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 :مقدمة :أولا 

1. ً ًتقرير ًيتضمن ًالعام ًالتعاونًاألمين ًلمنظمة ًالعامة ًاألمانة ًاتخذتها ًالتي ًاإلجراءات أحدث
ًوالثالثينًللجمعيةًالسادسةالدورةًانعقادًاإلسالميًوالمؤسساتًالعاملةًفيًالمجالًاالقتصاديًمنذً

ًل ًالعامة ًيوميكومسيك ًافتراضيا ًعقدت 22ًًو25ًًالتي ًاإلجراءات2222ًنوفمبر ًهذه ًوتهدف .
القراراتًذاتًالصلةًالصادرةًًوً،2225برنامجًعملًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًًإلىًمتابعةًتنفيذ

ًالخارجية ًوزراء ًمجلس ًًكومسيكًوًعن ًمن ًالوزاريةوغيره ًالًاالجتماعات ًمنظمة ًتعاوًنفي
 اإلسالمي.

مؤسساتًالمنظمةًذاتًالصلةًمنًخاللًالتيًنفذتهاًتدخالتًالسلسلةًًالتقريرًالضوءًعلىسلطً .2
ً ًمجاالتًالتجارةالمشاريع ًالتحتيةً،واالستثمارً،الجاريةًفي ًالصناعً،والبنى ً،اتًالزراعيةوتنمية

اريًالوًزمؤتمرًلوعقدًالدورةًالثامنةًلً.وبناءًالقدراتًالسياحةًوتنميةًقطاعً،الخاصتنميةًالقطاعًًو
ًالسياحةًل ًحول ًعمل ًوورشة ًالزراعية ًوالتنمية ًالغذائي ًاألمن ًحول ًاإلسالمي ًالتعاون منظمة

ً ًالحالل ًجمع ًحول ًوندوة ًوتحليل ًالبيانات ًحول ًتجارةًًوالتجارة ًحول ًعمل ًوورشة الخدمات،
ً ًإطار ًووضع ًالرقمية، ًالتجارة ًتمويل ًمنصة ًوإطالق ًالزراعية، ًمنظمةًلالمنتجات ًداخل لتعاون

ً ًالتعاون ًاالستراتيجية ًالزراعية ًالسلع ًتطوير ًبشأن ًًواإلسالمي ًالتي ًالبنود ًأبرز ًمن علىًكانت
 جدولًأعمالًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًخاللًالفترةًقيدًاالستعراض.

ًالحدودً .3 ًعبر ًالتدفقات ًخالل ًمن ًالبعض ًببعضها ًاالقتصادات ًترتبط ًالعالمي، ًالصعيد على
عامالتًالتعلىًًمتواصلًتأثير11ً-كوفيدلجائحةًوقدًكانًًوالعالقاتًالثنائيةًواإلقليميةًوالدولية،

التمويليً المالالفنيةًورأسًًاتفيًالسلعًوالخدماتًونقلًالتكنولوجياًوتمويلًالمشاريعًوالمساعد
واالستثمارًاألجنبيًالمباشرًوالخدماتًالمصرفيةًالدوليةًوأسعارًالصرف.ًوفيًهذاًالصدد،ًسلطً

ًالم ًاألنشطة ًعلى ًالضوء ًمبادراتًالتقرير ًبتنفيذ ًيتعلق ًفيما ًاالستعراض ًقيد ًالفترة ًخالل نفذة
المساعدةًاالقتصاديةًً،اإلسالميًللتخفيفًمنًحدةًالفقرًوبرامجًالتنميةًاإلقليميةتعاونًمنظمةًال

،ًمنًبينًأمورًكوروناللدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًللتخفيفًمنًتأثيرًجائحةً
اً ًإلىًبعضًمشاريعًالتعافيًمنًفيروسًكورونا،ًبماًفيًذلكًبرنامجأخرى.ًوأشارًالتقريرًأيض 

عنًًكوروناًالمستجدًفيروسًمواجهةلدعمً منًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةً"البدءًمنًجديد"
ًاألعضاء ًللدول ًالتمويل ًوخطوط ًالتجاري، ًالتمويل ًتوفير ًالبنكً ،طريق ًإعالن ًذلك ًفي بما

ًتموي ًالتزامات ًعن ًللتنمية ًاإلسالمي ًبقيمة ًلدعم1.2ًًل ًجهوده ًإطار ًفي ًأمريكي ًدوالر مليار
 ًالجائحةًفيًدولناًاألعضاء.ًبعدفيماًاالنتعاشًاالقتصاديً

في25ًًاالرتقاءًبنسبةًالتجارةًاإلسالميةًالبينيةًإلىًلىًالراميةًإنشطةًاألالتقريرًأيضا ًًعرضوي .4
عقبًالتنفيذًللتجارةًالحرةًًإنشاءًمنطقةالمتعلقًبهدفًال،ًبماًفيًذلك2225ًعامًالمائةًبحلولً
.ًأماًالبرامجًاألخرىًالتيًتمًإعدادهاًاألفضليةًالتجاريةًلمنظمةًالتعاونًاإلسالميالمتوقعًلنظامً
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قطاعًالنقل،ًوالطاقة،ًفيًتعاونًالالتصنيع،ًًوًتمجاالهمًتوتنفيذهاًخاللًالسنةًقيدًاالستعراضًف
ًوالعمةحوالسيا ًوالل، ًوالتوظيف، ،ً ًضمان ًوداالجتماعي، ًوتنمية ًالخاص ًالقطاع ريادةًور

 .المشاريع

ًالتقريرًو .5 ًهذا ًيتناول ،ً ًمختلف ًعلى ًعالوة ًالتي ًقيدًًنفذتهااألنشطة ًالفترة ًخالل ًالعامة األمانة
ًال ًمنظمة ًمؤسسات ًمن ًالعديد ًأنشطة ًاالستعراض، ًالمجالًتعاون ًفي ًالعاملة اإلسالمي

تنسيقًفيماًيخصًألمانةًالعامةًاتقًاالملقاةًعلىًعلمسؤولياتًالقانونيةًفيًإطارًاًواالقتصادي.ً
التشاوريًاالفتراضيًاإلسالمي،ًنظمتًاألمانةًالعامةًاالجتماعًتعاونًمؤسساتًمنظمةًالعملً
ًًللجنة ًالتنسيقي ًالسنوي ًاالجتماع ًعن ًوالمنبثقة ًوالتنمية ًبالتجارة ًالمعنية لمؤسساتًالفرعية

ًهاوآليةًعملالفرعيةًًةاللجنكلًاالجتماعًواعتمدًهيًاسنعرضحيثً.22ً/1/2221ًيومًمنظمةًال
توزيعًاألنشطةًالمشتركةًبينًتحديدًًومنظمةًًوالمنًأجلًتحسينًالتنسيقًوالتعاونًبينًمؤسساتً

 .اللجنةأعضاءً

 :واألمن الغذائي والتنمية الريفية الزراعة: ثانياا 

2. ً ًفي ًالقطاعات ًأهم ًأحد ًالزراعة ًًكثيرتظل ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول ًاإلسالميًالتعاوًنمن
خاللًالفترةًقيدًاالستعراض،ًًوفيًهذاًالصدد،ًًووالتوظيفًلماليينًالناس.ًًللدخلًامصدًربوصفهاً

ً ًفيًبًاالضطالعتم ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًوقرارات ًسياسات ًتنفيذ ًأجل ًمن ًالتالية األنشطة
 مجالًالزراعةًوالتنميةًالريفيةًواألمنًالغذائي:

 المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي أنشطة  (أ

 للجمعيةًالعموميةًالرابعالجتماعًا 

7. ً ًاالجتماع ًًالرابعُعقد ًللجمعية ًالعمومية ًالغذائي ًلألمن ًاإلسالمية ًللمنظمة مبرًبتس1ًو2ًيومي
ًبعد2221ً ًمن ًللمؤتمرات ًزووم ًمنصة ًًعبر ًجمهورية ًاالجتماعًًوً.كازاخستانبرئاسة حضر

ًًو ًالوزراء ًالموظفين ًوالكبار ًالغذائي ًلألمن ًاإلسالمية ًالمنظمة ًمنظمةًمن ًفي ًاألعضاء دول
ً ًمؤسسات ًوممثلو ًاإلسالمي، ًالتعاون ًوالدوليةًالمنظمة ًاإلقليمية ًوالمنظمات ًالصلة ذات

 المتخصصة.

،ً"في عالم مابعد الجائحة منطقة منظمة التعاون اإلسالمي األنظمة الغذائية فيً"شعارتحتً .2
المتعلقةًبميزانيةًمسائلًذائيًاليةًالعامةًللمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغللجمعًالرابعناقشًاالجتماعً

عدةًقرارات.ًوتتعلقًمعظمًًأعمالهالرابعًفيًنهايةًًواعتمدًاالجتماعًالمنظمةًوأنشطتهاًومشاريعها.
واالحتفالًً،2231لـًورؤيتهاًاإلستراتيجيةًًالغذائي،هذهًالقراراتًبميزانيةًالمنظمةًاإلسالميةًلألمنً

ً ًذ11ًبيوم ًيوم ًباعتباره ًعام ًكل ًمن ًبنوكًديسمبر ًتطوير ًمشاريع ًإلى ًباإلضافة ًالمنظمة كرى
 منًبينًأمورًأخرى.ًاالستراتيجية،الجيناتًوالسلعً
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اًعقدًاجتماعهاًالخامسًفيًعامًً .1 طلبتًمنًًالغرض،ولهذاًً،2222قررتًالجمعيةًالعامةًأيض 
غذائيًأمانةًالمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائيًإبالغًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًالدوليةًلألمنًال

بمكانًوتاريخًانعقادًالجمعيةًالعامةًالخامسة.ًكماًوقعتًالمنظمةًمذكرةًتفاهمًمعًالمركزًالدوليً
ًالتعاوًن ًبشأن ًالتجارة ًلتنمية ًاإلسالمي ًوالمركز ً)إيكاردا( ًالجافة ًالمناطق ًفي ًالزراعية ًللبحوث

 .معهما

 لمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائيالنظام األساسي ل توقيع 
12. ً ًالخالل ًللمنظمةًسنةهذه ًاألساسي ًالنظام ًالتونسية ًوالجمهورية ًالمغربية ًالمملكة ًوقعت ،

ً ًوأودعت ًالنظام ًعلى ًليبيا ًدولة ًصادقت ًبينما ًالغذائي، ًلألمن ًاإلسالمية ًلدىًتصديقوثائق ه
ً ًالعامةًلمنظمة ًاألمانة ًًوالتعاون ًالتعاونًعليهاإلسالمي. ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول ًبلغًعدد ،

 دولةًعليهًحتىًاآلن.12ًدولة،ًفيًحينًصادقت32ًًًالنظامًاألساسيعتًالتيًوقًاإلسالمي،

 احتياطيات األمن الغذائي بمنظمة التعاون اإلسالمي   سيسالمؤتمر الدولي حول تأ 
ًاإلسالميًنظمت .11 ًللمنظمة ًالعامة ًفياألمانة ًالغذائي ًلألمن 2/4/2221ًة ًحولً، ًالدولي المؤتمر

ًلمنظمًاتاحتياطيًتأسيس ًالغذائي ًالاألمن ًًتعاوًنة ًعبرًًتوعقداإلسالمي، ًافتراضيا المؤتمر
األمانةًالعامةًالتيًأعدتهاًالتمهيديةًكانًالهدفًمنًالمؤتمرًمراجعةًدراسةًالجدوىًًوًمنصةًزوم،

ً(.LA International Cooperation)بالتعاونًمعًالشركةًاالستشاريةًًللمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائي
ً ًمن ًخبراء ًالمؤتمر ًاإلدوحضر ًوالدولًارات ًالغذائي ًلألمن ًاإلسالمية ًالمنظمة ًمن ًالصلة ذات

األعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًوكذلكًممثلوًالمؤسساتًذاتًالصلةًفيًمنظمةًالتعاونً
 اإلسالمي.

12. ًً ًممثلو ًحدد ًالمؤتمر، ًخالل ًاالستشارية ًالغذائيًالشركة ًاألمن ًاحتياطيات ًمن ًالعام الغرض
ً ًجدوى ًدراسة ًمسودة ًلًمهيديةتوقدموا ًالتأسيس ًمنظمة ًفي ًالغذائي ًاألمن ًتعاوًناحتياطيات

اإلسالمي،ًبماًفيًذلكًمشروعًمذكرةًتفاهمًبشأنًإنشاءًاحتياطيًاألمنًالغذائيًلمنظمةًالتعاونً
ً ًإقليمي. ًشبه ًأو ًإقليمي ًأساس ًعلى ًاإلسالمي ًحيث ًالتمهيديةًتضمنت ًالجدوى ًدراسة مسودة

ًيتعلق ًفيما ًالممكنة ًالخيارات ًًالمقدمة ًيلي: 1ًبما )ً ًمجموعات ًالى ًالدول ًحيثتقسيم ًمن
ًأو ًاإلقليمية ًالغذائي ًاألمن ًًاحتياطيات ًاإلقليمية. ًالمطلًو2شبه ًالحجم ًمن( ًالغذائيةًًب السلع

سحبًعندًخياراتًاللياتًًواآل(3ًفيًاحتياطياتًاألمنًالغذائيًاإلقليميةًوشبهًاإلقليمية؛ًًهاونوع
ً ًئيةالغذاًاتمخزونالوتجديد 4ً؛ ًمبادئ )ً ًالغذائي، ًاألمن ًاحتياطيات ًمواضيعًإدارة ًالى إضافة

 أخرى.

بماًفيًًالغذائي،العديدًمنًجوانبًإدارةًاحتياطياتًاألمنًالىًنتيجةًمفادهاًأنًالمؤتمرًًخلص .13
وكذلكًتجميعًالبلدانًعلىًأساسًًواللوجستية،ذلكًالجوانبًالفنيةًوالتصميميةًوالماليةًوالجغرافيةً

جةًإلىًمزيدًمنًالدراسة.ًكماًشددًعلىًأهميةًتعزيزًالتعاونًالبينيًبحاً،إقليميًأوًشبهًإقليمي
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فيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًفيًقطاعًالزراعة،ًوخاصةًالتجارةًواالستثمارًوبناءًالقدراتًونقلً
ووضعًدراساتًجدوىًًللبلدان،لتجميعًالمقترحًبشأنًاكذلكًبعقدًاجتماعاتًًىالتكنولوجيا.ًوأوص

 شبهًإقليمي.أوًغذائيًإقليميًًكاملةًلكلًاحتياطيًأمن

  لقمحالخاصة بااإلقليمي للمجموعة الفرعية اآلسيوية األولى  زالتمي   الجتماع األول لمركز 

ًتنظ .14 ًالتم ًلمركز ًاألول ًاالجتماع ًًتمييزيم ًاألولى ًاآلسيوية ًالفرعية ًللمجموعة الخاصةًاإلقليمي
ألمنًالغذائيًوالمعهدًالمركزيًلبحوثًلقمحًباالشتراكًمعًاألمانةًالعامةًللمنظمةًاإلسالميةًلبا

منصةًعبرًافتراضياً،7/4/2221ًالمحاصيلًالحقليةًالتابعًلوزارةًالزراعةًوالغاباتًالتركية،ًفيً
ًومًوًز ًمنظمةًًسعىًو. ًفي ًاألعضاء ًالدول ًفي ًالقمح ًإلنتاج ًالحالي ًالوضع ًتقييم ًإلى االجتماع

،ًومناقشةًسبلًووسائلًفيًهذاًالمجالًالتعاونًاإلسالمي،ًومراجعةًالممارساتًوالبحوثًالدولية
 تحسينًأصنافًالقمحًوالحفاظًعليها.

15. ًً ًعروضا ًًاالجتماع،خالل ًوتركيا ًوكازاخستان ًوأذربيجان ًوبنغالديش ًباكستان ًمن ًمندوبون قدم
كماًسلطًالقمح.ًحديثةًلزراعةًحولًمختلفًجوانبًإنتاجًالقمحًوكذلكًتطويرًممارساتًوتقنياتً

ًاإلقلًممثلو ًالجافة،ًالمؤسسات ًالمناطق ًفي ًالزراعية ًللبحوث ًالدولي ًالمركز ًمثل ًوالدولية يمية
الضوءًعلىًأنشطةًبتسليطًوالمركزًالدوليًلتحسينًالذرةًوالقمحًوالمركزًالدوليًللزراعةًالملحية،ً

ً ًمنًأجل ًكلًمنهم ًتطوير ًأصناف ًعاليةًاالمن ًًنتاجالقمح ومناسبةًومغذيةًومقاومةًلألمراض
ًالمهاًلمناخ ًلبلدان ًعالمياتمة ًالقمح ًالتعاونًبزراعة ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول ًذلك ًفي ًبما ،

 ًاإلسالمي.

ًًشمل .12 ًالاالجتماع ًلتبادل ًأكًوًخبرات،جلسة ًًالمشاركوًند ًهذه ًمثل ًتنظيم ًبحضورًالفعالياتأن
ًبحث ًوكذلكًًية،مؤسسات ًالمستفادة ًوالدروس ًوالممارسات ًالخبرات ًلنقل ًفرصة ًيوفر ًأن يمكن

فيًعاليةًاإلنتاجًأصنافًمنًالقمحًبحثيًبشأنًإنتاجًالقمح،ًبماًفيًذلكًتطويرًتعزيزًالتبادلًال
ً ًكما ًاإلسالمي. ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًًأوصىالدول ًأمانةًاالجتماع ًاستمرار بضرورة

لمؤسساتًالبحوثًالزراعيةًفيًاالجتماعاتًمنًالمزيدًالمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائيًفيًعقدً
  منظمةًالتعاونًاإلسالميًحولًالقمحًوالمحاصيلًالغذائيةًالهامةًاألخرى.الدولًاألعضاءًفيً

 ز للمجموعة الفرعية اآلسيوية الثانية لتنمية القمحالجتماع الثاني لمراكز التمي  •ً

االجتماعًالثاني،ًالذيًنظمتهًافتراضياًأمانةًالمنظمةًاإلسالميةًلألمنًالغذائيًبالتعاونًحضرًً .17
ًلإل ًباراييف ًمركز ًمع ًكازاخستان ًفي ًالحبوب ًلزراعة ًالعلمي 25/2ًو24ًًيومينتاج /2221،ً

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

محًوالمركزًالدوليًللزراعةًالملحيةً)إكبا(ًوجامعةًالملكًعبدًهللاًللعلومًالدوليًلتحسينًالذرةًوالق
وخصصًاالجتماعًلمناقشةًالعواملًالحيويةًوغيرًالحيويةًالرئيسيةًالتيًتؤثرًعلىًًوالتكنولوجيا.
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ً ًالمذكورة ًتحسينًتحملًالقمحًًأعاله،إنتاجًالقمحًفيًالبلدان ًالوراثيةًفي ًوالهندسة ودورًالتربية
 .التأقلمًمعًالظروفًالبيئيةقدرتهًعلىًًولإلجهادً

ناقشًالخبراءًالتهديداتًالتيًتواجهًإنتاجًمحصولًالقمحًمنًاآلفاتًواألمراضًًاالجتماع،خاللً .12
ً ًللقمح. ًالوراثي ًبالتحسين ًالخاصة ًالوطنية ًالبحثية ًخبراتهم ًعرضوا ًكما ًالخبراءًًوالنباتية. أكد

ً ًعمل ًفريق ًإنشاء ًإلى ًوتنًىعنيًُالحاجة ًالدوليةًبالتعاون ًالمنظمات ًبين ًالمشتركة ًالمبادرات فيذ
ً ًالتأكيد ًتم ًكما ًالقمح. ًتحسين ًممارسات ًبشأن ًالمهتمة ًاألعضاء ًقيادةوالدول المنظمةًًضرورة

 هذهًالعمليةًفيًإطارًواليتها.لاإلسالميةًلألمنًالغذائيً

ًرزز للمجموعة اآلسيوية الفرعية األولى لتنمية األ الجتماع األول لمراكز التمي  •ً
11. ًً ًالغذائي ًلألمن ًالمنظمةًاإلسالمية ًفيًمعًمعهًاالجتماعًبالتعاوًننظمتًأمانة ًأبحاثًاألرز د

.ًوحضرهًخبراءًمنًبنغالديشًوإندونيسياًوماليزياًوسورينامًوغويانا23/2/2221ًبنغالديشًفيً
ًوالتطوي ًوالبحث ًاألرز ًبإنتاج ًمتعلقة ًقضايا ًاالجتماع ًوناقش ًوكازاخستان. ًوإيران رًوالسنغال

وتحسينًالسالالتًوالتحدياتًالمتعلقةًباإلنتاجًالمستدامًلمحاصيلًاألرز.ًكماًسلطًالخبراءًمنً
البنكًاإلسالميًللتنميةًوالمركزًالدوليًللزراعةًالملحيةًومنظمةًاألغذيةًوالزراعةًوجامعةًالملكً

مةًللمناخًمنًأجلًتطويرًأصنافًمنًاألرزًعاليةًاإلنتاجيةًومقاًوًتهمهللاًالضوءًعلىًأنشطًعبد
ً ًهذه ًمثل ًتنظيم ًأن ًالمشاركون ًوأكد ًالعالم. ًأنحاء ًجميع ًفي ًالمهتمة للدولًًالفعالياتللبلدان

يمكنًأنًيوفرًفرصةًلنقلًالخبراتًوالممارساتًًاإلسالميةًلألمنًالغذائياألعضاءًفيًالمنظمةً
يرًأصنافًوالدروسًالمستفادةًوكذلكًتعزيزًتبادلًالبحوثًحولًإنتاجًاألرزً،ًبماًفيًذلكًتطًو

 األرزًعاليةًالغلة.

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

22. ًً ًالغذائي ًلألمن ًاإلسالمية ًالمنظمة ًأمانة ً"أفضلًًعبرنظمت ًحول ًالدولي ًالمؤتمر اإلنترنت
.14/7ً/2221ًونًاإلسالمي"ًفيًةًمنظمةًالتعاالممارساتًلبناءًنظمًغذائيةًمستدامةًفيًمنطق

الذيًعقدًبالتزامنًمعًًالجنوب،الحوارًاألقاليميًحولًالتعاونًبينًبلدانًفيًإطارًالمؤتمرًًجاء
متعلقةًبتطويرًأنظمةًاألمنًالغذائيًفيًالدولًقضاياً.ًوناقشًالمؤتمر2221ًقمةًالنظمًالغذائيةً

وصياتًحولًأفضلًالسبلًللتعاملًوتًبنتائجكماًخرجًًاإلسالمي،األعضاءًفيًمنظمةًالتعاونً
ً ًاإلسالمي. ًالتعاون ًمنظمة ًبلدان ًفي ًالقائمة ًالغذائي ًاألمن ًمشاكل ًبعض ًيليًمع وفيما

 التوصياتًالرئيسيةًللمؤتمر:

االلتزامًالسياسيًمنًأعلىًمستوياتًًتقتضيتطويرًأطرًعملًشاملةًذاتًرؤيةًوأهدافًواضحةً•ً
ً ًوخبالقيادة ًواالستراتيجيات ًالسياسات ًلمختلفًبعد ًوالمسؤوليات ًاألدوار ًتحدد ًالتي ًالعمل طط

ًالجهاتًالفاعلةًلتنفيذًوتحقيقًاألهداف.
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بينًاألطرًواالستراتيجيات،ًفضال ًعنًالنهجًالواسعًللتنسيقًًالموائمةبمكانًًالبالغةًمنًاألهمية•ً
ًمتعددة ًفاعلة ًجهات ًبمشاركة ًوالمحلي ًالوطني ًالمستويين ًعلى ًبينها ًوفيما ًالوكاالت منًًداخل

ًالبحث، ًومنظمات ًاألكاديمية ًواألوساط ًالخاص ًوالقطاع ًوالمجتمعًًالحكومة ًالفالحين وصغار
ًالمدني.

ً ًالتجارةً• ًوتشمل ًوالغذائية. ًالزراعية ًالنظم ًلتحسين ًضروري ا ًأمرا  ًالغذائية ًاإلمدادات ًرقمنة تعد
نًوالمشترين/المستهلكين.ًاإللكترونيةًوالتقنياتًالرقميةًلربطًالمنتجينً/الفالحينًوالتجارًوالمعالجي

ً ًالتخزين ًومرافق ًاللوجستية ًالتحتية ًالبنية ًتعزيز ًوتمكينًًمنًاألسرًلتمكينويجب الصمود،
مماًمنًشأنهًأنًيؤديًإلىًًالفالحينًالمعرضينًللخطرًمنًاإلضطالعًبأنشطتهم،ًوتقليلًالخسائر

ًإلىًمجتمعاتًبأكملها.ًوصولًأكبرتوفيرً
 اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية التعاون ة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظم (ب

21. ًً ًوالتنمية ًالغذائي ًاألمن ًحول ًاإلسالمي ًالتعاون ًلمنظمة ًالثامن ًالوزاري ًالمؤتمر الزراعيةًانعقد
ًفي ًتركياًاسطنبول،ًحضوريا ،ً ًمن ًالفترة ًً،27/12/2221إلى25ًفي ًتأجل ًقد ًعامًوكان من

 ً.ابسببًجائحةًكورون2221ًإلىًعام2222ًً

تنفيذًقراراتًالمؤتمراتًالسابقة،ًبماًفيًذلكًأنشطةًالمنظمةًاإلسالميةًًالدورةًالثامنةًللمؤتمًبحثت .22
ًفيً ًاألعضاء ًالدول ًفي ًالغذائي ًواألمن ًالزراعة ًمجال ًفي ًالمشروعات ًوتمويل ًالغذائي لألمن

ًبحثت ًكما ًاإلسالمي. ًالتعاون ًاإلسًالدورةًمنظمة ًالتعاون ًمنظمة ًعمل ًبرامج الميًواعتمدت
ًالرئيسيةً ًاألهداف ًحدد ًوالذي ًوالكسافا(، ًواألرز ً)القمح ًاالستراتيجية ًالزراعية ًالسلع لتنمية

ًالت ًمنظمة ًداخل ًللتعاون ًالتركيز ًذلكومجاالت ًإلى ًباإلضافة ًاإلسالمي. ًعاون ًبحثت الدورةً،
قليميًالقضاياًالمتعلقةًبإنشاءًاحتياطياتًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًلألمنًالغذائيًعلىًأساسًإ

اللجنةً،ًعينتًالدورةًالثامنةًللمؤتمرًأعضاءًفيًقراراتًذاتًالصلة.ًعالوةًعلىًذلكواتخذتًال
،ًالتيًستتابعًتنفيذًقراراتًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًفيًمجالًالزراعةًواألمنًرالتوجيهيةًللمؤتم

 الغذائي.

 لمشاريع الزراعية البنك اإلسالمي للتنمية لتمويل   (ج

لدولًفيًاًالنموًاالقتصاديًفيًالمناطقًالريفيةًقطاعًالزراعةًفيإلسهامًالرئيسيًلاإدراك اًألهميةً .23
ً ًمنظمة ًفي ًًالتعاوًناألعضاء ًللتنميةًجعلاإلسالمي، ًاإلسالمي ًًالبنك ًهذاًومؤسساته، تمويل

العامةًللزراعةًوالتنميةًالريفيةًًرؤيةًالبنكالقطاعًأحدًالمجاالتًذاتًاألولويةًلعملياته.ًوتتمثلً
ًمس ًالتحتيةًفي ًالبنية ًلتعزيز ًجهودها ًفي ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول اعدة

وإدارةًالمواردًًالمناخ،ًصناعةًالزراعية،ًوالتكيفًمعًتغيروتنميةًالًبالزراعة،الريفيةًذاتًالصلةً
 الطبيعية.
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ًالمالية،فيًهذاًالسياق،ًطورًالبنكًاإلسالميًللتنميةًومؤسساتهًمجموعةًواسعةًمنًالمنتجاتًً .24
منًالقروضًإلىًاالستثماراتًفيًرأسًالمالًوالخدماتًاالستشاريةًوالضماناتًلدعمًالحكوماتً
ًوالتنميةً ًالزراعية ًبرامجها ًتنفيذ ًفي ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول ًفي الوطنية

اإلسالميً،ًبلغًإجماليًموافقاتًالبنك2221ًاألولًمنًًعالبنكًوحتىًالربًءالريفية.ًًومنذًإنشا
ً ًومؤسساته 17.21ًًللتنمية ًعلى ًمقسمة ًأمريكي ًدوالر ًالغذائي17471ًًمليار ًلألمن مشروع ا

ًوالزراعةًوالتنميةًالريفيةًمنًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي.
  والنشر التدريب برامج (د

ًإنتاً،ًتنظيمًبرامجًتدريبأدائهًلمهامهفيًإطارًً،أنقرةمركزًًواصل .25 جيةًالقطاعًفيًمجالًزيادة
وبناءًًاإلسالمي.ًتعاوًنالزراعيًوالحفاظًعلىًاألمنًالغذائيًلصالحًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًال

ً ًاالستعراض، ًقيد ًالسنة ًوخالل ًذلك، ًًوعلى ًبرنامج ًإطار ًفي ًاإلسالمي ًالتعاون بناءًلمنظمة
 األنشطةًالتالية:مركزًالً،ًنظمالقدراتًالزراعية

 

ً"إ (1 ًحول ًاإلنترنت ًعبر ًتدريب ًلصالحًدورة ًاألسماك" ًومصايد ًوالغابات ًالزراعة حصاءات
 ؛4ً/12/2222نوفمبرًإلى32ًًالمعهدًالوطنيًلإلحصاءًفيًكوتًديفوارًفيًالفترةًمنً

ًتدريب (2 ً"ًدورة ًحول ًاإلنترنت ًاألمنًعبر ًلتعزيز ًالحيوانات ًوتربية ًالحيواني ًاإلنتاج تطوير
ًاإلسالم ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول ً"لصالح ًفيالغذائي ًمنًي 21ًإلى11الفترة

 ؛5/2221/

ًتدريبًعبرًاإلنترنتًحولً (3 صالحًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًلً"الحدًمنًهدرًالغذاء"دورة
ً.12ً/2/2221إلى12ًًالتعاونًاإلسالميًفيًالفترةًمنً

22. ً ًمركز ًأصدر ًذلك، ًإلى ًًأنقرةباإلضافة ًنسخة ا ًتقريًر2222ًأيض  ً"ًهمن الزراعة واألمن بعنوان
ًدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالغذائي في البل ًًو". ًاإلصدار ًهذا الوضعًيعرض

ً ًالدولًالحالي ًفي ًالغذائي ًواألمن ًالزراعة ًقطاع ًيواجهها ًالتي ًوالتحديات ًالقيود ًإلى باإلضافة
األعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًمنًخاللًتحليلًمجموعةًواسعةًمنًأحدثًاإلحصاءاتً

ً ًالمتاحة. ًوقد ًهذا ًإعداد ًتم ًجائحة ًأثناء ًالتقرير 11ًكوفيد ًتم ًلذلك ًخاصًًتخصيص، فصل
ً ًفي ًاألعضاء ًالدول ًفي ًالغذائي ًواألمن ًالزراعة ًعلى ًالوباء ًآثار ًعلى ًالضوء منظمةًاللتسليط

 اعتبار اًمنًذلكًالوقت.

 األمن الغذائي في  اا حاد نقصاا اإلسالمي التي تواجه التعاون الدول األعضاء في منظمة  (ه

ًًيعاني .27 ًمن ًالعديد ًالعالم ًأنحاء ًمختلف ًفي ًوالمناطق ًالبلدان ًاالستقرارًبسبب ًوعدم النزاعات
مماًيهددًاألمنًالغذائيًلماليينًالبشر.ًوتعدًبعضًالدولًاألعضاءًًالمناخية،السياسيًوالكوارثً

ً،31ً/7/2221فيًًصدرًالغاية،فيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًمنًبينًفئةًهذهًالبلدان.ًولهذهً
ًبينًم ًحولًتقريرًمشترك ًالعالمي ًاألغذية ًوبرنامج ًاألغذيةًوالزراعة بؤر الجوع الساخنة نظمة
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حيثًًالعالم،.ًويحللًهذاًالتقريرًالبلدانًواألوضاعًفي0202ًأغسطس إلى نوفمبر  المشتركة:
منًالمرجحًأنًيتدهورًانعدامًاألمنًالغذائيًالحادًخاللًاألشهرًالمقبلةًبينًأغسطسًونوفمبرً

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي حاليا  22تعد ًأعاله،تًالمذكورةً.ًووفق اًللتوقعا2221
هذهًًو،ًمماًيتطلبًالمساعدةًالعاجلةًوالمعززةًللتصديًالنعدامًاألمنًالغذائي.ًبؤر جوع ساخنة

ً ًفاسو ًوبوركينا ًأفغانستان ًهي: ًوماليالبلدان ًونيجيرياًوتشاد ًوالصومالًًوالنيجر ًليون وسيرا
 .اليمنلسودانًوموزمبيقًًواًو

 :واإلنتاجية فثالثاا: التوظي

22. ً ًوالتوظيف ًالعمل ًمجال ًفي ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًالبيني ًالتعاون ًوالضمانيهدف
ًتًياالجتماع ًإلى ًمنظمةًوفير ًفي ًاألعضاء ًالدول ًفي ًالمهنية ًوالصحة ًوالسالمة ًالالئق العمل

ً ًوكذلك ًاإلسالمي ًالتعاون ًحرية ًدول ًعبر ًالعاملة ًالقوى ًقيدًمنظمالتنقل ًالعام ًخالل ة.
تنفيذًاألنشطةًالتيًتهدفًًالمعنيةواصلتًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًومؤسساتهاًوقدًاالستعراض،ً

ً ًعن ًالباحثين ًمساعدة ًالإلى ًدول ًفي ًوالتنظيميةًالعمل ًالشخصية ًمهاراتهم ًتطوير ًعلى منظمة
األمرًأهميةًًيكتسيًهذاًوتهمًالتنافسيةًوبالتاليًأدائهم.ًاومعارفهمًوقدراتهم،ًفضال ًعنًتحسينًقدًر

بالنظرًإلىًأنًمعدلًالبطالةًفيًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًكمجموعةًخاصةً
ًعملًفرصًتوفيرًيزالًالًو.ً٪5.4ًالبالغًالعالميمقابلًالمتوسطًً٪2211ً2.7و2212ًبينبلغً
ًمنظمةالًدولًلغالبيةًبالنسبةًأولويةً ًالئقة ًًذلك،ًعلىًعالوة. ًًةجائحتسببت خسائرًب11ًكوفيد

مليون ا.33ًًزادتًالبطالةًالعالميةًبمقدارً،ًحيث2222ًعامًًسوقًالعملًخاللغيرًمسبوقةًفيً
 وبناءًعلىًذلك،ًتمًخاللًالفترةًقيدًاالستعراضًإنجازًاألنشطةًالتالية:

 )أ(الدورة الخامسة للمؤتمر اإلسالمي لوزارء العمل 

21. ً ًلًوردكما ًالمقدم ًالتقرير ًالسادفي ًلدورة ًللكومسيك، ًوالثالثين ًسة ًالعربيةًتفضلت ًاإلمارات دولة
لمؤتمرًاإلسالميًلوزراءًالعملًخاللًالربعًالرابعًمنًالدورةًالخامسةًلاستضافةًبطلبًالمتحدةً

الدولًاألعضاءًفيًفيً،ًبماًفيًذلكًوباءًكوروناجائحةًإالًأنه،ًوبسببًظروفً.2222ًعامً
تعملًاألمانةًالعامةًحالي اًمعًالسلطاتًالمختصةًًومر.ًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي،ًتمًتأجيلًالمؤت

لينعقدًفيًالربعًاألخيرًلمؤتمرًالخامسةًلالدورةًفيًدولةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًإلعادةًجدولةً
 ً.2222أوًالربعًاألولًمن2221ًًمنً

المؤتمراتًمنًالمتوقعًأنًتنظرًالدورةًالخامسةًللمؤتمرًاإلسالميًلوزراءًالعملًفيًتنفيذًقراراتً .32
تقليصًالبطالةًوتنميةًقدراتًًوًالمهنيةوالسالمةًالسابقة،ًبماًفيًذلكًاألنشطةًفيًمجالًالصحةً

ًالعاملة ًالمنظمةًالقوى ًفي ًاألعضاء ًالدول ًفي ًاالجتماعية ًتأثيرًً.والحماية ًفي ًكذلك وستنظر
اللجنةًينًأعضاءًيعيتمًتكماًسوفًجائحةًكوروناًفيًسوقًالعملًبالدولًاألعضاءًبالمنظمة،ً

 التوجيهيةًالمنبثقةًعنًالمؤتمرًاإلسالميًلوزراءًالعملًللسنتينًالقادمتين.ً
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ًالمؤتمرً  .31 ًفي ًالفعالة ًالمشاركة ًعلى ًاألعضاء ًالدول ًالعامة ًاألمانة ًتحث ًتقدم، ًما ًضوء في
 .اإلسالميًالخامسًلوزراءًالعمل

 اإلسالميالتوقيع على النظام األساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون )ب( 

32. ً ًالعامة ًاألمانة ًانتباهواصلت ًًاسترعاء ًالمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول ًإلى ًالنظامًضرورة توقيع
األساسيًلمركزًالعملًالتابعًللمنظمةًوالتصديقًعليهًلتسهيلًانطالقًعملهًفيًالوقتًالمناسب.ً

ً ًاإلشارة ًتجدر ًالصدد، ًهذا ًصوفي ًاالستعراض، ًقيد ًالفترة ًخالل ًأنه ًإلى ًاإلشارة ادقتًتجدر
مملكةًالبحرينًعلىًالنظامًاألساسيًلمركزًالعملًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي.ًباإلضافةًإلىً
ذلك،ًوقعتًجمهوريةًتوغوًعلىًالنظامًاألساسيًلمركزًالعملًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًفيً

ً،ًونتيجةًلذلك،ًبلغًعددًالدولًاألعضاء2221مقرًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًفيًجدةًفيًأبريلً
ً،صدقتًعلىًاالتفاقيةًحتىًاآلنًو(.22ًالتيًوقعتًعلىًالنظامًاألساسيًلمركزًالعملًثمانيةً)

 )أذربيجانًوالبحرين(.وهماًدولتانًمنًهذهًالدولً

ًتقدم،ًًضوءوفيً .33 تجدرًاإلشارةًإلىًأنًالنظامًاألساسيًلمركزًالعملًالتابعًلمنظمةًالتعاونًما
ً ًمؤقتا  ًيطبَّق ًسوف ًأنه ًعلى ًينص ًاإلسالمي ًعن ًيقل ًال ًما ًتوقيع ًفي12ًًعند ًأعضاء دول

ًتقدمً ًعندما ًنهائي ًبشكل ًالنفاذ ًحيز ًحينًسيدخل ًفي ًعليه، ًصكوَك12ًًالمنظمة ًأعضاء دول
 تصديقهاًعليه.

ًت .34 ًوعليه، ًجدد ًالعامة ًجميعًًطلبهااألمانة ًاستكمال ًالمنظمة ًفي ًاألخرى ًاألعضاء ًالدول من
 سيًالمذكورًفيًأقربًفرصةًممكنة.الترتيباتًالالزمةًلالنضمامًإلىًالنظامًاألسا

 واصدارات  تدريبية )ج( دورات

ًًواصل .35 ًً،أنقرةمركز ًإطار ًلمهامهفي ًمجالأدائه ًفي ًتدريبية ًبرامج ًتنظيم ًالمهاراتًً، تطوير
ًبتنظيمً ًاالستعراض ًقيد ًالفترة ًخالل ًالمركز ًقام ًوعليه ًبالمنظمة، ًاألعضاء ًالدول لمصلحة

 :)افتراضيا(ًالنشاطاتًالتالية

شةًعملًحولً"التحدياتًالناشئةًفيًقطاعًالتعليمًوالتدريبًالتقنيًوالمهنيًواتجاهاتًتنميةً(ًوًر1
2221ًً/14/1-11القدراتًفيًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي"،ً

سوقًالعمل"،ًنظمًمعلوماتًفعالةًتختصًبلً"بناءًالقدراتًالمؤسسيةًل(ًورشةًعملًتدريبيةًحًو2
1-4ً/2/2221ً
11/2/2221ً"،ًلقطاعًالخاصًفيًتنميةًالمهاراتبرًاإلنترنتًحولً"تعزيزًمشاركةًا(ًندوةًع3
ً؛11ً/3/2221ً-2ً،“للمرأةًوتمكينهاًًريادةًاألعمالحولً"النهوضًبمهاراتًً(ًدورةًتدريب4
5ً ًاستراتيجية ً"تطوير ًحول ًتدريبية ًعمل ًورشة )ً ًًوللناجحة ًالتوظيف 21ًًً،“مهارات 1ً-مارس

ً.2221أبريلً
ًً؛2221ً/22ً/4-14ً"،دريبيةًحولً"اللوائحًالدوليةًللسالمةًوالصحةًالمهنية(ًدورةًت2
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ًالصلة7 ًذات ًاإللكترونية ًوالمواد ًاإللكتروني ًالتعلم ًمناهج ً"تطوير ًحول ًتدريبية ًدورة )،"ً11-
22/4/ً2221.ً

ًواالستجابة:2ً ًاألثر ًالجائحة: ًخالل ًالمهنية ًوالصحة ًالسالمة ًأنظمة "ً ًحول ًتدريبية ًدورة )
2/5/2221.ً

الثالثًعبرًاإلنترنتًاالجتماعًً(،İŞKURبالتعاونًمعًوكالةًالتوظيفًالتركيةً)ًأنقرة،نظمًمركزً .32
ً)ًلشبكة ًالعامة ًالتوظيف ًلخدمات ًاإلسالمي ًالتعاون ًيوميOIC-PESNETمنظمة )ً ً ًً2ً

ًتنشيط3/2/2221ًو ًالشبكةًًعمل.ًوكانًالهدفًمنًاالجتماعًإعادة التيًتأسستًًالهامة،هذه
ً ًعام ًًو2214في .ً ًمؤسسات72ًحضراالجتماع ًمن ًالعامةًممثال  ًالتوظيف ًخدمات /وكاالت

واعتمدواًوثيقتينًًدولةًعضوًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي.ًوناقشًالمشاركوًن32ًالوطنيةًفيً
ًو"خطةًعملًشبكةًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًلخدماتًهامتينًللشبكة ً"قواعدًاإلجراءات" ؛ًوهما

 ".OIC-PESNET 2021-2022التوظيفًالعامةً

ًإصدارًًأنقرةمركزًًقدمً .37 ا ".ً"تقرير سوق العمل في منظمة التعاون اإلسالميمن2222ًًأيض 
ً ًفيًويعرض ًاألعضاء ًالدول ًفي ًالرئيسية ًالعمل ًسوق ًالتجاهات ًمعمق ا ًتقييم ا ًاإلصدار هذا

ًالمهمًال ًالمجال ًهذا ًفي ًالرئيسية ًوالتحديات ًالحالي ًالوضع ًعلى ًالضوء ًتسليط ًبهدف منظمة
فصلًلتسليطًًتخصيص،ًلذلكًتمًكوروناتمًإعدادًهذاًالتقريرًأثناءًجائحةًًووفهمهاًبشكلًأفضل.ً

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

 )د( مبادرات البنك اإلسالمي للتنمية لدعم خلق الوظائف 

ًاإلسالًأطلق .32 ًالبنك ًللتنمية، ًإطارمي ًًفي ًكورونااستجابته ًبرنامجلجائحة ًالصمودً ، تعزيز
ًالضعيفة ًللمؤسسات ًًاالقتصادي ًإلىًخلقً"سيرف" ًيهدف 314ًًتأمينًًوالذي عملًًفرصةألف

ً ًتمويل ًخالل 152ًًمن ًصغير ًمشروع ًالدولًًمؤسسة3422ًوألف ًفي ًومتوسطة صغيرة
ًالصد ًهذا ًوفي ًاإلسالمي. ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًعلى ًاآلن ًحتى ًالموافقة ًتمت 3ًد،

ً.2222مشاريعًلجيبوتيًواألردنًوفلسطينًفيًإطارًهذاًالبرنامجًخاللًعامً
شركة422ًًالتابعًللبنكًاإلسالميًللتنمية،ًوالذيًيهدفًإلىًدعمًًتمكينًالمرأًةفيًإطارًبرنامجً .31

ً ًتملكها ًومتوسطة ًتًأوصغيرة ًًسيداتديرها ًعام ًومتًشركة122ًو2221ًبحلول وسطةًصغيرة
تمتًالموافقةًحتىًاآلنًعلىًثالثةًمشاريعًللتنفيذًًً.2223بحلولًعامًسيداتًًتديرهاًأوتملكهاً

ًمليونًدوالرًأمريكي.32.2ًقيمةًاإلجماليةًللبرنامجًوالفيًبوركيناًفاسو،ًنيجيريا.ًواليمنً
ًالمرًأًطور .42 ًلتمكين ًالحجم ًوالمتوسطة ًالصغيرة ًالمؤسسات ًبرنامج ًللتنمية ًاإلسالمي ًفيًالبنك ة

ً ًإغرب ًالحجم ًوالمتوسطة ًالصغيرة ًالمشاريع ًدعم ًإلى ًيهدف ًالذي ًفريقيا ًالتي ديرهاًتًأوتملكها
ًوالشركات ًًسيدات ًضمن ًجدا ًالالصغيرة ًسلسلة ًقيمة ًوالسنغالًالنتاج ًوالنيجر ًغينيا ًفي األرز
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ً ًوسيراليون. ًوتم ًمبلغ ًتخصيص ًالبرنامج ًهذا ًإطار ًألغراض11.25ًًفي ًأمريكي ًدوالر مليون
 تثمار.االس

 :ينالبينييين والستثمار اإلسالمي ةرابعاا: التجار 

اتسمتًأنشطةًالتجارةًاإلسالميةًالبينيةًباتخاذًإجراءاتًومبادراتًتعاونيةًفيًمجالًتعزيزًالتجارةً .41
ًوتشجيعائتمانًالصادرات،ًفضالًعنًتطويرًقطاعًالمنتجاتًالحاللًًوتأمينوتمويلهاًوتسهيلهاً
بينًبلدانًالجنوبًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي،ًفيماًالقدراتًًوبناءاالستثمارًوالتعاونً

 التنسيقًمعًالشركاءًاإلقليميينًوالدوليين.ًعملياتًبماًفيًذلكًمختلفًالمشاوراتًًو

 لمحة عن آخر المستجدات في مجال التجارة اإلسالمية البينية (أ

حجمًالتجارةًاإلسالميةًصافيًبلغًً،2221عامًًفيًوفقا ًلبياناتًالمركزًاإلسالميًلتنميةًالتجارة .42
مليارًدوالرًأمريكيًفي321.4ًًًبـًمقارنة،2211ًمليارًدوالرًأمريكيًفيًعام352.4ًًًالبينية
ًوالمنتجاتً،النفطًهاأسعارًالسلعًبماًفيًتقلبًسبببً%2.1هذاًالنقصًالبالغًجاءًًو،2212ًعامً

،ًوكذلكًعدمًتنفيذًالعديدًمنًواليوروًالدوالرًصرفباإلضافةًالىًتقلباتًسعرًًالغذائيةالتعدينيةًًو
ًالثنائي ًالتجارية ًوبالفعلً.ةواإلقليميًةاالتفاقيات ،ً ًانخفضت ًالتجارة ًحصة ًاإلسالمية ًمنالبينية

فيًعامًً%12.15ًإلى2212ًفيًعامًً%21.21ًمنلتجارةًالخارجيةًللدولًاألعضاءًإجماليًا
2211ًً ًنتيجة ًعدد ًالانخفاض ًمن ًشركاء ًمنظمالرئيسيين ًهذهًداخل ًخالل ًاإلسالمي ًالتعاون ة
 الفترة.

43. ً ًعام ًً،2211في ًالبلدان ًًالرئيسيةكانت ًفي ًالبينيةالمنخرطة ًاإلسالمية ًاإلماراتًًالتجارة هي:
ًومصر، ًوإندونيسيا، ًوماليزيا، ًوتركيا، ًالسعودية، ًالعربية ًوالمملكة ًالمتحدة، وعمان،ًًالعربية

ً ًالبلدان ًهذه ًاستحوذت ًوإيران. ًوالعراق، ًوباكستان، ًلمنظمةًً٪72.1على ًالبينية ًالتجارة من
ًمليارًدوالرًأمريكي.417.2ًاإلسالميًبإجماليًًتعاوًنال

-فيً"برنامجًعملًمنظمةًالتعاونًاإلسالميالمسطرًهدفًبلداًال21ًحققًنحوً،2211ًفيًعامً .44
2225ً ًنسبة ًالبينية ًاإلسالمية ًالتجارة ًببلوغ ًالمتعلق ًالسودانً.25%" ًهي: ًالدول ًاليمنًوًهذه

ًجيبًو ًًوًالصومالًووتي ًًوأفغانستان ًًوغامبيا ًًوالنيجر ًًوطاجيكستان ًًولبنان ًًوتوغو بنينًًوسوريا
جزرًًوًوقيرغيزستانًوباكستانًوالسنغالًومصرًوماليًوعمانًوأوغنداًواألردنالبحرينًًوسيراليونًًو

ًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًوأوزبكستانًوالمملكةًالعربيةًالسعوديةًوًالقمرًوكوتًديفوارًوتركمانستان
 وتشاد.

ًبا .45 ًيتعلق ًفيما ًمنظمة ًلدول ًالعالمية ًًالتعاوًنلتجارة ًكمجموعة، ًًانخفضتاإلسالمي الدولًحصة
تريليونًدوالرًأمريكيًفيًعام3.2ًًًإلى2212ًتريليونًدوالرًأمريكيًفيًعام3.1ًًًمنًاإلسالمية

2211ً ًأي ً%2.3ًقدرهًبتراجع، ًأسعارًو. ًتقلب ًنتيجة ًذلك ًالسلعًكان ًووجود ًجمركيةً، حواجز
ًواالستثمار ًالتجارة ًأمام ًجمركية ًً،وغير ًالعالميين. ًوالتجارة ًلالقتصاد ًالهشة ًًووالبيئة بلغتًقد
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ًال ًمنظمة ًدول ًفي ًالتجارة ًحصة ًتعاون ًً%1.3اإلسالمي ًعام منًً%1.5ًمقابل2212ًفي
 .%2.1ًبنموًنسبته،ًأي2211ًالتجارةًالعالميةًفيًعامً

ًالعالمية،ًمنًال .42 ًلتقديراتًمنظمةًالتجارة متوقعًأنًتنخفضًالتدفقاتًالتجاريةًالعالميةًبنسبةًوفق ا
ً ًبين ًً٪32وً٪13تتراوح ًعام 2222ًًفي ًجائحة ًكورونابسبب ًاألحوال. ًأفضل ًمنًوفي ًكان ،

.ًوللتحققًمنًاآلثار2222ًفيًعامًً٪12.1المتوقعًأنًتنخفضًتجارةًالبضائعًالعالميةًبنسبةً
مةًالتعاونًاإلسالمي،ًتجدرًاإلشارةًإلىًعلىًتجارةًالبلدانًاألعضاءًفيًمنظًجائحةالمحتملةًلل

ًالبلدانًيتركزًبشكلًكبيرًعلىًالمواردًوالمنتجاتًالقائمةًعلىًالسلعً أنًهيكلًالصادراتًلهذه
يؤثرًبشكلًكبيرًعلىًالتدفقاتًوفًاألساسية.ًلذلك،ًفإنًاالنخفاضًالحادًفيًأسعارًالسلعًس

ً ًالعالم ًبقية ًمع ًليس ًالتجارية ًفحسب ًولكن ًدولفيما ًكذلكًمنظمةالًبين ًالتغيراتًًو. ًتقدير يتم
ًعلىًالمستوياتًالحاليةًألسعارًالسلعًاألساسيةًالتيًًالمحتملةًفيًالتدفقاتًالتجارية ًأعلنبناء 

 عنهاًصندوقًالنقدًالدولي،ًومنًخاللًوضعًالمزيدًمنًاالفتراضاتًحولًمستوياتًاألسعار.

،ًوبافتراض2211ًلعامًًعالمياةًالمباشرةًاالنخفاضًالمتوقعًفيًاالستثماراتًاألجنبيالىًًباالنظر .47
اًًالتعاوًنأنًبلدانًمنظمةً ،ًفمن2222ً(ًفيًعامً٪42)ًنفسهًالحجمباإلسالميًستشهدًانخفاض 

ً ًًانخفاضالمتوقع ًاألجنبيًالمباشر ًتدفقاتًاالستثمار ًالى ًالدول ًمن مليار24ًًمنظمةًإلىًأقل
ً ًعام ًفي ًأمريكي 2222ًدوالر ًهذا. ًًويفوق ًتدفقاالنخفاض ًفي ًاالستثمار ًات االنخفاضًبكثير

ًحدث ًًالذي ًًةاألزمخالل ًالعالمية ًالتعاونًً،2221-2222المالية ًمنظمة ًبلدان ًشهدت حيث
ً ًمن ا ًانخفاض  173ًًاإلسالمي ًعام ًفي ًأمريكي ًدوالر 2222ًًمليار ًعام132ًًإلى ًفي مليار ا

،ًتحاولًالعديدًةالجائحللحدًمنًآثارًًوفيًإجماليًالتدفقاتًالوافدة.ًً٪23ًأيًماًيعادلًً،2221
ًاالستخدامً ًوتعزيز ًاالستثمار، ًعلى ًالموافقة ًإجراءات ًتسريع ًالعالم ًأنحاء ًجميع ًفي ًالبلدان من

فيًلبحثًوالتطويرًلبرامجًاحوافزًًوضعالمكثفًلألدواتًوالمنصاتًاإللكترونيةًعبرًاإلنترنت،ًًو
2222ًًاألونكتاد،)ًوالشركاتًالمحليةالصحةًللتخفيفًمنًالتأثيرًعلىًتدفقاتًاالستثمارًمجالً

 ب(.
 تمويل التجارة وتأمين ائتمان الصادرات (ب

المؤسسةًاإلسالميةًالدوليةًلتمويلًالتجارة،ًنيابةًعنًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةًًاستضافت .42
حول25ً/1/2221ًًوبالتنسيقًمعًجامعةًالدولًالعربية،ًندوةًرفيعةًالمستوىًعبرًاإلنترنتًفيً

ًم ًمن ًالثانية ًالمرحلة ًدور ً)ًالمساعدةبادرة ًالعربية ًللدول ًالتجارة ًأجل ًمن ًفي2.2ًافتياس )
ًل ًالسلبية ًاآلثار ًمن ًكوروناالتخفيف ًوباء ًوشركاءًًجمعتًو. ًالمستوى ًرفيعي ًمسؤولين الندوة

ًمنً)افتياس(حولًنجاحًالمرحلةًاألولىًمنًبرنامجًًاتالمناقشًدارتوممثلينًعنًالدول،ًحيثً
فذًنتًوسوف.ً(2.2افتياسً)فيماًيتعلقًبتصميمًوتنفيذًدًلهًاالعداينبغيًماً،ًًو2212إلى2214ًً



OIC/COMCEC-37/2021 

13 

 

ً ًجائحة ًخالل ًالثانيةًمنًالبرنامج ًالمرحلة ًالجائحةًلتخفيفًاألثرًالسلبيًكورونا ًبعد ًما وحقبة
 علىًالتجارةًالبينيةًبينًالدولًالعربية.

41. ً ًًإطارفي ًاألفريقية"برنامج ًالعربية ًالتجارة ً"جسور ًثالث ًاستضافت ،ً ًالقطمؤسسات اعًمن
،ًحولًمكونات4ً/2/2221ًالخاصًفيًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةًندوةًعبرًاإلنترنتًفيً

ًشاركًفيًالندوةًكلًوتمويلًالتجارةًواالستثمارًالرئيسيةًالتيًتهدفًإلىًتعزيزًالتجارةًاإلقليمية.ً
ً ًًالمؤسسةمن ًالتجارةالدولية ًلتمويل ًاالستثماً،اإلسالمية ًلتأمين ًاإلسالمية ًوائتمانًوالمؤسسة ر

بالتعاونًمعًمنتدىًاألعمالًلمجموعةً،ًوالمؤسسةًاإلسالميةًلتنميةًالقطاعًالخاصً،الصادرات
تنمويةًاتًالمؤسسمنًالمشارك1222ًًأكثرًمنًًالندوة.ًوحضرً"ًثقةً"البنكًاإلسالميًللتنميةً

ًالًو ًًوالصناديق ًًوالسيادية ًاالبنوك ًًستثمارشركات ًًوواألسهم ًخاصة ًالحكًوًوممثلكذلك ًعن ًاتمن
 وقطاعًالشركات.

تمًً،علىًالدعمًالمتعلقًباالستثمارًوالتجارةًوالتأمينفيهاًانصّبًالتركيزًالتيًً،الندوةهذهًًخالل .52
ً ًالرئيسيةًاستعراض ًالصناعات ًسيما ًال ًالمنطقتين، ًبين ًالمحتملة ًواالستثمارية ًالتجارية الفرص

ًواألدوية ًوالصحة ًالزراعية، ًفكاألغذية ًومعداته، ًالبناء ًومواد ًع، ًوالمعداتًًنضال  اآلالت
واسُتكشفتًالمشاريعًواألنشطةًالتيًتنطويًعلىًنموًاالستثمارًالمرتبطًبالتجارةًونقلًً،الكهربائية

ًواإلفريقية ًالعربية ًالبلدان ًبين ًوالتكنولوجيا ًًوً.المعارف ًالبرنامج ًعضوية ًنطاق ًتوسيع تمًابتغاء
ًاالستث ًنمو ًعلى ًتنطوي ًالتي ًواألنشطة ًالمشاريع ًونقلًاستكشاف ًوالمعرفة ًبالتجارة ًالمرتبط مار

جسورًالتجارةًالعربيةًبرنامجً"التكنولوجياًبينًالدولًالعربيةًواألفريقيةًبهدفًتنميةًقاعدةًأعضاءً
ًًوً"األفريقية ًالمانحين ًمتعدد ًبرنامج ًاهو ًوالمنظماتمن ًالشراكاتًًوً،لدول ًمن ًلالستفادة مصمم

ً ًالقائمة، ًالشراكات ًوتقوية ًالجديدة، ًالمنطقتينًالتجارية ًبين ًواالستثمار ًالتجارة ًتدفقات وزيادة
البنكًاإلسالميًللتنمية،ًكالًمنًًتشملًعضويةًالبرنامجًفيًالوقتًالحاليًوًالعربيةًواألفريقية.

ً ًوالمؤسسة ًواالدولية ًاالستثمار ًلتأمين ًاإلسالمية ًوالمؤسسة ًالتجارة، ًلتمويل ئتمانًاإلسالمية
،ًفيًإفريقياًالعربيًللتنميةًاالقتصاديةًالمصرف،ًًوواالستيراديرًدللتصًفريقيالصادرات،ًوالبنكًاإل

ً ًاألعضاء ًللدول ًتمثيل ًمع ًاألوبك ًيوصندوق ًمن ًكال ًوالمغربًضم ًومصر ًوالكاميرون بنين
 .والسنغالًوتوجوًوتونس

ًأفريقيا،المؤسسةًالدوليةًاإلسالميةًلتمويلًالتجارة،ًبالتعاونًمعًالبنكًالمركزيًلدولًغربًًنظمت .51
العمالتًالرقميةًنظامًحولًاالتجاهاتًوالتطوراتًفيًً،12/2/2221افتراضيةًفيًًورشةًعمل

سلطتًورشةًًوللبنكًالمركزيًوتأثيرهًالمحتملًعلىًالتجارةًاإلقليميةًبينًدولًغربًإفريقياًودولي ا.ً
ًالعالمً ًأنحاء ًجميع ًفي ًالرقمية ًبالعمالت ًالمركزية ًللبنوك ًالمتزايد ًاالهتمام ًعلى ًالضوء العمل

ًًهدفب ًيتبنى ًأن ًإفريقيا ًغرب ًلدول ًالمركزي ًللمصرف ًيمكن ًكيف ًاستكشاف ًالنظام فيًهذا
 ًعملياته.
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 تسهيل التجارة (ج

ضرورةًإنفاذًمختلفًصكوكًالمنظمةًإلىًالدولًاألعضاءًًاسترعاءًانتباهاألمانةًالعامةًًواصلت .52
ًالم ًالتجارية ًالمفاوضات ًلجنة ًأن ًمن ًوبالرغم ًالتجارة. ًمجال ًفي ًاألطراف ًبنظامًمتعددة عنية

ًالتجارية ًًاألفضلية ًفي ًالفترة ًخالل ًاجتماعها ًعقد ًمن ًتتمكن ًلم ًاإلسالمي ًالتعاون قيدًمنظمة
ً ًفي ًاالستعراض ًالمنظمةًهذا ًاتفاقيات ًعلى ًوالتصديق ًالتوقيع ًحالة ًإرفاق ًتم ًفقد التقرير،

ًالتقًر يرً)الملحقًاالقتصادية،ًومنهاًنظامًاألفضليةًالتجاريةًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي،ًبهذا
1.) 

ًالتيًتشملهاًاالمتيازاتًالجمركيةًفيًإطارًًدولةًعضواً 14ًًأرسلت .53 فيًالمنظمةًقوائمًمنتجاتها
نظامًاألفضليةًالتجاريةًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًإلىًأمانةًلجنةًالمفاوضاتًالتجارية.ًوهذهً

ًوالكويتًوالمغ ربًوُعمانًوقطرًوتركياًالدولًهيًالسعوديةًوالبحرينًواإلماراتًالعربيةًالمتحدة
وماليزياًوسورياًوبنغالديشًوإيرانًوباكستانًواألردن.ًإضافةًإلىًذلك،ًأشعرتًكلًمنًباكستانً
وبنغالديشًواألردنًوالمغربًوتركياًأمانةًلجنةًالمفاوضاتًالتجاريةًبماًاتخذتهًمنًتدابيرًداخليةً

 مةًالتعاونًاإلسالمي.لتنفيذًقواعدًالمنشأًالخاصةًبنظامًاألفضليةًالتجاريةًفيًمنظ

طلبتًأمانةًلجنةًالمفاوضاتًالتجاريةًمنًالدولًاألعضاءًالمعنيةًإشعارهاًبماًسوفًتتخذهًمنً .54
تدابيرًداخليةًلتنفيذًقواعدًمنشأًنظامًاألفضليةًالتجاريةًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًفيًأقربً

شًوباكستانًواألردنًوإيرانًفرصةًممكنة.ًورحبتًاللجنةًبتقديمًكلًمنًتركياًوماليزياًوبنغالدي
 قوائمًامتيازاتًحديثةًألمانةًلجنةًالمفاوضات.

عملياتًتوقيعًأوًتصديقًاالتفاقياتًبعدًًكمل،ًيتعينًتجديدًالدعوةًللدولًاألعضاءًالتيًلمًتعليه .55
لكًفيًأقربًفرصةًممكنة.ًوفيًالسياقًتبادرًإلىًاالقتصاديةًلمنظمةًالتعاونًاإلسالميًإلىًأنً

ًتًر ًقد ًنفسه، ًالتجارية ًاألفضلية ًنظام ًوقعتًوصدقت ًالتي ًالدولًاألعضاء ًالتعاونًلغب منظمة
اإلسالميًفيًإرسالًالمستنداتًالمطلوبة،ًوفقا ًللفقراتًالواردةًفيًهذاًالشأنًفيًقراراتًكلًمنً

كومسيك.ًويشملًذلكًتقديمًتخفيضاتهاًالسنويةًالمحددةًإلىًجانبًقائمةًوزراءًالخارجيةًًومجلسً
الجداولًالزمنيةًلالمتيازات(ًوعّيناتًمنًالشهاداتًوعيناتًمطبوعةًمنًاألختامًالتيًالمنتجاتً)

 ُتستخدمًفيًجماركهاًوإكمالًتشريعاتهاًالداخليةًوتدابيرهاًاإلدارية.

ًلمنظمةًانعقد  .52 ًالتجارية ًالمفاوضات ًلجنة ًافتراضياًاجتماع ًاإلسالمي ًًًًًًًًًًًيوميًالتعاون
اًحولًًرةًدولةًعضو.بمشاركةًإحدىًعش2/2ً/2221ًو1 وقدمًمكتبًتنسيقًالكومسيكًعرض 

الخلفيةًالتاريخيةًوالتطوراتًاألخيرةًالمتعلقةًبنظامًاألفضليةًالتجاريةًلمنظمةًالتعاونًاإلسالمي.ً
ً ًلتنمية ًاإلسالمي ًالمركز ًقدم ًالتجارية،ًًالتجارة،كما ًالمفاوضات ًللجنة ًالمشتركة ًاألمانة بصفته

التعاونًاإلسالميًعلىًًمنظمة-التجاريةًًألفضليةةًالمحتملةًلنظامًاعرضا ًعنًاآلثارًاالقتصادي
الدولًالمشاركةًالمعنية.ًواتخذتًاللجنةًقراراتًمهمةًبشأنًخارطةًالطريقًلتنفيذًبنظامًاألفضليةً
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ًأنً ًاالجتماع ًوقرر ًالمشاركة. ًالدول ًمن ًقيمة ًبمساهمة ًاإلسالمي ًالتعاون ًلمنظمة التجارية
ًالكًو ًتنسيق ًمكتب ًالمشتركةًيواصل ًاألمانة ًبصفتهما ًالتجارة، ًلتنمية ًاإلسالمي ًوالمركز مسيك

المستقبلًًاألخرىًفيالجهودًالمتعلقةًبانضمامًالدولًاألعضاءًًالتجارية،ًتعزيزللجنةًالمفاوضاتً
العديدًمنًاألنشطةًفيًمجالًبناءًالقدراتًمنًأجلًتوضيحًالقضاياًالفنيةًًالنظامًوتنظيمإلىًهذاً

 نظامًاألفضليةًالتجاريةًوتنفيذها.ًالمتعلقةًبتحديث

 )د( برامج بناء القدرات في مجال التجارة
عملًًحلقةومجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةً"ًالدارًالبيضاءمركزًمركزًأنقرةًبالتعاونًمعًًنظم .57

تدريبيةًافتراضيةًحولًجمعًالبياناتًوتحليلًالتجارةًفيًالخدماتًبينًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةً
اًمشاركً 222ً.ًًوحضرًالورشةًنحو25ً/3ً/2221ًإلى23ًًإلسالمي"ًفيًالفترةًمنًالتعاونًا

ً ًفي ًالتجارة ًووزارات ًالمركزية ًوالبنوك ًالوطنية ًاإلحصائية ًالمكاتب ًفي32ًًمن ًعضو دولة
ًلألمنًًمنظمةال ًاإلسالمية ًالمنظمة ًذلك ًفي ًبما ًالدولية ًالمنظمات ًعن ًممثلين ًإلى باإلضافة

ً ًالتجارة ًومركز ًومؤتمرالغذائي ًًالعالمي ًوالتنمية ًللتجارة ًالمتحدة ًاإلحصاءاتاألمم فيًًوشعبة
 األممًالمتحدةًومنظمةًالتجارةًالعالمية.

حلقةًإلىًالتعريفًبمنهجياتًجديدةًلجمعًومواءمةًوتحليلًبياناتًالتجارةًفيًالخدماتًالًهدفتًً .52
قًجديدةًباستخدامًهذهًأسواًمفاتحةللمشاركينًومساعدةًالمفاوضينًفيًالتجارةًفيًالخدماتًعلىً

ًتحقيقً ًمع ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًإطار ًفي ًالبينية ًالخدمات ًتجارة ًتعزيز ًبهدف البيانات
ً ًعام ًحتى ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًعمل ًلخطة ًالصلة ًذات ًالتنمية2225ًًاألهداف وأهداف

 المستدامةًذاتًالصلة.

 تشجيع الستثمار 

مجلسًوزراءًالخارجية،ًستنظمًاألمانةًالعامة،ًبالتنسيقًمعًقرارًالدورةًالسابعةًواألربعينًللًوفقا .51
اإلسالميًفيًالتعاونًمنظمةًذاتًالصلة،ًمنتدىًاستثمارًمنظمةًالالدولةًالمضيفةًومؤسساتً

عنًًتصوريةمذكرةًً،المعنيةاألمانةًالعامة،ًبالتعاونًمعًمؤسساتهاًوقدًأعدتً.2222ًعامًإفريقياً
ً ًبصدد ًالعامة ًواألمانة ًالمنتدى. ًفي ًاألعضاء ًاألفريقية ًبالدول ًالستضافةًالاالتصال منظمة

 فيًالوقتًالمناسب.ًالمنتدىًمكانًوموعداإلعالنًعنًسيتمًًوًالمنتدىًالمذكور

الهدفًالرئيسيًللمنتدىًهوًاستكشافًفرصًاالستثمارًفيًمختلفًقطاعاتًاالقتصاداتًالوطنيةً .22
ً ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًاألفريقية ًالدول ًفي ًفيًاإلسالمالتعاون ًالرائدة ًالدول ًمع ًوالتعاون ي،

ًتحقيقًمنظمةًمنًأجلًال ًبعدالجائحةًالتنميةًالمستدامةًفيًأفريقياًخاللًفترة .ًوستشملًهاوما
األخرىًللمنتدى،ًمنًبينًأمورًأخرى:ًتحديدًاألطرًوالدوافعً،ًوالمساهمةًفيًاألساسيةًاألهدافً

ً ًفي ًاألعضاء ًاألفريقية ًالدول ًفي ًمواتية ًأعمال ًلًوً،نظمةمالبيئة ًفرصة األعمالًًروادخلق
توفيرًمنصةًألصحابًًوً،الستكشافًالتحدياتًوالفرصًفيًقطاعاتًالسلعًاالستراتيجيةًالرئيسية
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ً ًمباشرة ًلاللتقاء ًوالخاص ًالعام ًالقطاعين ًمن ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًفي صانعيًبالمصلحة
ًحًو ًاألفكار ًتبادل ًبهدف ًواإلقليمي ًالوطني ًالمستويين ًعلى ًمناخًالسياسات ًتحسين ًطرق ل

ًالتنافسيةًًوفيرتًوً،األعمال ًالقدرة ًتعزيز ًطرق ًلمناقشة ًوالتجارية ًالعامة ًالفاعلة ًللجهات الفرصة
 منًخاللًتبادلًوجهاتًالنظرًحولًقضاياًمثلًالوصولًإلىًالتمويلًواألسواقًالخارجية.
 

 الستثمارية منظمة التعاون اإلسالمي لتسوية المنازعاتدائمة لإنشاء آلية  (د

األميَنًالعامًاق،ً-1/43رقمًًهاقراًربموجبًً،مجلسًوزراءًالخارجيةلًًنًوالثالثةًواألربعةًدوًرالًتكلف .21
ًاإلسالمي ًالتعاون ًً،لمنظمة ًومؤسسات ًواألجهزة ًاألعضاء ًالدول ًمع ًوبالتشاور ذاتًالمنظمة

نًكومسيك،ًباقتراحًطرائقًإلنشاءًهيئةًدائمةًلتسويةًالمنازعاتًالناشئةًعومنًضمنهاًالصلة،ً
ً ًفي ًاألعضاء ًالدول ًبين ًفيما ًاالستثمارات ًوضمان ًوحماية ًتعزيز ًهذاًالاتفاقية ًوفي منظمة.

ً ًالعامةالسياق، ًاألمانة ًاإلسالميًً،أعدت ًوالبنك ًالتجارة ًلتنمية ًاإلسالمي ًالمركز ًمع بالتنسيق
ًاتثماًراتفاقيةًاالستالناشئةًعنًإنشاءًآليةًدائمةًلتسويةًالمنازعاتًةًبشأنًيتصوًرورقةً،ًللتنمية

ً ًأعاله. ًالالمذكورة ًهذه ًُقدمت ًالوقد ًًيةًرتصًوورقة ًالسادسة ًالدورة ًإلى ًوزراءًلواألربعين مجلس
كماًتمً،2ً/3/2211ًو1ًًيومياإلماراتًالعربيةًالمتحدةًب،ًالتيًعقدتًفيًأبوًظبيًالخارجية
 .2211علىًالدولًاألعضاءًفيًفبرايرًتعميمهاً

فيًنيامي،ًًتيًُعقدتالًالخارجية،األربعونًلمجلسًوزراءًًوًةالسابعالدورةًًتأشاًرًذلك،علىًًبناءً  .22
الواردةًفيًتقريرًاألمينًالعامً)القرارًتصوريةًورقةًالال،ًإلى2222ً،ًفيًنوفمبرًرجمهوريةًالنيج

دائمةًتابعةًلمنظمةًالتعاونًاإلسالميًآليةًالتيًاقترحتًطرائقًإنشاءًً(،قًفقرةًب-2/47رقمً
حًالعضويةًلفريقًخبراءًحكوميًورقةًالمفاهيمًإلىًاجتماعًمفتًووطلبًمنًاألمانةًالعامةًتقديمً

منظمةًذاتًالصلةًبهدفًال،ًلتمكينًالمزيدًمنًالمناقشاتًبينًالدولًاألعضاءًومؤسساتًدولي
تعذرًعقدًاجتماعًفريقًالخبراءًوقدًتحديدًاألساليبًالمناسبةًلتحقيقًمتطلباتًاالتفاقيةًأعاله.ً

ًمنًعامً ًالنصفًاألول سيتمًاالتفاقًعلىًمواعيدًاالجتماعًًوًكورونا،سببًجائحةًب2221ًفي
 واإلبالغًعنهاًفيًالوقتًالمناسب.

 تطوير قطاع المنتجات الحالل (ه

ًالمواصفاتً .23 ًلمعهد ًعشر ًالخامسة ًالعمومية ًوالجمعية ًالعشرين ًاإلدارة ًمجلس ًاجتماعي ًعقد تم
ً ًاإلسالمية ًللدول ًيوميً)سميك(والمقاييس ًالتوالي ًعلى 3ًًو2ًًافتراضيا 2222ًنوفمبر وافقًًو.

مجلسًاإلدارةًفيًدورتهًالعشرينًواجتماعًالجمعيةًالعموميةًالخامسًعشرًعلىًعضويةًكلًمنً
ًوج ًالشعبية ًبنجالديش ًجمهورية ًاليمنية ًوالجمهورية ًتشاد ًمهورية ًمعهدًبصفة ًفي ًجدد أعضاء

 .1ً/1/2221اعتبار اًمنًًعلىًأنًيبدأًسريانً،اإلسالميةًللبلدانالمواصفاتًوالمقاييسً

ًًتماشياً  .24 ًقرار ًمع ًالثامنةًًةالسابعالدروة ًالعالمية ًالقمة ًُعقدت ًالخارجية، ًوزراء ًلمجلس واألربعين
ًاللل ًمنتجات ًجميع ًمن ًحالل ًللجميع، ً"حالل ًشعار ًتحت ًإلىًالنواحيحالل ًاإلنتاج ًمن ،
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في2020ًًديسمبر23ًًإلى21ًًهذاًالحدثًالكبيرًلمدةًثالثةًأيامًكاملةًمنًًتنظيماالستهالك".ًتمً
للمؤتمراتًباإلضافةًإلىًمتابعتهًعبرًاإلنترنتًمنًجميعًأنحاءًًفيًإسطنبول،ًتركيا‘بولمانمركزً

ً ًًوالعالم. ًالفعالية ًهذه ًللدولًنظم ًوالمقاييس ًالمواصفات ًومعهد ًالتجارة ًلتنمية ًاإلسالمي المركز
 اإلسالمية.

 لتدريبًالتالية:)سميك(ًدوراتًااإلسالميةًًللبلدانمعهدًالمواصفاتًوالمقاييسًًنظم .25

تدريبًلمدةًيومينًلموظفيًإدارةًالمواصفاتًوالمقاييسًبالهيئةًالعامةًللصناعةًدورةًًأ(
ًالكًو ًُعقديبدولة ًًتت، ًيومي 15ًًو14ًافتراضيا 2222ًديسمبر .ً ًباللغةًوكان التدريب

ًالعربية.
نًفيًالفترةًمعقدتًافتراضياًً،المتطلباتًالعامةًلألغذيةًالحاللًحولتدريبًدورةًب(ً
12ًً 12ً/2/2221ًإلى ًالتدريب ًوحضر ًمعهد41ًً. ًفي ًاألعضاء ًالدول ًمن خبير ا

ً.اإلسالميةًلبلدانصفاتًوالمقاييسًلالموا
"ًنظامًالمعلوماتًبالمعهد"إجراءاتًالعملًالفنيًًودورةًتدريبيةًألعضاءًالمعهدًحولج(ً
أعضاءًلمعهدًورؤساءًًولأمناءًاللجنةًالفنيةًًها.ًحضًر1ً/3/2221فيًًافتراضياًتعقد

ً.شرفوًالنظامومالفنيةًاللجانً
ً ًد( ًحول ًدورة ًالحالل ًشهادة ًتقدم ًالتي ًالهيئات ًا-متطلبات ًالتدريب ًعقد سيًاسألتم

بالتعاونًمعًًالدورةمعهدًل.ًونظمتًاألمانةًالعامةًل11ً/3/2221و12ًيوميًًافتراضيا
دولًاألعضاءًمندوبا ًمنًال31ًهاً.ًوشاركًفيالتركيةجمهوريةًالوكالةًاعتمادًالحاللًفيً

ًمعهد.الفيً

لمجلسًلمدةًلمعهدًخطةًالعملًالسنويةًالمقاييسًبالًلمجلسمجموعةًفريقًالعملًالتابعةًًكملتأ .22
.ًوتشملًالخطةًبناءًالقدراتًوبرنامج3ً/2/2221ًسنواتًمنًخاللًاجتماعهاًالذيًعقدًفي3ًً

 ًالتنميةًللدولًاألعضاءًفيًالمعهد.

شاركًًو.1ً/4/2221ًًالى15ً/3ًًافتراضيا،ًمنًللجانًالفنيةاألسبوعًالتاسعًًبنجاح،معهدًالًنظم .27
ً ًًوسباألفي ًللجانًالفنيةع ًًالمخصص ًمجمع ًممثلو ًالدولي، ًالتقييسًلدولًًوالفقهًاإلسالمي هيئة

اًمن722ًًًباإلضافةًالىً،بصفتهماًمنظمتيًاتصالً،مجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربية مشارك 
 .المعهددولةًعضوًفي22ًً
 :قطاع السياحة ةخامساا: تنمي

واألربعونًلمجلسًًةبعالساأشادتًالدورةًوالثالثينًللكومسيك،ًًسادسةالفيًتقريرًالدورةًًكماًجاء .22
ًفيً ًاألعضاء ًالدول ًوشجعت ًاالسالمية، ًالسياحة ًعاصمة ًبجائزة ًباالحتفال ًالخارجية وزراء

لتعاونًاإلسالميًعلىًالمشاركةًبنشاطًفيًبرامجًاالحتفاءًالمقررًتنظيمهاًفيًمختلفًمنظمةًا

https://www.gso.org.sa/tr/course/201409?lang=ar
https://www.gso.org.sa/tr/course/201409?lang=ar
https://www.gso.org.sa/tr/course/201409?lang=ar
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ً ًتنظيم ًعلى ًاألعضاء ًالدول ًجميع ًالخارجية ًوزراء ًمجلس ًوحث ًالفائزة. ًالبلدان سنويةًفعاليات
 ً.خلًبلدانًمنظمةًالتعاونًاإلسالميداًةالسياحيًاتعزيزًالتدفقلتعنًالسياحةًاإلسالميةً

 ة عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحةالدورة الحادي (أ

ًًتقدمت .21 ًأذربيجان ًالجمهورية ًباقتراح ًاإلسالميًمشكورة ًللمؤتمر ًعشرة ًالحادية ًالدورة ستضافة
ً ًعام ًالسياحة ًً،2222لوزراء ًالسياحة". ًتنمية ًالمجتمعاتًالمحليةًفي ًتحتًشعارً"دور تمًوقد

ًتأجيلً ًهذه ًجائحة ًبسبب ًعلىًكورونا،الدورة ًًبناء ًوزراءًقرار ًواألربعينًلمجلس ًالسابعة الدورة
عدًمًوالًعلىًتحديدجمهوريةًأذربيجانًالسلطاتًالمعنيةًفيًًعاألمانةًالعامةًمًعملتًوالخارجية.ً

التيًيرجحًأنًتعقدًفيًالربعًاألولً السياحةللمؤتمرًاإلسالميًلوزراءًًةعشًرًةالحاديًللدورةالجديدً
 .2221عامًمنً

استعراضًًالسياحةاإلسالميًلوزراءًًللمؤتمرلدورةًالحاديةًعشرةًالمقترحًلجدولًاألعمالًًيشمل .72
ًالمؤتمراإلسالميًبشأنًتنميةًالسياحةًوقراراتًًعاوًنبنودًالتالية:ًتنفيذًإطارًمنظمةًالتالومناقشةً

جائزةًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًلمدينةًالسياحةًًوبشأنًتنميةًالسياحة؛ًًالسياحةاإلسالميًلوزراءً
(2222-2223ً ًالدولًًو(؛ ًفي ًاإلسالمية ًالسياحة ًلتنمية ًاالستراتيجية ًالطريق ًخارطة تنفيذ

ًاإلسالمية ًالسياحة ًمعايير ًاإلسالمي؛ ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًانجازهًو،ًاألعضاء ًتم فيًمشاريعًًما
المعارضًالسياحيةًًوً،تنميةًوتعزيزًالثقافةًاإلسالميةًوالسياحةًالتراثيةًوالبنيةًالتحتيةًالسياحية؛ً

 البحوثًالسياحيةًوالتدريبًوالتسويق.ًواونًاإلسالمي؛ًلمنظمةًالتع

 0202جائزة منظمة التعاون اإلسالمي لمدينة السياحة الحتفال ب (ب

71. ً ًاالحتفال ًبترتيبات ًيتعلق ًفيما ًبمنح ًغاباال ً"مدينة ًالتعاونًلقب ًمنظمة ًفي ًالسياحة مدينة
وميةًلجمهوريةًأذربيجانً،ًتواصلتًاألمانةًالعامةًمعًوكالةًالسياحةًالحك"2222اإلسالميًلعامً

ً ًالمسألة. ًهذه ًعليهبشأن ًحفالً ً،وبناء ًستنظم ًأنها ًأذربيجان ًحكومة ًالمناسبةًأكدت علىًًبهذه
ًغاباال، ًفي ًسيعقد ًالذي ًالسياحة، ًلوزراء ًعشر ًالحادي ًاإلسالمي ًالمؤتمر جمهوريةًًهامش

2221ًو2222ًًيمعاالتيًكانًمنًالمقررًتنفيذهاًاألنشطةًًهًتمًتأجيلًجميعإالًأنأذربيجان.ً
ً ًإطار ًفي ًاإلسالمياحتفال ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًالسياحة ًعشرةًً،مدينة ًالحادية ًالدورة وكذلك

ًال ًلوزراء ًاإلسالمي ًسياحةللمؤتمر ،ً ًجائحة ًالجديدةًًوً،كورونابسبب ًالمواعيد ًعلى ًاالتفاق سيتم
اًفيًالوقتًعنهًعالنواإل2222ًمدينةًالسياحةًفيًعامًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًالخاصًبًلحفل

 .المناسب

 برامج بناء القدرات في مجال السياحة (ج

نظمًمركزًًالتجارة،إطارًبرنامجًبناءًالقدراتًالسياحيةًوبالتعاونًمعًالمركزًالدوليًلتنميةًًفي .72
ًفيًالفترةًًالوجهاتورشةًعملًتدريبيةًعبرًاإلنترنتًحولً"استراتيجياتًتسويقًًأنقرة السياحية"
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ً 22ًًمن ًلصال22ً/3/2221ًإلى ًفي ًالوطنية ًالسياحة ًهيئات ًمنظمة24ًًح ًفي ًعضو دولة
 التعاونًاإلسالمي.

73. ً ًمركز ًًأنقرةنظم ًالضيافةًكذلك ًوخدمات ًالحالل ً"السياحة ًحول ًاإلنترنت ًعبر ًتدريبية دورة
ًًالمالئمة ًمن ًالفترة ًفي 22ًًللمسلمين" 22ً/3/2221ًًإلى ًالوطنيًًمتدربينلصالح منًالمكتب

 التعاونًمعًمركزًالسياحةًاإلسالميةًفيًماليزيا.ظمتًالدروةًبنًُوقدًً،للسياحةًفيًجزرًالقمر

ًالتدريبًاألهداف .74 ًلدورة ًًالرئيسية ًهي ًللسياحة ًالجديدة ًاالتجاهات ًحول ًرؤى ًالمالئمةتقديم
للمسلمينًودورًالحكوماتًفيًتشجيعًهذاًالقطاع،ًباإلضافةًإلىًمناقشةًالفرصًوالتحدياتًفيً

حولًطرقًووسائلًجذبًشرحاًمفصالًالمشاركونًتلقىًًحيثتطويرًوتسويقًالسياحةًالحالل.ً
ًللمبادئً ًوفق ا ًوالخدمات ًالتسهيالت ًتقديم ًخالل ًمن ًالعالم ًأنحاء ًجميع ًمن ًالمسلمين السياح

ً ًًواإلسالمية. ًأهمية ًعلى ًالضوء ًالتدريب ًدورة ًسلطت ًللمسلمين ًالمالئمة ًالبلدانًالسياحة في
الحاجةًإلىًزيادةًالوعيًوالتعاونًبينًجميعًًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًوشددتًعلى

العامًوالخاص،ًبماًفيًذلكًومنًلهًعالقةًبهذاًالمجالًفيًالقطاعينًفيًمجالًالسياحةًالعاملينً
ً ًذات ًوالوزارات ًالفنادق، ًوإدارات ًالسياحية، ًالرحالت ًالدينيةًًالصلة،منظمي والسلطات

ًواألكاديميين.ً ًيتماشىوقد ًبما ًالدورة ًهذه ًتصميم ًًتم ًالتي ًاالفتراضية ًالتدريب ًحلول ًيفدمهامع
ألنشطةًالتدريبًللمركزًوالحفاظًعلىًتحفيزًالمشاركينًمنًأجلًتقديمًخدمةًأفضلًًأنقرةمركزً

 .كوروناومشاركتهمًخاللًهذاًالوقتًالصعبًمنًاألزمةًالعالميةًبسببًجائحةً

تماشي اًمعًخارطةًالطريقًفيًإطارًبرنامجًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًللتعليمًوالتدريبًالمهنيًًو .75
ً ًوالمهني ًالتقني ًوالتدريب ًللتعليم ًاإلسالمي ًالتعاون ًلمنظمة نظمًً،2225-2222اإلستراتيجية

22ًإلىًً/21ً/3مركزًأنقرةًدورةًتدريبيةًللمدربينًحولً"السياحةًوخدماتًالضيافة"ًفيًالفترةًمنً
ًوالتدريب2221ًً/4/ ًللتعليم ًالوطنية ًالمؤسسات ًمن ًمشاركين ًًلصالح ًفي ًوالمهني 22ًالتقني

ًع ًاإلسالمي.دولة ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًضو ًأن ًفيًيذكر ًوالتقني ًالمهني ًللتعليم ًالعامة المديرية
 .،ًهيًالتيًقدمتًالتيًقدمتًالتدريبوزارةًالتربيةًالوطنيةًالتركية

حولًنظمًمركزًأنقرةًدورةًتدريبيةًًالسياحية،وتماشيا ًمعًبرنامجًبناءًالقدراتًًذلك،علىًًعالوةً .72
ًفيًالتخطيط الستراتيجي الفعال لتعزيز تنمية السياحة المستدامة" "24-22ًً 2221ًأغسطس

ً ًاإلنترنت. ًمؤتمراتًالفيديوًعبر ًخاللًمنصة ًوزارةًًومن ًالتدريبيةًخبيرًمختصًمن ًالدورة قدم
اًمنًهيئاتًالسياحةًالوطني52ًالسياحةًوالثقافةًوالفنونًفيًجمهوريةًبنينًواستفادًمنهاً ةًمشارك 

 دولةًعضوًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي.12ًفيً

ًالتخطيطًًكان .77 ًتطوير ًفي ًللمشاركين ًالتقنية ًالقدرات ًتعزيز ًهو ًالتدريبية ًللدورة ًالرئيسي الهدف
ًمواضيعً ًحول ًثاقبة ًنظرة ًالدورة ًقدمت ًكما ًبلدانهم. ًفي ًالسياحة ًبقطاع ًللنهوض االستراتيجي

والنهجًوالطريقةًواألدواتًالمستخدمةًفيًًالمستدامة،ًمفاهيمًوآثارًالتنميةًالسياحيةمنهاًًمختلفة،
 وضعًالتخطيطًاالستراتيجيًالفعالًلتنميةًالسياحةًالمستدامةًعلىًالمستويينًالوطنيًوالمحلي.
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 الحصائيات السياحية  (د

ًًنظم .72 ًالسياحة"ًأنقرةمركز ًحولً"إحصاءات ًاإلنترنت ًعبر ًتدريبيتين ًمنًًاألولىً،دورتين مقدمة
ًل ًالوطني ً)المعهد ًتونس ًفي 15ًً-13إلحصاء 2222ًديسمبر ًمقدمة( ًًوالثانية إدارةًمن

دولةًمن17ًً(ًلصالحًمكاتبًاإلحصاءًالوطنيةًفي2221ًيناير21ًً-12اإلحصاءاتًالماليزيةً)
ًدولًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي.

ًًباإلضافة .71 ًذلك، ًنظمًًوإلى ًاإلحصائية، ًالخبرات ًلتبادل ًاإلنترنت ًعبر ًندوات ًسلسلة ًإطار في
اًندوةًعبرًاإلنترنتًحولً"إحصاءاتًالسياحة"ًفيًًنقرةأمركزً 72ًبمشاركة24ً/2/2221ًًأيض 

اًمنً  دولةًمنًدولًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي.17ًمشارك 

 األبحاث والنشر في مجال السياحة  (ه

ًسيسركًأصدر .22 ًاإلسالمي:ًًمركز ًالتعاون ًمنظمة ًبلدان ًفي ًالدولية ً"السياحة ًعن ًشامال  تقريرا 
لدورةًالحاديةًعشرةًالقادمةًللمؤتمرًللعرضًعلىًا"ًكوثيقةًفنيةًأساسية2222ًاتًاآلفاقًوالتحدي

 .اإلسالميًلوزراءًالسياحة

  :في مجال النقل التعاون سادساا: 

قطاعًدعمًلوجستيًوخدميًبوصفهًًاإلسالميًأنًالنقلتعاونًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالًتدرك .21
ًالتنافسيةًالدولية.ًالمحفزاتًالرئيسيةًللتنميةًااليعتبرًمنًً،مهم الًيزالًتحسينًًوقتصاديةًوالقدرة

اًللتعاونً ًمهم  مرافقًالنقلًواالتصاالتًبينًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًمجاال 
وفيًهذاًالصدد،ًيلخصًهذاًالقسمًالتطوراتًاألخيرةًوأنشطةًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًً،البيني

 المخططًلهاًفيًهذاًالقطاعًالهام.

 لمؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء النقل ا

ًالدورةًًمتتً .22 ًالًت،ًطلبوالثالثينًللكومسيكًالسادسةإفادة مجلسًوزراءًواألربعونًلسادسةًالدورة
ً ًُعقدت ًالتي ًالخارجية، ًظبي ًأبو ًبفي ًالمتحدة ًالعربية ًاإلمارات ًمن2211ًً/2ً/3-1ًيومي ،

لترتيباتًالالزمةًمعًالسلطاتًالمختصةًفيًااالتفاقًعلىًاإلسالميًتعاونًاألمينًالعامًلمنظمةًال
غايةًالًهلهذًوفيًوقتًمبكر.ًلوزراءًالنقلًمؤتمرًاإلسالميًدورةًالثانيةًللعقدًاللجمهوريةًالسودانً

ًالمؤتمرًتحديدًتاريخًجديدًلعقدتعملًاألمانةًالعامةًحاليا ًمعًالسلطاتًالمعنيةًفيًالسودانًعلىً
النقلًفيًمجالًييما ًلتنفيذًقراراتًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًجريًتقأنًيًُمنهًتوقعًيالذيًالمذكورً

ًالحديدً ًالسكك ًلخط ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًمشروع ًتنفيذ ًفي ًالمحرز ًالتقدم ًيستعرض وأن
 .ًبورتسودان-دكار

تجدرًيتعلقًبتنفيذًمشروعًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًللسككًالحديديةًبينًداكارًوبورتسودان،ًًيماف .23
ًأ ًإلى ًاإلشارة ًنه ًالدورة ًإجًرًالسادسةمنذ ًأي ًاتخاذ ًيتم ًلم ًللكومسيك، ًمنًوالثالثين ًأخرى اءات

ًاألعضاء ًالدول ًأيًًجانب ًالعامة ًاألمانة ًتتلق ًولم ًالمشروع. ًهذا ًفي ًتشارك ًوالتي المعنية،
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تحديثًمنًالدولًالمعنيةًبشأنًمكوناتهاًالوطنيةًالمحددةًلمحورًالنقلًهذا.ًودورًاألمانةًالعامةً
ًا ًهو ًوتحقيقً اآلن ًالمعنية. ًاألعضاء ًالدول ًمع ًالمشروع ًهذا ًتنفيذ ًومتابعة ًلدعوة ًلهذه ًالغاية،ا

الحاجةًإلىًإدراجًاألجزاءًإلىًالدولًاألعضاءًالمعنيةًًاسترعاءًانتباهسوفًتواصلًاألمانةًالعامةً
الوطنيةًالمعنيةًعلىًطولًممرًسكةًحديدًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًبينًداكارًوبورتسودانًفيً

والتمويلًلتأمينًالدعمًالفنيًًحكمةًالتصميممًعلوطنيةًالخاصةًبهاًوتقديمًمشاريططًالتنميةًاخ
 منًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًوشركائهاًفيًالتنمية.ًينالكافي

 :سابعاا: دور القطاع الخاص

24. ً ًالخاص ًالقطاع ًنمو ًبأن ًعام ًإقرار ًثمة ًاًاً أساسيًاً عنصًريمثل ًالتنمية الجتماعيةًلتحقيق
دعتًمختلفًفيًهذاًاإلطار،ًاالقتصاديةًوإتاحةًمزيدًمنًالفرصًاالقتصاديةًفيًأيًمجتمع.ًًو

إلىًتعميمًمراعاةًدورًالقطاعًالخاصًفيًالنهوضًًالدوَلًاألعضاءًًَخارجيةً الدوراتًمجلسًوزراءً
ًيلخًّ ًثم ًومن ًالمنظمة. ًإطار ًفي ًوالتعاون ًاالقتصادية ًاالجتماعية ًالجبالتنمية ًهذا ًمنًص زء

 .ذاتًالصلةالتقريرًأنشطةًمؤسساتًالمنظمةً

والثالثون للجمعية العامة للغرفة سة دالسلمجلس اإلدارة والدورة الثالثون ا الجتماع (أ
 اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

ًالعامةًدأبت .25 ًًاألمانة ًانتباهعلى ًًاسترعاء ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًًالتعاوًنالدول إلىًاإلسالمي
ًالًزيادةًضرورة ًاعضوية ًوالزراعة،في ًوالصناعة ًللتجارة ًاإلسالمية ًبهدفًلغرفة تحسينًًوذلك

ًالثالثوًنانعقدًاالجتماعًوتحقيقاًلهذهًالغاية،ًً.المستوياتكافةًعلىًًوجودهاًبرازإًوًةًالغرفةصوًر
ًال ًوالدورة ًاإلدارة ًوالصناعةًًسادسةلمجلس ًللتجارة ًاإلسالمية ًللغرفة ًالعامة ًللجمعية والثالثون

ًيوموالًز ًراعة 2222ًًسبتمبر5ًو4ًي ًباكستانفي ًكراتشي، .ً ًالعامة ًالجمعية برنامجًواعتمدت
 .2221لغرفةًلعامًلالمعدةًاألنشطةً

ًًتشمل .22 ًعام ًخالل ًللغرفة ًالمقررة ًالرئيسية 2221ًاألنشطة ًالسلعً، ًحول ًعمل ًوورش اجتماعات
ًالسكر ًاألرز، ًالقمح، ً)الكسافا، ًاأللبان(االستراتيجية ًمنتجات ،ً ًالتحولًًاً تدريبيًا ًجبرنامًو؛ حول

منظمةًاألكاديميًلدولًبرنامجًالغرفةًًوً؛منتدىًحولً"االستثمارًفيًاالقتصادًالرقمي"ًوً؛الرقمي
ريادةًاألعمالًوالشركاتًحولًمنتدىًًوحولًالحرفًاليدويةًالتقليدية؛ًًمنتدىًوً؛التعاونًاإلسالمي

منتدىًاالستثمارًفيًًوياحةًالطبية؛ًمنتدىًاالستثمارًفيًالسياحةًاإلسالميةًومنتدىًالسًوالناشئة؛ً
ً ًالعالي؛ ًًوالتعليم ًالحالل؛ ًاإللكترونية ًًوالتجارة ًالعضوية؛ ًالزراعة ًفي ًاالستثمار منتدىًًومنتدى

 ً.نساءًالالئيًيتبوأنًمناصبًتنفيذية.ًومنتدىًسيداتًاألعمالًوالاالستثمارًالرياضي

ً

ً

ً
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 اعة أنشطة ومشاريع الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزر  (ب

علىًنحوًاستباقيًبإنشاءًروابطًمعًالمنظماتًالغرفةًاإلسالميةًللتجارةًوالصناعةًوالزراعةًًتقوم .27
فيًالغرفة،ًمنًأجلًإقامةًشراكاتًًولويةألالدوليةًالتيًتعملًفيًإطارًالمشاريعًوالقطاعاتًذاتًا

فهاًحولًًراوزخمًعالميين.ًوفيًهذاًالصدد،ًتقومًالغرفةًبتطويرًمعًحضورمنًاكتسابًهاًتمكن
منظمةًالتعاونًاإلسالميًووكاالتًاألممًالمتحدةًمنًأجلًاالستفادةًبشكلًأفضلًمنًالمنظماتً

منذًنوفمبرًالغرفةًوقدًأجرتًالشراكاتًالتقنيةًوتبادلًالمعرفةًوأغراضًالتمويل.ًًابرامالدوليةًفيً
2222،ًً ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًداخل ًمتعددة ًوكاالت ًمع ًاألمماتصاالت المتحدةًًومنظمة

ً ًتقوم ًكما ًالمشتركة. ًاألهداف ًعلى ًالقائمة ًالمشاريع ًفي ًللتعاون ًقاعدةًالغرفة ًبتطوير ا أيض 
ً ًوالمؤسسات ًبالمنظمات ًالخاصة ًوأعضاًالدولية،بياناتها ًلفريقها ًأساسية ًأداة ًستكون ًئهاوالتي

ةًدليلًالتنميةًالغرفًنشرتًواالستفادةًمنًهذهًالشراكاتًلمشاريعهمًالمتعلقةًبالدول.ًًليتمكننواًمن
ًالبشريةً وسائلًالتنفيذًًزتعزي”ً-17أهدافًالتنميةًالمستدامةًًالسابعة:فيًنسختهً"عالمًأفضل"

 وتنشيطًالشراكةًالعالميةًمنًأجلًالتنميةًالمستدامة".

ًللتجارةًًأشاد .22 ًاإلسالمية ًالغرفة ًتبذلها ًالتي ًبالجهود ًالوزراء ًلمجلس ًواألربعون ًالسابع االجتماع
ًإ ًفي ًوالصناعة ًالبوابات ًوإدارة ًإلنشاء ًشركة ً)ب( ًو ًحالل ًشركة ً)أ( ًنشاء الحدوديةًوالمنافذ

 .اتركيالتجاريةًوتبادلًالسلعًفيًمعًاتحادًالغرفًًبالتعاوًن

 إنشاء مركز منظمة التعاون اإلسالمي للتحكيم (ج

21. ًً ًالى ًالمقدم ًالتقرير ًفي ًاليه ًاإلشارة ًماتم ًعلى ًالبناء ًدورة ًللكومسيكالسادسة رتًعبً،والثالثين
ًليواألربعًبعةالساًالدورة ًن ًالخارجية ًوزراء ًمجلس ًبمبادرة ًترحيبها ًللتجارةًعن ًاإلسالمية الغرفة

اتحادًالغرفًبالتعاونًمعًمركزًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًللتحكيمًوالصناعةًوالزراعةًبشأنًانشاءً
سالميةًللتجارةًلغرفةًاإلمنظمةًمنتميةًلبوصفهاًفيًإسطنبول،ًا،ًتركيالتجاريةًوتبادلًالسلعًفيً

ًب ًالخاصة ًالمقر ًاتفاقية ًعلى ًبالتوقيع ًعلما ًوأحيطت ًوالزراعة، ًالتعاونًوالصناعة ًمنظمة مركز
ًًو ًتركيا ًجمهورية ًفي ًالتجارة ًوزارة ًبين ًللتحكيم ًوالصناعةًاإلسالمي ًللتجارة ًاإلسالمية الغرفة

 .والزراعة

ًًدخلت .12 ًمركز ًإنشاء ًًالتحكيم،اتفاقية ًًوقعتهاالتي ًفي ًاسطنبول حكومةًً،27ً/11/2211في
 .4ً/2/2222حيزًالتنفيذًفيًً،والزراعةالغرفةًاإلسالميةًللتجارةًوالصناعةًًوجمهوريةًتركياً

ًاتركيالتجاريةًوتبادلًالسلعًفيًالغرفةًاإلسالميةًعملهاًبالشراكةًمعًفريقًاتحادًالغرفًًتواصل .11
مركزًوشرحًأهميتهًومميزاتهًللتحضيرًالفتتاحًالمركزًوتشغيلهًمنًخالل:ًاالستمرارًفيًالترويجًلل

ً ًاألعضاء. ًالدول ًفي ًالخاص ًللقطاع ًًتعقدوقد ًالمؤسسي ًالتحكيم ًخبراء ًمع فيًاجتماعات
ًمن ًنختلفة ًاقتراحاتهمًأنخالء ًإلى ًواالستماع ًبالمركز ًلتعريفهم ًالوظيفيًوًاًالعالم ًالوصف عداد
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ً ًونائبه ًالمركز ًعام ًالًوألمين ًالعالم ًفي ًالمماثلة ًالمراكز ًأنظمة ًالمناسبةًدراسة ًالقواعد قتراح
 .وغيرهاً،للمركز

 أنشطة المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص (د

ًإيجابيا ًبالنسبة2222ًًشهدًعامً .12 مؤسسةًاإلسالميةًلتنميةًالقطاعًالخاص،ًحيثًتحسنًللتحوال 
مليونًدوالر322.22ًًمليونًدوالرًأمريكيًفيًالعامًالسابقًإلى147.52ًًإجماليًالموافقاتًمنً

ًأمًر ًيكي. ًذلكًوقد ًفي ً)بما ًالتأثير ًعالية ًللقطاعات ًالعمليات ًنصف ًمن ًأكثر ًتخصيص تم
ً ًوالمتوسط. ًالمنخفض ًالدخل ًذات ًالبلدان ًوفي ًالتحتية( ًوالبنية ًالمالية ًالمبلغًًوقطاعي يشمل

مليون252.22ًًبقيمةًمواجهةًآثارًجائحةًكوروناًاإلجماليًللموافقاتًحزمةًتحفيزًمخصصةًلـً
ماليةًقصيرةًإلىًمتوسطةًاألجلًللشركاتًمساعداتًفيًشكلًًالدعملتقديمًدةًمعدوالرًأمريكيً

ً.المؤسسةالصغيرةًوالمتوسطةًوالقطاعًالخاصًفيًالبلدانًاألعضاءًفيً
إلىًتحولًرقميًغيرًمسبوقًمنًالمؤكدًأنهًسيعززًجائحةًكوروناًالقويةًلـمؤسسةًالاستجابةًًأدت .13

تمًإنشاءًمنصةًرقميةًحيثًأهدافًالتنميةًالمستدامة.ًنحوًًلمؤسسةتأثيرهًاإلنمائيًويدعمًتقدمًا
للمساعدةًفيًتسهيلًمشاركةًالمعلوماتًبينًالمؤسساتًالماليةًالشريكةًً)بريدج(مخصصةًتسمىً

إلىًمواردًالتكنولوجياًالماليةًالوصولًفتحًق،ًًواسًوألعمالًواأللًيذكالتحليلًالمؤسسة،ًوتعزيزًلل
ًا ًتكاليف ًوتقليل ًالسحابية، ًوالخدمات ًاالستشارية ًالخدمات ًوتعزيز ًالمالية لمؤسسة.ًللمعامالت

ً ًإطالق ًتم ًذلك، ًإلى ًباإلضافة ً"جائزة ًالخاص ًالقطاع ًلتنمية ًاإلسالمية ًالمؤسسة 2222ًلسنة
ًالمالي ًالمجال ًفي ًوتشجيلالبتكار ًوعرض ًلتكريم ًحل" ًتقدم ًالتي ًالمالية ًالمؤسسات ًةً متميًزًوالً ع

 لتوسيعًنطاقًاالبتكار.المؤسسةًتمويلًمنًًللصناعةًالماليةًمعًفرصةًالحصولًعلى
14. ً ًفي ًنشطة ًالمؤسسة ًالظلت ًبحوارات ًالقمةًالمتعلقة ًفي ًالتمويل ًذلك ًفي ًبما ًالهامة السياسات

ً ًالرياض. ًفي ًالعشرين ًمجموعة ًوقمة ًالمشتركة ًالوتفتخر ًمؤسسة ًبكونها ًالموقعين علىًمن
لتنميةًعنًحكوميةًلتحالفًمنًبنوكًوالذيًأعلنًفيهًلقمةًالماليةًالمشتركةًاإلعالنًالمشتركًلـ

ً ًالرغبتهًفيًالمساهمةًفي ًجهود ًتعافي ًجائحةًكورونا ًالتمويلًالمستدام.ًًهوتوافقمن معًمبادئ
ًتولًو ًأن ًرئاسمنذ ًالسعودية ًالعربية ًالمملكة ًًةت ًديسمبر ًفي ًالعشرين ًساهمت2211ًمجموعة

ً ًالمؤسسة ًالعام ًمدار ًعلى ًوالمشاركة ًالعمل ًمجموعات ًدعم ًالمنبفي ًعن ًالعشرينًثقة مجموعة
ًعلىًمدارًالعام.

ًمدتهاًخمسًسنواتًًأصدرتحيثًً،بنجاحًإلىًسوقًالصكوكًالعامةالمؤسسةًًعادت .15 صكوكا 
مستثمرا 37ًًويعدًإقبالصكوكًمنذًإنشائها.ًللأكبرًإصدارًًومليونًدوالرًأمريكي،ًوه222ًبقيمةً

االئتمانًالخاصةًسمعةًقةًالمستثمرينًبعلىًثًدليالً هذهًالصكوكًفيًعلىًاالشتراكًدوليا ًوإقليميا ً
ًب ًالمؤسسة ًالقطاع ًنشاط ًتعزيز ًفي ًجمعهًًوً،الخاصومبادراتها ًتم ًالذي ًالمال ًرأس سيساعد
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ً ًلـالمؤسسة ًواالجتماعية ًاالقتصادية ًاآلثار ًاحتواء ًكورونا،في ًمرنًًجائحة ًخاص ًقطاع وبناء
 وتنافسيًفيًالبلدانًاألعضاءًفيه.

 الخاص  القطاعتنمية  (ه

واألربعينًلمجلسًوزراءًالخارجية،ًستنظمًاألمانةًًةالسابعالصادرًعنًالدورةًًمعًالقرارًتماشياً  .12
ًمنتدىً ًالصلة، ًذات ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًومؤسسات ًالمضيف ًالبلد ًمع ًبالتنسيق العامة،

.ًوقدًأعدتًاألمانةًالعامةًمسودةًمذكرة2222ًالقطاعًالخاصًلمنظمةًالتعاونًاإلسالميًعامً
األمانةًالعامةًتعتزمًًو.ًاتهالحظاملتدوينًمنظمةًذاتًالصلةًالمؤسساتًًتعميمهاًعلىًتمًتصورية

ً ًفي ًاألعضاء ًبالدول ًالمذكورالاالتصال ًالمنتدى ًالستضافة ًيعلنسًوً،منظمة المكانًًوف
ًوالتواريخًفيًالوقتًالمناسب.

ألعضاءًالهدفًالرئيسيًلمنتدىًالقطاعًالخاصًهوًتعزيزًدورًالقطاعًالخاصًفيًالدولًاإنً .17
الخبراتًوالدروسًالمستفادةًمنًًاستثمارللنمو،ًمعًًامحركبوصفهًاإلسالميًتعاونًفيًمنظمةًال

ً ًامنالمختلف ًطق ًتضمها ًالالتي ًمنظمة ًحوارًً،اإلسالميتعاون ًعلى ًالمؤسسي ًالطابع وإضفاء
ًاً للمنتدىًأهدافمنظمةًحولًتنميةًالقطاعًالخاص.ًوفيًهذاًالسياق،ًفإنًالالسياساتًعلىًمستوىً

ً ًأخرى، ًًاً أموًرتشمل ًواالقتصاديةًمنًبينها ًالتنميةًاالجتماعية ًالخاصًفي ًالقطاع ًدور ًتعميم :
زيادةًحصةًالقطاعًالخاصًفيًالناتجًالمحليًاإلجماليًًو؛ًهاوحقبةًماًبعدًكوروناخاللًجائحةً

ً ًالخاصًووالتوظيف؛ ًالقطاع ًاستثمارات ًحجم ًًوً،تطوير ًتنظيم ًلمعالجة ًأنشطة ًلالعمقضايا
تعزيزًدورًالقطاعًالخاصًًوً،تكارًوريادةًاألعمالًوالتنميةًالمستدامةًللشبابًوالنموًالشاملواالب

ًفيًتسريعًتنفيذًالبرامجًالوطنيةًوبرامجًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًللتنميةًاالقتصاديةًمنًخالل
خاصًفرصًالتواصلًبينًالجهاتًالفاعلةًفيًالقطاعًالًاتاحةًوواردهاًوإمكاناتهاً؛ًمعبئةًتحسينًت

 منًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًلدعمًالتجارةًواالستثمارًالبيني.

 :ثامناا: برامج التخفيف من وطأة الفقر

ًالفقرًيزالالً .12 ًوطأة ًمن ًمنظمةًلًكبيراً ًتحدياً ًيمثلًالتخفيف ًفي ًاألعضاء ًللدول ًالتنموية لجهود
ًًتعاوًنال ًتًتحقيقاً ًواإلسالمي. ًالغاية، ًًهدفلهذه ًوطأةًتخفيفالًمبادراتمختل ف ًًمن التيًالفقر

ًا ًوريادةًوضعتها ًالتنافسية ًوالقدرة ًالمهارات ًتعزيز ًخالل ًمن ًعمل ًفرص ًخلق ًإلى لمنظمة
،ًسوفًيسلطًهذاًالجزءًالضوءًعلىًآخرًالتطوراتًفيماًيتعلقًببرامجًفيًهذاًاإلطاراألعمال.ًًو

ًالفقر،ًمثلًصندوقًالتضامنًاإلسالميال للتنمية،ًوالبرنامجًالخاصًًمنظمةًللتخفيفًمنًوطأة
ةًوطأمنظمةًذاتًالصلةًفيًمجالًالتخفيفًمنًاليشملًأنشطةًمؤسساتً.ًكماًإفريقياللتنميةًفيً

 الفقر.

ً
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 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية (أ
لدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًللوفاءًالسابقةًلًادعوتهًوالثالثينًالسادسةًافيًدورتهكومسيكًًجددتً .11

وطلبتًمنًالبنكًاإلسالميًللتنميةًًجاهًصندوقًالتضامنًاإلسالميًللتنمية.بمختل فًتعهداتهاًت
 تقديمًتقريرًبشنًالنقصًفيًبلوغًرأسًمالًالصندوقًالمستهدف.

رأسًمالًصندوقًالتضامنًاإلسالميًللتنميةًفيًمساهمةًال،ًبلغت1/1/2222ًأنهًحتىًًيذكرً .122
مليار1.7ًًمةًالتعاونًاإلسالميً)دولةًعضوًفيًمنظ41ًتعهدتًبهاًًأمريكي،مليارًدوالر2.7ًً

منًرأسًمالًً%27ًذلكًويمثلً.دوالرًأمريكي(ًوالبنكًاإلسالميًللتنميةً)مليارًدوالرًأمريكي(
 .المستهدفًللصندوًق

مليارًدوالرًأمريكي،ًدفعًمنهاًالبنكًاإلسالميًللتنمية2.525ًًبلغًمجموعًاالشتراكاتًالمدفوعةًً .121
دولةًعضوا 41ًًمليارًدوالرًأمريكي.ًومنًأصل1.525ًًاءًمليارًدوالرًأمريكيًوالدولًاألعض1ً

ًأوفت22ًًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالمي،ًأوفتً ًبينما ًكاملة، دولًبتعهداتها12ًًدولةًبتعهداتها
ً ًتف  ًولم ًبتعهداتها.11ًجزئيا ، ًبعُد ً)أفغانستانًًدولة  ًالمنظمة ًفي ًأعضاء ًدول ًثماني وهناك

وطاجكستانًوالصومالًواإلماراتًالعربيةًالمتحدة(ًلمًتتعهدًوجيبوتيًوغوياناًوقيرغيزستانًوليبياً
 بأيًالتزاماتًفيماًيتعلقًبصندوقًالتضامنًاإلسالميًللتنمية.

122. ًً ًعام ًفي ًإنشائه ًمنذ ًللتنمية، ًاإلسالمي ًالتضامن ًصندوق 2227ًأقر ًاعتمادات ًقيمتهاً، بلغت
نحًارًدوالرًأمريكي(ًومً ملي1.27ًشكلًقروضًميسرةً)ًأمريكيًفيدوالرًمليار1.333ًًالتراكميةً

(223ًً ًدوالر ًبرامجمليون ًلتموبل ًمشروعًوًأمريكي( ًدول ًفي ًفيات ًالتعاونًًأعضاء منظمة
(ً ًهي: ًقطاعاتًالتركيزًالرئيسية ًالزراعةً)1اإلسالمي.ًوكانت ً)2(؛ً)45%( ًالتعليم (؛24%ً(

(3(ً ًالصحة )13%(ً ً)4(؛ ًالتمويل ًالت13%( ًمنظمة ًفي ًنموا  ًاألقل ًالبلدان ًوكانت عاونً(.
ًتلقتًأكثرًمنً ًحيث ًالعمليات، ًالرئيسيةًمنًهذه ًالمستفيدة ًهي ًتمويالً%22اإلسالمي ًتمن

 الصندوق.

ًباسترعاءًانتباهوفقا ًلقراراتًمجلسًوزراءًالخارجيةًالواردةًفيًهذاًالشأن،ًقامتًاألمانةًالعامةًً .123
عقاريةًلهًًضرورةًتقديمًمساهماتًعينيةًللصندوقًمنًخاللًوقفًأمالكإلىًالدولًاألعضاءً

وأيضا ًمنًخاللًحشدًمساهماتًاألفرادًالميسورينًوالمؤسساتًالخيريةًمنًالدولًاألعضاءًفيً
ًاإلسالمي. ًالتعاون ًذلكًمنظمة ًعلى ًبنوبناء ًخصصتًكلًمن ًالقمري، ًوجزر ًنًوبوركينافاسو

 للصندوقًفيًإطارًبرنامجًاألوقاف.ًًيًَأراضًوكوتًديفوار

تخفيفًوطأةًًإلىالراميةًأموالًلتوسيعًأنشطتهًًإلى تنميةصندوقًالتضامنًاإلسالميًلليحتاجً .124
ًحثالفقرًوتحسينًالخدماتًاالجتماعيةًوالبنيةًالتحتية.ًوبناء ًعلىًذلك،ًستواصلًاألمانةًالعامةً

لتوفيرًالمبلغًالصندوقًواإلعالنًعنًتعهداتًإضافيةًًفيمساهماتهاًًعلىًسدادالدولًاألعضاءً
ًإلىًقيمتهًتصلوالذي2225ًًاإلسالميًللصندوقًفيًعامًًاوًنالتعمنظمةًدولًقادةًًأقرهالذيً

 دوالرًأمريكي.ًاتملياًر12ً
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 إفريقياالبرنامج الخاص لتنمية  (ب

مليارًدوالرًأمريكي،12ًًبرأسًمالًقدره2222ًًفيًعامًًإفريقياُأطلقًالبرنامجًالخاصًلتنميةًً .125
مصالحًالفقراء.ًوتهدفًًوهوًيهدفًإلىًالنهوضًباألنشطةًاالقتصاديةًواالجتماعيةًالتيًتراعي

األولوياتًالقطاعيةًفيًإطارًهذاًالبرنامجًإلىًتعزيزًالنموًاالقتصاديًوالتكاملًاإلقليمي.ًويركزً
(3ً(ًالمياهًوالصرفًالصحي؛ً)2األمنًالغذائي؛ً)ًو(ًالزراعة1ًالبرنامجًعلىًالمجاالتًالتالية:ً)

(ً ًوتوزيعها؛ ًالكهربائية ًالطاقة ًلل4توليد ًالتحتية ًالبنية )(ً ً)5نقل؛ ًالتعليم؛ ًعلى2ً( ًالقضاء )
ًاألمراضًالمعديةًالرئيسية.

122. ً ًنوفمبر 2212ًفي ،ً ًاكتمال ًبعد ًلتنمية ًالخاص ًالبرنامج ًاعتماد ًمستوىًإفريقيامرحلة ًوصل ؛
ً ًإلى ًللتنمية ًاإلسالمي ًالبنك ًمجموعة ًقبل ًمن ًللبرنامج ًالتمويل ًفي5ًًالتزامات ًدوالر، مليارات

ملياراتًدوالر.ًوتمًاعتمادًتمويلًما7ًًشركاءًالدوليينًاآلخرينًحينًبلغتًتلكًااللتزاماتًمنًال
ً 422ًًمجموعه ًفي ًالبرنامج ًهذا ًإطار ًفي ًفي22ًًمشروعا  ًاألعضاء ًالدول ًمن ًإفريقية دولة
 المنظمة.ً

ًالحين،ًمنذ .127 ًًذلك ًتركز ًالنتائجًاالهتمام ًتحقيق ًلضمان ًالمعتمدة ًالمشروعات ًتنفيذ ًتعميق على
نجزتًبنجاح،ًفيًحينًالً،ًتجدرًاإلشارةًإلىًأنًالمشاريعًالتاليةًقدًأًُيًهذاًالصددوفالمتوقعة.ً
 :،ًومنًبينًهذهًالمشاريعالتنفيذًاآلخرًفيًمرحلةًهايزالًبعض

 ً؛مليونًدوالرًأمريكي(53.33ً)ًفيًالسودانًالروصيرصسد 

 ً ًباماكو، ًالتحتيةًالحضريةًاألساسيةًلمشروعًاإلسكانًاالجتماعيًفي ًالبنية 2.7ً)مالي
 ؛نًدوالرًأمريكي(مليًو

 (؛مليونًدوالرًأمريكي5.7ً)ًمالي،ًروعًاإلسكانًاالجتماعيًفيًباماكومش 

 (؛مليونًدوالرًأمريكي12.12ً)ًالسنغال،ًلينغرًــًماتامًطريق 

 (؛مليونًدوالرًأمريكي7ً)ًبوركيناًفاسوالحدودي،ًًبونيو-داباونغًبناءًطريق 

 ً(؛مليونًدوالرًأمريكي12ً)فاسوًإنشاءًمشروعًطريقًكودوغوًديدوغو،ًبوركينا 

 مليونًدوالرًأمريكي(7.5ً)توغوًكاتشامبا،ً-شروعًطريقًباسارإنشاءًم، 

 ً ًالصراع ًانتهاء ًبعد ًاإلعمار ًإعادة ًًوبرنامج ًوسط ًفي ًديفوارًغربًوشمال 22ً)ًكوت
 مليونًدوالرًأمريكي(،ًإلىًغيرًذلك.

ءًتحليلًإلنجازًالمشاريعًفيًمنًنهايتهًوسيتمًإجراًإفريقياالبرنامجًالخاصًلتنميةًيقتربًتنفيذً .122
 .هذاًالبرنامجًالوقتًالمناسبًمنًأجلًتقييمًاإلنجازاتًالتيًتحققتًفيًإطار

ً

ً

ً
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 دعم تنمية بلدان حوض بحيرة تشاد( )ج
اإلماراتًبدولةًقدتًفيًأبوًظبيً،ًالتيًعًُلمجلسًوزراءًالخارجيةًطلبتًالدورةًالسادسةًواألربعوًن .121

ً ًالمتحدة ًالعربية ًاإلسالمي2ً/3/2211ًو1ًيومي ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول ًمن ،
،ًبماًفيًذلكًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةًهاذاتًالصلةًالتابعةًلنمائيةًتمويلًاإلالومؤسساتً

ًاإلسالميًو ًالتضامن ًترانسصندوق ًمشروع ًدعم ،ًً ًذلك، ًإلى ًإضافة ًوزراءًاكوا. ًمجلس طلب
ً ًمن ًالالخارجية ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًًوًتعاوًنالدول ًاإلسالمي ًدعمًًهامؤسساتمن ًالصلة ذات

ً ًتشاد ًبحيرة ًحوض ًبلدان ًأجلجهود ًواإلًمن ًاإلنسانية ًاالحتياجات ًتلبية نازحينًللنمائية
ًفيًمنطقةًحوضًبحيرةًتشاد.المحليةًًوالمجتمعات

ولجنةًحوضًبحيرةًتشادًبشكلًمشتركًورشةًعملًًأنقرةفيًإطارًتنفيذًهذاًالقرار،ًنظمًمركزًً .112
ًالمتكاملةًتدريبيةًحولً" ًفيًالفترةًمنًاًوالتحكمًبموارداإلدارة 2222ًأكتوبر22ًًإلى11ًًلمياه"

افتراضيةًلصالحًمؤسساتًالمواردًالمائيةًالوطنيةًفيًدولًحوضًبحيرةًتشادًمنًخاللًمنصةً
ً ًاإلنترنت. ًفيًًوعبر ًالمهنيين ًللموظفين ًالفنية ًالقدرات ًتعزيز ًإلى ًالتدريبية ًالعمل ًورشة هدفت

ًالًو ًمنًالمؤسسات ًوالسودان ًوليبيا ًونيجيريا ًوالنيجر ًوتشاد ًالكاميرون ًفي ًالمائية ًللموارد طنية
خاللًتقديمًرؤىًحولًكيفيةًتحليلًوصياغةًوتنفيذًالسياساتًوالخططًوالبرامجًالمائيةًمنًخاللً

كماًهدفتًإلىًتبادلًاآلراءًوالخبراتًحولًكيفيةًً،استخدامًنهجًاإلدارةًالمتكاملةًللمواردًالمائية
تغلبًعلىًفجواتًالمعرفةًالفنيةًفيًمجالًإدارةًالمياهًومناقشةًسبلًووسائلًزيادةًالتعاونًبينًال

ًالمؤسساتًالوطنيةًللمواردًالمائية.
القتصادية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمجتمعات المسلمة في  اتالمساعد تاسعا:

 :الدول غير األعضاء في المنظمة

ًةالفقرًفيًالدولًاإلسالميًمنًوطأةتخفيفًالنموًًوتحقيقًالأداةًأساسيةًلًاإلنمائيةتظلًالمساعدةًً .111
التيًاإلسالميًًتعاوًنبعضًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالواصلتًتحقيق اًلهذهًالغاية،ًًوالمحتاجة.ً

ًمساهمتها ًبالثروات ًهللا ًمختلً ًحباها ًتمويل ًفي ًاإلالف ًمشاريع ًالدولنمائية ًًفي يًفاألعضاء
ًال ًاألخرًىمنظمة ًالنامية ًلمبادئًالمحتاجة،ًوالبلدان ًتفعيال  ًًوًوذلك ًالشراكة ًاتالمساعدتبادل

ًاإلطاروالتضامن.ًًو ًالجزءًمنًالتقريرًالمساعدةًالتيًقدمتهاًبعضًالدولًًيلخص،ًفيًهذا هذا
األعضاءًفيًالمنظمةًإلىًدولًأعضاءًأخرىًفيًالمنظمةًوكذلكًدولًغيرًأعضاءًفيًالمنظمةً

 خيرة.فيًالسنواتًاأل

ً

ً

ً

ً
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 المملكة العربية السعودية المقدمة منالمساعدات القتصادية والفنية  (أ)
حكومةًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًتقديمًالمساعداتًاالقتصاديةًوالفنيةًللدولًاألعضاءًًواصلتً .112

ًتنموية.ً ًتحديات ًتواجه ًالتي ًالمنظمة ًفي ًاألعضاء ًغير ًوالدول ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة في
ً ًوجه ًًحديد،التوعلى 2222ًً-2211خالل ًالعربية ًالمملكة ًمركزًًالسعودية،قدمت ًخالل من

ً ًواألعمال ًلإلغاثة ًسلمان ًًاإلنسانية،الملك ًإلى ًوإغاثية ًإنسانية ًفي33ًًمساعدات ًعضو دولة
هي:ًأفغانستانًوألبانياً،ًًومليارًدوالرًأمريكي1.5ًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًبقيمةًإجماليةًقدرهاً

ًوبنغالدي ًواألردنًوالجزائر ًوالجابون ًوغينيا ًوغامبيا ًوتشاد ًوالكاميرون ًفاسو ًوبوركينا ًوبنين ش
وإندونيسياًوإيرانًوالعراقًًوقيرغيزستانًوكازاخستانًولبنانًوماليًوموريتانياًوالمغربًوموزمبيقً
والنيجرًونيجيرياًوباكستانًوفلسطينًوالسنغالًوسيراليونًوالصومالًوالسودانًوسورياً)تمًتعليقً

 (ًوطاجيكستانًواليمن.2212ةًفيًعامًالعضوي

ًدعمًً- .113 ًإلى ًالسعودية ًالعربية ًالمملكة ًتسعى ًواإلغاثية، ًاإلنسانية ًالمساعدات ًتقديم ًخالل من
جهودًالدولًالمحتاجةًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاونًاإلسالميًلتعزيزًالنموًاالقتصاديًالمطردً

،ًوالتعليمًيرًالصحةًالجيدةًوالرفاهوتوفًالجوعًووالشاملًوالمستدام،ًبماًفيًذلكًالقضاءًعلىًالفقرً
،ًوتعزيزًاالبتكار،ًمنًبينًالقادرةًعلىًالصمودوالنظافة،ًوبناءًالبنىًالتحتيةًًالنقيةالجيد،ًوالمياهً

 أمورًأخرى.

 )ب( المساعدة اإلنمائية المقدمة من اإلمارات العربية المتحدة 

بلدانًفيًمجالًتمويلًالتنميةًفيًًقياديًبدوراالضطالعًدولةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًًتواصلً .114
ً ًفأخرى. ًالفترة ًً،2211-2212خالل ًالمتحدة ًالعربية ًاإلمارات ًدولة ًدوالر22.2ًًقدمت مليار

ًوأمريكاً ًأوروبا ًفي ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًللدول ًتنموية ًمساعدات أمريكي
ً ًوآسيا ًًوإفريقيا.الالتينية ًالًخصصتوقد ًمساعداتها ًالتنمويةًاإلمارات ًالمشاريع ًعلى تنموية

 والمساعداتًاإلنسانيةًوالخيرية.

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

ًاإلنسانيةًواإل ًاآلسيويةًدعمًًو.ًغاثةوالمساعدة ًاإلماراتًإلىًالدول ًالتيًقدمتها شملتًالمساعدة
والتعليمًوالتدريبًوالبناءًوتطويرًالمدنًوسياساتًًكهرباءالموازناتًالوطنيةًوبناءًمحطاتًتوليدًال

ًوخدماتًالرعايةًاالجتماعية.ًةالدينيًمؤسساتالتنظيمًالتجاريًودعمًال
ًاإلماراً .112 ًقدمتها ًالتي ًالمساعدة ًالبري،ًشملت ًللنقل ًالتحتية ًالبنية ًاألوسط ًالشرق ًبلدان ًإلى ت

ساعدتًفيًعمليةًإعادةًاإلعمارًًكماًوخدماتًالرعايةًاالجتماعية،ًوتطويرًاألراضيًالزراعية.
ًوغيرها.ً ًومالي ًوالعراق ًوأفغانستان ًوسوريا ًالصومال ًفي ًبالحرب ًالمتأثرة ًالمناطق ًفي والتنمية

الدعمًإلىًعددًمنًالبلدانًفيًأمريكاًالجنوبية،ًمثلًكذلكًتحدةًقدمتًدولةًاإلماراتًالعربيةًالمًو
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ًوغ ًالغذائيةًًوسورينام ًالسلع ًوتوفير ًالطرق ًوتطوير ًالمياه ًوإمدادات ًالتعليم ًمجاالت ًفي يانا،
 األساسيةًودعمًميزانياتهاًالوطنية.

 المقدمة من تركيااإلنمائية الرسمية  اتمساعدالج( )
لسطينًوالصومالًوليبياًفيًفًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاوًنتضطلعًتركياًبأنشطةًلمساعدةًً .117

ً ًوغينيا ًوالعراق ًوأفغانستان ًوالسودان ًوقيرغيزستان ًوالنيجر ًوبنغالديش ًبيساو وألبانياًوغينيا
وبنينًوبوركيناًفاسوًوجيبوتيًوتشادًوالجابونًوموريتانياًوالسنغالًوباكستانًوطاجيكستانًوغامبياً

ًمن ًوهي ًواليمن ًالتعاونًًوأوغندا ًفي ًاإلسالمي ًالتعاون ًلمنظمة ًاألولى ًالشريكة ًالبلدان بين
فإنًالتعاونًاإلنمائيًالشاملًلتركياًيشملًغالبيةًالدولًاألعضاءًفيًًذلك،اإلنمائيًلتركيا.ًومعً

 .المنظمة

تقدمًتركياًالمساعدةًبشكلًفعالًلتلبيةًاالحتياجاتًاألساسيةًللمتضررينًمنًاألزماتًاإلنسانية.ً .112
راكزًثقافيةًوشبابيةًوكذلكًالبنيةًالتحتيةًودعمًالتعليمًبهدفًالتنميةًمترميمًاآلثارًوإنشاءًويعدً

ا ًمنًبينًأولوياتًبرنامجًالمساعدةًالتركي.ًالمستدامةًأيض 
111. ً ًعام ًً،2211خالل ًتركيا ًًاتمساعدقدمت ًإجماليبًرسميةإنمائية ًًمبلغ 300,683,351.77ًقدره

 .لهذاًالغرضًدوالر اًأمريكي ا

للاااااادول األعضاااااااء األخاااااار   دولااااااة قطاااااارالمقدمااااااة ماااااان ساااااااعدات القتصااااااادية والفنيااااااة الم
 في منظمة التعاون اإلسالمي

ًتلبيةً .122 ًعلى ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالمحتاجة ًالدول ًمساعدة ًقطر ًدولة تواصل
ً ًوالتعليمية. ًوالصحية ًواالقتصادية ًاالجتماعية ًًواحتياجاتها ًعامي قدمتًً،2222-2211خالل

ًق 214ًًطر ًإلى ًوفنية ًاقتصادية ًمساعدات ًأمريكي ًدوالر ًمنظمة37ًًمليون ًفي ًعضو دولة
ًاإلسالم ًًوًيالتعاون ًوالجزائر ًوألبانيا ًوأفغانستان ًأذربيجان ًهي: ًوبنين ًفاسوًوبنغالديش وبوركينا

بيساوًوإندونيسياًوإيرانًوالعراقًوقيرغيزستانًوكازاخستانًولبنانًوماليًًوتشادًوغينياوالكاميرونً
وماليزياًوالمغربًوموزمبيقًوالنيجرًونيجيرياًوباكستانًوفلسطينًوالسنغالًوسيراليونًوالصومالً

ً ًفي ًالعضوية ًتعليق ً)تم ًوسوريا ًوعمان 2212ًوالسودان ًوتوغو ًوطاجيكستان وتونسً(
ًالتحتيةًًوتركمانستان ًالبنية ًمثل ًرئيسية ًلقطاعات ًالمساعدة ًوخصصت ًواليمن. ًوأوغندا وتركيا

منًخاللًالتركيزًعلىًهذهًالقطاعات،ًًورعايةًالصحيةًواإلغاثةًوالتنميةًاالقتصادية.ًوالتعليمًوال
ًالتنميةً ًلتعزيز ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالدول ًجهود ًدعم ًإلى ًقطر تهدف

 المستدامةًورفاهًاإلنسان.

ً
ً
ً
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ً اء األخر  في المملكة المغربية للدول األعض المقدمة منالمساعدات القتصادية والفنية )هـ(
ًمنظمة التعاون اإلسالمي

دولةًمن22ًًمساعداتًطبيةًألكثرًمنًً،2222و2211ًعاميًقدمتًالمملكةًالمغربية،ًخاللًً .121
ًالمستجدالدولًاألعضاءًفيًالمنظمةًبهدفًدعمًجهود ًلمكافحةًفيروسًكورونا ًقدمتًها .ًكما

ًموا ًعلى ًلمساعدته ًللبنان ًوغذائية ًوإنسانية ًطبية ًمساعدات ًاالقتصاديةًالمملكة ًالتحديات جهة
ًذلك ًإلى ًباإلضافة ًكورونا. ًفيروس ًً،وتداعيات ًبانتشار ًيتعلق ًكوروناًوفيما ًفيروس جائحة

ًًالمستجد، ًبقيمة ًمرحلتين ًعلى ًطوارئ ًخطة ًالقدس ًمال ًبيت ًوكالة دوالر252.222ًًتبنت
وباإلضافةًأمريكيًلدعمًالقطاعاتًذاتًاألولويةً)الصحةًوالغذاءًوالتعليم(ًفيًالقدسًالشريف.ً

اًًومولتدعمتًوكالةًبيتًمالًالقدسًًواالقتصادية،إلىًبرامجًالمساعدةًاالجتماعيةً العديدًأيض 
ً ًبقيمة ًالمشاريع ًوالشباب3.3ًًمن ًوالثقافة ًوالصحة ًالتعليم ًقطاعات ًفي ًأمريكي ًدوالر مليون

ًوالرياضةًفيًالقدسًالشريف.
للدول األعضاء األخر  في منظمة  تانجمهورية كازاخسالتي قدمتها  اإلنسانيةالمساعدات )و( 

ًالتعاون اإلسالمي
طنًمنًدقيقًالقمحًإلىًدول11.222ًًعنًإنسانيةًتزيدًًكازاخستانًمساعداتجمهوريةًًقدمت .122

.ًكما2222ً-2211عاميًًوطاجيكستان،ًخاللمثلًأفغانستانًوقيرغيزستانًًالمنظمةًالمجاورة،
ًًكازاخستان ًمنظمة ًأنشطة ًلدعم ًمالية ًتبرعات ًقدمت ًاألقصىًًاإلسالمي،التعاون وصندوقي

ًللروهين ًاإلسالمي ًالتعاون ًمنظمة ًوصندوق ًًاغيوالقدس ًمنظمة ًمكتب ًاإلسالميو فيًًالتعاون
ًاألدنىًًالكومستيك،ًوًالنيجر ًالشرق ًفي ًفلسطين ًالجئي ًوتشغيل ًإلغاثة ًالمتحدة ًاألمم ووكالة

ً)األونروا(،ًوغيرهاًمنًاألنشطة.ً
جمهورية مصر العربية للدول األعضاء األخر   المقدمة منلفنية القتصادية وا ات)ز( المساعد
 في المنظمة 

ًًقدمت- .123 23ًًمصر ًإلى ًوفنية ًاقتصادية ًمساعدات ًمصري ًجنيه ًفي12ًًمليون ًعضو دولة
وجيبوتيًوالجابونًوأوغنداًًالكاميرونًوتشاداستفادتًمنها:ًاالستعراض،ًالعامًقيدًًالمنظمةًخالل

وبوركيناًفاسو.ًوخصصتًالمساعدةًًالقمر،والسودانًوماليًوجزرًوموزمبيقًوالصومالًوالنيجرً
 الغذائي.ًواألمناألغذيةًلقطاعاتًمثلًالتعليمًوالرعايةًالصحيةًًو

جمهورية العراق للدول األعضاء األخر  في منظمة  المقدمة منالمساعدات اإلنسانية )ح( 
ًالتعاون اإلسالمي

ًالعراقًقدمت .124 ًًجمهورية ًشملتمساعدً.2222-2211عامي ًإنسانية ًوالموادًًات ًوالوقود الغذاء
 ًوإندونيسيا.والسودانًًوهيًلبنانًاإلسالمي،الطبيةًلثالثًدولًأعضاءًفيًمنظمةًالمؤتمرً

ً
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برنامج التأهب والستجابة الستراتيجي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لمواجهة جائحة ً()د
 كورونا  

اًاستراتيجي االبنكًاإلسالميًللتنميةًأطلقتًمجموعةًً،2222الرابعًمنًأبريلًفيًً .125 للتأهبًًبرنامج 
ًبقيمة ًأمريكي.2.3ًًواالستجابة ًدوالر ًاألعضاءًًوًمليار ًالدول ًجهود ًدعم ًإلى ًالبرنامج يهدف

ًتأثيره ًمن ًوالحد ًكورونا ًجائحة ًمن ًمنهًاللحماية ًالتعافي ًاوتعزيز ًالبرنامج. ًشامال ًًويتب ع ا نهج 
ًوالطًو ًوالمتوسط ًالقصير ًالمدى ًعلى ًيل ًمسارًكما ًعلى ًاألعضاء ًالدول ًوضع ًإلى يسعى

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

ًفيماًيليًمساهماتًأعضاءًوشركاءًمجموعةًالبنكًاإلسالميًللتنميةًفيًالبرنامج: .122
ًأمريكيًارًدوالرملي1.52ًًللتنمية:.ًالبنكًاإلسالمي1ً

ًمليونًدوالرًأمريكي52ًللتنميةً.ًصندوقًالتضامنًاإلسالمي2ً

ًمليونًدوالرًأمريكي322ً.ًالمؤسسةًالدوليةًاإلسالميةًلتمويلًالتجارة3ً

ًأمريكيًمليونًدوالر252ً.ًالمؤسسةًاإلسالميةًلتنميةًالقطاعًالخاص4ً

ًمليونًدوالرًأمريكي152ًتً.ًالمؤسسةًاإلسالميةًلتأمينًاالستثمارًوائتمانًالصادرا5

ًمليونًدوالرًأمريكي2.5ًللعملًالخيري:ًًزعبدًالعزيبنًًعبدًهللا.ًبرنامجًالملك2ً

ً.ًصندوقًتحويلًالعلومًوالتكنولوجياًواالبتكارًمليونًدوالرًأمريكي7
  :: خاتمةعاشرا

ًًدتع .127 ًجائحة ًكورونا ًالصلة ًذات ًوالمؤسسات ًاألعضاء ًالدول ًتعاون ًتتطلب ًعالمية فيًمشكلة
ا ًالبينيًفيفإنًالتعاونًًلذلك،ً.منظمةًالتعاونًاإلسالميًوالمنظماتًاإلقليميةًوالدوليةًللعملًمع 

ًفيروسًإطارًالمنظمةًأصبحًمطلوب اًأكثرًمنًأيًوقتًمضىًليسًللقضاءًعلىًتداعياتًجائحة
اًلوضعًسياساتًوبرامجًفعالةًللتخفيفًمنًتأثيرهاًاالجتمًفحسبًالمستجدًكورونا اعيًولكنًأيض 

ً ًهذه ًشكلت ًفقد ًاألعضاء. ًالدول ًفي ًتحدي اواالقتصادي ًعواقبًًالجائحة ًخلف ًمسبوق غير
الوضعًمقلقًًوبالحظًأناقتصاديةًواجتماعيةًوخيمةًللعديدًمنًالدولًاألعضاءًفيًالمنظمة.ً

ضعفًاألداءًاالقتصاديًللعديدًمنًدولًالمنظمةًفيًالسنواتًًاربشكلًخاصًفيًضوءًاستمًر
 ً.القليلةًالماضية

ًلتعزيزًً .122 ًمواتية ًبيئة ًلتهيئة ًالجهود ًمن ًالمزيد ًبذل ًالمنظمة ًدول ًعلى ًينبغي ًالصدد، ًهذا في
ًمواجهةً ًفي ًخاص ًبشكل ًمهم ًوهذا ًاألجنبية. ًاالستثمارات ًمن ًالمزيد ًوجذب ًوالتجارة اإلنتاج

علىًالتحولًالمحتملًلسالسلًالقيمةًالعالميةًبسببًالسياساتًالتجاريةًالحمائيةًالمتزايدة.ًعالوةً
مماًًالعالمية،فقطًمنًصادراتًالسلعًالوسيطةًً٪12ذلك،ًشكلتًدولًمنظمةًالتعاونًاإلسالميً
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ً ًانخفاض ًفييعكس ًًمشاركتها ًالعالمية. ًالتوريد ًًوسالسل ًهذا ًمنظمةًًالسياق،في ًدول تحتاج
ًاستعدادهاً ًوزيادة ًالتكنولوجية ًالقدرات ًوتحسين ًالتجارة، ًتكاليف ًخفض ًإلى ًاإلسالمي التعاون

جهةًمخاطرًسلسلةًالتوريد.ًويالحظًأنًالقدراتًالحاليةًفيًالعديدًمنًدولًمنظمةًالتعاونًلموا
ًذلك،اإلسالميًليستًمواتيةًبماًيكفيًلجذبًاستثماراتًكبيرةًخاللًفترةًماًبعدًالجائحة.ًومعً

 فإنًقربهاًالجغرافيًمنًالمراكزًاالقتصاديةًالرئيسيةًيمكنًأنًيضعهاًفيًموقعًمتميز.

ًشأنً .121 ًالمقبلةالوزاريًةاإلسالميًتلمؤتمرااًمن ًوالعمل،ًحولًة ًتعًزًالسياحة، ًالتعاونًيوالنقل، ز
ًالقطاعاتًالهامة.ًًواإلسالميًالب ًالتعاونًًاتالمؤتمًرًهنتائجًهذلينيًفيًهذه أهميةًبالغةًلتوطيد

ًالمنتجة،ً ًبالعمالة ًوالنهوض ًالسياحة، ًتطوير ًمثل ًحيوية ًقطاعات ًفي ًالمنظمة ًدول ًبين فيما
ً.أخرًىًمنًبينًأمورًاإلسالمي،مةًالتعاونًظفيًمنطقةًمنالعملًالالئقًللجميع،ًًوتوفير

ًعالً .132 ًعلى ًوة ًذلك، ًفإن ًمواصلة ًواالستثمارات ًبالتجارة ًالمتعلقة ًاألنشطة ًإطار نظمةًمفي
ً ًالتعاون ًوتوسيعها ًًظلياإلسالمي ًالتجارة ًلزيادة ًفعالة ًأداة ًالبينية ًوتاإلسالمية ًمشاركةسهيل

ًالدو ًاألعضاء ًالل ًمنفي ًظمة ًالعالمي. ًاالقتصاد ًالمساعداتًفي ًتسهم ًنفسه، ًالمنوال وعلى
ًنموً ًفي ًالمنظمة ًفي ًاألعضاء ًالمحتاجة ًللدول ًالميسورة ًالمنظمة ًدول ًتقدمها ًالتي اإلنمائية

التعاونًوالتضامنًبينًتحقيقًاقتصاداتًهذهًالدول،ًمماًيجعلًهذهًالمساعداتًعنصرا ًمهما ًفيً
ًبعدهاخاللًفترةًالجاًدولًالمنظمة ًً.ئحةًوما فإنًعقدًمنتدىًمنظمةًالتعاونًًالصدد،وفيًهذا

وسيجذبًًفريقيايسلطًالضوءًعلىًاإلمكاناتًاالستثماريةًإلوفًسًإفريقيااإلسالميًلالستثمارًفيً
 االستثماراتًإلىًالمنطقة.

فيًمجالًاإلسالميًلتسويةًالمنازعاتًًتعاوًنإنشاءًآليةًدائمةًلمنظمةًالًفإنًلىًذلك،عالوةًع .131
ًبموجبا ًًالستثمار ًالت17ًالمادة ًمنظمة ًاتفاقية ًوضمانًًعاوًنمن ًوحماية ًلتشجيع اإلسالمي

ًاالستثمارات ًشأنه ًومن ًالمنظمة، ًعمل ًخطة ًأولويات ًمن ًيعد ،ً ًاالستثماراتًأن ًأيضا  يشجع
ًمنظمة.الفيًالدولًاألعضاءًفيًًًيجاًربادلًالتاألجنبيةًالمباشرةًوالت

*** 

 اإلسالمي األمانة العامة لمنظمة التعاون 

 3/22/0202إدارة الشؤون القتصادية 
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قتق  ائمة الدول األعضاء التي وقعت / صد 
 على مختلف التفاقيات واألنظمة األساسية التي تحكم التعاون القتصادي والتجاري والفني 

ًفيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ً

ًالدول األعضاء

القتصادي التفاقية العامة للتعاون 
 اتفاقية تشجيع وضمان الستثمار والتجاري 

التفاقية اإلطارية لنظام األفضلية 
 التجارية

بروتوكول النظام التفضيلي للتعرفة 
 الجمركية

قواعد المنشأ الخاصة بنظام األفضليات 
 التجاري 

النظام األساسي لمجلس الطيران 
 المدني اإلسالمي

النظام األساسي لتحاد التصالت 
 لسلكية والالسلكية للدول اإلسالميةا

النظام األساسي لمعهد الدول اإلسالمية 
 للمواصفات والمقاييس 

النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية 
 لألمن الغذائي 

النظام األساسي لمركز العمل 
 التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي

 أقرت بموجب القرار
 اق الصادر -1/8رقم 

الثامن لوزراء  عن المؤتمر اإلسالمي
 الخارجية
 ليبيا –طرابلس 

11-22/5/1711ً

 أقرت بموجب القرار
اق الصادر عن المؤتمر  -1/12رقم 

 اإلسالمي الثاني عشر لوزراء الخارجية
 العراق –بغداد 

1-5/1/1781ً

 أقرت بموجب القرار
 ( الصادر عن1رقم )

 كومسيكدورة 
 السادسة
 تركيا -إسطنبول

1-11/11/1771ً

 القرار أقر بموجب
 ( الصادر عن1رقم )

 كومسيكدورة 
 الحادية والعشرين

 تركيا –إسطنبول 
22-25/11/2115ً

 أقرت بموجب القرار
 ( الصادر عن1رقم )

 ومسيككدورة 
 الثالثة والعشرين

 تركيا –إسطنبول 
11-11/11/2111ً

 أقر بموجب القرار
اق الصادر عن  -11/11رقم 

المؤتمر اإلسالمي الثالث عشر لوزراء 
 الخارجية

 النيجر –نيامي 
22-21/8/1782ً

 أقر بموجب القرار
 اق -11/15رقم 

 الصادر عن المؤتمر اإلسالمي
 الخامس عشر لوزراء الخارجية

 اليمن –صنعاء 
18-22/12/1781ً

 أقر بموجب القرار
 كومسيك( الصادر عن دورة 1رقم )

 الرابعة عشرة
 تركيا –إسطنبول 

1-1/11/1998ً

اق  -1/11قم أقر بموجب القرار ر 
الصادر عن الدورة األربعين لمجلس 

 وزراء الخارجية 
 غينيا –كوناكري 

7-11/12/2111 

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

 الخارجية 
 طشقند/أوزبكستان

18-17/11/2111 
1 2 1 1 5 1 1 8 7 11 

 تصديق توقيع تصديق توقيع تصديق توقيع تصديق توقيع  تصديق توقيع تصديق توقيع تصديق توقيع  تصديق وقيعت تصديق توقيع تصديق توقيع

   21/11/2111 11/12/2111 1/11/2112 - - - - 11/12/2118 - - - - - - - 8/11/2111 11/12/2118 18/11/2111 أفغانستان
   - - - - - - - - - - - - - - - 11/11/1771 - - ألبانيا
   - - 21/11/2111 - 11/12/2111 - - - - - - - - - - - 19/11/2111 21/15/1781 الجزائر

 11/11/2118 21/11/2111 - - 11/12/2111 21/11/2111 - 21/11/2111 - - - - - - - - - - - 21/11/2111 أذربيجان

/21/2  - - - - - - - - 15/11/2111 2013/09/12 27/11/2117 - 11/11/2117 25/11/2115 - - 11/18/81 21/15/1781 البحرين
2121 

   11/11/2111 28/11/2111 - - 11/11/1788 - 15/12/2111 11/17/1781 21/11/2111 15/12/2111 12/11/2117 21/11/2111 11/11/2111 11/11/1771 - 11/11/1771 18/11/1718 15/12/1711 بنجالديش
  21/11/2117 - 11/12/2115 22/11/2111 11/18/2112 - 11/18/2112 - 11/18/2112 - 11/18/2112 - 11/18/2112 - 11/18/2112 - 11/18/2112 - 11/18/2112 بنين

   - - - - - - - - - - - - 12/11/2111 21/15/2115 - - 2/11/2017 21/15/2115 بروناي دار السالم
   21/11/2111 11/12/2111 15/1/2111 21/11/2111 - - - 21/11/2111 - 11/11/2117 - 11/11/2117 - 11/17/1771 17/15/72 - - 21/12/1785 بوركينا فاسو
   - 28/11/2111 11/11/2111 - - - - - - 11/11/2111 21/11/2115 21/11/2111 21/17/1775 21/11/1771 21/17/1775 25/11/1771 11/11/81 21/11/1718 الكاميرون 
   - 11/12/2111 - 11/11/2112 - 11/11/2112 - 11/11/2112 - 11/11/2111 - 1/11/2111 - 11/11/2111 - 30/6/2012 11/11/81 28/11/1718 جزر القمر
   - 12/11/2111 25/11/2111 12/11/2111 - 12/11/2111 - - - 2012/09/17 - 2012/09/17 - 11/11/2117 - 11/11/2117 - 11/11/2117 كوت ديفوار

   - 11/12/2111 11/12/2111 18/15/2111 2012/12/02 18/15/2111 - 18/5/2010 - 2012/01/25 - 2012/01/25 2012/12/02 2012/01/25 - 25/18/82 - 21/11/1717 جيبوتي
   2118 21/12/2111 1/11/2112 - 11/15/1788 11/11/1781 - - - - - 21/11/15 11/12/77 15/11/71 11/12/81 - 11/11/18 18/11/1711 مصر

   - - 5/5/2112 21/11/2112 - - - - - - - - 21/11/2118 - 21/11/2118 - 21/11/2118 21/11/1718 الغابون 
   21/11/2111 11/12/2111 11/18/2112 21/11/2111 2011/04/27 18/11/1775 27/11/2112 18/11/1775 2013/1/31 - 2013/1/31 -  11/18/2117 15/17/1771 2009/08/11 11/17/71 2009/08/11 21/15/1781 غامبيا
   - 11/12/2111 2/8/2112 - 21/11/2111 18/11/1775 21/11/2111 18/11/1775 . 12/17/2111 - 11/11/2111 21/11/2111 18/11/1775 21/11/2111 18/11/1775 11/12/81 21/12/1711 غينيا

   - 11/12/2111 - 18/11/2117 - 18/11/2117 - 18/11/2117 - 18/11/2117 - 18/11/2117 - 18/11/2117 - 18/11/2117 - 18/11/2117 غينيا بيساو
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - غويانا

   - - 5/11/2117 - - - - - - 11/17/2111 - 11/17/2111 2011/07/14 11/12/72 11/12/81 11/15/81 18/11/81 11/11/1717 إندونيسيا
   - 11/12/2111 5/5/2112 - 11/11/1771 11/17/1771 - 18/11/1775 11/11/2112 - 2010/12/22 21/11/2117 12/15/1771 18/11/75 15/17/71 18/11/75 11/11/75 18/11/1775 انإير 

   - - 17/12/2111 - 17/12/2111 21/11/2111 21/11/2112 - - - - - 2011/12/15 21/11/11 17/11/2115 - 1718 12/11/1718 العراق
   - - 11/12/2111 21/11/2115 18/11/1787 12/11/1788 - 21/11/1771 17/11/2111 12/17/2111 11/12/2111 21/11/2115 21/12/1778 11/12/71 25/12/77 11/11/78 11/15/17 27/12/1711 األردن

   21/11/2111 11/12/2111 1/11/2118 - - - - - - - - - - - - - - 25/11/2115 كازاخستان
   15/15/2111 15/15/2111 5/11/2117 - - - - - 27/12/2111 2011/10/20 27/12/2111 2011/10/20 2013/04/17 21/11/11 12/11/81 18/11/81 11/15/81 15/12/1711 الكويت
   - - 1/5/2115 - - - - - - - - - - - - - - - قرغيزيا
   - - 1/11/2112 - 18/11/2118 - - - - - - - 11/11/2111 15/11/71 11/11/15 15/11/71 21/11/11 15/11/1771 لبنان
   - 15/11/2111 15/12/2118 - 11/11/1787 - - - - - - - 12/11/1772 15/12/72 11/12/71 25/11/71 15/11/18 15/12/1711 ليبيا
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   - - 17/11/2111 - - - - - 11/11/2118 11/11/2111 21/15/2111 21/11/11 21/18/2111 11/11/11 - 11/17/81 11/11/81 18/15/1718 ماليزيا
   - - - - - - - - - - - - 11/11/2111 - - - - 11/12/1711 المالديف
   11/1/2121 11/12/2111 11/15/2115 - - - - 2011/10/20 - - - - - - 21/15/82 - 18/18/1781 21/11/1718 مالي

  12/11/2117 - 11/12/2111 21/11/2111 1/11/2112 27/11/2111 1/11/2112 21/11/2111 1/11/2112 21/11/2111 1/11/2112 - 1/11/2112 21/11/2111 1/11/2112 21/11/2111 11/11/2112 17/15/1717 18/11/1711 موريتانيا
   - 28/11/2111 - - - - - - - - - - - -- - - - - موزمبيق
   - - 11/11/2111 - - 11/12/1785 25/11/11 21/11/11 2013/06/07 08/10/24 2013/03/07 21/11/2118 25/11/11 27/17/71 11/15/1771 12/11/1781 11/11/1717 21/11/1718 المغرب
   12/12/2115 11/12/2111 11/17/2111 - 11/17/2111 - - 18/12/1781 - 2012/09/10 - 2012/09/10 - 2012/09/10 - 2012/09/10 11/18/1718 18/15/1718 النيجر
   - 27/18/2117 - 17/11/2117 - 11/11/1778 - 11/11/1778 - 17/11/2117 - 17/11/2117 - 11/11/1778 - 11/11/1778 - 11/11/1778 نيجيريا

   - - - - - - - - 21/11/2117 08/10/24 21/11/2117 08/10/24 18/11/11 11/15/11 11/12/71 25/11/71 28/11/81 15/11/1781 سلطنة عمان
   11/11/2121 15/11/2117 11/1/2111 11/1/2111 11/11/81 - 1787 - 13/04/2012 08/09/03 21/11/11 11/12/11 11/11/71 25/11/71 11/11/82 21/12/81 1718 11/01/1718 باكستان
   18/11/2111 11/12/2111 2014/8/19 11/11/1777 11/11/81 11/11/81 16/11/2111 22/15/81 20/12/2011 2010/12/27 20/12/2011 2010/12/27 2011/07/12 11/17/72 15/11/82 15/11/82 18/11/81 28/11/1718 فلسطين
   21/12/2111 28/11/2111 25/11/2111 - - - 15/11/2112 21/11/11 09/09/02 09/11/07 09/10/27 21/11/2118 11/11/2111 21/11/2111 15/11/2112 21/11/2111 17/17/81 21/17/1718 قطر

المملكة العربية 
 السعودية

11/11/1718 21/11/17 21/11/85 11/17/81 11/17/72 11/11/11 08/06/02 08/06/09 09/11/09 11/08/2010 - 11/11/2111 - - - 15/1/2111 15/11/2111 11/17/2118 11/11/2118  

   - 11/11/2111 5/5/2112 11/11/2111 11/12/87 11/11/81 11/12/87 11/11/81 - - - - 11/11/71 17/17/71 11/11/71 11/11/81 28/12/17 25/12/1711 السنغال
   - 11/12/2111 - 11/11/2111 - 11/11/2111 - 11/11/2111 - 09/11/09 - 09/11/09 - 11/11/2111 - 11/11/2111 - 11/11/2111 سيراليون 
   - 11/12/2111 11/5/2111 18/11/2117 11/15/2111 09/11/09 11/15/2111 09/11/09 11/15/2111 09/11/08 11/15/2111 09/11/08 11/15/2111 09/11/08 25/11/81 17/12/1781 - 21/12/1718 الصومال
  12/11/2117 - 11/12/2111 28/11/2111 21/11/2111 21/18/2111 11/17/71 21/18/11 11/17/71 - 2013/03/18 -  2013/03/18 - 11/15/72 11/15/12 21/12/1781 - 11/11/1718 السودان
   - 11/12/2111 22/11/2111 - - - - - - - - - - - - - - - سورينام
   - - - 11/11/1777 - - 12/11/2112 -  2010/04/15 08/10/24 11/11/2118 21/15/11 21/11/15 21/11/11 11/11/2111 21/11/11 15/11/81 11/11/1718 سوريا

   - 28/11/2111 - - - - - - - - - - - - - 11/11/1771 - 11/11/1771 طاجيكستان
   - - - - - -  11/12/2111 - - - - - 11/11/72 - - - 21/11/1718 تشاد
 - 27/11/2121 - - - - - - - - - - - - - - - - - - توغو
 - - - - 21/1/2111 18/7/2111 11/12/2111 8/11/1775 11/11/1781 11/11/1781 - 12/7/2111 - 25/11/2115 11/1/2111 21/1/71 11/11/81 11/1/82 11/1/81 21/11/1717 تونس
  11/11/2111 22/11/2117 11/12/2111 15/1/2111 11/11/1777 - - - - 2/11/2117 12/7/2111 12/15/2118 21/11/2115 28/11/1771 21/17/1771 17/12/1771 11/11/1781 12/1/1782 27/12/1711 تركيا

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - تركمنستان
اإلمارات العربية 

 المتحدة
27/12/1711 1717 12/12/1787 11/11/1787 21/11/2111 15/18/2115 21/11/2111 12/11/2118 12/17/2111 12/11/2118 11/15/1787 21/11/1787 11/15/1787 21/11/1787 21/11/2111 15/11/2117 12/11/2115 25/11/2111   

   - 11/12/2111 22/11/2111 - - - - - - - - - 11/11/2111 15/17/1771 11/12/1781 21/11/1781 11/11/11 18/18/1718 أوغندا
 - - - - 1/11/2118 - - - - - - - - - - - - - - - أوزبكستان

 - - - - 20/1/2021 11/11/2111 - 25/11/1771 21/1/2118 25/11/1771 - - - - - - - 12/1/1782 - 27/12/1711 اليمن

 2 1 15 11 42 21 17 21 11 25 18 11 18 11 11 11 27 18 12 17 المجموع
 

1/11/ 2121 


