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أولا :مقدمة:
.1

يتضمن ًتقرير ًاألمين ًالعام ًأحدث ًاإلجراءات ًالتي ًاتخذتها ًاألمانة ًالعامة ًلمنظمة ًالتعاونً
اإلسالميًوالمؤسساتًالعاملةًفيًالمجالًاالقتصاديًمنذًانعقادًالدورةًالسادسةًوالثالثينًللجمعيةً

العامة ًلكومسيك ًالتي ًعقدت ًافتراضيا ًيومي ًً 25وً 22نوفمبر ًً .2222وتهدف ًهذه ًاإلجراءاتً
إلىًمتابعةًتنفيذ ًبرنامجًعملًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًًً ،2225والق ارراتًذاتًالصلةًالصادرةً
نً
عن ًمجلس ًوزراء ًالخارجية ً ًوكومسيك ًوغيره ًمن ًاالجتماعات ًالو ازرية ًفي ًمنظمة ًالتعاو ً

اإلسالمي.

.2

سلطًالتقريرًالضوءًعلى ًسلسلةًالتدخالتًالتيًنفذتهاًمؤسساتًالمنظمةًذاتًالصلةًمنًخاللً
المشاريع ًالجاريةًفي ًمجاالتًالتجارةً ،واالستثمارً ،والبنى ًالتحتيةً ،وتنمية ًالصناعاتًالزراعيةً،

الوزاريً
ًوتنميةًالقطاعًالخاصً،وتنميةًقطاع ًالسياحةًوبناءًالقدراتً .وعقدًالدورةًالثامنةًللمؤتمرً ً

لمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًحول ًاألمن ًالغذائي ًوالتنمية ًالزراعية ًوورشة ًعمل ًحول ًالسياحةً
الحالل ًوندوة ًحول ًجمع ًوتحليل ًالبيانات ًحول ًالتجارة ًًوالخدماتً ،وورشة ًعمل ًحول ًتجارةً
المنتجات ًالزراعيةً ،وإطالق ًمنصة ًتمويل ًالتجارة ًالرقميةً ،ووضع ًإطار ًللتعاون ًداخل ًمنظمةً

التعاون ًاإلسالمي ًبشأن ًتطوير ًالسلع ًالزراعية ًاالستراتيجية ًًوالتي ًكانت ًمن ًأبرز ًالبنود ًعلىً
جدولًأعمالًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًخاللًالفترةًقيدًاالستعراض.

.3

على ًالصعيد ًالعالميً ،ترتبط ًاالقتصادات ًببعضها ًالبعض ًمن ًخالل ًالتدفقات ًعبر ًالحدودً

والعالقاتًالثنائيةًواإلقليميةًوالدوليةً ،وقدًكانًلجائحةًكوفيدً11-تأثير ًمتواصل ًعلىًالتعامالتً
فيًالسلعًوالخدماتًونقلًالتكنولوجياًوتمويلًالمشاريعًوالمساعدات ًالفنيةًورأسًالمال التمويليً

واالستثمارًاألجنبيًالمباشرًوالخدماتًالمصرفيةًالدوليةًوأسعارًالصرفً.وفيًهذاًالصددً،سلطً

التقرير ًالضوء ًعلى ًاألنشطة ًالمنفذة ًخالل ًالفترة ًقيد ًاالستعراض ًفيما ًيتعلق ًبتنفيذ ًمبادراتً

منظمةًالتعاون ًاإلسالميًللتخفيفًمنًحدةًالفقرًوبرامجًالتنميةًاإلقليميةً ،المساعدةًاالقتصاديةً
للدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًللتخفيفًمنًتأثيرًجائحةًكوروناً،منًبينًأمورً

أخرىً.وأشارًالتقريرًأيضاًإلىًبعضًمشاريعًالتعافيًمنًفيروسًكوروناً،بماًفيًذلكًبرنامجً
"البدءًمنًجديد" ًمنًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنمية لدعمًمواجهة ًفيروس ًكوروناًالمستجدًعنً
طريق ًتوفير ًالتمويل ًالتجاريً ،وخطوط ًالتمويل ًللدول ًاألعضاء ،بما ًفي ًذلك ًإعالن ًالبنكً
اإلسالمي ًللتنمية ًعن ًالتزامات ًتمويل ًبقيمة ًً 1.2مليار ًدوالر ًأمريكي ًفي ًإطار ًجهوده ًلدعمً

االنتعاشًاالقتصاديًفيماًبعدًالجائحةًفيًدولناًاألعضاءً.

.4

ويعرض ًالتقريرًأيضا ًاألنشطةًالراميةًإلىًاالرتقاءًبنسبةًالتجارةًاإلسالميةًالبينيةًإلىًً 25فيً

المائةًبحلولًعامًً،2225بماًفيًذلكًالهدفًالمتعلقًبإنشاءًمنطقة ًللتجارةًالحرةًعقبًالتنفيذً
المتوقعًلنظامًاألفضليةًالتجاريةًلمنظمةًالتعاون ًاإلسالميً.أماًالبرامجًاألخرىًالتيًتمًإعدادهاً
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التصنيعً،والتعاون ًفيًقطاعًالنقلً،والطاقةً،
ً
وتنفيذهاًخاللًالسنةًقيدًاالستعراضًفتهمًمجاالت ً

والسياحةً ،والعملً ،والتوظيفً ،والضمان ًاالجتماعيً ،ودور ًالقطاع ًالخاص ًوتنمية ًريادةً
المشاريع.
.5

ًويتناول ًهذا ًالتقريرً ،عالوة ًعلى ًمختلف ًاألنشطة ًالتي ًنفذتها ًاألمانة ًالعامة ًخالل ًالفترة ًقيدً

االستعراضً ،أنشطة ًالعديد ًمن ًمؤسسات ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًالعاملة ًفي ًالمجالً

االقتصاديً ً.وفيًإطارًالمسؤولياتًالقانونيةًالملقاةًعلىًعاتقًاألمانةًالعامةًفيماًيخصًتنسيقً

عملًمؤسساتًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميً،نظمتًاألمانةًالعامةًاالجتماعًالتشاوريًاالفتراضيً

للجنة ًالفرعية ًالمعنية ًبالتجارة ًوالتنمية ًوالمنبثقة ًعن ًاالجتماع ًالسنوي ًالتنسيقي ًلمؤسساتً
المنظمةًيومًً.2221/1/ً 22حيثًاسنعرض ًاالجتماعًواعتمدًهيكلًاللجنة ًالفرعيةًوآليةًعملهاً
منًأجلًتحسينًالتنسيقًوالتعاون ًبينًمؤسساتًالمنظمةً ًوتحديدً ًوتوزيعًاألنشطةًالمشتركةًبينً

أعضاءًاللجنة.
ثاني ا :الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية:
.2

تظل ًالزراعة ًأحد ًأهم ًالقطاعات ًفي ًكثير ًمن ًالدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاونً ًاإلسالميً
مصدرًللدخلًوالتوظيفًلماليينًالناسً ً.وفيًهذاًالصددًً،وخاللًالفترةًقيدًاالستعراضً،
بوصفهاً ًا
تم ًاالضطالع ًباألنشطة ًالتالية ًمن ًأجل ًتنفيذ ًسياسات ًوق اررات ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًفيً
مجالًالزراعةًوالتنميةًالريفيةًواألمنًالغذائي:

أ) أنشطة المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي

 االجتماعًالرابعًللجمعيةًالعمومية
.7

ُعقد ًاالجتماع ًالرابع ًللجمعية ًالعمومية ًللمنظمة ًاإلسالمية ًلألمن ًالغذائي ًيومي ًً 2وً 1سبتمبرً

ً 2221عبر ًمنصة ًزووم ًللمؤتمرات ًمن ًبعد ًبرئاسة ًجمهورية ًكازاخستانًً .وحضر ًاالجتماعً

الوزراء ً ًوكبار ًالموظفين ًمن ًالمنظمة ًاإلسالمية ًلألمن ًالغذائي ًوالدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمةً
التعاون ًاإلسالميً ،وممثلو ًمؤسسات ًالمنظمة ًذات ًالصلة ًوالمنظمات ًاإلقليمية ًوالدوليةً

المتخصصة.
.2

تحتًشعار" ًاألنظمة الغذائية في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي في عالم مابعد الجائحة"ً،
ناقشًاالجتماعًالرابعًللجمعيةًالعامةًللمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائيًالمسائلًالمتعلقةًبميزانيةً

المنظمةًوأنشطتهاًومشاريعهاً.واعتمدًاالجتماعًالرابعًفيًنهايةًأعمالهًعدةًق ارراتً.وتتعلقًمعظمً
هذهًالق ارراتًبميزانيةًالمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائيً،ورؤيتهاًاإلستراتيجيةًلـًً،2231واالحتفالً

بيوم ًً 11ديسمبر ًمن ًكل ًعام ًباعتباره ًيوم ًذكرى ًالمنظمة ًباإلضافة ًإلى ًمشاريع ًتطوير ًبنوكً

الجيناتًوالسلعًاالستراتيجيةً،منًبينًأمورًأخرى.
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.1

ًقررتًالجمعيةًالعامةًأيضاًعقدًاجتماعهاًالخامسًفيًعامًً ،2222ولهذاًالغرضً ،طلبتًمنً
أمانةًالمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائيًإبالغًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًالدوليةًلألمنًالغذائيً

بمكانًوتاريخًانعقادًالجمعيةًالعامةًالخامسةً.كماًوقعتًالمنظمةًمذكرةًتفاهمًمعًالمركزًالدوليً

نً
للبحوث ًالزراعية ًفي ًالمناطق ًالجافة ً(إيكاردا) ًوالمركز ًاإلسالمي ًلتنمية ًالتجارة ًبشأن ًالتعاو ً

معهما.

 توقيع النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي

.12

خالل ًهذه ًالسنةً ،وقعت ًالمملكة ًالمغربية ًوالجمهورية ًالتونسية ًالنظام ًاألساسي ًللمنظمةً

اإلسالمية ًلألمن ًالغذائيً ،بينما ًصادقت ًدولة ًليبيا ًعلى ًالنظام ًوأودعت ًوثائق ًتصديقه ًلدىً

اإلسالميً.وعليهً،بلغًعدد ًالدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاونً
ً
األمانة ًالعامةًلمنظمة ًالتعاون ً

اإلسالميً،التيًوقعتًالنظامًاألساسيًً32دولةً،فيًحينًصادقتًً12دولةًعليهًحتىًاآلن.

 المؤتمر الدولي حول تأسيس احتياطيات األمن الغذائي بمنظمة التعاون اإلسالمي

.11

نظمت ًاألمانة ًالعامة ًللمنظمة ًاإلسالمية ًلألمن ًالغذائي ًفيً ،2221/4/2المؤتمر ًالدولي ًحولً
تأسيس ًاحتياطيات ًاألمن ًالغذائي ًلمنظمة ًالتعاونً ًاإلسالميً ،وعقدت ًالمؤتمر ًافتراضيا ًعبرً

منصةًزومً ً،وكانًالهدفًمنًالمؤتمرًمراجعةًدراسةًالجدوىًالتمهيديةًالتيًأعدتهاًاألمانةًالعامةً

للمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائيًبالتعاونًمعًالشركةًاالستشاريةً(ً.)LA International Cooperation
وحضر ًالمؤتمر ًخبراء ًمن ًاإلدارات ًذات ًالصلة ًمن ًالمنظمة ًاإلسالمية ًلألمن ًالغذائي ًوالدولً

األعضاءًفيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًوكذلكًممثلوًالمؤسساتًذاتًالصلةًفيًمنظمةًالتعاونً
اإلسالمي.
.12

ًخالل ًالمؤتمرً ،حدد ًممثلو ًالشركة ًاالستشارية ًالغرض ًالعام ًمن ًاحتياطيات ًاألمن ًالغذائيً
نً
وقدموا ًمسودة ًدراسة ًجدوى ًتمهيدية ًلتأسيس ًاحتياطيات ًاألمن ًالغذائي ًفي ًمنظمة ًالتعاو ً

اإلسالميً،بماًفيًذلكًمشروعًمذكرةًتفاهمًبشأنًإنشاءًاحتياطيًاألمنًالغذائيًلمنظمةًالتعاونً
اإلسالمي ًعلى ًأساس ًإقليمي ًأو ًشبه ًإقليميً .حيث ًتضمنت ًمسودة ًدراسة ًالجدوى ًالتمهيديةً

المقدمة ًالخيارات ًالممكنة ًفيما ًيتعلق ًبما ًيليً )1ً :تقسيم ًالدول ًالى ًمجموعات ًمن ًحيثً
احتياطيات ًاألمن ًالغذائي ًاإلقليمية ًأو ًشبه ًاإلقليميةً )2ً .الحجم ًالمطل ًوب ًمن ًالسلع ًالغذائيةً

لياتًوالخياراتًعندًسحبً
ً
ونوعها ًفيًاحتياطياتًاألمنًالغذائيًاإلقليميةًوشبهًاإلقليمية؛ًً)3اآل
وتجديد ًالمخزونات ًالغذائية؛ ًً )4مبادئ ًإدارة ًاحتياطيات ًاألمن ًالغذائيً ،إضافة ًالى ًمواضيعً

أخرى.
.13

خلص ًالمؤتمرًالىًنتيجةًمفادهاًأنًالعديدًمنًجوانبًإدارةًاحتياطياتًاألمنًالغذائيً ،بماًفيً
ذلكًالجوانبًالفنيةًوالتصميميةًوالماليةًوالجغرافيةًواللوجستيةً ،وكذلكًتجميعًالبلدانًعلىًأساسً

إقليميًأوًشبهًإقليميً ،بحاجةًإلىًمزيدًمنًالدراسةً.كماًشددًعلىًأهميةًتعزيزًالتعاون ًالبينيً
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فيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًفيًقطاعًالزراعةً،وخاصةًالتجارةًواالستثمارًوبناءًالقدراتًونقلً
التكنولوجياً.وأوصى ًكذلكًبعقدًاجتماعاتًبشأنًالتجميعًالمقترحًللبلدانً ،ووضعًدراساتًجدوىً

كاملةًلكلًاحتياطيًأمنًغذائيًإقليميًأوًشبهًإقليمي.

 الجتماع األول لمركز التميز اإلقليمي للمجموعة الفرعية اآلسيوية األولى الخاصة بالقمح
.14

تم ًتنظيم ًاالجتماع ًاألول ًلمركز ًالتمييز ًاإلقليمي ًللمجموعة ًالفرعية ًاآلسيوية ًاألولى ًالخاصةً

بالقمحًباالشتراكًمعًاألمانةًالعامةًللمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائيًوالمعهدًالمركزيًلبحوثً
المحاصيلًالحقليةًالتابعًلو ازرةًالزراعةًوالغاباتًالتركيةً،فيًً،2221/4/7افتراضياًعبرًمنصةً

ًزًوومً ً .وسعى ًاالجتماع ًإلى ًتقييم ًالوضع ًالحالي ًإلنتاج ًالقمح ًفي ًالدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمةً
التعاون ًاإلسالميً،ومراجعةًالممارساتًوالبحوثًالدولية ًفيًهذاًالمجالً،ومناقشةًسبلًووسائلً
تحسينًأصنافًالقمحًوالحفاظًعليها.

.15

ًخالل ًاالجتماعً ،قدم ًمندوبون ًمن ًباكستان ًوبنغالديش ًوأذربيجان ًوكازاخستان ًوتركيا ًعروضاً
حولًمختلفًجوانبًإنتاجًالقمحًوكذلكًتطويرًممارساتًوتقنياتًحديثةًلزراعةًالقمحً.كماًسلطً

ممثلو ًالمؤسسات ًاإلقليمية ًوالدولية ًمثل ًالمركز ًالدولي ًللبحوث ًالزراعية ًفي ًالمناطق ًالجافةً،
والمركزًالدوليًلتحسينًالذرةًوالقمحًوالمركزًالدوليًللزراعةًالملحيةً،بتسليطًالضوءًعلىًأنشطةً

كلًمنهم ًمنًأجل ًتطوير ًأصناف ًمن ًالقمح ًعاليةًاالنتاج ًومغذيةًومقاومةًلألمراض ًومناسبةً

لمناخ ًالبلدان ًالمهتمة ًبزراعة ًالقمح ًعالمياً ،بما ًفي ًذلك ًالدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاونً
اإلسالميً.

.12

شمل ًاالجتماع ًجلسة ًلتبادل ًالخبراتًً ،وأكد ًالمشاركونً ًأن ًتنظيم ًمثل ًهذه ًالفعاليات ًبحضورً
مؤسسات ًبحثيةً ،يمكن ًأن ًيوفر ًفرصة ًلنقل ًالخبرات ًوالممارسات ًوالدروس ًالمستفادة ًوكذلكً
تعزيزًالتبادلًالبحثيًبشأنًإنتاجًالقمحً،بماًفيًذلكًتطويرًأصنافًمنًالقمحًعاليةًاإلنتاجًفيً

الدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالميً .كما ًأوصى ًاالجتماع ًبضرورة ًاستمرار ًأمانةً
المنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائيًفيًعقدًالمزيدًمنًاالجتماعاتًلمؤسساتًالبحوثًالزراعيةًفيً

الدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًحولًالقمحًوالمحاصيلًالغذائيةًالهامةًاألخرى.

•ًالجتماع الثاني لمراكز التميز للمجموعة الفرعية اآلسيوية الثانية لتنمية القمح
.17

ًحضرًاالجتماعًالثانيً،الذيًنظمتهًافتراضياًأمانةًالمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائيًبالتعاونً

مع ًمركز ًباراييف ًلإلنتاج ًالعلمي ًلزراعة ًالحبوب ًفي ًكازاخستان ًيومي ًً 24وً،2221ً /2/25
خبراءًمنًمراكزًالبحوثًمنًأفغانستانًوأذربيجانًوإيران ً ًوكازاخستانًوقيرغيزستانًوطاجيكستانً

وتركمانستان ًوأوزبكستانً .كما ًحضر ًاالجتماع ًممثلو ًمنظمة ًاألغذية ًوالزراعة ً(الفاو) ًوالمركزً

الدوليًلتحسينًالذرةًوالقمحًوالمركزًالدوليًللزراعةًالملحيةً(إكبا)ًوجامعةًالملكًعبدًهللاًللعلومً
والتكنولوجياً .وخصصًاالجتماعًلمناقشةًالعواملًالحيويةًوغيرًالحيويةًالرئيسيةًالتيًتؤثرًعلىً
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إنتاجًالقمحًفيًالبلدان ًالمذكورة ًأعالهً ،ودورًالتربية ًوالهندسة ًالوراثيةًفي ًتحسينًتحملًالقمحً

لإلجهادً ًوقدرتهًعلىًالتأقلمًمعًالظروفًالبيئية.
.12

خاللًاالجتماع ً،ناقشًالخبراءًالتهديداتًالتيًتواجهًإنتاجًمحصولًالقمحًمنًاآلفاتًواألمراضً
النباتيةً .كما ًعرضوا ًخبراتهم ًالبحثية ًالوطنية ًالخاصة ًبالتحسين ًالوراثي ًللقمحًً .وأكد ًالخبراءً

الحاجة ًإلى ًإنشاء ًفريق ًعمل ًًُيعنى ًبالتعاون ًوتنفيذ ًالمبادرات ًالمشتركة ًبين ًالمنظمات ًالدوليةً
والدول ًاألعضاء ًالمهتمة ًبشأن ًممارسات ًتحسين ًالقمحً .كما ًتم ًالتأكيد ًضرورة ًقيادة ًالمنظمةً

اإلسالميةًلألمنًالغذائيًلهذهًالعمليةًفيًإطارًواليتها.

•ًالجتماع األول لمراكز التميز للمجموعة اآلسيوية الفرعية األولى لتنمية األرز ً
.11

ًنظمتًأمانة ًالمنظمةًاإلسالمية ًلألمن ًالغذائي ًاالجتماعًبالتعاونً ًمعًمعهد ًأبحاثًاألرز ًفيً
بنغالديشًفيًً.2221/2/23وحضرهًخبراءًمنًبنغالديشًوإندونيسياًوماليزياًوسورينامًوغوياناً
والسنغال ًوإيران ًوكازاخستانً .وناقش ًاالجتماع ًقضايا ًمتعلقة ًبإنتاج ًاألرز ًوالبحث ًوالتطويرً

وتحسينًالسالالتًوالتحدياتًالمتعلقةًباإلنتاجًالمستدامًلمحاصيلًاألرزً.كماًسلطًالخبراءًمنً

البنكًاإلسالميًللتنميةًوالمركزًالدوليًللزراعةًالملحيةًومنظمةًاألغذيةًوالزراعةًوجامعةًالملكً
عبدًهللاًالضوءًعلىًأنشطتهمًمنًأجلًتطويرًأصنافًمنًاألرزًعاليةًاإلنتاجيةًومقا ًومةًللمناخً

للبلدان ًالمهتمة ًفي ًجميع ًأنحاء ًالعالمً .وأكد ًالمشاركون ًأن ًتنظيم ًمثل ًهذه ًالفعاليات ًللدولً

األعضاءًفيًالمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائي ًيمكنًأنًيوفرًفرصةًلنقلًالخبراتًوالممارساتً
والدروسًالمستفادةًوكذلكًتعزيزًتبادلًالبحوثًحولًإنتاجًاألرزًً،بماًفيًذلكًتط ًويرًأصنافً

األرزًعاليةًالغلة.

• المؤتمر الدولي "أفضل الممارسات لبناء نظم غذائية مستدامة في منطقة منظمة التعاون

اإلسالمي"
.22

ًنظمت ًأمانة ًالمنظمة ًاإلسالمية ًلألمن ًالغذائي ًعبر ًاإلنترنت ًالمؤتمر ًالدولي ًحول ً"أفضلً
الممارساتًلبناءًنظمًغذائيةًمستدامةًفيًمنطقةًمنظمةًالتعاون ًاإلسالمي"ًفيًً.2221ً/7/14

جاء ًالمؤتمرًفيًإطارًالحوارًاألقاليميًحولًالتعاون ًبينًبلدانًالجنوبً ،الذيًعقدًبالتزامنًمعً
قمةًالنظمًالغذائيةًً.2221وناقشًالمؤتمرًقضاياًمتعلقةًبتطويرًأنظمةًاألمنًالغذائيًفيًالدولً

األعضاءًفيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميً ،كماًخرجًبنتائج ًوتوصياتًحولًأفضلًالسبلًللتعاملً
مع ًبعض ًمشاكل ًاألمن ًالغذائي ًالقائمة ًفي ًبلدان ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالميً .وفيما ًيليً

التوصياتًالرئيسيةًللمؤتمر:

•ًتطويرًأطرًعملًشاملةًذاتًرؤيةًوأهدافًواضحةًتقتضيًااللتزامًالسياسيًمنًأعلىًمستوياتً
القيادة ًببعد ًالسياسات ًواالستراتيجيات ًوخطط ًالعمل ًالتي ًتحدد ًاألدوار ًوالمسؤوليات ًلمختلفً
الجهاتًالفاعلةًلتنفيذًوتحقيقًاألهدافً .
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•ًمنًاألهمية ًالبالغة ًبمكانًالموائمة ًبينًاألطرًواالستراتيجياتً،فضال ًعنًالنهجًالواسعًللتنسيقً

داخل ًالوكاالت ًوفيما ًبينها ًعلى ًالمستويين ًالوطني ًوالمحلي ًبمشاركة ًجهات ًفاعلة ًمتعددة ًمنً

الحكومة ًوالقطاع ًالخاص ًواألوساط ًاألكاديمية ًومنظمات ًالبحثً ،وصغار ًالفالحين ًوالمجتمعً

المدنيً .

• ًتعد ًرقمنة ًاإلمدادات ًالغذائية ًأم ار ًضروريا ًلتحسين ًالنظم ًالزراعية ًوالغذائيةً .وتشمل ًالتجارةً
اإللكترونيةًوالتقنياتًالرقميةًلربطًالمنتجينً/الفالحينًوالتجارًوالمعالجينًوالمشترين/المستهلكينً.

ويجب ًتعزيز ًالبنية ًالتحتية ًاللوجستية ًومرافق ًالتخزين ًلتمكين ًاألسر ًمن ًالصمودً ،وتمكينً
الفالحينًالمعرضينًللخطرًمنًاإلضطالعًبأنشطتهمً،وتقليلًالخسائرًمماًمنًشأنهًأنًيؤديًإلىً
توفيرًوصولًأكبرًإلىًمجتمعاتًبأكملهاً .

ب) المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية
.21

ًانعقد ًالمؤتمر ًالوزاري ًالثامن ًلمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًحول ًاألمن ًالغذائي ًوالتنمية ًالزراعيةً
حضوريا ًفي ًاسطنبولً ،تركياً ،في ًالفترة ًمن ًً 25إلىً ،2221/12/27وكان ًقد ًتأجل ًمن ًعامً
ً2222إلىًعامًً2221بسببًجائحةًكوروناً.

.22

بحثتًالدورةًالثامنةًللمؤتمًتنفيذًق ارراتًالمؤتمراتًالسابقةً،بماًفيًذلكًأنشطةًالمنظمةًاإلسالميةً

لألمن ًالغذائي ًوتمويل ًالمشروعات ًفي ًمجال ًالزراعة ًواألمن ًالغذائي ًفي ًالدول ًاألعضاء ًفيً

منظمة ًالتعاون ًاإلسالميً .كما ًبحثت ًالدورة ًواعتمدت ًبرامج ًعمل ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالميً
لتنمية ًالسلع ًالزراعية ًاالستراتيجية ً(القمح ًواألرز ًوالكسافا)ً ،والذي ًحدد ًاألهداف ًالرئيسيةً

ومجاالت ًالتركيز ًللتعاون ًداخل ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالميً .باإلضافة ًإلى ًذلكً ،بحثت ًالدورةً

القضاياًالمتعلقةًبإنشاءًاحتياطياتًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًلألمنًالغذائيًعلىًأساسًإقليميً
واتخذتًالق ارراتًذاتًالصلةً.عالوةًعلىًذلكً،عينتًالدورةًالثامنةًللمؤتمرًأعضاءًفيًاللجنةً

التوجيهيةًللمؤتمرً،التيًستتابعًتنفيذًق ارراتًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًفيًمجالًالزراعةًواألمنً
الغذائي.

ج) تمويل البنك اإلسالمي للتنمية للمشاريع الزراعية

.23

إدراكاًألهميةًاإلسهامًالرئيسيًلقطاعًالزراعةًفيًالنموًاالقتصاديًفيًالمناطقًالريفيةًفيًالدولً

ن ًاإلسالميً ،جعل ًالبنك ًاإلسالمي ًللتنمية ًومؤسساتهً ،تمويل ًهذاً
األعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاو ً
القطاعًأحدًالمجاالتًذاتًاألولويةًلعملياتهً.وتتمثلًرؤيةًالبنك ًالعامةًللزراعةًوالتنميةًالريفيةً

في ًمساعدة ًالدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًفي ًجهودها ًلتعزيز ًالبنية ًالتحتيةً
الريفيةًذاتًالصلةًبالزراعةً ،وتنميةًالصناعةًالزراعيةً،والتكيفًمعًتغير ًالمناخً ،وإدارةًالمواردً

الطبيعية.
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.24

ًفيًهذاًالسياقً،طورًالبنكًاإلسالميًللتنميةًومؤسساتهًمجموعةًواسعةًمنًالمنتجاتًالماليةً،
منًالقروضًإلىًاالستثماراتًفيًرأسًالمالًوالخدماتًاالستشاريةًوالضماناتًلدعمًالحكوماتً

الوطنية ًفي ًالدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًفي ًتنفيذ ًبرامجها ًالزراعية ًوالتنميةً
الريفيةًً.ومنذًإنشاء ًالبنكًوحتىًالربع ًاألولًمنًً،2221بلغًإجماليًموافقاتًالبنكًاإلسالميً

للتنمية ًومؤسساته ًً 17.21مليار ًدوالر ًأمريكي ًمقسمة ًعلى ًً 17471مشروعا ًلألمن ًالغذائيً
والزراعةًوالتنميةًالريفيةًمنًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميً .

د) برامج التدريب والنشر
.25

واصل ًمركزًأنقرةً ،فيًإطارًأدائهًلمهامهً،تنظيمًبرامجًتدريب ًفيًمجالًزيادةًإنتاجيةًالقطاعً
الزراعيًوالحفاظًعلىًاألمنًالغذائيًلصالحًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًًاإلسالميً.وبناءً

على ًذلكً ،وخالل ًالسنة ًقيد ًاالستعراضً ً ،وفي ًإطار ًبرنامج ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًلبناءً

القدراتًالزراعيةً،نظمًالمركزًاألنشطةًالتالية:

 )1دورة ًتدريب ًعبر ًاإلنترنت ًحول ً"إحصاءات ًالزراعة ًوالغابات ًومصايد ًاألسماك" ًلصالحً
المعهدًالوطنيًلإلحصاءًفيًكوتًديفوارًفيًالفترةًمنًً32نوفمبرًإلىً2222/12/ً4؛

 )2دورة ًتدريب ًعبر ًاإلنترنت ًحول ً"تطوير ًاإلنتاج ًالحيواني ًوتربية ًالحيوانات ًلتعزيز ًاألمنً
الغذائي ً"لصالح ًالدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًفي ًالفترة ًمن11إلىً21

2221/5/؛

 )3دورةًتدريبًعبرًاإلنترنتًحولً"الحدًمنًهدرًالغذاء" ًلصالحًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةً
التعاونًاإلسالميًفيًالفترةًمنًً12إلىًً .2221/2/ً12

.22

باإلضافة ًإلى ًذلكً ،أصدر ًمركز ًأنقرة ًأيضا ًنسخة ًً 2222من ًتقرًيره ًبعنوان ً"الزراعة واألمن

الغذائي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"ً ً .ويعرض ًهذا ًاإلصدار ًالوضعً
الحالي ً باإلضافة ًإلى ًالقيود ًوالتحديات ًالتي ًيواجهها ًقطاع ًالزراعة ًواألمن ًالغذائي ًفي ًالدولً

األعضاءًفيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًمنًخاللًتحليلًمجموعةًواسعةًمنًأحدثًاإلحصاءاتً

المتاحةً .وقد ًتم ًإعداد ًهذا ًالتقرير ًأثناء ًجائحة ًكوفيد ًً ،11لذلك ًتم ًتخصيص ًفصل ًخاصً
لتسليط ًالضوء ًعلى ًآثار ًالوباء ًعلى ًالزراعة ًواألمن ًالغذائي ًفي ًالدول ًاألعضاء ًفي ًالمنظمةً

اعتباراًمنًذلكًالوقت.

ه) الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تواجه نقصا حادا في األمن الغذائي
.27

يعاني ًالعديد ًمن ًالبلدان ًوالمناطق ًفي ًمختلف ًأنحاء ًالعالم ًبسبب ًالنزاعات ًوعدم ًاالستقرارً

السياسيًوالكوارثًالمناخيةً،مماًيهددًاألمنًالغذائيًلماليينًالبشرً.وتعدًبعضًالدولًاألعضاءً

فيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًمنًبينًفئةًهذهًالبلدانً.ولهذهًالغايةً ،صدر ًفيًً،2221/7/ً 31
تقريرًمشترك ًبينًمنظمة ًاألغذيةًوالزراعة ًوبرنامج ًاألغذيةًالعالمي ًحولًبؤر الجوع الساخنة
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المشتركة :أغسطس إلى نوفمبر ً.0202ويحللًهذاًالتقريرًالبلدانًواألوضاعًفيًالعالمً ،حيثً
منًالمرجحًأنًيتدهورًانعدامًاألمنًالغذائيًالحادًخاللًاألشهرًالمقبلةًبينًأغسطسًونوفمبرً

ً.2221ووفقاًللتوقعاتًالمذكورةًأعالهً،تعد  22دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي حاليا

بؤر جوع ساخنةً،مماًيتطلبًالمساعدةًالعاجلةًوالمعززةًللتصديًالنعدامًاألمنًالغذائيًً.وهذهً
البلدان ًهيً :أفغانستان ًوبوركينا ًفاسو ًوتشاد ًومالي ًوالنيجر ًونيجيريا ًوسي ار ًليون ًوالصومالً

لسودانًوموزمبيقًواليمن.
ً
ًوا

ثالثا :التوظيف واإلنتاجية:
.22

يهدف ًالتعاون ًالبيني ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًفي ًمجال ًالعمل ًوالتوظيف ًوالضمانً

االجتماعي ًإلى ًتوفير ًالعمل ًالالئق ًوالسالمة ًوالصحة ًالمهنية ًفي ًالدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمةً

التعاون ًاإلسالمي ًوكذلك ًحرية ًتنقل ًالقوى ًالعاملة ًعبر ًدول ًالمنظمةً .خالل ًالعام ًقيدً
االستعراضً،وقدًواصلتًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًومؤسساتهاًالمعنيةًتنفيذًاألنشطةًالتيًتهدفً
إلى ًمساعدة ًالباحثين ًعن ًالعمل ًفي ًدول ًالمنظمة ًعلى ًتطوير ًمهاراتهم ًالشخصية ًوالتنظيميةً

ًعنًتحسينًقدرتهمًالتنافسيةًوبالتاليًأدائهمً ً.ويكتسيًهذاًاألمرًأهميةً
ًا
ومعارفهمًوقدراتهمً،فضال

خاصةًبالنظرًإلىًأنًمعدلًالبطالةًفيًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًكمجموعةً

بلغًبين ً2212وً ٪2.7ً 2211مقابلًالمتوسطًالعالمي ًالبالغ ًًً.٪5.4وال ًيزال ًتوفير ًفرص ًعملً

الئقة ًأولويةً ًبالنسبة ًلغالبية ًدول ًالمنظمةً .عالوة ًعلى ًذلكً ،تسببت ًجائحة ًكوفيد ًً 11بخسائرً
غيرًمسبوقةًفيًسوق ًالعملًخالل ًعامًً،2222حيثًزادتًالبطالةًالعالميةًبمقدارًً 33مليوناً.
وبناءًعلىًذلكً،تمًخاللًالفترةًقيدًاالستعراضًإنجازًاألنشطةًالتالية:

(أ)الدورة الخامسة للمؤتمر اإلسالمي لوزارء العمل
.21

كما ًورد ًفي ًالتقرير ًالمقدم ًللدورة ًالسادسة ًوالثالثين ًللكومسيكً ،تفضلت ًدولة ًاإلمارات ًالعربيةً
المتحدةًبطلبًاستضافةًالدورةًالخامسةًللمؤتمرًاإلسالميًلوزراءًالعملًخاللًالربعًالرابعًمنً
عامًً.2222إالًأنهً،وبسببًظروفًجائحةًوباءًكوروناً،بماًفيًذلكًفيًالدولًاألعضاءًفيً

منظمةًالتعاونًاإلسالميً،تمًتأجيلًالمؤتمرً ً.وتعملًاألمانةًالعامةًحالياًمعًالسلطاتًالمختصةً
فيًدولةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًإلعادةًجدولةًالدورةًالخامسةًللمؤتمرًلينعقدًفيًالربعًاألخيرً

منًً2221أوًالربعًاألولًمنًً.2222
.32

منًالمتوقعًأنًتنظرًالدورةًالخامسةًللمؤتمرًاإلسالميًلوزراءًالعملًفيًتنفيذًق ارراتًالمؤتمراتً

السابقةً،بماًفيًذلكًاألنشطةًفيًمجالًالصحةًوالسالمةًالمهنية ً ًوتقليصًالبطالةًوتنميةًقدراتً

القوى ًالعاملة ًوالحماية ًاالجتماعية ًفي ًالدول ًاألعضاء ًفي ًالمنظمةً .وستنظر ًكذلك ًفي ًتأثيرً
جائحةًكوروناًفيًسوق ًالعملًبالدولًاألعضاءًبالمنظمةً،كماًسوفًيتمًتعيينًأعضاءًاللجنةً
التوجيهيةًالمنبثقةًعنًالمؤتمرًاإلسالميًلوزراءًالعملًللسنتينًالقادمتينً.
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.31

في ًضوء ًما ًتقدمً ،تحث ًاألمانة ًالعامة ًالدول ًاألعضاء ًعلى ًالمشاركة ًالفعالة ًفي ًالمؤتمرً

اإلسالميًالخامسًلوزراءًالعمل.

(ب) التوقيع على النظام األساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي
.32

واصلت ًاألمانة ًالعامة ًاسترعاء ًانتباه ًالدول ًاألعضاء ًفي ًالمنظمة ًإلى ًضرورة ًتوقيع ًالنظامً

األساسيًلمركزًالعملًالتابعًللمنظمةًوالتصديقًعليهًلتسهيلًانطالقًعملهًفيًالوقتًالمناسبً.

وفي ًهذا ًالصددً ،تجدر ًاإلشارة ًتجدر ًاإلشارة ًإلى ًأنه ًخالل ًالفترة ًقيد ًاالستعراضً ،صادقتً

مملكةًالبحرينًعلىًالنظامًاألساسيًلمركزًالعملًفيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميً.باإلضافةًإلىً

ذلكً،وقعتًجمهوريةًتوغوًعلىًالنظامًاألساسيًلمركزًالعملًفيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًفيً
مقرًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًفيًجدةًفيًأبريلًً،2221ونتيجةًلذلكً،بلغًعددًالدولًاألعضاءً
التيًوقعتًعلىًالنظامًاألساسيًلمركزًالعملًثمانيةً(ً ً.)22وصدقتًعلىًاالتفاقيةًحتىًاآلنً،

دولتانًمنًهذهًالدولًوهماً(أذربيجانًوالبحرين).
.33

وفيًضوء ًماًتقدمً،تجدرًاإلشارةًإلىًأنًالنظامًاألساسيًلمركزًالعملًالتابعًلمنظمةًالتعاونً

اإلسالمي ًينص ًعلى ًأنه ًسوف ًيطبَّق ًمؤقتا ًعند ًتوقيع ًما ًال ًيقل ًعن ًً 12دول ًأعضاء ًفيً
ًصكوكً
المنظمة ًعليهً،في ًحينًسيدخل ًحيز ًالنفاذ ًبشكل ًنهائي ًعندماًتقدمًً 12دول ًأعضاء
َ

تصديقهاًعليه.

.34

وعليهً ،تجدد ًاألمانة ًالعامة ًطلبها ًمن ًالدول ًاألعضاء ًاألخرى ًفي ًالمنظمة ًاستكمال ًجميعً
الترتيباتًالالزمةًلالنضمامًإلىًالنظامًاألساسيًالمذكورًفيًأقربًفرصةًممكنة.

(ج) دورات تدريبية واصدارات
.35

واصل ًمركز ًأنقرةً ،في ًإطار ًأدائه ًلمهامهً ،تنظيم ًبرامج ًتدريبية ًفي ًمجال ًتطوير ًالمهاراتً
لمصلحة ًالدول ًاألعضاء ًبالمنظمةً ،وعليه ًقام ًالمركز ًخالل ًالفترة ًقيد ًاالستعراض ًبتنظيمً

النشاطاتًالتاليةً(افتراضيا):

)ًورشةًعملًحولً"التحدياتًالناشئةًفيًقطاعًالتعليمًوالتدريبًالتقنيًوالمهنيًواتجاهاتًتنميةً
ً 1

القدراتًفيًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي"ً 2221ً/1/14-11ً،

ً)2ورشةًعملًتدريبيةًح ًولً"بناءًالقدراتًالمؤسسيةًلنظمًمعلوماتًفعالةًتختصًبسوق ًالعمل"ً،

ً 2221/2/ً4-1

ً)3ندوةًعبرًاإلنترنتًحولً"تعزيزًمشاركةًالقطاعًالخاصًفيًتنميةًالمهارات"ً 2221/2/11ً،
ً)4دورةًتدريبًحولً"النهوضًبمهاراتًريادةًاألعمالًللمرأةًوتمكينهاً“ً2221/3/ً11-2ً،؛ ً

ًوالمهارات ً“ً 21ً ،مارس ًً1-
ً )5ورشة ًعمل ًتدريبية ًحول ً"تطوير ًاستراتيجية ًناجحة ًللتوظيف ً

أبريلًً 2221.

ً)2دورةًتدريبيةًحولً"اللوائحًالدوليةًللسالمةًوالصحةًالمهنية"2221ً/4/ً22-14ً،؛ً ً
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ً )7دورة ًتدريبية ًحول ً"تطوير ًمناهج ًالتعلم ًاإللكتروني ًوالمواد ًاإللكترونية ًذات ًالصلة"-11ً ،
ً 2221.ً/4/22

ً ) 2دورة ًتدريبية ًحول ً" ًأنظمة ًالسالمة ًوالصحة ًالمهنية ًخالل ًالجائحةً :األثر ًواالستجابةً:
ً .2221/5/2
.32

نظمًمركزًأنقرةً ،بالتعاون ًمعًوكالةًالتوظيفًالتركيةً(ً ،)İŞKURعبرًاإلنترنتًاالجتماعًالثالثً

لشبكة ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًلخدمات ًالتوظيف ًالعامة ً(ً )OIC-PESNETيومي ً ً ً ًً2
وً.2221/2/3وكانًالهدفًمنًاالجتماعًإعادةًتنشيطًعمل ًهذهًالشبكةًالهامةً ،التيًتأسستً

ًوحضراالجتماع ًً 72ممثال ًمن ًمؤسسات/وكاالت ًخدمات ًالتوظيف ًالعامةً
في ًعام ًً .2214

الوطنيةًفيًً 32دولةًعضوًفيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميً.وناقشًالمشاركونً ًواعتمدواًوثيقتينً

هامتينًللشبكة؛ًوهماً"قواعدًاإلجراءات"ًو"خطةًعملًشبكةًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًلخدماتً

التوظيفًالعامةً."OIC-PESNET 2021-2022

.37

ًقدم ًمركزًأنقرة ًأيضاًإصدارًً 2222منً"تقرير سوق العمل في منظمة التعاون اإلسالمي"ً.
ويعرض ًهذا ًاإلصدار ًتقييما ًمعمقا ًالتجاهات ًسوق ًالعمل ًالرئيسية ًفي ًالدول ًاألعضاء ًفيً

المنظمة ًبهدف ًتسليط ًالضوء ًعلى ًالوضع ًالحالي ًوالتحديات ًالرئيسية ًفي ًهذا ًالمجال ًالمهمً
وفهمهاًبشكلًأفضلً ً.وتمًإعدادًهذاًالتقريرًأثناءًجائحةًكوروناً،لذلكًتمًتخصيصًفصلًلتسليطً

الضوء ًعلى ًآثار ًالوباء ًعلى ًسوق ًالعمل ًفي ًالدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالميً
اعتباراًمنًذلكًالوقت.

(د) مبادرات البنك اإلسالمي للتنمية لدعم خلق الوظائف

.32

أطلق ًالبنك ًاإلسالمي ًللتنميةً ،في ًإطار ًاستجابته ًلجائحة ًكوروناً ،برنامج تعزيز ًالصمودً
االقتصادي ًللمؤسسات ًالضعيفة ً"سيرف" ًالذي ًيهدف ًإلىًخلقً ًوتأمينًً 314ألف ًفرصة ًعملً

من ًخالل ًتمويل ًً 152ألف ًمشروع ًصغير ًوً 3422مؤسسة ًصغيرة ًومتوسطة ًفي ًالدولً

األعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالميً .وفي ًهذا ًالصددً ،تمت ًالموافقة ًحتى ًاآلن ًعلى ًً3
مشاريعًلجيبوتيًواألردنًوفلسطينًفيًإطارًهذاًالبرنامجًخاللًعامًً .2222

.31

فيًإطارًبرنامجًتمكينًالم أرًةًالتابعًللبنكًاإلسالميًللتنميةً،والذيًيهدفًإلىًدعمًً 422شركةً
صغيرة ًومتوسطة ًتملكها ًأو ًتديرها ًسيدات ًبحلول ًعام ًً 2221وً 122شركة ًصغيرة ًومتوسطةً

تملكهاًأو ًتديرها ًسيداتًبحلولًعامًًً .2223تمتًالموافقةًحتىًاآلنًعلىًثالثةًمشاريعًللتنفيذً

فيًبوركيناًفاسوً،نيجيرياً.واليمنًوالقيمةًاإلجماليةًللبرنامجًً32.2مليونًدوالرًأمريكيً .
.42

طور ًالبنك ًاإلسالمي ًللتنمية ًبرنامج ًالمؤسسات ًالصغيرة ًوالمتوسطة ًالحجم ًلتمكين ًالم ًأرة ًفيً
غرب ًإفريقيا ًالذي ًيهدف ًإلى ًدعم ًالمشاريع ًالصغيرة ًوالمتوسطة ًالحجم ًالتي ًتملكها ًأو ًتديرهاً
سيدات ًوالشركات ًالصغيرة ًجدا ًضمن ًسلسلة ًالقيمة ًالنتاج ًاألرز ًفي ًغينيا ًوالنيجر ًوالسنغالً
12

OIC/COMCEC-37/2021

وسيراليونً .وتم ًفي ًإطار ًهذا ًالبرنامج ًتخصيص ًمبلغ ًً 11.25مليون ًدوالر ًأمريكي ًألغراضً

االستثمار.

رابع ا :التجارة والستثمار اإلسالمييين البينيين:

.41

اتسمتًأنشطةًالتجارةًاإلسالميةًالبينيةًباتخاذًإجراءاتًومبادراتًتعاونيةًفيًمجالًتعزيزًالتجارةً

وتمويلهاًوتسهيلهاًوتأمين ًائتمانًالصادراتً،فضالًعنًتطويرًقطاعًالمنتجاتًالحاللًوتشجيعً

االستثمارًوالتعاونًوبناءًالقدراتًفيماًبينًبلدانًالجنوبًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميً،
اتًوعملياتًالتنسيقًمعًالشركاءًاإلقليميينًوالدوليينً.
بماًفيًذلكًمختلفًالمشاور ً

أ) لمحة عن آخر المستجدات في مجال التجارة اإلسالمية البينية
.42

وفقا ًلبياناتًالمركزًاإلسالميًلتنميةًالتجارة ًفي ًعامًً ،2221بلغًصافيًحجمًالتجارةًاإلسالميةً
البينية ًً 352.4مليارًدوالرًأمريكيًفيًعامًً،2211مقارنة ًبـ ًً 321.4مليارًدوالرًأمريكيًفيً
عامًًً،2212وجاءًهذاًالنقصًالبالغًً%2.1بسببًتقلبًأسعارًالسلعًبماًفيهاًالنفطً،والمنتجاتً

التعدينيةًوالغذائيةًباإلضافةًالىًتقلباتًسعرًصرفًالدوالرًواليوروً،وكذلكًعدمًتنفيذًالعديدًمنً
ً
االتفاقيات ًالتجارية ًالثنائية ًواإلقليميةً .وبالفعلً ،انخفضت ًحصة ًالتجارة ًاإلسالمية ًالبينية ًمنً

إجماليًالتجارةًالخارجيةًللدولًاألعضاءًمن ًً %21.21فيًعامًً 2212إلى ًً %12.15فيًعامً
ً 2211نتيجة ًانخفاض ًعدد ًمن ًالشركاء ًالرئيسيين ًداخل ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًخالل ًهذهً

الفترة.
.43

في ًعام ًً ،2211كانت ًالبلدان ًالرئيسية ًالمنخرطة ًفي ًالتجارة ًاإلسالمية ًالبينية ًهيً :اإلماراتً
العربية ًالمتحدةً ،والمملكة ًالعربية ًالسعوديةً ،وتركياً ،وماليزياً ،وإندونيسياً ،ومصرً ،وعمانً،

وباكستانً ،والعراقً ،وإيرانً .استحوذت ًهذه ًالبلدان ًعلى ًً ٪72.1من ًالتجارة ًالبينية ًلمنظمةً

نًاإلسالميًبإجماليًً417.2مليارًدوالرًأمريكيً .
التعاو ً
.44

فيًعامًً،2211حققًنحوًً21بلداًالهدفًالمسطرًفيً"برنامجًعملًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي-

ً "2225المتعلق ًببلوغ ًالتجارة ًاإلسالمية ًالبينية ًنسبة ًً .%25هذه ًالدول ًهيً :السودان ًًواليمنً

ًوجيبوتي ًًوالصومال ًًوأفغانستان ًًوغامبيا ًًوالنيجر ً ًوطاجيكستان ً ًولبنان ً ًوتوغو ً ًوسوريا ً ًوبنينً
ًوسيراليونًًوالبحرينًوأوغنداًواألردنًوعمانًوماليًومصرًوالسنغالًوباكستانًوقيرغيزستانًًوجزرً
القمرًوكوتًديفوارًوتركمانستانًًواإلماراتًالعربيةًالمتحدةًوأوزبكستانًوالمملكةًالعربيةًالسعوديةً

وتشاد.
.45

فيما ًيتعلق ًبالتجارة ًالعالمية ًلدول ًمنظمة ًالتعاونً ًاإلسالمي ًكمجموعةً ،انخفضت ًحصة ًالدولً

اإلسالميةًمنًً3.1تريليونًدوالرًأمريكيًفيًعامًً2212إلىًً3.2تريليونًدوالرًأمريكيًفيًعامً
ً ،2211أي ًبتراجع ًقدره ًً ً .%2.3وكان ًذلك ًنتيجة ًتقلب ًأسعار ًالسلعً ،ووجود ًحواجز ًجمركيةً
وغير ًجمركية ًأمام ًالتجارة ًواالستثمارً ،والبيئة ًالهشة ًلالقتصاد ًوالتجارة ًالعالميينً ً .وقد ًبلغتً
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حصة ًالتجارة ًفي ًدول ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًً %1.3في ًعام ًً 2212مقابل ًً %1.5منً

التجارةًالعالميةًفيًعامًً،2211أيًبنموًنسبتهً.%2.1
.42

وفقاًلتقديراتًمنظمةًالتجارةًالعالميةً،منًالمتوقعًأنًتنخفضًالتدفقاتًالتجاريةًالعالميةًبنسبةً
تتراوح ًبين ًً ٪13وً ٪32في ًعام ًً 2222بسبب ًجائحة ًكوروناً .وفي ًأفضل ًاألحوالً ،كان ًمنً

المتوقعًأنًتنخفضًتجارةًالبضائعًالعالميةًبنسبةًً ٪12.1فيًعامًً.2222وللتحققًمنًاآلثارً

المحتملةًللجائحة ًعلىًتجارةًالبلدانًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميً،تجدرًاإلشارةًإلىً
أنًهيكلًالصادراتًلهذهًالبلدانًيتركزًبشكلًكبيرًعلىًالمواردًوالمنتجاتًالقائمةًعلىًالسلعً

األساسيةً.لذلكً،فإنًاالنخفاضًالحادًفيًأسعارًالسلعًسوفًيؤثرًبشكلًكبيرًعلىًالتدفقاتً

التجارية ًليس ًمع ًبقية ًالعالم ًفحسب ًولكن ًفيما ًبين ًدول ًالمنظمة ًكذلكً ً .ويتم ًتقدير ًالتغيراتً

المحتملةًفيًالتدفقاتًالتجارية ًبناء ًعلىًالمستوياتًالحاليةًألسعارًالسلعًاألساسيةًالتيًأعلنً
عنهاًصندوقًالنقدًالدوليً،ومنًخاللًوضعًالمزيدًمنًاالفتراضاتًحولًمستوياتًاألسعار.

.47

باالنظر ًالىًاالنخفاضًالمتوقعًفيًاالستثماراتًاألجنبيةًالمباشرةًعالميا ًلعامًً،2211وبافتراضً
أنًبلدانًمنظمةًالتعاونً ًاإلسالميًستشهدًانخفاضاًبالحجم ًنفسه ً(ً)٪42فيًعامًً،2222فمنً

المتوقع ًانخفاض ًتدفقاتًاالستثمار ًاألجنبيًالمباشر ًالى ًدول ًالمنظمةًإلىًأقل ًمن ًً 24مليارً
دوالر ًأمريكي ًفي ًعام ًً .2222ويفوق ًهذا ًاالنخفاض ًفي ًتدفقات ًاالستثمار ًبكثير ًاالنخفاضً

الذي ًحدث ًخالل ًاألزمة ًالمالية ًالعالمية ًً ،2221-2222حيث ًشهدت ًبلدان ًمنظمة ًالتعاونً
مليار ًفي ًعامً
اإلسالمي ًانخفاضا ًمن ًً 173مليار ًدوالر ًأمريكي ًفي ًعام ًً 2222إلى ً ً 132ا
ً،2221أيًماًيعادلًً٪ً23فيًإجماليًالتدفقاتًالوافدةً ً.وللحدًمنًآثارًالجائحةً،تحاولًالعديدً
من ًالبلدان ًفي ًجميع ًأنحاء ًالعالم ًتسريع ًإجراءات ًالموافقة ًعلى ًاالستثمارً ،وتعزيز ًاالستخدامً

المكثفًلألدواتًوالمنصاتًاإللكترونيةًعبرًاإلنترنتًً،ووضع ًحوافزًلبرامجًالبحثًوالتطويرًفيً
مجالًالصحةًللتخفيفًمنًالتأثيرًعلىًتدفقاتًاالستثمارًوالشركاتًالمحلية ً(األونكتادً2222ً ،

ب).

ب) تمويل التجارة وتأمين ائتمان الصادرات
.42

استضافت ًالمؤسسةًاإلسالميةًالدوليةًلتمويلًالتجارةً،نيابةًعنًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةً
وبالتنسيقًمعًجامعةًالدولًالعربيةً،ندوةًرفيعةًالمستوىًعبرًاإلنترنتًفيًً 2221/1/ً 25حولً

دور ًالمرحلة ًالثانية ًمن ًمبادرة ًالمساعدة ًمن ًأجل ًالتجارة ًللدول ًالعربية ً(افتياس ًً )2.2فيً
التخفيف ًمن ًاآلثار ًالسلبية ًلوباء ًكوروناًً .وجمعت ًالندوة ًمسؤولين ًرفيعي ًالمستوى ًوشركاءً
وممثلينًعنًالدولً،حيثًدارت ًالمناقشات ًحولًنجاحًالمرحلةًاألولىًمنًبرنامجً(افتياس) ًمنً

ً 2214إلىًً ً،2212وماًينبغيًاالعدادًلهًفيماًيتعلقًبتصميمًوتنفيذً(افتياسًً.)2.2وسوفًتنفذً
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المرحلة ًالثانيةًمنًالبرنامج ًخالل ًجائحة ًكورونا ًوحقبة ًما ًبعد ًالجائحةًلتخفيفًاألثرًالسلبيً

علىًالتجارةًالبينيةًبينًالدولًالعربية.
.41

في ًإطار ًبرنامج ً"جسور ًالتجارة ًالعربية ًاألفريقية"ً ،استضافت ًثالث ًمؤسسات ًمن ًالقطاعً
الخاصًفيًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةًندوةًعبرًاإلنترنتًفيًً،2221/2/ً4حولًمكوناتً
تمويلًالتجارةًواالستثمارًالرئيسيةًالتيًتهدفًإلىًتعزيزًالتجارةًاإلقليميةً ً.وشاركًفيًالندوةًكلً

من ًالمؤسسة ًالدولية ًاإلسالمية ًلتمويل ًالتجارةً ،والمؤسسة ًاإلسالمية ًلتأمين ًاالستثمار ًوائتمانً

الصادراتً ،والمؤسسةًاإلسالميةًلتنميةًالقطاعًالخاصً،بالتعاون ًمعًمنتدىًاألعمالًلمجموعةً
البنكًاإلسالميًللتنميةً"ًثقةً"ً.وحضرًالندوة ًأكثرًمنًً 1222مشاركًمنًالمؤسساتًالتنمويةً

ًوالبنوك ً ًوشركات ًاالستثمار ًواألسهم ًخاصة ً ًوكذلك ًممثل ًون ًعن ًالحك ًوماتً
ًوالصناديق ًالسيادية ً
وقطاعًالشركات.

.52

انصب ًالتركيزًفيهاًعلىًالدعمًالمتعلقًباالستثمارًوالتجارةًوالتأمينً ،تمً
خالل ًهذهًالندوةً ،التيً
ّ
استعراض ًالفرص ًالتجارية ًواالستثمارية ًالمحتملة ًبين ًالمنطقتينً ،ال ًسيما ًالصناعات ًالرئيسيةً
كاألغذية ًالزراعيةً ،والصحة ًواألدويةً ،ومواد ًالبناء ًومعداتهً ،فضال ًعن ًاآلالت ًوالمعداتً

الكهربائيةً،واستُكشفتًالمشاريعًواألنشطةًالتيًتنطويًعلىًنموًاالستثمارًالمرتبطًبالتجارةًونقلً
المعارف ًوالتكنولوجيا ًبين ًالبلدان ًالعربية ًواإلفريقيةًً .وابتغاء ًتوسيع ًنطاق ًعضوية ًالبرنامج ًتمً

استكشاف ًالمشاريع ًواألنشطة ًالتي ًتنطوي ًعلى ًنمو ًاالستثمار ًالمرتبط ًبالتجارة ًوالمعرفة ًونقلً

التكنولوجياًبينًالدولًالعربيةًواألفريقيةًبهدفًتنميةًقاعدةًأعضاءًبرنامجً"جسورًالتجارةًالعربيةً

األفريقية" ًًوهو ًبرنامج ًمتعدد ًالمانحين ًمن ًالدول ًوالمنظماتً ً ،ومصمم ًلالستفادة ًمن ًالشراكاتً
التجارية ًالجديدةً ،وتقوية ًالشراكات ًالقائمةً ،وزيادة ًتدفقات ًالتجارة ًواالستثمار ًبين ًالمنطقتينً

العربيةًواألفريقيةً ً .وفيًالوقتًالحالي ًتشملًعضويةًالبرنامج ًكالًمنًالبنكًاإلسالميًللتنميةً،
والمؤسسة ًالدولية ًاإلسالمية ًلتمويل ًالتجارةً ،والمؤسسة ًاإلسالمية ًلتأمين ًاالستثمار ًوائتمانً

ً،والمصرفًالعربيًللتنميةًاالقتصاديةًفيًإفريقياً،
الصادراتً،والبنكًاإلفريقيًللتصديرًواالستيراد ً

وصندوق ًاألوبك ًمع ًتمثيل ًللدول ًاألعضاء ًيضم ًكال ًمن ًبنين ًوالكاميرون ًومصر ًوالمغربً
والسنغالًوتوجوًوتونس.

.51

نظمتًالمؤسسةًالدوليةًاإلسالميةًلتمويلًالتجارةً،بالتعاونًمعًالبنكًالمركزيًلدولًغربًأفريقياً،
ورشةًعمل ًافتراضيةًفيًً ،2221/2/12حولًاالتجاهاتًوالتطوراتًفيًنظامًالعمالتًالرقميةً

للبنكًالمركزيًوتأثيرهًالمحتملًعلىًالتجارةًاإلقليميةًبينًدولًغربًإفريقياًودولياً ً.وسلطتًورشةً
العمل ًالضوء ًعلى ًاالهتمام ًالمتزايد ًللبنوك ًالمركزية ًبالعمالت ًالرقمية ًفي ًجميع ًأنحاء ًالعالمً

بهدف ًاستكشاف ًكيف ًيمكن ًللمصرف ًالمركزي ًلدول ًغرب ًإفريقيا ًأن ًيتبنى ًهذا ًالنظام ًفيً

عملياتهً.
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ج) تسهيل التجارة
.52

واصلت ًاألمانةًالعامةًاسترعاءًانتباه ًالدولًاألعضاءًإلىًضرورةًإنفاذًمختلفًصكوكًالمنظمةً
متعددة ًاألطراف ًفي ًمجال ًالتجارةً .وبالرغم ًمن ًأن ًلجنة ًالمفاوضات ًالتجارية ًالمعنية ًبنظامً

األفضلية ًالتجارية ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًلم ًتتمكن ًمن ًعقد ًاجتماعها ًخالل ًالفترة ًقيدً

االستعراض ًفي ًهذا ًالتقريرً ،فقد ًتم ًإرفاق ًحالة ًالتوقيع ًوالتصديق ًعلى ًاتفاقيات ًالمنظمةً

االقتصاديةً،ومنهاًنظامًاألفضليةًالتجاريةًفيًمنظمةًالتعاون
ًاإلسالميً،بهذاًالتقريرً(الملحقً
ً
.)1

.53

أرسلت ًً 14دولةًعضواً ًفيًالمنظمةًقوائمًمنتجاتهاًالتيًتشملهاًاالمتيازاتًالجمركيةًفيًإطارً
نظامًاألفضليةًالتجاريةًفيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًإلىًأمانةًلجنةًالمفاوضاتًالتجاريةً.وهذهً
ربًوعمانًوقطرًوتركياً
الدولًهيًالسعوديةًوالبحرينًواإلماراتًالعربيةًالمتحدةًوالكويتًوالمغ
ُ
وماليزياًوسورياًوبنغالديشًوإيرانًوباكستانًواألردنً.إضافةًإلىًذلكً،أشعرتًكلًمنًباكستانً
وبنغالديشًواألردنًوالمغربًوتركياًأمانةًلجنةًالمفاوضاتًالتجاريةًبماًاتخذتهًمنًتدابيرًداخليةً

لتنفيذًقواعدًالمنشأًالخاصةًبنظامًاألفضليةًالتجاريةًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي.
.54

طلبتًأمانةًلجنةًالمفاوضاتًالتجاريةًمنًالدولًاألعضاءًالمعنيةًإشعارهاًبماًسوفًتتخذهًمنً

تدابيرًداخليةًلتنفيذًقواعدًمنشأًنظامًاألفضليةًالتجاريةًفيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًفيًأقربً
فرصةًممكنةً.ورحبتًاللجنةًبتقديمًكلًمنًتركياًوماليزياًوبنغالديشًوباكستانًواألردنًوإيرانً

قوائمًامتيازاتًحديثةًألمانةًلجنةًالمفاوضات.

.55

عليهً،يتعينًتجديدًالدعوةًللدولًاألعضاءًالتيًلمًتكملًبعدًعملياتًتوقيعًأوًتصديقًاالتفاقياتً

االقتصاديةًلمنظمةًالتعاونًاإلسالميًإلىًأنًتبادرًإلىًلكًفيًأقربًفرصةًممكنةً.وفيًالسياقً
ًترغب ًالدولًاألعضاء ًالتي ًوقعتًوصدقت ًنظام ًاألفضلية ًالتجارية ًلمنظمة ًالتعاونً
نفسهً ،قد ً

اإلسالميًفيًإرسالًالمستنداتًالمطلوبةً،وفقا ًللفقراتًالواردةًفيًهذاًالشأنًفيًق ارراتًكلًمنً
مجلسًوزراءًالخارجيةً ًوكومسيكً.ويشملًذلكًتقديمًتخفيضاتهاًالسنويةًالمحددةًإلىًجانبًقائمةً
ات)ًوعيناتًمنًالشهاداتًوعيناتًمطبوعةًمنًاألختامًالتيً
المنتجاتً(الجداولًالزمنيةًلالمتياز
ّ

.52

تُستخدمًفيًجماركهاًوإكمالًتشريعاتهاًالداخليةًوتدابيرهاًاإلدارية.

انعقد ًاجتماع ًلجنة ًالمفاوضات ًالتجارية ًلمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًافتراضيا ًيوميًًًًًًًًًًً

1وً 2221/ً 2/2بمشاركةًإحدىًعشرةًدولةًعضوً .وقدمًمكتبًتنسيقًالكومسيكًعرضاًحولً

الخلفيةًالتاريخيةًوالتطوراتًاألخيرةًالمتعلقةًبنظامًاألفضليةًالتجاريةًلمنظمةًالتعاون ًاإلسالميً.
كما ًقدم ًالمركز ًاإلسالمي ًلتنمية ًالتجارةً ،بصفته ًاألمانة ًالمشتركة ًللجنة ًالمفاوضات ًالتجاريةً،

عرضاًعنًاآلثارًاالقتصاديةًالمحتملةًلنظامًاألفضليةًالتجاريةً-منظمةًالتعاونًاإلسالميًعلىً
الدولًالمشاركةًالمعنيةً.واتخذتًاللجنةًق ارراتًمهمةًبشأنًخارطةًالطريقًلتنفيذًبنظامًاألفضليةً
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التجارية ًلمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًبمساهمة ًقيمة ًمن ًالدول ًالمشاركةً .وقرر ًاالجتماع ًأنً
يواصل ًمكتب ًتنسيق ًالك ًومسيك ًوالمركز ًاإلسالمي ًلتنمية ًالتجارةً ،بصفتهما ًاألمانة ًالمشتركةً

للجنةًالمفاوضاتًالتجاريةً،تعزيزًالجهودًالمتعلقةًبانضمامًالدولًاألعضاءًاألخرىًفيًالمستقبلً

إلىًهذاًالنظامًوتنظيمًالعديدًمنًاألنشطةًفيًمجالًبناءًالقدراتًمنًأجلًتوضيحًالقضاياًالفنيةً
المتعلقةًبتحديثًنظامًاألفضليةًالتجاريةًوتنفيذها.
(د) برامج بناء القدرات في مجال التجارة

.57

نظم ًمركزًأنقرةًبالتعاون ًمعًمركزًالدارًالبيضاء ًومجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةً"حلقة ًعملً
تدريبيةًافتراضيةًحولًجمعًالبياناتًوتحليلًالتجارةًفيًالخدماتًبينًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةً

التعاون ًاإلسالمي"ًفيًالفترةًمنًً 23إلىًًً.2221ً/3/ً 25وحضرًالورشةًنحوًً 222مشاركًاً
من ًالمكاتب ًاإلحصائية ًالوطنية ًوالبنوك ًالمركزية ًوو ازرات ًالتجارة ًفي ًً 32دولة ًعضو ًفيً

المنظمة ً باإلضافة ًإلى ًممثلين ًعن ًالمنظمات ًالدولية ًبما ًفي ًذلك ًالمنظمة ًاإلسالمية ًلألمنً
الغذائي ًومركز ًالتجارة ًالعالمي ًومؤتمر ًاألمم ًالمتحدة ًللتجارة ًوالتنمية ًوشعبة ًاإلحصاءات ًفيً
األممًالمتحدةًومنظمةًالتجارةًالعالمية.

.52

ًًهدفتًال حلقةًإلىًالتعريفًبمنهجياتًجديدةًلجمعًومواءمةًوتحليلًبياناتًالتجارةًفيًالخدماتً
للمشاركينًومساعدةًالمفاوضينًفيًالتجارةًفيًالخدماتًعلىًمفاتحةًأسواقًجديدةًباستخدامًهذهً

البيانات ًبهدف ًتعزيز ًتجارة ًالخدمات ًالبينية ًفي ًإطار ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًمع ًتحقيقً
األهداف ًذات ًالصلة ًلخطة ًعمل ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًحتى ًعام ًً 2225وأهداف ًالتنميةً

المستدامةًذاتًالصلة.
تشجيع الستثمار

.51

وفقا ًلقرارًالدورةًالسابعةًواألربعينًلمجلسًوزراءًالخارجيةً،ستنظمًاألمانةًالعامةً،بالتنسيقًمعً

الدولةًالمضيفةًومؤسساتًالمنظمةًذاتًالصلةً،منتدىًاستثمارًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًفيً

إفريقياًعامًً.2222وقدًأعدتًاألمانةًالعامةً،بالتعاونًمعًمؤسساتهاًالمعنيةً،مذكرةًتصوريةًعنً
المنتدىً .واألمانة ًالعامة ًبصدد ًاالتصال ًبالدول ًاألفريقية ًاألعضاء ًفي ًالمنظمة ًالستضافةً

المنتدىًالمذكورً ًوسيتمًاإلعالنًعنًمكانًوموعدًالمنتدىًفيًالوقتًالمناسب.
.22

الهدفًالرئيسيًللمنتدىًهوًاستكشافًفرصًاالستثمارًفيًمختلفًقطاعاتًاالقتصاداتًالوطنيةً

في ًالدول ًاألفريقية ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالميً ،والتعاون ًمع ًالدول ًالرائدة ًفيً

المنظمةًمنًأجلًتحقيقًالتنميةًالمستدامةًفيًأفريقياًخاللًفترةًالجائحةًوماًبعدهاً.وستشملً
األهدافًاألساسيةًاألخرىًللمنتدىً،منًبينًأمورًأخرىً:تحديدًاألطرًوالدوافعًً،والمساهمةًفيً
بيئة ًأعمال ًمواتية ًفي ًالدول ًاألفريقية ًاألعضاء ًفي ًالمنظمةًً ،وخلق ًفرصة ًلرواد ًاألعمالً
الستكشافًالتحدياتًوالفرصًفيًقطاعاتًالسلعًاالستراتيجيةًالرئيسيةً ً،وتوفيرًمنصةًألصحابً
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المصلحة ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًمن ًالقطاعين ًالعام ًوالخاص ًلاللتقاء ًمباشرة ًبصانعيً
السياسات ًعلى ًالمستويين ًالوطني ًواإلقليمي ًبهدف ًتبادل ًاألفكار ًح ًول ًطرق ًتحسين ًمناخً

األعمالً ً ،وتوفير ًالفرصة ًللجهات ًالفاعلة ًالعامة ًوالتجارية ًلمناقشة ًطرق ًتعزيز ًالقدرة ًالتنافسيةً
منًخاللًتبادلًوجهاتًالنظرًحولًقضاياًمثلًالوصولًإلىًالتمويلًواألسواقًالخارجية.

د) إنشاء آلية دائمة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتسوية المنازعات الستثمارية
.21

األمينًالعامً
دورةًالثالثةًواألربع ًونًًلمجلسًوزراءًالخارجيةً،بموجبًقرًارهاًرقمً-43/1اقً،
كلفتًال ً
َ
لمنظمة ًالتعاون ًاإلسالميً ،وبالتشاور ًمع ًالدول ًاألعضاء ًواألجهزة ًومؤسسات ًالمنظمة ًذاتً

الصلةً،ومنًضمنهاًكومسيكً،باقتراحًطرائقًإلنشاءًهيئةًدائمةًلتسويةًالمنازعاتًالناشئةًعنً
اتفاقية ًتعزيز ًوحماية ًوضمان ًاالستثمارات ًفيما ًبين ًالدول ًاألعضاء ًفي ًالمنظمةً .وفي ًهذاً

السياقً ،أعدت ًاألمانة ًالعامةً ،بالتنسيق ًمع ًالمركز ًاإلسالمي ًلتنمية ًالتجارة ًوالبنك ًاإلسالميً

ثماراتً
تصوريةًبشأنًإنشاءًآليةًدائمةًلتسويةًالمنازعاتًالناشئةًعنًاتفاقيةًاالست ً
للتنميةً،ورقةً ً
المذكورة ًأعالهً .وقد ًُقدمت ًهذه ًالورقة ًالتصًوًرية ًإلى ًالدورة ًالسادسة ًواألربعين ًلمجلس ًوزراءً

الخارجيةً،التيًعقدتًفيًأبوًظبيًباإلماراتًالعربيةًالمتحدةًيومي ًً 1وً،2211/3/ً 2كماًتمً
تعميمهاًعلىًالدولًاألعضاءًفيًفبرايرً.2211

.22

يًعقدت ًفيًنياميً،
بناءًًعلىًذلكً ً ،
أشارت ًالدورةًالسابعةًًواألربعون ًلمجلسًوزراءًالخارجيةً ،الت ُ

جمهوريةًالنيجرً،فيًنوفمبرًً،2222إلىًالورقةًالتصوريةًالواردةًفيًتقريرًاألمينًالعامً(القرارً

رقمً-47/2قًفقرةًب)ً ،التيًاقترحتًطرائقًإنشاءًآليةًدائمةًتابعةًلمنظمةًالتعاون ًاإلسالميً
قةًالمفاهيمًإلىًاجتماعًمفتوحًالعضويةًلفريقًخبراءًحكوميً
ً
وطلبًمنًاألمانةًالعامةًتقديمًور

دوليً،لتمكينًالمزيدًمنًالمناقشاتًبينًالدولًاألعضاءًومؤسساتًالمنظمةًذاتًالصلةًبهدفً
تحديدًاألساليبًالمناسبةًلتحقيقًمتطلباتًاالتفاقيةًأعالهً.وقدًتعذرًعقدًاجتماعًفريقًالخبراءً

في ًالنصفًاألول ًمنًعامًً 2221بسببًجائحةًكوروناً ً ،وسيتمًاالتفاقًعلىًمواعيدًاالجتماعً
واإلبالغًعنهاًفيًالوقتًالمناسب.

ه) تطوير قطاع المنتجات الحالل
.23

تم ًعقد ًاجتماعي ًمجلس ًاإلدارة ًالعشرين ًوالجمعية ًالعمومية ًالخامسة ًعشر ًلمعهد ًالمواصفاتً

والمقاييس ًللدول ًاإلسالمية ً(سميك) ًافتراضيا ًعلى ًالتوالي ًيومي ًً 2وً 3نوفمبر ًًً .2222ووافقً
مجلسًاإلدارةًفيًدورتهًالعشرينًواجتماعًالجمعيةًالعموميةًالخامسًعشرًعلىًعضويةًكلًمنً

جمهورية ًبنجالديش ًالشعبية ًوجمهورية ًتشاد ًوالجمهورية ًاليمنية ًبصفة ًأعضاء ًجدد ًفي ًمعهدً
المواصفاتًوالمقاييسًللبلدانًاإلسالميةً،علىًأنًيبدأًسريانًاعتباراًمنً.2221/1/ً1
.24

ًعقدت ًالقمة ًالعالمية ًالثامنةً
تماشياً ًمع ًقرار ًالدروة ًالسابعة ًواألربعين ًلمجلس ًوزراء ًالخارجيةُ ،

للمنتجات ًالحالل ًتحت ًشعار ً"حالل ًللجميعً ،حالل ًمن ًجميع ًالنواحيً ،من ًاإلنتاج ًإلىً
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االستهالك"ً.تمًتنظيمًهذاًالحدثًالكبيرًلمدةًثالثةًأيامًكاملةًمنًً21إلىًً23ديسمبرًً2020فيً

مركزًبولمان‘فيًإسطنبولً،تركياًللمؤتمراتًباإلضافةًإلىًمتابعتهًعبرًاإلنترنتًمنًجميعًأنحاءً
العالمً ً .ونظم ًهذه ًالفعالية ًالمركز ًاإلسالمي ًلتنمية ًالتجارة ًومعهد ًالمواصفات ًوالمقاييس ًللدولً
اإلسالمية.

.25

نظمًمعهدًالمواصفاتًوالمقاييسًللبلدانًاإلسالميةً(سميك)ًدوراتًالتدريبًالتالية:
أ) ًدورةً تدريبًلمدةًيومينًلموظفيًإدارةًالمواصفاتًوالمقاييسًبالهيئةًالعامةًللصناعةً
ًعقدت ًافتراضيا ًيومي ًً 14وً 15ديسمبر ًً .2222وكان ًالتدريب ًباللغةً
بدولة ًالك ًويتُ ،

العربيةً .

ب)ًدورةًتدريبًحول ًالمتطلباتًالعامةًلألغذيةًالحاللً ،عقدتًافتراضياًفيًالفترةًمنً

خبير ًمن ًالدول ًاألعضاء ًفي ًمعهدً
ً 12إلى ًً .2221/2/ً 12وحضر ًالتدريب ً ً 41ا

المواصفاتًوالمقاييسًللبلدانًاإلسالميةً .

ج)ًدورةًتدريبيةًألعضاءًالمعهدًحول"إجراءاتًالعملًالفنيً ًونظامًالمعلوماتًبالمعهد"ً
لمعهدًورؤساءًوأعضاءً
ً
ً.حضرها ًأمناءًاللجنةًالفنيةًل
ً
عقدت ًافتراضيا ًفيً2221/3/ً 1

اللجانًالفنيةًومشرفوًالنظامً .

د) ًدورة ًحول ًمتطلبات ًالهيئات ًالتي ًتقدم ًشهادة ًالحالل ً-تم ًعقد ًالتدريب ًاألساسيً
افتراضيا ًيوميًً 12وً.2221/3/ً 11ونظمتًاألمانةًالعامةًللمعهدًالدورة ًبالتعاون ًمعً

وكالةًاعتمادًالحاللًفيًالجمهوريةًالتركيةً.وشاركًفيهاًً 31مندوبا ًمنًالدولًاألعضاءً

فيًالمعهدً .
.22

أكملت ًمجموعةًفريقًالعملًالتابعةًلمجلس ًالمقاييسًبالمعهدًخطةًالعملًالسنويةًللمجلسًلمدةً
ً 3سنواتًمنًخاللًاجتماعهاًالذيًعقدًفيًً.2221/2/ً 3وتشملًالخطةًبناءًالقدراتًوبرنامجً

التنميةًللدولًاألعضاءًفيًالمعهدً.
.27

نظمًالمعهدًبنجاحً،األسبوعًالتاسعًللجانًالفنيةًافتراضياً،منًً3/ً15الىًً ً.2221/4/ً1وشاركً

في ًاألسبًوع ًالمخصص ًللجانًالفنية ًممثلو ًمجمع ًالفقهًاإلسالمي ًالدوليًً ،وهيئة ًالتقييسًلدولً
مجلسًالتعاون ًلدولًالخليجًالعربيةً ،بصفتهماًمنظمتيًاتصالً ،باإلضافةًالى ًً 722مشاركاًمنً
ً22دولةًعضوًفيًالمعهد.

خامس ا :تنمية قطاع السياحة:
.22

كماًجاء ًفيًتقريرًالدورةًالسادسة ًوالثالثينًللكومسيكً،أشادتًالدورةًالسابعة ًواألربعون ًلمجلسً
وزراء ًالخارجية ًباالحتفال ًبجائزة ًعاصمة ًالسياحة ًاالسالميةً ،وشجعت ًالدول ًاألعضاء ًفيً

منظمةًالتعاون ًاإلسالميًعلىًالمشاركةًبنشاطًفيًبرامجًاالحتفاءًالمقررًتنظيمهاًفيًمختلفً
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البلدان ًالفائزةً .وحث ًمجلس ًوزراء ًالخارجية ًجميع ًالدول ًاألعضاء ًعلى ًتنظيم ًفعاليات ًسنويةً

عنًالسياحةًاإلسالميةًلتعزيزًالتدفقاتًالسياحيةًداخلًبلدانًمنظمةًالتعاونًاإلسالميً.

أ) الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة
.21

تقدمت ًجمهورية ًأذربيجان ًمشكورة ًباقتراح ًالستضافة ًالدورة ًالحادية ًعشرة ًللمؤتمر ًاإلسالميً
لوزراء ًالسياحة ًعام ًً ،2222تحتًشعارً"دور ًالمجتمعاتًالمحليةًفي ًتنمية ًالسياحة"ً .وقد ًتمً

تأجيلًهذه ًالدورة ًبسبب ًجائحة ًكوروناً ،بناء ًعلى ًقرار ًالدورة ًالسابعة ًواألربعينًلمجلس ًوزراءً

موعدً
الخارجيةً ً.وتعمل ًاألمانةًالعامةًمع ًالسلطاتًالمعنيةًفيًجمهوريةًأذربيجانًعلىًتحديد ًال ً
عشرةًللمؤتمرًاإلسالميًلوزراءًالسياحة التيًيرجحًأنًتعقدًفيًالربعًاألولً
الجديدًللدورةًالحاديةً ً
منًعامً.2221
.72

يشمل ًجدولًاألعمالًالمقترحًللدورةًالحاديةًعشرةًللمؤتمر ًاإلسالميًلوزراءًالسياحة ًاستعراضً
ومناقشةًالبنودًالتاليةً:تنفيذًإطارًمنظمةًالتعاونًًاإلسالميًبشأنًتنميةًالسياحةًوق ارراتًالمؤتمرً

اإلسالميًلوزراءًالسياحة ًبشأنًتنميةًالسياحة؛ًًوجائزةًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًلمدينةًالسياحةً

()2223-2222؛ ً ًوتنفيذ ًخارطة ًالطريق ًاالستراتيجية ًلتنمية ًالسياحة ًاإلسالمية ًفي ًالدولً
األعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي؛ ًمعايير ًالسياحة ًاإلسالميةً ً،وما ًتم ًانجازه ًفيًمشاريعً
البنيةًالتحتيةًالسياحية؛ً ًوتنميةًوتعزيزًالثقافةًاإلسالميةًوالسياحةًالتراثيةًً ،والمعارضًالسياحيةً

لمنظمةًالتعاونًاإلسالمي؛ًًوالبحوثًالسياحيةًوالتدريبًوالتسويق.

ب) الحتفال بجائزة منظمة التعاون اإلسالمي لمدينة السياحة 0202
.71

فيما ًيتعلق ًبترتيبات ًاالحتفال ًبمنح ًمدينة ًغاباال ًلقب ً"مدينة ًالسياحة ًفي ًمنظمة ًالتعاونً

اإلسالميًلعامًً،"2222تواصلتًاألمانةًالعامةًمعًوكالةًالسياحةًالحكوميةًلجمهوريةًأذربيجانً
بشأن ًهذه ًالمسألةً .وبناء ًعليهً ،أكدت ًحكومة ًأذربيجان ًأنها ًستنظم ًحفالً ًبهذه ًالمناسبة ًعلىً
هامش ًالمؤتمر ًاإلسالمي ًالحادي ًعشر ًلوزراء ًالسياحةً ،الذي ًسيعقد ًفي ًغاباالً ،جمهوريةً

أذربيجانً.إالًأنهًتمًتأجيلًجميع ًاألنشطةًالتيًكانًمنًالمقررًتنفيذهاًعامي ًً 2222وً2221

في ًإطار ًاحتفال ًمدينة ًالسياحة ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالميً ،وكذلك ًالدورة ًالحادية ًعشرةً
للمؤتمر ًاإلسالمي ًلوزراء ًالسياحةً ،بسبب ًجائحة ًكوروناً ً ،وسيتم ًاالتفاق ًعلى ًالمواعيد ًالجديدةً

لحفلًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًالخاصًبمدينةًالسياحةًفيًعامًً2222واإلعالنًعنهاًفيًالوقتً

المناسب.

ج) برامج بناء القدرات في مجال السياحة
.72

في ًإطارًبرنامجًبناءًالقدراتًالسياحيةًوبالتعاون ًمعًالمركزًالدوليًلتنميةًالتجارةً ،نظمًمركزً
أنقرة ًورشةًعملًتدريبيةًعبرًاإلنترنتًحولً"استراتيجياتًتسويقًالوجهات ًالسياحية"ًفيًالفترةً
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من ًً 22إلى ًً 2221/3/ً 22لصالح ًهيئات ًالسياحة ًالوطنية ًفي ًً 24دولة ًعضو ًفي ًمنظمةً

التعاونًاإلسالمي.
.73

نظم ًمركز ًأنقرة ًكذلك ًدورة ًتدريبية ًعبر ًاإلنترنت ًحول ً"السياحة ًالحالل ًوخدمات ًالضيافةً

المالئمة ًللمسلمين"ًفي ًالفترةًمن ًً 22إلى ًً 2221/3/ً 22لصالح ًمتدربين ًمنًالمكتب ًالوطنيً
.74

للسياحةًفيًجزرًالقمرً،وقدًًُنظمتًالدروةًبالتعاونًمعًمركزًالسياحةًاإلسالميةًفيًماليزيا.

األهداف ًالرئيسية ًلدورة ًالتدريب ًهي ًتقديم ًرؤى ًحول ًاالتجاهات ًالجديدة ًللسياحة ًالمالئمةً
للمسلمينًودورًالحكوماتًفيًتشجيعًهذاًالقطاعً،باإلضافةًإلىًمناقشةًالفرصًوالتحدياتًفيً

تطويرًوتسويقًالسياحةًالحاللً.حيث ًتلقىًالمشاركون ًشرحاًمفصالًحولًطرق ًووسائلًجذبً

السياح ًالمسلمين ًمن ًجميع ًأنحاء ًالعالم ًمن ًخالل ًتقديم ًالتسهيالت ًوالخدمات ًوفقا ًللمبادئً

اإلسالميةً ً .وسلطت ًدورة ًالتدريب ًالضوء ًعلى ًأهمية ًالسياحة ًالمالئمة ًللمسلمين ًفي ًالبلدانً

األعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًوشددتًعلىًالحاجةًإلىًزيادةًالوعيًوالتعاونًبينًجميعً

العاملينًفيًمجالًالسياحةًومنًلهًعالقةًبهذاًالمجالًفيًالقطاعينًالعامًوالخاصً،بماًفيًذلكً
منظمي ًالرحالت ًالسياحيةً ،وإدارات ًالفنادقً ،والو ازرات ًذات ًالصلةً ،والسلطات ًالدينيةً

واألكاديميينً.وقد ًتم ًتصميم ًهذه ًالدورة ًبماًيتماشى ًمع ًحلول ًالتدريب ًاالفتراضية ًالتي ًيفدمهاً

مركزًأنقرة ًمنًأجلًتقديمًخدمةًأفضلًألنشطةًالتدريبًللمركزًوالحفاظًعلىًتحفيزًالمشاركينً
ومشاركتهمًخاللًهذاًالوقتًالصعبًمنًاألزمةًالعالميةًبسببًجائحةًكورونا.

.75

فيًإطارًبرنامجًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًللتعليمًوالتدريبًالمهنيً ًوتماشياًمعًخارطةًالطريقً
اإلستراتيجية ًلمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًللتعليم ًوالتدريب ًالتقني ًوالمهني ًً ،2225-2222نظمً
مركزًأنقرةًدورةًتدريبيةًللمدربينًحولً"السياحةًوخدماتًالضيافة"ًفيًالفترةًمنًً/3/ً21إلىًً22

ً 2221ً /4/لصالح ًمشاركين ًمن ًالمؤسسات ًالوطنية ًللتعليم ًوالتدريب ًالتقني ًوالمهني ًفي ًً22
دولة ًعضو ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي.يذكر ًأن ًالمديرية ًالعامة ًللتعليم ًالمهني ًوالتقني ًفيً
و ازرةًالتربيةًالوطنيةًالتركيةً،هيًالتيًقدمتًالتيًقدمتًالتدريب.

.72

ًعالوة ًعلىًذلكً ،وتماشيا ًمعًبرنامجًبناءًالقدراتًالسياحيةً ،نظمًمركزًأنقرةًدورةًتدريبيةًحولً

"التخطيط الستراتيجي الفعال لتعزيز تنمية السياحة المستدامة"ًفيًً 22-24أغسطس ًً2221
من ًخاللًمنصة ًمؤتمراتًالفيديوًعبر ًاإلنترنتً ً .وقدم ًالدورة ًالتدريبيةًخبيرًمختصًمن ًو ازرةً

السياحةًوالثقافةًوالفنون ًفيًجمهوريةًبنينًواستفادًمنهاًً 52مشاركاًمنًهيئاتًالسياحةًالوطنيةً

فيًً12دولةًعضوًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي.
.77

كان ًالهدف ًالرئيسي ًللدورة ًالتدريبية ًهو ًتعزيز ًالقدرات ًالتقنية ًللمشاركين ًفي ًتطوير ًالتخطيطً
االستراتيجي ًللنهوض ًبقطاع ًالسياحة ًفي ًبلدانهمً .كما ًقدمت ًالدورة ًنظرة ًثاقبة ًحول ًمواضيعً

مختلفةً ،منهاًمفاهيمًوآثارًالتنميةًالسياحية ًالمستدامةً ،والنهجًوالطريقةًواألدواتًالمستخدمةًفيً
وضعًالتخطيطًاالستراتيجيًالفعالًلتنميةًالسياحةًالمستدامةًعلىًالمستويينًالوطنيًوالمحلي.
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د) الحصائيات السياحية
.72

نظم ًمركز ًأنقرة ًدورتين ًتدريبيتين ًعبر ًاإلنترنت ًحولً"إحصاءات ًالسياحة"ً ،األولى ًمقدمة ًمنً

المعهد ًالوطني ًلإلحصاء ًفي ًتونس ً(ً 15-13ديسمبر ًً )2222والثانية ًمقدمة ًمن ًإدارةً

اإلحصاءاتًالماليزيةً(ً21-12ينايرًً)2221لصالحًمكاتبًاإلحصاءًالوطنيةًفيًً17دولةًمنً

دولًمنظمةًالتعاونًاإلسالميً .
.71

باإلضافة ًإلى ًذلكً ً ،وفي ًإطار ًسلسلة ًندوات ًعبر ًاإلنترنت ًلتبادل ًالخبرات ًاإلحصائيةً ،نظمً

مركزًأنقرة ًأيضاًندوةًعبرًاإلنترنتًحولً"إحصاءاتًالسياحة"ًفيًً 2221/2/ً 24بمشاركةًً72
مشاركاًمنًً17دولةًمنًدولًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي.

ه) األبحاث والنشر في مجال السياحة
.22

أصدر ًمركز ًسيسرك ًتقري ار ًشامال ًعن ً"السياحة ًالدولية ًفي ًبلدان ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالميً:
اآلفاقًوالتحدياتًً"2222كوثيقةًفنيةًأساسيةًللعرضًعلىًالدورةًالحاديةًعشرةًالقادمةًللمؤتمرً
اإلسالميًلوزراءًالسياحة.

سادس ا :التعاون في مجال النقل:
.21

تدركًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًأنًالنقلًبوصفهًقطاعًدعمًلوجستيًوخدميً

مهمً ،يعتبرًمنًالمحفزاتًالرئيسيةًللتنميةًاالقتصاديةًوالقدرةًالتنافسيةًالدوليةًً.والًيزالًتحسينً
مرافقًالنقلًواالتصاالتًبينًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًمجاال ًمهماًللتعاونً

البينيً ،وفيًهذاًالصددً،يلخصًهذاًالقسمًالتطوراتًاألخيرةًوأنشطةًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميً
المخططًلهاًفيًهذاًالقطاعًالهام.

المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء النقل
.22

ًتمت ًإفادةًالدورةًالسادسة ًوالثالثينًللكومسيكً،طلبت ًالدورة ًالسادسةًواألربعون ًلمجلسًوزراءً
ًعقدت ًفي ًأبو ًظبي ًباإلمارات ًالعربية ًالمتحدة ًيومي ًً ،2211ً /3/ً 2-ً 1منً
الخارجيةً ،التي ُ
األمينًالعامًلمنظمةًالتعاونًاإلسالميًاالتفاقًعلىًالترتيباتًالالزمةًمعًالسلطاتًالمختصةًفيً

جمهوريةًالسودانًلعقدًالدورةًالثانيةًللمؤتمرًاإلسالميًلوزراءًالنقلًفيًوقتًمبكرً ً.ولهذه ًالغايةً
تعملًاألمانةًالعامةًحالياًمعًالسلطاتًالمعنيةًفيًالسودانًعلىًتحديدًتاريخًجديدًلعقدًالمؤتمرً

أنًيجريًتقييما ًلتنفيذًق ارراتًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًفيًمجالًالنقلً
المذكورًالذيًيتوقعًمنهً ًُ

وأن ًيستعرض ًالتقدم ًالمحرز ًفي ًتنفيذ ًمشروع ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًلخط ًالسكك ًالحديدً

دكار-بورتسودانً.
.23

فيماًيتعلقًبتنفيذًمشروعًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًللسككًالحديديةًبينًداكارًوبورتسودانً،تجدرً
ًإجراءات ًأخرى ًمنً
اإلشارة ًإلى ًأنه ًمنذ ًالدورة ًالسادسة ًوالثالثين ًللكومسيكً ،لم ًيتم ًاتخاذ ًأي ً
جانب ًالدول ًاألعضاء ًالمعنيةً ،والتي ًتشارك ًفي ًهذا ًالمشروعً .ولم ًتتلق ًاألمانة ًالعامة ًأيً
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تحديثًمنًالدولًالمعنيةًبشأنًمكوناتهاًالوطنيةًالمحددةًلمحورًالنقلًهذاً.ودورًاألمانةًالعامةً

اآلن ًهو ًالدعوة ًومتابعة ًتنفيذ ًهذا ًالمشروع ًمع ًالدول ًاألعضاء ًالمعنيةً .وتحقيقًا ًلهذه ًالغايةً،
سوفًتواصلًاألمانةًالعامةًاسترعاءًانتباهًالدولًاألعضاءًالمعنيةًإلىًالحاجةًإلىًإدراجًاألجزاءً
الوطنيةًالمعنيةًعلىًطولًممرًسكةًحديدًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًبينًداكارًوبورتسودانًفيً

خططًالتنميةًالوطنيةًالخاصةًبهاًوتقديمًمشاريع ًمحكمةًالتصميم ًلتأمينًالدعمًالفنيًوالتمويلً

الكافيينًمنًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًوشركائهاًفيًالتنمية.

سابعا :دور القطاع الخاص:
.24

عنصر ًأساسياً ًلتحقيق ًالتنمية ًاالجتماعيةً
ًاً
ثمة ًإقرار ًعام ًبأن ًنمو ًالقطاع ًالخاص ًيمثل ً
االقتصاديةًوإتاحةًمزيدًمنًالفرصًاالقتصاديةًفيًأيًمجتمعً ً.وفيًهذاًاإلطارً،دعتًمختلفً

ًاألعضاءًإلىًتعميمًمراعاةًدورًالقطاعًالخاصًفيًالنهوضً
ًَ
الدول
دوراتًمجلسًوزراءًالخارجيةًً َ

ًيلخص ًهذا ًالجزء ًمنً
بالتنمية ًاالجتماعية ًاالقتصادية ًوالتعاون ًفي ًإطار ًالمنظمةً .ومن ًثم ًّ

التقريرًأنشطةًمؤسساتًالمنظمةًذاتًالصلة.

أ) الجتماع الثالثون لمجلس اإلدارة والدورة السادسة والثالثون للجمعية العامة للغرفة
اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

.25

ن ًاإلسالمي ًإلىً
دأبت ًاألمانة ًالعامة ًعلى ًاسترعاء ًانتباه ًالدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاو ً
ضرورة ًزيادة ًالعضوية ًفي ًالغرفة ًاإلسالمية ًللتجارة ًوالصناعة ًوالزراعةً ،وذلك ًبهدف ًتحسينً
نً
صورةًالغرفة ًًوإبراز ًوجودها ًعلىًكافةًالمستوياتً .وتحقيقاًلهذهًالغايةً،انعقدًاالجتماعًالثالثو ً
ً
لمجلس ًاإلدارة ًوالدورة ًالسادسة ًوالثالثون ًللجمعية ًالعامة ًللغرفة ًاإلسالمية ًللتجارة ًوالصناعةً

وال ًزراعة ًيومي ًً 4وً 5سبتمبرً 2222في ًكراتشيً ،باكستانً .واعتمدت ًالجمعية ًالعامة ًبرنامجً

األنشطةًالمعدةًللغرفةًلعامً.2221
.22

تشمل ًاألنشطة ًالرئيسية ًالمقررة ًللغرفة ًخالل ًعام ًً ،2221اجتماعات ًوورش ًعمل ًحول ًالسلعً
االستراتيجية ً(الكسافاً ،القمحً ،األرزً ،السكرً ،منتجات ًاأللبان)؛ ً ًوبرنامجاً ًتدريبياً ًحول ًالتحولً

الرقمي؛ ً ًومنتدىًحولً"االستثمارًفيًاالقتصادًالرقمي"؛ ً ًوبرنامجًالغرفةًاألكاديميًلدولًمنظمةً

التعاون ًاإلسالمي؛ً ًومنتدىًحولًالحرفًاليدويةًالتقليدية؛ً ًومنتدىًحولًريادةًاألعمالًوالشركاتً

الناشئة؛ً ًومنتدىًاالستثمارًفيًالسياحةًاإلسالميةًومنتدىًالسياحةًالطبية؛ً ًومنتدىًاالستثمارًفيً
التعليم ًالعالي؛ ًًوالتجارة ًاإللكترونية ًالحالل؛ ً ًومنتدى ًاالستثمار ًفي ًالزراعة ًالعضوية؛ ً ًومنتدىً

االستثمارًالرياضيً.ومنتدىًسيداتًاألعمالًوالنساءًالالئيًيتبوأنًمناصبًتنفيذيةً.
ً
ً
ً
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ب) أنشطة ومشاريع الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة
.27

تقوم ًالغرفةًاإلسالميةًللتجارةًوالصناعةًوالزراعةًعلىًنحوًاستباقيًبإنشاءًروابطًمعًالمنظماتً

الدوليةًالتيًتعملًفيًإطارًالمشاريعًوالقطاعاتًذاتًاألولويةًفيًالغرفةً،منًأجلًإقامةًشراكاتً

تمكنهاًمنًاكتسابًحضور ًوزخمًعالميينً.وفيًهذاًالصددً،تقومًالغرفةًبتطويرًمعاًرفهاًحولً
منظمةًالتعاون ًاإلسالميًووكاالتًاألممًالمتحدةًمنًأجلًاالستفادةًبشكلًأفضلًمنًالمنظماتً

الدوليةًفيًابرام ًالشراكاتًالتقنيةًوتبادلًالمعرفةًوأغراضًالتمويلً.وقدًأجرتًالغرفةًمنذًنوفمبرً
ً ،2222اتصاالت ًمع ًوكاالت ًمتعددة ًداخل ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًومنظمة ًاألمم ًالمتحدةً

للتعاون ًفي ًالمشاريع ًالقائمة ًعلى ًاألهداف ًالمشتركةً .كما ًتقوم ًالغرفة ًأيضا ًبتطوير ًقاعدةً
بياناتها ًالخاصة ًبالمنظمات ًوالمؤسسات ًالدوليةً ،والتي ًستكون ًأداة ًأساسية ًلفريقها ًوأعضائهاً

ليتمكننواًمن ًاالستفادةًمنًهذهًالشراكاتًلمشاريعهمًالمتعلقةًبالدولً ً.ونشرت ًالغرفةًدليلًالتنميةً

البشريةً"عالمًأفضل"ًفيًنسختهًالسابعةً :أهدافًالتنميةًالمستدامةًً”-17تعزيز ًوسائلًالتنفيذً
وتنشيطًالشراكةًالعالميةًمنًأجلًالتنميةًالمستدامة".

.22

أشاد ًاالجتماع ًالسابع ًواألربعون ًلمجلس ًالوزراء ًبالجهود ًالتي ًتبذلها ًالغرفة ًاإلسالمية ًللتجارةً
والصناعة ًفي ًإنشاء ً(أ) ًشركة ًحالل ًو ً(ب) ًشركة ًإلنشاء ًوإدارة ًالبوابات ًوالمنافذ ًالحدوديةً

بالتعاونًًمعًاتحادًالغرفًالتجاريةًوتبادلًالسلعًفيًتركيا.

ج) إنشاء مركز منظمة التعاون اإلسالمي للتحكيم
.21

ًبناء ًعلى ًماتم ًاإلشارة ًاليه ًفي ًالتقرير ًالمقدم ًالى ًالدورة ًالسادسة ًوالثالثين ًللكومسيكً ،عبرتً
الدورة ًالسابعة ًواألربعين ًلمجلس ًوزراء ًالخارجية ًعن ًترحيبها ًبمبادرة ًالغرفة ًاإلسالمية ًللتجارةً

والصناعةًوالزراعةًبشأنًانشاءًمركزًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًللتحكيمًبالتعاونًمعًاتحادًالغرفً

التجاريةًوتبادلًالسلعًفيًتركياً،فيًإسطنبولً،بوصفهاًمنظمةًمنتميةًللغرفةًاإلسالميةًللتجارةً
والصناعة ًوالزراعةً ،وأحيطت ًعلما ًبالتوقيع ًعلى ًاتفاقية ًالمقر ًالخاصة ًبمركز ًمنظمة ًالتعاونً

ًوالغرفة ًاإلسالمية ًللتجارة ًوالصناعةً
اإلسالمي ًللتحكيم ًبين ًو ازرة ًالتجارة ًفي ًجمهورية ًتركيا ً
والزراعة.

.12

دخلت ًاتفاقية ًإنشاء ًمركز ًالتحكيمً ،التي ًوقعتها ًفي ًاسطنبول ًفي ًً ،2211/11/ً 27حكومةً
جمهوريةًتركياًًوالغرفةًاإلسالميةًللتجارةًوالصناعةًوالزراعةً،حيزًالتنفيذًفيً.2222/2/ً4

.11

تواصل ًالغرفةًاإلسالميةًعملهاًبالشراكةًمعًفريقًاتحادًالغرفًالتجاريةًوتبادلًالسلعًفيًتركياً
للتحضيرًالفتتاحًالمركزًوتشغيلهًمنًخاللً:االستمرارًفيًالترويجًللمركزًوشرحًأهميتهًومميزاتهً
للقطاع ًالخاص ًفي ًالدول ًاألعضاءً .وقد ًعقدت ًاجتماعات ًمع ًخبراء ًالتحكيم ًالمؤسسي ًفيً

أنخالء ًنختلفة ًمن ًالعالم ًلتعريفهم ًبالمركز ًواالستماع ًإلى ًاقتراحاتهم ً ًواعداد ًالوصف ًالوظيفيً
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ألمين ًعام ًالمركز ًونائبه ً ًودراسة ًأنظمة ًالمراكز ًالمماثلة ًفي ًالعالم ًالقتراح ًالقواعد ًالمناسبةً

للمركزً،وغيرها.

د) أنشطة المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص
.12

شهدًعامًً 2222تحوال ًإيجابيا ًبالنسبةًللمؤسسةًاإلسالميةًلتنميةًالقطاعًالخاصً،حيثًتحسنً
إجماليًالموافقاتًمنًً147.52مليونًدوالرًأمريكيًفيًالعامًالسابقًإلىًً322.22مليونًدوالرً

أمريكيً .وقد ًتم ًتخصيص ًأكثر ًمن ًنصف ًالعمليات ًللقطاعات ًعالية ًالتأثير ً(بما ًفي ًذلكً
ً
قطاعي ًالمالية ًوالبنية ًالتحتية) ًوفي ًالبلدان ًذات ًالدخل ًالمنخفض ًوالمتوسطً ً .ويشمل ًالمبلغً

اإلجماليًللموافقاتًحزمةًتحفيزًمخصصةًلـًمواجهةًآثارًجائحةًكوروناًبقيمةًً 252.22مليونً
دوالرًأمريكيًمعدةًلتقديمًالدعم ًفيًشكلًمساعداتًماليةًقصيرةًإلىًمتوسطةًاألجلًللشركاتً
الصغيرةًوالمتوسطةًوالقطاعًالخاصًفيًالبلدانًاألعضاءًفيًالمؤسسةً .

.13

أدتًاستجابةًالمؤسسةًالقويةًلـجائحةًكوروناًإلىًتحولًرقميًغيرًمسبوقًمنًالمؤكدًأنهًسيعززً
تأثيرهًاإلنمائيًويدعمًتقدمًالمؤسسة ًنحوًأهدافًالتنميةًالمستدامةً.حيثًتمًإنشاءًمنصةًرقميةً

مخصصةًتسمىً(بريدج)ًللمساعدةًفيًتسهيلًمشاركةًالمعلوماتًبينًالمؤسساتًالماليةًالشريكةً
سواقً ً،وفتحًالوصولًإلىًمواردًالتكنولوجياًالماليةً
للمؤسسةً،وتعزيزًالتحليلًالذكي ًلألعمالًواأل ً
والخدمات ًالسحابيةً ،وتقليل ًتكاليف ًالمعامالت ًالمالية ًوتعزيز ًالخدمات ًاالستشارية ًللمؤسسةً.

باإلضافة ًإلى ًذلكً ،تم ًإطالق ً"جائزة ًالمؤسسة ًاإلسالمية ًلتنمية ًالقطاع ًالخاص ًلسنة ًً2222

متميزةًً
لالبتكار ًفي ًالمجال ًالمالي" ًلتكريم ًوعرض ًوتشجيع ًالمؤسسات ًالمالية ًالتي ًتقدم ًحلوالً ً ً
للصناعةًالماليةًمعًفرصةًالحصولًعلىًتمويلًمنًالمؤسسةًلتوسيعًنطاقًاالبتكار.

.14

ظلت ًالمؤسسة ًنشطة ًفي ًالحوارات ًالمتعلقة ًبالسياسات ًالهامة ًبما ًفي ًذلك ًالتمويل ًفي ًالقمةً
المشتركة ًوقمة ًمجموعة ًالعشرين ًفي ًالرياضً .وتفتخر ًالمؤسسة ًبكونها ًمن ًالموقعين ًعلىً

اإلعالنًالمشتركًلـلقمةًالماليةًالمشتركةًوالذيًأعلنًفيهًتحالفًمنًبنوكًحكوميةًللتنميةًعنً
رغبتهًفيًالمساهمةًفي ًجهود ًالتعافي ًمن ًجائحةًكورونا ًوتوافقه ًمعًمبادئ ًالتمويلًالمستدامً.

ًومنذ ًأن ًتولت ًالمملكة ًالعربية ًالسعودية ًرئاسة ًمجموعة ًالعشرين ًفي ًديسمبر ًً 2211ساهمتً
المؤسسة ًعلى ًمدار ًالعام ًفي ًدعم ًمجموعات ًالعمل ًوالمشاركة ًالمنبثقة ًعن ًمجموعة ًالعشرينً
علىًمدارًالعامً .

.15

عادت ًالمؤسسةًبنجاحًإلىًسوق ًالصكوكًالعامةً ،حيثًأصدرت ًصكوكا ًمدتهاًخمسًسنواتً
بقيمةًً222مليونًدوالرًأمريكيً،وهوًأكبرًإصدارًللصكوكًمنذًإنشائهاً.ويعدًإقبالً37مستثم ارً

دولياًوإقليمياًعلىًاالشتراكًفيًهذهًالصكوكًدليالًًعلىًثقةًالمستثمرينًبسمعةًاالئتمانًالخاصةً

بالمؤسسة ًومبادراتها ًفي ًتعزيز ًنشاط ًالقطاع ًالخاصً ً ،وسيساعد ًرأس ًالمال ًالذي ًتم ًجمعهً
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المؤسسة ًفي ًاحتواء ًاآلثار ًاالقتصادية ًواالجتماعية ًلـجائحة ًكوروناً ،وبناء ًقطاع ًخاص ًمرنً
وتنافسيًفيًالبلدانًاألعضاءًفيه.

ه) تنمية القطاع الخاص
.12

تماشياً ًمعًالقرار ًالصادرًعنًالدورةًالسابعة ًواألربعينًلمجلسًوزراءًالخارجيةً،ستنظمًاألمانةً

العامةً ،بالتنسيق ًمع ًالبلد ًالمضيف ًومؤسسات ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًذات ًالصلةً ،منتدىً

القطاعًالخاصًلمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًعامًً.2222وقدًأعدتًاألمانةًالعامةًمسودةًمذكرةً
تصوريةًتمًتعميمهاًعلىًمؤسساتًالمنظمةًذاتًالصلةًلتدوينًمالحظاتهاً ً.وتعتزمًاألمانةًالعامةً
االتصال ًبالدول ًاألعضاء ًفي ًالمنظمة ًالستضافة ًالمنتدى ًالمذكورً ً ،وسوف ًيعلن ًالمكانً
والتواريخًفيًالوقتًالمناسبً .

.17

إنًالهدفًالرئيسيًلمنتدىًالقطاعًالخاصًهوًتعزيزًدورًالقطاعًالخاصًفيًالدولًاألعضاءً
فيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًبوصفهًمحركا ًللنموً،معًاستثمار ًالخبراتًوالدروسًالمستفادةًمنً

مختلف ًالمناطق ًالتي ًتضمها ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالميً ،وإضفاء ًالطابع ًالمؤسسي ًعلى ًحوارً

السياساتًعلىًمستوىًالمنظمةًحولًتنميةًالقطاعًالخاصً.وفيًهذاًالسياقً،فإنًللمنتدىًأهدافاًً
أمور ًمنًبينها ًً :تعميم ًدور ًالقطاع ًالخاصًفي ًالتنميةًاالجتماعية ًواالقتصاديةً
أخرىً ،تشمل ً ًاً
خاللًجائحةًكورونا ًوحقبةًماًبعدها؛ًًوزيادةًحصةًالقطاعًالخاصًفيًالناتجًالمحليًاإلجماليً
والتوظيف؛ ً ًوتطوير ًحجم ًاستثمارات ًالقطاع ًالخاصً ً ،وتنظيم ًأنشطة ًلمعالجة ًقضايا ًالعملً

واالبتكارًوريادةًاألعمالًوالتنميةًالمستدامةًللشبابًوالنموًالشاملً ً ،وتعزيزًدورًالقطاعًالخاصً

فيًتسريعًتنفيذًالبرامجًالوطنيةًوبرامجًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًللتنميةًاالقتصاديةًمنًخاللً
تحسينًتعبئةًمواردهاًوإمكاناتهاً؛ًًواتاحةًفرصًالتواصلًبينًالجهاتًالفاعلةًفيًالقطاعًالخاصً

منًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًلدعمًالتجارةًواالستثمارًالبيني.

ثامن ا :برامج التخفيف من وطأة الفقر:
.12

ًاليزال ًالتخفيف ًمن ًوطأةًالفقر ًيمثل ًتحدياً ًكبي اًر ًللجهود ًالتنموية ًللدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمةً

التعاونً ًاإلسالميً ً .وتحقيقاً ًلهذه ًالغايةً ،تهدف ًمختلف ًمبادرات ًالتخفيف ًمن ًوطأة ًالفقر ًالتيً
وضعتها ًالمنظمة ًإلى ًخلق ًفرص ًعمل ًمن ًخالل ًتعزيز ًالمهارات ًوالقدرة ًالتنافسية ًوريادةً

األعمالً ً.وفيًهذاًاإلطارً،سوفًيسلطًهذاًالجزءًالضوءًعلىًآخرًالتطوراتًفيماًيتعلقًببرامجً

المنظمةًللتخفيفًمنًوطأةًالفقرً،مثلًصندوق ًالتضامنًاإلسالمي ًللتنميةً،والبرنامجًالخاصً
للتنميةًفيًإفريقياً.كماًيشملًأنشطةًمؤسساتًالمنظمةًذاتًالصلةًفيًمجالًالتخفيفًمنًوطأةً

الفقر.
ً
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أ) صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
.11

ًجددتًكومسيكًفيًدورتهاًالسادسةًوالثالثينًدعوتهاًالسابقةًللدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًللوفاءً
بمختلفًتعهداتهاًتجاهًصندوق ًالتضامنًاإلسالميًللتنميةً .وطلبتًمنًالبنكًاإلسالميًللتنميةً
تقديمًتقريرًبشنًالنقصًفيًبلوغًرأسًمالًالصندوقًالمستهدف.

.122

ًيذكر ًأنهًحتىًً،2222/1/1بلغتًالمساهمةًفيًرأسًمالًصندوق ًالتضامنًاإلسالميًللتنميةً
ً 2.7مليارًدوالرًأمريكيً ،تعهدتًبهاًً 41دولةًعضوًفيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميً(ً 1.7مليارً
دوالرًأمريكي)ًوالبنكًاإلسالميًللتنميةً(مليارًدوالرًأمريكي)ً .ويمثل ًذلك ًً %27منًرأسًمالً

ق.
المستهدفًللصندو ً
.121

ًبلغًمجموعًاالشتراكاتًالمدفوعةًً 2.525مليارًدوالرًأمريكيً،دفعًمنهاًالبنكًاإلسالميًللتنميةً
ً1مليارًدوالرًأمريكيًوالدولًاألعضاءًً1.525مليارًدوالرًأمريكيً.ومنًأصلًً41دولةًعضواً

فيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميً،أوفتًً 22دولةًبتعهداتهاًكاملةً،بينماًأوفتًً 12دولًبتعهداتهاً
ًبعد ًبتعهداتهاً .وهناك ًثماني ًدول ًأعضاء ًفي ًالمنظمة ً(أفغانستانً
جزئياً ،ولم ًتف ًً 11دولة ُ
وجيبوتيًوغوياناًوقيرغيزستانًوليبياًوطاجكستانًوالصومالًواإلماراتًالعربيةًالمتحدة)ًلمًتتعهدً

بأيًالتزاماتًفيماًيتعلقًبصندوقًالتضامنًاإلسالميًللتنمية.

.122

ًأقر ًصندوق ًالتضامن ًاإلسالمي ًللتنميةً ،منذ ًإنشائه ًفي ًعام ًً ،2227اعتمادات ًبلغت ًقيمتهاً
التراكميةًً1.333مليارًدوالرًأمريكيًفيًشكلًقروضًميسرةً(ً1.27مليارًدوالرًأمريكي)ًومًنحً

(ً 223مليون ًدوالر ًأمريكي) ًلتموبل ًبرامج ً ًومشروعات ًفي ًدول ًأعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاونً

اإلسالميً.وكانت ًقطاعاتًالتركيزًالرئيسية ًهيً)1(ً:الزراعةً()%45؛ً(ً )2التعليم ً()%24؛ً

(ً )3الصحة ً()%13؛ ً(ً )4التمويل ً(ً .)%13وكانت ًالبلدان ًاألقل ًنموا ًفي ًمنظمة ًالتعاونً
اإلسالمي ًهي ًالمستفيدةًالرئيسيةًمنًهذه ًالعملياتً ،حيث ًتلقتًأكثرًمنًً %22من ًتمويالتً

الصندوق.
.123

ًوفقا ًلق ارراتًمجلسًوزراءًالخارجيةًالواردةًفيًهذاًالشأنً،قامتًاألمانةًالعامةًباسترعاءًانتباهً
الدولًاألعضاءًإلىًضرورةًتقديمًمساهماتًعينيةًللصندوق ًمنًخاللًوقفًأمالك ًعقاريةًلهً
وأيضا ًمنًخاللًحشدًمساهماتًاألفرادًالميسورينًوالمؤسساتًالخيريةًمنًالدولًاألعضاءًفيً

منظمة ًالتعاون ًاإلسالميً .وبناء ًعلى ًذلكً ،خصصتًكلًمن ًبنينًوبوركينافاسو ًوجزر ًالقمرً
.124

يًللصندوقًفيًإطارًبرنامجًاألوقافً.
وكوتًديفوارًأراض ً
َ
يحتاجًصندوق ًالتضامنًاإلسالميًللتنمية إلى ًأموالًلتوسيعًأنشطتهًالراميةًإلى ًتخفيفًوطأةً

الفقرًوتحسينًالخدماتًاالجتماعيةًوالبنيةًالتحتيةً.وبناءًعلىًذلكً،ستواصلًاألمانةًالعامةًحثً

الدولًاألعضاءًعلىًسداد ًمساهماتهاًفي ًالصندوقًواإلعالنًعنًتعهداتًإضافيةًلتوفيرًالمبلغً

ن ًاإلسالميًللصندوق ًفيًعامًً 2225والذيًتصل ًقيمته ًإلىً
الذيًأقره ًقادةًدولًمنظمةًالتعاو ً
ملياراتًدوالرًأمريكي.
ً ً12
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ب) البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا
.125

ًأُطلقًالبرنامجًالخاصًلتنميةًإفريقيا ًفيًعامًً 2222برأسًمالًقدرهًً 12مليارًدوالرًأمريكيً،
وهوًيهدفًإلىًالنهوضًباألنشطةًاالقتصاديةًواالجتماعيةًالتيًتراعي ًمصالحًالفقراءً.وتهدفً

األولوياتًالقطاعيةًفيًإطارًهذاًالبرنامجًإلىًتعزيزًالنموًاالقتصاديًوالتكاملًاإلقليميً.ويركزً

البرنامجًعلىًالمجاالتًالتاليةً)1(ً:الزراعةًًواألمنًالغذائي؛ً(ً)2المياهًوالصرفًالصحي؛ً(ً)3
توليد ًالطاقة ًالكهربائية ًوتوزيعها؛ ً(ً )4البنية ًالتحتية ًللنقل؛ ً(ً )5التعليم؛ ً(ً )2القضاء ًعلىً

األمراضًالمعديةًالرئيسيةً .
.122

في ًنوفمبر ًً ،2212بعد ًاكتمال ًمرحلة ًاعتماد ًالبرنامج ًالخاص ًلتنمية ًإفريقيا؛ ًوصل ًمستوىً
التزامات ًالتمويل ًللبرنامج ًمن ًقبل ًمجموعة ًالبنك ًاإلسالمي ًللتنمية ًإلى ًً 5مليارات ًدوالرً ،فيً

حينًبلغتًتلكًااللتزاماتًمنًالشركاءًالدوليينًاآلخرينًً 7ملياراتًدوالرً.وتمًاعتمادًتمويلًماً

مجموعه ًً 422مشروعا ًفي ًإطار ًهذا ًالبرنامج ًفي ًً 22دولة ًإفريقية ًمن ًالدول ًاألعضاء ًفيً
المنظمةً.
.127

منذ ًذلك ًالحينً ،تركز ًاالهتمام ًعلى ًتعميق ًتنفيذ ًالمشروعات ًالمعتمدة ًلضمان ًتحقيق ًالنتائجً

المتوقعةً.وفيًهذاًالصددً،تجدرًاإلشارةًإلىًأنًالمشاريعًالتاليةًقدًًأُنجزتًبنجاحً،فيًحينًالً
يزالًبعضهاًاآلخرًفيًمرحلةًالتنفيذً،ومنًبينًهذهًالمشاريع:



سدًالروصيرصًفيًالسودانً(ً53.33مليونًدوالرًأمريكي)؛



البنية ًالتحتيةًالحضريةًاألساسيةًلمشروعًاإلسكانًاالجتماعيًفي ًباماكوً ،مالي ً(ً2.7



مشروعًاإلسكانًاالجتماعيًفيًباماكوً،ماليً(ً5.7مليونًدوالرًأمريكي)؛

ملي ًونًدوالرًأمريكي)؛




طريقًلينغرًــًماتامً،السنغالً(ً12.12مليونًدوالرًأمريكي)؛

بناءًطريقًداباونغ-بونيوًالحدوديً،بوركيناًفاسوً(ً7مليونًدوالرًأمريكي)؛

إنشاءًمشروعًطريقًكودوغوًديدوغوً،بوركيناًفاسوً(ً12مليونًدوالرًأمريكي)؛



إنشاءًمشروعًطريقًباسار-كاتشامباً،توغوً(ً7.5مليونًدوالرًأمريكي)،



برنامج ًإعادة ًاإلعمار ًبعد ًانتهاء ًالصراع ًفي ًوسط ً ًوشمال ًًوغرب ًكوت ًديفوار ً(ً22

مليونًدوالرًأمريكي)ً،إلىًغيرًذلك.

.122

يقتربًتنفيذًالبرنامجًالخاصًلتنميةًإفريقيا ًمنًنهايتهًوسيتمًإج ارءًتحليلًإلنجازًالمشاريعًفيً
الوقتًالمناسبًمنًأجلًتقييمًاإلنجازاتًالتيًتحققتًفيًإطارًهذاًالبرنامج.
ً
ً
ً
22
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(ج) دعم تنمية بلدان حوض بحيرة تشاد

ً،التيًعقدتًفيًأبوًظبيًبدولةًاإلماراتً
ًُ
طلبتًالدورةًالسادسةًواألربعونًًلمجلسًوزراءًالخارجية

.121

العربية ًالمتحدة ًيومي ًً 1وً ،2211/3/ً 2من ًالدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالميً
ومؤسساتًالتمويلًاإلنمائيةًذاتًالصلةًالتابعةًلهاً،بماًفيًذلكًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةً

ًوصندوق ًالتضامن ًاإلسالميً ،دعم ًمشروع ًترانس ًاكواً .إضافة ًإلى ًذلكً ،طلب ًمجلس ًوزراءً

الخارجية ًمن ًالدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاونً ًاإلسالمي ً ًومن ًمؤسساتها ًذات ًالصلة ًدعمً
جهود ًبلدان ًحوض ًبحيرة ًتشاد ًمن ًأجل ًتلبية ًاالحتياجات ًاإلنسانية ًواإلنمائية ًللنازحينً

والمجتمعاتًالمحليةًفيًمنطقةًحوضًبحيرةًتشادً .

ًفيًإطارًتنفيذًهذاًالقرارً،نظمًمركزًأنقرة ًولجنةًحوضًبحيرةًتشادًبشكلًمشتركًورشةًعملً

.112

تدريبيةًحولً"اإلدارةًالمتكاملةًوالتحكمًبموارد ًالمياه"ًفيًالفترةًمنًً 11إلىًً 22أكتوبرًً2222
لصالحًمؤسساتًالمواردًالمائيةًالوطنيةًفيًدولًحوضًبحيرةًتشادًمنًخاللًمنصةًافتراضيةً

عبر ًاإلنترنتًً .وهدفت ًورشة ًالعمل ًالتدريبية ًإلى ًتعزيز ًالقدرات ًالفنية ًللموظفين ًالمهنيين ًفيً

المؤسسات ًال ًوطنية ًللموارد ًالمائية ًفي ًالكاميرون ًوتشاد ًوالنيجر ًونيجيريا ًوليبيا ًوالسودان ًمنً
خاللًتقديمًرؤىًحولًكيفيةًتحليلًوصياغةًوتنفيذًالسياساتًوالخططًوالبرامجًالمائيةًمنًخاللً
استخدامًنهجًاإلدارةًالمتكاملةًللمواردًالمائيةً ،كماًهدفتًإلىًتبادلًاآلراءًوالخبراتًحولًكيفيةً

التغلبًعلىًفجواتًالمعرفةًالفنيةًفيًمجالًإدارةًالمياهًومناقشةًسبلًووسائلًزيادةًالتعاون ًبينً
المؤسساتًالوطنيةًللمواردًالمائيةً .

تاسعا :المساعدات القتصادية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمجتمعات المسلمة في
الدول غير األعضاء في المنظمة:

نموًوالتخفيفًمنًوطأةًالفقرًفيًالدولًاإلسالميةً
ًتظلًالمساعدةًاإلنمائيةًأداةًأساسيةًلتحقيقًال ً

.111

المحتاجةً ً.وتحقيقاًلهذهًالغايةً،واصلتًبعضًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًًاإلسالميًالتيً
حباها ًهللا ًبالثروات ًمساهمتها ًفي ًتمويل ًمختلًف ًالمشاريع ًاإلنمائية ًفي ًالدول ًاألعضاء ًفيً

ى ًالمحتاجةً ،وذلك ًتفعيال ًلمبادئ ًالشراكة ً ًوتبادل ًالمساعداتً
المنظمة ًوالبلدان ًالنامية ًاألخر ً
والتضامنً ً.وفيًهذاًاإلطارً،يلخص ًهذاًالجزءًمنًالتقريرًالمساعدةًالتيًقدمتهاًبعضًالدولً

األعضاءًفيًالمنظمةًإلىًدولًأعضاءًأخرىًفيًالمنظمةًوكذلكًدولًغيرًأعضاءًفيًالمنظمةً
ً

فيًالسنواتًاألخيرة.

ً
ً
ً
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(أ) المساعدات القتصادية والفنية المقدمة من المملكة العربية السعودية
.112

ًواصلت ًحكومةًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًتقديمًالمساعداتًاالقتصاديةًوالفنيةًللدولًاألعضاءً
في ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًوالدول ًغير ًاألعضاء ًفي ًالمنظمة ًالتي ًتواجه ًتحديات ًتنمويةً.
وعلى ًوجه ًالتحديدً ،خالل ًً 2222-2211قدمت ًالمملكة ًالعربية ًالسعوديةً ،من ًخالل ًمركزً

الملك ًسلمان ًلإلغاثة ًواألعمال ًاإلنسانيةً ،مساعدات ًإنسانية ًوإغاثية ًإلى ًً 33دولة ًعضو ًفيً

ً،وهيً:أفغانستانًوألبانياً
منظمةًالتعاون ًاإلسالميًبقيمةًإجماليةًقدرهاًً 1.5مليارًدوالرًأمريكي ً
والجزائر ًوبنغالديش ًوبنين ًوبوركينا ًفاسو ًوالكاميرون ًوتشاد ًوغامبيا ًوغينيا ًوالجابون ًواألردنً

وإندونيسياًوإيرانًوالعراقًًوقيرغيزستانًوكازاخستانًولبنانًوماليًوموريتانياًوالمغربًوموزمبيقً

والنيجرًونيجيرياًوباكستانًوفلسطينًوالسنغالًوسيراليون ًوالصومالًوالسودانًوسورياً(تمًتعليقً

العضويةًفيًعامًً)2212وطاجيكستانًواليمن.
.113

ً -من ًخالل ًتقديم ًالمساعدات ًاإلنسانية ًواإلغاثيةً ،تسعى ًالمملكة ًالعربية ًالسعودية ًإلى ًدعمً

جهودًالدولًالمحتاجةًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاون ًاإلسالميًلتعزيزًالنموًاالقتصاديًالمطردً
والشاملًوالمستدامً،بماًفيًذلكًالقضاءًعلىًالفقرًًوالجوعًوتوفيرًالصحةًالجيدةًوالرفاهً،والتعليمً

الجيدً،والمياهًالنقيةًوالنظافةً،وبناءًالبنىًالتحتيةًالقادرةًعلىًالصمودً،وتعزيزًاالبتكارً،منًبينً

أمورًأخرى.

(ب) المساعدة اإلنمائية المقدمة من اإلمارات العربية المتحدة

.114

ًتواصلًدولةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًاالضطالعًبدورًقياديًفيًمجالًتمويلًالتنميةًفيًبلدانً
أخرىً .فخالل ًالفترة ًً ،2211-2212قدمت ًدولة ًاإلمارات ًالعربية ًالمتحدة ًً 22.2مليار ًدوالرً
أمريكي ًمساعدات ًتنموية ًللدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًفي ًأوروبا ًوأمريكاً
الالتينية ًوآسيا ًوإفريقياً .وقد ًخصصت ًاإلمارات ًمساعداتها ًالتنموية ًعلى ًالمشاريع ًالتنمويةً
والمساعداتًاإلنسانيةًوالخيرية.

.115

شملت ًالقطاعات ًالتي ًوجهت ًإليها ًاإلمارات ًالعربية ًالمتحدة ًمساعدتها ًفي ًالبلدان ًاألفريقيةً
التعليم ًوالتدريب ًوإمدادات ًالمياه ًوالقطاع ًالصحي ًواألمن ًالغذائي ًوالبنية ًالتحتية ًاألساسيةً

والمساعدةًاإلنسانيةًواإلغاثةً ً.وشملتًالمساعدةًالتيًقدمتهاًاإلماراتًإلىًالدول ًاآلسيويةًدعمً
الموازناتًالوطنيةًوبناءًمحطاتًتوليدًالكهرباءًوالتعليمًوالتدريبًوالبناءًوتطويرًالمدنًوسياساتً

التنظيمًالتجاريًودعمًالمؤسساتًالدينيةًوخدماتًالرعايةًاالجتماعيةً .

.112

ًشملت ًالمساعدة ًالتي ًقدمتها ًاإلما ارت ًإلى ًبلدان ًالشرق ًاألوسط ًالبنية ًالتحتية ًللنقل ًالبريً،
وخدماتًالرعايةًاالجتماعيةً،وتطويرًاألراضيًالزراعيةً .كما ًساعدتًفيًعمليةًإعادةًاإلعمارً
والتنمية ًفي ًالمناطق ًالمتأثرة ًبالحرب ًفي ًالصومال ًوسوريا ًوأفغانستان ًوالعراق ًومالي ًوغيرهاً.

ًوقدمتًدولةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًكذلكًالدعمًإلىًعددًمنًالبلدانًفيًأمريكاًالجنوبيةً،مثلً
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سورينام ًوغ ًوياناً ،في ًمجاالت ًالتعليم ًوإمدادات ًالمياه ًوتطوير ًالطرق ًوتوفير ًالسلع ًالغذائيةً
األساسيةًودعمًميزانياتهاًالوطنية.

(ج) المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من تركيا
.117

ًتضطلعًتركياًبأنشطةًلمساعدةًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًًفيًفلسطينًوالصومالًوليبياً
وبنغالديش ًوالنيجر ًوقيرغيزستان ًوالسودان ًوأفغانستان ًوالعراق ًوغينيا ًوغينيا ًبيساو ًوألبانياً

وباكستانًوطاجيكستانًوغامبياًوبنينًوبوركيناًفاسوًوجيبوتيًوتشادًوالجابونًوموريتانياًوالسنغالً

وأوغندا ًواليمن ًوهي ًمن ًبين ًالبلدان ًالشريكة ًاألولى ًلمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًفي ًالتعاونً

اإلنمائيًلتركياً.ومعًذلكً ،فإنًالتعاون ًاإلنمائيًالشاملًلتركياًيشملًغالبيةًالدولًاألعضاءًفيً
المنظمة.
.112

تقدمًتركياًالمساعدةًبشكلًفعالًلتلبيةًاالحتياجاتًاألساسيةًللمتضررينًمنًاألزماتًاإلنسانيةً.

ويعدًترميمًاآلثارًوإنشاءًمراكزًثقافيةًوشبابيةًوكذلكًالبنيةًالتحتيةًودعمًالتعليمًبهدفًالتنميةً
المستدامةًأيضاًمنًبينًأولوياتًبرنامجًالمساعدةًالتركيً .
.111

خالل ًعام ًً ،2211قدمت ًتركيا ًمساعدات ًإنمائية ًرسمية ًبمبلغ ًإجمالي ًقدره ًً300,683,351.77

دوالراًأمريكياًلهذاًالغرض.

المساااااااعدات القتصااااااادية والفنيااااااة المقدمااااااة ماااااان دولااااااة قطاااااار للاااااادول األعضاااااااء األخاااااار
في منظمة التعاون اإلسالمي

.122

تواصل ًدولة ًقطر ًمساعدة ًالدول ًالمحتاجة ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًعلى ًتلبيةً

احتياجاتها ًاالجتماعية ًواالقتصادية ًوالصحية ًوالتعليميةًً .وخالل ًعامي ًً ،2222-2211قدمتً

قطر ًً 214مليون ًدوالر ًأمريكي ًمساعدات ًاقتصادية ًوفنية ًإلى ًً 37دولة ًعضو ًفي ًمنظمةً
التعاون ًاإلسالمي ًًوهيً :أذربيجان ًوأفغانستان ًوألبانيا ًوالجزائر ًوبنغالديش ًوبنين ًوبوركينا ًفاسوً
والكاميرون ًوتشادًوغينيا ًبيساوًوإندونيسياًوإيرانًوالعراقًوقيرغيزستانًوكازاخستانًولبنانًوماليً

وماليزياًوالمغربًوموزمبيقًوالنيجرًونيجيرياًوباكستانًوفلسطينًوالسنغالًوسيراليون ًوالصومالً
والسودان ًوعمان ًوسوريا ً(تم ًتعليق ًالعضوية ًفي ًً )2212وطاجيكستان ًوتوغو ًوتونسً

وتركمانستان ًوتركيا ًوأوغندا ًواليمنً .وخصصت ًالمساعدة ًلقطاعات ًرئيسية ًمثل ًالبنية ًالتحتيةً

والتعليمًوالرعايةًالصحيةًواإلغاثةًوالتنميةًاالقتصاديةً ً.ومنًخاللًالتركيزًعلىًهذهًالقطاعاتً،
تهدف ًقطر ًإلى ًدعم ًجهود ًالدول ًاألعضاء ًفي ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًلتعزيز ًالتنميةً

المستدامةًورفاهًاإلنسان.

ً
ً
ً
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(هـ) ًالمساعدات القتصادية والفنية المقدمة من المملكة المغربية للدول األعضاء األخر في
منظمة التعاون اإلسالمي ً

.121

ًقدمتًالمملكةًالمغربيةً،خاللًعاميًً 2211وً ،2222مساعداتًطبيةًألكثرًمنًً 22دولةًمنً

الدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًبهدفًدعمًجهودهاًلمكافحةًفيروسًكوروناًالمستجدً.كماًقدمتً
المملكة ًمساعدات ًطبية ًوإنسانية ًوغذائية ًللبنان ًلمساعدته ًعلى ًمواجهة ًالتحديات ًاالقتصاديةً

وتداعيات ًفيروس ًكوروناً .باإلضافة ًإلى ًذلكً ،وفيما ًيتعلق ًبانتشار ًجائحة ًفيروس ًكوروناً

المستجدً ،تبنت ًوكالة ًبيت ًمال ًالقدس ًخطة ًطوارئ ًعلى ًمرحلتين ًبقيمة ًً 252.222دوالرً
أمريكيًلدعمًالقطاعاتًذاتًاألولويةً(الصحةًوالغذاءًوالتعليم)ًفيًالقدسًالشريفً.وباإلضافةً

إلىًبرامجًالمساعدةًاالجتماعيةًواالقتصاديةً ،دعمتًوكالةًبيتًمالًالقدسًومولت ًأيضاًالعديدً

من ًالمشاريع ًبقيمة ًً 3.3مليون ًدوالر ًأمريكي ًفي ًقطاعات ًالتعليم ًوالصحة ًوالثقافة ًوالشبابً

والرياضةًفيًالقدسًالشريفً .

(و) المساعدات اإلنسانية التي قدمتها جمهورية كازاخستان للدول األعضاء األخر في منظمة
التعاون اإلسالمي ً

.122

قدمت ًجمهوريةًكازاخستانًمساعدات ًإنسانيةًتزيدًعنًً 11.222طنًمنًدقيقًالقمحًإلىًدولً
المنظمةًالمجاورةً ،مثلًأفغانستانًوقيرغيزستانًوطاجيكستانً،خالل ًعاميًً.2222-2211كماً

كازاخستان ًقدمت ًتبرعات ًمالية ًلدعم ًأنشطة ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالميً ،وصندوقي ًاألقصىً

والقدس ًوصندوق ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًللروهينغيا ًو ًمكتب ًمنظمة ًالتعاون ًاإلسالمي ًفيً

النيجر ًًوالكومستيكً ،ووكالة ًاألمم ًالمتحدة ًإلغاثة ًوتشغيل ًالجئي ًفلسطين ًفي ًالشرق ًاألدنىً
(األونروا)ً،وغيرهاًمنًاألنشطةً ً.

(ز) المساعدات القتصادية والفنية المقدمة من جمهورية مصر العربية للدول األعضاء األخر
في المنظمة

.123

-قدمت ًمصر ًً 23مليون ًجنيه ًمصري ًمساعدات ًاقتصادية ًوفنية ًإلى ًً 12دولة ًعضو ًفيً

المنظمةًخاللًالعامًقيدًاالستعراضً،استفادتًمنهاً:الكاميرونًوتشادًوجيبوتيًوالجابونًوأوغنداً

وموزمبيقًوالصومالًوالنيجرًوالسودانًوماليًوجزرًالقمرً ،وبوركيناًفاسوً.وخصصتًالمساعدةً

عايةًالصحيةًواألغذيةًواألمنًالغذائي.
ً
لقطاعاتًمثلًالتعليمًوالر

(ح) المساعدات اإلنسانية المقدمة من جمهورية العراق للدول األعضاء األخر في منظمة

التعاون اإلسالمي ً
.124

قدمت ًجمهورية ًالعراق ًعامي ًً .2222-2211مساعدات ًإنسانية ًشملت ًالغذاء ًوالوقود ًوالموادً
الطبيةًلثالثًدولًأعضاءًفيًمنظمةًالمؤتمرًاإلسالميً،وهيًلبنانًوالسودانًوإندونيسياً.
ً
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(د) ًبرنامج التأهب والستجابة الستراتيجي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لمواجهة جائحة
كورونا

.125

ًفيًالرابعًمنًأبريلًً ،2222أطلقتًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةًبرنامجاًاستراتيجيا ًللتأهبً
واالستجابة ًبقيمة ًً 2.3مليار ًدوالر ًأمريكيً ً .ويهدف ًالبرنامج ًإلى ًدعم ًجهود ًالدول ًاألعضاءً

للحماية ًمن ًجائحة ًكورونا ًوالحد ًمن ًتأثيرها ًوتعزيز ًالتعافي ًمنهاً .ويتبع ًالبرنامج ًنهجا ًشامالً
على ًالمدى ًالقصير ًوالمتوسط ًوالط ًويل ًكما ًيسعى ًإلى ًوضع ًالدول ًاألعضاء ًعلى ًمسارً

االنتعاش ًاالقتصادي ًمرة ًأخرى ًمن ًخالل ًاستعادة ًسبل ًالعيش ًوبناء ًالقدرة ًعلى ًالصمودً
واستئنافًالنشاطًاالقتصاديً .
.122

فيماًيليًمساهماتًأعضاءًوشركاءًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةًفيًالبرنامجً :
ً.1البنكًاإلسالميًللتنميةً1.52ً:مليارًدوالرًأمريكي ً
ً.2صندوقًالتضامنًاإلسالميًللتنميةًً52مليونًدوالرًأمريكي ً
ً.3المؤسسةًالدوليةًاإلسالميةًلتمويلًالتجارةًً322مليونًدوالرًأمريكي ً
ً.4المؤسسةًاإلسالميةًلتنميةًالقطاعًالخاصًً252مليونًدوالرًأمريكي ً
ً.5المؤسسةًاإلسالميةًلتأمينًاالستثمارًوائتمانًالصاد ارتًً152مليونًدوالرًأمريكي ً
ً.2برنامجًالملكًعبدًهللاًبنًعبدًالعزيزًللعملًالخيريً2.5ً:مليونًدوالرًأمريكي ً
ً.7صندوقًتحويلًالعلومًوالتكنولوجياًواالبتكارًمليونًدوالرًأمريكي ً

عاش ار :خاتمة:
.127

تعد ًجائحة ًكورونا ًمشكلة ًعالمية ًتتطلب ًتعاون ًالدول ًاألعضاء ًوالمؤسسات ًذات ًالصلة ًفيً

منظمةًالتعاون ًاإلسالميًوالمنظماتًاإلقليميةًوالدوليةًللعملًمعاً .لذلكً ،فإنًالتعاون ًالبينيًفيً
إطارًالمنظمةًأصبحًمطلوباًأكثرًمنًأيًوقتًمضىًليسًللقضاءًعلىًتداعياتًجائحةًفيروسً

كوروناًالمستجدًفحسبًولكنًأيضاًلوضعًسياساتًوبرامجًفعالةًللتخفيفًمنًتأثيرهاًاالجتماعيً
واالقتصادي ًفي ًالدول ًاألعضاءً .فقد ًشكلت ًهذه ًالجائحة ًتحديا ًغير ًمسبوق ًخلف ًعواقبً
اقتصاديةًواجتماعيةًوخيمةًللعديدًمنًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةً.وبالحظًأن ًالوضعًمقلقً

بشكلًخاصًفيًضوءًاستمرار ًضعفًاألداءًاالقتصاديًللعديدًمنًدولًالمنظمةًفيًالسنواتً
ً

القليلةًالماضيةً.
.122

ً في ًهذا ًالصددً ،ينبغي ًعلى ًدول ًالمنظمة ًبذل ًالمزيد ًمن ًالجهود ًلتهيئة ًبيئة ًمواتية ًلتعزيزً

اإلنتاج ًوالتجارة ًوجذب ًالمزيد ًمن ًاالستثمارات ًاألجنبيةً .وهذا ًمهم ًبشكل ًخاص ًفي ًمواجهةً

التحولًالمحتملًلسالسلًالقيمةًالعالميةًبسببًالسياساتًالتجاريةًالحمائيةًالمتزايدةً.عالوةًعلىً

ذلكً،شكلتًدولًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًً٪12فقطًمنًصادراتًالسلعًالوسيطةًالعالميةً،مماً
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يعكس ًانخفاض ًمشاركتها ًفي ًسالسل ًالتوريد ًالعالميةً ً .وفي ًهذا ًالسياقً ،تحتاج ًدول ًمنظمةً

التعاون ًاإلسالمي ًإلى ًخفض ًتكاليف ًالتجارةً ،وتحسين ًالقدرات ًالتكنولوجية ًوزيادة ًاستعدادهاً

لمواجهةًمخاطرًسلسلةًالتوريدً.ويالحظًأنًالقدراتًالحاليةًفيًالعديدًمنًدولًمنظمةًالتعاونً

اإلسالميًليستًمواتيةًبماًيكفيًلجذبًاستثماراتًكبيرةًخاللًفترةًماًبعدًالجائحةً.ومعًذلكً،

فإنًقربهاًالجغرافيًمنًالمراكزًاالقتصاديةًالرئيسيةًيمكنًأنًيضعهاًفيًموقعًمتميز.

.121

ًتعزيز ًالتعاونً
ًمن ًشأن ًالمؤتم ارت ًاإلسالمية ًالو ازرية ًالمقبلة ًحول ًالسياحةً ،والعملً ،والنقلً ،
المؤتمرات ًأهميةًبالغةًلتوطيدًالتعاونً
ً
اإلسالميًالبينيًفيًهذهًالقطاعاتًالهامةً ً.ولنتائجًهذه ً
فيما ًبين ًدول ًالمنظمة ًفي ًقطاعات ًحيوية ًمثل ًتطوير ًالسياحةً ،والنهوض ًبالعمالة ًالمنتجةً،

وتوفيرًالعملًالالئقًللجميعً،فيًمنطقةًمنظمةًالتعاونًاإلسالميً،منًبينًأمورًأخرىًً .

.132

ًعالﻭﺓ ًعلى ًذلكً ،فإﻥ ًمواصلة ًﺍألنشﻁة ًﺍلمتعلقة ًبالتجاﺭﺓ ًﻭﺍالستثماﺭﺍﺕ ًفي ًإطار ًمنظمةً

التعاون ًﺍإلسالمي ًﻭتﻭسيعها ًيظل ًﺃﺩﺍﺓ ًفعالة ًلﺯياﺩﺓ ًﺍلتجاﺭﺓ ًاإلسالمية ًالبينية ًﻭتسهيل ًمشاركةً

ﺍلﺩﻭل ًاألعضاء ًفي ًﺍلمنظمة ًفي ًﺍالقتصاﺩ ًﺍلعالميً .وعلى ًالمنوال ًنفسهً ،تسهم ًالمساعداتً
اإلنمائية ًالتي ًتقدمها ًدول ًالمنظمة ًالميسورة ًللدول ًالمحتاجة ًاألعضاء ًفي ًالمنظمة ًفي ًنموً

اقتصاداتًهذهًالدولً،مماًيجعلًهذهًالمساعداتًعنص ارًمهماًفيًتحقيقًالتعاونًوالتضامنًبينً

دولًالمنظمة ًخاللًفترةًالجائحةًوماًبعدهاً .وفيًهذاًالصددً ،فإنًعقدًمنتدىًمنظمةًالتعاونً
اإلسالميًلالستثمارًفيًإفريقياًسوفًيسلطًالضوءًعلىًاإلمكاناتًاالستثماريةًإلفريقياًوسيجذبً
االستثماراتًإلىًالمنطقة.

.131

عالوةًعلىًذلكً ،فإن ًإنشاءًآليةًدائمةًلمنظمةًالتعاونً ًاإلسالميًلتسويةًالمنازعاتًفيًمجالً

االستثمار ًبموجب ًالمادة ًً 17من ًاتفاقية ًمنظمة ًالتعاونً ًاإلسالمي ًلتشجيع ًوحماية ًوضمانً

االستثماراتً ،يعد ًمن ًأولويات ًخطة ًعمل ًالمنظمةً ،ومن ًشأنه ًأن ًيشجع ًأيضا ًاالستثماراتً
جاريًًفيًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةً .
األجنبيةًالمباشرةًوالتبادلًالت ً
***

األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي
إدارة الشؤون القتصادية 0202/22/3
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قائمة الدول األعضاء التي وقعت  /صدقت

على مختلف التفاقيات واألنظمة األساسية التي تحكم التعاون القتصادي والتجاري والفني

فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ً
ً

التفاقية العامة للتعاون القتصادي
والتجاري

اتفاقية تشجيع وضمان الستثمار

أقرت بموجب القرار
رقم  -8/1اق الصادر

الدول األعضاء ً

عن المؤتمر اإلسالمي الثامن لوزراء
الخارجية

أقرت بموجب القرار

رقم  -12/1اق الصادر عن المؤتمر

التفاقية اإلطارية لنظام األفضلية

بروتوكول النظام التفضيلي للتعرفة

قواعد المنشأ الخاصة بنظام األفضليات

النظام األساسي لمجلس الطيران

النظام األساسي لتحاد التصالت

أقرت بموجب القرار

أقر بموجب القرار

أقرت بموجب القرار

أقر بموجب القرار

أقر بموجب القرار

رقم ( )1الصادر عن

رقم ( )1الصادر عن

رقم ( )1الصادر عن

رقم  -11/11اق الصادر عن

رقم  -15/11اق

التجارية

دورة كومسيك

اإلسالمي الثاني عشر لوزراء الخارجية
ً 1781/1/5-1

ً 1711/5/22-11
1

دورة كومسيك

السادسة

بغداد – العراق

طرابلس – ليبيا

الجمركية

إسطنبول -تركيا

التجاري

دورة كومسيك

المدني اإلسالمي

الحادية والعشرين

الثالثة والعشرين

المؤتمر اإلسالمي الثالث عشر لوزراء
الخارجية

إسطنبول – تركيا

إسطنبول – تركيا

نيامي – النيجر

صنعاء – اليمن

ً 1771/11/11-1

ً 2115/11/25-22

ً 2111/11/11-11

1

1

5

1

2111/11/18

2118/12/11

2111/11/8

-

ألبانيا

-

-

1771/11/11

-

الجزائر

1781/15/21

2111/11/19

-

-

-

أذربيجان

2111/11/21

-

-

-

-

-

البحرين

1781/15/21

81/18/11

-

-

2115/11/25

2117/11/11

بنجالديش

1711/12/15

1718/11/18

1771/11/11

-

1771/11/11

2111/11/11

بنين

2112/18/11

-

2112/18/11

-

2112/18/11

-

بروناي دار السالم

2115/15/21

2/11/2017

-

-

2115/15/21

2111/11/12

بوركينا فاسو

الكاميرون

1785/12/21

-

-

72/15/17

1771/17/11

-

2117/11/11

1718/11/21

81/11/11

1771/11/25

1775/17/21

1771/11/21

1775/17/21

2111/11/21

جزر القمر

1718/11/28

81/11/11

30/6/2012

-

2111/11/11

-

2111/11/1

-

كوت ديفوار

2117/11/11

-

2117/11/11

-

2117/11/11

-

2012/09/17

-

2012/09/17

جيبوتي

1717/11/21

-

82/18/25

-

2012/01/25

2012/12/02

2012/01/25

-

2012/01/25

الغابون

1711/11/18

18/11/11

-

81/12/11

71/11/15

77/12/11

15/11/21

-

-

-

1718/11/21

2118/11/21

-

2118/11/21

-

2118/11/21

-

-

-

-

-

غامبيا

1781/15/21

2009/08/11

71/17/11

2009/08/11

-

2013/1/31

-

2013/1/31

1775/11/18

2112/11/27

غينيا

1711/12/21

81/12/11

1775/11/18

2111/11/21

1775/11/18

2111/11/21

2111/11/11

-

2111/17/12

.

1775/11/18

2111/11/21

غينيا بيساو

2117/11/18

-

2117/11/18

-

2117/11/18

-

2117/11/18

-

2117/11/18

-

2117/11/18

-

2117/11/18

مصر

غويانا

إسطنبول – تركيا

كوناكري – غينيا

ً 1998/11/1-1

2111/12/11-7

8

7

الرابعة عشرة

1

توقيع

أقر بموجب القرار رقم  -11/1اق

رقم ( )1الصادر عن دورة كومسيك

ً 1781/12/22-18

تصديق

لألمن الغذائي

الصادر عن الدورة األربعين لمجلس

الخامس عشر لوزراء الخارجية

توقيع

أفغانستان

للمواصفات والمقاييس
أقر بموجب القرار

الصادر عن المؤتمر اإلسالمي

ً 1782/8/21-22

2

السلكية والالسلكية للدول اإلسالمية

النظام األساسي لمعهد الدول اإلسالمية

النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية

وزراء الخارجية

تصديق

توقيع

تصديق

توقيع

تصديق

توقيع

تصديق

توقيع

تصديق

توقيع

تصديق

توقيع

تصديق

توقيع

-

-

-

-

-

-

2118/12/11

-

-

-

-

2112/11/1

2111/12/11

2111/11/21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2111/12/11

-

2111/11/21

-

-

-

-

-

-

-

-

2111/11/21

-

2111/11/21

2111/12/11

-

-

-

2117/11/27

2013/09/12

2111/11/15

-

-

-

-

-

-

-

-

2111/11/21

2117/11/12

2111/12/15

2111/11/21

1781/17/11

2111/12/15

-

1788/11/11

-

-

2111/11/28

2111/11/11

2112/18/11

-

2112/18/11

-

2112/18/11

-

2112/18/11

-

2112/18/11

2111/11/22

2115/12/11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2117/11/11

-

2111/11/21

-

-

-

2111/11/21

2111/1/15

2111/12/11

2111/11/21

2115/11/21

2111/11/11

-

-

-

-

-

-

2111/11/11

2111/11/28

-

2111/11/11

-

2112/11/11

-

2112/11/11

-

2112/11/11

-

2111/12/11

-

-

-

-

2111/11/12

-

2111/11/12

2111/11/25

2111/11/12

-

-

18/5/2010

-

2111/15/18

2012/12/02

2111/15/18

2111/12/11

2111/12/11

-

-

-

1781/11/11

1788/15/11

-

2112/11/1

2111/12/21

2118

-

-

-

2112/11/21

2112/5/5

-

-

1775/11/18

2011/04/27

2111/11/21

2112/18/11

2111/12/11

2111/11/21

1775/11/18

2111/11/21

-

2112/8/2

2111/12/11

-

-

2117/11/18

-

2111/12/11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1717/11/11

81/11/18

81/15/11

81/12/11

72/12/11

2011/07/14

2111/17/11

-

2111/17/11

-

-

-

-

-

-

2117/11/5

-

-

إيران

1775/11/18

75/11/11

75/11/18

71/17/15

75/11/18

1771/15/12

2117/11/21

2010/12/22

-

2112/11/11

1775/11/18

-

1771/17/11

1771/11/11

-

2112/5/5

2111/12/11

-

العراق

1718/11/12

1718

-

2115/11/17

11/11/21

2011/12/15

-

-

-

-

-

2112/11/21

2111/11/21

2111/12/17

-

2111/12/17

-

-

األردن

1711/12/27

17/15/11

78/11/11

77/12/25

71/12/11

1778/12/21

2115/11/21

2111/12/11

2111/17/12

2111/11/17

1771/11/21

-

1788/11/12

1787/11/18

2115/11/21

2111/12/11

-

-

كازاخستان

2115/11/25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2118/11/1

2111/12/11

2111/11/21

الكويت

1711/12/15

81/15/11

81/11/18

81/11/12

11/11/21

2013/04/17

2011/10/20

2111/12/27

2011/10/20

2111/12/27

-

-

-

-

-

2117/11/5

قرغيزيا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2115/5/1

2111/15/15
-

أقر بموجب القرار رقم -11/2
أق الصادر عن الدورة الثالثة
واألربعين لمجلس وزراء
طشقند/أوزبكستان

2111/11/17-18
11

-

إندونيسيا

التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي

الخارجية

تصديق

2117/18/11 1771/17/15

النظام األساسي لمركز العمل

توقيع

2111/11/21

تصديق

2118/11/11

/2/21
2121

2117/11/21

2111/15/15
-

لبنان

1771/11/15

11/11/21

71/11/15

15/11/11

71/11/15

2111/11/11

-

-

-

-

-

-

-

2118/11/18

-

2112/11/1

-

-

ليبيا

1711/12/15

18/11/15

71/11/25

71/12/11

72/12/15

1772/11/12

-

-

-

-

-

-

-

1787/11/11

-

2118/12/15

2111/11/15

-
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ماليزيا

1718/15/18

81/11/11

81/17/11

-

11/11/11

2111/18/21

11/11/21

2111/15/21

2111/11/11

2118/11/11

-

-

-

-

-

2111/11/17

-

-

المالديف

1711/12/11

-

-

-

-

2111/11/11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مالي

1718/11/21

1781/18/18

-

82/15/21

-

-

-

-

-

-

2011/10/20

-

-

-

-

2115/15/11

2111/12/11

2121/1/11

موريتانيا

1711/11/18

1717/15/17

2112/11/11

2111/11/21

2112/11/1

2111/11/21

2112/11/1

-

2112/11/1

2111/11/21

2112/11/1

2111/11/21

2112/11/1

2111/11/27

2112/11/1

2111/11/21

2111/12/11

-

موزمبيق

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2111/11/28

-

المغرب

1718/11/21

1717/11/11

1781/11/12

1771/15/11

71/17/27

11/11/25

2118/11/21

2013/03/07

08/10/24

2013/06/07

11/11/21

11/11/25

1785/12/11

-

-

2111/11/11

-

-

النيجر

1718/15/18

1718/18/11

2012/09/10

-

2012/09/10

-

2012/09/10

-

2012/09/10

-

1781/12/18

-

-

2111/17/11

-

2111/17/11

2111/12/11

2115/12/12

نيجيريا

1778/11/11

-

1778/11/11

-

1778/11/11

-

2117/11/17

-

2117/11/17

-

1778/11/11

-

1778/11/11

-

2117/11/17

-

2117/18/27

-

سلطنة عمان

1781/11/15

81/11/28

71/11/25

71/12/11

11/15/11

11/11/18

08/10/24

2117/11/21

08/10/24

2117/11/21

-

-

-

-

-

-

-

-

باكستان

1718/01/11

1718

81/12/21

82/11/11

71/11/25

71/11/11

11/12/11

11/11/21

08/09/03

13/04/2012

-

1787

-

81/11/11

2111/1/11

2111/1/11

2117/11/15

2121/11/11

فلسطين

1718/11/28

81/11/18

82/11/15

82/11/15

72/17/11

2011/07/12

2010/12/27

20/12/2011

2010/12/27

20/12/2011

81/15/22

2111/11/16

81/11/11

81/11/11

1777/11/11

2014/8/19

2111/12/11

2111/11/18

قطر

1718/17/21

81/17/17

2111/11/21

2112/11/15

2111/11/21

2111/11/11

2118/11/21

09/10/27

09/11/07

09/09/02

11/11/21

2112/11/15

-

-

-

2111/11/25

2111/11/28

2111/12/21

المملكة العربية

1718/11/11

17/11/21

85/11/21

81/17/11

72/17/11

11/11/11

08/06/02

08/06/09

09/11/09

11/08/2010

-

2111/11/11

-

-

-

2111/1/15

2111/11/15

2118/17/11

السنغال

1711/12/25

17/12/28

81/11/11

71/11/11

71/17/17

71/11/11

-

-

-

-

81/11/11

87/12/11

81/11/11

87/12/11

2111/11/11

2112/5/5

2111/11/11

-

سيراليون

2111/11/11

-

2111/11/11

-

2111/11/11

-

09/11/09

-

09/11/09

-

2111/11/11

-

2111/11/11

-

2111/11/11

-

2111/12/11

-

الصومال

1718/12/21

-

1781/12/17

81/11/25

09/11/08

2111/15/11

09/11/08

2111/15/11

09/11/08

2111/15/11

09/11/09

2111/15/11

09/11/09

2111/15/11

2117/11/18

2111/5/11

2111/12/11

-

السودان

1718/11/11

-

1781/12/21

12/15/11

72/15/11

-

2013/03/18

-

2013/03/18

-

71/17/11

11/18/21

71/17/11

2111/18/21

2111/11/21

2111/11/28

2111/12/11

-

سورينام

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2111/11/22

2111/12/11

-

سوريا

1718/11/11

81/11/15

11/11/21

11/11/21

15/11/21

11/15/21

2118/11/11

08/10/24

2010/04/15

-

2112/11/12

-

-

1777/11/11

-

-

-

طاجيكستان

1771/11/11

-

1771/11/11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2111/11/28

-

تشاد

1718/11/21

-

-

-

72/11/11

-

-

-

-

-

2111/12/11

-

-

-

-

-

-

توغو

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تونس

2117/11/12

2118/11/11

السعودية

تركيا
تركمنستان
اإلمارات العربية

المتحدة
أوغندا

أوزبكستان
اليمن

المجموع

2111/11/11

2117/11/12

2121/11/27

1717/11/21

81/1/11

82/1/11

81/11/11

71/1/21

2111/1/11

2115/11/25

-

2111/7/12

-

1781/11/11

1781/11/11

1775/11/8

2111/12/11

2111/7/18

2111/1/21

-

-

-

1711/12/27

1782/1/12

1781/11/11

1771/12/17

1771/17/21

1771/11/28

2115/11/21

2118/15/12

2111/7/12

2117/11/2

-

-

-

-

1777/11/11

2111/1/15

2111/12/11

2117/11/22

2111/11/11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1711/12/27

1717

1787/12/12

1787/11/11

2111/11/21

2115/18/15

2111/11/21

2118/11/12

2111/17/12

2118/11/12

1787/15/11

1787/11/21

1787/15/11

1787/11/21

2111/11/21

2117/11/15

2115/11/12

2111/11/25

1718/18/18

11/11/11

1781/11/21

1781/12/11

1771/17/15

2111/11/11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2111/11/22

2111/12/11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2118/11/1

-

-

-

-

1711/12/27

-

1782/1/12

-

-

-

-

-

-

-

1771/11/25

2118/1/21

1771/11/25

-

2111/11/11

20/1/2021

-

-

-

-

17

12

18

27

11

11

11

18

11

18

25

11

21

17

21

42

11

15

1

2

2121 /11/1

2

