
سازمان همکاریهای اقتصادی دی – ٨

ویرایش: دی ١٤٠٠

نحوه شکلگیری:

سازمان همکاریهای اقتصادی دی-٨، سازمانی برای همکاریهای توسعهای میان ٨ کشور مسلمان ایران، 
بنگالدش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه میباشد. 

دی-٨ جمله پیمانهای منطقهای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال 
توسعه اسالمی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی و برقراری گفتوگو با کشورهای صنعتی تشکیل 
گردیده است و پایهگذار آن نجم الدین اربکان نخست وزیر اسبق و اسالمگرای ترکیه است که با سفر به ٨ کشور 
عضو در تیرماه سال ١٣٧٥ زمینه تأسیس این گروه را فراهم نمود. نخستین اجالس سران دی٨ در خرداد ١٣٧٦ 

در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. 

دی-٨ از تشکیالت جانبی سازمان کنفرانس اسالمی است. در بیانیه منتشر شده در اولین اجالس سران اهداف 
اصلی دی-٨، چگونگی همکاری و همفکری اعضای گروه، ایجاد امکان عضویت سایر کشورهای در حال توسعه، 
برقراری رابطه با سایر سازمانهای بینالمللی به ویژه سازمان کنفرانس اسالمی و نحوه انتصاب مدیر اجرایی آن 

به تصویب رسید. 

*اهداف اصلی سازمان عبارتند از:

توسعه اقتصادی، اجتماعی،  
تقویت موقعیت کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی،  

ایجاد تنوع و موقعیتهای جدید در روابط تجاری 
تقویت حضور در تصمیم سازی در سطح بینالمللی  

و ارتقای سطح زندگی مردم درکشورهای عضو  



ارکان سازمان:

سازمان مزبور دارای سه رکن اصلی زیر است:

اجالس سران که متشکل از نخست وزیران و روسای جمهور کشورهای عضو می باشد، مسئولیت انتصاب  
مدیر اجرائی برای هماهنگی امور گروه را داشته و کلیه طرحهای اقتصادی منتخب در کمیسیون مقامات 

ارشد می بایست به تصویب این اجالس که سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد برسد.
شورای وزیران به عنوان رکن سیاسی و تصمیم گیری گروه بوده و با حضور وزرای خارجه ٨ کشور سالی  

یکبار (قبل از اجالس سران) تشکیل جلسه میدهد.
کمیسیون مقامات ارشد به عنوان رکن اجرائی گروه می باشد و با حضور معاونین وزرای خارجه  

کشورهای عضو هر دو سال یکبار تشکیل جلسه میدهد.

در حال حاضر، آقای "ایسیاکا عبدالقدیر امام" از نیجریه، دبیرکل سازمان D-8 است. دبیرخانه سازمان در 
استانبول-ترکیه مستقر است.

آخرین وضعیت تجاری دی-٨ با جهان و ایران:

دالر واردات از جهان: ٧٨٠.٨١١.٢٤٥ 
صادرات به جهان: ٧٠٣.٣٦٩.٨٢٢ دالر
دالر واردات از ایران: ١.٦٤٦.١١٨ 
دالر صادرات به ایران: ٢.٧٧٣.٣٨٤ 

(منبع: تریدمپ - ژانویه ٢٠٢٢)

اداره امور مجامع و عضویتهای بینالمللی

معاونت بینالملل اتاق ایران

**************


