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 مقدمة:أوال: 

(ًوأنشطةًالمنظمة2025ًبدايةًتنفيذًبرنامجًعملًالمنظمةًالعشريًالجديدً)2016ًشهدتًسنةً -1
ًالمنظمة.ًوردتًفيًخطةلقتصاديًالتيًاحتواهاًالبرنامجًوالتيًتهدفًإلىًتحقيقًأهدافًفيًالمجالًا

ًغيرهًوًالخارجيةًوزراءًمجلسًعنًالصادرةًالصلةًذاتًالقراراتًفيًالمعتمدةًمختِلفًالبرامجًفإنً،وعليه
ًذابهًالمشمولةًالسنةًخاللًبهاًالمضطلعًاألنشطةًأساسًتشكلًالمنظمةًفيًالقرارًصنعًهيئاتًمن

ًالتقرير
نميةًعمالًالتيًنفذتًخاللًالسنةًبينًبدءًعمليةًإعدادًسياسةًشاملةًللمنظمةًلتاألًأهمًتراوحت -2

ًع ًالكافي ًبالقدر ًالتأكيد ًضمان ًهو ًالسياسية ًهذه ًوالهدفًمن ًالقتصادي. ًوالتكامل ًالتحتية لىًالبنى
ًلطاقةالتًمنًقبيلًالنقلًوامعالجةًالعجزًالمزمنًفيًالبنىًالتحتيةًللدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًفيًمج

 والتجارةًوالتصالت.
ًه -3 ًالسياسة ًمنًهذه ًسًووالمراد ًالذيًيبدأ ًفيًإفريقيا نةًأنًتحلًمحلًالبرنامجًالخاصًللتنمية

جسدًخطةًعملًالمنظمةًالحاليةًفيًآسياًت.ًكماًسوف2012ًواكتملتًمرحلةًالموافقةًعليهًفي2008ًً
 ملًمعًقطاعاتًالنموًالهامةًاألربعة.الوسطىًبماًفيهاًالبرنامجًالخاصًللتعا

ًيًإطاريعرضًالتقريرًاألنشطةًالتيًتهدفًإلىًتحقيقًالنسبةًالجديدةًفيًالتجارةًالبينيةًفًكذلك، -4
ًفيًذلكًهدفًإنشاءًمنطقةًتجارةًحرة،ًعلىًإثرًالتنفيذ2025ً%ًبحلولًسنة25ًالمنظمةًوهيً ،ًبما

لسنة،ًاخاللًًوتتمًمراجعةًبرامجًأخرىًتمًإعدادهاًوتنفيذهاالمتوقعًلنظامًاألفضليةًالتجاريةًالقائمًحاليا.ً
طاعًرًالقفيًمجالًالتصنيعًوالنقلًوالتعاونًوالطاقةًوالسياحةًوالعملًوالتوظيفًوالحمايةًالجتماعيةًودًو

 الخاصًوريادةًالمشاريعًوتنميةًالقطاعًالمالي.

 :ةريفيالزراعة واألمن الغذائي والتنمية ال: ثانيا  

 سالمية لألمن الغذائي المنظمة اإل
5- ً ًالفترة ًالتقريرخالل ًفي ًللالمشمولة ًالعام ًالمدير ًمع ًبالتعاون ًالعامة، ًواصلتًاألمانة منظمةً،

نظمةًاإلسالميةًللمنًالغذائي،ًبذلًالجهودًإلنشاءًأمانةًهذهًالمنظمةًمنًأجلًبدءًتنفيذًخطةًعملًالم
ًلذلك ًوتحقيقا ًالوقتًالمناسب. ًفي ًالتفاوضًً،الخماسية ًبتم ًالمنظمة ًين ًكازاخستانوبين علىًًحكومة

الربعًًخاللًاًترتيباتًللتوقيعًعلىًهذهًالوثيقةهذهًالتفاقية.ًوتتخذًحاليًاًتومنًثمًاستكملًاتفاقيةًالمقر
 .2017األولًمنً

6- ً ًأكتوبر ًاستشاريةًً،2016في ًلخدمات ًعطاء ًعن ًالغذائي ًلألمن ًاإلسالمية ًالمنظمة أعلنت
يةًلألمنًالغذائي.ًوالهدفًمنًهذهًالخدماتًالستشاريةًهوًتحديدًطريقةًتتصلًبإنشاءًالمنظمةًاإلسالم

العملًوالخطوطًالتوجيهيةًالعمليةًوأشكالًالعملًفيًأمانةًهذهًالمنظمة،ًبماًفيًذلكًمختلفًالكياناتً
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دعتًاألمانةًالعامةًاستشاريينًمؤهلينًمنًالدولًاألعضاءًً،واإلداراتًواألقسامًوالوحدات.ًوتحقيقاًلذلك
 يًالمنظمةًللمشاركةًفيًهذاًالعطاء.ف
ًيومً -7 ًالسعودية ًالرياض، ًفي ًالغذائي ًلألمن ًاإلسالمية ًالمنظمة ًوقعت ًمتصل، ًصعيد وعلى

ًالمركز24/10/2016ً ًوهي ًوتمويلية، ًزراعية ًبحثية ًإقليمية ًمؤسسات ًثالث ًمع ًتفاهم ًمذكرة ًعلى ،
ًالغاب ًالملحيةًوالمركزًالدوليًلألبحاثًفيًزراعة ًلتنميةالدوليًللزراعة اعًالقطًاتًوالمؤسسةًاإلسالمية

ً ًهذه ًويتراوحًالهدفًمنًمذكراتًالتفاهم ًوالتنمنًالخاص. ًفيًمجالًالزراعة ميةًتعزيزًالبحثًوالتنمية
ميةًإلسالالريفيةًواألمنًالغذائيًإلىًحشدًالمواردًمتعددةًاألطرافًلتنفيذًخطةًالعملًالخمسيةًللمنظمةًا

جراءًأبحاثًًلألمنًالغذائي.ًوتشملًهذهًالخطة، شأنًبمنًبينًأمورًأخرى،ًإنشاءًقاعدةًبياناتًشاملةًوا 
ًوت ًوالمتوسطة ًالصغيرة ًالزراعية ًللمشاريع ًصندوق نشاء ًوا  ًالغذائي ًباألمن ًالمتعلقة ًالجوانب نميةًجميع

 برامجًإقليميةًلألمنًالغذائي.
يًفنعقدًاذائي،ًالذيًومتابعةًلنتائجًالجتماعًاألولًللجمعيةًالعامةًللمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغ -8

مانةًبالتعاونًمعًاألً،(ًتتخذًالمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائي2016ً/28ً/4ً–26ًأستاناًكازاخستانً)
ميةًإلسالالعامةًوالبنكًاإلسالمي،ًالترتيباتًالالزمةًلعقدًورشةًعملًألعضاءًالمجلسًالتنفيذيًللمنظمةًا

عقدً.ًوريثماًين2017لسعوديةًخاللًالربعًاألولًمنًلألمنًالغذائيًفيًمقرًالبنكًاإلسالميًفيًجدة،ًا
يًرحةًفكازاخستان،ًسوفًيستفادًمنًالورشةًالمقتً،الجتماعًالثانيًللمجلسًالتنفيذيًللمنظمةًفيًأستانا

عًماستشعارًأعضاءًالمجلسًالتنفيذيًفيًبحثًخطةًالعملًالخماسيةًللمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائيً
ًالمجلسًالتنفيذيًل ًللجمعيةًأعضاء ًاألول ًالجتماع ًالتكليفًالذيًصدرًعن ًعلىًضوء ًالمنظمة هذه

عدادًمصفوفةًتنفيذها.  العامةًللمنظمةًلستكمالًالخطةًوا 
مانةًفيماًيتعلقًبتوقيعًالنظامًاألساسيًللمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائيًوتصديقه،ًواصلتًاأل -9

فيًًوللحاجةًلالنضمامًإلىًهذهًالنظام.ًًمي،منظمةًالتعاونًاإلسالالعامةًاستشعارًالدولًاألعضاءًفيً
اسيًهذاًالصدد،ًمماًيدعوًإلىًالتشجيعًأنًنالحظًأنًجمهوريةًغامبياًاإلسالميةًقدًصدقتًالنظامًاألس

ًالتعاونًاإلسالميًالتيًصدقتًالنظام2016ًًفيًأكتوبرً ًالدولًاألعضاءًفيًمنظمة وبذلكًيبلغًعدد
 األساسيًستًدول.

 برامج التدريب
ًمًالمركزفيًإطارًمختلفًبرامجًبناءًالقدراتًلمركزًأنقرة،ًنظ،ًًورالتقريالمشمولةًفيًفترةًخاللًال -10
 اًمنًدوراتًالتدريبًفيًمجالًالزراعةًوالتنميةًالريفيةًفيًالدولًاألعضاءًالتالية:عددًا

ً (أ ًتقنيات ًالخرطومًجزيئيةالًالتقنيات"استخدام ًفي ًالقطن" ًزراعة ً)ً،في -4السودان
5/10/2016.) 

 (.15/11/2016-14المالديفً)ًويعًفيًزراعةًالغاباتًوالتشجير"ًماليه،"التن (ب
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ً) (ج ًغامبيا ًبانجول، ًالمستدامة" ًالريفية ًالتنمية ًفي ًالغابات ًزراعة -13"آفاق
15/12/2016.) 

ً) (د ًباكستان ًوملتان، ًلهور ًفي ًالقطن" ًإنتاج ًفي ًالمتقدمة ًالتكنولوجيا -12"استخدام
16/12/2016.) 
ًلبعضًالمشاريعًلتنميةلًاإلسالميتمويلًالبنكً

ًالجتماعيًالقتصاديًفيًالدولًاألعضاء -11 ًفيًالنمو ًالريفية ًوالتنمية ًالزراعة ًألهمية فيًًنظرا
وخاللًًالمنظمة،ًواصلًالبنكًاإلسالميًتمويلًمشاريعًفيًمجالًالزراعةًوالتنميةًالريفيةًفيًهذهًالدول.

 :ظمةيةًفيًعددًمنًالدولًاألعضاءًفيًالمنًللمشاريعًالتالهذهًالفترةًاعتمدًالبنكًاإلسالميًتمويالاً
 .مشروعًالنموًالريفيًالشامل،ًالمغرب 
 .تنميةًالتمويلًاإلسالميًالوطنيًاألصغر،ًالسنغال 
 .الطاقةًالشمسيةًللتنميةًالريفية،ًتشاد 
 .الطاقةًالشمسيةًللتنميةًالريفية،ًمالي 
 .تنميةًريادةًالمشاريعًالزراعية،ًالسنغال 
 زراعةًفيًمدينةًرانجبور،ًبنغالديش.التنميةًالريفيةًوال 
 ل.المرحلةًالثانيةًمنًبرنامجًالتعليمًالمهنيًمنًأجلًالتخفيفًمنًوطأةًالفقر،ًالسنغا 
 ً،ًلوجون ًتشاري ًمقاطعة ًفي ًالمتكاملة ًالريفية ًالتنمية ًبرنامج ًمن ًالثانية المرحلة

 الكاميرون.
 ًهذاًإلىًجانبًمشاريعً.قيرغيزستانمياهًالصرفًالصحيًالريفية،ًمشروعًتحسينًالمياهًًو

 أخرى
 

 التوظيف والقدرة اإلنتاجيةثالثا : 
ًوالحمايةً -12 ًوالتوظيف ًالعمل ًمجال ًفي ًالمنظمة ًإطار ًفي ًالبيني ًللتعاون ًالعام ًالهدف يتمثل

ةًتماعيالجتماعيةًفيًبناءًحياةًتتسمًبقدرًأفضلًمنًالجودةًوتعزيزًالتوظيفًاإلنتاجيًوتوفيرًحمايةًاج
نشاءًأماكنًعملًمالئمةًلشعوبًبلدان ئمةًمتواًالمنظمةًمنًخاللًتعزيزًالقدرةًالتنافسيةًللقوةًالعاملةًوا 

ًفذتهانومتقدمةًوتعزيزًالعملًالكريمًللجميع.ًومنًثم،ًيسلطًهذاًالقسمًالضوءًعلىًمختلفًاألنشطةًالتيً
يًيةًفالخارجًالمنظمةًومؤسساتهاًالمعنيةًوبعضًالدولًاألعضاءًمنذًانعقادًالدورةًاألخيرةًلمجلسًوزراء

 .2016أكتوبرً
 االجتماع الثاني لشبكة المنظمة لخدمات التوظيف العام 

ًالتركية -13 ًالعمل ًوكالة ًمع ًبالتعاون ًأنقرة، ًمركز ًلخدماتًً،نظم ًالمنظمة ًلشبكة ًالثاني الجتماع
ً ًيومي ًتركيا ًأنقرة، ًفي 27ًًالتوظيفًالعام ًالذيًحضره28/9/2016ًو ًاستعرضًالجتماع، ًحيث .
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ًالذي32ًًسلطاتًالتوظيفًالعامًمنًممثلونًعنً ًالتقدم دولةًعضوًفيًالمنظمةًودولةًمراقبةًواحدة،
.ًواستطلعًالجتماعًفرصًالتعاونًبينًمختلفًالسلطاتًفي2014ًأنجزًمنذًانعقادًالجتماعًاألولًفيً

 الدولًاألعضاءًفيًالمنظمة.
اونًمزيدًمنًالتعزيزًللتعاتفقًالمجتمعونًفيًنهايةًالجتماعًعلىًعددًمنًالتوصياتًلتحقيقًال -14

ًعقدً ًوعلى ًالمنظمة، ًفي ًاألعضاء ًالدول ًفي ًالتوظيف ًتحديات ًلمواجهة ًالمنظمة ًإطار ًفي البيني
 :.ًوتضمنًهذهًالتوصيات2017الجتماعًالثالثًلشبكةًالمنظمةًلخدماتًالتوظيفًالعامًفيًالمغربًفيً

 تحديدًمراكزًاتصالًوطنيةًلشبكةًالمنظمةًلخدماتًالتوظيفًالعام. 
 عمه.المشاركةًبفعاليةًفيًبرنامجًشبكةًالمنظمةًلخدماتًالتوظيفًالعامًلبناءًالقدراتًود 
 ًًالمشتركة ًوالمشاريع ًالتدريب ًوبرامج ًالخبرات ًتبادل ًخالل ًمن ًالقدرات تعزيز

 والزيارات/الدراساتًالميدانيةًفيًمجالتًخدماتًالتوظيفًالعام.
 ًًالتعاونًالفني ًالمتحدًمعتعزيز ًالمشتركة،ًوكالتًاألمم ًبشأنًالقضايا ًالمتخصصة، ة

ًمعلوماتًسوقً ًوأنظمة ًالعاملة ًالقوة ًفي ًالمرأة ًالرسميًومشاركة ًالتوظيفًغير ومنها
ًالعمالةًوتوظيفًالفئاتًالضعيفةً ًالمعلوماتًوتوظيفًالشبابًوهجرة العملًوتكنولوجيا

 وعمالةًاألطفال.
 لمنظمةًلتسهيلًظروفًالعملًاإلقرارًبالحاجةًلبذلًجهودًدوليةًمتكاملةًفيًمجتمعاتًا

 للجميع.ًوتعزيزهاًالكريم
 دادًاإلقرارًبالحاجةًإلعدادًاستراتيجيةًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًلسوقًالعملًمنًأجلًإع

ًالعاملةًالمنتجةًفيًمنطقةًبلدانًالمن ظمةًالبيئةًالمناسبةًلتوفيرًفرصًعملًكريمًللقوة
ينًبقًالتحولًالجتماعيًالقتصاديًمنًوتقديمًمبادراتًلتنميةًالمهاراتًالمطلوبةًلتحقي

 أمورًأخرى.
 "حركة نقابات العمال في العالم اإلسالمي"الندوة الدولية حول 

ندوةًًالعام،ًالتركيةًلنقاباتًالعمالًالعاملينًفيًالقطاعًالكونفدراليةنظمًمركزًأنقرة،ًبالتعاونًمعً -15
.14/10/2016ًو13ًًطنبول،ًتركياًيوميًدوليةًحولً"حركةًنقاباتًالعمالًفيًالعالمًاإلسالمي"ًفيًإس

ًالبلدانً ًفي ًالعمال ًنقابات ًحركة ًحول ًوالتجارب ًالمعلومات ًتبادل ًالندوة ًمن ًاألساسي ًالهدف وكان
اًدراتهاإلسالميةًومناقشةًطرقًوسبلًتجاوزًالتحدياتًالمشتركةًومشاكلًالمشاريعًالمشتركةًالناميةًومبا

نشاءًشبكةً فيًًمعلوماتًبينًالمشاركينًلتحقيقًتعاونًوتعاضدًمستدامينبينًمختلفًاألطرافًالمعنيةًوا 
 المستقبل.

ًممثلونًعنًنقاباتًعمالًووكالتًحكوميةًومؤسساتًمعنيةًلكلً -16 ًالتيًحضرها أتاحتًالندوة،
نًبيًالممكنةًمنًالدولًاألعضاءًوغيرًاألعضاءًفيًالمنظمة،ًفرصةًللمشاركينًلستطالعًآليةًالتعاون

 نقاباتًالعمال.
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ًعلىًعددًمنًالتوصياتًلتحقيقًالمزيدًمنًتعزيزًالتعاونوافقتً -17 فيًًالندوةًفيًنهايةًمداولتها
 هذاًالمجال.ًوتضمنتًهذهًالتوصيات:ً

 ًالجنوب".بلدانًتحسينًالتنسيقًوالتكاملًفيًمجالً"التعاونًبينًنقاباتًعمال 
 ًوالل ًالقوانين ًخالل ًمن ًالجتماعية ًحمايتهم ًذلك ًفي ًبما ًالعمال، ًحماية وائحًتحسين

 الدوليةًذاتًالصلة.
 ًًمجالت ًمن ًعدد ًفي ًاإلسالمية ًالبلدان ًفي ًالعمال ًلنقابات ًالمؤسسية ًالقدرات تعزيز

 السياسات.
 ًجًزيادةًبرامتعزيزًالتعاونًفيًتقليصًالبطالةًبينًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًمنًخالل

 .قدراتًالعمالبناءًالقدراتًوالتعرفًعلىًالمهاراتًوالشفافيةًفيًسوقًالعملًومعلوماتً
 ً،ًوعالمية ًإقليمية ًشبكات ًخالل ًمن ًالعمل ًتشمل ًجيدة، ًاستراتيجيات ًوتنفيذ تصميم

 واستشاراتًوتبادلًمعلومات،ًوخبراتًوممارساتًجيدةًعلىًجميعًالمستويات.
 ًًالتفاوض ًواستراتيجيات ًالعمال ًنقابات ًمنظمات ًدعم ًتهدفًإلى ًمشتركة ًبرامج إعداد

 لمستويات.وقدراتهاًالمؤسسيةًعلىًجميعًا
 ًتشريعيًمتواًز ًإطار ًالحكوماتًتوفير ًالتفاوضًالجماعيًوالحوارًًنالطلبًمن لتعزيز

 الجتماعيًلنقاباتًالعمال.
 ًًالجتماعي ًوالضمان ًوالتعليم ًالصحة ًعلى ًالعام ًإنفاقها ًلزيادة ًالحكومات توصية

 والخدماتًالجتماعيةًاألخرى.
 ً ًعمال ًنقابات ً"لجنة ًبإنشاء ًاللتزام ًعن ًواقتراحًاإلعراب ًاإلسالمي" ًالتعاون منظمة

العترافًبهذهًاللجنةًفيًمحفلًمناسبًمنًمحافلًالمنظمةًبصفتهًجهازًمنتمي،ًمنً
 بينًأمورًأخرى.

 ةتوحيد الخطوط التوجيهية العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن السالمة والصحة المهني
-28لتيًعقدتًفيًجاكرتا،ًإندونيسياً)اعتمدتًالدورةًالثالثةًللمؤتمرًاإلسالميًلوزراءًالعمل،ًا -18
(،ًالخطوطًالتوجيهيةًالعامةًبشأنًالسالمةًوالصحةًالمهنية،ًوحثتًالدولًاألعضاءًعلى30/10/2015ً

للبلدانًاإلسالميةًًأمعهدًالمواصفاتًوالمقاييسالسترشادًبهاًفيًتنفيذًعملياتهاًالوطنية.ًكماًطلبتًمنً
 يدًالخطوطًالتوجيهيةًبشأنًالسالمةًوالصحةًالمهنية".إجراءًالدراساتًذاتًالصلةًمنًأجلً"توح

ًذلكل -19 ًً،تحقيق ًوالمقاييساعتمد ًالمواصفات ًالسالمةًًأمعهد ًبشأن ًالعامة ًالتوجيهية الخطوط
أمعهدًبعدًأنًدرسهاًأعضاؤهًعلىًالنحوًالالزم،ًلتكونًمعيارًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي/والصحةًالمهنيةً

 .ةًوالصحةًالمهنيةبشأنًالسالمًالمواصفاتًوالمقاييس
فيًخطوةًأخرىًلتطبيقًالخطوطًالتوجيهيةًالعامةًبشأنًالسالمةًوالصحةًالمهنية،ًأصدرًمجمعً -20

الفقهًاإلسالميًالدوليًفتوىًتتعلقًبأهميةًالسالمًوالصحةًوالمهنيةًللعاملينًمنًمنظورًديني.ًحيثًدعمً
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اًحكوماتًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًالمجمعًالخطوطًالتوجيهيةًالعامةًللسالمةًوالصحةًوالمهنيةًداعيًا
ًالسالمةًوالصحةًالمهنيةًبماًيتفقً لتخاذًإجراءًبشأنًإصدارًقوانينًولوائحًتأخذًبعينًالعتبارًقضايا

 والصالحًالعامًللعاملينًفيًجميعًالمجالت،ًوالعملًعلىًوضعًاآللياتًالالزمةًلمتابعةًتنفيذها.
اًمنًعددًا2016ًوديسمبر2015ًًةًبينًديسمبرًعلىًصعيدًمتصل،ًنظمًمركزًأنقرةًفيًالفتًر -21

ًالقدرات ًبناء ًوالبحرينًوالتدريبًبرامج ًوباكستان ًوعمان ًوماليزيا ًالسالم ًدار ًوبروناي ًتركيا ًبشأنًفي
 مختلفًالقضاياًالمتصلةًبالسالمةًوالصحةًالمهنية.

 
 االجتماع الثاني للجنة التوجيهية

رتاًيًجاكفً،لمؤتمرًاإلسالميًلوزراءًالعملمنبثقةًعنًاالًدًالجتماعًالثانيًللجنةًالتوجيهيةـِقًـعً  -22
ًي ًإندونيسيا ًًو2017بريلًإ10ًًومبجمهورية ًلالجتماعًالثانيًتمثلتً. ًالرئيسية لىًيًالتوصلًإفالنتيجة

ًل ًالنهائيةًوضعًستكمالاتفاق ًوالمماًالصيغة ًالمعايير ًبتوحيد ًالخاصة ًالثالثة ًالقانونية رساتًلألطر
هاًدراستًولبحثهاًًوتقديمهاًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًغيلًفيماًبينًالدولًاألعضاءًفيالمرتبطةًبقضاياًالتش

30ًو29ًًملكةًالعربيةًالسعوديةًيوميفيًالمعقدهً،ًوالمقررًلوزراءًالعملًلمؤتمرًاإلسالميًالرابعأمامًا
لعاملةًالقوىًااتفاقًثنائيًبشأنًتبادلًًو،ًوهيًترتيباتًالعترافًالمتبادلًبشأنًالمهارات؛2017ًنوفمبرً

ًسوقًالعملً ًواستراتيجية ًالتعاونًافيًالماهرة؛ ًالجتماعًعلالسإلمنظمة ًشدد ًإلىًذلك، ًإضافة ىًمي.
الميًاإلسًتعاونمنظمةًالالتابعًلًعملالضرورةًاإلسراعًبالتوقيعًوالتصديقًعلىًالنظامًاألساسيًلمركزً

 لمنظمة.لخصصةًالجديدةًالتابعةًباعتبارهًالمؤسسةًالمتمباشرةًالضطالعًبدورهًًبغيةًتمكينهًمن
 

 العمل قضايابورشة عمل حول تعزيز األبحاث والدراسات بشأن المفاهيم والممارسات اإلسالمية المتعلقة 
ًـِقًـعً  -23 ًًورشةدت ًاألًحولالعمل ًوالدراسابحتعزيز ًاإلسالميةًاتث ًوالممارسات ًالمفاهيم ًبشأن

تيًالًورشةًالعمل.ًوشددت2017ًبريلًإ12ًًومياًيالعملًفيًجاكرتاًبجمهوريةًإندونيسًقضاياالمتعلقةًب
ًالعمللًتنفيذاًاظمتًنً  ًالثالثًلوزراء ًاإلسالمي ًالمؤتمر ًإلىًًعلىًقرار ًالالحاجة ًفيًمتجديد جالًجهود

ًاإلسالميًمن ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول ًفي ًالبطالة ًوراء ًالسببًالكامن ًالسياساتًلمعالجة
ً ًخطواتًخالل ًاتخاذ ًلهادفة ًوالًتهيئةالمهاراتًًوتنمية ًالجتماعيًضمانفرصًالعمل .ً أقرتًبأنًكما

ًًو ًوالممارساتًاإلسالميةًفيًمجالًالعمالةًمحدودًجدا. ًالمفاهيم ًالعملًاستخدام يةًفيًنهاتقدمتًورشة
ًماًيلي:إلىًجانبًأمورًأخرىًمنًالتوصياتًالتيًتشملًًبجملةًمداولتها

ً
ًالتعاونًاإلًدعوةً- ًفيًمنظمة ًلىًإسالميًالدولًاألعضاء ًالبحوثًوالدراساتًالمتعلقةإنجاز

ً؛ودعمهاًالعملرتبطةًبقضاياًبالمفاهيمًوالممارساتًاإلسالميةًالم
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ًضمانًصياغةًمعاييرًالعملًاإلسالميًبالتعاونًمعًالجامعاتًاإلسالميةًالوطنيةًفيًالدولً-
ً؛عضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمياأل
ًمؤسساتً- ًبين ًالمشتركة ًالبحوث ًًتشجيع ًالعمالةالبحوث ًمجال ًالدولًًفي ًفي ًالصلة ذات
شاءًمية،ًبماًفيًذلكًإنسالإلميًحولًالمفاهيمًوالممارساتًاالسإلعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاألا

ًمنتدىًلمؤسساتًالبحثًهذه.
 
 لوزراء العمل اإلسالمي مؤتمردورة الرابعة للال

ًالثالثةًواألربعينًلمج -24 ًللدورة ًجاءًفيًالتقريرًالذيًقدم ًتكرمتًاكما ًلمملكةلسًوزراءًالخارجية،
ًالرابعةًللمؤتمرًاإلسالميًلوزراءًالعملًفيً ذاًه.ًوفي2017ًالعربيةًالسعوديةًبعرضًاستضافةًالدورة

ظرً.ًويتوقعًأنًين30/11/2017و29ًالصدد،ًأكدتًالمملكةًاستعدادهاًلستضافةًالدورةًالمذكورةًيوميً
ًقراراتًمختلفًالدورا ًتنفيذ ًفي ًالمؤتمر ًاهذا ًللجنة ًالثاني ًالجتماع ًنتائج ًفيها ًبما هيةًلتوجيتًالسابقة

ًبأبحاثً ًالخاصة ًالعمل ًورشة ًوتوصيات ًالعمل ًلسوق ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًاستراتيجية ومشروع
 ودراساتًالمفاهيمًوالممارساتًاإلسالميةًوذلكًمنًبينًأمورًأخرى.

 

 في إطار المنظمة واالستثمار  : التجارة البينية رابعا  

تجارةًزيزًالرحبتًالدورةًالثالثةًواألربعونًلمجلسًوزراءًالخارجيةًبنتائجًالمنتدىًالثانيًلهيئاتًتع -25
ًتجاريةدعوتهاًللدولًاألعضاءًلتنفيذًمختلفًالصكوكًالًوكررتوالمنتدىًاألولًلوكالتًتنميةًالستثمارً

ًالعامة ًالتفاقية ًخاصة ًالمنظمة، ًفي ًاألعضاء ًالدول ًاألطرافًبين ًالقتصاديًوالًمتعددة فنيًللتعاون
ًعلىً ًاألعضاء ًالدول ًحضًالجتماع ًثم ًومن ًالستثمارات. ًوضمان ًوحماية ًتعزيز ًواتفاقية والتجاري

يةًلقانوناتنفيذًنظامًاألفضليةًالتجاريةًلمنظمةًالتعاونًاإلسالميًوالنظرًفيًإكمالًالمتطلباتًبالتعجيلً
ًالشأن.ًويشملًالتقريرًالتاليًعرضًا ًللعالقاتًالتجاريةًبينًالدولًاألعضاءًفيًااًحديثًافيًهذا ةًلمنظما

يةًوتنمًواألنشطةًالتيًأنجزتًفيًإطارًتعزيزًالتجارةًوتمويلهاًوتأمينًاعتمادًالصادراتًوتيسيرًالتجارة
ًالتعاونً ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالجنوب ًبلدان ًبين ًوالتعاون ًالستثمار ًوتعزيز ًالحالل ًاألغذية قطاع

 .تائجًمختلفًالستشاراتًوالتنسيقًمعًشركاءًإقليمينًودولييناإلسالمي،ًبماًفيًذلكًن
طارًإيةًفيًبالرغمًمنًآثارًاألزمةًالقتصاديةًالعالمية،ًتميلًالدولًاألعضاءًلزيادةًتجارتهاًالبين -26

ًنظرًا ًفيالمنظمة ًوالتكامل ًالستهالك ًأنماط ًبين ًالشبه ًوأوجه قليمية ًوا  ًثنائية ًاتفاقيات ًلوجود ودًالجهًا
 المبذولةًلتعزيزًالتجارةًوتسهيلهاًوالتأمينًوتأمينًاعتمادًالصادرات.اإلقليميةً
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نًرةًيمكطلبتًاألمانةًالعامةًمنًجميعًالدولًاألعضاءًاقتراحًبرامجًلبناءًالقدراتًفيًمجالًالتجا -27
ًفيًبرنامجًعملًمركزًالدارًالبيضاءًلسنةً ًالعامةًطلباتًمنًكلًمن2018ًإدراجها ًوتلقتًاألمانة .

 دانًوالعراقًبشأنًبرامجًبناءًالقدراتًفيًمجالًالتجارة.غامبياًوالسًو
ًثم -28 ًتحديدًاً،ومن ًوهي ًالمنظمة ًبعضًبلدان ًالعامة ًاألمانة ًواألردنًحددت ًومصر ًأذربيجان ا

لدولًلدراتًقوماليزياًوالمغربًوباكستانًوالسنغالًوتونسًوتركياًواإلمارات،ًالتيًيمكنًأنًتقدمًبرامجًبناءً
ًفي ًتحتاجها ًالتي ًًاألعضاء ًاألعضاء ًالجنوب ًبلدان ًبين ًالتعاون ًوبرنامج ًالثالثية ًالبرنامج يًفإطار
 منظمةًالتعاونًاإلسالمي.

 عرض حديث للتجارة البينية في إطار المنظمة 
تهاًلتجاًرًدولرًأمريكيًاتملياًر709ًسجلتًبلدانًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًقيمةًإجماليةًقدرهاً -29

ً ًفيًسنة ًالمنظمة ًإطار ًفي ًإطا2015البينية ًفي ًالبينية ًسجلتًالتجارة ًاألزمة، ًبعد ًما ًفترة ًوفي رً.
تداءًم،ًوابثالعالم.ًومنًالمنظمةًارتفاعاًأكبرًنسبياًمقارنةًبتجارةًالبلدانًاألعضاءًفيًالمنظمةًمعًبقيةً

ً 2015ًمن ،ً ًالمنظمة ًفيًإطار ًالبينية ًلبلدان20.6سجلتًالتجارة ًالكلية ًالتجارة ً%ًمنًإجماليًقيمة
ارًملي375ًبـًمقارنة2015ًًفيًًمليارًدولرًأمريكي339ًبلغتًصادراتًالمنظمةًالبينيةًًالمنظمة.ًكما
مليارًدولر370ًًمنًجانبًآخرًبلغتًالوارداتًالبينيةًفيًإطارًالمنظمةًً.2014فيًًدولرًأمريكي

 .2014مليارًدولرًفي400ًًاًمقارنةًبقيمةًاًكبيرًا،ًمسجلةًنقصًا2015فيًًأمريكي
يًسيقًالمشتركةًفيًزيادةًنصيبًالتجارةًالبينيةًفيًإطارًالمنظمةًمنًإجمالساعدتًجهودًالتن -30

%ًوقد5.19ً،ًبزيادةًقدرها2015ً%ًفي20.33ًإلى2014ًً%ًفي19.33ًتجارةًالدولًاألعضاءًمنً
ياً.ًومنًجانبًآخرًيرجىًمنًبلدانًمثلًغوياناًوموزمبيقًوألبان2015بلداًهذاًالهدفًفي32ًًحققًنحوً

ً ًونيجريا ًالبينيةوغينيا ًالتجارة ًتقل ًالتي ندونيسيا، ًوا  ًوالغابون ًوماليزيا ًوبنغالديش ًإطًوسورينام ارًفي
دفً%ًلتنويعًشركائهاًفيًمنطقةًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًللمساعدةًفيًتحقيقًاله10المنظمةًفيهاًعنً

 .2025%ًللتجارةًالبينيةًفيًإطارًالمنظمةًفي25ًالجديدًوهوً
ًالخليج2015ًًفيً -31 ًالمنظمة36ًحققتًبلدان ًفيًإطار ًالبينية ًالجغرافيًللتجارة ًالتوزيع %ًمن

(ً ًآسيا ًالشرقًاألوسطً)%29وتلتها ًفالبلدانًاإلفريقيةًجنوبًالصحراءً)%24(ًثم ًبلدا6%( ًن(ًوأخيرا
عضاءً(.ًوقدًتألفتًالمنتجاتًاألساسيةًالتيًتمتًالتجارةًفيهاًبينًالدولًاأل%5)ًاتحادًالمغربًالعربي
ً ًبنسبة ًالمنظمة 29ًفي ًونسبة ًالمتنوعة، ًالمصنعة ًالسلع ًوبنسبة23ً%ًمن ًمعدنية ًوقود ًمواد %ًمن

ةً%ًمنًالموادًالكيميائيةًوبنسب10%ًمنًآلياتًومعداتًالنقلًوبنسبة11ً%ًمنتجاتًغذائيةًوبنسبة22ً
 %ًمنًالموادًالخامًغيرًالصالحةًلألكل.5

 تعزيز التجارة
ًا -32 ًالمعنية ًمنًخاللًأجهزتها ًنظمتًالمنظمة ًتعزيزًومنًثم، ًبغية ًالتالية لمعارضًالمتخصصة

 التبادلتًالتجاريةًوزيادةًفرصًالوصولًلسلعًومنتجاتًمنًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمة.
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:ًحضرتً(18/10/2016-22المعرضًوالمنتدىًاإلسالميًالعالميًالسابع،ًكواللمبورًماليزياً) -
 لفًزائر.أ15ًبلدا،ًإضافةًإلى30ًًشركةًمنًأكثرًمن500ًًهذهًالفعاليةًنحوً

- (ً ًالتركية ًالجمهورية ًإسطنبول، ًالحالل، ًهامش15/12/2016ً-17معرضًالمنتجات ًعلى )
دولةًعضو11ًًمؤسسةًمن70ًً.ًشهدًهذاًالمعرضًمشاركةًفعالةًمنًالقمةًالعالميةًللمنتجاتًالحالل

ًو ًالتركية6ًبالمنظمة ًالجمهورية ًاألساسية: ًالعارضة ًالبلدان ًوكانت ًالمنظمة ًفي ًأعضاء ًغير ًدول
اركًفيًة.ًوشالميةًواإلماراتًالعربيةًالمتحدوالمملكةًالمغربيةًوجمهوريةًإندونيسياًوجمهوريةًباكستانًاإلس

ً ًمن ًالمعرضًأكثر ًالحالل1200ًًرعاية ًمنتجاتًاألغذية ًمن ًكبيرا ًحيثًعرضًالمعرضًعددا راع
 جميل.والمنتجاتًالزراعيةًالغذائيةًوالمنتجاتًاليدويةًوالمنسوجاتًوالعطورًوموادًالت

 تمويل التجارة وتأمين اعتماد الصادرات
ًالمياإلسًالتعاونًمنظمةًأجهزةًنفذتهاًالتيًالتجاريًالتمويلًأنشطةًفيًالمطردةًالزيادةًساهمت -33
ًالدولًمنًالمستفيدةًالشركاتًلدىًملحوظًنموًوتحقيقًاإلنتاجيةًتحفيزًفيًكبيرًحدًإلىًالصلةًذات

ًاإلسالميًالتعاونًمنظمةًفيًاألعضاء ًحصولًلضمانًناجعةًآليةًإيجادًهوًالرئيسيًالشاغلًكانًو.
ًقالمناطًمختلفًفيًوخاصةًتجاري،ًتمويلًعلىًوالمتوسطةًالصغيرةًوالمشاريعالصغيرةًجدااًًالمشروعات

ً.للمنظمةًالفرعية

2016ًفيً -34 ،ً ًالتجارة ًلتمويل ًاإلسالمية ًفي58ًًاعتمدتًالمؤسسة ًوخصصت20ًًعملية بلدا.
تً%ًلتسهيلًالتجارةًبينًالدولًاألعضاءًوقدًبلغ63فيًأقلًالبلدانًنمواًوً%ًمنًإجماليًاعتمادات21

دولرًًمليار4.8ًوًدولرًأمريكيًمليار4.48ًاعتماداتًالمؤسسةًلتمويلًالتجارةًوالمبالغًالمصروفةًفعالً
ًالعتماداتًحسبًأمريكي ًوكانتًتفاصيلًهذه ًآسيا/رابطةًعلىًالترتيب. ًالتالي: ًالمناطقًعلىًالنحو

ًالمستقلةالج ًأمريكيًمليون2.166ًًمهوريات ًالشرقًً%48)ًدولر ًمنطقة ًالعتمادات(، ًإجمالي من
ً ًإفريقيا ًأمريكيًمليون1.552ًاألوسطًوشمال ًجنوبًً%33)ًدولر ًإفريقيا ًالعتمادات(، ًإجمالي من

 منًإجماليًالعتمادات(.ً%17)ًدولرًأمريكيًمليون760ًالصحراءً
ًتأثيراتًولهًوالجتماعية،ًالقتصاديةًللتنميةًالرئيسيًالمحركًطاقةالًالمستدامًإلىًالوصولًويعدً  -35

ًذلكًوغيرًوالتعليمًالغذائيًواألمنًاإلنتاجيةًعلىًمتعددة ًوليةالدًالمؤسسةًَتعتبرًالسياق،ًهذاًوفي.
ًالدولًفيًتدخالتهاًلستراتيجيةًاألساسيةًالركائزًإحدىًالطاقةًقطاعًدعمًأنًالتجارةًلتمويلًاإلسالمية

ًعضاءاأل ًًمنتجاتًتمويلًشكل2016ًوفيً. ًًمجموعً%من60الطاقة 2.690ًالعتماداتًحيثًبلغ
ً ًأمريكيمليون ًاألكبرًدولر ًالشرقًًخصصًالجزء ًمنطقة ًفي ًلبلدان ًالمخصصًللطاقة ًالتمويل من

ً.األوسطًوشمالًإفريقياًثمًلبلدانًمنًإلفريقياًجنوبًالصحراء

اًمنًالتجارةًفيًقطاعًالزراعةًلتشملًنطاقًعريضًااستمرتًتدخالتًالمؤسسةًاإلسالميةًلتمويلً -36
وتعزيزًاألمنًالسلعًالتيًساعدتًفيًتوفيرًوظائفًعملًوتحسينًالقدرةًاإلنتاجيةًوتخفيفًوطأةًالفقرً
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ًالقطاعً،2016ًالغذائي.ًوفيً .ًوقدًوجهًمليونًدولرًأمريكي576ًبلغتًالعتماداتًالمخصصةًلهذا
.ًالفولًالسودانيصادراتًالسلعًاألساسيةًمثلًالقطنًوالقمحًوالسكرًًوالجزءًاألكبرًمنًهذاًالتمويلًلدعمً

كماًمولتًالمؤسسةًمنتجاتًزراعيةًمثلًاألسمدةًوالحبوبًلتمكينًالبلدانًاألقلًنمواًمنًالحصولًعلىً
ًعلىًالنصيبًاألكبرًمنً ًوفيًالواقعًحصلتًالزراعة ًمنخفضة. المدخالتًفيًالوقتًالمناسبًبتكلفة

 (.%54مويلًالتجارةًفيًإفريقياًجنوبًالصحراءً)محفظةًالمؤسسةًلت
ًالرياديةًلتنميةًالتجارة،2016ًًفيً -37 ًلتنفيذًبرامجها درةًالتيًشملتًمباواصلتًالمؤسسةًجهودها

ًوالتس ًالدولية ًالقدراتًللتجارة ًلبناء ًومبادراتًأساسية ًالعربية ًللدول ًالتجارة ًأجل ًمن ًالمعونة هيًًوويق،
ًارةالتجًفيًالتجارةًالدولية،ًفيًمصر"ًوً"برنامجًبناءًالقدراتًفيًمجالًتحديداً"تدريبًالشبابًوتوظيفهم

راتًودعمًالوصولًإلىًاألسواقًفيًالسنغال".ًإضافةًإلىًذلكًشاكرتًالمؤسسةًبفعاليةًفيًمبادًالدولية
يًفينيةًأخرىًمشتركةًبينًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةًومنظمةًالتعاونًاإلسالميًلتعزيزًالتجارةًالب

 إطارًالمنظمة.
عالوةًعلىًذلك،ًصممتًالمؤسسة،ًبالتعاونًمعًمجموعةًالتنسيقًمنًأجلًتعزيزًالتعاونًبينً -38

ًبرنامجًا قليمية، ًوا  ًدولية ًمؤسسات ًمع ًتعاونها ًخالل ًومن ًالصادرات ًواعتماد ًالتجارة ًتمويل ًامؤسسات
ًالت ً"برنامجًجسر ًباسم ًفيًالمنطقتين ًالمبادلتًالتجارية ًحجم ًاإلفيهدفًإلىًزيادة ًالعربية ".ًريقيةجارة

ًعربيةاًلخطةًعملًثالثيةًشملتًسلسلةًمنًاألنشطةًوالمشاريعًفيًالبلدانًالوتضمنًهذاًالبرنامجًتصميمًا
ًتضمنتًالخط ًكما ًالمنطقتين. ًبين ًالتبادلتًالتجارية ًوزيادة ًالفرصًالتجارية ًإلبراز ًتوفواإلفريقية يرًة

ًوم ًالبالد. ًهذه ًلصالح ًالتجارة ًلتمويل ًالعًربرامج ًالتجارة ًجسور ًبرنامج ًمنتدى ًيعقد ًأن ًالمقرر بيةًن
 .23/2/2017ً–22ًاإلفريقيةًفيًالرباط،ًالمملكةًالمغربيةًيوميً

39- ً ًتوسيعًالصادراتًوائتمانًالستثمارًلتأمينًاإلسالميةًالمؤسسةًشرعتكذلك، ًمعامالتهاًفي
ًتوفيرًعبرًذلكًتحقيقًمنًتوتمكن.ًاألعضاءًالدولًبينًالستثماراتًتدفقًتشجيعًخاللًمنًالتجارية
ًساتوالمؤسًالمصد رينًلفائدةًالستثمارًوتأمينًالصادراتًائتمانًمجالًفيًالشريعةًمعًمتوافقةًخدمات
ًيةالتجاًرًوغيرًالتجاريةًالمخاطرًعنًالناجمةًالسدادًعدمًمخاطرًلتغطيةًوذلكًوالمستثمرين،ًالمالية

ً.ءاألعضاًالدولًفيًالصادراتًائتمانًلوكالتًمينالتأًإعادةًخدماتًالمؤسسةًت وف رًكما.ًوالسياسية
40- ً ًباعتبارهاًالصادراتًوائتمانًالستثمارًلتأمينًاإلسالميةًالمؤسسةواجهت2016ًًخاللًسنة ،

ًالمجال،ًإلىًجانبًمؤسس اتًمؤسسةًتكافلًرائدةًفريدةًوذراعًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةًفيًهذا
.ًوقدًعالمياًفيًالقتصادًالخرى،ًسنةًمنًالتقلباتًالعامةًوانكماشًاتنميةًمتعددةًاألطرافًوكياناتًشقيقةًأ

ًمنًخال ًفيًتمكنتًالمؤسسة، ًالعميقة ًمنًخبرتها نجازاتًائتمانسوقًتأمينًلًالستفادة هاًالصادراتًوا 
ًالستثمار ًمجال ًفي ًمعامالتًهامة ًتأمين ًفي ًالمالً،األخيرة ًالنحو ًعلى ًالفريدة ًمهمتها ًإنجاز ئمًمن

 بحكمة.46ًالًاألعضاءًًلخدمةًدولها
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ًاإلسال -41 ًالشريعة ًأحكام ًمع ًالمتوافقة ًالفريدة ًوخدماتها ًمنتجاتها ًخالل ًمن ًالمؤسسة، ميةًتمكنت
ًوالستثماراتًبي ًنطاقًتدفقًالتجارة ًمنًتسهيلًتوسيع ًالقطاعًالخاصًالنشطًوالنابض، ًمع نًوتعاملها

 .منًجانبًآخرًةًالعالمبقيبينًدولًالمنظمةًًوًجانبًوبينمنًًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمة
ًنسبةبًالصادراتًوائتمانًالستثمارًلتأمينًاإلسالميةًللمؤسسةًالتجاريةًالتأمينًعملياتًارتفعت -42
.2016ًًعامًفيًدولرًأمريكيًمليار4.47ًًإلى2015ًًعامًفيًدولرًأمريكيًمليار4.06ًًمن،10٪ً

2015ًًعامًفيًأمريكيًدولرًارملي3.39ًًمنً٪،14ًبنسبةًارتفاعاًالجديدةًاللتزاماتًسجلتً،كذلك
جمالا،.2015ًًعامًفيًدولرًأمريكيًمليار3.85ًإلى ًؤسسةالمًأصدرتهاًالتيًالتأمينًموافقاتًبلغتًدًوا 
لرًدًوًمليار31ًًعليهاًالمؤمنًالتجاريةًاألعمالًقيمةًوبلغتً،دولرًأمريكيًمليار30.94ًإنشائهاًمنذ

ًأمريكي ًالمكتسبةًاألقساطًعلىًالمدفوعةًطالباتالم)ًالشاملةًالمطالباتًنسبةًوبلغت. ًرالمؤشًوهي-(
ًمنًأكثرًاستفادتًالتيًاألولىًالستةًاألعضاءًوالبلدانً.2016فيًً٪32-التأمينًعملياتًألداءًالرئيسي
ًالسعوديةًالعربيةًالمملكةًهيً،2016ًعامًغايةًإلىًإنشائهاًمنذًالمؤسسة،ًخدماتًمنًغيرها

ً(،ًومصر٪7.60)ًوتركياً،(٪10.27)ًوالبحرينً،(٪11.90)ًمتحدةالًالعربيةًواإلماراتً،(21.96٪)
 ً.(٪7.45)ًوباكستانً،(7.22٪)

 تسهيل التجارة 
ًللدولًاألعضاءًلتنفيذًمختلفًالصكوكًالتجاريةًمتعددةًاألطًر -43 افًجددتًاألمانةًالعامةًدعوتها

ًالتج ًالمفاوضات ًلجنة ًأن ًمن ًوبالرغم ًالمتنظمة. ًفي ًاألعضاء ًالدول ًبين ًبنظالسارية ًالمعنية امًارية
ً ًالفترة ًخالل ًالجتماع ًمن ًتتمكن ًلم ًالتجارية ًاألفضلية ًفي ًفالمشمولة ًأ لحقالتقرير، ًتوقًقد يعًوضع

 رير.وتصديقًالتفاقياتًالقتصاديةًللمنظمة،ًبماًفيهاًنظامًاألفضليةًالتجاريةًللمنظمة،ًبهذاًالتق
ًاتالتفاقيًعلىًتوقيعًاآلنحتىًًكملتًلمًالتيًاألعضاءًللدولًالدعوةًتجديدًالمناسبًمنًلذلك -44

ًالسياقًوفي.ًممكنًوقتًأقربًفيًذلكًإلىًتسعىًأنوتصديقها،ًًاإلسالميًالتعاونًلمنظمةًالقتصادية
ًئمهاقواًإرسالًفيًوصدقتهًللمنظمةًالتجاريةًاألفضلياتًنظامًوقعتًالتيًاألعضاءًالدولًترغبًقدًنفسه،
ًالكومسيكًولجنةًالخارجيةًوزراءًمجلسًقراراتًمنًالصلةًذاتًاألحكامًمعًتمشياًا ًتقديمًذلكًويشمل.

ًداتالشهاًمنًوعينةً،(المتيازاتًجداول)ًالمنتجاتًقائمةًمعًالتخفيضاتًمنًالمحددةًالسنويةًأقساطها
 .الداخليةًةواإلداريًالتشريعيةًالتدابيرًواستكمالًالجمركيةًمرافقهاًفيًالمستخدمةًاألختامًمنًعينةًوطباعة

 تثمار تعزيز االس
توصياتًالمنتدىًاألولًلوكالتًتعزيزًالستثمارًفيًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمة،ًالذيًلًتنفيذاا -45

ً ًالرياضًيوم ًفي ًالتعاون24/5/2016ًعقد ًلمنظمة ًالخامسًعشر ًالمعرضًالتجاري ًهامش ًعلى ،
ءًفيًالمنظمة.ًاألمانةًالعامةًقاعدةًبياناتًلوكالتًتعزيزًالستثمارًفيًالدولًاألعضاًتجمعاإلسالمي،ً

ًبياناتًحولًوكالتً ًبقاعدة ًالصدد،ًطلبتًاألمانةًالعامةًمنًجميعًالدولًاألعضاءًموافاتها وفيًهذا
،ًبماًفيًذلكًأنشطتهاًالحاليةًبغيةًتحديدًأفضلًممارساتًالتبادلًوبناءًالقدراتًلديهاتعزيزًالستثمارً
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ًًو ًاألعضاء ًالدول ًفي ًالستثمار ًتعزيز ًوكالت ًبين ًالصلة ًجمهوريةًذات ًمن ًكل ًأرسلت ًاآلن حتى
 بنغالديشًالشعبيةًوجمهوريةًباكستانًاإلسالميةًودولةًفلسطينًوالجمهوريةًالتركيةًإسهاماتها.ً

 تنمية قطاع المنتجات الحالل 
46- (ً ًرقم ًللبند ًمنًالقرار4ًوفقا ًالثالثةًواألربعينًلمجلAإقً)-1/43( ًالذيًصدرًعنًالدورة سً(

ًلعامةةًالعامةًإلىًجميعًالدولًاألعضاءًنسخةًمحدثةًللخطوطًالتوجيهيةًاوزراءًالخارجية،ًقدمتًاألمان
ًاإلسالمي/ ًالتعاون ًمنظمة ًعن ًالصادرة ًالحالل ًاألغذية ًوالمقاييسبشأن ًالمواصفات للبلدانًًأمعهد

حدةًالمًوًوجهتًاألمانةًالعامةًدعوةًإلىًجميعًالدولًاألعضاءًلإلقرارًبهذهًالمعاييرً،اإلسالمية.ًومنًثم
تًتالفاذيةًالحاللًالتيًوضعتهاًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًوالتيًيجريًاستكمالهاًمعًمراعاةًأنًالخلألغ

 الفقهيةًسوفًتدرجًفيًملحقًيتمًإعدادهًفيًوقتًلحق.
 القمة العالمية للمنتجات الحالل

مندوبًمن300ًً(ًبمشاركةًنحو17/12/2016ً-15عقدتًالقمةًالعالميةًللمنتجاتًالحاللً) -47
دولةًعضوًفيًمنظمة22ًًحيدًالمعاييرًوالعتمادًوالتوثيقًوممثلينًعنًالقطاعًالخاصًمنًهيئاتًتًو

ً ًمع ًبالتعاون ًالتركية ًالجمهورية ًنظمتها ًالقمة ًهذه ًأن ًويذكر ًاإلسالمي. ًالمواصفاتالتعاون ًمعهد
 للبلدانًاإلسالمية.ًًوالمقاييس

طويرًشراكاتًبينًمنظماتًوكانًالهدفًمنًهذهًالقمةًعرضًأنشطةًقطاعًالمنتجاتًالحاللًوت -48
ًجلساتً ًوفيًإطار ًوخارجها. ًالمنظمة ًدول ًداخل ًالحكومية ًوالخاصًوالمنظماتًغير ًالعام القطاعين
ًاإلسالميً ًوالفقه ًالمعايير ًوتوحيد ًالحالل ًاإلنتاج ًجوانب ًمختلف ًالمشاركون ًناقش ًالخمس، العمل

معًيةًومجللبلدانًاإلسالمًاتًوالمقاييسأمعهدًالمواصفوالخبراتًالقطريةًوالعتمادًوالتوثيقًودورًكلًمنً
ًلحالل:أهميةًالفرصًالتاليةًلتطويرًصناعةًالمنتجاتًاالفقهًاإلسالميًالدولي.ًوأكدًمتحدثونًفيًالقمةً

ًًحمالت-أ ًالحالل. ًبالمنتجات ًالوعي ًلزيادة ًوذلك ًالعالمية ًسوقًًطرائق-بالتعريف ًنصيب زيادة
ًاركيزًاأبحاثًعلميةًأكثرًتًإجراء-جلميةًللمنتجاتًالحالل.ًالمنتجاتًالحاللًأوًإنشاءًعالمةًتجاريةًعا

 علىًفوائدًاألغذيةًالحاللًوتوفيرًبياناتًحولًالسوقًأكثرًدقةًتقومًعلىًأبحاثًمحكمة.
 

 تنمية قطاع السياحةخامسا : 
ًالسياحة،ًالمنظمةًلمدينةًبجائزةًبالحتفالًالخارجيةًوزراءًلمجلسًالثالثةًواألربعونًالدورةًأشادت -49

برامجًالحتفالًبهاًالتيًًفيًبفعاليةًالمشاركةًعلىًاإلسالميًالتعاونًمنظمةًفيًاألعضاءًالدولًوشجعت
ًمناسباتًتنظيمًعلىًاألعضاءًالدولًجميعًالخارجيةًوزراءًمجلسًوحث.ًبلدانهاًمختلفًفيًسوفًتنظم

ًاإلسالمي،ًتعاونالًمنظمةًبلدانًداخلًالسياحيًالتدفقًتعزيزًأجلًمنًاإلسالميةًالسياحةًعنًسنوية
منًخاللًًتعزيزًالسياحةًالبينيةًفيًإطارًالمنظمةًعلىًاألعضاءًدوائرًالقطاعًالخاصًفيًالدولًمشجعاًا
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المشاركةًالفعالةًفيًالمعرضًالسياحيًالثالثًللمنظمةًالمزمعًعقدهًفيًالقاهرة،ًجمهوريةًمصرًالعربيةً
(18-21/10/2017.)ً 

 2016في منظمة التعاون اإلسالمي  للسياحةة عاصم قونيةاالحتفال بجائزة 
ًومًؤ -50 ًالعامة ًنظمتًاألمانة ًالسياحة، ًاإلسالميًلوزراء ًللمؤتمر ًالتاسعة ًالدورة ًلقرار سساتًوفقا

يًإلسالمعاصمةًللسياحةًفيًمنظمةًالتعاونًاًقونيةمنًالفعالياتًاحتفالًبمدينةًًاالمنظمةًالمعنيةًعددًا
ًمؤسساتًا2016 ًنظمتًالفعالياتًالتالية ًوقد ًالمدي. ًوالتراثًاإلسالميًفي ًالسياحة ًلتعزيز نةًلمنظمة

 الفائزةًبالجائزة.
 16/11/2016ً-15الجمهوريةًالتركيةًًقونية،ًقونيةورشةًعملًحولًمستقبلًتنميةًالسياحةًفيً

حةًورشةًعملًحولً"مستقبلًتنميةًالسياًقونيةنظمًكلًمنًمركزيًأنقرةًوالدارًالبيضاءًوبلديةً -51
ً ًقونيةفي ً)الجًقونية"، ًالتركية ًطيبة16/11/2016ً-15مهورية ًفرصة ًالفعالية ًهذه ًأتاحت ًحيث .)

ً ًبها ًتتمتع ًالتي ًالغنية ًوالسياحية ًالثقافية ًالبلقونيةلعرضًالثروات ًمختلف ًمن ًالمشاركين ًعلى دانً،
 ها.ستقبلوالمنظماتًاإلقليميةًوالدولية.ًوناقشًالمشاركونًمختلفًجوانبًتنميةًالسياحةًوأبعادهاًوآفاقًم

هًصتًالورشة،ًمنًبينًأمورًأخرى،ًبتنويعًالسياحةًلتشملًأنشطةًمثلًصناعةًالغذاءًوالترفيأًو -52
ًاألطرافً ًحثت ًكما ًللتنفيذ. ًسليمة ًبآلية ًوتزويدها ًمحكمة ًإقليمية ًسياحية ًخطط ًخالل ًمن والصحة،
ًورؤيةً ًمشتركة ًلفهم ًللوصول ًالتعاون ًعلى ًاألكاديمية ًواألوساط ًالحكومة ًمؤسسات ًخاصة المعنية،

ًًوا ًوأنقرة ًالبيضاء ًالدار ًمركزي ًمن ًكل ًمن ًالمشاركون ًطلب ًكما ًالسياحة. ًلتنمية معهدًستراتيجية
ًوالمقاييس ًالقدراتًًالمواصفات ًبناء ًمجال ًفي ًالتعاون ًطرق ًاستطالع ًاألخرى، ًالمعنية والمؤسسات

ًباستخدام ًاإلسالمية ًبالسياحة ًوسوفًتعرضًتوصيًبرامجًتبادلًوالتوعية ًاتًهذهالمعلوماتًوالخبرات.
لشعبيةًالمزمعًعقدهًفيًدكا،ًجمهوريةًبنغالديشًاالسياحةًالورشةًعلىًالمؤتمرًاإلسالميًالعاشرًلوزراءً

 .(ًلبحثها12-14/11/2017)
 19/12/0162-17الجمهوريةًالتركيةًًقونيةفيًالحضارةًاإلسالمية"،ًًقونيةالندوةًالدوليةًحولً"

دوةًالنًقونيةومحافظةًًقونيةالتنسيقًمعًبلديةً،ًبقونيةنظمتًكلًمنًإرسيكاًوجامعةًكراتايًفيً -53
فيًً(.ًحيثًألقىًوزيرًالثقافةًوالسياحة19/12/2016-17فيًالحضارةًاإلسالمية"ً)ًقونيةالدوليةًحولً"

ةًقدمًلثالثاالندوةًالجمهوريةًالتركيةًمعاليًالبروفيسورًنابيًأفيتشي،ًكلمةًفيًافتتاحًالندوة.ًوخاللًأيامً
ًمنًثمانعالمًا48ً ًالتعاونًًولدًا يرانًوأذربيجانًواإلماًراإلسالميًهيأعضاءًفيًمنظمة ًوا  ًتركيا اتً:

 أوراقا.ًكماًحضرتًروسياًالتحاديةًالفعاليةًبصفةًمراقب.ً،واألردنًوألبانياًوعمانًوطاجيكستان
ًل -54 ًمتنوعة ًجوانب ًعلى ًالضوء ًتسليط ًمختلفًًقونيةتم ًخالل ًثقافية ًسياحة ًمركز باعتبارها

علىًمرًالتاريخًاإلسالميًًقونيةاألوراقًتتعلقًبالمستجداتًالثقافيةًوالعلميةًفيًًالعروض.ًحيثًناقشت
ًالدينً ًعلوم ًفي ًبارزين ًعلماء ًدور ًالندوة ًعرضت ًكما ًالوقت. ًهذا ًإلى ًوالعثمانيين ًالسالجقة من
ًالتراثً ًعلى ًالندوة ًركزت ًكذلك ًواألدبية. ًوالفنية ًوالجتماعية ًالتعليمية ًالمؤسسات ًفي ومستجدات
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ًجعلهاًًقونيةوروحًالتسامحًالتيًانبثقتًعنًاألجواءًالروحيةًوالعلميةًلًقونيةاريًوالمعماريًلالحض مما
 مدينةًعالميةًترمزًللتسامحًوالمودة.

 7201في منظمة التعاون اإلسالمي  عاصمة للسياحةاالحتفال بجائزة المدينة المنورة 
صمةًعاورةًياحة،ًالذيًاعتمدًالمدينةًالمنوفقاًلقرارًالدورةًالتاسعةًللمؤتمرًاإلسالميًلوزراءًالس -55

ًًللسياحة ًاإلسالمي ًالتعاون ًودشنتًحفلًً،2017فيًمنظمة ًالسعودية ًالعربية ًالمملكة نظمتًحكومة
قدً،ًًو18/2/2017فيًالمدينةًيوم2017ًًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًًعاصمةًللسياحةالمدينةًالمنورةً

ًسلطان ًالملكيًاألمير ًالحفلًصاحبًالسمو ًرئيسًالهيئةًًدشن ًآلًسعود، ًالعزيز ًبنًعبد بنًسلمان
يرًالعامةًللسياحةًوالتراثًالوطنيًفيًالسعودية.ًوحضرًهذهًالمناسبةًأيضاًصاحبًالسموًالملكيًاألم

ًوزيرً ًالحفل ًشاركًفي ًكما ًالمنورة. ًالمدينة ًمنطقة ًأمير ًآلًسعود، ًالعزيز ًعبد ًبن ًبنًسلمان فيصل
 نًدائمونًللدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًوأعيانًآخرون.السياحةًفيًالسودانًوسفراءًوممثلًو

يمينًاستمعًالمشاركونًلكلمةًمعاليًاألمينًالعامًلمنظمةًالتعاونًاإلسالميًالدكتورًيوسفًالعث -56
ًوشعباًا ًحكومة ًالسعودية ًالعربية ًوالمملكة ًالشرفين ًالحرمين ًخادم ًالمًالذيًهنأ ًالجائزة ًستحقةعلىًهذه

،ًمنًجائزةملهًفيًأنًتعززًمختلفًالبرامجًواألنشطةًالمعدةًلالحتفالًبهذهًالللمدينةًالمنورة،ًمعرباًعنًأ
ًبالنظرًإل ًالبيئية ًمركزًاستقطابًإقليميًللتراثًوالسياحية ًباعتبارها ًالمنورة اناتهاًىًإمكإمكاناتًالمدينة
 .أخرىالبيئيةًالفريدةًومعالمهاًالتاريخيةًوماًتتيحهًمنًفرصًإلقامةًأنشطةًسفاريًصحراويًوأنشطةً

ددًإضافةًإلىًالرقصاتًالشعبيةًوالعروضًالتاريخيةًحولًالمدينةًالعتيقة،ًكشفتًالسلطاتًعنًع -57
يًراثًفبالجائزةًهذهًالسنةًوهيًتشملًمهرجاناتًالسياحةًوالتًلالحتفالًمنًالبرامجًواألنشطةًالتيًأعدت

ًاأللعابًا ًومهرجان ًللشبابًوالرياضة ًاألنصار ًقرية ًوبرنامج ًالمنورة ًالمدينة ًالمدينة ًفي جًبرنامًولنارية
ً ًومعرضًالتنمية ًومعارضًالمباركة ًوالتكنولوجيا ًالثقافة ًوأصل ًالتفاعلي ًالترفيهي ً.يةالقتصاداألسرة

ً ًالمدينة ًفنون ًمعرض ًاألخرى ًواألنشطة ًالبرامج ًأنشيدوتشمل ًاليدويةًًومسابقة ًالصناعات ومعارض
 .عروضًالثقافيةًالنسويةالنسويةًوالبرامجًالطالبيةًلجامعتيًالمدينةًوطيبةًوال

ًبالمدينةًالمنورةًهذهً -58 وتعتزمًمؤسساتًالمنظمةًالمعنية،ًمنًجانبهاًأنًتنفذًبرنامجًأنشطةًاحتفالا
السنة.ًوتشملًعناصرًهذاًالبرنامج:ًتنظيمًمعرضًللصناعاتًالخفيفةًواليدويةًوورشةًعملًحولًاقتصادً

ًأل ًمالية ًوجوائز ًحوافز ًوتقديم ًوالواحات ًالنخيل ًتنشيطًأشجار ًمجال ًفي ًعاملة ًثقافية ًمؤسسة فضل
ًحولًالتصديًلتشويهً ًوالمعرضًالدائمًإلصداراتًاإليسيسكوًوندوة ًالمنورة ًفيًالمدينة ًالثقافية السياحة
صورةًاإلسالمًورموزهًالمقدسةًفيًأجهزةًاإلعالمًبمهنيةًتأخذًبعينًالعتبارًحقوقًاإلنسان،ًويذكرًأنً

لوطنيًفيًالسعوديةًقدًأنشأتًموقعاًإلكترونياًحولًالمدينةًمدينةًالسياحةًالهيئةًالعامةًللسياحةًوالتراثًا
ًالتعاونًاإلسالميً) ًفيًمنظمة ًنشرتًفيهًجميعًاألنشطةhttp://madinah2017.comًاإلسالمية .)

ًلتيًنفذتًخاللًالسنة.
 

http://madinah2017.com/
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 المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء السياحة
ً)ًيعقد -59 ًالشعبية ًبنغالديش ًجمهورية ًدكا، ًفي ًالسياحة ًلوزراء ًالعاشر ًاإلسالمي -12المؤتمر
ًالدول14/11/2017ً ًعلى ًالمفصل ًاألعمال ًجدول ًومشروع ًاألعمال ًجدول ًمشروع ًعمم ًوقد .)

ريعًيًمشااألعضاء.ًومنًالمقررًأنًيناقشًالمؤتمرًالمواضيعًالتالية:ًتنميةًالسياحةًاإلسالميةًوالتقدمًف
(2020ً-2019التحتيةًالسياحيةًومعارضًالسياحةًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًوجائزةًالسياحةً)ًالبنى

ً ًالدورة ًدعت ًواألربعونوقد ًًالثالثة ًفي ًبفعالية ًللمشاركة ًاألعضاء ًالدول ًالخارجية ذاًهلمجلسًوزراء
 المؤتمر.ً

 نظمة التعاون اإلسالميلم لسياحة الثالثامعرض 
ًالذيًصدرًعن -60 ًبالقرار ًمعرضًعمال ًيعقد ًالسياحة، ًاإلسالميًلوزراء ًللمؤتمر ًالتاسعة ًالدورة

قدً(.ًًو21/10/2017-18منظمةًالتعاونًاإلسالميًللسياحةًالثالثًفيًالقاهرةًبجمهوريةًمصرًالعربيةً)
إلىًًلمجلسًوزراءًالخارجيةًالدولًاألعضاءًوهيئاتًالقطاعًالخاصًفيهاًالثالثةًواألربعوندعتًالدورةً
قدًفيًهذاًالمعرض.ًومنًالمقررًعًبنشاطًالبينيةًفيًإطارًالمنظمةًمنًخاللًالمشاركةًتعزيزًالسياحة

 .منتدىًلمستثمريًالقطاعينًالعامًوالخاصًفيًمجالًالسياحةًكذلكًعلىًهامشًمعرضًالسياحة
 

 التعاون في مجال النقل سادسا : 
لمحفزاتًاألساسيةًتقرًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًعلىًنطاقًعريضًبأنًالنقلًيعدًمنًبينًا -61

للوجستيةًادماتًللتنميةًالقتصاديةًوالقدرةًالتنافسيةًالدوليةًوذلكًبالنظرًإلىًدورهًباعتبارهًقطاعًلدعمًالخ
ًالقتصا ًالتعاون ًأجندة ًفي ًالرئيسية ًاألولويات ًبين ًمن ًالنقل ًمرافق ًتحسين ًويعد ًاألهمية. ديًبالغة

وفيًًمنًمشاريعًالنقلًفيًمختلفًاألقاليمًالفرعية.ً،ًومنًثمًانخرطتًدولًأعضاءًفيًتنفيذًعددللمنظمة
ينًديدًبللسكةًالحًهذاًالصدد،ًدعمتًالدورةًالثالثةًواألربعونًلجلسًوزراءًالخارجية،ًتنفيذًالخطًالفرعي

ولًبينًدكارًوبورتسودان.ًوحثتًالدًوباماكوًوسيكاسوًوبوبوًوديولسو،ًعلىًمحورًالسكةًالحديدًدكار
اءًاألعضاءًفيًالمنظمةًومؤسساتهاًعلىًحشدًالتمويلًالالزمًللمشروعًالمذكور.ًكماًحثتًالدولًاألعض

ًراساتفيًالمنظمةًوشركاءًالتنميةًعلىًتقديمًمساعداتًماليةًوفنيةًللدولًاألعضاءًالمعنيةًفيًإعدادًد
اًن.ًكمةًالتعاونًاإلسالميًللسكةًالحديدًبينًدكارًوبورتسوداالجدوىًلقطاعاتهاًالوطنيةًعلىًمحورًمنظم

نًالشرقًوالغربًالعابرًلبحرًقزويًردعتًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًإلىًتعزيزًالتعاونًلتطويرًمحًو
معنيةًالشمالًوالجنوبًللنقلًمتعددًالوسائط.ًوسوفًيبرزًهذاًالجزءًأنشطةًالمنظمةًومؤسساتهاًالمحورًًو

 .2016نذًانعقادًالدورةًاألخيرةًلمجلسًوزراءًالخارجيةًفيًأكتوبرًفيًمجالًالنقلًم
 تنشيط مؤتمر منظمة التعاون اإلسالمي لوزراء النقل

ًالتعاونًاإلسالميًناقشً -62 ًتركياًالمؤتمرًاألولًلوزراءًالنقلًفيًمنظمة الذيًعقدًفيًإسطنبول،
نًخاللًتنفيذًمشاريعًمشتركةًطرقًتعزيزًالربطًبينًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًمً(،7-10/9/1987)
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ًقرارًا ًالمؤتمر ًواعتمد ًبحري. ًونقل ًحديد ًبريًوسكة ًالدولًلطريق ًبين ًالنقل ًمجال ًفي ً"التعاون ًحول ا
األعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي".ًوحددًالقرارًعدداًمنًالتدابيرًفيًمجالتًالطرقًالبريةًوالسككً

بينًالدولًاألعضاء.ًوشملتًهذهًالتقارير:ًاقتراحاًًنقلوصالتًبينًطرقًللالحديدًوالنقلًالبحريًلتحسينً
ًمترابطة؛ً ًبرية ًطرق ًشبكة نشاء ًوا  ًالمشترك؛ ًشهاداتًالدخول ًنظام ًوتطوير ًالبري؛ ًللنقل ًاتحاد بإنشاء
جراءً ًوا  ًالبري؛ ًمركزًبنكًبياناتًلقدراتًالنقل نشاء ًوا  ًالبحري؛ ًبالنقل ًواللوائحًالمتصلة ًاألحكام وتوحيد

ً ًسبل ًلتحديد ًدراسة ًعلى ًالقضاء ًاألعضاء؛ًًالختناقاتوطرق ًالدول ًبين ًالحديدية ًالسكك ًفي الحالية
نشاءًلجنةًمتابعةًلرصدًتنفيذًهذاًالقرارًوذلكًمنًبينًأمورًأخرى.  وا 

إنًاًعلىًورقًبسببًغيابًإجراءاتًمتابعته،ًفوبالرغمًمنًأنًمعظمًأجزاءًهذاًالقرارًظلتًحبرًا -63
لكًتعاونًمنًخاللًاجتماعًوزاريًللمنظمةًحولًالنقل.ًويعزىًذثمةًحاجةًعاجلةًإلحياءًهذاًاإلطارًلل

ًالقطاعًفيًالتنميةًالجتماعيةًالقتصاديةًفيًالدولًاألعضاءًفيًوقتًتشك ًلًفيهلألهميةًالحاليةًلهذا
طالقًإكذلكًًاإلنمائية.ًويجدرًبناًأنًنأخذًبعينًالعتباراًلتطلعاتهاًأوجهًالقصورًفيًالبنىًالتحتيةًتحديًا

 فيًالسنواتًاألخيرة.ًنًاألنشطةًوالمشاريعًفيًمجالًالتعاونًفيًالنقلًعلىًمستوىًالمنظمةكثيرًم
ًالمعطيات -64 ًهذه ًعلى ًالثتأسيساا ًالمؤتمر ًلعقد ًبالدعوة ًتتعلق ًمذكرة ًالعامة ًاألمانة ًأعدت انيً،

ًالمذكرةً ًحيثًاستعرضت ًاألعضاء. ًالدول ًعلى ًوعممتها ًاإلسالمي، ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًالنقل لوزراء
 مر.القضاياًاألساسيةًالتيًسوفًيسترعىًانتباهًوزراءًالنقلًإليهاًخاللًالدورةًالثانيةًلهذاًالمؤت

استضافةًالمؤتمرًالثانيًلوزراءًالنقلًًعرضحكومةًجمهوريةًالسودانًبتكرمتًفيًوقتًلحق،ً -65
ًال ًًتعاونفيًمنظمة ًيجري2017اإلسالميًخاللًالنصفًالثانيًمنًعام ًالغاية، ًلهذه ًوتحقيقا ًحالياًاً.

 اتخاذًالترتيباتًالالزمةًلهذاًالغرض.
 تنفيذ مشروع منظمة التعاون اإلسالمي لخط السكة الحديد بين دكار وبورتسودان

ًالخطًالف -66 ًلتنفيذ ًاألموالًالالزمة ًالمشروعًمنًخاللًحشد ًهذا ًتنفيذ ًالعامة رعيًواصلتًاألمانة
ًبينًدكارًوباماكوًوسيكاسوًوبوبوًوديولسو،ً ًالحديد ًالتفاقًخاللًاجتللسكة ًتم ًالصدد، ماعًوفيًهذا

ًفاسوًوممثلًاألمانةًالعامةًللمنظمة،ًعق ًالماليةًفيًبوركينا ًدًعلىانعقدًبينًضابطًالتصالًفيًوزارة
ً ًيوم ًفيًطشقند ًالخارجية ًلمجلسًوزراء ًواألربعين ًالثالثة ًتقدم18/10/2016ًهامشًالدورة ًعلىًأن ،

هاًباًجيدًاإلعدادًيتصلًبالمكونًالخاصًلوقتًالمناسبًمشروعًابوركيناًفاسوًإلىًالبنكًاإلسالميًفيًا
ًإكمالًدراسةًطلبً علىًالطريقًالفرعيًالمذكور،ًألغراضًالتمويل.ًويذكرًأنًالبنكًاإلسالميًبصدد

 التمويلًالمقدمًمنًالسنغالًلقطاعهًالوطنيًفيًهذاًالمشروعًالعابرًللحدود.
67- ً ًالتي ًالخارجية ًوزراء ًمجلس ًقرارات ًمن ًإدخالًبالرغم ًعلى ًالمعنية ًاألعضاء ًالدول تحض

نًة،ًفإقطاعاتهاًالوطنيةًالمختلفةًفيًمحورًالسكةًالحديدًدكارًبورتسودان،ًفيًخططهاًاإلنمائيةًالوطني
 معظمًالبالدًالمعنيةًبهذاًالمشروعًالتكامليًماًزالتًلمًتقدمًمشاريعهاًعلىًالنحوًالمعتاد.
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ميمًدادًالدولًاألعضاءًالمعنيةًمشاريعًمحكمةًالتصفإنًثمةًحاجةًإلعً،وبالنظرًلماًوردًأعاله -68
ًتمويلًمنالفنيًالمالئمًًوًالحصولًعلىًالدعمللمحورًالمذكورًأعالهًمنًأجلًحولًالمكوناتًالوطنيةً

 .الدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًوشركائهاًفيًالتنمية
اًإلىًشارتًتركيأعمًالماليًمنًالمنظمةًإلىًمالي،ًوفقاًلطلبًماليًالمقدمًإلىًتركياًلتعزيزًالد -69

ًالصدد،ًأرسلتًاألمانةًال ًلتقديمًدعمًماليًوعينيًلمشاريعًالمنظمةًفيًمالي.ًوفيًهذا عامةًاستعدادها
ً ًحولًالخطًالفرعيًالمذكورًأعاله ًالبياناتًالالزمة ًفيه ًبما ًالمذكور، ًحولًمشروعًالمنظمة لىًإمذكرة

 السلطاتًالتركيةًالمعنيةًلدراسته.
 

 لمشاريع قطاع النقلتمويل البنك اإلسالمي 
لًواصلًالبنكًاإلسالميًللتنميةًتمويلًمشاريعًقطاعًالنقلًفيًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًخال -70

يًفعضاءًًلمشاريعًقطاعًالنقلًالتاليةًفيًعددًمنًالدولًاألالفترةًقيدًالنظر.ًحيثًاعتمدًالبنكًتمويالاً
 المنظمة:
 مشروعًطريقًتيرانا/الباسانًفيًألبانيا. -
 لةًالقطاراتًعاليةًالسرعة،ًتركيا.مشروعًسلس -
 مشروعًطريقًمدينةًكابلًالدائري،ًأفغانستان. -
 طريقًكولوب/كالي/خمب،ًطاجيكستان. -
- "ً ًاإلقليمي: ًللتكامل ً"151ًطريقان ًطرق ًومشاريع ًداقول/كوروسا" كلم116ًًكلم

 جويكدو/كيسودوغو/كونديمبرادو"ًفيًغينيا.
ًا - ًتأهيلًطريقًأفيبوزو/أنيهوًوحماية ًبينًمشاريعًإعادة ًمن ًتوغو، ًالتعرية، لساحلًمن

 أخرى.
 دورة تدريب للعاملين في السكك الحديد في بنغالديش 

ًالحدود -71 ًعبر ً"األنشطة ًحول ًتدريبية ًدورة ًأنقرة ًمركز ًفيًً"نظم ًالحديد ًالسكك ًفي للعاملين
ًدكابنغالديش ًالحك22/12/2016-21بنغالديشً)ً،، ًخبيرانًمنًالسككًالحديد ًالدورة وميةً(ًحيثًنفذ

ًفيً رساله ًوا  ًالقطار ًوتوصيل ًالتحويل ًمحطات ًفي ًالتشغيلية ًالتطبيقات ًعلى ًالدورة ًوركزت التركية.
 محطاتًالتحويلًوالتحويلًالشخصي.

 حل ورشة عمل حول إضفاء الصبغة التجارية على محور الطريق البري العابر لمنطقة السا
ًنط -72 ًشراكاتًأوسع ًبناء ًبشأن ًللمنظمة ًالحالي ًالنهج ًإطار ًالنقلًفي ًمجالي ًفي ًلمشاريعها اق

والبنىًالتحتيةًفيًدولهاًاألعضاء،ًحضرتًاألمانةًالعامةًورشةًعملًحولًإضفاءًالصبغةًالتجاريةًعلىً
(.ًويذكر5/12/2016ً-3بالجزائرً)ً،ورًالطريقًالبريًالعابرًلمنطقةًالساحلًفيًالجزائرًالعاصمةحم
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تًالجزائريةًالمعنيةًوأمانةًلجنةًالربطًالبريًالعابرًأنًالبنكًاإلسالميًنظمًالورشةًبالتعاونًمعًالسلطا
 لمنطقةًالساحل.

ًفيً -73 ًالوطنية ًالقطاعات ًلتنفيذ ًاتخذت ًالتي ًالخطوات ًعلى ًالضوء ًالورشة ًفي ًالمشاركون سلط
جاحًةًللنالمحورًالبريًالمذكورًأعاله.ًكماًأبرزواًالحاجةًإلبانةًالحكوماتًالوطنيةًعنًعزيمتهاًالسياسي

نبًالمشروعًالتكامليًمنًجانبًولمشاركةًالقطاعًالخاصًبفعاليةًفيًهذاًالمشروعًمنًجافيًتنفيذًهذاً
ًي ًمما ًبالحلقاتًالمفقودة ًالخاصة ًللتعجيلًبإكمالًأعمالًالتشييد ًالحاجة ًناقشتًالورشة ًكما سهلًآخر.

ًالسياق ًوفيًهذا ًالمذكور. ًوماليًبالمحور ًيتحققًمنًخالً،ربطًتشاد ًبأنًذلكًيمكنًأن ًالتأكيد لًتم
 التعاونًبينًهذهًالبالدًوبينًشركاءًالتنمية.

ًذلك -74 ًإلى ًإلضفاءًً،إضافة ًاإلسالمي ًالبنك ًلقتراح ًدعمهم ًعن ًالورشة ًفي ًالمشاركون أعرب
نفاقاًمتواصالاً ةًصيانًعلىًالالصبغةًالتجاريةًللمحورًالمذكور،ًذلكًأنًالمشروعًيتطلبًرأسًمالًكبيرًوا 

ًالصدد،ًسلطتًالورشة أساسية/تطويرًللمحورًمنًالضوءًعلىًالحاجةًإلعدادًخطةًًواإلدارة.ًوفيًهذا
ًالب ًالمحورًبمشاركة ًآليةًإلدارة نشاء ًبالمحورًوا  لدانًأجلًمعالجةًمختلفًالجوانبًوالمتطلباتًالخاصة
ًالت ًبدأ ًأهمية ًالورشة ًأكدت ًكما ًالتنمية. ًومجتمع ًاإلقليمية ًوالمنظمات ًالمحور ًهذا ًيعبرها شغيلًالتي

ًلنيجراائر/لغوسًفيًالمحورًبعدًاكتمالًأعمالًالتشييدًفيًقطاعًأرليت/أساماكاًفيًالتجاريًلقطاعًالجًز
 .2017بنهايةً

 

 : دور القطاع الخاصبعا  سا

لخاصًالمجلسًوزراءًالخارجيةًالدولًاألعضاءًلتعميمًدورًالقطاعًًدعتًالدورةًالثالثةًواألربعون -75
ًاستضافةًفيًالنهوضًبالتعاونًالجتماعيًالقتصاديًفيًإطارًالمنظ ًطلبتًمنًاألمينًالعام ًكما مة

ةًاجتماعًلألطرافًالمعنيةًاألساسيةًفيًالقطاعًالخاصًلهذاًالغرض.ًكماًدعتًالدورةًمؤسساتًالمنظم
ًوالصن ًللتجارة ًاإلسالمية ًالغرفة ًمع ًأعمالها ًمختلف ًتنسيق ًإلى ًالتجارة، ًتعزيز ًمجال ًفي اعةًالعاملة

تها.ًجاريةًللمنظمةًوالمنتدياتًالمتخصصةًوتوسيعًنطاقًتغطيوالزراعةًبغيةًتعزيزًفعاليةًالمعارضًالت
ً ًالدول ًمن ًالموحدةوطلبتًالدورة ًالتجارية ًغرفها ًتحديد ًفيًالغًرًاألعضاء ًمعتمدة ًعضوية فةًالتيًلها

يرًلتوفًمنًأجلًتعزيزًعضويةًالغرفة.ًكماًدعتًهذهًالدورةًالغرفةًاإلسالميةًللتجارةًوالصناعةًوالزراعة
ًعلىًذلك،ًمعلوماتًتحليلي ًإضافة ًوالمتوسطة. ًالصغيرة ًالمشاريع ًالممارساتًفيًمجال ًأفضل ًحول ة
إلىًًوزراءًالخارجيةًالدولًاألعضاءًالتيًلمًتنظرًفيًالنضمامًالثالثةًواألربعونًلمجلسًحضتًالدورة

ًأع ًأحد ًبوصفها ًإلىًذلك، ًالمبادرة ًإلى ًالخاص، ًالقطاع ًلتنمية ًاإلسالمية ًالمؤسسة ًإنشاء ًضاءاتفاقية
ًأفضل ًحول ًمعلوماتًتحليلية ًلتوفير ًالمؤسسة ًالدورة ًدعتًهذه ًكما ًللتنمية ًالبنكًاإلسالمي ًمجموعة

 الممارساتًفيًمجالًالمشاريعًالصغيرةًوالمتوسطة.
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عة الزراو انعقاد االجتماع الخامس والعشرين لمجلس إدارة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة 
 ها العامةوالدورة الثالثة والثالثين لجمعيت

ًان -76 ًالعامة ًللجمعية ًوالثالثون ًالثالث ًوالجتماع ًوالعشرون ًالخامس ًاإلدارة ًمجلس ًلغرفةلعقد
ًلا ًعً إلسالمية ًفيًمسقطًبسلطنة ًوالزراعة ًوالصناعة ًواعتمد2017ًبريلًإ12ًو11ًيوميًمانًلتجارة .

عتزمًتتيًالرئيسيةًالً.ًوتشملًاألنشطة2017لعامًًتهاوخطةًأنشطًالغرفةاجتماعًالجمعيةًالعامةًميزانيةً
عامًالقطاعينًالًفياإلسالميًللمستثمرينًًتعاونماًيلي:ًمنتدىًمنظمةًال2017ًعامًًالغرفةًتنفيذهاًفي

ً ًًووالخاصًفيًمجالًالسياحة؛ ًبوابة نشاء ًالا  ًالتحتًوً؛ميةالسإللسياحة ًالبنية يةًورشةًعملًحولًتطوير
ًلنمو ًًالرئيسية ًاًةالريفيالمناطق ًالتعاون ًمنظمة ًً؛ميالسإلفي ًقيادةًوورشات ًبشأن ًمتخصصة عمل

ًاألعمال؛ً ًالمشروعاتًالصغيً؛منتدىًالغرفًالتجاريةًواألعمالًوتنميةًريادة رةًوورشةًعملًحولًتنمية
ًمي.سالإلوالمتوسطةًفيًدولًمنظمةًالتعاونًا

ًالعامةًأعادت -77 ًرئيساًاًانتخابًالجمعية ًكامل ًصالح ًالًالشيخ ًللغرفة ًوالصناإلسالمية عةًلتجارة
ً)ًراعةوالًز ًجديدة 2021ً-2017لفترة ًالجتماع ًجدد ًكما .)ً ًاإلدارةًعضوية ًمجلس ًأعضاء جميع

ًماًفيًذلكفة،ًب)باستثناءًاتحادًغرفًالتجارةًالعراقية(ًلفترةًجديدةًوفقاًلطلباتهمًالرسميةًالمقدمةًإلىًالغًر
ادًماًاتحدراستينًقدمهنًالجددًمنًإندونيسياًوماليزياًومالي.ًووافقًاجتماعًالجمعيةًالعامةًعلىًًوالمرشح

ونية،ًاربًقالغرفًالتجاريةًوالسلعًالتركيةًورابطةًالتجارةًوالصناعةًالتركية،ًوهماً"دراسةًميدانيةًعنًتج
ًجمهوريةًتركيا"ًو"صناعةًالنسيجًفيًالعالمًاإلسالمي"،ًعلىًالتوالي.

 منتديات سيدات األعمال
ًدولالًفيًاألعمالًلسيداتًالثامنًمنتدىالًوالزراعةًوالصناعةًللتجارةًاإلسالميةًالغرفةًنظمت -78

2015ًً/27ً/10و26ًًيوميًبأوغنداًكمبالًفيًاإلسالمية ًالبنكًمعًبالتعاونًالحدثًهذاًن ظمًوقد.
ًقودهاتًالتيًالشركاتًتمكين"ًشعارًتحتًاألوغنديةًوالصناعةًللتجارةًالوطنيةًوالغرفةًللتنميةًاإلسالمي

ًالشاملًالنموًلتحقيقًالنساء ًيالتًللشركاتًميسرةًبشروطًالتمويلًتوفيرًضرورةًعلىًلمنتدىاًوأكد".
ًلموجهاًالتدريبًتعزيزًفرصًوتوفيرًجديدة،ًأسواقًإيجادًفيًوالمساعدةًالناشئة،ًوالشركاتًالنساءًتقودها
ًفيًعمالاألًسيداتًلمنتدىًالتاسعةًالدورةًع قدتًكما.ًوالخبراتًالمعارفًوتبادلًالعالية،ًالمهاراتًلذوي
ً.2016ً/25ً/5ًيومًالسعوديةًالعربيةًبالمملكةًالرياضًفيًإلسالميةاًالدول

 الخاص لقطاعتنمية الأنشطة المؤسسة اإلسالمية 
عضوًفيًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنمية،ًوقدًهيًًالمؤسسةًاإلسالميةًلتنميةًالقطاعًالخاص -79

ويتألفًأصحابًاألسهمًًيدولرًأمريكًمليار4ً.ًويبلغًرأسًمالهاًالمصرحًبهًحاليا1999ًأنشأتًسنةً
ًو ًمنًالبنكًاإلسالميًللتنمية ًبدعم52ًًفيها ًوهيًمكلفة ًحكومية. ًمؤسساتًمالية دولةًعضوًوخمسة
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ًألحكامً ًالخاصًوفقا ًالقطاع ًلمشاريع ًتمويل ًتقديم ًخالل ًمن ًاألعضاء ًدولها ًفي ًالقتصادية التنمية
 الشريعةًاإلسالمية.

ـًلً،ًخصصتدولرًأمريكيًمليار4.04ًمنذًإنشائهاًبلغًاإلجماليًالمتراكمًلعتماداتًالمؤسسةً -80
ًالمؤسس311ً ًلعتمادات ًالمتراكم ًاإلجمالي ًويشمل ًحسـمشروع. ًـة ًب ًالمختلفصيغ 176ًًةـالتمويل

1.113.7ً-مشروعاًفيًخطًالتمويل52ًوًدولرًأمريكيًمليون1.588.8ً-مشروعاًفيًالتمويلًألجل
ًفيًالتمويلًبم42ًوًدولرًأمريكيًمليون ًفيًرؤوسًأموالًالمؤسساتمشروعا ًمليون475.6ً-ساهمة

ًأمريكي ًالشركات30ًوًدولر ًأموال ًرؤوس ًفي ًبمساهمة ًالتمويل ًفي دولرًًمليون456.6ً-مشروعا
غً.ًوعلىًمستوىًاإلنفاقًبلدولرًأمريكيًمليون409.6ً-األرصدةمشروعاًفيًخدماتًإدارة11ًًوًأمريكي

اًلصيغًمنًالستثمارات.ًوتتنوعًأوجهًاإلنفاقًوفقًأمريكيمليارًدولر1.96ًًإجماليًماًأنفقتهًالمؤسسةً
ًوخط ًألجل ًالتمويل ًمشاريع ًتستأثر ًحيث ًبًالتمويل، ًاألالالتمويل ًشكلً%58.6)ًكبرنصيب ًبينما .)

%ًثم14.1ًبـً%ًوتلتهًإدارةًخدماتًإدارةًاألرصدة14.3ً-التمويلًبمساهمةًفيًرؤوسًأموالًالمؤسسات
 %.13لًالشركاتًبالتمويلًبمساهمةًفيًرؤوسًأموا

علىًمستوىًالقطاعاتًتوزعتًالعتماداتًالتراكميةًللمؤسسةًعلىًعددًمنًالصناعاتًتراوحت،ً -81
طاعًحظيًقمنًبينًأمورًأخرى،ًبينًالقطاعاتًالماليةًوالبنىًالتحتيةًوالزراعةًوالنفطًوالغازًوالتصنيع.ًًو

(ً ًاألكبر ًبالنصيب ًاألولوية ًصاحب ًالتمويل ً%48.4صناعة ًإجمالي ًمن ًإنشاءً( ًمنذ العتمادات
(ً ًنصيب ًأكبر ًثاني ًنال ًالذي ًوالتعدين ًالصناعة ًقطاع ًتاله ًثم ًإجماليً%25المؤسسة. ًبلغ ًحيث )

ً ًأمريكيًمليون1.018.9ًالعتمادات ًالخدماتًدولر ًثم ًالصحة ًثم ًالعقارات ًقطاع ًذلك ًبعد ًوجاء .
 اليًالعتمادات.%ًمنًإجم19.5الجتماعيةًاألخرىًفاإلعالمًثمًالتصالتًفالنقلًبنسبةً

دتًعلىًمستوىًالتوزيعًالجغرافيًتعكسًاعتماداتًالمؤسسةًأيضاًالتركيزًعلىًالتنويع.ًحيثًامت -82
دولةًعضوًإضافةًعلىًعددًمنًالمشاريعًاإلقليميةًالتيًتشمل42ًًعملياتًاستثمارًالمؤسسةًلتشملً

داتًزءًاألكبرًمنًالعتماوقدًحظيتًمنطقةًالشرقًاألوسطًوشمالًإفريقياًبالجالعديدًمنًالقتصادات.ً
ً ًبنسبة ًللمؤسسة ًوآسيا37ًالتراكمية ًأوروبا ًشرق ًمثل ًمناطق ًوتلتها ًالعتمادات. ًتلك ًإجمالي %ًمن

(.ًوكانًنصيبًالمشاريعً%13)ً(ًثمًإفريقياًجنوبًالصحراء%16(ًثمًآسياًوالباسيفيكً)%20الوسطىً)
 ليًالعتمادات.%ًمنًإجما14اإلقليمية/العالميةًالتيًتشملًعدداًمنًالبلدانً

 

 : برامج تخفيف وطأة الفقرمنا  اث

إضافةًإلىًالتعاونًبينًبلدانًالجنوبًوالتعاونًالثالثيًلتقديمًالخدماتًالجتماعيةًإلىًمختلفً -83
ًللتنميةً ًاإلسالمي ًالتضامن ًبدتًعملياتًصندوق ًالمنظمة، ًفي ًاألعضاء ًالدول ًفي قطاعاتًالسكان
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ًال ًوطأة ًتخفيف ًأجل ًمن ًاألصغر ًواقعًوالتمويل ًفي ًبارزة ًالجتماعي، ًالتمويل ًتنمية ًوبرامج فقر
 استراتيجياتًالمنظمةًلتخفيفًوطأةًالفقر.

 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
ختلفًدعتًالدورةًالثالثةًواألربعونًلمجلسًوزراءًخارجيةًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًللوفاءًبم -84

افًيمًالتزاماتًطوعيةًإضافيةًتشملًتخصيصًأوقتعهداتهاًتجاهًصندوقًالتضامنًاإلسالميًللتنميةًوتقد
 دولر.ًاتملياًر10ًللصندوقًتحقيقاًلبلوغًرأسًالمالًالمستهدفًللصندوقًوهوً

غرًخذًالصندوقًزمامًالمبادرةًفيًإعدادًبرامجًريادية،ًوهيًتشمل:ًبرنامجًدعمًالتمويلًاألصأ -85
ًقراء.ًوقدةًللفذًاألمًوبرنامجًالطاقةًالمتجددوبرنامجًالتعليمًالمهنيًوبرنامجًالقرىًالمستدامةًوبرنامجًإنقا

دًتمًاعتماً،الدولًاألعضاءًاألقلًنموا.ًوحتىًاآلنًةبدأتًجميعًهذهًالبرامجًفيًمختلفًالبلدانًخاص
ًمنًتمويلًالصندوقًبينماًبلغتًالمبالغًالمصروفةًدولرًأمريكيًمليون710ًتمتًالموافقةًعلىًصرفً

 %.25بالفعلًنحوً
ًبستأثرتًا(ًالزراعةً)بماًفيهاًالتنميةًالريفية(،ًالتي1ًلتيًحظيتًبالتركيزًهي:ًوأبرزًالقطاعاتًا -86
منًً%23ًبحواليًًاستأثر،ًالذيًالتعليمًالمهني((ًالتعليمً)بماًفيهًبرنامج2ًمنًتمويلًالصندوق؛38%ًً

وت عدًالدولًً%ًمنًتمويلًالصندوق.13والتمويلًالذيًخصصًلهًً%13(ًالصحةًالتيًنالت3،ًالتمويل
ًا ًنمواا ًاألقل ًًالمستفيدألعضاء ًمن ًأزيد ًعلى ًتلقت ًإذ ًالعمليات ًهذه ًمن ًتمويلًً%80ًاألكبر من

ًبلدان%ًفيًل16،ًوجنوبًالصحراءًفريقياإمنًهذهًالعتماداتًفيًً%59ن فذتًً،وفيًالواقعالصندوق.ً
 لبلدانًآسيا.ً%12و%ًللشرقًاألوسطًوشمالًإفريقيا13ًو،ًآسياًالوسطى

ًفالمستهديًمنًضغطًبفعلًتدنيًمستوىًالمواردًالمعبأةًمقارنةًبرأسمالهًيعانًزالًالصندوقًما -87
ً ًًاتملياًر10ًالبالغ ًنهايةدولر. ًً،2016ًفحتى ًللصندوق ًالمقدمة ًالتعهدات ًدولر2.68ًبلغت ًمليار

ًبهاهدًمليارًدولرًتع1ًدولةًمنًالدولًاألعضاء،ًومبلغ44ًًمليارًدولرًتعهدتًبها1.68ًًأمريكي،ًمنهاً
ًاإلسالميًللتنمية.ًوبلغًإجماليًالبنكً مليارًدولر2.48ًًمنًمساهماتًحتىًاآلنًًوصلًالصندوقما

تىًوحمليارًدولرًمقدمًمنًالدولًاألعضاء.1.107ًًمليونًدولرًأمريكيًمنًالبنكًو900ًأمريكي،ًمنهاً
0.30ًوفاءًبتعهداتًجديدةًمنًكلًمنًتركمانستانً)ًدولرًأمريكيًمليون2.35ًحصلًالصندوقًً،2016
مليون0.65ًًوالقمرً)(ًدولرًأمريكيمليون0.20ًًوغينياًبيساوً)ًدولرًأمريكيمليون1.2ًًوجامبياًمليون(

نكًمنًرأسًالمالًالمدفوعًسددًالبًدولرًأمريكيمليون101ًًإضافةًإلىًذلكًتمًسدادًًدولرًأمريكي(.
ًسددتًبنغالديشًمليون100ًًاإلسالميً ًبينما ً)القسطًالتاسع( ً)القسطًدولرًأمريكيمليونًمنها ًمنها

 (.السادس

نظراًللعوائقًالتيًتعترضًعمليةًالستثمارًداخليا،ًاتسمًاألداءًبالبطءًالعامًفيًمحفظةًاستثمارً -88
الصندوقًمماًأدىًإلىًانخفاضًعوائدهًبمستوىًلمًيسبقًلهًمثيل.ًإلًأنًتدابيرًالتصحيحًوالتعزيزًقدً
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شملًإنشاءًلجنةًاستشاريةًللصندوقًفيًمجالًالستثمارًبدأتًلتحسينًأداءًمحفظةًاستثماراته،ًوهيًت
شراكًإدارةًخدماتًالتمويلًاإلسالميًبصفةًإدارةًمستثمرةًونقلًًومراجعةًسياسةًالصندوقًفيًالستثمار وا 

 التركيزًإلىًالستثمارًالمؤثرًوالعقاراتًمنًبينًأشكالًأخرىًلالستثمار.
ًالص -89 ًأنتج ًالصندوق، ًوتمييز ًأجلًعرضًاألنشطة ًالمجتمعيةًمن ًالتنمية ًمنها ًأفالم ندوقًعدة

ً.ًوفيوالتمويلًاألصغرًفيًاألردنًوبرنامجًالتعليمًالمهنيًفيًالسنغالًوالطاقةًالمتجددةًفيًبنغالديش
ًسن ًالتمويلًً،2016ة ًأساسًمشروع ً)على ًبنين ًفي ًاألصغر ًالتمويل ًبشأن ًاألول ًفيلمين، ًإنتاج تم

ًا ًأما ًجدا ًناجحا ًوكان ًالصندوق ًمن ًالمشترك ًحول ًكان ًفقد ًاآلخر  يالمستقيم-الناسور المثاني لفيلم

اريعًبذلًجهدًلتوثيقًقصصًالنجاحًلمشً،.ًوفيًالسياقًنفسه()الناجم عن طول المخاض وتعذر الوالدة
ًاستشاريًدوليً) ًاستقدام ًالكتيباتًوتقريرًموجز.Green Ink UKًالصندوقًوتم ًمن ًإلصدارًعدد )
 لحشدًالمواردًوتعزيزًحضورهًعالميا.وسوفًيساعدًذلكًالصندوقًفيًجهودهً

ًإلىًأموالًلتوسيعً -90 ًعاجلة ًيحتاجًالصندوقًوبصورة ًأعاله، ًالصعوباتًالمشارًإليها وفيًضوء
وفيًهذاًًنشاطاتهًالراميةًإلىًالتخفيفًمنًوطأةًالفقرًوتحسينًجودةًالخدماتًالجتماعيةًوالبنىًالتحتية.

لىًتقديمًتعهداتًماليةًإضاالتكرمًبالصدد،ًفإنًالدولًاألعضاءًمدعوةًإلىً عالوةًًوافية.ًلوفاءًبالتزاماتهاًوا 
ًًبالقرارعلىًذلك،ًوعمالاً البةًلمؤتمرًالقمةًاإلسالمية،ًفإنًالدولًاألعضاءًمط11ًالصادرًعنًالدورة

ىًكذلكًبتقديمًأمالكًعقاريةًلمشاريعًالوقفًكمساهمةًعينيةًمنهاًفيًمواردًالصندوق،ًويضافًذلكًإل
 القطاعًالخاصًفيًالدولًاألعضاءًعلىًالمساهمةًفيًأموالًالصندوق.ًطلبًتشجيعًمؤسسات

مةًةًالعاةًواألربعين،ًقامتًاألمانلثلسًوزراءًالخارجيةًفيًدورتهًالثاعنًمجًوفقااًللقرارًالصادر -91
ًلهًوأيضاًاًأمالكًعقاريةًوقفبتوعيةًالدولًاألعضاءًبضرورةًتقديمًمساهماتًعينيةًللصندوقًمنًخاللً

نًمساهماتًاألفرادًالميسورينًوالمؤسساتًالخيريةًمنًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاًومنًخاللًحشدً
ً ًبنينًاإلسالمي. ًالغرضًومنها ًتخصيصًأراضًلهذا ًفي ًرغبتها ًعن ًعديدة ًبالد ًأعربت ًثم، ومن

 وبوركينافاسوًوتشادًوالقمرًواألردنًونيجيرياًوالمغرب.
 تنمية مؤسسات التمويل األصغر 

ًوقلةًالستثماراتًكفايةًعدمًعنًالناجمةًالمشكلةًبمعالجةًاإلسالميًعاونالتًمنظمةًانشغلت -92
ًهذاًفيًو.ًوالضعيفةًالفقيرةًالقطاعاتًوخاصةًفيًاألعضاء،ًالدولًفيًالتنميةًجهودًلدعمًالالزمةًالموارد
ًدواًرالمًعلىًالمتزايدًالطلبًإلىًبالنظرًخاصةًبالغة،ًأهميةًيكتسيًالتمويلًمصادرًتنويعًأصبحًالصدد،
ً.المالية

ًتخفيفًفيًاألصغرًالتمويلًهميةألًالصلةًذاتًومؤسساتهاًاإلسالميًالتعاونًمنظمةًإدراكااًمن -93
ًومؤسساتهاًأطلقتًالمنخفض،ًالدخلًوذويًالفقراءًوتمكينًالفقرًحدة ًًذاتًالمنظمة ًبرامجًعدةالصلة

ًالصغيرة،ًالمشاريعًلتمويلًللتنميةًاإلسالميًالبنكًبرنامجًالبرامج،ًهذهًوتشمل.ًاألصغرًالتمويلًلتطوير



23 

 

ًاألصغر،ًالتمويلًلدعمًأمريكيًدولرًمليون500ًًبقيمةًللتنميةًاإلسالميًالتضامنًلصندوقًوبرنامج
ًمنًعددًتنفيذًيجريًالصغيرة،ًالمشاريعًلتمويلًللتنميةًاإلسالميًالبنكًبرنامجًإطارًوفي.ًوبرامجًأخرى

ندونيسياًبنغالديشًفيًاألصغرًبالتمويلًالمتعلقةًالمشاريع ًوباكستانًومصرًوتونسًوالسنغالًوالسودانًوا 
ًوطاجيكستان ًدعمًبرنامجًإطارًفيًاآلن،ًحتىًللتنميةًاإلسالميًالتضامنًصندوقًوافقًوبالمثل،.

ًمختلفًفيًالمشاريعًمنًعددًلتمويلًأمريكيًدولرًمليون111.47ًًتخصيصًعلىًاألصغر،ًالتمويل
 .اإلسالميًالتعاونًمنظمةًبلدان

ًلتغلبًعلىًالعوائقًالتيًتعترضًتوسيعًنطاقًخدماتًالتمويلًاألصغرًولتعزيزًالتطويرسعياًل -94
ًسالمياإلًوالبنكًللمنظمةًالعامةًاألمانةًنظمت،ًالمستدامًلهذاًالتمويلًفيًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمة

ًظمةمنًفيًاألعضاءًالدولًفيًالفقرًمنًالحدًفيًاإلسالميًاألصغرًالتمويلًدورًحولًندوةًللتنمية
ًالجتماعًهامشًعلىً،2016ً/15/5و14ًًيوميًإندونيسيا،ًبجمهوريةًبوجور،ًفيًاإلسالميًالتعاون
ًللتنميةًاإلسالميًللبنكًواألربعينًالحاديًالسنوي ًفيًعضواًاًبلداًا13ًًمنًمندوباًا120ًًالندوةًوحضر.
ًمنًطةوالمتوسًالصغيرةًالشركاتًوممثلوًنًووأكاديميًالمحليةًالبنوكًمنًوخبراءًاإلسالميًالتعاونًمنظمة

ًسالميةاإلًالنماذجًحولًالتفاهمًوتعميقًلتبادلًمنبرًإيجادًهذهًالفعاليةًهوًمنًالهدفًوكان.ًإندونيسيا
ًتمويلالًومؤسساتًالمركزيًالبنكًوضعهاًالتيًوالمعاييرًوالحوكمةًالجيدة،ًوالممارساتًاألصغر،ًللتمويل
ًالهذًالرئيسيةًاألهدافًأحدًوكان.ًاإلسالميًلتعاوناًمنظمةًفيًاألعضاءًالدولًفيًاإلسالميًاألصغر
ًاتالقدًرًونقلًالفقرًمنًللحدًاإلسالميًاألصغرًللتمويلًثالثيًبرنامجًواستكمالًاستعراضًكذلكًالحدث

(IMPACTً ًوالدعوة،ًالشبكي،ًوالربطًالمعلومات،ًلتبادلًمنبراًاًيوفرًأنًالبرنامجًهذاًشأنًومن(.
ًياإلسالمًالتعاونًمنظمةًفيًاألعضاءًالبلدانًفيًالماليًاإلدماجًالمجًفيًالقدراتًوبناءًوالبحوث،
 .اوخارجه

ًراءللخبًمنبرًإنشاءًإلىًالقدراتًونقلًالفقرًمنًللحدًاإلسالميًاألصغرًالتمويلًبرنامجًويطمح -95
ًمنًتحتيةًوبنيةًأدواتًخلقًعنًفضالًاإلسالمي،ًاألصغرًالتمويلًنماذجًحولًالتفاهمًوتعميقًلتبادل
ًأساسيةًركائزًخمسًمنًالبرنامجًويتكون.ًأفضلًنحوًعلىًوالمعاييرًوالحوكمةًالممارساتًدلتباًأجل
ً.والدعوةًوالمعايير،ًوالسياساتًوالتقييم،ًوالرصدًوالعمليات،ًالتكنولوجيا،ًهي
ًغراألصًللتمويلًمتكاملةًبوابةًتطويرًأمور،ًجملةًفيًالركائز،ًلجميعًالمحددةًالبرامجًوتشمل -96

ًئقالوثاًونماذجًوالسياسات،ًالموحدة،ًالتشغيليةًاإلجراءاتًتشملًتشغيليةًأدواتًوعةومجمًاإلسالمي،
ًبماًم،والتقييًللرصدًإطارًوضعًتشملًكما.ًاألخرىًالتشغيليةًوالوثائقًالجدوىًدراسةًونماذجًالتعاقدية،

ًديدتحًكذلكًوًالجتماعيًواألداءًوالحوكمة،ًالمالية،ًالستدامةًمجالتًبينًيجمعًتصنيفًنظامًذلكًفي
ًتمويلالًنموًتسهلًالتيًالرئيسية(ًوالحوكمةًالمحاسبةًمعاييرًذلكًفيًبما)ًوالمعاييرًالسياساتًوتعزيز
 .اإلسالميًاألصغر
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 تنمية التمويل االجتماعي اإلسالمي 
ًلأعماًجدولًفيًكبيرةًأهميةًوالوقف،ًالزكاةًمثلًاإلسالمي،ًالجتماعيًالتمويلًآلياتًتكتسي -97

ًاإلقصاءًةمشكلًلمعالجةًالالزمةًاألموالًلحشدًفعالةًأداةًباعتبارهاًاإلسالمي،ًالتعاونًمةمنظًفيًالتنمية
ًتعاونالًمنظمةًفـيًاألعضاءًالدولًفيًوالمتوسطةًوالصغيرةًالصغيرةًجدااًالمنشآتًتواجههاًالتيًالمالي

ً.الفقرًوطأةًمنًالتخفيفًإلىًالراميةًمبادراتهاًإطارًفيًوذلكًاإلسالمي،
ًيفًوالتدريبًبالبحثًمكلفًجهازًوهوًوالتدريب،ًللبحوثًاإلسالميًالمعهديعدًًالسياق،ًهذاًوفي -98
ًسنويااًللتنمية،ًاإلسالميًالبنكًمجموعةًإطار ًتقريراا ًسنة يركزًًالجتماعيًاإلسالميًالتمويـلًعنًمنذ

ًمحددة. ًمنطقة ًًوًعلى ًًاألولًالتقريرًعرضقد ًقواآلفاًوالتحدياتًالتاريخيةًالتجاهات2014ًفي
ًوهوًآسيا،ًشرقًوجنوبًآسياًجنوبًفيًاإلسالميًالجتماعيًالتمويلًقطاعًشرائحًلمختلفًالمستقبلية

ًالسالمًدارًوبرونايًوسنغافورةًوماليزياًوبنغالديشًوباكستانًوالهندًإندونيسياًيغطي ًالثانيًيرالتقًرًأما.
ًوتنزانياًأفريقياًبوجنًوًوموريشيوسًوكينياًونيجيرياًالسودانًهيًأفريقية،ًبلدانًستةًشملفي

ًق -99 ًالبلدان ًجميع ًفي ًزيادة ًعام ًبشكل ًاإلسالمي ًالجتماعي ًالتمويل ًحقق ًالتقارير ًلهذه يدًوفقا
ً ًاإلسالمي ًالجتماعي ًالتمويل ًقيمة ًبلغت ًفمثال ًأمريكيًمليار2.3ًالنظر. ًالدولًًدولر ًبعض في

ةًالجتماعيًاإلسالميًقيمحققًالتمويلًً،ظمةًفيًجنوبًآسياًوجنوبهاًالشرقي.ًكذلكاألعضاءًفيًالمن
ًب ًتقدر ًسوقية ًأمريكيًمليونًـ225ًـ ًجنوبًًدولر ًفيًإفريقيا ًفيًالمنظمة فيًبعضًالدولًاألعضاء

 الصحراء.
ةً)الذيًسوفًيصدرًقريبا(ًعلىًعددًمنًالبلدانًالمختاًر2016ًكذلكًيركزًتقريرًالصندوقًلعامً -100

روسياًاجيكستانًوالبوسنةًوالهرسكًومقدونياًًووطًوقرغيزيافيًآسياًالوسطىًوشرقًأوروباًمثلًكازاخستانً
ًتقريرًالصندوقًلعامً ًأما ً)مث2017ًالتحادية. ًوغربها ًمنًشمالًإفريقيا لًفسوفًيشملًبلدانًمختارة

ًوالنيج ًومالي ًديفوار ًوكوت ًبيساو ًوغينيا ًفاسو ًوبوركينا ًوبنين ًوالسنغال ًوالجزائر ًوتونس رًالمغرب
-17حولًالحوارًبشأنًالسياساتًلهذاًالغرضًفيًالمغربًيوميًوتوغو(.ًويجريًاإلعدادًلعقدًمنتدى.ً

ًسوفًينظمًكلًمنًالمعهدًابمشاركةًباحثينًمنًالمنطقة.ًوسوفًيتمًنشرًهذهًالتقاريرًكم18/5/2017ً
ًالتمويل ًقطاع ًبتنمية ًتتعلق ًتدريبية ًأنشطة ًالمعنية ًالمنظمة ًومؤسسات ًوالتدريب ًللبحوث ًاإلسالمي

 الجتماعيًاإلسالمي.

 

 سياسة منظمة التعاون اإلسالمي لتنمية البنى التحتية والتكامل اإلقليمي: :عا  تاس

ًالتعاونً -101 ًمنظمة ًسياسة ًإلعداد ًالحاجة ًالخارجية ًوزراء ًلمجلس ًاألربعون ًالثالثة ًالدورة أكدت
ديةًاإلسالميًلتنميةًالبنىًالتحتيةًوالتكاملًاإلقليمي،ًبغيةًدعمًالمواردًوحشدهاًلتنميةًالبنىًالتحتيةًالما

والمؤسسيةًالالزمةًعالوةًعلىًتعزيزًالتكاملًاإلقليميًوالنموًالقتصاديًفيًالدولًاألعضاء.ًوفيًهذاً
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ًالجزءًعلىًعمليةًإعدادًمشروعًسياسةًالمنظمةًلتنميةًالبنىًالتحتيةًوالتكاملً الصدد،ًسوفًيركزًهذا
الجزءًتحديثاًبشأنًتنفيذًًاإلقليميًالذيًسوفًتعتمدهًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًكماًسوفًيشملًهذا

 صندوقًالتضامنًاإلسالميًللتنميةًوخطةًعملًالمنظمةًللتعاونًمعًآسياًالوسطى.
ًمنظمة -102 ًلسياسة ًاألولية ًالمسودة ًمختلفًمؤسساتًالمنظمة ًمع ًبالتعاون ًالعامة، ًقدمتًاألمانة

برًنوفمًيًالمنظمةًفيالتعاونًاإلسالميًلتنميةًالبنىًالتحتيةًوالتكاملًاإلقليمي،ًإلىًالدولًاألعضاءًف
نً.ًوفيًهذاًالصدد،ًتلقتًاألمانةًالعامةًردودااًمنًبعضًالدولًاألعضاءًوتعتزمًجمعًالمزيدًم2016

 الردودًقبلًبدءًعمليةًالعتمادًعلىًالنحوًالمالئم.
ًلتكاملتسعىًهذهًالسياسةًالتيًترتكزًعلىًاستراتيجيةًدعمًإنشاءًمشاريعًعابرةًللحدود،ًلتعزيزًا -103

ًإلىًالتدخلًفيًستةًقطاعاتًذاتًأولويةًوهيًالنقلًوالطاقةًوالتصالتًوالخدماتًالبًراإلقليمي يديةً،
ةًيتسمًلمنظموالتجارةًوالتنميةًالصناعيةًوالتنميةًالزراعية.ًوتتمثلًرؤيةًالسياسةًفيًالوصولًإلىًاقتصادًل

ً ًأما ًوالستدامة. ًوالنمو ًوالمشاركة ًالداخلية ًبالتكاملًوالترابطًوالتنافسية فهيًًلسياسةلاألهدافًاألساسية
عادةًتأهيلًالبنىًالتحتيةًوتسهيلًإجراءًدراساتًمشتركةًوحشدًالمواردًوتيسيرً يئةًبهيئةًتتعزيزًالتنميةًوا 

 تشريعيةًمواتيةًللتنفيذًالمالئمًلهذهًالمشاريع.
ًأرسلتًكلًمنً -104 ًوتونسًوتركياومنًثم ًبشأنًمسودةًاألردنًوالعراقًوقطرًوالسعودية ًتعقيباتها

ًحيثًأعربً ًالمذكورة. ًمثلًتنفًاألردنالسياسة ًمعًاقتراحًمشاريعًإضافية ًالسياسة ًلوثيقة يذًعنًدعمه
ًالتقل ًالطاقة ًاستخدام ًبترشيد ًللتوعية ًبرامج عداد ًوا  ًالمتجددة ًللطاقة ًمشاريع ًوتطوير ًطاقة يديةًشبكة

ً ًلحظ ًبينما ًالوثيًالعراقوالمتجددة. ًفيًهذه ًتمويل ًوآلية ًمحددة ًإدراجًغيابًمشاريع ًواقترح ألمنًاقة.
ًوقدمتً ًمنًالمقترحاتًإلدراجهاًالسعوديةوالسياحةًوالتعليمًوالبحثًالعلميًضمنًاألولويات. فيًًعددا

ةًستهدفمالوثيقة.ًوتشملًهذهًالمقترحاتًالتنسيقًمعًمبادراتًتكاملًإقليميةًأخرىًواإلشارةًإلىًمبادراتً
نفيًكلًقطاعًوزيادةًالستثماراتًبينًالدولًاألعض ًوا  طالقًمشاريعًمشتركةًمجديةًاقتصادياا شاءًاءًوا 

نًأًركياتهيكلًلتنظيمًهذهًالسياسةًوتنفيذهاًوربطًهذهًالسياسةًبأهدافًالتنميةًالمستدامة.ًبينماًلحظتً
افةًهذهًالمسودةًتضمنتًكثيرااًمنًاألهدافًالطموحةًدونًتحديدًآلياتًتنفيذًورصدًمحكمةًالتعريف.ًإض

برامجًلمزيدًمنًالتفصيلًبشأنًآليةًالتمويلًالخاصةًبالسياسة،ًبينماًيجبًأخذًالإلىًذلك،ًهنالكًحاجةً
بديدًيةًوتالحاليةًفيًإطارًالكومسيكًوغيرهاًمنًأجهزةًالمنظمةًالمشابهة،ًبعينًالعتبارًتجنبااًلالزدواج
ًتقييمًاحتياجاتًالدولًاألعضاءًفيًمجالًالبنىًالتحتيةًبغيةًتح ًاقترحتًتركيا ًهدافديدًأالموارد.ًكما

 سليمةًفيًهذاًالمجال.
ومنًأجلًاستكمالًالوثيقةًلعرضهاًعلىًاجتماعًلفريقًمنًخبراءًالمنظمة،ًيوصيًبدورهًمجلسً -105

ودةًوزراءًالخارجيةًباعتمادها،ًيرجىًمنًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًالتيًلمًترسلًتعقيباتهاًعلىًمس
ًت ًوذلكًبغية ًأنًتبادرًإلىًذلك. ًبعد، ًالمذكورة ًتحظىًبقالسياسة ًشاملةًجامعة، ًوثيقة بولًعزيزًإعداد

 واسعًمنًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمة.
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ًاإلقليمي -106 ًوالتكامل ًالتحتية ًالبنى ًلتنمية ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًسياسة ًتنفيذ منًًوسوفًيتم
فريقياًجنوبًالصحراءًوتًر لىًإًجمتهاخاللًإعدادًبرامجًشبهًإقليميةًآلسياًوالشرقًاألوسطًوشمالًإفريقياًوا 

ةًفيًمشاريعًإقليمية/عابرةًللحدودًتحظىًباألولوية.ًوسوفًتشاركًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًالمستفيد
ًالسياق ًوفيًهذا ًوتنفيذها. عدادها ًوا  ًوتصميمها ًالبرامجًوالمشاريع ًأيضً،تخطيط ًالسياسة اًسوفًتدعم
ًالتيًتهدفًإلىًمعالجةًالًر ًأعاله ا.ًبينهًبطًالماديًوالمؤسسيالمبادراتًالقائمةًلشبهًالمناطقًالمذكورة

وضعًلومنًخاللًذلكًسوفًيتمًاستخدامًالبرنامجًالخاصًلتنميةًإفريقياًوالبرنامجًالخاصًآلسياًالوسطىً
 اللبناتًالالزمةًلتحقيقًالتكاملًعلىًمستوىًالمنظمة.

 

 اء فيالمساعدات االقتصادية للدول األعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير األعض عاشرا :
 المنظمة

 التعاون بين بلدان الجنوب وبرامج تبادل المنافع في األمور التجارية 

وبًجاءتًالمساعداتًالقتصاديةًللدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًعلىًغرارًالتعاونًبينًبلدانًالجن -107
ظراًنوالتعاونًالثالثي.ًوذلكًمنًأجلًحشدًالدعمًلمختلفًالبرامجًالوطنيةًللدولًاألعضاءًفيًالمنظمةً

داتًجةًللتعاملًمعًتناقصًالمواردًمنًالبلدانًالمتقدمةًكماًهوًواضحًفيًالتقلصًالتدريجيًلمساعللحا
ًاألرضية ًالكرة ًفيًشمال ًالواقعة ًالبلدان ًمن ًالمباشرة ًوالستثماراتًالخارجية ًالخارجية ًويسالتنمية تندً.

ًبالرغ ًالبلالعتبارًاألساسيًللتعاونًبينًبلدانًالجنوبًفيًإطارًالمنظمةًعلىًأنه ًمنًكبرًعدد دانًم
ل،ًفيًالمنظمةًتصنفًعلىًأنهاًمتوسطةًالدخًدولًأخرىًأعضاءًفثمةاألقلًنموا،ًومعظمهاًفيًإفريقيا،ً

6ًًظمةًيبلغدولةًمصدرةًللنفطًبمواردًماليةًهائلة.ًويذكرًأنًإجماليًالناتجًالمحليًلدولًالمن18ًبماًفيهاً
ًأمريكيًتريليون ًًدولر ًيمثل ًما ًالتجا10وهو ًنذكر%ًمن ًأن ًبنا ًيجدر ًالصدد ًوفيًهذا ًالعالمية. ًرة

 البرامجًواآللياتًالتالية:ً
 برنامج الكومسيك إلدارة دائرة المشاريع

بلداًفي40ًًبمشاركةًأكثرًمن2015ًًمشروعاًبنجاحًفي14ًًفيًإطارًهذاًالبرنامج،ًتمًتنفيذً -108
ًالبرنامج،ًوهيًالسنة2016ًًمشاريعًخاللًسنة9ًًتمويله.ًإضافةًإلىًذلكًتمًاعتمادً غيةًبالثالثةًلهذا

ًنحوً ًبلدينًتستفيد ًوبمشاركة ًالخا30ًتنفيذها. ًالدعوة ًتمًتوجيه ًوقد ًالبرنامج. صةًدولةًعضوًمنًهذا
 .2016للمشروعًالرابعًفيًسبتمبرً

ًلتحقيقً -109 ًومؤسساتها ًالمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول ًحشد ًيتم ًأعاله ًالمذكور ًالبرنامج ًخالل من
فيًاستراتيجيةًالكومسيك.ًويتمًوضعًالمشاريعًالتيًتنفذًفيًإطارًهذهًاآلليةًالمبادئًواألهدافًالواردةً

فيًالمجالتًالتيًوردتًتوصياتًسياسيةًتتعلقًبهاًمنًجانبًالفريقًالعاملًوالتيًاعتمدتهاًاجتماعاتً
تتيحًًالكومسيكًالوزارية.ًومنًثم،ًتتيحًهذهًاآلليةًأداةًلدعمًالسياساتًلمالكًالمشاريعًوالمستفيدين.ًكما



27 

 

فرصةًللدولًاألعضاءًللعملًمعاًللتصديًللتحدياتًالمشتركةًبينها.ًوتنفذًالدولًاألعضاءًمشاريعًتعاونً
عنًبلدينًشريكينًلكلًمشروع.ًوهكذا،ًيزيدًالعددًاإلجماليًللمستفيدينًمنًكلًمشروع،ًًمعًماًلًيقل

 بكثيرًعنًمالكًالمشاريع.
 عضاء في المنظمةالبرنامج الماليزي لبناء القدرات للدول األ

ًًأحاطت -110 ًلالدورة ًواألربعون ًالثانية ًالتي ًالمتنوعة ًبالمساعدة ًعلماا ًالخارجية قدمهاًتمجلسًوزراء
ًالمي،حكومةًماليزيا،ًمنًخاللًالبرنامجًالماليزيًلبناءًقدراتًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلس

انةًوسيراليونًوبنغالديش،ًودعتًاألمًإلىًثالثًدولًأعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًهيًموريتانيا
هذاًًمنًيةالتالالعامةًإلىًمواصلةًالمشاوراتًمعًحكومةًماليزياًوالبنكًاإلسالميًللتنميةًلتنفيذًالمرحلةً

 .البرنامج

ًبشأنًالترتيباتًالف -111 ًالقرار،ًبدأتًاألمانةًالعامةًمشاوراتًمعًحكومةًماليزيا يرهاًنيةًوغوفقااًلهذا
نًيرةًعقبلةًمنًالبرنامج.ًوبعدًإجراءًمشاوراتًمعًحكومةًماليزيا،ًأعربتًهذهًاألخالخاصةًبالمرحلةًالم

ًا ًبأن ًالعامة ًاألمانة ًأ بلغت ًنفسه، ًالوقت ًوفي ًالبرنامج. ًمن ًالتالية ًالمرحلة ًتنفيذ ًفي تًلسلطارغبتها
طارًإفيًًإعدادًتقريرًعنًحالةًتنفيذًالمشروعاتًالنموذجيةًالثالثةًالمنفذةًالمختصةًفيًماليزياًبصدد

رير،ًالتقًالمرحلةًاألولىًمنًالبرنامجًالمذكورًفيًكلًمنًموريتانياًوبنغالديشًوسيراليون.ًوبناءًعلىًهذا
ًمنًالبرنامج.ًالتاليةسوفًيتمًتحديدًالطرائقًالخاصةًبتفعيلًالمرحلةً

مشروعًتبادلًالمنافع2016ًًأعدًكلًمنًالبنكًاإلسالميًوماليزياًفيًسنةًً،علىًصعيدًمتصل -112
(Reverse Linkageًًالمشروعًالذيًيستمر ًوالهدفًمنًهذا ًفيًإنتاجًاألرز. ًبينًسورينامًوماليزيا )

خاصةًاللثالثًسنواتًهوًإدخالًأنواعًجديدةًمنًاألرزًمقاومةًلألمراضًواآلفاتًالزراعية،ًإلىًبرامجهاً
ذلكًًفةًإلىالمياه.ًإضاالداعمة،ًوتعزيزًخصوبةًالتربةًوتطويرًنظامًإلدارةًًوأنظمتها الستيالدباالمالئمةً

يزياًفيًمشروعاًلتبادلًالمنافعًبينًكازاخستانًومال2017ًأعدًكلًمنًالبنكًاإلسالميًوماليزياًفيًينايرً
 األنظمةًالبيئيةًالحالل.

 البعثة المشتركة بين المنظمة والبنك إلى جمهورية السنغال
ميًللتنميةًجمهوريةًالسنغالًزارًوفدًمشتركًمنًاألمانةًالعامةًللمنظمةًومجموعةًالبنكًاإلسال -113

.ًوكانًالهدفًمنًالزيارةًدعمًجهودًالحكومةًالسنغاليةًفيًتحقيق24/1/2017ًإلى22ًًفيًالفترةًمنً
ًفيً ًالتراجع ًإثر ًعلى ًضروريا ًالعمل ًهذا ًأصبح ًوقد ًالبالد. ًفي ًمستدامة ًاقتصادية ًاجتماعية تنمية

دعمهًللقرارًالذيًصدرًمؤخراًعنًمجلسًًمنهًالسنغالًفيًأعقابًتًالقتصاديةًالذيًعانىالمساعدا
األمنًوالذيًأدانًالمستوطناتًاإلسرائيليةًفيًاألراضيًالفلسطينيةًالمحتلة.ًوقدًأجرتًالبعثةًالمشتركةً
ًالتنميةً ًمشاريع ًمختلف ًبشأن ًالسنغال، ًرئيس ًبينهم ًمن ًحكوميين ًمسؤولين ًمع ًموسعة مشاورات

ًال ًالزيارة ًأفضت ًوقد ًالقتصادية. ًالجتماعية ًبقيمة ًالتفاقيات ًمن ًسلسلة ًتوقيع ًإلى 92.52ًمشتركة
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بتمويلًمشاريعًوطنيةًفيًمجالتًمنًقبيلًالتمويلًاألصغرًوتتعلقًهذهًالتفاقياتًًدولرًأمريكيًمليون
 ومكافحةًالمالرياًوالقضاءًعليهاًوتطويرًاألوقافًوالمواردًالبشرية.

ًإقلي -114 ًمشاريع ًبتنفيذ ًالمنظمة ًانشغال ًالوفد ًأكد ًدكارًكذلك. ًبين ًالحديد ًالسكة ًخط ًمثل مية
حمياتًشبكةًالمنتزهاتًوالموبورتسودانًوالمشرعًاإلقليميًالخاصًبالتنميةًالمستدامةًللسياحةًمنًخاللً

وخطةًعملًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًفيًمجالًالقطن،ًعلىًضوءًوضعًًعبرًالحدودًفيًغربًأفريقيا
 أمورًأخرى.السنغالًكمركزًللتميزًفيًغربًإفريقيا،ًمنًبينً

 

 : التعاون مع منظمات إقليمية دولية أخرىحادي عشر

ًيعتوسًأجلًمنًالدوليةًالمنظماتًمعًتواصلهاًالمراجعةًقيدًالسنةًخاللًالعامةًاألمانةًواصلت -115
 :التاليًالنحوًعلىًوذلكًالمنظمة،ًقراراتًلتنفيذًشراكتها

 جنوبتعاون بين بلدان الالتعاون بين منظمة التعاون اإلسالمي ومكتب األمم المتحدة لل
ًمشاري -116 ًلتنفيذ ًالجنوب، ًبلدان ًبين ًللتعاون ًالمتحدة ًاألمم ًمكتب ًمع ًالجاري ًللتعاون عًمتابعة

ًلتعاونتنميةًالالعالميًالمنظمة،ًشاركتًاألمانةًالعامةًفيًالنسخةًالثامنةًعشرةًلمعرضًاألممًالمتحدةً
 (.3/11/2016-31/10المتحدةً)بينًبلدانًالجنوب،ًوالذيًنظمًفيًدبي،ًاإلماراتًالعربيةً

ممًفيًإطارًالمشاركةًفيًالمعرضًالمذكورًأعاله،ًنظمتًاألمانةًالعامةًبالتعاونًمعًمكتبًاأل -117
فيًًمنظمةالمتحدةًللتعاونًبينًبلدانًالجنوب،ًمنتدىًللحلولًفيماًيتعلقًبالتعاونًبينًاألممًالمتحدةًوال

ًالمنتد ًوخاللًهذا ًالمستدامة. ًالذيًحضرتهًمؤسساتًللمنظمةًشملتًمركزيًتحقيقًأهدافًالتنمية ى،
رسيكاًوالبنكًاإلسالميًواإليسيسكوًوالغرفةًاإلسالميةًللتجارةًوالصن الزراعةًاعةًًوالدارًالبيضاءًوأنقرة،ًوا 

ًتمًعرضًأنشطة ًالمتحدة، ًللتعاونًبينًبلدانًالجنوبًووكالتًأخرىًمنًاألمم ًالمتحدة ًومكتبًاألمم
جاريةًالتعاونًبينًبلدانًالجنوب.ًكماًاستعرضتًاألمانةًالعامةًالجهودًالالمنظمةًومؤسساتهاًفيًإطارً

ًالسنتينًالقادمتينً 2018ً-2016لتنفيذًالمشاريعًواألنشطةًالتيًسوفًتنفذًعلىًنحوًمشتركًفيًفترة
ذيً،ًوالوالتيًحددتًفيًالجتماعًالذيًيعقدًكلًسنتينًبينًاألممًالمتحدةًوالمنظمةًبشأنًالتعاونًبينهما

ًًعقد ًالمشاريعًواألنشطة2016ًفيًجنيفًفيًمايو ًتقريرًمرحليًبشأن ًالتفاقًعلىًتقديم ًحيثًتم .
 .2017المشتركة،ًخاللًالنسخةًالتاليةًمنًالمعرضًفيً

رسيكاًوال -118 بنكًإضافةًإلىًذلك،ًشاركتًمؤسساتًمنًالمنظمةًمثلًمركزيًالدارًالبيضاءًوأنقرة،ًوا 
ً ًاإلسالمي ًالمؤتمر ًشباب ًومنتدى ًأنشطتهاًاإلسالمي ًلعرض ًالمعرض ًفي ًبأجنحة ًوالتعاون للحوار

 المختلفةًلدعمًالتنميةًالجتماعيةًالقتصاديةًفيًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمة.
أتاحتًمشاركةًوفدًاألمانةًالعامةًفيًالنسخةًالثامنةًمنًالمعرضًالمذكورًأعالهًفرصةًجديدةً -119

ًومشاًرًلطالع ًالمنظمة ًبرامج ًعلى ًالمعنية ًالجتماعيةًمختلفًاألطراف ًالتنمية ًبتعزيز ًالخاصة يعها
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القتصاديةًلدولهاًاألعضاءًمنًخاللًتعزيزًالتعاونًبينًبلدانًالجنوبًفيماًبينها.ًوقدًأثبتتًهذهًالعمليةً
ًالمنظمةً ًدول ًتشجيع ًمنًخالل ًالمنظمة ًإطار ًالجنوبًفي ًبلدان ًبين ًقوية ًتعاون ًعملية ًتنفيذ أهمية

ًبناء ًأنشطة ًعلىًدعم ًالدخل ًالدخل.ًًمتوسطة ًمنخفضة ًاألعضاء ًالدول ًفي ًوالمادية القدراتًالبشرية
 وسوفًتكملًهذهًالعمليةًترتيباتًالتعاونًالثالثيًفيًإطارًالتعاونًبينًبلدانًالجنوب.

 كواس(التعاون بين منظمة التعاون اإلسالمي والجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )إي
ًناقشًاألمينًالعامًوالرئيسًالجديدًلمفوض -120 س(،ً)إيكوايةًالجماعةًالقتصاديةًلدولًغربًإفريقيا

،6/2/2017ًمعاليًمارسلًألينًديسوزا،ًخاللًاستقبالًاألمينًالعامًلهًفيًمقرًالمنظمةًفيًجدةًيومً
لًلمحتماالقضاياًذاتًالهتمامًالمشتركًوأكداًأهميةًالتعاونًبينًالمؤسستين.ًكماًحدداًمجالتًللتعاونً

لًنًخالمقلًوالطاقةًوالزراعةًواتفقاًعلىًإضفاءًالصبغةًالرسميةًللتعاونًبينهماًبينًالمؤسستينًمثلًالن
 إبرامًمذكرةًتفاهم.ًويذكرًأنًالعملًيجريًلستكمالًهذهًالمذكرة.

 

 :عشر: خاتمةثاني 

لًسوفًتمهدًعمليةًتصديقًسياسةًالمنظمةًلتنميةًالبنىًالتحتيةًلتحقيقًالتكاملًاإلقليميًخال -121
لىًصولًإوهيًالنقلًوتسهيلًالتجارةًوالًوًريقًأمامًإطارًوطيدًللتعاونًفيًقطاعاتًهامةالسنةًالمقبلةًالط

.ًرًأخرىالصناعيةًللزراعةًمنًبينًأمًوالتنميةًالسوقًوالطاقةًوالتصالتًإضافةًإلىًالتنميةًالزراعيةًًو
ًالغذائي،سوفًيفضيًسريانًمفعولًخطةًالعملًالخماسيةًللمنظمةًاإلسالميةًلألمنًً،وفيًالسياقًنفسه

مةًوهيًمؤسسةًمتخصصةًللمنظمةًفيًمجالًاألمنًالغذائي،ًإلىًزيادةًالقدرةًالتنافسيةًلمنتجاتًالمنظ
ًجميعً ًعلى ًبالنفع ًيعود ًبما ًالمنظمة ًإطار ًفي ًالبيني ًالقتصادي ًالجتماعي ًالتعاون ًتعزز ًثم ومن

 األطراف.
ًتنميةًة،ًوذلكًمنًخاللًإجراءاتلًتقلًعنًذلكًأهميةًالتنميةًالتدريجيةًلسوقًالسياحةًاإلسالمي -122

ًالمنظمة ًإطار ًفي ًالبينية ًالتجارة ًسوفًتعزز ًالمقاييسًالتي ًوتوحيد ًالتحتية ًمستوىًالبنى يًيؤدًإلى
ً ًوهي ًالمستهدفة ًالنسبة ًتحقيق ًإلى 25ًتدريجياا ًالمعدة2025ً%ًفي ًمختلفًاألنشطة ًويضافًإلى .

لمدنًًوالختيارًالمتوقع2017ًتعاونًاإلسالميًفيًمنظمةًالًعاصمةًللسياحةلالحتفالًبالمدينةًالمنورةً
يش.ًنغالدبأخرىًفائزةًبهذهًالجائزةًخاللًالدورةًالقادمةًللمؤتمرًلوزراءًالسياحةًالمزمعًعقدهاًفيًدكا،ً

نًومنًاألهميةًبمكانًأنًتستفيدًالدولًاألعضاءًمنًمختلفًأنشطةًتعزيزًالسياحةًمنًأجلًتقويةًتعاًو
 فعًعلىًجميعًاألطراف.فيًمجالًالسياحةًيعودًبالن

123- ً ًالهام ًوالدور ًمختلفًمؤسساتًالمنظمة ًبين ًالتنسيق ًزاد ًذلك، ًإلى ًالتنسيقلإضافة ًيالجتماع
،ًمنًوتيرةًتقديمًخدماتًتتسمًبالجودةًفيًمجالًالسنويًبينًالمؤسساتًالعاملةًفيًالمجالًالقتصادي

ًالمالي ًالقطاع ًوتنمية ًالتجارة ًأكبرًعلىًضتمويل ًويتضحًذلكًبشكل ًالمبادراتًالجديدةً. ًاستطالع وء
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الجتماعيًًالتمويلًبشأنًيةالحالًالدراساتًخاللًمنلالستثمارًالبينيًفيًإطارًالمنظمةًوالذيًيتواصلً
ًمنًالخاصًالقطاعًتنشيطًإعادةًفإنًكذلك،.ًالفقرًوطأةًبتخفيفًالمتعلقةًالمنظمةًضمنًبرامجًاألصغر
ًلمجموعةًإشراكًخالل ًالتابعة وهيًًالخاص،ًالقطاعًبتنميةًالمعنيةًللتنميةًإلسالمياًالبنكًالمؤسسة

ًمجالًفيًالرئيسيةًمكانتهًالخاصًالقطاعًإعطاءًسيضمنً،المؤسسةًاإلسالميةًلتنميةًالقطاعًالخاص
 المنظمة.ًفيًالقتصاديًوالجتماعيًالتعاون
جمالا،ًفإنًتنفيذًا -124 ًاءًالتياألعضمنًقبلًالدولً،ًللمنظمةًتفاقاتًالقتصاديةًمتعددةًاألطرافلوا 

ًاتًالمنظمةفًقـراًرتعجيلًبتنفيذًمختلًِللًأساسياًاي عدًأمرااًً،التعاونًهذهًوثائقعلىًبعدًلمًتوقعًأوًتصدقً
 ها.ًفيماًبينالتعاونًالقتصاديًتسريعًوتيرةًًو

ً
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