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 :مقدمة :أوالا 
أحدث اإلجراءات التي اتخذتها األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات العاملة األمين العام يتضمن تقرير  .1

، في إسطنبولالتي عقدت يك كومسالعامة ل والثالثين للجمعية السابعةالدورة انعقاد في المجال القتصادي منذ 
برنامج عمل منظمة  . وتهدف هذه اإلجراءات إلى متابعة تنفيذ4241نوفمبر  42و 42 يوميالجمهورية التركية، 

الجتماعات وغيره من  كومسيكو  القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس وزراء الخارجيةو  ،4242التعاون اإلسالمي 
 مي.اإلسال تعاون في منظمة ال الوزارية

الجارية في مؤسسات المنظمة ذات الصلة من خالل المشاريع التي نفذتها تدخالت السلسلة  التقرير الضوء علىسلط ي .4
 السياحة وتنمية قطاع ،الخاصتنمية القطاع و  ،ات الزراعيةوتنمية الصناع ،والبنى التحتية ،والستثمار ،مجالت التجارة

منظمة التعاون اإلسالمي حول األمن اري لالوز مؤتمر لوعقد الدورة الثامنة ل .وبناء القدرات والتخفيف من وطأة الفقر
التجارة حول البيانات وتحليل وندوة حول جمع  عرض الحالل لمنظمة التعاون اإلسالميوم الغذائي والتنمية الزراعية

اإلسالمي بشأن تعاون لتعاون داخل منظمة الل، ووضع إطار الخدمات، وورشة عمل حول تجارة المنتجات الزراعيةو 
على جدول أعمال منظمة التعاون كانت من أبرز البنود التي و  بحاث والمنشوراتواأل تطوير السلع الزراعية الستراتيجية

 اإلسالمي خالل الفترة قيد الستعراض.
نائية واإلقليمية على الصعيد العالمي، ترتبط القتصادات ببعضها البعض من خالل التدفقات عبر الحدود والعالقات الث .3

عامالت في السلع والخدمات ونقل التكنولوجيا وتمويل التعلى  متواصل تأثير 11-كوفيدلجائحة وقد كان  والدولية،
والستثمار األجنبي المباشر والخدمات المصرفية الدولية وأسعار التمويلي  المالالفنية ورأس  اتالمشاريع والمساعد

نفذة خالل الفترة قيد الستعراض فيما يتعلق بتنفيذ قرير الضوء على األنشطة المالصرف. وفي هذا الصدد، سلط الت
المساعدة القتصادية للدول  ،اإلسالمي للتخفيف من حدة الفقر وبرامج التنمية اإلقليميةتعاون مبادرات منظمة ال

ا أخرى. وأشار ال، من بين أمور كورونااألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للتخفيف من تأثير جائحة  إلى تقرير أيضا
من مجموعة البنك اإلسالمي  "البدء من جديد" بعض مشاريع التعافي من فيروس كورونا، بما في ذلك برنامج

بما  ،عن طريق توفير التمويل التجاري، وخطوط التمويل للدول األعضاء كورونا المستجد فيروس مواجهةلدعم  للتنمية
مليار دولر أمريكي في إطار جهوده لدعم  1.4ل بقيمة ي للتنمية عن التزامات تمويفي ذلك إعالن البنك اإلسالم

  الجائحة في دولنا األعضاء. بعدفيما النتعاش القتصادي 
ت أكثر عدوى من ، ولكن مع ظهور ساللالجائحةقدرتها على التعامل مع  احسنت القتصادات والمجتمعات تدريجيا  .2

وتأثيره النهائي على التنمية القتصادية والجتماعية غير مؤكد إلى حد كبير. عالوة  11-يدكوف، ل يزال تطور الفيروس
ما يؤدي إلى ، غير متساوية ها، فإن عملية التعافي منبين البلدان وحتى داخلها الجائحة، مثلما تختلف آثار على ذلك

التي من ، مواقف السياسية المتباينة عبر البلدانلاتنامي احتمالت مع  لدان ويزيد من تفاقم التفاوتاتالتباعد بين الب
، فإن صياغة وتنفيذ سياسات مستهدفة أو خاصة بكل دولة أو إقليمية لها أهمية المحتمل أن تسبب تداعيات سلبية. لذلك

ا إلى تنسيق وتعاون دولي أقوى لمعالجة التفاوت في الظروف الجتماعية والقتصادي ، ولكنكبيرة ة هناك حاجة أيضا
 واستدامة. ،وشمولا  ،اوما بعده ولتمهيد الطريق لتنمية أكثر توازنا  11-كوفيدأثناء التعافي من 

ا  .2 بحلول عام  ٪42البالغ جديد البينية الاإلسالمية التجارة هدف ي تهدف إلى تحقيق التنشطة األيعرض التقرير أيضا
األخرى  والنظم األساسيةلتصديق على التفاقيات يع واالتوقو  ، بما في ذلك تفعيل تنفيذ نظام األفضليات التجارية4242

، والصناعة يذها خالل العام قيد الستعراض في مجال قطاع النقلوتوجد برامج أخرى تم وضعها وتنف .منظمةلل
 ، وتنمية ريادة األعمال.، ودور القطاع الخاص، والحماية الجتماعية، والعمالة، والعمل، والسياحةالزراعية

األمانة العامة خالل الفترة قيد الستعراض، أنشطة العديد  نفذتهااألنشطة التي عالوة على مختلف ، قريرهذا التيتناول و  .6
الملقاة على لمسؤوليات القانونية في إطار او اإلسالمي العاملة في المجال القتصادي. تعاون من مؤسسات منظمة ال
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والمركز اإلسالمي، نظمت األمانة العامة تعاون ظمة المؤسسات منعمل تنسيق فيما يخص ألمانة العامة اتق اع
الفرعية المعنية بالتجارة والتنمية والمنبثقة عن الجتماع السنوي  للجنةالثاني للقادة  جتماعاإلسالمي لتنمية التجارة ال

ماع الجت عرضتاسحيث  .4244مارس  1و 8ش، المملكة المغربية، يومي في مراك منظمةاللمؤسسات التنسيقي 
توزيع األنشطة المشتركة بين تحديد و منظمة و المن أجل تحسين التنسيق والتعاون بين مؤسسات الخطة التنفيذية اعتمد و 

 .اللجنةأعضاء 
، المنعقدة ، المعتمد في دورته السابعة واألربعينالخارجيةالصادر عن مجلس وزراء  POA - 1/27عمالا بالقرار رقم  .7

، نظمت األمانة العامة اجتماع فريق الخبراء 4242نوفمبر  48إلى  47الفترة من  في، ، جمهورية النيجرفي نيامي
سالمي في ، الذي عقد في المقر الرئيسي لمنظمة التعاون اإل: برنامج العملOIC-2025الحكومي الدولي بشأن تنفيذ 

اع في وثيقة مراجعة منتصف . نظر الجتم4241ديسمبر  48إلى  47، في الفترة من ، المملكة العربية السعوديةجدة
"، من إعداد مركز أنقرة. شدد اجتماع فريق الخبراء ، التحديات والفرص: المكاسب4242، بعنوان "الطريق إلى عام المدة

عضاء بتزويد مركز أنقرة بالبيانات والمعلومات اإلحصائية المناسبة الالزمة في المذكور على ضرورة قيام الدول األ
: برنامج العمل. قرر الجتماع 4242صلة بأهداف وغايات منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام ت ال، ذاالوقت المناسب

رة تحت إشراف األمانة العامة بحلول أن يتم النتهاء من المسودة النهائية لوثيقة مراجعة منتصف المدة من قبل مركز أنق
بل دراستها لحقاا في الدورة التاسعة واألربعين وتقديمها إلى الدول األعضاء لفحصها ق 4243الربع األول من عام 

 .لمجلس أنقرة. مجلس وزراء الخارجية
 

 :واألمن الغذائي والتنمية الريفية الزراعة: اثانيا 
 للدخل امصدر بوصفها  اإلسالمي التعاون من الدول األعضاء في منظمة  كثيرتظل الزراعة أحد أهم القطاعات في  .8

األنشطة التالية من أجل تنفيذ ب الضطالعالفترة قيد الستعراض، تم  خاللو ذا الصدد، ه فيو والتوظيف لماليين الناس. 
 سياسات وقرارات منظمة التعاون اإلسالمي في مجال الزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي:

 
 الزراعية اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمية التعاون ة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظم (أ

 سطنبول،إ ا فيالزراعية حضوريا الوزاري الثامن لمنظمة التعاون اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمية د المؤتمر عقان  .1
  .ابسبب جائحة كورون 4241إلى عام  4242من عام وكان قد تأجل  ،47/12/4241 إلى 42في الفترة من ، تركيا

وتنفيذ برامج منظمة العضاء في من الغذائي في الدول األالوضع الحالي للزراعة واألر الدورة الثامنة للمؤتم بحثت .12
ا تأثير  على الزراعة واألمن الغذائي في الدول األعضاء حة الجائالمنظمة ومبادراتها في هذا المجال. ناقش الوزراء أيضا

في الدول األعضاء  لمعالجة انعدام األمن الغذائي وانخفاض اإلنتاجية الزراعيةزيز التعاون على تع وااتفقو  منظمةالفي 
إقامة أوجه ، و الستثمار والتجارة ، وزيادةمن خالل تعزيز التبادل النشط للمعرفة والتكنولوجياالجائحة آثار لتخفيف من وا

 والتجارة. ،وإنتاج األغذية ،فيما يتعلق بالموارد الزراعيةتكامل وبناء التآزر بين الدول األعضاء 
 -لتنمية السلع الزراعية الستراتيجية منظمة الفي تبني برامج عمل رة الثامنة تمثلت بعض النتائج الرئيسية للدو  .11

البنك  ا، وتحديدا ذات الصلةمنظمة الالتي تتمتع بموارد جيدة ومؤسسات دعوة الدول األعضاء و  ؛القمح واألرز والكسافا
وتنفيذ تقييمات األثر وضع ي م الدول األعضاء ف، إلى دعلألمن الغذائياإلسالمية اإلسالمي للتنمية والمنظمة 

، مع تدخالت محددة للتخفيف على األمن الغذائي وعمل النظم الغذائيةجائحة الالجتماعي والقتصادي لقياس تأثير 
، بما في رات في الزراعة والتنمية الريفيةإلى زيادة الستثمادعوة الدول األعضاء و ؛ على األمن الغذائيالجائحة من آثار 

الحاجة إلى كيد مع تأ؛ حتى تصبح مصدرة صافية للغذاءالزراعي  هاإنتاجبهدف زيادة  هاالتعاون بينذلك من خالل 
والتوصية بإنشاء آلية  ؛في مجالت الموارد الزراعية وإنتاج األغذية والتجارةتحديد أوجه التكامل بين الدول األعضاء 
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ضمان التنسيق األفقي الموجه لذات الصلة  نظمةلما مؤسساتتضم جميع لمنظمة لتنسيق تحت إشراف األمانة العامة 
 ، من بين أمور أخرى.الفعال للموارد المتاحة لتجنب ازدواجية الجهود والستخدام

بشأن السلع الزراعية الستراتيجية تضع رؤية للتصنيع الذي تقوده  اوتجدر اإلشارة إلى أن البرامج المعتمدة حديثا  .14
، واستخراج فوائد ، من إضافة قيمة، التي تعد أكبر منتجي هذه السلعمنظمةالدول  إلى تمكينتسعى و  السلع األساسية

، تسعى البرامج إلى ، من بين أمور أخرى. باإلضافة إلى ذلكوالندماج في سالسل القيمة العالمية ،أعلى من سلعها
 .هالدول األخرى التي ترغب في استيرادإقامة شراكة بين الدول التي تتمتع بميزة نسبية عالية في إنتاج السلع المذكورة وا

لتقليل العتماد على الواردات  من القمح واألرز والكسافا وسلع أخرى تهدف البرامج إلى زيادة اإلنتاج المحلي  .13
تحقيق الكتفاء الذاتي من القمح والسلع و ؛ في الصادرات العالمية لهذه السلعمنظمة الزيادة حصة دول و ؛ اتدريجيا 

 ؛، بما في ذلك البذور عالية الجودةحديثةتاج هذه السلع من خالل استخدام التقنيات والبتكارات الة إنزيادو  ؛األخرى 
؛ وخلق فرص على اإلنتاج امكافحة األمراض العابرة للحدود التي يمكن أن تؤثر سلبا و ؛ المساهمة في الحد من الفقرو 

ا تقديم أخرى. تتوخى البر ميزات ، من بين عمل في المجتمعات الريفية الدعم الفني المناسب للدول األعضاء امج أيضا
ذات الصلة. تسعى البرامج كذلك إلى تشجيع منظمة الالتي تتمتع بقدرات جيدة ومؤسسات باستخدام الخبرات المختلفة 

 .منظمةالتجميع المهارات الفنية والستشارية المتاحة داخل فضاء 
في هذا القطاع المهم وتعزيز يف الجهود المشتركة والتعاون كثلتحاجة للدول األعضاء توجد ، في ضوء ما سبق .12

إدراجها الهادفة إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز األمن الغذائي من خالل منظمة الملكية مختلف مبادرات 
ظام اإلمدادات الغذائية في الستراتيجيات الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة. يجب أن تذكر الضطرابات العالمية في ن

قوة دفع إضافية إليجاد بمنزلة ، وتكون بأهمية هذه البرامجالناجمة عن الصراع الروسي األوكراني الدول األعضاء في 
، ، وإنشاء الحتياطيات الغذائية المستدامةلتحقيق الكتفاء الذاتي الغذائي من خالل زيادة إنتاج الغذاءحلول دائمة 

 ر.وغيرها من التدابي
 

 لمشاريع الزراعية البنك اإلسالمي للتنمية لتمويل   (ب
لدول األعضاء في في ا الريفيةدي في المناطق النمو القتصا قطاع الزراعة فيإلسهام الرئيسي لاإدراكاا ألهمية  .12

وية تمويل هذا القطاع أحد المجالت ذات األولومؤسساته،  البنك اإلسالمي للتنمية جعلاإلسالمي،  التعاون منظمة 
اعدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي العامة للزراعة والتنمية الريفية في مس رؤية البنكلعملياته. وتتمثل 

 المناخ، صناعة الزراعية، والتكيف مع تغيروتنمية ال بالزراعة،لصلة في جهودها لتعزيز البنية التحتية الريفية ذات ا
 وإدارة الموارد الطبيعية.

من القروض إلى  المالية،طور البنك اإلسالمي للتنمية ومؤسساته مجموعة واسعة من المنتجات السياق، في هذا   .16
الحكومات الوطنية في الدول األعضاء في منظمة  ال والخدمات الستشارية والضمانات لدعمالستثمارات في رأس الم

، بلغ 4241األول من  عالبنك وحتى الرب ءومنذ إنشا التعاون اإلسالمي في تنفيذ برامجها الزراعية والتنمية الريفية. 
مشروعاا لألمن  1،271مريكي مقسمة على مليار دولر أ 17.41اإلسالمي للتنمية ومؤسساته إجمالي موافقات البنك 

 . وتتضمن هذه المشاريع: الزراعة والتنمية الريفية من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالغذائي و 
 ، المغرب.الريفي الشاملالنمو مشروع  •
 ، السنغال.تطوير التمويل األصغر اإلسالمي الوطني •
 ، تشاد.من أجل التنمية الريفية الطاقة الشمسية •
 ، مالي.الطاقة الشمسية من أجل التنمية الريفية •
 ، السنغال.تنمية ريادة األعمال الزراعية •
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 ، بنغالديش.قسم الزراعة والتنمية الريفية في رانجبور •
 ، الكاميرون.المرحلة الثانية من مشروع التنمية الريفية المتكاملة لمنطقة شاري لوغون  •
 ، قرغيزستان.شروع تحسين المياه والصرف الصحي في الريفم •
 المشروع اإلقليمي لرسم خرائط خصوبة التربة في غرب إفريقيا. •
 من بنغالديش. الدعم الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة في المنطقة الجنوبية الغربية •
، ، كوت ديفوار، بوركينا فاسو)بنينمة منظالدول من  12البرنامج اإلقليمي لتطوير سلسلة قيمة األرز لصالح  •

 والسودان( في إفريقيا جنوب الصحراء. ،، سيراليون ، السنغال، النيجر، مالي، غينياغامبيا
 .، أوزبكستانإنشاء مركز البتكار الدولي لحوض بحر آرال •
 

  والنشر التدريب برامج (ج
جية القطاع الزراعي والحفاظ في مجال زيادة إنتا ، تنظيم برامج تدريبأدائه لمهامهفي إطار  ،أنقرةمركز  واصل .17

وبناء على ذلك، وخالل السنة قيد  اإلسالمي. تعاون لصالح الدول األعضاء في منظمة العلى األمن الغذائي 
 األنشطة التالية:مركز ال ، نظمبناء القدرات الزراعيةلإلسالمي منظمة التعاون افي إطار برنامج و الستعراض، 

تطوير اإلنتاج الحيواني وتربية الحيوانات لتعزيز األمن الغذائي "لصالح الدول عبر اإلنترنت حول " دورة تدريب (1
 ؛2/4241/ 41إلى11الفترة من ي فياألعضاء في منظمة التعاون اإلسالم

صالح الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في ل "حد من هدر الغذاءلا"اإلنترنت حول  دورة تدريب عبر (4
 .8/4241/ 14إلى  12الفترة من 

ا نسخة  أنقرةباإلضافة إلى ذلك، أصدر مركز  .18 دان الزراعة واألمن الغذائي في البلبعنوان " همن تقرير  4242أيضا
باإلضافة إلى القيود والتحديات التي الحالي ضع الو اإلصدار  هذا يعرضو ". األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تحليل مجموعة  الدوليواجهها قطاع الزراعة واألمن الغذائي في 
على الزراعة واألمن الغذائي في جائحة ال. كما يعرض التقرير تداعيات 18. واسعة من أحدث اإلحصاءات المتاحة

. بناءا على التجاهات الحالية وحالة البحث والتطوير الزراعي في عدد من الدول األعضاءلل يحو  اءالدول األعض
مجموعة من التوصيات السياسية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين بلدان ، يقدم النتائج التي توصل إليها التقرير

 سية للتقرير:. فيما يلي بعض التوصيات الرئيي هذا المجال للنظر فيهافمنظمة ال
ا لتعزيز النمو الزراعي.يعد ضمان الوصول  •  وتوفير السيطرة على األراضي لألسر الريفية الفقيرة والمهمشة أمراا مهما
ا لتحفيز النمو في قطاع الزراعة والتنمية الريفية. يعد تحسين البنية ال • ثالث بنى تحتية زراعية توجد تحتية مطلباا هاما

، وتنمية الموارد المائية )مثل وهي الطرق الريفية وإمكانية الوصول إليها، منظمةالفي دول  مهمة تحتاج إلى األولوية
 ؛، والكهرباءالري والسدود وما إلى ذلك(

مثل الفقراء وصغار المزارعين والرعاة والصيادين والمشردين إلى الحماية. من المهم  اتحتاج الفئات األكثر ضعفا  •
يحتاجون إلى المساعدة. وبناءا على عمن المعرضين للخطر للحصول على فكرة التعرف على حجم هؤلء السكان 

 و ؛نية المناسبة وفقاا لتدبير األمن الغذائي الطارئ هذا، يمكن تعديل إعادة تخصيص الميزاذلك
ا  اتلعب التجارة الزراعية دورا  قد •  وطأةف ، وتخفيمن خالل تأثيرها على األمن الغذائيمنظمة الفي تنمية بلدان مهما

 .، والنمو القتصادي. من بين أمور أخرى العمل، وخلق فرص الفقر
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 أنشطة المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي (د
مع أمانة الكومستيك ومجلس البحوث الزراعية ، بالتعاون المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائينظمت أمانة  .11

في  والحفاظ عليها وتبادلها ونسخها اآلمن يةالنباتوراثية رد الالموااقتناء "عنوان ب فتراضيااا، مؤتمراا دولياا الباكستاني
. وتوج المؤتمر بمقترحات 4241نوفمبر  11في  "ى األماماألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: الطريق إلالدول 

أنها لتي من ش، و الكومستيكأمانة ، وكذلك تشمل بنوك الجينات ومراكز البحوث في الدول األعضاء لوضع خطة عمل
 ت الصلة.تستلزم تشكيل مجموعات إقليمية من المتخصصين للقيام باألنشطة ذاأن 

، في شكل مختلط ، بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بدولة قطرلألمن الغذائيالمنظمة اإلسالمية نظمت أمانة  .42
في  غذية واألغذية الصحيةاجتماع الخبراء حول سالمة األ( 4، )الزراعية االستراتيجية منتدى تنمية السلع( 1)

. سلط المنتدى الضوء على األنشطة ذات الصلة لعدد من الدول 4244ير فبرا 16إلى  12في الفترة من  الدوحة
اومة للمناخ )الكسافا واألرز والقمح(. ناقش اجتماع الخبراء التجارب نحو تطوير أنواع من المحاصيل المقاألعضاء 

 ، بما في ذلك تطوير األغذية الحالل ومعاييرها.مة األغذيةيز سالبشأن تعز الوطنية للدول األعضاء 
 

 ي الغذائاألمن في  اا حاد نقصاا اإلسالمي التي تواجه التعاون الدول األعضاء في منظمة  (ه
نزاعات وعدم الستقرار السياسي لابسبب البلدان والمناطق في مختلف أنحاء العالم العديد من  حالياا عانيت .41

من بين فئة هذه منظمة المما يهدد األمن الغذائي لماليين البشر. وتعد بعض الدول األعضاء في  خية،المناوالكوارث 
 نظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالميتقرير مشترك بين م 4244يناير  46في  صدر الغاية،البلدان. ولهذه 

حيث  العالم،ا التقرير البلدان واألوضاع في لل هذ. ويح2222 مايوإلى  فبراير المشتركة:بؤر الجوع الساخنة حول 
ت للتوقعا. ووفقاا 4244 ومايو فبرايرمن المرجح أن يتدهور انعدام األمن الغذائي الحاد خالل األشهر المقبلة بين 

، مما يتطلب المساعدة ع ساخنةتعاون اإلسالمي حاليا بؤر جو دولة عضو في منظمة ال 22تعد  أعاله،المذكورة 
 وماليولبنان وتشاد هذه البلدان هي: أفغانستان وبوركينا فاسو و األمن الغذائي.  لة والمعززة للتصدي لنعدامالعاج

معرضون مليون شخص في هذه الدول  82أكثر من  .اليمنلسودان وموزمبيق و اصومال و وال ونيجيرياوالنيجر يتانيا ر ومو 
، مدفوع في الغالب بالصراعاتهؤلء لحياة. إن الوضع المتدهور لتلقوا مساعدة فورية منقذة ل، ما لم ياآلن لخطر الجوع
، والقيود المفروضة وتأثيرات تغير المناخ. وتشمل هذه الرتفاعات في أسعار المواد الغذائيةجائحة الفضالا عن آثار 

، وموسم رائية، وانخفاض القوة الشوارتفاع التضخم ،حد سواء على الحركة التي تحد من أنشطة السوق والرعاة على
لتكثيف جهودها الجماعية أمطار مبكر وطويل األمد. يشير الوضع السائد إلى الحاجة المتزايدة للدول األعضاء 

اعي بجميع أشكاله ومعالجة انعدام األمن الغذائي بطريقة في القطاع الزر منظمة اللمواصلة تعزيز التعاون البيني داخل 
 اج واإلمداد والستهالك.، بما في ذلك إزالة قيود اإلنتشاملة
 
 :واإلنتاجية ف: التوظياثالثا 
وفير إلى ت يالجتماع والضمانفي منظمة التعاون اإلسالمي في مجال العمل والتوظيف ون البيني يهدف التعا .44

قوى تنقل الحرية العمل الالئق والسالمة والصحة المهنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك 
تنفيذ  المعنيةالمي ومؤسساتها التعاون اإلسواصلت منظمة وقد ة. خالل العام قيد الستعراض، منظماللة عبر دول ماالع

منظمة على تطوير مهاراتهم الشخصية والتنظيمية العمل في دول الاألنشطة التي تهدف إلى مساعدة الباحثين عن 
بالنظر إلى أن خاصة األمر أهمية  يكتسي هذاو التالي أدائهم. وبة تنافسيتهم الاومعارفهم وقدراتهم، فضالا عن تحسين قدر 

مقابل  ٪6.7 4211و4216 بينبلغ األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة البطالة في الدول  معدل
 . ٪2.2 البالغ العالميالمتوسط 
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تشير اإلحصائيات إلى أن  ذلك، على عالوة .منظمةال دول لغالبية بالنسبة أولويةا  لئقة عمل فرص توفير يزال لو  .43
زادت البطالة العالمية بمقدار ، حيث 4242عام  لسوق العمل خالخسائر غير مسبوقة في بتسببت  11-كوفيد ةجائح

مليون شخص آخرين غير نشطين ألنهم لم يتمكنوا من رؤية أي فرصة للبحث عن وظيفة  81أصبح مليوناا.  33
منظمة الارتفع عدد العاطلين عن العمل في دول  .الجائحة القيام بذلك بسبب قيود ، أو لم يتمكنوا ببساطة منبنجاح

وبناء  .4242في عام  ٪7.1، مما أدى إلى وصول معدل البطالة إلى مليون  21.3ماليين ليصل إلى  2بأكثر من 
 على ذلك، تم خالل الفترة قيد الستعراض إنجاز األنشطة التالية:

 
 مل ر اإلسالمي لوزارء العالدورة الخامسة للمؤتم (أ)
بطلب عربية المتحدة دولة اإلمارات التفضلت والثالثين للكومسيك، السابعة لدورة ير المقدم للتقر في ا وردكما  .42

، جائحةالإل أنه، وبسبب . 4242لمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل خالل الربع الرابع من عام الدورة الخامسة لاستضافة 
تعمل األمانة العامة حالياا مع و مر. ن اإلسالمي، تم تأجيل المؤتفي منظمة التعاو ألعضاء الدول افي بما في ذلك 

  .4244لينعقد في لمؤتمر الخامسة لالدورة عادة جدولة مختصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلالسلطات ال
المؤتمرات السابقة، بما في ذ قرارات راء العمل في تنفيمن المتوقع أن تنظر الدورة الخامسة للمؤتمر اإلسالمي لوز  .42

والحماية الجتماعية في  تقليص البطالة وتنمية قدرات القوى العاملةو  المهنيةوالسالمة الصحة  ذلك األنشطة في مجال
كما ، وستنظر كذلك في تأثير جائحة كورونا في سوق العمل بالدول األعضاء بالمنظمة .الدول األعضاء في المنظمة

 لوزراء العمل للسنتين القادمتين.  اللجنة التوجيهية المنبثقة عن المؤتمر اإلسالميين أعضاء يعيتم تسوف 
في ضوء ما تقدم، تحث األمانة العامة الدول األعضاء على المشاركة الفعالة في المؤتمر اإلسالمي الخامس   .46

 .لوزراء العمل
 
 اإلسالميتعاون عمل التابع لمنظمة الالتوقيع على النظام األساسي لمركز ال (ب)
توقيع النظام األساسي لمركز ضرورة إلى الدول األعضاء في المنظمة  استرعاء انتباهواصلت األمانة العامة  .47

تجدر العمل التابع للمنظمة والتصديق عليه لتسهيل انطالق عمله في الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة 
لعمل في منظمة التعاون على النظام األساسي لمركز ادولة ليبيا ادقت ، صراضل الفترة قيد الستعاإلشارة إلى أنه خال

صدقت على و (. 21نية )التي وقعت على النظام األساسي لمركز العمل ثما ألعضاءعدد الدول اليبلغ  اإلسالمي
 )أذربيجان والبحرين(.وهما دولتان من هذه الدول  ،التفاقية حتى اآلن

إلى أن النظام األساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ينص  إلشارةتجدر اما تقدم،  ضوءوفي  .48
ة عليه، في حين سيدخل حيز النفاذ دول أعضاء في المنظم 12عند توقيع ما ل يقل عن ؤقتاا على أنه سوف يطبَّق م

 دول أعضاء صكوَك تصديقها عليه. 12دما تقدم بشكل نهائي عن
 من الدول األعضاء األخرى في المنظمة استكمال جميع الترتيبات الالزمة طلبهاعامة األمانة الجدد وعليه، ت .41

 سي المذكور في أقرب فرصة ممكنة.األسا لالنضمام إلى النظام
 
 صدارات إو  بيةتدري دورات (ت)
تطوير المهارات لمصلحة الدول  ، تنظيم برامج تدريبية في مجالأدائه لمهامهفي إطار  ،أنقرةمركز  واصل .32

 :()افتراضيا التالية خالل الفترة قيد الستعراض بتنظيم النشاطاتعضاء بالمنظمة، وعليه قام المركز األ
. 4241سبتمبر  32إلى  48" في الفترة من تطوير استراتيجية توظيف ومهارات ناجحةورشة عمل تدريبية حول " (1

 .من هذا التدريبدولة عضو  43خبيراا من  77استفاد 
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إلى  18" في الفترة من تحسين وتعزيز ثقافة السالمة والصحة المهنيتين في أماكن العملول "ورشة عمل تدريبية ح (4
 .دولة عضو 18خبيراا من  24. استفاد من هذا التدريب 4241أكتوبر  41

. استفاد من هذا التدريب 4241نوفمبر  43إلى  44ن " في الفترة مخدمات التدريب على المهاراتدورة تدريبية حول " (3
 .دولة عضو 17بيراا من خ 63

خبيراا من  147. استفاد 4244مارس  41إلى  48" في الفترة من منهجيات أبحاث سوق العملدورة تدريبية حول " (2
 و .دولة عضو 47

كان . 4244مايو  18و 17" يومي معالجة تحديات الصحة المهنية في مستقبل العملورشة عمل تدريبية حول " (2
لجعلها مية تطوير أنظمة السالمة والصحة المهنية في الدول األعضاء الضوء على أه مناقشة وتسليطالرئيسي  هاهدف

اأكثر   .ه الصدمات والتوزيعات المستقبلية المحتملةتجا صمودا
 
  طوير الشبابتمبادرات البنك اإلسالمي للتنمية لدعم  (ث)
، ومعالجة عدم تطابق فرص عمل توفيرمن المبادرات الهادفة إلى  اعددا  مي للتنميةاتخذت مجموعة البنك اإلسال .31

تخصص مجموعة كما ، فضالا عن محو األمية المهنية. ، وتنمية ريادة األعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويلتالمهارا
مشاريع والبرامج المتعلقة بتنمية الشباب في الدول من دعمها المالي لتنفيذ ال ٪8حوالي ا سنويا البنك اإلسالمي للتنمية 

تقدم  ، التي4211، قدم البنك اإلسالمي للتنمية استراتيجيته األولى لتنمية الشباب في عام ى ذلكوة عل. عالاألعضاء
 الموضوعية والتنظيمية نحو تحقيقها. وتحدد الخطوات 4242-4242رؤية استراتيجية للبنك اإلسالمي للتنمية للفترة 

إلجراءات والمسؤولية في دفع عجلة النمو وإضافة تهدف استراتيجية تنمية الشباب إلى تمكين الشباب من اتخاذ ا  .34
، ستوجه استراتيجية تنمية الشباب تدخالت البنك في تنمية القتصادية والجتماعية لمجتمعاتهم. ولهذه الغايةقيمة إلى ال

 .والمشاركة الفعالة ،توظيف؛ ريادة األعمالال؛ طار أربع ركائز: التعليمإ
 
 :ينالبيني يينسالميواالستثمار اإل ة: التجار ارابعا 
اتسمت أنشطة التجارة اإلسالمية البينية باتخاذ إجراءات ومبادرات تعاونية في مجال تعزيز التجارة وتمويلها  .33

القدرات  وبناءون الستثمار والتعا عوتشجيائتمان الصادرات، فضال عن تطوير قطاع المنتجات الحالل  وتأمينوتسهيلها 
التنسيق مع عمليات مختلف المشاورات و  مة التعاون اإلسالمي، بما في ذلكاء في منظبين بلدان الجنوب األعضفيما 

 الشركاء اإلقليميين والدوليين. 
 
 لمحة عن آخر المستجدات في مجال التجارة اإلسالمية البينية (أ
المية ساإل، بلغ صافي حجم التجارة 4244سالمي لتنمية التجارة الصادرة في أبريل وفقاا لبيانات المركز اإل  .32
، أي بزيادة 4211مليار دولر أمريكي في عام  322.2مقارنة بـ  4241مليار دولر أمريكي في عام  372.4لبينية ا

ل األعضاء وتقلب أسعار السلع بما في ذلك النفط . وتعزى الزيادة إلى تعزيز التجارة البينية بين الدو ٪6.8قدرها 
من خالل تطوير كي واليورو. وتعززت هذه الزيادة صرف الدولر األمريذائية وكذلك أسعار والتعدين والمنتجات الغ

 ، انخفضت حصةاإلنتاج المحلي للتصدير إلى الدول المجاورة من خالل وجود اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية. ومع ذلك
إلى  4211في عام  ٪18.12من  ٪2.22نسبة ية للدول األعضاء بمن إجمالي التجارة الخارجاإلسالمية التجارة البينية 

 خالل هذه الفترة.منظمة البسبب انخفاض التجارة البينية لبعض الشركاء الرئيسيين في  4241في عام  18٪
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، ربية المتحدةهي: اإلمارات الع 4241في عام منظمة الفي  اإلسالمية البينية في التجارة الرئيسيةكانت الدول  .32
، وقطر. سجلت هذه البلدان ، والعراق، وُعمان، ومصر، وباكستانا، وإندونيسييزيا، ومال، وتركياوديةمملكة العربية السعوال

 مليار دولر أمريكي. 466.8بإجمالي  ةسالمياإلمن صافي التجارة البينية  71.3٪
في برنامج المحدد  ةاإلسالمينية ف التجارة البيمن هد ٪42إلى هدف  دولة 42، وصلت حوالي 4241في عام  .36

، ، لبنان، الصومال، البحرين، غامبيايكستان، طاج، توغو، ألبانيا، أفغانستان: السودانبلدان هيه ال. هذ4242العمل 
، يراليون ، س، تشاد، المملكة العربية السعوديةتان، أوزبكسنيا بيساو، غي، قيرغيزستانمان، عُ ، اإلمارات، مالياألردن
 وبروناي. ،السنغال ،، إيران، بنينمصر

تريليون دولر  3.8من منظمة ال، فقد زادت حصة دول كمجموعةمنظمة الرة العالمية لدول وفيما يتعلق بالتجا .37
نتيجة لتعزيز تجارة  ٪14.1، أي بزيادة قدرها 4241ر أمريكي في عام تريليون دول 2.4ى إل 4211يكي في عام أمر 

التجارة العالميين. شكلت لقتصاد و ة وبيئة االسلع الستراتيجية على المستوى اإلقليمي وتقلب أسعار السلع األساسي
انخفاض ب، 4241التجارة العالمية في عام من  ٪ 1.3مقابل  4211في عام  ٪ 1.6منظمة الالحصة التجارية لدول 

ا إلى هشاشة اقتصادات ٪ 3.3 بنسبة  .11-كوفيد خالل أزمةمنظمة دول ال، ويرجع ذلك أساسا
مليار  122منظمة الي المباشر إلى بلدان لستثمار األجنب، بلغت تدفقات ا4242مع انخفاض معتدل في عام   .38

حدث أكبر انخفاض في تدفقات الستثمار . و 4211مليار دولر في عام  112، مقارنة بـ 4242ام دولر في ع
وزيادة يقية في المجموعة األفر  مليار دولر 2.1ها ي، تلمليار دولر( 12.2)األجنبي المباشر في المجموعة اآلسيوية 

ر في الستثماحدة في انخفاض أكثر  11-كوفيد جائحة ت. منذ أن تسببالعربيةمجموعة المليار دولر في  2،8
لي من اإلجما ٪ 12نظمة مال، بلغت تدفقات الستثمار األجنبي المباشر إلى دول األجنبي المباشر في البلدان المتقدمة

 ٪12.8في التدفقات إلى البلدان النامية بنحو منظمة الدان ة بل، وهو أعلى معدل في العقد الماضي. قدرت حصالعالمي
ستثمار وظلت دون تغيير تقريباا في السنوات األربع الماضية بسبب التجاهات الموازية لتدفقات ال 4242في عام 

 موعتين.مباشر إلى كال المجاألجنبي ال
لالستثمار األجنبي د المشاريع الجديدة ، من حيث القيمة وعداا أيضا ، كان النخفاض كبيرا منظمةالفي بلدان  .31

 - 1,414ليصل إلى  ٪38.1، انخفض عدد المشاريع بنسبة 4242إلى عام  4211ر المعلن عنها. من عام المباش
لتصل  ٪47.2، انخفضت قيمة المشاريع الجديدة المعلن عنها بنسبة لك. عالوة على ذ4228 و أدنى رقم منذ عاموه

(. 4223بيانات المتاحة التي يعود تاريخها إلى ، مع المليار دولر ألول مرة 122من  أقل ، أيمليار دولر 17.7إلى 
، 4242إلجمالي العالمي في عام من ا ٪12على منظمة ال استحوذت دول ،، من حيث عدد المشاريع الجديدةلذلك

. من ٪48.1إلى  ٪46.3، في حين زادت حصتها من مجموع البلدان النامية من 4211في عام  ٪11.2مقارنة بـ 
ار دولر من ملي 42.2منظمة ال، باعت دول 4242، في عام ث صافي عمليات الندماج والستحواذ عبر الحدودحي

. وزادت قيمة عمليات الندماج والشراء الداخلية 4211مليار دولر مقارنة بعام  6.1، بزيادة قدرها لحاليةات االعملي
. كانت دول سيويةفي المجموعة اآل ٪17.8، وفي المجموعة العربية ٪41.3، يةاألفريقفي المجموعة  ٪74.3بنسبة 

ا من مجموعاآلسيوية أمنظمة ال ، والتي زادت قيمتها المعلنةفي المشاريع الجديدة  تيناألخر منظمة الدول  يتكثر نجاحا
سية المعلنة بنسبة أسينبي المباشر الت. وانخفضت قيمة مشروعات الستثمار األج٪8.2بنسبة  4242إلى  4211من 

، 4242لى عام إ 4212اإلفريقية في نفس الفترة. من عام المجموعة في  ٪62.2وفي المجموعة العربية  21.2٪
ر تريليون دول 4.4من لتصل إلى ما يقرب منظمة المرة في دول  1.6ارتفعت مخزونات الستثمار األجنبي المباشر 

في إجمالي مخزون الستثمار األجنبي المباشر في العالم من منظمة الانخفضت حصة دول ، . ومع ذلك4242في عام 
 .4242في عام  ٪2.1إلى  ت، وتراجع4242-4216في الفترة  ٪2.8إلى  4212-4212في  6.7٪
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 تمان الصادراتين ائتمويل التجارة وتأم (ب
مي للتنمية وبالتنسيق مع المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة، نيابة عن مجموعة البنك اإلسال استضافت .22

بادرة نية من ملمرحلة الثال دور احو  1/4241/ 42إلنترنت في جامعة الدول العربية، ندوة رفيعة المستوى عبر ا
الندوة  جمعتو . وباء كورونالتخفيف من اآلثار السلبية لي ا( ف4.2افتياس بية )من أجل التجارة للدول العر  المساعدة

حول نجاح المرحلة األولى من برنامج  اتالمناقش دارتشركاء وممثلين عن الدول، حيث مسؤولين رفيعي المستوى و 
حلة فذ المر نت وفسو . (4.2افتياس )فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ د له العداي ينبغما ، و 4218إلى  4212 من )افتياس(

سلبي على التجارة البينية بين الدول وحقبة ما بعد الجائحة لتخفيف األثر الكورونا انية من البرنامج خالل جائحة الث
 لعربية.ا
والبنك  نظمت المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، "جسور التجارة العربية األفريقية"برنامج  إطارفي  .21

 2و 3يومي ، ، مصرفي القاهرةألفريقي النسخة الثانية من المنتدى العربي ا العربي للتنمية القتصادية في إفريقيا
تبادل الخبرات مع القطاع الخاص و  تعزيز تدفقات التجارة والستثمار. بين الدول العربية واألفريقيةهدف ب 4241بر نوفم

، منطقتينال، وكالت ترويج الصادرات( في رية، البنوك التجا، المؤسسات المالية، الموردين، المستوردين)المصدرين
المعدات الكهربائية والبتروكيماويات. ونظمت و ، األدوية ومواد البناءوتنظيم اجتماعات بين الشركات في مجال األسمدة و 

إلضافة خالل المنتدى عدة حلقات نقاش وطاولت مستديرة حول تعزيز التجارة والستثمار بين الدول العربية واألفريقية با
 على تجارتها. 11-إلى تأثير جائحة كوفيد 

 ورشة عمل أفريقيا،لدول غرب جارة، بالتعاون مع البنك المركزي المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل الت نظمت .24
الت الرقمية للبنك المركزي وتأثيره المحتمل على عمالنظام ات في لتطور حول التجاهات وا ،18/4/4241افتراضية في 

للبنوك المركزية سلطت ورشة العمل الضوء على الهتمام المتزايد و التجارة اإلقليمية بين دول غرب إفريقيا ودولياا. 
 يقيا أن يتبنىب إفر استكشاف كيف يمكن للمصرف المركزي لدول غر  هدفبالم في جميع أنحاء الع بالعمالت الرقمية

  في عملياته.هذا النظام 
 

 تسهيل التجارة (ج
ضرورة إنفاذ مختلف صكوك المنظمة متعددة األطراف إلى الدول األعضاء  استرعاء انتباهاألمانة العامة  واصلت .23

مع  4244فبراير  17إلى جميع الدول األعضاء في مت األمانة العامة مذكرة ، قدفي هذا الصددفي مجال التجارة. 
من جميع طلبت و  مرفقها بشأن موجز عن نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 اوتقديم قوائم المتيازات المحدثة الخاصة بهلمنظمة لة الثالث لتفاقيات التجاريالدول األعضاء التوقيع والتصديق على ا
حالة التوقيع والتصديق على اتفاقيات المنظمة القتصادية، ومنها نظام ، ستكمال اإلجراءات الالزمة لتفعيل النظامل

 .(2 الملحقير )ذا التقر به مرفقة تعاون اإلسالمي،األفضلية التجارية في منظمة ال
 

التي تشملها المتيازات الجمركية في إطار نظام األفضلية التجارية  هااتقوائم منتج منظمةفي ال اعضوا  لةدو  13 أرسلت
يت ربية المتحدة والكو إلى أمانة لجنة المفاوضات التجارية. وهذه الدول هي السعودية والبحرين واإلمارات العمنظمة الفي 

 .كستان واألردنران وباوإييش نغالدوبرب وُعمان وقطر وتركيا وماليزيا والمغ
على هامش الدورة السابعة  4241نوفمبر  42في . اجتمع وزراء التجارة اجتماع لجنة المفاوضات التجارية .22

نظام األفضلية باعتباره تاريخ نفاذ  4244يوليو  21والثالثين للكومسيك. أعادت الدول األعضاء المشاركة تأكيد 
 عميق تعاونها في مجال التجارة في الجتماع المذكور.ا لتدادهوأبدت استعمنظمة الالتجارية في 
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 مجال التجارةي ف والنشر ناء القدراتامج ببر  (د
عمل تدريبية افتراضية  حلقةومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية " الدار البيضاءمركز مركز أنقرة بالتعاون مع  نظم .22

 43إلسالمي" في الفترة من لتعاون اضاء في منظمة اعاألحول جمع البيانات وتحليل التجارة في الخدمات بين الدول 
ا من المكاتب اإلحصائية الوطنية والبنوك المركزية ووزارات مشاركا  422 ضر الورشة نحو.  وح4241/ 3/ 42إلى 

باإلضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية بما في ذلك المنظمة اإلسالمية  منظمةالدولة عضو في  36التجارة في 
في األمم المتحدة  ءاتوشعبة اإلحصا تنميةاألمم المتحدة للتجارة وال العالمي ومؤتمرالتجارة الغذائي ومركز ن ملأل

 ومنظمة التجارة العالمية.
حلقة إلى التعريف بمنهجيات جديدة لجمع ومواءمة وتحليل بيانات التجارة في الخدمات للمشاركين ال هدفت   .26

ة تجار  ق جديدة باستخدام هذه البيانات بهدف تعزيزأسوا تحةمفالخدمات على ا فيومساعدة المفاوضين في التجارة 
مي مع تحقيق األهداف ذات الصلة لخطة عمل منظمة التعاون منظمة التعاون اإلسالينية في إطار الخدمات الب

 وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة. 4242اإلسالمي حتى عام 
اسة بحثية شاملة في ديسمبر ، أعد مركز أنقرة وقدم در لمنظمة التعاون اإلسالميلبناءا على طلب األمانة العامة  .27

صناعة الحالل من حيث أسواق التمويل وضع لتحليل منظمة الحول صناعة الحالل في البلدان األعضاء في  4241
في السياحة اإلسالمية  ، يلقي التقرير نظرة عامة على حالة قطاعمن بين أمور أخرى  والغذاء والسياحة وأسلوب الحياة.

ويقدم مجموعة من توصيات السياسة حول السبل والوسائل إلطالق العنان إلمكاناته في مجموعة البلدان األعضاء 
 .منظمةال
 
 تشجيع االستثمار  (ه

ولة المضيفة لتنسيق مع الدة، بامجلس وزراء الخارجية، ستنظم األمانة العامربعين لواأل الثامنةة الدور قرار ل وفقا .28
األمانة وقد أعدت . 4244عام اإلسالمي في إفريقيا التعاون منظمة ذات الصلة، منتدى استثمار منظمة المؤسسات و 

إفريقية دول ثالث ا من تلقت األمانة العامة عروضا تدى. عن المن تصوريةمذكرة  ،المعنيةالعامة، بالتعاون مع مؤسساتها 
، سيتم اإلعالن ع الدول ذات الصلة. وبعد المشاورات م4244عام  لستضافة المنتدى المذكور فيمنظمة المن أعضاء 

 .عن المكان والمواعيد في الوقت المناسب.
الهدف الرئيسي للمنتدى هو استكشاف فرص الستثمار في مختلف قطاعات القتصادات الوطنية في الدول  .21

ية التنمتحقيق ل من أجمنظمة الئدة في ي، والتعاون مع الدول الرااإلسالم التعاون ء في منظمة األفريقية األعضا
األخرى للمنتدى، من بين أمور أخرى: األساسية . وستشمل األهداف هاوما بعدالجائحة مستدامة في أفريقيا خالل فترة ال

 روادخلق فرصة لو  ،نظمةمالء في ل األفريقية األعضاتحديد األطر والدوافع ، والمساهمة في بيئة أعمال مواتية في الدو 
توفير منصة ألصحاب المصلحة في و  ،ع الستراتيجية الرئيسيةقطاعات السلات والفرص في لتحديلستكشاف ا عمالاأل

صانعي السياسات على المستويين الوطني بمنظمة التعاون اإلسالمي من القطاعين العام والخاص لاللتقاء مباشرة 
امة والتجارية ت الفاعلة العللجهاالفرصة  وفيرتو  ،ل طرق تحسين مناخ األعمالفكار حو ليمي بهدف تبادل األواإلق

لمناقشة طرق تعزيز القدرة التنافسية من خالل تبادل وجهات النظر حول قضايا مثل الوصول إلى التمويل واألسواق 
 الخارجية.

 
 تطوير قطاع المنتجات الحالل (و
، ويركز منظمةالنيابة عن اإلسالمي يطور معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية معايير منظمة التعاون   .22

بشأن قضايا الحالل. على ة منظمالالمختصة في ة الجه بشكل خاص على تطوير المعايير المتعلقة بالحالل باعتباره
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زخماا كبيراا في تطوير معايير جديدة  ، اكتسب معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةمدى العامين الماضيين
نشر المعيارين التاليين ، 4241بشأن الحالل مؤخراا. في عام )ستة عشر( معياراا  16مجموعه  تطوير ماوتمكن من 

 :بشأن الحالل
 المتطلبات وطرق الختبار -الجيالتين الحالل  - OIC / SMIIC 22: 2021 .أ

 المتطلبات -نظام إدارة الجودة الحالل  - OIC / SMIIC 18: 2021 .ب
العامة السادسة عشر لمعهد المواصفات والمقاييس للدول لجمعية او والعشرين  مجلس اإلدارة الثاني اقد اجتماععُ  .21

، المملكة العربية السعودية. وافق الجتماع الثاني والعشرون في المدينة المنورة 4241نوفمبر  4و 1يومي  اإلسالمية
ية لجمهورية نيجيريا التحاد باعتبارها الهيئة الوطنية منظمة المعايير في نيجيرياعضوية على طلب  دارةاإللمجلس 

 .4244يناير  1اعتباراا من  المعهد كعضو جديد في
تحت شعار "العصر الجديد والقواعد الجديدة: ضرورة اإلنتاج والستهالك  عقدت القمة العالمية السابعة للحالل .24

ض الحالل من مع معر تزابالركيا ت، سطنبول للمؤتمراتإفي مركز  4241نوفمبر  48إلى  42الحالل" خالل الفترة من 
، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية (4241نوفمبر  48-42الثامن لمنظمة التعاون اإلسالمي )

 مع اتفاقية إطار التعاون بين المؤسستين. اتماشيا  والمعهد التجارة
 ل التالية:عمالنظم معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية البرامج التدريبية وورش  .23
المركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة  ،4241نوفمبر  43تدريب على المفاهيم العامة لمقاييس الصالبة ) .أ

 (افتراضياا ،س والجودةالسعودية للمواصفات والمقايي
. ، وإصدار الشهادات وتسويق المنتجات الحاللورشة عمل تدريبية إقليمية في تونس حول معايير مفهوم الحالل .ب

، 4241نوفمبر  42-44ومنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( )معهد الشارك في تنظيمه 
 تونس(.

المركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة السعودية للمواصفات ، 4241نوفمبر  42التدريب في قياس الضغط ) .ت
 (افتراضياا ،س والجودةوالمقايي

 (ا، افتراضيا اييسقللمالمعهد الوطني ، 4241ديسمبر  43-44ر الكفاءة )ت الفنية لمقدم اختباالتدريب على المتطلبا .ث
 (ا، افتراضيا اييسقللمالمعهد الوطني ، 4241ديسمبر  47ورشة عمل حول حساب عدم اليقين في تحديد الكتلة ) .ج
، اييسقللملوطني المعهد ا، 4241ديسمبر  48ورشة عمل حول معايرة مقياس الضغط التناظري والرقمي ) .ح

 (اافتراضيا 
، اييسقللمالمعهد الوطني ، 4241ديسمبر  48ة )ورشة عمل حول حساب عدم اليقين في جهاز قياس القو  .خ

 (اافتراضيا 
 (اافتراضيا ، 4244يناير  47-42باللغة العربية ) 1 حاللالتأسيسي في مجال التدريب ال .د
 (اافتراضيا ، 4244فبراير  1-7) لمقاييسلمعهد كازاخستان للمواصفات وا 4و 1 التدريب التأسيسي .ذ
، اإلمارات 4242معرض دبي إكسبو  ،4244فبراير  12مؤتمر منظمة التعاون اإلسالمي الخاص عن الحالل ) .ر

 العربية المتحدة(
 (ا، افتراضيا 4244فبراير  42-43باللغة اإلنجليزية ) -مستحضرات التجميل الحالل  4و 1تدريب ال -4218:2 .ز

-24)الوكالة والتدريب باللغة الفرنسية على "التقييس والبنية التحتية للجودة" لموظفي  يةشادتال تقييسوكالة الزيارة  .س
 ، تركيا(سطنبولإ، 4244مارس  22

المعهد الوطني ، 4244أبريل  12ندوة حول المشاريع المشتركة المتعلقة بمستقبل األوبئة وتقنيات الستشعار ) .ش
 ا(، افتراضيا اييسقللم
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)عشرين( دورة تدريبية / ورشة عمل /  42اصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ما مجموعه معهد المو نظم مجلس  .22
 .4243-4241ضاء المعهد للدول األعضمن خطة عمل  4241ندوة في عام 

شارك في و . 4241ديسمبر  8وفي  4241سبتمبر  47في  للجان الفنية العاشر األسبوع بنجاح،هد عمال نظم .22
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج و الفقه اإلسالمي الدولي، ممثلو مجمع  لفنيةللجان االمخصص ع و سباأل

ا 222 باإلضافة الى ،ي اتصالبصفتهما منظمت ،يةالعرب  .مشاركا
 

 :قطاع السياحة ة: تنمياخامسا 
واألربعون لمجلس وزراء الخارجية  الثامنةأشادت الدورة والثالثين للكومسيك،  السابعة ر الدورةفي تقري كما جاء .26

لتعاون اإلسالمي على المشاركة منظمة ا ت الدول األعضاء فيبالحتفال بجائزة عاصمة السياحة السالمية، وشجع
لس وزراء الخارجية جميع الدول حث مجزة. و مختلف البلدان الفائر تنظيمها في لحتفاء المقر امج ابنشاط في بر 

ن خل بلدان منظمة التعاو دا ةالسياحي اتعزيز التدفقلتسنوية عن السياحة اإلسالمية فعاليات األعضاء على تنظيم 
  .اإلسالمي

 
 ة عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحةادية الحالدور  (أ

تمر اإلسالمي لوزراء السياحة عام لحادية عشرة للمؤ ستضافة الدورة امشكورة باقتراح لجان جمهورية أذربي دمتقت .27
بناء  كورونا،ئحة الدورة بسبب جاهذه تم تأجيل وقد تحت شعار "دور المجتمعات المحلية في تنمية السياحة".  ،4242

 ةاديلحا لدورةضافة ااستعلى جمهورية أذربيجان قد وافقت و . ارجيةالدورة السابعة واألربعين لمجلس وزراء الخقرار  لىع
 .4244يونيو  41إلى  47الفترة من في  السياحةللمؤتمر اإلسالمي لوزراء  ةعشر 

بنود ال ومناقشة استعراض سياحةالاء اإلسالمي لوزر  للمؤتمرلدورة الحادية عشرة مقترح للاجدول األعمال  ملشي .28
بشأن تنمية  السياحةاإلسالمي لوزراء  رالمؤتماإلسالمي بشأن تنمية السياحة وقرارات  عاون التالية: تنفيذ إطار منظمة الت

تنفيذ خارطة الطريق الستراتيجية لتنمية و (؛ 4243-4244نة السياحة )جائزة منظمة التعاون اإلسالمي لمديو السياحة؛ 
في  ما تم انجازهو ، ء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ معايير السياحة اإلسالميةالدول األعضا اإلسالمية في سياحةال

اون مة التعض السياحية لمنظعار المو  ،تنمية وتعزيز الثقافة اإلسالمية والسياحة التراثيةو تية السياحية؛ البنية التحمشاريع 
 يق.التسو البحوث السياحية والتدريب و و اإلسالمي؛ 

 
 2222جائزة منظمة التعاون اإلسالمي لمدينة السياحة باالحتفال  (ب

، "4242مدينة السياحة في منظمة التعاون اإلسالمي لعام لقب "ابال مدينة غبمنح فيما يتعلق بترتيبات الحتفال  .21
نظم مركز أنقرة دورة تدريبية ومية لجمهورية أذربيجان بشأن هذه المسألة. الحك امة مع وكالة السياحةتواصلت األمانة الع

يونيو  14إلى  8حول "تعزيز ريادة األعمال من أجل تنافسية صناعة السياحة" في الفترة من  عبر اإلنترنت للمدربين
. وقد أجريت الدورة 4242كمدينة منظمة التعاون اإلسالمي للسياحة لعام  بمدينة جبلةده لالحتفال في إطار جهو  4242

خبراء الفنية للتدريب الجلسات  مدقرية أذربيجان. الخبراء والمديرين التنفيذيين من وكالة السياحة الحكومية لجمهو لصالح 
، ومؤسسة دعم التركيةجمهورية الفي ، واتحاد الغرف وتبادل السلع التركيةجمهورية المن وزارة الثقافة والسياحة في 

، ومركز في الجمهورية التركية تنمية بورصة اسكيشير بيلجيكوكالة و  ،التركيةجمهورية الفي  التنمية الزراعية والريفية
جميع األنشطة األخرى لم تتم . نمائيسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلإ

من المخطط اآلن . 11-كوفيدبسبب جائحة  4241و 4242في عامي  ةاإلسالميالمخطط لها في مدينة السياحة 
 .4244في عام تنظيمها 

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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 2222و 2228 يةسالماإل السياحةمدينة المدن المرشحة لجائزة  (ج
 4241لعامي  اإلسالمية مدينة السياحةطلبت األمانة العامة من جميع الدول األعضاء تقديم ترشيحاتها لجائزة   .62

-كوفيدسبب جائحة بالدورة  تلتأجالدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة. خالل للنظر فيها  4244و
وفقاا لذلك. استقبلت األمانة العامة خمس مدن  4244و 4241لعامي  اإلسالمية لسياحةال اختيار مدن تأجو  11

 ،لغوس )نيجيريا(و ، خيوة )أوزبكستان(و ، )طاجيكستان( يهدوشانبو ، مرشحة وهي أبو ظبي )اإلمارات العربية المتحدة(
ورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي ، التي ستنعقد على هامش الدةوشانليورفا )تركيا(. ستختار لجنة التنسيق السابع

من بين المدن المرشحة المذكورة. وسيرفع قرار لجنة  4242و 4243لعامي  اإلسالمية لسياحةا، مدينة السياحةلوزراء 
 للموافقة النهائية.التنسيق السابعة المذكورة إلى الدورة الحادية عشرة للمؤتمر 

 
 ةالسياح مجال برامج بناء القدرات في (د

األنشطة  مركز أنقرةذ نف التجارة،ار برنامج بناء القدرات السياحية وبالتعاون مع المركز الدولي لتنمية إط في .61
 :، من بين أمور أخرى التدريبية التالية لبناء القدرات

 .4244مارس  16-12دورة تدريبية حول "السياحة وخدمات الضيافة" في الفترة من  -أ
 .4244فبراير  44إلى  41ة من في الفتر  تسويق المناطق المحمية"ندوة تدريبية عبر الويب حول "إدارة و  -ب
 18إلى  16)السياحة المستدامة(" في الفترة من  1-8هدف التنمية المستدامة دورة تدريبية إحصائية حول مؤشرات  -ت

 .4241نوفمبر 
 46إلى  42فترة من دورة تدريبية حول "التخطيط الستراتيجي الفعال لتعزيز تنمية السياحة المستدامة" في ال -ث

 ..4241أغسطس 
تماشياا مع خارطة الطريق اإلستراتيجية للتعليم والتدريب المهني و اون اإلسالمي في إطار برنامج منظمة التع .64

نظم مركز أنقرة دورة تدريبية للمدربين حول  ،4242-4242إلسالمي للتعليم والتدريب التقني والمهني تعاون امة اللمنظ
الوطنية للتعليم  ن من المؤسساتلصالح مشاركي 4241 /2/ 24إلى  /3/ 41لضيافة" في الفترة من "السياحة وخدمات ا

المديرية العامة للتعليم المهني يذكر أن  مي.ن اإلساللتعاو ضو في منظمة ادولة ع 42التقني والمهني في  والتدريب
 .التدريب، هي التي قدمت التي قدمت والتقني في وزارة التربية الوطنية التركية

 
 حصائيات السياحية اإل (ه

)السياحة المستدامة(" في الفترة من  1-8نظم مركز أنقرة دورة تدريبية إحصائية حول "مؤشرات التنمية المستدامة  .63
. أجرى الدورة منظمةالدول أعضاء في  7لصالح خبراء من مكاتب اإلحصاء الوطنية في  4241نوفمبر  18إلى  16

 دائرة اإلحصاء األردنية.التدريبية خبير مختص من 
دولة  17لصالح خبراء من  4241فبراير  42 نظم مركز أنقرة ندوة عبر اإلنترنت حول "إحصاءات السياحة" في .62

إدارة ، . تم تقديم الندوة عبر اإلنترنت من قبل خبراء مختصين من معهد اإلحصاء التركي )تركستات(منظمةالعضو في 
، والمكتب العام عوديةالس ، الهيئة العامة لإلحصاءمركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز الات الماليزيةئياإلحصا

 في سورينام. لإلحصاء
 

 األبحاث والنشر في مجال السياحة  (و
اإلسالمي:  التعاون منظمة من تقريره الدوري بعنوان "السياحة الدولية في بلدان  4244أعد مركز أنقرة طبعة  .62

. يخصص هذا منظمةالألداء والدور القتصادي لقطاع السياحة الدولية في بلدان الذي يبحث في ا، اآلفاق والتحديات"
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التي تشكل إمكانات كبيرة لتنمية قطاع السياحة في دول  ،لموضوع السياحة الصحية ااإلصدار من التقرير قسما 
 .منظمةال
 11-كوفيد لجائحةقتصادية ، بتحديث تقريره السابق عن اآلثار الجتماعية وال4244، في مارس قام مركز أنقرة  .66

في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: مسارات  11-كوفيد لجائحةبعنوان "اآلثار الجتماعية والقتصادية 
. يقدم التقرير تحليالا مفصالا ومجموعة من التوصيات السياسية للبلدان األعضاء في مرن"لتحقيق النتعاش المستدام وال

، بما في ذلك فية تحقيق النتعاش المستدام والمرن في المجالت الجتماعية والقتصادية الرئيسيةحول كيمنظمة ال
 .11-كوفيد، في أعقاب جائحة قطاعي السفر والسياحة

لذي ا، من تقريره السنوي بعنوان "التوقعات القتصادية لمنظمة التعاون اإلسالمي" 4241أعد مركز أنقرة طبعة  .67
، يعرض على قطاعات التجارة والنقل والسياحة. وبذلك 11-ه الخصوص على آثار جائحة كوفيد يسلط الضوء على وج

وتحقيق النتعاش في الجائحة جلبها تالتحديات التي التقرير مجموعة من انعكاسات السياسة على كيفية مواجهة 
 .منظمةالقطاعات التجارة والنقل والسياحة في البلدان األعضاء في 

، أعد مركز أنقرة وقدم دراسة بحثية شاملة بعنوان "الصناعة الحالل في منظمةلب األمانة العامة لبناءا على طل .68
تحلل الوضع الحالي لصناعة  4241األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق والتحديات" في ديسمبر البلدان 

 أسواق الغذاء والسياحة ونمط الحياة.و  ،الحالل من حيث التمويل
 
  :في مجال النقل التعاون : اسادسا 

يعتبر من  ،قطاع دعم لوجستي وخدمي مهمبوصفه  اإلسالمي أن النقلتعاون الدول األعضاء في منظمة ال تدرك .61
فق النقل والتصالت بين الدول سين مراال تحل يز و قتصادية والقدرة التنافسية الدولية. للتنمية ال الرئيسيةفزات المح

ا للتعاون البينياألعضاء في منظمة التع وفي هذا الصدد، يلخص هذا القسم التطورات  ،اون اإلسالمي مجالا مهما
 ها في هذا القطاع الهام.المي المخطط لاألخيرة وأنشطة منظمة التعاون اإلس

 
 لمؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء النقل ا
مجلس وزراء الخارجية، التي واألربعون لالسابعة دورة ال ت، طلبوالثالثين للكومسيك السادسةة ة الدور إفاد متت  .72

اإلسالمي ون تعالمنظمة ال ، من األمين العام4211 /3/ 4- 1يومي اإلمارات العربية المتحدة بفي أبو ظبي ُعقدت 
لوزراء مؤتمر اإلسالمي دورة الثانية للعقد اللن السودا هوريةالمختصة في جم السلطاتلترتيبات الالزمة مع االتفاق على 

  في وقت مبكر.ل النق
بسبب الوضع عرضها لستضافة المؤتمر الثاني لوزراء النقل  ارسميا سحبت جمهورية السودان ، 4244 ينايرفي  .71

فيما ، تجري األمانة العامة حالياا مشاورات مع عدد من الدول األعضاء البالد. في ضوء هذا التطورالسياسي الراهن في 
 (.4243( أو أوائل العام المقبل )4244م )خالل هذا العايتعلق بتنظيم المؤتمر 

نه تجدر اإلشارة إلى أسودان، ن داكار وبورتيتعلق بتنفيذ مشروع منظمة التعاون اإلسالمي للسكك الحديدية بي يماف .74
المعنية، والتي  اءات أخرى من جانب الدول األعضاءذ أي إجر تم اتخالم ي والثالثين للكومسيك، السابعةمنذ الدورة 

ي هذا المشروع. ولم تتلق األمانة العامة أي تحديث من الدول المعنية بشأن مكوناتها الوطنية المحددة لمحور تشارك ف
ا لهذه نية. وتحقيقا اء المعاألعضلدعوة ومتابعة تنفيذ هذا المشروع مع الدول األمانة العامة اآلن هو ا نقل هذا. ودورال

الحاجة إلى إدراج األجزاء الوطنية إلى الدول األعضاء المعنية  تباهاسترعاء انسوف تواصل األمانة العامة  الغاية،
لوطنية الخاصة طط التنمية ابين داكار وبورتسودان في خاون اإلسالمي المعنية على طول ممر سكة حديد منظمة التع



OIC/COMCEC-37/2021 

15 

 

منظمة التعاون من الدول األعضاء في  ينالكافيوالتمويل لتأمين الدعم الفني  صميمكمة التحم عيبها وتقديم مشار 
 اإلسالمي وشركائها في التنمية.

ا منظمة الحاجة للدول األعضاء في  جدهي أنه تو خالصة القول  .73 في لتطوير إطار تعاون واضح ومحدد جيدا
ا لتطوير ممرات وشبكات النقل التي تهدف إلى تعزيز الترابط المادي وتسهيل التجارة و  مجال النقل الستثمار يكون أساسا
 .اءألعضفي الدول ا

 
 :: دور القطاع الخاصاسابعا 
لجتماعية القتصادية وإتاحة مزيد لتحقيق التنمية ا اا أساسي اا عنصر يمثل ص ثمة إقرار عام بأن نمو القطاع الخا .72

 الدوَل األعضاءَ  خارجية  الدعت مختلف دورات مجلس وزراء في هذا اإلطار، في أي مجتمع. و تصادية الق من الفرص
ظمة. ومن ثم في إطار المن ة دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية الجتماعية القتصادية والتعاون إلى تعميم مراعا

 .صلةذات الزء من التقرير أنشطة مؤسسات المنظمة ص هذا الجيلخ  
 
 لغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعةاإدارة لمجلس لثالثون االثاني و  عاالجتما (أ
في افتراضياا وحضورياا  والثالثون لمجلس إدارة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعةانعقد الجتماع الثاني  .72

فة اإلسالمية للتجارة . وانتخب الجتماع نواب رئيس الغر 4241ديسمبر  18و 17يومي ، السعودية، مكة المكرمة
. كما تمت الموافقة على األنشطة 4242 - 4241اللجنة التنفيذية للفترة و اللجنة المالية  ءوأعضا ،والصناعة والزراعة

 .4244المخطط لها للغرفة لعام 
منتدى و  منتدى القتصاد الرقميو  منتدى الزراعة المستدامة 4244لعام تشمل األنشطة الرئيسية المخططة  .76

منتدى و  سطةبرنامج تدريبي حول التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتو و  منتدى ريادة األعمالو  السياحة المستدامة
 ، من بين أمور أخرى.القتصاد اإلسالمي

 
 اعة ية للتجارة والصناعة والزر لغرفة اإلسالممشاريع ا (ب

، شرعت الغرفة منظمةالالمستدامة في الدول األعضاء في  في إطار جهودها المستمرة لدعم وتعزيز التنمية .77
تمويل األصغر اإلسالمية في دول الساحل الخمس إنشاء مؤسسات ال تشمل مشاريع اإلسالمية للتجارة والصناعة في عدة

والحضانة  ،السلع الزراعيةوبورصات ، مبادرة الوقف األخضرو  ،)بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر(
 الزراعية.

 
 مركز منظمة التعاون اإلسالمي للتحكيم تفعيل (ج

التي تم توقيعها بين حكومة ، مي حيز التنفيذإنشاء مركز التحكيم لمنظمة التعاون اإلسال بعد دخول اتفاقية .78
 عمل، بدأ 4211نوفمبر  47، في ، تركياسطنبولإفي  فة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعةالغر  التركيةجمهورية ال

، سطنبولإالثالثين للكومسيك التي عقدت في مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي خالل الدورة السابعة و 
 .4241نوفمبر  42و 42، يومي كياتر 

 
 اإلسالمية لتنمية القطاع الخاصلمؤسسة شطة اأن (د
مؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، حيث تحسن إجمالي الموافقات للتحولا إيجابياا بالنسبة  4242شهد عام  .71

تم تخصيص أكثر من  وقديكي. مليون دولر أمر  326.62لى لعام السابق إمليون دولر أمريكي في ا 127.22من 
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التأثير )بما في ذلك قطاعي المالية والبنية التحتية( وفي البلدان ذات الدخل المنخفض  ت عاليةقطاعانصف العمليات لل
 422.22بقيمة ونا مواجهة آثار جائحة كور يشمل المبلغ اإلجمالي للموافقات حزمة تحفيز مخصصة لـ و والمتوسط. 

األجل للشركات الصغيرة  متوسطة ة إلىمالية قصير مساعدات في شكل  الدعمم لتقديدة معمليون دولر أمريكي 
 .المؤسسةوالمتوسطة والقطاع الخاص في البلدان األعضاء في 

ي أثيره اإلنمائإلى تحول رقمي غير مسبوق من المؤكد أنه سيعزز تجائحة كورونا القوية لـمؤسسة الاستجابة  أدت .82
للمساعدة في  )بريدج(ة تسمى ية مخصصة رقمتم إنشاء منصحيث تنمية المستدامة. أهداف النحو  لمؤسسةويدعم تقدم ا

فتح ق، و اسو ألعمال واألل يذكالتحليل المؤسسة، وتعزيز لتسهيل مشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية الشريكة ل
المالية وتعزيز الخدمات  لمعامالتالسحابية، وتقليل تكاليف الية والخدمات إلى موارد التكنولوجيا الماالوصول 
 4242لسنة المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص "جائزة اإلضافة إلى ذلك، تم إطالق ؤسسة. بلملة الستشاري

لمالية مع فرصة للصناعة ا ةا ز متمي ولا ع المؤسسات المالية التي تقدم حل" لتكريم وعرض وتشجيلالبتكار في المجال المالي
 لتوسيع نطاق البتكار.المؤسسة ن تمويل م الحصول على

السياسات الهامة بما في ذلك التمويل في القمة المشتركة وقمة المتعلقة بحوارات الشطة في مؤسسة نلت الظ .81
المشتركة  لقمة الماليةـعلى اإلعالن المشترك لمن الموقعين بكونها مؤسسة الوتفتخر مجموعة العشرين في الرياض. 

 هوتوافقمن جائحة كورونا تعافي جهود الهمة في المسالتنمية عن رغبته في حكومية لبنوك  تحالف منوالذي أعلن فيه 
 4211مجموعة العشرين في ديسمبر  ةت المملكة العربية السعودية رئاسمنذ أن تولو مع مبادئ التمويل المستدام. 

 جموعة العشرين على مدار العام.مثقة عن المنبعات العمل والمشاركة في دعم مجمو م على مدار العاالمؤسسة  ساهمت
مليون  622صكوكاا مدتها خمس سنوات بقيمة  أصدرتحيث  ،جاح إلى سوق الصكوك العامةبنؤسسة الم تعاد .84

هذه ي فلى الشتراك عمستثمراا دولياا وإقليمياا  37ويعد إقبالصكوك منذ إنشائها. للأكبر إصدار  ودولر أمريكي، وه
 ،الخاصها في تعزيز نشاط القطاع مبادراتو سسة المؤ الئتمان الخاصة بسمعة ثمرين بقة المستعلى ث دليالا الصكوك 

وبناء قطاع  جائحة كورونا،في احتواء اآلثار القتصادية والجتماعية لـالمؤسسة سيساعد رأس المال الذي تم جمعه و 
 ألعضاء فيه.خاص مرن وتنافسي في البلدان ا

 
 الخاص  اعلقطمنتدى منظمة التعاون اإلسالمي ل (ه

وزراء الخارجية، ستنظم األمانة العامة، بالتنسيق لمجلس  ربعينواأل الثامنةعن الدورة  الصادر مع القرار تماشياا  .83
ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، منتدى القطاع الخاص لمنظمة التعاون  ،البلد المضيف األردن، مع

ألعضاء ر القطاع الخاص في الدول اص هو تعزيز دو تدى القطاع الخاالهدف الرئيسي لمنإن  .4244اإلسالمي عام 
التي طق امنالالخبرات والدروس المستفادة من مختلف  استثمارع لنمو، مل اركا محبوصفه اإلسالمي تعاون في منظمة ال

تنمية  منظمة حولالوإضفاء الطابع المؤسسي على حوار السياسات على مستوى  ،اإلسالميتعاون منظمة التضمها 
 خاص. القطاع ال

التعافي من ص في التنمية الجتماعية والقتصادية خالل اع الخاالقط تعميم دور خرى األلمنتدى تتضمن أهداف ا .82
استثمارات  وتعزيززيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي والتوظيف؛ و ؛ هاوحقبة ما بعدجائحة ال

لخاص في تسريع تنفيذ البرامج الوطنية وبرامج منظمة التعاون اإلسالمي للتنمية تعزيز دور القطاع او  ،القطاع الخاص
خاص جهات الفاعلة في القطاع اللتواصل بين الفرص ا اتاحةو ؛ واردها وإمكاناتهامعبئة تحسين ت القتصادية من خالل

 لتجارة والستثمار البيني.لدعم ا سالميمن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل
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 :: برامج التخفيف من وطأة الفقراامنا ث
مي. اإلسال تعاون لجهود التنموية للدول األعضاء في منظمة الل كبيراا  تحدياا  يمثل التخفيف من وطأة الفقر يزالل  .82

خلق فرص عمل من  ظمة إلىلمنا التي وضعتهاالفقر  من وطأة تخفيفال مبادراتمختل ف  هدف، تالغايةلهذه  تحقيقاا و 
، سوف يسلط هذا الجزء الضوء على آخر في هذا اإلطارالمهارات والقدرة التنافسية وريادة األعمال. و خالل تعزيز 

للتنمية، والبرنامج  ثل صندوق التضامن اإلسالميوطأة الفقر، ممنظمة للتخفيف من الالتطورات فيما يتعلق ببرامج 
 .قياإفريالخاص للتنمية في 

 
 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية (أ
للوفاء بمختل ف ء في المنظمة لدول األعضاالسابقة ل ادعوته والثالثين ابعةالس افي دورتهكومسيك  ددتج  .86

ديم مساهمات جديدة لتمويل المزيد من مشاريع التخفيف من حدة وتقجاه صندوق التضامن اإلسالمي للتنميةتعهداتها ت
اعيه لتعبئة الموارد والدعوة من مختلف الموارد الفقر. كما طلبت من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية تعزيز مس

 وتقديم تقرير عن التقدم المحرز.
 4.6رأس مال صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية في مساهمة ال، بلغت 4241أكتوبر  31أنه حتى  يذكر  .87

مي للتنمية إلسالالبنك اكي( و مليار دولر أمري 1.6)مة منظالدولة عضو في  28دت بها تعه أمريكي،ر مليار دول
 ات دولر.ليار م 12الغ الب من رأس مال المستهدف للصندوق  %46 ذلك ويمثل .)مليار دولر أمريكي(

دولر مليار  1نمية مليار دولر أمريكي، دفع منها البنك اإلسالمي للت 4.241بلغ مجموع الشتراكات المدفوعة   .88
منظمة التعاون اإلسالمي، أوفت  في اضوا ولة عد 28أصل مليار دولر أمريكي. ومن  1.241اء أمريكي والدول األعض

دول  (1تسع )وهناك  دولةا بعُد بتعهداتها. 11، ولم تف  ادول بتعهداتها جزئيا  8دولة بتعهداتها كاملة، بينما أوفت  41
ات العربية وطاجكستان والصومال واإلمار وقيرغيزستان وليبيا وإيران يانا ان وجيبوتي وغأعضاء في المنظمة )أفغانست

 د بأي التزامات فيما يتعلق بصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية.لم تتعهحدة( المت
 828.2بلغت قيمتها التراكمية ، اعتمادات 4227أقر صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، منذ إنشائه في عام   .81

منظمة التعاون  أعضاء فيات في دول مشروعو  ل برامجلتموبنح وم  شكل قروض ميسرة  أمريكي فيلر دو  مليون 
(؛ %18( الصحة )3(؛ )%43( التعليم )4(؛ )%32( الزراعة )1اإلسالمي. وكانت قطاعات التركيز الرئيسية هي: )

مليات، ه الععاون اإلسالمي هي المستفيدة الرئيسية من هذاألقل نمواا في منظمة الت وكانت البلدان(. %1) الطاقة( 2)
 الصندوق. تويالمن تم %82حيث تلقت أكثر من 

الدول األعضاء  باسترعاء انتباهوفقاا لقرارات مجلس وزراء الخارجية الواردة في هذا الشأن، قامت األمانة العامة   .12
فراد عقارية له وأيضاا من خالل حشد مساهمات األ للصندوق من خالل وقف أمالكساهمات عينية ضرورة تقديم مإلى 

، خصصت كل من وبناء على ذلك دول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.ين والمؤسسات الخيرية من الالميسور 
 وقاف. للصندوق في إطار برنامج األ يَ أراض وكوت ديفوار ن وبوركينافاسو وجزر القمريبن

الفقر وتحسين ف وطأة تخفي إلىالرامية أموال لتوسيع أنشطته  إلى تنميةصندوق التضامن اإلسالمي لليحتاج  .11
 على سدادالدول األعضاء  حثماعية والبنية التحتية. وبناءا على ذلك، ستواصل األمانة العامة الخدمات الجت

اإلسالمي  اون التعمنظمة دول قادة  أقره الذير المبلغ لتوفيالصندوق واإلعالن عن تعهدات إضافية  فيمساهماتها 
 دولر أمريكي. اتمليار  12 إلى تهقيم لتصوالذي  4222للصندوق في عام 
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 إفريقياالبرنامج الخاص لتنمية  (ب
ية نشطة القتصاد، وهو يهدف إلى النهوض باأل4228في عام  إفريقياُأطلق البرنامج الخاص لتنمية   .14

البرنامج إلى تعزيز النمو القتصادي ار هذا في إطمصالح الفقراء. وتهدف األولويات القطاعية  والجتماعية التي تراعي
( المياه والصرف الصحي؛ 4األمن الغذائي؛ )و ( الزراعة 1لبرنامج على المجالت التالية: )والتكامل اإلقليمي. ويركز ا

ية المعد( القضاء على األمراض 6( التعليم؛ )2نقل؛ )( البنية التحتية لل2ها؛ )ربائية وتوزيع( توليد الطاقة الكه3)
 يسية.الرئ

؛ وصل مستوى التزامات التمويل إفريقيالتنمية مرحلة اعتماد البرنامج الخاص بعد اكتمال ، 4214في نوفمبر  .13
مشروعاا  282ويل ما مجموعه تماد تمتم اع. و ولرمليارات د 2للبرنامج من قبل مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إلى 

 دولة إفريقية من الدول األعضاء في المنظمة.  44في إطار هذا البرنامج في 
ي هذا وفج المتوقعة. تحقيق النتائ ق تنفيذ المشروعات المعتمدة لضمانعلى تعميالهتمام تركز  ذلك الحين، منذ .12

، ومن التنفيذ اآلخر في مرحلة هاح، في حين ل يزال بعضبنجا زتنجأُ  ، تجدر اإلشارة إلى أن المشاريع التالية قدالصدد
 :بين هذه المشاريع

 ؛مليون دولر أمريكي( 23.33) في السودان الروصيرصسد  -أ
 ؛ن دولر أمريكي(مليو  6.7)مالي في باماكو، ان الجتماعي ية الحضرية األساسية لمشروع اإلسكلبنية التحتا -ب
 (؛مليون دولر أمريكي 2.7) اليم، ماكوفي باروع اإلسكان الجتماعي مش -ت
 (؛مليون دولر أمريكي 14.14) السنغال، لينغر ــ ماتام طريق -ث
 (؛مليون دولر أمريكي 7) بوركينا فاسوالحدودي،  بونيو-داباونغ بناء طريق -ج
 (؛مليون دولر أمريكي 12)فاسو غو ديدوغو، بوركينا روع طريق كودو إنشاء مش -ح
 ،مليون دولر أمريكي( 7.2)توغو با، كاتشام-باسارشروع طريق إنشاء م -خ
مليون دولر أمريكي(، إلى  42) كوت ديفوار غربو شمال في وسط و برنامج إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع  -د

 ير ذلك.غ
من ء تحليل إلنجاز المشاريع في الوقت المناسب من نهايته وسيتم إجرا يقياإفر اص لتنمية البرنامج الخيقترب تنفيذ  .12

من  ٪22.2، تم النتهاء من 4241اعتباراا من نوفمبر  .هذا البرنامج اإلنجازات التي تحققت في إطار ل تقييمأج
، تم إلغاء عتمدة ل تزال في مرحلة التنفيذ. باإلضافة إلى ذلكمشاريع الممن ال ٪32.2، في حين أن المشاريع المعتمدة

من إجمالي المشاريع المعتمدة بسبب التحديات المتعلقة باستعداد المشاريع والقدرة المؤسسية لبعض الدول  1.4٪
 .منظمةالاألعضاء في 

 
غير المي والمجتمعات المسلمة في الدول االقتصادية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلس اتالمساعد ا:تاسعا 

 :ي المنظمةاألعضاء ف
المحتاجة.  ةلفقر في الدول اإلسالميا وطأة منيف تخفالنمو و تحقيق الأداة أساسية ل اإلنمائيةتظل المساعدة   .16

في  ساهمتهاالتي حباها هللا بالثروات ماإلسالمي  تعاون بعض الدول األعضاء في منظمة الواصلت تحقيقاا لهذه الغاية، و 
 عيالا وذلك تف المحتاجة، والبلدان النامية األخرى منظمة الي فاألعضاء  الدولفي نمائية اإلمشاريع الف تمويل مختل  

هذا الجزء من التقرير المساعدة التي قدمتها  يلخص، في هذا اإلطاروالتضامن. و  اتالمساعدتبادل الشراكة و  لمبادئ
في المنظمة في ول غير أعضاء دول أعضاء أخرى في المنظمة وكذلك دبعض الدول األعضاء في المنظمة إلى 

 خيرة.السنوات األ
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 ملكة العربية السعوديةالم من مقدمةالالمساعدات االقتصادية والفنية  (أ)
حكومة المملكة العربية السعودية تقديم المساعدات القتصادية والفنية للدول األعضاء في منظمة  واصلت  .17

-4211خالل  حديد،التديات تنموية. وعلى وجه التي تواجه تحوالدول غير األعضاء في المنظمة التعاون اإلسالمي 
مساعدات إنسانية  اإلنسانية،ن خالل مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال م ودية،السع قدمت المملكة العربية 4242

: هي، و مليار دولر أمريكي 1.2ها دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي بقيمة إجمالية قدر  33وإغاثية إلى 
والجابون واألردن وإندونيسيا  وغينيا امبياش وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وغألبانيا والجزائر وبنغالديأفغانستان و 

وإيران والعراق  وقيرغيزستان وكازاخستان ولبنان ومالي وموريتانيا والمغرب وموزمبيق والنيجر ونيجيريا وباكستان 
 ( وطاجيكستان واليمن.4214ة في عام ن وسوريا )تم تعليق العضويصومال والسوداوفلسطين والسنغال وسيراليون وال

، ، والتعليم، والتغذية، والصحة، بما في ذلك األمن الغذائيوزعت هذه المساعدة على مجموعة من القطاعات .18
 ، واإلنعاش المبكر.يةغذائ، والمأوى والمواد غير ال، والحمايةوالمياه والصرف الصحي

ساعدات اإلنسانية واإلغاثية، تسعى المملكة العربية السعودية إلى دعم جهود الدول ديم المل تقمن خال - .11
ك ام، بما في ذلالمحتاجة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتعزيز النمو القتصادي المطرد والشامل والمستد

والنظافة، وبناء البنى التحتية  النقية والمياهجيد، ، والتعليم الالجيدة والرفاه ير الصحةوتوف الجوعو القضاء على الفقر 
 ، وتعزيز البتكار، من بين أمور أخرى.القادرة على الصمود

 
 المساعدة اإلنمائية المقدمة من اإلمارات العربية المتحدة (ب)
الل خفى. أخر بلدان ويل التنمية في في مجال تم قيادي بدورالضطالع بية المتحدة اإلمارات العر دولة  تواصل  .122

مليار دولر أمريكي مساعدات تنموية للدول  42.4قدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،4211-4216ترة الف
اإلمارات مساعداتها  صصتخوقد  فريقيا.وإاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في أوروبا وأمريكا الالتينية وآسيا 

 خيرية.نية والإلنسايع التنموية والمساعدات اتنموية على المشار ال
القطاعات التي وجهت إليها اإلمارات العربية المتحدة مساعدتها في البلدان األفريقية التعليم والتدريب شملت  .121

شملت و . غاثةوالمساعدة اإلنسانية واإل حتية األساسيةوإمدادات المياه والقطاع الصحي واألمن الغذائي والبنية الت
والتعليم  كهرباءآلسيوية دعم الموازنات الوطنية وبناء محطات توليد الالدول اإلى  عدة التي قدمتها اإلماراتالمسا

 ية.وخدمات الرعاية الجتماع ةالديني مؤسساتوالتدريب والبناء وتطوير المدن وسياسات التنظيم التجاري ودعم ال
وخدمات الرعاية البري، لنقل األوسط البنية التحتية ل ت إلى بلدان الشرق ساعدة التي قدمتها اإلماراشملت الم  .124

ساعدت في عملية إعادة اإلعمار والتنمية في المناطق المتأثرة بالحرب  كما الجتماعية، وتطوير األراضي الزراعية.
لى عدد الدعم إكذلك تحدة دولة اإلمارات العربية المقدمت و غيرها. في الصومال وسوريا وأفغانستان والعراق ومالي و 

يانا، في مجالت التعليم وإمدادات المياه وتطوير الطرق وتوفير و ، مثل سورينام وغلجنوبيةيكا امن البلدان في أمر 
 السلع الغذائية األساسية ودعم ميزانياتها الوطنية.

 
 من تركيا المقدمةاإلنمائية الرسمية  اتمساعدال (ت)
بيا وبنغالديش مال وليوالصو لسطين في ف نظمة التعاون الدول األعضاء في مطلع تركيا بأنشطة لمساعدة تض  .123

وبنين وألبانيا وباكستان وطاجيكستان وغامبيا وغينيا بيساو والنيجر وقيرغيزستان والسودان وأفغانستان والعراق وغينيا 
نمائي الشامل فإن التعاون اإل ذلك،ومع  .غال وأوغندا واليمنريتانيا والسنوبوركينا فاسو وجيبوتي وتشاد والجابون ومو 

 .لتركيا يشمل غالبية الدول األعضاء في المنظمة
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ترميم اآلثار األزمات اإلنسانية. ويعد  للمتضررين من تقدم تركيا المساعدة بشكل فعال لتلبية الحتياجات األساسية .122
االتحتية ودعم التعليم بهدف التنمية  البنية وكذلكراكز ثقافية وشبابية موإنشاء  من بين أولويات برنامج  المستدامة أيضا

  المساعدة التركي.
 أمريكياا دولراا 77/322.683.321قدره  مبلغ إجماليب رسميةإنمائية  اتمساعدقدمت تركيا  ،4211خالل عام  .122

 .لهذا الغرض
 
 ألعضاء األخرى في منظمة التعاون اإلسالميللدول ا قطر دولةالمقدمة من ساعدات االقتصادية والفنية الم (ث)
لة قطر مساعدة الدول المحتاجة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على تلبية احتياجاتها تواصل دو  .126

مليون دولر أمريكي  812طر قدمت ق ،4242-4211ل عامي خالو لتعليمية. الجتماعية والقتصادية والصحية وا
جان وأفغانستان وألبانيا هي: أذربيو  يدولة عضو في منظمة التعاون اإلسالم 37ية إلى ة وفنمساعدات اقتصادي

 ق وقيرغيزستانبيساو وإندونيسيا وإيران والعرا وتشاد وغينياوبوركينا فاسو والكاميرون وبنغالديش وبنين والجزائر 
فلسطين والسنغال وسيراليون كستان و ا وباوماليزيا والمغرب وموزمبيق والنيجر ونيجيريوكازاخستان ولبنان ومالي 

وتركيا  وتونس وتركمانستان( وطاجيكستان وتوغو 4214ن وسوريا )تم تعليق العضوية في والصومال والسودان وعما
رعاية الصحية واإلغاثة والتنمية بنية التحتية والتعليم والرئيسية مثل الوأوغندا واليمن. وخصصت المساعدة لقطاعات 

لدول األعضاء في منظمة التعاون لتركيز على هذه القطاعات، تهدف قطر إلى دعم جهود اخالل ا منو . القتصادية
 اإلسالمي لتعزيز التنمية المستدامة ورفاه اإلنسان.

 
اء األخرى في منظمة التعاون ملكة المغربية للدول األعضالم لمقدمة مناالمساعدات االقتصادية والفنية  (ج)

 اإلسالمي
ولة من الدول األعضاء د 42مساعدات طبية ألكثر من  ،4242و 4211عامي غربية، خالل لكة المالمم قدمت  .127

نسانية . كما قدمت المملكة مساعدات طبية وإها لمكافحة فيروس كورونا المستجدفي المنظمة بهدف دعم جهود
وفيما  ،فة إلى ذلكباإلضا رونا.جهة التحديات القتصادية وتداعيات فيروس كو ة للبنان لمساعدته على مواوغذائي

تبنت وكالة بيت مال القدس خطة طوارئ على مرحلتين بقيمة  تجد،جائحة فيروس كورونا المسيتعلق بانتشار 
وباإلضافة إلى لتعليم( في القدس الشريف. حة والغذاء وادولر أمريكي لدعم القطاعات ذات األولوية )الص 422.222

ا  ومولتدعمت وكالة بيت مال القدس  صادية،القتو برامج المساعدة الجتماعية   3.3بقيمة  العديد من المشاريعأيضا
 مليون دولر أمريكي في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة في القدس الشريف.

 
 المياإلس للدول األعضاء األخرى في منظمة التعاون  تانجمهورية كازاخسلتي قدمتها ا اإلنسانيةت المساعدا (ح)
 المنظمة المجاورة،دقيق القمح إلى دول طن من  11.222عن إنسانية تزيد  كازاخستان مساعداتجمهورية  متقد .128

ت مالية لدعم قدمت تبرعا انكازاخست. كما 4242-4211عامي  وطاجيكستان، خاللمثل أفغانستان وقيرغيزستان 
مكتب و  اغيالتعاون اإلسالمي للروهينمنظمة  صندوق وصندوقي األقصى والقدس و  اإلسالمي،التعاون أنشطة منظمة 

ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل لجئي فلسطين في الشرق  الكومستيك،و  النيجري ف التعاون اإلسالميمنظمة 
 األنشطة.  األدنى )األونروا(، وغيرها من
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 خرى في المنظمة عضاء األل األجمهورية مصر العربية للدو المقدمة منلفنية االقتصادية وا اتالمساعد (خ)
العام قيد  المنظمة خاللدولة عضو في  14وفنية إلى مليون جنيه مصري مساعدات اقتصادية  43مصر  قدمت .121

والسودان موزمبيق والصومال والنيجر بون وأوغندا و وجيبوتي والجا الكاميرون وتشاداستفادت منها: الستعراض، 
 واألمناألغذية عدة لقطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية و ت المساوخصص وبوركينا فاسو. القمر،ومالي وجزر 

 .الغذائي
 
 جمهورية العراق للدول األعضاء األخرى في منظمة التعاون اإلسالمي المقدمة منالمساعدات اإلنسانية  (د)
ول لثالث دطبية الغذاء والوقود والمواد ال ات إنسانية شملتمساعد .4242-4211عامي  راقجمهورية الع تقدم .112

  وإندونيسيا.والسودان  وهي لبنان اإلسالمي،أعضاء في منظمة المؤتمر 
 

 برنامج التأهب واالستجابة االستراتيجي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لمواجهة جائحة كورونا   (ذ)
ا استراتيجيا البنك اإلسالمي للتنمية أطلقت مجموعة  ،4242أبريل الرابع من في   .111  لستجابة بقيمةواتأهب لل ابرنامجا

لدول األعضاء للحماية من جائحة كورونا والحد من يهدف البرنامج إلى دعم جهود او  مليار دولر أمريكي. 4.3
ا  ويتب ع البرنامج. اوتعزيز التعافي منه اتأثيره يسعى إلى وضع كما يل مدى القصير والمتوسط والطو شامالا على النهجا

لقتصادي مرة أخرى من خالل استعادة سبل العيش وبناء القدرة على الصمود نتعاش ار الالدول األعضاء على مسا
 واستئناف النشاط القتصادي.

 ج:فيما يلي مساهمات أعضاء وشركاء مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في البرنام .114
 أمريكي ار دولرملي 1.24 للتنمية:إلسالمي . البنك ا1
 مليون دولر أمريكي 22مية للتن . صندوق التضامن اإلسالمي4
 ليون دولر أمريكيم 322. المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 3
 أمريكي مليون دولر 422. المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص 2
 مليون دولر أمريكي 122ت الستثمار وائتمان الصادراالمية لتأمين . المؤسسة اإلس2
 مليون دولر أمريكي 8.2للعمل الخيري:  زعبد العزيبن  عبد هللا. برنامج الملك 6
 م والتكنولوجيا والبتكار مليون دولر أمريكي. صندوق تحويل العلو 7
 
  :: خاتمةاعاشرا 
في منظمة التعاون عضاء والمؤسسات ذات الصلة اون الدول األمشكلة عالمية تتطلب تعكورونا جائحة  دتع .113

اوالدولييمية اإلسالمي والمنظمات اإلقل ا أكثر إطار المنظمة أصبح مطلوبا  البيني فيفإن التعاون  لذلك، .ة للعمل معا
ا لوضع سياسات  ،فحسب المستجد كورونا فيروس من أي وقت مضى ليس للقضاء على تداعيات جائحة ولكن أيضا

غير  تحدياا الجائحةهذه  اعي والقتصادي في الدول األعضاء. فقد شكلتللتخفيف من تأثيرها الجتموبرامج فعالة 
الوضع مقلق  وبالحظ أندول األعضاء في المنظمة. مسبوق خلف عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة للعديد من ال

  .ي السنوات القليلة الماضيةدول المنظمة فضعف األداء القتصادي للعديد من  اربشكل خاص في ضوء استمر 
الجهود لتهيئة بيئة مواتية لتعزيز اإلنتاج والتجارة  مزيد منذل الفي هذا الصدد، ينبغي على دول المنظمة ب  .112

الستثمارات األجنبية. وهذا مهم بشكل خاص في مواجهة التحول المحتمل لسالسل القيمة العالمية  وجذب المزيد من
قط من ف ٪12على ذلك، شكلت دول منظمة التعاون اإلسالمي لحمائية المتزايدة. عالوة ات التجارية ابسبب السياس

 السياق،في هذا و لتوريد العالمية. سالسل ا مشاركتها فيمما يعكس انخفاض  العالمية،ادرات السلع الوسيطة ص
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جية وزيادة استعدادها درات التكنولو تحتاج دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى خفض تكاليف التجارة، وتحسين الق
العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي ليست  الية فيت الحجهة مخاطر سلسلة التوريد. ويالحظ أن القدرالموا

فإن قربها الجغرافي من المراكز  ذلك،ستثمارات كبيرة خالل فترة ما بعد الجائحة. ومع مواتية بما يكفي لجذب ا
 في موقع متميز. يمكن أن يضعهاالقتصادية الرئيسية 

يني في ز التعاون اإلسالمي البيوالنقل، تعز  مل،ة، والعلسياحا حول ة المقبلةالوزاري ةاإلسالمي تلمؤتمراا من شأن  .112
أهمية بالغة لتوطيد التعاون فيما بين دول المنظمة في قطاعات حيوية  اتالمؤتمر  هنتائج هذلو  هذه القطاعات الهامة.

 ،إلسالميااون مة التعظفي منطقة منالعمل الالئق للجميع،  بالعمالة المنتجة، وتوفير ياحة، والنهوضمثل تطوير الس
 .أخرى  من بين أمور

اإلسالمي نظمة التعاون مفي إطار لتجارة والستثمارات األنشطة المتعلقة بامواصلة فإن ذلك، وة على عال  .116
في القتصاد ظمة منفي الل األعضاء الدو شاركةمسهيل وتينية اإلسالمية البأداة فعالة لزيادة التجارة  ظليوتوسيعها 
األعضاء ساعدات اإلنمائية التي تقدمها دول المنظمة الميسورة للدول المحتاجة سهم المسه، توعلى المنوال نفالعالمي. 

التضامن التعاون و تحقيق في المنظمة في نمو اقتصادات هذه الدول، مما يجعل هذه المساعدات عنصراا مهماا في 
عاون اإلسالمي ظمة التدى منفإن عقد منت الصدد،وفي هذا  .ئحة وما بعدهاخالل فترة الجا ول المنظمةبين د

 وسيجذب الستثمارات إلى المنطقة. فريقيالستثمارية إليسلط الضوء على اإلمكانات اوف س إفريقيالالستثمار في 
*** 

 اإلسالمي انة العامة لمنظمة التعاون األم
 إدارة الشؤون االقتصادية 

 2222ريل أب 22
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 دول األعضاء التي وقعت / صّدقتائمة الق
 على مختلف االتفاقيات واألنظمة األساسية التي تحكم التعاون االقتصادي والتجاري والفني 

 فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 

 لدول األعضاءا

االقتصادي االتفاقية العامة للتعاون 
 ارستثماتفاقية تشجيع وضمان اال والتجاري 

فاقية اإلطارية لنظام األفضلية االت
 التجارية

بروتوكول النظام التفضيلي للتعرفة 
 الجمركية

قواعد المنشأ الخاصة بنظام 
 يات التجاري األفضل

النظام األساسي لمجلس الطيران 
 الميالمدني اإلس

ألساسي التحاد النظام ا
لسلكية والالسلكية االتصاالت ا

 للدول اإلسالمية

د الدول سي لمعهاألساالنظام 
 اإلسالمية للمواصفات والمقاييس 

النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية 
 لألمن الغذائي 

النظام األساسي لمركز 
التابع لمنظمة  العمل

 التعاون اإلسالمي
 أقرت بموجب القرار

 لصادراق ا -2/3رقم 
الثامن  عن المؤتمر اإلسالمي
 لوزراء الخارجية

 ليبيا –طرابلس 
21-22/5/2711 

 قرت بموجب القرارأ
اق الصادر عن  -1/22رقم 

المؤتمر اإلسالمي الثاني عشر 
 لوزراء الخارجية

 العراق –بغداد 
2-5/1/2732 

 ت بموجب القرارأقر 
 ( الصادر عن2رقم )

 كومسيكدورة 
 السادسة
 ياترك -إسطنبول

1-22/22/2772 

 القرار أقر بموجب
 ( الصادر عن2رقم )

 كومسيكدورة 
 نوالعشريادية الح

 تركيا –إسطنبول 
22-25/22/2225 

 أقرت بموجب القرار
 ( الصادر عن2رقم )

 ومسيككدورة 
 الثالثة والعشرين

 تركيا –إسطنبول 
22-21/22/2221 

 أقر بموجب القرار
عن اق الصادر  -21/28رقم 

سالمي الثال  عشر المؤتمر اإل
 الخارجيةلوزراء 
 النيجر –نيامي 

22-21/3/2732 

 القرار بموجبأقر 
 اق -21/25رقم 

 الصادر عن المؤتمر اإلسالمي
 الخامس عشر لوزراء الخارجية

 اليمن –صنعاء 
23-22/22/2732 

 أقر بموجب القرار
 كومسيك( الصادر عن دورة 2رقم )

 الرابعة عشرة
 تركيا –إسطنبول 

2-2/22/1998 

اق  -8/22قم أقر بموجب القرار ر 
الصادر عن الدورة األربعين 

 ارجية راء الخلس وز لمج
 غينيا –كوناكري 

7-22/22/2228 

أقر بموجب القرار رقم 
أق الصادر عن  -2/28

الدورة الثالثة واألربعين 
 الخارجية لمجلس وزراء 

 طشقند/أوزبكستان
23-27/22/2221 

2 2 8 2 5 1 1 3 7 22 
 تصديق توقيع تصديق توقيع تصديق توقيع تصديق  توقيع قتصدي توقيع تصديق توقيع تصديق توقيع  تصديق وقيعت تصديق توقيع تصديق توقيع

   22/21/2221 22/22/2228 1/22/2222 - - - - 22/22/2223 - - - - - - - 3/22/2222 22/22/2223 23/22/2222 أفغانستان
   - - - - - - - - - - - - - - - 21/22/2771 - - ألبانيا
/22/22 - - - - - - - - - - - 19/28/2221 22/25/2732 الجزائر

2221 
- 28/22/2221 - -   

/28/22 - - 21/22/2221 22/21/2221 - 22/21/2221 - - - - - - - - - - - 22/21/2221 أذربيجان
2221 

22/22/
2223 

/22/21 25/22/2225 - - 82/23/32 22/25/2732 البحرين
2227 

- 27/21/
2227 

2013/09/12 25/21/2222 - - - - - - - -  28/2/
2222 

/21/22 22/22/2771 - 22/22/2771 23/22/2713 25/22/2711 بنجالديش
2222 

22/22/2221 22/22/
2227 

25/22/2222 28/21/2222 22/27/2738 25/22/
2222 

- 21/22/
2733 

- - 23/22/2221 22/21/2221   

/21/21 - 22/22/2225 22/22/2228 22/23/2222 - 22/23/2222 - 22/23/2222 - 22/23/2222 - 22/23/2222 - 22/23/2222 - 28/23/2222 - 28/23/2222 نينب
2227 

 

بروناي دار 
 السالم

22/25/2225 2/11/2017 - - 22/25/2225 22/22/
2221 

- - - - - - - - - - - -   

   21/22/2221 22/22/2228 25/2/2228 22/22/2222 - - - 22/22/2222 - 22/21/2227 - 22/21/2227 - 22/27/2778 27/25/72 - - 28/22/2735 فاسوبوركينا 
/21/27 22/22/2772 21/27/2775 25/22/2772 22/21/38 28/22/2713 الكاميرون 

2775 
22/22/2221 22/22/

2225 
21/22/2221 - - - - - - 21/21/2222 23/22/2221 -   

   - 22/22/2228 - 82/21/2222 - 82/21/2222 - 82/21/2222 - 21/22/2222 - 1/22/2222 - 21/22/2222 - 30/6/2012 21/22/32 23/22/2713 جزر القمر
   - 22/22/2221 25/22/2221 22/22/2221 - 22/22/2221 - - - 2012/09/17 - 2012/09/17 - 21/22/2227 - 21/22/2227 - 21/22/2227 كوت ديفوار

2012/12/0 2012/01/25 - 25/23/32 - 22/22/2717 جيبوتي
2 

2012/01/25 - 2012/01/25 - 18/5/2010 - 23/25/2222 2012/12/0
2 

23/25/2222 21/22/2221 22/22/2228 -   

/21/25 22/21/2731 - - - - - 22/22/25 82/22/77 25/22/71 21/22/31 - 21/21/13 23/22/2711 مصر
2733 

- 1/22/2222 21/22/2221 2223   
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/22/22 - 22/22/2223 - 22/22/2223 28/22/2713 الغابون 
2223 

- - - - - - - - 22/22/2222 5/5/2222 - -   

/22/23 25/27/2778 2009/08/11 22/27/78 2009/08/11 22/25/2732 غامبيا
2227  

- 2013/1/31 - 2013/1/31 23/22/2775 27/22/
2222 

23/22/2775 2011/04/2
7 

22/22/2221 82/23/2222 22/22/2228 21/22/2221   

/22/21 23/22/2775 22/21/2228 23/22/2775 22/22/32 21/22/2711 ياغين
2228 

21/22/2221 - 22/27/2221 . 23/22/2775 22/21/
2228 

23/22/2775 22/21/
2228 

- 2/3/2222 22/22/2228 -   

   - 22/22/2228 - 23/22/2227 - 23/22/2227 - 23/22/2227 - 23/22/2227 - 23/22/2227 - 23/22/2227 - 23/22/2227 - 23/22/2227 ساوغينيا بي
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - غويانا

2011/07/1 22/22/72 28/22/38 22/25/38 23/22/32 82/22/2717 إندونيسيا
4 

21/27/2222 - 21/27/2222 - - - - - - 5/22/2227 - -   

/22/25 23/22/75 25/27/72 23/22/75 21/22/75 23/22/2775 انإير 
2778 

21/22/2227 2010/12/2
2 

- 22/22/2222 23/22/2775 - 22/27/2778 21/22/
2778 

- 5/5/2222 22/22/2228 -   

2011/12/1 22/22/22 27/21/2225 - 2713 22/21/2713 العراق
5 

- - - - - 21/22/
2222 

22/22/2222 27/22/
2222 

- 27/22/2221 - -   

/22/22 22/22/78 25/22/77 22/22/73 22/25/17 27/22/2711 األردن
2773 

22/22/2225 28/22/
2221 

22/27/2221 27/22/2221 21/22/2772 - 22/28/2733 23/22/
2737 

22/22/2225 28/22/2221 - -   

   22/22/2222 22/22/2228 2/22/2223 - - - - - - - - - - - - - - 25/22/2225 كازاخستان
2013/04/1 21/22/22 22/22/38 23/22/32 22/25/32 25/22/2711 الكويت

7 
2011/10/20 27/22/

2222 
2011/10/20 27/22/2222 - - - - - 5/22/2227 25/25/2221 25/25/2221   

   - - 8/5/2225 - - - - - - - - - - - - - - - قرغيزيا
/22/21 25/22/71 21/28/25 25/22/71 21/22/28 25/22/2771 بنانل

2228 
- - - - - - - 23/22/

2223 
- 1/22/2222 - -   

/22/22 25/22/72 28/22/71 25/22/72 25/22/13 25/22/2711 ليبيا
2772 

- - - - - - - 22/22/
2737 

- 25/22/2223 25/22/2222  28/28/
2222 

 

/28/23 82/21/22 - 82/27/31 22/22/32 23/25/2713 ماليزيا
2222 

21/28/21 22/25/
2221 

21/22/2221 22/22/2223 - - - - - 27/22/2222 - -   

/22/22 - - - - 21/22/2711 المالديف
2221 

- - - - - - - - - - - -   

   21/2/2222 22/22/2228 28/25/2225 - - - - 2011/10/20 - - - - - - 22/25/32 - 23/23/2732 21/22/2713 مالي
/22/21 1/22/2222 22/21/2221 21/22/2222 27/25/2717 23/22/2711 موريتانيا

2221 
1/22/2222 - 1/22/2222 22/21/2221 1/22/2222 22/21/

2221 
1/22/2222 27/22/

2222 
1/22/2222 22/21/2221 22/22/2228 - 22/28/

2227 
 

   - 23/22/2221 - - - - - - - - - - - -- - - - - موزمبيق
2013/03/0 22/22/2223 25/21/21 27/27/78 21/25/2772 22/22/2732 21/22/2717 28/22/2713 المغرب

7 
08/10/24 2013/06/07 21/22/22 25/21/21 82/22/2735 - - 82/21/2221 - -   

/22/27 - - 23/22/2732 - 2012/09/10 - 2012/09/10 - 2012/09/10 - 2012/09/10 21/23/2713 23/25/2713 النيجر
2222 

- 22/27/2222 22/22/2228 22/22/2225   

   - 27/23/2227 - 27/22/2227 - 22/22/2773 - 22/22/2773 - 27/22/2227 - 27/22/2227 - 22/22/2773 - 22/22/2773 - 22/22/2773 يانيجير 
/22/22 08/10/24 23/21/21 21/25/21 22/22/72 25/22/72 23/22/32 25/22/2732 سلطنة عمان

2227 
08/10/24 22/22/2227 - - - - - - - -   

   28/21/2222 25/22/2227 21/1/2222 21/1/2222 82/22/31 - 2737 - 13/04/2012 08/09/03 22/22/21 21/22/21 22/22/78 25/22/72 22/21/32 22/22/32 2713 22/01/2713 باكستان
   23/28/2221 22/22/2228 2014/8/19 21/22/2777 22/22/31 16/22/28/22/31 22/25/38 20/12/2011 20/12/2012010/12/27 2011/07/12010/12/27 22/27/72 25/28/32 25/28/82 23/28/32 23/22/2713 فلسطين
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2 1 2228 
/22/28 21/22/2222 25/22/2222 21/22/2222 27/27/32 22/27/2713 قطر

2221 
28/22/2223 09/10/27 09/11/07 09/09/02 22/22/22 25/22/

2222 
- - - 25/22/2221 23/22/2221 21/22/2221   

لعربية مملكة اال
 السعودية

22/22/2713 21/21/17 28/21/35 21/27/32 22/27/72 22/22/21 08/06/02 08/06/09 09/11/09 11/08/2010 - 22/22/
2222 

- - - 25/2/2228 25/28/2221 82/27/2223 22/22/
2223 

 

   - 22/21/2221 5/5/2222 21/22/2221 22/22/37 21/21/31 22/22/37 21/21/31 - - - - 82/21/72 27/27/72 82/21/72 21/21/31 23/22/17 25/22/2711 غالالسن
   - 22/22/2228 - 21/22/2221 - 21/22/2221 - 21/22/2221 - 09/11/09 - 09/11/09 - 21/22/2221 - 21/22/2221 - 21/22/2221 سيراليون 
/28/25 09/11/08 25/22/32 27/22/2738 - 22/22/2713 الصومال

2222 
09/11/08 28/25/

2222 
09/11/08 28/25/2222 09/11/09 28/25/

2222 
09/11/09 28/25/

2222 
23/22/2227 28/5/2222 22/22/2228 -   

/21/23 22/27/78 21/23/21 22/27/78 - 2013/03/18 -  2013/03/18 - 28/25/72 82/25/22 22/22/2732 - 22/22/2713 السودان
2221 

21/22/2222 23/22/2228 22/22/2228 - 22/28/
2227 

 

   - 22/22/2228 22/22/2228 - - - - - - - - - - - - - - - سورينام
/82/21 28/25/21 21/22/25 21/22/22 22/22/2222 22/22/22 25/21/32 22/21/2713 سوريا

2223 
08/10/24 2010/04/15  - 22/22/

2222 
- - 21/22/2777 - - -   

   - 23/22/2221 - - - - - - - - - - - - - 22/22/2771 - 22/22/2771 طاجيكستان
   - - - - - -  21/22/2228 - - - - - 22/22/72 - - - 21/22/2713 تشاد
/27/22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - توغو

2222 
- 

/22/22 21/22/2738 - 22/7/2221 - 25/22/2225 82/1/2222 22/2/78 22/22/38 22/1/32 28/2/32 21/22/2717 تونس
2738 

3/22/2775 22/22/
2222 

23/7/2222 21/8/2221 - - - - 

/23/22 28/27/2772 27/22/2772 21/21/2731 22/1/2732 27/22/2711 تركيا
2772 

22/22/2225 22/25/
2223 

22/7/2221 2/22/2227 - - - - 21/22/2777 25/1/2222 22/22/2228 22/22/2227 22/21/
2221 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - نستانتركم
اإلمارات العربية 

 المتحدة
27/22/2711 2717 22/22/2737 22/22/2737 21/22/2222 25/23/

2225 
22/22/2221 22/22/

2223 
22/27/2221 22/22/2223 82/25/2737 22/28/

2737 
82/25/2737 22/28/

2737 
22/22/2221 25/22/2227 22/22/2225 25/22/2221   

/22/22 25/27/2778 22/22/2731 21/22/2731 22/22/22 23/23/2713 أوغندا
2222 

- - - - - - - - - 22/22/2228 22/22/2228 -   

 - - - - 2/22/2223 - - - - - - - - - - - - - - - أوزبكستان
 - - - - 20/1/2021 22/22/2221 - 25/22/2772 21/8/2223 25/22/2772 - - - - - - - 22/1/2732 - 27/22/2711 اليمن

 2 7 25 82 42 28 27 22 21 25 23 82 23 82 82 22 27 83 82 27 المجموع

 
21/22/ 2222 


