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 أوال: مقدمة:
 والثالثين الواحدة الدورة إلى المقدم اإلسالمي التعاون لمنظمة العام األمين تقرير منذ .1

 نوفمبر 26-23 الفترة في تركيا، جمهورية، اسطنبول في عقدت التي لكومسيكل
 التعاون منظمة لقرارات السريع التنفيذ مانلض المكثفة الجهود استمرت ،2015

 من سلسلة إلى وباإلضافة. واالقتصادي االجتماعي التعاون مجال في اإلسالمي
 المشاريع خالل من الصلة ذات اإلسالمي التعاون منظمة مؤسسات قبل من التدخالت
 مويلوالت، الزراعية الصناعات وتنمية التحتية البنيةو  التجارة مجاالت في الجارية
جراءات معايير ووضع الصغر، متناهي  التعاون منظمة في الحالل األغذية وا 

 بشأن اإلسالمي التعاون منظمة إطار لتنفيذ تنفيذي برنامج على والموافقة اإلسالمي،
 العربية المملكة) المنورة المدينة اختيار عن فضال، 2017-2016 للعام السياحة
 منظمة في للسياحة كعاصمتين ،(اإليرانية سالميةاإل الجمهورية)  تبريزو  ( السعودية
 آلسيا خاص برنامج ووضع التوالي، على 2018-2017 للعامين اإلسالمي التعاون

 هذه تجلت فقد ،(IOFS)  الغذائي لألمن اإلسالمية المنظمة وتدشين الوسطى،
 قيد الفترة خالل اإلسالمي التعاون منظمة أعمال جدول في بارز بشكل القضايا

 .الستعراضا
 أبريل 15-14 يومي اسطنبول في عشرة الثالثة اإلسالمية القمة مؤتمر انعقاد إن .2

 التعاون منظمة اسمه، جديد عشري عمل برنامج العتماد الطريق مهد قد 2016
 خطة على، المد  بعيدة أخر  أهداف بين من، يشتمل والذي ،2025 - اإلسالمي

.  ٪ 19.78 البالغ الحالي المستو  عن ٪ 25 إلى البينية التجارة حجم لزيادة
 الغذائي األمنو  الريفية والتنمية الزراعة مجال في هي المتوخاة األخر  واألهداف

 .والمتوسطة الصغيرة المشروعات والتنمية والتشغيل السياحةو  والصناعة والطاقة والنقل
 يدق العام خالل العامة األمانة بها قامت التي األنشطة مختلف إلى إضافة .3

 التعاون منظمة مؤسسات أنشطة على يركز سوف التقرير هذا فإن، االستعراض
 المنوطة القانونية للمسؤوليات ووفقا. االقتصادي المجال في العاملة المتعددة اإلسالمي
 األول السنوي التنسيقي االجتماع عقد خالل من إنجاز تحقق فقد العام، باألمين

 7 يومي اإلسالمي التعاون منظمة بمقر جدة في اإلسالمي التعاون منظمة لمؤسسات



2 

 

 المنبثقة واالستثمار للتجارة الفرعية للجنة األول االجتماع وكذلك، 2015 ديسمبر 8و
 في والمنعقد اإلسالمي التعاون منظمة لمؤسسات السنوي التنسيقي االجتماع عن

 ةبغي االجتماعان هذان عقد وقد. 2016 مارس 17و 16 يومي بالمغرب مراكش
 وفي اإلسالمي، التعاون منظمة قرارات مختلف تنفيذ عملية أولويات وتحديد تسريع
 التعاون منظمة مؤسسات بين الفعال والتعاون التآزر خلق إلى يهدفان كانا ذاته الوقت

  .اآلخرين التنمية وشركاء اإلسالمي
 

 :اإلسالمي التعاون منظمة إطار في البينية التجارة: ثانيا

 في ومبادرات برامج لتنفيذ أولوية إيالء المنظمة واصلت االستعراض، قيد السنة خالل .4
 المعارض خالل من التجارة وتعزيز الصادرات ائتمان وتأمين التجارة تمويل مجال

 تدابير واتخاذ االستراتيجية السلع وتطوير المتخصصة المعارض وتنظيم التجارية
 االرتفاع المنظمة إطار في البينية تجاريةال التبادالت واصلت فقد وعليه. التجارة تسهيل

 طفيفا ارتفاعا المنظمة في األعضاء الدول تجارة حجم إجمالي سجل وقد. 2005 منذ
 إلى 2014 في أمريكي دوالر تريليون 4.162.52 من ارتفع إذ% 7.7 بلغ

 البينية التجارة حجم إجمالي بلغ كذلك. 2015 في أمريكي دوالر تريليون 4.482.08
 مليار 802.25 ب مقارنة م2015 في أمريكي دوالر مليار 878 المنظمة طارإ في

 نسبة زادت نفسه الوقت وفي%. 9.44 قدرها بزيادة أي م،2014 في أمريكي دوالر
 في% 19.33 من األعضاء الدول تجارة إجمالي من المنظمة إطار في البينية التجارة
 %.2.33 غتبل زيادة بنسبة أي م2015 في% 19.78 إلى م2014

 استراتيجي عمل برنامج اعتماد هي عشرة الثالثة اإلسالمية القمة في األبرز والميزة .5
 في زيادة% 25 بنسبة جديدا هدفا يتضمن حيث 2025 – 2016 المقبل للعقد جديد

 .اإلسالمي التعاون منظمة إطار في البينية التجارة
 :التجارة تعزيز

مي، من خالل أجهزتها المعنية، المعارض وفقا لذلك، نظمت منظمة التعاون اإلسال .6
التجارية والمعارض المتخصصة التالية، بغية تعزيز التبادالت التجارية وزيادة فرص 

 الوصول إلى السلع والمنتجات الواردة من الدول األعضاء في المنظمة:
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المعرض األول للمنتجات العضوية والمحلية في الدول األعضاء في منظمة  -
 2015نوفمبر  1 –أكتوبر  28مي، تونس، الجمهورية التونسية التعاون اإلسال

دولة عضوا في منظمة التعاون  12شركات من  405حضر هذا المعرض  :
 زائر. 162000كما سجل حضور ، اإلسالمي

، المعرض الثاني للسياحة والسفر في الدول اإلسالمية: تشجيع السياحة العائلية -
 .2015ديسمبر  10 – 8متحدة في الفترة من في الشارقة باإلمارات العربية ال

دولة من الدول األعضاء. وقد كان المعرض  13شركة و 125حضر المعرض 
منبرا للشركات المشاركة من أجل تعزيز السياحة اإلسالمية وتبادل المعلومات 

 حول آخر المستجدات في هذا القطاع.
ظمة التعاون اإلسالمي سيعقد المعرض التجاري الخامس عشر للدول األعضاء في من .7

. كما سينظم 2016مايو  26 -22في الرياض، المملكة العربية السعودية في الفترة 
وكذلك منتد  وكاالت ، المنتد  الثاني ألجهزة تشجيع التجارة في الدول اإلسالمية

تشجيع االستثمار في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، في الرياض 
على التوالي وذلك على هامش المعرض التجاري  2016 مايو 24و 23يومي 

الخامس عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وسوف يناقش المنتديان 
جملة أمور منها تشغيل طرائق الشباك الواحد، وتطوير السلع االستراتيجية في الدول 

األجنبي األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فضال عن تشجيع االستثمار 
سيضع المنتديان آلية وساطة ، المباشر واالستثمار بين الدول اإلسالمية. وبالمثل

وطرائق إنشاء منتد  ، لمنظمة التعاون اإلسالمي من أجل تسوية النزاعات المالية
 وكاالت االستثمار في الدول اإلسالمية. 

 
 :الصادرات ائتمان وتأمين التجارة تمويل

، في تمويل التجارة من قبل أجهزة المنظمة ذات الصلة أسهمت الزيادة المضطردة .8
إسهاما ملحوظا في تحفيز القدرة اإلنتاجية وتحقيق نمو ال يستهان به في أوساط 
المشاريع المستفيدة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. إال أن االنشغال 
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ريع صغيرة جدا األساسي يتمثل في تحديد طريقة جيدة لضمان الوصول إلى مشا
 وصغيرة ومتوسطة لتمويل التجارة، خاصة في مختلف األقاليم الفرعية للمنظمة.

 التجارة لتمويل الدولية اإلسالمية المؤسسة واصلت خالل السنة قيد االستعراض، .9
اإلسالمية من خالل تنفيذ  البينية التجارة لتطوير عملياتها الموجهة نطاق توسيع

امج التعاون في التجارة وتعزيزها ودعم السلع االستراتيجية مختلف المبادرات مثل برن
والوصول إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأقل الدول األعضاء نموا وبرامج تنمية 

 التجارة البينية مثل مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول العربية.
 الدولية اإلسالمية سةإن مبادرة دعم التجارة في أفريقيا هي استراتيجية وضعتها المؤس .10

التجارة لمدة خمسة أعوام لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبر  )مبادرة  لتمويل
أفريقيا(. وقد صممت لتكون خارطة طريق لفريق أفريقيا وتكون بمثابة إطار عمل 
استرشادي يعمل من خالله الفريق على مد  خمسة أعوام وينفذ هذه االستراتيجية بغية 

قم سنوي مستهدف من االعتمادات يبلغ مليار دوالر أمريكي وذلك الوصول إلى ر 
، مع اإلسهام في الوقت ذاته في تحقيق األهداف اإلنمائية في 2019بنهاية عام 
 .دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبر اقتصاديات 

 لتمويل الدولية اإلسالمية زادت اعتمادات تمويل التجارة من المؤسسة، 2015في عام  .11
بلغ ، مليار دوالر أمريكي. وفي العام نفسه 6.047% لتصل إلى  16ة بنسبة التجار 

مليار دوالر أمريكي. وقد كان توزيع االعتمادات على حسب  4.5إجمالي الصرف 
 المناطق على النحو التالي:

 إجمالي من%  53) أمريكي دوالر مليار 3.2 المستقلة الدول رابطة وبلدان أسيا
 من%  37) أمريكي دوالر مليار 2.2 أفريقيا وشمال ألوسطا الشرق ،(االعتمادات

 دوالر مليون 590الكبر   الصحراء جنوب أفريقيا ومنطقة ،(االعتمادات إجمالي
 (. االعتمادات إجمالي من%  10) أمريكي

التجارة في القطاع الزراعي  لتمويل الدولية اإلسالمية تواصلت إسهامات المؤسسة .12
سلع مما ساعد على خلق وظائف وتحسين اإلنتاجية لتغطي طيفا عريضا من ال

بلغت االعتمادات ، 2015وتخفيف حدة الفقر وتعزيز األمن الغذائي. وفي عام 
مليون دوالر أمريكي ليحتل هذا القطاع المرتبة  733المخصصة لقطاع الزراعة 
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، 2015الثانية من حيث تلقي أعلى مخصصات بعد قطاع الطاقة. وخالل عام 
عملية في ثماني دول من  16التجارة  لتمويل الدولية اإلسالمية لمؤسسةاعتمدت ا

البلدان األعضاء. وقد كان غالبية التمويل منصبا في اتجاه دعم السلع التصديرية 
األساسية مثل القطن والفول السوداني والقمح. وتحظى أفريقيا بالنصيب األكبر في هذا 

 وجامبيا أبرز المستفيدين. الملف حيث تعد بوركينا فاسو والكاميرون
المستدام للطاقة هو المحرك الرئيسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية وله  الوصول .13

العديد من اآلثار على اإلنتاجية واألمن الغذائي والتعليم إلى غير ذلك. وفي هذا 
 التجارة في دعم قطاع الطاقة بوصفه لتمويل الدولية اإلسالمية المؤسسةالسياق، تنظر 

أحد الركائز األساسية الستراتيجية المؤسسة وعملياتها في الدول األعضاء. وفي عام 
مليون دوالر أمريكي من إجمالي  574ه بلغ تمويل منتجات الطاقة  1436

% منه 40% من هذا المبلغ بينما ذهب 34االعتمادات، حظي النفط الخام بنسبة 
  لتمويل المنتجات النفطية.

، د كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاءبغية الوصول إلى عد .14
التجارة بتوفير تمويل المرابحة للمؤسسات  لتمويل الدولية اإلسالمية المؤسسةتقوم 

التي تقوم بدورها بتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة ، المالية المحلية والبنوك التجارية
التجارة  لتمويل الدولية إلسالميةا ه أقرت المؤسسة 1436والمتوسطة. في عام 

مليون دوالر أمريكي كتمويل مرابحة من خطوتين لمنطقة أفريقيا  114إجمالي مبلغ 
التجارة حاليا تمويل  لتمويل الدولية اإلسالمية المؤسسةوتقدم  جنوب الصحراء الكبر .

المرابحة لثماني مؤسسات مالية وسيطة في خمس دول وهي نيجيريا وكوت ديفوار 
انتهت المؤسسة من ، ه 1436وفي عام ، وموزمبيق وبوركينا فاسو وتوجو. وبالمثل

مليون دوالر أمريكي لصالح تورك إكسيم بنك.  350مجمع مهم للصادرات بقيمة 
ويستخدم هذا المرفق لدعم صادرات تركيا عن طريق تقديم التمويل للمشروعات 

  الصغيرة والمتوسطة.
الصادرات معامالتها  وائتمان االستثمار لتأمين الميةاإلس ، زادت المؤسسةوبالمثل .15

الخاصة بتوسيع التجارة من خالل تشجيع تدفق االستثمارات بين الدول األعضاء. 
وتنفذ المؤسسة ذلك من خالل تقديم خدمات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية لتأمين 

ثمرين وذلك لتغطية االستثمار وائتمان الصادرات للمصدرين والمؤسسات المالية والمست
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مخاطر عدم سداد مستحقات االستيراد الناجمة عن مخاطر تجارية وغير تجارية 
وسياسية. وتقدم المؤسسة أيضا خدمات إعادة التأمين لوكاالت ائتمان الصادرات في 

 الدول األعضاء. 
ات الصادر  وائتمان االستثمار لتأمين اإلسالمية زادت عمليات التأمين التجارية للمؤسسة .16

 5.29لتصل إلى  2014مليار دوالر أمريكي في  4.32% حيث بلغت 22بنسبة 
% حيث 8وبالمثل فقد زادت التعهدات الجديدة بنسبة  .2015مليار دوالر أمريكي في 

مليار دوالر أمريكي  3.83لتصل إلى  2014مليار دوالر أمريكي في  3.56كانت 
بلغت اعتمادات التأمين الصادرة . وبشكل تراكمي، ومنذ إنشاء المؤسسة، 2015في 

مليار دوالر  27.49مليار دوالر أمريكي وبلغ إجمالي األعمال المؤمنة  27.75
أمريكي. وقد توقف معدل المطالبات اإلجمالي )المطالبات المدفوعة في مقابل األقساط 

%، وهو أقل 19 عند –المؤشر الرئيسي ألداء عمليات تأمين االئتمان  –المحصلة( 
ملحوظ من معدل هذه الصناعة. ويذكر أن أكثر ست دول استفادت من  بشكل

%( 24.00ه هي: السعودية )1436مؤسسة منذ إنشائها وحتى عام خدمات ال
%( 7.50) %( ومصر10.92%( والبحرين )12.77واإلمارت العربية المتحدة )

 %(.5.25%( وتركيا )7.15وباكستان )
 

 التجارة تسهيل
دعوتها للدول األعضاء لتنفيذ مختلف الصكوك التجارية متعددة جددت األمانة العامة  .17

 األطراف السارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
خالل السنة قيد االستعراض، صدقت كل من مملكة البحرين ودولة الكويت على قواعد  .18

ما قدمت المنشأ الخاصة بنظام األفضلية التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي. ك
المملكة المغربية قائمة منتجاتها المندرجة في إطار نظام األفضلية التجارية لمنظمة 

م. وعليه، يمكن اآلن للجنة المفاوضات 2014يوليو  18التعاون اإلسالمي في 
 لتبدأالتجارية الخاصة بنظام األفضلية التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تنعقد 

منظمة التعاون اإلسالمي لتسهيل التجارة. ويتضمن هذا التقرير التنفيذ الفوري آللية 
ملحقا يبين وضع توقيع وتصديق اتفاقيات منظمة التعاون اإلسالمي في المجال 
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م. وفي هذا الصدد، نظم مكتب تنسيق الكومسيك، 2014فبراير  30االقتصادي حتى 
األعضاء المشاركة في  بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة في تركيا، حلقة دراسية للدول

 26نظام األفضلية التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي، وذلك في أنقرة، تركيا يومي 
 م لبحث آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق هذا النظام.2015يناير  27و

لذلك، فإنه من المالئم تجديد الدعوة للدول األعضاء التي لم تكمل بعد عمليات التوقيع  .19
اتفاقيات منظمة التعاون اإلسالمي في المجال االقتصادي، للمبادرة  أو التصديق على

بذلك في أقرب فرصة ممكنة. وفي هذا السياق، قد ترغب الدول األعضاء التي وقعت 
أو صادقت على نظام األفضلية التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي، في تقديم قوائمها 

ومسيك الواردين في هذا الشأن. ويشمل وفقا ألحكام قراري مجلس وزراء الخارجية والك
ذلك تقديم حصصها السنوية المحددة من التخفيض إلى جانب قوائم المنتجات )برامج 
كمال تشريعاتها  االمتيازات، وعينة من الشهادات واألختام التي تستخدم في جماركها وا 

 الداخلية وتدابيرها اإلدارية ذات الصلة(.
دالت التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون كذلك، ووفقا لهدف تسهيل التبا .20

والتجارة اإللكترونية في ، اإلسالمي، انعقدت ورشة عمل حول "مبادرة النافذة الموحدة
منظمة التعاون اإلسالمي، ودورهما في تعزيز التجارة بين الدول األعضاء في 

. 2010نوفمبر  10و 9المملكة المغربية يومي ، المنظمة" وذلك في الدار البيضاء
وقد كان الهدف الرئيسي لورشة العمل هذه هو تبادل المعرفة والخبرات وأفضل 
الممارسات بين المشاركين فيما يتعلق بتنفيذ برامجهم الوطنية لتسهيل التجارة، وتعزيز 

 تطوير وتنفيذ مشاريع النافذة الموحدة والتجارة الال ورقية في الدول اإلسالمية.
مل من كل من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة )مركز الدار وطلبت ورشة الع

البيضاء( والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة وضع خارطة طريق وشروط 
 مرجعية لتنفيذ مبادرة النافذة الموحدة في الدول األعضاء. 

 
جراءات منظمة التعاون اإلسالمي لألغذية الحالل:  معايير وا 

الثانية واألربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الكويت  وفقا لقرار الدورة .21
بالتنسيق مع ، م، نظمت األمانة العامة2015مايو  28و 27بدولة الكويت يومي 
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مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، منتد  منظمة التعاون اإلسالمي 
جراءات األغذية الحالل وذ لك في مقر األمانة لألطراف المعنية بتوحيد معايير وا 

. وقد حضر 2015ديسمبر  10و 9العامة في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 
دولة باإلضافة إلى مؤسسات منظمة التعاون  23مشاركا من  78المنتد  نحو 

 اإلسالمي. 
وقد خرج المنتد  باتفاق بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بتوحيد المعايير  .22

ت جميع المتغيرات إلى المعايير الحالل المتفق عليها في إطار الحالل، كما أرفق
منظمة التعاون اإلسالمي. كما جر  االتفاق أيضا على ضرورة استحداث هيئة مستقلة 
لالعتماد وذلك بغية تفعيل المبادئ التوجيهية المعتمدة في منظمة التعاون اإلسالمي 

، هيئات إصدار الشهادات الحاللبشأن هيئات اعتماد الحالل التي تعطي االعتماد ل
فضال عن ضرورة إيجاد آلية لضمان االعتراف المتبادل بشهادات الحالل بين دول 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

 النقل مجال في التعاون: ثالثا
 :البواخر لمالكي اإلسالمي االتحاد أنشطة
العشرون للجمعية االجتماع السادس والثالثون للجنة التنفيذية والدورة السابعة و  عقد .23

العامة لمنظمة االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر، في دبي، دولة اإلمارات العربية 
م. وأسفر االجتماع عن توقيع مذكرة تفاهم مع ثالث 2014نوفمبر  12المتحدة يوم 

شركات للنقل البحري وبناء السفن وهي: جمعية اإلمارات للتصنيف )تصنيف(، 
صالح السفن، واالتحاد العربي للنقل البحري. والهدف من والشركة العربية لبناء  وا 

مذكرات التفاهم هذه هو تعزيز التعاون بين هذه المؤسسات والدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي في مجال تصنيف السفن واالستشارات الفنية وخدمات 

لمنظمة االتحاد  التدريب والشهادات البحرية وبناء السفن. كما عقد االجتماع السنوي
م في دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة يوم 2015اإلسالمي لمالكي البواخر لسنة 

 م.2015أكتوبر  21
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 :الريفية والتنمية الغذائي واألمن الزراعة: رابعا
، 2015تركيا، في نوفمبر ، انعقاد الدورة الحادية والثالثين لكومسيك في اسطنبول بعد .24

مة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعقد الجلسة االفتتاحية للجمعية واصلت األمانة العا
والمؤتمر اإلسالمي الوزاري السابع لألمن ، العمومية للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي
أبريل  28 – 26كازاخستان، في الفترة من ، الغذائي والتنمية الزراعية وذلك في أستانا

2016. 
ظة أنه منذ نوفمبر الماضي، وقع بلدان آخران وفي هذا اإلطار، فمن المشجع مالح .25

على ، من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وهما مصر وكوت ديفوار
صادقت كل من ، للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي. إضافة إلى ذلكالنظام األساسي 

ئي. وبذلك للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذاالنظام األساسي النيجر وبوركينا فاسو على 
يصل عدد الدول الموقعة على النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي إلى 

  دول. 3دولة بينما بلغ عدد من صادقوا عليه  25
للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي، فقد دعت ونظرا لألهمية االستراتيجية ، وبالمثل .26

نظمة التعاون اإلسالمي إلى القمة اإلسالمية الثالثة عشرة الدول األعضاء في م
االنضمام إلى النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي فضال عن اإلسراع 
في المصادقة عليه وذلك لضمان تفعيل المنظمة. كما دعت القمة اإلسالمية أيضا 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى المشاركة الفاعلة وعلى مستو  

جلسة االفتتاحية للجمعية العمومية للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي في عال، في ال
 .2016كازاخستان وذلك في أبريل 

 
  كازاخستان في الغذائي لألمن اإلسالمية للمنظمة العمومية للجمعية االفتتاحية الجلسة

للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي في عقدت الجلسة االفتتاحية للجمعية العمومية  .27
. وخالل الجلسة االفتتاحية 2016أبريل  28 – 26في الفترة من  كازاخستان، ستاناأ

للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي المكون للجمعية العمومية انتخب المجلس التنفيذي 
من ثمانية أعضاء، كما عين مدير عام مؤقت لسكرتارية المنظمة اإلسالمية لألمن 

بحثت الجمعية العمومية واعتمدت خطة عمل الغذائي. وباإلضافة إلى ذلك فقد 
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السعي لتنفيذ برامج تحقق مكاسب سريعة بغية للمنظمة لمدة خمسة أعوام تهدف إلى 
اإلسراع بعملية التبادل والتعاون بين الدول األعضاء في المنظمة اإلسالمية لألمن 

جراء بحوث ب شأن جميع الغذائي. ومن بين هذه البرامج إنشاء قاعدة بيانات شاملة وا 
نشاء صندوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة  جوانب األمن الغذائي وا 

  ووضع برامج إقليمية لألمن الغذائي.

 الزراعية والتنمية الغذائي لألمن السابع الوزاري اإلسالمي المؤتمر
، ستاناالمؤتمر اإلسالمي الوزاري السابع لألمن الغذائي والتنمية الزراعية في أعقد  .28

، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة 2016أبريل  28 – 26في الفترة من  كازاخستان
المؤتمر وقد بحث  للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي.االفتتاحية للجمعية العمومية 

الطرائق العملية لتنفيذ  اإلسالمي الوزاري السابع لألمن الغذائي والتنمية الزراعية
كما نظر في العالقة بين ، درة عن المؤتمرات الوزارية السابقةمختلف المقررات الصا

 المؤتمر والمؤسسة المتخصصة الجديدة وهي المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي.
أكد مؤتمر أستانا من جديد على ضرورة أن تخصص الدول األعضاء في منظمة  .29

ية الزراعية وبرامج التعاون اإلسالمي مزيدا من الموارد من ميزانياتها الوطنية للتنم
% من 6األمن الغذائي وذلك وفقا لقرار منظمة التعاون اإلسالمي المعني بتخصيص 

الميزانية الوطنية لهذا الغرض. كما حث المؤتمر الدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي على مواصلة دعمها للمشاريع العابرة للحدود واإلقليمية الرامية إلى تعزيز 

ين دول منظمة التعاون اإلسالمي في مجال الزراعة والتنمية الريفية واألمن التعاون ب
 الغذائي.

المنظمة اإلسالمية لألمن كما طلب وزراء الزراعة في منظمة التعاون اإلسالمي من  .30
الغذائي إجراء مزيد من الدراسة حول إنشاء مستودع األمن الغذائي لدول منظمة 

المؤتمر اإلسالمي الوزاري الرابع صية صدرت عن وذلك وفقا لتو  التعاون اإلسالمي
وكذلك إعداد دراسة تفصيلية فيما بتعلق باستحداث ، لألمن الغذائي والتنمية الزراعية

 إطار تعاون ضمن منظمة التعاون اإلسالمي في هذا المجال.
فيما يتعلق بخطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي للقطن، دعا المؤتمر مرة أخر   .31

المعتمدة ، عضاء المعنية إلى إعادة تقديم مشاريعها المختلفة المتعلقة بالقطنالدول األ
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لى إبداء اهتمام كبير ، ضمن هذه الخطة، وذلك بصيغة شاملة مقبولة مصرفيا وا 
بالمشاريع الجديدة التي يتم تحديدها بغية تعزيز التعاون في هذا القطاع االقتصادي 

 الحيوي.

  تاجيةاإلنالقدرة و  التشغيل: خامسا

  العمل لوزراء الثالث اإلسالمي المؤتمر

 اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء بالدول العمل لوزراء الثالث المؤتمر أكد .32
 ،2015 أكتوبر ،30 - 28 من الفترة في جاكرتا، اإلندونيسية العاصمة في المنعقد
 اإلسالمي اونالتع منظمة بإطار الخاص التنفيذي البرنامج تنفيذ لمواصلة دعمه على

 النظام المؤتمر اعتمد كما. االجتماعية والحماية والتشغيل العمل مجال في للتعاون
 األمانة من وطلب باكو، في اإلسالمي التعاون لمنظمة التابع العمل لمركز األساسي
 الحاجة على المؤتمر أكد كما .عليه للمصادقة الخارجية وزراء مجلس إلى رفعه العامة
 هجرة تعزيز على والعمل للعمال، المهنية والصحة السالمة تطبيق زيزتع زيادة إلى

. الصلة ذات الوطنية واللوائح القوانين خالل من ومنظم، وآمن عادل نحو على العمال
 والصحة للسالمة العامة التوجيهية المبادئ المؤتمر أقر المطلب، هذا تحقيق أجل ومن

 تحسين مراعاة مع العمل، وأخطار اطرمخ من العامل حماية إلى الرامية المهنية
 للتنمية اإلسالمي البنك دعوة بينها من قرارات عدة المؤتمر عن صدرت كما. اإلنتاجية

 منظمة في األعضاء الدول جميع ليشمل الشباب تشغيل دعم برنامج دائرة توسيع إلى
 وذوي والنساء الشباب أوضاع تحسين على اإلسالمية الدول وعزم اإلسالمي؛ التعاون
 عليه، والمحافظة الئق عمل إيجاد في تواجههم التي العقبات وتذليل، اإلعاقة

 العمل مجال في الجيدة الممارسات وتبادل الفني، التعاون تعزيز إلى باإلضافة
  .االجتماعية والحماية والتشغيل

 حول عمل ورشة لتنظيم ندونيسياإ دولة به تقدمت التي بالعرض المؤتمر رحب كما .33
 خالل التشغيل بقضايا الصلة ذات اإلسالمية والممارسات المفاهيم ودراسات ثأبحا
 وضع على اندونيسيا في المعنية الجهات مع حاليا العامة األمانة وتعمل. 2016 عام

 .الذكر سالفة العمل ورشة لعقد الالزمة الترتيبات
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 ةاالجتماعي مايةوالح والتشغيل العمل مجال في للتعاون اإلسالمي التعاون منظمة إطار
 األمانة طلبت العمل، لوزراء الثالث اإلسالمي المؤتمر عن الصادر القرار ضوء على .34

 اإلسالمي التعاون منظمة إطار بتنفيذ المعنية التوجيهية اللجنة أعضاء من العامة
 للعام أنشطتها برنامج تقديم االجتماعية، والحماية والتشغيل العمل مجال في للتعاون
 وتشمل. اإلسالمي التعاون منظمة إلطار التنفيذي البرنامج بتنفيذ صالخا 2016
 والصحة بالسالمة خاصة برامج وضع: يلي ما التنفيذي بالبرنامج المدرجة األنشطة
 يعني اإلسالمي التعاون لمنظمة تابع مرصد إنشاء العمل؛ مكان في والصحة المهنية
 بسوق الخاصة والتشريعات لموظفينل القانونية والحماية المهني؛ والتدريب بالعمل
 في الممارسات وأفضل المعلومات وتبادل للعمال؛ االجتماعي الضمان وحماية العمل؛
 .األخر  األنشطة بعض إلى باإلضافة العمالية، القضايا مجال

 العمل لوزراء الرابع اإلسالمي المؤتمر انعقاد مكان
 الدول مع التشاور العامة ألمانةا من العمل لوزراء الثالث اإلسالمي المؤتمر طلب .35

 وموعد العمل لوزراء الرابع اإلسالمي المؤتمر انعقاد مكان تحديد بشأن األعضاء
 السعودية العربية المملكة حكومة تقدمت الحق، وقت وفي. 2017 عام خالل انعقاده
 .2017 العام خالل العمل لوزراء الرابع اإلسالمي المؤتمر استضافة بعرض مشكورة

 المهنية والصحة للسالمة اإلسالمي التعاون منظمة لشبكة الثالث جتماعاال
 تركيا، بجمهورية االجتماعي والضمان العمل وزارة مع بالتعاون، سيسريك مركز ينظم .36

 في المهنية، والصحة للسالمة اإلسالمي التعاون منظمة لشبكة الثالث االجتماع
 بشأن الثامن الدولي المؤتمر امشه على وذلك ،2016 مايو 8 يوم تركيا، اسطنبول،
 وسيتناول. 2016 مايو 11-8 من الفترة خالل عقده المزمع المهنية والصحة السالمة
 سيناقش كما. 2011 عام في الشبكة إنشاء تاريخ منذ المنفذة األنشطة االجتماع
 تمرالمؤ  أقرها التي المهنية والصحة للسالمة العامة التوجيهية المبادئ تنفيذ االجتماع
 .جاكرتا االندونيسية العاصمة في المنعقد العمل لوزراء الثالث اإلسالمي
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 السياحة قطاع تنمية: سادسا

 السياحة لوزراء اإلسالمي للمؤتمر التاسعة لدورةا
 النيجر، بجمهورية نيامي في السياحة لوزراء اإلسالمي للمؤتمر التاسعة الدورة عقدت .37

 دولة 17 عن ممثلون المؤتمر في وشارك. 2015 ديسمبر 23-21 من الفترة خالل
 مؤسسات عن ممثلين إلى باإلضافة للوفود، ورؤساء للسياحة وزراء بينهم من عضوا،
 المؤتمر واعتمد. إقليمية منظمات عن وممثلين الصلة، ذات اإلسالمي التعاون منظمة
 التعاون منظمة إطار بتنفيذ الخاص التنفيذي والبرنامج السياحة، بتنمية المتعلق القرار

 . 2017- 2016 للعامين السياحة، بشأن اإلسالمي
 االجتماع عن الصادر القرار السياحة لوزراء اإلسالمي للمؤتمر التاسعة الدورة ناقشت .38

 في 2015 ديسمبر 22 في عقد الذي بالسياحة، المعنية التنسيقية للجنة الخامس
 مدينة السعودية العربية المملكةب المنورة المدينة باختيار والخاص النيجر، نيامي،
 للعام اإليرانية اإلسالمية بالجمهورية تبريز ومدينة، 2017 للعام اإلسالمية السياحة
2018. 

 السياحة مدينة الشريف القدس باختيار باالحتفال الخاصة األنشطة المؤتمر استعرض .39
 تعزيز شأنب العمل ورشة وتوصيات بتقرير علما   أحاط كما ،2015 للعام اإلسالمية
 خالل تركيا، اسطنبول بمدينة عقدت التي الشريف، القدس لمدينة السياحية اإلمكانيات

 السياحة لوزراء اإلسالمي المؤتمر أشاد حين وفي .2015 نوفمبر 25-24 من الفترة
 التجارة لتنمية اإلسالمي والمركز سيسريك من كل قدمها التي المختلفة بالمشاريع
 باختيار االحتفال بمناسبة ،(إرسيكا) اإلسالمية والثقافة والفنون يخللتار  األبحاث ومركز
 األعضاء الدول جميع دعا فقد ،2016 للعام اإلسالمية السياحة مدينة كونيا مدينة
 . العامة األمانة إلى ذاته االحتفال بشأن خططهم إرسال إلى

 التعاون منظمة إطار تنفيذ في اإلسراع كيفية بشأن متعددة قرارات أيضا المؤتمر اعتمد .40
 التابعة المختلفة الجهات بها تقوم التي األنشطة ذلك في بما السياحة، بشأن اإلسالمي
 على المؤتمر ووافق. السياحة قطاع تعزيز بمجال المعنية اإلسالمي التعاون لمنظمة
 المعني العمل فريق أيضا   وكذلك اإلسالمية بالسياحة المعني العمل فريق إنشاء
 بالسياحة المعني العمل فريق إندونيسيا جمهورية دولة وسترأس. السياحي قبالتسوي
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 وذلك السياحي، بالتسويق المعني العمل فريق ماليزيا دولة سترأس حين في اإلسالمية،
 .تنسيق جهتي بوصفهما

 التعاون منظمة إطار بتنفيذ الصلة ذات القضايا من عددا المؤتمر تناول كما .41
 السياحية؛ األساسية البنية تطوير ضرورة على مجددا   وأكد ة،السياح بشأن اإلسالمي
 اإلسالمية السياحة وترويج اإلسالمية؛ الشريعة مع المتوافقة السياحية المنتجات وتعزيز
 السياحي، التسويق باستراتيجية خاص عمل برنامج ووضع ،الدولي المستو  على

 ذات اإلجراءات وتيسير ةالسياح مجال في االستثمار على الخاص القطاع وتشجيع
. اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين السائحين حركة وتسهيل الصلة؛

 الثالث السياحة معرض الستضافة مصر دولة من المقدم بالعرض المؤتمر رحب كما
 بعرض كذلك رحب كما ،2017 عام اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول

 عام ذاته المعرض من الرابعة النسخة الستضافة إليرانيةا اإلسالمية الجمهورية
 لوزراء العاشر المؤتمر الشعبية بنجالديش جمهورية تستضيف وسوف. 2018
  .2017 عام في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء بالدول السياحة

 
 رعب والمحميات المنتزهات شبكات داخل المستدامة السياحة لتنمية اإلقليمي المشروع
 أفريقيا غرب في الحدود
 السياحة لتنمية اإلقليمي بالمشروع المعنية التوجيهية للجنة عشر الثالث االجتماع عقد .42

 بمدينة، أفريقيا غرب في الحدود عبر والمحميات المنتزهات شبكات داخل المستدامة
 في وشارك. 2016 فبراير 17-15 من الفترة خالل المغربية، المملكة البيضاء، الدار

 التجارة لتنمية اإلسالمي المركز عن وممثلون باللجنة األعضاء الدول وفود االجتماع
 2016 للعام األنشطة برنامج االجتماع واعتمد. للتنمية اإلسالمي البنك ومجموعة

 مقبولة صيغة في الوطنية مشاريعهم تقديم على المشاركة األعضاء الدول وحث
 اإلسالمي المركز من كل نظم كما. ذلك الحي الالزمة اإلجراءات التخاذ مصرفيا،

 ".السياحية المشاريع إطالق كيفية" حول عمل ورشة وسيسريك، التجارة لتنمية
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 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول الثاني السياحة معرض
 عقد السياحة، لوزراء اإلسالمي للمؤتمر الثامنة الدورة عن الصادر للقرار امتثاال   .43

 الشارقة، بإمارة اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء للدول الثاني السياحة معرض
 رعاية تحت ،2015 ديسمبر 10-8 من الفترة خالل المتحدة، العربية اإلمارات
 األعلى المجلس عضو القاسمي، محمد بن سلطان/ الدكتور الشيخ السمو صاحب
 االجتماع في وشارك. الشارقة رةإما وحاكم المتحدة العربية اإلمارات بدولة لالتحاد

 .اإلسالمي التعاون منظمة في عضوا دولة 13 عن ممثلة شركة، 125نحو
 

 المالي القطاع في التعاون: سابعا  

 .اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء بالدول النقدية والسلطات المركزية البنوك
 منظمة في األعضاء الدولب النقدية والسلطات المركزية للبنوك السنوي االجتماع تأجل .44

 الفترة خالل، سورينام باراماريبو، في عقده المقرر من كان والذي اإلسالمي، التعاون
 األعضاء الدول عدد لقلة نظرا   االجتماع تأجيل وتقرر. 2015 أكتوبر 24-23 من
 الداعية الجهة بصفته سيسريك، مركز يقوم الراهن، الوقت وفي. مشاركتها أكدت التي

 سالف لالجتماع جديد موعد لتحديد المضيفة، السلطات مع بالتنسيق اع،لالجتم
 .الذكر

 الصغر متناهي التمويل مؤسسات تنمية
 نقص عن الناجمة المشاكل بمعالجة منشغلة اإلسالمي التعاون منظمة كانت لطالما .45

 بين خاصة، األعضاء الدول في التنمية جهود لدعم الالزمة الموارد وقلة االستثمار
 بالغ أمرا التمويل مصادر تنويع أصبح الصدد، هذا وفي. والضعيفة الفقيرة فئاتال

 .المالية الموارد على المتزايد الطلب في النظر ذلك عن أهمية يقل ال كما األهمية،
 وتمكين الفقر حدة تخفيف في الصغر متناهي التمويل أهمية االعتبار بعين باألخذ .46

 الصلة ذات ومؤسساتها اإلسالمي التعاون منظمة شرعت فقد، الدخل ومحدودي الفقراء
: البرامج هذه وتشمل. الصغر متناهي بالتمويل معنية إنمائية برامج عدة وضع في

 دعم وبرنامج للتنمية، اإلسالمي للبنك التابع الصغر متناهي للتمويل اإلنمائي البرنامج
 500 بقيمة نميةللت اإلسالمي التضامن صندوق من الممول الصغر متناهي التمويل
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 للتمويل اإلنمائي البرنامج إطار وفي. األخر  البرامج من ذلك غير إلى دوالر، مليون
 المتعلقة المشاريع من عدد حاليا ينفذ للتنمية، اإلسالمي للبنك التابع الصغر متناهي
ندونيسيا بنجالديش من كل في الصغر متناهي بالتمويل  وتونس والسنغال والسودان وا 
 اإلسالمي التضامن صندوق وافق مماثلة، وبطريقة. وطاجيكستان اكستانوب ومصر
 تمويل على ،الصغر متناهي التمويل دعم برنامج إطار ضمن اآلن، حتى للتنمية،

 في األعضاء الدول من العديد في دوالر مليون 111,47 بقيمة المشاريع من عدد
 .اإلسالمي التعاون منظمة

 متناهي التمويل خدمات في التوسع دون تحول التي العوائق على التغلب أجل ومن .47
 في األعضاء الدول في الصغر متناهي للتمويل المستدامة التنمية وتعزيز الصغر
 والبنك اإلسالمي التعاون لمنظمة العامة األمانة ستقوم اإلسالمي، التعاون منظمة

 الفقر من للحد الصغر متناهي اإلسالمي التمويل حول ندوة بتنظيم للتنمية اإلسالمي
 إندونيسيا جمهورية بوجور، في اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول في

 واألربعين الـحادي السنوي االجتماع هامش على وذلك ،2016 مايو 15-14 يومي
 إطالق إلى الفعالية هذه تنظيم من الهدف ويكمن. للتنمية اإلسالمي البنك لمجموعة

 الصغر، متناهي للتمويل اإلسالمية النماذج حول همالتفا وتعميق لتبادل منبر
 والمؤسسات المركزية البنوك وضعتها التي والمعايير والحوكمة الجيدة والممارسات
. اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في الصغر متناهي للتمويل اإلسالمية

 البرنامج الواستكم استعراض هو أيضا الحدث لهذا الرئيسية األهداف أحد ويعد
 الذي القدرات، ونقل الفقر من للحد الصغر متناهي اإلسالمي بالتمويل الخاص

 والتواصل المعلومات لتبادل منتد  البرنامج هذا وسيكون. سنوات 3 تنفيذه سيستغرق
 بمنظمة األعضاء الدول في المالي بالشمول المتعلقة القدرات وبناء والبحث والدعم
 .هاوخارج اإلسالمي التعاون

 
 االجتماعي اإلسالمي التمويل تنمية
 جدول ضمن كبيرة بأهمية واألوقاف، الزكاة مثل االجتماعي، اإلسالمي التمويل يحظى .48

 الالزمة األموال لحشد فعالة أداة باعتباره اإلسالمي، التعاون منظمة في التنمية أعمال
 والصغيرة صغرال متناهية المشروعات تواجه التي المالي اإلقصاء مشكلة لمعالجة
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 مبادرات إطار في وذلك اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول في والمتوسطة
 .الفقر وطأة من التخفيف

وفـــي هـــذا اإلطـــار، أصـــدر المعهـــد اإلســـالمي للبحـــوث والتـــدريب تقريـــره الثـــاني حـــول الماليـــة  .49
ديات واآلفــــاق ، والــــذي يقــــدم التوجهــــات التاريخيــــة والتحــــ2015االجتماعيــــة اإلســــالمية عــــام 

المســتقبلية لمختلــف فئــات قطــاع الماليــة االجتماعيــة اإلســالمية فــي ســتة بلــدان أفريقيــة وهــي: 
وجنوب أفريقيـا وتنزانيـا. فضـال  عـن ذلـك اسـتمر المعهـد  سالسودان ونيجيريا وكينيا وموريشيو 

يـة في عقد أنشطة تدريبية في دول أعضاء مختلفـة فـي مجـال تطـوير قطـاع الماليـة االجتماع
 اإلسالمية.

وفي السياق ذاته، أطلق االجتماع التنسيقي السنوي األول لمؤسسـات المنظمـة الـذي ع قـد فـي  .50
عمليــة تنظــيم ورشــة حــول الماليــة االجتماعيــة اإلســالمية  2015ديســمبر  8و 7جــدة يــومي 

ومنتــد  لمؤسســات ومقــدمي الزكــاة فــي الــدول األعضــاء فــي المنظمــة خــالل العــام الحــالي. 
ك في ضوء ضرورة تنفيذ الفتـو  التـي أصـدرها مجمـع الفقـه اإلسـالمي الـدولي بشـأن ويأتي ذل

 استثمار أموال الزكاة في مشاريع مربحة.

 ثامنا : دور القطاع الخاص

الجمعية العمومية الثانية والثالثون واالجتماع الثالث والعشرون لمجلس إدارة الغرفة اإلسالالمية للتجالارة 
 والصناعية والزراعة

االجتمـاع الثـاني والثالثـون للجمعيـة العموميـة واالجتمـاع الثالـث والعشـرون لمجلـس إدارة  ع قد .51
 30الغرفـة اإلســالمية للتجــارة والصــناعة والزراعــة فــي جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية يــومي 

. واســتعرض االجتماعــان البــرامج الجاريــة واألنشــطة القائمــة للغرفــة، مــع 2016مــارس  31و
وشــهادات  خــاص إلــى القضــايا المتعلقــة بالعالمــة التجاريــة ومنتجــات الحــالل اإلشــارة بشــكل

الحالل، وحشد الموارد، من بين قضايا أخر . ومن األنشطة التي تعتزم الغرفة تنظيمهـا عـام 
: االجتمـــاع الســـابع عشـــر للقطـــاع الخـــاص فـــي البلـــدان اإلســـالمية، والمنتـــد  التاســـع 2016

سالمية، ومعرض المبادرات التجارية، ومنتد  غـرف التجـارة، لسيدات األعمال في البلدان اإل
طــالق جـوائز االمتيـاز. ورحــب االجتماعـان بعـرض الجمهوريــة  ومـؤتمر أصـحاب األعمـال، وا 
التركية استضافة االجتماع الرابع والعشرون لمجلس إدارة الغرفة اإلسالمية للتجـارة والصـناعة 

 .2016ر من عام والزراعة في كونيا بتركيا في الربع األخي
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كمــا ســـيعقد المنتــد  التاســـع لســيدات األعمـــال فـــي البلــدان اإلســـالمية فــي الريـــاض بالمملكـــة  .52
، فيمـا سـيعقد االجتمـاع السـابع عشـر للقطـاع الخـاص 2016مايو  24العربية السعودية في 

حـــول موضـــوع "استكشـــاف الفـــرص  2016فـــي إحـــد  البلـــدان األعضـــاء فـــي المنظمـــة عـــام 
عي النســيج واأللبســة فــي الــدول األعضــاء فــي المنظمــة". ومــن بــين األنشــطة الكامنـة فــي قطــا

: معرض المبـادرات التجاريـة، ومنتـد  2016األخر  البارزة التي تعتزم الغرفة تنظيمها عام 
طالق جوائز االمتياز.   غرف التجارة، ومؤتمر أصحاب األعمال، وا 

 يميةالبرامج االقتصادية اإلقلتاسعا : الصناديق الخاصة و 

 :صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

أعربــت القمــة اإلســالمية الثالثــة عشــرة التــي ع قــدت فــي اســطنبول بالجمهوريــة التركيــة يــومي  .53
عــــن تقــــديرها للمســــاهمات العديــــدة التــــي قــــدمتها الــــدول األعضــــاء  2016أبريــــل  15و 14

فــة والتــي بلــغ لصــندوق التضــامن اإلســالمية للتنميــة، وأثنــت علــى تــدخالت الصــندوق المختل
مليــــون دوالر أمريكــــي. كمــــا تــــدارس االجتمــــاع ضــــرورة زيــــادة أثــــر  562حجمهــــا التراكمــــي 

تـــدخالت الصــــندوق علـــى زيــــادة دعــــم التمويـــل األصــــغر والتــــدريب المهنـــي واألمــــن الغــــذائي 
وتحسـين الخــدمات االجتماعيـة واالقتصــادية المقدمـة للفئــات الضـعيفة فــي البلـدان اإلســالمية، 

ـــالغ  وكـــذا الوصـــول ـــى رأســـماله المســـتهدف الب مليـــارات دوالر. ودعـــا االجتمـــاع الـــدول  10إل
لــى اإلعــالن عــن التزامــات جديــدة بمــا فــي ذلــك تخصــيص  األعضــاء إلــى الوفــاء بتعهــداتها وا 
وقف للصندوق. ودعا االجتماع أيضا  مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب األرصدة الصافية 

إلى المشاركة في الصـندوق. وجـدد االجتمـاع التزامـه الكبيرة في الدول األعضاء في المنظمة 
بحشــد اســـتثمارات فـــي إطــار المنظمـــة مـــن خــالل دعـــم المنتجـــات الماليــة اإلســـالمية والماليـــة 

 االجتماعية اإلسالمية.

بـرامج ومشـاريع  2005نفذ الصندوق منذ أن أنشأته القمة اإلسـالمية االسـتثنائية الثالثـة عـام  .54
علــى الفقــر وبنــاء القــدرات فــي الــدول األعضــاء فــي المنظمــة،  مختلفــة فــي مجــاالت القضــاء

وأنشـــأ خـــالل مـــدة اســـتراتيجيته الخماســـية بـــرامج رئيســـية مثـــل برنـــامج محـــو األميـــة الوظيفيـــة 
(VOLIP)،  .وبرنامج دعم التمويل األصغر، وبرنامج القر  المستدامة 

رنـامجين بقيمـة إجماليـة صدرت إلى اآلن الموافقة على عدد من المشاريع فـي إطـار هـذين الب .55
 مليــــــون دوالر لبرنــــــامج محــــــو األميــــــة الوظيفيــــــة 136,05مليــــــون دوالر ) 247,52بلغــــــت 
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ــــون دوالر لبرنــــامج دعــــم التمويــــل األصــــغر(. وبلغــــت مســــاهمات الصــــندوق  111,47و ملي
مليــون  24.52مليــون دوالر لبرنــامج محــو األميــة الوظيفيــة  50,01مليــون دوالر ) 74,53

ـــدان دوالر لبرنـــامج  ـــر إلـــى االعتمـــادات للبل دعـــم التمويـــل األصـــغر(. وخ صـــص القســـط األكب
 اإلفريقية.

( الزراعــة )وتشــمل التنميــة الريفيــة(، 1وتتمثــل أبــرز المجــاالت التــي تــم التركيــز عليهــا فــي:  .56
% من تمويل الصندوق. ومن أبرز المستفيدين من هذه العمليـات 24والتي استأثرت بحوالي 
% 61% مـن التمويـل. وقـد ن فــذ 80نمـوا ، إذ حصـلت علـى أكثـر مـن الـدول األعضـاء األقـل 

% لبلدان آسيا والشرق 12% لرابطة الدول المستقلة، و15من هذه االعتمادات في أفريقيا، و
 األوسط.

 562,2مــا مجموعــه  2015وبلــغ حجــم اعتمــادات الصــندوق التراكميــة حتــى نهايــة ســبتمبر  .57
ـرفت  ن دوالر مـن هـذا المبلـغ علـى شـكل مـنح. وتجـدر مليـو  19,6مليون دوالر أمريكي. وص 

لـت مـن اعتمـادات الصـندوق بلغـت  مليـار دوالر،  2,7اإلشارة إلى أن قيمة المشاريع التي موِّ
)أي أن كــل دوالر يقدمــه الصــندوق يحشــد  5إلــى  1ب لتبلــغ بــذلك معــدل الزيــادة الــذي يقــدر 

 دوالرات من التمويل الخارجي(. 5حوالي 

مليـون دوالر  81,9مليون دوالر مقابل  97,33وال التي ص رفت إلى اآلن وبلغ إجمالي األم .58
. ومــع تزايــد عــدد المشــاريع التــي أقرهــا الصــندوق والتــي تســتجيب لمعــايير 2014حتــى نهايــة 

 الصرف، من المتوقع أن تواصل األموال المصروفة منحاها التصاعدي.

واالنتهــــاء مــــن  2008ورغــــم انقضــــاء ثمــــاني ســــنوات علــــى بــــدء عمليــــات الصــــندوق عــــام  .59
(، ال يزال الصندوق يعاني من صعوبات جـراء تـدني 2012-2008استراتيجيته الخماسية )

مليـــارات دوالر. وقـــد بلـــغ  10مســـتو  المـــوارد المحشـــودة مقارنـــة برأســـماله المســـتهدف البـــالغ 
مــا مجموعــه  2015أكتــوبر  15مسـتو  المســاهمات الرأســمالية المتعهـد بهــا للصــندوق حتـى 

ــــار دوالر أمريكــــي، منهــــا مبلــــغ  2,68 ــــه  1,68ملي ــــار دوالر تعهــــدت ب مــــن الــــدول  44ملي
األعضاء ومبلغ مليار دوالر تعهد البنك اإلسالمية للتنمية بتقديمه. ويبلغ إجمالي المساهمات 

مليون دوالر، بينما  850مليار دوالر، سدد منها البنك  2,42التي تم التوصل بها إلى اآلن 
 مليار دوالر. 1,57ء سددت الدول األعضا
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وفي ضوء الصعوبات المذكورة، يحتاج الصـندوق بصـورة عاجلـة إلـى أمـوال مـن أجـل توسـيع  .60
نطــاق أنشــطته الراميــة إلــى التخفيــف مــن وطــأة الفقــر وتحســين الخــدمات االجتماعيــة والبنــى 
لــى  التحتيـة. وفـي هـذا الصـدد، فـإن الـدول األعضـاء مـدعوة إلـى أن تفـي مشـكورة بتعهـداتها وا 
أن تقدم التزامات مالية إضافية. وانسجاما  مع قرار القمة اإلسالمية الحادية عشرة، فإن الدول 
األعضــاء مــدعوة كــذلك إلــى تقــديم ممتلكــات عقاريــة إلنجــاز مشــاريع وقفيــة وذلــك كمســاهمة 
عينيــة منهــا فــي مــوارد الصــندوق، عــالوة علــى طلــب تشــجيع مؤسســات القطــاع الخــاص فــي 

 المساهمة في أموال الصندوق.الدول األعضاء على 

وانسجاما  مع القرار الصادر عن مجلـس وزراء الخارجيـة فـي دورتـه الثانيـة واألربعـين، انتهـت  .61
األمانة العامة من الترتيبات الالزمة لعقد مؤتمر لتقديم التعهدات بالتزامن مع االجتماع القادم 

رتـــا بإندونيســـيا فـــي مـــايو لمجلـــس محـــافظي البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة المزمـــع عقـــده فـــي جاك
. وفي نفس السياق ط لب من الدول األعضاء تقديم ممتلكات عقاريـة لمشـاريع الوقـف 2016

 كمساهمة عينية في أموال الصندوق. 

ومـــن المنتظـــر أن تـــدر جلســـة حشـــد المـــوارد مـــوارد لهـــذه المؤسســـة الهامـــة التابعـــة للمنظمـــة  .62
بـــدء فــــي مشــــاريع إضـــافية فــــي القطاعــــات والمعنيـــة بــــالتخفيف مــــن وطـــأة الفقــــر، وبالتــــالي ال

 االستراتيجية الثالثة للتمويل األصغر، والتدريب المهني واألمن الغذائي.

 البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا

كمــا تــم إطــالع الــدورة الحاديــة والثالثــين للكومســيك، فقــد اســتكملت مرحلــة الموافقــة فــي إطــار  .63
 480، وقــد نتجــت عنهــا الموافقــة علــى 2012البرنــامج الخــاص لتنميــة أفريقيــا فــي نــوفمبر 

دولــة مــن الــدول األفريقيــة األعضــاء فــي المنظمــة. وتبــرز النجاحــات التــي  22مشــروعا  فــي 
للنهــــوض بالتعــــاون  اإلقليميــــة االقتصــــاديةتحققــــت خــــالل تنفيــــذ البرنــــامج إلــــى أهميــــة تعمــــيم 

 األعضاء. اإلسالمي البيني كوسيلة لتحقيق التكامل االقتصادي السريع في الدول

وانســـجاما  مـــع البيـــان الختـــامي للقمـــة اإلســـالمية الثالثـــة عشـــرة، تعمـــل األمانـــة العامـــة حاليـــا ،  .64
بالتعاون مع مؤسسات المنظمـة ذات الصـلة علـى إعـداد سياسة/اسـتراتيجية للتكامـل اإلقليمـي 

ي ســـتوفر إطـــارا  عامـــا  لصـــياغة بـــرامج اقتصـــادية إقليميـــة للمنظمـــة لفائـــدة الـــدول األعضـــاء فـــ
ـــادرات. ومـــن  ـــا، ولالنســـجام مـــع مثـــل هـــذه المب ـــا وآســـيا والشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقي أفريقي
المتوقع أن تعتمد هذه السياسة على دعامتين تعزز كل منهما األخر ، أوالهما دعم المشاريع 
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المتكاملــــة العــــابرة للحــــدود، وثانيهمــــا تعزيــــز التجــــارة واالســــتثمار بــــين الــــدول األعضــــاء فــــي 
هـذا مــن المنتظـر أن ت شـكل صــياغة برنـامج خلـف للبرنــامج الخـاص لتنميـة أفريقيــا المنظمـة. ل

 إحد  العناصر المركزية لسياسة/ استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي للتكامل اإلقليمي.

 برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي للتعامل مع آسيا الوسطى

ا الوسـطى فـي إطـار برنـامج عمـل منظمـة أعد البنك اإلسالمي للتنمية البرنامج الخاص آلسـي .65
التعـــاون اإلســـالمي للتعـــاون مـــع آســـيا الوســـطى بتنســـيق وثيـــق مـــع األمانـــة العامـــة. ويرتكـــز 
البرنامج الخاص آلسيا الوسطى على ثالثة من بين األولويات السـبع لخطـة العمـل، أال وهـي 

( إلى دعم 2020-2016التجارة والنقل، والزراعة، والطاقة. ويرمي هذا البرنامج الخماسي )
المشـــاريع التـــي ت حـــدث أثـــارا  إقليميـــة كبيـــرة الســـتخدام مـــوارد مختلفـــة. ويبلـــغ إجمـــالي التمويـــل 

مليـون دوالر مـن المـوارد الرأسـمالية العاديـة  2.500مليارات دوالر منها  6التقديري للبرنامج 
مليـون  1.250ة، ومليون دوالر كاعتمـادات إقليميـة تفضـيلي 375للبنك اإلسالمي للتنمية، و
مليــون دوالر  1.375مليــون دوالر لتمويــل القطــاع الخــاص، و 500دوالر لتمويــل التجــارة، و

 عن طريق حشد الموارد والتمويل.

 14في هـذا اإلطـار ع قـدت ورشـة للتشـاور اإلقليمـي فـي إسـطنبول بالجمهوريـة التركيـة يـومي  .66
فـــي البرنـــامج الخـــاص آلســـيا ناقشـــت المجـــاالت ذات األولويـــة المحـــددة  2016مـــارس  15و

الوســطى، ومســألة حشــد المــوارد، والطرائــق المؤسســية والتشــغيلية لتنفيــذ المشــاريع، وترتيبــات 
الرصـــد والتقيـــيم. وحضـــرت الورشـــة دول آســـيا الوســـطى األعضـــاء فـــي المنظمـــة، ومؤسســـات 

 المنظمة ومنظمات إقليمية ودولية ذات صلة.

يا الوسطى في االجتماع الحادي واألربعين لمجلس ومن المتوقع إطالق البرنامج الخاص آلس .67
، 2016مـــايو  19إلـــى  17محـــافظي البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة فـــي جاكرتـــا بإندونيســـيا مـــن 

قراره في االجتماع الرفيع المستو  لخطة عمل منظمـة التعـاون اإلسـالمي للتعـاون مـع آسـيا  وا 
المزمــع عقــدها فــي أوزبكســتان فــي  الوســطى والــدورة الثالثــة واألربعــين لمجلــس وزراء الخارجيــة

 .2016أكتوبر 
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المساعدة االقتصادية للدول األعضاء في المنظمة والجماعالات والمجتمعالات المساللمة فالي  :عاشرا  
 :غير األعضاء الدول

انسجاما  مع أهداف تعزيز الشراكة، والمساعدة المتبادلة والتضامن فيما بين الدول األعضاء،  .68
ــــدول األعضــــاء و  ــــدول األعضــــاء واصــــلت ال ــــبعض ال مؤسســــات المنظمــــة تقــــديم المســــاعدة ل

والجماعات والمجتمعات المسلمة في البلدان غير األعضاء. وتشمل هـذه البلـدان والجماعـات 
بنين وغينيا وكوت ديفوار والق مر والصومال وشعب جامو وكشمير. وعالوة علـى ذلـك قـدمت 

 ضاء:المشاريع التالية بهدف حشد التمويل من الدول األع

 يوما  )حكومة بنين( 120تجهيز مؤسسات التدريب التقني والمهني في  -
 حكومة بوركينا فاسو() إنشاء مكتب للتمويل األصغر في ثالثة أقاليم -

 بناء مركز للتدريب )جمهورية بوركينا فاسو( -

 يادة األعمال لد  النساء في الق مر )حكومة نيجيريا(تطوير ر  -

 هني لفائدة الشباب الصومالي )حكومة الصومال(بناء وتجهيز مرفق للتدريب الم -

مشــروع مشــترك بــين منظمــة التعــاون اإلســالمي ومكتــب األمــم المتحــدة للتعــاون فيمــا بــين  -
 بلدان الجنوب.

وبــالنظر لمــا ســبق، فــإن الــدول األعضــاء مــدعوة إلــى تقــديم معلومــات لألمانــة العامــة حــول  .69
لجماعات والمجتمعات المسـلمة فـي البلـدان المساعدة التي تقدمها كل منها للدول األعضاء وا

لى النظر في إمكانية تقـديم مسـاهمات عينيـة لتنفيـذ المشـاريع المشـار إليهـا  غير األعضاء، وا 
 أعاله.

 :البرنامج الماليزي لبناء قدرات لبلدان المنظمة

ثــر مشــاورات مــع مال .70 يزيــا، ووفقــا  للتقــارير المقدمــة إلــى الــدورة الحاديــة والثالثــين للكومســيك وا 
أعربت هذه األخيرة عن رغبتها في تنفيذ المرحلة الموالية من برنامج القدرات للدول األعضاء 
فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي. وفــي الوقــت ذاتــه، أ بلغــت األمانــة العامــة بــأن الســلطات ذات 

طلقـت الصلة في ماليزيا تعمل على إعداد تقرير حالة تنفيذ المشاريع النموذجية الثالثة التي أ  
 ضمن المرحلة األولى من برنامج بناء القدرات في كل من موريتانيا وبنغالديش وسيراليون.
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 :التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية األخرى :حادي عشر

واصلت األمانة العامة خالل الفترة قيد المراجعة التواصل مع عدد من المنظمات الدوليـة مـن  .71
 فيذ قرارات المنظمة على النحو التالي:أجل توسيع نطاق الشراكة لتن

 التعاون بين األمانة العامة للمنظمة ومكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب

تم توقيع مذكرة تعاون بين إدارة الشؤون االقتصادية في األمانة العامة ومكتـب األمـم المتحـدة  .72
 24بالمملكــة العربيــة الســعودية يــوم للتعــاون بــين بلــدان الجنــوب فــي مقــر المنظمــة فــي جــدة 

دارة الشــؤون 2016ينـاير  . وتـم االتفـاق كـذلك علـى إطـار اسـتراتيجي للتعـاون بـين المكتـب وا 
 .2018-2016االقتصادية للفترة 

وبنــاء  علــى المــذكرة، أ نشــئت آليــة منتظمــة التعــاون اإلســالمي بــين الجــانبين مــن أجــل تنفيــذ  .73
مشاريع في مجال النقل عبر السكك الحديدية، والسياقة،  اإلطار االستراتيجي، والذي يتضمن

عادة تأهيل القطن، وبناء القدرات، وتقديم المساعدة للصومال واليمن.  وا 

 :2025برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام  ثاني عشر:

 14ي أعربت القمة اإلسالمية الثالثة عشرة التي ع قدت في اسطنبول بالجمهورية التركية يوم .74
عــن ارتياحهــا الســتكمال إعــداد برنــامج عمــل منظمــة التعــاون اإلســالمي  2016أبريــل  15و

بنجاح. ويقدم هذا البرنامج لألمة اإلسالمية خطة استشرافية لتعزيـز العمـل  2015حتى عام 
اإلســالمي المشــترك فــي مجــاالت مختلفــة. وجــددت القمــة التزامهــا بالعمــل معــا  مــن أجــل غــد  

اهيــــة شــــعوب األمــــة اإلســــالمية. وجــــددت القمــــة كــــذلك االلتــــزام بمعالجــــة أفضــــل وتحســــين رف
ــجلت خــالل العشــرية الســابقة وتقــديم التحســينات الضــرورية مــن أجــل تنفيــذ  النــواقص التــي س 

 ( تنفيذا  فعاال .2025-2016برنامج العمل الجديد )

ـــامج عمـــل منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي حتـــى عـــام  .75 شـــرية للع 2025اعتمـــد مـــؤتمر القمـــة برن
المقبلــة، ودعــا الــدول األعضــاء وأجهــزة المنظمــة ومؤسســاتها والشــركاء الــدوليين وغيــرهم مــن 

 أصحاب الشأن إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه تنفيذا  فعاال .

( مجـاال  17سـبعة عشـر ) 2025يتضمن برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتـى عـام  .76
هــا األمــن والســلم، وفلســطين والقــدس الشــريف، والتخفيــف تحظــى باألولويــة فــي ميــادين مــن بين

مـــن وطــــأة الفقـــر والعلــــوم والتكنولوجيـــا واالبتكــــار والتعلـــيم، والصــــحة، والبيئـــة وتغيــــر المنــــا  
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واالســتدامة، والثقافــة، والتنــاغم بــين األديــان، والعمــل اإلنســاني. ويشــمل المكــون االقتصــادي 
ثمار والمالية، والزراعـة واألمـن الغـذائي، والتشـغيل، التخفيف من وطأة الفقر، والتجارة، واالست

والبنـــى التحتيـــة، والتصـــنيع، والنقـــل، والطاقـــة، والســـياحة، وريـــادة األعمـــال، وتنميـــة المشـــاريع 
جـراءات. وفيمـا  الصغر  والمتوسطة. ولكل مجال مـن المجـاالت ذات األولويـة هـذه غايـات وا 

 المجال االقتصادي:يلي الغايات واإلجراءات التي تم تحديدها في 

  التخفيف من وطأة الفقر .1
 األهداف:

تنفيذ أنظمة وتدابير حماية اجتماعية وطنية مالئمة للجميع وتحقيق تغطية واسعة للفقراء والشرائح  -
 . 2025الهشة بحلول عام 

تخفيض نطاق انتشار الفقر المدقع في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بمقدار  -
دوالر أمريكي  1.25ما أن الفقر المدقع ي َعّرف حاليا على أنه العيش على أقل من الثلثين، عل

 يوميا؛

التقليل بما ال يقل عن الثلث من نسبة السكان من جميع األعمار الذين يعيشون في حالة الفقر  -
  .بجميع أبعاده

نصفة من كفالة حصول الرجال والنساء، خاصة الفقراء والشرائح الهشة منهم، على أنصبة م -
الموارد االقتصادية وعلى الخدمات األساسية والملكية والسيطرة على األراضي وغير ذلك من 
أشكال الممتلكات واإلرث والثروات الطبيعية والتكنولوجيا الحديثة المالئمة والخدمات المالية، بما 

 فيها التمويل األصغر.

ية والدولية، على أساس مالئم للفقراء، وضع أطر سياسات سليمة على المستويات الوطنية واإلقليم -
ووضع استراتيجيات تأخذ النوع )الجنس( بعين االعتبار من أجل دعم التعجيل باالستثمار في 

 األعمال الموجهة للقضاء على الفقر. 

 التجارة واالستثمار والتمويل .1

 التجارة واالستثمار بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي (1

 األهداف:

 .الت التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميتشجيع المباد -
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قامة مناطق للتجارة الحرة ومناطق لتجهيز الصادرات في الدول األعضاء في منظمة  - تعزيز وا 
التعاون اإلسالمي، وتسهيل االستثمارات البينية، بما في ذلك تدفقات االستثمارات األجنبية 

 خاص.في القطاعين العام وال، المباشرة

 .تعزيز الشراكة بين شـركات القطاع العـام والقطاع والخاص داخل بلدان المنظمة وفيما بينها -

إنشاء شراكات بين القطاعات المنتجة في الدول األعضاء من أجل تعزيز القدرة التنافسية لجهات  -
 اإلنتاج والتصدير.

 زيادة اإلنتاجية وقدرة المنتجات وتنافسيتها في الدول األعضاء. -

% عما هي عليه سنة 6زيادة حجم التجارة البينية في إطار منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة  -
2015. 

فضليات التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي وتشجيع الدول األعضاء في المنظمة ألتنفيذ نظام ا -
منظمة فضليات التجارية لألالمنتمية إلى اتفاقيات تجارية إقليمية أخر  على االنضمام إلى نظام ا

 التعاون اإلسالمي وتكثيف الجهود لضمان نجاحه.

تنفيذ االتفاقية العامة للتعاون االقتصادي والفني والتجاري بين الدول األعضاء في المنظمة  -
 .ومثيالتها من الصكوك المتعددة األطراف الخاصة بالتجارة واالستثمار تنفيذا  فعاال  

بناء عالم إسالمي مترابط في جميع قطاعاتها من أجل االستمرار في تنفيذ استراتيجية الكومسيك ل -
زيادة التجارة البينية واالستثمار في إطار منظمة التعاون اإلسالمي بغية تحقيق الهـدف الرئيسي 

 المتمثل فـي تعزيز التعاون االقتصـادي والتجـاري فيمـا بين الدول األعضاء. 

  تنمية المالية اإلسالمية (2
  األهداف:

نشاء مؤسسات حصيفة ذات صلة لضمان وضع نظام م - الي إسالمي سليم وم حكم التنظيم وا 
 .تطوير منّظم  للمالية اإلسالمية

تيسير تدفق الموارد المالية وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر واستثمارات المحافظ فيما بين  -
 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛

اإلسالمية للنهوض بالتنمية االجتماعية واالقتصادية في الدول  تطوير وترويج المنتجات المالية -
  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛
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تعزيز التعاون في مجال الصيرفة اإلسالمية والمالية اإلسالمية مثل التشريعات، واعتماد المعايير،  -
 وآليات الحوكمة الشرعية، وتطوير المنتجات.

 

  الزراعة واألمن الغذائي .2
 هداف:األ

زيادة اإلنتاجية الزراعية والربحية للنظم الزراعية بغية تحقيق استدامة األمن الغذائي والتغذية في  -
 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛

تطوير نظم لإلنتاج الغذائي تراعي التنوع الزراعي، واالقتصاد في استهالك المياه، وكفاءة  -
  استخدام األراضي؛

  السياسي والتنظيمي لضمان تطوير القطاع الزراعي واإلنتاج الغذائي؛تحسين اإلطار  -
تشجيع االستغالل األمثل لألراضي وغيرها من الموارد الطبيعية في القطاع الزراعي واإلنتاج  -

 الغذائي؛
  تشجيع ودعم االستثمارات البينية في القطاع الزراعي واإلنتاج الغذائي؛ -

لألمن الغذائي لبلوغ أهدافها وتنسيق عمليات األمن الغذائي فيما تعزيز هياكل المنظمة اإلسالمية  -
 بين الدول األعضاء في المنظمة. 

  :التشغيل والبنية التحتية والتصنيع .3
  الصناعة (1

 األهداف:

زيادة القدرة اإلنتاجية والتصديرية المحلية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مع  -
 والبحريةلقيمة المضافة في الزراعة والصناعات التحويلية التركيز على القطاعات ذات ا

 والخدمات؛

الرفع من القيمة المضافة للصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، مع إيالء اهتمام خاص  -
 إليجاد فرص العمل وتطوير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

 على االقتصاد األزرق. تطوير وتيسير الصناعة المراعية للبيئة والصناعات القائمة -
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 النقل (2
 األهداف:

تخفيض تكاليف التصدير واالستيراد وتحسين الخدمات من خالل تطوير ممرات النقل المالئمة  -
 .والشبكات وذلك لزيادة القدرة التنافسية للدول األعضاء

إنشاء ممرات آمنة ومترابطة للنقل المتعدد الوسائط، وشبكات بين الدول األعضاء لتسهيل  -
 .مبادالت التجارية واالجتماعية والثقافية بينهاال

 الطاقة  (3
 األهداف:

تعزيز قدرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجاالت إنتاج الطاقة وتجارتها  -
 وتوزيعها، وذلك بهدف ضمان حصول الجميع على الطاقة؛

 لة وبشكل موثوق فيه.ضمان حصول الجميع على الطـاقة المستدامـة والحديثة بأسعار معقو  -

 زيادة حصة توليد الكهرباء من خالل مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. -
  السياحة (4

 األهداف:

التعريف بالفرص واإلمكانيات االستثمارية التي تزخر بها الدول األعضاء في منظمة التعاون  -
براز أفضل الممارسات السائدة في بعض الدول األعضاء في قطاع ا   لسياحة؛اإلسالمي وا 

إقامة تحالفات بين المعنيين في مجال السياحة بهدف تعزيز التسويق السياحي المشترك وتعزيز  -
  منظمة التعاون اإلسالمي ككل؛ منطقةجهود التعاون على مستو  المناطق الفرعية، على مستو  

السياحية  تعزيز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توسيع وتطوير القدرات واألنشطة -
نشاء مرافق جديدة تستجيب لمعايير الجودة والخدمة المناسبة، وذلك باستخدام أحدث  الحالية، وا 

 .التكنولوجيا

 تعزيز المشاريع السياحية اإلقليمية والبينية في الدول األعضاء لجذب االستثمارات. -

 تعزيز الوعي حول أهمية السياحة اإلسالمية في الدول األعضاء وخارجها  -
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  العمالة والتشغيل والحماية االجتماعية (5
 األهداف:

تشجيع تبادل المعلومات وأفضل الممارسات واالستراتيجيات والسياسات والتجارب في مجال  -
السالمة والصحة المهنية، والعمالة والحماية االجتماعية والهجرة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الوقاية 

 والسيطرة على األخطار المهنية؛

السالمة والحماية في العمل، ومنها توفير الظروف الالئقة للعمل، واألجور وأوقات العمل، تعزيز  -
 والسالمة المهنية والصحية، وباقي العناصر األساسية للعمل الالئق؛

 ؛التشغيل وتشجيع بـرامج التـدريب المهنياءات ـات المتعلقة بإحصـتحسين شفافية المعلوم -

  ريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتنمية القدرة على إقامة المشا (6

  :األهداف

إنشاء قطاع خاص حيوي يعمل بشكل جيد لزيادة حجم االستثمار والتجارة والنمو االقتصادي  -
 والتصنيع والتحول الهيكلي.

زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الدول األعضاء في منظمة التعاون   -
وحيويتها من خالل تسهيل  مل، وزيادة تنافسية هذه المؤسساتي الشاادـاإلسالمي ونموها االقتص

 .والتمويل والتكنولوجياوتنمية الموارد البشريـة والمهارات  واقـات واألسـوصولها إلى المعلوم

  تعزيز المؤسسات الصغر  والمتوسطة للنساء وتشجيعها.  -

ة بتنفيــذ برنــامج عمــل منظمــة قبــل وضــع األهــداف المحــددة، حــدد البرنــامج بعــض المبــادئ الخاصــ .77
ـــى عـــام  ـــدول األعضـــاء، والتضـــامن  2025التعـــاون اإلســـالمي حت بمـــا يعكـــس تطلعـــات شـــعوب ال

اإلسالمي، والشراكة والتعاون، والتملك والريادة الق طرية، واتبـاع نهـج جمـاعي لتحديـد الغايـات وتنفيـذ 
فيـذ األهـداف الـواردة فـي البرنـامج فـي المشاريع، والحكم الرشيد، والتنسيق والتآزر الفاعلين. وسيتم تن

انسجام مع اتفاقات المنظمة واستراتيجياتها وخطط عملها، بما فيها تلك التي تخص اللجان الدائمة، 
مثـــل لجنـــة القـــدس والكوميـــاك والكومســـيك والكومســـتيك، وغيرهـــا مـــن الوثـــائق اإلطاريـــة بـــين الـــدول 

  األعضاء.

 خالصة ثالث عشر:

ــَتح إطــالق المنظمــة  .78 خــالل الســنة قيــد االســتعراض، باعتبارهــا المنظمــة  اإلســالمية لألمــن الغــذائيَف
الجديدة المتخصصة المنبثقة عن منظمة التعاون اإلسـالمي ومقرهـا فـي أسـتانا فـي كازاخسـتان، أفقـا 
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جديـــدا مـــن أجـــل خلـــق تعـــاون بنـــاء فـــي إطـــار المنظمـــة فـــي مجـــال الزراعـــة والتنميـــة الريفيـــة واألمـــن 
السياق، من شأن اعتمـاد مشـاريع سـريعة الـربح لتنفيـذها بصـورة فوريـة أن ينشـط  الغذائي. وفي نفس

المشــاريع البينيــة فــي إطــار المنظمــة والهادفــة إلــى زيــادة القــدرة التنافســية، وتشــغيل الشــباب والنســاء، 
وتطوير البنى التحتية في الـدول األعضـاء فـي المنظمـة. كمـا أن المضـاعفة المتوقعـة لألنشـطة مـن 

زيز التعاون بين المنظمة ودولها األعضاء في منطقة آسيا الوسطى تحظى بنفس القدر مـن أجل تع
األهميــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعــزز االنــدماج اإلقليمــي ضــمن المنظمــة فــي إطــار إنشــاء مجتمــع 

 إسالمي مندمج بشكل كامل. 

إلــى خلــق وعــي وعــالوة علــى ذلــك، يــؤدي االحتفــال الســنوي بعاصــمة الســياحة اإلســالمية تــدريجيا  .79
شــعبي داخــل المنظمــة مــن شــأنه أن يتعــزز بــالنمو التــدريجي للســياحة اإلســالمية. وفــي هــذا الصــدد، 
ستســـهم النشـــاطات المتنوعـــة التـــي نفـــذت خـــالل العـــام لتعمـــيم منتجـــات الماليـــة اإلســـالمية، وبصـــورة 

بوغــور فــي خاصــة النتيجــة المتوقعــة لورشــة العمــل حــول التمويــل اإلســالمي األصــغر المنعقــدة فــي 
، إسهاما كبيرا في تحقيق األولوية األساسية للمنظمة المتمثلة في القضاء 2016في مايو  اإندونيسي

 على الفقر وتعزيز االستثمار في إطار المنظمة.

قــــر بالــــدعم المتنــــوع الــــذي قدمتــــه الــــدول األعضــــاء وبتعاونهــــا ســــواء ويســــرنا فــــي هــــذا اإلطــــار أن ن .80
تفاقيـات المتعـددة األطـراف للمنظمـة او التزاماتهـا بتمويـل مشـاريع بانضمامها المبكر إلى مختلـف اال

ـــك الـــدول األعضـــاء المـــوقرة  ـــة زيـــادة تمل المنظمـــة ذات الصـــلة. لكـــن مـــن الضـــروري أن نؤكـــد أهمي
لمشاريع المنظمة وبرامجها المختلفـة وتقـديم مالحظاتهـا عليهـا بصـورة مبكـرة. وفـي نفـس الوقـت فـإن 

تلفــة فــي تنفيــذ قــرارات المنظمــة وبرامجهــا ومشــاريعها تســتحق الكثيــر مســاهمات هــذه المؤسســات المخ
مــن التقــدير. ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا التعــاون المثمــر بخطــوات كبيــرة خــالل األعــوام القادمــة، 
بالنظر إلى النتائج اإليجابية التي حققتها آلية التنسيق الجديدة التي تضم األمانة العامـة ومؤسسـات 

 فة.المنظمة المختل
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