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 مقدمه
 شدیدی هایبحران دچار اخیر، سال دو در اسالم جهان که بریممی سر به شرایطی در

 آن، رانبازیگ ترینمهم میان نیز و باشدمی طلبیتجزیه گرایی،فرقه اندیشه، عرصه در

 گذشته از تریجدی هایچالش با اسالم جهان در اتحاد ایده. است داده رخ واگرایی

 عراق و هسوری ایران، کشور علیه قطر ترکیه، عربستان، ائتالف ایجاد و است شده روروبه

 .است افزوده اوضاع وخامت بر

 حمایت، گیری،شکل زمینه در پنهان ابعادی وجود با داعش آمدن وجود به

 میان رد کشیمسلمان و جهان سراسر در اسالم نام به زدن ضربه نتیجه با و پشتیبانی

 ررض به هاواگرایی این حاصل و است شده تبدیل اسالم جهان اول موضوع به مسلمانان

 اهشک برد راه ترینمهم رسدمی نظر به شرایط این در. باشدمی مسلمان کشورهای کل

 اقتصادی هایهمکاری به شدن معطوف اسالم، جهان گوناگون هایعرصه در هاتنش

 اسالم جهان در اقتصاد موجود وضع شناخت گام، ترینمهم راستا این در. باشدمی

 .باشدمی

 اداقتص اندازچشم گزارش جهانی، و ایمنطقه سطح در اقتصادی هایتوسعه پرتو در

 هایهمکاری سازمان عضو کشورهای برای اقتصادی هایشاخص در روندها ،2014
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 این. کندمی تحلیل 2013 تا 2009 سال از سالهپنج دوره یک طی را (OIC) اسالمی

 یافته،توسعه کشورهای گروه در هاآن مشابه با ایمقایسه شیوه یک در روندها

 و هامحدودیت از برخی همچنین. شوندمی بررسی جهان اقتصاد و توسعهدرحال

 و توسعه تقویت منظوربه کشورها این تالش در عضو کشورهای مقابل هایچالش

 .سازدمی برجسته را شاناقتصادی پیشرفت

 وریبهره تقویت اسالمی، هایهمکاری سازمان عضو کشورهای اقتصاد اندازچشم

 اقتصادی تحقیقات و آموزش مرکز ساالنه هایگزارش مجموعه از پذیریرقابت و

 فصل سه بر مشتمل که باشدمی (SESRIC) اسالمی کشورهای آماری و اجتماعی

 کشورهای و جهان در اقتصادی اخیر هایپیشرفت گزارش، این اول فصل در. باشدمی

 وریبهره موضوع از اجمالی بررسی به دوم فصل در. گیرندمی قرار بررسی مورد عضو

 عمومی مشارکت نقش سوم فصل. پردازدمی OIC عضو کشورهای در پذیریرقابت و

 .دکنمی تحلیل عضو کشورهای در گردشگری بخش توسعه برای را (PPP) خصوصی

 

 صفوی حمزه سید دکتر
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