 17 فبراير 2014، لاستكشاف تفعيل عمليات المنظمة بما فيها مشاريعها الجديدة المتمثلة في شركة بكة للشحن، والنادي الإسلامي للحماي...
	36- عقد المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء السياحة في بانجول بجمهورية جامبيا في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2013 تحت شعار "تعزيز خلق الثروة من خلال تنمية السياحة". حضر هذا المؤتمر ممثلون عن 28 دولة من دول المنظمة الأعضاء من ضمنهم وزراء مسؤولون عن السياحة ورؤ...
	37- استعرض الوزراء وأقروا أمورا من ضمنها آلية ومعايير اختيار عاصمة السياحة الإسلامية، وآلية ومعايير منح جائزة ختم منظمة التعاون الإسلامي للامتياز في مجال الحرف اليدوية وإنشاء مركز التراث للبلدان الإسلامية.
	38- وتهدف مبادرة اختيار عاصمة السياحة الإسلامية إلى تفعيل النشاطات المشتركة في إطار المنظمة في مدينة محددة، وبالتالي تطوير الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية لتلك المدينة، مع زيادة حجم التجارة البينية في السلع والخدمات في إطار المنظمة. كما ترمي هذه الآل...
	39- يهدف إحداث جائزة ختم منظمة التعاون الإسلامي للامتياز في الحرف اليدوية إلى الحفاظ على الحرف التقليدية والمعاصرة في الدول الأعضاء وتشجيعها وتطويرها. واستعرض المؤتمر مقترح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإنشاء مركز التراث بالبلدان الإسلامية باعتباره م...
	40- اعتمد المؤتمر قرارات مختلفة حول سبل الإسراع بتنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي لتشجيع السياحة، بما في ذلك أنشطة مؤسسات المنظمة المختلفة العاملة في مجال تعزيز السياحة. وانتخب المؤتمر أعضاء جدد في لجنة التنسيق التي أعيد تشكيلها والمكلفة بتنفيذ إطار ...
	41- تدارس المؤتمر كذلك عدداً من القضايا المتعلقة بتنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي لتشجيع السياحة بين الدول الأعضاء مجدداً التأكيد على ضرورة تطوير البنى التحتية السياحية، ومواءمة السياسات والمعايير، وتشجيع المنتجات السياحية الموافقة للشريعة، وزيادة ت...
	42-  وافقت جمهورية جامبيا على استضافة الاجتماع الرابع للجنة التنسيق المعنية بالسياحة في بانجول بجمهورية جامبيا في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2014.
	43- طلب المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء السياحة من الدول الأعضاء المشارِكة في هذا المشروع الإقليمي إدراج هذا المشروع في برامجها الإنمائية المعروضة على المانحين الثنائيين ومتعددي الأطراف، وتقديم الأجزاء الوطنية الخاصة بكل منها. وفي هذا الصدد، جددت الأما...
	44- شاركت الأمانة العامة في المؤتمر الرابع للسياحة الصحية في البلدان الإسلامية الذي عقد في مشهد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يومي 26 و27 نوفمبر 2013. وأبرز الاجتماع الإمكانات الهائلة التي تزخر بها الدول الأعضاء في مجال السياحة الصحية ودورها في تحف...
	45- قرر الاجتماع، من بين أمور أخرى، مناقشة أحكام نظام الاعتماد الخاص بمنظمة التعاون الإسلامي، مع الأخذ في الاعتبار أنظمة الاعتماد الوطنية، وذلك لتسهيل هذا الشق الهام من هذا القطاع الخدماتي. ودعا الاجتماع شركات وهيئات التأمين إلى صياغة سبل وطرق التعاون...
	46- شاركت الأمانة العامة في المنتدى الثاني لمنتدى منظمة التعاون الإسلامي والكومسيك لسياحة القطاع الخاص الذي عقد في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 16 و17 ديسمبر 2013. وحضر المنتدى ممثلون عن 16 دولة عضو ودولة مراقبة واحدة. كما حضر الاجتماع الجمهورية ال...
	47- أوصى المنتدى بضرورة إنجاز برامج للتدريب والتبادل وعقد اجتماعات وحلقات دراسية بين مؤسسات الأعمال لفائدة ممثلي القطاع الخاص. وأبرز المنتدى كذلك أهمية تطوير مسارات السياحة الثقافية وتنظيم جولات مشتركة في منطقة المنظمة، مع التأكيد على ضرورة إنشاء مناب...
	48- وبالرغم من أن منتدى منظمة التعاون الإسلامي والكومسيك لسياحة القطاع الخاص يهدف إلى جمع الفاعلين السياحيين في القطاعين العام والخاص من أجل تبادل المعلومات والأفكار ومناقشة بعض التحديات الهامة، الحاضرة منها والمستقبلية، التي تواجه تنمية السياحة في بل...
	49- أقر مجلس وزراء الخارجية في دورته الأربعين التي عقدت في كوناكري بجمهورية غينيا من 9 إلى 11 ديسمبر 2013 النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي على النحو الذي أوصى به كل من فريق الخبراء في اجتماعه الذي عقد في استانا بجمهورية كازاخستان في الفت...
	50- وتعد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أحدث مؤسسة متخصصة تابعة للمنظمة ويوجد مقرها في أستانا جمهورية كازاخستان. وأنشئت المنظمة بالأساس لتنسيق وتنفيذ سياسات المنظمة المتصلة بالزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي. ولهذا الغرض ستسعى المنظمة إلى توفير...
	51- ينص النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي على تطبيقه بصورة مؤقتة بمجرد توقيعه من طرف ما لا يقل عن 10 دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على أن يدخل حيز النفاذ بصورة نهائية بعد المصادقة عليه من 10 دول أعضاء. وبما أنه قد تم ضمان العدد الل...
	52- ولهذا الغرض، أقر البنك الإسلامي للتنمية مساعدة فنية على شكل منحة تبلغ قيمتها 200 ألف دينار إسلامي (حوالي 300 الف دولار أمريكي) لإنشاء المنظمة. وستستخدم المنحة لتغطية التكاليف المتصلة بإعداد الشروط المرجعية والتوجيهات التشغيلية وخطة عمل قصيرة الأجل...
	53- وتجدد الأمانة العامة في هذا الإطار طلبها من الدول الأعضاء في المنظمة لاستكمال كافة الترتيبات الضرورية للانضمام إلى هذه المنظمة في أقرب وقت ممكن. وقد استكملت حكومة جمهورية كازاخستان من جانبها ترتيبات تعيين مدير عام لأمانة المنظمة مما سيسهل انطلاق ع...
	54- وفقا للقرارات ذات الصلة بتطوير القدرات الفنية في قطاع الزراعة، توسطت الأمانة العامة لدى البنك الإسلامي للتنمية الذي وفر التمويل المناسب لتنظيم ورشة عمل تدريبية لخبراء الإرشاد الزراعي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.  وفي هذا الصدد، نظم مر...
	55- وخلال البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام، شارك خبراء الإرشاد الزراعي من 18 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي  في التدريب، لتعميق معرفتهم بوسائل الإرشاد الزراعي المبتكرة، والتطبيقات الاستشارية، وأساليب الإرشاد الزراعي وتقنياته، والتعاون الدولي وبين ا...
	56- وخرج الخبراء، في ختام البرنامج التدريبي، بمجموعة من التوصيات ركزت، من بين جملة أمور، على أهمية نجاعة القدرة المؤسسية والتقنيات والبحوث؛ وتحسين دورات التدريب المهني قصيرة المدى، والفرص التعليمية غير الرسمية؛ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإرش...
	57- في إطار تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي في مجال القطن (2007-2016) جددت الأمانة العامة في يناير 2014 اتصالاتها بمالكي المشاريع وطلبت منهم إعادة تقديم مشاريع القطن المقترحة بصيغة شاملة وقابلة للتمويل من خلال القناة الرسمية المعتادة.  ومن شأن هذ...
	58- بعد تعميم المشروع الذي يستهدف تعزيز إنتاجية القطن، المقدم من معهد البحوث الزراعية في السنغال/شركة التنمية والأقمشة المنسوجة (SODEFITEX)، أحد مراكز التميز في خطة عمل القطن،  على مختلف الجهات المعنية، تلقت الأمانة العامة ردود من الصندوق الكويتي للتن...
	59- من جانبه، نظم مركز أنقرة، في إطار برامجه لبناء القدرات، خمس دورات تدريبية في الهندسة الزراعية وتكنولوجيا ألياف القطن في عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي، وهي أوغندا وموزمبيق وتوغو ومالي منذ أكتوبر 2013.
	60- بالإضافة إلى المشاورات الجارية مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن الدعم التقني لأصحاب مشروع القطن بمنظمة التعاون الإسلامي، أحيطت الأمانة العامة بعرض حكومة تركيا تقديم دعم تقني مماثل.  كما أدرجت الأمانة العامة هذا المشروع على ...
	61- في نوفمبر 2012، تم إنجاز مرحلة اعتماد البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا، ووصل مستوى التزامات تمويل البرنامج من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ما مجموعه 5 مليارات دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تمت تعبئة مبلغ 7 مليارات دولار من وكالات التنمية الأخرى لم...
	62- ومن الجدير بالذكر أنه مع اكتمال تنفيذ جميع المشاريع التي تدخل في إطار البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا يتوخى تحقيق النتائج التالية : البنية التحتية: سيتم بناء أو تطوير أكثر من 2,500 كم من الطرق في 13 دولة عضوا بالإضافة إلى مطارين جديدين في السنغال وا...
	63- أبرزت النجاحات التي تحققت في سياق تنفيذ البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا الحاجة إلى وضع برنامج لاحق للدول الإفريقية الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (SPDA-2)، وذلك لتعزيز التقدم الذي أحرزته هذه الدول في المجالات المختلفة.  تحقيقا لهذه الغاية، حثت الدو...
	64- وبناء على ذلك، طلبت الأمانة العامة من جميع الدول الأعضاء في المنظمة إرسال آرائها بشأن تنفيذ البرنامج وكذلك أي مقترحات ذات صلة بالبرنامج اللاحق الوشيك.  بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأمانة العامة حاليا مع البنك الإسلامي للتنمية على عقد اجتماع فريق للخبر...
	65- وفي ضوء ما سبق، فإن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مدعوة بموجب هذا للرد على طلب الأمانة العامة بشأن مقترحات حول البرنامج اللاحق.
	66- واصل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية توسيع أنشطته للتخفيف من حدة الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ويستكشف الصندوق الفرص الممكنة لتوفير موارد تكميلية، من خلال آليات مثل الصناديق الاستئمانية، وت...
	67- وضع صندوق التضامن الإسلامي إطارا لإنشاء صناديق استئمانية لدعم برامج الحد من الفقر مع الجهات المانحة المهتمة، بما في ذلك الحكومات والمحسنين والشركات الخاصة والمؤسسات الإنمائية وغيرها، تمت الموافقة عليه في الدورة الأربعين لمجلس إدارة صندوق التضامن ا...
	68- كما وضع الصندوق أيضا سياسة استثمارية شاملة بهدف ضمان مصدر دخل ثابت له، بما يتفق مع الاحتياجات من الموارد والحفاظ على القيمة الحقيقية للمبالغ الأصلية المستثمرة للصندوق على المدى الطويل.
	69- اعتمد الصندوق، حتى تاريخه، 49 مشروعا بتمويل مباشر من عوائده، بالإضافة إلى تمويل مشترك من البنك الإسلامي للتنمية والحكومات والممولين الآخرين.  وتقدر التكلفة  التراكمية لهذه المشاريع بـ 1.86 مليار دولار أمريكي. وتقدر مساهمة الصندوق في هذه البرامج بـ...
	70- وبلغت المبالغ المدفوعة حتى الآن 42.0 مليون دولار أمريكي. ويعود انخفاض المدفوعات إلى حداثة محفظة الصندوق نسبيا وإلى أن تمويل الصندوق عادة ما يخصص للمكونات "غير الأساسية" من المشاريع الممولة التي تنفذ في سياق اكتمال دورة تنفيذ المشروع.
	71- أطلق صندوق التضامن الإسلامي للتنمية برنامج مشروع القرى المستدامة  في مايو 2011 ليُنفذ في البداية في ستة بلدان أفريقية في السنوات الثلاث المقبلة. ويهدف البرنامج، المستوحى جزئيا من مشروع قرى الألفية للأمم المتحدة، لتقديم نموذج متكامل ومتعدد القطاعات...
	72- ويعكف الصندوق حاليا على وضع برامج رائدة جديدة مثل برنامج الحد من الفقر الحضري، والطاقة المتجددة لبرنامج الحد من الفقر، وبرنامج  إنقاذ الأمهات.
	73- يعتزم الصندوق اتخاذ عدد من الخطوات الرامية إلى تكثيف الجهود لتعبئة الموارد والدعوة.  وتشمل هذه الخطوات ما يلي:
	أ- تعزيز الجهود لتعبئة الموارد من خلال المشاورات مع البلدان الأعضاء، والاستفادة من المصادر غير التقليدية، مثل تبرعات المحسنين، والتبرعات العينية وتبرعات أراضي الأوقاف في البلدان الأعضاء، الخ.
	ب-   الانخراط في العمل مع القطاع الخاص في إطار مبادرات الصندوق للمسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلا عن مفاتحة الأفراد والمؤسسات ذوي الدخول الصافية المرتفعة داخل البلدان الأعضاء لالتماس تبرعات للصندوق.
	ب-   الانخراط في العمل مع القطاع الخاص في إطار مبادرات الصندوق للمسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلا عن مفاتحة الأفراد والمؤسسات ذوي الدخول الصافية المرتفعة داخل البلدان الأعضاء لالتماس تبرعات للصندوق.
	ب-   الانخراط في العمل مع القطاع الخاص في إطار مبادرات الصندوق للمسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلا عن مفاتحة الأفراد والمؤسسات ذوي الدخول الصافية المرتفعة داخل البلدان الأعضاء لالتماس تبرعات للصندوق.
	ج- وضع استراتيجية الصندوق الثانية للفترة (2014-2016).
	د- إنشاء صناديق استئمانية خاصة بمكافحة الفقر تحت مظلة الصندوق.  وسوف تهدف هذه الصناديق لتمويل توفير الخدمات الأساسية للفقراء، مثل التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية، والتمويل الأصغر، والزراعة والتنمية الريفية، والطاقة للفقراء، والإغاثة في حالات ...
	ه- ومن شأن التنفيذ الفعال لسياسة الصندوق الاستثمارية المعتمدة أن يزيد من موارد الصندوق.
	و- توسيع الشراكات لتعزيز الفعالية التمويلية للصندوق.
	74- ويتطلع الصندوق بتفاؤل إلى تنفيذ البلدان الأعضاء قرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بدعم أنشطة الصندوق في معالجة الفقر في البلدان الأعضاء، بما في ذلك قرارات مجلس المحافظين المتعلقة بالصندوق لتمكينه من تعبئة رأس المال المستهدف وهو 10 مليارات دو...
	75- تواصل الأمانة العامة التفاعل مع المؤسسات  التابعة لها والشركاء الآخرين بهدف استنباط طرق ووسائل تعميم التعاون في القطاع المالي بين الدول الأعضاء. وفي هذا الصدد، تستكشف الأمانة العامة مع معهد البحوث الإسلامية والتدريب (IRTI) سبل تبادل أفضل الممارسات...
	76- كما أن تكثيف الاتصالات مع الجهات المعنية والمؤسسات الوطنية لتنفيذ هذا الإطار التعاوني أثرى المساعي الأخيرة مع جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وهي المؤسسة التي شاركت مشاركة وثيقة في تنظيم المؤتمرات الدولية الثمانية الماضية للاقتصاد والتمويل الإسلامي (...
	77- وفي نفس السياق ، تواصل الأمانة العامة حضور اجتماعات البنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومتابعة نتائجها، وتنعقد جلساتها لعامي 2013 و2014 في المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا على التوالي. إذ تسلط ال...
	78- نظم مركز أنقرة، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي اجتماع البنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة، المملكة العربية السعودية، في الفترة 27-28 /11/2013، اشتمل الاجتماع المنعقد على مدى يومين على ورشة عمل...
	79- وخلال ورشة العمل، ناقش خبراء من البنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القضايا المتعلقة بالتطورات الأخيرة في الإصلاحات التنظيمية المالية الدولية، بما في ذلك معايير بازل (3)، والآثار المتوقعة على الصعيدين الوطني...
	80- استعرض اجتماع المحافظين، الذي رأسه سعادة الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي،  التقرير المرحلي لفرق العمل الثلاثة المعنية بإدارة السيولة في التمويل الإسلامي؛ واللوائح الكلية الحصيفة؛ ونظم الدفع، والتي تم تشكيلها بموجب قرارات اجتم...
	81- اعتمد الاجتماع، بناء على مداولاته،  بيانا ختاميا تضمن ما يلي بشكل أساسي:
	82- كما رحب الاجتماع بعرضي جمهورية إندونيسيا وجمهورية سورينام استضافة اجتماعي عامي 2014 و2015 على التوالي.
	83- نظم مركز أنقرة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية الدورة الرابعة للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي في أنقرة، تركيا، في 21-23 أبريل 2014.  ناقشت هذه الدورة مسائل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تطوير البيانات المفتوحة، وتعزيز القدرات ال...
	84- كثفت الأمانة العامة نشاطاتها للتنسيق مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وغيرها من المؤسسات ذات الصلة ضمن جهودها المستمرة لتنفيذ مختلف قرارات المنظمة التي لها أثر في زيادة دور القطاع.   ومن بين الأمور التي حظيت باهتمام خاص خلال الفترة قي...
	85- منذ انعقاد الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية، نظمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الاجتماعين الخامس عشر والسادس عشر للقطاع الخاص في كل من طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية من 28 إلى 30 أكتوبر 2013م، والشارقة، الإمارات العربية الم...
	86- تضمنت أبرز توصيات الاجتماع الخامس عشر للقطاع الخاص تجديد الدعوة لتنشيط شبكة منظمة التعاون الإسلامي لوكالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قيمة تمويل التجارة المخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى.    كما أوصى الاجتماع بضر...
	87- انعقد الاجتماع السادس عشر للقطاع الخاص في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 19 و 20 مارس 2014م، تحت شعار "فوائد بروتوكول نظام التعريفة التفضيلية لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التجارة الإسلامية البينية".  وقد نظمت المنتدى كل من غرفة ال...
	88- تدارس المنتدى مسائل هامة من قبيل دور غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص في النهوض بمستوى التجارة الإسلامية البينية إلى مستوياته القصوى، ودور المنظمات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، على اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة.  وقد تمخض المنتدى عن إصد...
	89- نظمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة المنتدى السابع لسيدات الأعمال في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 29 أكتوبر 2013.  ناقش المنتدى التحديات الاجتماعية الاقتصادية التي تواجه المرأة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي وسلط الضوء على ...
	90- حددت الأمانة العامة مؤسسات المنظمة المعنية التي تدير صناديق خاصة للتمويل الأصغر والإئتمانات الصغيرة وبدأت نقاشا حول طرائق تنسيق ومواءمة مختلف التدخلات التي تضطلع بها هذه المؤسسات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. ويذكر أن لكل من المؤسسة الإسلامية لتمو...
	91- أشعرت الأمانة العامة مؤخرا الدول الأعضاء بإجراء المسابقة السنوية الأولى لخطط الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا جنوب الصحراء، التي تنظمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. والهدف من هذا البرنامج هو تحفيز وتعزيز مبادرات ريادة الأعمال في إفر...
	92- من المستحسن أن تركز منظمة التعاون الإسلامي على تعزيز التدابير غير الجمركية، بالتزامن مع مساعيها الحالية لتشجيع المزيد من الأعضاء على الانضمام إلى إطار الامتيازات الجمركية الذي يوفره نظام الأفضليات التجارية  ومن ثم فإن دعم الدول الأعضاء مطلوب للمبا...
	93- تبرز الأهمية القصوى لمهمة الفريق الاستشاري لتعزيز التجارة الإسلامية البينية في تنسيق مختلف أنشطة مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال التجارة. وينبغي دعم آلية التنسيق هذه بالشكل الملائم.
	94- كما أن هيئات تشجيع التجارة في الدول الأعضاء مدعوة للمشاركة بنشاط في منتدى هيئات تشجيع التجارة بمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل تفعيل مختلف أدوات تعزيز التجارة لمنظمة التعاون الإسلامي.
	95- هناك حاجة لمواصلة المشاورات رفيعة المستوى مع الدول الأعضاء بشأن الانضمام إلى نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الكتل الاقتصادية الإقليمية، لا سيما خلال لقاءات الأمين العام مع كبار صناع السياسات. وينبغي أيضا توضيح وشرح آلي...
	96- ومع الإشادة بالتدخلات الهائلة للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إلا  أنه من الواضح أن الدول الأعضاء ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية تحتاج إلى أن ت...
	97- هناك حاجة لتشجيع جميع الدول الأعضاء المعنية على تحديد أولوياتها من مشاريع القطن وإدراج هذه المشاريع في قائمة أولويات التنمية الوطنية. تمثل تأكيدات البنك الإسلامي للتنمية مؤخرا وضع مشاريع في إطار خطة عمل المنظمة في مجال القطن على جدول أعمال استراتي...
	98- يتطلب الإسراع في بدء المشاريع المعتمدة قيام الدول الأعضاء بإعادة تقديم مشاريع القطن في صيغة شاملة وقابلة للتمويل، من خلال القناة الرسمية العادية، إلى البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الأخرى.
	99- من شأن إحداث جائزتي "مدينة منظمة التعاون الإسلامي السياحية" و "ختم التميز في صناعات الحرف اليدوية" أن يحفز، بلا شك، أنشطة السياحة البينية في إطار المنظمة.  وفي هذا الصدد، نشجع الدول الأعضاء على إرسال ترشيحاتها في الوقت المناسب ونشر هذه المعلومات ف...
	100- كما أن عقد المؤتمر الدولي الأول حول السياحة الحلال/الشرعية في إندونيسيا سوف يضيف فصلا آخر مهما للجهود الرامية إلى توسيع نطاق المنتجات الإسلامية كمساهمة هامة من منظمة التعاون الإسلامي في الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد عام 2015 من حيث الصلة بتطو...
	101- إن نتائج المنتدى السادس عشر للقطاع الخاص الذي عقد في الشارقة حول ضرورة تعزيز جهود الدعوة من جانب القطاع الخاص لنظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي هي محل إشادة. وكذا مسائل الإدارة الرشيدة للشركات وتشجيع المنتجات المالية الإسلامية، بما ...
	102- ينبغي إيلاء الدعوة لتنفيذ استراتيجية تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولوية في المرحلة المقبلة، وذلك لتنفيذ مختلف القرارات والمقررات بشأن زيادة دور القطاع الخاص في  الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وإلى هذا الحد، ينبغي تنشيط المشاري...
	التخفيف من وطأة الفقر
	103- شكل نقص الموارد عائقا أمام أنشطة مختلف صناديق التخفيف من حدة الفقر، مثل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي.ومن ثم فإن تعبئة التعهدات المختلفة في إطار هذه الصناديق وتخصيص الأوقاف لتوفير المساهمات العينية أمر ضروري ينبغي إيلائه ...
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